บทบรรณาธิการ
“ป็อป หวีด สยอง”
ความสนใจศึกษา “ป็อปคัลเจอร์” หรือ “วัฒนธรรมประชานิยม” (popular
culture) ทีผ่ ดุ ขึน้ เบ่งบานประหนึง่ ดอกเห็ด นับแต่ปลายศตวรรษที่ 20 จวบแม้กระทัง่
ปัจจุบนั ส่วนหนึง่ น่าจะเป็นอิทธิพลมาจากทัศนะของนักวิชาการแห่งทฤษฎีสำ� นัก
วัฒนธรรมศึกษาเชิงวิพากษ์ (critical cultural studies) หรือมีชอื่ นิกเนมในแวดวง
สือ่ ศึกษาว่า “ส�ำนักเบอร์มงิ แฮม” (the Birmingham School) ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ มาตัง้ แต่
ทศวรรษ 1960 ในสหราชอาณาจักร
ในอดีต ป็อปคัลเจอร์เคยถูกนักคิดในสาย “วัฒนธรรมและอารยธรรม”
(culture and civilisation) ตีความว่า เป็นวัฒนธรรมของคนหมูม่ าก แต่กระนัน้ ก็ดู
ต�ำ่ ต้อยด้อยค่า ไร้รสนิยม หรือแม้แต่นำ� ไปสูก่ ารมอมเมามวลชนโดยรวม หรือกล่าว
ง่ายๆ อีกนัยหนึง่ เฉพาะผลผลิตของคนชัน้ สูงผูม้ อี ารยะหรือโดดเด่นสูงส่งเท่านัน้
ทีจ่ กั มีสถานะเป็นวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ แต่สำ� หรับบรรดาป็อปคัลเจอร์ที่
สรรค์สร้างและเสพโดยผูค้ นในวงกว้าง ก็จะถูกนิยามว่า ช่างดูอนารยะและไม่มคี ณ
ุ ค่า
แต่อย่างใด
ครัน้ มาถึงยุคแห่งส�ำนักเบอร์มงิ แฮม นักวิชาการกลุม่ นีไ้ ด้ปรับโฟกัสมุมมอง
เสียใหม่วา่ ขณะทีว่ ฒ
ั นธรรมชัน้ สูงมีบทบาทส�ำคัญในการรักษาอ�ำนาจและเสถียรภาพ
แห่งระบอบสังคม จะมีกแ็ ต่วฒ
ั นธรรมป็อปปูลาร์เท่านัน้ ทีม่ พี ลังแห่งอ�ำนาจท้าทาย
ต่อกรกับโครงสร้างระบบความคิดหลักๆ ในสังคม ด้วยเหตุฉะนี้ มูลเหตุทหี่ ลายคน
รูส้ กึ กระอักกระอ่วนเดียดฉันท์หรือหมัน่ ไส้ปอ็ ปคัลเจอร์นนั้ หาใช่เป็นเพราะวัฒนธรรม
ป็อปเป็นคุณค่าทีไ่ ร้สนุ ทรียะหรือส่อนัยรสนิยมอันต�ำ่ ต้อยแต่อย่างใดไม่ หากแต่
ป็อปคัลเจอร์กลับด�ำรงอยูใ่ นฐานะพืน้ ทีส่ อื่ สารที่ “สร้างสรรค์ได้อย่างน่าติดตรึงใจ”
(productive pleasures) เป็น “วัฒนธรรมแห่งกาลสมัย” (culture of the day) และ
เป็นแหล่งบ่มเพาะ “เมล็ดพันธุแ์ ห่งความเปลีย่ นแปลง” (seeds of change) ทีต่ อบโต้
ต่อต้านและวิพากษ์วจิ ารณ์สงั คมกันอย่างเข้มข้น
เพือ่ เถลิงถวัลย์คณ
ุ ค่าแห่งความคิด จิตส�ำนึก และอุดมการณ์ ทีค่ กุ รุน่ อยู่
ในเวทีแห่งวัฒนธรรมประชานิยมเฉกเช่นนี้ วารสารวิชาการ วารสารศาสตร์ ฉบับ
“ป็อป หวีด สยอง” จึงประมวลหลากหลายบทความวิชาการทีส่ ะท้อนทัง้ แนวคิด
และภาคปฏิบตั กิ ารของป็อปคัลเจอร์ในบริบทแห่งสือ่ ศึกษาร่วมสมัย

เริม่ ต้นกับบทความพิเศษเรือ่ งแรกของกูรปู อ็ ปปูลาร์ผเู้ ป็นเจ้าของสมัญญา
“เจ้าพ่อแห่งโพสต์โมเดิรน์ ” อย่าง ธเนศ วงศ์ยานนาวา บทความเรือ่ งนีไ้ ด้ปรับปรุงจาก
ปาฐกถาเปิดงานเสวนาวิชาการ “ป็อปคัลเจอร์...ไม่แคร์เวิลด์” ซึง่ จัดโดยหลักสูตรปริญญาโท
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมือ่ ต้นปี 2563 ทีผ่ า่ นมา ผูเ้ ขียนได้กถาธิบายว่า บรรดาวัฒนธรรม
ป็อปที่ได้รับความนิยมจากมวลมหาประชาชนมากขึ้นนับตั้งแต่หลังสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ องนัน้ ได้กอ่ กลายเป็นขุมพลังส�ำคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อทัง้ เศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม พร้อมกับความเปลีย่ นแปลงแห่งเทคโนโลยีและอัตราเร่งของเวลา จนกล่าว
ได้วา่ แม้ปอ็ ปจะเป็นประหนึง่ เสียงทีด่ งั สัน้ ๆ แต่ทกุ วันนีเ้ สียงนัน้ กลับทรงพลังและ
ก้องดังถ้วนทัว่ ทุกหนทุกแห่ง
หากป็อปคัลเจอร์สอื่ สารผ่านได้ทงั้ พืน้ ทีส่ ว่ นตัวและพืน้ ทีส่ าธารณะส่วนรวม
ปิยะพงษ์ อิงไธสง ก็ได้เลือกวิเคราะห์ตวั แทนของวัฒนธรรมป็อปทีด่ ำ� รงอยูใ่ นพืน้ ที่
อัน “ส่วนตัว๊ ส่วนตัวทีส่ ดุ ” อย่างการเสพหนังโป๊ มาเป็นวัตถุดบิ ทีช่ ชี้ วนให้เราคิดขบ
ตัง้ ค�ำถามกัน ทัง้ นี้ วิถแี ห่งการศึกษาสือ่ โป๊ๆ เปลือยๆ (porn studies) ทีผ่ า่ นมา
มักถูกครอบง�ำด้วยจุดยืนแบบทฤษฎีบรรทัดฐานนิยม (normative theory) และทฤษฎี
ผลกระทบของสือ่ (media impact theory) ทีม่ ตี อ่ ทัศนคติและพฤติกรรมอันหมกมุน่
ทางเพศของผูร้ บั สาร แต่ผเู้ ขียนได้ขยายจุดยืนไปใช้ทฤษฎีสำ� นักวิพากษ์ (critical
theory) ซึง่ เผยให้เห็นมุมมองแปลกใหม่ในการพินจิ พิจารณาหนังโป๊ให้เป็น “มากกว่า
พืน้ ทีแ่ ห่งความรืน่ รมย์และการปลดปล่อยแรงขับทางเพศ” เท่านัน้
ส่วนในระดับการสือ่ สารสาธารณะนัน้ สือ่ มวลชนอย่างหนังสือพิมพ์และ
โทรทัศน์ดจู ะเป็นสือ่ ป็อปปูลาร์ทเี่ ล่นบทบาทหลากหลายได้อย่างน่าสนใจ ทัง้ นี้ ในกรณี
ของสือ่ หนังสือพิมพ์นนั้ ณัชชา อาจารยุตต์ ได้ตรวจสอบบทบาทของหนังสือพิมพ์
ออนไลน์กบั การผลิตซ�ำ้ โลกทัศน์ความเชือ่ เรือ่ งโชคลางและการพนัน อันท�ำให้เห็น
ว่า แม้โลกจริงรอบตัวเราจะก้าวสูว่ ถิ คี วามเป็นวิทยาศาสตร์กนั แล้วก็ตาม แต่ตราบใด
ทีว่ ทิ ยาศาสตร์ยงั ตอบค�ำถามบางอย่างให้กบั มนุษย์เราไม่ได้ หนังสือพิมพ์กจ็ ะกลาย
เป็นเวทีทปี่ าฏิหาริย์ ความเชือ่ และความศักดิส์ ทิ ธิ์ ได้รบั การผลิตซ�ำ้ เพือ่ ธ�ำรงรักษา
อุดมการณ์ดงั กล่าวเอาไว้
ส� ำ หรั บ ในกรณี ข องโทรทั ศ น์ นั้ น พิ ม พ์ ช ญา ฟั ก เปี ่ ย ม และอั ศ วิ น
เนตรโพธิแ์ ก้ว ได้เลือกศึกษากรณีรายการโทรทัศน์ กิก๊ ดูส๋ งครามเพลงเงินล้าน และ

เฉกเช่นรายการบันเทิงป็อปปูลาร์ทวั่ ไปทีห่ ลายคนมองว่า ไร้สาระ และตอบโจทย์เพียง
แค่เป็นช่องทางแห่ง “ราษฎรบันเทิง” ธรรมดาๆ แต่ลกึ ลงไปในเกมโชว์แข่งขันร้องเพลง
นัน้ กลับเป็นเวทีแห่งการสือ่ สารพลังและส�ำนึกร่วมแบบท้องถิน่ นิยม ทีป่ ะทะต่อสูก้ บั
กระแสชาตินยิ มและโลกาภิวตั น์ซงึ่ ถาโถมเข้ามาในสังคมไทย ในขณะเดียวกัน พรชัย
ฉันต์วเิ ศษลักษณ์ และอัศวิน เนตรโพธิแ์ ก้ว ได้สำ� รวจความเปลีย่ นแปลงของนิเวศสือ่
ร่วมสมัย ทีแ่ พลตฟอร์มของโทรทัศน์เริม่ ปรับโฉมหน้าแตกต่างไปจากเดิม สถานี
โทรทัศน์ทกุ วันนีไ้ ม่เพียงผลิตและน�ำเสนอเนือ้ หาออกอากาศผ่านระบบคลืน่ แบบที่
คุน้ เคยกันมาเท่านัน้ หากแต่ภายใต้วถิ แี ห่งความเป็นป็อปปูลาร์มเี ดีย เนือ้ หาของ
โทรทัศน์มที งั้ ถูกคัดเลือกและเผยแพร่ผา่ นแพลตฟอร์มใหม่อย่างเฟซบุก๊ เพือ่ ระดม
ผลการตอบรับจากผูช้ มทีก่ อ่ รูปรสนิยมและไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ
ในส่วนของบทความสองเรือ่ งสุดท้าย แม้จะไม่ได้มโี จทย์ทเี่ น้นไปยังวัฒนธรรม
ป็อปโดยตรง แต่ทา่ มกลางกระแสการสือ่ สารสุขภาพและการสือ่ สารเพือ่ พัฒนา
ชุมชนท้องถิน่ ทีเ่ ป็นความสนใจของยุคสมัยนัน้ บทความทีด่ ดั แปลงจากงานวิจยั
ประเมินผลสองชิน้ ก็มขี อ้ สรุปซึง่ ชวนขบคิดและน่าสนใจยิง่ บทความแรกของ กัลยกร
วรกุลลัฎฐานีย์ นิธดิ า แสงสิงแก้ว และรุจน์ โกมลบุตร ได้ประเมินผลกระทบการ
สือ่ สารทางสังคมของส�ำนักงานสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมีขอ้ เสนอในการ
พัฒนาการท�ำงานขององค์กรสุขภาพในหลายด้าน ตัง้ แต่การท�ำงานผลิตรูปแบบ
และเนือ้ หาสือ่ สุขภาพ การจัดการกับกลุม่ เป้าหมาย ไปจนถึงการบูรณาการงานกับ
เครือข่ายพันธมิตรสือ่ สารสุขภาวะอืน่ ๆ ในขณะทีบ่ ทความอีกเรือ่ งหนึง่ ของ บุษยากร
ตีระพฤติกลุ ชัย รักชนก สมศักดิ์ และอัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก ได้สงั เคราะห์
ถอดบทเรียนการด�ำเนินโครงการเพือ่ สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั
ปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด และชีใ้ ห้เห็นว่า การขับเคลือ่ นโครงการ CSR จะยัง่ ยืน
ได้กต็ อ้ งอาศัยการบูรณาการทุนหลากหลายชนิดให้เป็นศักยภาพในการจัดการและ
แก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง
เพราะป็อปคัลเจอร์มใิ ช่บางสิง่ บางอย่างทีด่ ไู ร้รสนิยมหรือต�ำ่ ต้อยด้อยค่า แต่
พลานุภาพการสือ่ สารของวัฒนธรรมป็อปได้แผ่ซา่ นอย่างถ้วนทัว่ จากปริมณฑลส่วนตัว
ไปจนถึงพืน้ ทีส่ าธารณะแบบส่วนรวม และจากบทบาทเล็กๆ ทีร่ นื่ รมย์ประโลมความ
สุขของมวลชนไปจนถึงพืน้ ทีส่ อื่ สารเพือ่ ผลิตซ�ำ้ และต่อสูท้ างอ�ำนาจในสังคม วารสาร
วิชาการ วารสารศาสตร์ ฉบับ “ป็อป หวีด สยอง” จึงอยากชวนชีใ้ ห้เราลองตัง้ ค�ำถาม

ต่อป็อปมีเดียและป็อปคัลเจอร์ทวี่ า่ ยเวียนวนอยูร่ อบๆ ตัวเราว่า วัตถุดบิ ทางวัฒนธรรม
แบบป็อปๆ เช่นนี้ คงเกินไปกว่าจะเป็นเรือ่ ง “เล่นๆ ไร้สาระ” หากแต่ดำ� รงอยูแ่ บบ
“ต�ำ่ ต้อยแต่ตรึงใจ” อย่างยวดยิง่ นัน่ เอง
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