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บทคัดย่ อ
อีโมเป็ นกลุม่ วัฒนธรรมย่อยที่ถกู จับตามองโดยนักวิชาการและบุคคลภายนอกในยุค 10 ปี ที่แล้ ว แต่การศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับกลุม่ วัฒนธรรมนี ้ได้ ขาดช่วงไปพร้ อมๆ กับที่มีการเสื่อมของวัฒนธรรม ในเวลาต่อมามีการเกิดใหม่ของวัฒนธรรม
อีโม งานวิจยั นี ้จึงมุ่งศึกษาการเกิดใหม่ดงั กล่าว โดยใช้ วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและการพรรณนาร่ วม เพื่อวิเคราะห์
การแต่งกาย แนวเพลง และพฤติกรรมการชมดนตรี ของแฟนเพลงแนวอีโม วงดนตรี ที่ทําการแสดงในขณะที่นักวิจัย
สังเกตการณ์นนคื
ั ้ อวงเมย์เดย์พาเรด (Mayday Parade) ผลการวิจัยพบว่าการแต่งกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้
ชัดเจนกว่าแนวเพลงและพฤติกรรม นอกจากนี ้ยังเป็ นโอกาสดีที่นกั วิจัยได้ สํารวจตนเองซึ่งมีผลสืบเนื่องจากความเป็ น
ตัวตนที่ถกู กระตุ้น ก่อให้ เกิดความภาคภูมิใจและความรู้สกึ เชิงบวก งานวิจยั ในอนาคตควรศึกษาการพัฒนาและการหลอม
รวมของกลุม่ วัฒนธรรมอื่นๆ และการศึกษาติดตามกลุม่ คนที่อยูใ่ นวัฒนธรรมอีโมในปั จจุบนั
คําสําคัญ : อีโม, วัฒนธรรม, ความเป็ นตัวตน, เมย์เดย์พาเรด
Abstract
Emo is a subculture, boomed in past 10 years, which was targeted by the outsiders and was examined
by scholars. However, no study has investigated the age of emo revival. The current study was conducted to
understand the revival of this subculture by using participant observation and descriptive narrative based on
researcher’ experience. Music genre, emo fans’ dressing, and behaviors during the watching the music live
show were observed. The band which provided the show in the current study is Mayday Parade. The
changing in dressing is more noticeable than other two dimensions. The researcher also discussed her actual
experience during the show that when her identity was aroused, it could result in her self-esteem and positive
feeling toward self. Future study should fathom the development and transformation of other cultures and
should also test the stereotype of emo kids from past 10 years in the present day.
Keywords: Emo; Culture; Identity; Mayday Parade
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บทนํา
เนื่องจากอินเตอร์ เน็ตมีอิทธิพลกับชีวิตประจําวันของผู้ที่ใช้ งานของมันเป็ นอย่างมาก จึงควรมีการศึกษาค้ นคว้ า
ผลกระทบ และกระแสวัฒนธรรมในอินเตอร์ เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัฒนธรรมที่อาจให้ โทษแก่ผ้ ทู ี่เข้ าไปอยู่ในวัฒนธรรม
นันๆ
้ จึงมีนกั วิชาการจํานวนหนึ่งที่ให้ ความสําคัญและลงมือศึกษาวัฒนธรรมและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับสังคมอีโม (Emo)
วัฒนธรรมอีโมเป็ นวัฒนธรรมที่มีความนิยมในหมูว่ ยั รุ่นและแฟนเพลงแนวพังค์ในยุคแรกที่มีการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตกันอย่าง
แพร่ ห ลาย อาจกล่ า วได้ ว่ า เป็ นวัฒ นธรรมที มี ค วามโด่ ง ดัง ในยุ ค เดี ย วกับ ที่ ช าวอเมริ กั น นิ ย มใช้ สัง คมออนไลน์
Myspace.com ก่อนที่พวกเขาจะย้ ายมาใช้ Facebook วัฒนธรรมนี ้ครอบคลุมตังแต่
้ จิตลักษณะ รสนิยมการฟั งเพลง
การแต่งกาย การแต่งหน้ า พฤติกรรม และคําว่าอีโมนี ้ ยังถือเป็ นแนวเพลงพังค์ชนิดหนึง่ อีกด้ วย (Overell, 2010; Phillipov,
2010; Strauss, 2012)
ต่อมาเมื่อความนิยมใน Myspace.com ได้ หมดไป กระแสของวัฒนธรรมนี ้ได้ ลดลงตามไปด้ วย ผู้ที่เคยแต่งกาย
เป็ นเด็กอีโมในยุคนันต่
้ างเติบโตขึ ้น เป็ นผู้ใหญ่ และอาจไม่สามารถมีเวลาให้ กบั สังคมออนไลน์ วงดนตรี ที่เคยเป็ นที่โปรด
ปรานของคนเหล่า นี ้ บ้ า งแยกวง บ้ างเปลี่ ย นแนวเพลง ผู้ที่ มี ค วามหลงไหลในแนวเพลงและความมี อัต ลัก ษณ์
ของวัฒนธรรมดังกล่าวอาจเกิดความรู้สกึ สิ ้นหวัง แต่ก็ยงั มีความปรารถนาที่จะให้ สงิ่ ต่างๆ ที่พวกเขาเคยชื่นชอบนันกลั
้ บมา
เป็ นที่นิยมอีกครัง้ เวลาผ่านไป จนกระทัง่ วงดนตรี American Football ซึ่งเคยแยกวงในปี ค.ศ. 2000 ได้ กลับมารวมตัว
อีกครัง้ ในปี 2014 และวง Fall Out Boy ที่เคยแยกย้ ายไปทําดนตรี สว่ นตัวได้ กลับมาทัวร์ ด้วยกันอีกครัง้ ในปี 2013 และ
ออกอัลบัมใหม่ในปี 2013 และ 2015 นอกจากการรวมตัวของวงดนตรี ที่เคยโด่งดังในยุค Emo Boom (ช่วง ค.ศ. 20062008) ยังมีวงดนตรี แนวอีโมใหม่ๆ เกิดขึ ้น และการโพสข่าวจากแหล่งข่าวด้ านงานดนตรี เกี่ยวกับการเกิดใหม่ของอีโม
(Emo Revival) เช่น Alternative Press ได้ กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็ นตัวบ่งชี ้ว่ามีการเกิดใหม่ของอีโม (Bogosian,
2014) และ MTV News ได้ กล่าวถึงความปรารถนาของแฟนๆ ในยุค Emo Boom รวมถึงแนวเพลงอีโมที่เป็ นส่วนสําคัญ
ของการมีชีวิตและมีความหวัง (Willis-Abdurraqib, 2016)
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี ้คือ (1) เพื่อหาคําตอบว่าการเกิดใหม่ของอีโมมีความครอบคลุมถึงอะไรบ้ าง เป็ นการ
ริ เริ่ มแนวเพลงอีโมเท่านันหรื
้ อรวมไปถึงการแต่งกายด้ วย (2) เพื่ออธิบายบรรยากาศการแสดงดนตรี ที่มีแนวเพลงอีโม และ
(3) เพื่อพรรณาถึงความคิด ความรู้ สกึ ของนักวิจยั ในฐานะคนที่เป็ นแฟนเพลงแนวอีโมตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั (insider)
กล่าวคือ เมื่อความเป็ นตัวตนเดิมได้ ถกู ปลุกขึ ้นจากกระแสการเกิดใหม่ของอีโม จะมีผลกระทบอะไร กับความรู้ สกึ หรื อจิต
ลักษณะอื่นๆ บ้ าง
ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจยั เกี่ยวกับกระแสวัฒนธรรมอีโมนันมี
้ อยูน่ ้ อยมาก Ashaalan, Alsukah และ Algadheeb (2013) ได้ สร้ าง
เครื่ องมือวัดพฤติกรรมอีโม เป็ นแบบสอบถามที่มชี ดุ คําถามเกี่ยวกับ การแต่งกาย ความรู้สกึ และพฤติกรรม แต่ที่นา่ สังเกต
คือ จํานวนข้ อที่เกี่ยวกับการแต่งกาย มีจํานวนมากกว่าจํานวนข้ อในหมวดอื่นๆ อาจตีความได้ วา่ นักวิจยั คณะนี ้ได้ ให้
ความสําคัญเกี่ยวกับการแสดงออกที่สามารถมองเห็นได้ (Visual Appearance) มากกว่าสิง่ อื่น การแต่งกายที่ถกู กล่าวถึง
มีตงแต่
ั้
การเขียนขอบตา การไดผมตรงและนําผมมาปิ ดหน้ า การใส่เสื ้อทีม่ ีชื่อวงดนตรี และใส่กางเกงรัดรูป เป็ นต้ น
วัฒนธรรมอีโมจากงานวิจยั ของ Strauss (2012) มิได้ เน้ นหนักด้ านการแต่งกายเพียงอย่างเดียว เพราะเขาได้ กล่าวถึง
รสนิยมการฟั งเพลง ความเป็ นตัวตน (Identity) พฤติกรรม และ จิตลักษณะ เช่น ความรู้สกึ อ่อนไหวง่าย ซึมเศร้ าง่าย และ
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ชอบแสดงออกเกี่ยวกับความรู้สกึ ของตน วงดนตรี ที่มกั ถูกกล่าวถึงในกลุม่ เด็กอีโมคือ My Chemical Romance, Taking
Back Sunday, Panic! at the Disco และวงอื่นๆ ที่มแี นวเพลงเดียวกัน หรื อมีนกั ดนตรี ที่ทาํ ทรงผมอีโม อย่างวง Black
Veil Brides สมัยเริ่มก่อตัง้
ในยุคที่สงั คมอีโมเป็ นกระแสนิยม ได้ เกิดการฆ่าตัวตายของเด็กอีโมสาวสองคน ในปี 2007 คือ Jodie Gater และ
Stephanie Gestier นอกจากการฆ่าตัวตายแล้ ว Carly Ryan ซึง่ เป็ นเด็กอีโมสาวได้ ถกู ฆาตรกรรมโดยผู้ชายที่เธอสนทนา
ด้ วยในสังคมออนไลน์ (Phillipov, 2010) ซึง่ ภายหลังได้ เกิดมูลนิธิ Carly Ryan ขึ ้นเพื่อป้องกันอันตรายทีว่ ยั รุ่นอาจได้ รับ
จากการใช้ อินเตอร์ เน็ต (the Carly Ryan Foundation, n.d.) อย่างไรก็ตาม ข่าวเหล่านี ้ส่งผลให้ นกั ข่าวเชื่อมโยงการตายกับ
กระแสวัฒนธรรมอีโม สือ่ และบุคคลภายนอกได้ ร่วมกันสร้ างความเชื่อเกี่ยวกับเด็กอีโมว่าเป็ นโรคซึมเศร้ า ชอบทําร้ าย
ตนเอง และมีแนวโน้ มว่าจะฆ่าตัวตาย ซึง่ ก่อนหน้ านี ้ การเชื่อมโยงพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์กบั รสนิยมการฟั งเพลงได้ เคย
เกิดกับกลุม่ แฟนเพลงแนว Heavy Metal คือ กรณียิงกราดที่โรงเรี ยนโคลัมไบน์ (Columbine High School Massacre)
(Miernik, 2013) ผลจากเชื่อมโยงการฆ่าตัวตายของเด็กอีโมสาวได้ ทําให้ บคุ คลภายนอกรุมประนามสังคมอีโม แม้ กระทัง่
แฟนเพลง Heavy Metal ที่เคยมีขา่ วเสียหายมากกว่าอีโม ก็ยงั แสดงความเกลียดชังเช่นกัน (Hill, 2011a) วาระข่าวนี ้ทําให้
เกิดความตื่นตระหนกทางศีลธรรม (Moral Panic) ทังๆ
้ ที่ความเป็ นจริ ง การทําร้ ายตนเองมีผลมาจากการขาดความ
ภาคภูมิใจ (Low Self-Esteem) และมิได้ เกิดมาจากรสนิยมการฟั งเพลง (North & Hargreaves, 2006) หรื อแฟชัน
การแต่งกาย
นอกจากการประนามเรื่ องสังคมอีโมส่งเสริ มการทําร้ ายตนเองและการฆ่าตัวตายแล้ วนัน้
ลักษณะเด่นของ
วัฒนธรรมอีโมที่มกั เป็ นเป้าโจมตี คือ การแสดงออกของผู้ชายที่ดแู ล้ วคล้ ายผู้หญิง เช่น ผู้ชายนัง่ บนตักของผู้ชายอีกคนหนึง่
ผู้ชายจูบกัน ผู้ชายใส่เสื ้อยืดและกางเกงรัดซึง่ เป็ นเครื่ องแต่งกายของผู้หญิง เป็ นต้ น (Schmitt, 2011) ซึง่ การที่สงั คม
ภายนอกดูถกู พฤติกรรมดังกล่าวอาจตีความได้ คือ (1) เมื่อผู้ชายมีพฤติกรรมคล้ ายผู้หญิง ผู้ชายคนนันจะถู
้ กดูถกู การดูถกู
เช่นนี ้ อาจถือเป็ นการดูถกู ผู้หญิง และ (2) หากสังคมดูถกู เด็กอีโมเพศชายเพราะเหมือนเกย์ ดัง่ ที่นิยมเรี ยกกันว่า
“Emo Fag” แสดงให้ เห็นถึงการเหยียดเพศที่สาม ข่าวในทางลบจํานวนมากและการพูดปากต่อปากในสังคมออนไลน์ ทํา
ให้ เด็กอีโมและวงดนตรี แนวอีโมไม่ยอมรับว่าตนเองเป็ นอีโม (Hill, 2011b) นอกจากนี ้ อีโมยังไม่เหมือนคนในวัฒนธรรม
อื่นๆ ที่โดยปกติทวั่ ไปเมื่อมีขา่ วในทางลบเกี่ยวกับกลุม่ คนใดๆ กลุม่ คนนันๆ
้ จะร่วมมือกันออกมาโต้ แย้ ง แต่เด็กอีโมไม่ทาํ
เช่นนัน้ เพราะบุคคลิคของเด็กอีโมมักเป็ นพวกรักสงบ (Strauss, 2012) และเด็กชายจะมีความก้ าวร้ าวน้ อยกว่าผู้ชายทัว่ ไป
(Schmitt, 2011) ดังนันแล้
้ ว เด็กอีโมและวงดนตรี อีโมจึงเลือกที่จะปฏิเสธว่าตนเองเป็ นอีโม มากกว่าทีจ่ ะไปโต้ แย้ งกับ
สาธารณะ
จากข้ อมูลในข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ บทความและงานวิจยั ต่างๆ ที่ถกู อ้ างอิง ได้ กล่าวถึงยุค Emo Boom หรื อช่วง
ทศวรรษที่ 2000s และไม่พบงานวิจยั ใดเลยที่เขียนเกี่ยวกับยุค Emo Revival ในปั จจุบนั งานวิจยั นี ้จึงเป็ นการเติมเต็ม
ช่องว่างขององค์ความรู้เกี่ยวกับกลุม่ วัฒนธรรมย่อยหรื อสังคมอีโม
และเป็ นการติดตามความเจริ ญหรื อการดับสูญของ
วัฒนธรรมที่เคยเป็ นที่แพร่หลายในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา
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วิธีการวิจัย
งานวิจยั นี ้ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลโดยสังเกตการณ์โดยนักวิจยั เอง ซึง่ เดิมทีชว่ งปี 2006-2010 นักวิจยั เคยอยูใ่ นสังคม
อีโมออนไลน์โดยแสดงตัวเป็ นบุคคลนิรนามโดยใช้ นามปากกาและภาพวาดแทนตนเอง เมื่อนักวิจยั ทราบว่ามีกระแสการ
เกิดใหม่ของแนวเพลงอีโมในช่วงปี 2013-2016 จึงได้ ตงใจที
ั ้ ่จะกลับมาศึกษาว่าการเกิดใหม่นนจะอยู
ั้
ใ่ นรูปแบบใด คือ เป็ น
การสร้ างสรรค์แนวเพลงดังกล่าวเท่านัน้ หรื อรวมถึงการแต่งกายด้ วย
จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบว่า สังคมอีโมมักจะพบปะและพูดคุยกันทางสังคมออนไลน์ ดังนันแล้
้ ว การทีจ่ ะ
พบกลุม่ ของพวกเขาในโลกความจริ ง นักวิจยั จําเป็ นต้ องเดินทางไปดูการแสดงดนตรี แนวอีโมในสถานที่จริ ง วงดนตรี ที่
นักวิจยั ได้ เลือกนันคื
้ อวง Mayday Parade วงดนตรี นี ้เป็ นวงดนตรี ที่เคยเป็ นที่นิยมในกลุม่ เด็กอีโมในยุคทีก่ ระแสอีโมมี
ความโด่งดัง เนื ้อเพลงของวงดนตรี นี ้เป็ นการแสดงออกถึงอารมณ์ที่ออ่ นไหวของผู้ชาย ซึง่ เป็ นลักษณะเด่นของเด็กอีโม
อีกสาเหตุท่ีนกั วิจยั เลือกวงดนตรี Mayday Parade คือ นักวิจยั เคยได้ ชมการแสดงดนตรี ของเขาเมือ่ ปี 2009 ซึง่ ในเวลานัน้
วงดนตรี ที่นกั วิจยั ตังใจไปชมคื
้
อวง The Academy Is ... แต่วงดนตรี ดงั กล่าวได้ แยกวงไปพร้ อมๆ กับการล่มสลายของ
กระแสอีโม ดังนันการเก็
้
บข้ อมูลในครัง้ นี ้ นักวิจยั จึงมีโอกาสที่จะเปรี ยบเทียบแนวเพลง และการแต่งกายของแฟนเพลงแนว
อีโม ทังอดี
้ ตและปั จจุบนั
นักวิจยั มีความตังใจเริ
้ ่ มแรกที่จะเก็บข้ อมูลที่ New York City เพราะเป็ นที่ที่เคยรับชมการแสดงของวงดนตรี
ดังกล่าว การเก็บข้ อมูลจากที่เดียวกัน จะทําให้ สามารถเปรี ยบเทียบผลได้ อย่างชัดเจน แต่ด้วยความที่ New York City เป็ น
เมืองขนาดใหญ่ มีกลุม่ แฟนเพลงจํานวนมาก และค่าเช่าพื ้นที่มีราคาแพง ทําให้ สถานที่จดั แสดงมีขนาดเล็กและตัว๋ ถูกขาย
หมดอย่างรวดเร็ว ทําให้ นกั วิจยั จําเป็ นต้ องหางานแสดงที่อื่นๆ ที่ยงั มีตวั๋ เหลืออยู่ ซึง่ ท้ ายที่สดุ ได้ ซื ้อตัว๋ ไปชมการแสดงที่
เมือง Vancouver ประเทศ Canada
วิธีการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม (Participant Observation) ได้ ถกู นํามาใช้ โดยนักวิจยั เป็ นคนหนึง่ ที่ไปชมการแสดง
ดนตรี ร่วมกับแฟนๆ คนอื่นๆ นักวิจยั ได้ ถ่ายภาพโดยรวมของงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์ และการทําบันทึกภาคสนาม
(Field Note) ในช่วงต้ นๆ ของการแสดง ซึง่ ในสถานที่ดงั กล่าว จะมีเก้ าอี ้ให้ นงั่ ชมการแสดง นักวิจยั จึงสามารถใช้ เป็ นที่
จดบันทึกภาคสนามได้ ข้ อมูลจากการบันทึกดังกล่าวได้ ถกู นํามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลที่พบในงานวิจยั ในด้ านนี ้
รวมถึงความรู้และประสบการณ์เดิมของนักวิจยั เอง ซึง่ อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นการวิจยั แบบชาติพนั ธุ์วรรณา (Ethnography)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. แนวเพลง
Shteamer (2015) นักข่าวจาก Rolling Stone ได้ กล่าวถึงอัลบัม Black Lines ของวง Mayday Parade ที่ออก
วางขายในเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 2015 ว่าเป็ นแนวอีโม ซึง่ ต่างจากที่นกั วิจยั ได้ วเิ คราะห์โดยใช้ ข้อมูลจากงานวิจยั ในอดีตเป็ น
ฐาน Overell (2010) กล่าวถึงเนื ้อเพลงแนวอีโมว่ามีการกล่าวถึงปั ญหาความสัมพันธ์ของเพื่อนและครอบครัว ซึง่ แตกต่าง
จากพังค์ทวั่ ไปที่มกั มีเนื ้อเพลงเกี่ยวกับการเมืองและปั ญหาสังคม และ Schmitt (2011) พบว่ากลุม่ เด็กอีโมยอมรับการ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างเท่าเทียมของเพศหญิงและเพศชาย ซึง่ คล้ ายคลึงกับงานวิจยั ของ Strauss (2012) ที่วา่ แนว
เพลงอีโม ซึง่ ถึงแม้ จะมีผ้ ชู ายเป็ นนักร้ อง หรื อแสดงมิวสิกวิดโิ อด้ วยเด็กอีโมเพศชาย ต่างแสดงถึงความอ่อนไหวและ
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เปราะบาง เมื่อกล่าวถึง Black Lines แล้ วนัน้ เป็ นอัลบัมทีเ่ พลงมีความแรงและมึดกว่าอัลบัมก่อนๆ อาจกล่าวได้ วา่
คล้ ายคลึงเมทัลชนิดหนึง่ ต่างจากอัลบัมเก่าๆ ของ Mayday Parade ที่ควรถูกพิจารณาว่าเป็ นแนวอีโมมากกว่าอัลบัมใหม่
ทังนี
้ ้เนื่องจากเนื ้อเพลงแสดงถึงความอ่อนไหว เปราะบาง พรรณนาถึงความเศร้ า ความทรงจําเกี่ยวกับ เพื่อน คนรัก และ
ครอบครัว
และเป็ นที่แน่นอนว่า การเปลีย่ นแนวเพลงจากอีโม มาเป็ นเมทัล ทําให้ แฟนเพลงจํานวนหนึง่ แสดงความไม่พอใจ
โดยโพสข้ อความแสดงความคิดเห็นใน Youtube และ Facebook ของวงดนตรี จึงมีผลทําให้ ในการแสดงที่นกั วิจยั ไปชมนัน้
ศิลปิ นเล่นเพลงจากอัลบัมใหม่เพียงเพลงเดียวเท่านัน้ ในขณะที่เพลงที่เหลือ ประมาณ 20 เพลงมาจากอัลบัมเก่า การเล่น
เพลงในอัลบัมเก่าจํานวนมากนี ้ มิเพียงแสดงให้ เห็นว่า วงดนตรี ทราบว่าแฟนเพลงต้ องการอะไร แต่ยงั แสดงให้ เห็นว่า แฟน
เพลงต้ องการแนวอีโมอย่างที่พวกตนเคยชื่นชอบมากกว่าเพลงแนวใหม่ทศี่ ิลปิ นเลือกสร้ างสรรค์

2. การแต่งกาย
จากการสังเกตการณ์ นักวิจยั พบเห็นแฟนเพลง 2 คน เท่านันที
้ ่แต่งกาย แต่งหน้ า และทําผมอย่างเด็กอีโม ทังนี
้ ้มี
ความแตกต่างจากการชมการแสดงในยุค Emo Boom มาก ที่แฟนเพลงเกือบครึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้หญิง จะแต่งกาย
แบบอีโมไปชมการแสดง ส่วนการสังเกตการณ์ครัง้ ปั จจุบนั นี ้ คนส่วนใหญ่ที่ไปชมการแสดงจะแต่งกายในลักษณะอื่น คือ
(1) มากกว่าครึ่งจะแต่งกายกึง่ อีโม (2) บ้ างใส่ชดุ เหมือนวัยรุ่นทัว่ ไป และ (3) อีกส่วนหนึง่ จะแต่งกายแนว Goth ผู้ที่แต่ง
กายกึ่งอีโม เช่น ผู้ชายที่ทาํ ผมทรงอีโม แต่แต่งกายปกติ, ผู้หญิงที่แต่งหน้ าอย่างอีโมแต่สว่ นอื่นๆ ปกติ, การสวมเสื ้อลาย
ตาราง (Plaid) หรื อขีด (Strip), การสวมเสื ้อ Zip-up Hoodie, หรื อ ผู้ชายที่มีรูปร่างผอมมาก และแต่งกายด้ วยเสื ้อผ้ าผู้หญิง
เช่น ใส่กางเกง Skinny Jeans กับเสื ้อคอ V รัดรูป ส่วนกลุม่ ที่แต่งกายแบบ Goth จะแต่งรอบตาเข้ ม มีการเจาะอวัยวะ
ต่างๆ บนใบหน้ า ทาเล็บสีดํา ใส่ชดุ หนัง และ ใส่เครื่ องประดับสีดาํ นอกเหนือจากนี ้ เป็ นแฟนเพลงที่ใส่เสื ้อของวงดนตรี ซึง่
บ้ างเตรี ยมมาเองก่อนเข้ างาน บ้ างซื ้อในงาน
การแสดงนี ้จัดขึ ้นในเวลากลางคืน ซึง่ เช้ าวันดังกล่าว นักวิจยั ได้ ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Vancouver Art Gallery
นักวิจยั สังเกตเห็นแฟนเพลงทีใ่ ส่เสื ้อวงดนตรี Mayday Parade ในพิพิธภัณฑ์ เช่นเดียวกันกับนักวิจยั กล่าวคือ คนเหล่านี ้
เตรี ยมใส่เสื ้อเพื่อไปดูการแสดงตังแต่
้ เช้ าของวันนัน้ ต่อมาประมาณ 3 วัน เป็ นวันที่นกั วิจยั เดินทางกลับประเทศไทย ใน
เวลาเช้ านักวิจยั ได้ ลากกระเป๋ าเดินทางลงรถไฟใต้ ดิน ซึง่ นักวิจยั ก็พบคนที่ใส่เสื ้อลายวงดนตรี เดินสวนทางกันหน้ าสถานี

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการทําบันทึกภาคสนาม
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3. พฤติ กรรมการชมดนตรี
วงดนตรี ที่แสดงในวันดังกล่าวมี 3 วง คือ The Milestones, Knuckle Puck, และ Mayday Parade เรี ยงตามลําดับ
เมื่อวง The Milestones กําลังแสดงบนเวที ผู้ชมค่อนข้ างสงบเรียบร้ อย แต่เมื่อวงที่สอง คือ Knuckle Puck ได้ เริ่ มแสดงไป
สักระยะหนึง่ ผู้ชมเริ่ มยกผู้อื่นและส่งต่อกันเหนือศีรษะตนเอง ซึง่ พฤติกรรมนี ้มักเกิดในการชมการแสดงของวงเมทัล หรื อที่
เรี ยกว่า Crowd Surfing แต่อย่างไรก็ตาม ไม่พบพฤติกรรมการเต้ นกระแทกคนรอบด้ านที่เรี ยกว่า Moshing ในการแสดงนี ้
สําหรับนักวิจยั แล้ ว เคยมีประสบการณ์ไปชมการแสดงของวงเมทัลอย่าง SlipKnot และ Mushroomhead ซึง่ มีการเต้ น
Moshing ของแฟนๆ ต่อมาเมื่อวง Mayday Parade เริ่ มแสดง Crowd Surfing ได้ หยุดลงในช่วงแรก และเริ่ มมีขึ ้นมาใหม่
ในช่วงต่อมา ในเวลานัน้ นักวิจยั ยืนอยูใ่ กล้ ขอบเวทีฝั่งซ้ ายใกล้ บริ เวรที่มือกีตาร์ ชอบยืน มือกีต้าร์ ได้ เรี ยกเจ้ าหน้ าที่รักษา
ความปลอดภัยคนที่ตวั ใหญ่ที่สดุ และบอกให้ ไปห้ ามมิให้ ผ้ ชู ายทีย่ ืนด้ านหลังของฝูงชนเริ่ มอุ้มแฟนๆ คนอื่นๆ ขึ ้นไปเพื่อทํา
Crowd Surfing
นักวิจยั ได้ เปรี ยบเทียบวงดนตรี อีโมที่ตนเคยไปดูการแสดงสมัย Emo Boom ซึง่ ในเวลานัน้ นักวิจยั ไม่เคยพบ
Crowd Surfing และ Moshing แม้ แต่ครัง้ เดียวเลย ตรงกับงานวิจยั ของ Strauss (2012) ที่วา่ คนในสังคมอีโมเป็ นพวกรัก
สงบ ผู้ชายจะมีความก้ าวร้ าวน้ อยกว่าผู้ชายทัว่ ไป เมื่อได้ เทียบกับสิง่ ที่นกั วิจยั ได้ เห็นในการแสดงครัง้ นี ้ สามารถพูดได้ วา่
แฟนเพลงที่ทํา Crowd Surfing อาจมีความก้ าวร้ าวกว่าที่นกั วิจยั เคยพบในการแสดงดนตรี ของวงอีโมอื่นๆ แต่อย่างไรก็
ตาม การที่มือกีตาร์ ไม่ต้องการให้ มี Crowd Surfing ในงานแสดง อาจมีนยั สําคัญว่า วงดนตรี ไม่ต้องการให้ เกิดความ
ก้ าวร้ าวและความรุนแรงในงานของตน
4. ความเป็ นตัวตน
ในฐานะแฟนเพลงแนวอีโมคนหนึง่ นักวิจยั รู้สกึ ว่ามีบางสิง่ บางอย่างขาดหายไปในช่วงปี 2010 ซึง่ มีการเสือ่ มถอย
ของวัฒนธรรมอีโม ในเวลานัน้ นักวิจยั อยูท่ ี่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซึง่ ได้ เห็นวัยรุ่นหลายคนแต่งกายแบบอีโมตาม
ท้ องถนน และที่มหาวิทยาลัยที่นกั วิจยั ไปศึกษาต่อ แต่ในขณะเดียวกัน วงดนตรี อีโมที่เคยโด่งดัง ได้ แยกวงในช่วงเวลานัน้
บางวงได้ ประกาศหยุดสร้ างสรรค์งานเพลงชัว่ คราว สิง่ ที่ขาดหายไปที่นกั วิจยั รู้สกึ ได้ คือ ความเป็ นตัวตน (Identity)
นอกจากนี ้ นักวิจยั ได้ เดินทางกลับมาประเทศไทย และเป็ นอาจารย์ ทําให้ ความผูกพันธ์กบั สิง่ ทีเ่ คยเป็ นเครื่ องบอกตัวตนนัน้
ลดลง ความภาคภูมใิ จ (Self-Esteem) ในฐานะแฟนเพลงแทบไม่หลงเหลือ
อย่างไรก็ตาม การที่นกั วิจยั ตัดสินใจไปชมการแสดงในครัง้ นี ้ ทําให้ ความชัดเจนของความเป็ นตัวตน (identity
Salience) มีระดับสูงขึ ้น และกระตุ้นให้ เกิดความภาคภูมใิ จในฐานะแฟน และมีความต้ องการที่จะแสดงออกเกี่ยวกับตัวตน
นันๆ
้ เช่น การสวมเสื ้อของวงดนตรี การเปลีย่ นรูปใน Facebook ให้ คล้ ายกับเด็กอีโม ในส่วนนี ้ สามารถสรุปเหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็ นตัวตน (Identification) ได้ 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. ความเป็ นตัวตนทีเ่ กี ่ยวข้องกับสิ่ งทีช่ ื ่นชอบ (Identification with Fan Objects) ณ ที่นี ้ นักวิจยั ชื่นชอบผลงาน
ของวงดนตรี จึงรู้สกึ ต้ องการแสดงออกในงานแสดง เช่น การร้ องเพลงตามศิลปิ น และ การใส่เสื ้อที่มีรูปหรื อเครื่ องหมาย
เกี่ยวกับวงดนตรี เป็ นต้ น ความรู้สกึ ต้ องการแสดงออกและความเป็ นตัวตนที่เด่นชัด (Identity Salience) อาจมีระดับที่
สูงขึ ้นสําหรับวงดนตรี อื่นๆ ที่แฟนๆ มีความเป็ นตัวตนที่เกี่ยวข้ องกับตัวดารานักร้ อง เช่น ความรู้สกึ ผูกพันธ์และการบ่งบอก
ตัวตนของตนเองโดยมีตวั บุคคลเป็ นที่ตงั ้ เช่น นายมนุษย์นามสมมติคลัง่ ไคล้ Justin Bieber และบอกกับคนอื่นๆ ว่าตนเอง
เป็ นแฟนของ Justin Bieber
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2. ความเป็ นตัวตนทีเ่ กีย่ วข้องกับคนทีช่ ื น่ ชอบสิ่ งเดียวกัน (Identification with Other Fans) การบ่งบอกความเป็ น
ตัวตนลักษณะนี ้สามารถช่วยเสริมสร้ างความมัน่ ใจในตนเองให้ แก่นกั วิจยั เพราะ การไปชมการแสดงดนตรี ทาํ ให้ นกั วิจยั ได้
เห็นแฟนๆ ที่ชอบสิง่ เดียวกัน ลําพังการที่นกั วิจยั ชื่นชอบวงดนตรี Mayday Parade และผลงานของพวกเขา ไม่มเี หตุผล
สนับสนุนเลยว่าสิง่ ที่นกั วิจยั เลือกที่จะชอบนันเป็
้ นสิง่ ทีด่ ีที่สดุ น่าสนใจ หรื อ ทันสมัย แต่เมื่อได้ เห็นแฟนๆ จํานวนมากร้ อง
เพลงตามไปด้ วยกัน ทําให้ นกั วิจยั เกิดความมัน่ ใจว่าสิง่ ที่ตนเลือกที่จะชอบนันเป็
้ นตัวเลือกที่ถกู ต้ อง
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างความเป็ นตัวตน การแสดงออก เวลา และความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ (The Relationship
between Identity, Expression, Time, and Uncertainty) การไปชมการแสดงดนตรีครัง้ นี ้ ทําให้ นกั วิจยั รู้สกึ ถึงความเป็ น
ตัวตนของตนเอง (Self-Identity) ที่เด่นชัดขึ ้น
การรู้จกั ตนเองนันควรที
้
่จะช่วยลดความรู้สกึ ไม่แน่นอนไม่แน่ใจ
(Uncertainty) (Arunrangsiwed, 2017) แต่เมื่อจะไปชมการแสดงนี ้ ผู้วิจยั รู้สกึ ไม่แน่นอนไม่แน่ใจเลย ตังแต่
้ เข้ าแถวหน้ า
งาน และการที่เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยมาค้ นกระเป๋ าและบอกให้ นกั วิจยั นําสัมภาระไปฝาก แต่เมื่อนัง่ ชมการแสดง
ไปสักระยะหนึง่ ก็ร้ ูสกึ ความความไม่แน่นอนไม่แน่ใจนันหมดไป
้
รู้สกึ เริ่ มคุ้นชินกับบรรยากาศเก่าๆ ที่เคยสัมผัสในสมัยเป็ น
วัยรุ่น และในที่สดุ ก็ลกุ ขึ ้นยืนจากที่นงั่ และไปชมการแสดงที่ขอบเวที
การนี ้อาจกล่าวได้ วา่ เวลามีสว่ นช่วยในการลด
ความรู้สกึ ไม่แน่นอนไม่แน่ใจ และเมื่อความรู้สกึ ดังกล่าวถูกลด การแสดงออกที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นตัวตนจะทําได้ งา่ ย
ขึ ้น คือ การที่นกั วิจยั ลุกขึ ้นยืนชมการแสดง และร้ องเพลงตามไปกับวงดนตรี จากเหตุการณ์ทถี่ กู หยิบยกในข้ างต้ น เป็ นการ
นําตัวแปรความเด่นชัดของความเป็ นตัวตน (Identity Salience) และทฤษฏีการลดความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ (Uncertainty
Reduction Theory) (Berger & Calabrese, 1975) มาเชื่อมโยงกัน รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้ คือการแสดงออกเกี่ยวกับความเป็ น
ตัวตนนันๆ_(Expression)
้
ข้ อจํากัดและข้ อแนะนํา
งานวิจยั นี ้เก็บข้ อมูลเฉพาะด้ านเครื่ องแต่งกายของแฟนเพลงแนวอีโม แนวเพลงอีโม และพฤติกรรมการชมการ
แสดงดนตรี ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของกระแสการเกิดใหม่ของอีโม การเก็บข้ อมูลในงานวิจยั นี ้มีข้อจํากัดอยูม่ ากคือ กลุม่ คนที่
นักวิจยั ไปสังเกตการณ์นนมี
ั ้ ความคล้ ายคลึงกัน ไม่มคี วามหลากหลายของประชากร ประการแรก ผู้ที่เข้ าชมการแสดงส่วน
ใหญ่เป็ นแฟนเพลงของวงดนตรี Mayday Parade ซึง่ มิได้ หมายความว่าพวกเขาจะเป็ นแฟนเพลงของวงดนตรี อีโมอื่นๆ
ประการต่อมา คือ กลุม่ วัยรุ่นเหล่านี ้มักมาจากมหาวิทยาลัย The University of British Columbia (UBC) ซึง่ นักวิจยั
สามารถสังเกตได้ จากการที่นกั ร้ องได้ ตะโกนขอเสียงนักศึกษาจาก UBC และผู้คนจํานวนมากในงานได้ สง่ เสียงกรีดร้ อง
ตอบกลับ
นอกจากการติดตามกระแสการเกิดใหม่ของแนวอีโมนัน้ การศึกษาและการติดตามที่สาํ คัญไปกว่านันคื
้ อ การ
ติดตามเด็กอีโมในยุค Emo Boom ว่าในเวลานี ้พวกเขาทําอะไร ประเด็นนี ้เป็ นประเด็นที่นกั วิจยั ควรให้ ความสําคัญเพราะ
ในยุค Emo Boom นัน้ ทังสื
้ อ่ และสังคมภายนอกต่างมองเด็กอีโมในแง่ลบ เช่น มีการฆ่าตัวตาย (Phillipov, 2010) การทํา
ร้ ายตนเอง (Miernik, 2013) และการมีอาการซึมเศร้ า (Strauss, 2012) Zdanow และ Wright (2012) ได้ ยกตัวอย่างการ
เขียนข้ อความประชดประชันเสียดสีเด็กอีโม คือ โรงพยายาลมีทรัพยากรณ์จํากัด ทังแพทย์
้
พยาบาล และงบประมาณ สิง่
เหล่านี ้ควรถูกใช้ กบั ผู้ที่มคี วามจําเป็ นจริ งๆ อย่างผู้ที่ประสบอุบตั เิ หตุ มิใช่นํามาใช้ เพื่อเด็กอีโมทีเ่ อามีดกรี ดข้ อมือตนเอง
นอกจากนี ้ งานวิจยั ของ Johansson และ Sternudd (2014) ยังกล่าวถึงการที่บคุ คลภายนอกสังคมอีโม ทําวิดิโอล้ อเลียน
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พฤติกรรมเด็กอีโม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กอีโมเพศชาย ทีว่ า่ ผู้ชายเหล่านี ้เศร้ าและร้ องไห้ เหมือนเป็ นผู้หญิง การดูหมิ่นคน
ในกลุม่ วัฒนธรรมย่อยกลุม่ นี ้เป็ นที่แพร่หลาย จนควรที่จะตังคํ
้ าถามว่า ผู้ที่ถกู ดูถกู เหล่านี ้ เขาเป็ นอย่างที่บคุ คลภายนอก
มองว่าเขาเป็ นหรื อไม่ หรื อสิง่ เหล่านี ้เป็ นเพียงการคาดเดาและความเชื่อผิดๆ ที่ถกู สร้ างขึ ้นโดยเริ่ มจากการจัดวาระข่าวของ
สือ่ มวลชน (Agenda Setting)
นักวิจยั ท่านอื่นๆ อาจนําข้ อแนะนํานี ้ไปประยุกต์ใช้ กบั กลุม่ คนอื่นๆ ที่ถกู สังคมตําหนิ หรื อถูกสํานักข่าวบางที่ทาํ ลาย
ภาพลักษณ์ของกลุม่ ทังนี
้ ้ เนื่องจากการกําจัดความเชื่อผิดๆ ให้ หมดไปจากสังคมนันเป็
้ นสิง่ ที่นกั วิชาการสมควรทํา เพื่อให้
เกิดความเท่าเทียมกัน และไม่สมุ่ เดาหรื อเหมารวมจากรูปลักษณ์ภายนอกของคน ไม่วา่ จะเป็ น เพศ เชื ้อชาติ วัฒนธรรม
ศาสนา หรื อ อัตลักษณ์ความเป็ นตัวตนอื่นๆ ที่เขามี (Stereotype)
นอกจากข้ อเสนอแนะที่กล่าวมาในข้ างต้ นนัน้ ผลการสังเกตการณ์อีกส่วนหนึง่ ได้ แสดงให้ เห็นว่า การแต่งกายของ
แฟนเพลงแนวอีโมมีการเปลีย่ นไป โดยผสมผสานกับการแต่งกายทัว่ ไป ซึง่ ตามประสบการณ์ของนักวิจยั การแต่งกาย
เหล่านี ้คล้ ายคลึงกับการแต่งกายของนักศึกษาคณะศิลปกรรมที่เคยพบที่ อเมริ กา อิตาลี และออสเตรเลีย จากสิง่ ที่พบเห็น
เหล่านี ้ สามารถแนะนํานักวิจยั ทีจ่ ะศึกษาด้ านกลุม่ วัฒนธรรมย่อยได้ วา่ ในกลุม่ วัฒนธรรมย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุม่
ที่มีวยั รุ่นเป็ นประชากรอยูน่ นั ้ จะมีการเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ว มีการผสมผสาน และลืน่ ไหลไปหลอมรวมกับ
วัฒนธรรมข้ างเคียงได้ งา่ ย ทําให้ แนวทางการปฏิบตั ินนไม่
ั ้ ตายตัว และท้ าทายนักวิชาการให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าพฤติกรรมของ
พวกเขาอยูเ่ รื่ อยๆ
กิตติกรรมประกาศ
การนําเสนอผลงานวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
(http://ssru.ac.th)
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