คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 สิงหาคม 2537

Woodstock
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ขาวการจัดมหกรรมดนตรี Woodstock 1994 ระหวางวันที่ 12-14 สิงหาคม
2537 ชวยรื้อฟนความทรงจําของผมอีกครั้งคราหนึ่ง
ผมแตกเนื้อหนุมในปลายทศวรรษ 2500 ในยุคสมัยที่ Elvis Prestly ดังคับฟา
และวัยรุนกําลังคลั่งไคล The Beatles ตามมาดวย The Rolling Stones ในเวลานั้น ผมมิได
สนใจ Popular Music แมแตนอย ในขณะที่คนรุนหนุมรุนสาววัยเดียวกับผมพากันขอเพลงจาก
รายการวิทยุ จนกลายเปนแฟชั่น เพียงเพื่อใหชื่อของตนไดแพรกระจายเสียง บางก็ลงทุนซื้อเวลา
สถานีวิทยุเพื่อจัดรายการเพลงเสียเอง
เมื่อผมไปศึกษาตอยังประเทศอังกฤษในชวงตนทศวรรษ 2510 วัยรุนพากันติด
รายการ Top of the Pops กันงอมแงม แตผมก็ชมรายการโทรทัศนดังกลาวเสมอดวยรายการ
อื่นๆ หาไดมีความหมายเปนพิเศษแกผมแตประการใดไม เวลานั้นผมกําลัง `ดัดจริต' ฟงเพลง
คลาสสิก จึงมิไดสนใจ Popular Music ดวยเหตุดังนั้น นักรองและนักดนตรีรวมสมัยจึงไมปรากฏ
ในความรับรูของผม
ผมเพิ่งมาสนใจ Popular Music ในชวง 5 ปเศษนี้เอง หากแตเปน Popular
Music ในทศวรรษ 2510 หาใชทศวรรษ 2530 ไม แมจนบัดนี้ ผมไมสูรูจักนักรองและนักดนตรี
ยอดนิยมในยุคปจจุบันมากนัก ในแงนี้ ผมจึงเปนคนคอนขางเชยเอามากๆ เหตุที่ผมหันกลับไป
สนใจ Popular Music ในทศวรรษ 2510 นั้น เปนเพราะผมรูสึกเอาเองวา การที่ผมมิไดสนใจ
Popular Music เมื่อยังหนุมแนนนั้น ทําใหผมขาดความเขาใจสังคมรอบตัวอยางรอบดาน ดังนั้น
ผมจึงเริ่มสะสมเทปเพลง Popular Music ในทศวรรษ 2510 และศึกษาหาความรูอยางจริงจัง
กระนั้นก็ตามผมรับฟงเพลงยอดนิยมเมื่อกวาสองทศวรรษที่แลวไดเพียงบางสวนเทานั้น อาทิเชน
ผมรับ The Rolling Stones เกือบมิไดเลย ทั้งๆที่เปนวงร็อคที่ยิ่งใหญที่มีชีวิตยืนยาวกวาสาม
ทศวรรษ แมจนป 2537 ก็ยังสามารถออกอัลบัมชื่อ Voodoo Lounge ซึ่งสรางความฮือฮาไปทั่ว
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คนในยุค Elvis Prestly, The Beatles, The Rolling Stones, และ The Who
คงมีจํานวนไมมากนักที่ไมรูจัก Woodstock แมตัวผมเองจะมิไดสนใจ Popular Music แตขาว
โทรทัศนเกี่ยวกับ Woodstock ก็ปรากฏอยางหนาตาในชวงป 2512
Woodstock เปนชื่อเมืองหนึ่งในมลรัฐนิวยอรกประเทศสหรัฐอเมริกา ทองทุง
อันไพศาลที่มีชื่อวา Yasgur's Farm ในเมืองนี้ถูกใชเปนสถานที่จัด Woodstock Music and Art
Fair ในเดือนสิงหาคม 2512 Woodstock เปนมหกรรมดนตรีรวมสมัยที่ยิ่งใหญ จนมีตํานาน
เลาขานมากมาย คนหนุมสาวนับแสน ทั้งชาวอเมริกันและชาวยุโรป เขารวมมหกรรมดนตรี
ที่ยิ่งใหญครั้งนี้ ในประการสําคัญ Woodstock เปนที่ชุมนุมของบุปผาชน (hippies) ผูคนเหลานี้
เปนเสรีชนที่รักเสียงเพลง ตอตานชนชั้นปกครองและบรรดาสถาบันที่ดํารงอยูในสังคม (The
Establishment) และตองการใชชีวิตลองลอยไปกับความฝนและโลกสวนตัวของแตละคน ทองทุง
อันเฉอะแฉะและเจิ่งนองดวยนํ้าฝน ไมเพียงแตจะหอหุมดวยเสียงเพลงเทานั้น หากทวายังอบอวล
ดวยควันกัญชาและคละคลุงดวยกลิ่นยาหลอนประสาทอีกดวย บรรดาบุปผาชนที่เขารวมมหกรรม
ดนตรี Woodstock พากันเสพสุขอยางเต็มที่ ทั้งจากเสียงดนตรี ยาเสพติด สุรา และทายที่สุด
การเสพสังวาส จนมีตํานานเลาขานกันวา ทารกจํานวนไมนอยกอเกิดจาก Woodstock
แกนนําที่เปนผูจัดมหกรรมดนตรี Woodstock ในป 2512 มีอยูเพียง 3 คน คือ
ไมเคิล แลง (Michael Lang) โจเอล โรเซนแมน (Joel Rosenman) และจอหน รอเบิรตส (John
Roberts) โดยเฉพาะอยางยิ่งพอของรอเบิรตส ซึ่งเปนนายทุนอุตสาหกรรมเภสัชกรรมเปน
ผูคํ้ าประกันเงินกู แตกวาที่จะชํ าระหนี้ไดหมดก็กินเวลาถึง 11 ปหลังจากที่มหกรรมดนตรี
Woodstock ผานพนไปแลว รายไดหลักนอกเหนือจากที่มาจากการขายอาหาร เครื่องดื่ม และ
บริการตางๆ ในระหวางที่มีมหกรรมแลว มาจากการขายเทปและการผลิตาภพยนตร
เมื่อ Woodstock ใกลมีอายุครบ 10 ป ผูรวมงานบางสวนคิดจะจัดมหกรรม
ดนตรีอีกครั้งหนึ่ง แตประชาชนในเมือง Woodstock ไมเลนดวย เกษตรกรในทองทุง Yasgur's
Farm ยังจารึกภาพบุปผาชนชนิดติดตาตรึงใจ ไมวาจะเปนภาพการเสพสังวาสชนิดไมอายฟา
อายดิน ภาพการเสพยาเสพติด และภาพผูคนที่ไรสติที่เมาสุราอาละวาด ป 2522 จึงผานพนไป
โดยที่ไมมีมหกรรมดนตรี Woodstock ครั้งที่สอง
แตแลวมหกรรมดนตรี Woodstock ครั้งที่สองก็อุบัติขึ้นในป 2537 ในวาระที่
มหกรรม Woodstock ครั้งแรกมีอายุครบ 25 ป ทั้งนี้ปรากฏวามีผูที่แยงชิงกันจัดมหกรรมดนตรี
ครั้งนี้รวม 2 กลุม โดยที่ทั้งสองกลุมมิไดจัดในเมือง Woodstock กลุมหนึ่งกําหนดจัดขึ้นที่เมือง
Bethel สวนอีกกลุมหนึ่งจัดที่เมือง Saugerties ผูจัดกลุมหลังนี้เปนผูที่มีสวนรวมจัดมหกรรม
ดนตรี Woodstock ครั้งดั้งเดิม ดังนั้น จึงไมนาประหลาดใจที่มีการฟองรองกัน ผลก็คือ กลุม
Bethel เปนฝายพายแพ และถูกหามมิใหใชชื่อ Woodstock ในการโฆษณา
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ในชั้นแรกนั้น คณะผูจัดมิไดคาดคิดวา มหกรรมดนตรี Woodstock ครั้งที่สอง
จะประสบความสําเร็จ เพราะกลุมคนที่เปนลูกคาที่เรียกกันวา Generation X เปนชนตางรุนกับ
ผูเขารวม Woodstock ครั้งแรก มิหนําซํ้าเมื่อบริษัทวอรเนอรบราเธอรสทดลองนําภาพยนตรเรื่อง
Woodstock ออกฉายในสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายน และในสหราชอาณาจักรเดือนกรกฎาคม
ที่ผานมานี้ ก็ไมประสบความสําเร็จ แตเมื่อเริ่มจําหนายบัตรลวงหนา คณะผูจัดก็เริ่มโลงอก
เพราะขายไดกวา 200,000 ใบ ในวันสุดทายของงานมีผูเขารวมกวา 250,000 คน จนทายที่สุด
คณะผูจัดมิอาจทราบจํานวนผูชมที่แนนอนได เพราะมีผูเขาชมโดยไมจายคาผานประตูจํานวนมาก
เมื่อผมเห็นผูคนแกผาคลุกโคลน สายสะโพกเตนรําในรายงานขาวทางโทรทัศน
จิตใตสํานึกบอกแกผมวา วิญญาณของ Woodstock ถูกปลุกใหตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หากจะกลาว
ใหถึงที่สุดแลว วิญญาณของ Woodstock มีรากฐานมาจากวัฒนธรรม Rock and Roll ความ
สําเร็จของมหกรรมดนตรี Woodstock ครั้งที่สองสะทอนใหเห็นวา วัฒนธรรม Rock and Roll
ฝงรากลึกในสังคมตะวันตกเกินกวาที่คาดมากนัก ในวงวิชาการสังคมศาสตรมีการถกเถียงกันวา
การเติบโตของวัฒนธรรม Rock and Roll ในชวงทศวรรษ 2500 ถือเปนการปฏิวัติวัฒนธรรม
(Cultural Revolution) ครั้งสําคัญหรือไม แตไมวาขอสรุปของวิวาทะเรื่องนี้จะเปนฉันใด ประจักษ
พยานที่เห็นจากมหกรรมดนตรี Woodstock ก็คือ วัฒนธรรม Rock and Roll ไดสงผานไปสู
Generation X แลว
ผมเองไมสูเขาใจวา อะไรคือแกนแทของวัฒนธรรม Rock and Roll ผมเขาใจ
เอาเองวา บุปผาชนในรุนผมตองการปลดเปลื้องพันธนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ ปลีกตัว
ใหพนจากแรงกดดันในสังคมทุนนิยม คนเหลานี้พยายามสราง `สังคมในจินตนาการ' และ
พยายามไปใหถึงสังคมนั้น ไมวาจะโดยมรรควิถีใด ดนตรี ความรัก และยาเสพติดกลายมาเปน
พาหะสําคัญของเสรีชนในทศวรรษ 2500 แมวาบุปผาชนจะคอยๆหายไป แตวิญญาณของบุบผา
ชนยังสิงสถิตอยูในสังคมทุนนิยมตะวันตก
Woodstock 1994 แตกตางจาก Woodstock 1969 หลายประการ ในประการ
สํ าคัญ การจัดมหกรรมดนตรีมีความเปนธุรกิจมากขึ้น บรรษัทยักษใหญดังเชน Polygram
Diversified Entertainment เขามาเปนผูลงทุน โดยใชงบประมาณ 34 ลานเหรียญอเมริกัน
แทนที่จะเปนคณะผูจัดคณะเล็กๆ ดังเชนป 2512 โดยที่ผูรวมงานดั้งเดิมบางสวนเขาไปทํางาน
ใหแก Polygram ดวย เมื่อมหกรรมดนตรีสําหรับเสรีชนมิอาจหนีพนเงื้อมมือของระบบทุนนิยม
คาผานประตูจึงเก็บในอัตราสูงถึง 540 เหรียญอเมริกันตอ 4 คน (รวมรถ) สําหรับการชมมหกรรม
ดนตรีรวม 2 วัน ในขณะที่ Woodstock 1969 มิไดเก็บคาผานประตู คณะผูจัดหามมิใหผูชม
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ดื่มสุรา เพื่อปองกันการทะเลาะวิวาทดังเชนที่เกิดขึ้นในป 2512 พรอมกันนี้ก็พยายามโฆษณาให
ดื่ม Pepsi แทน แตเมื่อ Woodstock 1994 เริ่มตนขึ้น การควบคุมการดื่มสุราไรประสิทธิผล
Polygram มิไดมีรายไดจากการขายบัตรผานประตู อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ
ตางๆเทานั้น หากยังมีรายไดจากการถายทอดโทรทัศน ภาพยนตร และอัลบัมเพลงอีกดวย การที่
Woodstock 1994 มีการจัดการเชิงธุรกิจเชนนี้เอง ทําใหมีเสียงวิพากษวิจารณอยางมากวา
วิญญาณทุนนิยมเขามาครอบงํา Woodstock มากเกินไป บางคนถึงกับเปลี่ยนชื่อมหกรรมดนตรี
ครั้งนี้วา Greedstock
ผมไมทราบแนชัดวา ผูเขารวม Woodstock 1994 ที่มีอายุยางสูวัย 50 ป
มีจํานวนมากนอยเพียงใด และไมทราบดวยวา ผูเขารวม Woodstock 1969 จํานวนมากนอย
เพียงใดที่ไดเขารวม Woodstock 1994 แตในดานนักรองและนักดนตรีแลว ผมมองเห็นการ
สืบทอดเจตนารมณของ Woodstock ในจํานวนดนตรีประมาณ 40 วงที่แสดงในมหกรรมดนตรี
ครั้งนี้ หลายตอหลายวงและหลายตอหลายคนเปนชนรุนทศวรรษ 2500 ไมวาจะเปน Joe Cocker,
The Rolling Stones, Van Morrison, Bob Dylan, Johnny Cash, The Allman Brothers,
Santana, และ Crosby, Stills, and Nash
ผมมีความเชื่อสวนตัววา เราจะไมสามารถเขาใจวัฒนธรรมทุนนิยมโดยถองแท
หากไมเขาใจวัฒนธรรม Rock and Roll ในแงนี้ Woodstock เปนเพียงสายธารหนึ่งของ
วัฒนธรรรม Rock and Roll เทานั้น

