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คํ านํ า

บทความที่นํ ามารวมไวในหนังสือชุดนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวพันกับ ทุนวัฒนธรรม  

ไมโดยตรงก็โดยออม  แนวความคิดของผูเขียนวาดวย ทุนวัฒนธรรม  เร่ิมกอเกิดในป 2536  
ภายหลงัจากทีศึ่กษาและสังเกตพัฒนาการของระบบทุนนิยมโลกและระบบเศรษฐกิจไทย  โดยที่ 
ผูเขียนเชื่อวา  กลุมทุนวัฒนธรรม เปนกลุมที่กํ าลังถีบตัวขึ้นมามีความสํ าคัญในสังคมโลกยุค
ปจจุบัน และจะยังคงทรงอิทธิพลตอไปในอนาคต  อิทธิพลของรูดอลฟ ฮลิเฟอรดิง (Rudolp 
Hilferding, 1877-1941) มีตอแนวความคิดเรื่องนี้อยางปราศจากขอกังขา  หากปราศจาก 
Finance Capital (1910)  การน ําเสนอและพัฒนาแนวความคิดวาดวย ทุนวัฒนธรรม ยากที่จะ
เปนไปได

แนวความคิดและอรรถาธิบายวาดวยทุนวฒันธรรมเสนอตอสาธารณชน โดยมิได
ผานวงวิชาการ  ทั้งๆที่เร่ืองนี้เปน วาระการวิจัย (Research Agenda) ทีสํ่ าคัญทั้งในปจจุบันและ
อนาคต  มีนักวิชาการเพียงสวนนอยที่ตระหนักถึงความสํ าคัญของทุนวัฒนธรรมในฐานะวาระ 
การวจิยั แตการเสนอตอสาธารณชน โดยมิไดผานวงวิชาการ  ในดานหนึ่งเปนการตอกยํ้ าความ
เสือ่มทรามของวงวิชาการ  โดยที่อีกดานหนึ่งเปนการยกระดับคอลมันิสตในโลกสื่อมวลชน

การเผยแพรบทวิเคราะห อรรถาธิบาย สารสนเทศ และความคิดตอสาธารณชน  
ทัง้ในประเดน็ปญหาและปรากฏการณทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  เปนภารกิจที่ผูเขียนถือ
ปฏิบัติอยางตอเนื่องนับต้ังแตป 2515 เปนตนมา  โดยที่เคยเปนคอลัมนิสตของวารสาร สังคม
ศาสตรปริทัศน  นติยสาร จัตุรัส (ยคุคุณพันศักดิ์ วญิญรัตน)  หนังสือพิมพ มติชน ประชาชาติธุรกิจ 
ฐานเศรษฐกิจ  ผูจัดการรายวัน ผูจัดการรายสัปดาห Financial Day  นติยสาร Corparate 
Thailand  และ ผูจัดการรายเดือน  ตลอดชวงเวลาอนัยาวนานดังกลาวนี้  ผูเขียนมีความเห็นวา 
การประกอบภารกิจในฐานะ Journalistic Economist เปนประโยชนตอสังคมมากกวา Academic 
Economist  โดยหวงัวา ในอนาคตอาจติดอันดับ Pop Economist

การประกอบภารกิจในฐานะ Journalistic Economist  มไิดเปนอุปสรรคในการ 
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ตรงกันขามกลับเกื้อกูลการทํ าหนาที่ในฐานะ Academic 
Economist  เพราะตองติดตามสภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  และติดตามความ 
กาวหนาทางวิชาการเพื่อให ‘อรรถาธิบาย’ แกสาธารณชนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่กํ าลัง 
เกิดขึ้น ทั้งในสังคมโลกและสังคมไทย ดังจะเห็นไดวา บทความที่เผยแพรตอสาธารณชนหลาย 
ตอหลายเรื่องเปนการเสนอ วาระการวิจัย  อันจะมผีลในการบุกเบิกพรมแดนแหงความรูตอไป



หนงัสือรวมบทความชุด ทนุวฒันธรรม  ประกอบดวยหนังสือ 3 เลม เลมแรกไดแก 
กีฬาในระบบทุนวัฒนธรรม (สํ านักพิมพบานพระอาทิตย 2544) ซึ่งปรากฏสูบรรณพิภพไปแลว 
สวนอกีสองเลมซึ่งตอเนื่องจากเลมแรก  ไดแก
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ภาษา  หนงัสือและธุรกิจหนังสือ  และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทายที่สุด ผูเขียนขอขอบคุณนางสาวพวงรัตน พันธุพิริยะ ซึ่งชวยพิมพตนฉบับ
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ทุนวัฒนธรรม

ปฐมกถา

ปาฐกถานีต้องการชี้ใหเห็นวา ทุนหลัก (Dominant Capital) ยอมแปรเปลี่ยนไป
ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในสังคมเศรษฐกิจโลก เมื่อสังคมมนุษยผานพนชวงแหง
การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)  และสังคมเศรษฐกิจแปรจากระบบเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม (Agricultural Economy) มาเปนระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economy)  
ทุนอตุสาหกรรม (Industrial Capital) ยอมถีบตัวขึ้นมาเปนทุนหลักของระบบเศรษฐกิจ  ดวยตรรก
ในท ํานองเดียวกัน เมื่อสังคมเศรษฐกิจแปรเปลี่ยนเปนระบบเศรษฐกิจบริการ (Service Economy) 
ทนุบริการ (Service Capital) ก็จะกลายเปนทุนหลักแทนที่ทุนอตุสาหกรรม  แตโดยเหตุที่บริการ
ประเภทตางๆ มีการเติบโตกลาแข็งแตกตางกันอยางมาก และหนอทุนบริการบางประเภท 
ยงัไมปรากฏโฉมใหเห็น ดวยเหตุดังนี้เอง นักวิเคราะหสังคมบางทานจึงมองเห็นแตการเติบโตของ
บริการทางการเงินการธนาคาร และมองเห็นแตการเติบใหญของทุนการเงิน (Finance Capital)  
ซึง่เขาไปแทนที่ทุนอตุสาหกรรม

      ปาฐกถานี้ตองการชี้ใหเห็นวา ทุนบริการกํ าลังถีบตัวขึ้นมาเปนทุนหลักในสังคม
เศรษฐกิจโลกแทนที่ทุนอุตสาหกรรม แตในระยะเปลี่ยนผานที่หนอทุนบริการยังไมเติบใหญ 
กลาแข็ง  ทุนวฒันธรรม (Cultural Capital) เปนทนุหลกัในระยะเปลี่ยนผานนี้  โดยที่ทุนวัฒนธรรม
มขีาหยั่งทั้งในภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการ

ในการที่จะเขาใจการเติบโตของทุนวฒันธรรม  จ ําเปนตองเขาใจเบื้องตนเสียกอน
วา ทุนวัฒนธรรมคืออะไร ทุนวัฒนธรรมจะเติบใหญไดก็ตองมีอุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรม 
(Cultural Products) ในที่นี้ สินคาวฒันธรรม หมายถึง สินคาและบริการที่มีวัฒนธรรมฝงตัวเปน
สวนหนึง่ของสนิคาหรือบริการนั้น   การทํ าความเขาใจเกี่ยวกับการฝงตัวของวฒันธรรม (Cultural 
Embodiment) ในตัวสินคาหรือบริการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง วฒันธรรมที่ฝงอยูในตัวสินคาหรือ
บริการ (Embodied Culture) จึงเปนปมเงื่อนสํ าคัญในการวิเคราะห  อยางไรก็ตาม การวิเคราะห
การเติบโตของทุนวัฒนธรรมมิอาจแยกตางหากจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต
และพฒันาการของทุนหลักในระบบทุนนิยมโลก
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การเปลีย่นแปลงโครงสรางการผลิตในระบบทุนนิยมโลก

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสังคมโลกนั้นมีอยูตลอดเวลา แตไมมีชวงใด 
ในประวัติศาสตรมนุษยชาติที่สังคมเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเทียบเทาชวงเวลา 
ในรอบสามทศวรรษที่ผานมานี้  ณ บัดนี้ระบบเศรษฐกิจโลกมิไดมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะแต 
โครงสรางทางเศรษฐกิจเทานั้น  หากยังมีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานทางเศรษฐกิจอยางสํ าคัญดวย

เมื่ออังกฤษประสบความสํ าเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก (First 
Industrial Revolution) ในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 18  โครงสรางทางเศรษฐกิจของอังกฤษ
เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจเกษตรกรรม (Agricultural  Economy) มาเปนระบบเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม (Industrial Economy)  การวิ่งนํ าหนาของอังกฤษในการพัฒนาอุตสาหกรรมกอให
เกดิกระบวนการวิ่งไลกวดทางเศรษฐกิจ (Catching-up Process)  ประเทศตางๆพยายามวิ่งไล
กวดองักฤษในการพัฒนาอตุสาหกรรม ไมวาจะเปนเยอรมนี ฝร่ังเศส รัสเซยี และสหรัฐอเมริกา   
กอใหเกิดประเทศอตุสาหกรรมรุนที่สอง รุนที่สาม และรุนตอๆมา การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง 
(Second Industrial Revolution)  ซึง่เกดิขึน้ในสหรัฐอเมริกา เพียงแตเรงเรากระบวนการวิ่งไลกวด
ทางเศรษฐกจิใหมีความเร็วเพิ่มข้ึน  แตที่สํ าคัญยิ่งก็คือ มีผลในการเปลี่ยนแปลงศูนยอํ านาจและ
ศูนยกลางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยขามฟากมหาสมุทรแอตแลนติกนั้นเอง

นับต้ังแตเมื่อเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกจวบจนสงครามโลกครั้งที่สอง 
ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือทยอยกันเปลี่ยนโฉมหนาเปนประเทศ 
อุตสาหกรรม  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตดังกลาวนี้เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงความ 
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศ (International Comparative Advantage)  เมื่อความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบแปรเปลี่ยนไป โครงสรางการผลิตยอมตองปรับเปลี่ยนตามการ 
เปลี่ยนแปลงของความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ดวยเหตุที่การเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบ 
เชงิเปรยีบเทยีบเปนไปอยางเชื่องชา โครงสรางการผลิตจึงเปลี่ยนแปลงอยางเชื่องชาตามไปดวย

ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
โครงสรางทรัพยากรที่เปนปจจัยการผลิต (Factor Endowment)  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา
สัมพทัธของปจจัยการผลิต  ในประวัติศาสตรของกลุมประเทศอตุสาหกรรมเกา (Old Industrial 
Countries = OICs) โครงสรางการผลิตมักจะแปรเปลี่ยนจากการผลิตที่ใชแรงงานเขมขน 
(Labour-intersive Production) ไปสูการผลิตที่ใชเครื่องจักรเขมขน (Capital-intensive 
Production)  และตามมาดวยการผลิตที่ใชสารสนเทศเขมขน (Information-intensive 
Production)  ในยุคสมัยที่สังคมเศรษฐกิจยังมีแรงงานราคาถูก การผลิตที่ใชแรงงานเขมขน 
จะครอบงํ าโครงสรางการผลิต เมื่อแรงงานราคาถูกหมดไป การเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธของ
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ปจจัยการผลิตดังกลาวนี้ยอมทํ าใหมีการใชเครื่องจักรทดแทนแรงงาน จนการผลิตที่ใชเครื่องจักร
เขมขนกลายเปนการผลิตหลักของระบบเศรษฐกิจ

ในทามกลางการวิ่งไลกวดทางเศรษฐกิจในสังคมโลกในชวงเวลากวาสองศตวรรษ
ที่ผานมานี้ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสํ าคัญยิ่งตอกระบวนการวิ่งไลกวด ประเทศ 
ที่สามารถหาประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยียอมเรงความเร็วในการวิ่งไลกวดได  
ในขณะทีป่ระเทศที่ลาหลังทางเทคโนโลยีก็ตองหลุดออกไปจากลูวิ่ง ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิตและตอราคาสัมพัทธของปจจัยการผลิต จึงมีสวนสํ าคัญ 
ในการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ความตองการบริโภคของมนุษย ซึ่งกระทบตอราคาสัมพัทธของสินคาและบริการ มีสวนในการ 
ท ําใหความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศแปรเปลี่ยนไป

เมือ่สงครามโลกครั้งที่สองยุติลง  ประเทศอุตสาหกรรมเกาทั้งยุโรปตะวันตกและ
สหรัฐอเมริกาอยูในกระบวนการปรับโครงสรางการผลิต  ดวยการละทิ้งการผลิตที่ใชแรงงานเขมขน
ไปสูการผลิตที่ใชเครื่องจักรเขมขน เนื่องจากไมมีแรงงานราคาถูกอีกตอไป โครงสรางการผลิต 
ทางอตุสาหกรรมแปรเปลี่ยนจากการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) ไปสูการผลิต
สินคาประเภททุน (Capital Goods) ทีใ่ชเทคโนโลยีระดับสูงที่ซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ (High-tech 
Industry)  ญ่ีปุนฟนตวัทางเศรษฐกิจในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองดวยการสวมบทบาทในการ
ผลิตสินคาอุปโภคบริโภคแทนยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา ในเวลานั้นญี่ปุนยังมีแรงงานราคา
ถูก โครงสรางการผลิตทางอุตสาหกรรมจึงเนนหนักไปในการผลิตที่ใชแรงงานเขมขน คร้ันเมื่อ 
ประสิทธิภาพในภาคหัตถอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน คาจางตองปรับตัวตาม แรงงานราคาถูกในญี่ปุน 
ไมมอีีกตอไป  ในทศวรรษ 2510 โครงสรางการผลิตของญี่ปุนปรับตัวไปสูการผลิตที่ใชเครื่องจักร
เขมขน และปรับการผลิตจากสินคาอุปโภคบริโภคไปสูสินคาประเภททุน กลุมประเทศแกงทั้งสี่ 
(Gang of Four) เขามาแทนที่ญ่ีปุนในการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค  และดวยการปรับเปลี่ยน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมจากการผลิตเพื่อทดแทนการนํ าเขา (Import Substitution 
Industrialization)  มาเปนการผลิตเพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization)  ประจวบ
กับบรรดาบรรษัทระหว างประเทศกํ  าลังอยู  ในกระบวนการปรับเปลี่ยนที่ ต้ังในการผลิต   
(Relocation of Production)  กลุมประเทศแกงทั้งสี่จึงไดประโยชนจากการลงทุนของบรรษัท
ระหวางประเทศ และเปลี่ยนโฉมเปนกลุมประเทศอตุสาหกรรมใหม (Asian NICs) ในเวลาไมชา 
ไมนานนัก แตการเติบโตของประสิทธิภาพการผลิตในภาคหัตถอุตสาหกรรมทํ าใหการกดอัตรา 
คาจางใหอยูในระดับต่ํ ามิอาจเปนไปไดอีกตอไป เมื่อแรงงานราคาถูกหมดไป โครงสรางการผลิต
ของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมก็แปรเปลี่ยนไปสูการผลิตที่ใชเครื่องจักรเขมขนในทศวรรษ 
2530
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โครงสร างการผลิตของประเทศต างๆในสังคมโลกกํ  าลังแปรเปลี่ยนไป   
กลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาซึ่งปรับตัวสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง กํ าลังมุงสูการผลิต 
ที่ใชสารสนเทศเขมขนมากขึ้นทุกที กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมกํ าลังตามหลังกลุมประเทศ 
อุตสาหกรรมเกาในการผลิตสินคาประเภททุน และอาจจบลงดวยการผลิตที่ใชสารสนเทศเขมขน
ในทายที่สุด  ในขณะที่กลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมรุนที่สอง (Second-Generation NICs) ซึ่ง 
ในปจจุบันการผลิตที่ใชแรงงานเขมขนยังคงครอบงํ าโครงสรางการผลิต กํ าลังตามหลังรุนที่หนึ่ง 
ในการปรับโครงสรางไปสูการผลิตที่ใชเครื่องจักรเขมขน สวนประเทศที่ยังลาหลังในการพัฒนา 
อุตสาหกรรมซึ่งสวนใหญอยูในทวีปอัฟริกา  ยงัมอิาจเขาสูลูวิ่งทางเศรษฐกิจระหวางประเทศนี้ได

ในชวงเวลาเดียวกับที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนี้
เอง กลุ มประเทศอุตสาหกรรมเกาตองเผชิญกับกระบวนการลดทอนความสํ าคัญของภาค 
อุตสาหกรรม  หรือที่รูจักกันในชื่อภาษาอังกฤษวา De-industrialization  ภาคอุตสาหกรรมมีความ
สํ าคญัลดลงในโครงสรางการผลิตของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา  เมื่อตนศตวรรษ 2510 นี้เอง 
ภาคอุตสาหกรรมยังใหผลผลิตมากกวารอยละ 40 ของ GDP ในประเทศอุตสาหกรรมเกา 
บางประเทศ ดังเชนสหราชอาณาจักร อิตาลี เยอรมนี และญี่ปุน  แตในบัดนี้ไมมีประเทศ
มหาอ ํานาจใดเลยที่มีภาคอุตสาหกรรมอันใหญโตดังปางกอน เมื่อพิเคราะหจํ าเพาะภาคหัตถกรรม
อุตสาหกรรม (Manufacturing Sector) เฉพาะเยอรมนี ญ่ีปุน และสหราชอาณาจักรที่ภาคหัตถ 
อุตสาหกรรมใหผลผลิตมากกวา 35% ของ GDP ในหมูประเทศมหาอํ านาจดวยกันเมื่อตนทศวรรษ  
2510  บัดนี้ภาคหัตถอุตสาหกรรมมขีนาดเล็กลงมาก  และสวนใหญใหผลผลิตไมเกินรอยละ 25 
ของ GDP

กลุมประเทศอุตสาหกรรมเกากํ าลังแปรสภาพจากสังคมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(Industrial Economy) ไปเปนสังคมเศรษฐกิจบริการ (Service Economy)  ภาคบริการกลายเปน
ภาคเศรษฐกิจที่ใหผลผลิตมากกวาภาคเศรษฐกิจอ่ืนใด  โดยทั่วไปใหผลผลิตมากกวารอยละ 50 
ของ GDP  ในหมูประเทศมหาอํ านาจดวยกัน  ภาคบริการใหผลผลิตถึงสองในสามของผลผลิต 
ที่ระบบเศรษฐกิจผลิตไดทั้งหมด ยกเวนเยอรมนีและญี่ปุน ภาคบริการไมเพียงแตจะใหผลผลิต 
มากกวาภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆในกลุมประเทศอตุสาหกรรมเกาเทานั้น  หากยังมีการจางงานมากกวา
ภาคเศรษฐกิจอ่ืนใดอีกดวย

กระบวนการลดทอนความสํ าคัญของภาคอตุสาหกรรม ประกอบกับการเติบใหญ
ของภาคบรกิาร  นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหกระบวนการผลิตในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา
แปรโฉมเปนการผลิตที่ใชสารสนเทศเขมขน (Information-intensive Production)  ดวยเหตุที่ภาค
บริการกลายเปนภาคเศรษฐกิจที่สํ าคัญที่สุดในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา ไมวาจะพิจารณา
จากโครงสรางการผลิตหรือโครงสรางการใชแรงงานนี้เอง กลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาจึง



6

พยายามผลักดันใหมีการคาบริการโดยเสรี เพราะบัดนี้ประเทศเหลานี้มีความไดเปรียบเชิง 
เปรียบเทียบในการผลิตบริการประเภทตางๆมากกวาประเทศอื่นใด ในอดีตกาลเมื่อกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมเกาประสบความสํ าเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประเทศเหลานี้เคยชูธงการคาเสรี  
เมื่อความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมลดนอยถอยลง  จนทาย 
ที่สุดมิอาจแขงขันกับประเทศคูคา นโยบายการกีดกันการคาก็เขามาแทนที่นโยบายการคาเสรี  
บัดนี้เมื่อกลุ มประเทศอุตสาหกรรมเกามีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตบริการ  
ประเทศเหลานี้ก็ชูธงนโยบายการคาบริการเสรี

พฒันาการของทุนหลักในระบบทุนนิยมโลก

เมื่อหนอทุนนิยมเติบใหญในคริสตศตวรรษที่ 15 การเติบโตของระบบทุนนิยม 
เร่ิมตนดวยทุนพาณิชย (Commercial Capital) คร้ันเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม กลุมทุนหลัก 
ในระบบเศรษฐกิจแปรไปเปนทุนอตุสาหกรรม (Industrial Capital) คร้ันเมื่อสังคมมนุษยมีการใช
เงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมากขึ้น โดยที่เงินมีวิวัฒนาการในรูปแบบตางๆ ควบคูกับ
พฒันาการของสถาบันการเงินประเภทตางๆ ในเวลาตอมา กลุมทุนการเงิน (Finance Capital) 
คอยๆ เติบโตเปนกลุมทุนหลักในกลุมประเทศอตุสาหกรรมเกา

รูดอลฟ ฮิลเฟอรดิง (Rudolf Hilferding, 1877-1941) แพทยชาวออสเตรีย  
ผูแปรเปลี่ยนเปนนักสังคมศาสตรเปนคนแรกที่นํ าเสนอบทวิเคราะหการเติบใหญของกลุมทุน 
การเงิน  หนังสือเร่ือง Finance Capital  ซึง่ตพีมิพคร้ังแรกเปนภาษาเยอรมันในป 2453 และ 
เพิง่แปลเปนภาษาอังกฤษและตีพิมพในป 2524  ไดรับการยกยองวาเปนงานชิ้นสํ าคัญของสํ านัก
มารกซิสมที่เสนอบทวิเคราะหพัฒนาการของระบบทุนนิยมตอจาก Capital ของคารล มารกซ 
(Karl Marx)

ฮิลเฟอรดิงคนพบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของทุน (Concentration of 
Capital)  และการรวมศูนยของทุน (Centralization of Capital) ทีม่มีากข้ึนเรื่อยๆ  ในขณะ 
เดียวกัน รูปแบบการจัดองคการในการผลิตก็แปรเปลี่ยนจากการประกอบการที่มีเจาของแตเพียง 
ผูเดียว (Single Proprietorship) ไปเปนบริษัทที่มีการถือหุนรวมกัน (Joint-stock Company)  
และบรรษัท (Corporation) ในที่สุด การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้กอใหเกิดผลที่สํ าคัญคือ ชวย 
ปลดปลอยนายทุนอุตสาหกรรม (Industrial Capitalist) มิใหตองทํ าหนาที่ผูประกอบการ 
(Industrial Entrepreneur) ผูถือหุนมิจํ าตองหวังพึ่งกํ าไรจากการประกอบการเพียงโสดเดียว  
หากยังสามารถหากํ าไรจากการขายหุนไดอีกดวย กํ าไรเหลานี้สามารถนํ าไปใชลงทุนตอไปได  
ดวยเหตุดังนี้ ทุนจึงมีการรวมศูนยและกอใหเกิดบรรษัทยักษใหญ เมื่อมีการเชื่อมโยงความเปน 
เจาของระหวางผูประกอบการในอตุสาหกรรมเดียวกัน การกระจุกตัวของทุนจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งเมื่อมีการจัดตั้งคารเตล (Cartel) และทรัสต (Trust) ฮลิเฟอรดิงใหความสํ าคัญแกทุน
ธนาคาร (Bank Capital) อยางมาก  ถงึกบักลาววา การยึดครองธนาคารยักษใหญเพียง 6 แหงใน
เยอรมนมีคีวามหมายเทากับการยึดกุมปริมณฑลที่สํ าคัญของภาคอุตสาหกรรมในประเทศนั้น

บทวิเคราะหเร่ืองทุนการเงินของฮิลเฟอรดิงเปนที่วิพากษวิจารณอยางมาก 
ทัง้ในหมูนักวิชาการลัทธิมารกซและนกัเศรษฐศาสตรกระแสหลัก บางคนมีความเห็นวา ทุนการเงิน
ลดความส ําคญัลงไปมากในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อรัฐบาลประเทศตางๆในยุโรปผนวก
ธนาคารพาณิชยมาเปนของรัฐ แตบางคนก็เห็นวา ทุนการเงินยังมีบทบาทสํ าคัญในการจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงิน แมในประเทศที่รัฐบาลแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมาก ทุน 
การเงินก็ยังเขาไปเชื่อมประสานและชวยจัดสรรทุนของรัฐไปใชในการลงทุนและการคาระหวาง
ประเทศ พัฒนาการของสังคมเศรษฐกิจโลกในเวลาตอมาบงบอกวา ทุนการเงินหาไดเสื่อม 
ความสํ าคัญลงไม หากแตกลายเปนกลุมทุนที่ทรงความสํ าคัญในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา
และระบบทุนนิยมโลกยิ่งกวาเดิม

ในชวงเวลาหาทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเงินที่เสริมสงบทบาทและอิทธิพลของกลุมทุนการเงิน ปรากฏการณที่พึงพิจารณา 
มอียางนอย 4 ประการ คือ

ประการแรก อิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) ไดทํ าลาย
ทํ านบที่กีดขวางการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เงินตราตางประเทศมิไดมีการเคลื่อนยาย
ระหวางประเทศโดยเสรีเฉพาะกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาเทานั้น ดวยการผลักดันของกองทุน
การเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก ประเทศในโลกที่สามทีละประเทศสองประเทศหันเหสู
แนวทางนโยบายเสรนียิมทางการเงิน (Financial Liberalization)  นโยบายดังกลาวนี้มีสวนเรงเรา
กระบวนการสากลานุวัตรของทุนและเงิน (Internationalization of Capital and Finance)   
ทุนกลายเปนปจจัยการผลิตที่ไรทั้งเชื้อชาติและสัญชาติ โดยแปรสภาพเปนทุนสากล เงินก็อยูใน
สภาพเดยีวกนั  กระบวนการสากลานุวัตรของทรัพยากรทางการเงินชวยเชื่อมโยงกลุมทุนระหวาง
ประเทศตางๆ และเชือ่มโยงกับบรรษัทยักษใหญระหวางประเทศ กลุมทุนการเงินทํ าหนาที่คนกลาง
ในกระบวนการเชื่อมโยงดังกลาวนี้

ประการที่สอง การกอเกิดและการเติบโตของตลาดหลักทรัพยในประเทศตางๆ 
มีสวนเกื้อกูลตอการเติบโตของธุรกิจหลักทรัพยระหวางประเทศ (International Finance and 
Securities Houses) บรรษัทระหวางประเทศมิไดมีเฉพาะในตลาดผลผลิต หากยังมีในตลาด 
การเงินดวย

ประการที่สาม  ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนเปลี่ยนโฉม  
ไมเฉพาะแตการทํ าใหระบบการเงินระหวางประเทศกลายเปนระบบอีเล็กทรอนิกสเทานั้น หากยัง
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ชวยเชื่อมโยงทั้งตลาดเงินและตลาดทุนระหวางประเทศตางๆอีกดวย  ความรวดเร็วในการรับและ
สงสารสนเทศ ทํ าใหการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเปนไปอยางรวดเร็วและมีความถี่สูงยิ่ง 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศนี้เองที่ทํ าใหการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยระหวางประเทศ 
(Portfolio Investment) มคีวามส ําคัญแซงหนาการลงทุนโดยตรง (Direct Investment)  และเปน
เหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหตลาดหลักทรัพยในประเทศตางๆมิเพียงแตเติบโต หากยังผันผวนตาม
สภาพการเกง็ก ําไรมากขึ้น  การเติบโตของตลาดหลักทรัพยระหวางประเทศเกื้อกูลใหมี “วิศวการ
ทางการเงิน” (Financial Engineering) อันไดแก การออกหลักทรัพยประเภทตางเพื่อระดมเงินทุน 
บัดนี้รัฐบาลประเทศโลกที่สามมิจํ าตองพึ่งเงินกูจากรัฐบาลตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ
อีกตอไป เพราะมทีางออกดวยการกูยืมจากตลาดการเงินระหวางประเทศและดวยการระดมเงินทุน
จากตลาดหลักทรัพยระหวางประเทศโดยตรง

ประการที่ ส่ี ธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพยระหวางประเทศเขาไปถือหุน 
ในบรรษัทระหวางประเทศ ตลาดการเงินระหวางประเทศจึงเชื่อมโยงกับตลาดผลผลิตระหวาง
ประเทศอันเปนปรากฏการณใหมซึ่งไมเคยมีในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง การสรางเครือขาย
ทางเศรษฐกิจดวยการทํ าสัญญาพนัธมิตรเชิงยทุธศาสตร (Strategic Alliance) นับเปนยุทธวิธี
สํ าคัญในการขยายฐานเศรษฐกิจ การทํ าสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรมิไดมีเฉพาะในหมู
บรรษัทระหวางประเทศ หากยังมีในหมูธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพยระหวางประเทศดวย  
นอกจากนี้ การควบและการครอบกิจการ (Merger and Acquisition) กเ็ปนหนทางลัดในการ 
เตบิโตของกลุมทุนการเงิน

สภาพการณที่แปรเปลี่ยนไปในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองดังที่พรรณนา 
ขางตนนี ้มไิดท ําใหกลุมทุนการเงินหดตัว ตรงกันขามกลับเสริมความแข็งแกรงของกลุมทุนการเงิน 
จนอาจกลาวไดวากลุมทุนการเงินมิไดมีฐานะดอยไปกวากลุมทุนอุตสาหกรรม

ในกรณีของไทยการเปดประเทศภายหลังการทํ าสนธิสัญญาบาวริ่งในป 2398   
มีสวนเรงรัดการเติบโตของทุนพาณิชย แตพัฒนาการของระบบทุนนิยมในประเทศไทยมิได 
เปนไปตามลํ าดับข้ันดังที่ฮิลเฟอรดิงวิเคราะห  เพราะทุนการเงินในประเทศไทยเติบใหญกอนทุน 
อุตสาหกรรม กลุมทุนการเงินอาศัยฐานในธนาคารพาณิชยแผอาณาจักรไปสูกิจการอุตสาหกรรม  
ทุนอุตสาหกรรม เพิ่งจะเติบโตเมื่อสังคมเศรษฐกิจไทยกาวสูยุคของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม และยทุธศาสตรการพัฒนาอตุสาหกรรมปรากฏรูปลักษณที่ชัดเจน  กระนั้นก็ตามตลอด
ระยะเวลาที่สังคมเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโต ภาคเศรษฐกิจการเงินก็ขยายตัวตามไปดวย อัตรา
การจํ าเริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจการเงินมิไดยิ่งหยอนและบางชวงเวลากลับสูงกวาภาคหัตถ 
อุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรม โดยที่สูงกวาอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยของระบบเศรษฐกิจไทย
โดยสวนรวม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ภาคเศรษฐกิจการเงินเปนภาคเศรษฐกิจหนึ่งที่ไดรับผลพวงจาก
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การพฒันาเศรษฐกจิมากกวาภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ดวยเหตุนี้ กลุมทุนการเงินจึงเติบโตควบคูมากับ
กลุมทุนอุตสาหกรรม  และเติบใหญยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อภาคเศรษฐกิจการเงินเปนภาคเศรษฐกิจ 
ที่ไรพรมแดนทางภูมิศาสตร อันเปนอานิสงสจากนโยบายเสรีนิยมทางการเงินและความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  บัดนี้กลุมทุนการเงินมิไดทรงความสํ าคัญในระบบเศรษฐกิจไทยและ
ทรงอิทธิพลในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเทานั้น หากยังกาวลวงไปแผอิทธิพลในปริมณฑล 
ทางการเมืองอีกดวย

ทุนวฒันธรรมและ Cultural Embodiment
ทุนการเงิน (Finance Capital) เปนเพียงองคประกอบสวนหนึ่งของทุนบริการ 

(Service Capital)  เพราะภาคการเงินการธนาคารเปนเพียงภาคเศรษฐกิจยอยในภาคบริการ 
ทั้งหมด การเติบใหญของทุนการเงินจึงเปนสัญญะบงบอกถึงการเติบใหญของทุนบริการ ในชวง
เวลาแหงการเปลี่ยนผานจากยุคที่ทุนอุตสาหกรรมเปนทุนหลักไปสูยุคที่ทุนบริการเปนทุนหลัก 
ในระบบทุนนิยมโลกนี้ บริการหลายตอหลายประเภทกํ าลังเติบใหญ  โดยที่บริการเหลานี้มีความ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรม และสื่อนัยทางวัฒนธรรมดวย ทุนที่ใชไปในการผลิต 
สินคาและบริการที่มีนัยทางวฒันธรรมเหลานี้ เรียกวา ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital)

ทุนวัฒนธรรรมจะเติบใหญกลาแข็งได ก็แตโดยการเติบโตของอุตสาหกรรรม 
สินคาวัฒนธรรม (Cultural Products)  ในที่นี้สินคาวัฒนธรรม หมายถึง สินคาและบริการ 
ที่วัฒนธรรมฝงตัวในสินคาหรือบริการนั้น ดังนั้น จึงตองทํ าความเขาใจเกี่ยวกับแนวความคิด 
วาดวยการฝงตัวของวฒันธรรม (Cultural Embodiment)

สํ านักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกมีแนวความคิดวาดวย Technological 
Embodiment ซึง่อาจแปลวา การฝงตัวของเทคโนโลยี

เมื่อเราซื้อเครื่องจักร ส่ิงที่เราไดมามิใชมีแตตัวเครื่องจักรซึ่งนํ าไปผลิตสินคาอื่นๆ
เทานั้น หากยังไดเทคโนโลยีที่ติดมากับตัวเครื่องจักรดวย เครื่องจักรแตละรุนแตละสมัยมีความ 
ทนัสมยัทางดานเทคโนโลยีแตกตางกัน  สํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลักชี้ใหเห็นวา เทคโนโลยีนั้น
ฝงอยูในตวัเครือ่งจักร หรือที่เรียกวา Embodied Technology  ดังนั้น หากตองการกาวใหทันความ
กาวหนาของเทคโนโลยี  หนทางหนึ่งก็โดยการกอใหเกิดโครงการลงทุนใหม เพราะโครงการลงทุน
ใหมจะมกีารสรางโรงงานใหม และการซื้อเครื่องจักรใหม ซึ่งทํ าใหไดมาซึ่งเทคโนโลยีใหม ประเทศ
ที่ไมสามารถมีโครงการลงทุนใหม นอกจากจะกาวไมทันเทคโนโลยีแลว ยังตองลาหลัง 
ทางเศรษฐกจิในทีสุ่ด  เพราะโรงงานและเครื่องจักรที่มีอยูเดิมนับวันประสิทธิภาพมีแตจะเสื่อมลง 
แตการทีป่ระเทศจะมีโครงการลงทุนใหมไดนั้น จํ าเปนตองมีเงินออมอยางพอเพียง  การยืมเงินออม
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จากตางประเทศมีขอบเขตอันจํ ากัด  ดังนั้น สํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลักจึงใหความสํ าคัญแก
การแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

สินคากเ็ชนเดียวกับเครื่องจักรที่มีนัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี Embodied Technology 
มิไดมีเฉพาะในตัวเครื่องจักร หากยังมีในตัวสินคาดวย สินคาแตละยุคแตละสมัยมี Embodied 
Technology แตกตางกัน  กระดาษมี Embodied Technology แตกตางจากใบตองฉันใด 
พลาสติกก็มี Embodied Technology แตกตางจากระดาษฉันนั้น   มิไยตองกลาวถึง Embodied 
Technology ทีแ่ตกตางกันระหวาง Fiber Optics  กบัลวดทองแดง

ผูเขียนนํ าแนวคิดวาดวย Embodiment Technology หรือ Technological 
Embodiment มาประยุกตวิเคราะหกับวฒันธรรม  และตั้งชื่อวา Cultural Embodiment  หรือ 
Embodied Culture  แนวความคดินี้มิไดปรากฏมากอนในงานของนักเศรษฐศาสตร หรือแมแต 
นกัสงัคมวิทยาและนักมานุษยวทิยา  ผูเขียนนํ าเสนอแนวความคิดนี้คร้ังแรก ณ ที่นี้

เมื่อเราซื้อสินคามาบริโภค ส่ิงที่ไดมามิไดมีเฉพาะแตตัวสินคาที่สนองความสุข
ความพอใจในการบริโภคเทานั้น  หากยังได “วฒันธรรม” ที่ฝงอยูในตัวสินคานั้นดวย สินคาหรือ
บริการแตละประเภทมีนัยเกี่ยวพันถึงวฒันธรรม แตนัยเกี่ยวกับวฒันธรรมมีระดับและความเขมขน
ไมเทากัน  สินคาหรือบริการบางประเภทอาจมีนัยเกี่ยวกับวฒันธรรมไมชัดเจน แตบางประเภท 
มคีวามชัดเจนยิ่ง

ผัก ผลไม และทรัพยากรธรรมชาติมิไดมีนัยทางวฒันธรรมที่ชัดเจน เพราะลวนแต
เปนผลผลติทางธรรมชาติ  แตอาหารที่ปรุงแตงโดยมนุษยมีนัยทางวฒันธรรมที่แตกตางกัน เพราะ
กระบวนการปรุงอาหารมี เ ร่ืองของวัฒนธรรมมาเกี่ยวข องดวย  วัฒนธรรมการกินข าว  
(คารโบไฮเดรต) แตกตางจากวัฒนธรรมการกินเนื้อและนมเนย วัฒนธรรมที่แฝงอยูในอาหาร
ประเภทขาวแตกตางจากที่แฝงอยูในสเตก็  ในทํ านองเดียวกันตะเกียบก็สะทอนวฒันธรรมการกิน
ทีแ่ตกตางจากชอนสอม มิไยตองกลาววา ทนุนยิมตะเกียบกแ็ตกตางจากทนุนยิมชอนสอมดวย

บะหมี่สดมีนัยทางวฒันธรรมทีแ่ตกตางจากบะหมี่ Mama  เพราะบะหมี่ Mama  
มนียัเกีย่วกับ Fast Food Culture อยูดวย  โดยที่ Fast Food มี Embodied Culture แตกตาง 
จากการบริโภคโตะจีนหรือการบริโภคอาหารแบบญี่ปุน การบริโภคอาหารแบบอาเซียตะวันออก 
ไมมคีวามเรงรีบดานเวลาเหมือน Fast Food

เกี๊ยะมี Embodied Culture แตกตางจากรองเทาแบบตะวันตก  ทํ านองเดียวกับ
ชุดผามวงและชุดสากลมี Embodied Culture แตกตางกัน  แมแตชุดโสรงและผานุงก็มี 
Embodied Culture แตกตางจากชุดกิโมโนหรือชุดกี่เพา
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ละครและ Concert แบบตะวันตกแตกตางจากลิเก ลํ าตัด หรือโขนแบบไทย  
เพราะละครและ Concert แบบตะวันตกไมตองการปฏสัิมพนัธระหวางผูชมกับผูแสดง  หรือแมแต 
ปฎิสัมพนัธระหวางผูชมดวยกันเองก็พยายามจํ ากัดใหนอยที่สุด

ภาพยนตรที่ฉายตามโรงมี Embodied Culture แตกตางจาก Video Tape และ 
Laser Discs  เพราะ Embodied Culture ของภาพยนตรที่ฉายตามโรงก็คือ วินัยและมารยาท 
ในการเขาชม ในขณะที่ Video Tape และ Laser Discs มิไดตองการวินัยและมารยาทมากเทา

หนังสือที่เปนสิ่งตีพิมพแตกตางจากหนังสือเสียง (Audio Books)  เพราะ 
Embodied Culture ของหนงัสอืที่เปนสิ่งตีพิมพก็คือ การอานเปนวฒันธรรมการเรียนรูที่สํ าคัญ  
ในขณะที่ Audio Books ส่ือความหมายวา การฟงเปนวฒันธรรมการเรียนรูหลัก  ในทํ านอง 
เดียวกันบริการการศึกษาในหองเรียนกับบริการการศึกษาทางจอโทรทัศนหรือจอคอมพิวเตอรก็มี 
Embodied Culture แตกตางกัน

Culture Embodiment หรือ Embodied Culture เปนแนวความคิดสํ าคัญในการ
ท ําความเขาใจเกี่ยวกับทุนวฒันธรรม  ทุนวฒันธรรมจะกอเกิดและเติบโตได จักตองมีอุตสาหกรรม
สินคาวฒันธรรม และสินคาวฒันธรรมก็มิใชอะไรอื่นหากแตเปนสินคาหรือบริการที่มี  Embodied 
Culture

Embodied Culture ที่แตกตางกันทํ าใหสินคามีคุณลักษณะที่แตกตางกัน   
ความแตกตางดาน Embodied Culture  จงึท ําใหเกิด Product Differentiation  ความหลากหลาย
ของผลผลิตชวยกระตุนใหเกิดความตองการสินคา คนที่เคยสวมเกี๊ยะอาจอยากลองสวมรองเทา  
คนที่เคยกินแตขาวแกงอาจอยากทดลอง McDonald และคนที่เคยนุงผามวงอาจอยากทดลอง 
Wrangler

วฒันธรรมเปนเรื่องของการดํ าเนินชีวิตตามปกติของมนุษย ในการดํ าเนินชีวิตของ
มนษุยในสงัคมหนึ่งๆ  แตละสังคมมีจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง รวมตลอดจนระบบ
ความเชื่อและศรัทธา  ระบบคุณคา บรรทัดฐานทางจรยิธรรม สันดานของสังคม การละเลนและ
กฬีา การแตงกาย วรรณกรรม และศิลปะ พื้นฐานวฒันธรรมเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด
เวลา  หากแตคอยเปนคอยไป ในบางกรณีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดจากการปะทะกับ
วฒันธรรมตางชาติ และในบางกรณีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมเศรษฐกิจ แตการ
เติบโตของทุนวัฒนธรรมในประเทศมหาอํ านาจสามารถสงผลกระทบตอพื้นฐานทางวัฒนธรรมใน
ประเทศอื่นๆได เพราะวัฒนธรรมที่แฝงอยูในตัวสินคาหรือบริการสงออกจากประเทศมหาอํ านาจ 
พรอมๆกับสินคาวฒันธรรม  การเติบโตของสินคาวัฒนธรรมในประเทศหนึ่งจึงกระทบตอพื้นฐาน
ทางวฒันธรรมประเทศอื่นโดยผานทางกลไกการคาระหวางประเทศ แตการคาระหวางประเทศมิใช
กลไกเดียวที่สงผานวัฒนธรรมในยุคสังคมสารสนเทศ วัฒนธรรมยังสงผานโทรทัศนระหวาง
ประเทศและเครอืขายสารสนเทศระหวางประเทศ  ดังเชน Internet อีกดวย ความสัมพันธระหวาง
วฒันธรรมกับสินคาวฒันธรรมปรากฏในตารางที่ 1
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ตารางที่  1
ความสัมพันธระหวางวฒันธรรมกับสินคาวฒันธรรม

วฒันธรรม สินคาวฒันธรรม

1.  จารีตขนบธรรมเนียมประเพณี
     ระบบความเชื่อและศรัทธา
     ระบบคุณคา
     บรรทัดฐานทางจริยธรรม
     แบบแผนการดํ าเนินชีวิต
2.  แบบแผนการบริโภค

3.  แบบแผนการพักผอนหยอนใจ

4.  การแตงกาย

5.  การละเลนและกีฬา

6.  วรรณกรรมและสิ่งพิมพ

7.  ศิลปะ

   บริการสื่อมวลชน
   บริการการศึกษา
   บริการสนัทนาการ
   บริการการโฆษณา

   บริการสื่อมวลชน
   บริการการโฆษณา
   บริการอาหารและภัตตาคาร
   บริการการศึกษา
  บริการสนัทนาการ
  บริการสื่อมวลชน
  บริการการโฆษณา
  บริการการศึกษา
  บริการสื่อมวลชน
  บริการการโฆษณา
  บริการสนัทนาการ
  บริการสนัทนาการ
  บริการสื่อมวลชน
  บริการการโฆษณา
  บริการการศึกษา
  บริการสื่อมวลชน
  บริการการศึกษา
  บริการสื่อมวลชน
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ดังไดกลาวแลววา วฒันธรรมเปนเรื่องของวิถีการดํ าเนินชีวิตตามปกติของมนุษย 
ส่ิงทีข่องเกี่ยวกับการดํ าเนินชีวิตมีทั้งสินคา (Goods) และบริการ (Services)  ทุนวฒันธรรมจึงมี 
ขาหยั่งทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ในภาคบริการ นอกเหนือจากบริการดานการเงิน
แลว บริการที่มีการเติบใหญในอัตราสูงยิ่ง ไดแก

(1) บริการสื่อมวลชน ไดแก โทรทัศนระหวางประเทศ Cable TV วิทยุ  
หนงัสือพิมพ

(2) ขาวสารตามสาย (On-line Data) ฯลฯ
(3) บริการโทรคมนาคม ไดแก โทรศัพท โทรศัพทมือถือ โทรสาร ฯลฯ
(4) บริการสันทนาการ ไดแก การจัดการแสดงดนตรี ละคอน สวนสนุก 

นทิรรศการศลิปะ โรงภาพยนตร บริการการทองเที่ยว สถานเริงรมย สโมสร สนามกีฬา ฯลฯ
(5) บริการอาหารและภัตตาคาร รานอาหารและภัตตาคาร รวมทั้งบริการ Fast 

Food
(6) บริการการศึกษา
(7) บริการโฆษณา

ความตองการบริการบางประเภทเปนเหตุปจจัยใหเกิดความตองการสินคาใน
ลักษณะอุปสงคสืบเนื่อง (Derived Demand) ดังตวัอยางในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
ความสัมพันธระหวางอตุสาหกรรมกับบริการวฒันธรรม

บริการ อตุสาหกรรม

1. บริการสื่อมวลชน
   1.1 บริการโทรทัศน
   1.2 บริการวิทยุ
   1.3 บริการขาวสารหนังสือพิมพ
   1.4 บริการสารสนเทศ
2. บริการโทรคมนาคม
3. บริการสนัทนาการ
   3.1 ดนตรี
   3.2 ภาพยนตร

   3.3 กฬีา
   3.4 การละเลน
   3.5 สโมสรและสถานเริงรมย
4. บริการอาหารและภัตตาคาร
5. บริการการศึกษา

6. บริการการโฆษณา

   เครื่องรับและอุปกรณโทรทัศน
   เครื่องรับและอุปกรณวิทยุ
   อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ
   อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร
   อุปกรณโทรคมนาคม

   เทปคาสเซตต  Compact Disc
   อุตสาหกรรมภาพยนตร  Video Tape,

Laser Discs
   อุปกรณกีฬา รองเทา เครื่องแตงกาย
   Video Game,  Computer Software
   อาหารและเครื่องดื่ม
   อาหารและเครื่องดื่ม
   อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ อุปกรณการศึกษา
   Computer Software
   อุปกรณและสื่อการโฆษณา
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การกอเกิดและการเติบโตของทุนวฒันธรรม
คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ทุนวฒันธรรมกอเกิดไดอยางไร และเหตุใดจึงเติบใหญจน

ก ําลงัเปลี่ยนโฉมหนาของระบบทุนนิยมโลก
ผูเขยีนตอบคํ าถามขางตนดวยเหตุปจจัยทั้ง 4 อันไดแก
(1) กระบวนการแปรวัฒนธรรมเป นสินค า  (Commodi f icat ion or  

Commoditization of Culture)
(2) กระบวนการพาณิชยานุวัตร (Commercialization of Cuture)
(3) กระบวนการเทคโนโลยานุวัตร ( Technologization of Culture)
(4) กระบวนการโทรทัศนานุวัตร (Televisionalization of Culture)

กระบวนแปรวฒันธรรมเปนสินคา
(Commoditization of Culture)

กระบวนการแปรสรรพสิ่งเปนสินคา (Commodification or Commoditization) 
นับเปนเหตุปจจัยปฐมฐานที่เกื้อกูลการกอเกิดและการเติบโตของทุนวัฒนธรรม หากวัฒนธรรม 
มิไดแปรสภาพเปนสินคา อุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรมยอมมิอาจกอเกิดได และทุนวัฒนธรรม
ยอมยากที่จะงอกงามได แตเปนเพราะวัฒนธรรมกลายเปนสินคา จึงมีอุตสาหกรรมสินคา 
วฒันธรรม และหนอทุนวฒันธรรมคอยๆเติบโต

แตเหตุใดวฒันธรรมจงึกลายเปนสินคา? ส่ิงที่เปนสินคาจักตองมีราคา  วัฒนธรรม
จักมีราคาก็ตอเมื่อมีความตองการซื้อ เมื่อความตองการซื้อมีมากพอจนคุมที่จะมีการผลิต  
อุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรมยอมกอเกิดขึ้น หากไมมีคนเปดวิทยุฟงและเปดโทรทัศนดู  
ยอมไมคุมที่จะจัดตั้งสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนในเชิงพาณิชย แตความตองการซื้อมิใชปจจัย
เดียวที่ทํ าใหวัฒนธรรมกลายเปนสินคา การเติบใหญของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมมีบทบาทในการ
ผลักดันใหวัฒนธรรมกลายเปนสินคา เมื่อวัฒนธรรมเขาสูตลาด พลังตลาดเปนปจจัยที่กํ าหนด
ราคาของวัฒนธรรม ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม สินคาวัฒนธรรมที่ไมมีความตองการในตลาด
ราคายอมตกตํ่ า  สินคาวฒันธรรมใดทีม่ีความตองการมาก ราคายอมถีบตัวสูงขึ้น  การคงอยูและ
การลมหายของรายการโทรทัศนแตละรายการก็เปนผลจากการประเมินความนิยมของผูชม

ดวยเหตทุีว่ฒันธรรมเปนเรื่องของการดํ าเนินวิถีชีวิตตามปกติของมนุษย กระบวน
การยอมรบัแบบแผนการดํ ารงชีวิตและประพฤติกรรมใดๆจนเปนวิถีแหงชีวิต จึงเปนปมเงื่อนสํ าคัญ
ในการท ําความเขาใจกระบวนการแปรวัฒนธรรมเปนสินคา  ดังไดกลาวแลววา วฒันธรรมจะแปร
สภาพเปนสินคาไดก็ตอเมื่อมีความตองการซื้อ แตความตองการซื้อจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ 
ส่ิงทีต่องการซื้อนั้นใหอรรถประโยชนแกผูซื้อ  ดังนั้น การที่จะเขาใจกระบวนการแปรวัฒนธรรมเปน 
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สินคาไดนั้น ก็ตองเขาใจกระบวนการสรางอุปสงค (Demand Creation)  หรือความตองการซื้อ 
สินคาวฒันธรรมนั้น

มนุษยนับต้ังแตแรกเกิดมักถูกกลอมเกลาใหยอมรับวัฒนธรรมของชุมชนหรือ
สังคมของตนเอง กระบวนการกลอมเกลาภายในสังคมหนึ่งๆ นับเปนกลไกสํ าคัญในการสราง 
อุปสงค โดยทีก่ระบวนการดังกลาวนี้มีต้ังแตการอบรมบมนิสัย การศึกษาในระบบโรงเรียน และ
การสือ่สารทางหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน

แมวาพื้นฐานทางวัฒนธรรมในสังคมหนึ่งสังคมใดจะมีรากฐานทางประวัติศาสตร
ในสังคมนั้น แตวัฒนธรรมก็ตองปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
เมือ่ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน แบบแผนการดํ ารงชีวิต แบบแผนการบริโภค แบบแผน
การพักผอนหยอนใจ รวมตลอดจนแบบแผนการแตงกายยอมแปรเปลี่ยนไปดวย ความตองการ 
สินคาวัฒนธรรมประเภทใหมเกิดขึ้นมาทดแทนสินคาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม นอกจากนี้  
หากยุทธศาสตรการพัฒนามีพื้นฐานมาจากระบบทุนนิยมและนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ  
พืน้ฐานทางวฒันธรรมของระบบทุนนิยม (Capitalistic Culture) ยอมกระทบตอวฒันธรรมที่มีใน
สังคมนั้น การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ไมเพียงกระทบตอแบบแผนความตองการสินคาวัฒนธรรม
เทานัน้ หากยงัมผีลกระทบอันลึกลํ้ าอื่นๆอีกดวย การแขงขันชิงดีชิงเดนมีมากขึ้น ลัทธิปจเจกชน
นยิม (Individualism) งอกงาม และลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism) ขยายตัว  เมื่อเงินตราเปน
พระเจา และเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) เฟองฟู  จริยธรรมในการงาน (work ethnics) 
ยอมถดถอย

กระบวนการสรางอุปสงคที่มีตอสินคาวัฒนธรรมมิไดเกิดจากปจจัยภายใน
ประเทศเทานั้น ปจจัยภายนอกประเทศก็มีบทบาทหานอยไม โดยที่ในบางกรณีอาจมีบทบาท 
มากกวาปจจัยภายในประเทศดวยซํ้ าไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการสากลานุวัตรของ 
วฒันธรรมชาตมิหาอํ านาจ ซึ่งเติบโตพรอมกับระบบจักรวรรดินิยม กระแสโลกานุวัตร และกระบวน
การโทรทัศนานุวัตร

การถายทอดวัฒนธรรมระหวางประเทศนับเปนกลไกสํ าคัญอีกกลไกหนึ่งในการ
สรางอุปสงคที่มีตอสินคาวัฒนธรรม แตการยอมรับวัฒนธรรมตางสังคมตางชุมชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวฒันธรรมตางดาวเปนเรื่องยากยิ่ง  การยอมรับวฒันธรรมในสังคมหรือชุมชนเดียวกันเปน
เร่ืองงายกวา เพราะมีกระบวนการกลอมเกลาวฒันธรรมภายในสังคมนั้น

แตการลาอาณานิคมและการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม ชวยสรางเสนทาง
ลัดในการถายทอดวฒันธรรมขามเผาพันธุ จากประเทศเมืองแมไปสูอาณานิคม  หรือจากประเทศ
ศูนยอํ านาจไปสูดินแดนที่เปนดาวบริวาร  ในบางกรณีกระบวนการถายทอดวฒันธรรมเปนไปโดย
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สมัครใจ แตในหลายตอหลายกรณีมีการบังคับใหประเทศที่ออนแอกวายอมรับวัฒนธรรมของ
ประเทศที่เขมแข็งกวา

วัฒนธรรมที่ถายทอดขามเผาพันธุตามการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยมมีความ
หลากหลายยิ่ง ต้ังแตวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง วัฒนธรรมในการกํ าหนดขื่อแปของ 
บานเมือง วฒันธรรมการแตงกาย วฒันธรรมการกิน วฒันธรรมการพักผอนหยอนใจ วัฒนธรรม
ทางภาษา วฒันธรรมทางความคิด ฯลฯ  การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยมนับเปนปจจัยสํ าคัญ 
ทีผ่ลักดนักระบวนการสากลานุวัตรของวฒันธรรม (Internationalization of Culture)  วัฒนธรรม
ของชาติมหาอํ านาจแปรสภาพเปนวฒันธรรมสากล ตามการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม

กระบวนการถายทอดและครอบงํ าวัฒนธรรมจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 
วัฒนธรรมในประเทศอาณานิคมหรือบริวารได ก็ตอเมื่อมีการยอมรับวัฒนธรรมของชาติ
มหาอ ํานาจ ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเปนที่ประจักษวา วฒันธรรมของชาติมหาอํ านาจเกื้อประโยชน
มากกวาวัฒนธรรมพื้นเมือง หรือมิฉะนั้นการยอมรับวัฒนธรรมของชาติมหาอํ านาจเปนสัญญะ 
บงบอกความเปนอารยชน

ตามปกติ การถายทอดวัฒนธรรมจากประเทศมหาอํ านาจไปสูอาณานิคมหรือ
ประเทศบรวิาร มกัสงผานชนชั้นนํ าในประเทศผูรับ  เมื่อชนช้ันนํ าในประเทศผูรับยอมรับวัฒนธรรม
ของชาติมหาอํ านาจก็เปนเรื่องงายที่จะกระจายและเผยแพรไปสูชนชั้นลาง การขัดเกลาความคิด
ดวยการสงชนชั้นนํ าไปศึกษาในประเทศมหาอํ านาจก็ดี และดวยการจัดระบบโรงเรียนใน 
อาณานคิมหรือประเทศบริวารในรูปแบบเดียวกับที่เปนอยูในประเทศมหาอํ านาจก็ดี มีสวนเกื้อกูล
ใหมีการยอมรับวฒันธรรมของประเทศมหาอํ านาจไดโดยงาย กระบวนการขัดเกลาวฒันธรรมผาน
ระบบโรงเรยีนแบบตะวันตก ดวยปรัชญา กระบวนทัศน และวิธีคิดแบบตะวันตก เอื้ออํ านวยตอ
การขยายตัวของวัฒนธรรมตะวันตก เพราะชวยสรางความตองการหรืออุปสงคที่มีตอวัฒนธรรม
ตะวันตก

การโฆษณาและการสงเสริมการขายนับเปนมรรควิธีสํ าคัญในการเปลี่ยนแปลง 
วิถีการดํ ารงชีวิตในปจจุบัน  หากการโฆษณาและการสงเสริมการขายประสบความสํ าเร็จในการ
กอใหเกิดการเลียนแบบในการบริโภค ความตองการวฒันธรรมใหมยอมเกิดขึ้น

กระบวนการแปรวัฒนธรรมเปนสินคานับเปนเงื่อนไขอันจํ าเปนของการกอเกิด
และการเติบโตของทุนวัฒนธรรม แตกระบวนการดังกลาวนี้จะเกิดขึ้นไดหรือไม ยอมข้ึนอยูกับ
ความส ําเรจ็หรือความลมเหลวในการสรางอุปสงคหรือความตองการที่มีตอวัฒนธรรม
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พาณชิยานุวัตรของวฒันธรรม
(Commercialization of Culture)

วัฒนธรรมจะกลายเปนสินคาได มิจํ าเพาะแตจะตองมีความตองการหรืออุปสงค  
หากยงัตองมีตลาดขนาดใหญพอสมควร การผลิตสินคาวฒันธรรมจึงเกิดขึ้นได  ขอสํ าคัญจะตอง
เปนการผลิตเพื่อขาย มิใชการผลิตเพื่อกินเพื่อใช กระบวนการสรางอุปสงคจึงตองมีโยงใยที่หยั่ง
รากลกึและมีฐานอันกวางขวาง

แตสินคาวัฒนธรรมจํ านวนมากเปนสินคาที่มีการผลิตอยูแลวในกลุมประเทศ 
อุตสาหกรรมเกาหรือประเทศมหาอํ านาจในปจจุบัน การขยายตลาดสินคาวัฒนธรรมไปสูโลก 
ที่สามจึงอยูที่กระบวนการสรางอุปสงค หากสามารถกลอมเกลาใหประชาชนในโลกที่สามยอมรับ 
สินคาวฒันธรรมที่ผลิตไดแลว  อุตสาหกรรมสินคาวฒันธรรมยอมขยายตัว และกลุมทุนวัฒนธรรม
ยอมเติบโต อาทิเชน หากสามารถกลอมเกลาใหประชาชนในโลกที่สามยอมรับวัฒนธรรม  
‘แดกดวน ยัดเร็ว’ (Fast Food) ธุรกิจรานอาหารยอมขยายตัว หากสามารถกลอมเกลาให 
ประชาชนยอมรบัการเลนกอลฟเปนวิถีชีวิตใหม การจัดการแขงขันและความนิยมในการเลนกอลฟ
ยอมขยายตัว และอตุสาหกรรมอุปกรณการเลนกอลฟยอมเติบโต

กระบวนการพาณิชยนุวัตรของวัฒนธรรม (Commercialization of Culture)   
นบัเปนเงือ่นไขสํ าคัญประการหนึ่งของการขยายตัวของอุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรม การโฆษณา
และการสงเสริมการขายมิใชมรรควิธีเดียวที่จะกอใหเกิดกระบวนการดังกลาวนี้  การสราง ‘ยี่หอ’ 
และการผลติสนิคาที่มียี่หอ โดยเฉพาะอยางยิ่งยี่หอระดับโลก (Global Brand) และการกลอมเกลา
ใหผูบริโภคมีความภักดีตอยี่หอ (Brand Loyalty)  นบัเปนปมเงื่อนที่สํ าคัญยิ่ง  นอกจากนี้ การ 
จบัตลาดใหถกูจดุก็เปนเรื่องสํ าคัญไมยิ่งหยอนกวากัน  ดังจะเห็นไดจากการจับตลาดวัยรุนในกรณี
ของสนิคาแฟชั่นและบริการสันทนาการ  แมในกรณีของ Fast Food โลกกํ าลังเผชิญกับกระแส 
แม็กโดนัลดานุวัตร (McDonaldization)

เทคโนโลยานุวัตรของวฒันธรรม
(Technologization of Culture)

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกอใหเกิดผลผลิตใหม ซึ่งมีผลกระทบตอมนุษย
และสังคมในดานตางๆ กระบวนการปรับตัวทางเทคโนโลยีจึงมีผลกระทบดานวฒันธรรม เพราะ 
ท ําใหโครงสรางความตองการวฒันธรรมแปรเปลี่ยนไป ในที่นี้จะกลาวถึงกลุมเทคโนโลยีสํ าคัญ 3 
กลุม ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีวัสดุภัณฑสมัยใหม และเทคโนโลยีชีวภาพ
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ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ไมเพียงแต
ชวยท ําใหการถายทอดขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว และสารสนเทศมีความสมบูรณมากขึ้นเทานั้น  
หากยังเปลี่ยนแปลงแบบแผนพื้นฐานในการสื่อสารของมนุษยอีกดวย ยิ่งไปกวานั้น ดวยความ 
กาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอสังคมมนุษย ทั้งใน
การถายทอดกระบวนทัศนทางความคิด แบบแผนการดํ ารงชีวิต ระบบคุณคาและบรรทัดฐานทาง 
จริยธรรมเพิ่มข้ึนจากเดิมเปนอันมาก

ความกาวหนาของเทคโนโลยีวัสดุภัณฑสมัยใหม ก็มีผลกระทบตอแบบแผนการ
ดํ ารงชีวิตของมนุษย ทุกวันนี้ ผู คนพากันกลาวขวัญถึงการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Revolution)  และการปฏิวัติเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology 
Revolution)  หลงลมืและมิไดนึกถึงการปฏิวัติเทคโนโลยีวัสดุภัณฑสมัยใหม (New Materials 
Technology Revolution)  ในชวงเวลาหาทศวรรษที่ผานมานี้ วัสดุภัณฑศาสตร (Materials 
Science) รุดหนาไปเปนอันมาก  วัสดุภัณฑสมัยใหมทีละชนิดสองชนิดเขามามีบทบาทในแบบ
แผนการด ํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปนพลาสติก (Plastics)  เซรามิกส (Ceramics)  ซีเมนต
สมยัใหม ที่เรียกวา MDF Cement (Macro-defect-free Cement)  โลหะผสม (Metal Alloys)  
กาวพิเศษ (Superglues)  เซมิคอนดักเตอร (Semiconductor)  และใยแกว (Fiber Optics)   
วัสดุภัณฑสมัยใหมเหลานี้เขามาแทนที่วัสดุภัณฑด้ังเดิม และมีสวนสํ าคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถี
การด ํารงชวีติและสิ่งแวดลอมของมนุษย ทั้งในครัวเรือน สถานที่ทํ างาน ชุมชน และบานเมือง

นอกเหนือจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ
สมัยใหมแลว เทคโนโลยีชีวภาพกํ าลังรุดหนาอยางรวดเร็ว ความกาวหนาของพันธุวิศวกรรม
ศาสตร (Genetic Engineering) กํ าลังเปลี่ยนโฉมหนาประเภทของอาหารที่มนุษยรับประทาน   
ซึง่กระทบตอวฒันธรรมการกิน

โทรทัศนานุวัตรของวฒันธรรม
(Televisionalization of Culture)

ความกาวหนาของเทคโนโลยีโทรคมนาคม ผนวกกับความกาวหนาของเทคโนโลยี
อวกาศ กอใหเกิดบริการโทรทัศนระหวางประเทศ  ซึ่งขยายตัวอยางรวดเร็วนับต้ังแตทศวรรษ 2510 
เปนตนมา  ไมเพียงแตจะมีการใชดาวเทียมในการใหบริการโทรทัศนมากขึ้นเทานั้น  หากทวา
สถานีรับสัญญาณจากดาวเทียมก็เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วดวย  นอกจากนี้ ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิจนถึงกับมี Electronic Newsgathering Equipment (ENG)  ซึ่งมีขนาด
กระทัดรัด อํ านวยความสะดวกในการบันทึกภาพเหตุการณอยางยิ่ง ขาวที่เกิดขึ้นในสวนหนึ่ง 
สวนใดของโลกสามารถเผยแพรไปสูสวนอื่นๆของโลกในเวลาอันรวดเร็ว บางครั้งในเวลาเดียวกับ 
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ทีเ่กดิเหตุการณนั้นเอง  พฒันาการขัน้สํ าคัญในลํ าดับตอมา ไดแก การสรางเครือขายโทรทัศน 
ทัว่โลก (Global Networking)

การขยายตัวของเครือขายและบริการโทรทัศนระหวางประเทศมีสวนเรงกระบวน
การโลกานุวัตร บทบาทและอิทธิพลของบริการโทรทัศนระหวางประเทศในการเผยแพรขาวสาร 
ขอมลูเปนเรือ่งที่มิอาจปฏิเสธได แตบทบาทและอิทธิพลที่สํ าคัญไมยิ่งหยอนกวา ก็คือ การขัดเกลา
ทางวัฒนธรรมเพื่อใหยอมรับวัฒนธรรมของชาติมหาอํ านาจ บริการโทรทัศนระหวางประเทศ 
จึงเปนกลไกสํ าคัญของกระบวนการสากลานุวัตรของวัฒนธรรมอเมริกันและยุโรป หากกลาวให 
สุดโตงก็เปนเครื่องมือของระบบจักรวรรดินิยมทางวฒันธรรม (Cultural Imperialism) โทรทัศนเปน
จักรกลสํ าคัญในการถายทอดวัฒนธรรมการดํ ารงชีวิต วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรม 
การบริโภค วัฒนธรรมการพักผอนหยอนใจ ระบบคุณคาและศรัทธา และกระบวนการทัศน 
ทางความคิด ขอสํ าคัญยิ่งก็คือ บทบาทและอิทธิพลในการเผยแพรลัทธิบริโภคนิยม บัดนี้  
โลกตองอนุวัตรตามโทรทศัน และนี่เองที่เปนที่มาของกระบวนการโทรทัศนานุวัตร  ทั้งมิตองกังขา
อีกเชนกนัวา โทรทัศนานุวัตรเกื้อกูลตอการเติบใหญของทุนวฒันธรรมมาเพียงใด

ลกัษณะสํ าคัญบางประการของทุนวฒันธรรม

ในตอนนี้ ผูเขียนขอกลาวสรุปลักษณะเดนบางประการของทุนวัฒนธรรม ซึ่ง 
แยกแยะออกเปน 7 ประการ

ประการแรก  ดังทีไ่ดน ําเสนอกอนหนานี้แลววา ส่ิงที่ถือเปน “สินคาวัฒนธรรม”  
จักตองมีนัยทางวัฒนธรรม กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ จักตองเปนสินคาที่มีวัฒนธรรมฝงอยู 
ในตัวหรือมี Embodied Culture  คํ าวา “สินคาวฒันธรรม” ในที่นี้คลุมถึงบริการดวย  สินคา 
วฒันธรรมจงึหมายถึง สินคาและบริการที่มีนัยเกี่ยวกับวฒันธรรมในดานหนึ่งดานใด ไมวาจะเปน
จารีตขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบความเชื่อและศรัทธา ระบบคุณคา บรรทัดฐานทางจริยธรรม 
แบบแผนการด ํารงชีวิต แบบแผนการบริโภค แบบแผนการพักผอนหยอนใจ การละเลนและกีฬา 
การแตงกาย วรรณกรรมและสิ่งพิมพ ศิลปะ ฯลฯ

ประการที่สอง ทุนวัฒนธรรมมีขาหยั่งทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
ในภาคอุตสาหกรรม กลุมทุนวฒันธรรมมีฐานในอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรม
เครื่องแตงกาย อุตสาหกรรมรองเทา อุตสาหกรรมอุปกรณกีฬา อุตสาหกรรมภาพยนตร  
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ  อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุคสาหกรรมเครื่องใช
ในครัวเรือน อุตสาหกรรมเครื่องใชสํ านักงาน ฯลฯ  ในภาคบริการ ทุนวฒันธรรมมีฐานในบริการ 
ส่ือมวลชนและสารสนเทศ บริการโทรคมนาคม บริการสนัทนาการ บริการอาหารและภัตตาคาร 
บริการการศึกษาและบริการการโฆษณา
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ประการที่สาม บรรดากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลุมทุนวัฒนธรรมหยั่งรากถึง 
สวนใหญมีการกระจุกตัวของทุน (Concentration of Capital) อยางสูง จึงมีอํ านาจผูกขาดระดับ
หนึง่  กลุมทนุวฒันธรรมมักจะเปนบรรษัทยักษใหญระหวางประเทศที่มีอิทธิพลทั้งในประเทศเมือง
แมและประเทศที่เขาไปลงทุน  ทั้งนี้โดยอาศัยรัฐบาลของตนในการเปนหัวหอกเปดตลาด 
ในประเทศตางๆทั่วโลก ดวยการชูนโยบายการคาสินคาเสรี นโยบายการคาบริการเสรี นโยบาย 
การเงินเสรีและนโยบายการยอมรับกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา กลุมทุนวัฒนธรรมจึงเปน 
หัวหอกสํ าคัญในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศบนพื้นฐานทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
เสรีนยิม  ความขดัแยงในการปรับระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศดังกลาวนี้จึงเกิดจากกลุมทุน
วฒันธรรมนี้เอง

ประการที่ส่ี กลุมทุนวัฒนธรรมมีการผนึกตัวอยูตลอดเวลา เพื่อสรางความ 
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ ดวยการควบและครอบกิจการ (Merger and Acquisition)  แตยุทธวิธี
สํ าคญัในชวงหลังๆมานี้ ไดแก การสรางพันธมิตรเชิงยทุธศาสตร (Strategic Alliance)  ซึ่งมีการ 
ทํ าสัญญาพันธมิตรขามประเทศ ดังเชนการสรางพันธมิตรระหวางกลุมทุนโทรคมนาคมอเมริกัน 
กบักลุมทุนโทรคมนาคมยุโรป และการทํ าสัญญาพนัธมติรขามกลุม ดังเชนการผนึกกํ าลังระหวาง
กลุมทุนสื่อมวลชนกับกลุมทุนสนัทนาการ

ประการที่หา กลุมทุนวัฒนธรรมมีบทบาทสํ าคัญในการผลักดันใหเกิดความ 
กาวหนาทางเทคโนโลยี การทุ มรายจายในดานการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) นอกจากจะหวงัการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแลว ยังหวังที่จะไดผลิตภัณฑ
ประเภทใหมดวย สํ าหรับสินคาวฒันธรรมบางประเภท  วงจรชีวิตของสินคา (Product Life Cycle) 
คอนขางสั้น  หากไมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑชนิดใหมทดแทนชนิดเกาไดแลวก็ยากที่จะขยาย
สวนแบงตลาด หรือแมแตรักษาสวนแบงตลาดในระดับเดิมก็มิใชเร่ืองงาย

ประการที่หก กลุมทุนวัฒนธรรมตองพยายามสรางอุปสงคที่มีตอสินคาของตน 
อยูตลอดเวลา มิฉะนั้นยอมยากที่จะธํ ารงสวนแบงตลาดไวได ยิ่งเมื่อมีผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด 
กระบวนการสรางอุปสงคเปนยทุธศาสตรการตลาดที่สํ าคัญยิ่ง กลุมทุนวฒันธรรมมักจะมีผลผลิต 
ทีม่ยีีห่อระดับโลก (Global Brand)  แมเมื่อมีผลิตภัณฑชนิดใหมก็ตองพยายามสรางยี่หอระดับ
โลกใหได การสรางความภักดีตอยี่หอ (Brand Loyalty)  นับเปนยทุธวธิีสํ าคัญในการรักษาและ
ขยายสวนแบงตลาด ในการนี้จํ าเปนตองใชบริการการโฆษณาและการสงเสริมการขายอยางมิอาจ
หลกีเลีย่งได Sponsorship ก็เปนมรรควิธีอีกประการหนึ่งในการสราง Global Brand และ Brand 
Loyalty กลุมทุนวัฒนธรรมนิยมใหการสนับสนุนทางการเงินแกกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดังเชน 
การแขงขันกีฬาและการแสดงศิลปะวฒันธรรม
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ประการที่เจ็ด  กลุมทุนวฒันธรรม แมจะเปนบรรษัทยักษใหญระหวางประเทศ
และเปนหัวหอกของกระแสโลกานุวัตร แตมักจะเลือกทํ าสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกลับ 
กลุมทุนทองถิ่นในประเทศโลกที่สาม เพราะตองการหาประโยชนจากเครือขายความสัมพันธของ
กลุมทนุทองถิ่น  กลุมทุนวฒันธรรมไดเรียนรูจากการขยายฐานเศรษฐกิจวา ในบางสภาพการณ 
Localization กเ็ปนประโยชนเกื้อกูล Globalization  ในการนี้อาจตองปรับผลผลิตใหสอดคลองกับ
รสนิยมและวฒันธรรมทองถิ่น  ดังกรณี Kentucky Fried Chicken ปรับรสไกทอดใหถูกรสนิยม 
คนไทย และ STAR TV ตองผลิตรายการโทรทัศนภาษาฮินดู เพื่อขยายตลาดในอินเดีย เปนอาทิ

ทุนวฒันธรรม - พัฒนาการขั้นลาสุดของระบบทุนนิยม
เมื่อรูดอลฟ ฮลิเฟอรดิงเสนอบทวิเคราะหวาดวยทุนการเงิน หนังสือเร่ือง Finance 

Capital ของเขามีชื่อรองวา A Study of the Latest Phase of Capitalist Development    
ฮิลเฟอรดิงมิไดกลาววา ทุนการเงินเปนพัฒนาการข้ันสุดทาย หากแตกลาววาเปนพัฒนาการ 
ข้ันลาสุดของระบบทุนนิยม เหตุที่ฮิลเฟอรดิงมิไดกลาวถึงพัฒนาการของระบบทุนนิยมขั้นสุดทาย 
กเ็พราะไมแนใจวา ระบบทุนนิยมจะพัฒนาตอไปในแนวทางใด โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจาก 
ทีเ่ขาถึงแกกรรมแลว

ในปาฐกถานี ้ ผูเขียนใครขอเสนอวา ในขณะที่ทุนการเงินกํ าลังเติบใหญควบคูไป
กบัทุนอตุสาหกรรม  ทุนวฒันธรรม (Cultural Capital) กํ าลังเปนดาวรุงดวงใหมในสังคมเศรษฐกิจ
โลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอตุสาหกรรมเกา ดวยเหตุที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคหัตถ
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะกํ าลังลดความสํ าคัญในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา ทุนอุตสาหกรรม 
ซึ่งเคยเปนกลุมทุนหลักยอมถูกทอนความสํ าคัญลงไปดวย ยุทธวิธีในการอยูรอดที่สํ าคัญอยูที่การ
ถอนทนุออกจากอุตสาหกรรมที่รวงโรย (Sun-set Industry)  และผันไปสูอุตสาหกรรมที่รุงเรือง 
(Sun-rise Industry)  เมื่อภาคหัตถอุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมที่จะเปน 
อุตสาหกรรมทีร่วงโรย โดยที่ภาคบริการมีแนวโนมที่รุงเรือง ยอมเปนที่คาดคะเนไดวา ทุนจะถูกผัน
ออกไปจากภาคอุตสาหกรรมเขาสูภาคบริการ ดวยระบบตรรกเชนนี้ ทุนบริการนาจะกลายเปน 
ทนุหลกัแทนที่ทุนอตุสาหกรรม  บทวิเคราะหของฮลิเฟอรดิงมิไดขัดกับระบบตรรกดังกลาวนี้ เพราะ
ภาคเศรษฐกจิการเงินเปนสวนหนึ่งของภาคบริการ และผลผลิตของทุนการเงินก็คือ บริการการเงิน
การธนาคาร ซึ่งเปนบริการที่โดดเดนและมีการเติบโตมากกวาบริการอื่นๆ  ดวยเหตุดังนั้น ฮิลเฟอร
ดิงจงึมองเห็นความสํ าคัญของทุนการเงิน

แตกวาที่ทุนบริการโดยสวนรวม มิจํ าเพาะแตทุนการเงินจะถีบตัวขึ้นมาเปน 
ทนุหลกัในระบบเศรษฐกิจ คงกินเวลาอีกหลายป และยากที่จะคาดเดาได  ในขณะที่บริการตางๆ 
มกีารเตบิใหญในอัตราที่แตกตางกัน และหนอทุนบริการประเภทตางๆมีความแข็งกลาแตกตางกัน 
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ประกอบกับการลดทอนความสํ าคัญของทุนอตุสาหกรรมมิไดเปนไปอยางรวดเร็ว  ในชวงแหงการ
เปลี่ยนผานนี้ ระบบทุนนิยมโลกจะพัฒนาไปสูระบบทุนนิยมวฒันธรรม (Cultural Capitalism)  
โดยที่ทุนวฒันธรรมกลายเปนทุนหลักของสังคมเศรษฐกิจโลก และนี่เปนสภาพที่กํ าลังปรากฏอยูใน
ปจจุบันนี้

อยางไรกต็าม มเีหตุนาเชื่อวา ทุนบริการจะกลายเปนทุนหลักของระบบทุนนิยม
โลกในอนาคต  ทั้งนี้เพราะเหตุวา โครงสรางการผลิตของประเทศมหาอํ านาจแปรเปลี่ยนเปน 
Service Economy แลว จงึมเีหตผุลนาเชื่อวา ระบบทุนนิยมจะพัฒนาไปในแนวทางที่ Service 
Capital กลายเปน Dominant Capital ดังจะเห็นไดวา ในปจจุบันบริการบางประเภทเติบใหญ
อยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน

(1) บริการการเงินการธนาคาร
(2) บริการสื่อมวลชน
(3) บริการโทรคมนาคม
(4) บริการสนัทนาการ
(5) บริการอาหารและภัตตาคาร
(6) บริการการศึกษา
(7) บริการการโฆษณา

ในบรรดาบริการตางๆเหลานี้ บริการการเงินมีการเติบโตอยางโดดเดนมากกวา
บริการอืน่  ดวยเหตุผลดังนี้ Finance Capital จึงกลายเปน Dominant Capital ในระบบทุนนิยม
โลก แตก็เปนที่คาดไดวา ในอนาคต ซึ่งไมทราบแนนอนวาจะนานเทาใด  Service Capital  
ไมจ ําเพาะแต Finance Capital จะถีบตัวขึ้นมาเปน Dominant Capital แตกอนที่จะถึงขั้นนั้น 
Culture Capital จะทวคีวามสํ าคัญเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ

ณ บัดนี้ ทุนวัฒนธรรมกํ าลังเติบใหญในระบบทุนนิยมโลก จนอาจกลาว 
เลียนแบบรูดอลฟ ฮลิเฟอรดิงวา ทุนวฒันธรรมเปนพัฒนาการข้ันลาสุดของระบบทุนนิยม โดยอาจ
เปนระยะเปลี่ยนผานไปสูทุนบริการในเวลาตอมา การเติบโตของทุนวัฒนธรรมชวยเสริมสง
กระบวนการสากลานุวัตรของวัฒนธรรมชาติมหาอํ านาจ ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก 
และญี่ปุน  การปะทะกันระหวางวัฒนธรรมมีมากขึ้น แตความขัดแยงทางวัฒนธรรมจะรุนแรง 
มากขึน้ในอนาคตหรือไมข้ึนอยูกับกระบวนการขัดเกลาทางวัฒนธรรมในแตละสังคม

หมายเหตุ ปาฐกถาไชยง ล้ิมทองกลุ  แสดง ณ บานเจาพระยา ถนนพระอาทิตย  เมื่อวันที่  
 30 พฤษภาคม 2539



ภาคที่สอง
วัฒนธรรมโลก
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กระบวนการสากลานุวัตรของวัฒนธรรมญี่ปุน

วัฒนธรรมญี่ปุนถีบตัวขึ้นมาเปนวัฒนธรรมโลก (Global Culture) แลวอยาง
ปราศจากขอกังขา แมจะมิอาจเทียบเทียมอิทธิพลของวัฒนธรรมแองโกลแซกซัน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งวฒันธรรมอเมริกัน แตอิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปุนในภูมิภาคอาเซียแปซิฟกปรากฏใหเห็น
โดยทั่วไป

การทีญ่ี่ปุนสามารถถีบตัวขึ้นมาเปนมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ เทียมบาเทียมไหล
กบัสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกอนที่ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูจะแตกสลายในป 2534 นับเปน
เหตปุจจยัส ําคญัที่ทํ าใหวัฒนธรรมญี่ปุนเขาสูกระบวนการสากลานุวัตร การเติบโตของการคาและ
การลงทนุระหวางประเทศมีผลอยางยิ่งในการผลักดันใหภาษาญี่ปุนเปนภาษาสากล ผูคนที่ติดตอ
คาขายและลงทุนรวมกับธุรกิจญ่ีปุนมิเพียงแตตองเรียนรูภาษาญี่ปุนในระดับหนึ่งเทานั้น หากยัง
ตองซึมซับวฒันธรรมญีปุ่นในบางระดับอีกดวย เมื่อกองทัพนักลงทุนชาวญี่ปุนยาตราเขาสูภูมิภาค
ใด รานอาหารและสถานพักผอนหยอนใจยอมผุดขึ้นเพื่อรองรับชาวญี่ปุนในภูมิภาคนั้น

ในยุคสมัยที่ญ่ีปุนรุงเรืองทางเศรษฐกิจ นับต้ังแตทศวรรษ 2510 จวบจนตน 
ทศวรรษ 2530 ญ่ีปุนเดินหนาเปน ‘รัฐสันทนาการ’ (Recreation State) ประชาชนชาวญี่ปุนนํ า
ดอกผลจากความรุงเรืองทางเศรษฐกิจมาจับจายใชสอยในการพักผอนหยอนใจ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในตางประเทศ สนามกอลฟและสถานตากอากาศริมขอบสมุทรแปซิฟก นับต้ังแตเกาหลีใต 
ไตหวัน อุษาคเนย รวมตลอดจนออสเตรเลยี ผุดขึ้นเพื่อรองรับนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน อุปสงคใน
การทองเทีย่วตางประเทศของชาวญี่ปุนมิไดจํ ากัดเฉพาะอาเซียแปซิฟก หากแตครอบคลุมถึงยุโรป
และอเมรกิาดวย ในชวงเวลาดังกลาวนี้ อาหารญี่ปุนเขาสูกระบวนการสากลานุวัตร นักลงทุนและ
นกัทองเทีย่วชาวญี่ปุนยาตราเขาสูภูมิภาคใด รานอาหารและภัตตาคารญี่ปุนผุดขึ้นในภูมิภาคนั้น

บรรดาประเทศที่ตองการแบงปนดอกผลจากความรุ งเรืองทางเศรษฐกิจจาก 
‘อาเสี่ย’ จากญี่ปุน ลวนตองปรับโครงสรางการผลิตสนองตอบความตองการของนักลงทุนและ
นกัทองเทีย่วชาวญีปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุนจึงสามารถแผอิทธิพลและแทรกซึมเขาสูวัฒนธรรมพื้นเมือง
ไดโดยไมยาก ในยุคสมัย Japan as Number One ผูน ําญี่ปุนผลักดันโครงการสงออกคนชรา 
ไปอยูตางประเทศ เพื่อแกปญหาความแออัดภายในประเทศญี่ปุน คอนโดมิเนียมผุดขึ้นในประเทศ
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ขอบสมทุรแปซิฟคที่คาครองชีพตํ่ าเพื่อรองรับคนชราจากญี่ปุน แตแลวโครงการ ‘สงออก’ คนชรา
ชาวญีปุ่นกต็องหยุดชะงักลง เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในญี่ปุนแตกสลายในป 2534

อํ านาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจมิใชปจจัยเดียวที่ขับดันวัฒนธรรมญี่ปุนเขาสู
กระบวนการสากลานวุตัร ญ่ีปุนเองมีผีมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกตความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีมาหาประโยชนเชิงพาณิชย สินคาวฒันธรรม (Cultural Products) หลายตอหลาย
ประเภทถอืก ําเนิดในประเทศญี่ปุน และดวยการขับดันของกระบวนการสากลานุวัตร ก็แปรสภาพ
เปนสินคาโลก (Global Products)

บะหมี่สํ าเร็จรูป (Instant Noodles) นบัเปนตัวอยางของสินคาวัฒนธรรมญี่ปุน 
ทีถ่บีตัวขึน้มาเปนสินคาโลกในเวลาอันรวดเร็ว โดยที่มีความเปน Fast Food ยิ่งกวา Fast Food
ประเภทใด เพราะเสียเวลาในการตระเตรียมและประกอบอาหารนอย สามารถบริโภคที่ใดก็ได และ
บริโภคเมือ่ไรก็ได นับเปนอาหารที่ชวยประหยัดเวลาในการบริโภคไดเปนอันมาก

วทิยสุเตอริโอพกติดตัวที่เรียกกันวา Walkman Personal Stereo อันเปนผลผลิต
ของ Sony ในป 2522 นับเปนสินคาวฒันธรรมญีปุ่นอีกประเภทหนึ่งที่ถีบตัวเปนสินคาโลก ผูฟง
สามารถฟงเพลงหรือขาว ณ ที่ใดก็ได และเมื่อไรก็ได โดยที่ไมรบกวนผูอ่ืน

Karaoke เปนสินคาวัฒนธรรมญี่ปุนที่สํ าคัญและทรงอิทธิพลยิ่ง ชนทุกชาติ 
ทุกศาสนาสามารถคลายเครียดดวยการ ‘แหกปาก’ รองเพลง โดยมิตองอายฟาอายดิน ไมวา 
จะเปนการรองใหตัวเองฟง หรือขับขานใหผูอ่ืนฟง โดยที่ในกรณีหลังมีสวนชวยบมเพาะขันติธรรม 
ในการฟงเสียงรองของผูอ่ืนดวย ในขณะที่ Karaoke เปนสินคาวฒันธรรมสํ าหรับชนเกือบทุกชั้น 
Home Theatre เปนสินคาวฒันธรรมสํ าหรับชนชั้นสูง ดวยการนํ า ‘โรงภาพยนตร’ เขามาไวในบาน

อิทธพิลของหนังสือการตูนญี่ปุนปรากฏทั่วอาเซียแปซิฟก และ Pokemon เปน
ประดิษฐกรรมที่ชาวญี่ปุนภาคภูมิใจยิ่ง ไมตางจาก Doraemon และหนังสือการตูนชุดอื่นๆ  
เมื่อญ่ีปุนกาวเขาไปผลิต VDO Games และ Computer Games ในเวลาตอมา ตัวละครในหนังสือ
การตูนชือ่ดังเหลานี้ถูกนํ าไปพัฒนาเปนเกมสดวย

ดังนี้ จะเห็นไดวา ญ่ีปุนมีบทบาทสํ าคัญยิ่งในการพัฒนาสินคาวัฒนธรรม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานอาหารการกินและสันทนาการ การสงออกสินคาวัฒนธรรมญี่ปุนเหลานี้ 
จงึมผีลในการขยายพรมแดนของกระบวนการสากลานุวัตรของวัฒนธรรมญี่ปุนดวย

ทายที่สุด กระบวนการโทรทัศนานุวัตรมีบทบาทไมนอยที่เกื้อกูลการแผอิทธิพล
ของวัฒนธรรมญี่ปุน ความกาวหนาของเทคโนโลยีโทรคมนาคมผสมผสานกับเทคโนโลยีอวกาศ 
ทํ าใหการถายทอดรายการโทรทัศนระหวางประเทศเปนไปดวยความสะดวกและอยางมี 
ประสิทธภิาพ ภาพยนตรญ่ีปุนและรายการบันเทิงทางโทรทัศนญ่ีปุนถายทอดวิถีการดํ ารงชีวิตของ
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ชาวญี่ปุน รวมตลอดจนวฒันธรรมญีปุ่นในดานตางๆ อิทธิพลของรายการเหลานี้กอผลในดานการ
เลียนแบบการบริโภค (Demonstration Effect) โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูวัยรุนในภูมิภาคอาเซีย 
แปซิฟก การเลียนแบบแฟชั่นการแตงกาย การพัฒนารสนิยมในการนิยมชมชอบดนตรีญ่ีปุน 
อาหารญีปุ่น และหนังสือการตูนญี่ปุน รวมตลอดจนการคลั่งดาราญี่ปุน ปรากฏใหเห็นโดยทั่วไป

บัดนี ้ ญ่ีปุนมิเพียงแตเกินดุลทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังเกินดุลทางวัฒนธรรม
อีกดวย ถึงญี่ปุนจะตองเผชิญกับความออนลาทางเศรษฐกิจและยังไมสามารถหลุดจากกับดัก
สภาพคลอง (Liquidity Trap) แตอิทธิพลของวฒันธรรมญี่ปุนมิเพียงแตมิไดบรรเทาเบาบางลง 
เทานั้น หากกระบวนการสากลานุวัตรของวฒันธรรมญี่ปุนยังคงขยายตัวตอไปอยางมิอาจหยุดยั้ง
ไดอีกดวย

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจดัการรายวัน ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน
 2544



28

สหภาพยุโรปกบัวัฒนธรรมแหงชาติ

สหภาพยุโรปก ําลงัอยูในกระบวนการปรับตัวเพื่อความกลมกลืน ทั้งทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม  กระบวนการปรับตัวดังกลาวนี้มีผลกระทบอยางมหาศาลตอภาคีสมาชิก  
การผนึกตัวเปนยุโรปตลาดเดียวยังผลใหขนาดของตลาดขยายใหญข้ึน และทํ าใหสหภาพยุโรป 
กลายเปนเขตเศรษฐกิจยักษใหญ (Super Bloc) ทีท่รงอิทธิพลยิ่ง  แตการผนึกตัวทางการเมืองและ
สังคมเริม่ท ําใหภาคีสมาชิกลังเลใจ  เพราะหมายความวา ประเทศตางๆตองสละอธิปไตยของชาติ 
และยอมรับผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรมที่ตามมาดวย

แมในเรื่องการผนึกตัวทางเศรษฐกิจ ประเด็นการผนึกตัวทางการเงินเพื่อเขาสู
ระบบการเงนิยโุรประบบเดียวกัน โดยมีเงินตราสกุลหลักใชรวมกัน ก็ยังเปนเรื่องอันแสนยาก  ทั้งนี้
เนื่องจากศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภาคีสมาชิกแตกตางกันมาก ในประการ
สํ าคัญ การเขาสูระบบการเงินยุโรประบบเดยีวกัน จะทํ าใหประเทศเหลานี้สูญเสียเสรีภาพในการ
บริหารนโยบายการเงิน  ดวยเหตุดังนี้เอง การผนึกตัวทางการเงินของสหภาพยุโรปจงึตองเลื่อน
ก ําหนดออกไป  แมแตเร่ืองที่นาจะตกลงกันไดโดยงาย  ดังเชนชื่อสกุลเงินตรายุโรป ก็ยังยืดเยื้อและ
หาขอยุติมิได

ในการประชุมรัฐมนตรีการคลังแหงสหภาพยุโรป ณ เมืองวาเลนเซีย (Valencia) 
ประเทศสเปน  เมือ่ปลายเดือนกันยายน 2538  ฝร่ังเศสเปนเพียงประเทศเดียวที่เสนอใหใชชื่อ 
‘หนวยการเงินยุโรป’ (European Currency Unit)  หรือ ECU  ดังทีใ่ชอยูในปจจุบัน  และเปนชื่อ 
ทีป่รากฏในสนธิสัญญามาสตริชต (Mastricht Treaty) ดวย  เหตุที่ฝร่ังเศสเสนอเชนนี้  ก็เพราะ 
ecus เคยเปนชื่อเหรียญฝรั่งเศสในรัชสมัยพระเจาหลยุสที่ 14  ในขณะที่ผูนํ าเยอรมนีไมชอบชื่อนี้ 
เพราะคํ าที่ออกเสียงวา kuh ในภาษาเยอรมันแปลวา แมวัว

เมื่อมีผูเสนอใหใชชื่อ Monnets ตามชื่อ Jean Monnet  ผูกอต้ังประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป (EEC)  อังกฤษคดัคาน  เพราะไมตองการใหชื่อเงินตรายุโรปตดิสํ าเนียงฝรั่งเศส 
มากไป  ในขณะที่อังกฤษเสนอใหเลือกใชชื่อเงินตรายุโรปในอดีตมาแทน ‘หนวยการเงินยุโรป’   
ดังเชน florin หรือ schilling แตมไิดรับเสียงสนับสนุน  สวนเยอรมนีเสนอใหใชชื่อ Franken ซึ่งเคย
เปนชือ่เหรียญกษาปณเยอรมัน  และมีสํ าเนียงคลายเงิน Franc ของฝรั่งเศส  แตก็มิไดรับเสียง
สนบัสนุนเชนเดียวกัน
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ในที่สุด ที่ประชุมไดพิจารณาขอเสนอที่ใหเติมคํ าวา Euro หนาชื่อสกุลเงินตรา 
แตละประเทศ ดังเชน Euromark,  Eurofranc,  Eurolira,  Europound  เปนตน  และตกลงใหใช
ชื่อ Euro  แทน ECU ไปพลางกอน

ความขัดแยงเรื่องชื่อสกุลเงินตราของสหภาพยุโรปสะทอนใหเห็นความพยายาม
ของภาคีสมาชิกแตละประเทศที่จะรักษามรดกทางประวัติศาสตรของตนไว เพราะถาหากการ 
ผนกึตัวเขาสูระบบการเงินยุโรปประสบความสํ าเร็จ และสหภาพยุโรปใชเงินตราสกุลเดียวกัน ไมวา
จะชือ่อะไรก็ตาม  ความสํ าคัญของสกุลเงินตราของภาคีสมาชิกแตละประเทศจะคอยๆลดทอนลง  
ไมวาจะเปนเงินมารกเยอรมน ีเงินปอนดสเตอรลิง และเงินฟรังกฝร่ังเศส

ความตองการธํ ารงมรดกทางประวัติศาสตรทํ าใหชาวอังกฤษจํ านวนไมนอยกํ าลัง
ไมพอใจที่อังกฤษตองควบเขาสูระบบเมตริก (Metrication)  นบัต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2538  
เปนตนมา  ทั้งนี้เปนผลจากมติของคณะกรรมาธิการยุโรปในป 2531  โดยที่อังกฤษมิอาจขัดขืนได  
เพราะองักฤษเปนเพียงประเทศเดียวที่มีปญหานี้

การควบเขาระบบเมตริกทํ าใหอังกฤษตองละทิ้งมาตรการชั่งตวงวัดของตนเอง 
การวัดมิไดใชมาตรนิ้ว-ฟุต-ไมลอีกตอไป โดยที่ระบบเซนติเมตร-กิโลเมตรเขามาแทนที่  สวนการ 
ชัง่นํ ้าหนักนั้นเลามาตรกรัม-กิโลกรัมเขามาแทนที่ออนซ-ปอนด  ในขณะที่ลิตรเขามาแทนที่ ไพนต 
(Pint) ในการตวง  การฝาฝนไมใชระบบเมตริกจะถูกปรับไมเกิน 5,000 ปอนด

แตคณะกรรมาธิการยุโรปมไิดขืนใจชาวอังกฤษอยางถึงที่สุด เพราะมีมติผอนปรน
อยูบาง  อาทเิชน การชั่งมิไดบังคับใชระบบเมตริกอยางเขมงวด  โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่มิได
บรรจหุบีหอดังเชนผัก อนุโลมใหใชมาตรการชั่งนํ้ าหนักแบบอังกฤษตอไป  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2542  สวนการตวงก็อนุโลมใหใชมาตร pint กบัเบยีรที่ขายใน public house  และนมสดที่สงตาม
บาน เปนตน

มาตรการชั่งตวงวัดแบบอังกฤษ ซึ่งใชมานานนับศตวรรษตองมลายไปกับ 
การผนึกตัวของสหภาพยุโรป  ชาวอังกฤษจํ านวนไมนอยทั้งเสียดายทั้งหวงแหนมรดกทาง 
ประวัติศาสตรดังกลาวนี้  ดวยเหตุที่คณะกรรมาธิการยุโรปตองการใหภาคีสหภาพยุโรปใช 
มาตรการชัง่ตวงวัดระบบเดียวกัน  เพื่อมิใหเกิดความสับสนในการเปรียบเทียบ ประกอบกับระบบ
เมตริกเปนระบบที่มีการใชกันอยางแพรหลาย และมีลักษณะวิทยาศาสตรมากกวาระบบอังกฤษ 
จงึเปนธรรมดาอยูเองที่สหภาพยุโรปเลือกระบบเมตริก

การเสื่อมสลายของมาตรการชั่งตวงวัดแบบอังกฤษมีผลกระทบทางสังคมและ 
วัฒนธรรมดวย ชาวอังกฤษไมคุนเคยกับระบบเมตริก จึงตองใชเวลาในการปรับตัวไมนอย แต
กระบวนการปรับตัวมิไดเพิ่งเกิดขึ้น  หากไดมีมาตั้งแตเมื่ออังกฤษเขาเปนภาคีตลาดรวมยุโรปในป 
2516 สินคาบางประเภทเริ่มใหขอมูลทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ แตกระบวนการปรับตัวเปน
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ไปอยางเชื่องชา  เพราะมิไดบังคับ  แมสหภาพยุโรปจะยินยอมใหอังกฤษขายเบียรเปนไพนต   
แตนํ้ ามะนาวและเครื่องดื่มอ่ืนๆตองขายเปนลิตร (ระบบเมตริก)  นักการเมืองอังกฤษบางคน 
ต้ังค ําถามวา แลว Shandy ซึง่เปนเบยีรผสมมะนาว จะใหขายในหนวยอะไร

มาตรวัดแบบอังกฤษเปนสวนหนึ่งของชีวิตชาวอังกฤษ ดังสะทอนใหเห็นใน 
วรรณคดีอังกฤษเปนจํ านวนมาก ในเวลาเพียงอีกไมกี่ทศวรรษขางหนา มาตรวัดแบบอังกฤษ 
จะหมดความสํ าคัญในชีวิตและวัฒนธรรมอังกฤษ นับเปนการขาดดุลทางวัฒนธรรมที่สํ าคัญ   
ชาวองักฤษจ ํานวนไมนอยตั้งคํ าถามวา เหตุใดสหภาพยุโรปจงึตองบังคับใหอังกฤษควบเขาสูระบบ
เมตรกิ ท ําไมจึงไมปลอยใหกลไกตลาดเปนผูตัดสิน  หากประชาชนนิยมใชระบบเมตริก มาตรวัด
แบบองักฤษกต็องเสื่อมสูญไปตามธรรมชาติ  บางคนแสดงความเห็นวา คงไมมีชาวอังกฤษคนใด
ขามเกาะองักฤษเพียงเพื่อไปหาขอมูลราคาบนภาคพื้นยุโรป  เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินคา 
และคงไมมีชาวยุโรปคนใดขามมาเกาะอังกฤษดวยเหตุผลเดียวกัน  แตขออางเชนนี้ยอมใชไมได
กบักรณสิีนคาออก  สินคาอังกฤษที่สงไปขายบนภาคพื้นยุโรป หากใชมาตรการชั่งตวงวัดแตกตาง
กัน ยอมสรางปญหาในการเปรียบเทียบราคา และอาจทํ าใหผูบริโภคตองเสียตนทุนสารสนเทศ 
(Information Cost) เพิ่มข้ึน

สหภาพยุโรปยังมีปญหาสํ าคัญที่ตองสะสางอีกมากกอนที่การผนึกตัวเปนไปโดย
สมบูรณ ประเด็นที่มีผลกระทบทางวัฒนธรรมอยางสํ าคัญ ไดแก การเลือกภาษาทางการของ 
สหภาพยุโรป ภาษาอังกฤษมีแตมตอในเรื่องนี้อยางมาก ในดานหนึ่ง ภาษาอังกฤษเปนภาษา 
ตางประเทศที่มีการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนของประเทศตางๆบนภาคพื้นยุโรปอยาง 
แพรหลาย ไมเวนแมแตฝร่ังเศส ในอกีดานหนึ่ง ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชในการสื่อสาร
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการติดตอการคา แมภาษาอังกฤษจะเปนภาษาสากล 
ที่มีการใชกันอยางแพรหลาย ก็ใชวาภาษาอังกฤษจะไรคูแขง รัฐบาลฝรั่งเศสพยายามผลักดัน
ใหสหภาพยุโรปรับภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาทางการ  แตฝร่ังเศสก็รูตัวดีวาตกเปนเบี้ยลาง

นับต้ังแตสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ฐานะสัมพัทธของภาษาฝรั่งเศส 
ในสังคมโลกตกตํ่ าลงเปนอันมาก รัฐบาลฝรั่งเศสในอดีตพยายามประคับประคองฐานะสัมพัทธ
ของภาษาฝรั่งเศส ดวยการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศตางๆ การจัดตั้ง
สถานีโทรทัศนระหวางประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศส และทายที่สุด ดวยการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อ
กํ าหนดใหภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาประจํ าชาติ อันเปนการสรางปอมปราการมิใหสหภาพยุโรป 
รุกลํ้ าเขาไปกํ าหนดใหฝร่ังเศสใชภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการ

ในขณะที่อังกฤษเปนฝายขาดดุลทางวัฒนธรรม ในกรณีการผนวกเขาสูระบบ
เมตรกิ ฝร่ังเศสท ําทาวาจะเปนฝายขาดดุลในกรณีการเลือกภาษาทางการของสหภาพยุโรป แตการ
เลือกภาษาทางการนั้นมีผลกระทบทางวัฒนธรรมอันลุมลึกยิ่งกวาการผนวกเขาสูระบบเมตริก 
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มากนกั จงึมใิชเร่ืองที่ตกลงกันไดโดยงาย  อังกฤษมีไอรแลนดเปนฐานเสียง เพราะตางก็ใชภาษา
อังกฤษเปนภาษาประจํ าชาติ นอกจากนี้ ประเทศที่ใชภาษาอังกฤษอยางแพรหลาย ดังเชน 
เนเธอรแลนด เยอรมนี และลักเซม็บูรก รวมตลอดจนประเทศในกลุมสแกนดินาเวยี อยูในขายที่จะ
สนับสนุนภาษาอังกฤษดวย ฝร่ังเศสตองดิ้นรนตอสูอยางคอนขางโดดเดี่ยว และยากที่จะชนะ   
หนทางรอมชอมที่เปนไปไดก็คือ การกํ าหนดภาษาทางการมากกวา 1 ภาษา  ในกรณีเชนนี้  
สหภาพยุโรปจะตองเสียตนทุนการบริหารสูงกวาที่ควรจะเปน เพราะตองผลิตเอกสารราชการ 
มากกวา 1 ภาษาดวย

การผนึกตัวของสหภาพยุโรป ซึ่งมีเปาหมายปฐมฐานอยูที่ผลประโยชนทาง
เศรษฐกจิก ําลงักอใหเกิดตนทุนทางการเมืองและตนทุนทางสังคมวัฒนธรรมแกภาคีสมาชิก

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ Financial Day  ฉบับวนัพุธที่ 18 ตุลาคม 2538
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สหภาพยุโรปกบัการปกปองวัฒนธรรม

รัฐสภายุโรป (European Parliament) ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ 
2539  ลงมตดิวยคะแนนเสียง 292 ตอ 195  ใหกํ าหนดโควตารายการโทรทัศนตางประเทศ ไมวา
จะเปนภาพยนตร ละคร รายการโชว และกีฬา  ไมใหเกินรอยละ 50 ของเวลาการแพรภาพของ
สถานโีทรทัศนแตละสถานีในสหภาพยุโรป  กลาวอกีนัยหนึ่งก็คือ สถานีโทรทัศนในสหภาพยุโรป
จกัตองแพรภาพรายการที่ผลิตภายในสหภาพยุโรปอยางนอย 50% ของเวลาการแพรภาพ

มติดังกลาวนี้มีเจตนารมณที่จะปกปองวัฒนธรรมยุโรป เพราะผูนํ ายุโรปจํ านวน
ไมนอย เร่ิมหวั่นเกรงการรุกลํ้ าของวฒันธรรมอเมริกัน  ดวยเหตทุีธุ่รกิจโทรทัศนระหวางประเทศถูก
ครอบง ําโดยบริษัทอเมริกัน  อีกทั้งสถานีโทรทัศนยุโรปจ ํานวนมากนิยมแพรภาพรายการอเมริกัน  
ผู นํ ายุโรปเหล านี้หวาดผวาว า  วัฒนธรรมยุ โรปถูกดูดกลืนเข าสู กระแสอเมริกานุวัตร  
(Americanization of European Culture)  และกลายพันธุเปนวฒันธรรมอเมริกันในที่สุด

ความหวั่นเกรงการครอบงํ าของวัฒนธรรมอเมริกันมิไดมีเฉพาะในหมูผูนํ ายุโรป
เทานั้น ผูนํ าประเทศในโลกที่สามจํ านวนหานอยไมก็มีความรูสึกรวมในประเด็นนี้ การปกปอง
วัฒนธรรม (Cultural Protectionism) กลายมาเปนปราการในการสกัดการแผอิทธิพลของ 
วฒันธรรมอเมริกัน  ในนามของการปกปองวฒันธรรม รัฐบาลมาเลเซยีตรากฎหมายหามประชาชน
ครอบครองจานดาวเทียม ประเทศในโลกที่สามบางประเทศมีนโยบายตอตานภาษาของประเทศ
จักรวรรดินิยม  ดังเชนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส  ในอินเดียมีกระบวนการตอตานวัฒนธรรม  
‘แดกดวน ยัดเร็ว’ (Fast Food Culture)  หรืออีกนัยหนึ่ง McDonaldization

การปกปองวัฒนธรรมกลายมาเปนประเด็นสํ าคัญในการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศและเกือบทํ าใหการเจรจาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ลมเหลวในเดือน
ธนัวาคม 2536  เมื่อฝร่ังเศสยนืกรานที่จะปกปองอตุสาหกรรมภาพยนตรตอไป แตแลวก็ตกลงกัน
ได เมื่อสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยอมถอนเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตรออกจากการเจรจา 
(Non issue)

เมื่อประชาคมยุโรปตกลงที่จะกาวไปเปนยุโรปตลาดเดียว (Single Europe)  ในป 
2535 มกีารตระเตรียมแนวนโยบายเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน  ในป 2532 มีการตกลงหลักการ
เกีย่วกบักิจการโทรทัศนในประชาคมยุโรปวา จะเปน ‘โทรทัศนไรพรมแดน’ (Television Without 
Frontiers)  กลาวคอื มีการถายทอดโทรทัศนขามพรมแดนภาคีประชาคมยุโรป แตเอกสารวาดวย 
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‘โทรทัศนไรพรมแดน’ มขีอเสนอสํ าคัญประการหนึ่งวา สถานีในสหภาพยุโรปจะถายทอดรายการที่
ผลิตนอกประชาคมยุโรปไมเกนิ 50% ของเวลาการเผยแพรภาพ  ในที่สุด ภาคีประชาคมยุโรปตก
ลงกันไดวา การบังคับใชโควตารายการโทรทัศนตางประเทศจะกระทํ าในชวงเวลาอันเหมาะสม 
นั่นก็หมายความวา สถานีโทรทัศนแตละสถานีสามารถใชดุลพินิจในการจํ ากัดโควตารายการ 
โทรทศันตางประเทศได  ผลปรากฏวา มีสถานีโทรทัศนเพียงไมกี่สถานีที่ดํ าเนินการตามมาตรการนี้

ในป 2538 ภาคีสหภาพยุโรปตกลงที่จะขยายอายุขอตกลงป 2532  แตรัฐสภา 
ยุโรปในการประชุมเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ 2539  มีมติชนิดที่มิใหสถานีโทรทัศนแตละสถาน 
ใชดุลพินิจอีกตอไป โดยกํ าหนดมาตรการอยางเฉพาะเจาะจงวา รายการโทรทัศนที่ผลิตนอก 
สหภาพยุโรปจกัตองมีไมเกินรอยละ 50 ของเวลาการแพรภาพ  มติของรัฐสภายุโรปดังกลาวนี้ 
จกัตองสงใหรัฐบาลภาคีสหภาพยุโรปแตละประเทศพิจารณาตอไป  หากภาคีสวนใหญไมเห็นชอบ
ดวย มติดังกลาวนี้ก็จะไมมีผลบังคับใช  และสหภาพยุโรปกจ็ะไมมีกฎหมายจํ ากัดรายการโทรทัศน
ตางประเทศอีกตอไป

แมวาสเปนเปนตัวตั้งตัวดีในการเสนอญัตตินี้เขารัฐสภายุโรป แตเปนที่ทราบกัน
โดยทั่วไปวา ฝร่ังเศสเปนผูผลักดนัมาตรการนี้มาโดยตลอด ฝายผูสนับสนุนหวังเปนอยางมากวา 
เบลเยี่ยม เยอรมนี และออสเตรยี จะรวมสนับสนุนญัตตินี้  สวนเดนมารกและสหราชอาณาจักร
เปนผูคัดคานที่แข็งขันมาตั้งแตตน

ฝายผูสนบัสนุนมีความเห็นวา การกํ าหนดโควตารายการโทรทัศนตางประเทศเปน
มาตรการทีจ่ ําเปน  มิฉะนั้นการผลิตภาพยนตรและรายการโทรทัศนภายในประชาคมยุโรปมิอาจ
ขยายตัวได ทั้งนี้เพราะตนทุนการผลิตรายการโทรทัศนในสหภาพยุโรปสูงกวาการเชารายการ 
โทรทศันอเมริกนัถงึ 10 เทา  รายการโทรทัศนอเมริกันสามารถจัดจํ าหนายทั่วโลก จึงขายในราคา
ถูกได  ดวยเหตุที่ธุรกิจโทรทัศนอเมริกันครอบคลุมทุกมุมโลก รายการโทรทัศนที่ผลิตขึ้นจึงมี 
เปาหมายที่จะเปน ‘รายการของโลก’ (global programme)  ตนทนุการผลิตรายการตกหนัก 
อยูทีก่ารผลติครั้งแรก  การขายหรือการใหเชารายการเสียตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal Cost) เฉพาะ
คาใชจายในการอัดวิดิโอเทปในกรณีรายการแหง หรือคาใชจายในการถายทอดรายการในกรณี
รายการสด  ตนทุนการผลิตรายการถือเปนตนทุนจมไปแลว (Sunk Cost)  ธรุกจิโทรทัศนอเมริกัน
จึงสามารถขายหรือใหเชารายการในราคาถูกได  เพราะมิจํ าตองขายเต็มตามตนทุนการผลิต 
ถวัเฉลีย่  หากสามารถขายในราคาเทากับหรือสูงกวาตนทุนสวนเพิ่มเพียงเล็กนอยได

รายการโทรทัศนยุโรปผลิตขึ้นเพื่อสนองผูชมภายในสหภาพยุโรป สวนใหญมิได
ผลิตขึ้นเพื่อ ‘รายการของโลก’  ยิง่รายการทีม่ใิชภาษาอังกฤษดวยแลว  ยิ่งมิอาจหวังที่จะขาย
นอกสหภาพยุโรปได  เมือ่เปนเชนนี้ สถานีโทรทัศนยุโรปจึงนิยมซื้อรายการอเมริกันมากกวาที่จะ
ผลิตรายการเอง เพราะตนทุนแตกตางกันมาก นอกจากนี้ รายการโทรทัศนอเมริกันยังมีความ
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สามารถในการจับตลาด  เพราะการผลิตรายการคํ านึงถึงลํ าดับความนิยมของผูชม รายการ 
โทรทศันอเมริกนัทีซ่ื้อมาถายทอดทางสถานีโทรทัศนยุโรปจึงไดรับความนิยมอยางมาก

อุตสาหกรรมภาพยนตรเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับประโยชนโดยตรงจากมาตรการ
การกํ าหนดโควตารายการโทรทัศนตางประเทศ เพราะอยางนอยสุดมาตรการนี้ชวยใหภาพยนตร 
ยุโรปมโีอกาสฉายทางโทรทัศนมากขึ้น ในชวงสองทศวรรษที่ผานมานี้อุตสาหกรรมภาพยนตรยุโรป
ตกตํ ่าลงโดยตลอด เพราะมิอาจทานภาพยนตรอเมริกันได แมรัฐบาลบางประเทศ ดังเชนฝร่ังเศส
และเยอรมน ี มนีโยบายใหเงินอุดหนุนแกอุตสาหกรรมภาพยนตร แตสถานการณมิไดกระเตื้องขึ้น  
ภาพยนตรที่ไดชื่อวามีคุณภาพเปนที่ชื่นชมของชนชั้นสูงและผู อํ านวยการสรางดวยกันเอง  
ไมสามารถจบัตลาดลางไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลก็คือ สหภาพยุโรปขาดดุลการคาเชิงวัฒนธรรม
แกสหรัฐอเมริกาเฉพาะผลิตผลทางโสตทัศนภัณฑ (audiovisual products)  อันประกอบดวย 
ภาพยนตรและดนตรี  ทั้งที่เปนวดิิโอเทป เทปคาสเซตต compact discs  และ laser discs  
สหภาพยุโรปตองขาดดุลสหรัฐอเมริกาถึงประมาณปละ 4,000 ลานเหรียญอเมริกัน

ฝายที่ตอตานการจํ ากัดโควตารายการโทรทัศนตางประเทศใหเหตุผลวา มาตรการ 
ดังกลาวนี้ลิดรอนเสรีภาพในการเลือกของประชาชน และขัดขวางการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ใหมๆ  สหราชอาณาจักรเปนหัวหอกในการคัดคาน เพราะสหราชอาณาจักรเคยใชมาตรการเชนนี้
มากอนแลว แตการณปรากฏวา อุตสาหกรรมภาพยนตรกลับตกตํ่ าหนักลงไปอีก เพราะคนอังกฤษ
ไมนิยมชมภาพยนตรอังกฤษ รัฐบาลอังกฤษปรับเปลี่ยนนโยบายจากการปกปองอุตสาหกรรม 
ภายในประเทศมาเปนนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม ในปจจุบัน อังกฤษเปนศูนยกลางของธุรกิจ 
โทรทศันผานดาวเทียมในยุโรป  กลาวคอื มีโทรทัศนถึง 70 ชองจากจํ านวนทั้งหมดในยุโรป 160 
ชอง

เบลเยี่ยมเคยยืนเคียงขางอังกฤษในการตอตานมาตรการการจํ ากัดรายการ 
โทรทศันตางประเทศ แตแลวสถานี Coditel ซึง่เปนสถานีโทรทัศนเคเบิลทีวีแหงเดียวในเบลเยี่ยม  
กถ็กูยื่นฟองตอศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice)  วาถกูครอบงํ าโดยรายการของ 
TBS (= Turner Broadcasting System) มากจนเกินไป

ฝายที่ตอตานมาตรการการกํ าหนดโควตารายการโทรทัศนตางประเทศชี้ใหเห็นวา 
แมวามาตรการดังกลาวนี้จะลดทอนรายการละครนํ้ าเนาอเมริกัน (American soaps) ทางสถานี
โทรทัศนยุโรป แตรายการที่จะผุดขึ้นแทนก็คือ ละครนํ้ าเนายุโรป (European soaps)   รายการที่มี
คุณภาพเชิงวฒันธรรม รวมทั้งภาพยนตรที่ผลิตภายในสหภาพยุโรป มักจะออกอากาศตอนดึกเมื่อ
ผูคนสวนใหญเขานอนแลว

ในประเด็นเกี่ยวกับการปกปองวฒันธรรม (Cultural Protectionism)  หากภาคี 
สหภาพยุ โรปยืนหยัดในเรื่องนี้  ก็ต องละทิ้งนโยบายการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม  
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(Harmonization Policy) เพราะมอิาจไปดวยกันได นโยบายการผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมเปน
นโยบายระดับสหภาพ และจะเปนไปไดก็ตอเมื่อภาคีสหภาพยุโรปทุกประเทศยินยอมทลายกํ าแพง
วัฒนธรรม สวนการปกปองวัฒนธรรมตองเปนนโยบายระดับชาติ โดยที่ภาคีแตละประเทศสราง
ก ําแพงปกปองวฒันธรรมของตน  ในปจจุบันสหภาพยุโรปประกอบดวยภาคีสมาชิกที่มีวัฒนธรรม
แตกตางกันมาก ลองเปรียบเทียบกรีซกับสวีเดน ยิ่งสหภาพยุโรปขยายเขตเศรษฐกิจออกไปกวาง
ขวางมากเพยีงใด ความหลากหลายทางวฒันธรรม (Cultural Diversity) กจ็ะยิง่มีมากเพียงนั้น  
แมในปจจุบันยังยากที่จะระบุไดวา อะไรคือวฒันธรรมรวมของสหภาพยุโรป   ในอนาคต เมื่อ 
สหภาพยุโรปครอบคลุมอัฟริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และยุโรปตะวนัออก  ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกที่จะ
กลาวถึงเอกลักษณทางวฒันธรรมของสหภาพยุโรป

ไมวามาตรการการจํ ากัดรายการโทรทัศนตางประเทศจะไดรับความเห็นชอบจาก
ภาคสีหภาพยโุรปหรือไมก็ตาม แตการที่ผูนํ าสหภาพยุโรปบางสวนชูธงการปกปองวัฒนธรรมยอม
สะทอนใหเห็นถึงการรุกคืบของวัฒนธรรมอเมริกัน กระแสอเมริกานุวัตรของทุนวัฒนธรรม 
(Americanization of Cultural Capital) เปนประเด็นสํ าคัญในการทํ าความเขาใจระบบทุนนิยม
โลกปจจุบัน

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ Financial Day  ฉบับวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ 2539
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เจาพอฮิปป

เขาใฝฝนที่จะจัดงานศพในอวกาศ (Space Funeral) แตเมื่อยังเปนไปไมได  
เนือ่งจากตนทนุสงูเกนิไป งานศพของเขาจึงจัดบนพื้นพิภพ ศพของเขาถูกเผาเปนเถาถาน อังคาร 
ทีเ่หลอืจากการเผาศพบรรจุไวในแคปซูลขนาดเทาแทงลิปสติก  และแลวเมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2540  จรวด Pegasus กน็ ําองัคารของเขาและคนอื่นๆรวม 22 คนสูอวกาศ  จรวดจะโคจรใน
อวกาศนานอยางนอย 18 เดือน อยางมาก 10 ป  หลังจากนั้นจะถูกโลกดูดดึงเขาสูบรรยากาศ และ
เผาไหมพรอมกับอังคารเหลานั้น

ในชวงทศวรรษ 2500  ใครๆเรียกเขาวา “เจาพอฮิปป” (Godfather of the 
Hippies)  หัวแถวของขบวนการบุปผาชนผูแสวงหา ‘พลังบุปผา’ (Flower Power)  แต
ประธานาธิบดีริชารด นิกสนั ตีตราเขาวาเปน ‘The most dangerous man in America’  บางคน
กลาวหาวา เขาเปน ‘a corruptor of the young’ ในฐานทีท่ ําใหคนหนุมสาวจํ านวนมากเสียผู 
เสยีคน และเสยีอนาคต  ในประการสํ าคัญ เขาเปนผูบุกเบิกในการแสวงหาความสุขจากการใชยา
กลอมจิตประสาท และมีสวนในการทํ าใหการเสพยาขยายตัว ไมจํ าเพาะแตในสหรัฐอเมริกา  
หากยังคลุมถึงยุโรปตะวันตกดวย

หนุมสาวอเมรกินัในยุคทศวรรษ 2500  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษา หายากนัก 
ทีจ่ะไมรูจักทโิมธี เลียรี (Timothy Leary, 1920-1996)  ผูชูคํ าขวัญ ‘Turn On, Tune In, and Drop 
Out’

เลยีรีเกิดในครอบครัวอเมริกันเชื้อสายไอรชิเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2463  บิดา
เปนทันตแพทย มารดาเปนครู เขาเติบโตในครอบครัวโรมันคาธอลกิ  การที่เขาไมเครงศาสนาและ
ศีลธรรมอาจเปนปฏิกิริยาที่มีตอภูมิหลังของครอบครัวดังกลาวนี้  เขาตองถูกไลออกจาก West 
Point Military Academy  เนือ่งจากมเีร่ืองอือ้ฉาวเกี่ยวกับการดื่มสุรา จากนั้นจึงหันไปศึกษาวิชา
จติวทิยา จนจบปริญญาตรีจาก University of Alabama ในป 2486

เมือ่เกดิสงครามโลกครั้งที่สอง เลียรีรับใชชาติดวยการเปนทหาร เมื่อสงครามยุติ
ลง เขาท ํางานเปนนักวิจัยใน Klaser Foundation Hospital  ณ เมือง Oakland มลรัฐคาลฟิอรเนีย  
หนาทีห่ลกักคื็อ การทํ างานวิจัยเพื่อทดสอบบุคลิกภาพของมนุษย (Personality Test)  อันเปนงาน
วจิยัทีน่ ําไปใชประโยชนในการประกอบธุรกิจ การควบคุมทหาร และการควบคุมนักโทษ  แตแลว
เขาเริ่มต้ังขอกังขาเกี่ยวกับการวิจัยในลักษณะดังกลาวนี้ เพราะบุคลิกลักษณะของมนุษยมิไดคง 
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ที่พอที่จะทดสอบดุจเดียวกับกาทดสอบเครื่องจักรได  เลียรีพัฒนาความคิดและงานวิจัยบน 
พืน้ฐานของขอกังขาดังกลาวนี้  งานวิจัยเรื่อง “The Interpersonal Diagnosis of Personality” 
ปรากฏในป 2500   อันเปนพื้นฐานของการนํ า Role-playing  และ Group Therapy มาใช
ประโยชนในดานจิตแพทย  ความโดดเดนของานวิจัยเรื่องนี้ทํ าใหเขาไดรับขอเสนอใหเปนอาจารย
มหาวทิยาลัยฮารวารดในป 2502

เมื่อเปลี่ยนอาชีพมาเปนอาจารยมหาวิทยาลัย  เลียรีเร่ิมเห็นวา Role-playing 
และ Group Therapy ไมสามารถใชรักษาผูปวยเปนโรคจิตไดอยางแทจริง  ศาสตราจารยริชารด 
อัลเปรต (Richard Alpert)  ซึง่อยูในภาควชิาจิตวิทยาดวยกัน  เปนเพื่อนรวมงานที่เลียรีสนิท 
ชดิเชื้อ  เลียรีมาถึงจุดที่เชื่อวา หนทางส ําคญัในการรักษาผูปวยที่เปนโรคจิต ก็คือ การใชยาที่มีผล
ในการเปลีย่นแปลงสภาพจิต  เขาไดทดลองใชเมล็ดพืชหลายชนิดที่มีผลดังกลาวนี้  และจบลงดวย
ยา LSD (= Lysergic Acid Diethylamide)  เลียรีและอลัเปรตรวมกันทดลองผลที่เกิดจากการใช 
Psychedelic Drug ประเภทตางๆ  แตเมื่อเขากาวลวงไปใชนักศึกษาในหองเรียนทดลองการใชยา 
ชวีติในหอคอยงาชาง ณ เมืองเคมบริดจ มลรัฐแมสซาซเูซตสก็ส้ินสุดลง  หลังจากที่ใชเวลาเพียง 4 
ปเศษ มหาวิทยาลัยฮารวารดไลเขาออกจากงาน มิใชดวยเรื่องการทดลองใหนักศึกษาใชยากลอม
จติประสาท แตดวยขอกลาวหาวา เขาขาดสอน

เลียรีและอัลเปรตหันไปตั้งฐานที่มั่นในเรือนหลังใหญ ซึ่งมีหองถึง 63 หองใน 
Hitchcock State ทางตอนหนือของมลรัฐนวิยอรค ซึ่งมีผูยกให  อัลเปรตเปลี่ยนชื่อเปน Baba 
Ram Das  ณ ที่นี้ เปนที่สุมหัวของบรรดาผูนํ าทางวัฒนธรรมอเมริกันแหงทศวรรษ 2500  
 ในจ ํานวนนี้รวมวิลเลียม เบอรรัฟส (William Burroughs)  แอบบี ฮอฟแมน (Abbie Hoffman)  
แจ็ก เคอรูแอ็ก (Jack Kerouac)  อัลเล็น กินสเบิรก (Allen Ginsberg)  และ อัลดัส ฮักซลีย 
(Aldous Huxley)  นกัประพันธชาวอังกฤษผูแตงนวนยิายเรื่อง Brave New World   คนเหลานี้ 
สุมหวักนันอกจากเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนวจิารณเกี่ยวกับสังคม ศิลปะ และวฒันธรรมแลว ยังเพื่อ
ทดลองใชยาหลอนประสาท  และแลกเปลี่ยนประสบการณจากการใชยาเหลานั้นอีกดวย

เลยีรีและเพื่อนพองเดินทางเทศนา ‘โปรดสัตว’ ใหผูคนรวมสมัยปลดปลอยตนเอง
ดวยการใชยาหลอนจิตประสาท แสวงหาความสุขจากอาการเมายา  การ ‘โปรดสัตว’ นีป้ระสบ
ความสํ าเร็จอยางยิ่ง  จํ านวนผูคนที่ใชยา LSD เพิม่ข้ึนอยางรวดเร็ว  แตการใชยาหลอนจิต
ประสาทมิใชหนทางเดียวในการปลดปลอยตนเอง (Self Liberation)  การใชชีวิตเยี่ยงเสรีชน  
ไมตองปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม นับเปนหนทางสํ าคัญในการนี้ เพราะบรรทัดฐานทาง
สังคมเปนเครื่องพันธนาการมิใหมนุษยมีอิสระเสรีภาพ การออกจากโรงเรียนหรือออกจาก
มหาวทิยาลยัเปนการปฏิเสธบรรทัดฐานสังคม  หนุมสาวอเมริกันจํ านวนมากตบเทาออกจากระบบ
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โรงเรียน  กลายเปนฮปิป (Hippies) ทีใ่ชชวีติอยางอิสระ  ทั้งนี้ดวยมนตราของเสียงเรียกรอง ‘Turn 
On, Tune In, and Drop Out’

อิทธิพลของเลียรีที่มีตอคนหนุมสาวชาวอเมริกันในทศวรรษ 2500 เปนเรื่อง
ปราศจากขอกงัขา  ทุกแหงหนที่เขาไปปราศรัย นักศึกษาจะอัดกันแนนหอประชุมเพื่อฟงเขา  ส่ิงที่
เขาพูดตองตามอารมณรวมสมัย ที่กํ าลังเบื่อหนายชีวิตที่ถูกเรงรัดและรัดรึงโดยระบบทุนนิยม 
ขบวนการบุปผาชนจึงขยายตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในมหานครนิวยอรคและซานฟรานซิสโก   
ในทศวรรษ 2510  วงดนตรีร็อกชื่อ The Moody Blues ในประเทศอังกฤษ  แตงเพลงชื่อ ‘Legend 
of a Mind’  กลาวถึงทโิมธี เลียรี วา ‘Timothy Leary’s dead, Oh, no, no……….He’s outside, 
looking in’  คร้ันในทศวรรษ 2530  เมื่อเลียรีปวยเปนโรคมะเร็ง วงดนตรีเดียวกันนี้ก็เสนอเพลง 
Timothy Leary Lives

เลียรีไมเพียงแตจะเรียกรองใหคนหนุมสาวปลดแอกตนเองเทานั้น หากยัง 
เรียกรองใหรัฐบาลแกกฎหมายเพื่อใหการสูบกัญชาไมผิดกฎหมายอีกดวย แตรัฐบาลกลับออก
กฎหมายหามเสพยา LSD  ชนชัน้ปกครองเห็นวา เลียรีเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคม  ในป 2508 
เลยีรีถกูจบัในขอหาลักลอบนํ าเขากัญชาจากเม็กซิโก  แทนที่เขาจะยอมรับผิดและขอความกรุณา
จากศาล เขากลับตอสูคดีในแงมุมของสิทธิและเสรีภาพ  คดียืดเยื้ออยูหลายป เมื่อเปนที่แนชัดวา
ตองถูกลงโทษ กลุม Weather Underground  ชวยใหเขาหนีประกัน  เลียรีหลบออกนอกประเทศ
ไปพํ านักอยูในประเทศอลัยเีรียในป 2513  แตถูกตํ ารวจอเมริกันจับไดในประเทศอฟักานิสถานในป 
2516  และกลับไปติดคุกในสหรัฐอเมริกาอีกสามป

เมื่อออกจากคุก อิทธิพลของเลียรีที่มีตอคนหนุมสาวชาวอเมริกันถดถอยไปมาก  
สังคมฮปิปหดตัวลง และยัปป (Yappies) เขามาแทนที่ฮปิปในเวลาตอมา  แตเลียรียังใชชีวิตสังคม
ทีแ่วดลอมดวยมิตรสหายคนสนิท  ในบั้นปลายแหงชีวิต เขาสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม  Chaos 
and Cyberculture (1994) เปนประจักษพยานของความขอนี้  เมื่อเขารูแนชัดวาตองตายดวยโรค
มะเรง็  เขาวางแผนที่จะฆาตัวตายโดยมีการแพรภาพผาน Internet  แตแลวก็เปลี่ยนใจ ตายอยาง
สงบ  เพียงแตใหนํ าอังคารไปโปรยสูอวกาศ   ซซูาน ซารานดอน (Susan Sarandon) ดาราภาพ
ยนตรระดับรางวัลตุกตาทอง และโรเบิรต กุกซิโอเน จเูนียร (Robert Guccione, Jr.) เจาของ
นิตยสาร Spin เปนผูออกคาใชจาย

ทโิมธ ี เลยีรีถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2539  อีกเกือบขวบปตอมา  
อัลเล็น กินสเบริกกถ็งึแกกรรมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2540  หลังจากนั้นสองสัปดาห อังคารของเลียรี
กท็ยานสูอวกาศพรอมกับจรวด Pegasus  นบัเปนการจบชีวิตของสองผูยิ่งใหญแหงทศวรรษ 2500 
ในสังคมอเมริกา



39

ทศวรรษ 2500 ปดมานไปกวาสามทศวรรษ แตมรดกของทศวรรษ 2500 ยังคงตก
ค  างอยู  ในสั งคมประเทศอื่ น โดยผ  านกระบวนการอเมริกานุวัตรของวัฒนธรรมโลก
(Americanization of World Culture)

หมายเหตุ    ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัศุกรที่ 9 พฤษภาคม 2540
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ผูยิง่ใหญแหงทศวรรษ 2500

จอหน เล็นนอน (John Lennon) จูงมือโยโกะ โอโนะ (Yoko Ono) เดินออกจาก
งานปารต้ี ทั้งๆที่วาระสํ าคัญของงานยังไมทันเริ่มตน  เมือ่กวผูีมกี ําหนดการอานสรรนิพนธของตน
เปลือ้งผาเปลือยกาย พรอมทั้งแขวนปาย ‘Do Not Disturb’ ไวบนองคชาต  ไมตองสงสัยเลยวา  
กวผูีนัน้มอีาการเมายากลอมจิตประสาท มธุรสวาจาขณะกํ าลังเปลื้องผา ก็คือ การอานกวีนิพนธ
ใหออกรสนั้นตองเปลือยกาย  แตจอหน เลน็นอนมิอาจทนเห็นภาพนั้นได

เหตเุกิดในลอนดอนในกลางทศวรรษ 2500  อัลเล็น กินสเบิรก (Allen Ginsberg, 
1926-1997) คือ กวีผูเปลื้องผาคนนั้น  เวลานัน้กินสเบริกมีชื่อเสียงระหวางประเทศแลว ในฐานะ 
ผูนํ าขบวนการบปุผาชนผูตองการแสวงหามรรควิธีในการปลดปลอยตนเอง  บุปผาชนจักตองใฝหา
เสรีภาพ ไมติดดวยจารีตประเพณีและบรรทัดฐานของสังคม อีกทั้งตองใชชีวิตอยางสบายๆไมเรง
รีบตามจงัหวะกาวและการเรงรัดของระบบทุนนิยม การแสวงหาเสรีภาพบางครั้ง กระทํ าดวยการ
คืนกลับไปหาธรรมชาติ  ‘พลังบุปผา’ (Flower Power) เปนศัพทที่กินสเบริกบัญญัติข้ึน  หนทาง
หนึง่ในการปลดปลอยตนเองไปสูเสรีภาพก็คือ  การใชยากลอมจิตประสาท ดังเชน LSD

ชนชั้นปกครองอเมริกันมองกินสเบิรกวาเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคม เอ็ดการ  
ฮูเวอร (J. Edgar Hoover) ผูอํ านวยการ FBI ถงึกบัส่ังเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจับกินสเบิรก 
แกผาตรวจทุกครั้งที่เดินทางกลับจากตางประเทศ ทุกแหงหนที่กินสเบิรกทองไปลวนเปนขาว   
เขาตระเวนละตินอเมริกาเพื่อแสวงหาพันธุพืชที่ชวยกลอมจิตประสาทใหนํ าพาไปสูสรวงสวรรค  
ในฐานะที่เปนคนรักรวมเพศ กินสเบิรกรณรงคเรียกรองสิทธิและความเสมอภาคของคนที่มีรัก 
รวมเพศ (Homosexual Right)  เขามิใช ‘อีแอบ’  นอกจากจะมีชีวิตรักรวมเพศอยางเปดเผยแลว 
ยังเรียกรองใหมนุษยหาความสุขจากการรักรวมเพศดวย การชูประเด็นเรื่องการใชยากลอมจิต
ประสาท และการสงเสริมใหมนุษยมีรักรวมเพศ ทํ าใหกินสเบิรกเปนบุคคลที่ไมพึงประสงคของ 
บางประเทศ  คิวบาและเช็คโกสโลวาเกยีขบัเขาออกนอกประเทศดวยเหตุนี้  โดยที่อินเดียกลาวหา
วา  กินสเบิรกเปนสายลับอเมริกัน

แมวาสังคมนานาประเทศจะมองกินสเบิรกวามี ‘พฤติกรรมเบี่ยงเบน’ ที่ไมพึง
ประสงค  แตเขาก็มีพฤติกรรมอีกดานกนึง่ทีแ่สดงถึงลักษณะมนษุยนิยม เมื่อกินสเบิรกไปเยือน
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด  เขาขอดูหองที่เพอรซี เชลลีย (Percy Bysshe Shelley, 1792-1822)  
กวีชาวอังกฤษเคยอาศัยอยู เมื่อไปถึงหองดังกลาว กินสเบิรกคุกเขาลงจูบพื้นเพื่อแสดงความ
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คารวะกวเีอกผูมากอน  เขาใหความชวยเหลือทางการเงินแกกวีและนักเขียนที่อดอยากปากแหงอยู
เสมอ  เพราะตระหนักถึงความยากลํ าบากในการตีพิมพกวีนิพนธและวรรณกรรม กินสเบิรกผาน
ประสบการณเชนนี้มากอน  แมเมื่อเขากลายเปนกวีผูมีชื่อเสียงแลว  เขายังคงยืนหยัดพิมพหนังสือ
กับสํ านักพิมพเล็กๆที่เคยชวยพิมพงานใหเขาในยามยาก แมจะมีสํ านักพิมพใหญเสนอคา 
ตอบแทนสูงกวาก็ตาม

อัลเล็น กินสเบริก เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2469  ณ เมืองนิววารก (Newark)  
มลรัฐนวิเจอรซีย ครอบครัวเปนยวิอพยพจากรสัเซีย  บิดา (Louis Ginsberg)  เปนกวีและมีอาชีพ
เปนครดูวย มารดาเปนพวกสังคมนิยม แตปวยเปนโรคประสาท  กินสเบริกเลาเรื่องราวของมารดา
ในบทกวีนิพนธชื่อ Kiddish  บิดาตองการใหเขาเปนนักกฎหมาย  เขาจึงตามพี่ชาย (Eugene 
Ginsberg) ไปศึกษาวชิากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  ขณะนั้นกินสเบริกมีอายุ 17 ป   
แตชะตาชีวิตกลับผกผันเมื่อไดพบแจก เคอรูแอ็ก (Jack Kerouac, 1922-1969)  วิลเลียม ชีวารด 
เบอรรัฟส (William Seward Burroughs, 1914- )  และนลี คาสสาดี (Neal Cassady) 
ณ มหาวทิยาลยันั้น  ณ ที่นี้เอง ตํ านานของขบวนการปฏิวัติวฒันธรรมที่เรียกวา The Beats  หรือ 
Beatniks กอเกิดขึ้น

The Beats เปนขบวนการวัฒนธรรมที่ปฏิเสธการดํ าเนินชีวิตตามวิถีด้ังเดิม  
กลาวอกีนัยหนึ่งก็เปนขบวนการปฏิปกษวฒันธรรมดั้งเดิม (Counter-culture Movement)  หาก
พจิารณาจากมมุมองของชนชั้นปกครอง  คนเหลานี้เปนพวกนอกรีตนอกรอย ไมปฏิบัติตามจารีต
ประเพณี แตงตัวอยางสบายๆ ไมใสสูทผูกเนก็ไท  แตไวผมยาวและสวมเสื้อสีฉูดฉาด ไมไตบันได
ทางการศึกษาเพื่อข้ึนไปสูยอดปรามดิของอาชีพการงาน แตหางานทํ าเทาที่จํ าเปนเพื่อการประทัง
ชวีติ และเสพสขุจากการมีชีวิตอันอุดมดวยเสรีภาพนานัปการ บางครั้งลองลอยไปกับการทองเที่ยว  
นวนยิายเรื่อง On the Road (1957) ของแจก เคอรแูอ็ก มีอิทธิพลตอการดํ ารงชีวิตของบุปผาชน
หรือพวกฮิปป (Hippies) ในทศวรรษ 2500 อยางมาก

การปฏิบัติธรรมเยี่ยงบุปผาชนทํ าใหกินสเบิรกและเพื่อนพองโคจรไปพบทิโมธี  
เลียรี (Timothy Leary, 192-1996) อดีตศาสตราจารยวิชาจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด 
ผูถกูไลออกในฐานขาดสอน หากแตใชเวลาชักจูงใหนักศึกษาใชยากลอมจิตประสาท เลียรีมีสมญา
นามวา ’เจาพอ LSD’  บางคนเรียกเขาวาวา ‘เจาพอฮิปป’ (Godfather of the Hippies)  กินสเบิรก
สุมหัวอยูกับเลียรีและมิตรสหาย หาความสุขจากการสูบกัญชาและเสพยา พรอมทั้งรณรงค 
เรียกรองสิทธิและเสรีภาพ

อัลเล็น กินสเบิรก เปนหัวหอกในการทํ าสงครามกลางเมืองทางวัฒนธรรม 
ผูบุกเบกิการเขียนกวีนิพนธแนวใหม  บทกวีนิพนธเร่ือง Howl (1956)  มกีารใชศัพทชนิดตรงไป 
ตรงมาบรรยายถงึสงัคมอเมริกันรวมสมัยจากความรูสึกในกนบึ้งแหงหัวใจ และกลาวถึงการใชชีวิต
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รักรวมเพศ (Homosexuality)  และการเติบใหญในสภาพแวดลอมที่นิยมชมชอบลัทธิคอมมิวนิสม  
เมื่อ Howl (1956) ปรากฏสูบรรณพิภพ  ตํ ารวจซานฟรานซสิโกยึดหนังสือไมใหขาย และการ
ศุลกากรแหงสหรัฐอเมริกาไมยอมใหสงหนังสือออกนอกประเทศ  ดวยขอกลาวหาวาเปนหนังสือ
ลามกอนาจาร  ลอวเรนซ เฟอรลิงเก็ตตี (Lawrence Ferlinghetti) ผูพมิพหนังสือนี้ถูกฟองดวย 
ขอหาเดยีวกนั  แตศาลพิพากษายกฟองในป 2500  การดํ าเนินคดีทํ าให Howl (1956) กลายเปน
หนงัสอืขายด ี  คนหนุมสาวในยุคทศวรรษ 2500  พากันทองบทกวีนิพนธนี้จนขึ้นใจ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบาทแรก

I  saw  the  best  minds  of  my  generation  destroyed  by  madness, 
starving  hysterical  naked.

การละทิ้งแบบแผนและกฎเกณฑด้ังเดิมมิไดเกิดแกงานกวีนิพนธเทานั้น หากยัง
เกิดแกงานศลิปวฒันธรรมอื่นๆ ไมวาจะเปนนวนยิาย การละคร ภาพยนตร ดนตรี จิตรกรรม และ 
วจิติรศลิปแขนงอื่นๆอีกดวย  ในไมชาผูคนในสังคมเริ่มยอมรับงานศลิปวฒันธรรมแนวใหมเหลานี้

แมวาชนชั้นปกครองและสถาบันที่มีอยูเดิมในสังคม (The Establishment) เปน
เปาแหงการโจมตีจาก The Beats  และขบวนการบปุผาชนโดยองครวม  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  
The Beats  และขบวนการบปุผาชน เปนขบวนการตอตานชนชั้นปกครองและสถาบันที่ดํ ารงอยู 
(Anti-Establishment Movement)  แตในทายที่สุด The Establishment คอยๆยอมรับผลงาน 
ทางดานศลิปวัฒนธรรมของ The Beat Generation มากขึน้  ไมจํ าเพาะแตงานของกินสเบิรก  
หากรวมงานของคนรุนใหมอ่ืนๆดวย

หนังสือกวีนิพนธหลายเลมของกินสเบิรกใชเรียนในมหาวิทยาลัยในเวลาตอมา  
ในป 2516  The Fall of America : Poems of These States, 1965-1971 ไดรับรางวัล National 
Book Award   สวน Cosmopolitan Greetings : Poems, 1986-1992  เขารอบสุดทายในการ
พจิารณารางวัล Pulitzer Prize ในป 2538  ทั้งเขาไดรับเลือกใหเปนสมาชิก The American 
Academy และ Institute of Arts and Letters ดวย

ในทศวรรษ 2500  กินสเบิรกนอกจากเขียนบทกวีสะทอนชีวิตผูคนในสังคมและ
ชะตากรรมของบานเมืองแลว  ยังรณรงคเพื่อสิทธิและเสรีภาพของปวงชนอีกดวย  กินสเบิรกกระ
โดดเขารวมในขบวนการเรียกรองสันติภาพและตอตานสงครามเวียดนาม  ในที่ชุมนุมทางการเมือง 
กินสเบริกมกัจะขึน้เวทปีราศรัยและอานบทกวีนิพนธ  การเดินทางเพื่อปราศรัยและอานกวีนิพนธ
เปนกจิวตัรของเขาในอีกสามทศวรรษตอมา  เพียงแตมิไดมีความถี่มากเทาทศวรรษ 2500 เทานั้น  
ในบั้นปลายชีวิต กินสเบิรกหาความสงบแหงจิตใจดวยการนั่งสมาธิ ซึ่งเขาพบวามีความสุขมาก
กวาการเสพยา  ตางกับทศวรรษ 2500 ที่เขาตองเสพยาในยามที่เขียนกวีนิพนธ   Kiddish นับเปน
ตัวอยางของความขอนี้
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เมือ่เขาทราบโดยญาณวิถีวา วาระสุดทายแหงชีวิตกํ าลังมาถึง กินสเบิรกโทรศัพท 
ร่ํ าลาเพือ่นสนิทเกือบทุกคน  เพื่อนของเขามีต้ังแตนกัดนตรีร็อกในวง Patti Smith Group  และ 
Smashing Pumpkins  บ็อบ ไดแลน (Bob Dylan)  ไปจนถึงวาคลาฟ ฮาเวล (Vaclav Havel)
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ค เขานั่งเขียนกวีนิพนธไดกวาสิบบทกอนสิ้นใจตายในทามกลางมิตร
สหายและคูรักเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2540

วงวรรณกรรมจะตองระลึกถึงอัลเล็น กินสเบิรก ในฐานะกวีผูเขียนบทกวีนิพนธ 
ที่ไรแบบแผน ผูสงเสริมการเขียนกวีนิพนธจากแรงดลบันดาลใจอยางฉับพลัน และผูสงเสริม 
การอานกวีนิพนธชนิดเปลงเสียงดังๆ สังคมการเมืองอเมริกันจะตองระลึกถึงกินสเบิรกในฐานะ 
ผูเรียกรองสิทธิและความเสมอภาคของกลุมคนรักรวมเพศ และผูผลักดันขบวนการสันติภาพ  
ประชาชนจะตองระลึกถึงกินสเบริกในฐานะผูนํ าขบวนการบปุผาชนในทศวรรษ 2500  และตํ ารวจ
เมอืงชิคาโกในป 2511  จะตองระลึกถึงกินสเบริกในฐานะผูนํ าการชุมนุมตอตานพรรคเดโมแครต  
ซึง่สัง่ใหผูชุมนุมรองสวดมนตวา ‘โอม..โอม..โอม..’ อยู 7 ชั่วโมง

หมายเหตุ   ตีพิมพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ 5-11 พฤษภาคม 
  2540
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ผูทรงอิทธิพล

ผมไดยนิค ําวา “ผูทรงอิทธิพล” และคํ าวา “ผูกวางขวาง” ต้ังแตยังเด็ก  คํ าทั้งสอง 
มนียัในทางลบในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต  เพราะหมายถึงนกัเลงหัวไม มือปน และ
อาชญากร  จอมพลสฤษดิม์ีนโยบายปราบปรามและจับกุม ‘ผูกวางขวาง’ เหลานี้  เพราะถือวาเปน
บุคคลทีเ่ปนภยัตอสังคม  แตคํ าทั้งสองนี้ก็มีนัยทางการเมืองดวย  ในชวงปลายทศวรรษ 2490 
กลุมซอยราชครูและกลุมส่ีเทเวศรแยงชิงอํ านาจอยางเอาเปนเอาตาย โดยที่ผูนํ ากลุมซอยราชครู 
ถูกกลาวหาวาเลี้ยงดู ‘ผูกวางขวาง’ เพือ่ใชฆาตกรรมปกปกษทางการเมือง การปราบปรามและ 
จับกุม ‘ผูกวางขวาง’ ในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์จึงเปนการตัดมือตัดตีนกลุมซอยราชครูดวย   
โดยที่เหลือจอมพลสฤษดิ์เปน ‘ผูกวางขวาง’ แตเพียงผูเดียว

ในทศันะของผม คํ าวา “ผูกวางขวาง” มีนัยทางวฒันธรรมที่ลึกซึ้ง  เพราะสะทอน
ใหเห็นระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมไทย  คนที่จะถีบตัวขึ้นมาเปนผูนํ ากลุม ‘ผูกวาง
ขวาง’ ไดนัน้จกัตองมสีายสัมพันธเชิงอุปถัมภที่กวางขวางดวย  ในขณะที่คํ าวา “ผูทรงอิทธิพล”  
หามนีัยทางวฒันธรรมในสังคมไทยไม

แททีจ่ริงแลว “อิทธิพล” อาจมีความหมายในทางบวกหรือทางลบก็ได  แตเปน
เพราะบริบททางการเมืองในยุครัฐบาลสฤษดิ์  ทํ าให ‘ผูทรงอิทธิพล’ มนียัในทางลบ

นิตยสาร Time เร่ิมจดัอนัดับผูทรงอิทธิพล 25 คนในสังคมอเมริกันตั้งแตป 2539  
และมกีารจดัอันดับตอมาในป 2540  ผมติดตามการจัดอันดับนี้ดวยความสนใจยิ่ง  เพราะนอก
จากจะไดรับทราบเรื่องราวของบุคคลที่มีบทบาทในดานตางๆในสังคมอเมริกันแลว ยังชวยให 
เขาใจความคิดพื้นฐานและวิสัยทัศนของผูจัดอันดับอีกดวย

ผมน ํารายชื่อผูทรงอิทธิพลในสังคมอเมริกันในป 2539 และ 2540 ตามการจัด
อันดับของนิตยสาร Time มาจัดกลุมเสียใหม  ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1  และพบ
ลักษณะเดนอยางนอย 5 ประการคือ

ประการแรก  อิทธพิลมิไดแปลวาอํ านาจ ผูมีอิทธิพลจึงไมจํ าตองเปนผูมีอํ านาจ  
และผูมีอํ านาจอาจไมมีอิทธิพลในสังคมก็ได นักการเมืองที่ติดอันดับผูทรงอิทธิพลจึงมีไมมาก  
โดยมเีพยีง 1 คนในป 2539  และเพิ่มเปน 3 คนในป 2540  นักการเมืองที่ติดอันดับผูทรงอิทธิพล
เหลานีม้กัจะมบีทบาทสํ าคัญในการกํ าหนดนโยบายและในการตรากฎหมาย
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ประการที่สอง นักวิชาการเปนอาชีพที่สามารถมีอิทธิพลในสังคมได ความ 
กาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลตอการดํ ารงชีวิตของมนุษยและพัฒนาการของสังคม  
ศาสตราจารยเอ็ดเวิรด วิตเต็น (Edward Witten) เปนผูพัฒนา Superstring Theory  ซึ่งทํ าให 
โฉมหนาของวิชาฟสิกซแปรเปลี่ยนไปในอนาคต  ศาสตราจารยเอ็ดเวิรด วิลสัน (Edward O. 
Wilson) เปนผูบุกเบิกสาขาวิชา Sociobiology  นอกจากจะมผีลงานดีเดนที่อานกันในหอคอย
งาชางแลว ยงัเขียนหนังสือวิทยาศาสตรใหชาวบานอาน จนไดรับรางวัล Pulitzer Prize ถงึสองเลม   
ศาสตราจารยแคร็อล กลิลิแกน (Carol Gilligan) ในฐานะนกัจติวทิยา นํ าเสนองานวิชาการนาน
นับทศวรรษเพื่อชี้ใหเห็นความแตกตางอันละเอียดออนระหวางบุรุษกับสตรี ความรูสึกนึกคิดและ
อารมณทีแ่ตกตางกันมิไดมีนัยสํ าคัญตอการจัดการศึกษาและการอบรมบมนิสัยเทานั้น  หากยังมี
นัยอันกวางไกล แมแตการรักษาโรคภัยไขเจ็บดังเชนโรคหัวใจ มิอาจกระทํ าโดยไมพิจารณาถึง
ความแตกตางระหวางบุรุษกับสตรีอีกตอไป  นักสังคมศาสตรและนักมนุษยศาสตรก็อาจมีอิทธิพล
ในสงัคมได หากมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในการศึกษาและโลกทรรศนในการมอง
ปญหา  ศาสตราจารยพอล โรเมอร (Paul Romer) เปนนักเศรษฐศาสตรผูพัฒนา New Growth 
Theory  ซึง่ใหความสํ าคัญแก Knowledge Industries ในการกอใหเกิด Idea-driven Growth   
ศาสตราจารยเฮนรี่ หลุยส เกตส จเูนียร (Henry Louis Gates, Jr.) มบีทบาทในการพัฒนา Afro-
American Studies  จนกลายเปนสาขาวิชาสํ าคัญ  และเปนบรรณาธิการผูจัดทํ า Encyclopedia 
Africana   ในอดตีและปจจุบัน โลกมีแตสารานุกรมของคนขาว ในอนาคต โลกจะมีสารานุกรมของ
คนผิวดํ า

ศาสตราจารยวิลเลียม จูเลียส วิลสัน (William Julius Wilson) เปนผูสนใจศึกษา
ชีวิตความเปนอยูของคนผิวดํ าในสหรัฐอเมริกา  โดยที่ตอมาเสนอบทวิเคราะหวาดวยชนตํ่ าชั้น 
(The Underclass)  ซึง่ยงัผลใหมีการเปลี่ยนแปลงโลกทัศนในการมองปญหา  ศาสตราจารยวิลสัน
ชี้ใหเห็นวา  การดํ ารงอยูของชนตํ่ าชั้นมิไดเปนผลจากลัทธิเหยียดผิว (Race Discrimination)   
ดังขออางของฝายเสรีนิยม และมิไดเปนผลจากความบกพรองทางวัฒนธรรม (Cultural 
Deficiencies)  และการพึ่งพิงเงินสวสัดิการจากรัฐ  ดังขอกลาวหาของฝายอนุรักษนิยม  หากแต
เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงในสังคมเศรษฐกิจโลก ซึ่งโยกยายโรงงานออกจากใจกลางเมืองใหญ  
อันเปนเหตุใหคนยากจนในเมืองไมมีงานทํ า

ประการที่สาม นายทุนและนักธุรกิจเปนกลุมคนที่สามารถมีอิทธิพลในสังคมได  
แตอิทธพิลมไิดข้ึนอยูกับกํ าไรในการประกอบการ  วิสัยทัศนเปนปจจัยสํ าคัญ เพราะวิสัยทัศนของ
นายทนุและนกัธรุกจิจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาทางเศรษฐกิจ ตัวอยางที่ชัดเจนในกรณีนี้
ก็คือ จิม คลารก (Jim Clark) ผูบริหาร Netscape Communications Inc.  ผูผลักดันใหมี World 
Wide Web  ซึง่มผีลในการเปลี่ยนแปลงระบบการสื่อสารของมนุษยอยางมหาศาล
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ประการที่ส่ี ในบรรดาธุรกิจทั้งปวง นิตยสาร Time ใหความสํ าคัญกับธุรกิจ 
วัฒนธรรม (Cultural Business) มากเปนพิเศษ  สวนหนึ่งเปนเพราะการเติบโตของกลุมทุน 
วัฒนธรรม อีกสวนหนึ่งเปนเพราะธุรกิจวัฒนธรรมมีผลกระทบตอชีวิตและการดํ ารงชีวิตของ 
ประชาชนโดยตรง ในบรรดาผูติดอันดับผูทรงอิทธิพลที่มาจากธุรกิจวัฒนธรรม สวนใหญเปนผูที่ 
ฉีกตวัออกไปจากกระแสหลัก  ดังเชนโรเบิรต เร็ดฟอรด (Robert Redford)  ดาราและผูอํ านวยการ
สรางภาพยนตรผูผลักดันใหมี Sundance Film Festival เพื่อสงเสริมผูสรางภาพยนตรอิสระ   
ฮารวีย ไวนสไตน (Harvey Weinstein) ประธาน Miramax Films  บริษทัภาพยนตรเล็กๆที่สามารถ
ผงาดขึน้มาแขงกับยักษใหญในอุตสาหกรรมนี้  และโรเบิรต เอิรล (Robert Earl)  ผูบริหาร Planet 
Hollywood  ซึง่ก ําลังขยายสาขาไปทั่วโลก

ประการที่หา ผูทรงอิทธิพลในสังคมอเมริกันตามการจัดอันดับของนิตยสาร 
Time มภูีมหิลงัทางอาชพีอนัหลากหลาย ไมจํ าเพราะแตนักการเมือง นักวิชาการ และนักธุรกิจ  
หากยงัครอบคลมุถงึผูนํ าวงการบันเทิง ส่ือสารมวลชน นักเขียน ศิลปน ผูนํ าทางศาสนา ผูนํ า 
ขบวนการประชาชน ที่ปรึกษาธุรกิจและการเมือง นักกีฬา และผูประกอบการสาธารณประโยชน  
ขอทีน่าสงัเกตก็คือ  การจัดอันดับพยายามสลัดหลุดจากขอจํ ากัดของกรอบ  ดังเชนมารธา สจวต 
(Martha Stewart)  ราชินี How-To   ตัวการตูน Dilbert  และแอนดรูว เวล (Andrew Weil)  
ผูเผยแพร Alternative Medicine
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ตารางที่ 1
บุคคลทีท่รงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐอเมริกา 25 คน

ตามการจัดอันดับของนิตยสาร Time

ป 2539 ป 2540
ก. นกัการเมือง
1. Al Gore
รองประธานาธิบดี

ข. นกัวิชาการ
2. E.O. Wilson

ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยฮารวารด
นักชีววทิยา

3. Edward Witten
ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยพรินสตัน
นกัฟสิกซ

4. William Julius Wilson
ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยชิคาโก
นกัสังคมวิทยา

5. Coral Gilligan
ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยฮารวารด
นกัจิตวิทยา

ค. นักธุรกิจ
6. Jim Clark

ผูบริหาร Netscape
7. Richard Scott

ผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาล
8. Phil Knight

ผูบริหาร Nike
9. Patty Stonesifer

นกับริหารธุรกิจ

ก. นกัการเมือง
1. Madeleine Albright
รมต.ตางประเทศ

2. Robert Rubin
รมต. การคลัง

3. John McCain
วฒุสิมาชิกจากมลรัฐอริโซนา

ข. นกัวิชาการ
4. Paul Romer
ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด
นักเศรษฐศาสตร

5. Henry Louis Gates, Jr.
ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยฮารวารด
Afro-American Studies

ค. นักธุรกิจ
6. Michael Price
ผูจัดการกองทุนรวม

7. Kim Polese
Web Entrepreneur
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ป 2539 ป 2540
ง. ผูประกอบธุรกิจวฒันธรรม

10. Calvin Klein
ผูประกอบธุรกิจแฟชั่น

11. Robert Redford
ดาราและผูสรางภาพยนตร

จ. ผูน ําวงการบันเทิง
12. Oprah Winfrey

นกัจดัรายการโทรทัศน
13. Jerry Seinfeld

นักแสดงตลก
14. Courtney Love

นักรอง
15. Wynton Marsalis

นักดนตรี

ฉ. ผูน ําวงการสื่อสารมวลชน
16. Geraldine Laybourne

ผูบริหารเครือขายโทรทัศน
สํ าหรับเด็ก Nickelodeon

ช. นกัเขียนและศิลปน
17. Toni Morrison

นกัเขียนนวนยิาย
18. Frank O. Gehry

สถาปนิก

ง. ผูประกอบการธุรกิจวฒันธรรม
8. Robert Earl
ผูบริหาร Planet Hollywood

9. Harvey Weinstein
นายทุนภาพยนตร

10. Lisa Schultz
เจาของรานแฟชั่น

จ. ผูน ําวงการบันเทิง
11. Trent Reznor

นักดนตรี Industrial Rocker
12. Babyface Edmonds

นักดนตรี
13. Chris Carter

ผูสรางภาพยนตร The X-File
14. Rosie O’Donnell

นกัจดัรายการโทรทัศน

ฉ. ผูน ําวงการสื่อสารมวลชน
15. Steve Coz

บรรณาธิการ National Enquirer
16. Don Imus

นกัจัดรายการวิทยุ
17. Dilbert

ตัวการตูน

ช. นกัเขียนและศิลปน
18. Marcia Angell

นกัเขียนเรื่องวิทยาศาสตร
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ป 2539 ป 2540

ซ. เบ็ดเตล็ด
19. Louis Farrakhan

ผูนํ ามุสลิม
20. William Bennett

ผูน ําขบวนการอนุรักษนิยม
21. Sandra Day O’Connor

ผูพาิกษาศาลฎีกา
22. Stephen Covey

นักฝกอบรม
23. Michael Hammer

ทีป่รึกษาการบริหารธุรกิจ
24. Dick Morris

ทีป่รึกษาทางการเมือง
25. Martha Stewart

ราชินี How to

ซ. เบ็ดเตล็ด
19. Robert Thurman

นกัเผยแพรศาสนาพุทธ
20. Richard Scaife

ผูน ําขบวนการอนุรักษนิยม
21. Bonnie Campbell

นกักฎหมายเพื่อสังคม
22. Tiger Woods

นกัเลนกอลฟอาชีพ
23. George Soros

เศรษฐีใจบุญ
24. Colin Powell

นกัประชาสงเคราะห
25. Andrew Weil

ผูเผยแพร Alternative Medicine

ที่มา 1. การจัดอันดับป 2539  จาก Time (June 7, 1996)
2. การจัดอันดับป 2540  จาก Time (April 21, 1997)

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายสัปดาห  ฉบับวนัที่ 19-25 พฤษภาคม  
 2540
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จากฮโิรช ิฟูจิโมโต ถึงจอน สโตน

มรณกรรมของจอน สโตน (Jon Stone)  เมือ่วนัที่ 30 มีนาคม 2540  ขณะมีอายุ 
65 ป  นบัเปนการสูญเสียนักสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาคนสํ าคัญของสหรัฐอเมริกาและของโลก 
แมมรณกรรมของสโตนจะเปนขาวในสหรัฐอเมริกา แตเกือบไมปรากฏขาวนอกประเทศนั้น  
กระนั้นก็ตาม นิตยสาร The Economist (April 5, 1997) เหน็ความสํ าคัญและอิทธิพลของจอน 
สโตนมากพอที่จะเสนอชีวประวัติในคอลัมน Obituary

ผูคนนอกวงการสื่อสารมวลชนอเมริกันนอยคนนักที่จะรูจักจอน สโตน  แตก็นอย
คนอกีเชนกันที่ไมรูจักรายการโทรทัศนชื่อ Sesame Street  ซึ่งสโตนเปนผูเขียนบทและผลิต

จอน สโตน สํ าเร็จการศึกษาวิชาการละครจากมหาวิทยาลัยเยล  เดิมต้ังใจเปน 
นกัแสดง  แตชะตาชีวิตชักนํ าใหมาเปนผูผลิตรายการโทรทัศนสํ าหรับเด็ก  รายการโทรทัศนที่เขา
เปนผูผลิตชื่อ Captain Kangaroo  เปนรายการโทรทัศนสํ าหรับเด็กที่ออกอากาศยาวนานที่สุดใน
สหรัฐอเมริกา  เมื่อจอน แกนส คูนีย (Joan Ganz Cooney) แหง Public Broadcasting Service 
(=PBS)  อันเปนสถานโีทรทศันเพื่อการศึกษา ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ทาบทามใหสโตน
ผลิตรายการเด็กในลักษณะที่เปน Children’s Television Workshop  สโตนกํ าลังคิดลาจากวงการ
โทรทศัน เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น แตแลวก็มิอาจทนการรบเราได
 Sesame Street สรางขึน้โดยมีเด็กครอบครัวยากจนเปนเปาหมาย  ความยากจน
เปนสาเหตสํุ าคัญที่ทํ าใหเด็กอเมริกันจํ านวนมากมิไดรับการศึกษาอยางเต็มที่  Sesame Street
สรางขึน้เพือ่สอนใหเด็กเล็กๆอานหนังสือออก เขียนหนังสือได และคิดเลขเปน  แตมิใชรายการ 
โทรทศันที่มุงสอนหนังสือยางทื่อๆ หากแตมพีลอ็ตเร่ืองและมีตัวละครที่นาสนใจ ไมวาจะเปน Miss 
Piggy, Big Bird, Cookie Monster, Old Geezers, Oscar the Grouch ฯลฯ  การใชหุนละคร 
(puppets)  ซึง่เคลือ่นไหวเยีย่งมนุษย ชวยเพิ่มความมีชีวิตชีวาของรายการ  หุนละครที่มีชื่อเสียง
และเปนที่รูจักของเด็กผูชมรายการในเวลาตอมาก็คือ Kermit the Frog

Sesame Street มไิดมเีปาหมายทางการศึกษาเทานั้น  หากยงัมเีปาหมายทาง
สังคมดวย  ความสมานฉันทในสังคม การอยูรวมกันอยางผสมกลมกลืน และการเอื้ออาทรตอกัน
และกัน  เปน ‘สาร’ ที่ Sesame Street  พยายามสือ่ใหถึงเด็กผูชมรายการ  ตัวละครในรายการ 
จงึมไิดมแีตคนผิวขาว หากยังมีคนผิวดํ า รวมตลอดชนกลุมนอย ดังเชนพวกอินเดียนแดงและกลุม
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ชนที่มีเชื้อสายสเปนอกีดวย  นอกจากนี้ กลุมคนพิการ ดังเชน คนหูหนวกและตาบอด  ก็มารวม
รายการดวย  ในชวงเวลาตอมา ดาราภาพยนตรและละคร นักรอง และผูมีชื่อเสียงในดานตางๆ 
ในสงัคม มารวมรายการในฐานะละครตัวหนึ่งของรายการ

เมือ่เร่ิมถายทอดรายการในป 2512 Sesame Street พุงเปาไปยังเด็กในครอบครัว
ชนตํ่ าชั้น (Underclass)  เพือ่ปองกนัปญหาการไมรูหนังสือ  แตการณปรากฏวา ไมเพียงแตเด็ก
จากครอบครัวทุกชั้นชนนั่งดูรายการนี้แลว ผูใหญก็รวมดูกับเด็กดวย  สโตนเริ่มปรับ Sesame 
Street บางรายการใหเหมาะกับผูชมทุกวัย ดังเชนการนํ าเรื่องการทองเที่ยวผสมเขาไปในรายการ 
การผลติรายการมไิดเกิดจากมุมมองของผูผลิตเทานั้น  หากทวายังมีการสํ ารวจความเห็นของผูชม 
และการวจิยัเพื่อประเมินวารายการบรรลุเปาหมายหรือไมอีกดวย

Sesame Street ประสบความสํ าเร็จเกินคาด  ทัง้ทางดานการศึกษาและดาน
ธรุกจิ  สถานโีทรทศันในประเทศตางๆรวม 39 ประเทศ  ซื้อรายการไปออกอากาศ  ในจํ านวนนี้มีถึง 
34 ประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์สํ าหรับการผลิตรายการเฉพาะประเทศของตน นอกจากรายไดจากการ
ขายหรือเชาชวงลิขสิทธิ์ในการถายทอดและผลิตรายการแลว ยังมีรายไดจากการขายหนังสือ 
ตุกตา และของที่ระลึกตางๆอีกดวย  รายไดเหลานี้ชวยยืดอายุสถานีโทรทัศน PBS  ซึง่มักจะถูก 
รัฐบาลพรรครีปบลิกันตัดทอนงบประมาณ

Sesame Street ไดเปลี่ยนโฉมหนารายการโทรทัศนสํ าหรับเด็กอยางสํ าคัญ  
เพราะไมเพียงแตใหความรู ยังใหความบันเทิงอีกดวย  เยาวชนอเมริกันจํ านวนมากเติบใหญจาก
การเปน ‘ผลผลิต’ ของ Sesame Street    จอน สโตนไดรับรางวัล Emmy  ซึง่เปรยีบเสมือนรางวัล 
‘ตุกตาทอง’ สํ าหรบัโทรทัศนถึง 18 ตัว  นอกจากนี้ Sesame Street ยงักลายเปนหัวขอสํ าหรับ 
การท ําวจิยัและวิทยานิพนธในมหาวิทยาลัยตางๆอีกดวย

เมื่อฮโิรชิ ฟูจิโมโต (Hiroshi Fujimoto)  ถงึแกกรรมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2539 
นัน้  ไมเปนขาวในโลกตะวันตกมากนัก  แมแตคอลัมน Obituary ของนิตยสาร The Economist 
กม็ไิดกลาวถงึ  ในเมืองไทยมีหนังสือพิมพเพียงไมกี่ฉบับที่รายงานขาวนี้

ฮโิรชิ ฟูจิโมโต เปนผูสรางสรรคการตูนเรื่อง Doraemon  รวมกับโมโตโอะ อาบิโกะ 
(Motoo Abiko) ทัง้สองใชนามปากการวมกันวา ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ (Fujiko Fujio)  หนงัสือการตูน
เร่ือง โดราเอมอน เร่ิมปรากฏสูบรรณพิภพในป 2507 ฟูจิโมโตและอาบโิกะรวมกันผลิตโดราเอมอน
จนถงึป 2530  จงึแยกกันเดิน  รวมเวลาทํ างานรวมกันยาวนานถึง 23 ป  กระนั้นก็ตามยังคง 
รวมกนัสรางภาพยนตรจากการตูนเรื่องเดียวกันนี้

ฮโิรช ิฟจูิโมโต เขียนการตูนหลายเรื่อง  แตไมมีเร่ืองใดที่ติดตลาดและขายไดมาก
เทา โดราเอมอน  ความโดดเดนของการตูนเรื่องนี้อยูที่การสรางจินตนาการเกี่ยวกับอนาคต อันเปน
อนาคตทีม่คีวามกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางสูง
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โดราเอมอน เปนแมวหุนยนต (robot cat) ในคริสตศตวรรษที่ 22  ผูมีเครื่องมือ
สารพดัในกระเปาพิเศษ  แมวหุนยนตตัวนี้มีเพื่อนสนิทเปนมนุษยชื่อ โนบิตะ (Nobita)  ความโดด
เดนของการตูนเรื่อง โดราเอมอน  อยูทีก่ารเขาถึงจิตใจเด็กญี่ปุน  โนบิตะซึ่งเปนตัวเอกในการตูน
เร่ืองนีเ้ปนเดก็ขี้เกียจ ไมชอบทํ าการบาน และมักจะมีผลการเรียนไมดี  เร่ืองราวของโนบิตะจึงถูก 
อกถูกใจเด็กญี่ปุนเปนจํ านวนมาก ซึ่งตองถูกเคี่ยวเข็ญใหต้ังหนาตั้งตาเรียนหนังสือ โนบิตะ 
แกปญหาดวยการใหโดราเอมอนชวย บรรดาเครื่องมือสารพัดประเภทในกระเปาพิเศษของ 
โดราเอมอนถูกนํ าออกมาใชเพื่อเกื้อกูลความขี้เกียจของโนบิตะในการทํ าการบานและงานบาน 
เดก็ๆทีอ่านการตูนเรื่องนี้พากันอยากไดเครื่องมือวิเศษเหลานั้นตามๆกัน

ความคิดที่เปนวิทยาศาสตรและจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตเปน ‘สาร’ สํ าคัญที่  
โดราเอมอน ส่ือกับเยาวชนผูอานการตูนเรื่องนี้  ยานกาลเวลาของโดราเอมอนชวยพาเพื่อนของเขา
ทองไปในอดตี หรือไมก็ทองไปในอนาคต  ในขบวนการทองเที่ยวกับยานกาลเวลานี้  ผูเขียนก็ให
ความรูแกผูอานเกี่ยวกับโลกดึกดํ าบรรพ หรือไมก็เกี่ยวกับโลกในอนาคต จินตนาการเกี่ยวกับ
อนาคตที่ปรากฏในการตูนเรื่องนี้เกื้อกูลใหเด็กๆรูจักการสรางจินตนาการ ในประการสํ าคัญ 
ชวยตระเตรียมเด็กๆใหสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่กํ าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

หนังสือการตูนมิใชแบบเรียน  หากแตเขียนขึ้นเพื่อความบันเทิงเปนดานหลัก   
‘ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ’  จงึสรางตวัละครเด็กที่มีลักษณะหลากหลาย  บางคนขี้เกียจและขี้แย บางคนขี้โม 
และบางคนชอบรังแกผูอ่ืน   โดราเอมอน เปนเรือ่งราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเด็กญี่ปุน เพียงแตมีการ
สอดแทรกความคิดที่เปนวิทยาศาสตรและจินตนาการเกี่ยวกับอนาคต รวมตลอดจนความรู 
ดานตางๆอยางผสมกลมกลืนจนผูอานไมรูสึกเปนการยัดเยียด

ความสนกุสนานที่ไดจากการอาน โดราเอมอน  ท ําใหการตูนเรื่องนี้เปนที่นิยมแพร
หลายไมเฉพาะในประเทศญี่ปุน  ทั้งนี้เปนที่คาดวาหนังสือการตูนเรื่องนี้ขายไปแลวกวา 100 ลาน
เลม (Asia Times, September 25, 1996)  เนือ่งจากมีผูแปลเปนภาษาตางๆทั้งที่มีและไมมีการ
จายคาลิขสิทธิ์  เมื่อ Asahi National Broadcasting น ํามาสรางเปนภาพยนตรโทรทัศนเปนตอนๆ
กไ็ดรับความนิยมอยางสูง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาเซยีตะวันออก ต้ังแตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ฮองกง ไทย มาเลเซีย สิงคโปร จนถึงอินโดนีเซีย  แตโดราเอมอน มไิดมีตลาดจํ ากัดเฉพาะในอาเซีย
ตะวนัออกเทานั้น  หากยังมีตลาดในยุโรป (อิตาลี สเปน และรัสเซีย) สหรัฐอเมริกา และละติน 
อเมริกา  โดยเฉพาะอยางยิ่งบราซิลอีกดวย

เมื่อ Toho บริษทัภาพยนตรยักษใหญของญี่ปุนนํ า โดราเอมอน ไปสรางเปน 
ภาพยนตรเร่ืองยาว  กม็สีวนชวยกอบกูฐานะการเงินของโตโฮอยางสํ าคัญ  โตโฮสรางภาพยนตร
เร่ือง โดราเอมอน ไปแลว 18 เร่ือง  ภาพยนตรเร่ืองที่ 19 คือ Doraemon and Nobita and the 
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Milky Way Express  กํ าหนดเขาโรงฉายในฤดูรอนป 2540  ในรอบทศวรรษที่ผานมานี้   
โดราเอมอน ชวยใหโตโฮมีรายไดถึง 53 ลานดอลลารอเมริกัน

ฮโิรชิ ฟูจิโมโต เดินทางไปเวยีดนามในเดือนมกราคม 2539 เพื่อจัดตั้ง Doraemon 
Fund  เพือ่ชวยเหลือเด็กเวยีดนาม (The Nation, September 25, 1996) อีก 8 เดือนตอมา  
ฟจูโิมโตถึงแกกรรมดวยโรคตับ

การจากไปของฮโิรชิ ฟูจิโมโต  และจอน สโตน ในชวงเวลาตางกันเพียงครึ่งปเศษ  
นบัเปนการสูญเสีย ‘เพื่อน’ ทีแ่ทจริงของเด็กๆทั่วโลก  มิใชการสูญเสียเฉพาะแตเด็กและเยาวชน
ชาวญีปุ่นในกรณีของฟูจิโมโต  และเด็กและเยาวชนชาวอเมริกันในกรณีของสโตน  ฟูจิโมโตและ 
สโตนตางกเ็ปนนักสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา  ในขณะที่ฟูจิโมโตใชหนังสือการตูนเปนสื่อ  สโตน
ใชรายการโทรทัศนเปนสื่อ ฟูจิโมโตพยายามสรางความคิดทางวิทยาศาสตรและจินตนาการ 
เกีย่วกับอนาคต โดยที่มี ‘สาร’ สํ าคญัเกีย่วกบัการดํ ารงอยูอยางผสมกลมกลืนระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ  ในขณะที่ ‘สาร’ สํ าคัญของสโตนกคื็อ  การดํ ารงอยูอยางสมานฉันทและผสมกลมกลืน
ระหวางมนุษยตางชาติพันธุและตางชั้นชน

โลกยังตองการนักสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาที่มีความคิดสรางสรรคระดับเดียว
กบัฮิโรชิ ฟูจิโมโต และจอน สโตน อีกมาก

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายสัปดาห  ฉบับวนัที่ 21-27 เมษายน 2540
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โดราเอมอน

 โดราเอมอน (Doraemon) ไดรับยกยองจากนิตยสาร Time (April 29, 2002)  
ใหเปนวีรชนอาเซีย (Asian Heroes) แตโดราเอมอนแตกตางจากวีรชนอาเซยีคนอื่นๆ ในหมูวีรชน
อาเซยีจํ านวน 25 คนที่นิตยสาร Time ยกยอง 24 คนเปนมนุษย  เฉพาะโดราเอมอนเทานั้นที่เปน
ตัวการตูน

ผูที่ไดรับยกยองเปนวีรชนอาเซียสวนใหญเปนผูนํ าทางการเมือง ผูมีบทบาท 
ในการขับเคลื่อนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ บางคนเปนนักเขียน นักกีฬา นักรอง และดารา 
ภาพยนตรผูมีบทบาทในการนํ าอาเซยีในดานตางๆ

แตเหตใุด ตัวการตูนอยางโดราเอมอนจึงไดรับการยกยองเปนวีรชนอาเซียเคียงคู
มนุษย ?

ในทางเศรษฐกิจ โดราเอมอนเปน ‘สินคา’ ที่ใหรายไดอยางสํ าคัญแกญ่ีปุน
ประเทศตนก ําเนดิ ผลผลิตอันเกี่ยวเนื่องกับโดราเอมอนมิไดมีเฉพาะแตหนังสือการตูนเทานั้น หาก
ยงัมภีาพยนตร ทัง้ภาพยนตรโรงและภาพยนตรโทรทัศน ซึ่งใหผลผลิตตอเนื่องทั้งในรูปเทป VHS
VCD และ DVD อีกทัง้ยังมี VDO Games กระดาษติดผนัง (wall paper) โปสเตอร ตุกตา และของ
ทีร่ะลึกอีกดวย

ในดานวัฒนธรรม โดราเอมอนเปนสวนหนึ่งของจักรกลที่ขับเคลื่อนกระบวนการ
สากลานุวัตรของวัฒนธรรมญี่ปุน ซึ่งไลหลังวัฒนธรรมแองโกลแซกซันในฐานะวัฒนธรรมสากล  
โดราเอมอนและการ ตูนญี่ปุ นอื่นๆมีสวนสํ าคัญในการเผยแพรวัฒนธรรมญี่ปุ นดานตางๆ  
ในประการสํ าคัญ โดราเอมอนมีความเปนสากลในตัวของมันเอง ผูคนในมนุษยพิภพในฐานถิ่น
ตางๆอยางนอยตองเคยพานพบภาพโดราเอมอน สํ าหรับผูที่ทองใน Cyberspace ผาน 
www.msn.com หรือ www.google.com จะพบวา มี websites ทีเ่กีย่วพนักับโดราเอมอนมากกวา 
10,000 แหง
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ในดานจิตวิญญาณ โดราเอมอนเปนสัญลักษณแหงสุขทรรศน ผูซึ่งไมเพียงแต
มองโลกในดานดเีทานั้น หากยังยึดคติวา ปญหาทุกปญหาลวนแลวแตแกไขไดทั้งสิ้นอีกดวย ดังนั้น 
มนษุยจงึมคิวรรูสึกอับจนและทอถอย  หากแตควรมีความมุงมั่นในการฟนฝาอุปสรรคทั้งปวง

โดราเอมอนเปนหนังสือการตูนที่สรางสรรคโดยฮโิรชิ ฟูจิโมโต (Hiroshi Fujimoto) 
รวมกับโมโตโอะ อาบิโกะ (Motoo Abiko) ทัง้สองใชนามปกการวมกันวา ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ (Fujiko 
Fujio) โดราเอมอนปรากฏสูบรรณพิภพครั้งแรกเมื่อไร ไมเปนที่แนชัด ขอมูลจากหนังสือพิมพ 
บางฉบับระบุป 2507 ขอมูลจาก websites หลายแหงระบุป 2512-2513 ฟูจิโมโตและอาบิโกะ 
รวมกนัสรางสรรคโดราเอมอนจนถึงป 2530 จึงแยกกันเดิน โดยที่ฟูจิโมโตยังคงผลิตโดราเอมอน 
ตอมาภายใตนามปากกา ฟูจิโกะ เอฟ. ฟูจิโอะ (Fujiko F. Fujio)  เมือ่มกีารนํ าการตูนโดราเอมอน
ไปสรางเปนภาพยนตร ทั้งสองกลับมารวมงานกันใหม อาบโิกะเมือ่แยกทางกับฟูจิโมโต ยึดนาม
ปากกา ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ เอ. (Fujiko Fujio A.)

ฮโิรชิ ฟูจิโมโต มีภรรยาชื่อมาซาโกะ (Masako)  และมลูีกสาว 3 คน  เมื่อเขาถึง
แกกรรมเมือ่วนัที ่23 กันยายน 2539 หนังสือพิมพญ่ีปุนพากันประโคมขาว ในเวลานั้น โดราเอมอน
กลายเปน ‘สถาบัน’ แลว  และฟูจิโมโตเปนผูสรางสรรค ‘สถาบัน’ ดังกลาว

โดราเอมอนเปนแมวการตูน มิใชแมวมีชีวิต หากแตเปนแมวหุนยนต (robot cat) 
เกดิเมือ่วนัที ่ 3 กันยายน ค.ศ. 2112 โดราเอมอนเปนแมวหุนยนตแหงคริสตศตวรรษที่ 22 ถูกสง
ยอนกาลเวลามาอยูในคริสตศตวรรษที่ 20 เพื่อคอยชวยเหลือโนบิ โนบิตะ (Nobi Nobita) ตัวเอก
ในเรือ่ง โนบิตะเปนบุตรชายคนเดียวของครอบครัว ผูไดรับถายทอดพันธุกรรมสวนที่ไมดีจากบิดา
และมารดา กลาวคือ ไดรับการถายทอดความไรความสามารถทางวิชาการจากบิดา และไดรับ 
ถายทอดความไรความสามารถดานการกีฬาจากมารดา โนบิตะมีปญหาในการเรียนหนังสือ  
เปนเดก็ที่ไรความรับผิดชอบ และมักจะตัดสินใจผิดอยูเนืองๆ ชีวิตของโนบิตะมีแตจะตกตํ่ าลงไป
เร่ือยๆ เหลนของโนบิตะในคริสตศตวรรษที่ 22 มิอาจทนเห็นความตกตํ่ าของปูทวดได จึงสราง 
แมวหุนยนตชื่อโดราเอมอน เพื่อคอยใหความชวยเหลือโนบิตะ

หนงัสอืการตูนชุดโดราเอมอนมีตัวละครสํ าคัญอยู 10 ตัว นอกจากโดราเอมอน
และโนบิตะแลว ก็มีโดรามี (Dorami) นองสาวของโดราเอมอน ซึ่งไมสูปรากฏตัว เวนแตยามที่ 
โดราเอมอนปวยไข  ไจแอน (Gian) หรือโกอุดะ ตาเกชิ (Gouda Takeshi) ตัวโกงในเรื่อง ซึ่งชอบ
รังแกโนบิตะ โฮเนกาวะ ซนูีโอะ (Honekawa Suneo) คูหูของไจแอนผูฉลาดแกมโกงและใบหนา
คลายสุนัขจิ้งจอก เดกิซูกิ (Dekisugi) นกัเรยีนผูปราดเปรื่องในชั้น ผูซึ่งโนบิตะตองพึ่งพิงความ 
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ชวยเหลือในการทํ าการบาน ชิซูกะ (Shizuka) เพือ่นนกัเรยีนหญิงของโนบิตะผูเกงกาจในการเรียน
และมจีติใจงดงาม นอกจากตัวละครทั้งเจ็ดนี้แลว  ยังมีบิดา มารดา  และครูประจํ าชั้นของโนบิตะ

เนือ้หาของการตูนมักจะเริ่มตนดวยโนบิตะแหกปากรองเรียกโดราเอมอน เพื่อขอ
ความชวยเหลือ สวนใหญเนื่องจากถูกไจแอนและซูนีโอะรังแก หรือมิฉะนั้นก็เปนเพราะโนบิตะ 
ท ําความผดิอยางใหญหลวง โดราเอมอนมีกระเปา 4 มิติอยูตรงชองทอง ซึ่งเปนที่เก็บเครื่องมือ
สารพัดประโยชนหลากหลายชนิด (ดูภาคผนวก) โนบิตะตองการใชเครื่องมือเพื่อแกปญหาของ 
ตนเอง บางครั้งก็ชวยได  แตบางครั้งใหผลตรงกันขาม  แสดงใหเห็นคุณและโทษของเครื่องมือทาง
วทิยาศาสตรนี้

การตูนชุดโดราเอมอนนอกจากจะใหความบันเทิงแกผู อานแลว ยังปลูกฝง 
ความคิดที่เปนวิทยาศาสตร และสรางจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตอีกดวย องคประกอบเหลานี้ 
ทํ าใหโดราเอมอนเปนการตูนยอดนิยม ไมจํ ากัดสัญชาติและเชื้อชาติ ไมจํ ากัดเพศและวัย และ 
อยูยงคงกระพันมากวาสามทศวรรษ

หากจะกลาววา ผูคนที่มีอายุไมเกิน 30 ปในปจจุบันอยูใน Doraemon 
Generation คํ ากลาวนี้คงไมเกินความเปนจริง  โดยเฉพาะอยางยิ่งสํ าหรับอาเซียตะวันออก

หมายเหตุ 

1. ขอเขียนยกยองโดราเอมอนเปนวีรชนอาเซีย โปรดอาน Pico Iyer, “The 
Cuddliest Hero in Asia”, Time (April 29, 2002)

2. ประวัติฮโิรชิ ฟูจิโมโต (Hiroshi Fujimoto) ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ “จากฮิโรชิ  
ฟจูโิมโต ถึงจอน สโตน”  ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวนัที่ 21-27 เมษายน 2540
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ภาคผนวก
ขอมลูพื้นฐานเกี่ยวกับโดราเอมอน

วันเกิด 13  กนัยายน  ค.ศ. 2112
เพศ  ชาย
นํ้ าหนัก 129.3 กิโลกรัม
ความสูง 129.3 เซนติเมตร
ความสามารถในการทะยานขึ้นสูอวกาศ   129.3 เซนติเมตร
ความเร็วในการวิ่ง   129.3 กโิลเมตรตอชั่วโมง
สีผิว นํ ้าเงิน
อาหารโปรด dorayaki (ขนมหวานไสถั่ว)
แฟน Mi-chan
นองสาว Dorami
สีท่ี่เกลียดที่สุด หนู
ลกัษณะพิเศษ 1. ไมมีหู  เนือ่งจากถูกหนูกัดขาด

2. มกีระเปา 4 มิติ อยูตรงชองทอง
เครื่องมือพิเศษ 1. Takekoputa (flying device)

2. taimu – mashin (time machine)
3. dokodemo – doa (wherever door)
4. taimu – furoshiki (time – wrapping cloth)
5. sewayaki – roupu (helping rope)
6. mashimo – bokkus (The Box)

สถานที่หลับนอน ล้ินชักในตูเสื้อผา

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในนิตยสาร ผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนมิถุนายน 2545
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จูดวน

จูดวนก ําลังกลายเปนโรคระบาด จากสยามประเทศไปสูสหรัฐอเมริกา และดวยคํ า 
ตัดสินของศาลแหงมลรัฐเวอรจเินยีเมื่อวันศุกรที่ 21 มกราคม 2537  ผูนํ าขบวนการเรียกรองสิทธิ
บุรุษพากนัหวัน่เกรงวา ขบวนการตัดจูจะแผขยายอยางหาขอบเขตมิได

ผมเฝาติดตามขาวการพิจารณาคดีระหวางนายจอหน เวยน บ็อบบิตต (John 
Wayne Bobbitt) กบันางลอเรนา ลีโอนอร บ็อบบิตต (Lorena Leonor Bobbitt) ดวยความสนใจ
ยิ่ง

เหตเุกดิเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2536  เมื่อจอหนกลับจากการดื่มเหลากับเพื่อน
และเกดิอารมณทางเพศ จึงมีเพศสัมพันธกับลอเรนาผูเปนภรรยา ลอเรนาใหการกับตํ ารวจในเวลา
ตอมาวา จอหนใชก ําลังขมขืนเธอ โดยที่เธอมิไดเต็มใจจะมีเพศสัมพันธดวย  จอหนหนักถึง 84 
กโิลกรัม ในขณะที่ลอเรนาหนกัเพียง 43 กิโลกรัม  จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่จอหนไดส่ิงที่ตน
ตองการ  ภายหลังจากที่การสังวาสหรือที่ลอเรนาเรียกวาการขมขืนสุดสิ้นลง  นางไดเดินไปดื่มนํ้ า
ในครวั และเหน็ประกายแวววับจากคมมีด จึงความีดเขาหองนอน  เธอตอวาสามีวาไมควรขืนใจ
เธอ  การรวมเพศในลักษณะเชนนี้จะมีความสุขไดอยางไร แตจอหนบอกเธอวา การบังคับรวมเพศ
ท ําใหเขามีอารมณปติสังวาส  ลอเรนาตัดพอวา เมื่อจอหนเกิดปติสังวาสแลว เหตุไฉนจึงไมชวยให
เธอเกิดปติสังวาสบาง  และแลวเธอก็เปดผาหม แลวใชมีดเฉือนจูของจอหน  จากนั้นก็ขับรถนํ าจู 
ไปทิ้งนอกบาน

ฝายจอหนกเ็ดนิกมุฐานจูที่ชุมดวยเลือด พรอมทั้งรองครวญคราง และเรียกเพื่อน
รวมวงเหลาซึ่งมาคางที่อพารทเมนทใหพาไปสงโรงพยาบาล และนั่นเองที่เปนเหตุใหมีการจับกุม
และสอบสวนลอเรนา โดยที่ในเวลาตอมาก็มีการตามหาจูสวนที่ถูกเฉือนจนพบ และแลวจูสวนนี้ 
ก็ถูกตอเติมเขาสูฐานเดิมของเจาของ หลังจากที่จากไปหลายชั่วโมง ทั้งนี้ดวยความสามารถของ
นายแพทยเจมส เซหน (James Sehn)  บัดนี้ จอหนสามารถฉี่ไดตามปกติ  แตจะมีเพศสัมพันธอีก
ไดหรือไมตองรอคอยดูอาการของจูอีกสองป

การตัดจูของผูอ่ืนเปนอาชญากรรมที่มีโทษจํ าคุกถึง 20 ป ยิ่งถามีการวางแผน 
ลวงหนาดวยแลว จะยิ่งมีโทษจํ าคุกมากกวานี้ อัยการแผนดินซึ่งเปนทนายฝายโจทกพยายาม 
น ําเสนอขอมลูวา จํ าเลยตระเตรียมการตัดจูอยางมีแผนการ แตจํ าเลยพยายามตอสูวา จํ าเลยถูก
โจทกขมขืนจนสุขภาพจิตเสียและมิอาจควบคุมตนเองไดชั่วขณะ จํ าเลยพยายามนํ าสืบพยานวา 



59

โจทกกระท ําการทารุณจํ าเลยหลายกรรมหลายวาระ จนถึงกับตองแยกกันอยูชั่วคราว ตัวจํ าเลยเอง
ใหการในชัน้ศาลวา โจทกมักจะขืนใจจํ าเลย บางครั้งบังคับใหจํ าเลยรวมเพศทางทวารหนัก  ตลอด
ระยะเวลา 4 ปที่ใชชีวิตสมรส จํ าเลยตองเผชิญกับชีวิตอันรันทด ไมเพียงแตจะไมมีความสุข 
ทางเพศ หากยงัตองถูกทารุณกรรม และสุขภาพจิตเสื่อมเสียอีกดวย  กอนหนานี้ ลอเรนายื่นฟอง
จอหนในขอหาทารุณกรรมทางเพศ แตศาลยกฟอง

ประชาชนชาวอเมริกันเฝาติดตามการพิจารณาคดีนี้กันอยางกวางขวาง เนื่องจาก
มกีารถายทอดทางสถานีโทรทัศน CNN  อีกทัง้หนงัสือพิมพประโคมขาวอยางครึกโครม  คดีมี 
แนวโนมที่จะกอใหเกิดสงครามระหวางเพศ ในระหวางการพิจารณาคดีนั้นเอง กลุมสิทธิสตรีได
มอบชอดอกไมแกลอเรนาเพื่อเปนกํ าลังใจ

มติของคณะลูกขุนที่เชื่อวา  ลอเรนา บ็อบบิตต เสียสติชั่วขณะในขณะที่ตัดจูของ 
จอหน บ็อบบิตต อันเปนผลจากความกดดันในชีวิตสมรส ทํ าใหผูพิพากษาตัดสินยกฟอง  
แตก ําหนดใหลอเรนาอยูภายใตการดูแลของโรงพยาบาลโรคจิตของรัฐเปนเวลา 45 วัน  เพื่อสังเกต
การณวา  อาการเสียสติชั่วขณะของลอเรนาจะสรางปญหาแกสังคมหรือไม

ในทนัทีท่ีผู่พพิากษาอานคํ าพิพากษา ปฏิกิริยาสนองตอบตอคํ าพิพากษาก็ปรากฏ
ไปทัว่สหรัฐอเมริกา กลุมสิทธิสตรีพากันรองไชโยโหฮิว้ เสยีงวพิากษวิจารณดังขรมทั้งในรานอาหาร 
บาร และสํ านักงานตางๆ เพราะผูคนจํ านวนมากเฝาชมการพิจารณาคดีนี้ดวยความจดจอ  
เสยีงไชโยยังดังมาจากเมืองบเูกย (Bucay) ประเทศอีคัวดอร  อันเปนบานเกิดของลอเรนาดวย  
กอนหนานี้กลุมสิทธิสตรีอีคัวดอรออกประกาศขมขูวา หากลอเรนาตองโทษจํ าคุก หญิงสาวชาว 
อีคัวดอรจะตัดจูชาวอเมริกัน 100 คน

กลุมสิทธิบุรุษพากันสายหัวตอคํ าพิพากษาคดีนี้ และอดตั้งขอกังขามิไดวา  
เหตไุฉน การตดัจูของผูอ่ืน ซึ่งเปนอาชญากรรมจึงไมถูกลงโทษ หากคํ าพิพากษาคดีนี้กลายเปน
บรรทดัฐานของสังคม ตอไปนี้บรรดาผูชายทั้งหลายตองดูแลจูของตนดวยความระมัดระวังมากขึ้น 
เพราะค ําพพิากษาคดีนี้จะสงเสริมใหสตรีใชความรุนแรงชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน

กลุมสิทธิสตรีโตแยงวา นัยสํ าคัญของคํ าพิพากษาคดีนี้ก็คือ ชีวิตอันรันทดของ
สตรีอันเปนผลจากการทารุณกรรมของสามี เปนอาชญากรรมที่รายแรงกวาการตัดจู ตอแตนี้ไป
บรรดาสามทีัง้หลายจะตองระมัดระวังไมกระทํ าการกดขี่ทางเพศหรือกระทํ าการทารุณผูเปนภรรยา

ในระหว างที่มีการพิจารณาคดีบ็อบบิตตนั่นเอง เปนชวงเวลาเดียวกับที่
ประธานาธบิดีคลนิตันกํ าลังเจรจากับรัฐบาลยูเครนเพื่อลดทอนอาวุธนิวเคลียร ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอศานตสุิขของโลก แตประชาชนชาวอเมริกันกลับไมสนใจขาวนี้  ขาวจูดวนสามารถยึดกุมความ
สนใจไดมากกวา  สวนหนึ่งเปนเพราะวา การชมการพิจารณาคดีในศาลมีสภาพไมตางจากการชม
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ละคอน อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา คดีบ็อบบิตสเปนเรื่องใกลตัว และมีผลกระทบตอสังคมและ 
วฒันธรรมอเมริกันโดยตรง

สังคมอเมริกันไดพัฒนามาถึงจุดที่สตรีมีสิทธิเสมอดวยบุรุษ สามีจะยึดครอง
ภรรยาประดุจการครอบครองทรัพยสินมิไดอีกตอไป  แมแตการรวมเพศก็ตองเกิดจากความรวมใจ
ของทั้งสองฝาย ฝายหนึ่งจะขืนใจอีกฝายหนึ่งหาไดไม แตแมในสังคมที่เจริญแลวเชนสหรัฐ 
อเมริกา  สภาพการณที่สามีกระทํ าการทารุณภรรยายังคงปรากฏอยู

การตัดจูเปนการโจมตี ‘กลองดวงใจ’ ของบรุุษ  ดวยเหตุที่บุรุษใหความสํ าคัญแกจู
เปนอันมากนี้เอง จูจึงกลายเปนเครื่องมือทางการเมืองไดโดยงาย ดังจะเห็นไดจากกระแส 
การตอตานชาวญวนอพยพ เมื่อมีกระแสขาวในยุครัฐบาลนายธารินทร กรัยวเิชยีรวา  อาหารที่ขาย
โดยชาวญวนอพยพกอใหเกิดโรคจู ไมมีส่ิงใดที่บุรุษไทยจะเกรงกลัวมากไปกวาการที่จูเปนโรคจู  
แตนาสงัเกตวา การตอตานชาวญวนอพยพในยุครัฐบาลธารินทรมไิดมาจากบุรุษเทานั้น สตรีไทย 
กร็วมตอตานดวย

หญิงไทยรูจักยุทธวิธีการตัดจูมานานแลว ขาวเรื่องนี้ปรากฏมาแลวไมนอยกวา 
ทศวรรษ แตปจจัยที่ผลักดันใหหญิงไทยตัดจูสามิมิไดมาจากการที่ถูกสามีขมขืน หากแตเปนเพราะ
สามนีอกใจ  ดวยเหตุที่ในสังคมไทย ภรรยาถูกถือเปน ‘ทรัพยสิน’ ของสามี  ภรรยาจึงตองรับศึก
สามทีกุรูปแบบ  ปรากฏการณที่สามีขมขืนภรรยาจึงไมอยูในสารานุกรมของหญิงไทย  หากสามี 
ไมมีอาการวิปริตทางเพศหรือจิตเสื่อมทราม ภรรยาอาจทนหวานอมขมกลืนได แตการนอกใจ 
เปนเรื่องที่มิอาจทนได

หญิงไทยมีเทคนิคการตัดจู ที่เฉียบขาดอันหญิงชาติอ่ืนเทียบไดยาก เพราะ 
เจาหลอนเมือ่ตัดแลวมิไดนํ าไปทิ้งในที่ซึ่งสามารถตามหาในภายหลัง หากแตตัดแลวโยนใหเปดกิน  
นี่เปนความใจเด็ดของหญิงไทย บางทีแลวหญิงตางชาติอาจตองเรียนรูในการเลี้ยงเปดเพื่อใช
ประโยชนในเรื่องนี้โดยเฉพาะ

ในชวงเวลา 10 ปเศษที่ผานมานี้  แมจะมีขาวหญิงไทยตัดจูสามีหลายตอหลาย
คน  แตหามขีาวเกี่ยวกับการดํ าเนินคดีหญิงไทยเหลานั้นไม นับเปนความบกพรองของสื่อมวลชน 
ที่สนใจเฉพาะแตการเสนอขาวการตัดจูใหเปดกิน แตไมสนใจชะตากรรมของผูถูกตัด ตลอดจน
ชะตากรรมของเปดที่กินจูนั้น

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 28 มกราคม 2537



ภาคที่สาม
ส่ือมวลชน
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แพ็กเกอรกับเมอรด็อก

เคอรร่ี แพ็กเกอร (Kerry Packer) กาวลงจากตํ าแหนงผูอํ านวยการจัดการบริษัท 
Publishing and Broadcasting Ltd. (PBL)  โดยใหลูกชายชื่อนายเจมส แพก็เกอร (Jame 
Packer)  ดํ ารงต ําแหนงแทนตั้งแตเดือนมีนาคม 2539 เปนตนมา

ในขณะที่เคอรร่ี แพ็กเกอร จัดวางตํ าแหนงทายาทสืบทอดการบริหารธุรกิจของ
วงศตระกูลไวโดยเรียบรอย  อาณาจักรของนายรูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) ยงัไรรองรอย
ทายาทที่ชัดเจน  เพราะบรรดาบุตรธิดาของนายเมอรด็อกยงัมีอายุนอย  มิหนํ าซํ้ านายเมอรด็อก 
ยงัมชีือ่เสยีงในการทะเลาะกับลูกนอง จนลูกนองคนสํ าคัญทยอยกันลาออก ไมวาจะเปนนายแบรร่ี 
ดิลเลอร (Barry Diller) ผูบริหารเครือขายสถานีโทรทัศน Fox Network ในสหรัฐอเมริกา  นาย
แอนดรูว ไนท (Andrew Knight) อดีตบรรณาธิการ The Economist   ซึง่ตอมาเปนผูบริหาร News 
International ของนายเมอรด็อกในอังกฤษ  และลาสุดในเดือนกุมภาพันธ 2539 นายยอรจ เครก 
(George Craig) ลาออกจากตํ าแหนงผูบริหารสํ านักพิมพ HarperCollins ของนายเมอรด็อก

ตระกูลแพ็กเกอรกับตระกูลเมอรด็อกนับเปนไมเบื่อไมเมามาอยางนอยสองชั่วอายุ  
ทัง้สองตระกลูตางมีฐานธุรกิจในกิจการหนังสือพิมพในออสเตรเลีย ตระกูลแพ็กเกอรยึดนครซิดนีย 
(Sydney) เปนฐาน  โดยมหีนังสือพิมพ Daily Telegraph เปนหวัหอก  สวนตระกูลเมอรด็อกยึด
นครอดีเลด (Adelaide) เปนฐาน  โดยมีหนังสือพิมพ Adelaide News เปนหัวหอก

เมื่อตระกูลเมอรด็อกขยายอาณาจักรหนังสือพิมพไปสูนครซิดนีย ดวยการซื้อ
หนงัสือพิมพ Cumberland Newspapers  เพือ่จดัพมิพจํ าหนายบริเวณชานเมืองซดินีย สงคราม
ระหวางตระกูลแพ็กเกอรกับตระกูลเมอรด็อกก็เกิดขึ้น ตระกูลแพ็กเกอรผนึกกํ าลังกับตระกูลแฟร
แฟกซ (Fairfax) เจาของ Sydney Morning Herald  ในการผลักดันใหตระกูลเมอรด็อกออกไปจาก
ซิดนีย

การเติบโตของตลาดหนังสือพิมพมีสวนบรรเทาความขัดแยงในการแยงชิง 
ผลประโยชนระหวางนายทุนหนังสือพิมพดวยกันเอง เพราะชองทางในการแสวงหากํ าไรมีอยูอยาง 
เหลือเฟอ  ตอมา รูเปรต เมอรด็อก ออกโบยบินไปสรางฐานธุรกิจในตางประเทศ  เร่ิมตนดวย
อังกฤษและตอมาสหรัฐอเมริกา  ทิ้งใหเคอรร่ี แพก็เกอร เปนจาวหนังสือพิมพออสเตรเลีย



63

เสนทางธุรกิจของเมอรด็อกและแพ็กเกอรมีทั้งที่ตางกันและเหมือนกัน สวนที่ 
ตางกันในขั้นรากฐานก็คือ เมอรด็อกออกไปสรางฐานธุรกิจในตางประเทศ โดยที่มิไดละทิ้งฐาน
ในออสเตรเลีย  การที่เมอรด็อกเปลีย่นสัญชาติเปนอเมริกัน  สะทอนใหเห็นวา ฐานธุรกิจที่สํ าคัญ 
ที่สุดของเมอรด็อกอยู ในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่แพ็กเกอรมุ งขยายอาณาจักรธุรกิจภายใน 
ออสเตรเลีย  แพก็เกอรเพิ่งจะปรับยทุธศาสตรจากการเติบโตภายใน (inward orientation) ไปสู
การเติบโตภายนอก (outward orientation)  เมือ่เมอรด็อกออกไปขยายฐานธุรกิจนอกออสเตรเลีย
เปนเวลากวาสองทศวรรษแลว  ในปจจุบันกลุมบริษัท PBL ของแพ็กเกอรเร่ิมเขาไปลงทุนใน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอที่เหมือนกันก็คือ ทั้งเมอรด็อกและแพ็กเกอรตางเริ่มตนจากธุรกิจหนังสือพิมพ  
แลวขยายฐานไปสูธุรกิจโทรทัศน  แพก็เกอรมเีครือขายโทรทัศนชอง 9 เปนฐาน  สวนเมอรด็อก 
มชีอง 7 เปนฐาน  แตเมอรด็อกกาวลํ้ าแพก็เกอรหลายชวงตัว  เพราะเมอรด็อกสามารถสราง 
เครอืขายโทรทัศนระหวางประเทศเกือบทั่วโลก เมอรด็อกมี Fox Television ในสหรัฐอเมริกา 
British Sky Broadcasting Group (BSkyB) ในสหราชอาณาจักร  และ STAR TV ในอาเซีย 
ตะวันออก

แพ็กเกอรดูจะเปน ‘ผูราย’ นอยกวาเมอรด็อก อยางนอยในสายตาชาวออสเตรเลีย  
เพราะแพก็เกอรมิไดทิ้งแผนดินแม  ในขณะที่เมอรด็อกถึงกับเปลี่ยนสัญชาติเปนอเมริกัน  ทั้งสอง
ฝายตางสรางเครือขายความสัมพันธทางการเมืองในออสเตรเลีย  แพก็เกอรสนิทกับนายบ็อบ ฮ็อก 
(Bob Hawke) อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย  เมือ่นายฮอ็กสญูเสียตํ าแหนงหัวหนาพรรคกรรมกร
ใหแกนายพอล คีตติ้ง (Paul Keating)  และนายคีตติง้ด ํารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีสืบตอมา   
เมอรด็อกกลับเปนฝายไดเปรียบทางการเมือง  เพราะเมอรด็อกเลือกแทง ‘มา’ คีตติง้ตั้งแตตน  
แพก็เกอรหันไปสนับสนุนนายจอหน โฮเวิรด (John Howard) หวัหนาพรรคเสรีนิยม  เมื่อนาย 
โฮเวิรดสามารถโคนนายคีตติ้งในการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2539 ได  แพ็กเกอรก็ฟนตัวทาง 
การเมืองตามไปดวย

แพ็กเกอรและเมอรด็อกเหมือนกันที่ใชเครือขายสื่อมวลชนของตนในการสราง 
สายสมัพันธทางการเมือง  ในฤดกูารเลอืกตั้ง ทั้งสองคนตางใชส่ือมวลชนที่ตนเปนเจาของหนุนชวย 
นกัการเมอืงและพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน  อิทธิฤทธิ์ของหนังสือพิมพ The Sun ของเมอรด็อก
ที่มีตอวงการการเมืองอังกฤษเปนเรื่องที่ทราบกันโดยทั่วไป  ชัยชนะของจอหน โฮเวิรด ใน 
ออสเตรเลียสวนหนึ่งก็ไดรับการหนุนชวยจากแพ็กเกอร

แตเมอรด็อกกลาลงทุนอยางสุ มเสี่ยงมากกวาแพ็กเกอร อาการการขยาย 
อาณาจักรอยางผาดโผนของเมอรด็อก  เกือบทํ าใหอาณาจักร News Corp ลมละลาย ในป 2533  
ดวยเหตทุีห่มนุเงนิไมทัน  รายงานขาวบางกระแสกลาววา  หากมิใชเปนเพราะภาพยนตรเร่ือง 
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Home Alone ของ Fox ท ําเงนิในปนัน้  เมอรด็อกคงมิอาจหาเงินกูมาชํ าระคืนเงินกูเดิมที่ถึงกํ าหนด
ตองชํ าระได  และแพก็เกอรก็คงมีโอกาสหัวเราะเยาะอยางสะใจ

แตแพ็กเกอรยังไมมีโอกาสหัวเราะเยาะเมอรด็อก เพราะหลังจากนั้น เมอรด็อก 
กฟ็นตวัทางธรุกิจ  การฟนตัวที่สํ าคัญมาจากการทํ ากํ าไรของ BSkyB ในอังกฤษ  ดวยเหตุที่  
BSkyB ประสบความสํ าเร็จในการผูกขาดการถายทอดการแขงขันฟุตบอลของ Premier League 
เมอรด็อกจึงพบสูตรสํ าเร็จในการขยายทุนวฒันธรรม นั่นก็คือ การทํ าสัญญาผูกขาดการถายทอด
การแขงขันกีฬา (exclusive right)  ก ําไรของ BSkyB สามารถหลอเลี้ยง News Corp ไดทั้ง 
อาณาจักร  เมอรด็อกนํ าสูตรสํ าเร็จนี้มาใชกับ STAR TV ในอาเซยีตะวันออกในเวลาตอมา

เมอรด็อกมิไดเพียงแตแสวงหาสิทธิผูกขาดในการถายทอดการแขงขันกีฬาเทานั้น  
หากยังพยายามจัดการแขงขันเองอีกดวย เมอรด็อกเลือกเจาะกีฬารักบี้ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะ 
เมอรด็อกเติบโตในออสเตรเลีย และชาวออสเตรเลียนิยมชมชื่นกีฬารักบี้ เมอรด็อกจึงมีรักบี้อยูใน 
หวัใจต้ังแตเด็ก  วิธีการแผขยายทุนวฒันธรรมเขาสูกีฬารักบี้ของเมอรด็อก  ก็โดยการจัดตั้งองคกร
รักบี้ข้ึนใหม  เรียกวา Rugby Super League ทัง้ในยุโรปและออสเตรเลีย  องคกรรักบี้ใหมนี้ดึง
สโมสรและนักรักบี้ชั้นยอดมาเขารวม  เมื่อ Super League จดัการแขงขันรักบี้ข้ึน  บรรดาเครือขาย
โทรทัศนของเมอรด็อกก็ถายทอดการแขงขัน Foxtel ในออสเตรเลีย  BSkyB ในองักฤษ และ STAR 
TV ในอาเซยีตะวนัออก โดยที่เครือขายโทรทัศนระหวางประเทศเหลานี้เชื่อมตอกันอยางทั่วถึง ราย
ไดจากการจัดตั้ง Super League มาจากการขายสิทธิการถายทอดการแขงขัน  Foxtel และ 
BSkyB มรีายไดจากคาสมาชิก (subscription television)  สวน STAR TV  มรีายไดจากการ 
หาโฆษณา  ทั้ง Foxtel และ BSkyB สามารถขายสิทธิการถายทอดการแขงขันในประเทศอื่นๆ 
อีกได

ตลาดกีฬารักบี้กวางใหญไพศาลเกินกวาจักรภพอังกฤษ เพราะครอบคลุมทั้ง 
โลกฝายเหนือ (Northern Hemisphere)  อันประกอบดวยอังกฤษ สกอตแลนด เวลส ไอรแลนด
เหนือ ฝร่ังเศส อิตาลี่ และยุโรปตะวันออก  และโลกฝายใต (Southern Hemisphere) อันประกอบ
ดวย นวิซีแลนด ออสเตรเลีย ฟจิ ซามัว สหภาพอัฟริกาใต และอารเยนตินา  ตลาดกีฬารักบี้ 
อันกวางใหญไพศาลนี้เองทํ าใหเมอรด็อกฝนเห็นกํ าไรจากการจัดตั้ง Super League

แตการจัดตั้ง Super League กระเทือนตอผลประโยชนของแพ็กเกอรโดยตรง  
เพราะเครือขายโทรทัศนชอง 9 ผูกขาดการถายทอดการแขงขันรักบี้ของ Australian Rugby 
League (ARL) จนถึงป 2542  การที่เมอรด็อกดึงสโมสรและนักรักบี้ออกจาก ARL  เพือ่เขาไป 
แขงขันใน Super League  จงึกระทบตอผลประโยชนของแพ็กเกอรโดยตรง

แตเมอรด็อกก็เพลี่ยงพลํ้ าแพก็เกอรอยางคาดไมถึง   เมื่อ ARL ยืน่ฟองตอศาลวา 
บรรดาสโมสรและนักรักบี้ที่แยกตัวไปอยู Super League ลวนมสัีญญาผูกพันที่จะแขงขันใน ARL 



65

จนถงึป 2542 ทั้งสิ้น  เมือ่ศาลพพิากษาวา  บรรดาสโมสรและนักรักบี้ที่แปรพักตรจาก ARL กํ าลัง
ท ําผิดกฎหมาย  โครงการ Super League ของเมอรด็อกก็พบจุดสลบ  อยางนอยจนถึงป 2542

ในขณะที่เคอรร่ี แพ็กเกอรกํ าลังผองถายอํ านาจใหแกลูกชายคนโต รูเปรต   
เมอรด็อกยงัคงตองยึดกุมบังเหียนการบริหารอาณาจักรของตนตอไปอีกหลายป  ฝมือการบริหาร
ของลูกชายคนโตในกรณีโครงการ Super League แสดงวา  ยงัออนหดันัก  เพราะเพลี่ยงพลํ้ าตอ
แพก็เกอรอยางงายดายเกินไป  การดึงสโมสรและนักรักบี้มาเขา Super League  โดยมิไดใสใจ 
ทีจ่ะตรวจสอบวา  สโมสรและนักรักบี้เหลานั้นมีสัญญาผูกพันกับ ARL หรือไม  สะทอนใหเห็น
ความไรเดียงสาในการบริหารอยางยิ่ง

หมายเหตุ   ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ Financial Day ฉบับวนัพุธที่ 27 มีนาคม 2539
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Katharine Graham

 ราชนิแีหงนครวอชิงตัน ดีซี ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2544 สิริอายุรวม 
84 ป ถงึสหรัฐอเมริกาเปนสาธารณรัฐและไมมีกษัตริยหรือราชินี แตแคธรีน แกรหม (Katherine 
Graham) ได  รับยกยองเปน ‘ราชินี’   อันเป นคํ ายกยองที่ไม มีใครทักทวง  นายก
เทศมนตรีแหงนครวอชิงตัน ดีซี ถึงกับประกาศลดธงครึ่งเสา  เพือ่ไวอาลัย ‘ราชินี’ ผูจากไป

ภายหลังคดีวอเตอรเกต (Watergate) อันนํ าซึ่งจุดจบแหงชีวิตการเมืองของ
ประธานาธิบดีริชารด นิกสนั  แคธรีน แกรหมถีบตัวขึ้นมาเปน ‘ราชินี’ แหงนครวอชิงตัน ดีซี 
อยางรวดเร็ว ไมนาเชื่อวา สตรีข้ีอายผูขาดความมั่นใจในตนเองเมื่อเร่ิมดํ ารงตํ าแหนงประธาน
บริษทัเจาของหนังสือพิมพ The Washington Post จะกลายมาเปนผูทรงอิทธิพลทางการเมือง 
ในสหรฐัอเมริกา เมื่อเธอจัดงานเลี้ยง ไมมีประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกาคนใดปฏิเสธคํ าเชิญของ
เธอ งานเลี้ยงที่เธอจัดประกอบดวยแขกรับเชิญที่เปนผูนํ าสังคมอเมริกันเกือบทั้งสิ้น ไมวาจะเปน 
Robert McNamara, Henry Kissinger, Colin Powell, Alan Greenspan, Bill Gates, Steve 
Case และบรรดาผูบริหารบรรษัทยักษใหญทั้งปวง

แคธรีน แกรหม เกิดในตระกูลผูมั่งคั่งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2460 บิดาชื่อยูยีน 
มายเออร (Eugene Meyer) มารดาชื่อแอกเนส เอิรนส มายเออร (Agnes Ernst Meyer) บิดาเปน
นกัการเงินใน Wall Street และเคยดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะผูวาการ (Board of Governors) 
แหง The Federal Reserve System

เธอไดรับการศึกษาอยางดีเยี่ยงธิดาครอบครัวผูมั่งคั่งทั้งหลาย แคธรีนเขาศึกษา
ใน Vassar College ในป 2477 หลังจากนั้นจึงโอนไปศึกษาตอยัง University of Chicago จาก
บันทึกความทรงจํ าของเธอชวยใหเราทราบวา  แคธรีนตองการยายไป London School of 
Economics and Politics แตไดรับการทัดทานจากบิดา  แมทายที่สุด  เธอจะเลือกมหาวิทยาลัย 
ชคิาโก แตมใิชเพราะเหตุวามหาวิทยาลัยชิคาโกมีความวิเศษทางวิชาการ หากแตเปนเพราะความ
หลอเหลาและหนุมแนนของโรเบิรต เมยนารด ฮัตชินส (Robert Maynard Hutchins) ประธาน 
(อธกิารบด)ี มหาวทิยาลัย  เธอสํ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในป 2481
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ในยุคสมัยที่ใชชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย แคธรีน แกรหมเขารวมขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม และของเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาฝายซาย กิจกรรมเหลานี้ทํ าใหเธอ 
มีความรูสึกเอื้ออาทรตอสังคม และรูจักแบงปนใหสังคมในเวลาตอมา แมจะถือกํ าเนิดในตระกูล 
ผูมั่งคั่ง แตบิดามารดามิไดใหเงินใชจายอยางฟุมเฟอย หากแตอบรมส่ังสอนใหรูจักคาของเงิน  
แมแคธรีนจะถีบตัวขึ้นมาเปนอภิมหาเศรษฐีนีในบั้นปลายแหงชีวิต แตเธอก็ยังระมัดระวังมิให 
มีภาพแหงการอวดรํ่ าอวดรวย ในขณะที่อภิมหาเศรษฐีสวนใหญมีเครื่องบินเจ็ตสวนตัวขับข่ี  
แคธรีนยบัยัง้ชั่งใจการใชจายในเรื่องนี้

แคธรีน แกรหม เร่ิมฝกงานกับ The Washington Post ในต ําแหนง Copy Girl  
ในป 2477 เวลานั้นเธอยังศึกษาอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา Madeira School  เมือ่เธอสํ าเร็จจาก
มหาวทิยาลยัชิคาโก เธอทํ างานเปนผูส่ือขาวของ San Francisco News อยูเกือบขวบป แลวจึง
กลบัมาทํ างานในกองบรรณาธิการ The Washington Post รวมทัง้ฝายจัดจํ าหนายของหนังสือ
พมิพนัน้ เธอมปีระสบการณในการเปนผูส่ือขาว และเขาใจจิตวิญาณของนักหนังสือพิมพอาชีพ

แคธรีน แกรหม แตงงานกับฟลิป แกรหม (Philip L. Graham) พนกังาน 
ศาลสูงในป 2483  และมบุีตร 3 คน ธิดา 1 คน ในป 2489 ยูยีน มายเออร ลงจากตํ าแหนงผูพิมพ 
ผูโฆษณา The Washington Post และใหลูกเขยคือ ฟลิป แกรหมดํ ารงตํ าแหนงแทน

ฟลิป แกรหม เปนบุรุษที่มีอารมณออนไหว สภาพจิตแปรปรวน จนชีวิตสมรสเริ่ม 
มีปญหา เมื่อฟลิปพาผูหญิงอื่นเขามานอนในบาน สรางความบอบชํ้ าทางจิตแกแคธรีนเปน 
อันมาก อยางไรก็ตาม โรคประสาททํ าใหฟลิปฆาตัวตายในป 2506 แคธรีน แกรหม ข้ึนสูตํ าแหนง
ประธาน The Washington Post โดยมไิดคาดหมาย เธอแปรสภาพจากแมบานผูมีหนาที่ดูแลสามี
และบุตรธิดา รวมตลอดจนการจัดงานเลี้ยงมาเปนนักธุรกิจผูตองดูแลอาณาจักรของ The 
Washington Post

ครอบครัวมายเออรเปนผูถือหุนใหญ The Washington Post เมือ่ยูยีน มายเออร
ประมูลซื้อหนังสือพิมพนี้ไดในป 2476 ดวยราคา 825,000 ดอลลารในขณะที่กํ าลังลมละลาย  
เมื่อแคธรีนด ํารงตํ าแหนงประธานในป 2506 นั้น  The Washington Post มรีายไดเพียงปละ 84 
ลานดอลลาร เมื่อเธอออกจากตํ าแหนงในป 2534 รายไดตกปละ 1,400 ลานดอลลาร แคธรีน
เปลี่ยนโฉม The Washington Post จากหนงัสอืทองถิ่นแหงนครวอชิงตันดีซีมาเปนหนังสือพิมพ
ระดบัชาตทิีท่รงอิทธิพลทางการเมือง  อาณาจักรธุรกิจของเธอมิไดมีแต The Washington Post
หากยังมี Newsweek สถานโีทรทัศน  บริการการศึกษา  และธุรกิจอินเตอรเน็ตอีกดวย
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แคธรีน แกรหมไมมีความรู  ทักษะ และประสบการณในการบริหารธุรกิจ  
เมือ่รับตํ าแหนงประธาน The Washington Post ในป 2506  แตเธอไมยอมปลอยใหฝายบริหาร
บริษทัด ําเนนิการแตโดยลํ าพัง หากแตตองการควบคุมและกํ ากับการบริหารและการพัฒนาบริษัท
ดวยตนเอง เธอเริ่มเรียนรูการบริหารธุรกิจเมื่ออายุ 46 ป ในขณะเดียวกับที่ตองเลี้ยงดูบุตรธิดารวม 
4 คน วอรเรน บุฟเฟตต (Warren Buffett) เปนผูคอยใหคํ าปรึกษาทางธุรกิจ ในอีกดานหนึ่ง  
แคธรีนพึง่พิงเบ็น แบรดลี (Ben Bradlee) เปนขุนพลของ The Washington Post

แคธรีนเปนคนขี้อายและขาดความมั่นใจในตนเอง เธอมีปญหามิจํ าเพาะแตการ
สุนทรพจนในที่สาธารณะ แมแตการกลาวเปดประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทหรือใน 
ทีป่ระชมุกองบรรณาธิการก็มีปญหา เธอตองใชเวลาอยางมากในการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ
ในการพูด วอรเรน บุฟเฟตตเลาวา แมเมื่อเธอดํ ารงตํ าแหนงประธานบริษัทเกือบทศวรรษ การพูด
ในทีส่าธารณะยังเปนปญหาที่เธอยังตองเผชิญ แมแตการกลาวคํ า ‘Merry Christmas’ ยังตอง
เขียนบท

ความพยายามในการสถาปนาระบบบรรษัทภิบาล (Good Corporate 
Governance) มสีวนนํ ามาซึ่งความเจริญแก The Washington Post  การไมใชหนังสือพิมพเปน
เครือ่งมอืในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ทั้งทางธุรกิจและทางการเมือง รวมตลอดจนการ
ใหความเปนอิสระแกนักขาวและกองบรรณาธิการนับเปนจุดเดนของ The Washington Post และ
แคธรีน แกรหมไดรับการยกยองในเรื่องนี้

The Washington Post ทบทวอิีทธพิลและความนาเชื่อถือทางการเมือง เมื่อ
ตัดสินใจพิมพ The Pentagon Papers ในป 2514  The Pentagon Papers  เปนเอกสาร
กระทรวงกลาโหมที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลอเมริกันในสงครามอินโดจีน อันเปน 
ขอมูลที่ประชาชนชาวอเมริกันไมเคยไดรับรูจากรัฐบาลของตนเอง ดาเนียล เอ็ลสบิรก (Daniel 
Ellsberg) ลักลอบน ําเอกสารเหลานี้ออกจากกระทรวงกลาโหม  เมื่อหนังสือพิมพ The New York 
Times ตระเตรียมเอกสารเหลานี้ออกตีพิมพ รัฐบาลนกิสนัขออ ํานาจศาลยับยั้งการตีพิมพ The 
Washington Post ไดรับเอกสารเหลานี้เชนเดียวกัน กองบรรณาธิการผลักดันใหมีการตีพิมพ 
ขอมูลเพื่อประชาชนชาวอเมริกันไดรับรู แคธรีน แกรหมตัดสินใจเดินหนาจัดพิมพ The Pentagon 
Papers ทัง้ๆทีไ่ดรับการทดัทานจากที่ปรึกษากฎหมายและคนใกลชิด เพราะมีความเสี่ยงทางการ
เมอืงและธุรกิจ การตัดสินใจ ‘ลุย’ ของแคธรีนสะทอนใหเห็นถึงความยืนหยัดในหลักการเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน

The Washington Post โดงดังจาก The Pentagon Papers ไมพอ หากยังดังโดง
จากคดี Watergate อีกดวย ในป 2515 สํ านักงานใหญของพรรคเดโมแครตในตึก Watergate นคร
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วอชงิตนั ดีซ ี ถูกบุกรุกและรื้อคน สาธารณชนพากันเขาใจวาเปนคดีโจรกรรมธรรมดา แตจากการ
เสาะหาขอมูลของนักขาว The Washington Post สองนาย อันไดแก บ็อบ วดูเวิรด (Bob 
Woodward) และคารล เบิรนสไตน (Carl Bernstein) คดี ‘โจรกรรม’ นีโ้ยงใยไปถึงผูเปนใหญใน
ท ําเนยีบขาว และกลับกลายเปนคดีการเมือง ประธานธิบดีนิกสนัและที่ปรึกษาใกลชิดเปนผูบงการ
การ ‘โจรกรรม’ เพราะตองการดักฟงโทรศัพทในฐานที่มั่นของพรรคเดโมแครต เนื่องจากกํ าลังยาง
เขาฤดูการเลือกตั้งประธานาธิบดี แคธรีน แกรหมส่ัง ‘ลุย’ ผลก็คือ The Washington Post  
กลายเปนเปาโจมตีของผูนํ าพรรครีปบลิกันและบรรดาลิ่วลอของประธานาธิบดีนิกสัน รวมทั้ง 
ตัวประธานาธิบดีดวย อัยการสูงสุดถึงกับขมขูที่จะเอาแคธรีนเขาคุก แตการขุดคุยขอมูลของ 
The Washington Post ใหภาพความชั่วรายของริชารด นิกสนัและคนใกลชิด จนเกิดกระบวนการ 
ถอดถอนประธานาธิบดีในรัฐสภา โดยที่ริดชารด นิกสนัตองชิงลาออกในป 2517 กอนรัฐสภา 
จะลงมติ

การตัดสินใจตีพิมพ The Pentagon Papers และการรายงานขาวคดี Watergate
สรางชื่อเสียงแกแคธรีน แกรหมเปนอันมาก แคธรีนกลายเปน ‘หญงิเหล็ก’ แหงวงการการเมือง
อเมริกนั ภาพของสตรีข้ีอายผูไมมีความมั่นใจในตนเองมลายหายไป The Washington Post
กลายเปนหนังสือพิมพระดับโลก

แคธรีน แกรหม ดํ ารงตํ าแหนงผูบริหาร The Washington Post ในป 2506 เธอ
ออกจากตํ าแหนง CEO ในป 2534 โดยใหโดนัลด แกรหม (Donald Graham) บุตรชายคนโตดํ ารง
ตํ าแหนงแทน แตเธอยังคงเปนประธานบริษัทจนถึงป 2536 โดยบุตรชายคนโตรับตํ าแหนง 
ตอจากเธอ

ในป 2540 บันทึกความทรงจํ าของแคธรีน แกรหม ออกสูบรรณพิภพ ในป 
ตอมา Personal History ไดรับรางวัล Pulitzer Prize โลกหนงัสือไดรับรูความสามารถในการเขียน
หนังสือของ ‘ราชินี’ แหงนครวอชิงตัน ดีซี



70

หมายเหตุ
1. ขอมูลและคํ าไวอาลัยเกี่ยวกับ Katharine Graham ปรากฏใน The Washington Post

ระหวางวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2544 ดู www.washingtonpost.com

2. รายงานขาวของ BBC ดู “Katharine Graham : First Lady of the Post”,  BBC News 
(July 17, 2001) ดู www.bbc.co.uk

3. บันทกึความทรงจํ า ดู Katharine Graham, Personal History (New York : Alfred A. 
Knopf, 1997)

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในนิตยสาร ผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนสิงหาคม 2544



71

นิธิ เอยีวศรีวงศ ในฐานะ Pop Historian

ผมรูสึกยินดีและชื่นชมที่อาจารยนิธิ เอยีวศรีวงศ ไดรับรางวัล The Fukuoka 
Asian Culture Prize  ดังคํ าประกาศและรายงานขาวของสํ านักขาว Kyodo เมื่อตนเดือน
กรกฎาคม 2542

นครฟกูโูอกะแหงประเทศญี่ปุนสถาปนารางวัล The Fukuoka Asian Culture 
Prize มาตั้งแตป 2533  เพือ่แสดงถงึบทบาทของนครฟูกูโอกะในประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 
2,000 ป  ในฐานะ 'ประตูสูอาเซีย' (Gateway to Asia)  อันเปนทีซ่ึ่งวัฒนธรรมญี่ปุนมีปฏิสัมพันธ
กบัวฒันธรรมชาติอ่ืนๆในอาเซีย  รางวลัดังกลาวมีอายุครบทศวรรษในปนี้ (2542)

อาจารยนิธิไดรับรางวัล The Fukuoka Asian Culture Prize  ในฐานะนักวิชา
การ  คํ าประกาศเกียรติคุณระบุวา  อาจารยนิธิเปน 'นกัประวติัศาสตรผูยิ่งใหญคนหนึ่งที่ประเทศ
ไทยเคยผลิตได'  ผูซึง่น ําความมีชีวิตชีวามาสูประวัติศาสตรนิพนธไทย

ผมพบอาจารยนิธิคร้ังแรกที่บานอาจารยสุลักษณ ศิวรักษในป 2509 ในเวลานั้น 
อาจารยสุลักษณตองการผลิตนิตยสาร สังคมศาสตรปริทัศน ฉบับนิสิตนักศึกษา  ผูคนที่ชุมนุม 
ในยํ่ าคํ่ าวันนั้น  หากมใิชนกัผลติหนังสือ ก็ตองเปนนักเขียนในรั้วมหาวิทยาลัย  ผมมีความรูสึก 
ในเวลาตอมาวา คนเหลานี้เกือบทั้งหมดลวนแลวแตเปน 'ปญหาชน'  แมจะมิไดสรางปญหา 
ทีร่ายแรงแกสังคม แตก็มี 'ปญหา' กบัสังคม  อยางนอยที่สุดมีความไมพอใจสังคมที่ตนอยู  นับ 
ต้ังแตสังคมสวนยอยในมหาวิทยาลัยไปจนถึงสังคมระดับประเทศ

ผมมีคนรูจักใหมในการชุมนุมคร้ังนั้น นอกเหนือจากอาจารยนิธิแลว ยังมีหนุม
ผมเกรยีนสองนายจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  คนหนึง่ชื่อขรรคชัย บุญปาน  อีกคนหนึ่งชื่อสุจิตต 
วงษเทศ  พลวตัของโบราณคดีอาจทํ าใหบุคคลทั้งสองมีทรงผมอัน 'ล้ํ าสมัย'  แมวาเวลานั้นทรงผม 
'ส่ีเตาทอง'  และผลงานของ The Beatles ก ําลงัอยูในกระแสโลกานุวัตร  แตหลงัจากนั้นก็เปนยุค
ของพวก Skinned Heads และ Punks  ซึง่มทีรงผมใกลเคียงกับทรง 'บุนปาน วงษเทศ'  ผม 
มโีอกาสรูจักดีพรอม ไชยวงศเกียรติ และธญัญา ผลอนันต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พิภพ 
ธงไชยจากวิทยาลัยครูบานสมเด็จฯ  และไพฑูรย สินลารัตน จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการ
ชมุนุมคร้ังนั้นดวย

อาจารยนิธิอยูในคณะบรรณกรของนิตยสาร สังคมศาสตรปริทัศน ฉบับนิสิต 
นักศึกษาฉบับแรก  พรอมทั้งเขียนบทความเรื่อง "ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับกิจกรรมนอก 
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หลักสูตรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย"  สังคมศาสตรปริทัศน ไดชือ่วาเปนนิตยสารทางปญญาของ
พวก อ.ย.ม. (Angry Young Men)  ฉบับนสิิตนักศึกษาสามารถสืบทอด 'สันดาน' ของพวก อ.ย.ม. 
ไดอยางงดงาม ยังความปลาบปลื้มแกอาจารยสุลักษณอยางยิ่ง

แมผมจะ 'รูจัก' อาจารยนิธิมาแตป 2509  แตโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความ
เหน็มีนอยนัก  งานเขยีนของอาจารยนิธิที่ผมมีโอกาสไดอานลวนแลวแตเปนงานเขียนหลังป 2519 
เกอืบทั้งสิ้น  อาจารยนธิสิามารถผลิตงานวิชาการไดอยางสมํ่ าเสมอ  โดยทีง่านเหลานั้นลวนมี
ความโดดเดน ขอสํ าคัญก็คือ อาจารยนิธิผลิตงานเหลานั้นดวยใจรัก มีงานวิชาการนอยชิ้นที่ไดรับ
เงนิอดุหนุนการวิจัย  แมวาเงนิอดุหนุนการวิจัยในสาขาวิชาประวัติศาสตรจะมีนอยอยูแลว  แตผม
ไมเคยไดยินวา อาจารยนิธิด้ินรนแสวงหาเงินอุดหนุนการวิจัย  ความขอนี้นับวาแตกตางจาก 
นกัวชิาการในสาขาเศรษฐศาสตร  ซึ่งจํ านวนไมนอยดํ ารงสถานะ 'มอืปนรับจาง'  และไขวควาหา
เงนิวจิยัเพือ่ธ ํารงมาตรฐานการครองชีพของชนชั้นกลางระดับสูง (Upper Middle Class)

แมว าอาจารย นิธิมิใช นักประวัติศาสตร กระแสหลัก  ดวยเหตุที่วิพากษ 
ประวัติศาสตรในสายสกุลดํ ารงราชานุภาพและหลวงวิจิตรวาทการ แตอิทธิพลของอาจารยนิธิที่มี
ต อวงวิชาการประวัติศาสตรมีอยู อยางไมตองสงสัย ดังที่คณะกรรมการพิจารณารางวัล  
The Fukuoka Asian Culture Prize ประกาศเกยีรติคุณวา อาจารยนิธินํ าความมีชีวิตชีวามาสู
ประวัติศาสตรนิพนธไทย บทวิเคราะหประวัติศาสตรไทยของอาจารยนิธิกอปรดวยมิติอัน 
หลากหลาย มิจํ าเพาะแตขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร  หากยงัครอบคลุมมิติทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วฒันธรรม และวรรณคดี  ในวงวชิาการประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย  อาจารยนิธิชวย 
ฉายภาพใหมของเศรษฐกิจไทยยุคกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตน

อาจารยนธิมิิใชนักประวัติศาสตรของประชาชน และไมเคยกลาวอางเชนนั้น มิใช
เพราะเหตวุา อาจารยนิธิมิไดยึดกุมปรัชญาวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร (Historical Materialism)
ในการวิเคราะหประวัติศาสตร  หากแตเปนเพราะอาจารยนิธิยึดมั่นในสัจจะแหงประวัติศาสตร 
เกนิกวาทีจ่ะนํ าประวัติศาสตรไปรับใชคนกลุมใดๆในสังคม  ถึงอาจารยนิธิมิใช 'นกัประวัติศาสตร
ของประชาชน' แตอาจารยนิธิก็เปน Pop Historian  ดวยเหตทุีอ่าจารยนิธิมีงานเขียนปรากฏสู
ประชาชนในวงกวาง อาจารยนิธิกลายเปนนักประวัติศาสตรที่ 'ประชาชน' (ชนชัน้กลาง) ชื่นชม 
ผลงาน  ในแงนี้ อาจารยนิธิมิใช 'Paul Krugman แหงวงวิชาการประวัติศาสตร'  หากแต Paul 
Krugman เปน 'นิธิ เอยีวศรวีงศแหงวงวิชาการเศรษฐศาสตร'  ในเมื่อ Paul Krugman เปน Pop 
Economist ตามหลัง Pop Historian อยางอาจารยนิธิ

ความสัมพันธที่อาจารยนิธิมีกับสํ านักพิมพศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
สุจิตต วงษเทศ นบัเปนปจจัยสํ าคัญประการหนึ่งที่ทํ าใหอาจารยนิธิแปรเปลี่ยนเปน Pop Historian 
หนังสือเร่ืองการเมืองไทยสมัยพระเจากรุงธนบุรี กลายเปนหนังสือขายดี  เมื่อสํ านักพิมพศิลป 
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วฒันธรรมเปนผูจัดพิมพ  ผมยงัจ ําไดดีวา ผูคนในสํ านักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรจํ านวนไมนอย
ซื้อหรือยืมหนังสือเลมนี้ ทั้งๆที่มิใชหนังสืออานงาย  อาจารยนิธิมีผลงานปรากฏในนิตยสาร  
ศิลปวัฒนธรรม คอนขางสมํ่ าเสมอ และทํ าใหนิตยสารดังกลาวกลายเปน 'สนาม' ทีอ่าจารยนิธิ 
ใชส่ือความรูและความเห็นไปสูอาจารย นักศึกษา และประชาชนผูสนใจประวัติศาสตร

ในเวลาตอมา อาจารยนิธิกลายเปนคอลัมนิสตของหนังสือพิมพและนิตยสาร
หลายฉบับ  บางกรณถีงึกบัใชนามปากกาตอบปญหาชีวิตในนิตยสารผูหญิง  ในขณะที่บทความ 
ทีตี่พมิพในนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม จ ํากดัเฉพาะเรื่องประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  บทความ 
ที่ตีพิมพในหนังสือพิมพและนิตยสารอื่นๆครอบคลุมปริมณฑลอันกวางขวางและหลากหลาย  
ทัง้สงัคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง

ดวยเหตุที่อาจารยนิธิเคยเปนผูชวยวิจัยของศาสตราจารยเฮอรเบิรต ฟลลิปส 
(Herbert Phillips) ในการศกึษาประพฤติกรรมของชาวนาไทยในทศวรรษ 2500  แมภายหลังเมื่อ
ข้ึนไปเปนอาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ยังคงใชชีวิตทองไปในชนบทและคลุกคลีกับชาวบาน 
ประกอบกับความสัมพันธสวนบุคคลที่มีกับอาจารยศรีศักร วลัลิโภดม และอาจารย ม.ร.ว.อคิน  
รพีพฒัน  ท ําใหอาจารยนิธิกลายเปน 'นกัมานุษยวทิยา-ประวัติศาสตร'  ผูซึมซับวฒันธรรมและ 
ตรรกวิทยาของชาวบาน  บทความที่อาจารยนิธิเผยแพรในหนาหนังสือพิมพจึงแสดงจุดยืนเคียง
ขางชาวบานและกลุมคนผูดอยโอกาสทางสังคม

อาจารยนิธิเชื่อมั่นชาวบานและชุมชน  ส่ิงที่อาจารยนิธิไมเชื่อมั่น ก็คือ  
รัฐ  อาจารยนิธิมองเห็นความลมเหลวของกลไกแหงรัฐ (Government Failure)   ในวงวิชาการ
เศรษฐศาสตร กลไกการจัดสรรทรัพยากรประกอบดวยกลไกของรัฐกับกลไกราคา ซึ่งอยูข้ัวตรงกัน
ขามกนั  เมือ่อาจารยนิธิไมเชื่อมั่นกลไกแหงรัฐ  อยาไดตีขลุมเปนอันขาดวา อาจารยนิธิเชื่อมั่นกล
ไกราคา  เพราะอาจารยนิธิมองเห็นความลมเหลวของกลไกตลาด (Market Failure) ดุจเดียวกับ
การประณามกลไกแหงรัฐ  ส่ิงที่อาจารยนิธิเรียกรอง ก็คือ การคืนทุกสิ่งทุกอยางใหประชาชนและ
ชมุชน  ดังกรณีการเรียกรองใหรัฐคืนการจัดการศึกษาใหประชาชน

ดวยเหตุที่อาจารยนิธิพยายามเขาใจวัฒนธรรมและระบบตรรกะของชาวบาน 
และในกนบึ้งแหงหัวใจอาจเคารพความมีเหตุมีผลของชาวบาน  บทวิเคราะหเศรษฐกิจหลายตอ
หลายบทยดึโยงขอสมมติดังกลาวนี้  จนนักเศรษฐศาสตรสํ านักทาพระจันทรบางคนถึงกับกลาววา  
หากไมมีชื่อ  “นิธิ เอยีวศรวีงศ" ปะอยูใตชื่อบทความ  คนอานอาจหลงเขาใจวา ผูเขียนเปนสาวก
ของสํ านักเศรษฐศาสตรชิคาโก

แมวาการแปรโฉมเปน Pop Historian จะทํ าใหอาจารยนิธิมีรายไดเพิ่มข้ึน   
แตรายไดมิใชเหตุผลสํ าคัญมากไปกวาความตองการเผยแพรความรู และความคิดเห็นของ 
นกัประวัติศาสตรผูมีชีวิตอันสมถะผูนี้  ในประการสํ าคัญ  หากหวงัรวย ตองไปประกอบกิจกรรมอื่น 
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อันมิใชการเปนคอลัมนิสต ในเมื่อคาเรื่องและคาลิขสิทธิ์ในเมืองไทยโดยทั่วไปยังอยูในระดับ 
คอนขางตํ่ า

การที่นักประวัติศาสตรกระโดดมาเปนคอลมันสิตเพิ่งจะกลายเปน 'จารีต' เพียง
ชัว่เวลาไมถึงสองทศวรรษ  โดยที่นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ชวยจดุปะทุเร่ืองนี้   ในอังกฤษ จารีต 
ดังกลาวนีม้มีากอนสงครามโลกครั้งที่สองแลว เนื่องจากคนอังกฤษตองการเรียนรูและอานหนังสือ 
ประวติัศาสตร จนหนังสือประวัติศาสตรกลายเปนหนังสือขายดี โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือประวัติ
บุคคล

นบัต้ังแตกอนสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา อังกฤษมี Pop Historians อยู 3 
รุน รุนแรกประกอบดวย Hugh Trevor-Roper,  A.J.P. Taylor,  Arnold Toynbee,  E.H. Carr  
และ Herbert Butterfield   รุนทีส่อง ซึง่เกิดระหวางหรือหลังสงครามโลกครั้งที่สองเล็กนอย 
ประกอบดวย  Norman Stone,  John Vincent,  Roy Porter,  Linda Colley,  Ben Pimlott,  
Simon Schama, David Cannadine  และ Jonathan Clark   รุนทีส่าม ซึ่งเพิ่งถีบตัวขึ้นมามีชื่อ
เสยีงนบัต้ังแตทศวรรษ 2530 เปนตนมา  ประกอบดวย Niall Ferguson,  Mark Mazower  และ
Orlando Figes

หนทางแตด้ังเดิมในการถีบตัวขึ้นมาเปน Pop Historians  กคื็อ  การเขียน 
หนังสือประวัติศาสตรที่ขายดี (Bestsellers)  เพราะคนอังกฤษนิยมอานหนังสือประวัติศาสตร   
การเติบใหญของสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนชวยเปดเสนทางใหมไปสู 
Pop Historians  นกัประวัติศาสตรกลายเปนคอลัมนิสต  ดังกรณี A.J.P. Taylor  ซึง่มีรายได
จํ านวนมากจากการเขียนคอลัมนใหแกหนังสือพิมพในเครือขายของ Lord Beaverbrook   
จนเจาตวัไมแนใจวา  ตนเปนนักหนังสือพิมพอาชีพ หรือเปนนักประวัติศาสตร  ในเวลาตอมา 
นกัประวติัศาสตรมีรายไดจากการออกรายการวิทยุและรายการโทรทัศน  ในชั้นแรก A.J.P. Taylor
ถกูวงวชิาการประวัติศาสตรดูถูกวาเปน Journalistic Historian  คร้ันมาถึงทศวรรษ 2530  คํ าวา
Journalistic Historian มไิดมคีวามหมายในทางลบอีกตอไป  ในปจจุบัน Niall Ferguson  เปน
Pop Historian  ระดับ Box Office

ตลอดระยะเวลาที่ผันตัวเองมาเปนคอลมันสิต อาจารยนิธิยังคงผลิตงานวิชาการ
อยางตอเนื่อง  แตกระบวนการนํ าประวัติศาสตรไปสู 'ประชาชน' ในระบบทนุนิยม  มิอาจหลีกเลี่ยง
การท ําประวัติศาสตรใหกลายเปน 'สินคา' ได  ไมวาอาจารยนิธิจะชอบหรือไมก็ตาม เพราะการนํ า 
ประวัติศาสตรไปสู 'ประชาชน' ในระบบทุนนิยมเกี่ยวพันกับกระบวนการผลิตกรรมและ 
พาณิชยกรรม  หากศักยภาพของประวัติศาสตรในฐานะ 'สินคา' มีอยูอยางจํ ากัดจํ าเขี่ย    

กระบวนการนํ าประวัติศาสตรไปสู 'ประชาชน' ยอมมขีอจํ ากัดดวย  กลาวโดยทั่วไป การเผยแพร
ความรูในสงัคมทนุนยิม ไมวาจะเปนความรูในสาขาวิชาใด  มิอาจหลีกเลี่ยงกระบวนการทํ าความรู
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ใหกลายเปน 'สินคา' ได  อาจารยนิธิผันตัวมาเปน Pop Historian ในทามกลางการขยายตัวของ
กระบวนการแปรประวัติศาสตรใหเปน 'สินคา' (Commoditization)  ยิ่งอาจารยนิธิติดอันดับ  
'ยอดนิยม' สูงเพยีงใด  กระบวนการแปรประวัติศาสตรใหเปน 'สินคา' ยอมขยายตัวมากเพียงนั้น

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม  
 2542
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STAR TV

ความสํ าเร็จในการเจาะตลาดโทรทัศนสาธารณรัฐประชาชนจีนกํ าลังใหความหวัง
แกนายรูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) วา  ฐานะการเงินของ STAR TV จะกระเตื้องขึ้น 
ในอนาคตอันใกลนี้  ทั้งนี้ภายหลังจากการจัดตั้งบริษัท Phoenix Satellite Television Co. 
เมือ่ปลายเดือนมีนาคม 2539

STAR TV ยอมาจากคํ าวา Satellite Television Asia Region กอต้ังขึ้นในป 
2533  โดยนายริชารด หลี (Richard Li)  บุตรชายอายุ 23 ปของนายหลีกาฉิง (Li Ka-shing) 
เศรษฐใีหญแหงฮองกงผูมีสัมพันธภาพอันดีกับผูนํ าสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัท Hutch Vision ซึง่เปนเจาของ STAR TV เปนบริษัทลูกของ Hutchison 
Whampoa อันเปนฐานธุรกิจสํ าคัญของนายหลีกาฉิง  ซึง่ประกอบทั้งธุรกิจการคาอสังหาริมทรัพย
และโทรคมนาคม  ความฝนของนายริชารด หลีในชั้นแรกนั้นตองการให STAR TV เปนสถานี 
โทรทัศนดาวเทียมที่ครอบคลุมปริมณฑลทั่วทั้งอาเซีย (Pan-Asian Television) ดาวเทียมที่ใช 
ในการสื่อสารคือ AsiaSat-1 เดิมเปนของ Western Electric ซึ่งยิงขึ้นสูอวกาศในป 2527   
แตไมสามารถเขาสูวงโคจรของโลก ตอมาอาศัยยานอวกาศอเมริกันชวยดึงเขาสูวงโคจร  ภายหลัง 
Hutchison Whanpoa รวมกับ Cable and Wireless  และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนซื้อ 
ดาวเทียมดวงนี้จาก Western Electric

STAR TV เร่ิมออกอากาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2534  โดยมีโทรทัศน 5 ชอง   
เปนรายการภาษาจีน 1 ชอง สวนอีก 4 ชองเปนภาษาอังกฤษ  ในจํ านวนนี้มี BBC World Service 
และ Music Television (MTV) รวมอยูดวย  รายการของ STAR TV สามารถรับไดใน 38 ประเทศ  
ต้ังแตเตอรกีและอิสราเอล ไปจนจรดไตหวัน  ใครที่มีจานดาวเทียมก็สามารถชมรายการของ STAR 
TV  เพราะ STAR TV มใิชธรุกจิโทรทัศนที่เรียกเก็บคาสมาชิก (Subscription Television)  รายได
หลักของ STAR TV มาจากการโฆษณา  ในชั้นแรกหลีกาฉงิตองชวยลูกชายดวยการระดมมิตร
สหายทีป่ระกอบธุรกิจ  ใหชวยโฆษณาทาง STAR TV  ถอืวาเปน Foundation Advertisers  ตอมา 
STAR TV มรีายไดจากการโฆษณามากขึ้น  แตการที่ STAR TV มอิาจเก็บคาสมาชิกได  ทํ าให 
ชองทางในการแสวงหากํ าไรไมสูสดใสนัก
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รูเปรต เมอรด็อกมีความใฝฝนที่จะขยายอาณาจักรธุรกิจโทรทัศนใหมีเครือขาย 
ครอบคลุมทั่วโลก  ในสหรัฐอเมริกา  เมอรด็อกมี Fox Television Network เปนฐาน  ในสหภาพ 
อัฟริกาใต  เมอรด็อกมี Sky TV ซึง่ลงทุนรวมกับ SABC (= South African Broadcasting 
Corporation)  และมี Sky TV ในยุโรป  โดยที่ฐานสํ าคัญก็คือ BSkyB (= British Sky 
Broadcasting Corp)  ในออสเตรเลีย เมอรด็อกมี Seven Network  แตนายเมอรด็อกยังขาด 
เครือขายในอาเซีย

เมอรด็อกมทีางเลือกอยางนอย 2 ทาง  หนทางแรก็โดยการเขาไปรวมทุนใน TVB 
(= Television Broadcast Corp) ของนายฟุงฉิงกวอง (Fung Shing Kwong)  หนทางทีส่องก็โดย
เขาไปถือหุนใน STAR TV

ในเดอืนมิถุนายน 2536  เมอรด็อกพยายามขอซื้อหุน 22% ใน TVB ในราคา 238 
ลานดอลลารอเมริกัน  แตไมสํ าเรจ็  รายงานขาวในหนาหนังสือพิมพบางฉบับกลาววา  ฝาย  
TVB เกรงกลัวทีมเจรจาของนายเมอรด็อก  ซึ่งประกอบดวยนักกฎหมายชาวอเมริกันหลายคน   
แตเหตุผลสํ าคัญก็คือ TVB ไมเห็นประโยชนในการรวมสังฆกรรมกับนายเมอรด็อก จุดแข็งของ 
TVB อยูทีร่ายการโทรทัศนภาษาจีนซึ่งมีตลาดขนาดใหญในอาเซยี  แตจุดแข็งของ TVB กลบักลาย
เปนจุดออนของนายเมอรด็อก  ในขณะที่จุดแข็งของนายเมอรด็อกมิใชส่ิงที่ TVB ตองการ  เพราะ 
TVB Consortium ประกอบดวยแกงทั้งหา อันไดแก TVB International (รายการภาษาจีน)  AUS 
TV (รายการภาษาอังกฤษจากออสเตรเลีย)  CNN (ขาว)  ESPN (รายการกีฬาของ ABC)  และ 
HBO (รายการภาพยนตรของ  Time Warner)  บรรดาพนัธมิตรของ TVB เหลานี้ลวนแลวแตเปน 
คูแขงของนายเมอรด็อกทั้งในและนอกสหรัฐอเมริกา

ดวยเหตุดังนี้  นายเมอรด็อกจึงหันไปเจรจากับ STAR TV  ในเวลานัน้กลุมทุน 
Pearson แหงสหราชอาณาจักร ซึ่งเปนเจาของ Financial Times ก ําลังเจรจาขอซื้อ STAR TV
เงื่อนไขสํ าคัญของ Pearson  ก็คือ หลีกาฉงิตองถือหุนใน STAR TV ตอไปอีก 5 ป  หลีกาฉิง 
มคีวามสัมพันธอยางแนนแฟนกบัผูนํ าคนสํ าคัญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  Pearson ตองการ
หลีกาฉงิเปนสะพานสํ าหรับการเขาไปสรางฐานธุรกิจในประเทศนั้น  แตหลีกาฉงิตองการถอนตัว
ออกจากธุรกิจโทรทัศนดาวเทียม  เพราะเกรงวาจะมีผลกระทบตอธุรกิจของตนในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ในที่สุด Hutch Vision ตกลงขายหุน 64%  ใหแกนายเมอรด็อกเมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2536 ในราคา 525 ลานดอลลารอเมริกัน  Hutch Vision ลงทุนไปกับ STAR TV
ประมาณ 300 ลานดอลลารอเมริกัน  และขาดทุนตลอดชวงสามปแรก  การขายหุนใหนาย 
เมอรด็อกนบัเปนการเรียกเงินทุนคืนอยางคุมคา  เหตุที่ Hutch Vision ขายหุนใหแกนายเมอรด็อก
นั้น  นอกจากจะไดกํ าไรแลว ก็เพราะเห็นวา นายเมอรด็อกมีความมุงมั่นที่จะขยายเครือขาย 
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โทรทัศนดาวเทียมในอาเซยีถึงไมดึงนายเมอรด็อกมาเขารวมกิจการ นายเมอรดอกก็คงตองหาทาง
ปกหลักลงรากในอาเซยีอยูดี หากนายเมอรด็อกไปจับมือกับ TVB   STAR TV ยอมตกที่นั่งลํ าบาก  
การเลือกนายเมอรด็อก  แทนที่จะเลือก Pearson  เพราะ Pearson ไมมีเครือขายโทรทัศน 
ดาวเทียม  ซึ่ง STAR TV ไมไดประโยชน

แตการที่นายเมอรด็อกซื้อหุนราคาแพงเพื่อใหมีอํ านาจควบคุมการจัดการ STAR 
TV เชนนี ้กอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณวา นายเมอรด็อกก ําลังเลนกับไฟ เพราะเปนการลงทุนที่มี
ความเสี่ยงสูง ดุจเดียวกับที่อาณาจักร News Corp ของนายเมอรด็อกเกือบตองลมละลายในป
2533จุดออนสํ าคัญอยูที่รากฐานของ STAR TV ที่เปนสถานีโทรทัศนดาวเทียมที่ใหบริการฟรี 
โดยหารายไดจากการโฆษณา ซึ่งทํ าใหชองทางในการหารายไดของ STAR TV จํ ากัดจํ าเขี่ยมาก  
มหิน ําซํ้ าใบอนุญาตในการจัดตั้ง  STAR TV ยงัมเีงือ่นไขสํ าคัญอีกขอหนึ่งวา STAR TV จะออก 
รายการภาษากวางตุงไมได  ภาษากวางตุงเปนภาษาที่ชาวจีนสวนใหญในฮองกงใช  เงื่อนไขขอนี้
ทํ าให STAR TV มิอาจเจาะตลาดฮองกงไดเทาที่ควร  เพราะมีแตรายการภาษาจีนกลาง  
(แมนดาริน)  จุดออนสํ าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ News Corp ของนายเมอรด็อกไมมีทักษะในการ
ผลิตรายการภาษาจีน  อีกทั้งยังขาดเครือขายความสัมพันธกับผูผลิตรายการโทรทัศนทองถิ่น   
รายการที่ออกอากาศทาง STAR TV สวนใหญเปนรายการภาษาอังกฤษที่ซื้อจากผูผลิตรายสํ าคัญ  
ดังเชน  BBC และ MTV

แม News Corp ของนายเมอรด็อกจะเร่ิมตนซื้อหุนเพียง 64% ใน STAR TV  
 แตหลังจากป 2536 ยังคงซื้อหุนเพิ่มข้ึน  จนกระทั่งในป 2538 News Corp ถอืหุนเต็ม 100%  
โดยใชเงินไปทั้งสิ้น 871 ลานดอลลารอเมริกัน  แต STAR TV ไมประสบความสํ าเร็จทางธุรกิจ   
ซึง่แตกตางจาก BSkyB อยางมาก  ในป 2537/2538 (ส้ินปเดือนมิถุนายน) STAR TV ขาดทุน 25 
ลานดอลลารอเมริกัน  นายเมอรด็อกกลาววา หาก STAR TV ไมหาทางดิ้นรนที่ดีกวานี้อาจตอง
ขาดทนุถงึ 100 ลานดอลลารอเมริกันในป 2538/2539  ขอสํ าคัญก็คือ  รายไดของ STAR TV  
ตกตํ่ าลง

หนทางที่ STAR TV จะอยูรอดได  กแ็ตโดยการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของ STAR 
TV จากสถานีโทรทัศนที่ใหบริการฟรี  มาเปนสถานีโทรทัศนที่เก็บคาสมาชิก (Subscription 
Television)  ในประการสํ าคัญจะตองจับลูกคาชนชั้นกลางใหได

การที่ STAR TV ออกอากาศรายการภาษาอังกฤษเปนสวนใหญทํ าใหการขยาย
ตลาดของ STAR TV มขีีดจํ ากัด  เพราะผูรูภาษาอังกฤษในอาเซยีมีไมมาก  ในขณะที่อาเซียโดย
เฉพาะอาเซยีตะวนัออกเติบใหญทางเศรษฐกิจ  ชนชั้นกลางมีฐานะเศรษฐกิจดีข้ึน  ตลาดชนชั้น
กลางจึงเปนตลาดสํ าคัญของ STAR TV  ดวยเหตุดังนี้ นายเมอรด็อกจึงมุงจับตลาดในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและอินเดีย  และตระหนักดีวา STAR TV จะตองมีรายการภาษาทองถิ่นจึงจะ
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สามารถลงรากปกหลักในอาเซียได นายเมอรด็อกลงทุนซื้อสถานีโทรทัศนในอินเดียชื่อ Zee TV ซึ่ง
ออกอากาศรายการภาษาฮนิดี

แตการเจาะตลาดจีนแผนดินใหญกลับมีปญหา  เพราะนายเมอรด็อกแสดงความ
เหน็ในป 2536 วา  โทรทัศนดาวเทียมเปนภัยคุกคามตอระบอบเผด็จการ  ซึ่งทํ าใหผูนํ าจีนไมพอใจ
อยางยิ่ง จนถึงกับกวาดลางผูครอบครองจานดาวเทียม เพื่อมิใหชมรายการโทรทัศนระหวาง
ประเทศ แตความตองการชมรายการโทรทัศนผานดาวเทียมมีมากเกินกวาที่รัฐบาลจีนจะสกัดได  
จงึมผูีลักลอบน ําจานดาวเทียมเขาไปขาย  มิหนํ าซํ้ ามีรายงานขาววา  กองทัพปลดแอกเปนผูผลิต
จานดาวเทียมเสียเอง

นายเมอรด็อกเรียนรูบทเรียนจากความปากโปงของตน และพยายามเอาใจผูนํ า
จนีทกุวถิทีาง  เร่ิมตนดวยการขายหนังสือพิมพ South China Morning Post  ซึง่ชอบวิพากษผูนํ า
จนี  และตอมาตัดหางปลอยวัด BBC ออกจาก STAR TV ในเดอืนมีนาคม 2537  ดวยเหตุที่ BBC 
รายงานขาวการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในสาธารณรัฐประชาชนจีน  แลวในที่สุดนายเมอรด็อกก็พบ
หนทางเดินสูประเทศนั้น

The Asian Wall Street Journal  รายงานขาวในเดือนมกราคม 2539 วา STAR 
TV อาจประกอบธุรกิจรวมทุนกับ China Central Television (CCTV) แหงสาธารณรัฐประชาชน
จนี  แตแลวการจัดตั้ง Phoenix Satellite Television Co. เมือ่ปลายเดือนมีนาคม 2539 กลับไมมี 
CCTV เปนผูถือหุน  โดยที่ STAR TV ถอืหุน 45% Today’s Asia Ltd. ของนายหลิวชางเล (Liu 
Chang Le) แหงสิงคโปรถือหุน 45% และ China Wise International Ltd. ถอืหุน 10%  โดยที่
บริษัทหลังนี้เปนตัวแทนของสถานีโทรทัศนระดับชาติและระดับทองถิ่นของสาธารณรัฐประชาชน
จนีในฮองกง

สถานีโทรทัศนของ STAR TV ในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ชื่อ Chinese Channel 
โอนไปเปนของ Phoenix  การเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็คือ  Phoenix Chinese Channel จะออก
รายการภาษาจีนที่ผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น  ภายในป 2539 Phoenix จะมีชอง 
Star Sports ซึง่ STAR TV รวมกันผลิตรายการกับ Liberty Media/Telecommunications 
International (TCI)  และตามมาดวยชองรายการดนตรีและชองรายการภาพยนตร (Star Plus)

STAR TV มไิดมีอํ านาจการควบคุมจัดการ Phoenix โดยเด็ดขาด  เพราะมิไดถือ
หุนเกนิ 50%  อีกทั้งยังตองยอมใหนายหลิวชางเลเปนประธานบริษัท  หลิวชางเลเปนชาวเซี่ยงไฮที่
อพยพไปอยูสิงคโปร  และมีความสัมพันธอันดีกับผูนํ าจีน  ตอแตนี้ไป Phoenix สามารถขายราย
การโทรทัศนแกผูประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีในสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งยังโฆษณาใน 
รายการโทรทัศนของตนได  แตเดิม STAR TV ไมสามารถหารายไดจากการโฆษณาในสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีนได  เพราะรายการของ STAR TV มไิดถกูจัดอันดับอยางเปนทางการ (Official 
Ratings)  การจัดตั้ง Phoenix เปนวถิทีางในการทํ าใหรายการของ STAR TV  ‘ถกูกฎหมาย’ ในสา
ธารณรัฐประชาชนจีน

อนาคตของ STAR TV ข้ึนอยูกบัการสรางเครือขายความสัมพันธกับผูประกอบ
ธรุกจิเคเบิลทีวีทองถิ่น   หรือมฉิะนัน้ก็ตองลงทุนจัดระบบขึ้นเอง  หาก STAR TV ไมสามารถ
เปลีย่นโฉมจากสถานีโทรทัศนที่ใหบริการฟรีมาเปนการหารายไดจากสมาชิกแลวไซร  อนาคตทาง
ธุรกิจของ STAR TV ยอมยากที่จะสดใสได

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ Financial Day  ฉบับวนัพุธที่ 10 เมษายน 2539
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O.J. Simpson
กับการดํ าเนินคดีในสังคมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย

ผมเฝาดูการดํ าเนินคดี O.J. Simpson ทางโทรทศันดวยความเบื่อหนาย นาย 
ซิมปสันถูกกลาวหาวาฆาตกรรมภรรยาและเพื่อนชายของภรรยา เมื่ออัยการนครลอสแองเจลีส 
ออกหมายจับนายซิมปสันใเดือนมิถุนายน 2537 นายซิมปสันขับรถหนีหมายจับบนทางหลวง  
ภาพตํ ารวจขับรถไลจับนายซิมปสันบนทางหลวงปรากฏบนจอโทรทัศนชนิดทันทีทันควัน โดยที่
ประชาชนในประเทศอื่นๆก็ไดชมภาพเหลานี้ในเวลาไลเลี่ยกัน ทั้งนี้ดวยการถายทอดของสถานี 
โทรทัศน CNN ยิ่งเมื่อมีการดํ าเนินคดีนายซิมปสันดวยแลว ทั่วโลกตางไดรับชมการดํ าเนินคดี 
จากการถายทองโทรทัศนพรอมๆกับชาวอเมริกัน

 ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศไดชวยยนยอโลกทั้งในดานกาละและ
เทศะ (Time and Space)  จนบดันีโ้ลกมิไดมีขนาดใหญไปกวาหมูบาน  ดังที่มารแชล แมกลูฮัน 
(Marshall McLuhan) ขนานนามเมื่อเกือบสามทศวรรษที่แลววา ‘หมูบานโลก’ (Global Village)

เมือ่ผมปวยในเดือนพฤษภาคม 2538  และนอนพักอยูกับบาน  ในบางชวงเวลา 
 ผมพกัผอนดวยการชมรายการทางสถานีโทรทัศน CNN  แตการณปรากฏวา  สถานโีทรทัศน 
ดังกลาวถายทอดสดการดํ าเนินคดีนายซิมปสัน   ชนิดที่ไดเห็นกลเม็ดเด็ดพรายของทั้งฝายอัยการ
และฝายทนายจ ําเลย  แมเมื่อการไตสวนพยานในแตละครั้งเสร็จส้ินลง  ก็ยังมีรายงานขาวเกือบทุก 
1-2 ชัว่โมง  รวมตลอดจนการอภิปรายของผูทรงคุณวุฒิ  CNN ท ําใหโลกจมอยูในขาวการดํ าเนิน
คดีนายซมิปสิน  จนกอใหเกิดกระบวนการสากลานุวัตรของคดีนายซิมปสัน

การรายงานการดํ าเนินคดีนายซิมปสันนับเปนอุทาหรณอันดียิ่งที่แสดงถึงความ 
ไมเทาเทยีมกนัของกระแสสารสนเทศระหวางประเทศ ดวยเหตุที่ส่ือมวลชนระหวางประเทศ ไมวา
จะเปนโทรทศัน วิทยุ หนังสือพิมพ และสํ านักขาว ลวนแลวแตอยูในกํ ามือของบริษัทยักษใหญ 
ในประเทศมหาอํ านาจ สารสนเทศที่สงผานสื่อมวลชนระหวางประเทศเหลานี้จึงเปนสารสนเทศ
เกีย่วกบัประเทศมหาอ ํานาจ  โดยที่สารสนเทศเกี่ยวกับโลกที่สามมีเพียงสวนนอย  สภาพความ 
ไรสมมาตรของกระแสสารสนเทศระหวางประเทศนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญประการหนึ่งในการ 
จัดระเบียบใหมทางดานสารสนเทศและคมนาคมโลก (New World Information and 
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Communication Order = NWICO)  ซึง่ UNESCO เปนตัวตั้งตัวตีระหวางป 2519-2527  แตแลว
ก็ไมประสบผลสํ าเร็จ

การที่ประชาชนในโลกที่สามตองนั่งดูขาวการดํ าเนินคดีนายซิมปสัน มิใช 
เปนเพราะเหตวุามีความไมเทาเทียมกันของกระแสสารสนเทศระหวางประเทศเทานั้น หากยังตอง
หาคํ าอธิบายอีกดวยวา เหตุใดการดํ าเนินคดีนายซมิปสันจึงกลายเปนขาวสํ าคัญในสหรัฐอเมริกา 
เพราะขาวที่ไม ‘สํ าคัญ’ ในโลกทีห่นึง่ยอมยากที่จะเผยแพรไปสูโลกที่สามได

พัฒนาการของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมกํ าลังทํ าใหขาวกลายเปนสินคา ความ
สํ าคญัของขาวมิไดถูกกํ าหนดโดยเนื้อหาสาระ หรือผลกระทบที่มีตอสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
ทัง้ภายในประเทศและระหวางประเทศ หากแตถูกกํ าหนดโดยกลไกตลาด ขาวที่ประชาชนตองการ
กลายเปนขาว ‘สํ าคัญ’ เพราะเมือ่มปีระชาชนชมเปนจํ านวนมาก ก็ยอมหารายไดจากการโฆษณา
ไดมาก  พลงัตลาดที่กํ าหนดการเลือกสรรขาวในโลกที่หนึ่งจะเปนตัวกํ าหนดขาวที่เผยแพรไปสูโลก
ทีส่าม เมือ่ประชาชนชาวอเมริกันตองการชมการดํ าเนินคดีนายซมิปสัน ประชาชนในโลกที่สามก็มี
โอกาสดูดวย  ไมวาจะตองการหรือไมก็ตาม

การดํ  า เนิ นคดี ในศาลกํ  าลั งอยู  ในกระบวนการถู กทํ  าให  เป  นสินค  า  
(Commodification) การถายทอดการดํ าเนินคดีในศาลมิไดแตกตางจากรายการโทรทัศนอ่ืนๆที่ให
ความรูและ/หรือความบันเทิง  และแททีจ่ริงแลว การดํ าเนินคดีในศาลมิไดมีสถานะแตกตางจาก 
‘ละครชีวิต’ (Media Circus)  และการชมรายการถายทอดการดํ าเนินคดีในศาลมิไดมีสถานะ 
แตกตางจากการชมละคร แตจะเปนละคร ‘นํ ้าเนา’ หรือไม  ข้ึนอยูกับการตีความของแตละคน

แตการดํ าเนินคดีแตละคดีมิไดมีฐานะเสมอเหมือนกัน  บางคดีไมมี ‘ราคา’ ใน
ตลาด  แตบางคดีตลาดมีความตองการมาก  คดีที่ตลาดตองการ  ไดแก  คดีที่โจทกหรือจํ าเลยเปน
บุคคลผูมชีือ่เสยีง  โจทกหรือจํ าเลยมีฐานะเสมือนหนึ่งตัวละคร  ชื่อเสียงเปนปจจัยที่กํ าหนดวา  
‘ผูเลน’ เปนดาราหรือไม หรือเปนดาราระดับใด  การด ําเนินคดีที่ปราศจากดารายอมไมมีผูตองการ
ชม  และสถานโีทรทัศนไมนิยมถายทอดการดํ าเนินคดีประเภทนี้  เพราะหารายไดจากการโฆษณา
มไิด  เฉพาะคดีที่มีดาราเทานั้นที่สถานีโทรทัศนเลือกถายทอด

ในป 2534 มีการถายทอดการดํ าเนินคดีขมขืน ซึ่งเปนที่สนใจของ ‘ตลาด’ มาก  
เพราะเหตุที่จํ าเลยคนหนึ่ง คือ นายวลิเลียม เคนเนดี สมิธ (William Kennedy Smith) เปนหลาน
ของวุฒิสมาชิกเอ็ดเวิรด เคนเนดี  นบัเปนคดทีีม่ดีาราสํ าคัญ  ในทํ านองเดียวกัน  ดวยเหตุที่นาย
ซิมปสันเปนดารานักกีฬาผูมีชื่อเสียง การดํ าเนินคดีนายซิมปสันจึงเปนที่สนใจของประชาชน 
ชาวอเมริกันโดยทั่วไป
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การมีดารามิใชเหตุผลเพียงประการเดียวที่ทํ าใหคดีมีตลาด ละครจะติดตลาดได 
มเิพยีงเปนเพราะมดีาราชั้นนํ าเทานั้น  หากยังตองมีเนื้อเร่ืองและการดํ าเนินเรื่องที่ดีอีกดวย  ฉันใด
กฉั็นนัน้ คดทีีติ่ดตลาดมิไดมีเฉพาะแตคดีที่มีดาราชั้นนํ าเทานั้น คดีที่มีเนื้อเร่ืองนาสนใจก็สามารถ 
ติดตลาดไดโดยงาย  คดีแพงระหวางสามีภรรยาตระกูลบ็อบบิตต (Bobbitt)  ในเดือนมกราคม 
2537 นบัวาเขาขายดังกลาวนี้  เนื่องจากมีเนื้อเร่ืองอันนาสนใจชวนแกการติดตามยิ่ง  ดวยเหตุที่
เปนคดภีรรยาตัดจูสามีนั่นเอง  ประชาชนชาวอเมริกันเกือบทุกผูทุกนามก็วาได  ติดตามชมการ
ถายทอดการดํ าเนินคดีนี้ ในชวงเวลาเดียวกับที่มีการพิจารณาพิพากษาคดีบ็อบบิตตนั่นเอง 
ประธานาธบิดีคลินตันกํ าลังเจรจากับรัฐบาลยูเครนเพื่อลดทอนอาวุธนิวเคลียร  การณกลับปรากฏ
วา  ประชาชนชาวอเมริกันสนใจขาวการตัดจูมากกวาขาวสันติภาพของโลก

การถายทอดการดํ าเนินคดีในศาลมีจุดมุงหมายพื้นฐานอยางนอย 2 ประการ   
ในดานหนึง่  ถอืเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่จะไดดูหรือฟงการพิจารณาคดีในศาล  เพื่อใหการ
ดํ าเนินคดีเปนไปอยางโปรงใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม ในอีกดานหนึ่งถือเปนกระบวนการใหการ
ศึกษาแกประชาชน  ประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนจะไดเรียนรูวา  กระบวนการพิจารณาคดี
ในศาลเปนอยางไรบาง

ในปจจุบัน  ศาลระดับมลรัฐ (State Courts) ยนิยอมใหถายทอดการดํ าเนินคดี 
ในศาลถงึ 47 มลรัฐในจํ านวนทั้งสิ้น 50 มลรัฐ  ในจ ํานวนนี ้ 38 มลรัฐยินยอมใหถายทอดทั้งคดี
แพงและคดีอาญา  อีก 9 มลรัฐจํ ากัดเฉพาะคดีแพง

สํ าหรับศาลระดับสหพันธรัฐ (Federal Courts) มกีารทดลองถายทอดการดํ าเนิน 
คดแีพงในเมืองสํ าคัญ 6 เมือง เปนเวลา 3 ป  ในเดอืนกันยายน 2537 คณะกรรมการตุลาการ 
แหงสหรัฐอเมริกา (Judical Conference of the U.S.) มมีติใหยุติการถายทอด  อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมการตุลาการมิไดแทรกแซงการถายทอดการดํ าเนินคดีในระดับมลรัฐ เร่ืองนี้กํ าลังเปน
ววิาทะสํ าคัญในสหรัฐอเมริกา

กระบวนการทํ าใหการพิจารณาคดีในศาลเปนสินคาเปนกระบวนการที่มิอาจ 
หยุดยั้งได แรงกดดันใหศาลเปดประตูรับกลองโทรทัศนมีมากเกินกวาที่ศาลจะตานทานได  
ในนามของสิทธิและเสรีภาพ ศาลมิอาจปดประตูพิจารณาคดีอีกตอไป ขบวนการเรียกรองสิทธิและ
เสรีภาพจะกดดันใหการพิจารณาคดีในศาลเปนกระบวนการเปด ในอีกดานหนึ่ง พลังเศรษฐกิจ 
ทุนนิยมจะแปรการพิจารณาคดีในศาลใหกลายเปนสินคา กลุมธุรกิจส่ือมวลชนตองการรายงาน
ขาวการพิจารณาคดีในศาลในคดีสํ าคัญๆโดยเสรี เพราะเปนรายการบันเทิงที่เสียตนทุนการผลิต
ต่ํ า เนื่องจากไมตองจายคาตัวดารา ขณะเดียวกัน ประชาชนก็สนใจติดตามการพิจารณาคดี
สํ าคัญๆดวย ซึ่งเกื้อกูลตอการหารายไดจาการโฆษณา พลังเศรษฐกิจทุนนิยมจึงกอใหเกิดผล
ทวคูีณในการผลักดันใหการพิจารณาคดีในศาลกลายเปนสินคา
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แมวากระบวนการทํ าใหการพิจารณาคดีในศาลเปนสินคาเพิ่งปรากฏโฉมในสหรัฐ
อเมริกา แตในไมชา กระบวนการนี้ก็จะแพรระบาดไปสูยุโรปตะวันตก หรือประเทศอื่นใดที่ 
วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยสุกงอม เพราะระบอบประชาธิปไตยเสรีทํ าใหศาลตองเปด
ประตูรับกลองโทรทัศนและกองทัพสื่อมวลชน ในขณะที่ระบบทุนนิยมกอใหเกิดกระบวนการแปร
สรรพสิง่เปนสินคา  โดยที่การพิจารณาคดีในศาลมิไดเปนขอยกเวน

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัศกุรที่ 8 กันยายน 2538
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มองมุมกู

อวสานของรายการ “มองตางมุม” ทางสถานีโทรทัศนชอง 11 เปนเรื่องที่ 
คาดการณไดอยูแลวในทันทีที่นายบรรหาร ศิลปอาชาจัดตั้งรัฐบาล หากฐานการเมืองของนาย
บรรหารเขมแข็งมั่นคงมากกวานี้  รายการ “มองตางมุม” กค็งถกูปดในสัปดาหที่มีการจัดตั้งรัฐบาล
นั้นเอง แตเปนเพราะนายบรรหารมีฐานะงอนแงนในเชิงอํ านาจและในเชิงจริยธรรม การปด 
รายการ “มองตางมุม” จงึยดืเยือ้มากวา 6 เดือน  ตอเมื่อเห็นชองทางที่จะดันทุรังธํ ารงฐานะรัฐบาล
ตอไป  อวสานของรายการ “มองตางมุม” จงึมาถงึอยางมิอาจเปนอื่นได

รายการ “มองตางมุม” เมือ่วนัที ่25 มิถุนายน 2538  นับเปนจุดเริ่มตนแหงจุดจบ
ของรายการนี ้  เพราะเปนรายการที่ประชาชนไดพบปะหัวหนาพรรคการเมืองตางๆกอนการเลือก
ต้ัง  การประชนัวิสัยทัศนระหวางนายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคประชาธิปตย  กับนายบรรหาร 
ศิลปอาชา หวัหนาพรรคชาติไทย เปนประเด็นที่ประชาชนสนใจอยางยิ่ง เพราะทั้งสองคนเปนคูแขง
ทีจ่ะด ํารงต ําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไป  ผูชมจํ านวนหานอยไมมีความเห็นวา  หัวหนาพรรค
ชาติไทยเปนฝายพายแพในการปะทะคารมทางรายการโทรทัศนคร้ังนั้น ฐานะของนายบรรหาร 
ตกตํ ่าอยางยิง่เมื่อมิอาจตอบคํ าถามไดวา หากมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล ใครจะดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี
ทีสํ่ าคัญ  ในขณะที่หัวหนาพรรคประชาธิปตยเลือกเอยอางชื่อนายศุภชัย พานิชภักดิ์  นายธารินทร 
นมิมานเหมนิท  นายสุรินทร พิศสุวรรณ  เปนอาทิ

ความเพลี่ยงพลํ้ าในการออกรายการ “มองตางมุม” ยังความโกรธแคนแกนาย
บรรหารโดยมพิกัตองสงสัย  เพราะหลังจากรายการดังกลาวออกอากาศไปแลว  นายบรรหารไดให
สัมภาษณส่ือมวลชนบริภาษรายการนี้  นายเจิมศักดิ์ ปนทอง พิธีกรของรายการถูกกลาวหาวา 
ขาดความเปนกลาง และอาจมีเจตนาขุดหลุมพรางเพื่อทํ าลายคะแนนนิยมของพรรคชาติไทย   
แตในโลกมนุษยนั้นจะหาความเปนกลางไดในแหงหนใด พิธีกรที่เปนกลางในสายตาของรัฐบาล 
ก็คือพิธีกรที่เขาขางรัฐบาล ความผิดของนายเจิมศักดิ์อยูที่การรุกถามวา ใครจะเขารวมรัฐบาล
บรรหาร แตเมื่อนายชวนเปดเผยชื่อผูเขารวมรัฐบาล นายเจิมศักดิ์มิไดถามตอไปวา นายสุเทพ 
เทอืกสบุรรณ  และนายนิพนธ พรอมพันธุ ผูสรางกรณี สปก.4-01 อันอื้อฉาวจะรวมรัฐบาลชวน
ดวยหรือไม
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ดวยเหตุนี้เอง รายการ “มองตางมุม” จึงถูกถือเปนปรปกษของรัฐบาลบรรหารตั้ง
แตตน ทั้งรัฐบาลก็ติดตามรายการโทรทัศนและรายการวิทยุทุกรายการที่นายเจิมศักดิ์มีสวนรวม 
รายการ  “มองตางมุม” ถกูกลาวหาวามุงโจมตีรัฐบาลบรรหารมากเกินไป  การโจมตีเปนไปอยาง
เผด็รอนและบางครัง้ใชถอยคํ าอันหยาบคาย  ขอที่นาสังเกตก็คือ  รายการนี้ผานรอนผานหนาวมา
แลว 5 รัฐบาล  เกือบทุกรัฐบาลก็วาไดไมพอใจรายการนี้ ไมมากก็นอย แตรัฐบาลอื่นๆมีขันติธรรม
มากพอที่จะทนรับฟงเสียงวิพากษวิจารณ เมื่อเปนรัฐบาล ก็ตองทนรับฟงเสียงสะทอนจาก 
ประชาชน  จึงจะชอบดวยระบอบประชาธิปไตย  แมรายการ “มองตางมุม” จะถอืกํ าเนิดในยุค 
รัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุ  แตผูเขารวมรายการจํ านวนไมนอยแสดงความเห็นวิพากษวิจารณ
นายอานันท ปนยารชุนและคณะ รสช.  เมื่อนายบุญชนะ อัตถากร ประธานคณะที่ปรึกษา รสช. 
ออกรายการนี้ นายบุญชนะแสดงความไมเห็นดวยกับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มทดแทนภาษี 
การคา ในยคุรัฐบาลชวน ผูเขารวมรายการจํ านวนมากวิพากษรัฐบาลชวน แมนายชวนจะไมพอใจ 
จนถึงกับพูดจากระแหนะกระแหนนายเจิมศักดิ์ในที่สาธารณะบางโอกาส  แตรายการนี้ก็อยูรอด 
มาไดดวยขันติธรรมของผูปกครอง

ขอทีน่าสมเพชก็คือ รายการ “มองตางมุม” ถอืก ําเนิดในยุคเผด็จการ  แตมาพบ 
จุดจบในรัฐบาลนักเลือกตั้ง สํ าหรับผูที่ศึกษาประวัติศาสตรการเมืองและติดตามการเมืองไทย 
มาโดยตลอดยอมไมรูสึกประหลาดใจ เพราะพรรคชาติไทยมีความสัมพันธกับระบอบเผด็จการ
เกือบตลอดเวลา มิพักตองกลาวถึงผูนํ าบางคนของพรรคชาดิไทยที่มีสวนรวมในเหตุการณการ 
เขนฆานกัศกึษาและประชาชนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 และมิพักตองกลาวถึงการที่พรรคชาติไทย
ยอมเปนฐานรองรับความชอบธรรมของรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร

แมรัฐบาลบรรหารจะมีอํ านาจในการปดรายการ “มองตางมุม” และมีอํ านาจใน
การแตงตัง้ใหนายสมเกียรติ ออนวิมลเปนที่ปรึกษาสถานีโทรทัศนชอง 11 ของกรมประชาสัมพันธ 
กต็าม  แตการขายเวลาของสถานีโทรทัศนดังกลาวแกบริษัทเอเชียวชิัน่ส จํ ากัด ของนายสมเกียรติ  
กอใหเกดิขอกังขาไดวาเปนการประพฤติมิชอบหรือไม  ในเมื่อบริษัทเอเชียวิชั่นสเปนบริษัทเอกชน
เพียงรายเดียวที่สามารถซื้อเวลาของสถานีโทรทัศนชอง 11 ได  ไมมีการประมูลเพื่อใหเอกชน 
รายอืน่ๆยืน่ขอเสนอเขามาแขงขัน  มีแตการใหเวลาโดยเสนหาแกธุรกิจของนายสมเกียรติ

นายสมเกียรติสมควรที่จะไดรับความเสนหาจากรัฐบาลบรรหารมาชานานแลว  
เพราะนายสมเกียรติเลือกสนับสนุนรัฐบาลสุจินดา และตอตานขบวนการพฤษภาคม 2535  
หากรฐับาลสุจินดาธํ ารงอํ านาจตอมาได รายการ “มองตางมุม” กต็องสิ้นชีวิตแตบัดนั้น  และนาย
สมเกยีรตกิค็งสามารถขยายธุรกิจส่ือสารมวลชนตอมาได  เมื่อพรรคชาติไทยยึดกุมอํ านาจรัฐ  และ
กลุมเทดิไทยดึกุมสถานีโทรทัศนชอง 11 ก็ถึงวาระที่นายสมเกียรติตองไดรับการตอบแทน
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ในฐานะทีป่รึกษาสถานีโทรทัศนชอง 11  นายสมเกียรติพูดแทนรัฐบาลบรรหารวา 
ชอง 11 มิอาจคบกับนายเจิมศักดิ์ได เพราะนายเจิมศักดิ์วิพากษวิจารณรัฐบาลบรรหารทุกวัน  
รายการ “มองตางมุม” จงึตองลาจากชอง 11 (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวนัที่ 5 กุมภาพันธ 2539)   
แตนายสมเกียรติในฐานะเบี้ยหมากรุกของนายปยะณัฐ วัชราภรณ รัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายก 
รัฐมนตรี  ผูกํ ากับดูแลชอง 11 และนายปยะณฐั ในฐานะเบี้ยหมากรุกของนายบรรหาร ต้ืนเขิน 
เกนิไปที่ปดรายการ “มองตางมุม” ดวยการใชอํ านาจเปนธรรม เพราะพลันที่เร่ืองนี้ปรากฏเปนขาว 
เสียงคัดคานและประทวงก็ปรากฏโดยทั่วไป รวมทั้งจากรัฐมนตรีรวมรัฐบาลดวย แทที่จริงแลว 
มียทุธวธิแีบบทุนนิยมที่จะขับดันรายการ “มองตางมุม” ออกไปจากชอง 11 โดยที่เสียงคัดคาน 
อาจมนีอยกวานี้  ดวยการขึ้นคาเชาอยางฮวบฮาบ  และเรยีกเก็บคาเชาลวงหนา 1 ป  เพียงเทานี้
รายการ “มองตางมุม” กส้ิ็นลมปราณ

ดวยเหตุที่นายสมเกียรติเปนที่เสนหาของรัฐบาลนายบรรหาร บริษัทเอเชียวิชั่นส 
จ ํากดั  จงึจายคาเชาเพียง 60 ลานบาทสํ าหรับเวลาประมาณ 20% ของเวลาออกอากาศทั้งหมด
ของสถานีโทรทัศนชอง 11 (คูแขง ฉบับวนัที ่2 กมุภาพันธ 2539)  สาธารณชนไมมีโอกาสทราบวา  
สัญญาการเชามีรายละเอียดอะไรบาง  และมีการลงนามในสัญญาแลวหรือไม  สถานีโทรทัศน 
ชอง 11 ไดผลประโยชนอะไรบางนอกเหนือจากคาเชา 60 ลานบาท  และนอกเหนือจากการ 
แปรสภาพเปนฐานธุรกิจของบริษัทเอเชียวิชั่นส ความไมโปรงใสในกระบวนการให ‘สัมปทาน’  
การใชเวลาออกอากาศของสถานีโทรทัศนชอง 11 เปนภาพที่ปรากฏโดยทั่วไป

เมื่อนายปยะณัฐตกลงใหนายสมเกียรติเขาไปเปนผูประกอบการสถานีโทรทัศน
ชอง 11 นัน้  ในชั้นแรกพยายามผลักดันใหชอง 11 สามารถหารายไดจากการโฆษณา  ซึ่งขัดตอ
หลกัการของการจัดตั้งสถานีโทรทัศนชอง 11 แตแรกเริ่ม  เมื่อเสียงคัดคานดังขรม  ประกอบกับ
นายกรัฐมนตรีเห็นชองทางใหมในการแสวงหารายได การดิ้นรนเพื่อหารายไดจากการโฆษณา 
กย็ุติลง  ยุทธวธิใีหมกคื็อ  การผันงบโฆษณาของรัฐวิสาหกิจทั้งปวงไปโอบอุมบริษัทเอเชียวิชั่นส  
เร่ิมตนดวยเงินอุดหนุน 10 ลานบาทจากสํ านักงานสลากกินแบงรัฐบาล  และตามมาดวยเงิน
โฆษณาจากรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ

การผนังบโฆษณาจากภาครัฐวิสาหกิจเพื่อโอบอุมบริษัทเอเชียวชิัน่ส  ในการผลิต
รายการปอนสถานีโทรทัศนชอง 11  มขีอพงึพิจารณาหลายประการ  หากนโยบายดังกลาวนี้ยังผล
ใหภาครฐัวสิาหกจิตองเพิ่มงบประชาสัมพันธมากไปกวากรณีปกติ สาธารณชนจะเปนฝายสูญเสีย
ประโยชน  เพราะกํ าไรนํ าสงรัฐจากภาครัฐวิสาหกิจจะมีนอยกวาปกติ  แมในกรณีที่งบประชา
สัมพนัธมไิดเพิม่ไปจากแนวโนมตามปกติ  รัฐวิสาหกิจที่ตองจายคาโฆษณาตามนโยบายนี้ก็จะเปน
ฝายเสยีผลประโยชน  เพราะมิไดรับประโยชนจากการโฆษณาอยางเต็มที่
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นายสมเกียรติเปดเผยตอส่ือมวลชนวา  บริษัทเอเชียวชิัน่สประมาณวาจะมีรายได
ในปแรกประมาณ 100 ลานบาท  โดยที่รายไดสวนหนึ่งมาจากการขายซอฟทแวร  ดังเชนเทปวีดีโอ
และ CD-ROM  แตถึงจะอมพระมาพูด  กไ็มนาเชื่อวา  เพียงการขายซอฟทแวรจะใหรายไดมาก
มายถึง 100 ลานบาท  ขอที่นายสมเกียรติมิไดเปดเผยก็คือ  จะมีการผันงบโฆษณาจากภาค 
รัฐวสิาหกิจมาใหบริษัทเอเชียวชิัน่ส  หากงบโฆษณาที่ผันมาใหมีจํ านวน 100 ลานบาท  ในขณะที่
บริษัทเอเชียวชิัน่สจายคาเชาแกสถานีโทรทัศนชอง 11 เพียง 60 ลานบาท  นั่นก็หมายความวา   
รัฐบาลใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงแกบริษัทเอเชียวชิัน่สถึง 40 ลานบาท

หากการผันงบโฆษณาจากภาครัฐวิสาหกิจเปนไปอยางเปนกระบวนการดังที่
กลาวขางตนนี้ ประชาชนก็มีสิทธิที่จะตั้งคํ าถามวา เหตุใดจึงตองเปนบริษัทเอเชียวิชั่นสที่ได
ประโยชนจากรัฐบาล  เหตุใดจึงตองจายเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงแกบริษัทเอเชียวิชั่นส  เหตุใด 
จึงไมมีการประมูลการใหสัมปทานการใชเวลาของสถานีโทรทัศนชอง 11  และหากเห็นสมควร 
ในการจายเงินอุดหนุนเพื่อผลิตรายการโทรทัศน ทํ าไมจึงไมจัดสรรเงินอุดหนุนจากงบประมาณ
แผนดิน เพราะการผันงบโฆษณาจากภาครัฐวิสาหกิจกระทบกระเทือนตอการประกอบการของ 
รัฐวสิาหกิจที่ถูกบังคับใหสนองนโยบาย

ในเมื่อบริษัทเอเชียวิชั่นสตองพึ่งพิงรัฐบาลมากมายถึงปานนี้ มิจํ าเพาะแตการ 
มโีอกาสเชาเวลาของสถานีโทรทัศนชอง 11  ชนิดที่ไมมีเอกชนรายใดมีโอกาสเชนนี้  มิหนํ าซํ้ า 
ยงัเสยีคาเชาในอตัราตํ่ าอีกดวย ทั้งยังไดรับการเกื้อหนุนดานรายไดจากนโยบายการผันงบโฆษณา
จากภาครฐัวสิาหกจิอยางสํ าคัญ  ก็เปนเรื่องที่แนชัดวา  สถานีโทรทัศนชอง 11  จะไมมีรายการ
วิพากษวิจารณรัฐบาล หรือหากมีรายการลักษณะนี้ ก็ตองมีการกลั่นกรองมิใหผูที่มีความเห็น 
ขัดแยงกบันโยบายรัฐบาลอยางรุนแรงมีโอกาสออกรายการ  ความเปนกลางในการเสนอขาวสาร
จะคอยๆมลายหายไป

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2539
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Third Programme

มรณกรรมของรายการ Classical Digital FM ทางสถานีวิทยุ FM 95.0 ของ 
องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) ต้ังแตปลายเดือนกุมภาพันธ 2540 เปนตนมา 
กอใหเกดิเสยีงวิพากษวิจารณจากปญญาชนและนักฟงเพลงคลาสสิกเปนอันมาก

ผมติดตามปรากฏการณทางสังคมดังกลาวนี้ดวยความสนใจยิ่ง เดิมผมเปนแฟน
สถานีวิทยุ FM 95 อยางเหนียวแนน  เพราะมเีพลงคลาสสิกฟงตลอดทั้งวัน  ถึงจะมีรายการขาว
และโฆษณาคัน่รายการ  ก็เปนเพียงสวนนอย  และถึงจะเปดเพลงซํ้ าไปซํ้ ามาก็ยังพอทน  นับต้ังแต
เดอืนมนีาคม 2540 เปนตนมา  ผมเลิกฟง FM 95  และรูสึกตกใจที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการมาก
มายเชนนี้

ผมมาทราบจากรายงานขาวในหนาหนังสือพิมพในภายหลังวา มรณกรรมของ 
Classical Digital FM  เกดิจากการเปลี่ยนแปลงผูรับสัมปทาน  เดิมบริษัทสยามเรดิโอในสังกัด
สํ านักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนผูรับสัมปทานในการจัดรายการตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
2538  ระยะเวลาสัมปทาน 20 เดือน  ผูรับสัมปทานตองจายคาเชาแก อสมท. เดือนละ1.6 ลาน
บาท  โดยอสมท. เปนฝายผลิตรายการ เมื่อสัมปทานสิ้นอายุ สยามเรดิโอไมขอตออายุสัมปทาน 
เนือ่งจากประสบการขาดทุนจํ านวนมาก  อสมท. หันไปใหสัมปทานแกบริษัท Traffic Corner   
ซึง่ขอเปลี่ยนชื่อรายการเปน It’s a Fine Radio  ผูรับสัมปทานรายใหมตองจายคาเชาแก อสมท. 
เดอืนละ 1.9 ลานบาทโดยคาเชาจะเพิ่มข้ึนปละ 10%  นอกจากนี้ ผูรับสัมปทานยังตองจายเงิน 
2.5 ลานบาทแก อสมท. สํ าหรบัการใชทรัพยากรของสถานี  และอีก 1 ลานบาทสํ าหรับการซื้อเทป
และ CDs (ดูรายงานของผุสดี ฤทธนินท ใน The Nation, April 2, 1997)

แมวา Traffic Corner ตองจายคาสัมปทานแก อสมท. มากกวาที่ Siam Radio  
เคยจาย  แต Traffic Corner กค็าดวาจะมีกํ าไรอยางงดงาม  กํ าไรที่คาดวาจะไดมาจากรายไดจาก
การโฆษณาทางสถานี ซึ่งคาดวาจะเพิ่มข้ึนมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรายการ
เพลงคลาสสกิ ซึง่เดิมมีตลอดวัน ลดลงเหลือวันละ 8-10 ชั่วโมง นอกนั้นเปนเวลาสํ าหรับขาว  
รายการสนทนาทางวิทยุ  และรายการดนตรียอดนิยม
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เมือ่แรกที่ผมฟง FM 95 คร้ังที่ยังเปน Classical Digital FM  ผมนกึถึง Third 
Programme ของ BBC อันเปนรายการวิทยุสํ าหรับปญญาชนในประเทศอังกฤษ

Third Programme เร่ิมออกอากาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2489  จากการผลักดัน
ของนายวลิเลียม ฮาเลย (William Haley) ผูอํ านวยการใหญของ BBC ในขณะนั้น  นายฮาเลย
ตองการให Third Programme เปนรายการประเทืองปญญาที่ผสมผสานระหวางรายการดนตรี
และรายการสนทนา  โดยมีเวลาออกอากาศในชวงเย็นวันละ 6 ชั่วโมง  หลักการสํ าคัญก็คือ   
จะไมมกีารตดัทอนรายการ หรือแทรกรายการดวยขาว ในเวลานั้นยังไมมีโทรทัศน  BBC ซึ่งเปน
องคกรของรัฐบาลอังกฤษรับผิดชอบการผลิตรายการสํ าหรับเครือขายวิทยุ  กอนหนานี้ BBC 
มี First และ Second Programme  ซึง่เปนรายการ Light and Home อยูกอนแลว ฮาเลยไมเกรง
ขอครหาวา การจัดตั้ง Third Programme  เปนการเอาใจปญญาชนกลุมเล็กๆในอังกฤษมากจน
เกินไป  เขาตองการเห็นการ ‘ไตบันได’ ทางวฒันธรรม  โดยผูฟงรายการ Light and Home เขยิบข้ึน
ไปฟง Third Programme ฮาเลยมองเครือขายวิทยุ BBC ประดุจหนึ่ง ‘ปรามิดทางวัฒนธรรม’
(Cultural Pyramid)

ชวงสิบปแรก (2489-2498)  นบัเปนยุคทองของ Third Programme เพยีงชั่วเวลา 
2 เดอืนแรกที่ออกอากาศ  เอ็ดเวิรด แซก็วิลล-เวสต (Edward Sackville-West)  นกัวจิารณสังคม
ถึงกับลงความเห็นวา Third Programme จะกลายเปนสถาบันทางการศึกษาและอารยธรรม 
ทีสํ่ าคญัยิง่ของอังกฤษ  คํ าทํ านายนี้ปรากฏวาเปนจริงในเวลาตอมา

การที่ Third Programme ถีบตัวขึ้นมาเปนสถาบันทางวัฒนธรรมที่สํ าคัญยิ่ง 
ในสงัคมองักฤษ เกิดจากเหตุปจจัยหลายดาน  ในประการแรก เมื่อ Third Programme ปรากฏสู
โลกสือ่มวลชนในป 2489 นั้น ยังไมมีโทรทัศนเปนคูแขง  ในประการที่สอง  สงครามโลกครั้งที่สอง
เพิง่ยติุลง  กระบวนการบูรณะประเทศยังไมเสร็จส้ิน  ผูคนจํ านวนมากยังไมมีงานทํ า  หรือมีงานทํ า
ไมเต็มเวลา  การผลิตรายการของ Third Programme ท ําไดงาย  และเสียตนทุนไมสูงนัก  ดวยเหตุ
ดังนี้ Third Programme จงึมรีายการอานกวีนิพนธของ Louis MacNeice และ Dylan Thomas  
มรีายการละครวทิยุของนักการละครรวมสมัย มีรายการสนทนากับนักปรัชญา นักประวัติศาสตร 
และนักการเมือง  เปนตน

เมื่อ Third Programme เร่ิมออกอากาศนั้น  ยงัไมมีเทปคาสเซ็ตส  หรือแมแต
แผนเสียงชนิด LPs  ไมตองกลาวถึง Compact Discs  รายการดนตรีทางวิทยุจึงเปนรายการแสดง
สด  นกัดนตรีที่มีชื่อเสียงจํ านวนมากมาออกรายการใน Third Programme  แมแต Vienna State 
Opera ยงัยกคณะไปแสดงอุปรากรใน Third Programme  ดวยเหตุที่ตองมีการแสดงสดเพื่อ
กระจายเสียงนี้เอง BBC จึงตองมีวงดนตรีของตนเองหลายวง  วงที่มีชื่อเสียงก็คือ BBC 
Symphony Orchestra



91

แตความสํ าเร็จของ Third Programme  มไิดเกดิจากปจจัยเกื้อหนุนเทานั้น  หาก
ยงัเปนเพราะความปรีชาสามารถของผูนํ าและบุคลากรภายใน BBC อีกดวย  ในชวงที่เปนยุคทอง
ของ Third Programme  ผูฟงมโีอกาสฟงรายการดังเชน Ideas and Beliefs of the Victorians  
หรือ  Stravinsky and Neo-classicism  รายการโตวาทีระหวางเบอรทรันด รัสเซลล (Bertrand 
Russell)  กบับทบาทหลวงคอเปลสตัน (Father Copleston) แหงนกิายเยซูอิด  เร่ืองพระเจามีจริง
หรือไม  และอุปรากรเรื่อง A Mid-Summer Marriage ของ Sir Michael Tippett

การกอเกิดและเติบโตของโทรทัศนนํ ามาซึ่งความเสื่อมถอยของวิทยุ การเปลี่ยน
แปลงนโยบายของรัฐบาลและฐานะการคลังของรัฐบาลมีผลกระทบตอ BBC โดยตรง  ยิ่งเมื่อ 
รัฐบาลพรรคอนุรักษนิยม นับต้ังแตรัฐบาลนางมารกาเร็ต แธตเชอรเปนตนมา ดํ าเนินตามแนวทาง
เสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism)  ดวยการตัดทอนงบประมาณดานสังคม  BBC ยอมมิอาจ
หลกีเลีย่งผลกระทบได  แรงกดดันทางการเมืองสรางความแปรปรวนภายใน BBC  ดวย Third 
Programme กลายเปนเปาหนึง่ทีถู่กโจมตี  ในฐานที่สัดสวนของประชากรอังกฤษที่ฟงรายการนี้ 
มไิดเพิ่มข้ึน  แสดงถึงความลมเหลวในการ ‘ไตบันได’ ทางวฒันธรรมของประชาชนสวนใหญ

เมื่อมีการปฏิรูป BBC อันเปนผลจากรายงานการศึกษาเรื่อง Broadcasting in 
the Seventies  มกีารจัดเครือขายวิทยุใหม  โดยมี Radio 1, 2 และ 3  รายการของ Third 
Programme ด้ังเดิมถูกบรรจุไวใน Radio 3 ววิาทะภายในองคกรมีอยูตลอดเวลา  ระหวางการจัด
รายการ ‘คุณภาพ’  เพือ่กลุมชนที่อยูบนยอดปรามิดทางวฒันธรรม กับการจัดรายการที่ตามใจ 
‘ตลาด’ มากขึน้ ในยุคสมัยที่ ‘ตลาด’ เปนใหญ  Radio 3 กม็แีตรายการเปดเทปดนตรี ไมมีรายการ
ประเทอืงปญญาอื่นๆ  ในยุคสมัยที่นายสถานี Radio 3 และผูบริหาร  BBC ตองการสนองความ
ตองการทางปญญาของกลุมชนที่อยูบนยอดปรามิดทางวัฒนธรรม    Radio 3 กจ็ะมีสัดสวนของ
รายการ Third Programme สูง

การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมมีผลกระทบตอ BBC อยางสํ าคัญ  วา
จ ําเพาะวทิย ุ  นอกจากตองแขงขันกับโทรทัศนแลว  วิทยุ BBC ยงัตองแขงขันกับวิทยุเอกชนดวย  
สถานวีทิยเุอกชนซึ่งมีรายไดหลักจากการโฆษณา  มุงจัดรายการเอาใจตลาด  เมื่อตลาดมีความ
ตองการฟงเพลงคลาสสิก  บัดนี้ก็มี Classic FM ซึง่เปดเพลงคลาสสิกทั้งวัน  โดยมีบริษัทที่ผลิต
เทปคาสเซ็ตสและ CDs เปนสปอนเซอร การแสดงสดทางวิทยุ นอกจากจะเปนเรื่องลาสมัยแลว  
ยงัเสยีตนทุนสูงอีกดวย  Radio 3 จงึมคูีแขงในภาคเอกชน  ในประการสํ าคัญ มีวิวาทะพื้นฐานวา  
ในยคุสมยัทีสั่งคมเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมากนี้ ผูคนยังคงใจจดใจจอฟงรายการสนทนา
หรือการบรรยายทางวิชาการทางวิทยุอีกหรือไม

Third Programme มอีายุครบ 50 ป ในป 2539   ฮมัฟรีย คารเพ็นเตอร 
(Humphrey Carpenter) นกัจดัรายการวิทยุทาง Radio 3  และมผีลงานหนังสือชีวประวัติบุคคล
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สํ าคัญทางวฒันธรรม  เลาเรื่องราวของ Third Programme ในหนังสือเร่ือง The Envy of the 
World : Fifty Years of the BBC Third Programme and Radio 3 (Weidenfeld and 
Nicolson, 1996)

แมวาเมืองไทยมีสถานีวิทยุมากกวา 400 สถานี  โดยที่ทั้งหมดรัฐบาลและ 
หนวยงานราชการเปนเจาของ  แตไมมี Third Programme ในเครือขายวิทยุไทย  อสมท. มิใช 
รัฐวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึ้นเพื่อแสวงหากํ าไร  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัมปทานผูบริหารสถานีวิทยุ FM 
95  ในปลายเดือนกุมภาพันธ 2540  อสมท. อยูในฐานะมีกํ าไร  การเปลี่ยนแปลงสัมปทานในทาง
ที่ อสมท. ไดรับคาเชาและผลประโยชนเพิ่มข้ึน  โดยยินยอมใหผูรับสัมปทานจัดรายการเอาใจ
ตลาดมากขึ้น  ยอมมีนัยสํ าคัญวา  อสมท. หนัเขม็มุงไปแสวงหากํ าไรสูงสุด  โดยละเลยหนาที่ 
ในฐานะหัวหอกในดานวฒันธรรม

ผมอยากเห็น FM 95 เปน ‘Third Programme’ ของเครือขายวิทยุไทย  เปนสถานี
วทิยทุีไ่มมโีฆษณา แตมุงจัดรายการเพื่อประเทืองปญญาของชนทุกกลุมในสังคม สถานีวิทยุเชนนี้
จะกอเกิดไดตองเปนนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสํ าหรับการผลิตรายการ
อยางเต็มที่ หรือถาหากให อสมท. น ําก ําไรจากภาคสวนอื่นมาจัดการสถานีวิทยุนี้ รายจายของ FM 
95 ตองถอืเปนกํ าไรสํ าหรับการคํ านวณโบนัสของพนักงาน  อสมท. จึงจะเปนธรรม  ผมไมตองการ
ให FM 95 เปนสถานเีพลงคลาสสิก โครงสรางรายการตองมีดุลที่เหมาะสมระหวางรายการดนตรี
กับรายการสนทนา  ในกลุมรายการดนตรีก็ควรมีดุลที่เหมาะสมระหวางดนตรีไทยเดิม ดนตรี
คลาสสิก  และ World Music ในกลุมรายการสนทนาก็ควรมีดุลที่เหมาะสมระหวางหัวขอทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

เมื่อสัมปทานที่ อสมท. ใหแก Traffic Corner ส้ินสุดลงในอนาคต  อสมท. ควรจะ
กลบัเนื้อกลับตัวผลักดันให FM 95  เปน ‘Third Programme’

โครงสรางรายการวิทยุและโทรทัศนในสังคมใด  ยอมสะทอนถึง ‘สุขภาพทาง 
วฒันธรรม’ ในสงัคมนั้น  อสมท. มอิาจปฏิเสธหนาที่ในการแกปญหา ‘สุขภาพทางวัฒนธรรม’ ของ
สังคมไทยได

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัศุกรที่ 18 เมษายน 2540
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เมอืงไทยกับประชากร 60 ลานคน

ในทีสุ่ด เมืองไทยก็มีประชากร 60 ลานคนเมื่อเวลากอนเที่ยงของวันเสารที่ 2 
พฤศจกิายน 2539  ทั้งนี้ตามการคํ านวณของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  
ในวนัดงักลาว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ถายทอด
สดเพือ่รายงานเกีย่วกับทารกที่คลอดในโรงพยาบาลใหญ 4 แหงในกรุงเทพฯ  และโรงพยาบาลของ
รัฐอีก 6 แหงในสวนภูมิภาค

ในวันตอมา หนังสือพิมพหลายฉบับเสนอภาพทารกซึ่งอยูในเครือขายที่จะเปน 
ประชากรคนที่ 60 ลานของประเทศไทย  โดยที่ยังไมเปนที่ทราบแนชัดวาเปนใคร  หลังจากนั้น 
หนงัสอืพมิพสวนใหญมิไดสนใจรายงานขาวนี้อีกเลย

ดวยความเคารพในความเปนวิชาชีพของบรรดานักวิชาการในสังกัดสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ผมอดรูสึกตะขิดตะขวงใจมิไดวา  ชุมชนวิชาการมีความ
รูทีต่รงตอความเปนจริงละหรือวา  ใครเปนประชากรคนที่ 60 ลานของประเทศไทย  นักประชากร
ศาสตรไปไกลถึงกับบอกวาประชากรคนที่ 60 ลานจะเกิด ณ เวลาใด  แตการบอกกลาวเชนนี้เปน
เพยีงค ําทํ านาย  หาใชสัจธรรม (truth) ไม

การพยากรณจํ านวนประชากรจะถูกตองและตรงตอความเปนจริงก็ตอเมื่อจํ านวน
ประชากรที่เปนฐานในการคํ านวณนั้นถูกตอง อัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรคํ านวณจากการ
เปลี่ยนแปลงจํ านวนประชากรระหวางชวงเวลา หากขอมูลจํ านวนประชากรที่ใชเปนฐานในการ
คํ านวณไมตรงตามความเปนจริงเสียแลว  การคํ านวณยอมผิดพลาดไดงาย  ซึ่งมีผลตอการ
พยากรณจํ านวนประชากรอีกทอดหนึ่ง

นกัประชากรศาสตรอาจมีความมั่นใจในขอมูลของตนเองวา  ในขณะหนึ่งๆ  เมือง
ไทยมจี ํานวนประชากรเทาไร แตสํ าหรับคนที่อยูนอกวงวิชาการประชากรศาสตรเชนผม และสามัญ
ชนโดยทัว่ไป  ขอมูลประชากรเปนเพียงตัวเลขประมาณการ  ไมมีใครทราบแนชัดวา ณ เวลา 
12.00 น. ของวนัเสารที่ 2 พฤศจิกายน 2539 เมืองไทยมีจํ านวนประชากรกี่คน

ในโลกไรพรมแดนที่มีการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ ทั้งโดยถูกกฎหมาย
และผิดกฎหมาย จํ านวนประชากรกลายเปนขอมูลที่ยากจะทราบโดยถองแท หากเราไมทราบ 
ขอมูลจํ านวนชาวตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองไทย เราจะทราบจํ านวนประชากรในประเทศไทยได
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อยางไร แมในกรณีที่ไมมีการลักลอบเขาเมือง หากมีทารกที่มิไดจดทะเบียนราษฎรแมเพียง 
คนเดยีว ขอมูลประชากรตามทะเบียนราษฎรก็เบี่ยงเบนจากความเปนจริงเสียแลว

ดวยเหตดัุงนี้  ขอมูลจํ านวนประชากรจึงเปนเพียงตัวเลขประมาณการ  และไมควร
ยดึมัน่วาเปนสจัธรรม  ความรูนั้นอาจตางจากความเปนจริงได  ชุมชนวิชาการจึงตองมีกระบวน
การตรวจสอบความรู  โดยที่มีความรูใหมเขามาแทนที่ความรูเกาจํ านวนมาก

แตการที่ทางราชการถึงกับมีโครงการ ‘ประเทศไทยมีประชากรครบ 60 ลานคน’
แสดงถึงความยึดมั่นถือมั่นในขอมูลประชากรวาเปนสัจธรรม ตราบาปที่นักประชากรศาสตรสราง
ใหแกสังคมไทย ก็คือ การกอใหเกิดความเขาใจผิดในสังคมไทยวา  คํ าพยากรณนั้นเปนสัจธรรม 
แททีจ่ริงนัน้  คํ าพยากรณของนักประชากรศาสตรมิไดมีสถานะแตกตางจากคํ าทํ านายของหมอดู 
ที่ยึดตํ าราโหราศาสตร เพราะตางก็มีโอกาสผิดเหมือนกัน ถึงนักประชากรศาสตรจะพยายามใช 
วิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคนิคทางสถิติในการประมาณการ นักโหราศาสตรบางสํ านัก 
ก็เชื่อมั่นในความเปนศาสตรแหงวิชาชีพของตน ทั้งนี้ดวยการศึกษาสหสัมพันธระหวางวิถีแหง 
ดวงดาวกับชะตากรรมชีวิตมนุษย  และคอยตรวจสอบความแมนย ําของคํ าทํ านายอยูเสมอ

แตการตีขลุมวา คํ าพยากรณเปนสัจธรรมนั้นมีขาวสารที่ซอนเรน (Hidden 
Message)  เพราะทํ าใหผูคนในสังคมมิอาจแยกแยะความแตกตางระหวางความรูกับความเปน
จริง  และระหวางขอเท็จจริง (fact) กบัสัจธรรม (truth) ได  โดยที่ขาวสารที่ซอนเรนนี้อาจทํ าลาย
ฉันทะในการแสวงความจริงในสังคมไทยดวยก็ได  หากมีใครคนหนึ่งคนใดลุกขึ้นมาเสนอประมาณ
การใหมวา  เมืองไทยมีประชากร 60 ลานคน ต้ังแตป 2538 ผูคนจํ านวนไมนอยอาจไมเชื่อ
ประมาณการใหมนี้  เพราะถูกฝงหัววา  เมืองไทยมีประชากรครบ 60 ลานคนเมื่อวันเสารที่ 2 
พฤศจกิายน 2539  โดยมิพักตองตรวจสอบวา  ความรูใหมมีฐานขอมูลและวิธีการประมาณการ 
ดีกวาความรูเกาหรือไม

ราชการไทยเลยเถิดไปถึงขั้นแจกเงินและสิ่งของแกประชากรคนที่ 60 ลาน  ในเมื่อ
ไมมทีางทีจ่ะทราบโดยถองแทวา  ใครคือประชากรคนที่ 60 ลาน  แลวจะแจกเงินและสิ่งของแก
ประชากรคนที่ 60 ลานไดอยางไร

การจัดสรรสวัสดิการแกประชาชนเปนเรื่องพึงสนับสนุน แตตองเปนไปดวย 
หลักดวยเกณฑ การใชจํ านวนประชากรเปนเกณฑในการจัดสรรสวัสดิการ นับเปนการผลาญ 
งบประมาณแผนดินโดยแท เพราะอาจตั้งคํ าถามไดวา เหตุใดจึงไมใหสวัสดิการเปนพิเศษแก
ประชากรคนที่ 59 ลาน ฯลฯ

การเผยแพรความรูเกี่ยวกับนโยบายประชากรและการพัฒนาคุณภาพประชากร  
นับเปนกิจกรรมเดียวที่เปนประโยชนตอสังคม แตกิจกรรมเชนนี้มิจํ าตองมีเฉพาะในวันที่ถูก
อุปโลกนใหเปนวันที่เมืองไทยครบ 60 ลานคน
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หากเราเชื่อประมาณการที่วา บัดนี้เมืองไทยมีประชากรครบ 60 ลานคนแลว  
การทีเ่มอืงไทยมไิดมีประชากรมากไปกวานี้ นับเปนความสํ าเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัว
ทีม่มีากวา 25  ป  บัดนี้ ผูคนในสังคมไทยพากันลืมเลือนแลววา  บุคคลสํ าคัญคนเหนึ่งที่มีบทบาท
ในการผลักดันใหนโยบายการวางแผนครอบครัวเปนนโยบายแหงชาติ คือ อาจารยปวย  
อ๊ึงภากรณ  แตการผลักดันนโยบายนี้มิไดสะดวกดาย เพราะตองเผชิญกับการทัดทานจาก
กระทรวงมหาดไทยภายใตการนํ าของพลเอก (และตอมา จอมพล)  ประภาส จาระเสถียร  ซึ่งมี
ความเชือ่วา  นโยบายการวางแผนครอบครัวจะทํ าใหเมืองไทยตกอยูในอุงมือของคนจีน  เพราะ 
คนจนีไมนิยมคุมกํ าเนิด

ความสํ าเร็จในการผลักดันใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่สอง 
(2510-2514) บรรจุนโยบายการวางแผนครอบครัว นับเปนหัวเลี้ยวหัวตอสํ าคัญในการชะลอ 
การเพิม่ข้ึนของประชากร แตเกือบตลอดทศวรรษ 2510  กระทรวงมหาดไทยตอตานนโยบายนี้  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่มีการอบรมกํ านันและผูใหญบาน อยางไรก็ตาม แรงตอตานบรรเทา
เบาบางลงภายหลังจากที่จอมพลประภาสสิ้นอํ านาจ

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ Financial Day   ฉบับวันพุธที่ 13 พฤศจกิายน 2539
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หนงัสือพิมพกับนโยบายราคา

หนังสือพิมพในเมืองไทยพากันปรับราคาทีละฉบับสองฉบับ ลาสุดหนังสือพิมพ 
 มติชน  และ ขาวสดมอิาจตรงึราคาเดิมไวได  ตองปรับราคาจากฉบับละ 5 บาทเปนฉบับละ 7 
บาทนับต้ังแตเดือนสิงหาคม 2538

ราคากระดาษถีบตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องนับต้ังแตไตรมาสสุดทายของป 2537 
เปนตนมา  การถีบตัวของราคากระดาษเปนเพราะวฏัจกัรราคากระดาษกํ าลังเปลี่ยนทิศ  ภายหลัง
จากทีร่าคาเยือ่กระดาษตกตํ่ าลงตลอดชวงเวลาระหวางป 2532-2536  ราคาเยื่อกระดาษเริ่มผงก
หวัพุงขึน้  และจะยงัคงทะยานขึ้นตอไปจนถึงป 2539 เปนอยางนอย  เมื่อราคาเยื่อกระดาษแพงขึ้น
ยอมเปนธรรมดาอยูเองที่ราคากระดาษตองถีบตัวตาม  ขออางในการขึ้นราคาหนังสือพิมพจึงเปน
ขออางที่สมเหตุสมผลระดับหนึ่ง

ธรุกจิหนงัสอืพิมพสามารถเผชิญวิกฤติการณราคากระดาษไดอยางนอย 3 ยุทธวิธี 
คือ

ยุทธวิธีแรก ไดแก การลดตนทุนการผลิต ซึ่งทํ าไดดวยการลดขนาดและ
จ ํานวนหนาลง  รวมตลอดจนการลดจํ านวนนักขาวและบุคลากรอื่นๆ  ในขณะเดียวกันก็ตองปรับ
ปรุงประสิทธิภาพการทํ างานและการผลิตดวย

ยุทธวิธีที่สอง ไดแก การหารายไดจากการโฆษณาเพิ่มข้ึน  ทั้งดวยการขยาย
พืน้ทีก่ารโฆษณาและ/หรือการขึ้นคาโฆษณา

ยุทธวิธีที่สาม ไดแก   การขึ้นราคาหนังสือพิมพ แตการขึ้นราคาอาจยังผลให
รายไดจากการขายตกตํ่ าลงได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับฐานะของหนังสือพิมพในตลาด การขึ้นราคาอาจทํ า
ใหคนจนเลกิซือ้หนังสือพิมพ  แตผลกระทบที่มีตอชนช้ันกลางและชนชั้นสูงที่ตองการขาวสารขอมูล
อาจมไีมมากนกั  นอกจากนี้การขึ้นราคายังตองคํ านึงถึงปฏิกิริยาของคูแขงดวย

การที่โลกกาวเขาสูวัฎจักรราคากระดาษในชวงที่ราคาทะยานขึ้นนี้กอผลกระทบ
อยางมหาศาลตอธุรกิจหนังสือพิมพ แมแตนายทุนสื่อมวลชนรายสํ าคัญของโลกดังเชนนายรูเปรต 
เมอรด็อก (Rupert Murdoch)  ซึง่เปนเจาของหนังสือพิมพหลายฉบับในหลายประเทศยังตอง 
ส่ันสะทานจากผลกระทบครั้งนี้  ถึงกับตองตระเวนหาซื้อกระดาษเมื่อตนป 2538

หนงัสอืพมิพจ ําตองปรับตัวฝามรสุมราคากระดาษ  สวนใหญเลือกใชวิธีลดขนาด
หนงัสอืพิมพ  ดังเชน  Daily Express  และ Daily Mirror ในประเทศอังกฤษ  บางฉบับเลือกวิธี 
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ลดจ ํานวนพนักงาน  ดังเชน Los Angelis Times ในสหรฐัอเมริกา  หนังสือพิมพจํ านวนไมนอย
เลอืกขึ้นราคา  ดังเชน The Times  และ The Sun ในสหราชอาณาจักร  ในชวงที่ราคากระดาษ 
ด่ิงหวัลงระหวางป 2532-2536  นายเมอรด็อกเปดฉากทํ าสงครามราคาหนังสือพิมพ  ดวยการ 
ส่ังลดราคาหนงัสอืพิมพในอังกฤษที่ตนเปนเจาของ เพื่อแกปญหายอดขายตกตํ่ า บัดนี้จํ าตองขึ้น
ราคา สํ าหรบัหนงัสอืพมิพบางฉบับ มรสุมราคากระดาษที่เกิดขึ้นครั้งนี้รุนแรงเกินกวาที่จะทานได 
จงึตองเลิกกิจการ  ดังเชน New York News Day ในสหรัฐอเมริกา

แมวาการขึ้นราคาหนังสือพิมพเปนหนทางหนึ่งของความอยูรอด  แตการปรับ
ราคาจํ าตองคาดการณเกี่ยวกับปฏิกิริยาของหนังสือพิมพที่เปนคูแขงดวย หากคูแขงไมปรับราคา
ตามหนังสือพิมพที่ปรับราคาไปกอนยอมตองเผชิญกับปญหายอดขายตกตํ่ า เพราะผูซื้อจะหันไป
ซือ้หนงัสอืพมิพทีย่งัมไิดข้ึนราคา  ซึ่งสามารถทดแทนกันได  ดวยเหตุดังนี้เองการปรับราคาหนังสือ
พิมพจึงเปนพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Behaviour)  เพราะตองคาดการณเกี่ยวกับ 
พฤตกิรรมของคูแขงจึงจะกํ าหนดนโยบายของตนเองได

แมวาจะมหีนงัสือพิมพหลายฉบับวางขายในตลาด  แตตลาดหนังสือพิมพก็เปน
ตลาดที่มีคูแขงนอยราย (oligopoly)  หนงัสอืพมิพยกัษใหญเพียง 3-4 ฉบับ  สามารถกุมสวนแบง
ตลาดในสัดสวนสํ าคัญไวได  ในอดีตที่เปนมา หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวสท ําหนาที่เปนผูนํ า
ราคา (Price Leader)  หากปราศจากความเห็นชอบจากหนังสือพิมพยักษใหญสองฉบับนี้ยอม
ยากที่จะปรับราคาได หนังสือพิมพฉบับอ่ืนมิหาญกลาที่จะปรับราคาแตโดยลํ าพัง เพราะทราบ 
แกใจดีวาจะตองเผชิญกบัมรณกรรมไมแตกตางจากเขียด

เมื่อเกิดวิกฤติการณราคากระดาษครั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจหนังสือพิมพไดพบปะ
เพื่อพิจารณาขึ้นราคาหนังสือพิมพ เดิมทีกํ าหนดขึ้นราคาในชวงปลายเดือนเมษายนหรือตนเดือน
พฤษภาคม  แตแลว D-Day กถ็กูเลื่อนกํ าหนดไปเรื่อยๆ  จนทายที่สุด  มติชน  และ ขาวสด มิอาจ
ทนแบกภาระคากระดาษตอไปได

หนงัสือพิมพ ไทยรัฐ และ เดลินวิสอยูในฐานะที่ไดเปรียบหนังสือพิมพฉบับอ่ืนๆ    
เจาของหนังสือพิมพ เดลินวิส นัน้เปนยกัษใหญในธุรกิจกระดาษ  จึงมีสายปานยาว  เพราะ
สามารถซื้อกระดาษในราคาถูกกวาหนังสือพิมพฉบับอ่ืนๆ สวนหนังสือพิมพไทยรัฐนัน้เลา แมจะ 
ไมปรากฏแนชัดวามีธุรกิจการคากระดาษดวยหรือไม แตในฐานะหนังสือพิมพยักษใหญยอมตอง
ตุนกระดาษจํ านวนมากและสามารถแสวงหาแหลงกระดาษราคาถูกไดไมยากนัก ในประการ
สํ าคัญ  หนังสือพิมพ ไทยรัฐมรีายไดจากการโฆษณาจํ านวนมหาศาล  ซึ่งสามารถชวยชดเชย 
ตนทนุกระดาษที่เพิ่มข้ึนไดบางสวน
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เมื่อวิกฤติการณราคากระดาษเริ่มปรากฏโฉมนั้นเปนชวงเวลาที่ ไทยรัฐ กํ าลัง
เผชญิมรสุมทางการเมือง  เนื่องจาก ไทยรัฐ เปนหวัหอกในการเปดโปงกรณีการแจก สปก.4-01  
อันอปัยศ  ซึ่งสรางความไมพอใจแกรัฐบาลนายชวน หลีกภัยอยางยิ่ง  ผูนํ าพรรคประชาธิปตย
หลายตอหลายคนกลาวโจมตี ไทยรัฐ  อีกทัง้มีการสรางกระแสตอตาน ไทยรัฐ ในภาคใต  ปาย
ตอตาน ไทยรัฐ ปรากฏในหลายจังหวัดในภาคนั้น มรสุมทางการเมืองดังกลาวนี้ทํ าให ไทยรัฐ 
จ ําตองระมดัระวังในการรักษาภาพลักษณของตนเอง  การขึ้นราคาหนังสือพิมพในขณะนั้นจะเปน
การท ําลายภาพลักษณของตนเอง  และเกื้อกูลใหปรปกษของ ไทยรัฐ หยบิยกประเด็นนี้ข้ึนมา 
โจมตี ไทยรัฐ ไดโดยงาย ความพายแพของพรรคประชาธิปตยในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2538  
แมโดยพื้นฐานจะเปนการพายแพตนเอง แตก็มิอาจปฏิเสธไดวา สวนหนึ่งเปนการพายแพ 
หนงัสือพิมพ ไทยรัฐ

การที ่ ไทยรัฐ ไมเรงรีบข้ึนราคา มิใชเปนเพราะเหตุผลทางการเมือง และมิใชเปน
เพราะมีสายปานยาวเทานั้น หากยังเปนเพราะเหตุผลทางธุรกิจอีกดวย ตลาดสวนใหญของ  
ไทยรัฐ และเดลินวิส อยูในระดบัลาง  การขึ้นราคายอมกระทบตอยอดขายอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได 
อีกทั้งยังไมเปนที่แนชัดวาผลกระทบดังกลาวนี้จะมีมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ การไมเรงรีบข้ึน
ราคายงัเปนการทดสอบสายปานของ ขาวสด อีกดวย

ดังเปนที่ทราบกันดีวา  หนังสือพิมพ ขาวสด ตองการแยงชิงสวนแบงตลาดใน
ระดับลางจาก ไทยรัฐ  และ เดลินวิส  จงึเสนอขาวดวยยุทธวธิทีีไ่มแตกตางกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเสนอขาวที่ตลาดระดับลางตองการและการพาดหัวขาวอยางหวือหวา  ขาวสด สามารถแยงชิง
สวนแบงตลาดไดมากพอสมควรจากการขายขาวเกี่ยวกับยันตระอมโรภิกชุ นอกจากนี้ การกระทบ
กระทั่งระหวาง ไทยรัฐ กบั ขาวสด กป็รากฏเปนครั้งคราวตลอดชวงเวลาสองปที่ผานมานี้ (2534-
2538)  การไมเรงรีบข้ึนราคาของ ไทยรัฐ และ เดลินิวส  ในขณะที่ ขาวสดจ ําตองขึ้นราคา   
เนื่องจากสายปานกํ าลังขาด ยอมทํ าให ขาวสด ตองสูญเสียสวนแบงตลาดแกหนังสือพิมพ 
ยกัษใหญทั้งสองโดยมิพักตองสงสัย

อยางไรก็ตาม  ไทยรัฐ และ เดลินวิสคงไมสามารถตรึงราคาไวไดนาน  เพราะ 
วัฏจักรราคากระดาษแพงครั้งนี้ยืดเยื้อเกินกวาที่คาด สวนหนึ่งจะถูกซํ้ าเติมดวยความตองการ
กระดาษที่มีมากขึ้นในฤดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกัน และกวาที่จะมีการขยายกํ าลัง 
การผลติกระดาษไดก็ตองรอคอยการสรางโรงงานกระดาษเพิ่มเติม  ซึ่งกินเวลา 1-2 ป

แตหนังสือพิมพมิใชสินคาที่มีลักษณะเหมือนกันไปหมด (Homogeneous 
Product)  หากแตมีลักษณะอันหลายหลาย (Differentiated Product)  ซึง่ท ําใหตลาดหนังสือ
พมิพเปนตลาดที่มีการแยกสวน (Fragmented market)  ผูประกอบการหนังสือพิมพจึงสามารถ 
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จัดทํ าหนังสือพิมพเพื่อจับตลาดเฉพาะสวนได ยิ่งการแยกสวนของตลาดมีมากเพียงใด การ 
ครอบง ําของยักษใหญในดานราคายิ่งมีนอยเพียงนั้น

เมื่อ Business Day ออกจ ําหนายในเดือนธันวาคม 2537  กเ็ร่ิมจ ําหนายในราคา 
15 บาท  แทนทีจ่ะเปน 12 บาท  ดุจดังหนังสือพิมพภาษาอังกฤษฉบับอ่ืนๆ  ในเดือนกรกฎาคม 
2538  Bangkok Post ปรับราคาเปน 15 บาทตาม ในขณะที่ The Nation ยงัคงขายในราคา 12 
บาท จวบจนตนเดือนสิงหาคม 2538  จึงปรับราคาเปนฉบับละ 15 บาท ตามการปรับราคาของ 
มติชน และ ขาวสด

หนงัสือพิมพ สยามกีฬา ปรับราคาจาก 5 บาทเปน 7 บาทตั้งแตตนป 2538  คร้ัน
ในเดอืนเมษายน  ศกเดียวกัน หนงัสอืพิมพ ผูจดัการรายวัน  กรุงเทพธุรกิจ  และวัฏจักร  ก็จับมือ
กนัปรับราคาจาก 5 บาทเปน 10 บาท

หนงัสอืพมิพภาษาอังกฤษก็ดี  หนังสือพิมพที่มุงเสนอขาวกีฬาก็ดี  และที่มุงเสนอ
ขาวธุรกิจและเศรษฐกิจก็ดี ลวนแลวแตเปนหนังสือพิมพที่มีตลาดเฉพาะ และขอสํ าคัญเปน 
หนังสือพิมพสํ าหรับตลาดบน ซึ่งลูกคาสวนใหญมีฐานะตั้งแตชนชั้นกลางขึ้นไป การปรับราคา 
จึงไมสูมีผลกระทบตอยอดขายมากนัก และสามารถกํ าหนดนโยบายราคาเปนเอกเทศตางหากไป
จากยักษใหญ ดังเชนไทยรัฐ และ เดลินวิสได

แททีจ่ริงนัน้  หนังสือพิมพสํ าหรับตลาดบน  ดังเชน มติชน สยามโพสต และสยาม
รัฐ  กอ็ยูในฐานะที่มิจํ าตองตามการชี้นํ าดานราคาของ ไทยรัฐ และ เดลินิวส  เพยีงแตตองจูงมือ
หรือฮัว้กันขึ้นราคา (Price Collusion) เทานั้น  หากไมมขีอตกลงดานราคา  หนังสือพิมพที่ข้ึนราคา
ไปอยางโดดเดี่ยวก็ตองเจ็บตัว  เมื่อเพื่อนไมข้ึนราคาตาม

มติชน อาจเบาใจลงไดบาง  เพราะหลังจากขึ้นราคาแลว  สยามโพสต ประกาศ
ข้ึนราคาตามในวันที่ 7 สิงหาคม 2538  ในขณะที่ สยามรัฐ ยงัคงสงวนทาที  เนื่องจากไมแนใจวา
การขึน้ราคาจะกระทบตอฐานะการประกอบการมากนอยเพียงใด  โดยที่ในปจจุบันก็งอนแงนมาก
อยูแลว

แตหนังสือพิมพสํ าหรับตลาดระดับลาง  ไทยรัฐ และ เดลินิวส มอิีทธพิลอยางสูง
ในการกํ าหนดราคา หนังสือพิมพฉบับอ่ืนๆในตลาดนี้ตองสูญเสียเสรีภาพในการกํ าหนดราคา  
เพราะหากขึน้ราคาโดยเอกเทศ  ก็ตองสูญเสียสวนแบงตลาดโดยมิพักตองสงสัย

การขึ้นราคา ขาวสด นบัเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจ  เนือ่งเพราะ ไทยรัฐ และ 
เดลินิวสยงัคงขายในราคาเดิม หากหนังสือพิมพยักษใหญทั้งสองฉบับนี้สามารถคงราคาเดิมไวได
นานเพียงใด ขาวสด กต็องสญูเสียสวนแบงตลาดมากเพียงนั้น  เวนแตความแตกตางในดานความ
สามารถในการสนองความตองการของตลาดสามารถชดเชยความแตกตางดานราคา
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ในชวงเวลาทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ตลาดหนังสือพิมพไดแปรเปลี่ยนไปมาก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะการแยกสวนของตลาด (Market Fragmentation) มมีากขึ้น  แมวา 
ไทยรัฐ และ เดลินวิส ยงัคงธ ํารงฐานะผูนํ าราคาในตลาดหนังสือพิมพระดับลางไวได  แตก็ตอง 
สูญเสยีฐานะดงักลาวในตลาดระดับบนและตลาดหนังสือพิมพที่ขายขอมูลเฉพาะประเภท

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัศุกรที่ 4 สิงหาคม 2538
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Project Censored

 เสรีภาพในขาวสารและสารสนเทศ (Freedom of Information) นับเปนหลักการ
สํ าคญัประการหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย ในประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยหยั่งรากลึกนานนับ
ศตวรรษ ดังเชนยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา ประชาชนนาจะมีเสรีภาพในขาวสารและ 
สารสนเทศโดยสมบูรณ แทที่จริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม การเติบใหญของธุรกิจส่ือมวลชน 
และสารสนเทศจนมีฐานะเปนบรรษัทระหวางประเทศสรางอํ านาจผูกขาดในธุรกิจดังกลาวนี้ และ
อํ านาจผูกขาดของบรรษัทยักษใหญเหลานี้นับเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดขาวสารและสารสนเทศ 
ทีเ่ผยแพร ในหลายตอหลายกรณี ความสัมพันธระหวางนายทุนสื่อมวลชนกับผูทรงอํ านาจทางการ
เมืองยังผลใหมีการเซ็นเซอรตัวเอง ดวยเหตุดังนี้ จึงมีขาวเปนจํ านวนมากที่มิไดมีการเผยแพร 
ในวงกวาง เนื่องจากธุรกิจส่ือมวลชนยักษใหญเลือกที่จะไมเผยแพร ทั้งๆที่ขาวเหลานั้นมีความ
สํ าคัญ
 Project Censored กอเกดิขึ้นเพื่อเผยแพรขาวนอกกระแส รวมทั้งการจัดอันดับ
ขาวนอกกระแสที่สํ าคัญ การจัดอันดับคร้ังลาสุดครอบคลุมชวงเวลาตั้งแตปลายป 2543 ถึงตนป 
2545 ประกอบดวยขาวนอกกระแสที่สํ าคัญ 10 ขาวดังตอไปนี้

ขาวอันดับที่หนึ่ง  FCC ขายคลื่นวิทยุ
 Federal Communications Commission (FCC) เปนองคกรที่มีหนาที่ควบคุม
และก ํากบัคลื่นวิทยุในสหรัฐอเมริกา ในป 2544 FCC เร่ิมประกาศขายคลื่นวิทยุ ผลก็คือ บรรดา
ธรุกจิส่ือมวลชนยักษใหญพากันรุกคืบเขาไปจัดตั้งสถานีวิทยุ แนวความคิดการถายโอนสถานีวิทยุ
ไปใหเอกชนมีมาชานานแลว แรงผลักดันสํ าคัญมาจาก Freedom and Progress Foundation  
อันเปนองคกรผลิตความคิด (Think Tank) ของฝายขวา รัฐบาลคลนิตนัมิไดเดินตามแนวนโยบาย
นี ้เมื่อประธานาธิบดียอรจ บุช จเูนยีร แตงตั้งใหนายไมเคิล พาวเวลล (Michael K. Powell) ดํ ารง
ตํ าแหนงประธาน FCC นายพาวเวลลไมรีรอในการประกาศขายคลื่นวิทยุ ยังความยินดีปรีดา 
แกนายรูเปรต เมอรด็อก (Rupert Murdoch) นายไมเคิล พาวเวลล เปนลูกชายนายพลโคลิน  
พาวเวลล (Colin Powell) รัฐมนตรีการตางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา
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ขาวอันดับที่สอง  WTO ตองการถายโอนการผลิตบริการสังคมแกเอกชน
 GATT/WTO ผลักดันใหมี GATS (General Agreement on Trade in Services) 
อันเปนขอตกลงวาดวยการคาบริการโดยเสรี สํ านักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USTR) นิยาม
การคาบริการใหครอบคลุมถึงบริการสาธารณะ ดังเชนนํ้ าประปา สาธารณสุข การศึกษา หองสมุด 
การไปรษณียและโทรเลข การขนสงและคมนาคม การพลังงาน ฯลฯ
 ในป 2542 Bechtel บริษทักอสรางยักษใหญแหง San Francisco เขาไปรับ
สัมปทานการผลิตนํ้ าประปาในเทศบาลเมือง Cochabamba ประเทศโบลิเวีย และขึ้นอัตราคา 
นํ้ าประปาโดยทันที 35% จนกอใหเกิดการประทวงตอตาน การนัดหยุดงาน และการจลาจล  
อันเปนเหตใุหมีการลมตายจํ านวนไมนอย ทายที่สุด รัฐบาลโบลเิวียตองขับ Bechtel ออกนอก
ประเทศในเดอืนเมษายน 2543  แตส่ือมวลชนอเมริกันเกือบมิไดรายงานขาวนี้เลย

ขาวอันดับทีส่าม  รัฐบาลอเมริกันสนับสนุนการสังหารหมูในโคลอมเบีย
 นโยบายของรัฐบาลอเมริกันที่มีตอโคลอมเบีย ก็คือ การปราบปรามการคา 
ยาเสพตดิ และการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต โดยเฉพาะอยางยิ่ง Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia ดวยเหตุดังนี้ โคลอมเบียจึงไดรับเงินชวยเหลือจากรัฐบาล
อเมริกันมากเปนอันดับสาม รองจากอียิปตและอิสราเอล รัฐบาลอเมริกันมิไดสนใจวา รัฐบาล 
โคลอมเบยีน ําเงนิชวยเหลือไปใชในการสังหารหมูประชาชนมากมายเพียงใด

ขาวอันดับที่สี่  รัฐบาลบุชยบัยัง้ FBI ตามขาว บิน ลาดิน
 กอนการถลม World Trade Center เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 FBI ตามขาว
ขบวนการกอการราย และสืบพบความสัมพันธระหวางสมาชิกตระกูล Bin Laden (โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง Abdullah bin Laden) และสมาชิกราชตระกูลซาอุดีอาระเบยีกับขบวนการกอการราย  
แตรัฐบาลบุชยับยั้งการตามขาวของ FBI เพราะเกรงว าจะกระทบความสัมพันธที่มีกับ 
ซาอุดีอาระเบยี และแลว World Trade Center ถูกถลม
 Greg Palast รวมกับ David Pallister แหง The Guardian ในสหราชอาณาจักร 
ไดเอกสารภายในของ FBI ซึ่งเปนบันทึกในป 2539 และเริ่มรายงานขาวนี้ จนเปนเหตุใหรัฐสภา
อเมริกันแตงตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อไตสวนความบกพรองในการสืบราชการลับของหนวยรัฐการ
อเมริกัน
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ขาวอันดับทีห่า  รัฐบาลอเมริกันจงใจทํ าลายระบบการประปาในอิรัก
 เมื่อกองทัพอเมริกันบุกถลมอิรักในป 2534 กํ าหนดแผนในการทํ าลายระบบ 
การประปาใหพินาศโดยจงใจ เมื่อสงครามอาวเปอรเซียยุติลง รัฐบาลอเมริกันผลักดันให 
สหประชาชาติมีมติควํ่ าบาตรอรัิกในดานเศรษฐกิจ (Economic Sanction) สินคาชนิดหนึ่งที่หาม
ขายใหอิรักกคื็อ คลอรีน ซึ่งสามารถนํ าไปใชผลิตอาวุธเคมีได แตการขาดคลอรีนมีผลตอนํ้ าดื่มและ
การระบาดของโรคในอิรัก องคการสหประชาชาติประมาณวา การควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจทํ าให
เด็กในอรัิกตองตายไปถึง 500,000 คน ในชวงเวลาทศวรรษเศษที่ผานมานี้ แตซัดดัม ฮสุเซน ยังคง
ธ ํารงอํ านาจไวได
 Thomas J. Nagy แหง The Progressive ไดเอกสารภายในของ Defense 
Intelligence Agency เกีย่วกบัแผนการทํ าลายระบบการประปาในอรัิก และรายงานเรื่องนี้ในเดือน
กนัยายน 2544

ขาวอันดับทีห่ก  รัฐบาลอเมริกันสะสมอาวุธนิวเคลียร
 เมื่อสงครามเย็นยุติหลังจากกํ าแพงเบอรลินพังทลายในป 2532 ใครๆพากัน 
คาดการณวา ประเทศมหาอํ านาจจะเลิกสะสมอาวุธนิวเคลียร ขบวนการตอตานอาวุธนิวเคลียร 
พากนัวางใจดวยความเชื่อดังกลาวนี้ ขอเท็จจริงหาไดเปนเชนนั้นไม รัฐบาลอเมริกันยังคงแอบซุม
สะสมอาวธุนวิเคลยีรตอไป ดวยการสรางขีปนาวุธขนาดเล็ก ดังเชน Battlefield Nuke หรือ Mini 
Nuke โดยมเีปาหมายที่จะถลมสาธารณรัฐประชาชนจีน อิรัก อิหราน ซีเรีย ลิเบีย และรัสเซีย
 The Los Angeles Times เร่ิมรายงานขาวนี้ในเดือนมีนาคม 2545 แตแลวก็มิได
สนใจตามขาวอีก

ขาวอันดับที่เจ็ด  EMOs กบัการครอบงํ าระบบโรงเรียน
 EMOs ยอจาก Educational Management Organizations เปนองคกรรับจาง
บริหารจัดการระบบโรงเรียน EMOs รุกคบืเขาไปครอบงํ าระบบโรงเรียนในมลรัฐตางๆ ณ ที่ซึ่ง
ประชาชนสิ้นความอดทนคุณภาพอันตํ่ าทรามของระบบโรงเรียนของรัฐ
 องคกรรับจางบริหารจัดการระบบโรงเรียนที่ใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน 
คือ Edison Corp ซึ่งมีสํ านักงานใหญในมหานครนิวยอรก Edison Corp บริหารโรงเรียน 136 โรง
ใน 22 มลรัฐ และ District of Columbia โดยตองดูแลเด็กนักเรียนจํ านวน 75,000 คน  
การณปรากฏวา เด็กนักเรียนในโรงเรียนของ Edison Corp ใชเวลาเรียนมากกวาโรงเรียนอื่นๆถึง 
50% แตผลการเรียนมิไดดีกวา
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 Edison Corp ขายหนุในตลาดหลักทรัพย เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย 
ราคาหุนของ Edsion Corp ตกตํ ่าตาม  ในประการสํ าคัญ Edison Corp ตกแตงบัญชี โดยบันทึก
รายการรายไดสูงกวาความเปนจริง จนคณะกรรมการหลักทรัพยและปริวรรต (Securities and 
Exchange Commission) เขาไปตรวจสอบในเดือนพฤษภาคม 2545

ขาวอันดับที่แปด  NAFTA ทํ าลายภาคเกษตรกรรมอเมริกัน
 เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) กอต้ังในป 2536 เพียงไมถึงทศวรรษ  
ภาคเกษตรกรรมในสหรัฐอเมริกาตองเผชิญผลกระทบที่รุนแรง องคกรประชาชนชื่อ Public 
Citizen ติดตามประเด็นนี้อยางเกาะติด เกษตรกรรายยอยจํ านวน 33,000 ครัวเรือน ตองสูญหาย
ตายจากภาคเกษตรกรรม รายไดของเกษตรกรตกตํ่ าลง รวมทั้งการตกตํ่ าของผลผลิตการเกษตร 
ทีสํ่ าคญั ดังเชนขาวโพด ขาวสาลี และฝาย  ขอมูลเหลานี้ลวนแลวแตประมวลจากสถิติของทาง 
ราชการทั้งสิ้น

ขาวอันดับที่เกา  วิกฤติการณการเคหะในสหรัฐอเมริกา
 ประชาชนชาวอเมริกันประมาณ 6 ลานครัวเรือนไมมีบานอยูอาศัย บางตอง 
หลับนอนขางถนน บางครอบครัวตั้งแคมปหลบันอนในที่สาธารณะ ในยุคประธานาธิบดีคลินตัน 
รัฐบาลสนใจแกปญหานี้อยูบาง ในยุครัฐบาลบชุจเูนยีร รัฐบาลกํ าหนดใหกลไกตลาดแกปญหานี้ 
ผลกคื็อ  วิกฤติการณการเคหะเลวรายลงตามลํ าดับ

ขาวอันดับที่สิบ  CIA แทรกแซงกิจการภายในของ Macedonia
 ผลประโยชนของสหรัฐอเมริกาในมาเซโดเนยี คือ นํ้ ามัน CIA เขาไปแทรกแซง 
การเมืองในมาเซโดเนีย ดวยการใหการสนับสนุนขบวนการจรยุทธกลุมตางๆ ขณะเดียวกัน  
กดํ็ าเนนิการใหมีการจัดตั้งรัฐบาลที่เปนมิตรกับ BP-Amoco-Arco, Chevron และ Texaco
 ขาวทัง้สบิทีน่ ําเสนออยางยนยอขางตนนี้มาจาก Project Censored ขาวเหลานี้
ลวนเปนขาวนอกกระแสหลัก บรรษัทยักษใหญในธุรกิจส่ือมวลชนเปนผูทํ าใหเกิดขาวนอกกระแส
หลัก นับวันขาวนอกกระแสหลักมีแตจะมีมากขึ้น นั่นหมายความวา ประชาชนถูกปดหูปดตา 
มากขึ้น

หมายเหตุ
 ผูที่สนใจ Project Censored โปรดดู www.sfbg.com/36/48/censored.links.html
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ภาคผนวก
ขาวนอกกระแส 10 อันดับแรก

ป  2543 - 2545

ขาว ที่มา

1. FCC Moves to Privatize Airwaves Jeremy Rifkin, The Guardian (April 2001)
MediaFile (Autumn 2001)
B.I. Koerner, MotherJones (November 10,

2001)
2. New Trade Treaty Seeks to Privatize Global

Social Service
Maude Barlow, The Ecologist (February 2001)

3. U.S. Policies in Colombia Support Mass
Murder

Alexander Cockburn and Jeffrey St. Clair,
Counterpunch (January 2001)

Jim Lobe, Asheville Global Report (October
2001)

Dan Kovalik and Gerald Dickey, Steelabor
(June 5, 2001)

4. Bush Administration Hampered FBI
Investigation into Bin Laden Family Before
Sept. 11

Greg Palast and David Pallister, The Guardian
(November 2001)

5. U.S. Intentionally Destroyed Iraq's Water
System

Tomas J. Nagy, The Progressive (September
2001)

6. U.S. Government Pushes Nuclear Revival Stephen I. Schwartz, Bulletin of Atomic
Scientists (July 6, 2001)

7. Corporations Promote HMO Model for
School Districts

Barbara Miner, Multinational Monitor
(February 1, 2002)

8. NAFTA Destroys Farming Communities in
U.S. and Abroad

Jim Hightower, Hightower Lowdown
(September 2001)

9. U.S. Faces National Housing Crisis Randy Shaw, In Theses Times (November
2000)

10. CIA Double Deals in Macedonia Michael Chossudovsky,
Globalresearch.ca (August 2001)
Emperor's New Clothes (June 2001)

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ”ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2545
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บทสมัภาษณในฐานะสินคา

ผมมีโอกาสเสวนากับนักขาวและนักหนังสือพิมพหลายคนในหลายกรรมหลาย
วาระ  และพบวา  คนเหลานี้มิไดตระหนักถึงลักษณะความเปนสินคาของบทสัมภาษณแมแตนอย  
สวนใหญจะกลาวถึงบทสัมภาษณประหนึ่งวาเปนสินคาไรราคา (Free Goods) แทที่จริงแลวหาได
เปนเชนนั้นไม

ในการสมัภาษณยอมตองมีผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณ ตลาดบทสัมภาษณเปน
ตลาดสารสนเทศ (Information Market) ประเภทหนึ่ง  ซึง่ยอมตองมีผูซื้อและผูขาย  ส่ิงที่ซื้อขาย
กันในตลาดนี้ก็คือ ขอมูลขาวสาร ผู ใหสัมภาษณเปนผู ขาย สวนผู สัมภาษณเปนผู ซื้อ  
การสัมภาษณจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ ‘ราคา’ ในการซือ้ขายขอมูลขาวสารเปนที่ตกลงกัน  แต ‘ราคา’
อาจมไิดช ําระดวยเงิน  หากแตชํ าระดวยสิ่งของหรือส่ิงที่จับตองมิได ดวยเหตุที่ในกรณีสวนใหญ 
การสมัภาษณไมตองเสียเงิน  นักขาวจึงมิไดตระหนักวา  บทสัมภาษณมีลักษณะเปนสินคา

เมือ่นกัขาวตัดสินใจสัมภาษณบุคคลหนึ่งบุคคลใด  การตัดสินใจดังกลาวเกิดจาก
การประเมินแลววา  ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการสัมภาษณ (Expected Benefit) มีมากกวา 
ตนทุนที่คาดวาจะตองเสีย (Expected Cost)  การประเมินดังกลาวนี้มักจะมิไดกระทํ าเปน
กจิจะลกัษณะ  แตอยางนอยที่สุดมักจะมีอยูในใจ

เมื่อนักขาวตองการเจาะขาวเกี่ยวกับนโยบายใหมของรัฐบาล นักขาวมักจะเขา
สัมภาษณรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี โฆษกรัฐบาล หรือขาราชการระดับผูบริหาร  แตนักขาวจะ
ไมสัมภาษณตาสีตาสา ซึ่งไมรูเร่ืองนโยบายใหมของรัฐบาล การตัดสินใจเลือกเชนนี้ยอมสะทอน 
ใหเหน็วา นักขาวมีการประเมินประโยชนสุทธิ (Net Benefit) ทีค่าดวาจะไดจากการสัมภาษณ  
นักขาวจํ าตองสรางผลงานใหแกหนังสือพิมพตนสังกัดและตองทํ างานแขงกับเวลา การนํ าเสนอ
ขาวหนึง่ขาวใดกอนหนังสือพิมพฉบับอ่ืนๆก็ดี  และการรายงานขาวในเรื่องที่ไมมีหนังสือพิมพฉบับ
ใดรายงานกดี็  นบัเปนผลงานอันโดดเดนตามมาตรฐานวิชาชีพหนังสือพิมพ  ดวยเหตุดังนี้เอง  
นกัขาวจึงมักตองการบทสัมภาษณพิเศษ (Exclusive Interview)  แตการไดมาซึ่งบทสัมภาษณ
พิเศษขึ้นอยูกับความสามารถในการเจาะแหลงขาววงใน  และขึ้นอยูกับความยินยอมของแหลง
ขาวทีจ่ะไมใหขอมูลแกหนังสือพิมพฉบับอ่ืนๆดวย

ไมเฉพาะแตนักขาวเทานั้นที่ตองตัดสินใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ ผู ถูกขอ
สัมภาษณกต็องตัดสินใจวา  จะใหสัมภาษณหรือไมเฉกเชนเดียวกัน  นายกรัฐมนตรีบางคนในบาง
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อารมณอาจแสดงอาการ ‘งอน’ ไมยอมใหสัมภาษณส่ือมวลชน  เมื่อไมสบอารมณกับการเสนอขาว
ในชวงเวลานั้น  แมทัพนายกองบางคนก็มีอาการ ‘งอน’ ดวย  เมื่อมีการเสนอขาวอันทํ าให 
ภาพลกัษณของกองทัพเสียหาย  ในขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํ ารุง  มักจะพูดเปนตอยหอยในยามถูก
สัมภาษณ  แตนายสมัคร สุนทรเวช  กลับปดปากไมยอมใหสัมภาษณใดๆ  ทั้งๆที่ในประวัติศาสตร
อันไมยาวไกลนกั  นายสมัครไมเพียงแตไมหลีกลี้หนีหนา  หากยังกระโดดเขาใสส่ือมวลชนอีกดวย

เหตใุดคนบางประเภทจึงชอบใหสัมภาษณส่ือมวลชน แตบางประเภทกลับรักษา
ระยะหางจากสื่อมวลชน ?

การใหสัมภาษณนั้นมีทั้งประโยชนและตนทุนที่ตองเสีย ประโยชนที่คาดวาจะได
จากการใหสัมภาษณอาจมีทั้งประโยชนสวนบุคคล (Private Benefit)  และประโยชนสังคม 
(Social Benefit)  คนบางอาชพีตองคอยทํ าตัวใหเปนขาว  และตองใหสัมภาษณส่ือมวลชนเปน
อาชพีอยูแลว  ผูที่ทํ าหนาที่ประชาสัมพันธธุรกิจเอกชนก็ดี  โฆษกรัฐบาลก็ดี  หรือโฆษกหนวย 
ราชการกดี็  นบัเนื่องอยูในคนกลุมนี้ นักการเมืองมักจะทํ าตัวใหเปนขาว และมักจะไมปฏิเสธการ
ใหสัมภาษณส่ือมวลชน  เพราะการปรากฏเปนขาวมีสวนชวยเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมืองได 
ในทํ านองเดียวกับนักวิชาการหนาใหมที่ยังไมเปนที่รูจักมักคุน  อาจตองอาศัยการใหสัมภาษณ 
ส่ือมวลชนในการสรางชื่อเสียง  การใหสัมภาษณในกรณีเหลานี้จึงกอประโยชนสวนบุคคล หาก 
บทสมัภาษณใหความรูแกสาธารณชน  หรือกอใหเกิดความสมานฉันทในสังคม  บทสัมภาษณนั้น
กเ็ปนประโยชนแกสังคมดวย

ผูใหสัมภาษณใชวาจะไดประโยชนจากการใหสัมภาษณเพียงดานเดียว  หากแต
ยงัมตีนทนุทีต่องเสียดวย  ตนทุนที่ประจักษแจงก็คือ  คาเสียโอกาสในการใชเวลา (Opportunity 
Cost of Time)  เวลาทีเ่สยีไปในการใหสัมภาษณนั้นสามารถใชไปในการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิอ่ืนๆได  การเสียเวลาในการใหสัมภาษณจึงทํ าใหตองสูญเสียประโยชนที่อาจจะไดจาก
การประกอบกจิกรรมอื่นๆ  ตนทุนอันเกิดจากการเสียเวลานี้แตกตางไปตามบุคคล  บางอาชีพถูก
วาจางใหมาเสียเวลาในเรื่องนี้  โดยเฉพาะอยางยิ่งโฆษกและฝายประชาสัมพันธ

แตการใหสัมภาษณไมเพียงแตจะทํ าใหตองเสียเวลาเทานั้น หากยังมีตนทุนที่ตอง
เสยีในรูปอ่ืนๆอกีดวย  หากการรายงานขาวทํ าลายภาพลักษณของผูใหสัมภาษณ  ผูใหสัมภาษณ
ยิ่งตองเสียเวลาในการแกขาวหรือกอบกูภาพลักษณ หากการรายงานขาวไมตรงตอบทสัมภาษณ 
หรือเกิดจากความไมเขาใจบทสัมภาษณของนักขาว รายงานขาวนั้นอาจทํ าลายชื่อเสียงของผูให
สัมภาษณได กรณีหลังนี้มักจะเกิดแกนักวิชาการหรือผูชํ านัญการ เมื่อนักขาวไมมีขอมูลที่เพียงพอ
และไมมีพื้นความรูที่จะเขาใจบทสัมภาษณไดอยางถูกตอง
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การตดัสนิใจใหสัมภาษณจะเกิดขึ้น  เมื่อผูใหสัมภาษณประเมินแลววา  ประโยชน
ทีค่าดวาจะไดจากการใหสัมภาษณคุมกับตนทุนที่ตองเสีย  สวนผูที่ไมยอมใหสัมภาษณ  ก็เปน
เพราะผลการประเมินเปนไปในทิศทางตรงกันขาม แตการประเมินดังกลาวนี้อาจผิดพลาดได  
ความผดิพลาดในการประเมินจะเปนขอมูลที่จะชวยปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจในอนาคต ผูคน
ที่ชอบใหสัมภาษณในกาลครั้งหนึ่ง เร่ิมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยการปดปากตนเองมากขึ้น   
เมือ่พบวา  การใหสัมภาษณใหประโยชนไมคุมคา

การสัมภาษณจะเกิดขึ้น เมื่อนักขาวและผูใหสัมภาษณบรรลุขอตกลง ในตลาด 
บทสัมภาษณ นักขาวเปนผูซื้อบทสัมภาษณ โดยที่ผูใหสัมภาษณเปนผูขาย นักขาวเปน “ผูซื้อ”  

บทสัมภาษณแตในนาม เพราะผูซื้อที่แทจริงก็คือ เจาของหนังสือพิมพหรือรายการวิทยุและ 
โทรทศันในการซื้อขายบทสัมภาษณนี้ ราคาที่จายมิไดชํ าระดวยเงิน  หากแตชํ าระดวยประโยชน 
ในแงที่ไดกระจายขาวสารที่ตนตองการกระจาย บางครั้งผลประโยชนที่ไดรับปรากฏในรูปของ 
ชือ่เสยีง (นกัวชิาการ)  หรือคะแนนนิยมทางการเมือง (นักการเมือง)  บทสัมภาษณจึงมีฐานะเปน
สินคาที่มีการซื้อขายกันในตลาด  เพียงแต ‘ราคา’ ทีจ่ายเห็นไดไมชัดเทานั้น

ตลาดบทสัมภาษณในเมืองไทยยังมิไดมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  
หากแตเปนตลาดที่นํ าของแลกกับของ (Barter Economy) เมือ่นกัขาวสัมภาษณ ร.ต.อ.เฉลิม  
อยูบํ ารุง  นกัขาวกํ าลังแลกคะแนนนิยมทางการเมือง (ของ ร.ต.อ.เฉลิม) กับขอมูลขาวสารจาก  
ร.ต.อ.เฉลิม  เมื่อนักขาวสัมภาษณนายรังสรรค ธนะพรพนัธุ นักขาวกํ าลังแลกชื่อเสียงและความ
แพรหลายของความคิด (ของนายรังสรรค) กับขอมูลขาวสารจากนายรังสรรค บทสัมภาษณจึงมิใช
สินคาไรราคา (Free Goods)  หากแตเปนสินคาทางเศรษฐกิจ (Economic Goods)

การเตบิโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมและกระบวนการโลกานุวัตร  ทํ าใหเงินเริ่ม
เขามามีบทบาทในตลาดบทสัมภาษณ ตลาดบทสัมภาษณเร่ิมมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการ 
แลกเปลีย่น  ทัง้นีป้รากฏวา สํ านักขาวตะวันตกและญี่ปุนเริ่มจายเงินใหแกผูใหสัมภาษณที่เปน 
คนไทย จารีตดงักลาวนี้กอเกิดในสังคมตะวันตกเปนเวลาหลายทศวรรษแลว นายเฮนรี่ คิสซิงเจอร 
(Henry Kissinger) สามารถโกงคาตัวการใหสัมภาษณทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน การ 
จายคาสัมภาษณเปนการชํ าระคาเสียเวลาใหแกผูใหสัมภาษณ สถานีวิทยุบีบีซีจายคาสัมภาษณ
แกนกัวชิาการไทยเพราะถือเปนการซื้อความชํ านัญพิเศษ

จารีตการจายคาสัมภาษณกํ าลังถายทอดจากประเทศทุนนิยมอาวุโสมาสูประเทศ
ไทย  สังคมไทยก ําลังเรียนรูลักษณะความอาวุโสของทุนนิยมดังกลาวนี้  ความมีคาของเวลาซึ่ง 
เพิ่มพูนขึ้นตามลํ าดับข้ันของการพัฒนาทุนนิยมและตามความเรงรัดแหงชีวิต จะทํ าใหมีการจาย
เงินเพื่อซื้อบทสัมภาษณมากขึ้นในอนาคต รายการวิทยุและโทรทัศน รวมตลอดจนหนังสือพิมพ
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เศรษฐกิจจะเปนหัวหอกในการรับจารีตดังกลาวนี้  เมื่อถึงตอนนั้นภาพลักษณของบทสัมภาษณ 
ในฐานะทีเ่ปนสินคาจะปรากฏอยางชัดเจนมากขึ้น

การจายเงินซื้อบทสัมภาษณจะชวยลดปริมาณและเพิ่มคุณภาพของบทสัมภาษณ  
ในปจจบัุนนกัขาวมิไดตระหนักถึงลักษณะความเปนสินคาของบทสัมภาษณ จึงมีการสัมภาษณกัน
อยางฟุมเฟอย อีกทั้งยังปรากฏเสมอวา นักขาวไมทํ าการบานกอนการสัมภาษณ คํ าถามที่สอถึง
อวชิชาจงึปรากฏใหไดเห็นและไดยินไดฟงอยูเสมอ การจายเงินซื้อบทสัมภาษณจะกดดันใหนักขาว
ตองทํ าการบาน ตองเลือกสรรคํ าถาม และตองเลือกสรรผูใหสัมภาษณมากขึ้น คุณภาพของ 
บทสัมภาษณจึงนาจะดีข้ึน

ตลาดบทสัมภาษณกํ าลังแปรจากตลาดที่นํ าของแลกกับของ (Barter Economy) 
ไปสูตลาดที่มีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Money Economy)  การเปลี่ยนแปลง 
ดังกลาวนี้จะมีผลกระทบอยางมหาศาลตอธุรกิจส่ือสารมวลชน การเปลี่ยนแปลงนี้คอยๆเกิดขึ้น  
และยากทีจ่ะยบัยัง้ได  ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม  ความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวางนักขาวกับ
แหลงขาว ซึ่งมีมาแตด้ังเดิมกํ าลังจะถูกทํ าลายไป ส่ิงที่กํ าลังจะมาแทนที่ก็คือ ความสัมพันธบน 
พืน้ฐานของสินคาและสัญญา

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัศุกรที่ 24 ธันวาคม 2536
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The World and I

 ผมโตมากับ ดรุณสาร ชัยพฤกษ และวทิยาสาร คนรุนผมยังมีโอกาสพานพบ
นิตยสารสํ าหรับเด็กและเยาวชนที่มีสาระและใหความรู ตางกับเด็กและเยาวชนสมัยนี้ที่ไมมี
นิตยสารเฉพาะกลุมที่ทรงคุณภาพ จะมีก็แตนิตยสารสํ าหรับเด็กวัยรุนที่เปนกลไกของระบบ
จกัรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism)

ผมมงีานเขียนปรากฏสูบรรณพิภพครั้งแรกใน ดรุณสาร  เมือ่เรียนหนังสืออยูชั้น
มธัยมศกึษาปที่ 3 (เทียบเทาประถมศึกษาปที่ 6 ในปจจุบัน)  จํ าไดวาเขียนเรื่องโรงรับจํ านํ า 
แหงแรกในเมืองไทย  โดยอาศัยขอมูลจากหนังสือพิมพ วชิรญาณวิเศษ ผมคงมีบทความตีพิมพ 
ใน ดรุณสาร หลายเรื่อง  แตบัดนี้จํ ามิไดแลว  เมื่อ ดรุณสาร ถงึแกกรรม  ผมรูสึกโศกาอาดูร  เพราะ
ดรุณสาร เปนสนามบมเพาะวิทยายทุธในการขีดเขียนของผม  นิตยสารสํ าหรับเด็กและเยาวชน
ฉบับอ่ืนๆทยอยเดินลง ‘หลมุฝงศพ’  รวมทัง้ วิทยาศาสตรมหัศจรรย ของอาจารยจันตรี ศิริบุญรอด 
โดยทีรั่ฐบาลรวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการมิไดสนใจสงเสริมกิจกรรมในดานนี้แมแตนอย

เมือ่ผมพานพบนิตยสาร The World and I  เมือ่กวาครึ่งทศวรรษที่ผานมานี้  
ผมบอกกับตัวเองวา  ผมไดพบนิตยสารในฝนแลว  The World and I มโีครงสรางเนื้อหาอยางที่
ผมตองการบริโภค  ทุกฉบับจํ าแนกเนื้อหาออกเปน 7 ภาค

ภาคแรกตั้งชื่อวา Current Issues  อันเปนเรือ่งราวเกี่ยวกับสถานการณปจจุบัน 
ทัง้ดานการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากจะมีรายงานขาวแลว ยังมีบทวิเคราะหขาวอีกดวย 
บุคคลในขาวและปริทัศนวาดวยบทบาทของสื่อมวลชนเปนคอลัมนนาสนใจในภาคนี้ บางครั้ง 
กองบรรณาธิการเชื้อเชิญนักวิชาการหรือผูนํ าทางปญญาเปดเวที ‘วิวาทะ’ ในประเด็นปญหาตางๆ 
อาทิเชน ควรใหมีการทํ าแทงโดยเสรีหรือไม ควรใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการครอบครอง 
อาวุธปนหรือไม ฯลฯ

ภาคที่สองตั้งชื่อวา The Arts อันเปนเรื่องราวดานศิลปะ ซึ่งมีต้ังแตละครเวที 
อุปรากร การแสดงดนตรี ภาพยนตร งานแสดงศิลปะทั้งดานปฏิมากรรม จิตรกรรม และภาพพิมพ 
รวมตลอดจนสถาปตยกรรม ผูอานมีโอกาสอานบทความเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของศิลปน 
นามอุโฆษทั้งในอดีตและปจจุบัน  ดนตรแีละภาพยนตรมีทั้งงานคลาสสิกและงานรวมสมัย



111

ภาคที่สามตั้งชื่อวา Life อันเปนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผูคนในภูมิภาคตางๆ 
เนือ้หาในสวนนีเ้หมาะแกผูอานที่เปนนักทองเที่ยวมากเปนพิเศษ เพราะมีบทความแนะนํ าสถานที่
ทองเทีย่วและอาหารการกินในแดนดินตางๆ บางฉบับเคยมีบทความเกี่ยวกับประเทศไทยดวย

ภาคที่ส่ีต้ังชื่อวา Natural Science แปลวา วิทยาศาสตรธรรมชาติ เนื้อหาในภาค
นีป้ระกอบดวยบทความที่รายงานความกาวหนาของวิทยาศาสตรแขนงตางๆ ทั้งฟสิกซ เคมี และ
ชีววิทยา บางฉบับมีบทความวาดวยชีวิตและผลงานของนักวิทยาศาสตรคนสํ าคัญ ทั้งที่ลวงลับ 
ไปแลวและที่ยังมีชีวิตอยู นอกจากนี้ ยังมีบทความที่นํ าเสนอการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
วทิยาศาสตรกับสังคมและวัฒนธรรมอีกดวย

ภาคที่หาตั้งชื่อวา Culture อันเปนเรื่องราวเกี่ยวกับวฒันธรรมของผูคนในดินแดน
ตางๆ เนื้อหาในภาคนี้มีความสัมพันธกับภาคที่สาม (Life) เพียงแตมีจุดเนนแตกตางกัน โดย 
ในภาคนี้ใหความสํ าคัญกับประเด็นเรื่องมรดกทางวัฒนธรรม รูปแบบของวัฒนธรรม และ 
วฒันธรรมบนทางสองแพรง

ภาคที่หกตั้งชื่อวา Book World แปลวา โลกหนังสือ ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน 
สวนที่หนึ่งเลือกหนังสือและตัดตอนเนื้อหาบางสวนมาพิมพใหอาน ตามดวยบทวิเคราะหและ
วจิารณ สวนทีส่องเปนบทวิจารณหนังสือ ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 
สวนที่สามนํ าเสนอชีวิตและผลงานของนักเขียนคนสํ าคัญ เนื้อหาในภาคนี้ถูกใจบรรดา 
หนอนหนังสือทั้งหลาย

ภาคที่เจ็ดตั้งชื่อวา Modern Thought ประกอบดวย บทความที่หนักสมอง 
ทัง้สาขาวทิยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร โดยทั่วไปมักจะมีการกํ าหนดกรอบหัวขอ
ของบทความในแตละฉบับ อาทิเชน อนาคตของสังคมสารสนเทศ (Information Society) 
ประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา วฒันธรรมอินเตอรเน็ต ฯลฯ

The World and I มนีกัเรยีนโรงเรยีนมัธยมศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเปน
กลุมเปาหมาย ผูที่ไดรับเชิญใหเขียนบทความในภาคตางๆสวนใหญเปนอาจารยมหาวิทยาลัย 
หรือมฉิะนัน้ก็เปนผูนํ าทางปญญา แมวาคณะผูจัดทํ า The World and I อันมีมอรตัน แคปแปลน 
(Morton A. Kaplan) เปนบรรณาธิการจะมีจุดยืนเอียงไปขางอนุรักษนิยม (Conservative) แต
นิตยสารรายเดือนฉบับนี้พยายามถวงดุลยมิใหเอียงซายหรือเอียงขวามากเกินไป ผูอานจึงได
ประโยชนจากความคิดเห็นอันหลากหลายของผูเขียนที่มีอุดมการณแตกตางกัน
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โครงสรางเนื้อหาของ The World and I ดังทีผ่มกลาวถึงขางตนนี้ ถูกใจผมมาก
เปนพิเศษ เพราะสามารถตอบสนองความอยากรูของผมไดในเกือบทุกดาน ผมไดรับประโยชน
อยางมากจากภาค Natural Science เพราะเปนสาขาที่ผมมีความรูนอย มิอาจติดตามอานจาก
วารสารหรอืนติยสารเฉพาะสาขาได โดยที่นิตยสารโดยทั่วไปไมมีรายงานขาวหรือบทความในดาน
นี้  ภาค Book World ใหประโยชนแกผมมากในดานวรรณกรรม  สวนบทวิจารณหนังสือนั้น 
ผมสามารถหาอานจากแหลงอื่นๆไดอยูแลว  ภาค The Arts, Life และ Culture ชวยใหผมเปดหู
เปดตา  และเปนประโยชนในการศึกษาพัฒนาการของทุนวฒันธรรม (Cultural Capital)  สวนภาค
Current Issues แมผมจะสามารถหาอานจากแหลงตางๆได  แต The World and I มีจุดเดน 
ในการประมวลขอมูลและประเด็นปญหาอยางคอนขางครบถวน

The World and I เร่ิมออกฉบับปฐมฤกษในเดือนมกราคม 2529 และมีอายุครบ 
15 ปเมือ่เดอืนมกราคม 2544 ในปจจุบันมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามากกวา 7,000 โรงเปน
สมาชิก  The World and I มใิชแบบเรียนหรือตํ าราเรียน  แตสามารถใชประกอบการศึกษา
ไดอยางดีเยี่ยม  จนถงึกับมีการจัดทํ า Teachers’ Guide เพือ่เปนคูมือสํ าหรับครูที่ตองการนํ า The 
World and I ประกอบการเรียนการสอนวิชาตางๆ  ผูอาน The World and I มไิดมีแตนักเรียน
นกัศกึษาเทานั้น ผูนํ าในรัฐสภาและผูนํ าดานอื่นๆก็เปนผูอานดวย

จุดเดนของ The World and I มไิดมเีฉพาะแตดานเนื้อหา การจัดพิมพดวย
กระดาษอารตอยางดี รวมตลอดจนการจัดรูปเลมและภาพประกอบอันงดงาม นับเปนจุดเดน
สํ าคัญดวย  ภาพจติรกรรมของจิตรกรผูมีชื่อเสียงและภาพการแสดงอุปรากรในภาค The Arts  
ภาพชีวิตของผูคนในภาค Life เสริมความโดดเดนของ The World and I มากยิ่งขึ้น

ผมฝนที่จะไดเห็น The World and I ฉบับภาษาไทย  มใิชการแปล The World 
and I เปนภาษาไทย  หากแตเปนการผลิตนิตยสารวิชาการโดยมี The World and I เปน 
แบบจํ าลอง แตนิตยสารวิชาการที่เยี่ยมยอดนี้จะอุบัติในสังคมไทยก็แตโดยการสนับสนุนของ 
รัฐบาล เพยีงดวยการใหเงินอุดหนุนแกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนในการ
เปนสมาชิก The World and I ฉบับภาษาไทย  โดยที่มีเงินอุดหนุนการผลิตในระยะแรกเริ่มดวย 
หากรัฐบาลไมเห็นอานิสงสการสงเสริมการผลิตนิตยสารวิชาการ นิตยสารประเภทนี้ถือกํ าเนิด 
ในบรรณพภิพไดยาก เพราะใชเงินลงทุนสูง มีความเสี่ยงในการลงทุนสูง และอัตราผลตอบแทนตํ่ า

แมวาเอกชนจะสามารถผลิตนิตยสาร สารคดี  และ National Geographic ได 
แต The World and I เปนมากกวา สารคดี และ National Geographic
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หมายเหตุ

1. นติยสาร The World and I หาอานไดในหอสมุดปรีดี พนมยงค  มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร หรือดู www.worldandi.com

2. ความสํ าเร็จของ The World and I ในรอบ 15 ปแรก โปรดอาน Michael 
Marshall, “Fifteen Years of World and I Excellence”, The World and I (January 2001).

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในนิตยสาร ผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนมกราคม 2545
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Google.Com

 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปดกั้นมิใหประชาชนเขาสู www.google.com  
อันเปนมาตรการหนึ่งในการปดหูปดตาประชาชน โดยไมปลอยใหประชาชนทองสู Cyberspace 
ไดโดยเสรี ขบวนการสิทธิมนษุยชนระหวางประเทศอางวา รัฐบาลจีนใชขารัฐการจํ านวน 30,000 
คน ในการตรวจสอบ websites ตางๆ และตรวจสอบ e-mail ของประชาชน ในปจจุบัน รัฐบาลจีน
ปดกั้น websites จ ํานวน 500,000 แหง มิใหประชาชนเขาถึง (ดูรายงานขาว “China Blocking 
Google”, BBC News, September 2, 2002) ทัง้นีโ้ดยอางวา websites เหลานี้ใหสารสนเทศที่
เปนพิษเปนภัยตอประชาชน

 www.google.com เปน Search Engine ที่เปนดาวรุงพงุแรง โดยที่มีอายุไมถึง  
5 ขวบป
 Search Engine ท ําหนาทีเ่สมือนหนึ่ง ‘หองสมุด’ ใน Cyberspace ผูที่ตองการ
แสวงหาความรูและคนหาขอมูล เพียงแตเขาสู Search Engine และพิมพคํ าไข (Key Words) หรือ
หวัขอทีต่องการคน  Search Engine จะชวยนํ าพาไปสู Web Sites ตางๆที่สามารถใหความรูและ
ขอมูลตามคํ าไขหรือหัวขอที่คนนั้น

 จากการศึกษาของ Steve Lawrence และ Lee Giles แหง NEC Research 
Institute ซึง่มสํี านักงานในเมืองพรนิสตัน มลรัฐนวิเจอรซี่ย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา Search 
Engine ยกัษใหญในป 2541 ไดแก Hotbot, AltaVista, Northern Light, Excite, Infoseek และ 
Lycos

ในป 2542 Northern Light ถีบตัวขึ้นมาเปนผูนํ า Search Engine เพราะสามารถ
เชือ่มโยงสูพืน้ที่ใน cyberspace มากกวา Search Engine อ่ืนๆ ในปเดียวกันนั้น Alltheweb.com 
ปรากฏตวัสูธุรกิจ Search Engine และโฆษณาวา จะพยายามเชื่อมโยงสู URLs (Uniform 
Resource Locators) ทัง้หมดเทาทีม่อียูใน World Wide Web ซึ่งประมาณกันวามีอยูประมาณ 
800 ลาน URLs Fast Search and Transfer ASA แหงนอรเวยก็กํ าหนดเปาหมายเดียวกับ 
Alltheweb.com

 ในชวงเวลาดงักลาวนี้ Google.Com เติบโตอยางชาๆ และกลายมาเปนดวงดารา 
ดวงใหมในหมูธุรกิจ Search Engine
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 ประวัติของ Google.Com มีสวนคลายคลึงกับ Microsoft เพราะกอเกิดจาก 
มนัสมองของเพือ่นนกัศกึษารวมสถาบันเดียวกัน ผูที่มีสวนสถาปนา Google.Com เปนนักศึกษา
คอมพวิเตอรแหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด 2 คน ไดแก เซอรไก บริน (Sergey Brin) และลารร่ี  
เพจ (Larry Page) ทั้งสองรวมกันสราง Search Engine ในป 2538 โดยตั้งชื่อวา BackRub  
หองพักในมหาวิทยาลัยของคนทั้งสองแปรสภาพเปนสํ านักงาน หองพักของเพจเปนศูนย 
สารสนเทศ สวนหองพักของบรินเปนสํ านักงานธุรกิจ

 ในระยะแรกเริ่ม เซอรไก บริน และลารร่ี เพจ มปีญหาการขาดแคลนเงินทุน  
แตสามารถระดมทุนจากญาติสนิทมิตรสหายในเวลาตอมา จนไดเงินทุน 1 ลานดอลลารอเมริกัน  
ในจํ านวนนี้ แอนดี เบก็โตลไชม (Andy Bechtolsheim) เพือ่นรวมมหาวิทยาลัย  ซึ่งตอมาเปน 
คนหนึง่ทีร่วมกอต้ัง Sun Microsystems รวมลงขันดวย 100,000 ดอลลารอเมริกัน และแลว 
Google Inc. กก็อต้ังขึ้นในป 2541

 เหตุใดจึงตั้งชื่อบริษัทวา Google?

 Google มาจากคํ าวา Googol ซึง่ในทางคณิตศาสตรหมายถึง เลข 1 ซึ่งตามดวย 
เลขศูนยอีก 100 ตัว

 www.google.com ไตอันดับ Search Engine อยางรวดเร็ว ในปจจุบัน มีผูเขาไป
ใชบริการประมาณวันละ 150 ลานราย ในดานการประกอบการ Google Inc เร่ิมเขาสูภาวะคุมทุน  
โดยคาดวาจะมีรายไดประมาณ 50 ลานดอลลารอเมริกันในป 2545 เมื่อมีขาววา Google Inc  
จะจดทะเบยีนกบัตลาดหลักทรัพยในป 2544 มีการประเมินมูลคาบริษัทวา ตกประมาณ 250 ลาน
ดอลลารอเมริกัน  แตจนบัดนี้ Google Inc ยงัมไิดเปนบริษัทจดทะเบียน

 ในป 2544 Google Inc เปลีย่นแปลงการบริหาร โดยลารร่ี เพจ (อายุ 28 ปใน
ขณะนัน้) ดํ ารงตํ าแหนงประธานบริษัทดานผลิตภัณฑ และเซอรไก บริน (อายุ 27 ปในขณะนั้น) 
ดํ ารงต ําแหนงประธานบริษัทดานเทคโนโลยี และแตงตั้งใหอีริก ชมดิต (Eric Schmidt) เปน CEO  
ชมดิตเคยอยู Sun Microsystems ระหวางป 2526-2540 และเคยดํ ารงตํ าแหนง CEO ของ Novell  
หลงัจากนั้น

 Google Inc มสํี านักงานใหญ Googleplex ใน Silicon Valley มีศูนยสารสนเทศ 
4 ศูนย กระจายตามจดุตางๆ ในสหรัฐอเมริกา หากศูนยหนึ่งศูนยใดมีปญหา ศูนยอ่ืนๆจะทํ าหนาที่ 
แทน ศูนยสารสนเทศเหลานี้เชื่อมโยง Web Sites ตางๆทั่วโลกประมาณ 300 ลานแหง ครอบคลุม
พืน้ทีป่ระมาณ 2,000 ลานหนา
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ความนิยมใชบริการ www.google.com ซึ่งเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เปนผลจาก
ปจจยัส ําคญัอยางนอย 2 ปจจัย ปจจัยแรก ไดแก ความรวดเร็วในการใหขอมูลแกผูใชบริการ 
ปจจัยทีส่อง ไดแก ความเที่ยงตรงของขอมูลที่ให

 ผูที่เขาไปคนขอมูลใน Cyberspace ยอมตองการขอมูลตรงตอความตองการ 
ในเวลาอนัรวดเร็ว Search Engine ที่ผูใชบริการเสื่อมความนิยม มักเปนเพราะใหขอมูลไมตรงตอ
คํ าไขหรอืหัวขอที่คน ซึ่งทํ าใหเสียเวลาในการคนโดยใชเหตุ

 การที่มีผูใชบริการ www.google.com เพิม่ข้ึนในอัตราสูง ทํ าให Google Inc มี
รายไดจากการโฆษณาเพิ่มข้ึนตามไปดวย โดยที่รายไดจากการโฆษณาเปนรายไดหลักของธุรกิจ 
Search Engine

  แตการเปนดาวรงุพงุแรงสรางปญหาแก Google.Com ดวย ดานหนึ่งมีผูพยายาม
สรางสารสนเทศลวงดวยวิธีการอันแยบยล เพื่อใหติดอันดับ Web Sites ยอดนิยมของ 
Google.Com เพราะอันดับดังกลาวมีผลตอรายไดจากการโฆษณาของ Web Sites เหลานั้น  
ในอกีดานหนึ่ง Google Inc เร่ิมถกูฟองฐานละเมิดกรรมสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา ดังที่ Overture 
Services คูแขงในธุรกิจ Search Engine ฟอง Google Inc วา น ําเทคโนโลยีในการขาย Online 
Advertising ที ่Overture Services คิดคนไปใชโดยพลการ

 การเชื่อมตอ Web Sites ที่เปนคูปรปกษ เร่ิมสรางปญหาแก Google.Com  
ดังกรณีที่ Church of Scientology ฟอง Google Inc ในฐานละเมิดลิขสิทธิ์  เพราะ Google.Com 
เผยแพรผลงานของ Church of Scientology ในสวนที่สงวนลิขสิทธิ์ แตเบื้องหลังการฟองรองนี้  
กคื็อ เมื่อมีผูตองการเขาสู Web Site ของ Church of Scientology  www.google.com ชวย 
เชือ่มโยงสู Operation Clambake ดวย โดยที่ Operation Clambake เปนคูปรปกษของ Church 
of Scientology และวพิากษวจิารณตลอดเวลาวา Church of Scientology หิวเงินและเห็นแกได

 www.google.com เปนทีน่ยิมของผูใชบริการชาวจีน เพราะสามารถใหขอมูลขาว
สารภาษาจีนไดอยางกวางขวาง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงตองตัดไฟแตตนลม นับเปน 
Search Engine หนึง่เดยีวที่ถูกรัฐบาลจีนเลนงาน โดยที่ www.yahoo.com และ www.msn.com
ไมเคยตองเผชิญชะตากรรมเชนนี้
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จาก FT.com ถึง Manager Online

 ผมอานหนังสือพิมพ Financial Times ทาง Internet จนหลงเขาใจวาเปน  
‘สินคาไรราคา’ (Free Good)  เพราะสามารถอานไดทุกซอกทุกมุมในหนังสือพิมพนั้น  โดยไมตอง 
เสยีสตางค และแลววันหนึ่งเมื่อตนป 2545 เสรีภาพในการทองไปใน FT.com กถ็กูจํ ากัด เพราะ
เจาของหนังสือพิมพขอเก็บสตางคสํ าหรับรายงานขาวและบทวิเคราะหขาวบางประเภท ขอเขียน
ของคอลัมนิสตบางคนเปดอานมิได  เวนแตจะจายเงินเสียกอน
 ผมสนองตอบตอนโยบายราคาของ Pearson Group ดวยการพึ่งบริวารของ BBC
(www.bbc.co.uk) มากขึ้น  สวนหนังสือพิมพ Financial Times ผมอานจากหนังสือพิมพกระดาษ
ในหองสมุดปวย อ๊ึงภากรณ เพียงแตลากวาปกติ 2-3 วัน
 ทีจ่ริงแลว ผมมิควรประหลาดใจที่ Pearson Group เร่ิมเก็บเงินจากผูอานทาง 
Internet  เพราะการแตกสลายของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูกระทบตอธุรกิจสารสนเทศโดยตรง 
บรรดาวสิาหกจิทีป่ระกอบธุรกิจผาน Internet พากันลมหายตายจากทีละบริษัทสองบริษัท  และ
ตอมานบัสิบนับรอยบริษัท จนหนังสือพิมพบางฉบับเปดคอลัมน “Dot.com Graveyard” เพื่อ 
รายงานขาวการกาวสูหลุมฝงศพของธุรกิจ Dot.com “จาก Dot.com ไปสู Dot.gone” เปนชื่อ 
บทความทีผ่มเขียนในเดือนเมษายน 2544 (นิตยสาร ผูจัดการรายเดือน)

 ผมเปนแฟนของ The New York Times มใิชเพราะติดรายงานขาว  หากแตเปน
เพราะติดคอลัมนิสตบางคน  ดังเชน Paul Krugman  ในประการสํ าคัญ  ผมรูสึกตื่นตาตื่นใจ 
ในการทองไปในโลกหนังสือของ www.nytimes.com  The New York Times เคยเปนแหลง 
สารสนเทศเกี่ยวกับนักเขียนและวรรณกรรม  อันเปนขุมความรูสํ าคัญ Featured Authors จัดเรียง
ขอมูลนักเขียนและปญญาชนตามลํ าดับอักษร เมื่อเขาไปคนนักเขียนหรือปญญาชนแตละคน  
จะพบประวัติและผลงาน  บทวิจารณหนังสือที่นักเขียนหรือปญญาชนผู นั้นเป นผู  เขียน  
บทสมัภาษณหนงัสอืพิมพ และรายงานขาว ขอเขียนหรือรายงานขาวบางเรื่องยอนหลังไป 30-40 
ป อยูมาวันหนึ่งในป 2544 www.nytimes.com ดึงขอมูลนักเขียนและวรรณกรรมออกจาก 
website แตยงัคงคอลัมน Featured Authors ไว คราวนี้ใหขอมูลนักเขียนหรือปญญาชนเพียงหนึ่ง
คน บางครัง้นานนบัสัปดาห บางครั้งนานนับเดือน หากผูอานตองการขอมูลนักเขียนหรือปญญา
ชนคนอื่นก็ตองจายเงินซื้อ

http://news.ft.com/home/rw/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.nytimes.com/
http://www.nytimes.com/
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 ผมสนองตอบตอนโยบายราคาของ The New York Times ดวยการหันไปพึ่ง 
ขอมูลของ www.booksunlimited.co.uk ซึง่มไิดมีฐานขอมูลกวางขวางเทา www.nytimes.com

 ในยุคสมัยที่เศรษฐกิจฟองสบูเบงบาน Financial Websites ผุดขึ้นราวกับ 
ดอกเหด็ ธรุกจิประเภทนี้ตองการขายขาวและบทวิเคราะหเศรษฐกิจและการเงินผานทาง Internet 
ผูซื้อตองการขาวและบทวิเคราะหเพื่อเปนฐานการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจและในการซื้อขาย
หุน Financial Websites มรีายไดจาก 2 แหลงใหญ อันไดแก รายไดจากคาสมาชิก และรายได
จากการโฆษณา ดวยเหตุที่มีการแขงขันคอนขางรุนแรง  แตละ Website จะตองพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต  เพือ่แยงชงิลกูคา หากไดธนาคาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย และบรรษัทระหวาง
ประเทศเปนลูกคา ก็จะมีฐานลูกคาที่คอนขางมั่นคง ขนาดของฐานลูกคาเปนปจจัยสํ าคัญ 
ที่กํ าหนดรายไดจากการโฆษณาอีกทอดหนึ่ง เพราะคงไมมีวิสาหกิจเอกชนใดที่ตองการโฆษณา
ผาน Financial Websites ทีม่ลูีกคานอย
 ธุรกิจ Financial Websites เบงบานในสหรัฐอเมริกามากกวาในยุโรปตะวันตก 
มิพักตองกลาวถึงภูมิภาคอื่น เพราะรายไดจากการซื้อขายหลักทรัพยมีความสํ าคัญสํ าหรับคน
อเมริกนัมากกวาผูคนในยุโรป ดวยเหตุดังนั้น ชาวอเมริกันจึงตองการสารสนเทศทางการเงินมาก
กวาผูคนในภูมิภาคอื่นๆ
 หนงัสอืพมิพทีข่ายสารสนเทศดานเศรษฐกิจและการเงิน ดังเชน The Wall Street 
Journal, Financial Times และ The Economist ลวนแลวแตมี Websites ของตนเอง และ
ประกอบธุรกิจดุจเดียวกับ Financial Websites โดยทั่วไป โดยที่มีความไดเปรียบในดาน 
Economies of Scope เพราะเพยีงแตนํ าขาวและบทวิเคราะหที่มีอยูแลวขึ้น Websites ในขณะที่ 
Financial Websites โดยทัว่ไปตองเริ่มตนจากการผลิตขาวและบทวิเคราะห เนื่องจากไมมีฐาน
สารสนเทศและบทวิเคราะหที่สรางขึ้นจากธุรกิจหนงัสอืพิมพของตนเอง

 หนงัสอืพมิพยักษใหญโดยทั่วไปลวนมี Websites ของตนเอง เมื่อหนังสือพิมพ
ฉบับหนึ่งสราง Website หนงัสอืพมิพฉบับอ่ืนๆก็ตองเจริญรอยตาม มิฉะนั้นอาจถูกทิ้งหางในการ
แขงขนั ในระยะแรกหนังสือพิมพตางๆ เปดใหอาน Website ของตนโดยไมคิดสตางค เพราะตอง
เปดโอกาสใหลูกคาไดสํ ารวจตรวจสอบคุณภาพของ Website  รายไดจากการเก็บคาสมาชิกหรือ
จากการขายสารสนเทศจึงมีนอย  โดยทีร่ายไดหลักมาจากการโฆษณา

 เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบู ถึงกาลแตกสลาย ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ 
คืบคลานมาแทนที่ รายไดจากการโฆษณาตกตํ่ าลงอยางนาใจหาย Financial Websites จํ านวน
มากตองปดมานการประกอบการ หลายตอหลายบริษัทกาวลงสู หลุมฝงศพ หนังสือพิมพ 

http://online.wsj.com/public/us
http://online.wsj.com/public/us
http://news.ft.com/home/rw/
http://www.economist.com/
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ทีป่ระกอบธรุกจิ Information Online เร่ิมหารายไดจากผูอานมาทดแทนรายไดจากการโฆษณา 
ทีต่กตํ่ าลง Financial Times จดัอยูในกลุมนี้
 Pearson Group มไิดเปนเจาของ Financial Times เทานั้น หากยังถือหุนสัดสวน
สํ าคัญใน The Economist สํ านกัพมิพ Penguin สํ านักพิมพ Dorling Kindersley (DK) สํ านัก
พมิพ National Computer Systems (NCS) และ RTL Group ซึ่งประกอบธุรกิจวิทยุกระจายเสียง
 รายไดของ Financial Times เร่ิมตกต่ํ าลงตั้งแตป 2544 อันเปนผลจากภาวะ 
ถดถอยของรายไดจากการโฆษณา ดวยเหตุที่ธุรกิจ Information Inline มิไดใหกํ าไร Pearson 
Group จึงเริ่มเขมงวดในการเก็บเงินจากผูอาน ซึ่งในสภาวะปกติมีประมาณ 2.7 ลานคน  
ขณะเดียวกัน ก็มีการเปลี่ยนตัวบรรณาธิการใหญจาก Richard Lambert มาเปน Andrew 
Gowers

 ในขณะที่ Financial Websites ทั่วโลกกํ าลังเผชิญภาวะถดถอย Manager 
Online กลบัอยูในสภาพคึกคักยิ่ง  ผมเพิง่ทราบวา  หนงัสือพิมพ ผูจัดการ มี Website ของตนเอง
เมื่อป  เศษที่แล ว  ผมพานพบนักศึกษาคนหนึ่ ง  download บทความที่ผมเขียนจาก  
www.manager.co.th ผมรูสึกประหลาดใจอยางยิ่ง เพราะมิไดรับรูมากอน ในเวลานั้น 
www.manager.co.th คอนขางดอยพัฒนา ตรงกันขามกับ www.gotomanager.co.th (Website 
ของนิตยสารผูจัดการรายเดือน) ซึง่กาวหนากวามาก

 เมื่อประมาณเดือนเศษที่ผานมา เพื่อนรวมสํ านักทาพระจันทรคนหนึ่งใหความ
เหน็วา www.manager.co.th เปน Website หนงัสอืพมิพภาษาไทยที่ดีที่สุดในปจจุบัน ความเห็น
ดังกลาวนีท้ ําใหผมตองเขาไปตรวจสอบ และพบความกาวหนาอยางชัดเจน www.manager.co.th
มไิดมเีฉพาะขาวและบทวิเคราะหที่ปรากฏในหนังสือพิมพ ผูจดัการรายวัน เทานั้น  หากยงัมีราย
งานขาว บทวิเคราะห  และทัศนวจิารณของทีมงาน Manager Online แยกตางหากจากผูจัดการ
รายวันอีกดวย ดวยเหตุดังนี้ ผูอาน www.manager.co.th จงึไดประโยชนสองเทา ทั้งจากผูจัดการ
รายวัน และ Manager Online

 ขอที่บงชี้ว า www.manager.co.th กํ าลังพัฒนาสู บรรทัดฐานสากลมีอยู  
อยางนอย 2 ดาน

 ดานหนึ่ง  ไดแก การสรางเครือขายสารสนเทศ (Information Link) รายงานขาว
หนึง่ๆ จะถกูเชือ่มโยงไปยังรายงานขาวเดียวกันหรือชุดเดียวกันในอดีต บทความหนึ่งๆจะถูกเชื่อม
โยงไปยงับทความอื่นๆ ของผูเขียนคนเดียวกัน หรือถูกเชื่อมโยงไปยังรายงานขาวในกลุมเดียวกัน 
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เพียงแตกรอบเวลาแหงการเชื่อมโยงคอนขางสั้น เนื่องจาก www.manager.co.th เพิ่งกอเกิด   
ตางจาก www.bbc.co.uk ทีส่ามารถเชื่อมโยงไปสูขาวชุดเดียวกันเมื่อกวาครึ่งทศวรรษที่แลว

 ดานที่สอง ไดแก การเปดโอกาสใหผูอานแสดงความเห็นทายบทความหรือทาย
บททัศนวจิารณ เสมอืนหนึ่งการเปดเวที ‘ประชาพิจารณ’ บทความและขอเขียนนั้นๆ ผมมีโอกาส
อานความเหน็ของผูอานที่มีตอบทความของผม และพบวา เมื่อผมเขียนบทความดานการเมืองครา
ใด มักจะมี ‘พลปน’ ยิง cyberbullets ใสผมครานั้น

 www.manager.co.th ใจดีที่ใหผูอานแสวงหาสารสนเทศจากผูจัดการรายวัน  
ทุกซอกทุกมุม มิหนํ าซํ้ ายังเชื่อมตอไปยังผูจัดการรายสัปดาห และผูจัดการรายเดือน อีกดวย  
ในแงนี้ www.manager.co.th มไิดแตกตางจาก Newspaper Online ในยุคแรกเริ่มที่มิไดเก็บเงิน
จากผูอาน แต www.manager.co.th จะอยูรอดทางการเงินไดอยางไร  เพราะนอกจากไมมีรายได
จากผูอานแลว ยังเกือบไมมีรายไดจากการโฆษณาอีกดวย

หมายเหตุ

1. รายงานขาวเกี่ยวกับ Financial Websites โปรดอาน Orla Ryan, “Making Money from 
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2. รายงานขาวเกี่ยวกับฐานะการเงินของหนังสือพิมพ Financial Times โปรดอาน
  “FT.com to start charging users”, BBC News (March 4, 2002)

“FT.com hit by worst ad slump since 1970s”, BBC News (July 29,2002)

3. รายงานขาวการเปลี่ยนตัวบรรณาธิการใหญของ Financial Times โปรดอาน
 “FT gets new editor”, BBC News (July 5,2001)

หมายเหตุ  ตีพิมพคร้ังแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม  
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บริโภคนิยม

เสยีงเรยีกรองใหประชาชนชาวไทยเพิ่มรายจายในการบริโภคกํ าลังกองกังวาน

ในนามของความรักชาติ นายธนาคารบางนายออกมาเปลงมธุรสวาจาวา  
หากตองการใหสังคมเศรษฐกิจไทยฟนตัวจากภาวะถดถอย ประชาชนชาวไทยจักตองเพิ่มรายจาย
ในการบริโภค ตรรกของขอเรียกรองนี้ ก็คือ เมื่อประชาชนเพิ่มรายจายในการบริโภค ภาคการผลิต
สามารถขายสินคาและบริการที่ผลิตได การผลิตยอมขยายตัว และการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ยอมเกิดขึ้น

แตขอที่นากังขาก็คือ เสียงเรียกรองนี้เกิดจากความรักชาติจริงละหรือ มิไดเกิด
จากความเห็นแกตัวหรอกหรือ  เหตุไฉนนายธนาคารผูอุดมดวย ‘ความรักชาติ’ จงึไมเคยเอื้อนเอย
และเรียกรองใหมีการชวยเหลือคนยากจน และไมเคยแมแตแสดงความเอื้ออาทรตอผูคนที่ตอง
ทํ างานชนิดหลังสูฟา หนาสูดิน แตแลวกลับมาเรียกรองใหคนไทยเพิ่มการใชจายในการบริโภค 
เพยีงเพือ่ใหสังคมเศรษฐกิจไทยฟนตัวจากภาวะถดถอย

ขอที่นายธนาคารมิไดเอื้อนเอย ก็คือ เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยฟนตัวจากภาวะ 
ถดถอย ภาคธุรกิจเอกชนยอมมีความสามารถในการชํ าระหนี้เพิ่มข้ึน ปญหาหนี้สูญและหนี้เสีย
ของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินตางๆยอมลดลง และนี่เองเปนสารสนเทศที่ซอนเรนของ 
ขอเรียกรองนี ้ สารสนเทศที่ซอนเรนดังกลาวนี้สะทอนถึงความเปนสัตวเศรษฐกกิจของนายธนาคาร
อยางดียิ่ง

แทนทีจ่ะเรยีกรองใหผูอ่ืนแกปญหาภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ นายธนาคารและ
นายทุนการเงินทั้งหลาย หากมีความรักชาติจริง สมควรที่จะเรียกรองตนเองใหกระทํ าการ 
เพือ่ประเทศชาต ิ โดยลดละความเห็นแกไดเยี่ยงสัตวเศรษฐกิจ หนทางหนึ่งในการฟนคืนจากภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจ ก็คือ การเรงประนอมหนี้กับลูกหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู และการขยาย
การใหสินเชื่อ มาตรการตางๆเหลานี้ลวนอยูในวิสัยที่นายธนาคารและนายทุนการเงินทั้งหลาย
สามารถด ําเนินการได และเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจไทยโดยมิพักตองสงสัย
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ในชวงสองเดือนเศษที่ผานมานี้ ธนาคารพาณิชยรวมใจกันลดอัตราดอกเบี้ย 
เงินฝากลงอยางฮวบฮาบ ในขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนไปอยางเชื่องชายิ่ง อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยเหลือเพียงปละ 4.5%ตอป อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํ าอยูในชวง  
6.5 – 7.5% ตอป  ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูตกประมาณ 14 – 15% ตอป  ผลก็คือความ 
แตกตางระหวางดอกเบี้ยเงินใหกูกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (interest spread) สูงถงึ 7% การธํ ารง
สวนตางของอัตราดอกเบี้ยไวในระดับสูงเชนนี้ ในดานหนึ่งยอมเกื้อกูลตอการบรรเทาภาวะการ 
ขาดทุนของธนาคารพาณิชย แตในอีกดานหนึ่งแสดงถึงการเอาเปรียบประชาชนเจาของเงินฝาก 
อีกทัง้ไมเกื้อกูลตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจดวย

ประพฤติกรรมของนายธนาคารพาณิชยดังที่กลาวขางตนนี้มิไดสะทอนใหเห็น
อะไรอื่น นอกเหนือจากความเปนสัตวเศรษฐกิจของนายธนาคารพาณิชย และความเปนสัตว
เศรษฐกิจอีกเชนกันที่ทํ าใหนายธนาคารพาณิชยบางนายออกมาเรียกรองใหประชาชนเพิ่มการใช
จายในการบริโภค แทนที่จะเรียกรองตนเองในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูและในการขยาย
การจัดสรรสินเชื่อ

แตการธํ ารงสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไวใน
ระดับสูงเชนนี้ ยังเปนประเด็นแหงการวิพากษในประชาสังคม จนทายที่สุดรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังตองออกมา ‘เลนละคร’ แสดงความไมเห็นดวยดวยทาทีอันขึงขัง

ขอที่พึงพิจารณาอยางยิ่ง ก็คือ การเพิ่มการใชจายในการบริโภคของประชาชน 
ใหคุณใหโทษแกระบบเศรษฐกิจไทยอยางไรบาง

เมื่อเกิดวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 จนทางการตองปลอยให 
เงินบาทมีคาลอยตัว ประชาชนถูกเรียกรองใหรัดเข็มขัดและลดการใชจ ายอยางเกินตัว  
เพราะประพฤติกรรมการใชจายอยางเกินตัว ไมวาจะเปนภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน นับเปน
สาเหตุปฐมฐานของปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด หรืออีกนัยหนึ่ง ปญหาการขาดแคลน 
เงนิออม  จนเกิดชองวางระหวางการลงทุนกับการออม (Investment – Saving Gap)

นับต้ังแตสังคมเศรษฐกิจไทยกาวสูยุคของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 
ในป 2504 เปนตนมา การขาดแคลนเงินออมเปนปญหาของระบบเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด 
เพียงแตในระยะแรกเริ่ม อาการของปญหายังไมรายแรง หากแตทวีความรายแรงตามกาลเวลา  
จนกลายเปนปญหาเรื้อรัง เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยมีปญหาเงินออมมีไมพอแกการใชจาย ทางออก
ของการแกปญหา ก็คือ การยืมเงินออมจากตางประเทศ(foreign saving)  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ 
การกูยืมเงินจากตางประเทศ  นบัต้ังแตป 2504 เปนตนมา  ยทุธศาสตรของการพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมจึงเปนยุทธศาสตรการพึ่งพิงการกอหนี้ตางประเทศเพื่อหลอเลี้ยงการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Debt – led Growth)

แตการพึง่พงิการกอหนี้ตางประเทศยอมมีขีดจํ ากัด เพราะขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการชํ าระหนี้ และความเชื่อมั่นของชุมชนการเงินระหวางประเทศที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทย  
หากความสามารถของระบบเศรษฐกิจในการชํ าระหนี้เสื่อมทรามลง หรือชุมชนการเงินระหวาง
ประเทศหมดความเชื่อมั่นที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทย การหลอเลี้ยงการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ดวยการอาศัยหนี้ตางประเทศมิอาจเปนไปไดอีกตอไป การขาดความเชื่อมั่นที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
ไทยในชวงป 2539 – 2540 ทํ าใหมีการโยกยายเงินทุนออกจากระบบเศรษฐกิจไทย จนสรางปญหา
เสถยีรภาพทางการเงินอยางรุนแรง

หลังวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 ประชาชนถูกเรียกรองใหลด 
การใชจายอยางเกินตัว และการเก็บหอมรอมริบถูกตีตราวาเปนประพฤติกรรมอันควรแกการ
สรรเสริญ แตแลวเวลาผานพนไปเพียงขวบปเศษ สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนบางสถานีพากัน
โฆษณาชวนเชือ่ประหนึ่งวา การออมเปนประพฤติกรรมที่ไมดี อันสมควรแกการประนาม เพราะ
การออมขัดขวางการฟนตัวทางเศรษฐกิจ

ในทามกลางสภาวการณดังกลาวนี้ ประชาชนคนสามัญยอมตกอยูในความ 
สับสน  และปฏิบัติตัวไมถูก  เพราะมีขอกังขาวา การออมเปนความดีหรือความเลวกันแน

ประชาชนคนไทยมีการใชจายเกินตัวมาเปนเวลาชานาน ทั้งนี้ดวยอิทธิพลของ
ลัทธิบริโภคนิยม(Consumerism) ในระดับมหภาค ระบบเศรษฐกิจไทยตองยืมเงินออมจาก 
ตางประเทศมาใชจาย ในระดับจุลภาค คนจนที่มีรายไดไมพอประทังชีวิต จํ าเปนตองกูหนี้ยืมสิน
เพือ่ความอยูรอดแหงชีวิต ซึ่งเปนเรื่องธรรมดา แตคนชั้นกลางจํ านวนมาก ซึ่งมีรายไดเกินเลยระดับ
พอประทังชีวิต มีประพฤติกรรมการใชจายเกินตัว กลุมทุนยักษใหญ ทั้งภายในประเทศ 
และระหวางประเทศอาศัยการโฆษณาเปนกลไกในการหลอหลอมรสนิยมของผูบริโภค และจัด
ระบบการขายสินคาผอนสง เพื่อกระตุนการใชจายในการบริโภค ในประการสํ าคัญ กระบวนการ
สากลานุวัตรของวัฒนธรรมแองโกลแซกซันก็ดี กระบวนการแปลงวัฒนธรรมใหเปนสินคา
(Commodification)ก็ดี และการเติบใหญของทุนวฒันธรรม(Cultural Capital)กดี็ ลวนแลวแต 
สงเสริมการเติบโตของลัทธิบริโภคนิยม

การเตบิใหญของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูเกือบตลอดทศวรรษ 2530 มีสวนเสริมสง
การเติบใหญของลัทธิบริโภคนิยมอยางสํ าคัญ ไมเพียงแตจะมีการใชจายอยางเกินตัวและการ 
นํ าเขาสินคาฟุมเฟอยจากตางประเทศเทานั้น หากทวาคนไทยจํ านวนไมนอยยังเดินทางไป 
ตางประเทศเพื่อใชจายในการบริโภคภายนอกประเทศอีกดวย
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หากการ ‘กลับตัวกลับใจ’ เปนบทเรียนสํ าคัญจากวิกฤติการณเศรษฐกิจป 2540 
สังคมเศรษฐกิจไทยจักตองปรับเปลี่ยนยทุธศาสตรการพัฒนา โดยหันมาพึ่งตนเองมากขึ้น และเดิน
แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ในการปรับเปลี่ยนยทุธศาสตรการพัฒนาดังกลาวนี้ ประชาชนจะ
ตองปรบัเปลี่ยนประพฤติกรรมการบริโภค โดยลดการใชจายที่ฟุมเฟอยและจํ ากัดมิใหมีการใชจาย
อยางเกินตัว

ขอใหสังเกตดวยวา ประเทศที่มีเงินออมอยางพอเพียงและไมตองพึ่งพิงเงินทุน
จากตางประเทศ ดังเชนไตหวันและสิงคโปร แมจะตองเผชิญวิกฤติการณทางเศรษฐกิจดุจเดียว 
กับประเทศในอาเซียตะวันออกอื่นๆ แตก็สามารถฝาคลื่นลมมรสุมไปไดโดยบอบชํ้ าไมมากนัก  
ในขณะที่ประเทศที่มีปญหาการขาดแคลนเงินออม และยึดกุมยุทธศาสตรการพึ่งพิงเงินกูจาก 
ตางประเทศในการหลอเลี้ยงการเติบโตทางเศรษฐกิจลวนแลวแตมีอันเปนไป ไมวาจะเปนเกาหลี
ใต ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนส

เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในญี่ปุนแตกสลายนับต้ังแตป 2534 เปนตนมา  
จนตองเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ รัฐบาลญี่ปุนเพียรเรียกรองใหประชาชนเพิ่มการใช
จายในการบริโภคเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศญี่ปุนใชมาตรการทางการเงินในการ
สงเสรมิการบริโภค ดวยการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทํ าลายสิ่งจูงใจในการออม

รัฐบาลนายชวน หลีกภัย กํ าลังเจริญรอยตามรัฐบาลญี่ปุนดวยการลดอัตรา 
ดอกเบีย้เงนิฝากใหอยูในระดับต่ํ า จนในเวลานี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตํ่ ากวาอัตราเงินเฟอ ในขณะ
ทีอั่ตราเงนิเฟอตกประมาณ 8% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํ าอยูในชวง 6.5 – 7.5% ตอป นั่นยอม
หมายความวา  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แทจริง (real rate of interest) มคีาติดลง  ซึ่งมีผลในการ
ท ําลายสิ่งจูงใจในการออม

แตระบบเศรษฐกิจไทยมีโครงสรางแตกตางจากญี่ปุนอยางสํ าคัญ ในขณะที่ระบบ
เศรษฐกิจญ่ีปุ นมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ระบบเศรษฐกิจไทยมีปญหาการขาดดุลบัญชี 
เดินสะพัดในขั้นรากฐาน แมจะมีการคาดการณวา บัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลในปนี้ แตก็เปน
ปรากฏการณเพยีงชั่วคราว เนื่องจากเปนผลจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ หากสภาวการณทาง
เศรษฐกิจคืนสูสภาพปกติ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจะตองเกิดขึ้นอีกดังที่ปรากฏซํ้ าแลวซํ้ าเลา
ตลอดระยะเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ความแตกตางดานโครงสรางนี้เอง ทํ าใหการใช 
มาตรการเลียนแบบญี่ปุนจํ าตองระมัดระวัง เพราะการสงเสริมการใชจายในการบริโภคในญี่ปุน
อาจมิไดมีผลถึงกับทํ าใหญ่ีปุนมีปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด แตการสงเสริมการใชจาย 
ในการบรโิภคในประเทศไทยยอมซํ้ าเติมปญหาการขาดแคลนเงินออม  และสงเสริมการเติบโตของ
ลัทธิบริโภคนิยม
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บทเรียนจากเรื่องนี้ ก็คือ รักยาวใหบ่ัน รักสั้นใหตอ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  
หากเหน็แกผลประโยชนระยาว จักตองบั่นทอนการเติบโตของลัทธิบริโภคนิยม และบั่นทอนการใช
จายเกนิตวัของประชาชน ในทางกลับกัน หากเห็นแกผลประโยชนระยะสั้น เพียงหวังใหเศรษฐกิจ
ฟนตวักต็องตอลมหายใจใหแกลัทธิบริโภคนิยม และสงเสริมการใชจายอยางเกินตัวของประชาชน
ตอไป

ประชาชนมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะเลือกเสนทางเสนหนึ่งเสนทางใดระหวางทาง
แพรงทัง้สองนี้ ขอแตเพียงใหมีสารสนเทศอันสมบูรณสํ าหรับการตัดสินใจ

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2541
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บะหมี่ในฐานะอาหารโลก

บะหมี่ที่ชาวจีนเรียกวา Chow mein และชาวญี่ปุ นเรียกวา ramen มี 
ประวัติศาสตรอันยาวไกล บะหมี่ทํ าจากแปงขาวสาลี ชาวอาหรับรูจักผลิตแปงขาวสาลีต้ังแต 
5,000 ปกอนคริสตกาล โดยที่ชาวจีนรู จักผลิตอาหารประเภทแปง รวมทั้งบะหมี่ ต้ังแต 
คริสตศตวรรษที่ 4 การติดตอสัมพันธระหวางจีนกับญ่ีปุน ทํ าใหในเวลาตอมาชาติทั้งสอง 
แลกเปลีย่นความรูเกี่ยวกับการผลิตบะหมี่ อยางไรก็ตาม ชาวเกาหลีกลาวอางวา ตนเปนชาติแรก 
ทีผ่ลิตบะหมี ่ และถายทอดความรูใหแกชาวญี่ปุนในการผลิตบะหมี่ Soba ในคริสตศตวรรษที่ 12  
บะหมีเ่ร่ิมเขาสูกระแสสากลานุวัตร เมื่อ Marco Polo ทองเมอืงจีน แลวนํ าบะหมี่กลับไปสูบานเกิด
เมอืงนอนในอิตาลีในคริสตศตวรรษที่ 14

ในชวงเวลากวา 700 ปที่ผานมานี้ บะหมี่ถีบตัวขึ้นมาเปนอาหารโลก (Global 
Food) การอพยพแรงงานของชนชาติในอาเซยีตะวนัออก โดยเฉพาะอยางยิ่งจีนและญี่ปุนมีผลตอ
กระแสสากลานุวัตรของบะหมี่ ซึ่งมีพลวัตมากขึ้นไปอีกเมื่อกระแสโลกานุวัตรเขมแข็งในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง บะหมี่มิใชอาหารเฉพาะของชนชาติในอาเซยีตะวันออกอีกตอไป ประชาชน
ในยุโรป อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกาเริ่มยอมรับบะหมี่เปนอาหาร

การขยายตัวอยางรวดเร็วของกระบวนการสากลานุวัตรของบะหมี่ทํ าใหผูผลิตเริ่ม
สนใจทีจ่ะผลติบะหมี่เพื่อสนองตอบรสนิยมของผูบริโภคมากขึ้น วัตถุดิบสํ าคัญของบะหมี่ คือ แปง
ขาวสาล ี การพฒันาพันธุขาวสาลีจึงเปนปมเงื่อนสํ าคัญ ดวยเหตุที่ชนชาติตางๆมีรสนิยมแตกตาง
กัน บะหมี่ที่ผลิตจากแปงขาวสาลีตางพันธุกันใหรสชาติที่แตกตางกัน บะหมี่ที่ผลิตในอาเซีย 
ตะวันออกอาศัยขาวสาลีจากออสเตรเลียเปนดานหลัก กระบวนการสากลานุวัตรของบะหมี่ 
มผีลโดยตรงตอการผลิตและการสงออกขาวสาลี ดวยเหตุดังนี้ US Wheat Marketing Center  
จงึสนใจพฒันาพนัธุขาวสาลี เพื่อใหไดพันธุที่สามารถสนองรสนิยมที่แตกตางกันของชนแตละชาติ 
ในการนี้ US Wheat Marketing Center ระดมนักวิจัยจากอาเซยีตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  มาเลเซยี  และไทย  เพื่อทํ าวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองนี้

บะหมี่อยูในรายการอาหารของรานอาหารหรือภัตตาคารจีนมาเปนเวลาชานาน 
รานอาหารจนีเคลื่อนยายตามการอพยพของชนชาวจีน ดวยเหตุดังนี้ chow mein จงึเขาสูกระบวน
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การสากลานุวัตร เร่ิมตนดวยอุษาคเนย ตามมาดวยประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ยุโรปตะวันตก 
และอเมริกาเหนือ รานอาหารจีนผุดขึ้นในแดนดินใด chow mein ลงรากปกหลักในดินแดนนั้น

นบัต้ังแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา เมื่อญ่ีปุนถีบตัวขึ้นมาเปนมหาอํ านาจทาง
เศรษฐกิจ บรรดาประเทศที่ติดตอสัมพันธทางเศรษฐกิจกับญ่ีปุนยอมตองการมีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับชาวญี่ปุน รวมทั้งวัฒนธรรมดานอาหารการกินดวย ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของ
ญ่ีปุน (กอนการแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบูในป 2534) ทํ าใหชาวญี่ปุนเดินทางทองเที่ยว  
พักผอนหยอนใจ และเลนกอลฟในประเทศตางๆ มิจํ าเพาะแตประเทศริมขอบสมุทรแปซิฟค  
หากยังครอบคลุมถึงยุโรปและอเมรกิาดวย สถานตากอากาศ ภัตตาคาร รวมทั้งบริการสนัทนาการ
อ่ืนๆ ผุดขึ้นเพื่อสนองตอบความตองการของนักทองที่ยวและนักธุรกิจชาวญี่ปุน ภัตตาคารญี่ปุน
เขาสูกระบวนการสากลานุวัตรตามหลังภัตตาคารจีน ภัตตาคารญี่ปุนผุดขึ้นในแดนดินใด ramen, 
udon และ soba ลงรากปกหลักในดินแดนนั้น

บะหมี่มิไดติดไปกับกระบวนการสากลานุวัตรของภัตตาคารจีนและญี่ปุนเทานั้น 
ในเวลาไมชาไมนานตอมา รานอาหารที่ขายบะหมี่โดยเฉพาะเริ่มผุดขึ้นในโลกตะวันตก มิไดจํ ากัด
เฉพาะอาเซยีตะวันออกดังปางกอน ในเบื้องตน รานบะหมี่ผุดขึ้นในยาน China Town ของประเทศ
ตางๆ ตอเมื่อความนิยมบริโภคบะหมี่ขยายตัว รานบะหมี่เร่ิมขยายออกไปจาก China Town  
นบัต้ังแตปลายทศวรรษ 2530 เปนตนมา มีรายงานขาวเกี่ยวกับการจัดตั้งรานบะหมี่ในเมืองตางๆ
ในสหรฐัอเมริกา ไมวาจะเปนนครชิคาโก บอสตัน วอชิงตัน ดีซี ฯลฯ

เมือ่ความนยิมบะหมี่เติบโตจนไดที่ รานอาหารบะหมี่เร่ิมพัฒนาเปน Fast Food 
Chain ดุจเดียวกับรานอาหาร ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ แบบอเมริกนั ตัวอยางของรานอาหารบะหมี่ที่เปน 
Fast Food Chain ไดแก California Beef Noodle King ซึง่ประสบความสํ าเร็จในการขยายสาขา
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนนับต้ังแตปลายทศวรรษ 2530

บัดนี ้บะหมีม่ีฐานะเปนอาหารโลกแลว บะหมี่สํ าเร็จรูป (Instant Noodles) กํ าลัง
ถบีตัวตามขึ้นไป
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นิชชินกับบะหมี่สํ าเร็จรูป

เมื่อชาวญี่ปุ นถูกสอบถามวา อะไรเปนประดิษฐกรรมที่ชาวญี่ปุ นภาคภูมิใจ 
มากที่สุดในคริสตศตวรรษที่ 20 คํ าตอบที่ไดรับก็คือ บะหมี่สํ าเร็จรูป (Instant Noodles) ทัง้นี้ตาม
การสํ ารวจของสํ านักวิจัย Fuji Research Institute (BBC News, December 12, 2000)

บะหมี่สํ าเร็จรูปปรากฏสูตลาดญี่ปุนในป 2501 เร่ิมตนดวยบะหมี่รสไก หรือ
Chikin Ramen (= Chicken Ramen) ในระยะแรกไมติดตลาด ชาวญี่ปุนถือวา บะหมี่สํ าเร็จรูป
เปนอาหาร ‘เลิศหรู’ เนือ่งจากราคาแพงกวาบะหมี่สด หรือ Udon ถงึ 5-6 เทา ซึ่งชนชั้นลางมิอาจ
บริโภคได แตเพียงชั่วระยะเวลาไมถึงป บะหมี่สํ าเร็จรูปก็สามารถยึดครองพื้นที่ในรานขายของชํ า
มากขึน้ๆ ในประการสํ าคัญ ผูผลิตหนาใหมกาวเขาไปแขงขันในตลาดมากกวา 10 ราย ในเวลา 
ไมชาไมนาน บะหมี่สํ าเร็จรูปถีบตัวขึ้นมาเปนอาหารระดับชาติ และในชวงเวลาเกือบสองทศวรรษ
ตอมา  กม็ฐีานะเปนอาหารระดับโลก (Global Food)

การที่บะหมี่สํ าเร็จรูปสามารถสรางกระแสโลกานุวัตร จนกลายเปนอาหารระดับ
โลกนั้น ไมเพียงแตจะใหประโยชนแกผูผลิตเทานั้น หากยังมีผลในการแผขยายอิทธิพลของ 
วัฒนธรรมญี่ปุนอีกดวย อาจเปนดวยเหตุดังนี้กระมังที่ชาวญี่ปุ นยกยองบะหมี่สํ าเร็จรูปเปน 
ประดษิฐกรรมที่ยิ่งใหญแหงคริสตศตวรรษที่ 20 อนึ่ง มีขอนาสังเกตวา ประดิษฐกรรมที่ชาวญี่ปุน
ยกยองตามการสํ ารวจของ Fuji Research Institute ลวนแลวแตเปน ‘สินคาวัฒนธรรม‘ (Cultural 
Products) ทัง้สิน้ (ดูตารางที่ 1) รองจากบะหมี่สํ าเร็จรูป ไดแก Karaoke อันเปนประดิษฐกรรม 
ที่เปดโอกาสใหชนทุกชาติคลายเครียดดวยการมีประพฤติกรรมประดุจนักรองระดับชาติหรือระดับ
โลก ตามมาดวย Walkman Personal Stereo ของ Sony ซึง่อ ํานวยความสะดวกในการฟงเพลง
หรือขาวไดทกุเวลาและสถานที่ โดยมิตองทํ าใหผูอ่ืนรบกวนใจ อันดับตอจากนั้น ไดแก Home 
Computer Consoles, Compact Discs, Compact Cameras ภาพยนตรของ Akira Kurosawa
และการตูน Pokemon ประดิษฐกรรมเหลานี้ลวนมีผลในการเปลี่ยนแปลงวิถีการดํ ารงชีวิตของ 
ผูคน และเกื้อกูลการขยายตัวของกระบวนการสากลานุวัตรของวัฒนธรรมญี่ปุน

ในเมื่อบะหมี่สํ าเร็จรูปไดรับยกยองจากชาวญี่ปุนวาเปนประดิษฐกรรมอันเยี่ยม
ยอดแหงคริสตศตวรรษที่ 20 เหนือกวาสินคาวฒันธรรมใดๆ โมโมฟุกุ อันโดะ (Momofuku Ando) 
ผูไดรับสมญานามวา ‘บิดาแหงบะหมี่สํ าเร็จรูป’ กค็วรแกการไดรับยกยองในระนาบเดียวกัน เพราะ
อันโดะเปน ‘วรีชนเอกชน’ ในการประดิษฐบะหมี่สํ าเร็จรูป
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เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ญ่ีปุนเผชิญปญหาการขาดแคลนอาหารระดับ
หนึ่ง อันโดะครุนคิดถึงการผลิตอาหารสํ าหรับมวลชนชาวญี่ปุน ครอบครัวของอันโดะประกอบ
ธรุกจิการปลอยเงินใหกู แตธุรกิจนี้มิอาจดํ าเนินตอไปได เนื่องจากชาวญี่ปุนลวนมีปญหาเศรษฐกิจ
เมือ่สงครามโลกครั้งที่สองส้ินสุดลง ในป 2491 อันโดะกอต้ังบริษัท Nissin Food Products Co. 
Ltd. เพียงชั่วเวลาทศวรรษตอมา นิชชินประสบความสํ าเร็จในการผลิตบะหมี่สํ าเร็จรูป อันโดะ
ตองการผลิต Instant Noodles ดุจเดียวกับที่ Nestle ผลิต Instant Coffee เพราะชาวญี่ปุนนิยม
บริโภคบะหมี่ อันโดะตองการผลิตบะหมี่ชนิดที่กินที่ไหนก็ได กินเมื่อไรก็ได และใชเวลาประกอบ
อาหารไมนานนัก ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาสํ าหรับการทํ างาน

อันโดะไดความคิดในการผลิตบะหมี่สํ าเร็จรูปจากภรรยา วันหนึ่งภรรยาของ 
อันโดะน ําบะหมี่สดไปทอดกรอบเพื่อกินเปนอาหาร อันโดะไดความคิดวา หากนํ าบะหมี่กรอบผสม
กบันํ ้ารอนจดั ก็สามารถรับประทานเปนบะหมี่นํ้ าได หากตองการรสชาติ ก็ผสมเครื่องปรุง เนื้อสัตว 
และผกันานาประเภท ภายใตกรอบความคิดดังกลาวนี้ บะหมี่สํ าเร็จรูปรสไก Chikin Ramen
ปรากฏสูตลาดญี่ปุนในป 2501 และติดตลาดอยางรวดเร็ว

Nissin Food Products Co. Ltd. มฐีานการผลิตแรกเริ่ม ณ เมือง Ikeda ซึ่งอยู
หางจากนครโตเกยีวทางตะวันตกประมาณ 400 กิโลเมตร อันโดะไดรับยกยองเปน ‘วีรบุรุษ’ แหง
นครอิเกดะ เพราะความสํ าเร็จในการผลิตบะหมี่สํ าเร็จรูปนํ าความรุงเรืองทางเศรษฐกิจมาสู 
นครนั้น ทุกวันนี้ นครอเิกดะมีพิพิธภัณฑบะหมี่สํ าเร็จรูป หรือ Instant Noodle Museum อันเปน
อนุสรณสถานสํ าหรับอันโดะ
 ดวยเหตุที่บะหมี่สํ าเร็จรูปถีบตัวขึ้นมาเปนอาหารระดับชาติของญี่ปุ น และ 
อาหารระดับโลกในเวลาอันรวดเร็ว อาณาจักรของ Nissin ขยายตวัอยางรวดเร็วตามกระบวนการ
สากลานุวัตรของบะหมี่สํ าเร็จรูปดวย Nissin กลายเปนบรรษัทระหวางประเทศ ในป 2542 นิชชิน 
มบีริษทัในเครอืรวม 19 บริษัทใน 6 ประเทศ (ดูภาคผนวก (ก)) เพิ่มเปน 25 บริษัท (8 ประเทศ)  
ในป 2544

Nissin ขยายกจิการในญี่ปุนในเบื้องตน เพียงชั่วเวลา 12 ปหลังจากการผลิต
บะหมี่สํ าเร็จรูป Nissin เร่ิมขยายธุรกิจออกนอกประเทศญี่ปุน ในป 2513 Nissin จดัตั้งสาขา  
ณ เมือง Gardena มลรัฐแคลฟิอรเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะแรก นํ าเขาบะหมี่สํ าเร็จรูป
Top Ramen จากญีปุ่น ตลาดบะหมี่สํ าเร็จรูปในแคลฟิอรเนียเติบโตอยางรวดเร็ว ในป 2515 
Nissin จดัตัง้โรงงานผลิตบะหมี่สํ าเร็จรูปโรงงานแรกในสหรัฐอเมริกา ตอมาในป 2521 โรงงาน 
ทีส่องก็กอต้ังขึ้น ณ เมือง Lancaster มลรัฐเพน็นซิลวาเนยี จงึเปนอันวา Nissin มโีรงงานผลิต
บะหมี่สํ าเร็จรูปทั้งสองฟากฝงของสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาแลว ยังมีโรงงาน 
ในฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เนเธอรแลนด และเยอรมนีอีกดวย
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ตลอดชวงเวลาสี่ทศวรรษที่ผานมา Nissin ทุมทรัพยากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตเครื่องปรุงใหตองตามรสนิยมของชนชาติตางๆ การพัฒนาผลิต
ภัณฑที่สํ าคัญของ Nissin ไดแกการผลิต Cup Noodles ในป 2514 เพราะเปนครั้งแรกที่ผูบริโภค
สามารถบริโภคบะหมี่สํ าเร็จรูปจากถวย โดยที่สามารถเติมผักและเนื้อตางหากได นับเปน 
ประดิษฐกรรมที่อํ านวยความสะดวกในการบริโภคอยางยิ่ง อันโดะไดความคิดในการผลิต Cup 
Noodles จากการสํ ารวจตลาดในสหรัฐอเมริกา เขาเห็นชาวอเมริกันฉีกซองบะหมี่สํ าเร็จรูป  
แลวหักบะหมี่ใสถวยและเติมนํ้ ารอนรับประทาน อันเปนเหตุใหเขาไดความคิดเกี่ยวกับการผลิต
ภาชนะบรรจุบะหมี่สํ าเร็จรูป ในป 2516 Nissin เร่ิมผลิต Cup Noodles ในสหรัฐอเมริกา โดยที่ 
ในเวลาตอมา Cup Noodles วางเคียงคู Campbell Soup ตามซุปเปอรมารเก็ตตางๆ

ในปจจุบัน Nissin มสีวนแบงตลาดบะหมี่สํ าเร็จรูปในญ่ีปุนประมาณ 40% และ
ในตลาดโลกประมาณ 10% การที่ตลาดบะหมี่สํ าเร็จรูปขยายตัวอยางรวดเร็ว มีสวนชักนํ าให 
ผูผลิตรายใหมกาวเขาสูตลาด การแขงขันเปนไปอยางเขมขน ผูผลิตตองแขงกันลดตนทุนการผลิต 
เพราะผูบริโภคคุนเคยกับการซื้อบะหมี่สํ าเร็จรูปราคาถูก การแสวงหาวัตถุดิบราคาถูกจึงเปน 
ยทุธศาสตรสํ าคัญ นอกจากนี้ ผูผลิตยังตองพัฒนาผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา ทุกปจะมีบะหมี่สํ าเร็จ
รูปรสชาติใหมออกสูตลาดนับรอยรายการ สํ าหรับผูผลิตที่ตองการบุกเบิกตลาดตางประเทศ ก็ตอง
เนนการสํ ารวจตลาดและรสนิยมของผูบริโภค เมื่อ Nissin บุกตลาดสหรัฐอเมริกา บะหมี่สํ าเร็จรูป
ทีเ่ปนผลิตภัณฑของ Nissin ตองหัน่เสนใหส้ันลง เพื่อใหเหมาะแกผูบริโภคชาวอเมริกันที่นิยมใช
ชอนสอม Nissin Foods (USA) ขาดทนุอยูหลายป เพราะตองแขงกับ Maruchan อันเปนผลิต
ภัณฑของ Toyo Suisan Kaisha

ในปจจบัุน ประชาชนชาวญี่ปุนบริโภคบะหมี่สํ าเร็จรูปคนละ 45 กอนตอป ชาว
อเมริกัน 9 กอนตอปตอคน Nissin ผลิตบะหมี่สํ าเร็จรูปสํ าหรับตลาดญี่ปุนประมาณปละ 2,000 
ลนหอ และสํ าหรับตลาดตางประเทศประมาณปละ 2,200 ลานหอ (www.just-food.com, April 17, 
2001)

ผูผลิตรายสํ าคัญในตลาดบะหมี่สํ าเร็จรูปมิไดมีแตบริษัทญี่ปุนเทานั้น อินโดนีเซีย 
ซึง่เปนชาติที่บริโภคบะหมี่สํ าเร็จรูปที่ใหญที่สุดถูกครอบงํ าโดย Indomie อันเปนผลผลิตของ PT 
Indofood Sukses Makmur ของกลุมทุนยักษใหญ Salim Group ไตหวนัเปนอีกชาติหนึ่งที่มี 
ผูผลิตบะหมี่สํ าเร็จรูปรายสํ าคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง President Enterprise Corp (PEC) ซึง่กอต้ัง
ในป 2510 โดย Kao Chin-yen  PEC ต้ังเปาไววา ในป 2560 เมื่อ PEC มอีายุครบ 50 ป PEC 
จะกลายเปนบรรษัทผูผลิตอาหารรายใหญที่สุดในโลก แซงหนา Nestlé บะหมี่สํ าเร็จรูป Imperial 
Big Meal เปนผลิตภัณฑสํ าคัญของ PEC ซึง่ประสบความสํ าเร็จในการเจาะตลาดสาธารณรัฐ

http://www.just-food.com/
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ประชาชนจีน ในปจจุบัน PEC มโีรงงานผลิตบะหมี่สํ าเร็จรูป 11 โรงในประเทศนั้น PEC ทํ าสัญญา
พนัธมิตรเชิงยทุธศาสตรกับ Pepsi Cola แหงสหรัฐอเมริกา (ผูผลิตนํ้ าอัดลม KFC และมันฝร่ัง) 
Kikkoman แหงญี่ปุน (ผูผลิตซอ๊ิีว) และ San Miguel แหงฟลิปปนส (ผูผลิตไอศกรีม)

สํ าหรบัประเทศไทย ตลาดบะหมี่สํ าเร็จรูปถูกยึดครองโดยบะหมี่สํ าเร็จรูป 3 ยี่หอ 
อันไดแก มามา (60%) ไวไว (21%) และยํ ายํ า (13%) มามาเปนผลิตภัณฑของสหกรุป  
ซึง่ทํ าสัญญาพนัธมิตรเชิงยทุธศาสตรกับ Sumitomo Corporation Thailand ในการขยายตลาดใน
ละตินอเมริกา (The Nation, January 15, 2001) ย ํายํ าเปนผลิตภัณฑของ Wan Thai Foods 
Industry Co. Ltd. ซึง่เปนบริษัทลูกของ Ajinomoto Corp (The Nation, June 8, 2000) สวนไวไว
เปนผลิตภัณฑของ Thai Preserved Food Factory Co. ซึง่ก ําลงันํ าสูตรตมยํ าหมูสับ อันพัฒนา
โดย ม.ล.สิริเฉลิม สวสัดิวัตน (หมึกแดง) ออกสูตลาด (The Nation, May 12, 2001)

บัดนี้ บะหมี่สํ าเร็จรูปถีบตัวขึ้นมาเปนอาหารระดับโลกโดยปราศจากขอกังขา 
ความรวดเร็วในการตระเตรียมและปรุงอาหาร ประกอบกับความสะดวกในการบริโภค นับเปน 
คุณสมบติัสํ าคัญที่ทํ าใหบะหมี่สํ าเร็จรูปมีความเปน Fast Food ยิง่กวา Fast Food ประเภทใดๆ 
ตลาดของบะหมี่สํ าเร็จรูปยังคงขยายตัวตอไปไดอีกมาก และกระบวนการสากลานุวัตรของบะหมี่
สํ าเรจ็รูปจะยังเติบโตอยางไมหยุดยั้ง ไมวาผูผลิตหรือผูบริโภคมิควรหลงลืมโมโมฟุกุ อันโดะ
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หมายเหตุ

1. ข อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Nissin Food Products Co. Ltd. ดู  
www.business.com และ www.nissinfoods.com

2. ผลการสํ ารวจของ Fuji Research Institute เกีย่วกับประดิษฐกรรมอันเยี่ยม
ยอดของชาวญี่ปุนในคริสตศตวรรษที่ 20 ดู BBC News, “Japan Votes Noodle the Tops”, 
December 12, 2000 (www.bbc.co.uk)

3. ขอมูลเกี่ยวกับ Instant Noodle Museum ดู Yuri Kageyama, “Originator of 
Instant Noodle Faces Global Challenges in New Century”, National Post Online
(February 5, 2001) ดู www.nationalpost.com

4. เมื่อแรกผลิต Cup Noodles มชีือ่วา Cup O’ Noodles เพิง่จะเปลี่ยนชื่อเปน
Cup Noodles ในป 2536 ดู www.nissinfoods.com

5. เมือ่เกดิวกิฤติการณเศรษฐกิจป 2540 ความรูสึกชาตินิยมทบทวีอยางรุนแรงใน
อินโดนเีซยี มกีารตอตานกลุมพอคานายทุนจีนโดยทั่วไป กลุมทุน Salim Group ตัดสินใจยาย
สํ านักงานใหญของ PT Indofood จากนครจาการตาไปสูสิงคโปร ดูรายงานขาวของ Jim Erikson 
and Keith Loveard, “Hot Noodle Take-away”, Asiaweek (August 22, 1997)

6. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท President Enterprise Corp ดูรายงานขาว “How to 
Conquer China (and the World) With Instant Noodles”, The Economist (June 17, 1995)
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ตารางที่ 1
ประดิษฐกรรมสํ าคัญของชาวญี่ปุนในคริสตศตวรรษที่ 20

จากการสํ ารวจของ Fuji Research Institute
ธนัวาคม 2543

อันดับ ประดิษฐกรรม ผูผลิต

1 Instant Noodles (1958) Nissin Foods
2 Karaoke
3 Walkman Personal Stereo (1979) Sony
4 Home Computer Consoles
5 Compact Disc
6 Compact Cameras
7 ภาพยนตรของ Akira Kurosawa
8 Pokemon Nintendo

ที่มา BBC News, “Japan Votes Noodle the Tops”, December 12, 2000
www.bbc.co.uk
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ภาคผนวก (ก)
ขอมูลเกี่ยวกับ Nissin Food Products Co. Ltd.

ปที่กอต้ัง 2491
ส ํานักงานใหญ 1-1, Nishi – Nakajima 4 – Chome

Yodogawa – Ku, Japan 532 - 8524
ผูบริหาร Momofuku Ando        ประธาน

Koki Ando                  ประธานกรรมการบริหาร
Takehito Shirahama   กรรมการผูจัดการ

บริษัทในเครือ 19 บริษัท
ญ่ีปุน                                   9    บริษัท
ฮองกง                                 5    บริษัท
สหรัฐอเมริกา                       2     บริษัท
เนเธอรแลนด                       1     บริษัท
เยอรมนี                               1     บริษัท
สาธารณรัฐประชาชนจีน       1      บริษัท

ทีม่าของรายไดป 2542
Cupped Instant Noodles        71  %
Bagged Instant Noodles        13  %
Chilled and Frozen Foods      10  %
Others                                       6  %

ที่มา www.business.com
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ภาคผนวก (ข)
ประวัติโดยสังเขปของ Nissin Food Products Co. Ltd.

พ.ศ. 2491 กอต้ังบริษัท
2501 เร่ิมผลิต Chikin Ramen (Chicken Ramen)
2513 จัดตั้ง Nissin Foods (USA) Co. Inc. ณ เมือง Gardena มลรัฐแคลฟิอรเนีย 

สหรัฐอเมริกา นํ าเขาบะหมี่สํ าเร็จรูป Top Ramen จากญ่ีปุน
2514 เร่ิมผลิต Cup Noodles นับเปนการปฏิวัติผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมบะหมี่

สํ าเร็จรูป
2515 จดัตัง้โรงงานในสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิต Top Ramen
2516 เร่ิมผลิตและขาย Cup Noodles ในสหรัฐอเมริกา
2519 เร่ิมผลิต Noodles Bag Ramen
2521 เร่ิมผลิต Twin Cup Noodles
2521 เร่ิมผลิต Top Ramen และ Cup Noodles สูตรใหม
2541 เร่ิมผลิต Cup Noodles Hot Sauce (รสเนื้อ ไก กุง)
2543 เร่ิมผลิต Cup Noodles More (เพิม่ผัก เพิ่มกุง)

ที่มา Nissin Food Products Co. Ltd.
www. Nissinfoods.com

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในนิตยสาร ผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนกรกฎาคม 2544
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Yves Saint Laurent
กับระบบทุนวฒันธรรม

อีฟส แซ็งต ลอร็องต (Yves Saint Laurent) ประกาศลางมือในอางทองคํ าเมื่อ 
วนัที ่ 7 มกราคม 2545 อํ าลาธุรกิจการออกแบบและตัดเย็บแฟชั่นเครื่องแตงกาย หลังจากใชชีวิต
อยูในธรุกจินีน้านกวา 40 ป ผูคนในวงการแฟชั่นพากันอาดูร ในขณะที่ชาวฝรั่งเศสพากันอาลัย 
ภาวะการจํ าจากของแซ็งต ลอร็องตมิไดมีความหมายแตเพียงการจบภาระธุระของนักออกแบบ
เครือ่งแตงกายผูยิ่งใหญคนหนึ่งเทานั้น หากยังอาจหมายถึงการปดมานของ haute couture สํ านัก
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสํ าหรับชนชั้นสูงอีกดวย

อีฟส แซ็งต ลอร็องตเปนชาวฝรั่งเศส ถือกํ าเนิด ณ เมือง Oran ประเทศอัลยีเรียใน
ป พ.ศ. 2479 ครอบครัวมีฐานะคอนขางดี บิดาเปนผูบริหารเครือขายโรงภาพยนตร แซ็งต ลอร็องต
สนใจการออกแบบเครื่องแตงกายมาแตวัยเยาว และสามารถชนะการแขงขันการออกแบบเครื่อง
แตงกาย อันเปนใบเบิกทางเขาไปทํ างานในสํ านัก Christian Dior ณ นครปารสี ประเทศฝรั่งเศส 
ขณะมีอายุเพียง 17 ป ในป 2500 คริสเตียน ดิออรถึงแกกรรมโดยกะทันหัน อีฟส แซ็งต ลอร็องตได
รับเลือกใหเปนผูออกแบบเครื่องแตงกายสํ านัก Christian Dior ขณะมอีายุเพียง 21 ป หนังสือพิมพ
บางฉบับถึงกับพาดหัวขาววา แซ็งต ลอร็องตชวยกูชาติฝร่ังเศส ดวยการสืบทอดภารกิจของ
Christian Dior

ชวีติการทํ างานของแซ็งต ลอร็องตในสํ านัก Christian Dior มไิดสดใส เพราะ 
แนวความคิดพื้นฐานในการออกแบบเครื่องแตงกายของแซ็งต ลอร็องตแตกตางจากผูบริหารสํ านัก 
จงึถกูใหออกจากงานในป 2503 ภายหลังจากที่ออกแบบเครื่องแตงกายไดเพียง 6 Collections  
ในเวลานั้น แซ็งต ลอร็องตถูกเกณฑทหาร ชีวิตทหารเกณฑสรางแรงกดดันจนเปนโรคประสาท 
และตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

แตการถูกใหออกจากสํ านัก Christian Dior เปดโอกาสใหแซ็งต ลอร็องตจัดตั้ง
สํ านักของตนเอง Yves Saint Laurent Haute Couture House กอเกิดในป 2505 ดวยการจัดการ
ของปแอร แบรเจ (Pierre Berge) ผูที่แซ็งต ลอร็องตพานพบในงานศพคริสเตียน ดิออรต้ังแต 
ป 2500 แบรเจระดมทุนเพื่อใหแซ็งต ลอร็องตประกอบธุรกิจแฟชั่น ทั้งสองกลายเปนหุนสวนชีวิต 
โดยทีใ่นบางชวงเวลาเปนคูรัก
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หากโลกแหงแฟชั่นในชวงครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่ 20 ตกอยูใตอิทธิพลของ 
โคโค ชาแนล (Coco Chanel, 1883-1971)  และทศวรรษ 2490 เปนทศวรรษของคริสโตบอล  
บาเลนซิอากา (Cristobal Balenciaga, 1895-1972)  และคริสเตียน ดิออร (Christian Dior, 
1905-1957) คร่ึงหลังของคริสตศตวรรษที่ 20 ตองถือเปนยุคของแซ็งต ลอร็องตโดยแท

บทบาทและอิทธิพลของแซ็งต ลอร็องตที่มีตอธุรกิจแฟชั่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
haute couture ในประเทศฝรั่งเศสปรากฏใหเห็นโดยเดนชัด แตแซ็งต ลอร็องตมิไดมีอิทธิพลจํ ากัด
เฉพาะประเทศผรัง่เศสเทานั้น หากมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมการแตงกายในขอบเขต
ทัว่โลก  ทั้งนี้เปนผลจากการเติบใหญทางธุรกิจของแซ็งต ลอร็องตเอง  เมื่อ Yves Saint Laurent
ถบีตัวขึน้มาเปนยักษใหญในธุรกิจแฟชั่น  และ YSL กลายเปนยี่หอระดับโลก (Global Brand)  
ผลงานการออกแบบของแซ็งต ลอร็องตยอมเขาสูกระบวนการสากลานุวัตร โดยที่มีการปลอม
แปลงสินคายี่หอ YSL ในประเทศตางๆดวย  หากกระแสสากลานุวัตรที่พัดพา YSL เชีย่วกรากมาก
เพยีงใด  อิทธิพลของแซ็งต ลอร็องตที่มีตอวฒันธรรมการแตงกายของพลโลกยอมมีมากเพียงนั้น

อีฟส แซ็งต ลอร็องต เปนนักออกแบบเครื่องแตงกายผูมากอนกาล แซ็งต ลอร็องต
ยึดแนวความคิดเสรีนิยมในการออกแบบเครื่องแตงกาย ดวยเหตุที่เขาเปนลูกชาวบาน แซ็งต  
ลอร็องตจึงพยายามผสมผสานวัฒนธรรมการแตงกายของชาวบานเขากับวัฒนธรรมการแตงกาย
ของชนชั้นสูง  แมวา haute couture จะออกแบบและตัดเครื่องแตงกายสํ าหรับขายผูมีอันจะกิน 
แตแซ็งต ลอร็องตก็นํ าพื้นฐานความคิดในการแตงกายของชาวบานและชาวนามาใชในการ 
ออกแบบเครือ่งแตงกายสํ าหรับชนชั้นสูง ความคิดแหวกแนวดังกลาวนี้เปนเหตุใหแซ็งต ลอร็องต
ถกูใหออกจากสํ านัก Christian Dior ในป 2503

ผลงานการออกแบบในยุคแรกของแซ็งต ลอร็องตที่เปนมรดกในวงการแฟชั่น 
ในเวลาตอมา ไดแก เสื้อคอเตา (Turtleneck) เสื้อแจก็เก็ตสํ าหรับข่ีรถจักรยานยนต และ Bubble 
Skirts เมื่อเขาสูยุคการปฏิวัติวฒันธรรมในทศวรรษ 2500 ซึ่งนํ าโดยชนรุนที่เรียกกันวา The Beat 
Generation แซ็งต ลอร็องตออกแบบเครื่องแตงกายที่มีลักษณะ Beat Look

ความงามและความสงาของสตรีเปนหัวใจในการออกแบบเครื่องแตงกายสตรี  
ในดานหนึ่ง แซ็งต ลอร็องตเสริมความสงาใหสตรีดวยเครื่องแตงกายบุรุษ ดังเชนการออกแบบ
Tuxedo และกางเกงสํ าหรับสตรี ภาพสตรีสวมกางเกงไปทํ างานดวยทาทางอันกระฉับกระเฉง 
เปนภาพคุนตาในปจจุบัน ทั้งนี้เปนผลจากอิทธิพลการออกแบบของแซ็งต ลอร็องต แตภาพเชนนี้
ยงัไมปรากฏในทศวรรษ 2500 แมในป 2511 เมื่อแนน เคมปเนอร (Nan Kempner) สาวสังคม
อเมริกันเดินเขาภัตตาคารเริดหรูในนครนวิยอรคโดยสวมกางเกง YSL ยงัถกูหามเขาราน แตเมื่อ
คุณเธอถอดกางเกงออก กลับเดินเขารานอยางสบาย นักวิเคราะหแฟชั่นเสนอบทวิเคราะห
พัฒนาการของแฟชั่นวา โคโค ชาแนลชวยปลดปลอยรางกายสตรีใหเปนอิสระ ในขณะที่แซ็งต  
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ลอร็องตเสริมอํ านาจสตรีดวยเครื่องแตงกายบุรุษ  ในภาพยนตรเร่ือง Bell de Jour ซึง่ออกฉาย 
ในป 2510 แซ็งต ลอร็องตออกแบบเครื่องแตงกายใหแคธเธอรีน เดอนูฟ (Catherine Deneuve) 
ในรูปแบบที่ใกลเคียงกับเครื่องแตงกายทหาร

ในอีกดานหนึ่ง แซ็งต ลอร็องตออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อเสริมความงามของ
สตรี และเปดโอกาสใหสตรีสามารถโชวความงามของเรือนรางได การปลดปลอยสตรีจากเสื้อชั้นใน 
ดวยการออกแบบชุด See Through ในป 2511 นับเปนจุดเปลี่ยนผานสํ าคัญอีกจุดหนึ่งใน 
ประวัติศาสตรแฟชั่น

แซ็งต ลอร็องตมไิดจํ ากัดการออกแบบเฉพาะเครื่องแตงกายสตรีเทานั้น หากยัง
ออกแบบเครื่องแตงกายบุรุษดวย ในการออกแบบเครื่องแตงกายสตรี แซ็งต ลอร็องตพยายาม 
ท ําใหสตรีมีความเปนบุรุษ แตในการออกแบบเครื่องแตงกายบุรุษ แซ็งต ลอร็องตกลับพยายาม 
ทํ าใหบุรุษมีความเปนสตรี ดังเชนการใชผากํ ามะหยี่ในการตัดเครื่องแตงกายบุรุษ การใชผาไหม
หลากสีเปนผาพันคอ การสวมรองเทาบูตที่สูงเกือบถึงเขา ฯลฯ กระบวนการทํ าใหสตรีเปนบุรุษ 
และกระบวนการทํ าใหบุรุษเปนสตรีนํ าไปสูการออกแบบเครื่องแตงกายที่ไมจํ าแนกเพศ (Uni-sex 
Dress)

พื้นฐานความคิดเสรีนิยมทํ าใหแซ็งต ลอร็องตริเร่ิมใหนางแบบผิวดํ าเดินแฟชั่น
โชว  นบัเปนการทํ าลายปราการเหยียดผิวในธุรกิจแฟชั่นอยางสํ าคัญ

ในดานธุรกิจ แมวา YSL เร่ิมตนดวยการจัดตั้ง Haute Couture House ซึ่งออก
แบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสํ าหรับผูมีอันจะกินเพื่อสวมใสในการออกงานสังคม หรือสํ าหรับ
ดารานักแสดงในละครและภาพยนตร แตในไมชา แซ็งต ลอร็องตก็ประจักษแกใจวา การขยายฐาน
ธุรกิจของ Haute Couture House ท ําไดดวยความยากลํ าบาก เนื่องจากตลาดมีขนาดจํ ากัด  
ในป 2509 YSL จงึจัดตั้ง Rive Gauche เพือ่ผลิตและจํ าหนายเสื้อผาสํ าเร็จรูป (Ready-to-wear 
Boutique) จากนั้นจึงขยายธุรกิจไปผลิตเครื่องสํ าอางและนํ้ าหอม โดยที่นํ้ าหอมยี่หอ Opium  
ออกสูตลาดในป 2520  เมื่อ YSL ติดตลาด แซ็งต ลอร็องตจึงใชยี่หอ YSL ปะไปกับสินคา 
หลากหลายชนิด ไมวาจะเปนแวนตา ผาหม และบุหร่ี แตไมยอมใหใชเปนยี่หอยางรถยนต  
ดวยเหตุดังนี้  YSL จงึท ําหนาที่ผลิตสินคาวฒันธรรม (Cultural Products) และมีบทบาทสํ าคัญ 
ในการขับเคลื่อนระบบทุนวฒันธรรม (Cultural Capitalism)

ในป 2532 แซ็งต ลอร็องตรวมกับแบรเจนํ า YSL เขาสูตลาดหลักทรัพย คร้ันในป 
2536 YSL ขายธุรกิจสวนที่ผลิตเครื่องแตงกายสํ าเร็จรูป นํ้ าหอม และเครื่องสํ าอางใหแก  
Elf Aquitaine ในราคา 614 ลานดอลลารอเมริกัน  Elf Aquitaine เปนรัฐวิสาหกิจประกอบธุรกิจนํ้ า
มนัและพลังงานของฝรั่งเศส  Elf Aquitaine ตองการผนวก YSL เขากับ Elf-Sanofi บริษัทลูก 
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ทีป่ระกอบธุรกิจเครื่องสํ าอางและนํ้ าหอม  ผลิตภัณฑของ Elf-Sanofi ไดแก Oscar de le Renta
และ Van Cleef and Arpels  โดยที่ถือหุนใน Nina Ricci ดวย  ตามขอตกลงการซื้อขาย YSL  
แบรเจจะยังคงมีอํ านาจจัดการ YSL Haute Couture House จนถึงสิ้นป 2544 สวนแซ็งต ลอร็องต
อยูถึงป 2559 เมื่ออายุครบ 80 ป

การที่ Elf Aquitaine ตัดสินใจซื้อ YSL ในป 2536 กอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณ
ในฝรั่งเศสเปนอันมากวา มิไดเปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจของ Elf Aquitaine หรือแมแต 
Elf-Sanofi ทัง้ๆที่ Elf Aquitaine หาไดมฐีานะการเงินอันมั่นคงไม ดวยเหตุที่ Loik Le Floch-
Prigent กรรมการผูจัดการใหญ Elf Aquitaine เปนเพื่อนสนิทของแบรเจ การซื้อ YSL จงึถกูโจมตี
วา เห็นแกประโยชนของเพื่อนมากกวาผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวม (The Economist, 
January 30, 1993)

ในป 2542 Elf Aquitaine ประกาศขาย Elf-Sanofi รวมทั้ง YSL ทัง้นีต้ามนโยบาย
การถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) ของรัฐบาลฝรั่งเศส  YSL ตกเปนของกลุม 
Gucci ของฟร็องซัวส ปโนต (Francois Pinault) ซึง่ซือ้ในราคาประมาณ 1,000 ลานดอลลาร
อเมริกนั และเขามาบริหารจัดการนับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2543 เปนตนมา  ยี่หอ YSL ถูกแยก
ออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งคือ Yves Saint Laurent ภายใตการบริหารจัดการของกลุม Gucci  
อีกสวนหนึ่งคือ Yves Saint Laurent Haute Couture ภายใตการบริหารจัดการของแบรเจและ
แซ็งต ลอร็องต หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา แซ็งต ลอร็องตกลายเปน The King Without 
Kingdom

การประกาศลางมือในอางทองคํ าของแซ็งต ลอร็องตในเดือนมกราคม 2545  
สวนหนึ่งเปนผลจากความไมพอใจการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาของธุรกิจเครื่องแตงกายในฝรั่งเศส
โดยปราศจากขอกังขา ยุคของ haute couture จบส้ินลงแลว ผูคนที่ยินดีจายเงินมากกวา 20,000 
ดอลลารอเมริกันเพื่อแลกกับเครื่องแตงกายหนึ่งชุดมีจํ านวนอันนอยนิด YSL Haute Couture  
ขาดทนุปละประมาณ 1 ลานดอลลารอเมริกัน ดวยเหตุนี้เอง Gucci จงึมไิดสนใจซื้อ ปลอยใหเปน
อาณาจักรสวนตัวของแซ็งต ลอร็องตและแบรเจ  การจบชีวิตของ haute couture ถอืเปนการ 
จบชีวิตของวฒันธรรมการแตงกายของฝรั่งเศส  ตอแตนี้ไปเปนยุคของ Jeans and Nike

ในชวงเวลาสองทศวรรษที่ผานมานี้ โฉมหนาของธุรกิจการออกแบบแฟชั่น 
เครือ่งแตงกายเปลี่ยนแปลงไปมาก แซ็งต ลอร็องตมีบทบาทสํ าคัญในการผลักดันให YSL เปนยี่หอ
ระดับโลก แตพลวัตรของระบบทุนนิยมโลกกลับทํ าใหแซ็งต ลอร็องตสูญเสียอาณาจักรของตน 
กลุมทุนที่มีพลานุภาพทางการเงินเหนือกวาพากันตบเทาเขาไปยึดกุมยักษใหญในธุรกิจแฟชั่นทีละ
บริษัทสองบริษัท นักออกแบบเครื่องแตงกายมีความเปนยุโรปนอยลง ในประการสํ าคัญมีความ
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เปนฝร่ังเศสนอยลง ทอม ฟอรด (Tom Ford) แยงกี้จากเทก็ซสัเปนผูอํ านวยการออกแบบของ
Gucci จูเลียน แมก็โดนัลด (Julien MacDonald) จากองักฤษเปนผูอํ านวยการออกแบบของ
Givenchy จอหน กลัลิยาโน (John Galliano) จากอังกฤษยึดครอง Christian Dior

พลวัตรของระบบทุนนิยมโลกยังทํ าใหผลผลิตที่มีลักษณะ Ready to Wear เปน
ฐานสํ าคัญของธุรกิจแฟชั่นเครื่องแตงกาย การผลิตในลักษณะประดิดประดอยดังเชน haute 
couture มิอาจดํ ารงอยูได ในทายที่สุด จุดหมายปลายทางของธุรกิจแฟชั่นเครื่องแตงกายยอม 
ไมพน Mass Production  นัน่หมายความวา  ตลาดมีบทบาทสํ าคัญในการชี้เปนชี้ตายธุรกิจนี้

งานแฟชั่นโชวคร้ังสุดทายของ YSL Haute Couture จบลงอยางอลังการ ณ
Centre Georges Pompidou Art Gallery นครปารสี เมือ่วันที่ 22 มกราคม 2545 นับเปนการจบ
ภาระธรุะของนักออกแบบเครื่องแตงกายผูยิ่งใหญคนหนึ่งของโลก

สํ าหรบัประชาชนคนไทย ทานควรจะคิดถึงอีฟส แซ็งต ลอร็องตเมื่อทานสวมชุด 
Safari หรือชุดแจก็เก็ตหนังสีดํ า

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม  
 2545
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Planet Hollywood
ในฐานะกลไกของระบบทุนวัฒนธรรม

การปดตัวของ Planet Hollywood สาขากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2544  
มิใชสัญญาณบงบอกการสิ้นอิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกัน หากแตเปนผลจากภาวะถดถอย 
ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

Planet Hollywood International Inc. มสํี านกังานใหญ ณ เมือง Orlando  
มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โรเบิรต เอิรล (Robert Earl) เปนหวัหนาพนักงานบริหาร 
(Chief Executive Officer) เอริลเคยเปนผูบริหาร Hard Rock Cafe ครอบคลุมภาคตะวันออก 
ของสหรัฐอเมริกา เอิรลรวมกับคีธ บาริช (Deith Barish) กอต้ัง Planet Hollywood บาริชเคยเปน 
ผูอํ านวยการสรางภาพยนตรเร่ือง Sophie’s Choice และ The Fugitive ทัง้สองคนพยายามดึง
ดาราภาพยนตรมารวมถือหุน ซึ่งประสบความสํ าเร็จในระดับหนึ่ง ดาราภาพยนตรที่รวมถือหุน 
ในระยะแรกเริ่ม ประกอบดวย Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis และ
Demi Moore

Planet Hollywood เปนธุรกิจที่เกิดจากการผสมธุรกิจภัตตาคารเขากับธุรกิจ
บันเทิง โรเบิรต เอิรลยํ้ าอยูเสมอวา Planet Hollywood มิใชภัตตาคารในความหมายดั้งเดิม  
พืน้ฐานของ Planet Hollywood ยึด Hard Rock Cafe เปนแบบอยาง Hard Rock Cafe กอต้ัง 
ในป 2516 มีลักษณะเปนรานอาหารกึ่งพิพิธภัณฑ (Restaurant-as-Museum Concept) นอกจาก
ขายอาหารและความบันเทิงแลว ยังประดับประดาดวยสิ่งของเครื่องใชของศิลปนนักดนตรีและ
ดาราภาพยนตรที่มีชื่อเสียง Planet Hollywood มไิดขายอาหารและความบันเทิงเพียงอยางเดียว 
หากยังขายสินคาและของที่ระลึกจิปาถะอีกดวย โดยที่รายไดจากการขายปลีกเปนแหลงรายได 
ที่สํ าคัญ

 การผนวกธุรกิจการคาปลีกเขากับธุรกิจสันทนาการเริ่มบุกเบิกโดย Walt Disney
ซึง่กอต้ัง The Disney Store และ Warner Brothers ซึง่กอต้ัง WB Studio Store ทั้งสองบริษัท 
มีตัวละครในภาพยนตรเปนทรัพยสินทางปญญา จึงสามารถนํ าทรัพยสินทางปญญาดังกลาวนี้ 
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มาผลติเครื่องแตงกาย ของที่ระลึก และสินคาอื่นๆได ภาพ Mickey Mouse และ Tom and Jerry
กลายเปน ‘ยี่หอ’ ของสนิคาตางๆที่ทํ ารายไดอยางเปนกอบเปนกํ าแกบริษัททั้งสอง

ESPN ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนถายทอดการแขงขันกีฬาภายใตเจาของ Walt 
Disney เร่ิมเปด ESPN Store ในมลรัฐแคลิฟอรเนียในป 2540 และตอมาเปด ESPN Zone ซึ่งขาย
อาหารและความบันเทิง

Discovery Communications ซึง่จดัตั้งสถานีโทรทัศน The Discovery Channel
ในป 2528 โดยถายทอดแตภาพยนตร สารคดี และตอมาจัดตั้งสถานีโทรทัศนอ่ืนๆ อันไดแก The 
Learning Channel, Animal Planet และ The Travel Channel ภายใต Discovery Enterprises 
Worldwide เร่ิมกาวลวงไปสูธุรกิจการคาในทศวรรษ 2540

การที่ Planet Hollywood ผนวกธรุกิจการคาปลีกเขากับธุรกิจภัตตาคาร จึงเปน
ไปตามกระแสธุรกิจในชวงเวลาประมาณสองทศวรรษที่ผานมานี้ นอกจากนี้ Planet Hollywood
คาดหวังวาจะสามารถดูดดึงลูกคาที่คลั่งดารา ผูที่ตองการกินอาหารรานเดียวกับดาราจะพากัน 
ตบเทาเขา Planet Hollywood โดยคาดหวังวาอาจไดสัมผัสมือกับ Sylvester Stallone หรือไดยล
โฉม Demi Moore

การนํ าดารามาเปนจุดขายกลายเปนยุทธวิธีที่รานอาหารอื่นๆเอาอยาง ดังเชน 
Country Star ภัตตาคารของผูที่ชื่นชอบดนตรีลูกทุง (Vince Gill, Rebecca McEntire, Wynonna 
ฯลฯ) Motown Cafe รานอาหารของศิลปนในสังกัด Motown (Diana Koss, Boyz II Men ฯลฯ)  
ผูทีค่ลั่งไคลการขับข่ีรถจักรยานยนตก็จัดตั้ง Harley–Davidson Cafe และ Thunder Roadhouse 
Motorcycle Restaurant (Dennis Hopper, Dwight Yoakam, Peter Fonda ฯลฯ) แมแต 
Dreamwork SKG ของ Steven Spielberg และ Jeffrey Katzenberg กย็งักอต้ัง Dive!  ซึ่งเปน 
Submarine – Sandwich Palace

Planet Hollywood ต้ังรานอาหารรานแรกบนเกาะแมนฮัตตัน (West 57 Street) 
นครนวิยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 2534  โดยทีใ่นเวลาตอมามีการขยายสาขาทั้งภายใน
ประเทศและไปสูตางประเทศ Planet Hollywood เขาสูกระบวนการโลกานุวัตรและมีบทบาท 
ในการแผขยายอิทธิพลของวฒันธรรมอเมริกัน สาขาของ Planet Hollywood มต้ัีงแตนครโฮโนลูลู
ไปจนจรดนครเฮลซิงกิ

ในอาเซีย ริชารด วี. อัลเลน (Richard V. Allen) ผูซึ่งเคยรับใชรัฐบาล
ประธานาธิบดีริชารด นิกสัน เปนผูไดรับสัมปทานในการจัดตั้งสาขาของ Planet Hollywood  
ในเกาหลีใต ไตหวัน มาเลเซีย และไทย ในป 2538 สาขาของ Planet Hollywood เปดในนครโซล 
เกาหลใีต ขนาดความจุ 450 ที่นั่ง ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซยีตะวันออกเกื้อกูลการขยาย
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สาขาของ Planet Hollywood อัลเลนมคีวามเชื่อวา ประเทศที่รายไดตอหัวของประชากรถีบตัวมา
สูระดบั 75% ของรายไดถัวเฉลี่ยของชาวอเมริกัน ประชาชนในประเทศเหลานั้นจะใชเวลาในการ
พักผอนมากขึ้นและทํ างานนอยลง ในประเทศที่มีความรุงเรืองทางเศรษฐกิจเหลานี้โอกาสที่ 
Planet Hollywood จะประสบความสํ าเร็จเชิงธุรกิจยอมมีมาก

ในเวลาตอมา สัมปทานการจัดตั้งสาขา Planet Hollywood ในออสเตรเลีย  
ฮองกง อินโดนเีซีย และไทย ตกเปนของออ็งเบ็งเส็ง (Ong Beng Seng) นายทนุชาวสิงคโปร  
ซึง่ถอืหุน 23.6% ใน Planet Hollywood ในป 2541 มีรายงานขาววา เจาชายอัลวาลีด บิน ทาลัล 
(Alwaleed bin Talal) แหงซาอดิุอารเบีย เจราขอซื้อสิทธิสัมปทานจากออ็งเบ็งเส็ง แตไมปรากฏ
รายงานขาววา การเจรจาดังกลาวบรรลุขอตกลง

ในป 2538 Planet Hollywood ม ี 28 สาขา ในจํ านวนนี้อยูในสหรัฐอเมริกา 21 
สาขา และตางประเทศ 7 สาขา เพียงชั่วเวลา 3 ปตอมา จํ านวนสาขาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเปน 40 
สาขาในป 2539  54 สาขาในป 2540  และ 87 สาขาในป 2541

Planet Hollywood International มิไดประกอบธุรกิจรานอาหาร Planet 
Hollywood เทานั้น หากยังไดจัดตั้ง Official All Stars Cafe ในป 2538 อีกดวย แนวความคิด 
พืน้ฐานของ Official All Stars Cafe มไิดแตกตางจาก Planet Hollywood ในขณะที่ Planet 
Hollywood เนนการใชดาราภาพยนตรเปนจุดขาย Official All Stars Cafe มุงขายดารานักกีฬา 
ดวยเหตุดังนั้น จึงพยายามดูดดึงนักกีฬาชั้นนํ าในแขนงตางๆมาเปนผูถือหุน ต้ังแตบาสเก็ตบอล 
ไปจนถึงเทนนิส (Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky, Ken Griffey, Jr, Joe Montana, André 
Agassi ฯลฯ)

Planet Hollywood International ขยายการลงทุนไปสูธุรกิจโรงแรม กาสิโน  
และสถานพกัผอนหยอนใจ นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจรวมทุน (Joint Venture) กบัธรุกิจบันเทิงอื่นๆ  
ในป 2538 Planet Hollywood International ลงทุนรวมกับ Marvel Entertainment Group ในการ
จัดตั้ง Marve Mania Restaurant และในป 2541 ลงทุนรวมกับ MTV ในการจัดตั้ง Sound 
Republic ซึง่เปดสาขาแรกในนครลอนดอน Sound Republic เปนธุรกิจที่ผสานธุรกิจภัตตาคาร
และธุรกิจการคาปลีกเขากับธุรกิจการแสดงดนตรีสด ในทํ านองเดียวกับ Planet Hollywood  
ซึง่เนนการขายดาราภาพยนตร และ Official All Stars Cafe ซึง่เนนการขายดารานักกีฬา Sound 
Republic มุงใชศิลปนนักดนตรีเปนจุดขาย

การขยายธุรกิจของ Planet Hollywood International โดยเนนดาราภาพยนตร 
ดารานักกีฬา และศิลปนนักดนตรีเปนจุดขาย แมจะทํ าใหการเปดตัวธุรกิจเปนไปอยางหวือหวา 
และรายไดพุงในระยะแรก แตมิอาจธํ ารงรายไดและกํ าไรใหยั่งยืนได
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ในป 2539 Planet Hollywood International เร่ิมปรากฏอาการ เมื่อรายไดเร่ิม 
ตกตํ่ า ในป 2540 Planet Hollywood รายงานการขาดทุน 44 ลานดอลลารอเมริกัน หุนของ 
Planet Hollywood ซึง่เคยถีบตัวสูระดับ 28.50 ดอลลารอเมริกันในป 2539 ลดลงเหลือ 6 ดอลลาร
อเมริกันในป 2541 (Business Week, October 8, 1998) ในป 2542 เมื่อหนี้จํ านวน 250 ลาน
ดอลลารอเมริกันถึงกํ าหนดชํ าระ Planet Hollywood ไมมีความสามารถในการชํ าระหนี้  
(Business Week, September 6, 1999) จนตองยื่นคํ าขอลมละลายตอศาล Planet Hollywood
ทยอยปดสาขา จนถึงปลายป 2543 ปดสาขาในสหรัฐอเมริกาไปแลว 9 สาขา (จากจํ านวน 32 
สาขา) ในทามกลางการตกตํ่ าของ Planet Hollywood ดังกลาวนี้ ผูถือหุนเริ่มตีจาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง Arnold Schwarzenegger (People, November 27, 2000)

Planet Hollywood สาขาถนนเกสรเลิกกิจการในทามกลางภาวะตกตํ่ าของ 
Planet Hollywood ทัว่โลก นายทุนตระกูลศรีวกิรมนํ าเขา Planet Hollywood ในจงัหวะเวลาที่ 
อาเซยีตะวนัออกกํ าลังเผชิญวิกฤติการณการเงินครั้งรายแรง ภาวะถดถอยและตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ
มีผลตอลมหายใจของ Planet Hollywood ในประเทศไทย สันติ เศวตวิมล เสนอความเห็น 
ในหนังสือพิมพผูจดัการรายวัน (ฉบับวนัที ่ 22 มีนาคม 2544) วา อาหารที่มีคุณภาพไมสมราคา 
(สมตํ าจานละ 200-300 บาท) บริการที่ไมประทับใจ และความสัมพันธอันเสื่อมทรามที่มีกับ 
ส่ือมวลชนนับแตวันเปดราน มีสวนทอนชีวิต Planet Hollywood ในประเทศไทย มิพักตองกลาววา 
ลูกคาที่คลั่งดาราซึ่งเวียนเขาเวียนออกจาก Planet Hollywood ถนนเกสรหลายครั้งหลายครา 
ไมเคยเห็นแมแตเงาของ Bruce Willis หรือ Demi Moor

Planet Hollywood เปนหนวยผลิตสินคาวัฒนธรรม และเปนกลไกขับเคลื่อน
ระบบทุนนิยมวัฒธรรม (Cultural Capitalism) ดวยการขัดเกลารสนิยมของประชาชนในประเทศ
ตางๆทัว่โลก ใหยอมรับวิถีชีวิตแบบอเมริกัน พักผอนหยอนใจแบบอเมริกัน รับประทานอาหารแบบ
อเมริกนั และคลั่งดาราเหมือนคนอเมริกัน วฒันธรรมอเมริกันสามารถถีบตัวขึ้นเปนวฒันธรรมโลก 
(Global Culture) ได ตอจากนี้ก็ข้ึนอยูกับกระบวนการแปรวัฒนธรรมอเมริกันใหเปนสินคา 
(Commodification of American Culture) ทีจ่ะก ําหนดการเติบโตของระบบทุนนิยมวัฒนธรรม

มรณกรรมของ Planet Hollywood มใิชหมายหลักที่บงบอกการสิ้นอิทธิพลของ
วฒันธรรมอเมรกินัในประเทศไทย กระบวนการแปรวัฒนธรรมอเมริกันใหเปนสินคาในประเทศไทย
ยังคงขยายตัวตอไป และกลไกที่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมอเมริกันใหเปนวัฒนธรรมโลกยังคงทํ างาน
อยางไมหยุดยั้ง
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Citicorp (790 ลานดอลลารอเมริกัน) เจาชายพระองคนี้ถือหุนใน EuroDisney, Planet 
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ประวัติศาสตรในภาพยนตร

แมผมมิไดติดใจฝมือการกํ ากับภาพยนตรของโอลิเวอร สโตน (Oliver Stone) 
ชนิดติดตามชมทุกเรื่อง  แตเมือ่ลองนัง่นับดูก็พบวา ผมไดชมภาพยนตรของผูกํ ากับรุนใหมทานนี้
มากกวาครึ่ง  ไมวาจะเปน Salvador (1986), Platoon (1986), Wall Street (1987), Born on the 
Fourth of July (1989), JFK (1991)  และ Natural Born Killers (1993)  โดยที่ยังมิไดชม Nixon 
(1996)  ภาพยนตรเร่ืองลาสุดของเขา  หากแตติดตามอานบทวิจารณภาพยนตรอยางใกลชิด

โอลิเวอร สโตนเคยรับใชชาติดวยการเปนทหารไปรบในเวยีดนาม ประสบการณ
ในการทํ าสงครามเวียดนามมีสวนสํ าคัญในการหลอหลอมทัศนคติในการตอตานสงคราม และ
วพิากษนโยบายตางประเทศของประเทศมหาอํ านาจดังเชนสหรัฐอเมริกา  ความขอนี้เห็นไดจาก 
Salvador (1986)  Platoon (1986)  และ Born on the Fourth of July (1989)  โดยที่ JFK
(1991)  และ Nixon (1996)  ชวยเติมสีสันการเมืองอเมริกันในโลกมายา

เมื่อเสร็จภารกิจในสงครามเวียดนาม สโตนไดศึกษาการสรางภาพยนตรจาก
มหาวทิยาลยันวิยอรค  และเริ่มตนทํ างานดวยการเขียนบทภาพยนตร  ดังเชน Midnight Express
(1978)  และ Scarface (1983)  แมในภายหลังจะหันเหไปเปนผูกํ ากับภาพยนตร  แตสโตนก็ยัง 
ไมละทิง้งานเขยีนบทภาพยนตร  เพียงแตไมมีเวลาเขียนบทเอง  จึงใชวิธีการมอบหมายใหผูอ่ืน
เขยีนบท  โดยที่ตนเองเปนผูแกไขเพิ่มเติมบท  แตการที่สโตนใชอํ านาจผูกํ ากับแกไขบท  ทํ าให 
ผูเขยีนบทดั้งเดิมไมพอใจ  ดังกรณีนายเควนติน ตารันติโน (Quentin Tarantino) ทีถู่กแกบท 
ภาพยนตรเร่ือง Natural Born Killers (1993)  จนจ ําหนาตาเดิมมิได

ดวยเหตทุีส่โตนมีทัศนคติเสรีนิยม อุดมการณทางการเมืองดังกลาวนี้ปรากฏอยาง
ชดัเจนในภาพยนตรที่เขาเปนผูสราง  ซึ่งพวกเสรีนิยมมักจะเปน ‘พระเอก’  และพวกอนุรักษนิยม
หรือพวกบาสงครามมักจะเปน ‘ผูราย’  สโตนจึงเปนเปาใหพวกอนุรักษนิยมโจมตี  แตสโตน 
กไ็มแยแสตอเสียงวิพากษวิจารณที่วา  เขา ‘ยัดเยียด’ ผูชมมากเกินไป

บัดนี้  สโตนก ําลงัถูกโจมตีวาบิดเบือนประวัติศาสตร  ภาพยนตรเร่ือง JFK (1991)  
และ Nixon (1996) เปนภาพยนตรประวัติศาสตรการเมืองอเมริกันที่มีพวกเสรีนิยมเปน ‘พระเอก’  
และพวกอนุรักษนิยมเปน ‘ผูราย’ เหมอืนเดิม  แมวาสโตนจะพยายามทํ าการบานดวยการคนควา 
หาหลกัฐานตางๆมาประกอบการเขียนบทและสรางภาพยนตร จนถึงกับกลาวกันวา สโตนตองการ
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ใหนกัประวัติศาสตรยอมรับภาพยนตรทั้งสองนี้  แตนักประวัติสาสตรมิไดตามมใจสโตน  เพราะ 
พากนัดาหนาออกมาวิพากษวิจารณสโตน  สโตนแกความรํ าคาญใจดวยการนํ าบทภาพยนตรเร่ือง 
Nixon (1996)  ออกตพีมิพเปนหนังสือ  ซึ่งเปนบทภาพยนตรที่แสนประหลาด  เพราะมีเชิงอรรถ
อางองิบทภาพยนตรเปนชวงๆ  แทนที่เสียงวิพากษวิจารณจะเบาบางลง  กลับดังขรมยิ่งขึ้น  และ
แทนที่สโตนจะไดรับดอกไมเปนการชมเชย กลับไดรับกอนอิฐ เพราะบัดนี้มีประจักษพยานอยาง 
ชดัเจนวา บทภาพยนตรเร่ือง Nixon (1996)  อุดมดวยขอมูลที่ผิดขอเท็จจริง มิหนํ าซํ้ าการอางอิง
ยงัผดิๆถกูๆอกีดวย  คนที่ออกมาวิพากษวิจารณสโตนอยางรุนแรง  ก็คือ  ศาสตราจารยสตีเฟน 
แอมโบรส (Stephen Ambrose) นกัประวติัศาสตรผูเขียนประวัตินายริชารด นิกสัน  ซึ่งแยกพิมพ
ออกเปน 3 เลม  คือ The Education of a Politician, 1913-1962 ; The Triumph of a 
Politician, 1962-1972 และ Ruin and Recovery, 1972-1990

ในภาพยนตรเร่ือง JFK (1991)  สโตนพยายามสื่อสารวา  สํ านักประมวลขาว
กลาง (C.I.A.) กระทรวงกลาโหม  และรองประธานาธิบดีลินดอน จอหนสัน  เปนผูอยูเบื้องหลัง 
การลอบสังหารประธานาธิบดีจอหน เคนเนดี  สารของภาพยนตรเร่ืองนี้จึงกอปฏิกิริยาในหมู 
นกัประวัติศาสตรและนักรัฐศาสตร

ในภาพยนตรเร่ือง Nixon (1996)  สโตนพยายามสื่อสารวา  ริชารด นิกสัน  
ขาดความอบอุนดานความรักจากมารดา และภูมิหลังทางครอบครัวดังกลาวนี้มีผลตอชีวิตทาง 
การเมืองของนิกสันในเวลาตอมา ภาพยนตรเร่ืองนี้พยายามชักจูงใหผูชมเขาใจวา นิกสันถูก 
ควบคุมและกํ ากับโดยบุรุษลึกลับกลุมหนึ่ง ซึ่งมีสวนวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดี้   
อีกทัง้ยงัสื่อสารสํ าคัญอีกประการหนึ่งวา  นิกสนัอยูเบื้องหลัง C.I.A. ในการวางแผนลอบสังหาร
ประธานาธิบดีฟเดล คาสโตร (Fidel Castro) แหงควิบา  ประเด็นนี้ไดรับการทักทวงจากนายเดวิด 
เบลิน (David  W. Belin)  ซึง่เคยทํ างานให Warren Commission ในป 2507  เพื่อไตสวนคดี 
ลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดี ้  และเปนผูอํ านวยการบริหาร Rockefellor Commission (อันมี
นายเนลสนั ร็อกกีเฟลเลอรเปนประธาน) ในป 2518  เพื่อไตสวนกิจกรรมของ C.I.A. ในสหรัฐ
อเมริกา

นายเดวดิ เบลิน ยืนยันวา  แมความคิดในการลอบสังหารฟเดล คาสโตรมีมาแต
ยคุรัฐบาลประธานาธิบดีไอเซนฮาวร  ซึ่งนายนกิสนัด ํารงตํ าแหนงรองประธานาธิบดี  แตแผนการ 
ทีเ่ปนรูปธรรมเพิ่งปรากฏในรัฐบาลเคนเนดี ้  ทั้งนายจอหน เคนเนด ี  และนายโรเบิรต เคนเนดี 
ตางกระเหีย้นกระหือที่จะใหดํ าเนินแผนลอบสังหารนายคาสโตร (Asian Wall Street Journal, 
February 15, 1996)
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ภาพยนตรเร่ือง JFK  และ Nixon  กอใหเกิดวิวาทะสํ าคัญวา  ผูชมควรจะเชื่อ
ขอมูลหรือ ‘สาร’ ทีป่รากฏในภาพยนตรมากนอยเพียงใด  นักประวัติศาสตรพากันโจมตีโอลิเวอร 
สโตนวามไิดพิถีพิถันในการตรวจสอบขอมูล  และอาจทํ าใหประชาชนชาวอเมริกัน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเยาวชนเขาใจประวัติศาสตรของตนเองอยางผิดๆ

สโตนโตแยงวา ตนมิไดผลิตภาพยนตรสารคดีหรือรายงานประวัติศาสตรประเภท 
Documentary  หากแตผลิตภาพยนตรบันเทิง  ซึง่ผูสรางภาพยนตรมีสิทธิที่จะแสดงออกในการ
เสนอการตีความ  ดวยเหตุดังนี้  ภาพยนตรเร่ือง Nixon จงึเปน a Nixon  หรือนกิสนัคนหนึ่งที่มอง
จากมุมของผูสรางภาพยนตร  มิใช The Nixon หรือนกิสนัทีม่ชีีวิตความเปนจริงอันแนนอนที่มิอาจ
ปฏิเสธได (ดูรายงานของ Andy Seller ใน The Nation ฉบับวนัที่ 1 เมษายน 2539)

ครอบครัวและสาวกของนิกสัน  รวมทั้ง Nixon Library and Birthplace 
Foundation ดาหนากันออกมาประณามโอลิเวอร สโตน  ซึง่มใิชเร่ืองนาประหลาดใจ  เพราะ
ภาพยนตรเร่ือง Nixon มิไดมีเฉพาะแตการตีความอันอื้อฉาวและกระตุนใหคิดเทานั้น หากยัง
สะทอนภาพการฉอราษฎรบังหลวงในวงการการเมืองอเมริกันอีกดวย (ดูรายงานของ Scarlet 
Cheng ใน Asia Times ฉบับวนัที่ 1 เมษายน 2539)

ฮอลลีวูดสรางภาพยนตรประวัติศาสตรมาเปนเวลาชานานแลว ไมวาจะเปน
ประวัติศาสตรกรีก โรมัน และยุโรป  และฮอลลีวูดก็เสนอการตีความประวัติศาสตร  หากการ 
ตีความนั้นไมตรงตอขอเท็จจริง  ฮอลลีวูดก็ไดสรางความเขาใจผิดแกผูชมทั่วโลกจํ านวนมาก   
ภาพวฒันธรรมอันปาเถื่อนของประชาชนในโลกที่สามปรากฏในภาพยนตรฮอลลีวูด และในหลาย
ตอหลายกรณีส่ือความชอบธรรมของประเทศมหาอํ านาจในการลาอาณานิคม  เมื่อรัฐบาลไทย 
ในอดตีประทวงความไมตรงตอขอเท็จจริงของภาพยนตรเร่ือง The King And I  ฮอลลีวูดก็อาง 
เชนเดียวกับที่โอลิเวอร สโตนอางวา  นัน่เปนเพียงภาพยนตร  ชาวเยอรมันและชาวญี่ปุนจํ านวน
มากตองเก็บความรูสึกไมพอใจที่เยอรมนีและญี่ปุนเปนผูรายในภาพยนตรเกี่ยวกับสงครามโลก 
คร้ังที่สองตามการตีความของฮอลลีวูด

แมวาฮอลลีวูดผูกขาดการตีความภาพยนตรประวัติศาสตรมาเปนเวลาชานาน 
แตฮอลลีวูดก็ไมเคยถูกตรวจสอบอยางจริงจัง ไมมีใครสนใจจับผิดวา อาณาจักรโรมัน 
ในภาพยนตรฮอลลีวูดตรงตอขอเท็จจริงหรือไม การจับผิดนั้นมีตนทุนที่ตองเสีย ยิ่งเปนเรื่อง 
ในอดตีอนัยาวนานเพยีงใด ตนทุนการจับผิดก็ยิ่งสูงมากเพียงนั้น  และยิ่งเปดโอกาสใหฮอลลีวูด 
ตีความตามใจชอบไดมากยิ่งขึ้น  เพราะเรื่องราวในอดีตยิ่งยาวไกลมากเพียงใด  ความไมรูก็ยิ่ง 
มมีากขึน้เพียงนั้น  เสรีภาพในการตีความของฮอลลวีูดผันแปรตามความไมรูของมนุษย ใครเลา 
จะเสยีเวลาและลงทุนจับผิดภาพยนตรเร่ือง Cleopatra
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 แตเหตุใดชาวอเมริกันจํ านวนไมนอยจึงจองจับผิดภาพยนตรเร่ือง JFK และ 
Nixon  คํ าตอบนาจะเปนเพราะวาทั้ง JKF และ Nixon ยงัอยูในความทรงจํ าของประชาชนชาว
อเมริกนั  อีกทัง้ความรูชุดหนึ่งเกี่ยวกับประธานาธีบดีทั้งสองทานนี้เปนความรูที่แนนอนตายตัวแลว  
ในประการส ําคญั  เร่ืองของประธานาธิบดีอเมริกันทั้งสองมีประเด็นดานอุดมการณทางการเมือง
มาเกี่ยวของดวย

ในอดตี  วงวิชาการมิไดสนใจศึกษาวา ภาพยนตรมีสวน ‘เขียน’ ประวัติศาสตร
อยางไรบาง  ประวัติศาสตรที่ปรากฏในภาพยนตรจึงเปนหัวขอที่เปรียบประดุจความรูที่วาเปลา 
(Empty Box) อยางไรก็ตาม  นกัสงัคมศาสตรและนักมนุษยศาสตรเร่ิมสนใจศึกษาหัวขอนี้มากขึ้น 
บัดนี้ มีหนังสือเลมใหมของศาสตราจารยมารก คารนส (Mark Carnes) นักประวัติศาสตร 
แหง Barnard College ชื่อ Past Imperfect : History According to the Movies  ปรากฏสู
บรรณพิภพ

นวนิยายอิงประวัติศาสตรก็ตกอยูในสถานะเดียวกับภาพยนตรประวัติศาสตร   
ในขอที่แตเดิมไมสูมีผูสนใจตรวจสอบวา ฉากและเหตุการณในนวนิยายตรงตอขอเท็จจริงหรือไม 
แตในระยะหลังหาไดเปนเชนนั้นไม  ขอใหดูกอร วิดัล (Gore Vidall) เปนกรณีศึกษา  วิดัลเขียน 
นวนยิายองิประวัติศาสตรอเมริกันหลายเลม   ไมวาจะเปน  Burr ; Lincoln; 1876; Empire; 
Hollywood   และ Washington, D.C.  กาเบรียล การเซีย มารเกส (Gabriel Garcia Marquez)  
เรียกงานของวดัิลเหลานี้วา novelized histories  แตไมมีนวนิยายของวิดัลเร่ืองใดที่กอใหเกิด
ววิาทะมากเทานวนิยายเรื่อง Lincoln  ววิาทะเริ่มจาก The Los Angles Times  ในป 2524   
แลวยายสมรภูมิไปสู The New York Review of Books  ในป 2531  และจบลงในป 2534   
รายละเอียดในเรื่องนี้หาอานไดจากหนังสือของ Gore Vidal, United States: Essays 1952-1992
(Random House, 1993)

การเขียนนวนิยายประวัติศาสตร  ไมวาจะเรียกวา historical novels หรือ 
novelized histories  มใิชเร่ืองงายอีกตอไป  เสนแบงระหวางนวนยิายกับประวัติศาสตร  ซึ่งเคย
เดนชดั  บัดนี้กลายเปนเสนแบงที่ไมชัดเจน  บรรณพิภพมิไดถือวา  นวนยิายประวัติศาสตรเปน 
นวนิยายที่บริสุทธิ์อีกตอไป  นวนิยายประวัติศาสตรจักตองไมผิดขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร  
บรรทดัฐานดงักลาวนี้มิไดปรากฏเฉพาะในโลกหนังสือเทานั้น  หากกํ าลังกอตัวเปนบรรทัดฐานใหม
ในโลกภาพยนตรดวย

หมายเหตุ   ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัศุกรที่ 26 เมษายน 2539
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ประวตัิศาสตรในภาพยนตร (2)

เดวิด เฮลฟกอตต (David Helfgott)  เปนนักเปยโนชาวออสเตรเลีย  สํ าเร็จ 
การศึกษาจาก Royal College of Music ประเทศอังกฤษ  และเปนดาวรุงพุงแรงในชวงตน 
ทศวรรษ 2510  แตแลววิมานของนักดนตรีเอกตองพังทลาย  เมื่ออาการโรคประสาทกํ าเริบ  จนถึง
ข้ันมอิาจแสดงดนตรีตอไปได  โลกดนตรีมิไดจดจํ าชื่อของเขาอีกเลย  จวบจนป 2539  เขากลับมา
แสดงดนตรอีีกครัง้หนึ่ง  หลังจากหางเหินเวทีเปนเวลากวาสองทศวรรษ

ภาพยนตรเร่ือง Shine  ซึง่ก ํากับการแสดงโดย สกอต ฮิกส (Scott Hicks)  แสดง
‘ชีวประวัติ’ ของเดวิด เฮลฟกอตต  ภาพยนตรเร่ืองนี้ไดรับรางวัล Film of the Year Award  จาก 
Australian Film Institute  และอยูในขายการพิจารณาใหรางวัลจากสถาบันตางๆหลายสถาบัน  
วาจํ าเพาะ Academy Award หรือ Oscar  Shine ไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลถึง 7 รางวัล  
รวมทัง้รางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยมประจํ าปดวย  แตแลว Shine ไดรับรางวัลตุกตาทองเพียงรางวัล
เดยีว  จากการแสดงนํ าฝายชายของเจฟฟรีย รัช (Geoffrey Rush) ผูรับบทบาทเดวิด เฮลฟกอตต  
กอนหนานี้ เจฟฟรีย รัช ไดรับรางวัลดารานํ าฝายชายจากภาพยนตรเร่ืองเดียวกันนี้ จากการ
พจิารณาของ Guild Associations of America  โดยที่ไดรับรางวัลจาก Los Angeles Film Critics  
และ New York Film Critics ดวย

แต Shine กํ าลังถูกวิพากษวิจารณวามีสวนบิดเบือนชีวประวัติของเดวิด  
เฮลฟกอตต และปายสีปเตอร เฮลฟกอตตผูเปนบิดา เพราะภาพยนตรเร่ืองนี้พยายามสื่อสารวา 
เหตุที่เดวิดมีอาการโรคประสาทที่รายแรง เปนเพราะความสัมพันธอันตึงเครียดที่มีกับบิดา และ 
เหตุที่ปเตอร เฮลฟกอตตเลี้ยงดูบุตรธิดาดวยวิธีการอันเขมงวด จนบางครั้งถึงกับเฆี่ยนตี 
อยางทารุณ  เปนเพราะ ‘ฝนราย’ ทีต่ราตรงึในจิตใจ  อันเกิดจากทารุณกรรมที่ไดรับจากทหาร
เยอรมนัในปฏิบัติการลางเผาพันธุชาวยิว

การเลาชีวประวัติของเดวิด เฮลฟกอตต  ผานภาพยนตรเร่ือง Shine ดังกลาว 
ขางตนนี้  ถูกครอบครัวเฮลฟกอตตกลาวหาวาบิดเบือนขอเท็จจริง  และทํ าใหปเตอร เฮลฟกอตต
เสื่อมเสียชื่อเสียง ในขณะที่ภาพยนตรเร่ืองนี้อยูในกระบวนการสราง ผูสรางไมเคยปรึกษาหรือ
ตรวจสอบขอเท็จจริงกับมารดาและพี่นองของเดวิดเลย  มารกาเรต เฮลฟกอตต (Margaret 
Helfgott)  พีส่าวของเดวิดเคยขออานบทภาพยนตร แตสกอตต ฮกิส ผูกํ ากับการแสดงไมยินยอม 
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ทัง้นีเ้ปนที่เขาใจวา ฮกิสตรวจสอบขอมูลกับกิลเลียน เฮลฟกอตต (Gillian Helfgott) ภรรยาของ 
เดวดิเทานั้น   โดยที่กลิเลีย่นกับพี่นองตระกูลเฮลฟกอตต  ศรศิลปไมกินกัน

มารกาเรต เฮลฟกอตต ซึ่งอาศัยอยูกับสามีชาวอังกฤษ ซึ่งเปนแพทยในเมือง 
Beersheva ประเทศอิสราเอล  เพิง่มโีอกาสไดชมภาพยนตรเร่ือง Shine  ในเดอืนสิงหาคม 2539  
ขณะกลับไปเยี่ยมมารดาในออสเตรเลีย  เธอรูสึกช็อกที่ไดเห็นภาพบิดาของเธอเฆี่ยนตีนองชาย 
ในภาพยนตร หลังจากนั้น เธอไดเพียรเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพตางๆใน 
ออสเตรเลียกลาวถึงการบิดเบือนขอเท็จจริงใน Shine

ตามคํ าบอกเลาของมารกาเรต เฮลฟกอตต  บิดา (Peter Helfgott)  และมารดา 
(Rachel Helfgott) ของเธอเปนชาวยวิ  อาศัยอยูในเมือง Treblinka ประเทศโปแลนด  แตบิดา
มารดาสามารถหนีออกจากเมืองนั้น กอนที่สงครามโลกครั้งที่สองจะเกิดขึ้น ทั้งสองไดเดินทาง 
รอนแรมและอพยพไปตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลีย แมวาฮิตเลอรและกองทัพนาซีมีเจตนาที่จะฆาลาง
เผาพันธุชาวยวิ  และแมวาผูคนในตระกูลเฮลฟกอตตตองลมตายในปฏิบัตการฆาลางเผาพันธุนั้น  
แตปเตอร เฮลฟกอตตไมเคยถูกกองทัพนาซีจับ และไมเคยถูกกระทํ าการทารุณกรรม การที่ 
ภาพยนตรเร่ือง Shine  พยายามสือ่สารวา  ทารุณกรรมที่ไดรับจากทหารนาซีทํ าใหปเตอรกระทํ า
การทารุณตอเดวิด ผูเปนลูก  จึงเปนการบิดเบือนขอเท็จจริง

มารกาเรตเลาวา ครอบครัวเฮลฟกอตตเปนครอบครัวที่อบอุน เมื่อเปนเด็ก พอเปน
คนสอนใหเธอและเดวิดเลนเปยโน จนบัดนี้เธอมีอาชีพเปนครูสอนเปยโน เธอไมเคยเห็นพอเฆี่ยนตี
นองชาย  บรรยากาศภายในครอบครัวมีแตความรื่นรมย  แตภาพยนตรเร่ือง Shine กลบักํ ากับแสง
ใหทึบและทึม  เพือ่สรางอารมณผูชมใหคลอยตามบทวา  สภาพแวดลอมในครอบครัวมีสวนทํ าให
เดวิดเปนบา

มารกาเรตยนืยันวา เดวิดและบิดามีความสัมพันธอันดี  เธอไมเคยเห็นเดวิดแสดง
ความขมขื่นเกี่ยวกับบิดา ปมเงื่อนที่สรางปญหาความสัมพันธระหวางคนทั้งสองเกิดขึ้น เมื่อ 
ไอแซก สเติรน (Isaac Stern)  นกัไวโอลนินามอุโฆษ  ชักชวนใหเดวิดไปสหรัฐอเมริกา  โดยสัญญา
วาจะหาทุนการศึกษาให เพราะเล็งเห็นอัจฉริยภาพทางดานดนตรีของเดวิด เดวิดเองตองการ 
ผจญภยัในโลกดนตร ี  แตบิดาเห็นวา  เดวิดยังเด็กเกินไป  เพราะเวลานั้นเดวิดอายุเพียง 14 ป 
เทานั้น  ภาพยนตรเร่ือง Shine พยายามแสดงใหเห็นวา  ความอิจฉาริษยาอันเกิดจากความ 
กร่ิงเกรงวา ลูกจะไดดีกวาพอ ทํ าใหปเตอรขัดขวางการเดินทางของเดวิด  ทั้งพยายามสื่อสารวา  
เมือ่เดวดิเดนิทางไปประเทศอังกฤษ  ความสัมพันธที่มีกับครอบครัวก็ขาดสะบั้นลง
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มารกาเรตเลาวา  ตลอดระยะเวลาที่อยูในประเทศอังกฤษ  เดวิดมีจดหมายติดตอ
กบัครอบครวัโดยตลอด  โดยที่มีการตอบจดหมายซึ่งกันและกัน  ตนฉบับจดหมายบางสวน  เลสลี 
เฮลฟกอตต (Leslie Helfgott) นองชายเปนผูเก็บรักษาได  โดยที่กิลเลี่ยน เฮลฟกอตต ไดใหทนาย
ติดตอขอจดหมายเหลานี้คืน

ภาพยนตรเร่ือง Shine  พยายามสื่อสารวา  ความยากของ Piano Concerto 
No.3 ของ Rachmaninov มสีวนท ําใหเดวิดมีอาการโรคประสาทกํ าเริบในขณะที่กํ าลังเดี่ยวเปยโน
เพลงนีใ้นการแสดงในประเทศอังกฤษป 2512  แตสํ าหรับสมาชิกในครอบครัวเฮลฟกอตต Piano 
Concerto No.3 ของ Rachmaninov มิใช ‘ของยาก’ สํ าหรบัเดวิด  เพราะเดวิดเคยแสดงการเดี่ยว
เปยโนเพลงนี้ในป 2507 มากอนแลว  ทั้งในเมืองเพิรธ (Perth)  และนครเมลเบิรน (Melbourne)
ประเทศออสเตรเลีย

ตามทัศนะของสมาชิกในครอบครัวเฮลฟกอตต  อาการโรคประสาทของเดวิดเปน
ผลจากกรรมพันธุมากกวาอื่นใด  ฮนันาห (Hannah) นองสาวก็ปวยเปนโรคนี้  ซึง่ภาพยนตรมิได
กลาวถงึ  นอกจากนี้  อาการโรคประสาทกํ าเริบอยางรุนแรง  มิไดเกิดขึ้นในขณะที่ David แสดง 
Piano Concerto No.3  ของ Rachmaninov  หากแตเกิดขึ้นภายหลังจากที่เดวิดแตงงานกับ แคลร 
แปป (Clare Papp) หญงิมายชาวฮงัการีเชื้อสายยวิในป 2514  อาการปวยรุนแรงถึงขั้นตองเขา 
โรงพยาบาล  และหยารางจากภรรยา เมื่อออกจากโรงพยาบาล เดวิดเดินทางกลับออสเตรเลียและ
อาศยัอยูกบับิดามารดา  โดยตองเลิกแสดงดนตรี  ตลอดชวงเวลาดังกลาวนี้  ทั้งบิดามารดาเปนผู 
ดูแลสขุภาพจิตของเดวิด  ภายหลังจากที่ปเตอร เฮลฟกอตตถึงแตกรรมในป 2518  เดวิดเขียน 
จดหมายถึงเซอรคีธ ฟอลกเนอร (Sir Keith Faulkner) ผูอํ านวยการ Royal College of Music วา 
พอเปน Super Human-being

เมื่อ Shine  ออกฉายในออสเตรเลียแลว  มารกาเรตและเลสลี เฮลฟกอตต  ติดตอ
เจรจากับสกอกต ฮกิส ผูก ํากบัการแสดงใหพิมพขอความในตอนตนของภาพยนตรวา  เร่ืองราว 
ในภาพยนตรเร่ืองนี้เปนเรื่องแตง แตฮิกสกลับนํ าไปแสดงตอนทายสุดของภาพยนตรตอทายรายชื่อ
ดาราและผูรวมการผลิต ไมมีใครไดเห็นขอความนี้ เพราะทุกคนลุกออกจากโรงภาพยนตรเมื่อ 
ภาพยนตรฉายจบเรื่องแลว ส่ิงที่ติดตาตรึงใจผูชม ก็คือ ความนาสงสารในชะตากรรมของเดวิด 
เฮลฟกอตต  และความขยะแขยงในความทารุณโหดรายของปเตอรผูเปนพอ ไมมีผูชมภาพยนตร
คนใดใสใจติดตามตรวจสอบวา  ภาพยนตรนํ าเสนอเรื่องราวตรงตอขอเท็จจริงหรือไม

ภาพยนตรมิใชงานวิชาการที่ใชอางอิง  หากแตเปนงานศิลปะที่ส่ือสารบางสิ่ง 
บางอยางตอผูชม กระนั้นก็ตาม การสรางภาพยนตรที่เลาเรื่องราวในประวัติศาสตรจักตอง 
ตรวจสอบขอมูลและขอเท็จจริง มิฉะนั้นภาพยนตรที่สรางจะมีผลบิดเบือนประวัติศาสตร และสราง
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ความรู และความเขาใจผิดแกผู ชมอยางมหันต แมวาภาพยนตรประวัติศาสตรมิใชหนังสือ 
ประวัติศาสตรและมิใชภาพยนตรสารคดีประเภทที่เรียกวา Documentary  แตภาพยนตร 
ประวัติศาสตรไมควรนํ าเสนอเรื่องราวที่ไมตรงตอขอเท็จจริง หากผูอํ านายการสรางไมใสใจตอ 
ขอมูลและขอเท็จจริงในประวัติศาสตรก็ไมควรตีตราภาพยนตรที่สรางวาเปน ‘ภาพยนตร 
ประวัติศาสตร’  มหนัตภยัอันเกิดจากการบิดเบือนประวัติศาสตรจะไดไมเกิดขึ้น

ลํ าพังแตการสรางภาพยนตรที่มิไดเลาเรื่องราวในประวัติศาสตรก็เปนเรื่องยาก 
อยูแลว  การนํ าวรรณกรรมอมตะมาสรางภาพยนตรมักจะมีขอวิพากษวิจารณวา  ผูอํ านวยการ
สรางและผูเขียนบทภาพยนตรมิไดแสดงความคารวะผูแตงดั้งเดิม ในยามที่มีการแตงเติมบท 
ภาพยนตร จนมีฉากและเนื้อเร่ืองแตกตางจากตนฉบับเดิม  ขอใหดูตัวอยางภาพยนตรการตูนเรื่อง 
The Hunchback of Notre-Dame (1996) ของ Walt Disney  ซึง่ดัดแปลงเนื้อเร่ืองจนแตกตาง 
ไปจากตนฉบับเดิม Notre-Dame de Paris (1831)  ของ Victor Marie Hugo (1802-1885) 
เปนอันมาก

อุตสาหกรรมภาพยนตร  โดยเฉพาะอยางยิ่งฮอลลีวูด  มีบทบาทในการปูยี้ปูยํ า
วรรณกรรมอมตะมากมายนัก  ไมจํ าเพาะแต Notre-Dame de Paris (1831)  ดวยเหตุที่ลิขสิทธิ์
วรรณกรรมเหลานี้ส้ินอายุ การปูยี้ปูยํ ากระทํ าไดโดยงาย ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ยังไมส้ินอายุ ผูแตง 
หรือเจาของลิขสิทธิ์อาจยินยอมใหนํ านวนยิายของตนไปสรางภาพยนตร  โดยไมสนใจวาจะมีการ
ดัดแปลงบทภาพยนตรหรือไมอยางไร แตบางคนอาจทํ าสัญญาใหเชาชวงลิขสิทธิ์โดยมีเงื่อนไขวา 
บทภาพยนตรที่จะนํ าไปสรางนั้นตองไดรับความยินยิมเห็นชอบจากผูแตงดั้งเดิม

ดวยเหตุที่การดัดแปลงบทภาพยนตรเปนเรื่องปกติวิสัยในการสรางภาพยนตร 
การสรางภาพยนตรประวัติศาสตรใหตรงตอขอเท็จจริงจึงเปนเรื่องยากยิ่ง  ผูเขียนบทอาจเห็นความ
จํ าเปนในการแตงเติมฉากและแตงเติมเนื้อเร่ือง เพื่อปูอารมณของผูชมไปสูสารที่ภาพยนตร
ตองการสื่อ  ภาพยนตรประวัติศาสตรจึงตองมีบทที่ ‘อิงนยิาย’ อยูเสมอ  ดวยเหตุดังนี้  ภาพยนตร
ประวติัศาสตรมิอาจนํ าเสนอเรื่องราวที่เปน True History ได  หากเปนไดแตเพียง Fictionalised 
History   กลาวอกีนัยหนึ่งก็คือ  เปนประวัติศาสตรที่ ‘อิงนยิาย’  ยิง่ภาพยนตรที่เลาเรื่องราว 
ในประวัติศาสตรดึกดํ าบรรพมากเพียงใด (ดังเชนอียิปต กรีก และโรมัน)  ลักษณะ Fictionalised 
History ในภาพยนตรยิง่มีมากเพียงนั้น  เพราะไมมีใครรูแนชัดเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ความรูสึก
นกึคดิ จารีตธรรมเนียมประเพณี และบรรยากาศในสังคม

ภาพยนตรประวัติบุคคล โดยพื้นฐานไมแตกตางจากภาพยนตรประวัติศาสตร  
เพราะมักจะถูกวิพากษวิจารณในประเด็นความตรงตอขอเท็จจริง หากเปนบุคคลสํ าคัญ ซึ่งมี 
ผูศึกษาประวัติอยางลึกซึ้งยอมมีความรูที่ลงตัวอยูชุดหนึ่ง การสรางภาพยนตรชีวประวัติบุคคล  
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ซึง่มเีนือ้หาเบีย่งเบนจากความรูชุดที่ลงตัวดังกลาวแลวยอมงายที่จะถูกวิจารณ  JKF (1991)  และ 
Nixon (1996)  ของโอลิเวอร สโตน (Oliver Stone)  นบัเปนตัวอยางของภาพยนตรประเภทนี้   
ในเมื่อเร่ืองราวของจอหน เอฟ. เคนเนดี  และริชาร นิกสนั มผูีศึกษาวิจัยเปนอันมาก

แต Shine (1996) แตกตางจาก JKF (1991)  และ Nixon (1996)  เพราะเดวิด 
เฮลฟกอตตไมเปนที่รูจักของสาธารณชน  และไมมีความรูชุดที่ลงตัวเกี่ยวกับเดวิด เฮลฟกอตต 
ตางจากเคนเนดีและนิกสนั  เมื่อ Shine (1996) ออกฉายจึงไมมีใครตั้งคํ าถามวา Shine (1996) 
บิดเบือนขอเท็จจริงหรือไม จะมีก็แตสมาชิกในตระกูลเฮลฟกอตต ที่ออกมาตีโพยตีพายเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้ มิหนํ าซํ้ า Shine (1996) ยงัโฆษณาตามหนาหนังสือพิมพวา ‘Shine is an utterly 
extraordinary true story’ อีกดวย  ทั้งๆที่สกอตต ฮกิสยอมรับวามีการแตงเติมเนื้อเร่ืองใหตาง 
ไปจากชีวิตจริง

ผูชมภาพยนตรจักตองเรียนรู วา ภาพยนตรประวัติศาสตรหรือประวัติบุคคล 
ไมสามารถสื่อขอเท็จจริงไดครบถวน  จงอยางเชื่อ ‘ประวัติศาสตร’ ทีป่รากฏในภาพยนตร ‘ความ
เปนนวนิยาย’ ของภาพยนตรทํ าใหภาพยนตรประวัติศาสตรตองเบี่ยงเบนจากขอเท็จจริง  หรือ 
บางครั้งบิดเบือนขอเท็จจริง

ดวยเหตุที่ปุถุชนมีแนวโนมที่จะเชื่อภาพที่เห็นดวยตาของตนเอง ผูอํ านวยการ
สรางภาพยนตรประวัติศาสตรหรือประวัติบุคคล  ควรจะเตือนผูชมต้ังแตตนวา  จงอยาเชื่อเนื้อหา
ในภาพยนตร  เพราะเปนประวัติศาสตรที่อิงนิยาย  การเตือนเชนนี้จะชวยลดความเขาใจผิดและ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไดมาก

หมายเหตุ ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายสัปดาห  ฉบับวนัที่ 7-13 เมษายน 2540
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EVITA
ซินเดอเรลลา  หรือเจียงชิงแหงอารเยนตินา ?

ผูคนก ําลงัเพลดิเพลินกับการชมภาพยนตร  ซึ่งกํ าลังถึงฉากอันนาสนใจ  พลันที่
ภาพบนจอหายไป  เสียงบริภาษก็ดังขรม  แตแลวเมื่อมีเสียงประกาศวา Evita ตายแลว  อารมณ
ของผู คนในโรงภาพยนตรก็แปรเปลี่ยนเปนโศกเศรา ทุกคนลุกจากที่นั่งและออกไปจากโรง 
ภาพยนตร  เพื่อแสดงความอาลัย  หรือไมก็ไปรวมงานศพของ Eva Peron อารมณและความ
ตองการความสํ าเริงสํ าราญจากภาพยนตรหมดสิ้นไป คนที่ออกจากโรงภาพยนตรคนสุดทายชื่อ 
Che

นี่เปนฉากแรกของภาพยนตรเร่ือง Evita (1996)  ซึ่งออกฉายครั้งแรกเมื่อวัน
คริสตมาสป 2539  อลัน ปารเกอร (Alan Parker) ผูมผีลงานจาก Mississippi Burning และ The 
Commitments เปนผูก ํากับการแสดง  ผูนํ าการแสดงประกอบดวยมาดอนนา (Madonna)  ผูรับ
บท Evita และไดรับรางวัลลูกโลกทองคํ า (Golden Globe)  สํ าหรบัดารานํ าฝายหญิงจากการ 
รับบทนั้น  โจนาธาน ไพรส (Jonathan Price) รับบทฮวน เปรอง (Juan Peron)  และแอนโทนิโอ 
บานเดอรัส (Antonio Banderas) รับบท Che ผูยางกรายตามติด Evita ทกุหนแหงและคอย 
เลาเรือ่งใหผูชมเขาใจลํ าดับเหตุการณ  โดยที่บางครั้งก็วิพากษวิจารณพฤติกรรมของ Evita อีก 
ตางหาก  Che จงึเปนเพยีงนกัเลาเรื่อง  ซึ่งมิไดเปนสวนหนึ่งของเหตุการณ  การสรางตัวละครเปน
นกัเลาเรือ่งเปนจารีตที่มีมาชานาน  แตการตั้งชื่อนักเลาเรื่องวา Che  โดยที่ Evita (1978)  เมื่อคร้ัง
เปนละครเวทีต้ังชื่ออยางเต็มยศวา Che Guevara จะปฏิเสธวาไมมีเจตนารมณทางการเมืองเห็น
จะไมได  ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดวา Che Guevara มคีวามสัมพันธกับ Evita Peron หรือไมเพียงใด  
การตั้งชื่อนักเลาเรื่องวา Che ดังในภาพยนตร หรือ Che Guevara ในละครเวที อาจทํ าให 
หลายคนตัง้ขอสงสัยไดวา  นักปฏิวัติที่อุทิศชีวิตเพื่อปลดแอกมนุษยชาติ ดังเชน Che จะคบหา
สมาคมกบัจอมเผด็จการอยางฮวน เปรองไดอยางไร  หรือวา Che กดุ็จเดยีวกับชายอีกหลายๆคน
ที่เคย ‘ผาน’ กะหร่ีอยาง Evita ?

ผูคนทีย่างกรายเขาชมภาพยนตรเร่ือง Evita (1996) มวีตัถุประสงคที่แตกตางกัน  
คนสวนหนึ่งอาจตองการติดตามผลงานของแอนดรูว ลอยด เว็บเบอร (Andrew Lloyd Webber)  
ผูแตงอุปรากร/ละครเพลงอันลือเลื่อง  ดังเชน Jesus Christ Superstar (1970/1974), Cats
(1981), The Phantom of the Opera (1986), Aspects of Love (1989) และ Sunset 
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Boulevard (1993)  บางคนอาจเพียงตองการฟงเพลง “Don’t Cry For Me, Argentina”  คนอีก
สวนหนึ่งอาจตองการศึกษานัยทางการเมืองจากภาพยนตรเร่ืองนี้ และทายที่สุด ยังมีผูคนอีก
จ ําพวกหนึง่ที่ติดตามมาดอนนาไมวาดวยเหตุผลประการใดก็ตาม

แอนดรูว ลอยด เว็บเบอร  แตง Evita เปนอุปรากรในป 2519  ตอมาในป 2521  
จงึไดดัดแปลงเปนละครเวที  โดยมทีโิมธี ไรส (Timothy Rice) เปนผูแตงคํ ารอง  ละครเรื่องนี้ยังคง
แสดงติดตอกันมาจนถึงปจจุบัน แมจะสรางเปนภาพยนตรแลวก็ตาม รายงานขาวบางกระแส 
อางวา  รายไดจากการเก็บคาผานประตูของละครเรื่องนี้สูงถึง 1,000 ลานดอลลารอเมริกันแลว

Evita (1978) สรางขึ้นจากนวนยิายเรื่อง Santa Evita ซึง่แตงโดยโทมาส อีลอย 
มารติเนส (Tomas Eloy Martinez)  เมือ่เปนละครก็สรางชื่อเสียงแกแอนดรูว ลอยด เว็บเบอรเปน
อันมาก  เพลง “Don’t Cry For Me, Argentina” เปนทีรู่จกักนัทั่วโลก  โดยที่คนเปนจํ านวนมาก 
ไมรูจักชื่อผูแตงดวยซํ้ าไป อยางไรก็ตาม ชาวอารเยนตนิาจํ านวนมากไมพอใจละครเรื่องนี้ เพราะ
ละครสื่อสารวา Evita ใชวิธีการ ‘ขาย’ ตัว  เทีย่วหลับนอนกับผูทรงอํ านาจ  เพื่อไตเตาขึ้นมามี
อํ านาจเสยีเอง  ดวยเหตุนี้  เมื่อผูสรางภาพยนตรยกกองถายทํ าเขาไปในอารเยนตินาจึงถูกตอตาน
ในเบือ้งตน โดยทีม่าดอนนากลายเปนเปาแหงการโจมตี เพราะมาดอนนามีผลงานปลุกเราอารมณ
ทางเพศ  ในสายตาของชาวอารเยนตนิาจํ านวนมาก  จึงไมเหมาะที่จะรับบท ‘เทพมารดร’ ดุจดัง 
Evita อาจเปนเพราะกระแสการตอตานดังกลาวนี้เองที่ทํ าใหการถายทํ าสวนใหญกระทํ ากันใน 
ฮงัการี

มาเรยี อีวา ดูอารเต (Maria Eva Duarte, 1919-1952)  ซึง่ภายหลังคือ อีวา  
เปรอง (Eva Peron) เกดิในครอบครัวยากจน  และไดรับการศึกษาอยางกระทอนกระแทน  หากแต
มคีวามใฝฝนที่จะเปนดาราละคร  จึงกระเสือกกระสนจากบานเกิดมุงสูนครบัวโนสเอเรส (Buenos 
Aires) นครหลวงของอารเยนตนิา  ภาพยนตรแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา บุคคลที่ชาวอารเยนตินา
เรียกในเวลาตอมาวา Evita  ตองหลบันอนกบันกัดนตรีที่พาเธอเขาเมืองหลวง  เมื่อหางานทํ าไมได
กต็องมอีาชพีเปนโสเภณีหาเลี้ยงชีพ  เธอยอมหลับนอนกับทุกคนที่สามารถพาเธอบรรลุเปาหมาย
แหงการเปนดารา

ในไมชา เธอก็จับพลัดจับผลูเปนดาราละครวิทยุ และละครที่เลนมักเปนเรื่อง 
เกีย่วกบัวีรสตรีหรือสตรีที่มีชื่อเสียง  ดังเชนมารี อังตัวเน็ตต (Marie Antoinette) จักรพรรดินีคาร
ล็อตตา (Carlotta)  มาดามดูแบรร่ี (Madam DuBarry)  และโจนออฟอารก (Joan of Arc) เปนตน  
การเลนละครวิทยุในดานหนึ่งทํ าใหเธอเปนที่รูจักของชาวอารเยนตนิา  โดยที่มีผูคนจํ านวนไมนอย
ติดตามละครวิทยุของเธอ แตในอีกดานหนึ่ง ละครวิทยุชวยพัฒนาทักษะในการพูดของเธอ  
ในประการสํ าคัญเธอเล็งเห็นความสํ าคัญของวิทยุในฐานะเครื่องมือทางการเมือง เมื่อเธอขึ้นมา 
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มีอํ านาจทางการเมืองในภายหลัง เธอมักจะอาศัยการปราศรัยทางวิทยุเพื่อปลุกเราอารมณรวม
ของชาวอารเยนตินา

จากละครวิทยุ เธอกาวตอไปแสดงภาพยนตร แตความสามารถในการแสดง 
ภาพยนตรของเธอตํ่ าทรามนัก  อีลอย มารติเนส ผูแตงนวนยิายเรื่อง Santa Evita  ซึง่เปนเรื่องราว
ของเธอเอง  กลาวถากถางภาพยนตรที่เธอแสดงเสมอ  แตเธอก็สามารถรักษาตํ าแหนง ‘ดารา’ ของ
เธอไวได  ดวยการ ‘จับ’ ผูทรงอทิธพิลในวงการภาพยนตรทั้งหลาย  ภาพของเธอขึ้นปกนิตยสาร 
ทัง้ในชุดวายนํ้ าหรือชุดกะลาสี

ในป 2485  อีวา ดูอารเต ไดพบพันเอกฮวน โอมงิโก เปรอง (Juan Domingo 
Peron, 1895-1974)  และเริม่ออกงานสังคมดวยกัน  ภาพยนตรเร่ือง Evita (1996)  แสดงใหเห็น
วา Evita ‘ถีบสง’ ผูคนบรรดาทีส่งเธอขึ้นสูบันไดดาราคนแลวคนเลา  จนทายที่สุดก็จบลงที่พันเอก
เปรอง

ฮวน โดมงิโก เปรอง เติบโตจากชนชั้นกลาง  ไดรับการศึกษาดานการทหาร จนจบ
โรงเรียนเสนาธกิารทหาร  และไดตํ าแหนงอาจารยประจํ าโรงเรียนดังกลาวในป 2473  หกปตอมา 
เปรองด ํารงตํ าแหนงทูตทหารประจํ าประเทศชิลี  เปรองสนใจศึกษาลัทธิฟาสซิสม  และตระเวน 
ดูงานในอติาลีและเยอรมนใีนชวงตนทศวรรษ 2480

ในป 2486  เปรองรวมกับเพื่อนนายทหารที่นิยมลัทธิฟาสซิสมกอการรัฐประหาร
สํ าเรจ็  เขาไดรับแตงตั้งเปนรองประธานาธิบดี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  และรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงแรงงาน ดูเหมือนวาเขาเปนผูทรงอํ านาจสูงสุดในรัฐบาลที่มีนายพลอีเดลมิโร  
ฟารเรล (Edelmiro Farrel) เปนประธานาธิบดี  แตแลวเขาถูกบังคับใหออกจากตํ าแหนงและถูก 
จ ําคุกในป 2488  ภาพยนตรเร่ือง Evita (1996)  แสดงใหเห็นวา Evita มบีทบาทสํ าคัญที่ชวยให
เขาออกจากคุก และชวยรณรงคหาเสียง จนเปรองไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีในป 2489  
และอีกครั้งหนึ่งในป 2494

อีวา ดูอารเต  เร่ิมเขาสูเวทีการเมืองในป 2487  ดวยการเปนสมาชิกสหภาพ 
แรงงานพนกังานสถานีวิทยุ  ภายหลังจากที่เธอแตงงานกับเปรองในป 2488  และชวยใหเปรองได
ตํ าแหนงประธานาธิบดีในปตอมา เธอมีบทบาทสํ าคัญในรัฐบาลเปรอง และชวยสรางคะแนนนิยม
ทางการเมืองแกสามี ดวยการดํ าเนินโครงการสวัสดิการชวยเหลือคนจนและกรรมกร วาทศิลป 
ที่ฝกปรือต้ังแตยุคสมัยที่เลนละครวิทยุเปนประโยชนทางการเมืองอยางมาก จนกลาวกันวา  
เธอเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานโดยพฤตินัย (de facto 
minister)
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อีวา เปรองจัดตั้งมูลนิธิชื่อ Eva Peron Foundation ในป 2489  และบังคับให 
ขาราชการบรจิาคเงินเดือนเทียบเปนมูลคาเทากับคาจาง 2 วันตอปใหแกมูลนิธิ  เมื่อบังคับกับ 
ขาราชการได ก็ไมตองสงสัยเลยวาจะบังคับกับชนชั้นสูงไมได และนี่เองที่ทํ าใหชนชั้นสูงใน 
อารเยนตินาไมพอใจอีวา ชนชั้นสูงเหยียดหยาดภูมิหลังอันตํ่ าทรามของอีวา จะใหคนเหลานี้ 
ยอมรับไดอยางไร  ในเมื่ออีวาถีบตัวจากกะหรี่ข้ึนมาเปนทานผูหญิง

เงนิบริจาคของมูลนิธิ Eva Peron Foundation  สวนหนึง่ถูกนํ าไปใชชวยเหลือคน
ยากจน  ดวยการจัดซื้อเครื่องนุงหมและเครื่องเรือน  จัดหาจักรเย็บผาเพื่อใหมีเครื่องมือหาเลี้ยงชีพ  
รวมตลอดจนจัดซื้อของเลนใหแกเด็กในครอบครัวที่ยากจน  แตเงินบริจาคอีกสวนหนึ่งมีเสียง 
กลาวหาวา  เธอเอาไปปรนเปรอความสุขสวนตัว  เพลงในภาพยนตรเพลงหนึ่งมีเนื้อรอง “I came 
from the people / They need to adore me / So Christian Dior Me….. I’m their product / It’s 
vital you sell me / So Machiavell me”

เธอเดินทางไปเยือนประเทศตางๆในยุโรปในฐานะตัวแทนประธานาธิบดีเปรอง 
เธอแตงกายดวยชุดและเครื่องประดับอันเลิศหรู ความงามของเธออาจสะกดผูคนจํ านวนมากได  
แตมใิชในประเทศที่มีความรูสึกตอตานเผด็จการอยางแรงกลา

ภายหลงัการเลอืกตั้งประธานาธิบดีในป 2494  อีวาพยายามถีบตัวขึ้นเปนรอง
ประธานาธบิดี  แตไดรับการตอตานจากผูนํ าฝายทหาร  จนตองถอนตัว  ในชวงที่เธอทรงอิทธิพล
ทางการเมือง  หนังสือของเธอเรื่อง La razon de mi vida (The Purpose of My Life)  ซึ่งตีพิมพ
ในป 2494  ถูกกํ าหนดใหเปนหนังสือที่นักเรียนตองอาน

เมือ่อีวา เปรองถึงแกกรรมในป 2495  หนังสือพิมพในอารเยนตินาถึงกับพาดหัว
วา “Eva Peron Has Entered Immortality”  ผูคนนบัลานเขาแถวคารวะศพของเธอ  เมือง 
ชายขอบนครบัวโนสไอเรสเมืองหนึ่งถูกตั้งชื่อวา Ciudad Evita  เพือ่เปนอนุสรณแกเธอ

Evita ไตเตาจากครอบครัวที่ยากจนและไรการศึกษาขึ้นมาเปนทานผูหญิง  ชีวิต
ของเธอเปรียบประดุจหนึ่ง Cinderella  ผูประสบความสมหวังแหงชีวิต  แตเธอมิใชสาวพรหมจรรย
เยี่ยงซนิเดอเรลลา  และฮวน เปรองก็มิใชเจาชายในเทพนิยาย  หากแตเปนจอมเผด็จการแหง 
ละตินอเมริกา

ภายหลังมรณกรรมของอีวา ฐานะทางการเมืองของฮวน เปรองก็เร่ิมตกตํ่ าลง   
รัฐบาลเปรองมีปญหาขัดแยงกับศาสนจักรโรมันคาธอลิก มิหนํ าซํ้ ายังถูกซํ้ าเติมดวยภาวะ
เศรษฐกจิตกตํ่ า  ผูนํ าฝายทหารพยายามทํ ารัฐประหารในป 2496  แมจะไมประสบผลสํ าเร็จ   
แตกส็ามารถโคนรัฐบาลเปรองจนไดในป 2498  เปรองตองเรรอนลี้ภัยในตางประเทศ  จนทายที่สุด
ลงรากปกหลักในสเปนในป 2503  จนถึงป 2515  จึงกลับบานเกิดเมืองนอน  เขากลับมาดํ ารง
ตํ าแหนงประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งในป 2516  แตแลวก็ถึงแกกรรมในปตอมา   
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อิซาเบล เปรอง (Isabel Peron)  ภรรยาคนที่สามของเขาดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดีสืบตอมา  
จนถูกรัฐประหารในป 2519

เมือ่ฝายทหารโคนรัฐบาลเปรองไดในป 2498 นั้น  ผูนํ าฝายทหารพยายามลดทอน
อิทธพิลของอวีา เปรอง ดังจะเห็นไดจากการออกกฎหมายหามมิใหชาวอารเยนตินาตั้งชื่อธิดาวา 
Evita  ศพของอีวา  ซึง่รักษามใิหเนาเปอยเพื่อใหชาวอารเยนตินาเคารพบูชาถูกสงไปอิตาลีและ 
สเปน   เมื่อฝายทหารสิ้นอํ านาจ  Evita กก็ลบัคืนสูปตุภูมิมาตุคาม

ชวีติของอวีา เปรอง คลายคลึงกับเจียงชิงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  หาก 
ขอกลาวอางทีว่า  เจียงชิงเคยเปนโสเภณีมากอนนั้นเปนจริง  อีวามิไดตางจากเจียงชิง  มิหนํ าซํ้ า 
ยงัมอีาชพีเตนกนิรํ ากนิเหมือนกัน  ทั้งคูมีความหื่นกระหายอํ านาจ  และมีบทบาททางการเมือง
อยางสงูในบานเกิดเมืองนอนของตน  ทั้งคูโฆษณาเรื่องการชวยเหลือคนจน  แตก็มีความเปนอยู
แตกตางจากคนจน  ในขณะที่อีวาชวยสรางคะแนนนิยมทางการเมืองแกสามี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในหมูคนจนและผูใชแรงงาน  โดยที่สรางความหวาดหวั่นในหมูผูนํ าฝายทหารและชนชั้นสูง  ส่ิงที่
เจยีงชงิกระท ําในกระบวนการปฏิวัติวัฒนธรรมไมเปนที่แนชัดวาเปนผลดีตอเหมาเจอะตุง  เพราะ
นอกจากทํ าลายคะแนนนิยมในหมูชนชั้นกลางและชนชั้นสูงแลว ยังไมแนวาไดคะแนนนิยมจาก
กลุมคนยากจนอีกดวย  ในขณะที่ผูนํ าฝายทหารอารเยนตินาหวาดหวั่นวา  ปรปกษจะใชศพของ 
อีวา เปรองเปนเครื่องมือในการปลุกระดมประชาชนใหตอตานรัฐบาล  ถึงกับตองสงศพอีวาไป 
ตางประเทศ  และออกกฎหมายหามตั้งชื่อ Evita  แตผูนํ าสาธารณรัฐประชาชนจีนยุคหลัง 
เหมาเจอะตงุไมเคยตองหวาดเกรงอิทธิพลของเจียงชิงถึงปานนั้น

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 7 กุมภาพันธ 2540



ภาคที่หก
ดนตรี
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Woodstock

ขาวการจัดมหกรรมดนตรี Woodstock 1994  ระหวางวันที่ 12-14 สิงหาคม 
2537  ชวยรือ้ฟนความทรงจํ าของผมอีกครั้งคราหนึ่ง

ผมแตกเนื้อหนุมในปลายทศวรรษ 2500  ในยุคสมัยที่ Elvis Prestley  ดังคับฟา  
และวัยรุนกํ าลังคลั่งไคล The Beatles ตามมาดวย The Rolling Stones  ในเวลานั้น  ผมมิไดสนใจ 
Popular Music แมแตนอย  ในขณะที่คนรุนหนุมรุนสาววัยเดียวกับผมพากันขอเพลงจากรายการ
วทิย ุ  จนกลายเปนแฟชั่น  เพียงเพื่อใหชื่อของตนไดแพรกระจายเสียง  บางก็ลงทุนซื้อเวลาสถานี
วทิยเุพือ่จัดรายการเพลงเสียเอง

เมือ่ผมไปศึกษาตอยังประเทศอังกฤษในชวงตนทศวรรษ 2510  วัยรุนพากันติด 
รายการ Top of the Pops กนังอมแงม  แตผมกช็มรายการโทรทัศนดังกลาวเสมอดวยรายการ
อ่ืนๆ  หาไดมีความหมายเปนพิเศษแกผมแตประการใดไม  เวลานั้นผมกํ าลัง ‘ดัดจริต’ ฟงเพลง
คลาสสิก  จึงมิไดสนใน Popular Music  ดวยเหตดัุงนั้น นักรองและนักดนตรีรวมสมัยจึงไมปรากฏ
ในความรับรูของผม

ผมเพิ่งมาสนใจ Popular Music ในชวง 5 ปเศษนี้เอง  หากแตเปน Popular 
Music ในทศวรรษ 2510  หาใชทศวรรษ 2530 ไม  แมจนบัดนี้  ผมไมสูรูจักนักรองและนักดนตรี
ยอดนยิมในยคุปจจบัุนมากนัก  ในแงนี้  ผมจึงเปนคนคอนขางเชยเอามากๆ  เหตุที่ผมหันกลับไป
สนใจ Popular Music ในทศวรรษ 2510 นั้น  เปนเพราะผมรูสึกเอาเองวา  การที่ผมมิไดสนใจ 
Popular Music เมือ่ยงัหนุมแนนนั้น ทํ าใหผมขาดความเขาใจสังคมรอบตัวอยางรอบดาน  ดังนั้น 
ผมจงึเริ่มสะสมเทปเพลง Popular Music ในทศวรรษ 2510  และศึกษาหาความรูอยางจริงจัง  
กระนัน้กต็ามผมรบัฟงเพลงยอดนิยมเมื่อกวาสองทศวรรษที่แลวไดเพียงบางสวนเทานั้น  อาทิเชน  
ผมรับ The Rolling Stones เกอืบมิไดเลย  ทั้งๆที่เปนวงรอ็คทีย่ิง่ใหญที่มีชีวิตยืนยาวกวาสาม 
ทศวรรษ  แมจนในป 2537 ก็ยังสามารถออกอลับัมชื่อ Voodoo Lounge ซึง่สรางความฮือฮาไปทั่ว

คนในยุค Elvis Prestley, The Beatles, The Rolling Stones  และ The Who   
คงมจี ํานวนไมมากนักที่ไมรูจัก Woodstock  แมตัวผมเองจะมิไดสนใจ Popular Music  แตขาว
โทรทัศนเกี่ยวกับ Woodstock  กป็รากฏอยางหนาตาในชวงป 2512

Woodstock  เปนชื่อเมืองหนึ่งในมลรัฐนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา  ทองทุง 
อันไพศาลที่มีชื่อวา Yasgur’s Farm  ในเมอืงนีถู้กใชเปนสถานที่จัด Woodstock Music and Art 
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Fair ในเดือนสิงหาคม 2512  Woodstock เปนมหกรรมดนตรีรวมสมัยที่ยิ่งใหญ  จนมีตํ านาน 
เลาขานมากมาย  คนหนุมสาวนับแสน ทั้งชาวอเมริกันและชาวยุโรป เขารวมมหกรรมดนตรี 
ทีย่ิง่ใหญคร้ังนี้  ในประการสํ าคัญ Woodstock เปนที่ชุมนุมของบปุผาชน (Hippies)  ผูคนเหลานี้
เปนเสรีชนที่รักเสียงเพลง  ตอตานชนชั้นปกครองและบรรดาสถาบันที่ดํ ารงอยูในสังคม (The 
Establishment)  และตองการใชชีวิตลองลอยไปกับความฝนและโลกสวนตัวของแตละคน   
ทองทุนอนัเฉอะแฉะและเจิ่งนองดวยนํ้ าฝน  ไมเพียงแตจะหอหุมดวยเสียงเพลงเทานั้น  หากทวา
ยังอบอวลดวยควันกัญชาและคละคลุงดวยกลิ่นยาหลอนประสาทอีกดวย บรรดาบุปผาชนที่เขา
รวมมหรรมดนตรี Woodstock พากนัเสพสขุอยางเต็มที่  ทั้งจากเสียงดนตรี ยาเสพติด สุรา  และ
ทายทีสุ่ด การเสพสงัวาส  จนมีตํ านานเลาขานกันวา  ทารกจํ านวนไมนอยกอเกิดจาก Woodstock

แกนนํ าที่เปนผูจัดมหกรรมดนตรี Woodstock ในป 2512  มอียูเพียง 3 คน  คือ   
ไมเคิล แลง (Michael Lang0  โจเอล โรเซนแมน (Joel Rosenman)  และจอหน รอเบิรตส (John 
Roberts)  โดยเฉพาะอยางยิ่งพอของรอเบิรตส  ซึ่งเปนนายทุนอุตสาหกรรมเภสัชกรรมเปน 
ผูค้ํ าประกันเงินกู  แตกวาที่จะชํ าระหนี้ไดหมดก็กินเวลาถึง 11 ปหลังจากที่มหกรรมดนตรี 
Woodstock ผานพนไปแลว  รายไดหลัก  นอกเหนือจากที่มาจากการขายอาหาร เครื่องดื่ม และ
บริการตางๆในระหวางที่มีมหกรรมแลว  มาจากการขายเทปและการผลิตภาพยนตร

เมื่อ Woodstock ใกลมีอายุครบ 10 ป  ผูรวมงานบางสวนคิดจะจัดมหกรรมดนตรี
อีกครัง้หนึ่ง  แตประชาชนในเมือง Woodstock ไมเลนดวย  เกษตรกรในทองทุง Yasgur’s Farm 
ยังจารึกภาพบุปผาชนชนิดติดตาตรึงใจ  ไมวาจะเปนภาพการเสพสังวาสชนิดไมอายฟาอายดิน 
ภาพการเสพยาเสพติด และภาพผูคนทีไรสติที่เมาสุราอาละวาด ป 2522  จึงผานพนไป  โดยที่ไมมี
มหกรรมดนตรี Woodstock คร้ังที่สอง

แตแลวมหกรรมดนตรี Woodstock คร้ังที่สองก็อุบัติข้ึนในป 2537  ในวาระที่
มหกรรม Woodstock คร้ังแรกมอีายุครบ 25 ป  ทั้งนี้ปรากฏวามีผูที่แยงชิงกันจัดมหกรรมดนตรี
คร้ังนีร้วม 2 กลุม  โดยที่ทั้งสองกลุมมิไดจัดในเมือง Woodstock  กลุมหนึง่กํ าหนดจัดขึ้นที่เมือง 
Bethel  สวนอกีกลุมหนึ่งจัดที่เมือง Saugerties  ผูจดักลุมหลังนี้เปนผูที่มีสวนรวมจัดมหกรรม
ดนตรี Woodstock คร้ังดัง้เดมิ  ดังนั้น จึงไมนาประหลาดใจที่มีการฟองรองกัน  ผลก็คือ กลุม 
Bethel เปนฝายพายแพ  และถูกหามมิใหใชชื่อ Woodstock ในการโฆษณา

ในชัน้แรกนั้น  คณะผูจัดมิไดคาดคิดวา  มหกรรมดนตรี Woodstock คร้ังที่สอง 
จะประสบความสํ าเร็จ  เพราะกลุมคนที่เปนลูกคาที่เรียกกันวา Generation X  เปนชนตางรุนกับ 
ผูเขารวม Woodstock คร้ังแรก  มิหนํ าซํ้ าเมื่อบริษัทวอรเนอรบราเธอรสทดลองนํ าภาพยนตรเร่ือง 
Woodstock ออกฉายในสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายน และในสหราชอาณาจักรเดือนกรกฎาคม
ที่ผานมานี้ (2537) ก็ไมประสบความสํ าเร็จ แตเมื่อเร่ิมจํ าหนายบัตรลวงหนา คณะผูจัดก็เร่ิม 
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โลงอก  เพราะขายไดกวา 200,000 ใบ  ในวันสุดทายของงานมีผูเขารวมกวา 250,000 คน   
จนทายที่สุด คณะผูจัดมิอาจทราบจํ านวนผูชมที่แนนอนได เพราะมีผูเขาชมโดยไมจายคาผาน
ประตูจํ านวนมาก

เมื่อผมเห็นผูคนแกผาคลุกโคลน สายสะโพกเตนรํ าในรายงานขาวทางโทรทัศน  
จติใตสํ านึกบอกแกผมวา  วิญญาณของ Woodstock ถกูปลกุใหต่ืนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  หากจะกลาว
ใหถึงที่สุดแลว  วิญญาณของ Woodstock มรีากฐานมาจากวฒันธรรม Rock and Roll  ความ
สํ าเร็จของมหกรรมดนตรี Woodstock คร้ังทีส่องสะทอนใหเห็นวา  วัฒนธรรม Rock and Roll 
ฝงรากลกึในสงัคมตะวนัตกเกินกวาที่คาดมากนัก  ในวงวิชาการสังคมศาสตรมีการถกเถียงกันวา  
การเติบโตของวฒันธรรม Rock and Roll ในชวงทศวรรษ 2500  ถือเปนการปฏิวัติวัฒนธรรม 
(Cultural Revolution) คร้ังส ําคัญหรือไม  แตไมวาขอสรุปของวิวาทะเรื่องนี้จะเปนฉันใด  ประจักษ
พยานทีเ่ห็นจากมหกรรมดนตรี Woodstock ก็คือ  วฒันธรรม Rock and Roll ไดสงผานไปสู 
Generation X แลว

ผมเองไมสูเขาใจวา  อะไรคือแกนแทของวฒันธรรม Rock and Roll  ผมเขาใจ
เอาเองวา  บุปผาชนในรุนผมตองการปลดเปลื้องพันธนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ  ปลีกตัวให
พนจากแรงกดดนัในสังคมทุนนิยม  คนเหลานี้พยายามสราง ‘สังคมในจินตนาการ’  และพยายาม
ไปใหถงึสงัคมนัน้  ไมวาจะโดยมรรควิถีใด  ดนตรี ความรัก และยาเสพติดกลายมาเปนพาหะ
สํ าคัญของเสรีชนในทศวรรษ 2500  แมวาบปุผาชนจะคอยๆหายไป  แตวิญญาณของบุปผาชน 
ยงัสงิสถติอยูในสังคมทุนนิยมตะวันตก

Woodstock 1994  แตกตางจาก Woodstock 1969  หลายประการ  ในประการ
สํ าคัญ  การจัดมหกรรมดนตรีมีความเปนธุรกิจมากขึ้น  บรรษัทยักษใหญดังเชน Polygram 
Diversified Entertainment เขามาเปนผูลงทุน  โดยใชงบประมาณ 34 ลานเหรียญอเมริกัน   
แทนที่จะเปนคณะผูจัดคณะเล็กๆ ดังเชนป 2512  โดยที่ผูรวมงานดั้งเดิมบางสวนเขาไปทํ างาน 
ใหแก Polygram ดวย  เมือ่มหกรรมดนตรีสํ าหรับเสรีชนมิอาจหนีพนเงื้อมมือของระบบทุนนิยม  
คาผานประตูจึงเก็บในอัตราสูงถึง 540 เหรียญอเมริกันตอ 4 คน (รวมรถ)  สํ าหรับการชมมหกรรม
ดนตรีรวม 2 วัน  ในขณะที่ Woodstock 1969 มไิดเก็บคาผานประตู  คณะผูจัดหามมิใหผูชม 
ด่ืมสุรา  เพือ่ปองกนัการทะเลาะวิวาทดังเชนที่เกิดขึ้นในป 2512  พรอมกันนี้ก็พยายามโฆษณา 
ใหเครื่องดื่ม Pepsi แทน  แตเมื่อ Woodstock 1994  เร่ิมตนขึ้น  การควบคุมการดื่มสุราไร 
ประสิทธิผล

Polygram  มไิดมรีายไดจากการขายบัตรผานประตู อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ
ตางๆเทานั้น  หากยงัมรีายไดจากการถายทอดโทรทัศน ภาพยนตร และอลับัมเพลงอีกดวย  การที่ 
Woodstock 1994 มีการจัดการเชิงธุรกิจเชนนี้เอง  ทํ าใหมีเสียงวิพากษวิจารณอยางมากวา 
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วญิญาณทุนนิยมเขามาครอบงํ า Woodstock มากเกนิไป  บางคนถึงกับเปลี่ยนชื่อมหกรรมดนตรี
คร้ังนี้วา Greedstock

ผมไมทราบแนชัดวา  ผูเขารวม Woodstock 1994  ทีม่อีายุยางสูวัย 50 ปมี
จ ํานวนมากนอยเพียงใด  และไมทราบดวยวา ผูเขารวม Woodstock 1969  จ ํานวนมากนอยเพียง
ใดที่ไดเขารวม Woodstock 1994  แตในดานนักรองและนักดนตรีแลว  ผมมองเห็นการสืบทอด
เจตนารมณของ Woodstock  ในจ ํานวนดนตรีประมาณ 40 วงที่แสดงในมหกรรมดนตรีคร้ังนี้
หลายตอหลายวงและหลายตอหลายคนเปนชนรุนทศวรรษ 2500  ไมวาจะเปน Joe Cocker, The 
Rolling Stones, Van Morrison, Bob Dylan, Johnny Cash, The Allman Brothers, Santana  
และ Crosby, Stills, and Nash

ผมมคีวามเชื่อสวนตัววา  เราจะไมสามารถเขาใจวฒันธรรมทุนนิยมโดยถองแท  
หากไมเขาใจวัฒนธรรม Rock and Roll  ในแงนี้ Woodstock เปนเพียงสายธารหนึ่งของ 
วฒันธรรม Rock and Roll เทานั้น

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัศุกรที่ 19 สิงหาคม 2537
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Andrew Lloyd Webber

ผมเปนแฟนของ แอนดรูว ลอยด เว็บเบอร (Andrew Lloyd Webber) พอๆกับที่
เปนแฟนของจูเลียน ลอยด เว็บเบอร (Julian Lloyd Webber)  ชนดิที่ติดตามและสะสมผลิตผล
ของศลิปนคูนี้อยางตอเนื่อง  ดวยเหตุดังนี้ เมื่อภาพยนตรเร่ือง Evita (1996)  เขาฉายในเมืองไทย  
ผมจงึไมยอมคลาดการชมภาพยนตรเร่ืองนี้

ผมรูจักผลงานของแอนดรูว ลอยด เว็บเบอร  คร้ังแรกเมื่อไดชมภาพยนตรเร่ือง 
Jesus Christ Superstar (1974)  เวลานัน้ผมกลับจากการศึกษาตอในประเทศอังกฤษแลว  ในยุค
สมัยที่ผมยังเปนนักเรียนในประเทศอังกฤษนั้น  ละครเพลงที่เลื่องลือชื่อไดแก Hair และ O
Calcutta  ผมไมมโีอกาสชมละครเหลานี้  สวนหนึ่งเปนเพราะคาชมแพงและตองเสียเวลาจองตั๋ว
ยาวนาน  แตสวนสํ าคัญยิ่งกวาเปนเพราะการเรียนที่ลมลุกคลุกคลาน  ในเวลานั้น (2512-2515)  
ผมไมเคยไดยินชื่อแอนดรูว ลอยด เวบ็เบอร  อาจเปนเพราะกํ าลังดัดจริตศึกษาและสะสมเพลง
คลาสสิก

ละครเพลงรวมสมัยโดยพื้นฐานแลวมิไดแตกตางจากอุปรากร  (Opera)  เพราะ
เปนการเลาเรื่องราวโดยอาศัยดนตรีและการรองเปนสื่อ แตถาจะเปรียบเทียบใหเที่ยงตรงแลว   
กใ็กลเคียงกับจุลอุปรากร (Operetta) มากกวา  ในความหมายที่วา  จุลอุปรากรเปน Light Opera

สายพนัธุของอุปรากรและจุลอุปรากร  ซึ่งมีมาแตคริสตศตวรรษที่ 16  สืบเนื่อง 
ตอมาถึงศตวรรษที่ 20  ดังจะเห็นไดจากผลงานของฟรานส เลฮาร (Franz Lehar, 1870-1948)  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง The Merry Widow (1905)  และผลงานของซิกมันด รอมเบิรก (Sigmund 
Romberg, 1887-1951)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง The Student Prince (1924)  และ The Desert 
Song (1926)  สํ าเนียงดนตรียุโรปปรากฏในผลงานเหลานี้อยางแจมชัด

แตละครเพลงรวมสมัยมักจะมีสํ าเนียงดนตรีพื้นบานและเปนสํ าเนียงรวมสมัย  
ละครเพลงอเมริกันมักจะมีสํ าเนียงดนตรีแจสและสํ าเนียงดนตรีพื้นเมืองอื่นๆ ดังจะเห็นไดจาก 
ผลงานของเจโรม เคิรน (Jerome Kern, 1885-1945)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง Show Boat (1927)  
ผลงานของโคล พอรตเตอร (Cole Porter, 1893-1964)  ผลงานของยอรจ เกิรชวิน (Georhe 
Gershwin, 1898-1937)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง Porgy and Bess (1934/1935)  ผลงานของ 
เลียวนารด เบิรนสไตน (Leonard Bernstein, 1918-1990)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง West Side Story
(1957)  ผลงานของเฟรดเดอริก โลว (Frederick Loewe, 1901-1988)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง Paint 
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Your Wagon (1951)  งานของริชารด ร็อดเจอรส (Richard Rodgers, 1902-1979) ทีม่ีสํ าเนียง
ดนตรีพื้นเมืองอยางแจมชัดปรากฏใน Connecticut Yankee (1927)  และ Oklahoma (1943)

ผลงานของแอนดรูว ลอยด เว็บเบอรถือไดวาเปน Rock Opera  เพราะมีสํ าเนียง 
ดนตรีร็อกอยางชัดเจน  ผูคนในยุค Baby Boomer หรือ Generation X  ซึง่เติบโตมากับวัฒนธรรม 
ร็อกแอนดโรลล  จึงชื่นชอบผลงานของแอนดรูว  อุปรากรร็อกเรื่องแรกของแอนดรูวก็คือ  Joseph 
and the Amazing Technicolor Dreamcoat (1968)  ซึง่ตอมา Jason Donovan น ําเพลงใน
อุปรากรรอ็กเรื่องนี้มารองออกอลับัมตางหาก  เมื่อ Jesus Christ Superstar แสดงครั้งแรกในป 
2513  มีนักดนตรีร็อกมารวมเลนดนตรีจํ านวนมาก  งานชิ้นสํ าคัญนอกจากนี้ ไดแก Cats (1981) 
[ซึง่เขยีนจากกวีนิพนธเร่ือง Old Possum’s Book of Practical Cats ของ T.S. Eliot] Song and 
Dance (1982), Starlight Express (1984), The Phantom of the Opera (1986), Aspects of 
Love (1989)  และ Sunset Boulevard (1993)

แอนดรูว ลอยด เว็บเบอร เปนบุตรของนายวลิเลียม เซาธโคมบ ลอยด เว็บเบอร 
(William Southcombe Lloyd Webber)  และนางยีน จอหนสตัน (Jean  H. Johnstone)  เกิดเมื่อ 
วนัที ่22 มนีาคม 2491 (ในขณะที่จูเลียนนองชายเกิดในป 2494)  ในวัยเด็กศึกษาในโรงเรียนชั้นดี
อยาง Westminster School  แลวไปศึกษาตอที่วิทยาลัยโมดแลน (Magdalene College)  
มหาวิทยาลัยออ็กซฟอรด  จนจบปริญญาตรี  จากนั้นก็เขาเรียนใน Royal College of Music  โดย
ที่จูเลียนตามหลังเขาไปในสถาบันเดียวกันในเวลาตอมา พี่นองตระกูลลอยด เว็บเบอร คูนี้ไดรับ
อิทธพิลอยางมากจากบิดา  ซึ่งเปนครูสอนดนตรี

ในขณะที่แอนดรูว ลอยด เว็บเบอรเปนนักแตงเพลง  จูเลียน ลอยด เว็บเบอร เปน 
นักเชลโล  แมวาจูเลียนเริ่มแสดงดนตรีคร้ังแรกในป 2515  และมีโอกาสเดินทางไปแสดงดนตรี 
ในประเทศตางๆเกือบทั่วโลก แตผลงานแผนเสียง/เทปคาสเซตตมีไมมาก จึงไมเปนที่รูจักมากเทา
แอนดรวู กระนั้นก็ตาม จูเลียนมีฝมือเกงกาจในการเลนเชลโล จน Jaoquin Rodrigo  นักแตงเพลง
ชาวสเปนถึงกับแตง Cello Concerto ใหจูเลียนบรรเลงในป 2524

ศิลปนพี่นองคูนี้มีชีวิตสมรสที่ไมราบรื่นนัก จูเลียนหยารางกับภรรยาคนแรก 
(Cella  M. Ballantyne)  และกํ าลังอยูกับภรรยาคนที่สอง (Zohra Mahmud Ghazi)  สวนแอนดรูว
นั้นเลาผานการแตงงานมาแลว 3 คร้ัง  บิดามารดาของคนทั้งสองตองแยกกันอยูในบั้นปลาย  
ความไรเสถียรภาพในชีวิตสมรสอาจเกิดจากภูมิหลังทางครอบครัว

ภรรยาคนที่สองของแอนดรูว คือ ซาราห ไบรทแมน (Sarah Brightman)  เปน 
นกัรองที่รวมงานละครของแอนดรูวนับต้ังแตเร่ือง Cats (1981)  ขณะนั้นซาราหมีอายุเพียง 19 ป  
ความสัมพันธระหวางคนทั้งสองมีสวนทํ าใหแอนดรูวหยาภรรยาคนแรก (Sarah Jane Tudor)  
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หลงัจากที่ใชชีวิตสมรสรวมกันถึง 12 ป (2514-2526)  ซาราห ไบรทแมนมีบทบาทในการแสดงนํ า
ละครเรื่อง Requiem Mass (1985), The Phantom of the Opera (1986) และ Aspects of 
Love (1989)  แมวาคนทัง้สองจะตกลงหยาขาดจากกันในป 2533  หลังจากที่ใชชีวิตคูรวมกันมา 6 
ป (2527-2533)  แตกย็งัมีความสัมพันธอันดีตอกัน  เมื่อซาราห ไบรทแมนนํ าเพลงของแอนดรูวมา
ออกเทปคาสเซ็ตต  อันไดแก Sarah Brightman Sings the Music of Andrew Lloyd Webber
(The Really Useful Group Ltd., 1992)  และ Surrender : The Unexpected Songs (The  
Really Useful Group, 1995)  แอนดรูวเขียนคํ านํ าใหแกอัลบัมทัง้สอง  พรอมทั้งยกยองความ
สามารถในการรองเพลงและคุณภาพเสียงของเธอ  แอนดรวูกลาววา  การยกยองนี้เปนไปโดยไมรู
สึกตะขิดตะขวงใจ เพราะบัดนี้เธอมิใชภรรยาของเขาอีกตอไปแลว ไมตองสงสัยเลยวาซาราห  
ไบรทเมนมีสวนเผยแพรผลงานของแอนดรวู  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกา

นกัแตงเพลงประกอบละครนั้นตองมีคนเขียนคํ ารองรวมงาน  นักแตงเพลงบางคน
จับคูกับนักเขียนคํ ารองชนิดเปนคูเปนคูตาย  ขอใหดูตัวอยางยอรจ เกิรชวินกับไอรา (Ira 
Gershwin) ผูเปนพี่  ริชารด ร็อดเยอรสเปนอกีตัวอยางหนึ่งอันสมควรศึกษา  งานในระยะแรกของ
เขาอาศัยลอเรนส ฮารท (Lorenz Hart) เปนผูเขียนคํ ารอง  ต้ังแต The Girl Friend (1926)  
จนถึง Pal Joey (1940)  ตอเมื่อฮารทถึงแกกรรมแลว  ร็อดเยอรสจึงหันไปจับคูกับออสการ  
แฮมเมอรสไตนที่สอง (Oscar Hammerstein II)  และไดรวมกันผลิตละครเพลงที่รูจักกันดีจํ านวน
มาก  ดังเชน Oklahoma! (1943), Carousel (1945), Allegro (1947), South Pacific (1949), 
The King and I (1951), Flower Drum Song (1958)  และ The Sound of Music (1959)  เมื่อ
แฮมเมอรสไตนถึงแกกรรม  ร็อดเยอรสหันไปรวมงานกับสตีเฟน ชอนดไฮม (Stephen Sondheim) 
เปนครั้งเปนคราว

แอนดรูว ลอยด เวบ็เบอรใชคนเขียนเนื้อรองคอนขางเปลือง  งานที่สรางชื่อเสียง
ใหเขาในระยะแรก  แอนดรูวไดทิม ไรส (Tim Rice) เปนคนเขียนคํ ารอง  ดังเชน Joseph and the 
Amazing Techniccolor Dreamcoat (1968), Jesus Christ Superstar (1970)  และ  Evita 
(1976)  แตหลงัจากนั้นทั้งสองคนมิไดรวมทํ างานใหญดวยกัน  แอนดรวูหันไปรวมงานกับนักเขียน
คํ ารองคนอื่น  เร่ิมดวยอลัน ไอคบอรน (Alan Ayckbourn) ใน Jeeves (1975)  ดอน แบล็ก (Don 
Black) ใน Tell Me on a Sunday (1980)  และ Cats (1982)  ริชารด สติลโก (Richard Stilgoe) 
ใน Starlight Express (1984)  สวน The Plantom of the Opera (1986)  ริชารด สติลโก  และ
ชารลส ฮารท (Charles Hart) เปนผูแตงเนื้อรอง  ดอน แบลก็กลับมาชวยแอนดรูวรวมกับชารลส 
ฮารทใน Aspects of Love (1989)  ทายที่สุด Sunset Boulevard (1993)  ใชคนแตงคํ ารองหลาย
คน  ดอน แบล็ก  ชารลส ฮารท  และคริสโตเฟอร แฮมปตัน (Christopher Hampton)
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ไมเปนที่ทราบแนชัดวา  แอนดรูวและทิม ไรสมีความขัดแยงในเรื่องใด  ตามปกติ
นั้น นักแตงคํ ารองเปนเบี้ยรองบอนใหนักแตงทํ านองอยูแลว อยางไรก็ตาม เมื่อมีการสราง 
ภาพยนตรเร่ือง Evita (1996)  ทัง้สองคนกลบัมารวมงานกันอีกครั้ง  คราวนี้ไดรวมกันแตเพลง You 
Must Love Me ประกอบภาพยนตรเร่ืองนี้  โดยที่มิไดปรากฏครั้งที่ยังเปนละคร  ในชวงที่ทิม ไรส 
มิไดรวมงานกับแอนดรูวนั้น เขาก็ไดไตเตาสรางชื่อเสียงและกวาดรางวัลดานดนตรีหลายรางวัล  
งานทีโ่ดดเดนไดแก  เพลงประกอบภาพยนตรเร่ือง Aladdin  และ The Lion King  บัดนี้ บริษัท 
Rhino Records ก ําลังออกอัลบัม Tim Rice Collection : Stage and Screen Classics  
ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในโลกปจจุบัน นักแตงคํ ารองสามารถผงาดขึ้นมาได แมจะยังคงเปนรอง 
นกัแตงทํ านองก็ตาม

แอนดรูว ลอยด เว็บเบอรประสบความสํ าเร็จในชีวิตนักแตงเพลง  โดยไดรับรางวัล
จ ํานวนมาก  ไมวาจะเปน Tony Award, Drama Desk Award, Grammy Award  และ Grammy 
Living Legend  ทายที่สุด  เขาไดรับบรรดาศักดิ์เปน Sir Andrew Lloyd Webber ในป 2535

เซอรแอนดรูวเพิ่งมีอายุ 49 ป (2540)  หากไมดวนถึงแกกรรมเสียกอน  ยังคง
สามารถผลิตอุปรากร/ละครเพลงไดอีกหลายเรื่อง

หมายเหตุ  ตีพมิพคร้ังแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวนัที่ 10-16 กุมภาพันธ   
 2540
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ขอมูลเกี่ยวกับ Andrew Lloyd Webber

ชาตะ 22 มนีาคม 2491
บิดา Dr. William Southcombe Lloyd Webber
มารดา Jean  H. Johnstone
การศึกษา Westminster School

Magdalene College, Oxford University
Royal College of Music

ชวีิตสมรส 1.  Sarah Jane Tudor  2514-2526
 มบุีตรชาย 1 คน  และธิดา 1 คน

2.  Sarah Brightman  2527-2533
3.  Madeleine Astrid Gurdon  2534-ปจจุบัน

 บุตรชาย 2 คน

อุปรากร/ละครเพลง
1. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (2511)
2. Jesus Christ Superstar (2513)
3. Jeeves (2518)
4. Evita (2519/2521)
5. Tell Me on a Sunday (2522/2525)
6. Cats (2524)
7. Song and Dance (2525)
8. Starlight Express (2527)
9. The Phantom of the Opera (2529)

10. Aspects of Love (2532)
11. Sunset Boulevard (2536)

ดนตรี 1.  Variations (2521) เพลงบรรเลงสํ าหรับเชลโล  แตงใหจูเลียน ลอยด เว็บเบอร    
บรรเลง

2.   Requiem Mass (2528)
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เพลงประกอบภาพยนตร
1. Gumshoe (2514)
2. The Odessa File (2517)
3. Jesus Christ Superstar (2517)
4. Evita (2539)

รางวัลที่ไดรับ
1. Tony Award  ป 2523  ป 2526 (2 รางวัล)  และป 2531
2. Drama Desk Award  ป 2514  ป 2523 (2 รางวัล)  ป 2526  และป 2531 (2 

รางวัล)
3. Grammy Award  ป 2523 (2 รางวัล)  ป 2526  และป 2528
4. Grammy Living Legend   ป 2532

บรรดาศักด์ิ Sir Andrew Lloyd Webber  ป 2535
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Jubilee 2000

บทบาทของศิลปนในการจัดการแสดงหารายไดเพื่อชวยเหลือพลโลกผูประสบภัย
ธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากนํ้ ามือมนุษย ปรากฏในประวัติศาสตรมนุษยชาติมาเปนเวลาชานาน  
ในโลกตะวันตกที่แนวความคิดวาดวยมนุษยนิยมฝงรากลึก ความริเร่ิมในการจัดการแสดงของ
ศิลปนปรากฏใหเห็นเนืองๆ

เมือ่ไมนานมานี้ ลูเซียโน ปาวาร็อตติ (Luciano Pavaratti) นกัรองอุปรากรเสียง 
เท็นเนอรชาวอิตาลี รวบรวมศิลปนจัดคอนเสิรตหารายไดเพื่อชวยเหลือเด็กที่ประสบภัยพิบัติจาก
สงครามในบอสเนีย (Children of Bosnia)   ตอมา Pavarotti and Friends จดัการแสดง 
Concert for War Child

ลาสุดมีการจัดการแสดง Transatlantic Concerts พรอมกัน 3 แหง  เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม 2542  ในสหรัฐอเมริกา คอนเสิรตนี้จัดที่ Giants Stadium เมือง East Rutherford มลรัฐ 
New Jersey นอกมหานครนวิยอรค   ในอังกฤษ จัดที่ Wembley Stadium มหานครลอนดอน  
โดยที่พิธีเปดการแสดงมีที่ Palais des Naiton นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด UNDP  
(= United Nations Development Pragramme) เปนผูริเร่ิมจัดคอนเสิรตนี้  โดยไดรับความชวย
เหลอืจากบรษิทัคอมพิวเตอร รวมตลอดจนการใหเงินอุดหนุนสํ าหรับการจัดคอนเสิรตครั้งนี้  ซึ่งมี
จดุมุงหมายในการหารายไดเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ยากจนในโลกที่สาม  นายโคฟ อันนัน (Kofi 
Annan) เลขาธิการองคการสหประชาตกิลาวเปดงาน  โดยที่ความตอนหนึ่งกลาววา  ในปจจุบัน 
โลกมปีระชากร 6,000 ลานคน แตคร่ึงหนึ่งประทังชีวิตดวยเงินเพียง 2 ดอลลารอเมริกันตอวัน   
Transatlantic Concerts ประสบความสํ าเร็จทั้งในดานการจัดการแสดง (โดยที่เหลา rockers  
ต้ังแตยุคทศวรรษ 2500 มารวมชุมนุมอยางคับค่ัง)  และในดานการปลูกสํ านึกใหพลโลกตื่นตัว 
ในการแกปญหาความยากจน

ในระยะหลงั ความเอื้ออาทรของเหลาศิลปนที่มีตอเพื่อนมนุษยไดพัฒนาจากการ
ใหความชวยเหลือเฉพาะกิจไปสูการแกปญหาความยากจนในโลกที่สามในขั้นที่รากฐาน  
Transatlantic Concerts  นบัเปนตัวอยางของความขอนี้    Jubilee 2000 นบัเปนตัวอยางอีก
กรณีหนึ่ง
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Bono ศิลปนร็อกผูยิ่งใหญยุคทศวรรษ 2510  เปนผูริเร่ิมและผลักดันใหมี Jubilee 
2000 Coalition ในป 2540  จนในปจจุบันมีเครือขายในประเทศตางๆ รวม 42 ประเทศ  การขยาย
เครือขายมิไดจํ ากัดเฉพาะศิลปนเทานั้น หากยังครอบคลุมถึงนักการเมืองและองคกรพัฒนา 
เอกชนอีกดวย  ผูที่อยูในเครือขาย Jubilee 2000  จงึมต้ัีงแต  Madonna  ไปจนถึง  Mohammad  
Ali, Jesse Jackson  และ Dalai Lama   นกัวชิาการก็เปนพนัธมิตรเชิงยทุธศาสตรของ Jubilee 
2000 ดวย  โดยที่มิไดจํ ากัดอุดมการณทางการเมือง  การณจึงปรากฏวา นักเศรษฐศาสตร 
เอยีงขวา ดังเชน Jeffrey Sachs  และ Rober J.Barro  ถกูดึงเขาสู Jubilee 2000 ดวย (Business 
Week, July 12, 1999  คอลัมนของ R.J. Barro)

อะไรคือ Jubilee 2000

Jubilee 2000 ตองการใหประเทศที่พัฒนาแลวและองคการระหวางประเทศ 
ยกหนีใ้หประเทศยากจนในโลกที่สาม (Debt Write-off)  ทั้งนี้โดยกํ าหนดใหป ค.ศ. 2000 เปนป
เปาหมาย  หากมกีารยกหนี้แกประเทศยากจน ก็ตองถือเปนชัยชนะของมนุษยชาติ  อันควรแกการ
เฉลมิฉลองเพื่อตอนรับศตวรรษที่ 21  ทั้งนี้คัมภีรของศาสนาคริสต Old Testament มขีอเรียกรอง
ใหยกหนี้แกลูกหนี้ทุกๆ 49 ป (Newsweek, March 1, 1999)

คํ าถามพืน้ฐานมีอยูวา เหตุใดจึงตองยกหนี้ใหแกประเทศยากจน ?

Jubilee 2000 อางเหตุผลวา  ประเทศยากจนจํ านวนมากมีหนี้ตางประเทศ 
เกนิกวา 100% ของรายไดประชาชาติ  ภาระรายจายในการชํ าระหนี้ตางประเทศอยูในระดับสูง  
จนไมมีงบประมาณเหลือพอแกการแกปญหาความยากจนและการจัดสรรบริการสาธารณะขั้น 
พื้นฐาน ในประเทศทานซาเนีย อัตราการตายของเด็กอายุต่ํ ากวา 5 ขวบอยูในระดับสูงมาก  
(เดก็ทกุ 6 คนในวัยนี้ ถึงแกกรรม 1 คน)  ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลไมมีงบประมาณในการจัดสรร
บริการสารธารณสุขอยางพอเพียง โดยที่รายจายในการชํ าระหนี้ตางประเทศมากกวารายจาย 
ดานสขุภาพเด็กถึง 4 เทา  ภายใตสภาวการณเชนนี ้ ประเทศยากจนยอมยากจะหลุดพนจากความ
ยากจนได

Jubilee 2000 ยงัอางเหตผุลดวยวา โครงการเงินกูตางประเทศจํ านวนมากมิได
เปนประโยชนแกประชาชนในประเทศเหลานั้น  เนื่องจากธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ และประเทศเจาหนี้มิไดเขมวงดในการประเมินโครงการ  โครงการหลายตอหลายโครงการ
ไดรับจดัสรรเงินกูตางประเทศดวยเหตุผลทางการเมือง  ในประการสํ าคัญประเทศยากจนสวนใหญ
ในอัฟริกามีการปกครองแบบเผด็จการ นอกเหนือจากการฉอราษฎรบังหลวงที่ปรากฏโดยทั่วไป   
ในทศวรรษ 2520  ซาอรี (Zaire) ไดรับเงินกูตางประเทศจํ านวน 8,500 ลานดอลลารอเมริกัน   
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แตถูกประธานาธิบดีโมบูตู (Mobutu) ผันไปใชประโยชนสวนตัว  โดยที่ลูกหลานตองมารับภาระ 
ในการช ําระหนี ้  ทั้งๆที่มิไดรับประโยชนจากหนี้ตางประเทศที่กอข้ึน ในกรณีเชนนี้เจาหนี้สมควร 
ทีจ่ะตองรวมรับภาระหนี้ในฐานที่มิไดระมัดระวังในการพิจารณาโครงการเงินกู

แตคํ าถามพื้นฐานก็ยังมีอีกวา การยกหนี้ใหประเทศลูกหนี้จะไมเปนการสงเสริม
ใหลูกหนีก้อหนีอ้ยางไมระมัดระวัง และใชเงินกูตางประเทศอยางไมมีประสิทธิภาพตอไปหรอกหรือ  
เพราะคาดหวงัวาจะมีการยกหนี้ใหอีกในอนาคต  ปญหาดังกลาวนี้เรียกกันในวงวิชาเศรษฐศาสตร
วา Moral Hazard

ขอเสนอของ Jubilee 2000 ตระหนกัถึงปญหา Moral Hazard อยางดียิ่ง  เพราะ
ระบอุยางชดัเจนวา การยกหนี้ใหประเทศยากจนจะมีเฉพาะใน ค.ศ. 2000 เทานั้น  และจะไมใช
มาตรการนี้อีกในอนาคต เพื่อปองกันมิใหประเทศเหลานี้วางใจในการกอหนี้และใชเงินกู  
ตางประเทศอยางหละหลวมตอไป

Jubilee 2000 มไิดเสนอใหมีการยกหนี้ใหประเทศยากจนอยางปราศจากเงื่อนไข  
หากแตมีการกํ าหนดเงื่อนไขวา ประเทศลูกหนี้ตองกันงบประมาณการชํ าระหนี้ไปใชในโครงการ 
ลงทนุทีก่อดอกออกผล (Productive Investment)  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อมีการยกหนี้ใหแลว  
กไ็มตองจดัสรรงบประมาณการชํ าระหนี้  แตงบประมาณสวนที่เดิมตองใชในการชํ าระหนี้นี้ จักตอง
น ําไปใชจายในการเพิ่มพูนศกัยภาพในการผลิตของระบบเศรษฐกิจ

 Jubilee 2000 Coalition รณรงคลาลายเซ็นจากพลโลกเพื่อขอความสนับสนุน 
ขอเสนอดงักลาวนี้  ในเดือนมิถุนายน 2542 มีผูลงนามสนับสนุนรวม 17 ลานคน (The Bangkok 
Post, June 20, 1999)  พรอมกันนี้ Jubilee 2000  กร็ะดมผูคนไปชุมนุมทุกแหงหนที่มีการประชุม
ผูน ํากลุม G-7  เพื่อกดดันให G-7 พิจารณาขอเสนอของ Jubilee 2000  ในการประชุมผูนํ า G-7 
ณ เมอืง Birmingham ประเทศอังกฤษในป 2541    Jubilee 2000 Coalition สามารถระดมผูรวม
ชมุนมุไดถึง 70,000 คน  เมื่อผูนํ า G-7 ประชุม ณ นครโคโลญ ประเทศเยอรมนใีนเดือนมิถุนายน 
2542   Jubilee 2000 Coalition ระดมผูสนับสนุนไปชุมนุมอีก   คราวนี้ G-7 โอนออนตอแรง 
กดดนั  โดยมมีติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2542 ยกหนี้จํ านวน 70,000 ลานดอลลารอเมริกันแก
ประเทศยากจน 36 ประเทศ

แต ‘ความใจดี’ ของ G-7 ดังกลาวนี้ไมสูสบอารมณผูนํ า Jubilee 2000 มากนัก  
เพราะการยกหนีจ้ ํานวน 70,000 ลานดอลลารอเมริกันนี้  ถือเปนจํ านวนนอยนิด  เมื่อเทียบกับหนี้ 
ตางประเทศทัง้หมดของประเทศยากจน 206,000 ลานดอลลารอเมริกัน (รวมหนี้ระยะสั้น)  นับวา
ไมเพยีงพอในการเปดโอกาสใหประเทศยากจนมี ‘ชีวิตใหม’
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กลุมประเทศยากจนที่มีหนี้ตางประเทศพะรุงพะรังมีชื่อเรียกในองคกรโลกบาลวา 
HIPCs ยอมาจากคํ าวา Heavily-Indebted Poor Countries  ในป 2539 ธนาคารโลกและกองทุน 
การเงนิระหวางประเทศรวมกันประกาศ HIPC Initiative  เพือ่ชวยเหลือกลุมประเทศ HIPCs  
โดยการลดหยอนภาระหนี้ตางประเทศควบคูกับการแกปญหาความยากจน เงื่อนไขสํ าคัญ 
ทีก่ ําหนดกคื็อ  การรัดเข็มขัดทางการคลัง และการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจสูแนวทางเสรีนิยม

ในเดอืนกนัยายน 2540 ที่ประชุมประจํ าประหวางธนาคารโลกกับกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศมีมติจัดสรรเงิน 27,500 ลานดอลลารอเมริกัน (มูลคาปจจุบัน)  เพื่อชวยเหลือกลุม 
HIPCs พรอมกันนี้มีการจัดตั้ง HIPC Trust Fund เพือ่การนี้โดยเฉพาะ  สหราชอาณาจักรประกาศ
บริจาคเงิน 50 ลานดอลลารอเมริกันให HIPC Trust Fund   ในขณะที่สหรัฐอเมริกาประกาศให 
600 ลานดอลลารอเมริกัน (โดยมีเงื่อนไขวาตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา)  HIPC Trust 
Fund กํ าหนดที่จะจัดสรรเงินจํ านวน 5,900 ลานดอลลารอเมริกันแกธนาคารเพื่อการพัฒนา 
ภูมภิาคตางๆ (Regional Development Bank)  เพื่อนํ าไปชวยเหลือ HIPCs ตอไป  ในวาระ 
เดยีวกนันี ้ ธนาคารโลกประกาศที่จะผอนคลายภาระหนี้แก HIPCs จ ํานวน 5,100 ลานดอลลาร
อเมริกัน (Financial Times, September 27, 1999)  หลงัจากนัน้กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
กป็ระกาศจัดสรรสินเชื่อประเภทใหมสํ าหรับ HIPCs เพือ่น ําไปแกปญหาความยากจน  โดยตั้งชื่อ
วา Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) (Financial Times, October 1, 1999)

แมวาโลกในป ค.ศ. 2000  จะยังไมมีการยกหนี้ทั้งหมดใหแกประเทศยากจน  ดัง 
เปาหมายของ Jubilee 2000   แต Jubilee 2000 กไ็ดทํ าคุณประโยชนอเนกอนันตแกประเทศ
กลุม HIPCs อยางนอยทีสุ่ด  โลกในป ค.ศ. 2000 มีสํ านึกในการชวยเหลือกลุม HIPCs มากกวา
ปจจุบัน
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