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บทคดัย่อ 

อีโมเป็นกลุม่วฒันธรรมยอ่ยท่ีถกูจบัตามองโดยนกัวิชาการและบคุคลภายนอกในยคุ 10 ปีท่ีแล้ว แต่การศึกษาวิจยั

เก่ียวกบักลุม่วฒันธรรมนีไ้ด้ขาดช่วงไปพร้อมๆ กบัท่ีมีการเสื่อมของวฒันธรรม ในเวลาต่อมามีการเกิดใหม่ของวฒันธรรม 

อีโม งานวิจยันีจ้ึงมุ่งศึกษาการเกิดใหม่ดงักลา่ว โดยใช้วิธีการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและการพรรณนาร่วม เพ่ือวิเคราะห์ 

การแต่งกาย แนวเพลง และพฤติกรรมการชมดนตรีของแฟนเพลงแนวอีโม  วงดนตรีท่ีทําการแสดงในขณะท่ีนักวิจัย

สงัเกตการณ์นัน้คือวงเมย์เดย์พาเรด (Mayday Parade)  ผลการวิจัยพบว่าการแต่งกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้

ชัดเจนกว่าแนวเพลงและพฤติกรรม นอกจากนีย้งัเป็นโอกาสดีท่ีนกัวิจัยได้สํารวจตนเองซึ่งมีผลสืบเน่ืองจากความเป็น

ตวัตนท่ีถกูกระตุ้น ก่อให้เกิดความภาคภมูิใจและความรู้สกึเชิงบวก งานวิจยัในอนาคตควรศกึษาการพฒันาและการหลอม

รวมของกลุม่วฒันธรรมอ่ืนๆ และการศกึษาติดตามกลุม่คนท่ีอยูใ่นวฒันธรรมอีโมในปัจจบุนั 

คําสาํคญั :  อีโม, วฒันธรรม, ความเป็นตวัตน, 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. 
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บทนํา 

เน่ืองจากอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลกบัชีวิตประจําวนัของผู้ ท่ีใช้งานของมนัเป็นอย่างมาก จึงควรมีการศึกษาค้นคว้า

ผลกระทบ และกระแสวฒันธรรมในอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วฒันธรรมท่ีอาจให้โทษแก่ผู้ ท่ีเข้าไปอยู่ในวฒันธรรม

นัน้ๆ จึงมีนกัวิชาการจํานวนหนึ่งท่ีให้ความสําคญัและลงมือศึกษาวฒันธรรมและสื่อต่างๆ ท่ีเก่ียวกับสงัคมอีโม (Emo)  

วฒันธรรมอีโมเป็นวฒันธรรมท่ีมีความนิยมในหมูว่ยัรุ่นและแฟนเพลงแนวพงัค์ในยคุแรกท่ีมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตกนัอยา่ง

แพร่หลาย  อาจกล่าวได้ว่า เป็นวัฒนธรรมทีมีความโด่งดังในยุคเดียวกับท่ีชาวอเมริกันนิยมใช้สังคมออนไลน์ 

Myspace.com ก่อนท่ีพวกเขาจะย้ายมาใช้ Facebook  วฒันธรรมนีค้รอบคลมุตัง้แต่จิตลกัษณะ รสนิยมการฟังเพลง 

การแตง่กาย การแตง่หน้า พฤติกรรม และคําวา่อีโมนี ้ยงัถือเป็นแนวเพลงพงัค์ชนิดหนึง่อีกด้วย (Overell, 2010; Phillipov, 

2010; Strauss, 2012) 

ต่อมาเมื่อความนิยมใน Myspace.com ได้หมดไป  กระแสของวฒันธรรมนีไ้ด้ลดลงตามไปด้วย  ผู้ ท่ีเคยแต่งกาย

เป็นเด็กอีโมในยคุนัน้ตา่งเติบโตขึน้ เป็นผู้ใหญ่ และอาจไมส่ามารถมีเวลาให้กบัสงัคมออนไลน์    วงดนตรีท่ีเคยเป็นท่ีโปรด

ปรานของคนเหล่านี ้บ้างแยกวง บ้างเปลี่ยนแนวเพลง   ผู้ ท่ีมีความหลงไหลในแนวเพลงและความมีอัตลักษณ์ 

ของวฒันธรรมดงักลา่วอาจเกิดความรู้สกึสิน้หวงั แตก็่ยงัมีความปรารถนาท่ีจะให้สิง่ตา่งๆ ท่ีพวกเขาเคยช่ืนชอบนัน้กลบัมา

เป็นท่ีนิยมอีกครัง้   เวลาผ่านไป จนกระทัง่ วงดนตรี American Football ซึ่งเคยแยกวงในปี ค.ศ. 2000 ได้กลบัมารวมตวั

อีกครัง้ในปี 2014 และวง Fall Out Boy ท่ีเคยแยกย้ายไปทําดนตรีสว่นตวัได้กลบัมาทวัร์ด้วยกนัอีกครัง้ในปี 2013 และ

ออกอลับมัใหม่ในปี 2013 และ 2015  นอกจากการรวมตวัของวงดนตรีท่ีเคยโด่งดงัในยคุ Emo Boom (ช่วง ค.ศ. 2006-

2008) ยงัมีวงดนตรีแนวอีโมใหม่ๆ เกิดขึน้ และการโพสข่าวจากแหล่งข่าวด้านงานดนตรีเก่ียวกับการเกิดใหม่ของอีโม 

(Emo Revival) เช่น Alternative Press ได้กลา่วถึงเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเป็นตวับ่งชีว้่ามีการเกิดใหม่ของอีโม (Bogosian, 

2014) และ MTV News ได้กลา่วถึงความปรารถนาของแฟนๆ ในยคุ Emo Boom รวมถึงแนวเพลงอีโมท่ีเป็นสว่นสําคญั

ของการมีชีวิตและมีความหวงั (Willis-Abdurraqib, 2016) 

วตัถปุระสงค์ของงานวิจัยนีค้ือ (1) เพ่ือหาคําตอบว่าการเกิดใหม่ของอีโมมีความครอบคลมุถึงอะไรบ้าง เป็นการ

ริเร่ิมแนวเพลงอีโมเทา่นัน้หรือรวมไปถึงการแตง่กายด้วย (2) เพ่ืออธิบายบรรยากาศการแสดงดนตรีท่ีมีแนวเพลงอีโม และ 

(3) เพ่ือพรรณาถึงความคิด ความรู้สกึของนกัวิจยัในฐานะคนท่ีเป็นแฟนเพลงแนวอีโมตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (insider) 

กลา่วคือ เมื่อความเป็นตวัตนเดิมได้ถกูปลกุขึน้จากกระแสการเกิดใหม่ของอีโม จะมีผลกระทบอะไร กบัความรู้สกึหรือจิต

ลกัษณะอ่ืนๆ บ้าง 

ทบทวนวรรณกรรม 

งานวจิยัเก่ียวกบักระแสวฒันธรรมอีโมนัน้มีอยูน้่อยมาก  Ashaalan, Alsukah และ Algadheeb (2013) ได้สร้าง

เคร่ืองมอืวดัพฤติกรรมอีโม เป็นแบบสอบถามท่ีมชีดุคาํถามเก่ียวกบั การแตง่กาย ความรู้สกึ และพฤติกรรม  แตท่ี่นา่สงัเกต

คือ จํานวนข้อท่ีเก่ียวกบัการแตง่กาย มีจํานวนมากกวา่จํานวนข้อในหมวดอ่ืนๆ  อาจตคีวามได้วา่ นกัวิจยัคณะนีไ้ด้ให้

ความสาํคญัเก่ียวกบัการแสดงออกท่ีสามารถมองเห็นได้ (Visual Appearance) มากกวา่สิง่อ่ืน การแตง่กายท่ีถกูกลา่วถึง

มีตัง้แต ่ การเขียนขอบตา การไดผมตรงและนําผมมาปิดหน้า การใสเ่สือ้ท่ีมีช่ือวงดนตรี และใสก่างเกงรัดรูป เป็นต้น 

วฒันธรรมอีโมจากงานวิจยัของ Strauss (2012) มิได้เน้นหนกัด้านการแตง่กายเพียงอยา่งเดียว เพราะเขาได้กลา่วถงึ

รสนิยมการฟังเพลง ความเป็นตวัตน (Identity) พฤติกรรม และ จิตลกัษณะ เช่น ความรู้สกึออ่นไหวง่าย ซมึเศร้างา่ย และ 
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ชอบแสดงออกเก่ียวกบัความรู้สกึของตน  วงดนตรีท่ีมกัถกูกลา่วถงึในกลุม่เดก็อีโมคือ My Chemical Romance, Taking 

Back Sunday, Panic! at the Disco และวงอ่ืนๆ ท่ีมแีนวเพลงเดียวกนั หรือมีนกัดนตรีท่ีทําทรงผมอีโม อยา่งวง Black 

Veil Brides สมยัเร่ิมก่อตัง้ 

ในยคุท่ีสงัคมอีโมเป็นกระแสนิยม ได้เกิดการฆา่ตวัตายของเดก็อีโมสาวสองคน ในปี 2007 คือ Jodie Gater และ 

Stephanie Gestier  นอกจากการฆา่ตวัตายแล้ว Carly Ryan ซึง่เป็นเด็กอีโมสาวได้ถกูฆาตรกรรมโดยผู้ชายท่ีเธอสนทนา

ด้วยในสงัคมออนไลน์ (Phillipov, 2010) ซึง่ภายหลงัได้เกิดมลูนิธิ Carly Ryan ขึน้เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีวยัรุ่นอาจได้รับ

จากการใช้อินเตอร์เน็ต (the Carly Ryan Foundation, n.d.) อยา่งไรก็ตาม ขา่วเหลา่นีส้ง่ผลให้นกัขา่วเช่ือมโยงการตายกบั

กระแสวฒันธรรมอีโม สือ่และบคุคลภายนอกได้ร่วมกนัสร้างความเช่ือเก่ียวกบัเดก็อีโมวา่เป็นโรคซมึเศร้า ชอบทําร้าย

ตนเอง และมีแนวโน้มวา่จะฆา่ตวัตาย  ซึง่ก่อนหน้านี ้การเช่ือมโยงพฤติกรรมท่ีไมพ่งึประสงค์กบัรสนิยมการฟังเพลงได้เคย

เกิดกบักลุม่แฟนเพลงแนว Heavy Metal คือ กรณียิงกราดท่ีโรงเรียนโคลมัไบน์ (Columbine High School Massacre) 

(Miernik, 2013) ผลจากเช่ือมโยงการฆา่ตวัตายของเด็กอีโมสาวได้ทําให้บคุคลภายนอกรุมประนามสงัคมอีโม แม้กระทัง่

แฟนเพลง Heavy Metal ท่ีเคยมขีา่วเสยีหายมากกวา่อีโม ก็ยงัแสดงความเกลยีดชงัเช่นกนั (Hill, 2011a)  วาระขา่วนีทํ้าให้

เกิดความตื่นตระหนกทางศีลธรรม (Moral Panic) ทัง้ๆ ท่ีความเป็นจริง การทําร้ายตนเองมผีลมาจากการขาดความ

ภาคภมูิใจ (Low Self-Esteem) และมิได้เกิดมาจากรสนิยมการฟังเพลง (North & Hargreaves, 2006) หรือแฟชนั 

การแตง่กาย 

นอกจากการประนามเร่ืองสงัคมอีโมสง่เสริมการทําร้ายตนเองและการฆา่ตวัตายแล้วนัน้ ลกัษณะเดน่ของ

วฒันธรรมอีโมท่ีมกัเป็นเป้าโจมต ีคือ การแสดงออกของผู้ชายท่ีดแูล้วคล้ายผู้หญิง เช่น ผู้ชายนัง่บนตกัของผู้ชายอีกคนหนึง่ 

ผู้ชายจบูกนั ผู้ชายใสเ่สือ้ยืดและกางเกงรัดซึง่เป็นเคร่ืองแตง่กายของผู้หญิง เป็นต้น (Schmitt, 2011) ซึง่การท่ีสงัคม

ภายนอกดถูกูพฤติกรรมดงักลา่วอาจตคีวามได้คือ (1) เมื่อผู้ชายมีพฤติกรรมคล้ายผู้หญิง ผู้ชายคนนัน้จะถกูดถูกู การดถูกู

เช่นนี ้ อาจถือเป็นการดถูกูผู้หญิง และ (2) หากสงัคมดถูกูเด็กอีโมเพศชายเพราะเหมือนเกย์ ดัง่ท่ีนิยมเรียกกนัวา่ 

“Emo Fag” แสดงให้เห็นถึงการเหยียดเพศท่ีสาม  ขา่วในทางลบจํานวนมากและการพดูปากตอ่ปากในสงัคมออนไลน์ ทํา

ให้เดก็อีโมและวงดนตรีแนวอีโมไมย่อมรับวา่ตนเองเป็นอีโม (Hill, 2011b) นอกจากนี ้ อีโมยงัไมเ่หมือนคนในวฒันธรรม

อ่ืนๆ ท่ีโดยปกตทิัว่ไปเมื่อมีขา่วในทางลบเก่ียวกบักลุม่คนใดๆ กลุม่คนนัน้ๆ จะร่วมมือกนัออกมาโต้แย้ง แตเ่ด็กอีโมไมทํ่า

เช่นนัน้ เพราะบคุคลคิของเด็กอีโมมกัเป็นพวกรักสงบ (Strauss, 2012) และเด็กชายจะมีความก้าวร้าวน้อยกวา่ผู้ชายทัว่ไป 

(Schmitt, 2011) ดงันัน้แล้ว เด็กอีโมและวงดนตรีอีโมจงึเลอืกท่ีจะปฏิเสธวา่ตนเองเป็นอีโม มากกวา่ท่ีจะไปโต้แย้งกบั

สาธารณะ 

จากข้อมลูในข้างต้น จะเห็นได้วา่บทความและงานวิจยัตา่งๆ ท่ีถกูอ้างอิง ได้กลา่วถึงยคุ Emo Boom  หรือช่วง

ทศวรรษท่ี 2000s และไมพ่บงานวิจยัใดเลยท่ีเขยีนเก่ียวกบัยคุ Emo Revival ในปัจจบุนั  งานวิจยันีจ้ึงเป็นการเติมเตม็

ช่องวา่งขององค์ความรู้เก่ียวกบักลุม่วฒันธรรมยอ่ยหรือสงัคมอีโม  และเป็นการติดตามความเจริญหรือการดบัสญูของ

วฒันธรรมท่ีเคยเป็นท่ีแพร่หลายในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา 
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วิธีการวจิัย 

งานวจิยันีใ้ช้วิธีการเก็บข้อมลูโดยสงัเกตการณ์โดยนกัวิจยัเอง ซึง่เดมิทีชว่งปี 2006-2010 นกัวจิยัเคยอยูใ่นสงัคม 

อีโมออนไลน์โดยแสดงตวัเป็นบคุคลนิรนามโดยใช้นามปากกาและภาพวาดแทนตนเอง เมื่อนกัวจิยัทราบวา่มกีระแสการ

เกิดใหมข่องแนวเพลงอีโมในช่วงปี 2013-2016 จึงได้ตัง้ใจท่ีจะกลบัมาศกึษาวา่การเกิดใหมน่ัน้จะอยูใ่นรูปแบบใด คือ เป็น

การสร้างสรรค์แนวเพลงดงักลา่วเทา่นัน้ หรือรวมถึงการแตง่กายด้วย 

จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบวา่ สงัคมอีโมมกัจะพบปะและพดูคยุกนัทางสงัคมออนไลน์ ดงันัน้แล้ว การท่ีจะ

พบกลุม่ของพวกเขาในโลกความจริง นกัวิจยัจําเป็นต้องเดินทางไปดกูารแสดงดนตรีแนวอีโมในสถานท่ีจริง วงดนตรีท่ี

นกัวิจยัได้เลอืกนัน้คือวง Mayday Parade วงดนตรีนีเ้ป็นวงดนตรีท่ีเคยเป็นท่ีนิยมในกลุม่เดก็อีโมในยคุท่ีกระแสอีโมมี

ความโดง่ดงั เนือ้เพลงของวงดนตรีนีเ้ป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ท่ีออ่นไหวของผู้ชาย ซึง่เป็นลกัษณะเดน่ของเด็กอีโม 

อีกสาเหตท่ีุนกัวจิยัเลอืกวงดนตรี Mayday Parade คือ นกัวิจยัเคยได้ชมการแสดงดนตรีของเขาเมือ่ปี 2009 ซึง่ในเวลานัน้ 

วงดนตรีท่ีนกัวจิยัตัง้ใจไปชมคือวง The Academy Is ... แตว่งดนตรีดงักลา่วได้แยกวงไปพร้อมๆ กบัการลม่สลายของ

กระแสอีโม ดงันัน้การเก็บข้อมลูในครัง้นี ้นกัวจิยัจึงมีโอกาสท่ีจะเปรียบเทียบแนวเพลง และการแตง่กายของแฟนเพลงแนว

อีโม ทัง้อดีตและปัจจบุนั 

นกัวิจยัมีความตัง้ใจเร่ิมแรกท่ีจะเก็บข้อมลูท่ี New York City เพราะเป็นท่ีท่ีเคยรับชมการแสดงของวงดนตรี

ดงักลา่ว การเก็บข้อมลูจากท่ีเดยีวกนั จะทําให้สามารถเปรียบเทียบผลได้อยา่งชดัเจน แตด้่วยความท่ี New York City เป็น

เมืองขนาดใหญ่ มีกลุม่แฟนเพลงจํานวนมาก และคา่เชา่พืน้ท่ีมีราคาแพง ทําให้สถานท่ีจดัแสดงมีขนาดเลก็และตัว๋ถกูขาย

หมดอยา่งรวดเร็ว ทําให้นกัวจิยัจําเป็นต้องหางานแสดงท่ีอ่ืนๆ ท่ียงัมีตัว๋เหลอือยู ่ ซึง่ท้ายท่ีสดุ ได้ซือ้ตัว๋ไปชมการแสดงท่ี

เมือง Vancouver ประเทศ Canada 

วิธีการสงัเกตแบบมีสว่นร่วม (Participant Observation) ได้ถกูนํามาใช้ โดยนกัวิจยัเป็นคนหนึง่ท่ีไปชมการแสดง

ดนตรีร่วมกบัแฟนๆ คนอ่ืนๆ นกัวิจยัได้ถ่ายภาพโดยรวมของงานเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ และการทําบนัทกึภาคสนาม 

(Field Note) ในชว่งต้นๆ ของการแสดง ซึง่ในสถานท่ีดงักลา่ว จะมีเก้าอีใ้ห้นัง่ชมการแสดง นกัวิจยัจงึสามารถใช้เป็นท่ี 

จดบนัทกึภาคสนามได้  ข้อมลูจากการบนัทกึดงักลา่วได้ถกูนํามาวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัข้อมลูท่ีพบในงานวิจยัในด้านนี ้

รวมถงึความรู้และประสบการณ์เดิมของนกัวจิยัเอง ซึง่อาจกลา่วได้วา่เป็นการวิจยัแบบชาติพนัธ์ุวรรณา (Ethnography) 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

1. แนวเพลง 

Shteamer (2015) นกัขา่วจาก Rolling Stone ได้กลา่วถึงอลับมั Black Lines ของวง Mayday Parade ท่ีออก

วางขายในเดือนตลุาคมปี ค.ศ. 2015 วา่เป็นแนวอีโม ซึง่ตา่งจากท่ีนกัวิจยัได้วเิคราะห์โดยใช้ข้อมลูจากงานวิจยัในอดตีเป็น

ฐาน  Overell (2010) กลา่วถงึเนือ้เพลงแนวอีโมวา่มีการกลา่วถงึปัญหาความสมัพนัธ์ของเพ่ือนและครอบครัว ซึง่แตกตา่ง

จากพงัค์ทัว่ไปท่ีมกัมเีนือ้เพลงเก่ียวกบัการเมืองและปัญหาสงัคม  และ Schmitt (2011) พบวา่กลุม่เด็กอีโมยอมรับการ

แสดงออกทางอารมณ์อยา่งเทา่เทียมของเพศหญิงและเพศชาย ซึง่คล้ายคลงึกบังานวจิยัของ Strauss (2012) ท่ีวา่แนว

เพลงอีโม ซึง่ถึงแม้จะมีผู้ชายเป็นนกัร้อง หรือแสดงมวิสกิวิดโิอด้วยเด็กอีโมเพศชาย ตา่งแสดงถึงความออ่นไหวและ 
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เปราะบาง   เมื่อกลา่วถึง Black Lines แล้วนัน้ เป็นอลับมัท่ีเพลงมีความแรงและมดึกวา่อลับมัก่อนๆ อาจกลา่วได้วา่

คล้ายคลงึเมทลัชนิดหนึง่ ตา่งจากอลับมัเกา่ๆ ของ Mayday Parade ท่ีควรถกูพิจารณาวา่เป็นแนวอีโมมากกวา่อลับมัใหม ่

ทัง้นีเ้น่ืองจากเนือ้เพลงแสดงถึงความออ่นไหว เปราะบาง พรรณนาถึงความเศร้า ความทรงจําเก่ียวกบั เพ่ือน คนรัก และ

ครอบครัว 

และเป็นท่ีแนน่อนวา่ การเปลีย่นแนวเพลงจากอีโม มาเป็นเมทลั ทําให้แฟนเพลงจํานวนหนึง่แสดงความไมพ่อใจ

โดยโพสข้อความแสดงความคดิเห็นใน Youtube และ Facebook ของวงดนตรี จึงมีผลทําให้ในการแสดงท่ีนกัวจิยัไปชมนัน้  

ศิลปินเลน่เพลงจากอลับมัใหมเ่พียงเพลงเดยีวเทา่นัน้ ในขณะท่ีเพลงท่ีเหลอื ประมาณ 20 เพลงมาจากอลับมัเกา่  การเลน่

เพลงในอลับมัเกา่จํานวนมากนี ้มิเพียงแสดงให้เห็นวา่ วงดนตรีทราบวา่แฟนเพลงต้องการอะไร แตย่งัแสดงให้เห็นวา่ แฟน

เพลงต้องการแนวอีโมอยา่งท่ีพวกตนเคยช่ืนชอบมากกวา่เพลงแนวใหมท่ี่ศิลปินเลอืกสร้างสรรค์ 

 

2. การแต่งกาย 

จากการสงัเกตการณ์ นกัวจิยัพบเห็นแฟนเพลง 2 คน เทา่นัน้ท่ีแตง่กาย แตง่หน้า และทําผมอยา่งเดก็อีโม ทัง้นีม้ี

ความแตกตา่งจากการชมการแสดงในยคุ Emo Boom มาก ท่ีแฟนเพลงเกือบคร่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผู้หญิง จะแตง่กาย

แบบอีโมไปชมการแสดง  สว่นการสงัเกตการณ์ครัง้ปัจจบุนันี ้ คนสว่นใหญ่ท่ีไปชมการแสดงจะแตง่กายในลกัษณะอ่ืน คือ 

(1) มากกวา่คร่ึงจะแตง่กายกึง่อีโม (2) บ้างใสช่ดุเหมือนวยัรุ่นทัว่ไป และ (3) อีกสว่นหนึง่จะแตง่กายแนว Goth   ผู้ ท่ีแตง่

กายกึ่งอีโม เช่น ผู้ชายท่ีทําผมทรงอีโม แตแ่ตง่กายปกติ, ผู้หญิงท่ีแตง่หน้าอยา่งอีโมแตส่ว่นอ่ืนๆ ปกติ, การสวมเสือ้ลาย

ตาราง (Plaid) หรือขีด (Strip), การสวมเสือ้ Zip-up Hoodie, หรือ ผู้ชายท่ีมีรูปร่างผอมมาก และแตง่กายด้วยเสือ้ผ้าผู้หญิง 

เช่น ใสก่างเกง Skinny Jeans กบัเสือ้คอ V รัดรูป  สว่นกลุม่ท่ีแตง่กายแบบ Goth จะแตง่รอบตาเข้ม มีการเจาะอวยัวะ

ตา่งๆ บนใบหน้า ทาเลบ็สดีํา ใสช่ดุหนงั และ ใสเ่คร่ืองประดบัสดีาํ  นอกเหนือจากนี ้เป็นแฟนเพลงท่ีใสเ่สือ้ของวงดนตรี ซึง่

บ้างเตรียมมาเองกอ่นเข้างาน บ้างซือ้ในงาน 

การแสดงนีจ้ดัขึน้ในเวลากลางคนื ซึง่เช้าวนัดงักลา่ว นกัวจิยัได้ไปเท่ียวพิพิธภณัฑ์ศิลปะ Vancouver Art Gallery 

นกัวิจยัสงัเกตเห็นแฟนเพลงท่ีใสเ่สือ้วงดนตรี Mayday Parade ในพิพิธภณัฑ์ เช่นเดยีวกนักบันกัวจิยั กลา่วคือ คนเหลา่นี ้

เตรียมใสเ่สือ้เพ่ือไปดกูารแสดงตัง้แตเ่ช้าของวนันัน้  ตอ่มาประมาณ 3 วนั เป็นวนัท่ีนกัวิจยัเดินทางกลบัประเทศไทย ใน

เวลาเช้านกัวจิยัได้ลากกระเป๋าเดนิทางลงรถไฟใต้ดิน ซึง่นกัวิจยัก็พบคนท่ีใสเ่สือ้ลายวงดนตรีเดินสวนทางกนัหน้าสถานี 

 

ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งการทําบนัทกึภาคสนาม 
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3. พฤติกรรมการชมดนตรี 

วงดนตรีท่ีแสดงในวนัดงักลา่วมี 3 วง คือ The Milestones, Knuckle Puck, และ Mayday Parade เรียงตามลาํดบั  

เมื่อวง The Milestones กําลงัแสดงบนเวที ผู้ชมคอ่นข้างสงบเรียบร้อย แตเ่มื่อวงท่ีสอง คือ Knuckle Puck ได้เร่ิมแสดงไป

สกัระยะหนึง่ ผู้ชมเร่ิมยกผู้ อ่ืนและสง่ตอ่กนัเหนือศีรษะตนเอง ซึง่พฤติกรรมนีม้กัเกิดในการชมการแสดงของวงเมทลั หรือท่ี

เรียกวา่ Crowd Surfing แตอ่ยา่งไรก็ตาม ไมพ่บพฤติกรรมการเต้นกระแทกคนรอบด้านท่ีเรียกวา่ Moshing ในการแสดงนี ้ 

สาํหรับนกัวิจยัแล้ว เคยมีประสบการณ์ไปชมการแสดงของวงเมทลัอยา่ง SlipKnot และ Mushroomhead ซึง่มีการเต้น 

Moshing ของแฟนๆ  ตอ่มาเมื่อวง Mayday Parade เร่ิมแสดง Crowd Surfing ได้หยดุลงในชว่งแรก และเร่ิมมีขึน้มาใหม่

ในช่วงตอ่มา ในเวลานัน้ นกัวจิยัยืนอยูใ่กล้ขอบเวทีฝ่ังซ้ายใกล้บริเวรท่ีมือกีตาร์ชอบยืน  มือกีต้าร์ได้เรียกเจ้าหน้าท่ีรักษา

ความปลอดภยัคนท่ีตวัใหญ่ท่ีสดุ และบอกให้ไปห้ามมใิห้ผู้ชายท่ียืนด้านหลงัของฝงูชนเร่ิมอุ้มแฟนๆ คนอ่ืนๆ ขึน้ไปเพ่ือทํา 

Crowd Surfing 

นกัวิจยัได้เปรียบเทียบวงดนตรีอีโมท่ีตนเคยไปดกูารแสดงสมยั Emo Boom ซึง่ในเวลานัน้ นกัวิจยัไมเ่คยพบ 

Crowd Surfing และ Moshing แม้แตค่รัง้เดยีวเลย ตรงกบังานวจิยัของ Strauss (2012) ท่ีวา่คนในสงัคมอีโมเป็นพวกรัก

สงบ ผู้ชายจะมคีวามก้าวร้าวน้อยกวา่ผู้ชายทัว่ไป  เมื่อได้เทียบกบัสิง่ท่ีนกัวจิยัได้เห็นในการแสดงครัง้นี ้ สามารถพดูได้วา่

แฟนเพลงท่ีทํา Crowd Surfing อาจมคีวามก้าวร้าวกวา่ท่ีนกัวิจยัเคยพบในการแสดงดนตรีของวงอีโมอ่ืนๆ แตอ่ยา่งไรก็

ตาม การท่ีมือกีตาร์ไมต้่องการให้มี Crowd Surfing ในงานแสดง อาจมีนยัสาํคญัวา่ วงดนตรีไมต้่องการให้เกิดความ

ก้าวร้าวและความรุนแรงในงานของตน 

 

4. ความเป็นตวัตน 

ในฐานะแฟนเพลงแนวอีโมคนหนึง่ นกัวจิยัรู้สกึวา่มีบางสิง่บางอยา่งขาดหายไปในช่วงปี 2010 ซึง่มกีารเสือ่มถอย

ของวฒันธรรมอีโม ในเวลานัน้ นกัวิจยัอยูท่ี่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลยี ซึง่ได้เห็นวยัรุ่นหลายคนแตง่กายแบบอีโมตาม

ท้องถนน และท่ีมหาวิทยาลยัท่ีนกัวิจยัไปศกึษาตอ่ แตใ่นขณะเดยีวกนั วงดนตรีอีโมท่ีเคยโดง่ดงั ได้แยกวงในช่วงเวลานัน้ 

บางวงได้ประกาศหยดุสร้างสรรค์งานเพลงชัว่คราว  สิง่ท่ีขาดหายไปท่ีนกัวจิยัรู้สกึได้คือ ความเป็นตวัตน (Identity) 

นอกจากนี ้นกัวิจยัได้เดินทางกลบัมาประเทศไทย และเป็นอาจารย์ ทําให้ความผกูพนัธ์กบัสิง่ท่ีเคยเป็นเคร่ืองบอกตวัตนนัน้

ลดลง  ความภาคภมูใิจ (Self-Esteem) ในฐานะแฟนเพลงแทบไมห่ลงเหลอื 

อยา่งไรก็ตาม การท่ีนกัวิจยัตดัสนิใจไปชมการแสดงในครัง้นี ้ ทําให้ความชดัเจนของความเป็นตวัตน (identity 

Salience) มีระดบัสงูขึน้ และกระตุ้นให้เกิดความภาคภมูใิจในฐานะแฟน และมีความต้องการท่ีจะแสดงออกเก่ียวกบัตวัตน

นัน้ๆ เช่น การสวมเสือ้ของวงดนตรี การเปลีย่นรูปใน Facebook ให้คล้ายกบัเด็กอีโม  ในสว่นนี ้สามารถสรุปเหตกุารณ์และ

ความสมัพนัธ์เก่ียวกบัความเป็นตวัตน (Identification) ได้ 3 ลกัษณะ ดงันี ้

1. ความเป็นตวัตนทีเ่กี่ยวข้องกบัส่ิงทีชื่่นชอบ  (Identification with Fan Objects)  ณ ท่ีนี ้นกัวจิยัช่ืนชอบผลงาน

ของวงดนตรี จึงรู้สกึต้องการแสดงออกในงานแสดง เช่น การร้องเพลงตามศิลปิน และ การใสเ่สือ้ท่ีมีรูปหรือเคร่ืองหมาย

เก่ียวกบัวงดนตรี เป็นต้น  ความรู้สกึต้องการแสดงออกและความเป็นตวัตนท่ีเดน่ชดั (Identity Salience) อาจมีระดบัท่ี

สงูขึน้สาํหรับวงดนตรีอ่ืนๆ ท่ีแฟนๆ มีความเป็นตวัตนท่ีเก่ียวข้องกบัตวัดารานกัร้อง เช่น ความรู้สกึผกูพนัธ์และการบง่บอก

ตวัตนของตนเองโดยมีตวับคุคลเป็นท่ีตัง้ เช่น นายมนษุย์นามสมมติคลัง่ไคล้ Justin Bieber และบอกกบัคนอ่ืนๆ วา่ตนเอง

เป็นแฟนของ Justin Bieber 
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2. ความเป็นตวัตนทีเ่กีย่วข้องกบัคนทีชื่น่ชอบส่ิงเดียวกนั  (Identification with Other Fans) การบง่บอกความเป็น

ตวัตนลกัษณะนีส้ามารถช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจในตนเองให้แก่นกัวจิยั เพราะ การไปชมการแสดงดนตรีทําให้นกัวิจยัได้

เห็นแฟนๆ ท่ีชอบสิง่เดียวกนั  ลาํพงัการท่ีนกัวิจยัช่ืนชอบวงดนตรี Mayday Parade และผลงานของพวกเขา ไมม่เีหตผุล

สนบัสนนุเลยวา่สิง่ท่ีนกัวิจยัเลอืกท่ีจะชอบนัน้เป็นสิง่ท่ีดีท่ีสดุ นา่สนใจ หรือ ทนัสมยั  แตเ่มื่อได้เห็นแฟนๆ จํานวนมากร้อง

เพลงตามไปด้วยกนั ทําให้นกัวิจยัเกิดความมัน่ใจวา่สิง่ท่ีตนเลอืกท่ีจะชอบนัน้เป็นตวัเลอืกท่ีถกูต้อง 

3. ความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นตวัตน การแสดงออก เวลา และความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ (The Relationship 

between Identity, Expression, Time, and Uncertainty) การไปชมการแสดงดนตรีครัง้นี ้ทําให้นกัวิจยัรู้สกึถึงความเป็น

ตวัตนของตนเอง (Self-Identity) ท่ีเดน่ชดัขึน้    การรู้จกัตนเองนัน้ควรท่ีจะช่วยลดความรู้สกึไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จ 

(Uncertainty) (Arunrangsiwed, 2017)  แตเ่มื่อจะไปชมการแสดงนี ้ผู้วิจยัรู้สกึไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จเลย ตัง้แตเ่ข้าแถวหน้า

งาน และการท่ีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัมาค้นกระเป๋าและบอกให้นกัวิจยันําสมัภาระไปฝาก แตเ่มื่อนัง่ชมการแสดง

ไปสกัระยะหนึง่ก็รู้สกึความความไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จนัน้หมดไป รู้สกึเร่ิมคุ้นชินกบับรรยากาศเกา่ๆ ท่ีเคยสมัผสัในสมยัเป็น

วยัรุ่น และในท่ีสดุก็ลกุขึน้ยืนจากท่ีนัง่และไปชมการแสดงท่ีขอบเวที   การนีอ้าจกลา่วได้วา่ เวลามีสว่นช่วยในการลด

ความรู้สกึไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จ  และเมื่อความรู้สกึดงักลา่วถกูลด การแสดงออกท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นตวัตนจะทําได้งา่ย

ขึน้ คือ การท่ีนกัวิจยัลกุขึน้ยืนชมการแสดง และร้องเพลงตามไปกบัวงดนตรี  จากเหตกุารณ์ท่ีถกูหยิบยกในข้างต้น เป็นการ

นําตวัแปรความเดน่ชดัของความเป็นตวัตน (Identity Salience) และทฤษฏีการลดความไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จ (Uncertainty 

Reduction Theory) (Berger & Calabrese, 1975) มาเช่ือมโยงกนั รวมถึงผลลพัธ์ท่ีได้คือการแสดงออกเก่ียวกบัความเป็น

ตวัตนนัน้ๆ_(Expression) 

 

ข้อจาํกัดและข้อแนะนํา 

งานวจิยันีเ้ก็บข้อมลูเฉพาะด้านเคร่ืองแตง่กายของแฟนเพลงแนวอีโม แนวเพลงอีโม และพฤติกรรมการชมการ

แสดงดนตรี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกระแสการเกิดใหมข่องอีโม การเก็บข้อมลูในงานวจิยันีม้ข้ีอจํากดัอยูม่ากคือ กลุม่คนท่ี

นกัวิจยัไปสงัเกตการณ์นัน้มีความคล้ายคลงึกนั ไมม่คีวามหลากหลายของประชากร  ประการแรก ผู้ ท่ีเข้าชมการแสดงสว่น

ใหญ่เป็นแฟนเพลงของวงดนตรี Mayday Parade ซึง่มิได้หมายความวา่พวกเขาจะเป็นแฟนเพลงของวงดนตรีอีโมอ่ืนๆ 

ประการตอ่มา คือ กลุม่วยัรุ่นเหลา่นีม้กัมาจากมหาวิทยาลยั The University of British Columbia (UBC) ซึง่นกัวิจยั

สามารถสงัเกตได้จากการท่ีนกัร้องได้ตะโกนขอเสยีงนกัศกึษาจาก UBC และผู้คนจํานวนมากในงานได้สง่เสยีงกรีดร้อง

ตอบกลบั 

นอกจากการติดตามกระแสการเกิดใหมข่องแนวอีโมนัน้ การศกึษาและการติดตามท่ีสาํคญัไปกวา่นัน้คือ การ

ติดตามเด็กอีโมในยคุ Emo Boom วา่ในเวลานีพ้วกเขาทําอะไร  ประเด็นนีเ้ป็นประเด็นท่ีนกัวจิยัควรให้ความสาํคญัเพราะ

ในยคุ Emo Boom นัน้ ทัง้สือ่และสงัคมภายนอกตา่งมองเด็กอีโมในแง่ลบ เช่น มกีารฆา่ตวัตาย (Phillipov, 2010) การทํา

ร้ายตนเอง (Miernik, 2013) และการมีอาการซมึเศร้า (Strauss, 2012)    Zdanow และ Wright (2012) ได้ยกตวัอยา่งการ

เขียนข้อความประชดประชนัเสยีดสเีด็กอีโม คือ โรงพยายาลมีทรัพยากรณ์จํากดั ทัง้แพทย์ พยาบาล และงบประมาณ  สิง่

เหลา่นีค้วรถกูใช้กบัผู้ ท่ีมคีวามจําเป็นจริงๆ อยา่งผู้ ท่ีประสบอบุตัเิหต ุ มิใช่นํามาใช้เพ่ือเดก็อีโมท่ีเอามดีกรีดข้อมอืตนเอง 

นอกจากนี ้งานวจิยัของ Johansson และ Sternudd (2014) ยงักลา่วถงึการท่ีบคุคลภายนอกสงัคมอีโม ทําวิดิโอล้อเลยีน 
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พฤติกรรมเด็กอีโม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เด็กอีโมเพศชาย ท่ีวา่ผู้ชายเหลา่นีเ้ศร้าและร้องไห้เหมือนเป็นผู้หญิง   การดหูมิ่นคน

ในกลุม่วฒันธรรมยอ่ยกลุม่นีเ้ป็นท่ีแพร่หลาย จนควรท่ีจะตัง้คาํถามวา่ ผู้ ท่ีถกูดถูกูเหลา่นี ้ เขาเป็นอยา่งท่ีบคุคลภายนอก

มองวา่เขาเป็นหรือไม ่ หรือสิง่เหลา่นีเ้ป็นเพียงการคาดเดาและความเช่ือผิดๆ ท่ีถกูสร้างขึน้โดยเร่ิมจากการจดัวาระขา่วของ

สือ่มวลชน (Agenda Setting) 

นกัวิจยัทา่นอ่ืนๆ อาจนําข้อแนะนํานีไ้ปประยกุต์ใช้กบักลุม่คนอ่ืนๆ ท่ีถกูสงัคมตําหนิ หรือถกูสาํนกัขา่วบางท่ีทําลาย

ภาพลกัษณ์ของกลุม่ ทัง้นี ้เน่ืองจากการกําจดัความเช่ือผิดๆ ให้หมดไปจากสงัคมนัน้เป็นสิง่ท่ีนกัวชิาการสมควรทํา  เพ่ือให้

เกิดความเทา่เทียมกนั และไมสุ่ม่เดาหรือเหมารวมจากรูปลกัษณ์ภายนอกของคน ไมว่า่จะเป็น เพศ เชือ้ชาติ วฒันธรรม 

ศาสนา หรือ อตัลกัษณ์ความเป็นตวัตนอ่ืนๆ ท่ีเขามี (Stereotype) 

นอกจากข้อเสนอแนะท่ีกลา่วมาในข้างต้นนัน้ ผลการสงัเกตการณ์อีกสว่นหนึง่ได้แสดงให้เห็นวา่ การแตง่กายของ

แฟนเพลงแนวอีโมมีการเปลีย่นไป โดยผสมผสานกบัการแตง่กายทัว่ไป ซึง่ตามประสบการณ์ของนกัวจิยั การแตง่กาย

เหลา่นีค้ล้ายคลงึกบัการแตง่กายของนกัศกึษาคณะศิลปกรรมท่ีเคยพบท่ี อเมริกา อิตาล ีและออสเตรเลยี  จากสิง่ท่ีพบเห็น

เหลา่นี ้ สามารถแนะนํานกัวิจยัท่ีจะศกึษาด้านกลุม่วฒันธรรมยอ่ยได้วา่ ในกลุม่วฒันธรรมยอ่ยโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในกลุม่

ท่ีมีวยัรุ่นเป็นประชากรอยูน่ัน้ จะมีการเปลีย่นแปลงการปฏิบตัิอยา่งรวดเร็ว มีการผสมผสาน และลืน่ไหลไปหลอมรวมกบั

วฒันธรรมข้างเคียงได้งา่ย ทําให้แนวทางการปฏิบตัินัน้ไมต่ายตวั และท้าทายนกัวิชาการให้ศกึษาค้นคว้าพฤตกิรรมของ

พวกเขาอยูเ่ร่ือยๆ 
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