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บทคัดย่อ 
	 สื่อโทรทัศน์ยังคงได้รับกระแสวิพากษ์จากสังคมมากมายในการเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนถ่ายค่านิยม	ความเชื่อ	และความคิด
ของคนในสังคม	การเปิดรับข่าวสารต่างๆ	จากสื่อไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์		เรียลลิตี้โชว์		มิวสิควิดีโอ	หรือแม้กระทั่งรายการข่าว		ล้วน
เป็นช่องทางของการแทรกซึมแพร่กระจายทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่สังคมไทยแบบไม่รู้ตัว	 ผู้ชมจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการรับวัฒนธรรม	
ต่างชาติเข้ามาได้อย่างแน่นอน		เมื่อเกิดการข้ามพรมแดนสื่อของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามานั้น	คนในสังคมจึงควรตระหนักและมีความรู้	
ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับกระบวนการผสมผสานวัฒนธรรมข้ามสายพันธ์ุ	(Cultural	Hybridization)	 เพื่อให้คนในสังคมไทยได้ตื่นตัว	พร้อม
เปิดใจและปรับตัวให้อยู่บนสังคมที่ก�าลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญด้วยการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้		อีกทั้ง
การผสมผสานวฒันธรรมต่างชาตแิละวฒันธรรมไทยทีล่งตวันัน้	ควรอยูใ่นทศิทางการผสมผสานทีเ่หมาะสมและสมดลุกบัสงัคมไทย	กล่าว
คือ	วัฒนธรรมที่งดงามของไทยจะต้องด�ารงอยู่และไม่ถูกกลืนหรือลบหายไปด้วยวัฒนธรรมจากต่างชาตินั่นเอง	

Abstract  
	 Foreign	cultures	have	influenced	local	/	domestic	cultures,	such	as	Thailand,	through	mass	media	communication	
outlets	such	as	television	series,	shows,	reality-TV	and	music	videos.	It	is	generally	accepted	that	blending	cultures	is	an	
important	factor	for	the	development	of	a	society	into	the	global	community	which	has	been	exasperated	through	the	
ease	of	international	travel,	tourism	and	internet.		However,	local	cultures	must	be	careful	not	to	dilute	their	own	culture	
and	thus	lose	their	traditions	and	values.	It	is	very	important	for	local	cultures	to	embrace	foreign	cultures	in	order	to	grow	
and	learn	from	each	other,	especially	in	the	eve	of	the	regional	integration	of	ASEAN.	Hence,	individuals	need	to	become	
aware	of	the	process	of	International	Cultural	Hybridization	so	not	to	lose	traditional	values,	but	integrate	themselves	properly	
with	other	cultures.

บทน�ำ

	 อทิธพิลของระบบทนุนยิม	และความเจรญิก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยใีนการตดิต่อสือ่สารในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาล้วนเป็นปัจจยั
ส�าคญัทีย่่อโลกใบนีใ้ห้เลก็ลง	การตดิต่อสือ่สารระหว่างกนัท�าได้ง่ายและรวดเรว็แบบไร้ข้อจ�ากดัของเรือ่งเวลาและพืน้ที	่อนัเป็นกลไกส�าคญั
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 การศึกษา	 และวัฒนธรรม	มิติของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจึงไหล
ผ่านสื่อต่างๆ	 ไปสู่ผู้รับสารได้รวดเร็วขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโทรทัศน์	 ที่มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของโลกหนึ่งไปสู่
อีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดาย	ด้วยคุณลักษณะของสื่อที่ให้ทั้งภาพและเสียง	อีกทั้งยังสามารถแพร่ภาพได้อย่างไร้ขอบเขต	จนท�าให้เกิดการ
ไหลบ่าของวฒันธรรมต่างชาตเิข้าสูป่ระเทศไทยมากขึน้	อาท	ิกระแสเกาหลฟีีเวอร์	(K-Pop)	หรอืวฒันธรรมตะวนัตก	เป็นต้น	โดยวฒันธรรม
ต่างชาติได้แทรกซึมผ่านรายการโทรทัศน์	ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของละครซีรีย์	เพลง	เรียลลิตี้โชว์	หรือแม้กระทั่งรายการข่าว	จนท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม	 ค่านิยม	 พฤติกรรมและวัฒนธรรมไทย	 ซึ่งเห็นได้ชัดจากกลุ่มของเยาวชนที่เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการ	
แต่งกาย	หรือการเต้นเลียนแบบ	(Cover	Dance)	ตามศิลปินเกาหลี	เมื่อวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนในสังคมตลอด
เวลา	ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงและผสมผสานกนัทางวฒันธรรมมมีากขึน้อย่างต่อเนือ่ง		ด้วยการอาศยัช่องทางการไหลผ่านของวฒันธรรม
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ผ่านสื่อต่างๆ	 มากมาย	 โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่สังคมให้
ความสนใจและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติ	ความคดิและจติใจของผูช้ม	อกีทัง้ยงัสามารถโน้มน้าวให้
เกิดพฤติกรรมคล้อยตาม	เช่น	การมีอิทธิพลในด้านการเลียนแบบ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน	(อุบลรัตน์		ศิริยุวศักดิ์,	2550)	จึง
อาจกล่าวได้ว่า	การแพร่กระจายของวัฒนธรรมต่างชาติ	เมื่อไหล
ผ่านสื่อโทรทัศน์ที่ทรงอิทธิพลย่อมอาจท�าให้วัฒนธรรมต่างชาติ
แทรกซึมเข้ามาในสังคมได้เร็วและง่ายขึ้น	 ซึ่งการคงอยู ่ของ
วัฒนธรรมไทยจะด�ารงอยู่เป็นมรดกของชาติไทยต่อไปได้ก็ขึ้นอยู่
กับคนในสังคมที่ต้องตระหนักถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ผสมผสานวัฒนธรรม	(Cultural	Hybridity)	 ระหว่างวัฒนธรรม		
ต่างชาติกับวัฒนธรรมไทยให้เป็นไปในรูปแบบที่ลงตัวหรือสมดุล
มากที่สุด

สื่อโทรทัศน์ ในโลกยุคดิจิทัล

	 การปฏริปูสือ่โทรทศัน์ครัง้ใหญ่ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคต		
ด้วยการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบ
อนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล	 ท�าให้ประเทศไทยเกิดโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล	หรือดิจิทัลทีวี	อย่างเต็มรูปแบบ	หากการเปลี่ยนระบบเป็น
ไปอย่างสมบูรณ์	 ดิจิทัลทีวีไม่เพียงส่งผลดีต่อคุณภาพการรับชม
โทรทศัน์ทีด่ต่ีอคนไทยทัง้ประเทศแล้ว		ยงัท�าให้วงการโทรทศัน์ไทย	
เติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด	 เพราะการเปลี่ยนเป็นระบบ
ดจิทิลัหมายถงึการท�าให้เกดิ	White	space	หรอืพืน้ทีว่่างในอากาศ
ที่สามารถน�ามาจัดสรรให้กับผู ้ประกอบการได้ใช้อีกจ�านวน
มหาศาล	ซึ่งคาดกันว่า	จะท�าให้เกิดช่องโทรทัศน์อีกมากกว่า	200	
ช่อง	(ไทยบิสนิวส์,	2555)	เมื่อพื้นที่ของช่องสถานีมีมากขึ้นแน่นอน
ว่าผูป้ระกอบการจะต้องวางแผนธรุกจิในการผลติรายการโทรทศัน์
เพื่อป้อนรายการสู่ช่องสถานี	 ซึ่งอาจจะเป็นรายการที่คิดและ				
ผลติเองหรอืการซือ้ลขิสทิธิจ์ากต่างชาตเิข้ามาผลติในประเทศ	โดย
ปัจจุบันจะเห็นการซื้อลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์จากต่างประเทศมี
จ�านวนมากขึ้น	ตัวอย่างเช่น	รายการ	Thailand’s	Got	Talent	ซึ่ง
เป็นรายการประกวดความเชี่ยวชาญและพรสวรรค์ของผู้แข่งขันที่
ไม่จ�ากดัอาย	ุจงึมผีูเ้ข้าแข่งขนัทีห่ลากหลายเพศ	และวยั	โดยบรษิทั	
ยนูลิเีวอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ได้ซือ้ลขิสทิธิก์ารประกวด	Britain’s	
Got	Talent	จากประเทศองักฤษมาออกอากาศในประเทศไทย	และ
มอบหมายให้บริษัท	 เวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	ร่วม
กับบริษัท	โซนี่	มิวสิก	จ�ากัด	ผลิตรายการ	ซึ่งประเทศไทยนับเป็น
ประเทศที	่43	ของโลก	และรฐัที	่5	ของเอเชยี	(วกิพิเีดยี	สารานกุรม-
เสรี,	2555)	ที่ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตรายการ	 โดยรายการดังกล่าว
ได้รบัเสยีงวพิากษ์จากสงัคมเมือ่ผูเ้ข้าแข่งขนัหญงิท่านหนึง่ได้แสดง

ความสามารถพิเศษด้วยการเปลือยกายท่อนบนแล้วใช้เรือนร่าง
ระบายสบีนแผ่นผ้า	จนกลายเป็นกระแสวพิากษ์ในสงัคมทีม่ทีัง้ฝ่าย
สนับสนุนว่า	 เป็นศิลปะที่ต่างชาติได้ให้การยอมรับกันอย่างเป็น
สากล	แต่อีกฝ่ายได้คัดค้านว่าคือ	การท�าลายศิลปวัฒนธรรมไทย		
จากกรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมใน
สังคมโลกที่ยังมีความขัดแย้งกันในด้านความคิดและค่านิยม
	 สือ่โทรทศัน์เมือ่เริม่เปิดกว้างในการซือ้ลขิสทิธิจ์ากต่างชาติ
มากขึน้	จงึเป็นสือ่กลางทีท่�าให้เกดิการแพร่กระจายทางวฒันธรรม
เข้ามาในสังคมโดยผ่านรูปแบบของรายการโทรทัศน์ต่างๆ	
มากมาย	อาท	ิรายการละคร	เพลงต่างชาต	ิรายการวาไรตี	้เป็นต้น	
ดงันัน้	สือ่โทรทศัน์นอกจากจะเป็นเครือ่งมอืแพร่กระจายวฒันธรรม
ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว	 ยังท�าหน้าที่ในกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมและถ่ายทอดวัฒนธรรมใหม่	 เพราะสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มี
ลักษณะประชิดตัวกับผู้ชมและมีอิทธิพลด้านวัฒนธรรมมากที่สุด	
(กาญจนา	แก้วเทพ,	2547)	

กำรเดินทำงของวัฒนธรรมข้ำมพรมแดน และกำรแพร่กระจำย

ของวัฒนธรรม

	 Haviland	Prins	Walrath	และ	McBride	(1970)	อธิบาย
ว่าการข้ามพรมแดนสือ่	(Mediascapes)	คอื	ภาพลกัษณ์ของความ
เป็นจริงที่ถูกสร้างขึ้น	และถูกเผยแพร่ออกไปจ�านวนมากมาย	โดย
มสีือ่หนงัสอืพมิพ์	โทรทศัน์	และภาพยนตร์	พรมแดนสือ่ท�าให้เรือ่ง
ราวของผู้คนในสถานที่ต่างๆ	ทั่วโลกได้รับการรับรู้ในวงกว้างมาก
ขึน้	และยงัท�าให้คนในท้องถิน่มโีอกาสเผยแพร่เรือ่งราวของตนเอง
ออกไปได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
		 Kroeber	(n.d.)	อธิบายว่าลักษณะทางวัฒนธรรม	คือ	การ
ยอมรับสิ่งใหม่ๆ	 ที่มีการแลกเปลี่ยนโดยผ่านวัตถุทางวัฒนธรรม
จากสถานทีอ่ืน่ๆ	ซึง่วฒันธรรมจงึประกอบด้วยเค้าโครงของตวัเอง	
และเค้าโครงของวฒันธรรมอืน่	โดยเชือ่ว่าโลกเตม็ไปด้วยการตดิต่อ
สมัพนัธ์และเชือ่มโยงหากนั	มกีารแลกเปลีย่นไปมา	คล้ายกบัพืน้ที่
วัฒนธรรมที่มีการปะทะสังสรรค์กันถาวร	
	 จากแนวคดิข้างต้นได้แสดงให้เหน็ทศิทางการเดนิทางข้าม
เขตแดนของวัฒนธรรมหนึ่งเผยแพร่ไปสู่วัฒนธรรมหนึ่งโดยอาศัย
สื่อเป็นตัวขับเคลื่อนวัฒนธรรมนั้นๆ	 เข้าสู่สังคมใหม่	 ส�าหรับใน
สังคมไทยแล้วนั้น	 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการข้ามพรมแดนทาง
วัฒนธรรมโดยผา่นสื่อโทรทัศน์	คงหนไีม่พน้กระแสของวฒันธรรม
เกาหล	ีหรอืเกาหลฟีีเวอร์	ทีไ่หลผ่านแทรกซมึเข้ามาในรปูแบบของ
ละครซรีย์ี	เพลงหรอืมวิสคิวดิโีอ	จนท�าให้เกดิค่านยิมความชืน่ชอบ	
จนกลายเป็นกระแสสมัยใหม่นิยม	(Modernism)	ที่ทรงอิทธิพลใน
สังคมและวัฒนธรรมไทย	 รวมถึงโลกทัศน์ของผู้ชมผ่านภาพของ
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เพลงหรือ	 ละครที่น�าเสนอสาระเรื่องราวการใช้ชีวิตของตัวละคร	
จนผูช้มเกดิการเรยีนรูแ้ละลอกเลยีนแบบตามตวัละคร	หรอืนกัร้อง	
นักแสดงที่ตนเองชื่นชอบ	 ดังจะเห็นได้จากวัฒนธรรมของวัยรุ่นที่
ตามกระแสความทันสมัย	 จนเกิดเป็นภาพของกลุ่ม	 “แฟนคลับ”	
ทีเ่ลยีนแบบวฒันธรรมต่างชาตจินแพร่กระจายและซมึซบัเข้ามาใน
วัฒนธรรมไทยแบบไม่รู้ตัว	
	 จากกระแสของละครชุดของเกาหลี	เรื่อง	แดจังกึม	จอม
นางแห่งวังหลวง	ที่ได้แพร่ภาพออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง	
3	ในปี	พ.ศ.	2553	โดยได้ถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงสาวผู้มีความ
รู้เกี่ยวกับต�ารับอาหารและการปรุงยา	 ในสมัยราชวงศ์โชซอน	 ซึ่ง
ละครเรื่องนี้ได้รับความนิยมจากผู้ชมชาวไทยเป็นอย่างมาก	 และ
เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสความชื่นชอบอาหารเกาหลี	 เพราะใน
ละครได้มภีาพของการปรงุอาหารและบรรยายความพถิพีถินัในการ
ปรุงแต่งอาหารของชาวเกาหลี	 อีกทั้งละครได้สะท้อนภาพ
วฒันธรรมการใช้ชวีติทีง่ดงามในอดตีของชาวเกาหล	ีจงึท�าให้ละคร
เรื่องนี้ได้รับความนิยมจากผู้ชม	 ละครเรื่อง	 แดจังกึม	 จึงเป็นจุด
เริ่มต้นของกระแสความนิยมอาหารเกาหลีในสังคมไทย	 ที่ผู้ชม
ละครต่างหนัมาให้ความความสนใจลิม้ลองอาหารเกาหลจีนกลาย
เป็นธรุกจิร้านอาหารเกาหลทีีเ่กดิขึน้และเหน็ได้มากมายตามสถาน
ที่ต่างๆ	ในปัจจุบัน	

ภาพที่ 1	ภาพตัวแสดงน�าในละคร	แดจังกึม	จอมนางแห่งวังหลวง

ที่มา:	ดูซีรีย์	(2553)	

	 นอกจากนัน้	ยงัมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัทศันคตแิละปัจจยั
ที่มีผลต่อการเลือกรับชมละครชุดเกาหลีทางโทรทัศน์	 พบว่า	
ทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อการรับชมละครชุดเกาหลีเป็นจ�านวน
มากเพราะในปัจจุบันนี้เกิดกระแสเกาหลีฟีเวอร์	สร้างกระแสนิยม	
ดงึดดูความสนใจเพิม่ขึน้ไปอกี	และทีส่�าคญัอกีประการคอื	คนไทย
เบื่อแนวละครของไทยแบบเดิมๆ	 นอกจากกระแสการเปิดรับชม
ละครเกาหลีมีมากขึ้นหรือละครเกาหลีฟีเวอร์ท�าให้มีผลต่อการ
เลียนแบบพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย	 ทรงผม	 การกิน	
ภาษารวมถึงการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีอีกด้วยเพราะใน			
ขณะนี้วัยรุ่นไทยรับชมละครชุดเกาหลีเป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้การ

เปิดรับวัฒนธรรม	ค่านิยมต่างๆ	ของประเทศเกาหลีมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ�าวันเพิ่มมากขึ้น	(วิภาดา		นุชเกิด	และคณะ,	ม.ป.ป.)		
	 ฉะนั้น	เมื่อละครและเพลงต่างชาตไิด้แพรก่ระจายผ่านสือ่
โทรทศัน์ทีม่อีทิธพิลและมอี�านาจต่อการรบัรูข้องวยัรุน่	สิง่ทีต่ามมา
กค็อื	ภาพหรอืรปูลกัษณ์ตวัตนของตวัละคร	หรอืศลิปินทีต่นเองชืน่
ชอบได้กลายมาเป็นต้นแบบ	(Role	Model)	ที่วัยรุ่นจะลอกเลียน
แบบและเลอืกเป็นรปูแบบในการด�าเนนิชวีติตามแบบฉบบัทีต่นเอง
ชื่นชอบ	ตัวอย่างเช่น	ความหลงใหลและชื่นชอบในดาราเกาหลีที่
แพร่กระจายผ่านสือ่โทรทศัน์เข้ามาในรปูแบบของละคร	หรอืมวิสคิ	
วิดีโอ	 ยังสร้างกระแสวัฒนธรรมต่อผู้บริโภคในด้านแฟชั่นการ				
แต่งกาย	แนวทรงผม	การแต่งหน้าไปจนถงึการศลัยกรรมให้เหมอืน
ดาราเกาหลทีีต่นเองชืน่ชอบ	โดยมรีายงานข่าวว่าดาราเกาหลหีลาย
คนท�าศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า	 ท�าให้ผู้หญิงจีน	 เวียดนาม	 และ
สิงคโปร์แห่กันไปเกาหลีเพื่อท�าศัลยกรรมใบหน้ากับศัลยแพทย์
เกาหลี	ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า	กระแสศัลยกรรมพลาสติกแบบ
เกาหลี	(วันวิสาข์	 สุขสุนัย,	2555)	 หรือแม้แต่ในประเทศไทยที่มี
โปรแกรมท่องเที่ยวศัลยกรรมตามดาราเกาหลี	 เช่น	 การจัด	
โปรแกรมทวัร์ของ	“หนแูหวน”	หรอื	“แหวนแหวน	ปวรศิา	เพญ็ชาต”ิ	
ไฮโซสาวทายาทมหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์	 และพิธีกรชื่อดัง
ของไทยที่เป็นเจ้าของ	“ทัวร์ศัลยกรรมตามแบบฉบับเกาหลี”	ที่จะ
เป็นผู้น�าพาใบหน้าของคนหนุ่ม	 สาวชาวไทยไปศัลยกรรมไกลถึง
ประเทศเกาหลเีพือ่ให้มใีบหน้าทีค่ล้ายกบัศลิปินหรอืดาราเกาหลทีี่
ผู ้ชมชื่นชอบจากการดูผ่านละครโทรทัศน์เรื่องต่างๆ	 นั่นเอง						
(หนูแหวน	“ทัวร์ศัลยกรรม”,	ม.ป.ป.)

ภาพที่ 2	 ภาพการแต่งกายของศิลปินเกาหลีวง	Wonder	Girls					
วง		Dong	Bang	Shin	Ki	และ	วง	Girls	Generation

ที่มา:	WeWantKpop	(n.d.c,	n.d.a,	n.d.b)	
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	 Rogers	(2003)	ได้อธิบายการแพร่กระจายนวัตกรรม	(Diffusion	of	Innovations)	โดยแบ่งเป็นขั้นตอน	ดังต่อไปนี้	
	 •	 ขัน้ความรู	้(Knowledge)	คอืขัน้การรบัทราบ	(Awareness)	ขัน้สนใจเรยีนรู	้(Interest)	ซึง่เป็นขัน้ของการสือ่สารและการแสวงหา
ข่าวสารเพื่อสร้างความรู้	ความแน่ใจ	(Certainty)	คือลดความไม่รู้	(Uncertainty)	ขั้นนี้สื่อมวลชนจะเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการแพร่
ข่าวสารความรู้ได้กว้างขวางและรวดเร็ว
	 •	 ขั้นการโน้มน้าวใจ	(Persuasion)	 คือขั้นการสร้างให้เกิดทัศนคติหรือเปลี่ยนทัศนคติให้น�าไปสู่การยอมรับ	(Acceptance)	
นวัตกรรมนั้นๆ
	 •	 ขั้นการตัดสินใจ	(Decision)	 ในขัน้นีเ้ริม่ต้นด้วยการประเมนิ	(Evaluation)	และการทดลอง	(Trail)	เพือ่การประเมนิเปรยีบเทยีบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
	 •	 ขั้นการน�าไปใช้	(Implementation)	หรือการรับมาใช้	(Adoption)
	 •	 ขั้นการย�้ายืนยัน	(Confirmation)	ขั้นนี้คือการสื่อสารเพื่อตอกย�้าการตัดสินใจยอมรับใช้	แล้วให้ยังคงใช้หรือน�าไปปฏิบัติต่อไป
	 จากแนวคดิของการแพร่กระจายนวตักรรมทีย่งัคงอาศยัสือ่มวลชนในการเผยแพร่ข้อมลูและมเีงือ่นไขของระยะเวลาในแพร่กระจาย
นวตักรรม	สามารถน�ามาเปรยีบเทยีบกบัการแพร่กระจายทางวฒันธรรมทีม่สีือ่เป็นตวัขบัเคลือ่นเปลีย่นถ่ายวฒันธรรมหนึง่ไปสูว่ฒันธรรม
หนึ่ง	โดยอาศัยระยะเวลาการแทรกซึมจนเกิดการยอมรับในสังคมนั้นๆ	ตัวอย่างเช่น	กลุ่มผู้คลั่งไคล้วัฒนธรรมเกาหลีต่างกระตือรือร้นให้
ความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาเกาหลีและเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลี	ซึ่งวัดได้จากผลจ�านวนผู้เข้าสอบภาษาเกาหลี	(TOPIK)	ทั่วโลก
มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจาก	2,692	คนในปี	ค.ศ.	1997	 เป็น	183,320	คนในปี	ค.ศ.	2009	และธุรกิจการท่องเที่ยวที่จัดโปรแกรมทัวร์ให้ไปชม		
สถานที่ต่างๆ	ตามที่ปรากฏในละครเกาหลี	ท�าให้กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเกาหลีมีมากขึ้น	ซึ่งต้องยกประโยชน์ให้กับอิทธิพล
ของละครเกาหลีเป็นเบื้องต้น	(วันวิสาข์	สุขสุนัย,	2555)	ที่สร้างกระแสแพร่กระจายไปประเทศต่างๆ	จนเกิดกระบวนการรับรู้จนไปสู่ขั้น
การยอมรับและน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน		
	 ซึง่ผูเ้ขยีนได้วเิคราะห์เปรยีบเทยีบกระบวนการแพร่กระจายนวตักรรมโดยน�ามาเปรยีบเทยีบกบัการแพร่กระจายทางวฒันธรรมการ
เรียนภาษาเกาหลีในสังคมไทย		ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที ่1	ตารางการเปรยีบเทยีบขัน้ตอนการแพร่กระจายนวตักรรมกบัการแพร่กระจายทางวฒันธรรมการเรยีนภาษาเกาหลใีนสงัคมไทย	

 การแพร่กระจายนวัตกรรม การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมการเรียนภาษาเกาหลีในสังคมไทย

	 ขั้นความรู้	(Knowledge)	 การเปิดรับละครชุดเกาหลี	หรือการฟังเพลงเกาหลีผ่านสื่อโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง

	 ขั้นการโน้มน้าวใจ	(Persuasion)	 ผู้รับสารเกิดความพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ดีกับเนื้อเรื่องของละคร	หรือหลงใหล
	 	 ภาพลักษณ์ของศิลปินเกาหลีจนเกิดความต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาเกาหลี

	 ขั้นการตัดสินใจ	(Decision)	 การตัดสินใจยอมรับวัฒนธรรมเกาหลี	จึงเลือกเรียนภาษาเกาหลีเพื่อให้เกิดความทันสมัย	
	 	 และเข้าใจการสื่อสารภาษาเกาหลีมากขึ้น

	 ขั้นการน�าไปใช้	(Implementation)	 การร้องเพลงตามศิลปินที่ตนเองชื่นชอบใน	Concert	ต่างๆ	หรือการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อ
	 	 สื่อสารเวลาไปท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี

	 ขั้นการย�้ายืนยัน	(Confirmation)	 การยอมรับวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน	เช่น	การรับประทาน	การแต่งกาย	

	 	 ทรงผม	เป็นต้น

ที่มา:	มาจากการวิเคราะห์ของผู้เขียน
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    ปีที่ 33 ฉบับที่ 1  

มกราคม-มีนาคม 2556

ผลของกำรแพร่กระจำยทำงวัฒนธรรม

	 ปัจจัยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยย่อโลกใบนี้
ให้เล็กลง		เกิดโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นการเคลื่อนถ่ายเท
แลกเปลีย่นความรูแ้ละวถิชีวีติระหว่างกนัของมวลมนษุยชาตดิงัเช่น
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่ท�าให้เกิดผลลัพธ์ทางวัฒนธรรม	
3	ประการ	ดังนี้	(อัศวิน	เนตรโพธิ์แก้ว,		2547)
	 1.	วัฒนธรรมรวมตัว	(Cultural	Homogenization)		เนื่อง
จากโลกาภิวัตน์น�ามาซึ่ง	มาตรฐานของการยอมรับในระดับสากล	
จนเกิดเป็นการบีบบังคับให้เปลี่ยนตามหรือลอกเลียนด้วยความ
เต็มใจ	 เมื่อเป็นดังนี้	 วัฒนธรรมท้องถิ่นจึงสูญเสียคุณค่าที่เคยมี	
ท�าให้เกิดการแปรสภาพและเปลี่ยนไปตามกระแสความนิยมของ
โลก	 เปรียบเสมือนการหลอมละลาย	 อ่อนไหวไร้จุดยืนไปตาม
สถานการณ์	 ผู้สนับสนุนแนวทางดังกล่าวนี้	 มีความหวังว่าการ
ยัดเยียดวัฒนธรรมสามารถกระท�าได้	ดังเช่น	“รัฐนิยม”	ซึ่งเคยมี
ใช้อยู่ในประเทศไทย	 ด้วยจุดมุ่งหมายให้วัฒนธรรมย่อยค่อยๆ			
ลบเลือนหายไป	 โดยจะเห็นได้จากตัวอย่างของสังคมไทยที่รับ
วัฒนธรรมตะวันตกมาหลายด้าน	 เช่น	ด้านแนวคิดที่มีการศึกษา
แบบตะวันตกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	3	 ท�าให้มีแนวคิดทางการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยเริ่มแพร่เข้าสู่สังคมไทยจนกลายเป็น
ระบอบการปกครองของไทยในปัจจบุนั	นอกจากนัน้ด้านการด�าเนนิ
ชีวิตที่ได้เปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิตแบบไทยในอดีตที่ใช้มือในการ
รับประทานอาหารมาเป็นการใช้ช้อนส้อมแทน	 หรือการแต่งกาย
ด้วยการใส่สูท	 ผูกเนคไทตามแบบฉบับสากลของวัฒนธรรม			
ตะวันตก	เป็นต้น	
	 2.	วัฒนธรรมแตกตัว	(Cultural	Heterogenization)		เกิด
การแปลกแยกระหว่างวัฒนธรรม	 จนยากเกินกว่าจะรอมชอมกัน
ได้	ต่างฝ่ายต่างรกัษาความบรสิทุธิห์รอืวฒันธรรม	“พนัธุ์แท้”		ของ
ตนเอง	จนผลที่เกิดตามมาคือการปะทะถึงขั้นแตกหักรุนแรง	หรือ
อย่างดีที่สุดก็คือสภาพต่างคนต่างอยู่	 โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไป	
การใช้หลักยึดมั่นถือมั่น	โดยไม่ยอมลดราวาศอกให้กัน	ท�าให้เกิด
การประจันหน้าและอาจน�าไปสู่ศึกสงคราม	 เพื่อท�าลายล้างฝ่าย
ตรงข้าม	ผลสดุท้ายคอืความสญูเสยีด้วยกนัทัง้สองฝ่าย	ผูส้นบัสนนุ
แนวทางสุดขั้วและกลัวการผูกสัมพันธ์เช่นนี้	ตัวอย่างเช่น	การจับ
คู่ชนกันระหว่าง	 วัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมมุสลิม	 ที่ไม่มี
การประนีประนอมต่อกัน		ดังเช่น	ญิฮาด	ปะทะ	แม็กเวิลด์	ที่ชี้ให้
เหน็ถงึรากเหง้าความขดัแย้งของ	2	วฒันธรรมทีน่�าไปสูค่วามรนุแรง
ทั่วโลกระหว่างความเชื่อของพระอัลเลาะห์กับความเชื่อของลัทธิ
บริโภคนิยม	โดยแม็กเวิลด์	คือ	เจ้าแห่งความต้องการที่ถูกผลิตขึ้น
ของการบริโภค	มวลชนและสาระบันเทิงข่าวสารจ�านวนมากที่ถูก
กระตุน้ด้วยผลก�าไร	ในทางตรงกนัข้ามญฮิาดถอืว่า	การค้าขายเอา

ก�าไรเกินควรนั้นเปรียบได้กับการสร้างบาปอันมหันต์	 จึงท�าให้
วัฒนธรรมของทั้งสองฝ่ายไม่สามารถผสานกันจึงเป็นภาพของ
ความแปลกแยกโดยสิ้นเชิง
	 3.	วัฒนธรรมลูกผสม	(Cultural	Hybridization)	หรืออีก
นัยหนึ่งคือ	การผสมผสานจนยากเกินกว่าจะแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้	 วัฒนธรรมพันธ์ุทางมักเกิดขึ้นเสมอ	หากมีการไป
มาหาสู่กันรวมทั้งเมื่อติดต่อสื่อสารแบบรอมชอม	ถ้อยทีถ้อยอาศัย	
วัฒนธรรมของทุกชาติในโลกนี้	 ล้วนแล้วแต่ก่อก�าเนิดเกิดขึ้นได้	
ด้วยการหยิบยืมแลกเปลี่ยนกันไปมาทั้งหมดทั้งสิ้น	หากไม่ภายใน
วัฒนธรรมเดียวกันเองก็เกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	
วัฒนธรรมพันธ์ุทางหรือวัฒนธรรมผสมผสานน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่
เหมาะสมตามธรรมชาติมากที่สุด
	 หากจะกล่าวถงึวฒันธรรมของชนชาตไิทยในอดตีนัน้	ต่าง
ก็มีที่มาจากแหล่งอารยธรรมมากมายและหลากหลาย	 อาทิ	
วัฒนธรรมโบราณของท้องถิ่นตั้งแต่	ขอม	มอญ	ละว้า	มลายู	อาทิ	
ในยคุสมยัอยธุยา	ขนมไทยแท้แต่โบราณ	เช่น	ทองหยบิ	ทองหยอด	
ฝอยทอง	ทองม้วน	ขนมไข่เต่า	ขนมผิง	สังขยาและหม้อแกง	ซึ่ง
ความเป็นจริงนั้นได้มีต้นก�าเนิดมาจากสตรีชาวญี่ปุ่น	 เชื้อสาย
โปรตุเกสที่ชื่อว่า	มารี	กีมาร์	หรือ	“ท้าวทองกีบม้า”	เป็นผู้น�าเข้า
มาเผยแพร่	ตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช			โดย
วัฒนธรรมไทยเกิดจากการเรียนรู้เพื่อ	 “รับ”	 และ	 “แลกเปลี่ยน”	
กบัวฒันธรรมอืน่มาตัง้แต่อดตีกาลเมือ่เวลาผ่านไป	สิง่ทีเ่คยแปลก-
ปลอมเหล่านั้นก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย	ดังที่
เราพบเห็นอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน	 หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมไทยได้
เคลื่อนย้ายออกไปสู่ประเทศต่างๆ	 จนได้รับความนิยมและเป็นที่
ขนานนามว่าเป็นวฒันธรรมทีม่าจากเมอืงไทย	อย่างเช่น	“มวยไทย”		
ที่ เป ็นศิลปะการต่อสู ้ เพื่อป้องกันตนเองและเป็นทั้งกีฬาที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู ้จักไปทั่วโลก	
เห็นได้จากการแข่งขัน	K-1	Ultimate	Fighting	Championship		
และ	Thai	Fight	ครัง้ทีผ่่านมาซึง่ได้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก	หลงั
จากการถ่ายทอดสดการแข่งขนัชกมวย	Thai	Fight	ทีแ่พร่ภาพผ่าน
ดาวเทียมไปทั่วโลกจนเป็นรับรู้และเป็นที่นิยมชื่นชอบในหลายปีที่
ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งนักมวยชาวต่างชาติที่
สนใจมวยไทยได้เดนิทางมาประเทศไทยเพือ่ชมศลิปะมวยไทยเป็น
จ�านวนปีละหลายล้านคน	 สร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่าง
มหาศาล	 นอกจากนี้ชาวต่างชาติได้น�าวิชามวยไทยไปฝึกฝน	
พัฒนาฝีมือ	และเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบ	กติกาของมวยไทยให้ผิด
แปลกไปจากเดิม	อีกทั้งมีการเปิดสอนการต่อสู้ในรูปแบบของ	K-1		
Ultimate	Fighting	Championship	 และ	Thai	Fight	 ให้กับผู้ที่
สนใจ	ท�าให้สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศนั้นๆ	ได้อีกทางหนึ่ง
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และในปี	ค.ศ.	2011	“Thai	Fight”	พร้อมประกาศให้ทั่วโลกได้รู้ว่า	
“มวยไทย”	คือ	“วัฒนธรรมไทย”	เป็นศิลปะการต่อสู้ประจ�าชาติ
ไทยที่สวยงามและเป็นที่หนึ่งในโลก	(ไทยไฟท์,	ม.ป.ป.)	

กำรผสมผสำนข้ำมสำยพันธ์ุทำงวัฒนธรรม

	 Bhabha	(1990)	 ได้อธิบายให้ข้อสรุปของความหมาย
วัฒนธรรมว่า	ทุกวัฒนธรรมเป็นการข้ามสายพันธ์ุทั้งนั้น	กล่าวคือ	
ทกุวฒันธรรมไม่เคยมคีวามหยดุนิง่หรอืเป็นหนึง่เดยีวในตนเอง	แต่
จะมคีวามแตกต่าง	และความหลากหลายในวฒันธรรมเสมอ	และ
ไม่เคยมีวัฒนธรรมใดที่จะสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเอง	แต่วัฒนธรรมจะ
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	พร้อมกบัสมัพนัธ์ไปวฒันธรรมอืน่ๆ	ไป
ด้วย	
	 จากความหมายของวัฒนธรรมที่	Bhabha	กล่าวไว้แสดง
ให้เห็นว่า	ทุกวัฒนธรรมนั้นล้วนแตกต่าง		แต่สามารถที่จะสื่อสาร	
และสร้างปฏิสัมพันธ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมใน
สงัคมได้	อาท	ินวนยิายหรอืละครโทรทศัน์เรือ่ง	“ปรศินา”	ทีม่ส่ีวน
ผสมดัดแปลงมาจากนวนิยายตะวันตกเรื่อง	Little	Women		โดย
นวนิยายต้นฉบับจะเน้นไปที่การต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี	และการพิสูจน์
ความสามารถด้านการประพันธ์ของนางเอกที่ชื่อโจ	 แต่ในละคร
โทรทัศน์ของไทยได้แสดงเนื้อหาการต่อสู้เพื่อชาติก�าเนิด	 หรือ
วรรณกรรมชื่อดังของ	William	Shakespeare	เรื่อง	Romeo	and	
Juliet	 ที่เน้นอุดมการณ์แบบรักโรแมนติกของตัวละคร	 เมื่อมาสู่
ละครไทย	กก็ลายเป็นรปูแบบของชนชัน้กลางไทยอย่างพดัยศ	และ
อิงอร	จากเรื่อง	“รักในรอยแค้น”	ที่พยายามสลัดกรอบธรรมเนียม
ปฏิบัติของสังคมเครือญาติ	(สมสุข	หินวิมาน,	2548)
	 Murphy	และ	Kraidy	(2003)	ได้อธิบายแนวคิดการข้าม
สายพันธ์ุทางวัฒนธรรมว่า	 กระบวนการผสมผสานวัฒนธรรมนั้น
อาจมีความลงตัว	 และในบางครั้งอาจเป็นแบบเส้นขนานที่ไม่
สามารถผสานเข้ากันได้หรือมีความแตกแยกต่างฝ่ายต่างแยกกัน
อยู่	 นอกจากนั้นยังมีรูปแบบที่เป็นการผสานวัฒนธรรมที่สามารถ	
เข้ากันได้แต่เป็นแบบไม่กลมกลืนกัน	
	 ด้วยแนวคิดของ	Murphy	และ	Kraidy	ได้แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะของการข้ามสายพันธ์ุทางวัฒนธรรมได้	3	ลักษณะ	โดยจะ
ขอยกตวัอย่างการผสานวฒันธรรมต่างชาตกิบัวฒันธรรมไทย	ดงันี้	
	 1.	วัฒนธรรมผสานที่ลงตัว	คือ	การผสมผสานวัฒนธรรม
ไทยเข้ากับต่างชาติอย่างกลมกลืนกัน	 อาทิ	 การแสดงนาฏศิลป์	
หรือการแสดงโขนสมัยใหม่	ที่ยังคงมีรูปแบบการด�าเนินเรื่อง	การ
ร่ายร�า	 การแต่งกาย	 ที่คงความเป็นวัฒนธรรมไทย	 แต่ได้น�าสื่อ
ดนตรีสมัยใหม่	การใช้เทคโนโลยีแสง	สี	หรือภาพกราฟิก	เข้ามา
ผสานกบัการแสดงเพือ่สร้างความตืน่ตาตืน่ใจให้ผูร้บัชม	เช่น	การ

แสดงของทมีศษิย์มคีร	ูในรายการประกวด	“Thailand’s	Got	Talent	
2012”	 ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาจาก	ภาควิชาศิลปะการแสดง	คณะ
นเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยักรงุเทพ	ทีถ่่ายทอดศลิปวฒันธรรมไทย
ผ่านการแสดงละครเวที	ในรูปแบบของ	“Physical	Theatre”	หรือ
ละครเวทีที่ใช้ศักยภาพ	 และทักษะทางด้านร่างกายเพื่อถ่ายทอด
ตามการตคีวามของเนือ้เรือ่งทีน่�าเสนอโดยสะท้อนปัญหาของสงัคม
ไทย	เช่น	ปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทย	ปัญหาความฟุ่มเฟือยจน
กลายเป็นหนี้	เป็นต้น	ซึ่งทีมศิษย์มีครูเลือกใช้การร่ายร�า	และแต่ง
กายแบบไทยผสานกับรูปแบบดนตรี	และเทคนิคแสงสีที่ทันสมัย	

ภาพที ่3 	ภาพการแสดงของทมีศษิย์มคีรู	นกัศกึษาภาควชิาศลิปะ
การแสดง	คณะนเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยักรงุเทพ	บนเวทปีระกวด	
Thailand’s	Got	Talent	2012

ที่มา:	ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์.	(2555)

	 2.	การขนานทางวัฒนธรรม	 คือ	 การที่วัฒนธรรมที่ไม่
สามารถผสานเข้ากันได้หรือต่างคนต่างอยู่	อาทิ	ผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามมีบทบัญญัติทางศาสนาที่ไม่สามารถเข้าประกอบหรือร่วม
พธิกีรรมทางศาสนากบัศาสนาพทุธได้	ดงัเช่นในละครไทยห้ามน�า
เสนอเรื่องราวของพระสงฆ์ในทางที่ไม่ดี	 อาทิ	 ห้ามน�าเสนอภาพ
ของพระสงฆ์ถือปืน	หรือเล่นกีตาร์เพราะถือว่าผิดกิจของสงฆ์		แต่
ในละครของชาติตะวันตก	 สามารถน�าเสนอเรื่องราวของคริสต์
ศาสนาได้โดยสามารถน�าเสนอภาพของนกับวชถอืปืนหรอืน�าเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับนักบวชที่ประพฤติตนผิดศีลในรูปแบบของละคร
หรอืภาพยนตร์ได้	แต่ในวฒันธรรมของพทุธศาสนาได้มข้ีอห้ามทาง
สังคมไม่ให้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ไม่ดีของพระสงฆ์ในรูปแบบของ
ละครเป็นอันขาดเพราะอาจจะท�าให้สถาบันศาสนาสั่นคลอนได้	
หรือวัฒนธรรมการแสดงออกเรื่องเพศในสังคมไทย	 ถึงแม้สังคม
ไทยจะเปิดกว้างและเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นแต่
วฒันธรรมของการแสดงออกเรือ่งเพศยงัไม่สามารถกระท�าได้อย่าง
เสรีดังเช่นชาติตะวันตก	 เช่น	 ละครชุดเรื่อง	Sex	and	The	City	
ของอเมรกิาทีส่ะท้อนวถิกีารด�าเนนิชวีติในเมอืงนวิยอร์คของผูห้ญงิ
โสดวยักลางคนทีค้่นหาคูช่วีติ	และความรกั	โดยเรือ่งราวได้สะท้อน
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    ปีที่ 33 ฉบับที่ 1  

มกราคม-มีนาคม 2556

เสรีภาพของการเลือกคู่และการมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายได้หลาย
คนโดยไม่ถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีหรือสิ่งที่ผิดในสังคม	 เพราะ
สงัคมอเมรกิาถอืว่า	เป็นเรือ่งเสรภีาพของปัจเจกบคุคล	ซึง่ตรงข้าม
กับสังคมไทยที่มีความคิดว่าผู้หญิงที่ดีควรมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชาย
ผู้ที่จะมาเป็นสามีได้เพียงคนเดียว	 หากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ
ชายหลายคนกอ็าจจะถกูสงัคมตดัสนิว่าเป็นผูห้ญงิไม่ดี	โดยเหน็ได้
ชัดจากภาพของผู้หญิงในละครโทรทัศน์ไทยส่วนใหญ่ที่สะท้อนให้
เหน็ว่านางเอกทีเ่ป็นผูห้ญงิดจีะต้องเป็นสาวบรสิทุธิ	์ไม่คบกบัผูช้าย
หลายคน	และมีความรักแบบผัวเดียวเมียเดียว		เสรีภาพทางด้าน
การแสดงออกเรื่องเพศในสังคมไทยยังถูกตีกรอบตามแบบ
วัฒนธรรมไทยเดิม	 ดังนั้น	 ค่านิยมและวัฒนธรรมบางอย่างของ
ตะวนัตกกบัวฒันธรรมไทยยงัมเีส้นกัน้ขนานและไม่สามารถผสาน
กันได้
	 3.	วัฒนธรรมผสานที่ไม่ลงตัว	 คือ	 การที่วัฒนธรรมไทย
สามารถผสานเข้ากับวัฒนธรรมต่างชาติแต่เป็นรูปแบบของการ
ผสานแบบไม่สนิท	 หรือเข้ากันแบบหลวมๆ	 อาทิ	 สังคมไทยรับ
แนวคดิในด้านสทิธทิางเพศแบบเท่าเทยีมกนัในทกุๆ	ด้าน	ระหว่าง
หญิงกับชายจากตะวันตก	 ผ่านสื่อต่างๆ	 จากฝั่งตะวันตก	 เช่น		
ละครโทรทัศน์เรื่อง	“Gossip	Girls”	และ	“Sex	and	The	City”	ที่
สะท้อนแนวคดิการใช้ชวีติเสรภีาพของคนอเมรกินั		โดยเฉพาะการ
เล่าเรื่องผ่านเสรีภาพด้านเพศ	ที่น�ามาซึ่งปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน	 กล่าวคือ	 หญิงตะวันตกนั้นสังคมได้มี
พัฒนาการที่เปิดกว้างให้หญิงกับชายมีความเท่าเทียมกันในทุกๆ		
ด้านมาเป็นเวลานาน	ท�าให้แนวคดิการมปีระสบการณ์ทางเพศก่อน
แต่งงาน	หรือมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนั้น	ไม่ได้ท�าให้คนใน
สงัคมหรือผู้ชายมองคุณค่าของผูห้ญิงลดนอ้ยลง		แตใ่นสังคมไทย
ความเชื่อและทัศนคติทางเพศ	 ยังคงผูกติดกับความเชื่อเดิมจาก
ในอดีตที่ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัว	 ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงานหรือไม่นิยมให้คู่รักอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน	 แต่ความเป็น
จรงิของสงัคมไทยได้สะท้อนให้เหน็ว่าความเชือ่ดงักล่าวในอดตีได้
ลดน้อยลงไป	ด้วยผลสถติขิองวยัรุน่ไทยมอีตัราการตัง้ครรภ์สงูทีส่ดุ
ในเอเชีย	และเป็นอันดับที่	2	ของโลก	(นันทรัตน์,	2555)	เนื่องจาก
วัยรุ่นไทยยังขาดความรับผิดชอบ	 และมีทัศนคติที่ผิดในเรื่องของ
การใช้ถุงยางอนามัย	นอกจากนั้นยังเกิดอัตราเสี่ยงต่อการติดโรค
ร้ายจากการมีเพศสัมพันธ์อีกด้วย
	 จากรูปแบบการผสมผสานทางวัฒนธรรมข้างต้นคงแสดง
ให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบที่	 1	 คือวัฒนธรรมผสานที่ลงตัวน่าจะ
เหมาะสมแก่การน�ามาใช้ในสงัคมไทยมากทีส่ดุ	กล่าวคอื	เมือ่ผูร้บั
สาร	 “รับ”	 วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาแล้ว	 ควรน�ามาผสานกับ
วฒันธรรมไทยด้วยการค�านงึถงึการยงัคงอยูข่องวฒันธรรมไทยและ

การไม่ถูกวัฒนธรรมต่างชาติกลืนกินจนท�าลายความงดงามของ
วฒันธรรมไทย	แต่การรบัมานัน้ควรใช้สตไิตร่ตรองตระหนกัถงึด้าน
ทีเ่ป็นประโยชน์ของวฒันธรรมต่างชาตนิัน้ๆ	เพือ่เกดิการเรยีนรูแ้ละ
น�ามาใช้พัฒนาสังคมไทยให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงมากขึ้น	

บทสรุป 
	 การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมในปัจจุบันเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและง่ายดายด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	การไหลผ่าน
ของวัฒนธรรมหนึ่งไปสู่วัฒนธรรมหนึ่งจึงเกิดขึ้นอย่างไร้ข้อจ�ากัด
ด้านเวลาและพื้นที่	 ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ต้องอาศัยระยะเวลา
ในการผสานทางวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเข้าด้วยกัน	 สังคม
ไทยจึงควรเริ่มตระหนักถึงการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาผสาน
กบัวฒันธรรมไทยไว้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัวถิคีวามเป็น
ไทยมากที่สุด	 นอกจากนั้นสังคมต้องหยุดมองการรับวัฒนธรรม
ต่างชาตเิข้ามาเป็นเรือ่งทีผ่ดิ	เพราะทกุสงัคมบนโลกโดยธรรมชาติ
แล้วไม่เคยมีวัฒนธรรมใดที่เป็นหนึ่งเดียว	 แต่ทุกวัฒนธรรมเป็น
ลกัษณะแบบพนัธุ์ทางหรอืลกูผสม	(Hybrid)	หรอือกีนยัหนึง่คอื	ไม่มี
วัฒนธรรมใดๆ	ที่สมบูรณ์แบบในตัวของมันเอง	(Bhabha,	1990)	
กระบวนการของการผสมผสานข้ามสายพันธ์ุทางวัฒนธรรม	 จึง
เป็นแนวทางของการสร้างสรรค์ความหมายใหม่ในวัฒนธรรมบน
โลกที่เกิดการ	 “รับ”	 และ	 “แลกเปลี่ยน”	 ซึ่งกันและกันอยู่ตลอด
เวลา		นอกจากนัน้สือ่โทรทศัน์ซึง่มอีทิธพิลต่อการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรมจึงควรตระหนักในหน้าที่และบทบาทของสื่อที่ท�าหน้าที่
ขัดเกลาทางสังคมและถ่ายทอดวัฒนธรรมใหม่ๆ	 ที่ไหลผ่านเข้าสู่
สงัคมไทยอยูต่ลอดเวลา	กระบวนการผลติและน�าเสนอรายการบน
จอโทรทศัน์จงึมอีทิธพิลอย่างมากต่อการสร้างค่านยิมและการผสม
ผสานวัฒนธรรมให้แก่ผู้ชม	 ดังนั้น	 สื่อโทรทัศน์ควรช่วยสร้าง
กระบวนการเรยีนรูข้้ามวฒันธรรมด้วยการสร้างความเข้าใจคณุค่า
และรู้ทันในวัฒนธรรมต่างชาติด้วยการสรรค์สร้างให้ผู้ชมเรียนรู้
เคารพในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและไม่ควรหลงใหลหรือดูหมิ่น
วัฒนธรรมต่างชาติ	 แต่กระตุ้นให้ผู้ชมรู้เท่าทันและสามารถอาศัย
ภมูปัิญญาในการผสมผสานวฒันธรรมเพือ่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และชาติต่อไปในอนาคต
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