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 The purposes of this research are 1) to study the history and musical 
development of Labanoon Band which have significantly impact on Thai Muslim youth, 
and 2) to study the relationship between Popular music and Thai Muslim youth.  
 The findings showed that the pop-rock band Labanoon has been active in 
the popular music business for 19 years long, since 1998. Members of the band are 
Metee Arun (lead singer/guitarist), Anan Saman (bassist) and Nattanon Thongon 
(drummer). The band has shown musical development in several aspects through their 
members, style, presentation and public relations campaigns of which have been 
developed and adjusted based on the current generation’s interest. Especially in 2017, 
the band reached their greatest success from the most famous song “chueak wiset” 
which clearly created such highly admiration among Thai Muslim youth. Labanoon 
members are role model for young generation in music practice, music appreciation, a 
fashion icon, include their unique identity in musical style and Southern Thai dialect. 
These results explain how the band has established a huge fan-based among Muslim 
youth. 
 Islamic culture is the culture that specifies code of life that the Muslims 
must strictly follow according to the religious law and tradition. However, referring to 
the findings, pop culture has affected the change in the Muslims’ behaviour especially 
in music appreciation aspect. 
 Even though Islam has a prohibition on music that Muslim youth were 
taught since  childhood by their family members or in the pondok schools, the current 
social media scene plays a vital part to encourage the youth to pay more attention to 
popular music. 
 This research also found that the relationship between popular music and 
Thai Muslim youth do not clearly settled. Although popular music has apparently 
become a part of certain groups of Muslim youth’s lives, haram still remains influential 
in their faith to help them think differently from the mainstream culture and discourage 
them to fully express their identity because there is the religious framework in the 
aspect of music that regulates their ways of Muslim. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ดนตรีและบทเพลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กจนกระทั่งคนแก่วัย
ชราและได้มีการสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น 
ชีวิตจริง สังคม ธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการประกอบอาชีพ หรือแม้กระทั่ง
ความเชื่อทางศาสนา บ้างก็เอาไว้ขับกล่อม ไว้ผ่อนคลายความตึงเครียด ไว้เป็นสื่อเป็นตัวแทนในสิ่ง
ต่างๆ ไว้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติบ้านเมือง ดังนั้นดนตรีจึงเปรียบเสมือนภาษาที่สามารถท าให้
มนุษย์ทุกชนชาติเข้าใจกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นดนตรีของประเทศหรือศาสนาไหนก็ตาม 

ดนตรีปฺอปเป็นดนตรีที่ได้รับความนิยมมากในหมู่วัยรุ่นยุคป๎จจุบันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะ
เป็นคนชาติไหนหรือนับถือศาสนาอะไรก็ตามเนื่องจากมีเนื้อหาที่ถ่ายทอดและการแสดงออกถึงความ
ต้องการของวัยรุ่น ดังนั้นอิทธิพลดนตรีปฺอปที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่นไทยเป็นไปได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ทั้งการเลียนแบบการแต่งกาย หรือแม้กระทั่งพฤติกรรม
การเข้าสังคมของบุคคล1 ที่ผู้วิจัยเลือกส ารวจพบว่า วงดนตรีปฺอปในสังคมไทยก็มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมวัยรุ่นด้วยเช่นกันและยังส่งผลให้วัยรุ่นไทยได้เลียนแบบการกระท าหรือแม้แต่เล่นดนตรีตาม
ศิลปินที่ชื่นชอบถึงแม้ว่าในศาสนาที่ตนเองนับถืออยู่นั้นได้มีกฎบัญญัติข้อห้ามเกี่ยวกับดนตรี 

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหนึ่งที่กลุ่มสังคมบางกลุ่มในประเทศไทยนับถือเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ ซึ่งกระจายกันไปใช้ชีวิตตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยเป็นสังคมย่อย ๆ เรียกกันว่า 
“ชาวมุสลิม”2 ศาสนาอิสลามมีลักษณะแตกต่างจากศาสนาอ่ืนอยู่หลายประการ ประการที่ส าคัญคือ
เป็นศาสนาที่มีบทก าหนดความเชื่อและการปฏิบัติเกือบทุกแง่มุม มีค าสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ศิลป
ศาสตร์ จริยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย มีค าสอนทั้งในระดับนโยบายทั่วไปและใน
ระดับการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน มีค าสอนเกี่ยวกับโลกหน้าและโลกนี้อย่างสมบูรณ์ สรุปแล้วแทบ
เรียกได้ว่าไม่มีพฤติกรรมใดหรือแนวทางความคิดใดของมนุษย์ที่พ้นจากขอบข่ายของศาสนาอิสลาม3  

                                                           
1 อนงค์สุลักษณ์  ใยลออ, “ดนตรีปฺอปกับพฤติกรรมของวัยรุ่นไทย กรณีศึกษาวัยรุ่นใน

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 2. 

2 จักริน จันทนภุมมะ, “ดนตรีนาเสป กรณีศึกษาชุมชนมุสลิม หมู่ที่ 2 ต าบลบึงน้ ารักษ์ 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางค
วิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554), 1. 

3 อารง สุทธาศาสน์, สันติภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไร, เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2555 , 
เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/mustfeth/posts/546376165390063 
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“โลกมุสลิมที่ เดินไม่ถูกตามหลักศาสนามีดนตรี แต่ถ้าเอาให้ถูกมันไม่มี”4 มัน
หมายความว่าในเรื่องของดนตรีนั้นยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในเรื่องของชาวมุสลิมสามารถร้อง เล่น
และฟ๎งดนตรีได้หรือไม่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพลงที่มีเสียงดนตรีประกอบหรือไม่มีดนตรีประกอบก็ตาม 
ในบางเรื่องก็เป็นที่เห็นพ้องต้องกันของนักวิชาการมุสลิมไปแล้วในขณะที่บางเรื่องก็ยังไม่เห็นพ้อง
ต้องกันและไม่สามารถสรุปได้อย่างแท้จริงและยังคงเป็นที่ถกเถียงกันจากอดีตจนถึงป๎จจุบัน ถึงแม้ว่า
ในศาสนาอิสลามได้มีข้อปฏิบัติที่ยึดหลักการจาก “คัมภีร์อัลกุรอาน” ซึ่งเป็นสิ่งที่บันทึกค าสอนของ
องค์ศาสดาแต่มีการตีความกันคนละความหมาย เช่น นักวิชาการชาวมุสลิมกลุ่มแรกเห็นว่าการร้อง 
เล่นดนตรีเป็นสิ่งที่สามารถท าได้ไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามเนื่องจากตัวบททางศาสนาที่เป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับคนที่ถือว่าการเล่น ร้องเพลงเป็นที่ต้องห้าม (หะรอม) นั้นยังคลุมเครือหรือไม่ก็อ่อนหลักฐาน 
ไม่มีหลักศาสนบัญญัติ (หะดีษ) โยงไปถึงท่านนบีมูฮัมหมัดและสามารถใช้เป็นหลักฐานในการตัดสิน
ห้ามเล่น ร้องเพลงได้ ส่วนกลุ่มที่สองมองว่าสามารถเล่นได้ในบางกรณีเช่น การแต่งงาน งานเลี้ยง การ
ต้อนรับผู้เดินทาง ทั้งหมดนี้ล้วนมาจากหะดีษของท่านนบีมูฮัมหมัด และกลุ่มที่สามถือว่าเป็นเรื่อง
ต้องห้ามไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามและถือว่ามันเป็นบาปใหญ่ โดยในการสนับสนุนความคิดของพวกเขา 
พวกเขาได้อ้างหะดีษด้วยเช่นกัน5 

ศาสนาอิสลามในเรื่องของดนตรีจึงเป็นประเด็นที่ล่อแหลมและละเอียดอ่อนในสังคม
มุสลิมมาโดยตลอด และไม่เคยมีการมาถกเถียงกันแบบจริงจัง เพราะดนตรีในศาสนาอิสลามถูกตีความ
โดยนักวิชาการและนักศาสนาอิสลาม ท าให้เห็นเพียงมุมมองในแง่ของศาสนบัญญัติเท่านั้น และดนตรี
ก็ถูกท าให้เป็นประเด็นเชิงศีลธรรม โดยสรุปให้ดนตรีที่ไม่ถูกหลักศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเป็นบาป 

หากมองย้อนกลับไปในอดีต คนมุสลิมได้ใช้ดนตรีและเพลงเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิต
มาช้านานแล้ว มีวิทยาการมานับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 และมีอิทธิพลเรื่อยมาจนถึงป๎จจุบัน อาทิ 
อัล คินดิ (Al-Kindi) เป็นผู้ริเริ่มในการใช้โน้ตดนตรีในการเขียนเพลงและเป็นผู้ตั้งชื่อโน้ตของระดับ
เสียงดนตรีโดยใช้พยางค์แรกของแต่ละวรรคแทนที่การใช้ตัวอักษรศาสตร์การดนตรีเรียกระบบนี้ว่า 
โซลมิเซชั่น (Solmization)  พยางค์เหล่านี้กลายเป็นระดับเสียงพ้ืนฐานของดนตรี คือ Do Re Mi Fa 
Sol La Ti ในป๎จจุบัน ซึ่งระดับเสียงพ้ืนฐานเหล่านี้มาจากภาษาอาหรับ คือ Dal Ra Min Fa Sad 
และ Lam การเดินทางไปยังท้องที่ต่าง ๆ ของนักดนตรีและพ่อค้าชาวอาหรับมีส่วนให้ดนตรีอาหรับ
ถ่ายทอดและหล่อหลอมรูปแบบชีวิตวัฒนธรรมและศิลปะยุโรปโดยเฉพาะบริเวณแถบคาบสมุทรไอบี
เรีย สเปน และโปรตุเกสในสมัยการปกครองของอาณาจักรอัล อันดาลุส (Al-Andalus) อิทธิพลของ
อาณาจักรอิสลามในช่วง 800 ปีนี้ ผลักดันให้อารยธรรมดนตรีของโลกมุสลิมได้เผยแพร่ไปยังยุโรป
อัลคินดิ ยังเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีอัล อู๊ด (Al-Ud) ซึ่งเป็นเครื่องสายชิ้นแรกของโลกมุสลิมที่มี
ลวดลายสลักประณีต สวยงาม และได้ถ่ายทอดเครื่องดนตรีชิ้นนี้สู่ยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 มี
ตระกูลเครื่องสายที่เรียกว่าลุต (Lute) ซึ่งเป็นกีตาร์รุ่นแรก ๆ ของยุโรป โดยอัล อู๊ด จะมีลักษณะคล้าย

                                                           
4 วีรชน ศรัทธายิ่ง, หัวใจแห่งศรัทธา, เข้าถึงเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 

https://www.youtube.com/watch?v= hOOdVmmneMs 
5 การฟังดนตรีและดนตรีในทัศนะของอิสลามว่าอย่างไรบ้าง, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 

2555, เข้าถึงได้จาก http://www.skthai.org/articles/41983860/144179_1301037096 
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กีตาร์ ด้านหน้าเป็นรูปวงรี มีขนาดใหญ่กว่ากีตาร์ในป๎จจุบันเล็กน้อย ขึงด้วยสายคล้ายกีตาร์ในป๎จจุบัน
และมีเสียงไพเราะ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องดนตรีที่เรียกว่า คานุน (Kanun) มีลักษณะคล้ายกับขิมหรือ
พิณ เวลาดีดจะมีเสียงที่ไพเราะ และทับหรือทับบล้า (Tubla) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ชาว
อาหรับนิยมชมชอบเป็นอย่างยิ่ง เพราะราคาย่อมเยา หาซื้อได้ง่าย และสามารถพกพาไปในงานเลี้ยง
สังสรรค์ได้สะดวก เป็นเครื่องดนตรีประกอบการละเล่นพ้ืนเมืองหลายชนิด อาทิ การใช้ทับบล้าตีให้
จังหวะระบ าหน้าท้อง ซึ่งเป็นการเต้นร าในโลกมุสลิมที่มีชื่อเสียงมาก6 

อิทธิพลของศาสนาอิสลามท่ีมีต่อสังคมไทยนั้นก็มีมากมายโดยเฉพาะในเรื่องการปกครอง
ในเรื่องศิลปะและดนตรี ในการดนตรีก็มีเพลงต่างๆ ซึ่งอาจจะมาจากพวกซูฟีที่เรียกว่า "เกรตัน" นั้นมี
เพลงต่างๆที่ตกค้างอยู่ได้กลายเป็นเพลงไทยไปและตลอดจนท่าทางลีลาของการฟูอนร าก็ได้ตกมาอยู่
ในระบบนาฏศิลป์ของไทยส่วนการขับร้องที่เรียกว่า "ดิเกร์" นั้นก็กลายมาเป็น ลิเก หรือ ยี่เก ไปอย่าง
ที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันอยู่แล้ว7 และยังมีรูปแบบของดนตรีและการแสดงที่พบมาแต่เดิมเช่นลิเก
ฮูลู ร็องแง็ง กรือโต๊ะ ละ โนราแขก อานาซีด หนังตะลุง มักยง ดังดุต เป็นต้น จนกระทั่งดนตรีปฺอปได้
เข้ามามีบทบาทในสังคมอิสลามโดยแรกเริ่มเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเพลงตะวันตกกับ
วัฒนธรรมเพลงตะวันออกมีการน าเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เช่น กีตาร์ ไวโอลิน มาใช้เล่นผนวก
เข้ากับเครื่องดนตรีกาเมลัน8และในช่วงทศวรรษ 1960 วงดนตรี “Orkes Melayu” ได้น าเพลงปฺอป
จากตะวันตกมาผสมผสานใช้กับกลองอินเดีย (Tabla) หรือแม้กระทั่งต านานอย่าง โรมา อรามา 
น าเอาแนวดนตรีร็อคเข้ามาผสมผสาน ใช้เครื่องดนตรีไฟฟูาเข้ามาท าให้มีจังหวะดนตรีที่สนุกสนาน
และได้ประสบความส าเร็จเป็นที่นิยมทั่วทั้งอินโดนีเซีย9 ส่วนดนตรีปฺอปอิสลามในประเทศไทยนั้นได้
วัฒนธรรมมาจากประเทศเพ่ือนบ้านจนมาถึงยุคป๎จจุบันเราจะเห็นได้ว่าชาวมุสลิมที่เล่นดนตรีนั้นมีอยู่
มากมายในสังคมไทยและต้องยอมรับว่าบุคคลหรือศิลปินเหล่านั้นเป็นแรงจูงใจของวัยรุ่นชาวไทย
มุสลิมให้มีความคิด พฤติกรรม อารมณ์ สามารถสร้างแรงบันดาลและอาจรวมได้ถึงวิถีชีวิตการด ารง
ชีพของแต่ละบุคคลก็เป็นได้ 

                                                           
6 ณัฐพล สอนจรูญ, ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหรับมุสลิม, เข้าถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 

2554, เข้าถึงได้จาก http://sameaf.mfa.go.th/th/ muslim_world/detail.php?ID=2661 
7 บรรจง บินกาซัน, มุสลิมไทยน่ารู้ความเป็นมาของอิสลามในประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 

25 มีนาคม 2555,  เข้าถึงได้จาก http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php? 
page=sub&category=30&id=18949 

8 ชนิดา เผือกสม, “วงศาคณาญาติและการเมืองของเพลงสมัยนิยมในอินโดนีเซีย:กรอง
จอง ปฺอบร็อคและดัดุต” (เอกสารภูมิภาคศึกษาล าดับที่ 19 โครงการภูมิภาคศึกษา มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์, 1 มกราคม 2556), 44. 

9 Frederick William, Rhoma Irama and the Dangdut style: Aspects of 
contemporary Indonesian popular culture, (London, Harwood Publisher Ltd, 1982,) 
115. 

http://sameaf.mfa.go.th/
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วงลาบานูน เป็นภาษาอาหรับแปลว่า “นมสด” ซึ่งเป็นค าจ ากัดความของพวกเขา เพราะ
ดนตรีในความคิดพวกเขาคือ นมสด รสจืด ไม่เจือสี ไม่ปรุงแต่งรสชาติอะไรให้วุ่นวายซับซ้อน
เหมือนกับวงของพวกเขา โดยเล่นเครื่องดนตรีเพียง 3 ชิ้นคือ กีตาร์ เบส และกลอง10  

วง ลาบานูนเป็นวงดนตรีสัญชาติไทยมุสลิม จากโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย เกิดจากการเข้าร่วมประกวดในโครงการฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดส์ และผ่านเข้าไปในรอบ 10 วง
สุดท้าย วง ลาบานูน มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ได้แก่ 

1. เมธี อรุณ (เมธี) ร้องน า/กีตาร์  
2. อนันต์ สะมัน (อนันต์) เบส 
3. ณัฐนนท์ ทองอ่อน (สมเมย์) กลอง 
มีอัลบั้มทั้งหมด 9 อัลบั้ม ได้แก่ 
1. นมสด (เผยแพร่เมื่อ พฤษภาคม 2541) 
2. 191 (เผยแพร่เมื่อ กรกฎาคม 2542) 
3. คนตัวด า (เผยแพร่เมื่อ ตุลาคม 2545) 
4. Clear (เผยแพร่เมื่อ ธันวาคม 2546) 
5. อัลบั้มพิเศษ เป็นอัลบั้มพิเศษของลาบานูน อัลบั้มนี้ต้องการให้ก าลังใจชาวไทยใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2547) 
6. สยามเซ็นเตอร์ (เผยแพร่เมื่อ สิงหาคม 2548) 
7. 24 ชั่วโมง (เผยแพร่เมื่อ ตุลาคม 2549) 
8. Keep Rocking (เผยแพร่เมื่อ 2555) 
9. N.E.W.S. (เผยแพร่เมื่อ สิงหาคม 2559) 

และผลงานเพลงพิเศษได้แก่ 
1. เพลง ของนอกกาย เพลงประกอบละครเรื่อง สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย 
2.  รว่มขับร้องกับ บอดี้แสลม ในเพลง ปลิดปลิว ในอัลบั้ม ดัม-มะ-ชาติ 
วงลาบานูน เป็นวงดนตรีแนวปฺอป-ร็อค ที่ชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทั้งหมด 18 ปีตั้งแต่

อัลบั้มแรกออกวางจ าหน่าย ด้วยแนวดนตรีและส าเนียงการร้องอันเป็นเอกลักษณ์ท าให้วงลาบานูน
เป็นวงที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นทุกเพศทุกวัย และมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างมาก 
จึงท าให้เกิดประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่องดนตรีปฺอปของวัยรุ่นมุสลิม กรณีศึกษา วงลาบา
นูน เพ่ือศึกษาแนวทางความคิดต่าง ๆ ทางด้านดนตรีของวงลาบานูน ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางด้าน
ดนตรีของวงลาบานูนที่ส่งผลต่อวัยรุ่นและสังคมไทย มุมมองความเป็นดนตรีปฺอปของวัยรุ่นชาวไทย
มุสลิม และยังเป็นการช่วยคลี่คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎบัญญัติดนตรีในศาสนาอิสลามอีกด้วย 

 
 
 

                                                           
10 วงดนตรีขวัญใจวัยรุ่นกับท่ีมาของช่ือวงที่แฟนๆอาจไม่เคยรู้, เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 

2559, เข้าถึงได้จาก http://music.sanook.com/2377961/ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A7_(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1)
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางด้านดนตรีของวง ลาบานูน 
2.  เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางด้านดนตรีของวง ลาบานูน ที่มีต่อวัยรุ่นชาวไทย

มุสลิม 
3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของดนตรีปฺอปกับคนมุสลิมไทยวัยรุ่น 

 
3. สมมติฐานการศึกษา 

วงลาบานูนมีแนวคิดที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางด้านดนตรีที่ส่งผลต่อวัยรุ่นชาว
ไทยมุสลิม และสามารถอธิบายถึงเหตุผลความสัมพันธ์และมุมมองที่วัยรุ่นชาวไทยมุสลิมคิดเห็นต่างกัน
ในเรื่องของดนตรีปฺอป 

 
4. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ดนตรีปฺอปของวัยรุ่นมุสลิม กรณีศึกษา วงลาบานูน” ผู้วิจัยมีความ
คาดหวังที่จะท าการศึกษาเฉพาะขอบเขตท่ีก าหนดไว้ดังนี้  

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย  แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ 
 1.1 ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับดนตรี ปรากฏการณ์ทางด้านสังคมของศาสนาอิสลาม 
 1.2  สัมภาษณ์ศิลปินและวัยรุ่นชาวไทยมุสลิมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
2. ขอบเขตการวิจัยประชากร 
 แบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือ ศิลปิน และ วัยรุ่นชาวไทยมุสลิมและนักวิชาการทางด้าน

ศาสนาอิสลาม 
 2.1  ศิลปิน วง ลาบานูน ศิลปินตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงป๎จจุบัน 
 2.2  วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม ช่วงอายุไม่กิน 30 ปี ไม่จ ากัดเพศ-การศึกษา 
3. ขอบเขตเชิงประวัติศาสตร์ 
 3.1  ศึกษาวงลาบานูนตั้งแต่ปี 2541-2560 
 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
คัมภีร์อัลกุรอาน หมายถึง คัมภีร์ของศาสนาอิสลามที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็น

  พระวัจนะของอัลลอฮ์ 
แฟนคลับ หมายถึง คือกลุ่มคนที่คลั่งไคล้หรืออุทิศตนให้กับบุคคล  
  กลุ่มแนวความคิด หรือในบางครั้งกับสิ่งไม่มีชีวิต 
มุสลิม หมายถึง ผู้นับถือศาสนาอิสลามหากเป็นบุรุษจะ 
  เรียกว่า มุสลิม หรือเป็นสตรีจะเรียกว่า มุสลิมะฮ์ 
ลาบานูน หมายถึง ชื่อวงตัวแทนกลุ่มนักดนตรีหลักในการวิจัย 
วัยรุ่น หมายถึง วัยที่อายุย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาว หรือวัยที่อยู่ในช่วง

  คาบเก่ียวระหว่างวัยเด็กกับผู้ใหญ่ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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ศาสนาอิสลาม หมายถึง เป็นศาสนาเอกเทวนิยมบัญญัติไว้ในคัมภีร์ 
  อัลกุรอาน 
หะรอม หมายถึง กฎบัญญัติต้องห้ามที่ทุกคนต้องละเว้น  
หะดีษ หมายถึง ค าพูด การกระท า และการยอมรับของท่าน 
  นบีมูฮัมหมัด 
อานาซีด หมายถึง การขับร้องบทเพลงที่เกี่ยวกับการศรัทธา  
  การท าความดี 

 
6. ขั้นตอนการศึกษา 

1. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
2. ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. ส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
4. เก็บข้อมูลวิจัยภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
5. เก็บรวบรวมข้อมูล 
6. จัดเรียงล าดับข้อมูล 
7. วิเคราะห์ข้อมูล 
8. สรุปผลการวิจัย 

 
7. ประโยชน์ของการวิจัย 

1. ได้รับรู้พัฒนาการทางด้านดนตรีและเข้าใจถึงแนวทางความคิดของวง ลาบานูน ที่มี
ต่อดนตรี 

2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของวง ลาบานูน ที่ส่งผลต่อวัยรุ่นมุสลิม 
3. ได้ทราบถึงอนาคตของดนตรีปฺอปมุสลิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่องดนตรีปฺอปของวัยรุ่นมุสลิม : กรณีศึกษาวง ลาบานูน ผู้วิจัยได้น าแนวคิด 
และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางประกอบการมีหัวข้อดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับดนตรีปฺอปของศาสนาอิสลาม 
2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของวัยรุ่น 
3. แนวคิดเก่ียวกับดนตรีกับศาสนา 
4.  Pop culture (วัฒนธรรมสมัยนิยม) 
5. ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับดนตรีป๊อปของศาสนาอิสลาม 

ความหมายของเพลงปฺอป หรือดนตรีปฺอป หมายถึง “ความนิยมในดนตรี” ประกอบด้วย
โครงสร้างเพลงสั้น ๆ ง่าย ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตเพลงปฺอป และมักจะ
มุ่งเน้นไปที่วัยรุ่น เพราะมีผลต่อการตลาดที่มีรูปแบบใหม่ ๆ จากรูปแบบเดิมที่มีอยู่และยังเป็นบท
เพลงสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยม มีจังหวะสนุกสนานสบายโดยมีกลุ่มวัยรุ่นสมัยนี้นิยมฟ๎งเพลงปฺอป11

เพลงปฺอปมีผลต่อการดูดซึมแนวดนตรีปฺอปจากรูปแบบอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เป็นความนิยมบทเพลง ซึ่งเป็น
ประเภทที่มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดนตรีปฺอปในสไตล์ ร็อคแอนด์โรลและต่อมาเป็น
ดนตรีปฺอปสไตล์ร็อค12 

อบู มัรศูร13 ให้ทัศนะเก่ียวกับความเชื่อทางศาสนาอิสลามเกี่ยวกับดนตรีว่า “ในกลุ่มชาว
มุสลิมมีจ านวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าอิสลามเป็นเพียงศาสนาที่สวดนมัสการอย่างเดียว ห้ามการรื่นเริงโดย
สิ้นเชิง การร้องร าท าเพลงก็ห้ามเด็ดขาด ทั้งยังเป็นศาสนาที่ไม่อนุมัติที่ให้ความสุขทางโลกด้วยเลย แต่
ความเป็นจริงศาสนาอิสลามให้รื่นเริงด้วยการดีด สี ตี เปุา ได้ในขอบเขตของความเรียบร้อยและมี

                                                           
11 Brian Longhurst, Popular Music and Society  (Cambridge: Blackwell 

Publishers 1995),  4. 
12 อนงค์สุลักษณ์  ใยลออ. “ดนตรีปฺอปกับพฤติกรรมของวัยรุ่นไทย กรณีศึกษาวัยรุ่นใน

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 7. 

13 อบู มัรศูร, จริยธรรมอิสลาม (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 
2526)  11. 
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มารยาทที่ดีงาม ถือว่าเป็นแนวคิดที่สามารถตีความได้หลายแง่ ซึ่งดนตรีปฺอปอิสลามใน
สังคมไทยก็ได้รับอิทธิพลมาจากแนวทางความคิดที่ตีความแตกต่างกัน” 

อีกข้อมูลที่เกี่ยวกับดนตรีปฺอปที่ใช้ในการร้องและการบรรเลงดนตรีคือปฺอปนัสยิดได้
น ากระแสสากลของดนตรีปฺอปสมัยใหม่มาใช้และได้ปรับตัวให้เข้ากับกระแสดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับในวงดนตรีวัยรุ่นชายล้วนของอังกฤษและอเมริกา โครงสร้างของดนตรีโดยรวมของ         
ปฺอปนัสยิด ประกอบด้วยเสียงร้องเดี่ยว เสียงร้องประสาน และเสียงดนตรีช่วงสั้น ๆ สลับกันไปช่วง
ประสานเสียงจะมี 2 หรือ 3 เสียง ทดลองใช้รูปแบบและจังหวะฮิปฮ็อป ร็อค และจังหวะพ้ืนบ้านของ
วัฒนธรรมอ่ืนตามล าดับ มีการผสมผสานใช้เครื่องดนตรีต่างชาติเช่น คีย์บอร์ด หรือซินธิไซเซอร์ เข้า
กับกลองหนังและกลองยาวในท้องถิ่น มีการแสดงสดจัดขึ้นในสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตซึ่งใช้ระบบ
แสงสีเสียงดิจิทัลรุ่นล่าสุด14 อีกมุมมองหนึ่งจะพบได้ว่าดนตรีปฺอปได้มีความนิยมในสังคมมุสลิมเห็นได้
จากการน าดนตรีปฺอปมาปรับใช้กับเพลงพื้นบ้าน 

ดนตรีบ าบัดคือการวางแผนในการใช้กิจกรรมทางด้านดนตรีควบคุมสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ เพื่อความสุนทรีย์, เพ่ือการบ าบัดรักษา และเพ่ือการศึกษา ก็ถือว่าเป็น
การน ารูปแบบของดนตรีปฺอปเข้าไปผสมผสานอยู่ด้วย ในศาสนาอิสลามนั้นก็สามารถใช้ดนตรีบ าบัดใน
การรักษาผู้ปุวยได้ โดย ดร. ซากีร์ ไนท์15 ได้กล่าวไว้ว่า “ในเรื่องของดนตรีนั้น เรารู้ดีว่าดนตรีไม่เป็นที่
อนุญาต ยกเว้นกลองหน้าเดียว อย่างกีตาร์ และอีกหลายๆอย่างนั้นเป็นสิ่งหะรอม เราควรหลีกเลี่ยง
เสียงธรรมชาติมาแทนเสียงดนตรีนั้นๆ แต่ในกรณีที่ใช้ดนตรีเพ่ือรักษาเด็กผู้ซึ่งมีความบกพร่องทาง
ร่างกายเช้นเป็นออทิสติก ตรงนี้เป็นการรักษาทางการแพทย์ ถ้ามันไม่มีการรักษาอ่ืนที่ท าได้แล้ว
นอกจากดนตรี ณ เวลานั้นดนตรีจะเป็นที่อนุญาต” 

การใช้ดนตรีปฺอปเพื่อให้ก าลังใจ จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ดนตรีปฺอปก็มีส่วนในการหยิบยื่นซึ่งความสุข ยามที่ใจคนสุมด้วยไฟที่มอดไหม้ทุกสิ่ง ไม่ทิ้งให้เหลือ
กระทั่งความหวัง ผู้คนจึงเริ่มมองเห็นความหมายที่ซุ่มซ่อน และเริ่มกระจายความรู้สึกดี  ๆ ที่เรียกว่า
รัก ผ่านไปทางดนตรีซึ่งมีค าร้อง เสมือนสายลมสันติ พัดโชยเพ่ิมความชุ่มเย็นในจิตใจของมนุษย์ สาน
ทอความสามัคคีให้เกิดขึ้นร่วมกันในสังคม และคงไม่มีเวลาใดที่เราจะเห็นถึงความเชื่อมโยงของดนตรี
กับความต้องการที่แท้จริงของผู้คนได้ เท่ากับเวลาที่ความรัก สามัคคี คือสิ่งที่มนุษย์เรียกหา16  

หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องดนตรีในประเทศที่มีชาวมุสลิมอยู่จ านวนมาก
ไม่ว่าจะเป็น ประเทศมาเลเซียหรือประเทศอินโดนีเซีย กลับกลายเป็นประเทศท่ีมีการผลิตเครื่องดนตรี
เช่น กีตาร์ เป็นจ านวนมากส่งผลให้เกิดค่านิยมในการเล่นดนตรีเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน สังเกตจากมีวง
ดนตรีอินดี้ ปฺอปร็อค เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก17 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเรา
                                                           

14 ขับร้องความเป็นสมัยใหม่ในอิสลาม, เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก  
https://kyotoreview.org 

15 เกื้อกูล พิทักษ์สุรชัย, ดนตรสีร้างสุข มนุษย์สร้างสันติ, เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2548, 
เข้าถึงได้จาก http:// www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=1199 

16 ตะลุยเมืองอิเหนากับโรงงานกีตาร์สัญชาติเกาหลี, เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2556, 
เข้าถึงได้จาก http://www. guitarthai.com/webboard/question.asp?QID=361559 
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สามารถพบเห็นดนตรีปฺอปอิสลามในสังคมไทยได้ทั่วไป อีกทั้งวงดนตรีเชื้อสายมุสลิมในประเทศไทย
ตั้งแต่อดีตและป๎จจุบันเราจะสามารถพบได้ว่าแต่ละบุคคลก็ได้ใช้ดนตรีในการด าเนินชีวิตถึงแม้ว่าใน
เรื่องของศาสนาจะผิดหลักของศาสนบัญญัติ 

แฮมเมอร์ วงดนตรีไทยที่มีผลงานเพลงในแนวเพ่ือชีวิตส าเนียงป๎กษ์ใต้ แฮมเมอร์ เป็นวง
ดนตรีของ 4 พ่ีน้องตระกูล ประธาน ซึ่งเป็นชาวไทยมุสลิมเชื้อสายปาทาน เป็นชาวจังหวัดนครนายก 
แต่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ภาคใต้ ซึ่งท าให้ผู้คนมักเข้าใจผิดว่าเป็นชาวป๎กษ์ใต้ ก่อตั้งวงครั้งแรกใช้ชื่อวงว่า 
"กระแสธาร" หลังจากสิ้นสุดเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุชายังคงน า
วงกระแสธาร แสดงตามกลุ่ม กรรมกร หมู่นักศึกษา แม้จะถูกคุกคามอย่างหนักจากเจ้าหน้าที่รัฐ แต่
ละครั้งที่แสดงก็ต้องเปลี่ยนชื่อวงไปเรื่อยๆ ไม่ให้จ าได้ เช่นวง โคทานบ้าง วงสนธยาบ้าง และอีก
หลายๆชื่อ จนกระทั่ง สถานการณ์คลี่คลาย จึงลงตัวที่ "แฮมเมอร์"  วง แฮมเมอร์ชนะการประกวด
โฟล์คซอง วันดวลเพลง เมื่อปี พ.ศ.2521 ด้วยเพลง "บินหลา" และ "สาวบ้านนอก"  ต่อมาได้ออก
อัลบั้มชุดแรกในปี 2522 และอยู่ในวงการเพลงมาเป็นระยะเวลา 38 ปี วง แฮมเมอร์ ถือว่าเป็นวง
ดนตรีเชื้อสายมุสลิมที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมุสลิมเป็นอย่างมาก ด้วยแนวดนตรีเพ่ือชีวิต และเนื้อหาของ
เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักในถิ่นที่ก าเนิด ถึงแม้วง แฮมเมอร์ จะไม่ใช่คนในภาคใต้แต่หัวใจของวง
แฮมเมอร์นั้นเป็นชาวใต้อย่างเต็มตัว อีกทั้งยังมีบทเพลงที่สอนให้เชื่อฟ๎งค าสอนขององค์ศาสดา
สอดแทรกอยู่ในบนเพลง ท าให้เพลงของวง แฮมเมอร์ เป็นที่นิยมในหมู่คนมุสลิมและคนต่างศาสนา 
ถึงแม้จะมีกระแสต่อต้านจากนักวิชาการทางด้านศาสนาอิสลามอยู่บ้างในเรื่องของการใช้ดนตรีที่ผิด
หลักศาสนามาประกอบการพูดชักจูงผู้คนให้ท าตามหลักค าสอนของท่านศาสดา 

ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันยังมีศิลปินชาวมุสลิมที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการเพลงคือ มาโนช 
พุฒตาล ซึ่งเป็น นักร้อง นักดนตรี นักจัดรายการดนตรีเพลงสากลทางโทรทัศน์ และท านิตยสาร
เกี่ยวกับดนตรี มาโนช พุฒตาล เกิดในครอบครัวมุสลิมที่ชุมชนหัวแหลม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
ปี พ.ศ. 2525 เริ่มจัดรายการทางโทรทัศน์ ชื่อว่า “เที่ยงวันอาทิตย์” ต่อมา มาโนช พุฒตาล ได้ก่อตั้ง
บริษัทชื่อ "ไมล์สโตน" ซึ่งเป็นค่ายเพลงที่ไม่ได้อยู่ในกระแสหลัก และเป็นที่มาของค าว่า “เพลงอินดี้”
มาโนช พุฒตาล มีผลงานเพลงที่มักจะกล่าวถึง ความเชื่อ แนวคิดทางปรัชญา วรรณกรรมและความ
เป็นมนุษย์ ในสังคมยุคของ มาโนช พุฒตาล สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ถือว่ามีอิทธิพลต่อ
ผู้คนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก เพราะสื่อเหล่านี้ถือว่าเป็นช่องทางหลักในการรับรู้ข่าวสาร และความเชื่อ
ของบุคคลในพื้นที่ ถึงแม้ มาโนช พุฒตาล จะเป็นชาวมุสลิมแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่อยู่ทามกลางผู้คน
ที่นับถือศาสนาพุทธและคริสต์ และความชื่นชอบในเสียงดนตรีตั้งแต่เด็ก ท าให้มีมุมมอง และความคิด
ในเรื่องของดนตรีที่แตกต่างไปจากกระแสวัฒนธรรมหลัก 

ศิลปินเชื้อสายมุสลิมอีกคนหนึ่งที่ได้สร้างผลงานเพลงไว้กับวง Silly Fools คือ วีรชน 
ศรัทธายิ่ง ในยุคแรกที่อยู่กับวง Silly Fools ด้วยน้ าเสียงเป็นเอกลักษณ์และแนวดนตรีปฺอป-ร็อค ท า
ให้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในช่วง พ.ศ. 2542-2551 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับวง ลาบานูน 
เริ่มมีชื่อเสียงในการประกวดแข่งขันวงดนตรี และการออกอัลบั้มแรก ก่อนที่ วีรชน ศรัทธายิ่ง จะ
เปลี่ยนมุมมอง ความคิดเกี่ยวกับดนตรี และปฏิบัติตามหลักศาสนา ในแรกเริ่มนั้น วีรชน ศรัทธายิ่ง 
สร้างผลงานเพลงเพราะอยากถ่ายทอดสิ่งดีๆ ในบทเพลงที่ตนเองได้สร้างขึ้นมาให้กับมนุษย์ทุกคน แต่



10 

 
 

หลังจากนั้นสิ่งที่ วีรชน ศรัทธายิ่ง ได้พบกับผู้คนที่เข้ามารับชมคอนเสิร์ตและผู้คนเหล่านั้นได้ดื่มสุรา 
ลุ่มหลงกับความมัวเมา ท าให้ วีรชน ศรัทธายิ่ง เปลี่ยนมุมมองจากดนตรีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ผิดหลัก
ศาสนา จึงได้กลับมาศึกษาหลักศาสนบัญญัติต่างๆ และในป๎จจุบันก็เป็นผู้ที่เผยแพร่ศาสนา หลักค า
สอนของพระผู้เป็นเจ้าในสื่อโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ 

นอกศิลปินเชื้อสายมุสลิมแล้ว ยังมีศิลปินอีกกลุ่มหนึ่งที่มีผลงาน และเป็นที่ยอมรับในยุค
ป๎จจุบัน คือครอบครัวปานพุ่ม ประกอบด้วย 1.วิบูลย์ ปานพุ่ม 2.อริญญ์ ปานพุ่ม 3.จิระศักดิ์ ปานพุ่ม  
ซึ่งครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์ แต่อิทธิพลทางด้านดนตรีปฺอป-ร็อค แจ๊ส และสกา- 
เร็กเก้ ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการปลุกกระแสดนตรีเหล่านี้ให้เป็นที่นิยมในยุคนั้นจนถึงยุคป๎จจุบัน 
นอกจากนี้ยังมีผลงานเบื้องหลังให้กับศิลปินแนวปฺอป-ร็อค ที่มีชื่อเสียงมากมาย จึงถือว่าครอบครัว
ปานพุ่ม เป็นบุคลากรที่ส าคัญของดนตรีปฺอป-ร็อค ของประเทศไทย 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่น 

สุชา จันทร์เอม18 กล่าวว่าจากการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ทุกวัย พบว่าพฤติกรรมทุก
ชนิดที่แสดงออก มีจุดหมายปลายทางท่ีผู้แสดงต้องการไปให้ถึงและมีหลักในการศึกษาพฤติกรรมดังนี้ 

1. พฤติกรรมทุกชนิดต้องมีสาเหตุ 
2. พฤติกรรมที่เหมือนกัน อาจจะมาจากสาเหตุที่ต่างกัน 
3. พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่จ าเป็นต้องเกิดมาจากสาเหตุเพียงอย่างเดียว แต่

อาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุก็ได้ 
พฤติกรรมของวัยรุ่นในด้านของสังคมและด้านอารมณ์จะพบเห็นว่าวัยรุ่นจะไม่ชอบร่วม

กลุ่มกับสมาชิกใน ครอบครัวแต่ชอบที่จะร่วมกลุ่มกับคนในวัยเดียวกัน สังเกตได้ว่าวัยรุ่นจะจงรักภักดี
ต่อกลุ่มยอมรับค่านิยมความเชื่อ เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติป๎ญญาของวัยรุ่น เกิดขึ้นได้
จากการปฏิบัติและการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง แต่การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก อาจท าให้เกิดป๎ญหาที่
ยากจะแก้ไขได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กล่าวมาจะส่งผลต่อ พฤติกรรมของวัยรุ่นโดยตรง19 

ความต้องการโดยเฉพาะของวัยรุ่นมักจะขึ้นอยู่กับค่านิยมที่แต่ละคนยึดถือและส่วนใหญ่
ก็มักจะยึดถือค่านิยมในกลุ่มที่ตนเข้าร่วมด้วย กลุ่มมีอิทธิพลมากต่อความต้องการของวัยรุ่น ดังนั้น 
ความต้องการที่เป็นจริงก็คือความต้องการของตนเองบวกกับความต้องการของสังคมอันที่จริงความ
ต้องการของวัยรุ่นคล้ายกับความต้องการของมนุษย์โดยทั่ว ๆ ไปในสังคมคือ ต้องการความมั่นคง 
ต้องการการยอมรับ ต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ20 

                                                           
18 สุชา จันทร์เอม และสุรางค์ จันทร์เอม, จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

แพร่พิทยา, 2520), 25-26. 
19 พฤติกรรมวัยรุ่น, เข้าถึงเมื่อ 6 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก  

http://behaviorofteenagers.blogspot.com 
20 สภาพปัญหาและปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมวัยรุ่นในชุมชน, เข้าถึงเมื่อ 29 

สิงหาคม 2557, เข้าถึงได้จาก  https://www.gotoknow.org/posts/575323 



11 

 
 

ในส่วนของดนตรีก็มีผลกับพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นอย่างสูงซึ่งทุกยุคทุกสมัยส าหรับวัยรุ่น
ในป๎จจุบันดนตรียังคงมีอิทธิพลอย่างสูงต่อพวกเขาทั้งในด้านความคิดและพฤติกรรม เช่นแฟชั่นการ
แต่งตัวและเครื่องประดับ ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากดนตรีทั้งสิ้น ดนตรีเป็นที่นิยมมากกว่าจะเป็นใน
รูปแบบใด ซึ่งแต่ละรูปแบบดนตรีก็มีความหลากหลายและแตกต่างไปยากมีลักษณะเฉพาะ ดนตรีมี
อิทธิพลต่อวัยรุ่นมากนับตั้งแต่ในยุคก่อนจนถึงยุคป๎จจุบัน ความนิยมในรูปแบบดนตรีต่างๆนั้น วัยรุ่น
จ านวนมากได้แสดงอัตลักษณ์ของตนโดยผ่านดนตรี เช่น วัยรุ่นบางกลุ่มแสดงตัวตนโดยการคิดเพลง
ขึ้นมาใหม่ในลักษณะเฉพาะอย่างที่เป็นเพลงที่เห็นได้ทั่วไปในแนวเพลงหลัก วัยรุ่นบางกลุ่มเกิดความ
นิยมในแนวดนตรีบางแนวและแสดงออกให้เห็นถึงความนิยมในแนวเพลงนั้น ๆ อย่างเห็นเด่นชัด21 

อีกแนวคิดของพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องกับดนตรีกล่าวไว้ว่า ดนตรีของวัยรุ่นมี
หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Ballads, Rhythm blue, Folk music, Country, Western Jazz 
และRock โดยปกติเนื้อหาหลักของดนตรีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความรัก บทเพลงที่หลากหลายต่างก็
สะท้อนมุมมองของชีวิตที่ต่างกันไป บ้างก็ในแง่ดี บ้างก็ในแง่ไม่ดี บางบทเพลงก็เกี่ยวกับป๎ญหาวัยรุ่น 
เช่น การหนีออกจากบ้าน ความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับวัยรุ่นหรือการไปเรียนหนังสือ บางบทเพลงก็
เกี่ยวกับป๎ญหาสังคมเช่น บทบาทของผู้หญิง ความหิวโหยเป็นต้น วงดนตรีประเภท Hard rock และ
Heavy metal ก็มีการแสดงออกทางเนื้อเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ การฆาตกรรม และการฆ่าตัว
ตาย สงครามระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่น การใช้ยาเสพติด เป็นต้น22 

จากที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมดนตรีปฺอปหรือแม้กระทั่งดนตรีชนิด
อ่ืน ๆ มีผลกับวัยรุ่นในสังคมไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมต่าง ๆ
ให้กับวัยรุ่นได้อย่างรวดเร็ว ดนตรีปฺอปยังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และ
พฤติกรรมของวัยรุ่น ทั้งในแง่ของตัวดนตรีหรือแม้กระทั่งศิลปินที่วัยรุ่นชื่นชอบ ปรากฎการณ์ดังกล่าว
ท าให้มีการยอมรับดนตรีปฺอปในแง่ต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมายโดยเฉพาะศาสนาที่มีความละเอียดอ่อนและ
ลึกซึ้ง จนกลายเป็นว่าในป๎จจุบันศิลปินดนตรีปฺอปนั้นเปรียบเสมือนภาพตัวแทนของวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็น
ชาติหรือศาสนาไหนก็ตาม 

 
3. แนวคิดเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา 

ณัฏฐนิช นักปี่23 กล่าวว่า ดนตรีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป โดยในระยะแรกนั้นดนตรีอาจใช้เพียงสื่อที่สามารถติดต่อสื่อสารกับ
                                                           

21 ปรีชา พันธุ์แน่น และคนอ่ืน ๆ, สื่อบันเทิงเกาหลีกับค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของ
วัยรุ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกริก, 2551), 168-169. 

22 วิภารัตน์ พันธ์ฤทธิ์ด า, “อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างประเทศท่ีมีต่ออัตลักษณ์ของวัยรุ่น
ไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีดนตรีญี่ปุุน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 12. 

23 ณัฎฐนิช นักปี่, “ดนตรีพิธีกรรมของชาวเมี่ยน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554), 144-
145 
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สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษย์มองไม่เห็น เครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์ได้ในขณะนั้นจึงประดิษฐ์ขึ้นจาก
ธรรมชาติรอบ ๆ ตัวในรูปแบบที่เรียบง่าย ต่อมามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบของดนตรีเพ่ือใช้สร้างความ
บันเทิงหรือผ่อนคลายความตึงเครียดให้แก่ตนเองจึงมีความสลับสับซ้อน วิจิตรพิสดาร และประณีต
งดงามขึ้นตามล าดับ มนุษย์สร้างดนตรีขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการหลาย ๆ ด้าน  โดยเฉพาะ
ด้านจิตใจและสังคม มนุษย์ใช้ดนตรีเพ่ือท าให้จิตใจของมนุษย์ผ่อนคลายจากความทุกข์ต่าง ๆ อีกทั้งใน
การประกอบพิธีกรรม มนุษย์ยังใช้ดนตรีสร้างความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสื่อติดต่อกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ 
ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้า เทวดาฟูาดิน แม้กระทั่งบรรพบุรุษ ดังนั้นดนตรีพิธีกรรม จึงมีความผูกพันกับวิถี
ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก 

วัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับดนตรีนั้น มีมาตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์ ซึ่งมีอยู่มากมาย
หลายอย่าง บางอย่างยังคงถือปฏิบัติ บางอย่างก็ได้หายไปจากสังคมแล้ว เช่นมนุษย์ในอดีตที่มีความ
เชื่อว่าเสียงจากธรรมชาติที่ได้ยินนั้นมีอ านาจบันดาลสิ่งต่าง ๆ ได้ ขณะที่ได้ยินเสียงนั้นจึงพยายามที่จะ
ท าท่าทางลอกเลียนแบบธรรมชาติให้เหมือนจริง นอกจากนี้ยังเชื่อว่าดนตรีสามารถขับไล่ภูตผีปีศาจได้ 
และท าให้นักรบมีพลังอ านาจ ดังนั้นดนตรีจึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาที่มีความเชื่อ
แตกต่างกันไป24 

อศิมาภรณ์ มงคลหว้า25 กล่าวว่าดนตรีในพระพุทธศาสนาเถรวาทสามารถสร้าง
ความรู้สึกกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และการใช้ดนตรีใน
พระพุทธศาสนายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การบูชา การอุปมา 
อุปมัย และ การสอนธรรม เป็นต้น ท าให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจในหลักธรรมค าสอนเกี่ยวกับดนตรีที่
เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา และสามารถน าดนตรีในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้กับพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้ การใช้ดนตรีของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย มีการพัฒนาการใช้ดนตรีเข้ามา
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในสังคมไทยโดยใช้ประกอบงานประเพณี เช่น งานมงคล จะใช้เพลง
มหาฤกษ์ เพลงปี่พาทย์สาธุการ เป็นต้น งานอวมงคลจะใช้เพลงวงปี่พาทย์มอญเป็นหลักในงาน
พิธีกรรม เช่น การบูชา การไหว้ครู หรือการใช้ดนตรีในด้านการเผยแผ่ตามหลักพระพุทธศาสนาโดยใช้
สื่อการสอนเกี่ยวกับดนตรีร่วมสมัยมาบรรเลงเพลงประกอบจังหวะในบทท านองเนื้อร้องของบทสวด
แต่ละบท ท าให้ผู้ฟ๎งเกิดความกล้าหาญ และเข้าใจในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

ศาสนาในดินแดนตะวันออกที่เทพเจ้ามีบทบาทกับดนตรีได้แก่ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู
ซึ่งเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูมีประจ าอยู่ทุกเดือน 
นอกจากนั้นก็มีการประกอบศาสนกิจเป็นประจ าทุกวัน ด้วยการบูชาพระเจ้าด้วยการสวดมนต์การ

                                                           
24 เพลงสวดส่งวิญญาณของเขมร, เข้าถึงเมื่อ 1กันยายน  2557, เข้าถึงได้จาก 

https://prezi.com/octjug4adkdk/ presentation 
25 อศิมาภรณ์ มงคลหว้า, “ดนตรีในพระพุทธศาสนาเถรวาท” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2555), 1. 

https://prezi.com/
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บูชาพระเจ้าโดยการร้องเพลงสดุดีพระองค์ ชาวฮินดูถือว่า ดนตรี การขับร้อง และการเต้นร าเป็นสิ่งที่
พระเจ้าทรงโปรดปรานเป็นพิเศษ26 

ในส่วนของศาสนาอิสลามเองก็มีความเชื่อเกี่ยวกับดนตรี โดยเชื่อว่าการเต้น “เซมา” 
เป็นการเป็นการเข้าถึงพระเจ้าได้ มุสลิมในนิกายซูฟีมีจุดก าเนิดในประเทศตุรกี มีความเชื่อว่านอกจาก
การศึกษาอัลกุรอานแล้วมีหนทางอ่ืนที่จะสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ เช่น การเล่นดนตรี การแต่งบทกวี 
การร่ายร า รวมถึงการเต้นเซมา ที่มุสลิมเชื่อว่าเป็นการช าระกิเลสออกจากวิญญาณและเข้าถึงพระเจ้า
ได้ ผู้เต้นจะสวมผ้านุ่งยาวคล้ายกระโปรงและหมวกทรงกระบอกเต้นเป็นวงกลมโดยมีดนตรีประกอบ 
ในอดีตการเต้นเซมาเป็นเพียงพิธีกรรมส าคัญในนิกายซูฟี แต่ป๎จจุบันกลายเป็นประเพณีด้านการ
ท่องเที่ยวซึ่งท ารายได้มหาศาลในตุรกี27 

โดยสรุปแล้วดนตรีหรือการร้องเพลงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ และมีความหมายมาก ทุก ๆ
ศาสนาในหลาย ๆ ด้าน  สุทัตตา รักกลาง28  ได้ให้แนวคิดไว้ว่าดนตรีหรือการขับร้องเป็นบทภาวนา
ชั้นสูง คือเป็นวิธีการที่จะช่วยยกจิตใจมนุษย์ให้สูงขึ้น เป็นสิ่งเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดความศรัทธา
มากขึ้น นอกจากนี้ดนตรียังจัดว่าเป็นสื่อที่เป็นเครื่องมือช่วยในการสอนศาสนาและช่วยในการเผยแผ่
ศาสนา ในช่วงแรกๆของยุคคริสต์ศาสนา การร้องเพลงประสานเสียงเข้ามามีส่วนร่วมในพิธีกรรมทาง
ศาสนาเป็นอย่างมาก จากการได้รับสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมจากโบสถ์ศาสนายิว  คริสตชนยุคแรก
ขับร้องบทเพลงสรรเสริญแบบชาวยิวและกวีนิพนธ์ละติน และนอกจากนี้ศาสนาคริสต์และดนตรีนั้นยัง
มีต้นก าเนิดมาทางตะวันตกเหมือนกัน ทั้งดนตรีและศาสนาคริสต์ยังมีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยยุค
กลางเหมือนกัน ซึ่งเราจะเห็นได้จากในสมัยกลาง (The Middle Ages) เป็นสมัยที่ดนตรีมีความ
เจริญรุ่งเรือง อีกทั้งศาสนาคริสต์ก็มีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยกลางนี้ด้วย จึงไม่แปลกที่ดนตรีนั้นจะมี
ความส าคัญและมีอิทธิพลต่อศาสนาคริสต์เป็นอย่างมาก และในสมัยกลางนี้มีการพัฒนาการขับร้อง
เพลงประสานเสียงและการขับร้องประสานเสียงนั้นจัดได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญในศาสนาคริสต์เป็นอย่างมาก
ท าให้ดนตรีและศาสนาคริสต์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันและมีความสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 

                                                           
26 ลัญฉนะวัต นิมมานรตนกุล, สัมพันธภาพดนตรีบุพกาล. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์, (2553), 7. 
27 รอบรู้ในศาสนาอิสลาม, เข้าถึงเม่ือ 1 กันยายน  2557, เข้าถึงได้จาก  

https://books.google.co.th/ books?id=3-
f_CgAAQBAJ&sitesec=buy&hl=th&source=gbs_vpt_read 

28 สุทัตตา รักกลาง, “การใช้ดนตรีเพื่อช่วยเผยแผ่พระคริสตธรรม” (สารนิพนธ์ปริญญา
บัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551), บทคัดย่อ. 
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4. Pop Culture (วัฒนธรรมสมัยนิยม) 
เอมอร ลิ้มวัฒนา29 ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมสมัยนิยม คือกิจกรรม ทุกอย่างใน

ชีวิตประจ าวันของเราที่สังคมให้ความนิยมชมชอบ แทบทุกกระแสที่อยู่ในความสนใจของคนจ านวน
มากโดยการน าเสนอของสื่อมวลชน หรือสินค้า และบริการยอดนิยม ที่อยู่รายรอบตัวเรา ล้วนจัดเข้า
ข่ายนิยามของวัฒนธรรมสมัยนิยม ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรม , ดนตรี, ละคร, แฟชั่น, ศิลปะ, งานเขียน
ต่างๆ ที่อยู่ในกระแสนิยม ส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมสมัยนิยมเช่น เพลงป็อป หรือ เพลงสมัยนิยมที่จะเน้น
ในลักษณะตามความชอบของคนในสมัยนั้น 

ในส่วนของ ธเนศ เวศน์ภาดา30 ได้กล่าวถึงสังคมไทยในขณะนี้เป็นสังคมยุควัฒนธรรม
ประชานิยม วัฒนธรรมประชานิยมเป็นวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ เช่น การพิมพ์คัมภีร์ศาสนาให้
เผยแพร่ในหมู่ชนจ านวนมาก ไม่มีความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมชั้นสูงกับวัฒนธรรมชาวบ้าน      
ทุกอย่างจะหลอมรวมเพ่ือสื่อความหมายใหม่ในสังคมยุคบริโภคนิยมที่ส าคัญ วัฒนธรรมประชานิยมมี
กระบวนการละลายความหมายเดิมที่อิงกับกรอบความคิดทางศาสนาประเพณี และวัฒนธรรม 

อีกแนวคิดมุมหนึ่งของนักมานุษยวิทยาดนตรี อานันท์ นาคคง 31 ได้กล่าวไว้ว่า Pop 
culture เป็นกระจกบอกเล่าเกี่ยวกับสังคมท่ีเป็นเจ้าของวัฒนธรรมนั้น ๆ สร้างปรากฏการณ์ มีพลังใน
การเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการสร้างคนที่แตกต่างผ่านวัฒนธรรมน าไปสู่การอยู่ร่วมกันได้ 

ในส่วนของความหมายของวัฒนธรรมสมัยนิยม นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ32  ได้ให้ความหมายไว้
ว่า วัฒนธรรมสมัยนิยม มีความแตกต่างกันเนื่องจากวิธีคิดและทฤษฎี ในที่นี้อาจแยกความหมาย
ส าคัญ ๆ ได้เป็น 3 ประเภท คือ  

1. วัฒนธรรมของมวลชน  เป็นวัฒนธรรมบริโภคภายใต้ระบบตลาดและทุนนิยม 
โดยเฉพาะในสังคมอเมริกัน มีการผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาดโดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็นมวลชนที่มีฐานะ
และรายได้ใกล้เคียงกัน  กระแสการบริโภคสินค้าในสังคมอเมริกันถูกน าไปเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม
ทางการเมืองของอเมริกันที่ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ เป็นสังคมประชาธิปไตยที่อาศัยเสียงของ
ประชาชนในการเลือกตั้ง  ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า วัฒนธรรมกระแสนิยมเกี่ยวพันกับ
ระบบทุนนิยม การผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม และการเมืองแบบประชาธิปไตย 

2.  วัฒนธรรมจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจ  มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
มวลชน เนื่องจากกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของกลุ่มคนสอง
                                                           

29 เอมอร ลิ้มวัฒนา, พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ส่วนตัว และเรื่องตัวตนบนไซเบอร์สเปซ, 
เข้าถึงเมื่อ 4 พฤศจิกายน  2549, เข้าถึงได้จาก 
http://v1.midnightuniv.org/midnight2544/0009999869.html 

30 ธเนศ เวศน์ภาดา, ภาษาในยุควัฒนธรรมประชานิยม.”มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,
เข้าถึงเมื่อ 26 พฤศจิกายน  2556, เข้าถึงได้จาก http://guru.sanook.com/5716  

31 สัมภาษณ์ อานันท์ นาคคง, นักมานุษยวิทยาดนตรี, 18 ตุลาคม 2559. 
32 นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ความต่างของวิธีคิดต่อวัฒนธรรมกระแสนิยม, เข้าถึงเมื่อ 18 

มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/anthropology-
concepts/articles/7 



15 

 
 

กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็นนายทุนหรือเจ้าของกิจการ กับกลุ่มแรงงานที่เป็นมวลชนจ านวนมาก คนกลุ่มแรก
คือผู้ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ มีอ านาจทางการผลิต และสามารถชี้น าทางความคิด  ส่วนพวกแรงงาน
เป็นพวกที่ยากจน ไม่มีอ านาจและถูกควบคุมในระบบทุนนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนกับ
แรงงานนี้เป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 

3. วัฒนธรรมของภาพมายา  เช่น เลือกที่จะมีชีวิตในแบบของตัวเอง อนุรักษ์ประเพณี 
รื้อฟ้ืนประวัติศาสตร์ สร้างอนุสาวรีย์ สถานที่ร าลึกถึงบรรพบุรุษ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ณรงศักดิ์ นิลเขต33  ที่ให้ความหมายไว้ว่าวัฒนธรรมปฺอปคือ
วัฒนธรรมมวลชน (Mass culture) ที่ให้ความส าคัญกับรูปแบบต่างๆของวัฒนธรรมที่ถูกผลิตเผยแพร่
และโฆษณาในตลาดสินค้าของระบบทุนนิยมสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมเช่นแฟร์ชั่น ดนตรี กีฬา และ
ภาพยนตร์ เป็นต้น วัฒนธรรมมวลชนมักถูกตีความในลักษณะที่เชื่อมโยงกับความครอบง าทาง
วัฒนธรรมจากประเทศตะวันตกหรือประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของกลุ่มวัฒนธรรมในกลุ่ม
ดังกล่าว 

อีกแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันคือการสร้างวัฒนธรรมมวลชนของสื่อมวลชน โดยสุมน อยู่สิน 
ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างวัฒนธรรมมวลชนของสื่อมวลชน ท าให้เกิดวัฒนธรรมประชานิยม สร้างความ
นิยม คลั่งไคล้ หลงใหล ให้เกิดขึ้นในกลุ่มสังคมต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น การคลั่งไคล้
พฤติกรรมการแต่งกาย การแสดง การขับร้องของศิลปินต่าง ๆ การนิยมพูดหรือเขียนในภาษาที่
เบี่ยงเบนไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิม  วัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดทางสื่อมวลชน นอกจากจะเบี่ยงเบน 
บิดเบือน บางครั้งก็สรรค์สร้างขึ้นมากลายเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมที่ไม่พึ งประสงค์ เช่น ละคร 
ภาพยนตร์ หรือเพลงที่ขัดกับศีลธรรมอันดี กระตุ้นความรุนแรง และอาชญากรรมทางเพศ สร้าง
ป๎ญหาให้กับสังคม34 

ปรากฏการณ์ของค่านิยมมวลชนที่มีความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ตามระบบทุนนิยม 
อันมีเหตุมาจากความเป็นสากลของโลกจากฝ๎่งตะวันตกที่แทรกซึมลงไปตามพ้ืนที่ สังคมเปิดต่าง ๆ 
ผ่านกระแสของสื่ออันเป็นเครื่องมืออย่างดีของระบบทุนนิยม ในลักษณะการถ่ายทอด ผลิตซ้ า 
แพร่กระจาย โดยเฉพาะในด้านการอุตสาหกรรม การพาณิชย์ รวมไปถึงการบริโภคในรูปแบบต่าง  ๆ  
เหล่านี้ล้วนเป็นป๎จจัยที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมแนวใหม่ขึ้นมา ซึ่ งวัฒนธรรมที่ว่าคือ 
Popular Culture วัฒนธรรม Pop ที่ว่านี้ไม่ใช่ทฤษฎีที่มีระบบความคิดที่ตายตัว หากเป็นแนวคิด
หนึ่งที่มีการพลวัตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่รู้จบตามแต่แนวนิยมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุค

                                                           
33 ณรงศักดิ์ นิลเขต, “วัฒนธรรมปฺอปในปฺอปอาร์ตไทย ระหว่างปี 2523-2553”  

(วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2555), 8. 

34 สุมน  อยู่สิน, ทฤษฎีสื่อสารมวลชนตามแนวคิดสังคมมวลชลและวัฒนธรรมมวลชน
, เข้าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม  2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www2.feu.ac.th/admin/pr/newscontrol/atts/D20120502190040 
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สมัย และได้รับการท าความเข้าใจในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามแต่มุมมองของนักวิชาการในแต่
ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือมานุษยวิทยา35 
 
5. ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 

ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม สัญญา สัญญาวิวัฒน์36 เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเกิดจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม โดยเกิดจากการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสังคมที่ต่าง
วัฒนธรรมรวมกันและต่างแพร่กระจายวัฒนธรรมไปสู่กันและกัน เมื่อเกิดการแพร่กระจายขึ้นแล้ว 
สังคมท่ีเจริญกว่า อาจจะรับวัฒนธรรมบางอย่างของสังคมที่ด้อยกว่าก็ได้ และในท านองเดียวกันสังคม
ที่เจริญกว่าอาจจะไม่รับวัฒนธรรมของสังคมที่เจริญกว่าก็ได้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่วนใหญ่แล้ว
เกิดจากการแพร่กระจายของวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามามากกว่าเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นใหม่
ขึ้นเองในสังคม หรือถ้ามีมักจะเกิดจาการน าสิ่งใหม่  ๆ จากภายนอกเข้ามาผสมผสานกับของที่มีอยู่
ก่อนแล้วเป็นของใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อน จะเห็นได้จากสังคมอเมริกัน ซึ่งมีศักยภาพในด้านการ
ประดิษฐ์คิดค้นสูง แต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นจากการกระจายถึงร้อยละ 90 เกิดจากการ
ประดิษฐ์ คิดค้นในสังคมเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น 

อีกหนึ่งความหมายของทฤษฎีการแพร่กระจาย วิชุดา กิจธรธรรม37 กล่าวว่าทฤษฎีนี้จะ
เน้นถึงกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเรียกว่า 
ลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์ (Historical particularism)  เป็นกระบวนการที่มีลักษณะส าคัญ
ของวัฒนธรรมหนึ่งแพร่กระจายไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่ 

เมื่อวัฒนธรรมของสังคมทุกสังคมด าเนินมาจนถึงจุดหนึ่งก็มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากสาเหตุสภาพแวดล้อม โดยสุพัตรา สุภาพ38  ได้ให้สาเหตุว่า การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนั้น
จะมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ 

การค้นพบ เป็นการค้นพบวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว แต่ซ่อนเร้นอยู่ไม่มีใครรู้มาก่อนและเมื่อ
มาพบก็น ามาใช้กับสังคมของตน 

การประดิษฐ์ เป็นการน าเอาความรู้มาประดิษฐ์คิดค้น สิ่งต่าง ๆ ที่อ านวยประโยชน์แก่
มนุษย์ ท าให้ชีวิตมนุษย์มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าอยู่ตามธรรมชาติ 

                                                           
35 Pop Culture และตัวตน, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2551, เข้าถึงได้จาก 

http://popculture416243. exteen.com/20081230/pop-culture 
36 สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2526), 

32-34 
37 วิชุดา กิจธรธรรม และคนอื่นๆ, “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมตาม

ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนด้วยการสังเคราะห์งานวิจัย.” กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2557. 

38 สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2519),  36-38. 
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การเผยแพร่ เมื่อมีการค้นพบวัฒนธรรม หรือได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ขึ้ นมา
วัฒนธรรมนั้นจะไม่คงอยู่หากมีการอพยพเคลื่อนย้าย บุคคลจะน าวัฒนธรรมที่ตนปฏิบัติไปยังที่ใหม่
เป็นการกระจายตัวของวัฒนธรรมของชนกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง  
 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. งานวิจัยของ จักริน จันทรภุมมะ เรื่อง ดนตรีนาเสป กรณีศึกษาชุมชนมุสลิม หมู่ที่ 2 
ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาดนตรี
นาเสปของคณะมิตรเจริญและเพ่ือศึกษาดนตรีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของดนตรีนาเสป เพ่ือไขข้อ
สงสัยเกี่ยวกับหลักของศาสนาอิสลามท่ีมีข้อบัญญัติเกี่ยวกับ ดนตรีคือไม่สามารถร้องร าท าเพลงได้ 

ผลการวิจัยพบว่า ดนตรีนาเสปของชาวมุสลิมใช้เครื่องดนตรีทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่กลอง
ร ามะนา กลองบองโก แอคคอร์เดียน แทมโบรีน ลูกแซ็ค ฉิ่งและฉาบ ดนตรีนาเสปจะใช้บรรเลงในงาน
มงคลเท่านั้น เป็นการบรรเลงเพ่ือสร้างความบันเทิงเช่นการบรรเลงดนตรีนาเสปในงานแต่งงาน
ประกอบกับการแสดงลิเกฮูลู    

2.  งานวิจัยของ สุรศักดิ์ เพชรคงทอง เรื่อง การศึกษาดนตรีลิเกลาฮู ต าบลท่าโพธิ์ 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าใจถึงวัฒนธรรม บทบาทและ
โครงสร้างของดนตรีลิเกลาฮู 

ผลการวิจัยพบว่า ดนตรีลิเกลาฮูใช้ไวโอลินเป็นตัวเดินท านอง จะเริ่มต้นด้วยการเบิกโรง 
การว่าเพลงและการลาผู้ชม ใช้เทคนิคการร้องประสานเป็นหมู่คณะ โดยใช้เสียงประสานคู่ 1 และคู่ 8 
กลุ่มเสียงที่ใช้ในเพลงเมื่อน ามาเปรียบเทียบเสียงตามบันไดเสียงหลักตามสากลมี 3 แบบคือ 1.  ใช้
บันไดเสียงเมเจอร์ 2. ใช้บันไดเสียงเพนตาโทนิค 3. ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มบันไดเสียงใดได้จึงเป็นแค่
กลุ่มเสียง       

3. งานวิจัยของจุฑาศิริ ยอดวิเศษ เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านไทยมุสลิม กรุงเทพมหานคร งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและป๎ญหาของการ
แสดงดนตรีในศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านไทยมุสลิมกรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนาดนตรีและศิลปะของชาวมุสลิม 

ผลของการวิจัยพบว่า 1. สภาพป๎ญหาของการแสดงดนตรีในศิลปะพ้ืนบ้านไทยมุสลิม
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีอยู่ 5 ด้านคือ ด้านความเข้าใจตามหลักศาสนาโดย ด้านความนิยมคนดู ด้าน
การเข้ามาของสื่อสมัยใหม่ ด้านความสืบทอดและด้านการสนับสนุนของภาครัฐ 2. ด้านการอนุรักษ์ซึ่ง
เป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่และคงเดิมแต่สิ่งที่ท าได้ในขณะนี้คือการแทรกดนตรีใน
กิจกรรมรื่นเริงอื่น ๆ เป็นต้น 

4. งานวิจัยของ อนงค์สุลักษณ์  ใยลออ เรื่องดนตรีปฺอปกับพฤติกรรมของวัยรุ่นไทย 
กรณีศึกษาวัยรุ่นในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศึกษาการฟ๎ง
เพลงปฺอปของวัยรุ่นไทยและความรู้สึกยอมรับดนตรีปฺอปของวัยรุ่นไทยและพฤติกรรมของวัยรุ่นไทย
ด้านสังคมและอารมณ์ และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการฟ๎งเพลงปฺอปของวัยรุ่นไทย
และความรู้สึกยอมรับดนตรีปฺอปของวัยรุ่นไทยและพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยด้านสังคมและอารมณ์ 
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ผลการวิจัยพบว่า การฟ๎งเพลงปฺอปของวัยรุ่นไทยและความรู้สึกยอมรับดนตรีปฺอป
ส่วนมากมีกิจกรรมยามว่างในการฟ๎งดนตรีปฺอปบ่อยภายใน 1 สัปดาห์ 3-4 ครั้ง เกิดจากพฤติกรรม
ส่วนตัว วัยรุ่นจะสนใจกิจกรรมยามว่างสอดคล้องกับความสนใจเดิม แต่กิจกรรมยามว่างบางประเภท
วัยรุ่นก็เกิดความสนใจเพราะได้รับแรงกระตุ้นจากป๎จจัย 2 ประการคือ ความชื่นชอบในตัวศิลปิน และ
การเห็นตัวอย่างจากแฟนศิลปินคนอ่ืน โดยวัยรุ่นเพศชายจะสนใจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ส่วน
วัยรุ่นผู้หญิงจะสนใจสะสมสินค้าเกี่ยวกับศิลปินจะเห็นได้ว่ากระแสของดนตรีปฺอปมีอิทธิพลไม่ว่าทั้ง
ทางบวกและทางลบต่อวัยรุ่นไทยเปรียบเสมือนพายุทอร์นาโดที่พัดมาอย่างรวดเร็ว โดยพายุที่เกิดจาก
ธรรมชาติก็ไม่ได้ต่างอะไรกับกระแสความแรงของเพลงปฺอปที่ก าลังถาโถมสู่วัยรุ่นไทยอยู่ในขณะนี้ 
ผู้เขียนอยากให้วัยรุ่นไทยใช้ความคิดไตร่ตรองก่อนที่จะรับเอากระแสของวัฒนธรรมดนตรีปฺอปเพ่ือ
ไม่ให้เกิดเรื่องโศกเศร้าในสังคมไทยอีก 

5. งานวิจัยของ วิภารัตน์ พันธ์ฤทธิ์ด า เรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างประเทศที่มีต่ออัต
ลักษณ์ของวัยรุ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีดนตรีญี่ปุุน งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความ
นิยมดนตรีญี่ปุุนของวัยรุ่นไทยในฐานะที่เป็นกิจกรรมการบริโภค และเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนส านึกอัต
ลักษณ์ของวัยรุ่นตามพลวัตวัฒนธรรมในบริบทโลกาภิวัฒน์ 

ผลการวิจัยพบว่า สื่อและเพ่ือนของวัยรุ่นมีอิทธิพลท าให้วัยรุ่นได้รู้จักดนตรีญี่ปุุน เทคนิค
การสร้างสุนทรียะทางดนตรีของเทคโนโลยียุคป๎จจุบัน ท าให้วัยรุ่นเกิดจินตนาการและเพลินเพลินกับ
ความรื่นรมย์ที่ได้รับ วัยรุ่นแสวงหาความบันเทิงนี้ได้ทั้งในวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือนิตยสาร รวมทั้ง
อินเตอร์เน็ต พวกเขามีกระบวนการนิยมดนตรีญี่ปุุนอยู่ 2 กระบวนการ คือ 1. กระบวนการสร้างและ
แสวงหาความโดดเด่น 2. กระบวนการเลียนแบบ วัฒนธรรมวัยรุ่นในป๎จจุบันมักแสวงหาความแปลก
ใหม่ที่แตกต่างจากกระแสวัฒนธรรมหลัก พฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกเหล่านี้บ่งบอกความเป็นตัวตน
ของวัยรุ่นและความเป็นตัวตนของวัยรุ่นก็เลื่อนไหลไปได้ตามบริบทที่เปลี่ยนไป 

6. งานวิจัยของ ปรีชา พันธุ์แน่น และคณะ เรื่องสื่อบันเทิงเกาหลีกับค่านิยมใน
วัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทยที่มี
ต่อสื่อบันเทิงเกาหลีและเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อบันเทิงเกาหลีกับค่านิยมของวัยรุ่นไทย 

ผลการวิจัยพบว่าวัยรุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลี ภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนวัยรุ่นไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลี 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และวัยรุ่นไทยในระดับอุดมศึกษามีค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลี ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง 

7. งานวิจัยของ ณัฏฐาพร หอมแช่ม เรื่อง ลิเกฮูลูคณะอาเนาะป อุมาร์ อาเนาะปูยู 
อ าเภอแม่ลาน จังหวัดป๎ตตานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทาง
ศาสนาอสิลาม  

ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับลิเกฮูลูคณะอาเนาะป อุมาร์ อาเนาะปูยู 
อ าเภอแม่ลาน จังหวัดป๎ตตานี เป็นวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทางศาสนาอิสลาม เช่น 
การแต่งกาย ภาษา พิธีกรรมทางศาสนา และประเพณีความเชื่อในเรื่องต่าง ๆ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่
บรรพบุรุษจนถึงป๎จจุบัน โดยภาพรวมแล้วปรากฏว่าวัฒนธรรมการแสดงของลิเกฮูลูคณะอาเนาะป     
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อุมาร์ อาเนาะปูยู อ าเภอแม่ลาน จังหวัดป๎ตตานี ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ด ารงความเป็น
ไทยได้อย่างแท้จริง 

8. งานวิจัยของ สุรศักดิ์ เพชรคงทอง เรื่อง การศึกษาลิเกลาฮู ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลิเกลาฮูและดนตรีลิเกลาฮู 

ผลการวิจัยพบว่า ลิเกลาฮู ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีประวัติความ
เป็นมาไม่ต่ ากว่า 60 ปี ได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อ 40 ปีก่อน และสูญหายไปประมาณปี พ.ศ. 
2510 จนปี พ.ศ. 2540 ภายใต้การน าของ นายสุรชาติ สุริยันยงค์ ได้รวบรวมนักดนตรีที่เคยเล่นลิเก
ลาฮูมาตั้งคณะใหม่ ป๎จจุบันคณะลิเกลาฮูมีลักษณะเป็นคณะลิเกสาธิต มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน ส่วน
ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนั้น มีลักษณะเป็นเพลงท านองสั้น ๆ บรรเลงซ้ าไปซ้ ามา ใช้เทคนิคการ
รอ้งประสานกันเป็นหมู่คณะ โดยใช้เสียงประสานคู่ 8 เมื่อน ากลุ่มเสียงของลิเกลาฮูมาเปรียบเทียบกับ
บันไดเสียงทางหลักสากล มี 3 แบบ คือ 1. บันไดเสียงเมเจอร์ 2. บันไดเสียงเพนตาโทนิค 3. ไม่
สามารถระบุกลุ่มบันไดเสียงได้ว่าอยู่ในกลุ่มใด 

9. งานวิจัยของ ระพีพรรณ มูหะหมัด เรื่อง อิสลามกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า  ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลสูงต่อความเป็นอยู่ของมุสลิม ความศรัทธาต่อ
พระอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดเป็นพลังทางสังคมที่ท าให้เกิดความสามัคคีความผูกพันภายในชุมชน
และมีผู้น าศาสนาเป็นบุคคลส าคัญในการประยุกต์ใช้ศาสนาในการรักษาคลองแสนแสบผ่ านการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายโดยอีหม่าม วินัย สะมะอุน เป็นผู้อธิบายให้ความรู้และเชิญชวนให้คนใน
ชุมชนรับผิดชอบต่อท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งเน้นแนวคิดในการพัฒนาตน พัฒนาสังคมให้ชุมชนพ่ึงพา
ตนเอง อันจะน าไปสู่การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้เกิดดุลย
ภาพที่จะพัฒนาชีวิตให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ในทุกมิติ ซึ่งส่งผลท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

10. งานวิจัยของ ฮัมมูดะฮ อับดุลอาฎีย์ และอับดุลเลาะ อับรู เรื่อง อิสลามและมุสลิม 
ผลการวิจัยพบว่า หลักการของศาสนาอิสลามแบ่งออกได้ 2 ประการ คือ ภาคปฏิบัติและ

ภาคศรัทธา ในภาคปฏิบัติจะประกอบด้วย 5 ประการคือ 1.การปฏิญาณตน 2.การละหมาด 3.การถือ
ศีลอด 4.การบริจาคซะกาต 5.การบ าเพ็ญฮัจย์ ในภาคศรัทธาจะประกอบด้วย 6 ประการคือ 1.ศรัทธา
ในพระผู้เป็นเจ้า 2.ศรัทธาต่อบรรดาศาสนฑูต 3.ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ต่างๆ 4.ศรัทธาในบรรดา
มาลาอิกะฮ 5.ศรัทธาในวันสุดท้ายแห่งการตัดสิน 6.ศรัทธาต่อการก าหนดสภาวะของอัลลอฮ์ 

11. งานวิจัยของ ตรึงใจ มูฮัมมัดสะมัน เรื่องหลักความเชื่อและพฤติกรรมของชาวมุสลิม
ในชุมชนบ้านล าไทร 
      ผลการวิจัยพบว่า ชาวชุมชนบ้านล าไทรให้ความส าคัญ และให้การส่งเสริมสนับสนุนใน
ด้านของศาสนามาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน และผลสรุปจากการท าแบบสอบถาม ปรากฏว่า
คนในชุมชนเชื่อว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เหมาะสมที่สุดของตนในชุมชนร้อยละ 96 จึงอาจสรุปได้
ว่า ชุมชนบ้านล าไทรเป็นชุมชนที่รักษาศาสนาอิสลามไว้ค่อนข้างครบถ้วน ทั้งในเรื่องหลักความเชื่อ
และพฤติกรรม 
 12. งานวิจัยของ ทรงยศ แววหงส์ เรื่อง หน้าที่ของมัสยิดต่อสังคมคนมุสลิมในภาคกลาง 
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 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางความประพฤติทั้งกาย วาจา ใจ ค าพูดการกระท า และ
กิริยามารยาทอย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของสังคม พร้อมทั้งสอดคล้องและสัมพันธ์กบคัมภีร์
ของอัลลอฮ์ และแนวทางการปฏิบัติของท่านศาสดามุฮัมหมัด ซึ่งจริยธรรมไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ศาสนาแต่เป็นแก่นแท้และเป็นจิตวิญญาณของอิสลาม ในท านองเดียวกันข้อปฏิบัติด้านจริยธรรมได้
สร้างการให้ความเห็นชอบและข้อห้ามขึ้นมาจากกฎอันศักดิ์สิทธิ์ การกระท าทุกอยางของมนุษย์ถูก
จ าแนกอยู่บนกฎ 5 หมวดหมู่ คือ 1.สิ่งที่ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท า (ฟ๎รดู) ซึ่งรวมถึงสิ่งที่จะได้รับ
รางวัลเมื่อกระท าและถูกลงโทษโดยกฎหมายหากละเลย 2.สิ่งที่สมควรได้รับการชื่นชมหรือการท าคุณ
งามความดี คือสิ่งที่ได้รับรางวัลเมื่อกระท า แต่ไม่มีบทลงโทษส าหรับการละเว้นที่จะกระท า  3.สิ่งที่
สามารถกระท าได้ คือสิ่งที่ไม่ผิดกฏ 4.การกระท าที่สมควรจะถูกต าหนิ คือสิ่งที่ไม่สมควรกระท าแต่ไม่
มีบทลงโทษ 5.สิ่งที่ต้องห้าม (หะรอม) คือสิ่งที่เมื่อกระท าลงไปแล้วจะต้องถูกลงโทษ 
 13. งานวิจัยของ ฐาปกรณ์ กระแสทิพย์ เรื่อง การสื่อสารผ่านบทเพลงของคริสต์ศาสนา
นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย 
 ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารผ่านเพลงคริสเตียนโดยคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์เป็น
การสื่อสารแบบมุ่งเปูาหมาย ที่มีจุดประสงค์ส าคัญ 4 อย่าง คือ เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารเชิงจิต
วิญญาณกับพระเจ้า ใช้ถ่ายทอดและอบรมบ่มเพาะความเชื่อและค าสอนของคริสต์ศาสนา ใช้รวมกลุ่ม
คนและสร้างบรรยากาศในพิธีนมัสการ และ ใช้เน้นย้ าความหมายและความส าคัญของขั้นตอนในพิธี
นมัสการ เป็นการสร้างและเสริมศรัทธาในหมู่สมาชิกคริสตจักรเพ่ือให้คริสตจักรมีความเข็มแข็งและ
สามารถด ารงสืบทอดต่อไปได้ ส่วนรูปแบบการน าเพลงคริสเตียนมาใช้ในพิธีนมัสการนั้นมีความ
หลากหลาย ซึ่งมีป๎จจัยส าคัญมาจากความนิยมของผู้น าคริสตจักรและการปรับใช้เพลงให้เข้ากับ
ลักษณะของสมาชิกคริสตจักรแต่ละแห่ง 
 14. งานวิจัยของ ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ เรื่องบทเพลงนมัสการแปลจากภาษาอังกฤษใน
คริสตจักรแห่งนิมิตพิษณุโลก: ความหมายของบทเพลงและประเด็นในเชิงศาสนศาสตร์ 
 ผลการวิจัยพบว่า บทเพลงนมัสการมีความหมายหลักในการยกย่องสรรเสริญพระเจ้า 
และยังมีความหมายในแง่มุมอ่ืน ที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้คริสเตียนเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตของ
ตนเองไปในทางท่ีดีขึน้อีกด้วย ประเด็นในเชิงศาสนศาสตร์ที่สะท้อนความเชื่อของคริสเตียนพบทั้งหมด 
8 ประเด็น ได้แก่ ตรีเอกานุภาพซึ่งแบ่งพระเจ้าเป็นสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ พระลักษณะของพระเจ้า การไถ่บาป ความรอด การอธิษฐาน และการอุทิศตน 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง ดนตรีปฺอปของวัยรุ่นมุสลิม: กรณีศึกษาวง ลาบานูน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาพัฒนาการทางด้านดนตรีของวง ลาบานูน รวมถึงเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางด้านดนตรี
ของวง ลาบานูน ที่มตี่อชาวไทยมุสลิม และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของดนตรีปฺอปกับคนคนมุสลิมไทย
วัยรุ่น จากการลงพ้ืนที่วิจัยภาคสนาม การสัมภาษณ์ ต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล  
ต่าง ๆ โดยด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 
1. ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ดนตรีปฺอปของวัยรุ่นมุสลิม: กรณีศึกษาวง ลาบานูน เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพทางด้านมานุษยดุริยางควิทยา โดยใช้การค้นคว้าวิจัยจากการลงศึกษาภาคสนาม 
(Fieldwork) หนังสือ เอกสาร นิตยสาร บทความ สื่อสังคมออนไลน์(Social Network) ประกอบด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview) ในรายบุคคลและการวิเคราะห์ดนตรีปฺอปในมุมมอง
ของวัยรุ่นชาวไทยมุสลิม โดยการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นมา 

 
2. เครื่องมือการวิจัย 

ในการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นค าถามจากการศึกษา
งานวิจัยและทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือมาเป็นกรอบแนวคิดในการก าหนดประเด็น เพ่ือให้ทราบข้อมูลหรือ
ความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ ์ดังนี้ 

1. ค าถามส าหรับวง ลาบานูน เป็นค าถามเกี่ยวกับ ความเป็นมาของวง ลาบานูน รวมถึง
พัฒนาการทางด้านดนตรีของวง ลาบานูน และมุมมองเก่ียวกับดนตรีกับศาสนา 

2. ค าถามส าหรับวัยรุ่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นค าถามเกี่ยวกับมุมมองทางด้านดนตรี
กับศาสนา ปรากฏการณ์ทางด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากวงลาบานูน และความสัมพันธ์ของดนตรีกับ
วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม 

3. ค าถามส าหรับนักวิชาการ เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับกฎบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
และมุมมองของนักวิชาการกับดนตรีที่ผิดหลักศาสนา 
 
3. กระบวนการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและเอกสาร การลงศึกษาภาคสนามและการ
สัมภาษณ์ของผู้วิจัย มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและเอกสาร 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและเอกสาร คือการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 

เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทความ บทวิจารณ์ นิตยสาร วารสาร โดยมา
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดกลาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนข่าวสารข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (Social network) เช่น  

1. https://www.kyotoreview.org 
2.  http://www.thesis.swu.ac.th,  
3.  http://www.kb.psu.ac.th,  
4.  http://www.newmuslimthailand.com,  
5.  http://wwww.muslimthai.muslimthaipost.com,  
6.  http://www.it.nation.ac.th,  
7.  http://www.jobpub.com,  
8.  http://www.spu.ac.th,  
9.  www.facebook.com/pages/มุสลิมไทยโพสต์,  
10. www.facebook.com/groups/207769925915479  

 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงวิจัยภาคสนาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ชุมชนชาวไทยมุสลิมใน
เขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งวัยรุ่นชาวไทยมุสลิมที่อยู่อาศัยอยู่ภาคใต้  ในจังหวัดตรัง ระหว่างเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้น 
 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ ผนวกกับการ
สอบถามถึงมุมมองของแนวคิดของศิลปิน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้   

กลุ่มท่ี 1 ศิลปินวงลาบานูน จ านวน 3 ราย ประกอบด้วยผู้ให้สัมภาษณ์ดังนี้ 
1.  อนันต์ สะมัน ศิลปินวง ลาบานูน อายุ 36 ปี สัมภาษณ์วันที่ 30 เมษายน 2559 
2. ณัฐนนท์ ทองอ่อน อายุ 34 ปี ศิลปินวง ลาบานูน สัมภาษณ์วันที่ 7 มิถุนายน 2560 
3.  เมธี อรุณ อายุ 38 ปี ศิลปินวง ลาบานูน สัมภาษณ์วันที่ 14 มิถุนายน 2560 
 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวัยรุ่นชาวไทยมุสลิมในจังหวัดตรัง จ านวน 15 ราย ประกอบด้วยผู้ให้

สัมภาษณ์ดังนี้ 
 1. ณัฐชีรา มะหมัดเบ็ญแสละ วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา 
สัมภาษณ์วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
 2. สุนิสา รอดนวน วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 9 
พฤษภาคม 2560 

https://www.kyotoreview.org/
http://www.thesis.swu.ac.th/
http://www.kb.psu.ac.th/
http://www.newmuslimthailand.com/
http://wwww.muslimthai.muslimthaipost.com/
http://www.it.nation.ac.th/
http://www.jobpub.com/
http://www.spu.ac.th/
http://www.facebook.com/pages/มุสลิมไทยโพสต์
http://www.facebook.com/groups/207769925915479
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 3.  นูรญาณีย์ เตาะสาตู วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 
9 พฤษภาคม 2560 
 4. มูรณี ยะมาแลวัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 9 
พฤษภาคม 2560 
 5. วิภาพร  ม่งเก วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา  สัมภาษณ์วันที่ 9 
พฤษภาคม 2560 
 6. อัควัน เจ๊ะบู วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา  สัมภาษณ์วันที่ 9 
พฤษภาคม 2560 
 7. ณัฐวุฒิ หมั่นการ วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 10 
พฤษภาคม 2560 
 8.  นีอารยา มะแซ วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 10 
พฤษภาคม 2560 
 9. นพดล สาโรจน์ วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 23 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 10 
พฤษภาคม 2560 
 10. พิชญาพร พรหมแรง วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา  สัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 
 11. รูซัยนี่ แดงหน าวัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 10 
พฤษภาคม 2560 
 12. วิทยา หลูโป วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 10 
พฤษภาคม 2560 
 13. อิมรอน สองสา วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 10 
พฤษภาคม 2560 
 14. นิชฎาภรณ์ ปราถนา วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา  สัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 
 15. วันมุนซิร เหละตุหวี วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 
11 พฤษภาคม 2560 
 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องในจังหวัดตรัง จ านวน 6 ราย ประกอบด้วยผู้ให้สัมภาษณ์
ดังนี้ 
 1.  ณัฐกุล ทองเพียง พนักงานธุรการโรงเรียนสอนดนตรีฮาโมนี่ อายุ 33 ปี สัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 
 2.  สายฝน อาร์มิงตั้น เจ้าของร้านขายเครื่องดนตรี สายฝน อายุ 45 ปี สัมภาษณ์วันที่ 
11 พฤษภาคม 2560 
 3.  สุทธิณัฐ เส้งรอด นักจัดรายการวิทยุ อายุ 49 ปี สัมภาษณ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 
 4. ธัญชนก หาญใจ เจ้าหน้าที่ฝุาย project อายุ 30 ปี สัมภาษณ์วันที่ 23 พฤษภาคม 
2560 
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 5.  อิงอร ศรีหาญ เจ้าหน้าที่ฝุาย project อายุ 24 ปี สัมภาษณ์วันที่ 23 พฤษภาคม 
2560 
 6.  สารัช อยู่เย็น นักฟุตบอลทีมชาติไทย อายุ 24 ปี สัมภาษณ์วันที่ 2 มิถุนายน 2560 
 กลุ่มที่ 4 นักวิชาการทางด้านศาสนาอิสลาม จ านวน 3 ราย ประกอบด้วยผู้ให้สัมภาษณ์
ดังนี้  
 1.  กอเซ็ม ผ่องอ าไพ คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม อายุ 49 ปี 
สัมภาษณ์วันที่ 27 เมษายน 2560 
 2.  มุสตอฟา นิ่มละออ คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม อายุ 60 ปี 
สัมภาษณ์วันที่ 27 เมษายน 2560 
 3.  อุสมาน ยอระมิน คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม อายุ 53 ปี 
สัมภาษณ์วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยมีเปูาหมายเพ่ือน าข้อมูลและมุมมอง
แนวคิดมาสังเคราะห์แล้วเอาไปเชื่อมโยงในหัวข้อที่ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษา โดยมีหัวข้อหลักในการ
สัมภาษณ์ดังนี้ 

1. ประวัติและความเป็นมาและพัฒนาการทางด้านดนตรีของวง ลาบานูน รวมถึง
แนวคิดท่ีมีต่อดนตรีในศาสนาอิสลาม 

2. ปรากฏการณ์ของวง ลาบานูนส่งผลต่อชาวไทยมุสลิมอย่างไรบ้าง 
3. ความสัมพันธ์ของดนตรีปฺอปกับคนมุสลิมไทยวัยรุ่นเป็นอย่างไร 
 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์และน าแนวคิดและองค์ประกอบต่าง ๆ

ทางด้านดนตรีในศาสนาอิสลามมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ โดยผู้วิจัยจะน าเสนอและอธิบายในรูปแบบ
การเขียนบรรยายจนน าไปสู้ขั้นตอนการสรุปผลวิจัย 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง เรื่องดนตรีปฺอปของวัยรุ่นมุสลิม: กรณีศึกษาวง ลาบานูนวง ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากศิลปินวง ลาบานูน วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม และนักวิชาการทางด้าน
ศาสนาอิสลามโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สามารถแบ่งผลการวิจัยได้เป็น 3 ข้อดังนี้   

1. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากศิลปินวง ลาบานูน 
2. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากวัยรุ่นชาวไทยมุสลิมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักวิชาการทางด้านศาสนาอิสลาม 

 
1. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากศิลปินวง ลาบานูน 

1.1 ประวัติความเป็นมาของวง ลาบานูน 
 วงลาบานูน ตั้งโดยนักร้องน าคนแรก แปลว่านมสด ซึ่งเป็นค าจ ากัดความของพวก

เขา เพราะดนตรีในความคิดพวกเขาคือ นมสด รสจืด ไม่เจือสี ไม่ปรุงแต่งรสชาติอะไรให้วุ่นวาย
ซับซ้อนเหมือนกับวงของพวกเขา ลาบานูนเป็นวงดนตรีสัญชาติไทยมุสลิมจากอิสลามวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย 

 เริ่มแรกนั้น เมธี อรุณ ได้เล่นกีตาร์อย่างเดียวไม่ได้ร้องเพลงด้วยเหมือนในป๎จจุบัน
โดยมีอีกคนเป็นนักร้องน าของวงในตอนนั้น ในต าแหน่งมือเบส ในช่วงแรกยังไม่ใช่ อนันต์ สะมัน แต่
เนื่องจากทั้งคู่ได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่เชียงใหม่ เลยได้ชักชวน อนันต์ สะมัน มาเล่นในวงในต าแหน่งมือ
เบส หลังจากนั้น เมธี อรุณ ก็ได้มาเป็นนักร้องน าของวงและเล่นกีตาร์ไปด้วย 

 พ.ศ. 2540 เป็นการพบกันของทั้ง 3 คน ที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีความรู้จักกันเลย แต่เมื่อพบกันก็เริ่มนัดซ้อมดนตรีเพ่ือประกวดโครงการ Hot 
Wave Music Awards ครั้งที่ 2 ก่อนการประกวด ทั้งสามต่างพบเจออุปสรรคนัปการ ร่วมกัน
มากมาย เริ่มจากการที่นักร้องน าถอนตัว จน เมธี อรุณ ต้องมาร้องน าแทน ไม่มีเงินทุนในการเช่าห้อง     
อัดเพ่ือท าบทเพลงส่งเข้าประกวดและการส่งบทเพลงช้ากว่าก าหนด แต่ก็ยังได้เข้าร่วมประกวดแบบไม่
คาดฝ๎น จนกระทั่งวันประกวดก็ยังขาดเครื่องดนตรี ซึ่งวง ลาบานูน ก็ยืนหยัดต่อสู้กับโชคชะตา และ
ปลดปล่อยความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ จนเข้าไปติด 1 ใน 10 วงสุดท้ายของการ
ประกวดในครั้งนั้น และแม้ว่าจะไม่ได้รางวัลอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านสักรางวัลเดียว แต่ ธเนศ        
วรากุลนุเคราะห์ ได้ชักชวนให้เข้ามาร่วมในค่ายเพลง มิวสิกบั๊กส์ 

 พ.ศ. 2541 หลังจากได้รับการชักชวนจาก ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ และได้ให้วงลาบา
นูนเริ่มแต่งเพลง จึงท าให้เกิดอัลบั้มแรกชื่อ นมสด โดยมีบทเพลงเปิดตัวคือ เพลงยาม ภายใต้การดูแล
ของค่าย มิวสิก บั๊กส์ ที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับวงการเพลงไทย ด้วยสไตล์การร้องที่โดด
เด่น ท าให้เพลงในอัลบั้มแรก เป็นที่รู้จักและยอมรับจากแฟนเพลงทั่วประเทศและยังติดอันดับ อัลบั้ม
ขายดีตลอดปี 2541 อีกด้วย โดยอัลบั้ม นมสดออกสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคม  2541 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
jaran
Sticky Note
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ประกอบด้วยเพลง ยาม, หนักใจ, Help me Please, ไม่ใช่อย่างงั้น No No No, เพ้อ, อมยิ้ม, 
ความรู้สึก, รักผมเหอะ, นมสดและเพลงรอ ตามล าดับ 
 พ.ศ. 2542 วง ลาบานูน กลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ชื่อว่า 191 ที่มีแนวดนตรี
เฉพาะตัวและมีความชัดเจนในสไตล์ของดนตรีมากขึ้น โดยอัลบั้มนี้มีเพลงที่ติดชาร์จคลื่นวิทยุคือเพลง 
191 และ เพลงบังอาจรักเธอ หลังจากทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนอย่างเต็มที่วง ลาบานูนก็ได้กลับมา
สร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีอีกครั้ง ออกมาสร้างกระแสได้ไม่นานก็สามารถคว้าแชมป์ อันดับ 1 บน
ชาร์จวิทยุในหลาย ๆ จังหวัดทั่วประเทศได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้ มียอดขายกว่าล้านตลับอีกครั้ง โดย
ในอัลบั้ม 191 ออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคม 2542 ประกอบด้วยเพลง 191 , รางวัลปลอบใจ, ถูกทุก
ข้อ, เด็กวานซืน, แอบรัก, ลูกบอล, บังอาจรักเธอ, บอกแล้ว, สามล้อ, เพ่ือน้อง ตามล าดับ 
 พ.ศ. 2545 หลังจากที่หายไปจากวงการนานถึง 3 ปี วงลาบานูนก็ได้ออกอัลบั้มที่ 3 
ชื่อว่า คนตัวด า โดยใน 3 อัลบั้มแรกที่วง ลาบานูนได้ออกอัลบั้มมา มียอดขายถึงล้านตลับทั้งหมด ใน
อัลบั้มนี้มีเพลงฮิตติดชาร์จหลายเพลงเช่น เพลงคนตัวด า เพลงแฟนเก่าและเพลงใจง่าย โดยอัลบั้มคน
ตัวด าทั้งหมดประกอบด้วยเพลง คนตัวด า, แฟนเก่า, ใจง่าย, Go on, คิดในใจ, ผู้ร้ายปากแข็ง, อย่าง
ล าบาก, คนดีที่ฉันรัก, ของเด็กเล่น, ฝากความคิดถึง ตามล าดับ 
 พ.ศ. 2546 ในปีนี้วงลาบานูน มีความคิดริเริ่มที่อยากจะลองเปลี่ยนสไตล์ของวง
ตนเองให้เข้ากับยุคสมัยความนิยมในป๎จจุบัน โดยการน าเครื่องดนตรีชิ้นอ่ืนเข้ามาทดลอง แต่สุดท้ายก็
ไม่สามารถละทิ้งความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของวงได้จึงยึดถือแนวทางของตนเองตั้งแต่อัลบั้มแรก
จนถึงป๎จจุบัน ท าให้ทุก ๆ อัลบั้มของวง ลาบานูน จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยในปี 2546 นั้น วง ลา
บานูน ได้ออกอัลบั้ม Clear สู่ท้องตลาดในวันที่ 10 ธันวาคม 2546 โดยประกอบด้วยเพลง Missed 
call, เพ่ือนใหม่, รักแท้, ใครจะท าไม, ไม่กล้าพอ, พรุ่งนี้รวย, Clear, ซื่อ, เหตุผลที่หายใจ, อารีย์ 
ตามล าดับ 
 พ.ศ. 2547 มีเหตุการณ์รุนแรงทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มรุนแรงมากขึ้นวง 
ลาบานูน ซึ่งเป็นคนใต้อย่างเต็มตัวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครอบครัว เพ่ือนและ
ญาติพ่ีน้องที่อยู่ทางภาคใต้ ล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญกับป๎ญหาในเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่มากก็น้อย แต่สิ่งที่
สามารถท าได้ดีที่สุดในขณะนั้นก็คือการส่งก าลังใจผ่านทางเพลงที่ตั้งใจแต่งขึ้นมาเพ่ือให้ก าลังใจกับพ่ี
น้องชาวใต้ โดยในอัลบั้มพิเศษนี้มีทั้งหมด 24 เพลง โดยน าเอาเพลงในแต่อัลบั้มมารวมกันและได้แต่ง
เพลงใหม่ 1 เพลงคือเพลงเป็นตายร้ายดี 
 พ.ศ. 2548 ในปีนี้วง ลาบานูน ได้ออกอัลบั้ม สยามเซ็นเตอร์ สู่ท้องตลาดในวันที่ 28 
สิงหาคม 2548 ซึ่งการออกอัลบั้มในครั้งนี้ก็ยังได้รับความนิยมเช่นเดิม โดยประกอบด้วยเพลงฮิตอย่าง 
เท่าเดิม ปฏิทิน และฝ๎นหวาน ที่เป็นที่รู้จักมากในหมู่วัยรุ่น ในอัลบั้มนี้ประกอบด้วยเพลง สยาม        
เซ็นเตอร์, ไม่รู้ไม่ชี้, ปฏิทิน, ฝ๎นหวาน, ไก่ทอดหาดใหญ่, ความรักท่วมหัว, เท่าเดิม, รักอยู่หนใด, โลกมี
ไว้เหยียบ, เมือ่ความจริงปรากฏ ตามล าดับ 
 พ.ศ. 2549 ในปีนี้วง ลาบานูน ได้ออกอัลบั้ม 24 ชั่วโมง สู่ท้องตลาดวันที่ 24 
ตุลาคม 2549 ซึ่งในอัลบั้มนี้ถือว่าเป็นอัลบั้มที่มีเพลงฮิตและเป็นอัลบั้มที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด
เท่าที่วง ลาบานูน ท าอัลบั้มมา หลังจากออกอัลบั้มนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงภายใน
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โครงสร้างของค่ายและหมดสัญญากับค่าย วง ลาบานูนจึงประกาศพักวงชั่วคราว เมธี อรุณ เข้าสมัคร
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ อนันต์ สะมัน เป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง และสมพร ยูโซ๊ะ ย้ายไปเล่นกลองให้กับวง
กะลา  
 พ.ศ. 2555 หลังจากท่ีมีการพักของวง ลาบานูนไป สุดท้ายความรักที่มีต่อเสียงดนตรี
ก็ท าให้พวกเค้ากลับมารวมตัวกันอีกครั้งในปี พ.ศ. 2555 เมธี อรุณและอนันต์ สะมัน ได้ชวนให้         
ณัฐนนท์ ทองอ่อน อดีตมือกลองจากวง อ็อบลิ เวียส  กลับมารวมตัวกันและท าอัลบั้ม  Keep 
Rocking และออกซิงเกิลคือเพลง ประกันชั้นสาม การเข้ามาของ ณัฐนนท์ ทองอ่อน ก็ไม่ได้ท าให้
สไตล์เพลงของวง ลาบานูนเปลี่ยนไปเลย วง ลาบานูนยังคงรักษาส าเนียงที่เป็นเอกลักษณ์และดนตรี 3 
ชิ้นที่ได้ท ากันมาตั้งแต่ต้นไว้ โดยในอัลบั้มนี้ประกอบด้วยเพลง เด็กเลี้ยงแกะ, สัญญาหน้าหนาว, ความ
ภักด,ี Nobody’s Perfect, สายน้ า, อะไรก็ผิด, นางงามจักรวาล, ค าพูด (เกินจริง) จากหัวใจ, ประกัน
ชั้น 3, กะเพราไก่ไข่ดาว ตามล าดับ 
 พ.ศ. 2559 ในปีนี้วง ลาบานูน ได้ออกอัลบั้มที่ชื่อว่า N.E.W.S. ซึ่งในอัลบั้มนี้ถือได้ว่า
เป็นอัลบั้มที่ประสบความส าเร็จสูงสุดในการอยู่วงการดนตรีเลยทีเดียว โดยหลังจากที่วง ลาบานูน ได้
ปล่อยเพลงใหม่คือเพลงเชือกวิเศษออกมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ก็ได้รับความ
สนใจจากผู้ชมในสื่อสังคมออนไลน์มากมายเลยทีเดียว จนกระทั่งวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 20.00 
นาฬิกา ได้เป็นการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอ ซึ่งปรากฏว่าเพียงแค่ข้ามคืนเดียวเท่านั้นมีแฟนคลับให้ความ
สนใจแห่เข้าไปรับชมผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์จ านวนมาก  
 จากข้อมูลที่ได้รับการสัมภาษณ์จากศิลปิน เราสามารถสรุปผลงานเพลงทั้งหมดของ
วงลาบานูนทั้งหมด 9 อัลบั้มได้ดังนี้ 
 1. นมสด (พฤษภาคม 2541) ประกอบด้วยเพลง 
  1.1  ยาม 1.6 อมยิ้ม 
  1.2 หนักใจ 1.7 ความรู้สึก  
  1.3  Help me Please 1.8  รักผมเหอะ 
  1.4 ไม่ใช่อย่างงั้น No No No 1.9 นมสด 
  1.5 เพ้อ 1.10 รอ 
 2. 191 (กรกฎาคม 2542) 
              2.1  191 2.7 ลูกบอล  
  2.2  รางวัลปลอบใจ 2.8 บังอาจรักเธอ 
  2.3 ถูกทุกข้อ 2.9 บอกแล้ว 
  2.4 เด็กวานซืน 2.9 สามล้อ 
  2.5 แอบรัก 2.6 เพ่ือน้อง 
 3. คนตัวด า (ตุลาคม 2545) 
  3.1 คนตัวด า 3.6 ผู้ร้ายปากแข็ง 
  3.2 แฟนเก่า 3.7 อย่าล าบาก  
  3.3 ใจง่าย 3.8 คนดีที่ฉันรัก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2_(%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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  3.4 Go on 3.9 ของเด็กเล่น 
  3.5 คิดในใจ 3.10 ฝากความคิดถึง 
 4. Clear (ธันวาคม 2546) 
  4.1 Missed call 4.6 พรุ่งนี้รวย 
  4.2 เพ่ือนใหม่ 4.7 Clear  
  4.3 รักแท้ 4.8 ซ่ือ 
  4.4 ใครจะท าไม 4.9 เหตุผลที่หายใจ 
  4.5 ไม่กล้าพอ 4.10 อารีย์ 
 5. อัลบั้มพิเศษ เป็นอัลบั้มพิเศษของลาบานูน อัลบั้มนี้ต้องการให้ก าลังใจชาวไทยใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2547) 
 One Volume 1 
  5.1  เป็นตายร้ายดี 5.7  ใจง่าย 
  5.2 ยาม 5.8 Missed call  
  5.3 คนตัวด า 5.9 รางวัลปลอบใจ 
  5.4 รักแท้ 5.10 คิดในใจ 
  5.5 บังอาจรักเธอ 5.11 Help me Please 
  5.6 แอบรัก 5.12 ไม่กล้า 
 One Volume 2 
  5.13 รวมกันเราอยู่ 5.19 ถูกทุกข้อ 
  5.14 โอ้เพ่ือนเอ๋ย 5.20 อมยิ้ม  
  5.15 แฟนเก่า 5.21 Go on 
  5.16 191 5.22 ซ่ือ 
  5.17 พรุ่งนี้รวย 5.23 ความรู้สึก 
  5.18 หนักใจ 5.24 ลูกบอล 
 6. สยามเซ็นเตอร์ (สิงหาคม 2548) 
  6.1 สยามเซ็นเตอร์ 6.6 ความรักท่วมหัว 
  6.2 ไม่รู้ไม่ชี้ 6.7 เท่าเดิม  
  6.3 ปฏิทิน 6.8 รักอยู่หนใด 
  6.4 ฝ๎นหวาน 6.9 โลกมีไว้เหยียบ 
  6.5 ไก่ทอดหาดใหญ่ 6.10 เมื่อความจริงปรากฏ 
 7. 24 ชั่วโมง (ตุลาคม 2549) 
  7.1 สตั้นท์แมน 7.6 รักเธอทุกวัน 
  7.2 ค าต้องห้าม 7.7 ความดีที่ไม่อยากท า  
  7.3 สวัสดี 7.8 เดาใจ 
  7.4 ตุ๊กตาล้มลุก 7.9 บริจาคโลหิต 
  7.5 ผู้ชายบ้านนอก 7.10 หัวใจคนอ่ืน  
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 8. Keep Rocking (2555) 
  8.1 เด็กเลี้ยงแกะ 8.6 อะไรก็ผิด 
  8.2 สัญญาหน้าหนาว 8.7 นางงามจักรวาล  
  8.3 ความภักด ี 8.8 ค าพูด (เกินจริง) จากหัวใจ 
  8.4 Nobody’s Perfect 8.9 ประกันชั้น 3 
  8.5 สายน้ า 8.10 กะเพราไข่ดาว 
 9. N.E.W.S. (สิงหาคม 2559) 
  9.1 ศึกษานารี 9.6 ฉันก็คง 
  9.2 พลังงานจน 9.7 ตายเอาดาบหน้า 
  9.3 เชือกวิเศษ 9.8 พลัดพราก 
  9.4 แพ้ทาง 9.9 เหนือ ใต้ ออก ตก 
  9.5 พนักงานดับเพลิง 9.10 ใจกลางเมือง 
 และผลงานเพลงพิเศษได้แก่ 
 1. เพลง ของนอกกาย เพลงประกอบละครเรื่อง สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย 
 2. ร่วมขับร้องกับ บอดี้แสลม ในเพลง ปลิดปลิว ในอัลบั้ม ดัม-มะ-ชาติ 

1.2 พัฒนาการทางด้านดนตรี 
 เครื่องดนตรีของ อนันต์ สะมัน 
 แรกเริ่มได้กูย้ืมสตางค์จากมารดาเพ่ือนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ือเครื่องดนตรี(เบส)

เครื่องแรกยี่ห้อ Hammer โดยใช้ในการฝึกซ้อม และเริ่มมีการใช้ effect tech21 รุ่น VT Bass ตัว
แรกและตัวเดียว ต่อมาได้เปลี่ยนเบสเป็นยี่ห้อ Fender รุ่น Jazz Deluxe สีขาว ที่ชอบมากที่สุด และ
ใช้มาจนถึง ณ ป๎จจุบัน 

 

 
 

 
ภาพที่ 1  effect tech21 รุ่น VT Bass 
ที่มา: Effect, Vt Bass, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก www.ultimate-guitar.com 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A7_(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1)
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ภาพที่ 2  Fender รุ่น Jazz Deluxe สีขาว 
ที่มา: อนันต์ สะมัน, ใจกลางเมือง, เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://www. 
facebook.com/anan.saman 
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เครื่องดนตรีของ ณัฐนนท์ ทองอ่อน 
ตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรี มีกลองชุดทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ Baracuda, Meka, Meka 

Custom, Ludwig Gstone, Ludwig Gstone เสริม Tomb และ Bass Drum ใหญ่ขึ้น และ Truth 
โดย Truth เป็นกลองท่ีชอบที่สุด 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 3  กลองชุด Meka 
ที่มา: กลองชุด, Meka, เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก www.facebook.com/Meka 
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ภาพที่ 4  กลองชุด Meka Custom 
ที่มา: ณัฐนนท์ ทองอ่อน, ใจกลางเมือง, เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2560 เข้าถึงได้จาก 
www.facebook.com/nattanon 
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ภาพที่ 5  กลองชุด Ludwig Custom 
ที่มา: กลองชุด, Ludwig, เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก www.facebook. 
com/Ludwig 
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ภาพที่ 6  กลองชุด Truth 
ที่มา: ณัฐนนท์ ทองอ่อน, Truth, เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก www.facebook. 
com/nattanon 
 

เครื่องดนตรีของ เมธี อรุณ 
จากการสัมภาษณ์ เมธี อรุณ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีตาร์ไฟฟูาและeffect กีตาร์ไฟฟูา 

แค่ตัวที่ใช้ ณ ป๎จจุบัน ซึ่งเป็นตัวที่ชื่นชอบในเรื่องของซาวน์ และลงตัวที่สุดในตอนนี้  คือกีตาร์ไฟฟูา 
Fender Stratocaster Plus และeffect กีตาร์ไฟฟูาที่ชอบคือ P.O.D. 
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ภาพที่ 7  กีตาร์ไฟฟูา Fender Stratocaster Plus 
ที่มา: เมธี อรุณ, ใจกลางเมือง, เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก www.facebook. 
com/MeteeLBN 
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ภาพที่ 8  Effect กีตาร์ไฟฟูา P.O.D. 
ที่มา: Effect, P.O.D., เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก www.facebook.com/POD 

 
การผลิตผลงานเพลง  
วง ลาบานูนแรกเริ่มหลังจากได้รับการชักชวนจาก ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ มาอยู่ค่าย  

มิวสิก บั๊กส์ ในช่วงปี พ.ศ. 2541 -2549 เป็นช่วงเวลาที่วง ลาบานูน ได้ผลิตผลงานเพลงมากที่สุด โดย
มีอัลบั้มทั้งหมด 7 อัลบั้ม ได้แก่ นมสด, 191, คนตัวด า, Clear, อัลบั้มพิเศษ, สยามเซ็นเตอร์ และ 24
ชั่วโมง ตามล าดับ โดยในอัลบั้ม Clear นั้น วง ลาบานูน ได้น าเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนเข้ามาผสมผสาน
เพ่ือจะปรับตัวให้เข้ากับความนิยมในยุคสมัย แต่สุดท้ายก็ต้องล้มเลิกไปและกลับมาผลิตผลงานเพลง
ในรูปแบบเครื่องดนตรี 3 ชิ้น เหมือนเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 – 2553 เป็นปีที่วง ลาบานูนไม่ได้
ผลิตผลงานเพลงแม้แต่เพลงเดียว เนื่องจากงการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างของค่ายและหมด
สัญญากับค่าย วง ลาบานูนจึงประกาศพักวงชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้กลับมาผลิตผลงาน
เพลงภายใต้ค่าย มิวสิก บั๊กส์ อีกครั้ง โดยวง ลาบานูน ได้พยายามปรับเปลี่ยนในเรื่องของดนตรีให้มี
จังหวะหนักแน่นมากขึ้น ให้แตกต่างจากอัลบั้มที่ผ่านมา และต่อมาภายหลังได้ย้ายจากค่ายมิวสิก บั๊กส์ 
ไปค่ายจีนี่ เรคคอร์ด ในปี 2557 และได้ท าอัลบั้ม N.E.W.S. ซึ่งเป็นอัลบั้มล่าสุดของวง ลาบานูน 

ในด้านการผลิตผลงานมิวสิกวีดีโอ วง ลาบานูน ได้เริ่มท ามิวสิกวีดีโอเพลง ยาม เป็น
เพลงแรกและต่อมาเป็นเพลง หนักใจ และอมยิ้มตามล าดับ จนกระทั้งปี 2548 วง ลาบานูน ได้สร้าง
กระแสของมิวสิกวีดีโอในเพลง ปฏิทิน โดยการใช้ภาพอนิเมชั่นมาผลิตเป็นผลงานมิวสิกวีดีโอ และในปี 
2558 2548 วง ลาบานูน ได้กลับมาสร้างกระแสของมิวสิกวีดีโอในเพลงอีกครั้งในบทเพลง เชือกวิเศษ 
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โดยการน านักฟุตบอลทีมชาติไทยมาเป็นพระเอกมิวสิกวีดีโอ และในปี พ.ศ. 2560 วง ลาบานูน ได้
ผลิตผลงานมิวสิกวีดีโอเพลง ตายดาบหน้า เป็นเพลงล่าสุด 

วง ลาบานูนมีต้นแบบคือวง Green day และRed Hot Chili Peppers โดยในการ
ผลิตผลงานเพลงและผลงานมิวสิกวีดีโอนั้นวงเหล่านี้มีอิทธิพลมากในเรื่องของรูปแบบ แนวดนตรี หรือ
แม้กระทั่งการแต่งตัว เช่น เครื่องดนตรี 3 ชิ้น ก็ได้รับแบบอย่างมาจากวง Green Day เป็นต้น โดย
แรกเริ่มของการผลิตผลงานเพลง วง ลาบานูนได้สร้างผลงานเพลงเองโดยที่ไม่รู้ทฤษฎี โดยวิธีของวง 
ลาบานูนจะเริ่มแต่งเพลงจากการคิดท านองเพลงก่อน แล้วค่อยมาวางแนวคิดของบทเพลงว่าท านอง
แบบนี้ควรจะเล่าเรื่องอะไร แล้วค่อยมาแต่งเนื้อเพลงทีหลังจากท าเรื่องก่อนหน้านี้เสร็จแล้ว ถ้าให้ท า
ในรูปแบบอื่น วง ลาบานูนจะไม่สามารถท าได้ 

วิธีวางแนวคิดของเพลง จะไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งคิดเพียงคนเดียว วง ลาบานูนมี
ความเชื่อมั่นในสมาชิกทุกคน ถ้าให้คนใดคนหนึ่งคิดทั้งหมด 10 เพลงอาจจะไม่เกิดอะไรแปลกใหม่
หรือแตกต่างกันแต่ในแต่ละเพลง ถ้าช่วยกันคิดก็จะเกิดมุมมองอะไรบางอย่างเข้ามาเสริม โดยเราจะ
แบ่งออกเป็นเพลงเศร้า อกหัก คิดถึง แล้วมาลองคิดกันว่าเพลงไหนเหมาะสมที่จะน ามาเป็นเพลงของ
วง ลาบานูน ถึงแม้ว่าวง ลาบานูนจะไม่รู้ทฤษฎีดนตรีแต่วงลาบานูนคิดว่าการใช้ประสบการณ์และ
ความเป็นตัวของตัวเองลงไป บางอย่างความไม่รู้ท าให้งานออกมาเป็นตัวของตัวเองและเป็นธรรมชาติ
ที่สุด 

กระบวนการเผยแพร่ 
หลังจากท าผลงานเพลงเสร็จแล้วกระบวนการเผยแพร่จะเป็นทางค่ายเพลงเป็นคน        

ประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยหลังจากการที่เข้ามาอยู่ใน
ค่ายผู้จัดการจะเป็นคนคอยรับงานคอนเสิร์ตหรืองานต่าง ๆ ตามที่นายจ้างและทางสังกัดว่าจ้าง 
ผู้จัดการจะถูกจัดตั้งให้ดูแลตัวศิลปินและคอยรับงานตั้งแต่ตอนเข้าสังกัด ผู้จัดการจะคอยเป็นคนจัด
ตารางการซ้อม ตารางการเดินทาง หรือตารางนัดสัมภาษณ์ของสื่อต่าง ๆ ทั้งหมด  

การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคอนเสิร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้ประชาชน
ทั่วไปได้รู้จักผลงานเพลงของวง ลาบานูน โดยหลังจากที่ออกอัลบั้มแรกก็เริ่มมีการทัวร์คอนเสิร์ตตาม
โรงเรียนต่าง ๆ แต่คอนเสิร์ตใหญ่ที่ส าคัญของวงลาบานูนคือคอนเสิร์ต ลาบานูนเปิดกล่อง เป็น
คอนเสิร์ตที่รวมเรื่องราวตลอด 20 ปีของลาบานูน บนถนนดนตรีให้แฟนเพลงได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด 
พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษที่วงลาบานูน เลือกแล้วว่าเป็นผู้ที่ผูกพันกับวงลาบานูนมาตลอด 20 ปี 
โดยจัดที่ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 โดยแขกรับเชิญคนแรกคือ หมู 
บิ๊กแอส แขกรับเชิญคนที่ 2 คือลุลา และแขกรับเชิญคนพิเศษคือ สมพร ยูโซ๊ะ มือกลองคนแรกของวง
ลาบานูน ที่ออกมาโซโล่กลอง โดยมีน้อง ๆ จากโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมาร่วม
ประสานเสียงด้วย จากนั้น เมธีขอโชว์ทักษะฝีมือตีกลองบานอ พร้อม คณะลิเกฮูลูจากโรงเรียนอิสลาม
วิทยาลัยแห่งประเทศไทยในเพลงพลังงานจน, ใจง่าย และแขกรับเชิญคนสุดท้ายคือเปาวลี พรพิมล  

1.3 มุมมองด้านดนตรีกับศาสนา 
 อนันต์ สะมัน กล่าวว่า “มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน อย่างศาสนาพุทธมีข้อห้ามดื่มสุรา

แต่ก็ยังมีคนที่ดื่มอยู่ ในความคิดผมนะถ้าเราเล่นดนตรีแล้วเราไม่ได้ไปเมา ไปเล่นยา หรือยุยงให้ท าผิด
ประเวณีหรือไปท าอะไรที่ไม่ถูกไม่ควร อย่างนั้นผมคิดว่ามันเดือดร้อนกว่า แล้วตัวเนื้อเพลงก็ไม่ได้มี
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ข้อความที่ไม่ดีเพราะเนื้อเพลงของพวกผมก็มีเนื้อความไปในทางให้ก าลังใจ คนที่ผิดหวังในความรัก 
สอนให้เรียนรู้ชีวิตแต่ถ้าเราจะเจาะจงไปในเรื่องศาสนาอยากท่ีผมบอกคนที่เคร่งปฏิบัติอย่างถูกต้องมัน
ก็อาจจะกลายเป็นเรื่องไม่เหมาะสม แต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เคร่งนักแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเค้าบอกห้าม
ทานหมูก็ไปทานหมูอะไรอย่างนี้ ก็ยังอยู่ในกรอบ มันอยู่ที่ความคิด มุมมองแต่ละบุคคล แต่การเล่น
ดนตรีถ้าคิดว่าไม่ได้ท าไม่ดีก็ไม่น่าเสียหายอะไรอย่างเช่นมีแฟนเพลงส่งข้อความมาบอกว่า เพลงของลา
บานูนเป็นแรงบันดาลใจให้เค้าอยู่ต่อซ่ึงเค้าเป็นมะเร็ง เราเห็นไหมว่าเพลงก็ท าให้เกิดสิ่งดี ๆ ซึ่งถ้าเป็น
เราเราอาจจะไปแล้วก็ได้ ถ้าให้เจาะจงทางด้านศาสนา คนที่ เค้าเคร่งศาสนาปฏิบัติถูกต้องมันก็คงผิด
ของเค้า พูดตรงๆนะผมเป็นคนที่ไม่ได้เคร่งครัดมาก”39 

 ณัฐนนท์ ทองอ่อน กล่าวว่า “ดนตรีเป็นสิ่งที่ดีมากเลย มันสามารถสอนคนได้เลยนะ 
บางครั้งคนเรามีความรุนแรงอยู่ในจิตใจดนตรีมันช่วยได้นะ ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริง ท าไมเวลาอกหัก
ฟ๎งเพลงถึงร้องไห้ ท าไมวันนี้สนุกฟ๎งเพลงมันๆ ก็สนุก ดนตรีมันศาสตร์อย่างหนึ่งที่มันหล่อหลอมชีวิต
คนได้เลย ให้ไปท าอะไรได้ล้านแปดเลย ในความรู้สึกของผมมองว่ายังไงดนตรีก็เป็นสิ่งที่ดีเลย”40 

 เมธี อรุณ กล่าวว่า “มันตอบยากมากเลย แต่เราไม่ควรไปแตะเรื่องนี้ เพราะมันคน
ละเรื่องกันเลยครับ”41 

 ภายหลังที่ เมธี อรุณ ได้กลับไปเล่นการเมืองที่บ้านเกิด เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฟุตบอลทีมสตูล ยูไนเต็ดด้วยและได้รับฉายาบุรุษสอง
หน้า มุนาฟิก ซึ่งแปลว่ากลับกลอก โดยเป็นนักดนตรีและนักศาสนาในคนเดียวกัน  จากการขึ้นแท่น
บรรยายธรรม(คุตบะห์) ก่อนสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ (ละหมาดํุมุอัต) เนื้อหาของ เมธี อรุณ ได้บอก
กล่าวให้ชาวมุสลิมท าในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่ง และหยุดในสิ่งที่ทรงห้าม ให้ส านึกถึงบาปและไฟนรกที่จะ
มีในวันกิยามัต (โลกหน้า) ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ดี และอยู่ในหลักของศาสนาอิสลาม 

 บทบาทของเมธี อรุณ ทั้งสองบทบาทนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละบทบาททั้งใน
แง่มุมของการเป็นนักศาสนาหรือแม้กระทั่งนักดนตรี ท าให้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ถึงบทบาททั้งสอง
ของ เมธี อรุณ โดยแบ่งออกเป็น 3 บทบาทคือ บทบาทตามอุดมคติ บทบาทที่บุคคลเข้าใจและรับรู้ 
และบทบาทที่แสดงออกจริง 

 บทบาทตามอุดมคติ หมายถึง บทบาทอันก าหนดไว้ตามความคาดหวังของบุคคล
ทั่วไปในสังคมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ควรกระท าแต่อาจมีใครที่ท าหรือไม่มีใครท าตามนั้นก็
เป็นได้ ในกรณีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับบทบาทของเมธี อรุณ ในรูปแบบของนักศาสนา จะเห็นได้ว่าใน
มุมมองของการเป็นมุสลิมที่ดีควรที่จะหลีกเลี่ยงและยับยั้งตนจากการกระท าและพฤติกรรม ซึ่งจะเป็น
เหตุให้ผิดจากหลักศาสนา ซึ่ง เมธี อรุณก็ได้ปฏิบัติตามค าสอนของพระเจ้าอย่างเคร่งครัดในทุกเรื่อง
และมีการเผยแพร่หลักค าสอนต่าง ๆ ให้กับมุสลิมวัยรุ่นในภาคใต้ นั้นคือบทบาทในอุดมคติของเมธี 
อรุณ และนักศาสนาอิสลาม ซึ่งนับตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน เมธี อรุณ ก็ได้ท าตามหลักศาสนาจน
กลายเป็นมุสลิมที่ดีในอุดมคติของหลาย ๆ คน 
                                                           

39 สัมภาษณ์ อนันต์ สะมัน, ศิลปินวง ลาบานูน, 30 เมษายน 2559. 
40 สัมภาษณ์ ณัฐนนท์ ทองอ่อน, ศิลปินวง ลาบานูน, 7 มิถุนายน 2560. 
41 สัมภาษณ์ เมธี อรุณ, ศิลปินวง ลาบานูน, 14 มิถุนายน 2560. 
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 บทบาทที่บุคคลเข้าใจและรับรู้ หมายถึง บทบาทที่บุคคลคาดคิดด้วยตนเองว่าควร
เป็นอย่างไร ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกภาพและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ถ้าน า
บทบาทนี้มาวิเคราะห์ เมธี อรุณ สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 มุมมองคือ บทบาทที่นักวิชาการศาสนา
ที่มองเมธี อรุณ ในรูปแบบนักวิชาการทางด้านศาสนาด้วยกัน เนื่องจากบทบาททางด้านศาสนาของ
เมธี อรุณ ก็ด าเนินมาถูกหลักศาสนาทุกอย่าง มีการปฏิบัติตามหลักของศาสนาอย่างเคร่งครัด จึงท าให้
มุมมองของนักวิชาการเหล่านี้ตีความกันไปในรูปแบบเดียวกัน แต่เมื่อเกิดมีบางสิ่งที่ผิดแปลกของไป
จากที่นักวิชาการทางด้านศาสนาอิสลาม ก็จะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยการยกตัวอย่างของ
หลักศาสนาหรือหะรอมและหะดีษ มากล่าวอ้างในการวิพากษ์วิจารณ์ อีกมุมมองหนึ่งคือมุสลิมทั่วไป 
ซึ่งในมุมมองนี้จะมองเมธี อรุณ ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากนักวิชาการทางด้านศาสนาอิสลาม 
เนื่องจากผู้คนกลุ่มนี้มีความหลากหลายทางความคิดอย่างเช่นเรื่องของดนตรี แม้จะมีกฎบัญญัติถึงข้อ
ห้ามไว้อย่างชัดเจนแต่การมองเมธี อรุณ ก็จะมีมุมมองคนละอย่างกับนักวิชาการทางด้านศาสนา
อิสลามเพราะว่าในบทบาทของเมธี อรุณ ในการเป็นนักศาสนา มุสลิมทั่วไปก็มองเป็นอย่างเดียวกันว่า
นั้นคือสิ่งที่ดี ปฏิบัติตามหลักศาสนา ในเรื่องดนตรีก็เช่นกัน ในหลาย ๆ มุมมองก็จะมองเมธี อรุณ ใน
รูปแบบการเป็นต้นแบบในการใช้เสียงดนตรีเพื่อสิ่งดี ๆ  

 สุดท้ายคือบทบาทท่ีแสดงออกจริงหมายถึง เป็นการกระท าที่บุคคลปฏิบัติจริงขึ้นอยู่
กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วย ท าให้การแสดงบทบาทแตกต่างกันออกไป ในส่วนของ
บทบาทนี้จะสามารถอธิบายถึงบทบาทของเมธี อรุณ ได้อย่างชัดเจนที่สุด เช่น ในการเป็นนักศาสนาก็
ปฏิบัติตามหลักการเป็นมุสลิมที่ดีทุกอย่าง ไม่ใช่แค่เพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ได้ปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนาอยู่ตลอด ส่วนในเรื่องของการเป็นนักดนตรีที่ผิดจากหลักของศาสนานั้นก็เป็นการ
ตีความของหลักศาสนาที่แตกต่างกันแต่เจตนาของการเล่นดนตรีก็ล้วนแต่เป็นเจตนาที่ดี ใช้ดนตรีเพ่ือ
จรรโลงสังคม ให้ก าลังใจ ซึ่งคล้าย ๆ กับหลักค าสอนของศาสนาอิสลามแต่ในหลักของศาสนาอิสลาม
นั้นถึงแม้จะดนตรีหรือบทเพลงจะเป็นในสิ่งที่ดีแต่สุดท้ายก็ยังเป็นสิ่งต้องห้ามของศาสนาอิสลาม 
บทบาทที่แสดงออกจริงนั้นสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้จะมีบางสิ่งที่ท าผิดจากหลักศาสนาในการตีความ
ของนักวิชาการทางด้านศาสนาอิสลาม แต่บทบาทที่แสดงออกจริงก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีต่อศาสนา แต่
กลับกลายเป็นว่าเมธี อรุณ ใช้ดนตรีให้สิ่งดี ๆ แก่ชีวิตของผู้คน ให้ความสุข ให้ก าลังใจ และปลอบโยน
ดั่งเช่นในเนื้อเพลงของวง ลาบานูน ที่มีแต่สิ่งดี ๆ ให้แก่ผู้คน 

 จากการสัมภาษณ์วง ลาบานูน  ได้ยกตัวอย่างบทเพลงที่มีความหมายไปในทางที่ดี 
ให้ก าลังใจแก่ผู้คน สอนให้ผู้คนเข้าใจในชีวิต 2 บทเพลง คือเพลงเป็นตายร้ายดีและเพลงฉันก็คง 

 
1. เป็นตายร้ายดี 
ท่อนที่ 1 (Verse1)   หน้าหนาวมาเยือน ลมเย็นๆ มันเตือนหัวใจฉัน 
    ให้ยิ่งคิดถึงคนท่ีท าให้ฉันไม่หนาวใจ 
ท่อนที่ 2 (Verse2)  จากวันที่ร่ าลา ไม่ได้พบเจอเธอไปอยู่ไหน 
    ก าลังท าอะไรไม่รู้เลย ไม่มีข่าวคราว 
ท่อนสร้อย (Chorus)  เธอจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ ใครจะดูจะแลคอยเป็นห่วงเธอ 
    ทุก ๆ คืนได้แต่เพ้อไม่รู้เลย ว่าเธอเป็นตายร้ายดี 
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    ยังมีเธอคนเดียวอยู่ในหัวใจ ไม่ว่าเธอเจออะไรในวันนี้ 
    อยากให้รับรู้เหลือเกิน ให้รับรู้ว่าใจที่ฉันมี คิดถึงเธอ 
ท่อนที่ 3 (Verse3)  ทุก ๆ เรื่องราวที่ได้พบได้เจอในวันนี้ 
    ไม่ค่อยจะมีเรื่องดี ๆ ให้เห็นสักเท่าไร 
ท่อนที่ 4 (Verse4)  ลมหนาวที่พัดมาขอให้พัดพาเรื่องที่เลวร้าย 
    ให้เธออย่าได้เจ็บและช้ าใจ ให้เธอโชคดี 
ท่อนที่ 5 (Bridge)  ขอวอน ขอพร ให้คนดี รักเธอ รักเธอทั้งใจดวงนี้ 
    เป็นห่วงเธอ อยากรู้เธอเป็นไง หมดทั้งหัวใจเป็นห่วงเธอ 
    ก าลังท าอะไรไม่รู้เลย ไม่มีข่าวคราว 
ท่อนที่ 6 (Breakdown) ให้รับรู้ไว้เลย ว่าฉันยังละเมอ ยังรักเธอ 

 
วิเคราะห์บทเพลงเป็นตายร้ายดี 

บทเพลง เป็นตายร้ายดี เป็นเพลงเก่ียวกับการห่วงใยและให้ก าลังใจแก่ผู้คน ไม่ว่าจะเป็น 
ครอบครัว เพ่ือนหรือแม้กระทั่งคนรัก เนื้อหาของเพลงมีลักษณะอาลัยอาวรณ์ การใช้ค าแสดงความ
อาลัยอาวรณ์ต่อคนที่รักที่อยู่ห่างไกล ในบทเพลงนี้ได้แฝงความหมายในการให้ก าลังใจแก่ผู้คนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบป๎ญหาทางด้านความไม่สงบในท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน 

จังหวะดนตรีของเพลง เป็นตายร้ายดี มีลักษณะช้า ฟ๎งแล้วรู้สึกสบาย ๆ โดยการเคลื่อนที่
ของท านองในช่วงแรกจะเป็นการเคลื่อนที่อยู่กับที่เป็นส่วนใหญ่ และค่อย ๆ เคลื่อนที่ขึ้นในท่อนที่ 2 
ไปจนถึงท่อนสร้อย ต่อมาในท่อนที่ 5 ถือว่าเป็นจุดเด่นของเพลงนี้โดยการใช้เสียงร้องที่มีความยาว
ของเสียง (Length) ที่ค่อนข้างสูง ท าให้ท่อนที่ 5 เป็นท่อนที่มีลักษณะเด่นที่สุดในเพลงนี้  

รูปแบบของเพลงเป็นตายร้ายดี มีอัตราจังหวะ (Time Signature) 4/4 มีอัตราความเร็ว
(Tempo) 60 Bpm อยู่ในกุญแจเสียง (Key Signature) E Major และมีการเดินคอร์ด (Chord 
Progession) ทั้งเพลงเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเพลงยกเว้นในท่อนที่ 5 จะมีการใช้คอร์ด  VI มาแทน
คอร์ดที่ I ในกุญแจเสียง E Major 
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ภาพที่ 9  โน้ตเพลง เป็นตายร้ายดี 
 (จากการถอดเสียงและบันทึกโน้ตโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560) 
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ภาพที่ 10  โน้ตเพลง เป็นตายร้ายดี 
 (จากการถอดเสียงและบันทึกโน้ตโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560) 
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2. ฉันก็คง 
ท่อนที่ 1 (Verse1)   เมื่อความรักต้องอ าลา ความเจ็บช้ ามาเป็นเพ่ือนใจ 

     โชคชะตาลิขิตไว้คงยอมรับความจริง ความผิดหวังดั่งใบไม้ 
ร่วงลงสู่ พ้ืนดิน ฉันก็คง 

ท่อนที่ 2 (Verse2) เวลาที่ผ่านไป คงไม่ย้อนคืนกลับมา สิ่งที่สวยต้องเก็บไว้  
 ให้เป็นแค่เหมือนกระดาษ มีสมหวัง มีผิดหวัง มันคือ 
 เรื่องราวของจริง ฉันก็คง 
ท่อนสร้อย (Chorus) ฉันเพ่ิงเข้าใจความรัก รักก็วันนี้ ฉันเพ่ิงจะรู้ว่าทุกสิ่ง ไม่มี 
 อะไรแน่นอน แต่ฉันยังหวังว่าสักวัน รักแท้ที่หาดั่งใฝุฝ๎น 

     มันเป็นสิ่งสวยงาม รู้ไหมเธอ รู้ไหมเธอ รู้ไหมเธอ 
 ท่อนที่ 3 (Verse3) สัจธรรมแห่งความรัก มันก็เป็นอย่างนี้ ยิ้มสมหวัง เศร้า 
     ผิดหวัง ใคร เล่าคือคนโชคดี ตราบใดฟูา มีจันทรา เหมือน 
     ดั่งความหวังแห่งชีวิตฉันก็คง 

 ท่อนที่ 4 (Bridge)  เมื่อตะวันยังต้องหมุน ยังต้องเดินตามเวลาที่ถูกก าหนดไว้ 
    มันคงมีเหตุผลเป็นล้าน ที่ท าให้เสียใจ และร้องไห้ ที่ฉัน 

ต้องเผชิญ 
 

วิเคราะห์บทเพลงฉันก็คง 
บทเพลง ฉันก็คง เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ผิดหวังแต่ก็เข้าใจและยอมรับใน

สิ่งที่เกิดขึ้น ผู้ฟ๎งจะได้กลิ่นอายของความอบอุ่น อ่อนหวานจากภาษาที่ใช้ในตัวบทเพลงซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของวงลาบานูน ท าให้ผู้ที่ได้รับฟ๎งมีความหวังที่จะพบกับรักแท้ในสักวันหนึ่ง 

เพลง ฉันก็คง มีเครื่องดนตรีหลักคือกีตาร์ ถึงแม้จะเป็นเพลงเศร้าแต่ในเรื่องของท านอง
นั้นกลับใช้ท านองที่จดจ าได้ง่าย และใช้กุญแจเสียงเมเจอร์ท าให้เพลงนั้นตรงกับเนื้อหาที่ศิลปิน
ต้องการจะสื่อ ลักษณะของจังหวะนั้นมีลักษณะการใช้กีตาร์ในการด าเนินจังหวะหลักท าให้จังหวะ
ไม่ได้มีความซับซ้อนเท่าไหร่นัก 

รูปแบบของเพลงฉันก็คง มีอัตราจังหวะ (Time Signature) 4/4 มีอัตราความเร็ว
(Tempo) 80 Bpm อยู่ในกุญแจเสียง (Key Signature) C Major และมีการเดินคอร์ด (Chord 
Progession) ทั้งเพลงเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด คือ I/iii/vi/V/IV/I/V 
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ภาพที่ 11  โน้ตเพลง ฉันก็คง 
 (จากการถอดเสียงและบันทึกโน้ตโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560) 
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ภาพที่ 12 โน้ตเพลง ฉันก็คง 
 (จากการถอดโน้ตของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560) 
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2. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากวัยรุ่นชาวไทยมุสลิมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา 
  สรุปจากความคิดเห็นและมุมมองของวัยรุ่นมุสลิมทั้งหมด พบว่า ในเรื่องของความ
คิดเห็นหรือมุมมองเก่ียวกับดนตรีและศาสนา สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 มุมมองด้วยกัน  
  ในมุมมองแรกของวัยรุ่นมุสลิมนั้นมองว่า การเล่นหรือฟ๎งดนตรีไม่ได้เป็นสิ่งไม่ดีและ
ไม่ผิดต่อหลักศาสนา เนื่องจากในศาสนาอิสลามมีการตีความเกี่ยวกับ “หะดีษ” ไม่เหมือนกัน ซึ่งใน
กลุ่มแรกนี้มองว่าเพลงหรือดนตรีในหลาย ๆ เพลงมีประโยชน์ และจ าเป็นต้องเป็นเพลงที่สรรเสริญ
ศาสนาเพียงเท่านั้น เพลงหรือดนตรีทั่ว ๆ ไป ก็มีเนื้อหาไปในทางดี มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
โดยวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มแรกได้ให้ความเห็นว่า วัยรุ่นมุสลิมส่วนใหญ่ก็มีความคิดและมุมมองคล้าย ๆ กับ
ตนเองในเรื่องนี้  
  ณัฐชีรา มะหมัดเบ็ญแสละ ได้ให้ความเห็นว่า “เป็นคนชอบดนตรี และก็มองว่ามัน
ไม่ผิดหลักศาสนาด้วย”42 

นิชฎาภรณ์ ปรารถนา ได้ให้ความเห็นว่า “ตนเองเป็นคนสุราษฏร์ธานี ซึ่งที่บ้านไม่ได้
เคร่งทางศาสนามากอยู่แล้ว ซึ่งก็มีเพ่ือนที่เคร่งศาสนามาห้ามปรามไม่ให้ร้องเพลง เล่นดนตรีบ้าง
เนื่องจากบาป แต่ตนเองมองว่า เราร้องเพลงแล้วมันมีความสุขก็อยากจะร้อง และไม่ได้มองว่ามันเป็น
บาปอะไร”43 

นพดล สาโรจน์ ได้ให้ความเห็นว่า “มันก็แล้วแต่คน แต่ส าหรับตนเองเป็นคนที่ชอบ
สังสรรค์ เลยมองว่าดนตรีไม่ได้ผิดอะไร”44 

วันมุนซิร เหละตุหวี ได้ให้ความเห็นว่า “ผมคิดว่าตามหลักศาสนาที่มีการห้ามเล่น
ดนตรีหรือฟ๎งดนตรี มันยังเป็นสิ่งเหลื่อมล้ าอยู่ ยังไม่ชัดเจน มันยังก ากวมอยู่ บางหะดีษก็บอกว่าเล่นได้ 
บางหะดีษบอกว่าเล่นไมได้ ส าหรับบางคนที่ไม่ชอบดนตรีเค้าก็บอกว่าเล่นไม่ได้โดยอ้างจากหะดีษบท
ต่างๆ ส าหรับคนที่ชอบก็หาเหตุผลเพ่ือจะสามารถบอกว่าเล่นได้ แต่ส าหรับมุมมองของตัวเอง ก็มองว่า
มันเล่นได้เพราะเราชอบมากกว่า การเล่นดนตรีมันท าให้มีความสุข”45 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 สัมภาษณ์ ณัฐชีรา มะหมัดเบ็ญแสละ, วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม, 9 พฤษภาคม 2560. 
43 สัมภาษณ์ นิชฎาภรณ์ ปรารถนา, วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม, 11 พฤษภาคม 2560. 
44 สัมภาษณ์ นพดล สาโรจน์, วยัรุ่นชาวไทยมุสลิม, 10 พฤษภาคม 2560. 
45 สัมภาษณ์ วันมุรซิร เหละตุหวี, วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม, 11 พฤษภาคม 2560. 
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ภาพที่ 13  วัยรุ่นชาวมุสลิมที่มีมุมมองในแบบที่ 1 
 (จากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย เมื่อ 11 พฤษภาคม 2560) 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 14  วัยรุ่นชาวมุสลิมที่มีมุมมองในแบบที่ 1 
 (จากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560) 
 

ในมุมมองที่สองของวัยรุ่นมุสลิมนั้นมองว่า ตามหลักศาสนามีกฎข้อบัญญัติข้อห้าม
เกี่ยวกับดนตรีไว้อย่างชัดเจนว่า ดนตรีประเภทไหนเป็นที่อนุญาตและดนตรีประเภทไหนเป็นสิ่งที่   
“หะรอม” โดยมองว่าการเล่นดนตรีหรือฟ๎งดนตรีที่ผิดไปจากหลักศาสนานั้นถือว่าเป็นบาป โดยแต่ละ
บุคคลมีความเคร่งในทางศาสนาไม่เท่ากัน วัยรุ่นมุสลิมกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีการฟ๎งเพลง ดูหนัง ละคร เป็น



48 
 

 

เรื่องธรรมดาในชีวิตประจ าวัน อีกส่วนหนึ่งก็มีการฟ๎งเพลง ดูหนัง ละคร เหมือนกัน แต่ไม่บ่อยมากนัก 
ในความคิดเห็นส่วนตัวของวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มองดนตรีที่ผิดไปจากหลักศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย 
ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักศาสนา แต่เนื่องจากว่าดนตรีเป็นเพียงบาปเล็ก ๆ ไม่เหมือนกับการดื่ม
เหล้าที่เป็นบาปร้ายแรง เราก็สามารถความดีทดแทนบาปได้ ซึ่งวัยรุ่นมุสลิมส่วนมากมีความคิดเห็นใน
แบบกลุ่มนี้ 

สุนิสา รอดนวน ได้กล่าวว่า “ในศาสนาจะมีข้อห้ามบางข้อที่ห้ามไว้ โดยปกติแล้วเรา
ก็ฟ๎งเพลงทุกวันอยู่แล้ว จึงมองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายอะไร”46 

นูรญาณีย์ เตาะสาตู ได้กล่าวว่า “จริง ๆ แล้วในศาสนาของเรามันไม่ได้นะ การเล่น
ดนตรีหรือการเรียนดนตรีอะไรแบบนี้ แต่ว่าตนเองก็ฟ๎ง คนมุสลิมทั่วไปก็ฟ๎งเพลงกันเป็นเรื่องปกติ 
ตนเองก็ไม่ได้เคร่งอะไรแบบนั้น”47 

นิอารยา มะแซ ได้กล่าวว่า “เอาจริง ๆ มันก็เหมือนกับที่เพ่ือนบอกว่ามันไม่ได้ แต่
มันก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันในแต่ละคน”48 

มูรณี ยะมาแล ได้กล่าวว่า “ดนตรี ถ้าในทางศาสนาก็บาป แต่ว่าตนเองก็ฟ๎ง และก็
ชอบร้องเพลง เอาจริงๆ ก็อยากเล่นกีตาร์เหมือนกัน”49 

พิชญาพร พรหมแรง ได้กล่าวว่า “ถ้าตามหลักศาสนา ทุกอย่างที่เป็นสิ่งบันเทิงนั้น
เป็นสิ่งที่ห้าม ถ้าเป็นเครื่องดนตรีอย่างเดียวที่เล่นได้คือกลองหน้าเดียว อย่างอ่ืนที่นอกเหนือจาก 
“พระคัมภีร์อัลกุรอาน” ก็เป็นสิ่งที่ผิด แล้วร้องเพลงก็หรือฟ๎งเพลงได้อย่างเดียวคืออนาซีด แต่ส าหรับ
ตัวเองก็ฟ๎งเพลงบ้าง แต่คงไม่ได้เคร่งขนาดนั้น เราอยู่ในสังคมแบบนี้ก็อาจจะซึมซับมันเข้ามา”50 

อิมรอน สองสา ได้กล่าวว่า “บางทีดนตรีมันก็ดี แต่มันก็บาปในศาสนาของเรา แต่
โดยส่วนตัวก็ฟ๎งเพลงปกติ”51 

วิทยา หลูโป ได้กล่าวว่า “เอาจริง ๆ เค้าห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเสียงเพลงและ
เสียงดนตรีทุกอย่าง แต่เหมือนว่ามันเป็นเพียงบาปเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้าเราฟ๎งเพลงแล้วท าความดีลบล้าง 
มันก็สามารถลบล้างบาปตรงนั้นได้”52 

ณัฐวุฒิ หมันการ ได้กล่าวว่า “มันมีกลองหน้าเดียวที่สามารถเล่นได้ ถ้าอย่างอ่ืนก็ไม่
สามารถเล่นได้ แต่เพลงปกติทั่วไปเราก็ฟ๎ง แต่ในศาสนาก็ไม่ได้สั่งห้ามแบบเด็ดขาดเท่าไหร่ ท านองว่า
ถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยง”53 

                                                           
46 สัมภาษณ์ สุนิสา รอดนวน, วยัรุ่นชาวไทยมุสลิม, 9 พฤษภาคม 2560. 
47 สัมภาษณ์ นูรญาณีย์ เตาะสาตู, วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม, 9 พฤษภาคม 2560. 
48 สัมภาษณ์ นิอารยา มะแซ, วยัรุ่นชาวไทยมุสลิม, 10 พฤษภาคม 2560. 
49 สัมภาษณ์ มูรณี ยะมาแล, วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม, 10 พฤษภาคม 2560. 
50 สัมภาษณ์ พิชญาพร พรหมแรง, วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม, 10 พฤษภาคม 2560. 
51 สัมภาษณ์ อิมรอน สองสา, วยัรุ่นชาวไทยมุสลิม, 10 พฤษภาคม 2560. 
52 สัมภาษณ์ วิทยา หลูโป, วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม, 10 พฤษภาคม 2560. 
53 สัมภาษณ์ ณัฐวุฒิ หมั่นการ, วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม, 10 พฤษภาคม 2560. 
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วิภาพร ม่งเก ได้กล่าวว่า “ตามหลักศาสนาให้เล่นได้แต่กลองร ามะนาเพียงอย่าง
เดียว ส่วนเครื่องดนตรีประเภทอ่ืนไม่สามารถเล่นได้ แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวก็มองว่า ดนตรีเป็นสิ่ง
ที่ดี ตนเองก็ฟ๎งเพลงปกติ ก็ไม่ได้เคร่งครัดอะไรขนาดนั้น ในสังคมที่อยู่ก็ไม่ได้เคร่งครัดทางศาสนามาก
นัก”54 

 

 
 
ภาพที่ 15  กลุ่มเพ่ือนวัยรุ่นชาวมุสลิมที่มีมุมมองในแบบที่ 2 
  (จากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560) 
 
 

 
 
ภาพที่ 16  กลุ่มเพ่ือนวัยรุ่นชาวมุสลิมที่มีมุมมองในแบบที่ 2 
  (จากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560) 
                                                           

54 สัมภาษณ์ วิภาพร ม่งเก, วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม, 9 พฤษภาคม 2560. 
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ภาพที่ 17 กลุ่มเพ่ือนวัยรุ่นชาวมุสลิมที่มีมุมมองในแบบที่ 2 
 (จากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560) 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 18  วัยรุ่นชาวมุสลิมที่มีมุมมองในแบบที่ 2 
 (จากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560) 
  

ในมุมมองที่สามของวัยรุ่นมุสลิมนั้นมองว่า ดนตรีเป็นสิ่งที่ห้ามในศาสนาอิสลาม มี
เพียงกลองหน้าเดียวหรือที่เราเรียกว่า ร ามะนา และเสียงร้องที่อนุญาตให้ร้องได้คือ อนาซีดเท่านั้น              
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ที่อนุญาตให้เล่นได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสในการเล่นด้วย ไม่ใช่แค่เพียงดนตรีเท่านั้นยังรวมถึงการดูหนัง 
ดูละคร ก็เช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกมองว่าเป็นสิ่งไร้สาระ ท าให้หลงลืมหลักค าสอนของพระผู้เป็นเจ้า  

อัควัน เจ๊ะบู ได้กล่าวไว้ว่า “หลัก ๆ แล้ว อิสลามจะละหมาด 5 เวลา และดนตรีมัน
ท าให้เราเคลิ้มหลงระเริง มันท าให้เวลามันผ่านไปเร็ว มันท าให้เราละเลยสิ่งหลัก ๆ ไม่ใช่แค่ว่าดนตรี
อย่างเดียว เช่น การดูหนัง มันก็จัดอยู่ในหมวดเดียวกัน”55  

รูซัยนี่ แดงหน า ได้กล่าวว่า “ดนตรีในอิสลามก็มีค่ะ แต่จะมีแค่กลองร ามะนาอย่าง
เดียวอนุญาตให้เล่นได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสในการเล่นด้วย ตนเองจะฟ๎งดนตรีของอิสลามที่เป็นเสียง
ร้องหรือ อนาซีด เพียงอย่างเดียว”56 
  
 

 
 
ภาพที่ 19  วัยรุ่นชาวมุสลิมที่มีมุมมองในแบบที่ 3 
 (จากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560) 
 
 
 
 

                                                           
55 สัมภาษณ์ อัควัน เจ๊ะบู, วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม, 9 พฤษภาคม 2560. 
56 สัมภาษณ์ รูซัยนี่ แดงหน า, วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม, 10 พฤษภาคม 2560. 
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ภาพที่ 20  วัยรุ่นชาวมุสลิมที่มีมุมมองในแบบที่ 3 
 (จากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560) 
 

2.2 อนาซีด 
 อนาชีด ( Anasyid)  เป็นการขับร้องบทเพลงที่เกี่ยวกับการศรัทธา การท าความดี 

เช่น การเป็นมุสลิมที่ดี การเป็นลูกที่ดีของบิดามารดา การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ส่งเสริมการให้
ความรักต่อกัน แต่ไม่ใช้ความรักในเชิงการชู้สาว จะพบว่า บทเพลงอนาชีดคือบทเพลงส่งเสริมให้ทุก
คนท าความดีต่อทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้ สรรค์สร้างขึ้น ในจักรวาลนี้ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่น ให้ด ารงคงอยู่สืบทอดต่อไป บทเพลงอนาชีด เป็นบทเพลงที่มุสลิมทั่ว
โลกใช้ในการขับร้อง ซึ่งเป็นที่อนุมัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 

 การฟ๎งอนาชีดนั้นขึ้นอยู่กับโอกาสต่าง ๆ เช่น ในการแต่งงาน หรือ ขณะที่เดินทาง 
หรือ  ขณะที่ท้อแท้หมดก าลังใจ การฟ๎งนั้นจะน ามาสู่การเสริมสร้างพลังใจ และการตื่นตัวที่จะให้ท า
ความดี และในขณะนั้นจิตใจได้โน้มเอียงไปสู่การที่จะท าความชั่ว การฟ๎งอนาชีดเพ่ือที่จะเป็นข้อ
เตือนใจให้ละทิ้งความชั่ว 

 รอฮานี ดาโอ๊ะ กล่าวว่า “ในส่วนของประเทศไทยนั้น ประวัติความเป็นมาของอนา
ซีดไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน แต่อนาซีดในประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางด้านเนื้อ
ร้อง ท านองมาจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย โดยที่เนื้อหาของเพลงจะเกี่ยวกับการเชิญชวนให้คน
ประกอบความดี การร าลึกถึงอัลลอฮ์ ชีวประวัติและคุณธรรม ระยะเวลาที่อนาซีดได้มีอิทธิพลใน
สังคมไทยนั้นตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงป๎จจุบันประมาณ 30-35 ปี”57 

 ภายหลังเกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีทางภาคใต้ของประเทศไทย โดย
เริ่มจากโรงเรียนปอเนาะมีบทบาทส าคัญในการริเริ่มการน าเอาวัฒนธรรมต่างแดนเข้ามาใช้ ท าให้
                                                           

57 รอฮานี ดาโอ๊ะ, อานาชีด เสียงขับขานแห่งเสรีภาพ, เข้าถึงเม่ือวันที่ 25 มีนา 2553, 
เข้าถึงได้จาก http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5940 
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นักเรียนหรือวัยรุ่นชาวมุสลิมได้รับอิทธิพลของอนาซีดจากที่โรงเรียน ส่วนบุคคลที่เรียนในโรงเรียน
สามัญอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับอนาซีดมากนัก ถึงอย่างไรก็ตาม อนาซีดได้แพร่กระจายเข้าไปสู่พ้ืนที่         
ต่าง ๆ ขยายไปยังชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี อย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

ป๎จจุบันอนาซีดมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบบาง
อย่างเช่นมีการน าเครื่องดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่นสมัยใหม่ ซึ่งตามหลัก
ศาสนาอิสลามได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งใดเป็นที่อนุญาตและสิ่งใดไม่เป็นที่อนุญาต โดยเครื่อง
ดนตรีที่น าเข้ามาใช้ก็ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว และภาษาที่ใช้ในการร้องอนาซีดเริ่มไม่ใช้ภาษามลายู 
แต่เป็นภาษากลางแทน 

ในส่วนของการปรับเปลี่ยนเชิงองค์ประกอบ ได้แก่ รูปแบบการแต่งกายที่ดูทันสมัย
และมีสีสันมากขึ้น รูปแบบการน าเสนอมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น มีการน าเสนอทางวิทยุ 
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ การจัดเวทีคอนเสิร์ตต่าง ๆ  

2.3 ปอเนาะ 
ปอเนาะเป็นภาษามลายูป๎ตตานี เพ้ียนจาก pondok “ปนดก” ในภาษามลายูกลาง 

ยืมมาจาก ภาษาอาหรับ “ฟุนดุก” แปลว่า โรงแรม หมายถึงส านักสอนศาสนาอิสลามที่มีหอพัก
นักเรียนอยู่ในบริเวณส านัก ซึ่งโดยปกติจะเป็นกระท่อมเล็ก ๆ การเรียนการสอนในปอเนาะด าเนินการ
โดยโต๊ะครูซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนา การเปิดปอเนาะถือเป็นวิทยาทาน ไม่เก็บค่าเล่าเรียน โต๊ะครูมี
รายได้จากการบริจาค หรือ ซะกาด วิชาที่สอนในปอเนาะได้แก่การสอนภาคศรัทธา (เตาฮีด) ภาค
ปฎิบัติ (ฟิกหฺ) ซึ่งรวมถึงศาสตร์มรดกและครอบครัว (ฟะรออิฏ) ภาคจริยธรรม (อัลลาก) ภาค
ประวัติศาสตร์ (ตารีค) การอ่านอัลกุรอาน และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักศาสนา สอนเป็นภาษา
มลายูและภาษาอาหรับ 

ในป๎จจุบันปอเนาะได้พัฒนากลายเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาคสามัญ (โดยใช้หลักสูตรการศึกษาตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการทุกประการ) และภาคศาสนา  (โดยใช้หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกัน คือ หลักสูตรอิสลามศึกษาปีพุทธศักราช 2546 เริ่มแรกโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือท่ีเรียกกันว่า โรงเรียนปอเนาะ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้น
ที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 เปิดสอนควบคู่กันระหว่างรายวิชาศาสนากับรายวิชาสามัญ  โดยแบ่งเวลาเรียน
ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้รับงบประมาณอุดหนุน
จากรัฐบาลมาช่วยในการบริหารจัดการในโรงเรียนเหมือนกับโรงเรียนเอกชนทั่วไป แต่ข้อแตกต่าง
ระหว่างโรงเรียนเอกชนทั่วไปกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ กว่า
ร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียนจากนักเรียน58 

สรุปได้ว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนปอเนาะ ในพ้ืนที่ภาคใต้นั้นมีการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีทั้งการสอนวิชาการโดยโต๊ะครูซึ่ง
เป็นผู้มีความรู้ทางศาสนา โดยเน้นการเรียนการสอนไปในเรื่องของศาสนาแต่ก็ยังมีภาควิชาสามัญที่
เหมือนกับโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วไป จากการสอบถามและสัมภาษณ์ท าให้รู้ว่าบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คนในศาสนา

                                                           
58 ปอเนาะ,  เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก  https://th.wikipedia.org 
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อิสลามไม่สามารถเข้าไปเรียนในโรงเรียนปอเนาะได้ และเมื่อจบจากโรงเรียนปอเนาะมาวัยรุ่นมุสลิมก็
จะต้องเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งส่วนมากก็ต้องพบเจอสังคมที่แตกต่างจากที่ตนเองเคยเรียน
มาเพราะว่าเมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแล้ววัยรุ่นบางคนอาจจะต้องย้ายไปเรียนในที่ต่างถิ่น 
ต่างศาสนา หรือแม้กระท่ังศาสนาเดียวกัน แต่การที่มีสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กันในแต่ตัวบุคคล อิทธิพลจากเพ่ือนหรือครู อาจารย์ ก็มีผลต่อพฤติกรรมวัยรุ่นที่เปลี่ยนไป ถ้าเราพูด
ในเรื่องของดนตรีกับความเชื่อทางศาสนานั้น มีความเป็นไปได้สูงที่วัยรุ่นจะมีความคิดหรือมุมมองที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในวัยเด็กก็ได้  

2.4 ความสัมพันธ์ทางด้านดนตรีกับชีวิตประจ าวัน 
 แต่เดิมนั้นความสัมพันธ์ทางด้านดนตรีและการแสดงของศาสนาอิสลาม ได้มี

ความสัมพันธ์ร่วมกันมาอย่างยาวนานเช่น อนาซีด การแสดงมะโย่ง การแสดงรองเง็ง การแสดงซัมเปง 
การแสดงดาระ การแสดงสิละ และการแสดงลิเกฮูลู ส่วนใหญ่วัฒนธรรมอันเก่าแก่เหล่านี้เป็นที่นิยม
ของชาวมุสลิมเป็นอย่างมากและมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของพวกคนเหล่านี้ เพราะการแสดงเหล่านี้ใช้
ส าหรับพิธีกรรมทางศาสนา การไหว้ครู การต้อนรับแขกคนส าคัญ และการสังสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สืบ
ทอดกันมาตั้งแต่อดีต 

 ในภาคของเอกชนก็เคยมีการน าศิลปะการแสดงลิเกฮูลู คณะแหลมทราย ของ
จังหวัดป๎ตตานี มาจัดท าเป็นโฆษณาเพ่ือปลุกจิตส านึก และสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน จะเห็น
ได้ว่าความสัมพันธ์ของดนตรีและการแสดงกับชาวมุสลิมเป็นไปในทิศทางที่ดี และสามารถจรรโลง
สังคมให้ดีขึ้น 

 อิงอร ศรีหาญ กล่าวว่า “ลิเกฮูลูเป็นวัฒนธรรมการแสดงพ้ืนบ้านที่ดีงามและมีมา
อย่างยาวนานและสืบทอดมาจนทุกวันนี้  คณะลิเกแหลมทรายเป็นคณะลิเกฮูลู ของ จังหวัดป๎ตตานี 
ในโฆษณาหากสังเกตดี ๆ จะพบว่ามีการท าท่าทางเหมือนปลาซึ่งหมายถึงให้คนมีจิตส านึกกลับบ้านมา
ดูแลทะเล โดยเฉพาะบริเวณรอบอ่าวป๎ตตานี จะส่งผลให้คนในชุมชนมีความร่วมมือ ความสามัคคี 
บริษัทดีแทคจึงอยากเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเกี่ยวกับป๎ญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลใน
ภาคใต้ และอยากให้สื่อชิ้นนี้ เกิดเป็นพลังชุมชนที่ยิ่งใหญ่”59 

 แต่ในป๎จจุบันการเข้ามาของสื่อสมัยใหม่ส่งผลให้ความนิยมของวัฒนธรรมเก่าเริ่มลด
น้อยลง เนื่องจากการเข้าถึงสื่อสังคมได้อย่างรวดเร็วและง่าย มีความบันเทิงให้เลือกสรร คนจึงหันไป
นิยมเพลงสมัยใหม่กันมากขึ้น ถึงแม้การแสดงท้องถิ่นเหล่านี้จะมีการปรับตัวหรือพัฒนาตามยุคสมัย 
แต่ความนิยมก็ไม่ได้กลับมารุ่งเรืองเหมือนดังเก่า การสืบทอดจากคนรุ่นเก่าที่มีความรู้ความช านาญใน
การแสดงศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านไทยมุสลิม ไม่นิยมจะถ่ายทอด ความรู้ให้กับใครง่าย ๆ เนื่องจากการ
แสดงแต่ละชุดต้องใช้ความช านาญ การเข้าใจภาษาท้องถิ่น ความรู้ความเข้าใจในบทสวด ท าให้วัยรุ่น
มุสลิมยุคป๎จจุบันมีความไม่เข้าใจเนื้อหาของการแสดง และท าให้ความสนใจศิลปะการแสดงท้องถิ่นลด
น้อยลงธัญชนก หาญใจ กล่าวว่า “การแพร่หลายในการใช้อินเทอร์เน็ตในการดูสื่อต่าง ๆ เช่น 
Youtube และสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่มีระบบการ

                                                           
59 สัมภาษณ์ อิงอร ศรีหาญ, เจ้าหน้าที่ฝุาย project บริษัทดีแทค, 23 พฤษภาคม 

2560. 
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ใช้สัญญาณ 3G ในประเทศไทย โดยครอบคลุมมาถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 ส าหรับสัญญาณดีแทค 
ส่วนใหญ่ผู้ใช้งานจะเป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาเป็นจ านวนมาก”60 
 

 
 
ภาพที่ 21  เจ้าหน้าที่ฝุาย project บริษัทดีแทค 

  (จากการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560) 
 
 

 
 
ภาพที่ 22  เจ้าหน้าที่ฝุาย project บริษัทดีแทค 
  (จากการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560) 

                                                           
60 สัมภาษณ์ ธัญชนก หาญใจ, เจ้าหน้าที่ฝุาย project บริษัทดีแทค, 23 พฤษภาคม 

2560. 



56 
 

 

 
จากการสัมภาษณ์วัยรุ่นมุสลิมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางด้านดนตรี ได้ข้อสรุปว่า 

ส่วนใหญ่วัยรุ่นมุสลิมมีความสนใจในสื่อสมัยใหม่เนื่องจากสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น รวมทั้งในเรื่องของดนตรี วัยรุ่นมุสลิมในสมัยใหม่ก็ยังคงมีความสัมพันธ์กับ
ดนตรีและการแสดงท้องถิ่นอยู่บ้างแต่จะไม่ค่อยมีความสนใจมากนัก เนื่องจากการไม่เข้าใจในระบบ
ของการแสดง ภาษาที่ใช้ การแต่งกายที่ล้าสมัย ประกอบกับมีสิ่งอ่ืนที่น่าสนใจกว่าในความคิดของ
วัยรุ่นมุสลิม จนกระทั่งดนตรีปฺอปได้เข้ามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ด้วยเนื้อหาที่ฟ๎งง่าย และเข้าถึง
อารมณ์ได้ง่าย ท าให้วัยรุ่นหันมาสนใจดนตรีปฺอปกันมากขึ้น โดยให้เหตุผลว่า การฟ๎งดนตรีปฺอปช่วยให้
ผ่อนคลาย ช่วยชโลมใจให้เย็นลง คอยเป็นเพ่ือนในเวลาเหงา และท าให้มีความสุข จนกลายเป็นว่าทุก
วันนี้ดนตรีปฺอปมีความสัมพันธ์กับวัยรุ่นมุสลิมในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การใช้ดนตรีเพ่ือช่วยลด
ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การใช้ดนตรีเพื่อการบ าบัดรักษา การใช้ดนตรีเพื่อ 

สร้างความสามัคคีในสังคม และการใช้ดนตรีเพ่ือการแสดงออกถึงความรัก ความ
เสียใจ และการให้ก าลังใจแก่ผู้ที่ก าลังท้อแท้ เรียกได้ว่าในป๎จจุบันไม่ใช่แค่เพียงเสียงของศาสนาที่มี
บทบาทและส่งผลต่อชีวิต สภาพจิตใจของวัยรุ่นมุสลิม แต่ดนตรีปฺอปก็กลายเป็นหนึ่งวัฒนธรรมสมัย
นิยมของวัยรุ่นชาวไทยมุสลิม ที่มีอิทธิพลต่อหลาย ๆ เรื่องในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 
ภาพที่ 23 วงดนตรีจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เล่นดนตรีเพื่อหัวใจที่เป็นสันติ 
ที่มา: ดนตรีกวีศิลป์, ดนตรีเพื่อสันติ, เข้าถึงเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 , เข้าถึงได้จาก 
https://prachatai.com 
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  2.5 มุมมองของครอบครัวที่มีต่อดนตรี 
   หัวข้อการสัมภาษณ์ในข้อนี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า พ่อกับแม่ในสถาบันครอบครัวนั้น มี
อ านาจเหนือกว่าผู้เป็นลูกในการสั่งการ ห้ามปราบหรือแม้กระทั่งการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้มักส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นในรูปแบบต่าง ๆ เพราะครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่เด็กจะ
ได้รับการอบรมเลี้ยงดู ท าให้ในเรื่องของจริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญมากของสังคม เด็กก็จะได้สิ่งเหล่านี้รับส่งต่อมาจากพ่อกับแม่ ซึ่งสุดท้ายแล้วนั้นเมื่อเด็กเติบโต
มาเป็นวัยรุ่น ความเชื่อต่าง ๆ ในวัยเด็กอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ 
   จากการสัมภาษณ์วัยรุ่นชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้ สามารถแยกออก
ได้เป็น 3 รูปแบบคือ 
   รูปแบบที่ 1 พ่อกับแม่ไม่เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับเรื่องของดนตรี แต่เรียนรู้เรื่อง
ของกฎบัญญัติทางด้านดนตรีจากโรงเรียนปอเนาะ ในกรณีนี้มีทั้งคนที่เรียนโรงเรียนสามัญทั่วไปและ
โรงเรียนปอเนาะ ในกรณีนี้พ่อและแม่บางคนก็ไม่ได้พูดถึงหรือห้ามปรามในเรื่องของดนตรี เนื่องจาก
วัฒนธรรม ความคิดที่ส่งผ่านกันรุ่นต่อรุ่นภายในครอบครัว อาจจะไม่ได้เคร่งครัดทางด้านศาสนามาก
นักเพราะบางครอบครัวอยู่ในสังคมคนนับถือศาสนาพุทธมากกว่าหรือการมีเพ่ือนเป็นชาวพุทธ
มากกว่า อาจจะท าให้ซึมซับวัฒนธรรมของชาวพุทธมาบ้าง เพราะศาสนาพุทธไม่ได้มีข้อห้ามเกี่ยวกับ
เรื่องของดนตรี ในรูปแบบนี้จะเห็นได้ชัดถึงการแพร่กระจายในเรื่องของวัฒนธรรมในสังคม ไม่ทางตรง
ก็ทางอ้อม 
   รูปแบบที่ 2 พ่อกับแม่เคยสอนถึงหลักศาสนาที่เกี่ยวข้องกับดนตรี มีการห้ามปราม
ไม่ให้เล่นดนตรี เด็กวัยรุ่นในกรณีนี้มีทั้งคนเรียนโรงเรียนสามัญทั่วไปและโรงเรียนปอเนาะ วัยรุ่นใน
กลุ่มนี้ในช่วงวัยเด็กมีการฟ๎ง และท าตามที่พ่อ แม่และโรงเรียนได้สอนไว้ แต่เมื่อเริ่มโตมาถึงช่วงอายุที่
เรียกว่าวัยรุ่น เริ่มมีการคิด และมองสังคมที่แตกต่างออกไปจากเดิม ท าให้สิ่ งที่พบเจอใน
ชีวิตประจ าวันบ่อย ๆ อย่างเช่น เรื่องของดนตรี กลายเป็นเรื่องปกติ วัยรุ่นในกลุ่มนี้มีทั้งฟ๎งเพลง เล่น
ดนตรี ถึงแม้ว่าจะมีการห้ามปรามจากพ่อและแม่ แต่เนื่องจากการได้ฟ๎งและเล่นดนตรีในความคิดของ
วัยรุ่นกลุ่มนี้มองว่าดนตรีเป็นสิ่งที่ดีและก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเราจะเล่นหรือฟ๎งดนตรี 
   รูปแบบที่ 3 พ่อกับแม่เคยสอนถึงหลักศาสนาที่ เกี่ยวข้องกับดนตรี มีการห้ามปราม
ไม่ให้เล่นดนตรี วัยรุ่นกลุ่มนี้จะเรียนรู้เรื่องของกฎบัญญัติทางด้านดนตรีจากโรงเรียนปอเนาะ ในกรณี
นี้เด็กวัยรุ่นชาวมุสลิมจะมีความเชื่อในสิ่งที่พ่อกับแม่ได้สอนเอาไว้ ประกอบกับพ่อกับแม่จะส่งเรียนใน
โรงเรียนปอเนาะเท่านั้น ท าให้ซึมซับหลักค าสอนทางศาสนา และเชื่อในสิ่งที่บัญญัติไว้ในพระคัมภีร์  
อัลกุรอาน แต่การอยู่ในสังคมที่มีหลากหลายวัฒนธรรม หรือแม้แต่เป็นชาวมุสลิมที่มีมุมมองต่างกัน 
เช่นการมีเ พ่ือนชาวมุสลิมฟ๎งดนตรี คนวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็จะชี้น าว่า การฟ๎งดนตรีหรือเล่นดนตรี
นอกเหนือจากหลักค าสอนทางศาสนาเป็นสิ่งที่บาป แต่ถึงอย่างไรก็ตามคนวัยรุ่นมุสลิมที่มีมุมมอง
ต่างกันในเรื่องของดนตรีก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม 
  2.6 มุมมองด้านสังคมในโรงเรียน 
   จากการสัมภาษณ์วัยรุ่นชาวไทยมุสลิมจะสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่นั้นจะรู้จักหรือมีเพ่ือนที่
ฟ๎งเพลง เล่นดนตรีอยู่ทุกคน แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นมุสลิมส่วนมากจะรู้จักเพ่ือนที่เล่นดนตรีตั้งแต่มือ
สมัครเล่น จนถึงมืออาชีพ และมีเพ่ือนที่มีเครื่องดนตรีอยู่ที่บ้าน เช่น กีตาร์ เปียโน เป็นต้น อีก
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ทั้งหลายๆ คนเคยติดตามเพ่ือนไปซื้อเครื่องดนตรีในร้านขายเครื่องดนตรีอีกด้วย ในส่วนของสถาบัน
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาในแต่ละพ้ืนที่นั้นจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
ดนตรีและชมรมดนตรีอยู่ด้วย และในบางมหาวิทยาลัยมีห้องคาราโอเกะเช่น วิทยาลัยสิรินธร จังหวัด 
ตรัง แต่เราจะพบเห็นวัยรุ่นชาวไทยมุสลิมไปอยู่ในกลุ่มนี้ค่อนข้างน้อยแต่ก็มีบ้างเพียงเล็กน้อย  
   สายฝน อาร์มิงตั้น กล่าวว่า “ที่นี่เปิดร้านขายเครื่องดนตรีมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว 
ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและผู้ปกครองมาซื้อให้เด็ก และก็โรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนในพ้ืนที่ คนอิสลาม
ส่วนมากจะซื้อพวกดนตรีรองเง็ง ฆ้อง โหม่ง ร ามะนา ขลุ่ย ปี่ในและปี่นอก ส่วนกีตาร์ เบส ก็มีวัยรุ่น
มาซื้อแต่เป็นจ านวนไม่มาก”61  
 

 
 
ภาพที่ 24  เจ้าของร้านขายเครื่องดนตรี สายฝน 
  (จากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย เมื่อ 11 พฤษภาคม 2560) 
 
  ในการสัมภาษณ์ในเรื่องของการมีกลุ่มเพ่ือนที่เล่นดนตรี มีการหยิบยกตัวอย่างเพ่ือน
ที่เป็นวัยรุ่นชาวมุสลิมที่มีความชื่นชอบในเสียงของดนตรีที่ไม่ได้อยู่ในหลักศาสนา มีการเล่นดนตรีใน
เวลากลางคืน การประกวดดนตรีในระดับต่าง ๆ โดยไปในนามของตนเองและในนามของมหาวิทยาลัย 
เพลงที่ใช้ในการประกวดส่วนใหญ่เป็นเพลงลูกกรุง และลูกทุ่ง ส่วนเวลาเล่นดนตรีในเวลากลางคืนก็จะ
เล่นเพลงปฺอปทั่วไป 
 
 
 
 
                                                           

61 สัมภาษณ์ สายฝน อาร์มิงตั้น, เจ้าของร้านขายเครื่องดนตรี สายฝน, 9 พฤษภาคม 
2560. 
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ภาพที่ 25  วัยรุ่นมุสลิมประกวดร้องเพลงในนามของมหาวิทยาลัย 
  (จากการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560) 
 
 

 
 
ภาพที่ 26  วัยรุ่นมุสลิมเล่นดนตรีในเวลากลางคืน 
  (จากการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560) 
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ภาพที่ 27  วัยรุ่นมุสลิมเล่นดนตรีในเวลากลางคืน 
  (จากการลงส ารวจพื้นที่ถนนคนเดิน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560) 
 
  ส่วนในเรื่องของการศึกษาทางด้านดนตรีตามสถาบันสอนดนตรีนั้น วัยรุ่นมุสลิม
หลายคนได้ให้ความเห็นว่า ปกติแล้วชาวมุสลิมจะไม่ไปเรียนที่โรงเรียนสอนดนตรี ส่วนมากจะเป็นการ
ซื้อหนังสือมาฝึกหัดเองหรือฝึกหัดตามสังคมออนไลน์ เนื่องจากกฎทางศาสนาที่ระบุไว้ท าให้วัยรุ่นส่วน
น้อยกล้าที่จะไปเรียนตามสถาบันดนตรี 
  ณัฐกุล ทองเพียง กล่าวว่า “ส่วนใหญ่คนที่มาเรียนมีทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น
จนไปถึงผู้ใหญ่วัยกลางคน ในโรงเรียนเรามีห้องซ้อมไว้บริการด้วย โดยมากจะเป็นวัยรุ่นมาใช้บริการมี
ทั้งวัยรุ่นชาวพุทธ และวัยรุ่นศาสนาอิสลาม ส่วนในเรื่องการมาเรียนดนตรีในสถาบัน ตั้งแต่เปิดมายัง
ไม่พบว่ามีวัยรุ่นชาวมุสลิมมาเรียนในสถาบันของเราเลย”62 
 
 
 

                                                           
62สัมภาษณ์ ณัฐกุล ทองเพียง, พนักงานธุรการโรงเรียนสอนดนตรีฮาโมนี่., 9 พฤษภาคม 

2560. 
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ภาพที่ 28  โรงเรียนสอนดนตรีและห้องซ้อมดนตรีฮาโมนี่ 
          (จากการสัมภาษณ์เม่ือวันที่ เดือน 11 พฤษภาคม 2560) 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 29  โรงเรียนสอนดนตรีและห้องซ้อมดนตรีฮาโมนี่ 
  (จากการสัมภาษณ์เม่ือวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2560) 
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 2.7 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของวง ลาบานูน 
  จากการสัมภาษณ์วัยรุ่นชาวมุสลิมว่ามีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง 
ลาบานูน ผู้วิจัยได้สรุปและแบ่งประเด็นออกได้ 3 ประเด็นหลัก ๆ คือ เนื้อหาของเพลง ภาษา และ
แนวดนตรี 
  เนื้อหาของเพลง 
  ในด้านเนื้อหาของเพลงเป็นสิ่งที่กลุ่มวัยรุ่นชาวมุสลิมให้ความเห็นว่าชื่นชอบและ
สามารถเข้าถึงอารมณ์ที่ศิลปินต้องการจะสื่อได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการตีความของผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็
สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ศิลปินถ่ายทอด ซึ่งเนื้อหาที่วัยรุ่นชื่นชอบมากที่สุดจะเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับ
ความรัก และการให้ก าลังใจ การเล่าเรื่องผ่านบทเพลงก็จะมีรูปแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มีความ
สอดคล้องระหว่างเนื้อร้องกับท านอง อีกสิ่งหนึ่งที่วัยรุ่นให้ความเห็นว่าเนื้อเพลงของวง ลาบานูน           
ทุก ๆ เพลงจะมีเนื้อหาที่ดี ไม่มีค าหยาบคาย ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ประทับใจแก่กลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก 
  ภาษา 
  เพลงของวง ลาบานูนทุก ๆ เพลงจะมีการสื่อสารโดยใช้ศิลปะแห่งภาษาทั้งในด้าน
ถ้อยค าและเสียง ซึ่งวง ลาบานูนจะมีอัตลักษณ์ในเรื่องของส าเนียงการร้องที่ไม่ค่อยพบเห็นในกลุ่ม
ศิลปินวงอ่ืน ๆ บทเพลงของวงลาบานูน มีบทบาทในการถ่ายทอดและเผยแพร่ ส าเนียงภาษามลายู
ของชาว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวัยรุ่นกลุ่มนี้จะชื่นชอบวง ลาบานูนเป็นพิเศษ ด้วยในเรื่องของ
ภาษาที่คุ้นเคยในท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย ท าให้ผู้ฟ๎งได้ชื่นชมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ด้านภาษาที่มี
ความไพเราะงดงามและโดดเด่นของวง ลาบานูน  
  แนวดนตรี 
  นอกจากเรื่องของภาษาที่ได้รับความนิยม ยังมีเรื่องของแนวดนตรีที่วัยรุ่นชาวมุสลิม
ส่วนใหญ่ชื่นชอบ คือ ดนตรีร็อกเนื่องจากมีการเน้นจังหวะเร้าใจ สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ฟ๎ง การ
เข้าถึงจังหวะของก็สามารถเข้าถึงห้วงอารมณ์ได้ง่าย เนื่องจากดนตรีของวง ลาบานูน จะฟ๎งค่อนข้าง
ง่ายและไม่ซับซ้อน และในขณะเดียวกันดนตรีร็อกก็สามารถท าให้กลุ่มวัยรุ่นได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ตัวตนของพวกเขาเช่น สไตล์การแต่งตัวทรงผมเครื่องแต่งกายรวมถึงบุคลิกซึ่งเป็นไปในแนวทางกบฏ 
และ แตกต่าง นั่นคือการหลีกหนีกรอบตัวตนที่ถูกก าหนด เป็นความต้องการลึก ๆ ของวัยรุ่นซึ่งต้อง
อยู่ในกฎของสังคมผู้ใหญ่ในขณะที่พวกเขาได้ค้นพบความเป็นตัวของตัวเอง ทั้งความคิด ความต้องการ
ที่เปน็ป๎จเจกแตกต่างไปจากวัยเด็กอีกด้วย 
  จาก 3 ประเด็นหลัก ๆ ที่ได้ท าการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์วัยรุ่นชาวมุสลิมจะได้ตาม
หัวข้อที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งก็มีวัยรุ่นบางคนที่ไม่ได้ชื่นชอบในผลงานเพลงของวง ลาบานูน เนื่องจากมี
เรื่องของหลักทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้แต่วัยรุ่นบางคนมีความรู้สึกเฉย ๆ ต่อผลงานเพลงวง 
ลาบานูน โดยให้เหตุผลว่าชอบฟ๎งเพลงของวงอ่ืน ๆ มากกว่า และบางคนรู้จักวง ลาบานูน แต่ไม่เคย
ฟ๎งเพลงของวง ลาบานูนอย่างจริงจังเลย 
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 2.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเพลงของวง ลาบานูน  
  บทเพลงของลาบานูนที่วัยรุ่นชื่นชอบและคิดว่าส่งผลต่อตนเองในด้านต่าง ๆ มาก
ที่สุด ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์และน าบทเพลงที่วัยรุ่นชื่นชอบมากที่สุดทั้งหมด 5 เพลง โดยทั้งหมด
นั้นได้จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ ไม่ได้อิงจากยอดคนดูใน Youtube หรือสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ 
ประกอบด้วยเพลง 
  2.8.1 เชือกวิเศษ 
  2.8.2 แพ้ทาง  
  2.8.3 ยาม  
  2.8.4 พลังงานจน  
  2.8.5 เท่าเดิม 

 
28.1 เชือกวิเศษ 

  เนื้อเพลงเชือกวิเศษ 
  ท่อนที่ 1 (Verse1)  พยายามจนหมดป๎ญญา ได้เวลาก้มหน้ารับกรรม 
  ยื้อเท่าไรก็ยิ่งท า ให้เธอนั้น ล าบากใจ 
 ท่อนที่ 2 (Verse2) ในแววตาที่เธอมองกัน บอกอะไรกับฉันมากมาย 
  ความอึดอัดมันฟูองใจ ไม่มีทาง เป็นอย่างเดิม 
 ท่อนที่ 3 (Pre-chorus) ต่อให้เชือกวิเศษผูกเราเอาไว้ เหนี่ยวรั้งให้ตายคงได้ 
  แค่ตัวยิ่งห้ามเท่าไร ยิ่งยื้อแค่ไหน ยิ่งเห็นแก่ตัว 
 ท่อนสร้อย (Chorus) เมื่อรักมันท าให้เธอหนักใจ ฝืนไปมันก็เท่านั้น 
  เมื่อฉันมันท าให้เธอกดดัน ก็พอกันที 
  วันนี้เราเดินมาสุดทางฝ๎น ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี 
  ไม่ต้องทน อยู่ตรงนี้ ให้ทรมาน 
 ท่อนที่ 4 (Verse4) ขอบใจเธอที่ทนกันมา อุตส่าห์รอนแรมกับฉันตั้งไกล 
  ฉันมันมีแค่หัวใจ ท าให้เธอ ได้เท่านี้ 
 ท่อนที่ 5 (Verse5) อย่ากังวล อย่าห่วงอะไร ไม่มีใคร มองเธอไม่ดี 
  ฉันผิดเอง ขอโทษที ที่วันนี้ ดีไม่พอ 
 ท่อนที่ 6 (Bridge) แม้ว่ารักนี้ต้องร่ าลา แม้ว่าฉันคือคนที่เสียน้ าตา 
  ที่แล้วมา ก็จะไม่เสียดาย เพราะชีวิต ที่เคยมีเธอ 
  เพราะชีวิตครั้งหนึ่งที่ได้รักเธอ ก็คุ้มเกินพอ 
 
วิเคราะห์บทเพลงเชือกวิเศษ 

บทเพลง เชือกวิเศษ เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก อกหักและผิดหวัง มีจังหวะที่
ช้าแต่เร้าใจไม่ต่างจากเพลงที่มีจังหวะเร็ว โดยมีเนื้อหาที่ผู้ฟ๎งได้รับฟ๎งแล้วรู้สึกและรับรู้ได้ในสิ่งที่ศิลปิน
ต้องการจะถ่ายทอดออกมา เนื่องจากค าที่ใช้เป็นค าที่คล้ายๆ กับภาษาพูด และประกอบกับจังหวะ
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ดนตรีที่หนักหน่วงแต่ก็แฝงไปด้วยความอ่อนละมุนจากเสียงของกีตาร์ไฟฟูาและเบส ท าให้เข้าถึงผู้ที่มี
อารมณ์เศร้าและเสียใจกับการจากไปของคนรักได้เป็นอย่างมาก 

รูปแบบของเพลงเชือกวิเศษ มีอัตราจังหวะ (Time Signature) 4/4 มีอัตราความเร็ว
(Tempo) 60 Bpm อยู่ในกุญแจเสียง (Key Signature) B Minor และมีการเดินคอร์ด (Chord 
Progession) ในท่อนที่ 1-2 และ 4-5 คือ i/v/VI/III ในท่อนสร้อยคือ VI/VII/III และท่อนที่ 6 คือ 
i/VI/III/VIII  
 
 

 
 
ภาพที่ 30  โน้ตเพลงเชือกวิเศษ 
 (จากการถอดเสียงและบันทึกโน้ตโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560) 
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ภาพที่ 31  โน้ตเพลงเชือกวิเศษ 
  (จากการถอดเสียงและบันทึกโน้ตโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560) 
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  2.8.2 แพ้ทาง 
 เนื้อเพลงแพ้ทาง 
 ท่อนที่ 1 (Verse1)  ท าไมเธอต้องยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน 
     ท าไมเธอต้องหวาน ทุกค าท่ีเอ่ยวาจา 
  ท่อนที่ 2 (Verse2) ท าไมเธอต้องซึ้ง เวลาที่ฉันมองตา 
     ฉันจะบ้า อยู่แล้ว 
  ท่อนที่ 3 (Pre-chorus) เหมือนเธอมีเวทมนตร์ ท าให้ใจฉันอ่อน 
     รู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อน 
  ท่อนสร้อย (Chorus) ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอ มันเอาแต่เพ้อ ไม่กิน ไม่นอน 
     อยากบอกเธอสักครั้ง โปรดเถอะนะขอวอน 
     หยุดน่ารักได้ไหม ใจฉันก าลังละลาย 
  ท่อนที่ 4 (Verse4) คนหน้าตาอย่างฉัน นั้นมันต้องเจียมหัวใจ 
     เก็บอาการเอาไว้ แม้ใจจะสั่นระรัว 
  ท่อนที่ 5 (Verse5) อยากจะให้ดอกฟูา เอ็นดูหมาวัดสักตัว 
     ก็ไม่กล้าเอ่ย ออกไป 
  ท่อนที่ 6 (Bridge) เอาไงกันดีล่ะ กับหัวใจ เอาไงกันดีล่ะ กับความรัก 
     เธอท าให้ใจมันต้องคิดหนัก แพ้เต็ม ๆ พูดตรง ๆ 
     ใจมันตะโกน ว่ามันชอบเธอ พอเจอจริง ๆ ได้แต่ยืนงง 
     ให้ท ายังไง ใจมันถึงปลง หลงรักเธอ จริง ๆ (จนหมดใจ) 
 
วิเคราะห์บทเพลงแพ้ทาง 

บทเพลง แพ้ทาง เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก การเพ้อฝ๎นถึงบุคคลที่ชื่นชอบ บท
เพลงนี้มีการใช้ค าสื่ออารมณ์ไปในเรื่องของความสุข สดชื่นในการพบเจอคนที่เราแอบรัก มีกลิ่นอาย
ของความอบอุ่น อ่อนหวาน 

เพลง แพ้ทาง เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานโดยกลองชุดมีบทบาทส าคัญที่ท าให้บท
เพลงนี้มีจังหวะสนุกสนานถึงแม้ไม่ได้เป็นเพลงที่มีจังหวะเร็ว แต่ก็สามารถถ่ายทอดออกมาให้ผู้ฟ๎งมี
อารมณ์สนุกสนานและจินตนาการไปกับดนตรีได้ 

รูปแบบของเพลงแพ้ทาง มีอัตราจังหวะ (Time Signature) 4/4 มีอัตราความเร็ว
(Tempo) 100 Bpm อยู่ในกุญแจเสียง (Key Signature) A Major และมีการเดินคอร์ด (Chord 
Progession) ทั้งเพลงเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด คือ I/V/vi/IV 
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ภาพที่ 32  โน้ตเพลงแพ้ทาง 
  (จากการถอดเสียงและบันทึกโน้ตโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560) 
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ภาพที่ 33  โน้ตเพลงแพ้ทาง 
  (จากการถอดเสียงและบันทึกโน้ตโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560) 
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  2.8.3 ยาม 
 เนื้อเพลง ยาม 
 ท่อนที่ 1 (Verse1)  เหม่อมองฟูา ..ฮ้า ฮา ฮ้า ฮา แม้มันเป็นคืนที่เหงา 
     ฝืนใจไม่ยอมให้หาว ฉันรอจะคู่กับเธอ 
 ท่อนที่ 2 (Verse2) อยู่นอกรั้ว.. ฮ้า ฮา ฮ้า ฮา หัวใจมั่นคงเสมอ 
    รกัเดียวก็มีแต่เธอ เมื่อไหร่จะยอมเข้าใจ 
 ท่อนที่ 3 (Pre-chorus) ดึกดื่นค่ าคืนเธอจะนึกถึง บ้างไหมใครมารอ 
    ฉันเพียงต้องการจะขอ..ถ้อยค าดีดี สักค า  
 ท่อนสร้อย (Chorus) ไม่ได้ยินว่ารัก ฉันก็ยังไม่ไป ต้องหลับในตรงนี้ ก็ตาม 
    ไม่ได้ยินว่ารัก ฉันจะขอเป็นยาม อยู่ประจ าจนเช้าทุกวัน 
    ....เฝูาบ้านให้เธอ  
 ท่อนที่ 4 (Verse4) อยู่นอกรั้ว.. ฮ้า ฮา ฮ้า ฮา หัวใจมั่นคงเสมอ 
    ..รักเดียวก็มีแต่เธอ เมื่อไหร่จะยอมเข้าใจ 
 ท่อนที่ 5 (Verse5) ดึกดื่นค่ าคืนเธอจะนึกถึง บ้างไหมใครมารอ 
     ฉันเพียงต้องการจะขอ..ถ้อยค าดีดี สักค า  
  ท่อนที่ 6 (Bridge) แม้ทุกๆ คืนก็เหงา ฉันยังมีใจให้เธอ แม้ทุกๆ คืนต้องหาว  
     ฉันยังเฝูารอเสมอ หวังให้เธอรักยาม 
 
วิเคราะห์บทเพลงยาม 

บทเพลง ยาม เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่แตกต่างจากบทเพลงอ่ืนๆ ของวง 
ลาบานูน เนื่องจากเนื้อหาของเพลง ไม่ใช่ความรักที่แสดงออกอย่างจริงจัง แต่เป็นเพลงที่แฝงไปด้วย
ความขี้เล่น สนุกสนานของศิลปิน โดยใช้ค าว่า “ยาม” เป็นตัวสื่อความหมายส าคัญในบทเพลง 

จังหวะดนตรีมีความสนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ มีกลิ่นอายของส าเนียงภาษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ผสมผสานกับเอกลักษณ์ของวงลาบานูน ท าให้ เพลงนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงใน
ช่วงแรกที่ผลงานได้ออกมาสู่ท้องตลาดจนถึงป๎จจุบัน 

รูปแบบของเพลงยาม มีอัตราจังหวะ (Time Signature) 4/4 มีอัตราความเร็ว(Tempo) 
100 Bpm อยู่ในกุญแจเสียง (Key Signature) F# Minor และมีการเดินคอร์ด (Chord Progession) 
ในท่อนที่ 1 2 และ 4 คือ i/iv/VI/VII ในท่อนที่ 3 และ5 มีการใช้คอร์ดเทนชัน (Tension Chord) ใน
คอร์ดที่ V ท าให้กลายเป็นคอร์ด V7 ในบันไดเสียงฮาร์โมนิกไมเนอร์ (Harmonic Minor)  
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ภาพที่ 34  โน้ตเพลงยาม 
  (จากการถอดเสียงและบันทึกโน้ตโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560) 
 



71 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 35  โน้ตเพลงยาม 
 (จากการถอดเสียงและบันทึกโน้ตโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560) 
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  2.8.4 พลังงานจน 
 เนื้อเพลง พลังงานจน 
 ท่อนที่ 1 (Verse1)  ชีวิตจนๆ อย่างเรา จะเอาอะไร หนักหนา 
    เช้าลุกขึ้นมา ส่งยิ้มให้โชคชะตา ศรัทธายังมีเหลือพอ 
 ท่อนที่ 2 (Verse2) ถึงไม่ค่อยมีป๎จจัย แต่ใจยังไม่อับจน 
    หลายครั้งทางชัน แต่ฉันรู้ว่าความจน มันมีพลังดิ้นรน 
 ท่อนสร้อย (Chorus) ก็ไม่เป็นไร เมื่อเกิดมาอย่างนี้ เมื่อมีเท่าที่มี  
    ก็ท ามันให้ดี เท่าท่ีหนทางยังมีอยู่  
    สู้เพื่อคนที่รัก พิสูจน์ให้ได้ดู 
    ถึงหนักหนาเท่าไรยังไงหัวใจยังมีแรง 
 ท่อนที่ 3 (Verse3) ความจนมันเป็นอย่างไร ไม่จนคงไม่เข้าใจ 
    สองเท้าเปื้อนดิน ชีวิตไม่ง่ายเท่าไร 
    ยังมีคนรอพ่ึงพา มากมาย 
 ท่อนที่ 4 (Bridge) สายลมจางๆ ยังล่องลอยจากแดนไกล 
    กระซิบคอยบอกเบาๆ เตือนให้เราลืมตา 
    เสียงใจดวงเดิม มันร าพันว่ายังไหว 
    กระซิบคอยปลอบเบาๆ พอให้เราเดินไป 
    ฝนเพ่ิงซากลิ่นไอดิน ทิวไม้โอนเอนไกว 
    ทุกข์หรือสุข สุดแต่ใจ  
 
วิเคราะห์บทเพลงพลังงานจน 

บทเพลง พลังงานจน เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ก าลังใจแก่ผู้คนที่ต้องล าบากให้
ต่อสู้กับชะตาชีวิต โดยการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ในบทเพลงนี้นอกจากจะมีจังหวะที่เร้าใจ ตื่นเต้น
ในแนวปฺอป-ร็อก เนื้อหาส่วนใหญ่จะพูดถึงความยากจน ความล าบาก ท้อแท้ แต่สุดท้ายแล้วให้นึกถึง
คนที่เรารักเช่น ครอบครัว คนรัก จะท าให้เกิดพลังในการสู้ชีวิตและมีก าลังใจที่จะเดินหน้าต่อไป 

รูปแบบของเพลงพลังงานจน มีอัตราจังหวะ (Time Signature) 4/4 มีอัตราความเร็ว
(Tempo) 80 Bpm อยู่ในกุญแจเสียง (Key Signature) A Minor และมีการเดินคอร์ด (Chord 
Progession) ในท่อนที่ 1 2 และ 3 คือ i/iv/VI/III/VII ในท่อนสร้อย คือ i/VI/III/VII 
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ภาพที่ 36  โน้ตเพลงพลังงานจน 
  (จากการถอดเสียงและบันทึกโน้ตโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560) 
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ภาพที่ 37  โน้ตเพลงพลังงานจน 
  (จากการถอดเสียงและบันทึกโน้ตโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560) 
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 2.8.5 เท่าเดิม 
 เนื้อเพลง เท่าเดิม 
 ท่อนที่ 1 (Verse1)  ฉันรู้ว่าเธอยังห่วงใย ฉันรู้ว่าใจเธอยังสั่น 
    ฉันรู้ว่าเธอไม่ต้องการท าให้เรื่องของเราลงเอยแบบนี้ 
 ท่อนที่ 2 (Verse2) ถึงแม้มันล าบากใจ เธอก็ต้องไปอยู่ดี 
    วิธีเช็ดน้ าตาที่เธอมี คิดซะว่าจะเจอคนดีกว่าอย่างฉัน 
 ท่อนที่ 3 (Pre-chorus) ไม่คิดกังวลอะไรเดินไปตามท่ีเธอฝ๎น 
 ท่อนสร้อย (Chorus) ฉันอยู่ตรงนี้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงกัน เมื่อก่อนไม่มีใครฉันก็ 
    เคยผ่านมาเธอ...พบคนที่ใช่ของไปดีเถอะหนา  
    หากเจ็บอีกนานแต่ว่าฉันคงไม่เป็นไร เคยมีตัวคนเดียวก็ 
    แค่มีเท่าเดิม ก็แค่ไม่เหลือใคร 
 ท่อนที่ 4 (Verse4) คนเราจะมีสักกี่ครั้ง ได้เดินบนทางที่ตรงใจ 
 ท่อนที่ 5 (Verse5) เธอจะมันแล้วก็ก้าวไป เธอเลือกได้อะไรที่ดีกว่ากัน 
 ท่อนที่ 6 (Bridge) เปลี่ยนใจเธอไม่ได้ ไม่ฝืนใจกัน ก็ท้ิงกันไป 
     หากท าใจได้ยาก คงไม่เป็นไร แค่เสียเธอไป 
 
วิเคราะห์บทเพลงเท่าเดิม 
 บทเพลง เท่าเดิม เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ผิดหวัง เสียใจ และน้อยใจกับสิ่ง
ที่ตนเองได้พบเจอ โดยมีค าส าคัญว่า “เคยมีตัวคนเดียวก็แค่มีเท่าเดิม ก็แค่ไม่เหลือใคร” สามารถสื่อ
ความหมายถึงความน้อยใจ ผิดหวัง เป็นอย่างดี  

 เอกลักษณ์ของเพลงเท่าเดิมนั้น อยู่ที่เสียงร้องที่มีส าเนียงของภาษายาวี หรือภาษามลายู 
และท านองที่มีระยะห่างของเสียง (Length) ค่อนข้างสูง การเคลื่อนที่ของท านองจะเคลื่อนที่ขึ้นและ
ลงเป็นส่วนมากและไม่ค่อยซ้ าอยู่กับที่ เมื่อถึงจุดส าคัญในบทเพลงจะใช้เสียงสูงในการด าเนินท านอง
ประกอบกับจังหวะดนตรีปฺอป-ร็อก ที่หนักหน่วง และมั่นคง ส่งผลให้เมื่อถึงจุดนี้ผู้ฟ๎งจะตกอยู่ในภวังค์
และซาบซึ้งไปกับบทเพลง 

 รูปแบบของเพลงเท่าเดิม มีอัตราจังหวะ (Time Signature) 4/4 มีอัตราความเร็ว
(Tempo) 70 Bpm อยู่ในกุญแจเสียง (Key Signature) A Major และมีการเดินคอร์ด (Chord 
Progession) ในท่อนที่ 1 2 4 และ 5 คือ I/vi/IV/V ในท่อนที่ 3 คือ IV/V/I ในท่อนสร้อยคือ 
IV/V/I/vi และในท่อนที่ 6 คือ I/vi/IV/I 
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ภาพที่ 38  โน้ตเพลงเท่าเดิม 
  (จากการถอดเสียงและบันทึกโน้ตโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560) 
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ภาพที่ 39  โน้ตเพลงเท่าเดิม 
  (จากการถอดเสียงและบันทึกโน้ตโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560) 

 
 บทเพลงทั้งหมดที่ผู้วิจัยสรุปจากความชื่นชอบของวัยรุ่นชาวมุสลิม จะสามารถแบ่ง
เนื้อหาของเพลงที่วัยรุ่นชื่นชอบในบทเพลงของวงลาบานูนและส่งผลต่อตัววัยรุ่นมากที่สุดได้ 2 เนื้อหา
คือ เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก และเพลงที่มีเนื้อหาให้ก าลังใจแก่คนที่ก าลังท้อแท้กับชีวิต 
 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 
 ในเรื่องของเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักมักจะเป็นที่นิยมในหมู่ของวัยรุ่น ไม่ใช่แค่
เพียงในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แต่เป็นในทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นความรักในมุมมองด้านไหนก็ตาม แต่
ในศาสนาอิสลามนั้นเรื่องของความรักมักจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เมื่อวัยรุ่นมุสลิมมีความรัก พวกเขา
จะควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศาสนา จะมีรายละเอียดมากมายแต่จุดหมายคือการแต่งงาน ไม่มี
เพศสัมพันธ์กันก่อนโดยไม่แต่งงาน ส่วนใหญ่เพลงของวงลาบานูนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักไม่ว่าจะ
เป็นความรักแบบสมหวังหรือไม่สมหวัง หรือความรักแบบความเข้าใจกัน ความรักที่ส่งต่อให้เพ่ือน แต่
เพลงที่มีเนื้อหาความรักแบบไม่สมหวังของวง ลาบานูนเป็นบทเพลงที่วัยรุ่นมุสลิมชื่นชอบมากและ
ส่งผลต่อชีวิตวัยรุ่นมากที่สุด เพราะในชีวิตของวัยรุ่นนั้นสิ่งที่พบเจอมากที่สุดในชีวิตประจ าวันก็คือ
เรื่องของความรัก ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตาม บทเพลงของวง ลาบานูน ก็มีส่วนท าให้วัยรุ่น
มุสลิมเข้าถึงอารมณ์ของเนื้อหาของเพลงที่เกี่ยวกับความรัก อีกทั้งบทเพลงเหล่านี้ยังสร้างแรงบันดาล
ใจในการท าสิ่งต่าง ๆ สามารถให้พลังและเยียวยาแก่วัยรุ่นมุสลิมได้ 
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 เพลงที่มีเนื้อหาให้ก าลังใจแก่คนที่ก าลังท้อแท้กับชีวิต 
 บทเพลงของวง ลาบานูน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ก าลังใจแก่คนที่ก าลังท้อแท้ ก็เป็นสิ่ง
ที่มีส่วนส าคัญในการด ารงชีวิตของวัยรุ่นมุสลิมค่อนข้างมากเหมือนกัน ถึงแม้ว่าในบทศาสนบัญญัติบท
เพลงเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ไม่ควรสดับตรับฟ๎ง เนื่องจากในทางศาสนอิสลามมีข้อห้ามเกี่ยวกับดนตรี แต่
ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่า ถึงแม้ในทุกยุคทุกสมัยบทเพลงเหล่านี้ที่ไม่ใช่เสียงของศาสนา เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการด ารงชีวิตของคนมุสลิมในบางกลุ่มเช่นกัน บทเพลงของวง ลาบานูนที่เกี่ยวกับการให้
ก าลังใจในมุมมองของวัยรุ่นได้เห็นว่าไม่มีใครไม่เคยทุกข์ ไม่มีใครไม่เคยท้อเมื่อตนเองได้มีความรู้สึก
ท้อแท้ เหนื่อยกับสิ่งที่ต้องเจอมาในวันนั้น ไม่มีก าลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไป เนื่องจากวัยรุ่นแต่ละคนมี
พ้ืนฐานครอบครัวที่ต่างกัน ป๎ญหาในครอบครัวและสังคมแตกต่างกัน บางสิ่งบางอย่างเช่นค า
ปลอบโยนก็สามารถท าให้กลับมามีก าลังใจอีกครั้ง แต่ก็ไม่เสมอไปเพราะสภาวะทางจิตใจที่ย่ าแย่ใน
ช่วงเวลานั้นมันยากที่จะมีใครเข้าใจ บทเพลงเหล่านี้สามารถเป็นเพ่ือนอยู่กับตนเองได้ แถมยังช่ วยท า
ให้อยู่กับตนเอง มีเวลานึกคิดไตร่ตรอง และในตัวบทเพลงเองทุก ๆ เพลงมันจะข้อคิดหรือแนวคิดต่าง 
ๆ อยู่แล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่จะตีความถึงความหมายที่ตัวบทเพลงหรือศิลปินต้องการจะสื่อมัน
ออกมา แต่ท้ายที่สุดแล้วการตีความของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกัน แต่ผลที่ได้รับจากตัวบทเพลง
มักจะคล้าย ๆ กันคือท าให้เราคิดได้ ลุกขึ้นสู้อีกครั้ง 
 2.7 การมีส่วนร่วมในงานคอนเสิร์ต  
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่นมุสลิมเกี่ยวกับการเข้าไปชมคอนเสิร์ตในสถานที่ต่าง ๆ 
พบว่ายังมีเรื่องของกฎบัญญัติทางศาสนามาเกี่ยวข้องในส่วนของข้อห้ามต่าง ๆ เกี่ยวกับการสังสรรค์
ทางด้านดนตรี ผู้วิจัยได้แยกประเด็นที่กลุ่มวัยรุ่นมุสลิมได้ให้สัมภาษณ์ไว้ 3 หัวข้อด้วยกัน 
  1.  วัยรุ่นมุสลิมที่มีความชื่นชอบในการฟ๎งดนตรีหรือเล่นดนตรี ในกลุ่มนี้ไม่ได้กังวล
ถึงกฎบัญญัติทางศาสนา ไม่ได้สนใจในมุมมองของคนมุสลิมที่มีความคิดเกี่ยวกับทางด้านดนตรีที่
แตกต่างจากตนเอง การเข้าชมคอนเสิร์ตของวัยรุ่นกลุ่มนี้มักจะเป็นการเลือกเข้าชมของวงดนตรีที่
ตนเองสนใจ ส่วนมากจะไปชมคอนเสิร์ตของศิลปินอาชีพหรือศิลปินสมัครเล่นในพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัย
และพ้ืนที่ใกล้เคียง วัยรุ่นกลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นแฟนคลับติดตามผลงานเพลงของวง ลาบานูน
ค่อนข้างมาก การเข้าชมคอนเสิร์ตต่าง ๆ ของวง ลาบานูน วัยรุ่นมุสลิมกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้ไปชมคอนเสิร์ต
ของวง ลาบานูน ในกรุงเทพมหานคร แต่จะตามไปดูคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน ที่มาท าการแสดงใน 
พ้ืนที่ของตนหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยให้เหตุผลว่า การเดินทางค่อนข้างไกลและล าบากเกินไปส าหรับ
พวกเค้า 
  2. วัยรุ่นมุสลิมที่มีความชื่นชอบในการฟ๎งดนตรีหรือเล่นดนตรี ในกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมี
การเข้าชมคอนเสิร์ตบ่อยนัก แต่ให้ความเห็นว่า มุสลิมสามารถเข้าชมคอนเสิร์ตได้ถ้าในเรื่องของ
การศึกษา เช่น เกี่ยวกับการเรียนการสอน การรับน้อง แต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของศาสนาอิสลาม 
ถึงแม้ว่าจะชื่นชอบการฟ๎งเพลงหรือเล่นดนตรี วัยรุ่นในกลุ่มนี้ก็เคยเข้าไปชมคอนเสิร์ตตามงานต่าง  ๆ 
ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ คล้าย ๆ กับวัยรุ่นในกลุ่มแรกแตกต่างกันแค่วัยรุ่นกลุ่มนี้จะไม่เข้าไปชม
คอนเสิร์ตบ่อยมากนัก และการเข้าชมคอนเสิร์ตจะไม่เลือกฟ๎งกลุ่มศิลปินเฉพาะเจาะจงเท่าไหร่ 
ทางด้านของการเข้าชมคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน พบว่ามีบางส่วนก็เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูน 
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และเข้าชมคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน ที่จัดในพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัย แต่จะไม่ติดตาม หรือเดินทางไปชม
คอนเสิร์ตที่อยู่ห่างไกลออกไปจากพ้ืนที่ของตนเอง วัยรุ่นกลุ่มนี้มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ชื่นชอบวงลา
บานูน แต่วัยรุ่นส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้จะไม่ชื่นชอบศิลปินเฉพาะเจาะจงเพียงวงใดวงหนึ่ง 
  3.  วัยรุ่นมุสลิมที่ไม่เข้าร่วมคอนเสิร์ต โดยให้เหตุผลว่า คอนเสิร์ตส่วนใหญ่มักจะเกิด
ในช่วงเวลาเย็น-กลางคืน มันเป็นเวลาที่ชาวมุสลิมต้องละหมาด การเข้าร่วมคอนเสิร์ตในคนหมู่มาก
มักจะมีการถูกเนื้อต้องตัวกับเพศตรงข้าม การกระท าดังกล่าวถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติและเป็นบาป
อย่างร้ายแรง อีกข้อหนึ่งคือในคอนเสิร์ตมักมีสุราและของมึนเมา คอนเสิร์ตในมุมมองของวัยรุ่นกลุ่มนี้
จะสอดคล้องกับหลักทางศาสนาอิสลามว่า การเข้าร่วมคอนเสิร์ตเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อการ
แสดงออกของมุสลิม เป็นกิจกรรมไร้สาระและขัดต่อหลักการศาสนา  
  จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์แล้วสรุปมาแล้วข้างต้นนั้น อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่
ในทุกๆ จังหวัดการจัดแสดงคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นในภาคของเอกชนหรือแม้แต่รัฐบาล จะมีอยู่ใน        
ทุก ๆ ปีของแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการน าศิลปินที่มีชื่อเสียงมาแสดงในจังหวัด โรงแรม 
ห้างสรรพสินค้า หรือตามร้านอาหารผับ บาร์ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่งเสริมทางด้านการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรม หรือแม้แต่งานสังสรรค์รื่นเริง 
  สุทธิณัฐ เส้งรอด กล่าวว่า “ผมเป็นคนท างานด้านวัฒนธรรมและเป็นดีเจคลื่นวิทยุ 
ท าให้มีส่วนในการได้รับเชิญไปเป็นพิธีกรตามงานคอนเสิร์ต ซึ่งคอนเสิร์ตในจังหวัดตรังก็จะมีการจัด
คอนเสิร์ตบ่อยมาก ไม่ว่าจะเป็นการประกวดวงดนตรี หรือวัฒนธรรม ของเยาวชน ทั้งห้างสรรพสินค้า
และโชว์รูมรถยนต์  ซึ่งผลตอบรับในแต่ละปีก็ดีขึ้นเรื่อยมีวัยรุ่นทั้งชาวพุทธเป็นส่วนมากที่จะพบในการ
ประกวดหรือเข้าชมดนตรีแต่ก็จะมีวัยรุ่นมุสลิมบ้างแต่ไม่มากนัก”63 
 

 

 
 
ภาพที ่40  สุทธิณัฐ เส้งรอด ดีเจคลื่นวิทยุ พะยูนเรดิโอ 
                                                           

63สัมภาษณ์ สุทธิณัฐ เส้งรอด, ดีเจคลื่นวิทยุ พะยูนเรดิโอ, 11 พฤษภาคม 2560. 
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  (จากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560) 
2.10 การเป็นแฟนคลับของวงลาบานูน 
 จากการสัมภาษณ์วัยรุ่นมุสลิมในเรื่องของการเป็นแฟนคลับของวง ลาบานูน 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์และการติดตามวง ลาบานูน ในงานแสดงสดต่าง  ๆ โดย
ผู้วิจัยจะแบ่งระดับของการเป็นแฟนคลับ ออกเป็น 3 ระดับคือ แฟนคลับในระดับต้น แฟนคลับใน
ระดับกลาง และแฟนคลับในระดับสูง ซึ่งในหัวข้อการสัมภาษณ์นี้มีกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับของ 
วงลาบานูน รวมอยู่ด้วย มีปริมาณ 20% ของกลุ่มวัยรุ่นมุสลิมที่น ามาศึกษา 

 แฟนคลับในระดับต้น คือ แฟนคลับในระดับนี้จะติดตามผลงานศิลปินเพียงแค่ใน
สื่อโทรทัศน์ หรือสื่อออนไลน์เท่านั้น มีปริมาณ 13.3% ของกลุ่มวัยรุ่นมุสลิมที่น ามาศึกษา 

 แฟนคลับในระดับกลาง คือ แฟนคลับที่มีความชื่นชอบในตัวศิลปิน โดยมีการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มแฟนคลับด้วยกัน โดยเฉพาะทางด้านอินเทอร์เน็ตของกลุ่มแฟนคลับ มีปริมาณ 
46.6% ของกลุ่มวัยรุ่นมุสลิมที่น ามาศึกษา 

      แฟนคลับในระดับสูง คือ กลุ่มที่จะมีการรับรู้ข่าวสารของศิลปินที่ตนชื่นชอบได้
รวดเร็วกว่าแฟนคลับกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น มีความสนิทสนมส่วนตัวกับศิลปินโดยการบอกข่าวสารอาจมา
จากตวัของศิลปินโดยตรง มิได้มาจากสื่อ มีปริมาณ 20% ของกลุ่มวัยรุ่นมุสลิมที่น ามาศึกษา 

2.11 ปรากฏการณ์ของมิวสิกวีดีโอ  
      จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นยังมีอีกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่วัยรุ่น

มุสลิมได้รับฟ๎งบทเพลง การรับชมมิวสิกวีดีโอ ก็มีส่วนส าคัญและท าให้เข้าถึงอารมณ์ของเพลงได้มาก
เช่นกัน ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างเพลง เชือกวิเศษ เป็นกรณีตัวอย่างที่เป็นปรากฏการณ์ทางด้านดนตรีขอ
งวงลาบานูน ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์แห่งหน้าประวัติศาสตร์เพลงไทยเลยก็ว่าได้ และของวงลาบานูน
เนื่องจากเป็นเพลงแรกของวง ลาบานูนที่มียอดเข้าชมวันแรกเกิน 1 ล้าน และป๎จจุบันเป็นเพลงที่มี
ยอดวิวมากที่สุดของวง ลาบานูน และอีกหนึ่งปรากฏการณ์คือการน านักบอลทีมชาติไทยมาเป็นผู้
แสดงน า(ชาย) พร้อมกับความนิยมที่สูงสุดในวงการเพลงไทยในช่วงเวลาหนึ่งจนถึงป๎จจุบัน 

 สารัช อยู่เย็น กล่าวว่า “วัยรุ่นทุกคนในยุคเดียวกันกับผมก็คงต้องรู้จักวง ลาบานูน
และชื่นชอบในผลงานเพลงของเค้าอยู่แล้ว ผมมองว่าวง ลาบานูนเป็นวงที่เอกลักษณ์ทางด้านของ
ส าเนียงการร้องเป็นของวงเค้าเอง และเค้าไม่ย่อท้อกับการกลับมาท าเพลงอีกครั้ง ถึงแม้เค้าจะหาย
จากวงการไปหลายปีก็ตาม ในส่วนของการมาเป็นพระเอก Mv นั้น ตอนแรกไม่ได้อยากเล่นเลย ไม่มี
อยู่ในหัว พอทาง จีนี่ เรคคอร์ดติดต่อมาที่ผู้จัดการเราก็ปฏิเสธไปเพราะคิดว่ามันไม่ใช่ทางของเรา เรา
เล่นอะไรพวกนี้ไม่เป็นอยู่แล้ว แต่ตอนนั้นก าลังไปแข่งซีเกมส์พอดีแล้วได้แชมป์กลับมากระแสมันก็เริ่ม
แรงขึ้น ทีนี้ทาง genie ก็มาหาเราถึงที่เค้าบอกอยากได้เรา เราก็เลยโอเค รับก็ได้ แล้วก็ไม่ได้อะไรต่อ 
พอถึงวันที่เค้านัดเราไปแคสงาน เราก็ท าไม่ได้ คือไม่เป็นเลย ผู้ก ากับพ่ีหนุ่ยเค้าก็ปวดหัว พ่ีก็เลยบอก
ว่าหาคนใหม่รอไว้เลย ผมไม่เล่น เค้าก็ไม่ได้อะไรลองให้บทเรากลับมา แต่ก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ไรเลย ซ้อม
บอลอย่างเดียว พอถึงวันถ่ายก็ไปถ่าย แต่หลังจากผลงานออกมาแล้ว ผลออกมา ก็ค่อนข้างตกใจ
เหมือนกัน เพราะเราไม่คิดอยู่แล้วว่ามันจะดังขนาดนี้ ก็ต้องชมวงลาบานูน ผู้ก ากับ ทีมงานด้วย เราแค่
เข้ามาเป็นส่วนประกอบให้มันสมบูรณ์แค่นั้นเอง ในมุมของแฟนคลับก็มากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น
แล้วก็มีวัยรุ่นมุสลิมบ้าง แต่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น ผมเคยไปประเทศลาว บางคนก็รู้จักเราผ่าน 
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Mv เพลง เชือกวิเศษ สุดท้ายในเรื่องของตัวดนตรีผมเป็นคนฟ๎งเพลงแค่ผ่าน ๆ ไม่ได้จริงจังอะไรกับมัน
มากนัก แต่ผมก็เชื่อว่า ดนตรีมันเป็นสิ่งที่ดี ช่วยได้ทุกอย่างแหละ ไม่ว่าจะเป็น สุข ทุกข์หรือเศร้า คน
ส่วนมากก็จะเอาเพลงมาเป็นแรงผลักดันของตัวเอง ผมว่ามันช่วยได้หมด”64 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 41  สารัช อยู่เย็น 
  (จากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560) 
 
 

 
 
ภาพที่ 42  สารัช อยู่เย็น ใน Mv เพลง เชือกวิเศษ 

                                                           
64 สัมภาษณ์ สารัช อยู่เย็น, นักฟุตบอลทีมชาติไทย, 23 พฤษภาคม 2560. 
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 (จากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560) 
3. ผลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักวิชาการทางด้านศาสนาอิสลาม 
 3.1 มุมมองเกี่ยวกับดนตรีในศาสนาอิสลาม 
  กอเซ็ม ผ่องอ าไพ กล่าวว่า “ในศาสนาอิสลามไม่สนับสนุน อิสลามจะไม่เอากลุ่มชน
มาเลียนแบบ”65 
  มุสตอฟา นิ่มละออ กล่าวว่า “ดนตรีเป็นสิ่งต้องห้าม เป็นสิ่งที่หะรอม เครื่องดนตรีที่
เป็นการดีด สี ตี เปุาเป็นสิ่งต้องห้ามหมด อิสลามจะต้องห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้  อิสลามในประเทศ
อาหรับจะใช้เป็นเสียงร้อง เช่น การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ก็จะใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ใช้เครื่องดี สี ตี 
เปุา”66 
  อุสมาน ยอระมิน กล่าวว่า “ในศาสนาอิสลามเราจะไม่มีดนตรี จะมีแต่การใช้เสียง
ร้อง มีหะดีษที่กล่าวเกี่ยวกับข้อห้ามทางดนตรีอย่างชัดเจน ป๎จจุบันเราจะพบเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ทั่วไป 
คือเอาตรง ๆ นะทุก ๆ ศาสนาก็มีข้อห้ามหมด พุทธก็มีข้อห้ามแต่ทางพุทธก็ยังมีป๎ญหาเลย ในอิสลาม
ก็เช่นเดียวกัน เพราะว่าแต่ละคนมีการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดที่แตกต่างกัน ในที่บ้านผมก็ห้าม
ปรามอย่างเด็ดขาด แต่ถ้าผมไม่อยู่บ้านก็จะแอบ ๆ ฟ๎งกันบ้าง”67 
  จากการสัมภาษณ์นักวิชาการทางด้านศาสนาอิสลามจะพบว่าดนตรีในศาสนาอิสลาม
นั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาดนักวิชาการมีเพียงแต่เสียงร้องเท่านั้นที่เป็นที่อนุญาต โดยมีการอ้าง
ถึงหะดีษท่ีกล่าวไว้เกี่ยวกับดนตรี ผู้วิจัยจะยกหะดีษท่ีนักวิชาการทางศาสนาอิสลามได้ให้ข้อมูลไว้เพียง
แค่หะดีษเดียว เนื่องจากนักวิชาการทางศาสนาอิสลามให้เหตุผลว่าเพียงแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว โดยได้
อ้างถึงหาดีษ ที่ 64 ซูเราะฮฺ ที่ 17 อัลอิสรออฺ ํุซอฺที่ 15 กล่าวว่า “และเจ้าจงยั่วยวนผู้ที่เจ้าสามารถ
ท าให้เขาหลงในหมู่พวกเขาด้วยเสียงของเจ้า”68 ความหมายของหะดีษบทนี้คือการล่อลวงให้เขาหลง
ด้วยเสียงของมันหมายถึงการเรียกร้องเชิญชวนทุกอย่างที่จะน าไปสู่การฝุาฝืนข้อบัญญัติทางศาสนา 
และเสียงที่ว่านั้นคือเสียงเพลง เสียงดนตรี และการละเล่นต่าง ๆ” 
 
 
 
 
 

                                                           
65 สัมภาษณ์ กอเซ็ม ผ่องอ าไพ, คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม, 

27 เมษายน 2560. 
66 สัมภาษณ์ มุสตอฟา นิ่มละออ, คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม, 

27 เมษายน 2560. 
67 สัมภาษณ์ อุสมาน ยอระมิน, คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม, 

27 เมษายน 2560. 
68 สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับแห่งประเทศไทย, พระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านฉบับแปลไทย, 

(กรุงเทพฯ: อัลมาดีนะห์  อัลมูเนาวาเราะห์, 2558), 676. 
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ภาพที่ 43  อุสมาน ยอระมิน และคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม 
          (จากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560) 
 
 3.2 เครื่องดนตรีประเภทไหนบ้างท่ีไม่อนุญาตให้เล่นในศาสนาอิสลาม 
  บทศาสนบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีในศาสนาอิสลามนั้นก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนว่าการใช้เครื่องดนตรีทุกชนิดเป็นเรื่องต้องห้ามในศาสนาอิสลาม ยกเว้นเครื่องดนตรีที่สามารถ
ใช้ได้ในกรณีพิเศษ นั้นคือเครื่องดนตรีที่ เรียกว่า “กลองหน้าเดียว” หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ
ร ามะนา เครื่องดนตรีที่ห้ามในบทบัญญัติทางศาสนาประกอบด้วย 1. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม 
2. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย 3. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะ และ 4.  เครื่องดนตรีที่
ผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีที่หลากหลาย 
  3.2.1 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม 
    ในศาสนาอิสลามหมายถึงเครื่องดนตรีทุกประเภทที่ใช้ลมในการด าเนินเสียง 
  3.2.2 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย 
    ในความหมายของศาสนาอิสลามหมายถึงเครื่องดนตรีทุกประเภทที่ท าให้เกิด
เสียงด้วยการสั่นสะเทือนของสาย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการก าเนิดเสียงแบบใดก็ตาม ทั้งการดีด สี ตี หรือ
การเหวี่ยง 
     3.2.3  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะ 
    ในความหมายของศาสนาอิสลามหมายถึงเครื่องดนตรีที่ก าเนิดเสียงด้วยการ
กระทบกันของวัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจากวัตถุกระทบกับวัตถุโดยตรงและเป็น
เครื่องดนตรีที่สามารถบรรเลงเป็นท านองได้ 
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  3.2.4 เครื่องดนตรีที่ผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีที่หลากหลาย 
   ในความหมายของศาสนาอิสลามหมายถึงเครื่องดนตรีที่ผสมผสานเครื่อง
ดังกล่าวทั้ง 3 ประเภท ข้างต้น ทั้งดนตรีประเภทเครื่องลม เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย และเครื่อง
ดนตรีประเภทเครื่องตีหรือเครื่องเคาะตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป 
   ส าหรับกลองหน้าเดียวหรือที่เรารู้จักอีกชื่อหนึ่งคือร ามะนา จัดอยู่ในเครื่อง
ดนตรีประเภทเครื่องตีที่มีการอนุญาตให้ใช้ได้ตามบทศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม เนื่องจากเป็น
บัญญัติไว้ในค าสอนอย่างชัดเจนแล้ว จึงไม่อยู่ในเครื่องดนตรีต้องห้ามตามหลักการข้างต้น นอกจากนี้
ในศาสนาอิสลามก็ยังมีบทบัญญัติเก่ียวกับการใช้กลองหน้าเดียวในหลายประการเช่น ขนาดของกลอง 
รูปร่างลักษณะ และโอกาสที่ใช้อีกด้วยเช่น การใช้กลองหน้าเดียวในการต้อนรับบุคคลส าคัญ และการ
ใช้กลองหน้าเดียวเพ่ือการเฉลิมฉลอง เป็นต้น ในส่วนของการใช้กลองหน้าเดียวกับการร้องเพลงก็มีกฎ
บัญญัติไว้เช่นกันว่า ถึงแม้กลองหน้าเดียวจะไม่ผิดต่อหลักศาสนา แต่การร้องเพลงคู่กับกลองหน้าเดียว
ต้องระวังในเรื่องของเนื้อหาของเพลงที่เก่ียวกับสิ่งไม่ดี 
 3.3 ในยุคปัจจุบันมีวัยรุ่นและศิลปินชาวมุสลิมเล่นดนตรีกัน มีความคิดเห็นกับคน
กลุ่มนี้อย่างไร 
  จากการสัมภาษณ์นักวิชาการทางศาสนาอิสลามในเรื่องนี้ ส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าการ
เข้าถึงสื่อของวัยรุ่นมุสลิมที่รวดเร็วขึ้นและง่ายขึ้นกว่าในสมัยก่อน ถึงแม้ในศาสนาอิสลามจะมีโรงเรียน
สอนศาสนาและสอนเกี่ยวกับกฎบัญญัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของดนตรีเพียงเท่านั้น สิ่ง
เหล่านี้มีผลและส่งผลกระทบต่อการถ่ายทอดประเพณีหรือวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มุสลิมผู้เคร่งครัด
ส่วนใหญ่จะยอมรับได้ การฟ๎งหรือเล่นดนตรีของวัยรุ่นที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากสังคมภายนอกโดยจาก
เอาอัตลักษณ์ของสังคมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสิ่งที่ศาสนาอิสลามได้สอนไว้เช่นดนตรี มันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
และเป็นบาป ค าพูดของพระผู้เป็นเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่เนื่องจากความคิดของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน ใครท าอะไรไว้ก็จะได้รับผลอย่างนั้น ผู้คนเหล่านี้เสพย์ติดสิ่งไร้สาระมากเกินไป และพวก
เขาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในโลกที่แท้จริง โลกที่แท้จริงในศาสนาอิสลามคือโลกที่เราจะกลับไปพบกับพระ         
ผู้เป็นเจ้า  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการวิจัยเรื่อง ดนตรีปฺอปของวัยรุ่นมุสลิม : กรณีศึกษาวง ลาบานูน ผู้วิจัยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางด้านดนตรีของวง ลาบานูน รวมทั้งปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางด้าน
ดนตรีของวง ลาบานูน ที่ส่งผลต่อวัยรุ่นชาวไทยมุสลิม และความสัมพันธ์ทางด้านดนตรีกับวัยรุ่นมุสลิม 
ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลภาคสนามและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัย
ได้น าบทสรุปการค้นคว้า และใช้ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาดนตรีในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 

 
1. สรุปพัฒนาการทางด้านดนตรีและมุมมองทางด้านดนตรีกับศาสนาของวง ลาบานูน 

พัฒนาการทางด้านดนตรีของวง ลาบานูน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวงสามารถสรุปได้ตาม 
timeline ในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2541-2560 เป็นเวลา 19 ปี โดยในปีพ.ศ. 2540 เริ่มนัดซ้อมดนตรีเพ่ือ
ประกวดโครงการ Hot Wave Music Awards ครั้งที่ 2 ในปีพ.ศ. 2541 วงลาบานูนเริ่มแต่งเพลง จึง
ท าให้เกิดอัลบั้มแรกชื่อ นมสด โดยมีซิงเกิลเปิดตัวคือ เพลงยาม ภายใต้การดูแลของค่าย มิวสิก บั๊กส์ 
ในปี 2542 กลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ชื่อว่า 191 หลังจากผลงานออกมาได้ไม่นานก็สามารถคว้า
แชมป์ อันดับ 1 บนชาร์ตวิทยุ และมียอดขายถึง 1 ล้านตลับ ในปีพ.ศ. 2545 หลังจากที่หายไปจาก
วงการนานถึง 3 ปี วงลาบานูนก็ได้ออกอัลบั้มที่ 3 ชื่อว่า คนตัวด า และยังมียอดขายถึง 1 ล้านตลับ
เช่นเดิม ในปีพ.ศ. 2546 ในปีนี้วงลาบานูน มีความคิดริเริ่มที่อยากจะลองเปลี่ยนสไตล์ของวงตนเองให้
เข้ากับยุคสมัยความนิยมในป๎จจุบัน โดยการน าเครื่องดนตรีชิ้นอ่ืนเข้ามาทดลอง แต่สุดท้ายก็ไม่
สามารถละทิ้งความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของวงได้จึงยึดถือแนวทางของตนเอง โดยในปี 2546 นั้น วง 
ลาบานูน ได้ออกอัลบั้ม Clear สู่ท้องตลาดในวันที่ 10 ธันวาคม 2546 ในปี 2547 วงลาบานูนได้ออก
อัลบั้มพิเศษเพ่ือเป็นก าลังใจแก่คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี พ.ศ.2555 หลังจากที่มีการหยุด
พักของวงและกลับมารวมตัวกันของวง ลาบานูน ก็ได้ชักชวน ณัฐนนท์ ทองอ่อน มาท าอัลบั้มใหม่แต่
ผลตอบรับในอัลบั้ม Keep Rocking ไม่เป็นที่นิยมเหมือนแต่ก่อน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2559 วงลาบา
นูน ก็ได้ออกอัลบั้ม N.E.W.S และได้รับการตอบรับจนเป็นอัลบั้มที่ประสบความส าเร็จสูงสุดในการอยู่
วงการดนตรี 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถอธิบายในเรื่องของรูปแบบที่ลงตัวของวงตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวง 
ลาบานูน เนื่องจากใช้เครื่องดนตรี 3 ชิ้น คือ กีตาร์ เบส และกลอง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวง ถึงแม้มีบางช่วง
ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Clear โดยน าเครื่องดนตรีชนิดอื่นเข้ามาแต่ก็ไม่ลงตัว จึงกลับมาใช้เครื่องดนตรี 3 ชิ้น
เหมือนเดิม โดยวง ลาบานูน นั้นมีศิลปินต้นแบบคือวง Green day และRed Hot Chili Peppers ซึ่ง
ในช่วงแรกนั้นมีอิทธิพลต่อวง ลาบานูนเป็นอย่างมากเช่น แนวเพลง ท่อนของเพลง การแต่งกาย เป็น
ต้น 
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พัฒนาการในเรื่องของการผลิตของวงลาบานูน โดยในขั้นตอนของการแต่งเพลงของวง 
ลาบานูนจะมี ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ เป็นคนคอยให้ค าปรึกษาถึงทิศทางของเพลง แต่ในการแต่งเพลง
ของวง ลาบานูนจะแบ่งหน้าที่กันท า ทุกคนจะมีส่วนร่วมในแต่ละอัลบั้ม โดยไม่รู้ทฤษฎีดนตรี โดยใช้
ความเป็นธรรมชาติของตนเองใส่เข้าไป เหมือนกับชื่อของวง ที่แปลว่า นมสด การที่วง ลาบานูน ไม่รู้
ทฤษฎีนั้นถือว่ามีผลต่อวง ลาบานูนเป็นอย่างมาก เนื่องจากวง ลาบานูน เริ่มเล่นดนตรี และแต่งเพลง
โดยใช้ความรู้สึก จินตนาการ ท าให้วง ลาบานูนถ่ายทอดส าเนียง ภาษา ผ่านบทเพลง จนเป็น
เอกลักษณ์มาถึงป๎จจุบันเพราะการไม่มีกรอบทฤษฎีมาเป็นตัวก าหนด ถึงแม้จะมีความคิดริเริ่มที่จะ
ศึกษาทฤษฎีเพ่ิมเติมเพ่ือจะได้มุมมอง แนวคิดมาปรับปรุงในบทเพลง แต่สุดท้ายวง ลาบานูน ก็เลือกที่
จะไม่ศึกษาทฤษฎี เพราะไม่อยากเสียเอกลักษณ์ของวงตนเองไป 

พัฒนาการในเรื่องของเครื่องดนตรีของวงลาบานูน โดยเริ่มตั้งแต่การฝึกหัด วง ลาบานูน
ไม่มีเครื่องดนตรีเป็นของตนเอง อาศัยการหยิบยืมมาฝึกซ้อม แม้กระทั่งตอนประกวดดนตรีก็ยังไม่มี
เครื่องดนตรีเป็นของตนเอง ต่อมาเมื่อเป็นศิลปินก็มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีให้ได้ตามคุณภาพ
เพ่ือที่จะถ่ายทอดผลงานเพลงให้มีคุณภาพ โดยศิลปินแต่ละคนนั้นมีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีไ ม่
เท่ากัน จนถึงป๎จจุบันศิลปินแต่ละคนก็มีเครื่องดนตรีที่ชอบที่สุดและลงตัวที่สุดของแต่ละคน 

พัฒนาการในเรื่องของการเผยแพร่ผลงานของ วงลาบานูน โดยตั้งแต่แรกวง ลาบานูนอยู่
ค่าย มิวสิคบั๊กส์ ต่อมาได้ย้ายค่ายมาอยู่ จีนี่ เรคคอร์ด ในปี 2557 ซึ่งวง ลาบานูนอยู่ค่ายเพลงมาตั้งแต่
เริ่ม การเผยแพร่ก็จะเป็นในเรื่องของค่ายเป็นคนจัดท าให้โดยเผยแพร่ตาม วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ 

สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ในส่วนของการเผยแพร่ของตนเองก็มีการไปแคมป๎ส และคอนเสิร์ตต่างๆ 
ตามโรงเรียนหรือสถานที่ต่าง ๆ จนในยุคป๎จจุบันมีการพัฒนามากขึ้นและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท
ต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก จึงมีการเผยแพร่ผลงานตามสื่อออนไลน์ที่มีให้เลือกเยอะแยะมากมาย 
มุมมองทางด้านดนตรีกับศาสนา ถึงแม้ว่าในศาสนาอิสลามการเล่นดนตรีเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดต่อกฎ
บัญญัติทางด้านศาสนาอิสลามถึงแม้เนื้อหาของเพลงจะเป็นสิ่งที่ดีแค่ไหนก็ตาม แต่ในมุมมองของตัว
ศิลปินในแต่ละคนก็มองว่าดนตรีเป็นเครื่องมือที่จะท าให้สังคมดีได้ เป็นก าลังใจต่อบุคคลที่ท้อแท้ให้สู้
ต่อไป แต่ศิลปินก็ยังปฏิบัติตามหลักศาสนาอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด 
 
2. มุมมองทางด้านดนตรีกับศาสนาของวัยรุ่นมุสลิม 

สรุปจากความคิดเห็นและมุมมองของวัยรุ่นมุสลิมทั้งหมด พบว่า ในเรื่องของความ
คิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 มุมมองด้วยกัน ได้แก่วัยรุ่น
มุสลิมกลุ่มแรกที่มีมุมมองว่าดนตรีเป็นสิ่งที่ดีและไม่ผิดหลักศาสนา 26.66% วัยรุ่นมุสลิมกลุ่มที่สองที่มี
มุมมองว่าดนตรีเป็นสิ่งที่ดีแต่รับรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดหลักของศาสนา 60% และวัยรุ่นมุสลิมกลุ่มที่สามที่มี
มุมมองว่าดนตรีเป็นสิ่งที่ไม่ดีและผิดต่อหลักศาสนา 13.33% 

ในมุมมองแรกของวัยรุ่นมุสลิมนั้นมองว่า การเล่นหรือฟ๎งดนตรีไม่ได้เป็นสิ่งไม่ดีและไม่ผิด
ต่อหลักศาสนา เนื่องจากในศาสนาอิสลามมีการตีความเกี่ยวกับ “หะดีษ” ไม่เหมือนกัน 

ในมุมมองที่สองของวัยรุ่นมุสลิมนั้นมองว่า ตามหลักศาสนามีกฎข้อบัญญัติข้อห้าม
เกี่ยวกับดนตรีไว้อย่างชัดเจนว่า ดนตรีประเภทไหนเป็นที่อนุญาตและดนตรีประเภทไหนเป็นสิ่งที่   
“หะรอม” โดยมองว่าการเล่นดนตรีหรือฟ๎งดนตรีที่ผิดไปจากหลักศาสนานั้นถือว่าเป็นบาป โดยแต่ละ
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บุคคลมีความเคร่งในทางศาสนาไม่เท่ากัน วัยรุ่นมุสลิมกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีการฟ๎งเพลง ดูหนัง ละคร เป็น
เรื่องธรรมดาในชีวิตประจ าวัน อีกส่วนหนึ่งก็มีการฟ๎งเพลง ดูหนัง ละคร เหมือนกัน แต่ไม่บ่อยมากนัก 
ในความคิดเห็นส่วนตัวของวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มองดนตรีที่ผิดไปจากหลักศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่ดี 

ในมุมมองที่สามของวัยรุ่นมุสลิมนั้นมองว่า ดนตรีเป็นสิ่งที่ห้ามในศาสนาอิสลาม มีเพียง
กลองหน้าเดียวหรือที่เราเรียกว่า ร ามะนา และเสียงร้องที่อนุญาตให้ร้องได้คืออนาซีดเท่านั้น ที่
อนุญาตให้เล่นได ้แต่ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสในการเล่นด้วย 

 
3. ปรากฏการณ์ทางด้านดนตรีที่ส่งผลต่อวัยรุ่นมุสลิม 

ปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อวัยรุ่นคือเนื้อหาของเพลงโดยเฉพาะเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรักมักจะเป็นที่นิยมในหมู่ของวัยรุ่น เพราะในชีวิตของวัยรุ่นนั้นสิ่งที่พบเจอมากที่สุดใน
ชีวิตประจ าวันก็คือเรื่องของความรัก ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตาม บทเพลงของวง ลาบานูน ก็มี
ส่วนท าให้วัยรุ่นมุสลิมเข้าถึงอารมณ์ของเนื้อหาของเพลงที่เกี่ยวกับความรัก อีกทั้งบทเพลงเหล่านี้ยัง
สร้างแรงบันดาลในการท าสิ่งต่าง ๆ สามารถให้พลังและเยียวยาแก่วัยรุ่นมุสลิมได้ 

บทเพลงของวง ลาบานูน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ก าลังใจแก่คนที่ก าลังท้อแท้ ก็เป็นสิ่ง
ที่มีส่วนส าคัญในการด ารงชีวิตของวัยรุ่นมุสลิมและส่งผลถึงวัยรุ่นมุสลิมเป็นอย่างมาก บทเพลงของวง 
ลาบานูนที่เกี่ยวกับการให้ก าลังใจในมุมมองของวัยรุ่นได้เห็นว่าบทเพลงเหล่านี้สามารถเป็นเพ่ือนอยู่
กับตนเองได้ แถมยังช่วยท าให้อยู่กับตนเอง มีเวลานึกคิดไตร่ตรอง และในตัวบทเพลงเองทุก ๆ เพลง
มันจะข้อคิดหรือแนวคิดต่าง ๆ ท าให้มีก าลังลุกข้ึนสู้อีกครั้ง 

อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ส าคัญคือ การเป็นแฟนคลับของวง ลาบานูน ซึ่งวัยรุ่นกลุ่มนี้จะ
มองศิลปินเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิตในเรื่องต่าง ๆ ยิ่งศิลปินเป็นคนท้องที่เดียวกันกับวัยรุ่นมุสลิม
ก็ยิ่งมีแรกผลักมากขึ้นเนื่องจากส าเนียงภาษาที่ใช้เหมือนกัน ท าให้วัยรุ่นมีความชื่นชอบได้ง่ายมากขึ้น 
และหลักการที่ศิลปินน ามาใช้ เช่นการที่คิดว่าดนตรีเป็นสิ่งที่ดี ไม่ผิดต่อหลักศาสนา นั้นก็ได้อิทธิพลมา
จากตัวศิลปินต้นแบบไม่มากก็น้อยเป็นต้น  

 
4. ความสัมพันธ์ดนตรีป๊อปกับคนมุสลิม 

เนื่องจากสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงแหล่งข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น รวมทั้งใน
เรื่องของดนตรีวัยรุ่นมุสลิมในสมัยใหม่ก็ยังคงมีความสัมพันธ์กับดนตรีและการแสดงท้องถิ่นอยู่บ้างแต่
จะไม่ค่อยมีความสนใจมากนัก จนกระทั่งดนตรีปฺอปได้เข้ามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ด้วยเนื้อหาที่ฟ๎ง
ง่าย และเข้าถึงอารมณ์ได้ง่าย ท าให้วัยรุ่นมุสลิมหันมาสนใจดนตรีปฺอปกันมากขึ้น โดยให้เหตุผลว่า 
การฟ๎งดนตรีปฺอปช่วยให้ผ่อนคลาย ช่วยชะโลมใจให้เย็นลง คอยเป็นเพ่ือนในเวลาเหงา และท าให้มี
ความสุข จนกลายเป็นว่าทุกวันนี้ดนตรีปฺอปมีความสัมพันธ์กับวัยรุ่นมุสลิมในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น 
การใช้ดนตรีเพ่ือช่วยลดความรุนแรงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เช่น การให้วัยรุ่นมุสลิมแสดง
ลิเกฮูลูในโรงเรียน การร้องเพลงขอให้พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีแต่สันติภาพของวัยรุ่น
มุสลิมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การใช้ดนตรีเพ่ือการบ าบัดรักษา การใช้ดนตรีเพ่ือสร้างความสามัคคีใน
สังคม และการใช้ดนตรีเพ่ือการแสดงออกถึงความรัก ความเสียใจ และการให้ก าลังใจแก่ผู้ที่ก าลัง
ท้อแท ้
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5. อนาคตดนตรีป๊อปของชาวมุสลิม 
      ในยุคสังคมป๎จจุบันดนตรีปฺอปได้เข้าไปสู่ชีวิตประจ าวันของชาวมุสลิมโดยเฉพาะวัยรุ่น
มุสลิมมีมุมมองที่เปิดกว้างรับวัฒนธรรมเหล่านี้มากขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าดนตรีปีอป
จะเป็นดนตรีที่ไม่ได้อยู่ในหลักศาสนบัญญัติ แต่การแพร่กระจายของวัฒนธรรมและสังคมรอบข้างของ
ชาวมุสลิมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ รวมทั้งสังคมในยุคป๎จจุบันมีการ
เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น และประเพณีดั้งเดิมก็มีการปรับเปลี่ยน 
พัฒนารูปแบบการแสดงให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่โดยการน าดนตรีปฺอปเข้ามาใช้เพ่ือให้วัยรุ่นสมัยใหม่
กลับมาสนใจวัฒนธรรม ประเพณีที่เก่าแก่ของท้องถิ่น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าดนตรีปฺอปถึงแม้จะไม่อยู่ใน
หลักของศาสนาแต่ก็มีส่วนส าคัญที่เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของชาวมุสลิม ที่กล่าวมาข้างต้น
นั้นสามารถสรุปได้ว่า ดนตรีปฺอปเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นมุสลิมหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ และดนตรีปฺอป
ยังสามารถเข้าถึงได้ง่ายในยุคป๎จจุบัน จึงท าให้การปิดกั้นความคิด ความเชื่อของคนมุสลิมในเรื่องของ
ดนตรีอาจจะไม่สามารถควบคุมความคิด ความเชื่อ ของคนมุสลิมได้เหมือนในสมัยก่อน จึงส่งผลให้
วัยรุ่นมุสลิมในยุคป๎จจุบันมีความนิยมดนตรีปฺอปมากขึ้น และแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตเรา
อาจจะเห็นวงดนตรีเชื้อสายมุสลิมมากข้ึนและเป็นที่ยอมรับในสังคมมุสลิมมากขึ้นด้วย 

 
6. อภิปรายผล 
 จากในข้อสรุปผลของการวิจัย ดนตรีปฺอปของวัยรุ่นมุสลิม : กรณีศึกษาวง ลาบานูน  
เนื่องด้วยศาสนาอิสลามมีข้อบัญญัติเกี่ยวกับดนตรี ซึ่งข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ได้รับการ
สัมภาษณ์และมุมมองของบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยไม่ได้สรุปว่าสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิด ผู้วิจัยจึง
อภิปรายผลตามจุดประสงค์ของการวิจัยที่ได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเอกสารงานวิจัยที่
เกีย่วข้องได้ดังนี้ 
 ในจุดประสงค์แรก พัฒนาการทางด้านดนตรีของวง ลาบานูน มีการพัฒนามาตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งวงในปี 2541 จนถึงป๎จจุบันในด้านต่างๆ เช่นการพัฒนาในเรื่องของดนตรี บทเพลง เครื่องดนตรี 
การพัฒนาในเรื่องของการผลิตและการเผยแพร่ 
 ในจุดประสงค์ที่สอง ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางด้านดนตรีของวงลาบานูน ถือว่ามีส่วน
ส าคัญและส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันรวมถึงมุมมองในเรื่องต่างๆ ของวัยรุ่น อีกทั้งวงลาบานูนยัง
เป็นศิลปินต้นแบบของวัยรุ่นมุสลิมหลาย ๆ คนในเรื่องของการฟ๎งหรือเล่นดนตรี การเป็นต้นแบบใน
การต่อต้านกระแสวัฒนธรรมหลักด้วยการน าวง ลาบานูนกับดนตรีปฺอป-ร็อกมาเป็นวัฒธรรมสมัยนิยม 
ด้วยพื้นที่ในการรับรู้และแสดงออกมีอย่างอิสรเสรีในยุคป๎จจุบัน ท าให้แนวโน้มอนาคตของดนตรีปฺอป
ของชาวมุสลิมอาจจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นของนักวิชาการทางด้านศาสนา เยาวชนและวัยรุ่นชาว
มุสลิมรุ่นใหม่ 
 ในจุดประสงค์ที่สาม ความสัมพันธ์ทางด้านดนตรีปฺอบกับวัยรุ่นมุสลิม ถือว่าดนตรีปฺอปใน
ยุคป๎จจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของวัยรุ่นมุสลิมบางกลุ่มอย่างปฏิเสธไม่ได้ เนื่องจาก
ความนิยมและการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่าย ประกอบกับในยุคสมัยใหม่ที่มีการเปิดกว้างทางด้าน
มุมมองและความคิดเห็นต่าง ๆ มากขึ้น แต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของดนตรีปฺอปกับวัยรุ่นมุสลิมก็
ยังเป็นคู่สัมพันธ์ที่ไม่ลงตัว ถึงแม้ว่าดนตรีปฺอปในยุคป๎จจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของ
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วัยรุ่นมุสลิมบางกลุ่มอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่ยังมีเรื่องกฎบัญญัติทางศาสนาที่เป็นอิทธิพลทางความเชื่อที่
ยังมีส่วนให้วัยรุ่นมุสลิมที่คิดแตกต่างไปจากวัฒนธรรมกระแสหลักไม่กล้าที่จะแสดงตัวตนได้อย่าง
เต็มที่เพราะว่ายังมีกรอบของความเชื่อทางศาสนาในเรื่องของดนตรีเป็นตัวก าหนดอยู่ 
 สิ่งที่ค้นพบในจุดประสงค์ที่สามคือ ในสถาบันครอบครัวนั้นส่วนใหญ่จะไม่พูดถึงหรือห้าม
เล่นดนตรีที่นอกเหนือจากกฎบัญญัติของศาสนา แต่จะเป็นโรงเรียนปอเนาะที่จะสอนในเรื่องเกี่ยวกับ
ดนตรี อีกประเด็นที่ค้นพบจากการลงสัมภาษณ์ภาคสนามคือ วัยรุ่นมุสลิมหรือคนมุสลิมที่เล่นดนตรี
ส่วนใหญ่จะไม่ได้เรียนในสถาบันสอนดนตรีแต่มักจะซื้อหนังสือมาฝึกหัดเองที่บ้านมากกว่า เนื่องจาก
หลายๆ คนก็ยังไม่กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่เพราะกลัวที่จะถูกคนมุสลิมด้วยกันด่าทอ และอีกป๎จจัย
หนึ่งก็คือเรื่องของกฎบัญญัติทางศาสนาที่ท าให้วัยรุ่นจ านวนมากที่สนใจในการเล่นดนตรีไม่กล้าที่จะ
เข้าไปเรียนในสถาบันสอนดนตรี 
 กลุ่มวัยรุ่นมุสลิมที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง เนื่องจากในจังหวัดตรังมี
โครงสร้างทางสังคมที่เต็มไปด้วยชาวมุสลิมจ านวนกว่าสองแสนคน มีมัสยิดจ านวน 150 แห่ง  โดยใน
แต่ละมัสยิดได้จัดให้มีการเรียนการสอนศาสนาประจ ามัสยิด ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามท าให้มี
ชาวมุสลิมที่ตั้งมั่นในหลักศาสนาจ านวนมาก อีกทั้งมีจ านวนวัยรุ่นมุสลิมที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้หรือละแวกใกล้เคียงเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง ท าให้ผู้วิจัยได้เข้ามา
ศึกษาและสัมภาษณ์วัยรุ่นมุสลิมที่จังหวัดตรังเพ่ือให้ได้ค าตอบที่แท้จริงจากวัยรุ่นที่อยู่ในสังคมที่เต็มไป
ด้วยชาวมุสลิมเพราะถ้าหากผู้วิจัยเลือกลงพ้ืนที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่มีคนมุสลิม
เป็นส่วนน้อยก็อาจจะได้ค าตอบที่แตกต่างกันเนื่องจากชาวมุสลิมเหล่านี้อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คน
ต่างศาสนาท าให้อาจจะรับวัฒนธรรมของสังคมอ่ืน ๆ เข้ามาและซึมซับวัฒนธรรมเหล่านั้นจน
กลายเป็นเรื่องปกติของคนในสังคม เป็นต้น 
 นอกจากวง ลาบานูน ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวมุสลิมในยุคป๎จจุบัน ยัง
มีศิลปินเชื้อสายมุสลิมที่มีบทบาทในโลกของดนตรีที่ควรจะน ามาเปรียบเทียบย้อนหลัง เพ่ือจะได้เห็น
ความสัมพันธ์ และความแตกต่างด้านอิทธิพลของดนตรีปฺอปในช่วงเวลากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน 
 จากกระแสความนิยมดนตรีปฺอปที่มากขึ้นของวันรุ่นมุสลิมส่งผลให้ความนิยมใน
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเริ่มลดน้อยลงขึ้น ถึงแม้การแสดงท้องถิ่นเหล่านี้จะมีการปรับตัวหรือ
พัฒนาตามยุคสมัย แต่ความนิยมก็ไม่ได้กลับมารุ่งเรืองเหมือนดังเก่า การสืบทอดจากคนรุ่นเก่าที่มี
ความรู้ความช านาญในการแสดงศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านไทยมุสลิม ไม่นิยมจะถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ใครง่าย ๆ เนื่องจากการแสดงแต่ละชุดต้องใช้ความช านาญ การเข้าใจภาษาท้องถิ่น ความรู้ความ
เข้าใจในบทสวด ท าให้วัยรุ่นมุสลิมยุคป๎จจุบันมีความไม่เข้าใจเนื้อหาของการแสดง และท าให้ความ
สนใจศิลปะการแสดงท้องถิ่นลดน้อยลง  
      การศึกษาเรื่อง ดนตรีปฺอปของวัยรุ่นมุสลิม: กรณีศึกษาวง ลาบานูน อาจมีบางประเด็น
ผู้วิจัยอาจจะศึกษาได้ไม่ครอบคลุม ในเรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของชาวมุสลิมที่
สามารถเจาะลึกลงไปได้อีกมากมาย อีกทั้งในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ก็
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของสภาพแวดล้อม ส าหรับผู้วิจัยที่สนใจสามารถศึกษาต่อยอดหรือศึกษา
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้หรือในประเด็นอ่ืน ๆ ที่พบในงานวิจัยเล่มนี้ได้ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
      จากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้พบว่า การเดินทางไปยังพ้ืนที่ภาคสนามควรที่จะน า
รถยนต์ส่วนตัวไปด้วย เนื่องจากรถโดยสารประจ าทางในพ้ืนที่ภาคสนามจะพบเห็นได้น้อย จะท าให้
การเดินทางเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้วิจัยท าได้ล าบาก อีกท้ังควรศึกษาเกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรม
ของผู้คนในท้องถิ่น หรือมีบุคคลที่รู้จักพ้ืนที่ร่วมเดินทางไปด้วย เพราะจะท าให้การเดินทางเพ่ือเก็บ
ข้อมูลสถานที่ หรือบุคคลที่ต้องการสัมภาษณ์สามารถท าได้รวดเร็ว และสะดวกยิ่งข้ึน 
      การลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลสัมภาษณ์วัยรุ่นมุสลิม ควรที่จะเดินทางไปยังสถานที่
ที่มีกลุ่มคนมุสลิมอาศัยอยู่เป็นมากกว่ากลุ่มผู้คนชาวพุทธได้แก่ จังหวัดป๎ตตานี จังหวัดยะลา และ
จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเหล่านี้ มีความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณี ที่มี
การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อในหลักของศาสนา จะท าให้
ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่แตกต่างออกไปจากคนมุสลิมที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ศิลปินวง ลาบานูน 
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ภาพที่ 44  อนันต์ สะมัน ศิลปินวง ลาบานูนกับผู้วิจัย 
 (จากการถ่ายภาพเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) 

 
ชื่อ นาย อนันต์ สะมัน อายุ 36 ปี ชื่อเล่น นัน ชื่อภาษาอาหรับ มังโซร  
บิดาชื่อ นาย อีซา สะมัน มารดาชื่อ นาง ฟี วาจิ มีพ่ีน้องรวมทั้งหมด 3 คน  คนแรกชื่อ 

นาย สุรเดช สะมัน คนที่สองชื่อ นาย สรายุทธ สะมัน คนที่สามชื่อ นาย อนันต์ สะมัน 
ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในระดับปริญญาตรี 

ส าเร็จการศึกษาจาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
ก่อนที่จะเข้ามาอยู่วง ลาบานูน นาย อนันต์ สะมัน ได้เคยเป็นสมาชิกวง Power Ant 

ของชมรมดนตรีศุนย์เยาวชนบางมด และได้ประกวดรายการของกรุงเทพมหานคร โครงการต่อต้านยา
เสพติด จนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ต่อมาภายหลัง เมธี อรุณ ได้ชักชวนให้เข้ามาอยู่วง ลา
บานูน 

หลังจากที่มีการหยุดพักของวง ลาบานูน นาย อนันต์ สะมัน ได้ไปท างานเป็นที่ปรึกษา
ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2549 และได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในปี พ.ศ. 2555 
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ภาพที่ 45  ณัฐนนท์ ทองอ่อน ศิลปินวง ลาบานูน 
 (จากการถ่ายภาพเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560) 
 

ชื่อ ณัฐนนท์ ทองอ่อน อายุ 34 ปี ชื่อเล่น เมย์  
บิดาชื่อ นาย สมชาติ ทองอ่อน มารดาชื่อ นางลัดดา ทองอ่อน มีพ่ีน้องรวม 2 คน  คน

แรกชื่อ นางสาว เบญจมาศ ทองอ่อน คนที่สองชื่อ นาย ณัฐนนท์ ทองอ่อน 
ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ในระดับปริญญาตรีส าเร็จการศึกษาจาก 

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เอก Sound Engineer 
ก่อนเข้ามาอยู่ในวง ลาบานูน นาย ณัฐนนท์ ทองอ่อน ได้เป็นสมาชิกของวง อ็อบบลิเวียส 

ในปี 2548 ซ่ึงในระหว่างนั้น วง อ็อบบลิเวียส ได้เล่นดนตรีตามงาน Underground ต่อมาได้ท าอัลบั้ม
แรกชื่อว่า More Sugar Extra Tattoo ในปี พ.ศ. 2549 และอัลบั้มที่สองชื่อว่า One Year Later ใน
ปีพ.ศ. 2551 ภายใต้สังกัดค่ายเพลง มิวสิคบั๊กส์ ภายหลังจากออกอัลบั้มที่สอง วง อ็อบบลิเวียส ได้มี
การหยุดพัก และในช่วงเวลานั้นนาย เมธี อรุณ และนาย อนันต์ สะมัน ได้ชักชวนนาย ณัฐนนท์ ทอง
อ่อน มาเข้าร่วมวงลาบานูน ในปีพ.ศ. 2555 จนเกิดอัลบั้มที่ชื่อว่า Keep Rocking  
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ภาพที่ 46  เมธี อรุณ ศิลปินวง ลาบานูนกับผู้วิจัย 
 (จากการถ่ายภาพเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560) 

 
ชื่อ นาย เมธี อรุณ อายุ 38 ปี ชื่อเล่น วัน ชื่อภาษาอาหรับ อัสวาน 
บิดาชื่อ นาย มะอิ อรุณ มารดาชื่อ นาง เจ้ะซง มะเย็ง มีพ่ีน้องรวมทั้งหมด 4 คน ได้แก่ 
คนแรกชื่อ นางสาว จันทรา มะดอมะ คนที่สองชื่อ เมธี อรุณ คนที่สามชื่อ นาย เมธา 

อรุณ คนที่สี่ชื่อนาย เมธาวัตร อรุณ 
ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในระดับปริญญาตรี 

ส าเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับ
ปริญญาโทในหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ในช่วงที่มีการหยุดพักของวง ลาบานูน นาย เมธี อรุณ ได้ลงสมัครเป็นเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นอกจากนี้ยังรับต าแหน่งเป็นรองประธาน สโมสรฟุตบอลสตูล 
ยูไนเต็ด และต่อมาได้เป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยหาดใหญ่ ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558 
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บทสัมภาษณ์ 
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บทสัมภาษณ์ศิลปินวง ลาบานูน 
 1.  อนันต์ สะมัน ศิลปินวง ลาบานูน อายุ 36 ปี สัมภาษณ์วันที่ 30 เมษายน 2559  
 มุมมองด้านดนตรีกับศาสนา 
 มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน อย่างศาสนาพุทธมีข้อห้ามดื่มสุราแต่ก็ยังมีคนที่ดื่มอยู่ ใน
ความคิดผมนะถ้าเราเล่นดนตรีแล้วเราไม่ได้ไปเมา ไปเล่นยา หรือยุยงให้ท าผิดประเวณีหรือไปท าอะไร
ที่ไม่ถูกไม่ควร อย่างนั้นผมคิดว่ามันเดือดร้อนกว่า แล้วตัวเนื้อเพลงก็ไม่ได้มีข้อความที่ไม่ดีเพราะเนื้อ
เพลงของพวกผมก็มีเนื้อความไปในทางให้ก าลังใจ คนที่ผิดหวังในความรัก สอนให้เรียนรู้ชีวิตแต่ถ้าเรา
จะเจาะจงไปในเรื่องศาสนาอยากที่ผมบอกคนที่เคร่งปฏิบัติอย่างถูกต้องมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องไม่
เหมาะสม แต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เคร่งนักแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเค้าบอกห้ามทานหมูก็ไปทานหมูอะไร
อย่างนี้ ก็ยังอยู่ในกรอบ มันอยู่ที่ความคิด มุมมองแต่ละบุคคล แต่การเล่นดนตรีถ้าคิดว่าไม่ได้ท าไม่ดีก็
ไม่น่าเสียหายอะไรอย่างเช่นมีแฟนเพลงส่งข้อความมาบอกว่า เพลงของลาบานูนเป็นแรงบันดาลใจให้
เค้าอยู่ต่อซึ่งเค้าเป็นมะเร็ง เราเห็นไหมว่าเพลงก็ท าให้เกิดสิ่งดี ๆ ซึ่งถ้าเป็นเราเราอาจจะไปแล้วก็ได้ 
ถ้าให้เจาะจงทางด้านศาสนา คนทีเค้าเคร่งศาสนาปฏิบัติถูกต้องมันก็คงผิดของเค้า พูดตรงๆนะผมเป็น
คนที่ไม่ได้เคร่งครัดมาก   
 2. ณัฐนนท์ ทองอ่อน อายุ 34 ปี ศิลปินวง ลาบานูน สัมภาษณ์วันที่ 7 มิถุนายน 
2560 
 มุมมองด้านดนตรีกับศาสนา 
 ดนตรีเป็นสิ่งที่ดีมากเลย มันสามารถสอนคนได้เลยนะ บางครั้งคนเรามีความรุนแรง
อยู่ในจิตใจดนตรีมันช่วยได้นะ ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริง ท าไมเวลาอกหักฟ๎งเพลงถึงร้องไห้ ท าไมวันนี้
สนุกฟ๎งเพลงมันๆ ก็สนุก ดนตรีมันศาสตร์อย่างหนึ่งที่มันหล่อหลอมชีวิตคนได้เลย ให้ไปท าอะไรได้
ล้านแปดเลย ในความรู้สึกของผมมองว่ายังไงดนตรีก็เป็นสิ่งที่ดีเลย 
 3.  เมธี อรุณ อายุ 38 ปี ศิลปินวง ลาบานูน สัมภาษณ์วันที่ 14 มิถุนายน 2560 
 มุมมองด้านดนตรีกับศาสนา 
 มันตอบยากมากเลย แต่เราไม่ควรไปแตะเรื่องนี้ เพราะมันคนละเรื่องกันเลยครับ 
 
บทสัมภาษณ์วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม 15 คน ดังนี้ 

1. บทสัมภาษณ์ณัฐชีรา มะหมัดเบ็ญแสละ วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ 
นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา 
โดยส่วนตัวเป็นคนชอบดนตรี และก็มองว่ามันไม่ผิดหลักศาสนาด้วย 
ดนตรีมีความสัมพันธ์กับตนเองในเรื่องของอะไรมากที่สุด 
น่าจะเรื่องของอารมณ์มากท่ีสุดเพราะดนตรีช่วยให้เราคลายเครียด ผ่อนคลายได้ 
พ่อ แม่ เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับดนตรีบ้างรึเปล่า 
ก็มีพูดบ้างแต่ไม่ได้สอนแบบจริงๆ จังๆ 
มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีบ้างไหม 
มีนะ แต่ไม่รู้ว่าเค้าเรียนในสถาบันสอนดนตรีรึเปล่า 
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มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง ลาบานูน 
ชอบมากเลย โดยเฉพาะเพลงที่ออกก่อนเพลงใจกลางเมือง 
บทเพลงไหนของวง ลาบานูน เป็นที่ช่ืนชอบและส่งผลต่อตนเองมากที่สุด 
เพลง พลังงานจน          
เคยไปงานคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน หรือคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่

บ้างไหม 
ไปค่ะ ตามมหาลัยจัดเราก็ไปดู ถ้าในเมืองมีคอนเสิร์ตเราก็เข้าไปดู 
เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูนรึเปล่า ถ้าเป็นจะจัดอยู่ในขั้นไหน 
ก็ติดตามตลอดนะ ถ้าถามว่าขั้นไหนก็คงจัดอยู่ในระดับกลางแล้วกัน 

2. สุนิสา รอดนวน วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 
9 พฤษภาคม 2560 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา  
ในศาสนาจะมีข้อห้ามบางข้อที่ห้ามไว้ โดยปกติแล้วเราก็ฟ๎งเพลงทุกวันอยู่แล้ว จึง

มองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายอะไร  
ดนตรีมีความสัมพันธ์กับตนเองในเรื่องของอะไรมากที่สุด  
จริงๆ มันก็หลายๆ เรื่องเลยแต่ถ้ามากท่ีสุดก็น่าจะด้านอารมณ์ความรู้สึก  
พ่อ แม่ เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับดนตรีบ้างรึเปล่า  
พูดค่ะ ก็ห้ามนะ  
มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีบ้างไหม 
มีค่ะ 
มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง ลาบานูน          
ก็ชอบนะคะ          
บทเพลงไหนของวง ลาบานูน เป็นที่ช่ืนชอบและส่งผลต่อตนเองมากที่สุด 
เพลง ปฏิทิน          
เคยไปงานคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน หรือคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่

บ้างไหม 
เคยไป แต่ก็ไม่บ่อยมากเท่าไหร่         
เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูนรึเปล่า ถ้าเป็นจะจัดอยู่ในขั้นไหน         
ก็ไม่ได้เป็นนะ ก็ฟ๎งหลายๆ วง เรื่อยๆ ไม่ได้ชื่นชอบใครเป็นพิเศษ 

3. นูรญาณีย์ เตาะสาตู วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา 
จริง ๆ แล้วในศาสนาของเรามันไม่ได้นะ การเล่นดนตรีหรือการเรียนดนตรีอะไร

แบบนี้ แต่ว่าตนเองก็ฟ๎ง คนมุสลิมทั่วไปก็ฟ๎งเพลงกันเป็นเรื่องปกติ ตนเองก็ไม่ได้เคร่งอะไรแบบนั้น 
ดนตรีมีความสัมพันธ์กับตนเองในเรื่องของอะไรมากที่สุด  
ดนตรีช่วยผ่อนคลายและให้ก าลังใจแก่ชีวิตเราค่ะ  
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พ่อ แม่ เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับดนตรีบ้างรึเปล่า  
ก็ไม่นะ ส่วนมากก็จะมีที่โรงเรียนเป็นคนสอน 
มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีบ้างไหม 
มีนะ แต่ก็จ าไม่ได้ว่าเรียนดนตรีที่สถาบันรึเปล่า 
มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง ลาบานูน 
ชอบค่ะ อย่างเพลงพลังงานจนก็เป็นเพลงให้ก าลังใจ เราฟ๎งก็มีก าลังใจมากข้ึนอะไร

อย่างนี้ 
บทเพลงไหนของวง ลาบานูน เป็นที่ช่ืนชอบและส่งผลต่อตนเองมากที่สุด 
พลังงานจน 
เคยไปงานคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน หรือคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่

บ้างไหม 
เคยไปค่ะ วงอ่ืนๆ ก็ดูนะ 
เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูนรึเปล่า ถ้าเป็นจะจัดอยู่ในขั้นไหน 

เป็นค่ะ ก็น่าจะจัดอยู่ในระดับสูงเลย 
4. มูรณี ยะมาแล วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 

9 พฤษภาคม 2560  
ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา  
ดนตรี ถ้าในทางศาสนาก็บาป แต่ว่าตนเองก็ฟ๎ง และก็ชอบร้องเพลง เอาจริงๆ ก็

อยากเล่นกีตาร์เหมือนกัน   
ดนตรีมีความสัมพันธ์กับตนเองในเรื่องของอะไรมากที่สุด  
ด้านจิตใจและอารมณ์ค่ะ  
พ่อ แม่ เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับดนตรีบ้างรึเปล่า  
ก็มีสอน เหมือนว่าเล่นได้แต่ห้ามเล่นให้คนอ่ืนฟ๎ง 
มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีบ้างไหม 
มีเยอะเลย แถวบ้านก็มี 
มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง ลาบานูน         
ชอบค่ะ        
บทเพลงไหนของวง ลาบานูน เป็นที่ช่ืนชอบและส่งผลต่อตนเองมากที่สุด 
เชือกวิเศษกับเพลงแพ้ทาง          
เคยไปงานคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน หรือคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่

บ้างไหม 
เคยไปค่ะ ตามงานกาชาดก็เคยไป         
เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูนรึเปล่า ถ้าเป็นจะจัดอยู่ในขั้นไหน 
ก็เป็นนะ แต่คงอยู่ในระดับกลาง 
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5.  วิภาพร  ม่งเก วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 
9 พฤษภาคม 2560 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา 
ตามหลักศาสนาให้เล่นได้แต่กลองร ามะนาเพียงอย่างเดียวส่วนเครื่องดนตรีประเภท

อ่ืนไม่สามารถเล่นได้แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวก็มองว่า ดนตรีเป็นสิ่งที่ดี ตนเองก็ฟ๎งเพลงปกติ ก็
ไม่ได้เคร่งครัดอะไรขนาดนั้น ในสังคมท่ีอยู่ก็ไม่ได้เคร่งครัดทางศาสนามากนัก      

ดนตรีมีความสัมพันธ์กับตนเองในเรื่องของอะไรมากที่สุด 
ด้านจิตใจค่ะ 
พ่อ แม่ เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับดนตรีบ้างรึเปล่า 
ก็มีห้ามๆ บ้างค่ะแต่ไม่ได้พูดถึงบ่อย  
มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีบ้างไหม 
มีค่ะ      
มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง ลาบานูน 
ชอบมากค่ะ 
บทเพลงไหนของวง ลาบานูน เป็นที่ช่ืนชอบและส่งผลต่อตนเองมากที่สุด 
เพลงเชือกวิเศษกับเพลงแพ้ทาง ค่ะ       
เคยไปงานคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน หรือคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่

บ้างไหม 
เคยไปค่ะ ในมหาลัยจัดก็จะไปดูค่ะ        
เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูนรึเปล่า ถ้าเป็นจะจัดอยู่ในขั้นไหน        
เป็นค่ะ อยู่ในระดับกลางเลยค่ะ 

6. อัควัน เจ๊ะบู วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 9 
พฤษภาคม 2560              

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา  
หลัก ๆ แล้ว อิสลามจะละหมาด 5 เวลา และดนตรีมันท าให้เราเคลิ้มหลงระเริง มัน

ท าให้เวลามันผ่านไปเร็ว มันท าให้เราละเลยสิ่งหลัก ๆ ไม่ใช่แค่ว่าดนตรีอย่างเดียว เช่น การดูหนัง มัน
ก็จัดอยู่ในหมวดเดียวกัน  

ดนตรีมีความสัมพันธ์กับตนเองในเรื่องของอะไรมากที่สุด 
ไม่แน่ใจครับ 
พ่อ แม่ เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับดนตรีบ้างรึเปล่า 
เคยสอนครับ ที่บ้านพ่อกับแม่จะค่อนข้างเคร่งพอสมควร 
มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีบ้างไหม 
มีครับ แต่น้อยมากๆ ที่รู้จัก 
มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง ลาบานูน 
ปกติจะไม่ได้ฟ๎งอยู่แล้ว ถ้าจะฟ๎งก็จะเป็นในรูปแบบนาซีดมากกว่า 
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บทเพลงไหนของวง ลาบานูน เป็นที่ช่ืนชอบและส่งผลต่อตนเองมากที่สุด 
ไม่มีครับ 
เคยไปงานคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน หรือคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่

บ้างไหม 
ไม่เคยเลยครับ 
เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูนรึเปล่า ถ้าเป็นจะจัดอยู่ในขั้นไหน 
ไม่ได้เป็นครับ 

7.  ณัฐวุฒิ หม่ันการ วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา 
มันมีกลองหน้าเดียวที่สามารถเล่นได้ ถ้าอย่างอ่ืนก็ไม่สามารถเล่นได้ แต่เพลงปกติ

ทั่วไปเราก็ฟ๎ง แต่ในศาสนาก็ไม่ได้สั่งห้ามแบบเด็ดขาดเท่าไหร่ ท านองว่าถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยง      
ดนตรีมีความสัมพันธ์กับตนเองในเรื่องของอะไรมากที่สุด       
ความสัมพันธ์คงเป็นด้าน อารมณ์และความรู้สึกครับ       
พ่อ แม่ เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับดนตรีบ้างรึเปล่า       
ห้ามครับ       
มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีบ้างไหม       
มีนะครับ แต่คนมุสลิมจะไม่เรียนในสถาบันนะส่วนมากจะฝึกหัดเอาเอง      
มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง ลาบานูน      
ก็ชอบครับ      
บทเพลงไหนของวง ลาบานูน เป็นที่ช่ืนชอบและส่งผลต่อตนเองมากที่สุด 
เพลงเท่าเดิม 
เคยไปงานคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน หรือคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่

บ้างไหม 
ไปนะ ถ้าอยากไปก็ไป        
เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูนรึเปล่า ถ้าเป็นจะจัดอยู่ในขั้นไหน        
ก็เป็นครับ น่าจะเป็นระดับกลางครับ   

8.  นีอารยา มะแซ วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 
10 พฤษภาคม 2560 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา 
เอาจริง ๆ มันก็เหมือนกับท่ีเพ่ือนบอกว่ามันไม่ได้ แต่มันก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันในแต่

ละคน  
ดนตรีมีความสัมพันธ์กับตนเองในเรื่องของอะไรมากที่สุด 
น่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึก อันนี้น่าจะมากที่สุด  
พ่อ แม่ เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับดนตรีบ้างรึเปล่า  
ก็มีสอน ก็มีห้ามๆ บ้าง ถ้าเราฟ๎งต่อหน้าพ่อกับแม่ก็มีดุเราบ้าง  
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มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีบ้างไหม  
มีค่ะ          
มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง ลาบานูน         
ชอบนะ เพลงวง ลาบานูน ก็มีหลายๆ เพลงที่ชอบ        
บทเพลงไหนของวง ลาบานูน เป็นที่ช่ืนชอบและส่งผลต่อตนเองมากที่สุด 
เชือกวิเศษ กับเพลงยาม          
เคยไปงานคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน หรือคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่

บ้างไหม 
เคยไปค่ะ ตามงานกาชาดก็เคยไป         
เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูนรึเปล่า ถ้าเป็นจะจัดอยู่ในขั้นไหน 
ก็เป็นค่ะ ก็น่าจะจัดอยู่ในระดับต้น 

9.  นพดล สาโรจน์ วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 23 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 
10 พฤษภาคม 2560 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา       
มันก็แล้วแต่คน แต่ส าหรับตนเองเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ เลยมองว่าดนตรีไม่ได้ผิด

อะไร      
ดนตรีมีความสัมพันธ์กับตนเองในเรื่องของอะไรมากที่สุด       
ด้านอารมณ์ครับและความสามัคคี ดนตรีสามารถช่วยเราได้       
พ่อ แม่ เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับดนตรีบ้างรึเปล่า       
ไม่เคยสอนครับ          
มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีบ้างไหม 
มีเยอะตอนอยู่ที่นครศรีธรรมราช          
มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง ลาบานูน         
ก็ชอบครับ 
บทเพลงไหนของวง ลาบานูน เป็นที่ช่ืนชอบและส่งผลต่อตนเองมากที่สุด 
เชือกวิเศษ และยาม        
เคยไปงานคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน หรือคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่

บ้างไหม 
เคยไปครับ แต่ไม่บ่อยส่วนมากจะไปตามร้านมากกว่า         
เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูนรึเปล่า ถ้าเป็นจะจัดอยู่ในขั้นไหน 
ก็เป็นแต่น่าจะอยู่ในระดับกลาง        

10. พิชญาพร พรหมแรง วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา 
สัมภาษณ์วันที่ 10 พฤษภาคม 2560       

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา       
ถ้าตามหลักศาสนา ทุกอย่างที่เป็นสิ่งบันเทิงนั้นเป็นสิ่งที่ห้าม ถ้าเป็นเครื่องดนตรี

อย่างเดียวที่เล่นได้คือกลองหน้าเดียว อย่างอ่ืนที่นอกเหนือจาก “พระคัมภีร์อัลกุรอาน” ก็เป็นสิ่งที่ผิด 
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แล้วร้องเพลงก็หรือฟ๎งเพลงได้อย่างเดียวคืออนาซีด แต่ส าหรับตัวเองก็ฟ๎งเพลงบ้าง แต่คงไม่ได้เคร่ง
ขนาดนั้น เราอยู่ในสังคมแบบนี้ก็อาจจะซึมซับมันเข้ามา      

ดนตรีมีความสัมพันธ์กับตนเองในเรื่องของอะไรมากที่สุด 
ก็น่าจะช่วยให้ผ่อนคลาย 
พ่อ แม่ เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับดนตรีบ้างรึเปล่า 
ก็มีสอน ที่บ้านจะเคร่งศาสนามาก 
มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีบ้างไหม  
มีนะ แต่ไม่เยอะเท่าไหร่          
มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง ลาบานูน         
ชอบค่ะ        
บทเพลงไหนของวง ลาบานูน เป็นที่ช่ืนชอบและส่งผลต่อตนเองมากที่สุด 
เพลงใหม่ก็เพลงแพ้ทาง ถ้าเกลงเก่าก็เท่าเดิม        
เคยไปงานคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน หรือคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่

บ้างไหม        
ไม่เคยนะ ถ้าไปก็อาจจะไปในเรื่องของมหาวิทยาลัยมากกว่า         
เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูนรึเปล่า ถ้าเป็นจะจัดอยู่ในขั้นไหน 
ก็เป็นแต่น่าจะอยู่ในระดับกลาง       

11. รูซัยนี่ แดงหน าวัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 
10 พฤษภาคม 2560 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา         
ดนตรีในอิสลามก็มีค่ะ แต่จะมีแค่กลองร ามะนาอย่างเดียวอนุญาตให้เล่นได้ แต่ก็

ขึ้นอยู่กับโอกาสในการเล่นด้วย ตนเองจะฟ๎งดนตรีของอิสลามท่ีเป็นเสียงร้องหรือ อนาซีด เพียงอย่าง
เดียว 

ดนตรีมีความสัมพันธ์กับตนเองในเรื่องของอะไรมากที่สุด 
ก็น่าจะเป็นในส่วนของพิธีกรรม ที่ใช้กลองหน้าเดียว  
พ่อ แม่ เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับดนตรีบ้างรึเปล่า  
ก็มีสอน ที่บ้านจะเคร่งศาสนามาก          
มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีบ้างไหม 
มีค่ะ 
มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง ลาบานูน 
ไม่ได้ชอบอะไร 
บทเพลงไหนของวง ลาบานูน เป็นที่ช่ืนชอบและส่งผลต่อตนเองมากที่สุด 
ไม่มีค่ะ         
เคยไปงานคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน หรือคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่

บ้างไหม 
ไม่เคยไปค่ะ 
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เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูนรึเปล่า ถ้าเป็นจะจัดอยู่ในขั้นไหน 
ไม่ได้เป็นค่ะ       

12.วิทยา หลูโป วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 10 
พฤษภาคม 2560       

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา       
เอาจริง ๆ เค้าห้ามให้ยุ่งเกี่ยวกับเสียงเพลงและเสียงดนตรีทุกอย่าง แต่เหมือนว่ามัน

เป็นเพียงบาปเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้าเราฟ๎งเพลงแล้วท าความดีลบล้าง มันก็สามารถลบล้างบาปตรงนั้นได้       
ดนตรีมีความสัมพันธ์กับตนเองในเรื่องของอะไรมากที่สุด       
ถ้าส่วนตัวก็ก็เยอะมากเลย แทบจะทุกอย่างในชีวิตประจ าวัน       
พ่อ แม่ เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับดนตรีบ้างรึเปล่า       
สอนนะครับ ก็มีห้ามๆ บ้าง       
มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีบ้างไหม 
มีครับ      
มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง ลาบานูน       
ก็ฟ๎งได้      
บทเพลงไหนของวง ลาบานูน เป็นที่ช่ืนชอบและส่งผลต่อตนเองมากที่สุด 
พลังงานจนกับแพ้ทางครับ       
เคยไปงานคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน หรือคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่

บ้างไหม 
เคยไปครับ แต่ไม่บ่อยนะ        
เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูนรึเปล่า ถ้าเป็นจะจัดอยู่ในขั้นไหน 
ก็เป็นครับ ถ้าถามว่าในระดับไหนก็คงในระดับต้น       

13. อิมรอน สองสา วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์วันที่ 
10 พฤษภาคม 2560 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา 
บางทีดนตรีมันก็ดี แต่มันก็บาปในศาสนาของเรา แต่โดยส่วนตัวก็ฟ๎งเพลงปกติ   
ดนตรีมีความสัมพันธ์กับตนเองในเรื่องของอะไรมากที่สุด       
หลายๆ เรื่องในชีวิตประจ าวันเลยค่ะ       
พ่อ แม่ เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับดนตรีบ้างรึเปล่า       
สอนค่ะ 
มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีบ้างไหม 
ไม่แน่ใจ แต่น่าจะมี 
มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง ลาบานูน       
ก็ชอบอยู่นะ      
บทเพลงไหนของวง ลาบานูน เป็นที่ช่ืนชอบและส่งผลต่อตนเองมากที่สุด 
เพลงเก่าๆ อย่างเพลงยาม ค่ะ ฟ๎งแล้วสนุกดี       
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เคยไปงานคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน หรือคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่
บ้างไหม 

ก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะคะ       
เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูนรึเปล่า ถ้าเป็นจะจัดอยู่ในขั้นไหน 
ก็ถือว่าเป็นนะ แต่คงอยู่แค่ในระดับกลางๆ 

14. นิชฎาภรณ์ ปราถนา วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา 
ตนเองเป็นคนสุราษฏร์ธานี ซึ่งที่บ้านไม่ได้เคร่งทางศาสนามากอยู่แล้ว ซึ่งก็มีเพ่ือนที่

เคร่งศาสนามาห้ามปรามไม่ให้ร้องเพลง เล่นดนตรีบ้างเนื่องจากบาป แต่ตนเองมองว่า เราร้องเพลง
แล้วมันมีความสุขก็อยากจะร้อง และไม่ได้มองว่ามันเป็นบาปอะไร     

ดนตรีมีความสัมพันธ์กับตนเองในเรื่องของอะไรมากที่สุด 
คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึก 
พ่อ แม่ เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับดนตรีบ้างรึเปล่า 
ไม่เคยสอนค่ะ ก็สนับสนุนด้วย       
มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีบ้างไหม       
มีเยอะเลยค่ะ      
มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง ลาบานูน       
ก็ชอบค่ะ      
บทเพลงไหนของวง ลาบานูน เป็นที่ช่ืนชอบและส่งผลต่อตนเองมากที่สุด 
เชือกวิเศษ แพ้ทางและเพลงเท่าเดิม 
เคยไปงานคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน หรือคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่

บ้างไหม 
ไปบ่อยเลยค่ะ  
เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูนรึเปล่า ถ้าเป็นจะจัดอยู่ในขั้นไหน 
เป็นค่ะ ระดับสูงเลย 

15. วันมุนซิร เหละตุหวี วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา สัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560    

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและศาสนา 
ผมคิดว่าตามหลักศาสนาที่มีการห้ามเล่นดนตรีหรือฟ๎งดนตรี มันยังเป็นสิ่งเหลื่อมล้ า

อยู่ ยังไม่ชัดเจน มันยังก ากวมอยู่ บางหะดีษก็บอกว่าเล่นได้ บางหะดีษบอกว่าเล่นไมได้ ส าหรับบาง
คนที่ไม่ชอบดนตรีเค้าก็บอกว่าเล่นไม่ได้โดยอ้างจากหะดีษบทต่างๆ ส าหรับคนที่ชอบก็หาเหตุผลเพื่อ
จะสามารถบอกว่าเล่นได้ แต่ส ามุมมองของตัวเอง ก็มองว่ามันเล่นได้เพราะเราชอบมากกว่า การเล่น
ดนตรีมันท าให้มีความสุข      

ดนตรีมีความสัมพันธ์กับตนเองในเรื่องของอะไรมากที่สุด 
ทุกด้านในชีวิตเลยครับมีดนตรีหมดเลย       
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พ่อ แม่ เคยสอนหรือห้ามเกี่ยวกับดนตรีบ้างรึเปล่า       
ห้ามอย่างเด็ดขาดครับ        
มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีหรือเรียนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีบ้างไหม 
มีครับ เยอะเลย มีเพ่ือนเล่นดนตรีด้วยกันก็เยอะ      
มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลงานเพลงของวง ลาบานูน      
ชอบครับ       
บทเพลงไหนของวง ลาบานูน เป็นที่ช่ืนชอบและส่งผลต่อตนเองมากที่สุด 
เพลงเท่าเดิมครับ       
เคยไปงานคอนเสิร์ตของวง ลาบานูน หรือคอนเสิร์ตที่จัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่

บ้างไหม 
ไปบ่อยเลยครับ ถ้ามาใกล้ๆ บ้านก็จะไม่พลาด        
เป็นแฟนคลับของวง ลาบานูนรึเปล่า ถ้าเป็นจะจัดอยู่ในขั้นไหน        
ถือว่าเป็นและอยู่ในระดับสูงเลยครับ 

 
บทสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องท้ังหมด 6 คน ดังนี้ 
           1.  ณัฐกุล ทองเพียง พนักงานธุรการโรงเรียนสอนดนตรีฮาโมนี่  อายุ 33 ปี 
สัมภาษณ์วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 
           มีเด็กวัยรุ่นชาวไทยมุสลิมมาเรียนดนตรีหรือซ้อมดนตรีบ้างไหม 
           ส่วนใหญ่คนที่มาเรียนมีทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่นจนไปถึงผู้ใหญ่วัยกลางคน ใน
โรงเรียนเรามีห้องซ้อมไว้บริการด้วย โดยมากจะเป็นวัยรุ่นมาใช้บริการมีทั้งวัยรุ่นชาวพุทธ และวัยรุ่น
ศาสนาอิสลาม ส่วนในเรื่องการมาเรียนดนตรีในสถาบัน ตั้งแต่เปิดมายังไม่พบว่ามีวัยรุ่นชาวมุสลิมมา
เรียนในสถาบันของเราเลย 
 2. สายฝน อาร์มิงตั้น เจ้าของร้านขายเครื่องดนตรี สายฝน อายุ 45 ปี สัมภาษณ์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560           
 มีวัยรุ่นมุสลิมมาซื้อเครื่องดนตรี  
 ที่นี่ เปิดร้านขายเครื่องดนตรีมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและ
ผู้ปกครองมาซื้อให้เด็ก และก็โรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนในพ้ืนที่ คนอิสลามส่วนมากจะซื้อพวกดนตรี
รองเง็ง ฆ้อง โหม่ง ร ามะนา ขลุ่ย ปี่ในและปี่นอก ส่วนกีตาร์ เบส ก็มีวัยรุ่นมาซื้อแต่เป็นจ านวนไม่มาก 
 3.  สุทธิณัฐ เส้งรอด นักจัดรายการวิทยุ อายุ 49 ปี สัมภาษณ์วันที่ 11 พฤษภาคม 
2560            
 ในพื้นที่มีการจัดงานคอนเสิร์ตมากน้องแค่ไหนและมีวัยรุ่นชาวไทยมุสลิมเข้ามา
ชมบ้างรึเปล่า 
           ผมเป็นคนท างานด้านวัฒนธรรมและเป็นดีเจคลื่นวิทยุ ท าให้มีส่วนในการได้รับเชิญ
ไปเป็นพิธีกรตามงานคอนเสิร์ต ซึ่งคอนเสิร์ตในจังหวัดตรังก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตบ่อยมาก ไม่ว่าจะ
เป็นการประกวดวงดนตรี หรือวัฒนธรรม ของเยาชน ทั้งห้างสรรพสินค้าและโชว์รูมรถยนต์  ซึ่งผล
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ตอบรับในแต่ละปีก็ดีข้ึนเรื่อยมีวัยรุ่นทั้งชาวพุทธเป็นส่วนมากที่จะพบในการประกวดหรือเข้าชมดนตรี
แต่ก็จะมีวัยรุ่นมุสลิมบ้างแต่ไม่มากนัก          
 4. ธัญชนก หาญใจ อายุ 30 ปี เจ้าหน้าที่ฝ่าย project สัมภาษณ์วันที่ 23 พฤษภาคม 
2560 
           สัญญาณ3G ของ Dtac ได้ครอบคลุมภาคใต้ในช่วงไหนและลูกค้าที่ใช้บริการเป็น
กลุ่มไหน          
 การแพร่หลายในการใช้อินเตอร์เน็ตในการดูสื่อต่าง ๆ เช่น Youtube และสื่อสังคม
ออนไลน์อ่ืน ๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่มีระบบการใช้สัญญาณ 3G ใน
ประเทศไทย โดยครอบคลุมมาถึงไตรมาศที่ 3 ของปี 2555 ส าหรับสัญญาณดีแทค ส่วนใหญ่ผู้ใช้งาน
จะเป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาเป็นจ านวนมาก  
 5. อิงอร ศรีหาญ เจ้าหน้าที่ฝ่าย project อายุ 24 ปี สัมภาษณ์วันที่ 23 พฤษภาคม 
2560 
 ท าไมถึงเลือกลิเกฮูลูเป็นคอนเซ็ปในการโฆษณาครั้งนี้ 
   ลิเกฮูลูเป็นวัฒนธรรมการแสดงพ้ืนบ้านที่ดีงามและมีมาอย่างยาวนานและสืบทอดมา
จนทุกวันนี้  คณะลิเกแหลมทรายเป็นคณะลิเกฮูลู ของ จังหวัดป๎ตตานี ในโฆษณาหากสังเกตดี  ๆ จะ
พบว่ามีการท าท่าทางเหมือนปลาซึ่งหมายถึงให้คนมีจิตส านึกกลับบ้านมาดูแลทะเล โดยเฉพาะบริเวณ
รอบอ่าวป๎ตตานี จะส่งผลให้คนในชุมชนมีความร่วมมือ ความสามัคคี บริษัทดีแทคจึงอยากเป็น
สื่อกลางในการถ่ายทอดเกี่ยวกับป๎ญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ และอยากให้สื่อชิ้นนี้ 
เกิดเป็นพลังชุมชนที่ยิ่งใหญ่ 
 6.  สารัช อยู่เย็น อายุ 24 ปี อาชีพ นักฟุตบอลทีมชาติไทย สัมภาษณ์วันที่  2 
มิถุนายน 2560            
 ถ้าพูดถึงลาบานูน จะนึกถึงเรื่องอะไร            
 วัยรุ่นทุกคนในยุคเดียวกันกับผมก็คงต้องรู้จักวง ลาบานูนและชื่นชอบในผลงานเพลง
ของเค้าอยู่แล้ว ผมมองว่าวง ลาบานูนเป็นวงที่เอกลักษณ์ทางด้านของส าเนียงการร้องเป็นของวงเค้า
เอง และเค้าไม่ย่อท้อกับการกลับมาท าเพลงอีกครั้ง ถึงแม้เค้าจะหายจากวงการไปหลายปีก็ตาม 
             หลังจากที่ผลงานMv ได้ออกไปแล้ว มีแฟนคลับเป็นวัยรุ่นมุสลิมมากขึ้นไหม 
            มีมากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีวัยรุ่นมุสลิมบ้าง แต่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย
เท่านั้น ผมเคยไปประเทศลาว บางคนก็รู้จักเราผ่าน Mv เพลง เชือกวิเศษ 
 
บทสัมภาษณ์นักวิชาการด้านศาสนาอิสลามท้ังหมด 3 คน ดังนี้ 
 1.  กอเซ็ม ผ่องอ าไพ คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร อายุ 49 ปี สัมภาษณ์วันที่ 27 เมษายน 2560 
          มุมมองเกี่ยวกับดนตรีในศาสนาอิสลาม           
 ในศาสนาอิสลามไม่สนับสนุน อิสลามจะไม่เอากลุ่มชนมาเลียนแบบ    
 เครื่องดนตรีประเภทไหนบ้างท่ีไม่อนุญาตให้เล่นในศาสนาอิสลาม          
 ที่อนุญาตคือกลองหน้าเดียว           
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 ในยุคปัจจุบันมีวัยรุ่นและศิลปินชาวมุสลิมเล่นดนตรีกัน มีความคิดเห็นกับคน
กลุ่มนี้อย่างไร 
          ผู้คนเหล่านี้เสพย์ติดสิ่งไร้สาระ ใครท าอะไรไว้ก็จะได้รับผลอย่างนั้น 
 2.  มุสตอฟา นิ่มละออ คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร อายุ 60 ปี สัมภาษณ์วันที่ 27 เมษายน 2560           
 มุมมองเกี่ยวกับดนตรีในศาสนาอิสลาม           
 ดนตรีเป็นสิ่งต้องห้าม เป็นสิ่งที่หะรอม   
 เครื่องดนตรีประเภทไหนบ้างท่ีไม่อนุญาตให้เล่นในศาสนาอิสลาม          
 เครื่องดนตรีที่เป็นการดีด สี ตี เปุาเป็นสิ่งต้องห้ามหมด อิสลามจะต้องห่างไกลจาก
สิ่งเหล่านี้ อิสลามในประเทศอาหรับจะใช้เป็นเสียงร้อง เช่น การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ก็จะใช้เสียง
เพียงอย่างเดียวไม่ใช้เครื่องดี สี ตี เปุา          
 ในยุคปัจจุบันมีวัยรุ่นและศิลปินชาวมุสลิมเล่นดนตรีกัน มีความคิดเห็นกับคน
กลุ่มนี้อย่างไร 
            การฟ๎งหรือเล่นดนตรีของวัยรุ่นที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากสังคมภายนอกโดยจากเอา              
อัตลักษณ์ของสังคมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสิ่งที่ศาสนาอิสลามได้สอนไว้เช่นดนตรี มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและ
เป็นบาป ค าพูดของพระผู้เป็นเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
 3.  อุสมาน ยอระมิน คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร อายุ 53 ปี สัมภาษณ์วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 
 มุมมองเกี่ยวกับดนตรีในศาสนาอิสลาม 
           ในศาสนาอิสลามเราจะไม่มีดนตรี จะมีแต่การใช้เสียงร้อง มีหะดีษที่กล่าวเกี่ยวกับข้อ
ห้ามทางดนตรีอย่างชัดเจน 
        เครื่องดนตรีประเภทไหนบ้างท่ีไม่อนุญาตให้เล่นในศาสนาอิสลาม 
         เครื่องดนตรีที่เล่นได้คือกลองหน้าเดียว นอกนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้าม           
 ในยุคปัจจุบันมีวัยรุ่นและศิลปินชาวมุสลิมเล่นดนตรีกัน มีความคิดเห็นกับคน
กลุ่มนี้อย่างไร          
 สมัยนี้จะเห็นกลุ่มพวกนี้ได้บ่อยกว่าสมัยก่อน ซึ่งพวกเค้าเหล่านั้นยังไม่ได้อยู่ในโลกที่
แท้จริง          
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นาย ณัฐดนย์ มหาศิรธนโรจน์ 
14/148 หมู่บ้าน ลลิลกรีนวิลล์ เขตประเวศ แขวงดอกไม้ 
กรุงเทพมหานคร 10250 
 
ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุสาส์นวิทยา 
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จังหวัดสมุทรปราการ 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีและ
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