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บทคัดย่อ
การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมเข้าเป็น
ประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations : ASEAN) ให้เกิดขึ้นภายในปี 2558 ได้กลายเป็นพื้นที่สาคัญสาหรับการศึกษาวิจัยเพื่อ
หาองค์ ความรู้ ท างการสื่ อสารในสั ง คม บทความนี้ จึ ง ต้ อ งการน าเสนอภาพกว้ า งทางทฤษฎีเ พื่ อ เป็ น
ประโยชน์ในการนาไปใช้ให้สามารถใช้อธิบายหรือทานายการสื่อสารในสังคมอาเซียนได้หลากหลายแง่มุม
มากขึ้น บนการสื่อสารเชิงซ้อนในบริบทอาเซียนเพื่อให้เห็นมุมมองในกลุ่มทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลัก
(Mainstream of Communication Theory) และกลุ่มทฤษฎีการสื่อสารกระแสวิพากษ์แนวใหม่ (Neocritical of Communication Theory)
การสื่อสารในสังคมอาเซียนเบื้องต้นสามารถมองในลักษณะแบบจาลองทางการสื่อสารที่สาคัญ
ตามที่ เดวิด เค เบอร์โล เสนอองค์ประกอบไว้ คือ ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทาง
(Channel) และผู้รับสาร (Receiver) นอกจากนี้สังคมอาเซียนยังมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในแบบ
เชิงซ้อนในด้านต่างๆ จนกลายเป็นความลื่นไหลของวัฒนธรรมโลก (GlobalCultural Flow) จนเกิดการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมภายในสังคมอาเซียนที่จะพบทั้งความขัดแย้ง การต่อรอง และการคล้อยตาม ซึ่ง
จะทาให้เกิดปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิ วัตน์ และนโยบายภิวัตน์ อาทิ การไม่ยึดเกาะพรมแดน
(Ethnoscape) การแย่งชิงความหมายบนพื้นที่สื่อ (Mediascape) และพื้นที่การสร้างตัวตน (Ideoscape)
ดังนั้นการศึกษาในประเด็นการสื่อสารเชิงซ้อนในสังคมอาเซียน จึงเกี่ยวข้องกับมุมมองทาง
ทฤษฎีการสื่อสารคือ 1) การศึกษาเทคนิคการผลิต (Technical Production) ไปสู่การศึกษาความหมาย
ของผลผลิต (Meaning production) 2) การศึกษาการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) ไปสู่การศึกษาการ
เปิดรับสาร (Message Exposure ) 3) การศึกษาการสะท้อนความเป็นจริงทางสังคม (Reflection of
social reality) ไปสู่การศึกษาการประกอบสร้างความจริงทางสังคม (Construction of social reality)
4) การศึกษาความหมายแบบต่อเนื่อง (Meaning constantly) ไปสู่การศึกษาสัญญวิทยา (Semiology)
และ 5)การศึกษาประเด็นพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science) ไปสู่การศึกษาประเด็นทางด้าน
วัฒนธรรม (Cultural studies) มากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ ภาพกว้างทางทฤษฎี การสื่อสารเชิงซ้อน สังคมอาเซียน
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Abstract
Cooperation among countries in Southeast Asia as well . Association of South
East Asian Nations: ASEAN to occur by the year 2558 has become an important area for
research for knowledge of communication in society. This article is therefore to overview
the theory of communications in Social and to be used to describe or predict the social
aspects of the region 's diversity. The communications complexity in the Social of ASEAN
to view among Mainstream of communication theory and Neo-critical of communication
theory.
Communications in ASEAN preliminary look at the model of communications is
by David K. Berlo offering elements that is Sender, Message, Channel and Receiver.
In addition, ASEAN has to change directions in the various complexes. Into the Global
Cultural Flow until the mix of cultures within ASEAN to meet the conflict to negotiation
and the reassessed. This will cause the phenomenon of globalization, Local Governance
and Policy Governance. Such as, Ethnoscape Mediascape and Ideoscape.
Therefore, the study of complex communications issues in ASEAN . Pertain to
the theoretical perspectives of communication are: 1) The study of Technical Production
changes to Meaning production studies 2) The study of Media Exposure changes to
Message Exposure studies 3) The study Reflection of social reality changes to
Construction of social reality studies 4) The study Meaning constantly changes to
Semiology studies, and 5) The study of Behavioral science changes to Cultural studies
even more.
Keywords. Overview of theory Communications complexity Social of ASEAN.
บทนา

สังคมอาเซียนมีความพยายามสร้างความร่วมมือเป็นประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ให้เกิดขึ้นภายในปี
2558 โดยมี อุ ด มคติ แ ห่ ง การหลอมรวมความร่ ว มมื อ ใน 3 ด้ า น (The ASEAN
Economic
Community,2013) คือ
1) ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ
APSC) ซึ่งเป็นการรวมตัวของอาเซี ยนเพื่อสร้างความมั่นใจเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาค เพื่อให้
ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยปราศจากภัยคุกคามด้านการทหารและภัยคุกคามใน
รูปแบบอื่นๆ เช่น ปัญหายาเสพติด หรืออาชญากรรมข้ามชาติ
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2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ซึ่งเป็นบริบท
ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง อันส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้อง
ปรับตัวเองเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงการรวมกลุ่มการค้าขายของประเทศต่างๆ
อาทิ สหภาพยุโรปและเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ
ASCC) ซึ่งมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์ก ลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน
ประชากรอาเซีย นมีส ภาพความเป็ น อยู่ ที่ดี และมี การพัฒ นาในทุ กด้านเพื่ อยกระดับคุ ณภาพชี วิตของ
ประชาชน
ความร่วมมือดังกล่าวได้กลายเป็นพื้นที่สาคัญสาหรับการศึกษาวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้และ
พัฒนาแนวคิดทฤษฎีต่างๆให้เกิดขึ้นใหม่เพื่อให้เท่าทันกับสังคมอาเซียนที่กาลังจะเกิดขึ้นทั้งมิติทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงปัจจัยเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ซึง่ ปัจจุบันองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนยังมี
ไม่มากพอต่อการอธิบายและทานายสังคมอาเซียนในหลายแง่มุม แต่ในปัจจุบันประเด็นอาเซียนถูกทาให้
เป็นวาระสาคัญเร่งด่วน ซึ่งหากมองในมุมของนักวิชาการด้านการสื่อสารจะเห็นว่า ความเข้าใจในสังคม
อาเซียนของประเทศต่างๆยังคงเวียนวนและเสนอภาพความเป็นจริงของสังคมอาเซียนจากสื่อสารมวลชน
เป็นส่วนใหญ่ (นพปฎล คุณวิบูลย์, 2556) และทฤษฎีการสื่อสารที่มาจากปรัชญาความรู้ความจริงที่ต่างกัน
จะช่วยให้สามารถกาหนดปัญ หาการวิจัยที่มีความหลากหลายแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นด้วย (Barker, 2000)
ดังนั้นบทความนี้จึงต้องการนาเสนอประเด็นทางวิชาการดังนี้
1. ภาพกว้างทางการสื่อสารในสังคมอาเซียน
การสื่อสารมีบทบาทอย่างสูงในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ โดยเฉพาะสังคมอาเซียนซึ่งกาลังมี
ความร่วมมือเพื่อหลอมรวมความเหมือนและความต่างในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันคล้ายกับสหภาพยุโรป หรือ อียู (EU) โดยการจะทาให้คนในประเทศสมาชิกรู้จักคาว่า
"อาเซียน" ได้นั้นจาเป็นต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ในปัจจุบันมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจากสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ไปสู่สื่อใหม่ (New Media) จนกระทั้งพฤติกรรมการ
สื่อสารของผู้ คนในสั งคมอาเซียนมีโ ครงสร้างที่ส ลั บซับซ้อนมากขึ้น จึง เป็นการยากที่จะนาเอาทฤษฎี
ทางการสื่อสารในแบบดั้งเดิม เพีย งอย่ างเดี ยวมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยไม่เกิด
ข้อจากัด หรือความคลาดเคลื่อนในการทานายด้วยทฤษฎี
ปัจจุบันการสื่อสารกลายเป็นศาสตร์หรือสานักความรู้ที่มีการรวบรวม แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ
ไว้เพื่ออธิบาย หรือทานายปรากฏการณ์ทางการสื่อสารในสังคม โดยทฤษฎีทางการสื่อสารต่างๆทาหน้าที่
เปรียบได้กับการใช้ไฟฉายส่องไปยังหนทางแห่งปรากฏการณ์ (Phenomena) ให้เกิดความชัดเจนและ
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ต่างๆ อันเป็นสิ่งสาคัญของการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีวิจัย หรือการใช้องค์
ความรู้ที่มีอยู่ก่อนมาอธิบายในแบบนิรนัย (Deductive) และหรือในปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อนย่อยลงไป
อาจต้องพัฒนาองค์ความรู้ในแบบอุปนัย (Inductive) (Baran, 1995) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความรู้ ใหม่ในการ
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อธิบ ายสั งคมได้ อย่ างสมบู ร ณ์ที่ สุ ด โดยการสื่ อสารในสั งคมอาเซีย นเบื้องต้น สามารถมองในลั ก ษณะ
แบบจาลองทางการสื่อสารที่สาคัญตามที่ เดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo, 1960) เสนอไว้ 4
องค์ประกอบคือ
1.1 ผู้ส่งสาร (Sender) หรือ แหล่งสาร (Source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
หน่วยงานผู้ที่มีอานาจในการสื่อสาร ทาหน้าที่ในการส่งสารหรือเป็นแหล่งกาเนิดสารเกี่ยวกับประเด็น
อาเซียน โดยแหล่งสารมักจะมีรูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่าง (Up Side Down) เป็นส่วนใหญ่ อาทิ
การนาเสนอประเด็นอาเซียนของภาครัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อไปยังภาคเอกชนและกระจายต่อไปยัง
ภูมิภาค
1.2 สาร (Message) หมายถึง ข้อมูล ความรู้ และการกาหนดประเด็นอาเซียนที่ถูกนาเสนอ
ออกมาจากผู้ส่งสารผ่านการใช้ภาษา ได้แก่ ส่วนแรก คือวัจนภาษา (Verbal Language) ซึ่งคนในสังคม
ต้องเรียนรู้และใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียนและคิด ดังนั้นการใช้วัจนภาษาในการสื่อสารประเด็น
อาเซี ย นจึ ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความถู ก ต้ อ งเหมาะสมและยั ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง เป้ า หมายในการสื่ อ สาร อาทิ
เอกอัครราชทูตทั้ง 4 ประเทศที่ให้ข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของอาเซียนว่า "ทุกชาติต่าง
เตรียมพร้อมที่จะก้าวสู่ AEC กันตั้งแต่วันนี้ และสิ่งที่ทุกชาติต้องทาวันนี้ คือ เรียนรู้ทางสังคม วัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศที่มีความหลากหลาย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ถือเป็นพื้นฐานสาคัมมากนนการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน" (AEC ไม่รู้ไม่ได้, 2556) หรือการสื่อสารในภาคการเกษตรให้เกิดความ
เข้าใจในองค์กรไปในทิศทางที่ว่าประชาคมอาเซียนคือ "ครอบครัวเดียวกัน" เป็นต้น (ความเป็นประชาคม
อาเซียนภาคการเกษตร, 2556)
ในส่วนที่สองคือ อวัจนภาษา (Non - Verbal language) ซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคา
แต่แฝงอยู่ในกิริยาอาการต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ อาทิ การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวันครบรอบ 46
ปีของการก่อตั้งอาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เพื่อสื่อความสัมพันธ์ที่ยาวนาน เป็นต้น (การจัด
กิจกรรมเฉลิมฉลอง, 2556)
1.3 สื่อ หรือช่องทาง (Media Or Channel) หมายถึง พาหนะของสารจะทาหน้าที่นาสาร
จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งช่องทางของสื่อจะมีพัฒนาการจากสื่อดั้งเดิมอันมีกระบวนการในการส่งสาร
แบบทางเดี ย ว (One-way
Communication)
โดยที่ ผู้ รั บ สารจะไม่ มี โ อกาสในการโต้ ต อบ
กลับ (Feedback) ไปยังผู้ส่งสารในทันทีทันใด อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์และภาพยนตร์ เป็น
ต้น จนกระทั้งมีการกาเนิดของสื่อใหม่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมที่มีการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดด จนทาให้ผู้รับสารไม่เป็นเพียงผู้รับสารเท่านั้น แต่สามารถกลายเป็นผู้ส่งสารสลับกันไปมาแบบ
สะท้อนกลับ (Interactive) หรือที่เรียกว่า สื่อสังคมออนไลน์ (Social Online Media) ตัวอย่างเช่น Blog,
Youtube, WordPress, Wikipedia, Flickr, eBay, Facebook ฯลฯ สิ่งนี้จึงเป็นช่องทางการสื่อสารใน
สังคมอาเซียนที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Thompson, 1995)
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1.4 ผู้ รั บ สาร (Receiver) หมายถึง บุ คคล กลุ่ มบุ คคล หรื อมวลชนในสั ง คมอาเซี ยนที่
ประกอบไปด้วยประชาคมทั้ง 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน
เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนพฤติกรรมและผลกระทบต่อ
ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจัดเป็นความรู้ในแง่มุมของผู้รับสารที่สาคัญเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ เดวิด เค เบอร์โล ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติที่ผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ควรต้องมีเท่าๆกันจึงจะไม่เกิดปัญหาในการสื่อสาร อันได้แก่ 1) ทักษะในการสื่อสาร เช่น ความสามารถใน
การพูด การเขียน และความสามารถในการคิดและการใช้เหตุผล เป็นต้น 2) ทัศนคติ หรือวิธีการที่บุคคล
ประเมิน สิ่ งต่าง ๆ โดยความโน้ มเอียงของตนเองเพื่อที่จะเข้าถึงหรือเป็นการหลี กเลี่ ยงสิ่ งนั้น ๆ เช่น
ทัศนคติต่อตนเอง ต่อหัวข้อของการสื่อสาร ต่อผู้รับสาร ต่อสถานการณ์แวดล้อมการสื่อสารในขณะนั้น
เป็นต้น 3) ความรู้ หรือความรู้ของผู้ส่งสาร ในเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ บุคคลหรือกรณีแวดล้อมของ
สถานการณ์การสื่อสารในครั้งหนึ่ง ๆ ว่ามีความแม่นยาหรือถูกต้องเพียงไร 4) ระบบสังคม ซึ่ งจะเป็น
ตัวกาหนดพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคล เพราะบุคคลจะขึ้นอยู่กับกลุ่มทางสังคมที่ตนเองอยู่ร่วมด้วย 5)
ระบบวัฒ นธรรม หมายถึง ขนบธรรมเนีย ม ค่านิยม ความเชื่อ ที่เป็นของตัว มนุษย์ในสังคม และเป็น
ตัวกาหนดที่สาคัญในการสื่อสารด้วย เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคลต่างวัฒนธรรมกัน อาจประสบความ
ล้มเหลวได้เนื่องจากความคิดและความเชื่อที่มีไม่เหมือนกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร (Cobley&Paul,
1960) ดังนั้นการมองปรากฏการณ์ ในสังคมอาเซียนจึงสามารถเริ่มต้นจากแบบจาลองการสื่อสารและ
เชื่อมโยงไปยังกลุ่ มแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ย วข้องเพื่ออธิบายความรู้และความจริงที่กาลั งจะเกิดขึ้นในการ
สื่อสารเชิงซ้อนในสังคมอาเซียนต่อไป
2. การสื่อสารเชิงซ้อนในสังคมอาเซียน
การสื่อสารเชิงซ้อน (Communications complexity) เป็นการอธิบายถึงความ
สลับซับซ้อนทางการสื่อสารที่มองในเชิงรูปธรรมจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร รูปแบบการสื่อสาร ช่อง
ทางการสื่ อ สาร พฤติ ก รรมการสื่ อ สาร เป็ น ต้ น และมองในเชิ ง นามธรรมจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด
ความหมาย ความเชื่อ อัตลั กษณ์ อุดมการณ์ ที่มากับการสื่อสาร ซึ่งในสั งคมอาเซียนภายหลัง หากเปิด
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 การสื่อสารจะมีความเป็นเชิงซ้อนมากขึ้นและจะมีทิศทางของการสื่อสารทั้ง
ในแบบให้ความร่วมมือและเกิดข้อความขัดแย้งไปพร้อมๆ กัน โดยคาดว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตาม
ปัจจัยต่างๆในสังคมดังนี้
ปัจจัยที่หนึ่ง คือ การเมืองการปกครอง (Politics and Governance) แม้ว่ากฎบัตร
อาเซียนได้กาหนดไว้ชัดเจนถึงหลักการประชาธิปไตยและให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นต่อรัฐบาลที่มาจาก
วิ ถี ท างรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ก ารปกครองของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นยั ง คงมี ห ลากหลายรู ป แบบ ทั้ ง
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มี 4 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย และประชาธิปไตยใน
ระบบประธานาธิบ ดี 2 ประเทศ คือ อิ น โดนี เ ซีย ฟิลิ ปปิ นส์ และเผด็จ การสั ง คมนิยมคอมมิว นิส ต์ 2
ประเทศ คือ ลาว เวียดนาม และเผด็จ การทหาร 1 ประเทศ คือ พม่า และสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ 1
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ประเทศ คือ บรูไน สิ่งนี้จึงทาให้การรักษาอานาจของนักการเมืองแต่ละประเทศจะเกิดการโจมตีกัน ใน
รูปแบบสงครามข่าวสารทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อใหม่ โดยความชื่นชอบและความเกลียดชังต่ออุดมการณ์
ทางการเมืองจะขยายตัวกว้างขึ้น ตามระดับของผลประโยชน์ที่อาศัยร่วมกันในฝ่ายต่างๆ (The ASEAN
Economic Community, 2013)
ปั จ จั ย ที่ ส อง คื อ ความแตกต่ างด้านสั งคมและวัฒ นธรรม (Social and cultural
differences) ในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนา โดยแบ่งเป็นประเทศที่นับ
ถือศาสนาอิสลาม คือ บูรไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ คือ กัมพูชา ลาว พม่า
เวีย ดนาม สิ งคโปร์ ไทย ส่ ว นประเทศที่นับถื อศาสนาคริส ต์ คื อ ฟิลิ ปปิน ส์ และนอกเหนื อ จากความ
แตกต่างทางศาสนาแล้ว ยังมี ปัญหาชนกลุ่มน้อยที่มีจานวนมาก ซึ่งย่อมจะมีความแตกต่างทางความเชื่อ
วิถี ชีวิ ต ภาษา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และวัฒ นธรรมตามมาอีก ด้ ว ย (The ASEAN Economic
Community, 2013)
ปัจจัยที่สาม คือ การเคลื่อนย้ายทุน (Capital movement) หรือการไหลเข้าออกของ
เงินทุนทั้งภายในประชาคมอาเซียน และจากกลุ่มประเทศที่ต้องการผลประโยชน์จากประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้รวมถึงภาคเอกชนและรัฐบาล โดยจะเกิดการลงทุนทั้งทางตรงและการลงทุนทางอ้อม แม้ว่าทุนจะมา
ในลักษณะของเงินตรา แต่ในบริบทอาเซียนยังหมายรวมถึงอานาจในการจัดสรรทุนในรูปแบบทรัพยากร
ต่างๆอันจะนามาซึ่ง การจัดการทางการเมืองการปกครองและสังคมวัฒนธรรม กล่าวคือการเคลื่อนย้าย
ของทุนในการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนจะนามาซึ่งการช่วงชิงผลประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจวัตถุและ
เศรษฐกิจทางวัฒนธรรมอย่างเลี่ยงไม่ได้ (Jeffrey D.Sachs, Felipe Larrain อ้างใน วิธาน เจริญผล,
2556)
ดัง นั้ น ปั จ จั ย ทั้ ง สามประการข้ างต้น จึ งเปรี ย บเสมื อ นแม่สี ที่ จะทาให้ เ กิด การผสมผสาน
รูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) ที่มีความเป็นเชิงซ้อนที่หลากหลายมากขึ้น ในสังคมอาเซียน ไม่ว่าจะ
เป็นวิถีการบริโภคอันเป็นผลให้เกิดการสร้างความหมายจากการรวมกลุ่ม หรือการสร้างอัตตลักษณ์เพื่อก่อ
รูปเป็นอุดมการณ์ผ่านรูปแบบทางภาษา หรือก่อรูปวาทกรรมให้มีอานาจในการช่วงชิงความหมาย ซึ่ง
ปัจจัยทั้งหมดนี้ทาให้สังคมอาเซียนมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในแบบเชิงซ้อน ที่ผสมผสานกับความลื่น
ไหลของวัฒนธรรมโลก (GlobalCultural Flow อ้างใน Josiah McC. Heyman and Howard
Campbell, 2009) โดยคนหนึ่งคนอาจมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย หรือมีการบริโภคที่หลากวัฒนธรรม มี
การทาวัฒนธรรมเป็นสินค้า และในทางเดียวกันอานาจในการเป็นเจ้าของวัฒนธรรมก็หลุดมือไปโดยไม่มี
ใครเป็นเจ้าของที่แน่ชัด (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2552) ดังนั้นการสื่อสารเชิงซ้อนในสังคมอาเซียนจึงจะพบ
ได้ทั้งความขัดแย้ง การต่อรอง และการคล้อยตาม ซึ่งจะก่อห้เกิดปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์
และนโยบายภิวัตน์ ดังนี้
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2.1 การไม่ยึดเกาะพรมแดน (Ethnoscape) ผู้คนจะไม่อยู่กับพื้นที่ถาวร การสื่อสารจะไม่มี
พรมแดน อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีเป็นตัวกาหนดและการเคลื่อนย้ายแรงงานของชาติพันธุ์ที่ไม่ยึดเกาะ
กับพื้นที่ ซึง่ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และทุนไปอย่างคู่ขนาน
2.2 การแย่งชิงความหมายบนพื้นที่สื่อ (Mediascape) ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีเป็น
ตัวกาหนดรูปแบบและขีดความสามารถของการสื่อสารอย่างไร้พรมแดนไปยังมิติทาง การเมือง สังคม และ
ทุน เพื่อแย่งชิงการควบคุมความหมายด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การกาหนดกรอบภาพข่าวสาร (Media
Framing) และการกาหนดวาระต่อประเด็นข่าวสาร (Agenda setting) เป็นต้น
2.3 พื้นที่การสร้างตัวตน (Ideoscape) คือ การก่อรูปผ่านสถาบันต่างๆ ทั้งสถาบันทาง
การเมือง สถาบันทางสังคมและสถาบันทางทุน เพื่อผลิต ควบคุม หรือรอรับผลประโยชน์จากข่าวสารที่ได้
ประกอบสร้างความหมายขึ้น
2.4 การประกอบสร้างความจริงทางสังคม คือ เกิดความพยายามสร้างความมีเหตุมีผลใน
เชิงการครอบงาผ่านการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ความหมายไปในกลุ่มผลประโยชน์แห่งองค์กร ทั้งนี้การ
ประกอบสร้างความจริงทางสังคมดังกล่ าว จะขึ้นอยู่กับกาละและเทศะที่ไม่มีความแน่นอน ขึ้นอยู่กับ
รสนิยมของผู้รับสารที่ปัจจุบันมีความต้องการในแบบปัจเจกชนมากขึ้น (Giulianotti, 2005)
2.5 การบริโภคเชิงสัญญะ คือ การบริโภคสินค้าที่ตกอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์แห่งสัญลักษณ์
ต่างๆ โดยทั่วไปแล้วสินค้าอย่างหนึ่งจะมี สองคุณค่าคือ หนึ่งคุณค่าแห่งการใช้สอย และสองคุณค่าในการ
แลกเปลี่ยน ซึ่งแนวโน้ มในอนาคตจะเกิดความต้องการบริโภคทั้ง ประโยชน์ใช้สอยและสั ญลักษณ์เพื่อ
ประกอบสร้างความหมายของตัวตนไปพร้อมๆกัน (Danesi, 2002)
เพราะฉะนั้นการศึกษาในประเด็นการสื่อสารเชิงซ้อนในสังคมอาเซียนจึงเป็นเรื่องที่
นักวิชาการจาเป็นต้องมีองค์ความรู้เท่าทันกับปรากฏการณ์โลกาภิวัฒน์ทเี่ ปลี่ยนแปลงไปในแบบที่สังเกตไม่
เห็นเบื้องหน้า และจาเป็นต้องลงลึกไปในระดับเชิงซ้อน เพื่อให้รู้เท่าทันความเชื่อมโยงภายใน (Internal
linkages) อันเป็นสิ่งขับเคลื่อนพฤติกรรมของผู้คนในสังคมอาเซียน อาทิ สื่อดั้งเดิมอย่างโทรทัศน์ หรือ
หนังสือพิมพ์ทเี่ คยเป็นสื่อที่ทรงประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้รับสารในระดับมวลชน แต่ปัจจุบันกาลังถูกท้า
ทายด้วยเทคโนโลยีสื่อใหม่ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ของ “เวลา” และ “พื้นที่” (Time &
Space) ดังคากล่าวของ Marshall McLuhan (1981) ที่นิยามโลกปัจจุบันนี้ว่า “หมู่บ้านโลก” (Global
Village) และวัฒนธรรมใหม่ก็ได้ถูกประกอบสร้างขึ้นผ่านสื่อจนกระทั่งสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้กลายเป็น
บรรทัดฐานของสังคม (Social Norms) ไปโดยไม่รู้ตัว
3. การใช้ทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลักในการอธิบายสังคมอาเซียน
ทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลัก (Mainstream of Communication Theory) ได้พัฒนาขึ้น
พร้อมๆกับการกาเนิดของสื่อสารมวลชนในยุคเริ่มต้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า สื่อดั้งเดิม (Traditional Media)
ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อ วิทยุกระจายเสียงและสื่อ
ภาพยนตร์ ซึ่ ง สื่ อ ประเภทดั ง กล่ า วมี คุ ณ ลั ก ษณะต่ า งกั น ไปในแบบแยกส่ ว น แต่ มี ห น้ า ที่ ต่ อ การ
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สื่อสารมวลชนไปยังภาคส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาสื่อดั้งเดิมได้ถูกวางไว้ให้เชื่อมโยงกับ
โครงสร้างหน้าที่ของสังคม โดยสื่อสารมวลชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ เพราะเชื่อว่าสื่อมวลชนมีอิทธิ
ผลอย่างสูงต่อการนาเสนอข่าวสารแก่ประชาชนในสังคม
ทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลักกลายเป็นกลุ่มทฤษฎีที่สามารถอธิบายอิทธิผลของสื่อและ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชนในแง่มุมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคเริ่มต้น โดยกลุ่มทฤษฎี
ได้พัฒนามาจากกลุ่มนักวิชาการตะวันตกที่ได้สร้างทฤษฎีการสื่อสารที่มีอิทธิผลในช่วง 1940 จาก
นักวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ ลาสเวลล์ (Lasswell) นักรัฐศาสตร์ ลาซาร์เฟสด์ (Lazarsfeld) นักสังคม
วิทยา โฮฟแลนด์ (Hovland) นักจิตวิทยา และสุดท้ายเคิร์ตเลวิน (Kurt Lewin) นักจิตวิทยาสังคม ซึ่ง
นักวิชาการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้พัฒนาทฤษฎีการสื่อสารให้ปรากฏอย่างแพร่หลายทั่วโลกในยุคเหตุผล
แบบวิทยาศาสตร์เฟื่องฟู (Westley&Maclean, 1957) ทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลักจะมีทัศนะต่อความรู้
และความจริงในแบบตรงไปตรงมาแบบภววิสัย (Objective) และยังยึดหลักการในแบบวิทยาศาสตร์ที่
จาเป็นจะต้องตั้งสมมติฐานให้ห่างจากคติความเชื่อ หรือป้องกันอคติของผู้แสวงหาความรู้และยังจะต้องมี
การควบคุม หรือขจัดตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยการทดสอบทฤษฎีจะเป็นการทดสอบเพื่อหาความ
แน่ใจและใช้การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซ้าๆ จนกระทั้งเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ (Reliable) (Kerliger, 1973)
ดัง นั้ น เมื่ อพิ จ ารณากลุ่ ม ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารในแบบกระแสหลั ก จะพบจุด ยื น ทางทฤษฎี (Theoretical
Standpoint) และระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) ในแบบวิทยาศาสตร์ที่มีความแน่นอน
และน่าเชื่อถือ ซึ่งที่ผ่านมามีทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลักที่สามารถใช้อธิบายสังคมที่หลากหลายแง่มุม
ตามแต่กลุ่มทฤษฎี ได้แก่
3.1 ทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลักในกลุ่ม Magic Bullet Theory / Impact / Effect /
Dev.Com. / Innovation / Media Exposure จะสนใจศึกษาและวัดการเปิดรับสื่อ (Media Exposure)
ทีไ่ ม่ใช่การเปิดรับสาร (Message Exposure) เพราะในยุคแรกๆ ในการสื่อสารจะสนใจเรื่องสื่ออย่างเดียว
และการพั ฒ นาโจทย์ ก ารวิ จั ย ก็ จ ะเน้ น ย้ าปั ญ หาน าไปที่ ตั ว สื่ อ (Media) อาทิ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ หรื อ
หนังสือพิมพ์ โดยจะมีสมมติฐานต่อเรื่องสื่อ (Media) กับ ความถี่ (Frequency) ว่าสามารถส่งผลกระทบ
ถึงเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมได้ ถึงแม้ต่อมาจะมีการทดสอบสมมติฐานใหม่ๆ มาล้มล้างและยอมถอยลงมา
ว่าสื่อ (Media) กับความถี่ (Frequency) น่าจะมีผลแค่ Attitude หรือในทฤษฎี Agenda setting ที่เชื่อ
ว่ามีผลแค่ Knowledge เท่านั้น ดังตัวอย่างการศึกษาประเด็นบทบาทสื่อมวลชนกับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนในกลุ่มนักศึกษาจานวน 2,170 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10
ประเทศ เกี่ยวกับทัศนะคติแ ละการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่พบว่า คนรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน
จากสื่อทีวีมากที่สุดถึง 78% ขณะที่สื่ออินเทอร์เน็ตมีคนเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอยู่ เพียง 49.9
% การศึกษาลักษณะนี้จึงเป็นการคานึงถึงการเปิดรับสื่อและอิทธิผลของสื่อเป็นหลัก (ศิริวรรณ ดาปรีดา,
2556)
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3.2 ทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลักอันเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) ที่ก่อตัว
ในสายจิตวิทยา เมื่อประมาณปี ค.ศ.1980 ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) ได้
คัดค้าน ทฤษฎีตอบสนองโดยตรง (S-R Theory) ว่า คนเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากประสบการณ์ตรง
(Direct Experience) เพียงอย่างเดียวแต่เราเรียนรู้สิ่งต่างๆจากการสังเกต (Observational Learning)
ด้วย ในด้านการสื่อสารเราสนใจศึกษาเกี่ยวกับ แบบจริง (Real Model) และตัวแบบในสื่อมวลชน (MC
Model) ว่ายังมีผลกระทบในแบบระยะยาว (Longterm) ซึ่งในสังคมอาเซียน กลุ่มทฤษฎีนี้จะช่วยอธิบาย
ถึงการเรียนรู้ความเป็นอาเซียนของประเทศสมาชิกอันจะนาไปสู่การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ดังเช่น
การศึกษาวิจัย ที่ พบว่า การเตรี ย มความพร้อมในประเด็นอาเซียนส่ ว นมากถูกชี้นาโดยการเรี ยนรู้จาก
สื่อสารมวลชนเป็นหลัก (จอห์นนพดล วศินสุนทร, 2556)
3.3 ทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลัก อันเกี่ยวกับภาพสะท้อน (Reflection Theory) สนใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกจริงกับโลกในสื่อ โดยใช้เกณฑ์เรื่องการมาก่อน มาหลัง หรือ ตัวแปรต้น ตัวแปร
ตาม ในการแยกความแตกต่าง โดยเชื่อว่าสื่อมวลชนจะทาหน้าที่สะท้อนความเป็นจริงที่มีอยู่จริง คล้ายกับ
ภาพในกระจกทีต่ ้องมีโลกจริงก่อน (Primacy) แล้วจึงจะเกิดภาพสะท้อนในโลกสื่อ ดังเช่นการศึกษาวิจัยที่
พบว่า สื่อสารมวลชนในประเทศไทยมีความเชื่อว่ า การให้ ข้อมูลข่าวสารในประเด็นอาเซียนเป็นการ
สะท้อนความจริงจากองค์กรอาเซียนหรือนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนทราบว่า ความเป็นอาเซียนจะมี
ลักษณะเป็นไปตามข้อมูลข่าวสารที่ให้แก่ประชาชน (จอห์นนพดล วศินสุนทร, 2556) แม้ว่าความเป็น
อาเซียนในปี 2558 ยังมาไม่ถึงก็ตาม
3.4 ทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลักในกลุ่มหน้าที่นิยม (Functionalism) แบ่งเป็นสองกลุ่มทฤษฎี
ใหญ่คือ Social Functionalism และ Individual Functionalis ทั้งนี้ในส่วนทฤษฎีการสื่อสารกระแส
หลักจะสนใจเพียง Social Functionalism และเรียกชื่อว่า Functionalism โดยมีความเชื่อในพลังของ
สื่อว่า สื่อจะทาสิ่งต่างๆได้มากมาย เช่น สื่อทาให้คนไปเลือกตั้งได้ หรือสื่อทาให้เด็กโตไปไม่โกง เป็นต้น
นอกจากนี้ ในกลุ่ มหน้ าที่ นิ ย มยั ง เปรี ย บเทียบสั งคมกับร่ างกายที่เชื่อว่ าสั งคมจะแบ่ง กัน ทาหน้าที่และ
สอดคล้องโยงใย เชื่อมโยงกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง ดังเช่นการศึกษาวิจัยที่พบว่า สื่อสารมวลชนมีอิทธิผล
และได้ทาหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารของบริบทอาเซียนแก่ประชาชน (จอห์นนพดล วศินสุนทร, 2556)
4. การใช้ทฤษฎีการสื่อสารกระแสวิพากษ์แนวใหม่ในสังคมอาเซียน
ทฤษฎีการสื่อสารกระแสวิพากษ์แนวใหม่ (Neo-critical of Communication Theory) ใช้
ทัศนะทางปรัชญาความรู้ทมี่ ีความต่างจากกลุ่มทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลัก ข้างต้น ในมุมมองของกระแส
วิพากษ์แนวใหม่มองแย้งว่า สังคมไม่ได้มีแต่ความสัมพันธ์ที่สมดุลในเชิงหน้าที่นิยมเพียงอย่างเดียว แต่กลับ
เชื่อถึงความขัดแย้งที่เป็นพื้นฐานในการพัฒ นาความร่วมมือ โดยจะพบความขัดแย้งและการปรับตัวให้
สมดุล หมุนวนเวียนไปเรื่อยๆอย่างไม่สิ้นสุด โดยการกาเนิดขึ้นของสื่อใหม่จะเป็นตัวเร่งความขัดแย้งและ
ความสมดุลให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะสื่อใหม่จะทาให้ผู้รับสารไม่เป็นเพียงแต่ผู้รับสาร แต่สามารถ
กลายเป็นผู้ส่งสารในทางหนึ่งด้วย และสิ่งนี้จะกลายเป็นพฤติกรรมการสื่อสารในสังคมอาเซียนที่จาเป็น
จะต้องอาศัยกลุ่มทฤษฎีกระแสวิพากษ์แนวใหม่ ซึง่ ให้ความสนใจเกี่ยวกับความหมาย อุดมการณ์ คติความ
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เชื่อและอัตลักษณ์ที่มักกระทาผ่านภาษาเป็นสาคัญอันเป็นแนวคิดที่โน้มเอียงในแบบหลังโครงสร้างนิยม
(Post-Structuralism) มากยิ่งขี้น
ทฤษฎีการสื่อสารกระแสวิพากษ์แนวใหม่ มีฐานความคิดจาก คาร์ล มาร์ก (Karl Marx) นัก
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ได้แบ่งมิติทางสังคมเป็นโครงสร้างส่วนล่าง (Infrastucture) และโครงสร้าง
ส่ ว นบน (Superstucture) ฐานความคิ ด ดั ง กล่ า วได้ ก่ อ ตั ว เป็ น ปรั ช ญาแนววิ พ ากษ์ ที่ ม องการจั ด
ความสัมพันธ์ทางสังคมว่ามีลักษณะความขัดแย้งเป็นพื้นฐานและเชื่อว่าความขัดแย้งดังกล่าวจะกลายเป็น
ตัวผลักดันการเคลื่อนไหวทางสังคม เหตุเพราะสังคมนั้นประกอบไปด้วยกลุ่มคนและชนชั้นต่างๆที่ล้วนมี
ความขัดแย้งกันเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มหรือชนชั้นต่างๆจะพยายามใช้กลไกทุกอย่างในสังคมรวมทั้งสื่อมวลชน
ในการขจัดความขัดแย้งเพื่อประโยชน์ของกลุ่มและชนชั้นของตนให้มากที่สุด ดังนั้นปรัชญาแนววิพากษ์จึง
มุ่งสนใจปรากฏการณ์ต่างๆในสั งคมว่ า สิ่ งที่เ ป็นอยู่นั้นมี ความเป็ นมาอย่า งไร คลี่ ค ลายอย่า งไร ด้ว ย
กระบวนการอะไร โดยใช้วิธีการเข้าสู่ปัญหาในลักษณะองค์รวม (Holistic) ซึ่งจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างระหว่างปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม จนเกิดแนวคิด
เชิงสัมพัทธ์ (Relativism) ที่มองว่าความจริง ในสั งคม ไม่ได้มีหนึ่งเดียวแต่มี หลายวิธีและหลายมุมมอง
(กาญจนา แก้วเทพ,2548)
ทั้งนี้ทฤษฎีการสื่อสารกระแสวิพากษ์แนวใหม่ จะมีมุมมองต่อปรากฏการณ์ด้านการสื่อสาร
ในแบบโครงสร้างส่วนบนเป็นหลัก อันได้แก่ มิติความคิด มิติวัฒนธรรม จิตสานึก อุดมการณ์ ตามบทสรุป
ของคาลมาร์กทีก่ ล่าวไว้ว่า "ชนชั้นใดมีอานาจในการครอบครองปัจจัยการผลิต ชนชั้นนั้นก็ย่อมมีอานาจใน
การควบคุมความคิดของสังคมไปด้วย" ซึ่งนักทฤษฎีในกลุ่มวิพากษ์แนวใหม่นี้มองเรื่องการผลิตไปในมิติ
ของความคิด วัฒนธรรม จิตสานึก อุดมการณ์ที่กระทาการผ่านภาษาและสื่อ ซึ่งการที่สื่อมวลชนถูกมองว่า
มีบทบาทหน้าที่ในสังคมเปรียบดังพระเอกขี่ม้าขาวในอุดมการณ์กระแสหลัก ในมุมมองเชิงวิพากษ์จึงมอง
กลับว่า เป็นเพียงการประกอบสร้างผ่านเครื่องมือของกลุ่มผู้มีอานาจครอบครองปัจจัยการผลิตของรัฐบาล
หรือกลุ่มนายทุนที่ควบคุมสื่อนั้นเอง นอกจากนี้ กลุ่มทฤษฎีการสื่อสารกระแสวิพากษ์แนวใหม่ ยังได้รับ
อิทธิพลทางความคิดส่งต่อเรื่อยมาจากกลุ่มทฤษฎีวิพากษ์ในยุคก่อตัว (กาญจนา แก้วเทพและสมสุข หิน
วิมาน, 2551) ได้แก่
4.1 กลุ่มทฤษฎีครอบงาสื่อ ของ อันโตนิโย กรัมชี (Antonio Gramsci) เสนอว่าการ
วิเคราะห์ โครงสร้ างสั งคมนั้นควรให้ความสนใจกับเรื่องกลไกการครอบงาความคิดของบุคคลและการ
ครอบงาพื้นที่ทางวัฒนธรรมในสังคมมากพอๆกับการศึกษามิติทางเศรษฐกิจและมองว่าการทางานของ
สื่อมวลชนทุกชนิดคือการต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่ (Hegemony) ทางความคิดและวัฒนธรรม
4.2 กลุ่มทฤษฎีครอบงาสื่อ ของ หลุยส์ อัลธูแซร์ (Louis Althusser) เสนอว่าในการ
วิเคราะห์สังคมควรให้ความสนใจเรื่องการวิเคราะห์ จิตสานึก อุดมการณ์ การสร้า งหน้าที่ และการติดตั้ง
อุดมการณ์ ความคิด ได้แก่ ศาสนา โรงเรียน ครอบครัว สื่อมวลชน
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4.3 กลุ่มทฤษฎีอุตสาหกรรมสร้างวัฒนธรรมของสานักแฟรงเฟิร์ต ซึ่งแบ่งออกเป็นสอง
แนวทางดั ง นี้ แนวทางที่ ห นึ่ ง ของธี โ อดอร์ อ ะดอร์ โ น (TheodorAdorno) และแม๊ ก ฮอร์ ไ คเมอร์
(MaxHorkheimer) ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ อุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรม มองว่ า วั ฒ นธรรมมวลชนเป็ น การไม่ ใ ห้
ความสาคัญกับความคิด จิตสานึก อุดมการณ์ หากแต่มุ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โดยกล่าวหา
ว่าสื่อมวลชนตกเป็ น เครื่ องมือของกลุ่ มทุน ที่มีอานาจ แต่ในแนวทางที่สองของ วอลเตอร์ เบนจามิน
(Walter Benjamin) กลับเห็นด้วยและชื่นชอบว่า การผลิตซ้าเป็นสิ่งที่ดี เพราะประชาชนจะมีสิทธ์ที่จะ
เสนอมุมมอง ตีความหมายและเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งปรากฏการณ์เช่นพบ
เห็นเป็นจริงในปัจจุบันแล้วและจะเห็นชัดมากยิ่งขี้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เหตุเพราะแต่ละประเทศ
จาต้องนาวัฒนธรรมมาทาเป็นสินค้านั้นเอง
ภายหลังต่อมาทฤษฎีการสื่อสารกระแสวิพากษ์แนวใหม่ ได้ถูกพัฒนาให้มีลักษณะเป็น
ลูกผสม (Hybridization) ที่นาเอาแนวคิดจากสานักอื่นๆที่มีมาก่อนมาวิเคราะห์ปรากกฎการณ์ทาง
วัฒนธรรมในยุคสมัยปัจจุบันและมีความสนใจศึกษาแบบสหวิทยาการ (Interdisciphinary) อันมีจุดร่วมใน
การศึกษาคือ การผลิตซ้า ความเชื่อ อุดมการณ์ ความหมาย โดยมีต้นกาเนิดจากสานักเบอร์มิ่งแฮมเกิด
ในช่วงศตวรรต 20-21 (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) ได้แก่
4.4 การบริโภคเชิงสัญญะ (Consumption of Sign) ของ ฌอง โบดริยาร์ด (Jean
Baudrillard) ทีเ่ สนอว่า การบริโภคในปัจจุบันไม่ใช่การบริโภคเพื่อสนองตอบความจาเป็นขั้นพื้นฐานหรือ
การใช้ประโยชน์โดยตรงจากสินค้าอีกต่อไป หากแต่กลายเป็นการบริโภคเชิงความหมาย
4.5 มายาคติ (Myth) ของโรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) นักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศษที่
ได้อธิบ ายถึง แนวคิดเรื่ องสัญญะกับ โครงสร้างอานาจทางสั งคมที่สื่ อความหมายด้ว ยคติความเชื่อทาง
วัฒนธรรมอันถูกกลบเกลื่อนให้รับรู้แบบเป็นธรรมชาติ
4.6 วัฒนธรรมประชานิยม (Pop Culture) ที่สานักเบอร์มิงแฮมได้ให้ความหมายคล้ายกับ
กรั ม ชี (Gramsci) ที่ ย กเลิ ก ค าว่ า วั ฒ นธรรมต้ อ งเป็ น สิ่ ง ดี ง าม แต่ ม องว่ า วั ฒ นธรรมเป็ น เพี ย งวิ ถี
ชีวิตประจาวันของคนธรรมดาเป็นชีวิตร่วมสมัย โดยให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับสื่อต่างๆในชีวิตประจาวัน
ได้แก่ เพลง หนัง ละคร ทีวี การตูน ผับ ที่สาธารณะ อาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น
4.7 การใส่รหัสและการถอดรหัส ของสจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) นักวิชาการผิวสีชาว
อังกฤษที่กล่าวว่า การโน้มน้าวใจผู้รับสารได้มิได้แปลว่า ผู้รับสารอ่อนแอแต่เป็นเพราะวัฒนธรรมของการ
ใส่รหัส ความเชื่อ ทัศนคติ และการถอดรหัสในขณะนั้นมีบริบทเอื้อหนุนกัน ทาให้การเปิดรับสารแต่ละครั้ง
จะมีผลได้ถึงสามประการ คือ ถอดรหัสแล้วเชื่อ หรือถอดรหัสแล้วต่อรอง หรือถอดรหัสแล้วต่อต้าน
4.8 วาทกรรม ของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) นักวิชาการชาวฝรั่งเศษที่กล่าวถึง
ความสั มพัน ธ์ระหว่ างอานาจที่มิใ ช่ การกดขี่ แต่เป็นอานาจของความหมายแห่ ง ภาษาและความรู้ จน
กลายเป็นการก่อรูปทางวาทกรรม โดยฟูโกต์ ระบุว่า ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของโลกส่วนใหญ่ก็คือ
ประวัติศาสตร์แห่งการจัดการทางอานาจ แม้อานาจนั้นมิใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หากแต่เป็นเวทีแห่งกล
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ยุทธ์ในการช่วงชิงของฝ่ายที่มีอานาจและฝ่ายที่ไม่มีอานาจ เพื่อใช้สถาปนาและธารงรักษาเรื่องราวต่างๆให้
เป็นไปตามที่ผู้มีอานาจในขณะนั้นต้องการ
ฉะนั้นกลุ่มทฤษฎีการสื่อสารกระแสวิพากษ์แนวใหม่ จึงเป็นกลุ่มทฤษฎีที่มีกระบวนทัศน์
การมองต่างไปจากกลุ่มทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลัก อันจะทาให้ความเข้าใจหรือการมองปรากฏการณ์ใน
สังคมอาเซียนมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปตามที่ กาญจนา แก้วเทพ (2554) ได้กล่าวไว้ในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงความสนใจในการศึกษาทางการสื่อสาร ซึ่งพอจะทานายเทียบเคียงกับสังคมอาเซียนที่จะ
เกิดขึ้น คือ
1) เรื่องการผลิตสื่อในสังคมอาเซียน กลุ่มทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลักจะสนใจเทคนิคการผลิต
(Technical Production) แต่กลุ่มทฤษฎีการสื่อสารกระแสวิพากษ์แนวใหม่จะสนใจในส่วนความหมาย
ของผลผลิต (Meaning production)
2) เรื่องการวัดการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) ในสังคมอาเซียน กลุ่มทฤษฎีการสื่อสาร
กระแสหลักจะสนใจเรื่องความถี่ (Frequency) แต่กลุ่มทฤษฎีการสื่อสารกระแสวิพากษ์แนวใหม่จะสนใจ
การเปิดรับสาร (Message Exposure )
3) เรื่องโลกความเป็นจริง (Real World) ในสังคมอาเซียน กลุ่มทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลัก
จะเชื่อการทาหน้าที่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมผ่านสื่ อ แต่กลุ่มทฤษฎีการสื่อสารกระแสวิพากษ์แนว
ใหม่จะเชื่อเรื่องการประกอบสร้างความจริง โดยเชื่อว่าอานาจของสื่ อมวลชน สามารถก่อรูปของความเป็น
จริงได้ (Reality)
4) เรื่องความหมายในสังคมอาเซียน กลุ่มทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลักจะเชื่อแนวทางเดิมที่มี
วิธีการศึกษาแบบ Diachronic คือศึกษาความหมายที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลา แต่กลุ่มทฤษฎีการสื่อสาร
กระแสวิพากษ์แนวใหม่จ ะเชื่อเรื่องสั ญญะวิทยา ที่ต้องพิจารณาระดับความเข้มข้น ของนักวิช าการที่
เกี่ยวข้อง ไล่เรียงจากระดับอ่อนที่สุดไปเข้มข้นที่สุด ได้แก่ C.Peirce, F.de Saussure และBarthes ซึ่งจะ
มีแนวทางการศึกษาความหมายตั้งแต่ ความหมายแบบ Syntacmatic ความหมายจากการเปรียบเทียบ
ความหมายโดยตรง (Denotative) และความหมายโดยนั ย (Connotative) รวมไปถึ ง การเล่ า เรื่ อ ง
(Narrative) หรือการนิยามความหมาย (Definition) ที่เกี่ยวโยงกับอานาจ (Power)
5) เรื่องสื่อกับสังคมในสังคมอาเซียน กลุ่มทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลักจะเชื่อว่าสื่อสารมวลชน
มีพลังอานาจและมีหน้าของสื่อ โดยเปรียบเทียบสังคมกับร่างกายว่าต้องแบ่งหน้าที่กันอย่างสมดุล แต่กลุ่ม
ทฤษฎีการสื่อสารกระแสวิพากษ์ แนวใหม่กลั บเชื่อว่า สื่อก็เป็น เหมือนหุ่นเชิด ที่มิได้มีพลั งอานาจเหนือ
ระบบการเมือง หรือระบบทุน ซึง่ เต็มไปด้วยการช่วงชิงความหมายผ่านความขัดแย้ง
6) เรื่องพฤติกรรมศาสตร์ในสังคมอาเซียน กลุ่มทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลักจะเน้นการศึกษา
ทางด้า นพฤติ กรรมศาสตร์ (Behaviorism) แต่ กลุ่ มทฤษฎีก ารสื่ อ สารกระแสวิ พากษ์ แนวใหม่ จะเป็ น
การศึกษาทางด้านวัฒนธรรม (Culturalism)
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5. บทสรุป
สังคมอาเซียนมีรูปแบบการสื่อสารเชิงซ้อนภายใต้อิทธิผลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นอยู่
ทั่วทุกมุมโลก สังคมอาเซียนจึงกาลังเผชิญกับแนวคิดเรื่องพื้นที่สังคมข้ามพรมแดนในการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียนอันทานายได้ว่าจะเกิดการรวมตัวของกลุ่มคนต่างๆ ที่เป็นกลุ่มท้องถิ่น หรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ทาให้เกิดการต่อต้าน ต่อรอง และคล้อยตามในประเด็นต่างๆ มากขึ้น
การศึกษาประเด็นการสื่อสารในบริบทอาเซียนจะมองปรากฏการณ์ในเชิงเดี่ยวอย่างเช่นเคย
คงจะไม่ เ พี ย งพอ หากแต่ ต้ อ งใช้ มุ ม มองทางทฤษฎี ที่ มี ค วามหลากหลายให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ
ปรากฏการณ์ ที่กาลังจะเกิดขึ้นจริ ง ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น การไม่ยึดเกาะพรมแดน การแย่ง ชิงพื้นที่
ความหมายบนพื้นที่สื่อ การสร้างพื้นที่การสร้างตัวตน เป็นต้น ดังนั้นบทความนี้จึงให้ภาพกว้างทางทฤษฎี
ในกลุ่มทฤษฎีการสื่อสารกระแสหลัก (Mainstream of Communication Theory) และในกลุ่มทฤษฎี
การสื่อสารกระแสวิพากษ์แนวใหม่ (Neo-critical of Communication Theory) ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้อาจมี
จุดยืนทางทฤษฎีที่แตกต่างกันอย่างคนละขั้ว แต่ก็มีเป้าหมายสูงสุดของทฤษฎีที่เหมือนกันคือ การอธิบาย
หรือทานายสภาวการณ์ ในที่นี้คือสังคมอาเซียน ภายใต้การครอบงาของอานาจทุน อานาจรัฐ และอานาจ
ของประชาชน อันเป็นพลวัตรแบบสามเส้าที่หมุนเวียน (Dynamics of The Triangle ) และส่งผลต่อ
ความเป็ น ประชาคมอาเซี ย น ไม่ ว่ าจะเป็ น เรื่ อ งทุน ทางวัฒ นธรรม กระบวนการท าให้ เ ป็ น ชายขอบ
กระบวนการทาให้เป็นอื่น ภาพตัวแทน อัตลักษณ์ สตรีนิยม ชาติพันธุ์ การครอบงาและการต่อรอง เป็น
ต้น ดังตัวอย่างในงานวิจัยเรื่อง ความเป็นหญิงในสถาปัตยกรรมล้านนา : ความเรียงการสื่อความหมาย ที่
ระบุถึงอานาจการประกอบสร้างความหมายและการทาความหมายของสตรีในอดีตต่อ การปรับเปลี่ยน
ความหมายในเชิงทุนทางวัฒนธรรมมากขึ้นในปัจจุบัน (Ratchaneekorn Sae-Wang,2013) หรืองานวิจัย
เรื่อง ชุมชนหัตถกรรมในพื้นที่เมือง กรุงเทพ : ความเป็นของแท้ การเปลี่ยนแปลง และการอนุรักษ์ ที่ระบุ
ถึงแนวโน้มการนาวัฒนธรรมมาทาเป็นสินค้าและความหมายของวัฒนธรรมก็ถูกประกอบสร้างใหม่ผ่าน
สินค้าเช่นกัน (Pensiri Chartniyom,2013) เพราะหลังจากนี้การอพยพโยกย้ายแรงงานข้ามชาติและการ
เลื่อนไหลทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดนจะเกิดขึ้นพร้อมไปกับการแพร่กระจายข่าวสารไปอย่างรวดเร็ว
สภาพการณ์เช่นนี้จึงทาให้สังคมอาเซียนกลายเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยที่ไม่ถูกจากัดอยู่แต่อาณาบริเวณอันใด
อันหนึ่งอีกต่อไป
ฉะนั้นกลุ่มนักวิชาการด้านการสื่อสารจึงต้องเท่าทันต่อปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร
ที่กว้างมากขึ้น เพื่อใช้มองปรากฏการณ์ เชิงซ้อนในบริบทอาเซียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตั้งแต่
ประเด็นการสื่อสารที่เปลี่ยนจากเทคนิคการผลิต (Technical Production) ไปสู่ความหมายของผลผลิต
(Meaning production) ประเด็นการวัดการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) ไปสู่การเปิดรับสาร
(Message Exposure ) ประเด็นภาพสะท้อนความเป็นจริงของสังคมไปสู่การประกอบสร้างความจริงทาง
สังคม ประเด็น ความหมายในแบบต่อเนื่องไปสู่สัญญวิทยา และสุดท้ายประเด็น พฤติกรรมศาสตร์ ไปสู่
การศึกษาทางด้านวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอธิบาย หรือทานายการสื่อสารเชิงซ้อนในสังคมอาเซียน
ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น
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