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บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้ เป็นความพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการช่วงชิงอ�ำนาจบนปฏิบัติการทางภาษา
และวัฒนธรรมที่สะท้อนออกมาในวัฒนธรรมสมัยนิยมผ่านเพลงลูกทุ่งไทย ในลักษณะที่ถูกเชื่อมโยงให้
เข้ากับระบบเศรษฐกิจของระบบทุนนิยม วัฒนธรรมสมัยนิยมของเพลงลูกทุ่งไทยนั้น ถูกแปรสภาพใน
รู ป แบบของสิ น ค้ า ผ่ า นปฏิ บั ติ ก ารทางภาษาในรู ป แบบต่ า งๆ ที่ ก ระบวนการผลิ ต ได้ ก ระท� ำ ขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองอุปทานของผู้บริโภคในแต่ละยุคแต่ละสมัย รวมการต่อสู้แข่งขันเพื่อช่วงชิงความหมายและ
การสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับผลงานเพลงลูกทุ่งและศิลปินลูกทุ่ง จนกระทั่งได้กลายเป็นประเด็นส�ำคัญ
ของการโต้แย้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมมวลชนกระแสหลักระบบชนชั้นและการครอบง�ำ  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
ปรากฏการณ์ของเพลงลูกทุ่งที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นความชอบธรรมของการผลิตผลงานตามวัฒนธรรม
สมัยนิยม ที่ถูกดึงให้เข้ากับกลไกการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีอิสระที่จะเรียกร้อง ต่อรอง ต่อสู้
หรือกระท�ำการใดๆ ภายใต้สิทธิอันชอบธรรม ดังนั้นแนวคิดของการผลิตสร้างเพลงลูกทุ่งในสมัยปัจจุบัน
จึงเป็นการปะทะสังสรรค์ทางความคิด การใช้ปฏิบัติการทางภาษา ตลอดจนความพยายามที่จะปลดเปลื้อง
ตนเองจากการถูกครอบง�ำในวัฒนธรรมแบบเดิม
ค�ำส�ำคัญ : ปฏิบัติการทางวาทกรรม วัฒนธรรมสมัยนิยม พื้นที่ทางสังคม
Abstract
This article is an attempt to reflect on the power struggle on discursive practices
and culture reflected in pop culture through Thai country music. In a way that is linked
to the economy of capitalism. Pop culture of Thai country music is transformed into
a commodity. Through various types of discursive practices language operations.
The production process is done to meet the supply of consumers in each age. Include
competitive battles to scramble meaning and create social space for Thai country music
and singers. Until it became a major issue of debate on mainstream culture, the class
system, and domination, the phenomenon of Thai country music emerged as the
legitimacy of pop culture inspired productions. Democratic rule that is free to call a
bargain, to fight or to do any righteous thing. So the concept of producing contemporary

74 กระแสวัฒนธรรม

Thai country music is a thoughtful encounter. Discursive practices implementation as well
as attempts to absolve themselves of being overwhelmed in traditional culture.
Keywords : discursive practices, pop culture, social space
บทน�ำ

ปัจจุบันคนทั่วไปมักจะได้ยินเสียงเพลงลูกทุ่งอยู่เป็นประจ�ำ  จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็เป็นการยากที่จะแยกแยะได้ว่าเสียงเพลงที่ได้ยินได้ฟังนั้นเป็นเพลงลูกทุ่ง หรือเป็น
เพลงไทยสากลกันแน่ ค�ำถามที่ตามมาคือ อะไรเป็นเส้นแบ่งของประเภทเพลงในยุคปัจจุบันกันแน่ แต่ไม่ว่า
จะอย่างไรก็ตามในความยากของการจัดประเภทนั้น ก็ยังนับได้ว่าเพลงลูกทุ่งยังถูกสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาโดยตลอด
เพลงลู ก ทุ ่ ง นั้ น เริ่ ม แรกมี พั ฒ นาการมาจากบทเพลงพื้ น บ้ า นในอดี ต ที่ มั ก จะมี เ นื้ อ หาสาระที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนทั่วไปในยุคที่ก่อเกิดเพลงพื้นบ้านนั้น ซึ่งส่วนมากจะเป็นเนื้อหาด้านการใช้ชีวิต
ที่อ้างอิงอยู่บนธรรมชาติ การประกอบอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะปลูก การท�ำไร่ ท�ำนา ซึ่งมีการปฏิบัติ
ต่อกัน สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมประชาชน หรือที่เรียกกันว่า ประเพณีราษฎร์
(Dumronglerd, J., 1990) ต่อมาเมื่อมีการเข้ามาของอารยธรรมจากตะวันตกราวศตวรรษที่ 18–19
ส่งผลให้การละเล่นพื้นบ้าน หรือแม้แต่จากเล่นดนตรีของสังคมไทยนั้น เปลี่ยนแปลงไปพัฒนาการทาง
ด้านเครื่องดนตรีที่ทันสมัยได้ก่อก�ำเนิดเพลงรูปแบบใหม่ขึ้นมา ที่รู้จักดีในชื่อของ “เพลงไทยสากล”
ในราวปี พ.ศ. 2474 เพลงไทยสากลได้รับความนิมอย่างรวดเร็ว โดยมีสาเหตุจากการน�ำมาประกอบ
เป็นส่วนหนึ่งของการฉายภาพยนตร์ ซึ่งเดิมในอดีตภาพยนตร์นั้นยังไม่มีการบันทึกเสียง เป็นเพียงการพากษ์
และมีเพียงภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น ด้วยเหตุน้ีเจ้าของภาพยนตร์ จึงได้น�ำเพลงไทยสากลมาเปิดเพื่อเป็นการ
เร้าอารมณ์ของคนผู้ชมภาพยนตร์ให้มาชมภาพยนตร์มากขึ้น (Eoseewong, N., 1985)
เมื่อย้อนกลับไปในช่วงเวลาดังกล่าว เพลงไทยสากลที่ถือก�ำเนิดขึ้นมาใหม่ในสังคมไทยนั้น ยังไม่มีการ
แบ่งแยกประเภทกันชัดเจนว่า เป็นเพลงลูกทุ่งหรือลูกกรุงแต่อย่างใด การร้องเพลงได้มีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้น แต่นักร้องบางคนที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น มักจะนิยมร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตชาวบ้าน
คนนอกคนหนุ ่ ม คนสาวตามท้ อ งไร่ ท ้ อ งนา และศิ ล ปิ น บางคนที่ เ น้ น ลั ก ษณะของการร้ อ งแบบไพเราะ
อ่อนหวาน บ้างก็นิยมร้องแบบแนวคันทรีตะวันตก ทั้งหมดนี้ล้วนแต่ท�ำให้เกิดความหลากหลายของประเภท
ของเพลงมมากขึ้น (Dumronglerd, J., 1990)
การศึกษาเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งที่ส�ำคัญนั้น มีงานเขียนของ จินตนา ด�ำรงเลิศ ใน “วรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่ง” เมื่อปี 1990 และเจนภพ จบกระบวนวรรณ ในหนังสือ “เพลงลูกทุ่ง” เมื่อปี 2007 งานเขียนนี้
ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นกับเพลงลูกทุ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทั้งนี้เป็นเพราะ
อิทธิพลจากวัฒนธรรม โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาการทางเทคโนโลยี ซึ่งได้แบ่งออกเป็นยุค
(Sing–Udom, K., 2012) ดังนี้
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ยุคต้น (พ.ศ. 2500 – 2507) ในยุคนี้มีความพิเศษคือเพลงลูกทุ่งนั้น เป็นการผสมผสานระหว่างดนตรี
ไทยเดิมและดนตรีสากล การเติบโตและการได้มาซึ่งนักร้องในยุคนี้นั้นจะเป็นการประกวดมาจากงานต่างๆ
ในชุมชน ผ่านการแนะน�ำจากครูเพลงและการเข้ามาสมัครด้วยตนเองในค่ายเพลงต่างๆ เนื้อหาของเพลง
ส่วนมากยังเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตที่ยากล�ำบาก การไขว่คว้า การต่อสู้กับนายทุน การพรรณาถึงความยาก
ล�ำบากในการท�ำมาหากินตามธรรมชาติ นักร้องลูกทุ่งที่โดดเด่นในยุคนี้มักได้รับ การขนานนามว่าเป็นราชินี
เพลงลูกทุ่ง หรือบิดาแห่งวงลูกทุ่ง เป็นจ�ำนวนมาก
ยุคทอง (พ.ศ. 2508 – 2519) เป็นยุคที่เพลงลูกทุ่งนั้นได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและศิลปิน
ลูกทุ่งนั้นได้รับโอกาสในการเข้าไปเป็นนักแสดงจ�ำนวนมาก และนักแสดงบางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักร้อง
ลูกทุ่งด้วยเช่นกัน ในยุคนี้เพลงลูกทุ่งนับว่าเป็นความฝันของชาวบ้านจ�ำนวนมาก เป็นอาชีพที่ได้รับเกียรติ
และพยายามไขว่คว้า ซึ่งยุคนี้ได้มีศิลปินลูกทุ่งหน้าใหม่จากชาวบ้านต่างจังหวัดเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
ในส่วนของเนื้อหาเพลงเริ่มขยับออกมาจากวิถีชีวิตในท้องไร่ท้องนา เนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลจากสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งในยุคนี้มีเหตุการณ์ทางการเมือง เช่น 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ขึ้น
ประกอบกับการก่อเกิดเพลงเสียดสีการเมืองและสังคมที่เรียกว่า “เพลงเพื่อชีวิต” ก่อก�ำเนิดขึ้น ซึ่งทั้งหมด
นี้มีอิทธิพลต่อเนื้อหาเพลงลูกทุ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งส่วนมากจะกล่าวถึงการเอารัดเอาเปรียบ
จากระบบทุ น จากนายทุ น ความยากไร้ ล� ำ บากของผู ้ ใช้ แรงงานที่ อ พยพเข้ า มาท� ำ งานในเมื อ งหลวง
และการสูญเสียที่ดินในถิ่นก�ำเนิด เป็นต้น
ยุคแสงสีและคอนเสิร์ต (พ.ศ. 2520 – 2529) ในยุคนี้เป็นยุคหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ วงการเพลงลู ก ทุ ่ ง ในลั ก ษณะของการขาดแคลนนายทุ น ที่ ส นั บ สนุ น วงลู ก ทุ ่ ง จ� ำ นวนมาก
ได้ปิดตัวลง ประกอบกับกระแสการไปใช้แรงงานในต่างแดน เช่น ประเทศในแถบตะวันออกกลาง เนื้อหา
ของเพลงลู ก ทุ ่ ง จึ ง แปรเปลี่ ย นไปตามกระแสสั ง คม นั่ น คื อ เนื้ อ หาเพลงในยุ ค นี้ ส ะท้ อ นถึ ง การใช้ ชี วิ ต
ในต่างแดน อีกทั้งการเข้ามาท�ำงานในเมืองหลวงของผู้หญิงจากต่างจังหวัด ก็ก่อให้เกิดเพลงการต่อสู้
เพื่ อ ใช้ ชี วิ ต ของผู ้ ห ญิ ง ตามโรงงานอุ ต สาหกรรม และการอกหั ก รั ก คุ ด จากการถู ก คนกรุ ง หลอกลวง
ในช่วงปี 2521 เทคโนโลยีทางการด้านการอัดเสียงเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ประกอบกับการเกิดขึ้นของบริษัท
ผลิตเพลง หรือค่ายเพลง ซึ่งในการอัดเพลงของศิลปินแต่ละครั้งจะใช้การลงทุนจ�ำนวนมาก และเพื่อให้คุ้ม
กับการลงทุน จึงต้องมียุทธวิธีท�ำให้คนในสังคมรู้จักเพลงหรือศิลปิน ผ่านการจ้างเปิดเพลงที่ต้องการน�ำเสนอ
ตามสถานีวิทยุ  โทรทัศน์ และการเปิดเวทีเพื่อจัดการแสดงหรือที่เรียกว่าการเปิดคอนเสิร์ต
ยุคดิจิตอล (พ.ศ. 2530 – 2549) ในยุคนี้เป็นยุคที่พลิกผันทั้งเนื้อหาเพลงและศิลปิน ทั้งนี้เพราะ
อิทธิพลของระบบทุนและธุรกิจของค่ายเพลงที่ต้องแข่งกันสร้างสรรค์ผลงาน การท�ำงานในยุคนี้เป็น
การท�ำงานแบบแยกส่วน เช่น การแต่งเพลง การเรียบเรียงเสียง การบันทึกเสียง รวมทั้งการคัดเลือกศิลปิน
ที่ไม่ได้มาจากการไขว่คว้าของคนต่างจังหวัด แต่เกิดมาจากการประกวดร้องเพลงตามเวทีต่างๆ และต้อง
ขึ้ น อยู ่ กั บ ความต้ อ งการของเจ้ า ของธุ ร กิ จ ค่ า ยเพลง ศิ ล ปิ น ที่ ถู ก คั ด เลื อ กจะได้ รั บ การจั ด วางบุ ค ลิ ก
และการแต่งตัวให้เป็นไปตามลักษณะเพลงที่เจ้าของค่ายเพลงต้องการให้เป็น มีการท�ำสัญญาระหว่างศิลปิน
และเจ้าของค่ายเพลง ในยุคนี้บทบาทของครูเพลงในอดีตเริ่มถดถอยและไม่ได้รับความส�ำคัญ ส่วนเนื้อหา
ของเพลงนั้นมีความหลากหลาย บ้างก็มีการผสมผสานเนื้อหาบางท่อนของเพลงด้วยเพลงพื้นเมืองของ
ภูมิภาคต่างๆ เช่น อีสาน เหนือ ใต้ เพื่อบอกอัตลักษณ์และที่มาของศิลปินว่ามาจากที่ใด นอกจากนี้แล้ว
ยังพบว่า เพลงลูกทุ่งได้มีมิติทางกฎหมาย ทั้งนี้เพราะมีการละเมิดลิขสิทธิ์ เกิดปรากฏการณ์ใหม่ของเทปผี
ซีดีเถื่อน และได้น�ำกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญามาใช้ในวงการเพลง
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เมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมสมัยนิยม หรือ Pop Culture, Pop Cultural หรือ Popular Culture
มีการใช้ภาษาไทยในหลายค�ำ เช่น วัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรมประชานิยม วัฒนธรรมร่วมสมัย วัฒนธรรม
กระแสนิยม แต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณลักษณะที่จะเรียกว่าวัฒนธรรมสมัยนิยมได้จะต้องประกอบไปด้วย
เกณฑ์ คือ เป็นสิ่งที่ชื่นชอบของผู้คนในสังคมเป็นส่วยใหญ่ อีกทั้งยังถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับการออกแบบมาหรือ
ผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนจ�ำนวนมากชื่นชอบ ทั้งนี้โดยหวังผลทางการด้านการค้า การสร้างก�ำไรในทิศทาง
ของกระแสบริโภคนิยมในระบบทุน แต่ในมุมมองของนักวิชาการกลับมองว่า วัฒนธรรมสมัยนิยมนั้น
มีความหมายที่หลากหลายขึ้นอยู่กับมุมมองและการวัดด้วยคุณค่าที่ต่างกัน
วัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) นับว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับวัฒนธรรมสมัยนิยม ซึ่งมีกระแส
เป็นที่รู้จักเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 และเริ่มได้รับความสนใจเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นห้วงเวลาเดียวกัน
กับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งยุคนี้มีการขยายตัวของการผลิตสินค้าเพื่อมวลชนจ�ำนวนมาก สินค้าถูก
ท�ำให้เหมือนกันเพื่อตอบสนองคนที่ต้องการบริโภค และความเป็นเมืองมีการขยายตัวผู้คนในยุคนี้ต้องการ
ความสะดวกสบาย สินค้าในอุตสาหกรรมจึงมีความจ�ำเป็นวัฒนธรรมแบบนี้จึงถูกมองว่าเป็นวัฒนธรรม
บริโภคภายใต้ระบบกลไกของตลาดและกระแสการไหล่บ่าของระบบทุนนิยม อีกทั้งยังถูกน�ำไปเชื่อมโยงกับ
สภาพแวดล้ อ มทางการเมื อ งที่ ป ระชาชนมี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพเป็ น สั ง คมประชาธิ ป ไตยที่ อ าศั ย เสี ย งของ
ประชาชนในการเลือกตั้ง นั่นคือวัฒนธรรมสมัยนิยมเกี่ยวพันกับระบบทุนนิยม การผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม
และการเมืองแบบประชาธิปไตย (Duangwises, N., 2015) แต่เมื่อน�ำแนวคิดของวัฒนธรรมสมัยนิยม
มาศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับวงการเพลงลูกทุ่งจะพบว่ามีส่วนที่เกิดจากความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับวัฒนธรรมมวลชน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากระบบของการเติบโตของธุรกิจบันเทิงที่
มุ่งการผลิตแบบหวังผลก�ำไรและเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนสองกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิตอล
ของเพลงลูกทุ่ง ที่พบว่ากลุ่มนายทุนหรือเจ้าของกิจการกับกลุ่มแรงงานที่เป็นศิลปิน โดยกลุ่มแรก คือ
ผู้ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ มีอ�ำนาจทางการผลิต และสามารถชี้น�ำทางความคิด ส่วนศิลปินนั้นเป็นผู้ที่
ต้องปฏิบัติตามที่กลุ่มแรกต้องการ ทั้งนี้เป็นเพราะติดสัญญาของข้อตกลงจึงส่งผลให้ไม่มีอ�ำนาจและ
ถูกควบคุมในระบบทุนนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของธุรกิจหรือนายทุนกับศิลปินนี้เป็นความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจ โดยที่เจ้าของธุรกิจนั้นพยายามยัดเยียดตัวตนและภาพลักษณ์ให้กับศิลปิน ปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นนี้ส�ำหรับฟูโกต์แล้วมองว่าร่างกายของมนุษย์ไม่ใช่ร่างกายตามธรรมชาติ แต่เป็นเรือนร่างของสังคม
กับศิลปินลูกทุ่งก็เช่นเดียวกันนั่นคือบน “ร่างกาย” ของศิลปินนั้นถูกความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจครอบง�ำ
และถู ก ก� ำ กั บ ด้ ว ยเอกสารทางกฎหมายและสั ญ ญาของข้ อ ตกลงที่ มี ต ่ อ เจ้ า ของธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น อ� ำ นาจ
ในการก�ำกับเรือนร่างนี้จึงมีทั้งที่เป็นการเมือง เช่น การแต่งกายที่มิดชิด รัดกุม เมื่อต้องเข้าร่วมพิธีกรรมที่ได้
รับเชิญจากหน่วยงานของทางราชการ แต่ในขณะเดียวกันยังต้องแต่งกายตามที่เจ้าของธุรกิจบันเทิงอยากจะ
ให้เป็นเพื่อโปรโมทเพลงหรือประชาสัมพันธ์ศิลปินให้สังคมรู้จักในภาพลักษณ์ที่เจ้าของธุรกิจต้องการ
ในปรากฏการณ์ นี้ นั ก คิ ด ในสกุ ล แฟรงเฟิ ร ์ ต เช่ น แม็ ก ฮอร์ ก ไฮเมอร์ (Max Horkheimer)
ธีโอดอร์ อดอร์โน (Theodor Adorno) วอลเอตร์ เบนจามิน (Walter Benjamin) ลีโอ โลเวนธัล
(Leo Lowenthal) และเฮอร์เบิร์ต มาร์คัส (Herbert Marcuse) เชื่อว่าเมื่อฝ่ายศิลปินนั้นถูกเอารัด
เอาเปรียบแต่เจ้าของธุรกิจจะได้ประโยชน์จากศิลปินอย่างเต็มที่ และสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า “อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม” (Culture Industry) (Adorno & Horkheimer, 1972)
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ในขณะที่ ธีโอดอร์ อดอร์โน่ (Theodor Adorno) นักคิดคนส�ำคัญเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเจ้าของ
ธุรกิจและศิลปินนั้นตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ทางสังคมในระบบทุนนิยม ซึ่งมีบทเพลงเป็นสินค้าและมูลค่าของ
การแลกเปลี่ยน แต่ในขณะเดียวกันหากจะน�ำแนวคิดของ มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) มาร่วมวิพากษ์
ปรากฏการณ์นั้น สามารถเชื่อได้ว่าในความสัมพันธ์ทางสังคมในระบบทุนนิยมนั้นไม่ได้มีแต่บทเพลงเท่านั้น
ที่เป็นสินค้าและสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน นั่นคือวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อพยายามและอธิบายถึง
การขายบทเพลง แต่ ใ นความเป็ น จริ ง ของการซื้ อ ขายนั้ น มี ลั ก ษณะของความเป็ น เพศ การแต่ ง กาย
และลีลาของการแสดงที่ถือว่าเป็นสินค้าด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้เป็นเพราะความต้องการของสังคมและกลไก
การตลาดที่ส่งผลให้ธุรกิจเพลงและนักแต่งเพลง รวมทั้งทีมงานสร้างสรรค์ต้องผลิตสินค้าออกมาตอบสนอง
ความต้องการของตลาด
ในปัจจุบันลักษณะของเนื้อหาเพลงลูกทุ่งได้น�ำเอาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมมาประพันธ์ออกมา
เป็นบทร้อง ซึ่งแตกต่างไปจากในอดีตที่มุ่งอธิบายความยากล�ำบากของการใช้ชีวิตในท้องไร่ท้องนา การใช้ชีวิต
แรงงาน หรือแม้แต่การพร�่ำหาความรักที่บริสุทธิ์แบบสาวหรือหนุ่มชาวบ้านตามชนบท แต่จะอย่างไรก็ตาม
ในอดีตถึงปัจจุบันเนื้อหาเพลงยังวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของความรักเป็นจ�ำนวนมาก นั่นเป็นหลักฐาน
ที่ส�ำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชายและหญิง แต่ถึงอย่างไรก็ตามบนความสัมพันธ์นี้ก็ไม่
ได้หมายความว่าเนื้อหาที่แสดงออกมานั้นยังเป็นรูปแบบเดิม บทเพลงในยุคปัจจุบันให้ความส�ำคัญกับสิทธิ
และเสรี ภ าพตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ความรั ก ได้ แ ปรเปลี่ ย นไป มี ก ารให้ ค วามหมายที่ ไ ม่ เ หมื อ นเดิ ม
อีกทั้งยังพบว่าสิทธิของการแสดงออกทางเพศของบุคคลที่เป็นเพศทางเลือกมีมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
บทเพลงจ�ำนวนมากที่ร�ำพันถึงความยากล�ำบากในความรักของเพศทางเลือก (Potiwan, P., 2011)
บทเพลงลูกทุ่งจ�ำนวนมากมีเนื้อหาที่สองแง่สองง่าม แต่กลับได้รับความนิยมอย่างสูง หลายๆ บริษัท
เพลงใช้ลักษณะของการสร้างเพลงขึ้นมาทีละเพลงมากกว่าจะสร้างเป็นอัลบั้มเต็ม และใช้ลักษณะของ
การเผยแพร่ผ่านช่องทางที่ทันสมัยในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารเติบโต จึงเป็นเรื่องยากที่หน่วยงานราชการ
ที่ เกี่ ย วข้ องจะด�ำเนินการตรวจสอบก่อนที่เ พลงจะขยายออกไปสู ่ สั ง คม แม้ ว่ า จะมี ค วามพยายามของ
นักวิชาการที่จะถอดรหัสทางความหมายที่ซ่อนอยู่ใต้ตัวบทของบทเพลง และลักษณะของบุคลิกของศิลปิน
รวมทั้งท่าเต้นและการแสดงออก ที่สะท้อนความต้องการบอกเล่าเรื่องราวทางเพศและการต่อสู้ต่อรอง
กั บ บทบาททางสังคม แม้ว่าในความเป็นจริ ง แล้ ว ศิ ล ปิ นอาจไม่ ต ้ อ งการมี ภาพลั ก ษณ์ ในลั ก ษณะของ
การยัดเยียดอัตลักษณ์ และตัวตนในแบบที่นายทุนเจ้าของธุรกิจต้องการ แต่ทว่าติดที่สัญญาที่ท�ำไว้และ
เพื่อการด�ำรงชีพของตน ดังนั้นจากปรากฏการณ์นี้หากจะวิเคราะห์ในมุมมองของความคิดของอดอร์โน่
จึงเชื่อได้ว่าเพลงลูกทุ่งเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ที่มีการผลิตสินค้าโดยมุ่งหวังผลก�ำไร เป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์จากศิลปินและเป็นผลก�ำไรที่ตกแก่นายทุน ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เมื่อมีกระแสโจมตีจากสังคม
ยิ่งท�ำให้เพลงนั้นโด่งดังเป็นที่รู้จัก แต่ทว่าความเสียหายทางภาพลักษณ์มักจะเกิดกับตัวศิลปินมากกว่า
นายทุนเจ้าของธุรกิจ
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังมีคนในสังคมจ�ำนวนไม่น้อยที่มองว่าการเสพการฟังบทเพลงนั้นสะท้อนถึง
รสนิยมทางชนชั้น เพลงลูกทุ่งรุ่นใหม่ที่มีลีลาการเต้นที่ยั่วยวนหรือเนื้อหาเพลงที่สองแง่สองง่ามนั้นถูกมอง
ว่าเป็นศิลปะของกลุ่มอาชีพที่จัดอยู่ในชนชั้นล่าง เช่น คนตกงาน เด็กวัยรุ่นตามชนบท คนงานในภาคเกษตร
ในโรงงานอุตสาหกรรม วินมอเตอร์ไชค์ คนขับรถรับจ้าง เป็นต้น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นบุคคล
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ที่มีทุนทางเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ต�่ำกว่าคนในกลุ่มอาชีพชั้นสูง เช่น นักธุรกิจ นักวิชาการ ผู้บริหาร
ระดับสูง แพทย์ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขา ด้วยเหตุนี้บทเพลงลูกทุ่ง
จึงไม่ใช่สิ่งบันเทิง แต่ประกอบไปด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อน บูร์ดิเออเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชนชั้น โดยมองมิติทางชนชั้นและมรดกทางวัฒนธรรมด้วยรสนิยมและต�ำแหน่งของบุคคล
บทสรุป : ข้อถกเถียงทางทฤษฎีต่อปฏิบัติการทางวาทกรรมในวัฒนธรรมสมัยนิยมของเพลงลูกทุ่งไทย
แม้ ว ่ า การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมสมั ย นิ ย มของเพลงลู ก ทุ ่ ง ไทย ตั้ ง แต่ อ ดี ต มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น นั้ น มี
ความหลากหลาย และสามารถวิเคราะห์ได้หลายมุมมองจากหลายแนวคิด การให้ความส�ำคัญกับเพลงลูกทุ่ง
นอกจากเนื้อหาของบทเพลงแล้ว ต้องให้ความส�ำคัญกับศิลปิน การแต่งกาย การแสดงออก อัตลักษณ์
ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งจากตนเองและจากผู้อื่น มุมมองของผู้เสพที่มีต่อศิลปินและบทเพลง  บ่อยครั้งที่เพลงลูกทุ่ง
ถูกน�ำมาเชื่อมโยงเข้ากับรสนิยมและความเป็นผู้ดีทางชนชั้น การสร้างวาทกรรมว่านี่คือศิลปะของคนชั้นสูง
และนี่คือของชนชั้นต�่ำ
ในปลายทศวรรษที่ 50 มีกระแสในการวิพากษ์วิจารณ์ถึงจิตส�ำนึกใหม่ว่า อะไรคือชั้นสูง อะไรคือชั้นต�่ำ
การมาของยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) ได้ก่อให้เกิดกระแสของการสลายพรมแดนขั้วแบ่งทุกอย่าง
ออกเป็นสอง มีการปฏิเสธวัฒนธรรมกระแสหลักที่สร้างขึ้นโดยชนชั้นน�ำ  และน�ำไปสู่การตีความหมายใหม่
ส�ำหรับวัฒนธรรมสมัยนิยม กระแสยุคหลังสมัยใหม่ได้ท�ำให้ศิลปินมีการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างผลงานของ
ตัวเองอย่างเป็นอิสระ  คนรุ่นใหม่มีการสร้างผลงานเพลงด้วยตนเองแล้วอัพโหลดลงยูทูป เพื่อเรียกกระแส
ความนิยมโดยไม่ต้องหวังพึ่งพาค่ายเพลงอย่างในอดีต ซึ่งปรากฏการณ์นี้เป็นไปตามที่ แอนดี้ วาโรล
(Andy Warhol) ที่เชื่อว่าศิลปะเป็นเรื่องรสนิยมและสุนทรียภาพของคนแต่ละคน ไม่ว่าใครก็สามารถท�ำงาน
ศิลปะได้ ไม่เกี่ยวกับการเป็นคนชนชั้นใดๆ (Storey, 1998)
แม้ว่าในยุคหลังสมัยใหม่จะมีการก่อก�ำเนิดของเพลงลูกทุ่งในแบบเสรี และมีความเป็นอิสระมาก
ขึ้น แต่ทว่าในธุรกิจบันเทิงนั้น มีความย้อนยุคโหยหาอดีตอีกครั้งจากการจัดประกวดร้องเพลงเพลงลูกทุ่ง
ที่เน้นไปที่เพลงลูกทุ่งยุคเริ่มแรกและยุคทอง มีการร�ำพันถึงนักร้องลูกทุ่งรุ่นเก่าเป็นต้นแบบของการร้องเพลง
ให้กับปัจจุบัน มีการน�ำนักร้องลูกทุ่งในอดีตมาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงบนเวทีต่างๆ
แลกกับการเป็นนักร้องหน้าใหม่ โดยมีค่ายเพลงหรือธุรกิจบันเทิงมารองกับการประกวดในแต่ละครั้ง  
ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับแนวคิดของ เฟรดริค เจมสัน (Fredric Jameson) ที่เชื่อว่า ปรากฏการณ์
ในยุคหลังสมัยใหม่มีรากฐานมาจากการวิพากษ์วัฒนธรรมของผู้มีอ�ำนาจชี้น�ำสังคม  ซึ่งยึดในหลักการ
เหตุผลตามแบบทฤษฎีสมัยใหม่นิยม (Modernism) วัฒนธรรมของผู้มีอ�ำนาจจึงต่างจากวัฒนธรรมของ
มวลชนวัฒนธรรมในความคิดของเจมสันคือวัฒนธรรมหลายๆ แบบที่มาปะติดกัน จนเป็นภาพบิดๆ เบี้ยวๆ
เป็นการล้อเลียนประวัติศาสตร์ การปฏิเสธรูปแบบ จ�ำลองภาพความตาย สื่อเรื่องราวต่างๆ ผ่านหน้ากาก
และจินตนาการ เว้นว่างบางสิ่งไว้ ไม่บ่งบอกต้นก�ำเนิด แต่เป็นเบ้าหลอมหลายๆ แบบ เป็นวัฒนธรรมที่
แบนราบ ไม่มีสูงต�่ำ เปรียบเสมือนส�ำนึกใหม่ของอิสรภาพ เต็มไปด้วยการสร้างภาพตัวตน ไม่มีการคาดคะเน
มีแต่ภาพลักษณ์และเปลือกหุ้ม (Jameson, 1988; Duangwises, N., 2015) อีกทั้งยังเป็นการสูญเสีย
ซึ่งตัวตนของเพลงลูกทุ่งและก�ำลังบอบช�้ำด้วยการตกเป็นส่วนหนึ่งของระบอบกระแสทุนนิยม เพลงลูกทุ่ง
จึงกลายเป็นเพลงวัฒนธรรมสมัยนิยมที่แยกไม่ออกจากค�ำว่าเงินและอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
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การศึกษาปฏิบัติการทางวาทกรรมในวัฒนธรรมสมัยนิยมของเพลงลูกทุ่งไทย จึงต้องให้ความส�ำคัญ
กับแนวคิดหลังสมัยใหม่ เพราะสามารถอธิบายได้ชัดเจนกว่าทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม ทั้งนี้เป็นเพราะ
ในยุคปัจจุบันการแปรเปลี่ยนของเพลงลูกทุ่ง ก่อให้เกิดความหลากหลายของแนวเพลง ความหลากหลาย
ของศิลปิน และลักษณะของการแสดงที่ไม่สามารถจะนิยมได้ตายตัวไปในทิศทางเดียวกัน การให้ความส�ำคัญ
การชีวิตที่สับสนในสังคมที่มีความซับซ้อน มนุษย์สามารถที่จะเลือกเสพบันเทิงได้ตามที่ใจตนเองปรารถนา
โดยไม่จ�ำเป็นต้องกังวลว่านี่เป็นศิลปะของคนชั้นสูงหรือคนชั้นต�่ำ  การเกิดขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ที่มหาศาลควบคู่ไปกับบทเพลงที่คนชั้นสูงหลายคนมองว่าต�่ำ  สะท้อนให้เห็นถึงชัยชนะของการสร้างสรรค์
และการโต้ ต อบสั ง คมว่ า สิ่ ง ที่ ถู ก ตี ค ่ า ว่ า ด้ อ ยราคากลั บ มี มู ล ค่ า ที่ สู ง กว่ า สิ่ ง ที่ ถู ก ตราว่ า เป็ น ของชั้ น สู ง
สอดคล้องกับแนวคิดของหลังสมัยใหม่ที่พยายามตอบโต้การครอบง�ำโดยสังคมกระแสหลักว่าสิ่งที่ดี เพลงที่ดี
ศิลปินที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
นักวัฒนธรรมศึกษาอย่างเรย์มอนด์ วิลเลียมส์ (Raymond Williams) สนใจศึกษาวัฒนธรรมใน
มิติทางสังคม และวิถีชีวิต โดยพิจารณาจากการแสดงออก และพฤติกรรมของมนุษย์ เขาเชื่อว่าคนในสังคมมี
ระบบคุณค่าบางอย่างร่วมกัน สังคมพัฒนาไปได้โดยการเลือกปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่าง
ประเพณีบางอย่างจะถูกปรับให้เข้ากับวิถีชีวิต และความต้องการของคนในปัจจุบัน การสืบต่อของประเพณี
จึงไม่ใช่การน�ำของเก่ามาทั้งหมด แต่เป็นการปรับแต่ง ดัดแปลง และตีความใหม่ วัฒนธรรมตามจารีต
ประเพณี ถูกปรับแต่ง ถูกตีความใหม่อธิบายใหม่ เพื่อให้สามารถด�ำรงอยู่ได้ต่อไปในวัฒนธรรมร่วมสมัย
(Duangwises, N., 2015) เช่ น เดี ย วกั น กั บ เพลงลู ก ทุ ่ ง นั่ น คื อ หากต้ อ งการให้ เ พลงลู ก ทุ ่ ง นั้ น คงอยู ่
จะต้องหลุดออกจากกรอบความคิดที่ว่าเพลงลูกทุ่งแท้ ลูกทุ่งเทียมนั้นต้องมีหน้าตาอย่างไร การคงอยู่ของ
เพลงลูกทุ่งจึงจ�ำเป็นต้องถูกปรับเปลี่ยน และปรับรูปแบบของลักษณะศิลปินรวมทั้งการแสดงออกเพื่อให้
คงอยู่ได้ในยุคปัจจุบัน
บทความชิ้นนี้ เป็นความพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการช่วงชิงอ�ำนาจบนปฏิบัติการทางภาษา
และวัฒนธรรม ที่สะท้อนออกมาในวัฒนธรรมสมัยนิยมผ่านเพลงลูกทุ่งไทย ที่ถูกกระท�ำให้เป็นไปตาม
กระแสของระบบเศรษฐกิจของระบบทุนนิยม การถูกยัดเยียดตัวตนและอัตลักษณ์จากผู้ที่มีอ�ำนาจ การต่อสู้
การสร้างพื้นที่ให้กับตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของการสื่อสาร และการสะท้อนภาพของวัฒนธรรม
สมัยนิยมของเพลงลูกทุ่งไทยที่ถูกท�ำให้เป็นสินค้า ผ่านปฏิบัติการทางภาษาในรูปแบบต่างๆ ที่กระบวนการ
ผลิตได้กระท�ำขึ้นเพื่อตอบสนองอุปทานของระบบตลาด การพยายามเปิดพื้นที่ทางสังคมของเพลงลูกทุ่ง
สมัยใหม่ ที่ได้กลายเป็นประเด็นส�ำคัญของการโต้แย้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมมวลชนกระแสหลัก ระบบชนชั้น
และการครอบง�ำ  แต่ถึงอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ของเพลงลูกทุ่งที่เกิดขึ้น ได้กลายเป็นความชอบธรรม
ของการผลิตผลงานตามวัฒนธรรมสมัยนิยมที่ถูกดึงให้เข้ากับกลไกการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีอิสระ
ที่จะเรียกร้อง ต่อรอง ต่อสู้ หรือกระท�ำการใดๆ ภายใต้สิทธิอันชอบธรรม ดังนั้นแนวคิดของการผลิต
สร้ า งเพลงลู ก ทุ ่ ง ในสมั ย ปั จ จุ บั น จึ ง เป็ น การปะทะสั ง สรรค์ ท างความคิ ด การใช้ ป ฏิ บั ติ ก ารทางภาษา
ตลอดจนความพยายามที่จะปลดเปลื้องตนเองจากการถูกครอบง�ำในวัฒนธรรมแบบเดิม
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