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ทองถิ่นกับกระแสโลกาภิวัตนในวรรณกรรมไทยรวมสมยั:  
ตอตานหรือตอบรับโลกาภิวัตนวัฒนธรรม 

Local and Globalization in Contemporary Thai Literature:  
Resistance or Acceptance in Cultural Globalization 

ดร.ธนิกาญจน  จินาพนัธ * 

 

บทนํา 
วรรณกรรมเปนเคร่ืองบันทึกและถายทอดเร่ืองราวของสังคม วิถีชีวิตและความเปนไปของผูคนใน

สังคมแตละยุคสมัย นักเขียนในฐานะเปนประจักษพยาน (eyes witness) ทางสังคมไดนําเสนอเร่ืองราวของ

ผูคนในสังคมออกมาเปนผลงานทางวรรณกรรมซึ่งเปนเสมือนหนึ่งบันทึกทางสังคมในชวงเวลานั้นๆ  

ทามกลางพัฒนาการทางสังคมที่ดําเนินและเปล่ียนแปลงไปตามเวลา ทองถิ่นเปนพื้นที่การนําเสนอหนึ่งที่

นับไดวาเปนหัวใจสําคัญที่นักเขียนไทยรวมสมัยใหความสําคัญตลอดมา จากสังคมในยุคการพัฒนา

ประเทศใหทันสมัยตามแมแบบของวัฒนธรรมตะวันตก ตามนโยบายของรัฐที่ปรากฏอยางเปนรูปธรรมผาน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เร่ิมข้ึนในป พ.ศ. 2504 จนมาถึงยุคโลกาภิวัตนในปจจุบัน     

 

ปรากฏการณโลกาภิวัตนทําใหโลกปจจุบันเปนโลกไรพรมแดน (deterritorialized) จากวิทยาการ

และเทคโนโลยีความกาวหนาของการสื่อสารโทรคมนาคม สงผลใหความหางไกลของระยะทางไมเปน

อุปสรรคกับเร่ืองเวลาเหมือนโลกในอดีต เดวิด ฮารวี่ 1 เรียกภาวะดังกลาววาเปนการกระชับแนนระหวาง

เวลากับสถานที่ (time–space compression) ความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาเช่ือมถึงกัน

ทําใหโลกทั้งโลกเปรียบเสมือนเปนหมูบานเดียว หรือที่มารแชล แมคลูฮาน 2  เรียกวาหมูบานโลก (Global 

Village) สงผลใหผูคนไมเพียงแตติดตอส่ือสารและขามพรมแดนถึงกันไดอยางรวดเร็วและงายดายข้ึน

เทานั้น หากแตยังมีผลใหวิถีชีวิตของผูคนจากสวนตางๆของโลกเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องถึงกัน ทั้งในดาน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม  

 

ผลจากการปฏิวัติการสื่อสารคมนาคม ทําใหทองถิ่นเผชิญกับกระแสของการเปล่ียนแปลงทั้งใน

ดานที่เปนแรงหนุนสงสนับสนุน และในดานที่ยิ่งกดทับตัวตน กลาวคือ ความสามารถในการเขาถึงขอมูล

ขาวสารของคนทองถิ่นในยุคโลกไรพรมแดน สงผลใหในระดับหนึ่ง ทองถิ่นไดกาวขามการแบงแยกระหวาง

                                                 
*  อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
1  David Havey, The Condition of Postmodernity (Oxford: Blackwell, 1989), p. 239. 
2 Marshall McLuhan, Understanding Media (London: Routledge, 1964), p. 266. 
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เมืองกับชนบท เทคโนโลยีของการส่ือสารคมนาคมจึงเปนปจจัยหนุนสงใหทองถิ่นในฐานะผูไดรับขาวสารได

มีทางเลือกในการตัดสินใจมากข้ึน  สามารถใชส่ือเปนชองทางในการแสดงสิทธิ ตัวตนและการตอรองทาง

อํานาจไดมากข้ึนกวาที่ผานมา แตในอีกดานหนึ่ง ปจจัยของส่ือก็สงผลลบในดานที่เปนการเขามากดทับ

ตัวตนของคนในทองถิ่น จากการรับรูขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในมิติของการบริโภคที่คนทองถิ่น

สามารถรับคานิยมบริโภคนั้นจากส่ือโทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต แตไมสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของตนเองได เนื่องจากไมมีอํานาจในการใชจาย  ส่ือในยุคโลกาภิวัตนวัฒนธรรมจึงสงผลทั้งสอง

ดานตอตัวตนคนทองถิ่น  

 

ในบริบทของโลกาภิวัตนวัฒนธรรม  แนวคิดที่มองวัฒนธรรมเชิงพื้นที่เร่ิมถูกทาทายดวยความคิด

ทางมานุษยวิทยาสมัยใหม ที่ปฏิเสธการมองวัฒนธรรมแบบโดดเด่ียวและหยุดนิ่ง แตหันมาใหความสนใจ

กับกระบวนการทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง และความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการโลกาภิวัตนและ

ทองถิ่น 3  นอกจากนี้ แนวคิดทางมานุษยวิทยาในระยะหลังไดใหความสําคัญกับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม รวมถึงความสัมพันธเชิงอํานาจและการตอตาน ซึ่งเปนแนวคิดที่เนนบทบาทของผูออนแอใน

ฐานะเปนผูกระทําทางสังคม  และมีสวนสําคัญที่กระตุนใหนักมานุษยวิทยาหันมาใหความสนใจกับรูปแบบ

ของการตอตานการครอบงํา อันนําไปสูการมองวัฒนธรรมวาเปน “พื้นที่ของการตอสู” (contested terrain) 

ของคนกลุมตางๆ ทองถิ่นในกระแสโลกาภิวัตนจึงมิไดดํารงอยูดวยวัฒนธรรมเด่ียว หรือวัฒนธรรมเฉพาะ

ของตนเองอีกตอไป หากแตมีการผสมปนเป และสรางตัวเองข้ึนใหมเพื่อตอสูแขงขันกับกระแสวัฒนธรรม

โลกที่ไหลบามากับปรากฏการณโลกาภิวัตน ภาพทองถิ่นในตัวบทวรรณกรรมไทยรวมสมัย ชวงระยะเวลา

ต้ังแต พ.ศ.2540 – 2550 ไดฉายใหเห็นถึงทองถิ่นที่มาปะทะกับกระแสของโลกาภิวัตน และแสดงใหเห็นถึง

ความเปนพลวัตของทองถิ่นที่ถูกขับเคล่ือนไปในกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งในการปะทะกันทางวัฒนธรรมที่

เกิดข้ึนในทองถิ่นนี้มีทั้งการตอตาน การโตกลับ และการตอรองกับวัฒนธรรมกระแสโลกอยางนาสนใจ   

  

แนวคิดเร่ืองโลกาภิวัตนวัฒนธรรมในงานวิจัยชิ้นนี้ เปนการศึกษาปรากฏการณทางวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นในกระแสโลกาภิวัตนอันเกิดจากการขามเสนแบงพื้นที่และเขตแดนทางสังคม  โดยเฉพาะอยางยิง่ใน

ภาคของทองถิ่น พื้นที่ที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร ตํานานและการผูกตนเองเขาเปนสวนหนึ่งของ

ธรรมชาติที่แวดลอมกับทองถิ่นตนอยางเหนียวแนนและเขมขน เมื่อมาเผชิญกับกระแสของการที่ผูคน ทุน 

ขาวสาร อุดมการณ ตางเคล่ือนยายไหลเวียนขามพรมแดนอยางรวดเร็วและในปริมาณที่มหาศาล ทองถิ่น

จึงมีทั้งการวิพากษ การตอตาน และการประนีประนอมกับวัฒนธรรมขามพรมแดน ทั้งในลักษณะของ

                                                 
3  ยศ สันตสมบัติ, อํานาจ  พื้นที่ และอัตลักษณทางชาติพันธุ: การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติใน

สังคมไทย (กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2551), หนา 11. 
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ความสัมพันธที่ถูกกดข่ี ครอบงํา และความสัมพันธที่แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายและการสราง

ความหมายใหมทางวัฒนธรรม  

 
บทบาทของทองถ่ินกับกระแสโลกาภิวัตนในวรรณกรรมไทยรวมสมัย  
 

ในบริบทของโลกาภิวัตนวัฒนธรรม ทองถิ่นเปนพื้นที่ที่มีความหมายและมีความสําคัญ กลาวคือ   

ในกระแสโลกาภิวัตนที่มีการไหลเวียนและแผไปของวัฒนธรรมตะวันตกนั้น ในทางหนึ่งก็ไดเกิดเปนกระแส

ของการตอตานดวยการชูทองถิ่นข้ึนมาเปนพื้นที่ในการตอสู หรือเรียกวาเปนกระแสของทองถิ่นนิยม 

(localism) นั่นเอง ปรากฏการณทองถิ่นนิยมในสังคมไทยมีจุดเร่ิมตนจากการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน     

ฉัตรทิพย นาถสุภา 4 นักวิชาการที่ศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชุมชน กลาววา แนวคิดวัฒนธรรม

ชุมชนนั้นเกิดในสังคมไทยเม่ือราวทศวรรษ 2520 และปรากฏชัดเปนระบบใน พ.ศ. 2524 เมื่อสภาคาทอลิก

แหงประเทศไทยจัดใหมีการประชุมสัมมนาเร่ือง “วัฒนธรรมไทยกับงานพัฒนาชนบท”  ในวันที่ 23–24 

ตุลาคม ณ สวางคนิวาส  จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในยุคนั้น การเนนความสําคัญไปที่ทองถิ่นและชุมชนคือ

การหาความมั่นคงจากรากฐานทางทรัพยากรที่อยูภายในชุมชนทองถิ่นนั้นเอง และตอตานทุนและการ

พัฒนาจากภายนอก โดยมองวาเปนส่ิงที่เขามาทําลายวิถีอันดีงามที่เคยมีมาแตเดิมของชุมชนทองถิ่นลง 

 

 ตามแนวคิดของวัฒนธรรมชุมชนมองวา การพัฒนาโดยยึดสังคมเมืองและวัฒนธรรมตะวันตกมา

เปนเปาหมายในการพัฒนาเปนส่ิงที่จะทําใหทองถิ่นออนแอ และไปสูการลมสลายไดในที่สุด  ดังนั้น 

การศึกษาชุมชนนิยม และทองถิ่นนิยมในชวงเวลาดังกลาวนี้จึงเปนการมุงกลับไปสูรากฐานภูมิปญญา

ชาวบาน และทรัพยากรทองถิ่น การใหความสําคัญกับทองถิ่นปรากฏชัดเจนยิ่งข้ึนเมื่อมีการออกแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ที่เนนการสงเสริมใหสถาบันครอบครัวและ

สถาบันชุมชนเปนสถาบันหลักของการพัฒนา โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 

2540 - 2544) ระบุวา  “การพัฒนาในอนาคตจะเนนที่การสรางความเขมแข็งของชุมชนในภูมิภาคและ

ชนบท ใหสามารถพึ่งตนเองได โดยมีเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงเปนตัวนํา และเปนฐานในการยกระดับรายได

และคุณภาพชีวิตในอนาคต”  

 

แนวคิดเร่ืองทองถิ่นนิยมเปนแนวคิดที่เชื่อมโยงกับแนวคิด “วัฒนธรรมชุมชน” ที่องคกรพัฒนา

เอกชนริเร่ิมมาในทศวรรษ 2520 แตในชวงเวลานั้น การพัฒนาตามแนวคิดทองถิ่นนิยมถูกมองวาเปนการ

พัฒนาแบบอนุรักษนิยม และมองทองถิ่นในภาพที่เปนอุดมคติมากกวาจะพิจารณาตามสภาพที่เปนอยูจริง 

                                                 
4  ฉัตรทิพย นาถสุภา, แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ขอเสนอทางทฤษฎีในบริบทตางสังคม (กรุงเทพฯ: สถาบัน

วิถีทรรศน, 2544), หนา 22. 
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อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมาแนวคิดเร่ืองทองถิ่นนิยมไดรับการตอบรับอยางกวางขวางอีกคร้ังหลังจากมี

กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 5  

อรุชน  อัปพาดูไร  (Arjun  Appadurai) นักมานุษยวิทยาคนสําคัญของโลก มองทองถิ่นที่อยูใน

กระแสของการเล่ือนไหล และการขามพรมแดนทางวัฒนธรรมอยางเขมขนในยุคโลกาภิวัตนในลักษณะของ

การเปนทองถิ่นขามทองถิ่น (Translocalities) กลาวคือ อัปพาดูไรมองวา ทองถิ่นเปนพื้นที่ที่สัมพันธและ

ไดรับอิทธิพลจากทองถิ่นอ่ืน ถูกแทรก เช่ือม ทับพาดและพาดทับทองถิ่นอ่ืนและสวนอ่ืนของโลก ส่ิงที่อยูใน

ทองถิ่นจึงไมใชของทองถิ่นโดยสมบูรณ ทั้งภูมิปญญา การเมืองและวัฒนธรรม แตคือส่ิงที่ถูกแทรกและ

ไดรับผลกระทบจากขางนอก ขณะเดียวกันก็สงผลกระทบไปสูขางนอกเชนกัน ซึ่งการศึกษาทองถิ่นนิยมใน

ที่นี้ไมไดเปนการศึกษาเพื่อมุงไปสูอดีตอันงดงามและภูมิปญญาที่ส่ังสมมาในลักษณะของการเปนสังคมปด  

แตเปนการศึกษาทองถิ่นในฐานะที่ทองถิ่นเปนพื้นที่เปดรับความขัดแยง มีการตอสูชวงชิงและการ

ประนีประนอมจากปจจัยตางๆของโลกที่เขามาเกี่ยวของสัมพันธ   

 

ปจจัยสําคัญที่นําทองถิ่นไปสัมพันธกับทองถิ่นอ่ืนคือเทคโนโลยีดานการสื่อสารและการคมนาคม 

บทบาทของการรายงานขาวสาร ทั้งจากสถานีโทรทัศนและอินเตอรเน็ต การใชส่ือสรางพื้นที่สาธารณะ  

เหลานี้เปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหภาพลักษณของทองถิ่นถูกสรางข้ึนจากอิทธิพลของการส่ือสารเปน

สําคัญ และภาพลักษณของทองถิ่นทั้งที่เปนการสรางข้ึนเองและถูกสรางข้ึนตางสัมพันธเกี่ยวของกับปจจัย

ทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในฐานะที่ทองถิ่นเปนผูกระทําการและเปนผูถูกการกระทําจาก

ปรากฏการณของกระแสโลกาภิวัตน 

 

 
โลกาภิวัตนในฐานะ “ปศาจราย” ของทองถ่ิน 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เร่ิมตนใชเปนฉบับแรกในป พ.ศ. 2504 จนมาถึงป 

พ.ศ. 2540 รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาที่เนนภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก และคอยกระจายความ

เจริญมาสูทองถิ่น  ในชวงทศวรรษ 2540 นักเขียนไทยกลุมหนึ่งไดนําเสนอภาพของทองถิ่นในยุคที่เนนการ

พัฒนาโดยอิงกับวิถีแบบตะวันตกเปนสําคัญ ทั้งทางดานเศรษฐกิจที่เนนการสงออกมากข้ึน การเขามา

ลงทุนของบริษัทตางชาติและการขยายสาขาในกิจการตางชาติ  รวมไปถึงวัฒนธรรมตะวันตกที่หล่ังไหล  

                                                 
5  เกศินี  จุฑาวิจิตร, ภาพสะทอนสังคมและโลกทัศนนักเขียนจากเรื่องส้ันยุควิกฤติเศรษฐกิจ (นครปฐม: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550), หนา 251. 
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เขามาจากส่ือชองทางตางๆ ไมวาจะเปนทางโทรทัศน วิทยุ ภาพยนตร อินเตอรเน็ต วัฒนธรรมบันเทงิเหลานี้

ไดเขามาสูผูคนในทองถิ่น และมีผลตอวิถีและการดําเนินชีวิตของคนในสังคมที่เปล่ียนไปจากเดิม    

 

การที่วัฒนธรรมตะวันตกไหลบาเขามาสูเมือง สูทองถิ่นนั้น  นักเขียนไทยรวมสมัยไดวิพากษใหเห็น

ถึงความเปนอ่ืนและความแปลกปลอมของความเปนตะวันตกที่ไหลบาเขามาสูทองถิ่นในนามของกระแส

โลกาภิวัตนและการพัฒนา ซึ่งความเปนอ่ืนและความแปลกปลอมนี้ไดเขามากดข่ี รุกรานวัฒนธรรมชาติ 

และวัฒนธรรมทองถิ่น นักเขียนไทยรวมสมัยมองวาวัฒนธรรมตะวันตกที่ไหลบามาพรอมกับกระแสทุนนิยม

ไมตางอะไรกับการเปนผูรายที่เขามาแสวงหาและกอบโกยผลประโยชนในดินแดนตางถิ่นเพื่อนําความมั่งค่ัง

กลับสูบานเมืองตน หรือเพื่อเสริมตอผลประโยชนของตน  ภาพสรางของความเปน “ผูราย” ดังกลาวนี้ถูก

นําเสนอออกมาในรูปของการไมไดเปนมนุษย  กลาวคือมีลักษณะคลายมนุษยแตไมไดมีชีวิตจิตใจเชน

มนุษย สัญลักษณที่นักเขียนนํามาใชในการวิพากษความแปลกปลอมของวัฒนธรรมตะวันตกที่ปรากฏใน

วรรณกรรมจํานวนหน่ึงของไทยจึงถูกนําเสนอในรูปลักษณของการเปนมนุษยตางดาว เปนผี และเปนหุน

โฆษณา  

 

มนุษยตางดาวรางสูงยืนลอมเธอ หนึ่งในนั้นพูดภาษาอังกฤษ 

“The most beautiful girl in the world come to have fun with us” 

มนุษยตางดาวรางสูงพากันถอดหัวออก  พวกเขาไมใชมนุษยตางดาว แตคือคนผม

ทอง ตาสีมรกต มีทั้งชายและหญิง ... 

(ทินกร  หุตางกูร, 2542: 102) 

 

...แตไออวนเคราขาวนี่สิ – เพราะที่นี่เขากับมันยืนเผชิญหนากัน ใกลแคเอ้ือม

มือถึง เขารูดีวามันขามน้ําขามทะเลมาจากเมืองนอกเมืองนา ทวาพวกมันกลับยืนภูมิ

ฐานเหมือนอยูในบานตัวเองและใครตางก็นิยมชมชอบ ผิดกับเขาราวฟากับดิน 

(มาโนช  พรหมสิงห, 2548: 130) 
 

ในกระแสของการปะทะกันอยางเขมขนและรวดเร็วทางวัฒนธรรมอันเกี่ยวของกับปจจัยทาง

เศรษฐกิจ ในการเปดเสรีทางการคา และการสงเสริมการลงทุนระหวางประเทศของรัฐบาล นักเขียนได

วิพากษวัฒนธรรมตะวันตก ในฐานะของการเปนผูรายที่เขามาขูดรีด คุกคาม และแผขยายเครือขายเพื่อ

สรางผลประโยชนตน  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับทองถิ่นจึงถูกมองวาเกิดจากการกระทําของชาติ

ตะวันตก และวัฒนธรรมตะวันตกเปนสําคัญ การกระทําที่สรางข้ึนใหตะวันตกเปนตัวแทนของมนุษยตาง

ดาวก็ดี เปนผีก็ดี รวมไปถึงการเปนหุนโฆษณาผูพันแซนเดอรของไกทอดเคเอฟซี ที่ไมมีชีวิตจิตใจก็ดี จึงเปน
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ทางหนึ่งที่นักเขียนใชแสดงถึงความเปนอ่ืน ความไมเขาพวกเพื่อตอตานและปฏิเสธวิถีของโลกตะวนัตกทีม่า

กับกระแสโลกาภิวัตน  ขณะเดียวกันก็พยายามนําทองถิ่นใหหยัดยืนเพื่อสูกับความแปลกปลอมที่เขามาใน

รูปแบบตางๆดวยเชนกัน   

 

จากตัวบท นักเขียนไดวิพากษตอตานวัฒนธรรมในบริบทโลกาภิวัตนดวยการสรางภาพรายใหกับ

วัฒนธรรมกระแสโลก ดังปรากฏออกมาในรูปแบบของการสรางตัวละครที่แทนวัฒนธรรมตะวันตกใหเปน 

“ผี” เปน “ปศาจ” หรือแมแตการเปน “หุนโฆษณา” ที่ไมมีชีวิตจิตใจ เพื่อเนนย้ําใหเห็นถึงความชั่วราย และ

มายาที่เขามาหลอกหลอนครอบงําวัฒนธรรมในระดับทองถิ่น ทองถิ่นในฐานะการเปนพื้นที่ต้ังรับจึงมองวา

ความเปล่ียนแปลงของกระแสโลกที่เนนเร่ืองของทุนนิยมและบริโภคนิยมเปนสําคัญนั้นไมตางอะไรกับการ

เปนผีหรือปศาจรายที่เขามาหลอกหลอน คุกคามและทําใหส่ิงดีๆที่เคยมีในทองถิ่นตองอันตรธานหายไป    

ในดานนี้ นักเขียนรวมสมัยอยางทินกร หุตางกูร  และมาโนช  พรหมสิงห  ไดโจมตีการเขามาของทุน

ตางชาติที่ทั้งใหญโตและเขมแข็ง ทั้งมีอํานาจที่จะแผขยายเครือขายวิถีแหงทุนนิยมและบริโภคนิยมนั้นไปสู

ทองถิ่นตางๆ การแผขยายของทุนตางชาติในรูปของการต้ังหางสรรพสินคาขนาดใหญจึงทําลายการคาราย

ยอยของทองถิ่นที่มีทุนนอยกวา สงผลใหทองถิ่นไมสามารถสูได ตองถอยรนและสูญเสียศักยภาพที่ตนเคยมี

และเคยเปนใหกับการเขามาของทุนตางชาติ  ในดานมุมของการตอตาน นักเขียนมองวาวัฒนธรรมตางชาติ

ที่เขามานั้น เขามาในลักษณะของการเปนศัตรูมากกวาที่จะเปนมิตร 

 

นอกจากวัฒนธรรมกระแสโลกที่นําโดยโลกตะวันตกจะเขามามีบทบาทในการชวงชิงและสราง

อํานาจทุนอยางชัดเจนแลว ตัวบทวรรณกรรมยังนําเสนอใหเห็นถึงการเขามากรอนทําลายอัตลักษณและ

ศักด์ิศรีของคนทองถิ่น อันเปนผลมาจากการรับวัฒนธรรมกระแสโลก ในทัศนะของนักเขียนรวมสมัย     

โลกาภิวัตนจึงไมไดอยูในฐานะของการเปนแตเพียงปศาจที่เขามาคุกคามและหลอกหลอน หากแต       

โลกาภิวัตนยังอยูในบทบาทของการเปนผูกําหนดพฤติกรรมของผูคนในทองถิ่น รวมไปถึงการจํากัดบทบาท

อํานาจของทองถิ่นใหเหลือเพียงการเปนผูยอมตามอยางรูสึกดอยคา ปราศจากศักด์ิศรีและความภูมิใจใน

ตนเอง ไปจนถึงการถูกลบตํานานเร่ืองเลาของทองถิ่นลงเพื่อสรางตํานานบทใหม เร่ืองเลาเร่ืองใหมที่มากับ

วัฒนธรรมในกระแสโลกาภิวัตนแทน 

 

นักเขียนกลุมนี้นําเสนอใหเห็นวา ผลของการขามพรมแดนทางวัฒนธรรมทําใหทองถิ่นในฐานะของ

การเปนผูต้ังรับทางวัฒนธรรมอยูในสภาวการณที่อยูระหวางความเปนสองวัฒนธรรม ดานหนึ่งคือ

วัฒนธรรมทองถิ่นของตน อีกดานหนึ่งคือวัฒนธรรมที่มีตะวันตกเปนแมแบบโดยวิถีของวัตถุนิยมและบริโภค

นิยม  นักเขียนไทยรวมสมัยเชนทินกร  หุตางกูร และ มาโนช  พรหมสิงห ไดใชพื้นที่ทางวรรณกรรมของตน

สรางแรงปะทะทางทองถิ่นนิยมข้ึนมาตอสูกับวัฒนธรรมสมัยใหมที่นักเขียนเหลานี้มองวาวัฒนธรรม
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ดังกลาวเปนการเขามาในลักษณะของการทําลายมากกวาทางสรางสรรคและการแลกเปล่ียนกันทาง

วัฒนธรรม  ในกระแสโลกาภิวัตนที่ความตางทางวัฒนธรรมสามารถเล่ือนไหลและขามพรมแดนมาถึงกันได

อยางรวดเร็วและสะดวกดายนี้  นักเขียนกลุมนี้แสดงใหเห็นถึงการเช่ือมั่นในวิถีของวัฒนธรรมในทองถิ่นตน 

และแคลงใจตอคุณคาในวัฒนธรรมกระแสโลกที่มักจะนํามาซ่ึงดานที่เปนความฟุงเฟอ จอมปลอม ฉาบฉวย

และไมยั่งยืน ทั้งยังสงผลใหคนทองถิ่นถูกลดทอนศักด์ิศรีและศักยภาพของตนจากความไมเทาเทียมกันใน

การเขาถึงอํานาจทางวัฒนธรรมนั้น 

 
ทองถ่ินในกระแสโลกาภิวัตน: การต้ังคําถามกับวัฒนธรรมที่แท  
 

ในบริบททางสังคมยุคโลกาภิวัตน  นอกจากจะปรากฏผลงานวรรณกรรมที่แสดงการตอตานกระแส

กระแสโลกาภิวัตนวาเปนตัวการที่เขามาเอาเปรียบและทําลายทองถิ่นแลว ยังมีนักเขียนไทยรวมสมัยกลุม

หนึ่งหันมาต้ังคําถามกับการคงคุณคาของวัฒนธรรมแบบปดของทองถิ่นในลักษณะที่เคยเปนมาแตเดิมวา

อาจไมไดชวยใหวัฒนธรรมเดิมของทองถิ่นมีความเขมแข็งมากข้ึน ตรงกันขามกลับทําใหทองถิ่นยิ่งออนแอ

ลงจากผลของการหยุดนิ่งของตนเอง วัฒนธรรมภายนอกหรือวัฒนธรรมจากตะวันตกที่เขามาอาจไมไดเปน

อันตรายหรือเขามาเพื่อมุงทํารายทําลายทองถิ่นไปทั้งหมด หากการยอมรับวัฒนธรรมของกันและกันเปนไป

เพื่อทําใหเราเขาใจกัน และเขามาเติมและเสริมสวนที่ตนเองไมมี  ในชวงปลายทศวรรษ 2540  การวิพากษ

วัฒนธรรมตะวันตกในวรรณกรรมไทยรวมสมัยจึงมีการเปล่ียนแปรไปจากชวงกอนๆ คือในชวงป 2530 – 

2540 ที่มักมองในดานที่วาตะวันตกเปนอํานาจที่ เขามาครอบงําและทําลายวิถีอันดีงามของไทย               

ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต โดยใชความเปนทุนนิยมและบริโภคนิยมเขามากรอนซึมรากฐาน

ของทองถิ่นไทย แตมาในยุคปลายทศวรรษ 2540 ดูเหมือนวาปญหาทางวัฒนธรรมในสังคมไทยจะมีการ

นําเสนอที่พนไปจากปญหาเร่ืองปากทอง ความยากจนและการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนตางชาติ   

แตหันมาใสใจในเร่ืองของการต้ังคําถามกับการมีอยูของวัฒนธรรมทองถิ่นในดานการสนับสนุนและ

เสริมสรางคุณภาพใหแกวิถีชีวิตของผูคนและสังคม รวมไปถึงการมองทองถิ่นในมุมมองที่เช่ือมตอกับ

วัฒนธรรมภายนอกมากข้ึน 
 

ในเร่ืองส้ันชื่อ “โศลกดิจิทัล” งานเขียนของปริทรรศ  หุตางกูร ผูเขียนไดต้ังคําถามตอการคงรักษา

วัฒนธรรมที่แทผานการนําเสนอใหเห็นวา ในกระแสโลกาภิวัตนที่ผูคนและวัฒนธรรมตางขามพรมแดนมา

แลกเปล่ียนกัน วัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมโลกจึงตองปรับประสานเขาหากันมากกวาที่จะทําลายฝาย

ใดฝายหนึ่งใหหมดไป เพราะหากไมยอมรับในวัฒนธรรมของกันและกัน ไมวาจะเปนจากมุมของทองถิ่น

นิยมหรือมุมของโลกนิยม ทั้งสองฝายก็จะมีผูสูญเสีย  
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ตัวบทเปดใหเห็นถึงเร่ืองราวระหวางตัวละครสองตัว คนหนึ่งเปนนักศึกษาไทยที่มาเรียนศิลปะที่

อินเดีย คนหนึ่งเปนอาจารยสอนศิลปะที่อินเดีย ผูตอตานเทคโนโลยีและวิถีของวัฒนธรรมกระแสโลก        

ทั้งสองแลกเปล่ียนทัศนคติตอเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมโลก ขณะที่

กําลังเดินทางโดยรถไฟในประเทศอินเดีย ปริทรรศสรางใหตัวละครผม ขณะที่นั่งอยูบนรถไฟพูดถึงความมี

เสนหของความเปนทองถิ่นที่มีความงามเฉพาะของตนเอง และไดถายรูปความงามของทองถิ่นซึ่งในตัวบท

คือเมืองคุชราตเก็บไวดวยอุปกรณถายภาพท่ีกะทัดรัดทันสมัย และเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมในยุค

สมัยใหม 

 

ผมมองผานกลองดิจิทัลตัวจิ๋วหนาจอแสดงผลขนาด ๒.๕ นิ้วออกนอก

หนาตางรถไฟที่กําลังกระฉึกกระฉักขามแผนดินคุชราต  กลองจับภาพตรงเด็กหญิง

ตัวเล็กๆผมยาวเดินเก็บแผนข้ีวัวแหงใสกระจาดบนผืนดินนั้น เสียดายที่ไมรวยพอ 

งานแบบนี้นาจะเปนกลองวิดีโอจะเหมาะกวา ถายเอาไวเยอะๆแลวเขาโปรแกรมตัด

ตอ ใสเพลงประกอบเอง มันนาจะไดหนังสักเร่ืองสุดเอกโซติกดีๆทีเดียว  

                                                          (ปริทรรศ  หุตางกูร, 2548: 180) 

 

 การมองภาพทองถิ่นผานกลองดิจิทัลนอกหนาตางรถไฟที่กําลังแลนขามแผนดินคุชราตของ        

ตัวละคร ส่ือนัยยะของการมองทองถิ่นในฐานะที่ทองถิ่นเปนพื้นที่ที่ไมตายตัว ไมหยุดนิ่ง ทองถิ่นเปนส่ิงที่

เคล่ือนไหวและมีชีวิต เปนส่ิงที่ดําเนินไปพรอมกับโลก  เปนการเปดพื้นที่ใหกับทองถิ่นเพื่อยอมรับวาในเวลา

ที่ผานไป ทองถิ่นก็เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เราไมสามารถจับทองถิ่นใหมาอยูนิ่งๆไดเมื่อส่ิงรอบ

ขางลวนเคล่ือนไหวไปขางหนา  และการมองทองถิ่นในมุมมองที่เปดกวางวา ทองถิ่นเปนปรากฏการณของ

ความไมหยุดนิ่งเชนเดียวกับการเติบโตของโลก ทําใหทองถิ่นมีลักษณะเฉพาะในตัวเองที่นาสนใจ 

 

ผูเขียนแสดงใหเห็นวาในบริบทของสังคมโลกโลกาภิวัตน  การคงไวของวัฒนธรรมเฉพาะของ

ตนเองที่ไมยอมรวมประสาน หรือยอมรับการมีอยูและการเติบโตของวัฒนธรรมอื่น เปนส่ิงที่ทําใหทองถิ่น

ถูกตัดขาดออกจากโลกและจะไมมีกําลังเขมแข็งพอที่จะอยูในโลกของการเปล่ียนแปลงนี้ได  ซึ่งการวิพากษ

ตอความคิดดังกลาวนี้ปรากฏในตอนที่ตัวละครผมสนทนากับวาสุ อาจารยอินเดียผูตอตานวัฒนธรรม

กระแสโลก 

 

ลึกๆ ผมแอบวิเคราะหวาจะมีสักชั่วขณะไหมที่เขารูสึกทรมาน โดดเด่ียวตอ

ความเชื่อตัวเอง เพราะในการกระทํา คําพูดทั้งหมดกลับกลายเปนกาํแพงหรือเกราะ

กันตัวเองจากโลกสมัยใหม แมแตในแวดวงเดียวกันอยางนักศึกษาศิลปะปริญญา
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โท – เอก คณาจารยรุนตางๆที่มีการศึกษาสูง รวมทั้งหญิงสาววัยสดใสหัวไบรทก็

แอบกีดกันตัวใหพนจากเขา และทําไมนะ วิถีปฏิบัติซึ่งใกลเคียงระดับมหาตมะ

คานธี อดีตผูนําประเทศหลุดพนจากอาณานิคมอังกฤษ ผูรังสรรคปรัชญา “คําตอบ

อยูที่หมูบาน” ทวายิ่งนํามาปฏิบัติ เพื่อนยิ่งหดหาย  

                                                            (ปริทรรศ  หุตางกูร, 2548: 183) 

 

ในกระแสโลกาภิวัตน ทองถิ่นไมอาจปฏิเสธการเติบโตและมีอยูของโลกได เชนเดียวกับที่โลกก็ไม

อาจกลืนกินและครอบงําทองถิ่นไดอยางเบ็ดเสร็จสมบูรณ  แตทั้งสองโลกตางตอสูตอรองเพ่ือหาพื้นที่ใน

การมีอยูของตน  ตัวบทที่แสดงถึงการปะทะกันของกระแสโลกกับทองถิ่นนิยมนําเสนอใหเห็นถึงความ

มหัศจรรยในคุณสมบัติที่เปนลักษณะเฉพาะของส่ิงที่เปนตัวแทนโลก และส่ิงที่เปนความพิเศษและมีเสนห

ของทองถิ่น  และทั้งสองส่ิงนี้ก็พยายามชวงชิงพื้นที่กันอยูตลอดเวลา   

 

กลองถายรูปดิจิทัลกลายเปนเคร่ืองมือของการประกอบสรางภาพทองถิ่นใหเปนไปตามการเลือก

และการควบคุมของผูถายภาพวาตองการเห็นทองถิ่นในมุมใด ในลักษณะใด และในรูปแบบใด  สีสันของ

ทองถิ่นอินเดียถูกนําเสนอใหมองผานตัวแทนของความนําสมัยจากโลกดานเทคโนโลยี  ซึ่งการลองเลนกับ

ความแปลกใหม การบันทึกรูปได เลือกลบรูปทิ้งได เปล่ียนโทนสีของรูปได ทําใหวาสุผูเคยต้ังแงปฏิเสธ

เทคโนโลยีเปล่ียนมาติดใจหลงใหล  และนั่นก็เปนจุดเร่ิมที่ทําใหวาสุผูที่เติบโตอยูในอินเดียไมไดมองภูมิ

ประเทศ และผูคนของอินเดียผานกรอบการมองดวยสายตาแบบเดิมอีกตอไป ความเปนทองถิ่นอินเดียทีเ่ขา

มองเห็นลวนเปนการมองผานกลอง ทองถิ่นเดิมที่เคยคุนชินจึงกลับมามีเสนหและสีสันใหมที่ตางออกไป

จากที่เคยเห็น ขณะเดียวกัน ตัวละครผม ผูใกลชิดและชํ่าชองกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหมก็ไดพบกับเสนห

ความเปนทองถิ่นที่หาไมไดทั่วไป โดยเฉพาะพิธีกรรม  การแสดง ส่ิงที่มีอํานาจเหนือมนุษย ความมหัศจรรย

ของทองถิ่นที่มีอํานาจเขาไปกระทบจิตใจ และอยูเหนือการบันทึกควบคุมดวยเทคโนโลยีใดๆ 

 

การที่กลองดิจิทัลถูกเปลี่ยนมือจากตัวละครผมไปสูวาสุ ผูไมเคยเห็นดีเห็นงามกับส่ิงผลิตที่มาจาก

เทคโนโลยีอันทันสมัยกอนหนานี้ เปนจุดเปล่ียนที่ทําใหเกิดการมองทองถิ่นในมุมมองใหม  ทั้งจากสายตา

ของคนตางถิ่นอยางตัวละครผม และจากสายตาของคนในพื้นที่อยางตัวละครวาสุ  เมื่อทั้งสองสลับ

ตําแหนงของการเปนเจาบานและการเปนผูมาเยือนกัน  โดยตัวละครผมในฐานะ  ผูมาเยือนไมตองการเก็บ

ภาพอันนาประทับใจของพิธีกรรมทองถิ่นนี้ไวเพราะตองการดูดวยสายตา และเก็บภาพไวดวยอารมณ

ความรูสึก  ในขณะที่วาสุเจาบาน ผูคุนเคยกับการแสดงพิธีกรรมนี้กลับเปนผูถายภาพบันทึกเก็บไวในทุก

ฉากตอนดวยกลองดิจิทัลที่คร้ังหนึ่งเคยเปนส่ิงแปลกปลอมกับตัวตนของเขา   
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การเลือกมองทองถิ่นผานมุมมองที่ตางกันของตัวละครผมกับวาสุ ทําใหทองถิ่นในสายตาของวาสุ

เปนทองถิ่นที่ถูกกําหนด ถูกทําใหแชนิ่งและตายตัวผานการบันทึกของกลองใหอยูแตในกรอบเฟรมเทาที่   

ตัวกลองจํากัด ในขณะภาพที่ผานสายตาของตัวละครผมดําเนินเคลื่อนไหวไปอยางมีชีวิตและเปนธรรมชาติ 

เปนอิสระจากการถูกปดกั้นไวดวยกรอบใดๆ 

 

การมองทองถิ่นอันเปนธรรมชาติซึ่งในที่นี้คือการแสดงพิธีกรรมดวยมุมมองที่มองผานกรอบการ

ตัดสินของวิถีสมัยใหมที่มุงเนนเทคโนโลยีจึงเปนการเขามากําหนด ตีกรอบและควบคุมทองถิ่นใหลดความ

หลากหลายและความซับซอนที่ซอนอยูในรูปแบบการแสดงใหเปนเพียงภาพนิ่ง แมอยูในวิถีโลก ผูเขียนก็ยัง

เชื่อมั่นวามนุษยยังโหยหาและตองการพลังบางอยางที่เกิดข้ึนจากการไดซึมซับดวยจิตใจเทานั้น อุปกรณ

ทันสมัยที่สรางข้ึนเปนเพียงสวนเสริม เปนองคประกอบหนึ่งแตไมใชสวนสําคัญกับจิตใจ แกนแทที่ออกมา

จากภายในของมนุษยตางหากที่วิเศษและมหัศจรรยเหนือเคร่ืองมือดิจิทัลชนิดใด  ความเปนทองถิ่นนิยมที่

โลดเตนอยูในการประกอบพิธีกรรมถูกนํามาแสดงอีกคร้ังผานฉากที่วาสุไปเยี่ยมบานอาจารยของเขา

ผูเสียชีวิตไปแลว แตไดฝากบทโศลกสําคัญไวใหโดยกอนตายไดมอบหมายใหภรรยาของตนเปนผูอานบท

โศลกใหวาสุฟง 

 

 “โอมมุมมาหมุพานุม...”    

แมไมเขาใจ แตความกังวานกองบวกพลังลีลาเอ้ือน น้ําหนักสําเนียงถายทอด

ออกละลองทั่วไรพริกไทย ผมขนลุกชันเกรียว แตแลวมันก็ถูกทําใหสะดุดด้ือๆโดย  

วาสุ  

“ขออภัย ผมไมอยากปลอยชวงเวลานี้ใหผานเลยไปเฉยๆได ผมตองการ

ถายภาพคุณอานบทโศลกไวเปนวิดีโอ ผมมีกลองวิเศษที่สามารถบันทึกภาพและ

เสียงคุณไวตลอดกาล ไดโปรด” 

(ปริทรรศ  หุตางกูร, 2548: 190) 

 

 การอานบทโศลกไปพรอมกับการบันทึกภาพผานกลองในรูปแบบวิดีโอเปนไปดวยการเร่ิมใหมคร้ัง

แลวคร้ังเลา เนื่องจากวาสุเห็นวาในการถายภาพเก็บไวมีรายละเอียดบางอยางที่ยังไมสมบูรณมากพอ และ

ทุกคร้ังที่เร่ิมตนอานบทโศลกใหม ภรรยาอาจารยซึ่งมีอายุมากแลวก็ตองใชพลังงานอยางมากมายที่จะ

รักษาความกองกังวานและพลังในน้ําเสียงไวเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญของบทสรรเสริญพระเจา จนกระทั่ง

เมื่อการอานถูกทําใหสะดุดและตองเร่ิมใหมเปนคร้ังที่ 5 ภรรยาอาจารยก็เสียชีวิต 
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จากตัวบท ตัวละครวาสุพยายามบันทึกการอานโศลกเก็บไวในกลองดิจิทัล ซึ่งการพยายามเก็บ

ภาพและเสียงของการบทโศลกโบราณน้ี ในทางหนึ่งมันคือการแสดงใหเห็นวา ตัวละครพยายามเก็บรักษา

ส่ิงมีคานี้ไวดวยการทําใหตาย  อัตลักษณของทองถิ่น ลีลา น้ําเสียงและพลังของภาษาถูกกําหนดควบคุมให

อยูในกรอบของขอจํากัดจากตัวกลอง  การพยายามเก็บคุณคาของทองถิ่นใหเปนนิรันดรคือการฆาทองถิ่น

ดวยตัวเองในทางหนึ่ง  การขอบันทึกภาพและเสียงไวใน “กลองวิเศษ” ที่สะดุดอยูหลายคร้ังหลายหนของ 

วาสุ จึงเปนการแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดและขีดความสามารถของเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสที่ไมอาจเขามา

สราง ทําซํ้าใหเหมือนของจริง หรือแมแตการพยายามเปนตัวจริงแทน   

 

วาสุเปนตัวละครที่มีความเปนทองถิ่นโดยเน้ือแท เขาเปนตัวแทนของหมูบาน เปนตัวแทนของ

ทองถิ่นนิยมในทามกลางการไหลบาของวัฒนธรรมตางชาติอยางเขมขนและรุนแรง  เขาเปนตัวอยางของ

คนขนบนิยม แตการเปนคนที่สุดโตงของวาสุทําใหเขากลายเปนผูทําลายความเปนทองถิ่นดวยตัวของเขา

เอง  ในโลกที่วัฒนธรรมโลกและวัฒนธรรมทองถิ่นตางก็แผขยายออกไปสูกันและกัน ไมมีส่ิงใดคงความเปน

เนื้อแทและบริสุทธิ์โดยไมถูกผสมดวยวัฒนธรรมอื่นได การพยายามที่จะยึดมั่นกับกรอบใดกรอบหนึ่งของ

วัฒนธรรมจึงไมสามารถทําใหวัฒนธรรมนั้นเติบโตตอไปได  การกระทําที่ยึดมั่นวาทําไปเพื่อรักษา           

อัตลักษณทองถิ่นใหดํารงอยู  ในทางตรงขามมันจึงเปนการเรงฆาทองถิ่นใหตายเร็วข้ึน 

    

ผูเขียนนําเสนอใหเห็นมุมมองทั้งจากวัฒนธรรมโลกและวัฒนธรรมทองถิ่นที่พลังของทั้งสอง

วัฒนธรรมตางมีสวนในการผลักดัน กดทับและสนับสนุนอยูดวยกัน อยางไมอาจมีฝายใดฝายหนึ่งสามารถ

ครอบครองอีกฝายไดอยางเบ็ดเสร็จสมบูรณ  เชนเดียวกับที่วัฒนธรรมโลกในรูปแบบของกลองถายรูป       

ดิจิทัลก็ไมสามารถเก็บเอาจิตวิญญาณ อํานาจและพลังของทองถิ่นไวได ความมีชีวิตของทองถิ่นไม

สามารถถายทอดดวยการถูกทําใหเปนเพียงภาพและเสียงที่เคล่ือนไหวอยูในรูปแบบของโปรแกรม

อิเล็กทรอนิกสได  ขณะเดียวกัน หากปลอยใหทองถิ่นเคลื่อนไหวไปตามความเปนไปของกระแสโลก โดยไม

คงคุณคาไวที่การหยุดนิ่ง หรือปฏิเสธการเปล่ียนแปลง ทองถิ่นจะมีชีวิตและเดินทางไปพรอมกับโลกใน

มุมมองเฉพาะที่พิเศษของตัวเอง ดังภาพที่มองผานกลองดิจิทัลที่ถายนอกหนาตางรถไฟในมือของตัวละคร

ผม ผูยอมรับในความเปนไปของโลกทั้งสองดาน  ไมใชภาพที่ตายแลวในมือของวาสุ ตัวแทนของความเปน

ทองถิ่นนิยมเขมขนและปฏิเสธวิถีโลก  
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อํานาจที่เลื่อนไหล: การตอบรับโลกาภิวัตนเพื่อตอบโตทางวัฒนธรรม 
 

การปะทะปฏิสัมพันธกันระหวางกระแสโลกาภิวัตนมีทั้งผลกระทบและแรงหนุนสงตอกระแสทองถิน่

นิยม  ทําใหภายในทองถิ่นเปนสภาวะของความไมหยุดนิ่ง และเต็มไปดวยวัฒนธรรมที่หลากหลายและ

เล่ือนไหล ไมไดถูกกําหนดและแบงแยกระหวางวัฒนธรรมจากสวนกลางหรือชายขอบวาวัฒนธรรมใดดีและ

วัฒนธรรมใดดอยคา หากแตปรากฏการณที่เกิดข้ึนในทองถิ่นนิยมทามกลางการไหลเวียนของวัฒนธรรม

ขามพรมแดนคือสีสันของการหลอมรวมและสรางใหมทางความหมายที่นักเขียนไทยรวมสมัยนําเสนอให

เห็นวา ปรากฏการณโลกาภิวัตนที่เกิดข้ึนนั้น ในดานหนึ่งก็แสดงใหเห็นพลังของทองถิ่นนิยมที่จะหาพื้นที่ให

ตัวเอง ใหมีสิทธิ มีเสียง มีตําแหนงแหงที่ของตนเองซ่ึงอาจอยูในบทบาทและสถานะใหมเพื่อรับมือและ

ตอกรกับผลของกระแสโลกาภิวัตน  

 

ในชวงที่สองของการเสนอภาพทองถิ่นในวรรณกรรมไทยรวมสมัย (พ.ศ. 2549 - 2550) ภาพเสนอ

ทองถิ่นในวรรณกรรมมีการเปล่ียนแปลงตางไปจากชวงแรก (พ.ศ. 2540 - 2548) ที่มุงปฏิเสธและตอตาน

กระแสโลกาภิวัตนอยางชัดเจน กลาวคือ ในชวงที่สอง ภาพทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ิมมีลักษณะของ

การเลนลอและตอรองกับกระแสโลกาภิวัตนมากข้ึน  ทัศนะตอแนวคิดโลกาภิวัตนวัฒนธรรมของนักเขียนจึง

เร่ิมเปนการมองเห็นถึงการเล่ือนไหลของอํานาจที่ไหลเวียนอยูในสังคม และทองถิ่นก็สามารถตอกรและ    

โตกลับกระแสโลกาภิวัตนไดเชนกัน 
 

ในสังคมที่อยูทามกลางกระแสวัฒนธรรมโลกและกระแสวัฒนธรรมทองถิ่นอยางไมสามารถตัดขาด

ส่ิงใดไดนี้  งานเขียนจํานวนหนึ่งไดแสดงใหเห็นพลังของทองถิ่นในบทบาทที่ตอบรับกับกระแสโลกที่เขามา 

ดวยการสรางตัวเองข้ึนใหมในดานการเลนลอกับแนวคิดของกระแสวัฒนธรรมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

กระแสวัฒนธรรมตะวันตก  การเลนลอในมิติทางวัฒนธรรมของทองถิ่นเปนการเลนลอกับกระแสโลกเพื่อ

แสดงทัศนคติและมุมมองที่ทองถิ่นมีตอโลก โดยมีส่ือเปนบทบาทสําคัญในการเช่ือมและสรางแรงกระทบ

จากทองถิ่นไปสูโลก 

 

วิธีหนึ่งของการเลนลอกับวัฒนธรรมตะวันตก คือการสรางการเทียบคูทางวัฒนธรรม หมายความ

วา การนําวัฒนธรรมกระแสโลกที่เปนที่รูจักกันดีมาเปนคูเปรียบของการสรางวัฒนธรรมทองถิ่นในอีก

รูปแบบหนึ่งข้ึนมา เพื่อทัดทานและเพื่อทาทายอํานาจที่คร้ังหนึ่งเคยทรงพลังและแข็งแกรงอยางไมมี        

ขอกังขาแตเพียงผูเดียวของวัฒนธรรมโลก  วิธีการเชนนี้ นักเขียนกลุมหนึ่งไดนํามาใชในงานของตน เพื่อ

แสดงบทบาทและมุมมองของทองถิ่นที่มีตอกระแสส่ือและโลกาภิวัตน ในงานเขียนเร่ือง เดินลงสูความเย็น
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อยางมีศิลปะ ของวัฒน  วรรลยางกูร แสดงใหเห็นถึงการตอบโตกระแสโลกจากมุมของทองถิ่นดวยการ

เลียนแบบและเลนลอวัฒนธรรมโลกอยางนาสนใจ   

 

จากตัวบท วัฒนสรางใหตัวละครตัวหนึ่งชื่อเยือก นามสกุล ไวโยม ประกาศตัวเปนยอดมนุษยคน

ลาสุดตอจากซูเปอรแมน และสไปเดอรแมน มาแกวิกฤติโลกรอน โดยใชสมญานามวา “คูลแมน” 

(Coolman) และเผยแพรอุดมการณของตนไปทางเว็บไซตชื่อคูลแมนดอดมาทางคอมพ อุดมการณสําคัญ

ของเขาคือการไมนุงกางเกงใน โดยนุงแตผาขาวมาผืนเดียว ไมใสเส้ือ เพื่อบรรลุปรัชญาแหงความเย็น 

 

ส่ิงที่นาสนใจคือ การสรางใหตัวละครที่มีชื่อไทยวา “เยือก  ไวโยม”  และมีสมญานามเปน

ภาษาอังกฤษในช่ือวา “coolman”  ซึ่งการใชสมญานามวา coolman ทําใหเกิดการเทียบถึงยอดมนุษยของ

ตะวันตก คือ superman และ  spiderman ไดอยางชัดเจน  ลักษณะดังกลาวในทางหนึ่งจึงเปนการเลนลอ

กับวัฒนธรรมตะวันตก โดยเลียนแบบแตไมเหมือนทั้งหมด และสรางความหมายใหมของตัวเองข้ึนมา     

เปนการสรางทองถิ่นใหเปนพลังในระดับสากล  คือทองถิ่นไดแสดงถึงอัตลักษณของตนที่ตางจากวัฒนธรรม

โลก แตขณะเดียวกันก็ไดสรางอัตลักษณของตนโดยอิงอยูกับวัฒนธรรมโลกเพื่อแสดงความเสมอกัน      

หรืออาจไปถึงข้ันที่เหนือกวา  

 

การเลนลอกับความหมายของการเปนฮีโรในวัฒนธรรมตะวันตกดวยการสรางยอดมนุษยอีกตัว

ข้ึนมาในช่ือ coolman ซึ่งสงผลใหเกิดการสะเทือนและส่ันคลอนในบทบาทอํานาจของสองยอดมนุษยที่เคย

เปนผูปฏิบัติการปราบเหลารายและพิทักษโลก หรืออีกนัยหนึ่งคือบทบาทของการเปนประเทศมหาอํานาจ

ของสหรัฐอเมริกา ตัวบทนําไปสูมุมมองที่วา ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่ไหลเวียนไปทั่วทิศทางและ

กระจายจากที่ตางๆทั่วโลกนี้ ศูนยกลางของอํานาจไมไดถือครองอํานาจแตเพียงผูเดียวอีกตอไปเมื่อบทบาท

ของอํานาจถูกเปล่ียนมือ    

 

 การเล่ือนไหลเปล่ียนมือของอํานาจ หรือการสรางใหเกิดพลังอํานาจใหมในยุคสมัยใหมในมุมของ

ทองถิ่นนี้ยังปรากฏใหเห็นจากชื่อเร่ือง the coolman and the sea ที่ผูเขียนจงใจต้ังเลียนลอกับชื่อ the old 

man and the sea ของเออเนสต  เฮมิ่งเวย นักเขียนชาวอเมริกัน การต้ังชื่อที่เลียนลอกันแตเปล่ียนคํา

ขางหนาจาก the old man มาเปน the cool man วัฒนส่ือใหเราเห็นจากตัวบทวากระแสโลกที่รวดเร็วและ

การกระทําตามแบบวิถีตะวันตกนั้นดูเหมือนจะเปนเร่ืองเกาแก ลาสมัยหรือตกยุค ( the old) ไปเสียแลว  

ปจจุบัน การขามพรมแดนและการเคล่ือนยายไหลเวียนของขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมเกิดข้ึนจากทั่วทุก

ทิศทาง จากสวนตางๆของโลก ทองถิ่นสามารถสรางวัฒนธรรมของตนเองข้ึนมารองรับสภาพสังคมที่เหมาะ

กับตนเอง การเปดประเด็นเร่ืองโลกรอนโดยสรางยอดมนุษยคนใหมข้ึนมาตอกรกับยอดมนุษยอยาง
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ซูเปอรแมนและสไปเดอรแมนจึงเปนดานมุมที่แสดงพลังอันสดใหมกวา และสรางสรรคกวา (the cool) ของ

ทองถิ่นอยางนาสนใจ 

  

ในที่นี้ อํานาจของกระแสวัฒนธรรมโลกไดถูกทาทายจากทองถิ่นเล็กๆ ที่เขามามองในมุมใหมและ

เห็นวาส่ิงเดิมที่มีอยูและเคยไดรับการนิยมชมชอบไปท่ัวโลกนั้น ในเวลานี้นาจะไดมีการทบทวนตอ

วัฒนธรรมตะวันตกและวิธีคิดแบบตะวันตก การวิพากษการนุงกางเกงในไวขางนอกของซูเปอรแมนวาทาํให

โลกรอนมากข้ึน และรุนแรงไปจนถึง ‘เจาโลกรอน’ จึงเปนการทําลายความเช่ือมั่นตออํานาจ หรือระบบ

ความคิดความเชื่อที่มีอยูเดิมลง ขณะเดียวกันก็สรางและเสนออุดมการณความคิดใหมข้ึนมา ยอดมนุษยที่

สามารถชวยปกปองโลกไดไมจําเปนตองมีพลังและความสามารถถึงข้ันเหนือมนุษย หรือเปนบุคคลพิเศษท่ี

ไมใชใครก็เปนได  แตยอดมนุษยในโลกปจจุบันนี้คือคนธรรมดาท่ีรักโลก และอยากทําส่ิงดีๆเพื่อดูแลและ

ปกปองโลก ไมไดคิดอยากครอบครองเพื่อเปนเจาโลก    

 

เยือก  ไวโยม เดินลงน้ําตอไป  คราวนี้เปนชวงตองใชศิลปะเดินลงสูความเย็น

โดยผาขาวมาไมเปยก โดยคอยๆยกชายผาขาวมาข้ึนทีละนิด ไมใหเปยกน้ํา อันเปน

ศิลปะข้ันสูง ตองทําอยางชาๆและใจเย็น  

ซูเปอรแมนและสไปเดอรแมนติดตามดูภาพขาวอยางทอแท  ทอแทวาอยูในชุด

รัดกุมอยางตนไมสามารถสําแดงการเดินลงสูความเย็นอยางมีศิลปะไดเลย ไมมีอะไร

นาต่ืนเตน  ฤาจะหมดยุคของตนเสียแลว  

     (วฒัน  วรรลยางกูร, 2549: 81) 

 

วัฒนธรรมกระแสโลกโดยการส่ือสัญลักษณผานซูเปอรแมนและสไปเดอรแมนไดถูกทาทายจาก

ทองถิ่นดวยปรัชญาเย็นและชาของคูลแมน ซึ่งตรงขามกับวิถีของโลกในกระแสโลกาภิวัตนที่ซับซอน เรงรอน

และมุงที่ความรวดเร็ว  การปรากฏตัวของคูลแมนจึงเปนการสงสารโตตอบกับวัฒนธรรมกระแสโลก  ทั้งยัง

เลนลอและวิพากษวิถีตะวันตกผานการใชภาษา เชน โลกรอน เจาโลกรอน  ที่ส่ือถึงการแสดงความเปน

ประเทศมหาอํานาจ เปนเจาโลกของอเมริกาอยางเสียดสีและมีอารมณขัน 

 

การปรากฏตัวของยอดมนุษยทองถิ่นในสมญานามวา coolman จึงเปนการสรางความหมาย และ

เปล่ียนบทบาทอํานาจจากโลกพลิกมาสูทองถิ่น  ดวยการนําเสนอทางเลือกและการแกปญหาตางๆในแบบ

ที่เหมาะกับทองถิ่น ดวยวิถีของความเปนทองถิ่นและวัฒนธรรมของตน  ที่สําคัญคือการสรางความสําคัญ

ใหหันกลับมาสูวิถีวัฒนธรรมที่ไมเรงรอนไปตามกระแสโลก การหวนคืนกลับสูรากแหงวิถีวัฒนธรรมของตน

จึงสรางพลังเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญได โดยไมจําเปนตองเปนไปตามวัฒนธรรมตะวันตก 
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ในการโตกลับทางวัฒนธรรม นักเขียนไทยรวมสมัยไดทาทายอํานาจของวัฒนธรรมกระแสโลกดวย

การสรางความเปนทองถิ่นข้ึนมาอิงเทียบกับความเปนสากลเพื่อลดบทบาทของการแสดงตนเปนผูพิทักษ 

หรือเปนฮีโรแตเพียงผูเดียวของสหรัฐอเมริกา และนําไปสูการแสดงตนของทองถิ่นภายใตเงื่อนไขของโลก

ปจจุบันที่ลอเลียนวัฒนธรรมกระแสหลักจากโลกตะวันตกวาหมดยุคของการเปนตัวแสดงนําแลว นักเขียน

รวมสมัยเชน วัฒน  วรรลยางกูร ไดนําเสนอประเด็นในการที่นําความเปนทองถิ่นเขามาตอบโต และทาทาย

อํานาจวัฒนธรรมตะวันตกดวยการวิพากษใหเห็นถึงจุดออนหรือขอจํากัดของวัฒนธรรมตะวันตกวาอาจถึง

เวลาที่ทองถิ่นจะเขามามีบทบาทในการสรางกระแสใหมๆ แนวคิดใหมๆที่ตางไปจากระบบคิดแบบ

วัฒนธรรมตะวันตก  เร่ืองส้ันเร่ือง “เดินลงสูความเย็นอยางมีศิลปะ” และ “The Coolman and the Sea” ใน

รวมเร่ืองส้ันชุดปลาหมอตายเพราะไมหายใจ วัฒนจึงไดนําเสนอประเด็นทองถิ่นในทามกลางการไหลเวียน

ของอํานาจทางวัฒนธรรม   ในดานที่ทองถิ่นลุกข้ึนมาสรางบทบาทของตนเองในนิยามใหมที่วาดวยการอิง

อยูกับความเปนทองถิ่นที่เปนเนื้อใน อยางเขาใจแกนแทในวัฒนธรรมของตนเอง  ไมวาจะเปนแนวคิดเร่ือง

การใชชีวิตใหสัมพันธไปกับธรรมชาติในยุคสมัยที่ภาวะโลกรอนเขามาเปนปญหาใหญและเปนประเด็น

สําคัญในปจจุบัน  การใชชีวิตแบบเกื้อกูลไปกับธรรมชาติและการดูแลรักษาโลกจึงเปนแนวคิดที่ทองถิ่นใช

มาเปนจุดยืนในการกระทําเพื่อวิพากษและตอตานกระแสการครอบครองโลกและเอาชนะโลกในแบบ

วัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนไปดวยแนวคิดแบบทุนนิยม   

 

การเขามาสรางบทบาทของตัวเองในการเปนผูดูแลปกปองโลกในภาวะที่โลกกําลังเกิดวิกฤตของ

ทองถิ่นนี้จึงเปนการประกาศตน และแสดงตนออกมาเปนสวนหนึ่งของการมีอยูในโลกที่ไมไดถูกกําหนด

ควบคุมและจัดการโดยอํานาจจากศูนยกลางแตเพียงประการเดียว เพราะทองถิ่นที่อิงอยูกับโลกกลับอยูใน

ภาวะที่ใกลชิดกับโลกไดอยางเขาใจโลกมากกวาความเปนสากลที่ปรากฏอยูตลอดมา  ดังนั้น การสราง

บทบาทตนเองของทองถิ่นนิยมดวยการนําเสนอยอดมนุษยหรือผูพิทักษโลกคนใหมแทนยอดมนุษยจากโลก

ตะวันตกในตัวบทวรรณกรรม จึงเปนการต้ังคําถามที่ทาทายตออํานาจนําของวัฒนธรรมตะวันตก  

ขณะเดียวกันก็เปนการกาวเขามารวมใชพื้นที่และยึดพื้นที่ที่เคยถูกจําเพาะเจาะจงใหมีการแตกกระจายไปสู

ภาคสวนอ่ืนๆของสังคมอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน 

 

 
บทสรุป 
 

กระแสโลกาภิวัตนในกระบวนการของวัฒนธรรมขามพรมแดนเขามาเปนปจจัยสําคัญในการ

เปล่ียนทองถิ่นไปสูวิถีของทุนนิยมและบริโภคนิยม  อยางไรก็ดี ในอีกดานหน่ึง ตัวบทวรรณกรรมที่ศึกษาก็
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แสดงใหเห็นวา โลกาภิวัตนวัฒนธรรมสงผลกระทบตอวัฒนธรรมทองถิ่นในทางที่แสดงใหเห็นการ

เปล่ียนแปลงของทองถิ่นอยางมีพัฒนาการ กลาวคือ ในชวงระยะเวลา 10 ป คือต้ังแต พ.ศ. 2540 - 2550  

พบวาการนําเสนอภาพทองถิ่นในตัวบทวรรณกรรมมีพัฒนาการที่แสดงใหเห็นถึงมุมมองของนักเขียนตอ

ปรากฏการณโลกาภิวัตนวัฒนธรรมที่เปล่ียนไป  พัฒนาการดังกลาวแบงออกไดปน 2 ชวง ชวงแรก (พ.ศ. 

2540 - 2548) นักเขียนมองวา โลกาภิวัตนวัฒนธรรมคือการครอบงําของวัฒนธรรมตะวันตก และชวงที่สอง 

(พ.ศ. 2549 - 2550) โลกาภิวัตนวัฒนธรรมคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการเล่ือนไหลของ

อํานาจ   
 

วรรณกรรมในชวงแรก (2540 – 2548) นักเขียนนําเสนอภาพทองถิ่นกับกระแสโลกาภิวัตนที่เขามา

พรอมๆกับการเปดเสรีทางการคา และการพึ่งพาเงินทุนตางชาติเปนสําคัญ วรรณกรรมที่เสนอความสัมพันธ

ระหวางทองถิ่นกับโลกาภิวัตนในชวงเวลานี้จึงนําเสนอใหเห็นถึงโลกาภิวัตนในดานที่เขามาคุกคามและ

ครอบครองดวยการเปล่ียนทองถิ่นใหกลายเปนพื้นที่ในการตอบสนองการสรางผลกําไรของนายทุนเปน

สําคัญ  อีกทั้งการไหลเวียนของพื้นที่ทางวัฒนธรรมในระยะตนก็มักเปนการไหลเวียนทางเดียวจากการรับ

ส่ือ โดยเฉพาะอยางยิ่งส่ือโทรทัศน วัฒนธรรมจึงเปนการรับคานิยมจากตะวันตกโดยมีทองถิ่นเปนผูรับและ

กระทําตามเพียงฝายเดียว  ภาพของโลกาภิวัตนในระยะแรกที่ปรากฏในกลุมขอมูลที่ศึกษาจึงเปนกระแส

ของการคุกคาม ไหลบา ถูกหวาดระแวงและถูกตีตราวาเปนอํานาจช่ัวรายที่เขามากระทําตอทองถิ่นและ

สังคมไทย  กลาวคือ โลกาภิวัตนไดกันคนที่มีทุนและมีกําลังในการบริโภคนอยกวาใหออกไปจากมาตรฐาน

ของสังคมที่กําหนดข้ึนโดยวัดจากการใชชีวิตอิงตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตก  ส่ิงที่เกิดข้ึนคือทองถิ่นถูก

กดดันใหรูสึกวาตนเองไมดีพอเทียมเทา จึงตองพยายามแสวงหา และทําตัวใหสอดคลองกับคานิยมหลัก

ของสังคม การที่ทองถิ่นถูกกระทําดวยคานิยมตามแบบตะวันตกจนไมสามารถมีจุดยืนของตนเอง และดํารง

อยูดวยตนเองอยางเขมแข็งจึงถูกวิพากษวาเปนผลมาจากการคุกคาม รุกลํ้าโดยผลพวงจากกระแส    โลกา

ภิวัตน คนที่เคยอยูในวิถีทองถิ่นของตนแตเดิมมาจึงกลายเปนคนชายขอบ  สวนคนที่สามารถนําตนเองให

อยูพนไปจากวิถีทองถิ่นที่เคยดํารงอยูมาแตเดิมดวยการอิงชีวิตกับวิถีของวัฒนธรรมสมัยใหมไดรับการ

ยอมรับวาเขาไปสูมาตรฐานทางสังคมที่สูงกวาและเหนือกวาข้ึนไปอีกข้ัน   

 

ในชวงที่สอง (พ.ศ. 2549 - 2550) นักเขียนกลุมหนึ่งไดนําเสนอใหเห็นถึงภาพอีกดานของ         

โลกาภิวัตนที่สัมพันธกับทองถิ่นในลักษณะที่เปนการเลื่อนไหลทางอํานาจ  กลาวคือ วัฒนธรรมที่ไหลเวียน

อยูในสังคมแผกระจายออกไปโดยไมไดมีแตวัฒนธรรมตะวันตกอยูในฐานะผูมีอํานาจและบทบาทนําแต

เพียงวัฒนธรรมเดียว หรือทุนนิยมก็ไมไดมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการเขามาควบคุมและกําหนดทองถิ่น

ไดอยางที่เคยปรากฏมา เพราะปรากฏการณโลกาภิวัตนไมไดนํามาแตดานที่เปนอํานาจของทุนนิยมและ

ความทันสมัยของวัฒนธรรมตะวันตกในฐานะการเปนแมแบบของทุกวัฒนธรรมเทานั้น  แตเทคโนโลยีและ
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ความกาวหนาในชองทางการส่ือสารและการคมนาคม ไดเปดโลกใหทองถิ่นกับเมืองไมมีเสนแบงค่ันของ

ความเหนือกวาดอยกวาไดอยางชัดเจนอีกตอไป ดังนั้น โลกาภิวัตนที่แผความเปนวัฒนธรรมสากลและทํา

ใหทุกๆที่มีวิถีการใชชีวิต วิถีบริโภคที่เหมือนๆกันนั้น ในดานหนึ่งก็สงผลใหทองถิ่นมีบทบาทสําคัญข้ึนในแงที่

เปนความตางออกไป  มีลักษณะเฉพาะท่ีโลกของความเปนสากลไมมี  อัตลักษณความเปนทองถิ่นจึงมี

ความหมายในโลกที่กระแสทางวัฒนธรรมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ในดานนี้ ทองถิ่นจึงสามารถนํา

ลักษณะเฉพาะที่ตนเองมีมาตอรอง และสูกลับวัฒนธรรมกระแสโลกาภิวัตนโดยนําปจจัยที่มาพรอมกับ

โลกาภิวัตนนั่นเองมาชวยในการสนับสนุนการดํารงอยูทางวัฒนธรรมของตน ซึ่งปจจัยสําคัญที่มาพรอมกับ

โลกาภิวัตนคือ เทคโนโลยีดานการสื่อสาร และการใหความสําคัญกับขาวสารของคนในสังคมสมัยใหม   

 

ภาพปรากฏของทองถิ่นในระยะตอมาคือ พ.ศ. 2549 - 2550 จึงเปนภาพที่ทองถิ่นไมไดอยูในฐานะ

ของการเปนผูถูกคุกคาม ผูถูกกระทําโดยวัฒนธรรมสมัยใหมที่มีโลกตะวันตกเปนแมแบบอยูแตเพียงฝาย

เดียว  หากแตทองถิ่นไดมีการปรับเปล่ียนตนเองจากการเปนฝายต้ังรับมาเปนฝายตอรอง และรุกโดยการนํา

ความพิเศษอันเปนลักษณะเฉพาะถ่ิน เฉพาะตนที่ความเปนสากลไมมีหรือไมสามารถทําไดมาสรางเปนจุด

สนใจ สรางความหมายใหมใหความเปนทองถิ่นของตัวเองมีลักษณะพิเศษที่สามารถดําเนินตอไปไดใน

กระแสโลกาภิวัตนโดยไมรูสึกวาตนเองเปนความออนดอย ไมทันสมัย และเปนอ่ืนอยูทามกลางวัฒนธรรม

สากล  แตเปนทองถิ่นที่แสดงบทบาทอํานาจและจุดยืนของตัวเองอยางมีสีสัน จากกลุมขอมูลที่ศึกษา 

ทองถิ่นพัฒนาสถานภาพของตนใหเปล่ียนจากผูยอมตามกระแสโลกาภิวัตนในชวงแรก (2540 - 2548)    

มาเปนผูเลนกับวัฒนธรรมแมแบบ และเสนอทางเลือกใหมที่แสดงใหเห็นวาสังคมหนึ่งๆสามารถมีวิถี

วัฒนธรรมไดหลายๆแบบ ไมเฉพาะแบบที่เปนตะวันตก  เพราะวัฒนธรรมแบบตะวันตกนั้นก็เปนวัฒนธรรม

ที่ไมสมบูรณในตัวเอง และไมสามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสมกับทุกพื้นที่หรือทุกกาลสมัย ในที่นี้ทองถิ่น

จึงแสดงตนในฐานะเปนทางเลือกใหมที่เขามาชวงชิงอํานาจในการนิยามความหมายที่ไมไดผูกขาดอยูแต

กับวัฒนธรรมตะวันตกเพียงฝายเดียว 
 

โลกาภิวัตนวัฒนธรรมจึงไมไดนํามาแตอํานาจของวัฒนธรรมตะวันตกที่เขามาครอบงําวิถีทองถิ่น 

เพราะในภาวะของการเปน “โลกไรพรมแดน” สังคมในยุคโลกาภิวัตนจึงไมสามารถดํารงอยูไดในวิถีของ

วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งแตเพียงวัฒนธรรมเดียว ไมไดเปนการเลือกระหวางวัฒนธรรมกระแสโลกหรือ

วัฒนธรรมกระแสทองถิ่นนิยม  แตเปนการรับและใชวัฒนธรรมทั้งของโลกและของทองถิ่นไปดวยกัน         

ในบริบทของโลกาภิวัตนวัฒนธรรม “ทองถิ่นนิยม” จึงเปนกระแสที่ถูกต้ังคําถามโดยนักเขียนกลุมหนึ่ง 

แสดงออกผานงานเขียนที่ชี้ใหเห็นถึงความตายของทองถิ่น ที่ไมเพียงเกิดจากอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกที่

เขามาครอบงํา แตเกิดจากการยึดมั่นความเปนทองถิ่นไวในความหยุดนิ่ง ดังนั้น ทองถิ่นนิยมในกระแสที่จะ

ใชตอบโตกับกระแสโลกาภิวัตนไดจึงตองเปนทองถิ่นนิยมไมมีอคติตอวัฒนธรรมกระแสโลก แตใชปจจัย
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ที่มากับวัฒนธรรมกระแสโลกมาเปนเคร่ืองมือในการสรางวิถีแบบใหม วิธีคิดแบบใหมเพื่อตอยอดวัฒนธรรม

ทองถิ่นใหสามารถดํารงอยูไดอยางเขมแข็งในกระแสโลกาภิวัตน 
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