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บทคัดย่อ

สังคมไทยปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นสังคมที่มีสภาวะแบบยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งในด้านสื่อโทรทัศน์ก็ปรากฏลักษณะของวัฒนธรรม
แบบหลังสมัยใหม่ดังกล่าวด้วย ลักษณะหนึ่งที่พบเห็นอย่างแพร่หลายก็คือ วัฒนธรรมการจับต้องมิติแห่งเวลาในลักษณะการหวนกลับไป
ให้คุณค่าแก่อดีตในรายการโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบ บทความนี้จึงขอกล่าวถึงประเด็นด้านวัฒนธรรมการย้อนเวลาในสื่อโทรทัศน์ไทย 
ซึ่งจะเป็นวิถีทางหนึ่งในการท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ด้านวัฒนธรรมในสื่อโทรทัศน์ในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
 
Abstract

Nowadays, Thai society tends to be in the postmodern era. In Thai television, the postmodern culture has been 
appearing increasingly, at the same time, a culture of retrospect is present in a large number of television programs. This 
article explains the culture of retrospect in postmodern Thai television with the goal of improving the understanding of Thai 
television culture in the postmodern Thai society.

บทน�า

 เป็นที่น่าสังเกตว่า สังคมไทยปัจจุบันจัดอยู่ในสภาวะสังคมแบบหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) ซึ่งเป็นสภาวะสังคมที่มีความ
แปรปรวนในระบบคุณค่า ความเปลี่ยนแปลงของวิธีคิด รสนิยม ฯลฯ เน้นวิถีชีวิตที่เรียกว่า “วิถีชีวิตแบบโพสต์โมเดิร์น” อาทิเช่น วิถีชีวิต
ที่ยึดการบริโภคสัญญะ/ภาพลักษณ์มากกว่าคุณภาพในการใช้งานอย่างแท้จริง วิถีชีวิตหลายอย่างเป็นไปเพื่อแสดงความเป็นคนทันยุคทัน
สมัย (ยุรฉัตร บุญสนิท, ต.ค. 2545-มี.ค. 2546) ดังกรณีตัวอย่างของรูปแบบการแต่งกาย การประกอบพิธีกรรม การจัดงาน และการน�า
เสนอเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ให้ความส�าคัญแก่สไตล์ที่ดู “เข้าท่าเก๋ไก๋” มากกว่าเนื้อหา สาระ และความหมาย (กาญจนา แก้วเทพ, 2549) 
และนอกจากลักษณะแบบหลังสมัยใหม่จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแล้ว ทางด้านผลงานสื่อมวลชนเองก็
ปรากฏลักษณะแบบหลังสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การผสมผสาน (Hybrid) สิ่งสองสิ่งหรือมากกว่าเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
เช่น ผลงานเพลงของศิลปินไทยที่มีการน�าวัฒนธรรมดนตรีแบบเกาหลีมาผสมผสาน การจ�าลอง (Simulation) จากแบบจ�าลองของความ
จริง เช่น การจ�าลองภาพบรรยากาศการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งในงานวัดให้ปรากฏขึ้นในรายการ “ชิงช้าสวรรค์” การท�าซ�้า (Repetition) 
ผลิตผลทางสื่อมวลชน เช่น การน�าละครโทรทัศน์เรื่อง “ทวิภพ” มาสร้างใหม่หลายต่อหลายเวอร์ชั่น การน�าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาท�าการ 
คัดลอก ตัดแปะ ล้อเลียนหรือดัดแปลง (Cut and Paste) เช่น การตัดแปะภาพงานศิลปะที่ดูเหมือนจะไม่เข้ากันไว้ด้วยกันในนิตยสาร  
“a day” การลดความส�าคญัของการเล่าเรือ่งแบบ Meta-Narrative ซึง่เป็นวธิกีารเล่าเรือ่งแบบเส้นตรง (linear) เช่น การเล่าเรือ่งในละคร
และภาพยนตร์ที่มีการตัดสลับกลับไปกลับมาระหว่างเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ และลักษณะหนึ่งที่พบเห็นอย่างแพร่หลายในสื่อมวลชน
ไทยก็คือ วัฒนธรรมการจับต้องมิติแห่งเวลาในลักษณะการหวนกลับไปให้คุณค่าแก่อดีต ซึ่งในทัศนะของแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่เรียก 
สิ่งนี้ว่าเป็นลักษณะของ “การโหยหาหรือถวิลหาอดีต” (Nostalgia) หรือในทัศนะทางการตลาดเรียกว่า “การย้อนยุค” (Retro) นั่นเอง 
ดังกรณีตัวอย่างผลการวิจัยที่พบการหวนกลับไปให้คุณค่าแก่อดีตในสื่อต่างๆ เช่น การน�าเรื่องที่เคยเป็นความทรงจ�า ความประทับใจ 
และความสุขในอดีต มาเล่าสู่กันฟังในรายการ “จันทร์กระพริบ” (ศิริพงษ์ สุทธิโยธิน, 2534) การน�าเพลงดังในอดีตกลับมาท�าซ�้าใหม่ใน
หลากหลายเวอร์ชั่น (นิโลบล โควาพิทักษ์เทศ, 2535) การน�าเสนอเนื้อหาภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงการโหยหาอาลัยช่วงเวลาอดีตที่สวยงาม 
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(เพ็ญสิริ เศวตวิหารี, 2541) การน�าเสนอเนื้อหาและรูปแบบของ
นิตยสาร a day ซึ่งมีคอลัมน์ที่สะท้อนการโหยหาอดีต (การณิก 
ยิ้มพัฒน์, 2548) การใช้หลักการย้อนยุคในงานออกแบบสิ่งพิมพ์
โฆษณาสถาบัน (ชัยวัฒน์ เสริมสุธีอนุวัฒน์, 2549) การน�าเสนอ
เนื้อหาและรูปแบบรายการที่เป็นการย้อนวันวานในรายการ “วัน
วานยังหวานอยู่” (สุวรรณมาศ เหล็กงาม, 2552) และการน�า
เสนอความงดงามของตลาดสดอย่างที่คนไทยคุ้นชินในยุคอดีตใน
รายการ “ตลาดสดสนามเป้า” (ประภาพรรณ ป้อมหิน, 2550 และ
คณิตา ซองศิริ, 2553)

นอกจากกรณีตัวอย่างผลการวิจัยในข้างต้น หาก
พิจารณาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในผลงานสื่อมวลชนไทย เป็น
ที่น่าสังเกตว่า นับวันก็ยิ่งมีการหวนกลับไปให้คุณค่าแก่อดีตผ่าน
สือ่ในรปูแบบต่างๆ อย่างแพร่หลายมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่คอื 
สือ่โทรทศัน์ ซึง่ปรากฏวฒันธรรมการย้อนเวลาในรายการโทรทศัน์
หลากหลายรปูแบบ อาทเิช่น ละคร รายการสารคด ีรายการสนทนา
ทางโทรทศัน์ รายการปกณิกะบนัเทงิ รายการเกมโชว์ โฆษณา และ
มิวสิกวิดีโอ ดังนั้น ในบทความนี้จึงขอกล่าวถึงวัฒนธรรมแห่งการ
ย้อนเวลาในสื่อโทรทัศน์ดังกล่าว

การโหยหา/ถวิลหาอดีต (Nostalgia) ในสื่อโทรทัศน์ ไทย:  

ทัศนะแห่งแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่

หากพิจารณาทัศนะการมองเวลาของยุคหลังสมัยใหม่
จะพบว่า มีการมองเวลาที่สวนทางกับทัศนะแห่งยุคสมัยใหม่ 
(Modernism) อย่างชัดเจน กล่าวคือ แนวคิดยุคสมัยใหม่จะมีวิถี
การมองเวลาแบบแลไปข้างหน้า (Prospective) มีทิศทางการมอง
เวลาแบบชื่นชมและมุ่งสู่ความก้าวหน้าแห่งอนาคต แต่แนวคิด
ยุคหลังสมัยใหม่จะมีวิถีการมองเวลาแบบเหลียวหลังไปดูอดีต 
(Retrospective) หรือที่เรียกว่า “การโหยหาหรือถวิลหาอดีต” 
(Nostalgia) ซึ่ง พัฒนา กิติอาษา (2546) อธิบายว่า การโหยหา
อดตีเป็นวธิกีารมองโลกหรอืวธิกีารให้ความหมายแก่ประสบการณ์
ชวีติของมนษุย์อย่างหนึง่ โดยเน้นความส�าคญัของจนิตนาการและ
อารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในปัจจุบันขณะที่มีต่ออดีตที่ผ่านพ้น
ไปแล้ว Fredric Jameson เรียกวิธีการมองโลกลักษณะดังกล่าว
ว่า “วิธีการมองย้อนอดีต” (retro mode) หรือ “วิธีการมองแบบ
โหยหาอดีต” (nostalgia mode) นอกจากนี้ Kelly (1986 อ้างถึง
ใน พัฒนา กิติอาษา, 2546) ได้ให้ความหมายของการโหยหาว่า 
เป็นการจนิตนาการถงึโลกทีเ่ราได้สญูเสยีไปแล้ว โลกทีเ่ราในฐานะ
ปัจเจกบคุคลและสมาชกิของหน่วยทางสงัคมวฒันธรรมต่างกเ็คยมี
ประสบการณ์ร่วมกนัมาในอดตี แต่มาบดันีเ้หลอืไว้เพยีงความทรง
จ�าและประสบการณ์ให้เราได้ระลกึถงึ เราจะสามารถตดิต่อสือ่สาร

กับโลกที่เคยเป็นจริงในอดีตนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราอาศัยช่องทางที่เรียก
ว่า “จินตนาการ” ซึ่งถูกหล่อหลอมมาโดยประสบการณ์ชีวิตและ
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ที่ส�าคัญคือ เราสามารถสัมผัสหรือ
จับต้องมองเห็นโลกที่เราสูญเสียไปแล้วนั้นได้อีกครั้ง ถ้าหากเรา
สามารถสร้างภาพตัวแทนโดยการผลิตซ�้าหรือฉายซ�้าฉาก และ
โดยความทรงจ�าด้วยการย้อนกลับไปจ�าลองประสบการณ์ในอดีต
ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง สอดคล้องกับแนวคิดของ Marshall McLuhan 
(1960 อ้างถึงใน Tim O’Sullivan, 1998) ที่ได้อธิบายประเด็นเกี่ยว
กบัยคุหลงัสมยัใหม่ในวฒันธรรมโทรทศัน์ว่า ความเข้าใจแบบร่วม
สมัยเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต (history) ได้ปรากฏออกมาในรูป
แบบของการผสมผสานภาพตัวแทนและภาพต่างๆ ที่ปรากฏใน
โทรทัศน์ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในอดีตนั้นได้สูญหายผ่านพ้นไปแล้ว แต่
ได้ถูกแทนที่และถ่ายทอดในรูปแบบของการจ�าลอง จินตนาการ 
และภาพลวงตา

หากพิจารณาประเด็นสื่อโทรทัศน์ในบริบทสังคมไทยก็
จะเห็นว่า วัฒนธรรมการย้อนกลับไปหาอดีตได้ปรากฏในรายการ
โทรทัศน์รูปแบบต่างๆ อย่างแพร่หลาย อาทิเช่น การน�าเรื่องราว
เหตกุารณ์ วธิคีดิ และวถิชีวีติของผูค้นในสงัคมยคุอดตีมาน�าเสนอ
ให้ผูช้มในยคุปัจจบุนัได้รบัชมในรปูแบบละครแนวย้อนยคุ (Period) 
ทั้งในลักษณะการน�าบทนวนิยายมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ เช่น 
ละครแนวย้อนยุคเรื่อง “ชิงชัง” และการน�าละครโทรทัศน์ที่เคย
ได้รับความนิยมมาแล้วในอดีตมาผลิตซ�้าใหม่ (Reproduction) 
เป็นเวอร์ชั่นใหม่เพื่อให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมในยุคปัจจุบัน
มากขึ้น ดังเช่นละครเรื่อง “วนิดา” ละครเรื่อง “มนต์รักลูกทุ่ง” 
ละครเรื่อง “ดวงตาสวรรค์” และละครเรื่อง “ทวิภพ” นี่เป็นกรณี
ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า ในขณะที่วงการผลิตละครโทรทัศน์มี
ความพยายามในการพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีการผลิตให้มี
ความทันสมัยมากขึ้น แต่หากพิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในแวดวงละครโทรทัศน์แล้วจะเห็นว่า ผู้ผลิตละครหลายต่อหลาย
เรื่องได้ให้ความส�าคัญต่อการหวนไปหาอดีต จึงมีการผลิตละคร
แนวย้อนยุคเพื่อเอาใจผู้ชมที่นิยมเปิดรับละครที่มีกลิ่นอายแห่ง
อดีต ซึ่งผลตอบรับก็คือ ละครแนวย้อนยุคได้รับความนิยมจาก 
ผู้ชมเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงปรากฏละครแนวนี้อย่างต่อเนื่อง
ในรอบหลายปีที่ผ่านมา

นอกจากละครโทรทัศน์แล้ว ยังมีรายการโทรทัศน์ 
รูปแบบอื่นๆ ที่ปรากฏวัฒนธรรมการย้อนกลับไปหาอดีต กรณี
ตัวอย่างเช่น รายการ “ตลาดสดสนามเป้า” เป็นรายการวาไร
ตี้ที่มีการหวนกลับไปหยิบยก “ความเป็นอดีต” มาเป็นจุดขาย
ของรายการ ความเป็นอดีตที่ว่านี้ก็คือ “ความเป็นตลาดสดแบบ
ที่คนไทยคุ้นชินในยุคอดีต” ซึ่งนับว่าเริ่มห่างเหินไปจากวิถีชีวิต
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ของผู้คนในยุคปัจจุบันไปเสียแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในสังคม
เมอืง (ประภาพรรณ ป้อมหนิ, 2550) โดยมกีลวธิกีารประกอบสร้าง
ความหมายให้แก่อดีตผ่านรูปแบบรายการ เช่น การน�าเอาของ
เก่าแก่มาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้ชมรายการ และการจ�าลอง
บรรยากาศตลาดสด และกลวิธีการสร้างเนื้อหารายการ โดยสร้าง
ภาพตัวแทนของความเป็นตลาดสด และคุณค่าของสิ่งที่ก�าลังจะ
สูญหายไปจากสังคมที่อยู่ข้างหลังภาพตัวแทนตลาดสด เช่น เรื่อง
ของวฒันธรรมประเพณ ีเรือ่งของธรรมชาต ิและเรือ่งของชาตพินัธุ์ 
(คณิตา ซองศิริ, 2553) กรณีรายการ “วันวานยังหวานอยู่” ก็เป็น
รายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ที่มีเนื้อหาสะท้อนถึงอดีตในหลากหลาย
แง่มุม เช่น เหตุการณ์ บุคคล วัตถุสิ่งของ สถานที่ ผลงาน/การ
แสดง กิจกรรม และเรื่องเล่า/เรื่องแต่ง ทั้งรูปแบบการน�าเสนอ
ก็ปรากฏการประกอบสร้างความหมายให้กับอดีตในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การสนทนาระหว่างพิธีกรและแขกรับเชิญที่เป็นการ
หวนร�าลึกถึงประสบการณ์ในอดีต การจัดฉากและการแต่งกาย
แนวย้อนยุค การแสดงความสามารถของแขกรับเชิญที่สะท้อนถึง
ภาพอดีต และการน�าภาพที่ถูกบันทึกไว้ในอดีตมาน�าเสนอซ�้าใหม่ 
เช่น ภาพวันวานในวัยเด็กของแขกรับเชิญ ภาพละคร/ภาพยนตร์/
มิวสิควิดีโอในอดีตมาฉายซ�้าใหม่ (สุวรรณมาศ เหล็กงาม, 2552) 
นอกจากนี ้รายการ “คณุพระช่วย” กเ็ป็นรายการวาไรตีท้ีม่กีารน�า
เสนอเนือ้หาและรปูแบบรายการทีส่ะท้อนการถอยกลบัสูอ่ตัลกัษณ์
ความเป็นไทยผ่านสือ่มวลชนท่ามกลางสงัคมยคุสมยัใหม่ เช่น อตั
ลักษณ์ด้านภาษาและวรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี ประเพณี ค่านิยม 
และการแต่งกาย เป็นต้น (จันทนา เพชรพรหม, 2548) อัตลักษณ์
ความเป็นไทยคอืรากเหง้าแห่งอดตีของคนไทยทีค่วรให้คณุค่าและ
อนรุกัษ์สบืสานจากรุน่สูรุ่น่ จงึอาจกล่าวได้ว่า รายการคณุพระช่วย
เป็นสื่อกลางในการให้คุณค่าและตอกย�้ารากเหง้าแห่งอดีตและอัต
ลักษณ์ของคนไทย

จากทีก่ล่าวมานี ้เป็นการอธบิายวฒันธรรมการย้อนเวลา
ด้วยแนวคดิการโหยหา/ถวลิหาอดตีตามทศันะของยคุหลงัสมยัใหม่ 
ซึ่งนับว่ามีความใกล้เคียงกับค�าว่า “การย้อนยุค” (Retro) ตาม
ทศันะทางการตลาดอยูม่าก ดงันัน้ บทความนีจ้งึขออธบิายถงึการ
หวนไปให้คุณค่าแก่อดีตในทัศนะทางการตลาด ดังนี้

การย้อนยุค (Retro) ในสื่อโทรทัศน์ ไทย: ทัศนะแห่งแนวคิด

ทางการตลาด

ค�าว่า “Retro” มาจากค�าว่า Retrospective คือ การ
หวนร�าลึกถึงความหลัง (สิทธิชัย ฝรั่งทอง, 2553) ในทางการตลาด 
ปรากฏการณ์โหยหาอดีตเปิดตลาดในแนวทางที่เรียกว่า “Retro 
Marketing” ซึง่ได้น�าความต้องการบรโิภคในความหมายของสิง่ที่

ผ่านมาแล้วในอดีตกลับมาใหม่ เช่น การกลับมาฮิตใหม่ของกล้อง 
LOMO และ HOLGAในหมู่คออินดี้ที่หันมานิยมกล้องคอมแพ็กต์ 
ใช้ฟิล์มทีเ่น้นน�าเสนอมมุมองแปลกๆ แทนกล้องดจิทิลั หรอืแม้แต่
ดีไซน์รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก YAMAHA FINO ที่ฮิตกันทั่วบ้าน
ทัว่เมอืงกไ็ด้รบัอทิธพิลมาจากทรวดทรงของรถ Vespa ทีน่ยิมอย่าง
แพร่หลายตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1950 โดยทั่วไป Retro ที่ยังถือว่าร่วม
สมยัอยูก่ค็อื ตัง้แต่ช่วงปี 50”s 60”s 70”s 80”s ทีถ่อืเอาช่วงชวีติของ
คนบางคนทีเ่กดิและมอีายปุระมาณ 20 - 50 ปี ซึง่คนทีอ่ายนุ้อยกว่า
นีอ้าจมบีรรยากาศการหวนคดิถงึอดตีทีย่งัไม่ชดัเจนเพราะยงัถอืว่า
มคีวามร่วมสมยัอยูม่าก (กล่าวคอื ขาดประสบการณ์ร่วม) จงึพบว่า 
กลุ่มเป้าหมายในตลาด Retro ส่วนใหญ่มักจะเป็นวัยท�างาน การ
สร้างความรูส้กึให้ย้อนกลบัไปสูอ่ดตีนัน้เป็นการเดนิทางทีป่ระกอบ
ด้วยหลายทาง ทัง้อารมณ์ความรูส้กึ วถิชีวีติ แฟชัน่ และวฒันธรรม 
กระแส Retro จึงค่อนข้างครอบคลุมเกือบทุกด้านเท่าที่จะเป็นไป
ได้ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ อาทิเช่น ของตกแต่งเล็กๆ 
ภายในบ้าน ร้านอาหาร ดนตรี ภาพยนตร์ การแต่งกาย จนก่อให้
เกดิธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการย้อนยคุ เช่น ธรกุจิแผ่นเสยีงหรอืเครือ่ง
เล่นแผ่นเสยีงโบราณ ร้านขายของเก่า ร้านเฟอร์นเิจอร์แนวย้อนยคุ 
ฯลฯ  (D-life, 2552) แนวความคดิการตลาดแบบย้อนยคุนัน้ก�าเนดิ
มาจากนกัการตลาดในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยเน้นว่า การทีจ่ะ
ปลกูฝังวถิชีวีติให้คนด�าเนนิตามได้นัน้ต้องใช้ผลติภณัฑ์ (Product) 
เป็นตวัแทรกเข้าไปอยูใ่นวฒันธรรมของบคุคลท�าให้เกดิความนยิม
ในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น กรณีตัวอย่างเช่น ความนิยมในการรับชม
รายการดังในอดีตที่ถูกน�ากลับมาสร้างใหม่อีกครั้ง เช่น รายการ 
“อเมริกันไอดอล” เป็นรายการโทรทัศน์ที่พัฒนามาจากรายการ 
“ป๊อปไอดอล” ซึ่งเคยได้รับความนิยมในอดีตมาผลิตซ�้าใหม่ (ณัฐ
วัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์, 2553) หรือกรณีตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด
ย้อนยุคของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ที่ได้น�าผล
งานมิวสิควิดีโอและภาพคอนเสิร์ตในอดีตกลับมาฉายซ�้าใหม่ทาง
สถานีโทรทัศน์ Green Channel และ Bang Channel เป็นต้น

ชศูกัดิ ์เดชเกรยีงไกรกลุ และมนสัศริ ิเผอืกสกนธ์ (2548) 
ได้อธิบายการท�าการตลาดแบบย้อนยุคในบริบทสังคมไทยว่า  
มีสาเหตุหลักมาจากผู้บริโภคมีความต้องการหรือความสนใจใน 
5 ประการคือ

1) การหวนให ้คิดถึ งอดีตหรือวันวานยังหวาน 
(Nostalgia) หมายถึงการนึกถึงเรื่องดีๆ ในอดีตซึ่งมีชีวิตที่ 
เรียบง่าย ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนในยุคปัจจุบัน 

2) กระแสการอนุรักษ์ (Natural Conservation) 
เป็นการย้อนกลับไปยังอดีตที่ปราศจากการปรับแต่งใดๆ อย่าง 
เช่น การอนรุกัษ์วฒันธรรมของกลุม่ชนเผ่าต่างๆ ทีเ่รยีกว่า Ethnic 
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โดยการแต่งกายทีผ่สมผสานศลิปะแบบชาวเขา ผ้ามลีายและสสีนั
แบบชนเผ่า หรือการตกแต่งด้วยลูกปัด เป็นต้น 

3) การถวิลหาสูตรต ้นต� ารับที่ ต ้ องท� าด ้ วยมือ 
(Handmade) เป็นการแสดงถงึความเฉพาะตวั มทีีเ่ดยีว มชีิน้เดยีว

4) การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ (History) ความสนใจ
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมโบราณ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และให้คุณค่ากับของเก่า วัตถุโบราณ และของเลียนแบบวัตถุ

5) การให้ความสนใจกับศิลปะ/ดนตรี (Art/Music)  
ดงัทีพ่บว่า ภาพวาด จติรกรรรม ประตมิากรรม ศลิปะในยคุต่างๆ 
ได้ถูกน�ามาประยุกต์ใช้กับการตลาดย้อนยุค

จากทีก่ล่าวไปในข้างต้นชีใ้ห้เหน็ว่า ลกัษณะของการโหย
หาอดีตเป็นเพียงหน่วยย่อยของการท�าการตลาดย้อนยุคเท่านั้น 
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผลิตผลที่ได้จากการท�าการตลาดย้อนยุคไม่
จ�าเป็นต้องอยู่ในระดับของการโหยหาอดีต (อันเป็นอารมณ์ความ
รูส้กึโหยหาอยากเรยีกอดตีอนัสวยงามทีเ่ลอืนหายไปแล้วให้คนืกลบั
มา) เสมอไป แต่อาจจะเป็นการหวนสู่อดีตในระดับอื่นๆ ได้ เช่น 
การอนุรักษ์ การถวิลหาสูตรต้นต�ารับที่ต้องท�าด้วยมือ การศึกษา
เชิงประวัติศาสตร์ และการให้ความสนใจกับศิลปะ/ดนตรี หาก
น�าแนวคดิการตลาดย้อนยคุมาพจิารณาผลงานในสือ่โทรทศัน์ไทย
ยุคหลังสมัยใหม่ก็จะเห็นว่า รายการโทรทัศน์ในปัจจุบันก็ปรากฏ
รูปแบบการท�าการตลาดย้อนยุคใน 5 ลักษณะข้างต้น ดังกรณี
ตัวอย่างต่อไปนี้

- การน�าเพลงสุนทราภรณ์กลับมาขับร้องใหม่ในช่วง 
“ดันดารา” ของรายการ “ตีสิบ” เพื่อเป็นการหวนร�าลึกถึงเพลง 
สุนทราภรณ์ที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต ซึ่งความ
ไพเราะงดงามของเนื้อร้องและท�านองเพลงสุนทราภรณ์ยังคง 
ตรึงใจผู้คนที่เคยได้ฟังเพลงเหล่านี้มาก่อน ฉะนั้น การน�าเพลง 
สนุทราภรณ์ (ซึง่ปัจจบุนักลายเป็นเพลงหาฟังยากไปเสยีแล้ว) กลบั
มาน�าเสนอซ�้าใหม่ในรายการ “ตีสิบ” จึงเป็นการเรียกบทเพลงใน
อดีตที่เลือนลางหายไปให้คืนกลับมา นี่เป็นกรณีตัวอย่างของการ
ท�าการตลาดย้อนยุคแบบ Nostalgia

- กรณีตัวอย่างรายการโทรทัศน์ที่ท�าการตลาดย้อนยุค
แบบอนุรักษ์และการถวิลหาสูตรต้นต�ารับที่ต้องท�าด้วยมือ คือ 
รายการ “ตลาดสดสนามเป้า” ซึ่งมุ่งเน้นการอนุรักษ์ความเป็น
ตลาดแบบดัง้เดมิทีค่นไทยคุน้ชนิในอดตีไว้ เช่น ตลาดร้อยปี ตลาด
น�้า หรือตลาดสด ทั้งยังมีการเสาะหาสูตรต้นต�ารับอาหารและ
สินค้าหายากที่ท�าด้วยมือมาน�าเสนอในรายการอีกด้วย

- กรณีตัวอย่างรายการโทรทัศน์ที่มีการศึกษาเชิง
ประวตัศิาสตร์ เช่น รายการ “กระจกหกด้าน” เป็นรายการสารคดทีี่
น�าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัศลิปะวฒันธรรมไทยในเชงิประวตัศิาสตร์ 

เช่น อาหาร การแต่งกาย และข้าวของเครื่องใช้ของคนไทยในยุค
สมัยอดีต

- กรณีตัวอย่างรายการโทรทัศน์ที่ให้ความสนใจกับ
ศิลปะ/ดนตรี คือ รายการ “คุณพระช่วย” มีการน�าเสนอเรื่อง
ราวด้านศิลปะและดนตรีไทย ทั้งการน�าเสนอแบบคงไว้ซึ่งความ
เป็นไทยดั้งเดิม และการน�าเสนอแบบผสมผสานความเป็นไทยกับ
วฒันธรรมอื่นๆ เชน่ การแสดงโชว์เพลงบรรเลงทีผ่สมผสานความ
ไพเราะของดนตรีไทยกับดนตรีบรรเลงแบบออเคสตร้า 

จากที่กล่าวมานี้ ไม่ว่าจะพิจารณาวัฒนธรรมการย้อน
เวลาในสื่อโทรทัศน์ตามทัศนะของแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่หรือ
ทศันะทางการตลาดกต็าม สรปุได้ว่า สือ่โทรทศัน์ไทยในยคุปัจจบุนั
มีการหวนกลับไปให้คุณค่าแก่ความเป็นอดีตอย่างแพร่หลาย  
โดยในแต่ละชิ้นงานอาจมีระดับของการหวนกลับไปหาอดีตที่แตก
ต่างกันตามแต่การสร้างสรรค์และเจตนารมณ์ของผู้ผลิตรายการ 
ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า วัฒนธรรมการย้อนเวลาในรายการโทรทัศน์
โดยทั่วไปมักสะท้อนถึง “การย้อนอดีต” มากกว่าที่จะเป็นการ  
“โหยหา” สาเหตหุนึง่ทีอ่าจน�ามาอธบิายประเดน็นีไ้ด้กค็อื แนวคดิ
เรื่องการโหยหาอดีตเป็นแนวคิดที่มีจุดก�าเนิดในสังคมตะวันตก 
ที่เคยผ่านประสบการณ์ของการเปลี่ยนถ่ายจากยุคเกษตรกรรม
กลายเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกิดความล่มสลายไปของ
วัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งแตกต่างจากบริบทสังคมไทยที่ยังไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงถึงขั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเหมือนทางฝั่งตะวันตก 
เพียงแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจเท่านั้น ดังนั้น 
ปรากฏการณ์หวนหาอดตีในสงัคมไทยส่วนใหญ่จงึยงัไม่ถงึขัน้ภาวะ
ของการโหยหาอดีต แต่ทว่าเป็นเพียงการหวนร�าลึกถึงอดีตด้วย
การสร้างภาพของการย้อนอดตีขึน้มาผ่านทางสือ่มวลชน ในทีน่ีจ้ะ 
ขอยกกรณีตัวอย่างผลการวิจัยที่สนับสนุนประเด็นนี้ ซึ่งได้แก่  
งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความหมายเรื่อง
การโหยหาอดีตในรายการปกิณกะทางโทรทัศน์ชุด ตลาดสด 
สนามเป้า” (คณิตา ซองศิริ, 2553) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ผลิต
รายการ “ตลาดสดสนามเป้า” ได้ท�าการประกอบสร้างความหมาย
ให้เห็นว่า รายการได้น�าพาผู้ชมย้อนอดีตด้วยกลวิธีต่างๆ อาทิ 
การน�าสิ่งที่ก�าลังจะหายไปจากสังคมเมือง เช่น ความเก่าแก่ของ
สิ่งของ หรือการน�าเรื่องของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่หายไปแล้วใน
สงัคมเมอืงมาน�าเสนอให้ผูช้มรุน่ใหม่ได้เหน็และผูช้มรุน่เก่าได้ร�าลกึ
ถงึ พร้อมกนันีย้งัมกีารใช้เทคนคิด้านภาพของรายการ เช่น การท�า
ภาพซเีปียเมือ่ต้องการย้อนร�าลกึถงึอดตีของสถานทีน่ัน้ หรอืการใช้
เทคนิคการ Insert ภาพทั้งที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อ
ให้ผูช้มได้รบัรูว่้าตอนนีร้ายการก�าลงัน�าผูช้มย้อนกลบัไปหาอดตีอกี
ครัง้ ทัง้ยงัเป็นการเปรยีบเทยีบให้เหน็ถงึสภาพในอดตีกบัปัจจบุนัว่า
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มคีวามแตกต่างกนัอย่างไร ทัง้นี ้สิง่ทีร่ายการ “ตลาดสดสนามเป้า” 
ได้สะท้อนความเป็นจรงิด้านวฒันธรรมการย้อนเวลาในรายการนีก้็
คอื ผูค้นในปัจจบุนันัน้ไม่ได้เรยีกหาความสขุทีห่ายไปให้กลบัคนืมา 
(Nostalgia) แต่ทว่ารายการได้ท�าหน้าที่เสนอ “สิ่งที่เคยมีในอดีต 
แต่ลดน้อยลงไปในปัจจุบันให้กลับมาสู่สายตาผู้ชมรายการ” หรือ
ที่เรารู้จักว่าเป็น “การย้อนอดีต” (Retro) ดังนั้น ระดับของการ
ย้อนอดีตในรายการดังกล่าวจึงเป็นลักษณะของการ “ย้อนอดีต” 
มากกว่าที่จะน�าเสนอรายการในลักษณะ “การโหยหาอดีต”

บทสรุป

 วัฒนธรรมในสื่อโทรทัศน์ปัจจุบันนั้นได้สะท้อนการ
ประกอบสร้างความเป็นจรงิทางสงัคมในหลายๆด้าน ทีพ่บเหน็อยู่
มากคอื การสะท้อนภาพเหตกุารณ์และวถิชีวีติของคนในสงัคมไทย
ตัง้แต่ยคุอดตีถงึยคุปัจจบุนัในรายการโทรทศัน์หลากหลายรปูแบบ 
หากพิจารณาบรรดารายการโทรทัศน์ไทยที่ปรากฏวัฒนธรรมการ
ย้อนเวลา จะเห็นว่า รายการเหล่านี้ไม่ใช่เพียงมุ่งให้ความบันเทิง
เพยีงอย่างเดยีว แต่ทว่าได้แฝงสาระแห่งอดตีของสงัคมไทยไว้ด้วย 
ซึง่นบัเป็นการปลกูฝังให้ผูช้มได้ตระหนกัถงึคณุค่าของอดตีและราก
เหง้าแห่งอดีตของตนเองอีกด้วย 
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