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บทคัดยอ
บทความนีพ้ ยายามอธิบายความสัมพันธของคนอีสานกับพืน้ ทีส่ ถานบันเทิง
แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่นําวัฒนธรรมความบันเทิงอีสานที่ไดรับความนิยม
ในปจจุบันมาเปนจุดขาย ไมวาจะเปนการแสดงหมอลําซิ่ง และบทเพลงลูกทุง
หมอลํา ความบันเทิงเหลานี้ทําใหความสัมพันธของคนอีสานภายใตบริบทของ
สังคมเมืองอยูภ ายใตความสัมพันธดา นเศรษฐกิจกับกลุม ทุนอุตสาหกรรมความบันเทิง
ที่มีบทบาทอยางสําคัญในการปรับเปลี่ยนอัตลักษณของความเปนอีสานใหเขากับ
กระแสของความทันสมัยของสังคมเมือง เพื่อใหเสพและเขาถึงไดงาย นอกเหนือ
จากประเด็นเรื่องความสัมพันธดานเศรษฐกิจกับกลุมทุนอุตสาหกรรมบันเทิงแลว
บทความนีย้ งั ศึกษาความสัมพันธของคนอีสานทีเ่ ขามาใชแรงงานในกรุงเทพมหานคร
ที่เปนทั้งลูกคาและแรงงานบันเทิงในพื้นที่สถานบันเทิงแหงนี้
คําสําคัญ: พื้นที่สถานบันเทิง, คนอีสาน, ทุน
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Abstract
The paper explains relationship between Isan people and one
entertainment venue in Bangkok. This entertainment place employs Isan
entertainment forms as its marketing strategy. This includes morlam-sing
(northeastern-style singing) and lukthung-morlam (northeastern style of country
music). The paper argues that these Isan entertainment forms oﬀered in this
venue have turned social relations between Isan migrant workers who came
to enjoy music at this place into a form of economic relationship. In addition,
the entire Isan music business has played an important role in shaping and
modernizing Isan music. Hence, Isan identity performed through popular music
has become easily consumed and accessed. This paper not only aims to
explore political economic aspect of Isan music industry in shaping Isan identity
but also examining social relations between Isan migrant workers who are
workers and customers of this entertainment place.
Keywords: Entertainment space, Isan people, capital

บทนํา
ในงานศึกษาชิน้ นี้ ผูว จิ ยั มุง เนนทีจ่ ะศึกษาผูค นในพืน้ ทีส่ ถานบันเทิง “อีสาน
ลําซิ่ง” ที่ตั้งอยูในชุมชนโรงปูน ใกลกับแยกคลองตัน ริมถนนเพชรบุรีตัดใหมซึ่ง
ถือไดวา เปนยานชานเมืองของกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณผทู เ่ี คยไปใชบริการ
สถานบันเทิงแหงนี้ทําใหทราบวา สถานที่แหงนี้เปดดําเนินกิจการมานานถึง 12 ป
ผูว จิ ยั มองวาการเกิดขึน้ และเติบโตของสถานบันเทิงแหงนีส้ อดคลองกับการอพยพ
โยกยายถิน่ ฐานของคนอีสาน ทีห่ ลัง่ ไหลเขามาทํางานในเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานคร
ที่ เ ป น ศู น ย ก ลางทางเศรษฐกิ จ ผนวกกั บ กระแสของเพลงลู ก ทุ ง อี ส านที่ ไ ด รั บ
ความนิยมเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหผูคนที่นิยมความบันเทิงในแบบอีสาน ตางแสวงหา

POP CULTURE [ปอปคัลเจอร] 67

พื้นที่เพื่อเสพความบันเทิงในแบบที่ตองตามรสนิยมของพวกเขาเอง โดยเฉพาะ
ในปจจุบันกําลังซื้อของคนอีสานมีเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหพวกเขาตางก็มีทางเลือก
ในการเสพบทเพลงและการแสดงทีน่ าํ เสนอความทรงจํา ความผูกพัน และการเชือ่ มโยง
กับวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่นอีสานที่พวกเขาเคยไดสัมผัสมา
ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาพื้นที่อีสานบันเทิงแหงนี้ยังมีการนําเสนอสัญลักษณ
ของ “ความเปนอีสาน” ผานภาพตัวแทน (representation) หลาย ๆ อยาง
ทั้งบรรยากาศการตกแตงภายในรานรวมถึงการแสดง โดยเฉพาะในสวนของ
การแสดงที่เนนเพลงลูกทุงอีสาน ซึ่งเปนจุดสําคัญที่ทําใหสถานที่แหงนี้เปนที่นิยม
ในหมูคนอีสานที่จากบานเกิดเขามาทํางานในกรุงเทพมหานคร จากการสอบถาม
ผูที่เคยไปเที่ยวสถานบันเทิงในลักษณะนี้ เหตุผลหนึ่งที่สําคัญคือ
“ไปที่นี่แลวรูสึกเหมือนไปบาน เพราะบรรยากาศและคนที่ไปเที่ยว
เปนคนอีสานทั้งนั้น คือไปตรงนั้นมีความรูสึกวามันเปนเราที่สุดแลว
ใหเราไปเทีย่ วเธค ตามอารซเี อมันก็ไมใชเรา เพราะเราชอบแบบอีสาน
เรามีความสุขตรงที่วามันเปนเรามันเปนเราที่สุดแลวมันไดเต็มที่
แตกอนอยูบานนอกตอนเราไปดูหมอลงหมอลําก็จะไปเตนหนาเวที
ที่นี่เราก็ไปเตนหนาเวทีได” (สัมภาษณผูชม 2 สิงหาคม 2555)
คํากลาวขางตนเปนความรูสึกของสาวอีสานจากจังหวัดอุบลราชธานี ที่เขา
มาใชชวี ติ อยูใ นกรุงเทพมหานครมานานกวา 20 ปจนกระทัง่ มีกจิ การรานเสริมสวย
เปนของตัวเอง คําพูดของเจาของรานเสริมสวยชาวอีสานคนนี้ทําใหผูวิจัยมอง
พื้นที่ของสถานบันเทิงแหงนี้วา เปนเวทีของการปลดปลอยตัวตนความเปนอีสาน
ทีส่ มั พันธกบั ผูค นทีม่ าจากทองถิน่ เดียวกัน โดยยึดโยงกับเหตุการณชว งหนึง่ ในอดีต
ทีพ่ วกเขาเคยมีประสบการณรว ม แตในปจจุบนั ดวยความเปนผูอ พยพหรือแรงงาน
ยายถิ่นทําใหพวกเขาไมอาจกลับไปใชชีวิตเชนเดิมไดอีก ซึ่งอารมณโหยหาอดีต
เชนนี้ นาจะเปนความรูส กึ รวมของคนทีห่ า งไกลถิน่ ฐานบานเกิดมานาน เปนอารมณ
รวมที่ไดรับการตอบสนองจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงที่นําเสนอภาพความเปน
อีสาน โดยเฉพาะยามเมื่อไดยินเสียงเพลงลูกทุงอีสานในสถานบันเทิงเหลานี้
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ในขณะทีผ่ เู ขามาเสพความบันเทิงในสถานบันเทิงแหงนี้ กลาวถึงความรูส กึ
ของ “ความเปนอีสาน” หรือ “ความรูสึกไดกลับบาน” หากมองจากผูผลิตหรือ
เจาของสถานบันเทิงแลว การที่สถานบันเทิงอีสานลําซิ่ง พยายามใสสัญลักษณ
หรือภาพตัวแทนความเปนอีสานใหปรากฏในพื้นที่แหงนี้ ไมวาจะเปนบรรยากาศ
การตกแตงภายในรานและเวทีการแสดงทีม่ ลี วดลายระยิบระยับคลายกับเวทีหมอลํา
ในทองถิ่นอีสาน เปนสิ่งที่ผูวิจัยมองวานอกจากจะสรางใหเกิดอารมณโหยหาอดีต
(nostalgia) แลว ยังทําใหความเปนอีสานสามารถเสพชมไดงาย และเปนจุดขาย
ของสถานบันเทิง เพื่อรองรับกับรสนิยมของคนอีสานที่เขามาทํางานในเมืองใหญ
ในที่ นี้ ผู วิ จั ย มองว า ความบั น เทิ ง ของสถานที่ แ ห ง นี้ มี ลั ก ษณะที่ เรี ย กว า เป น
“ความเปนอีสาน ๆ” โดยผูวิจัยเปรียบเทียบกับการอธิบาย “ความเปนไทย ๆ”
ที่ประชา สุวีรานนท (2554) ไดอธิบายไวในการเรียกศิลปะและงานออกแบบวา
“ไทย ๆ” มีจดุ มุง หมายเพือ่ บอกวามันมีสถานะทีต่ า่ํ กวาหรือมีความหมายทีเ่ จือจาง
กวาคําวา “ไทย” เพราะในขณะที่ความเปนไทยแบบเดิมเปนสิ่งที่มีเนื้อแทบริสุทธิ์
ผุดผองและสือ่ ความหมายถึงรากเหงาทีย่ าวนาน อีกทัง้ มีความหมายทีเ่ ปนปกแผน
ความเปนไทย ๆ กลับเนนความงาย ๆ สบาย ๆ มีอยูในชีวิตประจําวัน อีกทั้ง
ไมจําเปนตองมีรากเหงาหรือสะทอนเนื้อแทที่บริสุทธิ์ผุดผองใด ๆ ทั้งสิ้นทําให
เสนหของงานศิลปะและงานออกแบบแบบไทย ๆ สามารถสรางอารมณโหยหา
อดีตไดงา ยกวา ประชาถกเถียงวา ความเปนไทย ๆ (แบบเจือจางนี)้ ไดสรางวันวาน
ที่หวาน เรียบงาย และไรเดียงสากวาวันนี้ใหปรากฏอยูในงานศิลปะ อันเปรียบได
กับการหนีจากปจจุบันกลับไปสูอดีต อารมณโหยหาอดีตนี้เชนนี้เฟองฟูขึ้นมา
อยางมากในยุคเศรษฐกิจฟองสบู (พ.ศ. 2532-2540) ที่มาพรอมกับการขยายตัว
ของวัฒนธรรมคนเมืองทีเ่ กิดขึน้ ในบรรยากาศของการตืน่ ตัวของการหวนกลับไปหา
วัฒนธรรมชุมชนของชนชั้นกลาง (ประชา สุวีรานนท, 2554: 36)
ในงานศึก ษาชิ้น นี้ผูวิจั ยเห็ น ดวยกับแนวคิดของประชาในประเด็ น ที่ ว า
การอธิบายความเปนไทย ๆ ของประชาสามารถใชอธิบายกับความเปนอีสาน ๆ
ในสถานบันเทิงแหงนี้ ทั้งนี้เพราะในความเปนอีสาน ๆ ที่ถูกสรางขึ้นมาโดย
สถานบันเทิงเหลานี้ไดถูกปรับเปลี่ยนใหทันสมัยเพื่อใหสอดรับกับรสนิยมของ
กลุ ม คนส ว นใหญ ที่ เ ป น คนอี ส าน ในขณะเดี ย วกั น ก็ ทํ า ให ผู ค นอี ส านเหล า นี้
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เกิดอารมณโหยหาอดีตและทองถิ่นที่ไดจากมา ไมเฉพาะบทเพลงที่พรรณนาถึง
สถานที่ตาง ๆ ในชนบท แตรวมถึงเสียงของเครื่องดนตรีอีสาน เชน พิณและแคน
ที่ปรากฏในเพลงลูกทุงอีสาน สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนศิลปะการแสดงที่ปรากฏใน
สถานที่บันเทิงแหงนี้แทบทั้งสิ้น
อาจจะกลาวไดวา การเกิดขึ้นของสถานบันเทิงที่นําเสนอความบันเทิง
ในแบบอีสาน ๆ นัน้ เปนการเกิดขึน้ ของพืน้ ที่ “วัฒนธรรมประชา” (popular culture)
อันหมายถึง วัฒนธรรมที่มีแหลงกําเนิดมาจากประชาชนชาวบานรานตลาดทั่วไป
วัฒนธรรมประชาสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการสรางปฏิสัมพันธเชิงวิภาษวิธี
ของเงื่อนไขปจจัยและกลุมคนตาง ๆ ในสังคม ซึ่งสวนหนึ่งอาจจะเปนเพราะวา
วัฒนธรรมประชาเปนสิ่งที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความยืดหยุน
และมีชีวิตชีวามากที่สุด (พัฒนา กิติอาษา, 2546: 42-52) สิ่งสําคัญในการศึกษา
วัฒนธรรมประชาคือการใหความสําคัญกับประชาชนผูย ากไร ผูถ กู กดขีไ่ มมอี าํ นาจ
ไมวาจะเปนกลุมชนชั้นลาง กลุมเชื้อชาติ ชาติพันธุ คนชายขอบโดยมีเปาหมาย
ที่จะวิเคราะหเป ดโปงใหเห็นถึงกลไกที่ไมเปนธรรม และมีมิติทางอํานาจที่แฝงอยู
ในสิ่งที่เรียกวา “วัฒนธรรม” (วสันต ปญญาแกว, 2552: 131-133) การนิยาม
ความหมายวัฒนธรรมประชาจากทั้งสองทาน ใหความสําคัญกับประเด็นของ
ความขัดแยงเปนสําคัญ ซึ่งตรงนี้จะแตกตางกับงานศึกษาของผูวิจัย ที่จะพยายาม
อธิบายวัฒนธรรมประชาในฐานะที่ทุนเขามากํากับเปนสําคัญ
ในสังคมไทยทีผ่ า นมามีงานศึกษาทีใ่ ชแนวคิดดานวัฒนธรรมประชาอยูบ า ง
แตไมมากนัก งานศึกษาของสุริยา สมุทคุปติ์, พัฒนา กิติอาษา และคณะ (2544)
ศึกษา “หมอลําซิ่ง” ที่ไดรับความนิยมจากผูคนในทองถิ่นอีสานหมอลําซิ่งเปน
การแสดงที่ไดรับการพัฒนารูปแบบจากหมอลําเพลิน สะทอนใหเห็นการปรับตัว
ของศิลปะการแสดงทีป่ รับตัวเองใหมคี วามทันสมัยมากขึน้ ภายใตกระแสโลกาภิวตั น
ผลกระทบที่ไดจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาของหมอลําซิ่งทําใหองคกร
ต า ง ๆ จากภาครั ฐ รวมถึง นั กวิ ช าการทางดานวั ฒนธรรมวิ พ ากษ ถึงความไม
เหมาะสมของการแสดง โดยกลาวหาวาการแสดงหมอลําซิ่งในปจจุบันเนนไปที่
การแสดงความเปดเผยทางเพศอยางเกินเลย รวมถึงการรองที่ผิดเพี้ยนจากขนบ
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ที่มีมา ซึ่งในประเด็นนี้สุริยา และคณะมองวาแนวคิดเชนนี้เปนมุมมองของรัฐ
ที่พยายามตีกรอบใหความบันเทิงเปนเรื่องของระเบียบแบบแผนที่ดีงามภายใต
กรอบวัฒนธรรมที่ดีของรัฐชาติ ทั้งนี้ในการศึกษาวัฒนธรรมประชานั้นไมควร
มองเฉพาะรูปแบบการแสดงที่ปรับเปลี่ยนไปหรือมองจากกรอบศีลธรรมดีงาม
เทานัน้ แตควรจะศึกษาผูใ ชแรงงาน ในฐานะเปนผูท ผี่ ลิตทัง้ เบือ้ งหนาและเบือ้ งหลัง
ของคณะหมอลําซิ่งดวย
นอกจากนี้การศึกษาความบันเทิงภายใตแนวคิดของวัฒนธรรมประชา
ในงานศึกษาเรื่องหมอลําซิ่งนี้ สุริยาและคณะ ไดเนนประเด็นศึกษาไปที่กลุมคน
ดูดวย ซึ่งสุริยาและคณะเสนอวากลุมคนดูที่ชื่นชอบการแสดงหมอลําซิ่งความจริง
แลวเปนกลุมคนที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการทําใหการแสดงหมอลําแบบดั้งเดิม
มีการปรับเปลี่ยนไปตามรสนิยมของพวกเขา โดยเฉพาะกลุมผูฟงผูเปนชนชั้น
แรงงานอีสานที่ตองเผชิญกับโชคชะตาที่ไมแนนอนภายใตกระแสโลกาภิวัตน
การแสดงหมอลําซิ่งเปนสิ่งที่ตอบโจทยวิถีชีวิตที่เครงเครียด ใหไดมาปลดปลอย
ที่ลานกลางหนาเวทีไดชั่วระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่ตองเผชิญกับหนาที่การงาน
ที่ถาโถมเขามาในชีวิตประจําวัน (สุริยา สมุทคุปติ์, พัฒนา กิติอาษา และคณะ,
2544) ในขณะที่งานของ สุริยาและคณะ ศึกษาหมอลําซิ่งในฐานะวัฒนธรรม
การแสดงทองถิ่นที่ปรับเปลี่ยนไป งานศึกษาของผูวิจัยตองการเนนถึงภาคธุรกิจ
บันเทิงที่ปรับเปลี่ยนไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขามามีบทบาทของกลุมทุน
อุตสาหกรรมบันเทิงทีส่ ามารถทําใหความเปนอีสานเจือจางกลายเปนสิง่ ทีเ่ สพงาย
ทั้งจากคนอีสานและผูคนทั่วไปที่นิยมชื่นชอบความบันเทิงในแบบอีสาน
ในขณะทีง่ านศึกษาวัฒนธรรมประชาของ Amporn Jirattikorn (2010) ศึกษา
การนําเสนอตัวตนของศิลปนนักรองไทใหญวา พวกเขาเลือกและปรับตัวเองอยางไร
ภายใตวาทกรรมของอํานาจปกครองของรัฐบาลทหารพมา และกลุม ผูฟ ง สวนใหญ
ทีเ่ ปนคนพมา Amporn เนนกรณีศกึ ษาศิลปนชาวไทใหญทมี่ ชี อื่ เสียง ทีเ่ ลือกจะรอง
และแตงเพลงออกมาเปนภาษาพมา โดยมองวา ทั้งสําเนียง ภาษา และภาพของ
ผูค นในเนือ้ เพลง เปนการนําเสนอตัวตนแบบไทใหญ ใหคนอืน่ เสพ ทัง้ นีก้ ารทีศ่ ลิ ปน
ใชภาษาพมาในบทเพลงก็เพื่อที่จะจัดการอัตลักษณแบบใหม เปนกระบวนการ
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ที่ชวยสรางความเปนฉานในจินตนาการทามกลางพื้นที่รัฐชาติพมา ศิลปนไทใหญ
ไดนาํ อัตลักษณทถี่ กู คนกลุม ชาติพนั ธุอ นื่ มอง เชน สําเนียงภาษาพูดเหนอทีค่ นพมา
มองวามีความนารักนํามา “ผลิตซ้ําภาพตัวแทนของตัวเอง” (self-representation)
ภายใตการถูกจัดการ (dominate) เปนการผลิตซ้ําสิ่งที่ตนเองถูกรับรูโดยคนอื่น
นําการถูกลอเลียนมาเปนจุดขายทางวัฒนธรรมในสังคมของคนพมา โดยใช “สื่อ”
เปนเครื่องมือ ซึ่งอาจจะมองไดวาการผลิตซ้ําภาพลักษณที่ตัวเอง (ชาวไทใหญ)
ถูกสรางขึ้น คือการตอสูทางวัฒนธรรมผานภาษาที่เลือกใชซึ่งในงานศึกษาชิ้นนี้
ก็คือ บทเพลงและการแสดงบนเวที
การผลิตซ้ําภาพตัวแทนของตัวเอง (self-fashioning/self-representation)
ของไทใหญในกรณีการแสดง ที่เห็นไดคือ การแตงตัวดวยเสื้อผาบนเวทีและ
เนื้ อ หาในบทเพลงที่ เ ป น ไปในลั ก ษณะของการนํ า เสนอความเป น แก น แกน
(self-essentialism) ที่ตัวเองถูกสรางขึ้น ทําใหเกิดความแปลกประหลาด (exotic)
ทางวัฒนธรรมที่เกิดกับคนที่เขามาสัมผัสวัฒนธรรมของพวกเขา เมื่อถูกนําไปใช
นําเสนอตัวตนจึงเปนเรื่องงายที่จะทําใหผูคนตาง ๆ เหลานั้นซึมซับสารที่พวกเขา
ไดสง ออกไป ในกรณีของเนือ้ เพลงไทใหญบางเพลง สารทีส่ ง ออกไปก็ไดถกู ถอดรหัส
วามีประเด็นในเรื่องการเมืองที่แฝงออกมาโดยสามารถตีความไปถึงวันที่ 12
กุมภาพันธ ค.ศ. 1947 ซึ่งเปนวันที่มีการลงนาม “สัญญาปางโหลง” ระหวาง
คนไทใหญกับพมา (Amporn Jirattikorn, 2010: 161-189)
นอกจากจะใหความสําคัญกับกลุมคนดูแลว งานศึกษาวัฒนธรรมประชา
ที่ ก ล า วมายั ง ให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของความสั ม พั น ธ เชิ ง อํ า นาจอี ก ด ว ย
โดยพยายามชี้ใหเห็นถึงการตอรองกับอํานาจรัฐและอํานาจทุนในบริบทของ
กระแสโลกาภิวัตน งานศึกษาหลาย ๆ ชิ้นที่กลาวมาขางตนแมจะครอบคลุมถึงมิติ
ของการตอรองตอตานอํานาจรัฐ และเนนความสําคัญของกลุมผูเสพวัฒนธรรม
ประชา หากแตในงานศึกษาที่ผานมายังขาดมิติในเรื่องของพื้นที่ทางกายภาพ
ในการเสพวัฒนธรรมประชา อยางเชน คาเฟ ผับ หรือลานแสดงคอนเสิรต การที่
พื้นที่ของการเสพความบันเทิงแบบอีสานในกรุงเทพฯ เติบโตและไดรับความนิยม
จากคนอีสานเปนจํานวนมาก ผูวิจัยมองวาเปนเพราะความเปนอีสาน ๆ ที่ไดรับ
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การประกอบสรางในสถานบันเทิงเชน การแสดงหมอลําซิง่ และการรองเพลงลูกทุง
อีสาน เปนเหตุผลหลักที่ทําใหคนอีสานเขามาเสพความบันเทิงในสถานที่แหงนี้
ดังนัน้ สิง่ ทีผ่ วู จิ ยั ตองการทําความเขาใจก็คอื ผูค นทีเ่ ขามาเสพความบันเทิงในสถาน
บันเทิงอีสานลําซิง่ แหงนี้ พวกเขาคือใคร อะไรเปนจุดรวมสําคัญทีท่ าํ ใหผคู นเขามา
ใช บ ริ ก ารสถานบั น เทิ ง ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะดั ง เช น อี ส านลํ า ซิ่ ง พื้ น ที่ แ ห ง นี้ มี
ความสัมพันธและถูกนิยามความหมายอยางไร ทั้งจากเจาของสถานบันเทิง และ
ผูชมชาวอีสานที่อพยพเขามาหางานทําในกรุงเทพมหานคร

จากแดนอีสานสูสังคมเมืองกรุงเทพมหานคร
ในงานศึกษาเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผานมา เกี่ยวกับประเด็น
เรื่องการอพยพโยกยายถิ่นฐาน สวนใหญจะใหน้ําหนักกับปจจัยในดานเศรษฐกิจ
ทีเ่ ปนสาเหตุใหผคู นในทองถิน่ อีสานอพยพไปทํามาหากินในทองถิน่ อืน่ ๆ ทีไ่ มเฉพาะ
แตกรุงเทพมหานครเทานั้น แตยังรวมไปถึงตามหัวเมืองใหญ ๆ ในภูมิภาคตาง ๆ
ของประเทศไทยอี ก ด ว ย ดั ง เช น งานศึ ก ษาของ สุ เ ทพ สุน ทรเภสั ช (2548)
ทีก่ ลาวถึง ปญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดานเศรษฐกิจในชวงยุคสงครามเย็น
สาเหตุทเี่ ศรษฐกิจในทองถิน่ อีสานไมดี มีผลมาจากขอจํากัดทางดานภูมศิ าสตรทมี่ ี
ผลตอการเพิ่มผลผลิตเพื่อการดํารงชีพ ไมวาจะเปนปญหาการขาดแคลนน้ํา
รวมไปถึงปญหาขาดแคลนทีด่ นิ ทํากิน อันเนือ่ งมาจากจํานวนประชากรทีห่ นาแนน
มากขึน้ สิง่ เหลานีม้ ผี ลตอวิถชี วี ติ ของผูค น ซึง่ ทําใหคนจํานวนมากตองจําใจโยกยาย
ถิ่นฐานไปยังพื้นที่ที่ใหความอุดมสมบูรณมากกวาที่เดิม ไมเพียงเทานี้สุเทพยังได
ใหความสําคัญกับการเมืองในขณะนั้น ที่มีนักการเมืองทองถิ่นอีสานมีบทบาท
ในการสรางแรงบีบใหรัฐบาลในยุคสมัยนั้น (จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต) เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการเขาไปพัฒนาพืน้ ทีท่ อ งถิน่ อีสาน ถึงแมวา สุดทายแลว การตัดสินใจ
ของรัฐที่เริ่มมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจอีสานในขณะนั้น ก็เปนไปเพื่อปองกัน
ภัยคุกคามความเปนอันหนึ่งอันเดียวทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร
(สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548: 14-38)
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ในระยะแรกเริ่มที่ผูคนอีสานโยกยายถิ่นฐาน โดยสวนใหญเปนกลุมคน
ผูขายแรงงาน ทั้งแรงงานในโรงงาน กอสรางและดานบริการ โดยเฉพาะในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนพื้นที่ที่เปดโอกาสใหพวกเขาไดเขามาแสวงโชค เนื่องจาก
เปนพื้นที่ของตลาดแรงงานขนาดใหญ ดังที่ ธัชดนัย สิทธิศาสตร (2540) ได
กลาวถึงแรงงานอีสานทีเ่ ขามาทํางานวา พืน้ ทีภ่ าคอีสานของไทยเปนแหลงอุปทาน
แรงงาน ที่มีบทบาทดานเศรษฐกิจของไทย ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ตามพื้นที่ภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะในบริเวณหัวลําโพงและสถานีขนสงหมอชิต
เปนตลาดจัดหางานที่สําคัญของแรงงานอีสาน หมายความวา เมื่อบรรดาแรงงาน
มาถึงพื้นที่เหลานี้ตางก็จะปาวรองไปตามชานชาลาวา “นายตองการแรงงาน
ไหมครับ” เมื่อมีผูบอกวาตองการก็จะไปพรอมกันเลย โดยไมหวั่นเกรงวาอนาคต
ขางหนาจะเปนเชนไร ขอเพียงใหมีงานทํา บางก็ประสบความสําเร็จมีฐานะที่ดีขึ้น
และจํานวนไมนอยที่โชคราย ดังคําที่วา “หนีไปตายเอาดาบหนา” ทั้งนี้ธัชดนัย
ได จํ า แนกลั ก ษณะของการเคลื่ อ นย า ยของแรงงานอี ส านไว 2 ลั ก ษณะ คื อ
การเคลื่ อ นย า ยแบบชั่ ว คราวตามฤดู ก ารผลิ ต และการเคลื่ อ นย า ยแบบถาวร
(ธัชดนัย สิทธิศาสตร, 2540: 44-52) แตไมวาจะลักษณะแบบไหนก็ตาม แรงงาน
ทุกคนตางก็มคี วามหวังทีร่ ว มกันอยูอ ยางหนึง่ ก็คอื ความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ ทัง้ ครอบครัว
ของเขา และญาติพี่นองในทองถิ่นที่พวกเขานั้นไดจากมา
ในขณะที่งานศึกษาของ Mary Beth Mills (1999) ไดนําเสนอหมูบานอีสาน
ในหลังชวงยุคสงครามเย็น ที่แตกตางจากทั้ง 2 ทานไดศึกษามา โดยที่ Mills ไดให
น้ําหนักกับกระบวนการพัฒนาที่มีความซับซอนและพลวัตในตัวเอง โดยมองวา
ชุ ม ชนหมู บ า นอี ส านเป น วิ ถี ชุ ม ชนที่ เ ปลี่ ย นแปลงตั ว เองโดยตอบสนองต อ
สถานการณเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เปนเพราะวาภายในโครงสรางและ
ภายในจิตสํานึกของผูคน มีแรงปรารถนา มีความใฝฝน ที่เปนเชื้อไฟของการ
เปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง โดยเฉพาะในประเด็นของการยายถิ่นแรงงาน ซึ่งแตเดิม
เปนเรื่องของคนหนุม แตในชวงทศวรรษหลังสงครามเย็น ก็ปรากฏวามีผูหญิง
จากภาคอีสานที่เขาไปเปนแรงงาน ในเขตพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมากขึ้น และเงื่อนไขที่พวกเขาโยกยายนั้นไมไดขึ้นกับปจจัยทางดาน
เศรษฐกิ จ ที่ ต อ งส ง เงิ น ไปให ท างบ า นเพี ย งอย า งเดี ย ว หากแต เ ป น เรื่ อ งของ
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อุดมการณความทันสมัยและสิ่งเยายวนจากสิ่งแวดลอมในสังคมเมือง และชีวิต
ที่เปนอิสระจากพอแม ซึ่งผูคนในวัยหนุมสาวลวนแตโหยหา จึงทําใหชีวิตของ
สาวโรงงานนั้นดํารงอยูทามกลางความครึ่ง ๆ กลาง ๆ ระหวางระบบคุณคา
ของชีวิตดั้งเดิมที่หลอหลอมพวกเขามาจากทองถิ่นกับคุณคาแบบใหมของชีวิต
ในสังคมเมือง ความทันสมัย และวัฒนธรรมบริโภค (Mills, 1999 อางในพัฒนา
กิติอาษา, 2555: 142-147)
จากงานศึกษาที่กลาวมา ทําใหผูวิจัยมองประเด็นการโยกยายถิ่นฐานของ
ผูคนวาในระยะเริ่มแรกผูคนจากทองถิ่นอีสานไดอพยพสูเมืองกรุง เนื่องมาจาก
ปจจัยทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากปญหาในเรือ่ งการทํามาหากิน ทัง้ ในเรือ่ งการขาดแคลน
ที่ดินทํากิน และยังรวมไปถึงจากภัยธรรมชาติ แตนอกจากปญหาเรื่องขอจํากัด
ทางภูมศิ าสตรของภาคอีสานแลว สุวทิ ย ธีรศาสวัต (2546) ยังเสนอวานโยบายของ
ภาครัฐในอดีต ที่ใชการพัฒนาเขามาเปนประเด็น เพื่อสรางความมั่นคงทาง
การเมือง ในชวงสงครามตอตานภัยคอมมิวนิสต เปนนโยบายที่สรางปญหาให
คนอีสานมากกวาที่จะทําใหเกิดประโยชน สุวิทยมองวา เนื่องจากรัฐเล็งเห็นถึง
ชองวางของความแตกตางทางเศรษฐกิจ อันทําใหพรรคคอมมิวนิสตอาศัยเปน
ขออางในการสรางฐานมวลชน จึงพยายามเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจในพืน้ ทีย่ ากจนในภาคอีสาน โดยการสรางถนนหนทางและจัดสรรทีท่ าํ กิน
ใหกับชาวบาน ซึ่งทําใหรัฐมีความสะดวกมากขึ้นในการปราบปรามและสรางฐาน
มวลชน (สุวิทยธีรศาสวัต, 2546: 224-226)
ในระยะตอมาเมื่อผูคนในทองถิ่นสามารถที่จะปรับตัวไดกับนโยบาย หรือ
สามารถทีจ่ ะฉกฉวยผลประโยชนจากนโยบายไดในระดับหนึง่ เชน ในดานการศึกษา
หรือดานสาธารณูปโภค ที่สรางความสะดวกสบายในการติดตอทํามาคาขายกับ
พืน้ ทีอ่ น่ื ๆ มากยิง่ ขึน้ ก็ทาํ ใหพวกเขาสามารถทีจ่ ะผลักดันตัวเองใหมที างเลือกอืน่ ๆ
ในการสรางฐานะทางเศรษฐกิจของตัวเอง มากกวาทีจ่ ะแบมือขอหรือยอมออนขอ
ใหกับนโยบายภาครัฐ และทางเลือกหนึ่งที่สําคัญก็คือ การโยกยายตัวตนไปสูพื้นที่
ที่สามารถทําใหพวกเขาปรับเลื่อนสถานะ ดวยตนทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่ พ วกเขามี ซึ่ ง พื้ น ที่ ข องสั ง คมเมื อ งก็ เ ป ด โอกาสให พ วกเขาได ฉ กฉวยโอกาส
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เหลานั้นไวดวยฝมือและแรงกายที่เขามี ซึ่งรูปแบบการโยกยายของผูคนตางก็มี
การปรับเปลี่ยน จากแตเดิมจะเปนไปตาม “วัฏจักรฤดูกาล” มาสู “วัฏจักรชีวิต”
หมายความวา แตเดิมที่เกษตรกรจะทํางานในภาคการเกษตร 6 เดือน และทํางาน
นอกภาคการเกษตร 6 เดือนหมุนเวียนกันไป แตในยุคหลัง ๆ จะพบวา การอพยพ
ไม ไ ด เ ป น ไปตามที่ ก ล า ว แต เ ป น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ที่ ลู ก หลานเกษตรกรชาวอี ส าน
จํานวนมาก คาดหวังวาจะมาทํางานในเมืองเพียงชั่วคราว แลวกลับไปตั้งรกราก
สรางครอบครัวในทองถิน่ เดิม แตกลับกลายเปนวา พวกเขาตางก็ใชชวี ติ อยูใ นเมือง
ตอไปจนกระทั่งบั้นปลายของชีวิต (อัมมาร สยามวาลา, 2539: 163 อางใน
พัฒนา กิติอาษา, 2555: 148) ถึงแมในบางครั้ง ชีวิตของพวกเขาจะตองดิ้นรน
อยูในเมืองอยางยากลําบากก็ตามที

วัฒนธรรมบันเทิงของคนอีสานในเมืองกรุง
ดวยเหตุผลทีผ่ วู จิ ยั มองวาเมืองหลวงเปนศูนยรวมทางเศรษฐกิจ จึงเปนพืน้ ที่
แสวงหารายไดจากผูคนตางถิ่นเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมคนจากภาคอีสาน
ที่อพยพมาขายแรงงานเพื่อหวังสรางชีวิตใหดีขึ้น จึงทําใหแรงงานชาวอีสาน
นอกจากจะเปนกลุมผูใ ชแรงงานที่มีจํานวนมากที่สุดในกรุงเทพมหานครแลว ก็ยัง
เปนกลุมเปาหมายหลักของอุตสาหกรรมบันเทิงดวย โดยเฉพาะบรรดาคายเพลง
ชื่อดัง หรือคณะหมอลําที่มีชื่อเสียงในทองถิ่นอีสาน
ความบันเทิงที่ตอบสนองแรงงานอีสานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เปน
ปรากฏการณที่พบเห็นไดในปจจุบัน คงจะหนีไมพนที่จะตองกลาวถึงบทเพลง
ลูกทุงอีสาน/ลูกทุงหมอลํา ความนิยมของปรากฏการณนี้สะทอนใหเห็นจาก
การเกิดขึ้นของชองทีวีเพลงลูกทุงสื่อออนไลนและที่สําคัญก็คือ เวทีการแสดง
คอนเสิรตที่ปรากฏในพื้นที่ตาง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่ทางคายเพลง ผูจัด
และศิลปน ตางคาดการณวา จะมีคนอีสานซึง่ เปนกลุม เปาหมายหลักอยูร วมตัวกัน
เชน ยานตลาดโชคชัย 4 ยานตลาดคลองตัน และยานบางกะป หรือที่อื่น ๆ ยาน
ชานเมือง เชน ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการและปทุมธานี เปนตน เนือ่ งมาจาก
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กระแสของแนวเพลงที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูง และพื้นที่กรุงเทพฯ ยังคงเปน
ตลาดใหญ ที่บรรดาคณะวงดนตรีและศิลปนที่มีชื่อในอีสาน ตองการที่จะมาเปด
ตลาดเพื่อสรางฐานกลุมผูฟงเพิ่มมากขึ้น หรือในกรณีของศิลปนที่มีชื่อเสียงที่มี
การเซ็นสัญญากับบรรดาคายเพลงตาง ๆ ก็จะมาแสดงตามแตที่ผูสนับสนุน
จะวาจางไปใหแสดง ซึง่ ในบางครัง้ พืน้ ทีห่ นาหางสรรพสินคาขนาดใหญ ก็ถกู ใชเปน
พื้ น ที่ ก ารแสดงเพื่ อการประชาสัมพัน ธสิ น คาต าง ๆ ที่ เขา มาเป น ผู สนั บสนุ น
เหลาบรรดาคายเพลง

ปายโฆษณาคณะหมอลําและศิลปนนักรอง ที่จะพบเห็นไดโดยทั่วไป
ตามริมถนนของกรุงเทพมหานคร

ในอดีตสือ่ วิทยุมบี ทบาททําใหบทเพลง ทีไ่ ดรบั การสรางสรรคออกมาเปนที่
รับรูก นั ในหมูผ คู นอีสานทีเ่ ขามาอยูก รุงเทพฯ ดังทีแ่ วง พลังวรรณ (2545) ไดบรรยาย
ไววา การหลั่งไหลเขามาหางานทําในกรุงเทพมหานคร ทําใหเกิดชุมชนอีสาน
กระจัดกระจายอยูท วั่ ไปสงผลใหเกิดกิจกรรมทีแ่ สดงออกถึงอัตลักษณของคนอีสาน
มากขึ้น เชน การจัดขบวนทอดกฐินไปตามถนนราชดําเนิน ซึ่งในขบวนจะมี
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การแหบั้งไฟ ขบวนปราสาทผึ้ง ซึ่งจะไดรับการสนับสนุนจากสมาคมชาวอีสาน
ในกรุงเทพฯ และที่โดดเดนอีกอยางหนึ่งก็คือการเกิดขึ้นของ “ชมรมโฆษกวิทยุ
อีสาน” ที่ไดรับการกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 เปนหนวยงาน
ที่มีเครื่องมือที่สามารถเขาถึงผูคนไดงาย โดยเฉพาะผูที่ทํางานตามบานและ
โรงงานขนาดเล็กที่นายจางอนุญาตใหเปดรายการวิทยุฟงไปพรอมกับการทํางาน
ไดอีกทั้งดวยราคาของเครื่องรับวิทยุแบบทรานซิสเตอรที่มีราคาไมกี่รอยบาท
ซึ่งอยูในราคาที่พวกเขาสามารถที่จะซื้อดวยตนเองได จึงทําใหวิทยุเปนขวัญใจ
ของกลุมคนอีสานเปนอยางมากที่สําคัญแวงยังไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของวิทยุ
ที่นอกจากจะคอยจัดสรรหาเพลงมาเปดในรายการสรรคสรางความบันเทิงในหมู
ผูฟ ง แลว หนาทีอ่ กี อยางหนึง่ ทีส่ าํ คัญการตอบจดหมายทีถ่ กู สงมาจากกลุม คนอีสาน
ซึ่ ง เป น ที่ นิ ย มในหมู ผู ฟ ง เพราะสามารถที่ จ ะบรรเทาความทุ ก ข ความว า เหว
ความรูสึกไรคา และความกลัดกลุม เพราะในทันทีที่ชื่อของพวกเขาประกาศ
ออกอากาศ สําหรับผูฟ ง บางคนถือวาเปนสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ และตอบสนองทางดานจิตใจ
ที่เปลี่ยวเหงาไดเปนอยางดี เพราะนั่นหมายถึงวา พวกเขาไดมีสถานะที่แนนอน
ในสังคม ขณะเดียวกันก็ถอื วาเปนการเชิดชูเกียรติพวกเขาทีล่ ว นแตเปนผูใ ชแรงงาน
อยูเบื้องหลัง เชน ในโกดังซอมรถ ในโรงงาน และในบาน เปนตน (แวง พลังวรรณ,
2545: 296-306)
บทบาทของวิ ท ยุ ที่ ก ล า วถึ ง นั้ น เกิ ด ขึ้ น ในบริ บ ทของการย า ยถิ่ น เมื่ อ
สามทศวรรษกอนหนาเปนสื่อที่สรางความบันเทิงใหกับกลุมแรงงานอีสาน ยังมี
ประเด็นที่สําคัญก็คือ การที่เพลงลูกทุงหมอลําไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นหลังจากที่
เพลงลูกทุงจากภาคกลางเริ่มซบเซา ซึ่งปรากฏการณตรงนี้ Gerhard Jaiser (2012)
ไดกลาวไววา หลังจากที่พุมพวง ดวงจันทร เสียชีวิตในป พ.ศ. 2535 วงการ
เพลงลูกทุงเริ่มไมมีความนาสนใจ แตทั้งนี้ก็มิไดหมายความวา บทเพลงลูกทุง
ทีไ่ ดรบั ความนิยมตัง้ แตในอดีตจะเลือนรางหายไป เพียงแตศลิ ปนจากทองถิน่ อีสาน
ได นํ า หมอลํ า ที่ เ ป น การแสดงจากภู มิ ภ าคอี ส านมาผสมผสานกั บ เพลงลู ก ทุง
จนไดรับความนิยม โดยเฉพาะจากกลุมคนอีสานที่เขามาทํางานในกรุงเทพฯ ซึ่ง
ที่เห็นไดอยางชัดเจนก็มี บานเย็น รากแกน, ฉวีวรรณ ดําเนิน และฮันนี่ ศรีอีสาน
ซึง่ คนหลังนีเ้ ปนนักรองทีไ่ ดรบั ความนิยมเรียกไดวา เทาเทียมกับพุม พวง ดวงจันทร
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แต ต อ งมาเสี ย ชี วิ ต เพราะอุ บั ติ เ หตุ ก อ นที่ พุ ม พวงจะเสี ย ชี วิ ต เพี ย ง 1 เดื อ น
ความนิยมในตัวของศิลปนหญิงคนนี้ก็เปนเพราะวา มีเสียงรองและโทนของเสียง
ที่มีเอกลักษณเหมือนเสียงของหมอลําในยุคเกา ๆ
นอกจากนีอ้ กี ประเด็นหนึง่ ทีท่ าํ ใหเพลง “ลูกทุง อีสาน”1 หรือ “ลูกทุง หมอลํา”2
ไดรับความนิยมขึ้นในกลุมคนอีสาน ในทัศนะของ Jaiser เปนเพราะวา อัตลักษณ
ของบทเพลงลูกทุงในชวงป พ.ศ. 2523 ไมไดรวมอัตลักษณของอีสานเขาไปดวย
จึงเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหมีการพัฒนาแนวเพลงหมอลําอีสานขึ้นมา โดยมี
เพลงลูกทุงเปนพื้นฐานในการพัฒนา ทั้งการใสภาษาและเสียงดนตรีทองถิ่นเขาไป
ในบทเพลงนั้น ๆ ซึ่งจะปรากฏเห็นไดชัดจากเพลงของดาว บานดอน, พรศักดิ์
สองแสง จนมาถึงยุคของศิริพร อําไพพงษ และจินตหรา พูนลาภ พวกเขาและเธอ
เหลานี้สามารถนําเสนอรูปแบบเพลงใหม ๆ ทําใหเปนที่ชื่นชอบของผูฟงเปน
อยางมาก และการที่ผูคนอพยพไปทํางานในพื้นที่ตาง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลโดยรอบในยุคทีเ่ ศรษฐกิจเฟอ งฟู จึงทําใหมพี นื้ ทีก่ ารแสดงคอนเสิรต
ที่ทําใหคนอีสานมีพื้นที่ที่สามารถพบปะกับผูคนบานเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถ
ทีจ่ ะเปดเผยตัวตนทีแ่ ทจริงได นอกจากนีส้ งิ่ ทีท่ าํ ใหพวกเขามีความรูส กึ เปนอันหนึง่
อันเดียวกันก็คือภาษาและอาหาร ที่เปนสวนหนึ่งที่แสดงถึงอัตลักษณของพวกเขา
(Gerhard Jaiser, 2012: 52-84)
ผูวิจัยเห็นดวยกับ Jaiser ที่มองวา ความนิยมของเพลงลูกทุงอีสาน/
ลู ก ทุ ง หมอลํ า เริ่ ม จากการสอดแทรกภาษาและดนตรี ท อ งถิ่ น แต ใ นป จ จุ บั น
เราจะพบวา ไมเพียงเฉพาะภาษาและดนตรีเทานัน้ แตยงั มีภาพวิถชี วี ติ ของคนอีสาน
ทีเ่ ขามาทํางานในสังคมเมืองทีเ่ ราจะพบไดในบทเพลง โดยเฉพาะอยางยิง่ ภาพของ
การเปนเพียงแรงงานในภาคเศรษฐกิจ ซึ่งภาพของคนอีสานในฐานะแรงงานและ
ชนชั้นลางจะถูกผลิตซ้ําอยูเสมอ ๆ จากบรรดากลุมทุนอุตสาหกรรมความบันเทิง
ที่พยายามเจาะกลุมตลาดคนอีสานที่โยกยายเขามาหาเลี้ยงชีพในสังคมเมืองกรุง
ซึ่งตรงนี้อาจจะเปนอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให บทเพลงลูกทุงอีสานสามารถที่จะ
สถาปนาตัวเองจนไดรับความนิยมจากผูคนอีสานและผูคนอื่น ๆ ที่นิยมแนวเพลง
ลักษณะนี้ก็เปนได
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ลูกทุงอีสาน “ความเปนอีสาน” จากทุนอุตสาหกรรมเพลง
ในปจจุบันจะพบวากระแสของเพลงลูกทุงหมอลํา ไดรับความนิยมไมเพียง
แต ใ นกลุ ม คนอี ส านเท า นั้ น แต ยั ง รวมถึ ง กลุ ม คนทั่ ว ๆ ไปในสั ง คม ทั้ ง นี้ เ ป น
เพราะวา เพลงลูกทุงหมอลําไดรับการยกระดับ ปรับเปลี่ยนหนาตาและรูปโฉม
เสียใหมใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งในแงของภาพลักษณของศิลปน เนื้อหาของ
บทเพลง และมิวสิควิดีโอ ที่ในปจจุบันคายเพลงมักนํามาบรรจุไวในสื่อออนไลน
ปรากฏการณเหลานี้ทําใหวัฒนธรรมบันเทิงของอีสานขยับตัวขึ้นมากลายเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมเพลงกระแสหลักในสังคมที่ขยายความนิยมออกไปนอก
กลุมคนที่ใชภาษาอีสาน โดยมีปจจัยสําคัญก็คือการที่วัฒนธรรมบันเทิงของอีสาน
ในปจจุบันมีทุนใหญอยางคายเพลงเขามากํากับ
ในปจจุบันพบวา มี 3 คายเพลงหลักที่มีอิทธิพลอยางสูงตออุตสาหกรรม
เพลงแนวลูกทุงอีสานไดแกบริษัท แกรมมี่โกลด บริษัท อารสยาม และบริษัท
ทอปไลนมิวสิค ในสวนของแนวเพลงลูกทุงอีสาน พบวาไมมีความแตกตางกัน
มากนัก ระหวางแกรมมีโ่ กลดและอารสยาม กลาวคือ จะมีทง้ั เนือ้ หาในการใหกาํ ลังใจ
การผิดหวังในความรัก และการกาวขามศีลธรรมของชายหญิง แตสาํ หรับแนวเพลง
ของคา ยทอ ปไลนมิวสิค จะคอ นข างแตกต างจากทั้ งสองคา ยขา งต น เนื่องจาก
เนนตลาดลางและมีการดึงศิลปนหมอลําจากคณะตาง ๆ ที่มีชื่อเสียงในทองถิ่น
มาเปนศิลปนในสังกัด เชน ปอยฝาย มาลัยพร, นกนอย อุไรพร, บัวผัน ทังโส
และนองใหม ดวงชุมแพ เปนตน
การที่ทุนใหญเขามากํากับ ควบคุมการผลิตเพลงลูกทุงอีสานก็เปนเหตุ
ใหเกิดความขัดแยงในเรื่องปญหาลิขสิทธิ์เกิดขึ้นบอยครั้ง ความขัดแยงหลายตอ
หลายครั้งเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนั้นเกิดขึ้นจากการที่เพลงหมอลําซึ่งแตเดิมไมเคยมี
ลิขสิทธิ์ เปนเพลงที่สงผานกันรุนตอรุน และเปดโอกาสใหพลิกแพลงเนื้อหาใหม ๆ
บนเวทีไดตลอด แตในปจจุบนั เมือ่ ธุรกิจคายเพลงหันมาทําธุรกิจบันเทิงดานหมอลํา
มากขึ้น มีศิลปนหมอลําอยูในสังกัดมากขึ้น นําไปสูการจดลิขสิทธิ์เพลงที่ศิลปน
ในสั ง กั ด ใช แ สดง จนในบางครั้ ง ทํ า ให เ กิ ด การกระทบกระทั่ ง กั น ระหว า งกลุ ม
คณะหมอลําในทองถิ่นอีสาน เนื่องจากคณะหมอลําทองถิ่นนิยมนําเพลงของ
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ศิ ล ป น ในสั ง กั ด ค า ยเพลงต า ง ๆ ไปใช แ สดงบนเวที ทั้ ง ในต า งจั ง หวั ด และใน
กรุงเทพมหานคร
ตั ว อย า งของป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากระบบลิ ข สิ ท ธิ์ ป รากฏให เ ห็ น บนหน า
หนังสือพิมพครั้งหนึ่ง โดยหนังสือพิมพขาวสดรายงานวา
“หมอลําอีสานกวา 70 คณะลุยแบนแกรมมี่ หลังคายเพลงยักษใหญ
เรียกเก็บคาลิขสิทธิ์สูงลิ่ว 20 เพลง 250,000 บาทตอปตอคณะ
กอนไดขอสรุป ‘ไมจาย ไมรอง ไมใหขึ้นเวที’
อารสยามออกโรงยัน ไมเคยเก็บลิขสิทธิ์หมอลํารวมถึงวิทยุชุมชน
ในตางจังหวัด เก็บเฉพาะคาลิขสิทธิเ์ พลงกับสถานบันเทิง เชนผับเธค
และวิทยุในกรุงเทพฯ ที่เปนคลื่นหลักเทานั้น” (ขาวสด, 6 ตุลาคม
2556)
ทั้งนี้รายละเอียดของขาว กลาวถึงการออกมาเรียกรองของกลุมศิลปน
หมอลําภาคอีสาน ที่ตองการใหผูเกี่ยวของกับการออกกฎหมายลิขสิทธิ์ พิจารณา
ทบทวนการจัดเก็บรายไดของบริษทั เจาของคายเพลง ทีศ่ ลิ ปนวงหมอลํานํามาแสดง
ในเทศกาลงานบุญประเพณีตา ง ๆ ซึง่ รายไดทรี่ บั จากเจาภาพวาจางใหไปแสดงนัน้
ไมมากนัก บางครั้งขาดทุนแตก็ตองไปแสดงดวยความเปนศิลปนหมอลํา แตหาก
คายเพลงเรียกเก็บคาลิขสิทธิ์ในการแสดงแตละครั้งเปนเงินจํานวนสูง กลุมศิลปน
หมอลําอีสานคงไมสามารถจายคาลิขสิทธิ์ใหคายเพลงได
จากเนือ้ หาทีป่ รากฏในขาวทําใหผวู จิ ยั มองวา โดยพืน้ ฐานแลว กลุม ทุนใหญ
อยางคายเพลงตาง ๆ และกลุม ทุนเล็กทุนนอยอยางคณะหมอลํา ตางก็มฐี านลูกคา
กลุม เดียวกัน ในบางครัง้ เราจะเห็นวานักแสดงบนเวทีคอนเสิรต ในกรุงเทพมหานคร
หรือตามชานเมือง สวนใหญแลวจะเปนคณะหมอลํา ที่มีชื่อเสียงอยูในตางจังหวัด
มากกวาที่จะเปนศิลปนในสังกัดคายเพลงใหญ ดวยเหตุนี้คายเพลงตาง ๆ จึงเริ่ม
ตั้งคําถามเกี่ยวกับผลประโยชน ที่พวกเขาตองสูญเสียจากการที่คณะหมอลํา
เอาเพลงทีศ่ ลิ ปนในสังกัดขับรองไปแสดง ดังนัน้ เมือ่ กฎหมายลิขสิทธิเ์ กิดขึน้ จึงเปน
เครื่องมือที่ทําใหคายเพลงตาง ๆ เริ่มคาดหวังกับคาลิขสิทธิ์มากกวายอดขาย
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แผนเพลงทีเ่ ปนผลงานของศิลปนในสังกัด ทัง้ นีต้ วั แปรหนึง่ ทีท่ าํ ใหคา ยเพลงตาง ๆ
เริ่มมองถึงชองวางของรายไดตรงนี้ ก็เปนเพราะจํานวนของกลุมผูเสพคนอีสาน
ที่เขามาใชชีวิตอยูในเมืองหลวงเปนจํานวนมาก คนเหลานี้เปนฐานลูกคาใหญ
ที่สามารถจะเขาถึงพื้นที่ความบันเทิงไดงายกวาคนที่อยูตามชนบทก็เปนได

“อีสานลําซิ่ง” พื้นที่บันเทิงของคนอีสานในเมืองกรุง
สถานบันเทิงอีสานลําซิ่ง เริ่มดําเนินกิจการตั้งแตเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
พ.ศ. 2546 ตั้งอยูในบริเวณชุมชนแออัดที่เรียกวา “ซอยโรงปูน” ยานถนนเพชรบุรี
ตัดใหม กอนถึงสี่แยกคลองตันเพียงเล็กนอย บริเวณดานหนารานจะตกแตงดวย
ปายไฟขนาดใหญที่สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังมีโตะไมตั้งอยูบริเวณ
ดานหนาของราน เพื่อใหนักรองที่ยังไมถึงเวลาแสดงและคนดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในรานไดนงั่ พักผอนพูดคุยรอเวลาขึน้ แสดง รวมถึงเปนจุดทีค่ อยตรวจคน
สิ่งผิดกฎหมายกับลูกคาที่ จะเขาไปใชบริการ เมื่อเดินเขาไปในรานอีสานลําซิ่ง
ก็จะพบวาเปนหองสีเ่ หลีย่ มผืนผา โดยทีท่ างดานขวามือก็จะเปนหองควบคุมแสงสี
และเสียงที่ดานหนาเวที สําหรับผนังหองทั้งสองดานก็เปนเพียงผนังที่ทาสีทึบ ๆ
แต จ ะมี ไ ฟประดั บ เป น บางจุ ด ที่ ด า นหนึ่ ง ของผนั ง จะมี ป า ยไฟเล็ ก ๆ คอย
สองประกาศใหลูกคาที่เขามาไดเห็นวันและเวลา ที่จะมีคอนเสิรตจากศิลปน
จากคายเพลงตาง ๆ โดยเฉพาะศิลปนลูกทุงหมอลําที่ตางก็หมุนเวียนกันมาแสดง
สําหรับเวทีการแสดงจะถูกประดับประดา ไปดวยกระดาษสะทอนแสงและลวดลาย
คลายกับพญานาค อีกทั้งยังมี “แคน” เครื่องดนตรีของทองถิ่นอีสานมาประดับ
ประดาไวอีกดวย เปนการหยิบยืมสัญลักษณของทองถิ่นอีสานเพื่อมาตอกย้ํา
อัตลักษณการแสดงที่จะมีขึ้นในแตละค่ําคืน ดังคําโฆษณาที่ปรากฏในสื่อสังคม
ออนไลนของทางรานที่กลาวไววา
“ผับคนอีสานมักมวน รวมคนหนาตาดี ลําซิ่งลําสอย นักรองเสียงดี
การแสดงสุดอลังการ”
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จากคําโฆษณาที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลนของทางราน ผูวิจัยมองวา
เสมือนจะเปนการบอกเปนนัยวา พื้นที่ความบันเทิงแหงนี้ กําลังที่จะหยิบยื่น
ภาพลักษณของความเปนอีสานที่แตกตางไปจากทองถิ่น เพื่อตอบสนองผูคน
ที่มีใจรักความสนุกสนาน โดยที่จะพยายามนําเสนอการแสดงที่ยิ่งใหญอลังการ
จากเหลาบรรดานักแสดงที่ทางรานจะคัดสรรมาอยางดีทั้งหนาตาและคุณภาพ
ความอลังการตามความหมายที่พนื้ ทีแ่ หงนีพ้ ยายามผลิตสราง ผูวิจัยมองวา นาจะ
เปนชวงการแสดงที่คั่นเวลาเปนชวง ๆ ซึ่งจะประกอบไปดวยเสียงดนตรีบรรเลง
ที่เราใจ พรอม ๆ กับที่เหลาบรรดาหางเครื่อง ที่แตงองคทรงเครื่องอยางครบครัน
ขึน้ มาแสดงทีห่ นาเวที ในขณะทีแ่ สงสีทปี่ ระดับประดาก็จะระยิบระยับไปตามจังหวะ
ดนตรีทเี่ ราใจอยูต ลอดเวลาดวย ทําใหผคู นทีร่ กั ความสนุกสนานตืน่ ตัวและตัง้ ตารอ
ที่จะชมการแสดงในชุดตอไปที่กําลังมาถึง
ในประเด็นของพัฒนาการการเกิดสถานที่บันเทิงในรูปแบบที่เปดใหผูคน
เขาไปเสพความบันเทิง อาหารและเครื่องดื่มเชนนี้ ผูวิจัยมองวา รานอีสานลําซิ่ง
มีพฒ
ั นาการมาจากสวนอาหารทีม่ อี ยูอ ยางมากมายเมือ่ หลายสิบปทแี่ ลว ในชวงที่
เศรษฐกิจของไทยกําลังเบงบานสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี
ผนวกกับการเกิดขึน้ ของ “คาเฟ” ทีเ่ ปนแหลงบันเทิง ทีม่ กี ารนําเสนอการแสดงตลก
และนักรองที่ตางขึ้นมาหมุนเวียนรองเพลงที่ดานหนาเวที เพื่อเรียกพวงมาลัย
จากลูกคา สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนตนแบบใหกับการเกิดขึ้นของสถานบันเทิง
รานอีสานลําซิง่ ทัง้ นีใ้ นปจจุบนั บรรดาคาเฟและสวนอาหารไดลดหายไปจากพืน้ ที่
ของกรุงเทพมหานครเกือบหมดแลว แตพื้นที่บันเทิงที่นําวัฒนธรรมบันเทิงอีสาน
มาเปนจุดขาย กลับเพิ่มปริมาณมากขึ้นในเขตพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร
อยางไรก็ตาม การเติบโตของสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครทีน่ าํ วัฒนธรรม
บันเทิงอีสานเปนจุดขายนั้นไมไดเติบโตขึ้นมาอยางโดดเดี่ยว แตเกิดขึ้นคูขนาน
ไปกับอุตสาหกรรมเพลงลูกทุง ของคายเพลงตาง ๆ ทีพ่ ยายามนําเพลงลูกทุง หมอลํา
มาเปนจุดขาย และไดสรางกระแสเพลงลูกทุงหมอลําใหคึกคัก มีการปรับตัวและ
เจาะกลุมลูกคาคนอีสานมากขึ้น ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ดังที่ศุภชัย
นิลวรรณ กรรมการผูจัดการบริษัท อารสยาม ไดใหสัมภาษณแกนิตยสารผูจัดการ
เกี่ยวกับการเขามาในธุรกิจเพลงลูกทุงอีสานอยางนาสนใจวา
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“ตลาดอีสานของบริษัทเรายังไมแข็งแกรง เพราะอีสานมีเจาตลาด
อยูแลว ตลาดบนเปนของแกรมมี่ โกลด ตลาดลางเปนของทอปไลน
ไดมอนดอารสยามเขาไปก็อยูในฐานะนองใหม เพราะปกติไมไดทํา
ตลาดอีสานจึงตองคอย ๆ เจาะบุคลิกพิเศษของคนฟงในภาคอีสาน
ก็ คื อ เวลาสร า งศิ ล ป น ต อ งใช เวลานาน แต พ อติ ด แล ว ติ ด นาน
เพราะตัวผูบริโภคยึดติดกับตัวศิลปน คือตองสรางใหเปนไอดอล
เปนคนใชแรงงาน เปนคนอะไรก็แลวแต ตองเปนตัวแทนของคนฟง
ตองใชเวลานิดหนึ่ง และใชศาสตรหลายแขนงเขาไปชวยอยางนอย
ตองใชเวลาสรางประมาณ 1 ป” (ผูจัดการ, 2550a)
กลยุทธของบริษัท อารสยาม ในการสรางชองวางทางการตลาดของตนเอง
ขึ้นมา มีใหเห็นจากกรณีการดึงตัวจินตหรา พูนลาภ มาอยูในสังกัดของอารสยาม
หลังจากทีห่ มดสัญญาจากบริษทั แกรมมี่ เพือ่ ทีจ่ ะใหเปนศิลปนหลักในการบุกตลาด
อีสาน ศุภชัย นิลวรรณกลาวถึงจินตหราวา
“จินตหรา พูนลาภ ความจริงเขาดังอยูแลว แตชวงหลังตกลงไป
พูดตรง ๆ พอเขาไปรองคูกับเบิรด ภาพรวมไปได แตวาภาพของ
จินตหราหายไป เดิมที่รองหมอลํา รองกลอน กลายเปนภาพไฮโซ
เสริ ม ให เ บิ ร ด ดั ง ขึ้ น ชุ ด หลั ง ๆ มาตกตลอดก็ เ ลยต อ งมาฟ น ฟู
ใหมาเปนจินตหราคนเดิม ใหกลุมเปาหมายเดิมรับไดเหมือนเดิม”
(ผูจัดการ, 2550a)
กลยุทธการตลาดของคายอารสยามนัน้ คือการโปรโมท ผานสือ่ วิทยุทมี่ อี ยู
ในมือของบริษัทอารสยามที่มีมากกวา 20 คลื่นทั่วประเทศใชรูปแบบจัดรายการ
ผานดาวเทียมที่กรุงเทพมหานคร ชวงแรกคายอารสยามเนนเปดเพลงของคาย
โดยเฉพาะ โดยใหเหตุผลวา เนือ่ งจากตลาดทีอ่ สี านยังไมแข็งแรงมากนัก จึงพยายาม
ที่จะแนะนําและนําเสนอเพลงของบริษัทเพียงอยางเดียว เพื่อจับกลุมคนที่ชอบ
ใหมาฟง หากเปดของคนอื่นในขณะที่ยังไมแข็งแรงก็จะโดนคายอื่นกลืนหมด
สวนในการจัดคอนเสิรต “ปดวิค”3 ทางคายไมเนนดานนี้เทาไร เพราะศิลปน
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สวนใหญจะเขาไปผูกติดกับสินคาที่เจาะตลาดตามตางจังหวัดมากกวา เพื่อสราง
กิจกรรมใหแกสินคายี่หอนั้น ๆ และเปนฟรีคอนเสิรตทั้งหมด (ผูจัดการ, 2550b)
สวนทางดานคายยักษใหญอยางแกรมมีโ่ กลด กริช โทมัส กรรมการผูจ ดั การ
ของบริษทั เลาวา กอนทีจ่ ะเขียนเพลงเขาไดลองสํารวจตลาด ดวยการไปนัง่ ฟงเพลง
ลูกทุง หมอลําในบารทเี่ มืองขอนแกน เพือ่ จะไดรวู า เขาฟงอะไรกันและไปจับอารมณ
คนฟงเพลง คนรอง รวมทั้งดนตรี สิ่งที่เขาพบในตอนนั้นก็คือ เพลงออกมาในแนว
สนุกสนาน สวนเนื้อหาฟงไมออกเพราะไมคุนเคยกับภาษา จากนั้นก็กลับมา
เขียนเพลงใหออกมาในแนวเนื้อหาสนุกสนาน ซึ่งการทําเชนนั้นเขายอมรับเอง
วาผิด เมื่อกลับไปเริ่มใหมอีกครั้งจึงเขาใจวา เพลงแนวอีสานจะนําเสนอเปน
แนวประชดประชัน เขาจึงไดปรับเพลงของแกรมมี่ใหเปนแนวทาง “ขําขื่น” หรือ
ความสุขในแบบที่ตองกล้ํากลืนฝนทน เพื่อใหโดนตลาดมากที่สุด จากแตเดิมที่
เนื้อหาเพลงของคายจะเปนการระบายความกดดันของคนพลัดถิ่น ซึ่งปรากฏ
ในผลงานของไมค ภิรมยพรในชุดแรก4 ไดมีการปรับเปลี่ยนไปแลวครั้งหนึ่งใหเปน
เพลงลูกทุงในรูปแบบของการปลอบประโลม ทําใหคนฟงมีอารมณรวมวาเพลงนี้
เปนของเขาและพูดแทนตัวคนฟงไดเปนอยางดี และดวยแนวทางในแบบนีจ้ งึ ทําให
เปนที่มาของเพลง “ยาใจคนจน” ในผลงานอัลบั้มที่ 5 ของไมค ภิรมยพร และเปน
อัลบั้มแรกที่สามารถขายไดหนึ่งลานตลับ แนวเพลงในรูปแบบของการปลอบ
ประโลมนั้น ยังปรากฏใหเห็นในศิลปนหญิงคนตอมา คือ ศิริพร อําไพพงษ กับ
ผลงานเพลง “ปริญญาใจ” ในป พ.ศ. 2543 และก็เชนเดียวกับไมค ภิรมยพร
ที่ผลงานเพลงนี้สามารถทํายอดขายไดถึงลานตลับ
การทํา การตลาดในช วงแรกของคายแกรมมี่ โ กลดอาศั ย เครื อข า ยคลื่น
รายการวิ ท ยุ ต ามต า งจั ง หวั ด เข า มาเสริ ม การทํ า การตลาดทางสถานี โ ทรทั ศ น
ในการนําผลงานไปเผยแพรใหเปนที่รูจัก โดยเฉพาะในชวงรอยตอของการเปดให
มีเคเบิลทีวีทองถิ่นและวิทยุชุมชน5 โดยมีการจัดกิจกรรมตามสถานีวิทยุและนํา
ผลงานเพลงของศิลปนไปจําหนาย เพื่อใหศิลปนเปนที่รูจักแกผูฟงตามหัวเมือง
ตางจังหวัด ดังที่เขากลาวไววา
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“ที่ตองทําเชนนี้เพราะวาคนฟงไมไดยินเพลงที่ขาย ในขณะที่บริษัท
คิดวาคนจะมาซื้อแนนอนเพียงเพราะวาสื่อกระจายตัว ก็เลยตองวิ่ง
ไปยิงทีละคน ทํากิจกรรม เขาวิทยุ แจกลายเซ็น ลงพื้นที่ขายเทป
แตไมไดไปขายแขงกับยี่ปวซาปว ไปรับของเขามาขายหนางาน
อีกตอหนึ่ง ทําใหเขากลาสั่งของมากขึ้น” (ผูจัดการ, 2550b)
นอกจากนี้กริช โทมัส ยังไดกลาวถึงการทําตลาดเพลงของแกรมมี่โกลด
ทีเ่ นนการทําตลาดเชิงรุกในภาคอีสาน ซึง่ เปนฐานใหญทส่ี ดุ ในดานการคา ซึง่ ตรงนี้
เขาสังเกตจากพรรคการเมืองที่เวลาตั้งพรรคตองเริ่มจากอีสานกอน สวนภาคอื่น
ตองคอย ๆ ทําความเขาใจ เขาบอกวาภาคเหนือจากประวัติศาสตรเปนสนาม
ปราบเซียน สวนภาคใตก็ยาวเหลือเกิน ก็เลยยึดอีสานเปนหลักเพราะคนอีสาน
อยูทุกภาค และความถี่ของสื่อที่ใชจะเปนวิทยุ อีสานเปนที่ราบสูงภูเขาไมเยอะ
คลื่นวิทยุไปไดไกล (ผูจัดการ, 2550b)
จากความเห็นของผูบริหารกลุมทุนทั้งสองคายใหญที่มีอิทธิพลในวงการ
เพลงลูกทุงอยางสูง ทําใหเห็นถึงจุดรวมที่สําคัญอยางหนึ่งจากทั้งสองคายวา
พืน้ ฐานและกลุม เปาหมายการตลาดลวนมุง หนาสูเ มืองตามตางจังหวัด โดยเฉพาะ
พืน้ ทีภ่ าคอีสานทีม่ จี าํ นวนประชากรมากกวาภาคอืน่ ของประเทศไทย การทําตลาด
เชิงรุกเชนนีช้ ใี้ หเห็นวา ความบันเทิงทีเ่ กิดขึน้ ในระดับภูมภิ าค เชนการแสดงบนเวที
ของคณะหมอลํา ไมไดแยกขาดจากธุรกิจเพลงของทั้งสองคายใหญ แตยังเปน
สวนเสริมใหอุตสาหกรรมเพลงเติบโตขึ้น จนกระทั่งเปนปจจัยที่สงผลตอไปยัง
การเกิดขึ้นของสถานบันเทิงอีสานในปจจุบัน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา การที่
บทเพลงหมอลําเปนสวนหนึง่ ของวัฒนธรรมความบันเทิงของผูค นในทองถิน่ อีสาน
ทําใหผคู นอีสานจํานวนไมนอ ยชืน่ ชอบบทเพลงทีไ่ ดรบั การผลิต แปลงโฉม ดัดแปลง
รูปแบบใหมจากคายเพลงทั้งสอง และเมื่อยามที่เขาตองจากทองถิ่นมาอยูใน
เมืองกรุง รสนิยมที่พวกเขามีตอบทเพลงก็ไมไดเลือนหายไปไหน แตยิ่งกลับทําให
พวกเขาตางแสวงหาพื้นที่ของความบันเทิง เพื่อที่จะเสพบทเพลงที่พวกเขาตางก็
ชื่นชอบทั้งในอดีตและปจจุบัน นั่นจึงเปนปจจัยใหกลุมทุนธุรกิจกลางคืนไดอาศัย
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ความนิ ย มในส ว นนี้ เข า มาเป น จุ ด ขายและสร า งสถานบั น เทิ ง ขึ้ น มารองรั บ
ความตองการของพวกเขา
ดั ง คํ า บอกเล า ของพี่ ป ระจั ก ษ ชั ย 6 ผู จั ด การค า ยเพลงที่ เ ป น ผู ห าศิ ล ป น
ทางอีสาน ไปแสดงตามงานคอนเสิรตทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดไดเลาให
ผูวิจัยฟงเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของรานแนวอีสานบันเทิงที่มีขึ้นตามมุมเมืองตาง ๆ
ในกรุงเทพฯ ในชวงป พ.ศ. 2530 วา
“สมัยทีผ่ มศึกษาอยูท มี่ หาวิทยาลัยรามคําแหงในชวงนัน้ ทีผ่ มรูก จ็ ะมี
รานแถวเพชรบุรีตัดใหมชื่อวา “อีสานดารลิ่ง” สวนแถวประชาชื่น
ก็มีราน “วังอีสาน” สวนทางฝงธนฯ ก็จะมีราน “อีสานลําซิ่ง” แถว
ปนเกลาสวนแถวพุทธมณฑลมีราน “อีสานหมูเฮา” สวนราน “อีสาน
สี่ทิศ” จะอยูแถวทาพระสวนแถวพระราม 3 ก็จะมีราน “ตํานาน
อีสาน” และราน “แคนสยาม” ถายุคใหมกม็ รี า น “ตํานานแคนอีสาน”
เมื่อ 5 ปที่แลวดังมากตั้งอยูที่นวมินทร แลวก็มาเปน “มรดกอีสาน”
ซึ่งตอนนี้ไดรับความนิยมมากในยานลาดกระบัง ตามดวยยุคใหม
ลาสุดที่ดังสุด “โรงนาอีสาน” ที่ใหญที่สุดในยานรามอินทรา กม. 8
เปนผับขนาดใหญทไ่ี ดรบั ความนิยมก็เพราะคนทํางานแกรมมีม่ าทุกคืน
อารสยามก็มาทุกคืนพวกทําเพลงพวกอะไรตางก็มาที่นี่กันหมด
มาสุมหัวกันแหละวางาย ๆ มากินลาบกินกอยกันทีโ่ รงนาอีสานก็เลย
ทําใหเปนทีร่ จู กั แกคนทัว่ ไปอีกทัง้ ยังมีคอนเสิรต จากศิลปนคายตาง ๆ
มาแสดงอยางตอเนื่องเปนประจําซึ่งกอนหนานี้ในยานรามอินทรา
รานที่ไดรับความนิยมอยางมากก็คือราน “อีสานตะลึงกรุง” แตดวย
สาเหตุ อ ะไรไม รู ที่ ทํ า ให ร า นย า ยไปจากปากซอยคู บ อนไปตั้ ง อยู
ใกลกับแยกวัชรพล ก็เลยเกิดรานโรงนาอีสานขึ้นมาตรงนี้แทนเมื่อ
หลายปที่แลว” (สัมภาษณ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)
ส ว นสาเหตุ ที่ร านหรื อ ผั บในแบบอี ส าน ไดรับความนิยมมาตั้งแตสมั ย
ที่ พี่ ป ระจั ก ษ ชั ย คุ น เคยเมื่ อ เรี ย นหนั ง สื อ ในมหาวิ ท ยาลั ย มาจนถึ ง ป จ จุ บั น นั้ น
พี่ประจักษชัยไดวิเคราะหไววา
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“ถามองวาเปนตลาดกลุมลางก็ไมนาจะใชหนึ่งมันไมใชมีแคแท็กซี่
ไปนั่งกินนะ ทุกวันนี้มีระบบแฟนคลับแมยกนักรอง และคนอีสาน
ที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจก็อยากจะไปนั่งกินแบบติดแอร
หรือถาไมตดิ แอรกอ็ ยากเปนแบบผับอีสานแลวคนอีสานในกรุงเทพฯ
ไมวาจะประสบผลสําเร็จหรือไมประสบผลสําเร็จก็มีสิทธิ์ที่จะไปนั่ง
กินเหลาไปนั่งดูหมอลําซิ่ง โดยที่ไมตองเสียคาบัตรผานประตูเสียคา
ที่นั่งใชไหมครับ มีเงินสองพัน มีเงินพันกวาบาทก็ไปนั่งกิน แลวก็มี
พวงมาลัยทิปใหนักรองดวย มันจะเปนคาเฟในแบบอีสาน และ
อีกอยางมันดีตรงที่วามันมีการเลนดนตรีสดแบบอีสาน เหมือนกับ
ทํ า ให มี พั ฒ นาการของการฟ ง เพลง ไม ใช แ ค ไ ปเสพหมอลํ า หมู
ที่ ห มู บ า นตั ว เองตอนมี ผ า ป า มั น ก็ เ ลยได ก ลิ่ น อายของการเล น
ดนตรีสด”
สุดทายในระหวางที่ผูวิจัยสัมภาษณ พี่ประจักษชัยไดเสริมประเด็นที่เปน
มุมมอง เกี่ยวกับศิลปนอีสานที่มีชื่อเสียงในอดีตวามีความสัมพันธกับผับอีสาน
ในลักษณะอยางไร พี่ประจักษชัยมองวา
“ผับหรือรานอาหารอีสานจะมีอยูทุกยุคทุกสมัยครับ และในรอบ
40 ปก็มีศิลปนนักรองอีสานที่เกิดขึ้นมาแลวก็ตายไปในวงการเพลง
ศิ ล ป น ต า ง ๆ เหล า นี้ ก็ ว นเวี ย นอยู ที่ ร า นอาหารอี ส านหลั ง จาก
ทีไ่ ปคอนเสิรต มาจากตางจังหวัดแลวเขาพรรษาไมมงี านก็ตอ งเขามา
หางานในรานอาหาร ตระเวนรองอยูต ามผับหลังจากหกทุม หรืออะไร
ก็วากันไป ก็เหมือนกึ่ง ๆ กับนักรองสตริง7 ที่ตองเขาผับหลังจาก
หกทุมแลวก็ชวยที่รานดึงแขกชวงดึก ๆ เพิ่มรายได ในวันนี้ก็จะ
เห็นไดจากศิลปนที่พวกเขายังมีคณะของเขาเอง ตางก็จะไปขอ
หรือไดรับการติดตอใหไปเปดการแสดงในราน ลักษณะแบบนี้เขาจะ
เรียกกันวาฟรีคอนเสิรต” (สัมภาษณ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)
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ปรากฏการณที่พี่ประจักษชัย ไดกลาวถึงสถานบันเทิงอีสานในพื้นที่ตาง ๆ
ของกรุ ง เทพมหานคร อาจจะทํ า ให ม องเห็ น ถึ ง การเติ บ โตของสถานบั น เทิ ง
แบบอี ส าน ส ว นหนึ่ ง ก็อ าจจะเกิ ดจากการที่ ค นอีส านไดหลั่งไหลเข า มาอยู ใน
กรุงเทพมหานครเปนจํานวนมาก จนเปนกลุมเปาหมายหลักที่กลุมทุน ทั้งจาก
เจาของสถานบันเทิง รานอาหาร และคายเพลง ตางก็แสวงหารายไดจากคนอีสาน
พลัดถิ่นเหลานี้ ซึ่งแตแรกอาจจะถือวาเปนเพียงกลุมตลาดลาง คือ หมายความวา
เป น เพี ย งกลุ ม คนใช แ รงงานที่ มี ร ายได ไ ม ม ากนั ก แต ใ นป จ จุ บั น จะพบว า
กลุมลูกคาในสถานบันเทิงไดเปลี่ยนแปลงไป ดังที่พี่ประจักษชัยกลาวไวในขางตน
กลุ ม คนอี ส านบางคนเริ่ ม ที่ จ ะประสบความสํ า เร็ จ ในการประกอบอาชี พ
ในกรุงเทพมหานคร จึงทําใหมฐี านะพอจะเสพความบันเทิงแบบนีไ้ ด ซึง่ ประเด็นนี้
ผูวิจัยไมไดเห็นดวยทั้งหมด เพราะสําหรับคนอีสานบางกลุมถึงแมจะมีรายได
ไมมากนักแตพวกเขาก็พรอมที่จะเขาไปเสพความบันเทิง โดยอาศัยการรวมตัวกัน
เปนกลุมกอนกับเพื่อน ๆ ที่ทํางานหรือการรวมตัวอยางหลวม ๆ ในลักษณะ
ของแฟนคลับไปเสพความบันเทิงดวยกัน เพื่อที่จะไดถัวเฉลี่ยคาใชจายที่ตองกิน
ต อ งดื่ ม ในแต ล ะคื น ซึ่ ง อาจจะถื อ ได ว า เป น กลยุ ท ธ อ ย า งหนึ่ ง ที่ ทํ า ให พ วกเขา
และเธอตางก็ไดรับความสุขจากความบันเทิงที่ปรารถนา
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังมองวา พื้นที่สถานบันเทิงในแบบอีสานไดถูกยกระดับ
ขึน้ มา เพือ่ รองรับกลุม คนทีม่ ฐี านะมากขึน้ ดังทีพ่ ปี่ ระจักษชยั ไดกลาวไวในเบือ้ งตน
ของการสั ม ภาษณ ซึ่ ง ทํ า ให ม องเห็ น ถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นสถานะทางเศรษฐกิ จ
ของผูคนอีสานในเมืองบางกลุมที่เปลี่ยนแปลงไป และดวยความเปนพื้นที่ของ
การบริโภคที่เนนขายความบันเทิง ตางก็เริ่มที่จะตองผลิตสรางพื้นที่ใหทันสมัย
อยูตลอดเวลา เพราะมีคูแขงสถานบันเทิงอีสานเกิดขึ้นอยางมากมายในปจจุบัน
ความทันสมัยในที่นี้สําหรับผูวิจัยก็คือ การที่สถานบันเทิงตองพยายามนําเสนอ
ความบันเทิงทีเ่ ทาทันกับกระแสความนิยมทีอ่ ตุ สาหกรรมเพลงผลิตสราง โดยเฉพาะ
กับกระแสของบทเพลงที่ไดรับความนิยมในแตละชวงเวลา หรือนําศิลปนนักรองที่
ไดรับความนิยมของแตละคายเพลงมาแสดงคอนเสิรต เปนเพราะวาสวนหนึ่ง
นอกจากจะตองแขงกับสถานบันเทิงในลักษณะเดียวกันแลว ก็ยังตองแขงกับ
สถานบั น เทิ ง ในแบบอื่ น ๆ ในพื้ น ที่ ข องกรุ ง เทพมหานครอี ก ด ว ย อาทิ เช น
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สถานบันเทิงที่เนนกลุมคนที่ชื่นชอบแนวเพลงเพื่อชีวิต ที่บางครั้งพื้นที่เหลานั้น
ก็นําบทเพลงลูกทุงอีสานและการแสดงอีสาน เขามาเปนจุดขายใหแกกลุมลูกคา
เพื่อไมใหเกิดความจําเจ และยังเปนการขยายฐานผูเสพใหกวางขึ้นอีกดวย

เจเกี้ยว: ผูสรางสรรคพื้นที่บันเทิง “อีสานลําซิ่ง”
จากมุมมองคนนอกวัฒนธรรม
รานอีสานลําซิ่ง ซึ่งเปนกรณี
ศึกษาของงานวิจยั ชิน้ นีด้ าํ เนินงานโดย
“พีเ่ กีย้ ว”8 หรืออีกชือ่ “เจเกีย้ ว” ทีเ่ หลา
บรรดาพนักงานเสิรฟภายในรานตางก็
เรี ย กชื่ อ นี้ แต นั ก ร อ งภายในร า น
จะเรียก “แมเกี้ยว” เปนหญิงวัย 48 ป
จากเมื อ งนครสวรรค แ ต ชื่ น ชอบ
วัฒนธรรมอีสาน สาเหตุอาจจะเปน
เพราะวาสามีของพีเ่ กีย้ วเปนคนชัยภูมิ
จึ ง ทํ า ให ซึ ม ซั บ กั บ วั ฒ นธรรมอี ส าน
และที่สําคัญพี่เกี้ยวก็คลุกคลีกับกลุม
พี่เกี้ยว (ขวามือ) เจาของรานกับศิลปน
คนอีสานที่เขามาเปนลูกนอง ตั้งแต
หมอลํา เอม อภัสรา กอนขึ้นแสดง
สมัยทีเ่ ปดสวนอาหารแถวยานคลองตัน
คอนเสิรตที่รานอีสานลําซิ่ง
ซึ่งเปนพื้นที่แรกที่พี่เกี้ยวใชเปนพื้นที่
ทํ า มาหากิ น ตั้ ง แต เข า มาอยู ก รุ ง เทพมหานครอยู ห ลายป ก อ นที่ จ ะต อ งจํ า ใจ
ปดตัวลงไปอยางนาเสียดาย ซึ่งรานนั้นเดิมเปนของพี่สาวกอนที่พี่เกี้ยวจะเขามา
ชวยในการทําบัญชีและบริหารไปดวย จึงเปนโอกาสที่ทําใหพี่เกี้ยวตองคิดถึง
การทําราน เพื่อใหเปนที่ถูกใจแกลูกคานอกเหนือไปจากรสชาติของอาหาร
ในระยะแรกที่ทางรานนําเสนอความบันเทิงในลักษณะของการใหนักรอง
หมุนเวียนกันขึ้นมารองเพลงบนเวที แตไมมีการแสดงวงดนตรีชุดใหญเหมือน
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ในปจจุบัน มีเพียงอิเลคโทนประกอบการรองอยูเพียงชิ้นเดียว สลับกับเปดแผน
ซี ดี เ พลงในช ว งหั ว ค่ํ า เพื่ อ ให ลู ก ค า ได ฟ ง ในขณะที่ รั บ ประทานอาหารไปด ว ย
เมนูที่ทางรานเสิรฟใหลูกคาก็จะเนนอาหารอีสานเปนหลัก เพราะในยานคลองตัน
จะมีกลุมคนอีสานอยูกันเปนสวนมาก กอนหนาป พ.ศ. 2545 ที่กรุงเทพมหานคร
ริเริม่ นโยบายจัดระเบียบสังคมมาใช ทางรานไดทาํ การปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอ
ความบันเทิงใหทันสมัยมากขึ้น โดยนําวงดนตรีและนักรองหมุนเวียนมารอง
พรอมกับหางเครื่องหลายคน แตพอถึงป พ.ศ. 2545 ในสมัยที่ ร.ต.อ. ปุระชัย
เปยมสมบูรณ เปนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ที่นํานโยบายจัดระเบียบสังคม
มาใชเพื่อควบคุมสถานบันเทิงที่เปดยามราตรี ทําใหรานจําตองโยกยายไปเปด
รานใหมในยานลาดพราว 130 ทั้งนี้เปนเพราะวาพื้นที่เดิมของรานที่ตั้งอยูละแวก
ยานลําสาลี ไมไดอยูใ นเขตพืน้ ทีไ่ ดรบั อนุญาตใหมสี ถานบันเทิง นอกจากนีท้ างราน
ก็ ไม เ คยจดทะเบี ย นขออนุ ญ าตเป น สถานบัน เทิง แตหลั งจากย า ยมาอยู แถบ
ลาดพราวแลว กิจการก็ซบเซา เนื่องจากไมไดตั้งอยูในยานที่ผูคนสัญจรผานไปมา
จนทําใหตองหยุดกิจการความบันเทิงไประยะหนึ่ง กอนที่จะตั้งรานใหมที่ยาน
คลองตันในปจจุบัน
ในชวงแรกทีม่ าเปดรานใหมในพืน้ ทีป่ จ จุบนั ลักษณะของรานเปนเพียงพืน้ ที่
เปดโลง ไมไดเปนหองติดเครื่องปรับอากาศเหมือนในปจจุบัน แตไดปรับปรุงราน
ใหทันสมัยและเปนที่ถูกใจแกลูกคา ที่เขามาเสพความบันเทิงอยูเรื่อย ๆ เพราะ
ในยานนี้ก็จะมีสถานบันเทิง “อีสานตะวันแดง” ที่มีลักษณะเดียวกับอีสานลําซิ่ง
อยูหางออกไปเพียงเล็กนอยริมถนนพัฒนาการ จึงถือไดวาเปนคูแขงที่สําคัญและ
เปนกลุม ทุนทีใ่ หญกวาอีสานลําซิง่ เพราะวารานอีสานตะวันแดงเปนเครือขายหนึง่
ของ “รานตะวันแดงสาดแสงเดือน”9 ทีม่ ลี กั ษณะของผับเพือ่ ชีวติ ในยานพัฒนาการ
แตอยางไรก็ตาม รานอีสานลําซิ่งก็คอนขางไดเปรียบคูแขงในเรื่องของระยะเวลา
ที่รานปด ซึ่งเวลาปดของรานนี้จะเกินกวา 03.00 น.10 เปนประจําทุกคืน ซึ่งจะตาง
จากรานอีสานตะวันแดงทีจ่ ะปดรานเมือ่ เวลา 01.00 น. จึงทําใหลกู คาบางคนเลือก
ที่จะมายังรานนี้เพราะใหเวลาของความบันเทิงที่มากกวา โดยเฉพาะในค่ําคืนที่มี
การแสดงคอนเสิรตเวลาปดรานก็อาจจะลวงเลยไปบางอีกเล็กนอย
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บทบาทของพี่เกี้ยวนอกจากจะเปนเจาของกิจการรานอีสานลําซิ่งแลว
พี่เกี้ยวยังเปนคนที่คอยกํากับการแสดงที่จะมีขึ้นในแตละคืน ทั้งการหานักรอง
นักเตน หรือแมกระทั่งวงดนตรี รวมถึงยอนไปในชวงที่เขามาจับจองพื้นที่ พี่เกี้ยว
ก็เปนคนที่วางแผนการตกแตงภายในรานทั้งหมด ซึ่งจุดยืนในชวงที่ยายรานมา
ในที่แหงใหม แรกเริ่มก็จะเนนในการนําเสนอวัฒนธรรมอีสาน ตรงนี้พื้นที่ของเวที
การแสดงจะสะทอนใหเห็นอยางชัดเจน กับการตกแตงดวยการประดับประดา
ลวดลายดวยพญานาค และแสงสีเหมือนกับเวทีหมอลําขนาดยอม ๆ แนวคิด
ในการทํารานของพี่เกี้ยวนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา
“รานของพี่จะมีพื้นที่ไมใหญมากลักษณะแบบจะเนนความอบอุน
สําหรับสิง่ ทีม่ อบใหแกลกู คาพีจ่ ะเนนทีค่ ณ
ุ ภาพ อันดับแรกก็คอื เสียง
สองเรื่องการแสดง และสามตองเปนวัฒนธรรมอีสาน ถามีนักรอง
คนไหนรองเพลงสตริงก็โอเคพี่ให เพราะมันเปนยุคของเพลงแตก็จะ
เปนเฉพาะเพลงที่กําลังดังในชวงนั้น แตจริง ๆ แลวพี่จะเนนเพลง
ลูกทุงอีสาน แตถายุคไหนมีเพลงดัง ๆ พี่ก็พรอมเปด อยางเพลง
เพื่อชีวิตพี่ก็ใหแทรกได รวมถึงเพลงจังหวะเร็กเกก็มีมาตามยุคสมัย”
(สัมภาษณ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556)
จะเห็นไดวา ถึงแมพเี่ กีย่ วจะไมไดเปนคนอีสาน แตในฐานะนายทุนของพืน้ ที่
และการไดคลุกคลีกบั วัฒนธรรมอีสานผานพนักงานของรานมาตัง้ แตสมัยทีเ่ ปดราน
อาหาร จึงทําใหพี่เกี้ยวมีความชื่นชอบทั้งอัธยาศัยของคนอีสานและวัฒนธรรม
บันเทิงอีสาน จึงไดพยายามเนนความบันเทิงทีม่ อี ตั ลักษณในแบบอีสาน ซึง่ ถือไดวา
เปนจุดขายที่สําคัญสําหรับกลุมเปาหมายทีเ่ ปนคนอีสานเปนสวนใหญ แตบางครัง้
ก็เปดพืน้ ทีค่ วามบันเทิงใหกบั แนวเพลงอืน่ ๆ มาแทรก เพือ่ ตอบสนองความบันเทิง
แกผูเสพ ใหไดเปลี่ยนอรรถรสในการเขามาเสพความบันเทิงในพื้นที่อีสานลําซิ่ง
แหงนี้
ในการสรรหานักรอง สวนใหญพี่เกี้ยวก็จะเฟนมองหาจากเด็กเสิรฟที่เปน
คนอีสานที่พอมีแวว ซึ่งบางคนก็มีความสามารถในการขับรองมาจากบานที่อีสาน
เพราะไดรับการฝกฝนมาจากคณะหมอลําในทองถิ่น แตสําหรับบางคนก็มาเริ่ม
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การหัดรองในพื้นที่แหงนี้ โดยอาศัยการฝกสอนและเฝาศึกษาจากการแสดงของ
นักรองภายในราน ที่ตางคนก็พยายามผลักดันพรรคพวกพี่นองใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
สวนสาเหตุที่พี่เกี้ยวเริ่มจากเด็กที่รานเปนเพราะวา
“เด็กที่รานพี่ดีอยางหนึ่งคือปกครองงาย พวกเขานารักและอยูกัน
มานานจนเปนพี่เปนนอง คือพี่จะไมปกครองในแบบนายจางและ
ลูกจาง แตของพี่จะเปนลักษณะแมปกครองลูก เพราะดวยที่รานพี่
เล็ก ๆ จึงทําใหองคกรเราแนน พี่ปกครองพวกเขาดวยจิตใจ เด็กที่
อยูที่นี่เขาก็อยูกับเราดวยใจ บางคนก็อยูกับเรามานานเปน 10 ป
จนเรียกเราติดปากไมเจก็แม อยางในชวงวันหยุดยาวชวงเทศกาล
สงกรานตหรือปใหม พี่ก็เขาใจนะ บางคนจากบานมานานเปนใคร
ก็อยากกลับบาน พี่ก็ไมหามนะ ใครอยูก็อยูใครอยากกลับก็กลับ
พีก่ เ็ ปดรานปกติเพราะสงกรานตลกู คาเขาไมกลับบานก็มี ผลสุดทาย
พวกลูกนองพี่เขาก็ไมกลับกัน เพราะมันมีรายไดเขามาตลอดไง
บางคนก็ขยันมากรูจักเก็บรูจักออม แตบางคนมีเทาไหรก็ใชหมด
มันหลากหลาย แตโดยรวมก็จะเก็บกันไดเยอะ ลูกนองพี่บางคน
สามารถที่จะเก็บเงินสรางบานไดหลายอยู เปนหมอลําผูหญิงที่อยู
กับพี่มาตั้งแตพี่เปดราน” (สัมภาษณ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556)
สิง่ ทีพ่ เี่ กีย้ วเลาใหผวู จิ ยั ฟงนัน้ สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธทางดานจิตใจ
ระหวางนายทุนกับกลุมแรงงานในพื้นที่ ที่ตองอาศัยระยะเวลาที่ทําใหเกิดความ
ไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน เปนแรงผลักดันใหพื้นที่ของสถานบันเทิงดําเนินกิจการ
ไปได ดังจะเห็นไดจากการที่พวกเขายอมสละเวลาวันหยุดยาวเพื่อที่ใหตนเอง
ไดผลประโยชน ในขณะที่ทางรานก็มีรายไดเพิ่มขึ้นตามไปดวย
สวนของการนําศิลปนลูกทุงหมอลําที่มีชื่อทั้งในอดีตและปจจุบันมาแสดง
ที่ราน พี่เกี้ยวเปนผูมีบทบาทในการติดตอกับนายหนาศิลปน ที่สวนใหญจะเปน
ดีเจรายการวิทยุเพลงลูกทุง แตผนั ตัวเองมารับงานกินหัวคิวจากศิลปนอีกทอดหนึง่
หรือในบางครั้งก็อาศัยการรูจักเปนการสวนตัวติดตอไปยังศิลปน ศิลปนที่พี่เกี้ยว
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รูจักเปนการสวนตัว อยางเชน พรศักดิ์ สองแสง และจินตหรา พูนลาภ สวนการนํา
คณะตลกมาแสดงที่รานนั้น ในปจจุบันไดถูกยกเลิกไป เปนเพราะในอดีตเคยเกิด
ปญหาระหวางศิลปนตลกคณะหนึ่งกับลูกคา จนเกือบจะมีเรื่องชกตอยกัน เพราะ
เกิดการแซวกันไปมาระหวางศิลปนกับลูกคา ทําใหพี่เกี้ยวยกเลิกการแสดงตลก
ของศิลปนนอกรานไป และหันมาใชนักรองของรานที่แสดงตลกไดมาแสดงแทน
โดยจะพยายามเนนการแสดงตลกในแบบอีสานทีใ่ ชมกุ ตลกและภาษาทองถิน่ อีสาน
ในการแสดง
การแสดงบนเวทีทพี่ เี่ กีย้ วเปนผูท อี่ ยูเ บือ้ งหลังและคอยจัดการนัน้ ดวยความ
ที่เธอไมไดเปนคนอีสาน ดังนั้นเมื่อมาเปดพื้นที่เพื่อสรางความบันเทิง การแสดง
จึงไมไดอยูใ นกรอบแตเพียงลักษณะของความบันเทิงในแบบอีสานเทานัน้ ถึงแมวา
เธอจะพยายามที่จะเนนการแสดงในแบบอีสานเปนหลัก แตก็ยังมีการนําเสนอ
ความบันเทิงที่ตางกันออกไป ซึ่งเปนการเปดพื้นที่ใหกับความแตกตางไดเขามา
สรางสีสัน อยางเชน บทเพลงเพื่อชีวิตและเพลงลูกทุงแบบภาคกลางที่ถูกนําเสนอ
จากนั กร องในรานบางคน ยังรวมไปถึ งการเป ดบทเพลงไทยสากลที่ มีจังหวะ
สนุกสนานจากดีเจ ทีส่ ามารถสรางความบันเทิงในพืน้ ทีไ่ ด เปนเสมือนทางเลือกหนึง่
ที่พรอมจะมอบใหแกลูกคากลุมคนจากทองถิ่นอื่น ๆ หรือกลุมคนอีสานที่บางคน
ก็อาจจะไมไดนิยมความบันเทิงในแบบอีสานเทาใดนัก แตก็อาจจะชื่นชอบพื้นที่
แหงนี้ดวยเปาหมายอื่นที่มีตอพื้นที่ เชน ความสัมพันธกับนักรอง นักแสดง และ
พนักงานเสิรฟ เปนตน
เมื่อมองในบริบทของทุนแลว จะพบวาบทบาทของนายทุนอยางพี่เกี้ยว
เปนบุคคลทีส่ ามารถผูกขาดการตัดสินใจและผลิตสรางความบันเทิงในพืน้ ทีท่ งั้ หมด
ซึ่งเกิดจากการเรียนรูในลักษณะของการลองผิดลองถูกที่ยึดโยงกับกลุมเปาหมาย
ที่ผูเสพเปนคนอีสานเปนหลัก ซึ่งถาพิจารณาก็จะเห็นวา เธอก็ตองเสี่ยงกับเรื่อง
รายได เช น เดี ย วกั บ กลุ ม ผู ใช แรงงานที่ อ ยู ใ นฐานะลู ก ค า ผู ม าเสพความบั น เทิ ง
รวมทั้งคนที่ทํางานในรานแหงนี้ ทั้งนี้ไมเพียงแตสภาวะทางเศรษฐกิจเทานั้นที่เปน
ปจจัยเสี่ยง แตตัวนโยบายที่เกิดขึ้นจากรัฐก็ถือวาเปนปจจัยที่เสี่ยงเชนเดียวกัน
ดังที่พี่เกี้ยวไดเผชิญมากับรานที่เคยเปดในละแวกลําสาลีเมื่อหลายปกอน
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กลาวโดยสรุป การเกิดขึน้ ของพืน้ ทีส่ ถานบันเทิงทีน่ าํ วัฒนธรรมบันเทิงอีสาน
มาเปนจุดขายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับกระแสของการอพยพเขามา
ทํางานในเมืองหลวงของบรรดากลุมคนอีสาน ซึ่งเปนคนกลุมใหญที่อพยพเขามา
หางานทํามากเปนลําดับตน ๆ จากจํานวนประชากรทุกภาคของประเทศไทย
อยางไรก็ตาม เราไมอาจมองวาพื้นที่สถานบันเทิงแบบอีสานเชนนี้เกิดขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองการอพยพยายถิ่นเขามาหางานทําของคนอีสานแตเพียงอยางเดียว
ปจจัยเอื้อหนุนที่สําคัญอีกประการคืออุตสาหกรรมความบันเทิง ที่มีสวนสําคัญ
อยางยิ่งตอการกําหนดรูปแบบความบันเทิงที่เกิดขึ้นดวย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เพลงลูกทุง ทีเ่ ปนตัวกําหนด/สรางประเภทใหกบั ลูกทุง อีสาน/ลูกทุง หมอลํา จนไดรบั
ความนิยมขึ้นมาในปจจุบัน ทั้งจากกลุมคนอีสานและกลุมคนอื่น ๆ ในสังคมเมือง
ในแงหนึ่ง พื้นที่บันเทิงลักษณะรานอีสานลําซิ่งเกิดขึ้นมาไดก็เพราะกระแส
การอพยพเขามาทํางานในเมืองของคนอีสานที่เกิดขึ้นมาอยางตอเนื่องยาวนาน
หลายทศวรรษ จนทายที่สุดแรงงานอพยพเหลานี้ สามารถยกระดับสถานะทาง
เศรษฐกิจของตนเองขึ้นมาได จนเพียงพอที่ใชเวลาสวนหนึ่งในยามวางจากการ
ทํางาน เขามาเสพความบันเทิงในพื้นที่ที่พวกเขารูสึกคุนเคย เพราะมีการแสดง
แบบอีสาน มีพนักงานเสิรฟที่พูดภาษาอีสาน มีนักรองที่รองเพลงภาษาอีสาน
ในอีกแงหนึ่ง พื้นที่เชนนี้ก็ถูกผลิตขึ้นมาจากบรรดากลุมทุนทั้งหลายเพื่อสราง/
ตอบสนองรสนิยมที่กลุมทุนมองวาเปน “ลูกคา” กลุมใหญ
จะเห็นไดวา การเปลีย่ นแปลงของพืน้ ที่ เกิดขึน้ ไดจากการทีท่ นุ สามารถทีจ่ ะ
หยิบฉวยวัฒนธรรมความบันเทิงที่สัมพันธกับกลุมลูกคามาเปนจุดขาย มากกวา
ที่ จ ะพยายามสร า งพื้ น ที่ ใ ห มี ค วามสวยงามแต เ พี ย งอย า งเดี ย ว รวมไปถึ ง
การพยายามสรางคุณภาพของพื้นที่ดวยงานบริการ ฝมือในการนําเสนอความ
บันเทิง และการนําความทันสมัยเขามาอยูในพื้นที่อยูเสมอ ทั้งนี้เปนเพราะวา
การเกิดขึ้นของพื้นที่สถานบันเทิงอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันมีขึ้นอยูตลอดเวลา
และตางก็พรอมที่จะมาเปนคูแขงและสรางทางเลือกใหแกผูคน ที่มีรสนิยมผูกติด
อยูกับความบันเทิงในแบบอีสานที่เปนกระแสอยูในปจจุบัน อยางไรก็ตาม พื้นที่
ความบันเทิงเหลานี้ตางก็ตองปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของทุน และ
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นโยบายทีเ่ กิดจากภาครัฐในแตละยุคสมัย บางพืน้ ทีก่ อ็ าจจะตองปดตัวไป บางพืน้ ที่
อาจสามารถที่จะเอาตัวรอดไดจากนโยบายที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา ดังตัวอยาง
ของสถานบันเทิงอีสานลําซิ่ง

ทุน: เครื่องมือสรางตัวตนในพื้นที่บันเทิง
ในบทความนี้ ผูวิจัยตองการเสนอขอถกเถียงวา “ทุน” คือหัวใจสําคัญ
ที่กํากับ “ความเปนอีสาน” ในพื้นที่สถานบันเทิงแหงนี้ ความเปนอีสานนั้นปรากฏ
ใหเห็นทั้งในสวนของพื้นที่การแสดง และพื้นที่ของความสัมพันธ ในกรณีที่ทุน
เขามากํากับพื้นที่การแสดงนั้นสะทอนใหเห็นผานพื้นที่รางกายของนักรองและ
นักแสดง ทั้งนี้ทุนดังกลาว ไมไดจํากัดอยูเฉพาะทุนทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว
แตยังหมายรวมถึงทุนทางวัฒนธรรมที่นักรองนักแสดงมีติดตัวและนํามาใชเปน
เครื่องมือแสวงหารายไดเพื่อประทังชีวิตในแตละวันไดอีกดวย
พีศ่ กั ดิช์ ยั จากเมืองอุบล และหมอลํานอยจากเมืองหนองคาย เปนตัวอยาง
ของคนที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในพื้ น ที่ แ ห ง นี้ ด ว ยการสั่ ง สมและพั ฒ นาทุ น ทาง
วัฒนธรรมขึ้นมา กรณีของพี่ศักดิ์ชัยเริ่มตนจากการสมัครเปนสมาชิกวงหมอลํา
ที่มีชื่อในทองถิ่นอีสาน (คณะ ป. ฉลาดนอย สงเสริม) ทั้งนี้การเขารวมมิได
หมายถึงวา เขาจะไดรับการฝกฝนดานการรองและการแสดงอยางเปนระบบ
แตตองอาศัยลักษณะที่เรียกกันวา “ครูพักลักจํา” จึงจะไดมาซึ่งความชํานาญ
ผนวกกั บ โอกาสที่ เขาได รับ จากผู ห ลั ก ผู ใ หญ ใ นคณะให ไ ด ขึ้ น แสดงร ว ม ทํ า ให
ท า ยที่ สุ ด เขาได ฝ ก ฝนเสริ ม สร า งประสบการณ บ นเวที จนฝ มื อ และไหวพริ บ
ในการแสดงไดรับการพัฒนาขึ้นมา สําหรับหมอลํานอย เธอเริ่มตนอยางบังเอิญ
จากการมีคูรักเปนหมอลําในชวงชีวิตวัยรุน ทําใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะร่ําเรียน
ฝ ก ฝนเป น หมอลํ า เธอได มี โ อกาสเรี ย นฝ ก ฝนเป น หมอลํ า ในตั ว เมื อ งจั ง หวั ด
อุดรราชธานี โดยระหวางนั้นก็ทํางานเปนแรงงานรับจางไปดวยเพื่อหาทุนเปน
คาใชจา ยในการเรียน ทัง้ สองกรณีสะทอนใหเห็นวา ทุนทีท่ ง้ั สองพยายามแสวงหานัน้
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ทายที่สุดก็กลายเปนทุนติดตัว ที่สรางโอกาสใหพวกเขาอยูรอดไดอยางดีในพื้นที่
ความบันเทิง
อยางไรก็ตาม เพียงแคฝมือการแสดงที่ติดตัวมาจากทองถิ่นอาจจะยัง
ไมเพียงพอทีจ่ ะทําใหมชี วี ติ ทีด่ ขี น้ึ ตามทีพ่ วกเขาปรารถนา สิง่ สําคัญอีกประการหนึง่
ก็คือ ความสามารถในการรังสรรคนําเสนอตัวตนในดานการแสดง ที่จะทําใหชีวิต
พวกเขาประสบความสําเร็จ ดังเชนพีศ่ กั ดิช์ ยั ทีร่ วู า ตนเองมีฝม อื ดานไหนจึงพยายาม
สรางจุดขายขึ้นมาจากสิ่งที่เขามี นั่นก็คือการขับรองและแสดงบทเพลงที่มีชื่อเสียง
จากศิลปนหมอลําในอดีต
“เพลงที่พี่เอามารองสวนใหญจะถูกนํามารองใหมจากศิลปนคาย
แกรมมี่ แตพี่ไมเอาเวอรชั่นของแกรมมี่เลยเพราะดนตรีมันไมเพราะ
เหมือนแตกอน พี่จะเอาแตเวอรชั่นเกา ๆ พี่คิดวามันเปนจุดขาย
ของตัวพี่เลย คือนักรองเกาเมื่อพูดถึงเพลงอีสาน เขาจะมีเสียงพิณ
เสียงแคน ทุกวันนีน้ กั รองใหมทเ่ี ปนลูกทุง อีสานเหมือนกัน แตเสียงพิณ
เสียงแคนก็จะหายากไปทุกที ทุกวันนี้พี่มองวาศิลปนยุคเกามีฝมือ
มากกวา” (สัมภาษณศักดิ์ชัย 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
นอกจากจะมีรสนิยมที่ชื่นชอบเพลงในเวอรชั่นตนฉบับ มากกวาที่ศิลปน
ยุคใหมนาํ กลับมารองแลว สิง่ หนึง่ ทีผ่ วู จิ ยั สังเกตยามเมือ่ ไดฟง น้าํ เสียงของพีศ่ กั ดิช์ ยั
ทัง้ ในชวงทีร่ อ งเพลงบนเวทีหรือขณะทีใ่ หสมั ภาษณ น้าํ เสียงของเขาจะมีเอกลักษณ
ดวยเสียงทีแ่ ตกพรา ดังนัน้ ยามทีร่ อ งเพลงเวอรชนั่ เกา จะใหความรูส กึ เหมือนเสียง
ของศิลปนหมอลําที่มีชื่อในอดีต ที่สวนมากก็จะเปนน้ําเสียงที่แตกพราเหมือนกัน
ทั้งนี้สําหรับพี่ศักดิ์ชัย การหยิบเอาบทเพลงจากศิลปนรุนเกามาผลิตซ้ํา นอกจาก
จะสรางจุดเดนของตัวเขาโดยเนนความเปนนักรองทีม่ คี ณ
ุ ภาพแลว ยังชวยยกระดับ
ความสามารถ ไมใหภาพลักษณของการแสดงของเขามีลกั ษณะดาด ๆ ทัว่ ไปเหมือน
นักรองคนอื่น ๆ การรองเพลงในเวอรชั่นตนฉบับ ทําใหภาพของพี่ศักดิ์ชัยสวมทับ
ลงไปกับศิลปนตนฉบับ ซึ่งมีสวนทําใหผูเสพมองวาพี่ศักดิ์ชัยเหนือกวานักรอง
ในรานคนอื่น ๆ เพราะสิ่งที่พี่ศักดิ์ชัยนําเสนอออกมานั้น เปนเสมือนขนบในการ
รองเพลงหมอลําที่ดี ทั้งในเรื่องของเทคนิคการเอื้อนเสียง การมีลูกคอ และ
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โทนเสียงแตกพรา ซึ่งทั้งหมดลวนเปนเสนหของการรองเพลงลูกทุงหมอลํา ที่จะ
พบไดในนักรองตนฉบับเปนสวนใหญ
กรณี ข องหมอลํ า น อ ยอาจจะไม แ ตกต า งกั บ พี่ ศั ก ดิ์ ชั ย มากนั ก ที่ ไ ด รั บ
การฝกฝนมาจากหมอลําซิ่งที่เมืองอุดร จึงทําใหมีน้ําเสียงและทาทางการแสดง
ที่เหมาะสมกับชวงการแสดงลําซิ่งในชวงทายของแตละค่ําคืน แตหมอลํานอย
ยังไมหยุดอยูที่เพียงแคการร่ําเรียนมาจากในอดีตเทานั้น เธอยังขวนขวายเรียนรู
จากศิลปนใหม ๆ ทีเ่ ธอชืน่ ชอบ โดยเฉพาะในดานการแสดงลําซิง่ ซึง่ เธอจะเรียนรู
ดวยตนเองเพิ่มเติมจากสื่อออนไลน ที่เริ่มเขามามีบทบาทในชีวิตของเธอมากขึ้น
สื่อออนไลนยังเปนแหลงใหขอมูลเกี่ยวกับผลงานเพลงใหม ๆ ของศิลปนจาก
คายตาง ๆ ทีอ่ อกมา อยางไรก็ตามเปนทีน่ า สังเกตวา หมอลํานอยจะใหความสนใจ
กับศิลปนหมอลําซิ่งที่มีชื่อในทองถิ่นอีสานมากกวาศิลปนหมอลําที่มีชื่อของธุรกิจ
คายเพลง เชน นองใหม ดวงชุมแพ ซึ่งผลงานของศิลปนเหลานี้จะหาพบไดใน
สื่อออนไลน เชน YouTube เปนตน
กรณีของนอย สะทอนใหเห็นวาทุนทางวัฒนธรรมทีเ่ ธอมีตดิ ตัวมา จากการ
ฝกฝนจากครูหมอลําในทองถิ่น เปนตัวตั้งตนที่ดีที่ทําใหเธอกาวขึ้นมาเปนนักรอง
บนเวทีของรานอีสานลําซิง่ ได แตดว ยความมุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพในงานแสดง
ของตัวเอง เธอไดใชสื่อออนไลนใหเปนประโยชนกับอาชีพของเธอ โดยที่นอย
ไมเพียงแตจะดูกระแสของเพลงดังซึ่งถูกผลิตจากคายเพลงใหญ ๆ เทานั้น เธอยัง
เลือกที่จะศึกษาบันทึกการแสดงสดของวงหมอลําในทองถิ่นที่เปนที่รูจักเฉพาะ
กลุมคนอีสาน แลวนํามาผลิตใหมใหกับคนอีสานที่เขามาอยูในเมืองกรุงไดเสพ
เปนทางเลือกหนึ่งที่ไมผูกติดกับเพลงที่ไดรับการสรางจากธุรกิจคายเพลงแตเพียง
อยางเดียว แตนอยไดทําใหศิลปนในทองถิ่นเปนที่รูจักกันมากขึ้น ซึ่งตรงนี้ทําให
เห็นวา การผลิตความบันเทิงของนักรอง นักแสดงในพืน้ ทีร่ า นอีสานลําซิง่ ไมไดอยู
ภายใตเงือ่ นไขของทุนใหญของอุตสาหกรรมบันเทิงแตเพียงอยางเดียว แตพวกเขา
เปนกลไกหนึง่ ทีท่ าํ ใหบทเพลงของศิลปนทองถิน่ ไดเขามาผงาดในพืน้ ทีค่ วามบันเทิง
ใจกลางเมืองหลวงอยางกรุงเทพมหานครได
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สําหรับนักรอง นักแสดงทั้งสองคนที่กลาวมา บทบาทที่สําคัญประการหนึ่ง
ของพวกเขาคือ การพยายามดึงอัตลักษณการแสดงอีสานมาเปนจุดขาย แมจะมี
ลักษณะที่เนนเฉพาะกลุมเล็ก ๆ แตก็ทาํ ใหพนื้ ทีข่ องการบริโภคความบันเทิงอีสาน
ลําซิ่งดูโดดเดนขึ้นมา เพราะทําใหมีอัตลักษณ ดูมีคุณภาพและไมเนนแนวตลาด
มากจนเกินไป อยางนอยพื้นที่รานอีสานลําซิ่งก็ไดสรางทางเลือกใหกับกลุมคน
ทีช่ นื่ ชอบทัง้ แนวเพลงจากศิลปนรุน เกา ๆ และการแสดงทีม่ คี วามเปนทองถิน่ เฉพาะ
ไดเขามาบริโภคกันอยางแพรหลาย
สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งของบทบาทนักรองในพื้นที่บันเทิง คือ บทบาท
ของ “แรงงานความบันเทิง” อีกบทบาทหนึ่งที่พวกเขาสวมทับอยู การขายแรงงาน
ดานความบันเทิงนั้นสอดคลองกับสิ่งที่เรียกวา “ฝมือทางการแสดง” ซึ่งก็คือ
ทุนทางวัฒนธรรมที่พวกเขาตางก็สั่งสมมา ที่จะตองไดรับการยอมรับจากผูชมดวย
ไมแตกตางจากศิลปนที่มีชื่อของคายเพลงดังตาง ๆ ทั้งนี้ในพื้นที่ความบันเทิง
สิ่งที่ไมสามารถปฏิเสธได คือ ความสัมพันธระหวางนักรอง นักแสดงกับผูชม
ในดานหนึ่งผูชมก็ปรารถนาที่จะเติมเต็มชีวิตบางสวนที่ขาดหายไป อีกดานหนึ่ง
นักรองนักแสดงก็ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตัวเองและครอบครัวในทองถิ่น
อีสานทีพ่ วกเขาจากมา ดังนัน้ แรงงานดานความบันเทิงในพืน้ ที่ เชนนีจ้ งึ ไมสามารถ
ที่จะ “ขายแรงงาน” ใหแก “แมยก” ทานใดทานหนึ่งเปนการเฉพาะ เพราะรายได
ตอค่ําคืนเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นการสรางปฏิสัมพันธกับลูกคาของพวกเขาจึงไม
สามารถทีจ่ ะถูกผูกขาดโดยลูกคาคนใดคนหนึง่ เขาตองดิน้ รนทีจ่ ะหาความสัมพันธ
ในลักษณะที่มีแมยกหลายคนคอยดูแล เพื่อที่จะสามารถทําใหมีลูกคาขาประจํา
ประกันรายไดของพวกเขาใหมอี ยูต ลอดเรือ่ ยไป การตอสูด นิ้ รนของแรงงานบันเทิง
เหลานี้ จึงอาจจะสรางความผิดหวังใหกับใครบางคนที่ตองการผูกขาดแรงงาน
บันเทิงของพวกเขา
บทบาทของแรงงานความบันเทิงที่พวกเขาเปนอยูนั้น เปนสิ่งที่พวกเขา
ก็คาดหวังวาจะไดรบั ผลตอบแทนกลับคืน เพือ่ สงตอใหแกญาติพนี่ อ งทีอ่ ยูข า งหลัง
ไมแตกตางจากผูเสพหลาย ๆ คน ที่ตางก็มาใชแรงงานในเมืองกรุงเพื่อสิ่งเดียวกัน
นั่นคือการสะสมทุนทรัพยเพื่อคนที่อยูขางหลังในทองถิ่นอีสาน สําหรับบรรดา
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เหลาแรงงานความบันเทิง พื้นที่สถานบันเทิงอีสานลําซิ่งเปนเพียงพื้นที่ชั่วคราว
ทีพ่ วกเขาเปนเพียง “ผูเ ชา” ทํามาหากิน เพราะดังทีผ่ วู จิ ยั กลาวไวแลววา แหลงรายได
ของพวกเขาอยู ที่ ค า ตอบแทนที่ ไ ด จ ากผู เ สพเพี ย งเท า นั้ น ไม มี ร ายได ป ระจํ า
เหมือนผูคนทั่วไป ดังที่พี่ศักดิ์ชัยไดเลาไวผูวิจัยฟงเมื่อถามถึงรายไดที่เขาจะไดรับ
ในแตละคืนในลักษณะที่วา
“รายไดของพีม่ นั ไมแนไมนอน บางวันก็สองสามรอยบางวันก็สห่ี า รอย
ก็แคพออยูได แตถารองเพลงที่ลูกคาขอเนี่ยจะไดทิปดี พี่เคยได
มากสุดในคืนนั้นประมาณเจ็ดแปดรอยเลยนะรายไดก็พอที่จะสงไป
ใหที่บานบางในแตละเดือน แลวแตวาที่บานจะมีธุระที่ตองใชอะไร”
(สัมภาษณ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
นั่นเปนคํากลาวครั้งแรก ๆ ที่ผูวิจัยไดพูดคุยกับพี่ศักดิ์ชัยอยางเปนทางการ
แตหลังจากที่ไดมีโอกาสพูดคุยบอยครั้งขึ้น พี่ศักดิ์ชัยก็เปดเผยใหฟงถึงเรื่องรายได
ที่คอนขางผันผวน ขึ้นอยูกับกระแสทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแตละชวง แตแมจะมี
ความผกผันเรื่องรายได ทุกวันนี้พี่ศักดิ์ชัยก็สามารถสงเงินไปชวยแมสรางบาน
ที่อุบลราชธานีจนสําเร็จอยางที่ตั้งใจ
สําหรับหมอลํานอยก็เชนเดียวกัน ในบทบาทของแรงงานความบันเทิง
เธอจําเปนที่จะตองสะสมเงินทองเพื่อสงกลับไปใหญาติที่ตางจังหวัด ใหเปนทุน
สําหรับการทําไรทํานา โดยเฉพาะในชวงฤดูทํานาเธอก็ยังคงกลับไปชวยที่บาน
ทํานาทุกครัง้ กลยุทธทหี่ มอลํานอยใชในการสรางเครือขายเพือ่ ใหมลี กู คาขาประจํา
ก็ คื อ ความเป น เพศหญิ ง ของเธอ แต ไ ม ใช ใ นลั ก ษณะของการหาแม ย กพ อ ยก
เปนเพียงแคการดูแลลูกคาทีใ่ หทปิ เปนอยางดี และเมือ่ ถูกลูกคาชักชวนใหดมื่ เหลา
หรือเบียร หมอลํานอยจะปฏิเสธอยางสุภาพโดยนําปญหาสุขภาพมาเปนขออาง
อีกทั้งในบางครั้งเมื่อถูกลูกคาชักชวนใหไปดื่มกินกันตอหลังเลิกงาน เธอก็ปฏิเสธ
อยางสุภาพเพราะไมอยากสรางปญหาใหกบั แฟนทีอ่ ยูด ว ยกันเกิดความหวาดระแวง
แตนั่นก็ไมใชปญหาที่สงผลตอรายไดที่เธอไดรับ เพราะทุกวันนี้เธอสามารถที่จะ
สงเงินไปใหพี่นองสรางบานไดสําเร็จ อยางที่เธอเคยคาดหวังไวกอนที่จะเขามา
ทํางานในพื้นที่บันเทิงแหงนี้
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สรุป
พื้นที่สถานบันเทิงอีสานลําซิ่ง ในดานหนึ่งเปนพื้นที่ที่สามารถตอบสนอง
ความปรารถนาของผูคนที่เขามาเสพความบันเทิง โดยเฉพาะกลุมคนอีสานที่มี
รสนิยมชื่นชอบความบันเทิงแบบทองถิ่นอีสาน เหตุผลหนึ่งอาจจะเปนเพราะวา
พวกเขาตองการการหลบหนีจากความเหนื่อยลาในหนาที่การงาน และการใชชีวิต
ที่จําเจในแตละวัน แตในอีกดานหนึ่งการเขามาเสพความบันเทิงก็ทําใหพวกเขา
มีพื้นที่ทางสังคม ที่ไดการยอมรับจากผูคนในพื้นที่ของสังคมเมืองมากขึ้น
การเกิดขึน้ ของพืน้ ทีส่ ถานบันเทิงทีม่ รี ปู แบบเฉพาะ อยางเชนรานอีสานลําซิง่
ในสังคมเมือง สวนหนึง่ เริม่ จากการขยายตลาดของกลุม ทุนอุตสาหกรรมความบันเทิง
ทีร่ กุ ออกไปสรางฐานความนิยมความบันเทิง ทีผ่ สมผสานเขากับอัตลักษณทอ งถิน่
อีสาน จนเปนที่ยอมรับจากผูคนในทองถิ่น แตความบันเทิงที่ถูกผลิตขึ้นมานั้น
เปนเพียงภาพแสดงแทนความเปนอีสาน ที่ถูกนํามารับใชในพื้นที่สถานบันเทิง
อี ส านลํ า ซิ่ ง อี ก ทอดหนึ่ ง โดยกลุ ม ทุ น ภาคธุ ร กิ จ กลางคื น ซึ่ ง การปรั บ เปลี่ ย น
ก็ เ ป น ไปเพื่ อ ที่ จ ะตอบสนอง รสนิ ย มคนอี ส านที่ โ ยกย า ยถิ่ น ฐานเข า มาอยู ใ น
เมืองกรุง ขณะเดียวกันก็เพือ่ ทีจ่ ะสรางอัตลักษณของพืน้ ทีค่ วามบันเทิง ใหแตกตาง
จากพื้นที่สถานบันเทิงอื่น ๆ ที่มีอยูดาษดื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สําหรับความบันเทิงที่ถูกปรับเปลี่ยนในพื้นที่ ไมสามารถเกิดขึ้นไดถาหาก
ปราศจากกลุมแรงงานความบันเทิง โดยเฉพาะนักรองนักแสดง เปนเพราะวา
บทบาทของพวกเขาเปนเสมือนสื่อกลาง ที่เชื่อมวัฒนธรรมความบันเทิงในทองถิ่น
เขากับความบันเทิงที่ถูกผลิตสรางจากกลุมทุนอุตสาหกรรมความบันเทิง ผานการ
เรี ย นรู แ ละฝ ก ฝนเป น ทุ น ทางวั ฒ นธรรมที่ ไ ด ม าจากท อ งถิ่ น ที่ ถู ก นํ า มาเป น
เครือ่ งมือผลิตการแสดงในพืน้ ที่ ทําใหพวกเขาและเธอ มีรายไดเพียงพอทีจ่ ะสงกลับ
ไปใหกบั ญาติพนี่ อ งทีอ่ ยูท างบาน ซึง่ ตรงนีก้ ข็ นึ้ อยูก บั ความสัมพันธระหวางพวกเขา
และเธอกั บ ลู ก ค า ที่ เข า มาในพื้ น ที่ ที่ ต า งฝ า ยต า งก็ เ กื้ อ กู ล กั น โดยมี ป จ จั ย ทาง
เศรษฐกิจ เปนตัวขับเคลื่อนสรางความสัมพันธใหดําเนินตอเนื่องไปในพื้นที่ของ
ความบันเทิง
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เชิงอรรถทายบท
1

แวง พลังวรรณ ไดอธิบายถึงสาเหตุที่เรียกเพลงลูกทุงอีสานไววา เปนบทเพลง
ที่สะทอนชะตากรรม และวิถีชีวิตของคนอีสาน ที่ตองอพยพยายถิ่นจากแดนเกิด
ทวงทํานอง ถอยคํารอง กระทั่งเนื้อหาจะแปลกแยกไปจากลูกทุง (ภาคกลาง)
ซึ่งการอพยพจะยังเปนกระแสหลักของเนื้อหาแหงศิลปะการขับรอง-ขับลําของ
ชาวอีสาน (แวง พลังวรรณ, 2445: 93)

2

พัฒนา กิติอาษา ใหความหมาย “เพลงลูกทุงหมอลํา” ในความหมายของ
แนวเพลงลูกทุงที่มีรากเหงาหรือที่มาจากอีสานเปนสําคัญ ซึ่งเปนการผสมผสาน
ระหวางเพลงลูกทุง กับหมอลําอีสาน โดยจะมีจงั หวะลําเดินและลําเตย ทีล่ งตัวกับ
เสียงกลองและเครื่องดนตรีไฟฟา ที่ประยุกตมาจากดนตรีเพลงลูกทุงสมัยใหม
(พัฒนา กิติอาษา, 2555: 107)

3

หมายถึง เวทีการแสดงที่เก็บคาเขาชม

4

ไมค ภิรมยพร ออกอัลบัม้ ชุดแรกกับคายแกรมมีโ่ กลด ในชือ่ ชุดวา “คันหลังก็ลาว”
ในป พ.ศ. 2538

5

พระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543

6

ปจจุบันทํางานตําแหนงผูจัดการของบริษัทไหทองคําเรคคอรด

7

นักรองสตริง ตามความหมายในที่นี้หมายถึง นักรองที่รองเพลงไทยสากลและ
เพลงสากลตามผับทั่ว ๆ ไป

8

นามสมมติ ชื่อของผูใหขอมูลจากรานอีสานลําซิ่งที่ระบุในบทความชิ้นนี้เปนชื่อ
สมมติทั้งหมด

9

เป น สถานบั น เทิ ง ประเภทผั บ ที่ เ น น บทเพลงเพื่ อ ชี วิ ต และเป ด ให บ ริ ก าร
หลายสาขาตามหัวเมืองใหญ
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10

สาเหตุที่ทางรานสามารถปดไดในชวงเวลา 03.00 น. สวนหนึ่งเปนเพราะทาง
พี่เกี้ยวไดไปขออนุญาตกับทางเจาหนาที่รัฐไว โดยอางถึงกลุมลูกคาที่กวาจะ
เดินทางมาที่รานไดก็ลวงเวลาไปจนดึกมากแลว แตตรงนี้ผูวิจัยสันนิษฐานวา
นาจะเปนการอาศัยอํานาจหนาทีจ่ ากตําแหนงของสามีพเี่ กีย้ วทีเ่ ปนเจาหนาทีร่ ฐั
ระดับสูง
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