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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของการวิจัย
เอกสารขององคกรพัฒนาและการคาของสหประชาชาติ( United Nation Conference on
Trade and Development: UNCTAD) รายงานวาในป ค.ศ.2004 รายไดจากของอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจสรางสรรคของโลกมีอัตราอยูที่ 7% ของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของโลกและมีคา 8.7% ในป ค.ศ.2005 สวนใหญมาจากประเทศในกลุมพัฒนาแลว อยางไรก็ตาม
ประเทศที่มีศักยภาพที่จะเขาสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรคนั้น ในเอกสารดังกลาวไดกลาวถึงประเทศ
ในกลุมกําลังพัฒนาดวยเชนกัน ประเทศอินเดีย ฟลิปปนส เม็กซิโก จาไมกา ฯลฯ ถือวาเปนประเทศ
ในกลุมกําลังพัฒนาที่มีศักยภาพ ที่จะเปลี่ยนไปสูประเทศที่มีระบบอุตสาหกรรมสรางสรรคได 1 ที่
0

จริงหากพิจารณาคําวา “อุตสาหกรรมสรางสรรค”เราก็จะเห็นวาอยางชัดเจนวา ในครั้งแรกปรากฏใน
การประกาศ“นโยบายอุตสาหกรรมสรางสรรค”ของอังกฤษ ที่เรียกวา “Creative Industries Task
Force

1998” ซึ่ ง มี ก ารประกาศในยุ คที่ โ ทนี่ แบลร (Tony

Blair)จากพรรคแรงงานเป น

นายกรัฐมนตรี
ดังนั้น อาจกลาวไดวาแนวคิดเรื่อง“อุตสาหกรรมสรางสรรค”( creative industries)เปน
“วาทกรรมทางนโยบาย”ของนโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงนโยบายในระดับชาติและ
ระดั บ ท อ งถิ่ น ในที่ นี้ ยั ง รวมถึ ง นโยบายอั น ไปมี ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การลงทุ น ขององค ก รธุ ร กิ จ
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน Creative Economy Report (2008) UNCTAD and UNDP., United Nations
อยางไรก็ตาม UNCTAD หรือ United Nation Conference for Trade and Development จะดูอตั ราการ
เจริญเติบโตจากมูลคาของสินคาออกและนําเขาของแตละประเทศเปนหลัก
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ภาคเอกชน ทั้งในสวนการลงทุนเพื่อผลตอบแทนและที่ไมหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ( Cave 2000,
Garnham 2005, Hesmondhalgh and Pratt 2005, Hartley 2004, O’Cornor 2005 )
สําหรับในแผนงาน Creative Industries Task Force 1998 ไดใหความหมายถึงถึง
อุตสาหกรรมสรางสรรค ไว ดังนี้
กิ จ กรรมต า งๆซึ่ ง มี ที่ ม าจากความสร า งสรรค ทั ก ษะ ความสามารถ และมี
ศักยภาพตอการสรางมูลคาและสรางงาน รวมทั้งคํานึงถึงเรื่องทรัพยสินทางปญญา
ของผูที่สรางผลงาน (Creative Industries Task Force 1998 )
เราจะเห็นวา “ความคิด ทักษะและกิจกรรม สรางสรรค” เปนสวนที่มนุษยเปนผูสราง สวนมูลคา
และทรัพย สินทางป ญญานั้นเป นกฎเกณฑที่ถูกสรางผานกลไกของรัฐและระบบทุนนิยม สําหรับ
แผนงานดั ง กล า วมี ก ารจั ด ประเภทกิ จ กรรม ที่ ถู ก จั ด ว า เป น กิ จ กรรมสร า งสรรค อั น มี มู ล ค า ทาง
เศรษฐกิจ ประกอบไปดวยกิจกรรมทั้งหมด 14 ประเภท คือ งานโฆษณา, งานสถาปตยกรรม, ศิลปะ
, ตลาดคาของเกา, หัตถกรรม, การออกแบบ, การออกแบบแฟชั่น, ภาพยนตร ซอฟแวรบันเทิง,
ดนตรี, ทีวีและวิทยุ, ศิลปะการแสดง, สิ่งพิมพ และการออกแบบซอฟแวร (CITF 1998 )2
เราจะเห็นวาในแผนงานดังกลาวของรัฐบาลอังกฤษนั้น กิจกรรมทางดาน “ดนตรี” ไดถูกจัด
วาเปนอุตสาหกรรมสรางสรรคประเภทหนึ่ง และมีสวนสําคัญตออุตสาหกรรมสรางสรรคนี้เปนอยาง
มาก เพราะดนตรีสมัยนิยมของอังกฤษยังมีสวนชวยสรางภาพลักษณทางวัฒนธรรมของอังกฤษตอ
ประชาคมโลก พรอมกับ เปน อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่มีมูล คาในการสงออกสูงของประเทศ
เชนกัน (Borthwick and Moy 2004:74-78) ในประเทศอังกฤษอุตสาหกรรมดนตรีสมัยนิยม
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มีการประเมินกันวาในชวงป ค.ศ. 1996 นั้นอังกฤษมีรายไดจากอุตสาหกรรมสรางสรรคมากกวา 8 % ของรายได

ประชาชาติ ( GDP) รายได 4 % จากมูลคาสินคาสงออก และมีคนทํางานถึง 2 ลานคนในกระจายอยูอตุ สาหกรรม
ตางๆที่ถูกจัดไวตามแผนงานฯ
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(popular music industry) เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดทั้งตลาดของการบริโภค และตลาดการ
จางงานภายในประเทศมาอยางตอเนื่อง และเปนที่นาสังเกตวาตั้งแตยุคป ค.ศ. 1960 จนถึงยุคป
ค.ศ. 1980 อุตสาหกรรมดนตรีในอังกฤษเกี่ยวของกับเยาวชนอังกฤษที่มีพื้นฐานการศึกษาดานศิลปะ
มา ดวยเหตุผลของการเปนพื้นที่ของการสรางวัฒนธรรมทางเลือกใหม(Firth 1983: 1-8)
สําหรับประเทศไทยหากพิจาณาในเชิงวาทกรรมนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแลว ความสนใจ
เรื่องของเศรษฐกิจสรางสรรคเกิดขึ้นในชวงของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร โดยมีการจัดตั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการออกแบบและสรางสรรค( Thailand Creative and Design Center:TCDC )ขึ้นใน
ป ค.ศ. 2004 เพื่อเปนแหลงคนควาและใหบริการความรูสําหรับนักออกแบบไทย นอกจากนี้ยังมี
การจัดกรุงเทพสัปดาหแฟชั่นในป ค.ศ.2005 ( Bangkok Fashion Week 2005) หรือกอนหนานั้น
ในป พ.ศ.2001 ก็ไดมีประกาศนโยบายสงเสริม “สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”หรือที่รูจักกันใน
นาม “OTOP” ซึ่งถือวาเปนการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคในสวนของภาคชุมชนเชนกัน อยางไรก็
ตามแผนงานอันเกี่ยวของสําหรับ เศรษฐกิจสรางสรรคในยุคของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ไดยุติล ง
เนื่ องจากหลั ง เหตุ การณ ป ฏิ วั ติ 9 กั น ยายน พ.ศ.2549 และด ว ยสถานการณ ความขั ดแย งทาง
การเมืองหลังในป พ.ศ. 2549 ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้งระหวางป พ.ศ. 2549 2553 ซึ่งทําใหไมมีนโยบายดานเศรษฐกิจสรางสรรคที่เดนชัดจากรัฐบาลในชวงเวลาดังกลาว อยางไร
ก็ดีความสนใจในเรื่องเศรษฐกิจสรางสรรคมาปรากฏอยางชัดเจนอีกครั้ง ในยุคสมัยที่นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะเปนนายกรัฐมนตรี( รัฐบาลอภิสิทธิ์ไดจัดงานเปดตัวโครงการ Creative Thailand อยาง
เปน ทางการเมื่อวั นที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (วารสารคิด ฉบับ ” ยินดีตอนรับ สูเศรษฐกิจ
สรางสรรค” ปที่ 1 ฉบับ 1 ตุลาคม 2552)
โดยมี นายอลงกรณ พลบุตรรัฐ มนตรีชว ยวาการกระทรวงพาณิช ยเปนผูรับ ผิดชอบหลัก
โครงการ Creative Thailand มีเปาหมายเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมสรางสรรค
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ในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศ จากรอยละ
12 ของ GDP เปนรอยละ 20 ของ GDP ภายในป พ.ศ. 2555 เราจะเห็นวารัฐบาลอภิสิทธิ์เปนรัฐบาล
แรกที่ใชวาทกรรม “สรางสรรค”ในเชิงนโยบาย พรอมทั้งยังมีการริเริ่มศึกษาถึงแนวทางปฏิบัติของ
นโยบายดังกลาว โดยไดใหทั้งสถาบันเอกชนและหนวยงานของรัฐเปนผูทําการศึกษา
จากการศึกษาของสถาบันคีนันซึ่งเปนองคกร Think Tank ที่ทําการศึกษาวิจัยเชิงการ
กําหนดนโยบายในโครงการ creative Thailand พบวา เมื่อเปรียบเทียบอุตสาหกรรมสรางสรรค
ของไทยกับตางประเทศ

จะพบวามูลคาการสงออกสินคาเชิงสรางสรรคของไทยสูงประมาณ
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พันลานดอลลารสหรัฐฯ และมีสวนแบงตลาดโลกอยูที่รอยละ 5.1 เปนรองเพียงประเทศในกลุม
OECD อินเดีย และจีน ขณะที่มูลคาการสงออกสินคาเชิงสรางสรรคของไทยเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง
เฉลี่ยมากกวารอยละ 5 ตอป ดวยเหตุนี้อุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยจึงมีศักยภาพในการที่จะเปน
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย

สถาบันคีนันไดทําการศึกษาอุตสาหกรรมสรางสรรค 9 ประเภท

ไดแก การพิมพและสื่อสิ่งพิมพ เทคโนโลยีสารสนเทศ เฟอรนิเจอรและเครื่องเรือนทําดวยไม การผลิต
ยา-รักษาโรค

อัญมณีและเครื่องประดับ

ภาพยนตร

โรงภาพยนตร

อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สามารถจัดอยูในอุตสาหกรรมสรางสรรค
(เนื่องจากความไมมีขอมูล

วิทยุและโทรทัศน(ยังมี

แตไมไดถูกรวมไวในการศึกษานี้

และไมสามารถเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่นได)

จากการศึกษาใน

อุตสาหกรรมทั้ง 9 ประเภทไดชี้ใหเห็นวาไดสรางมูลคาใหแกเศรษฐกิจไทยประมาณหนึ่งลานลานบาท
หรือรอยละ 9.53 ของอัตราการเจริญเติบโตรวมของชาติ (สถาบันคีนัน 2553 อางในมติชนออนไลน
1 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 )
นอกจากการศึ กษาของสถาบันเอกชนแลว ในชวงของรัฐบาลอภิสิทธิ์ยังไดใหสํานักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือสภาพัฒน ฯทําการศึกษาถึง แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรคของชาติไวเชนกันดวย โดยสภาพัฒน ฯไดใหนิยามถึงเศรษฐกิจสรางสรรคไววา

5

เศรษฐกิจสรางสรรค คือ กระบวนการหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชพื้นฐานของ
สินทรัพยทางวัฒนธรรม(Cultural Asset-Based) รวมกับความคิดสรางสรรค
(Creativity) นวัตกรรม (Innovation) หรือเทคโนโลยี ในการสรางสรรคสินคาและ
บริการที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มในเชิงพาณิชย (Commercialization) หรือคุณคา
เพิ่มทางสังคม ( http://ce.nesdb.go.th/)
นอกจากนี้สภาพัฒนฯยังไดมีการแบงอุตสาหกรรมสรางสรรคไทยออกเปน 12 กลุมหลักประเภท โดย
ภาพยนตรไทย โฆษณา สถาปตยกรรม ซอฟแวร การแพรภาพและกระจายเสียงไทย การพิมพ การ
ออกแบบ ดนตรี ทัศนศิลป แฟชั่น ศิลปะการแสดงและหัตถกรรม นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมที่นา
ใหความสําคัญอีก 3 ประเภท คือ อุตสาหกรรมอาหาร การแพทยแผนไทยและการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค สําหรับในการศึกษาของสภาพัฒนฯนั่นไดใหความสําคัญกับการสรางหวงโซของมูลคา(
value chain creation)กับการกระจายการสรางมูลคาใหเศรษฐกิจตางๆ สวนของสถาบันคีนันนั้น
มุงไปศึกษาถึงความสําคัญของการสงเสริมเปนสินคาสงออก (อาจดวยสาเหตุที่กระทรวงพาณิชยเปน
ผูใหโจทยของการศึกษา) แมประเด็นการศึกษาตางกัน แตทั้งสองก็ใหความสําคัญกับการศึกษาถึง
แนวทางของเศรษฐกิจสรางสรรคกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในภาพรวม
สําหรับตัวอยางอันเปนผลที่เกิดจากโครงการ Creative Thailand ที่เราพอจะกลาวไดในเชิง
รูปธรรม ในสวนที่เกี่ยวของกับการผลิตทางวัฒนธรรมก็คือการใหทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร
จากโครงการไทยเข็ มแข็ ง โดยโครงการไทยเข มแข็ งขึ้ น เป น โครงการที่มี เป า หมายเพื่อ กระตุ น
เศรษฐกิจของชาติในภาพรวมและเนนการกระจายรายได ไปยังชุมชนและผูประกอบการายยอย มี
ระยะดําเนินการระหวางปพ.ศ. 2553-2555 โดยมีงบประมาณ 8 แสนลานที่ใชในโครงการ ใน
โครงการนี้ไดมีการจัดสรรงบจํานวนหนึ่ง ใหกับโครงการที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อวัฒนธรรมและงาน
ดานศิลปะ ในปแรกคือ พ.ศ.2553 นั้นมีการจัดสรรงบประมาณจํานวน 200 ลานบาท ผานทางสํานัก
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ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม( มติชนออนไลน 1 เมษายน 2553) เพื่อใหการสนับสนุน
การผลิตภาพยนตร เชนภาพยนตรพระสุริโยทัยของหมอมเจาชาตรี เฉลิมยุคล และภาพยนตรลุงบุญมี
ระลึกชาติของอภิชาตพงศ วีระเศรษฐกุล แมวางบประมาณดังกลาวมีจํานวนไมมากนักอยางไรก็ตาม
เปนที่นาสังเกตวางบประมาณจากโครงการไทยเข็มแข็ง ไมอาจตอบสนองตอความตองการของผูผลิต
ดานสื่อๆ โดยเฉพาะสื่อทางเลือกที่ตองการผูสนับสนุนงบประมาณการผลิต แตก็ดูเหมือนวาเปนครั้ง
แรกที่รัฐบาลมีการจัดสรรงบสนับสนุนการผลิตใหกับเอกชนเพื่อผลิตงานเชิงพาณิชย ลุงบุญมีระลึก
ชาติของอภิ ชาตพงศไปได ร างวั ลปาลมทองคําที่เทศกาลภาพยนตรเมืองคานส ประเทศฝรั่งเศส
ในขณะพระสุริโยทัยมีการนําไปตัดตอใหมเพื่อเปดตลาดภาพยนตรในฮอลีวูด ประเทศสหรัฐอเมริกา
เราจะเห็นวาในโครงการฯดูเหมือนวาภาพยนตรจะเปนที่ไดรับความสนใจเปนพิเศษ ซึ่งตาง
ไปจากอุ ต สาหกรรมดนตรี ที่ ก ลั บ ไม ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น แต อ ย า งใด นอกจากมาตราการในการ
ปราบปรามผูละเมิดการผลิตและจําหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ ไมไดเกี่ยวของกับการสนับสนุนการ
สรางสรรคงานการผลิตโดยตรงเชนกรณีของการใหงบสนับสนุนการผลิตภาพยนตร (อยางไรก็ดีการ
ใหทุนสนับสนุนจากโครงการไทยเข็มแข็งไดยุติลงหลังจากรัฐบาลอภิสิทธิ์ลาออกในปพ.ศ. 2555)
ที่จริงชวงกอนที่จะมีการประกาศโครงการไทยเข็มแข็งนายอภิสิทธิ์และรัฐมนตรีอีกหลายคน
ในคณะรัฐบาล ไดมีโอกาสไปเทศกาลดนตรีอินดี้ที่สําคัญของไทย คืองานคอนเสิรต “แฟต เฟส 8
พลาซา”เปนครั้งที่ 8 ระหวางวันที่ 7- 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ณ ชาแลนเจอร ฮอลล บริเวณเมือง
ทองธานี จังหวัดนนทบุรี เทศกาลแฟตเฟสเปนงานเทศกาลดนตรีที่จัดโดยบริษัทคลิก เรดิโอ จํากัด ผู
ดําเนินรายการวิทยาแฟตเรดิโอ และถือวาเปนเทศกาลดนตรีที่เติบโตมากับเศรษฐกิจสรางสรรคอยาง
แทจริง เพราะงานที่จัดกันมาตอเนื่องไดกลายเปนเวทีของงานสรางสรรคตางๆที่มาจาก “ฝมือการ
ผลิตเอง” ทําเองของคนวัยหนุมสาวที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งเหลานี้คือฐานสําคัญของการ
ผลิตอุตสาหกรรมสรางสรรคขนาดยอม
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หากเรามองมาที่ อุ ต สาหกรรมดนตรี ส มั ย นิ ย มของไทย เราจะพบประเด็ น ที่น า สนใจว า
อุตสาหกรรมดนตรีของไทยเติบโตมากในรอบเกือบ 20 ปที่ผานมาโดยทุนเอกชน จากมีการประเมิน
กันวามูลคาทางการตลาดประมาณ 2,000 บาท หากเทียบกับญี่ปุน 39,000 บาท และไตหวัน 3,500
บาทแลวตลาดของอุตสาหกรรมดนตรีสมัยนิยมของไทยยังคงมีขนาดเล็ก แตก็มีอัตราการเติบโตราว
10 % ตอปและพบวามีศักยภาพที่ยังเติบโตไดอยางมาก(ไทยโพสต 14 มีนาคม พ.ศ.2552)
ที่กลาวมาเราจะเห็นวาในกรอบของนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคนั้น รัฐบาลไทยยังไมไดให
ความสําคัญดนตรีสมัยนิยมทั้งในแงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ดังนั้น อุตสาหกรรมดนตรีจึงถูกมองวา
เปนเศรษฐกิจก็อยูกับทุนเอกชนและการตลาด ซึ่งในไทยแมมีผูผลิตรายใหญไมกี่หลายแตก็ถือวา
ตลาดนั้นเปนไปตามกลไกลของตลาดเสรีที่รัฐไมไดเขาไปยุงเกี่ยว สําหรับในแงวัฒนธรรมก็เปนเรื่อง
ของผูบริโภคซึ่งตลาดเพลงสมัยนิยมของไทยในชวงเกือบ 30 ปที่ผานมาผูบริโภคใหญสวนใหญเปน
กลุ มวั ย รุน ดั งนั้น ในส ว นต อไปผูวิจัยจะกลาวถึงความสําคัญ ของวัย รุน กับ อุตสาหกรรมดนตรี(
music industry)และอุตสาหกรรมการบันทึกเสียง( record industry)

ความสําคัญของวัฒนธรรมวัยรุนและอุตสาหกรรมสรางสรรค
หากเราย อ นไปที่ ป ระเทศอั ง กฤษการเปลี่ ย นแปลงสํ า คั ญ อั น เป น ที่ ม าของนโยบาย
อุตสาหกรรมสรางสรรคนั่น ก็คือ ดนตรีสมัยนิยม( popular music)ไดรับความสนใจจากรัฐบาลทั้งใน
แงที่เปนทั้งมิติทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรม( Firth, Cloonan and Williamson 2009: 72)
หากพิจารณาถึงอุตสาหกรรมดนตรีในอังกฤษเราจะเห็นวาเกี่ยวของกับวัฒนธรรมเยาวชน( youth
culture)เปนอยางมาก ตั้งแตยุคของวงเดอะบีทเทิ่ล( The Beatles)จากเมืองลิเวอรพูลในยุคป
1960 หรือวงโอเอซิส( Oasis)ในยุคป 1990 จากเมืองแมนเชสเตอร จากการศึกษาของเอียน แชมเบอร( Ian Chamber)และซารา โคเฮน( Sarah Cohan) พบวาวัฒนธรรมดนตรีของกลุมเยาวชนของ
อังกฤษมีสวนสําคัญตอการผลักดันการเจริญโตของเศรษฐกิจวัฒนธรรมเมืองเปนอยางมาก(Chamber
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1987, Cohan 1991) ขณะในสหรัฐอเมริกาจากการศึกษาของอลิซาเบธ เคอรริด( Elizabeth
Currid)ก็พบวากลุมเยาวชนในนิวยอรค มีสวนสรางทั้งพื้นที่ทางศิลปะ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของ
นิวยอรคมาตั้งแตยุคป 1960 ซึ่งเคอรริคเรียกวา “เศรษฐกิจแบบวอรฮอลล”( Warhol Economy )
(Currid 2007) (ตามชื่อของแอนดี้ วอรฮออล( Andy Wahor) ศิลปนผูบุกเบิกสกุลศิลปะแนวปอป
อารต( Pop Art)ที่มีชื่อเสียงของนิวยอรค
สําหรับกรณีประเทศอังกฤษประเด็นที่นาสนใจก็คือ อุตสาหกรรมดนตรีนี้เกิดการสรางพื้นที่
ของการผลิตทางวัฒนธรรมที่มาจากกลุมคนที่ทํางานทางดานนี้จริงๆ กอนที่รัฐบาลหรือองคกรการ
ปกครองท อ งถิ่ น จะให ค วามสนใจ โดยในกรุ ง ลอนดอนช ว งกลางยุ ค 1980 ได มี ก ารริ เ ริ่ ม เขต
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมขึ้นโดยกลุมสภา Greater London Council (GLC) 3 ซึ่งในชวงนั้นพรรค
แรงงานที่มีบทบาทสําคัญในสภานี้ ไดเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมตางๆของกลุมเยาวชนที่จะ
สงผลตอกับเศรษฐกิจของเมืองลอนดอนมากขึ้นเปนลําดับ สภาฯดังกลาวไดใหนิโคราส กรานแฮม
(Nicholas Garnham) นักวิชาการดานสื่อและเศรษฐศาสตรการเมืองเปนผูรางแผนงานดังกลาวในป
ค.ศ.1983 เพื่อเปนแนวทางของการพัฒนาเขตของเมืองลอนดอนใหเปนพื้นที่ของการผลิตและ
กิจกรรมทางดานวัฒนธรรม โดยในแผนงานนี้การนแฮมไดกลาวถึง การสรางพื้นที่ในการผลิตและ
สนับสนุนกิจกรรมในอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมอยางเชน สิ่งพิมพ สื่อกระจายเสียง ภาพยนตร
วิทยุ กีฬา รานวีดิโอ และเพลงสมัยนิยม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตอยางมากในชวงนั้น
(Garnham 1990: 161-162) อยางไรก็ตามจากกรอบของแผนงานที่การนแฮมเขียนเสนอนั้นไมไดมี
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จัสตินโอ คอนเนอรเห็นวา “ยุทธศาสตรอตุ สาหกรรมทางวัฒนธรรมเปนเรื่องทางการเมืองอยางชัดเจน(cultural

industry strategies are clearly political)สําหรับ ในแงองคกรปกครองทองถิ่นนั้น Greater London Council
ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่บางสวนของมหานครลอนดอน และความรับผิดชอบที่มีนั้นๆก็ไมเกี่ยวของโดยตรงจัดการ
เขตอุตสาหกรรมพื้นที่เมืองแตอยางใด ดูเพิ่มเติม http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_London_Council
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การนําไปใชเปนแผนปฏิบัติงานขึ้นแตประการใด ทั้งนี้เพราะสภา Greater London Council ถูก
ยกเลิกไปดวยเหตุผลทางการเมืองในป ค.ศ.1986 (Hesmondhalgh and Pratt 2005: 3)
ในขณะที่นิวยอรคจากศึกษาของ อริสซาเบธ เคอรริดกลับพบในสิ่งที่ตรงกันขาม คือในชวง
ตนป 1970 องคกรปกครองทองถิ่นไดลดการใหการสนับสนุนกิจกรรมดานดนตรีและงานศิลปะรวม
สมัยตางๆ โดยปลอยใหเปนตามกลไกลของตลาด กลุมเยาวชนในนิวยอรคที่สวนใหญเรียนทางดาน
ศิลปะจึงริเริ่มการสรางผลงานและหาตลาดทางเลือกของตนเอง ซึ่งไดกอใหเกิดกระแสของดนตรี
แฟชั่นและศิลปะในแนวใหมขึ้น ซึ่งตอมาถูกขนานนามใหเปนสกุลศิลปนที่เรียกวา “ปอป อารต”
(Pop Art) ของแอนดี้ วอรฮอล และในกระแสดนตรีไดเกิดวงดนตรีแนวอาวอง การด( avant
garde) และพั๊งค ( punk) ซึ่งสงผลใหนิวยอรคกลายเปนเมืองดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรมที่คนรุน
ใหมตางเดินทางเขามาหาโอกาสสรางสรรคงานที่นั่นในทศวรรษปลาย 60 – 70 (Currid 2007: 4550)
เราจะเห็นวาทั้งในอังกฤษและอเมริกาดนตรีสมัยนิยมรัฐบาลไดใหความสําคัญกับดนตรีสมัย
นิยมกับวัฒนธรรมวัยรุนตอเศรษฐกิจภาคเมืองเปนอยางมาก ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาซึ่งใน
งานวิ จั ย นี้ ผู วิ จั ย ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ อุ ต สาหกรรมดนตรี แ ละวั ฒ นธรรมเยาวชนในกรุ ง เทพฯ
โดยเฉพาะชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมาซึ่งแมบริบทจะตางไปจากการศึกษาในปรากฏการณที่เกิดใน
ทั้งในอังกฤษและอเมริกา แตผูวิจัยเห็นวามีประเด็นที่เหมือนกันคือการที่เยาวชนไดกาวเขามาสูการ
ผลิตงานทางวัฒนธรรมของตนเองไมใชเปนเพียงแคผูบริโภค ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงใหความสนใจ
ศึกษาถึงประเด็นของเยาวชน โดยมีกรอบการวิจัยดังนี้
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กรอบการวิจัย
ในโครงการวิ จั ย นี้ ผู ศึ ก ษาสนใจการที่ อุ ต สาหกรรมดนตรี ใ นกรุ ง เทพฯที่ ไ ด พั ฒ นาเข า สู
อุตสาหกรรมสรางสรรค โดยมุงความสนใจไปยังการริเริ่มจากกลุมผูผลิตงานสรางสรรคดานดนตรีที่
เปนเยาวชนในกรุงเทพฯ งานวิจัยใหความสนใจการริเริ่มสรางสรรคงานของตนเอง โดยการผลิต
งานของตนเองตาม “ความสามารถทางดนตรี”(musical authorship) และ “ความมีอิสระของ
การสรางสรรค”(creative autonomy)ของของกลุมนักดนตรีและศิลปน ภายใตเงือนไขของ
อุตสาหกรรมดนตรีและวัฒนธรรมดนตรีในบริบทของกรุงเทพฯ
ดังที่ไดกลาวมาจากการศึกษาของทั้งแชมเบอร, โคเฮนและเคอรริค จากสังคมอังกฤษและ
อเมริกานั้น มีคําถามในเบื้องตนวาการที่วัฒนธรรมดนตรีของกลุมเยาวชนในเมืองตางๆที่ทั้งสาม
ศึกษามานั้น เกิดขึ้นไดอยางไร? โดยกลุมของพวกเขาเอง และเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับแผนงาน
หรือนโยบายการสงเสริมจากรัฐบาลและองคกรปกครองทองถิ่นอยางไร? เราจะเห็นทั้งในลอนดอน
และนิวยอรคมีการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีจากกิจกรรมตางๆ ที่ริเริ่มโดยกลุมเยาวชน ในที่นี้
ผูวิจัยเห็นวาประเด็นสําคัญที่เราจําเปนตองเขาใจถึงอุตสาหกรรมสรางสรรค ที่ไมใชเพียงแคมองผาน
กรอบการพิจารณาผานวาทกรรมเชิงนโยบายของรัฐเทานั้น ดังนั้น เพื่อที่จะทําเขาใจถึงอุตสาหกรรม
สรางสรรคเราจําเปนตองเขาใจถึง “กิจกรรมทางดานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอันมีที่มาจากผูปฏิบัติ
จริงๆ” และตองใหความสําคัญกับกลุมเยาวชนในฐานะ“ผูสราง”ไมใชเปนเพียง “ผูรับ” อันจะทําให
เราเขาใจถึงสภาวะที่ใหพวกเขาสามารถดําเนินชีวิตทั้งทางดานเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรม
ที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดในช ว งต น ผู วิจั ย ต อ งการชี้ ใ ห เ ห็ น ภาพของวั ฒ นธรรมเยาวชนและ
ความสัมพันธตอการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีในตางประเทศและในประเทศไทย
และที่มาของของคําวา “อุตสาหกรรมสรางสรรค”ซึ่งเราจําเปนตองกาวขามความเขาใจในสวนที่
เพียงแคเปนวาทกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูการทําความเขาใจปฏิบัติผูสรางสรรคจริง
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ผูวิ จั ย เห็ น ว า การเกิ ดขึ้ น ของกลุมทางวัฒ นธรรมเยาวชนลว นเปน เงื่อนไขสําคัญ ของการ
สงเสริมและกอใหเกิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสรางสรรค สําหรับในประเทศไทย
เปนที่นาสังเกตวา ทั้งกลุมอุตสาหกรรมดนตรีและกลุมศิลปนดนตรีของไทยทั้งที่อยูกับคายเทปหลัก
กลุ มคายเล็ก หรือศิล ปน อิส ระที่มีสวนในผลักดัน ตอการเจริญ เติบโตนั้น สวนใหญมีฐ านของการ
ทํ า งาน การผลิ ต และพั ก อาศั ย อยู ใ นกรุ ง เทพฯ ในอี ก แง ห นึ่ ง เราอาจกล า วได ว า กรุ ง เทพฯ เป น
ศูนยกลางของอุตสาหกรรมดนตรี อุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทย แมไม
อาจเรี ย กว า เป น ภาคเศรษฐกิ จ หลั กของเศรษฐกิจ ภาคเมืองโดยรวม แต ห ากมองในระนาบของ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยโดยภาพรวมแลว เราจะเห็นวา ไมวาโทรทัศน วิทยุ ภาพยนตร ดนตรี
การละคร ฯลฯ ทั้งหมดลวนมีฐานทั้งการผลิต การกระจายและการบริโภคอยูในกรุงเทพฯทั้งสิ้น
อย า งไรก็ ตามแม จ ะมี การศึ ก ษาถึ งงานอุต สาหกรรมวั ฒ นธรรมในกรุง เทพฯ แตก็พ บว า
การศึกษาถึงงานอุตสาหกรรมดนตรี โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกรุงเทพฯมี
อยูจํานวนไมมาก(นันทวัฒน 2549) และยังขาดการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงถึงพัฒนาการของดนตรี
สมัยนิยมในกรุงเทพฯทั้งในสวนของพื้นที่การแสดงและการผลิตอันอยูนอกเหนืออุตสาหกรรมการ
บันทึกเสียง ซึ่งเปนสวนที่กอใหเกิดอุตสาหกรรมสรางสรรค โดยผูวิจัยเห็นวาเราการใหความสําคัญ
กับ“ความสามารถทางดนตรี”(musical authorship)และ “ความคิดสรางสรรค”(creativity)จะทํา
ใหเราเขา “เศรษฐกิจสรางสรรค”ในฐานะที่ถือวาเปนทุนวัฒนธรรมที่มีสําคัญตอการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนได ดังนั้น การวิจัยจึงมีวัตถุประสงคของดังนี้
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วัตถุประสงค
1. ศึกษาถึงอุตสาหกรรมดนตรีและวัฒนธรรมวัยรุนในกรุงเทพฯที่มีผลตอการกําเนิดและการ
พัฒนาของดนตรีอินดี้ร็อคและโพสตร็อค
2. ศึ ก ษาความสํ า คั ญ ของ“ห ว งโซ มู ล ค า ”ของดนตรี อิ น ดี้ ร็ อ คและโพสต ร็ อ คในมิ ติ ข อง
อุ ต สาหกรรมสร า งสรรค ทั้ งในเชิ ง “คุณ คา ”ทางศิล ปะกับ “มูล คา ”ในเชิ งเศรษฐกิ จ และการสรา ง
ความสัมพันธทางสังคมในกลุมเยาวชนวัยรุนในบริบทของกรุงเทพฯ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงพัฒนาการของของวัฒนธรรมเยาวชนของกรุงเทพฯที่สงผลตอดนตรีอินดี้ร็อค
และโพสตร็อคของไทย
2. ทราบถึงการสรางฐานมูลคาการสรางสรรคของอินดี้และโพสตร็อกในมิติของอุตสาหกรรม
ในเชิงศิลปะ เชิงสังคมและวัฒนธรรมของเศรษฐกิจภาคเมืองของกรุงเทพฯ
3. บทความเผยแพรในวารสารวิชาการ
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บทที่ 2
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎี
สําหรับเนื้อหาในบทนี้ตองการที่จะทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย โดยเฉพาะทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการผลิตทางวัฒนธรรม (production of culture) โดยการทบทวนงานทางทฤษฎีที่
เกี่ ย วของนี้ ผู วิจั ย จะทบทวนเฉพาะในกลุมงานทางดานสังคมวิทยาวัฒ นธรรม (Sociology

of

culture) และวัฒนธรรมศึกษา (Cultural studies) ที่ไดศึกษาประเด็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดนตรี
สมัยนิยมและวัฒนธรรมวัยรุนเทานั้น นอกจากนี้การทบทวนตองการชี้ใหเห็นวาทฤษฎีดังกลาวนั้น
สนใจการทํ า งานสร า งสรรค ข องผู ผ ลิ ต งานในอุ ต สาหกรรมดนตรี ใ นแง ใ ดบ า ง ทั้ ง ในช ว งของ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่องคกรธุรกิจและกลไกลตลาดมีความสําคัญ และในอุตสาหกรรมสรางสรรค
ที่ผูผลิตงานตองเขามาจัดการทั้งในแงของการผลิตและการตลาด และที่สําคัญการทบทวนทั้งหมดนี้
ผูวิจัยมีวัตถุประสงคตองการที่จะพัฒนากรอบของการวิเคราะหงานวิจัยชิ้นนี้

สังคมวิทยาศิลปะและวัฒนธรรม:การผลิตและการบริโภค
ในสวนนี้ผูวิจัยตองการกลาวถึงแนวความคิดและขอถกเถียงของทฤษฎี แตกอนที่จะกลาวถึง
“สังคมวิทยาวัฒนธรรม” (sociology of culture ) ผูวิจัยเห็นวาเราควรจะตองเขาใจกรอบของ
การศึกษาเบื้องตนของ “สังคมวิทยาศิลปะ” (sociology of art )เสียกอน เพราะทฤษฎีนี้ไดเริ่มตั้ง
คําถามเรื่องความสําคัญของการเขาใจ “งานทางดานศิลปะ”(work of art) (ทั้งในแงของรูปแบบและ
เนื้ อ หา) ในฐานะที่ เ ป น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ (artifact)

ของมนุ ษ ย ในแต ล ะยุ ค สมั ย จะถู ก ประดิ ษ ฐ

เปรียบเสมือนเปนสื่อกลาง(medium) ตอความเขาใจมนุษยกับธรรมชาติ แตดวยขอสมมุติฐานที่วา
ผูผลิตงานศิลปะอันล้ําเลิศไดนั้น ตองมีความเปนอิสระของการสรางสรรค(creative autonomy) ซึ่ง
เปนอิทธิพลจากยุคโรแมนติด (Romanticism) ทําใหเกิดมุมมองของการศึกษาที่ใหคาของการทํา
ความเขาใจในเรื่องของ “สุนทรียะ”อันเปนผลผลิตของศิลปนอันเปนปจเจกชนและมีคุณคาในตัวของ
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มันเอง การศึกษาในมุมนี้ยังแยกศิลปะบริสุทธ( pure art)และศิลปะงานเชิงพาณิชย( commercial
art)ออกจากกัน(Adorno and Horkheimer 1956/1973:101-105)
แตหากพิจารณาศิลปะในแงของเชิงสังคมวิทยาวัฒนธรรม( sociology of culture)แลว
สุนทรีย ะหรือความงามตางออกไปจากกรอบของการศึ กษาของสังคมวิ ทยาศิ ลปะ เรยมอนด วิล
เลี่ยมส (Raymond Williams) นักทฤษฎีทางวัฒนธรรมชาวอังกฤษเห็นวาความงามไมไดมีคุณคาใน
ตัวของมันเอง ในความเห็นของวิลเลี่ยมสสังคมวิทยาวัฒนธรรมควรเนนไปที่ประเด็นของการผลิต
วัฒนธรรมและปฏิบัติการทางวัฒนธรรมทั้งในแงของตัวสินคา ผูสรางสรรคและสถาบันทางสังคมของ
การสรางสรรคนั้นๆ โดยตองทําความเขาใจการผลิตและปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของผูผลิตและ
กระบวนการการผลิตทั้งในแงของความสัมพันธในการผลิต ภายใตสถาบันและองคกรการผลิต วิลเลี่ยมสเห็นวา ถึงวัฒนธรรมทางเลือกตางๆ จะเกิดขึ้นไดเสมอ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพลวัตทางวัฒนธรรม
(Williams 1995:9-15)
อาจกลาวไดวา คําถามสําคัญของสังคมวิทยาวัฒนธรรม คือการใความสําคัญใน“การผลิต
ทางวัฒนธรรม” (cultural production) วาเกิดขึ้นมาอยางไร? ภายใตเงื่อนไขและสภาพสังคมเชน
ไร? ใครคือผูผลิต? และผลิตเพื่อตอบสนองใคร? ความสนใจหลักของการศึกษาทางสังคมวิทยา
วัฒนธรรมนั้น ใหความสนใจกับการผลิตทางวัฒนธรรมของผูผลิตงานทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
(ศิลปน นักเขียน นักดนตรี นักแสดง ฯลฯ) ภายใตสังคมสมัยใหมและผานกระบวนการผลิตสินคาใน
ระบบทุนนิยม (Williams 1995 และดูเพิ่มเติมใน Back 2012, Long 1997, Spillman 2002) งาน
ทางสังคมวิทยาวัฒนธรรมนั้นไมอาจทําความเขาใจถึงความสัมพันธของมนุษยได หากไมไดทําความ
เขาใจถึงเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะที่เปนสื่อกลางที่แสดงออกถึงลักษณะเชิงโครงสราง
ของสังคมที่สมัยใหมอันซับซอน
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อยางไรก็ตาม ดังที่กลาวไวในตอนตนการทบทวนเนื้อหาของแนวคิดและทฤษฏีจะจํากัด
เฉพาะในงานที่ศึกษาเกี่ยวกับสังคมวิทยาวัฒนธรรมที่ศึกษาอุตสาหกรรมดนตรี และกระบวนการ
สรางสรรคงานของศิลปน(หรือนักดนตรี)เทานั้น ที่ผานมางานความสนใจเริ่มในชวงทศวรรษที่ 70
งานชิ้นสําคัญในการศึกษาสังคมวิทยาวัฒนธรรม ยังคงเปนงานที่ทําการศึกษาในแงของสังคมวิทยา
องคกร(Sociology of Organization ) ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมดนตรีและสื่อสารมวลชนไดโตเติบ
อย า งมากในช ว งหลั ง ทศวรรษที่ 50 เป น ต น มา การตั้ ง คํ า ถามในเรื่ อ งกระบวนการผลิ ต แบบ
อุตสาหกรรมและผูผลิตภายใตระบบทุนนิยม จึงเปนคําถามสําคัญกับการผลิตวัฒนธรรมสื่อบันเทิง
ในรูปแบบตางๆ
อย า งไรก็ ต ามงานสํ า คั ญ ชิ้ น แรกที่ ค วรจะต อ งกล า วถึ ง ก อ นในเบื้ อ งต น ก็ คื อ งาน The
Culture Industry : Enlightenment as Mass Deception (1947/1992) ของแม็กซ ฮอกไคเมอร
(Max Horkheimer) และธีโอดอร อดอรโน(Theodor Adorno) งานชิ้นนี้เปนบทความที่อยูใน
หนังสือสําคัญ Dialectic of Enlightenment ที่ทั้งสองเขียนรวมกัน โดยตีพิมพครั้งแรกในตน
ทศวรรษที่ 40 และถูกนํามาตีพิมพใหมอีกครั้งตนทศวรรษที่ 70 แมวาในภาพรวมแลวหนังสือไมได
กลาวถึงสังคมวิทยาศิลปะและวัฒนธรรม แตมีบทความสําคัญที่มักถูกอางถึงในประเด็นการศึกษานี้
ในบทความ The Culture Industry : Enlightenment as Mass Deception ฮอรกไคเมอรและ
อดอรโนไดใหนิยามศัพทวา “อุ ตสาหกรรมวัฒนธรรม” (the culture industry) แทนคําวา
“วัฒนธรรมมวลชน” (mass culture) อันหมายถึง สื่อบันเทิงและสื่อมวลชน เชนภาพยนตร สื่อ
กระจายวิทยุ อุตสาหกรรมดนตรี) สาเหตุของการใชคําวา “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม”ก็เพื่อสราง
ความเขาใจวาสื่อมวลชนและสื่อบันเทิงเหลานี้ลวนเปนมีฐานะเปน “วัฒนธรรมสมัยใหม”(modern
culture) ที่ผลิตสินคาทางวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอชีวิตคนในสังคมสมัยใหม ซึ่งมีการแบงแยก
เวลาทํางานและเวลาวางออกจากกันชัดเจน (Horkheimer and Adorno 1947/1972:120-123 )
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ทั้งฮอรกไคเมอรและอดอรโนยังไดชี้ใหเห็นวา กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมไดทําให
งานศิลปะและวัฒนธรรมในระบบทุนนิยมที่นําไปสูการลดคุณคาของผูผลิตงาน รวมทั้งมูลคาการใช
สอย(ของผลิตภัณฑ)ของงานไดถูกทําใหแปลเปลี่ยนไปเปนมูลคาการแลกเปลี่ยน นั่นเทากับวาการ
ผลิตงานดานศิลปะและวัฒนธรรมนั้นไมไดตางอะไรกับระบบอุตสาหกรรมอื่นๆในระบบทุนนิยม ทั้ง
กระบวนการผลิตและการบริโภคสินคา ถูกทําใหอยูภายใตโครงสรางของการจัดการบนตรรกะแบบ
ทุนนิยมในระบบอุตสาหกรรมที่การผลิตเปนแบบ “การผลิตแบบมวลชน”(mass production)
พรอมๆกันนั้น“การบริโภคแบบมวลชน” (mass consumption) ก็ถูกสรางขึ้นเพื่อตอบสนองตอ
อุดมการณของการผลิตและกระบวนการสะสมทุนของระบบทุนนิยม (Horkheimer and Adorno
1947/1972:130-132)
อยางไรก็ตามความเปนอิสระของการสรางสรรคซึ่งเปนอุดมคติของศิลปนปจเจกชนในยุคโร
แมนติคที่อดอรโนและฮอกไคเมอรรับมานั้น มักถูกเอามาใชเปนในแงเปรียบเทียบกับศิลปนกับศิลปะ
ที่ถูกผลิตขึ้นในระบบทุนนิยม งานศิลปะไดถูกทําใหกลายเปน “สินคาทางวัฒนธรรม” (cultural
commodity) สวนศิลปนผูผลิตงานก็ถูกทําใหกลายเปนสวนหนึ่งของ “แรงงาน” ในกระบวนการการ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรม (Adorno and Horkheimer 1956/1973:101-103) อดอรโนและฮอรไคเมอร
ไดใหความสําคัญกับ การครอบงําทางวัฒนธรรมของระบบทุนนิยมที่ขึ้นเกิดกับผูผลิตและผูบริโภค
ดังนั้น ในกระบวนการนี้ผูผลิตงานศิลปะและวัฒนธรรมไมตางอะไรกับคนงานในระบบทุนนิยมพวก
เขาเหลานั้นโดยไมมี “อิสระในการสรางสรรค” อยางที่แทจริง ความคิดสรางสรรคของพวกเขาถูกทํา
ใหกลายเปนสวนที่แปลกแยกกับผูผลิต ซึ่งไมตางกับกระบวนแรงงานของผูใชแรงงานในอุตสาหกรรม
ประเภทอื่นๆ
นอกจากนี้ในฐานะที่ถือวาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเปน “ระบบอุตสาหกรรม” ดังนั้นทั้งคูจึง
เห็นวาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมมีโครงสรางการผลิตและการจัดองคกรเชนเดียวกับระบบอุตสาหกรรม
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การผลิตแบบมวลชน (mass production) อันเปนระบบการผลิตที่เริ่มเกิดในชวงตนศตวรรษที่ 20
หรื อเปน ระบบการผลิต เช นเดี ยวกับ อุตสาหกรรมที่เรียกวา“ฟอรดดิสม ” (Fordism) ดังนั้น ใน
กระบวนการดั ง กล า วประสิ ทธิ ภ าพของการผลิตสิ น ค าจึ งเปน เรื่ องสํา คัญ หากพิ จ ารณาการผลิ ต
วัฒนธรรมเทากับการจัดการการผลิตใหมีประสิทธิภาพในเชิงปริมาณ จะเปนสวนที่มีความสําคัญ
มากกวาที่จะใหกับ “การสรางสรรคงาน” (ในเชิงคุณภาพ) ของผูผลิตงานเอง นอกจากนี้ฮอรไคเมอร
และอดอรโนยังเห็นวา การจัดการกระบวนการผลิตแบบฟอรดิสซนี้ถูกกําหนดมาจากโครงสรางการ
จัดการแบบที่เรียกวา“จากบนลงลาง”(top-down) (Hokheimer and Adorno 1947/1992:121123) ทําใหการสรางสรรคงานของผูผลิตงานทางวัฒนธรรมเปนการสรางสรรคที่ถูกกําหนดใหผลิต
งานเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาดแบบการบริโภคมวลชน (mass consumption) ฮอก
ไคเมอรและอดอรโนยังเห็นวา กระบวนการผลิตสินคาวัฒนธรรมภายใตโครงสรางของอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมนั้น นอกจากทําลาย “คุณคา” ในตัวสินคาแลว ยังไดลดทอนความเปนอิสระ(autonomy)
ตอการสรางสรรคงานของผูผลิตหรือศิลปนลงไปดวย (Hokheimer and Adorno 1947/1992:157)
โดยรวมแลวงานเขียน The Culture Industry : Enlightenment as Mass Deception
ของฮอรไคเมอรและอดอรโน นั่นตองการวิพากษที่ผลิต“อุตสาหกรรมวัฒนธรรม”ภายใตเงื่อนไข
“การผลิต ”แบบฟอร ดดิ ส มของระบบทุน นิย ม ซึ่งทั้งคูเห็น วาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเปน ระบบ
อํานาจที่ควบคุมสังคมสมัยใหม แตงานของทั้งสองเปรียบเสมือนเปนงานที่มีขอเสนอภายในตัวเอง
นั่นคือทั้งคูวิพากษอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดวยความปรารถนาที่ตองการจะให “วัฒนธรรม” (ที่ผลิต
โดยการปลอดอํานาจ) เปนสิ่งที่ชวยปลดปลอยมนุษยออกจากพันธนาการของอํานาจในระบบทุนนิยม
แตประเด็นนี้ก็ดูเหมือนเปนเปาหมายของทั้งคูมากกวาเปนวิธีวิทยาที่ถูกเสนอไวในงานชิ้นนี้
อยางไรก็ตามการศึกษาเรื่อง “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม”ของฮอกไครเมอรและอดอรโน มี
คุณูปการตอการศึกษาเรื่องสังคมวิทยาศิลปะและวัฒนธรรมเปนอยางมาก ทั้งในแงของการตั้ง
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โจทยเรื่อง “โครงสรางการผลิตกับความเปน อิสระของการผลิตงานของศิลปนหรือผูผลิตงาน
สรางสรรคภายใตระบบทุนนิยม”
แตจากการที่งานของทั้งสองยังขาดรายละเอียดของขอมูลเชิงประจักษ ของโครงสรางและ
การผลิตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในอเมริกามากพอที่จะสนับสนุนความคิด ตอมางานของพวกเขา
จึงไดถูกโตแยงจากนักสังคมวิทยาวัฒนธรรมชาวอเมริกันหลายคน โดยเฉพาะประเด็นการเปรียบ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมวามีโครงสรางเชนเดียวกับระบบแบบฟอรดดิสม เพราะหากโครงสรางของ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไมไดเปนดังเชนที่ฮอรไคเมอรและอดอรโนกลาวถึง ดังนั้น อํานาจของการ
ผลิตและการบริโภคในสังคมสมัยใหมก็อาจไมไดมีรูปแบบเบ็ดเสร็จ ตอการกดทับความสามารถและ
ความมีอิสระของกลุมคนที่ผลิตงานดานศิลปะและวัฒนธรรมก็เปนได
นอกจากนี้ในดานของการบริโภคสินคาทางวัฒนธรรมนั้น กลุมนักวิชาการดานวัฒนธรรม
ศึกษาก็ไดโตแยงกับแนวคิดของทั้งสองโดยที่เห็นวา ผูบริโภคไมไดเปนเพียงแคเปนผูบริโภคหลงใหล
ในตัวสินคาทางวัฒนธรรม (fetishism of commodity) แตเปนผูสรางความหมายใหมใหกับการ
บริโภคและการบริโภคนี้ก็ยังเปนสวนของการสรางอัตลักษณใหมอันมีนัยยะของการตอตานอํานาจ
ของสังคมบริโภคแบบมวลชนที่ฮอรไคเมอรและอดอรโนกลาวถึง ซึ่งในประเด็นโตแยงของนักสังคม
วิทยาวัฒนธรรมและนักวิช าการวัฒนธรรมศึกษานี้ ผูวิจัยจะขออภิปรายเพิ่มเติมโดยจะกลาวถึง
เฉพาะกับงานศึกษาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีเทานั้น
จากที่ไดกลาวมาแลววา ฮอรไคเมอรและอดอรโนเห็นวา อุตสาหกรรมมีโครงสรางจัดการ
เชนเดียวกับอุตสาหกรรมทั่วไป ประเด็นที่นักสังคมวิทยาอเมริกันโตแยงเขาก็คือในสวนของกรอบ
การศึกษาสังคมวิทยาองคกร(Sociology of Organization) โดยงานสําคัญของนักสังคมวิทยา
วัฒ นธรรมอเมริ กั น ที่ผู วิจัย จะยกตั ว อย า งมากลาวถึง ในที่นี้ ก็ คือ งานของริช ารด เอ. ป เตอร สั น
(Richard A. Peterson)กับเดวิด จี เบอรเจอร( David G. Berger)และงานของพอล เอ็ม เฮิรสช
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(Paul Hirsh) ซึ่งทั้งคูเห็นวาโครงสรางของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมดนตรีใน
อเมริกาไมไดเปนดังเชนที่ฮอกไคเมอรและอดอรโนไดวิเคราะหไว
ริ ช าร ด เอ. ป เ ตอร สั น และเดวิ ด จี เบอร เ จอร นั ก สั ง คมวิ ท ยาชาวอเมริ กั น ได ศึ ก ษาถึ ง
อุตสาหกรรมดนตรีในอเมริกากับการทํางานของศิลปนนักดนตรี ในการศึกษาของเขาพบวาศิลปนที่
เซ็นสั ญญาภายใตคายใหญ ๆ ของอเมริกาในชว ง ค.ศ. 1950-1970 นั้น มีอิส ระในการทํางานของ
ตนเองคอนขางมาก เขายังเห็นวาการทํางานในอุตสาหกรรมดนตรีกระบวนการผลิตและการจั ด
องคกรในอุตสาหกรรมดนตรีจะแตกตางออกไปจากอุตสาหกรรมขนาดใหญทั่วๆไป)(Peterson &
Berger 2012:140-145 ) โดยที่ศิลปนหรือวงดนตรีจะทํางานรวมกับผูดูแลการผลิต(producer)คน
หนึ่งเปนเวลานาน(กับงานหลายๆชุดโดยในสวนขั้นตอนแรก ๆ ของการสรางสรรคนี้บริษัทตนสังกัดที่
เซ็นสัญญากับนักดนตรีจะไมเขามากําหนดรูปแบบการทํางานที่ตายตัวปลอยใหศิลปนไดทํางานกับ
โปรดิวเซอร สวนขั้นตอนการควบคุมของอุตสาหกรรมดนตรี จะไปเกิดกับขั้นตอนในการกระจายและ
เผยแพรสินคามากกวา ในสวนนี้คือบริษัทคายเพลงจะเขาไปจัดการทั้งการสงเสริมและการควบคุมใน
สวนของการใชสื่อเพื่อโปรโมท ไมวาจะในรูปแบบของสื่อกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน นิตยสาร และ
รานที่จัดจําหนายสินคา ตัวอยางที่ปเตอรสันยกมาใหเห็นก็คือ การจัดชารตเพลงของรายการวิทยุ
การแสดงสดในรายการโทรทั ศน การเขีย นเชีย รและการสัมภาษณศิล ปน ในนิตยสารดนตรีห รื อ
นิตยสารบันเทิง และจากการศึกษาของปเตอรสันพบวา ในกระบวนการตาง ๆ ที่เรียกวา “หลังการ
ผลิต”(Post-production)นี้มีความสําคัญตออุตสาหกรรมดนตรีเปนอยางมาก (Peterson & Berger
2012:148-149)
แมวาในงานของปเตอรสันจะใชคําวา “อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม” (culture industry)
กับโครงสรางการผลิตงานของอุตสาหกรรมดนตรีในอเมริกา และศึกษาความสัมพันธในโครงสรางการ
จัดการของอุตสาหกรรมลักษณะแบบ “บนสูลาง” เชนเดียวกับฮอรไคเมอรและอดอรโน แตจาก
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การศึกษาเขาไดขอมูลเชิงประจักษที่พบวา ขอสมมุติฐานในเรื่องอํานาจควบคุมในการผลิตและการ
ลดทอนอิสระของศิลปนของฮอรไครเมอรและอดอรโนนั้นไมถูกตอง ปเตอรสันมีขอสรุปอันโตแยงกับ
ฮอรไครเมอรและอดอรโน โดยเขาเห็นวาศิลปนหรือผูผลิตงานนั้นมีอิสระในการทํางานในสวนของ
กระบวนการผลิตและสามารถสรางสรรคงานภายใตเงื่อนไขของโครงสรางอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
อยางไรก็ตามในการศึกษาของปเตอรสัน ก็กลับ ไมไดส นใจตลาดของผูบ ริโภคที่มีสว นกําหนดหรือ
สงเสริมกระบวนการผลิต เชนเดียวกับฮอรไครเมอรและอดอรโน ซึ่งในประเด็นนี้ที่พอล เอ็ม เฮิรส
(Pual M Hirsch) ไดทําการศึกษาอุตสาหกรรมดนตรีของอเมริกาไวเชนกัน
สําหรับพอล เอ็ม เฮิรสช (Pual M Hirsch) ไดโตแยงกับแนวคิดของฮอรไคเมอรและอดอรโน
โดยเฮิรสชไดศึกษาทั้งวัฒนธรรมมวลชนและวัฒนธรรมชนชั้นสูงของอเมริกา ในสวนของวัฒนธรรม
มวลชนเขาค อ นข า งเห็ น เช น เดี ย วกั น กั บ ป เ ตอร สั น ที่ ว า ภายใต อุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมนั้ น
กระบวนการสรางสรรคของศิลปนไมไดถูกลดทอนลงไปในโครงสรางของผลิตและการจัดการทั้งหมด
โดยเฮิรสชใหความสําคัญในแงของการตลาดที่เขาเห็นวา ยิ่งมีการแขงขันกันสูงในตลาดมากเทาไร
อิสระในการทํางานสรางสรรคของศิลปนก็จะมีมากขึ้นไปดวย( Hirsch 2000:358-360)

ในงาน

ศึกษาของเฮิรสชไดกลาวถึงประเภทของดนตรีที่เกิดขึ้นมาใหม และสามารถสรางพื้นที่ในตลาดไดใน
อเมริกา เชนแนวร็อกแอนดโรลที่ถือกําเนิดในยุค 1950 หรือแนวไซเคดิลิคที่เกิดในในยุค 1960 ดนตรี
ทั้งสองแนวดังกลาวเกิดมาจากการผสมผสานของแนวดนตรีที่มีมากอนหนา นั้น แตก็สามารถหา
แนวทางของตนเองขึ้นใหมได แมในชวงตนจะเปนการผลิตงานและบริโภคในแวดวงแคบๆ และไดรับ
ความนิยมในชุมชนผูบริโภคกลุมเยาวชน แตการที่บริษัทเพลงหันมาสนับสนุนการผลิตเพลงในแนว
ดังกลาวนี้ทําใหงานเหลานี้ไดสรางพื้นที่ของการผลิตไดอยางมั่นคง และยังชวยใหการผลิตเปลี่ยนเปน
โครงสรางการจัดการแบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอตลาดความนิยมแบบมวลชน ซึ่ง
การขยายตัวของตลาดและความนิยมมีมูลคาในทางตลาดและกอใหเกิดการแขงขันในเชิงธุรกิจสูง
เชนกัน(Hirsch 2000:356-361)
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ในมุมมองของเฮิรสชเห็นวาการเกิดขึ้นของการบริโภคตลาดแบบมวลชน (mass market)
ไมไดเปนอุปสรรคตอการเกิดขึ้นของงานในสไตลใหม หากยังสงผลงานในสไตลใหมๆสรางพื้นที่ของ
ตนเองได และการที่สไตลใหมนั้นจะสรางพื้นที่ของตนเองไดอยางมั่นคง ก็ไดสงผลใหผูผลิตงานมี
อิสระในการทํางานอยางสรางสรรคและผลิตงานใหมๆขึ้นมาอยางตอเนื่องเชนกัน จากการศึกษาของ
เขาในอุ ตสาหกรรมวั ฒ นธรรมดนตรี ของอเมริก านั้น พบวา การสรางสรรคข องศิล ปน ที่ผ ลิตงาน
สรางสรรคโดยบริษัทใหญเปนผูจัดการดานการผลิตทั้งนั้น
ในแงของความมีอิสระการทํางานสรางสรรคของการผลิตงานดนตรีนั้นเฮิรสชเห็นวา จากการ
เขียนเพลงและการแตงเพลงนักดนตรีจะทํากันเปนประจําอยูแลว โดยไมเกี่ยวกับเงื่อนไขของบริษัท
สวนใหญนักดนตรีจะมีอิสระในการทํางานในสวนนี้คอนขางมาก หลังจากขั้นตอนนี้แลวกระบวนการ
บั น ทึ ก เสี ย งและขั้ น ตอนการมิ ก ซ เ สี ย งส ว นใหญ นั ก ดนตรี จ ะทํ า งานร ว มกั บ โปรดิ ว เซอร และผู
บันทึกเสียง หรือนักดนตรีอื่นๆ ทําใหขั้นตอนการทํางานนี้เปนลักษณะของการรวมงานกันทําจาก
หลายฝาย โดยสรุปเฮิรสชเห็นวาตลาดของการบริโภคแบบมวลชนยิ่งปลอยใหมีการแขงขันในตลาดมี
สูงเท า ไร ก็จ ะมีการผลิตสิ น ค า ทางวัฒ นธรรมออกมาจํานวนมาก ความมีอิส ระของกระบวนการ
สรางสรรคของศิลปนก็พื้นที่มากขึ้นตามขึ้นไปดวย เฮิรสชเห็นวาการควบคุมการผลิตงานและการ
สรางสรรคผลงาน จึงไมใชประเด็นสําคัญของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดังเชนฮอกไครเมอรและอดอร
โนกลาวไว
จากที่กลาวมาในสวนนี้เราจะเห็นวา ขอโตแยงที่มาจากงานสังคมวิทยาองคกรทั้งปเตอรสัน
และเฮิรสที่โตแยงแนวคิดอํานาจของ “การจัดการแบบรวมศูนย”ของทุนกับ “การลดทอนอิสระใน
การสรางสรรค” ของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมตามแนวคิดของฮอรไคเมอรกับอดอรโน นอกจากนี้ทั้ง
ปเตอรสันและเฮิรสชตางเห็นวา ในโครงสรางของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ดนตรีนั้น การรวมศูนยของการจัดการและตลาดไมไดมีลักษณะที่เขมงวดและ/หรือมีผลโดยตรงตอ
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การลดทอนอิสระของการสรางสรรคและความสามารถในการสรางงานของศิลปนแตอยางใด รวมทั้ง
การจัดองคกรในโครงสรางอุตสาหกรรมวัฒนธรรม(ดนตรี)ที่ที่ฮ็อกไคเมอรกับอดอรโนตั้งสมมุติฐาน
ตามแนวคิดของแม็กซ เวเบอรในเรื่องของระบบขาราชการนั้น ไมอาจนํามาใชอธิบายกับการจัด
องคกรและกระบวนการแรงงานในการผลิตงานทางวัฒนธรรม ขอโตแยงของปเตอรสันและเฮิรชยัง
เห็นวาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรี (ของอเมริกา) ไมไดมีลักษณะการผลิตแบบมวลชนเชนเดียวกับ
อุตสาหกรรมการผลิตในระบบฟอรดดิสมแบบอื่นๆ
ที่กลาวมา เราจะเห็นวา งานของปเตอรสันและเฮิรสชเปนงานที่ศึกษาในปรากฏการณของ
อุตสาหกรรมดนตรีของอเมริกาในชวง ป ค.ศ.1950-1970 หลังจากนั้นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรี
ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก (ดู Firth 1985, Grossberg 1992) การเกิดขึ้นของคายดนตรี
ใหญๆ การเกิดขึ้นของสไตลดนตรีใหมๆ การเกิดขึ้นของชุมชนผูฟง การเกิดขึ้นของสื่อและเทคโนโลยี
สื่ อ สารต า งๆ อย า งไรก็ ต ามถื อ ได ว า ทั้ ง คู ไ ด เ สนอข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ต อ ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีในสังคมอเมริกาที่ไดโตแยงกับแนวคิดเรื่อง การรวมศูนยของการผลิต
วัฒนธรรมและการลดทอนการสรางสรรคงาน ตามแนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของฮอรไคเมอร
และอดอรโนเปนคนแรกๆ
นอกจากขอโตแยงของนักสังคมวิทยาอเมริกันดังที่ไดกลาวมาแลวนั่น ยังมีงานศึกษาของ
นักวิชาการจากอังกฤษที่โตแยงกับแนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของของฮอรไคเมอรและอดอรโน
เชนกัน ในที่นี้ผูวิจัยจะขอกลาวถึงงานของไซมอน ฟริธ (Simon Frith), เจสัน ทอยนบี (Jason
Toynbee)และคีธ นีกัส (Keith Negus) ซึ่งเปนนักวิชาการดานสื่อและวัฒนธรรมศึกษา(media and
cultural studies) ที่ใหความสนใจศึกษาปรากฏการณของอุตสาหกรรมดนตรีและวัฒนธรรมเยาวชน
ของอังกฤษ
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ไซมอน ฟริ ธ (Simon

Frith) นักวิช าการวัฒ นธรรมศึกษาไดศึกษาถึง การเกิดขึ้น ของ

อุตสาหกรรมดนตรีร็อกและวัฒนธรรมเยาวชนของอังกฤษในชวงยุค 1970 ไวในงาน The Sociology
of Rock (1978) โดยเขาเห็นวางานเขียนของฮอรไคเมอรและอดอรโนนั้นไดแยกตรงที่แยก
“วัฒนธรรมมวลชน”และ “ศิลปะ”ออกจากกัน โดยเห็นวาวัฒ นธรรมมวลชนเปนเรื่องของความ
บันเทิงที่สนองตอบการตอสรางจิตสํานึกแบบมวลชน (mass consciousness)

เพื่อการบริโภค

สินคาแตเพียงอยางเดียว ฟริธเห็นวาการศึกษาของทั้งสองไดละเลยที่จะเขาถึงความบันเทิงแบบ
ประชาชนทั่วไป(popular entertainment) โดยฟริธเห็นวาความบันเทิงแบบประชาชนไมไดเปนแค
เรื่องของความสุขหรือการพักผอนหยอนใจเทานั้นหากแตเปนเรื่องที่นําไปสูการสรางจิตสํานึกใหมได
เชนกัน( Frith 1978:191-193) นอกจากนี้ในฐานะเขาเปนนักวิจารณเพลงร็อกฟริธยังไดโตแยงกับ
นักวิจารณเพลงร็อกที่เห็นวา ควรพิจารณาดนตรีร็อกในฐานะของศิลปะ(rock as art form) ซึ่งหาก
มองในกรอบดังกลาวเทากับเปนการใหความสําคัญกับ“ความแทจริง” (authenticity) ของเพลงร็อก
เชนเดียวกับงานศิลปะบริสุทธ (pure art) และตอตานความสําเร็จเชิงพาณิชยที่เกิดกับดนตรีร็อก
ดังนั้น ฟริธเห็นงานไมควรแยกดนตรีร็อกดวยมโนทัศนความบันเทิงของประชาชนทั่วไปกับรูปแบบ
ทางศิลปะ(art form)ออกจากกัน (Frith 1976:195-196)
ในประเด็นดนตรีร็อก (rock music)ฟริธเห็นวาควรจะพิจารณาในแงของการเปนความ
บันเทิงของประชาชนจากการศึกษาดนตรีร็อกในสังคมอังกฤษในยุคชวงทศวรรษที่ 60 และ 70 ฟริธ
พบวา ดนตรีร็อกไดถูกผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมการบันทึกเสียง(record industry) และเปนการ
ผลิตเพื่อตอบสนองตอผูฟงจํานวนมากในแงของความบันเทิง พรอมกับไดสรางจิตสํานักใหมใหกับ
วั ฒ นธรรมเยาวชนยุ ค นั้ น และกลายเป น สั ญ ลั ก ษณ ข องดนตรี ใ นยุ ค ของวั ฒ นธรรมขบถสั ง คม
(counter-culture) ที่เรียกรองเสรีภาพและตอตานอํานาจในสังคมทุนนิยม นอกจากนี้ฟริธยังเห็นวา
การผลิตดนตรีร็อกในเชิงอุตสาหกรรมและความนิยมของดนตรีร็อกในแงของความบันเทิงกับการกอ
รูปจิตสํานึกแบบขบถสังคม และการสรางอัตลักษณของกลุมเยาวชนไมไดขัดแยงกัน เราจะเห็นวาฟ
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ริ ธ ได ก า วพ น การแยกคุ ณ ค า แบบงานศิ ล ปะและความบั น เทิ ง ออกจากกั น การที่ เ ขาเห็ น ว า
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมร็อกมีสวนผลักดันที่สําคัญตอการเกิดจิตสํานึกใหมของวัฒนธรรมเยาวชนเปน
การใหความสํา คั ญ กั บการเมืองวั ฒนธรรม(cultural

politics) จากมุมผูบ ริโ ภค ซึ่งเปน กรอบ

การศึกษาที่สําคัญของงานดานวัฒนธรรมศึกษาที่ ฟริธเห็นวาเยาวชนเปนอุดมการณมากวาลักษณะ
ทางกายภาพ( Frith 1976:19-23) โดยฟริธเองเปนคนแรกๆที่ใหความสนใจกับการศึกษาในเรื่อง
ดนตรีร็อกกับวัฒนธรรมเยาวชน
หากเรายอนไปที่งานของฮอรไคเมอรกับอดอรโน ปเตอรสันกับเบอรเจอร เฮิรชส, ฟริธ แม
จะศึกษาการผลิตดนตรีในเชิงอุตสาหกรรมวัฒนธรรม แตฟริธไมใหความสนใจกับเรื่องของ อํานาจ
ควบคุมและการลดทอนอิสระของผูผลิตงานแตอยางใด สวนหนึ่งเปนเพราะวิธีวิทยาของที่ตางออกไป
เพราะฟริธเห็นวาดนตรีควรเขาใจในสวนของการเปน “รูปแบบทางวัฒนธรรม”(cultural form) อัน
เปนเรื่องของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนแนวคิดหลักของงานวิชาการดาน
วัฒนธรรมศึกษาที่พัฒนาขึ้นในในชวงกลางป ค.ศ. 1970 (ดู Hall and Jefferson 1991)
อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมดนตรีร็อกในอังกฤษก็เปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากทศวรรษที่ 70
ชวงที่ฟริธทําการศึกษานั้น การประสบความสําเร็จในเชิงพาณิชยไดนําไปสูกระแสตอตานร็อกสตาร
(anti-rock star) พรอมๆกับการเกิดขึ้นของร็อกในกระแสทางเลือกกับคายเพลงอิสระและกระแส
ดนตรีและวัฒนธรรมพั๊งคร็อกในชวงกลางถึงปลายทศวรรษที่ 70 ตอดวยการเกิดขึ้นของกระแส
ดนตรีที่เรียกวา “นิวเวฟ”(new wave) ในตนทศวรรษที่ 80 และตามดวยกระแสอัลเทอรเนทีฟร็อก
(alternative rock)ในชวงตนทศวรรษที่ 90 ในชวงนี้ไดเกิดการตั้งคําถามเรื่อง“วัฒนธรรมดนตรี
ร็อก” ยังคงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมขบถอยูหรือเปลา หรือการสรางอัตลักษณวาเปนร็อกเกอร
เปนแคภาพลักษณที่ถูกผลิตซ้ําของวัฒนธรรมขบถในยุค 70 คําถามนี้นําไปสูการใหความสนใจศึกษา
เรื่อง “ความมีอิสระ” ของการทํางานภายใตโครงสรางอุตสาหกรรมการทํางานของนักดนตรีอีกครั้ง
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แตคําถามเปลี่ยนไปเนื่องจากโครงสรางอุตสาหกรรมดนตรีมีความซับซอนในแงของการจัดการมากขึ้น
นักดนตรีและกลุมของผูฟงก็หลากหลายมากขึ้นเชนกัน การผูกโยงประเภทดนตรี อัตลักษณของผู
สรางสรรคงานและวัฒนธรรมกลุมผูฟงไมอาจจะใชภาพเดิมๆ ของยุคดนตรีร็อกและวัฒนธรรมขบถ
สังคมไดอีกตอไป คําถามเหลานี้ไดกลายเปนโจทยสําคัญของนักวิชาการวัฒนธรรมศึกษาที่สนใจ
วัฒนธรรมวัยรุนกับดนตรีสมัยนิยมอื่นๆ(ที่ตางไปจากร็อก)ในรุนหลังจากการศึกษาของฟริธ (ดูเพิ่มเติม
Thornton 1996 และ Muggleton 2005) อยางไรก็ตามผูวิจัยจะกลาวถึงงานสําคัญของนักวิชาการ
2 ทาน
สํ า หรั บ นั ก วิ ช าการด า นสื่ อ และวั ฒ นธรรมศึ ก ษาในรุ น ต อ มาเจสั น ทอยน บี (Jason
Toynbee) เปนอีกคนหนึ่งที่ศึกษากระแสดนตรีสมัยนิยมในชวงหลังป ค.ศ.1990 เขาพบวากระแส
ของดนตรีสมัยนิยมดนตรีมีหลากหลายประเภทมากขึ้น และบางครั้งก็ยากที่จะนิยามประเภทที่นัก
ดนตรีเหลานั้นจากทั้งการแสดงหรือการบันทึกเสียง หากพิจารณาแบบกวางๆอาจหมายถึง ภายใต
โครงสรางอุตสาหกรรมดนตรีไดเปดชองทางหลายๆ รูปแบบใหกับศิลปนหรือผูสรางสรรคงานดนตรี
ได ส ามารถสร า งสรรค ง านของตนเองอย า งมี อิ ส ระ ทอยน บี ยั ง ได โ ต แ ย ง ประเด็ น การผู ก ติ ด
ความสามารถทางดนตรี (musicianship)ตามประเภทของดนตรี(musical

genre)( Toynbee

2000:1-5) ที่มักใชเปนขออางอิงอัตลักษณของผูผลิตงาน รวมถึงชุมชนของกลุมผูฟงของ เชนเพลง
ร็ อ ก นั ก ดนตรี ร็ อ กและร็ อ กเกอร ( ผู ฟ ง ) การใช ป ระเภทของดนตรี เ ป น การระบุ อั ต ลั ก ษณ แ ละ
ความสามารถของการผลิตงาน นับวาใชไมไดอีกตอไปในกระแสดนตรีชวงยุคป ค.ศ. 1990 ซึ่งเปนยุค
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมมีการปรับตัว แตนั่นก็ไมใชสิ่งที่หมายถึง ความเปนปจเจกของผูผลิตงานดนตรี
จะกลายเปนอิสระแบบไรขอบเขต (เชนนักดนตรีร็อก แตงตัวแบบนักดนตรีลูกทุง แตเลนเพลงคลา
สิค)
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ทอยนบียังไดอธิบายปรากฏการณความเปนอิสระที่เกิดขึ้นนี้วา “อิสระในทางสถาบัน”
(institutional autonomy) โดยเขาเห็นวาลักษณะของความอิสระในทางสถาบันนี้ อาจมีทั้งใน
ลักษณะหรือแบบที่เรียกวา “แนวตั้ง” ที่ศิลปนทํางานอยูภายใตบริษัทแผนใหญขนาดใหญที่มีการ
จัดตั้งองคกร แตก็ยังคงมีอิสระในการทํางาน (เชนเดียวกับที่ ปเตอรสันกับเบอรเจอร และเฮิรสชไดก
ลาวไว) และในแบบที่เรียกวา “แนวนอน” (Toynbee 2000 : 35-40) ที่ศิลปนทํางานกับบริษัท
อิสระขนาดเล็กใหอิสระกับศิลปนอยางเต็มที่และมีการจัดองคกรมีไมมากนัก รวมทั้งตัวศิลปนเอง
อาจเป น ทั้งนั กดนตรี คนหนึ่ ง ๆ อาจทําเพลงไดหลายประเภท รวมถึงศิลปน เองก็อาจจะเปน ทั้ง
ผูบริหารและนักจัดการไปในตัวภายใตโครงสรางแบบแนวนอน อยางไรก็ดีทอยนบีก็ไมเห็นดวยกับ
การอธิ บ ายว า ศิ ล ปน หรือผู ผลิ ตงานสรางสรรคที่อยูในระนาบแบบแนวนอนมีความอิสระในการ
สรางสรรคงานมากกวาในแนวตั้ง
การมี อิ ส ระในทางสถาบั น นี้ทอยน บีเ ห็น วา เป น ป จ จั ย สํ าคัญ ที่ก ารทํา งานดนตรี มีค วาม
หลากหลายขึ้น และผูผลิตงานดนตรีก็ไมยึดติดกับสไตลใดสไตลหนึ่ง บางครั้งศิลปนที่อยูภายใตบริษัท
ที่อยูในแนวตั้งออกมารวมผลิตงานอิสระของตนเองหรือรวมงานกับศิลปนอื่น ๆ ก็ได และศิลปนที่อยู
ในบริษัทเล็กในแบบแนวนอนหลายกลุมก็มีความตองการที่จะเซ็นสัญญาทํางานภายใตคายใหญ (the
corporate music industry) ในระนาบแบบแนวตั้ง ฉะนั้นในกรอบการศึกษาของทอยนบีเห็นวา
โครงสรางการจัดองคกรการผลิตและโครงสรางอํานาจมีความซับซอน พรอมกับมีการตอรองอํานาจ
ภายใตโครงสรางอันซับซอนของการผลิตในระบบทุนนิยมเอง ดังนั้น ความมีอิสระในการสรางสรรค
งานดนตรีของศิลปนหรือผูผลิตงานดนตรีจึงไมไดอยูกับเงื่อนไขวาจะอยูในระนาบไหน และที่สําคัญ
การอยูในสวนของแนวตั้งและแนวนอนไมไดเกี่ยวของกับการเกิดหรือไมเกิดของแนวดนตรีใหมๆ
ดังนั้น ใชวาภายใตโครงสรางของระนาบแบบแนวนอนศิลปนจะสรางแนวทางดนตรีในสไตล
ใหม ไ ด ดี ก ว า โครงสร า งแบบแนวตั้ ง การศึก ษาของทอยนบี ไ ดชี้ ให เ ห็น ว า ความมี อิ ส ระของการ
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สร า งสรรค ง านของนั ก ดนตรี ใ นยุ ค หลั งทศวรรษที่ 90 มี มากขึ้ น เขายั ง เห็ น ว า ความมีอิ ส ระเชิ ง
สรางสรรคจึงเกิดขึ้นภายใตโครงสรางอํานาจการผลิตที่ซับซอนขึ้น โดยสังเกตไดจากแนวดนตรีตางๆ
สามารถเกิดขึ้นไดในตลาดเพลง เขายังเห็นวาความมีอิสระดังกลาวนี้ทําใหนักดนตรีคนหนึ่ง หรือวงๆ
หนึ่งสามารถผลิตงานไดหลากหลายแนว และไมถูกยึดติดกับประเภทของการจัดแนวดนตรีเชนที่ผาน
มา ภายใตโครงสรางของอุตสาหกรรมดนตรีตางออกไปจากอุตสาหกรรมดนตรีในยุคกอนหนานั้น
คีธ นีกัส (Keith Negus)เปนนักวิชาการดานสื่อและวัฒนธรรมศึกษาอีกคนหนึ่งที่เห็นวา ใน
อุตสาหกรรมดนตรีปจจุบันมีการสรางความสัมพันธภายใตการจัดการการผลิตและหลังการผลิตที่
ซับซอนมากขึ้น และความซับซอนดังกลาวสงผลตอความเปนอิสระของการทํางานของศิลปนเชนกัน
อาจกลาวไดวางานของนีกัสไดวิเคราะหถึงการผลิตงานดนตรีในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมยุคหลังฟอร
ดิสต (post-Fordism) ที่โครงสรางของอุตสาหกรรมดนตรีไดแปรเปลี่ยนไปสูโครงสรางการจัดองคกร
ที่ มี ค วามเป น สนามของการผลิ ต ที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น นี กั ส เห็ น ว า การผลิ ต งานดนตรี ใ นอุ ต สาหกรรม
วัฒนธรรมยุคหลังฟอรดิสต (post-Fordism) มีโครงสรางของการผลิตและการจัดการอันยืดหยุนมาก
ขึ้น
นีกัสไดใชแนวคิดของปแอร บูดิเออร (Pierre Bourdieu) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสที่วา
ดวย“ตัวกลางทางวัฒนธรรม” (cultural immediately)

มาใชในการอธิบายถึง โครงสราง

อุตสาหกรรมดนตรีในปจจุบัน โดยนีกัสเห็นวา ในการผลิตงานสรางสรรคชุดหนึ่งๆของศิลปนภายใต
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีนั้น จะประกอบไปดวยองคประกอบหลายๆ สวนที่ตางก็เขามาเปนตัว
เชื่อมโยงกระบวนการเดินทางของสินคาระหวางผูผลิต ผูบริโภค เทคโนโลยี ( Negus 1992: 38- 50)
อยางเชน เทคโนโลยีดนตรีและเทคนิคในการอัดเสียงสามารถทําใหนักดนตรีมีอิสระในการทํางานมาก
ขึ้นไมวาเปนศิลปนเดี่ยวหรือเปนวง ขั้นตอนการคัดสรรศิลปนและการสรางภาพพจนซึ่งเปนสวนที่
ตองใชทีมจัดการตั้งแตกอนการผลิตงานจนกระทั่งผลผลิตงานออกสูตลาดไปแลว การผลิตและถาย

28

ทํามิวสิควิดีโอก็กลายเปนสิ่งสําคัญพอๆ กับการทํางานเพลง การประชาสัมพันธการสัมภาษณก็จัดวา
มีสวนสําคัญตอการผลิตผลงานนั้นออกสูผูบริโภค ตลอดจนการออกแบบและการจัดการแสดงซึ่งก็
ตองประกอบดวยทีมจัดการที่ตางออกไป นีกัสยังเห็นวาองคประกอบเหลานี้ไมจําเปนตองทํางาน
สอดคลองกันเสมอไป โดยในแตละสวนทําหนาที่นั้นๆ ตางอยูบนเงื่อนไขของการทํางานในตัวของมัน
เองที่ตางกันออกไป บางครั้งก็อาจจะขัดแยงกัน บางครั้งก็อาจจะสงเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งทั้งหมดนี้
อาจสงผลตอทั้งความสําเร็จและความลมเหลวของผลงานของศิลปนก็ได (Negus 1992:38-48)
ดังนั้น จากการศึกษาของนีกัสเห็นวา การผลิตทางวัฒนธรรม (production of culture)
ภายในโครงสรางของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีในปจจุบันจะประกอบไปดวยองคประกอบหลาย
สวนที่ตางก็ทําหนาที่ “ตัวเชื่อมตอทางวัฒนธรรม” ของกระบวนการผลิต ซึ่งนีกัสเห็นวา ศิลปนหรือ
ผูผลิตงานสรางสรรคและผูทํางานทางดานวัฒนธรรม (cultural worker) และคนอื่นๆ ก็ลวนมี
ความสํ า คั ญ ในการผลิ ตงานดนตรีใ นอุ ตสาหกรรมวั ฒ นธรรม ที่ ไม อาจมีอํ านาจการจั ดการแบบ
สวนกลางไดอีกตอไป แตนั้นก็ไมไดหมายความวาอํานาจจะลดนอยลง หายแตกระจายตัวไปในสวน
ตางๆดังที่เขาไดอธิบายไว

กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากที่ไดกลาวมาทั้งหมด เราจะเห็นวางานนักวิชาการในกลุมนักสังคมวิทยาอยางปเตอรสัน
และเฮิรชซึ่งในกรอบการพิจารณาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมแบบของฮอกไครเมอรและอดอรโนที่มองวา
ระบบทุนนิยมมีสวนลดทอนคุณคาผูผลิต สวนวัฒนธรรมศึกษานักวิชาการอยางอยางฟริธ ทอยบี
และนีกัสไดวิเคราะหวา อุตสาหกรรมวัฒนธรรมในระบบทุนปจจุบันไมไดมีการรวมศูนยหรือไดเปลี่ยน
ผานเริ่มมีการเปลี่ยนผานไปสูระบบหลังฟอรดดิสม( post-Fordism) หรือที่เดวิด ฮารวียเรียกวาเปน
“การสะสมทุนนิยมแบบยืดหยุน”( Flexible accumulation) (Harvey 1993) ฟริธยังไดชี้ใหเห็นถึง
อุดมการณของผูผลิตงานหรืออุดมการณร็อกกับการผลิตงานในระบบอุตสาหกรรมดนตรีไมไดขัดแยง
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กัน ฟริธใหเห็นวาดนตรีที่ถูกผลิตจากอุตสาหกรรมนั้นกลับสรางผูบริโภคที่ตอตานระบบทุนไดดวย
ดังนั้ นหากมองในการผลิ ตซ้ํ าอุ ดมการณที่ไปพรอมกับ สิน คา ทางวัฒ นธรรมแลว ไมไดเกิดขึ้นไปใน
ทิศทางเดียวกันแนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของฮอรไคเมอรและอดอรโน
ในขณะที่การผลิตทางวัฒนธรรมในยุคหลังอุตสาหกรรมวัฒนธรรมยุคหลังฟอรดิสม (postFordism cultural industry) ทอยนบีชี้ใหเห็นถึงความอิสระ(ที่มากขึ้น)ในเชิงสถาบันซึ่งเปดพื้นที่
ใหกับศิลปนและผูประกอบการใหมสามารถผลิตงานใหมๆ ไดหลากหลายประเภท นอกจากนี้การ
เกิดขึ้นของบริษัททั้งขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมดนตรีก็มีมากขึ้น ดังนั้นหาก
มองในแงนี้ทั้งศิลปนและบริษัทดูจะ “พึ่งพากัน” กันมากกวาที่จะทํางานภายใตโครงสรางอํานาจแบบ
“บนลงลาง” สําหรับในสวนของนีกัสนั้นเราจะเห็นวา ภายใตโครงสรางการผลิตทางวัฒนธรรมจะมี
สนามทางวัฒนธรรมที่ประกอบไปดวยหลายสวนและมีผูเกี่ยวของจํานวนมากตัวศิลปนหรือผูทํางานผู
สรางสรรคจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิต ดังนั้นโครงสรางของการจัดการมีความซับซอนมาก
กวาเดิม และทําให “การผลิต”ของศิลปนหรือผูผลิตงานเปนสวนหนึ่งกระบวนการผลิต การจัด
จําหนาย การสื่อสาร การตลาด ซึ่งทั้งหมดลวนเกี่ยวพันกัน จนอาจกลาวไดวาหากมีงานที่ประสบ
ความสําเร็จสักชุดหนึ่ง เราไมอาจแยกพิจารณาไดวานั่นมาจากความสามารถของศิลปนผูผลิตงาน
หรืออาจมาจากฝายการตลาดหรือฝายประชาสัมพันธก็ได ดังนั้นคําถามถึงความเปนอิสระของศิลปน
จึงเปนสิ่งที่ไมจําเปนอีกตอไปในระบบอุตสาหกรรมดนตรีในมุมมองของนีกัส ความเชื่อมโยงของ
สนามตางๆที่ตางทําหนาที่ในการผลิตทางวัฒนธรรมคือประเด็นที่นีกัสเนนในกรอบการศึกษาของเรา
สรุปกรอบการศึกษา
ดังนั้น จากการทบทวนดังกลาวเราจะเห็นวาโครงสรางของอุตสาหกรรมดนตรีที่เปลี่ยนไป
สงผลอยางมากตอสภาวะการทํางาน การผลิตงานดนตรี การเกิดแนวดนตรีและการตลาด ดวย
กรอบการศึกษาสังคมวิทยาวัฒ นธรรมของเรยมอนด วิลเลี่ย มสที่ใหความสําคัญ กับ การผลิตทาง
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วั ฒ นธรรม งานวิ จั ย ได ใ ห ใ นเรื่ อ งความสั ม พั น ธ ข อง“บริ บ ท”(context),

“ความสามารถ”

(authorship) และ“ความมีอิสระ”(creative autonomy)ของผูผลิตงานภายใตโครงสรางของ
อุตสาหกรรมดนตรี ผูวิจัยยังเห็นวาภายใตอุตสาหกรรมดนตรีสมัยนิยมของไทยที่ผูเขียนจะกลาวถึง
ในบทต อ ๆไปคื อ ประเด็ น ความสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให เ ราเข า ใจความสํ า คั ญ กั บ พลวั ต ของวั ฒ นธรรม
ทางเลือกใหมๆที่เกิดจากสภาวะที่ตองการหลีกนี้จากเงื่อนไขตอการสรางสรรคงาน ดังกลาวนี้เรา
จําเปนตองเขาถึงความสําคัญของสิ่งเหลานี้ในฐานะที่เปนปจจัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสรางสรรคใน
รอบ 2 ทศวรรษที่ผานมา

31

บทที่ 3
กรอบความคิดและระเบียบวิธีวิจัย
ในบทนี้ผูวิจัยตองการจะกลาวถึงระเบียบวิธีวิจัยและกรอบการวิเคราะห ดังที่ไดกลาวไวใน
บทที่ 2 วา ในงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยใชกรอบสังคมวิทยาวัฒนธรรม (sociology of culture) และสื่อกับ
วัฒนธรรมศึกษา(media and cultural studies) สําหรับกรอบของสังคมวิทยาวัฒนธรรมที่ผูใชใช
นั้นมุงความสนใจกับการเกิดขึ้นของกลุมผูผลิตงาน และผลงานวาเกิดขึ้นมาไดอยางไร ในบริบทไหน
และงานนั้ น ได รั บ ใชห รื อสนองตอบตอใคร และในดานใดบาง สําหรับ วัฒ นธรรมศึกษานั้น ไดให
ความสําคัญกับการผลิตดนตรีอันมีสวนในการสรางความสัมพันธของชีวิตชีวิตประจําวันของผูผลิตงาน
อีก ทั้ งยั ง คงให ส นใจว า ดนตรี ส มั ย นิย มมีส ว นในการสรา งอัต ลั ก ษณ ใ หกั บ นัก ดนตรี แ ละผู บ ริ โ ภค
อย า งไร? รวมทั้ ง สนใจการเกิ ด ขึ้ น และการเปลี่ ย นแปลงของโครงสร า งองค ป ระกอบต า ง ๆ ใน
อุตสาหกรรมดนตรีกับกลุมผูบริโภค

กรอบแนวคิดทางทฤษฎี
เราจะพบว าแนวคิดการผลิตวัฒนธรรมในยุคเริ่มตนไดสนใจอุตสาหกรรมวัฒ นธรรมของ
แม็กซ ฮอกไคเมอรและธีโอดอร อดอรโนนั้นไดใหความสําคัญกับระบบการผลิตแบบฟอรดดิซม แต
นักวิชาการในรุนตอมาไดโตแยงกับการวิเคราะหโครงสรางอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของฮอกไคเมอร
และอดอรโนที่เห็นวา รูปแบบอุตสาหกรรมและมีการวมศูนยการจัดการ ผูสรางสรรคงานถูกทําใหอยู
ภายใต ก ระบวนการผลิ ต สิ น ค า และถู ก ลอดทอน “อิ ส ระของความสร า งสรรค ” อุ ต สาหกรรม
วัฒนธรรมในแบบฟอรดดิสซไมไดมีโครงสรางอํานาจที่รวมศูนย และศิลปนสรางสรรคงานใหมภายใต
การผลิตแบบมวลชน
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สําหรับในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใหความสําคัญกับการผลิตงานทางดานวัฒนธรรม โดยผูวิจัยเห็น
วานี้เปนปจจัยสําคัญในแงบริบทของการกอใหเกิดการผลิตงานสรางสรรค(ดนตรีสไตลใหมๆ)ขึ้นมา
ซึ่งนั่นหมายถึงวาผูผลิตไมควรถูกประเมิน “คุณคา”วาการทํางานตอบสนองตลาดหรือไม? นอกจากนี้
ผูวิจัยยังเห็นดวยกับไซมอน ฟริธที่วา การศึกษาการผลิตวัฒนธรรมดนตรีร็อกควรกาวพนการแยก
คุณคาแบบงานศิลปะและความบันเทิงออกจากกัน อยางไร? รวมถึงไมอาจจัดกรอบของ “ความเปน
ศิลปน” ในแงของผูผลิตงานศิลปนประเภทใดประเภทหนึ่งเฉพาะ ซึ่งในที่นี้คือคําถามเรื่องอัตลักษณ
ของผูผลิตงานกับการผลิตงานไมจําเปนตองสอดคลองหรือตายตัว
โดยสรุป งานวิจัยยังตองการชี้ใหเห็นถึง บริบทของความอิสระในการผลิตและความอิสระใน
เชิงสถาบันที่ปรับเปลี่ยนไปพรอมๆกับบทโครงสรางของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมของดนตรีสมัย
นิยมไทย โดยผูวิจัยสนใจพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมในไทยและการริเริ่มของสราง
ทางเลือกการผลิตงานกลุมเยาวชน ซึ่งถือวาเปนฐานสําคัญของอุตสาหกรรมสรางสรรคที่มีพัฒนาการ
อัน เกิ ดตอเนื่ องในช ว ง 20 ป ที่ผา นมา ผูวิจัย ไดเสนอตัวแบบของการวิเคราะหถึงหว งโซของการ
อุตสาหกรรมสรางสรรคในไทยไว 3 ลักษณะคือ“หวงโซของมูลคา” (chain of creative value )
“หวงโซทางวัฒนธรรม” (chain of creative culture) และ“หวงโซทางสังคม” (chain of creative
social)(ดูเพิ่มเติม Flow 1995:144-156) โดยตั้งคําถามวาหวงโซสรางสรรคทั้ง 3 นี้ชวยทําให
อุตสาหกรรมสรางสรรคดนตรีเกิดจากการริเริ่มจากกลุมเยาวชนในฐานะที่เปนผูผลิตไดอยางไร? พวก
เขาต อต า นระบบอุ ตสาหกรรมวั ฒ นธรรมแบบเดิมอยางไร? และสร างแนวทางใหม ข องพวกเขา
อยางไร? ภายใตเงื่อนไขอะไรบาง?
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ขอบเขตของการเก็บขอมูล
งานวิจัยนี้กําหนดขอบเขตการศึกษาโดยสนใจ การริเริ่มการผลิตงานดนตรี การสรางพื้นที่
และเครือขายของการผลิตงานดนตรีที่สรางสรรคของกลุมดนตรีอิสระในกรุงเทพฯ ที่เรียกวา “กลุม
อินดี้” (Indies) ปรากฏการณดังกลาวเปนกระแสตอเนื่องทางวัฒนธรรมดนตรีของกระแสเพลงวัยรุน
ที่เรียกวา “อัลเทอรเนทีฟ” (Alternative) ที่เกิดในกรุงเทพฯชวงป พ.ศ. 2537จนถึงกระแสโพสต
ร็อค” (Post-rock) ในราวป พ.ศ. 2546 งานวิจัยยังไดกําหนดขอบเขตของพื้นที่ในการศึกษาของกลุม
นักดนตรีในบริบทกรุงเทพฯดวยเหตุผลที่วา กรุงเทพฯเปนพื้นที่ของการผลิตและการบริโภคสินคา
ทางวั ฒ นธรรมที่ สํ าคั ญ ของไทย และอุต สาหกรรมวั ฒ นธรรมของไทยหลั ก ๆ ส ว นใหญ ตั้ ง อยู ใ น
กรุงเทพฯ ซึ่งลักษณะดังกลาวทําใหการผลิตงานใหมของศิลปนและผูสรางสรรคงานสามารถหาปจจัย
และทรัพยากรการผลิตไดสะดวก รวมถึงยังสามารสรางเครือขายของกลุมผูผลิตงานและผูบริโภคได
งาย
ในบริบทกรุงเทพฯที่กลาวมานี้ งานวิจัยไดศึกษาผูผลิตงานสรางสรรคในกลุมตัวอยาง 2
กลุม คือ กลุมโซออน ดาย ฟาวเวอร (SO: ON Dry Flower) และกลุมแพนดาเร็คคอรด (Panda
Record) กลุมนักดนตรีอินดี้และโพสตร็อค

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 กลุมขอมูล คือ
1.

การเก็บขอมูลเชิงเอกสาร และหลักฐานขอมูลที่สําคัญ เชน นิตยสาร การรวบรวม

เทปแคสเซต ซีดี แผนพับ โปสเตอร เปนตน
2.

การเก็บขอมูลภาคสนามในกิจกรรมการแสดงดนตรีของกรณีศึกษา

34

3.

การสัมภาษณกลุมนักดนตรี กลุมแฟนคลับ กลุมบริษัท/คายเทป รวมถึงการ

สังเกตการณการแสดงดนตรีของศิลปนกลุมที่เปนกรณีศึกษา 2 กลุม
โดยการเก็บขอมูลภาคสนามผูวิจัยไดทํากิจกรรมการประชุมกลุมยอยรวมกับกลุมแฟนเพลง
4 ครั้งจากการไปชมงานดนตรีที่จัดแสดงโดยกลุมโซออน ดาย ฟาวเวอร 2 คือในวันที่ 2 พฤศจิกายน
ที่รานเพลยารด ลาดพราวซอย 8 และวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556ที่ลานเบียร หนาเซ็นทรัล
เวิรดและงานการแสดงที่จัดโดยแพนดา เร็คคอรค 2 ครั้ง คือในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 ที่โอเวอร
สเตย เกสเฮาส จรัลสนิทวงศ 47 และงานนอยซ มารเก็ต มิวเซียม สยามวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.
2556 และจากทั้งขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนามผูวิจัยไดนํา มาขอมูล มาวิเคราะหในกรอบ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสังคมวิทยาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมศึกษาตามกรอบแนวคิดที่ไดทบทวนไวใน
บทที่ 2
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บทที่ 4
อุตสาหกรรมดนตรีสมัยนิยมกับวัฒนธรรมวัยรุนของกรุงเทพฯ
บริบทของการพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรีและวัฒนธรรมเยาวชนในกรุงเทพฯเปนสิ่งที่ผูวิจัย
ตองการนําเสนอในบทนี้ แมวากรุงเทพฯจะเปนศูนยกลางของแหลงบันเทิงมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5
และก็มีการเติบโตอยางมากในเชิงการผลิตแบบอุตสาหกรรมบันเทิงชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต
สําหรับขอบเขตงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยใหความสําคัญ โดยเฉพาะชวงของการเติบโตของดนตรีสมัยนิยม
ของไทยในเชิงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่เริ่มในชวงหลังป พ.ศ. 2520 ที่สังคมการเมืองของประเทศ
ไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีสัมพันธกับวัฒนธรรมการบริโภคเยาวชน
อยางเห็นไดชัด สําหรับเนื้อหาในบทผูวิจัยจะกลาวถึงชวงตั้งแตหลัง พ.ศ.2520 ที่เปนยุคกําเนิดของ
ดนตรีสมัยนิยมของไทยจนถึงราว พ.ศ. 2537 อันเปนชวงที่เกิดกระแสอัลเทอรเนทีฟไทย

กรุงเทพฯกับการเติบโตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรี
ในชวงหลังป พ.ศ. 2520 พบวาปจจัยสําคัญทางสังคมและการเมืองมีสวนสําคัญในการเติบโต
อุตสาหกรรมดนตรีในกรุงเทพฯ เพราะหลังจากเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองระหวาง 14
ตุล าคม พ.ศ. 2516 -เหตุการณ 6 ตุล าคม พ.ศ.2519 ไดเริ่มคลี่คลายลง สังคมไทยมีความเปน
ประชาธิปไตยมากขึ้นประกอบกับสภาพเศรษฐกิจมีเสถียรภาพดวยเชนกัน ดังนั้นเราจะเห็นวาชวง
ทศวรรษดังกลาวนอกจากการเปดพื้นที่ของเศรษฐกิจและการเมืองแลวยังเปนการเปดพื้นที่ทางสังคม
และวัฒนธรรมดวยเชนกัน (Pasuk & Baker 2002) เราจะเห็นวาหลังป พ.ศ. 2520 ไดเกิดแหลง
สถานบันเทิงกลางคืนใหมๆที่เรียกวา “ดิสโกเธค” เกิดขึ้นเปนจํานวนมากซึ่งผูที่เขาไปใชบริการสวน
ใหญเปนคนวัยทํางาน ในขณะที่เยาวชนซึ่งสวนใหญเปนนักเรียนและนักศึกษายังคงติดตามรายการ
เพลงจากสถานีวิทยุที่เปดเพลงสมัยนิยมทั้งเพลงไทยและเพลงสากลที่มีมากขึ้น เชนรายการมิวสิค
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เทรน รายการท็อป ทีนทาเลนท รายการไนทสปอต ฯลฯ และภาพยนตรก็เปนแหลงบันเทิงสําคัญ
เชนเดียวกัน ในยุคนี้มีภาพยนตรที่นําเสนอภาพลักษณของนักศึกษาออกมาหลายเรื่องอยางเชนในชุด
ชีวิตนักศึกษา อยางเชน รักทะเลน (2522) ปริญญาครึ่งใบ (2522)
ในช ว งนี้ เ ราจะเห็ น ถึ ง การเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ งของอุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมของไทยที่
ตอบสนองตอกลุมผูบริโภคที่เปนเยาวชนทั้งในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ อุตสาหกรรมภาพยนตร และ
อุตสาหกรรมดนตรี อาจกลาวไดวา กลุมเยาวชนกอนหนานี้ (หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519)ที่เคยเปน “กลุมการเมือง” ไดกลายเปน “กลุมผูบริโภค”อันเปนตลาด
สินคาทางวัฒนธรรมบันเทิงในเมืองไทย
หากพิจารณาในมุมของดนตรีสมัยนิยมในยุคชวงป พ.ศ. 2520 นอกจากเยาวชนจะเปนกลุม
ผูบริโภคแลว เรายังจะเห็นวามีเยาวชนจํานวนหนึ่งไดตั้งวงดนตรีสมัครเลน และเริ่มมีโอกาสผลิต
ผลงานในเชิงพาณิชยกับบริษัทคายเพลงที่เปดขึ้นใหมในชวงนั้นเชนกัน โดยวงดนตรีเหลานี้สวนมาก
จะเริ่มจากเปนวงดนตรีสมัครเลนที่ตั้งวงกันในกลุมเพื่อนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกัน อยางเชน วง
ชาตรี, วงดิ อินโนเซ็นต, วงวาสุชา, วงอิสซึ่น เปนตน สวนใหญวงเหลานี้จะมีประสบการณจากการ
เลนในสถานศึกษา และจากเวทีประกวดประเภทดนตรีโฟลคซองที่จัดโดยกลุมผูนิยมเพลง วงดนตรี
เยาวชนที่ตั้งขึ้นใหมเหลานี้ แตกตางออกไปจากวงดนตรีที่เลนในผับหรือบารในเวลากลางคืนชวงกอน
หนานั้น ซึ่งสวนใหญวงเหลานี้เคยเลนในบารยุค จี.ไอ. (สถานบันเทิงกลางคืนที่มีลูกคาสวนใหญเปน
ทหารอเมริกันที่พักรบจากสงครามเวียดนาม) รวมทั้งยังแตกตางไปจากวงของนักศึกษาที่เลนตาม
กิจกรรมทางการเมืองในยุคหลัง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 โดยเฉพาะสไตลดนตรีที่เปนเพลงปอปที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความรักและชีวิตประจําวัน
จากการแสดงของวงเยาวชนรุน ใหมตามเวทีการแสดงในงานกิจ กรรมตางๆ ที่จัดขึ้น ใน
มหาวิ ท ยาลั ย ทํ า ให ว งเหล า นี้ เ ริ่ มเป น ที่รูจั กและนิย มในกลุม เยาวชนและนักศึ กษา ซึ่งความนิย ม
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ดังกลาวไดสรางโอกาสใหพวกเขาไดเขาสูกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของดนตรี
สมัยนิยมของไทย โดยเริ่มจากการมีโอกาสไดเซ็นสัญญากับคายเทปเพื่อผลิตงานอัลบั้มเพลงจาก
ผลงานของตนเอง อยางเชน วงชาตรีวงในสไตลปอปร็อกที่กอตั้งโดยนักศึกษาเทคนิคกรุงเทพฯไดเซ็น
สัญญากับบริษัทเทป อี.เอ็ม.ไอ. (ประเทศไทย) วงอิสซึ่นวงในสไตลโฟลคซองไดออกผลงานกับวงดิ อิน
โนเซ็นตที่รวมตั้งวงในชวง พ.ศ. 2523 ชวงที่ยังเรียนมัธยมปลายก็ไดเซ็นสัญญากับอี เอ็ม ไอ วง สาว
สาว สาว วงดนตรีที่รวมตัวกันชวงที่ยังเรียนมัธยมปลายในปพ.ศ. 2524 เชนกันไดมีโอกาสเซ็นสัญญา
กับคายมิวสิค เทรน (ที่จัดรายการวิทยุรถไฟดนตรี) เปนตน
จากที่กลาวมา เราจะเห็นแนวทางเขาสูกระบวนการทํางานแบบมืออาชีพในอุตสาหกรรม
วัฒ นธรรมดนตรี ส มั ย นิ ย มของไทยในช ว งราวป พ.ศ. 2520 – 2525 โดยวงทั้ ง หมดเริ่ ม จากวง
สมัครเลนกอนจะพัฒนาตัวเองเปนนักรองและนักดนตรีกึ่งอาชีพ ในชวงหลังจากเซ็นสัญญากับทาง
คายเพลงโดยผลงานเพลงที่ถูกนํามาบันทึกเสียงนั้นมีทั้งศิลปนเปนผูผลิตเอง (วงชาตรี วงอิสซึ่น และ
วงดิ อิ น โนเซนต ) และมี นั ก แต ง เพลงของค า ยเป น ผู ผ ลิ ต ร ว มกั บ สมาชิ ก วง (วงสาว สาว สาว)
นอกจากนี้ ยั งคงมี ว งดนตรี วั ย รุ น อีกจํ านวนมาก ที่ตั้ งวงกั น เพื่ อเลน ตามงานกิ จ กรรมในโรงเรีย น
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งสวนใหญเมื่อเรียนจบก็ไปประกอบอาชีพตามสายงานที่เรียนมา ที่
นาสนใจคือ ยุคของการตั้งวงดนตรี (เพื่อแตงเพลงและตั้งใจ)จะเปนเลนดนตรีอาชีพเพื่อหาโอกาสเซ็น
สัญญากับบริษัทคายเพลงยังไมเกิดขึ้นอยางชัดเจนมากนักในยุคนั้น วงดนตรีที่ตั้งขึ้นจํานวนมากเปน
เพียงวงสมัครเลน มีบางวงเทานั้นที่ไดโอกาสผลิตงานโดยการสนับสนุนของอุตสาหกรรมดนตรีไทย
ประกอบกับในยุคนี้อุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมของไทยที่รูจักในนาม “ระบบคายเพลง”
ยังไมเกิดขึ้นเชนกัน
อยางไรก็ตาม การกําเนิดขึ้นของบริษัทยักษใหญในอุตสาหกรรมดนตรีของไทยอยางบริษัท
บริษัทอารเอส ซาวด จํากัด กอตั้งป พ.ศ. 2525 และแกรมมี เอ็นเตอรเทนเมนท กอตั้งป พ.ศ. 2526
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ก็ถือวาเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีของไทย โดยบริษัทอารเอส ฯ เปน
บริษัทที่ผลิตวัสดุเทป คาสเส็ตและผลิตเทปเพลงสากลออกจําหนาย สวนกรณีบริษัทแกรมมี่ฯเริ่มจาก
บริษัทที่ทํารายการโทรทัศนประเภทเกมโชว การกําเนิดของทั้ง 2 บริษัทใหญดังกลาวถือวาเปนการ
ยืนยันถึงระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมของไทยอยางชัดเจน ประกอบได
ใชระบบที่เรียกวา “Star System” เชนเดียวกับระบบการผลิตของอุตสาหกรรมบันเทิงในเอเชีย
อยางประเทศญี่ปุนและประเทศเกาหลี(Sunya 2000และ Ben Huat 2000) มาใชกับศิลปนที่เซ็น
สัญญากับทางคาย ทําใหการผลิตงานดนตรีมีความเปนระบบแตกตางไปจากอุตสาหกรรมดนตรีสมัย
นิยมของไทยกอหนานั้น ที่นักดนตรีหรือศิลปนยังไมไดถูก “ระบบ”จัดการทุกทั้งขั้นตอนทั้งในกอน
ขั้นตอนการผลิตดนตรีและหลังการหลัง
ในยุคของการเกิดอาร เอส ซาวด จํากัดและแกรมมี่ เอ็นเตอรเทนเมนต ระบบการบริหาร
สมัยใหมจะเริ่มตั้งแตขั้นตอนกอนการผลิตที่ถูกจัดการโดยทีมงานของบริษัท ฯ ซึ่งประกอบไปดวยทีม
กําหนดคอนเซ็ปต ทีมผลิตงานดนตรี (แตงคํารองและทํานอง) ทีมฝกฝนความสามารถทางดนตรี
(การรอง การเลนดนตรีและการเตน-การแสดง) ทีมผลิตภาพลักษณและทีมสงเสริมการขาย ดังนั้น
“ศิลปน”ที่อยูภายใตการเซ็นสัญญาของบริษัทคายเทป ฯ จึงไมไดมีสวนในการผลิตงานเพลงและงาน
ดานอื่นๆในแตละขั้นตอนแตอยางใด ในยุคนั้นยังมีบริษัทที่เริ่มประกอบกิจการดานดนตรีเกิดตาม
ขึ้นมาเชน นิธิทัศน, คีตา, ไนท สปอต ฯลฯ พรอมกันนั้นก็ไดเกิดวาทกรรมหลักขึ้นมา 2 คํา คือ “คาย
เพลง” ซึ่งมีนัยยะของความหมายที่กระบวนการทั้งหมดถูกจัดการโดยบริษัท และคําวา “ศิลปน”ซึ่ง
หมายถึงคนทํางานดนตรีที่ “สังกัดคาย”ทั้งหมด ตั้งแตกระบวนการกอนการผลิต การผลิตและหลัง
การผลิต
อยางไรก็ตามการเกิดขึ้นของระบบคายเพลงไดชวยใหอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยม
ของไทยไดลงหลักปกฐานอยางมั่นคง และชวยใหตลาดเพลงไทยสมัยนิยมโดยเฉพาะเพลงวัยรุน
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เติบโตเปนอยางมาก ซึ่งกอนหนานี้กลุมเยาวชนไทยจะนิยมฟงเพลงสากลจากรายการวิทยุที่นําเสนอ
เพลงยอดนิยมในสไตลตางๆจากอังกฤษและอเมริกา
หากเราพิ จ ารณาในแง ของผูบ ริโ ภคและการบริโ ภคในยุ คนั้ น เราจะพบวา “เยาวชน”
กลายเปนเปาหมายหลักทางการตลาดของคายเล็กและใหญที่เกิดขึ้นในยุคนั้นทั้งหมด นอกจากนี้
นักรอง นักดนตรีและศิลปนจํานวนมากที่สังกัดคายใหญก็เปนเยาวชนเชนกัน เพลงที่ถูกผลิตออกมา
สวนใหญก็มักจะเปนแนวเพลงที่เปนที่นิยมของกลุมเยาวชน เชน แนวร็อก แนวปอปร็อก แนวโฟลค
แนวแด็นซ เปนตน เราจะเห็นวาในยุคของคายเพลงใหญตลาดเพลงสําหรับคนกลุมผูใหญหรือเพลง
“ลูกกรุง” ไดคอยๆหายออกไปจากตลาดและการผลิตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรี อาจกลาว
ไดวาเพลงวัยรุนไดกลายเปนกระแสเพลงหลักของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมของไทย
ตั้งแตหลังป พ.ศ. 2527 เปนตนมา
อยางไรก็ตาม การที่คายเพลงใหญๆใชระบบ “star system”ทําใหศิลปนที่จะผลิตงานตอง
เขาไปเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนตางๆของกระบวนการผลิตโดยทีมงานของคายเปนผูกําหนด สวน
นักรองและนักดนตรีที่ตองการอิสระในการผลิตงานสรางสรรคจํานวนหนึ่งเห็นวา ระบบของคายเพลง
ไมอาจเปนพื้นที่ของการผลิตงานสรางสรรคของพวกเขาไดอยางแทจริง(เพิ่มเกียรติ เรื่องสกุล 2544)
กลุมนักรองและนักดนตรีเหลานี้จึงแสวงหาพื้นที่ของการสรางสรรคงาน ภายใตกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมของไทยที่กําลังเติบโตในอีกลักษณะหนึ่ง ในชวงป พ.ศ. 2533
ไดเกิดปรากฏการณของ “เพลงใตดิน” โดยศิลปนและนักดนตรีจํานวนหนึ่งไดหันมาทํางานเพลงกับ
คายอิสระที่เปดขึ้นใหมและมีแนวทางใหศิลปนสรางสรรคงานของตนเองเปนหลัก โดยศิลปน นักรอง
หรือนักดนตรีจะทํางานเพลงของตนเองแลวไปเสนอยังคายเหลานั้น หากทางคายเพลงสนใจก็จะเซ็น
สัญ ญา และสนับสนุน การอัดเสียงเดโมและผลิตงานมาสเตอรให รวมถึงติดตอบริษัทเพื่อการจัด
จําหนาย (บันเทิงคดี ฉบับเพลงใตดิน 2538)
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การเกิดขึ้นของกลุมศิลปนใตดินนี้ สาเหตุหนึ่งก็มาจากการที่คายเพลงใหญมักจะคํานึงถึง
ภาพลักษณที่ดูดีของศิลปนเปนสําคัญ และมักปฏิเสธงานที่ศิลปนที่ตองการสรางสรรคงานของใน
สไตลตนเอง (ซึ่งอาจจะขายไมไดในตลาดของดนตรีสมัยนิยมกระแสหลัก) เปนที่นาสังเกตวาในยุค
ของเพลงใตดินนี้ศิลปนจํานวนมากทั้งที่เลนดนตรีอาชีพมากอนก็ไดหันมาผลิตงานของตนเองดวย
เช น กั น อาจกล า วได ว า ผลของการเกิด “เพลงใตดิน ”ทํา ใหตลาดดนตรีส มัย นิย มของไทยมีความ
หลากหลายสไตลไมวาร็อก, เฮฟวี เมตัล, โฟลค, เร็กเก พรอมๆ กันนั้นก็ไดสรางบุคคลากรในดาน
ตางๆใหกับอุตสาหกรรมเพลงของไทยไมวาดานการอัดเสียง มิกซเสียง และการจัดการอีกดวย แต
ตลาดเพลงใต ดิน ในยุ คนั้ น ขาดการเผยแพรทางสื่อ เชน รายการเพลงทางสถานีวิทยุและรายการ
โทรทัศน (ที่หลายชองจะมีรายการถายทอดสดในชวงเสารและอาทิตย) และสวนใหญถูกควบคุมดวย
คายเทปใหญๆดวยสัมปทานเวลา (รายการเพลงทางวิทยุ) และการใชเปนชองทางในการโปรโมทงาน
ใหมของศิลปน (รายการถายทอดสดทางโทรทัศน) ดวยเหตุดังกลาวงานจํานวนมากของเพลงใตดิน
จึงมีชองทางในการเผยแพรงานสูผูบริโภคไมมากนัก สวนใหญใชสื่อนิตยสารดนตรีที่บรรณาธิการเปน
คนรักดนตรีหรือนักฟงเพลง อยางเชนนิตยสารบันเทิงคดี นิตยสารสีสันและนิตยสารไควเอ็ด สตรอม
และอีกชองทางหนึ่งคือทําโปสเตอรและงานของตนเองไปไวตามรานขายเทปคาสเซ็ต ซึ่งในกรุงเทพฯ
ก็จะมีรานที่นักฟงเพลงวัยรุนไปหาซื้องานกันอยางเชนราน เจ ยู ที่หางพันทิพย(ประตูน้ํา) รานดี เจ
สยาม (ยานสยาม สแควร) และรานนอง(ยานทาน้ําทาพระจันทร)
เปนที่นาสังเกตวา ในการผลิตเพลงใตดินแมในขั้นตอนการผลิตศิลปนเองสามารถจะมีอิสระ
ในการทํางานสูง แตชองทางการกระจายงานและจําหนาย รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธงานมี
อยูคอนขางอยางจํากัด จึงทําใหงานที่ผลิตออกมาในยุคของเพลงใตดินเปนงานที่ผูบริโภคไมมีโอกาส
รูจักงานเหลานั้นได ซึ่งทําใหการจําหนายงานเปนไปไดยาก เราจะเห็นวาศิลปนใตดินที่ผลิตงาน
ในชวงนั้นจึงมีงานเพลงที่ผลิตออกมาเพียง 1 หรือ 2 ชุด กอนที่จะหยุดหรือเวนชวงการผลิตงานไป
เราอาจเรียกยุคเพลงใตดินชวงนั้นวาเปนกระบวนการของ “อุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีใตดิน”
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(underground culture industry) ที่เปนการพยายามหาชองทางอันเปดพื้นที่และสรางการ
เชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูบริโภคแบบใหม และการริเริ่มการสรางพื้นที่อิสระของการทํางาน
ของศิลปน (วิริยะ 2537)
อย า งไรก็ ดี ทั้ ง การผลิ ต ในแง ข องค า ยเพลงและงานเพลงแบบใต ดิ น ต า งช ว ยทํ า ให
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีของไทยในชวงดังกลาวเติบโตเปนอยางมาก ซึ่งการเติบโตดังกลาวเกี่ยว
พันธกับสื่อบันเทิงอื่นๆเชนรายการวิทยุและโทรทัศน การผลิตสื่อมิวสิควิดีโอ นิตยสาร สําหรับตลาด
ผู บ ริ โ ภคส ว นใหญ คือเยาวชนที่ อยูในวัย นักเรีย นและนักศึกษาที่มีแหลงชุมนุมตามปกติก็คือตาม
หางสรรพสินคา เราจะเห็นวัฒนธรรมการบริโภคแบบมวลชนมีผลตอการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมดนตรีอยางมาก มีงานเพลงที่ถูกโดยนักรอง ดาราและนักดนตรีจากคายเพลงออกมากมาย
ตามที่เรยมอนด วิลเลี่ยมสไดกลาวไววาเมื่อเกิดการปะทะกันของความเกิดกับความใหม สถาบัน
จารีตและการสรางสรรคใหม นั้นก็จะนําไปสูการเกิดวัฒนธรรมทางเลือกได( Williams 1995:20-21)
เราจะเห็ น ว า สํ า หรั บ วั ฒ นธรรมเยาวชนในกรุ ง เทพฯแล ว จุ ด นี้ ไ ด นํ า ไปสู ก ารเกิ ด ขึ้ น กระแสของ
วัฒนธรรมดนตรีแบบอัลเทอรเนทีฟอันเปนทางเลือกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง

กําเนิดของอัลเทอรเนทีฟร็อคในไทย
สําหรับในสวนนี้จะกลาวถึงการเกิดขึ้นและถึงพัฒนาการของกระแสอัลเทอรเนทีฟ เพื่อให
เข า ใจถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมดนตรี สื่ อ และวั ฒ นธรรมวั ย รุ น
นอกจากนี้ผูวิจัยยังตองการชี้ใหเห็นถึงการเกิดกระแสการตื่นตัวของการตั้งวงดนตรีของเยาวชนใน
กรุงเทพฯ ในยุคของดนตรีอัลเทอรเนทีฟ ซึ่งความเขาใจในเรื่องนี้จะชวยใหเขาใจถึงปจจัยและ
เงื่อนไขอั นก อใหเกิ ดขึ้ นกระแสดนตรีโ พสตร็อกและวัฒนธรรมอินดี้กับการสรางพื้น ที่เ พื่อการ
สรางสรรคดนตรีของกลุมเยาวชนในกรุงเทพฯที่เกิดตามกระแสความนิยมของอัลเทอรเนทีฟในไทย
เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2536 จากการที่รายการวิทยุที่ดําเนินรายการโดยคุณวาสนา วีระชาติพลีนักจัด
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รายการวิทยุเพลงสากลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของไทย ไดนําเอาดนตรีสไตลนี้จากอังกฤษมาแนะนําให
ผูฟงในรายการของเธอทาง FM 105.5 4 โดยวงดนตรีจากอังกฤษที่เธอนํามาเปดในชวงนั้นอยางเชน
Suede, Manic Street Preacher, Primal Scream, Jesus and Mary Jane ลวนแลวแตเปนวง
ดนตรีในกระแสดนตรีที่เรียกวา “อัลเทอรเนทีฟ”(alternative)ของอังกฤษ แตวาสนาใชคําเรียก
ดนตรีแนวนี้วา “โมเดิรน ร็อก” ซึ่งเธอใหเหตุผลวา เพราะเปนดนตรีร็อกในแบบสมัยใหม”(Modern
Rock) (บันเทิงคดี 2537: 37) หากจะขยายความตามที่วาสนากลาวก็ดนตรีแบบโมเดิรน ร็อก ไมใช
ร็อกแบบฮารดร็อก (Hard Rock) หรือ “เฮฟวี่เมตัล (Heavy Metal) เปนร็อกที่นิยมไทยมาตั้งแตยุค
สงครามเวียดนามกอนหนานั้น (เลนดนตรีแบบสไตลหนัก นักดนตรีดูกาวราวและมีลักษณะเปนขบถ
สังคมแบบในยุคป 70 และป 80) นอกจากนี้วาสนายังย้ําถึงความตางของโมเดิรน ร็อกของอังกฤษ
จากดนตรีคอลเลค ซาวน (college sound) เปนแนวดนตรีที่นิยมในกลุมวัยรุนอเมริกันขนาดนั้นดวย
เหตุที่วาในชวงนั้นกระแสความนิยมของกลุมวัยรุนในเมืองไทยกําลังนิยมดนตรีร็อกที่มาจากอเมริกา
หรื อ เป น ช ว งของกระแสนิ ย มแนวดนตรี ที่ เ รี ย กว า “กรั้ น ซ ” (Grunge) หรื อ ซี แ อตเทิ ล ล ซาวน
(Seattle Sound) เปนแนวดนตรีร็อกที่มากจากอเมริกา(มีแหลงกําเนิดมาจากเมืองซีแอตเทิลล) 5
4

การที่วาสนานําเพลงจากอังกฤษมาเปดในรายการวิทยุภาค เอฟ.เอ็ม.107.5 ของไทยอีกครั้ง
ไดทําใหเยาวชนไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ(และจังหวัดใกลเคียง)ไดรับรูถึงกระแสนิยมของดนตรีที่

4

วาสนาถือวาเปนนักจัดรายการที่มีแฟนเพลงเปนเยาวชนโดยเฉพาะกลุมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยติดตามฟงรายการ
ของเธอมาหลายรุน โดยเธอเริ่มจัดรายการวิทยุตั้งแตชวงป พ.ศ.2520 และชื่อเสียงเปนอยางมากในชวงที่จัดรายการ
ประจําใหกับกับบริษัทไนทสปอต โปรดักชั่น โดยในรายการเธอมักเปดเพลงที่เปนที่นิยมจากประเทศอังกฤษเปน
หลัก อยางไดก็ดีหลังจากที่ทางรายการวิทยุของบริษัทไนทสปอตที่เธอจัดมาหลายปไดถูกยกเลิกไปในราวป พ.ศ.
2530 เธอก็ไมไดจัดรายการอยูระยะหนึ่ง แตในราวป พ.ศ. 2536 เธอกลับมาดําเนินรายการใหมอีกครั้ง
5
ดนตรีแบบดังกลาวจะเปนเพลงร็อกที่เนนซาวดกีตารหนักและใชเสียงเอฟเฟคทําเสียงใหแตกพลา นักดนตรีสวน
ใหญจะเปนวัยรุนที่แตงตัวดวยเสื้อผาเกาๆและแสดงตนเปนคนตอตานสังคม กลุมวัยรุนที่ฟงประเภทนี้ก็จะเรียก
ตนเองวา“พวกกรั้นซ” ในเมืองไทยกระแสดนตรีและวัฒนธรรมแบบกรั๊นซไดรับความนิยมในกลุมคนฟงที่นิยมเพลง
ร็อก วงดนตรีวัยรุนของไทยจํานวนมากเลนคัฟเวอรเพลงฮิตของศิลปนแนวกรั้นซอยางเนอรวานา(Nirvana)หรือขอ
งวงเพิรล แจม( Pearl Jam)
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ตางออกไปจากที่เคยรับฟงมาในชวงนั้นอีกครั้ง การปลุกกระแสดนตรีอัลเทอรเนทีฟหรือที่วาสนาใช
คําเรียกวา“โมเดิรน ร็อก” ทําใหกลุมวัยรุนไทยที่นิยมเพลงแนวอัลเทอรเนทีฟจากอังกฤษเรียกดนตรี
แนวนี้ตามเธอวาโมเดิรน ร็อกมากกวาและจากความนิยมจากเพลงรวมถึงภาพลักษณของสมาชิกวงที่
ดูเปนขบถสังคมของวงเมนิค สตรีท พีชเชอร (Manic Street Preacher) ที่วาสนาเปดแนะนําใน
รายการวิทยุของเธอ ไดสงผลผูจัดคอนเสิรตในไทยติดตอวงดังกลาวมาเปดจัดการแสดงในกรุงเทพฯ
ในป พ.ศ. 2537 ไดรับกระแสการตอบรับจากแฟนเพลงชาวไทยเปนอยางดีจนตั๋วขายหมด การแสดง
ของวงเมนิค สตรีท พีชเชอรจัดวาเปนเปดการแสดงดนตรีครั้งแรกของดนตรีแนวนี้ในเมืองไทย พรอม
กันนั้นยังชวยตอกย้ําความนิยมดนตรีแบบอัลเทอรเนทีฟในกลุมเยาวชนไทยดวย และยังชวยปูทาง
ใหกับการจัดคอนเสิรตของวงอัลเทอรเนทีฟจากอังกฤษอีกหลายวงในเวลาตอมา
หลังจากกระแสดนตรีอัลเทอรเนทีฟจากอังกฤษเปนที่นิยมในกลุมของนักศึกษาเกิดจากสื่อ
กระจายเสียงอยางวิทยุ ในชวงใกลกันนั้นนิตยสารเพลงในไทยก็เริ่มใหความสนใจเขียนถึงเรื่องราว
ของดนตรีประเภทนี้เชนกัน แตเนื่องจากคอลัมนดนตรีในนิตยสารของไทยสวนใหญแปลหรือเรียบ
เรียงเนื้อหามาจากนิตยสารจากตางประเทศ ดังนั้น ขอมูลสวนใหญจากคอนขางจะชา คือหลังจากวง
หรือเพลงนั้นๆไดรับความนิยมไปแลว 2-3 เดือน และนิตยสารเหลานี้มักจะใชคําเรียกดนตรีประเภทนี้
วา“อัลเทอรเนทีฟ”มากกวาที่จะใชคําวาโมเดิรน ร็อก เชนเดียวกับที่วาสนาใช
อย างไรก็ต ามในประเทศไทยที่มีบริ บทของสังคมและวั ฒนธรรมต างออกไปจากประเทศ
อังกฤษ กระแสความนิยมของแนวดนตรีแบบอัลเทอรเนทีฟร็อกที่เกิดมาไดเกิดการตั้งคําถามในแวด
วงคนที่ทํางานสื่อและนักวิจารณเพลง วาความนิยมดังกลาวเกิดมาจากคุณภาพของผลงานของศิลปน
วงนั้นๆ หรือกระแสการโปรโมทของสื่อ (จากรายการวิทยุของคุณวาสนา นิตยสารเพลงและเทปคาส
เส็ ต ) ซึ่ งการตั้ ง คํ า ถามดั งกล า วก็ ถูกวาสนาวิจ ารณกลับ เชน กัน วาเปน พวกที่ไม เขาใจดนตรีร็อ ก
สมัยใหม (บันเทิงคดี 2537: 39) แมขอโตแยงของทั้งสองดานก็ มิไดสงผลตอกระแสความนิยมใน
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ดนตรี อัล เทอร เ นที ฟในไทยแต อย างใด แตก็ถือวา เปน ขอโตแ ยงที่แ สดงใหเ ห็น ภาพที่เ ชื่อมโยง
ระหว า งสื่ อวิ ทยุ กับอุ ต สาหกรรมดนตรีใ นยุค ดังกลา ว วา การสรา งกระแสความนิยมนั้น สื่อมี
ความสําคัญคอนขางมาก (คุณภาพของงานของศิ ลปนอาจจะเปนสวนรองลงไป) เราจะเห็นแม
วาสนาจะไมไดเกี่ยวของกับธุรกิจการจัดคอนเสิรตหรืออุตสาหกรรมดนตรีในไทย รวมถึงคายเพลง
ตางชาติที่ทยอยเขามาเปดสาขาในไทย แตเธอก็ไดรับเครดิตอยางมากในฐานะ “สื่อ”เปนผูที่บุกเบิก
กระแสดนตรีอัลเทอรเนทีฟในไทยชวงตนทศวรรษที่ 2530
การที่วาสนาเธอเห็นวา แนวดนตรีที่เธอนํามาเปดนั้นเปนร็อกแบบทันสมัย วาสนายังตองการ
ชี้ใหเห็นวาดนตรีที่เธอนํามาเปดนั้นไมไดเปนเพียงแคดนตรี หากแตมันเปนทั้ง “วิธีคิดอิสระ และวิถี
ชีวิต ที่เ ปนอิสระ” ซึ่งเปน แนวทางการสรางอัตลักษณใหกับผู ฟงที่กลาเปดรับสิ่งใหมๆ ที่จ ริงหาก
พิจารณาถึงบริบทของอัลเอทรเนทีฟที่เกิดขึ้นในอังกฤษนั้นตางไปสิ่งที่วาสนากลาวไวคอนขางมาก
ทั้งนี้เพราะบทพิจารณาในแงบริบทของดนตรี แหลงที่ใหกําเนิดของดนตรีแนวนี้ในอังกฤษดนตรี
แลวอัลเทอรเนทีฟร็อกไมใชสไตลดนตรีร็อกในสไตลใหม แองจีลา แม็คร็อบบี้ (Angela McRobbie
1996)นั กวิ ช าการด านวั ฒนธรรมศึกษาไดวิจารณวา กระแสอัล เทอรเนทีฟเปน การนําดนตรีและ
รูป ลักษณของนั กดนตรี ในยุ คทศวรรษป 60 ซึ่ งเป น วัฒ นธรรมของกลุมเยาวชนชนชั้น แรงงานใน
อังกฤษกลับมาผลิตขึ้นใหม ความนิยมในกลุมเยาวชนและคนรุนใหมในอังกฤษ เกิดจากปรากฏการณ
โหยหาอัตลักษณของ “ความเปนอังกฤษ” (Britishness) ของเยาวชนรุนใหมของอังกฤษในยุคนั้นที่
เบื่อหนายกับสภาพสังคม และสวนใหญไมมีงานทํา (McRobbie 1996) ซึ่งกระแสความนิยมในดนตรี
สอดคลองกับกระแสความนิยมของพรรคแรงงานของอังกฤษ ในชวงที่โทนี แบลรกําลังหาเสียงกับ
กลุมคนรุนหนุมสาวตามแนวทางของ “นิว เลเบอร”ที่มีนโยบายจะสรางงานเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมของอังกฤษ ดังนั้น ความนิยมของกระแสอัลเทอรเนทีฟในอังกฤษจึงเกี่ยวของกับการ
สถาปนาความเปนตัวตนของเยาวชนในมิติทางการเมืองของโครงสรางสังคมการเมืองในอังกฤษ
(Hesmodhagh 1997:)
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ในขณะกระแสอั ล เทอร เ นที ฟ ในอเมริ ก านั้ น ต า งออกไป เพราะในยุ ค เดี ย วกั น วงดนตรี
แนวกรั๊นซอยางวงเพิรล แจม (Pearl Jam) เนอรวานา(Nirvana) กลับขายงานไดวงละหลายลานชุด
และไดเซ็นสัญญากับคายเพลงใหญโทมัส แฟรงค (Thomas Frank 1997) ไดตั้งคําถามของการเกิด
วัฒนธรมดนตรีอัลเทอรเนทีฟในอเมริกาชวง 90s “Alternative to What?” แฟรงคเห็นวา“การ
ตอตานตลาด” ตางหากที่เปนสวนสําคัญของการเกิดอัลเทอรเนทีฟ พวกนักดนตรีเหลานี้เปนตัวแทน
ของเยาวชนที่เบื่อโลก เบื่อสังคม และแสวงหาทางออกดวยการผลิตงานดนตรี แมวาการผลิตงานจะ
ผานคายใหญและสรางชื่อเสียงจนโดงดัง แตนั้นก็ไมไดทําใหงานของเขาตองเปลี่ยนไปตามกระแส
แฟรงคเห็นวา ขบวนการทางวัฒนธรรมที่เกิดในยุคนี้ตางไปจากยุค 60-70 มีสถานการณของการเมือง
และสังคมเขามาเกี่ยวของ แตในยุคทศวรรษที่ 90 ไมมีอะไรเชนนั้น การตอสูกับ “ระบบตลาด”ของ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมบัน เทิง จึงเปนเรื่องสําคัญของศิลปนอัลเทอรเนทีฟในอเมริกาเพราะ
ศิลปนเหลานี้อยูภายใตทั้งคายอิสระและคายใหญและยังคงมีอิสระทํางานดนตรีในแบบที่ตนเอง
ตองการสรางสรรคออกมา (Frank 1997:)
สําหรับในประเทศไทยชวงเดียวกันนั้นสภาพเศรษฐกิจอยูในชวงที่ดีที่เรียกวา“ยุคเศรษฐกิจ
บูม” หากเราพิจารณาในกรอบของอุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิงในยุคนั้น เราจะเห็นวาดนตรีไทย
สมัย นิยมมีศิลปน ที่ผ ลิตออกสูตลาดจํานวนมาก สวนใหญเปนศิล ปนจากคายใหญๆ ที่มีทั้งดารา
ภาพยนตรและดาราละครโทรทัศนหลายคนที่ถูกดึงเขา “คายเพลง”เพื่อผลิตงานดนตรี สื่อมวลชน
ทั้งวิทยุ โทรทัศนและสื่อนิตยสารเต็มไปดวยเรื่องราวของขาวคราวในแวดวงบันเทิงแตสภาพสังคม
และการเมืองอยูในสภาพขาดเสรีภาพในการแสดงออก เนื่องจากการรัฐประหารในป พ.ศ. 2534
และตามดวยเหตุการณพฤษภาทมิฬใน ป พ.ศ.2535 ทําใหสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยูในสภาวะ
ชะงักงัน ไประยะหนึ่ง แต กระแสของการเคลื่อนไหวทางสังคมมีคอนขางสูง การตื่นตัว ของกลุม
ประชาสังคมทั้งในเมืองและชนบท และเปนที่นาสังเกตวาหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ2535ในชวงป
พ.ศ. 2536-2537 ไดเกิดกระแสเรียกรองประชาธิปไตยจากกลุมคนชั้นกลางในเมืองที่มีความตองการ
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หลักประกันในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกที่มากขึ้น พรอมกับมีการเรียกรองการปฏิรูปสื่อ
และการปฏิรูประบบการเมือง มีการรณรงคการรางรัฐรัฐธรรมนูญที่สรางหลักประกันใหกับสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนมากขึ้น ตอมาขอเรียกรองดังกลาวหลายขอไดรับการตอบสนองในรัฐธรรมนูญ
ฉบับป พ.ศ. 2540 แตหากจะกลาวถึงขอเรียกรองของการปฏิรูปที่เกี่ยวของที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิงของไทย ก็คือ การปฎิรูปสื่อกระจายเสียงประเภทวิทยุและโทรทัศนนั่น
ไมอาจทําการปฏิรูปไดเสร็จสมบูรณ การที่รัฐยังคงครอบครองสื่อประเภทนี้อยูและใหสัมปทานกับ
ธุรกิจเอกชนรายใหญซึ่งสวนใหญเปนคายเพลงซึ่งใชสื่อเหลานี้เพื่อโปรโมทศิลปนในคายของตนเอง
อาจกลาวไดวาความนิยมของดนตรีแนวอัลเทอรเนทีฟในไทยเกิดในชวงที่สถานการณทาง
สังคมการเมืองตองการประชาธิปไตยที่สมบูรณ การโตตอบตอการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีและ
สื่อบันเทิงในไทยในชวงนั้นดวยการแสวงหาทางเลือกของการผลิตวัฒนธรรมอาจกลาวไดวาเปนการ
ทําใหเปนประชาธิปไตยของการผลิตทางวัฒนธรรม( democratization of cultural production)ที่
ไมเพียงแคเกิดกับดนตรีเทานั้น หากยังรวมถึงงานศิลปะรวมสมัยและภาพยนตรสั้นดวยเชนกัน

อัลเทอรเนทีฟและกําเนิด“เด็กอัลเทอร”
จากกระแสนิยมอัลเทอรเนทีฟจากอังกฤษและแนวกรั้นตในไทยชวงนั้น สงผลใหในชวงป
พ.ศ. 2537 วงดนตรีแนวอัลเทอรเนทีฟวงแรกของไทยก็ถือกําเนิดขึ้น โดยเริ่มจากวงครับ(Crub)วง
ดนตรีที่เกิดจากรวมตัวของนักศึกษาตางสถาบัน หลักๆ คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง และวิทยาลัยชางศิลป พวกเขาไดเอาไดทําเดโมเทปเปนเพลงภาษาอังกฤษชื่อ
"Idea" แลวสงไปที่รายการวิทยุเรดิโอ แอคทีฟของวาสนา และไดถูกเปดออกอากาศในรายการวิทยุ
วง "ครับ" จึงเริ่มทําเพลงกันเพิ่มเติมเพื่อออกเปนอัลบั้ม แตในชวงนั้นนักรองนําเดิมมีภาระเกี่ยวกับ
ธุ ร กิ จ ของครอบครั ว ไม ส ามารถร ว มทํางานเพลงไดจึ งมี การหานั กรองนําคนใหม พวกเขาไปติ ด
ประกาศไวที่ราน โดเรมี รานเทปที่เปนที่นิยมของวัยรุนแถวสยามสแควร และในที่สุดก็ไดนักรองนํา
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คนใหมที่ชื่อ วาสิต มุกดาวิจิตร อดีตสมาชิกวง Monstership วงพั๊งกของกลุมนักศึกษาวิทยาลัยชาง
ศิลป ลาดกระบัง หลังจากนั้นสมาชิกของวงเริ่มหาตนสังกัดเพื่อที่เสนองานเพลง แตจากการที่ไดรับ
อิทธิพลทางดนตรีอัลเทอรเนทีฟจากฝงอังกฤษ และดนตรีเปนแนวที่แปลกใหมจึงทําใหยากตอการ
หาตนสังกัด หลังจากติดตออยูหลายบริษัทในที่สุดทํากี่ผลิตกับคายอินดี้เล็กๆ อยาง เกคโค มิวสิค
(Gecko Music) ซึ่งอนุญาตใหพวกเขามีสวนรวมในการผลิตและควบคุมงานในอัลบั้มของตัวเองได
งานชุดแรกและเปนชุดเดียวของวงครับที่ชื่อ View ออกมาในชวงตนป พ.ศ. 2537 ซึ่งไดรับความ
นิยมระดับหนึ่ง (บันเทิงคดี 2537: 44-45)
แตงานของวงครับก็เปนที่รูจักเพียงในกลุมของนักศึกษาไทยที่ชอบเพลงร็อกจากประเทศ
อังกฤษ การตอบรับในแงยอดขายของเทปคาสเส็ตมีไมมากนัก วงที่ถือวาเปนการสรางปรากฏการณ
ของกระแสนิยมอัลเทอรเนทีฟไทยอยางแทจริง ก็คือวงโมเดิรน ด็อก(Modern Dog) ชื่อของวงเปน
การเลนคําวา “โมเดิรน ร็อก”ตามคําที่วาสนาเปนผูใช วงโมเดิรน ด็อกประกอบไปดวยสมาชิก 4 คน
ที่เพิ่มจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและกอนหนานั้นพวกเขาไดชนะการประกวดโค็ก มิว
สิค อวอรด ในป พ.ศ. 2535 ซึ่งผลของรางวัลดังกลาวทําใหพวกเขาไดมีโอกาสทําอัลบั้มชุด “เสริม
สุขภาพ”ภายใตสังกัดเบเกอรรี่ เร็คคอรด (Bakery Record)ในชวงกลางปพ.ศ.2537 ในตอนนั้น
เบเกอรรี่ เร็คคอรด เปนคายเพลงเปดใหมโดยมีคุณกมล กมลสุโกศล แคลปปหรือ “สุกี้”ทายาทของ
บริษัทสยามกลการ จํากัดเปนเจาของคาย กมลเคยทํางานในฐานะเปนโปรดิวเซอรอิสระใหกับคาย
เพลงของไทยมากอนที่จะมาตั้งคายเบเกอรรี่ ในงานชุดนี้ของวงโมเดิรน ด็อก กมลยังเปนโปรดิวเซอร
ใหดวยเชนกัน งานชุดเสริมสุขภาพของวงโมเดิรน ด็อก ยังถือวาเปนงานอัลบั้มแรกของเบเกอรรี่ เร็ค
คอรดเชนกัน จากกระแสความนิยมของเพลง “บุษบา”และเพลง “กอน”กลายเปนเพลงฮิตยอดนิยม
ในกลุมวัยรุนของไทยยุคนั้น สงผลใหวงเปนที่นิยมและมียอดขายเทปคาสเส็ตถึง 500,000 ชุด และ
ทําให โมเดิรน ด็อกกลายเปนวงดนตรีหนาใหมที่มียอดจําหนายสูงสุดในปนั้น และยังชวยใหเบเกอรรี่
เร็คคอรดถือกําเนิดเปนคายของคนที่ทํางานดนตรีอิสระเชนกัน (บันเทิงคดี 2537: 43-45)
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ความสําเร็จของโมเดิรน ด็อกนอกจากไดนําไปสูกระแสความนิยมดนตรีในแบบอัลเทอรเน
ทีฟหรื อที่ เ รี ยกกั น สั้น ๆว า “อั ลเทอร” ในเมืองไทยในกลุมวัย รุนแลว วงโมเดิรน ด็อกยังเปน แรง
บันดาลใจใหกับเยาวชนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญเปนวัยรุนชนชั้นกลางที่กําลังเรียนในระดับมัธยม
ปลายและมหาวิทยาลัยหันมาเลนดนตรี พวกเขาริเริ่มตั้งวงดนตรีในกลุมเพื่อนๆ ประมาณการกันวา
ในยุ ค หลั ง จากที่ ว งโมเดิ ร น ด็ อ ก ออกงานใน ป พ.ศ. 2537 มี ว งดนตรี ร็ อ คแนวอั ล เทอร เ นที ฟ
“สมั ครเล น ”(ทั้ งที่ มีโ อกาสและไมมี โ อกาสไดเ ซ็น สั ญ ญากั บ ค ายเทป)เกิ ดขึ้ น ตามมาในเมื องไทย
ประมาณ 200 วง

6
5

อยางไรก็ตามการที่เปาหมายสําคัญของการตั้งวงในชวงนั้นเพื่อที่จะหาโอกาส

เซ็นสัญญากับคายเทปผลิตผลงานเพลง หรือที่เรียกวา“ออกเทป” เราอาจเรียกกระบวนการเกิดวงใน
ยุคของอัลเทอรเนทีฟไดวาเปนยุคของ“สตูดิโอแบนด” (studio band) หรือวงที่ตั้งมาเพื่อหาคายและ
เซ็นสัญญาผลิตงานบันทึกเสียง ซึ่งกระแสนิยมอัลเทอรเนทีฟไดทําใหธุรกิจเกิดวงหนาใหมและคาย
คายเพลงอิสระจํานวนมากเกิดตามขึ้นมา
นอกจากนี้ ความนิ ย มในกระแสแนวอัล เทอร เนทีฟในไทย ไม เพีย งแต ทําใหเกิ ดวงดนตรี
สมัครเลนหนาใหม แตยังทําใหนักดนตรี/ศิลปนหลายคนที่เคยทํางานเพลงในสไตลอื่นหันมาออก
อัลบั้มในแนวดังกลาว ในที่นี้ผูวิจัยขอยกตัวอยาง ออดี้ (Audy) หรือธนยศ จิรานนทซึ่งเคยเปนศิลปน
ในวงแนวปอปแดนซสังกัดคายเพลงใหญที่ไดรับความนิยมในระดับหนึ่งมากอน ก็ไดหันมาออกอัลบั้ม
แนวอัลเทอรเนทีฟในชื่อชุด “เปนเหตุ” ในป พ.ศ.2538 โดยออกกับบริษัทบี เอ็ม จี (ประเทศไทย)
จํากัด โดยในขั้นตอนการทํางานบริษัท บี เอ็ม จี ใหออดี้ดูแลการผลิตดวยตนเองทั้งหมด งานชุดนี้
ของเขาประสบความสําเร็จเปนอยางมาก มีเพลง “คอย”ซึ่งเปนเพลงที่สรางชื่อเสียงใหกับออดี้มาก
ที่ สุ ด มี ย อดจํ า หน า ยเทปคาสเส็ ต จํ า นวน 120,000ชุ ด ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ยอดจํ า หน า ยที่ สู ง ในป นั้ น
นอกจากนี้การยอมผมสีทองของออดี้อันเปนภาพลักษณหนึ่งของเขาไดกอใหเกิดแฟชั่นในหมูเยาวชน
6

ตัวเลขประมาณดังกลาวมาจากขาวสารที่ผูวิจยั ไดรับเพราะชวงเวลาดังกลาวผูวิจยั ทํางานกับบริษัทไมลสโตน เร็ค
คอรด ซึ่งเปนบริษัทผลิตสื่อทั้งเพลง นิตยสารและรายการโทรทัศน
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ไทยที่นิยมเพลงอัลเทอรเนทีฟดวย ออดี้มีงานอัลบั้มกับบริษัทบีเอ็มจีอีก 1 ชุดในป พ.ศ.2540 ชุด
และมีงานรวมเพลงฮิตและเพลงที่เขาแตงใหกับละครชุด The Show must go on ออกมาในป พ.ศ.
2541 กอนที่ยายไปออกงานกับคายเพลงเปดใหม เฮาส อ็อฟ ฟน(House of Fun)ของวิลาสินี ปนยา
รชุน ผูบริหารที่แยกตัวออมาจากเบเกอรี่ เรคคอรค เพราะบริษัทบีเอ็มจี ปดแผนกเพลงไทยสากลลง
ในป พ.ศ. 2542 แตหลังจากทางเฮาส อ็อฟ ฟนตองปดตัวลงก็ไดโอนสัญญาของออดี้ใหกับบริษัทเท
โร เร็คคอรด ซึ่งเปนคายเทปเกิดใหมซึ่งเปนสวนหนึ่งของไทยทีวีสีชอง 3 ใน ป พ.ศ. 2540 หลังจากไร
สังกัดธนยศยังคงออกงานตนเองในนามคายอิสระและยังคงเลนดนตรีตามสถานบันเทิงตอนกลางคืน
จนถึงปจจุบัน เขานาจะเปนนักดนตรีที่มีชื่อเสียงคนเดียวจากยุคอัลเทอรเนทีฟเดียวที่เปลี่ยนจาก
ศิลปนประเภทสตูดิโอจากคายแลวกลายมาเปนนักรองอาชีพ
จากที่กลาวมาทั้งวงอัลเทอรเนทีฟไทยที่เกิดใหมกับคายเพลงเล็กและศิลปนแนวอื่นที่หัน
ทําเพลงอัลเทอรเนทีฟและผลิตงานในคายใหญ หากเราจะพิจารณาในหวงโซของมูลคา (circuit of
value)แล ว เราจะเห็ น ว า ยุ ค อั ล เทอร เ นที ฟ วงจรของมู ล ค า ในเชิ ง เศรษฐกิ จ อยู ภ ายใต ร ะบบ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมอยางชัดเจน แมแนวดนตรีจะเปนกระแสจากอังกฤษแตนั้นเปนการดึงเอา
ลักษณะหนึ่งของโลกาภิวัตนทางวัฒนธรรม (cultural globalization)มาสรางตลาดใหมในไทยซึ่ง
เป น ลั กษณะสํา คั ญ ของอุ ตสาหกรรมดนตรีไทย ไมตางจากกระแสดนตรีที่เปน ที่นิย มอื่น ๆในไทย
(Sawangchot 2007) เราอาจจะใหภาพของหวงโซมูลคาของการเกิดขึ้นของคายอิสระในกระแส
แนวดนตรีอัลเทอรเนทีฟในไทย นั่นเกิดขึ้นภายใตโครงสรางอุตสาหกรรมวัฒนธรรมแบบฟอรดิสซ
หากแตเปนหนวยการผลิตที่มีขนาดเล็กลงมา นอกจากนี้เราจะเห็นถึงการเชื่อมโยงการใชสื่อตางๆ
เพื่ อสร า งตลาดแบบมวลชนได ดัง นี้ คื อ เริ่มจากสื่อ กระจายเสีย งอย างรายการวิท ยุและโยงไปสู
อุตสาหกรรมดนตรีคือการผลิตเทปคาสเส็ต
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การเกิ ดขึ้ น วงดนตรี ส มั ครเลน จํานวนมากจะเปน ในลักษณะของผูบ ริโ ภคในฐานะผูผ ลิต
(consumer as producer)ที่ดูเหมือนเปนการสรางอํานาจใหกับผูบริโภค แตก็เปนที่นาสังเกตวา วง
ดนตรีอัลเอทรเนทีฟที่ตั้งขึ้นลวนใหมเปนวงประเภท “สตูดิโอแบนด” (studio band) คือตั้งวงเพื่อ
มุงหวังที่จะเซ็นสัญญากับบริษัท ไมวาจะเปนคายอิสระเล็กๆที่เกิดขึ้นใหม บริษัทคายเทปใหญทั้งของ
ไทยและของตางประเทศ แมวาดูเหมือนศิลปนจะมีโอกาสทํางานเพลงเองโดยเฉพาะการแตงเพลง
และการบันทึกเสียง แตกลไกอื่นๆภายใตโครงสรางของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมของ
ไทยยังถูกคายเพลงใหญควบคุมการใชสื่อ โดยเฉพาะสื่อกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศนที่เปนสื่อหลัก
ของการแพรกระจายผลงานของเพลงไทย หรื อแมกระทั่ งสื่อสิ่งพิมพที่ เหลาศิล ปน หนาใหมตอ ง
เดินทางไปเยี่ยมเพื่อใหชวยโปรโมทหลังมีงานใหมออกจําหนาย หรือที่เรียกกันวา “เยี่ยมแทนพิมพ”
ที่สําคัญนักดนตรีอัลเทอรเนทีฟไทยลวนถูกรวมไวในวาทกรรม “ศิลปน”เชนกัน
ดังนั้น โดยสรุปหากจะใหภาพของกลุมศิลปนที่ผลิตงานในยุคอัลเทอรเนทีฟของไทยแลว
พวกเขายังไม ไดมีโ อกาสสรางทางเลือกของการทํางานสรางสรรคดนตรีของพวกเขาอยางแทจริ ง
ภายใตโครงสรางของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมของไทย “ความมีอิสระ”ของการผลิต
งานของพวกเขาเปนเพียงมายาภาพของชวงที่รุงเรื่องของการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีของไทย
มากกวา
อยางไรก็ตามการเกิดขึ้นของกระแสนิยมอัลเทอรเนทีฟในยุคนั้น ไมใชเพียงแคเรื่องของการ
เล น ดนตรี เ ท า นั้ น หากแต ยั ง เกี่ ย วพั น ถึ ง เรื่ อ งของวั ฒ นธรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น นั้ น คื อ แฟชั่ น
นอกจากนี้อัล เทอรเ นทีฟยังชว งสรางรูป แบบของการใช ชีวิต การกอรูป ของกลุมเยาวชนที่มีกลุม
ทางอัตลักษณที่เรียกวา “เด็กอัลเทอร” หรือ “เด็กแนว” ที่ลวนแตกลาที่จะแสดงออกหนังสือพิมพ
ผูจัดการไดมีการทําสกูปเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัยรุนในยุคอัลเทอรเนทีฟ “กลาแตกตางทางเลือกของคน
รุนใหม” (ผูจัดการวีคเอนท ปที่ 2/2537) ซึ่งเปนปรากฏการณของการกอรูปของวัฒนธรรมยอยกลุม
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วัยรุน (youth subculture) ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตรรวมสมัยของไทย การหันมาเลนดนตรีและ
หาทางที่จะประกอบอาชีพโดยการเปนนักดนตรีจากเยาวชนที่สวนใหญเรียนจบมหาวิทยาลัยในสาขา
อื่นๆที่ไมเกี่ยวกับดนตรี ลวนเปนการปฏิเสธคานิยมของการสรางความมั่นคงในชีวิตที่สังคมไทยมักให
คุณคาของการทํางานในระบบการจางงาน (ทั้งงานราชการและเอกชน) การเปนนักดนตรีซึ่งไมถือวา
เปนอาชีพที่มั่นคงแตกลับกลายเปนเปาหมายของการทํางานอันอิสระของกลุมเยาวชนที่เรียนจบใน
ระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น กระแสอัลเทอรเนทีฟจึงไมใชแคเรื่องดนตรี หากแตยังมีความหมายในเชิง
สังคมวิทยากลุมของวัฒนธรรมวัยรุนและแนวทางการใชชีวิตของวัยรุนไทยในชวงตั้งแต ป พ.ศ. 2537
เปนตนมา
จะเห็นไดวากระแสของดนตรีแบบอัลเทอรเนทีฟในเมืองไทยไดลดความนิยมลงชวงประมาณ
ป พ.ศ. 2543 วงดนตรีทั้งในคายใหญและคายอิสระที่เคยมียอดขายเทปคาสเส็ตจํานวนหลายแสน
ตลับ กลับไมสามารถทํายอดขายไดเชนเดิม สงผลใหหลายวงไมมีการตอสัญญากับคายเทป วงโมเดิรน
ด็อก ก็ถูกโอนอยูกับบีเอซี เทโร เร็คคอรด (BEC Tero Record) หลังจากเทโรเขามาซื้อเบเกอรรี่ ซึ่ง
ประสบปญหาดานเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ (และก็หันมาตั้งบริษัทของตนเองหลังจากหมดสัญญา
กับเทโร) วงครับยุบวงไปหลังจากมีอัลบั้มไดเพียงชุดเดียว อยางไรก็ตามสมาชิกของวงยังคงทํางาน
เพลงโดยหันไปรับงานทําเพลงใหกับงานโฆษณา ในขณะบางคนตั้งบริษัทสมอลลรูมซึ่งรับทําเพลง
โฆษณาในระยะแรกและตอมาไดกลายเปนคายเพลงอินดี้ที่มีศิลปนในสังกัดจํานวนมาก ซึ่งการทํางาน
ในระบบ 2 ตลาดทําใหบริษัทสมอลลรูมยังคงดําเนินทํางานตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันโดยรับทําเพลง
โฆษณาและก็ผลิตผลงานใหกับวงการอินดี้ปอปในตลาดเพลงสมัยนิยมของไทยเปนจํานวนมาก
หากพิจารณาในโครงสรางของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมของไทย กระแสนิยม
ดนตรีอัลเทอรเนทีฟไทยก็มีชวงที่รุงเรื่องเพียงแคประมาณ 5 ป(นับหลังจากวงครับและวงโมเดิรน
ด็ อ ก ออกอั ล บั้ ม ใน ป พ.ศ.2537) วงจรภายใต อุต สาหกรรมทางวั ฒ นธรรมที่ มุง ผลิ ตสิ น ค าทาง
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วัฒนธรรม (cultural commodity) ในเชิงปริมาณซึ่งในชวงแรกไดรับการตอบรับจากยอดจําหนายที่
ดี แตเมื่อยอดจําหนายเทปในตลาดของศิลปนและวงดนตรีอัลเทอรเนทีฟไทยเริ่มไมสามารถทํายอด
ไดในระดับที่คุมตอการลงทุน ในแงของธุรกิจจากคายเทปก็ไมมีการตอสัญญาการผลิตงานกับวงเดิม
และไมเซ็นสัญญากับวงหนาใหม ดังนั้นสินคาเหลานี้จึงคอยๆ หายออกไปจากตลาดและไมถูกผลิต
เขามาเพิ่มอีก
แตหากวาเราพิจารณานอกบริบท“การผลิต”ของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรี จะเห็นวา
“วัฒนธรรมอัลเทอรเนทีฟ”ไมไดหายไปพรอมๆ กับแนวดนตรีและ/หรือวงดนตรี หากแตขึ้นอยูกับ
ปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน (everydaylife practice) ของวัฒนธรรมที่เรียกวา“วัฒนธรรมเด็กแนว”
ซึ่ ง แสวงหาพื้ น ที่ ข องการปฏิ บั ติ การในรูป แบบตา งๆ พร อ มกั บ พยายามประสานสร า งพื้ น ที่ ก าร
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเขากับพื้นที่ปฏิบัติการทางเศรษฐกิจในอีกรูปใหมๆ ผูวิจัยเห็นวาเปนสวน
สําคัญตอการสรางจุดทั้งเชื่อมตอ/ปะทะของการสรางพื้นที่ของกระแสโพสตร็อกที่เกิดตามมา ซึ่ง
ผูวิจัยจะกลาวถึงสวนตอไป
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บทที่ 5
โพสตร็อกและการสรางพื้นที่ใหมของเยาวชนในกรุงเทพฯ
จากการที่กระแสความนิยมของดนตรีแบบอัลเทอรเนทีฟไดลดความนิยมลง และไดสงผลตอ
ระบบอุตสาหกรรมการผลิตงานดนตรีของคายเพลงใหญหลาย บางคายกลับยุบแผนกนี้ไปเลย บาง
คายแยกบริษัทยอยที่ทําเฉพาะแนวนี้ แตความตองการที่จะผลิตงานสรางสรรคดนตรีในกลุมเยาวชน
กลับไมไดลดลงตามการสรางตลาดอันเปนชวงที่กระแสอัลเทอรเนทีฟลดความนิยมลง ดนตรีแนวอื่น
เชนแนวฮิป ฮอป (Hip Hop), ปอป ร็อค (Pop Rock) ก็ไดเขามาอยูในกระแสนิยมของผูฟงที่เปน
เยาวชน ราวตนทศวรรษที่ 2540 กระแสดนตรีอัลเทอรเนทีฟที่ถูกผลิตผานสื่อและอุตสาหกรรมได
คอยๆหายไป แตเยาวชนที่นิยมดนตรีแนวนี้หันไปสรางพื้นที่ทางวัฒนธรรมของตนเองขึ้นใหม ซึ่งเปน
แนวทางที่อยูนอกอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีของไทย

อินดี้กับการสรางพื้นที่ทางเลือกใหม
ในขณะที่ดนตรีร็อกแบบอัลเทอรเนทีฟเองก็ถูกแทนที่ดวยคําวา “อินดี้” ซึ่งแมจะทับศัพท
จากภาษาอังกฤษคําวา “Independent”แตก็เรียกยอๆกันวา “อินดี้”ซึ่งหากพิจารณาในเชิงสไตล
ดนตรีแลวไมไดแตกตางกับอัลเทอรเนทีฟ แตอินดี้มีความหมายถึงรูปแบบของชีวิตทางวัฒนธรรม
มากกวานิยามในสวนของดนตรี (Borthwick and Moy 2004, Hesmondhalgh 1999, Blauch
1997) สําหรับในไทยเปนที่นาสังเกตวาการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมแบบอินดี้ เปนการนําเอาดนตรีใน
แนวอัลเทอรเนทีฟที่เคยเปนดนตรีที่ไดรับความนิยมในหมูนักศึกษามาสรางพื้นที่ใหม ในชวงที่กระแส
ความนิยมในตลาดเพลงแนวอัลเทอรเนทีฟลดความนิยม เยาวชนกลุมหนึ่งไดยังคงนิยมเพลงแบบอัล
เทอรเนทีฟไดหันมาจัดปารตี้หรือจัดการแสดงดนตรีกันเอง ซึ่งถือวาเปนการริเริ่มการเปดพื้นที่ทาง
วัฒ นธรรมของกลุ มตนเองขึ้น มา และที่สําคัญเปนการสรางพื้นที่ที่อยูน อกระบบที่ถูกจัดการจาก
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อุตสาหกรรมดนตรีสมัยนิยมและสื่อสารมวลชน ในสวนตอไปนี้ผูวิจัยจะขอยกตัวอยางของการสราง
พื้นที่ทางวัฒนธรรมของดนตรีหลังยุคอัลเทอรเนทีฟ 2 กรณีคือ การเกิดขึ้นของเทศกาลดนตรีแฟต
เฟสติวัล (Fat Music Festival)และปารตี้ดูด สวีท (Dudesweet Party) เพื่อใหเห็นภาพของการ
สรางพื้นที่ดนตรีทางเลือกในอีกรูปแบบหนึ่งของกลุมเยาวชนและผูจัดการสื่อทางเลือก และในสวน
สุดทายจะกลาวถึงการเกิดขึ้นของโพสตร็อก
การเกิดขึ้นของเอฟ.เอ็ม98 คลิก เรดิโอ ใน ป พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนสถานีวิทยุที่เปดเพลงวัยรุน
โดยเปดโอกาสใหวงดนตรีที่ไมสังกัดคายใดๆไดสงผลงานมาใหทางสถานีเปด นับวาเปนเปดพื้นที่ครั้ง
สําคัญใหกับเยาวชนที่สนใจจะสรางสรรคงานดนตรีของตนเอง มีวงดนตรีวัยรุน(สวนใหญเปนวง
สมัครเลนที่รวมกันจากนักศึกษาสงงานเพลงของตนเองมาเปดในรายการดังกลาว นอกจากนี้ในป
พ.ศ.2544 ทางคลิก เรดิโอ ไดออกอากาศและริเริ่มจัดเทศกาลดนตรีเทศกาลดนตรีแฟตเฟสติวัล
(หรือที่เรียกกันสั้นๆ วา "แฟตเฟส") ซึ่งถือวาในป พ.ศ.2544 เปนปแหงการชวยปลดแอกแนวอัล
เทอรเนทีฟไทย ออกจากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีจากระบบคายเพลง และยังกอใหเกิดกระแส
อินดี้
จากการที่คลิกเอฟ เอ็ม 98 คลิกเรดิโอเปนรายการวิทยุ ที่เปดโอกาสใหกับศิลปนหนาใหมที่
ไมไดสังกัดคายสงผลงานมาใหเปดทางรายการ ดังนั้น รายการจึงเปนเสมือนพื้นที่ใหกับนักดนตรีรุน
ใหมจํานวนมากที่สรางสรรคผลงานเองแตไมมีที่เผยแพรงาน งานเทศกาลดนตรีแฟตเฟสติวัลเปนการ
สรางพื้นที่ใหกับวงดนตรีแบบไดมีโอกาสเลนตอหนาแฟนเพลง ซึ่งเปรียบเสมือนการสรางวัฒนธรรม
ใหวงรุน ใหมของการเปนแสดงสดไมใชเปนสตูดิโอแบนอีกตอไป การเกิดขึ้นของแฟตยังเปนการ
โตตอบของระบบผูกขาดของระบบโครงสรางสื่อกระจายเสียงวิทยุของไทย ที่รายการวิทยุในไทย
มักจะมีสัญญากับทางสถานีเพียงปตอป ทางยุทธนาและทีมงานของคลิก เรดิโอจึงเห็นวาควรจะสราง
พื้นที่อื่นเพื่อเปนความมั่นคงทั้งในแงของการดําเนินงานและในแงธุรกิจที่งานเทศกาลดนตรีแฟตเรดิโอ
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จึงถือกํ าเนิ ดขึ้ น อาจกล าวไดว า การเกิดของแฟต เรดิโ อและแฟต เฟสติวัลคือกระบวนการสราง
วัฒนธรรมทางเลือก(alternative culture)ในอีกรูปแบบหนึ่ง
แฟตเฟสครั้งแรกเริ่มจากงานเล็กๆ ในอาคารโรงงานยาสูบเกา บนถนนเจริญกรุงในป พ.ศ.
2544 ที่ประสบความสําเร็จอยางมาก จนมีการจัดในปตอมายายไปจัดในสถานที่ที่ใหญขึ้นที่หางอิมพี
เรียลลาดพราว (พ.ศ. 2545) และโยกยายไปตามสถานที่ตางๆ เชนสวนสยาม (พ.ศ. 2546) สนามมา
นางเลิ้ง (พ.ศ. 2547) แดนเนรมิตเกา (พ.ศ. 2548) และ 5ปหลังสุดที่เอาชาแลนเจอรฮอลล เมืองทอง
ธานีและริมทะสาบยานเมืองทองธานี (ระหวางป พ.ศ.2549-2553) นอกจากนี้ยังไดมีการจัดเทศกาล
ยอยๆตามหัวเมืองใหญตามภาคตางๆเชน ที่เชียงใหม และขอนแกนซึ่งมีเริ่ม"ความเปนวัฒนธรรม
เมือง" ไมตางจากกรุงเทพฯ เทศกาลดังกลาวยุกติลงใน ป พ.ศ. 2555 หลังจากจัดมาได 12 ครั้ง สวน
รายการคลิก เรดิโอก็ไดยุติการออกอากาศทางสถานที่วิทยุ ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยใน
ปจจุบันเปลี่ยนไปแคท เรดิโอ (Cat Radio) และออกอากาศทางอินเตอรเน็ตเทานั้น
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในแงของเศรษฐกิจการเมืองของสื่อและอุตสาหกรรมดนตรีสมัย
นิยมของไทย รวมทั้งการเมืองทางวัฒนธรรมของวัยรุนไทย ตลอดระยะเวลา 12 ปของทั้งรายการ
วิทยุและเทศกาลแฟตเฟสติวัลไดสะทอนภาพใหเห็นถึง การเติบโตอุตสาหกรรมดนตรีและวัฒนธรรม
แบบอินดี้ของไทย ที่มีการผลิตผลงานเพลงไทยใหกับเยาวชนอีกรุนหนึ่งที่เติบโตมากับยุคเพลงยุค
หลังอัลเทอรเนทีฟในแบบของโมเดิรน ด็อก และวงอื่นๆในยุคเดียวกันนอกจากนี้ในเทศกาลแฟตซึ่ง
ไมใชแคเทศกาลดนตรี แตเปนที่รวมของสินคาสรางสรรคจํานวนมาก ไมวาจะเปนหนังสือทํามือ
โปสการด แฟชั่นของตกแตง ฯลฯ ที่ลวนแลวแตเปนงานที่ผลิตโดยเยาวชนซึ่งสวนใหญกําลังศึกษาอยู
ในมหาวิทยาลัย
แฟตเฟสติวัลจึงเปนพื้นที่อิสระของการแสดงออกของความคิดริเริ่มสรางสรรคผานการผลิต
ผลิตภัณฑในรูปแบบทางวัฒนธรรม (cultural form)ในลักษณะตางๆ ดังนั้นแนวทางอินดี้ของไทยซึ่ง
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เกิดมาในยุคหลังกระแสอัลเทอรเนทีฟ จึงมีความหมายกวางกวานิยามเรื่องดนตรีและไดกลายเปน
ส ว นหนึ่ ง ของการผลิ ตและการบริโ ภควั ตถุ รวมทั้ง ในเรื่อ งของ รสนิ ย ม ไลฟส ไตล บนพื้น ที่ ทาง
วัฒนธรรมที่ถูกสรางขึ้นใหม โดยที่เราไมตองอางอิงวานี้คืออิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกอีกตอไป
ส ว นในแง เ ศรษฐกิ จ เราไม อ าจคํ า นวณได ถึ ง มู ล ค า ของการขายงานในงานแฟตเฟส เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมดนตรีอินดี้ รวมทั้งสินคาอื่นๆ ที่วางขายในงานกวาครึ่งเปน SML แบบ "Smallest, Not
Medium, Industry" ผูผลิตซึ่งเปนวัยรุนสวนใหญก็คือผูบริโภคดวยเชนกัน ความสําคัญของสินคา
อาจไม ได อยู ในปริ มาณการขาย หากอยูที่การใชความคิดสรางสรรคและการผลิตของผูผ ลิตงาน
นั่นๆ สินคาอินดี้จึงกลับมีมูลคาในฐานะของ สิ่งของ"มากกวา "สินคา"เพื่อการบริโภค
นอกจากแฟต เฟสติวัล ซึ่งเปนเทศกาลที่จัดเพียงแคปละครั้ง ซึ่งไมเพียงพอตอการสราง
พื้นที่ใหกับวัฒนธรรมของกลุมวัยรุน ความตองการที่จะสรางพื้นที่ทางวัฒนธรรมใหกับตนเองก็ถือวา
เปนสวนสําคัญที่เปนผลตอเนื่องจากผลของกระแสในวัฒนธรรมแบบเด็กแนวในยุคอัลเทอรเนทีฟ
อาจจะกลาวไดวากลุมเยาวชนตองการสรางความอิสระในการจัดการตนเองผานกิจกรรมทางดาน
วัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมดนตรีเปนกิจกรรมที่จัดไดงายสุด ในที่นี้ผูวิจัยจะขอกลาวถึงกิจกรรมที่
ริเริ่มจัดโดยกลุมนักศึกษาที่เรียนดานศิลปะกลุมหนึ่งเพื่อใหเห็นภาพของการสรางพื้นที่ของวัฒนธรรม
อินดี้ นักศึกษากลุมนี้ยังคงนิยมเพลงแนวอัลเทอรเนทีฟที่ไดลดความนิยมลงไป พวกเขาไดหันมาจัด
ปารตี้ที่เรียกวา “Dude Sweet” ดวยสาเหตุวาเบื่อเพลงที่นิยมเปดในผับในขณะนั้น และไมสามารถ
หาเพลงในสไตลอังกฤษในแบบที่ตนเองชื่นชอบไดในรายการวิทยุ (นิตยสาร Mar สิงหาคม 2547:
140)
งานปารตี้แรกของ Dude Sweet เริ่มจากกลุมเพื่อนนักศึกษาศิลปะจาก ศิลปากร, จุฬาฯ
และมศว.ประสานมิตรจัดขึ้นเปนครั้งแรกที่รานอาหารรางบนถนนขาวสาร สาเหตุที่จัดเพราะชวงป
พ.ศ.2546 เปนปที่คลับบารตางๆ เลิกเปดเพลงอัลเทอรเนทีฟ และ อินดี้ร็อค แลว เปลี่ยนไปเปด
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เพลงปอป, ฮิปฮอป ตามกระแสนิยมทางกลุมจึงคิดวาจัดปารตี้เปดดนตรีตามแนวอัลเทอรเนทีฟที่พวก
เขาชอบดีกวา ปารตี้แรกของ Dudesweet เริ่มดวยการลงขันกันเชาเครื่องเสียง และเปดเพลงจาก
เทปคลาสเซ็ตที่ใครชอบวงไหนก็เอามาเปดกัน สําหรับการโปรโมทปารตี้คือโปสเตอรสกรีนเองเพื่อ
ความประหยัด และการกระจายตัวกันไปแจกใบปลิวซีร็อกซ ปารตี้ครั้งแรกมีคนประมาณ 80 คน
เพลงสุ ด ท า ยที่ เ ป ด ในงานปาร ตี้ วั น แรกและมั ก ใช เ ป น เพลงประจํ า ปาร ตี้ คื อ เพลง Motorcycle
Emptiness ของวงเมนิช สตรีท พีเชอร วงดนตรีที่กลายเปนสัญลักษณของยุคอัลเทอรไทย (ซึ่งถือวา
เปนวงอัลเทอรเนทีฟที่มีชื่อเสียงมาจากการโปรโมทจากรายการวิทยุของวาสนา วีระชาติพลีและเปน
วงดนตรีวงแรกที่เขามาเปดการแสดงในไทยดังที่ไดกลาวไปแลว) ปารตี้ที่ริเริ่มโดยนักศึกษาไดพัฒนา
จากปารตี้ดนตรี (ที่ตอนนั้นคิดกันจะจัดแคครั้งเดียวเลิก) ไปสูกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ใชความรูความสามารถทางศิลปะของกลุมนักศิลปะเชนการทําแผนปด การจัดแสงสีและการมองเห็น
(Visual) บนเวทีสวนสถานที่การจัดงานปารตี้ไดที่ตางๆเชนผับ ภาพยนตร ศูนยการคาฯลฯ โดยมี
แนวคิดหลัก (Theme) ของการจัดในแตละครั้งขึ้นอยูความสนุกและความชอบเฉพาะกลุมเปนที่ตั้ง
แตในระยะหลังมีกลุมสปอนเซอรจากสินคาที่มีกลุมเปาหมายเปนเยาวชนเขามาสนับสนุนงานนับถึง
ปจจุบันป พ.ศ. 2556 ปารตี้ไดจัดมาครบ 10 ปโดยจัดตามโอกาสที่เหมาะสม และปารตี้นี้นับวาเปน
งานที่ไดรับการสนับสนุนจากสปอนเซอรจํานวนมาก ไมวาจะเปนสถาบันทางวัฒนธรรมอยางเชนบริท
ติส เคานซิล และเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทตางๆที่เปนที่นิยมของกลุมวัยรุน
นอกจากปารตี้ Dudesweet แลวก็ยังมีอื่นๆที่จัดโดยกลุมวัยรุนและเพื่อกลุมแฟนวัยรุน
เชนกัน สวนใหญจะเปนการจัดการแสดงดนตรีสดที่เรียกวา “Live Show” ก็มีการริเริ่มจัดเปน
ระยะๆ งานแรกที่ไดรับความนิยมก็คืองาน Mind the Gap ซึ่งผูจัดเปนชาวตางชาติที่อยูในไทยและ
เอารูปแบบการจัดงานแสดงดนตรีมาจากตางประเทศ โดยที่จะเขาไปขอจัดงานแสดงในผับและใหวง
ดนตรีอินดี้ร็อกเยาวชนรุนใหมๆไดเขามาแสดงโดยไมมีคาตอบแทนใหหรือมีแตก็นอยมาก สวนผับนั้น
ก็จะไดลูกคาที่จะมาซื้ออาหารและเครื่องเดิมในราน อาจจะมีคาใชจายที่ผูจัดจายใหจํานวนหนึ่ง ราน
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ที่นิยมไปจัดสวนใหญจะเปนรานที่มีความจุพอประมาณและมีเวทีที่สามารถจัดการแสดงได ที่นิยมกัน
คื อ วั ฒ นธรรมคลั บ (Club

Culture)

แถวแยกพญาไทและลั ล ล า บาร ย านใกล ศ าลาว า การ

กรุงเทพมหานคร รานทั้งสองเปนผับและรานอาหารซึ่งมีลูกคาเปนกลุมเยาวชนอยูแลว ดังนั้นจึงถือ
วาเหมาะกับการเปนสถานที่การแสดงดนตรีแนวอินดี้ร็อกเชนเดียวกับเทศกาลดนตรีแฟตเฟสการจัด
งานของ Mind the Gap ชวยเปด “พื้นที่”ของการสรางสรรคดนตรีในรูปแบบของการแสดงสด (live
show) ซึ่งไมถูกผูกติดกับอุตสาหกรรมดนตรี เนื่องจากวงดนตรีที่มาเลนในงานไมไดเซ็นสัญญากับ
คายเพลง โดยสวนใหญเปนวงหนาใหมและเปนวงสมัครเลน โดยหากทางวงมีงานอัดเสียง Mind the
Gap ยังชวยสงเสริมในแงของการผลิตและการขายดวยการทําแผนซีดีรวมงานเพลงของวงหลายวง
หรือที่เรียกวาแผน Compilation
อยางไรก็ตามพื้นที่ของการแสดงออกทางดานดนตรีคอนขางมีจํากัด แมวาการเกิดขึ้นของ
แฟต เรดิโอ ปารตี้ดูดสวีท และมายด เดอะ แก็ป จะเปนการแสวงหาพื้นที่ใหมๆ ซึ่งเปนพื้นที่เหลานั้น
จะอยูนอกกระแสของอุตสาหกรรมดนตรี และยังเปนสวนกระตุนใหเกิดวัฒนธรรมอินดี้ที่ทําใหวัยรุน
ริเริ่มสรางพื้นที่ทางวัฒนธรรมของตนเอง ในชวงที่พื้นที่ทางการเมืองและสังคมเปดกวางมากขึ้นหลังป
พ.ศ. 2548 หลังจากที่พรรคไทยรักไทยไดชนะการเลือกตั้งและมีการจัดรัฐบาลโดยมีทักษิณ ชินวัตร
เปนนายกรัฐมนตรี ชวงนั้นก็ยิ่งทําใหเกิดพื้นที่วัฒนธรรมของการดื่มและความบันเทิงที่เจาะกลุม
วัยรุนเปนจํานวนมาก จนทําใหนายปุระชัย เปยมสมบูรณที่เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใน
สมั ย รั ฐ บาลของทั ก ษิ ณ 1 ได ป ระกาศให มี ก ารกํ าหนดเวลาเป ด-ป ด สถานบัน เทิง ตลอดจนการ
ตรวจจับยาเสพติดในแหลงบันเทิงกลางคืนหรือที่เรียกวาเปน “ยุคตรวจฉี่” เราจะเห็นวาสถานบันเทิง
ที่เปนแหลงเที่ยวของเยาวชนที่เกิดขึ้นมากมายในชวงนั้นไมใชสถานที่จะไปเสพดนตรี สวนใหญเปน
ผั บ หรื อร า นอาหารที่ ข ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอลแ ละอาหาร แตมี ว งดนตรีเ ลน ประกอบเพื่อ สรา ง
บรรยากาศ ดวยสภาพดังที่กลาวมานี้ทําใหนักดนตรีและผูสรางสรรคงานกลุมหนึ่งที่ไมใครจะชื่นชม
วิ ถี ก ารดั ง กล า ว จึ ง ริ เ ริ่ ม การแสวงหาพื้ น ที่ ก ารสร า งสรรค แ ละการแสดงดนตรี ใ หม ๆ ซึ่ ง อยู น อก
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อุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีและวางตัวหางจากปารตี้และผับแบบสถานบันเทิง นั้นคือการกอกําเนิด
ขึ้นกระแสโพสตร็อกในวัฒนธรรมอินดี้ของไทยซึ่งผูวิจัยจะกลาวอยางละเอียดในบทตอไป
เราจะเห็นวาการที่ดนตรีแบบอัลเทอรเนทีฟตกต่ําลงหลังจาก ถูกทําใหกลายเปนสถาบันผาน
กลไกของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของดนตรีสมัยนิยมในไทยแบบเดิม กลุมคนที่นิยมไดแสวงหาพื้นที่
ใหมนอกระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรม แมวาการเกิดขึ้นของกระแสปารตี้ Dude Sweet กับการ
แสดงสดของ Mind the Gap และการจัดเฟตแฟสของคลิกเรดิโอดังที่กลาวมาจะเปนการเปดพื้นที่
ใหม แตเยาวชนอีกกลุมหนึ่งก็แสวงหาการแสดงออกทางดนตรีของตนเองในอีกรูปแบบ พรอมกับ
สรางพื้นที่ใหกับวัฒนธรรมทางเลือกในอีกรูปแบบหนึ่งเชนกัน ซึ่งถือวาเปนจุดกําเนิดเชื่อมตอที่ทําให
เกิดกระแสโพสตร็อกที่เกิดตาม แสวงหาพื้นที่ใหมที่ปะทะประสานกับงานทางดานศิลปะ พรอมๆการ
ตอรองพื้นที่ทางการตลาดขึ้นมาใหม

กระแสไทยโพสตร็อก:การประสานกันของพื้นที่ทางดนตรีและศิลปะ
แมไมอาจกําหนดไดวาปไหนเปนปที่กระแสโพสต็ร็อกเกิดขึ้นในไทย แตโคอิชิ ซิมิสึ (Koichi
Shimizu) ชาวญี่ปุนเจาของโปรเจ็คตโซออน ดายน ฟาวเวอรบอกวาในราวป พ.ศ.2546 เขามีสวน
รวมงานกับวงนักศึกษาของไทยที่สนใจดนตรีแบบโพสตร็อก (สัมภาษณโคอิชิ 2556) อาจกลาวไดวา
ชวงราวป พ.ศ. 2545-2547 เกิดกระแสดนตรีแบบใหมที่เราอาจใชคําเรียกวา “กระแสโพสตร็อก”
เริ่มเปนที่รูจักกันในกลุมนักฟงเพลงที่สวนใหญเปนนักศึกษา
ที่จริงคําวา “โพสตร็อก”(Post-rock) ถูกนิยามโดยนักวิจารณและนักเขียนคอลัมนดนตรีชาว
อังกฤษไซมอน เรยโนลด (Simon Reynolds) ที่เขียนวิจารณงานอัลบั้ม Hex ของบารค ไซโคซิสที่
ออกวางจําหนายในเดือนมีนาคม 1994 เรยโนลดไดกลาวถึงงานในชุดนี้ที่มีการใชเทคโนโลยีการ
สังเคราะหเสียงประกอบการเลนดนตรีร็อกหรือแนวร็อกทดลองซึ่งเขาเห็นวาเปนแนวทางใหม และไม
อาจจัดในความหมายประเภทความหมายดนตรี( musical genre) ในแบบเดิมได คําวา “โพสต-
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ร็อก”ที่เรยโนลดใชจึงเปนกระแสดนตรีที่ไมจํากัดแนว (Reynolds 2004: 221-223) อยางไรก็ดี
ดนตรีในกระแสโพสตร็อกยังคงมีมีโครงสรางของดนตรีร็อกอยูมาก มีการใชกีตารไฟฟาเปนเครื่อง
ดนตรีหลักในการบรรเลงเพลง แตโพสตร็อกก็ไมไดถูกจัดวาเปนประเภทยอย(sub-genre)ของดนตรี
ร็อก( เชนดนตรีในยุค ป ค.ศ.1970 ที่เกิด Classic Rock, Progressive Rock) เจมส เอ. ฮอดกคินสัน
( James A. Hodgkinson) เห็นวาโพสตร็อกไมไดเกิดจากกระแสของวัฒนธรรมยอยกลุมวัยรุน แบบ
เดียวกับที่เคยเกิดในอังกฤษเชนเดียวกับกระแสพั๊งค (ในยุคกลาง 1970 ที่วัยรุนอังกฤษที่จํานวนหนึ่ง
จบการศึกษาดานศิลปะหันมาจับกีตาร และตั้งวงดนตรีดวยการเลนเพลงที่แตงเองดวยทักษะดนตรีที่
มีไมมากนัก) ที่ดนตรีของพวกพั๊งคนั้นตานกระแสร็อกสตารหรือวัฒนธรรมบริโภคในดนตรีร็อก
ที่สําคัญในโลกตะวันตกดนตรีโพสตร็อกไมไดตอตานวัฒนธรรมร็อก เพียงแยกชัดเจนจาก
แนวร็อกอื่นๆ บนฐานของของการเกิดเทคโนลี่การผลิตเพลงและการสื่อสารในยุคขอมูลสาร ที่จริง
โดยรวมงานเหลาศิลปนโพสตร็อกยังคงเปนแนวดนตรีที่ใชกีตารเปนหลัก อาจจะผสมกับเครื่องดนตรี
แบบอิเลคโทรนิคหรือเทคโนโลยีดานโปรแกรมดนตีอื่นๆ บางคนเห็นวาดนตรีแบบโพสตร็อกคือการ
ฟนฟูดนตรีร็อกขึ้นมาใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยนักดนตรีที่เติบโตยุคเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร ที่สําคัญ
ฮอกคินสันเห็นวาหลังจากนั้นในยุคปลาย 1990 ถึงตน 2000 มีวงดนตรีในสไตลแบบโพสตร็อกก็เกิด
ขึ้นมาจํานวนมากทั้งในอังกฤษ ยุโรปและเอเชีย เชนวงดนตรีแนวแจ็ซร็อกทดลองอยาง Tortoise วง
โพสตร็อกที่เนนเพลงบรรเลงดวยกีตารอยาง ม็อกไกว (Mogwai) จากสก็อตแลนดวงดนตรีสไตลโพสต
ร็อกจากญี่ปุนอยางโตเอะ (Toe) และโมโน (Mono) วงอัฟฟาเซีย (Aphasia)จากไตหวัน วงออบเซอร
วาตอรี (Observatory)จากสิงคโปร ไดกลายเปนวงที่ไดรับความนิยมไปทั่วสังเกตจากวงดนตรีโพสตรอกที่ไดรับความนิยมกระจายไปตามภูมิภาค เปนที่นาสังเกตวาวงดนตรีโพสตร็อกที่ไดรับความนิยม
สวนใหญเกิดไปตามภูมิภาคของโลก ฮอดกคินสันเห็นวา การเกิดขึ้นของโพสตร็อกเปนปรากฏการณ
ของการเกิดกระแสดนตรีที่สรางความเชื่อมโยงแวดวงในระดับโลกไดอยางรวดเร็ว โดยไมไดผาน
ศูนยกลางที่ครอบงําสื่อและวัฒนธรรมอยางอังกฤษหรืออเมริกา (Hodgkin 2004: 222)
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ประเด็นสําคัญของโลกาภิวัตนแบบทางเลือกที่ชว ยใหการเกิดโพสตร็อกที่กระจายไปทั่ว
ภูมิภาคในโลกก็คือ การแสวงหาแนวทางดนตรีใหมที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของนักดนตรีและ
ความตองการที่จะผลิตผลงาน มีพื้นที่ในการเผยแพรงานและการแสดงอยางมีอิสระของตนเอง ดวย
อุดมการณของการสรางสรรคผลงานแบบ “Do It Yourself” ( DIY) หรือ “คิดเอง ทําเอง ขายเอง”
ซึ่งในยุคป 2000 กระบวนการทั้งการผลิต การสื่อสารและการแพรกระจายงานทําไดงายขึ้นจากการ
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต โดยเฉพาะกับประเทศกําลังพัฒนา เบนซ ลูวาซศึกษาถึง
วัฒนธรรมแบบ “คิดเอง ทําเอง”ของวัยรุนอินโดนีเซียในเมืองบันดุง เขาพบวาที่กลุมเยาวชนในบัน
ดุงไดใชโอกาสนี้ในการพัฒนาสินคาทางวัฒนธรรมของตนเองไดในแบบมาตรฐานเดียวกับสินคาใน
ประเทศที่พัฒนาแลว โดยกิจกรรมของการผลิตสินคาทางวัฒนธรรม ไมวาจะเปนแฟชั่น ดนตรีงาน
ศิลปะ การออกแบบ ตางๆเหลานี้เกิดขึ้นจากการับวัฒนธรรมดนตรีและอุดมการณแบบ DIY ที่เกิดขึ้น
ในยุคปลาย 1990 หลังการหมดอํานาจลงของรัฐบาลเผด็จการซูฮารโตที่ครองอํานาจในอินโดนีเวีย
มากกวา 30 ป (Luvvass 2013: 56-60)
สําหรับในไทยกระแสดนตรีที่เรียกวายุคของโพสตร็อก แมวาไมอาจบงชี้ไดแนนอนวากระแส
โฟสตร็อกเขามาในไทยเมื่อไร แตดังที่ผูวิจัยไดกลาวไวแลววาโคอิชิ ชิซูมิ (Koichi Sizhumi) โปรดิว
เซอรและเจาของคายโซออน ดายฟาวเวอรก็ไดกลาววา ชวงราวปพ.ศ. 2546 เขาไดมาเกี่ยวของกับ
แวดวงดนตรีแนวโพสร็อกในไทย (สัมภาษณ โคโอชิ 2556) ซึ่งเปนชวงหลังจากกระแสนิยมอัลเทอรเน
ทีฟหมดความนิยมไปแลวตั้งแตป พ.ศ. 2544 ปรากฏการณของกระแสดนตรีแบบโพสตร็อกจึงเปน
การเริ่มแสวงหาพื้นที่ทางวัฒนธรรมใหมของเยาวชนในกรุงเทพฯ ซึ่งอาจประมาณไดวาในชวงกอนป
ดังกลาวนาจะเริ่มมีวงดนตรีของกลุมนักศึกษาไทยที่เลนเพลงในแนวโพสตร็อก และบางครั้งนักดนตรี
ชาวไทยจํานวนหนึ่งไมนิยมใชเทาไร เพราะเห็นวาความหมายคอนขางคลุมเครือ แตก็ดวยความหายที่
คลุมเครือนี้เอง ที่เปดโอกาสใหนักดนตรีแสดงความสามารถทางดนตรีโดยไมตองยึดติดกับสไตลหรือ
ประเภทดนตรีแบบใดแบบหนึ่ง
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สําหรับวงดนตรีที่ถือวา พอกลาวไดวารับอิทธิพลดนตรีแบบโพสตร็อกวงแรกก็คือวงกูส ส
(Goose)

ซึ่ งเป น วงดนตรี ที่เ กิ ดจากการรวมกลุมของนักศึกษาจากหลายสถาบัน ที่ศึกษาอยูใน

กรุงเทพฯ เชนมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตบางมด วง
กูส ส เ ริ่ มเลน ดนตรี ในสไตล แบบโพสตร็อกในงานแสดงตามมหาวิทยาลัย และทํามิว สิค วิดีโ อนํา
เผยแพรงานในเฉพาะเว็ป MySpace และ Youtube ซึ่งชวยใหทางวงเปนที่รูจักในกลุมนักฟงเพลงใน
เมืองไทยโดยเฉพาะนักศึกษา
แตที่นาสนใจและถือวาเปนชวยสรางพื้นที่ใหกับงานของวงในของกระแสโพสตร็อกไทยเปน
อยางมาก กลับเปน“การแสดงสด”ไมใชงานผลงานจากการบันทึกเสียง และ “การแสดงสด”นี้ถือวา
เป น จุ ดที่ สํ า คั ญ ที่ ทํา ให ยุ คของโพสตร็อกตางออกไปจากยุคอัล เนทีฟเพราะจุดเริ่ม เติมไมไดเริมที่
อุตสาหกรรมการบันทึกเสียง( record industry) ที่มีอัลบั้มสตูดิโอกอนแลวถึงจะมีการแสดงสด
สําหรับในกระแสโพสตร็อกในชวงนั้นสวนใหญพวกวงดนตรีจะหาโอกาสเลนในงานที่จัดโดยนักศึกษา
ตามมหาวิ ทยาลั ย ต า งๆ เช น งาน Art

Mon

ที่จัดโดยนักศึกษาคณะศิล ปกรรมศาสตร ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร ลาดกระบัง งาน Gift ที่จัดโดยนักศึกษาคณะ
มัณฑณศิล ป ของมหาวิ ทยาลั ยศิ ล ปากรและงาน Visual and Sound ที่จัดโดยนักศึกษา
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจาคุณทหารบางมด แมนั่นยังคงเปนงานกิจกรรมของกลุม
นักศึกษาซึ่งยังอยูในกลุมแคบๆและเปนงานแสดงรวมกับวงดนตรีร็อกในสไตลอื่นๆ แตก็ถือวาเปนการ
กําเนิดของกระแสแบบโพสตร็อกกับวัฒนธรรมเยาวชนในไทย
ที่สําคัญโพสตร็อกไดยักยายพื้นที่ทางดนตรี(แบบร็อก)ไปประสานกับพื้นที่ทางศิลปะซึ่งไมเคย
มีมากอนในกระแสดนตรีวัยรุนประเทศไทย และยังเปนการแสวงหาพื้นที่ทางเลือกแบบใหมของ
วัฒนธรรมอินดี้ที่กอตัวมาไดระยะหนึ่งในไทยเชนกัน การแสดงดนตรีที่จัดวาเปนงานโพสตร็อกครั้ง
แรกๆในไทยจัดขึ้นที่About Café/About Studio บริเวณวงเวียน 22 กรกฎาคม และที่ No space
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ยานซอยทองหลอ ถนนสุขุมวิท (กอนที่จะยายไปอยูยานถนนอารซีเอ) ซึ่งถือวาเปนจุดเปลี่ยนสําคัญ
ของพื้นที่ทางวัฒนธรรมดนตรีของเยาวชนในกรุงเทพฯ เมื่อดนตรีมาพบกับศิลปะรวมสมัยและทําให
โพสตร็อกไทยและดนตรีทดลองถือกําเนิดขึ้น
การแสดงในสถานที่ จั ดงานศิล ปะหรืออารตแกลอรี่ ซึ่งถือวาเปน พื้นที่ส ถานะที่คนทั่ว ไป
สามารถเขาชมได สถานที่ที่เราตองกลาวถึงก็คือ About Café/About Studio ถนนไมตรีจิต ยานวง
เวียน 22 ซึ่งเปนสถานที่แสดงงานศิลปะโดยมีเกลามาศ ยิบอินซอย ภัณฑารักษและนักกิจกรรม
ศิลปะรุนใหมเปนเจาของ โดยที่นี้จะมีการแสดงงานศิลปะรวมสมัยและมีการจัดกิจกรรมดานศิลปะ
และดนตรี เปนระยะ อยางเชน เชน ฟรี แจ็ซ(Free Jazz) หรือฮิป ฮอป (Hip Hop) และที่ อะเบาต
คาเฟ อะเบาต สตูดิโอ นี้เองที่ไดเปดโอกาสใหนักดนตรีของกลุม โซออน ดาย ฟาวเวอรไดขึ้นเลนเปน
ครั้งแรกใน ป พ.ศ. 2547 ซึ่ง อีกสถานที่หนึ่งที่มีความสําคัญในการแสดงดนตรีของกระแสโพสตร็อก
ในยุคแรกๆ ก็คือการ No Space สถานที่แสดงงานศิลปะอีกแหงหนึ่งยานทองหลอที่เริ่มจัดกิจกรรม
ศิลปะและดนตรีในชวงป พ.ศ. 2551 มีนักรองของวง Red Twenty วงในสังกัดของแพนดา เรค
คอรดเปนเจาของ
อาจกลาวไดวา About Café/About Studio และ No Space จัดวาเปนการสรางพื้นที่
รวมกันระหวางดนตรีและศิลปะรวมสมัยที่สําคัญ รวมถึงเปนพื้นที่ทางวัฒนธรรมสําหรับการสังสรรค
เยาวชนและเสพงานวัฒนธรรมในรูปแบบใหมไมใชตามผับหรือรานอาหารเชนเดิม แมวางานแสดง
ดนตรีสวนใหญที่จัดขึ้นจึงมันจะเปนสวนหนึ่งในงานที่จัดขึ้นเฉพาะ หรือเปนงานที่จัดขึ้นเพื่อเปนสวน
หนึ่งของกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆดวย แตก็ถือไดวาเปนสถานที่ทั้งสองเปนพื้นที่การใหกําเนิด
โพสตร็อกไทยในกระแสของศิลปะและวัฒนธรรมรวมสมัยของไทยตอสาธารณะชนเปนครั้งแรก
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กระแสโพสตร็อกและการสรางพื้นที่วัฒนธรรมทางเลือกใหม
จากที่กลาวเบื้องตนถึงการเกิดขึ้นของกระแสโพสตร็อก เราจะเห็นไดวาการเกิดขึ้นของโพสต
ร็อกในไทยแตกตางไปจากยุคอัลเทอรเนทีฟทั้งในแงของการผลิต การเผยแพร และในแงของการสราง
พื้นที่ทางวัฒนธรรม แมวาจะเหมือนกันในสวนที่นักดนตรีสวนใหญและผูฟงเปนเยาวชนที่กําลังศึกษา
อยูในมหาวิทยาลัย(ในกรุงเทพฯเปนหลักแตไมใชทั้งหมด) อยางไรก็ตามนับจากป พ.ศ.2546 จนถึง
ปจจุบันโพสตร็อกไทยไดสรางฐานของการสรางสรรคและหวงโซของมูลคาอยางไรบาง? จากแนวคิด
ของเรยมอนด วิเลี่ยมที่เราจําเปนตองเขาใจวัฒนธรรมสมัยใหมในประเด็นของการผลิตวัฒนธรรม
และปฏิ บั ติการทางวั ฒ นธรรมทั้ งในแงของตั ว สิน คา ผูส รางสรรคและสถาบัน ทางสังคมของการ
สรางสรรค( Williams 1995:95) ในสวนตอไปผูวิจัยจะอธิบายเพิ่มเติมจากตัวอยางจาก 2 กรณีศึกษา
คือ โซออนดาย ฟาวเวอร (SO: ON Dry Flower) และ แพนดา เร็คคอรด (Panda Record)
กรณีศึกษา โซออน ดาย ฟาวเวอร (SO: ON Dry Flower)
โซออน ดาย ฟาวเวอร( SO:ON Dry Flower)กอตั้งโดยชาวญี่ปุน โคอิชิ ซิมิสึ (Koichi
Shimizu) ชาวญี่ปุนที่เดินทางเขามาหากินในเมืองไทย โคอิชิมีพื้นฐานดานวิศวกรดานเสียง เขา
ทํางานดนตรีประกอบงานโฆษณาและงานเพลงประกอบภาพยนตร ประกอบกับประสบการณชีวิต
ในญี่ปุนและอเมริกาทําใหเขามองภาพของกระแสดนตรี ที่แตกตางไปจากกระแสนิยมของดนตรีใน
ไทยในขณะนั้น ในป พ.ศ. 2540 เขาไดทําเพลงประกอบภาพยนตรอิสระเรื่อง ฝน/ บา/ คาราโอเกะ
ใหกับภาพยนตรเรื่องแรกของเปนเอก เรืองรัตนาผูกํากับภาพยนตรรุนใหมของไทยในขณะนั้น ซึ่งทํา
ใหโคอิชิเปนที่รูจักของคนรุนใหมในแวดวงภาพยนตร โฆษณาและดนตรีสมัยนิยมของไทย ดวยการ
ที่เขาทํางานที่เกี่ยวกับดนตรีเปนพื้นฐานและสนใจในการผลิตงานดนตรี ทําใหเขาเริ่มโปรเจคตงาน
ดนตรีในชื่อวา SO:ON Dry Flower ในป พ.ศ. 2546 ซึ่งเขาบอกวาไมไดคิดถึงการเปนคายเพลง แต

65

เป น ลั กษณะของโปรเจ็ คต ที่ ตอ งการพื้น ที่ใ หกับ คนทํ างานดนตรีมารว มกัน ทํากิ จ กรรมดนตรี กั น
มากกวา(สัมภาษณ โคอิชิ ซิมิสึ 2553)
เริ่มจากปารตี้ ไมไดตั้งใจที่จะทําคายเพลง เจอเพื่อนคนไทยคนหนึ่งที่ญี่ปุน
แลวก็มาเริ่มปารตี้แดนซจัดในไทย จัดอีแวนซปละ 3- 4 ครั้ง เริ่มจากเพื่อนๆ
และเพื่อนของเพื่อน แตหลังๆมีคนรูจัก สงลิงคมาใหทาง my space
youtube มีคนเขารวมมากขึ้น ชวงแรกคนดูจะผูใหญกวาและเปนใน ดาน
ศิลปะ เนื่องจากจัดที่ About Café และเขาเปนคน กระจายขาวให ดังนั้น
กลุมแรกเลยเปนคนในดานศิลปะชวงแรกๆเปนคนที่ฟงเพลงลึกๆ น็อยซ
ในระยะแรกโคอิชิใชชื่อโซออน ดาย ฟาวเวอร นี้เพื่อการจัดงานดนตรี โดยจัดการแสดง
ดนตรีครั้งแรกที่ About Café/About Studio ถนนไมตรีจิตยานวงเวียน 22 ซึ่งเปนสถานที่แสดงงาน
ศิลปะ ดนตรีและรานอาหาร ที่มีเกลามาศ ยิบอินซอยของเปนนักกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม
รุนใหมที่เพิ่งเรียนจากทางดานนี้มาจากอังกฤษเปนเจาของ ซึ่งการแสดงดังกลาวประสบความสําเร็จ
ในแงที่ทําใหคนในแวดวงศิลปะและดนตรีไดรูจักผลงานของกลุม และหลังจากนั้นเขาและนักดนตรี
ในกลุมโซออนฯไดมีโอกาสจัดกิจกรรมดนตรีในที่ตางๆ อีกหลายครั้ง ทั้งตามผับหรือสถานที่แสดง
ดนตรีและแกลเลอรี่ศิลปะ ในแงของผูชมนั้นตางไปจากกระแสของโพสตร็อกในงานตามมหาวิทยาลัย
ที่ผูวิจัยไดกลาวไวในเบื้องตน โดยโคอิชิเองเห็นวาในยุคแรกนั้นกลุมคนที่เขามาชมและฟงงานของ
เขาจะเปนผูใหญมากกวากลุมนักศึกษา และสว นใหญเปนคนที่สนใจงานดานวัฒนธรรมรวมสมั ย
(สัมภาษณ โคอิชิ ซิมิสึ 2553)
แตหลังจากกิจกรรมโคอิชิที่จัดขึ้นในที่ตางๆไดทําใหโซออนฯมีภาพลักษณเปนโปรเจ็คตงานที่
ผลิตดนตรีในสไตลใหมที่ยังไมเคยมีในไทย ดังนั้น จึงเริ่มมีกลุมเยาวชนซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษาที่
ทํางานเพลงสนใจนํางานมาเสนอใหกับโคอิชิ วงรุนแรกๆที่ทํางานมาเสนอและไดมีโอกาสแสดงงานก็มี
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อย า งเช น วงกู ส ส (Goose) วงอั ศจรรย จักรวาล (Assajan
(Desktop

Error)

Jakawan) และเดสท็อป เอล ร เร อ

โดยกู ส ส เ ปน วงดนตรีที่ เกิดจากรวมตัว ของนัก ศึกษาดานศิ ล ปกรรมและ

สถาปตยกรรมจาก มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง บางมด และมหาวิทยาลัย
รังสิตเปนวงแรกที่ไดออกอัลบั้มในสังกัดของโซออน ดาย ฟาวเวอร ในชื่ออัลบั้ม “Goose”เมื่อป พ.ศ.
2547 โดยงานทั้งหมดเปนผลงานของสมาชิกของวง โคอิชิเพียงทําหนาที่สวนของโปรดิวเซอรในการ
ผลิตงาน ทางวงยังทําการผลิตมิวสิควิดีโอและเผยแพรในยูทูปดวยตนเอง สวนอัศจรรย จักรวาลวง
ดนตรีเปนวงดนตรีสมัครเลนที่เกิดจากรวมตัวกันของเพื่อนสมัยมัธยม และไดมีโอกาสเลนในงาน
ดนตรีของโซออนที่จัดเปนครั้งแรกที่ อะเบาว คาเฟ ในป พ.ศ. 2548 และตอมามีโอกาสเลนในงาน
แฟต เฟสติวัลครั้งที่ 6 ที่เมืองทองธานี พฤศจิกายน พ.ศ.2549 และ Fete de la musique ที่จัดโดย
สถานฑูตฝรั่งเศส ที่บริเวณสวนสันติชัยปราการในป พ.ศ. 2549 กอนที่จะมีมินิอัลบั้มกับโซออน ชุด
Assajan Jakgawan ในป พ.ศ. 2549 สมาชิกของอัศจรรย จักรวาลใหความเห็นกับกับรวมงานกับโซ
ออน ดาย ฟาวเวอร
เคยไปดูงานที่SO::ON จัดในหลายๆครั้งแลวประทับใจมากและไดเขาไปอานในเว
บบอรดประมาณตนปที่แลว (2548) ที่มีลิงคที่สามารถเขาไปฟงเพลง (ทีเ่ ปนLive
จากในงานของSO::ON) พอเขาไปแลวนั่นคือMyspace ซึ่งเปนเวบไซทที่นาสนใจ
มากเปดไปเรื่อยๆก็ไดฟงเพลงวงตางๆมากมาย จนรูสึกวาถาลองสมัครดูก็ไม
เสียหายลองขอเปนเพื่อนหลายๆคนรวมทั้งSO::ON และก็ลองเอาเพลงของเราลง
ใหคนอื่นฟงจนกระทั้งณภัทร( หนึ่งศิลปนในกลุมโซออน ดาย ฟาวเวอร-ผูวิจัย)ซึ่ง
อยูในกลุมSO::ON ไดเขามาฟงแลวแนะนําตอๆใหทรี่ ูสึกจริงๆ ก็คือไดทําเพลงกัน
ซะที ไดเขาสูกระบวนการทําเพลงที่แทจริงมีขั้นตอนที่ชัดกวาแตกอนที่เคยทํากัน
มา ดีใจแตอาจจะไมไดตื่นเตนมากมายอาจจะเปนเพราะอายุไมนอยกันแลวและ
กอนหนานี้เราก็ไมไดหวังอะไรมาก (สัมภาษณ สมภพ ปรุณฑริกชาติ 2553)
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ผลงานของวงกูสสและอัศจรรย จักวาลสงผลใหโซออนฯมีภาพเปนโปรเจ็คตดนตรีแนวใหม
(โพสตร็อก ดนตรีอิเลคโทรนิค ดนตรีทดลองฯ) และไดรับการตอบรับจากนักฟงเพลงเพลงชาวไทยที่
ขยายไปยังกลุมนักศึกษาที่แสวงหางานแนวเพลงใหมเปนอยางดี รวมทั้งเริ่มเปนที่สนใจของทั้งนักฟง
และนักดนตรีที่สนใจการผลิตงานดนตรีแนวที่ไมอยูในกระแสของตลาด มีนักวิจารณที่เขียนในเวป
พันทิปใหนิยามของสไตลเพลงที่วงที่อยูกับโซออน อยางวงอัศจรรย จักรวาลวา “แนวของพวกเขาเขา
กันไดดีกับคาย SO: ON ซึ่งเต็มไปดวย noise เสียงกีตารบิดมวนหมุนวนดําดิ่งแบบ shogaze ชวงนี้มี
หลายวงที่ออกมาแนวนี้นะครับ แตสวนใหญก็ยูกับ SO: ON Dry Flower หมดเลย ไมวาจะเปน
Goose และ Desktop Error เทียบสัดสวนวงทั่วไปแลวก็ถือวานอยเต็มที”
(http/www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C4936008/C4936008.html) ซึ่ง ณ ป
นั้นดนตรีแนวดังกลาวยังไมเปนที่รูจักแพรหลายในไทย นอกจากกลุมนักฟงที่ติดตามกระแสนดนตรี
ในตางประเทศ
เดสท็อป เอลเรอร(Desktop Error)เปนอีกวงหนึ่งที่ผลิตงานกับโซออนฯ แตสไตลดนตรีจะ
ตางออกไปจากกูสสและอัศจรรย จักรวาล ในสวนที่เดสท็อป ยังคงเปนวงร็อกในแบบอัลเทอรเนทีฟ
มากกวาทั้งสองวง แตก็มีบางเพลงในงานอัลบั้มอีพีและชุดแรกที่ออกสไตลแบบโพสตร็อก วงเดสท็อป
เอ ล เร อ ร เ ป น วงที่ ร วมตั ว กั น จากนั ก ศึ ก ษาด า นศิ ล ปะจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี เ จ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยเปนวงกึ่งอาชีพมีชื่อเสียงมาจากการเลนคัฟ
เวอรเพลงอัลเทอรเนทีฟร็อกจากอังกฤษ วงเลนดนตรีประจําที่ผับลาลาบาร(เฉพาะวันเสาร)แถวยาน
เสา แตในขณะเดียวกันก็เริ่มแตงเพลงของตนเองและนํามาเสนอกับโคอิชิ ซึ่งตอมาโคอิชิไดเขามา
เปนโปรดิวเซอรงานมินิอัลบั้ม Instinct ที่ออกในป พ.ศ.2549 และอัลบั้มเต็มชุดแรกในปพ.ศ. 2552
ชื่อชุดวา Ticket to Homeและอัลบั้มชุดที่ 2 อยาง Looking at the Window ที่ออกมาในป พ.ศ.
2557 เชนเดียวกับกูสส และอัศจรรย จักรวาล วงเดสท็อป เอลรเลอรมีโอกาสเลนดนตรีในงานที่จัด
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โดยโซออนในที่ตางๆ หลายครั้ง รวมทั้งงานแฟต เฟสติวัลครั้งที่เมืองทองธานี พฤศจิกายน พ.ศ.2549
และในงาน Fete de la musique ที่จัดโดยสถานทูตฝรั่งเศส บริเวณสยามสแควร ในป พ.ศ. 2552
หลังจากการแสดงดนตรีตามสถานที่ตางๆ ของทั้งวง 3 ดังที่กลาวมา โคอิชิเห็นวามีกลุมแฟน
เพลงที่ติดตามงานของโซออนฯอยูกลุมหนึ่ง เขาจึงริเริ่มจัดงานดนตรีของตนเอง ในชวงแรกนั้นซึ่งที่นี้
เองถือวาเปนที่แรกที่ SO: ON Dry Flower นําศิลปนของตนเองมาเปดการแสดงเมื่อ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2547 ที่ดานหนาอาคารเอไอวี เพลส ยานสุขุมวิทในงานที่ชื่อวา SODF (ยอมาจาก SO: ON
Dry Flower) ซึ่งมีวงดนตรี Observatory วงโพสตร็อกที่มีชื่อเสียงจากสิงคโปรและ Furniture วง
ดนตรีแนวร็อกทดลองจากมาเลเซียมารวมแสดงในงานดวย นอกจากการแสดงดนตรีแลวยังคงมีบูท ดี
เจ. เปดแผน ที่จัดโดยกลุมดูดสวีทและการทําวิชว ลกราฟฟคและจัดแสงโดยกลุม B.O.R.E.D.และ
Duckunit ซึ่งทั้งหมดนี้เปนกลุมคนรุนใหมที่ริเริ่มผลิตงานสรางสรรคให ศิลปะ กราฟคและแสง
ประกอบการแสดงดนตรีในยุคกระแสของการสรางพื้นที่รวมกันของดนตรีแบบโพสตร็อกและงาน
ศิลปะรวมสมัย เปนซึ่งงานดังกลาวประสบความสําเร็จดวยดีไดรับการตอบรับจากผูเขาชมซึ่งสวนใหญ
เปนวัยรุนที่แสวงหาดนตรีที่แตกตางไปจากกระแสดนตรีในตลาดเพลงสมัยนิยมของไทย อาจถือวา
งาน SODF จัดวาเปนเทศกาลดนตรีโพสตร็อกครั้งแรกในไทย
การที่วงดนตรีอยางวง กูสส, อัศจรรย จักรวาล, เดสท็อป เอลเรอร ซึ่งเปนวัยรุนที่รวมตัวกัน
เลนดนตรีในมหาวิทยาลัยและไดทํางานดนตรีของตนเอง แตในยุคนี้จะตางออกไปจากยุคอัลเทอรเน
ทีฟเนื่องจากคือคายดนตรีอิสระในยุคแรกไดมาถึงจุดตกต่ํา อยางเชนคายเบเกอรรีก็ขายใหกับเทโร
เอ็นเตอรเทนเมนทของไทยทีวีสีชอง 3 อีกจํานวนไมนอยที่ปดตนเองไปเนื่องจากงานดนตรีที่ผลิต
ออกไปไมสามารถสรางผลกําไรใหกับทางคายได อีกสาเหตุหนึ่งเนื่องจากเทคโนโลยีดานอินเตอรเน็ต
ทําใหการเผยแพรทําไดงายขึ้น โดยไมตองมีการผลิตสินคาทางวัฒนธรรมในรูปแบบทั้งคาสเซ็ตเทป
หรือแผนซีดี การเผยแพรงานผาน Myspace.com นับวามีสวนสําคัญมากที่ทําใหวงดนตรีที่ผลิตงาน
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มีชองทางในการเผยแพรงานไดดวยตนเอง ดังนั้น วงดนตรีที่เกิดขึ้นในยุคหลังจึงหันไปใชชองทาง
ดังกลาว ซึ่งผลที่เห็นชัดในอีกดานหนึ่งคือกลุมคนที่ผลิตงานดนตรีมีความอิสระในการทํางานมากขึ้น
มีหลากหลายกลุมมากขึ้น และหันไปหารูปแบบการแสดงผลงานในลักษณะของการแสดงสดมากกวา
ที่จะเปนเพียง “สตูดิโอแบนด”
อยางไรก็ตามการที่วัฒนธรรมการบริโภคดนตรีของวัยรุนไทยผูกติดกับวัฒนธรรมการดื่ม
ดังนั้น สถานที่ที่เลนดนตรีสวนใหญจึงเปนผับกึ่งรานอาหาร ซึ่งผูชมสวนใหญไมไดใหความสนใจจะ
มาชมดนตรีหากแตเปนการมาดื่มและสังสรรคกัน ประกอบกับในเมืองไทยไมมีสถานที่แสดงดนตรีที่
เรียกวา Live House (เชนเดียวกับในญี่ปุนหรืออังกฤษ) ที่เปนสถานที่ใหวงดนตรีหนาใหมไดมีโอกาส
มาแสดงฝมือ วงดนตรีรุนใหมที่เกิดขึ้นในยุคโพสตร็อกจึงมีขอจํากัดของการหาที่แสดงดนตรี การที่โซ
ออนฯไดจัดการแสดงเอง รวมทั้งที่ไดรับการเชิญไปแสดงตามที่ตางๆนั้น เปนการแสดงใหเห็นวาวิถี
ของการพยายามสรางทางเลือกใหกับการสรางพื้นที่และวัฒนธรรมดนตรี ที่ไมอยูในโครงสรางของ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมของไทย แตอยางไรก็ตามการตอรองบนพื้นที่ดังกลาวก็มี
ขอจํากัดเพราะการไปเลนในงานแฟต เฟสติวัลหรือ หรือในงาน Fete de la musique แมจะดีในแง
แสดงตอสาธารณะชนจํานวนมาก แตนั้นก็ไมอาจคาดเดาไดถึงกลุมคนที่สนใจในงานของพวกเขา
จริงๆ
ในป พ.ศ. 2551 โคอิชิจึงไดริเริ่มทําสตูดิโอศิลปะของตนเองที่เรียกวา SOL หรือที่ยอมาก
จาก Soul of Liberty เขาบอกวาไดแรงบันดาลใจการทําสตูดิโอจากการไปเห็นพวก Small Gallery
ในยุโรปและคิดวาอยากจะสตูดิโอแบบนั้นบาง เขาไดรวมกับเพื่อนคนไทยจัดทําสตูดิโอดังกลาวที่
ออฟฟคริมทางดวนรามอินทรา ยานลาดพราว เพื่อหวังจะใชเปนแสดงงานศิลปะ และใชในการแสดง
ดนตรีในบางครั้ง(สัมภาษณโคอิชิ ซิชุมิ 2553) แตในระยะตอมาก็ใชจัดเปนสถานที่สําหรับแสดงงาน
ดนตรีมากกวา ดวยเหตุผลที่สถานที่ของการแสดงดนตรีสําหรับวงรุนใหมมีไมมากดังที่ผูวิจัยไดบอก
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เหตุผลไว และที่สําคัญเอาวาใชเพื่อแสดงงานของวงดนตรีในคายโซออนฯ ซึ่งโคอิชิเห็นวาสถานที่
แสดงดนตรีควรเปนสถานที่ที่ผูฟงและนักดนตรีสามารถสื่อสารกันได หลังจากมีสถานที่อยางSOL
แลว การแสดงของศิลปนในกลุมโซออนฯก็มักจะจัดแสดงกันที่นี้เปนหลักโดยเดือนหนึ่งอาจจัด 1-2
ครั้ง ซึ่งสามารถสรางฐานชุมชนของผูฟงโดยเฉพาะเยาวชนกลุมใหมได แตหากตองการจัดในสถานที่
ที่สามารถจุคนไดมากและมีร ะบบเสียงที่ดี ทางโคอิชิและกลุมนั กดนตรี ในโซออนฯจําเปน ตองไป
จัดการแสดงที่อื่นเนื่องจากขอจํากัดของโซล สเปซที่เปนสถานที่ถูกสรางเพื่อใชเปนสถานที่แสดงงาน
ศิลปะในตอนแรก
อยางไรก็ตาม แมวาโซออน ดาย ฟาวเวอรจะดําเนินการผลิตงานเพลงใหกับศิลปนเยาวชน
หนาใหม เชนเดียวกับคายเพลงในยุคอัลเทอรเนทีฟ และสามารถสรางชุมชนผูฟงไดกลุมหนึ่ง แต
เนื่องจากไมไดมีการจัดโครงสรางองคกรแตอยางใด โคอิชิไดบอกวา “ทุกคนชวยกันทํา” แตเนื่องจาก
ทั้งโคอิชิและกลุมเยาวชนนักดนตรีที่เขามารวมงานสวนใหญมุงที่จะทํางานเพลง ดังนั้นงานดานการ
จัดการอื่นๆจึงไมมีคนทํา ซึ่งโคอิชิเห็นวาสวนที่ขาดอยางยิ่ง ก็คือ งานประชาสัมพันธ ซึ่งสงผลใหทํา
ใหการจัดงานแสดงในแตละครั้งที่จัดการเองที่โซล สเปสหรือสถานที่อื่นๆ ยังไมสามารถกระจาย
ขาวสารไปมากนัก บางงานที่จัดที่โซล สเปซก็มีผูเขาชมนอยมาก
แมวาจะขาดองคประกอบทั้งในแงของการผลิต การแสดงและการจัดการในหลายๆดานหาก
เทียบกับคายเพลงขนาดใหญ แตโซออน ดาย ฟาวเวอรที่ไมไดริเริ่มดวยการเปนโปรเจ็คตดนตรีก็เพิ่ง
มีจัดงานครบครบ 10 ปไปเมื่อป พ.ศ. 2556 ที่ผานมา ปจจุบันมีศิลปนที่เขามารวมงานโดยไมมีการ
เซ็นสัญญาจํานวน 7 วง แตก็มีบางวงที่เลิกวงกันไปอยางกูสสและอัศจรรย จักรวาล ในขณะที่โคอิชิก็
มีงานโปรเจ็คตสวนตัวของตนเอง นอกจากนี้ยังไดริเริ่มเปนผูจัดศิลปนจากตางประเทศมาแสดงในไทย
อีกดวย หากจะกลาววาใน 10 ปที่ผานมา กลุมโซออน ดาย ฟาวเวอร ถือวาเปนหนึ่งในผูบุกเบิกงาน
ดนตรีแบบโพสตร็อกในไทยและเปนผูสรางอุตสาหกรรมสรางสรรคของดนตรีสมัยนิยมในกรุงเทพฯ
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ไดสรางชานชาลาสรางสรรค(creative platform)เพื่อชวยใหการผลิตหวงโซมูลคากับตนเองภายใต
เงื่อนไขที่ผูวิจัยไดกลาวไวแลว
จากการที่เราไดเห็นภาพของกลุมโซออน ดาย ฟาวเวอร ในสวนตอไปผูวิจัยจะกลาวถึง
แพนดา เร็คคอรด ที่กลุมดนตรีอีกกลุมหนึ่งที่สรางชานชาลาสรางสรรคใหกับกลุมของตนเอง
เชนเดียวกัน และสรางพื้นที่ของตนเองขึ้นมาภายใตเงื่อนไขที่มีทั้งเหมือนและตางออกจากลุมโซออน
กรณีศึกษาแพนดา เร็คคอรด
สําหรับแพนดา เร็คคอรด กอตั้งโดยวรรณฤทธิ์ พงศประยูรในป พ.ศ.2542 โดยเริ่มจากการ
ที่วรรณฤทธิ์ ซึ่งกอนหนานั้น มีประสบการณจากการตั้งดนตรีกับเพื่อนๆ ในสมัยที่เรียนอยูที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจาคุณทหาร ลาดกระบัง โดยวงเขาและเพื่อนมีโอกาสตั้ง
วงดนตรีสมัครเลนชื่อวงเหมี่ยวเออ และตอมามีโอกาสเซ็นสัญญาการอัดเสียงเพื่อออกอัลบั้มกับคาย
เพลงในยุคอัลเทอรเนทีฟ แตเนื่องจากคายเพลงดังกลาวเลิกกิจการไปกอน งานของวงเหมี่ยวเออจึง
ไมไดมีการออกจําหนาย หลังจากเรียนจบวรรณฤทธิ์ไดมีโอกาสทํางานในบริษัทดานคอมพิวเตอร ซึ่ง
ทําใหไดเรียนรูการทํางานดนตรีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และเพื่อนในออฟฟศและรุนพี่ที่รูจักใน
ตอนเรียนมหาลัยชักชวนใหกลับมาทํางานเพลงอีกครั้ง
ตอนนั้นมีรุนพี่ทํางานที่เดียวกัน เขาอยากทําเพลง เขาบอกเราทํากันเองดีกวา
กอนหนานี้เขาเคยไปคุยทางพี่รุงโรจน(รุงโรจน อุปถัมภโพธิวัฒนอดีตสามชิกวง
ครับ วงอัลเทอรเนทีฟวงแรกของไทย-ผูวิจัย) ก็ยังไมสนใจ ไปคุยกับพี่พิซซา
(ชัยบรรฑิต

พืชผลทรัพย อดีตสมาชิกวงพราว-ผูวิจัย)ก็ยังไมสนใจ ก็เลยมา

ชวนผมทุกวัน เราก็อยากทําอยูแลว ไอที่อยากคืออยากทําเพลงของเราเอง
เพราะเห็นวาไปที่ไหนไมมีใครเอาก็เลยทําเพลงของเราเอง
(สัมภาษณวรรณฤทธิ์ พงศประยูร 2556)
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วรรณฤทธิ์ยังเห็นวาแมวาจะมีคายเพลงเกิดใหมเกิดขึ้นมากมาย แตธุรกิจเพลงในเมืองไทยก็
คอนขางผูกขาด โดยเฉพาะกับสไตลของเพลงที่บริษัทคายเพลงตางๆเนนทําเพลงที่สนองตอตลาด ทํา
ใหคนที่สนใจทําเพลงที่ไมอยูในกระแสในตลาดขาดโอกาสผลิตงานสรางสรรคของตนเอง ซึ่งเขาเห็น
วาเหมือนถูกผลักใหตองแสวงหาพื้นที่ของตนเอง ดังนั้น เขาจึงกอตั้งแพนดา เรคคอรดขึ้นมาโดย
บอกวาไมไดลงทุนอะไรมาก เพราะสวนใหญรายไดจากการทํางานประจําในชวงนั้นก็นําไปซื้อเครื่อง
ดนตรีซึ่งไดนํามาใชตอนเปดบริษัทการที่จริง แพนดา เร็คคอรดจะเปนรูปแบบของบริษัท แตวรรณ
ฤทธิ์ ก็ บ อกว า ไม ไ ด คิ ด ว า เป น ค า ยเพลงในตอนแรก(สั ม ภาษณ วรรณฤทธิ์ พงศ ป ระยู ร 2556)
วัตถุประสงคของแพนดา คือ ทํางานใหเพื่อสนองตอบตอการทํางานของตนเองและกลุมเพื่อนนัก
ดนตรีที่สนใจงานในลักษณะเดียวกัน แสวงหาแนวทางสรางสรรคดนตรีใหมๆที่ไมมีในตลาด
เนื่องจากประสบการณในการทํางานใหกับบริษัทคอมพิวเตอร ทําใหวรรณฤทธิ์เรียนรูเรื่อง
โปรแกรมดนตรีจนสามารถทํางานการอัดเสียงและการมิกซเสียงได ซึ่งนั่นทําใหเขาสามารถทําการ
บันทึกเสียงออกงานอัลบั้มดนตรีไดดวยตนเอง โดยในชวงแรกขณะที่ยังคงทํางานบริษัทไปดวย เขา
และเพื่อนไดมีโอกาสทํางานเพลงรวมกับเพื่อนในนามของวงสไตลิสต นอนเซ็นส(Stylish Nonsense)
และออกอัลบั้มกับคายเพลงสมอลล รูม(ซึ่งมีรุงโรจน อุปถัมภโพธิวัฒนผูกอตั้งและผูบริหารเปนอดีต
สมาชิกวงครับ) และไดเริ่มทํางานอัลบั้มของวงแบร การเด็น (Bear Garden) กับเพื่อนภายใตสังกัด
ของแพนดา เร็คคอรดของตนเองเชนกัน โดยแบร การเด็นไดออกอัลบั้มชุดแรก I’m a Gardener ใน
ป พ.ศ. 2548 และชุด Mercy Killing ใน ป พ.ศ.2550
แตปรากฏวาหลังจากเพลงออกอัลบั้มไปแลว เริ่มมีคนสงเดโมงานเพลงมาใหและพยายาม
ติดตอเอาเพลงมาใหฟง ภาพที่ปรากฏตอผูฟงเพลงและคนในแวดวงรูสึกวาแพนดา เร็คคอรดเปน
คายเพลง วงดนตรีอยาง เรดทเวนตี้( Redtwenty)ติดตอขอเอางานเดโมมาใหถึงที่บาน ทําใหวรรณ
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ฤทธิ์เริ่มรูสึกไดวาแพนดาเปนคายเพลงแลว เพราะวาไมใชเปนการทํางานเพลงใหกับตนเองและ
เฉพาะเพื่อนที่รูจักอีกแลว
วง Red twenty มาตะโกนเรียกหนาบาน ฟงเดโมเทปของเขาทั้งหมดเลย
คือเปนงานที่ไมไดมาตรฐานเลยนะ แตมีจุดที่นาสนใจ ก็ตัดสินใจชวยเขา
อาทิตยละประมาณละหนึ่งครั้งนานเลยอาจจะถึงป แลวเริ่มสนิทกัน เปน
เพื่อนเปนนองเปนพี่กันรวมไปถึงมีแก็งคเพื่อนของเพื่อนเขามาอีกก็อารมณ
ประมาณนี้บอกตรงๆวาวงนี้สรางปญหาใหตลอด
(Looker October 2011 Vol. 1 no. 011 .p.62- 73)
จากเหตุการณขอวง Red twenty ดังกลาวทําใหทางแพนดา เร็คคอรดเริ่มเปดโอกาสรับ
พิจารณางานดนตรีจากศิลปนและนักดนตรีที่สรางสรรคงานของตนเอง โดยศิลปนที่เสนองานมาให
ทางแพนด า ผลิ ตงานและจํา หน า ยใหนั้น จะไมมีการเซ็นสัญ ญากับ แพนดาแตอยางใด โดยทาง
แพนดาจะดําเนินการขั้นตอนในการผลิตใหหากงานที่ยังไมสมบูรณ และหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนใน
อัดเสียงเพื่อการผลิตแลว แพนดา เรคคอรดยังจัดการในเรื่องของการผลิตซีดีและวางจําหนายให
โดยรายไดที่จากการขายผลงานจะมีการแบงเปอรเซ็นตกันระหวางศิลปนกับแพนดา สวนรายไดที่
เกิดจากการที่วงดนตรีนั้นไปแสดงสดตามที่ตางๆจะไมเกี่ยวกับทางแพนดา โดยศิลปนและผูจางให
แสดงไปตกลงในเรื่องคาจางกันเอง แมวาวรรณฤทธิ์จะเรียนรูในการงานผลิตงานดนตรีและการ
จัดการในการขายและจําหนาย
สําหรับในยุคแรกนอกจากแบร การเดนและสไตลิสต นอนเซนส(ซึ่งเปนวงที่วรรณฤทธิ์เปน
สมาชิกอยูดวยแลว) วงดนตรีที่ออกงานกับแพนดาก็ยังมีอยางเชนในป พ.ศ. 2550 มีวงเหมี่ยวเออ
(งานเกาของเขาและเพื่อนที่เอาผลิตในสังกัดของแพนดา) พ.ศ. 2552 มีวงอีสเบาวด ดาวเนอร (The
Eastbound Downers) และใน ป พ.ศ. 2553 มีวงเรด ทเวนตี้(Redtwenty) ซึ่งการทําอัลบั้มซีดี
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ออกจําหนายของศิลปนจากแพนดาในชวงระยะแรกนี้ ไมไดทํารายไดใหกับทางแพนดาและศิลปนนัก
ดนตรี ในขณะที่งานการจ างไปแสดงในระยะนั้นก็ไมมาก หรือไมไดทํารายไดใหนักดนตรีเหลานี้
สามารถยึดการเลนดนตรีเปนอาชีพได ดังนั้น เกือบทั้งหมดของนักดนตรีในวงเหลานี้จึงมีประกอบ
อาชีพเพื่อหารายไดในการดํารงชีวิตดวย การแตงเพลงและออกอัลบั้มจึงเปนการทําเพื่อความสุขและ
ความตองการสรางสรรคผลงานขอบตนเอง และที่มาทํากับแพนดาก็เพราะแพนดาเปดใหนักดนตรี
เหลานั้นทํางานกันไดสรางสรรคกันอยางอิสระ ไมมีการกําหนดแนวเพลงหรือขอบเขตการทํางาน
หากมีงานพรอมจะเสนองานกับแพนดาเมื่อไรก็มา หรือหากมีงานที่ยังทําไมสมบูรณ แตตองการให
ทางแพนดาชวยในขั้นตอนของการผลิตก็สามารถเขามาคุยได
อยางไรก็ตามวรรณฤทธิ์ก็เห็นวาศิลปนเหลานั้น ตองไมคาดหวังที่จะตองการการสนับสนุน
จากทางแพนดามากเกินไป อยางเชนการทุมชวยโปรโมทหรือจัดโปรแกรมการแสดงใหประกอบกับ
ในยุคแรกนั้นทางแพนดาก็ไมมีขีดความสามารถ หรือบุคคลากรในการจัดการดังกลาวเทาไร “เราไม
เคยคิดถึงแผนงานที่วางแนวทางการเติบโตของบริษัทแบบกําหนดจังหวะหรือทิศทางเชนเดียวกับที่
สมอลล รูมมี” วรรณฤทธิ์ไดกลาวไว ในการสั มภาษณกับ ผูวิ จัย (สัมภาษณว รรณฤทธิ์ พงศป ระยูร
กรกฎาคม 2556)
ในสวนของผูบริโภคนั้นนอกจากจะรูจักแพนดาจากงานเพลงวงดนตรีจากรายการวิทยุแฟต
เรดิ โ อ เอฟ.เอ็ ม 104.5 ที่ เ สนอเพลงจากศิล ปน รุน ใหมที่สังกัด คายเพลง หรือไมสังกัดคายเพลง
นอกจากนี้การจัดเทศกาลดนตรีแฟต มิวสิค เฟสติวัล หรือที่เรียกสั้นวา “แฟต เฟส”ที่เริ่มในป พ.ศ.
2544 (ณ ที่อาคารโรงงานยาสูบ)ก็ถือวาเปนการเปดโอกาสใหศิลปนและผูสรางสรรคดนตรี รวมถึง
เยาวชนที่ผลิตงานสื่อสรางสรรคอื่นๆไมวาจะเปนโปสการด เสื้อยืดสกรีน งานหัตถกรรม หนังสือทํา
มือ ฯลฯ เขามาสรางชุมชนของการเสนองานสรางสรรคที่เปนผลผลิตจากพวกเขาเอง ณ ที่งานแฟต
เฟสติวัลนี้เองที่ กลุมศิลปนของแพนดาไดมีโอกาสเขารวมงานทั้งในแสดงดนตรีและขายสินคาที่มีทั้ง
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ซีดี เพลง เสื้อยืดสกรีนและกระเปาผา ซึ่งพื้นที่ของแฟต เฟสติวัลถือวาเปนการเปดตัวใหแพนดาเปนที่
รูจักกวางขึ้นในกลุมเยาวชน และเทศกาลแฟตเฟสก็ถือวาเปนฐานสรางสรรค (creative platform)
สําคัญที่ชวยกอใหเกิดอุตสาหกรรมสรางสรรคจากกลุมเยาวชนที่ในกรุงเทพฯในชวงหลังป พ.ศ.2544
เป น ต นมา งานดั งกล า วจัดได มีการจัดอยางตอเนื่อง(โดยยายสถานที่จัด)จนถึง ป พ.ศ.2555 ซึ่ง
แพนดา เรคคอรดไดเขารวมทุกป
อยางไรก็ตามเทศกาลดนตรีอยางแฟต เฟสก็จัดงานใหญเพียงปละหนึ่งครั้ง ในขณะที่หาก
เปนงานคอนเสิรตที่จัดแบบจําหนายบัตรโดยทั่วไป ก็ตองใชทุนในการจัดสูงและตองอาศัยบุคลากร
ในการชวยจัด นอกจากนี้หากเปนคอนเสิรตที่จัดโดยบริษัทจัดคอนเสิรตศิลปนที่จะมาแสดงก็มักจะ
เปนศิลปนที่มีชื่อเสียงซึ่งสามารถจะสรางรายได(ทั้งจากจําหนายบัตรและรายไดจากการสปอนเซอร)
คุมทุน ซึ่งศิลปนในกลุมอินดี้ไมใชกลุมศิลปนที่สามารถจะมีทุนในการจัดงานเองไดและกลุมบริษัทผู
จัดคอนเสิรตก็ไมเห็นถึงความคุมทุนในการจัด ดวยเหตุนี้ ศิลปนในกลุมอินดี้จึงไมสามารถหาที่การ
แสดงไดมากนัก เชนเดียวกับโซออนฯแพนดา เร็คคอรดไดริเริ่มสรางวัฒนธรรมการจัดงานแสดงดนตรี
สดของกลุมวงในแพนดา โดยงานมีชื่อเรียกวา Panda Showcase เปนงานที่จัดแบบมีหรือไมมี
สปอนเซอรก็ได ไมมีการลงทุนดานสถานที่และเครื่องเสียง สวนใหญใชโฆษณาผานสื่ออินเตอรเน็ต ซึ่ง
แพนดาถือวาเปนกลุมแรกๆที่บุกเบิกการจัดการแสดงในลักษณะนี้ในกรุงเทพฯเชนกัน
ไอเดียมาจากวง eastbound downer จัดโชวบอยมาก เราก็เลยไดเรียนรู
วัฒนธรรมจากเขาวา วงดนตรีควรจะตองโชวเขาเลนเยอะจนมีแฟนตามไป แมวาจะ
เปนกลุมเล็กๆ แตเหนียวแนนดวย ในสถานที่แปลกๆที่เขาก็ไปคุยได รานที่ไม
เกี่ยวกับดนตรีเลยก็มี เราไดรับพลังตรงนั้นมา เลยจัดโชวตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
(สัมภาษณวรรณฤทธิ์ พงศประยูร 2556)
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งาน Panda Showcase มีการจัดงานแสดงเล็กๆ ในรานอาหาร, , ผับ, คอฟฟชอป, แกล
เลอรี่, รานเสื้อผาแฟชั่นฯลฯ อยางเชน Motorcycle Emptiness, Harmonica, Cosmic, Fatty
Bar & Restaurant อารตแกลเลอรี่อยาง No Space ในขณะที่วงสไตลิสต นอนเซ็นสของวรรณฤทธิ์
ก็ ได รั บ เชิ ญ ให ไปร ว มเล น ในหอศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมกรุ งเทพฯ งานตามรานแฟชั่น เสื้อผาอยา ง
Playgound การแสดงสดเหลานี้ การแดสงทั้งหมดนี้ไดชวยใหวงดนตรีในกลุมของแพนดาไดมี
เชื่อมตอกับผูช มดวยดนตรีแบบที่สื่อสารอารมณกับผูชมไดโดยตรง และยังชวยใหมีโอกาสคนพบ
ศิลปนหรือผูสรางสรรคงานดนตรีกลุมใหมๆทั้งไทยและเทศ ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนงานแนวคิด
และวิธีทํางานดนตรีใหม
จากการจัดงานดังกลาวทําใหกลุมคนที่รวมงานกับแพนดามีมากขึ้น วรรณฤทธิ์และเพื่อนๆ
ในนามของแพนดา เร็คคอรดจึงมีความคิดที่จะจัดเทศการดนตรีตามแนวคิดของกลุม งานเทศกาล
ดนตรี Stone Free ซึ่งเปนงานเทศกาลดนตรี 3 วัน 2 คืนขึ้น โดยจัดครั้งแรกในป พ.ศ. 2554 และ
ครั้งที่สองป พ.ศ. 2555 ที่จังหวัดสระบุรีและในป พ.ศ. 2557 ยายไปจัดที่จังหวัดกาญจนบุรี เปน
เทศกาลที่จัดมาทั้ง 3 ครั้งเปนงานขายบัตรและจัดงานโดยไมมีสปอนเซอรสนับสนุน ซึ่งผูจัดแพนดา
ประสบปญหาขาดทุนในปแรกและปที่สอง แตก็ยังยืนยันจะจัดในปที่ 3 ดวยเหตุผลที่วาตองการใหมี
พื้นที่ของชุมชนผูสนใจเสพงานดนตรีที่อยูนอกกระแส และตองการแสดงใหเห็นวางานเทศกาลดนตรี
สามารถจัดไดดวยงบประมาณ มีโปรดักชั่นการจัดเวทีและแสงสีอยางไมสิ้นเปลืองงบประมาณมาก
นัก
ที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดเราอาจกล า วได ว า ปรั ช ญาการทํ า งานของแพนด า เป น การต อ ต า น
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีของไทย และเปนการแสวงหาพื้นที่ทางเลือกใหมๆในการผลิตงานดนตรี
ทั้งในแงผลิตสินคาและงานการแสดงดนตรี ปจจุบันแมจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
และทีมงาน แพนดา เร็ คคอรด ก็ดําเนินธุรกิจมาได 12 ปซึ่งเปนการยืนยันถึงการสรางชานชาลา
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สรางสรรคอันตอเนื่อง ดังนั้น การที่ศิลปนหรือนักดนตรีเหลานั้นมารวมกับแพนดาจึงเหมือนเปน
การสรางชุมชนของผูที่สนใจทํางานสรางสรรคดนตรีในสไตลที่ไมอยูในกระแสของตลาด หรือ
ตองการทดลองหรือแสวงหาสไตลดนตรีใหมๆ การเกิดขึ้นของแพนดาจึงเกิดจากของชุมชนของ
คนที่ ทํ า งานดนตรี แ บบสมั ค รใจและรั ก ที่ จ ะสร า งสรรค ง านมาก แต ก็ ไ ม ไ ดผ ลิ ต งานที่ ป ฏิ เ สธ
ผลประโยชนเชิงพาณิชย

สรุป
เราจะเห็นวา กลไกของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของดนตรีสมัยนิยมในไทย ไดทําใหกระแส
อัลเทอรเนทีฟหายไปจากสื่อประเภทตางๆ แตกลุมเยาวชนที่นิยมและรับเอาเปนแบบผนของการใช
ชีวิตยังคงแสงหาแสวงหาพื้นที่ใหมนอกระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

การเกิดขึ้นของกระแสปารตี้

Dude Sweet กับการแสดงสดของ Mind the Gap เปนเพียงการเชื่อมตอของแระแสวัฒนธรรม
ทางเลือกใหมที่มาเติบโตผานเฟตแฟสของคลิกเรดิโอ

ที่เราจะเห็นถึงกระแสของอินดี้ที่ตางออกไป

จากยุคอัลเทอรเนทีฟ
เราจะเห็นวาทั้งโซออน ดาย ฟาวเวอรและแพนดา เร็คคอรด เกิดมาในยุคหลังที่กระแสอัล
เทอร เ นที ฟ หมดความนิ ย มไป และเป น ช ว งที่ ก ลุ ม วั ย รุ น โดยเฉพาะที่ กํ า ลั ง เป น นั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยแสวงหาแนวทางใหมเพื่อสรางพื้นที่ทางวัฒนธรรมดนตรีของตนเอง บางกลุมออกไปจัด
งานปารตี้กันเอง ในขณะที่บางกลุมใชพื้นที่การแสดงในมหาวิทยาลัย ทั้งหมดเริ่มจากการเลนดนตรี
แบบสมัครเลนและมีโอกาสรวมกับงานโซออน ดาย ฟาวเวอรและแพนดา เร็คคอรด ในลักษณะของ
การทํางานรวมกันมากกวาเปนการเซ็นสัญญาเพื่อผลิตผลงาน นอกจากนี้การแสวงหาพื้นที่การแสดง
ในพื้นที่งานศิลปะเทากับเปนการทําให พวกเขาอยูนอกโครงสรางการจัดการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
ดนตรีของไทย อยางไรก็ตามทั้งโซออน ดาย ฟาวเวอรและแพนดา เร็คคอรดก็ยังคงใชพื้นที่ทางเลือก
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อื่นๆเพื่อทําใหพวกเขาเปนที่รูจักในวงการมากขึ้น อยางเชนงานเทศกาลแฟต เฟสติวัล รวมถึงการ
จัดงานแสดงดนตรีในพื้นที่ของตนเอง
อยางไรก็ตามกรณีศึกษาของโซออน ดาย ฟาวเวอรและแพนดา เร็คคอรดเปนเพียงสวนหนึ่ง
ของกระแสโพสตร็อกและดนตรีทดลองที่เกิดขึ้นในไทยชวงหลังยุคของอัลเอทรเนทีฟ ยังคงมีศิลปน
ในคายเพลงทั้งสองอีกจํานวนหนึ่งที่ผูวิจัยไมไดกลาวถึง ซึ่งบางวงก็มีสไตลที่ไมอาจเรียกไดวาเปน
โพสต ร็ อ ก แต ดั ง ที่ ก ล า วไว ใ นเบื้ อ งต น แล ว ว าผู เ ขี ย นใช คํ า นี้ เ พื่ อ เป น การอธิ บ ายที่ ลั ก ษณะของ
“ขบวนการเคลื่อนไหว”มากกวาเปนประเภทของดนตรี และหากเราพิจารณาในมิติของขบวนการ
เคลื่อนไหวนั้นเราก็จะเห็นภาพวา ยังคงมีวงดนตรีโพสตร็อกอีกหลายวงเชน Inoperative, Hope
the Flower, Aire, Forget the Case ฯลฯ ที่ตางก็ผลิตผลงานเพลงแบบอิสระของตนเอง (มีคาย
เพลงของตนเอง)
แตที่กลาวมาทั้งหมดเราจะเห็นวาพวกเขาสรางอิส ระในเชิงสถาบันตามแนวคิดของนีกัส
และตัดขาดตนเองออกจากสนามทางวัฒนธรรมบางประเภทเชนการจัดการและการกระจายสินคา
แตก็สรางสนามใหมๆใหกับตนเองคือการสรางพื้นที่แสดงสดใหกับตนเอง และจากการที่พวกเขา
สามารถบรรลุ ก ารสร า งชานชาลาสร างสรรคใหกับ ตนเองไดทําให พวกเขามีอิส ระในเชิ งสถาบั น
คอนขางมากในการจัดการกับรูปแบบการดําเนินงานของตนเอง เราอาจจะกลาวไดวาพวกเขาเปน
กลุมที่ผลิตงานในรูปแบบของการผลิตงานวัฒนธรรมในยุคหลังฟอรดดิสม ทั้งสองกลุมเริ่มงานจัดวา
เปนผูบุกเบิกขึ้นในกระแสของโพสตร็อกและดนตรีทดลองของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีของไทย
ในชวง 10 ปที่ผานมา
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บทที่ 6
วิเคราะหและสรุป
ในบทนี้ ผู วิ จั ย วิ เ คราะห ถึ ง “การสร า งสรรค ง านดนตรี แ ละการสร า งห ว งโซ มู ล ค า จาก
พัฒนาการของโพสตร็ อก” ที่ กอใหเกิดอุตสาหกรรมสรางสรรคขึ้น ในในช วง10 ป การวิ เคราะห
ตองการชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของ“ความเปนอิสระเชิงสรางสรรค”ของการทํางานของกลุมนัก
ดนตรีเยาวชน ดังที่ไดกลาวไวในกรอบการวิจัยบทที่ 2 ที่ผูวิจัยไดเสนอตัวแบบของการวิเคราะหถึง
หวงโซดังกลาวไว 3 ลักษณะ คือ“หวงโซของมูลคา” (chain of creative value) “หวงโซทาง
วัฒนธรรม” (chain of creative culture) และ“หวงโซทางสังคม” (chain of creative social)
หวงโซทั้ง 3 นี้ชวยกอใหการผลิตวัฒนธรรมและปฏิบัติการทางวัฒนธรรม ทั้งในแงของตัวสินคา ผู
สรางสรรคและสถาบันทางสังคมอยางไรบาง

โพสตร็อกกับหวงโซสรางสรรค
กอนที่จะวิเคราะหถึงหวงโซสรางสรรคทั้ง 3 ผูวิจัยเห็นวาเรา จําเปนตองชี้ใหเห็นวาการ
เกิดขึ้นของกระแสอัลเทอรเนทีฟกับกระแสโพสตร็อกในไทยนั้นแตกตางกัน ในขั้นตอนของการสราง
หวงโซมูลคา จากที่ผูวิจัยไดกลาวไวในบทที่ 4 เราจะพบวาในความนิยมของกระแสอัลเทอรเนทีฟ
ในชวงปลายทศวรรษที่ 2530 นั้นเกิดขึ้นภายใตอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมของไทยนั้น
“ความมีอิสระเชิงสรางสรรค”เกิดขึ้นในสวนของการผลิต โดยเราจะเห็นวาการเกิดขึ้นของคายเพลง
อิสระเล็กๆชวยใหโอกาสในการกระบวนการผลิตโดยเฉพาะขั้นตอนการบันทึกเสียง และขั้นตอนใน
การบริหารและจัดการสามารถทําไดงายและสะดวกขึ้นภายใตองคกรขนาดเล็ก เราคงไมอาจปฏิเสธ
วาสวนหนึ่งมาจากการรับจริยธรรมการผลิตงานแบบ “ฉันก็ทําเองได” (Do it Yourself) มากจาก
กระแสดนตรีในโลกตะวันตกโดยเฉพาะพั๊งคและอัลเทอรเนทีฟของอังกฤษ
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ประกอบการที่เทคโนโลยีการบันทึกเสียงที่มีขนาดเล็กลง (ดวยการใชโปรแกรมบันทึกเสียง
ในคอมพิวเตอรสวนบุคคล)ชวยการผลิตแบบ “ฉันก็ทําได”มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในดานของการ
ผลิตสินคา(เทปคาสเส็ต) การจัดจําหนายและการโฆษณายังคงตองผานตัวกลางที่เปนบริษัทใหญ เชน
บริษัทเทปออนปาในการผลิตคาสเส็ตเทปหรือหนังสือพิมพไทยรัฐ รวมถึงรายการโทรทัศนในการ
ประชาสัมพันธงานเพลงใหม ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนแลวแตเปนระบบ “หวงโซมูลคา”ของอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมแบบเดียวกับที่คายเพลงใหญของไทยใช ดังนั้น ยุคของอังเทอรเนทีฟจึง
เปน “ทางเลือก”ที่ยังอยูภายใตระบบการผลิตหวงโซมูลคาแบบเดิม การควบคุมจากทุนไมตางอะไร
กับระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในแบบที่อดอรโนและฮอรไคเมอรไดกลาวไว
สําหรับในกระแสโพสตร็อกนั่นตางออกไปดังที่ผูวิจัยไดอธิบายไวในบทที่ 5 แลวนั้น เราจะ
เห็นถึงการสรางหวงโซทางมูลคาขึ้นมาใหม โดยเริ่มที่หวงโซมูลในการผลิตงานสรางสรรค และมีการ
ตอรองกับพื้นที่อื่น คือ หวงโซทางวัฒนธรรมสรางสรรคและหวงโซทางสังคม เพื่อใหตนเองสามารถ
ผลิตงาน จัดการดานสื่อประชาสัมพันธและสรางเกิดชุมชนผูฟงได จากกรณีตัวอยางของโซออน ดาย
ฟาวเวอรและแพนดา เร็คคอรด แมวาปรากฏการณเพิ่งเกิดเปนเพียงชวงประมาณ 10 ป แตก็เปน
ประเด็นที่ทําใหเราเขาใจถึง หวงโซสรางสรรคของอุตสาหกรรมสรางสรรคของดนตรีสมัยนิยมของ
ไทย ในสวนตอไปผูวิจัยจะขออธิบายถึงหวงโซทั้ง 3 ที่เกิดขึ้น

หวงโซของมูลคาสรางสรรค
หวงโซแรกนี้คอนขางเกี่ยวของกับ “อิสระเชิงสรางสรรค”ของการริเริ่มทํางานดนตรีเปน
อยา งมาก จากการศึ กษาผู วิจั ยพบวานักดนตรีในกลุมโพสตร็อกนี้จ ะเริ่มตน จากวงสมัครเลน ของ
นักศึกษา และเริ่มสรางตัวตนเองจากพื้นที่การแสดงที่ไมใชพื้นที่เชิงพาณิชย สวนใหญคือเริ่มจาก
พื้นที่การแสดงดนตรีในมหาลัย โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางดานศิลปะและ
สถาปตยกรรม การแสดงดนตรีเริ่มจากเปนเพียงกิจกรรมของนักศึกษา แตก็ไดมีการเชิญวงดนตรี
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วัยรุนที่มีชื่อเสียงมาเลนในงาน ซึ่งการจัดการแสดงดนตรีดังกลาวถือวาเปนที่ริเริ่มใหมของทางเลือก
ใหมของการสรางสรรคงานดนตรี ประกอบกับแนวดนตรีโพสตร็อกที่เปนกระแสดนตรีที่เพิ่งไดรับ
ความนิยมในหมูนักฟงเพลงที่สนใจแนวเพลงที่ไมอยูในกระแสตลาดดนตรีของโลก แมจะอาจกลาวได
วาดนตรีแบบโพสตร็อกเปนสวนหนึ่งของโลกาภิวัตนทางวัฒนธรรม(cultural globalization) แต
ไม ได เ ป น ดนตรี ที่เ กิ ดจากศูน ย กลางของวัฒ นธรรมดนตรีร็อกอยางอังกฤษหรืออเมริกา(ประเทศ
สกอตแลนด และญี่ปุนมักใชเปนจุดอางอิงของกระแสดนตรีนี้) การที่วงดนตรีของนักศึกษาเหลานี้ใช
แนวดนตรีแบบโพสตร็อกมาสรางตัวตนใหกับแนวทางดนตรีของตนเองจึงเปนการริเริ่มสรางที่เกิดจาก
รสนิยมความชอบของตนเอง ทั้งในสวนของนิยาม(ประเภทดนตรี)และสมารถสรางสรรคงานดนตรีได
อยางอิสระทั้งนี้เพราะโพสตร็อกที่ไมมีทั้งตลาดและการผลิตในอุตสาหกรรมดนตรีสมัยนิยมของไทย
เลยในชวงนั้น
ดังนั้น เราจะเห็นวากระแสโพสตร็อกของไทยจึงเปนการสรางตัวตนที่แยกออกจากระบบ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมของไทยอยางชัดเจน ที่สําคัญแนวดนตรีแนวนี้ไมไดเกิดจากกร
สรางตลาดใหมในไทยผานโดยสื่อและบริษัทอุตสาหกรรมดนตรีขามชาติเหมือนเชนในยุคอัลเทอรเนทีฟ สวนหนึ่งอาจจะมาจากเพราะกระแสอันตกต่ําของดนตรีอัลเทอรเนทีฟเพิ่งผานพนไป รวมถึง
กระแสโลกที่วงโพสตร็อกในโลกตะวันตกหรือญี่ปุนก็ไมไดมีสัญญากับบรรษัทอุตสาหกรรมเพลงขาม
ชาติดวย ดวยองคประกอบเหลานี้เราอาจกลาวไดวากลุมนักดนตรีในกระแสโพสตร็อกมีความเปน
อิสระของการริเริ่มสรางสรรคงานของตนเองอยางเต็มที่
ในที่นี้เราจะเห็นวาจุดเริ่มตนของ “การสรางหวงโซมูลคา”หากพิจารณาสถานะทางสังคม
วิทยาของวงเราก็จะพบวาพวกเขารวมวงกันในชวงที่กําลังศึกษากันอยู(วงดนตรีสมัครเลน)และออก
แสดงสดตามสถานที่ตางๆ(แบบไมไดรับคาตอบแทน)ผิดกับยุคอัลเทอรเนทีฟที่สถานะของวง เกิดจาก
ระบบการคา คือวงดนตรีตั้งขึ้นมาเพื่อเซ็นสัญญาและทําการเสียงเพื่อออกอัลบั้ม เพลงแลวแตเปนวง
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ประเภท “สตูดิโอแบนด”(Studio band) คือตั้งวงเพื่อมุงหวังที่จะเซ็นสัญญากับบริษัท ไมวาจะเปน
คายอิสระเล็กๆที่เกิดขึ้นใหม บริษัทคายเทปใหญทั้งของไทยและของตางประเทศ แตวงในกระแส
โพสตร็อกเปนวงที่ริเริ่มในรั้วมหาวิทยาลัยและเริ่มที่การออกแสดงสด (live band) ที่มีพื้นที่ของการ
แสดงอยู น อกอุ ตสาหกรรมดนตรี ส มัย นิ ย มของไทย ดั งนั้ น เราจะเห็ น ได วา วา หว งโซ ของมู ล ค า
สรางสรรคในยุคโพสตร็อกคอนขางเปนอิสระกับ“ทุน”เชนกัน

หวงโซมูลคาวัฒนธรรมสรางสรรค
ในแงของปฎิบัติการทางวัฒนธรรมสรางสรรค เราจะเห็น “การรวมการผลิตงาน”ถือวาเปน
ปจจัยสําคัญของงานดนตรีในยุคโพสตร็อก แมสถานะทางสังคมวิทยาการวมกลุมจะเปนวงดนตรี
(band)กับคายเพลงแตเราจะเห็นวาไมไดเปนในลักษณะของการทําสัญญาระหวางกัน ซึ่งมีการริเริ่ม
ผลิตผลงานดนตรีของพวกเขาในชวงที่กําลังศึกษากันอยู และนํางานไปเสนอกับโปรเจ็คตดนตรีอิสระ
(ซึ่งมีลักษณะกึ่งคายเพลง-กึ่งโปรเจ็คต)ที่ผลิตงานกับวงดนตรีไมมากนัก และมีแนวทางดนตรีของโปร
เจ็คตที่ชัดเจนที่ผลิตงานดนตรีแตกตางออกไปจากงานในตลาดดนตรี ไมผลิตงานดนตรีหลากหลาย
สไตล เนื่องจากโปรเจ็คตที่พวกเขารวมดวยนั้นไมไดมีเงินทุนมากมาย เราจะเห็นวาการเติบโตของวง
นักศึกษาไปสูการผลิตงานเพลงใชเวลาในฐานะของศิลปนใชเวลานานหลายป โดยงานสวนใหญจึงมี
การผลิตงานในรูปแบบอัลบั้ม อีพี (EP album)ที่มีเพลงอยูเพียง 3-4 เพลง( หรืองานอัลบั้มชุดที่รวม
ศิลปนหลายวง(compilation) รวมทั้งเนนการแสดงสดเพื่อสรางชื่อเสียงและสรางชุมชนคนฟงซึ่งมีไม
มากในยุคแรกแตก็คอยขยายฐานกลุมฟงออกไป
ที่ น า สนใจเราจะเห็ น ว า ศิ ล ป น ในกลุม นี้ จ ะเห็ น ว า เติ บ โตไปพร อมๆกับ โปรเจ็ค ต ดนตรี ที่
รวมงานดวย เรายังจะเห็นวาการสรางหวงโซมูลคาขาดอยูในวงการเผยแพรในสื่อสารมวลชนที่มี
คอนขางจํากัดเพราะสื่อบันเทิงหลักไมไดใหความสนใจ ทางกลุมวงดนตรีเหลานี้จึงใชการเผยแพร
จากลุมผูผลิตไปสูผูฟงเพลงผานสื่ออินเตอรเน็ตเปนหลัก
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จากกรณีศึกษาผูวิจัยพบวาชุมชนผูฟงของโซออนฯและแพนดา (ในพื้นที่กรุงเทพฯ) เปนกลุม
ที่เหนียวแนนและใหการสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ ซึ่งชุมชนผูบริโภคนี้ก็เปนกลุมที่แตกตางออกไปจาก
ยุคของกระแสอัลเทอรเนทีฟและดนตรีในตลาดเชิงพาณิชยทั่วไป ที่มีวงเกิดขึ้นจํานวนมากภายใต
คายเพลงที่ผลิตงานดนตรีสมัยนิยมในหลายสไตล เรายังจะเห็นวาการเริ่มตั้งแตการฝกกลุมศิลปนนัก
ดนตรี การจัดการตั้งวงดนตรี การเขียนเพลงและบันทึกเสียง รวมถึงการเขาไปดวยการควบคุมการ
ใชสื่อกระจายหลักเชนเสียงประเภทวิทยุและโทรทัศนเพื่อเผยแพรงานใหกับงานดนตรีที่ผลิตภายใต
สังกัดของตนเองถูกแยกออกจากทั้งกระบวนการการแสดงและการผลิตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
ดนตรี และถูกทําใหเปนเพียงผูบริโภค ทั้งนี้เพราะเพลงจะถูกผลิตโดยนักดนตรีอาชีพที่อาจจะเลน
ประจํ า ในแหล งบั นเทิ งหรือนั กดนตรีที่ผ ลิตงานบันทึกเสียงใหกับคายเพลง รวมทั้งการบริโภคที่
เกิดขึ้นสวนใหญก็จะเปนการบริโภคผานสื่อ ไมวาจะเปนสื่อกระจายเสียงหรือสื่อที่เปนตัวสินคาอยาง
แผนเสียงและเทปคาสเส็ต
จากที่กลาวมาหากพิจารณาในหวงโซของมูลคา แมวาเรายังไมอาจเขาใจถึงแรงผลักดันใน
การทํางานของเยาวชนกลุมนี้ได แตเราก็จะเห็นวาการเกิดขึ้นของยุคโพสตร็อกไทยมีการสรางชาน
ชาลาสรางสรรค (creative platform) ของตนเองขึ้นอยูนอกหวงโซมูลคาเดิมของอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมของไทย ในแบบที่พวกเรียนรูที่จะเปนผูบริโภคในฐานะผูผลิตที่สรางสรรค
(active consumer as creative producer) ที่ริเริ่มสรางสรรคงานในสไตลของตนเองรวมกับโปร
เจ็ ค ต เ พลงอิ ส ระ การเกิ ด ขึ้ น ของกระแสแนวดนตรี โ พสต ร็ อ กยัง ก อ ใหเ กิ ด การเกิ ด ขึ้ น วงดนตรี
สมัครเลนจํานวนหนึ่งที่เริ่มตั้งวงกันในชวงเรียนมหาวิทยาลัย การริเริ่มทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเปนการ
สรางฐานรากเศรษฐกิจทางเลือกใหจากผู(เคย)ผูบริโภคกลายเปนผูสรางสรรคงานและยังเปนการริเริ่ม
การหาแนวทางเชื่อมโยงพื้นที่ของหวงโซมูลคาที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในอุตสาหกรรมดนตรีสมัยนิยม
ของไทย
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หวงโซมูลคาสังคม
จากการที่ ข าดป จ จั ย การสื่ อ สารอย า งสื่ อ กระจายเสี ย งอย า งรายการวิ ท ยุ แ ละโยงไปสู
อุตสาหกรรมดนตรี ในขณะที่สื่อใหมอยางสื่ออินเตอรเน็ตแมจะชวยในการเผยแพรงานและสรางกลุม
ผูฟงดวย แตก็ไมอาจสรางรายไดใหกับนักดนตรีได ดังนั้น พื้นที่การแสดงสดจึงนับวาเปนปจจัยสําคัญ
ของการสราง“หวงโซมูลคา”เชื่อมตอกับ“หวงโซทางวัฒนธรรม”ของทั้งกลุมนักดนตรีและชุมชนผูฟง
ในกระแสของการเกิดโพสตร็อก แมพื้นที่การแสดงดังกลาวจัดวาเปนพื้นที่อันไมถาวรแตกลับเปน
สวนที่กอใหเกิดสิ่งใหมขึ้นมาได (หรือที่เรียกวา spatial space ดูเพิ่มเติมใน Rob Shield 1992)
ที่สําคัญเราจะเห็นวาการเกิดขึ้นของโพสตร็อกยังไดการสราง“พื้นที่รวม”กับพื้นที่ศิลปะรวม
สมัย(ดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 5) ไดกอใหเกิดการสรางความเชื่อมโยงในลักษณะเปนขบวนการทาง
วัฒนธรรมรวมสมัย (contemporary cultural movement) เราจะเห็นวาจากยุคแรกๆมีการจัดงาน
ดนตรีและศิลปะรวมกันตามแกลลอรี่ศิลปะรวมสมัยอยางเชน อะเบาวสตูดิโอ อะเบาว คาเฟ, โน
สเปซ และ โซล สเปซ, ซึ่งการจัดงานในที่ดังกลาว เปนการชวยสรางงานหวงโซทางวัฒนธรรมที่ผสาน
กับของพื้นที่ทางสุนทรียะของศิลปะและดนตรี พรอมกันนั้นเปนการทําใหการเกิดขึ้นของกระแส
โพสตร็อกถอยหางของความเปนพานิชยศิลป (ในแบบเดียวกับยุคของอัลเทอรเนทีฟ)
เราจะเห็นวาบนพื้นที่ศิลปะนั้นๆศิลปนจากทั้งกลุมโซออน ดาย ฟาวเวอร (SO: ON Dry
Flower) และกลุมแพนดา เร็คคอรดไดมีโอกาสสรางสรรคงานดนตรีแบบโพสร็อค (Post-rock)และ
ดนตรีทดลอง (experimental music) หรืออาจกลาวไดวาเปนการแสวงหาแนวทางใหมของดนตรี
พรอมกับ ยังชวยรวมทั้งสนใจถึงการการที่กลุมเยาวชนในชวงวัยนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่เรียนดา น
ศิลปะและสถาปตยกรรมหันมาตั้งวงดนตรีและสรางผลงานอุตสาหกรรมดนตรีของไทยนี้เปนดนตรี
แนวใหมที่เกิดจากผสมผสานทั้งศาสตรทางดนตรีและศิลปะหลากหลายรูปแบบเขาดวยกัน

85

การเกิดการสรางหวงโซของมูลคาและหวงโซทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชวง 10 ปที่ผานมา
ของกระแสโพสตร็อก พรอมๆกับเกิดของกระแสความนิยมดนตรีนั้นกลุมเยาวชนที่เปนผูฟงก็สามารถ
สรางดนตรีของตนเอง เกิดขึ้นของวงดนตรีแนวกระแสโพสตร็อกในกรุงเทพฯถือวาเปนจุดเปลี่ยนที่
สําคัญของพื้นที่เพื่อแสดงอัตลักษณใหมของตนเองออกมาเชนกัน แมวาการเกิดกับกลุมเยาวชนที่นิยม
ดนตรีแบบโพสตร็อกอาจจะไมใชกลุมใหญ โดยกลุมผูบริโภคสวนใหญเปนเยาวชนที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดั บ มหาวิ ทยาลั ย มี ก ารศึ ก ษาของไทยดู จ ะเปน เรื่อ งปกติ เพราะการบริ โ ภควั ฒ นธรรมดนตรี
ตะวันตกนั้นเปรียบเสมือนการบริโภคความเปนสมัยใหมของกลุมเยาวชนไทย
อยางไรก็ตามการเกิดขึ้นของกระแสโพสตร็อกไมใชเพียงแคเรื่องของการเลนดนตรีเทานั้น
หากแตยังเกี่ยวพันถึงเรื่องของการผลิตวัฒนธรรมในชีวิตประจําวันที่กาวพนการแบงแยกเวลาการ
ทํางานและเวลาวางนั่นคือพวกเขาสามารถใชวิถีของการทํางานดานดนตรีมาประสานสวนสัมพันธกับ
เรื่องการประกอบอาชีพและรูปแบบของการชีวิตไดเปนอยางดี เราจะเห็นนักดนตรีในโซออนฯและ
แพนดามีความสุขกับการทํางานดนตรี แมวาจําเปนตองทํางานอยางอื่นดวย(ทั้งที่เกี่ยวและไมเกี่ยวกับ
ดนตรี)เพื่อใหมีรายไดสําหรับการดําเนินชีวิตในเมืองใหญอยางกรุงเทพฯ และแมวายอดขายงานแผน
ซีดี จะมี ไม มากนั กแต เนื่ องด ว ยพวกเขามีโ อกาสในการแสดงสดกัน คอนขางบอย ซึ่งทําใหร ายได
พอสมควร

เยาวชนกับดนตรีโพสตร็อกและอุตสาหกรรมสรางสรรค
จากกรอบการศึ กษาของงานวิจัย วัฒนธรรมเยาวชนและอุตสาหกรรมสรางสรรคของ
กรุงเทพฯ:

บทศึ กษาจากอิ น ดี้ร็อคสูโพสตร็อคใหความสนใจกั บ “ความสามารถทางดนตรี”

(musical authorship)และ “ความเปนอิสระอยางสรางสรรค” (creative autonomy) ในการ
สรางสรรคงานภายใตระบบการการผลิตของระบบทุนนิยมของผูผลิตงาน สวนในระดับของผูผลิตงาน
ดานวัฒนธรรมไดใหความสําคัญของการผลิตงานในแงที่เปนทั้ง “กิจกรรมทางวัฒนธรรม” (cultural
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activity)และ “กิจกรรมทางเศรษฐกิจ” (economic activity) เพื่อการแสวงหาพื้นที่อิสระทาง
สถาบัน(institutional autonomy) ในรูปแบบใหมๆของการผลิตงาน เปนสวนหนึ่งที่ผลักดันให
ศิ ล ป น หรื อ ผู ผ ลิ ต งาน “สร า งพื้ น ที่ ใ หม ” ซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด เป น สกุ ล ศิ ล ปะใหม แนวดนตรี ใ หม
ภาพยนตรสไตลใหม และ/หรือรูปแบบของการกระจายงาน การสรางเครือขายของผูผลิตงาน การ
บริโภคในลักษณะใหม และการเกิดขึ้นของชุมชนผูบริโภค
ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 1วาแนวคิดเรื่อง“อุตสาหกรรมสรางสรรค” (creative industries)
เปนวาทกรรมที่ใชทั้งในแวดวงของงานวิชาการธุรกิจ อุตสาหกรรมและรัฐแนวคิดนี้ใชกับการประกอบ
กับสภาพของเศรษฐกิจที่แสดงใหเห็นถึงพลวัตรของ สื่อ ศิลปะ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม อยางไรก็
ตามแนวคิดอุตสาหกรรมสรางสรรคนี้มีนัยยะที่แตกตางจากเรื่องของ“อุตสาหกรรมวัฒนธรรม”ตรงที่
ใหความสัมพันธระหวาง“คน”และ “ทุน” เราจะเห็นจากหวงโซทั้ง 3 ที่ผูวิจัยไดกลาวไววามี คนและ
ความคิดสรางเขาไปขับเคลื่อนทําใหอุตสาหกรรมสรางสรรคของดนตรีแบบโพสตร็อกเกิดขึ้นไดนอก
กระแสสื่อและทุนใหญ
ดั ง นั้ น โพสต ร็ อ กจึ ง ไม ใ ช แ ค เ รื่ อ งดนตรี ใ นความหมายทางดนตรี ( musical)อย า งเดี ย ว
หากแตยังมีความหมายในเชิงสังคมวิทยาของความสัมพันธของกลุมคนและวัฒนธรรม ของกลุมที่มี
การผลิ ตงานทางวั ฒ นธรรมในที่ นี้คื อก อใหเกิ ดกระแสของวัฒ นธรรมวัย รุน (youth

culture

movement) ในอีกลักษณะหนึ่งอาจกลาวไดวากระแสโพสตร็อกเปนสวนหนึ่งของการกอรูปของ
กลุมคนในเชิงอัตลักษณที่อาจเรียกกวางๆไดวาวา “อินดี้”(ในวัฒนธรรมอินดี้ไมไดหมายความวาทุก
คนตองชอบฟงเพลงโพสตร็อกตองเปนอินดี้) ซึ่งเปนปรากฏการณของการกอรูปของวัฒนธรรมยอย
กลุมวัยรุน(youth subculture) ที่ชัดเจนตอเนื่องจากยุค “อัลเทอร” ภายใตกระบวนการดังกลาว
ซึ่งสงผลใหกลุมนักดนตรีและศิลปนรุนใหม ที่ตองการจะผลิตงานสรางสรรคของตนเองจําเปนตองหา
“พื้นที่”และ“เครือขาย”ใหมๆในการสรางสรรคและเผยแพรงานของตน ซึ่งในประเด็นนี้คือที่มาของ
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การเกิดขึ้นของกระแสดนตรีและวัฒนธรรมที่เรียกวา “อินดี้”ในชวงประมาณป พ.ศ.2547 ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการกอใหเกิดหนอออนของอุตสาหกรรมสรางสรรคในกรุงเทพฯดวยเชนกัน เราอาจ
กล า วได ว า “อิ น ดี้ ” คื อ กระแสการต อ ต า นที่ อ ยู บ นสิ น ค า เชิ ง วั ฒ นธรรม(cultural-commodity
resistance) โดยพวกเขาไดสรางกระแสทุนนิยมแบบทางเลือกที่โตตอบตอวาทกรรมการผลิตงาน
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเงิน(art-culture for money)ของการผลิตในระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
ดนตรีสมัยนิยมของไทย
ที่สําคัญเราจะหวงโซทางสังคมและวัฒนธรรมไดชวยใหพวกเขามีอิส ระใหกับการจัดการ
ตนเองจาก “ทุน”อยูมากเชนกันแมวาเราไมอาจจะกลาววาดนตรีโพสตร็อกเกิดมาเพื่อตอบโตสังคม
อันหมดหวังเชนเดียวกับยุคอัลเทอรเนทีฟในอังกฤษหรือกรั้นซในอเมริกา (รวมกอรูปผานเปนการ
แสดงออกของอุ ด มการณ ก ารเมื อ ง) แต ด า นหนึ่ ง มั น เป น การแสดงออกถึ ง กลุ ม อั ต ลั ก ษณ ข อง
คนทํางานดานศิลปะและกิจกรรมดนตรีที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้น ไดสะทอนจากวัยรุนกลุมนี้ไดหันไปสราง
พื้นที่ทางวัฒนธรรมของตนเองที่ ที่ทั้งสวนของการตลาด(แบบมวลชน)และสวนสังคม(ของรัฐ)ไมไดเขา
มามีสวนรวมอยางใด หรืออาจกลาวไดในอีกแงมุมหนึ่งคือพวกสรางชุมชนทางเลือกของตนเองขึ้นมา
เนื่องจากความไมพอใจในสภาพวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมรอบตัวพวกเขา
หากยอนไปในประเด็นความสนใจของการศึกษาสังคมวิทยาศิลปะและวัฒนธรรมที่ผูวิจัยได
กลาวไวในบทที่ 2 เราจะเห็นวาทั้งขอถกเถียงปเตอรสัน, เฮิรสช, ทอยนบีและนีกัส ที่มีตองานของ
ฮอร ไ คเมอร แ ละอดอร โ นได เ ป ด ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ เ ป น ข อ ถกเถี ย งในเรื่ อ งของการผลิ ต งานใน
อุตสาหกรรมดนตรี ภายใตระบบทุนนิยมก็คือ งานศิลปะและวัฒนธรรมนั้นถูกผลิตขึ้นมาภายใต
ระบบของพาณิ ช ย และกระบวนการผลิ ต (อัน โยงไปสูก ารบริ โ ภค โดยมี ลั กษณะที่อิ ง กั บ ระบบ
อุ ต สาหกรรมมากขึ้ น ตั้ ง แต ป ลายศตวรรษที่ 19 เป น ต น มา) ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ตอบสนองต อ การสร า ง
ความสัมพันธทางสังคมซึ่งเปลี่ยนไปในระบบทุนนิยม ภายใตกระบวนการผลิตทั้งหมดศิลปนถูกมอง
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เปนหนวยหนึ่งของกระบวนการทั้งหมด ความเปนอิสระแบบปจเจกศิลปนจึงเปนเพียงมายาคติที่ถูก
สรางขึ้นใหมภายใตกระบวนการนี้เชนกัน และหากมองในมุมมองการเสพสุนทรียะหรือการบริโภค
ความหมายของการสินคาทางศิลปะและวัฒนธรรมนั่น กลุมผูบริโภคอันหลากหลายกลุมสามารถมี
อิสระในการเสพหรือการบริโ ภคในสังคมทุน นิยมเสรี แตโ ครงสรางอํานาจในระบบทุน นิยมแบบ
หลังฟอรดิสซไดเปดพื้นก็จะมีสวนตอการสราง “พื้นที่” ความเขาถึง “คุณคา” (value)ของความ
แตกตางกันขึ้นใหม
อยางไรก็ตาม “ความสามารถทางดนตรี”และ “ความมีอิสระเชิงสรางสรรค”ที่วาเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหเกิดนักดนตรีเยาวชนในยุคหลังจากที่อินดี้ไดหมดความนิยมลงโพสตร็อก โดยงานวิจัย
ยังไดชี้ใหเห็นถึง บริบทใหมของความอิสระที่ถูผลิตขึ้นโดยโซออน ดาย ฟาวเวอร และแพนดา เร็ค
คอรคดังกลาวที่เกิดขึ้น บนโครงสรางของ“อุตสาหกรรมสรางสรรค” (creative industries) ไดที่
เกิดขึ้นจริง นี่คือภาพที่ตางไปจากการวาทกรรมอุตสาหกรรมสรางสรรคที่ถูกผลิตของพัฒนาการที่
เกิดขึ้นในสังคมไทย และจะกลาวถึงพัฒนาการของกระแสพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีสมัย
นิยมในไทยและการริเริ่มของการผลิตงานกลุมเยาวชนในลักษณะของอุตสาหกรรมสรางสรรคจากฐาน
รากอี กประเด็ นหนึ่ งที่ สํ าคั ญ คื อมีการตั้งคําถามวากลุมอุตสาหกรรมวัฒ นธรรมดนตรี แบบดั่งเดิม
สูญเสียความเปนตัวตนของตนเองไปแลว ที่จริงแลวเราก็ยังเห็นวาอุตสาหกรรมดนตรีของไทยกลับ
ขยายตัวมากขึ้นและแมดูวามีการลดการผูกขาด แตเราก็จะเห็นวามีการกระจายการถือครองไปยัง
ชุมชนและสื่อใหมของภาคเอกชนมากขึ้นเชนกัน
แมวาอุตสาหกรรมสรางสรรคนอกกรอบที่เกิดขึ้นกรณีกับโซออน ดายฟาวเวอร และแพนดา
เร็คคอรด เราอาจสรุปวาจากกรณีศึกษาดังกลาวเปนโครงสรางระบบทุนที่เรียกวาเปน “ทุนนิยม
แบบคิดเองทําเอง” (DIY Capitalism) ที่ขับเคลื่อนดวยจริยธรรมของการทํางานแบบ “เราก็ทํา
ไดเอง”( DIY Ethos) จริยธรรมแบบดังกลาวนี้อาจเปนไดทั้งการตอตานทุนนิยมไปพรอมๆกับ
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การสรางทุนนิยมในทิศทางใหม ทั้งนี้เพราะการเกิดของทุนนิยมแบบคิดเองทําเองเปนผลของการ
กาวสูทุนแบบเสรีนิยม(ใหม)จากกลุมทุนเล็กทุนนอย( Lavuass 2014:42-45) ที่คิดวาตนเองสามารถ
จัดการตนเองไดทั้งในแงชีวิตทางเศรษฐกิจและชีวิตทางสังคม และคอยๆถอยหางตนเองออกจาก
พื้นที่ทางการเมืองเชิงโครงสรางไปหาการเมืองในชีวิตประจําวัน( everyday politics)
จากงานวิจัยที่กําหนดขอบเขตของพื้นที่ในการศึกษาของกลุมนักดนตรีในบริบทกรุงเทพฯ
ดวยเหตุผลที่วากรุงเทพฯเปนพื้นที่ของการผลิตและการบริโภคสินคาทางวัฒนธรรมที่สําคัญของไทย
(อุตสาหกรรมวัฒนธรรมของไทยหลักๆสวนใหญก็ตั้งอยูในกรุงเทพฯ) ซึ่งลักษณะดังกลาวทําใหการ
ผลิตงานใหมๆของศิลปนและผูสรางสรรคสามารถสรางหาปจจัยและทรัพยากรการผลิตไดสะดวก
รวมถึงยังสามารสรางเครือขายของกลุมผูผลิตงานและผูบริโภคไดงาย แตหากพิจารณาในแงของการ
พัฒนาเมืองในโมเดล “เมืองสรางสรรค”(ซึ่งเปนโมเดลที่มาพรอมๆกับอุตสาหกรรมสรางสรรค)เราจะ
พบวา ของการแนวคิดที่ว าด วยการจัดเขตใหกับ งานผลิตที่ใกลเคียงและเสริมกันและกัน มาอยู
ดวยกันโดยจะชวยใหคนสรางสรรคไดมีโอกาสมาแชรทั้งงานและความคิด หรือที่เรีย กวา “คลัส
เตอร”(cluster)นั้น เราจะเห็นวากรุงเทพมหานครฯ(ในฐานะหนวยงานปกครองของรัฐไมมีนโยบาย
ในเรื่องดังกลาว) แตบริบทของกรุงเทพฯเราจะเห็นวาไดเกิดสิ่งที่แตกตางออกไป คือตั้งแตยุคตกต่ํา
ของกระแสอัลเทอรเนทีฟจนถึงโพสตร็อก กลุมเยาวชนในกรุงเทพฯไดริเริ่มจัดปารตี้ Dude Sweet,
Mind the Gap, ไปมาจนถึงยุคที่โซออน ดายฟาวเวอรจัดงานที่ About Café/About Studio และ
SOL ไดกอใหเกิดชุมชนของการผลิตดนตรี ศิลปะ การกระจายสินคาของเยาวชน ฯลฯ รวมถึงได
สรางพื้นที่ทางวัฒนธรรมทางเลือกใหมใหกับเยาวชนในกรุงเทพฯดวย ซึ่งประเด็นนี้คือประเด็นสําคัญ
ที่ทําใหอุตสาหกรรมสรางสรรคยั่งยืน เพราะในกระแสโพสตร็อกนั้นกลุมเยาวชนไมไดผลิตงานที่อิง
กับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีของไทย(โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบันทึกเสียง)
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สรุปงานวิจัย
จากการผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาเพื่อทําความเขาใจเยาวชนกับอุตสาหกรรม
สรางสรรคในกรุงเทพฯโดยสนใจการริเริ่มการผลิตงานดนตรีจากอัลเทอรเนทีฟสูโพสตร็อกเราจะเห็น
วาปรากฏการณของโพสตร็อกเปนกระแสทางวัฒนธรรมดนตรีของกลุมเยาวชนที่เกิดขึ้นหลังจาก
ความต่ําของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจากกระแสนิยมเรียกวา “อัลเทอรเนทีฟ”(Alternative) ในไทย
ชวงป พ.ศ. 2537 จนถึงชวงป พ.ศ. 2547 โพสตร็อกมีการริเริ่มของความอิสระเชิงสรางสรรคนั่นตาง
ออกไปจากอัลเทอรเนทีฟอยางสิ้นเชิงโดยเราจะเห็นวาการสรางพื้นที่และเครือขายของการผลิตงาน
ดนตรีที่สรางสรรคของกลุมดนตรีอิสระในกรุงเทพฯ กลุมนักดนตรีและศิลปนรุนใหมที่ตองการจะผลิต
งานสร างสรรคของตนเองจําเปนตองหา “พื้น ที่” และ“เครือขาย” ใหมๆ ในการสรางสรรคและ
เผยแพรงานของตน
คําถามสําคัญของงานวิจัยตองการที่วาจะเขาใจกลไกลของ“หวงโซมูลคา”ใน 3 หวงโซคือ
หวงโซอิสระเชิงสรางสรรค หวงโซวัฒนธรรมสรางสรรคและหวงโซสังคม เราจะเห็นวาหวงโซทั้ง 3
นั้น ไดทําลายกําแพงขวางกั้นการใหคางานศิลปะที่แยก “การตลาดและ“คุณคาเชิงสุนทรียะ”ออก
จากกัน เราอาจกลาวไดวาวาทกรรมดังกลาวที่ถูกผลิตขึ้นในอุตสาหกรรมสรางสรรคของวัฒนธรรม
แบบโพสตร็อกไดทําให “ความสามารถ”(authorship) และ “ความมีอิสระ”(autonomy) ของ
ศิลปนมีคุณคาขึ้นมาอีกครั้ง นอกจากนี้อาจกลาวไดวา นี่เปนการจัดไรโครงสรางของทั้งกระบวนการ
ผลิตและองคกรอุตสาหกรรมสรางสรรค ไดทําใหความหมายของคําวา“ดารา”เทียบเทากับ“ศิลปน”
ที่เคยใชเรียกนักดนตรีหมดไป นักดนตรีถูกมองวาเปนผูสรางงานศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งนั่นมีคาสําคัญ
โดยไมจําเปนตองอางอิงวาพวกเขามีพื้นฐานการศึกษามาทางดานศิลปะ หรืออาจกลาวสั้นไดวา
“ผลงาน”มีคามากกวา “ภาพลักษณ”
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จากการศึกษาทั้ง 2 กลุมตัวอยางโซอออนฯกับแพนดา เร็คคอรด ผูวิจัยพบวาดนตรีสมัยนิยม
และอุตสาหกรรมสรางสรรค รวมทั้งใหความสนใจวาหวงโซของอุตสาหกรรมสรางสรรคดนตรีของไทย
นั้นไดสรางความสัมพันธทางสังคมเกิด ในชวงเกือบ 30 ปอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยมของ
ไทยมีลักษณะของกึ่งผูขาดโดยบริษัทใหญเพียงไมกี่แหง ซึ่งบริษัทเหลานี้สามารถเขาไปสราง “หวงโซ
มูลคา”ของตนเอง ผานฐานของการถือครองหรือใชสื่อกระจายเสียงเปนสําคัญ แมวากระแสดนตรี
ของอัลเทอรเนทีฟจะถูกมองวาเปนยุคที่นักดนตรีแตงเพลง เลนเพลงตนเอง อยางมีอิสระภายใตคาย
เพลงเล็กๆ แตในยุคนี้ก็ยังคงตองอาศัยสื่อหลักทั้งหลายในการโปรโมทและเผยแพรงาน ยุคอัลเทอรเน
ทีฟจึงเปนเพียงยุคของการผลิตที่มีหนวยการผลิตและการจัดองคกรขนาดเล็ก แตยังคงอยูภายใต
โครงสรางของหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีของไทยเชนเดิม
ในสวนมิติที่เกี่ยวกับการศึกษาดนตรีสมัยนิยมและอุตสาหกรรมสรางสรรค คําถามสําคัญของ
งานวิจัยตองการ ทําความเขาใจกลไกของ “หวงโซ” ของ “มูลคา”ทางการตลาดและ “คุณคา” ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งใหความสนใจวาหวงโซของอุตสาหกรรมสรางสรรคดนตรีของไทยนั้นได
สรางความสัมพันธทางสังคมเกิดไดอยางไรและเกิดขึ้นในมิติใดโดยเฉพาะที่ผานมาเกือบ 30 ป กระแส
โพสต ร็ อ กในไทยซึ่ ง เป น ดนตรี แ นวใหม ที่ เ กิ ด จากผสมผสานทั้ ง ศาสตร ท างดนตรี แ ละศิ ล ปะ
หลากหลายรูปแบบเขาดวยกัน ไดชวยกอใหเกิดการสรางหวงโซของมูลคาและหวงโซทางวัฒนธรรม
ที่อยูนอกเหนืออุตสาหกรรมวัฒนธรรมดนตรีของไทย และมีความเปนกระแสทางเลือกอันมั่นคงขึ้น
อยางเห็นไดชัดในชวง 10 ปที่ผานมา
อยางไรก็ดีเราจะเห็นวาในแงของนโยบายอุตสาหกรรมสรางสรรคนั้น รัฐบาลในยุคเสรีนิยม
ตองสรางนโยบายที่มาจากเบื้องลาง (bottom up) โดยตองทําความเขาใจทั้ง “ความสามารถในการ
สรางสรรค “และ “อิสระในการสรางสรรค” ของกลุมคนที่ผลิตงานนั้นจริงๆ พรอมทั้งสนับสนุนให
เกิดหวงโซมูลคาดังที่พวกวิจัยไดศึกษาไว การนําเอาหนวยงานหลายๆหนวยเขามามีสวนเกี่ยวของใน
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สรางนโยบายและแผนงาน (joined up policies and actions) ในการสนับสนุนนาจะเปนสิ่งที่
ดีกวาการรวมศูนยการสนับสนุนไวที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เพื่อใหงานมีการขยายผลในระดับ
ลึกและกวาง
ประเด็นที่ผูวิจัยเห็นวาสําคัญมากก็คือ การ "ทํางานสรางสรรค" ในระบบทุนนิยมในปจจุบัน
คือการทํางานที่อยูบนพื้นฐานของความไมเทาเทียมกันอยางมาก ไมวาระบบการจางงาน( ที่เปนการ
ชั่วคราว ตามระยะเวลา มากวาระบบเงินเดือน) เวลาการทํางาน (ที่ทํากันแบบหามรุงหามค่ํา) ระบบ
คาตอบแทน(ที่เกิดจากชิ้นงาน มักไมใชรายไดประจํา) อคติทางเพศ(ผูชายยังคงเปนผูไดเครดิตการ
ผลิตงานสรางสรรคมากกวา) ไมมีสวัสดิการ (เนื่องจากไมอยูในระบบงานประจํา) ฯลฯ ประเด็นคือเรา
ตองกาวขามกรอบการมอง "การสรางสรรคที่เกิดจากศิลปน"(artist-based creativity) ที่เปนวาท
กรรมหลักในแวดวงการโฆษณา สื่อและศิลปะแขนงตางๆ เพื่อที่ทําความเขาใจงานสรางสรรคในมิติ
ทางสังคมปจจุบันใหมากขึ้นที่กลาวมานี้ไดสะทอนใหเห็นเชนกันวา กลุมนักดนตรีเยาวชนในกระแส
โพสตร็อกที่ผูวิจัยทําการศึกษานั้น มีการทํางานที่ไมมั่นคงและเกือบทั้งหมดทํางานอื่นๆนอกจากการ
เลนดนตรีเพื่อหารายไดในการดํารงชีวิต ซึ่งจากขอมูลกลุมที่ศึกษายังคงเปนชวงวัยหลังเรียนจบใหม
ในระยะยาวหากการเลนดนตรีไมอาจทําใหพวกเขามีชีวิตที่มั่นคงของชีวิต พวกเขาอาจหันไปประกอบ
อาชีพอื่น หรือทํางานที่เกี่ยวของกับดนตรีที่มีรายไดมั่นคง ปจจัยที่วานี้ไมไดเกี่ยวของกับความมีอิสระ
ในเชิงสรางสรรคแตอยางใด หากเปนเรื่องของเศรษฐศาสตรของการดําเนินชีวิต ซึ่งหากมีนโยบายที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสรางสรรคตองคํานึงถึงปจจัยนี้ดวย ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจสรางสรรคสรางความ
ยั่งยืนทั้งในเศรษฐกิจระดับโครงสรางและในระดับผูสรางสรรคงาน ประเด็นเหลานี้ไมยังไมไดกลาวถึง
มากนัก
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นิตยสารบันเทิงคดี “เพลงใตดิน(ไทยแลนด)เขาทํากันอยางไร”. ฉบับ ทําเพลงใตดิน ปที่ 6 ฉบับที่ 59
เมษายน, 2538, หนา 6-11
นิตยสาร บันเทิงคดี “สัมภาษณวาสนา วีระชาติพลี” ฉบับ Alternative ปที่ 4 ฉบับที่ 48 เมษายน
2537, หนา 38-45
เพิ่มเกียรติ เรื่องกุล(2544). กระบวนการผลิตนักรองของอุตสาหกรรมเพลงไทย วิทยานิพนธนิเทศ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มติชนออนไลน 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 เผยผลศึกษาเศรษฐกิจสรางสรรคสรางมูลคาใหไทยลานลาน
บาท (http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1264968057)
มติชนออนไลน 1 เมษายน พ.ศ. 2553 วธ.แจกงบไทยเข็มแข็ง 200 ลานบาท กระตุนอุตสาหกรรม
หนัง (http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1270106072 )
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ ( http://ce.nesdb.go.th/)ไทยโพสต 14
มีนาคม พ.ศ.2552
ไทยโพสต 14 มีนาคม พ.ศ.2552
อัลเทอรเนทีฟ (2538) พี. เค. บุค: กรุงเทพฯ
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สัมภาษณ
สัมภาษณโคอิชิ ชิซูมิวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ที่ SOL กรุงเทพฯมหานคร
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2556 ที่หอศิลปะและวัฒนธรรมกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
สัมภาษณสมภพ ปรุณฑริกชาติ (ตอม อัศจรรยจักรวาล) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ออฟฟ
คทาวน อิน ทาวน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 งาน Noise Market มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร
สั ม ภาษณ ว รรณฤทธิ์ พงศ ป ระยู ร วั น ที่ 17 สิ ง หาคม 2556 ที่ แ พนด า เร็ ค คอร ด ออฟฟ ค
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 งาน Noise Market มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร

