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 Objectives of this research are to study the origin and development of Jamaica 
dub and Thai dub music culture, including the study and analysis of the song Respect dub 
song by Jessada Theeraphinun aka Gap T-Bone.  
 The study shows that dub music culture was emerged in Jamaica in 1967 which 
can be divided into 4 periods: 1) Beginning (1967) by the removal of vocal track on reggae 
music done by an audio engineer Smithy, leaving only instrumental parts strictly used by 
sound system owner 2) Developing (1968-1972) when the recording system has changed, 
non-vocal version appeared on B-side of the singles which led the deejays to toast over 3) 
Golden age (1973-1974) the flourished of dub albums were released to the market and 
spread over to England 4) Declining (1980) when dub music in Jamaica lose its popularity 
after the emerge of a new music genre called dancehall. Dub music culture emerged in 
Thailand in 2003 which can be divided into 3 periods: 1) Beginning (2003-2006) when the 1st

 

Thai dub mini-album Dub Kitchen made by Ga-pi, the solo artist under the creative 
management of Gap T-Bone 2) Developing (2007-2010) Thailand dub music culture became 
widely known and popular among Thai artists and their album makings 3) Growing 
(2011-2017) there are significantly numbers of dub artists and musical works appeared, and 
the common music festivals in dub context happened. The solid activities of dub community 
Miyalap sound system have clearly contributed to the acculturation of dub music culture in 
Thailand. The song Respect Dub, produced by Gap T-Bone is the clearly showcase of dub 
music culture within the Thai context.  
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บทที่ 1 

 

บทน า 

 

ความส าคัญและความเป็นมา 

 ดนตรี เป็นศิลปะแห่งเสียงที่มนุษย์ได้บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นไว้เป็นเวลายาวนาน 

นับตั้งแต่เมื่อผู้คนได้ยินเสียงจากธรรมชาติและพยายามลอกเลียนเสียงจนกระทั่งสร้าง 

เสียงดนตรีขึ้นได้ เสียงดนตรีอยู่คู่กับมนุษย์มาโดยตลอดไม่ว่าชนชาติใด ภาษาใด ดนตรีได้แทรก

ซึมเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่อันแสดงถึงความเจริญทางด้านจิตใจและ 

อารยธรรมของมนุษย์ชาติได้เป็นอย่างดี 

ดนตรีมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม มนุษย์แต่ละกลุ่มล้วนมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง

กันไปตามสภาพที่อยู่อาศัยและวิธีการด ารงชีวิต ดนตรีที่รับใช้มนุษย์ในแต่ละกลุ่มชน จึงมี

ความสัมพันธ์กับสภาพความเป็นอยู่ เครื่องดนตรีเองก็เชน่กัน มักจะถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่หาได้

โดยทั่วไปในแต่ละท้องถิ่น บทเพลงที่ถูกสร้างขึ้นจึงสามารถเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของ

กลุ่มชนกลุ่มนั้นได้เป็นอย่างดี 

ดนตรีแนวใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมดนตรี 

จากชาติตะวันตก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการ

น าเครื่องดนตรีสากลเข้ามาสู่สั งคมไทยเป็นครั้งแรก เพื่อใช้ส าหรับการบรรเลงเพลง 

แตรวงทหาร ในเวลาต่อมากลุ่มเชื้อพระวงศ์และเจ้านายช้ันสูงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ  

รับเอาวัฒนธรรมดนตรีจากตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ ท าให้สังคมไทยในสมัยนั้นเริ่มมีแนวเพลง

และสไตล์ดนตรแีนวใหม่เกิดขึ้น อาทิเช่น แนวเพลงคลาสสิก (Classic) และแจ๊ส (Jazz) เป็นต้น1 

                                                        
1 ล าเนา เอี่ยมสอาด, “การวเิคราะห์เพลงไทยสมยันยิมแนวรอ็ค” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539), 3. 
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ประเทศไทยเองมกีารยึดถือวัฒนธรรมจากฝั่งตะวันตกเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของ

องค์ความรู้ เทคโนโลยี งานศิลปะ และยังรวมถึงดนตรีอีกด้วย เราจึงไม่สามารถปฏิเสธ

วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) ซึ่งเกิดขึ้นโดยประชากรกลุ่มหนึ่ง ที่มีความเชื่อและการ

ปฏิบัติยึดถือในสิ่งที่สังคมให้ความนิยมชมชอบไม่ว่าจะผ่านการน าเสนอโดยสื่อมวลชนใน

รูปแบบของสินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ แต่ใช่ว่าทุกคนบนโลกจะมีความนิยมชมชอบวัฒนธรรม

เดียวกันเสียหมด จึงท าให้เกิดกลุ่มวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ที่เชื่อว่าคนแต่ละกลุ่มในสังคม 

ควรจะมีโอกาสเป็นเจ้าของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองเช่นกัน และยังมีแบบแผน

พฤติกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนกับกลุ่มอื่น ๆ โดยไม่เกิดความรู้สึกแปลกแยกในทางดนตรีซึ่ง

เปรียบได้กับแนวดนตรีทางเลือก อาทิเช่น พังก์ (Punk) จากประเทศอังกฤษ ฮิป-ฮอป (Hip-Hop) 

จากประเทศสหรัฐอเมรกิาและดั๊บ (Dub) จากประเทศจาไมกา เป็นต้น 

ประเทศจาไมกาเป็นประเทศที่อยู่บนเกาะในภูมิภาคหมู่เกาะแอนทิลลิสใหญ่ตั้งอยู่

ในทะเลแคริบเบียนห่างจากคิวบาทางทิศเหนือประมาณ 145 กิโลเมตรและมีระยะห่างจาก

ภูมิภาคอเมริกากลางไปทางตะวันออก 635 กิโลเมตร มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น (Tropical) 

โดยเฉพาะบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล ซึ่งพื้นที่ส่วนมากของประเทศเป็นภูเขา มีกรุงคิงสตัน 

(Kingston) เป็นเมืองหลวง ประเทศจาไมกาคือเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ในหมู่เกาะเวสต์

อินดีส (West Indies) แรกเริ่มเดิมทีเคยเป็นอาณานิคมของสเปนและต่อมาตกเป็นของอังกฤษ 

จากนั้นทั่วประเทศจึงถูกแปรสภาพให้เป็นไร่อ้อยขนาดมหึมา เพื่อผลิตน้ าตาลปูอนลงถ้วยชา

ของชาวยุโรปในประเทศจาไมกาดนตรีมีความหมายมากเกินกว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องดนตรี 

ดนตรีเป็นลักษณะประกอบส าคัญที่แสดงถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวจาไมกา คือสิ่ง

สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชวีิต สังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นเครื่องมือใน

การบอกเล่าเรื่องราว หรือ เรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ซึ่งน าไปใช้เพื่อปลุกใจประชาชนให้ลุกขึ้นต่อสู้

กับความไม่ชอบธรรม ความไม่เท่าเทียม ความไม่ถูกต้องในสังคม เพื่อเรียกร้องอิสรภาพและ

สันติภาพจากบทเพลง โดยมีหน้าที่ทางสังคมที่ชัดเจน เชน่ ใช้ในการต่อสู้เรียกร้องทางการเมือง
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หรือให้ความรื่นเริงในการสังสรรค์ และยังมีความสัมพันธ์เชื่อมกับลัทธิทางศาสนาและความ

เชื่อคือลัทธิ Rastafarianism2 

จาไมกาเป็นจุดก าเนิดของแนวดนตรีที่ส่งอิทธิพลไปทั่วโลก มีความเป็นมาเริ่มต้น

ในช่วงปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมาจากดนตรีที่เรียกว่า เมนโต (Mento) คือดนตรีพื้นบ้านของชาวจา

ไมกา ถือว่าเป็นดนตรีสมัยนิยมแนวหนึ่งในยุคนั้น โดยมีเครื่องดนตรีประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 

กีตาร์ เบนโจ คารมิบ้า ฟรู้ต และกลุ่มเครื่องกระทบ ชาวจาไมกาได้ให้ความหมายกับดนตรีเมน

โตว่าเป็นดนตรีแห่งความสนุกสนานที่แฝงไว้ด้วยเนื้อหาเสียดสีสังคม เมื่อต้องตกเป็นเมืองขึ้น

ของประเทศอังกฤษ รวมทั้งจากการที่ประชาชนต้องตกเป็นทาส ต่อมาในยุคหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 พัฒนาการของระบบวิทยุในประเทศจาไมกามีความก้าวหน้า จึงเกิดการผสมผสาน

ดนตรีเมนโตเข้ากับแนวดนตรี อาร์แอนด์บี (Rhythm and Blues) ท าให้คนจาไมกาสามารถรับ

ฟังดนตรขีองอกีฟากฝั่งทะเลผา่นวิทยุทรานซิสเตอร์ 

จากพัฒนาการนี้จึงท าให้เกิดแนวดนตรีรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า สกา (Ska) ซึ่งมี

รูปแบบของจังหวะที่รวดเร็วขึน้และมหีนา้ที่ทางสังคมของดนตรีได้เปลี่ยนไปโดยลดความเข้มข้น

ในเรื่องการเสียดสีสังคมลง แต่ยังคงความสนุกสนานไว้เช่นเดิม ชาวจาไมกามักนิยมเล่นดนตรี

สกาในงานสังสรรค์รื่นเริงและใช้บริเวณสวนหลังบ้านเป็นสถานที่ในการจัดงาน เครื่องดนตรีที่

ส าคัญของดนตรีสกานอกจากเครื่องสายอย่างกีตาร์ไฟฟูาและดับเบิ้ลเบสแล้ว ประกอบด้วย

เครื่องเคาะและเครื่องเปุาทั้งหลายที่ได้รับอิทธิพลจากการเข้ามาของวัฒนธรรมวงโยธวาทิต

โดยนาวิกโยธินอังกฤษ ท าให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวงดนตรีไปสู่วงเครื่องทองเหลือง (Brass 

Band) ประกอบด้วย ทรอมโบน ทรัมเป็ต และกลองเพอร์คัสช่ัน หลังจากได้รับอิสรภาพคืนจาก

ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2505 บทเพลงสกาจึงเริ่มเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ จากบทเพลง 

My Boy Lollipop โดยศิลปิน Millie Small's ในปี พ.ศ. 2507 ที่มีจังหวะและท านองที่ชวนให้

                                                        
 2 วชิระ ทองสุก, “จุดก าเนดิ พฒันาการ และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรี

สกา-เร็กเกใ้นประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารมวลชน  

คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 45. 
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โยกย้ายร่างกายไปตามเสียงเพลง จนสามารถขึ้นไปอยู่ใน 5 อันดับแรกของชาร์ตเพลงใน

ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกัน 

กระทั่งในปี พ.ศ. 2509 มีการลดความเร็วของดนตรีสกาให้ช้าลงกว่าเดิมเล็กน้อย

และมีชื่อเรียกว่า ร็อคสเตดดี (Rocksteady) จากอิทธิพลของดนตรีโซล (Soul) ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา เครื่องดนตรีที่ส าคัญไม่ได้มีความแตกต่างจากดนตรสีกามากนักเพียงแต่ลดทอน

เครื่องดนตรีทองเหลืองลงและเน้นหนักไปในส่วนของเครื่องดนตรีให้จังหวะ เช่น กีตาร์ไฟฟูา 

กลอง เบส และคีย์บอร์ด เป็นต้น ซึ่งช่วงเวลาของดนตรีร็อคสเตดดีนั้นอยู่เพียงระยะเวลาสั้น ๆ 

แล้วจงึเสื่อมความนยิมไป เนื่องจากมีแนวดนตรีที่ได้รับความนิยมแนวใหม่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ย

กันคือดนตรเีร็กเก้ (Reggae)3 ซึ่งในเวลาต่อมาถูกพัฒนาต่อยอดไปสู่ดนตรดีั๊บในที่สุด 

ดนตรีดั๊บมีรากฐานมาจากดนตรีเร็กเก้ เสน่ห์ของดนตรีดั๊บเกิดจากขั้นตอนและ

วิธีการในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แต่งเติมเสียงของดนตรี มีการใช้เอฟเฟกต์เพิ่มความ

น่าสนใจเข้าไป ท าให้เสียงที่เกิดขึ้นมีเอกลักษณ์และสร้างความแตกต่างจากดนตรีแนวอื่น ๆ ได้

อย่างเห็นได้ชัด ในบางครั้งจะมีการเล่นเสียงซ้ า ๆ เพื่อเน้นย้ าให้ผู้ฟังเกิดอรรถรสในการฟั ง

ที่มากขึ้น เมื่อบทเพลงด าเนินไปจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยผู้ท าหน้าที่ดั๊บเป็น

ผูค้วบคุมเสียงทั้งหมดจากการใช้อุปกรณ์มิกเซอร์ (Mixer) ท าหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องดนตรีชิ้น

หนึ่งในการสร้างสรรคเ์สียงดนตรี 

ดนตรีดั๊บ ก่อให้เกิดการสร้างบทเพลงใหม่ขึ้นในหลากหลายรูปแบบ (version) จาก

วัตถุดิบดั้งเดิม (original) ที่ถูกจัดเก็บเสียงดนตรีลงบน multi-track tape recording, floppy disk 

หรือ hard disk โดยการน าเอาแต่ละเศษเสี้ยวของข้อมูลที่เกิดขึ้น น าเสนอด้วยความคิดใหม่ 

ความเข้าใจใหม่ เปลี่ยนแปลงสู่เสียงในมุมมองใหม่ ซึ่งเมื่อน ามาผสานกับองค์ความรู้ในการด้นสด 

(improvisation) จากดนตรีแจ๊สแล้ว ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในลักษณะใหม่

ใหก้ับศลิปิน4 

                                                        
3 เรื่องเดยีวกัน, 4-5. 

  4 Christoph Cox and Daniel Warner, Audio Culture : Readings in Modern Music 

(New York: Continuum, 2004), 355-357. 
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ในปัจจุบันดนตรีดั๊บได้แพร่กระจายไปยังหลากหลายประเทศ โดยกลุ่มเชื้อชาติอื่น 

ได้น าเอาดนตรดีั๊บไปใช้ในการสื่อสารประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละสังคมและใส่ 

ความหมายใหมเ่ข้าไปในรูปแบบและวิถีทางของตน ส าหรับประเทศไทยดนตรีดั๊บได้เริ่มปรากฏ 

ขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2546 จากศิลปิน Ga-pi ภายใต้มินิอัลบั้ม Dub Kitchen ถือว่าเป็น

ช่องทางการแสดงตัวตนหนึ่งของ เจษฎา ธีระภนิันท์ หรอืที่รูจ้ักในชื่อ แก๊ป ที-โบน วงดนตรีแนว

สกา-เร็กเก้กลุ่มแรกของประเทศไทยกับบทบาทของผู้แนะน าวัฒนธรรมดนตรีดั๊บที่ เสมือน

การศึกษาดนตรีเร็กเก้ให้ลึกเข้าไป ท าให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ส าหรับประเทศไทย โดยมินิ

อัลบั้มที่ เกิดขึ้นสังกัดกับค่ายเพลงหัวล าโพงริดดิม ค่ายเพลงที่มีศิลปินที่ เป็นที่รู้จักใน 

แนวดนตรีเร็กเก้ อาทิเช่น วงที-โบน, Kai-Jo Brothers, Skalaxy และ Srirajah Rockers เป็นต้น

หลังจากนั้นกระแสดนตรีดั๊บในประเทศไทยจึงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องพร้อมกับวงดนตรีดั๊บ

หนา้ใหม่ที่เกิดขึน้เป็นจ านวนมาก 

เนื่องจากการศึกษาและวิจัยทางด้านเพลงไทยสมัยนิยมหรือเพลงไทยสากลใน

ประเทศไทยในปัจจุบันเริ่มมีมากขึ้น แต่งานวิจัยที่ศึกษาเฉพาะวัฒนธรรมย่อยทางดนตรียังมี

จ านวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ท าให้เกิดข้อจ ากัดในงานวิจัยในเรื่องการสืบ

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดนตรีย่อยเป็นอย่างมากและยังขาดการวิจัยและ

รวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมดนตรยี่อยอย่างเห็นได้ชัด 

วัฒนธรรมดนตรีดั๊บจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจศึกษาในฐานะที่เป็นวัฒนธรรม

ย่อย งานวิจัยครั้งนี้จึงมีความต้องการเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของ

วัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศจาไมกา ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวัฒนธรรม

ดนตรีดั๊บในประเทศไทย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อศกึษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศ 

จาไมกา 

2. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บใน

ประเทศไทย 

3. เพื่อศกึษาและวิเคราะหบ์ทเพลงดั๊บจากศลิปิน แก๊ป ที-โบน  

 

ขอบเขตของการวจิัย   

การวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศไทย: กรณีศึกษา 

แก๊ป ที-โบน” ผูว้ิจัยจะท าการศกึษาเฉพาะขอบเขตที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. ศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บที่เกิดขึ้นใน

ประเทศจาไมกา 

2. ศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผลงานดั๊บปรากฏขึ้นใน

สังคมไทย 

3. ศกึษาและวิเคราะหบ์ทเพลงดั๊บจากศิลปิน แก๊ป ที-โบน เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้

ใช้การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีดั๊บผ่าน แก๊ป ที-โบน เป็นแกนกลางในการศึกษา ผู้วิจัยเลือกบท

เพลง Respect dub ในการศึกษาและวิเคราะห์เนื่องจากบทเพลงแสดงออกถึงวัฒนธรรมดนตรี

ดั๊บได้อย่างชัดเจน โดยจะวิเคราะห์เฉพาะการใช้อุปกรณ์เอฟเฟกต์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบทเพลง 

ได้แก่ 

  3.1 เอฟเฟกต์เสียงสะท้อน 

 3.2 เอฟเฟกต์เสียงก้อง  

 3.3 เอฟเฟกต์เฟสเซอร์ 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 

 1. ในการวิจัยครั้งนี้จะเขียนชื่อบุคคลหลักในการวิจัยโดยใช้ค าว่า แก๊ป ที-โบน ซึ่ง

หมายถึง เจษฎา ธีระภินันท์ เนื่องจากเป็นค าที่ใช้ในการแสดงตัวตนในโลกดนตรีและเป็นที่รู้จัก

ในสังคมไทยมากกว่าช่ือจริง 

2. การใช้ค าภาษาอังกฤษจะใช้ตัวอักษรต้นฉบับ ไม่มีการทับศัพท์เพื่อรักษา

ความหมายดั้งเดิมและกันความเข้าใจผิดผลาดของผู้อ่าน เช่นค าว่า dub ในงานวิจัยจะใช้

ตัวสะกดตัวเล็กเพื่อความตอ่เนื่องของการอา่น 

3. เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เอฟเฟกต์ในการท างานของศิลปิน แก๊ป ที-โบน มี

ลักษณะพิเศษ ผูว้ิจัยจงึสรา้งระบบสัญลักษณ์แบบใหม่ขึ้นมาก ากับภาพของโน้ตที่ใช้วิเคราะห์ใน

ลักษณะกล่องภาพใต้โน้ตซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการวจิัยครั้งนี้ 

 

นิยามศัพท ์

 การแพร่กระจาย (diffusion) หมายถึง การขยายพื้นที่ทางสังคมของวัฒนธรรม

ดนตรีในระดับสากล รวมไปถึงการรับและการขยายพื้นที่ทางสังคมของวัฒนธรรมดนตรีนั้น ๆ 

ผา่นช่องทางตา่ง ๆ อีกด้วย 

ซาวด์ซิสเต็ม (sound system) หมายถึง ระบบเครื่องเสียงที่สร้างขึ้นมาเพื่อการ

รองรับวัฒนธรรมเตน้ร าของผู้คนทุนทรัพย์น้อยที่ไม่สามารถครอบครองแผ่นเสียงด้วยตนเองได้ 

เริ่มต้นจากการใช้รถบรรทุกหรือรถกระบะตระเวนพาเครื่องเล่นแผ่นเสียงและล าโพงขนาดพอ

บรรทุกได้น าพาความรื่นรมณ์ไปยังสถานที่ต่าง ๆ พัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นในเวลา

ต่อมาและรองรับงานเต้นร าขนาดใหญ่ 

ซาวด์เอ็นจิเนียร์ (sound engineer) หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ดูแลคุณลักษณะของเสียง

ทีเ่กิดขึ้นจากวงดนตร ีเพื่อให้ผู้ฟังและนักดนตรเีกิดความสุนทรียในการฟัง 

ดั๊บ (dub) หมายถึง แนวดนตรีที่ต่อยอดมาจากดนตรีเร็กเก้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมย่อย

หนึ่งเกิดขึ้นโดยการน าวัตถุดิบชิ้นเก่าน าเสนอด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ก่อใหเ้กิดผลงานเพลงรูปแบบใหม่ซึ่งส่งอิทธิพลให้กับแนวดนตรสีมัยใหม่มากมาย  
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ดั๊บเพลท (dubplate) หมายถึง บทเพลงที่ไม่มีเสียงร้อง คงไว้เฉพาะเสียงดนตรี 

จัดท าโดยวิศวกรเสียงเพื่อใช้ในระบบเครื่องเสียงของผูจ้ัดท า 

ดีเจ (deejay) หมายถึง ผู้ท าหน้าที่เปิดเพลงในงานเต้นร าและแจ้งสถานที่ วัน เวลา 

ในการจัดงานเต้นร าในครั้งต่อไป 

โทสต์ (toast) หมายถึง ลักษณะการร้องเพลงลงบนพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นในดนตรีดั๊บ

เพลท เริ่มตน้ขึน้จากงานเตน้ร าในประเทศจาไมกา  

โปรดิวเซอร์ (producer) หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการผลิตผลงาน

เพลงทั้งหมด เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของบทเพลง ที่ก าลังจะเกิดขึ้นและมี

ความสามารถในการดงึศักยภาพของศลิปินและนักดนตรีออกมาได้ดี 

พัฒนาการ (development) หมายถึง วิวัฒนาการที่มีล าดับขั้นของดนตรี ตั้งแต่จุด

ก าเนิดจนกระทั่งแพร่กระจายเข้าสู่สังคมหนึ่ง โดยรูปแบบทางดนตรีและหน้าที่ต่าง ๆ ได้มีการ

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมที่วัฒนธรรม

ดนตรีน้ันเข้าถึง 

มิกซ์ (mix) หมายถึง กระบวนการในการจัดการเสียงหลังขั้นตอนการอัดเสียง 

กระท าการโดยวิศวกรเสียงหรอืโปรดิวเซอร์ 

มิกเซอร์/มิกซิ่งคอนโซล (mixer/mixing console) หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมเสียง

ภายในหอ้งอัดเสียงซึ่งถูกใช้เป็นเสมอืนเครื่องดนตรีช้ินหนึ่งส าหรับดนตรีดั๊บ 

มาสเตอร์ริ่ง (mastering) หมายถึง กระบวนสุดท้ายในขั้นตอนการผลิตผลงานเพื่อ

น าไปเผยแพร่ เกิดขึ้นหลังขัน้ตอนการมิกซ์เสียง กระท าการโดยวิศวกรเสียงหรอืโปรดิวเซอร์ 

วิศวกรเสียง (audio engineer) หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการ

บันทึกเสียงในหอ้งอัดเสียง ตลอดจนเป็นผู้ควบคุมและปรับแต่งเสียงเพลง ก่อนที่จะน าบทเพลง

เหล่านั้นปั๊มลงบนแผ่นเสียงเพื่อน าไปใช้งาน  

เวอร์ชัน (version) หมายถึง บทเพลงที่บรรจุในหน้า B ของแผ่นเสียง เกิดขึ้นจาก

การน าบทเพลงในหนา้ A ท าการตัดเสียงรอ้งออก 
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รีมิกซ์ (remix) หมายถึง การน าบทเพลงที่ถูกสร้างขึ้นแล้วกลับมาใส่ความคิด 

ความเข้าใจใหม่ลงไปในบทเพลง อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น การลดทอนเสียงที่

เกิดขึ้นในบทเพลง หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงบทเพลงเดิม เช่น การเปลี่ยนจังหวะใหม่ให้กับบท

เพลง 

เร็กเก้ (reggae) หมายถึง แนวดนตรีที่มีต้นก าเนิดในประเทศจาไมกาในช่วงปลาย

ทศวรรษที่ 60 ด้วยรากฐานของดนตรีสกา โดยมีจังหวะที่ช้าลงกว่าดนตรีแบบร็อคสเตดดีและมี

การลดบทบาทของเครื่องเปุาชนิดตา่ง ๆ ลง เนน้ความส าคัญไปให้เฉพาะเครื่องดนตรีให้จังหวะ 

น าเสนอเนื้อหาในเรื่องความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ปัญหาความยากจน ความเชื่อในลัทธิ รัส

ตาฟาเรยีนรวมไปถึงการเมอืงและการปฏิวัติ 

ร็อคเสตดดี (rocksteady) หมายถึง แนวดนตรีที่เกิดขึ้นโดยการลดความเร็วของ

ดนตรีสกาให้ช้าลงกว่าเดิมเล็กน้อย ได้รับอิทธิพลจากดนตรีโซล มีการลดทอนเครื่อง

ทองเหลืองลงและเน้นหนักในเครื่องให้จังหวะ ได้รับความนิยมเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ในประเทศ

จาไมกา 

เอ็มซี (mc) หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่โทสต์ลงบนเพลงดั๊บในงานเต้นร าและเป็นผู้สร้าง

ปฏิสัมพันธ์การผู้รว่มงานอีกด้วย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เป็นการสะสมความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศไทยในลักษณะเป็น 

วัฒนธรรมย่อยทางดนตรีที่ไม่มีผู้ใดศึกษามาก่อน 

2. ผลการวิจัยจะท าให้สังคมเข้าใจและส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีย่อยที่มีความต่าง

กับวัฒนธรรมหลัก 

3. เป็นการขยายขอบเขตความรูท้างดา้นดนตรใีนฐานะวัฒนธรรมย่อยในสังคมไทย 

ให้ครอบคลุมและกว้างขวางมากขึ้น 
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศไทย: กรณีศึกษา 

แก๊ป ที-โบน” ผูว้ิจัยได้ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้ก าหนดเป็นประเด็น

ในการทบทวนวรรณกรรมดังนี ้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

2. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมย่อย 

3. แนวคิดเรื่องการแพรก่ระจายของวัฒนธรรม 

4. แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยดุริยางควิทยา 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหด์นตรี 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. แนวคดิเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

วัฒนธรรม (culture) คือ รากฐานจากผลผลิตและพื้นฐานการปรับตัวของมนุษย์

และ สิ่งแวดล้อมที่มกีารสั่งสมประสบการณ์ของคนหลายช่ัวอายุ ซึ่งในขณะเดียวกันวัฒนธรรม

ก็ได้รับใช้ขัน้ตอนการด ารงชีวติของมนุษย์ดว้ย วัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและจะต้อง 

เปลี่ยนแปลงไป เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการบริโภค วัฒนธรรมด้านภาษา เป็นต้น1 

 

                                                        
1 ธิดารัตน ์รักประยูร, “การเผยแพรว่ัฒนธรรมวัยรุน่ญี่ปุนุผา่นสือ่ในประเทศไทย” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสือ่สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2545), 9. 
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วัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในสังคมเดียวกันท าความ

ตกลงว่าจะยึดถือระบบไหนดี1 พฤติกรรมใดบ้างที่จะถือเป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควร 

ปฏิบัติและมีความหมายอย่างไร แนวความคิดใดจึงจะเหมาะสมข้อตกลงเหล่านี้ เพื่อที่ว่าสมาชิก

ของสังคมจะได้เข้าใจตรงกันและยึดถือระบบเดียวกันหรืออีกนัยหนึ่งเราอาจเรียกระบบที่

สมาชิกในสังคมได้ตกลงกันแลว้ว่า “ระบบสัญลักษณ์” ดังนัน้ วัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณ์ใน

สังคมมนุษย์ที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วจึงสอนให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้หรือน าไป

ถือปฏิบัติวัฒนธรรม จึงต้องมีการเรียนรู้และถ่ายทอด เมื่อมนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม

มนุษย์ก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าสิ่งไหนควรท าและสิ่งไหนที่ไม่ควรท า ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง

วัฒนธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก2 

ในวัฒนธรรมหนึ่งสามารถแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ต่าง ๆ  ได้อีก

ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมย่อยเฉพาะท้องถิ่น เชื้อชาติ กลุ่มวิชาชีพ รวมถึงการแบ่งวัฒนธรรม 

ย่อยตามวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยชรา ซึ่ งแต่ละวัฒนธรรมย่อยก็จะมีแนวคิด 

พฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของระบบสัญลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยในการศึกษาวัฒนธรรมใน

ฐานะที่เป็นวัฒนธรรมย่อยหนึ่ง ๆ นั้นจะต้องศึกษาการใช้รูปแบบที่เป็นองค์ประกอบหลักของ 

วัฒนธรรมย่อยซึ่งสามารถประมวลสัญลักษณ์จากสิ่งที่แสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ของ 

วัฒนธรรม มีดังนี้ 

1. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์ตัวอย่างรูปลักษณ์ตัวแทนของวัฒนธรรมในลักษณะนี้

ได้แก่ เครื่องแตง่กายและประดิษฐกรรมต่าง ๆ  

2. รูปแบบการประพฤติตัว ได้แก่ การแสดงออกจาก การประพฤติตัว ในบริบท

ส่วนตัวและต่อสังคมที่เป็นตัวบ่งบอกถึงการได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรม 

3. รูปแบบการด าเนินชีวติ แบ่งออกได้ 3 ส่วน คือ รูปแบบชีวิตในการเรียน รูปแบบ

ชีวติในการประกอบอาชีพ และรูปแบบชีวติในการประกอบกิจกรรมยามวา่ง 

                                                        
1  

2 อมรา พงศาพิชญ,์ วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพนัธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนว

มานุษยวิทยา (กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), 1-2. 
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4. รูปแบบภาษา3 

ปัญญา รุ่งเรือง4 กล่าวถึงการถ่ายโยงทางวัฒนธรรม (Acculturation) เป็นเรื่อง

ปรกติธรรมดาของมนุษย์ที่จะรับเอาวัฒนธรรมของผู้ที่ตนได้ประสบพบเห็นเข้ามาเป็นของตน 

จะเป็นการเลียนแบบทั้งหมดหรือจ าเอามาบางส่วนแล้วดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมของตนโดย

ขึ้นอยู่กับว่าวัฒนธรรมใดจะเข้มแข็งกว่ากัน ความอ่อนและแข็งของวัฒนธรรม หมายถึง การที่

วัฒนธรรมนั้นจะยอมรับหรือปรับเปลี่ยนให้เข้าหาวัฒนธรรมอื่นได้มากน้อย ยากง่ายอย่างไร 

นั่นเอง ดนตรีของวัฒนธรรมหนึ่งสามารถมีอิทธิพลต่ออกีวัฒนธรรมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม

ภายในชาติเดียวกันหรือต่างชาติก็ตามและการถ่ายโยงวัฒนธรรมนั้น  มักจะเป็นไปใน

สองทิศทางคือการให้และการรับเสมอ 

 

2. แนวคดิเกี่ยวกับวัฒนธรรมย่อย 

วัฒนธรรมย่อย ใช้เรียกลักษณะกลุ่มของสังคมที่มีปัญหาความสนใจและมีการ

ปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่คล้ายกันซึ่งแตกต่างจากสมาชิกกลุ่มทางสังคมอื่น ๆ มักจะถูกมองว่า

เป็นพวกที่เบี่ยงเบนออกไปจากมาตรฐานสังคมและมีสถานะรองในสังคม ลักษณะที่เห็นได้ชัด

ของกลุ่มวัฒนธรรมย่อย จะมีความเชื่อ แนวคิด และความแตกต่างกันไปตามกลุ่ม โดยทั่วไป

วัฒนธรรมย่อยมักถูกมองโดยคนส่วนใหญ่ในสังคมไปในเชิงลบ โดยมีเหตุเกิดจากความ

แตกต่างจากค่านิยมกระแสหลัก ตัวอย่างเชน่ กลุ่มผู้คลั่งไคล้ดนตรีในแนวเร็กเก้ อาจถูกมองว่า

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่นเดียวกันกับกลุ่มโอตาคุที่คลั่งไคล้การ์ตูน อาจถูกมองว่าใช้ ชีวิตใน

                                                        
3 ขันตยิา ชาญอุไร, “บทบาทของนิตยาสารทางเลือกในการสื่อความหมายเชิงอัตลักษณ์

ของวัยรุน่” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548), 57-59. 
4 ปัญญา รุง่เรือง, หลักวิชามานุษยดุรยิางควิทยา (กรุงเทพมหานคร: อาศรมสังคตี, 

2553), 23. 
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โลกแห่งจินตนาการ อย่างไรก็ตามมุมมองในเชิงลบเหล่านี้อาจไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการ

ประเมินจากคนนอกวัฒนธรรมย่อยที่ไม่ได้มคีวามเข้าใจลึกซึง้และใชเ้กณฑข์องตนในการตัดสิน 

สิ่งที่น่าสนใจของวัฒนธรรมย่อยก็คือ ความแตกต่าง อาจน ามาสู่การแสดงตัวตน

ของมนุษย์ เมื่อกลุ่มสมาชิกย่อยมีจ านวนมากพอจนท าให้คนส่วนใหญ่สามารถสังเกตเห็นได้ 

และเกิดความรู้สึกอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อยเหล่านั้นจึงสามารถ

พัฒนาไปสู่ค่านิยมกระแสหลักได้ เช่น เมื่อดนตรีฮิพฮอพได้รับความนิยมในสังคมไทย วัยรุ่นไทย

จึงนิยมแตง่กายในสไตล์ฮิพ-ฮอพ ซึ่งเกิดจากบุคคลที่เป็นสมาชิกภายนอกวัฒนธรรมที่มักศึกษา

วัฒนธรรมเพียงผิวเผินและเกิดขึ้นจากค่านิยมในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งแตกต่างไปจาก 

สมาชิกในวัฒนธรรมย่อยที่ยังคงยึดถือและปฏิบัติตามโดยไม่สนใจกระแสสังคมแตอ่ย่างใด 

ดิค เฮบดิคจ์ (Dick Hebdige)5 กล่าวว่า วัฒนธรรมย่อยไม่ใช่เป็นเพียงการยืนยัน

หรือปฏิเสธไม่ได้เป็นเพียงการต่อต้านระเบียบทางสัญลักษณ์หรือการยินยอมตามวัฒนธรรม

ใหญ่อย่างซื่อสัตย์ แต่วัฒนธรรมย่อยเป็นทั้งการประกาศอิสรภาพของความเป็นอื่นและความ

ตั้งใจที่จะแตกต่างรวมทั้งเป็นการปิดกั้นสถานะที่เป็นรอง ในขณะเดียวกันก็เป็นการยืนยันความ

เป็นจริงของความไร้อ านาจและความอ่อนแออีกด้วย Michael Brake กล่าวว่า วัฒนธรรมย่อย

ในสังคมมีลักษณะดังต่อไปนี ้

1. เป็นช่องทางแก้ปัญหาส าหรับความขัดแย้งในโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจที่ต้อง

เผชิญรว่มกัน ส่วนมากจะเป็นปัญหาทางดา้นชนช้ันซึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นประจ าทุกรุ่น 

2. ท าหนา้ที่เป็นวัฒนธรรมโดยมีองคป์ระกอบหลักที่อยู่ในลักษณะค่านิยม (values) 

อุดมการณ์ (ideologies) รวมถึงรูปแบบของการด าเนินชีวิต (lifestyle) ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง

เป็นวัตถุดิบส าหรับสร้างอัตลักษณ์ (identity) ที่มิใช่อัตลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นหรือก าหนดตาม

กลไกของสงัคม 

                                                        
 5 Simon During, The Cultural Studies Reader (London: Routledge, 2010), 441-

442. 
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3. เป็นรูปแบบทางเลือกหนึ่งของความจริงที่พบเห็นได้ ประกอบด้วยรากฐานที่เป็น

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชนช้ันหนึ่ง ๆ โดยมีบุคคลภายนอกท าหน้าที่สื่อสารและถ่ายทอดใน

เชงิสัญลักษณ์หรอืการถ่ายทอดจากสื่อภายนอก 

4. เสนอวิธีการใช้ชีวติใหม้คีวามหมายในช่วงเวลาว่าง (leisure) เมื่อได้รับอิสระภาพจาก

หน้าที่การงาน 

ไมเคิล เบรค (Michael Brake) ได้อธิบายว่าลักษณะโดยทั่วไปของวัฒนธรรมย่อย ก็

คือรูปแบบ (style) กล่าวคือ การรวมกลุ่มก้อนของผู้คนที่มีวัฒนธรรมย่อยในลักษณะที่โดดเด่น

แตกต่างไปจากกลุ่มอื่น ๆ คือกลุ่มก้อนที่แสดงออกในลักษณะเชิงสัญลักษณ์ชนิดหนึ่ง โดยมี 

ตัวบ่งชี ้(indicator) ที่ส าคัญมากมายเป็นสิ่งแสดงถึงการยึดมั่นภายในวัฒนธรรมและยังเป็นการ

บ่งบอกถึงการเข้าร่วมวัฒนธรรมย่อยส าหรับสมาชิกโดยการแสดงออก เช่น การเพิกเฉยหรือ

การตอ่ต้านค่านิยมกระแสหลัก รูปแบบของวัฒนธรรมย่อยมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 

1. รูปลักษณ์ภายนอก คือเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ ทรงผม เครื่องประดับ หรือ

สิ่งของที่ประดษิฐ์ขึน้มาโดยมนุษย์ 

2. การประพฤติตัว คือการแสดงกิริยา ท่าทาง รวมถึงการแสดงออก 

3. ภาษา คือการประดิษฐ์ค าศัพท์ที่มรีูปแบบเฉพาะตัวของกลุ่มขึ้นมาและยังรวมถึง

วิธีการด าเนนิชีวติ (lifestyle) อีกด้วย6 

 

3. แนวคดิเรื่องการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 

การแพร่กระจาย (diffusion) เป็นค าศัพท์ทางมานุษยวิทยาที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก

โดย เอ็ดเวิร์ด บี เทย์เลอร์ (Edward B. Tylor) นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ หมายถึงการ

กระจายตัวของวัฒนธรรมทั้งที่เป็น วัตถุและไม่ใช่วัตถุเกิดขึ้นโดยการเคลื่อนย้ายของสื่อกลาง

เข้าสู่ขอบเขตของสังคมใหม่หรือโดยผ่านการติดต่อทางด้านอื่นแล้วค่อยแพร่กระจายออกไปยังส่วน

อื่น ๆ ของโลก 

                                                        
 6 ธิดารัตน ์รักประยูร, “การเผยแพรว่ัฒนธรรมวัยรุน่ญี่ปุนุผา่นสือ่ในประเทศไทย,” 13. 
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แนวคิดนี้จะเน้นถึงกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง 

วัฒนธรรมเรียกว่า “ลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์ (Historical Particularism)” โดยม ี

นักมานุษยวิทยาในแนวความคิดนี้ก็คือ ฟรานซ์ โบแอส (Franz Boas) เป็นชาวเยอรมันท างานใน

ต าแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียประเทศสหรัฐอเมรกิา เน้นว่า “การแพร่กระจายทาง

วัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่มีลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมหนึ่งแพร่กระจายไปสู่อีก

วัฒนธรรมหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่” นอกจากนั้น ยังเป็น

ผู้สนับสนุนให้เกิดแนวความคิดที่เชื่อว่า “วัฒนธรรมสามารถวัดได้โดยน าวัฒนธรรมที่แตกต่าง

กันมาเปรียบเทียบกันและพิจารณาคุณลักษณะที่สูงกว่าหรือด้อยกว่าของแต่ละวัฒนธรรมแต่

ยังคงเชื่อว่าวัฒนธรรมนั้นไม่มีวัฒนธรรมใดที่ดกีว่าหรอืเลวกว่ากัน” 

ฟรานซ์ โบแอสเช่ือว่ากฎเกณฑ์สากลของวิวัฒนาการควรจะมาจากการวิเคราะห์ 

ประวัติศาสตร์ของมนุษย์แต่ละวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกนักมานุษยวิทยา

จะต้องท าความเข้าใจวัฒนธรรมของมนุษย์ในแต่ละสังคมให้ละเอียดทุกแง่มุม มนุษย์ที่อาศัยอยู่

ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพที่แตกต่างกันออกไป ย่อมมีการพัฒนามีความเป็นมา 

ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป เพราะมนุษย์มีการปรับตัวและด ารงอยู่ 

ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ไม่ใช่เพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์  

ในการศกึษาวัฒนธรรมของคนกลุ่มใดก็ตามโบแอสให้ความส าคัญกับกระบวนการ

ทางประวัติศาสตร์สองอย่าง คือ การแพร่กระจาย (diffusion) และการปรับเปลี่ยน (modification) 

ซึ่งต่อมากลายเป็นหลักการส าคัญในการให้ค าอธิบายและตีความหมายวัฒนธรรม ทั้งนี้

เพราะว่าวัฒนธรรมเกือบจะทั้งหมดของบุคคลหนึ่งหรือสังคมหนึ่ง เป็นผลมาจากการ

แพร่กระจายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นตั้งแต่คนนั้นเข้ามาอยู่ภายใต้ประเพณี

ทางสังคมและวัฒนธรรม ของมนุษย์เกือบจะทั้งหมดก็มีแหล่งก าเนิดมาจากต่างวัฒนธรรม  
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เมื่อรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามามนุษย์จะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้นเพื่อให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตนตามแนวความคิดของฟรานซ์ โบแอส 

วัฒนธรรมมีแนวโน้มที่จะผสมผสานและปรับตัวเข้าหากันเพื่อความอยู่รอดของวัฒนธรรม7 

 

4. แนวคดิและทฤษฎีทางมานุษยดุริยางควิทยา 

มานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) เป็นการศึกษาดนตรีที่ก าลังด าเนินอยู่ใน

ปัจจุบันของสังคมใดสังคมหนึ่งผ่านมิติทางประวัติศาสตร์ โดยศึกษาตัวดนตรี สังคม และ

วัฒนธรรมรวมถึงแนวความคิดทางดนตรีของผู้คน การสร้างเครื่องดนตรี รูปแบบของดนตรี 

บทเพลง การขับร้อง การบรรเลง บทบาทหนา้ที่ และการใช้ดนตรีในโอกาสต่าง ๆ การด ารงอยู่

และการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในสังคมการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับสังคมและ

วัฒนธรรมของมนุษย์ในท้องถิ่น ต่าง ๆ (เน้นที่ดนตรทีี่ไม่ใช่ดนตรีตะวันตก) เป็นการศึกษาดนตรี

ที่ไม่ตายตัว และไม่มีวันจบสิน้เนื่องจากดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมอยู่เสมอ โดยการ

หาข้อเท็จจริงจากแหล่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในขณะนั้น โดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่ และประเภทของ

ดนตรี เพื่อน ามาวิเคราะหถ์ึง ความเช่ือมโยงตอ่ไป โดยการวิเคราะหด์นตรีท าได้ 2 แบบคือ  

1. ศกึษาโครงสรา้งโดยสังเขปของดนตรีชนิดนัน้ ๆ  

2. ศกึษาโดยลงลึกในแตล่ะวัฒนธรรมดนตรี 

การศึกษาลักษณะลงลึกนี้ ในบางครั้งผู้ศึกษาสามารถรวบรวมเป็นทฤษฎีดนตรี

โดยเฉพาะของชนชาตินั้น ๆ ได้เลย การศึกษาดนตรีแล้วลงลึกถึงวัฒนธรรมถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ

ที่สุดของการศึกษามานุษยดนตรีวิทยาเพราะจะท าให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของประเทศ 

                                                        
 7 คชาชัย วิชัยดิษฐ, “จุดก าเนดิและการแพรก่ระจายของวฒันธรรมดนตรฮีิพฮอพใน

ประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสาตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548) 16-17. 
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ประวัติศาสตร์ดนตรี ความเปลี่ยนแปลงของดนตรีที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม 

สิ่งที่ยังคงอยู่ที่ก าลังพัฒนาและที่ก าลังหมดสิ้นไป8  

 ปัญญา รุ่งเรือง9 ได้กล่าวถึง การจ าแนกประเภทเครื่องดนตรีตามระบบของ  

ซาร์คและฮอร์นบอสเทล (Sachs & Hornbostel Classification) โดยการจ าแนกเครื่องดนตรีตาม

แหลง่ก าเนดิเสียงโดยใช้วธิีการแบ่งเครื่องดนตรอีอกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 

1. เครื่องลม – เสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของกระแสอากาศ (Aerophones) 

เช่น นกหวีด (whistle mouthpiece), ปี่ลิ้นเดี่ยว (single reed), ปี่มีถุงลม (bagpipes), ปี่ลิ้นคู่ 

(double reed), ขลุ่ย (blow hole), แตร (cup mouthpiece), ออร์แกน (organ) และลิ้นอิสระ (free 

aerophone) เป็นต้น 

2. เครื่องสาย - เสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย (Chordophones) เช่น มี

กล่องเสียงใช้ดีด (plucked board), มีกล่องเสียงใช้ตี (struck board), ดุริยธนู (musical bow), 

พิณ (lute), ฮารป์ (harp) และ จะเข้ (zither) เป็นต้น 

3. เครื่องตีเครื่องกระทบ - เสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของมวลวัตถุในตัวเอง 

(Idiophones) เช่น ประเภทตี (percussion), ประเภทกระทบ (concussion), ประเภทที่น าไปตี

(stamping), ประเภทที่ถูกตี (stamped), ประเภทเขย่า (shaken) เป็นต้น 

4. เครื่องหนัง - เสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแผ่นหนัง (Membranophones) 

เช่น กลองถู (friction drum), กลองทรงสะดือ (frame drum), กลองประเภทหุ่นกลวง (tubular), 

กลองรอ้งเพลง (mirlitons), กลองรูปทรงภาชนะ (kettle drum) เป็นต้น 

 

 

 

                                                        
 8 ดิษฐ์จรัส [นามแฝง], บทแนะน า และวิจารณ์ หนังสือวา่ด้วยเรื่องมานุษยดนตรี

วิทยา,  เข้าถงึเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถงึได้จาก  http://amelie-jaaoo.blogspot.com/2012/09/blog 

-post_6.html 
9 ปัญญา รุง่เรือง, หลักวิชามานุษยดุรยิางควิทยา, 32-35. 
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5. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดนตรี 

ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดนตรีในการศึกษา 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการ

วิเคราะหแ์บบดนตรีชาติพันธุ์วิทยาและทฤษฎีการวิเคราะห์แบบดนตรีตะวันตก  

1. ทฤษฎีการวิเคราะห์แบบดนตรีชาติพันธุ์วิทยา สามารถใช้อธิบายการศึกษา

วัฒนธรรมต่าง ๆ ของตัวดนตรีที่มีวิธีในการศึกษาแบบมีขั้นตอนและเป็นระบบ (Systematic 

Guidelines for Study of Music) อย่างชัดเจน โดย ปัญญา รุ่งเรือง10 อธิบายไว้ว่า คือการศึกษา

คุณลักษณะทางดนตรี (Music trait) ทั้งทางดุริยางคศลิป์และกายภาพ สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี ้

1. การศึกษาสื่อสร้างเสียง (medium) คือ การศึกษาที่มาของเสียง โดยศึกษาประเภท

ของเสียง โดยการศึกษาเสียงเครื่องดนตรี (instruments) ศึกษาจากเสียงร้อง (voice) และศึกษาเสียง

เครื่องดนตรีและเสียงร้องประกอบกัน จากนั้นจึงศึกษาชนิดของเสียง และปริมาณของเสียง

ตามล าดับ 

 2. การศึกษาท่วงท านอง (melody)  คือ คือ การจัดล าดับของเสียงสูงต่ า 

ประกอบด้วยการศกึษาเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเสียง (tuning system) บันไดเสียง (scales) กลุ่ม

เสียง (mode) ขั้นคู่เสียง ( intervals) ช่วงเสียง (ranges) รูปลักษณ์ของท่วงท านอง (melofic 

contour) โครงสร้างของวลี (phrase structure) การประดับตกแต่งท านอง (ornamentation) และ

เนือ้ร้อง (syllabic text setting) 

3. การศกึษาจังหวะ (rhythm) คอื การจัดองค์รวมของเสียงที่สัมพันธ์กับเวลา 

4. การศึกษาความเร็ว ( tempo) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนตัวโน้ตกับ

ช่วงเวลา ตัวโน้ตยิ่งมากยิ่งเร็ว 

5. การศึกษาผิวพรรณ ( texture) คือ การประสานเสียง การประสานท านอง

ความสัมพันธ์ระหว่างท านองแตล่ะแนว 

6. การศึกษารูปแบบ ( form) คือ การวิธีการเรียบเรียงองค์ประกอบเพลงใน

ลักษณะแบ่งเป็นท่อน เป็นตอน  

                                                        
10 เรื่องเดยีวกัน, 27-32. 
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7. การศึกษาทุ้มเสียง (timbre) คือ สมบัติของเสียงร้องหรือเสียงเครื่องดนตรีที่มี

ความเฉพาะตัว 

8. การศึกษาระดับความดัง (dynamic) คือ ระดับความดังของเสียงร้องและเสียง

เครื่องดนตรี รวมถึงในลักษณะการดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง (crescendo) และเบาลงอย่างต่อเนื่อง 

(decrescendo) อีกด้วย 

ส าหรับทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางดนตรีแบบตะวันตกนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาหลัก

ทฤษฎีการวิเคราะห์ของ ณัชชา โสคติยานุรักษ์ 11 ซึ่งได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ท านองโดยให้

ความหมายของท านองว่า คือ เสียงขึ้นเสียงลงหลายเสียงที่ปะติดปะต่อกันเป็นชุด แต่ละเสียง

นอกจากจะมีระดับเสียงสูงต่ าแล้ว ยังมีความสั้นยาวตามลักษณะจังหวะที่อาจแตกต่างกัน 

ท านองเป็นส่วนประกอบของเพลงที่ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรมให้ความส าคัญมากที่สุด 

เนื่องจากท่วงท านองเป็นเสียงสูง เสียงต่ า เสียงขึ้น เสียงลง ที่สามารถสะท้อนอารมณ์ของบท

เพลงได้โดยตรง การวิเคราะหท์ านองมหีลักและประเด็นส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท านอง คือ 

1. ช่วงเสียง (range) คือ ระยะห่างระหว่างโน้ตที่มีระดับสูงสุดและตัวโน้ตที่มีระดับ

เสียงต่ าสุดของแนวด าเนินท านอง 

2. ขัน้คู่ (interval) คอื การวิเคราะหก์ารด าเนินท านองว่าเป็นการเคลื่อนจากโน้ตตัว

หนึ่งไปยังโน้ตอีกตัวหนึ่งอย่างไร มีการขยับมากน้อยเพียงใด โดยวัดได้จากการนับขั้นคู่ 

เนื่องจากในงานวิจัยครั้งนี้ จุดเด่นของดนตรีดั๊บคือเรื่องการใช้ความคิดในการ

ออกแบบเสียงผ่านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและรสนิยม การวิเคราะห์ดนตรีที่

กล่าวมานั้นผู้วิจัยเห็นว่าหลักการของการศึกษาสื่อสร้างเสียงที่ ปัญญา รุ่งเรือง กล่าวถึงมีความ

น่าสนใจกว่าด้านอื่น ๆ จึงใช้เป็นหลักในการศึกษามากกว่าการวิเคราะห์ในเชิงระบบการประพันธ์

เพลง 

 

                                                        
11 ณัชชา โสคตยิานุรักษ์, พจนานุกรมศัพท์ดุรยิางคศิลป ์(กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554), 6-24. 
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

วชิระ ทองสุก12 ได้กล่าวถึงพัฒนาการของดนตรีสกา-เร็กเก้ในประเทศไทย โดย

แบ่งตามช่วงเวลา ได้แก่ 

1. ช่วงดนตรีเร็กเก้เริ่มปรากฏในสังคมไทย (พ.ศ. 2527-2534) ดนตรีเร็กเก้ปรากฏ

ในบทเพลงไทยสมัยนิยมและมีบทเพลงแนวสกาของวงดนตรีชาติตะวันตกเปิดทางคลื่นวิทยุ

รายการ ไนท์ สปอต อีกทั้งมีกลุ่มนักดนตรีในสถานบันเทิงน าเพลงแนวเร็กเก้ของศิลปิน

ชาวต่างชาติมาเล่น 

2. ช่วงดนตรีสกา-เร็กเก้ปรากฏในอุตสาหกรรมดนตรีไทยสมัยนิยม (พ.ศ. 2535-

2546) วงที-โบน คือ ศลิปินแนวสกา-เร็กเก้วงแรกของประเทศไทย 

3. ช่วงดนตรีสกา-เร็กเก้เติบใหญ่ (พ.ศ. 2547-2552) เกิดกระแสนิยมเพลงสกา-

เร็กเก้ ในสังคมไทย มีวงดนตรีแนวสกา-เร็กเก้ออกอัลบั้มมากมาย จนค่ายเพลงใหญ่อย่าง

แกรมมี่และ อาร์เอสได้เปิดเซกเม้นท์เฉพาะของเพลงแนวสกา-เร็กเก้ ช่องทางส าคัญในการ

แพร่กระจาย ของวัฒนธรรมดนตรีสกา-เร็กเก้ในประเทศไทยในปัจจุบันนั้น ได้แก่ เทศกาล

คอนเสิร์ตการแสดงโชวใ์นสถานบันเทิงและร้านขายซีดเีพลงอนิดี ้ 

ส าหรับปัจจัยส าคัญที่ท าให้เพลงสกา-เร็กเก้ได้รับความนิยมในสังคมไทยนั้น 

เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความสนุกสนานผ่อนคลาย สภาพธุรกิจในยุคทุนนิยม

อุตสาหกรรมและความเบื่อหนา่ยต่อบทเพลง สมัยนิยมของผู้ฟังเฉพาะกลุ่ม 

การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประวัติความ

เป็นมาของแนวดนตรีสกา-เร็กเก้และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรีสกา-เร็กเก้ใน

ประเทศไทยโดยใช้กรอบแนวคิดทางด้านดนตรีและแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมย่อยวัยรุ่น แนวคิด 

เรื่องการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม แนวคิดเรื่องการผลิตซ้ าเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม รวบรวม  

และวิเคราะหข์้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกศิลปินเพลงสกา-เร็กเก้ของไทยวิเคราะห์เอกสาร 

และผลงานเพลงตลอดจนการสังเกตุการณ์อย่างมีสว่นร่วม  

คธาวุธ ทั่งจันทร์13 ได้กล่าวถึงความนิยมของกระแสแนวเพลงสกา-เร็กเก้จากการ

จัดเทศกาลดนตรสีกา-เร็กเก้ขึ้นในช่วงเวลา 10 ปีที่ผา่นมา ซึ่งจากเทศกาลดนตรีเหล่านั้น ท าให้

                                                        
12 วชิระ ทองสุก, “จุดก าเนดิ พฒันาการ และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรี

สกา-เร็กเก้ ในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่สารมวลชน คณะ

นิเทศศาสาตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552) 



21 

 

 

 

เห็นได้ว่าดนตรีสกา-เร็กเก้ได้รับการยอมรับในสังคมไทยในฐานะเพลงในกระแสรอง หรือแนว

เพลงทางเลือกใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับความสนใจของสงคมต่อกระแสดนตรีแนวอื่น ๆ เช่น 

เพลงปฺอบที่เป็นเพลงในกระแสหลัก (main stream) ซึ่งได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับใน

สังคมอยู่ก่อนแล้ว โดยเส้นทางของดนตรีสกา-เร็กเก้เริ่มต้นจากกลุ่มผู้ฟังกลุ่มเล็ก ๆ จนปัจจุบัน

กลุ่มผู้ฟังได้ขยายจ านวนขึ้นจนดนตรีสกา-เร็กเก้ค่อย ๆ เข้าสู่กระแสเมนสตรีมในที่สุด สังเกตได้

จากช่วงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2547-2556 กระแสนิยมดนตรีสกา-เร็กเก้ใน

สังคมไทยมีความหลากหลายมาก วงเด่นในทางสกา คือ The Superglasses Ska Ensemble  

วงเด่นในทางเร็กเก้ คือ Srirajah Rockers และภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมไทยในดนตรี

สกา-เร็กเก้ พบว่าศลิปินใชด้นตรีเป็นพื้นที่ในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมได้อย่างหลากหลายและ

มีวิธีการปรับตัวจากวัฒนธรรมดั้งเดิมสู่สังคมไทยสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม  โดยมีการ

ผสมผสานศลิปวัฒนธรรมไทยผ่านลักษณะของเพลงพืน้บ้านแบบใหม่ 

คชาชัย วิชัยดิษฐ14 ได้ศึกษาพัฒนาการของแนวดนตรีฮิพฮอพในประเทศไทยแบ่ง

ออกเป็น 4 ช่วง คือ  

1. ช่วงการแร็พเป็นลีลาใหม่ในเพลงไทยสมัยนิยม พ.ศ. 2528-2534 สังคมไทยเริ่ม

จากการรับเอาการรอ้งแร็พมาใช้เพื่อสรา้งความแปลกใหม่ในวงการเพลง 

2. ช่วงดนตรีแร็พปรากฏขึ้นในวงการเพลงไทยสมัยนิยม พ.ศ. 2535-2544 ศิลปิน 

TKO เป็นศลิปินแร็พกลุ่มแรกของไทยและตอ่มาผลงานของศิลปินโจอี้ บอย ท าให้ดนตรีแร็พเป็น

ที่ รู้จักกว้างขวางมากขึ้นแต่เป็นเพียงกลุ่มวัยรุ่นในสังคมเมือง 

3. ช่วงปรากฏการณ์เพลงฮิพฮอพใต้ดิน พ.ศ. 2543-2545 โดยผลงานเพลงใต้ดิน

ของศิลปินดาจิมโดนข้อหาผลิตและจัดจ าหน่ายเพลงที่มีค าลามกอนาจาร ในปีเดียวกันการจัด

งานThai-Hop Gancore club ท าให้วัยรุ่นที่ชื่นชอบวัฒนธรรมฮิพฮอพมารวมตัวกันที่สยาม 

สแควร์ซึ่งน าไปสู่กระแสความตื่นตัวในวัฒนธรรมฮิพฮอพ 

 
                                                                                                                                                               
 13 คธาวุธ ทั่งจนัทร,์ “การศึกษาบทเพลงสกา-เร็กเกท้ี่ส าคัญในประเทศไทย” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสงัคตีวิจัยและพฒันา คณะดุรยิางคศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2557). 

 14 คชาชัย วิชัยดิษฐ, “จุดก าเนดิและการแพรก่ระจายของวฒันธรรมดนตรฮีิพฮอพใน

ประเทศไทย.” 
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4. ช่วงดนตรีฮิพฮอพได้รับความนิยมในเพลงไทยสมัยนิยม พ.ศ. 2544-2549 ค่าย

เพลงใหญ่เริ่มผลิตผลงานดนตรฮีิพฮอพเป็นจ านวนมาก โดยกลุ่มศิลปินฮิพฮอพที่มีชื่อเสียงมาก

ที่สุดปัจจุบันได้แก่ ศลิปินกลุ่มก้านคอคลับ, ศลิปินดาจมิ และกลุ่มศิลปินไทเทเนี่ยม  

วิภารัตน์ พันธ์ฤทธิ์ด า15 ศึกษาถึงพฤติกรรมการฟังดนตรีญี่ปุุนของวัยรุ่นไทยใน

ฐานะที่เป็นกิจกรรมการบริโภคอย่างหนึ่งและศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในฐานะ

ที่เป็นกิจกรรมการบริโภคอย่างหนึ่งและศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความนิยม 

ดนตรญีี่ปุุนของวัยรุ่นกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของวัยรุ่นผู้นยิมดนตรีญี่ปุุน  

ผลการวิจัยพบว่า สื่อและเพื่อนของวัยรุ่นมีอิทธิพลท าให้วัยรุ่นได้รู้จักกับดนตรี

ญี่ปุุน เทคนิคในการสร้างความสุนทรียะทางดนตรีของเทคโนโลยีปัจจุบัน พฤติกรรมความนิยม

ดนตรีญี่ปุุนใน 2 กระบวนการ คือ การแสวงหาความโดดเด่นกับการเลียนแบบวัยรุ่นแสดงออก

ถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นจากเพื่อนกลุ่มอื่นที่ไม่นิยมดนตรีญี่ปุุน ขณะเดียวกันอัตลักษณ์เหล่านั้น

เกิดจากการเลียนแบบนักร้องดนตรีญี่ปุุนที่พวกเขาฟัง 

 John Baker16 ได้ศึกษาถึงโครงสร้างที่ว่างที่เกิดขึ้นในดนตรีดั๊บและกล่าวถึงดนตรี

ดั๊บไว้ว่า ดนตรีเร็กเก้ดั๊บคือผลผลิตในยุคแรกเริ่มของวัฒนธรรมการรีมิกซ์ โดยศิลปินดั๊บจะท า

การปรุงแต่งเสียงดนตรีเร็กเก้ที่ถูกบันทึกลงในแผ่นเสียงในเวลาก่อนหน้านั้น ด้วยการควบคุม

ส่วนประกอบในบทเพลงโดยใช้อุปกรณ์มิกซ์ซิ่งบอร์ดและน าเสียงเหล่านั้นมาจัดวาง

องค์ประกอบใหม่โดยการย้อมเสียงด้วยอุปกรณ์เอฟเฟกต์ อาทิเช่น รีเวิร์บและเอ็คโค่ โดยเอฟ

เฟกตเ์หล่านีค้ือรากฐานที่ส าคัญในการท าให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งในตัวบทเพลงในรูปแบบใหม่

โดยการน าเสนอพื้นที่ทางดนตรีที่ถูกท าให้ขยายใหญ่ขึน้ 

 ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคต่าง ๆ ที่น าไปใช้ในดนตรีดั๊บ คือการน าเสนอมุมมอง

อ านาจของความว่างเปล่าที่เกิดขึน้ใหม่ ด้วยการท าใหโ้ครงสร้างรูปแบบทางดนตรีเปลี่ยนแปลงไป

โดยการใช้วเิคราะหโ์ดยการใช้แนวความคิด Audiotopias ซึ่งว่าด้วยพื้นที่อิสระที่เกิดขึ้นช่ัวคราวใน

                                                        
 15 วิภารัตน์ พันธ์ฤทธิด์ า, “อิทธพิลของวัฒนธรรมตา่งประเทศที่มีต่ออัตลักษณ์ของวยัรุน่ 

: ศึกษาเฉพาะกรณีดนตรญีี่ปุนุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาสงัคมวิทยา  

คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544). 
16 John Baker, “Natural Audiotopias: The Construction Of Sonic Space In Dub 

Reggae” (Graduate, dissertation, Master of Arts, College of Arts and Sciences, Department of 

American Studies, University of South Florida, 2009). 
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การเดินทางของเสียงดนตรีโดย Josh Kun และด้วยพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในห้องอัดเสียง

ที่ถูกพัฒนาขึน้ท าใหด้นตรีดั๊บส่งอิทธิพลใหเ้กิดแนวดนตรีที่ได้รับความนิยมและถูกผลักดันให้เป็น

แนวดนตรีอย่างชัดเจนในภายหลังที่ช่ือว่าฮิพฮอพอีกด้วย 

 Jean-Paul Lapp-Szymanski17 ได้ศึกษาถึงพัฒนาการทางดา้นดนตรีรูปแบบหนึ่งใน

ประเทศจาไมกาที่รู้จักกันในช่ือดนตรีดั๊บ ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการเหล่านี้ถือได้ว่าเป็น

วิธีการตอบโต้ของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการของระบบการ

กระจายเสียง วิธีการขยายเสียง วิธีการบันทึกเสียง และรวมไปถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น 

โดยในบทแรกจะมุ่งศึกษาในข้อมูลความเป็นมาของระบบซาวด์ซิสเต็มในประเทศจาไมกาและ

บทบาทในเริ่มต้นบทบาทอุตสาหกรรมแผ่นเสียงภายในประเทศ บทที่สองโฟกัสถึงห้องอัดเสียง

ที่เกิดขึน้ในประเทศจาไมการวมไปถึงอุตสาหกรรมแผ่นเสียงในเชิงพาณิชย์ และสิ่งที่ท าให้ดนตรี

ดั๊บเกิดความแตกต่างจากดนตรีประเภทอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศจาไมกานั่นคือ การให้

ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและพลิกแพลงทฤษฎีเหลา่นั้นใหเ้ข้ากับดนตรีที่เกิดขึน้ 

โดยการที่ห้องอัดเสียง Black Ark ถูกท าลายไปนั้น เปรียบเสมือนจุดสิ้นสุดของการทดลองของ

ดนตรีดั๊บเลยก็ว่าได้ ท้ายที่สุดเทคนิคต่าง ๆ เหล่านั้นกลับถูกน ามาประยุกต์ให้เข้ากับดนตรี

เต้นร าทั้งหลายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและผลงานดั๊บในลักษณะเวอร์ชัน จึงกลายเป็นวัฒนธรรม

ของการบรรจุเสียงลงในแผน่เสียงในหน้า B ภายในประเทศจาไมกาจวบจนถึงทุกวันนี้ 

ยุคทองของดนตรดีั๊บได้สิ้นสุดลงในช่วงต้นยุคศตวรรษ 1980 ผลงานที่ทุกคนยกย่อง

ให้เป็นผลงานคลาสสิคชิ้นสุดท้ายก็คือ อัลบั้มแบบชุดโดย Scientists หลังจากนั้นยุคทองของ

ดนตรีสมัยใหม่ในประเทศจาไมกาจึงได้เริ่มขึ้น ภายหลังเมื่อ Prince Jammy น าเสนอการก้าว

ข้ามพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีโดยการน าดนตรีเต้นร ามาน าเสนอในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า 

Digital Dancehall 

                                                        
17 Jean-Paul Lapp-Szymanski, “Technology Inna Rub-A-Dub Style : Technology 

and Dub in the Jamaican Sound System and Recording Studio” (Graduate, dissertation, Master 

of Arts, Department of Art History and Communications Studies, McGill University, 2005). 
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บทที่ 3 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศไทย: กรณีศึกษา  

แก๊ป ที-โบน” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือทางวิชาการและข้อมูลที่เป็นการบันทึกเสียงจากการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกตลอดจนไปถึงการสังเกตการณ ์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

 

1. การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 

1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสาร หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเพื่อน าไปประกอบการอธิบายถึงปัจจัยที่ท าให้วัฒนธรรมดั๊บเข้าอยู่ในสังคมไทย 

จากแหล่งข้อมูล ได้แก่ 

1.1.1 หอ้งสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิธร  

1.1.2 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.1.3 หอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1.1.4 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒประสานมิตร 

1.1.5 ต ารา หนังสือทางวิชาการ 

1.1.6 นิตยสาร 

1.1.7 อินเตอรเ์น็ต 

1.2 รวบรวมข้อมูลภาคสนาม (fieldwork data) จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยในครั้งนี้ 

1.2.1 แก๊ป ที-โบน ศลิปินวงที-โบนและ Ga-pi 

1.2.2 วิน ชูจติารมย์ ศลิปินวง Srirajah Rockers 
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1.2.3 จริภัทร กลิ่นอุทัย ศิลปินวง Hexthree 

1.2.4 Papa U-Gee ศลิปินเร็กเก้จากประเทศญี่ปุุน 

1.2.5 พีรพล ภญิญศริิ ศลิปิน Fyah Burning 

1.2.6 ภานุพงศ ์บัวงาม ศลิปิน Pinn Ball 

1.2.7 พีระพัฒน์ ภูมสิถิตย์พงษ์ ศลิปินวง Kaya 

1.2.8 รณวิชัย สิงหส์ุข ซาวด์เอ็นจิเนยีร์วงที-โบนและ Ga-pi 

1.2.9 กิตติ์ธเนศ กีระติกรธนาพัฒน์ เทคนิเชี่ยนวงที-โบนและ Ga-pi 

1.3 รวบรวมข้อมูลภาคสนาม (fieldwork data) จากการสังเกตการณ์งานดนตรี 

ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ 

1.3.1 งานดนตรทีี่จัดขึน้โดยไมยราบซาวด์ซิสเต็ม 

1.3.2 งานดนตร ีBack Yard 

 

2. ขั้นศึกษาข้อมูล 

ข้อมูลที่น ามาใช้เพื่อประกอบการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่น ามาจาก 

เอกสารต่าง ๆ และข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามซึ่งผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมไว้ 

 2.1 ศกึษาข้อมูลที่ได้จากเอกสาร โดยผู้วจิัยศกึษาข้อมูลตา่ง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง 

กับดนตรีดั๊บ คอื 

2.1.1 จุดก าเนิดและความเป็นมาของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศจาไมกาและ 

ประเทศไทย 

2.1.2 พัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศจาไมกาและประเทศไทย 

2.2 ศกึษาข้อมูลที่ได้จากเอกสารโดยผูว้ิจัยได้ท าการศกึษาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง 

กับวิธีการศึกษาทางทางมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) โดยการใช้แนวคิดและทฤษฎี

ต่อไปนี ้

2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยดุริยางควิทยา 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหด์นตรี 

2.2.3 ศกึษาจากบทสัมภาษณ์ โดยการถอดความจากบทสัมภาษณ์ 
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3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจัยได้ใช้ขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาศกึษาและวิเคราะหข์้อมูล 

3.1 ศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บจากจุด

ก าเนิดจนถึงปัจจุบัน โดยเช่ือมโยงกับแนวคิดทางด้านดนตรี แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมย่อย และ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบบริบทที่เปลี่ยนไป

จากประวัติศาสตร์ดนตรีดั๊บทั้งจากจุดก าเนิดจนถึงเวลาที่แพร่กระจายมายังประเทศไทย 

3.2 เลือกบทเพลงในการวิจัย 1 เพลงจากศิลปิน แก๊ป ที-โบน โดยผู้วิจัยเลือกบท

เพลง Respect dub เพื่อท าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการใช้เอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นภายในบท

เพลง เนื่องจากเป็นเพลงที่ แก๊ป ที-โบน เข้าใจโครงสร้างโดยรวมของบทเพลงได้เป็นอย่างดี

และมีการใช้เอฟเฟกต์ที่หลากหลายซึ่งเหมาะแก่การวิเคราะห์ถึงวัฒนธรรมดนตรีดั๊บที่เกิดขึ้น

ภายในบทเพลงเป็นอย่างมาก 

  

4. การน าเสนอข้อมูล 

 ในการน าเสนอข้อมูลของผลการวิจัยทั้งหมดนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอด้วยการเขียนแบบ

พรรณนา วิเคราะหโ์ดยแบ่งเป็นบทเพื่อสะดวกในการศึกษาและท าความเข้าใจตามหัวข้อดังนี ้

 4.1 บทน า 

 4.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 4.3 วิธีด าเนนิการวิจัย 

 4.4 ผลการวิจัย 

 4.5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 4 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 

 

 งานวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศไทย: กรณีศึกษา 

แก๊ป ที-โบน” ผูว้ิจัยได้ท าการแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่  

1. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรดีั๊บในประเทศจาไมกา  

2. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรดีั๊บในประเทศไทย  

3. ศกึษาและวิเคราะหบ์ทเพลงดั๊บจากศิลปิน แก๊ป ที-โบน 

4. ประวัติและผลงานของ แก๊ป ที-โบน  

 

1. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศจาไมกา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงจุดก าเนิดและพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศ 

จาไมกาจากหนังสือ 3 เล่ม ได้แก่ The Rough Guide to Reggae: Steve Barrow and Peter 

Dalton, Dub in Babylon: Christopher H Partridge, Soundscapes and shattered songs in 

Jamaican reggae: Michael E Veal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 หนังสือ The Rough Guide to Reggae (ซ้าย) และหนังสือ Dub in Babylon (ขวา) 
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ภาพที ่2 หนังสือ Dub : Soundscapes and shattered songs in Jamaican reggae 

   

นอกจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศจาไมกาแล้ว สิ่งหนึ่งที่สร้างรายได้

ให้ประเทศก็คืออุตสาหกรรมดนตรีซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ถือได้ว่าจาไมกาคือ 

ถิ่นก าเนิดของแนวดนตรีที่ทรงอิทธิพลทั่วโลกอย่างเช่น ดนตรีสกา, เร็กเก้, ดั๊บ, และแดนซ์ฮอลล์

ที่ได้แพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ ในโลกใบนี้ ประเทศจาไมกาจึงมีจุดก าเนิดและความเป็นมาของ

พัฒนาการดนตรีที่น่าสนใจและเมื่อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเริ่มเข้าสู่ประเทศจาไมกา

โดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองในการ

สร้างสรรค์งานศลิปะในรูปแบบใหม่ใหก้ับวงการเพลง 

เมื่อย้อนกลับไปในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อครั้งที่ดนตรีในสไตล์อเมริกัน 

อาร์แอนด์บี ได้ข้ามฟากทะเลมาสู่หมู่ เกาะจาไมกา แต่ใ ช่ว่าทุกคนจะสามารถสัมผัส

ประสบการณ์ทางเสียงผ่านดนตรีจากอีกฟากฝั่งของทะเลได้จึงท าให้เสียงเหล่านั้นถูกจ ากัดไว้

เฉพาะผู้คนที่มีฐานะ เนื่องจากวิทยุในช่วงเวลานั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งของที่มีราคาแพง ส่งผลให้

อุตสาหกรรมดนตรี เกิดการเปลี่ ยนแปลงจน เป็นจุดก า เนิดของระบบเครื่ อง เสียง 

ซาวด์ซิสเต็ม (Sound System) ในที่สุด นั่นคือการน าเครื่องเล่นแผ่นเสียงต่อเข้ากับล าโพงขนาด

ใหญ่เพื่อมอบความหรรษารื่นเริงแก่ชาวจาไมกาที่ได้เข้ามาแทนที่นักดนตรีที่เคยเล่นดนตรีในสไตล์

สวิง (Swing) และดนตรีเมนโตโดยนับตั้งแตช่่วงยุคคริสตท์ศวรรษ 1950 เป็นต้นมา  

วิถีชีวิตของชาวจาไมกานั้น มีดนตรีสกากับระบบเครื่องเสียงซาวด์ซิสเต็มเป็นส่วน 

ส าคัญที่แสดงถึงสังคมและวัฒนธรรมของพวกเขา ด้วยการมีชีวิตที่เรียบง่ายมีการใช้รถบรรทุก  



29 

  

 

หรือรถกระบะตระเวนน าพาเครื่องเล่นแผ่นเสียงเพื่อน าความรื่นรมย์ ไปยังสถานที่ต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 ซาวด์ซิสเต็ม 

       

เพื่อตอบสนองความต้องการคนทุกชนช้ันที่จะสามารถรับรู้ถึงอารมณ์และ

ความรู้สึกจากดนตรีอีกฟากฝั่งทะเลได้อย่างทั่วถึง หลังจากดนตรีเร็กเก้ได้พัฒนาไปอย่างไม่

หยุดยั้งและด้วยความต้องการเสียงเบสที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ฟัง การมิกซ์เสียงเบสใส่ลงไปในร่อง

เสียงจงึกลายมาเป็นที่มาของประเพณีการผลิตแผน่ซิงเกิล้ที่เรยีกว่า ดั๊บเพลท (dubplate) 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 แผ่นดั๊บเพลท  

  

กล่าวคือ ด้านแรกของแผ่นจะมีเสียงปรกติ แต่อีกด้านหนึ่งผู้ผลิตจะมิกซ์เสียงเบส

ซ้ าลงไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้ฟังนั่นเอง  

โดยเราสามารถแบ่งช่วงของดนตรีดั๊บได้เป็น 4 ช่วง ดังตอ่ไปนี้ 
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1.1 ช่วงเริ่มตน้ดนตรดีั๊บ 

ดนตรีดั๊บในช่วงแรกนั้น ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเติบโตของวัฒนธรรม 

การเต้นร าภายในประเทศจาไมกา เราเรียกช่วงแรกนี้ว่าช่วงดนตรีบรรเลง (instrumentals) 

เริ่มต้นขึ้น ในปี ค.ศ. 1967 โดยการน าเอาเพลงเร็กเก้ที่มีอยู่มาตัดเสียงร้องจากบทเพลงคงไว้

เพียงเสียงดนตรี ส่งผลให้เกิดเพลงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับดนตรีบรรเลงแต่ถูกจ ากัดไว้ 

ใช้เฉพาะภายในระบบเครื่องเสียงซาวด์ซิสเต็มเพียงเท่านั้น หลังจากเมื่อแนวดนตรีร็อคสเตดี 

ถูกน ามาแทนที่ดนตรีในแนวดนตรีสกาที่เป็นพื้นฐานดั้งเดิมในฟลอร์เต้นร าผนวกกับการเติบโต

อย่างรวดเร็วของระบบซาวด์ซิสเต็มที่เกิดขึ้นอย่างมากมายและต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือด 

ในย่านอดีตเมอืงหลวงของประเทศจาไมกาที่ช่ือวา่ สแปนิช ทาวน์ (Spanish Town) ห่างจากกรุง

คิงสต์ัน (Kingston) ประมาณ 15 กิโลเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 แผนที่สแปนิช ทาวน์ 

   

 Rudolph “Ruddy” Redwood ผู้ริเริ่มธุรกิจร้านขายแผ่นเสียงในย่านสแปนิช 

ทาวน์ในปี ค.ศ. 1957 เขาได้สร้างซาวด์ซิสเต็มขนาดเล็กของตนเองประกอบด้วยล าโพงขนาด

เล็กจ านวน 4 ตัวไว้ส าหรับสร้างความบรรเทิงยามเพื่อน ๆ จัดงานเลี้ยงขึ้นที่สวนหลังบ้านของ

เขา หลังจากนั้นเขาจึงเริ่มพัฒนาระบบเครื่องเสียงของเขาขึ้นให้ก้าวหน้ามากขึ้นจนท้ายที่สุด

สามารถน าไปรองรับงานเตน้ร าและเข้าร่วมการแข่งขันซาวด์ซิสเต็มได้  
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ภาพที่ 6 ภาพของ Rudolph Redwood 

     

 ด้วยความที่เขาเองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ Duke Reid เจ้าของค่ายเพลง Treasure 

Isle และ Clement “Coxsone” Dodd เจ้าของค่ายเพลง Studio One เขาจึงมักจะได้รับแผ่นเสียง

ลักษณะพิเศษอยู่บ่อยครั้ง  

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที ่7 ภาพของ Duke Reid (ซ้าย) และโปสเตอร์ค่ายเพลง Treasure Isle (ขวา)  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8 ภาพของ Clement Dodd (ซ้าย) และค่ายเพลง Studio One (ขวา)  
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 แผ่นเสียงเหล่านั้นถูกเรียกว่าแผ่นดั๊บเพลทซึ่งท ามาจากอะซิเตท (acetate) ซึ่ง

ถูกจัดท าขึ้นมาในปริมาณจ ากัด แผน่เสียงเหล่านีจ้ะถูกใช้งานทดสอบเสียงในระบบซาวด์ซิสเต็ม

ก่อนที่จะน าเพลงนั้น ๆ ออกมาผลิตเพื่อจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์และในช่วงปี ค.ศ. 1967 ท าให้

งานเพลงสังกัดค่าย Treasure Isle ในแนวดนตรีร็อคสเตดีได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศ

จาไมกาส่งผลท าให้ Rudolph Redwood สามารถเข้าถึงผลงานเพลงของศิลปินที่มีชื่อเสียงได้

มากมายอาทิเชน่ Alton Ellis 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9 ภาพของ Alton Ellis (ซ้าย) และผลงานอัลบั้ม Mr Soul of Jamaica (ขวา) 

  

Phyllis Dillon 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10 ภาพของ Phyllis Dillon (ซ้าย) และผลงานอัลบั้ม One Life To Live (ขวา) 
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The Techniques 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11 ภาพของ The Techniques (ซ้าย) และผลงานเพลง Queen Majesty (ขวา) 

  

The Melodians 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่12 ภาพของ The Melodians (ซ้าย) และผลงานเพลง Rivers of Babylon (ขวา)  

 

The Paragons ผลผลิตจากค่ายเพลง Treasure Isle ได้อย่างงา่ยดาย  

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที ่13 ภาพของ The Paragons (ซ้าย) และผลงานเพลง On the Beach (ขวา)  
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 โดย Rudolph Redwood มีความชื่นชอบผลงานจากวง The Paragons อยู่แล้ว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานเพลง On the Beach ท าให้ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1967 เขามักจะน าเพลง 

On the Beach ไปเปิดในงานเต้นร าอยู่บ่อยครั้งและได้ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเต้นร าเป็นอย่าง

ดี เขาจึงไหว้วานให้ Smithy วิศวกรเสียง (audio engineer) ประจ าห้องอัดของ Duke Reid ท าแผ่น

ดั๊บเพลทในบทเพลง On the Beach ให้กับเขา แต่แล้วเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการท าแผ่นเสียงกลับ

ลืมที่จะใส่เสียงรอ้งเข้าไปในบทเพลงนั้น โดยในคืนนั้น Rudolph Redwood จ าเป็นจะต้องท าหน้าที่

เปิดแผ่นเสียงในงานเต้นร า จงึหยิบแผ่นดั๊บเพลทแผ่นนัน้ติดตัวไปด้วย 

 Rudolph Redwood มักจะมาถึงงานเต้นร าประมาณเที่ยงคืนเสมอท าให้เขามี

ฉายาว่า Mr.Midnight โดยในคืนนั้นอุปกรณ์ในการเปิดเพลงมีเพียงเครื่องเล่ นแผ่นเสียง 

(turntables) จ านวนสองเครื่องเท่านั้น Rudolph Redwood จึงเริ่มเปิดงานเต้นร าด้วยเพลง On the 

Beach จากแผ่นเสียงปรกติก่อนและเมื่อจบเพลงเขาจึงเปิดเพลง On the Beach ด้วยแผ่นดั๊บ

เพลทที่จัดท าขึ้นมา ผลปรากฏว่าหลังจากเปิดแผ่นดั๊บเพลทผ่านไปในช่วงเวลาหนึ่ง ผู้คนต่างเริ่ม

ร้องตามเนื้อเพลงต้นฉบับที่ไม่ได้ถูกบรรจุลงในแผ่นเสียงและผู้คนต่างสนุกสนานมากกว่างาน

เต้นร าในรูปแบบที่ Rudolph Redwood มีโอกาสสัมผัส ท าให้ในคืนนั้นเขาต้องเปิดแผ่นดั๊บเพลท

ครั้งแล้วครัง้เล่า เขาทราบได้ทันทีวา่ดนตรีในรูปแบบใหม่ได้ถือก าเนิดขึ้นแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่14 ผลงานเวอร์ชันเพลง On The Beach 

    

 หลังจากเหตุการณ์ในคืนนัน้เขาจึงได้ปรึกษากับ Duke Reid พร้อมกับแนะน าว่า

หากเราน าเพลงที่ได้รับความนิยมจากค่ายเพลง Tresure Isle มาท าแผ่นดั๊บเพลทโดยตัดเฉพาะ
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เสียงร้องออกเพื่อที่จะใช้เปิดเพลงในระบบซาวด์ซิสเต็มของเรา น่าจะเป็นประสบการณ์ที่แปลก

ใหม่ส าหรับผู้คนและเมื่อได้รับอนุญาตเขาจึงน าเอาบทเพลงยอดนิยมในสไตล์ร็อคสเตดดีมา

จัดท าแผ่นดั๊บเพลทส่งผลให้ระบบซาวด์ซิสเต็มของ Rudolph Redwood มีแผ่นดั๊บเพลทในแบบ

ฉบับดนตรีบรรเลงครอบครองแต่เพียงผู้เดียว   

1.2 ช่วงพัฒนาของดนตรดีั๊บ 

 ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1968 จนถึงช่วงต้นปี ค.ศ. 1970 ผลงานเพลงบนหน้าหลัง

ของแผ่นซิงเกิ้ล (B-side) ส่วนมากถูกผลิตขึ้นโดยใช้วิธีการน าเสียงร้องที่ถูกบันทึกอยู่ในบท

เพลงในหน้าแรกของแผ่นเสียงออก โดยให้วิศวกรเสียงน าออกทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเพื่อ

รักษาไว้เฉพาะเสียงเครื่องดนตรีหลักในบทเพลงซึ่งประกอบไปด้วย กีตาร์ไฟฟูา, เบส, กลอง 

และ คีย์บอร์ด หรือที่เราเรียกกันว่าภาคริทึ่ม (rhythm section) ด้วยวิธีการนี้จะท าให้เกิด

ช่องว่างที่เพิ่มขึ้นในบทเพลง ส่งผลให้ดีเจ (deejay) ผู้ท าหน้าที่เปิดแผ่นเสียงสามารถใส่ลูกเล่น

หรือเสียงของตนเองลงไปในช่องว่างเหล่านั้นได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของผู้ฟังและยัง

เป็นการเพิ่มอรรถรสให้กับบทเพลงในเวลาเดียวกัน ซึ่งในบางครั้งวิศวกรเสียงอาจบันทึกเสียง

เครื่องดนตรีอื่น ๆ เพิ่มเข้าไป โดยแผ่นเสียงเวอร์ชันเหล่านี้จะถูกใช้เล่นในระบบซาวด์ซิสเต็มใน

เครือของผู้จัดท าขึ้นเพียงเท่านั้น เอื้อประโยชน์ให้กับดีเจในสังกัดของตน เสมือนเป็นวิธีดึงดูด

ผู้คนให้มาร่วมงานเต้นร าที่เจ้าของระบบเครื่องเสียงเจ้านั้น ๆ จัดขึ้นนั่นเอง จึงเรียกยุคนี้ว่า ยุค

เวอร์ชัน (version) โดยปี ค.ศ. 1968 Duke Reid ได้ท าการปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างบทเพลงโดย

แทนที่จะเริ่มต้นบันทึกเสียงในวิถีทางเดิม เขากลับน าเอาวัตถุดิบเก่าๆ จากบทเพลงที่มีอยู่ใน

คลังเพลงมาผสมผสานกับเสียงดนตรีจากบทเพลงอื่น ๆ จนเกิดเป็นผลงานชิ้นใหม่ขึ้น ตัวอย่าง

ผลงานเช่น เพลงเวอร์ชันของ “My Best Dress” โดยการน าเสียงแซ๊กโซโฟนมาจาก Tommy 

McCook นักแซ๊กโซโฟนจากวงดนตรี The Skatalites เป็นต้น ท าให้โปรดิวเซอร์ทั่วเกาะจาไมกา

เริ่มเดินตามแบบฉบับที่ Rudolph Redwood สร้างไว้  

 

 

 

 



36 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่15 ผลงานเวอร์ชันเพลง My Best Dress 

 

บุคคลที่มีส่วนในการช่วยพัฒนาเทคนิคการรีมิกซ์ (remix) ในยุคแรกเริ่มคือ  

Lynford Anderson หรือที่รู้จักในนาม Andy Capp ผู้ท าหน้าที่เป็นวิศวกรเสียงและโปรดิวเซอร์ 

(producer) โดยการน าบทเพลง “Fat Man” ผลงานของ Derrick Morgan มาท าผลงานเวอร์ชัน

ของเขาเองภายใต้ช่ือ “Pop A Top" และ “Pop A Top (Ver.2)” ถือได้ว่าเป็นการน าเพลงที่ได้รับ

ความนิยมมากในยุคนั้นมาน าเสนอในรูปแบบใหม่ที่แปลกไปและเป็นการแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการพลิกแพลงอุปกรณ์ในสตูดิโอโดยการใช้ mixing console ให้กลายเป็นเครื่อง

ดนตรีช้ินหนึ่งได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่16 ภาพของ Lynford Anderson (ซ้าย) และผลงานเวอร์ชันเพลง Pop A Top (ขวา) 

 

 หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1970 วัฒนธรรมในการบันทึกเพลงลงบนแผ่นซิงเกิลที่มี

ความเร็วในการหมุน 45 รอบต่อนาทีได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งโดยปรกติจะท าการบรรจุบท



37 

  

 

เพลงที่แตกต่างกันลงบนหน้า A และหน้า B ของแผ่นเสียง ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปในลักษณะใหม่

คือในหน้า B ของแผน่ซิงเกิลกลับถูกแทนที่ดว้ยเพลงเดียวกันกับหน้า A แต่เป็นเพลงในลักษณะ

เวอร์ชัน โดยส่วนมากใช้วิธีการตั้งชื่อเพลงจากการเพิ่มค าว่า chapter 1 หรือ volume 2 ต่อจาก

ช่ือเพลงในหน้า A เช่นในหน้า A ของแผ่นเสียงจะบรรจุเพลง “Stealing Stealing” ผลงานโดย 

John Holts ส่วนหน้า B จะบรรจุเพลง “Stealing Stealing Volume 2” ผลงานเวอร์ชันของศิลปิน

เดียวกันจากค่ายเพลง Treasure Isle เป็นต้น ในปีเดียวกันนี้ Clancy Eccles ได้ออกผลงานเพลง 

“Phantom” ซึ่งเป็นเพลงเวอร์ชันในสังกัดค่ายเพลง Dynamites โดยน าเอาเสียงริทึ่มจากเพลง 

“Herbsman” ผลงานรีมิกซ์โดยดีเจ King Stitt โดยใช้เทคนิคลดจ านวนเครื่องดนตรีภายในบท

เพลงให้เหลอืเฉพาะเครื่องดนตรีที่มคีวามจ าเป็น เชน่ เบส, กลอง, กีตาร์, และ คยีบ์อร์ดเป็นต้น 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่17 ภาพของ ดีเจ King Stitt (ซ้าย) และผลงานเวอร์ชันเพลง Herbsman Shuffle (ขวา) 

 

 เวอร์ชันจึงกลายเป็นค ายอดนิยมส าหรับวัฒนธรรมการรีมิกซ์รูปแบบใหม่

ส าหรับดนตรีที่เกิดขึน้ ท าให้ในปี ค.ศ. 1970 Joe Gibbs ออกผลงานเพลง “New Flash, Version I 

& II” ประกอบด้วยการน าบทเพลงถึง 3 เพลงมารีมิกซ์ร้อยเรียงต่อกันโดยเพลงแรก “Mad 

Rooster” ผลงานของ Lloyd Willis เพลงที่สอง “Ease Up” ผลงานของ The Inspirations และเพลง

สุดท้าย “Mama Look Deh” ผลงานของ The Pioneers ถือว่าเป็นผลงานบันทึกเสียงที่เกิดขึ้นชิ้น

แรกทีบ่รรจคุ าวา่เวอร์ชันลงในช่ือเพลง โดยผลงานเพลงเหล่านีถู้กน าใช้เปิดในงานเต้นร าและเมื่อ

บทเพลงถูกตัดทอนเสียงร้องออกไปส่งผลดีต่อดีเจเนื่องจากมีช่องว่างที่เพิ่มขึ้นท าให้ดีเจสามารถ
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พูดสอดแทรกขึ้นมาระหว่างบทเพลงโดยดีเจบางคนได้ใช้ช่องว่างเหล่านี้ พูดปลุกเร้าอารมณ์

บรรดาผู้ร่วมงานเต้นร าถือว่าเป็นช่องทางในการเพิ่มอรรถรสให้กับงานเต้นร าได้เป็นอย่างดี 

ภายหลังดีเจยุคใหม่จึงได้คิดวิธีการโต้ตอบกับเพลงในรูปแบบใหม่โดยการแต่งเนื้อเพลงขึ้นมา

ใหม่เพื่อใชต้อบโต้หรอืล้อเลียนกับเนือ้เพลงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่18 ภาพของ Joe Gibbs (ซ้าย) และผลงานเวอร์ชัน New Flash, Version I (ขวา)  

 

 ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นบุคคลที่ยึดถือปฏิบัติวิถีการผลงานสร้างเวอร์ชันที่

น่าสนใจอีกคนหนึ่งก็คือ Bunny “Striker” Lee ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทในยุคเริ่มต้น

พัฒนาการดนตรดีั๊บเป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่19 ภาพของ Bunny Lee    
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 โดยในปี ค.ศ. 1968 เมื่อเขาและ King Tubby ได้เข้าร่วมงานเต้นร าหนึ่งที่จัดขึ้น

โดย Rudolph Redwood ภายในสแปนิช ทาวน์เหตุการณ์ครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นการเปิดหูเปิดตา

ให้กับ King Tubby เป็นอย่างมากเมื่อเขาได้เสพยเ์สียงดนตรีจากแผน่เสียงเวอร์ชันที่เปดิขึน้ภายใน

งาน เขาตื่นตาตื่นใจกับวิธีการสร้างเพลงของ Rudolph Rewood เป็นอย่างมากจนต้องกลับไป

พัฒนาระบบซาวด์ซิสเต็มของตนเพื่อที่จะก้าวเป็นผู้น าระบบซาวด์ซิสเต็มในประเทศจาไมกา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่20 ภาพของ King Tubby 

 

หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1969 หลังจาก King Tubby พยายามเสาะหาดีเจให้กับ 

ซาวด์ซิสเต็มของตนอยู่นาน ท้ายที่สุดจึงได้พบ Ewart Beckford หรือที่รู้จักกันในชื่อ U-Roy 

และได้ชักชวนเข้ามาท าหนา้ที่ดเีจในระบบเสียงของเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่21 ภาพของ U-Roy    
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 U-Roy ถือได้ว่าเป็นดีเจที่เข้าใจวิธีการสร้างค าพูดและเลือกใช้เนื้อหาที่ให้ผู้ฟัง

เกิดความรู้สึกตื่นเต้นและมีความเป็นธรรมชาติมากจึงท าให้เขาแตกต่างจากดีเจคนอื่น ๆ โดย

สิ้นเชิงตัวอย่างเช่น เขาจะปล่อยแผ่นเสียงเล่นไปซักครู่ โดยให้นักร้องในบทเพลงร้องน าหน้าไป

ก่อนซักสองวรรค หลังจากนั้นเขาจึงท าการโทสต์ (toast) หรือที่เราคุ้นเคยกันในค าว่า แรป 

(rap) ไปกับบทเพลงในทันที เมื่อ John Holt นักร้องในสังกัดของ Duke Reid มีโอกาสร่วมงาน

เต้นร าที่ U-Roy ท าหน้าที่ดีเจและเกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก เขาจึงแนะน าโปรดิวเซอร์

ของตนเพื่อท าการบันทึกเสียงผลงานของ U-Roy ในเวลาต่อมา ส่งผลให้เกิดผลงานบันทึกเสียง

ขึ้นมากมายภายในช่วงเวลาปี ค.ศ. 1969 อาทิเช่น “Earth’s Rightful Ruler” จากการโปรดิวซ์

โดย Lee Perry, “King Of the Road” โปรดิวซ์โดย Bunny Lee และ “Dynamic Fashion Way” 

โปรดิวซ์โดย Keith Hudson 

 จนถึงช่วงปี ค.ศ. 1970 หลังจากที่ U-Roy ได้ร่วมงานกับ Duke Reid และสร้าง

ผลงานที่เป็นการผสมผสานรูปแบบของดนตรีในลักษณะใหม่ โดยน าเอาสไตล์การร้องของ  

Count Matchuki ดีเจคนแรกของประเทศจาไมกาที่มีตะโกนและกรีดร้องในบทเพลงผนวกเข้ากับ

เสียงดนตรรี็อคสเตดดีที่เป็นทางถนัดของ Duke Reid ภายใต้ค่ายเพลง Treasure Isle จึงเกิดผล

งานเพลงที่ได้รับความนยิมอย่างลน้หลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่22 ภาพของ Count Matchuki  
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 โดยสามผลงานเพลงที่ประสบความส าเร็จของ U-Roy ประกอบด้วยเพลงแรก  

“Wake the Town” ซึ่งเป็นเวอร์ชันของเพลง “Girl I’ve Got A Date” ผลงานจาก Alton Ellis ขึ้น

สู่อันดับหนึ่งบนคลื่นวิทยุในประเทศจาไมกาในทันทีหลังจากออกผลงาน ตามมาด้วยงานเพลง 

“Rule the Nation” ต้นฉบับจากเพลง “You Don’t Care” โดยศิลปิน The Techniques และเพลง

ที่สาม “Wear You To the Ball” เวอร์ชันของเพลงชื่อเดียวกันโดยศิลปิน The Paragons ตัวอย่าง

วิธีการโทสต์ในแบบฉบับของ U-Roy เขาปล่อยให้เสียงของศิลปินในเพลงร้องขึ้นมาก่อนสอง

วรรค :  

 I’m gonna wear you to the ball tonight 

 Put on your best dress tonight 

หลังจากนั้นเขาจึงเริ่มบรรเลง : 

 Did you heard what the man says baby 

 Said be your best 

 ‘Cos this gonna be your musical test So come to school 

 Let I teach you the musical rule Dig me soul brother, dig me soul sister 

 Come to I An’ maybe you can make it if you try. . . 

เนือ้ร้องเหล่านีส้่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่ในแวดวงดีเจช่วงเวลานั้นมากเลยทีเดียว ยุคใหม่ของดีเจ 

ได้ถือก าเนดิขึน้แลว้ เชน่เดียวกันกับเพลงเวอร์ชันที่หลั่งไหล่ออกมาจากสตูดิโอปรากฏสู่สายตา

ผูค้นทั่วเกาะจาไมกา 

 หลังจากที่เพลงในลักษณะเวอร์ชันเกิดขึ้นอย่างล้นหลาม ก่อให้เกิดพัฒนาการ

ขั้นต่อไป ของดนตรีดั๊บพัฒนาไปสู่เพลงร้องที่มีความครบเครื่องในรูปแบบดั๊บยุคใหม่ มีการ

ก าหนดให้ เครื่องดนตรีที่อยู่ในส่วนภาคริทึ่มหยุดเล่นหรอืเมื่อหยุดเล่นแล้วกลับมาเล่นต่อในช่วง

ต่อไปและมีการใช้เทคนิคอื่นเข้าช่วย โดยเพลงดั๊บเพลงแรกที่เป็นที่รู้จักหลังเกิดการพัฒนาคือ

เพลง “Hard Fighter” โดยศิลปิน Little Roy โดยมี Lloyd Daley ท าหน้าที่โปรดิวเซอร์ภายใต้ค่าย

เพลง Syndicate บันทึกเสียงในเดือนมีนาคมปี ค.ศ. 1971 โดยใช้เสียงกลองและเบสจากบทเพลง  

“Voo-doo” โดยศลิปิน Hippy Boys ท าหนา้ที่มกิซ์เสียงโดย Lynford Anderson 
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ภาพที ่23 ภาพของ Little Roy (ซ้าย) และผลงานเพลง Hard Fighter (ขวา)  

   

แต่บุคคลที่ท าให้ดนตรีดั๊บในแผ่นเสียงหน้า B ได้รับความนิยมสูงสุดกลับหนี 

ไม่พ้น King Tubby อย่างไรก็ตามเขามิใช่บุคคลเดียวที่เริ่มต้นสร้างทางหนทางของดนตรีดั๊บยังมี

วิศวกรเสียงที่มีความสามารถอีกมากมายที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เหล่านั้น 

ตัวอย่างเช่น Errol Thompson ผู้ท าการทดลองมิกซ์เพลงบน mixing console ขนาด 4 ช่องเสียง

ในห้องบันทึกเสียงของ Rudolph Redwood ตัวอย่างผลงานของเขาเช่น “Echo” และ “More 

Echo” ขับร้องโดย Johnny Lover โดยใช้คลังเสียงจากสตูดิโอของ Joe Gibbs ในปี ค.ศ. 1973 

หลังจากนั้นจงึมผีลงานตามมา อีกมากมาย อาทิ “More dub” และ “Chapter Two” ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงตั้งใจและความเข้าใจที่เปลี่ยนไปในแง่มุมดนตรีในแบบฉบับของ Errol Thompson ได้อย่าง

ชัดเจนและยังรวมไปถึงบรรดาโปรดิวเซอร์อีกมากมาย เช่น Prince Buster, Herman Chin Loy, 

Augustus Pablo, และ Lee Perry 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่24 ภาพของ Errol Thompson (ซ้าย) และ Prince Buster (ขวา) 
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ภาพที ่25 ภาพของ Augustus Pablo (ซ้าย) และ Lee Perry (ขวา) 

   

ท าให้ในปี ค.ศ. 1972 ระบบซาวด์ซิสเต็มของ King Tubby ก้าวไปสู่ระบบเครื่อง

เสียงช้ันน าที่สุดในเมืองคิงส์ตันและได้รับการกล่าวขานในเรื่องคุณภาพเสียงที่เยี่ยมยอด 

เนื่องจาก King Tubby เป็นคนแรกที่แยกดอกล าโพงเสียงสูงและเสียงต่ าออกจากกันพร้อมกับ

เป็นคนแรก ที่น าเอฟเฟกต์จ าลองเสียงก้อง (reverb effect) มาใช้ในบทเพลงอีกด้วย ซึ่งทั้งหมด

ทั้งมวลนั้นเกิดจากประสบการณท์ี่สั่งสมมาอย่างยาวนานที่เกิดขึ้นในสตูดิโอเล็ก ๆ หลังบ้านของ

เขานั่นเอง อุปกรณ์ที่เขามียังรวมไปถึงเครื่องตัดแผ่นดั๊บ (dub cutting machine) ที่มีการใช้ 

อะซิเตทเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผน่ดั๊บเพลทเพื่อใช้ในระบบซาวด์ซิสเต็มของเขาเอง  

 

 

 

 

 

ภาพที ่26 ภาพของ King Tubby (ซ้าย) และเครื่องตัดแผ่นดั๊บ (ขวา)  

  

 ภายในปีเดียวกันนั้น Bunny Lee ได้ท าหน้าที่เป็นนายหน้าในการจัดซื้ออุปกรณ์

รุ่นเก่าจาก Dynamic Studio ให้กับ King Tubby เพื่อที่เขาจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานหลังจากห้องอัดแห่งนั้นได้อุปกรณ์ชิ้นใหม่กว่า หลังจากนั้น Bunny Lee และโปรดิวเซอร์ 
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ทั่วเกาะต่างเริ่มน าเอา multi-track analogue tape จ านวนมากทิ้งไว้ที่สตูดิโอของ King Tubby เพื่อ

ท าการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 Multi-track analogue tape 

   

 ในการท างานในช่วงแรกของ King Tubby หน้าที่หลักคือการมิกซ์เสียงเพียง

เท่านั้น ไม่ได้เริ่มบทบาทโปรดิวเซอร์จนกระทั่งเขาสั่งสมประสบการณ์ในฐานะรีมิกซ์เอ็นจิเนีย 

(remix- engineer) อย่างตอ่เนื่อง ดนตรดีั๊บในแบบฉบับของ King Tubby จึงก าเนิดขึ้นภายใต้ชุด

งานเพลงในช่วงปี ค.ศ. 1972 ถึงปี ค.ศ. 1974  โดยผลงานที่ส าคัญและส่งผลต่อพัฒนาการ

ดนตรีดั๊บในยุคนั้นเกิดขึ้นจากการท างานร่วมกันกับศิลปินท่านอื่น ๆ เช่น การท างานร่วมกับ  

Lee Perry สังกัดค่าย Justice League and Upsetter, Glen Brown สังกัดค่าย Pantomine, Roy 

Cousins สังกัดค่าย Wambesi, U-Roy สังกัดค่าย Mego Ann, Augustus Pabloสังกัดค่าย Hot 

Stuff and Rockers, Winston Riley กับวง The Techniques, Prince Tony Robinson สังกัดค่าย 

High School, Bunny Lee สังกัดค่าย Jackpot และ Carlton Patterson สังกัดค่าย Black & White 

สังเกตได้ว่าศลิปินมากมายล้วนให้ความเชื่อถือในฝีมือการมิกซ์เสียงของ King Tubby อย่างเห็น

ได้ชัด 

 โดยวิธีการมิกซ์เสียงเพื่อท าเพลงดั๊บบนหน้า B ของแผ่นเสียงในสไตล์ King 

Tubby นั้นมีการใช้เอฟเฟกต์อย่างมากที่สุดเพียงสองตัวในการสร้างสรรค์บทเพลง ซึ่งหนึ่งใน

เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือเสียงฟูาผ่าและเทคนิคที่ขึ้นชื่อในการสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่ง

คือ การฉกเสียง (snatching) ของนักร้องในช่วงหนึ่งของเพลงพร้อมกับย้อมด้วยเสียงสะท้อน 
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(echo) ให้ความรู้สึกเน้นย้ าเสียงออกไปเรื่อย ๆ หลังจากนั้นเขาจึงได้มีโอกาสร่วมงานกับ Lee 

Perry โดยทั้งคู่ได้ท าการมกิซ์เพลงรว่มกันจนออกผลงานอัลบั้ม “Blackboard Jungle” ในปี ค.ศ. 

1973 และในปลายปีเดียวกันนั้นเองนั้น Lee Perry ได้สร้างสตูดิโออัดเสียงของเขาภายใต้ช่ือ 

Black Ark studio สถานที่ทีเ่ขาสรา้งสรรคผ์ลงานและท าการทดลองมากมาย  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่28 อัลบั้ม Blackboard Jungle (ซ้าย) และ Black Ark studio (ขวา) 

   

 แต่ทว่าศูนย์กลางดนตรีดั๊บยังคงตกไปที่ King Tubby สตูดิโอเนื่องจากบรรดา

โปรดิวเซอร์จ านวนมากมักจะน าเพลงที่รังสรรค์ไว้เสร็จสิ้นแล้วมาทิ้งไว้ ส่งผลให้ King Tubby มี

เพลงในคลังรอคอยการรมีิกซ์จ านวนมากมายมหาศาล เขาจงึสามารถทดลองมิกซ์เสียงได้อย่าง

ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งเหตุผลหลักข้อเดียวเลยที่ท าให้เกิดการทดลองรีมิกซ์อย่างบ้าคลั่งนั่นก็เพราะ

เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลานั้นแต่กลับส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

ของดนตรดีั๊บ  

 ด้วยสถานการณ์ในขณะนั้นและความรู้สึกอยากทดลองจึงส่งผลให้เขาเสาะหา

อุปกรณ์เพิ่มศักยภาพให้กับสตูดิโอของตนเองและด้วยทักษะในการประดิษฐ์และซ่อมแซม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเขาแล้ว การสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นใหม่จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  

Prince Jammy ได้กล่าวถึง King Tubby ไว้ว่า :  

 “เอฟเฟกต์เสียงก้องที่เราเคยใช้ตอนนั้นคอืยี่หอ้ Fisher แตภ่ายหลังเราปรับแต่ง

มันและเปลี่ยนช่ือให้เป็น King Tubby and Fisher! ปุุมสไลด์บนบอร์ดที่พวกเราใช้กัน เราหา

อะไหล่ไม่ได้ ด้วยความที่อุปกรณ์พวกนั้นล้าสมัยมากแล้วจึงต้องหาอุปกรณ์รุ่นใกล้เคียงเพื่อ

น ามาดัดแปลงแทนที่ในส่วนนัน้ไป”  
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ภาพที ่29 ภาพของ Prince Jammy 

    

 จนในช่วงกลางปี ค.ศ. 1973 หลังจาก King Tubby ได้ mixing console ขนาด 4 

ช่องเสียงเพิ่มเข้ามาประจ าการในสตูดิโออีกหนึ่งเครื่อง ส่งผลให้เมื่อท าการบันทึกเสียงร้องเขา

สามารถรมีิกซ์เสียงไปในเวลาเดียวกันได้ ผลงานแรกหลังจากการได้อุปกรณ์ใหม่คือผลงานของ 

Roy Shirley ในอัลบั้ม “Stepping Razor” และด้วยวิธีการสร้างสรรค์ดนตรีดั๊บในฉบับ  

King Tubby ท าให้เกิดศิลปะรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้มากขึ้นด้วยแนวคิดการ 

รื้อโครงสร้าง (reconstruction) ของเพลงในหน้า B ส่งผลดีให้กับเจ้าของระบบซาวด์ซิสเต็ม

ขนาดเล็กที่ไม่สามารถหาแผน่ดั๊บเพลทมาเปิดในงานเต้นร าของตนได้ โดยทางออกของพวกเขา

ก็คือการหาซือ้แผ่นดั๊บที่ผลิตออกมานั่นเองจึงท าให้ยอดขายแผน่เสียงดั๊บดีขึ้นโดยปริยาย 

 ในปี ค.ศ. 1974 King Tubby ได้ท าการมิกซ์ผลงานดั๊บให้กับอดีตนักร้องจาก

ค่ายเพลง Studio One นั่นคือ Larry Marshall ภายใต้การโปรดิวซ์โดย Carlton Patterson ในบท

เพลง “I Admire You” และผลงานดั๊บภายใต้ชื่อ “Water Gate Rock” เหตุการณ์นี้ถือเป็นการ

บันทึกชื่อผู้ท าการมิกซ์เสียงครัง้แรกลงบนหนา้แผ่นเสียงของ King Tubby เลยก็ว่าได้โดยผลงาน

หน้า A ของแผ่นเสียงบรรจุด้วยเพลงรักอมตะที่สวยงาม ส่วนในหน้า B นั้นทับบี้ได้จัดวาง

องค์ประกอบเพลงไว้อย่างแยบยล 
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ภาพที ่30 ภาพของ Larry Marshall (ซ้าย) และผลงานดั๊บ Water Gate Rock (ขวา)  

  

 โดยวิธีการมิกซ์เสียงภาคริทึ่มให้มีความแข็งแรงกว่าเพลงต้นฉบับ โดยเฉพาะ

เสียงเบสและกลองรวมทั้งยังมีการใช้ equalizer และเอฟเฟกต์จ าลองเสียงก้อง (reverberation 

effect) ในบทเพลงตามความชอบส่วนตัว ท าให้ในบางช่วงของบทเพลงจะคงไว้เฉพาะเสียง

กีตาร์และเสียงเมโลดิกาที่มีการเล่นในจังหวะยกและบางจังหวะท าการลดทอนเสียงกลองและ

เบสให้หายไป คงไว้เฉพาะเสียงกีตาร์เพียงเท่านั้น ถือได้ว่า King Tubby ไม่ได้ใช้เทคนิคในการ

สร้างบทเพลงที่มีความซับซ้อนมาก แต่เมื่อน าเอาเทคนิคเหล่านั้นผนวกกับความเข้าใจและการใส่

ใจในรายละเอียด กลับได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์แบบ ซึ่งเมื่อน าแผ่นเสียงไปเปิดในระบบซาวด์

ซิสเต็มขนาดใหญ่ ผู้ฟังสามารถรับรู้ได้ถึงรายละเอียดในของเพลงที่ตั้งใจสร้างไว้ได้ในทันที ไม่

ว่าจะเป็นโครงสร้างของบทเพลงที่มีการวางช่วงหนักและเบาของบทเพลง (dynamic) และ

อารมณข์องเพลงที่มกีารเปลี่ยนแปลงขึน้และลงจากการลดทอนเสียงดนตรีในแต่ละช่วงของบท

เพลง  

 โปรดิวเซอร์หลากหลายคนได้ศึกษาเทคนิคที่ King Tubby ใช้และน ามา

ประยุกต์ใชก้ับงานเพลงของตนเชน่เดียวกันกับผลงานการโปรดิวซ์โดย Carlton Patterson ในบท

เพลง Locks Of dub ผลงานเวอร์ชันต้นฉบับจากเพลง Can’t You Under Stand โดยศิลปิน 

Larry Marshall และในเวลานัน้ Carlton Patterson เองได้สร้างบทเพลงยอดนิยมในช่วงปลายยุค 

70s ร่วมกับดีเจมากมายอาทิเช่น Dillinger, Trinity, Ringo และ U-Brown และยังเป็นผู้ผลักดัน

ให้ Michael Campbell เริ่มต้นสายอาชีพงานทางด้านโปรดิวเซอร์อีกด้วย ผลงานดั๊บที่น่าสนใจ 
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ในช่วงเวลานั้นได้แก่อัลบั้ม “I Admire You In dub” ผลงานโดย Larry Marshall และ “Psalms 

Of Drums: The Black and White Story” โดย Carlton Patterson 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่31 ผลงาน Psalms Of Drums    

 

1.3 ช่วงเฟื่องฟูของดนตรดีั๊บ 

 เมื่อบรรดาเหล่าโปรดิวเซอร์จากค่ายเพลงต่าง ๆ ทั่วเกาะจาไมกาท าการ

บันทึกเสียงดนตรีเสร็จสิ้นก็จ าเป็นที่จะต้อง multi-track tape ของตนทิ้งไว้ที่สตูดิโอของ King 

Tubby เพื่อท ากระบวนการดั๊บ กินเวลาร่วมกว่าสิบปีที่ King Tubby และลูกศิษย์ของเขา

สร้างสรรค์ผลงานส่งผลให้เกิดมิติใหม่ทางดนตรีให้กับดนตรีในประเทศจาไมกาและยังส่ง

อิทธิพลต่อวัฒนธรรมดนตรีเต้นร าทั่วโลกด้วยกระแสนิยมในเพลงเวอร์ชันทั้งหลายโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เมื่อมีตัวอักษรบันทึกช่ือ King Tubby ลงบนแผ่นเสียง ยุคเฟื่องฟูของดนตรีดั๊บจึงถือ

ก าเนิดขึ้นในทันที โดยมีอัลบั้มดั๊บเต็มอัลบั้มครั้งแรกออกวางจ าหน่ายในประเทศจาไมกา แต่

ทว่าในช่วงแรกบรรดาโปรดิวเซอร์ทั้งหลายยังคงกังวลกับยอดขายแผ่นเสียงดั๊บอยู่มาก จึงท าให้

ในปี ค.ศ. 1973 มีอัลบั้มดั๊บเพียงไม่กี่อัลบั้มเท่านั้นที่ออกจ าหน่ายและยังถูกผลิตออกมาใน

ปริมาณน้อย ส่งผลให้ราคาแผ่นเสียงดั๊บมีราคาแพงกว่าแผ่นเสียงปรกติสามถึงสี่เท่าเลย โดย

อัลบั้มที่ออกมาในช่วงเวลานั้นได้แก่ “Blackboard Jungle dub” โดย Lee Perry รับหน้าที่โปรดิว

เซอร์และ King Tubby เป็นผู้ท าหน้าที่มิกซ์เสียง “Java Java Java Java” โดย Clive Chin รับ

หนา้ทีโ่ปรดิวเซอร์และ Errol Thompson เป็นผู้ท าหน้าที่มิกซ์เสียงและท้ายที่สุด “Aquarius dub” 

โดย Herman Chin Loy จัดการรับหน้าที่ทั้งโปรดิวเซอร์และมิกซ์เสียงด้วยตนเองและในช่วง

ปลายปี ค.ศ. 1974 Bunny Lee ได้ออกผลงานอัลบั้มแรกของตนผ่านการมิกซ์เสียงโดย King 
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Tubby ในแบบฉบับดนตรีดั๊บภายใต้ชื่ออัลบั้ม “Dub From the Roots” หลังจากนั้น Bunny Lee 

จงึได้น าเสนอเสียง “Flying Cymbals” ให้กับวงการดนตรีในประเทศจาไมกาให้เป็นที่รู้จักในช่วง

ต้นปี ค.ศ. 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่32 อัลบั้ม Aquarius dub (ซ้าย) และ Dub From the Roots (ขวา)  

 

 อัลบั้มดั๊บชุดแรกที่วางจ าหน่ายในประเทศอังกฤษคือ “Pick A dub” โดย Keith 

Hudson ภายใต้ค่ายเพลง Atra Records ในปี ค.ศ. 1974 โดยการใช้เสียงริทึ่มจากคลังเสียงของ

เขาที่มีอยู่อย่างมากมายจากสตูดิโอของ Harry J เราจึงได้ยินส าเนียงเสียงกลองและเบสของพี่

น้องบาร์เร็ตตจ์ากวงดนตรี The Wailers ในผลงานชิ้นนี้และยังมีอีกหนึ่งอัลบั้มที่ขายดีในอังกฤษ

ก็คือ “Dubbing With the Observer” โดย Winston ‘Niney’ Holness ภายใต้ค่ายเพลง Trojan

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่33 อัลบั้ม Pick A dub (ซ้าย) และ Dubbing with The Observer (ขวา)  
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 โดยในอัลบั้มนี ้King Tubby ท าหน้าที่มกิซ์เพลง ประกอบด้วยเพลงที่ได้รับความ

นิยมจ านวนมากจากศลิปิน Dennis Brown 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่34 ภาพของ Dennis Brown 

      

 ในเวลาเดียวกันเมื่อ King Tubby พยายามหาสูตรลับเฉพาะในการสร้างผลงาน

เพลงดั๊บ Errol Thompson เองก็ได้พัฒนาวิธีการสร้างเพลงดั๊บในแบบฉบับของเขาเองเนื่องจาก

เขาเคยท างานให้กับค่ายเพลง Studio One ตั้งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ. 1969 โดยร่วมงานกับวิศวกร

เสียง Sylvan Morris ผู้สร้างบทเพลงอันโด่งดัง Max Romeo ในผลงาน “Wet Dream” ก่อน

หน้าที่จะย้ายมาท างานกับสตูดิโอของ Rudolph Redwood และท าการรื้อห้องอัดสตูดิโอทิ้งทั้ง

หมดแล้วสร้างขึน้ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่35 ภาพของ Sylvan Morris  

    

 Dave Hendley ช่างภาพและนักข่าวได้ให้ค าอธิบายถึงความแตกต่างของ

วิธีการดั๊บระหวา่ง King Tubby และ Errol Thompson ในแงข่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานไว้ดังนี ้
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“King Tubby ไม่ใช่บุคคลที่สมควรได้รับต าแหน่งบิดาของดนตรีดั๊บแต่เพียงผู้เดียว Errol 

Thompson ได้ท าการทดลองไม่นอ้ยกว่ากันโดยริเริ่มพัฒนาแนวดนตรีดรัมแอนด์เบส (Drum and 

Bass) ในสตูดิโอของ Rudolph Redwood และเกิดผลงานที่ประสบความส าเร็จเช่นกัน แต่ทว่า 

King Tubby กลับมีความสามารถในการควบคุมวิธีการการปรับแต่งเสียงต่าง ๆ โดยการใช้ เฟด

เดอร์ (fader), เอฟเฟกต์เสียงสะท้อน (echo effect) และ เอฟเฟกต์เคลื่อนย้ายเฟส (phase 

shifter effect) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่ท าให้เสียงมีความเข้ากันได้มากกว่าและส่งผลท าให้

สามารถพัฒนาดนตรีดั๊บไปได้ไกลกว่านั่นเอง” 

Errol Thompson ใช้วธิีการกดปุุมหยุดเสียง (mute) ส าหรับการดั๊บแทนที่จะเป็น

การเลื่อนสไลด์เฟดเดอร์ขึ้นและลง ตัวอย่างเช่นในเพลง “Orinary Man” เวอร์ชันของศิลปิน 

Lloy Parkes ผลงานในปี ค.ศ. 1973 เขาได้น าเสนอเสียงที่แตกต่างออกไปคือ เสียงที่เกิดจาก

การเล่นย้อนกลับของเทปและเสียงที่เกิดจากการลดความเร็วเสียงร้องลง ท าให้เกิดเสียงที่มี

ความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ขณะท าหน้าที่วิศวกรเสียงให้กับ Joe Gibbs หลังจากที่ครอบครัว

Rudolph Redwood ได้ย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นจึงเกิดผล

งานอัลบั้มดั๊บของเขาร่วมกับ Joe Gibbs ในปี ค.ศ. 1975 ภายใต้อัลบั้ม “African dub” โดยมีวิธี

ในการดั๊บที่มคีวามยับยั้งช่ังใจ ไม่หวือหวา และไม่รุนแรงเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับผลงานในยุค

ถัดมาของเขา 

 

 

 

 

 

ภาพที ่36 อัลบั้ม African dub 

    

 Vivian ‘Yabby You’ Jackson นักร้องและโปรดิวเซอร์ผู้มอบหน้าที่โปรดิวเซอร์

ให้กับ King Tubby ในเวลาต่อมาเพื่อผลิตผลงานเพลงเวอร์ชันในอัลบั้ม Prophecy of dub โดย

ท าการวางแผงในประเทศอังกฤษในช่วงต้นปี ค.ศ. 1976 มีการผลิตจ านวน 500 แผ่น ซึ่งเรียก
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ได้ว่าเป็นผลงานที่มีทีมริทึ่มที่แข็งแรงมากเป็นเสียงในอุดมคติส าหรับ King Tubby เลยก็ว่าได้

ส าหรับการท างานชิน้นี ้โดย King Tubby ได้ใช้เสียงเอฟเฟกต์เสียงสะท้อนและเอฟเฟกต์จ าลอง

เสียงก้องให้เกิดความชุ่มฉ่ าในบทเพลง ก่อให้เกิดบทเพลงที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก มีการ

ใช้เทคนิคตอดเสียงร้องและเสียงสับคอร์ดของกีตาร์ เสียงออร์แกนและอื่น ๆ เข้าและออกในบท

เพลง ท าให้บทเพลงมีมิติมากขึ้น ผลงานอื่น ๆ ของ King Tubby ในช่วงเวลานี้ได้แก่ Chant 

Down Babylon Kingdom, Walls Of Jerusalem และ King Tubby Meets Vivian Jackson 

ท้ายที่สุดบรรดาโปรดิวเซอร์ทั้งหลายเลือกใช้สตูดิโอของ King Tubby จนถึง

ประมาณปี ค.ศ. 1981 เนื่องจากอาการข้อต่ออักเสบของเขาก าเริบ ท าให้เขาต้องหยุดงาน

อัดเสียงไป เมื่ออาการของเขาดีขึ้นจึงกลับมาอัดเสียงอีกครั้ง โดยได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์

สายดั๊บที่เก่งกาจจากประเทศอังกฤษ Mad Professor จากการน าคลังเสียงเก่า ๆ มารีมิกซ์และ

ผลติเป็นผลงานชิน้ใหม่  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่37 ภาพของ Mad Professor 

   

 หลังจาก King Tubby ได้ร่วมงานกับ Augustus Pablo มาอย่างยาวนาน ในปี 

ค.ศ. 1975 ค่ายเพลง Island ได้ออกอัลบั้ม “King Tubby Meets Rockers Uptown” เพื่อจัด

จ าหน่ายในที่ประเทศอังกฤษ โดยผลงานหน้า B ในบทเพลงจากศิลปิน Jacob Milles โดยการ

โปรดิวซ์โดยAugustus Pablo ในบทเพลง “Baby I Love You So” ซึ่งนั่นถือเป็นผลงานเบิกทาง

ให้กับผู้ชื่นชอบงานเพลงเร้กเก้ในประเทศอังกฤษให้ได้รู้จักกับดนตรีดั๊บโดยที่ค่ายเพลง Island 

ยังได้น าเอาผลงานเพลงดั๊บบรรจุลงในแผน่เสียงหน้า A อีกด้วย   
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ภาพที ่38 อัลบั้ม King Tubby Meets Rockers Uptown 

    

 อย่างไรก็ตามวิธีการบรรจุเพลงดั๊บลงไปบนแผ่นเสียงในหน้า A ไม่ได้เกิดขึ้น 

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1976 เมื่อผลงานชิ้นเยี่ยมของ Augustus Pablo และ King Tubby ถูก

รวบรวมเป็นอัลบั้มที่ผู้คนต่างเห็นได้ว่าเสมือนจุดสูงสุดของแนวเพลงดั๊บในช่วงเวลานั้น โดยใน

อัลบั้มนี้ประกอบด้วยทีมงานภาคริทึ่มที่มีคุณภาพส่งผลกระตุ้นให้ เกิดผลงานที่มีความคิด

สร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมออกมาได้ ผนวกกับเสียงเมโลดิกาในแบบฉบับของ Augustus Pablo 

เมื่อน ามาย้อมผ่านเอฟเฟกต์เสียงสะท้อน ท าให้เกิดเสียงสะท้อนไกลออกไปอย่างต่อเนื่องไม่มีที่

สิน้สุดทีใ่ห้ความรู้สกึถึงการหลุดลอยออกไปภายนอกอวกาศ  

 ในส่วนของผลงานอัลบั้มดั๊บอื่น ๆ ของ Augustus Pablo เองยังได้รับความนิยม

อยู่มากเช่นเดียวกัน อาทิเช่นผลงานของ Hugh Mundell ในบทเพลง “Africa Must be Free by 

1983” ด้วยภาคริทึ่มที่บันทึกในสตูดิโอ Black Ark ผ่านการควบคุมโดย Lee Perry ผนวกกับ

การมิกซ์โดย Prince Jammy ภายในสตูดิโอของ King Tubby และเช่นเดียวกันกับงานเพลงของ 

Vivian Jackson ที่ส่งผลให้เขาประสมความความส าเร็จในยุคสมัยที่สตูดิโอของ King Tubby ยัง

ด ารงต าแหน่งผูน้ าแนวทางการดั๊บจนถึงในช่วงต้นยุค ค.ศ. 1980 

 

 

 

 

 

ภาพที ่39 ผลงาน African Must be Free by 1983    
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 Lee Perry ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของดนตรีดั๊บ

ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏช่ือของเขาในช่วงเวลายุคเฟื่องฟูของดนตรีดั๊บมากเช่นเดียวกันกับ  King 

Tubby ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้เบิกวิธีการเน้นย้ าเสียงเบสอันหนักหน่วง ในผลงานของ Clint Eastwood 

และ Sipreano และผลงานในยุคเริ่มต้นของ King Tubby ในแผ่นเสียงขนาด 7 นิ้วและในผลงาน

เพลง French Connection, Ipa Skank, Dub Organiser และผลงานของเขาเองที่เป็นที่รู้จักภายใต้

ช่ืออัลบั้ม Blackboard Jungle และ Rhythm Shower ในปี ค.ศ. 1973 รวมถึงยังเป็นผู้รับผิดชอบ

ผลงานบรรเลงในสไตล์ที่ถูกจ าแนกว่าคือ แนวเพลง proto-dub จากอัลบั้ม Cloak & Dagger ใน

ปี ค.ศ. 1972 อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่40 อัลบั้ม Cloak & Dagger 

    

 หลังจาก Lee Perry ได้ท าการย้ายสตูดิโอส าหรับท างานของเขา จึงเกิดผลงาน

ภายใต้แนวคิดดนตรีบรรเลงขึ้นในอัลบั้ม Return of Wax and Musical Bones ในปี ค.ศ. 1974 

หลังจากนั้นจึงออกผลงานอัลบั้ม Revolution dub ในปีค.ศ. 1975 ด้วยผลงานจากสตูดิโอเก่าของ

เขา และอัลบั้ม Super Ape ในปี ค.ศ. 1976 ที่เกิดขึ้นจากผลผลิตประสบการณ์อันสุกงอม

ก่อใหเ้กิดอัลบั้มดั๊บที่ฉีกแนวออกไป ไม่ได้เป็นดังเช่นอัลบั้มดั๊บในวิถีเดิม บรรยากาศของบทเพลง

ในอัลบั้มนี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับอัลบั้มก่อนหน้านี้ ถือว่าเป็นอัลบั้มเดี่ยวของ 

Lee Perry  จึงท าให้มีอิสระในการควบคุมช่องว่างที่เกิดขึ้นในบทเพลงจากการใช้เทคนิคดั๊บ 

มากมายอาทิเชน่ เอฟเฟกต์จ าลองเสียงก้องและเอฟเฟกต์เสียงสะท้อนเพื่อบิดเบือนเสียงต่าง ๆ 

ท าให้เกิดบทเพลงเกิดมิติให้ความรู้สึกถึงความใกล้และไกลของเสียงที่ชัดเจน Lee Perry มี

ความสามารถในการจัดวางต าแหน่งหนา้หลังของเสียงได้เป็นอย่างดี ผลงานอัลบั้มนี้จึงได้รับผล

ตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนเพลงกลุ่มใหม่ ซึ่งตรงกันข้ามกับแฟนเพลงในยุคเก่าของที่กลับ

คาดหวังกับผลงานดนตรดีั๊บในรูปแบบเดิมเชน่เดียวกันกับอัลบั้ม Blackboard Jungle 
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ภาพที ่41 อัลบั้ม Super Ape 

    

อัลบั้ม Super Ape จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่มีความก้าวหน้าที่สุดและ

สร้างสรรค์ที่สุดในห้วงเวลานั้น หลังจากนั้นผลงานเพลงของ Lee Perry ในเวลาต่อมาไม่มี

ผลงานอัลบั้มดั๊บออกมาอีกเลย ผลงานที่เกิดขึ้นจากห้องอัดเสียง Black Ark เรียกได้ว่าเป็น

ลายเซ็นของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีที่ใช้ในการดั๊บ เทคนิคการน าเสียงร้องมาผ่านเอฟเฟกต์เสียง

สะท้อนและน ามาใช้เพียงแค่พยางค์เดียวของค าพูด หลังจากนั้นจึงปล่อยเสียงลากยาวไปไกล

เพื่อให้เกิดช่องว่างที่เพิ่มขึน้ในบทเพลง ท าให้ผู้ฟังสามารถจินตนาการถึงห้องที่มีความกว้างและ

มขีนาดใหญ่ ไม่อึดอัดเนื่องจากภายในห้องอัดของสตูดิโอ Black Ark มีความสูงกว่าสามเมตรครึ่ง

แตเ่มื่อเขาตัดสินใจท าลายสตูดิโอของตนทิง้ในปี ค.ศ. 1979 เสียงอันโดดเด่นและมีเอกลักษณ์จึงได้

หายไปจากโลกนี้ตลอดกาล อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้ท าลายสตูดิโอลงไปแล้ว เขาจึงได้พบกับ 

Adrian Sherwood โปรดิวเซอร์หัวก้าวหน้าจากประเทศอังกฤษและได้ร่วมสร้างผลงานร่วมกัน

ในเวลาตอ่มา 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที ่42 ภาพของ Adrian Sherwood 
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 อีกหนึ่งบุคคลที่มีความส าคัญในพัฒนาการดนตรีดั๊บก็คือ Clement Dodd 

เจ้าของค่ายเพลง Studio One และเจ้าของคลังบทเพลงจาไมกายอดนิยมต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1974 เป็นต้นมา ท าให้เขามีวัตถุดิบในการสรา้งสรรค์ดนตรีดั๊บจ านวนมาก ส่งผลให้เขาน าเสนอ

ผลงานอัลบั้มดั๊บร่วม 12 อัลบั้มโดยจัดการมิกซ์เองทั้งหมด โดยในแต่ละอัลบั้มที่สร้างขึ้นนั้นมี

ความแข็งแรงในภาคริทึ่ม สืบเนื่องจากค่ายเพลง Studio One เป็นค่ายเพลงขนาดใหญ่จึงเต็มไป

ด้วยผลงานการบันทึกเสียงของนักดนตรีฝีมือฉกาจมากมายในบทเพลงเหล่านั้น เมื่อผสานกับ

วิธีการมกิซ์และดั๊บในแบบฉบับ Clement Dodd จึงท าให้เกิดผลงานเพลงที่มเีอกลักษณ์ โดยโทน

ของการดั๊บเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ที่เขาสามารถหาได้ภายในสตูดิโอของเขาเอง  

 Bunny Lee ยังคงท าหน้าที่สนับสนุนการท างานส าหรับ King Tubby เสมอมา

เนื่องจากKing Tubby ได้ท าหน้าที่วิศวกรเสียงตอบสนองความต้องการของเขาเป็นจ านวน

มหาศาล พร้อมกับแนะน า King Tubby ให้มิกซ์เสียงในลักษณะเสียงที่มีความรุนแรง ปุาเถื่อน

เพราะเขาเชื่อว่าผูค้นชอบเสียงเหล่านั้น ท าให้งานเพลงที่ออกมาประกอบด้วยเสียงฟูาผ่าฟูาร้อง 

มีความอึกทึกคึกโครม จากการใช้เอฟเฟกต์สปริงรีเวิรบ์ (spring reverb) ผสมกับเสียงหมุนกลับ

ของเทปที่เป็นเอกลักษณ์และจังหวะกลองแบบ flying cymbal โดยมือกลอง Carlton ‘Santa’ 

Davis ส่งผลให้ผลงาน King Tubby ภายใต้การดูแลของ Bunny Lee มักแสดงออกมาในแง่มุม

ของความรุนแรงและถูกบรรจุไว้ในหน้า B ของแผ่นเสียงและปรากฏอยู่ในอัลบั้มยอดนิยม อาทิ

เช่น Dub From the Roots, Creation of dub (King Tubby Meets the Aggrovators At dub 

Station) และ Roots Of dub 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่43 อัลบั้ม King Tubby Meets the Aggrovators At dub Station  
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ภาพที ่44 อัลบั้ม The Roots Of dub 

 

 สิ่งหนึ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะท าให้เกิดอัลบั้มที่ประสบความส าเร็จ

นั่นคือภาคริทึ่มที่เก่งกาจมักส่งผลให้งานเพลงนั้น ๆ ออกมาดีที่สุด เมื่อ King Tubby ท า

กระบวนการดั๊บ เสียงดั๊บที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเป็นเสียงที่น่าสนใจ ไม่แตกต่างไปจากเสียงร้องที่

ปรากฏในบทเพลงเลย สังเกตได้จากผลงานจากค่ายเพลง Jackpot, Attack, และ Justice ที ่

Bunny Lee ดูแล ท าให้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 เป็นต้นมา ผลงานของ Johnny Clarke ประสบ

ความส าเร็จเป็นอย่างมากและผู้คนให้ความชื่นชอบวิถีการดั๊บในลักษณะนี้ ด้วยลักษณะโทน

เสียงของ Johnny Clarke ที่มีความเฉพาะตัวดูราวกับว่าสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับวิธี ใน

การดั๊บ ตัวอย่างเพลงที่ได้รับความนิยมได้แก่ Blood Dunza, Declaration Of Rights, Don’t 

Trouble Trouble, Crazy Baldhead  และ Poor Marcus หลังจากปลายปี ค.ศ. 1976 เป็นต้นไป

ผลงานภายใต้การดูแลของ Bunny Lee กลับถูกส่งต่อให้กับ Prince Jammy เพื่อท าหน้าที่มิกซ์

เสียงแทนส่งผลให้ King Tubbyได้รับงานมิกซ์นอ้ยลงอย่างเห็นได้ชัด 

 

 

 

 

 

ภาพที ่45 ภาพของ Johnny Clarke                                                                                            
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 ท าให้ตั้งแต่ช่วงปลายปี ค.ศ. 1975 สองผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมเพลงในประเทศ 

จาไมกาที่ยิ่งใหญ่ Joe Gibbs และ Joseph Hookim ประสบความส าเร็จอย่างมากในการผลิต

แผ่นดั๊บจากการน าผลงานอัลบั้มที่ตัดทอนมาจากผลงานยอดนิยมจากค่ายเพลง Studio One 

และ Treasure Isle โดยก่อนหน้าที่ Joseph Hookim และน้องชายของเขา Ernest Hookim จะ

เริ่มต้นเส้นทางในสายอาชีพทางด้านดนตรีโดยร่วมกันสร้างห้องอัดเสียง Channel One ขึ้นบน

พืน้ที่แม็กซ์ฟิลด์ อเวนิวพวกเขากลับเริ่มตน้จากการท าธุรกิจเกี่ยวกับตู้เพลงและจ าหน่ายเครื่อง

เล่นพนันมาก่อน  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่46 หอ้งอัดเสียง Channel One 

   

โดยมี Syd Bucknor รับหน้าที่วิศวกรเสียงประจ าสตูดิโอ Channel One โดยผลงานแรกที่ออกสู่

สายตาประชาชนคือ Don’t Give Up the Fight ผลงานโดย Stranger & Gladdy ในปี ค.ศ. 1973 

ซึ่งถือว่าไม่ได้ประสบความส าเร็จมากในเรื่องยอดขาด เนื่องจากเสียงที่ได้จากการบันทึกเสียง

ในห้องอัดยังถือว่าไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าทางสตูดิโอจะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็ตาม 

I-Roy จึงแนะน าพี่น้อง Hookim ให้ลองไปส ารวจสตูดิโอของ King Tubby เพื่อสังเกตวิธีการ

ท างานเนื่องจากอุปกรณ์และเอฟเฟกต์ของทั้งสองสตูดิโอมีความใกล้เคียงกันมาก 

 

 

 

 

ภาพที ่47 ภาพของ I-Roy  
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ภายหลัง I-Roy จึงรับหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้กับสตูดิโอ Channel One อย่างไม่

เป็นทางการและค้นพบมือกลอง Sly Dunbar ผู้มีเสียงกลองที่มีเอกลักษณ์ส่งผลให้เกิดผลงาน

เพลงใหม่ขึ้นภายในสตูดิโอ Channel One ด้วยการน าเอาเสียงริทึ่มในยุคก่อนมาเรียบเรียงใหม่ 

ผนวกกับการร่วมมือกับวงดนตรี Revolutionaries ที่มีภาคริทึ่มที่แข็งแรงที่สุดวงนึง พร้อมกันนั้น

ยังได้กลุ่มนักร้องเสียงดี Mighty Diamonds เข้ามาร่วมงาน ผลงานที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ MPLA, 

IRA, Angola และ SNCC โดยงานเพลงเหล่านี้มีการแสดงให้เห็นถึงเทคนิค การดั๊บที่ปรากฏขึ้น

บนบทเพลงหน้า A อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่48 ภาพของ Rhythm Twins 

   

 ทั้งนี้ Channel One ยังเป็นผู้ริเริ่มในการน าวิธีการดั๊บมาพลิกแพลงใช้ในบท

เพลงทั่วไป อย่างที่เห็นในผลงานเพลง “Woman Is Like A Shadow” ของกลุ่มนักร้องประสาน

เสียง The Meditations โดยมีการใช้เอฟเฟกต์จ าลองเสียงก้องที่หนักหน่วงวางไว้อยู่ด้านหลัง

ของเสียงร้องและอีกหนึ่งตัวอย่างที่เด่นชัดคือ การใช้เสียงแตรในช่วงต้นเพลง “Up Park Camp” 

ผลงานโดย John Holt 

 เมื่อยุคสมัยของดนตรีดั๊บได้เริ่มถดถอยลงอย่างหนักจนพี่น้อง Hookim เริ่ม

ตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงท าการลดจ านวนเพลงในการบันทึกบนแผ่นเสียงลง

เหลือไว้เพียง 4 บทเพลง โดยใช้วธิีการตัง้ช่ือใหม้ีความหลากหลายมากขึ้นด้วยการเน้นการสร้าง

ตีมเพลงที่ชัดเจน ท าให้ผลงานเพลงที่ออกมาในช่วงปี ค.ศ. 1977 ถึงปี ค.ศ. 1978 ออกมาใน

ลักษณะชุดเพลง ตัวอย่างผลงานเช่น Headache, Bellyache, Toothache และ Heartache ใน

ขณะเดียวกันErrol Thompson ได้น าพาดนตรีดั๊บก้าวไปอีกจุดหนึ่งด้วยการน าเอาเสียงอื่น ๆ ที่
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ไม่ได้เกิดจากเครื่องดนตรีเช่น เสียงแตรรถยนต์, เสียงสุนัขเห่า, เสียงโทรศัพท์ดัง, เสียงน้ าไหล 

บรรจุลงในผลงานเพลงดั๊บให้กับ Joe Gibbs ถึงแม้เขาอาจไม่ใช่ผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ King Tubby แต่

ดนตรีของเขากลับมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน จากชุดเพลงดั๊บในซี่รี่ African dub ที่ได้รับการตอบรับ

เป็นอย่างดจีนเรยีกได้วา่เป็นอัลบั้มดั๊บที่นา่จดจ าที่สุดในช่วงเวลานั้น 

 ในเวลาต่อมาช่วงปลายปี ค.ศ.1976 ผลผลิตอัลบั้มดั๊บจ านวนมหาศาลปรากฏ

สู่สายตาชาวโลกจนในปี ค.ศ.1977 นิตยสารรายสัปดาห์ของประเทศอังกฤษ Black Echoes ได้ท า

การพิมพ์บทความเกี่ยวกับดนตรีในแนวดั๊บในลักษณะแนะน าอัลบั้มดั๊บกว่า 125 อัลบั้มที่ควรค่า

แก่การหามาฟัง โดยอัลบั้มที่แนะน าส่วนมากได้ใช้เทคนิคการดั๊บในสไตล์ของ King Tubby เป็น

ส่วนมาก 

 ดนตรีดั๊บในช่วงแรกมีการใชเ้ทคนิคเพียงนิดหน่อยเท่านั้นซึ่งมีรูปแบบโครงสร้าง

บทเพลงคล้ายกับเพลงบรรเลง ซึ่งในยุคถัดมาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสตูดิโอถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น

เพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนเพลง โดยเปลี่ยนจากลักษณะการมิกซ์แบบปรกติที่ มี

รูปแบบชัดเจน เป็นลักษณะการมิกซ์ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้บรรดาโปรดิวเซอร์ทั้งหลาย

จ าเป็นจะต้องผลิตผลงานที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของสไตล์และวิธีในการดั๊บเพื่อท าให้

งานเพลงมีความหลากหลาย โดยวิศวกรเสียงเปรียบเสมือนผู้ท าหน้าที่รีไซเคิลบทเพลงเก่าให้

เกิดเป็นผลงานใหม่นั่นเอง 

 หลังจากการเสียชีวิตลงของ Duke Reid ด้วยโรคมะเร็ง หลานชายของเขา Errol 

Brown ผู้ท าหน้าที่ฝึกงานอยู่ในห้องอัดเสียง Treasure Isle มาระยะใหญ่ได้เลื่อนต าแหน่งเป็น

ผู้บริหารค่ายเพลงและสร้างผลงานขึ้นในรูปแบบของการรีมิกซ์บทเพลงร็อคสเตดีเก่า ๆ และ

ผลงานเพลงเร็กเก้ยอดนิยมในยุคบุกเบิก โดยส่วนมากน าบทเพลงมาจากศิลปินอาทิเช่น  

U-Roy, Dennis Alcapone เป็นต้น สังเกตได้ว่าในช่วงเวลานั้น ศิลปินมากมายต่างใช้โอกาสใน

การน าบทเพลงเก่า ๆ ที่เคยบันทึกไว้กลับมามิกซ์ใหม่ปรากฏออกมาเป็นผลงานอัลบั้มดั๊บใน

ที่สุดตัวอย่างเชน่ Winston Riley ผูก้่อตั้งวง The Techniques ออกอัลบั้มดั๊บชิ้นแรกของตนเองใน

ปี ค.ศ. 1976 โดยการน าริทึ่มเดิมกลับมารีมิกซ์ใหม่, Derrick Harriott นักร้องชื่อดังผู้ผันตัวมาเป็น

โปรดิวเซอร์กลับไปน าเอาริทึ่มของดนตรีร็อคสเตดีและเร็กเก้ในยุคแรกมาสร้างสรรค์อัลบั้มดั๊บ 

โดยอัลบั้ม More Scrubbing the dub ของเขาถือได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ก าเนิดดนตรีแนวย่อย

ที่ช่ือ Instru-dub ในเวลาต่อมาและเช่นเดียวกันกับ Harry Mudie ด้วยความร่วมมือกับ King 

Tubby น าเสนอผลงานถึง 3 อัลบั้ม นั่นคือ “Harry Mudie Meets King Tubby’s In dub 
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Conference Volume 1, 2 & 3” ถือได้ว่าเป็นอัลบั้มที่ยอดเยี่ยมทั้งในแง่มุมของการมิกซ์

เสียงดนตรีดว้ยความประณีต บรรจงและในแง่ความสามารถในการดั๊บของ King Tubby ในช่วง

เวลาเดียวกันนี้จึงเกิดวิศวกรเสียงรุ่นใหม่ขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของ

อุตสาหกรรมเพลงในขณะนัน้ 

1.4 ช่วงถดถอยของดนตรดีั๊บ 

 ท้ายที่สุดเมื่อถึงจุดอิ่มตัวของดนตรีดั๊บในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1980 มีอัลบั้ม

ดั๊บเพียงไม่กี่อัลบั้มเท่านั้นที่วางจ าหนา่ยในตลาดแผ่นเสียง ถึงแม้วา่การปรากฏขึน้ของแผ่นเสียง

ขนาด 12 นิว้ จะท าให้ทั้งวงการเพลงดั๊บและเพลงทั่วไปกลับมาครึกครื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่ทว่า

ดนตรีดั๊บกลับไม่สามารถท าให้ผู้ฟังเกิดความตื่นตาตื่นใจดังเช่นวันวานอีกแล้ว ในเวลาเดียวกัน

ดนตรีในประเทศจาไมกาได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนื่องจากบรรดานักร้องและดีเจ

รุ่นใหมต่่างพัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนไปอีกขั้นหนึ่ง ท าให้เกิดแนวดนตรีแนวใหม่

ขึ้นและใช้ระยะเวลาไม่นานจึงกลายเป็นแนวดนตรีหลักในประเทศจาไมกาในช่วงเวลานั้นเลย 

จากการปฏิวัติวงการเพลงโดย Prince Jammy ด้วยการน าเสนอดนตรีแนวดิจิทัลเร็กเก้ (Digital 

Reggae) ในปี ค.ศ. 1985 จากผลงานเพลง “Under Me Sleng Teng” โดยศิลปิน Wayne Smith 

 ช่วงปลายยุค 1970 Michael Campbell รับหน้าที่ดีเจให้กับสถานีวิทยุ JBC เพื่อ

น าเสนอบทเพลงรูทเร็กเก้และน าเสนอองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ดนตรีเร็กเก้ในรูปแบบใหม่

ในประเทศจาไมกา เนื่องด้วยดนตรีที่นิยมบนวิทยุประเทศจาไมกาส่วนมากมักน าเสนอ

เสียงดนตรีจากประเทศสหรัฐอเมริกา เขาจึงปรึกษาหัวหน้าที่สถานีวิทยุเพื่อแก้ปัญหานี้จน

สามารถผลิตรายการวิทยุของตนเองภายใต้ชื่อ Dread At the Controls ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีและ

ผู้คนชื่นชอบรายการของเขาเป็นอย่างมากจนกระทั่งเขาสามารถตั้งค่ายเพลงของตนเองในช่ือ

เดียวกันกับช่ือรายการได้และรับหน้าที่โปรดิวเซอร์ด้วยตนเอง โดยผลงานจากการท างานของ

เขาส่งผลต่อตลาดดนตรีในประเทศจาไมกาและอังกฤษเป็นอย่างมาก ตัวอย่างผลงานอาทิเช่น 

Internal Energy, Robbers Roost, Parrot Jungle และ African Anthem เป็นต้น ท าให้เกิดแนวทาง

ใหม่ในการน าเสนอวัฒนธรรมดนตรดีับ๊ ส่งผลใหผู้ค้นกลับมาเสพดนตรีดั๊บอย่างแท้จริงอีกครั้ง 

 อย่างไรก็ตามสตูดิโอของ King Tubby ยังคงเป็นศูนย์กลางส าหรับการ

สร้างสรรคผ์ลงานดนตรีดั๊บเช่นเคย เพียงแต่เขาเริ่มส่งต่องานทั้งหมดของเขาให้กับลูกศิษย์ของ

เขานัน่คือ Scientists และ Prince Jammy นั่นเอง  
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 Prince Jammy ได้เริ่มต้นสายงานดนตรีในช่วงปลายยุคคริสต์ทศวรรษ 1960 

จากการสร้างอุปกรณ์ขยายเสียงให้กับระบบซาวด์ซิสเต็ม ต่อมาจึงมีระบบเครื่องเสียงเป็นของ

ตนเองและภายหลัง Bunny Lee ได้ทาบทามเพื่อรับหน้าที่วิศวกรเสียงให้กับ King Tubby 

หลังจากที่ วิศวกรเสียงประจ าห้องอัดคนเก่า Phillip Smart ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศ

สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ Prince Jammy ท าหน้าที่มิกซ์ซิ่งเอ็นจิเนียและสร้างสรรค์บทเพลง

มากมายในรูปแบบเดียวกันกับอาจารย์ของเขา ผลงานที่ส าคัญที่สุดของเขาคืออัลบั้ม In the 

Light dub ผลงานจาก Horace Andy และอัลบั้ม Slum ผลงานโดย Gregory Isaacs และท้ายสุด

ผลงานของเขาเอง Prince Jammy's In Lion dub Style ด้วยความสะอาดสะอ้านและความคมชัด

ของเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ในการดั๊บของเขานั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่49 อัลบั้ม In the Light dub (ซ้าย) และ Prince Jammy’s In Lion dub Style (ขวา) 

 

 Scientists คือผูท้ี่มคีวามสามารถใกล้เคียงกับอาจารย์ของเขามากที่สุดโดยจาก

การใชอุ้ปกรณ์ตัวเดียวกันกับ King Tubby แตเ่ขากลับได้ยินเสียงที่อาจารย์เขาไม่ได้ยินท าให้เกิด

สไตล์ดนตรีในรูปแบบการลดรูปของเสียงที่น้อยลงและเรียบง่าย ครั้งแรกที่ Scientists ถูก

มอบหมายงานเกิดขึ้นในขณะเขามีอายุเพียง 16 ปีเท่านั้น ขณะท ามีหน้าที่ผู้ช่วยงานในสตูดิโอ

เพียงเท่านั้น แต่ท้ายที่สุดเขากลับแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการมิกซ์เสียงเมื่อ Prince 

Jammy เบื่อหน่ายที่จะต้องท าหน้าที่วิศวกรเสียงให้กับ Don Mais โดยเพลงแรกที่เขาได้รับมอบ

หน้าที่วิศวกรเสียงและประสบความส าเร็จคือผลงานของ Barrington Levy ในบทเพลง Collie 

Weed หลังจากนั้นจึงได้รับหน้าที่มิกซ์เสียงให้อีกหลายต่อหลายเพลงตัวอย่างเช่น ผลงานของ 

True Persuaders ในบทเพลง Roots Man Skanking และ African Girl, ผลงานของ Philip Frazer 
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ในบทเพลง Never let Go และผลงาน Tristan Palma ในบทเพลง Bad Boys ท าให้ Michael 

Campbell ถึงขั้นขนานนามให้เขาว่าคือศิษย์เอกของ King Tubby เลยทีเดียว ท าให้ภายหลังจากนั้น

ไม่นานผลงานเพลง “Jumping Master” โดยการมิกซ์ของเขาถือว่าเป็นผลงานชิ้นยอดเยี่ยม 

ส่งผลใหง้านมิกซ์ทั้งหมดภายในสตูดิโอของ King Tubby ตกเป็นหน้าทีข่อง Scientists ในทันใด  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่50 ภาพของ Scientists 

 

Henry 'Junjo' Lawes โปรดิวเซอร์ที่ทรงอิทธิพลต่อวงการดนตรีในประเทศ 

จาไมกายกย่องให้ Scientists ให้เป็นวิศวกรเสียงในดวงใจ ซึ่งเขาได้ท างานให้กับพี่น้อง Hookim 

ที่ค่ายเพลง Chanel One และแนะน าให้ Scientists ได้พบกับวงดนตรี Roots Radics วงดนตรีที่

คิวทองที่สุดในช่วงเวลานั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่51 ภาพของวง Roots Radics  
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 ด้วยการเล่นดนตรีในจังหวะที่เชื่องช้าของภาคริทึ่ม ท าให้เกิดช่องว่างที่

พอเหมาะพอดีส าหรับดนตรีดั๊บ เมื่อน าเอฟเฟกต์จ าลองเสียงก้องมาร่วมผสมกับเสียงกลองและ

เสียงคอร์ดเน้นย้ าเสียงนั้นด้วยวิธีการมิกซ์อีกทอดหนึ่ง ส่งผลให้ดนตรีเกิดมิติเสียงในรูปแบบ

ใหม่โดยการใช้ขนบธรรมเนยีมวิธีการดั๊บในวิถีดั้งเดิม พร้อมยังพัฒนาดนตรีดั๊บให้ไปข้างหน้าใน

เวลาเดียวกัน ถือได้ว่า Scientists เป็นวิศวกรเสียงในยุคนั้นที่สามารถใช้อุปกรณ์ในการห้อง

บันทึกเสียงได้อย่างคล่องแคล่วเป็นอย่างมาก จนสามารถเปลี่ยนแปลงเสียงดนตรีที่เกิดขึ้นให้

เป็นอีกแนวทางนึงได้เลยทีเดียว  

 ยุคใหม่ของวิศวกรเสียงจึงถือก าเนิดขึ้นและส่งผลให้ Scientists ได้รับความ

นิยมอย่างมาก เขาได้รับการเสนองานมิกซ์จากโปรดิวเซอร์ช้ันน ามากมาย อาทิเช่น Linval 

Thompson และ Jah Thomas พร้อมกันนั้นเขายังผลิตผลงานอัลบั้มต่าง ๆ เช่น Space Invaders 

และ The Pac Men โดยใช้คลังเสียงจากสตูดิโอของ Henry Lawes และ Linval Thompson 

ภายหลังจงึได้ย้ายไปท างานให้กับสตูดิโอ Tuff Gong ในปี ค.ศ. 1982  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่52 อัลบั้ม Scientist Meets the Space Invaders  

  

 King Tubby ยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการมิกซ์เพลงของเขาอยู่เช่นกัน

ในยุคถดถอยของดนตรีดั๊บผ่านผลงานจากการโปรดิวซ์โดย Glen Brown โดยมีโอกาสร่วมงาน

กับ Vivian Jackson เพื่อเป็นการสร้างผลงานดั๊บในแบบดั้งเดิมในเพลง Influence In Me 

เช่นเดียวกันกับ Leroy Sibbles ในบทเพลง Love & Happiness และท้ายที่สุดอัลบั้ม Ghetto-
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ology dubwise โดยศิลปิน Sugar Minott หลังจากคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ได้จบลง King Tubby 

วางแผนส าหรับสร้างสตูดิโอใหม่เพื่อรองรับการบันทึกเสียงและมิกซ์เสียงในเวลาเดียวกันซึ่งเปิด

ใช้งานในปลายปี ค.ศ. 1985 น าเสนอผลงานของ Anthony Red Rose ในบทเพลง Tempo 

หลังจากนั้น แต่ท้ายที่สุดเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อ King Tubby ถูกยิงในช่วงเวลาเช้าตรู่

ภายในบริเวณละแวกบ้านของเขาในสวนสาธารณะ Duhaney Park ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 

1989 โดยไม่สามารถหาตัวฆาตกรได้ บิดาของดนตรีดั๊บในประเทศจาไมกาจึงได้หมดหน้าที่ลงใน

ช่วงเวลานั้นเอง  

 ดนตรีดั๊บได้ส่งอิทธิพลให้กับดนตรีอีกมากมากหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น 

Techno, Hip-Hop, Jungle, Dubstep, Post-Rock, House, Drum and Bass และอีกมากมาย ซึ่ง

ยังคงไว้ในแบบแผนวัฒนธรรมการรมีิกซ์จากแนวดนตรีตน้ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่53 อิทธิพลของดนตรดีั๊บ 
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2. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรดีั๊บในประเทศไทย 

ส าหรับแนวดนตรีดั๊บในประเทศไทยนั้น ไม่ปรากฏเป็นที่แน่ ชัดว่ามีการรับ

วัฒนธรรมดนตรีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่จากการสืบค้นของผู้วิจัยพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2546 เกิด

ผลงานของศิลปิน Ga-pi หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “แก๊ป” นักน้องน าวงที-โบนในผลงานมินิ

อัลบั้ม “Dub Kitchen” สังกัดค่ายเพลงหัวล าโพงริดดิม ประกอบด้วยบทเพลงในแนวดั๊บ ซึ่ง

ในช่วงนั้น ดนตรีดั๊บยังไม่เป็นที่รู้จักกันในหมู่คนฟังและถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นแรกที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย 

หากกล่าวย้อนไปถึงแก๊ป ที-โบน สัญลักษณ์ตัวแทนภาพลักษณ์ของศิลปินสกา-

เร็กเก้ในไทย โดยวงที-โบนคือจุดก าเนิดของวัฒนธรรมดนตรีสกา-เร็กเก้ในประเทศไทยโดยแท้  

ออกผลงานเพลงชุดแรกในปี พ.ศ. 2535 ในอัลบั้ม “จังหวะนี้ใจดีเข้ากระดูกด า” ภายใต้สังกัด

มูเซอร์เร็คคอร์ดประกอบด้วยสมาชิก 4 คน ได้แก่ แก๊ป ที-โบน นครินทร์ ธีระภินันท์ กฤษณ์ 

ธรรมโชติกาและ ธรรมนูญ ทัศโน ถือว่าผลงานแรกที่เกิดขึ้นของศิลปินทีโบนและเป็น

ปรากฏการณแ์ปลกใหม่ของวงการดนตรไีทยในช่วงเวลานั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่55 อัลบั้ม จังหวะนีใ้จดีเข้ากระดูกด า 

    

โดยก่อนที่ แก๊ป ที-โบน จะเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในสายดนตรี ได้เริ่มท างานในสาย

งานบริษัทออกแบบดีไซน์จากการท างานซิลค์สกรีนเสื้อผ้า หลังจากท างานในสายนี้อย่าง

ต่อเนื่องจนเริ่มรู้สกึเบื่อหน่าย จึงได้ลองออกไปแจมเล่นดนตรีกับ ธีร์ ไชยเดช ที่ร้านแซ็กโซโฟน
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จนมีความคิดว่าอยากเล่นดนตรีตามร้านดูบ้าง เมื่อเริ่มแจมบ่อยครั้งเข้าประกอบกับลูกค้าเริ่ม 

ช่ืนชอบ จึงได้ขอสมัครเป็นสมาชิกของวงที-โบนเพราะคลุกคลีกันมานาน ซึ่งโดยพื้นฐานของ 

วงนั้นจะเล่นดนตรีของคนผวิด าเป็นหลักโดยจะเล่นดนตรีในสไตลบลูส์ (Blues) และโซล 

นครินทร์ ธีระภนิันท์ มือกีตาร์และผู้ร่วมก่อตั้งวงที-โบนได้ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Mtv 

Trax ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2548 ไว้ว่า “จุดเริ่มต้นการเล่นดนตรีบลูส์ของเขาเกิดขึ้น ในเกสต์

เฮ้าส์ของเพื่อนช่ือเล็ก แถว ๆ ซอยงามดูพลี เมื่อเล่นไปได้ซักพักก็คิดว่าน่าจะเล่นกลางคืนดีกว่า 

เลยไปออดิช่ันที่ร้านบลูมูนส์ถนนเกษตร ก็ได้เล่น ตอนนั้นยังไม่มีแก๊ปเลย แต่มีนักร้องอยู่แล้ว 

คนหนึ่ง แต่ยังไม่มีช่ือวงพอดีช่วงนั้นแก๊ปเขาท างานออกแบบกางเกงยีนส์ขาย มีปูายชื่อยี่ห้อ 

‘ที-โบน’ อยู่ด้วย พอเขาถามช่ือวงผมก็เลยบอกไปว่าชื่อที-โบนไปก่อน กะว่าจะเปลี่ยนทีหลัง 

เลยได้เริ่มตน้วงที-โบนยุคแรก”1  

 วงที-โบนจึงไม่ใช่วงดนตรีที่เกิดจากการเริ่มเล่นดนตรีแนวเร็กเก้แต่แรก ซึ่งทางวง

ได้ยึดถือแนวปฏิบัติว่าจะไม่เล่นเพลงฮิตในยุคนั้นเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่นเพลง Wonderful 

Tonight ผลงานของศิลปิน Eric Clapton หากมีใครขอเพลงนี้ขณะท าการแสดงก็จะท าการ

ปฏิเสธในทันที ตัวตนของ แก๊ป ที-โบน จึงถูกสร้างขึ้นภายใต้การท าหน้าที่นักร้องและมือกีตาร์

ในวงที-โบน โดยในเวลาตอ่มาจงึได้พบกับแนวดนตรทีี่เรยีกว่าเร็กเก้ในที่สุด 

“เมื่อก่อนพี่ชัยบลูส์เค้าเล่นดนตรอียู่ที่แซ็กโซโฟน เค้าจะเล่น 3 ช่วง ยืนพืน้ด้วย 

ดนตรีบลูส์แต่จะมีเร็กเก้ด้วยช่วงหนึ่งมาสลับ เรียกได้ว่าก่อนที-โบนก็มีแกนี่แหล่ะที่เล่นเร็กเก้

คนแรก”2 

เมื่อ แก๊ป ที-โบน เริ่มน าดนตรีเร็กเก้มาเล่นในวงที-โบนมากขึ้น จนวันนึงได้มี

โอกาสขึ้นไปร่วมเล่นดนตรีอะคูสติกร่วมกับ ธีร์ ไชยเดช ที่ร้านแซ็กโซโฟนและบังเอิญ ประภาส 

ชลศรานนท์ได้มานั่งฟังเพลงที่ร้าน จึงมีโอกาสร่วมพูดคุยและถูกชักชวนด้วยประโยคที่ว่า 

“สนใจมาเป็นซุปเปอร์สตาร์มั้ย?” หลังจากนั้นจึงกลายเป็นจุดก าเนิดของอัลบั้มแรกของวง

                                                        
1 วชิระ ทองสุก, “จุดก าเนดิ พฒันาการ และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรสีกา-

เร็กเก ้ในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศา

สาตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2552), 82-83. 

 2 เรื่องเดยีวกัน. 
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ดนตรีที-โบน โดย แก๊ป ที-โบน ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการท างานดนตรีในอัลบั้มแรกในรายการ The 

Idol ไว้ว่า 

“ตอนแรกยังท าอะไรไม่ค่อยเป็น มีทีมโปรดิวเซอร์ช่วยดูแลให้หมด ชุดแรกผม 

พูดตรง ๆ เลย มันก็เป็นดนตรีที่ไม่ชัดถึงเป็นแนวเร็กเก้แต่เราไม่ได้ท าดนตรี ให้มันข้นคลั่ก  

เพราะมันต้องถูกกระจายไปในวงกว้าง แต่ละอย่างมันพูดภาษาเดียวไม่ได้ ต้องพูดทุกอย่างให้ 

เป็นกลางเพื่อที่จะให้คนทุกกลุ่มรับได้”3 

  ผลงานวงที-โบนในช่วงแรกหลังจากเข้ามาอยู่ในวงการดนตรีจึงไม่ได้เกิดขึ้นโดย 

ตัวศิลปินเองทั้งหมด แต่เกิดขึ้นจากการจัดการของค่ายเพลงเรื่อยไปจนถึงอัลบั้มที่  2  

“คุณนายสะอาด” ในปี พ.ศ. 2536  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 56 อัลบั้ม คุณนายสะอาด 

     

จนหลังจากออกอัลบั้มที่ 3 “เล็กชิ้นสด” ในปี พ.ศ. 2537 ทางวงจึงสามารถ

ควบคุมการท างานและสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ

ก็คือ เปิ้ลนักร้องน าได้เสียชีวิตลง ส่งผลให้ แก๊ป ที-โบน ต้องท าหน้าที่นักร้องหลักซึ่งเป็นเวลา

                                                        
 3 The Idol คนบนัดาลใจ, ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน,์ 8 พฤศจิกายน 

2552. 
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เดียวกับทางวงหมดสัญญากับค่ายมูเซอร์และได้ย้ายไปอยู่กับ Sony Music แทนและท าอัลบั้ม 

“กอด” ขึน้ในปี พ.ศ. 25404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่57 อัลบั้ม เล็กชิน้สด (บน) และกอด (ล่าง)  

 

สรพันธ์ กิ่งพะโยม ได้พูดถึงอัลบั้มกอดของวงที-โบนไว้ว่า คืออัลบั้มที่ที-โบนมีค

วามชัดเจนในแนวดนตรีสกาที่สุด อาจเนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2537 วงที-โบนได้มีโอกาสแสดง

ดนตรีร่วมกับวง “Tokyo Ska Paradise” ซึ่งถือว่าเป็นวงดนตรีแนวสกาวงแรกของฝั่งเอเชีย จัด

                                                        
 4 วชิระ ทองสุก, “จุดก าเนดิ พฒันาการ และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรี

สกา-เร็กเกใ้นประเทศไทย,” 84. 
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ขึ้นที่ MBK Hall มาบุญครองเซ็นเตอร์ หลังจากการแสดงครั้งนั้นท าให้วงที-โบนเริ่มที่จะเอา

ดนตรีในแนวสกามาเล่น ท าให้สังคมไทยเริ่มที่จะรู้จักกับดนตรีที่เรียกว่าสกามากขึ้น5 

ถือได้ว่าช่วงปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2546 เป็นช่วงที่ดนตรีเร็กเก้-สกา ปรากฏขึ้น

ในอุตสาหกรรมดนตรีไทยสมัยนิยม มีศิลปินที่มีรูปแบบดนตรีในแนวเร็กเก้-สกาเกิดขึ้นใน 

สังคมไทยเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นจ๊อบ บรรจบ พลอินทร์ ในอัลบั้ม “Job2do” ในปี พ.ศ. 

2542 สังกัดค่าย Grammy Entertainment วงดนตรี Skalaxy ในอัลบั้ม “Look” ในปี พ.ศ. 2543 

สังกัดค่ายหัวล าโพงริดดิมและ วงดนตร ีKai-Jo Brothers ในอัลบั้ม “Paradise” ในปี พ.ศ. 2544 

สังกัดค่ายยูนิเวอร์ซัลมิวสกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่58 อัลบั้ม Job2do (บน), Look และ Paradise (ล่าง) 

   

ค่ายเพลงหัวล าโพงริดดิมจึงถือว่าเป็นค่ายเพลงอิสระที่มีส่วนผลักดันให้เกิดงาน

ดนตรีใหม ่ๆ ในสังคมไทยโดย นครินทร์ ธีระภินันท์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเกิดของค่ายเพลงนี้ไว้

ว่า 

                                                        
 5 เรื่องเดยีวกัน, 85. 
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“แต่ก่อนผมจะท างานเป็น Producer ให้กับบริษัท Sony Music แต่พอท า ๆ ไปผมว่า

เวลาคนเราเสียอุดมการณ์จะขายจิตวิญญาณที่ดี ๆ ไปให้กับเงิน ผมว่ามันไม่คุ้มเลย คืออยู่ ๆ 

ไปสร้างความกดดันให้กับตัวเองท าไม ท าไมเราไม่คิดว่าเราเป็นนายให้กับตัวเอง เราจะท าได้

ดีกว่า คือลองนึกดูซิ คนที่ในหัวไม่ได้มีเพลงปฺอบแต่ต้องท าเพลงปฺอบเพื่อขายน่ะ โอ้โห ! มัน

เหมอืนกับเอาไม้มาตีหัวเลยน่ะ กดดันมากเลย ท าให้คิดได้ว่าไอ้สิ่งที่เราท าเราคิดน่ะมันก็มีกลุ่ม

ลูกค้าโดยตลอด เพียงแต่เราต้องไม่โลภมากในสิ่งที่เราท าก็เลยรวบรวมเพื่อน ๆ ที่ชอบอะไรที่

คล้าย ๆ กันกับพวกที่มีฝีมือทั้งหลายเข้ามาท าด้วยกัน Concept คือ เป็นบริษัทเล็กที่มีความ

คล่องตัวสูง ไม่แบกภาระที่ไม่จ าเป็นของสิ่งฟุุมเฟือยทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่บาน

ปลายทั้งหลาย กลุ่มเปูาหมายของเราคือคนที่ชอบเพลง Reggae, Ska, Dance สมัยใหม่ โดยหัว

ล าโพงนี่จะมอีอฟฟิสอยู่ที่สวนจตุจักรเพื่อขายสินค้าที่ผลิตโดยหัวล าโพงทุกวันเสาร์และอาทิตย์ 

แล้วมแีนวความคิดอีกอย่างหนึ่งว่าท าไมเทปต้องไปขายที่รา้นขายเทปเสมอไป มันน่าเบื่อมากเลย 

ซึ่งปรกติเทปเราก็ไม่ใช่ขายได้เยอะ ท าไมเค้าต้องมาวางให้เกะกะแผงเทปเค้าท าไม ผมมองว่า

การจัดจ าหน่ายน่าจะตรงตามสไตล์กับคน แต่มันเป็นเรื่องยากนะ ที่จะท าให้ระบบนี่เกิดขึ้น

เพราะทุกอย่างอาศัยสื่อหน้าตา ไม่มีการประเมินคนจากงาน ค่านิยมพวกนี้มันถูกสร้างมาอย่าง

แข็งแรงมากแล้ว แต่ความรูส้ึกผมคดิว่าคนที่เค้าชอบอะไรที่มันเป็นอีกอย่างหนึ่ง เราน่าจะมีขยะ

ส าหรับคนที่อยากท าอะไร อยากพูดอะไร อยากฟังอะไร มันนา่สนุกดี”6 

นอกจากการผลักดันดนตรีเร็กเก้-สกาในค่ายเพลงหัวล าโพงริดดิมแล้ว ในปี  

พ.ศ. 2546 ยังได้เป็นต้นสังกัดค่ายเพลงส าหรับมินิอัลบั้มให้กับผลงานเดี่ยวของ แก๊ป ที-โบน 

ภายใต้ช่ือศิลปิน Ga-Pi ในอัลบั้ม “Dub Kitchen” โดยผลงานในอัลบั้มนีม้ีส่วนผสมของดนตรีดั๊บ

ในแบบฉบับที่ แก๊ป ที-โบน ช่ืนชอบและสั่งสมประสบการณ์จากการทดลองมาเป็นเวลานาน  

 

 

 

                                                        
 6 applinho [นามแฝง],  คุยกะกอล์ฟ ที-โบน ตอนที1่,  เข้าถงึเมื่อ 11 เมษายน 2560,  

เข้าถงึได้จาก  http://oknation.nationtv.tv/blog/applinho/2007/06/11/entry-2 
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ภาพที ่59 อัลบั้ม Ga-Pi Dub Kitchen 

     

 โดย แก๊ป ที-โบน ได้พูดถึงการเกิดขึ้นของมินิอัลบั้มดั๊บไว้ว่า “เมื่อเราพร้อม เรามี

อุปกรณ์ที่จ าเป็นครบส าหรับสิ่งที่เราต้องการจะเป็นแล้ว เราจะต้องท างาน ไม่งั้นเราจะ

กลายเป็นเพียงนักสะสมของ อัลบั้มนีถ้ึงเกิดขึ้น”7 

ผลงานมินิอัลบั้มที่เกิดขึ้นเป็นผลงานดนตรีดั๊บชิ้นแรกที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย 

โดยการสั่งสมประสบการณ์ในการศึกษาหาข้อมูลและลงมือท าการทดลองโดย แก๊ป ที-โบน 

หลังจากนั้นวงที-โบนได้เดินทางมาถึงอัลบั้มที่ห้า “Enjoy Yourself” ในปี พ.ศ. 2548 พร้อมกับ

การพัฒนาแนวทางของวงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความเป็นดนตรีสกาที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับวง 

ที-โบนที่มากขึ้นและเริ่มมีกลิ่นอายของดนตรีดั๊บปรากฏในบทเพลง Bongoman และ ปรารถนา  

โดย แก๊ป ที-โบน ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

  “อัลบั้มชุดนี้เป็นอัลบั้มชุดที่ 5 เป็นอัลบั้มที่ลงตัวที่สุดและชัดเจน ซาวน์ดนตรีมี

ความสดของการเป็นวงที-โบนกว่าชุดที่ผ่าน ๆ มา คนฟังเวลามาดูเราเล่นสดกับในอัลบั้มจะ

ต่างกันมาก แต่ชุดนี้มันเหมือนกับวงเรามาเล่นอยู่ในอัลบั้มนี้เลยต่อหน้า ชุดนี้จะฟังง่ายแต่

วิธีการท ายากกว่าชุดอื่นเลย เพลงในอัลบั้มนี้สดหมดและการโซโล่ทุกไลน์มันเป็นการด้นสด

แจมกันขึ้นมา คือธรรมชาติวงเรามันเป็นอย่างนั้น ก่อนหน้านี้เราจะคิดมากเวลาท าอัลบั้มเรา

ต้องคิดไลน์ว่า คนนั้นโซโล่ยังไง คนนี้ท ายังไงซึ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติของวง แต่พอชุดนี้ มันเป็น

ธรรมชาติของวง เลยพอใจมาก ส่วนเนื้อหาก็ยังคงน าเสนอเรื่องราวของชีวิตผู้คนใน สังคมหรือ

                                                        
7 สัมภาษณ ์เจษฎา ธีระภินันท์, ศลิปินวงที-โบนและ Ga-pi, 26 เมษายน 2560. 
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ความรักที่ไม่ได้เป็นเพลงรักของหนุ่มสาว เป็นเพลงที่ให้ก าลังใจแบบทีโบนแล้วก็มีเพลงเกี่ยวกับ

จิตใจและความพอใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เรามองเห็นอยู่ มีเนื้อหาประชดเสียดสีบ้างจะเรียกว่าเป็น

เพลงเพื่อชีวติก็ว่าได้”8 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่60 อัลบั้ม Enjoy Yourself 

     

ปีนัน้เองในเดือนกันยายน วงที-โบนได้มีโอกาสไปร่วมแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรี

ที่ ประเทศอังกฤษคือ เทศกาล “Glastonbury Festival” ซึ่งในยุคนั้นถือได้ว่าเป็นเทศกาลดนตรี  

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่งเพราะวงที-โบนได้ชื่อว่าเป็นวงที่มีการเล่นสดที่สนุกและเป็นที่ 

ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยฝีมอืการแสดงสดที่ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่61 ภาพของวงที-โบนในเทศกาลดนตรี Glastonbury Festival 

                                                        
 8 วชิระ ทองสุก, “จุดก าเนดิ พฒันาการ และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรี

สกา-เร็กเกใ้นประเทศไทย,” 99. 
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และในปี พ.ศ. 2549 วง Kai-Jo Brothers ได้ออกอัลบั้มที่สอง “Reggae Passion” 

สังกัดหัวล าโพงริดดิม ซึ่งนับว่าเป็นอัลบั้มที่มีความชัดเจนถึงรูปแบบของดนตรีสกา-เร็กเก้

มากกว่าในอัลบั้มแรกส่วนหนึ่งเกิดจากที่ทางวงได้ศกึษาและซึมซับกับดนตรีชนิดนี้มากขึ้น9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่62 อัลบั้ม Reggae Passion 

     

หลังจากนั้นประมาณกลางปี พ.ศ. 2550 อัลบั้ม “Return to the dub Kitchen” ผล

พวงการตอ่ยอดมินิอัลบั้มแรกของศิลปิน Ga-pi ภายใต้การสังกัดหัวล าโพงริดดิมจึงได้ปรากฏสู่

สายตาแฟนเพลง โดยผลงานอัลบั้มนี้ได้ริชาร์ดนักร้องจากวงดนตรี Kai-Jo Brothers มาร่วมงาน

อีกด้วย ซึ่งผลงานเพลงในอัลบั้มนี้ได้น าเสนอดนตรีดั๊บที่เข้มข้นขึ้นกว่ามินิอัลบั้มแรกและมีการ

ผสมผสานเครื่องดนตรีแคนเข้ากันกับดนตรีสไตล์เร็กเก้ดั๊บในบทเพลง The Original Thai Rasta 

ท าให้เกิดการน าเสนอดนตรีดั๊บในรูปแบบใหม่ที่มกีารผสมความเป็นไทยเข้าไปในบทเพลง ผนวก

กับเมื่อ แก๊ป ที-โบน พัฒนาความช านาญในการใช้เอฟเฟกต์ต่าง ๆ ท าให้เสียงที่เกิดขึ้นใน

อัลบั้มนีส้ามารถบ่งบอกตัวตนของเขาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 

 

                                                        
9 เรื่องเดยีวกัน, 101. 

 



76 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพที ่63 อัลบั้ม Return to the dub Kitchen 

    

 โดย แก๊ป ที-โบน ได้พูดถึงผลงานอัลบั้มนี้ไว้ว่า “การท างานส าหรับอัลบั้มนี้

แตกต่างกับผลงานชุดแรกโดยสิ้นเชิง เกิดจากอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความเข้าใจใน

ดนตรดีับ๊ที่มากขึ้น”10 

เวลาถือเป็นสิ่งส าคัญมากในการท าความเข้าใจและก่อให้เกิดการตกผลึกทางด้าน

ความคิด จึงไม่แปลกใจที่ผลงานอัลบั้มเต็มของ Ga-pi ใช้เวลาหลายปีหลังจากมินิอัลบั้มแรก 

ซึ่งผลที่ได้ก็คือวิธีการน าเสนอดนตรีดั๊บในแง่มุมที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองและในช่วงเวลาปี

เดียวกันนั้นวงดนตรี Kai-Jo Brothers ได้จัดท าอัลบั้มดั๊บขึ้นจากการ หยิบเพลงเก่าๆ ของวงมา

น าเสนอใหมใ่นเวอร์ชันดั๊บเพื่อจ าหนา่ยในงานเทศกาลดนตร ีแฟตเฟสติวัลครั้งที่ 7 อีกด้วย โดย

ส่วนหนึ่งของอัลบั้มเป็นผลงานจากอัลบั้มแรกของวง เช่นเพลง let's go to the sea และ มวย

ไทย โดยมีการปรับเปลี่ยนภาคริทึ่มของบทเพลงใช้เสียงกลองและเบสในดนตรีเร็กเก้มากขึ้น

เสียงกลองที่ใช้ยังเป็นเสียงกลองไฟฟูาที่มีการบิดเบือนโดยเสียงเอฟเฟกต์ต่าง ๆ อีกด้วย และ

ตามมาด้วยผลงานในอัลบั้มที่สามคือ “Born to be free” 

 

 

                                                        
10 สัมภาษณ์ เจษฎา ธีระภนิันท์, ศิลปนิวงท-ีโบนและ Ga-pi, 26 เมษายน 2560. 
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ภาพที ่64 อัลบั้ม Kai-Jo Brothers dub (ซ้าย) และ Born to be free (ขวา)  

 

นอกจาก แก๊ป ที-โบน ท าหนา้ที่ศิลปินในการสร้างสรรคผ์ลงานเพลงดั๊บแล้ว ยังรับ

หน้าที่โปรดิวเซอร์ให้กับวงดนตรีเร็กเก้จากอ าเภอศรีราชาที่ชื่อ Srirajah Rockers ในอัลบั้มช่ือ

เดียวกันกับช่ือวง สังกัดค่ายหัวล าโพงริดดิมในปี พ.ศ. 2550 อัลบั้มนี้มีดนตรีในแนวเร็กเก้เป็น

หลักและเริ่มมีส่วนผสมของดนตรีดั๊บสังเกตได้จากบทเพลง Srirajah Rockers in dub ที่ผ่าน

การดั๊บมิกซ์ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่65 อัลบั้ม Srirajah Rockers 

    

และในปีถัดมา พ.ศ. 2551 วิน ชูจิตารมย์ นักร้องน าวง Srirajah Rockers ได้ออก

ผลงานเดี่ยว “พิบูลย์สงคราม ดั๊บเบอร์” หลังจากการทดลองท าเพลงในคอมพิวเตอร์ของตน  
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จนสามารถรวบรวมผลงานเป็นอัลบั้มได้ โดยต้องการน าเสนอแนวดนตรีเร็กเก้ดั๊บให้เป็นที่

คุ้นเคยแก่ผู้ฟังใหม้ากขึ้น ภายใต้ช่ือศิลปิน bubu#man 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่66 อัลบั้ม พิบูลย์สงคราม ดั๊บเบอร์ 

     

ถือได้ว่า Srirajah Rockers คือ วงดนตรีเร็กเก้ที่มีความชัดเจนในตนเองที่สุดในช่วงเวลา

นั้น ด้วยการสั่งสมประสบการณ์และสร้างสังคมเพื่อนใหม่ในวงการเร็กเก้กับประเทศเพื่อนบ้าน

จนเกิดเป็นอัลบั้ม “Bibim Windy City Meets Srirajah Rockers” ในปี พ.ศ. 2553 โดยมีการ

ร่วมมือกันกับวงดนตรี Windy City ซึ่งเป็นวงดนตรีเร็กเก้จากประเทศเกาหลีใต้ บทเพลงที่

ปรากฏในอัลบั้มนี้จึงมีส่วนผสมของดนตรีเร็กเก้ดั๊บเป็นหลัก สังเกตได้จากการใช้ เอฟเฟกต์

จ าลองเสียงก้องและเอฟเฟกต์เสียงสะท้อนเพื่อเติมเต็มช่องว่างในบทเพลงและเห็นได้ชัดในบท

เพลง Sweet Dub Music และ Elephant Rider ที่มีการน าเครื่องดนตรีพื้นบ้านไทยอย่างเช่น พิณ 

เข้ามาร่วมบรรเลงอีกด้วย โดยอัลบั้มนี้เป็นการร่วมมือการท างานจากศิลปินทั้งสองประเทศ 

ภายใต้ต้นสังกัด Bibim Productions ท าการบันทึกเสียงทั้งหมดที่ sexypinkstudio ประเทศไทย

และส่งกลับไปมิกซ์เสียงที่สตูดิโอ windy city ประเทศเกาหลีและน ากลับมามาสเตอร์ริ่งที่

ประเทศไทยโดยการดูแลโดย TPSM สตูดิโอ 
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ภาพที ่67 อัลบั้ม Bibim Windy City Meets Srirajah Rockers  

   

และในปีเดียวกันนี้เองวง Srirajah Rockers ได้ออกอัลบั้มที่สอง Youth Explosion 

ภายใต้การดูแลของ แก๊ป ที-โบน และหัวล าโพงริดดิม เนื้อหาของแต่ละบทเพลงในอัลบั้มมี

ความเข้มข้นขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชุดแรกที่มีความน่ารักและสดใส ในส่วนภาคดนตรีนั้นได้มี

การผสมผสานเสียงดนตรีเร็กเก้และการดั๊บมิ๊กซ์ได้อย่างลงตัว ถือได้ว่าอัลบั้มนี้เป็นผลงานที่

แสดงความเป็นตัวตนของวง Srirajah Rockers ได้ชัดเจนเป็นอย่างมาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่68 อัลบั้ม Youth Explosion    
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ในช่วงเวลานั้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในประเทศไทยและท า

ให้ จังหวัดต่าง ๆ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงเกิดการรวมตัวของ

กลุ่ม นักดนตรีและผู้ที่ช่ืนชอบดนตรีเร็กเก้และจัดงาน Back Yard ครั้งแรกขึ้นที่จังหวัดชลบุรี  

อ าเภอบางแสน โดยจัดงานขึ้นที่บ้านของสมาชิกวง Kaya โดยการใช้ชื่องานว่า Back Yard 

เสมอืนการเล่นดนตรีหลังบ้านหรือจัดคอนเสิร์ตหลังบ้าน โดยมีศิลปินในงานได้แก่ Tony Rankin 

ศลิปินเร็กเก้จากประเทศสหรัฐอเมริกา, Kaya, 90110, Bubu#man และ Srirajah Rockers 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่69 โปสเตอร์งาน Back Yard ครั้งแรก (ซ้าย) และบรรยากาศงาน (ขวา) 

 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการจัดท า DVD Smiley dub ขึ้น โดยการร่วมงานของ  

แก๊ป ที-โบน และ Liam Morgan ช่างภาพที่คอยบันทึกเรื่องราวการท างานในระหว่างการแสดง

คอนเสิร์ต Smiley Festival ที่จัดขึน้ในปี พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นงานที่ แก๊ป ที-โบน ได้มโีอกาสพบกับ

วงดนตรีที่เร็กเก้จากต่างประเทศมากมายอาทิเช่น The Skatalites, Prince Fatty & Little Roy, 

Ska Cubano, Babyhead และ Windy City เป็นต้น 
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หลังจากที่งาน Back Yard ครั้งแรกได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ร่วมงาน ท าให้

เกิดงานครั้งที่ 2 ขึ้นในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2555 ณ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวง

ดนตรีร่วมงานเพิ่มขึ้นกว่าครั้งก่อน อาทิเช่น Miraculous, Joey Sale Snake, NonthabuRoots 

เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 72 โปสเตอร์งาน (ซ้าย) และบรรยากาศงาน Back Yard 2 (ขวา) 

  

หลังจากทีโบนออกอัลบั้มล่าสุดมาได้ระยะหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2556 วงทีโบนจึงได้

จัดท าหนังสือภาพ Back behind da Bone ขึ้นและได้แนบ CD ชุดพิเศษ Bone behind da Mix 

ผลงานการรีมิกซ์โดย แก๊ป ที-โบน ประกอบด้วยผลงาน 5 เพลงจากอัลบั้ม Bone in da House  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่73 อัลบั้ม Bone behind da Mix     
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ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันนั้น Back Yard Foundation ได้ออกผลงาน “Back Yard 

Zion Hill” โดยการร่วมมือกันของกลุ่มนักดนตรีจากวงดนตรี Srirajah Rockers, Kaya , Ga-pi 

และ TPSM  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่74 อัลบั้ม Back Yard Zion Hill 

     

งาน Back Yard จึงได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2556 ณ วังชมพู จังหวัดเพชรบูรณ์ ผูเ้ข้าร่วมงานมจี านวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีวงดนตรี

เข้าร่วมแสดงในงานมากมายกว่าครั้งก่อน อาทิเช่น Ga-pi, Mitsukaze & Green Massive, 

Makiko Meets 176Sound จากประเทศญี่ปุุน, และวง Hexthree เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่75 โปสเตอร์งาน (ซ้าย) และบรรยากาศงาน Back Yard 3 (ขวา)   
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 ท าให้ในปี พ.ศ. 2557 หลังจากการรวบรวมกลุ่มวงดนตรีในแนวเร็กเก้ที่น่าสนใจ 

โดย วิน ชูจิตารมย์ นักร้องน าวง Srirajah Rockers ได้รวบรวมผลงานวงดนตรีในเครือ Back 

Yard Foundation หลากหลายวงและส่งต่อผลงานให้ Ga-pi รับหน้าที่โปรดิวเซอร์ปรุงแต่งและ

ขัดเกลาบทเพลงจนกลายเป็นอัลบั้ม “Back Yard Compilation” ขึ้นโดยผลงานในอัลบั้มนี้ได้

น าเสนอภาพรวมของวงดนตรีเร็กเก้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นและวงดนตรีส่วนมากมีส่วนผสม 

ของดนตรีดั๊บอยู่ภายในอย่างชัดเจน เห็นได้ชัดว่า แก๊ป ที-โบน เป็นผู้รับผิดชอบในหน้าที่การ

ท างานเบือ้งหลังตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่76 โปสเตอร์โฆษณา (ซ้าย) และอัลบั้ม Back Yard Compilation (ขวา) 

  

เมื่อ แก๊ป ที-โบน เล็งเห็นถึงการเติบโตของวัฒนธรรมดนตรีเร็กเก้และวัฒนธรรม

ดนตรดีั๊บที่ก าลังด าเนินไป จึงท าการรวบรวมศลิปินและนักดนตรีในสังกัดของตนและจัดตั้งกลุ่ม 

“ไมยราบซาวด์ซิสเต็ม” ขึ้นเพื่อสร้างกลุ่มก้อนสังคมของผู้ที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน จนสามารถ

ออกผลงานในนามไมยราบซาวด์ซิสเต็มชิน้แรกนั่นคือ “Touch-Me-Not dub” ในปี พ.ศ. 2558 
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ภาพที ่77 โลโก้ไมยราบซาวด์ซิสเต็ม 

 

แก๊ป ที-โบน ท าการดูแลทุกกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่

บันทึกเสียง มิกซ์เสียงรวมถึงมาสเตอร์ริ่งด้วยตนเอง ภายใต้ชื่อสตูดิโอ Jahdub Stido และจัด

งานเปิดอัลบั้มที่รา้น Playard ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 และมีศิลปินรับเชิญในงานก็คือ Tippa 

Irie ศิลปินเร็กเก้ชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานแรกที่จัดขึ้นโดยไมยราบซาวด์ซิส

เต็มเลยก็ว่าได้ โดยในงานมีการแสดงดนตรีจาก Ga-pi ที่ยกขบวนบรรดานักร้องในสังกัดไม่ว่าจะ

เป็น 90110 Fyah Burning, วงดนตรี Kaya และที่ขาดไม่ได้เลยคือ Pinn Ball นักบรรเลงพิณจาก

แดนอีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่78 โปสเตอร์ (ซ้าย) และบรรยากาศงาน Touch-Me-Not dub (ขวา) 
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หลังจากนั้นไมยราบซาวด์ซิสเต็มจึงได้ทยอยจัดงานตามต่างจังหวัด อาทิเช่น 

Bangsean Rub-A-Dub 2 โดยมี Cian Finn ศิลปินเร็กเก้ชาวไอริชเป็นแขกรับเชิญร่วมกันกับ 

Tippa Irie  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่79 โปสเตอร์ (ซ้าย) และบรรยากาศงาน Bangsean Rub-A-Dub 2 (ขวา) 

  

ไมยราบซาวด์ซิสเต็มยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการจัดงานดนตรีผนวกกับ 

เมื่อมีศิลปินเร็กเก้จากต่างประเทศซึ่งถ้าเคยมีโอกาสร่วมงานกับ แก๊ป ที-โบน จึงไม่ใช่เรื่องยาก

เลยหากจะให้ศิลปินเหล่านั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่ ง ในงานที่จัดขึ้น  โดยในเดือนมีนาคม 

ปีเดียวกันนั้นเอง Papa U-Gee ศิลปินเร็กเก้จากประเทศญี่ปุุนได้ร่วมเป็นศิลปินรับเชิญในงาน 

Reggae Din Daeng ที่จัดขึ้นโดยไมยราบซาวด์ซิสเต็ม ที่ร้าน Where House Forget UR HOME 

กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 80 โปสเตอร์ (ซ้าย) และบรรยากาศงาน Reggae Din Daeng (ขวา) 
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ไมยราบซาวด์ซิสเต็มยังคงจัดงานขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่81 โปสเตอร์ (ซ้าย) และบรรยากาศงาน Reggae Doi (ขวา) 

   

นอกจากการจัดงานอย่างต่อเนื่องแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนั้นเอง ทาง

ไมยราบซาวด์ซิสเต็มได้น าเสนอผลงาน E.P. Thailand Rub-A-Dub Vol. 1 จากศิลปินในสังกัด

ซึ่ง แก๊ป ที-โบน รับหนา้ที่มกิซ์เสียงและท าหนา้ที่โปรดิวเซอร์ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่82 อัลบั้ม Thailand Rub-A-Dub Volume.1  
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ตามด้วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่83 โปสเตอร์งานชุมทางเอคโค่ (ซ้าย) และ Kool Runnung (ขวา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่84 โปสเตอร์งาน Petchabun Rub A Dub (ซ้าย) และ Irie Day (ขวา) 
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หลังจากนั้น Ga-pi ได้มีโอกาสร่วมเป็นหนึ่งในศิลปินภายในงานที่จัดขึ้นที่ประเทศ

ญี่ปุุน ภายใต้ช่ืองาน “Asian Rub-a-Dub Special”  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่85 โปสเตอร์งาน Asian Rub-A-dub Special 

    

ในปีเดียวกันนั้นวงดนตรี Hexthree ได้จัดท าอัลบั้ม “Far East Rockers” ขึ้นโดยเป็น

การท างานในรูปแบบศลิปินอสิระ ควบคุมการท างานในทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่86 อัลบั้ม Far East Rockers  
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นอกจากจะท าหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้กับไมยราบซาวด์ซิสเต็มแล้ว แก๊ป ที-โบน 

ยังคงเดินหน้าสร้างผลงานภายใต้ศิลปิน Ga-pi อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดผลงาน E.P. โชหยุ 

ดั๊บในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2559 เพื่อจ าหนา่ยที่ประเทศญี่ปุุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่87 อัลบั้ม โชหยุ ดั๊บ 

     

ตามมาด้วยการจัดงาน Dub Chantabu ของไมยราบซาวด์ซิสเต็ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่88 โปสเตอร์ (ซ้าย) และบรรยากาศงาน Dub Chantabu (ขวา)   
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ในปีเดียวกันนั้นเองหลังจาก Srirajah Rockers ได้ออกอัลบั้มที่สองไปเมื่อ 7 ปีที่แล้ว 

ปีนี้กลับมาพร้อมกับอัลบั้มที่สาม Organix โดยอัลบั้มนี้ วิน ชูจติารมย์ รับหน้าที่โปรดิวเซอร์ด้วย

ตนเองและส่งมอบหน้าที่มิกซ์ให้กับ Nouyuki Uchida ผู้รับหน้าที่วิศวกรเสียงเบื้องหลังความ 

ส าเร็จของวงเร็กเก้ดั๊บ DRY & HEAVY จากประเทศญี่ปุุนที่วินชื่นชอบ โดยออกผลงานในรูป 

แบบแผ่นซีดแีละแผ่นเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่89 อัลบั้ม Organix ในรูปแบบแผ่นซีดี (ซ้าย) และแผ่นเสียง (ขวา) 

   

 และในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนั้นเองได้มีการจัดงาน “Hatyai dub Camp” ขึ้น 

ณ อ่างเก็บน้ าพรุล้อมช้าง ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีศิลปิน

ร่วมงานในหลากหลายสไตล์อาทิเช่น รูทเร็กเก้, ดั๊บ, รั๊บอะดั๊บ, และเสต็ปปูา เป็นต้น และมีวง

ดนตรีร่วมงานที่เป็นที่รู้จักเช่น Srirajah Rockers และ Hexthree พร้อมกันกับดีเจจากประเทศ

ไทยและประเทศเพื่อนบ้านรว่มในการแสดงครัง้นี้ 
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ภาพที ่90 โปสเตอร์ (ซ้าย) และบรรยากาศงาน Hatyai dub Camp (ขวา) 

  

 พร้อมกันนั้น ทางวง Srirajah Rockers ได้จัดงานเปิดตัวอัลบั้มใหม่ขึ้นที่ร้าน Moose 

โดยมีผู้เข้าร่วมและใหค้วามสนใจในงานเป็นจ านวนมากอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่91 โปสเตอร์ (ซ้าย) และบรรยากาศงานเปิดตัวอัลบั้ม Organix (ขวา) 

   

ในเวลาต่อในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 วงทีโบนได้จัดงาน Bone in da Recoroom ขึ้น

ส าหรับเปิดตัวอัลบั้ม Bone in Da House ในรูปแบบแผ่นเสียงที่ร้านขายแผ่นเสียง Recoroom 

Vinyl & Vintage Audio พร้อมกับจัดมนิิคอนเสิรต์ขึน้ที่ร้าน โดย Ga-pi จัดท าแผ่นเสียงดั๊บขนาด 

7 นิว้ขึน้จากบทเพลงที่บรรจุอยู่ในอัลบั้มเดียวกันนั้นออกจ าหน่ายอีกด้วย 
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ภาพที่ 92 โปสเตอร์งาน (ซ้าย) และบรรยากาศงาน Bone in da recoroom (ขวา) 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 93 แผ่นเสียงดั๊บจากอัลบั้ม Bone in da house 

   

 หลังจากนั้นจึงเกิดงาน Back Yard ครั้งที่ 4 ณ เรือนแพฟิชช่ิงปาร์ค 

กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 เมษายน ปี พ.ศ. 2560 โดยในงานได้รวบรวมวงดนตรีที่มีความ

หลากหลายทางดนตรีไม่ว่าจะเป็นเร็กเก้ดั๊บ สกา หมอล า และอิเล็กทรอนิกส์มาร่วมแสดงใน

งานครั้งนี ้
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ภาพที ่94 โปสเตอร์ (ซ้าย) และบรรยากาศงาน Back Yard 4 (ขวา) 

   

และเกิดงานดนตรี Reggae Lay : International Reggae dub & Dope Festival ขึ้น

เป็นครั้งแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม ปีเดียวกันนี้ ณ Modish Club จังหวัดชลบุรี โดยศิลปินในงาน

ส่วนมากเป็นศิลปินในเครือไมยราบซาวด์ซิสเต็มทั้งสิ้นโดยมีศิลปินเร็กเก้จากต่างประเทศ

ร่วมงานด้วยคือ Tippa irie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่95 โปสเตอร์ (ซ้าย) และบรรยากาศงาน Reggae Lay (ขวา)  

  

พร้อมกันนั้น แก๊ป ที-โบน ได้จัดท าผลงานร่วมกับศิลปินต่างชาติ Tippa iries 

meets Ga-pi และ PAPA U-Gee Save the children (Thailand Edition) จ าหนา่ยในงานอีกด้วย 
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ภาพที ่96 อัลบั้ม Tippa iries meets Ga-pi (ซ้าย) และ PAPA U-Gee Save the children (ขวา) 

 

ดนตรีดั๊บนั้นได้ เกิดขึ้นมาในประเทศไทยมาในช่วงเวลาเดียวกันกับยุคที่ 

ดนตรีสกา-เร็กเก้ได้เริ่มเข้าสู่สังคมไทย แต่ทว่ายังไม่สามารถท าให้เกิดกระแสในสังคมหลักได้ 

เนื่องจากดนตรีดั๊บถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ย่อยลึกลงไปจากดนตรีเร็กเก้และยังต้องใช้เวลาในการ

ทีจ่ะท าให้คนส่วนมากเกิดความเข้าใจ เวลาจึงเป็นตัวแปรส าคัญในการแพร่กระจายความนิยม

รวมถึงความเข้าใจเพื่อใหค้นในกระแสสังคมได้เปิดโอกาสท าความรูจ้ักกับดนตรีดั๊บ  
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3. ศึกษาและวิเคราะห์บทเพลงดั๊บจากศิลปิน แก๊ป ที-โบน 

  ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาและวิเคราะห์บทเพลง Respect dub ที่เกิดขึ้นจากบทเพลง

ต้นฉบับ Respect โดยศิลปิน Srirajah Rockers ในอัลบั้มที่ 2 “Youth Explosion” ผลงานในปี 

พ.ศ. 2553 เนื่องจากเป็นผลงานที่ Ga-pi น าวัตถุดิบไปสร้างสรรค์ผลงานดั๊บ ซึ่งมีข้อแตกต่าง

กันอย่างชัดเจนเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับผลงานเวอร์ชันปรกติ โดยผู้วิจัยได้ท าการถอดเสียง

และบันทึกโน้ตด้วยตนเอง ตัวบทเพลง Respect dub ถูกเผยแพร่บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์บน

ฐานขอ้มูล Facebook และ Youtube ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 หลังจากเวอร์ชันต้นฉบับถึง 

3ปี โดย วิน ชูจิตารมณ์ นักร้องน าวง Srirajah Rockers แต่งเพลงนี้ให้แก่ แก๊ป ที-โบน ในฐานะ

ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้โอกาสสนับสนุนและคอยชี้แนะแนวทางในสายอาชีพดนตรีรวมถึง

วิธีการด าเนินชีวติอีกด้วย 

 

   เน้ือเพลง Respect 

ท่อนที่ 1 (Verse 1) คือเครื่องหมายบ่งชี้ถึงความอ่อนโยน อุ่นไออวนนุ่มลึก

ท่ามกลางความโศก ผา่นไปแล้ว คงผ่านไป  

 อีกไม่ช้าหรอืยังอีกไกล 

ท่อนที่ 2 (Verse 2) กาลเวลา สวยงาม ไม่อาจท้าพิสูจน์  ใครคนใดคนหนึ่งที่คือ 

มิตรแท้ ด้วยความหมาย ด้วยความเข้าใจ ด้วยความรัก  

มากเกินปลืม้ใจ 

ท่อนที่ 3 (Pre Chorus) นี่คอืมิตรแท้ นี่คอืมิตรแท้ นี่คอืมิตรแท้ นี่คอืมิตรแท้ 

ท่อนที่ 4 (Hook) ด้วยความเคารพ respect you ด้วยความเคารพ respect you  

ด้วยความเคารพ respect you ด้วยความเคารพ respect you 

 (กีตาร์ โซโล่) 

 (ซ้ าท่อนที่ 2, 3 และ 4 ตามล าดับ) 
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ภาพที่ 98 โน้ตร้องเพลง Respect หอ้งที่ 1 – 32 จากโปรแกรม Sibelius 7.5 

    (จากการถอดเสียงและบันทึกโน้ตของผู้วจิัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560) 
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ภาพที่ 99 โน้ตร้องเพลง Respect หอ้งที่ 33 - 69 จากโปรแกรม Sibelius 7.5 

   (จากการถอดเสียงและบันทึกโน้ตของผู้วจิัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560) 
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 บทบาทของอุปกรณ์เอฟเฟกต์ในวัฒนธรรมดนตรดีั๊บ 

บทเพลง Respect dub เกิดขึ้นจากการน าผลงานเพลง Respect ผ่านกระบวนการ

ดั๊บท าให้เกิดการสรา้งสรรคท์างดนตรรีูปแบบใหม่ สิ่งที่แตกต่างไปจากบทเพลงต้นฉบับคือการ

ตัดทอนเสียงต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเสียงร้อง เสียงดนตรีและมีการใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเข้าไปในเสียงที่

ถูกบันทึกไว้แล้ว เพื่อน าเสนอในรูปแบบใหม่ ผ่านการตีความในมุมมองใหม่ โดยการท าหน้าที่

เป็นตัวกลางผสานห้วงเวลาอดีตและอนาคตให้เป็นเนื้อเดียวกัน อุปกรณ์เอฟเฟกต์จึงเป็นตัว

แปรส าคัญทีท่ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในบทเพลง โดยผู้วิจัยได้จ าแนกอุปกรณ์เอฟเฟกต์ที่

ศลิปินดั๊บนิยมใช้ไว้ดังนี ้

1. เอฟเฟกต์เสียงสะท้อน (delay effect) ใช้ส าหรับจ าลองเสียงเสมือนจริงที่เปล่ง

ออกมาภายหลังเสียงจริงได้สิ้นสุดลงโดยลักษณะการหน่วงเวลา เอฟเฟกต์ชนิดนี้ท างานโดยใช้

วิธีบันทึกเสียงสัญญาณขาเข้า ( input signal) และจัดเก็บลงในหน่วยความจ าระยะสั้น (Audio 

Storage Medium) เพื่อน าสัญญาณนั้นกลับมาเล่นซ้ า (repeat) ถูกพัฒนาขึ้นระหว่างช่วง 

คริสต์ทศวรรษ 1940 ด้วยการใช้เทปลูป (tape loop) ในการสร้างให้เกิดเสียงสะท้อนและถูก

พัฒนาใหอ้ยู่ในรูปแบบดิจทิัลเอฟเฟกต์ในเวลาต่อมา 

 เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนที่ได้รับความนิยมส าหรับดนตรีดั๊บคือ Roland Re-201 

หรอืที่รูจ้ักกันในช่ือ Space Echo ผลิตขึน้โดย Roland Corporation ประเทศญี่ปุุนในปี ค.ศ. 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่100 Space Echo 
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 เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนคืออุปกรณ์ที่ส าคัญในการสร้างพื้นที่ใหม่ในบทเพลงดั๊บ

ท าให้เกิดการยืดและหดของเวลาในช่วงหนึ่ง เป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของผู้ฟัง 

เมื่อน ามาใชบ้นเสียงร้อง ท าให้เกิดการผลิตซ้ าของเสียงที่ทอดยาวออกไปซึ่งท าให้ผู้ฟังสามารถ

จินตนาการตามเสียงที่เล่นซ้ าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อน าใช้บนเสียงเครื่องดนตรีอาทิเช่น 

เสียงกีตาร์คอร์ด ท าให้เกิดการผลิตซ้ าของเสียงกีตาร์ที่ทอดยาวออกไป โดยเสียงจากการท าซ้ า

ที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นตัวแปรส าคัญในการบิดเปลี่ยนโครงสร้างของบทเพลงดั๊บเลยก็เป็นได้ 

ขึน้อยู่กับผูท้ าหนา้ที่ดั๊บมิกซ์ในการเลือกใช้กับเสียงกีตาร์ในชว่งใดของบทเพลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่101 ภาพของ Lee Perry และ Space Echo 

 

 2. เอฟเฟกต์เสียงก้อง (reverb effect) ใช้ส าหรับจ าลองเสียงก้องในลักษณะต่าง ๆ 

โดยการบิดเบือนเสียงจากความเป็นจริง เอฟเฟกต์เสียงก้องนั้นมีมากมายหลายประเภท 

ประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดส าหรับดนตรีดั๊บคือ สปริงรีเวิร์บ (spring reverb) ท างาน

โดยการใชอุ้ปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ (transducer) เพื่อแปลงพลังงานไฟฟูาให้เป็นสัญญาณไฟฟูา

เพื่อน าไปประมวลผลผ่านวงจรโดยใช้การตรวจจับการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบนขดลวดโลหะที่

บรรจุอยู่ภายในรางสปริง ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1939 โดย Laurens Hammond และถูกพัฒนา

ในรูปแบบดิจทิัลเอฟเฟกต์ในเวลาต่อมา 
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เอฟเฟกต์เสียงก้องที่ได้รับความนิยมส าหรับดนตรีดั๊บคือ Fisher Spacexpander 

Spring Reverb ผลิตขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 โดยบริษัท Fisher Electronics ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 102 Fisher Spacexpander Spring Reverb 

 

 เอฟเฟกต์เสียงก้องในดนตรีดั๊บนั้นคล้ายกับอุปกรณ์ในการขีดเส้นใต้เพื่อเน้นย้ า

ข้อความส าคัญที่ต้องการน าเสนอหรือช่วยเพิ่มมิติให้กับบทเพลงโดยการจ าลองห้องขนาด

แตกต่างกันให้กับเครื่องดนตรี สามารถท าให้เสียงนักร้องดูขยายใหญ่ขึ้นและชุ่มฉ่ าขึ้นเมื่อใช้บน

เสียงร้อง เมื่อน ามาใช้บนเสียงกีตาร์ท าให้เกิดเสียงที่แข็งกระด้าง ส่งอารมณ์ความรู้สึกกระแทก

ให้กับผู้ฟังหรืออาจท าหน้าที่เป็นเสียงเอฟเฟกต์ด้วยตนเอง เช่น การกระแทงรางปริงรีเวิร์บลง

บนพืน้จะท าให้เกิดเสียงฟูาผา่ซึ่งเป็นเทคนิคเดียวที่พบได้มากในผลงานของ King Tubby  

3. เอฟเฟกต์เฟสเซอร์ (Phaser) ใช้ส าหรับเพิ่มสีสันให้กับบทเพลงในลักษณะสร้าง

ให้เกิดความรู้สกึวูบวาบ ท างานโดยการแบ่งสัญญาณเสียงออกขาเข้าเอฟเฟกต์เป็นสองส่วนคือ 

ส่วนเดิมกับส่วนที่ถูกแปลงเฟส โดยการเปลี่ยนรูปคลื่นเสียงขาเข้าให้เหลื่อมองศากันและน า

คลื่นที่ถูกแปลงเฟสมาซ้อนกับคลื่นเสียงเดิม ท าให้เกิดการหักล้างของย่านเสียงในบางความถี่

ท าให้บางช่วงของคลื่นความถี่ถูกลบหายไปซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเอฟเฟกต์กรองเสียง (filter) 

นั่นเอง 
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 เอฟเฟกต์เฟสเซอร์ที่ได้รับความนิยมส าหรับดนตรีดั๊บคือ Mu-tron Bi-Phase 

ผลติขึน้ในคริสตท์ศวรรษ 1970 โดยบริษัท Musitronics ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่103 Mu-tron Bi-Phase 

 

เอฟเฟกต์เฟสเซอร์ช่วยให้เสียงที่เกิดขึ้นในดนตรีดั๊บเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของเสียงที่เกิดขึ้นและไม่ท าให้ดนตรีดั๊บที่

ด าเนินอยู่เกิดความน่าเบื่อ เมื่อน าใช้กับเสียงลากยาวที่เกิดจากเครื่องดนตรี ท าให้เกิดการบิด

ขึน้และลงของเสียงอย่างตอ่เนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน ามาใช้กับเสียงไฮ-แฮทและฉาบ ท าให้

เสียงถูกดัดแปลงให้มีคลื่นความถี่สูงขึ้นและต่ าลง ผลลัพธ์ที่ได้สามารถแปรเปลี่ยนเสียงกลอง

ธรรมดาให้เกิดมิติใหมใ่นบทเพลงได้อย่างนา่อัศจรรย์  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 104 ภาพของ Lee Perry และ Mu-tron Bi-Phase 
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ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมอุปกรณ์เอฟเฟกต์ที่ใช้ในการแสดงดนตรีสดของ แก๊ป 

ที-โบน ภายใต้การแสดงในฐานะของศลิปิน Ga-pi ไว้ดังนี ้

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่105  อุปกรณ์เอฟเฟกต์ที่ใชใ้นการแสดงสดของ Ga-pi 

 

  1. Space Echo 

 ด้วยเอกลักษณ์ของเสียงสะท้อนที่มคีวามหนาเมื่อเทียบกับการใช้เอฟเฟกต์เสียง

สะท้อนตัวอื่นและความสามารถในการปรับแต่งเสียงสะท้อนได้ในตนเอง จึงท าให้  Space echo

เป็นเอฟเฟกต์เสียงสะท้อนยอดนิยมส าหรับศลิปินดั๊บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่106 Space Echo ของศิลปิน Ga-pi 
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2. TC Electronic Nova Reverb 

เอฟเฟกต์เสียงก้องแบบดิจิทัลที่ผลิตโดยบริษัท TC Electronic มีตัวเลือกในการ

ปรับแต่งเสียงที่มากมายไม่ว่าจะเป็นการจ าลองเสียงก้องในห้องปรกติ ห้องโถง รวมถึงสปริง

รีเวิร์บซึ่งสามารถปรับขนาดของห้องได้อีกด้วย ท าให้ผู้ใช้งานมีตัวเลือกในการใช้งานมากมาย

เมื่อเทียบกับเอฟเฟกต์แอนะล็อกในยุคแรกเริ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 107  TC Electronic Nova Reverb ของศิลปิน Ga-pi 

 

3. Super Space Drum  

อุปกรณ์จากบริษัท Electro Harmonix ที่ถูกพัฒนาต่อยอดจาก Drum Synths 

อุปกรณ์ตัวนี้ท าให้เกิดเสียงสังเคราะห์ได้มากมาย แก๊ป ที-โบน มักจะใช้ในช่วงรอยต่อระหว่าง

บทเพลงซึ่งท าให้การแสดงมีความต่อเนื่อง ราบรื่น ไม่ติดขัดและยังสามารถใช้เพิ่มสีสันให้กับ

บทเพลงได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่108  Super Space Drum ของศิลปิน Ga-pi 
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4. VERMONA Retroverb Lancet 

 เอฟเฟกต์สปริงรีเวิร์บจากประเทศเยอรมนี  เอฟเฟกต์ตัวนี้มีสิ่งที่แตกต่างจาก

ตัวอื่นก็คือมีเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์และโมดูลเลช่ัน (modulation) บรรจุอยู่ภายในตัวเดียวกัน ท าให้

ผูใ้ช้งานสามารถสร้างสรรคเ์สียงดนตรีได้อย่างมากมาย รวมทั้งมีปุุม crash เพื่อท าการกระแทก

รางปริงภายในให้เกิดเสียงคล้ายฟูาผา่ได้อีกด้วย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่109  VERMONA Retroverb Lancet ของศิลปิน Ga-pi 
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วิเคราะห์เอฟเฟกต์ที่ใช้ในบทเพลง Resepct dub 

บทเพลง Respect dub มีการใช้เอฟเฟกต์จ านวน 3 ประเภทในการสร้างสรรค์งาน

เพลง ได้แก่ 

1. การใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนในบทเพลง 

 บทเพลงเริ่มต้นดว้ยเครื่องดนตรี Boss PC-2 (percussion synthesizer) ที่เพิ่มเข้า

มาในบทเพลง โดยลักษณะการบิดเสียงให้สูงขึ้นพร้อมกับมีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบ

แคบ สร้างเสียงสะท้อนที่ทอดยาวออกไปให้ความรู้สกึล่องลอย 

 

 

 

ภาพที ่110  การปรับแตง่ใส่เสียงเสียงสะท้อนแบบแคบบนเสียง percussion synthesizer ของ 

Ga-pi หอ้งที่ 1 

 

 การใช้เสียงสะท้อนที่มีอัตราจังหวะแบบแคบในห้องที่ 2 และ 3 บนเสียง

คยีบ์อร์ดท าให้เกิดเสียงเล่นซ้ าเป็นกระบวนจังหวะแบบแคบและเกิดเสียงยาวแล้วเบาลงในที่สุด 

ให้ความรู้สกึถึงความแข็งแรงของจังหวะ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 111  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบแคบบนเสียงคียบ์อร์ดของ Ga-pi หอ้งที่ 2,3 
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กลองสง่เข้ามาในห้องที่ 5 ของบทเพลงและเงียบหายไปในห้องที่ 6 ทิ้งไว้เฉพาะ

เสียงที่เกิดจากการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนในลักษณะอัตราจังหวะแคบบนเสียงกลองสแนร์ 

ท าให้เกิดการเล่นซ้ าเป็นกระบวนจังหวะแบบแคบและลากยาว ส่งต่ออารมณ์ให้กับผู้ฟังได้เป็น

อย่างด ี 

 

 

  

  

ภาพที่ 112  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบแคบบนเสียงสแนรข์อง Ga-pi หอ้งที่ 5 

 

 หลังจากนั้นในห้องที่ 6 มีการใช้ percussion synthesizer อีกครั้งในจังหวะที่ 4 

ของเพลงในลักษณะการบิดเสียงให้สูงขึ้น พร้อมกับใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบแคบ สร้าง

เสียงลากยาวออกไปจนถึงหอ้งที่ 10 ของบทเพลง 

 

 

 

 

ภาพที่ 113  การปรับแต่งใส่เสียงสะท้อนแบบแคบบนเสียง percussion synthesizer ของ Ga-pi 

หอ้งที่ 6 

 

 ในห้องที่ 8 มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนที่มีอัตราจังหวะแบบแคบบนเสียง

กีตาร์คอร์ดท าให้เกิดเสียงเล่นซ้ าเป็นกระบวนจังหวะแบบแคบทอดยาวออกไปไกล เกิดเสียง

เสมือนจริงให้ความรู้สกึซับซ้อนของจังหวะเป็นอย่างมากและหยุดลงในห้องที่ 12 โดยประมาณ 
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มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนอัตราจังหวะแบบแคบบนเสียงร้องในช่วงท้าย

ประโยค ในช่วงท้ายห้องที่ 14 เพื่อเพิ่มปริมาณหางเสียง ท าให้เกิดการเล่นซ้ าของค าว่า ‘ไป’ 

ทอดยาวจนจบลงในห้องที่ 16 

 

 

 

 

ภาพที่ 117  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบแคบบนเสียงร้องของ Ga-pi หอ้งที่ 14 

 

 ในห้องที่ 16 มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนในอัตราจังหวะแบบกว้างบนเสียง

กีตาร์คอร์ดและคียบ์อร์ดในลักษณะจังหวะเดียวกันกับในห้องที่ 8 ท าให้เกิดเสียงลากยาว 

 

 

 

 

 

ภาพที ่118  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์คอร์ดของ Ga-pi หอ้งที่ 16,17 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 119  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนคียบ์อร์ดของ Ga-pi หอ้งที่ 16,17 
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 มีการใช้ percussion synthesizer เป็นครั้งที่สามในห้องที่ 17 ของบทเพลงใน

ลักษณะการบิดเสียงให้สูงขึ้นและต่ าลงในทันที พร้อมกับใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนในอัตรา

จังหวะกว้าง หางเสียงที่เกิดขึ้นจึงมีความยาวมากและสิน้สุดลงในห้องที่ 20 

 

 

 

 

ภาพที่ 120  การปรับแต่งใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียง percussion synthesizer ของ Ga-pi 

หอ้งที่ 17 

  

 เสียงร้องถูกน าเสนออีกครั้งในบทเพลงท่อน verse 2 ห้องที่ 18 โดยมีการใช้เอฟ

เฟกต์เสียงสะท้อนทีก่ลองสแนรใ์นห้องที่ 19 จังหวะที่ 4 ด้วยอัตราจังหวะแคบแต่ถูกควบคุมหาง

เสียงใหไ้ม่ยาวมากนักเพราะไม่ต้องการให้เสียงสะท้อนที่เกิดขึน้รบกวนเสียงร้องในห้องถัดไป 

 

 

 

 

ภาพที่ 121  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบแคบบนเสียงกลองสแนรข์อง Ga-pi หอ้งที่ 19 

 

มีการใชเ้อฟเฟกต์เสียงสะท้อนอัตราจังหวะแบบกว้างลงบนเสียงร้องค าว่า ‘แท้’ 

ในช่วงต้นของหอ้งที่ 21 ท าให้เกิดเสียงเล่นซ้ าค าวา่ ‘แท้’ ทอดยาวไปไกลและจบลงในหอ้งที่ 23 

 

 

 

ภาพที่ 122  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงรอ้งของ Ga-pi หอ้งที่ 20 
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 มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงซิงเกิ้ลไลน์ของกีตาร์ในห้องที่ 

22 และ 23 ท าให้เกิดเสียงทับซ้อนกันของกีตาร์เพิ่มมติิใหก้ับบทเพลงในช่วงเวลานั้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 123 การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์ของ Ga-pi หอ้งที่ 22,23 

 

 ห้องที่ 24 ในจังหวะยกของบีทที่ 2 และห้องที่ 25 ในจังหวะยกของบีทที่ 1 มีการ

ใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนในอัตราจังหวะแบบกว้างบนเสียงกีตาร์คอร์ดในจังหวะที่แตกต่างกัน

ออกไป มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนกับเสียงกีตาร์ในจังหวะที่เปลี่ยนไปเพื่อท าให้เกิดเสียง

สะท้อนในจังหวะที่แตกต่างกันกับในช่วงแรกของบทเพลง 

 

 

 

 

ภาพที่ 124  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์ของ Ga-pi หอ้งที่ 24,25 

 

 มีการใช้ percussion synthesizer อีกครั้งในช่วงก่อนเข้าท่อน Hook ของบทเพลง

ในห้องที่ 26 ในลักษณะการบิดเสียงให้สูงขึ้นเพื่อเชื่อมอารมณ์ โดยมีการใช้เอฟเฟกต์เสียง

สะท้อนแบบกว้างเข้าไป ท าให้เกิดเสียงลากยาวมากออกไปไกลในช่วงท้ายของหอ้งที่ 25 
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ภาพที่ 125  การปรับแต่งใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียง percussion synthesizer ของ Ga-pi 

หอ้งที่ 25 

 

 หลังจากเข้าท่อนฮุค มีการปล่อยให้เกิดช่องว่างในบทเพลงโดยไม่น าเสนอเสียง

ร้องแตอ่ย่างใด มีการด าเนินไปของเสียงเบส กลองและเสียงออร์แกนที่เล่นยาวมาตั้งแต่ช่วงต้น

เพลง จนถึงห้องที่ 26 มีการใส่เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างลงบนซิงเกิ้ลไลน์กีตาร์ในช่วง

ท้ายประโยคเท่านั้น  

 

 

 

 

ภาพที่ 126  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์ของ Ga-pi หอ้งที่ 26 

 

 มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างลงบนเสียงกีตาร์คอร์ดในห้องที่ 27 ใน

จังหวะยกของบีทที่ 3 ท าให้เกิดเสียงเล่นซ้ าลากยาวไปจนจบลงในห้องที่ 28 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 127  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์ของ Ga-pi หอ้งที่ 27 
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 มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างในห้องที่ 28 บนเสียงซิงเกิ้ลไลน์กีตาร์

เฉพาะช่วงท้ายประโยค ส่งผลให้เกิดการเล่นซ้ าของประโยคโน้ตตัวสุดท้ายในลักษณะลากยาว

ไปจนจบลงในห้องที่ 30  

 

 

 

 

ภาพที่ 128 การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์ของ Ga-pi หอ้งที่ 28 

 

มีการใช้ percussion synthesizer เป็นครั้งที่ 5 ก่อนที่เสียงร้องจะถูกน าเสนอใน

ห้องที่ 30 ในจังหวะยกของบีทที่ 3 โดยการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างเข้าร่วม ท าให้

เกิดการลากยาวของหางเสียงออกไปและจบลงในหอ้งที่ 32 

 

 

 

 

ภาพที่ 129  การปรับแต่งใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียง percussion synthesizer ของ Ga-pi 

หอ้งที่ 30 

  

 เสียงร้องถูกน าเสนอขึ้นอีกครั้งในห้องที่ 30 จังหวะที่ 4 หลังจากหายไปจากบท

เพลงในชว่งระยะเวลาหน่ึง โดยการเลือกใช้เฉพาะเนื้อร้องค าว่า respect you เช่นเดียวกันกับใน

หอ้งที่ 32 ในจังหวะเดียวกันโดยการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างใส่ลงไปในเนื้อร้องท าให้

หางเสียงของประโยคทอดยาวออกไปอย่างตอ่เนื่อง 
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ภาพที่ 130  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงรอ้งของ Ga-pi หอ้งที่ 31-34 

 

 มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างในปริมาณที่มากกว่าเดิมลงบนกลอง 

สแนร์ในจังหวะที่ 4 ของห้องที่ 33 สังเกตได้จากระดับเสียงที่มีความดังชัดเจนมากขึ้นกว่าครั้ง

ก่อน ส่งผลให้เกิดเสียงกลองแสนร์พุ่งออกมาข้างหน้าอย่างชัดเจน ถือวา่เป็นการเพิ่มมิติเสียงใน

ลักษณะใหม่ส าหรับบทเพลงและเสียงสิน้สุดลงในห้องที่ 35 

 

 

 

 

ภาพที ่131  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกลองสแนรข์อง Ga-pi หอ้งที่ 33 

 

 มีการใช้ percussion synthesizer อีกครั้งในหอ้งที่ 34 ในจังหวะที่ 3 โดยลักษณะ

การบิดเสียงให้สูงขึ้นและลงต่ า พร้อมกันกับการใช้เอฟเฟกต์สะท้อนเสียงแบบกว้างท าให้เกิด

เสียงลากยาว 

 

 

 

 

ภาพที่ 132  การปรับแต่งใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียง percussion synthesizer ของ Ga-pi 

หอ้งที่ 34 
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 มีการน าเสนอเสียงกีตาร์คอร์ดและคีย์บอร์ดอีกครั้งในจังหวะยกของบีทที่ 1 

และ 3 ของห้องที่ 35 และจังหวะยกของบีทที่ 1 ของห้องที่ 36 พร้อมกันกับการใช้เอฟเฟกต์

เสียงสะท้อนแบบกว้างเพื่อเพิ่มหางเสียงคอร์ดเพลงให้ทอดยาวไกลขึน้และจบลงในหอ้งที่ 37 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 133  การปรับแต่งใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์คอร์ดของ Ga-pi ห้องที่ 

35,36 

 

มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างลงบนกีตาร์คอร์ดอีกครั้งในจังหวะยก

บีทที่ 1 ของห้องที่ 37 โดยท าการเพิ่มปริมาณสัญญาณเสียงสะท้อนให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้

ได้เสียงลากยาวที่ชัดเจนยิ่งขึน้และหางเสียงทอดยาวออกไปได้ไกล 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 134  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์คอร์ดของ Ga-pi หอ้งที่ 37 

 

 หลังจากเกิดลูกส่งกลองขึ้นในห้องที่ ได้มีการน าเสียงกลองออกจากบทเพลง

เหลือไว้เพียงเสียงเบสและเสียงสะท้อนที่เกิดจากกีตาร์คอร์ดในห้องก่อนหน้านี้ พร้อมกันกับใช้ 

เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างลงบนกีตาร์คอร์ดเช่นเคยในจังหวะยกของบีทที่ 2 และ 3 ของ

หอ้งที่ 38 ซึ่งในขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งเสียงสะท้อนของกีตาร์คอร์ดในช่วงหัวหอ้ง 
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ภาพที่ 135  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์คอร์ดของ Ga-pi หอ้งที่ 38 

 

มีการใช้ percussion synthesizer อีกครั้งในจังหวะยกของบีทที่ 4 ในห้องที่ 39 

พร้อมกับใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างเพื่อขยายหางเสียงอีกด้วย หลังจากนั้นจึงน าเสียง

กลองกลับเข้ามาภายในบทเพลงในห้องที่ 40 แล้วจึงลดระดับปริมาณสัญญาณของเสียง

สะท้อนลงทีละนอ้ยจนเท่าปรกติในจังหวะที่ 4 ของห้องที่ 41 ท าใหเ้สียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจากเอฟ

เฟกต์ตั้งแตห่อ้งที่ 37 ถูกลดระดับความดังลงอย่างตอ่เนื่องจนหายไปในที่สุด 

 

 

 

 

ภาพที่ 136  การปรับแต่งใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียง percussion synthesizer ของ Ga-pi 

หอ้งที่ 39 

 

มีการน าเสนอเสียงคีย์บอร์ดพร้อมกับเสียงกีตาร์คอร์ดที่มีการใช้เอฟเฟกต์เสียง

สะท้อนแบบกว้างในจังหวะยกของจังหวะที่ 1 ในห้องที่ 42, 43, 44 และ 45 ตามล าดับ ท าให้

เกิดเสียงลากยาวออกไป 

 

 

 

ภาพที่ 137  การปรับแต่งใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์คอร์ดของ Ga-pi ห้องที่ 

42,43,44,45 
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 ก่อนจบลูกส่งกลองในจังหวะที่ 4 ของห้องที่ 45 มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อน

แบบกว้างมากขึ้นกว่าเดิมบนกลองสแนร์ ท าให้เกิดเสียงเล่นซ้ าลากยาวออกไปอย่างเชื่องช้า

และจบลงในจังหวะที่ 2 ของหอ้งที่ 46 

 

 

 

 

ภาพที่ 138  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกลองสแนรข์อง Ga-pi หอ้งที่ 45 

 

มีการตัดเสียงกลองออกอีกครั้งในห้องที่ 46 เหลือไว้เพียงเสียงออร์แกนและ

เสียงเบส พร้อมกับน าเสนอเสียงคียบ์อร์ดและกีตาร์คอร์ดที่มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบ

กว้างในจังหวะยกของบีทที่ 2, 3 และ 4 ในห้องที่ 47 ตามล าดับ 

 

 

 

 

ภาพที่ 139  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์คอร์ดของ Ga-pi หอ้งที่ 47 

 

เสียงร้องถูกน าเสนออีกครั้ง ในเนื้อร้อง : ใครคนใด คนนึงที่คือมิตรแท้ ด้วย

ความหมาย ด้วยความเข้าใจ ในห้องที่ 48,49 และ 50 พร้อมกับมีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อน

แบบแคบบนเสียงร้องท าให้เสียงร้องมีหางเสียงเพิ่มขึ้น  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 140  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบแคบบนเสียงร้องของ Ga-pi หอ้งที่ 48,49 
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 พร้อมกันกับน าเสียงกลองกลับมาในห้องที่ 50 พร้อมกับน าเสนอเสียงซิงเกิ้ล

ลายกีตาร์ที่มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้าง ท าให้เกิดเสียงซ้ าของโน้ตทั้งชุดในห้องที่ 

50, 51 และ 52 

 

 

 

 

ภาพที่ 141  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์ของ Ga-pi หอ้งที่ 50,51,52 

 

 มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างลงบนกีตาร์คอร์ดพร้อมกับน าเสียง

คยีบ์อร์ดกลับเข้ามาในบทเพลงเพียงช่ัวขณะ ในจังหวะยกบีทที่ 1 ของห้องที่ 52 

 

 

 

 

ภาพที่ 142  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์ของ Ga-pi หอ้งที่ 52 

 

 มีการใช้ percussion synthesizer ในลักษณะการบิดเสียงให้สูงขึ้นและมีการใช้

เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างในจังหวะที่ 2 ของห้องที่ 52 และในจังหวะยกของบีท 2 ของ

หอ้งที่ 53  

 

 

 

 

ภาพที่ 143  การปรับแต่งใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียง percussion synthesizer ของ Ga-pi 

หอ้งที่ 52,53 
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พร้อมกันกับการน าเสนอเสียงคีย์บอร์ดอีกครั้งในห้องที่ 54 โดยมีการใช้เอฟ

เฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างท าให้เกิดเสียงเล่นซ้ าในโทนต่ าและสิน้สุดลงในห้องที่ 55 

 

 

 

 

ภาพที่ 144  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงคียบ์อร์ดของ Ga-pi หอ้งที่ 54 

 

หลังจากสิน้สุดลูกส่งกลองในห้องที่ 53 เสียงกลองถูกหยุดลงอีกครั้ง ทิ้งไว้เพียง

เสียงเบสและออร์แกน พร้อมกันกับซิงเกิ้ลลายกีตาร์ที่มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้าง 

ท าให้เกิดการเล่นซ้ าของชุดโน้ตทั้งชุด ให้ความรู้สกึไกลออกไปของเสียงได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 145  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์ของ Ga-pi หอ้งที่ 54,55 

 

 มีการน าเสียงกลองกลับเข้ามาในบทเพลงพร้อมลูกส่งอีกครั้งในห้องที่ 57 และมี

การใช้ percussion synthesizer เป็นครั้งที่ 10 ด้วยลักษณะการบิดเสียงให้เสียงสูงขึ้นและต่ าลง

ในห้องที่ 58 บนจังหวะยกของบีทที่ 2 พร้อมกันกับการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้าง ท า

ให้หางเสียงทอดยาวออกไปไกล 
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ภาพที่ 146  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียง percussion synthesizer ของ Ga-pi 

หอ้งที่ 58 

  

มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์คอร์ดอีกครั้งในห้องที่ 59 

บนจังหวะยกของบีทที่ 2 ท าให้เกิดเสียงเล่นซ้ าลากยาวจนหายไปในห้องที่ 61 

 

 

 

 

ภาพที่ 147  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกีตาร์คอร์ดของ Ga-pi หอ้งที่ 59 

 

มีการน าเสนอเสียงร้องอีกครั้งในท่อน Hook บนเนื้อร้อง : respect you ในท้าย

ห้องที่ 60 จังหวะยกของบีทที่ 4 และน าเสียงกลองออกจากบทเพลงในจังหวะที่ 4 ของห้องที ่

61 ด้วยการใช้เอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างบนกลองสแนร์ ท าให้เกิดเสียงเล่นซ้ าลากยาว

ออกไปไกล 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 148  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียงกลองสแนรข์อง Ga-pi หอ้งที่ 61 
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ภาพที่ 151  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียง percussion synthesizer ของ Ga-pi 

หอ้งที่ 66 

  

พร้อมกันกับการน าเสนอเสียงคียบ์อร์ดและกีตาร์คอร์ดที่มีการใช้เอฟเฟกต์เสียง

สะท้อนแบบกว้างในห้องที่ 67 ในจังหวะยกของบีทที่ 3 ท าให้เกิดเสียงทอดยาวออกไป ผนวกกับ

เพลงเริ่มเบาลงตั้งแต่ห้องที่ 67 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

ภาพที่ 152  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนกีตาร์คอร์ดของ Ga-pi หอ้งที่ 67 

 

 ทิง้ไว้เพียงเสียงสุดท้ายของ percussion synthesizer ในจังหวะที่ 1 ของห้องที่ 69 

ในลักษณะเสียงที่พุ่งออกมาขา้งหน้า จากการใชเ้อฟเฟกต์เสียงสะท้อนแบบกว้างโดยมีการปรับ

เพิ่มปริมาณสัญญาณเสียงสะท้อนอีกครั้งเพื่อสรา้งเสียงที่ทอดยาวที่สุดเพื่อใช้ในการจบเพลง 

 

 

 

 

ภาพที่ 153  การปรับแตง่ใส่เสียงสะท้อนแบบกว้างบนเสียง percussion synthesizer ของ Ga-pi 

หอ้งที่ 69  
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2. การใชเ้อฟเฟกต์เสียงก้องในบทเพลง 

ในบทเพลง Respect dub มีการใช้เอฟเฟกต์เสียงก้องบนเสียงร้อง เสียงกลอง 

เสียงกีตาร์คอร์ด เสียงซิงเกิ้ลไลน์กีตาร์ เสียงออร์แกนและเสียง percussion synthesizer ทั้งบท

เพลงอยู่แล้วในปริมาณที่พอเหมาะ แต่มีการใช้งานที่ชัดเจนในส่วนต้นของเพลงบนเสียงท านอง

หลักโดยเครื่องดนตรีฟลูตที่ผ่านการใชเ้อฟเฟกต์เสียงก้องเพื่อเพิ่มมติิขยายเสียงฟรูตให้ใหญ่ขึน้ 

 

 

 

ภาพที่ 154 การปรับแตง่ใส่เสียงก้องบนฟลูตของ Ga-pi หอ้งที่ 1 

 

3. การใชเ้อฟเฟกต์เฟสเซอร์ในบทเพลง 

 เอฟเฟกต์เฟสเซอร์ถูกผสมไว้ภายในเอฟเฟกต์เสียงก้องที่ ใช้บนเสียงกลองที่

เกิดขึ้นทั้งบทเพลง สังเกตได้ชัดในห้องที่ 42 ถึงห้องที่ 45 เสียงกลองทั้งชุดไม่ว่าจะเป็นกลอง

แสนร์ ฉาบและไฮ-แฮทล้วนถูกท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยการปรับค่าความลึกของเฟส

เซอร์ใหม้ากขึ้นและนอ้ยลงสลับกันไปมา 

 

 

 

   

 

 

 

ภาพที่ 155 การปรับแตง่ใส่เสียงเฟสเซอร์บนกลองของ Ga-pi หอ้งที่ 42-45 
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ความแตกต่างของบทเพลง Respect dub จากบทเพลงต้นฉบับ 

สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดของบทเพลง Respect dub คือ 

1. โน้ตเบสในเวอร์ชันดั๊บประกอบด้วยริทึ่มเบสที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับ

โดยลดทอนเสียงเบสลงประกอบด้วยริทึ่ม 2 ชุด คือ  

 1.1 โน้ตเบสหลักของบทเพลง  

 

 

 

ภาพที่ 156  โน้ตเบสหลักเพลง Respect dub จากโปรแกรม Sibelius 7.5 

 

 1.2 โน้ตเบสท่อน Pre Chorus  

 

 

 

ภาพที่ 157  โน้ตเบสท่อน Pre Chorus เพลง Respect dub จากโปรแกรม Sibelius 7.5 

 

 เนื่องจาก Ga-pi ต้องการให้ริทึ่มเบสมีความลื่นไหล เพราะเบสท าหน้าที่เป็น

รากฐานให้กับบทเพลง จงึตัดความซับซ้อนของโน้ตเบสในเวอร์ชันปรกติออกไปและสังเกตได้ว่า

ไม่มกีารหยุดเล่นของเครื่องดนตรเีบสเลย  

2. มีการเพิ่มเครื่องดนตรี percussion synthesizer เข้ามาภายในบทเพลง เพื่อใช้

เชื่อมรอยต่อระหว่างท่อนเพลงและสร้างสีสันให้กับช่องว่างที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก 

  จากการศึกษาและวิเคราะห์บทเพลง Respect dub จากศิลปิน แก๊ป ที-โบน 

สรุปได้ว่าผลงาน Respect dub แสดงออกถึงวัฒนธรรมดนตรีดั๊บได้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของ

การใชว้ัฒนธรรมเดียวกันในการสร้างสรรค์บทเพลงดั๊บ มีการรื้อโครงสร้างจากเพลงต้นฉบับที่

ชัดเจน ท่อนเพลงถูกลดทอนลงเป็นจ านวนมากสังเกตเห็นได้ชัดจากเสียงร้องที่ถูกลดทอนไป 



126 

  

 

รวมถึงการน าเครื่องดนตรีเข้าและออกภายในบทเพลง พร้อมกันกับใช้เอฟเฟกต์ที่หลากหลาย

ในการแต่งแต้มเสียงเครื่องดนตรีในบทเพลง ไม่ว่าจะเป็นการใส่เอฟเฟกต์เสียงก้องลงบนเสียง

กีตาร์และเสียงร้อง การใส่เอฟเฟกต์เฟสเซอร์ลงบนเสียงกลองและการใช้เอฟเฟกต์เสียง

สะท้อนลงบนเครื่องดนตรีต่าง ๆ ในปริมาณที่แตกต่างกันอีกด้วย  
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4. ประวัติและผลงานของแก๊ป ที-โบน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่158  ภาพของแก๊ป ที-โบน 

 

 แก๊ป ที-โบน เกิดที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลาและได้เริ่มต้นการเดินทางในโลกของ

เสียงดนตรีผ่านน้าชายของเขา โดยน้าเป็นคนชอบฟังเพลง จึงเปิดเพลงให้ฟังเสมอ ท าให้ได้ฟัง

เพลงเรียกได้ว่าทุกแขนงในยุคนั้น ไม่ว่าจะเป็นแจ๊ส นิวเอจ โปรเกรสซีฟ บลูส์ ร็อค เฮฟวี่ร็อค

และอื่น ๆ ถือได้ว่าเขาคอืวัยรุ่นยุค 80s เลยก็ว่าได้ 

หลังจากนั้นจึงมีช่องทางในการรับฟังดนตรีมากขึ้นโดยผ่านทางรายการวิทยุไนท์ 

สปอต จัดโดยวิโรจน์ ควันธรรมและวาสนา วีรชาติพลีที่เปิดเพลงจากเกาะอังกฤษให้ได้ฟังกัน

และผนวกกับที่บ้านสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์จากประเทศมาเลเซียได้ จึงมีโอกาสได้ชม

รายการ Top of the Pops ซึ่งเป็นรายการจากประเทศอังกฤษ น าเสนอชาร์จเพลงที่ได้รับความ

นิยมในประเทศขณะนั้น จึงท าให้ได้รู้จักวง Depeche Mode ซึ่งเป็นวงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ท า

ให้เกิดความรู้สกึชอบขึ้น และได้รูจ้ักวงดนตรี U2 และ the Police ในเวลาตอ่มา  

ภายหลังเมื่อได้เข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยช่างศิลป ก็ยังคงฟังเพลงอย่างต่อเนื่อง 

แต่วิธีในการฟังเพลงเปลี่ยนไปโดยการเริ่มฟังเพลงละเอียดขึ้นและศึกษาดนตรีมากขึ้น เนื่อง

ด้วยชว่งเวลานัน้ยังไม่มคีอมพิวเตอร์วิธีการเรยีนรู้จึงเกิดขึ้นได้เพียงสองทางคือ การฟังและการ
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อ่านเท่านั้น จงึตอ้งอาศัยศึกษาดนตรีจากเทปใต้ดิน เพราะในเวลานั้นดนตรีที่เกิดขึ้นในประเทศ 

มักเกิดจากผลงานการเลียบแบบเพลงจากต่างประเทศทั้งนั้น ท าให้บริษัทที่จัดจ าหน่ายเทป

จ าเป็นที่จะต้องผลติเฉพาะผลงานที่ขายได้ ท าให้บทเพลงที่ไม่ใช่แนวดนตรีกระแสหลักมีโอกาส

น้อยมากในการผลิตออกจ าหนา่ย เทปใต้ดินจึงเป็นทางออก โดยการศึกษาจากปกข้างในเทปที่

ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ มากมายรวมไปถึงเครดิตศิลปินอีกด้วย และเมื่อแนวดนตรีโปรเกรสซีฟ

เริ่มได้รับความนิยม จึงท าให้ได้รู้จักกับวงดนตรี Yes และ Pink Floyd จึงท าการศึกษาวงดนตรี 

ที่ตนช่ืนชอบอย่างละเอียดมากขึ้น เช่น Eric Clapton เล่นวงอะไรมาบ้าง อยู่ยุคไหนมา เป็นต้น 

ถือได้ว่าในช่วงเวลานั้นคอืเวลาที่ท าให้ได้รู้จักตนเองและได้ค้นหาความชอบของตน จนท้ายที่สุด

จึงได้รู้จักกับดนตรีดั๊บ ซึ่งอาจเคยได้ฟังมาบ้าง แต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรและยังฟังยังไม่รู้เรื่อง ยังไม่

เกิดความประทับใจในตอนนัน้11 

“น้องสาวเอาเทป Babylon by Bus บันทึกการแสดงสดของ Bob Marley มาให้แล้ว 

บอกว่า สงสัยว่าพี่น่าจะชอบแบบนี้”12 

เหตุการณ์ในครั้งนั้น ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่แก๊ป ที-โบนได้รู้จักกับ Bob Marley แต่

แท้จริงแล้วเคยรับฟังมาก่อนหน้านีอ้ยู่บ้างและเคยเห็นในรายการ Top of the Pops แต่หลังจากได้

ฟังเทปม้วนนั้น เขากลับไม่ได้มีความคิดที่จะเล่นดนตรีเร็กเก้เลย กล่าวคือ ไม่ได้มีความคิดว่าจะ

เป็นนักดนตรีต้ังแต่ตน้ เพียงแต่เป็นคนที่ชอบฟังดนตรี ตอนเด็ก ๆ เริ่มเล่นดนตรีเหมือนเช่นกันกับ

วัยรุ่นส่วนใหญ่ เช่น เริ่มเล่นดนตรีจากวงชาตรี แต่ถ้าเป็นวงจากต่างประเทศก็คือวง Scorpians 

สมัยเรียนหนังสือเล่นเพลงของวง Ramone, Sex Pistols ไว้ผมทรงโมฮอก จนภายหลังเมื่อรู้จัก

ดนตรีเร็กเก้จากน้องสาว จงึท าใหก้ารด าเนินชีวติเปลี่ยนไป เนื่องจากเมื่อเล่นดนตรีอย่างต่อเนื่อง 

จึงเกิดการเดินทาง และเมื่อได้เดินทางไปในที่ต่าง ๆ จึงเกิดการส่งผ่านวัฒนธรรม ซึ่งเกิดขึ้น

จากฮิปปี้หรือใครต่อใครที่ได้พบเจอในการเดินทางนั้น ๆ จึงท าให้เกิดการซึมซับและหลังจากนั้น

จงึได้เริ่มศึกษาว่าดนตรีเร็กเก้คอือะไร? 

“พี่กอล์ฟรู้จักกับ Lee Perry ก่อนพี่ เค้าฟังมาก่อน เค้าเลยแนะน าให้พี่รูจ้ัก”13 

                                                        
 11 สัมภาษณ์ เจษฎา ธีระภนิันท์, ศิลปนิวงท-ีโบนและ Ga-pi, 14 กุมภาพันธ์ 2560. 

 12 เรื่องเดยีวกัน. 
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แก๊ป ที-โบน มักคิดว่าตนคือนักทดลองมากกว่านักดนตรีเสียอีก คล้ายกับคนที่เล่น

กีตาร์ไม่ช านาญแต่ชอบทดลองเอฟเฟกต์มากกว่า สมัยก่อนคนมักนิยมกีตาร์ฮีโร่คือคนเล่น

กีตาร์ที่ต้องมีช่วงโซโล่ยาว ๆ แต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับชอบมือกีตาร์ the Edge จากวงดนตร ี

U2 และ Andy Summer มอืกีตารว์ง the Police มากกว่า เพราะความรู้สึกเมื่อได้ยิน มือกีตาร์แต่

ละคนเล่นคอรด์ แต่เสียงที่เกิดขึ้นมันมคีวามมหัศจรรย์มาก แก๊ป ที-โบนยังบอกอีกว่า บางทีเรา

ไม่จ าเป็นต้องเล่นอะไรที่มากมาย แต่เสียงที่ เล่นนั้นจะต้องมีอะไรนักดนตรีบางคนมี

ความสามารถมากมาย แต่กลับไม่มีรสนิยมทางด้านเสียง ยกตัวอย่างเช่น Pat Metheny มือ

กีตาร์แจ๊สที่มีเสียงกีตาร์เป็นของตนเอง ฟังปฺุบก็จะรู้ได้เลยและอีกคนนึงคือ Joe Pass มือกีตาร์

แจ๊สที่มีโทนเสียงเป็นของตนเอง จึงท าให้ชอบนักกีตาร์ในแนวนี้มากกว่า ด้วยความที่เป็นคน

ชอบทดลองเป็นทุนเดิม เมื่อฟังเพลงมากเข้าจึงได้ท าการทดลองกับเสียงในลักษณะต่าง ๆ จึงใช้

เวลาอยู่กับอุปกรณ์เอฟเฟกต์มาก ด้วยความใคร่รู้ จนน าไปสู่การสร้างบทเพลงของตนเอง

เรื่อยมา จนมีความสนใจในเรื่องการมิกซ์เสียงเพื่อที่จะสามารถควบคุมกระบวนการสร้างงาน

เพลงให้กับตนเองได้ โดยเริ่มแรกกลับมีความสนใจในเครื่องดนตรีชิ้นอื่นที่ไม่ใช่กีตาร์ เนื่องจาก

เครื่องดนตรีที่สามารถเล่นได้อยู่แล้วก็คือกีตาร์และเบส จึงท าให้มีความสนใจในเสียงคีย์บอร์ด 

และ Drum Machine หลังจากใช้เวลาศึกษาอยู่ช่วงหนึ่ง จนสามารถสร้างเพลงด้วยตัวเองได้ จึง

เริ่มท าเดโม (Demo) โดยวิธีการเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตนเองซึ่งในยุคนั้นไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่

สามารถสืบค้นข้อมูลบนสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้เลย จงึตอ้งท าเองเรียนรูด้้วยตนเองจนดนตรีน าพา

ให้พบกับเพื่อนศลิปินต่างชาติผู้ชื่นชอบในดนตรีดั๊บเช่นเดียวกัน ยิ่งท าให้รู้สึกภูมิใจในการศึกษา

องค์ความรูข้ึน้ด้วยตนเอง 

“คือเราอยู่ประเทศโลกที่สามนี่เลย คล าทางมาเองได้ ท าให้เรารู้สึกว่า เออ เรามา

ได้ยังไง สิ่งที่เราท านี่เราท าตามความเขา้ใจของเรามาเรื่อย”14 

 
                                                                                                                                                               
 13 เรื่องเดยีวกัน. 
 14 เรื่องเดยีวกัน. 
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ด้วยการศึกษาด้วยตนเองจนเพิ่มพูนองค์ความรู้และความเข้าใจกับแนวดนตรีดั๊บ 

สิ่งหนึ่งที่ท าให้เขาประสบความส าเร็จก็คือ การฟัง ฟังเพลงจนสามารถแยกแยะเสียงต่าง ๆ ได้ 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเสียงที่เกิดขึ้นในบทเพลงเกิดจากอุปกรณ์ชิ้นไหน? แล้วจึงน าเสียง

เหล่านั้นมาผา่นกระบวนการใส่เอฟเฟกต์แตล่ะชิน้อย่างไร?  

แก๊ป ที-โบน ได้กล่าวถึงดนตรีดั๊บในรายการโสตศกึษาไว้ว่า 

“ดั๊บ ไม่ใช่ชื่อแนวดนตรีนะ เป็นชื่อเรียกของการมิกซ์ที่เราเรียกว่า ดั๊บมิกซ์ ซึ่ง

รากฐานมาจากดนตรเีร็กเก้ เนื่องจาก ในหน้า A ของศิลปินในยุคนั้นจะเป็นเพลงที่มีเนื้อร้อง แต่

ว่าในหน้า B จะเรียกว่า ดั๊บมิกซ์ หรือ ดั๊บเพลท คือ เพลงที่ไม่มีเสียงร้อง หรือถูกตัดบางอย่าง

ออกไป ตรงนี้แหล่ะ คือหน้าที่ของวิศวกรเสียงในการคัดเลือกว่าจะเอาเสียงไหนมาใช้บ้าง หรือ

ตัดเสียงที่ไม่ต้องการออกไป แล้วเวลาน าไปเปิด ดีเจจะใช้หน้าดั๊บมิกซ์ในการเปิดเพื่อที่เขาจะได้

โทสต์ได้ซึ่งบุคคลทีเ่ป็นผูบุ้กเบิกการท าการดั๊บแรก ๆ คือ King Tubby และ Lee Perry”15 

ดั๊บมิกซ์ จึงถือได้ว่าเป็นลักษณะการมิกซ์ประเภทหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างกันอย่าง

สิน้เชิงกับวิธีการมิกซ์เพลงในแนวดนตรีอื่น ๆ โดย แก๊ป ที-โบน ได้กล่าวถึงการดั๊บมิกซ์ไว้ว่า 

  “การดั๊บมิกซ์จะใช้ เอฟเฟกต์รีเวิร์บและดีเลย์เป็นหลัก เป็นลักษณะการมิกซ์ที่ไม่

สามารถใช้ได้กับดนตรีทุกประเภทต้องเป็นดนตรทีี่ม ี‘พืน้ที่ว่าง’ ให้กับเอฟเฟกต์เหล่านั้น”16  

ซึ่งดนตรีที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการดั๊บมิกซ์ก็คือ ดนตรีเร็กเก้นั่นเอง ด้วยจังหวะที่

เช่ืองช้าแต่ยังทรงไว้ด้วยความดุดันในจังหวะหลักที่ควบคุมด้วยเครื่องดนตรีกลองและเบส 

เมื่อผสานเขา้กับเสียงกีตาร์คอร์ดที่เล่นในจังหวะยก ท าให้เกิดดนตรีที่มีรูปแบบชัดเจน สามารถ

ต่อยอดพัฒนาและบริหารช่องว่างที่เกิดขึ้นในบทเพลงเหล่านั้น น าไปสู่ดนตรีดั๊บในที่สุดโดย 

แก๊ป ที-โบน กล่าวเพิ่มเตมิถึงดนตรีดั๊บไว้ว่า “ดนตรีดั๊บ ก็คือดนตรีเร็กเก้นั่นแหล่ะ พี่คิดว่าการ 

ดั๊บท ากับดนตรแีนวอื่นไม่ได้ เพราะมันไม่มีพื้นที่ว่างที่เพียงพอ แล้วท ากับเร็กเก้มันเข้าที่สุดแล้ว 

เป็นเพราะพี่ฟังเร็กเก้เยอะมากจนมารู้จักดั๊บ พอพี่เริ่มท าเพลงเป็น พี่ก็เริ่มอยากรู้ว่ามันคืออะไร 

                                                        
 15 โสตศึกษา, ออกอากาศทางช่องทรูปลูกปัญญา, 16 มิถุนายน 2556. 

 16 เรื่องเดยีวกัน. 
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มันสนุกมากแต่คนอื่นไม่รู้หรอก ว่าเราท าอะไร แล้วพี่ว่ามันเป็นเรื่องลึกลับ ยิ่งท าไปเรื่อย ๆ 

บางอย่างมันก็มาเองโดยฟลุ๊คเพราะมันท าครั้งเดียวแล้วอัดเลย ทุกอย่างเกิดขึ้นตอนนั้นเลย 

เพลงเดียวกัน สมมุตอิัดไปสามรอบแต่ละครั้งก็เล่นไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นบางจังหวะมันมาเอง 

ด้วยการผสมเสียงต่าง ๆ ที่ลอยอยู่ในนั้น เสียงของเอฟเฟกต์ที่ผสมกันโดยบังเอิญ ท าให้เพลง ๆ 

หนึ่งหรือเพลงเดียวกัน สามารถมิกซ์ได้หลากอารมณ์หลายรูปแบบโดยไม่ต้องเล่นใหม่ นั่นคือ

เสน่หข์องมัน”17 

แต่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถท าการดั๊บมิกซ์ให้แก่แนวดนตรีอื่น ๆ ได้เลยแก๊ป ที-โบน

ได้ยกตัวอย่างแนวเพลงที่มีการดั๊บมิกซ์เป็นส่วนประกอบในปัจจุบัน ได้แก่ เพลงในสไตล์ Chill 

Out ซึ่งมีลักษณะการมิกซ์แบบดั๊บมิกซ์รวมไปถึง Drum and Bass และ Dubstep แต่ทั้งหมดทั้ง

มวลล้วนถูกพัฒนามาจากเร็กเก้ดั๊บดั้งเดิมทั้งสิน้  

ผลจากการสั่งสมประสบการณ์ในเส้นทางสายดนตรีจึงท าให้แก๊ป ที-โบนได้รับ

หนา้ที่เบื้องหลังของศลิปินมากหน้าหลายตา โดยเริ่มต้นจากการเริ่มแต่งเพลงให้กับศิลปินอื่น ๆ 

ภายใต้นามปากกา Ga-pi โดยเหตุผลที่ไม่ใช้ชื่อจริงก็เพื่อปูองกันผลงานที่ถูกน าเสนอออกไป

ภายใต้ช่ือเดียวกันนั้น อาจจะท าให้ผู้ฟังเกิดความสับสน เนื่องจากผลงานเพลงส่วนมาก 

จากการท าหน้าที่เบื้องหลัง ถือได้ว่าเป็นแนวดนตรีคนละประเภทกับตัวตนของเขาเลยก็ว่าได้ 

โดย แก๊ป ที-โบนกล่าวถึงจุดเริ่มต้นการทดลองของตนภายใต้ช่ือศิลปิน Ga-pi ไว้วา่  

 “ท ามาจะ 17 ปีแลว้ ท ามาซักพักจนไปลองกับทีโบนนั่นแหล่ะ ลองอะไรได้ก็ลองไป

ก่อน แต่ส่วนใหญ่จะลองในห้องอัดเสียง ในห้องมิกซ์ จนท ามินิอัลบั้มแรกเสร็จพอถึงตอน

ออกไปเล่น นี่แหละ่ คือการทดลอง” 

ดนตรีสกา-เร็กเก้ได้น าพา แก๊ป ที-โบน ถล าลึกเข้าสู่โลกของดนตรีดั๊บ โดยใช้

ระยะเวลาในการทดลองและน าเสนอดนตรีในรูปแบบนี้มาแล้วกว่า 17 ปี โดยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2543 แต่แล้วเมื่อมุมมองดนตรีของเขามีความแตกต่างไปกับศิลปินดั๊บในต่างประเทศเขา

จงึได้น าเสนอดนตรีดั๊บในแบบฉบับของตนเอง  

                                                        
 17 เรื่องเดยีวกัน. 
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“เรารู้ว่าศิลปินดั๊บมันน่าเบื่อ คือเค้าไม่ใช่นักดนตรี Mad Professor หรือ King 

Tubby ก็ไม่ใช่นักดนตรีไง พี่เคยไปดู Mad Professor แล้วมันไม่สนุกเลย เค้ายืนเล่นของเค้า แต่

เรารูส้ึกว่ามันตอ้งมอีะไรมากกว่านั้น” 

แก๊ป ที-โบน กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ได้ไปชมการแสดงสดของศิลปิน Mad Professor 

พร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่าการแสดงมันต้องมีอะไรมากกว่านั้น เลยตัดสินใจเริ่มทดลอง

ดนตรีดั๊บในรูปแบบของวงดนตรี หลังจากนั้นเมื่อมีความเพียบพร้อมทางด้านองค์ความรู้และ

พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น  จึงได้เริ่มปรับเปลี่ยนลักษณะของการแสดง

เนื่องจากการแสดงในรูปแบบวงดนตร ีจ าเป็นจะต้องใช้เวลาวางแผนเตรียมตัวในการแสดงมาก 

ด้วยสมาชิกมากมายหลากหลายคน จึงเริ่มน าเทป 4 แทรคและเทป DAT (Digital Audio Tape) 

เพื่อใช้เปิดเพลงในการแสดง แต่พบว่าไม่มีความเสถียรในการท างาน จนเมื่อมีการผลิต

อินเตอร์เฟส (interface) ขนาดพกพาจึงสามารถเริ่มทดลองน าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไปใช้ในการ

แสดงสด ซึ่งกลับท าให้รู้สึกเทอะทะเป็นอย่างมาก จนในเวลาต่อมาเมื่อคอมพิวเตอร์ได้พัฒนา

ให้มขีนาดเล็กลง จนกลายเป็นโน๊ตบุ๊คที่สามารถพกพาและน าไปใช้เปิดเพลงในการแสดงได้ 

การเกิดขึ้นของ Jahdub Stido โดย แก๊ป ที-โบน ส่งผลให้เกิดแรงผลักดัน

วัฒนธรรมดนตรีดั๊บไทยเป็นอย่างมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่159  โลโก้ Jahdub Stido 
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เนื่องจาก Jahdub Stido คือสตูดิโอผู้ท างานเบื้องหลังให้กับศิลปินมากมายใน

แนวทางเดียวกัน รวมถึงการให้องค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับดนตรีดั๊บ วัฒนธรรมดั๊บ รวมถึง

อุปกรณ์ดนตรีในแนวดั๊บจากการโพสต์ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์บน Facebook และยังคอยแจ้ง

ข่าวสารการแสดงของศิลปิน ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงของ Ga-pi งานดนตรีที่จัดขึ้นโดย

ไมยราบซาวด์ซิสเต็มและศิลปินต่างชาติที่มีโอกาสร่วมงานกัน พร้อมกับแนะน าผลงานดั๊บที่

เกิดขึ้นในขณะนั้นอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่160  ตัวอย่างหนา้เว็บเพจของ Jahdub Stido 

 

ในส่วนของการแสดง โดยปรกติการแสดงของ Ga-pi จะมีศิลปินรับเชิญอยู่เป็น

ประจ าโดยช่วงแรกนั้นจะเป็นนักดนตรีเสียส่วนใหญ่ เช่น การน าเครื่องเปุาต่าง ๆ มาร่วมสร้าง

สีสันในการแสดง ท าให้ในช่วงแรกยังไม่มี เอ็มซี (MC) เข้ามาร่วมแสดงโดยเหตุผลหลักก็คือ 
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ในช่วงแรกที ่Ga-piเกิดขึ้นนั้นคนที่เข้าใจดนตรีในแนวดั๊บยังถือว่ามีจ านวนน้อยมาก จนภายหลัง

จึงได้พบกับเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมากับดนตรีในแนวนี้ก็คือ Fyah Burning นั่นเอง โดย MC ที่

เข้ามาร่วมในการแสดงส าหรับ Ga-pi นั้นถือได้ว่าคือหน้าที่ส าคัญเลยก็ว่าได้ เพราะ MC คือผู้ที่

สามารถปลุกเร้าอารมณ์ ความรู้สึกร่วมของผู้ชมได้เป็นอย่างดี จนเมื่อ Ga-pi สั่งสมประสบการณ์

มาในระยะเวลาหนึ่ง ท าให้ได้พบกับศิลปินที่ท างานคล้ายคลึงกันจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 

Mike Pelanconi วิศวกรเสียงผูม้ากความสามารถจากประเทศอังกฤษ, Little Roy นักร้องชาวจา

ไมกาผู้สร้างผลงานไว้อย่างมากมาย, Winston Williams หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Horseman มือ

กลองผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของดนตรีเร็กเก้กว่า 30 ปี, Tippa Irie นักร้องสไตล์แดนซ์

ฮอลล์ที่มผีลงานเพลงมากมายและท้ายที่สุด PaPa U-Gee ศลิปินเร็กเก้ชื่อดังจากประเทศญี่ปุุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่161  ภาพของแก๊ป ที-โบน ร่วมกับศลิปินเร็กเก้ต่างชาติ 

 

หลังจากการเกิดขึ้นของไมยราบซาวด์ซิสเต็มในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้เกิดการ

ผลักดันของวัฒนธรรมดนตรดีั๊บอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้วจิัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้ 

มีการจัดงานขึน้ทั้งหมด 21 ครั้ง ซึ่งแบ่งเป็นงานที่จัดขึน้ในกรุงเทพฯ จ านวน 11 งาน

และต่างจังหวัด 10 งาน 
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ภาพที ่163  แผนภูมิแสดงความถี่ของการจัดงานโดยไมยราบซาวด์ซิสเต็ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่164  แผนที่ประเทศไทยรวบรวมจังหวัดที่ไมยราบซาวด์ซิสเต็มท าการจัดงาน 
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กรุงเทพ จันทบุรี ขอนแก่น สุรินทร์ โคราช ชลบุรี เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ 
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จากภาพจึงท าให้เห็นถึงลักษณะการแพร่กระจายวัฒนธรรมดนตรีดั๊บที่เกิดขึ้นโดย

ไมยราบซาวด์ซิสเต็มในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ .ศ. 2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม  

ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งพบว่ามีการจัดงานขึ้นในจังหวัดกรุงเทพฯในอัตราส่วนมากกว่าครึ่งของการ

จัดการแสดงทั้งหมด เหตุผลมาจากด้วยจ านวนประชากรที่มากกว่าในเมืองหลวงและรวมถึง

ความสะดวกของผูเ้ข้าร่วมงาน จงึท าใหก้รุงเทพฯ คือสถานที่หลักในการแพร่กระจายวัฒนธรรม 

จังหวัดชลบุรีถือว่าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีการจัดงานบ่อยครั้งรองลงมาจาก

กรุงเทพฯ จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยได้ทราบถึงเหตุผลของการจัดงานที่ชลบุรีว่า นักดนตรีที่

เป็นศลิปินภายในงานส่วนมากอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ท าให้สะดวกต่อการ

จัดงานรวมไปถึงสามารถติดต่อสถานที่ในการแสดงได้สะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่165 แผนภูมิแสดงความถี่ของสถานที่จัดงานโดยไมยราบซาวด์ซิสเต็ม 

 

ส าหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถานที่จัดงานที่ได้รับความนิยมคือร้าน PLAY 

YARD และ Studio Lam สถานที่ในต่างจังหวัดที่ได้รับความนิยมคือ Chaiyo Bangsaen และ 
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โดยแต่ละพื้นที่นั้นเปิดโอกาสให้กับดนตรีทุกรูปแบบในการใช้สถานที่และถือได้ว่าเป็นพื้นที่

ผลักดันดนตรีนอกกระแสและดนตรีกระแสรองตา่ง ๆ อย่างมากมาย 

 ในการจัดงานของไมยราบซาวด์ซิสเต็มนั้น จะใช้เวลาในการแสดงโดยเฉลี่ย

ประมาณ 5 ถึง 6 ช่ัวโมงในหนึ่งการแสดงขึ้นอยู่กับสถานที่โดย แก๊ป ที-โบน จะเป็นผู้เลือก

สถานที่ในการแสดง คัดเลือกวงดนตรีรวมถึงวางแผนงานทั้งหมด โดยปรกติงานจะเริ่มตั้งแต่

เวลาประมาณ 18.00 นาฬิกา หรือ 18.30 นาฬิกา เป็นต้นไป โดยการเปิดเพลงจากดีเจในสังกัด 

ที่เห็นอยู่บ่อยครั้งก็คือ ดีเจ Kuggah และ ดีเจ K9 ในบทเพลงสไตล์สกา เร็กเก้ ดั๊บ แดนซ์ฮอลล์ 

โดยส่วนมาก ดีเจ Kuggah จะท าการเปิดเพลงจากคอมพิวเตอร์เป็นหลักและ ดีเจ K9 จะเปิด

เพลงจากแผน่เสียง ท าให้ในช่วงเริ่มตน้ของการแสดงคือการสร้างบรรยากาศภายในงานเพื่อส่ง

ต่ออารมณ์ให้กับศิลปินที่จะท าการแสดงในขั้นต่อไป อาทิเช่น 90110 หรือวงดนตรี Kaya โดย

ส่วนมากจะใช้เวลาในการแสดงวงละประมาณ 45 นาทีถึง 1 ช่ัวโมงโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจ านวน

ศิลปินในการจัดงานนั้น ๆ ว่ามีจ านวนวงมาแสดงมากหรือน้อยเพียงใด ต่อมาจึงถึงเวลาการ

แสดงของศิลปิน Fyah Burning หรือ B-King โดย Ga-pi ท าหน้าที่ selector และ dubwiser ใน

เวลาเดียวกันพร้อมกันกับ Pinn Ball ผูส้ร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมด้วยเครื่องดนตรีพิณ แต่

ถ้าหากในงานที่จัดขึน้ไม่ได้มีศิลปินรับเชิญ Ga-pi มักจะเป็นผู้ปิดงานพร้อมกับเชิญชวนศิลปินที่

ได้แสดงไปก่อนหน้านี้มาร่วมแจมในช่วงท้ายของการแสดง แต่หากว่าในการจัดงานในครั้งนั้นมี

ศิลปินรับเชิญตัวอย่างเช่น Tippa Irie หรือ PaPa U-Gee ก็จะยกช่วงท้ายของการแสดงให้กับ

ศลิปินเหล่านั้น แตด่้วยศิลปินภายในงานที่จัดขึ้นโดยไมยราบซาวด์ซิสเต็มนั้นมีจ านวนไม่มากจึง

มักจะใช้วธิีการหมุนเวียนศิลปินมาแสดงผลงาน เนื่องจากศิลปินบางคนไม่สะดวกไปงานที่จัดขึ้น

ในต่างจังหวัดหรอืไม่สามารถไปร่วมงานในครั้งนัน้ ๆ ได้ ท าให้งานแสดงมีเอกลักษณ์ของตนเอง

และการแสดงที่เกิดขึน้สามารถเปลี่ยนแปลงล าดับขั้นตอนได้ตลอดเวลา โดยจากการเก็บข้อมูล

ภาคสนามในงานดนตรีที่จัดขึ้นโดยไมยราบซาวด์ซิสเต็มของผู้วิจัยพบว่า จ านวนประชากร

ผูร้่วมงานมปีริมาณเพิ่มขึ้นเทียบกับจ านวนประชากรในครั้งแรกและจ านวนประชากรฝั่งศิลปินที่

มาร่วมในการแสดง อาทิเช่น  

1. งาน Irie Day ที่จัดขึน้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2558 ณ ตลาดนัดยิปซีมาร์เก็ต

รามค าแหง 100 มีผู้รว่มงานจ านวน 50-60 คน โดยประมาณ 
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2. งาน Nonsense Stylee ที่จัดขึน้ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ Studio Lam 

กรุงเทพฯ มผีูร้่วมงานประมาณ 80 คน โดยประมาณ 

3. งาน PaPa U-Gee live in BKK ที่จัดขึน้ในวันที่ 2 มนีาคม 2560 ณ Playard 

กรุงเทพฯ มีผู้รว่มงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 100 คน โดยประมาณ เป็นต้น
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บทที่ 5 

 

บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

จากงานวิจัยเรื่อง พัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศไทย: กรณีศึกษา 

แก๊ป ที-โบน ผูว้ิจัยมี 3 วัตถุประสงค์ในการศึกษา กล่าวคือ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและ

พัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศจาไมกา เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและ

พัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรดีั๊บในประเทศไทย และเพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทเพลงดั๊บจาก

ศลิปิน แก๊ป ที-โบน ผูว้ิจัยสามารถสรุปผลขอ้มูลได้ดังต่อไปนี้  

 

สรุปผลการวิจัย 

1.  ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศจาไมกา  

 วัฒนธรรมดนตรีดั๊บ คือ รูปแบบทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศจาไมกา

ในช่วงปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมาเพื่อตอบสนองการเติบโตของวัฒนธรรมเต้นร าภายในประเทศ 

เริ่มตน้มาจากการตัดเสียงร้องออกจากบทเพลงเร็กเก้ คงไว้เพียงเสียงดนตรีซึ่งมีลักษณะคล้าย

เพลงบรรเลง ดนตรีดั๊บถูกจ ากัดไว้ใช้เฉพาะในระบบซาวด์ซิสเต็มเพียงเท่านั้น จนพัฒนาให้หน้า

หลังของแผ่นเสียงบรรจุไว้ด้วยเพลงเวอร์ชันในลักษณะต่าง ๆ ส่งผลเอื้อให้ดีเจสามารถโทสต์ 

ลงบนเพลงเหล่านั้นได้ โดยมีวิธีคัดเลือกบทเพลงเก่าๆ ที่ได้รับความนิยมมาท าเป็นผลงาน

เวอร์ชันและมีการใช้เทคนิคที่เพิ่มมากขึ้นในการสร้างสรรค์บทเพลง มุมมองต่ออุปกรณ์ในห้อง

อัดเสียงจึงเปลี่ยนไป มิกซิ่งบอร์ดถูกแปรสภาพกลายเป็นเครื่องดนตรีในทันทีและด้วยการ

แขง่ขันของระบบซาวด์ซิสเต็มที่มอียู่จ านวนมหาศาลภายในประเทศจาไมกา ซึ่งจ าเป็นที่จะต้อง

สร้างเอกลักษณ์ของตนเอง บทเพลงที่ใช้เปิดในงานเต้นร าจึงกลายเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้คนมาร่วม

งานของตน ส่งผลให้วิศวกรเสียงต้องสร้างสรรคผ์ลงานดั๊บออกมาอย่างมหาศาล พร้อมกับการ

ทดลองอย่างไม่สิ้นสุด เอฟเฟกต์ต่าง ๆ จงึมบีทบาทมากขึ้นในบทเพลง อาทิเช่น เอฟเฟกต์เสียง

ก้องและเอฟเฟกต์เสียงสะท้อน ซึ่งเหตุผลหลัก ๆ จากการทดลองนี้เกิดจากสภาพเศรษฐกิจอัน
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ฝืดเคืองภายในประเทศ ท าให้การสร้างผลงานเพลงขึ้นใหม่ทั้งหมดใช้งบประมาณจ านวนมาก

แตก่ลับส่งผลใหเ้กิดพัฒนาการอย่างเหลือเชื่อส าหรับดนตรีดั๊บ จากผลงานเพลงที่บรรจุในหน้า

หลังของแผ่นเสียงพัฒนาไปสู่ผลงานในลักษณะอัลบั้มเรื่อยมา จนถึงช่วงเฟื่องฟูของดนตรีดั๊บ

ในช่วงปี พ.ศ. 2516-2517 เริ่มมีผลงานอัลบั้มดั๊บออกมาสู่สายตาแฟนเพลงแต่ยังคงผลิต

ออกมาในจ านวนน้อยเนื่องจากผู้ผลิตยังกังวลกับยอดขาย จึงใช้เวลากว่าสองปีต่อจากนั้นใน

การพิสูจน์ หลังจากนั้นอัลบั้มดั๊บร่วมร้อยอัลบั้มถูกผลิตออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้ฟัง ท้ายสุดจึงถึงจุดอิ่มตัวของดนตรีดั๊บหลังปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมาเมื่อดนตรีเร็กเก้ถูก

พัฒนาไปอีกจุดหนึ่งผนวกกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจึงเกิดแนวดนตรีชนิดใหม่ที่

เรียกว่าแดนซ์ฮอลล์ขึน้ 

 2. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรดีั๊บในประเทศไทย 

 ดนตรีดั๊บได้ปรากฏขึ้นในสังคมไทยในปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมาหลังจากการ

ก าเนิดแนวดนตรีดั๊บขึ้นในประเทศจาไมก้าเป็นเวลากว่า 36 ปี และใช้เวลากว่า 14 ปีในการ

พัฒนาจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรดีั๊บในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 

3 ช่วง คือ 

 2.1 ช่วงเริ่มตน้ (พ.ศ. 2546-2549) จากผลงานมนิิอัลบั้ม Dub Kitchen ชิน้แรก 

โดยศิลปิน Ga-pi ซึ่งเป็นที่แนชั่ดว่าในช่วงนีแ้นวดนตรดีั๊บยังไม่เป็นที่นิยม  

 2.2 ช่วงพัฒนา (พ.ศ. 2550-2553) ผลงานอัลบั้มดั๊บเริ่มปรากฏมากขึ้นใน

ประเทศไทยเช่น อัลบั้ม Return to the Dub Kitchen, Kai-Jo Brothers dub รวมถึงการเกิดขึ้น

ของวงเร็กเก้หนา้ใหม่และบทเพลงเร็กเก้จ านวนมากที่มอีงค์ประกอบของดนตรดีั๊บ  

 2.3 ช่วงเติบโต (พ.ศ. 2554-2560) ศิลปินและผลงานอัลบั้มในแนวดนตรีดั๊บ

ปรากฎขึ้นเป็นจ านวนมาก พร้อมกับงานดนตรีดั๊บที่จัดขึ้นมากมายและการเกิดขึ้นของไมยราบ

ซาวด์ซิสเต็มส่งผลใหเ้กิดการแพรก่ระจายของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บได้อย่างชัดเจน 

3.  ศกึษาและวิเคราะหบ์ทเพลงดั๊บจากศลิปิน แก๊ป ที-โบน  

  ผลงาน Respect dub จากศิลปิน แก๊ป ที-โบนแสดงออกถึงวัฒนธรรมดนตรีดั๊บ

ได้อย่างชัดเจน 
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อภิปรายผล 

 1. วัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศไทยอยู่ในช่วงเติบโต อนาคตของดนตรีดั๊บใน

ประเทศไทยต้องอาศัยการสะสมฐานผู้ฟังในวงที่กว้างขึ้น ซึ่งถือว่ามีพัฒนาการก้าวหน้ามากขึ้น

เมื่อย้อนกลับไปในขณะเริ่มเข้ามาในประเทศไทย ผู้วิจัยคาดว่าวัฒนธรรมดนตรีดั๊บคือหนึ่งใน

วัฒนธรรมย่อยที่รอวันเติบใหญ่จนสามารถยืนหยัดในฐานะวัฒนธรรมหลักได้ในที่สุด 

 2. อิทธิพลของเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ดนตรีในปัจจุบันอยู่เหนือนิยามของ

ระบบการจัดแบ่งเครื่องดนตรีแบบเดิมและมีความหลากหลายในเรื่องอุปกรณ์เอฟเฟกต์ วิธีการ

เลือกใช้เสียงและรวมถึงรูปแบบในการน าเสนอผลงาน จากการใช้ทฤษฎีการจ าแนกเครื่อง

ดนตรีตามแหล่งก าเนิดเสียง (Organology) ซึ่งไม่สามารถจัดแบ่งเครื่องดนตรีส าหรับดนตรีดั๊บ

ไว้ในหมวดหมูใ่ดได้ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ต้องมีการปรับปรุงวิธีการศึกษา

ส าหรับเครื่องดนตรีในสมัยใหม่เช่น Digital Ethnomusicology เป็นต้น ถึงแม้ว่าอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ถูกน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่วัฒนธรรมดนตรีดั๊บเริ่มขึ้นในประเทศ

ไทย แต่วัฒนธรรมดนตรีดั๊บที่เกิดขึ้นยังคงถือว่าเป็นวัฒนธรรมย่อยและมีความนิยมน้อยกว่า

ดนตรีคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น ๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์แดนซ์มิวสิก (Electronic Dance Music) 

เนื่องจากดนตรีดั๊บยังไม่เป็นที่รูจ้ักมากนักและดว้ยพื้นฐานของจังหวะที่เชื่องช้า ต้องอาศัยความ

เข้าใจของผู้ฟังในระดับหนึ่ง ซึ่งคนทั่วไปมักมองว่าดนตรีดั๊บไม่สามารถกระตุ้นอารมณ์และ

ความรูส้ึกได้เมื่อเปรียบเทียบกับดนตรีคอมพวิเตอร์แนวอื่นที่มคีวามรวดเร็วและสนุกสนาน 

 3. ในการวิจัยครั้งนี้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เอฟเฟกต์

ขึ้น โดยผู้วิจัยได้ท าการออกแบบกล่องสัญลักษณ์ไว้ภายใต้ตัวโน้ตเพื่อแสดงถึงความถี่ของโน้ต

ในลักษณะของเสียงที่ปรากฏขึน้ ซึ่งช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาวิธีการใช้เอฟเฟกต์ต่าง ๆ ได้

ง่ายมากขึ้นและยังไม่เป็นที่ปรากฏชัดเจนในการศึกษาแนว Ethnomusicology มาก ส่งผลให้ผู้ที่

สนใจมีความเข้าใจองค์ประกอบของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บได้ง่ายขึ้น  โดยเราสามารถน า

นวัตกรรมนี้พัฒนาต่อยอดไปในรูปแบบกราฟฟิกหรือลักษณะ อื่น ๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ใน

ด้านวิชาการ 

 4. ผูว้ิจัยน าองค์ความรู้ด้านการใชอุ้ปกรณ์เอฟเฟกต์มาสร้างสรรค์ผลงานเพลงของ

ตนเองได้โดยสามารถปรับใช้อุปกรณ์เอฟเฟกต์ชนิดต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมส าหรับแนว



143 

  

 

ดนตรีดั๊บ ซึ่งน าไปสู่การเปิดมิติใหม่ของเสียง ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถน าองค์ความรู้ในส่วนนี้มา

ประยุกต์ใชก้ับแนวดนตรปีระเภทอื่น ๆ ที่ผู้วจิัยสนใจได้ 

5. ผู้วิจัยได้พบบทบาทของ แก๊ป ที-โบน ในการผลักดันวัฒนธรรมดนตรีดั๊บให้

ปรากฏชัดเจนขึ้นในสังคมไทย จากการท าหน้าที่ในฐานะศิลปินวงที-โบนและศิลปิน Ga-pi ใน

ส่วนของงานเบื้องหลัง แก๊ป ที-โบนท าหน้าที่ภายใต้บทบาทวิศวกรเสียง มิกซิ่งเอ็นจิเนียร์และ

โปรดิวเซอร์ ซึ่งล้วนเป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการผลิตผลงานเพลงซึ่งแสดงออกถึงความ

หลงใหลในโลกของเสียงเพลง พร้อมกันกับส่งอิทธิพลให้กับศิลปินในแนวทางเดียวกันจาก

ข้อมูลที่ผู้วจิัยได้ท าการสัมภาษณ์บุคคลที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศไทย 

และผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลงานทั้งหมดของแก๊ป ที-โบนในบทบาทที่แตกต่างกันไว้ในภาพที่ 

166 และ 167 ซึ่งแสดงให้เห็นภาพสะท้อนของอุตสาหกรรมเพลงไทยในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของ

การขาดบุคลากรที่มคีวามรู ้ความเข้าใจในองค์ประกอบของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บรวมถึงขั้นตอน

การผลิตผลงานเพลงในแนวดนตรีเดียวกัน แก๊ป ที-โบน ได้แสดงให้เห็นว่าศิลปินในปัจจุบัน

จ าเป็นจะต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลายมากกว่าเพียงการท าหน้าที่ศิลปินในการแสดงดนตรี

เพียงเท่านั้น เพื่อที่จะสามารถดูแลในทุกขั้นตอนการผลิตผลงานเพลงและได้ผลงานเพลงที่

แสดงศักยภาพของตัวศลิปินได้อย่างครบถ้วนนั่นเอง 
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ภาพที่ 166  ผลงานแก๊ป ที-โบน ในฐานะศลิปินวงที-โบน 
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ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศไทย: กรณีศึกษา แก๊ป  

ที-โบน ยังมีประเด็นอื่นๆ ให้ศึกษาอีกมากมาย ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาถึง

องค์ประกอบศิลป์ที่เกิดขึ้นจากศิลปินดั๊บ ตลอดจนสัญลักษณ์ที่เลือกใช้ในงานศิลปะที่เกิดขึ้น

รวมถึงเจาะลึงลงไปในมิติของเนื้อหาของบทเพลงดั๊บ การบริหารช่องว่างที่เกิดขึ้นในบทเพลง 

และอิทธิพลของเทคโนโลยีในการสรา้งสรรค์งานดนตรีในปัจจุบัน ซึ่งมีความหลากหลายในเรื่อง

ของอุปกรณ์เอฟเฟกต์เป็นอย่างมาก และยังรวมถึงการพัฒนาแนวทางวิธีศึกษาส าหรับเครื่อง

ดนตรีในสมัยใหม่ในแขนง Digital Ethnomusicology อีกด้วย ส าหรับผู้ที่สนใจก็สามารถต่อยอด

หรอืศกึษาเพิ่มเติมได้อีกในประเด็นนี้หรอืในประเด็นอื่นๆ ตามความสนใจ  
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รายการอ้างอิง 
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การลงพื้นที่ภาคสนาม 

 ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ศิลปินภายในงานดนตรี 

ที่มีส่วนประกอบของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บ ทั้งที่จัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

เป็นจ านวน 9 งาน ได้แก่ 

1. งาน Irie Day วันที่ 27 ธันวาคม 2558 สถานที่ ตลาดนัดยิปซีรามค าแหง 100 

2. งาน Nonsense Stylee วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สถานที่ Studio Lam 

3. งาน Tempology Music Festival วันที่ 13 สิงหาคม 2559 สถานที่ Live RCA 

4. งาน Dub-Revibe วันที่ 2 ธันวาคม 2559 สถานที่ Studio Lam 

5. งาน Ga-pi meets PaPa U-Gee วันที่ 2 มีนาคม 2560 สถานที่ Playard 

6. งาน Back Yard 4 วันที่ 4 มีนาคม 2560 สถานที่ เรือนแพฟิชช่ิงปาร์ค 

7. งาน Type Thai Festival วันที่ 14 มีนาคม 2560 สถานที่ MBK center 

8. งาน Siwilai Grand Opening วันที่ 30 มีนาคม 2560 สถานที่ Central Embassy 

9. งาน Reggae Lay : International Reggae dub & Dope Festival วันที่ 1 

พฤษภาคม2560 สถานที่ Modish Club 

 โดยผู้วจิัยใช้อุปกรณ์กล้องถ่ายรูปและเครื่องบันทึกเสียงในการลงภาคสนามเพื่อ

เก็บข้อมูล โดยมีประเด็นหลักในการสังเกตุโดยรวมถึงวัฒนธรรมดนตรีดั๊บที่เกิดขึน้ภายในงาน 

ผา่นตัวศลิปิน ผูร้่วมงาน และผูท้ี่เกี่ยวข้องในส่วนอื่น ๆ รวมไปถึงองคป์ระกอบศลิป์ที่เกิดขึน้

ภายในงานอีกด้วย 

ทั้งนีผู้ว้ิจัยได้คัดเลือกงานดนตร ี2 งานมาบรรยาย ได้แก่ 

งาน Nonsense Stylee 

 งาน Nonsense Stylee เป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้กลุ่มศิลปินไมยราบซาวด์ซิสเต็ม 

ภายใต้การดูแลของ แก๊ป ที-โบน โดยครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดงานครั้งที่ 13 ของทีมงาน ในวัน

พุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ รา้น Studio Lam เวลา 20.00 น.- 24.00 น. 
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ภาพที่ 168 โปสเตอร์งาน Nonsense Stylee 

 

ในงานที่จัดขึ้นครั้งนี้ใช้ช่ืองานว่า Nonsense Stylee มาจากการตัดทอนจากชื่อวงดนตรี

ของวรรณฤต พงศ์ประยูร เจ้าของค่ายเพลง Panda record จากชื่อวงดนตรี Stylish Nonsense 

ภาพโปสเตอร์งานผลงานออกแบบ แก๊ป ที-โบน ทั้งการออกแบบและลงมือวาดภายในภาพจะ

มีตัวละครแสดงสัญลักษณ์แทนตัวแทนศิลปินในงานดังกล่าว โดยตัวละคร ฝั่งซ้ายที่มีทรงผม

หยุกหยิกเป็นตัวแทน แก๊ป ที-โบน ในลักษณะการไว้ทรงผมทรงควั่นเชือก (Dreadlocks) แสดง

ถึงผู้ที่มีความเช่ือในลัทธิลัทธิราสตาฟาไร ส่วนภาพตัวละครฝั่งขวาตัวละครที่ไว้หนวดเป็น

ตัวแทนของวรรณฤต พงศป์ระยูร ด้านบนของโปสเตอร์ประกอบด้วยตัวอักษรชื่องาน Nonsense 

Stylee โดยมีภาพพื้นหลังประกอบด้วยสีเขียวแถบยาวพาดผ่านตัวอักษร Nonsense และมีรูป

สามเหลี่ยมสีแดงด้านล่าง ตามด้วยแถบสีเหลืองพาดยาวเป็นพื้นหลังของตัวอักษร Stylee ด้วย

การใช้สีสามสีที่เหมือนกับสีธงชาติประเทศเอธิโอเปีย โดยในลัทธิราสตาฟาไรถือว่าเป็นถิ่น

ก าเนิดของมนุษย์ผิวสีที่อาศัยอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก จนสีทั้งสามได้กลายเป็นสัญลักษณ์

และตัวแทนของวัฒนธรรมดนตรีเร็กเก้ในที่สุด ด้านล่างตัวละครทั้งคู่ประกอบด้วยชื่อศิลปิน
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หลักในงาน โดยด้านล่างช่ือศิลปิน Ga-Pi ประกอบด้วยรูปอนาลอคมิกเซอร์ที่ใช้ในการท างาน

คือตัวแทนหนึ่งของเครื่องดนตรีที่  Ga-pi ใช้ในการแสดง ด้านขวาประกอบด้วยเครื่องดนตรี 

ซินธิไซเซอร์ เครื่องดนตรีประจ าตัวของ วรรณฤต พงศ์ประยูร โดยส่วนที่ยื่นออกมาจากเครื่อง

ดนตรีถูกแต่งแตม้ด้วยสีเขียวเหลอืงแดงอกีด้วย 

 ผู้วิจัยได้เข้าไปเก็บข้อมูลล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มงาน ตั้งแต่ช่วงเวลา 17.00 น. ด้วย

การจัดงานในลักษณะนีม้าเป็นครั้งที่ 13 ทางทีมงานจากไมยราบซาวด์ซิสเต็มจึงมีความช านาญ

ในการจัดงานในระดับหนึ่งแล้ว โดยในครั้งนี้ไม่จ าเป็นจะต้องตกแต่งสถานที่มากเท่าใดนักเมื่อ

เทียบกับงานอื่น ๆ ขณะที่ผู้วิจัยได้เข้าไปในสถานที่จัดงานเริ่มมีการทดลองเสียงโดยศิลปิน  

Ga-pi หลังจากนั้นทีมงานฝุายไฟจึงได้เริ่มตกแต่งสถานที่ โดยการน าไฟขนาดต่าง ๆ มาประดับ

ภายในรา้น พรอ้มกับที่หน้าประตูทางเข้างานได้มีการประดับด้วยธงประกอบด้วยรูปสิงห์โตจาก

เผ่ายูดาห์ (Lion of Judah) อยู่ตรงกลางโดยมีสีพื้นหลังเป็นแถบสีสามสีเขียวเหลืองและแดงอีก

ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 169 ภาพของ Ga-pi 

  

 วงดนตรทีี่เข้าร่วมในการแสดงครั้งนีป้ระกอบด้วยศิลปิน Ga-Pi, วรรณฤต พงศ์

ประยูร, Pinn Ball และ MC ประจ าไมยราบซาวด์ซิสเต็มนั่นคือ Fyah Burning และแขกรับเชญิ

พิเศษ B-King และมี selector เปิดเพลงสองคนคือ ดีเจ Kuggah และ ดีเจ K9  
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ภาพที่ 170  ภาพของดีเจ K9 (ซ้าย) และ Kuggah (ขวา) 

 

เวลาประมาณ 20.00 น. ดีเจ Kuggah ได้เริ่มเปิดบทเพลงในดนตรีเร็กเก้และดั๊บ

ผ่านคอมพิวเตอร์ ผู้คนในงานมีประมาณ 4-5 คนหลังจากนั้นจึงสลับเปลี่ยนให้ดีเจ K9 เปิด

เพลงจากแผ่นเสียง จนเมื่อถึงเวลาประมาณ 21.00 น. Ga-pi จึงเริ่มท าการแสดงเดี่ยวขณะที่

ผูค้นเข้ามาเติมเต็มพื้นที่ว่างในช่วงก่อนหน้านี้ โดยการใช้เครื่องเล่น Yamaha MD4S ในการเล่น

เพลงที่ได้เตรียมมาแทนการใชค้อมพิวเตอร์จงึท าให้การควบคุมเสียงต่าง ๆ ในบทเพลงสามารถ

ควบคุมได้เพียง 4 Channel จากแต่ก่อนที่สามารถท าได้ถึง 6 Channel เนื่องจาก Ga-pi

พยายามที่จะท าให้ระบบในการเล่นของตนเองมีความอนาล็อคที่สุด เพราะเชื่อในเรื่องความ

เที่ยงตรงของเสียงที่เล่นจากอุปกรณ์แอนะล็อกซึ่งเป็นโทนเสียงที่อุปกรณ์ดนตรีที่ในรูปแบบ

ดิจทิัลไม่สามารถใหไ้ด้  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่171  เครื่องเล่น Yamaha MD4S 
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 หลังจากนั้นจึงได้เริ่มเล่นบรรเลงร่วมกับวรรณฤต พงศ์ประยูรโดยเพลงที่เล่น

ทั้งหมดลว้นเป็นเพลงบรรเลงในดนตรีหลากหลายสไตล์ดว้ยมีพืน้ฐานบนดนตรีเร็กเก้ ด้วยความ

ช านาญของวรรณฤต พงศ์ประยูร ในเครื่องดนตรีประเภทซินธิไซเซอร์ ท าให้แต่ละบทเพลง

ก่อใหเ้กิดความน่าสนใจเป็นอย่างมาก Ga-pi ท าหน้าที่ดั๊บมิกซ์สด ๆ จากบทเพลงที่บรรเลงอยู่

ในขณะนัน้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 172  ภาพของวรรณฤต พงศป์ระยูร 

 

 หลังจากนั้น Pinn Ball จงึได้เข้าร่วมแจมในการแสดงครั้งนี้ เมื่อเขาเริ่มดีดโน๊ตเพลง

ออกจากเครื่องดนตรีพิณ สายตาของผู้ร่วมงานตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

นักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อเห็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานในการแสดงกับดนตรีเร็กเก้ ถือว่านั่น

คือการให้ความหมายใหมก่ับเครื่องดนตรีพิณเลยก็ว่าได้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 173  ภาพของ Pinn Ball ขณะท าการแสดง 
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 ผู้คนเริ่มเข้าร่วมงานมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามมาด้วยการแสดงของ MC ผู้ท าหน้าที่

ส าคัญในการสร้างสีสันให้กับการแสดงเช่นทุกครั้ง เมื่อ Fyah Burning คว้าไมโครโฟน เสียงโห่

ร้องของผู้ชมจึงเกิดขึ้นตามมาด้วยเสียงดนตรีที่ผ่านการดั๊บมิกซ์โดย Ga-pi ถือว่าเป็นการ

เปลี่ยนอารมณ์ ให้กับผู้ชมการแสดงได้เป็นอย่างดี โดย Fyah Burning ได้ใช้วิธีการโทสต์ใน

เนือ้หาเชญิชวนให้ผู้คนมาร่วมสนุก มาร่วมกันโยกย้ายในจังหวะเพลงเร็กเก้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 174  ภาพของ Fyah Burning ขณะท าการแสดง 

 

 ต่อมามีการแสดงสร้างเสียงเพลงโดยการใช้อุปกรณ์คีย์บอร์ด Casio ร่วมกัน 3 ตัว

ในการแสดงโดย Ga-pi ท าหน้าที่หัวหน้าวงโดยการเล่นเสียงเบสและเปิดเสียงกลองภายใน

คยีบ์อร์ดและดเีจ Kuggah ท าหน้าที่กดเสียงคอร์ด ส่วนวรรณฤต พงศ์ประยูรท าหน้าที่โซโล่อิส 

หลังจากนั้นแขกรับเชญิพิเศษอีกคนหนึ่งก็คือ B-King ได้ปรากฏตัวขึ้น ร่วมสร้างสีสันให้กับการ

แสดงครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี ด้วยเนื้อหาการโทสต์บนบทเพลงที่พูดถึงปัญหาสังคม เสียดสีการ

ท างานเจ้าหนา้ที่รักษากฏหมายในประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ร่วมงานด้วยการที่ 

เขาร้องเพลงในแนวดนตรีฮิพฮอพอยู่แล้ว การด้นสดที่เกิดขึ้นในการแสดงจึงไม่ใช่เรื่ องยาก 

เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบดนตรีเป็นดนตรีเร็กเก้เท่านั้นเอง ผู้คนส่วนมากในงานสนุกสนานไปกับ

ดนตรีที่เกิดขึ้น และเนื่องจากทางสถานที่จัดงานมีพื้นที่จ ากัด ท าให้ผู้ชมจ าเป็นต้องยืนขึ้นและ

ขยับย้ายร่างกายไปตามจังหวะของเสียงเพลง 
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ภาพที่ 175  ภาพของ B-King ขณะท าการแสดง 

 

 โดยการแสดงด าเนินไปจนถึงเวลาประมาณ 24.00 น. โดยมีบรรดา MC 

ผลัดเปลี่ยน กันขึ้นเวที ใครเหนื่อยก็ไปพัก พร้อมแล้วจึงกลับมาแสดงต่อและในบางช่วงได้ มี

การแบทเทิลระหว่าง MC สองคนในเพลงเดียวกัน สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมไม่ใช่น้อย 

ถือได้ว่าการแสดงในครั้งนี้แก๊ป ที-โบนได้วางแพลนในการแสดงไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นและจัด

สถานที่รวมถึงสรา้งบรรยากาศภายในงานให้มคีวามรูส้ึกเป็นกันเอง ท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกใกล้ชิด

และสามารถปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้อย่างสบายใจ 
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งาน Reggae Lay : International Reggae Dub & Dope Festival 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 176 โปสเตอร์งาน Reggae Lay : International Reggae Dub & Dope Festival 

 

งาน Reggae Lay : International Reggae Dub & Dope Festival จัดขึน้ในวันจันทร์

ที่  1 พฤษภาคม 2560 ณ Modish Club บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยศิลปินในงานประกอบด้วย

ทิปปูา ไอรี่จากประเทศอังกฤษ, Ga-pi, Kaya, 4E Rastafari, B-King, Fyah Burning, 90110,  

Pinn Ball และดีเจ Bomber selecta, ดีเจ K9 และดีเจ Kuggah จะเห็นได้ว่าศลิปินในงานเกือบ

ทั้งหมดเป็นศิลปิน ในสังกัดไมยราบซาวด์ซิสเต็มทั้งสิน้ โดยงานในครั้งนีม้ีผูส้นับสนุนมากกว่า

ครั้งก่อน ๆ อย่างเห็นได้ชัด โดยผู้ท าการวิจัยได้ไปถึงสถานที่จัดงานในเวลา 11.30 น. พบว่า

เครื่องเสียงก าลังเข้าท าการติดตัง้ 

 

 

 

 

ภาพที่ 177  ทีมงานเครื่องเสียง 
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ภาพที่ 178  ทางเข้างาน Reggae Lay  

 

 หลังจากเครื่องเสียงติดตั้งเรียบร้อยก็ท าการทดสอบระบบเสียงจนเวลาลว่งเลยถึง

ประมาณ 16.00 น. จึงเริ่มเปิดให้ผู้รว่มงานสามารถเข้างานได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 179  บรรยากาศภายในงาน Reggae Lay ช่วงบ่าย 
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 โดยงานเริ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 17.30 น. โดยการเปิดเพลงจากดีเจทั้งสามคน

ในลักษณะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการเปิดเพลง โดยเริ่มต้นจากเปิดแผ่นเสียง โดย 

ดีเจ Bomber selecta ในลักษณะเพลงเร็กเก้และแดนซ์ฮอลล์ ตามมาด้วยการเปิดแผ่นเสียงของ

ดีเจ K9 ในบทเพลงรู๊ทเร็กเก้และเลิฟเวอร์ร็อคและต่อด้วยดีเจ Kuggah ด้วยการเปิดเพลงผ่าน

คอมพิวเตอร์ โดยในช่วงแรกนั้นผู้รว่มงานยังมปีริมาณน้อยเนื่องจากอากาศยังคงร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 180  ดีเจ Bomber selecta  

 

ทางงานจัดกิจกรรมสกิมบอร์ด (การเล่นกระดานโต้คลื่นบนพืน้เรียบ) ส าหรับผู้ร่วมงานอีกด้วย 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 181  กิจกรรมสกิมบอร์ด 
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มีการออกร้านขายสินค้ามากมายจาก Molino, HIGHLAND, และ Bong Party 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 182  ร้านค้าภายในงาน 

 

พร้อมกันกับโซนฟููดทรัคที่ขายอาหารส าหรับผูร้่วมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 183  ฟููดทรัคภายในงาน 
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 เมื่อพระอาทิตย์ตกดินก็ถึงคิวการแสดงของวง Kaya ในเวลา 19.35 น. 

โดยประมาณโดยทางวงเปิดการแสดงด้วยบทเพลงของตนเอง Jah Jah Soldier ในขณะนั้นผู้คน

ได้เริ่มมากขึ้นไปตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 184  ภาพของวง Kaya ขณะท าการแสดง 

 

หลังจากนั้นศิลปิน 90110 ได้ท าการแจมกับวงดนตรีคาย่าอีกด้วย สังเกตได้ว่ามี

ผู้คนยืนเต้นอยู่หน้าเวทีประมาณ 7-8 คน ในเวลาประมาณ 20.13 น. นอกนั้นผู้ชมส่วนมาก

ยังคงนั่งอยู่บริเวณรอบข้าง ปิดท้ายการแจมด้วยบทเพลง Chase the Devil พร้อมกับการโทสต์

โดยศลิปิน 90110 สร้างความคึกคักให้กับผูร้่วมงานได้มากทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 185  บรรยากาศงานขณะวง Kaya ท าการแสดง 
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เมื่อวง Kaya จบการแสดงลงจึงเปลี่ยนกลับไปเปิดเพลงโดยดีเจทั้งสามคนอีกครั้ง

โดยเริ่มจากดีเจ Bomber selector เพื่อให้เวลาศิลปินที่จะท าการแสดงต่อไปขึ้นไปเตรียมความ

พร้อมบนเวทีและศิลปินที่ขึ้นท าการแสดงรายต่อมาคือ 90110 โดยเวลาประมาณ 20.55 น. 

พร้อมกับดีเจ Kuggah เปิดการแสดงด้วยเพลง รถไฟ ต่อด้วยเพลง อากาศร้อน ผู้ร่วมงานเริ่ม

มาออกันบริเวณหน้าเวทีมากขึ้น แต่ผู้คนส่วนมากยังคงนั่งฟังพร้อมกับโยกย้ายร่างกายไปกับ

เสียงดนตรี คาดว่าผู้ร่วมงานในเวลานี้มจี านวนประมาณ 150 คนได้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 186  ภาพของ 90110 ขณะท าการแสดง (ซ้าย) และบรรยากาศงาน (ขวา) 

 

หลังจบการแสดงของ 90110 จึงมีการเปิดเพลงโดยดีเจอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา

ประมาณ 21.27 น. พร้อมกับการคั่นการแสดงด้วยการแจกเสื้อและของสมนาคุณแก่ผู้ร่วมงาน

หลังจากนั้น Fyah Burning ขึน้ท าการแสดงต่อในเวลาประมาณ 21.47 น. 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 187  ภาพของ Fyah Burning ขณะท าการแสดง 
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หลังจากนั้นถึงคิวการแสดงของ Ga-pi ในเวลา 22.32 น. โดยเริ่มท าการแสดง

เดี่ยวในบทเพลง Crazy Baldhead จากศิลปิน Bob Marley หลังจากนั้น Pinn Ball จึงตามขึ้นมา

ในบทเพลงถัดไป พรอ้มกันกับหลังจาก Tippa irie ก้าวเดินขึ้นบนเวที ผู้คนต่างกรูกันมาหน้าเวที

กันในทันใด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 188  ภาพของ Ga-pi, Pinn Ball และ Tippa irie ขณะท าการแสดง 

 

หลังจากนั้น B-King จงึได้ขึ้นมาแจมบนเวที มอบเสียงเฮฮาให้กับผูช้มไม่น้อยเลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 189  ภาพของ B-King ขณะท าการแสดง (ซ้าย) และบรรยากาศงาน (ขวา) 
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หลังจากนั้นจงึตามด้วยการขึน้เวทีของศลิปิน 4E Rastafari จนท้ายการแสดงทุกคน

ได้ขึ้นไปแจมรว่มกันบนเวที 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 190 ศลิปินภายในงาน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 191 บรรยากาศในชว่งท้ายของงาน 

 

 และจบการแสดงทั้งหมดลงด้วยการเปิดเพลงของดีเจ Kuggah ในตอนท้ายปิดการ

แสดงลงในเวลาประมาณ 00.15 น. 
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งาน Reggae Lay ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยธงขนาดเล็กสี

เขียว เหลือง และด า ซึ่งเป็นสีประจ าชาติของประเทศจาไมกาทั่วบริเวณงาน พร้อมกันกับซุ้ม

ต่าง ๆ ที่มักปรากฏสีเขียว เหลือง และแดงในการตกแต่งเป็นหลัก ผู้คนที่เข้าร่วมภายงานส่วน

ใหญ่แต่งกายตามสบาย โดยการสวมใส่เสื้อยืด กางเกงขาสั้น เช่นเดียวกับการแต่งกายของ

ศลิปินภายในงานแสดงถึงบรรยากาศความเป็นกันเอง อาจเป็นเพราะว่าสถานที่จัดงานในครั้งนี้

มีพื้นที่ติดกับทะเลก็เป็นได้ กิจกรรมที่พบเห็นและท าให้ผู้วิจัยรู้สึกแปลกตาจากการจัดงาน

ดนตรีในลักษณะคล้ายคลึงกันคือ การจัดพื้นที่สกิมบอร์ดให้กับผู้ร่วมงาน ภายในงานมีโซนขาย

เบียร์ช้างโดยจากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่ามีผู้คนจ านวนมากดื่มเบียร์ระหว่างชมการแสดง

ดนตรีและสิ่งที่ขายดีที่สุดในงานนอกจากเบียร์ก็คืออาหารในโซนฟููดทรัคนั่นเอง ในส่วนของ

ร้านค้า มีร้านค้ามากหน้าหลายตาจัดจ าหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับ

สมุนไพรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระดาษโรล เครื่องช่วยบด รวมไปถึงเสื้อยืดและหมอนหนุนที่มี

รูปภาพเกี่ยวข้องกับสมุนไพร ทางไมยราบซาวด์ซิสเต็มเองได้น าผลงานซีดีอัลบั้มต่าง ๆ มา

จ าหนา่ย รวมถึงเสือ้ยืดและถุงผา้ที่จัดท าขึน้เป็นพิเศษส าหรับการทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้อีกด้วย 

อายุของคนที่เข้าร่วมงานประมาณการได้ว่า อายุ 20-30 มี 60% อีก 40% อายุ 30 ปีขึ้นไป 

เป็นเพศชาย 70% และเพศหญิง 30% โดยประมาณ โดยคนกลุ่มนี้น่าจะรับข่าวสารจากกลุ่ม 

Facebook Fanpage ของไมยราบซาวด์ซิสเต็มและ Reggae Lay เป็นหลัก  

     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

โน้ตเพลงท่ีน ามาวิเคราะห์ 
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ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์ 
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ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานกับ แก๊ป ที-โบน ทั้งใน

ฐานะศิลปินที่มีโอกาสร่วมงานโดยตรง ศิลปินที่ได้รับการดูแลในงานเบื้องหลัง ศิลปินนักดนตรี 

ดั๊บและผูร้่วมงานในฐานะอื่น ๆ ด้วยความคาดหวังว่าจะได้มุมมองที่หลากหลายและครอบคลุม 

โดยใช้ชุดค าถามเดียวกันในการสัมภาษณ์ อันประกอบด้วยผูส้ัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

 ศลิปินที่ร่วมงานโดยตรง 

 1. ภานุพงศ์ บัวงาม ศิลปิน Pinn Ball สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ณ Modish Club ชลบุรี 

 2. พีรพล ภิญญศิริ ศิลปิน Fyah Burning สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 

2560 ณ Modish Club ชลบุรี 

 ศลิปินที่ได้รับการดูแลในงานเบือ้งหลัง 

 1. วิน ชูจิตารมย์ ศิลปินวง Srirajah Rockers สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 

2560 ณ เกาะเต่า สุราษฎรธ์านี 

 2. พีระพัฒน์ ภูมสิถิตย์พงษ์ ศลิปินวง KAYA สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 

2560 ณ Modish Club ชลบุรี 

 ศลิปินแนวเร็กเก้ดั๊บ 

 1. จิรภัทร กลิ่นอุทัย ศิลปินวง Hexthree สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 

2560 ณ หอพัก T.M. Mansion กรุงเทพฯ 

 2. PaPa U-Gee ศิลปินเร็กเก้จากญี่ปุุน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  

ณ Play Yard by Studio Bar กรุงเทพฯ 

 ผูร้่วมงานในฐานะอื่นๆ  

 1. กิตติ์ธเนศ กีระติกรธนาพัฒน์ เทคนิเช่ียนวงที-โบนและ Ga-pi สัมภาษณ์เมื่อ

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมณีโรจน ์สุรินทร์ 

 2. รณวิชัย สิงห์สุข ซาวด์เอ็นจิเนียร์วงที-โบนและGa-pi สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 

เมษายน พ.ศ. 2560 ณ หอพัก T.M. Mansion กรุงเทพฯ 

 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนจะได้รับค าถามชุดเดียวกัน แต่เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์บางคน

นั้นไมส่ามารถตอบค าถามในบางขอ้ได้ ด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการ เช่น ไม่ทราบข้อมูลที่แน่
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ชัด ขอ้มูลอาจมาจากความคิดบุคคลมากจนเกินไป และไม่มีความคิดเห็นต่อค าถามในข้อนั้น ๆ  

เป็นต้น ทั้งนีจ้ะประกอบด้วยชุดค าถาม ดังนี้ 

 1. มีความคิดเห็นอย่างไรต่อวัฒนธรรมดนตรีดั๊บไทย 

 2. มีโอกาสร่วมงานกับแก๊ป ที-โบนได้อย่างไร 

 3. ประสบการณใ์นการท างานรว่มกับแก๊ป ที-โบนเป็นอย่างไร 

 4. แก๊ป ที-โบนส่งอิทธิพลในการท างานหรอืไม่ อย่างไร 

 

วัฒนธรรมดนตรดีั๊บไทย 

 ภานุพงศ์ บัวงาม กล่าวถึงวัฒนธรรมดนตรีดั๊บไทยว่า อาจไม่ใช่รูปแบบใหม่

ทางด้านดนตรีเท่าใดนัก เนื่องจากปรากฏขึ้นในสังคมไทยมาในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งคนส่วนมาก

ยังไม่เข้าใจและผู้ที่ศึกษาอย่างจริงจังยังมีจ านวนน้อย จึงท าให้ผู้ฟังมีโอกาสสัมผัสผลงานเพลง

หรือการแสดงดนตรีดั๊บได้ยาก ดนตรีดั๊บคล้ายกับงานทดลองประเภทหนึ่งที่ เ กิดขึ้นอยู่

ตลอดเวลาในแง่มุมของงานศลิปะ แต่บุคคลากรที่สรา้งสรรคผ์ลงานในแนวดนตรีนี้ยังมีน้อย ท า

ให้มีผลงานจ านวนไม่มากนักเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้ฟังในแนวดนตรีนี้ และแนวดนตรีนี้ไม่ใช่

แนวดนตรกีระแสหลัก จงึจ าเป็นจะต้องอาศัยระยะเวลาในการเติบโต1 

 พีรพล ภิญญศิร ิกล่าวว่า ในอดีตแนวดนตรีดั๊บนั้นมศีลิปินจ านวนไม่มากมายเท่าใด 

แต่ปัจจุบันเริ่มมีศิลปินในแนวนี้มากขึ้นและวัฒนธรรมดนตรีดั๊บอยู่ในช่วงก าลังเติบโตด้วย 

เหตุผลจากพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ท าให้ศิลปินในแนวนี้สามารถหาข้อมูลต่าง ๆ ได้จาก 

อินเตอรเ์น็ตและผูฟ้ังเองก็สามารถจะหาบทเพลงในแนวนีฟ้ังได้มากขึ้น2 

 PaPa U-Gee กล่าวว่า ภาพรวมดนตรีเร็กเก้ในประเทศเทศไทยถือวา่ดีมากแล้วโดย 

เฉพาะอย่างยิ่งดนตรีดั๊บและรูทเร็กเก้เนื่องจากในประเทศญี่ปุุนมีนักดนตรีที่เล่นดนตรีในแนวนี้

อยู่น้อย เนื่องจากดนตรีแดนซ์ฮอลล์ได้รับความนิยมมากกว่าและในประเทศญี่ปุุนมีศิลปิน MC 

                                                        
 1 สัมภาษณ์ ภานุพงศ ์บัวงาม, ศิลปิน Pinn Ball, 1 พฤษภาคม 2560. 

 2 สัมภาษณ์ พีรพล ภญิญศิริ, ศิลปิน Fyah Burning, 1 พฤษภาคม 2560. 
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จ านวนมากจึงท าให้วัฒนธรรมดนตรีแดนซ์ฮอลล์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในอนาคตคาดว่า

ประเทศไทยจะมีศิลปินเร็กเก้ดั๊บเกิดขึ้นอกีมากมายเพราะวัฒนธรรมนีอ้ยู่ในช่วงก าลังพัฒนา3 

จริภัทร กลิ่นอุทัย กล่าวว่า ดนตรดีั๊บที่เกิดในประเทศไทยอยู่ในจุดที่ดีแล้ว จากการ

ที่ผู้ฟังเปิดรับดนตรีในแนวนี้มากขึ้น ส่วนศิลปินได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นบุกเบิก

จนถึงรุ่นต่อมาทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบประยุกต์ ดนตรีดั๊บจึงมีแนวโน้มที่จะมีความ

หลากหลายส าหรับผู้ฟังขึ้นและรวมถึงจะมีผูเ้ข้าใจในแนวดนตรนีีม้ากขึ้น4 

 กิตติ์ธเนศ กีระติกรธนาพัฒน์  กล่าวว่า การเติบโตของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บ 

คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมดนตรีเร็กเก้ ซึ่งมีช่วงเวลาที่ทุกคนพยายามน าเอาเสียงเอฟเฟกต์ต่าง ๆ 

ผสมเข้าไปในบทเพลงเพื่อให้มีองค์ประกอบของดนตรีดั๊บ ซึ่งบางทีหากเราน าไปวางไว้ไม่ถูก

ต าแหน่งกลับจะท าให้บทเพลงเกิดความร าคาญได้ โดยนักดนตรีเร็กเก้ส่วนมากในยุคเริ่มต้น

พยายามหาจุดลงตัวในการเพิ่มส่วนประกอบนั้นเข้าไป ทุกวันนี้ที่วงดนตรีที่มีความชัดเจน

ส าหรับแนวทางนี้ก็คือ Ga-pi และวง Srirajah Rockers5 

พีระพัฒน์ ภูมิสถิตย์พงษ์ กล่าวว่า คนไทยส่วนมากมักมองดนตรีเร็กเก้ไทย คล้าย

กับตัวตลก โดยมองว่าคนเล่นดนตรีในแนวนี้มีท่าเต้นตลก ๆ มีการแต่งกายที่แปลกแยก และ

ไม่ให้ความจริงจังเท่ากับแนวดนตรอีื่น ๆ ซึ่งถือได้ว่ามีกลุ่มคนฟังยังไม่มากนัก คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ในอนาคตอันใกล้แตต่้องใชเ้วลา6 

 วิน ชูจิตารมย์ กล่าวว่า อัลบั้ม Dub Kitchen ของ Ga-pi คือผลงานที่ชัดเจนที่สุด

ในช่วงก่อก าเนิดของดนตรีดั๊บ ซึ่งในเวลานั้นน้อยคนมากที่จะรู้จักดนตรีดั๊บ เพราะการที่เราจะ

บุกเบิกแนวทางใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ เสียก่อน แก๊ป ที-โบนถือได้ว่าเป็น

บุคคลที่มคีวามชัดเจนในแนวทางนี้มากตั้งแต่ตน้จึงท าให้เกิดการตอ่ยอดในเวลาต่อมา7 

                                                        
 3 สัมภาษณ์ PaPa U-Gee, ศิลปินเร็กเก้, 2 มีนาคม 2560. 

4 สัมภาษณ์ จิรภัทร กลิ่นอุทัย, ศิลปนิวง Hexthree, 19 เมษายน 2560. 

 5 สัมภาษณ์ กติติ์ธเนศ กรีะติกรธนาพัฒน์, เทคนิเช่ียนวงที-โบนและ Ga-pi, 14 เมษายน 

2560. 

 6 สัมภาษณ์ พีระพัฒน์ ภูมิสถติย์พงษ์, มือกลองวง Kaya, 1 พฤษภาคม 2560. 

 7 สัมภาษณ์ วนิ ชูจิตารมย,์ ศิลปินวง Srirajah Rockers, 29 มีนาคม 2560. 
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 รณวิชัย สิงหส์ุข กล่าวว่า ดนตรีดั๊บมีกลุ่มคนฟังที่เฉพาะ ซึ่งมีจ านวนไม่ได้มากมาย  

แต่ด้วยความแปลกใหม่และลักษณะเฉพาะตัวของแนวดนตรีนี้ จึงท าให้ดนตรีดั๊บยังคงอยู่ใน

สังคมไทยจนถึงทุกวันนี้ จากอดีตถึงปัจจุบันดนตรีดั๊บไม่ค่อยมีความแตกต่างมากนัก เพราะมี

การเปลี่ยนแปลงทางดา้นวิธีการเล่นและอุปกรณ์เอฟเฟกต์ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพียงเท่านั้น8  

 

โอกาสในการร่วมงาน 

 ภานุพงศ์ บัวงาม กล่าวว่า เริ่มต้นจากการแจมดนตรีภายในงาน Back Yard ครั้งที่ 

3 จัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีวิน ชูจิตารมย์นักร้องวงSrirajah Rockersได้แนะน าให้ขึ้นไป

ร่วมแจมกับ Ga-pi โดยตอนขึ้นไปแจมในครั้งนั้นยังไม่ได้รู้จักดนตรีในแนวนี้ท าให้ไม่เคยชินกับ

จังหวะของดนตรีเร็กเก้ การแจมในครั้งนั้นท าให้เกิดความรู้สึกท้าทายเป็นอย่างมาก จึงแจม

ตามความเข้าใจของตนเอง หลังจากการแจมในครั้งนั้นได้ร่วมงานกับแก๊ป ที-โบนมาโดย

ตลอด9  

พีรพล ภิญญศิริ กล่าวว่า มีโอกาสร่วมงานกับแก๊ป ที-โบนเนื่องจากได้มีโอกาส

แจมในการแสดงของGa-piและตนเองได้ท าดนตรีในแนวเดียวกันนี้อยู่แล้ว  จึงได้มีโอกาส

ร่วมงานกันตั้งแต่นัน้เป็นต้นมา10  

 พีระพัฒน์ ภูมิสถิตย์พงษ์ กล่าวว่า ขณะวงSrirajah Rockersได้ออกผลงานอัลบั้มที่

สอง Youth Explosion วงคาย่าได้มีโอกาสร่วมท าการแสดงอยู่บ่อยครั้งและในช่วงเวลาเดียวกัน

นั้นแก๊ป ที-โบนมีแผนท าอัลบั้มรวบรวมวงดนตรีเร็กเก้ดั๊บที่เกิดขึ้นมาใหม่เพื่อออกเป็นผลงาน

อัลบั้มวง Kaya จึงลองส่งเพลงไป แกน่าจะรู้สึกอะไรซักอย่างแกเลยท าให้ จึงเรียกให้ไปหาที่

บ้าน หลังจากนั้นจึงได้รู้จัก ได้พูดคุยกับแก ท้ายสุดจึงได้ท างานร่วมกัน จนต่อมาจนเกิด

ไมยราบซาวด์ซิสเต็มขึน้11 

                                                        
 8 สัมภาษณ์ รณวิชัย สงิหส์ุข, ซาวด์เอ็นจิเนียร์วงท-ีโบนและ Ga-pi, 21 เมษายน 2560. 

 9 สัมภาษณ์ ภานุพงศ ์บัวงาม, ศิลปิน Pinn Ball, 1 พฤษภาคม 2560. 

 10 สัมภาษณ์ พีรพล ภญิญศิริ, ศิลปิน Fyah Burning, 1 พฤษภาคม 2560. 

 11 สัมภาษณ์ พีระพัฒน์ ภูมิสถติย์พงษ,์ มือกลองวง Kaya, 1 พฤษภาคม 2560. 
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 PaPa U-Gee กล่าวว่า เมื่อ 20 ปีที่แล้วเดินทางมายังประเทศไทย ได้ไปร้านขาย

เทปเพลงในกรุงเทพฯ และถามหาผลงานดนตรเีร็กเก้ในไทย เจ้าของรา้นได้แนะน าวงทีโบนให้ได้

รู้จักเมื่อฟังแล้วก็รู้สึกทึ่งมากเพราะเป็นผลงานเร็กเก้ ที่ดีในภูมิภาคเอเชีย หลังจากนั้นได้รับค า

ชวนจากGa-piให้ร่วมท าการแสดงในคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ครั้งที่ 5 จึงได้

ร่วมงานกันตั้งแต่นัน้เป็นต้นมา12 

วิน ชูจติารมย์ กล่าวว่า ตนอยากท าเพลงเร็กเก้เนื่องจากท างานที่ร้านวีดีโอสึทาย่า

และได้มีโอกาสเจอแก๊ป ที-โบนมาใช้บริการ จึงเกิดความรู้สึกว่าเราเองก็ฟังเพลงวงทีโบนอยู่

แล้ว จึงลองคุยกับเพื่อนดู แล้วไปตามหาบ้านแกแบบเดาสุ่ม แต่ไปครั้งเดียวก็เจอเลย ตอนนั้น

ไม่ได้อยากท าผลงานอัลบั้มเพียงแต่อยากให้แกฟังดูว่าดนตรีที่ท าไปนั้นใช่ดนตรีเร็กเก้รึเปล่า 

หลังจากนั้นทุก ๆ ปิดเทอมจึงท าเพลงไปให้แกฟังอย่างต่อเนื่อง แกคงเห็นความตั้งใจจากการที่

เราฟังมากขึน้ ฝกึทักษะมากขึ้น แกเลยชอบมั้ง เลยช่วยท าให้จนกลายเป็นอัลบั้ม13 

 รณวิชัย สิงหส์ุข กล่าวว่า เดิมทีตนเป็นสมาชิกของวงดนตรี The Superglasses Ska 

Ensemble และโอกาสร่วมงานกับนครินทร์ ธีระภินันท์ตอนท าอัลบั้มชุดแรก หลังจากนั้นจึงได้รับ

การติดต่อให้ไปท างานกับวงทีโบน จึงได้มีโอกาสคลุกคลีกับแก๊ป ที-โบนและได้แลกเปลี่ยนความ

เข้าใจทางด้านเสียง หลังจากนั้นจึงได้รับหน้าที่ซาวด์เอ็นจิเนียร์ให้กับGa-pi แกคงจะเห็นว่าเราพอ

ฝกึฝนไปได้ จงึได้รว่มงานกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา14 

 กิตติ์ธเนศ กีระติกรธนาพัฒน์ กล่าวว่า เนื่องจากมีรุ่นพี่ที่ท างานเป็นเทคนิเช่ียนของ

วง ทีโบนอยู่แลว้และเขาจ าเป็นต้องเปลี่ยนงาน จึงถูกทาบทามให้มาท างานกระทันหัน งานแรก

ที่รา้นแซกโซโฟน ตื่นเต้นมาก เพราะเจอสมาชิกในวงทีโบนที่เคยเห็นในทีวทีุกคนเลย15 

 

 

                                                        
 12 สัมภาษณ์ PaPa U-Gee, ศิลปินเร็กเก้, 2 มีนาคม 2560. 

 13 สัมภาษณ์ วนิ ชูจิตารมย,์ ศิลปินวง Srirajah Rockers, 29 มีนาคม 2560. 

 14 สัมภาษณ์ รณวิชัย สงิหส์ุข, ซาวด์เอ็นจิเนียร์วงท-ีโบนและ Ga-pi, 21 เมษายน 2560. 

 15 สัมภาษณ์ กติติ์ธเนศ กรีะติกรธนาพัฒน์, เทคนิเช่ียนวงที-โบนและGa-pi, 14 เมษายน 

2560. 
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ประสบการณ์ในการท างาน 

 ภานุพงศ ์บัวงาม กล่าวว่า ตอนแสดงดนตรีกับแก๊ป ที-โบนทุกอย่างจะสดหมดเลย 

แกไม่เคยบอกว่าจะเล่นเพลงอะไร หรือถ้ามีก็จะนัดแนะกันตอนเล่นเลยและเพลงส่วนมากไม่

เคยฟังอีกด้วย ต้องใช้เวลาซักพักในการท าความเข้าใจ แต่ท างานกับแกแล้วรู้สึกสนุก ชอบ 

เพราะมีอิสระในสิ่งที่เราเป็น สามารถแสดงออกถึงตัวตนของเราได้ งานครั้งแรกเลยที่ต้องไป

เล่นกับแก เราไปสาย โดนด่ายับเลย ซึ่งเราก็ผิดจริง ๆ เพราะเราไม่รู้จะต้องเดินทางยังไง เพราะ

เป็นการเดินทางคนเดียวครั้งแรก จึงกะเวลาไม่ถูก หลังจากนั้นเราจึงวางแผนในการท างานมาก

ขึน้16 

พีรพล ภิญญศิริ กล่าวว่า การท างานร่วมกับแก๊ป ที-โบนไม่เครียดหรือกดดันแต่

อย่างใด เนื่องจากการท างานกันในลักษณะไม่รีบร้อน ท าทุกอย่างให้เหมาะสมกับเวลาของมัน

ที่สุด ถึงเวลาในการแสดงจะไม่มีการเตรียมตัวใด ๆ ล่วงหน้า ไม่ว่าใครที่จะมาแจมกับแก ทุก

อย่างมักเกิดขึ้นสด ๆ ทุกครั้งที่เล่นท าให้การแสดงในแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ถือว่าเป็นเสน่ห์

และความสวยงามของดนตรีเลยก็ว่าได้17 

 พีระพัฒน์ ภูมิสถิตย์พงษ์ กล่าวว่า แก๊ป ที-โบนจะมองภาพรวมของเพลงเป็นหลัก

ในการท างานเช่น แกจะคอยถามว่าฟังไม่ออกรึว่าเพลงนี้ยังไม่เพราะ หรือฟังเพลงแล้วไม่รู้รึว่า

เพลงนี้จะท าได้รเึปล่าเพราะเราเป็นคนฟังเพลงอยู่แล้วไง18 

 PaPa U-Gee กล่าวว่า ตนเองเดินทางไปหา Ga-pi ที่ Jahdub Stido และมอบ

หน้าที่วิศวกรเสียงให้ในอัลบั้มล่าสุดและมีความรู้สึกชื่นชอบผลงานอัลบั้มนี้มาก ถือได้ว่าเป็น

ผลงานชิน้เยี่ยมเลยก็ว่าได้ ในส่วนของงานแสดงผมจะไม่เคยรู้เลยว่า Ga-pi จะเล่นเพลงอะไรจึง

ท าให้ทุกอย่างสดใหม่มาก นั่นแหล่ะคือดนตรีจริง ๆ และล่าสุดเราได้ไปเล่นในเทศกาลดนตรี 

SUNSET LIVE ที่ประเทศญี่ปุุนร่วมกัน สนุกสนานมากเลย19 

                                                        
 16 สัมภาษณ์ ภานุพงศ ์บัวงาม, ศิลปิน Pinn Ball, 1 พฤษภาคม 2560. 

 17 สัมภาษณ์ พีรพล ภญิญศิริ, ศิลปิน Fyah Burning, 1 พฤษภาคม 2560. 

 18 สัมภาษณ์ พีระพัฒน์ ภูมิสถติย์พงษ์, มือกลองวง Kaya, 1 พฤษภาคม 2560. 

 19 สัมภาษณ์ ปาปูา ยูจ,ี ศิลปินเร็กเก้, 2 มีนาคม 2560. 
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 วิน ชูจิตารมย์ กล่าวว่า แก๊ป ที-โบนปล่อยให้เราท างานทั้งหมดเลย ทั้งเรื่องเนื้อ

เพลง เรื่องเมโลดี้ แกจะดูแลเรื่องซาวดนตรีให้รวมไปถึงเรื่องการมิกซ์เสียง แกจะคอยสอน

วิธีการในการด ารงชีวติ เรื่องการเล่นดนตรี เวลาท าเพลงไปให้แกฟัง เหมือนแกจะรู้ว่าเราจะท า

อะไรต่อไปเสมอ ท างานกับแกไม่เครียดนะ แตก่ดดัน เพราะต้องท าให้ถูกใจแก20 

 กิตติ์ธเนศ กีระติกรธนาพัฒน์ กล่าวว่า แก๊ป ที-โบนท างานในเชิงสอน ไม่เข้าใจให้

ถาม อย่าท ามั่วๆ ยกตัวอย่างงานของ Ga-pi ที่ต้องต่อสายสัญญาณกว่า 20 เส้น และด้วย

วิธีการท างานของแกเป็นอีกลักษณะหนึ่งจึงไม่เหมือนการต่อกีตาร์เข้ากับเอฟเฟกต์ แบบปรกติ 

งานGa-pi ในช่วงแรกแกเลยลองให้เราต่อเลย เราก็ต่อผิดต่อถูก แกก็ยืนดู ถ้าไม่ใช่แกก็จะ

อธิบายตอนนั้น ต้องต่อแบบนี้ เข้าอันนี้นะ คุยกันแบบกันเองเลย แกจะคอยถามว่าเข้าใจไม๊ 

บอกปฺุบเราตอ้งรบีจ าเลยเพราะแกจะไม่พูดบ่อย21 

 รณวิชัย สิงห์สุข กล่าวว่า การท างานกับแก๊ป ที-โบนจ าเป็นจะต้องใส่ใจใน

รายละเอียด และมีความตั้งใจในการท างาน ส าคัญที่สุดคือเรื่องการตรงต่อเวลาและหากเกิด

ข้อผิดพลาด เราตอ้งอธิบายให้ได้ว่าสาเหตุของข้อผิดพลาดนั้นคืออะไร และการท าหน้าที่ซาวด์

เอ็นจิเนียร์ให้กับวงที-โบนและGa-piเหมือนกับเราได้เรียนรู้ไปตลอดเวลา ในองค์ความรู้ที่ไม่

สามารถหาเรียนได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เฉพาะทางเอามาก ช่วงแรกที่ท างานได้รับค าแนะน าในการ

ท างานมากมาย ท าให้เราได้พัฒนาองค์ความรูเ้ป็นอย่างมาก รู้สกึสนุกทุกครั้งที่ได้รว่มงาน22 

 

อิทธิพลในการท างาน 

 ภานุพงศ์ บัวงาม กล่าวว่า คนมืออาชีพอย่างแก๊ป ที-โบนท างานทุกขั้นตอน ด้วย

ความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง ซึ่งท าให้เราจ าตรงส่วนนั้นมาเป็นแนวทาง ท าให้

เราเข้าใจถึงการจัดการแสดงนัน้จ าเป็นต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง เนื่องจากเราเริ่มต้นการเล่น

ดนตรีด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านไทยนั่นคือ พิณ หลังจากนั้นจึงเล่นเครื่องดนตรีสากลคือกีตาร์-

                                                        
 20 สัมภาษณ์ วนิ ชูจิตารมย,์ ศิลปินวง Srirajah Rockers, 29 มีนาคม 2560. 

 21 สัมภาษณ์ กติติ์ธเนศ กรีะติกรธนาพัฒน์, เทคนิเช่ียนวงที-โบนและGa-pi, 14 เมษายน 

2560. 

 22 สัมภาษณ์ รณวิชัย สงิหส์ุข, ซาวด์เอ็นจิเนียร์วงท-ีโบนและ Ga-pi, 21 เมษายน 2560. 
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ไฟฟูา ความคิด ความอา่น ความเข้าใจในเรื่องดนตรีเราจึงเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา เราจึง

หาจุดกึ่งกลางไม่ได้ แกท าให้เราเจอตรงนั้น หลังจากเมื่อแจมกับแกบ่อยเข้าเราก็เริ่มเกิด 

ไอเดียว่าเราควรจะเล่นยังไง แกแนะน าว่าต้องเล่นประมาณนี้ เท่านี้นะ เหมือนพยายามช่วยหา

จุดลงตัวให้กับเรา และด้วยข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในเรื่องของเสียงจาก เครื่องดนตรีอีสานที่จ าเป็น

จะต้องน ามาบรรเลงรว่มกับเครื่องดนตรีสากล  ท้ายสุดคือเรื่องเสียง เวลาเราฟังอะไรบ่อยครั้ง

เข้า เสียงนั้นจะถูกบรรจุเข้าไปในห้องสมุดเสียงของเรา เมื่อเราฟังก็จะรู้ว่าเสียงไหนเหมาะกับ

เพลงยังไง แกใหเ้ราตรงนี ้เหมอืนแกสามารถดึงเราเข้าไปในโลกของดนตรีดั๊บเลย23 

 พีรพล ภิญญศิริ กล่าวว่า ได้รับอิทธิพลหลากหลายเรื่องจากแก๊ป ที-โบนเลย ทั้ง

เรื่องวิธีการท างาน เราซึบซับประสบการณ์ในการเล่นจากแกเย๊อะมาก แต่แกจะไม่แนะน าตรง 

ๆ แกจะปล่อยใหเ้ราเจอเอง ด้วยการที่ได้อยู่ใกล้ ๆ แกก็ท าให้เรามีแรงบันดาลใจหลาย ๆ อย่าง

แล้ว24 

 พีระพัฒน์ ภูมิสถิตย์พงษ์ กล่าวว่า วิธีการท างานของแกส่งผลกับเรา ไม่ใช่เรื่อง

ความเป็นมืออาชีพแบบมาก ๆ นะ แต่เป็นเรื่องของความง่าย ความไม่ต้องซับซ้อน คือน าอะไร

ง่าย ๆ นั้นแหล่ะมาท าให้ลงตัว เมื่อก่อนเพลง ๆ นึงวงเราพยายามเอาทุกอย่างมารวมกันใน

เพลงระยะเวลา 4 นาที แตค่วามเป็นจรงิมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้น แกปรับเปลี่ยนมุมมองในการ

ท าเพลงให้กับเรา25 

 PaPa U-Gee กล่าวว่า ตนยกย่องผลงาน แก๊ป ที-โบน ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับ

ศิลปินระดับโลกเลย คุณสามารถเอาผลงาน Ga-pi ไปเปิดได้ทุกประเทศตั้งแต่จาไมกา 

แอฟริกา หรือยุโรปก็ได้ Ga-pi ถือได้ว่าเป็นศิลปินที่เจ๋งมาก ผมยกให้ Ga-pi เป็นศิลปินเบอร์ 1 

ในดวงใจผมเลย26 

 จิรภัทร กลิ่นอุทัย กล่าวว่า แก๊ป ที-โบนท าให้เราเข้าใจดนตรีดั๊บมากขึ้น จาก

ค าแนะน าของแก และด้วยการไปร่วมรายการในครั้งนั้นได้เจอแก ตัวผมเองที่ไม่มีสมาชิกวงจึง

                                                        
 23 สัมภาษณ์ ภานุพงศ ์บัวงาม, ศิลปิน Pinn Ball, 1 พฤษภาคม 2560. 

 24 สัมภาษณ์ พีรพล ภญิญศิริ, ศิลปิน Fyah Burning, 1 พฤษภาคม 2560. 

 25 สัมภาษณ์ พีระพัฒน์ ภูมิสถติย์พงษ์, มือกลองวง Kaya, 1 พฤษภาคม 2560. 

 26 สัมภาษณ์ PaPa U-Gee, ศิลปินเร็กเก้, 2 มีนาคม 2560. 
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เล่นดนตรคีนเดียว เลยมีความรู้สกึว่าวิธีการในวิถีดั๊บน่าจะเป็นวิธีที่เรายังสามารถท าดนตรีของ

เราออกไปแสดงได้จนรวมไปถึงอิทธิพลเรื่องเสียงโทนดนตรีที่ได้จากแก เพราะฟังมานานแล้ว

ตั้งแต ่Ga-pi อัลบั้มแรก27 

 กิตติ์ธเนศ กีระติกรธนาพัฒน์ กล่าวว่า แก๊ป ที-โบนเป็นศิลปินในสายดนตรีนี้จริงๆ 

พี่รูส้ึกว่าแกมีไฟอยู่ตลอดเวลา ยิ่งพอเวลาแกมีอะไรใหม่ๆ แกชอบเอามาให้ฟัง ท าให้เรารับรู้ได้

ถึงจินตนาการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของแก ดูแกสนุกกับสิ่งที่แกท ามาก ซึ่งตรงนั้นส่งผลกระตุ้น

ให้เราท างานในสายของเราอกีด้วย28 

 รณวิชัย สิงห์สุข กล่าวว่า ได้รับอิทธิพลในเรื่องความเนี๊ยบในการท างานมาอย่าง

มาก รวมถึงมุมมองตอ่งานศลิปะ การที่เราเป็นซาวด์เอ็นจเินียร์ เรายืนอยู่นอกเวทีซึ่งหน้าที่ของ

เราคือต้องถ่ายทอดเสียงที่ศิลปินส่งมาให้กับเรา หลังจากนั้นเราจึงส่งเสียงเหล่านั้นไปยังระบบ

ขยายเสียงอีกทอดหนึ่ง ดังนั้นเราควรมีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่ของเราให้ได้มากที่สุด 

อย่างเช่นเราท าวงดนตรีสกา เสียงสแก๊งต้องชัดแล้วจึงตามมาด้วยเสียงริทุ่ม เครื่องเปุา

ทองเหลืองต่าง ๆ คือสีสัน ส่วนวงเร็กเก้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งแกแสดงให้เราเห็นว่าแนว

ดนตรีทั้งสองอยู่ใกล้เคียงกัน แตม่ีลักษณะเฉพาะที่เราต้องใส่ใจ29 

วิน ชูจติารมย์ กล่าวว่า ความซีเรียสและความจริงจังเราได้มาจากแกมาก ๆ แกส่ง

อิทธิพลทั้งการใชชี้วติและแรงบันดาลใจให้เรามาก เราได้อิทธิพลต่าง ๆ จากแกรอบ ๆ ด้านคือ

ถ้าไม่มีแก เราไม่สามารถเป็นเร็กเก้ที่แข็งแรงได้เลย คงจะเป็นอะไรไม่รู้ ที่ไม่จริงจังขนาดนี้ แก

ท าให้เราต้องจริงจังซึ่งมันเป็นไปเองโดยธรรมชาติ เวลาเจอแก แกจะบอกว่าวงนั้นเจ๋ง วงนี้เจ๋ง 

แกจะมีอะไรมาแนะน าให้ฟังเยอะ30 

                                                        
 27 สัมภาษณ์ จิรภัทร กลิ่นอุทัย, ศิลปนิวง Hexthree, 19 เมษายน 2560. 

 28 สัมภาษณ์ กติติ์ธเนศ กรีะติกรธนาพัฒน์, เทคนิเช่ียนวงที-โบนและGa-pi, 14 เมษายน 

2560. 
 29 สัมภาษณ์ รณวิชัย สงิหส์ุข, ซาวด์เอ็นจิเนียร์วงท-ีโบนและGa-pi, 21 เมษายน 2560. 
 30 สัมภาษณ์ วนิ ชูจิตารมย,์ ศิลปินวง Srirajah Rockers, 29 มีนาคม 2560. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพเปรียบเทยีบวัฒนธรรมดนตรดีั๊บ 
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ภาพลายเส้นที่ใช้ในการเปรียบเทียบวัฒนธรรมดั๊บทั้งหมดโดย ภาวินี ณ น่าน  

เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกใช้ลายเส้นในการเปรียบเทียบวัฒนธรรมดั๊บเพราะว่าต้องการน าเสนอ

ผลงานในรูปแบบอื่นบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อจนเกินไปและยังใช้ลายเส้นแสดงออกถึง

องค์ประกอบต่าง ๆ ของวัฒนธรรมดั๊บได้มากกว่าการใชภ้าพถ่ายอีกด้วย 

วัฒนธรรมการผลิตดนตรีดั๊บ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 192  ภาพเปรียบเทียบวัฒนธรรมการผลิตดนตรดีั๊บ 

(โดย ภาวิน ีณ นา่น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560) 
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ค าอธิบายภาพเปรียบเทียบวัฒนธรรมการผลติดนตรดีั๊บ 

วัฒนธรรมการผลิตดนตรีดั๊บในประเทศจาไมกา เกิดจากที่วิศวกรเสียงในสตูดิโอ

คัดเลือกบทเพลงที่เกิดขึ้นแล้วน ามาท ากระบวนการดั๊บ โดยแต่ละสตูดิโอจะมีคลังเพลงของ

ตนเองจึงง่ายต่อการเข้าถึงบทเพลงต่าง ๆ และในประเทศจาไมกานั้นเพลงส่วนมากที่เกิดขึ้น

ภายในประเทศประกอบด้วยดนตรีสกา-เร็กเก้เป็นหลัก ส่งผลให้มีตัวเลือกในการสร้างสรรค์

ผลงานจ านวนมาก เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วจ านวนศิลปินในแนวเร็กเก้ถือได้

ว่ามีอยู่อย่างจ ากัดท าให้มีข้อจ ากัดในเรื่องวัตถุดิบในการสร้างสรรค์เพลง ศิลปินดั๊บในไทยส่วน

ใหญ่จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างบทเพลงขึ้นมาด้วยตนเอง มากกว่าที่จะน าบทเพลงที่เกิดขึ้นแล้วมา

ท ากระบวนการดั๊บ 
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วัฒนธรรมการบันทกึเสียง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 193  ภาพเปรียบเทียบวัฒนธรรมการบันทึกเสียง 

(โดย ภาวิน ีณ นา่น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560) 
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ค าอธิบายภาพเปรียบเทียบวัฒนธรรมการบันทึกเสียง 

 

 การบันทึกเสียงในประเทศจาไมกาเกิดขึ้นในห้องอัดเสียงของแต่ละสตูดิโอ โดยมัก

มีศิลปินหนา้ใหม่เกิดขึน้อยู่มากมาย เนื่องจากผู้คนสว่นมากอยากที่จะเป็นศิลปิน จึงมานั่งรอต่อ

คิวกันบริเวณหน้าห้องอัดเสียงส าหรับรับการออดิช่ัน ถือได้ว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้บันทึกเสียง

ล้วนมีศักยภาพและคุณภาพในเกณฑ์ที่สามารถผลิตออกเป็นผลงานให้กับผู้คนสามารถฟังได้ 

ซึ่งแตกต่างกับในประเทศไทย ซึ่งส่วนมากนักดนตรีในแนวเร็กเก้-สกา, ดั๊บ มักอัดเสียงกันเอง 

มิได้ท าการอัดเสียงในหอ้งอัด อาจเป็นด้วยเรื่องงบประมาณที่ท าให้นักดนตรีส่วนมากเลือกที่จะ

บันทึกเสียงกันภายในโฮมสตูดิโอ ซึ่งคุณภาพเสียงที่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียง

รวมถึงความเข้าใจของผู้ท าการบันทึกเสียง จึงไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนส าหรับการอัดเสียง

ภายในโฮมสตูดิโอ 
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วัฒนธรรมการบันทกึข้อมูลเสียง 
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ค าอธิบายภาพเปรียบเทียบวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลเสียง 

 
 การบันทึกข้อมูลเสียงในยุคของดนตรดีั๊บประเทศจาไมกานั้น ท าการบันทึกเสียงลง

ในเทป โดยการใช้อุปกรณ์ Multi-track tape recording machine เพื่อท าการบันทึกเสียง 

เนื่องจากในยุคนั้นยังไม่มอีุปกรณ์ที่ทันสมัยเท่าใดนัก คอมพิวเตอร์ยังไม่ถือก าเนิดขึ้น ท าให้การ

ท างานต่าง ๆ ทั้งในการตัดต่อเสียงหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในบทเพลงเป็นสิ่งที่ท าได้ยากและ

ล าบากมาก จงึจ าเป็นจะต้องอัดเสียงในแต่ละรอบให้มีความถูกต้องและชัดเจนที่สุดเท่าที่จะท า

ได้ ส่งผลให้นักดนตรีในประเทศจาไมกาทุกคนต่างมีศักยภาพในการเล่นดนตรีและอัดเสียงที่ดี 

ส าหรับประเทศไทยในช่วงที่ดนตรีดั๊บเกิดขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้นักดนตรีใน

ประเทศไทยสามาถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ท าให้นักดนตรีส่วนมากท าการบันทึกเสียงจาก

โปรแกรมภายในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น ProTools, Logic, Abelton Live, และ Cubase เป็นต้น 

และท าการบันทึกเสียงเหล่านั้นเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์เป็นหลัก เนื่องจากสามารถเก็บไว้ได้

เป็นระยะเวลานาน ซึ่งต่างจากเทปที่มอีายุการใชง้านที่ไม่แน่นอนและยากต่อการเก็บรักษา 
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วัฒนธรรมการทดลองเสียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 195  ภาพเปรียบเทียบวัฒนธรรมการทดลองเสียง 

(โดย ภาวิน ีณ นา่น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560) 
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ค าอธิบายภาพเปรียบเทียบวัฒนธรรมการทดลองเสียง 

 
 ในประเทศจาไมกา ก่อนที่จะท าการผลิตแผ่นเสียงออกจ าหน่าย สามารถที่จะผลิต

ออกมาทดลองในระบบเครื่องเสียงตามงานเต้นร าต่าง ๆ ได้ เพื่อที่จะสังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟัง

ต่อผลงานชิ้นนั้น ๆ ซึ่งส าหรับดนตรีดั๊บที่มีต้นก าเนิดขึ้นภายในงานเต้นร าอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่อง

แปลกที่จะมีการทดสอบแผ่นดั๊บเพลทจ านวนมากมายจากบรรดาดีเจในระบบซาวด์ซิสเต็มทั่ว

เกาะจาไมกา ส าหรับประเทศไทย การจัดงานดนตรีในลักษณะงานเต้นร าแบบฉบับจากประเทศ

ต้นก าเนิดยังมีอยู่น้อย ศิลปินดั๊บส่วนมากใช้วิธีการทดสอบเพลงด้วยตนเองเป็นหลักหรืออาศัย

ช่วงเวลาที่มโีอกาสท าการแสดงทดสอบเพลงของตนกับผูค้นที่อยู่ภายในงานในเวลาเดียวกัน ซึ่ง

โอกาสเกิดขึ้นนั้นยังถือว่าน้อยมากหากไม่ได้เป็นศิลปินดั๊บที่ผู้คนรู้จัก จึงท าให้การทดสอบบท

เพลงของตนในระบบซาวด์ซิสเต็มจงึเป็นเรื่องยากส าหรับศิลปินดั๊บไทย 

  



207 

 

 

วัฒนธรรมการแสดง 
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(โดย ภาวิน ีณ นา่น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560) 
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ค าอธิบายภาพเปรียบเทียบวัฒนธรรมการแสดง 

 

 วัฒนธรรมการแสดงในงานเต้นร าในประเทศจาไมกา ท าการแสดงโดยการเปิด

แผ่นเสียงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงร่วมกันกับการโทสต์ลงบนแผ่นดั๊บเพลทเหล่านั้นโดยดีเจผู้

เปิดแผ่นเสียงนั่นเอง อุปกรณ์ที่ใชย้ังคงมคีวามอนาลอคอยู่มาก ซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมดั๊บที่

เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ศิลปิน Ga-pi ใช้วิธีการเปิดเพลงจากคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ด้วย

เทคโนโลยีที่พัฒนาไปส่งผลให้สามารถแยกแทรคเพลงจากในคอมพิวเตอร์ลงบนมิกเซอร์เพื่อ

ท าการควบคุมได้อย่างอสิระ ท าให้ Ga-pi มีความยืดหยุ่นในการเล่นมากกว่าเนื่องจากสามารถ

ควบคุมเสียงที่เกิดขึ้นได้ในขณะเล่นได้เลยในทันที โดยการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเป็นหลักตามยุค

สมัย 
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วัฒนธรรมซาวด์ซิสเต็ม 
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ค าอธิบายภาพเปรียบเทียบวัฒนธรรมซาวด์ซิสเต็ม 

การแข่งขันของระบบซาวด์ซิสเต็มในประเทศจาไมกาส่งผลให้มีการเติบโตของ

วัฒนธรรมซาวด์ซิสเต็มอย่างตอ่เนื่อง ด้วยการใช้ลักษณะล าโพงที่มีเอกลักษณ์ตามแต่ละระบบ

เครื่องเสียง โดยมีการแยกแหล่งก าเนิดเสียงออกหลายทางและผนวกกับขนาดของล าโพงที่

ใหญ่โตผสมกับจ านวนของล าโพงเหล่านั้น ท าให้ระบบซาวด์ซิสเต็มในประเทศจาไมกาสามารถ

แสดงศักยภาพของเสียงที่บันทึกลงในแผ่นเสียงได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งแตกต่างกับระบบเครื่อง

เสียงในประเทศไทยที่ถือได้ว่าวัฒนธรรมซาวด์ซิสเต็มยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเพียงเท่านั้น ยังไม่มี

เครื่องเสียงในลักษณะใกล้เคียงหรอืคล้ายคลึงกันกับในประเทศจาไมกาในประเทศไทย 
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