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มองผ่านบทบาทภาพยนตร์ฮอลลีวูด

Security in the US
The Role of Hollywood Film
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สืในประเทศสหรั
่อบันเทิงกับความมั
่นคงใหม่
ฐอเมริกา
ดร. ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์*

บทคัดย่อ

การศึกษาภาพยนตร์ฮอลลีวูดกับความมั่นคง
สหรัฐฯ มักว่าด้วยเรือ่ งภาพยนตร์รกั ชาติกบั ความสนับสนุน
การผลิตโดยหน่วยงานความมัน่ คงของรัฐ งานวิจยั นีม้ งุ่ ขยาย
ความรู้ดังกล่าวโดยเลือกวิเคราะห์ภาพยนตร์ยอดนิยม
ของฮอลลีวดู ในช่วงปลายทศวรรษ 2010 จ�ำนวน 15 เรือ่ ง
ซึง่ ออกฉายภายใต้การน�ำของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
อาศั ย ทฤษฎี อิ ท ธิ พ ลของภาพยนตร์ ค วบคู ่ กั บ แนวคิ ด
ความมั่นคงใหม่และชาตินิยมสหรัฐฯ ทั้งนี้ เพื่ออธิบาย
บทบาทของสือ่ ภาพยนตร์ในการสร้างความรับรูเ้ กีย่ วกับชาติ
อันถือเป็นภารกิจหนึง่ ด้านความมัน่ คง
โดยปกติภาพยนตร์ฮอลลีวูดร่วมสร้างคตินิยม
เกี่ ย วกั บ ชาติ ผ ่ า นการน� ำ เสนอเอกลั ก ษณ์ ต ามกรอบ
Exceptionalism หรือ “ความพิเศษของอเมริกันชน”
แต่ เ นื่ อ งจากสหรั ฐ ฯ มี ผ ลงานย�่ ำ แย่ นั บ ตั้ ง แต่ วิ ก ฤต
เศรษฐกิจ 2008 ความเป็นชาติในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์
จึงบูรณาการความคิดชาตินิยมสุดโต่งพร้อมวาทกรรม
“ฟื้นอเมริกาให้กลับมายิ่งใหญ่ดังเดิม” หรือ “อเมริกา
ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง” พร้อมสร้างคตินิยมว่าสหรัฐฯ
เป็นชาติคนขาวที่เกรียงไกรและผลประโยชน์ของสหรัฐฯ

ต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใด อย่างไรก็ตามภาพยนตร์จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดเลือกสืบสานเอกลักษณ์ดั้งเดิมของสหรัฐฯ
หลายเรื่องสวนกระแสชาตินิยมขวาจัดด้วยการฉายภาพ
ของอเมริกันชนในฐานะผู้น�ำการต่อสู้ตามแนวทางโลก
นิยม ความเท่าเทียม และสังคมพหุวัฒนธรรมนี่บ่งชี้ว่า
บทบาทในทางความมั่นคงของภาพยนตร์ฮอลลีวูดไม่เคย
เสือ่ มคลายและอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการภาครัฐ
เสมอไป ความเป็นชาติในภาพยนตร์ยคุ ประธานาธิบดีทรัมป์
จึงเป็นผลพวงของการนิยามโดยกลไกธรรมชาติขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์ เมือ่ พิจารณากรณีของประเทศไทย ภาพยนตร์ไทย
สามารถร่วมด�ำรงความเป็นชาติได้ในท�ำนองเดียวกัน
ขึน้ อยูก่ บั การนิยามค�ำว่า “ชาติ” ตามสถานการณ์ งานฟืน้ ฟู
อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ไ ม่ ค วรเล็ ง ผลทางเศรษฐกิ จ
หรือวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว แต่ควรครอบคลุมภารกิจ
ทางความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติ

ค� ำ ส� ำ คั ญ ภาพยนตร์ ฮอลลี วู ด ความมั่ น คงใหม่
สหรัฐอเมริกา

* นักวิจัยประจ�ำศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Abstract

interests take priority over anything else. Even so,
all the selected films tended to maintain the
typical identities. Some of them even went against
the right-wing camp by signifying American people
as leader of the global fight, equality, and diversity.
Therefore, Hollywood film still plays a significant
role in the matter of security, but it may not
necessarily cohere with the state’s demand.
To sum up, the national ideology contained in
these films is rather the result of free mechanisms
with reference to the surrounding conditions.
Speaking of Thailand, local film can serve
in a similar manner, depending on the definition
of the term “nation” to suit the circumstance.
Restoration of the film industry should not refer
to commercial or cultural profits only, but also
security mission for the nation’s best interest.   

Examination of Hollywood films and the
US security often highlights patriotic films or
confidential support from some security departments.  This research aims to develop the related
knowledge through analysis of 15 popular
Hollywood films released in the late 2010s.
It explains the linkage between films and security
under Donald Trump’s presidency, focusing on
the question how Hollywood films in the abovementioned period elicited perception of the nation.
Theory of film influence, concept of nontraditional security, plus American nationalism,
are used to comprehend the findings.   
It is found that Hollywood films always
encourage the national ideology with presentation
of the US identities based on Exceptionalism.
The ideology proposed by President Trump, however,
incorporates white nationalism, plus the discourse Key Words Film, Hollywood,
“Making America Great Again” or “America First”, Non-Traditional Security, the US
due to the country’s undesirable performance
as from 2008 economic crisis.  This ends in the new
ideology that the US is most supreme and its

    ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
ภาพลักษณ์ฮอลลีวูดในสายตาบุคคลทั่วไปคือมหาอ�ำนาจ
ด้านเศรษฐกิจบันเทิง งานภาพยนตร์ของฮอลลีวดู ส่งมอบความรืน่ เริง
ให้แก่ผู้บริโภคผ่านการลงทุนและพัฒนาโดยเอกชน (Silver, 2007)
ทว่าบทความ Washington DC’s Role behind the Scenes in
Hollywood Goes Deeper than You Think โดย Alford (2017)
เผยว่ารัฐบาลกลางสหรัฐอยูเ่ บือ้ งหลังงานผลิตของฮอลลีวดู หลายเรือ่ ง
ช่วงระหว่างปี 1911-2017 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ร่วมสนับสนุน
ภาพยนตร์มากกว่า 800 เรื่อง เช่น Transformer, Iron Man,
The Terminator ฯลฯ ขณะที่ซีไอเอมีส่วนผลักดันภาพยนตร์
รวมทั้งรายการโทรทัศน์นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1947 ราว 60 เรื่อง
เนื้ อ หาบางส่ ว นของภาพยนตร์ จึ ง สอดคล้ อ งกั บ ภาพลั ก ษณ์
ทางความมัน่ คงสหรัฐฯ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ในด้านการเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์
สันติสุขให้แก่โลก

DOD

support for
Hollywood
production
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ค� ำ ถามที่ ต ามมาคื อ ท� ำ ไมภาครั ฐ ต้ อ งเข้ า มา
ข้องเกี่ยวกับภาพยนตร์ฮอลลีวูด Arad & Alon (2006)
อธิบายว่าประเด็นความมั่นคงแห่งรัฐไม่ได้จ�ำกัดเพียงแค่
เรือ่ งทางทหารเท่านัน้ ทว่ารวมไปถึงความเข้มแข็งด้านอืน่ ๆ
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง การต่างประเทศ สังคม
ขณะที่สื่อภาพยนตร์ก็คือภาคส่วนหนึ่งของการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่รัฐ งานศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยระบุว่า
สือ่ ภาพยนตร์ของฮอลลีวดู ได้แสดงบทบาทในด้านความมัน่ คง
มาแล้วในสองมิติ หนึง่ ภาพยนตร์ฮอลลีวดู สามารถปลูกฝัง
ความรูส้ กึ เชิดชูชาติโดยน�ำเสนอออกมาในรูปของ Patriotic
Film หรือ ภาพยนตร์รักชาติ เช่น The Patriot, Hidden
Figures, Saving Private Ryan (Stein, 2019) ภาพยนตร์
แนวรักชาติเป็นองค์ประกอบส�ำคัญส�ำหรับกระบวนการ
หล่อหลอมความเป็นชาติของสหรัฐฯ เนื่องจากความรู้สึก
รักชาติก่อให้เกิดความภักดี เอกภาพ และความร่วมมือ
ของพลเมือง (Altıkulaç, 2016; Sardoč, 2017) สอง ภาพยนตร์
ฮอลลี วู ด ช่ ว ยขยายอิ ท ธิ พ ลของสหรั ฐ ฯ ตามแนวทาง
อ�ำนาจอ่อน กล่าวคือช่วยส่งออกโลกทัศน์อเมริกัน ได้แก่
เสรีภาพ ประชาธิปไตย ไปสู่ภูมิภาคอื่นของโลก (Long,
2017) ภาพยนตร์ฮอลลีวูดยังช่วยให้รัฐบาลสหรัฐฯ แสดง
บทบาทน� ำ ในกิ จ การทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เนื่องจากมีประสิทธิภาพ
ในการโน้มน้าวความคิดผูช้ มประเทศต่างๆ ให้เชือ่ ในบทบาท
หน้าทีข่ องสหรัฐฯ (จงเดือน สุทธิรตั น์, 2552; Wanwarang
Maisuwong, 2012)
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาในอดีตพยายามท�ำความ
เข้าใจฮอลลีวดู กับความมัน่ คงแห่งสหรัฐฯ โดยเลือกอธิบาย
มิตคิ วามปลอดภัยแห่งชาติเป็นส่วนมาก งานโดย O’Meara,
Macleod, Gagnon, และ Grondin (2016) เสนอว่า
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดท�ำหน้าที่สะท้อนรวมทั้งสร้างความคิด
เกีย่ วกับชาติในเชิงของการรับมือกับภัยภายนอกซึง่ อาจจะ
เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดตามสถานการณ์ ในท� ำ นอง
เดียวกัน Frank (2015) ค้นพบว่าหน่วยงานความมั่นคง
แห่งสหรัฐฯ เคยพบปะกับผูผ้ ลิตในแวดวงฮอลลีวดู เพือ่ ระดม
สมองเกี่ยวกับภัยก่อการร้าย นั้นน�ำไปสู่การสร้างเนื้อหา
บันเทิงเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคาม
กล่าวได้ว่าการศึกษาฮอลลีวูดในด้านความมั่นคง
เน้นประเด็นความเกีย่ วพันกับภาครัฐ รวมทัง้ เจาะจงเฉพาะ
งานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพันธกิจทางทหาร แต่การส�ำรวจ
ตลาดภาพยนตร์สหรัฐฯ ยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ศั ก ยภาพของฮอลลี วู ด ในทางที่ ต ่ า งออกไป
งานยอดนิ ย มส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นแนวเหนื อ จิ น ตนาการ
เช่น ภาพยนตร์ยอดมนุษย์ ภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์
ภาพยนตร์สยองขวัญ ฯลฯ หลายเรื่องร่วมสร้างนิยาม
การเป็ น อเมริ กั น ชนโดยไม่ ไ ด้ อ าศั ย รู ป ลั ก ษณ์ ข อง
ภาพยนตร์รักชาติ งานวิจัยนี้จึงมุ่งขยายความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นภาพยนตร์ฮอลลีวดู กับความมัน่ คงสหรัฐฯ ในแง่ของ
การส่งเสริมความเป็นชาติในทัศนะผูช้ ม เพราะการใช้ภาพยนตร์
สร้างมโนส�ำนึกเกี่ยวกับชาติของสหรัฐฯ สามารถเป็นแบบ
อย่ า งที่ ดี ข องการใช้ สื่ อ เพื่ อ ประโยชน์ ท างความมั่ น คง
ในการนี้งานวิจัยมุ่งส�ำรวจสื่อภาพยนตร์ภายใต้การน�ำ
ของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยเหตุว่าการศึกษาภาพยนตร์
ในช่วงดังกล่าวจะท�ำให้เข้าใจบทบาทล่าสุดของฮอลลีวูด
พร้ อ มกั บ ให้ ก รณี ศึ ก ษาอั น ทั น สมั ย ส� ำ หรั บ หน่ ว ยงาน
ความมั่นคงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย

1
2
1
2
3

วัตถุประสงค์การวิจัย
ประมวลความหมายและความส�ำคัญ
ของความเป็นชาติในสหรัฐฯ ตามคตินิยมยุคใหม่
วิเคราะห์สื่อภาพยนตร์ฮอลลีวูดในช่วง
ปลายทศวรรษ 2010 โดยอิงความเป็นชาติ
ในวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง

ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งค้นคว้าภาพยนตร์ฮอลลีวูด
ในขอบเขตความมั่นคงใหม่ดังแสดงรายละเอียด
ในหัวข้อแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กรอบเวลาของสิ่งที่ศึกษา ได้แก่ ความเป็นชาติ
และงานภาพยนตร์ อยู่ในช่วงสมัยการบริหาร
ประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
โดยนับย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 ไปสิ้นสุด
ที่ปี ค.ศ. 2017
ตัวอย่างภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาจากกลุ่มงาน
ที่ประสบความส�ำเร็จในด้านความนิยม
10 อันดับแรกในแต่ละปี (วัดด้วยเกณฑ์รายได้)
เนื่องจากได้รับการบริโภคอย่างกว้างขวาง
จนสามารถสร้างอิทธิพลทางความคิด
แก่ผู้ชมในสหรัฐฯ
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    ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อตอบโจทย์ดังระบุในวัตถุประสงค์การวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน เริ่มด้วยการสืบค้น
ประวัตขิ อ้ มูล (Archival Search) เพือ่ ท�ำความเข้าใจสหรัฐฯ
ในแง่การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และคตินิยมเกี่ยวกับชาติ
ภายใต้การน�ำของประธานาธิบดีทรัมป์ การสืบค้นประวัติ
ข้ อ มู ล หมายถึ ง การรวบรวมเอกสารซึ่ ง ถู ก ผลิ ต ในอดี ต
และให้ภาพของสิง่ ทีศ่ กึ ษาในช่วงเวลานัน้ ได้ดี (Ventresca
& Mohr, 2001) เพราะฉะนัน้ เอกสารทีจ่ ะน�ำมาใช้ครอบคลุม
ผลงานวิชาการ หนังสือพิมพ์ รายการข่าว/สารคดี เอกสาร
ภาครัฐ เป็นต้น จากนั้นน�ำข้อมูลทั้งหมดมาร้อยเรียงกัน
พร้ อ มกั บ สั ง เคราะห์ ลั ก ษณะร่ ว มของความเป็ น ชาติ
อธิบายด้วยแนวคิด “ชาตินยิ มอเมริกนั ” และ “ความภูมใิ จ
ในชาติ”
ในขั้ น ตอนที่ ส องคั ด เลื อ กภาพยนตร์ ย อดนิ ย ม
จ�ำนวน 5 เรื่องจากในแต่ละปีด้วยวิธีการแบบสุ่ม คัดจาก
กลุม่ ภาพยนตร์รายรับสูงสุด 10 อันดับแรกในตลาดภาพยนตร์
สหรัฐฯ ครอบคลุมระหว่างปี ค.ศ. 2017-2019 ซึง่ ท�ำให้ได้
ภาพยนตร์จ�ำนวนทั้งสิ้น 15 เรื่อง จากนั้นใช้การวิเคราะห์
ตัวบท (Textual Analysis of Film) ท�ำความเข้าใจสาร
ในภาพยนตร์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบภาพ โครงสร้าง
เรือ่ งราว และตีความองค์ประกอบเหล่านัน้ ตามหลักวิชาการ
ภายใต้โจทย์ที่ตั้งไว้ (McKee, 2001) โดยองค์ประกอบ
ของภาพยนตร์ในการวิจยั นีแ้ ยกออกเป็นเนือ้ เรือ่ ง ตัวละคร
ฉาก/องค์ประกอบศิลป์ การวิเคราะห์ภาพยนตร์ยังอาศัย
ข้อมูลเสริมเกี่ยวกับกิจกรรมส�ำคัญๆ เช่น งานประกาศผล
รางวัล การประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ ฯลฯ เพือ่ ท�ำความเข้าใจ
สิง่ ทีฮ่ อลลีวดู พยายามตอกย�ำ้ แล้วจึงสรุปสาระส�ำคัญออกมา
ใช้ขอ้ ค้นพบในขัน้ ตอนทีห่ นึง่ เป็นกรอบอ้างอิงร่วมกับทฤษฎี
“อิทธิพลของภาพยนตร์” และแนวคิด “ความมัน่ คงใหม่”

อิทธิพลของภาพยนตร์ (Film Influence) ทฤษฎีนี้

อธิบายว่าภาพยนตร์มีผลต่อความคิด/พฤติกรรมของผู้ชม
เพราะภาพยนตร์เป็นสื่อศิลปะประเภทหนึ่งที่ทรงพลัง
และเต็มไปด้วยความซับซ้อน ภาพยนตร์ท�ำให้ผู้ชมเข้าใจ
ตัวตนของตัวเอง บทบาททางสังคม รวมทัง้ ค่านิยม (Fearing,
1947; Mahmood, 2013) จากเหตุผลดังกล่าวภาพยนตร์
ถูกน�ำมาใช้สร้างเอกลักษณ์ทางสังคม/วัฒนธรรมตลอดเวลา
ทฤษฎีอิทธิพลของภาพยนตร์จะท�ำให้เข้าใจว่าภาพยนตร์
สัมพันธ์กบั ความมัน่ คงได้อย่างไรทัง้ ทีม่ นุษย์ผลิตภาพยนตร์
ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความบันเทิงเป็นหลัก

ชาตินิยมอเมริกัน (American Nationalism)

โดยทัว่ ไปชาตินยิ มหมายถึงความภักดีรวมไปถึงการปกป้อง
ผลประโยชน์ ข องชาติ ความรู ้ สึ ก ชาติ นิ ย มช่ ว ยสร้ า ง
ความผู ก พั น ระหว่ า งบุ ค คลกั บ ประเทศ ทั้ ง ยั ง เติ ม เต็ ม
ความต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์อนั ได้แก่ การเป็นส่วนหนึง่
ของกลุม่ ทางสังคม (Singh, 2018) งานวิจยั โดย McDaniel,
Nooruddin & Shortle (2016) ชี้ว่าชาตินิยมอเมริกัน
หลังเหตุการณ์ 11 กันยายน มักแสดงออกในรูปของความภูมใิ จ
ในชาติ (National Pride) และการยึดมั่นประเทศสหรัฐฯ
ในฐานะมาตุภูมิ (Nativism) สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็น
ในยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ หลายฉบับ
เช่น การป้องกันสหรัฐฯ จากภัยคุกคามภายนอก (The White
House, 2002) การส่งเสริมค่านิยมอเมริกนั และปกป้องสหรัฐฯ
ในทุกมิติ (The White House, 2017) ความรู้เกี่ยวกับ
ชาติ นิ ย มอเมริ กั น ไม่ เ พี ย งเผยให้ เ ห็ น เอกลั ก ษณ์
ทางความรู้สึกของคนท้องถิ่น แต่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การประมวลความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ น ชาติ ข องสหรั ฐ ฯ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ วิ จั ย ข้ อ ที่ ห นึ่ ง รวมทั้ ง ช่ ว ยวิ เ คราะห์
บทบาทของภาพยนตร์ฮอลลีวูดซึ่งหลายฝ่ายพิจารณาว่า
ส่งเสริมแนวคิดชาตินยิ มควบคูไ่ ปกับมอบความบันเทิงให้แก่ผช้ ู ม

ความภูมิใจในชาติ (National Pride) การวิเคราะห์
    แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดต้องอาศัยแนวคิดความภูมิใจในชาติ
ความมั่นคงใหม่ (Non-traditional Security) ร่วมกับแนวคิดชาตินิยมอเมริกัน เพราะความภูมิใจในชาติ

ความมั่นคงใหม่ต่างจากความมั่นคงตามแนวทางทหาร
เพราะความมั่ น คงใหม่ ค รอบคลุ ม ประเด็ น อย่ า ง เช่ น
การเปลีย่ นแปลงของสภาวะอากาศ การก่อการร้าย สงคราม
ไซเบอร์ (Elliott, 2012) หรืออาจจะเป็นประเด็นว่าด้วย
ความอยูร่ อดทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การแพทย์ ฯลฯ
กล่าวได้วา่ ความมัน่ คงใหม่เน้นเรือ่ งความปลอดภัย เข้มแข็ง
และยั่งยืนในมิติที่นอกเหนือไปจากกองก�ำลังทางทหาร
(Phi, Huong, Tuan & Huynh, 2019) แนวคิดความมัน่ คงใหม่
ถูกน�ำมาใช้ตีกรอบการวิจัยให้ดูชัดเจนขึ้น

คือภาคส่วนส�ำคัญ Smith & Jarkko (1998) กล่าวว่า
ความภูมใิ จในชาติหมายถึงความรูส้ กึ ของสาธารณชนต่อรัฐ
เป็นทัง้ ความภาคภูมแิ ละเทิดทูนซึง่ อุบตั ขิ นึ้ มาจากความผูกพัน
กับเอกลักษณ์ของชาติ (National Identity) ความภูมิใจ
ในชาติปรากฏได้หลากหลายมุม แบ่งเป็นความภูมใิ จในวิทยาการ
ความภูมใิ จในสถานะทางเศรษฐกิจ ความภูมใิ จในเกมกีฬา
ความภู มิ ใจในศิ ล ปะและวรรณกรรม และความภู มิ ใจ
ในทางอื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละประเทศ (Evans
& Kelley, 2002)
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รายงานผลการวิจัย
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วยความเป็นชาติของสหรัฐฯ ในคตินยิ มสมัยใหม่และลักษณะของภาพยนตร์ฮอลลีวดู
ที่ร่วมส่งเสริมความเป็นชาติในคตินิยมดังกล่าว

ความเป็นชาติของสหรัฐฯ

ความเป็นชาติถูกสร้างขึ้นมาทั้งในระดับรัฐและประชาสังคมตลอดเวลา ชาตินิยมอเมริกันจึงเผยให้เห็นผ่าน
นโยบาย แนวปฏิบัติของรัฐ วาทกรรม การกระท�ำของพลเรือน สื่อ งานเขียน หรือกระทั่งผลงานวิชาการ การสืบค้น
สิ่งเหล่านี้ด้วยกรอบแนวคิดชาตินิยมและความภูมิใจในชาติท�ำให้พบว่าประเทศสหรัฐฯ อ้างอิงความเป็นชาติกับหลัก
Exceptionalism กล่าวคือชาวสหรัฐฯ เป็นกลุ่มชนพิเศษและแตกต่างจากในภูมิภาคอื่น เพราะสหรัฐฯ มีภาระหน้าที่
ทีจ่ ะต้องบรรลุกจิ การระหว่างประเทศหรือท�ำคุณประโยชน์ให้แก่โลก (ชาญชัย อุม้ ปัญญา, 2557; Brice, 2015) ในการนี้
สหรัฐฯ ต้องรับมือกับการบริหารจัดการในแง่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมระหว่างประเทศ อีกทั้งชาวอเมริกัน
มีหน้าที่ต้องน�ำโลกในทางการพัฒนา ความรู้ ปรัชญา โดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตย เสรีภาพ และความเท่าเทียม
ชาวอเมริกันจึงเป็นชนชาติระดับน�ำและมีความสามารถเป็นเอกเนื่องจากภารกิจดังกล่าว ชุดความคิดนี้มาพร้อมกับ
ความรู้สึกผูกพันกับศักดิ์ศรีของชาติ ในทางทฤษฎีชาวอเมริกันทุกคนต้องภูมิใจในสถานะของอเมริกันชน คล้ายกับ
ยุคโรมเรืองอ�ำนาจ ที่ชาวโรมันต้องภูมิใจในความเป็นพลเมืองของโรมเพราะอยู่เหนือชนชาติอื่นที่รายล้อม หากโรมคือ
ศูนย์กลางในอดีต สหรัฐฯ ก็คอื ศูนย์กลางในโลกยุคปัจจุบนั ทว่า American Exceptionalism ในยุคประธานาธิบดีทรัมป์
กลับผสมแนวทางชาตินยิ มสุดโต่งเพือ่ ให้เข้ากับเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทัง้ หมดเป็นผลสืบเนือ่ งมาจาก
สถานการณ์ในห้วงเวลาก่อนหน้า
ก่อนสหัสวรรษใหม่สหรัฐฯ ก้าวผ่านสงครามเย็น ไปสู่
ยุคเศรษฐกิจเติบโต สงครามเย็นท�ำให้สหรัฐฯ วางตัวเองในฐานะ
ผู้น�ำโลกประชาธิปไตย ยึดมั่นเศรษฐกิจตลาดเสรีเพื่อต่อต้าน
ฝ่ายตรงข้ามน�ำโดยสหภาพโซเวียต เมื่อสิ้นสุดสงคราม สหรัฐฯ
กลายเป็นมหาอ�ำนาจเพียงหนึ่งเดียวพร้อมบุกเบิกการค้า การเงิน
การลงทุนไปทั่วโลกภายใต้การน�ำของประธานาธิบดีบิล คลินตัน
(American Foreign Relations, 2020) ตลอดทศวรรษที่ 90

วิ ถี ชี วิ ต ของคนอเมริ กั น เปลี่ ย นผ่ า นตามความร้ อ นแรง
ทางเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ จากความรู้สึก
ประหนึ่งตัวแทนประชาธิปไตยเพื่อปราบลัทธิคอมมิวนิสต์
คนอเมริกันมองตัวเองว่าเป็นชาติชั้นน�ำในทางเศรษฐกิจ
และสังคม รับภาระสร้างโลกใบเดียวกันโดยใช้แนวทาง
โลกนิยม ความเป็นอเมริกันจึงเผยแพร่ไปทั่วทุกภูมิภาค
ผ่านกระบวนการโลกานุวตั รอย่างเข้มข้น ได้แก่ การเชือ่ มโยง
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา รวมทัง้ สือ่ บันเทิง อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ฮอลลีวดู เริม่ ครองตลาดโลกในช่วงเวลาดังกล่าว
(Bishop Grosseteste University, n.d.) แต่ความน่ายินดี
ทางเศรษฐกิจและสังคมสหรัฐฯ ด�ำรงอยูไ่ ด้เพียงชัว่ ทศวรรษ
ก่อนย่างเข้าสู่ระยะแห่งความซบเซาซึ่งน�ำไปสู่ชาตินิยม
ในยุคประธานาธิบดีทรัมป์ในที่สุด ประเด็นก่อการร้าย
เริ่มครอบง�ำสังคมอเมริกันในสหัสวรรษใหม่จนกระตุ้น
ความคิดเรื่องการพิทักษ์มาตุภูมิ ความรู้สึกนี้เด่นชัดขึ้น
เมื่อเกิดเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 โดยกลุ่ม
ก่อการร้ายจี้เครื่องบินพาณิชย์ 4 ล�ำชนสถานที่ส�ำคัญๆ

ของสหรัฐฯ ปฏิบตั กิ ารของสามในสีล่ ำ� ประสบความส�ำเร็จ
สัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรืออาคารเวิลด์เทรด
เซ็นเตอร์ 2 หลังพังทลายลงมาพร้อมคร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไป
2,606 คน โดยประมาณ (Milan, 2019) ขณะที่สัญลักษณ์
ทางความเข้มแข็งอย่างเพนตากอนเสียหายขนาดหนัก
ปลายทศวรรษเดียวกันเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัว
ตามวัฏจักร ชีวิตอเมริกันชนทั่วไปเผยความอัตคัดออกมา
ให้เห็น ปัญหาเศรษฐกิจฉุดความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงในปี
2008 ด้วยเกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงินปิดตัว
จ�ำนวนหนีเ้ สียพุง่ ทะยาน คนอเมริกนั รูส้ กึ ทัง้ ความไม่ปลอดภัย
จากกลุม่ ก่อการร้ายและความหดหูจ่ ากภาวะเศรษฐกิจบีบรัด
นี่ท้าทายความรู้สึกของการเป็นชาติชั้นน�ำ  ท�ำให้หลายคน
คิดถึงความกร้าวแกร่งของชาติในช่วงหลังสงครามเย็น
แต่เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 2010 คนอเมริกันยังคงเผชิญกับ
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ความไม่แน่นอน สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว อัตราการว่างงาน
เพิม่ ขึน้ กลุม่ อ�ำนาจใหม่นำ� โดยจีน รัสเซีย สานสัมพันธ์มากขึน้
เพื่อสร้างภูมิรัฐศาสตร์โลกใหม่ให้ส�ำเร็จ (Savic, 2016)
ในเวลาเดียวกันโลกเผชิญกับปัญหาในภูมิภาคยุทธศาสตร์
เช่น เหตุการณ์อาหรับสปริง การปราบขบวนการก่อการร้าย
ในซีเรีย คลืน่ ผูอ้ พยพหลัง่ ไหลไปยังพันธมิตรสหรัฐฯ ในยุโรป
สร้างประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับผู้อพยพและการย้ายถิ่น
เพราะมี เรื่ อ งค่ า ใช้ จ ่ า ยรวมทั้ ง ความเสี่ ย งที่ ค นในยุ โรป
จะถูกแย่งงาน ความโกลาหลด�ำเนินต่อไปท่ามกลางสภาวะ
เศรษฐกิจอ่อนตัวจนจุดกระแสชาตินิยมในกลุ่มแองโกล
อเมริกัน สหราชอาณาจักรผลักดันประชามติลาออกจาก
สมาชิกสหภาพยุโรป แต่สหรัฐฯ แสดงออกด้วยการเลือก
ประธานาธิบดีอนุรกั ษ์นยิ มนายโดนัลด์ ทรัมป์ขนึ้ มาเป็นผูน้ ำ�
เนื่องจากทรัมป์หาเสียงด้วยแนวคิดชาตินิยมสุดโต่ง คือ
“ท�ำให้อเมริกากลับมายิง่ ใหญ่อกี ครัง้ ” ร่วมกับ “อเมริกา
ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง” นี่ตรงใจกลุ่มคนที่คิดว่าสหรัฐฯ
ย�ำ่ แย่มาตั้งแต่ยุค 2000
ประธานาธิบดีทรัมป์น�ำชาวอเมริกันไปสู่แนวคิด
ชาตินิยมสุดโต่งทันทีที่เริ่มปฏิบัติงาน มีการกระพือแนวคิด
กีดกันเชื้อชาติ ห้ามคนมุสลิม สร้างก�ำแพงกั้นสหรัฐฯ กับ
เม็กซิโก ขับไล่ผู้อพยพ (Illing, 2019) หรือเน้นการปกป้อง
ทางการค้าเพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าสหรัฐฯ จะหวนคืนไปสูบ่ ลั ลังก์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในเชิงนโยบายประธานาธิบดี
แสดงท่าทีสลายโลกานุวัตรผ่านมาตรการทางการค้า เช่น
ขึ้นภาษีสินค้าน�ำเข้าจากประเทศที่เกินดุลการค้าสหรัฐฯ
แทนที่จะปล่อยให้กลไกตลาดท�ำหน้าที่ต่อไป หรือ ถอนตัว
จากแผนก่อตัง้ ประชาคมการค้า Trans-Pacific Partnership
(Hufbauer & Cimino-Isaacs, 2017) จากนัน้ ประธานาธิบดี
ยกย่องเกียรติของคนอเมริกนั ผิวขาวระดับทีอ่ าจเรียกได้วา่
เป็นชาตินยิ มคนขาว ท�ำให้บคุ คลชาติพนั ธุอ์ นื่ ต้องถูกลดคุณค่า
บนแผ่นดินสหรัฐฯ (Bellware, 2019) การบริหารงาน
ของประธานาธิบดียังสร้างความขัดแย้งกับชาติพันธมิตร
มีการเรียกร้องให้สหภาพยุโรปช�ำระค่าใช้จ่ายทางทหาร
ให้แก่สหรัฐฯ แลกเปลี่ยนกับการที่สหรัฐฯ วางกองก�ำลังไว้
ในยุ โรป (Erickson, 2018) ภาพลั ก ษณ์ ข องสหรั ฐ ฯ
ในสายตาชาวโลกจึงตกต�่ำ  ความเชื่อมั่นสหรัฐฯ ถดถอย
หุ ้ น ส่ ว นสหรั ฐ ฯ เริ่ ม เปิ ด โอกาสให้ แ ก่ ม หาอ� ำ นาจใหม่

ได้กระชับสัมพันธ์มากขึน้ โดยเฉพาะการเชือ่ มโยงทางสายไหม
กับประเทศจีน บางครั้งรัฐบาลสหรัฐฯ วาดภาพคู่แข่งขัน
เช่น อิหร่าน เกาหลีเหนือ รัสเซีย และจีนให้เป็นภัยคุกคาม
ผู้มีสมรรถนะท�ำลายล้างระดับสูง ปัญหาระหว่างสหรัฐฯ
กับชาติเหล่านี้จึงเผยให้เห็นไม่จบสิ้น การสังหารนายพล
สุ ไ ลมานี ข องอิ ห ร่ า นหรื อ เปิ ด สงครามการค้ า กั บ จี น คื อ
ตัวอย่างข้อพิพาท ไม่วา่ จะอย่างไรศักยภาพทางการแข่งขัน
ของสหรั ฐ ฯ ในยุ ค ประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์ ไ ม่ เ หมื อ นเดิ ม
อีกต่อไป ความแนบแน่นกับพันธมิตรอ่อนตัว เนื่องจาก
หลายชาติพจิ ารณาว่าสหรัฐฯ เอาตัวเองเป็นทีต่ งั้ ภาพลักษณ์
ประการนีส้ วนทางกับความเป็นสหรัฐฯ ในอดีตอย่างสิน้ เชิง
กล่าวได้วา่ ความเป็นชาติในยุคประธานาธิบดีทรัมป์
พัฒนาไปในทางแข็งกร้าวพร้อมบูรณาการแนวทางชาตินยิ ม
สุดโต่ง มีการใช้วาทกรรมประเภทปลุกเร้าจินตภาพเกีย่ วกับ
ความโชติช่วงของสหรัฐฯ เพื่อท�ำให้ผู้คนเชื่อว่าสหรัฐฯ
เป็นชาติที่เกรียงไกรมาตลอดและต้องไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือ
ผลประโยชน์ของประเทศ ดังนั้นแม้ชาตินิยมสหรัฐฯ ยังคง
เน้นความเหนือชั้นตามหลักคิด Exceptionalism แต่ก็มี
ความเปลีย่ นแปลงในรายละเอียด โดยภาครัฐก�ำหนดให้ชาติ
หมายถึ ง คนขาวที่ มี อ� ำ นาจน� ำ ทางสั ง คม มี ก องก� ำ ลั ง
อันก้าวหน้า นับถือศาสนาคริสต์ ที่ส�ำคัญรัฐและเศรษฐกิจ
ต้องขับดันโดยชนชั้นน�ำในทางธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
(Giroux, 2017) ต�ำแหน่งของสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชนชาติอื่นจึงมีเพียงความเป็นเลิศซึ่งไม่มีผู้ใดเทียม
ในทางตรงกันข้ามสหรัฐฯ ยุค 2000 เน้นเรื่อง
การปกป้องแผ่นดินอเมริกาอันเป็นผลพวงมาจากลัทธิ
ก่อการร้าย ขณะที่ความเป็นชาติยุค 90 หมายถึงวิถีชีวิต
อเมริกนั ชนในฐานะต้นแบบของการพัฒนาโลก ลัทธิบริโภค
และการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ จุดส�ำคัญคือความรุง่ โรจน์ในยุค 90
ส่งผลต่อคตินิยมเกี่ยวกับชาติขับเคลื่อนโดยประธานาธิบดี
ทรัมป์ เพราะมันคือจุดสูงสุดทางอ�ำนาจ รวมทั้งเกียรติยศ
ของสหรัฐฯ สืบเนื่องมาจากชัยชนะเหนือสหภาพโซเวียต
ในสงครามเย็นรวมทั้งอิทธิพลทางเศรษฐกิจเหนือคู่แข่งขัน
อย่างญี่ปุ่น แต่สหรัฐฯ ในยุคปัจจุบันกลับไม่ได้ด�ำรงอยู่
ณ จุดนั้นอีกต่อไป ความโหยหาอดีตจึงผลักดันให้สหรัฐฯ
เลือกใช้แนวทางอนุรักษ์นิยม
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      ภาพยนตร์ ในมิติความมั่นคง

ภาพยนตร์ 10 อันดับแรกระหว่างปี ค.ศ. 2017-2019 แบ่งเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่น (Live Action) 24 เรื่อง
และแอนิเมชัน (Animation) 6 เรือ่ ง แต่ถา้ แยกเป็นแนวภาพยนตร์ (Genre) ภาพยนตร์วรี บุรษุ เหนือมนุษย์ (Superhero)
มีจ�ำนวนมากถึง 13 เรื่อง หรือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ที่เหลือคละกันระหว่างงานแนวต่อสู้ (Action)
จินตนาการ (Fantasy) นิยายวิทยาศาสตร์ (Sci-fi) สงคราม (War Film) ผจญภัย (Adventure) และสยองขวัญ (Horror)
การสุ่มโดยอิงสัดส่วนแนวภาพยนตร์ทำ� ให้ได้ตัวอย่าง 15 เรื่องดังในตาราง

วีรบุรุษเหนือมนุษย์
Wonder Woman (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Logan (2017)
Black Panther (2018)
Incredibles 2 (2018)
Avengers: Endgame (2019)
Captain Marvel (2019)

จินตนาการ
Frozen II (2019)
Toy Story 4 (2019)

Despicable Me 3 (2017)

อย่างไรก็ตาม การศึกษาภาพยนตร์
ในตารางเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ข้อที่สองต้องอาศัยค�ำถามน�ำการ
ค้นคว้าสองข้อ ได้แก่
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดน�ำเสนออะไร
ซึ่งอาจสอดคล้องกับข้อค้นพบ
ตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่หนึ่ง?
และ ภาพยนตร์ฮอลลีวูดน�ำเสนอ
มันออกมาอย่างไร?

สยองขวัญ

นิยายวิทยาศาสตร์/ต่อสู้/สงคราม/ผจญภัย
Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)
Jumanji: Welcome to the  Jungle (2018)

?

It (2017)

Solo: A Star Wars Story (2018)
Star Wars: Episode IX
   - The Rise of Skywalker (2019)

ตารางที่ 1 รายนามภาพยนตร์ ในการศึกษาวิจัย

ที่มา ประมวลรายชื่อจากฐานข้อมูล Box Office Mojo by IMDbPro. (2020).

จากการค้นพบเบื้องต้นบทบาทของภาพยนตร์
ฮอลลีวูดในแง่ความมั่นคงคือร่วมสร้างคตินิยมเกี่ยวกับ
ชาติตามกรอบ Exceptionalism ภาพยนตร์ฮอลลีวูด
น�ำเสนอเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชนชาติพิเศษและ
แตกต่างในหลากหลายรูปแบบเพือ่ ปลุกเร้าความภูมใิ จในชาติ
(National Pride) พร้อมทั้งร้อยรัดผู้ชมในทางจิตวิญญาณ
ซึง่ สอดคล้องกับหลักการทางความมัน่ คง แต่เมือ่ ประธานาธิบดี
ทรั ม ป์ เ ติ ม แนวคิ ด ชาติ นิ ย มสุ ด โต่ ง ลงไปในคติ นิ ย มของ
ชาวอเมริกัน

1
2

ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงบทบาทผสมผสาน
อันประกอบไปด้วย
สืบสานเอกลักษณ์ดั้งเดิมของสหรัฐฯ
ตามกรอบ Exceptionalism
สวนกระแสขวาจัดด้วยภาพ
ของอเมริกันชนในอุดมคติสำ� หรับชาวโลก
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เริม่ จากบทบาทประการแรก ภาพยนตร์ ในกลุม่ กรณีศกึ ษายังคงแสดงเอกลักษณ์ 4 อย่าง
ในคตินยิ มเกีย่ วกับชาติของสหรัฐฯ ผู้สร้างให้ค่าเอกลักษณ์ทั้ง 4 ประหนึ่งจุดขายของอเมริกันชน ได้แก่
ความเป็นนักบุกเบิก/ผจญภัย
(Explorer/Adventurer)

1

นี่คือลักษณะภาคบังคับที่ช่วยขับเน้น
ให้ ผู ้ ช มเห็ น ภาพของผู ้ น� ำ เพราะความเป็ น นั ก
บุกเบิก/ผจญภัยช่วยฉายคุณสมบัติของนักสู้ เมื่อ
สหรัฐฯ วางตัวเองในต�ำแหน่งศูนย์กลางของโลก
ชาวอเมริกันต้องเชื่อในลักษณะดังว่าเสมอมา
ในอดีตความเป็นนักบุกเบิก/ผจญภัยถ่ายทอดออกมา
บ่อยครั้งผ่านงานบุกเบิกตะวันตก (Western)
ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยการต่อสู้ในยุคที่สหรัฐฯ ขยาย
อาณาเขตออกไปทางปั จ ฉิ ม ทิ ศ ตั ว ละคร
ตามแนวคิดนีต้ อ้ งกล้าบุกเบิก กล้ารับมือกับอุปสรรค
แทนที่จะหยุดนิ่ง ทั้งนี้เพื่อแสวงหาอะไรใหม่ๆ
มาพั ฒ นาชี วิ ต หรื อ สั ง คม สมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย  (ป. อ. ปยุตฺโต) (2561) กล่าวว่า
แนวคิดบุกเบิกและไม่หยุดนิง่ เป็นคุณสมบัตพิ นื้ ฐาน
ของโลกตะวันตก ภาพยนตร์จากกลุ่มตัวอย่าง
ล้วนใส่ความเป็นนักผจญภัยลงไปในกลุม่ ตัวละคร
หลั ก และก� ำ หนดให้ ตั ว ละครผ่ า นบททดสอบ
ก่อนจบลงด้วยพัฒนาการของชีวิต เช่น การ
เขียนบทให้กลุ่มเด็กในเรื่อง It เอาชนะขีดจ�ำกัด
ด้านกายภาพและความรู้สึกของผู้เยาว์ด้วยการ
รวมพลังขับไล่ปิศาจเพนนีไวซ์ สุดท้ายเพนนีไวซ์
ลี้ภัยออกไปจากเมือง ใน Jumanji: Welcome
to the Jungle ตัวละครวัยรุ่นหลงเข้าไปติดใน
โลกของเกมจู ม านจี้ แต่ ทุ ก คนสมานสามั ค คี
ในการฝ่ า ฟั น สิ่ ง แวดล้ อ มอั น แปลกประหลาด
แทนที่ จ ะเลื อ กอยู ่ ใ นที่ ตั้ ง เพื่ อ เลี่ ย งความเสี่ ย ง
และนั่นน�ำตัวละครไปสู่ทางออกในที่สุด เป็นต้น

ความเป็นผู้น�ำประชาธิปไตย
(Leading Democratic Nation)

2

ส�ำหรับสหรัฐฯ ประชาธิปไตยหมายถึง
ระบอบที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี สิ ท ธิ์ มี เ สี ย ง
ในประเทศผ่านกิจกรรม เช่น การเลือกตั้ง ประชา
พิ จ ารณ์ การวิ พ ากษ์ บ ทบาทรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
มอบอ�ำนาจให้ประชาชนโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะและ
สิ่งใดก็ตามที่แสดงถึงความพยายามผูกขาดอ�ำนาจ
ให้ถือว่าอยู่ขั้วตรงข้ามกับหลักอธิปไตยของปวงชน
แต่ในบริบททัว่ ไปประชาธิปไตยหมายถึงการใช้เหตุผล
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสมาชิก ภาพยนตร์กลุ่ม
Star Wars น�ำเสนอเอกลักษณ์ประการนีอ้ ย่างเด่นชัด
ในทั้ง Solo: A Star Wars Story และ Star Wars:
Episode IX - The Rise of Skywalker พิษภัย
ของอ�ำนาจนิยมกับภาพของประชาธิปไตยในฐานะ
เส้ น ทางสู ่ สั ง คมยู โ ทเปี ย คื อ โครงเรื่ อ งหลั ก
เหตุ ก ารณ์ อุ บั ติ ใ นโลกจิ น ตนาการซึ่ ง สรรพชี วิ ต
อาศั ย กระจั ด กระจายทั่ ว ดาราจั ก ร โดยกลุ ่ ม
ตัวละครเอกรับบทฝ่ายต่อต้านผู้ต้องการรื้อฟื้น
สาธารณรัฐ ขณะที่จักรวรรดิปกครองด้วยการกดขี่
รวมทั้ง จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ความ
พยายามยืนหยัดเพื่อสังคมประชาธิปไตยในเรื่อง
จึ ง แทนภาพของสหรั ฐ ฯ ที่ ยึ ด มั่ น ในหลั ก การ
ทั้ ง สองเรื่ อ งยั ง สื่ อ ประเด็ น ประชาธิ ป ไตยผ่ า น
ปฏิสัมพันธ์ของตัวละคร ได้แก่ การท�ำงานเป็น
หมู่คณะแทนที่จะพึ่งอ�ำนาจของใครคนหนึ่ง การใช้
เหตุผลเพื่อกลั่นกรองแผน การเปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ทุกอย่างเป็นไปตามหลักการ
พื้ น ฐานประชาธิ ป ไตยอั น เป็ น ระบบของความ
หลากหลายและต้ อ งอาศั ย พลั ง ของภาคประชา
สังคม
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ทุนนิยม/บริโภคนิยม
(Capitalism/Consumerism)

3

เชื่อกันว่าระบบทุนนิยม/บริโภคนิยม
ในสหรัฐฯ ช่วยเติมเต็มความต้องการผู้คนด้วย
อิสระทางการค้าและการบริโภคผ่านกลไกตลาด
สังคมจึงอุดมไปด้วยความหลากหลายทางอาชีพ
และสี สั น ทางเศรษฐกิ จ ผู ้ ค นจะมี สิ ท ธิ์ ใ นการ
แข่งขัน แสวงหาโอกาส และใช้ความต้องการ
บริโภคเป็นแรงขับ ประชากรในสังคมแบบนีม้ กั เป็น
ผู้มุ่งหวังความส�ำเร็จอยู่เสมอรวมทั้งไม่ย่อท้อ
ทีจ่ ะพัฒนาตนเอง ภาพยนตร์ เช่น Incredibles 2
หรือ Despicable Me 3 ล้วนสื่อสาระของ
ทุนนิยม/บริโภคนิยมทัง้ สิน้ ครอบครัวยอดมนุษย์
ใน Incredibles 2 ต้องละจากหน้าที่ตัวเอง
เพราะรัฐไม่ให้ความไว้วางใจ แต่ครอบครัวนี้
เลือกที่จะปรับตัว เรียนรู้ เพื่อฟื้นความเชื่อมั่น
ในตัวยอดมนุษย์ ใน Despicable Me 3 กรูและลูซี่
โดนปลดจากต�ำแหน่งเนื่องจากความผิดพลาด
ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ทั้งคู่ก็ไม่หมดก�ำลังใจ
ที่จะคืนสู่อาชีพรักของตน กล่าวได้ว่าทุนนิยม/
บริ โ ภคนิ ย มในทั้ ง 2 เรื่ อ งปรากฏชั ด ในแง่
โครงสร้างสังคม ได้แก่ โอกาส (โอกาสในการ
พัฒนาตนของตัวละครกับโอกาสในการเข้าถึง
ทรั พ ยากร) และความสามารถของบุ ค คล
(สามารถใช้โอกาสและทรัพยากรจนบรรลุเป้าหมาย)
ทั้ง 2 เรื่องยังว่าด้วยเสรีภาพในการบริโภคผ่าน
วิถีชีวิตของตัวละคร หมายความว่าทุกตัวละคร
สามารถบริโภคได้ตามก�ำลังทรัพย์ของตัวเอง
ความเป็นชาติของสหรัฐฯ จึงผูกติดกับทุนนิยม/
บริโภคนิยมด้วยเชื่อว่าท�ำให้สหรัฐฯ ดูเป็นชาติ
ทั น สมั ย ช่ ว ยให้ ป ั จ เจกชนได้ สั ม ผั ส เสรี ภ าพ
ในทางเศรษฐกิจ

ความล�้ำหน้าทางเทคโนโลยี
(Technological Advancement)

4

เอกลักษณ์ข้อนี้หมายรวมถึงการครองวิทยาการ
หรือความรูด้ า้ นต่างๆ อันสืบเนือ่ งมาจากแนวคิดอนาคตนิยม
(Futurism) ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ ม นุ ษ ย์ ก ้ า วเดิ น ไปข้ า งหน้ า
มากกว่าจะจมปลักกับอดีตและปัจจุบัน เครื่องมือหนึ่ง
ของการก้าวเดินคือพัฒนาการในศาสตร์ต่างๆ หากเป็น
ประเทศชั้ น น� ำ อย่ า งสหรั ฐ ฯ ผู ้ ค นให้ ค วามส� ำ คั ญ แก่
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ อาวุธ การคมนาคม รวมไปถึง
เทคโนโลยีดา้ นอืน่ ด้วยมองว่าศาสตร์เหล่านีไ้ ม่เพียงเปิดทาง
สู่อนาคต แต่ยังช่วยให้สหรัฐฯ คงสถานะของผู้น�ำด้าน
การพัฒนา หน่วยงานด้านความรู้และวิทยาการใหม่ๆ จึง
ก่อตั้งส�ำเร็จในสหรัฐฯ เช่น องค์การบริหารการบินและ
อวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NASA) สถาบันสมิธโซเนียน
(Smithsonian Institute) งานอย่างเรือ่ ง Jurassic World:
Fallen Kingdom, Logan ล้วนบูรณาการภาพทางเทคโนโลยี
เพื่อร่วมเสนอซ�้ำเอกลักษณ์ทางความรู้ของสหรัฐฯ เรื่อง
แรกอิงหลักการด้านวิศวพันธุกรรมในการคืนชีพสิ่งมีชีวิต
ดึกด�ำบรรพ์และปรับคุณสมบัติให้ดุร้าย ฉลาดมากขึ้น
เรื่องหลังว่าด้วยกระบวนการโคลนนิ่งตัวละครรวมไปถึง
วิทยาการด้านอาวุธซึ่งชุมชนวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจจะ
เป็นจริงในอนาคต ในมุมของสหรัฐฯ วิทยาศาสตร์ล�้ำหน้า
เช่นในภาพยนตร์คือความภาคภูมิใจ แสดงออกซึ่งปัญญา
ชั้นสูง รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพทางเทคโนโลยีของสหรัฐฯ
ให้คงอยู่ต่อไป
ส�ำหรับบทบาทประการที่สองการสวนกระแส
ชาตินิยมของรัฐฯ เด่นชัดในงานยอดนิยมแนววีรบุรุษ
เหนือมนุษย์ รวมทั้งงานแนวต่อสู้อื่นๆ ซึ่งส่งออกไปยัง
ตลาดต่ า งประเทศ เพราะชาติ นิ ย มในยุ ค สมั ย ของ
ประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์ ท� ำ ให้ ค วามเป็ น ชาติ ข องสหรั ฐ ฯ
มีระยะห่างจากโลกรวมทั้งปิดกั้นโอกาสหรือสร้างความ
เป็นอื่นให้แก่กลุ่มคนซึ่งไม่ได้มีคุณสมบัติตามความคิด
ของรัฐ งานภาพยนตร์แนวข้างต้นจึงเลือกสือ่ สารว่าสหรัฐฯ
ยั ง คงรั ก ษาบทบาทผู ้ น� ำ การต่ อ สู ้ เ พื่ อ คุ ้ ม ครองนานา
ประชาชาติ ทั้ ง ยั ง คงความเป็ น ดิ น แดนแห่ ง เสรี ภ าพ/
ความเท่ า เที ย มรวมไปถึ ง สั ง คมแห่ ง ความหลากหลาย
ซึ่งต่างจากสาระในคตินิยมเกี่ยวกับชาติยุคผู้น�ำทรัมป์
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
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สำ�หรับบทบาทประการที่สองการสวนกระแสชาตินิยมของรัฐฯ เด่นชัดในงานยอดนิยมแนววีรบุรษเหนือมนุษย์รวมทั้ง
งานแนวต่อสู้อื่นๆ ซึ่งส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เพราะชาตินิยมในยุคสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์ทำ�ให้ความเป็น
ชาติของสหรัฐฯ มีระยะห่างจากโลกรวมทั้งปิดกั้นโอกาสหรือสร้างความเป็นอื่นให้แก่กลุ่มคนซึ่งไม่ ได้มีคุณสมบัติตาม
ความคิดของรัฐ งานภาพยนตร์แนวข้างต้นจึงเลือกสื่อสารว่าสหรัฐฯ ยังคงรักษาบทบาทผู้นำ�การต่อสู้เพื่อคุ้มครอง
นานาประชาชาติ ทั้งยังคงความเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพ/ความเท่าเทียมรวมไปถึงสังคมแห่งความหลากหลายซึ่งต่าง
จากสาระในคตินิยมเกี่ยวกับชาติยุคผู้นำ�ทรัมป์ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ผู้พิทักษ์ตามแนวทางโลกนิยม
(World Protector)

5

นี่ ต รงกั บ ภาพความเป็ น ผู ้ ดู แ ลโลกของสหรั ฐ ฯ
ตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสหรัฐฯ รับบทบาท
ในการต่อกรกับลัทธิคอมมิวนิสต์ยคุ สงครามเย็น ปราบปราม
ภั ย ก่ อ การร้ า ยจากกลุ ่ ม มุ ส ลิ ม หั ว รุ น แรง และเฝ้ า ระวั ง
พฤติกรรมของชาติซึ่งสหรัฐฯ เห็นว่าอาจก่อความเสียหาย
ให้แก่โลก ด้วยวิธีทางการทูตบวกกับกลยุทธ์ด้านอ�ำนาจ
อ่อนชาวโลกไม่ใคร่มองกองก�ำลังสหรัฐฯ ว่าเป็นภัย ในทาง
ตรงกันข้ามกลับเกิดโลกทัศน์ว่านั่นเป็นภารกิจปราบปราม
ความไม่ชอบธรรมซึ่งถือเป็นสิ่งอันเต็มไปด้วยเกียรติและ
ความภาคภูมิ การรักษาความสงบสุขจึงไม่ต่างจากภาระ
ภาคบังคับและชาวอเมริกันทุกคนต้องบูรณาการภาพจ�ำ
ประการนีใ้ นคตินยิ มเกีย่ วกับชาติเพือ่ ช่วยสนับสนุนปฏิบตั กิ าร
นอกประเทศ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์มองว่า
สหรัฐฯ เสียสละมากเกินไปในด้านบทบาทระหว่างประเทศ
จนน�ำไปสู่ข้อถกเถียงกับชาติพันธมิตรอื่นๆ ทว่าภาพยนตร์
จากกลุ่มตัวอย่าง เช่น Avengers: Endgame, Wonder
Woman เลือกสืบทอดภาพจ�ำแบบเก่าแทนที่จะส่งเสริมภาพจ�ำแบบใหม่ ผู้สร้างสื่อสารเอกลักษณ์
ด้านนี้ออกมาอย่างแนบเนียนผ่านงานฉากและตัวละคร อย่างใน Avengers: Endgame ธานอส
คือผูร้ กุ รานทีต่ อ้ งการท�ำลายสรรพชีวติ ขณะทีเ่ หล่ายอดมนุษย์ถกู สร้างสรรค์ให้มคี วามเป็นอเมริกนั ชน
ผูห้ ว่ งใยโลก เช่น กัปตันอเมริกาผูป้ รากฏโฉมในชุดอันเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐฯ และแสดงพฤติกรรม
ตามพิมพ์นิยมของทหารอเมริกัน หรือไอรอนแมน นักธุรกิจอเมริกันชั้นสูง ปราดเปรื่อง ใส่ใจ
สาธารณชน ทัง้ คูไ่ ด้รบั บทบาทหลักในการพิทกั ษ์ทกุ เผ่าพันธุจ์ ากตัวละครร้ายดุจดัง่ สหรัฐฯ ทีพ่ ยายาม
ปกป้องโลกจากภัยต่างๆ หรือใน Wonder Woman ตัวละครไดอาน่าพยายามหยุดยั้งสงครามโลก
ครัง้ ที่ 1 เพือ่ รักษามนุษยชาติ เมือ่ อยูใ่ นสนามรบ
ไดอาน่ า วิ่ ง ฝ่ า กระสุ น ไปในแดนข้ า ศึ ก และ
การรักษาความสงบสุข
จัดการกับทหารฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่กลัวเกรง
จึงไม่ต่างจากภาระภาคบังคับ
เป็นต้น ตัวละครทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาให้แทน
และชาวอเมริกันทุกคนต้องบูรณาการ
ประเทศสหรัฐฯ ผู้ชมจึงรับรู้ความเป็นผู้พิทักษ์
ภาพจ�ำประการนี้ในคตินิยมเกี่ยวกับชาติ
ผ่านการเปรียบเปรย

เพื่อช่วยสนับสนุนปฏิบัติการนอกประเทศ
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ความเท่าเทียม/เสรีภาพ
(Equality/Freedom)

6

แม้สหรัฐฯ น�ำเสนอตัวเองในหลาย
แง่มุม สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นจนกลายเป็นภาพจ�ำ
คื อความเท่าเทียม/เสรีภาพที่อาจหาไม่ไ ด้
ในอี ก หลายๆ ประเทศทั่ ว โลก อย่ า งหลั ง
หมายถึงอิสระที่จะแสดงออกซึ่งความคิดหรือ
ความสามารถของบุ ค คลโดยไม่ อ ยู ่ ภ ายใต้
อ�ำนาจใคร ประเพณีใด แต่เมื่อมีเสรีภาพ
บุคคลย่อมมีความเท่าเทียมตามมา จัดเป็น
ความเท่าเทียมในด้านอิสรภาพการแสดงออก
ความเท่าเทียมในเชิงโอกาส ทัง้ ความเท่าเทียม
และเสรี ภ าพจึ ง สั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะของผล
และเหตุ ช่วยบ่งบอกสิทธิความเป็นมนุษย์
ที่ปราศจากการปิดกั้นซึ่งขัดกับท่าทีแบ่งแยก
กลุ่มคน ตั้งแง่แรงงานต่างด้าว สร้างคตินิยม
เกี่ยวกับเชื้อชาติ และเชิดชูเพศชายเป็นหลัก
ของประธานาธิบดีทรัมป์ ในการนี้ภาพยนตร์
อย่าง Black Panther พูดถึงวีรกรรมของ
ยอดมนุ ษ ย์ ผิ ว สี ต ลอดเรื่ อ งและถื อ เป็ น
ภาพยนตร์แนวยอดมนุษย์ผวิ สีเรือ่ งแรกของโลก
ขณะที่ Captain Marvel กล่าวถึงยอดมนุษย์
ฝ่ายหญิงในเครื่องแบบที่สื่อถึงสหรัฐฯ อีกทั้ง
ยังเป็นยอดมนุษย์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล
มาร์ เวล ชาติ พั น ธุ ์ แ ละเพศในทั้ ง สองเรื่ อ ง
จึงแสดงบทบาทใน 2 ทาง ได้แก่ ปฏิเสธ
ความเชือ่ เรือ่ งอ�ำนาจน�ำของคนอเมริกนั ผิวขาว
อย่างสิ้นเชิง และสื่อให้ผู้ชมเห็นว่าสหรัฐฯ
ยั ง เ ป ็ น ดิ น แ ด น แ ห ่ ง ค ว า ม เ ท ่ า เ ที ย ม
คนทุ ก ประเภทมี เ สรี ภ าพในการด� ำ รงตน
รวมไปถึงใช้ความสามารถเพื่อจรรโลงสังคม
ได้ตลอดเวลา

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(Cultural Diversity)

7

เอกลั ก ษณ์ ข ้ อ นี้ พ บได้ ม ากกว่ า ครึ่ ง
ในภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างทั้งที่คตินิยมเกี่ยวกับ
ชาติยุคประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งยกย่องอเมริกัน
ผิวขาวเหนือชนชาติอื่น (White American)
ประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์ ม องว่ า สหรั ฐ ฯ ผจญ
อุ ป สรรคมากมายเนื่ อ งจากสร้ า งสั ม พั น ธ์ กั บ
ชนชาติอื่นผ่านกระบวนการโลกานุวัตร หากจะ
กลับมายิ่งใหญ่ดังเดิม สหรัฐฯ ต้องสนใจความ
อยูร่ อดภายในชาติกอ่ นโดยยกให้คนอเมริกนั ผิวขาว
รับหน้าที่น�ำสังคม ทว่าหลายฝ่ายมองแนวคิด
อเมริกันผิวขาวว่าตกยุคและไม่ได้น�ำเสนอความ
เป็นสหรัฐฯ ในอุดมคติ ภาพยนตร์เรือ่ ง Spider-Man:
Homecoming, Frozen II ฯลฯ คือกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ฉายภาพความหลากหลายเพื่อคานชาตินิยม
ผิวขาว ตัวละครแวดล้อมและสภาพบรรยากาศ
ใน Spider-Man: Homecoming สื่อถึงพหุชน
อย่างจงใจ เพื่อนสนิทของปีเตอร์ ปาร์คเกอร์
เป็นคนเอเชียอเมริกัน สาวที่ปีเตอร์หลงใหลเป็น
ลู ก ครึ่ ง ผิ ว สี เพื่ อ นในโรงเรี ย นหลายคนเป็ น
เชือ้ ชาติอเมริกนั ผสม ปีเตอร์กบั ป้าเมย์ทานอาหาร
ปรั บ ทุ ก ข์ ใ นร้ า นอาหารไทย โทนี่ สตาร์ ค
อาจารย์ ท างการต่ อ สู ้ ข องปี เ ตอร์ ร ่ ว มงาน
ประเพณีในอินเดีย หรือใน Frozen II พระมารดา
ของเอลซ่ามาจากเผ่าพันธุ์นอร์ธธุลดร้า หาใช่
คนผิวขาวในราชอาณาจักรแอเรนเดลล์แต่ดงั้ เดิม
และเรื่องจบลงด้วยการประสานไมตรีระหว่าง
ราชอาณาจักรแอเรนเดลล์กับนอร์ธธุลดร้า โดย
ราชินีเอลซ่าสละราชบัลลังก์ไปท�ำหน้าที่สะพาน
เชื่ อ มของสองดิ น แดน เนื้ อ หาเหล่ า นี้ สื่ อ สาร
แนวคิดการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย เป็น
ความพยายามสวนกระแสความคิดเรือ่ งคนผิวขาว
พร้ อ มทลายการผู ก ขาดคติ นิ ย มเกี่ ย วกั บ ชาติ
โดยกลุ่มคนขาว
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แต่เอกลักษณ์ทั้ง 7 ข้ออาจไม่ตราตรึงในความ
รู้สึกผู้ชมหากขาดวิธีนำ� เสนออันเหมาะสม การศึกษาวิจัย
ท�ำให้พบว่าผู้ผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวูดน�ำเสนอเอกลักษณ์
ทั้ง 7 อย่างแยบยลมากกว่าจะท�ำให้ดูประเจิดประเจ้อ
จนอาจกลายเป็นความจงใจ เพราะเอกลักษณ์ที่น�ำเสนอ
ถู ก จั ด วางให้ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั บ งานโดยไม่ เ สี ย อิ ท ธิ พ ล
ทางความคิด มีทั้งที่สัมผัสได้โดยตรงหรือต้องตีความ
ผ่านการสื่อสารโดยนัย วิธีน�ำเสนอมีดังต่อไปนี้

ภาพยนตร์จากกลุม่ กรณีศกึ ษาเรือ่ ง Toy Story 4
น� ำ เสนอซ�้ ำ ความเป็ น ชาติ ผ ่ า นสั ญ ลั ก ษณ์ ค ลาสสิ ก
ของอเมริกนั ชน คือตัวละครวูดดีใ้ นชุดเครือ่ งแบบคนเลีย้ งวัว
วูดดี้ท�ำให้ภาพของอเมริกันชนน่าประทับใจด้วยบทบาท
อย่างเช่น ปกป้องสมาชิกในคณะของเล่น มีความเสียสละ
อย่ า งใหญ่ ห ลวง มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะให้ ผู ้ อื่ น ประสบ
แต่ความสุข เป็นต้น ในขณะเดียวกันผู้ชม
จะไม่ เ ห็ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น ไม่ พึ ง ประสงค์
ของชาตินิยมสหรัฐฯ ยุคประธานาธิบดีทรัมป์
   เสนอซ�้ำความเป็นชาติ
ในเรือ่ งไม่วา่ จะเป็นการแบ่งแยกสังคม การยกให้
   (Normalization of National Identity)
คนสหรั
ฐฯ เหนือกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ นื่ การพินอบพิเทา
เช่น เสนอซ�้ำภาพของอเมริกันผู้พิทักษ์ผ่านบทบาทต่างๆ
ชนชั้นน�ำทางธุรกิจ เป็นต้น
เสนอซ�้ ำ องค์ ป ระกอบของทุ น นิ ย มในฉากหรื อ วิ ถี ชี วิ ต
ตัวละคร เพื่อให้ผู้ชมเกิดความคุ้นเคยมากกว่าจะตั้งค�ำถาม

   ใส่ความประทับใจในความเป็นอเมริกัน
   (Impression of Being America)

เช่น สร้างบทบาทของตัวละครในเอกลักษณ์ตา่ งๆ ให้ดยู งิ่ ใหญ่
สนุก น่าซาบซึ้งใจ เพื่อให้ผู้ชมปลอดจากอคติและท�ำให้
ผู้ชมรู้สึกว่าสหรัฐฯ มีความเหนือชั้นในด้านเหล่านั้น

ข้ามความเป็นชาตินิยมด้านลบ
   (Avoidance of Undesirable Nationalistic Traits)

เช่น ภาพของสหรัฐฯ รุกรานคนต่างถิ่นหรือความล�ำบาก
ของคนชั้นล่าง

นอกจากนี้การวิจัยยังพบวิธีที่สี่จากประวัติความเป็นไป
ของฮอลลีวูด เรียกว่า การตอกย�้ำความเป็นชาติในบริบทอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับภาพยนตร์ (Emphasis of American Nationalism
in Other Contexts) เช่น การประกาศรางวัล การกล่าวถึงภาพยนตร์
ในสื่ออื่น ฯลฯ อะไรก็ตามที่เป็นดั่งจุดเด่นของสหรัฐฯ จะได้รับการ
เชิดชูในบริบทดังกล่าว อย่างการประกาศผลรางวัลออสการ์
ครั้งที่ 90 ภาพยนตร์เรื่อง Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri ได้รับการกล่าวขานในงานพร้อมชนะรางวัลส�ำคัญๆ
ได้แก่ นักแสดงน�ำหญิงยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
เนื่องจากสอดรับกับกระแสต่อต้านความรุนแรงทางเพศของสตรี
อันถือเป็นเอกลักษณ์ด้านความเท่าเทียม การเป็นนักสู้
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00:00:12:34
หากน�ำ
ทฤษฎีอิทธิพลของภาพยนตร์
มาใช้วเิ คราะห์กรณีศกึ ษาทัง้ 15 เรือ่ งร่วมกับแนวคิด
ความมัน่ คงใหม่ จะพบว่างานทุกเรือ่ งพยายามสร้างอิทธิพล
ด้านความคิดเกี่ยวกับนิยามความเป็นอเมริกันชนซึ่งถือเป็นหน้าที่
ในทางความมั่นคงแบบใหม่เพราะความตระหนักในตัวตนช่วยสร้าง
เอกภาพระดับสังคม แทบทุกเรือ่ งมุง่ ปลุกเร้าให้ผชู้ มภูมใิ จในสถานะ
ของอเมริกันชนผ่านการน�ำเสนอคุณสมบัติอันโดดเด่นแต่แทนที่
จะส่งเสริมภาพของอเมริกันชนในอุดมคติรัฐ
ยุคประธานาธิบดีทรัมป์ ภาพยนตร์ทงั้ 15 เรือ่ ง
กลับสืบทอดภาพลักษณ์แบบที่ผู้ชมคุ้นเคย
ทั้งยังเพิ่มเติมส่วนที่อาจไม่ใคร่ปรากฏในงาน
ฮอลลีวูดสมัยก่อนหน้า เป็นภาพของอเมริกา
ผู้เอื้ออารีประสมกับผู้น�ำในแง่การเมือง
การทหาร ความรู้ ล�ำ้ สมัยและการด�ำรงชีวติ
ในสังคมซึ่งเจือกลิ่นอายยูโทเปีย ยามที่
ประธานาธิบดีทรัมป์ปรารถนาชาตินิยม
แบบโบราณ ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเสนอ
สหรัฐฯ ในนามของผู้ยืนหยัด
ตามแนวทางโลกนิยม

REC

    บทสรุป

งานวิจัยนี้เลือกศึกษาภาพยนตร์ฮอลลีวูดยุคชาตินิยม
ขวาจัดน�ำโดยประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาส�ำหรับ
พิจารณาสื่อภาพยนตร์ ในฐานะเครื่องมือสนับสนุนความมั่นคง
โจทย์วจิ ยั ว่าด้วยการใช้ภาพยนตร์เพือ่ ร้อยรัดผูช้ มให้เป็นหนึง่ เดียว
เนื่องจากบทบาทของภาพยนตร์ฮอลลีวูดในด้านที่ว่าสามารถ
เป็นกรณีอา้ งอิงทีด่ สี ำ� หรับประเทศไทย ภาพยนตร์ในการวิจยั มาจาก
งานยอดนิยม 10 ล�ำดับแรกในตลาดภาพยนตร์สหรัฐฯ เลือกมาทัง้ สิน้
15 เรือ่ ง แล้วหาความเชือ่ มโยงระหว่างเนือ้ หาภาพยนตร์กบั คตินยิ ม
ความเป็นชาติยคุ ประธานาธิบดีทรัมป์

ความเป็ น ชาติ ภ ายใต้ ว าระบริ ห ารของ
ประธานาธิบดีคนที่ 45 ยังอิงหลัก Exceptionalism
ซึ่งโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นว่าสหรัฐฯ เป็นประเทศสูงส่ง
ในหลายมิติ แต่ภายใต้ความสูงส่งนี้สหรัฐฯ จะต้องถอนตัว
ออกมาจากโลกานุวัตรหรืออย่างน้อยที่สุดให้ลดบทบาท
การน�ำลงเพื่อหันมาปกป้องประเทศในทางการค้าและ
ปกป้องในเชิงชาติพันธุ์ซึ่งฝ่ายรัฐก�ำหนดให้เป็นชนผิวขาว
เชื่ อ กั น ว่ า มาตรการปกป้ อ งจะท� ำ ให้ ส หรั ฐ ฯ รั บ มื อ กั บ
ความถดถอยอันยาวนานได้ เพราะฉะนั้นความเป็นชาติ
ยุ ค ประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์ ยึ ด แก่ น Protectionism
อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ฮอลลีวดู ในการวิจยั ไม่ได้ไปด้วยกัน
กับความเป็นชาติข้างต้น เพราะภาพยนตร์ทั้งหมดสืบสาน
เอกลักษณ์เดิมๆ ตามหลัก Exceptionalism ได้แก่ ความ
โดดเด่นในด้านการบุกเบิก/ผจญภัย ด้านประชาธิปไตย
ด้านทุนนิยม/บริโภคนิยม และด้านเทคโนโลยี ร่วมกับ
สรรค์สร้างภาพของสหรัฐฯ อันเปิดกว้างส�ำหรับแนวทาง
โลกนิยมรวมทั้งบ่งบอกความเป็นสังคมหลากวัฒนธรรม
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จากข้อค้นพบในการวิจยั ความเป็นชาติของสหรัฐฯ
ในภาพยนตร์ ไ ม่ อ าจอ้ า งอิ ง ชาติ นิ ย มสุ ด โต่ ง ได้ โ ดยง่ า ย
เพราะสื่อภาพยนตร์ฮอลลีวูดได้ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก
มาหลายทศวรรษ ภาพยนตร์ต้องท�ำหน้าที่ประสานความ
เข้าใจกับสังคมโลก ในเวลาเดียวกันสื่อภาพยนตร์มีอำ� นาจ
ต่ อ รองกั บ รั ฐ ด้ ว ยการเลื อ กสะท้ อ นภาพของประเทศ
ในฐานะแกนกลางของโลกานุวัตรมากกว่าจะเร่งให้ผู้ชม
คิ ด ว่ า ควรวางตั ว เป็ น เอกเทศจากเครื อ ข่ า ยนานาชาติ
กล่าวได้วา่ ภาพยนตร์ยคุ 2017-2019 ช่วยรักษาภาพลักษณ์
ทีส่ อดคล้องกับโลกทัศน์สากลเพือ่ ร่วมบรรเทาความเสือ่ มเสีย
จากแนวทางขวาจัด ดังนั้นความเป็นชาติในภาพยนตร์
จึงเป็นผลพวงของการนิยามโดยกลไกธรรมชาติขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศคล้ายยุคหลัง
สงครามเวี ย ดนามที่ ภ าพยนตร์ บ างเรื่ อ งเผยให้ เ ห็ น
ชะตากรรมอันน่าเศร้าสลดของพลทหารในแดนหน้า

ภาพยนตร์เป็นอีกผู้เล่นหนึ่งที่ช่วยนิยามความ
เป็นชาตินอกเหนือไปจากรัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร
ผู ้ มี อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม หรื อ สถาบั น การศึ ก ษา ฯลฯ
ภาพยนตร์ไทยควรได้รับการส่งเสริมด้วยมีศักยภาพด้าน
การนิยามตัวตนของไทยไม่ต่างไปจากฮอลลีวูด ที่ส�ำคัญ
คนไทยบริ โ ภคสื่ อ ภาพยนตร์ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก มู ล ค่ า
การตลาดอยู ่ ที่ ร ะดั บ 1,000 ล้ า นบาทต่ อ ปี ขึ้ น ไป
ภาพยนตร์จงึ มีอทิ ธิพลทางความคิดไม่ดอ้ ยไปกว่าเครือ่ งมือ
ทางความมั่นคงอื่น ทว่ามากกว่าร้อยละ 74-75 ของการ
บริโภคในประเทศไทยตกเป็นของงานน�ำเข้า (ประชาชาติ
ธุรกิจ, 2562) เนื่องจากภาพยนตร์สัญชาติไทยขาดอ�ำนาจ
การผลิตทีเ่ พียงพอ ในการนีง้ านฟืน้ อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไม่ควรอิงประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมเท่านั้น
แต่ควรครอบคลุมคุณูปการทางความมั่งคงเพื่อทวีพลัง
ขับเคลื่อนจากภาคส่วนส�ำคัญ
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