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� This research  aims to music composition by analysis sound reflect dance 
movement in Thailand and unique blend with the rhythm of breakbeat music The data 
were collected from internet , documents and interviews  with various group of people 
concerned during the study period. The interviewees included song composers, music 
scholars, the other contemporary participants and related research document, classifying 
data, and the compiling the outcome of analytical description. The findings showed as 
follow.    

� The  Music composition and B-boy dance movement in recent study was 
sound reflected from natural and environment sound. The researcher emphasies on  
sound which happen during Breaking dance. From The Western B-boy and Thai B-
boy. The researchers have applied these to analysis and representation of rhythm. 
To comply with B-boy dance movement and unique blend with the rhythm of the 
breakbeat music. This composition there are 2 parts.

Part 1  The Time line history of B-boy culture western music with that of     

B-boy culture thai music and analyze music concept for documentary.

� Part 2  Analyze the Soundscape and unique blend with the rhythm of 
breakbeat music to create new genre in the creative way.

� This music composition and B-boy dance movement would reflect the effect 
of sound on music composition and B-boy dance movement which are the part of Thai    
B-boy culture.
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บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของปัญหา
� เมื่อแรกมนุษย์เกิดมาจะมีความปรารถนา ติดตัวมาเป็นธรรมชาติ ต่อเมื่อมนุษย์ได้เข้า
มาอยู่ในสังคมได้สักช่วงระยะหนึ่ง มนุษย์จึงค่อยๆถูกเปลี่ยนสภาพจากสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของความปรารถนา มาอยู่ใต้อาณัติของการรู้จักหน้าที่ บรรดาสื่อกลางทั้งหลายในสังคมที่จะ
ช่วยดัดแปลงมนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงจาก “ธรรมชาติ”/“ความปรารถนา” มาสู่ “สังคม”/“การรู้จัก
หน้าที่” นี้ก็คือศิลปะการประพันธ์และวรรณกรรมต่างๆกระบวนการของการดัดแปลงมนุษย์นี้เรียกว่า 
“teche” (รากของคำว่า technic) ซึ่งมีความหมายถึงศิลปะแห่งการจัดและแปรรูปสรรพสิ่งทั้งหลาย
รวมทั้งบุคลิกภาพของคนเราจากสภาวะธรรมชาติมาสู่สภาวะสังคม (กาญจนา, 2549)1

โดยเฉพาะภาวะวัฒนธรรมโลก (global culture) ในปัจจุบันที่วัฒนธรรมมีการไหล
เวียน (cultural flow) ด้วยมิติของความซับซ้อนและซ้อนทับกันอย่างยากที่จะแยกออกว่ามีความเป็น
เนื้อแท้อยู่และ/หรือยากที่จะแยกว่าศูนย์กลางทางวัฒนธรรมโลกนั้นอยู่ที่ใด และศูนย์กลางนั้นได้
ครอบงำส่วนอื่นๆของโลกได้จริงหรือไม่? เพราะว่าแม้ประเทศเช่นอเมริกาหรืออังกฤษ จะเป็นผู้ส่งออก
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมของโลก แต่ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าประเทศต่างๆที่บริโภควัฒนธรรมต่างๆเหล่านั้น
จะสร้าง “ค่าทางสัญลักษณ์” (sign value) ไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือ
มูลค่าทางวัฒนธรรมของประเทศผู้ส่งออกวัฒนธรรม

ดังนั้นการตั้งคำถามเรื ่องการครอบงำ (dominance) กับการสร้างอำนาจทาง
วัฒนธรรม (cultural hegemony) ในปัจจุบันจึงจำเป็นที่จะแยกออกจากกันหรือกล่าวในอีกลักษณะ
หนึ่งคือสามารถมีการครอบงำ ที่ไม่มีการสร้างอำนาจนำเกิดขึ้นได้ด้วย (dominance without 
hegemony) ซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบัน หากมีมาตั้งแต่ช่วงที่ชาติตะวันตกเข้าไป
ปกครองประเทศอาณานิคมโดยอำนาจ (power) ในส่วนของการครอบงำนั้น ท้ังผู้ปกครองและผู้ถูก
ปกครองสามารถ “เล่น” (playing) กับมันได้ผ่าน “ภาคปฏิบัติ” ต่างๆ (practices) ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจำวันโดยภาคปฏิบัตินี้ล้วนแล้วแต่มีลีลาที่เลื่อนไหลได ้ (tactic) เฉกเช่นเดียวกับการใช้ภาษาพูดที่
เกิดจากลักษณะของการปฏิพากษ์กัน ระหว่างผู้ที่เป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟัง ฉะนั้นความสัมพันธ์ทางอำนาจ
ระหว่างผู้ปกครองและผู้ครอบงำจึงไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่นเดียวกันหากเราพิจารณาถึง
วัฒนธรรมโลกในปัจจุบันภาคปฏิบัติที ่เกิดขึ ้นในชีวิตประจำวันได้แสดงให้เห็นถึงการต่อต้าน

1 กาญจนา แก้วเทพ, ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา (กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพลส
โพรดักส์, 2549), 9. 
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(resistance) การครอบงำผ่านการเล่นกับ“อำนาจ”ในการให้ข้อมูลสินค้าทางวัฒนธรรม (วิริยะ, 
2549)2

ในสังคมตะวันตก และชุมชนเมืองของประเทศโลกที่สาม ซึ่งพยายามตะเกียกตะกาย
เลียนเยี่ยงอย่างความศิวิไลซ์จากตะวันตก การบริโภคได้กลายมาเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของชีวิต เป็น
มาตรฐานบ่งบอกความเจริญ ความดี เกียรติภูมิ และความสำเร็จของปัจเจกบุคคลทางสังคม การ
บริโภคได้เข้ามาครอบงำความหมายของชีวิตและแทนที่ความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ
� ครอบครัว (เดี่ยว) มีขนาดเล็กลง เนื่องจากจำนวนบุตรหรืออัตราการเกิดลดลงการ
ทำงานประกอบอาชีพนอกบ้าน และการแข่งขันกันแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง เพื่อใช้จ่ายในการบริโภค
เพิ่มขึ้น ทำให้มนุษย์ในสังคมเมืองจำต้องแบ่งแยกเวลาที่มีอยู่สำหรับการงานและสำหรับตนเองออก
จากเวลาสำหรับครอบครัวอย่างชัดเจน สังคมตะวันตกแบ่งแยกเด็กออกจากโลกของผู้ใหญ่ตั้งแต่ยัง
น้อย ความจำเป็นในการแข่งขันและการทำงานหาเงินเพื่อบริโภค ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ จ่ายค่าเสื้อผ้า 
อาหาร ค่าเทอมลูกและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นจิปาถะ ทำให้พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก  ๆเด็กถูกไล่ออก
จากบ้านตั้งแต่อาย ุ 3 ขวบ เพื่อผลักภาระในการเลี้ยงดูไปให้กับครู โรงเรียนและสวัสดิการอื่น  ๆที่รัฐ
หรือเอกชนอาจจะบริการไว้ โดยความเป็นจริงแล้ว โลกของผู้ใหญ่ในสังคมปัจจุบันไม่มีที่ว่างหลงเหลือ
อยู่สำหรับเด็ก สังคมกักขังเด็กไว้ในสถานที่จำเพาะ เด็กมีห้องนอนของตนเองมีตารางเวลาจัดวางไว้
สำหรับโอกาสในการสัมผัสผู้ใหญ ่ ถูกทดแทนด้วยครูในเวลากลางวันและโดยพี่เลี้ยงในยามกลางคืน 
เมื่อพ่อแม่ต้องการออกไปพักผ่อนหรือออกสังคมนอกบ้าน ท้องถนนและสังคมภายนอกก็ไม่มีที่สำหรับ
เด็กคนแปลกหน้าและสังคมภายนอกกลายเป็นสิ่งอันตรายที่จำเป็นต้องระแวดระวัง โรงเรียนกลาย
เป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพ ท่ีสอนให้เด็กช่วยตัวเองให้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว เด็กโตขึ้นท่ามกลางตาราง
เวลาและความสัมพันธ์เฉพาะกับเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดีียวกันเพื่อนๆที่เด็กร่วมเรียนรู้และร่วมคิดค้น
พิธีกรรมต่อต้านสังคมแปลกๆใหม่ๆกันอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะโลกของเด็กคือโลกที่โดดเดี่ยวและ
แปลกแยกจากสังคม และดูเหมือนว่าความแปลกจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เมื่อเด็กย่างเข้าสู้ช่วงหัว
เลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่ถูกขนานนามว่า “วัยรุ่น” (ยศ, 2537)3

กลุ่มสังคมนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปในขนาดและลักษณะของมัน กลุ่มสังคมที่ใหญ่
มากที่สุดน่าจะได้แก่ “สังคมหนึ่ง” (A society) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่สมาชิกของกลุ่มมีส่วนร่วมใน
วิถีชีวิตแบบเดียวกันรวมทั้งภาษาด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ ผลประโยชน์และความพึ่งพาอาศัยเกี่ยวข้อง
รวมกันและต่อกันและกันเป็นส่วนใหญ่ ตามปกติสังคมมนุษย์ สังคมมักจะแบ่งออกไปเป็นกลุ่มย่อยๆ
(Subgroup) หลายๆกลุ่ม กลุ่มย่อยๆเหล่านี้อาจมีอยู่หลายแบบหลายชนิด แล้วแต่ความต้องการและ
วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม การแบ่งแยกกลุ่มคนที่มีปรากฎอยู่ทั่วไปมักจะได้แก่การแบ่งตาม
ลักษณะของเพศและอายุ กลุ่มย่อยต่างๆในสังคมจะพัฒนาขึ้นมาซึ่ง “วัฒนธรรมย่อย” (Subculture) 

2 วิริยะ สว่างโชติ, ดนตรีบนหนทางของวัฒนธรรมศึกษา, (กรุงเทพฯ: บริษัทจรัญ
สนิทวงค์การพิม, 2549), 23 - 24.

3 ยศ สันตสมบัติ, มนุษย์กับวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2537), 241.
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และประเพณีพิเศษบางประการก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้ววัฒนธรรมย่อยและประเพณีพิเศษต่างๆมักจะอยู่
ภายใต้กรอบใหญ่ของวัฒนธรรมแห่งสังคมนั้นๆ (งามพิศ, 2538)4

การผสมผสานทางวัฒนธรรม (acculturation) เป็นภาวะการณ์หนึ่งของวัฒนธรรมที่
เกิดจากวัฒนธรรมต่างสังคมมากระทบกัน โดยการที่บุคคลจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาติดต่อกัน
และมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่างๆ ในระบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มหนึ่งหรือสองกลุ่ม
นั้นคือบุคคลหรือกลุ่มคนยอมรับวัฒนธรรมอื่น ซึ่งมิใช่วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนซึ่งเป็นกระบวนการสอง
ทาง (two way process) คือเมื่อกลุ่มหนึ่งถ่ายทอดให้อีกกลุ่มหนึ่งในขณะเดียวกันก็อาจจะรับ
วัฒนธรรมของกลุ่มที่ตนถ่ายทอดมาด้วยก็ได้ (จำนงค์และคณะ, 2540)5

จากความเป็นมาของวัฒนธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีแนวคิดว่าวัฒนธรรมทาง
ตะวันตกที่แพร่กระจายเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อกลุ่มวัยรุ่นในประเทศไทยมีหลากหลายรูป
แบบ วัฒนธรรมการเต้นบีบอยอันเป็นวัฒนธรรมย่อยของวัฒนธรรมฮิปฮอปก็เป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นที่
นิยมและแพร่กระจายเข้ามาสู่กลุ่มวัยรุ่นในประเทศไทย การแพร่กระจายของวัฒนธรรมฮิปฮอปครั้ง
แรกนั้น (คชาชัย, 2548) : จุดกำเนิดและการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรีฮิปฮอปในประเทศไทย
เกิดจากกลุ่มวัยรุ่นระดับชนชั้นกลางที่เล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดในกรุงเทพ ฯ เป็นผู้รับวัฒนธรรมฮิปฮอปเข้า
มา และกลุ่มนักเต้นบีบอยก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นชนชั้นกลางนี้เช่นกัน ในช่วงแรกวัฒนธรรมฮิปฮอป ได้แพร่
หลายเฉพาะเขตเมืองผ่านดนตรีแร็พจากค่ายเพลงเล็กเมื่อบริบทเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่แพร่
หลายมากขึ้น ส่งผลให้ผลงานเพลงฮิปฮอปใต้ดินกระตุ้นความสนใจให้กลุ่มผู้ฟังเพลงวัยรุ่นแบบปากต่อ
ปากและแพร่กระจายในวงกว้างขึ้น ในปัจจุบันค่ายเพลงใหญ่ให้ความสนใจในการผลิตดนตรีฮิปฮอป
ส่งผลให้วัฒนธรรมฮิปฮอปได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชน (อ้างในจิราวรรณ, 2552)6

� การเต้นบีบอยคืออะไร
� สำหรับนักเต้นบีบอยแล้วผู้วิจัยพบว่าจะมองการเต้นบีบอยคือวัฒนธรรมย่อยอย่างหนึ่ง
ของวัฒนธรรมฮิปฮอปที่มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น เป็นการเต้นที่ลูกผู้ชายเลือกเต้นอาจจะมาจากชื่อคำว่า 
“บีบอย” ที่บ่งบอกว่าเป็นการเต้นของลูกผู้ชายโดยเฉพาะ เป็นวัฒนธรรมของเด็กผู้ชายที่ชอบการใช้
กำลัง การต่อสู้ การเอาชนะ การเคารพรุ่นพี่รุ่นน้อง การเต้นบีบอยนับว่าเป็นการออกกำลังกายที่ต้อง
ใช้พละกำลัง และความคิดสร้างสรรค ์ ไม่ใช่การเต้นที่ทำได้ง่ายๆ ต้องใช้การฝึกฝน เป็นการเต้นที่ใช้
พลังแขนและพลังขาในการเต้นมาก ทำให้ผู้หญิงที่มาเต้นจะมีอุปสรรคในการเต้นบางท่าไม่ได้ จึงเลือก
เต้นบางท่าที่สรีระผู้หญิงสามารถทำได้ หรือหันไปเต้นในรูปแบบอื่นแทน นอกจากนี้การเต้นบีบอยยังมี

4 งามพิศ สัตยสงวน, หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมสภา, 
2538), 172-173.

5 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์และคณะ, สังคมวิทยา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2540), 25.

� 6 จิราวรรณ นันทพงศ์, บทบาทของการสื่อสารกับการสร้างและนำเสนออัตลักษณ์ของ
กลุ่มวัฒนธรรมย่อยนักเต้นบีบอยในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 42.
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การคิดค้นท่าเต้นใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อให้ได้ท่าเต้นที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ที่สำคัญต้องไม่
เลียนแบบใคร สมัยก่อนคนจะเรียกการเต้นบีบอยว่าการเต้นเบรคแดนซ์เพราะเป็นคำที่สื่อใช้เรียก
บีบอย ซึ่งเบรคแดนซ์ยังประกอบด้วยเต้นสามรูปแบบคือ ป็อปปิ้ง ล็อคกิ้ง บีบอย แต่คนรุ่นใหม่จะ
เรียกว่าการเต้นบีบอย เพราะมาจากคำว่า เบรคบอย บีบอยอิ้งนั้นเอง แม้จะเป็นวัฒนธรรมย่อยของ
วัฒนธรรมใหญ่ของวัฒนธรรมฮิปฮอป แต่ก็มีการสืบทอดการเต้นต่อมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมย่อย
ของกลุ่มนักเต้นบีบอยในปัจจุบันนี้ (จิราวรรณ, 2552)7

ฮิปฮอป (อังกฤษ : Hip Hop) อาจเขียนเป็น ฮิป-ฮอป (Hip-hop) มีความหมายถึงใน
ด้านดนตรีแนวฮิปฮอป ที่เป็นที่นิยมสำหรับวัยรุ่นอเมริกาและทั่วโลก จนถูกยกระดับให้เป็นวัฒนธรรม
อย่างหนึ่ง ซึ่งมีรากฐานการพัฒนามาจากชาวแอฟริกัน-อเมริกันและชาวละติน
� โดยในช่วงยุค 70’ หลังจากที่ดนตรีดิสโก้ที่พัฒนามาจากแนวเพลงฟังก ์ในแบบของโม
ทาวน ์ (โมทาวน ์ เรเคิดส์ (อังกฤษ : Motown Records) เป็นค่ายเพลงก่อกำเนิดในดีทรอยต์ รัฐ
มิชิแกน สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งโดย เบอร์ลี กอร์ดี จูเนียร์ เมื่อวันที ่ 12 มกราคม 1959 ในชื่อ            
แทมลาเลเคิดส์ (Tamla Records) โมทาวน์ยังมีบทบาทสำคัญในการผสมผสานเพลงป็อปหลากหลาย
เชื้อชาต ิโดยเป็นค่ายเพลงแรกที่มเีจ้าของเป็นคนแอฟฟริกัน-อเมริกัน และมีศิลปินส่วนใหญ่เป็นศิลปิน
ชาวแอฟฟริกัน-อเมริกัน ที่ประสบความสำเร็จข้ามมายังเพลงป็อปในทศวรรษ 1960 โมทาวน์ประสบ
ผลสำเร็จกับเพลงที่ทำในลักษณะโซลเป็นหลักที่เรียกว่าเดอะโมทาวน์ซาวด ์ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของ
ดนตรีโซลที่ได้รับอิทธิพลเด่นชัดจากเพลงป็อป ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทำให้มีการเปิดแผ่น
เพลงในคลับต่างๆและด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลย ี เกิดการสร้าง loop, beat ใหม่ๆขึ้นมา 
ดนตรีฮิปฮอปจึงถือกำเนิดขึ้น 

� คำว่าฮิปฮอปมักถูกยกเครดิตให้กับ Keith Cowboy แร็ปเปอร์วง Grandmaster 
Flash & The Furious Five ถึงแม้ว่าในยุคนั้นศิลปินอย่าง LoveBug Starski, Keith Cowboy และ 
DJ Hollywood จะถูกเรียกในนามของ Disco Rap แต่เครดิตก็มักยกให้กับ Keith Cowboy
� ในช่วงยุค 1970 เมื่อวัยรุ่นในย่านละแวกใกล้เคียงต้องการจะจัดงานปาร์ตี ้งานเลี้ยง
รื่นเริง (block party) ดนตรีฮิปฮอปจึงได้รับการแพร่ขยายจนเป็นที่รู้จัก ซ่ึงฮิปฮอปก็ไม่ได้ถูกจำกัดแค่
คำว่าเป็นแนวดนตรีชนิดหนึ่งอีกต่อไป แต่ยังรับการยกระดับให้เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งด้วย โดยวัฒน
ธรรมฮิปฮอปจะเกิดขึ้นได้ต้องมีปัจจัย 4 อย่าง คือ
� กราฟฟิตี  (Graffiti) เป็นการเพนท์, พ่นกำแพง ความหมายเพื่อการเชื้อเชิญแขก หรือ
สาวๆในระแวกนั้นว่างานปาร์ตี้เริ่มที่ไหนเมื่อไร 
� ดีเจ (DJ) ซึ่งมาจากคำว่า disc jockey ทำหน้าที่เป็นผู้เปิดแผ่นเพลง ซ่ึงเป็นสิ่งที่ขาด
ไม่ได้ในงานปาร์ตี้
� บี-บอย (B-boy) เป็นกลุ่มคนที่มาเต้นในช่วงระหว่างที่ดีเจกำลังเซ็ตแผ่นเพลง เพื่อ
เป็นการคั่นเวลา ซึ่งลักษณะการเต้น เราจะเรียกเบรคแดนซ์ (break dance)
� เอ็มซี  (MC)  เป็นแร็ปเปอร์ซึ่งหลังจากที่ดีเจเซ็ตแผ่นเรียบร้อยแล้ว MC จะทำหน้าที่
ดำเนินงาน และงานปาร์ตี้ก็ได้เริ่มขึ้น

7 เรื่องเดียวกัน, 61.
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ตอนต้นยุค 70s เริ่มจากดีเจสมัยนั้นที่เป็นส่วนในการเล่นดนตรีแนวเบรคบีท (Break 
beat) ซึ่งเป็นที่นิยมในการเต้นรำ ในสมัยนั้น DJ Kool Herc และ Grandmaster Flash ได้แยกการ
ดีเจออกมาโดยเน้นเพื่อให้การเต้นรำตลอดทั้งคืน เบรคบีทนั้นได้พัฒนาจากเพลงฟังก์ที่มีพวกเครื่อง
เล่นเพอร์คัชชันเล่นอยู่ด้วย และนี้ก็เป็นการพัฒนาของดีเจรวมถึงคัทติ้ง (cutting) ด้วย
� การแร็พนั้นพวก MC ตอนแรกจะพูดเพื่อโปรโมทให้ดีเจในงานปาร์ตี้ต่างๆ แต่เริ่มมีการ
พัฒนาโดยการใส่เนื้อร้องลงไป โดยเนื้อหาอาจจะเกี่ยวกับชีวิต เรื่องราวรอบตัว โดย Melle mel มัก
ถูกยกเครดิตว่าเป็น MC คนแรก

� ปลายยุค 70s ดีเจหลายคนได้ออกแผ่นโดยมีการแร็พลงในจังหวะเพลง เพลงที่ดังๆ
อย่าง “Supperrapin”  ของ “Grandmaster Flash & The Furious Five’s Delight” ของ The 
Sudar Hill Gang เป็นต้น
� จนกระทั้งในปี 1983 ฮิปฮอปถูกย้ำให้ชัดเจนขึ้นเมื่อ Afrika Bambaata and the 
Soulsonic Force ได้ออกแผ่นที่ชื่อว่า “Planet Rock” แทนที่จะเป็นการแร็พในจังหวะดิสโก้ 
Bambaata ได้ใช้เสียงอิเล็คโทรนิกแบบใหม่ขึ้นมาแทนโดยเทคโนโลยีซินธิไซเซอร์สมัยนั้น จนกระทั่ง
ฮิปฮอปเข้าสู่กระเสหลัก เป็นที่นิยมมากในยุค 90s ซึ่งปัจจุบันมีศิลปินแนวฮิปฮอปอยู่จำนวนมากมาย
� วัฒนธรรมการเต้นเบรกกิ้ง (Breaking) ของกลุ่ม บีบอย ( B-boy ) เป็นการสะท้อน
อิทธิพลจากชนชาติแอฟริกัน ลาตินอเมริกันในเซ้าท์บรองซ ์ และอเมริกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาว
ตะวันตกที่แพร่กระจายเขา้มาในประเทศไทย รูปแบบการเต้นนั้นจะเต้นได ้ ทั้งในแนวเพลง ฮิปฮอป 
ฟังค ์ป๊อป และแนวเพลงอื่น  ๆซึ่งรูปแบบการเต้นของกลุ่มบีบอย มี 4 องค์ประกอบพื้นฐาน และเป็นที่
รู้จักกันดีในชื่อของการเต้น เบรคกิ้ง (Breaking) หรือบีบอยอิ้ง (B-boying) องค์ประกอบแรกคือท็อป 
ร็อก (Toprock) เป็นการเต้นที่มีรูปแบบเป็นลักษณะยืนเต้น หรือการเขย่าหรือโยกไปมา องค์ประกอบ
ที่ 2 ดาวน์ร็อก (Downrock) คือการเต้นแบบโยกไปมา ด้านล่าง ซึ่งจะเรียกกันอีกอย่างว่า ฟุตเวิร์ก 
(Footwork) เป็นการเต้นลงบนพื้น องค์ประกอบที ่3 คือ ฟรีซ (Freeze) เป็นท่าจบโดยจะหยุดโพสต์
ท่าต่างๆ เมื่อต้องการที่จะทำการจบการเต้น หรือ ต้องการหยุดตามจังหวะเพลง อาจจะเป็นท่าโพสต์
ท่าแบบธรรมดา หรือ เป็นท่าที่ผาดโผนก็ได้ เช่น โพสต์ท่าแบบกลับหัว องค์ประกอบที ่ 4 คือ พาว
เวอร์มูฟ (Powermove) เป็นท่าที่ใช้พลังของร่างกายและแรงเหวี่ยง ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นท่าที่
ผาดโผน และเป็นส่วนของในการเคลื่อนไหวในการทำท่าหมุนบนพื้นหรือบนอากาศรูปแบบการเต้น
เบรคกิ้ง (Breaking) ของกลุ่ม บีบอย (B-boy) นั้นเป็นการเต้นที่มีความหลากหลาย โดยการนำท่วงท่า
จากกีฬายิมนัสติกอันเป็นลีลาการเคลื่อนไหวที่พลิ้วไหว อ่อนช้อย สวยงาม มาผสมผสานกับศิลปะ 
การเคลื่อนไหวแบบกังฟูของจีน และการต่อสู ้ กาโปเอย์ร่า (Capoeira) ของบราซิลด้วย การเต้นของ
กลุ่ม บีบอย (B-boy) จึงต้องใช้พละกำลังในการเต้นไม่ต่างกับการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกาย และ
เป็นการเคลื่อนไหวที่แสดงออกถึงความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกาย ส่วนสถานที่ของกลุ่มบีบอย (B-boy)  
จะเลือกสถานที่ตามสวนสาธารณะ บนถนนหรือข้างถนน (Street Culture) เป็นสถานที่ในการฝึก
ซ้อมการเต้นบนถนนวัฒนธรรม (Street Culture) เป็นวัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) ของคนใน
สังคมเมืองใหญ ่ ที่มีความแตกต่างจากวัฒนธรรมกระแสหลักอย่างสิ้นเชิง ถนนวัฒนธรรมนั้นถูกหล่อ
หลอมขึ้นจากอิทธิพลของศาสตร์หลายแขนง ทั้งกีฬา Extreme อาทิเช่น การโต้คลื่น เสก็ตบอร์ด และ
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ดนตรีอย่างเช่น Hip-Hop, Rock และ Punk รวมไปถึงศิลปะเช่นลายกราฟฟิตี้ (Graffiti) การเต้น
เบรคแดนซ์ และการแสดงข้างถนน (Street Performance) เป็นต้น (วิกิพีเดีย, 2556)8

กลุ่มบีบอย (B-boy) เป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยฮิปฮอปที่เป็นวัฒนธรรมของการใช้
ร่างกาย ซึ่งแสดงออกผ่านเสียงร้อง ท่าทาง และการเต้น (สาริตา, 2549)9 การเต้นของกลุ่มบีบอย มี
การแสดงออกทางร่างกาย มีการกระโดดโลดเต้น มีการพูดคุยสนทนากัน การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนท่า
เต้น การสอนท่าเต้นให้แก่รุ่นน้อง มีการเปล่งเสียงที่แสดงออกถึงความสนุกสนาน เป็นต้น ในขณะที่
กำลังเต้นจะได้ยินเสียงเกิดขึ้นมากมายและแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม ได้แก่เสียงที่เกิดขึ้นจาก
การกระทบของร่างกายกับพื้น เสียงจากการกระโดดโลดเต้น เสียงพูดคุย การเสียดสีวัตถุกับอากาศ
ตามสภาพแวดล้อม เสียงที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีจังหวะ ทำนอง ความไพเราะในตัวเอง ถ้าเราบันทึกเสียงที่
เกิดจากการเต้นมาวิเคราะห์และผสมผสานกับอัตราจังหวะของแนวดนตรีเบรคบีท (Break Beat) 
มาสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง เพื่อให้ผู้ฟังได้รับความบันเทิงและสนุกสนาน
� เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมาการเต้นเบรคกิ้ง (Breaking) ของกลุ่มบีบอย (B-boy) ใน
ประเทศไทย เริ่มเข้ามาเป็นที่นิยม ในกลุ่มเด็กและวันรุ่นที่มีใจรักและชื่นชอบในการเต้น ผู้วิจัยมี
แนวคิดว่า การเต้นเบรคกิ้ง (Breaking) เป็นการเต้นที่มีท่วงท่าลีลาและการเคลื่อนไหวอย่างอ่อนช้อย
สวยงาม แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีการใช้พละกำลังในการเต้น เพ่ือให้เกิดความคึกคัก โลดโผน เร้าใจ
สนุกสนาน ทำให้ร่างกายแข็งแรงควบคู่กันไปด้วย นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ยังเป็นการพัฒนาทักษะสมองซีกซ้ายและซีกขวาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยัง
เป็นการพักผ่อน คลายเครียด ได้อีกด้วย ดังมีผู้กล่าวว่า  บรรดาความรับผิดชอบทั้งหลายทั้งปวงนั้น
เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย ์ถอยหลังให้กับความรื่นรมย์และเกิดความเครียด วิปริตทางอารมณ์  ร่างกายและ
จิตใจ และหาทางออกด้วยวิธีต่างๆ เพ่ือให้พบกับความรื่นรมย ์ซึ่งมีหลายล้านวิธีเท่าที่สมองมนุษย์จะ
คิดได้  การผ่อนคลาย พักผ่อน ปลอดภัย จึงเป็นวิธีหลัก ที่แตกแขนงออกไปเป็นล้านวิธี เพื่อให้ตนเอง
มีความสบายใจ  พ้นจากสภาวะความกดดัน และจากความรับผิดชอบต่างๆได ้เราจึงได้เห็นมนุษย์โลก
หาทางออกกันอย่างเพลิดเพลินเจริญใจ เช่น  เลี้ยงสัตว์  ยิงนก ตกปลา  ออกกำลังกาย  เต้นรำ  เล่น
กีฬา  เล่นดนตรี ฯลฯ เป็นต้น  ดนตรีคือศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่มีคุณสมบัติเด่น คือ ให้ความผ่อนคลาย 
ชุ่มชื่น รื่นรมย ์ เมื่อได้ยินได้ฟังและได้กระโดดโลดเต้น เสียงดนตรีทำให้เคลิบเคลิ้ม อ่อนไหว สดช่ืน   
แจ่มใส เฉกเช่นธรรมชาติที่แสนสะอาดและบริสุทธิ์ ดนตรีอาจจะสร้างความหดหู่เดียวดาย ทุกข์ระทม
ได้ในบางขณะ แต่ที่ยิ่งใหญ่ ดนตรีสร้างความรัก ก่อให้เกิดเป็นสิ่งสวยงาม คอยชะล้างความทุกข์ความ
ชั่วร้ายให้มลายหายไปในทันทีเช่นเดียวกับบทสรุปสุดท้ายคือ ผ่อนคลาย อย่างรื่นรมย ์โสมนัส ดนตรีที่
จัดว่าเป็นการผ่อนคลายจากอดีตถึงปัจจุบัน คือดนตรีสำหรับการฟัง (Easy Listening Music) 

8 B-boy, accessed March 9,  2013,  available from https : // th. Wikipedia 
org/wiki/บีบอย

9 สาริตา สวัสดิกำธร, เนื้อหาเพลงและอัตลักษณ์แฟนเพลงฮิปฮอปในประเทศไทย
(วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549).
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ดนตรีบรรเลง (Love Song Instrumental) หรือ Classical Music จึงกลายเป็นเพลงสำหรับการฟัง
ด้วย ในปี ค.ศ.1997-1998  เกิดมีดนตรีแนวใหม่ที่แตกแขนงออกจากลำต้น Electronic ผลิเป็นกิ่งใบ
ใหม่ในสาขา Easy Listening  Millennium  และได้พัฒนามาเรื่อยๆจนถึง “เบรคบีท บิ๊กบีท” หรือที่
เรียกรวมว่า อิเลคโทรนิก้า (นรเศรษฐ, 2550)10

� เบรคบีท (อังกฤษ : Break Beat) ในบางครั้งอาจเรียกว่า เบรคปีตส์ หรือ เบรคส์ เป็น
แนวเพลงอิเล็คโทรนิค แดนซ์ (Electronic dance) ที่พัฒนาในปลายคริสต์ทศวรรษ 1980 มักจะ
แสดงลักษณะพิเศษ โดยการใช้จังหวะที่ไม่ตรงจังหวะกลองแบบแผน 4/4 (ที่ไม่ยอมรับจังหวะแน่นอน
ทางดนตรีเฮ้าส์และเทรนซ์) จังหวะเหล่านี้อาจจะเป็นลักษณะพิเศษในการใช้การลัดจังหวะดนตรีและ
การเล่นจังหวะหลายรูปแบบซ้อนกัน (วิกิพีเดีย)11

ผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสร้างสรรค์งานการประพันธ์เพลง โดยใช้เสียงจากถนน
วัฒนธรรมผ่านการเต้นของกลุ่มบีบอยในประเทศไทยมาเป็นสื่อสร้างสรรค์การประพันธ์เพลง จึงได้
ศึกษาและบันทึกเสียงที่เกิดจากการเต้นเหล่านั้นมาวิเคราะห์และผสมผสานกับอัตราจังหวะของแนว
ดนตรีเบรคบีท (Break Beat) มาเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในการประพันธ์เพลงโดยใช้รูปแบบของการ
ประพันธ์ เพลงแนวดนตรีอิเล็คโทรนิค (Electronic)  

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาเสียงของวัฒนธรรมบีบอยที่สะท้อนผ่านการเต้นของกลุ่มบีบอย (B-boy) 
ในประเทศไทย
� 2. เพื่อวิเคราะห ์และคัดเลือกเสียงที่สำคัญ และน่าสนใจของวัฒนธรรมบีบอยที่สะท้อน
ผ่านการเต้นของกลุ่มบีบอย (B-boy) ในประเทศไทยมาเป็นพื้นฐานในการประพันธ์เพลง
� 3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงในรูปแบบอิเล็คโทรนิค (Electronic) โดย
ใช้เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์เสียงของวัฒนธรรมบีบอยที่สะท้อนผ่านการเต้นของกลุ่มบีบอยใน
ประเทศไทยมาผสมผสานกับอัตราจังหวะของแนวดนตรีเบรคบีท (Break Beat) ผ่านมุมองของผู้วิจัย

สมมติฐานของการศึกษา
� ได้งานประพันธ์เพลงในรูปแบบอิเล็คโทรนิค (Electronic) ที่เกิดจากเสียงของวัฒน  
ธรรมบีบอยสะท้อนผ่านการเต้นของกลุ่มบีบอยในประเทศไทยและนำมาผสมผสานกับอัตราจังหวะ
ของแนวดนตรีเบรคบีท (Break Beat) มาเป็นสื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง

ขอบเขตการศึกษา

10 นรเศรษฐ หมัดคง, ดนตรี คีตา เวหา อิเล็คทรอนิคส์ (กรุงเทพฯ: openbooks, 
2550), 41-42.

11 เบรคบีท, accessed May 15, 2014, available from https : //
th.wikipedia.org/wiki/เบรกบีต
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ศึกษาเฉพาะเสียงสะท้อนจากการเต้นและเสียงสะท้อนจากองค์ประกอบต่างๆของ
วัฒนธรรมบีบอยที่สะท้อนผ่านการเต้นของกลุ่มบีบอย (B-boy) ที่อยู่ในป้อมพระสุเมรุและสะพาน
พระราม 8 เขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นและได้บันทึกเสียงเหล่านี้มาวิเคราะห์ให้เกิดเป็นอัตราจังหวะ
และนำมาผสมผสานกับแนวดนตรีเบรคบีท (Break Beat) มาเป็นสื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงโดย
การตัดต่อปรับแต่งจัดวางองค์ประกอบของเสียงและประพันธ์เพลงในรูปแบบแนวดนตรีอิเล็คโทรนิค
(Electronic)

ขั้นตอนของการศึกษา
1.  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประพันธ์เพลง

     � 2.� ศึกษาเสียงของถนนวัฒนธรรมท่ีสะท้อนผ่านการเต้นของกลุ่มบีบอย (B-boy) ในประเทศไทย
    � 3.� ทำการบันทึกเสียงเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบใช้ในการประพันธ์เพลง     

4.� ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของโครงสร้างเสียงต่างๆ
5. ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคทางด้านการประพันธ์เพลง การตัดต่อ เรียบเรียง จัดวาง 

ตามรูปแบบทางดนตรีและพัฒนาเสียงในรูปแบบต่างๆ นำมาผสมผสานกับอัตราจังหวะของแนวดนตรี
เบรคบีทเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
� 6.� นำเสนอเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
� 1.� ผู้วิจัยคาดว่าบทประพันธ์เพลงนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางในการศึกษา
เพื่อการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงต่อไป

� 2.� เพื่อสร้างประสบการณ์ทางดนตรีให้เกิดมุมมองและมิติใหม่ในรูปแบบของการ
ประพันธ์เพลง

นิยามศัพท์เฉพาะ
� วัฒนธรรม (ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ . 2542) หมายถึง สิ่งที่
ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ , ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรม พ.ศ . 2545 
หมายถึงลักษณะที่แสดงความงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ
และศิลธรรมอันดีของประชาชน, ทางวิทยาการ หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น
ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน
� วัฒนธรรมย่อย คือ การดำรงอยู่ในโครงสร้างลำดับชั้นของอำนาจที่แตกต่างกันระหว่าง
วัฒนธรรมย่อยกับวัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมย่อยเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของวัฒนธรรมหลัก วิธีการที่กลุ่ม
ย่อยใช้ในการจัดการกับชีวิตทางวัตถุและวิถีชีวิตด้านอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากกลุ่มอื่นๆ
� วัฒนธรรมประชาชนนิยม คำว่า Popular Culture มีการใช้ภาษาไทยในหลายคำ เช่น 
วัฒนธรรมสมัยนิยม หรือ วัฒนธรรมประชานิยม ไม่ว่าจะใช้คำใดก็ตามการพิจารณาว่าสิ่งๆนั้นเป็น
ความนิยมของผู้คนในยุคสมัยหรือเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือไม่นั้นอาจพิจารณาได้จากเกณฑ์ทั้ง 4 
ประการได้แก่ สิ่งที่ชื่นชอบหรือยอมรับโดยผู้คนจำนวนมาก เป็นสิ่งที่ถูกมองว่าต่ำชั้นและไร้คุณค่าหรือ
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รสนิยมทางศิลปะ เป็นสิ่งที่ออกแบบมาหรือสร้างขึ้นเพื่อให้คนจำนวนมากชื่นชอบเพื่อประโยชน์
ทางการค้าและบริโภคนิยม เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยผู้คนเพื่อพวกเขาเอง
� การรวมกลุ่ม หมายถึง การรวมตัวกันของนักเต้นบีบอยซึ่งมีปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน มีความ
สนใจร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกันหรือการแสดงออกร่วมกันในเรื่องการเต้นบีบอย

กลุ่มนักเต้นบีบอย หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบการเต้นโดยใช้ดนตรีหลากหลายแนว 
แต่ที่นิยมคือ ดนตรีฟังก์ โซล ฮิปฮอป เบรคบีท เป็นต้น เพ่ือใช้ประกอบการเต้น เริ่มเต้นด้วยตนเอง ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดท่าเต้นต่างๆ ให้เป็นสไตล์ของตัวเอง ไม่ซ้ำแบบหรือลอกเลียนแบบใคร 
จนเกิดมีการรวมกลุ่มที่ชื่นชอบการเต้นบีบอยเหมือนๆกัน มีการฝึกสอน ฝึกเต้น ช่วยเหลือกันภายใน
กลุ่มทั้งเรื่องท่าเต้น จนกลายเป็นกลุ่มนักเต้นบีบอย
� สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางในระบบการสื่อสารระหว่างบุคคล
หรือการสื่อสารภายในกลุ่มของนักเต้นบีบอย และการสื่อสารระหว่างกลุ่มภายนอก
� สื่อมวลชน หมายถึง ช่องทางการสื่อสารที่สามารถสื่อสารไปยังคนจำนวนมาก มีความ
หลากหลายทางเนื้อหาที่นำเสนอที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเต้นบีบอย และแพร่กระจายไปได้อย่าง
รวดเร็ว ได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ เป็นต้น

สื่อสมัยใหม่ หมายถึง ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่สามารถสื่อสารตอบโต้กันและ
กันได ้ และสามารถใช้สื่อในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองหรือการสื่อสารเพื่อเผยแพร่
ข่าวสารของกลุ่มวัฒนธรรมของนักเต้นบีบอยด้วยกัน ในที่นี้หมายถึง อินเทอร์เน็ต เว็ปไซต์ เว็บบอร์ด 
และการอัพโหลดข้อมูลในเว็บฝากลิงก์ต่างๆ

สื่อสร้างสรรค์ หมายถึง สื่อที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้น เพ่ือช่วยส่งเสริมและช่วยพัฒนางาน
ในเชิงสร้างสรรค์

โปรแกรมโลจิค (Logic) หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการจัดวางเสียง
� โปรแกรมไฟนอลคัท (Final Cut) หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
� การสแครช (Scratch) หมายถึง การถูแผ่นเสียงในเครื่องเล่นแผ่นเสียง (Turntable) 
เพื่อทำให้เกิดเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
�
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บทที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

� การทำวิจัยเรื่องบีบอยบีท: สื่อสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมบีบอยไทย โดยการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจากการเต้นของกลุ่มวัฒนธรรมบีบอยทั้งทางตะวันตกและ
บีบอยไทย นำสิ่งที่บันทึกได้เหล่านั้นมาคิดวิเคราะห์ให้เกิดจังหวะทางดนตรีนำไปผสมผสานกับจังหวะ
ของแนวดนตรีีฮิปฮอปและเบรคบีท เพื่อนำมาสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงบีบอยบีทโดยได้ศึกษาแนว
การประพันธ์เพลง ดังนี้ 

แนวทางการประพันธ์เพลงที่ผู้วิจัยศึกษา
ข้อมูลประสบการณ์ตรง

ถนนวัฒนธรรม (Street Culture)  ของกลุ่มบีบอย (B-boy) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทาง
ตะวันตกได้แพร่กระจายเข้ามามีอิทธิพลต่อเด็กและวัยรุ่นในประเทศไทย จะสังเกตได้ในช่วงตอนเย็น
หลังเลิกเรียนหรือวันหยุดจะมีนักเรียน ซึ่งมีทั้งเด็กและวัยรุ่นมารวมกลุ่มกันตามสวนสาธารณะ บน
ถนนหรือข้างถนน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อฝึกซ้อมการเต้นเบรคกิ้ง (Breaking)  
เมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาผู้วิจัยมีความสนใจ มีความชื่นชอบและเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มบีบอย ได้เข้า
ร่วมฝึกซ้อมการเต้นเป็นประจำ โดยใช้เวลาว่างในวันหยุดและหลังเลิกเรียน หลังจากทำงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว จากประสบการณ์ในการเต้นเบรคกิ้ง พบว่าการที่จะเป็นนักเต้นที่ดีได้ต้องมี
ร่างกายที่แข็งแรง มีความอดทนสูง มีความขยัน มีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อการเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัย
สำคัญของนักเต้นบีบอยและเพื่อให้การเต้นบีบอยมีชีวิตชีวาสนุกสนานเฮฮา ปลดปล่อย ต้องมีการ
ท้าทาย ปะทะต่อสู้กันระหว่างกลุ่มบีบอย เป็นการเพิ่มรสชาติสีสันให้กับนักเต้น ในขณะที่แต่ละกลุ่ม
ต่อสู้กันนั้น จะต่อสู้กันด้วยสมองและสติปัญญา โดยแต่ละคนจะคิดท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือเป็นท่า เต้นซ้ำของคนอื่นๆ เป็นการต่อสู้กันด้วยท่าทาง เพื่อแสดงความมี
ทักษะและความสามารถในการเอาชนะผู้ต่อสู้ เป็นการต่อสู้ที่ปราศจากอาวุธ ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ
ของการเต้นเบรคกิ้ง ในขณะที่กำลังเต้นจะได้ยินเสียงสะท้อนในรูปแบบต่างๆ เช่นเสียงเพลง เสียง
สนทนา เสียงกระแทก เสียงกระทบ เสียงก้าวเดิน เสียงกระโดด เสียงวัสดุกระทบกับสภาพแวดล้อม
เสียงบรรยากาศ เสียงธรรมชาติ ฯลฯ เป็นต้น เกิดขึ้นตลอดเวลาและเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจะมีจังหวะ
ช้าบ้าง เร็วบ้าง และหนักเบาแตกต่างกันไป เสียงสะท้อนต่างๆที่เราได้ยิน อาจจะเป็นเสียงที่เกิดจาก
ธรรมชาติหรือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น เสียงเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน เสียงที่สะท้อนออกมาให้เราได้ยินจะดัง
กังวานหรือแผ่วเบานั้น ย่อมขึ้นอยู่กับวัสดุที่สร้างเสียงและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ทำให้เกิดเสียง
นั้นๆ แต่เสียงที่สะท้อนเหล่านี้สามารถสร้างดนตรีได้ ดังมีผู้กล่าวว่า “ดนตรีเป็นเรื่องของเสียง ที่อาศัย
โสตประสาทเป็นเครื่องรับรู้และแปลงความหมายโดยอาศัยวิธีจินตนาการหรือความคิดคำนึงอัน
ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง และเสียงที่ได้ยินนั้นอาจจะมีความหมาย หรือไม่มีก็ได้ ดุจเดียวกับเสียงของ
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ภาษาพูด ซึ่งในการตีความหมายอาจจะแตกต่างไปตามแต่ละความคิดของแต่ละคน หรือรับรู้ไปคนละ
อารมณ์ก็ได้ ซึ่งทั้งนี้เป็นเรื่องของความรู้ทางจิตวิทยา” (สงัด, 2532)1

นักมานุษยวิทยาบางท่านได้ตั้งสมมติฐานว่ามนุษย์คิดค้นจังหวะและท่วงทำนองของ
ดนตรี จากเสียงเต้นในหัวใจ ซึ่งเด็กทุกคนได้ยินตั้งแต่อยู่ในครรภ์นอกจากนี้ี้พัฒนาการทางด้านดนตรี
ยังอาจได้รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเด็กเช่นการอุ้มลูก การตบก้นเบาๆเพื่อไล่ลมและ
การไกวเปลเห่กล่อมลูกน้อยยามนอน เป็นต้น บาร์บาลา เอรีส ได้ตั้งสมมติฐานว่า ความแตกหลาก
หลายของท่วงทำนองและจังหวะดนตรี อาจมีความสัมพันธ์กับวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ในสังคม
วัฒนธรรมต่างๆ จากการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิควิธีในการอุ้มเด็กและเห่กล่อมเด็กกับจังหวะและ
ทำนองของดนตรี ในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ เอรีสพบว่าในสังคมวัฒนธรรมที่แม่หรือพี่สาวอุ้มเด็กอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการผูกเด็กไว้กลางหลังหรืออุ้มไว้บนอกเด็กจะได้รสสัมผัสของร่างกายและมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นจังหวะสม่ำเสมอขณะก้าวเดิน ในสังคมประเภท
นี้ ทำนองเพลงและดนตรีมักจะมีจังหวะสม่ำเสมอและหนักแน่น แต่ในสังคมวัฒนธรรมที่เด็กใช้
วัฒนธรรมส่วนใหญ่นอนบนเปล เพลงและดนตรีมักจะไม่มีจังหวะที่สม่ำเสมอชัดเจน นอกจากนั้น
เอรีสยังเสนอว่า ในสังคมวัฒนธรรมที่เด็กถูกบังคับให้อย่านมอย่างกระทันหัน มักจะมีการพัฒนา
ท่วงทำนองและจังหวะของดนตรีที่เผ็ดร้อนเร้าอารมณ์ อย่างไรก็ตามการศึกษาเปรียบเทียบของเอรีส
เป็นเพียงการตั้งสมมติฐานเบื้องต้นสัมพันธ์ระหว่างวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับความแตกต่างหลาก
หลายของเพลงเท่านั้นสมมติฐานเหล่านี้ยังมิได้พิสูจน์อย่างแน่นอนชัดเจนแต่ประการใด (ยศ, 2537)2

ในช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียนตลอดจนในวันหยุด จะมีเด็กๆ และวัยรุ่นมารวมกัน
เป็นกลุ่มๆ โดยเลือกพื้นที่ว่างตามสวนสาธารณะ บนถนนหรือข้างถนน ที่ไม่กีดขวางการจราจรใช้เป็น
สถานที่สำหรับฝึกซ้อมการเต้น (Dance) มีการเต้นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในกลุ่ม
เด็กและวัยรุ่นที่นับว่าเป็นวัฒนธรรมย่อยอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมฮิปฮอป (Hip-Hop) นั่นคือ
วัฒนธรรมการเต้นของกลุ่มบีบอย (B-boy) หรือ ถนนวัฒนธรรม (Street Culture) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี
ในชื่อการเต้นเบรคแดนซ ์ (Breakdance) หรือ เบรคกิ้ง (Breaking) ซึ่งการเต้นนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก
วัฒนธรรมทางตะวันตกมีการเต้นหลากหลายรูปแบบโดยนำท่วงท่ามาจากกีฬายิมนัสติกผสมผสานกับ
ศิลปะการเคลื่อนไหวอย่างกังฟูของจีนหรือการต่อสู้กาโปเอย์รา (Capoeira) ของประเทศบราซิล การ
เต้นของกลุ่มบีบอย (B-boy) จึงต้องใช้พละกำลังในการเต้นไม่ต่างจากการเล่นกีฬาหรือการออกกำลัง
กาย และได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นการเคลื่อนไหวที่แสดงออกถึงความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกายอีกรูป
แบบหนึ่ง ในปัจจุบันการเต้นของกลุ่มบีบอย (B-boy) ไม่ได้มีเฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ได้
ขยายเครือข่ายไปทั่วทุกภูมิภาคและทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักเต้นบีบอย
(B-boy) อีกกลุ่มหนึ่งที่มีการรวมตัวกันอยู่ภายใต้โครงการ To Be Number One ซึ่งเป็นโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา

1 สงัด ภูเขาทอง, การดนตรีไทยและทางเข้าสู่ดนตรีไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
เรือนแก้วการพิมพ์, 2532), 9.

2 ยศ สันตสมบัติ, มนุษย์กับวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2537),  226.
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พรรณนวดี เป็นองค์ประธาน มีครูมาสอนและมีการจัดพื้นที่สำหรับการฝึกกิจกรรมของโครงการโดย
เฉพาะและเป็นพื้นที่ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า แต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมหรือถนนวัฒนธรรมก็ยัง
คงใช้พื้นที่ตามสวนสาธารณะ บนถนนหรือข้างถนนเป็นสถานที่ฝึกซ้อมการเต้นของกลุ่มบีบอย (B-
boy) อยู่เช่นเดิม การเต้นของกลุ่มบีบอย (B-boy) จะมีการแสดงออกทางร่างกาย มีเสียงร้องที่
สนุกสนานมีท่าทางการเต้นที่แข็งแรงมีการกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะและถ้าหากเราตั้งใจฟังจะ
ได้ยินเสียงที่เกิดจากการกระทบ การเสียดสีกันระหว่างวัสดุกับสภาพแวดล้อม (Sonic Environment)  
เสียงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสุนทรีย์ความไพเราะ มีคุณค่า และมีจังหวะในตัวเอง ดังที่
Pierre Schaeffer นักประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศสได้กล่าวถึงโลกของเสียงในฐานะภาษาของธรรมชาติ
ว่า “เสียง คือภาษาของธรรมชาติที่ซึ่งคำต่างๆ ก็คือเหล่าสรรพเสียงทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับ
โลกของสรรพเสียงก็คือโลกของดนตรี” 
� ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเสียงถนนวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านการเต้นของ
กลุ่มบีบอย (B-boy) ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากการกระทบการเสียดสีของร่างกายกับ
สภาพแวดล้อม เสียงพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเต้น รวมถึงเสียงที่เกิดจากองค์
ประกอบต่างๆของกลุ่มบีบอย (B-boy) และเสียงที่เกิดจากวัสดุอื่นๆมาพัฒนาเพื่อให้ได้เสียงที่แตกต่าง
หลากหลายจากเดิม และได้ทำการบันทึกเสียงสะท้อนที่เกิดจากการเต้นเหล่านั้นมาวิเคราะห์ใส่ตัวโน้ต
แทนลักษณะการเคลื่อนที่ของท่าเต้น นำตัวโน้ตไปตีความในส่วนของจังหวะ (Part rhythm) เพื่อให้
สอดคล้องกับรูปแบบของการเคลื่อนที่ของท่าเต้นและผสมผสานกับอัตราจังหวะแนวดนตรีเบรคบีทมา
เป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลง

แนวคิดทางมานุษยวิทยา
� มนุษย์ทุกคนถือกำเนิดมาพร้อมกับความต้องการพื้นฐานที่แน่นอน ซึ่งความต้องการแต่
กำเนิดนี้ต้องได้รับการตอบสนองที่พึงพอใจ ถ้าอินทรีย์นั้นจะมีชีวิตความต้องการขั้นพื้นฐานได้แก่ 
ออกซิเจน อาหาร น้ำ เสื้อผ้า ยารักษาโรค การพักผ่อน กิจกรรมต่างๆ การหลับนอน การขับถ่าย การ
หลีกหนีจากสถานการณ์ที่น่าสะพึงกลัว ตลอดจนการหลบเลี่ยงจากการเจ็บปวดต่างๆ ในการเกี่ยวข้อง
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานแต่ละอย่างเหล่านี้ มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการเรียนรู้วัฒนธรรม
ของตน เราทุกคนต้องหายใจ ต้องกิน ต้องดื่ม ต้องพักผ่อนหลับนอนและต้องขับถ่าย ตามวิธีที่เราได้
เรียนรู้ซึ่งเป็นประเพณีในกลุ่มของเราเอง โดยไม่คำนึงถึงว่่าประเพณีอย่างนั้นของคนกลุ่มอื่นจะเป็น
อย่างไรก็ตามท ี เราทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นผู้ถูกประเพณีที่แน่นอนส่วนหนึ่งกำหนดให้ดำเนินไปตาม
แบบอย่างที่เป็นอยู่ประจำในสังคม (เสงี่ยม, 2527)3

มนุษย์มีชีวิตอยู่ท่ามกลาง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) ซ่ึงมี
ความแตกต่างกันในดินแดนแต่ละแห่ง แต่ส่วนใหญ่มักอยู่ในอาณาเขตใกล้เคียงบนดินแดนอันเดียวกัน
ฤดูกาล แสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดของอากาศ ฝนตก น้ำ ดิน อาหารและสิ่งอื่นๆ นับพัน
อย่างเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาประกอบการพิจารณาในการศึกษาวัฒนธรรม ทางจิตใจและร่างกายของ
มนุษย์ สรุปแล้วการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ จะต้องมีความเกี่ยวพันธ์ทั้งทางด้านร่างกายและ

3 เสงี่ยม ก้องธรรม, มนุษยวิทยาเบื้องต้น (ปัตตานี: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา, 
2527), 58.
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วัฒนธรรมในวิวัฒนาการ ตลอดจนความแตกต่างทั้งหลายของมนุษย์อย่างไม่พึงสงสัย ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่า มนุษยวิทยากายภาพ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบมนุษย์ ในฐานะของชีวภาพที่มีร่างกายและ
ความเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย (สุเทพ, 2512)4

� มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นๆ ใน
อาณาจักรของสัตว์ที่มีความสามารถที่จะสร้างและธรรมรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม สังคมมนุษย์ทุกแห่ง
ล้วนมีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง ทำให้สมาชิกของสังคมหนึ่งมีพฤติกรรมที่สำคัญๆแตกต่างไปจาก
สังคมอื่นแต่ละสังคม พฤติกรรมของมนุษย์นั้น มีทั้งประเภทที่แสดงภายนอก (overt) และที่ที่อยู่
ภายใน  (covert) ซึ่งล้วนเป็นผลจากความต้องการจำเป็นของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และด้านสุนทรีย์ทั้งนั้นและอยู่ภายใต้แบบแผนทางวัฒนธรรมของสังคมที่ตัวเองเป็นสมาชิก (ไท้, 
2540)5

วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของมนุษย์ วัฒนธรรมคือแบบแผนในการดำเนินการชีวิตของ
มนุษย์ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในสังคมต่างๆนั้น เป็นผลมาจากการมีวิถีชวิตที่แตกต่างกันไป
ทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมญี่ปุ่นและวัฒนธรรมอเมริกาเป็นต้น วิถีชีวิตของ
มนุษย์ในที่นี้หมายถึงว่า มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร มีวัฒนธรรมส่วนต่างอย่างไรบ้าง เช่น มีระบบ
เศรษฐกิจแบบไหน มีระบบการเมืองการปกครองแบบไหน มีการใช้อำนาจและได้อำนาจมาอย่างไร มี
ระบบครอบครัวและเครือญาติแบบไหน มีระบบความเชื่อหรือนับถือศาสนาอะไร มีการถ่ายทอดทาง
วัฒนธรรมและการขัดเกลาอบรมกันอย่างไร มีประเพณีพิธีกรรมอะไรบ้างและมีชีวิตประจำวันอย่างไร
บ้างเป็นต้น (สนิท, 2510)6

การละเล่นในยุคแรกๆมิได้มีขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์หรือเพื่อผ่อน
คลายความตึงเครียดอย่างเดียว เพราะผู้เล่นและผู้ร่วมการละเล่น (ทุกวันนี้เรียกผู้ดู-ผู้ชม) ต่างก็มี
ความมุ่งมั่นหรือมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน (นอกเหนือจากความสนุกสนาน) เช่น ร่วมกัน
จัดให้มีการละเล่นเพื่อความอุดมสมบูรณ์หรือเพื่อความ“มั่งคั่ง”และความ“มั่นคง”ทั้งในแง่ส่วนบุคคล
และในแง่ส่วนรวมระดับชุมชน การละเล่นดังกล่าว มักจะเกี่ยวข้องกับ “พิธีกรรม” ตามแบบความเชื่อ
อันศักดิ์สิทธิ์ เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต พิธีกรรมเกี่ยวกับการทำมาหากินและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ
ชุมชนหรือสังคมเป็นส่วนรวม (หลังจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมค่อยๆ
คลี่คลายลดลักษณะพิธีกรรมลงเรื่อยๆ การละเล่นก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นการแสดง เพื่อความ
สนุกสนานบันเทิงเริงรมย์ไปเรื่อยๆ เมื่อนานๆเข้าก็หลงลืมเค้าดั้งเดิมและอาจไม่เหลือร่องรอยว่าสิ่ง

4 สุเทพ สุนทรเภสัช, แนะแนวการศึกษามานุษยวิทยา (กรุงเทพฯ : สมาคม
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2512), 8.

5 ไท้ นนท์จันทร์, มานุษยวิทยาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่2 (กรุงเทพฯ: มหามกุฎราช
วิทยาลัย, 2540), 127.

6 สนิท สมัครการ, มานุษย์วิทยาเบื้องต้นตอนที่ 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาดไทยกรม
ราชทัณฑ์, 2510), 35.
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เหล่านั้นเคยมีความหมายสำคัญอันหลังและศักดิ์สิทธิ์มาก่อน เพราะการละเล่นบางอย่างกลายเป็นการ
แสดงเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวแล้ว) (สุจิตต์, 2532)7

ในภาษามานุษยวิทยา คำว่าโลกศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงเหตุการณ์ ปริมณฑลพื้นที่และเวลา
ที่แตกต่างจากโลกของชีวิตประจำวัน ที่เรามีชีวิตอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน นอกจากแตกต่างแล้ว ยังมีความ
พิเศษบางอย่าง ตรงที่มณฑลศักดิ์สิทธิ์นี้ สามารถจะเผยให้มนุษย์ประจักษ์ถึงสิ่งที่อยู่สูงส่ง กว้างไกลไป
กว่าเรื่องรูป รส กลิ่น เสียง ที่จับต้องมองเห็นได้ หรือสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสของมนุษย์ ใน
แต่ละวัฒนธรรม สิ่งที่สูงส่งอาจจะหมายถึงการสามารถติดต่อกับโลกหน้า โลกของเทพ ผี วิญญาณ
พระเจ้าหรือสัจธรรม นอกจากนั้นโลกศักดิ์สิทธิ์ยังสถิตอยู่หลายรูปแบบ อาจจะเป็นบริเวณบางแห่ง
ตามธรรมชาติ ใต้ต้นไม้ใหญ่ หน้าผา ขุนเขา ต้นน้ำ หรือในสิ่งที่เป็นประดิษฐกรรมของมนุษย์ เช่น การ
ท่องบ่นถ้อยคำบางชุด ดนตรี การใช้รูปสัญลักษณ์ รูปเคารพ วัตถุสิ่งของ หรือแบบแผนของการกระ
ทำบางอย่างที่เราเรียกว่าพิธี สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อที่มนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมเลือกสรรค์และสมมุติขึ้น
เพื่อนำไปสู่การประจักษ์ถึงการดำรงอยู่ของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และมีพลังเหนือกว่ามนุษย์มากมายนัก สิ่งที่
สูงส่งยิ่งใหญ่นี้คืออะไร เป็นเนื้อหาที่ศาสนาและระบบความเชื่อต่างๆของมนุษย์ พยายามที่จะอธิบาย
กล่อมเกลาให้ถือปฏิบัติ (ปริตตา, 2546)8

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เนื่องจากภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของ
มนุษย์ยังไม่สามารถตอบปัญหาข้อข้องใจทั้งหมดได้ โดยเฉพาะปัญหาที่มีความลึกซึ้ง ผูกพันกับเรื่อง
จิตใจหรือวิญญาณ เช่น คำถามที่ว่าตายแล้วไปไหน มีมิติอื่นๆ เช่น จิตวิญญาณที่เหนือการรับรู้ของเรา
อีกไหม ฯลฯ

ดังนั้นตั้งแต่ครั้งอดีต เมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังมีเพียงเล็กน้อย มนุษย์ก็ได้
พยายามแสวงหารูปแบบที่จะดำเนินความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็นเทพเจ้า
เป็นผี เป็นเทวดา ฯลฯ นับตั้งแต่รูปแบบการบวงสรวง แสดงการเคารพ การแลกเปลี่ยนด้วยการ
บนบานศาลกล่าว มาจนถึงหนัง/ละครประเภทผีสางเทวดา (เช่นเรื่อง City of Angels) หรือแม้จนถึง
ยุคสมัยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้คนไทยก็ยังมีท่าทีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้ว่า “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” 
เป็นต้น บทบาทของสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้ จะมีเพิ่มอย่างมากในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติการณ์ในชีวิต
หรือสังคม (กาญจนา, 2549)9

วัฒนธรรมคือระบบอารมณ์ความรู้สึก (Affection/Structure of feelling) นัก
วิชาการที่ศึกษาด้านวัฒนธรรมบางกลุ่ม ให้ความสนใจกับมิติของวัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์
ความรู้สึก ในด้านสุนทรียะของคนแต่ละกลุ่มตัวอย่างเช่น เมื่อคนไทยได้กลิ่นธูปควันเทียน ก็จะเกิด
ความรู้สึกว่ามีบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันที หรือคนไทยได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีอารมณ์รักความ

7 สุจิตต์ วงษ์เทศ, ร้องรำทำเพลง ; ดนตรีและนาฎศิลป์ชาวสยาม (กรุงเทพฯ: สำนัก
พิมพ์มติชน, 2535), 215.

8 ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, เจ้าแม่ คุณปู่ ช่างซอ ช่างฟ้อน (กรุงเทพฯ: ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, 2546), 2.

9 กาญจนา แก้วเทพ, ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา (กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพลส
โพรดักส์, 2549), 24.
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สนุกสนาน และเป็นโครงสร้างทางอารมณ์พื้นฐานของไทย (Structure of feelling) ดังนั้นใน
ปริมณฑลต่างๆของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การพักผ่อน การประกอบพิธีกรรม การละเล่น ฯลฯ
คนไทยจึงเติมอารมณ์ความสนุกสนานลงไปได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นโครงสร้างความรู้สึกที่แตกต่างจากคน
ตะวันตก (กาญจนา, 2549)10

ฟ้อน-เต้นในพิธีกรรมดึกดำบรรพ์ ร่องรอยดึกดำบรรพ์ของการฟ้อนเต้นมีเค้ามูลบาง
ประการอยู่ในบรรดาภาพเขียนสีบนผนังถ้ำเช่น ในถ้ำรูปที่เขาเขียวตำบลลุ้มสุ่มอำเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจณบุรี ซึ่งเป็นภาพเขียนสีที่แสดงรูปคนจับมือกันเป็นแถวจำนวน49คน มีเครื่องแสดงเพศทั้งหญิง
และชาย (สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ชิน อยู่ด ี : กรมศิลปากร จัดพิมพ์เมื่อ 2510) 
ลักษณะดังกล่าวนี้ย่อมแสดงเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ปกติแต่ควรจะเป็นเรื่องของการละ

เล่น (เต้นฟ้อน?) ในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ (สุจิตต์, 2532)11

โลกในปัจจุบันเป็นยุคแห่ง โลกาภิวัตน ์ (Globalization) หรือโลกที่ไร้พรมแดน ความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร ผู้วิจัยมีแนวคิดว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็น
ปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันทำได้ง่ายสะดวกสบายและรวดเร็วแบบไร้ข้อจำกัด
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วัฒนธรรมรวมทั้งศิลปะ
และการดนตรี มีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ ไปสู่ผู้รับสารได้อย่างรวดเร็วขึ้น จึงส่ง
ผลให้สังคม ค่านิยม พฤติกรรมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป

การผสมผสานทางวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคม
ปัจจุบัน เพราะมนุษย์ทั่วโลกมีการติดต่อสัมพันธ์กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้า การฑูต การ
สื่อสาร การคมนาคมขนส่งหรือแม้แต่การทำสงคราม ฯลฯ ดังนั้นมนุษย์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องผสมผสานทางวัฒนธรรมตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสังคมพัฒนาแล้วหรือสังคมที่กำลังพัฒนาเพื่อ
ความเจรญิ เพื่อความอยู่รอดของสังคมสืบไป ทั้งนี้มิได้หมายความว่าการผสมผสานทางวัฒนธรรมจะ
เป็นการรับเอาวัฒนธรรมของสังคมอื่นมาแต่อย่างเดียว จนกระทั้งต้องทิ้งวัฒนธรรมเดิมของตน เพราะ
หากทำเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการทำลายเอกลักษณ์หรือสูญเสียเอกลักษณ์ของชาติตนไป (ศิริรัตน์, 
2556)12

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมความเป็นมาของมนุษย์พอ
สรุปได้ว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมมีการต่อสู้กับธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดของชีวิตโดยมี
ความต้องการพื้นฐานที่สำคัญ คือ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งหุ่ม ยารักษาโรค เป็นต้น และมนุษย์ทุก
คนมีความเชื่อว่าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 4 ประการนี้ จะทำให้ชีวิตเป็นอยู่อย่างยากลำบากแต่ละคน
จึงจำเป็นต้องดิ้นรนไขว่ขว้าหาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาสนองความต้องการเพื่อความอยู่รอดความสุขสบาย
ของตนเอง ครอบครัวและสังคม ในสังคมดึกดำบรรพ์มักมีความเชื่อผีสางเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเพราะ

10 เรื่องเดียวกัน, 18.

� 11 สุจิตต์ วงษ์เทศ, ร้องรำทำเพลง ; ดนตรีและนาฎศิลป์ชาวสยาม (กรุงเทพฯ: มติ
ชน, 2535), 77.

12 ศิริรัตน์ แอดสกุล, ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 89.
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บุคคลเหล่านั้นอาศัยอยู่ตามถ้ำตามเขามักเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติและมีความเชื่อ
นับถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากสมัยนั้นยังขาดความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ จึงเกิดความเชื่อความศรัทธาและประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาเป็นเวลาช้านานและใน
สังคมมนุษย์ นอกจากความต้องการในปัจจัย 4 แล้วมนุษย์ทุกคนในทุกสังคม ทุกชนเผ่า ทุกชนชาติ
ทุกภาษา ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ คือ ความสนุกสนาน ความสุนทรีย์ทางด้าน
อารมณ์ หลังเสร็จสิ้นจากการเก็บเกี่ยวพืชผล หรือ หลังจากมีเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นทาง
ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวง มนุษย์ก็จะพยายามช่วยกันประกอบพิธีกรรมบางอย่างเพื่อบวงสรวงเทวดา
เจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีการคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ท่ารำขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีกรรมนั้นๆและ
ยังเป็นการแสดงออกถึงความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ
� ในปัจจุบันความจริงบางอย่างที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดจากธรรมชาติและ
วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้แต่ในเรื่องของจิตใจความเชื่อและความศรัทธาของมนุษย์ก็ยัง
คงยึดมั่นถือปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาจนกลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมนั้น  ๆต่อมาเมื่อ
มนุษย์เริ่มมีการติดต่อสังคมสู่สังคม ชนเผ่าสู่ชนชาติและมีการสร้างสรรค์ทางสังคมและวัฒนธรรมให้
พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและทันสมัยมีเครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมและ
รับวัฒนธรรมระหว่างประเทศมีทั้งการส่งออกและรับเข้ามา นอกจากนี้คนในสังคมและวัฒนธรรม
หนึ่งๆย่อมมีวัฒนธรรมใหญ่ร่วมกันมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันก็จะมี
วัฒนธรรมย่อยที่แตกออกไปจากวัฒนธรรมใหญ่ วัฒนธรรมย่อยเหล่านี้จะแบ่งออกไปตามเพศและวัย 
เช่น ผู้สูงอายุมักจะชอบกิจกรรมที่เรียบง่าย กิจกรรมพิธีการทางศาสนา ส่วนวัยรุ่นก็มักจะชอบรวม
กลุ่มกันในที่โล่งแจ้งในที่สาธารณะ เพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่ท้าทาย โลดโผน เรียกร้องความสนใจตาม
ความคึกคะนองของวัยรุ่น 
� หลังจากผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาทาง
สังคมวัฒนธรรมของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทำให้ทราบว่าในแต่ละสังคม แต่ละชนเผ่า แต่ละ
ชนชาติจะมีสังคมที่แตกต่างกันออกไปหรือจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างแต่จะไม่เหมือนกันเลยทีเดียว 
ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการที่จะเข้าถึงกลุ่มบุคคลต่างๆในสังคมวัฒนธรรมนั้นๆอันเป็นสาระสำคัญเพื่อนำ
ไปสร้างสรรค์งานประพันธ์เพลง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังต้องศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ ความนิยมใน
สังคมวัฒนธรรรมเหล่านั้นด้วย แนวคิดที่ผู้วิจัยจะศึกษาต่อไป คือ วัฒนธรรมประชานิยม (Popular 
Culture)

�
แนวคิด Theodor Adorno กับแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชานิยม

� วัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) Theodor Adorno กับแนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประชานิยม Theodor Adorno (1903-1969) เกิดเมื่อป ี1903 ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย 
แฟรงค์เฟริต โดยศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา สังคมวิทยา จิตวิทยาและดนตรี Adornoจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกในปี 1924 ขณะที่อายุเพียง 21 ป ี ในป ี 1926 ได้ร่วมงานกับสำนัก แฟรงค์เฟิร์ต 
ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคม ต่อมาเมื่อฮิตเลอร์ขึ้นครองอำนาจ Adorno ซ่ึงมีเชื้อสายยิวจึงหลบ
หนีไปอยู่ที่อังกฤษในปี 1934 
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ต่อมาในป ี 1938 Adorno ได้กลับเข้ามาร่วมงานกับสถาบันแห่งใหม่ที่นิวยอร์คใน
โครงการ “Princeton Radio Research” ซ่ึงมี Paul Larzarsfeld เป็นหัวหน้าโครงการ จนกระทั้ง
ในป ี 1953 ขณะนั้นอายุได้ 50 ปี Adorno ได้กลับเข้ามาร่วมกับสำนักแฟรงค์เฟริต โดยม ี Marx 
Horkheimer เป็นผู้อำนวยการจนถึงปี 1959 Adornoก็ได้ขึ ้นเป็นผู้อำนวยการหลังจากที่
Horkheimerเกษียณ ต่อมาในป ี 1969 Adornoได้ถึงแก่กรรมในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในช่วงที่
กำลังผลิตงานชิ้นสำคัญที่สุดของเขาคือ Aesthetic Theory 
� Adorno คัดค้านแนวคิดทุนนิยม เนื่องจากเห็นว่าทุนนิยมทำให้มนุษย์ก้าวเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry) ซึ่งต่างไปจากศิลปะที่แท้จริง (True Art) 

� Adorno เห็นว่าไม่ใช่แค่อันตราย และนำไปสู่ความล้มเหลวดังเช่นที่ Marx ได้เคย
ทำนายไว้เท่านั้น แต่ดูเหมือนจะฝังรากลึกลงไปมากกว่านั้นทั้งนี้ Marx ได้เน้นเฉพาะด้านเศรฐกิจ ใน
ขณะที ่ Adorno มองลึกลงไปถึงบทบาทของวัฒนธรรมในการเสริมความมั่นคงให้กับสถานะดั้งเดิม 
(Status quo) ของกลุ่มผู้มีอำนาจหรือนายทุน 

วัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่สร้าง
ความบันเทิง ความเย้ายวนให้แก่ผู้คนและทำให้ผู้คนขาดความสนใจที่จะโค่นล้มหรือต่อต้านระบบ
ทุนนิยม 
� Adorno เสนอแนะว่าอุตสหกรรมวัฒนธรรมที่นำไปสู่ความวุ่นวายนั้นต้องถูกนำมาถก
เถียงร่วมกัน (Debased) และสร้างผลผลิตที่ละเอียดอ่อนมาแทนที่ ซึ่งน่าจะเป็นวิถีทางที่จะนำ
ประชาชนไปสู่ชีวิตทางสังคมที่ถูกต้องแท้จริง 
� ความต้องการเทียม (False needs) ที่ได้รับสั่งสมให้แก่ประชาชนโดยอุตสหกรรม
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ และสร้างความพอใจในระบบทุนนิยมให้กับประชาชน แทนที่จะสร้าง
ความต้องการที่แท้จริงอันมีอิสระภาพเต็มไปด้วยศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ความคิดสร้างสรรค์
และความสุขที่แท้จริง 
� สินค้าเพื่อความเริงรมย์ด้านวัตถุ (Commodity fetishism) ซึ่งได้รับการโปรโมทผ่าน
การตลาด การโฆษณาและอุตสหกรรมสื่อ เป็นวิถีการที่สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรมที่มุ้งเน้นด้านผลประโยชน์ในตัวเงิน ทำให้คนเราเกิดความพอใจในสิ่งใดๆ เพราะว่ามันตี
ราคาเป็นเงินได้
� ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดนตรีและสื่อแบบ Popular ซ่ึงถูกกำหนดมาเป็นแบบมาตรฐาน
เดียวกัน (Standardization) และสร้างความเป็นปัจเจกบุคคลแบบเทียม  ๆ (Pseudo- 
individualization) กล่าวคือแสดงให้เห็นว่ามันมีความแตกต่างหลากหลายแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่น
นั้นเลย

� ผลิตภัณฑ์ของอุตสหกรรมวัฒนธรรมอาจจะออกมาในรูปของการแสดงอารมณ์ 
(Emotional) หรือการเคลื่อนไหวสิ่งที่ปรากฎ (apparently moving)  แต่ Adorno มองว่ามันเป็น
เสมือนแค่ยาระบาย เราอาจจะชดเชยความรู้สึกต่างๆได้จากเพลงหรือภาพยนตร์ชีวิตซึ่งน่าจะช่วยให้
เรารู้สึกดีขึ้นกว่านั้นก็ได้ ส่วนโทรทัศน์ทำให้ประชาชนหลีกหนีจากการพูดคุยกับคนอื่นๆ หรือการตั้ง
คำถามเดียวกับการถูกกดขี่ในชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะเข้ามาแทนที่การตื่นเช้าไปทำงานแล้วกลับบ้าน
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หลังเลิกงานมานั่งดูโทรทัศน์ ซึมซับรายการอันไร้สาระจนถึงเวลาก็เข้านอนเป็นวงจรชีวิตเช่นนี้เรื่อยไป
ซึ่งไม่มีอะไรดีขึ้นเลย (รณฤทธิ์, 2551)13

� ผู้วิจัยมีแนวคิดว่า Adorno เป็นนักปรัชญาที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับทุนนิยมเนื่องจากเห็น
ว่าทุนนิยมทำให้มนุษย์ก้าวเข้าสู้ระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ซึ่งต่างไปจากศิลปะที่แท้จริง Marx จะ
เน้นเฉพาะด้านเศรฐกิจเท่านั้นส่วนมุมมองทางด้านดนตรีสมัยนิยมของ Adorno จะมองเพียงแค่เป็น
รูปแบบสินค้าในแบบทุนนิยมเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีผู้วิจารณ์และคัดค้านแนวคิดของ Adorno ไว้ดังนี้ 

� อดอร์โน ได้วิจารณ์ดนตรีสมัยนิยมว่าคือรูปแบบของสินค้าทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกอันผิดพลาดของผู้นิยมมัน ดนตรีประเภทนี้เป็นผลผลิตของวัฒนธรรมใน
ระบบอุตสาหกรรมของระบบทุนนิยมที่มีระบบการผลิตสินค้าแบบเป็นโหล  ๆ (mass production) 
โดยระบบแบบนี้ไม่ใช่แต่เพียงสินค้าเท่านั้นหากแต่มันยังผลิตการบริโภค (consumption of 
production) ของสินค้าเหล่านี้ด้วย และด้วยเหตุที่สินค้าในระบบทุนนิยมจำเป็นต้องถูกบริโภค การ
โหมโฆษณาถึงสรรพคุณอันเลิศเลอหรือการสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าจึ ึงเป็นสิ ่งที ่มาร่วมกัน 
(interchange ability) นอกจากน้ีเขายังเห็นว่าหากพิจารณามันในแง่ตัวบทดนตร ี(musical artifact)  
แล้วดนตรีสมัยนิยมไม่ได้มีคุณค่าอันแท้จริง (authenticity) มาตั้งแต่ต้น อีกทั้งกระบวนการผลิตการ
ได้ทำให้มันเป็นสิ่งที่มีมาตรฐานเดียวกันหมด (standardization) ซึ่งเห็นได้จากมีการจัดประเภท 
(genre) ของดนตรีแบบนี้ขึ้นมา เพื่อให้มีมาตรฐานที่ชัดเจนแตกต่างไปจากดนตรีประเภทอื่นๆ ดังนั้น 
ดนตรีสมัยนิยมในมุมมองของอดอร์โนจึงไม่ได้มีค่าอะไรมากกว่ารูปแบบของสินค้าที ่บ่งบอกถึง
อุดมการณ์ของระบบทุนนิยมที่มุ่งให้สังคมทุนนิยมยึดเหนี่ยวกันไว ้ (หรือที่เรียกว่า social cement) 
งานเขียนชิ้นนี้ของอดอร์โนเป็นงานที่เรียกได้ว่าได้รับการยอมรับให้เป็นหลักไมล์ (milestone) ของ
การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยม อย่างไรก็ดีข้อเขียนชิ้นหลังจากนี้ของอดอร์โนในช่วงหลังจากที่เขา
พัฒนาแนวคิด “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” (culture industry) ขึ้นมาร่วมกับ แม็กซ ฮอรไคเมอร์ ขึ้น
มาใช้นั้น เราจะเห็นว่ามุมมองของเขาต่อการวิจารณ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้เปลี่ยนไปเน้นที่
อุตสาหกรรมภาพยนต์สื่อกระจายเสียงทางวิทยุและงานโฆษณาที่มีลักษณะของการผูกขาดทางทุนการ
ผลิตพร้อมๆกับมีลักษณะของการผูกขาดทางวัฒนธรรมพร้อมๆกันไป ส่วนดนตรีนั้นเขากลับเห็นว่ายัง
มีด้านของการสร้างสรรค์ที่อยู่นอกระบบอุตสาหกรรมอยู่ อย่างเช่นแม้ดนตรีคลาสสิคจะถูกนำไปเป็น
สกอร์เพลงในภาพยนตร์ แต่อดอร์โนก็เห็นว่ามันได้ช่วยเสริมการสะท้อนภาพความจริง (อันแสนจะผิว
เผิน) ของภาพยนตร์ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งผิดจากดนตรีแจ็ซที่นำมาใช้ประกอบภาพยนตร์เช่นกัน 
แต่อดอร์โนกลับเห็นว่าถูกเปลี ่ยนเป็นดนตรีเพื ่อความบันเทิงโดยเฉพาะ มีการลดจังหวะ 
(syncopated rhythm) และเพิ่มจังหวะ (Beat) เพ่ือให้ดนตรีประเภทนี้เหมาะกับการใช้ประกอบ
ภาพยนตร์ตลก ซึ ่งมันได้ทำให้ดนตรีประเภทนี้ไม่ได้มีค่าอะไรมากไปกว่ามูลค่าสินค้าในตลาด
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม นอกจากน้ีอดอร์โนยังเห็นว่าดนตรีแจ็ซในยุคสมัยของเขานั้นยังแสดงให้เห็นถึง
อัตวิสัยที่ไร้อำนาจของนักดนตรีที่เป็นผู้ประพันธ์มันด้วย เราจะเห็นว่า ดนตรีในแง่ของงานศิลปะในมุม

13 Theodor Adorno,  เกี่ยวกับแนวคิดวัฒนธรรมประชานิยม, accessed Februry 

12, 2014, available from http: // www.oknation.net/blog/boonyou/2008/06/02/
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มองของ อดอร์โนจะเป็นทางออกต่อการปลดปล่อย (emancipation) ของปัจเจกชนได้ และมีพลัง
มากกว่าสื่อวัฒนธรรมอื่นๆ ในสังคมทุนนิยม แต่อดอร์โนก็ปฎิเสธดนตรีสมัยนิยม สาเหตุที่เขาปฎิเสธก็
เพราะมันอยู่ภายใต้การผลิตแบบอุตสาหกรรรมวัฒนธรรมประเด็นนี้ิ เบอร์นาร์ด เกนดรอน (Bernard 
Gendron) วิจารณ์ว่าอดอร์โนไม่ได้เห็นปรากฎการณ์ของการเกิดดนตรีร็อคแอนด์โรล (ซ่ึงจัดเป็น sub 
- genre ของ pop music) ในอเมริกา การเกิดขึ้นของดนตรีร็อคแอนด์โรลสามารถแสดงพลังปลด
ปล่อยของวัยรุ่นไปพร้อมอยู่กับภายใต้ระบบอุสาหกรรมวัฒนธรรม แม้ที่อดอร์โนเขียน ถึงอุสาหกรรม
วัฒนธรรมนั้นเขาเขียนปริบทของสังคมอเมริกา แต่ก็ช่วงที่ก่อนดนตรีร็อคแอนด์โรลจะถือกำเนิดขึ้นใน
ช่วงปี ค.ศ .1950 ซึ่งเขาได้เดินทางกลับไปอยู่เยอรมันนีแล้ว เกรนดอนยังเห็นว่าการอุปมาเอาระบบ
การ ผลิตแบบสายพานอุตสาหกรรมมาใช้กับการมีมาตรฐานเดียวกันของดนตรี ทำให้อดอร์โนเน้นแต่
ด ้านของการผลิตและเทคโนโลยีซ ึ ่งอ ิงข ้อมูลสมมติฐานของกระบวนการเป็นอุตสาหกรรม
(industrialization) ไม่ได้มองตัวบทของงานและด้านของผู้บริโภคอย่างหลากหลายมิติ เกรนดอนเห็น
ว่าหากเราแยกแยะการผลิตและดนตรีเป็น functional artifact และ artifact text แล้ว เราจะเห็น
ว่าดนตรีร็อคแอนด์โรลเกิดจากการผลิต (หรือแบบที่เรียกว่า artifact text) ภายใต้บริบทเล็กๆที่มี
เทคโนโลยีการบันทึกเสียงแบบธรรมดาและร็อคแอนด์โรลก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีของพวกวัยรุ่นเหลือ
ขอ (underclass youth) ให้มีที่ทางของตนเองในสังคม ผลกระทบที่ไม่อาจปฎิเสธได้ก็คือร็อคแอนด์
โรลไม่ได้เป็นแค่เพียงดนตรีหากยังเป็นวัฒนธรรมด้วยซึ่งไม่ได้แสดงออกถึงความแปลกแยกของผู้
บริโภคต่อระบบสังคมหากแต่แสดงออกถึงนัยยะของการต่อต้านต่อระบบสังคมและการเมืองของ
สังคมอเมริกาในช่วงปีค.ศ. 1950 อย่างชัด ดังนั้น จากปรากฎการณ์ของดนตรีร็อคแอนด์โรล เกน
ดรอนจึงเห็นว่าแนวคิดในการศึกษาดนตรีสมัยนิยมของอดอร์โน ไม่สามารถอธิบายเรื ่องนี ้ได้
(วิริยะ, 2549)14

แนวทางวัฒนธรรมศึกษากับดนตรีวิทยา
� ดิค เฮบดิก (Dick Hebdige), เอียนแชมเบอร์ (Ian chamber) และไซมอน ฟริธ 
(Simon Frath) นักวิชาการทั้งสามคนนี้สนใจดนตรีในแง่ของวัฒนธรรมจากด้านภาคปฏิบัติของผู้
บริโภคหรือผู้ฟังเป็นสำคัญ ไซมอน ฟริธ (Simon Frath) เป็นนักวิจารณ์ดนตรีและนักวิชาการ
วัฒนธรรมศึกษาคนสำคัญ เขามีงานเขียนที่ถือว่าเป็นงานบุกเบิกการศึกษาที่เกี่ยวกับดนตรีร็อคเล่ม
สำคัญที่ชื่อว่า Socioalogy of Rock ในปี 1976  ฟริธได้เคยกล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “ภาคปฏิบัติทาง
วัฒนธรรม (cultural practice) อันแน่นอนจะเป็นสิ่งนำทางไปหาข้อกลั่นกรองเรื่องทฤษฎีทางด้าน
วัฒนธรรม (cultural theory)” การให้ความสำคัญต่อภาคปฏิบัติการ ที่สร้างความหมาย (singflying 
practice) เป็นข้อสำคัญระดับต้นๆของแนวคิดนี้ สำหรับในส่วนสำคัญของทฤษฎีนั้น ไม่ได้หมายความ
ว่ามันเป็นเพียงผลของการปฏิบัติหรือไม่มีความความสัมพันธ์กับภาคปฏิบัต ิมันสามารถมีทั้งความ
สอดคล้องและขัดแย้งกันกับภาคปฏิบัติได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมมัก
เริ่มด้วยข้อสมมุติฐานด้านคุณค่า (value) สุนทรียะ (aesthetic) ชนชั้น (class) หรือการค้าที่ส่งผลต่อ
ผู้บริโภค, ผู้ผลิต , ผู้สนับสนุน , ตลอดจนวัตถุทางวัฒนธรรมหรือศิลปะนั้นๆ โดยละเลยถึงด้านที่แสดง

14 วิริยะ สว่างโชติ, ดนตรีบนหนทางของวัฒนธรรมศึกษา, (กรุงเทพฯ: บริษัท
จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, 2549), 4-6.
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ถึงภาคปฏิบัติของการสร้างทฤษฎี  (practice of theorizing) หรือที่ฟริธเห็นว่าภาคปฏิบัติของการ
สร้างทฤษฎีนี้เป็นเสมือน Low Theory ที่เหมาะกับการศึกษาวัฒธรรมสมัยนิยม (pop culture) ซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมที่เราไม่อาจตั้งข้อสมมติฐานใดๆ (ดังเช่นที่กล่าวมา) เอาไว้ก่อนการศึกษาได้เลย เราจะ
เห็นว่า Low theory ตามที่ฟริธกล่าวนี้ต่างไปจากสิ่งที่อดอร์โนได้กล่าวเอาไว้ในการวิจารณ์วัฒนธรรม
ดนตรีสมัยนิยม โดยงานวิเคราะห์ของฟริธเขาเน้นลักษณะทางสังคมวิทยาของกลุ่มวัยรุ่นที่ถือว่าเป็น
ปริบท (matter of context) ที่มีผลต่อดนตรีสมัยนิยมเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามจากมุมมองของการ
วิเคราะห์เช่นนี้ ตามความคิดของฟริธแล้วการศึกษาดนตรีสมัยนิยมควรจะหันไปศึกษาว่าดนตรีนั้น
สร้างกลุ่มคนขึ้นมาได้อย่างไร? อีกทั้งสร้างหรือก่อรูปประสบการณ์ชีวิตทั้งในส่วนที่เป็นทั้งอัตวิสัยและ
อัตลักษณ์ร่วมกันขึ้นมาได้เช่นไร? เรื่องของสุนทรียะเองก็ควรที่จะบอกได้ถึงคุณภาพของประสบการณ์
ชีวิตไม่ใช้เพียงคุณภาพของเพียงแค่วัตถุหรือจะพยายามจะบอกถึงความเป็นจริงของโลก การศึกษา
ดนตรีสมัยนิยมจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมอย่างแยกไม่ออก โดยความเป็นสังคมในที่นี้ ฟริธ เห็น
ว่าเรื่องของอัตลักษณ์ (identity) คือประเด็นสำคัญที่เราควรวิเคราะห์มันอย่างเคลื่อนไหว (mobile) 
ในส่วนของดนตรีก็เช่นเดียวกับอัตลักษณ์ ที่นี้เพราะดนตรีเป็นส่วนของสังคมด้วย ดนตรีจึงเป็นได้ทั้ง
ส่วนของปัจเจกชนและส่วนรวม เป็นทั้งในด้านจริยะธรรมและสุนทรียะ ดังนั้น หากเป็นในมิติของการ
จินตนาการ ดนตรีก็ไม่ได้หลุดพ้นไปจากพลังอันเป็นจริงของสังคม, กายภาพและวัตถุแต่อย่างใด
ดนตรีและอัตลักษณ์จึงมีความสัมพันธ์ในลักษณะของกระบวนการ (process) ในปัจจุบันเราจะเห็นว่า
อัตลักษณ์ผันแปรทั้งในด้าน เพศ , ชาติพันธ์ , เสียง , ท้องถิ่น ฯลฯ ล้วนแล้วแต่แสดงออกผ่านรูปแบบ
ทางวัฒนธรรมผ่านสไตล์ต่างๆของดนตรีสมัยนิยม ฟริธเห็นอีกว่าดนตรีสมัยนิยมในปัจจุบันนี้ง่ายที่จะ
ทำให้ผู้ฟังนิยมมันได้ตามมาตรฐานทางสุนทรีย์ที่สร้างขึ้น ท้ังนี้เพราะดนตรีสมัยนิยมมีความ “สากล” 
ในส่วนของดนตรีบนลักษณะฮาโมนี ่ (harmony), เมโลดี ้ (melody) และจังหวะกระแทก (beat) ที่
มากขึ้น และก็ไม่ได้ทำให้ส่วนเพลงซับซ้อนขึ้นนอกจากนี้การร้องก็ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของเพลง
ซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของนักดนตรีมีส่วนสำคัญอีกด้วย อีกทั้งเครื่องเล่นดนตรีหรือสไตล์เพลงที่มาจากที่
ต่างๆ ในระยะหลังนี้ก็ทำให้มาตรฐานของตะวันตกของดนตรีสมัยนิยมเปลี่ยนไปจนอาจ เรียกได้ว่า
ประเภท (genre) ของมันไม่อาจเรียกว่าอยู่ภายใต้อุตสาหกรรมดนตรีที่เป็นการผลิตแบบมวลชน
(mass production) (วิริยะ, 2549)15

ในเวลาต่อมานักวิชาการจากสำนักเดียวกันวิจารณ์ นั่นก็คือ จอห์น เชพเพิร์ด นัก
วิชาการชาวแคนาดาซึ่งมีพื้นฐานทางดนตรีวิทยา และด้วยพื้นฐานดังกล่าวนี้กรอบการคิดวิเคราะห์
ของ เชพเพิร์ด จึงให้น้ำหนักกับตัวบททางดนตร ี (matter of text) มากกว่าบริบท อย่างไรก็ดี
แม้ว่าจะมีมุมมองที่ต่างจากนักวิชาการรุ่นบุกเบิก แต่เชพเพิร์ด ก็ให้ความสนใจกับดนตรีสมัยนิยมเช่น
เดียวกันกับ ฟริธ และถ้าเป็นเช่นนี้แล้วความแตกต่างและความเหมือนของทั้งคู่อธิบายอะไรเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมศึกษาด้านดนตรีได้บ้างซึ่งสำหรับเชพเพิร์ดแล้วเขาเห็นว่า ฟริธ ทำให้ประเด็นเรื่องของ
“ดนตรี” อยู่นอกตัวบทของมัน และการวิเคราะห์ของฟริธ ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อสัดส่วนของความ
สัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการผลิตตัวบท และวัฒนธรรมที่เท่าๆกัน การเน้นที่การสร้างความหมาย
(signification) ได้ทำให้เรื่องของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (new cultur identity) เป็นสิ่งที่บดบัง
ความสำคัญของโครงสร้างที่มีคุณค่า (value) และลักษณะเฉพาะทางโครงสร้าง ทางวัตถุของเสียง

15 เรื่องเดียวกัน, 7-10.
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ดนตรี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นได้ทั้งส่วนที่กำหนดการทำงานและเป็นผลผลิตของงาน ที่มาจากความสามารถ
ทางดนตรีของนักดนตรีด้วย นอกจากนี้ เชพเพิร์ด ยังเห็นว่าแม้นัยยะสำคัญในส่วนของสังคมและ
วัฒนธรรมมีบทบาทในดนตรีสมัยนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะดนตรี Afro American แต่นั่นก็ไม่ได้
หมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานของดนตรีได้เปลี่ยนไป เชพเพิร์ดเห็นว่า “อำนาจ” (Power) แบบ
โครงสร้างในกรอบของ ฟริธ คือผลผลิตทางวัฒนธรรม ในอัตลักษณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งแม้ว่า มันจะเป็น
ภาพตัวแทนของการต่อต้านอุดมการณ์หลักได้ แต่กรอบการมองเช่นนี้ก็มีแนวโน้มที่จะสร้างภาพชุมชน
ใหม่ๆ ภายใต้กรอบการมองแบบอัตลักษณ์ชาต ิ (national identity)อันเป็นย้อนไปหาประเพณีสำคัญ
ของการศึกษาเรื่องวัฒนธรรม (วิริยะ, 2549)16

� ผู้วิจัยมีแนวคิดว่าถึงแม้ว่าทั้งฟริธและจอห์น เชพเพิร์ด จะเน้นในเรื่องของแนวการคิด
วิเคราะห์ที่แตกต่างกัน เช่น ฟริธ จะเน้นดนตรีและอัตลักษณ์ให้มีความสัมพันธ์ในลักษณะของ
กระบวนการ (process) ตามหลักสังคมวิทยา เพศ , ชาติพันธ์ุ , เสียง , ท้องถิ่น , รวมถึงลักษณะทาง
สังคมวิทยาของกลุ่มวัยรุ่นที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อดนตรีสมัยนิยมเป็นสำคัญ ส่วนเชพเพิร์ดจะเน้น
ให้ความสำคัญต่อสัดส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตตัวบทและวัฒนธรรมที่เท่าๆกัน 
ได้ให้ความสำคัญของโครงสร้างที่มีคุณค่าและลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างทางวัตถุของเสียงดนตร ี 
แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งฟริธและเชพเพิร์ดก็ยังมีมุมมองร่วมกันในส่วนของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมี
บทบาทต่อดนตรีสมัยนิยมในปัจจุบัน จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางการประพันธ์เพลง

การประพันธ์เพลง
องค์ประกอบของดนตรี (ณรุทธ์, 2535)17

องค์ประกอบดนตรี คือ ส่วนสำคัญพื้นฐานที่ทำให้ดนตรีเป็นรูปร่างขึ้นมาได้ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ คือ เสียง เวลา แนวทำนอง เสียงประสาน สีสัน ลักษณะของเสียง
รูปพรรณของดนตรี และรูปแบบของดนตรี

1. เสียง (Tone) 
� เสียง หรือ Tone ในที่นี้แตกต่างไปจาก Noise เนื่องจากการทำให้เกิด Tone เป็นใน
ลักษณะของการสั่นสะเทือนของอากาศอย่างสม่ำเสมอ ส่วน Noise เกิดจากการสั่นสะเทือนของ
อากาศที่ไม่สม่ำเสมอ เสียงดนตรีที่เกิดจากการเป่า การร้อง การดีด การสี เป็น Tone เพราะเป็นการ
สั่นสะเทือนเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ �
� คุณสมบัติของเสียง 
� เสียงประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 4 ประการคือ
� 1. ระดับเสียง (Pitch) หมายถึงความสูงต่ำของเสียงในเชิงกายภาพ ความถี่ของการสั่น
สะเทือนเร็วเสียงจะสูง ถ้าการสั่นสะเทือนช้าเสียงจะต่ำ

16 เรื่องเดียวกัน, 8,14.

17 ณรุทธ์ สุทธจิตต์, สังคีตนิยม : ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), 17-43.
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2. ความยาวของเสียง (Duration) เสียงดนตรีอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องความ
ยาวของเสียงเช่นเสียงสั้น หรือเสียงยาวมากๆ คุณสมบัติข้อนี้เป็นพื้นฐานในเรื ่องของจังหวะ
(Rhythm)

3. ความเข้มข้นของเสียง (Intensity) เสียงอาจจะมีความแตกต่างจากค่อยไปถึงดัง 
คุณสมบัติข้อนี้ทำให้เกิด จังหวะทางด้านดนตรี คือจังหวะเน้น เป็นต้น และเป็นพื้นฐานขององค์
ประกอบในเรื่องเกี่ยวกับความดังค่อย

� 4. คุณสมบัติของเสียง (Quality) คุณภาพของเสียงดนตรีแต่ละชนิดย่อมแตกต่างกันไป 
ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติทางกายภาพของการสั่นสะเทือน คุณสมบัติของเสียงเป็นพื้นฐานขององค์
ประกอบทางดนตรีที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ สีสัน (Tone color)
� 5. คุณสมบัติทั้ง 4 ประการของเสียง รวมกันทำให้เสียงดนตรีที่หลากหลายจนทำให้
ดนตรีเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง    
� 2. เวลา (Time) 
� ดนตรีเป็นเรื่องของเสียงที่เคลื่อนที่ในช่วงเวลา ดังนั้นองค์ประกอบเรื่องเวลาจึงเป็นส่วน
สำคัญอีกส่วนหนึ่งของดนตรี ทางดนตรีองค์ประกอบเรื่องเวลาประกอบไปด้วย ความเร็วของจังหวะ 
(Tempo) อัตราจังหวะ (Meter) และจังหวะ (Rhythm)
� 1. ความเร็วจังหวะ (Tompo) Tempo เป็นภาษาอิตาเลี่ยน หมายถึงเวลา ในทาง
ดนตร ี หมายถึงความเร็ว (Speed) ดนตรีอาจมีจังหวะเรว็ ปานกลาง หรือช้าก็ได้ ปกติในทางดนตรีมี
การกำหนดอัตราเร็วของจังหวะต่างๆกันออกไป โดยมีเครื่องให้ความเร็วจังหวะที่เรียกว่า เมโทรโนม 
(Metronome) และมีชื่อเรียกความเร็วของจังหวะเฉพาะ เช่น 
� allegro หมายถึง เร็ว (fast)

� moderato หมายถึง ความเร็วปลานกลาง (moderate speed)
� lento หมายถึง ช้า (slow) 
� เมโทรโนม คือ เครื่องกำหนดจังหวะ โดยใช้การบอกว่าใน 1 นาท ีจะมีจังหวะตกกี่ครั้ง
เช่น allegro มีความเร็ว 70 ครั้งต่อนาทีเป็นต้น   
� � 1.1 จังหวะตบ (Beat) เป็นจังหวะธรรมดาที่ดำเนินไปเรื่อยๆคล้ายจังหวะการเต้น
ของหัวใจ (Pulse) ความเร็วจังหวะจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับจังหวะตบ
� � 1.2 การช้าลงหรือเร็วขึ้นของจังหวะ (Ritardando, Accelerando) โดยปกติดนตรี
จะไม่มีจังหวะที่คงที่สม่ำเสมอไปตลอด บางคร้ังอาจมีการช้าลง หรือเร็วขึ้นได ้ซึ่งเป็นไปในลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไป ถ้าความเร็วของจังหวะค่อยๆช้าลง เรียกว่า Ritardando ถ้าความเร็วของจังหวะ
ค่อยๆเร็วขึ้นเรียกว่า Accelerando 
� 2. อัตราจังหวะ (meter) โดยปกติในทางดนตรีจะมีการจัดกลุ่มจังหวะตกเป็น 2, 3, 4, 
ตามธรรมชาติของความหนัก ความเบาของจังหวะตบที่เกิดขึ้น เริ่มจากจังวะทางดนตร ีการรวมกลุ่ม
จังวะเช่นนี้ทางดนตรี เรียกว่า อัตราจังหวะเป็นลักษณะของบทเพลง ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 13  ดนตรี
ยุคก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ไม่มีลักษณะของอัตราจังหวะแต่ประการใด บทเพลงต่างๆเป็นการร้องหรือเล่น
ไปเรื่อยๆไม่มีการจัดกลุ่มของจังหวะเป็นอัตราจังหวะ ลักษณะของอัตราที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 
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เป็นการพัฒนามาจากลักษณะของอัตราจังหวะดนตรี ในศตวรรษที่ 14 ความรู้สึกในเรื่องของอัตรา
จังหวะขึ้นอยู่กับความเร็วของอัตราจังหวะด้วย

3. จังหวะ (Rhythm) จังหวะเป็นแนวคิดทางดนตรีที่ยากที่สุดที่จะให้คำจำกัดความ 
โดยปกติจังหวะประกอบด้วยการเน้นและความยาว

3. ทำนอง (Melody) 

� ทำนองคือการจัดเรียงของเสียงที่มีความแตกต่างของระดับเสียงและความยาวของเสียง
โดยทั่วไปดนตรีประกอบด้วยทำนองซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ง่ายต่อการจดจำมากทีุ่ด ทำนองมีหลาย
หลากลักษณะแตกต่างกันออกไป ทำนองคล้ายกับภาษาพูด คือ เป็นภาษาดนตรีที่ประกอบเป็น
ประโยคเพื่อเสนอความคิดของผู้พูด ดังนั้นการจะเข้าใจดนตรีจึงต้องจำได้ว่าทำนองเป็นอย่างไร ทาง
ดนตรีมีศัพท์มากมาย ที่หมายถึงทำนองเช่น tune, air, theme และ melodic line องค์ประกอบ
ของทำนองที่ควรทราบได้แก่ จังหวะของทำนอง มิติ ช่วงเสียง ทิศทางของทำนอง 
� 4. เสียงประสาน (Harmony) 
� เสียงประสาน คือ องค์ประกอบดนตรีที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของเสียงมากกว่า
หนึ่งเสียง ในแนวตั้ง หรือในเวลาเดียว ซึ่งตรงกันข้ามกับทำนองซึ่งเป็นการจัดเรียงของเสียงตามแนว
นอนเสียงประสานเป็นองค์ประกอบดนตรีที่ซับซ้อนกว่าจังหวะ และทำนอง และจะไม่พบการประสาน
เสียงในดนตรีของสังคมล้าสมัย แม้ในสังคมตะวันตกเองการประสานเสียงก็มีขึ้นช้ากว่าองค์ประกอบ
ดนตรีอื่นๆคือ ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 9 
� 5. ระบบเสียง (Tonality)
� ดนตรีเป็นเรื่องของเสียงซึ่งมีการจัดเป็นระบบเรียกว่า ระบบเสียง (Tonality) ซึ่งมีอยู่
หลายลักษณะด้วยกัน แต่โดยทั่วไประบบเสียงของดนตรีมักจะเป็นดนตรีที่มีระบบเสียงที่เรียกว่า 
Tonal music
� 6. สีสัน (Tone Color) 

� สีสัน (Tone color หรือ timbre) คือ คุณสมบัติของเสียงของเครื่องดนตรีรวมทั้งเสียง
ร้องของคน ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติของการเกิดเสียง (Overtone) ในทางดนตรี
สีสันอาจจะเป็นลักษณะของการแสดงเดี่ยว คือ การเล่นหรือร้องโดยเครื่องดนตรี หรือคนเพียงคน
เดียว (Solo) หรือ อาจจะเป็นการรวมกันของเครื่องดนตร ี หรือเสียงร้องต่างๆของคน ทำให้เกิด
เป็นการรวมวง (Ensemble) ขึ้นมา
� 7. ลักษณะของเสียง (Characteristics of Sound)
� ลักษณะของเสียงเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียด หรือคุณสมบัติของเสียงที่มีการแปร
เปลี่ยนไปเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ทำให้เพลงมีความไพเราะเป็นศิลปะตามรูปแบบใน
ลักษณะของโสตศิลป์ ลักษณะของเสียงในดนตรีตะวันตก (Classical music) อาจจะแยกได้เป็น2 
ลักษณะใหญ่ๆคือ ลักษณะของเสียงเกี่ยวกับความดัง-ค่อย และลักษณะของเสียงเกี่ยวกับการถ่ายทอด
ความรู้สึก
� 8. รูปพรรณ (Texture) 
� พื้นผิว หรือ Texture เป็นคำที่แสดงถึงลักษณะของการวางเส้นด้ายในการทอผ้า คำน้ี
นำมาใช้ในวงการศิลปะ รวมทั้งดนตรีด้วย ในทางดนตรีการพันผูกของเส้นด้ายเปรียบเสมือนความ
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สัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการประสานเสียง (แนวตั้ง) กับทำนอง (แนวนอน) ซึ่งเป็นภาพรวม
ทั้งหมดของดนตรี จึงใช้คำว่ารูปพรรณ

9. รูปแบบ (Forms)
� ดนตรีมีลักษณะเช่นเดียวกับศิลปะแขนงอื่นๆ มีการนำเสนออย่างมีแบบแผน ผู้
ประพันธ์เพลงมักมีรูปแบบการแต่งเพลง และแต่งไปตามที่ตนเองคิดไว ้ผลงานที่เสร็จออกมาจึงมีรูป
แบบหรือโครงสร้างที่สามารถศึกษาหรือทำตามความเข้าใจได้ซึ่งจัดเป็นองค์ประกอบดนตรีที่สำคัญ
มากอย่างหนึ่ง 

แนวทางการประพันธ์เพลงอิเลคโทรนิค (Electronic)

� บทประพันธ์เพลงอิเลคโทรนิค (Electronic) ซึ่งใช้คลื่นเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรี
อิเลคโทรนิค ทำให้เกิดเสียงจึงให้สีสันของเสียงแตกต่างออกไปจากเสียงเครื่องดนตรีที่มีิอยู ่ อย่างไร
ก็ตามการจัดโครงสร้างของดนตรียังคงเน้นที่องค์ประกอบหลัก 4 ประการเหมือนเดิม คือ ระดับเสียง 
(ความถี่ของเสียง) ความดังความค่อยของเสียง (Amplitude) ความยาวสั้นของตัวโน้ต (Duration) 
และสีสันของเสียง (ซึ่งเป็นการผสมผสานที่เกิดจากเสียงอิเล็คโทรนิค) (ณรุทธ์, 2535)18

แนวคิดและอิทธิพลทางด้านเสียง
� อคูสติก อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Acoustic) 

อคูสติก คือ การเกิดเสียงแบบธรรมชาติ คือการเกิดกระทบกระแทกของวัตถุจนทำให้
เกิดการสั่นหรือแกว่งของวัตถุเมื่อวัตถุเกิดการสั่นหรือแกว่ง ทำให้อากาศที่อยู่รอบๆ เกิดการเคลื่อนตัว
ก็จะเป็นเสียงเฉพาะของตัววัสดุหรือวิธีการกระทบนั้นๆ อิเลคทรอนิกส์ (Electronic) คือ เสียงที่เกิด
จากวงจรอีเลคทรอนิกส์โดยมีพื้นฐานในการสร้างเสียงจากตัวสร้างคลื่นเสียง Wave Generator หรือ
Oscillator  ผ่านวงจรอีกมากมาย เช่น Filter, Noise, Pitch Control, LFO, Modulator  หรือขั้น
ตอนอีกมากมายเพื่อสังเคราะห์ให้เป็นเสียง อาจจะพยายามเลียนเสียงเครื่องดนตรีจริงๆ หรือเป็น
เสียงที่เกิดขึ้นใหม่เลยก็ได้ (ทิวา,2534)19

ดนตรีไฟฟ้าหรือดนตรีอิเลคโทรนิค (Electronic Music) 
� ดนตรีไฟฟ้าหรือดนตรีอิเลคโทรนิค (Electronic Music) ดนตรีไฟฟ้าในที่นี้จะหมาย
รวมถึงดนตรีที่เกิดจากการนำวงจรอีเลคตรอน หรือ เสียงที่เกิดจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็นส่วนประกอบ
ของบทบรรเลง หรือ บทบรรเลงที่เกิดจากพลังงานไฟฟ้า เช่น ออร์แกนไฟฟ้า เปียโนไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า 
ซินธีไซด์เซอร ์อีเลคโทน ฯลฯ ตลอดจนดนตรีที่เกิดจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าทั้งหลาย 
วิทย ุ แผ่นเสียง เทป ฯลฯ เพราะเป็นดนตรีที่มิได้มีการบรรเลงสด แต่เกิดจากการบันทึกเสียง แล้วจึง

18 ณรุทธ์ สุทธจิตต์, สังคีตนิยม : ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), 17.

19 ทิวา สาระจูฑะ, ดนตรีวิวัฒน์ (กรุงเทพฯ: ปกติ, 2534).
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นำมาบันทึกเป็นเทป แล้วนำมาออกอากาศทางวิทยุ เป็นต้น ดนตรีไฟฟ้าในที่นี้จึงมีความหมายกว้าง
กว่าเสียงดนตรีที่ได้ยินจากเทปบันทึกเสียงหรือจากแผ่นเสียงหรือจากวิทยุเท่านั้น (สุมาลี, 2554)20

ซาวด์สเคป (Soundscape)21

� ซาวด์สเคป (Soundscape)  คือการผสมผสานของเสียงต่างๆ จากสภาวะแวดล้อม
ของสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการอัดเสียงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมา หรือจะมีการประพันธ์ชิ้นงานก็ได้
ด้วยเช่นกัน  หลายคนอาจจะมองว่า Soundscape เป็น Musical  Composition และทำงานนี้ออก
มามากมาย  มีทั้งการ Edit และการผสมผสานกับ Electronic

� แนวทางในการสร้างดนตรีซาวด์สเคป (Soundscape Composition) เป็นการนำ
เสนอเสียงที่เกิดจากวัฒนธรรมของพื้นที่ที่แตกต่าง  โดยใช้วัสดุของเสียงที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้เสียงที่
หลากหลายมีทั้งเสียงธรรมชาติและเสียงที่เกิดจากการวิเคราะห์นำมาวางเรียงโดยใช้รูปแบบการ
ประพันธ์เพลงอิเลคโทรอะคูสติกที่มีอิเล็กทรอนิกส์และซาวด์สเคป (Electronic  Soundscape) รวม
อยู่ด้วย เพื่อให้ผู้ฟังได้รับฟังเสียงแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมและยังสามารถฟังได้อย่างมีอรรถรส
เพิ่มขึ้น      
� มิวสิคคอลลาจ (Music Collage)22

มิวสิคคอลลาจคือรูปแบบดนตรีการตัดเสียงวัตถุดิบหลักที่ได้มาจากการบันทึก แล้ว
เลือกเสียงและนำมาปะติดปะต่อเสียงในพื้นที่เสียงใหม่
� คอลลาจหรือเรียกอีกอย่างว่าภาพปะติด คือการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ต้องอาศัยพื้น
ฐานของการวาดภาพ ซึ่งแทนที่จะวาดภาพแล้วระบายสีแต่กลับใช้วัสดุที่มีรูปร่าง รูปทรง และมีสีสันที่
หลากหลายมาปะติดลงบนภาพตามต้องการ ในเริ่มแรกนั้นจะเป็นการนำเอาวัสดุที่มีลักษณะภาพ 2 
มิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพพิมพ ์ กระดาษ และภาพเขียนมาปะติดลงบนแผ่นรองรับให้เกิดเป็นภาพใหม่
เรียกว่างานสื่อประสมแบบ 2 มิติ หลังจากนั้นภาพปะติดในระยะหลังเริ่มนำวัสดุที่มีความหนามากขึ้น
และหลากหลายชนิดมากขึ้น เช่น ผ้า ลูกปัด หรือผลิตภัณฑ์สินค้าในรูปแบบต่างกัน มาใช้สร้างสรรค์
งานศิลปะคอลลาจ แต่ยังคงปะติดอยู่บนแผ่นพื้นระนาบเช่นเดิม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าศิลปะคอลลาจเป็น
งานสร้างสรรค์ที่พัฒนามาจากศิลปะการวาดภาพ ซ่ึงเป็นการนำกระดาษ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสิ่งของวัสดุ
ที่อาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วมาสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ได้โดยใช้ศิลปะคอลลาจ

20 สุมาลี นิมมานุภาพ, ดนตรีวิจักขณ์, พิมครั้งที่10 (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554), 369. 

� 21 Soundscape, accessed February 2, 2014, available from http://
thaimics.pukpik.com/free webboard/php/vreply.php,user=tudomedang&topic=246

22 J.Peter Burkholder, The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians (London: Macmillan Publishers, 2001).
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อิทธิพลทางแนวความคิดของศิลปินท่านอื่น
ฮิลเดการ์ด เวสเทอร์แคมป์  (Hildegard Westerkamp, 1946- )23

ผลงานของศิลปินท่านนี้คือบทประพันธ์ : Into The  labyrinth ( 2002 )
� Into The  labyrinth ( 2002 ) เป็นผลงานที่ Westerkamp สร้างการเดินทางไปยัง
สถานที่ต่างๆในประเทศอินเดียและได้บันทึกเสียงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจะแปรเปลี่ยนไปตลอดระยะ
เวลาในการเดินทางและได้นำเสียงที่บันทึกมาผสมผสานกันเป็นเนื้อเสียงใหม่ 
� Into The  labyrinth ( 2002 ) เป็นผลงานในรูปแบบของบทประพันธ์ Soundscape 
โดยมีแนวคิดที่ว่าเป็นการใช้สถานที่และเวลาที่แตกต่างกันตลอดระยะเวลาการเดินทางเพื่อให้ได้เสียง
สะท้อนและเสียงที่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปตามสภาวะแวดล้อมนั้นๆ นำมาเป็นโครงสร้างหลักของบท
ประพันธ์ Soundscape โดยผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างบทประพันธ์นี้ซึ่งเป็นแนวคิดของการประพันธ์เพลงที่
เป็นการผสมผสานเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการเดินทางโดย Westerkamp ได้จัดวางเสียง
ที่บันทึกมาเพื่อสร้างให้ผู้ฟังได้ร่วมเดินทางไปกับประสบการณ์เสียงที่นำเราเข้าไปสู่ชีวิตและวัฒนธรรม
ของอินเดียได้เป็นอย่างดี

� เควิน กอดลีย์ (Kevin Godley)24

� ในป ี 1989 รายการดนตรีของสถานีบีบีซี ริเริ่มที่จะจัดทำรายการชุดพิเศษที่เรียกว่า 
“One World” ที่จะนำออกฉายทั้งในอังกฤษและยุโรป โดยเริ่มแรกทางบีบีซีอยากจะให้เป็นการแสดง
คอนเสิร์ตของศิลปินจากทั่วโลก แต่ด้วยปัญหาความยุ่งยากที่จะนำศิลปินหลายสิบคนจากทั่วโลกมา
เล่น ณ . สถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกันได้ ทางเควิน กอดลีย ์ (Kevin Godley) นักดนตรีและ
โปรดิวเซอร์ที่ทางบีบีซีติดต่อให้มารับผิดชอบโครงการนี้จึงเสนอว่า “หากเรารวบรวมเหล่าศิลปินมาไว้
ที่เดียวเวลาเดียวกันไม่ได ้ ทำไมเราไม่เดินทางไปหาศิลปินเอง แล้วอัดเพลงพวกเขาลงเทปมาละ” งาน
โปรเจคจึงเปลี่ยนไปจากการแสดงคอนเสิร์ตเป็นการบันทึกเสียงดนตรีด้วยวิธีการ “เทปลูกโซ่” (chain 
tape) เควิน กอดลีย ์ เอ่ยถึงวิธีการทำงานแบบนี้ไว้ว่า “ดนตรีคือภาษาของมวลชนมนุษย์และผมก็หวัง
ว่าเราจะพิสูจน์ได้เพื่อเราจะนำมาชักจูงคนให้เริ่มต้นชีวิตกันใหม ่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติไม่มีอะไรจะ
สำคัญเท่าอีกแล้ว เพราะนี้กำลังจะพูดถึงอนาคตของโลก เราจะเรียกงานของเราเล่นๆว่า ‘เทปลูกโซ่’ 
แบบเดียวกับจดหมาย ลูกโซ่ เราเริ่มงานด้วยกลองกับเบสก่อน” “โดยกอดลีย์ได้ส่งงานบันทึกเสียงที่
อัดกลองและเบสด้วยเทปดิจิตอลไปให้นักดนตรีต่าง  ๆ และเชื้อเชิญให้นักดนตรีเหล่านี้แต่งเพลงและ
บันทึกเสียงเพิ่มเติมด้วยแนวคิดสร้างสรรค์และสไตล์ดนตรีที่ตนถนัด ส่วนทางบีบีซีก็ได้ทำการถ่ายทำ
สารคดีการบันทึกเสียงจากนักดนตรีทั่วโลกที่เข้ามาร่วมในโปรเจคนี้ ในการทำดนตรีในเทปแรกนั้นสติง 
(Sting) มือเบสที่เป็นนักดนตรีกลุ่มแรกที่เข้าร่วมงานก็ได้กล่าวถึงวิธีการเล่นในโปรเจคนี้เอาไว้ว่า “มัน
เป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างธรรมชาติและนั้นหล่ะคือดนตรีคุณไม่ต้องเข้าใจเนื้อหาเพลงหรอก แต่คุณก็
เข้าใจในอารมณ์ของมันได้ ดนตรีไม่ได้มีเอาไว้เต้นรำอย่างที่ทั่วๆไปเข้าใจหรอก แต่ก่อนนั้น ดนตรีน่ะ
สูงส่งมากเขาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาเลยทีเดียว” อย่างไรก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาดนตรีที่แต่งเพิ่ม

23 Hildegard Westerkamp, Into The labyrinth, accessed May 2, 2014, 
available from https://www.youtube.com/watch?v=veMNcJ6XHwY#t=123

24 วิริยะ สว่างโชติ, ดนตรีบนหนทางของวัฒนธรรมศึกษา, 60-61.
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เติมจากนักดนตรีที่เล่นเอาไว้ทั้งหมดจากการบันทึก “เทปลูกโซ่” มาใส่ไว้ในอัลบั้ม ดังนั้น งานจึงมี
กระบวนการตัดต่อและมิกซ์งานเข้าหากัน รูเบิร์ต ไฮน์ (Rupert Hine) ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานและเป็น
โปรดิวเซอร์หลักในการผลิตงานเพลง “One World One Voice” ให้เห็นถึงกระบวนการนี้ไว้ว่า
“สมมุติว่าเราจะทำออกมายาวซัก 20 นาที เราก็เอามันมาย่อยแบ่งออกเป็นช่วงละ 1 นาทีก่อน ตอนนี้
เรามีเสียงเบสของสติง (Sting) กับจังหวะกลองของอัฟริกา บามบาทา (Afrika Bambaataa) แล้ว มา
ตรงนี้เราก็จะนั่งเขียนทำนองหลักขึ้นสักสองสามทำนอง ที่เหลือเราก็ให้ศิลปินทั้งหลายของแต่ละคนทำ
เพลงขึ้นมาจากแกนที่เราทำเอาไว้ แล้วเราก็ค่อยนำมาผสมผสานกันลงไป”
� ดีพ ฟอเรสต์ (Deep Forest)25

� ดีพ ฟอเรสต์ (Deep Forest) จัดว่าเป็นวงดนตรีเวิลด์ มิวสิค ที่ประสบความสำเร็จมาก
ที่สุดหากพิจารณาจากยอดการจำหน่ายงานทั่วโลก ซึ่งมีมากกว่า 15 ล้านชุด สมาชิกของวงประกอบ
ด้วย มิเชล ซานเชส (Michel Sanchez) และ อีลิค มัวกูต ์(Eric Mouguet) ทั้งคู่เป็นชาวฝรั่งเศส วง
ดนตรีวงนี้ใช้เครื่องดนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักในการบรรเลงเพลงของพวกเขา พวกเขาสร้างชื่อ
เสียงโด่งดังมาจากงานชุด “Deep Forest” ท่ีออกวางจำหน่ายเมื่อป ี 1993 งานชุดนี้ประสบความ
สำเร็จทั้งในอังกฤษ อเมริกา และก็ในยุโรป อีกทั้งมิวสิควีดิโอเพลง “Sweet Lullaby” ก็เป็นมิวสิคที่
ได้รับการกล่าวขวัญถึงในแง่ความงามด้านศิลปะและก็สาระที่นำเสนอ สำหรับเพลงอื่นๆในอัลบั้มชุด
แรกนี้พวกเขาก็ได้นำบทสวดต่างๆ ในแถบแอฟริกามาใส่ไว้ในส่วนเนื้อเพลง ด้วยวิธีการแบบแซมปลิ้ง 
(Sampling) ซานเชส อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักใน
การประพันธ์เพลง “บางคนที่เป็นนักดนตรีแบบดั้งเดิมจริงๆ ไม่ชอบในสิ่งที่เราทำเท่าไรการที่ใช้วิธีการ
แบบแซมปลิ้ง (Sampling) และก็ใช้ซีเควนซ ์ (Sequence) ต่างๆนั้นทำให้เราถูกกล่าวหาว่า มันทำให้
ดนตรีที่ทำนั้นเป็นการทำร้ายเพลงต้นฉบับของชนเผ่าที่เราเอาเพลงมาทำมากกว่า แต่ผมคิดว่าแม้จะใช้
เครื่องดนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่เราก็พยายามรักษาจิตวญิญาณ (Spirit) ของดนตรีดั้งเดิมเอาไว้
และซานเชสยังให้แนวคิดว่ามันไม่จำเป็นเลยที่ผู้ฟังต้องเข้าใจในภาษา (Language) มันเหมือนกับงาน
ศิลปะสีหรือฝีแปลงก็บอกความหมายกับผู้ที่พบเห็นได้ โดยการเข้าใจมันในฐานะของ ‘สัญลักษณ์’ 
อย่างหนึ่งแม้ภาพจะเก่าแก่เช่นไรแต่มีคนดูมัน เข้าใจอยู่ด ี ดนตรีก็เช่นกัน ‘คำร้อง’ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ 
ความสำคัญมันอยู่ที่การสื่อในระดับจิตใจ” 

� ร็อบบี้ โรเบิร์ตสัน (Robbie Robertson)26

� นักดนตรีร็อกวัย 50 กว่า ชาวแคนนาเดี้ยนที่มีเชื้อสายยิวจากทางพ่อและคนท้องถิ่น
อเมริกัน (native American) เผ่าโมฮอค  (Mohawk) จากทางแม่ เขามีชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิก
คนสำคัญในฐานะนักกีตาร์ นักแต่งเพลงและนักร้องของ วงดนตรีร็อคชั้นนำในอดีต ยุคกลาง ค.ศ. 
1960 - 1970 ที่ชื่อว่า เดอะแบนด์ (The Band) ในปี ค.ศ . 1994  เขาได้รับการติดต่อให้ทำเพลง
ประกอบสารคดีทางทีวีท้องถิ่น TBS ที่ออกอากาศในอเมริกา โปรเจคงานดนตรีนี้มีชื่อว่า Music For 
The Native America โรเบิร์ตสันเองภูมิใจกับงานชิ้นนี้มากและถือว่าเป็นเกียรติในชีวิตที่มีโอกาสได้
ทำงานดนตรีที่ป่าวร้องถึง “วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอเมริกัน” สารคดีชุดนี้ได้ถ่ายทำในหลายภูมิภาค

25 เรื่องเดียวกัน, 63-65.
26 เรื่องเดียวกัน, 52-55.
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ต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาเช่นที่ตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest), ตะวันตกเฉียงใต ้ (Southwest), 
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast) และตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกา (Southwest) รวมทั้งแถวทุ่ง
หญ้าในเขตเหนือและใต้ ในแต่ละภูมิภาคสิ่งที่พวกสารคดีนำเสนอก็คือ วิถีชีวิตของคนพื้นเมืองอเมริกา
วัฒนธรรม, ประเพณีและก็ประวัติศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องการให้ผู้ชมได้เข้าใจอย่างกระจ่างชัดคือ
ประวัติศาสตร์ของชาวชนพื้นเมืองของอเมริกานั้นไม่ได้เริ ่มต้นเมื่อตอนที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
(Christopher Columbus) มาถึงอเมริกาชนพื้นเมืองอเมริกันใช้ชีวิตอยู่บนแถบนี้มาเป็นเวลานับ
หลายร้อยปีก่อนหน้านั้น ด้วยการดำรงชีวิตที่รักษาความสมดุลของธรรมชาติในเรื่องดินและชีวิตของ
ชุมชนทำให้พวกเขาสามารถอยู่อย่างสงบมาได้ชั่วลูกชั่วหลาน สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นกระบวนการค้น
พบอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าในตอนแรกที่ผมดูฟุตเตจ (Footage) ของมินิซีรีส์ชุดนี้ ผมเห็นผู้คน
อินเดียนแดงในปัจจุบัน พูดถึงประเพณีและประวัติศาสตร์ของพวกเขา ผมจึงรู้สึกเป็นอย่างมากที่จะ
ทำดนตรีจากจุดยืนของดนตรีในปัจจุบัน โดยมีพื้นฐานทุกๆอย่างอยู่บนความคิดดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็น
เรื่องราว จังหวะ และที่ท่วงทำนองแต่มีิสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ทำก็คือ การเสแสร้งว่ามันเป็นดนตรีแบบเมื่อ
50 หรือ 100 ปีที่ผ่านมา หรือถ้าจะให้ขยายความก็คือ ผมไม่ต้องการเป็นผู้บ่งบอกอย่างตรงๆว่า ‘นี่
เป็นเรื่องราวของอินเดียนแดงเผ่านี้น่ะ เพราะพวกเขาอยู่กันที่ตรงนั้น’ สิ่งที่ผมต้องการจะให้เกิดขึ้นกับ
งานชุดนี้ และผมก็ไม่ต้องการรู้ว่าผู้ได้ไปฟังจะค้นพบอะไรที่แท้จริงงานที่ผมได้ทำลงไป ผมคิดว่า
‘ดนตรีในชุดนี้มันมีชีวิตและก็มีความสร้างสรรค์ในตัวของมันเองนั่นแหละ’ มันเป็นสิ่งที่หน้าตื่นเต้น
มากเลยที่ค้นพบความรู้สึก เช่นนี้”
�
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
         � คชาชัย วิชัยดิษฐ ์ (2548) : จุดกำเนิดและการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรี
ฮิปฮอปในประเทศไทย  ( อ้างใน จิราวรรณ, 2552)27

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของแนวดนตรีฮิปฮอปและ
การแพร่กระจายของวัฒนธรรมฮิปฮอปในประเทศไทย โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องนวัตกรรมและการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม แนวคิดวัฒนธรรมย่อยวัยรุ่น แนวคิดดนตรีในยุคหลังสมัยใหม่และแนวคิด
ภาษาในบทเพลง การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกศิลปินเพลงฮิปฮอปวิเคราะห์เอกสาร
และผลงานเพลง

ผลงานวิจัยพบว่า พัฒนาการของแนวดนตรีฮิปฮอปในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง
คือ 1) ช่วงการแร็ป เป็นลีลาใหม่ในเพลงไทยสมัยนิยม (พ.ศ. 2528-2534)  2) ช่วงดนตรีแร็ปปรากฏ
ขึ้นในวงการเพลงไทยสมัยนิยม (พ.ศ. 2535-3544) 3) ช่วงปรากฏเพลงฮิปฮอปใต้ดิน (พ.ศ.
2543-2545)  4) ช่วง “ดนตรีฮิปฮอป” ความนิยมหนึ่งในเพลงไทยสมัยนิยม (พ.ศ. 2544-2549)
� การแพร่กระจายของวัฒนธรรมฮิปฮอปครั้งแรกนั้น เกิดจากกลุ่มวัยรุ่นระดับชนชั้น
กลางที่เล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดในกรุงเทพฯ เป็นผู้รับวัฒนธรรมฮิปฮอปเข้ามา และกลุ่มนักเต้นบีบอยก็

27 จิราวรรณ นันทพงศ์, บทบาทของการสื่อสารกับการสร้างและนำเสนออัตลักษณ์
ของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนักเต้นบีบอยในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 42.
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เป็นกลุ่มวัยรุ่นชนชั้นกลางนี้เช่นกัน ในช่วงแรกวัฒนธรรมฮิปฮอปได้แพร่หลายเฉพาะในเขตเมืองผ่าน
ดนตรีแร็ป จากค่ายเพลงเล็ก เมื่อบริบทเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่แพร่หลายมากขึ้นส่งผลให้ผล
งานเพลงฮิปฮอปใต้ดินกระตุ้นความสนใจให้กลุ่มผู้ฟังเพลงวัยรุ่นแบบปากต่อปากและแพร่กระจายใน
วงกว้างขึ้น ในปัจจุบันค่ายเพลงใหญ่ให้ความสนใจในการผลิตดนตรีฮิปฮอป ส่งผลให้วัฒนธรรม
ฮิปฮอปได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนไปทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังพบว่า สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มี
บทบาทสำคัญต่อการรวมกลุ่มของวัยรุ่นที่ชื่นชอบวัฒนธรรมฮิปฮอปให้ปรากฏชัดเจนขึ้นในสังคมไทย
เนื่องจากสามารถรับข้อมูลข่าวสารในวัฒนธรรมฮิปฮอปต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ความนิยมใน
วัฒนธรรมฮิปฮอปที่สูงขึ้น นำมาซึ่งการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมฮิปฮอป และการเผยแพร่เนื้อหา
ต่างๆ ของวัฒนธรรมฮิปฮอปในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อสารมวลชนไทย เช่นเดียวกันกับกลุ่มนักเต้นบี-
บอยที่ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าการสื่อสารภายในกลุ่มก็จะใช้สื่อสมัยใหม่ อันได้แก่ อินเทอร์เน็ต ในการ
ติดต่อสื่อสารกัน และใช้สื่อมวลชนหรือสื่อกิจกรรมในการสื่อสารเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของกลุ่มนัก
เต้นบีบอยให้สังคมภายนอกรับรู้ แต่ผู้วิจัยคาดว่าสื่อกิจกรรมน่าจะเป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญในการนำ
เสนออัตลักษณ์ของกลุ่มนักเต้นบีบอยมากที่สุด
� สาริตา สวัสดิกำธร (2549) : เนื้อหาเพลงและอัตลักษณ์แฟนเพลงฮิปฮอปใน
ประเทศไทย    (อ้างใน จิราวรรณ, 2552)28

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญในการศึกษาเนื้อหาเพลงฮิปฮอปในประเทศไทยและ
การวิเคราะห์อัตลักษณ์แฟนเพลงฮิปฮอปในประเทศไทย โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องดนตรีสมัยนิยม
กระบวนทัศน์ ทฤษฎีสัญญะวิทยา แนวคิดเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรม แนวคิดเรื่องแฟนและแฟนดอม
แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มวัยรุ่น โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการ
สังเกตการณ์ภาคสนามและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแฟนเพลงฮิปฮอปในประเทศไทย

ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาของเพลงฮิปฮอปในประเทศไทยนั้นมีประเด็นหลักที่พบมากที่สุด
คือ 1) การบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตวัยรุ่น  2) การวิพากษ์สังคม เสียดสีสังคม สะท้อนปัญหาสังคม
3) การบอกเล่าเรื่องราวของความรัก 4) การถ่ายทอดอุดมการณ์ชีวิต 5) การถ่ายทอดเรื่องราวทางเพศ
ตามลำดับ

อัตลักษณ์แฟนเพลงฮิปฮอปในประเทศไทย พบว่าแฟนเพลงส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 16-32 ปี
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยมปลายจนถึงอุดมศึกษา มีการหารายได้เสริมจากการเปิดร้านขาย
เสื้อผ้าแนวฮิปฮอป หรือรับจ้างเต้น B-Boy เป็นรูปแบบการนำเสนออัตลักษณ์รูปแบบหนึ่งอัตลักษณ์
ด้านการแต่งกายด้วยเสื้อผ้ากีฬาตัวใหญ่ กางเกงตัวใหญ่ รองเท้าผ้าใบ สวมหมวกแบบต่างๆ สวม
เครื่องประดับชิ้นใหญ่
� แฟนเพลงฮิปฮอปส่วนใหญ่รวมตัวกันในด้านกิจกรรมที่จัดขึ ้นของกลุ่มวัฒนธรรม
ฮิปฮอป รวมถึงการจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการของหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุน
ให้วัยรุ่นได้แสดงออก

� นอกจากนี้ด้านภาษาก็มีภาษาที่ใช้สื่อสารกันภายในกลุ่ม ทั้งภาษาพูดและท่าทาง มี
ศัพท์เฉพาะกลุ่มในการสื่อสารพูดคุยซึ่งจะเข้าใจกันภายในกลุ่มแฟนเพลงเดียวกัน

28 เรื่องเดียวกัน, 43.
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บทสรุปของการวิจัย พบว่า แฟนเพลงฮิปฮอปนั้น ต้องการแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง
ว่า พวกเขาคือใคร และมีความแตกต่างจากกลุ่มคนในสังคมอื่นๆ อย่างไร เพื่อให้สังคมภายนอกรับรู้
และยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็น ซึ่งเป็นการแสดงออกด้านประชาธิปไตยในสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง กลุ่ม
นักเต้นบีบอยเองก็นำเสนออัตลักษณ์ด้านการเต้นที่แตกต่างจากการเต้นอื่นๆ เพราะต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการคิดท่าเต้นใหม่ๆ ขึ้นมา สร้างอัตลักษณ์ภายในกลุ่มนักเต้นบีบอยด้วยภาษาที่เข้าใจ
ภายในกลุ่ม แล้วนำเสนออัตลักษณ์การเต้นบีบอยให้คนภายนอกรับรู้ ว่าการเต้นบีบอยต้องอาศัยการ
ฝึกฝน รวมถึงการใช้ความแข็งแรงของร่างกายในการเต้น และมีภาษาและท่าทางเป็นตัวเองที่แตกต่าง
มีอัตลักษณ์ในตัวเอง
� ขนิษฐา อุดมวิทยาไกร  (2550) : กระบวนการส่ือสารทางวัฒนธรรมของกลุ่มวัยรุ่น
ฮิปฮอปในสังคมไทย  (อ้างใน จิราวรรณ . 2552)29

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของกลุ่มวัยรุ่นฮิปฮอป ซึ่งมีสถานะ
เป็นเพียงวัฒนธรรมย่อยกลุ่มหนึ่งในสังคม เพื่อค้นหาคำตอบว่ากระบวนการสื่อสารระหว่างกลุ่มวัยรุ่น
ฮิปฮอปกับคนทั่วไปในสังคม และกระบวนการสื่อสารในกลุ่มวัยรุ่นฮิปฮอปเป็นอย่างไร
� ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสื่อสารภายในกลุ่มวัยรุ่นฮิปฮอป เด็กวัยรุ่นฮิปฮอปได้
สื่อสารเพื่อแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมย่อยฮิปฮอป เช่น แฟชั่นการแต่งกาย การให้ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู ้การสื่อสารเป็นการพึ่งพิงกันของสมาชิกภายในกลุ่มผ่านสื่อบุคคคลและสื่อกิจกรรมทางวัฒน
ธรรมฮิปฮอป นอกจากน้ีเด็กวัยรุ่นฮิปฮอปได้ทำการสื่อสารเพื่อต่อสู ้ / ต่อรองทางความหมายตอบโต้
โดยสร้างความเป็นจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮิปฮอปให้คนภายนอกรับรู้ ได้แก่ สื่อบุคคลผ่านการแต่งกาย 
การจัดงานสังสรรค ์ การเข้าร่วมกิจกรรมจากสื่อกิจกรรม 4 ประเภท คือ กิจกรรมเอ็มซี กิจกรรมดีเจ 
กิจกรรมกราฟฟิตี กิจกรรมบีบอย ด้วยการนำเสนอเนื้อหาดังนี้ กิจกรรมเอ็มซีสาระอยู่ในรูปแบบเพลง
ใต้ดิน กิจกรรมดีเจสาระอยู่ในรูปแบบจังหวะดนตรีที่เปิดในงานปาร์ตีฮิปฮอป กิจกรรมกราฟฟิตี สาระ
นำเสนอในรูปภาพและตัวอกัษร และกิจกรรมบีบอยสาระอยู่ในรูปแบบการเต้น จากการนิยามตัวตน
ในมุมมองของเด็กฮิปฮอปในลักษณะตรงกันข้ามกับที่วัฒนธรรมหลักสร้างว่าเป็นกลุ่มที่มีภาพลักษณ์
ในแง่ลบ  
� จิราวรรณ นันทพงศ ์(2552)30 :  บทบาทของการสื่อสารกับการสร้างและนำเสนอ
อัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนักเต้นบีบอยในประเทศไทย. 
� งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการสื่อสารเพื่อการรวมกลุ่มภายในกลุ่ม
วัฒนธรรมย่อยนักเต้นบีบอย และบทบาทของการสื่อสารในการรวมกลุ่ม และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
บทบาทของการสื่อสารกับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มนักเต้นบีบอยและการนำเสนออัตลักษณ์ของ
กลุ่มนักเต้นบีบอยในประเทศไทย โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องบทบาทของการสื่อสารในการสร้างอัต
ลักษณ์ แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมย่อย และแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มและเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพในการศึกษา โดยการอาศัยการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม การ
สนทนาอย่างไม่เป็นทางการ การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ

29 เรื่องเดียวกัน, 47.
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ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มนักเต้นบีบอยใน
ประเทศไทย มีลักษณะดังนี้ 1) อาย ุ10-35 ปี  2) เพศ  3) อาชีพ มีความหลากหลาย ส่วนใหญ่กำลัง
ศึกษาอยู่  4) ระดับการศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี  5) สถานภาพทางเศรษฐกิจ
ระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ  6) ภูมิลำเนาบนพื้นที่สาธารณะจะมีภูมิลำเนาใกล้เคียงกับสถานที่ฝึกซ้อม
แต่บนพื้นที่โลกเสมือนจริงมีภูมิลำเนาทั่วประเทศ
� การใช้แนวคิดเรื่องกลุ่มวัฒนธรรมย่อยในการวิเคราะห์กลุ่มนักเต้นบีบอย โดยมีราย
ละเอียดเรื่องกำเนิด/ที่มาบีบอยแรงจูงใจในการเต้นบีบอย ระยะเวลาในารเต้น ขนาดของกลุ่ม เครือ
ข่ายกลุ่มนักเต้นบีบอย ทัศนคติก่อนและหลังเต้นบีบอยเป้าหมายในการเต้น โดยบทบาทของการ
สื่อสารในการรวมกลุ่มสื่อสารในการรวมกลุ่มใช้สื่อ 4 ประเภท คือ สื่อบุคคล สื่อสมัยใหม่ สื่อกิจกรรม 
และสื่อมวลชน และอัตลักษณ์ของกลุ่มนักเต้นบีบอยแสดงออก 2 แบบคือ 1) ทางวัจนภาษา  ได้แก่ 
คำศัพท์/สแลง ฉายา เพลง  2) อวัจนภาษา ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ภาษาท่าทาง/การเต้น พ้ืนที่ 
แต่ที่โดดเด่นคือการต่อสู้ของอัตลักษณ์ทางด้านการเต้นและการต่อสู้ของอัตลักษณ์ทางด้านพื้นที่

� ส่วนการสื่อสารภายในกลุ่มนักเต้นบีบอย และการสื่อสารของกลุ่มนักเต้นบีบอยกับ
ภายนอกใช้สื่อในการสื่อสารกัน และบทบาทของสื่อในการสื่อสารภายในกลุ่มและการสื่อสารกับ
ภายนอก แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) บทบาททางด้านสารสนเทศ 2) ในการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม  
3) บทบาทในการสร้างและนำเสนออัตลักษณ์ให้แก่กลุ่ม 4) บทบาทด้านความบันเทิง นอกจากนี้ผู้วิจัย
พบว่าการรวมกลุ่มของกลุ่มนักเต้นบีบอยคือการสร้างพื้นที่ทางพิธีกรรมทางศาสนาในสังคมสมัย
โบราณ ในพ้ืนที่กิจวัตรประจำวัน และในบริบทที่เข้มข้นขึ้นอย่างกิจกรรมการแข่งขันที่ถูกสร้างขึ้นมา
เป็นการตอบสนองความต้องการการยอมรับและต้องการต่อสู้ ต่อรองอำนาจจากสังคมผ่านการเต้นที่
เป็นอัตลักษณ์ในตัวเองของกลุ่มนักเต้นบีบอย รวมถึงการต่อสู้พื้นที่เพื่อให้ได้พื้นที่ในการแสดงอัต
ลักษณ์ภายในกลุ่มและนำเสนอสู่สายตาคนภายนอก
� งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้กล่าวถึงความเป็นมาของแนวดนตรีฮิปฮอป เนื้อหาของเพลง
ฮิปฮอป ขบวนการสื่อสารของกลุ่มวัยรุ่นฮิปฮอปและอัตลักษณ์ของกลุ่มนักเต้นบีบอย วัฒนธรรมการ
เต้นบีบอยนั้นก็จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของวัฒนธรรมฮิปฮอป ผู้วิจัยจึงได้นำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้มา
ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเต้นของกลุ่มบีบอย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมกลุ่มย่อยของวัฒนธรรมฮิปฮอป 
กลุ่มวัยรุ่นของวัฒนธรรมการเต้นบบีอย จะมีความคิด ความต้องการและมีความชอบในแนวเดียวกัน
และมีการทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแนวดนตร ี วัฒนธรรมการสื่อสาร 
วัฒนธรรมการแต่งกายและวัฒนธรรมการเต้นของกลุ่มบีบอย เป็นต้น ในการรวมตัวของกลุ่มวัฒน -  
ธรรมบีบอยมีจุดประสงค์สำคัญคือเรื่องของการเต้นบีบอย และการเต้นนั้นจะทำให้เกิดมีเสียงต่างๆขึ้น 
ในกลุ่มของนักเต้นบีบอยรวมถึงเสียงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในสถานที่นั้นๆด้วย อันเป็นสาระสำคัญ
ที่จะนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มาช่วยเสริมรายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเต้นบีบอยที่ผู้วิจัยจะ
นำเสียงที่เกิดขึ้นมาสร้างสรรค์ผลงาน บีบอยบีท : สื่อสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมบีบอยไทย
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บทที่ 3

แผนการดำเนินงานและบทวิเคราะห์การสร้างสรรค์บทประพันธ์

� การศึกษาวิจัยเรื่อง บีบอยบีท: สื่อสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมบีบอยไทย เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้วิธีสังเกต สัมภาษณ์และการจดบันทึกข้อมูลลงในสมุดตลอดจนการบันทึกภาพและ
บันทึกเสียงที่เกิดจากวัฒนธรรมการเต้นบีบอยและเสียงเกิดจากสภาพแวดล้อม นำข้อมูลที่บันทึกได้มา
วิเคราะห์ ให้เกิดเป็นจังหวะผสมผสานกันดนตรีเบรคบีท เพื่อนำมาสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลง ผู้
วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

แหล่งข้อมูล

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆดังนี้
� 1. ข้อมูลเอกสาร
� � 1.1 ผู้วิจัยทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง โดยการค้นคว้าศึกษา
จากเอกสารต่างๆ เช่น ดนตรีร่วมสมัย สังคมและวัฒนธรรม มานุษยวิทยา รวมถึงเอกสารและบท
ความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเต้นบีบอย เพื่อเป็นพื้นฐานอันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนด
โครงสร้างและกรอบความคิดของงานวิจัย เขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิจัยในครั้ง
นี้
� � � 1.2 วิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
� 2. ข้อมูลบุคคล ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
� � 2.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ สัมภาษณ ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมานุษยวิทยาดนตรีเกี่ยวกับ
อิทธิพลและประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมการเต้น, ระบำ , รำ , ฟ้อน หรือศาสตร์และศิลป์ที่
เกี่ยวข้องกับดนตร ี และการเต้น สอบถามบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการตัดต่อจัดวางภาพ นัก
วิชาการ นักดนตร ี ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเต้นบีบอย ซึ่งเป็นที่นิยม ยอมรับ 
และรู้จักกันเป็นอย่างดีในกลุ่มนักเต้นบีบอย ในประเทศไทย

� � 2.2 ภาพเคลื่อนที่ของบุคคลที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมบีบอย
ทางตะวันตก ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมบีบอย อันเป็นต้นแบบและจุดเริ่มต้นของ
วัฒนธรรมการเต้นบีบอยทางตะวันตก จนกระทั่งเข้ามาสู่ประเทศไทย โดยลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
จากช่วงระยะเวลา ที่เร่ิมต้นตั้งแต่ คริสต์ศักราช 1920 ถึง คริสต์ศักราช 2015 มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
� 2.3 กลุ่มนักเต้นบีบอยในประเทศไทย ศึกษาเสียงสะท้อนที่เกิดจากวัฒนธรรม
การเต้นของกลุ่มบีบอย ศึกษาเสียงสะท้อนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมการเต้นบีบอยในประเทศไทย
�
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3. ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ผู้วิจัยทำการศึกษาข้อมูลจากเว็ปไซด์และเทป, CD, DVD ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ราวประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมการเต้นบีบอย ทั้งในและต่างประเทศ เป็นการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง

ขั้นคัดเลือกและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นคัดเลือกและเก็บรวบรวมข้อมูล เสียงจากถนนวัฒนธรรมของกลุ่มนักเต้นบีบอยที่นำ
มาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนการคัดเลือกดังนี้
� � 1. คัดเลือกภาพเคลื่อนที่และเสียงจากถนนวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านการเต้นของ
กลุ่มบีบอยทั้งทางตะวันตกและในประเทศไทย เริ่มรวบรวมคัดเลือกข้อมูลจากปีคริสต์ศักราช 1920 
จนถึงปีคริสต์ศักราช 2015 ดังต่อไปนี้
� � 1.1 คัดเลือกเสียงสะท้อนที่เกิดจากท่าเต้นและเสียงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ของกลุ่มวัฒนธรรมบีบอยในประเทศไทย
� 1.2 ได้ทำการคัดเลือกภาพเคลื่อนไหวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการ
เต้นบีบอยทางตะวันตกและในประเทศไทย ผู้วิจัยให้ความสนใจที่จะศึกษา โดยเริ่มจากปีคริสต์ศักราช 
1920 จนถึงปีคริสต์ศักราช 2015 ในกลุ่มวัฒนธรรมการเต้นทางตะวันตก ได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของแต่ละบุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็น
มาของวัฒธรรมการเต้นบีบอยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาจากเว็ปไซด์และได้คัดเลือกภาพ
เคลื่อนไหวจากต่างประเทศที่มีทั้งนักเต้น นักดนตรี นักกราฟฟิตี ดีเจและเอ็มซี แต่เนื่องจากภาพ
เคลื่อนไหวของบุคคลที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการเต้นบีบอย ที่ผู้วิจัยศึกษามีเป็นจำนวนมาก
จึงได้คัดเลือกเฉพาะภาพเคลื่อนไหวที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเต้นมากที่สุด นำมาเป็น 
กลุ่มตัวอย่างในการจัดวางเรียงตามลำดับความสำคัญ เพื่อบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
กลุ่มวัฒนธรรมการเต้นบีบอยทางตะวันตก จนกลายเป็นวัฒนธรรมกระแสนิยมของกลุ่มวัยรุ่นทั้งทาง
ตะวันตกและในประเทศไทย ส่วนสถานที่ที่ใช้ในการฝึกซ้อมการเต้นของกลุ่มวัฒนธรรมบีบอยใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีเป็นจำนวนมาก การรวมกลุ่มกันเพื่อฝึกซ้อมเต้น ถ้า
เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนก็จะรวมกลุ่มกันภายในโรงเรียนมีสมาชิกประมาณ 5 ถึง 10 คน จัดว่าเป็นกลุ่ม
วัฒนธรรมการเต้นบีบอยขนาดเล็ก ถ้าเป็นการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นก็จะมีสมาชิกประมาณ 10 ถึง 20 
คนขึ้นไป ถือว่าเป็นกลุ่มวัฒนธรรมการเต้นบีบอยขนาดใหญ ่ มักใช้สถานที่ตามสวนสาธารณะได้แก่ 
สถานีรถไฟฟ้ามาบุญครอง ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ป้อมพระสุเมรุ สะพานพระราม 8 ฯลฯ ผู้วิจัยได้
ทำการบันทึกเสียงที่สะท้อนจากถนนวัฒนธรรมของกลุ่มนักเต้นบีบอยมีทั้งเสียงสะท้อนที่เกิดท่าเต้น
และเสียงสะท้อนจากสภาพแวดล้อมรอบๆบริเวณสถานที่เหล่านั้นด้วย ได้คัดเลือกและบันทึกเสียงที่
เกิดจากวัฒนธรรมการเต้นบีบอยโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กหรือใหญ ่แต่ได้กำหนดพื้นที่ที่
ใช้ในการศึกษาเป็นแหล่งพื้นที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ป้อมพระสุเมรุและสะพาน
พระราม 8 และได้บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ผู้ที่เชี่ยวชาญทางมานุษยวิทยาดนตรี 1 คน และผู้
เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมการเต้นบีบอย 2 คน เพ่ือนำมาเป็นสาระสำคัญในการประพันธ์เพลง บีบ
อยบีท : สื่อสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมบีบอยไทย
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ตารางที่ 1 กลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเต้นบีบอย

ปี ค.ศ ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
วัฒนธรรม

วิวัฒนาการ อ้างอิง

1920 Earl Tucker Snakehips (สะโพกงู)

เป็นผู้ที่ให้แรงบรรดาลใจและ
พัฒนาท่าเต้นฮิปฮอป

http://en.wikipedia.org/wiki/
Earl_Snakehips_Tucker

1950 Tom the Great Sebastian 
(Tom Wong)

ระบบเสียง

(Sound System)

http://freestylee.net/tom-the-
great-sebastian/#.VL9oElr3VSW

1960 James Brown Biography นักร้อง,นักแต่งเพลง

แนว Soul, Funk

http://www.biography.com/
people/james-brown-9228350

1969 TAKI 183 นักเขียนรอยขูดขีดเขียน

 (Graffiti)

http://th.wikipedia.org/wiki/

1970 DJ Kool Herc DJ HipHop

ใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียง2ตัวใน
การสลับเสียงกัน

http://en.wikipedia.org/wiki/
DJ_Kool_Herc

1978 Melle mel Rapper, HipHop

ผู้ที่ถูกยกย่องเป็นนักแร๊พยุค
แรกๆ

http://en.wikipedia.org/wiki/
Mell_Mel

1980 The Rock Steady Crew กลุ่มนักเต้นบีบอยที่สื่อให้ความ
สนใจและเป็นที่รู้จักทั่วโลก

http://crazylegsworkshop.com/
rock-steady-crew/about-rsc

1981 Grandmaster Flash Dj ที่สแครชแผ่นเครื่องเสียงใน
ยุคเริ่มแรก

http://en.wikipedia.org/wiki/
Grandmaster_Flash

บทสัมภาษณ์ผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องทางดนตรี

2015 อ.อนันท์ นาคคง เล่าประวัติความเป็นมาของ
การเต้นระบำ,รำ, ฟ้อน

สัมภาษณ์เมื่อ 6 มี.ค. 58 
ที่มหาวิทยาลัย ศิลปากร

2015 บีบอย โอมาน ความเป็นมาของการเต้นบีบอย
ในประเทศไทย

สัมภาษณ์เมื่อ 6 ก.พ. 58
ที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์

2015 บีบอย ชิโน่ ความเป็นมาของการเต้นบีบอย
ในประเทศไทย

สัมภาษณ์เมื่อ 28 ก.พ. 58
ที่ป้อมพระสุเมรุ
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1.3 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ อนันท์ นาคคง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมานุษยวิทยา
ดนตรี เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเต้น ระบำ รำ ฟ้อน กล่าวว่า

ก็จะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมการเต้นในสังคมไทย ท่ีจริงมีอยู่สามคำที่ต้องพูดถึง ก็คือคำ
ว่าการเต้น คำว่า รำ คำว่าฟ้อน อันที ่ 4 ด้วยซิครับ คือคำว่าระบำถ้าหากเราจะตั้งคำถามว่า การเต้น
คืออะไรการเต้นนั้นเป็นภาษากายอย่างหนึ่ง เกินกว่าปกติในชีวิตประจำวัน และมีความหมายที่อาจ
ซ้อนมากกว่าความหมายเฉยๆ ว่านี่คือ ความรัก ความโกรธ แต่เป็นเรื่องของความเชื่อในยุคหนึ่งๆ 
มนุษย์ก็เต้นเพื่อที่จะแสดงออกถึง การสื่อสารกับสิ่งที่เรามองไม่เห็น เราใช้ร่างกายในการสื่อสารมา
ตั้งแต่แรก ยังคงมีความสำคัญอยู่เสมอ ในฐานะของการสื่อสารด้วยความงามที่เป็นการรำ การฟ้อน 
การเต้น การเต้นมีบทบาทต่อเรื่องการแสดงอำนาจ การแสดงพลังของผู้คน เป็นการสร้างกำลังใจ ก็จะ
ม ี War dance การยกทัพ อยู่ไปอยู่มาสิ่งเหล่านี้ มันจะจัดความงามมากขึ้นๆ ผสมกับส่วนของสรีระ 
War dance ก็เริ่มจะสวยขึ้นแล้วแหละ มีแถวมีแนว มีช่องไฟ มีจังหวะ จะโคน สังคมอื่นๆก็สามารถที่
จะมองในแง่ของความงามของการเต้น เรื่องของการเกษตรกรรมการทำนา อยู่ไปอยู่มาแม่ท่าหลาย
อย่างถูกเอามาจัดระเบียบสิ่งเหล่านี้ การเคลื่อนขบวนของคนไปวัดไปวา อยู่ในวิถีชีวิต อาจจะนึกถึง
พวกฟ้อน การฟ้อนเทียน หรือฟ้อนต่างๆของทางภาคเหนือ เวลานางรำเดินไปเป็นแถวเป็นแนว แล้วมี
การเคลื่อนไหวที่เป็นไปอย่างมีมิต ิมีความหมาย คือเขาหน่วงเวลาไว้ คือค่อยๆเดินๆ  ๆค่อยๆเดินค่อยๆ
ฟ้อน ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการเต้นอีกแบบหนึ่ง เป็นการเดินของคนทำบุญ ซ่ึงอยู่ไปอยู่มาก็จัด
ระเบียบความงาม มากข้ึนๆ ก็กลายเป็นแบบแผนของการปฏิบัต ิ ส่วนในเรื่องของการเต้นที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องของการรำ การฟ้อน และระบำ ที่มีหลายๆคน มาอยู่รวมกัน ถูกยกระดับมาเป็นนาฏศิลป์ชั้น
สูง โดยมีการออกแบบท่ารำ การเคลื่อนไหว ให้สอดคล้องกับบทเพลง หรือเรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร 
และมีการคัดเลือกคนแสดงที่มีความเหมาะสมกับบทบาทและเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นที่ต้องการสื่อสาร 
ไม่ใช่ว่าทุกคนมาระบำกันได้ มีเรื่องราวที่เหมาะเจาะความสูงความต่ำความอ้วน ความผอม

� ส่วนใหญ่จะไม่มีอ้วนหละน้อ ต้องมีหุ่นดี คนเต้นพอมาอยู่กับโลกของการผลิตมวลหมู่ 
เราอาจจะนึกถึงสังคมอุตสาหกรรมก็ได้มีลักษณะของ Type มัน Match กันหมด กับระบำก็มีส่วนใน
การเปลี่ยนรูปร่างของคน หรือการคัดเลือกจำกัด เป็นมนุษย์ในอุดมคต ิ ท่ีน่าดู ถ้าเอาอ้วนเผละๆ มา
ตลอด ผอมมั้งอะไรมั้งมันน่าจะมีปัญหาในการเต้นถ้าเกิดมามองนอกจากระบำไทย ระบำในโลกหล้า
สากล ก็จะมีการเลือกสรรคนเต้นคนที่มีคุณลักษณะ และภาพลักษณ์ที่พอเหมาะพอควร ก็จะส่งผลให้
ระบำหรือการเต้นเหล่านั้นสามารถสื่อความหมายได้ดีและถูกต้อง นี้ก็จะเป็นการสร้าง piece เป็น
เรื่องของชิ้นงานเป็นเรื่องของการแสดงออกงานศิลปะ อย่างยิ่งเอาในโลกบัลเลย์ สมมติอย่างนี ้การ
เต้น คนเต้นต้องตัวเล็ก ความเจ็บปวดของหงส์ ของไทยก็มีเหมือนกัน การแสดงออกในเชิงอารมณ์ชั้น
สูง ซึ่งมันทำให้การเต้นเกี่ยวข้องกับภาษา Abstract การรำหรือการเต้นที่เป็น Master piece เป็น
ศิลปะของร่างกายที่อยู่เหนือกติกาของกาลเวลาอยู่เหนือกติกาของ Space ของสถานที ่ มี energy ที่
ใหญ่กว่า energy ทั่วๆไป การเต้นเป็นภาษาพิเศษในการใช้ ร่างกายเป็นตัวเล่าเรื่อง ร่างกายนี้คือเรือน
ร่างทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเท้า เราสามารถสื่อสารได้โดยที่มันไม่ได้ใช้ภาษาที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดภาษาเขียน ภาษาของเรือนร่างที่ถูกจัดระบบ แล้วก็ภาษาเหล่านี้มีโอกาส
ในการที่จะสื่อสารที่อยู่เหนือมนุษย์ขึ้นไป มนุษย์ด้วยกัน และก็อื่นๆที่เราเชื่อว่าสามารถสื่อสารได้ 
ร่างกายก็ทำให้เปิดโอกาสให้ศิลปะอีกหลายๆประเภท  มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของดนตร ีดนตรีที่มีทั้งจังหวะ และทำนอง มีทั้งวิธีการถ่ายทอดเรียบเรียง ที่จะทำให้ภาษาร่างกายนั้น
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ให้มีความโดดเด่น เราพัฒนา Visual Art เข้ามาผสมกับเรือนร่างของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการแต่ง
หน้าให้มันมีความแปลกพิเศษ เรื่องของ Visual Art โดยเฉพาะ การใส่หัวโขน ใส่ชฎา เอาแต่หัวโขน
อย่างเดียวก็สามารถทำให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจ การประดับตกแต่งอื่นๆ เช่น ประดับเรือน
ร่างด้วยเพชรนิลจินดา สร้อยสังวาลย์ ต่างหู กำไลทำได้มากมาย ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างสิ่ง
ที่เป็นศิลาภรณ์หรือประกอบเรือนร่างก็ต้องถูกจัดวางใหม่ ถูกdesing ถูกออกแบบ ถูกคิดให้มันเหมาะ
มีผลทางศิลปะมากขึ้น นั่นคือเรื่องของการสร้างสรรค์ด้วยศิลปะ ส่วนวรรณคดี เรื่องเล่า ถ้าเกิดเรื่อง
เล่าด้วยภาษาปาก ภาษาเขียน มันจะม ี Timing ของมันอย่างหนึ่ง มันอาจมีรูปแบบของมันอย่างหนึ่ง
การดูด้วยตาแล้วก็อ่านออกเสียงอะไร เรียกว่าอลังการ จะทำให้ร่างกาย มันถึงทำให้เกิดบทโขน บทงิ้ว
มันถึงได้เกิดmusicle เกิดโอเปร่า เพราะว่ามันทำให้เปลี่ยนโลกของการสร้างขึ้นมาเป็นอลังการอีกไม่รู้
กี่รูปแบบ
           � พื้นที่ของการใช้ร่างกาย ทำให้เกิดเวทีหลายลักษณะเลย เวทีที่จะเคลื่อนไหว เคลื่อน
ย้ายตัวเอง ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างข้าง เฉียง บน ข้าง วน อะไรก็แล้วแต ่ไลน์นิ่งลงมา ขึ้นไป โอ้ยเยอะ
แยะ เราเปลี่ยนสถาปัตยกรรมเป็นโรงละคร เป็นภาพที่มันมี perfective ความลึกตื้น เพราะฉะน้ัน
การเต้นอย่างเดียว ส่งผลให้ศิลปะหลายแขนงเกิดความเปลี่ยนแปลง เกิดการปรับตัว เกิดการปฏิวัติตัว
เอง แล้วมันก็เกิดการสื่อสาร ว่าด้วยเรื่องของการใช้ร่างกาย มีความหมายยิ่งใหญ่ มีความงาม ความ
แปลก มีความอัศจรรย์ แต่ยุคของการเริ่มต้น จนกระทั่งถึง ณ เวลานี้ มันก็ยังอัศจรรย์ของมันได้อยู่
� � 1.4 สัมภาษณ์ผู้มีความสามารถเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการเต้นบีบอยในประเทศไทย

� สัมภาษณ์ บีบอยโอมาน ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมบีบอยว่า คือยุคแรกๆที่เต้น
กันคือพวกพี่ต้น พี่ต้นดีซีเขาเป็นแดนซ์เซอร์ของพี่ติ๊กชีโร่ตั้งแต่อัลบั้มแรกเลย ก็ตอนนั้นสมัยพี่ี่ติ๊กชีโร่ 
ออกอัลบั้มแรกเขาก็วินมิลกันแล้ว พวกพี่ต้นในคอนเสิร์ตพี่ติ๊กชีโร่่มนุษย์ค้างคาว เขาก็วินมิลมาสเตอร์ 
ทำแบบหลายท่า
� สัมภาษณ์ บีบอยชิโน ่ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมบีบอยว่า การเต้นบีบอยหรือ
ว่าเบรคแดนซ์เข้ามาประมาณ ค.ศ .1985 หรือพ.ศ .2528 ช่วงนั้นล็อคสเตดี้ดัง ล็อคสเตดี้อะเวิลด์ทัวร์ 
มาที่นี่มันก็ดังมันก็เป็นกระแสเบรคแดนซ์ขึ้นมา เบรคแดนซ์จริงๆเขาก็ไม่ได้เรียกว่าเบรคแดนซ์ เข้าก็
เรียกว่าบีบอย เพราะเบรคแดนซ์จริงๆเป็นคำที่ผิด มันเป็นชื่อที่สื่อ คำท่ีสื่อเป็นคนพูดเขาเรียกว่าเบรค-
แดนซ ์ ศัพท์เขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้ง่ายสำหรับการเข้าใจในคนทั่วไป ที่เรียกจริงๆเรียกว่าบีบอย ตามออลิ-
จินอลเรียกว่าบีบอย มันก็เข้ามาในช่วงนั้นก็มีกลุ่มอะไรน่ะชื่อช็อคโกแล็ต เขาหมุนเข่าได้เขาทำอะไรได้
หมด หนึ่งในนั้นก็มีพี่เล็กนี่หละ สมัยนั้นจะมีพี่เล็กนี่หละที่สอนอย่างละนิดอย่างละหน่อย และพี่เล็ก
เป็นคนทำท่าแอร์แทร็คได้คนแรก ต่อมาก็มีพี่ตั้ม พี่ตั้มนิวสคูลที่เราเห็นในเอ็มวีเพลบอยน้อยใจ ซ่ึงสมัย
นั้นพี่ตั้มก็ไปเรียนที่เยอรมันแล้วก็ไปซ้อมกับเพื่อนที่เบอร์ลินซ้อมกับเบนนีคีโมโต้กลุ่มบีบอยชื่อไฟล์อิ้ง 
สเต็ปดังมากในสมัยนั้น แล้วก็กลับมาไทยมาสอนเพื่อนๆน้องๆที่รู้จัก ต่อมาก็มีพี่ป๊อป มีพี่กานต์พี่บาส
แล้วก็พี่เทียร ์ สปรินคอนโทรล แล้วก็จะเป็นรุ่นผมที่เป็นรุ่นหลัง มีพี่มน พี่โอมาน พี่ต๊อปดีเจท่ีเฮด-     
สปรินสมัยก่อน แล้วก็มีพี่กุ๊กอีกคนหนึ่ง แล้วสมัยก่อนเค้าจะนิยมท่าฝืนไหล เป็นท่าที่ทุกคนนิยมซ้อม
กัน ฝืนไหล่หรือฮาโลแบ็ค เพลงที่ฟังคือฮิปฮอป ก็เปิด อาปาเช่ ประมาณนี ้ ฟังก์ก็เปิด สมัยก่อนหา
เพลงยากจริงๆไม่เหมือนสมัยนี้เปิดยูทูปก็เจอ คนสมัยก่อนใช้ความอดทนมากคิดดูดอทจิ๊ปและด็อกคิว
เมนท์เป็นภาษาอังกฤษต้องมานั่งแปลใช้ศอกทิ่มที่กัทว่าคืออย่างไร งงมาก สมัยก่อนไม่มีคนมายืนสอน
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อย่างในปัจจุบัน ที่กล่าวมารุ่นก่อนๆค่อนข้างจะแก่แล้วประมาณนี้แต่ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้เท่าผมรู้ก็
ประมาณนี้
� 1.5 ศึกษาเสียงสะท้อนจากสภาพแวดล้อมของถนนวัฒนธรรมการเต้นบีบอยบริเวณ
รอบๆป้อมพระสุเมรุและสะพานพระราม 8 ได้แก่ เสียงสนทนา พูดคุย แสดงความคิดเห็นเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเต้นบีบอย เสียงสะท้อนที่เกิดจากการเต้นบีบอย เสียงเพลง เสียง
รถยนต์ เสียงเรือ เสียงน้ำ  เป็นต้น

2. บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงสะท้อนที่เกิดจากวัฒนธรรมการเต้นบีบอย จากข้อ 
1. มาศึกษาพิจารณาเพื่อคัดเลือกคัดกรองคัดแยกภาพเคลื่อนไหวและเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้น นำมาจัด
แบ่งหมวดหมู่ ดังนี้

             � 2.1 บันทึกเสียงสะท้อนที่เกิดจากท่าเต้นของวัฒนธรรมบีบอยในหมวดการเต้น   
แบบท็อปล็อค เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เกิดจังหวะแทนค่าด้วยตัวโน้ต
� 2.2 บันทึกภาพเคลื่ิอนไหวและเสียงที่สะท้อนจากกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญและ
เกี่ยวข้องในวัฒนธรรมการเต้นบีบอย ทั้งทางตะวันตกและในประเทศไทย
� 2.3 บันทึกเสียงสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านมานุษยวิทยาดนตรีและผู้เช่ียวชาญ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเต้นบีบอยในประเทศไทย
� 2.4 บันทึกเสียงสะท้อนจากสภาพแวดล้อมของถนนวัฒนธรรมบริเวณรอบๆป้อม
พระสุเมรุและสะพานพระราม 8 ได้แก ่ เสียงสนทนา พูดคุย แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเต้นบีบอย เสียงสะท้อนที่เกิดจากการเต้นบีบอย เสียงเพลง เสียงรถยนต ์เสียง
เรือ เสียงน้ำ  เป็นต้น 
� หลังจากบันทึกเสียงสะท้อนที่เกิดจากท่าเต้นของวัฒนธรรมบีบอย ในหมวดการเต้น 
แบบท็อปล็อค เนื่องจากเสียงสะท้อนที่เกิดจากท่าเต้นในหมวดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงของจังหวะ
กลองมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้นำมาคิดวิเคราะห์ให้เกิดจังหวะแทนค่าด้วยตัวโน้ต โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ
ของเสียงซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติ 4 ประการ  คือ ระดับเสียง (Pitch) หมายถึงความสูงต่ำของเสียง
ในเชิงกายภาพ ความถี่ของการสั่นสะเทือนเร็วเสียงจะสูง ถ้าการสั่นสะเทือนช้าเสียงจะต่ำ ความยาว
ของเสียง (Duration) เสียงดนตรีอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องความยาวของเสียงเช่นเสียงสั้น 
หรือเสียงยาวมาก  ๆ คุณสมบัติข้อนี้เป็นพื้นฐานในเรื่องของจังหวะ (Rhythm) ความเข้มข้นของเสียง 
(Intensity) เสียงอาจจะมีความแตกต่างจากค่อยไปถึงดัง คุณสมบัติข้อนี้ทำให้เกิด จังหวะทางด้าน
ดนตร ี คือจังหวะเน้น เป็นต้น และเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบในเรื่องเกี่ยวกับความดังค่อย 
คุณสมบัติของเสียง (Quality) คุณภาพของเสียงดนตรีแต่ละชนิดย่อมแตกต่างกันไป ซึ่งเกิดจาก
คุณสมบัติทางกายภาพของการสั่นสะเทือน คุณสมบัติของเสียงเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบทาง
ดนตรีที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ สีสัน (Tone color) (ณรุทธ์, 2535)1

1 ณรุทธ์ สุทธจิตต์, สังคีตนิยม: ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), 17-18.
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ขั้นจัดการทำข้อมูล/บทวิเคราะห์งานประพันธ์เพลง
     � 3. นำบันทึกเสียงสะท้อนที่เกิดจากถนนวัฒนธรรมการเต้นบีบอยในหมวดการเต้น
แบบท็อปล็อคมาศึกษาและวิเคราะห์เสียงเพื่อกำหนดโครงสร้างของเพลงดังนี้

3.1 ใส่ตัวโน้ตแทนลักษณะการเคลื่อนที่ของท่าเต้น เพื่อนำตัวโน้ตไปตีความใน
ส่วนของจังหวะ (Part Rhythm) ให้สอดคล้องกับรูปแบบของจังหวะ และการเคลื่อนที่ของท่าเต้นใน 
หมวดนั้นๆ และนำมาผสมผสานกับอัตราจังหวะของแนวดนตรีเบรคบีท

� 3.1.1 เสียงสะท้อนที่เกิดจากท่าเต้นบีบอยในหมวดการเต้นแบบท็อปล็อค 
(TopRock) นำมาวิเคราะห์เสียงแทนค่าการเคลื่อนที่ของท่าเต้นให้เป็นตัวโน้ต ดังนี้

� 1.วิเคราะห์จังหวะจากท่าเต้นท็อปล็อค 

ท่าย่ำหน้าแบบที ่1 ประกอบด้วยอัตราจังหวะ 4/4 โน้ตตัวดำ 4 ตัว ซ่ึงจังหวะที่ 1, 3 
ไม่มีการเน้นเสียง ส่วนจังหวะที่ 2, 4 มีการเน้นเสียงเกิดขึ้น (ภาพที่ 1)
�

� ท่าย่ำหน้าแบบที ่2   ประกอบด้วยอัตราจังหวะ 4/4 โน๊ตเขบ็ตหนึ่งชั้น 4 ตัว โน๊ตตัว
ดำ 2 ตัว ซึ่งมีการเน้นจังหวะเกิดขึ้นที่จังหวะที่ 2,4 (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 การแทนค่าการเคลื่อนที่ของท่าเต้นให้เป็นตัวโน้ต

44
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œ œ œ œ œ œ

ภาพที่ 2 การแทนค่าการเคลื่อนที่ของท่าเต้นให้เป็นตัวโน้ต
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ท่าย่ำหน้าแบบที ่3  ประกอบด้วยอัตราจังหวะ 4/4  มี 2 ห้องโน้ต ประกอบด้วยตัว
โน้ตเขบ็ต 1 ชั้น 10 ตัว และ โน้ตตัวดำ 3 ตัว มีการเน้นเสียงในจังหวะที ่ 2,4  ทั้ง 2 ห้องโน้ต (ภาพ
ที่ 3)

� ท่าย่ำหลังแบบที่ 1  ประกอบด้วยอัตราจังหวะ 4/4   โน้ตเขบ็ตสองชั้น 4 ตัว และโน้ต
เขบ็ตหนึ่งชั้นประจุด 4 ตัว (ภาพที่ 4)

� ท่าย่ำข้าง ประกอบด้วยอัตราจังหวะ 4/4  มีตัวโน้ตเขบ็ตหนึ่งชั้น 8 ตัว  มีเน้นเสียงใน
จังหวะที่ 1,2 และ 4 (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 3 การแทนค่าการเคลื่อนที่ของท่าเต้นให้เป็นตัวโน้ต

44 œ œ ™œ œ ™œ œ ™œ œ ™
ภาพที่ 4 การแทนค่าการเคลื่อนที่ของท่าเต้นให้เป็นตัวโน้ต
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ภาพที่ 5 การแทนค่าการเคลื่อนที่ของท่าเต้นให้เป็นตัวโน้ต
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ท่ากระโดดถอยหลัง ประกอบด้วยอัตราจังหวะ 4/4  มีโน้ตเขบ็ตหนึ่งชั้น 4 ตัว โน้ต
เขบ็ตหนึ่งชั้นประจุด1ตัว โน้ตเขบ็ตสองชั้น1ตัวและโน้ตตัวดำ 1 ตัว มีเน้นเสียงในจังหวะที ่ 1,2 และ
4 (ภาพที่ 6)

� ท่าก้าวเท้าแบบสามเหลี่ยม   ประกอบด้วยอัตราจังหวะ 4/4  มีโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น 4 
ตัว โน้ตเขบ็ต 2 ช้ัน 8 ตัว  มีการเน้นเสียงสั้นและยาวโดยใช้เครื่องหมายแทนด้วย เทนูโต และ สเต็ก
คาโต้ (ภาพที่ 7)

44 œ œ œ ™ œœ œ œ

44
- . .- . .- . .- . .œ œœœ œœœ œœœ œœ

ภาพที่ 7 การแทนค่าการเคลื่อนที่ของท่าเต้นให้เป็นตัวโน้ต

ภาพที่ 6 การแทนค่าการเคลื่อนที่ของท่าเต้นมาเป็นตัวโน้ต
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2) นำอัตราจังหวะในข้อ 1) มาพัฒนาโดยแทนค่าอัตราจังหวะเสียงกลองให้เกิดเป็น
อัตราจังหวะอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อนำไปประกอบกับภาพเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีความสำคัญและ
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมบีบอยดังต่อไปนี้

Earl Tucker

ภาพที่ 8 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง           

Tom the Great Sebastian

ภาพที่ 9 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง
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James Brown

ภาพที่ 10 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง

TAKI 183

ภาพที่ 11 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง
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DJ KoolHerc

ภาพที่ 12 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง

Melle Mel

ภาพที่ 13 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง
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Rock Steady Crew

ภาพที่ 14 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง

Grandmaster flash   Scratching - DJ

ภาพที่ 15 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง
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ประพันธ์คำร้องเกี่ยวกับความเป็นมาของวัฒนธรรมทางตะวันตกโดยให้สอดคล้องกับ
ภาพเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมบีบอยนำมาผสมกับอัตราจังหวะ
ที่วิเคราะห์ไว้ในข้อ 2) เพื่อเป็นการอธิบายและบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัฒน -  ธรรม
บีบอยทางตะวันตก ดังต่อไปนี้
� เริ่มคนที ่ 1 คือ 1920 Earl Tucker Snakehips (สะโพกงู) เป็นนักดนตรีชาวอเมริกัน
และเป็นผู้ให้ความบันเทิง เขาเป็นนักเต้นที่มีความสามารถและลีลาการเต้นที่อ่อนช้อยพริ้วไหวเป็นที่
นิยมมากในปี ค.ศ.1920 จนเขาได้รับฉายาว่า Snakehips จึงได้แต่งบทประพันธ์คำร้องดังนี้ 

� เริ่มตำนานจาก หนึ่งเก้าสองศูนย์ เอิร์ลทักเกอร์เริ่มต้นมาจากศูนย ์พบฉายาสเน็คฮิปไร้
กระดูก พัฒนาการเต้นแถบฮอลิวูด เป็นแรงบันดาลใจในวงการฮิปฮอป บุกเบิกการแบบไม่มีคิดสต็อป 
เป็นตำนานที่ไม่มีใครน็อค เรื่องมันยาวแต่จะเล่าตอนจบ
� คนที่ 2 คือ Tom the Great Sebastian มีความสามารถและมีชื่อเสียงทางด้านระบบ
เสียงในยุค 1950  เป็นลูกครึ่ง จีน จาเมกาและแอฟริกัน ผู้วิจัยจึงได้แต่งบทประพันธ์คำร้องดังนี้                   
 � จากเรื่องเต้นเข้ามาถึงเรื่องซาวด ์ ไม่มีใครเกินและไม่มีใครดาวน ์ ทอมเซบัสเตียนไม่ได้
เล่นกลองยาว เป็นผู้บุกเบิกในในเรื่องเสียงและซาวน์ ไปดังดังระเบิดอยู่แถบจาไมก้า ผู้คนก็พากันรัก 
ทำไมหล่า ปะปนกับคนในยุค หนึ่งเก้าห้าศูนย์ น่า
                 � คนที่ 3 คือ James Brown เขามีความสามารถหลายด้านเป็นทั้งนักร้อง, นักแต่งเพลง, 
นักเต้น, นักกิจกรรมและนักดนตรี เกิดที่บาร์นเวล, เซ้าท์แคโรไลนา, เขาเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงที่
มีความสามารถจนได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อแห่งจิตวิญญาณ ผู้วิจัยจึงได้แต่งบทประพันธ์คำร้องดังนี้   
� ยุคห้าศูนย์มาจนถึงหกศูนย์ ก็เกิดเจมส์บราวกับอีกเพลงติดหู เรียกว่าจังหวะเซ็ก
แมชชีนใครก็รู้ ลักษณะเบรคบีทอะอุอุอู้ #อยากเต้นแบบเจมส์บราว อยากร้องแบบเจมส์บราว 
(ซ้ำ#อีก2รอบ) เจมส์บราวก็พาสนุกคืนนี้คงอยู่กันยาวๆ
� คนที่ 4 คือ TAKI 183  นักเขียนกราฟฟิตี ในช่วงปลายศตวรรษที่ 60 รอยขูดขีดเขียน
ได้เข้าสู่นิวยอร์คโดย JULIO 204 นักขีดเขียนจากสลัมย่านบลองซ์นำเข้าไปเผยแพร ่ ต่อมาในป ีค.ศ. 
1969 “ทากิ” นักเขียนกราฟฟิตีชื่อดังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นยุคสมัยของ 
กราฟฟิตีโดยแท้จริง ผู้วิจัยจึงได้แต่งบทประพันธ์คำร้องดังนี้ 

� จากหกศูนย์ก็มาถึงหกเก้า เป็นปีแห่งความสนุกแบบกราฟฟิตีอันเดอร์กราวด ์ TAKI 
หนึ่งแปดสาม นำกราฟฟิตีสู่นิวยอร์คไม่ได้อันตรายและไม่ได้พ่นอยู่ตามตรอก  #เป็นที่นิยมและพัฒนา 
(ซ้ำ#อีก2ครั้ง) ทุกคนต้องตามหาและเรียกเค้าเป็นอาจารย์
                   คนท่ี 5 คือ DJ KOOLHERC เกิดที่จาเมกาและเป็นดีเจชาวอเมริกัน ถือว่าเป็นผู้คิดค้น
เบรคบีทโดยการแยกเสียงกลองและการมิกซ์ความเร็วของจังหวะที่ต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้แต่งบทประพันธ์
คำร้องดังนี้
� เฮฟวีโก เฮฟวีโก ดีเจคูลเฮิร์คจะนำเทคนิคมาโชว ์ เป็นดีเจ แบบเบรคสวิท อีกเครื่องสู่
อีกเครื่องจนมาเป็นเพลงฮิต พื้นฐานของเด็กเต้น นักเต้นเบรคกิ้ง จะเต้นจะร้องจะรำยังคูลเฮิร์ค หนึ่ง
เก้าเจ็ดศูนย์ อินทูเดอะเจิคจนปัจจุบันยังคูลเฮิร์ค
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คนที่ 6 คือ MELLE MEL นักดนตรี HipHop หนึ่งในผู้บุกเบิกเพลงแร็พและนักแต่ง
เพลงหลักสำหรับแกรนด์มาสเตอร์และเดอะฟีเรียสไฟว์ ผู้วิจัยจึงได้แต่งบทประพันธ์คำร้องดังนี้
� ไมค์เช็ค ไมค์เช็ค วันทู วันท ูเมลลี่เมลนักแร็ปที่ถูกยกย่องให้เป็นคร ู เมลลี่เมล หนึ่งเก้า
เจ็ดแปด อันเดอร์กราวด์นิวยอร์คที่มองคนดำแบบแปลก  ๆ กินใจด้วยเนื้อหาที่ดีที่แปลก ยกย่องให้เลย 
MC คนแรก

� คนที่ 7 เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักเต้นบีบอยนำโดย Jimmy D. มีสมาชิก 6 คน แต่ละ
คนมีสไตล์การเต้นที่ไม่ซ้ำกัน และกลุ่ม Rock Steady crew เป็นกลุ่มนักเต้นบีบอยที่ได้ออกสื่อเผย
แพรเป็นกลุ่มแรกๆจนทำให้วัฒนธรรมการเต้นบีบอยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ผู้วิจัยจึงได้แต่งบทประพันธ์
คำร้องดังนี้  
                  ยุคเฟื่องฟ ูเรียกว่ายุค แปดศูนย ์ร็อคสเตดีคลูเริ่มต้นด้วยการหมุน  เป็นที่บีบอยที่เค้า
เรียกว่าเด็กแร็ป แต่ยุคนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลก  มากันหกคนแบบ ร็อคสเตดีคูล ให้พวกเรารู้จักกับอัพ
ล็อค  เป็นอีกหนึ่งตำนานในวงการฮิปฮอป ให้พวกเราได้รู้จักกับฮิปฮอป
                  คนที่ 8 คือ Grandmaster flash เป็นอเมริกันฮิปฮ็อปศิลปินและดีเจหนึ่งในผู้บุกเบิก 
DJing Hiphop,  การตัดและการผสม,   Scratching - DJ  และได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินแร็พ ผู้วิจัย
จึงได้แต่งบทประพันธ์คำร้องดังนี้

#ปิกกะปิกกี้อู้ ปิกกะปิกกี้อ่า (#ซ้ำอีกครั้ง)
แกรนมาสเตอร์แฟลชได้นำเทคนิคสแครชมา ในยุคแรกของวงการฮิปฮอป เป็นที่นิยมชาวฮิปฮอป เป็น
ที่แพร่หลายจากข้างล่างจนถึงท็อป หนึ่งเก้าแปดหนึ่ง ปิกกี้อ่านอลสต็อป แกรนมาสเตอร์แฟรชพัฒนา
ชาวฮิปจนถึงฮอป   
   
� 3.1.2 นำบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเต้น ระบำ รำ ฟ้อน 
และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเต้นบีบอย มาประกอบเพื่อนำเสนอบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของวัฒนธรรมบีบอยโดยการตัดต่อจัดวางภาพคิดวิเคราะห์ดนตรีประกอบในรูปแบบสารคดี�
� 3.1.3 นำเสียงสะท้อนจากสภาพแวดล้อมของถนนวัฒนธรรมบริเวณรอบๆ
ป้อมพระสุเมรุและสะพานพระราม8  ได้แก ่ เสียงสนทนา พูดคุย แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเต้นบีบอย เสียงสะท้อนที่เกิดจากการเต้นบีบอย เสียงเพลง เสียงรถยนต์ 
เสียงเรือ เสียงน้ำ  เพื่อประกอบการประพันธ์เพลง
 � 3.2 นำข้อมูลที่ได้มาตัดต่อ จัดวาง ปรับแต่ง เพื่อให้ได้ความสวยงาม และ
สมบูรณ ์ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม โลจิค (Logic) ในการจัดวางและตัดต่อเสียง และใช้โปรแกรม ไฟ
นอลคัต (Final cut) ในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำไปสร้างสรรค์งานประพันธ์เพลง          

อุปกรณ์ทางด้านซอฟท์แวร์
� 1. โปรแกรม Logic Pro 9 ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมนี้ในการประพันธ์เพลงและจัดวาง
เสียง นอกจากน้ียังใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้น เป็นการย่อหรือขยายและการกรอง
ย่านความถี่ของเสียง
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2. โปรแกรม Final Cut Pro  ผู้ประพันธ์ใช้โปรแกรมนี้ในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการประพันธ์เพลง

ภาพที่ 16 แสดงภาพโปรแกรมที่ใช้ในการประพันธ์เพลง

3.3 นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาจัดวางเพื่อสร้างสรรค์งานประพันธ์เพลงที่มีชื่อว่าเพลง
บีบอยบีท (B-boy Beat) โดยใช้รูปแบบการประพันธ์เพลง อิเลคโทรนิค (Electronic) 

ขั้นเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า 
� ผู้วิจัยได้นำเสนอผลงานการประพันธ์เพลงบีบอยบีท โดยใช้รูปแบบดนตรีอิเลคโทรนิค 
(Electronic) และได้แบ่งบทประพันธ์เพลงออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
� ส่วนที ่ 1 นำเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมบีบอยตะวันตกและบีบอยในประเทศไทย  
โดยนำภาพมาตัดต่อ  จัดวางและคิดวิเคราะห์แนวดนตรีประกอบในรูปแบบสารคดี

            � ส่วนที ่ 2   คิดวิเคราะห์เสียงจากสภาพแวดล้อมผสมผสานกับแนวดนตรีเบรคบีท เพื่อ
ให้เกิดดนตรีแนวใหม่ในเชิงสร้างสรรค์
                  ในแต่ละส่วนของบทเพลงใช้เวลาประมาณ 25 - 30 นาที
�
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บทที่ 4

แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์เพลง

บทวิเคราะห์การประพันธ์เพลง
� การสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์เพลงบีบอยบีท: สื่อสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมบีบอยไทย
ผู้วิจัยให้ความสำคัญของเสียงสะท้อนที่เกิดจากวัฒนธรรมการเต้นบีบอยทางตะวันตกและบีบอยไทย
รวมทั้งเสียงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม (Soundscape)มาคิดวิเคราะห์ผสมผสานกับแนวดนตรีเบรคบีท 
(Break beat) และประพันธ์เพลงในรูปแบบแนวดนตรีอิเล็คโทรนิค (Electronic)
� ผู้วิจัยได้เลือกที่จะนำเสนอบทประพันธ ์ บีบอยบีท โดยการนำภาพเคลื่อนไหวของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวััฒนธรรมบีบอยมาตัดต่อ จัดวางและคิดวิเคราะห์แนวดนตรีประกอบ เริ่มจากนำ
ภาพเคลื่อนไหวและบันทึกเสียงที่สร้างความประทับใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมบีบอยทั้งทางตะวันตกและในประเทศไทย ใส่กรอบให้กับภาพเคลื่อนไหวและเสียงสะท้อนที่
เกิดจากวัฒนธรรมการเต้นบีบอย มาตัดต่อ ปรับแต่ง โดยใช้โปรแกรมไฟนอลคัต (Final cut) นำมาจัด
วางโดยใช้โปรแกรมโลจิค (Logic) และได้ประพันธ์คำร้องให้สอดคล้องกับภาพเคลื่อนไหวของแต่ละ
บุคคล ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม บีบอยเริ ่มจากปี ค.ศ . 1920-2015 เพื ่อให้ผู ้ชมได้รับรู ้
และเข้าใจถึงประวัต ิความเป็นมาของวัฒนธรรมบีบอยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนแพร่กระจายเข้ามาใน
ประเทศไทยและได้กำหนดรูปแบบการประพันธ์เพลงในแนวดนตรีอิเลคโทรนิค (Electronic) และได้
กำหนดขอบเขตโครงสร้างการประพันธ์ตามแนวคิดของผู้วิจัยเองได้ศึกษาความเป็นมาของวัฒนธรรม
การเต้นทางตะวันตก โดยศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาทางด้านวัฒนธรรมการเต้น, เทคโนโลยี
ทางด้านดนตรี, แนวเพลงแต่ละยุคสมัยตลอดจนความนิยมในการแต่งกายเพื่อให้เข้าใจถึงประวัติความ
เป็นมาทั้งทางด้านการเต้น, ดนตร ี แนวเพลงและการแต่งกายว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไรเพื่อเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะนำภาพเหตุการณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเต้นบีบอยมาจัดวางเรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นำมาเป็นหลักฐาน
ประกอบการบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมฮิปฮอปและวัฒนธรรมย่อยของกลุ่ม
นักเต้นบีบอยทางตะวันตกมีทั้งบุคคล และสิ่งต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเต้น ได้แก ่ Earl 
Tucker, Tom Sebastian, JamesBrown, TAKI 183, DJ KOOLHERC, MELLE MEL, Rock 
Steady crew และ Grandmaster flash ตลอดจนเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกาย และการเต้นในยุค
ต่างๆซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวัฒนธรรมการเต้นบีบอยในปัจจุบัน จึงได้
กำหนดโครงสร้างและขอบเขตของการประพันธ์เพลง ดังนี้

� �
�
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บทวิเคราะห์แผนผังโครงสร้างลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา (Time line)
จากการวิเคราะห์แผนผังโครงสร้างลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา (Time 

line) ผู้วิจัยได้นำภาพเคลื่อนไหวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเต้นบีบอยทางตะวันตกมาคัด
เลือกและจัดลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเท่าที่จะหาหลักฐานมาประกอบได้นำมาเรียบเรียง
ปะติดปะต่อกันเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์ที่สุด โดยแบ่งความสำคัญออกเป็น 4 หมวด คือ 1) ความเป็น
มาของบุคคล (History) 2) เทคโนโลยีดนตรี 3) การเต้นในแต่ละยุค 4) แฟช่ันในแต่ละยุค เพื่อสื่อให้
เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัฒนธรรมการเต้นบีบอย รวมถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆที่
เป็นองค์ประกอบของวัฒนธรรมการเต้นบีบอยและได้นำภาพในแต่ละหมวดมาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้
ได้รายละเอียดมากขึ้นก่อนที่จะนำไปเป็นสื่อสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลงบีบอยบีท

� ความเป็นมาของบุคคล (History)
� เริ่มจากปี 1920 Earl Tucker Snakehips (สะโพกงู) เป็นนักดนตรีชาวอเมริกันและ
เป็นผู้ให้ความบันเทิง เขาเป็นนักเต้นที่มีความสามารถและลีลาการเต้นที่อ่อนช้อยพริ้วไหวเป็นที่นิยม
ในกลุ่มนักเต้นมากจนเขาได้รับฉายาว่า สะโพกงู (Snakehips)

 �

ภาพที่ 18 ภาพของ Earl Tucker (Snakehips)
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Tom the Great Sebastian มีความสามารถและมีชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยว
กับระบบเสียงในยุค 1950  

James Brown เขามีความสามารถหลายด้านเป็นทั้งนักร้อง, นักแต่งเพลง , นักเต้น , 
นักกิจกรรมและนักดนตรี เกิดที่บาร์นเวล, เซ้าท์แคโรไลนา, เขาเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงที่มีความ
สามารถจนได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อแห่งจิตวิญญาณและเป็นต้นแบบการเต้นแบบ Good foot อันเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานของการเต้นบีบอย

ภาพที่ 19 ภาพของ Tom the Great Sebastian

ภาพที่ 20 ภาพของ James Brown 
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คนที ่4 คือ TAKI 183 นักเขียนกราฟฟิตี ในช่วงปลายศตวรรษที ่60 รอยขูดขีดเขียนได้เข้าสู่
นิวยอร์คโดย JULIO 204 นักขีดเขียนจากสลัมย่านบล็องซ์นำเข้าไปเผยแพร่ ต่อมาในปี ค.ศ . 1969 
“ทากิ” นักเขียนกราฟฟิตีชื่อดังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นยุคสมัยของ กราฟ
ฟิตีโดยแท้จริง

ภาพที่ 21 ภาพของ TAKI 183

คนที่ 5 คือ DJ KOOLHERC เกิดที่จาเมกาและเป็นดีเจชาวอเมริกัน ถือว่าเป็นผู้คิดค้น
แนวดนตรีเบรคบีทโดยการแยกเสียงกลองและการมิกซ์ความเร็วของจังหวะที่ต่างกัน � �

ภาพที่ 22 ภาพของ DJ KOOLHERC
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คนที่ 6 คือ MELLE MEL นักดนตรี HipHop หนึ่งในผู้บุกเบิกเพลงแร็พและนักแต่ง
เพลงหลักสำหรับแกรนด์มาสเตอร์และเดอะฟีเรียสไฟว์

ภาพที่ 23 ภาพของ MELLE MEL
  
� คนที่ 7 เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักเต้นบีบอยนำโดย Jimmy D. มีสมาชิก 6 คน แต่ละ
คนมีสไตล์การเต้นที่ไม่ซ้ำกัน และกลุ่ม Rock Steady Crew เป็นกลุ่มนักเต้นบีบอยที่ได้ออกสื่อเผย
แพร่เป็นกลุ่มแรกๆจนทำให้วัฒนธรรมการเต้นบีบอยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก 
           

ภาพที่ 24 ภาพของ Rock Steady crew
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คนที่ 8 คือ Grandmaster flash เป็นอเมริกันฮิปฮอปศิลปินและดีเจหนึ่งในผู้บุกเบิก
DJing Hiphop,  การตัดและการผสม,   Scratching - DJ  และได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินแร็พ

ภาพที่ 25 ภาพของ Grandmaster flash

� จากการศึกษาความเป็นมาของบุคคลทำให้ผู้วิจัยพบว่าการเต้นในยุคแรกๆในยุคปี 
1920 จะเป็นการเต้นให้เข้ากับจังหวะที่อ่อนช้อยพริ้วไหว Earl Tucker ได้พัฒนาการเต้นในรูปแบบที่
เป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับฉายาว่าสะโพกง ู (Snakehips) และเป็นที่ยอมรับในสังคมและเป็น
แบบอย่างการเต้นในยุคต่อๆมา ในปี 1950 Tom the Great Sebastian เป็นผู้มีชื่อเสียงทางด้าน
ระบบเสียง ในป ี 1960 James Brown ผู้มีความสามารถหลายด้าน เป็นทั้งนักรอ้ง , นักแต่งเพลงใน
แนวดนตรีฟังก์และโซล จนได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อแห่งจิตวิญญาณ เป็นผู้จุดประกายการเต้นแก่วัยรุ่นใน
ยุคนั้นได้ลอกเลียนแบบท่าเต้นที่มีชื่อว่า Good foot (พื้นฐานการเต้นในยุคนั้นมาจากการเต้น 
Hustle) ต่อมาในป ี1969 ทาก ิ183 นักเขียนกราฟฟิต ีในช่วงปลายศตวรรษที่ 60 รอยขูดขีดเขียนได้
เข้าสู่นิวยอร์คโดย JULIO 204 นักขีดเขียนจากสลัมย่านบลองซ์นำเข้าไปเผยแพร ่ ต่อมาในป ีค.ศ. 
1969 “ทากิ” นักเขียนกราฟฟิตีชื่อดังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นยุคสมัยของ 
กราฟฟิตีโดยแท้จริง DJ KOOL HERC เกิดที่จาเมกาและเป็นดีเจชาวอเมริกัน ถือว่าเป็นผู้คิดค้นแนว
ดนตรีเบรคบีทโดยการแยกเสียงกลองและการมิกซ์ความเร็วของจังหวะที่ต่างกัน MELLE MEL นัก
ดนตร ีHipHop หนึ่งในผู้บุกเบิกเพลงแร็พ กลุ่ม Rock Steady Crew เป็นกลุ่มนักเต้นบีบอยที่ได้
ออกสื่อเผยแพร่เป็นกลุ่มแรกๆ จนทำให้วัฒนธรรมการเต้นบีบอยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก Grandmaster 
flash เป็นอเมริกันฮิป ฮอปศิลปินและดีเจหนึ่งในผู้บุกเบิก DJing Hiphop, การตัดและการผสม,
Scratching - DJ  และได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินแร็พ
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ผู้วิจัยจึงได้นำภาพเคลื่อนไหวของบุคคลเหล่านี้มาจัดวางเรียงตามลำดับความสำคัญ
และได้ประพันธ์บทคำร้องให้สอดคล้องกับความเป็นมาของแต่ละบุคคล สื่อถึงประวัติความเป็นมาของ
วัฒนธรรมการเต้นบีบอยทางตะวันตก เพื่อประกอบการประพันธ์เพลงบีบอยบีท : สื่อสร้างสรรค์จาก
วัฒนธรรมบีบอยไทย ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาเทคโนโลยีดนตรี (Music Technology)

เทคโนโลยีดนตรี (Music Technology)

� เครื่องเล่นแผ่นเสียง (phonograph หรือ gramophone) ผู้คิดค้นคือโทมัส เอดิสัน 
(Thomas Edison) เมื่อป ี1877 ซ่ึงในยุคนั้นยังเป็นการบันทึกเป็นแท่งทรงกระบอกอยู่ในยุคแรกๆ ต่อ
มาในปี 1887 โดย Emile Berliner จึงได้คิดค้นการบันทึกลงเป็นแผ่นเสียง มีร่องเสียงเพื่อให้เกิดการ
สั่นสะเทือนของเข็ม เรียกว่า gramophone record£ แรกๆหมุนด้วยความเร็ว 78 rpm (รอบต่อนาที) 
ต่อมาจึงมีความเร็วต่ำลงคือ 45 และ 33 1/3 rpm
วัลดิมาร ์พูลเสน (Valdemar Poulsen)£  ชาวดัช เป็นคนคิดค้นหลักการบันทึกเสียงด้วยหลักการของ
การเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กและได้จดสิทธิบัตรในป ี 1898 ซึ่งในช่วงแรกๆยังเป็นการบันทึกลงบน
เส้นลวด

ภาพที่ 26 ภาพแสดงลักษณะเครื่องเล่นแผ่นเสียง (phonograph หรือ gramophone)

56

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



เครื่องสังเคราะห์เสียง หรือ ซินธิไซเซอร์ (Synthesizer) คือ เครื่องดนตรีอิเล็คโทรนิค
ออกแบบมาเพื่อสร้างเสียงจำลองโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การเพิ่มเสียง, การลดเสียง, การใช้คลื่นเสียง
กล้ำคลื่นวิทยุโดยเปลี่ยนความถี่คลื่น (Frequency Modulate; FM), การสังเคราะห์ เสียงกายภาพ , 
การทำให้คลื่นเสียงผิดเพี้ยนรูปร่างไป ซินธิไซเซอร์สร้างเสียงผ่านการปรับเปลี่ยนโดยตรงของกระแส
ไฟฟ้าซึ่งถูกใช้ในซินธิไซเซอร์แบบอนาล็อก, การปรับเปลี่ยนทางคณิตศาสตร์ของค่าตัวแปรที่พอใจ โดย
ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในซินธิไซเซอร์แบบที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปหรือจากการรวมทั้งสองวิธีเข้าด้วยกัน
ในขั้นตอนสุดท้ายของซินธิไซเซอร์กระแสไฟฟ้าจะถูกใช้เพื่อสร้างการสั่นให้กับแผ่นที่ใช้สั่นของลำโพง
หรือหูโทรศัพท์ เป็นต้น เสียงซินธิไซเซอร์นี้ถูกจำลองไว้จากการอัดเสียงธรรมชาติ เมื่อพลังงานทางกล
ของคลื่นเสียงถูกแปลงไปเป็นสัญญาณ และที่สุดจะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นพลังงานทางกลจากการเล่น
เทปที่อัดไว้ผ่านการสุ่ม ส่วนสำคัญที่ขาดหายไปของเสียงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของซินธิไซเซอร์ ซินธิไซ
เซอร์เสียงพูด ยังถูกใช้ใน กรรมวิธีสร้างเสียงพูด อิเล็คโทรนิค มักจะใช้ใน โวโคดเดอร ์ (Vocoders) 
หรือการสร้างเสียงพูดนั่นเอง
การเริ่มต้นยุคสมัยของซินธิไซเซอร์

ภาพที่ 27 ภาพแสดงลักษณะเครื่องสังเคราะห์เสียง หรือ ซินธิไซเซอร์ (Synthesizer)
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เทิร์นเทเบิล (Turntable)  เป็นเครื่องดนตรีประยุกต์ เดิมเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียง แล้ว
ก็พัฒนามาใหม่มาเป็นเล่นแผ่นเสียงที่ทันสมัย ไว้ใช้สำหรับเพื่อดัดแปลงให้ได้เสียงที่แปลกใหม่ไปจาก
เดิม เป็นเครื่องดนตรีที่เปิดเพลงตามไนต์คลับหรือตามงานบันเทิงและกิจกรรมตามงาน เทิร์นเทเบิ้ล
ยังเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้สำหรับแต่งเพลงและรีมิกซ์จากแผ่นเสียงส่วนใหญ่มักจะเป็นเพลงแนวฮิปฮอป, 
บอลทิมอร์คลับ, แดนซ์ และอี่นๆ ใช้สำหรับ ดีเจ และ นักดนตรี

ภาพที่ 28 ภาพแสดงลักษณะเทิร์นเทเบิล (Turntable)

� บูมบ็อกซ์ (อังกฤษ: Boombox) หรือรู้จักในชื่ออื่นว่า เก็ตโตบลาสเตอร์ (อังกฤษ: 
ghetto blaster) แจมบ็อกซ์ (อังกฤษ: jambox) หรือ เรดิโอคาสเซ็ต (อังกฤษ: radio-cassette) เป็น
เครื่องรับวิทยุและเล่นที่บันทึกเสียง (โดยมากเป็นตลับเทปและซีดี) มักใช้เปิดในระดับเสียงที่ดัง ในบาง
รุ่นสามารถบันทึกเสียงได้จากวิทยุและจากแหล่งอื่น การออกแบบสามารถพกพาได ้บูมบ็อกซ์ส่วน
ใหญ่สามารถใส่แบตเตอรี่และมีสายไฟต่อกับปลั๊ก

ภาพที่ 29 ภาพแสดงลักษณะบูมบ็อกซ์ (Boombox)
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อุตสาหกรรมไมโครโพรเซสเซอร ์ (Microprocessor) ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็วส่งผลให้เครื่องพีซีมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยในปี ค.ศ . 1990 
เทคโนโลยีซีด ี (Compact Disk) สำหรับใช้บันทึกและจัดเก็บเสียงและวีดีโอได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ทำให้เครื ่องพีซีสามารถทำงานรวมกับมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี โดยเรียกชื ่อว่า “มัลติมีเดีย
พีซี”(Multimedia Personal Computer:MPC) หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย”

ภาพที่ 30 ภาพแสดงลักษณะ มัลติมีเดียพีซี (Multimedia Personal Computer:MPC)

� จากการศึกษาเทคโนโลยีดนตร ี (Music Technology) ในแต่ละยุคได้มีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้การใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยได้พบว่าในยุค
แรกๆ โทมัส เอดิสัน (Thomas Edison) เป็น ผู้คิดค้นเครื่องเล่นแผ่นเสียง (phonograph หรือ 
gramophone) เป็นการบันทึกเป็นแท่งทรงกระบอกเมื่อปี 1977 อีกสิบปีต่อมา Emile Berliner จึง
ได้คิดค้นการบันทึกเสียงเป็นแผ่นเสียง มีร่องเสียงเพื่อให้เกิดการสั่นสะเทือนของเข็ม เรียกว่า 
gramophone record£ แรกๆหมุนด้วยความเร็ว 78 rpm (รอบต่อนาที) ต่อมาจึงมีความเร็วต่ำลงคือ 
45 และ 33 1/3 rpm จากนั้น วัลดิมาร์ พูลเสน (Valdemar Poulsen) ชาวดัชเป็นคนคิดค้นหลัก
การบันทึกเสียงด้วยหลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก ในช่วงแรกๆ ก็ยังเป็นการบันทึกลงบนเส้น
ลวด ในยุคต่อมาเริ่มมีเครื่องสังเคราะห์เสียงหรือซินธิไซเซอร์ (Synthesizer) เครื่องดนตรีอิเล็คโทรนิค 
ออกแบบมาเพื่อสร้างเสียงจำลองโดยใช้เทคนิคต่าง  ๆ เช่น การเพิ่มเสียง , การ ลดเสียง , การใช้คลื่น
เสียงกล้ำคลื่นวิทยุโดยเปลี่ยนความถี่คลื่น (Frequency Modulate; FM) ในยุคต่อมาเป็นเครื่องเทิร์น
เทเบิล (Turntable)  เป็น เครื่องดนตรีประยุกต์ เดิมเป็น เครื่องเล่นแผ่นเสียง แล้วก็พัฒนาขึ้นใหม่มา
เป็นเล่นแผ่นเสียงที่ทันสมัย ไว้ใช้สำหรับเพื่อดัดแปลงให้ได้เสียงที่แปลกใหม่ไปจากเดิม ใช้สำหรับดีเจ
และนักดนตร ีต่อมาจะเป็นเครื่องเล่นบูมบ็อกซ์  (Boombox) หรือรู้จักในชื่ออื่นว่า เก็ตโตบลาสเตอร์   
(ghetto blaster) แจมบ็อกซ์ (jambox) หรือ เรดิโอคาสเซ็ต (radio-cassette) เป็นเครื่องรับ วิทยุ
และเล่นที่บันทึกเสยีง (โดยมากเป็นตลับเทปและซีดี) เป็นการออกแบบเพื่อสะดวกในการพกพาได้ง่าย
มีแบตเตอรี่และสายไฟต่อกับปลั๊กเหมาะกับนักเต้นบีบอยมักนิยมเต้นกันตามสวนสาธารณะหรือข้าง
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ถนน ต่อมาก็เป็นยุคของ เครื ่องเล่น MPC ในช่วงนั ้นอุตสาหกรรมไมโครโพรเซสเซอร์
(Microprocessor) ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วส่งผลให้เครื่องพีซีมีขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยในปี ค.ศ. 1990 เทคโนโลยีซีดี (Compact Disk) สำหรับใช้บันทึกและ
จัดเก็บเสียงและวีดีโอได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกทำให้เครื่องพีซีสามารถทำงานรวมกับมัลติมีเดียได้เป็น
อย่างดี โดยเรียกชื่อว่า “มัลติมีเดียพีซี”(Multimedia Personal Computer:MPC) หรือเรียกกันโดย
ทั่วไปว่า “คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย” ผู้วิจัยได้ศึกษาและเข้าใจประวัติความเป็นมาของดนตรีในแต่ละยุค
เพื่อจะนำมาสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลง ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของการเต้นในแต่ละยุค
� การเต้นของยุคต่างๆ 
� การเต้นแจ๊ส (Jazz Dance) การเต้นแจ๊สเป็นรูปแบบการเต้นชนิดหน่ึงของชาวแอฟริกัน
อเมริกันในประเทศอเมริกา ท่ีเกิดในช่วงต้นยุคศตวรรษท่ี 20 เป็นการเต้นรำเพ่ือความสนุกสนานและเพ่ือ
การเข้าสังคม เป็นการเต้นเข้ากับจังหวะของชาวแอฟริกันท่ีซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวโดยการแยกส่วนต่างๆ
ของร่างกาย (Isolation) ออกแล้วประดิษฐ์เป็นท่าเต้นในลักษณะต่างๆ คำว่าแจ๊สแดนซ์เร่ิมใช้กันในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 และในช่วงประมาณปีค.ศ.1920 เป็นต้นมา การเต้นแจ๊สแดนซ์ก็กลายมาเป็นการ
เต้นของพวกผิวขาวการเต้นแจ๊สมักเป็นการเต้นกับเพลงท่ีมีจังหวะเร็ว เช่น ในจังหวะสวิง (Swing) หรือ
ชาร์ลสตัน (Charleston)£ เป็นต้น เน่ืองจากเป็นการเต้นท่ีง่ายมีจังหวะเร็วและสนุกสนานจึงทำให้เป็นท่ี
นิยมอย่างรวดเร็ว ต่อมาได้มีการพัฒนาท่าเต้นโดยเป็นการเต้นกับดนตรีแจ๊สและพัฒนาข้ึนเป็นการเต้นท่ี
มีเทคนิคและมีหลักเกณฑ์มากข้ึน การเต้นแจ๊สแดนซ์เป็นท่ีนิยมมากในช่วงยุค 1950 เน่ืองจากมีการ
แสดงในรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์เพลง และมีการแสดงในบาร์อย่างแพร่หลายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยลักษณะของการนำเสนอจะเป็นการเต้นแจ๊สแดนซ์ผสมกับการเต้นแท็ปแดนซ์ (Tap 
Dance) ซ่ึงเรียกว่าการเต้นเพ่ือการแสดง (Theatre Dance) หรือการเต้นแจ๊สแดนซ์ผสมกับการเต้นบัล
เล่ต์ (Ballet) เรียกว่าเป็นการเต้นแบบโมเดอร์นแจ๊ส (Modern Jazz) ซ่ึงจะเป็นการเต้นท่ีมีจังหวะช้ากว่า
และผู้เต้นจะต้องมีความสามารถในการเต้นเทคนิคบัลเล่ต์เป็นอย่างดีจึงจะเต้นได้สวยงามและเป็นที่
ประทับใจแก่ผู้ท่ีได้ชม เน่ืองจากการเต้นแจ๊สแดนซ์ได้พัฒนาข้ึนมาเป็นการเต้นเพ่ือการแสดงดังน้ันนักเต้น
แจ๊สแดนซ์อาชีพ จึงควรจะต้องมีท้ังรูปร่างท่ีสมส่วน หน้าตาท่ีสวยงามหรือสามารถแต่งให้สวยงามได้และ
ความสามารถท่ีโดดเด่นจึงจะประสบความสำเร็จในอาชีพ

ภาพที่ 31 ภาพแสดงลักษณะการเต้นแจ๊สในแบบชาร์ลสตัน
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ในป ี1969 James Brown เป็นเจ้าพ่อเพลงแนว Funk เพลง Soul ได้จุดประกายให้
วัยรุ่นในยุคนั้นเริ่มรู้จักการเต้นด้วยเพลง “Get on the good foot”  เป็นเพลงแรกที่วัยรุ่นในยุคนั้น
รู้จักและเริ่มลอกเลียนแบบท่าเต้นจาก James Brown ที่เรียกกันว่า Good foot (พื้นฐานการเต้นใน
ยุคนั้นมาจากการเต้น Hustle)

ภาพที่ 32 ภาพแสดงลักษณะการเต้นฟังค์

การเต้นบีบอยเป็นการเต้นชนิดหนึ่งที่เป็น องค์ประกอบ (element) หนึ่งใน 4 ของ 
Hip-Hop ซ่ึงได้แก่ MC , DJ , Graffiti และ B-boy กำเนิดจากชนท้องถิ่น American African และ 
Puerto Rican ใน South Bronx ของ New York city ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงต้นปี 1970 
ด้วยอิทธิพลของเพลง Funk และเพลง Soul DJ Kool Herc เป็น DJ คนแรกที่เริ่มจัด Block party  
เพื่อให้วัยรุ่นในสมัยนั้น เข้ามาร่วมเต้นรำกันใน party ของเขาและเขาเป็นคนแรกที่ริเร่ิมการ mix และ
เล่นเพลงตัดต่อแบบสดๆอย่างต่อเนื่องจนเรียกกันว่าเป็นจังหวะ “Breakbeat" ซ่ึงสามารถทำให้ ผู้เต้น
สามารถโชว์ทักษะที่มีต่อเพลงออกมาจากท่าเต้นได้ด้วย การเต้นได้กลายเป็นที่แพร่หลายในเวลาต่อมา 
B-boy ในยุคแรกเริ่มการเต้น

ภาพที่ 33 ภาพแสดงลักษณะการเต้นบีบอย
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จากการศึกษาประวัติที่มาของวัฒนธรรมการเต้นบีบอย ผู้วิจัยพบว่าในยุคแรกๆของ
การเต้นจะเริ่มจากในยุคศตวรรษที่ 20 การเต้น แจ๊ส (Jazz Dance) เป็นรูปแบบการเต้นชนิดหน่ึงของ
ชาวแอฟริกันอเมริกันในประเทศอเมริกา เป็นการเต้นในสังคมชั้นสูง มีการเต้นเป็นคู่ๆเพื่อความ
สนุกสนานและในช่วงประมาณปี 1920 เป็นต้นมา การเต้นแจ๊สแดนซ์ก็กลายมาเป็นการเต้นของพวกผิว
ขาวการเต้นแจ๊สมักเป็นการเต้นกับเพลงท่ีมีจังหวะเร็ว เช่น ในจังหวะสวิง (Swing) หรือชาร์ลสตัน
(Charleston)£ เป็นต้น ต่อมามีการเต้นแจ๊สแดนซ์ผสมกับการเต้นแท็ปแดนซ์ (Tap Dance) ซ่ึงเรียก
ว่าการเต้นเพ่ือการแสดง (Theatre Dance) หรือการเต้นแจ๊สแดนซ์ผสมกับการเต้นบัลเล่ต์ (Ballet) 
เรียกว่าเป็นการเต้นแบบโมเดอร์นแจ๊ส (Modern Jazz) ในปี 1969 James Brown เป็นเจ้าพ่อเพลง
แนว Funk เพลง Soul ได้จุดประกายให้วัยรุ่นในยุคนั้นเริ่มรู้จักการเต้นด้วยเพลง “Get on the 
good foot”  เป็นเพลงแรกที่วัยรุ่นในยุคนั้นรู้จักและเริ่มลอกเลียนแบบท่าเต้นจาก James Brown ที่
เรียกกันว่า Good foot ในช่วงต้นป ี 1970 ด้วยอิทธิพลของเพลง Funk และเพลง Soul DJ Kool 
Herc เป็น DJ คนแรกท่ีเริ่มจัด Block party เป็นครั้ง เพื่อให้วัยรุ่นในสมัยนั้น เข้ามาร่วมเต้นรำกันใน
party ของเขาและเขาเป็นคนแรกที่ริเร่ิมการ mix และเล่นเพลงตัดต่อแบบสดๆอย่างต่อเนื่องจนเรียก
กันว่าเป็นจังหวะ “Breakbeat” ซึ่งสามารถทำให้ ผู้เต้นสามารถโชว์ทักษะที่มีต่อเพลงออกมาจากท่า
เต้นได้ด้วย การเต้น B-boy ได้กลายเป็นที่แพร่หลายในเวลาต่อมา
� ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจเสียงสะท้อนจากวัฒนธรรมการเต้นบีบอยจึงได้นำเสียงสะท้อนที่
เกิดขึ้นจากการเต้นและเสียงสะท้อนจากสภาพแวดล้อมมาคิดวิเคราะห์ให้เกิดเป็นจังหวะผสมผสานกับ
แนวดนตรีเบรคบีทมาสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงบีบอยบีท ต่อจากนั้นก็ได้ศึกษาแฟชั่นของยุคต่างๆ

� แฟชั่นของแต่ละยุค
� ในป ีค.ศ . 1920 ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาบุรุษสวมใส่ชุดแจ็คเก็ตสั้น ส่วน แจ็คเก็ตยาว
ถูกนำมาใช้เพียงเพื่อโอกาสที่เป็นทางการ ในต้นป ีค.ศ . 1920, แฟชั่นผู้ชายก็มีลักษณะแจ็คเก็ตเอวสูง
มากสวมใส่มักจะมีเข็มขัด ปกเสื้อแจ็คเก็ตในชุดสูทไม่กว้างมากที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นติดกระดุม รูป
แบบของแจ็คเก็ตนี้น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องแบบทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง กางเกง
ค่อนข้างฟิต, ตรง และปลายขาค่อนข้างสั้นเพื่อโชว์ถุงเท้าของผู้ชายที่มักจะแสดงให้เห็นว่า กางเกงก็
เริ่มจะมีการสวมใส่และพับขากางเกงด้านล่างขึ้น

ภาพที่ 34 ภาพแสดงลักษณะการแต่งกายในยุค 1920s
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ยุค 1950s เศรษฐกิจรุ่งเรืองขึ้น £ชนชั้นกลางและคนทั่วไปเริ่มมีเงิน£ ยุค£ 50 นี้วัยรุ่น
เป็นมีเทรนด์แฟชั่นเป็นของตัวเองแล้ว ช่วงแรก ๆ ฮิตกระโปรงทรงดินสอแคบเข้ารูป£ ยุค “50s มี
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างคือ£ กระโปรงบาน £ความยาวคลุมเข่า £ข้างในกระโปรงเสริมผ้าตาข่าย
หลาย ๆ ชั้น£ เน้นทรวดทรงองค์เอว

ภาพที่ 35 ภาพแสดงลักษณะการแต่งกายในยุค 1950s
แฟชั่นยุค 60s เริ่มต้นขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งข้าวของมีราคาแพง ผู้คนเลิก

สนใจความหรูหราแบบยุคก่อนๆ แต่ใช้การตัดเย็บที่เรียบง่ายขึ้นจากเครื่องประดับที่เป็นมุข พลอย
เพชร ต่างๆ ประยุกต์เป็นเครื่องประดับพลาสติกหลากสีสัน ซ่ึงแฟชั่นยุคนี้คือการแต่งตัวสไตล์ตุ๊กตา
บาร์บี้ที่กําลังมีอิทธิพลในตอนนั้น ซึ่งมีคนให้คํานิยามแฟชั่นยุค 60s ไว้ว่าเป็นยุคแฟชั่นที่มีความ
สนุกสนานอุดมไปด้วยลวดลายกราฟฟิกมีสไตล์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีแฟชั่นที่ได้รับ
อิทธิพลลวดลายดอกไม้จากยุค 50s อีกด้วย เสื้อผ้าในยุค 60s เรียกรวมๆว่าเป็นแนวม๊อด (Mod 
Look) โดยรวมจะมีสีสันที่จัดจ้าน ใช้ลาย เรขาคณิต ใช้สีเมทัลลิก นิยมมินิสเกิร์ตหรือเดรส และนิยม
ถุงน่องหลากสี

ภาพที่ 36 ภาพแสดงลักษณะการแต่งกายในยุค 1960s
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การแต่งกายในวัฒนธรรมฮิปฮอปในช่วงยุค ค.ศ . 1980 มีการเกิดขึ้นของสปอร์ตแวร์
เครื่องแต่งกายกีฬา และแบรนด์แฟชั่น อย่างเช่น Le Coq Sportif, Kangol, อาดิดาส และ ไนกี้ ซึ่ง
เกิดมาพร้อมกับฮิปฮอป ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 ดาราฮิปฮอปในสมัยนั้นใส่เสื้อผ้าลักษณะอย่าง เสื้อวิ่ง
สีสว่างมียี่ห้อเสื้อหนังแกะเสื้อร่มรองเท้า C&J Clark, รองเท้าบู้ต Dr. Martens และรองเท้าแตะ (ส่วน
ใหญ่ยี่ห้ออาดิดาส) ทรงผมที่นิยมในช่วงนั้นคือ Jheri curl ฮิตจนปลายทศวรรษ 1980 จน hi-top ที่
สร้างความนิยมโดย วิลล์ สมิธ (The Fresh Prince) และ คริสโตเฟอร์ "คิด" รีด จาก คิด แอนด์ เพลย์
เครื่องประดับที่ได้รับความนิยม อย่างเช่น แว่นตาใหญ่  ๆ (Cazals หรือ Gazelles), หมวกแบบ
bucket hat ยี่ห้อ Kangol ป้ายชื่อ, เข็มขัดชื่อ, แหวนเยอะๆ ส่วนทองและอัญมณีก็ได้รับความนิยมใน
ช่วงทศวรรษที่ 1980 ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแฟชั่นฮิปฮอปจนถึงปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วเครื่อง
ประดับผู้ชายจะเน้นโซ่ทองชิ้นใหญ่ ๆ ส่วนผู้หญิงจะเน้นตุ้มหูทอง Kurtis Blow และ Big Daddy เป็น
ผู้นำกระแสสร้อยคอทองคำ ส่วนผู้หญิง Roxanne Shante จากวง Salt-N-Pepa นำกระแสตุ้มหู
วงแหวนทองขนาดใหญ่ เครื่องประดับเหล่านี้แสดงถึงชื่อเสียงและฐานะ และบางครั้งก็มีแนวทางสื่อ
ถึงดินแดนแอฟริกา

ภาพที่ 37 ภาพแสดงลักษณะการแต่งกายกลุ่มวัฒนธรรมฮิปฮอปในยุค 1980s
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จากการศึกษาแฟชั่น (Fashion) ของยุคต่างๆผู้วิจัยพบว่า ชนชั้นกลางและคนทั่วไปเริ่ม
มีเงิน£ ยุค£  50s นี้วัยรุ่นเป็นมีเทรนด์แฟชั่นเป็นของตัวเองแล้ว ช่วงแรกๆฮิตกระโปรงทรงดินสอแคบ
เข้ารูป£ยุค 50s มีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างคือ£ กระโปรงบาน £ความยาวคลุมเข่า £ข้างในกระโปรง
เสริมผ้าตาข่ายหลายๆชั้น เน้นทรวดทรงองค์เอว เสื้อผ้าในยุค 60s เรียกรวมๆว่าเป็นแนว ม๊อด (Mod 
Look) โดยรวมจะมีสีสันที่จัดจ้าน ใช้ลาย เรขาคณิต ใช้สีเมทัลลิก นิยมมินิสเกิร์ตหรือ เดรส และ
นิยมถุงน่องหลากสี วัฒนธรรมการแต่งกายฮิปฮอปในช่วงยุค ค.ศ . 1980 นิยมแต่งกายในชุดสปอร์ต
แวร์ ชุดกีฬาและเกิดมีแบรนด์แฟชั่น (Brand fashion) อย่างเช่น Le Coq Sportif, Kangol, อาดิ
ดาส และ ไนกี้ ซึ่งเกิดมาพร้อมกับฮิปฮอป การแต่งกายในลักษณะนี้เป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของ
คนผิวดำ เป็นชนชั้นต่ำ , ยากจน , สกปรก , เป็นพวกเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวัฒนธรรมฮิปฮอปเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากพวกชนผิวดำ จึงไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมที่ถือว่า
ตัวเองเป็นชนชั้นระดับสูงคือพวกผิวขาวในสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมฮิปฮอปส่วนใหญ่
เป็นพวกชนผิวดำ ก็ได้ต่อสู้ดิ้นรน เพื่อการอยู่รอด เพื่อการเอาชนะและที่สำคัญได้ประกาศความมั่งคั่ง
อุดมสมบูรณ์ของดินแดนแอฟริกาโดยการผลิตใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น ไนกี้ อดิดาส จนเป็น
ที่รู้จักและนิยมกันทั่วโลก นอกจากนี้ยังประดับเสื้อผ้าด้วยเครื่องประดับที่มีราคา เช่น กระดุมเสื้อที่ทำ
ด้วยเงินหรือทองคำ, เพชร ฯลฯ และยังนิยมใส่ตุ้มหู สร้อยคอ เส้นใหญ่ๆ เพื่อเป็นการบอกฐานะความ
ร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนแอฟริกาด้วย จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาวัฒนธรรมการเต้นบี
บอยในประเทศไทย

การเต้นบีบอยในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของการเต้นบีบอยในประเทศไทย ผู้วิจัยพบว่าการเต้นบีบอยทาง
ตะวันตกได้แพร่กระจายเข้ามามีอิทธิพลต่อกลุ่มวัยรุ่นในประเทศไทย เข้ามา เมื่อไร มาได้อย่างไร ใคร
เป็นคนนำเข้ามาเป็นคนแรก คำถามเหล่านี้ยังไม่มีใครตอบได้แน่ชัด เพียงแต่มีนักเต้นที่เคยเต้นมาก่อน
นำมาเผยแพร่และสอนต่อๆกันมานับเป็นเวลามากกว่าสิบปีมาแล้ว แต่ยังไม่มีใครยืนยันได้ชัดเจน จาก
การสัมภาษณ์นักเต้นบีบอยที่มีประสบการณ์ ได้ให้ความดคิดเห็นว่า
� “ยุคแรกๆที่เต้นกันคือพวกพี่ต้น พี่ต้นดีซีเขาเป็นแด้นเซอร์ของพี่ติ๊กชีโร่ตั้งแต่อัลบั้มแรก
เลย ก็ตอนนั้นสมัยพี่ติ๊กชีโร่ออกอัลบั้มแรกเขาก็วินมิลกันแล้ว พวกพี่ต้นในคอนเสิร์ตติ๊กชีโร่มนุษย์
ค้างคาว เขาก็วินมิลมาสเตอร์ ทำแบบหลายท่ากันแล้วในช่วงนั้น” (บีบอยโอมาน, สัมภาษณ์,           
6 กุมภาพันธ์ 2558)
� “การเต้นบีบอยหรือว่าเบรคแดนซ์เข้ามาประมาณ ค.ศ .1985 หรือ พ.ศ .2528 ช่วงนั้น
ล็อคสเตดี้ดัง ล็อคสเตดี้ก็เวอร์ทัวร ์ สมัยนั้นจะมีพี่เล็กนี่หล่ะที่สอนอย่างละนิดอย่างละหน่อย และพี่
เล็กเป็นคนทำท่าแอร์แทร็คได้คนแรก ต่อมาก็มีพี่ตั้ม พ่ีตั้มวงนิวสคูลที่เราเห็นในเอ็มวีเพลงเพลบอย
น้อยใจ ซึ่งสมัยนั้นพี่ตั้มก็ไปเรียนที่เยอรมันแล้วก็ไปซ้อมกับเพื่อนที่เบอร์ลินซ้อมกับเบนนีคีโมโต้กลุ่ม
บีบอยชื่อไฟล์อิ้งสเต็ปดังมากในสมัยนั้นแล้วก็กลับมาไทยมาสอนเพื่อนๆน้องๆที่รู้จักต่อ ต่อมาก็มีพี่
ป๊อป มีพี่กาณต ์พี่โต้ พี่บาสแล้วก็พี่เทียร์ สปรินคอนโทรล แล้วก็จะเป็นรุ่นผมที่เป็นรุ่นหลัง มีพี่มน พี่
โอมาน พี่ต๊อปดีเจ ที่เฮดสปรินสมัยก่อนแล้วก็มีพี่กุ๊กอีกคนหนึ่ง แล้วสมัยก่อนเค้าจะนิยมท่าฝืน
ไหล่” (บีบอยชิโน่, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2558)
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ภาพที่ 38 ภาพของกลุ่มวัฒนธรรมการเต้นบีบอยในประเทศไทย

การเต้นบีบอยในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการเต้นบีบอยทั้งสอง
คนทำให้ผู้วิจัยพบว่าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดถึงการแพร่กระจายของวัฒนธรรมการเต้น  
บีบอยจากต่างประเทศเข้ามาสู่กลุ่มวัยรุ่นในประเทศไทยเมื่อไรอย่างไรถือว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่าไรนัก 
แต่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือกลุ่มวัยรุ่นในประเทศไทยยอมรับวัฒนธรรมการเต้นบีบอยทางตะวันตก มี
การฝึกซ้อมกันอย่างแพร่หลายจากคนสู่กลุ่มจากกลุ่มแพร่กระจายออกเป็นหลายๆกลุ่ม จากกรุงเทพฯ
แพร่ไปยังต่างจังหวัดต่างอำเภอแตกแขนงออกไปมากมาย ผู้วิจัยจึงให้ความสำคัญของเสียงสะท้อนที่
เกิดจากวัฒนธรรมการเต้นบีบอยในประเทศไทย และเสียงสะท้อนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเพื่อนำ
มาสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงบีบอยบีท
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การแต่งกายของกลุ่มนักเต้นบีบอยในประเทศไทย

ภาพที่ 39 ภาพลักษณะเครื่องแต่งกายของกลุ่มบีบอย

� วัฒนธรรมการแต่งกายของนักเต้นบีบอยซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมย่อยของวัฒนธรรม
ฮิปฮอป จากงานวิจัยของ สาริตา สวัสดิกำธร (2550) ที่ศึกษาเรื่องเนื้อหาเพลงและอัตลักษณ์แฟน   
เพลงฮิปฮอปในประเทศไทย พบว่าการแต่งกายด้วยเสื้อผ้ากีฬาตัวใหญ ่ กางเกงตัวใหญ่ รองเท้าผ้าใบ
สวมหมวกแบบต่าง  ๆ สวมเครื่องประดับชิ้นใหญ่  ๆสำหรับผู้วิจัยเห็นว่าการแต่งกายของนักเต้นบีบอย
ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากการสวมใส่กางเกงและเสื้อตัวใหญ่โคร่งได้เปลี่ยนมาเป็นพอดี
ตัวเพื่อสะดวกในการเคลื่อนไหวให้คล่องตัวในการปฏิบัติกิจกรรม ดังนั้นการแต่งกายถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งที่สำคัญของวัฒนธรรมการเต้นบีบอยเช่นกัน
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จากภาพแผนผังโครงสร้างลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา (Time line) ผู้วิจัย
ได้นำภาพเคลื่อนไหวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเต้นบีบอยทางตะวันตกมาคัดเลือกและ
จัดลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเท่าที่จะหาหลักฐานมาประกอบได้นำมาเรียบเรียงปะติดปะ
ต่อกันให้เกิดเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์ที่สุด โดยแบ่งความสำคัญออกเป็น 4 หมวด  1) ความเป็นมาของ
บุคคล (History) การเต้นบีบอยในตะวันตกในช่วงปีค.ศ.1920 จากการเต้น Earl Tucker 
(Snakehips) ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีความสามารถและ พัฒนาการเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จนได้รับ
ฉายาว่า Snakehips เป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมของกลุ่มนักเต้น ต่อจากนั้นก็จะเป็น James 
Brown ที่ได้พัฒนาท่าเต้นในแนวเพลง HipHop  และท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ตัวเอง ที่เรียกว่า Good 
foot (พื้นฐานการเต้นในยุคนั้นมาจากการเต้น Hustle) ซึ่งเป็นท่าเต้นที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานใน
การเต้นบีบอยปัจจุบัน ต่อมาในปีค.ศ .1960 มีกลุ่มนักเต้นบีบอยชื่อ Rock Steady crew ซึ่งสมาชิก
แต่ละคนมีความสามารถในการเต้นที่แตกต่างกันและทำให้วัฒนธรรมการเตน้ B-boy มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักกันทั่วโลกในปีค.ศ. 1980 วัฒนธรรมการเต้น B-boy ได้เร่ิมแพร่กระจายเข้ามาเป็นที่ยอมรับและ

เป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นในประเทศไทยในปีค.ศ. 1986   2) เทคโนโลยีดนตรี ีผู้วิจัยศึกษาและพบว่า 
ในยุค 1920 มีการใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียง (phonograph หรือ gramophone) ใช้ในการเปิดเพลงเพื่อ
ทำกิจกรรมต่างๆมีการใช้ประกอบการเต้น ต่อมาในยุค 1960 มีการนำ เครื่องสังเคราะห์เสียง หรือ 
ซินธิไซเซอร ์ (Synthesizer) เครื่องดนตรีอิเล็คโทรนิคมาใช้เพื่อให้เกิดเสียงที่แปลกและแตกต่างไปจาก
เดิม ในยุค 1970 เทิร์นเทเบิล (Turntable) เป็น เครื่องดนตรีประยุกต์ เดิมเป็น เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
แล้วก็พัฒนามาเป็นเล่นแผ่นเสียงที่ทันสมัย ไว้ใช้สำหรับเพื่อดัดแปลงให้ได้เสียงที่แปลกใหม่ไปจากเดิม 
ต่อมาในยุค 1981 บูมบ็อกซ์ (Boombox) หรือรู้จักในชื่ออื่นว่า เก็ตโตบลาสเตอร์ (ghetto blaster) 
เป็นเครื่องรับวิทยุและเล่นที่บันทึกเสียงมักใช้เปิดในระดับเสียงที่ดัง บูมบ็อกซ์ส่วนใหญ่สามารถใส่
แบตเตอร ี ่และม ีสายไฟต่อก ับปลั ๊กได ้ ในย ุค 1990 อ ุตสาหกรรมไมโครโพรเซสเซอร ์ 
(Microprocessor) ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วส่งผลให้เครื่องพีซีมีขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยในปีค.ศ. 1990 เทคโนโลยีซีด ี (Compact Disk) สำหรับใช้บันทึกและ
จัดเก็บเสียงและวีดีโอได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกทำให้เครื่องพีซีสามารถทำงานรวมกับมัลติมีเดียได้เป็น
อย่างด ีโดยเรียกชื่อว่า “มัลติมีเดียพีซี” (Multimedia Personal Computer:MPC) หรือเรียกกันโดย
ทั่วไปว่า “คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย” 3) การเต้นในแต่ละยุค ในยุค 1920 เริ่มมีการเต้นแจ๊ส (Jazz 
Dance) การเต้นแจ๊สเป็นรูปแบบการเต้นชนิดหน่ึงของชาวแอฟริกันอเมริกันในประเทศอเมริกา เป็นการ
เต้นเข้ากับจังหวะของชาวแอฟริกันที ่ซึ ่งเป็นการเคลื ่อนไหวโดยการแยกส่วนต่างๆของร่างกาย 
(Isolation) ออกแล้วประดิษฐ์เป็นท่าเต้นในลักษณะต่างๆ คำว่าแจ๊สแดนซ์เร่ิมใช้กันในช่วงสงครามโลก
คร้ังท่ี 1 และในช่วงประมาณปีค.ศ. 1920 เป็นต้นมา การเต้นแจ๊สแดนซ์ก็กลายมาเป็นการเต้นของพวก
ผิวขาวการเต้นแจ๊สมักเป็นการเต้นกับเพลงท่ีมีจังหวะเร็ว เช่น ในจังหวะสวิง (Swing) หรือชาร์ลสตัน 
(Charleston)£เป็นต้น ต่อมาในยุค 1969 James Brown เป็นเจ้าพ่อเพลงแนว Funk เพลง Soul ได้
จุดประกายให้วัยรุ่นในยุคนั้นเริ่มรู้จักการเต้นด้วยเพลง “Get on the good foot”  เป็นเพลงแรกที่
วัยรุ่นในยุคนั้นรู้จักและเริ่มลอกเลียนแบบท่าเต้นจาก James Brown ที่เรียกกันว่า Good foot (พื้น
ฐานการเต้นในยุคนั้นมาจากการเต้น Hustle)   ต่อมาในยุค 1970 การเต้นบีบอยเป็นการเต้นชนิด
หนึ่งที่เป็นองค์ประกอบ (element) หน่ึงใน 4 ของ Hip-Hop ซึ่งได้แก่ MC , DJ , Graffiti และ      
B-boy กำเนิดจากชนท้องถิ่น American African และ Puerto Rican ใน South Bronx ของ New 
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York city ประเทศสหรัฐอเมริกา 4) แฟชั่นในแต่ละยุค ในยุค 1920 ผู้ชายสวมใส่แจ็คเก็ตสั้น ส่วน
แจ็คเก็ตยาวมักใส่ในโอกาสที่เป็นทางการและมักจะพับปลายขากางเกงขึ้นเพื่อโชว์ถุงเท้า ป ี 1950 
สุภาพสตรีนิยมกระโปรงทรงแคบในช่วงแรกๆ ต่อมาจะเป็นกระโปรงบาน ยาวคลุมเข่า ในยุค 60s 
เรียกรวมว่าเป็นแนวม้อด (Mod Look) โดยรวมจะมีสีสันที่จัดจ้าน ใช้ลายเรขาคณิต ใช้สีเมทัลลิก
นิยมมินิสเกิร์ตหรือเดรสและนิยมถุงน่องหลากสี วัฒนธรรมการแต่งกายฮิปฮอปในช่วงยุค ค.ศ . 1980 
มีการเกิดขึ้นของสปอร์ตแวร์ เครื่องแต่งกายกีฬา และแบรนด์แฟชั่น อย่างเช่น Le Coq Sportif, 
Kangol, อาดิดาส และ ไนกี้ ซึ่งเกิดมาพร้อมกับฮิปฮอป
� ผู้วิจัยจึงได้นำแผนผังโครงสร้างที่วางไว้มาสร้างสรรค์งานประพันธ์เพลง โดยการนำ
เสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมการเต้นบีบอยทางตะวันตกและในประเทศไทยได้นำ
ภาพเคลื่อนไหวของบุคคล, เสียงสะท้อนที่เกิดจากวัฒนธรรมการเต้นบีบอยและเสียงสะท้อนที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมมาจัดวางและดนตรีที่ใช้ประกอบในชุดนี้ได้นำเสียงสะท้อนที่เกิดจากท่าเต้นบีบอยใน
หมวด Toprock มาวิเคราะห์ความสั้นยาวของเสียงให้เกิดเป็นอัตราจังหวะแทนค่าด้วยตัวโน้ตและ
พัฒนาให้เป็นจังหวะใหม่ผสมสานกับแนวดนตรีเบรคบีท เพื่อให้ได้บทประพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์  
ประกอบการสร้างสรรค์งานประพันธ์เพลงบีบอยบีท: สื่อสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมบีบอยไทย ซึ่งได้
แบ่งการประพันธ์เพลงออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
� ส่วนที ่ 1 นำเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมบีบอยตะวันตกและบีบอยในประเทศไทย  
โดยนำภาพมาตัดต่อ  จัดวางและคิดวิเคราะห์แนวดนตรีประกอบในรูปแบบสารคดี

� ส่วนที ่ 2   คิดวิเคราะห์เสียงจากสภาพแวดล้อมผสมผสานกับแนวดนตรีเบรคบีท เพื่อ
ให้เกิดดนตรีแนวใหม่ในเชิงสร้างสรรค์
�
การประพันธ์เพลงในส่วนที่ 1�
� ส่วนที ่ 1 นำเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมบีบอยตะวันตกและบีบอยในประเทศไทย  
โดยนำภาพมาตัดต่อ  จัดวางและคิดวิเคราะห์แนวดนตรีประกอบในรูปแบบสารคดี
� การประพันธ์เพลงในส่วนที ่ 1 ได้นำภาพเคลื่อนไหวเรื่องราวของวัฒนธรรมบีบอย 
ตะวันตกและบีบอยในประเทศไทย โดยนำภาพเคล่ือนไหวมาตัดต่อ จัดวางและคิดวิเคราะห์แนวดนตรี
ประกอบในรูปแบบสารคดี ผู้วิจัยได้นำเสียงสะท้อนที่เกิดจากท่าเต้นท็อปล็อคมาคิดวิเคราะห์จังหวะ
ในอัตราความเร็วที่สม่ำเสมอและได้นำมาผสมผสานกับอัตราจังหวะแนวดนตรีเบรคบีทให้ได้อัตรา
จังหวะในอีกรูปแบบหนึ่ง เพ่ือนำมาสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงในส่วนนี้ การประพันธ์เพลงในครั้งนี้
ได้ให้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมเสียงและจังหวะโดยมุ่งเน้นเสียงสะท้อนที่เกิดจากถนนวัฒนธรรม
ของกลุ่มบีบอยและเสียงสะท้อนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมมาผสมผสานกับแนวดนตรีฮิปฮอปและ 
เบรคบีท 
� ก่อนที่จะสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์เพลงบีบอยบีท (B-Boy Beat) ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดของ ร็อบบี ้ โรเบิร์ตสัน (Robbie Robertson)1 ในงานประพันธ์เพลงประกอบสารคดีชุด

1 วิริยะ สว่างโชติ, ดนตรีบนหนทางของวัฒนธรรมศึกษา (กรุงเทพฯ: จรัญสนิทวงค์กา
รพิม, 2549), 53.
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“Music For The Native American” “วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอเมริกัน” เป็นสารคดีที่ถ่ายทำใน
หลายภูมิภาคของสหรัฐอเมริกา ในแต่ละภูมิภาคสิ่งที่สารคดีนำเสนอคือ วิถีชีวิตของคนพื้นเมือง
อเมริกา วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ต้องการให้ผู้ชมได้เข้าใจกระจ่างชัดคือ
ประวัติศาสตร์ของชนชาวพื้นเมืองของอเมริกา

สำหรับดนตรีประกอบสารคดีชุดนี ้ โรเบิร์ตสัน มีแนวคิดในการทำดนตรีจากจุดยืนของ
ดนตรีในปัจจุบัน โดยมีพื้นฐานทุกๆอย่างอยู่บนความคิดดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว จังหวะและ
ทำนอง ดนตรีในชุดนี้เป็นการผสมผสานดนตรีดั้งเดิมเข้ากับดนตรีร่วมสมัย และเพลงประกอบสารคดี
ชุดนี ้ ไม่ใช่เป็นการเอาเพลงนั้นเพลงนี้มาปะติดปะต่อกัน แต่เป็นการเอามันมาผสมผสานจนเกิดเป็น
อัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ ทำให้ผู้วิจัย สนใจที่จะนำเทคนิควิธีการในการสร้างผลงานเพลงบีบอยบีท โดยที่
ไม่ทำเพียงแค่การบันทึกเสียงจากวัฒนธรรมการเต้นบีบอยมาเป็นสาระในการสร้างสรรค์งานประพันธ์
เพลงเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัฒนธรรมการเต้นบีบอยที่เกิด
จากกระแสหลักทั้งในทางตะวันตกและในประเทศไทย เพื่อเป็นการถ่ายทอดแนวคิดผ่านเสียงอย่าง
หลากหลายรูปแบบมากกว่าเทคนิควิธีการถ่ายทอดเพียงอย่างเดียว 
� นอกจากนี้ผู้จัยยังได้ศึกษาแนวคิดของ HORATE OVE (Skateboard King, 1978)2 ซึ่ง
เป็นผู้ผลิตสารคดีเกี่ยวการเล่าเรื่องราวของสเก็ตบอร์ด คิง (Skateboard King) เป็นสารคดีที่เล่าเรื่อง
ราวประวัติความเป็นมาของสเก็ตบอร์ด ซึ ่งเป็นที ่นิยมเล่นกันของวัยรุ ่นใน ลอสแองเจลีส
(Losangeles)

สเก็ตบอร์ด (อังกฤษ: Skateboarding) เป็นกีฬาประเภทเอ็กเกมประเภทหนึ่งใน
ศตวรรษที่80 กีฬาสเก็ตบอร์ดได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เริ่มจากแคลิฟอร์เนียนักเล่นเซิร์ฟ ได้
ลองใช้ถนนที่เป็นลอนแทนคลื่นในทะเลยามไม่มีคลื่นตั้งแต่ป ี 1960 กีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาแท้ ที่นิยมกัน
มากของชาวอเมริกา แต่เมื่ออินไลน์สเก็ตและBMX เป็นที่นิยมในช่วงสั้นๆ ช่วงปลายศตวรรษที ่ 50 
ดนตรีและภาพยนต์เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดเป็นตัวปลุกกระแสการออกแบบให้เหมือนเซิร์ฟบอร์ดและมี
การผลิตเพื่อการค้าครั้งแรกโดย โลเลอร์ เดอบี้ จำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า 1959 (วิกิพีเดีย)3

� แนวคิดที่ได้จากศึกษาทั้ง 2 เรื่องเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของ
ประเพณีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองและวัฒนธรรมประชานิยมในอเมริกาแนวคิดทาง
ด้านดนตรีที่ใช้ประกอบสารคดีนั้น โรเบิร์ตสัน ใช้แนวคิดในการทำดนตรีในปัจจุบันโดยมีพื้นฐานทุก
อย่างบนความดั้งเดิม ทั้งเรื่องราวจังหวะและทำนอง ดนตรีในชุดนี้เป็นการผสมผสานดนตรีดั้งเดิมเข้า
กับดนตรีร่วมสมัยทำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะนำกระบวนการในการจัดทำสารคดีมาประยุกต์ใช้กับ
การนำเสนอเรื ่องราวประวัต ิความเป็นมาของวัฒนธรรมการเต้นบีบอยทางตะวันตกและใน
ประเทศไทยประกอบการสร้างสรรค์งานประพันธ์เพลงบีบอยบีท : สื่อสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมบีบอย
ไทย 

2 Skateboard King, accessed Octorber 31, 2012, available from http://
www. youtube.com / watch?v = G2bRvseoFoo

� 3 Skateboarding, accessed March 12, 2014, available from http://
www.th.Wikipedea.org/wiki/สเกตบอร์ด_(กีฬา�
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จากแรงบันดาลใจของการประพันธ์ นำไปสู่แนวทางการเสนอเรื่องราวประวัติความเป็น
มาของวัฒนธรรมการเต้นบีบอยทางตะวันตกและในประเทศไทยเริ่มจากวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องการเต้น
บีบอยในยุค 1920-2015 โดยการคัดเลือกภาพเคลื่อนไหวนำมาจัดวางตามลำดับความสำคัญและ
ประพันธ์คำร้องให้มีความสัมพันธ์กับภาพเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคล

โครงสร้างการประพันธ์ดนตร ีผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญกับเสียงสะท้อนที่เกิดจาก
วัฒนธรรมการเต้นบีบอยที่เกิดจากท่าเต้นในหมวดท็อปล็อค ซึ่งการเคลื่อนที่ของท่าเต้นในหมวดนี้จะมี
ความคล้ายคลึงกับจังหวะกลองมากที่สุด จึงได้บันทึกเสียงที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ให้ได้จังหวะ โดยได้
เลือกเสียงที่เกิดจากการเต้นในท่าย่ำหน้าแบบที่ 1, 2 และ 3 ท่าย่ำหลัง ท่าย่ำข้าง ท่ากระโดดถอย
หลังและท่าก้าวแบบสามเหลี่ยม นำมาคิดวิเคราะห์จังหวะตามความ สั้น- ยาว ของเสียงที่เกิดจากท่า
เต้นเหล่านั้นโดยการแทนค่าด้วยตัวโน้ตและพัฒนาให้เป็นจังหวะกลองเพื่อให้ได้จังหวะอีกรูปแบบหนึ่ง       
แล้วนำไปประกอบกับบทประพันธ์คำร้อง เพื่อเล่าถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมการ
เต้นบีบอยทางตะวันตกและบีบอยในประเทศไทย

�  หลังจากการบันทึกและวิเคราะห์เสียงแล้วผู้วิจัยได้ลงมือประพันธ์ตามแนวคิดและ
โครงสร้างเพลงที่วางไว้โดยเริ่มจากนำโน้ตที่ได้จากการพัฒนาเสียงที่เกิดจากท่าเต้นในหมวดท็อปล็อค
นำมาใส่ลงในเสียงกลองโดยใชโ้ปรแกรม Logic เพื่อให้เกิดเป็นเสียงกลองตามอัตราจังหวะที่ได้จาก
การพัฒนาในบทที ่ 3 โดยได้กำหนดความยาวของจังหวะกลองไว้ 10 ห้องเพลง และได้กำหนดความ
ยาวของคำร้องไว้ 8 ห้องเพลง ดังนี้
� ภาพโครงสร้างการวิเคราะห์เสียงให้เกิดเป็นจังหวะและการประพันธ์ท่อนคำร้องให้
สอดคล้องกับภาพเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมบีบอย
Earl Tucker - 1920
� 1920 Earl Tucker Snakehips (สะโพกงู) เป็นนักดนตรีชาวอเมริกันและเป็นผู้ให้
ความบันเทิง เขาเป็นนักเต้นที่มีความสามารถและลีลาการเต้นที่อ่อนช้อยพริ้วไหวเป็นที่นิยมมากในปี 
ค.ศ.1920 จนเขาได้รับฉายาว่า Snakehips จึงได้บทประพันธ์คำร้องดังนี้ 
� เริ่มตำนานจาก หนึ่งเก้าสองศูนย์ เอิร์ลทักเกอร์เริ่มต้นมาจากศูนย ์พบฉายาสเน็คฮิปไร้
กระดูก พัฒนาการเต้นแถบฮอลิวูด เป็นแรงบันดาลใจในวงการฮิปฮอป บุกเบิกการแบบไม่มีคิดสต็อป 
เป็นตำนานที่ไม่มีใครน็อค เรื่องมันยาวแต่จะเล่าตอนจบ

ท่อนคำร้อง อธิบายความเป็นมาให้สอดคล้องกับความสำคัญของบุคคล�

ภาพที่ 40 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง
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Tom the Great Sebastian - 1950    
Tom the Great Sebastian มีความสามารถและมีชื่อเสียงทางด้านระบบเสียงในยุค 

1950  เป็นลูกครึ่ง จีน จาเมกาและแอฟริกัน ผู้วิจัยจึงได้แต่งบทประพันธ์คำร้องดังนี้                 
 � จากเรื่องเต้นเข้ามาถึงเรื่องซาวด ์ ไม่มีใครเกินและไม่มีใครดาวน ์ ทอมเซบัสเตียนไม่ได้
เล่นกลองยาว เป็นผู้บุกเบิกในในเรื่องเสียงและซาวน์ ไปดังดังระเบิดอยู่แถบจาไมก้า ผู้คนก็พากันรัก 
ทำไมหล่า ปะปนกับคนในยุค หนึ่งเก้าห้าศูนย์ น่า

               �
ท่อนคำร้อง อธิบายความเป็นมาให้สอดคล้องกับความสำคัญของบุคคล 

ภาพที่ 41 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง
�
JamesBrown - 1960    นักร้อง,นักแต่งเพลง
� James Brown เขามีความสามารถหลายด้านเป็นทั้งนักร้อง, นักแต่งเพลง , นักเต้น , 
นักกิจกรรมและนักดนตรี เกิดที่บาร์นเวล, เซ้าท์แคโรไลนา, เขาเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงที่มีความ
สามารถจนได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อแห่งจิตวิญญาณ ผู้วิจัยจึงได้แต่งบทประพันธ์คำร้องดังนี้   
� ยุคห้าศูนย์มาจนถึงหกศูนย์ ก็เกิดเจมส์บราวกับอีกเพลงติดหู เรียกว่าจังหวะเซ็ก
แมชชีนใครก็รู้ ลักษณะเบรคบีทอะอุอุอู้ #อยากเต้นแบบเจมส์บราว อยากร้องแบบเจมส์บราว 
(ซ้ำ#อีก2รอบ) เจมส์บราวก็พาสนุกคืนนี้คงอยู่กันยาวๆ

ท่อนคำร้อง อธิบายความเป็นมาให้สอดคล้องกับความสำคัญของบุคคล

ภาพที่ 42 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง
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TAKI 183 - 1969
TAKI 183  นักเขียน และ กราฟฟิต ีในช่วงปลายศตวรรษที่ 60 รอยขูดขีดเขียนได้เข้าสู่

นิวยอร์คโดย JULIO 204 นักขีดเขียนจากสลัมย่านบลองซ์นำเข้าไปเผยแพร่ ต่อมาในป ีค.ศ . 1969 
“ทากิ” Writer ช่ือดัง ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นยุคสมัยของ กราฟฟิตีโดย
แท้จริง ผู้วิจัยจึงได้แต่งบทประพันธ์คำร้องดังนี้ 
� จาก หกศูนย ์ ก็มาถึง หกเก้า เป็นปีแห่งความสนุกแบบกราฟฟิตีอันเดอร์กราวด์ TAKI 
หนึ่งแปดสาม นำกราฟฟิตีสู่นิวยอร์คไม่ได้อันตรายและไม่ได้พ่นอยู่ตามตรอก #เป็นที่นิยมและพัฒนา 
(ซ้ำ#อีก2ครั้ง) ทุกคนต้องตามหาและเรียกเค้าเป็นอาจารย์

ท่อนคำร้อง อธิบายความเป็นมาให้สอดคล้องกับความสำคัญของบุคคล

ภาพที่ 43 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง

DJ KOOLHERC - 1970
                  DJ KOOLHERC เกิดที่จาเมกาและเป็นดีเจชาวอเมริกัน ถือว่าเป็นผู้คิดค้นเบรคบีทโดย
การแยกเสียงกลองและการมิกซ์ความเร็วของจังหวะที่ต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้แต่งบทประพันธ์คำร้องดังนี้
� เอฟวี่โก เอฟวี่โก ดีเจคูลเฮิร์คจะนำเทคนิคมาโชว ์ เป็นดีเจ แบบเบรคสวิท อีกเครื่องสู่
อีกเครื่องจนมาเป็นเพลงฮิต พื้นฐานของเด็กเต้น นักเต้นเบรคกิ้ง จะเต้นจะร้องจะรำยังคูลเฮิร์ค หนึ่ง
เก้าเจ็ดศูนย์ อินทูเดอะเจิคจนปัจจุบันยังคูลเฮิร์ค

ท่อนคำร้อง อธิบายความเป็นมาให้สอดคล้องกับความสำคัญของบุคคล

ภาพที่ 44 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง
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MELLE MEL - 1978
MELLE MEL นักตรี HipHop หนึ่งในผู้บุกเบิกเพลงแร็พและนักแต่งเพลงหลักสำหรับ

แกรนด์มาสเตอร์และเดอะฟีเรียสไฟว์ ผู้วิจัยจึงได้แต่งบทประพันธ์คำร้องดังนี้   
ไมค์เช็ค ไมค์เช็ค วันทู วันท ูเมลลี่เมลนักแร็ปที่ถูกยกย่องให้เป็นคร ู เมลลี่เมล หนึ่งเก้า

เจ็ดแปด อันเดอร์กราวด์นิวยอร์คที่มองคนดำแบบแปลก  ๆ กินใจด้วยเนื้อหาที่ดีที่แปลก ยกย่องให้เลย 
MC คนแรก
  
ท่อนคำร้อง อธิบายความเป็นมาให้สอดคล้องกับความสำคัญของบุคคล

ภาพที่ 45 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง

Rock Steady crew - 1980
� เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักเต้นบีบอยนำโดย Jimmy D. มีสมาชิก 6 คน แต่ละคนมีสไตล์
การเต้นที่ไม่ซ้ำกัน และกลุ่ม Rock Steady crew เป็นกลุ่มนักเต้นบีบอยที่ได้ออกสื่อเผยแพร่เป็นกลุ่ม
แรกๆจนทำให้วัฒนธรรมการเต้นบีบอยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ผู้วิจัยจึงได้แต่งบทประพันธ์คำร้องดังนี้ 
                  ยุคเฟื่องฟ ูเรียกว่ายุค แปดศูนย ์ร็อคสเตดีคลูเริ่มต้นด้วยการหมุน  เป็นที่บีบอยที่เค้า
เรียกว่าเด็กแร็พ แต่ยุคนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลก  มากันหกคนแบบร็อคสเตดีคูล ให้พวกเรารู้จักกับอัพ
ล็อค  เป็นอีกหนึ่งตำนานในวงการฮิปฮอป ให้พวกเราได้รู้จักกับฮิปฮอป

ท่อนคำร้อง อธิบายความเป็นมาให้สอดคล้องกับความสำคัญของบุคคล

ภาพที่ 46 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง
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Grandmaster flash - 1981  
Grandmaster flash เป็นอเมริกันฮิปฮอปศิลปินและดีเจหนึ่งในผู้บุกเบิก DJing 

Hiphop,  การตัดและการผสม,   Scratching - DJ  และได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินแร็พ ผู้วิจัยจึงได้
แต่งบทประพันธ์คำร้องดังนี้

#ปิกกะปิกกี้อู้ ปิกกะปิกกี้อ่า (#ซ้ำอีกครั้ง) แกรนมาสเตอร์แฟลชได้นำเทคนิค          
สแครชมา ในยุคแรกของวงการฮิปฮอป เป็นที่นิยมชาวฮิปฮอป เป็นที่แพร่หลายจากข้างล่างจนถึง
ท็อป  หนึ่งเก้าแปดหนึ่ง ปิกกี้อ่านอลสต็อป แกรนมาสเตอร์แฟรชพัฒนาชาวฮิปจนถึงฮอป 

ท่อนคำร้อง อธิบายความเป็นมาให้สอดคล้องกับความสำคัญของบุคคล

ภาพที่ 47 การแสดงโน้ตของจังหวะกลอง

ต่อจากนั้นผ้ ูวิจัยได้บันทึกเสียงและภาพการเคลื ่อนไหวของบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมบีบอยและได้ลงมือประพันธ์เพลงตามแนวคิดและโครงสร้างเพลงที่ตั้งไว้ ได้เริ่มจากการนำ
ภาพบุคคลเหล่านั้นและเสียงที่บันทึกได้มาจัดวางตามลำดับความสำคัญดังนี้ 1) เสียงของบุคคลสื่อ
ด้วยภาพและคำบรรยาย 2) ภาพการเคล่ือนไหวของบุคคล สื่อด้วยภาพเคลื่อนไหว 3) เสียงดนตรีสื่อ
ด้วยทำนองและจังหวะ เพื่อเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมบีบอยทางตะวันตกและใน
ประเทศไทยเป็นการจัดวางและนำเสนอในรูปแบบสารคดีประกอบดนตรี บทประพันธ์เพลงประกอบ
สารคดีชุดนี้ได้คิดวิเคราะห์ทำนองและจังหวะมาจากเสียงสะท้อนที่เกิดจากท่าเต้นในหมวดท็อปล็อค
ของวัฒนธรรมบีบอย มาสร้างสรรค์งานประพันธ์ที่มีชื่อว่าบีบอยบีทและได้แบ่งโครงสร้างของการจัด
วางรูปแบบการประพันธ์ดนตรีประกอบสารคดีออกเป็น 4 ช่วง ในแต่ละช่วงแบ่งย่อยโดยใช้เวลาเป็น
เครื่องกำหนดใช้เวลาประมาณช่วงละ 8-15 นาที ในช่วงที่ 1) ผู้เชี่ยวชาญบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ระบำรำฟ้อนและการเต้น ช่วงที่ 2) ภาพเคลื่อนไหวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมบีบอยทาง
ตะวันตก ช่วงที่ 3) เล่าประวัติความเป็นมา , ทัศนคติจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มนักเต้นบีบอยใน
ประเทศไทย ช่วงที่ 4) ผู้เชี่ยวชาญบรรยายสรุปเกี่ยวกับวัฒนธรรมระบำรำฟ้อนและการเต้น เนื่องจาก
โครงสร้างและเนื้อหาในแต่ละช่วงที่แบ่งไว้บางช่วงมีความยาวมาก ผู้วิจัยจึงได้แบ่งย่อยเนื้อหาในแต่ละ
ช่วงนั้นๆออกเป็นตอนๆและได้นำเสียงบันทึกดนตรีบรรเลงพร้อมภาพประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหามาจัดวางสอดแทรกไว้เบื้องหลังเพื่อสื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเต้นบีบอย จึงได้จัดวางแผนผังโครงสร้างการประพันธ์เพลงในรูปแบบสารคดี ดังนี้
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ภาพที่ 48 แผนผังโครงสร้างการประพันธ์เพลงในส่วนที่ 1 

ช่วงที ่ 1 เป็นการนำเสนอภาพเคลื่อนไหวของบุคคล สื่อด้วยภาพเคลื่อนไหวของผู้
เชี่ยวชาญทางมานุษยวิทยาได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของระบำ รำฟ้อน และการเต้น ซึ่งมีความ
สำคัญต่อสังคมวัฒธรรมของมนุษย์และผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของการร้องรำทำ
เพลงดังนี้

“ร้อง รำ ทำเพลง ” เป็นคำคล้องจองเก่าๆที่หมายถึงการละเล่น 3 อย่างคือ “ร้อง” 
หมายถึงขับหรือลำนำโคลงกลอน “รำ” หมายถึงฟ้อนหรือระบำและการเต้นเป็นท่าทาง “ทำเพลง” 
หมายถึงเครื่องมือ ดีด สี ตี เป่า ท่ีใช้ประโคมเป็นทำนองทั้ง 3 อย่างนี้นับเป็นการละเล่นพื้นฐานที่มีอยู่
ในชุมชนทุกหมู่เหล่าทุกเผ่าพันธ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ยุคแรก  ๆ ปัจจุบันเรียก
การร้องรำ ทำเพลง ขับลำฟ้อน ระบำ รำเต้น ดีด สี ตี เป่า ว่า “ดนตรีนาฎศิลป์” (สุจิตต์, 2532)4

“ดนตรี” ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบวัฒนธรรมที่มีบทบาทและหน้าที่รักษาความ
สมดุลของโครงสร้างทางสังคม ดนตรียังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับสติ
ปัญญาและภูมิปัญญาของบรรพชนดังคำกล่าวที่ว่า “เสียงดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของระบบคณิตศาสตร์
ช่วงความถี่ของเสียง ทำนองเพลง ระบบสเกล ระบบตัวโน้ต วิธีการบรรเลง และขนบทำเนียมการ
ปฏิบัติล้วนแต่สร้างขึ้นด้วยสติปัญญา ที่ต้องเข้าใจระบบ กฎเกณฑ์ ทางธรรมชาติ ฤดูกาล อารมณ์
(ความรู้สึก) และความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ทางเสียง” (เชิดศักดิ์)5

ในการทำสารคดีชุดนี้ได้เริ่มจากการนำเข้าสู่บทเพลง จากช่วงเวลา 0.00-0.30 วินาที
โดยนำภาพเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมการเต้นประกอบดนตรีที่มีความสอดคล้องกัน ต่อจากนั้น
เป็นการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญกล่าวถึงเรื่องพิธีกรรมความเชื่อได้สอดแทรกภาพเคลื่อนไหวและดนตรี
เกี่ยวกับวัฒนธรรมการฟ้อนรำเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ สื่อให้เห็นถึงสังคมวัฒธรรมของมนุษย์ที่มี

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรม

บีบอย

ผู้เชี่ยวชาญทาง
มานุษยวิทยาดนตรี

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยว
กับวัฒนธรรม

บีบอย

ผู้เชี่ยวชาญทาง
มานุษยวิทยาดนตรี

4 สุจิตต์ วงษ์เทศ, ร้องรำทำเพลง; ดนตรีและนาฎศิลป์ชาวสยาม, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2532), 3.

5 เชิดศักดิ์ ฉายาถวิล, ความเชื่อเกี่ยวกับ “ผี” และ “วิถีแห่งดนตรี” (ศรีสะเกษ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ, 2557), 62.
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ความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น เคารพและศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วงเวลา 0.30-1.30 นาที บรรยายถึง
เรื่องจังหวะจะโคนการยกทัพได้สอดแทรกภาพเคลื่อนที่ของการแสดงท่ารำประกอบการตีกลองเพื่อ
สื่อถึงสังคมวัฒนธรรมแต่ละยุคแต่ละสมัยของมนุษย์ย่อมมีความสุนทรีย์ทางอารมณ์ประดิษฐ์คิดค้นท่า
รำแปลกๆใหม่ขึ้นมาเพื่อแสดงออกถึงความสนุกสนานและความรื่นเริง ช่วงเวลา 2.00-4.00 นาที
บรรยายถึงวิถีชวิตของมนุษย์เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในสังคมมีการประดิษฐ์และพัฒนาท่าทางต่างๆ ให้
สอดคล้องกับระบำรำฟ้อนและการเต้นอย่างมีระเบียบแบบแผนอ่อนช้อยสวยงามยิ่งขึ้นและได้นำภาพ
เคลื่อนไหวของการฟ้อนเทียนทางภาคเหนือมาสอดแทรกไว้ในช่วงนี้ ช่วงเวลา 4.00-6.00 นาที
เป็นการกล่าวถึงเรื่องการระบำรำเต้นทางตะวันตกสื่อถึงสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป มีการ
พัฒนาจากการฟ้อนรำ ที่อ่อนช้อยสวยงามจากสังคมวัฒนธรรมไทย เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
เนื่องจากวัฒนธรรมทางตะวันตกได้แพร่กระจายเข้ามาผสมผสานกันวัฒนธรรมไทยสาเหตุมาจาก
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้แพร่กระจายเข้ามาอย่างรวดเร็วจึงได้สอดแทรก
ภาพเคลื่อนไหวของการเต้นบัลเลย์และดนตรีมาประกอบในส่วนนี้ด้วย

ช ่วงท ี ่ 2 เนื ่องจากสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันเป็นยุคของกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) หรือโลกไร้พรมแดน ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้
เป็นไปอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างหลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น
วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการฟังเพลง วัฒนธรรมการเต้นรำ ฯลฯ ได้แพร่กระจายเข้ามาใน
ประเทศไทย จนกลายเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมในกลุ่มวัยรุ่น วัฒนธรรมการเต้นบีบอย  แนวดนตรี
ฮิปฮอปและเบรคบีท ซึ่งนับว่าเป็นวัฒนธรรมยอดนิยมของกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงให้ความ
สนใจที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมการเต้นบีบอย, แนวดนตรีฮิปฮอปและเบรคบีท 
โดยได้เริ ่มจากการเก็บข้อมูลทางเว็ปไซด์รวบรวมข้อมูลและคัดเลือกภาพเคลื่อนไหวของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของวัฒนธรรมการเต้นบีบอย ได้แก่ Earl Tucker (Snakehips) นักเต้น
ต้นแบบการเต้นฮิปฮอป, Tom Wong มีความสามารถเกี่ยวกับระบบเสียง (Sound System), James 
Brown นักร้อง นักแต่งเพลง นักกิจกรรมและนักดนตรีแนว Soul&Funk, Taki 183 นัก Writer และ 
Grafitti, DJ Kool Herc ผู้ริเริ่มเทคนิคแนวดนตรีเบรคบีทในเครื่องเล่นแผ่นเสียง (Turntable),   
Melle Mel นักดนตรีฮิปฮอป , Rock Steady Crew กลุ่มนักเต้นบีบอย , Grandmaster Flash DJ 
Scratching ผู้ใช้การถูหรือครูดแผ่นในเครื่องเล่นแผ่นเสียงในยุคแรก ผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกภาพ
เคลื่อนไหวของบุคคลเหล่านี้มาจัดวางเพื่อเป็นการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมบีบอย
ตะวันตกและยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเสียงสะท้อนของวัฒนธรรมบีบอยไทยในหมวดของท่าเต้นท็อป
ล็อคนำมาวิเคราะห์แทนค่าด้วยอัตราจังหวะและพัฒนาให้เกิดจังหวะในรูปแบบหนึ่ง ได้ประพันธ์
คำร้องให้สอดคล้องกับจังหวะและภาพเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลเพื่อบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมา
ของวัฒนธรรมการเต้นบีบอย
� ในการประพันธ์คำร้องผู้วิจัยได้ใช้แนวดนตรีแร็พ (Rap) และฮิปฮอป (HipHop) คือ
แนวดนตรีที่มาจากชนชั้นต่ำที่สุดของสังคมอเมริกัน มีพฤติกรรม นิสัย และ หน้าตาหน้าเกลียดน่ากลัว
ที่สุดเป็นมนุษย์จากสายพันธ์เลวที่สุดตามสายตาของคนผิวขาวและผู้คนที่นิยมการเหยียดสีผิวทุกคน 
ดนตรีแร็พและฮิปฮอปคือดนตรีที่นำเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิตมนุษย์ในสังคมได้ถึงกึ๋นที่สุดในทุกๆด้าน 
ตีแผ ่พร่ำบ่น ขู่ตะคอก ก่นด่า กล่าวหา เสียดสี ประชดประชัน กราบกราน ร้องขอ โอ้อวด ทะนงตน 
อหังการ เสพสุข  ลุ่มหลงในเรื่องของทรัพย์สินค้นหา ราคะ ไปจนถึงการทำลายล้าง และฆ่าชีวิตมนุษย์
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ด้วยกันดนตรีแนวนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย น่ากลัวต่อผู้คนที่มีความอ่อนไหว และชิงชังกับความจริงที่
น่าอดสู เจ็บปวด รับไม่ได้กับสิ่งที่แม้ตัวเองนั้นจะกระทำอยู่เป็นอาจิณ ทนฟังไม่ได้กับคำพูดด่าทอ
หยาบคายต่อพฤติกรรมของคนในสังคมอย่างตรงไปตรงมา จากความรู้สึกของผู้ที่ถูกกระทำ
(นรเศรษฐ์, 2550)6

� ผู้วิจัยมีความคิดว่าถึงแม้ว่าในสายตาของสังคมของชนผิวขาวจะมองว่าดนตรีแร็พและ
ฮิปฮอปมาจากชนชั้นต่ำที่สุดของสังคมอเมริกันแต่ในมุมมองเช่นนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรค์ใดๆและในที่สุด
แนวดนตรีแร็พและฮิปฮอปก็เป็นที่โด่งดังและเป็นที่ยอมรับของชาวอเมริกันและทั่วโลก ผู้วิจัยจึงได้นำ
แนวดนตรีนี้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์บทประพันธ์คำร้องให้สอดคล้องกับความ
สำคัญของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเต้นบีบอยเพื่อสื่อให้ผู้ฟังได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของวัฒธรรมบีบอย ใช้เวลาประมาณ 8-10 นาที
� ช่วงที ่ 3 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการเต้นบีบอยเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ

ทัศนคติต่างๆของวัฒนธรรมการเต้นบีบอยในประเทศไทย ดังนี้�
� บีบอยโอมาน ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเต้นบีบอยในประเทศไทยว่า คือ
ยุคแรกๆที่เต้นกันคือพวกพี่ตน้ พี่ต้นดีซีเขาเป็นแด้นเซอร์ของพี่ติ๊กชีโร่ตั้งแต่อัลบั้มแรกเลย ก็ตอนนั้น
สมัยพี่ติ๊กชีโร่ออกอัลบั้มแรกเขาก็วินมิลกันแล้ว พวกพี่ต้นในคอนเสิร์ตติ๊กชีโร่มนุษย์ค้างคาว เขาก็วิน  
มิลมาสเตอร์ ทำแบบหลายท่า
� บีบอยชิโน ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเต้นบีบอยในประเทศไทยว่า การเต้น
บีบอยหรือว่าเบรคแดนซ์เข้ามาประมาณ ค.ศ.1985 หรือ พ.ศ .2528 ช่วงนั้นล็อคสเตดี้ดัง ล็อคสเตดี้ก็
เวอร์ทัวร ์ มาทีนี่เค้าก็ดังและก็เป็นกระแสเบรคแดนซ์ขึ้นมา เบรคแดนซ์จริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าเบรค
แดนซ ์ เขาเรียกว่าบีบอย เพราะเบรคแดนซ์จริงๆเป็นคำที่ผิด มันเป็นชื่อที่สื่อ คำที่สื่อเป็นคนพูดเขา
เรียกว่าเบรคแดนซ ์ ศัพท์เขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้ง่ายสำหรับการเข้าใจในคนทั่วไป ที่เรียกจริงๆเรียกว่า   
บีบอย ตามออลิจินอลเรียกว่าบีบอย มันก็เข้ามาในช่วงนั้นก็มีกลุ่มอะไรน่ะชื่อช็อคโกแล็ต เขาหมุนเข่า
ได้เขาทำอะไรได้หมด หนึ่งในนั้นก็มีพี่เล็กนี่หล่ะ สมัยนั้นจะมีพี่เล็กนี่หล่ะที่สอนอย่างละนิดอย่างละ
หน่อย และพี่เล็กเป็นคนทำท่าแอร์แทร็คได้คนแรก ต่อมาก็มีพี่ตั้ม พ่ีตั้มวงนิวสคูลที่เราเห็นในเอ็มวี
เพลงเพลบอยน้อยใจ ซึ่งสมัยนั้นพี่ตั้มก็ไปเรียนที่เยอรมันแล้วก็ไปซ้อมกับเพื่อนที่เบอร์ลินซ้อมกับเบน
นีคีโมโต้กลุ่มบีบอยชื่อไฟล์อิ้งสเต็ปดังมากในสมัยนั้นแล้วก็กลับมาไทยมาสอนเพื่อนๆน้องๆที่รู้จักต่อ 
ต่อมาก็มีพี่ป๊อป มีพี่กาณต์ พี่โต ้พี่บาสแล้วก็พี่เทียร์ สปรินคอนโทรล แล้วก็จะเป็นรุ่นผมที่เป็นรุ่นหลัง 
มีพี่มน พี่โอมาน พี่ต๊อปดีเจ ที่เฮดสปรินสมัยก่อนแล้วก็มีพี่กุ๊กอีกคนหนึ่ง แล้วสมัยก่อนเค้าจะนิยมท่า
ฝืนไหล่ เป็นท่าที่ทุกคนนิยมซ้อมกัน ฝืนไหล่หรือฮาโลแบ็ค เพลงท่ีฟังคือฮิปฮอป ก็เปิด อาปาเช่ 
ประมาณนี้ ฟังก์ก็เปิด สมัยก่อนหาเพลงยากจริงๆไม่เหมือนสมัยนี้เปิดยูทูปก็เจอ คนสมัยก่อนใช้ความ
อดทนมากคิดดูดอทจิ๊ปและด็อกคิวเมนท์เป็นภาษาอังกฤษต้องมานั่งแปลใช้ศอกทิ่มที่กัทว่าคืออย่างไร 
งงมาก สมัยก่อนไม่มีคนมายืนสอนอย่างในปัจจุบัน ที่กล่าวมารุ่นก่อนๆค่อนข้างจะแก่แล้วประมาณนี้
แต่ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้เท่าผมรู้ก็ประมาณนี้

6 นรเศรษฐ์ หมัดคง, ดนตรี คีตา เวหา อิเล็คทรอนิคส์ (กรุงเทพฯ: openbooks, 
2550), 152-153.
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ช่วงที ่ 3 นี้ บีบอยโอมานได้เล่าถึงวัฒนธรรมการเต้นบีบอยเริ่มแพร่กระจายเข้ามาใน
ประเทศไทย ในยุคแรกๆมีพี่ต้นดีีซี ซึ่งเป็นแดนซ์เซอร์ของพี่ ติ๊กชีโร่ ได้นำภาพเคลื่อนไหวจากมิวสิค
วีดิโอมาสอดแทรกไว้ในส่วนนี้ เพื่อสื่อให้เห็นถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเต้นของบุคคลที่กล่าวถึง ต่อจาก
นั้น บีบอยชิโน่ ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมการเต้นบีบอยในประเทศไทย โดยได้กล่าว
ถึงบุคคลและกลุ่มนักเต้นที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาและเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย
ในยุคนั้นได้แก่ Rock Steady Crew เป็นกลุ่มนักเต้นที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในยุคแรกๆเกี่ยวกับ
การเต้นบีบอยทางตะวันตก จากนั้นได้กล่าวถึงพี่เล็กซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญการ
เต้นบีบอยในยุคแรกๆของประเทศไทย รวมถึงพี่ตั้มซึ่งเป็นนักร้องของวงนิวสคูลเป็นผู้เชี่ยวชาญการ
เต้นบีบอยในรุ่นต่อมา ผู้วิจัยจึงได้นำท่าเต้นของบุคคลเหล่านี้มาสอดแทรกไว้เพื่อสื่อให้เห็นถึงท่าเต้น
ต่างๆของวัฒนธรรมการเต้นบีบอย ส่วนภาพเคลื่อนไหวและดนตรีประกอบผู้วิจัยได้หยิบยืมภาพ
เคลื่อนไหวและดนตรีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมบีบอยซึ่งเป็นมิวสิควีดิโอมาตัดต่อจัดวางเรียบเรียงผสม
ผสานกันและได้นำเทคนิควิธีการ Scratch มาสร้างสรรค์ให้กับบทเพลง ใช้เวลาประมาณ  10-15 นาที
� ช่วงที ่4 ผู้เชี่ยวชาญทางมานุษยวิทยาเป็นการได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็น
มาของวัฒนธรรมการเต้น ระบำ รำ ฟ้อน กล่าวว่า “การเต้นมันส่งผลในเรื่องศิลปะอีกหลายแขนงเกิด
จากการเปลี่ยนแปลง เกิดการปรับตัว เกิดปฎิวัติตัวเอง โลกของการสื่อสารว่าด้วยเรื่องของการใช้
ร่างกาย มีความหมาย มีความยิ่งใหญ่ มีความงาม มีความแปลก มีความอัศจรรย ์ตั้งแต่ยุคของการเริ่ม
ต้นการเต้นกระทั่ง ณ . วันนี ้มันก็อัศจรรย์ของมันได้อยู่ ” เป็นการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความเป็นมา 
ระบำ รำ ฟ้อนและการเต้น เพ่ือเป็นการส่งท้ายในการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงประกอบสารคดีชุด
นี้ ใช้เวลาประมาณ 1 นาที

การประพันธ์เพลงในส่วนที่ 2

� ส่วนที่ 2 คิดวิเคราะห์เสียงจากสภาพแวดล้อมผสมผสานกับแนวดนตรีเบรคบีท 
เพื่อให้เกิดดนตรีแนวใหม่ในเชิงสร้างสรรค์
� ก่อนที่จะเริ่มสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงบีบอยบีทในส่วนที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ของ ฮิลเดการ์ด เวสเทอร์แคมพ์  (Hildegard Westerkamp) ในบทประพันธ์  Into the Labyrinth 
(2002) เป็นผลงานในรูปแบบของบทประพันธ์ Soundscape £ โดยมีแนวคิดที่ว่าเป็นการใช้สถานที่
และเวลาที่แตกต่างกันตลอดระยะเวลาการเดินทางเพื่อให้ได้เสียงสะท้อนและเสียงที่เกิดขึ้นย่อมเป็น
ไปตามสภาวะแวดล้อมนั้นๆ เวสเทอร์แคมพ์ได้นำบันทึกเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นโครงสร้างหลักใน
บทประพันธ์ Soundscape โดยจัดวางเสียงที่บันทึกเหล่านั้นผสมผสานกันให้เกิดเป็นเนื้อเสียงใหม่ 
เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการคล้อยตามเสมือนกับว่าได้ร่วมเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ
เหล่านั้นด้วยตนเอง 
� นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ศึกษาแนวคิดของ มิเชล ซานเชส (Michel Sanchez) และ อีลิค 
มัวกูต ์ (Eric Mouguet) ทั้งคู่เป็นชาวฝรั่งเศส วงดนตรีวงนี้ใช้เครื่องดนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
ในการบรรเลงเพลงของพวกเขาและได้นำบทสวดต่างๆ ในแถบแอฟริกามาใส่ไว้ในส่วนเนื้อเพลง ด้วย
วิธีการแบบแซมปลิ้ง (Sampling) ซานเชส อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องดนตรี
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักในการประพันธ์เพลง “บางคนที่เป็นนักดนตรีแบบดั้งเดิมจริงๆ ไม่ชอบในสิ่งที่
เราทำเท่าไรการที่ใช้วิธีการแบบแซมปลิ้ง (Sampling) และก็ใช้ซีเควนซ ์ (Sequence) ต่างๆนั้นทำให้
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เราถูกกล่าวหาว่า มันทำให้ดนตรีที่ทำนั้นเป็นการทำร้ายเพลงต้นฉบับของชนเผ่าที่เราเอาเพลงมาทำ
มากกว่า แต่ผมคิดว่าแม้จะใช้เครื่องดนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่เราก็พยายามรักษาจิตวิญญาณ
(Spirit) ของดนตรีดั้งเดิมเอาไว้และซานเชสยังให้แนวคิดว่ามันไม่จำเป็นเลยที่ผู้ฟังต้องเข้าใจในภาษา
(Language) มันเหมือนกับงานศิลปะสีหรือฝีแปลงก็บอกความหมายกับผู้ที่พบเห็นได้ โดยการเข้าใจ
มันในฐานะของ ‘สัญลักษณ์’ อย่างหนึ่งแม้ภาพจะเก่าแก่เช่นไรแต่มีคนดูมัน เข้าใจอยู่ดี ดนตรีก็เช่นกัน
‘คำร้อง’ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ความสำคัญมันอยู่ที่การสื่อในระดับจิตใจ” 

� อีกแนวคิดหนึ่งที่ผู้วิจัยได้ศึกษาคือแนวคิดของ เควิน กอดลีย์ (Kevin Godley) เป็นนัก
ดนตรีและโปรดิวเซอร์ที่ทางบีบีซีติดต่อให้มารับผิดชอบโครงการ One World ในป ีค.ศ.1989 ซึ่งทาง
สถานีมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงสดคอนเสิร์ตโดยการนำนักดนตรีทั่วโลกมาจัดไว้ ณ ที่เดียว ในเวลา
เดียวกันจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย ดังนั้นเขาจึงได้เสนอแนวคิดว่า “หากเรารวบรวมเหล่าศิลปิน
มาไว้ที่เดียวเวลาเดียวกันไม่ได้ ทำไมเราไม่เดินทางไปหาศิลปินเอง แล้วอัดเพลงพวกเขาลงเทปมาละ” 
งานโปรเจคจึงเปลี ่ยนไปจากการแสดงคอนเสิร์ตเป็นการบันทึกเสียงดนตรีด้วยวิธีการ “เทป
ลูกโซ่” (chain tape) เควิน กอดลีย์ เอ่ยถึงวิธีการทำงานแบบนี้ไว้ว่า “ดนตรีคือภาษาของมวลชน
มนุษย์และผมก็หวังว่าเราจะพิสูจน์ได้เพื่อเราจะนำมาชักจูงคนให้เริ่มต้นชีวิตกันใหม่ ให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติไม่มีอะไรจะสำคัญเท่าอีกแล้ว เพราะนี่กำลังจะพูดถึงอนาคตของโลก เราจะเรียกงานของเรา
เล่นๆว่า ‘เทปลูกโซ่’ แบบเดียวกับจดหมาย ลูกโซ ่ เราเริ่มงานด้วยกลองกับเบสก่อน” “โดยกอดลีย์ได้
ส่งงานบันทึกเสียงที่อัดกลองและเบสด้วยเทปดิจิตอลไปให้นักดนตรีต่างๆ และเชื้อเชิญให้นักดนตรี
เหล่านี้แต่งเพลงและบันทึกเสียงเพิ่มเติมด้วยแนวคิดสร้างสรรค์และสไตล์ดนตรีที่ตนถนัด อย่างไร
ก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาดนตรีที่แต่งเพิ่มเติมจากนักดนตรีที่เล่นเอาไว้ทั้งหมดจากการบันทึก “เทป
ลูกโซ่” มาใส่ไว้ในอัลบั้ม ดังนั้น งานจึงมีกระบวนการตัดต่อและมิกซ์งานเข้าหากัน รูเบิร์ต ไฮน์ 
(Rupert Hine) ซ่ึงเป็นผู้ร่วมงานและเป็นโปรดิวเซอร์หลักในการผลติงานเพลง “One World One 
Voice” ให้ความคิดเห็นถึงกระบวนการนี้ไว้ว่า “สมมุติว่าเราจะทำออกมายาวซัก 20 นาท ี เราก็เอา
มันมาย่อยแบ่งออกเป็นช่วงละ 1 นาทีก่อน ตอนนี้เรามีเสียงเบสของสติง (Sting) กับจังหวะกลอง    
ของอัฟริกา บามบาทา (Afrika Bambaataa) แล้ว มาตรงนี้เราก็จะนั่งเขียนทำนองหลักขึ้นสักสอง
สามทำนอง ที่เหลือเราก็ให้ศิลปินทั้งหลายของแต่ละคนทำเพลงขึ้นมาจากแกนที่เราทำเอาไว ้แล้วเราก็
ค่อยนำมาผสมผสานกันลงไป”

ผู้วิจัยได้นำแนวคิดของ Westerkamp ในการนำเอาเสียงสะท้อนจากสภาพแวดล้อม
มาเป็นหลักในการประพันธ์เพลงจึงได้นำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้โดยให้ความสำคัญกับเสียงสะท้อนที่
เกิดจากสภาพแวดล้อม ไ ด้แก่ เสียงสนทนา พูดคุย แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเต้นบีบอย เสียงสะท้อนที่เกิดจากการเต้นบีบอย เสียงเพลง เสียงรถยนต์ เสียงเรือ เสียง
น้ำ เป็นต้น และเสียงสะท้อนที่เกิดจากวัฒนธรรมการเต้นของกลุ่มบีบอยในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์
ประกอบหนึ่งของวัฒนธรรมฮิปฮอปมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง

ส่วน มิเชล ซานเชส (Michel Sanchez) และ อีลิค มัวกูต์ (Eric Mouguet) ได้ให้
แนวคิดกับการนำเครื่องดนตรีอิเล็คโทรนิคมาใช้เป็นหลักในการประพันธ์เพลงและใช้เทคนิควิธีการ
แซมปลิ้ง (Sampling) และการซีเควนซ์ (Sequence) นอกจากน้ี เควิน กอดลีย์ (Kevin Godley) ได้
ให้แนวคิดเกี่ยวกับ โครงการจัดงานคอนเสิร์ตของสถานีบีบีีซี มีความต้องการที่จะนำนักดนตรีทั่วโลก
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มาแสดงพร้อมกันในสถานที่และเวลาเดียวกันได้ให้ความเห็นว่า การทำเช่นนี้เป็นการทำที่ยุ่งยากและ
สิ้้นเปลืองมาก จึงได้เสนอแนวคิดโดยการกำหนดเสียงเบสและกลองและเขียนทำนองหลักขึ้นให้ศิลปิน
แต่ละคนทำเพลงขึ้นจากแกนที่ทำไว้ และส่งทีมงานไปทำการบันทึกเสียงดนตรีเหล่านั้นมาผสมผสาน
กันลงไป โดยใช้กระบวนตัดต่อและมิกซ์เพลงเข้าด้วยกัน รูเบิร์ต ไฮน์ (Rupert Hine) ได้ให้แนวคิดว่า
หากเพลงเหล่านั้นมีความยาวมากเกินไปควรเอามาย่อยแบ่งเวลาออกเป็นช่วงๆก่อนแล้วจึงค่อยนำไป
ผสมผสานกันให้เกิดเป็นเนื้อเพลงใหม่
� ดังนั้นจากแนวคิดของทั้ง 3 ท่านนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนำเทคนิควิธีการมาประยุกต์
ใช้เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงบีบอยบีทในส่วนที่ 2 ได้บันทึกเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมา
ประพันธ์เพลงโดยการใช้เทคนิควิธีการตัดปะ (Collarge) วิธีการแบบแซมปลิ้ง (Sampling) ใช้การ   
ซีเควนซ์ (Sequence) การสแครช (Scratch) และใช้เครื่องดนตรีอิเล็คโทรนิค (Electronic) ซึ่ง
เป็นการประพันธ์เพลงในรูปแบบอิเล็คโทรนิคและซาวด์สเคป (Electronic Soundscape) รวมอยู่
ด้วยและเนื่องจากการประพันธ์เพลงในส่วนที่ 2 นี ้มีความยาวประมาณ 30 นาท ีผู้วิจัยจึงได้แบ่งการ
วิจัยออกเป็นช่วงๆ โดยใช้เวลาเป็นเครื่องกำหนดและได้กำหนดขอบเขตโครงสร้างการประพันธ์ออก
เป็น 2 ท่อนดังนี ้1) เสียงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมสื่อด้วยเสียง 2) แนวดนตรีฮิปฮอปและเบรคบีทสื่อ
ด้วยจังหวะและภาพเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมการเต้นบีบอย ซึ่งใน 2 ท่อนเพลงนี้ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิควิธี
การมิกซ์ (Mix) คือการผสมผสานระหว่างเสียงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมกับแนวดนตรีฮิปฮอปและ
เบรคบีทเข้าด้วยกันให้เกิดเป็นจังหวะและทำนองเพลง  
� มีผู้กล่าวถึงการมิกซ ์ (Mix) เพลงนั้นเปรียบเสมือนการนำเสนอโชว์ๆหนึ่งและก็ไม่ต่าง
จากเล่นคอนเสิร์ตของเหล่าบรรดาศิลปินแต่อย่างใดคือแต่ละโชว์นั้นต้องมีการเตรียม การซ้อมและ   
เซ็ตล่วงหน้าว่าคุณจะโชว์อะไรเวลามากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นในแต่ละเซ็ตของการเตรียมแผ่นเสียง
จะมีโครงสร้างอยู ่3 ประการ คือ 1) Intro 2) Body 3) Ending  เป็นการแสดงถึงที่มาที่อยู่ที่ไปของ
สไตล์เพลง เช่น สไตล์ฮิปฮอป ดีเจจะเริ่ม Intro ด้วยการเปิดเพลงในสไตล์โซลนำร่องมาก่อนซึ่งเป็น
เพลงโซลในยุคไหนก็ได ้ หรือจะเป็นเพลงที่ดีเจชอบ แล้วตามมาด้วยเพลงสไตล์แร็พพร้อมการโชว์การ 
Scratching ลูกเล่นต่างๆจากแท่นมิกซ์เซอร ์ หรือตัว  Turntable อัดต่อด้วยดนตรีสไตล์ฮิปฮอป ซึ่ง
บีทจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนใกล้ๆจบ ซึ่งเป็นบท Ending อาจจะเป็นดนตรีโซลอีกครั้งเป็นบทส่งท้ายหรือ
อะไรก็แล้วแต่ที่แสดงว่าการโชว์จบสมบูรณ์ (นรเศรษฐ, 2550)7 นอกจากนี้ดนตรีอิเล็คโทรนิค ในยุค
ก่อนปี 80’s ซึ่งมีอิทธิพลต่อวงการดนตรีเต้นรำในยุคปัจจุบันอย่างใหญ่หลวง เสน่ห์อันเหลือร้ายเหล่า
นี้ได้ถูกจับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง โดยนำไปผสมผสานกันดนตรีดิสโก้ สร้างดนตรีป๊อปแดนซ์ เรื่องราว
ของผู้คนกับเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทาสมัน, มนุษย์ต่างดาว , หรือเรื่องราวของอวกาศเป็นต้น
คล้ายเป็นการบอกกล่าวเล่าขานผสมผสานเรื่องราวของอดีต ปัจจุบันและอนาคต ที่น่าอนาถ หดหู่
สวยงาม น่าชื่นชมยกย่องและต้องยอมรับโดยดุษฏี ผู้วิจัยจึงได้นำเทคนิควิธีการเหล่านี้มาประยุกต์ใช้
ในการสร้างสรรค์บทเพลงและยังได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการแซมปลิ้ง (Sampling) มาประกอบ
การประพันธ์ด้วย ดังนี้

7 เรื่องเดียวกัน, 407, 319.
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Give me a (Break) Beat ! : Sampling and Repetition in Rap 
Production. 
� In rap, sampling remains a tactical priority. More precisely, samplers are 
the quintessential rap production tool. Although rappers did not invent drum 
machines or sampling, they have revolutionized their use. Prior to rap music’s 
redefinition of the role samplers play in musical creativity, samplers were used 
almost exclusively as time- and moneysaving devices for producers, engineers, and 
comprosers. Samplers were used as short cuts; sometimes a horn section, a bass 
drum, or background vocals would be lifted from a recording easily and quickly, 
limiting the expense and effort to locate and compensate studio musicians. Although 
famous rock musicians have used recognizable samples from other prominent  
musicians as part of their album material, for the most part, samples were used to 
“flesh out” or accent a musical piece, not to build a new one. In fact, prior to rap, 
the most desirable use of a sample was to mask the sample and its origin; to bury its  
identity. Rap producers have inverted this logic, using samples as a point of 
reference, as a means by which the process of repetition and recontextualization can 
be highlighted and privileged. (Rose, 1994)8

จากแนวคิดของวิธีการแซมปลิ้ง (Sampling) ผู้วิจัยได้ศึกษาและคัดลอกข้อความบาง
ตอนมาจากหนังสือ Black Noise: Rap Music and Black Culture Contemporary America พอ
สรุปเนื้อหาสาระได้ดังนี้

� แซมปลิ้ง (Sampling) 
ในด้านของเพลงแร็พ, การทดลองสุ่มตัวอย่างยังคงมีความสำคัญทั้งในด้านยุทธวิธีและ

กระบวนการผลิตเพลง แม้ว่า rapper จะไม่ได้เป็นคนที่คิดค้นเครื่องมือ Samplers พวกเขาได้เปลี่ยน
วิธีการใช้สิ่งเหล่านั้น ก่อนหน้าที ่Samplers จะถูกใช้ในเพลงแร็พ มันถูกใช้โดยวิศวกรและนักประพันธ์
เพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณ บางครั้งเสียงแตร , กลอง , หรือเสียงร้องประสานจะสามารถสังเกต
ได้ง่ายในเพลง Samplers จึงถูกใช้เป็นทางลัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายและใช้แทนนักดนตรีใน Studio แม้ว่า
นักดนตรีเพลง ร็อค บางคนจะใช้ Samplers แทนนักดนตรีหรือแทนส่วนประกอบในอัลบั้ม แต่ส่วน
ใหญ ่ Samplers จะถูกใช้เพื่อทำให้สมจริงมากขึ้นหรือไม่ก็ใช้เพื่อเน้นเสียงดนตรีไม่ใช่เพื่อสร้างเสียง
ดนตรีขึ้นมาใหม่ ความจริงแล้วก่อนจะมีเพลงแร็พ Samplers ถูกใช้เพื่ออำพรางเสียงที่อัดมาและเพื่อ
ไม่ให้รู้ว่ามาจากเครื่องดนตรีไหน  Rappers ใช้มันในทางกลับกัน, พวกเขาใช้มันเป็นเครื่องยืนยันใน
การผลิตซ้ำและพิจารณาบริบทใหม่ที่แตกต่างออกไปเพื่อเน้นให้มีความพิเศษ

8 Tricia Rose, Black Noise, (Hanover, NH: Wesleyan University Press, 
Published by University, 1994), 73.
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ผู้วิจัยได้ลงมือประพันธ์เพลงตามแนวคิดและโครงสร้างที่ตั้งไว้ เริ่มจากการนำเสียงการ
เดิน เสียงกระดิ่ง เสียงโซ่ เสียงรถยนต์โดยสาร เสียงปิดเปิดประตูรถ เสียงเพลง เสียงพูดคุย เสียงเรือ
เสียงน้ำ เสียงโป๊ะเรือ เสียงสะท้อนที่เกิดจากการเต้นบีบอยนำมาผสมผสานกับแนวดนตรีฮิปฮอปและ
เบรคบีท เพื่อให้เกิดดนตรีแนวใหม่ในเชิงสร้างสรรค์จึงได้นำเอาเสียงที่บันทึกได้มาจัดวางและประพันธ์
เพลงในรูปแบบดนตรีอิเล็คโทรนิคและได้กำหนดขอบเขตของเสียงจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 1) เสียง
จากสภาพแวดล้อม  2) กลุ่มเสียงแนวดนตรีฮิปฮอปและเบรคบีท ได้แบ่งการประพันธ์ในส่วนนี้ออก
เป็น 5 ช่วง ซึ่งในช่วงที ่ 1-4 ใช้เวลาประมาณช่วงละ 3-5 นาที และช่วงที่ 5 เป็นส่วนสุดท้ายใช้เวลา
ประมาณ 8-10 นาที ในการประพันธ์เพลงส่วนที่ 2 นี้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
� การประพันธ์เพลงในส่วนที ่ 2 ผู้วิจัยต้องการสื่อให้ผู้ฟังได้ยินเสียงการเดินเสียงการก้าว
เท้า เสียงเปิด- ปิดประตูบ้าน เสียงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในขณะเดินทางออกจากบ้านไปยังป้อม
พระสุเมรุอันเป็นสถานที่ที่กลุ่มวัยรุ่นนัดหมายเพื่อรวมกลุ่มกันปฏิบัติกิจกรรมการฝึกซ้อมการเต้นบีบ
อยเป็นประจำ ซ่ึงเรียกว่ากลุ่มบีบอย ในขณะที่กำลังฝึกซ้อมการเต้นจะมีเสียงเท้ากระทบและเสียดสี
กับพื้น มีเสียงการนับจังหวะประกอบท่าเต้นในหมวดต่าง  ๆ และในการฝึกซ้อมการเต้นจะมีดีเจเป็นผู้
ทำหน้าที่เปิดเพลงและเล่นแผ่นเสียงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งอย่างรวด
รวดเร็ว มีการปรับเสียงในลักษณะต่างๆเพื่อดัดแปลงเสียงให้แปลกใหม่ไปจากเดิมโดยใช้เทคนิควิธีกา
รสแครชและการ Sampling ต่างๆในการเปิดเพลง ต่อจากนั้นก็จะเป็น MC ซึ่งทำหน้าที่เสมือนกับ
เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการเพื่อช่วยให้วัฒนธรรมการเต้นบีบอยสนุกสนานและปลุกระดมให้คนมา
ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ต่อจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกราฟฟิตีนักเขียนขูดขีด, เพ้นท์และพ่นส ีจะ
มีเสียงพ่นส ี เสียงเขย่ากระป๋องสี เสียงต่างๆที่เกิดจากการทำกราฟฟิต ีต่อจากนั้นก็จะนำเสียงที่เกิด
จากการกลุ่มวัฒนธรรมการเต้น   บีบอย,  ดีเจ, MC, กราฟฟิต ีมาจัดวางเรียบเรียงและผสมผสานกับ
แนวดนตรีเบรคบีทเป็นการนำกลับมาทำซ้ำและสื่อถึงการนำเอาองค์ประกอบของวัฒนธรรมบีบอยมา
รวมกันเพื่อให้ได้แนวดนตรีในเชิงสร้างสรรค์ สุดท้ายเสียงดนตรีจบลงตามด้วยเสียงเดินเสียงก้าวเท้า
เสียงปิดประตูสื่อถึงการเดินทางกลับบ้านหลังจากการทำกิจกรรมต่างๆเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นบทส่งท้ายท่อนจบของบทเพลง

ภาพที่ 49 แผนผังโครงสร้างการประพันธ์เพลงในส่วนที่ 2

83

เสียงจากสภาพ
แวดล้อม

แนวดนตรีฮิปฮอป
และเบรคบีท

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ผู้วิจัยได้เริ่มการประพันธ์เพลงในส่วนที ่ 2 นี้ ตามรูปแบบโครงสร้างและขั้นตอนของ
การประพันธ์เพลงที่ได้กำหนดไว้ เนื้อหาของบทเพลงในส่วนนี้เป็นการนำเอาเสียงสะท้อนที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมนำมาผสมผสานกับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของวัฒนธรรมการเต้นบีบอยที่เป็น
องค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมฮิปฮอป ได้แก่ B-Boy, DJ, MC, Graffiti และได้แบ่งการประพันธ์
ออกเป็น 4 ช่วง ในแต่ละช่วงใช้เวลาเป็นเครื่องกำหนด ในช่วงที่ 1 เริ่มจากวินาทีที ่ 0.00-0.15 
เป็นการนำเสียงก้าวเดิน เสียงกระดิง่ เสียงโซ่ เสียงเปิดปิดประตู สื่อให้เห็นถึงเรื่องราวของการเดิน
ทางออกจากบ้านไปยังสถานที่ที่ได้นัดหมายกันไว้เพื่อรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมต่างๆต่อไป ในช่วงที่ 2 
ได้แบ่งย่อยออกเป็น 5 ท่อนเพลง ท่อนเพลงที ่ 1 เร่ิมจากวินาทีที่ 0.15-4.42 ได้นำเอาเสียงที่เกิดจาก
วัฒนธรรมการเต้นบีบอย ได้แก่เสียงที่เกิดจากรองเท้ากระทบและเสียดสีพื้น เสียงการนับจังหวะ เพื่อ
สื่อให้เห็นถึงลักษณะของการเต้นบีบอย ในท่อนเพลงที ่ 2 จากนาทีที ่ 4.42-9.14 ในช่วงนี้ได้นำเสียง
ของ DJ ซึ่งทำหน้าที่เล่นแผ่นและปรับเสียงในลักษณะต่างๆเพื่อดัดแปลงให้ได้เสียงที่แปลกใหม่ไปจาก
เดิมโดยใช้เทคนิควิธีการสแครช เพื่อสื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคึกคักและสนุกสนานไปกับบทเพลงนี้ด้วย
ในท่อนเพลงที ่3 จากนาทีที ่  9.14-11.30 ได้นำเสียงของ MC ซึ่งทำหน้าที่เสมือนกับเป็นพิธีกรหรือผู้
ดำเนินรายการแต่สำหรับวัฒนธรรมฮิปฮอป แม้จะเป็นการดำเนินรายการเหมือนกันแต่วิธีการต่างกัน
เพราะรายการในที่นี้คือปาร์ตีนั้นเอง MC จะอยู่คู่กับ DJ โดยหลักแล้วเพื่อช่วยปลุกเร้าคนในงานปาร์ตี
ให้สนุกสนานยิ่งขึ้น ในท่อนเพลงที ่4 จากนาทีที ่11.30-14.40  ได้นำเสียงในส่วนของ Graffiti ได้แก่
เสียงพ่นสี เสียงเขย่ากระป๋องสี เสียงขูดขีด นำเสียงที่เกิดขึ้นมาผสมผสานให้เป็นจังหวะประกอบ
ทำนองที่เกิดจากเสียงของเครื่อง ซินธีไซเซอร ์(Synthesizer) เพ่ือสร้างสีสันกับบทเพลงและสื่อถึงการ
เชิญชวนหรือเชื้อเชิญให้หนุ่มสาวมาร่วมในงานปาร์ตี และในท่อนเพลงที่ 5 จากนาทีที ่ 15.00-25.00 
ได้นำเสียง B-Boy, DJ, MC, Graffiti มาจัดวางและผสมผสานกับแนวดนตรีเบรคบีทเพื่อให้เกิดเป็น
บทเพลงที่มีมิติและมุมมองอีกรูปแบบหนึ่งในเชิงสร้างสรรค์และในช่วงสุดท้ายของบทเพลง จากนาทีที่
25.00-25.25 ได้ นำเสียงก้าวเดิน เสียงกระดิ่ง เสียงโซ่ เสียงเปิดปิดประตูมาผสมผสานเพื่อสื่อให้ผู้ฟัง
รับรู้ถึงการสิ้นสุดของการปฏิบัติกิจกรรมและเป็นช่วงสุดท้ายของบทประพันธ์เพลงนี้
� บทประพันธ์เพลงในส่วนที ่ 2 นี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึก
เสมือนว่าได้เดินทางไปยังสถานที่นั้นๆด้วย จึงได้นำเสียงสภาพแวดล้อมมาจัดวางไว้ช่วงแรกของเพลง
เพื่อสื่อถึงการเดินทางออกจากบ้านไปยังป้อมพระสุเมรุเพื่อฝึกซ้อมกิจกรรมการเต้นบีบอย ในขณะฝึก
ซ้อมการเต้นจะได้ยินเสียงเท้ากระทบและเสียดสีกับพื้นมีเสียงนับจังหวะที่เกี่ยวกับการเต้นบีบอย 
พร้อมกันนั้นจะมีเสียง DJ ทำหน้าที่เปิดเพลงและสแครชแผ่นเสียงเพื่อสร้างบรรยากาศให้คึกคักและ
สนุกสนานในการเต้นบีบอย ในขณะเดียวกันก็จะมีเสียง MC ซึ่งมีหน้าที่กล่าวเชิญชวนประกอบการ
ดำเนินรายการมีเสียงคำพูดต่างๆ ต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของ Graffiti จะได้ยินเสียงการพ่นสี การเขย่า
กระป๋องสีในรูปแบบต่างๆสร้างสีสันให้กับงาน จากนั้นจะได้ยินเสียงทั้ง 4 องค์ประกอบมารวมกัน    
ก่อให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มวัฒนธรรมการเต้นบีบอย จนกระทั่งเสียงทุกอย่างค่อยๆเบาลงก็จะได้ยิน
เสียงการเดินการเปิด-ปิดประตูเป็นช่วงส่งท้ายบอกถึงการเดินทางกลับบ้านหลังจากทำกิจกรรมต่างๆ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

อภิปรายผล
� งานวิจัย บีบอยบีท : สื่อสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมบีบอยไทย เป็นการศึกษา
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของสังคมมนุษย์ จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต เท่าที่
หาหลักฐานมาได้เพื่อให้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของสังคมมนุษย ์ นำมาเรียบเรียงปะติดปะต่อกัน
เป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งในฐานะที่มนุษย์เป็นผู้กระทำและในฐานะเป็นผู้ถูก
กระทำ แต่เนื่องจากเรื่องราวและเหตุการณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมีมากมาย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเฉพาะประวัติ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของวัฒนธรรมการเต้นบีบอย ซึ่งมีความสำคัญมีผลกระทบต่อชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของสังคมส่วนรวม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มสังคม
วัฒนธรรมของวัยรุ่นที่ยอมรับกระแสวัฒนธรรมการเต้นบีบอยทางตะวันตกซึ่งเข้ามามีอิทธิพลใน
ประเทศไทยจึงได้ศึกษารวบรวมเรื่องราวตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเรียบเรียงจัดวางตามลำดับ
เหตุการณ ์ เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมการเต้นบีบอยทางตะวัน
ตกและวัฒนธรรมการเต้นบีบอยในประเทศไทยและได้ทำการบันทึกเสียงสะท้อนที่เกิดขึ ้นจาก
วัฒนธรรมการเต้นบีบอยมาสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง
� จากบทประพันธ์เพลงบีบอยบีทผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเสียงสะท้อนที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมมีผลต่อการประพันธ์เพลงและท่าเต้นจากถนนวัฒนธรรมของกลุ่มบีบอยใน
ประเทศไทย  ซึ่งผู้วิจัยจึงได้สร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบของดนตรีและคาดหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้อาจจะ
นำไปสู้แนวทางในการสร้างสรรค์งานประพันธ์ดนตรีในรูปแบบอื่นๆเพื่อที่จะช่วยสร้างบรรยากาศ 
อารมณ์และความรู้สึกที่ดีงามต่อการพัฒนาด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

� จากการศึกษาเสียงถนนวัฒนธรรมสะท้อนผ่านการเต้นของกลุ่มบีบอยในประเทศไทย
มาเป็นภาพสะท้อนดนตรี  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
� 1.เป็นแนวทางให้กับกลุ่มบุคคลที่สนใจได้ศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์บท
ประพันธ์เพลงบทต่อไป
� 2.สร้างประสบการณ์ทางดนตรีให้เกิดมุมมองและมิติใหม่ในรูปแบบของการประพันธ์
เพลงของนักประพันธ์เพลงรุ่นใหม่
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