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ชื่อรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล : Rap Against Dictatorship1 การต่อสู้กับอ านาจรัฐของแร็พไทย 

ค าส าคัญ : ฮิพฮอพ (HipHop) / แร็พเปอร์ (Rapper) /ต่อต้าน/ อัตวิสัย (Subjectivity)   

ผู้ศึกษา : นางสาววริศรา ศรีนอก    รหัสนักศึกษา: 03580115  

ภาควิชา : มานุษยวิทยา   คณะ : โบราณคดี  มหาวิทยาลัย : ศิลปากร  

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา 

ปีการศึกษา : 2561 

บทคัดย่อ 

งานศึกษาฉบับนี้เป็นการศึกษาเรียนรู้เรื่องตัวตนที่รู้คิดและกระบวนการสร้างตัวตนของแร็พเปอร์

ผ่านการแสดงออกทางการเมืองด้วยเพลง โดยมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของ

การแร็พที่มีเนื้อหาวิพากษ์สังคม และศึกษาการต่อรองหรือต่อต้านอ านาจรัฐด้วยการแร็พ ด้วยวิธีการ

สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผู้ให้ค าตอบโดยตรงจากกลุ่มแร็พเปอร์ Rap Against 

Dictatorship จ านวนทั้งสิ้น 11 คน 

จากการศึกษาพบว่า แร็พเปอร์ผู้กระท าการต่อต้านอ านาจดังกล่าวมีประสบการณ์ที่สั่งสมมาและ

มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่และมีความสนใจที่แตกต่างมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นยู่กับบริบททางสังคม 

สิ่งแวดล้อม ช่วงอายุ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน แต่พวกเขามีจุดร่วมกันคือการต่อต้านอ านาจเผด็จการที่

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต รวมถึงกระบวนการปกครองที่ไม่ชอบมาพากล จากประสบการณ์ส่วนตัวและสื่อข่าว

ต่างๆ พวกเขามองว่าการต่อต้านอ านาจที่ได้มาด้วยความไม่เป็นธรรมเช่นนี้ไม่ใช่เรื่อ งผิดในสังคม

ประชาธิปไตยอย่างสังคมไทย เราทุกคนมีสิทธิที่จะพูดด้วยตัวเองว่าต้องการอะไร อะไรคือสิ่งที่ไม่ควร

เกิดขึ้น โดยพวกเขาไม่ได้ต้องการใครทุกคนเชื่อไม่ใช่การปลุกระดมพวกเขาเพียงออกมาพูดในสิ่งที่พบเจอ

ผ่านเพลงแร็พ แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ต่างๆซ่ึงเป็นธรรมเนียมปกติของการผลิตเพลงแร็พของคนท า

                                                           
1 ชื่อกลุ่มแร็พตอ่ต้านอ านาจเผด็จการ Rap Against Dictatorship (RAD) 
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เพลง บทเพลงของพวกเขาอาจจะตรงใจของใครหลายคนที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่กล้าพูด

ให้มั่นใจที่จะพูดหรือคนที่ไม่เคยสนใจ ให้ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง มุมมองของพวกเขาและงานเขียนชิ้น

นี้ที่มีต่อการต่อต้านอ านาจรัฐนั้น มองเหมือนกันคือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่แตกต่างที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม

อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่องซ่ึงเป็นผลมาจากภูมิหลังและประสบการณ์ที่แตกต่างกันย่อมมี

การถกเถียงกันได้เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันที่ดีกว่าเดิม เพราะ

เราคือมนุษย์ที่แตกต่างเราจึงทะเลาะกันได้แต่ด้วยความเป็นมนุษย์เราเลยใช้หลักการและเหตุผลในการ

ถกเถียงเพ่ือให้ได้รับการยอมรับหรือข้อตกลงร่วมกัน ไม่ใช่ใช้ความรุนแรงในการบังคับ ปิดกั้น หรือควบคุม 

โดยกลุ่ม Rap Against Dictatorship ต่อต้านอ านาจด้วยวิธีการประชด เสียดสี และท าให้เป็นเรื่องตลก

ผ่านบทเพลงประเทศกูมี 
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กิตติกรรมประกาศ 

  

ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียนมานุษยวิทยา ไม่เคยเข้าใจเลยว่าเรียนไปท าอะไร จึงไม่เคยคาดหวังถึง

ผลการเรียนแค่ไม่ตกก็เป็นพอ จนถึงวันที่ได้ท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงท าให้เข้าใจว่า เรียนมาเพ่ืออะไร 

ความรู้ความเข้าใจทั้งหมดที่เรียนมาถูกน ามาใช้ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอนัก แต่ได้

พยายามท าความเข้าใจ อดทนและพยายามเพ่ือท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะท าได้  

ขอบคุณครอบครัวส าหรับทุนทรัพย์ทั้งหมดที่มอบให้ตลอดการศึกษา ตลอดจนการยอมรับ สร้าง

ความความมั่นใจและก าลังใจที่มีให้เสมอมา 

ขอบคุณอาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒทยา ส าหรับความพยายามเข้าใจและท าให้เข้าใจ แม้ในบาง

ประการอาจจะยังไม่เข้าใจนักแต่ก็ได้พยายามเต็มที่แล้วจริงๆ ขอบคุณผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.แพร ศิริศักดิ์

ด าเกิง ส าหรับแรงบันดาลใจในการเรียนมานุษยวิทยาจากการท าให้เห็นว่ามันมีเสน่ห์อย่างไร และขอบคุณ

คณาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยาทุกท่าน ส าหรับความรู้ค าและแนะน าในการเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปี 

ขอบคุณพ่ีฮอค (เดชาธร บ ารุงเมือง) ส าหรับความมั่นใจในวามเป็นไปได้ของการเก็บข้อมูล

ภาคสนามและการท าให้ได้รู้ในหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้ ขอบคุณพ่ีนัท (ณัฐพงศ์ ศรีม่อง) ส าหรับความใจเย็น

และพยายามอธิบายให้เข้าใจอย่างละเอียดจากทุกการตั้งค าถาม ขอบคุณพ่ีอาร์ต (ปรัชญา สุรก าจรโรจน์) 

ส าหรับความช่วยเหลือที่ไม่มีเงื่อนไข และท าให้การเก็บข้อมูลภาคสนามมีคุณภาพมากขึ้น ขอบคุณพ่ี ET 

ส าหรับการพูดคุยที่เข้าใจง่ายและความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา ขอบคุณคุณสมหมายส าหรับการตอบ

ค าถามที่สนุกสนานและความใจในมานุษยวิทยา ขอบคุณคุณนักอ่านส าหรับความเป็นกันเอง ขอบคุณ

SomeoneInRAD ส าหรับการรอและตอบค าถามในทุกเวลาที่ต้องการ ขอบคุณพ่ีอะตอม (ศตายุ โปลินา

นนท์) ส าหรับความน่ารักและสดใสที่ท าให้ผ่อนคลายในการท างาน ขอบคุณนัท (G-bear) ส าหรับความ

พยายามในการพูดให้เรารู้เรื่อง ขอบคุณเกมส์ (นิลโลหิต) ส าหรับค าตอบที่น าไปสู่ข้อมูลที่มากขึ้น และ

ขอบคุณเต้ (K.Aglet) ส าหรับความร่วมมือและไรห์มที่ฟังแล้วชอบ ความกล้าหาร ความสามารถและความ

พยายามของทุกคนท าให้เรายังคงตั้งใจและจดจ่ออยู่กับการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 
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ขอบคุณพ่ีต็อบ (Blacksheep) พ่ีโตน (rare musix) และเก่ง (Repaze) ที่สละเวลามาให้ข้อมูล

เพลงแร็พพนาไรห์ม แม้ไม่ได้ใส่ข้อมูลลงไปในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ แต่ท าให้ได้รู้จักอีกหนึ่งความเคลื่อนไหว

ทางสังคม หวังอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้เห็นผลงานที่น่าประทับใจเช่นนี้ 

ขอบคุณเพ่ือน พ่ี และน้อง ส าหรับความช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้เสร็จทันเวลา  

สุดท้ายขอบคุณเพ่ือนทุกคนที่ได้รู้จักในรั้วมหาวิทยลัยศิลปากร ทุกคนลบความเชื่อและความกลัว

เรื่องเพ่ือนในวัยเรียนมหาวิทยาลัยจนหมดสิ้น เราไม่เคยประทับเพื่อนได้เท่านี้มาก่อนในชีวิต  

  

 

วริศรา ศรีนอก 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญ 

เพลง ประเทศกูมี สร้างปรากฏการณ์ที่น่าสนใจด้วยการที่มีคนไทยจ านวนนับสิบล้านคนเข้าไปดู

และฟังภายในเพียงชั่วสัปดาห์ แม้หลังจากนั้นไปไม่นานกระแสที่พุ่งแรงในตอนแรก และในที่สุดก็คงจะจาง

หายไปตามกาลเวลา แต่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีคนเข้าไปชมและฟังมากที่เดียว กล่าวได้ว่า เป็นเพลงที่ประสบ

ความส าเร็จในทางการตลาด แต่จะสร้างผลกระทบทางการเมืองดังที่กลุ่มผู้แต่งเพลงคาดหวังไว้ได้หรือไม่ 

ก็คงจะต้องรอดูกันต่อไป เนื้อหาหลักของเพลงพรรณนาถึงปัญหาของสังคมไทยในบางมิติ บางประเด็น 

เช่น การท าร้ายสัตว์ป่า การทุจริตคอรัปชั่น มุ่งไปที่การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหาร บางช่วงบางตอนมีการ

ชักชวนให้คนฟังมาร่วมต่อต้านรัฐบาลทหารด้วย ในเนื้อหาของเพลงมีการใช้ภาษาหยาบคายในบางตอน 

ใช้จังหวะแร็พโดยมีนักร้องหลายคนผลัดเปลี่ยนกันออกมาร้องเพลงในแต่ละช่วง และมีการน าเสนอความ

รุนแรงโดยใช้ภาพคนถูกแขวนคอซึ่งจ าลองจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ประกอบร้องเพลงเป็นเวลา

หนึ่งนาทีเศษจากความยาวของเพลงทั้งหมดประมาณห้านาทีเศษ (ปัญญา พลวัตร และ พิชาย รัตนดิลก 

ณ ภูเก็ต,  2561: ออนไลน์) 

กลุ่มนักดนตรีที่จัดท าเพลงนี้ขึ้นมาประกาศเป้าประสงค์ของตนเองอย่างชัดว่าต่อต้านเผด็ จการ 

เนื้อหาของเพลงที่พวกเขาแต่งขึ้นมาที่มุ่งวิจารณ์เผด็จการทหารก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพวกเขา แต่

การน าภาพเหตุการณ์ความรุนแรงแห่งเดือนตุลาคม 2519 มาน าเสนอดูเป็นสิ่งที่ไร้รสนิยม และดูเหมือน

ท าให้คนตีความว่า ค าว่า “เผด็จการ” ที่พวกเขาหมายถึงอาจมีขอบเขตกว้างกว่ากลุ่มทหาร เพราะกลุ่มที่

มีส่วนร่วมในการก่อเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนั้นไม่ใช่ทหารเป็นหลัก หากแต่เป็นต ารวจพิเศษกลุ่ม

หนึ่งและกลุ่มชาวบ้านที่ถูกจัดตั้งขึ้นมา หากเนื้อหาเพลงมุ่งจะวิจารณ์เฉพาะเผด็จการทหารเพียงอย่าง

เดียว ตัวเลือกที่น่าจะน าเสนอได้ชัดเจนกว่าคือ เหตุการณ์ความรุนแรงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 หรือ

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ดังนั้นค าว่าต่อต้านเผด็จการของนักดนตรีกลุ่มนี้หมายรวมถึงกลุ่มไหนบ้าง 
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จะเป็นเผด็จการทหาร เผด็จการนายทุน เผด็จการนักการเมือง หรือเผด็จการอ่ืนๆด้วย ก็คงต้องตีความ

กันเอาเอง (เพ่ิงอ้าง, 2561: ออนไลน์) 

อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าเนื้อหาของเพลงมุ่งวิจารณ์รัฐบาลทหารที่บริหารประเทศอยู่ใน

ปัจจุบัน ชนวนการที่ท าให้เพลงนี้เกิดการขยายตัวเกิดขึ้นในพลันที่นายต ารวจใหญ่คนหนึ่งท าท่าว่าจะใช้

กฎหมายเล่นงานนักดนตรีกลุ่มนี้ การใช้ท่าทีว่าจะปิดกั้นและลงโทษกลายเป็นแรงหนุนเสริมให้ผู้คนเกิด

ความสนใจและเข้าไปรับชมรับฟังเพลงกันอย่างล้นหลาม ปรากฏการณ์แบบนี้บ่งบอกถึงความเป็นจริง

อย่างหนึ่งของสังคมไทยว่า อารมณ์ความรู้สึกร่วมของคนจ านวนมากในสังคมที่มีต่อการบริหารประเทศ

ของรัฐบาลประยุทธ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนัก อันที่จริงความอารมณ์ความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อ

รัฐบาลประยุทธ์ค่อยๆสะสมมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นปรปักษ์กับรัฐบาลในช่วงปีแรก 

ต่อมาขยายตัวไปสู่คนที่มีความคิดกลางๆ และท้ายที่สุดในปีหลังๆก็ระบาดไปยังกลุ่มคนที่เคยสนับสนุนมา

ก่อนอีกด้วย ดังนั้นเมื่อมีคนมาจุดชนวนวิพากษ์ด้วยเพลงทางการเมืองบทนี้ กระแสการตอบรับจึง

แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง (เพ่ิงอ้าง, 2561: ออนไลน์) 

หากพูดถึงแนวเพลงหรือดนตรีปัจจุบันในไทยมีความหลากหลายและพัฒนาขึ้นมาก มีแนวเพลง

ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงรูปแบบของการฟังเพลงที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมไปถึงการ

พัฒนาด้านช่องทางการฟังเพลง แอพพลิเคชั่นในการฟังเพลง การฟังเพลงผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือ

โซเชียลมีเดียต่างๆที่สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้เป็นอย่างดี ซึ่งแนวเพลงในยุคนี้ก็มีหลากหลาย และประชากร

หลักที่มีบทบาทในวงการเพลงคงหนีไม่พ้นกลุ่มวัยรุ่นท าให้แนวเพลงหลักในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่นิยมนั้น

คงจะเป็นแนวเพลงป็อป (Pop) ที่เราสามารถได้ยินกันอย่างแพร่หลาย มีนักร้องทั้งไทยและต่างประเทศ

ออกผลงานมาให้ได้ฟังกันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นเพลงที่ติดหู ร้องตามง่าย จึงส่งผลให้แนวเพลงป็อป

เป็นที่นิยมในวงการเพลง เนื่องจากเป็นแนวทางท่ีอยู่ในกระแส สื่อสารทางอารมณ์อย่างชัดเจน เห็นได้จาก 

ชาร์ต(Chart) เพลงไทยจากอดีตถึงปัจจุบันจะมีเพลงแนวป็อปเป็นอันดับหนึ่งถือเป็นเรื่องปกติ และมี

เพลงป็อปอยู่ในชาร์ทเพลงจ านวนมาก รวมถึงมีการน าไปผสมผสานกับแนวอ่ืนๆด้วย สภาพปัจจุบันของ

เพลงป๊อปจะเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น การฟังเพลงจะเป็นแนวเพลงป๊อป ซึ่งเป็นทางเลือกเพ่ือผ่อนคลาย

อารมณ์และเติมเต็มความสุขในช่วงชีวิตวัยรุ่น เนื้อหาเพลงป๊อปเป็นการสนองความสนใจและถ่ายทอด 

แสดงออกความต้องการของวัยรุ่น โดยเพลงป็อปเป็นเพลงที่เล่าถึงประสบการณ์ความรักเป็นหลักซึ่งเป็น

สิ่งที่มนุษย์ทุกคนเข้าถึงได้ อาจมีแนวเพลงอ่ืนที่ได้รับความนิยมเช่นกัน อย่างเพลงร็อค(Rock) เป็นแนว



3 
 

 

เพลงที่เต็มไปด้วยการสื่อสารทางด้านอารมณ์ ผสมผสานกับการร้องที่หนักหน่วง ดนตรีที่ดิบ ซึ่งสิ่งที่ท าให้

แนวเพลงร็อคในเมืองไทยได้รับความนิยมอย่างมากก็คือเนื้อร้องและภาษาดนตรีที่สื่อสารถึงความรู้สึกผู้ฟัง

ได้ และแนวเพลงที่ก าลังมีบทบาทและได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องคือแนวเพลงฮิพฮอพ สังเกตได้

จากรายการเกี่ยวกับเพลงฮิพฮอพที่มีอย่างต่อเนื่อง เช่น The Rapper และ Show Me The Money 

:Thailand รวมไปถึงท่อนแร็พที่มีสอดแทรกในเพลงแนวต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นเพลงที่เล่าถึงความรัก 

ความรู้สึก ความฝัน ซึ่งเป็นอารมณ์ความต้องการของวัยรุ่นทั้งสิ้น และบุคคลวัยอื่นล้วนเคยมีประสบการณ์

ความเป็นวัยรุ่นมาก่อนซึ่งอาจจะท าให้เข้าใจและเข้าถึงเพลงแนวดังกล่าวได้ง่าย 

เมื่อพูดถึงเพลงที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับปัญหาสังคม การเมือง การต่อสู้ทางชนชั้น การถูกกดขี่

เราอาจนึกถึง“เพลงเพ่ือชีวิต” ภาพจ าของเพลงเพ่ือชีวิตหนีไม่พ้นวงคาราวาน คาราบาว กรรมาชน ฯลฯ 

บทบาทของเพลงเพ่ือชีวิตในการพูดถึงสังคมและการเมืองเริ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2516-2519 และพัฒนาไป

ตามเหตุการณ์บ้านเมือง ก่อนจะปรับตัวเข้าสู่ความเป็นธุรกิจ จนถูกมองว่าเพลงเพ่ือชีวิตแบบที่ว่านี้ ได้

หยุดอยู่ในอดีตและเลือนหายไปจากสื่อกระแสหลัก การเมืองในเพลงเพ่ือชีวิต อย่างเพลง "ประชาธิปไตย" 

จากอัลบั้มปี 2529 ของ ยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ที่ร้องว่า “ผู้น าต้องมาจากการเลือกตั้ง ใคร

อยากเป็นบ้าง ยกมือขึ้น ให้ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียง ผู้มากุมบังเหียน ชีวิตประชาชน” เขามีโอกาส

เล่นกีต้าร์ไฟฟ้าและร้องท่อนคอรัสของ ในรายการโลกดนตรี ซึ่งนับได้ว่าเป็นหนึ่งในการแสดงดนตรีที่

เนื้อหาเก่ียวข้องกับการเมืองอย่างชัดเจนที่สุดในโทรทัศน์ไทย (ฐิติพล ปัญญาลิมปนันท์, 2559: ออนไลน์) 

เพลงเพื่อชีวิตที่สะท้อนสังคมและการเมืองเริ่มต้นในช่วงชุมนุมในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 น า

โดยวงดนตรีอย่าง คาราวาน และ กรรมาชน ที่เริ่มใช้เพลงเป็นกระบอกเสียงทางความคิดของขบวนการ

นักศึกษา โดยในช่วงปี 2516-2519 มีเพลงแนวนี้ออกมามากถึง 200 เพลง ตามการศึกษาของ ณัฏฐณิชา 

นันตา ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “วาทกรรมเพลงเพ่ือชีวิตในบริบทการเมืองไทย (2525-2550)” ต่อมาในช่วงปี 

2525-2530 ในยุค "ประชาธิปไตยครึ่งใบ" ภายใต้รัฐบาล พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เป็นช่วงที่ณัฏฐณิชา

ตั้งข้อสังเกตว่า เพลงเพื่อชีวิตหันมาหยิบยกประเด็นอย่าง "ผู้น าที่มาจากการเลือกตั้ง การเสียดสีเรื่องทหาร 

นักการเมือง และนโยบายการด าเนินงานของรัฐบาล" เช่น ในเพลง "ประชาธิปไตย" ของ คาราบาว ต่อมา

ในช่วงปี 2535-2540 เนื้อหาของเพลงยังคงสะท้อนปัญหาทางสังคมและการเมือง แต่ขยับขอบเขตไป

ทางด้านการด้อยโอกาส และการใช้ทรัพยากรในหลายภูมิภาค ก่อนที่ความล าบากทางเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วง

ปี 2538 จะเริ่มท าให้ศิลปินเพ่ือชีวิตปรับตัวเข้าสู่ตลาดธุรกิจเพลงมากข้ึนเพ่ือความอยู่รอด และตอบความ
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ต้องการทางการตลาดที่ต้องการเนื้อหาเกี่ยวกับ ปากท้อง และความรัก จนท าให้เกิดเพลงลูกทุ่งเพ่ือชีวิต 

เพลงเพื่อชีวิตจึงเป็นเพียงภาพจ าว่าเป็นเพลงสะท้อนสังคมการเมือง (ลือชัย จิรวินิจนันท์,2532:102) 

เพลงเพื่อชีวิตได้เป็นสื่อที่ส าคัญตัวหนึ่งในการต่อต้านระบบเผด็จการ ถึงแม้ว่าในช่วงต้นแนวเพลง

ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศตะวันตก ทั้งเรื่องดนตรี รูปแบบของการแสดงและวัฒนธรรมการแต่งกาย แต่

ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยใช้เพลงพ้ืนบ้าน เพลงไทยเดิมมาเป็นเพลงปลุกใจ จนในที่สุดมีแนวทางของตนเอง 

เป็นสื่อในการสร้างอุดมการณ์ใหม่เนื้อร้องของเพลงได้สะท้อนแนวความคิดที่ชัดเจนในเรื่องที่ผู้กระท าการ

ที่จะต่อต้านอ านาจของรัฐในขณะนั้น แนวเพลงเพื่อชีวิตในช่วงที่ผ่านมีสะท้อนปัญหาหลักๆ คือ ปัญหาของ

ชาติเรื่องความยากจน การถูกเอารักเอาเปรียบ ระบบการศึกษา ฯลฯ การต่อต้านลัทธิจักรวรรดิ นิยม

เรียกร้องเอกราชอธิปไตย และเสนอแนวทางต่อสู้เ พ่ืออุดมการณ์สังคมนิยม (จรูญรัตน์ สุวรรณภู

สิทธิ์,มปป.:206 อ้างใน ลือชัย จิรวินิจนันท์,2532:102) 

เพลง “ประเทศกูมี” โดยกลุ่มนักร้อง Rap Against Dictatorship เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่

สะท้อนความสนใจทางการเมืองของคนไทยในยุค เว้นวรรคประชาธิปไตย ถือเป็นเพลงที่มีลักษณะต่อต้าน

รัฐเช่นเดียวกันกับเพลงเพ่ือชีวิต แต่เพลงประเทศกูมีเป็นเพลงเป็นเพลงฮิพฮอพจากกลุ่ม Rap Against 

Dictatorship เป็นกลุ่มแร็พเปอร์คนรุ่นใหม่ที่สนใจการเมือง และต้องการสื่อสารกับสังคมผ่านบทเพลง 

และมีจุดยืนตามชื่อกลุ่มคือการต่อต้านระบบเผด็จการและอ านาจเบ็ดเสร็จที่ประชาชน  

ซึ่งบทเพลงฮิพฮอพหรือที่รู้จักกันดีในชื่อเพลงแร็พนั้น เป็นดนตรีของกลุ่มชาวแอฟริกัน -อเมริกัน 

ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1970 ณ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จุดก าเนิดของดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพนั้นเกิดจาก

ความนิยมในการจัดปาร์ตี้ของวัยรุ่นกลุ่มแอฟริกันอเมริกันในย่านบร็องซ์ (Bronx) ซึ่งเป็นย่านของชนชั้น

แรงงาน คนยากไร้ที่ต้องการหาที่นัดพบเพ่ือนฝูงและฟังดนตรีสนุกสนาน แต่ไม่มีเงินเข้าไปสังสรรค์ในผับ

หรือบาร์ที่เปิดเพลงดิสโก้ (Disco) ตามสมัยนิยม จึงได้จัดปาร์ตี้ในรูปแบบของตัวเอง การจัดปาร์ตี้ของ

วัยรุ่นกลุ่มนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยมีดีเจ (DJ) ท าหน้าที่เปิดเพลง และให้นักร้อง (MC) เป็นผู้ประกาศผ่าน

ไมโครโฟนเพ่ือเชิญชวนผู้คนเข้าไปในงาน และนี่นับเป็นจุดก าเนิดของดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพ ดีเจ คูล เฮิร์ก 

(DJ Kool Herc) หรือชื่อจริงว่า ไคลฟ์ แคมป์เบลล์ (Clive Campbell) เป็นผู้ให้ก าเนิดดนตรีแนวฮิพฮอพ 

โดยเริ่มจากการเป็นดีเจ เขาจัดปาร์ตี้ Back to School ที่บ้าน โดยมีโค้ก ลา ร็อก (Coke La Rock) เพ่ือน

สนิทของเขาท าหน้าที่เป็นพิธีกรหรือเอ็มซี กล่าวเชิญชวนแขกเข้ามาในงานและแนะน าตัวดีเจ คูล เฮิร์ก 
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ก่อนเริ่มปาร์ตี้ โค้ก ลา ร็อก เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน ชอบใช้วิธีการพูดที่มีสัมผัสในจังหวะแบบต่างๆ และ

ผสานเข้ากับลีลาการเปิดเพลงแบบมิกซ์แผ่นเสียงจากเครื่องเล่นสองเครื่องของคูล เฮิร์ก  ท าให้คนสนใจ

แนวเพลงของคูล เฮิร์ก มากขึ้น ในขณะเดียวกัน โค้ก ลา ร็อก ได้รับความนิยมจากผู้ฟังมากในฐานะนักพูด

สด สิ่งที่น่าสนใจคือลีลาการพูดที่มีเอกลักษณ์ เล่าเรื่องราวสื่อความหมายสะท้อนสังคมได้อย่างสนุกสนาน 

จนท าให้เกิดสไตล์ของแนวดนตรี “แร็พ” ที่เป็นที่นิยม โค้ก ลา ร็อก จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นแร็พเปอร์

คนแรกของโลก (Creative Thailand, 2561: ออนไลน์) 

หลังจากแนวดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพเริ่มเป็นที่รู้จัก ก็กลายเป็นจุดก าเนิดของดีเจและแร็พเปอร์ที่มี

ชื่อเสียงในวงการเพลง อย่างเช่น เคอร์ติส วอล์กเกอร์ (Kurtis Walker) อเมริกันแร็พเปอร์คนแรกที่ได้เซ็น

สัญญากับค่ายเพลงเมอร์คิวรี เร็กคอร์ดส (Mercury Records) และโด่งดังจากเพลงแร็พ The Breaks 

(ค.ศ.1980) วงแร็ป Sugar Hill Gang ได้ออกซิงเกิล Rapper’s Delight (ค.ศ.1979) เป็นเพลงแร็พเพลง

แรกที่ติด 40 อันดับเพลงยอดนิยมบิลบอร์ดในสหรัฐอเมริกา และจัดว่าเป็นเพลงแร็พเพลงแรกที่ท าให้

ดนตรีฮิพฮอพเป็นที่รู้จักอย่างอย่างแพร่หลายในสไตล์การพูดโอ้อวดอย่างตรงไปตรงมา และเรื่องทางเพศ 

จนกลายเป็นต้นแบบของเพลงแร็พในเวลาต่อมา ยุคทองของดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพในช่วงทศวรรษ 1980s-

1990s เป็นยุคที่ดนตรีฮิพฮอพมีการพัฒนาและมีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น พร้อมๆ กับการพัฒนา

เทคโนโลยีดนตรีของดีเจกับการสแครชแผ่นบนเครื่องเล่นแผ่นเสียง เกิดวงดนตรีและศิลปินแร็พ-ฮิพฮอพ

ในสไตล์ที่หลากหลายทั้งแนวเร็กเก้ ป็อป ร็อก แจ๊ส อาร์แอนด์บี อย่างเช่น Juice Crew, Eric B. & 

Rakim, Boogie Down Productions, De La Soul, Big Daddy Kane, Kool G Rap, Ultramagetic 

MCs, Beastie Boys เป็นต้น (เพ่ิงอ้าง, 2561: ออนไลน์) 

ช่วงยุคทองของดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพ นี้เองที่เกิดวงแร็พเปอร์หญิงทรีโอวงแรกของโลก Salt-N-

Papa ในปี 1985 ซึ่งโด่งดังในเพลง Push it และเพลง The Brick Track Versus Gitty Up โดยได้รับ

รางวัลแกรมมี่ในฐานะวงดนตรีแร็ปยอดเยี่ยม ในขณะที่ลานา มิ เชล (Lana Michele) หรือที่รู้จักกันดีใน

นาม เอ็มซี ไลต์ (MC Lyte) เป็นแร็พเปอร์หญิงเดี่ยวคนแรกของโลก ลานาออกอัลบั้ม “Lyte As A Rock” 

ในปี 1988 ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน 100 อัลบั้มเพลงแร็พที่ดีที่สุดจากนิตยสารดนตรี The 

Source การเกิดแร็พเปอร์หญิงผิวสีจากที่เคยมีแต่แร็พเปอร์ชาย เป็นการสะท้อนถึงการยอมรับสิทธิ

เสรีภาพและความสามารถของสตรีผิวด าในสังคมดนตรีอเมริกามากขึ้นนอกจากนี้ยังได้เกิดศิลปินและวง

ดนตรีแร็พที่บรรยายเนื้อหาสะท้อนปัญหาสังคมต่างๆ อย่างเด่นชัด ทั้งด้านการทุจริตและเอาเปรียบของ
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กลไกรัฐ การบิดเบือนของสื่ออเมริกัน ความรุนแรง ยาเสพติด ปัญหาการเมืองและการเรียกร้องสิทธิ

เสรีภาพของชาวอเมริกัน วงดนตรีเหล่านี้ได้รับความนิยมจากประชาชนมากจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ

ดนตรีแร็พแนว Gangsta Rap ศิลปินและวงดนตรีแร็พแนวดังกล่าวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Public Enemy, 

KRS-One, N.W.A. Ice-T, Ice Cube ฯลฯ ซึ่งได้รับความนิยมและแพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ ทั่ว

โลก เป็นเหตุให้ดนตรีฮิพฮอพมีการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นของชาติต่างๆ จนเกิดเพลงแร็พห

ลากสไตล์เช่นในปัจจุบัน (เพ่ิงอ้าง, 2561: ออนไลน์) 

หลังจากท่ีดนตรีแนวแร็พ-ฮิพฮอพเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวอเมริกันในนิวยอร์ก ความนิยมของดนตรี

แนวนี้ได้ขยายตัวออกไปทั่วอเมริกา โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตก เมืองใหญ่อย่างลอสแอนเจลิสในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ดนตรีแร็ปเป็นที่นิยมกันมาก โดยเฉพาะในสไตล์ Gangsta Rap หรือ Underground Rap 

ที่บรรยายชีวิตของชาวแก็งค์ เนื้อหากล่าวถึงความยากจน ความรุนแรงและเรื่องต้องห้ามของสังคม เช่น 

ยาเสพติด อาชญากรรม การข่มขืน โสเภณี วัตถุนิยม วงแร็พที่มีชื่อเสียงของฝั่งตะวันตก ได้แก่ วง N.W.A., 

Ice-T, Ice Cube, Snoop Dogg, Eminem ฯลฯ วง N.W.A (Niggaz With Attitudes) นับเป็นวงแร็พ

เปอร์ในต านานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวงหนึ่ง มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการดนตรีแร็พทั่วโลก เพลงที่

ได้รับความนิยม ได้แก่ Boyz-N-The-Hood (ค.ศ.1987), Fuck Tha Police (ค.ศ.1988), Straight Outta 

Compton (ค.ศ.1988) ฯลฯ มีสมาชิกแร็พเปอร์ที่มีชื่อเสียงหลายคน อย่าง อีซี่อี (Eazy-E), ไอซ์คูบ (Ice 

Cube), ด็อกเตอร์เดร (Dr. Dre), อาราเบียน พรินซ์ (Arabian Prince) ดีเจเยลล่า (DJ Yella), และเอ็มซี 

เร็น (MC Ren) (เพ่ิงอ้าง, 2561: ออนไลน์) 

วง N.W.A ก่อตั้งในปี 1986 เป็นวงแร็พที่ได้รับความนิยมมากจนในปัจจุบัน ทั้งยังมีการท าเป็น

ภาพยนตร์เรื่อง “Straight Outta Compton” (ค.ศ. 2015) ที่กล่าวถึงจุดก าเนิดและจุดจบของวง N.W.A 

ยังผลิตแนวเพลงหนักหน่วงที่บรรยายถึงความขัดแย้งและความรุนแรงของสังคมอย่างตรงไปตรงมา อีกทั้ง

เสียดสีสังคมผ่านเนื้อเพลง เช่นเพลง “Fuck tha Police” (ค.ศ.1988) ที่กลายเป็นเพลงแร็พประวัติ

ศาสตร์ซึ่งกล้าประท้วงการกระท าของต ารวจและรัฐที่ใช้ความรุนแรงและเหยียดสีผิวกับประชาชน ท าให้

ต ารวจลอสแอนเจลิสไม่พอใจ และเข้าจับกุมวง N.W.A. ขณะเล่นเพลงนี้ในคอนเสิร์ต นอกจากนี้ต ารวจ

เอฟ บี ไอ ถึงกับส่งจดหมายเตือนมาที่ค่าย Ruthless Records ของวงและมีการฟ้องร้อง ขึ้นศาล จนท า

ให้วงถูกแบนจากงานคอนเสิร์ตอีกหลายงาน แต่กระนั้นแทนที่จะท าให้ N.W.A ถูกยุบหรือคนฟังน้อยลง 

กลับท าให้พวกเขาได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้นไปอีก ด้วยกลายเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วง
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อ านาจรัฐที่ใช้ในทางมิชอบ และสามารถท ายอดขายให้กับวงได้ถึงสิบล้านแผ่นในอเมริกา ขณะที่วง 

N.W.A. ก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของ Gangsta Rap ฝั่งตะวันตกที่ประสบความส าเร็จมากท่ีสุดเท่าที่เคยมี

มา (ดร.กฤษฏิ์ เลกะกุลม,2561; time.com,2561 อ้างใน เพ่ิงอ้าง, 2561: ออนไลน์) 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังวง N.W.A. ต้องปิดต านานลงเนื่องด้วยปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจ

ภายใน สมาชิกของวงได้แยกตัวออกไปสร้างชื่อเสียงในฐานะศิลปินเดี่ยวมากมาย หนี่งในนั้นคือ ด็อกเตอร์ 

เดร ผู้สร้างศิลปินแร็พเปอร์ที่มีชื่อเสียงต่อมามากมาย เช่น Snoop Dogg, Tupac, Eminem, The 

Game, 50 Cent ฯลฯ  

ในวงการดนตรีฮิพฮอพ สงครามเพลงแร็พระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออกของอเมริกายังคง

เป็นที่โจษจันถึงปัจจุบัน  สงครามนี้เกิดระหว่างปี1994-1997 จากการความแตกหักระหว่างสองเพ่ือนรัก

เพ่ือนแค้นแร็พเปอร์ชื่อดัง ทูพัค อาร์มอร์ ชาเคอร์ (Tupac Amaru Shakur) หรือที่รู้จักกันดีในนาม ทูพัค 

(Tupac) และคริสโตเฟอร์ วอลเลซ (Christopher Wallace) หรือที่รู้จักกันในนาม เดอะโนโทเรียส บี.ไอ.

จี. (The Notorious B.I.G.) หรือ บิ๊กกี้ (Biggie)  ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่สองค่ายของทั้ง

สองฝั่งระหว่างค่าย Bad Boy Records และ Death Row Records โดยมีเจ้าของค่ายคือ ฌอน จอห์น 

คอมบ์ส (Sean John Combs) หรือพัฟ แดดดี้ และซูจ ไนท์ (Suge Night) (Creative Thailand, 2561: 

ออนไลน์) 

เรื่องราวของสงครามแร็พ-ฮิพฮอพทั้งสองฝั่งนี้ เกิดขึ้นจากการไม่ลงรอยกันของทูพัคและบิ๊กกี้ ที่

สะสมมาตั้งแต่ช่วงที่ทั้งสองเป็นเพ่ือนกันและต่างมีความฝันต้องการเป็นแร็พเปอร์ที่มีชื่อเสียง ความ

แตกแยกระหว่างทั้งสองเกิดขึ้นเมื่อทูพัคกลายเป็นแร็พเปอร์ชื่อดัง มีงานแสดงหนังฮอลลีวูด ในขณะที่บิ๊กกี้

ยังไม่ได้เดินบนถนนอันเฉิดฉายและต้องการให้ทูพัคช่วยสนับสนุนเขาให้มีชื่อเสียง แต่บิ๊กกี้กลับถูกทูพัค

ปฏิเสธ ท าให้เขาผิดหวังมากและตัดสินใจไปเซ็นสัญญาเข้าค่าย Bad Boy Records ของพัฟ แดดดี้ และ

ออกอัลบั้มแรก “Ready to Die” ในปี1994 พร้อมฉายาเดอะโนโทเรียส บี.ไอ.จี. (The Notorious B.I.G.) 

สร้างชื่อเสียงให้กับค่าย Bad Boy Records จนเป็นที่โด่งดัง 

ความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มแตกหักเมื่อปี 1993 ทูพัคและเพ่ือนถูกจับข้อหาร่วมข่มขืนเด็กสาว 

อายาน่า แจ็กสัน (Ayanna Jackson) วัย 19 ปี ซึ่งเป็นแฟนคลับของทูพัคที่มาหาที่โรงแรม ท าให้ต้องขึ้น

ศาลต่อสู้คดี ช่วงที่ทูพัครอต่อสู้คดี ทูพัคและเพ่ือนของเขาได้ไปบันทึกเสียงที่ Quad Recording Studio 
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ไทม์สแควร์ เมืองนิวยอร์ก และได้เจอกับกลุ่มของบิ๊กกี้และพัฟ แดดดี้ ที่มาบันทึกเสียงบนตึกเดียวกันอีก

ชั้น เมื่อทูพัคและเพ่ือนออกไปพักข้างนอกและเข้ามาเพ่ือบันทึกเสียงในสตูดิโอ ก็ปรากฏชายผิวด าก าย า

สามคนวิ่งเข้ามารุมท าร้ายเขาพร้อมยิงปืนใส่ทูพัค 5 นัด พร้อมกับถอดทรัพย์สินของเขาไป ทูพัคต้องแกล้ง

ตายจึงรอดมาได้ (เพ่ิงอ้าง, 2561: ออนไลน์) 

ทูพัคกระเสือกกระสนเข้าไปในลิฟท์เพ่ือขึ้นไปชั้นแปดของตึกเพ่ือขอความช่วยเหลือ เขาเจอบิ๊กกี้

และพัฟ แดดดี้ พร้อมกับพวก แต่กลับไม่มีใครเข้ามาช่วยเขาทันที กลับจ้องมองอย่างประหลาดใจว่าเขา

รอดมาได้อย่างไร หลังจากที่ทูพัคได้รับการผ่าตัดรักษาและรอดชีวิตมาได้ ทูพัคก็สงสัยว่าท าไมทั้งบิ๊กกี้

และพัฟ แดดดี้ ที่เป็นผู้มีอิทธิพลฝั่งนิวยอร์ก แต่กลับท าเฉย ไม่ช่วยเขาค้นหาคนร้าย และนี่เป็นสาเหตุที่

ทูพัคเชื่ออย่างมากว่าบิ๊กก้ี มีส่วนรู้เห็นกับการที่เขาถูกยิงไม่ทางตรงก็ทางอ้อม (เพ่ิงอ้าง, 2561: ออนไลน์) 

หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ทูพัคเก็บความเคียดแค้นบิ๊กกี้และพัฟ แดดดี้ไว้  แต่ทูพัคโดนมรสุม

กระหน่ าอีกรอบเมื่อถูกศาลตัดสินจ าคุกในคดีข่มขืนอายาน่า แจ็กสัน แต่ได้รับการช่วยเหลือจาก ซูจ ไนท์ 

ผู้ก่อตั้งค่ายเพลง Death Row Records ท าให้ได้ออกจากเรือนจ า โดยทูพัคได้ท าข้อตกลงกับซูจ ไนท์ว่า

เขาจะมาท างานให้กับค่ายของซูจ ไนท์ ถ้าเขาได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้ ปัญหาเริ่มวุ่นวายขึ้น เมื่อซูจ ไนท์

ไปงานรับรางวัลภาพยนตร์เรื่อง Above the Rim (ค.ศ. 1994) ที่ทูพัคแสดงน าและเขาเป็นโปรดิวเซอร์  

ซูจ ไนท์ ได้กล่าวตอนรับรางวัลว่า ถ้าใครอยากเป็นซูเปอร์สตาร์แร็พเปอร์ตัวจริง เบื่อพวกโปรดิวเซอร์ (ใน

ที่นี่หมายถึงพัฟ แดดดี้) ของค่ายโน้นที่มัวเต้นแร้งเต้นกาไปมาในมิวสิกวิดีโอ และได้ท างานเป็นเรื่องราว

จริง ๆ ให้มาอยู่ที่ Death Row Records ดีกว่า  ค าพูดนี้ท าให้เกิดการแตกหักระหว่างสองค่ายเพลง 

นอกจากนี้ในหลายคอนเสิร์ตทูพัคยังโจมตีค่ายเพลงฝั่งตะวันออกตลอดว่า ท าเพลงแร็พขายไม่ค่อยออก 

ในขณะที่ฝั่งของเขาขายได้มากมาย (เพ่ิงอ้าง, 2561: ออนไลน์) 

ที่น่าสนใจคือเมื่อเกิดสงครามระหว่างค่ายเพลงของฝั่งตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ทูพัคมาอยู่

กับค่ายเพลง Death Row Records เพลงแร็ปของเขาท ารายได้มากถึงสิบล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี

เดียว ซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า สงครามสองฝั่งครั้งนี้อาจเป็นเรื่องของการจัดฉากเพ่ือผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในช่วงนั้นค่ายเพลงทั้งสองฝั่งได้ปล่อยเพลงซิงเกิลใหม่ออกมาโจมตีกันตลอด เริ่มจาก

ฝั่งตะวันออก Bad Boy Records ปล่อยเพลง “Who Shot Ya” (ค.ศ.1995) ซึ่งแปลว่า ใครยิงคุณ พร้อม

เนื้อเพลงเปรียบเปรยเสียดสีทูพัค ท าให้ทางฝั่งตะวันตก Death Row Records ของทูพัคตอบโต้ด้วยเพลง
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หลายเพลง เช่น “Against All Odds”, “Bomb First (My Second Reply)” และ “Hit ‘Em Up” (ค.ศ.

1996) เป็นต้น (เพ่ิงอ้าง, 2561: ออนไลน์) 

จากการโต้ตอบอย่างดุเดือดที่มีทั้งค ารุนแรง ค าหยาบ ผ่านทางเนื้อเพลงและแนวเพลงแร็พที่

หลากหลาย ท าให้บิ๊กกี้ฝั่งตะวันออกกลายเป็นเจ้าของสโลแกน “Keep it real“ ที่บอกว่าควรที่จะยึดแนว

เพลงแร็พแบบดั้งเดิม ในขณะที่ฝั่งตะวันตก ทูพัค มีสโลแกนตอบโต้ว่า “It’s all good” ซ่ึงหมายถึงควร

เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ เสมอ โดยหลังจากต่อสู้มานาน สงครามสองฝั่งก็จบลงที่การตายของทูพัคและบิ๊กกี้ สอง

แร็พเปอร์ผู้เป็นต านาน ทูพัคถูกจ่อยิงขณะรถจอดอยู่กลางสี่แยกหลังจากไปชมการชกมวยคู่ของไมค์ ไทสัน 

ในลอสแอนเจลิส ในปี 1996  ปีถัดมา บิ๊กก้ีมาโปรโมทผลงานเพลงของตัวเองท่ีลอสแอนเจลิสและถูกจ่อยิง

ตอนรถจอดติดไฟแดง การตายของศิลปินแร็พเปอร์ทั้งสองสร้างความเสียใจให้กับแร็พเปอร์ทั้งฝั่งตะวันตก

และตะวันออก แต่จนถึงปัจจุบันต ารวจก็ยังไม่สามารถปิดคดีได้(อสมการ , 2561 อ้างใน Creative 

Thailand, 2561: ออนไลน์) 

เมื่อกระแสเพลงแร็พของฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกโด่งดังไปทั่วสหรัฐอเมริกา ดนตรีแร็พทาง

ตอนใต้ก็เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ปี  1990 และจัดเป็นดนตรีแร็พหลักที่ส าคัญอีกสายหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ซึ่ง

มีเครือข่ายจากเมืองแอตแลนตา นิวออร์ลีนส์ ฮุสตัน เมมฟิส และไมอามี่ ทั้งได้สร้างศิลปินแร็พเปอร์รุ่น

ใหม่ที่โด่งดังในปัจจุบัน  ดนตรีฮิพฮอพทางตอนใต้ประสบความส าเร็จมากหลังปี 2000 เมื่อแนวดนตรีฮิพ

ฮอพได้เริ่มเข้าไปสู่ดนตรีป็อปกระแสหลักและมีสไตล์ดนตรีที่แปลกออกไปอย่างแนว Crunk, Neo soul, 

Nu metal ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเพลงแร็พทางตอนใต้ เน้นจังหวะและเสียงดนตรีที่โดดเด่นมากกว่า

เนื้อหา เช่น เพลง Cowboy (ค.ศ.1999) โดย Kid Rock, So What (ค.ศ.2006) โดย Field Mop, Throw 

Some D's (ค.ศ.2007) โดย Rich Boy ฯลฯ  ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ดนตรีแร็พแนวแทร็ปที่มีการใช้

เสียงสังเคราะห์จากซินธิไซเซอร์ (Synthesizer) ใช้เสียงไฮแอท (Hi-hat) ที่รัวกระชับรวมถึงเสียงเบสและ

ร้องผ่านออโต้จูน (Auto Tune) ที่ท าให้เสียงก้องกังวาน มีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวเพลงแร็พและได้

กลายเป็นดนตรีกระแสหลัก แร็พเปอร์ที่มีชื่อเสียงของเพลงแร็พทางตอนใต้ที่เกิดขึ้นหลังปี 2010 ได้แก่ 

Young Thug, Future, Travis Scot, Gucci Mane, Rich Homie Quan, Post Molone, Migos, and 

Lil Yachty ฯลฯ (Creative Thailand, 2561: ออนไลน์) 
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ดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพ Old School และ New School (เป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงแร็พแบบเก่า

และแบบใหม่) เริ่มมีการให้ค านิยาม เมื่อดนตรีแร็พได้แตกออกเป็นหลากหลายสไตล์ ซึ่งมีความเก่ียวพันถึง

แนวดนตรี ยุคดนตรีและพัฒนาการของเทคโนโลยีดนตรี อย่างเช่น การน าเครื่องสังเคราะห์เสียงซินธิไซ

เซอร์ และออโต้จูน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีฮิพฮอพ อย่างไรก็ตามความแตกต่างที่ส าคัญของดนตรี

แร็พ-ฮิพฮอพ Old school และ New school ก็คือเนื้อหาของเพลง โดยเนื้อเพลงแร็พของ Old school  

อย่างเช่นศิลปินและวง N.W.A, Tupac, Notorious B.I.G, Snoop Dogg หรือแม้แต่ Eminem ราชาเพลง

ฮิพฮอพ ส่วนมากจะเน้นถึงการพูดถึงชีวิตความยากล าบาก ความรุนแรง ความยากจนของคนผิวสี อ านาจ

รัฐที่ใช้ในทางมิชอบ บรรยายเสียดสีสังคมที่เสื่อมโทรม ซึ่งแตกต่างกับทาง New school อย่างเช่น ศิลปิน 

Lil Pump, Drake, Lil Jon, Young Thug ที่นิยมพูดถึงความร่ ารวย อู้ฟู่หรูหรา การใช้เงินอย่างสิ้นเปลือง 

นิยมสินค้าแบรนด์เนม เครื่องประดับของมีค่า เพชร ทอง การมีอาวุธ เพศสัมพันธ์ และยาเสพติด ปัจจุบัน

เพลงแร็พแนว “แทร็ป” หรือสายของ New school นั้นเป็นที่นิยมของวัยรุ่นและได้กลายเป็นดนตรี

กระแสหลักในปัจจุบัน (ดร.กฤษฏิ์ เลกะกุลม,2561 อ้างใน เพ่ิงอ้าง, 2561: ออนไลน์)  

จากการอธิบายข้อมูลข้างต้นที่อธิบายถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมฮิพฮอพท าให้เห็นถึงความ

เป็นมาของดนตรีแร็พ เนื่องจากแร็พเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฮิพฮอพ ที่ประกอบด้วย การร้องแร็พ ดีเจ

(DJing)ที่ท าการสแครชแผ่นเสียง (Scratch) เต้นเบรกแดนซ์ (Breakdance)  และการเขียนภาพศิลปะบน

ฝาผนัง (Graffiti) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของดนตรีแร็พยังเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึง

พัฒนาการของดนตรีและคนในแต่ละยุคได้ ท าให้เข้าใจพัฒนาการของดนตรีแร็พ ที่เปลี่ยนฐานะจากดนตรี

ของชนชั้นแรงงาน กลายเป็นดนตรีกระแสหลักที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก สิ่งนี้น ามาสู่ความเข้าใจบทบาท

และอิทธิพลของเพลงแร็พที่สะท้อนภาพสังคมไทยในปัจจุบัน (Creative Thailand,2561:ออนไลน์) 

การแร็พได้เข้าสู่วงการเพลงของไทยจากกลุ่มคนไทยกลุ่มเล็กๆ ที่ชื่นชอบเพลงแร็พ โดยเฉพาะ

ในช่วงยุค 90s ซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของดนตรีฮิพฮอพในโลกยุคโลกาภิวัตน์ และพัฒนาขยายกลุ่มต่อมา

ตามยุคสมัย ในช่วงแรกนั้น เป็นการเข้ามาในค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ เช่น คีตา เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี่ และอาร์เอส วง TKO ค่ายคีตา นับเป็นวงดนตรีแร็ปวงแรกที่บุกเบิกดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพ โดยออก

อัลบั้ม Original Thai Rap เพ่ือเป็นทางเลือกและท้าทายวงการเพลงไทยกระแสหลัก ขณะที่ศิลปินในค่าย

ใหญ่อย่างแกรมมี่และอาร์เอส ก็ได้น าเสนอท่อนแร็พแฝงผ่านแนวเพลงป็อปและแดนซ์ เนื่องจากมีความ

เชื่อว่าคนไทยยังนิยมดนตรีกระแสหลักอยู่มาก เจ เจตริน วรรธนะสิน ศิลปินสังกัดแกรมมี่ และทัช ณ 
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ตะกั่วทุ่ง ในสังกัดอาร์เอส นับเป็นศิลปินยุคแรกที่น าเอาเพลงแร็พเข้ามาสู่วงการเพลงไทยโดยแฝงเข้ามาใน

รูปแบบของป็อปแดนซ์  ปี พ.ศ. 2536 เพลง “ยุ่งน่า” และเพลง “สมน้ าหน้า” ในอัลบั้มของเจ เจตริน 

เป็นเพลงแร็พเต็มตัวที่ติดหูคนไทยและได้รับความนิยมยาวนาน ส่วน แร็ปเตอร์ ศิลปินคู่แนวฮิพฮอพของ

ค่ายอาร์เอส คือศิลปินรุ่นต่อมาที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นไทย ด้วยการน าดนตรีป็อปมาผสมกับแร็พ 

เช่น  เพลง “ซูเปอร์ ฮีโร่” และเพลง “อย่าพูดเลย” ในอัลบั้ม Raptor และ Waab Boys (เพ่ิงอ้าง, 2561: 

ออนไลน์) 

ดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพเริ่มประสบความส าเร็จมากขึ้นในปี 2538 เมื่อโจอี้ บอย หรือ อภิสิทธิ์ โอภาส

เอ่ียมลิขิต ได้ออกอัลบั้ม โจอี้ บอย ซึ่งเป็นเพลงแร็พทั้งอัลบั้มเป็นชุดแรกให้กับค่ายเบเกอรี่ มิวสิก ประจวบ

เหมาะกับที่กระแสดนตรีในเมืองไทยได้เริ่มออกจากกระแสหลักไปสู่แนวอิสระ ท าให้เพลงแร็พได้รับความ

นิยมเพ่ิมมากขึ้น ต่อมาโจอ้ี บอย ยังได้ก่อตั้งค่ายเพลงก้านคอคลับ ที่มีศิลปินฮิพฮอพชื่อดังอย่าง บุดด้า 

เบลส สิงห์เหนือเสือใต้ ฯลฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้เกิดวงแร็พเปอร์หน้าใหม่ ชื่อ ไทเทเนี่ยม 

(ประกอบด้วยสมาชิก ขันเงิน เนื้อนวล จ ารัส ทัศนละวาด และปริญญา อินทชัย) เป็นกลุ่มเพ่ือนที่รวมตัว

กันที่นิวยอร์ก และมีเอกลักษณ์จากทรงผมและการแต่งตัวที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับ ต่อมาวงไทเทเนี่ยม

ได้เข้าไปอยู่ในค่ายสนามหลวงในเครือของจี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี ที่มีเพลงฮิตอย่างเพลง “ทะลึ่ง” (พ.ศ.2548) 

“Love for my city” (พ.ศ.2557) “บ่องตง” (พ.ศ.2559) ฯลฯ  จนกลายเป็นขวัญใจแฟนเพลงวัยรุ่นไทย

ที่ชื่นชอบเพลงแร็พจนถึงปัจจุบัน (เพ่ิงอ้าง, 2561: ออนไลน์) 

นอกจากนี้ยังมีศิลปินแร็พสไตล์ไทยอย่าง ปู่จ๋าน ลองไมค์ หรือพิษณุ บุญยืน ศิลปินแร็พเปอร์ชื่อ

ดังที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ก็ได้ออกเพลงแร็พที่โด่งดังอย่าง “นางฟ้าจ าแลง” 

“ตราบธุลีดิน” “แลรักนิรันดร์กาล” “สะพานไม้ไผ่” “มณีในกล่องแก้ว” รวมถึงวงดนตรีและศิลปินแร็พที่

เกิดขึ้นอีกมากมาย เช่น  Southside, Snoopking, Illslick, J$R, Chitswift ฯลฯ สิ่งที่น่าสนใจคือ ศิลปิน

หรือวงแร็พ เหล่านี้หลายคนท างานเพลงทั้งใต้ดินและบนดิน (เพ่ิงอ้าง, 2561: ออนไลน์) 

ศิลปินแร็พไทยกลุ่มใต้ดินจัดว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาดนตรีแร็พในประเทศไทย เนื่องจาก

เป็นการรวมตัวกันของศิลปินแร็พที่มีความสามารถ มีแนวคิดทางดนตรีที่ต้องการบรรยายความรู้สึกถึง

ปัญหาต่างๆ ของสังคมไทย ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง การทุจริต ความเหลื่อมล้ า ความรุนแรง เรื่องชู้สาวและ

ประเด็นทางเพศ ความอยุติธรรมในสังคม ที่ไม่สามารถบอกด้วยเสียงเพลงบนดินได้ ด้วยเนื้อหาค าพูดที่
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รุนแรง ใช้ค าหยาบและเกี่ยวข้องกับสังคม การเมืองการปกครองของไทย ดังนั้นกลอนเพลงแร็พและแนว

ดนตรีจึงค่อนข้างมีความแปลกใหม่และสร้างสรรค์ทั้งด้านเนื้อเพลงและจังหวะดนตรีที่หลากหลาย เพ่ือ

สะท้อนปัญหาหรือความจริงของสังคมไทยขณะนั้น วงการแร็พใต้ดินยังเป็นวงการที่มีการแข่งขันสูง เพราะ

รวมเหล่านักแร็พไทยระดับแนวหน้าไว้จ านวนมากหนึ่งในนั้นคือ ดาจิม หรือ สุวิชชา สุภาวีระ ศิลปินแร็พ

ใต้ดินยุคแรกที่เป็นที่รู้จักของคนไทย ดาจิมสร้างชื่อจากอัลบั้มสองชุด คือ Hip Hop Underworld  ปีพ.ศ. 

2543 ในค่าย N.Y.U. ที่เขาดูแลเอง และอัลบั้ม Hip Hop Above the Law ที่มียอดขายในวงการใต้ดินถึง 

8,000 ชุด แต่สุดท้ายดาจิมถูกต ารวจจับเนื่องจากเนื้อหาของเพลงอัลบั้มชุดที่สองมีเนื้อหาหยาบคายและ

ไปในทางลากมกอนาจาร ก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่ในค่ายจีนี่ เรคคอร์ด และออกอัลบั้มชุดแร็ปไทย พ.ศ. 

2545 และ Twilight Zone และย้ายไปอยู่ค่าย Masscotte Entertainment ตามล าดับ  (ดร.กฤษฏิ์ เล

กะกุลม,2561 อ้างใน Creative Thailand,2561:ออนไลน์) 

นอกจากดาจิมแล้ว ยังมีศิลปินแร็พใต้ดินที่มีชื่อเสียงอีกมากมายเช่น ณัฐวุฒิ ศรีหมอก หรือ ฟัก

กลิ้งฮีโร่ ศิลปินเครายาวร่างยักษ์ผู้มีฝีมือในการแต่งเพลงและร้องแร็พอย่างช่ าชอง ผลงานของฟักกลิ้งฮีโร่

ปรากฏทั้งบนดินและใต้ดิน เพลงแร็พใต้ดินหรือ Lost Tapes ของเขาที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Rapway สยาม

ประเทศ ชู้รัก แร็ปตุ๊ด (รักนวลสงวนตัว) ฯลฯ  ฑิฆัมพร เวชไทยสงค์ หรือ อิลสลิก ( Illislick) แร็พเปอร์ใต้

ดินชื่อดังอีกคนที่สร้างเอกลักษณ์ของตัวเองในสไตล์ Slow Jam และได้ออกอัลบั้มชื่อ No Apologies 

(พ.ศ. 2557) ศิลปินวง CP สมิง แร็พเปอร์ใต้ดินจากยะลาที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ ด้วยเอกลักษณ์

การแร็พที่เป็นมืออาชีพ รวดเร็วกระฉับ เพลง “เพ่ือนตาย” (พ.ศ. 2547) ของ CP สมิงมียอดวิวในยูทูบถึง

สิบล้านวิว ส่วนศิลปินแร็พใต้ดินกลุ่ม RAD หรือ Rap Against Dictatorship กับผลงาน เพลง“ประเทศกู

มี” (พ.ศ.2561) ก็นับเป็นกลุ่มศิลปินที่ได้รับความนิยมสูงสุดตอนนี้ โดยมียอดวิวในยูทูบมากถึงเกือบสี่สิบ

ล้านวิว (เพ่ิงอ้าง, 2561: ออนไลน์) 

เพลง “ประเทศกูมี” ของกลุ่ม Rap Against Dictatorship หรือ RAD เป็นเพลงแร็พที่สร้าง

ปรากฏการณ์ที่ได้วิพากษ์วิจารณ์สังคมการเมืองจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมีลักษณะการถูกควบคุมเหมือน

กรณีของดาจิมแต่แตกต่างที่รัฐไม่สามารถให้โทษเนื่องจากกลุ่ม RAD ไม่ได้ท าผิดกฎหมายข้อใด ท าให้ผู้

ศึกษามีค าถามถึงการวิพากษ์วิจารณ์ระบบโครงสร้างชั้นบนของบุคคลที่ถูกกดขี่โดยบุคคลชั้นปกครองว่า

เพราะเหตุใดเขาเหล่านั้นจึงลุกขึ้นมากระท าการเช่นนี้ได้น าไปสู่วัตถุประสงในการศึกษาดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของการแร็พที่มีเนื้อหาวิพากษ์สังคม 
2. ศึกษาการใช้การแร็พต่อรองหรือต่อต้านอ านาจรัฐ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1) ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

งานศึกษาชิ้นนี้เป็นการศึกษาการต่อรองและยืนยันตัวเองของกลุ่มวัฒนธรรมในรัฐเสรีนิยม ในที่นี้
ศึกษาจากวิธีการต่อรองอ านาจรัฐโดยวัฒนธรรมดนตรีฮิพฮอพ ศึกษาโดยวิธีการท างานภาคสนามใน
บริเวณท่ีกลุ่มแร็พเปอร์ Rap Against Dictatorship จาก กลุ่ม RAP IS NOW รวมตัวและแสดงตัวตนโดย
ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้สัมภาษณ์คือแร็พเปอร์ดังกล่าวจากทีม RAP IS NOW ซึ่งพิจารณาจากการสัมภาษณ์
และพูดคุยเชิงลึกเก่ียวกับมุมมอง แนวคิด และวิถีชีวิตเพ่ือให้ทราบถึงจุดประสงค์ของการผลิตเพลง 

2) ขอบเขตเชิงประชากร 

ศึกษากลุ่มแร็พเปอร์ Rap Against Dictatorship จาก กลุ่ม RAP IS NOW ที่มีแนวคิด บทบาท 
และพยายามเคลื่อนไหวทางการเมืองว่ามีกระบวนการอย่างไร ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกรวมถึงการพูดคุย
กับทีมงาน RAP IS NOW ผู้เข้าแข่งขัน และรวมไปถึงแฟนเพลงฮิพฮอพ เพ่ือให้ทราบถึงบทบาท อิทธิพล
ของเพลง และผลกระทบทางสังคมมากยิ่งขึ้น 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาเรื่อง “Rap Against Dictatorship การต่อสู้กับอ านาจรัฐของแร็พไทย” เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ค้นคว้าข้อมูลเบื้องตน้จากเอกสาร หนังสือ บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมฮิพฮอพ 
ดนตรีกับการต่อต้านและยืนยันตนเองในรัฐเสรีนิยม แนวคิดวาทกรรมอ านาจ การพยายามต่อรองอ านาจ
ของปัจเจกบุคคล และประเด็นใกล้เคียง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป 
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2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเป็นการท างานภาคสนามทางมานุษยวิทยาด้วย
วิธีการสังเกตการณ์ประกอบกับการพูดคุยและสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่างเพ่ือให้ทราบถึงแนวคิด 
กระบวนการ และประสบการณ์ในการเคลื่อนไหวในการต่อรองกับอ านาจ 

3) การจ าแนกและวิเคราะห์ คือ การรวบรวมและจ าแนกข้อมูล ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่
ได้ดังนี ้

 ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮิพฮอพ  

 แนวคิดเรื่องตัวตนที่รู้คิดและกระบวนการสร้างตัวตนของมิเชล ฟูโกต์ 
จากนั้นจึงนาข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ต่อไป 

 

สถานที่ศึกษา 

RAP IS NOW | The Biggest Thai's Underground Rapper Village  264/30 ซอยปรีดีพนม
ยงค ์16, แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชน์ 

ศึกษาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการต่อรองอ านาจรัฐของประชาชนที่ใช้วัฒนธรรม
ฮิพฮอพเป็นเครื่องมือในการสื่อสารโดยชี้ให้เห็นความแตกต่างของมนุษย์ที่น าไปสู่การต่อต้าน เพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 

 

ระยะเวลา 

การศึกษาเรื่องการต่อสู้กับอ านาจรัฐของแร็พไทย ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การลงพ้ืนที่
ภาคสนามรวมถึงการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 
จนถึงเดือน พฤษภาคม 2562 โดยมีแผนการดาเนินงานดังนี้ 

สิงหาคม 2561 – ตุลาคม 2561 - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ 
วารสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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- ก าหนดขอบเขตการศึกษา/ระยะเวลาดาเนิน
งาน/สถานที่/ระเบียบวิธีการวิจัย/วัตถุประสงค์/
ตั้งสมมติฐานการศึกษา/ก าหนดแนวคิดทฤษฎีและ
ประโยชน์ของงานวิจัย 

ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561 - เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์อย่างไม่
เป็นทางการและทางการ รวมถึงการสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม 

มกราคม 2562 – เมษายน 2562 น าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและตีความ 
เมษายน 2562 – พฤษภาคม 2562 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

ศัพท์เฉพาะ 

ฮิพฮอพ (อังกฤษ Hip Hop)  

 Martin Fiedler,2003: เป็นวิถีชีวิตที่มีวัฒนธรรมที่มีความลื่นไหลและมีสีสัน มีภาษาของตัวเอง
และสไตล์แฟชั่น มีแนวดนตรีและความคิดที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

 TheFreeDictionary: วัฒนธรรมวัยรุ่นในเมือง ที่ได้รับความนิยมมีความเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับ
เพลงแร็พ(Rap) วิถีปฎิบัติ(Style) และแฟชั่น(Fashion) ของผู้อยู่อาศัยในเมืองชาวแอฟริกัน-
อเมริกัน 

 แนวดนตรี ที่เป็นที่นิยมส าหรับวัยรุ่นอเมริกาและทั่วโลก จนถูกยกระดับให้เป็นวัฒนธรรมอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมีรากฐานการพัฒนามาจากชาวแอฟริกัน-อเมริกัน และ ชาวละติน โดยในช่วงยุค 70' 

แร็พ (อังกฤษ Rap)  

 การพูดในลักษณะค ากลอนลงจังหวะเพลง โดยส่วนใหญ่จะใช้จังหวะเร็ว เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์ประกอบของวัฒนธรรมฮิพฮอพ 
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บทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎี 

เนื้อหาในบทนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮิพฮอพทั้งในไทย

และต่างประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการศึกษาครั้งนี้ และอธิบายถึงกรอบแนวคิดที่จะใช้ใน

การศึกษาในการศึกษานี ้

การศึกษา“Rap Against Dictatorship การต่อสู้กับอ านาจรัฐของแร็พไทย”เป็นการศึกษากลุ่ม

ผู้กระท าการนั่นคือแร็พไทย ผู้ศึกษาเลือกศึกษา กลุ่ม Rap Against Dictatorship โดยจะศึกษาภูมิหลัง 

ประสบการณ์ท่ีสั่งสมเป็นจิตใต้ส านึกทางการเมืองและมีวิธีต่อต้านอย่างไร โดยใช้ทฤษฎี กระบวนการสร้าง

ตัวตน (Subjectivity) ของมิเชล ฟูโกต ์

การศึกษาความเป็นตัวตนที่รู้คิดตามแนวทางของ มิเชล ฟูโกต์ เป็น ความพยายามที่จะทลาย

ข้อจ ากัดของศาสตร์ที่ว่าด้วยมนุษย์ในยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมเคยถูกตีกรอบจากญาณ

วิทยาในการศึกษา มนุษย์ที่ถูกหยิบยกมาจากการสร้างความรู้เชิงประจักษ์เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ที่

มองเห็นและจับต้องได้ ผสมผสานเข้ากับวิธีคิดของการสร้างความหมาย ตามหลักคิดของความเป็นเหตุ

เป็นผลเชิงปรัชญาที่ให้ความส าคัญกับโครงสร้างและความตระหนักรู้ของมนุษย์กับภาพปรากฏที่มนุษย์

รับรู้ จากรูปแบบของการวิเคราะห์เชิงปรัชญาที่หลากหลายดังกล่าวก่อให้เกิดความคลุมเครือในการก่อตัว

ของความรู้ในศาสตร์ว่าด้วยมนุษย์ ฟูโกต์น าเสนอแนวคิดใหม่ของการศึกษาศาสตร์ว่าด้วยมนุษย์ จากการ

ก่อตัวทางวาทกรรมและความสัมพันธ์ของถ้อยแถลงอันเป็นวิธีการสร้างความรู้แบบโบราณคดีร่วมกับการ

สืบสาว ปฏิบัติการที่เป็นวาทกรรมและปฏิบัติการที่ไม่ใช่วาทกรรม ตลอดจน กระบวนการผลิตสร้างความรู้

ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางอ านาจในรูปแบบวงศาวิทยา ท าให้เขามองเห็นตัวตนของมนุษย์ซึ่งไม่ได้เป็นองค์

ประธานของทุกสรรพสิ่งอีกต่อไป แท้จริงแล้วความเป็นมนุษย์กลับมีแต่ความไม่ต่อเนื่อง การไม่ลงรอยและ

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งท าให้ตัวตนของมนุษย์มีรูปลักษณะที่หลากหลายเปลี่ยนรูปแปลงร่างไปตาม

สภาวการณ์ทางสังคมและส านึกของตัวตน โดยปรากฏตัวท่ามกลางสนามของปฏิบัติการและความสัมพันธ์

ทางอ านาจซึ่งเป็น ตัวก าหนดต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมท่ีมนุษย์ด ารงอยู่ พร้อมกันนั้นมนุษย์ต่างมีก าลัง
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ความสามารถที่จะสร้างความเป็นตัวตนของตนเองจากศิลปะแห่งการด ารงอยู่ที่สัมพันธ์กับจริยธรรมใน

การด ารงชีวิตซึ่งบุคคลผู้นั้นยึดถือ อันเป็นเทคโนโลยีแห่งตัวตนที่เปลี่ยนผ่านบุคคลให้เป็นตัวตนที่รู้คิด ซึ่ง

แสดงว่าตัวตนของมนุษย์ด ารงอยู่อย่างเสรีและมีความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง (เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 

1-2) 

ในห้วงท้ายของชีวิตการท างานของฟูโกต์ได้ชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายการท างานของเขาเป็นการแสดง

ว่าแต่ละวัฒนธรรมของมนุษย์นั้น มีกระบวนการในการผลิตสร้างตัวตนอันมีรูปลักษณะแตกต่างกันที่

เกิดข้ึนในสังคม และไม่ใช่เป็นเรื่องของอ านาจแต่เป็นการท างานของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนมนุษย์ไปสู่ความเป็นตัวตนแบบใดแบบหนึ่ง โดยการย้อนกลับไปศึกษาจุดก าเนิดที่สร้างความเป็น

ตัวตนขึ้นมา จากการสืบสาวว่า ความสัมพันธ์เชิงอ านาจภายในสังคมและวัฒนธรรมที่ผันแปรไปแต่ละยุค

สมัย ส่งผลให้กระบวนการสร้างตัวตนนั้นแตกต่างกันอย่างไร ผ่านงานเขียนหลายชิ้นของเขา เช่น 

Discipline and Punish (1977) Power/Knowledge (1980) The History of Sexuality Vol.1 

(1990a) The History of Sexuality Vol.2 (1990b) The History of Sexuality Vol.3 (1990c) The 

Order of Things (1994) The Archaeology of Knowledge (2002) The Birth of the Clinic (2003) 

และ The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France 1978 - 1979 (2008) การศึกษา

ข้างต้นท าให้เขาประกาศว่ามนุษย์นั่นเองที่สร้างตัวตนของตนเองขึ้นมา โดยความเป็นตัวตนของมนุษย์นั้น

จะก่อตัวขึ้นภายในความสัมพันธ์ทางอ านาจที่ด ารงอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง (Rabinow, 

1984: 42 อ้างใน เพ่ิงอ้าง, มปป.: 4) อันเป็นความเชื่อที่ท้าทายการเดินทางออกไปยังโลกภายนอกเพ่ือ

ค้นหาตัวเอง ความลับ หรือความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ของตัวเรา ตามฐานคิดของปรัชญามนุษยนิยมที่ฝังราก

ลึกในสังคมตะวันตกนับแต่ ยุคแสงสว่างทางปัญญาอย่างถอนรากถอนโคน (เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 

5) 

แนวคิดของฟูโกต์ก่อตัวขึ้นในช่วงที่กระแสมาร์กซิสก าลังอ่อนแรงลงในยุโรปและสังคมก าลังมอง

หาวิธีใหม่ๆ ในการวิเคราะห์วัฒนธรรมและความมีเหตุผลในวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดยให้ความสนใจกับ

ปรัชญาโครงสร้างนิยม (Structuralism) และหลังโครงสร้างนิยม (Post Structuralism) ซึ่งต่อมาพัฒนา

มาสู่แนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม (Post Modernism) แม้ว่าฟูโกต์ให้ค าอธิบายวิธีการท างานของตนเองว่า

ต้องการวิพากษ์ต่อระบบคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจสังคมร่วมสมัยและกรอบความรู้ตามยุคสมัย แต่จะเราจะ

รับรู้ได้ถึงอิทธิพลทางความคิดของเขาในเชิงสังคมวิทยาซึ่งมักถูกน า ไปอ้างอิง วิเคราะห์ และสร้าง
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ค าอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีพลังนั่นท าให้งานของฟูโกต์มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าผลงานของนัก

คิดผู้ทรงอิทธิพลของโลก เช่น คาร์ล มาร์ก  (Karl Marx) เกออร์ก ซิมเมล (Georg Simmel) และแม็กซ์ เว

เบอร์ (Max Weber) ด้วยเหตุนี้ ฟูโกต์จึงได้รับการยอมรับเพ่ิมมากขึ้นในฐานะนักคิดทางสังคมวิทยา

รวมถึงแวดวงสังคมศาสตร์ของไทย นับเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่นักวิชาการแถวหน้าไม่ว่าจะเป็น วิทยากร 

เชียงกูล ธเนศ วงศ์ ยานนาวา ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ นพพร ประชากุล ปริตตา เฉลิมเผ่า กอ อนันตกุล ไชย

รัตน์ เจริญสินโอฬาร หรือธีรยุทธ บุญมี ต่างหยิบยกแนวคิดของฟูโกต์มาวิพากษ์วิจารณ์ระบบสังคมไทย

อย่างกว้างขวาง โดยงานที่พบในระยะแรกเป็นการวิเคราะห์ระดับมหภาคในแง่มุมของอ านาจรัฐ 

เศรษฐศาสตร์การเมือง วรรณกรรม วัฒนธรรมชุมชน กระทั่งแยกย่อยลงสู่ระดับจุลภาคที่เกี่ยวเนื่องกับ

ตัวตนและอัตลักษณ์ของกลุ่มคนต่างๆเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน (แบรี่ สมาร์ท , 2555: 14 - 17) ส าหรับผู้

ศึกษางานของฟูโกต์นับเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะคลี่คลายความสลับซับซ้อนของงานศึกษาชิ้นนี้ที่ศึกษาชีวิต

ทางสังคมสมัยใหม่ ด้วยการน าเอาการตีความของเขาไปใช้วิเคราะห์ ร่างกาย ความเป็นตัวตน และการ

รับรู้แบบต่างๆ ตลอดจนเทคนิควิธีทางการปกครองในปัจจุบันที่เข้าก าหนดความเป็นตัวตนของมนุษย ์

หากกล่าวถึงแนวคิดของฟูโกต์ในทางสังคมวิทยาแล้วคงเป็นไปไม่ได้ ที่นักสังคมศาสตร์ไทยใน

ปัจจุบันจะไม่ศึกษางานของเขา พบว่ามีงานเขียนต่างๆที่อ้างอิงความคิดของเขาทั้งทางด้านการปกครอง 

การเมือง กฎหมาย วรรณคดี แม้กระทั่งในแวดวงศิลปะสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมมุมมองจากการวิเคราะห์ในมิติที่

ต่างออกไป ส าหรับการสร้าง “ความเป็นตัวตน” ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมของไทยนั้น ที่

ผ่านมามักถูกน ามาอธิบายตัวตนซึ่งเกิดขึ้นภายในโครงข่ายทางอ านาจบนพ้ืนที่เฉพาะ เช่น วิทยานิพนธ์ ซึ่ง

เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเรื่อง “คุกกับคนอ านาจและการต่อต้านขัดขืน” (สายพิณ ศุพุทธมงคล, 

2545) ด้วยการฉายภาพให้เห็นกระบวนการก าเนิดตัวตนของนักโทษจากลักษณะการท างานของอ านาจ

เชิงวินัย แม้ต่อมาจะมีงานที่พยายามคลี่คลายกระบวนการสร้างพลเมืองจัดการตนเองบนพ้ืนที่ทางสังคมที่

กว้างขวางขึ้นใน “ชุมชนกับการปกครองชีวญาณ: กลุ่มผู้ติดเชื้อ เอชไอวีในภาคเหนือของไทย” (ชิเกฮารุ 

ทานาเบ, 2551) แต่การศึกษาดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม มากกว่าการแสดงถึงวิถี

การด าเนินชีวิตที่ถึงพร้อมซึ่งความสมบูรณ์ของคนเหล่านั้นท าให้ เบญจวรรณ อุปัชฌาย์2 น ามาขยายความ

เพ่ิมจากการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนซึ่งปรับเปลี่ยนการวิเคราะห์ไปตามความเลื่อนไหลทางความคิด

                                                           
2 นักการข่าวช านาญการ กองยุทธศาสตร์ข่าวกรอง ส านักขา่วกรองแห่งชาต ิ
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ของฟูโกต์ กระทั่งค้นพบวิธีการสร้างตัวเรา เช่น ผลงานทางศิลปะเพ่ือเปลี่ยนตัวเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ผู้

สมบูรณ์พร้อมหรือกระบวนการสร้างตัวตนที่มีความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการท างานของฟู

โกต์ ตลอดจนคุณค่าและข้อจ ากัดของการหยิบยกตัวตนตามแนวทางนี้มาศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม  

 

มนุษย์ผู้ถูกหล่อหลามจากวาทกรรม 

 ดูเหมือนว่าพ้ืนฐานทางความคิดของฟูโกต์จะเริ่มต้นจากโครงสร้างนิยมแต่การพัฒนางานในช่วง

หลังจากนั้นเขาพยายามหลุดพ้นออกจากระบบโครงสร้างที่สลับซับซ้อนซึ่งมองมนุษย์เป็นเพียงผลผลิตของ

ภาษาที่มีเอกภาพและลักษณะเฉพาะตัวตามที่นักโครงสร้างนิยมเคยเสนอไว้ในถ้อยค าและสรรพสิ่ง (The 

Order of Things, 1994) ฟูโกต์แสดงให้เห็นว่าความรู้ของมนุษย์ไม่ได้มาจากการค้นพบความจริงในโลก

ธรรมชาติและสังคม แต่ถูกdeหนดให้ผันแปรและค้นพบสิ่งใหม่ๆ โดยระบบตรรกะในการคิดของมนุษย์เอง 

เมื่อพบว่าระบบตรรกะและชุดของการคิดในแบบต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 

และชีววิทยา ในช่วงศตวรรษที่  17 - 19 ที่เปลี่ยนแปรไปในแต่ละห้วงเวลาได้ท าให้แบบแผนของความรู้

นั้นๆเปลี่ยนไปด้วย เขาจึงเสนอว่ามนุษย์ไม่ใช่องค์ประธานที่ก าหนดประวัติศาสตร์ของสรรพสิ่งตรงข้าม

มนุษย์ถูกประกอบสร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและผลผลิตของสถาบันทาง

สังคมจากองค์ความรู้ การตกเป็นเป้าหมายหรือโครงการที่สามารถอธิบายด้วยหลักเหตุผลของความรู้และ

ปฏิบัติการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่แตกต่างหลากหลายซึ่งถูกรวบรวมขึ้นภายในโลก 

อันเป็นปรากฏการณ์ส าคัญที่ เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ (Foucault, 1984: 43 อ้างใน เบญจวรรณ 

อุปัชฌาย์,มปป.: 13) หรือกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า “มนุษย์เป็นเพียงผลผลิตของวาทกรรม” เพราะ

ตัวตนของมนุษย์ไม่ได้ด ารงอยู่อย่างคงที่แน่นอนในตัวของตัวเอง ทั้งยังไม่มีโครงสร้างที่ถาวรในสมองของ

บุคคลซึ่งสร้างและก าหนดสรรพสิ่ง ความเป็นตัวตนของมนุษย์ถูกผลิตขึ้นมาจากโลกทางสังคมและเปลี่ยน

แปรอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นมนุษย์ย่อมไม่มีแก่นแท้ความเป็นตัวตนที่ตายตัว แม้แต่เรือนร่างของมนุษย์ก็

สามารถจ าแนกได้เป็นส่วนๆ ซึ่งแต่ละส่วนถูกก าหนดสร้างและก ากับจากสังคม (เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, 

มปป. :13-14) 

 วาทกรรมเป็นตัวสร้างความเป็นตัวตนของมนุษย์ขึ้นมา โดยฟูโกต์เป็นผู้เผยให้เห็นถึงกระบวนการ

ที่วาทกรรมสร้างความเป็นตัวตนของมนุษย์ซึ่งมนุษย์ยึดถือและท าให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตัวตนของ
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ตัวเองขึ้นมาที่ เรียกการสถาปนาความเป็นตัวตนของมนุษย์ซึ่งมีลักษณะเป็นภววิสัย (Objective) โดย

กระบวนการนี้ ฟูโกต์ เรียกว่า “วงศาวิทยาของความรู้ ” (Archaeology of Knowledge) อันเป็น

กระบวนการขุดคุ้ยความรู้ เช่นเดียวกับวิธีการสืบวงศาคณาญาติด้วยการขุดคุ้ยให้เห็นส่วนประกอบต่างๆ

ของความรู้ เช่นเดียวกับการขุดค้นทางโบราณคดีซึ่งท าการประมวลหลักฐานเกี่ยวกับมนุษย์จากแหล่งและ

ยุคสมัยต่างๆให้เป็นชุดความรู้ที่เป็นระบบเพ่ือสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับมนุษย์ ส าหรับฟูโกต์แล้ววาทกรรมก็

เหมือนวัตถุสิ่งของในชั้นดินกล่าวคือก่อตัวขึ้นและด ารงอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์แบบหนึ่งๆ แต่

ละวาทกรรมต่างเป็นผลผลิตของสภาวการณ์เฉพาะเจาะจงที่มีเงื่อนไขการด ารงอยู่เฉพาะตัว เครือข่ายทาง

วาทกรรมจ านวนมากภายในสังคมที่ครอบง ามนุษย์อยู่ก็เช่นเดียวกันต่างมีเงื่อนไขการดeรงอยู่เฉพาะของ

ตน เมื่อเรากล่าวว่าวาทกรรมเป็นเครือข่ายของความเป็นไปได้ของความรู้ (Possibility of Knowledge) 

จึงหมายถึงการที่วาทกรรมในระนาบต่างๆ สามารถประสานหรือบรรจบกันเป็นครั้งคราวเฉพาะ

สถานการณ์ จนเกิดเป็นปฏิบัติการทางวาทกรรม(Discursive Practice) และก่อร่างเป็นความหมายหรือ

ความรู้ขึ้น หรือนัยหนึ่งองค์ความรู้ที่ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าด้วยมนุษย์มาจากองค์ประกอบที่

หลากหลายไม่ขึ้นต่อกันแต่มา สัมพันธ์กันและประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งฟูโกต์เห็นว่าความรู้ทั้งหลายก็มี

ลักษณะเช่นนี้และยิ่งไปกว่านั้นตัวตนและความเป็นมนุษย์ก็มีลักษณะเช่นนั้น (ธงชัย วินิจจะกูล , 2558: 

139 - 144) 

โดยสรุปแล้วการศึกษาตัวตนจากการวิเคราะห์แบบโบราณคดีนั้น ฟูโกต์ต้องการจะชี้ให้เห็นถึง

กลไกทางอ านาจที่มากับวาทกรรมเข้าบงการการสร้างเรือนร่างมนุษย์ จากการผนวกรวมของกลไกต่างๆ 

และการแพร่ขยาย ของกลไกนั้นที่สร้างความเป็นมนุษย์ขึ้น (Foucault, 1983b: 113 อ้างใน เบญจวรรณ 

อุปัชฌาย์, มปป. : 15) ต่อมาฟู โกต์พยายามปรับวิธีการวิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวตนของตนเอง ด้วย

การน าเสนอแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับอ านาจจากการเปลี่ยนรูปของปฏิบัติการทางวาทกรรม

ซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับชุดของการปรับเปลี่ยนที่ซับซ้อนทั้งในอาณาบริเวณที่มิใช่วาทกรรมและที่เป็นวาทกรรม 

ด้วยการสืบสาวความเป็นตัวตนแบบวงศาวิทยา (Genealogy) อันเป็นไปเพ่ือค้นหาการเกิดขึ้นของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่แห่งการใช้อ านาจ การสร้างระเบียบวินัยและความรู้รูปแบบใหม่ที่สัมพันธ์กัน ซึ่ งเป็น

การหาค าอธิบายใหม่ให้กับศาสตร์ว่าด้วยมนุษย์ที่ท าให้ตัวของมนุษย์ถูกสร้างให้เป็นทั้งตัวตนภายใต้อ านาจ

และมนุษย์ผู้เป็นวัตถุแห่งความรู้ 
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จากเรื่องการเฝ้าดูและลงโทษ (Discipline and Punish) เป็นการแสดงถึงภาคปฏิบัติการของการ

สร้างวินัยที่มีพลังอ านาจในการสร้างความเป็นตัวตนที่สยบยอมต่ออ านาจ (Docile Body) รวมถึงเป็นการ

จ าแนกบุคคล (Classification) ด้วยการแยกบุคคลที่เป็นพลเมืองดีกับนักโทษที่มีการกระทาที่เบี่ยงเบน

จากบรรทัดฐานของสังคม จากการเกิดขึ้นของโครงสร้างทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางอาชญาวิทยา

สมัยใหม่ท าให้เกิดพ้ืนที่ใหม่ที่สร้างความเป็นตัวตนของนักโทษเหล่านั้นขึ้นมา โดยการปรับเปลี่ยนจาก

วิธีการทรมานร่างกายมาสู่การลงโทษเชิงวินัยและปฏิบัติการต่างๆ ที่สร้างตัวตนของนักโทษขึ้นมาใน

รูปลักษณะใหม่ที่พึงปรารถนาของสังคม ผ่านปฏิบัติการแบ่งแยกพ้ืนที่ด้วยการปิดล้อม การตีตาราง การ

แบ่งพ้ืนที่ตามประโยชน์ใช้สอย จนมาถึงการจัดอันดับ ทาให้เรามองเห็นการเกิดขึ้นใหม่ของพ้ืนที่ในหลาย

ลักษณะ รวมไปถึงการจากัดระยะเวลาการนอนหลับ หรือข้อห้ามกิจกรรมทางเพศ นี่คือวิธีการปรับเปลี่ยน

รูปพฤติกรรมใหม่ของนักโทษ ไปทีละน้อยภายใต้การตรวจตราจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ก ากับด้วยหลักสูตร

การศึกษาและโครงการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ เพราะเป้าหมายสูงสุดของการเข้าจัดการกับชีวิตมนุษย์ด้วย

วินัยก็คือการจัดสร้าง “พ้ืนที่”ที่สามารถจับสังเกตความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หรือ

สามารถเปลี่ยนแปลง “เวลา” ให้กลายเป็นพ้ืนที่อีกรูปแบบหนึ่ง พ้ืนที่ - เวลา จึงเป็นทรัพยากรใหม่ที่เรา

ยอมให้ “อ านาจ” เข้าไปท าการจัดแบ่งหรือกะเกณฑ์เพ่ือควบคุมเหมือนเช่นพ้ืนที่ชนิดอ่ืน ๆ ขณะเดียวกัน

ก็สร้างสภาพความพึงพอใจในการด ารงชีวิตอยู่ภายใต้การถูกควบคุมดูแลดังกล่าว ด้วยการเรียนรู้ทางสังคม

จากนักโทษอ่ืน ๆ และสร้างพวกเขาให้เป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้อิสรภาพ

ในสังคม ร่างกายที่เชื่องเชื่อการท างาน และการให้การศึกษาใหม่ ซึ่งน าไปสู่การฟ้ืนฟูสภาพของนักโทษใน

ที่สุด (Foucault, 1977: 135 - 169; Malette, 2010: 66 - 67; ทองกร โภคธรรม และนพพร ประชากุล, 

2547: 16 – 48 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป. : 16) 

ในทางเดียวกับปฏิบัติการทางอ านาจภายในสังคมที่แทรกตัวเข้าสู่วิถีชีวิตของผู้คนเพ่ือจ าแนก

ประเภทตัวตนของบุคคลออกเป็นรูปแบบต่างๆ ก าหนดคุณลักษณะของบุคคลนั้นด้วยความเป็นตัวตนของ

เขาเอง จากนั้นจะยึดโยงพวกเขาไว้ด้วยปฏิบัติการของอ านาจที่สร้างตัวตนแต่ละรูปแบบนั้นขึ้นมาในสอง

ลักษณะคือ “ตัวตนที่ตกอยู่ภายใต้การครอบงาจากบุคคลอ่ืนโดยการบังคับหรือตกอยู่ภายใต้การพ่ึงพา 

และการตอกตรึงพวกเขาไว้ด้วยอัตลักษณ์แห่งตัวตนด้วยสานึกรับผิดชอบหรือความสามารถในการเข้าถึง

ความรู้ด้วยตนเอง” (Foucault, 1977: 212) เมื่อตัวตนเป็นเพียงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการทาง

อ านาจ ภายใต้โครงข่ายความสัมพันธ์ทางอ านาจของสังคม มนุษย์ย่อมไม่อาจกระท าการต่างๆ อย่างอิสระ 
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หรือก าหนดชีวิตของตนเองได้โดยสมบูรณ์ หากเขาต้องดาเนินชีวิตไปตามทางที่ถูกก าหนดไว้จากจารีต 

ปฏิบัติทางสังคม เพราะมนุษย์เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ เช่นนั้นแล้วคุณลักษณะความ

เป็นตัวตนของบุคคลจึงมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้น มาเองตามธรรมชาติ แต่ถูกสร้างขึ้นตามคุณลักษณะที่พึงปรารถนา

ของสังคมแห่งนั้น โดยตัวตนของเราจะเกิดขึ้นมาหลายรูปแบบที่ต่างกันออกไปตามยุคสมัย (Danaher, 

Schirato; & Webb, 2000: 116 – 118 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป. : 17) 

 

มนุษย์ในฐานะผู้กระท าการทางสังคม 

การเฝ้าดูและลงโทษนั้น ฟูโกต์ยังไม่สามารถมองไกลออกไปจากพ้ืนที่ของร่างกายและความเป็น

ตัวตนซึ่งตกอยู่ภายใต้โครงข่ายของอ านาจซึ่งไม่เปิดพ้ืนที่ให้มนุษย์เป็นผู้กระทาการทางสังคมที่เสรี ต่อเมื่อ

เขาทบทวนงานเขียนเกี่ยวกับทฤษฎีเสรีนิยมอีกครั้ง ท าให้สามารถพัฒนาแนวคิดเรื่องตัวตนขึ้นมาจาก

ความเข้าใจใหม่ว่า 

“...ฉันเชื่อว่าตัวเราไม่อาจสั่งการตนเองอย่างสิ้นเชิงหรือมีอ านาจเต็มในการควบคุม

ตนเองการออกไปแสวงหาตัวตนของตนเองหรือมีตัวตนในรูปแบบเดียวตลอดไป ฉันกังขาต่อ

มุมมองเช่นนั้นเพราะฉันคิดว่าเป็นตรงข้ามตัวตนค่อยๆก่อรูปร่างขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดของ

ตัวเอง หรือด้วยวิธีการซึ่งมีความเฉพาะตัว เช่นถูกหล่อหลอมจากระบบการเมืองการปกครองหรือ

จารีต ประเพณีเช่นในยุคสมัยโบราณ...” (Foucault, 2004: 50 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, 

มปป. :17) 

โดยการแสดงความคิดดังกล่าวให้เห็นในงานช่วงหลังของเขา เริ่มต้นจากประวัติศาสตร์แห่งเพศ

วิถีเล่มที่ 1 ซึ่งมองรูปแบบของอ านาจและพิธีกรรมแห่งความรู้ว่าเป็นสิ่งที่ทาให้ “มนุษย์” สร้างความเป็น

ตัวตนขึ้นมา โดยให้ความสนใจกับพัฒนาการของเทคนิคที่เกี่ยวพันกับศาสตร์ว่าด้วยมนุษย์ในเชิงการ

ตีความและเชิงอัตวิสัยเป็นหลักในการวิเคราะห์ตัวตน การพัฒนาแนวคิดตัวตนของฟูโกต์ในช่วงนี้เป็นการ

เชื่อมโยงแนวคิดเชิงปรัชญาในยุคกรีกโบราณเข้ากับแนวคิดทางอ านาจของเขา เพ่ือแสดงถึงระบบ

ความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างมนุษย์กับสังคมซึ่ งช่วยให้ เราเข้าใจถึงวิธีการสถาปนาตัวตน 

(Constitutive Subject) ขึ้นมาในยุคสมัยต่างๆ อันเป็นวิธีคิดที่แตกต่างจากแนวคิดมนุษยนิยมซึ่งเชื่อใน

ความเป็นตัวตนที่มีแก่นแท้ แน่นอน เพราะตัวตนตามการมองของฟูโกต์นั้นต่างก็เลื่อนไหลไปตามกาลเวลา
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และมีรูปแบบแตกต่างกันไป ซึ่งเกิดจากปัจเจกบุคคลที่มีอิสระในการใช้ชีวิต โดยตัวตนที่มีบุคลิกลักษณะ

ต่างๆ นั้นจะเกิดขึ้นจากกระบวนการสร้างตัวตนตามยุคสมัยนั้นๆ ทั้งนี้ ฟูโกต์ได้ยกตัวอย่างกระบวนการ

สร้างตัวตนในยุคกรีกโบราณซึ่งเกิดขึ้นจากการ ปลูกฝังให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบประเพณี 

เพ่ือหล่อหลอมความเป็นพลเมืองดีที่มีเสรีภาพกระทาการทางสังคมขึ้นมา (An Active Freedom) ภายใต้

ข่ายใยของอ านาจที่แผ่ซ่านเข้ากากับปริมณฑลทางสังคมอย่างแน่นหนา เป็นการอธิบายแนวคิดการสร้าง

ตัวตนของเขาที่แสดงให้เห็นว่าความเป็นตัวตนตามการมองของฟูโกต์นั้น ไม่อาจหลุดพ้นจากสังคมและ

เป็นอิสรเสรีโดยแท้จริง ตามท่ีเขากล่าวไว้ว่า 

“...แม้ฉันสนใจศึกษากระบวนการสร้างตัวตนขึ้นมาด้วยตนเองในลักษณะผู้กระท าการที่

แข็งขันในสังคมก็ตาม ทว่าบุคคลมิอาจที่จะประดิษฐ์สร้างสิ่งนั้นขึ้นมาด้วยตนเองหากแต่ค้นพบได้

ภายในสังคมของตน เช่น จากการประกอบ ธุรกิจ การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางสังคม การเมือง 

วัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งเข้าก าหนดตัวตนของเราจากการชี้แนะของบุคคลรอบข้างภายในแวด

วงทางสังคมของเรานั่นเอง...” (Foucault, 2004: 11 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 18) 

พ้ืนฐานแนวคิดเรื่องตัวตนของฟูโกต์นั้นไม่ได้ต่างไปจากแนวคิดอ่ืน กล่าวคือตัวตนประกอบไปด้วย

ส่วนที่เป็นผู้กระท า (Active) และส่วนที่เป็นฝ่ายถูกกระท า (Passive) (Rabinow, 1984: 11 อ้างใน เบญจ

วรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 18) ดังที่เขาได้จ าแนกวิถีทางการสร้างตัวตนออกเป็นสามประเภท (Foucault, 

2004: 7 – 8 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 18) ได้แก่ ปฏิบัติการแบ่งประเภท (Dividing 

Practice) หรือการสร้างความต่างระหว่างตัวเองกับความเป็นอ่ืน (The Other) ทั้งจากภายนอกและ

ภายในตัวเอง ซึ่งเกิดจากกระบวนการสร้างองค์ความรู้ที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันระหว่างศาสตร์ต่างๆที่

เกี่ยวกับมนุษย์ ก่อเกิดสานึกด้วยตนเองถึงแนวปฏิบัติที่ตนควรยึดถือ และการกระท าใดที่ควรละเว้นไว้ด้วย

ส านึกว่าตัวเองนั้นแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร อันเป็นการแบ่งแยกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้มีสถานะเหนือกว่ากลุ่ม

คนบางกลุ่ม หรือเป็นการยัดเยียดอัตลักษณ์บางประการให้แก่กลุ่มคนบางกลุ่มในปฏิบัติการประเภทนี้ 

การจ าแนกด้วยองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ (Scientific Classification) ความก้าวหน้าของศาสตร์ที่

เกี่ยวกับมนุษย์สาขาวิชาต่าง ๆ เป็นแรงผลักดันที่ทาให้บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็นองค์ประธานของความรู้ทั้ง

ปวง อันเนื่องมาจากองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์มีลักษณะที่เป็นกฎเกณฑ์สากล เปรียบเสมือน “วัตถุ” ที่มี

ความเป็นกลาง ซึ่งบุคคลสามารถเข้าไปครอบครองเป็นองค์ประธานเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงได้โดยเฉพาะใน



24 
 

 

สามศาสตร์ต่อไปนี้ ภาษาศาสตร์ที่ท าให้ผู้ใช้ภาษากลายเป็นองค์ประธานของภาษานั้นๆ เศรษฐศาสตร์ที่

ทาให้เราสร้างส านึกของความเป็นแรงงานขึ้นมา และชีววิทยาที่ก่อก าเนิดตัวตนขึ้นจากประสบการณ์ใน

การด ารงชีวิตร่วมกับธรรมชาติ  

และสุดท้ายคือการกระท าตัวเองหรือการสร้างตัวเองให้เป็นตัวตน (Subjectification) แม้ว่า

ตัวตนจะถูกหล่อหลอมจากบริบทแวดล้อมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการก่อร่างสร้างตัวตนที่มี

รูปลักษณะต่างๆ ทว่าฟูโกต์กลับนาเสนอมุมมองด้านใหม่ที่ว่ามนุษย์มีคุณลักษณะสองด้าน กล่าวคือด้าน

หนึ่งมนุษย์ตกอยู่ภายใต้โครงสร้างทางสังคม ส่วนอีกด้านนั้นมนุษย์ต่างมีอิสระในการแสวงหาหรือเข้าถึง

ความรู้ของสรรพสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองหรือควบคุมตนเองได้  

การกระท าตนเองให้กลายเป็นตัวตนในรูปแบบสุดท้ายนี้ จะถูกรับรองจากการเป็นตัวตนด้วยการ

จ าแนกทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เพราะการท าตัวเองให้เป็นตัวตนด้วยตัวเองนั้นมีความสัมพันธ์กับความรู้ที่

ถูกผลิตขึ้นโดยศาสตร์ที่เกี่ยวกับมนุษย์สาขาต่างๆ ความรู้และความจริงที่ถูกผลิตขึ้นนั้นเป็นตัวชี้ทางที่จะ

บอกว่า ความเป็นตัวตนที่มีความรู้สึกนึกคิดในลักษณะเช่นนั้น จะน ามาสู่ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองอย่างไร 

ยกตัวอย่างเช่น การออกกาลังกายและการควบคุมชนิดอาหารย่อมนามาสู่การมีร่างกายที่แข็งแรง

ปราศจากโรคภัย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นภายใต้ระบอบแห่งความรู้ทางการแพทย์ ดังนั้นแม้ว่าจะไม่มี

ใครมาบังคับ ตัวเราเองย่อมรู้ถึงผลดี - ผลเสียที่เกิดขึ้นแก่ตนเอง ความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นจึงเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรา (Self) ต่อตัวเอง (Self) แทนที่จะเป็นผู้อ่ืนที่มาบังคับควบคุมตัวเรา โดย

ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะผูกโยงอยู่กับการผลิตความจริงความสมเหตุสมผล ตลอดจนผลกระทบที่เกิด

ขึ้นกับความรู้ (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2532: 15 - 16) 

ตัวตนที่มีความรู้คิดด้วยตนเองเช่นนี้ ฟูโกต์จะให้ความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็นการสร้าง

ตัวตนของบุคคลที่สัมพันธ์กับความเป็นจริง กระบวนการที่มนุษย์สร้างตนเองขึ้นมาโดยยอมรับการเป็น

องค์ประธานผู้ถูกกระท าที่สามารถตัดสินใจกระทาการด้วยตนเอง (Conscious Agency) ไม่ได้เป็นเพียง

ร่างกายที่สยบยอมซึ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการของอ านาจอย่างสิ้นเชิงอีกต่อไป การก าเนิดตัวตนในรูปลักษณะ

นี้เป็นผลผลิตของ บริบททางสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สลับซับซ้อนซึ่งจัดกระท าต่อร่างกาย 

จิตวิญญาณ ความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ เมื่อผ่านกระบวนการทาความเข้าใจและการใช้เหตุผลก็

จะนาไปสู่การยอมรับอย่างไม่มี ข้อสงสัยในการเลือกที่จะนาไปสู่การกระท า (Foucault, 1983b: 208 
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อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 20) โดยการก่อร่างสร้างรูปตัวตนที่ตัดสินใจกระท าการต่างๆ ด้วย

ตนเองนี่เอง เป็นส่วนส าคัญที่ทาให้บุคคลรู้ว่าตัวเองคือใคร จากการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างซึ่ง

เป็นเงื่อนไขที่ท าให้บุคคลนั้นรับรู้ถึงความเฉพาะตน เพราะความรู้สึกนึกคิดไม่อาจรับรู้ได้ด้วยตัวเองแต่รู้

จากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม เมื่อบุคคลรู้สานึกอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองนั้นเป็นใคร มีคว ามคิด

หรือการมองโลกไปในทางใดจึงจะทาให้เราวางตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะควร นอกจากสายสัมพันธ์ที่

เรามีภายในสังคมจะทาให้รู้ว่าตัวตนของเราเหมือนหรือต่างจากผู้อ่ืนอย่างไรแล้ว เรายังรู้เท่าทันอีกว่า

เพราะเหตุใดตัวตนของเราจึงต่างไปจากคนอ่ืน 

การสร้างตัวตนให้มีความรู้สึกนึกคิดตามแนวทางของฟูโกต์คือการหลอมรวมกันระหว่างตัวตนที่

เราเป็นผู้สร้างขึ้นมากับตัวตนของเราซึ่งถูกผลิตจากวาทกรรม ด้วยการรับรู้ของมนุษย์นั้น (Subjectivity) 

เป็นทั้งสิ่งที่อยู่นอกเหนือและอยู่ภายใต้ครอบงาจากอ านาจในรูปของความรู้ (Objectivity) สลับกันไปมา 

เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะประสบการณ์ชีวิตหรืออัตถิภาวะวิสัยของเรานั้น มักเกิดขึ้นจากการน้อมนาเอา

ความรู้ที่เป็นระบบระเบียบและความเชื่อส่วนตัวของเรามาเชื่อมโยงเข้ากับกรอบความรู้ในยุคสมัยหนึ่ง 

(Episteme) ให้เป็นการรับรู้เฉพาะตัว โดยนัยนี้ ความเป็นตัวตนของเราย่อมถูกหล่อหลอมจากสิ่งที่สังคม

ก าหนดไว้แล้วว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดไม่จริงและผลจากการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง (Boucher, 2010: 80 – 

82 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 21) เราทุกคนจาเป็นต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ผันแปรไป

ตามกาลเวลา ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามสถานภาพและยุคสมัยทางสังคมของตนในขณะนั้น ที่

ส่งผลให้ตัวตนของเราในห้วงชีวิตต่างๆ มีบุคลิกลักษณะแตกต่างกันไป 

ตัวตนตามการมองของฟูโกต์จึงไม่มีแก่นแท้เป็นแต่เพียงร่างทรงที่รอคอยการเติมเต็มให้สมบูรณ์

และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามบทบาทหน้าที่และสถานภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เป็น

เหตุให้ตัวตนของบุคคลไม่มีรูปลักษณะเดียวที่ตายตัว แต่สามารถแตกแยก และแตกตัวออกเป็นส่วนเสี้ยว

ผันแปรไปตามสภาวการณ์ทางสังคม สถานภาพทางสังคมและสานึกของตัวตน ที่ถูกท าให้กลายเป็น

ส่วนประกอบภายในเกมส์แห่งความเป็นจริง สนามของปฏิบัติการ และความสัมพันธ์ทางอ านาจที่เป็น

ตัวก าหนดต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมที่มนุษย์เผชิญหน้าอยู่ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน (Foucault, 1983b: 

116 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 21-22) 
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การก าเนิดตัวตนจากปฏิบัติการของชีวอ านาจ 

 ฟูโกต์ปรับเปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์อ านาจในกระบวนการสร้างตัวตนของมนุษย์ของตนไปตามห้วง

เวลา โดยมีความแตกต่างจากความเป็นตัวตนที่มีแก่นแท้ตามแนวคิดมนุษยนิยมที่สังคมตะวันตกเคยยึดถือ

มาก่อนหน้า ซึ่งในเบื้องต้นการที่เราจะเข้าใจกระบวนการสร้างตัวตนในลักษณะของ “การทาตัวเองให้มี

ความรู้สึกนึกคิด” ได้อย่างชัดเจนนั้น ผู้ศึกษาจ าเป็นต้องอธิบายเพ่ือสร้างความเข้าใจแนวคิดเรื่องอ านาจ

ตามความคิดของฟูโกต์ว่า มีลักษณะอย่างไร และวิธีการของอ านาจที่ไปจัดการกับคนให้สร้างตัวตนนั้นมี

การทางานเช่นไร ด้วยเป็นแนวคิดเรื่องอ านาจที่สลับซับซ้อนและต่างไปจากการศึกษาตามแนวทางอ่ืนๆ 

สาหรับฟูโกต์แล้ว อ านาจมีความเลื่อนไหลเป็นสิ่งบางประการที่ไม่มีใครสามารถครอบครอง ก าหนดขนาด 

หรือแบ่งสรรปันส่วนได้ เพราะอ านาจมาจากทุกทิศทุกทาง ระหว่างความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันและ

พลิกผันไปมาอยู่ตลอดเวลา ในระบบความสัมพันธ์ทางสังคม อ านาจในที่นี้ จึงไม่ได้ถูกก าหนดมาจากปลาย

ยอดของลาดับชั้นทางสังคม หรือเกิดขึ้นจากขั้วตรงข้ามระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นที่ถูกปกครอง แต่

อ านาจมีลักษณะแตกแขนงเป็นเลือดฝอย (Capillary) และมักมาจากเบื้องล่าง นอกจากนี้อ านาจยัง

เปรียบเสมือนการกระทาที่มี เจตนาแต่มิได้เป็นไปในลักษณะของ การก าหนดกฎเกณฑ์ (Both 

Intentional and Non - Subjective) ดังนั้น การทาความเข้าใจเรื่องของอ านาจนั้น ต้องเข้าใจว่ามัน

ไม่ได้เกิดขึ้นจากการก าหนดของใคร แต่เป็นผลมาจากการที่ความสัมพันธ์ที่ซึ่งอ านาจได้แผ่ซ่านโดยผ่าน

การคาดค านวณและก าหนดเป้าประสงค์ต่างๆ มาก่อนแล้ว (Foucault, 1990a: 94 อ้างใน เบญจวรรณ 

อุปัชฌาย์, มปป.: 22-23) 

 แนวคิดเรื่องอ านาจถูกขยายความให้กว้างออกไปในหนังสือของฟูโกต์เรื่อง “ก าเนิดของชีวะ

การเมือง” (The Birth of Biopolitics) แสดงให้เห็นว่าอ านาจที่ถูกใช้ในการปกครองสมัยปัจจุบันคือ

การบูรณาการอ านาจอธิปัตย์กับชีวอ านาจให้อยู่ในรูปของ “ศิลปะแห่งการปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ผลิตหรือสร้างความจริง” (The Art of Government According to Truth) ในทางการปกครองแล้ว

ความเป็นจริงก็คืออ านาจที่รัฐ ใช้สร้างความชอบธรรมเข้ากากับประชาชนนั่นเอง (Foucault, 2008: 311 

อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 23) โดยเส้นทางการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้อ านาจของรัฐสมัยใหม่มา

สู่ “ชีวอ านาจ” (Bio - Power) นั้น ฟูโกต์ให้คาอธิบายโดยละเอียดในประวัติศาสตร์ของเพศวิถี เล่มที่ 1 

(Foucault, 1990a: 135 – 139 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 23) เริ่มจากการเปรียบเทียบความ

เหมือนและความต่างระหว่างอ านาจรูปแบบเก่าและอ านาจรูปแบบใหม่ที่ปฏิบัติการอยู่เหนือชีวิตมนุษย์ใน
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สังคมว่าอ านาจอธิปัตย์มีวิธีการใช้อ านาจผ่านการตัดสินความตาย (Power of Life and Death) ให้กับผู้

อยู่ภายใต้การปกครองซึ่งเป็นปฏิบัติการในการฆ่าหรือทาลายชีวิต ต่างจากการบริหารจัดการชีวิตที่มี

วิธีการใช้อ านาจในเชิงสร้างสรรค์ด้วยการเข้าเสริมสร้างประสิทธิภาพของชีวิตผ่านการเข้าจัดระเบียบ 

ควบคุม ตรวจสอบและใช้ประโยชน์จากร่างกายให้ได้สูงสุด ว่าเป้าประสงค์ของการใช้อ านาจยังคงเดิม นั่น

คือมุ่งหวังปฏิบัติการอยู่เหนือชีวิตและร่างกายของมนุษย์เพียงแต่อ านาจในรูปแบบเก่าเป็นพลังอ านาจที่จัด

กระทาต่อตัวตนจากภายนอกและ ยังสามารถใช้อ านาจได้โดยสมบูรณ์เข้ากระทาต่อชีวิตของมนุษย์

โดยตรง ส่วนอ านาจในรูปแบบใหม่จะกระท าโดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัวว่าถูกกระทาเพราะเป็นอ านาจในการ

ควบคุมตนเองจากภายใน 

 อ านาจในลักษณะนี้จะมีวิธีการทางานของอ านาจในสองระดับ คือ ระดับของปัจเจกซึ่งให้

ความส าคัญกับร่างกายเปรียบเสมือนกลไก จากการฝึกฝนให้ร่างกายอยู่ใน “ระเบียบวินัย” (Discipline) 

เพ่ือใช้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพของร่างกายด้วยการบีบเค้นพลังออกจากร่างกายและการท าให้

ร่างกายเชื่องเชื่อซึ่งเป็นวิธีการควบคุมร่างกายที่ผนวกรวมทั้งระบบประสิทธิภาพและระบบเศรษฐกิจเข้า

ด้วยกัน การพัฒนาร่างกายจึงเป็นไปเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นโดยกระบวนการทาให้เป็นวินัยหรือการท า

ให้เป็นการเมืองของร่างกาย (Anatomo - Politics of the Human Body) และระดับของประชากร

โดยรวมซึ่งให้ความส าคัญกับความเป็นมนุษยชาติ กระตุ้นกลไกของชีวิตและอ านาจให้เป็นพ้ืนฐานของ

กระบวนการทางชีวภาพ ผ่านการแพร่เผ่าพันธุ์ การท าให้อายุขัยยืนยาวและท าให้สภาวะของการด ารงชีวิต

มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นผลจากการแทรกแซงและการใช้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางสังคมเข้าก ากับควบคุม

ประชากรอย่างรอบด้าน ที่เรียกว่าการใช้อ านาจแบบชีวะการเมือง (Bio - Politics) เข้ากระท าต่อ

ประชากรทั้งมวล ขณะเดียวกันก็สร้างพวกเขาให้กลายเป็นผู้ที่สามารถเข้าปกครองได้ ส่วนวิธีการควบคุม

และเข้าจัดการกับชีวิตจะด าเนินการผ่านเทคนิควิธีของอ านาจในรูประเบียบวินัยซึ่งถูกสร้างขึ้นภายใต้

สถาบันของรัฐและกลไกทางสังคมต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล 

และค่ายทหาร เป็นต้น เพราะพ้ืนที่เหล่านี้เป็นแหล่งปฏิบัติการ ทางการเมืองและการตรวจตราอย่าง

เข้มงวดของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งต่อมาได้แพร่เข้าสู่พ้ืนที่ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้คนโดยทั่วไป 

อ านาจในลักษณะนี้เป็นอ านาจที่มีความละเอียดแยกย่อย (Micro - Power) มีพ้ืนที่ปฏิบัติการตั้งแต่ระดับ

ร่างกายของปัจเจกและในทุกระดับของปริมณฑลทางสังคม ผ่านเครือข่ายของอ านาจที่ไหลเวียนอยู่ภายใน

พ้ืนที่เฉพาะและแผ่ขยายไปถึงพ้ืนที่ของการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้คนภายในสังคมได้อย่างเป็น
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ธรรมชาติ ในรูปของกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย และการสร้างบรรทัดฐาน (Norm) ที่ทุกคนภายในสังคม

ยอมรับปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Foucault, 2008: 139 – 140 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, 

มปป.: 24-25) 

 การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้อ านาจของรัฐมาสู่ชีวอ านาจคือปรากฏการณ์ใหม่ที่นาพาชีวิตเข้าสู่การ

จัดการของความรู้ (Knowledge) และอ านาจ (Power) ซึ่งเป็นเทคนิควิธีใหม่ทางการปกครองเพ่ือพัฒนา

อาณาบริเวณต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับชีวิตของมนุษย์ เริ่มจากการปรับปรุงเทคนิคด้านเกษตรกรรม การเข้า

สังเกตการณ์และวัดปริมาณสรรพสิ่งที่สัมพันธ์กับการดารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่มุ่งหวัง 

การเอาชนะ การขยาย และจัดระเบียบพ้ืนที่ โดยใช้เทคนิควิธีการทางานของอ านาจร่วมกับความรู้ ท าให้

เทคโนโลยีทางการเมืองสามารถคืบคลานเข้าจัดการกับกระบวนการใช้ชีวิตทุกด้านของประชากรโดย

เบ็ดเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกาย การเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย การอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 

หรือการประกอบอาชีพ เหล่านี้ล้วนทาให้ชีวอ านาจมีความเข้มแข็งขึ้นโดยการปฏิบัติการของบรรทัดฐาน

ร่วมกับสถาบันทางสังคมต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป การจัดการกับชีวิตของประชากรจึงเป็นไปเพ่ือ

เสริมสร้างคุณค่าของพวกเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยอ านาจต่อรองอันเกิดจากความรู้ อันได้แก่ ด้าน

การแพทย์ การบริหาร การศึกษา ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการกากับควบคุมให้ผู้คนตก

อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของการดาเนินชีวิตและสร้างสังคมที่เป็นปกติสุข (Foucault, 2008: 141 – 144 

อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 25) 

 หลักการปกครองเช่นนี้เองทาให้ฟูโกต์ค้นพบกระบวนการสร้างตัวตนที่มีความรู้สึกนึกคิดรูปแบบ

หนึ่ง ที่เรียกว่า “Homo Economicus” ตัวตนที่มีลักษณะคล้ายผู้ประกอบการที่มีชั้นเชิงทางธุรกิจ 

(Enterprising Self) หรือผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการสร้างตัวเอง (Foucault, 2008: 226 อ้างใน เบญจ

วรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 25) เนื่องมาจากการปกครองระบอบเสรีนิยมใหม่สร้างช่องทางให้รัฐเข้าจัดการ

กับประชากรให้กลายเป็นทั้งผู้ตกอยู่ภายใต้การปกครองและ ผู้ที่สามารถในการปกครองตนเอง เพราะรัฐ

ได้เปิดพื้นท่ีให้ประชาชนสามารถประกอบการค้าการลงทุนและการแข่งขันในตลาดอย่างเสรี โดยทาหน้าที่

ก าหนดกฎกติกาเพ่ือกระตุ้นเตือนมิให้ประชาชนมุ่งหวังเพียงผลก าไรโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัวแต่เพียง

อย่างเดียว ไม่เพียงเท่านั้นรัฐยังจัดสรรสวัสดิการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมุ่งหวังให้

ทุกคนเกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นพลเมือง ที่ดูแลตัวเองได้ และร่วมกันสร้าง

สังคมให้เจริญก้าวหน้า (Foucault, 2008: 63 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 26) อันแสดงให้เห็น
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ว่าเสรีนิยมใหม่เป็นแนวคิดที่มีความย้อนแย้งอยู่ในตัวเองเพราะเป็นการปกครองที่ปราศจากการบังคับ

ควบคุม รัฐท าหน้าที่เพียงชี้แนะหนทางที่ก่อประโยชน์ต่อประชาชน แล้วปล่อยให้พวกเขามีเสรีภาพในการ

เลือกชีวิตไปตามทางของตัวเอง 

การปกครองในลักษณะนี้ฟูโกต์เรียกว่า “การบริหารจัดการชีวิต” (Governmentality) (Dean, 

2010: 19; Foucault, 1991: 90 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 26) ซึ่งเปิดโอกาสให้ตัวเรามีสิทธิ

จัดการ ควบคุม และก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับตัวเอง ความสัมพันธ์ที่มีกับผู้อ่ืน รวมไปถึงการ

เข้าสังคม (Foucault, 2004: 19 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 26) โดยตัวตนของเราจะค่อยๆ 

แสดงตัวเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้น เมื่อตัวเรามีโอกาสเลือกทาในสิ่งที่คิดว่าเกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

สังคม ด้วยความเชื่อมั่นว่าตนเป็นผู้ที่รู้ซึ้งที่สุดว่าวิธีการใดจะเพ่ิมคุณค่าแก่ชีวิตของตัวเอง และสามารถ

ช่วยเหลือผู้คนรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้น การพ่ึงตนเองไม่เพียงหล่อหลอมตัวตนที่รู้คิดขึ้นมาเท่านั้ น แต่ยัง

กระตุ้นเตือนให้เราปฏิบัติตนภายในกรอบที่ยึดมั่นอย่างเคร่งครัด เพราะการปล่อยให้บุคคลได้คิด เลือก 

และท าในสิ่งที่ตนเองเชื่อว่าถูกต้องดีงามนั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเขาผู้นั้นไม่ตระหนักถึงคุณค่า เกียรติยศ 

และศักดิ์ศรีของตนเอง เมื่อคนทุกคนรู้สึกผิดชอบชั่วดีด้วยตัวเอง เขาย่อมจะเฝ้าดูและสั่งการตนเองเพ่ือ

สร้างสรรค์โลกของตนให้สวยงาม สุดท้ายแล้วอิสรภาพในการเลือกเส้นทางเดินของตัวเองย่อมกลายเป็นสิ่ง

ที่เข้าครอบง า ก ากับ ควบคุมตัวเอง (Regulated Freedom) จากความเชื่ออย่างไร้ข้อกังขาว่าตนนั้น

ปกครองตัวเอง (Self - Government) และควบคุมตนเองได้เต็มที่ (Self - Control) เพราะการน าทาง

ของรัฐนั้น มุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความนับถือตนเอง (Self - Esteem) และจัดการตัวเองด้วยการสร้าง

ชีวิตที่ถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์ตามที่ตนนั้นปรารถนา (Mckee, 2009: 467 อ้างใน เบญจวรรณ 

อุปัชฌาย์, มปป.: 26-27) 

 

เทคโนโลยีทางอ านาจที่ก่อรูปตัวตนให้มีความรู้สึกนึกคิด 

“การบริหารจัดการชีวิต” เขาต้องการจะบอกกับเราว่ามนุษย์ในปัจจุบันนี้ถูกควบคุมด้วยวิธีการ

อย่างไร เมื่อรัฐนาอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการกากับประชากรทั้งมวล 

ด้วยการเข้าควบคุมและจัดการพฤติกรรมถึงในระดับของปัจเจก จากนั้นฟูโกต์นามาขยายความต่อในงาน

ประวัติศาสตร์เพศวิถี เล่มที่ 2 The Use of Pleasure (1990b) และประวัติศาสตร์แห่งเพศวิถี เล่มที่ 3 
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The Care of the Self (1990c) ด้วยการอธิบายถึงกระบวนการสร้างตัวตนที่รู้คิดขึ้นมาในสังคมปัจจุบัน 

จากการย้อนกลับไปศึกษาวิธีสร้างตัวตนของพลเมืองกรีกสมัยโบราณเพ่ือสืบสาวกระบวนการสร้างตัวตน

รูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมแห่งนั้น โดยเขาพบว่าพลเมืองกรีกในสมัยโบราณนั้นมีแนวทางพัฒนา

ตัวเองให้เป็นพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด ที่เปิดช่องให้อ านาจ

แผ่ซ่านเข้าจัดการกับพวกเขาด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อน กระตุ้นเตือนให้พวกเขาเกิดความปรารถนา

อย่างแรงกล้าที่จะสร้างตัวเองให้เป็นผู้กล้าหาญและมีบุคลิกที่สง่างามเพ่ือที่จะนาพาชีวิตไปสู่ความเป็น

พลเมืองที่สมบูรณ์แบบ จึงกล่าวได้ว่าความเป็นพลเมืองของกรีกในยุคโบราณต่างก็ยึดโยงอยู่กับจริยธรรม

ประจ าตัว หรืออีกนัยหนึ่งตัวตนของบุคคลต่างสัมพันธ์กับกฎเกณฑ์ที่ตนเป็นผู้เลือกเข้ามากากับตัวเอง ซึ่ง

เป็นการน้อมนาตัวเองเข้าสู่ปฏิบัติการทางสังคมตามยุคสมัย ด้วยแนวทางนี้จะทาให้บุคคลสามารถ

เปลี่ยนตัวเองไปตามความคิด ความเชื่อของตน เพ่ือกระท าตัวเองให้เป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งความดีงามตาม

กรอบของจารีตปฏิบัติที่ก่อร่างสร้างรูปตัวตน (Ascetism) นั้น ๆ ขึ้นมา (Foucault, 1983a: 238 อ้างใน 

เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 27-28) 

หัวใจส าคัญของการสร้างตัวตนจากการนาทางของจริยธรรมในสมัยกรีกโบราณนั้น อยู่ที่

ความสามารถในการเป็นผู้เลือกของบุคคลที่แสดงถึงความเป็นผู้มีเสรีภาพหรือการเป็นตัวของตัวเอง แม้ว่า

ชีวิตของเขาผู้นั้นจะถูกผูกติดอยู่กับจารีตปฏิบัติทางสังคมก็ตามที ทว่าเขายังมีสิทธิในการเลือกที่จะกระท า 

หรือเลือกหนทางของชีวิตที่พอเหมาะพอดีกับตัวเอง จากต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมของตนที่เอ้ืออานวยให้ 

ในเบื้องต้นแล้วบุคคลจ าเป็นต้องเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้ (Know Yourself) รู้ถึงความต้องการที่แท้จริง

ของตน จากการเลือกว่าตนจะใช้ชีวิตไปในทางใดจึงจะบรรลุความปรารถนาสูงสุดของตัวเองอย่างเต็ม

ภาคภูมิ ซึ่งเกิดจากการตรวจสอบตนเองอย่างลึกซึ้ง (Self -Examination) ทบทวนและสะท้อนความรู้สึก

นึกคิดของตัวเองออกมาอย่างสม่ าเสมอ(Self - Reflection) อันเป็นวิธีการไตร่ตรองตัวเองอย่างรอบด้าน 

ด้วยการตั้งประเด็นปัญหา(Problemization) และการคิดอย่างวิพากษ์ (Critical Thinking) รู้เท่าทันถึงสิ่ง

ที่เข้าก าหนดความเป็นจริงให้เกิดขึ้นกับตนเองในแต่ละห้วงเวลา เหล่านี้เป็นหนทางที่บุคคลจะหลุดพ้นและ

เข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเชื่อมั่นต่อการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนภายในสังคมของตน 

(Markula & Pringle, 2006: 142 – 143 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 28) 

ฟูโกต์เสนอว่าหนทางส าคัญของการสร้างตัวตนในยุคกรีกโบราณคือการเอ้ืออาทรตัวตนของ

มนุษย์ (Care of the Self) ซึ่งเป็นวิธีการที่บุคคลท าความเข้าใจกับตัวเองอย่างลึกซึ้งเพ่ือค้นหาวิถีชีวิตที่
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เหมาะควร (Foucault,29,2004: 110 – 112 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 28-29) เพราะการ

รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ย่อมท าให้บุคคลสามารถก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองจากพ้ืนฐานของ

ความเป็นจริง เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เมื่อบุคคลตระหนักว่าตนมีกาลังที่จะพัฒนาตัว เอง

เพียงใด ย่อมจะสร้างตัวเองอย่างเต็มก าลังไปตามทางนั้น (Danaher, Schirato; & Webb, 2000: 128 

อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 29) ส าหรับวิธีการสร้างตัวเองหรือกระบวนการในอันที่บุคคลจะ

กลั่นกรองทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับตนเองโดยทางเลือกต่างๆนั้น เราจะค้นพบจากความสัมพันธ์ที่ตัวเรามีต่อ

ตัวเอง หรือกระท าตัวเอง หรือก ากับตัวเองไปตามทางเลือกเหล่านั้น ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะ

เปลี่ยนชีวิตของตนไปสู่สภาวะที่ดีกว่าจึงกล่าวได้ว่าแรงผลักดันที่บุคคลผู้หนึ่งจะท าการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

มิได้เกิดจากการบังคับของกฎเกณฑ์ทางสังคมที่เข้ากระท าต่อตัวเขาเท่านั้น หากแต่เป็นผลของการตรวจ

ตราและทบทวนตนเองอย่างสม่ าเสมอ จนเกิดการตระหนักรู้จากภายในกลายเป็นพลังอ านาจจากจิตใจที่

สั่งการให้ตนพัฒนาตัวเองเป็นส าคัญ (Foucault, 2004: 110 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 29) 

 ฟูโกต์เชื่อว่าหลักการเอื้ออาทรตัวตนของมนุษย์ในสมัยกรีกโบราณนั้นเปรียบเสมือนหางเสือที่คอย

ก ากับควบคุมตัวเองซึ่งยึดโยงอยู่กับความเชื่อที่ตนยึดถือ สร้างความสัมพันธ์ที่ตัวเรามีต่อตัวเอง โดยบุคคล

จะค้นพบ จากการด าเนินชีวิตประจาวันด้วยความเข้าใจของตนเองจึงเป็นวิธีการ เปลี่ยนตัวเองที่มีลักษณะ

เปรียบดัง 

“...ศิลปะแห่งการด ารงชีวิต (The Art of Existence) ตามที่เขาขยายความไว้ว่าการ

สร้างตัวตนโดยอาศัยเทคโนโลยีแห่งตัวตนคือความมุ่งมั่นและสมัครใจที่จะกระท าการโดยบุคคล

เป็นผู้เลือกที่จะท าจนกลายเป็นกฎเกณฑ์ทางพฤติกรรม มุ่งหวังเปลี่ยนแปลงตนเองและมีวิถีชีวิต

ที่เป็นตัวของตัวเอง สร้างชีวิตดั่งงานศิลปะที่มีคุณค่าทางสุนทรียะ เพ่ือบรรลุสู่บรรทัดฐานในการ

ด ารงชีวิตบางประการ...” (McNay, 1996: 135 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 29) 

กล่าวอีกทางหนึ่งศิลปะแห่งการด ารงชีวิตเกิดข้ึนจากการที่บุคคลรู้เท่าทันว่ากฎเกณฑ์ทางสังคมใด

มีอิทธิพลต่อความคิดและส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวเอง อันเป็นผลของความรับรู้ที่ลึกซึ้งถึงสัมพันธภาพ

ระหว่างความคิดกับจิตใจในส่วนลึกสุดของตนเอง โดยบุคคลผู้นั้นจะท าการตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ว่าเกิดความเข้าใจตรงตามสภาพความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ดี เป้าหมายของการที่บุคคลนา

เทคโนโลยีแห่งตัวตนมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันมิใช่เพียงการเปลี่ยนตัวเองให้มีประสิทธิภาพ
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สูงสุดเท่านั้น ทว่าการพัฒนาตัวเองให้มีก าลังความสามารถกระทาการตามสภาพ ย่อมส่งผลต่อสังคม

โดยทั่วไปเกิดความก้าวหน้าและมีสภาพการณ์ที่ดี (Danaher, Schirato; & Webb, 2000: 129 – 131 

อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 30) 

ฟูโกต์เน้นย้ าว่าการสร้างความเป็นตัวตนที่รู้คิดของบุคคล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนตัวเองให้สมบูรณ์ขึ้น

จากการประพฤติตนไปตามบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งเป็นการประยุกต์แนวคิดของกรีกโบราณเทียบเคียง

เข้ากับชีวิตประจ าวันในสังคมปัจจุบันนั้น ไม่อาจปรับใช้ได้โดยตรงเพราะบริบทแวดล้อมทางสังคมนั้น

ต่างกัน เขาเพียงต้องการนากระบวนการสร้างตัวตนซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ตัวเรามีต่อตัว เองและ

ความสัมพันธ์ที่ตัวเรามีต่อผู้อ่ืนภายในระบบความสัมพันธ์ทางอ านาจมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงวิธีการสร้าง

ตัวตนจากปฏิบัติการของอ านาจที่สัมพันธ์กับความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับมนุษย์ ที่ส าคัญคือความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ซึ่งเข้าก าหนดบุคคลให้ตรวจสอบตนเองไปตามที่ศาสตร์นั้นก ากับแนวทางไว้ โดยการศึกษา

แนวคิดของกรีกโบราณนั้นจะช่วยให้บุคคลรู้จักคิดอย่างวิพากษ์ ไตร่ตรองถึงปฏิบัติการทางความรู้ทั้งหลาย

ที่เข้าครอบงามนุษย์ ด้วยการจ ากัดอัตลักษณ์ที่ตายตัวให้กับเขา โดยเฉพาะการสร้างความเป็นปัจเจก

บุคคลที่ทันสมัยและรับรู้ถึงเสรีภาพที่ตนเองมีอยู่อย่าง เต็มเปี่ยม (Danaher, Schirato; & Webb, 2000: 

110 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 30) ดังนั้นแล้วการสร้างตนเองของฟูโกต์จึงมิได้มุ่งหวังที่จะนา

ไปสู่การปลดปล่อยมนุษยชาติให้มีเสรีภาพซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของปรัชญามนุษยนิยม เขาเพียงชี้ให้เห็น

ว่าการเมือง จริยธรรม หรือแม้แต่ปรัชญาต่าง ๆ เป็นความรู้ที่มิได้ท าให้เราเป็นอิสระจากรัฐและจาก

สถาบันของรัฐโดยแท้จริง เขาจึงต้องการที่จะปลดเปลื้องตัวตนจากความเป็นปัจเจกบุคคลของรัฐและการ

ถูกก าหนดให้เป็นปัจเจกบุคคลประเภทต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงบุคคลเข้ากับรัฐ ด้วยการผลักดันให้บุคคลสร้าง

ตนเองขึ้นมาเป็นคนใหม่ จากการปฏิเสธความเป็นปัจเจกบุคคลที่เข้าก าหนดตัวเรามาเป็นเวลานาน 

(Foucault, 1983b: 216 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 30-31) 

 

การด ารงตนเฉกเช่นมนุษย์ผู้มีสุนทรียะ 

ฟูโกต์พยายามหาหนทางในการสร้างชีวิตของตัวเราเช่นผลงานทางศิลปะเพ่ือจะบรรลุถึ ง

เป้าหมายสูงสุดในการท างานของตนเอง ตามที่เขากล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าจุดมุ่งหมายของการท างานไม่ใช่

เรื่องอ านาจ หากแต่ต้องการศึกษาวิถีทางต่างๆ ในสังคมของเราที่ทาให้มนุษย์มีตัวตนรูปแบบต่างๆ ดังจะ
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เห็นจากงานในช่วงหลังของเขาโดยเฉพาะในประวัติศาสตร์แห่งเพศวิถี เล่มที่ 3  The Care of the Self 

(1990c) ซึ่งพูดถึงเทคนิควิธีที่จะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็น “ตัวตนผู้มีความรู้คิดรูปแบบต่างๆ” ที่สามารถ

ขีดเขียนและแต่งแต้มเรื่องราวของชีวิตให้มีสีสันด้วยตนเอง ตามที่ ฟูโกต์เชื่อว่าบุคคลสามารถสร้างชีวิตที่

สวยงามขึ้นมาด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลังกายและควบคุมอาหารเพ่ือสร้างรูปร่างหรือ

บุคลิกลักษณะที่ตนนั้นเห็นว่างดงามการเพ่ิมทักษะในการประกอบอ าชีพให้เกิดความเชี่ยวชาญเพ่ือสร้าง

ฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขจากประสบการณ์ชีวิตที่มีพ้ืนฐาน

ของความเป็นผู้มีศิลปะในการด ารงชีวิต เช่นเดียวกับศิลปินขึ้นรูปชิ้นงานแสดงทางศิลปะอย่างประณีต 

ตามท่ีฟูโกต์เชื่อว่า “ศิลปะแห่งการดารงอยู่” จะเป็นเครื่องมือที่บุคคลใช้สาหรับพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น สร้างตัวเองให้มีคุณค่าสูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอย่างเพ่ือสร้างสมดุลให้กับตนเอง 

ความเป็นตัวตนของเราจึงเป็นสิ่งที่ตัวเราเป็นผู้ฟูมฟักขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่จะสร้างตัวเองให้สมบูรณ์

พร้อม และท าให้ตัวเราสามารถที่จะยืนหยัดในความเป็นตัวเองเพ่ือต่อรองกับเครือข่ายทางอ านาจอัน

สลับซับซ้อนภายในสังคมที่พยายามเข้าก าหนดตัวเราให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ 

ฟูโกต์ประยุกต์แนวทางการท างานของบุคคลในบางอาชีพ อาทิ นักประพันธ์ นักประติมากรรม ผู้

ก ากับภาพยนตร์ แม้กระทั่งนักวิชาการผู้บุกเบิกแนวคิดทฤษฎีใหม่ ๆ ซึ่งอ าศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ

สร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อกระบวนการสร้างตัวตนของบุคคลในลักษณะของการ

สวมบทบาทของผู้ประพันธ์ (The Author Function) (Danaher, Schirato & Webb, 2000: 153 อ้าง

ใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 32) ด้วยวิธีการสร้างสรรค์ผลงานและใช้ชีวิตประจ าวัน ทาให้เราเห็นชัด

ถึงกระบวนการก่อรูปตัวตนของพวกเขาที่มีลักษณะต่างไปจากบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป ความเป็นตัวตนที่มี

เอกลักษณ์นี้ถูกสร้างขึ้นจากมุมมองที่มีต่อโลกในลักษณะเฉพาะซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นทางค่านิยม 

ความคิด หรือความเชื่อของเขาไปตามคุณลักษณะของตนเอง โดยฟูโกต์ชี้ให้เห็นว่าบทบาทของความเป็น

ผู้ประพันธ์ทั้งหลายจะดารงอยู่ตราบเท่าที่ผลงาน หรือความรู้ หรือความจริงของพวกเขายังคงแพร่และ

ไหลเวียนอยู่ภายในปริมณฑลทางสังคมแห่งนั้น ผลงานที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของพวกเขาซึ่งถูก

เผยแพร่ออกสู่สาธารณะย่อมถูกประทับแล้วฝังตรึงอยู่ภายในจิตใจของผู้คนโดยทั่วไปและเป็นตัวเชื่อมให้

บทบาทและสถานภาพของผู้สร้างผลงานเหล่านั้นด ารงอยู่ เช่นนั้นแล้วความเป็นตัวตนของพวกเขาจึงไม่มี

วันตายจากโลกนี้ไปได้ 
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ส าหรับแนวทางการสร้างความเป็นตัวตนของบุคคลขึ้นมาเช่นเดียวกับการแสดงบทบาท

ผู้ประพันธ์นั้น ฟูโกต์เสนอว่ามีอยู่ 2 วิธีการ (Danaher, Schirato & Webb, 2000: 155 – 156 อ้างใน 

เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 32) ได้แก่ 

(1) การบันทึกเป็นตัวอักษรซึ่งเป็นการให้ความหมายกับบุคคล สัตว์ และสิ่งของ ด้วยการ

บัญญัติศัพท์ขึ้นมาหรือการสร้างความเป็นรูปธรรมให้กับสิ่งนั้น ในทางเดียวกันการเขียนก็สามารถแปลง

กลับทุกสรรพสิ่ง ที่ด ารงอยู่ให้มีลักษณะเป็นนามธรรมหรือการสร้างภาพแทนให้กับสิ่งนั้นๆ แม้ว่าจะเป็น

การนาเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงก็ตาม โดยนัยยะนี้การให้ความหมายกับสรรพสิ่งต่างๆ จะช่วยให้เรารู้ถึง

จุดก าเนิดและเกิด ความเข้าใจตัวเราที่ด ารงอยู่ในขณะนี้ว่าไม่ได้คงทน เป็นจริง และเท่ียงแท้ แต่ตัวตนของ

เรานั้นปรับเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเวลา มีหลายบุคลิกลักษณะ และบางขณะถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือแสดงภาพ

แทนของตัวเรานั่นเอง 

(2) การใช้ระบบสัญลักษณ์แสดงความคิด (อักษรภาพ) เป็นการน าเสนอเรื่องราวที่ต้องการบอก

เล่าโดยการสื่อสารด้วยรูปภาพอย่างตรงไปตรงมา เห็นได้จากวรรณกรรมดั้งเดิมในยุคก่อนคริสตกาลซึ่งถูก

รังสรรค์ขึ้นมาจากระบบสัญลักษณ์ ด้วยวิธีนี้จะท าให้คนทุกคนสามารถถ่ายทอดเรื่องเล่าของตน จากการ

ถักทอและร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆ ที่ปรากฏตัวขึ้นมาภายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวันหรือเรื่องราวของวีรบุรุษของพวกเขา สิ่งที่ถูกสื่อสารออกมานั้นไม่เพียงนาเสนอเรื่องราวของ

บุคคลต่างๆ ออกมา ทว่ายังสะท้อนคุณลักษณะเฉพาะตัวของพวกเขา ซึ่งบอกเล่ามุมมองที่มีต่อโลกและ

สิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นชุดประสบการณ์ชีวิตที่เขาสั่งสมข้ึนมาด้วยตนเอง 

ฟูโกต์เห็นว่าสุนทรียะได้ก่อร่างสร้างรูปตัวตนของเราขึ้นมา เพราะตัวเรานั้นย่อมจะปรับเปลี่ยน

บุคลิกลักษณะไปตามการรับรู้ที่ เรามีต่อตัวเอง (The Transformation of One’s Self by One’s 

Knowledge Is) (Danaher, Schirato & Webb, 2000: 159 – 160 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์ , 

มปป.: 33) อันเป็นวิธีการที่บุคคลโดยทั่วไปสามารถจะสร้างตนเองให้เป็นผู้ที่ด ารงอยู่อย่างมีสุนทรียภาพ

ตามเบ้าหลอมของจารีตปฏิบัติทางสังคม ซึ่งชี้น าเราให้เรียนรู้วิถีชีวิตที่ดีงามตามครรลองของสังคม 

แนวทางดารงตนและมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน รวมทั้งการมองโลกรอบตัวให้สอดรับกับกฎเกณฑ์ทาง

สังคม ในแง่นี้ โลกของศิลปะและสุนทรียภาพย่อมมีผลต่อวิธีการสร้างความเข้าใจของตัวเราที่มีต่อความ

เป็นจริง เปรียบเหมือนการที่เราพิจารณางานศิลปะจากแก่นสารที่สะท้อนมาจากชิ้นงานนั้นๆ มากกว่า
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กลวิธีในการนาเสนอผลงานหรือการยึดติดอยู่กับสิ่ งที่มองเห็นได้ เช่น รับรู้จากค าพูด การกระท า  

แม้กระท่ังความคิด ความเชื่อที่คนแต่ละคนแสดงออกมา โดยละเลยซึ่งเนื้อหาสาระหรือแก่นของสิ่งนั้น  

กล่าวอีกทางหนึ่งศิลปะแห่งการด ารงอยู่ล้วนเกี่ยวโยงกับจริยธรรมที่บุคคลผู้นั้นยึดถือ เพราะการ

ใช้ชีวิต อย่างมีศิลปะของบุคคลคือการด ารงตนเช่นผู้มีรสนิยมที่ดี ประคองตนอย่างมีสติโดยใช้ปัญญา 

ด าเนินชีวิตตามครรลองคลองธรรมอันดี ดังที่ฟูโกต์กล่าวย้ าว่าการเป็นผู้มีศิลปะแห่งการดารงอยู่และมี

จริยธรรมแห่งตัวตนนั้น บุคคลไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาด้วยตนเองอย่างแท้จริง ทว่าเป็นสิ่งที่พวกเรา

เรียนรู้และถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากสังคม ซึ่งพยายามนาเสนอ ชี้แนะ และเข้าก าหนดตัวตนของเรา จึง

กล่าวได้ว่าตัวตนของบุคคลคือผลผลิตแห่งสังคมโดยแท้ เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวตนของบุคคลซึ่งดารงอยู่อย่างมี

สุนทรียะย่อมไม่ใช่ผู้กระท าการทางสังคมที่มีอิสรภาพโดยสมบูรณ์ ทว่าพวกเขาคือผู้ที่สามารถหยิบยก

จริยธรรมที่เหมาะควรกับตนเอง ถือเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือเสริมความเชื่อมั่นต่อการสร้างสรรค์ชีวิตของตนให้

งดงาม 

ท้ายที่สุดแล้วเราจะพบว่าความเป็นตัวตนของฟูโกต์นั้นครอบคลุมทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องราวทาง

สังคม ตามท่ีเขาเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนตัวเองของบุคคลไปสู่การเป็นตัวตนที่สมบูรณ์พร้อมไว้ในสอง

ระดับ คือ ระดับร่างกาย (Physics) ใช้เทคโนโลยีแห่งตัวตน (Technology of Self) สร้างตัวตนที่

ตระหนักรู้ว่าตนเองเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมหรือผู้กระทาการที่ขับเคลื่อนสังคมให้เดินหน้า และ

ระดับของสังคม (Moral) ใช้เทคโนโลยีทางสังคม (Technology of Social) สร้างประชาสังคมซึ่งรวมตัว

กันด าเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทางสังคม (Lemke, 2011: 175 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 34-

35) ความเป็นตัวตนที่ถึงพร้อมจึงมีนัยของตัวตนซึ่งด ารงอยู่ภายในพ้ืนที่เหลื่อมซ้อนกันระหว่างความเป็น

ปัจเจกบุคคลและสังคม อันเป็นจุดก าเนิดของตัวตนที่ส่งผลให้บุคคลก าหนดหรือให้ความหมายต่างๆ ด้วย

ตนเอง กระท าการทางสังคมตามสภาพของตน ตลอดจนคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาตนเองให้เกิดสุขและความม่ันคงในชีวิตจากศักยภาพในการจัดแจงตัวเอง ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีใน

การเดินรอยตามของผู้คนในสังคม เมื่อบุคคลแต่ละคนดูแลรับผิดชอบตัวเองและชักนาผู้คนรอบข้างให้เดิน

ไปในทางเดียวกันแล้ว ย่อมค้ าจุนให้สังคมเกิดความผาสุกและก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
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บทวิพากษ์การศึกษาตัวตนตามแนวทางของฟูโกต์ 

 แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ก าลังได้รับความสนใจจากนักวิชาการและสังคมในวงกว้างเพ่ิมมากขึ้นแต่

นักวิชาการหลายส านักยังมีข้อกังขาต่อสถานะของแนวทางการศึกษานี้ที่มีผลต่อสังคมศาสตร์อยู่มาก หาก

แนวคิดหลังสมัยใหม่เชื่อว่าโลกนี้ไม่มีความจริงที่แท้แน่นอน เช่นเดียวกับตัวตนตามความคิดของฟูโกต์ซึ่ ง

ไม่มีแก่นแท้ไม่คงที่ หรือมีความเป็นตัวตนเพียงรูปลักษณะเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะให้ค าอธิบายตัวตน

ของเราแก่บุคคลอ่ืนได้รับรู้อย่างไรและจะเข้าถึงความเป็นตัวตนของบุคคลอ่ืนเช่นไร โดยประเด็นที่หลาย

ฝ่ายมองแนวคิดหลังสมัยใหม่อย่างเคลือบแคลง เนื่องจากมีลักษณะสัมพัทธ์นิยมอยู่หลายประการ ได้แก่ 

หลักเกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือในเรื่องเล่าของคนเล็กคนน้อย (Little Narrative) ทั้งในประเด็น

ความเป็นจริงตามการมองของผู้เล่าหรือการมอง โลกแห่งความเป็นจริงของเขา รวมถึงการสรรหา

ค าอธิบายความเป็นตัวตนของพวกเขาให้สังคมรับรู้ซึ่งไม่อาจหามาตรวัดความจริงเหล่านั้นอย่างแน่ชัด 

ความสมเหตุสมผลของเรื่องเล่าจึงถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงอยู่เสมอ นอกจากนี้แนวคิดหลังสมัยใหม่มักถูก

วิพากษ์ว่าไม่ได้สร้างความก้าวหน้าให้กับสังคมศาสตร์ ทั้งในแง่ของการตั้งข้อสงสัยต่อความรู้ในยุคทองแห่ง

แสงสว่างซึ่งก่อร่างสร้างสังคมศาสตร์ให้เป็นปึกแผ่นขึ้นมาตลอดจนการปฏิเสธความเป็นจริงและการ

วิพากษ์ต่อความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งน าพามนุษยชาติไปสู่ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ด้วยการสร้างความรู้

เกี่ยวกับสรรพสิ่งต่างๆ ให้แก่โลกอันเป็นความรู้ที่ถูกยอมรับว่าเอ้ือต่อการท าความเข้าใจตัวตนของบุคคล

และสังคมโดยรวมได้ดีขึ้น 

 ความคิดเห็นอีกด้านหนึ่งนักวิชาการบางกลุ่มยอมรับว่าการศึกษาตัวตนตามแนวคิดหลังสมัยใหม่

ท าให้เราเห็นถึงพลวัตทางสังคมได้ชัดเจนขึ้นเมื่อสังคมปัจจุบันเคลื่อนเข้าสู่สังคมแห่งการบริโภคอย่างเต็ม

ตัว จากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและระบบการผลิตพร้อมไปกับการเกิดขึ้นของกลุ่มชนชั้นน า ใหม่

ทางสังคมซึง่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยแสดงตัวให้เห็นจากการบริโภคสินค้า บริการ และข่าวสารที่น าสมัย 

ยืนยันความเชื่อของฟูโกต์ว่าความเป็นตัวตนของมนุษย์ไม่คงทนถาวร ไม่มีเอกลักษณ์ที่แน่นอน ด้วยมนุษย์

มีก าลังที่จะสร้างตัวเองให้ผสมกลมกลืนไปกับยุคสมัยทางสังคม ตัวตนของมนุษย์จึงปรับเปลี่ยนตัวเองให้มี

หลายบุคลิกลักษณะเลื่อนไหล และแยกย่อยออกไปตามวิธีการที่เขาพยายามสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับ

ตนเองให้สังคมได้รับรู้ นอกไปจากนั้นการศึกษาการสร้างตัวตนตามแนวคิดหลังสมัยใหม่ยังท าให้เรารับรู้ถึง

ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสังคมวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของบุคคลโดยเฉพาะบทบาทของ

สื่อสารมวลชน และการชี้น าสังคมของภาคประชาสังคมซึ่งนับว่าเป็นสถาบันหลักที่ ขับเคลื่อนประเด็นทาง
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สังคมในขณะนี้ ดังนั้นการสร้างความเข้าใจที่มีต่อตัวตนตามแนวทางนี้อย่างลุ่มลึกย่อมจะเพ่ิมพูนความรู้

ใหม่ๆ ให้กับสังคมศาสตร์ในการท าความเข้าใจกระบวนการสร้างตัวตนของบุคคลตามยุคสมัย ตลอดจน

ท านายได้อย่างแม่นย าถึงแนวโน้มของการเกิดและการแสดงตัวตนรูปแบบใหม่ๆ ในยุคสมัยต่อไป (Baker 

& Jane, 2016: 290 – 292 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 37) 

 การท าความเข้าใจแนวคิดเรื่องตัวตนของฟูโกต์ซึ่งมีความซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก ผู้ศึกษา

พยายามทบทวนแนวคิดทฤษฎีอย่างละเอียด ลึกซึ้ง และด้วยการมองที่รอบด้าน จากการพิจารณาข้อ

ถกเถียง ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการน าเสนอการวิเคราะห์ภายในสถาบันแห่งอ านาจที่สร้างความเป็นตัวตน

ขึ้นมาโดยฟูโกต์มักถูกวิพากษ์ไปที่การละเลยความส าคัญของรัฐ เช่น งานของพู ลันท์ซัส (Nicos 

Poulantzas) เรื่อง รัฐอ านาจ และสังคมนิยม (State, Power, Socialism) (แบรี่ สมาร์ท, 2555: 228 - 

232) ที่แม้จะเป็นการศึกษาตามแนวทางของทฤษฎีมาร์กซิส แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงข้อจ ากัดของการวิเคราะห์

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจกับความรู้สองประการ 

 ประการแรก การมิได้กล่าวถึงจุดก าเนิดที่แน่ชัดของอ านาจ ส าหรับฟูโกต์แล้วความสัมพันธ์เชิง

อ านาจจะอยู่ภายในชีวิตทางสังคมหรือเป็นสิ่งเดียวกันกับความเป็นสังคม ซึ่งน าไปสู่การไม่ใส่ใจกับความ

เป็นรูปธรรม (Mate - Reality) เชิงสถาบันแห่งรัฐและถูกมองว่าเป็นที่มาของทางตันแห่งตรรกะซึ่งเต็มไป

ด้วยค าถามต่อมุมมองเรื่องอ านาจของฟูโกต์ หากอ านาจปราศจากรากฐานแต่ด ารงอยู่ทุกแห่งจนแลดูเป็น

ธรรมชาติของสังคมจริงตามที่ฟูโกต์ว่าไว้ ดังนั้น “ท าไมจึงมีการต่อต้านอ านาจ” แล้ว “การต่อต้าน

เหล่านั้นมาจากที่ไหน” และ “มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร” โดย ประเด็นเรื่องการต่อต้านอ านาจของฟูโกต์นั้น

ได้รับความสนใจทั้งจากนักวิชาการในแนวมาร์กซิสและที่มิใช่แนวมาร์กซิส โดยเฉพาะการพยายามพัฒนา

วิธีที่จะต่อต้านกับชีวอ านาจ 

 ประการที่สอง การเพิกเฉยต่อประเด็นอ านาจรัฐ ณ ช่วงเวลาที่มันได้แผ่ขยายออกไปอย่าง

กว้างขวาง อีกทั้งอิทธิพลของรัฐก็ก าลังเพ่ิมขึ้นมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยงานของฟูโกต์มักใช้

เพียงมโนทัศน์ที่มองรัฐจ ากัดอยู่เฉพาะกลไกที่เป็นสาธารณะ เช่น กองทัพต ารวจ เรือนจ า ศาล หรือใน

พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่รัฐใช้เพ่ือสร้างปฏิบัติการทางอ านาจ เช่น กลไกในสถานบ าบัดผู้ป่วยทางจิตและโรงพยาบาล 

แม้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของฟูโกต์จะพยายามขยายออกไปพ้นเกินขอบเขตของความเป็นรัฐแต่ก็กลับ

ถูกท าให้อ่อนแอลงอย่างมากจากการมองรัฐสมัยใหม่โดยใช้กรอบคิดที่แคบเกินไป และแม้ฟูโกต์จะเผยให้
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เห็นถึงรูปธรรมของเทคนิควิธีสมัยใหม่บางประการในการใช้อ านาจ แต่ในขณะเดียวกันเขากลับประเมิน

บทบาทของกฎหมายและความรุนแรงในฐานะเป็นฐานส าคัญแห่งการใช้อ านาจในระดับที่ต่ าเกินไปอีกด้วย 

 นักวิชาการของไทย อานันท์ กาญจนพันธุ์ วิพากษ์การท างานเรื่อง ตัวตนของฟูโกต์เอาไว้ใน

หนังสือคิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่าง วิพากษ์ จากวาทกรรมของตัวตนถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา (อานันท์  

กาญจนพันธุ์, 2555: 114 - 115, 213 - 218) ความเห็นบางประการสรุปไว้ในข้อเขียนของเบญจวรรณ 

อุปัชฌาย์ ดังนี้   

(1) การมองอ านาจของฟูโกต์ในลักษณะที่สลับซับซ้อนและมีความเป็นนามธรรมสูง มักสร้างความ

ซับซ้อนให้กับต าแหน่งแห่งที่ของตัวตนมากจนเกินไป และอาจท าให้ผู้ศึกษางานของฟูโกต์หลุดเข้าไปอยู่ใน

โลกทางจินตนาการ กระทั่งละเลยปฏิบัติการของอ านาจในมิติอ่ืนๆ อาทิ อ านาจทางการเมืองหรืออ านาจ

ทางการทหาร ซึ่งเป็นอ านาจที่ท างานอย่าง ตรงไปตรงมาและเข้าจัดการกับชีวิตของมนุษย์อย่างชัดเจน

ดังที่พบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ในแง่ของการน าทฤษฎีมาปรับใช้จึงไม่อาจน าความคิดตามแนวทางของฟู

โกต์มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอ านาจได้ครอบคลุมทุกประเด็น จ าเป็นต้องรู้จักเชื่อมโยง

ความคิดระหว่างแนวคิดทฤษฎีต่างๆ และพยายามเรียนรู้ทฤษฎีในเชิงวิพากษ์มากขึ้น เพ่ือท าความเข้าใจ

ในตวัทฤษฎีอย่างถ่องแท้ 

(2) ข้อจ ากัดในงานช่วงหลังของฟูโกต์ซง่ึให้ความส าคัญกับปฏิบัติการของชีวอ านาจ เป็นความ

พยายามของเขาที่จะแสดงให้เห็นว่าการสร้างอัตลักษณ์ของตนเองผ่านเพศวิถีเป็นหนทางที่ดีที่สุด (อาจ

เนื่องด้วยแรงขับดันที่เขาเป็นผู้รักเพศเดียวกัน) ทั้งที่จริงแล้วยังมีปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่บุคคลน ามาใช้เพ่ือ

ปรับเปลี่ยนสังคมอาทิ การบริโภคสินค้าและบริการ หรือ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยความคิดที่ว่า

ตัวตนนั้นสามารถที่จะหลุดพ้นจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆของฟูโกต์ถูกมองว่าเป็นการน า เสนอมุมมองที่ยัง

ไม่ให้ความส าคัญกับบริบทที่เฉพาะเจาะจงอย่างเพียงพอจนไม่สามารถ เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ทาง

อ านาจได้อย่างชัดเจนและอาจตกหลุมพรางของความคิดแก่นสารนิยมในทางหนึ่งได้ทั้งที่ฟูโกต์พยายาม

ปฏิเสธสิ่งที่เป็นแก่นแท้มาโดยตลอด ในทางตรงข้ามนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ที่น าแนวคิดการสร้าง

ตัวตนของฟูโกต์มาตีความใหม่ต่างมองเห็นถึงการท างานของอ านาจในเชิง สร้างสรรค์ (Burchell; 

Gordon; & Miller, 1991 ; Rose & Miller, 2008 ; Dean, 2010 ; Milchman & Rosenberg, 2010 ; 

Lemke, 2011 ) เช่นเดียวกับนักพัฒนาชุมชนซึ่งให้ความสนใจขยายแนวคิดของฟูโกต์ไปสู่ กระบวนการ
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สร้างตัวตนของประชาชนที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่อยู่อาศัย (Cruikshank, 1994; 

Shama, 2011) พบว่าการขยายค าจ ากัดความว่าด้วย “อ านาจ” ในแง่มุมของฟูโกต์ท าให้เราเห็นถึงอ านาจ

ในมิติที่กว้างไกลออกไปกว่าขอบเขตของกฎหมายและความเป็นรัฐ โดยแนวคิดชีวอ านาจหรือชีวะ

การเมืองได้คลี่คลายถึงเทคนิควิธีทางการปกครองในอีกมิติหนึ่งด้วยการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนดูแลตนเอง 

เพราะเชื่อมั่นถึงความสามารถในการสั่งการและควบคุมตัวเองได้ พวกเขาจึงมีสิทธิ ในการเลือกทางเดิน

ชีวิตของตน และด้วยลักษณะความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ปรับเปลี่ยนไปท าให้วิธีการใช้อ านาจมีความ

แนบเนียนมองไม่เห็นถึงต้นตอของอ านาจที่ชัดแจ้ง ในแง่นี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนจึงมีความ

ใกล้ชิดกันมากข้ึน ทั้งยังเป็นการก ากับดูแลประชากรที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด    

ส าหรับนักวิชาการหลังสมัยใหม่ เดอเลิซ (Deleuze, 1995: 116, 94 - 101 อ้างใน ไชยรัตน์ 

เจริญสินโอฬาร, 2561: 76 - 78) เสนอว่าระบบคิดของฟูโกต์น าเราไปสู่มิติใหม่ของการมองธรรมชาติ

ความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ไม่เคยปรากฏในยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ใดมาก่อน เพราะเป็น

ค าถามทางปรัชญาของความเป็นมนุษย์ที่มิได้มุ่งหาค าตอบว่า มนุษย์คืออะไร แต่ให้ความสนใจว่ามนุษย์

ก าลังจะเป็นอะไรต่อไป ความคิดในลักษณะนี้จึงไม่ได้ติดตรึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับเราเพราะตัวเรา 

สามารถปรุงแต่งบุคลิกลักษณะของตนเองไปกาลเวลา ดังนั้นเป้าหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์ความ

เป็นตัวตนของฟูโกต์จึงเป็นไปเพ่ือจะบอกว่าด้วยวิธีการใดที่ท าให้ตัวตนของเราไม่ถูกก าหนดให้เป็นอะไร 

โดยการมองอ านาจในลักษณะของพลัง (Force) และการท างานของพลัง (The Play of Force) ซึ่ง

ไหลเวียนอยู่ภายในความรู้ที่หลากหลาย อันเป็นอ านาจในระดับแยกย่อย (A Microphysics of Power) 

ท างานร่วมกับพลังรูปแบบต่างๆ ซึ่งน าไปสู่การสร้างมนุษย์ในฐานะตัวแทนทางสังคมและกฎหมายนั้น เป็น

เครื่องมือชนิดใหม่หรือนวัตกรรมเทคโนโลยีทางอ านาจรูปแบบใหม่ส าหรับศึกษาความสัมพันธ์เชิงอ านาจ

ไม่ต่างจากเครื่องมือชนิดอ่ืนๆ ที่เราเคยใช้ศึกษาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตรงกับความเห็นของ

เลมเก้ (Lemke, 2011: 174) การเปลี่ยนวิธีใช้อ านาจรัฐมาสู่ชีวะการเมืองคือความก้าวหน้าขององค์

ความรู้ที่ท าให้รู้ว่าตัวตนของเรา ไม่ได้เป็นเพียงพ้ืนที่ปฏิบัติการของอ านาจที่สัมพันธ์กับความรู้หรืออยู่นอก

อาณาบริเวณทางการปกครอง เพราะอ านาจในลักษณะนี้เชื่อมโยงตัวตนของประชาชนเข้ากับรัฐ ด้วยการ

ผลิตพลเมืองตามความต้องการของรัฐขึ้นมาจากแนวนโยบายที่รัฐเป็นฝ่ายก าหนด ชีวะการเมืองจึงเป็น

ศิลปะทางการปกครองที่อาจนับเนื่องเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมของมนุษยชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากการ

ประดิษฐ์สร้างของระบบความสัมพันธ์ทางอ านาจ 
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ในงานหลายชิ้นของนักวิชาการไทย อาทิ ธเนศ วงศ์ยานนาวา (2532 ; 2548) ไชยรัตน์ เจริญสิน

โอฬาร (2560; 2561) และธีรยุทธ บุญมี (2551) ซึ่งหยิบยกแนวคิดเรื่องตัวตนของฟูโกต์มาวิเคราะห์งาน

ของตน มองไปในทางเดียวกันว่า การศึกษาของฟูโกต์มุ่งเน้นไปที่เรื่องของความรู้อ านาจและการสร้าง

ตัวตน โดยมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจร้อยรัดสิ่งเหล่านี้  เข้าด้วยกันในรูปของวาทกรรมแบบต่างๆ 

กระบวนการสร้างตัวตน (The Process of Subjectification) ของฟูโกต์น าไปสู่การคิดค้นความเป็นไปได้

แบบใหม่เกี่ยวกับชีวิต นั่นคือการท าให้ปราศจากความเป็นอัตบุคคล (Subjectless Individual) หรือ

ตัวตนที่มีแก่นแท้ในแบบของเดคาร์ตด้วย งานของฟูโกต์มีลักษณะของความเป็นไปได้และความเป็นไป

ไม่ได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังปรับเปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์ตามการเลื่อนไหลทางความคิดของเขาอยู่

ตลอดเวลาท าให้การแสวงหาคุณลักษณะที่แน่นอนตายตัวเป็นสิ่งที่ก าหนดได้ยาก ดังจะเห็นจากการ

พิจารณางานของฟูโกต์โดยมุ่งไปที่การวิเคราะห์อ านาจในระดับแยกย่อยแล้วจะท าให้แนวคิดการบริหาร

จัดการชีวิตนั้นเลือนหาย นั่นหมายความว่าการใช้อ านาจในระดับมหภาคของรัฐได้หมดไป เพราะการใช้

อ านาจในลักษณะของชีวอ านาจนั้นไม่ได้ด ารงอยู่ในระดับจุลภาคเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงอ านาจใน

ระดับมหภาคด้วย หรือนัยหนึ่งการวิเคราะห์อ านาจในกระบวนการสร้างตัวตนย่อมท าให้ความเป็นจุลภาค 

– มหภาค พร่ามัวหรือสลายลงไป ดังนั้นคุณค่าของการศึกษางานของฟูโกต์ใน เรื่องอ านาจรูปแบบใหม่

หรือชีวอ านาจจะอยู่ที่การแสดงให้เราเห็นว่าอ านาจรัฐในปัจจุบันท าหน้าที่สองด้านไปพร้อมกัน ด้านหนึ่ง

เป็นเทคนิคในการท าให้เป็นความเฉพาะเจาะจง (Individualizing) อีกด้านหนึ่งคือการรวมศูนย์ทั้งหมด 

(Totalizing) การรวมอ านาจทั้งสองลักษณะเอาไว้ภายใต้ความเป็นรัฐจึงเป็นอ านาจที่ทรงพลัง เพียงแต่ที่

ผ่านมาเราอาจมองไม่เห็นถึงความเป็นรัฐซึ่งเป็นกลไกส าคัญของการบังคับใช้อ านาจเพ่ือให้บุคคลสยบยอม 

เพราะเข้าใจว่ารัฐใช้แต่อ านาจทางการเมืองหรือรัฐเป็นเรื่องของส่วนรวมเท่านั้น  

 การทบทวนงานของฟูโกต์ท าให้เรามองเห็นถึงความลุ่มหลงในการศึกษาเรื่อง “อ านาจ” ของเขา

จนท าให้ผู้ศึกษาต่างสับสนต่อเป้าหมายในการท างานของเขาว่าอยู่ที่การวิเคราะห์ประเด็นนี้เป็นหลักหลาย

ครั้งที่ฟูโกต์ ถึงทางตันในความคิดและพยายามหาหนทางตอบค าถามที่ว่าด้วยการท างานของอ านาจจาก

การปรับเปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์ของตนเองอยู่ตลอดเวลา แสดงถึงการเลื่อนไหลของความหมายในตัวบท

ต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลง ได้ แม้กระทั่งตัวผู้แต่งเอง เริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองของการศึกษาอ านาจ 

จากเดิมมุ่งหาค าตอบว่า “อ านาจคืออะไร” มาสู่ “อ านาจท างานอย่างไร” ท าให้เป้าหมายของการ

วิเคราะห์อ านาจย้ายจากตัวบุคคล หรือสถาบันทางสังคม เข้าสู่การท างานของอ านาจในระดับแยกย่อยซึ่ง
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แพร่กระจายอยู่รอบตัวของผู้คน เริ่มจากค าอธิบายวิธีการท างานของอ านาจเชิงวินัยที่เข้าบงการร่างกาย 

ของนักโทษ ขยายไปสู่โครงข่ายทางอ านาจในระดับมหภาคที่ครอบคลุม ประชากรทั้งมวลจากการพัฒนา

แนวคิดการบริหารจัดการชีวิตโดยการการรวบรวมเครือข่ายของอ านาจประเภทต่างๆ เฉพาะแห่ง เฉพาะที่ 

ไปสู่โครงสร้างระดับสากล แต่การมุ่งเน้นประเด็นเรื่องการท างานของอ านาจมาก เกินไปกลับน าไปสู่การไม่

สามารถให้ค าอธิบายการท างานของอ านาจในระดับแยกย่อยที่ปฏิบัติการอยู่บนอ านาจในระดับมหภาคได้

อย่างชัดเจน จนอาจท าให้ฟูโกต์ไม่สามารถแสดงถึงความแตกต่างระหว่างอ านาจอธิปัตย์กับอ านาจรัฐ

รูปแบบใหม่หรืออ านาจในระดับมหภาคตามความต้องการของตนได้ เพราะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์หรือศิลปะ

ในการเข้าจัดการกับประชากรเป็นส าคัญ 

 การท างานในประเด็นเรื่องอ านาจอย่างต่อเนื่องและการวิเคราะห์ที่ลุ่มลึกท าให้มุมมองเรื่อง

อ านาจของฟูโกต์มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะการมองเห็นอ านาจในเชิงสร้างสรรค์จากการ

เอ้ืออ านวยประโยชน์สุขของรัฐที่มีต่อประชาชนด้วยการส่งเสริมให้พวกเขาสร้างตัวเองให้กลายเป็นผู้มี

ความรู้สึกนึกคิด ซึ่งเผยให้เรารับรู้ถึงอ านาจในอีกแง่มุมหนึ่ง ไม่ใช่เพียงการกดขี่ บังคับ หรือควบคุม แต่ยัง

เป็นพลังในการสร้างสรรพสิ่งน ามาซึ่งสังคมที่งดงาม อันเป็นลักษณะการท างานของอ านาจในรูปแบบ

เครือข่ายปฏิบัติการที่ แผ่ซ่านเข้าครอบคลุมทั่วทั้งองคายพทางสังคม จากการสร้างความจริงเข้าครอบง า

บุคคลจนเกิดพลังอ านาจที่ปฏิบัติการจากภายในตัวบุคคลผ่านการแสดงความเป็นตัวตนของพวกเขา

เหล่านี้เป็นค าอธิบายที่ท าให้เราตระหนักถึงอ านาจที่มีพลังรุนแรงเข้าก ากับบุคคล แม้ฟูโกต์จะเพ่ิมมุมมอง

ความรู้เรื่องอ านาจของเราอย่างรอบด้าน แต่ความพยายามของเขานั้นท าให้อ านาจกระจัดกระจายและ

เป็นนามธรรมมากเกินไปจนยากต่อการท าความเข้าใจ  

 ส าหรับคุณค่าของการศึกษากระบวนการสร้างตัวตนในแนวทางของฟูโกต์อาจสรุปได้อย่างน้อย

สามประการด้วยกัน คือ  

ประการแรกพัฒนาการทางการปกครอง ฟูโกต์ชี้ให้เราเห็นถึงเป้าหมายสูงสุดทางการปกครองว่า

รัฐที่แข็งแกร่งและมั่นคงจ าเป็นต้องแผ่ขยายอาณาบริเวณทางการปกครองออกไปให้ครอบคลุมทุกมิติ 

ตามที่ ฟูโกต์มองภาพการปกครองในปัจจุบันว่าไม่อาจแยกเรื่องของการจัดการทรัพยากร เศรษฐกิจ 

กฎหมาย หรือทางการเมืองออกจากกันอย่างเด็ดขาดท าให้วิธีใช้อ านาจทางการปกครองในปัจจุบันต่างไป

จากเดิมอย่างชัดเจน เพราะการปกครองเป็นกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกายและชีวิตของมนุษย์
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โดยตรง ตั้งแต่เกิดจนตายในรูปของอ านาจในการสร้างความมีวินัยให้เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคล การสร้างการ

รับรู้หรือความจริงว่าประชากรทั้งมวลนั้นด ารงอยู่อย่างอิสระจากความเชื่อมั่นในการเลือกทางเดินของ

ตนเอง อ านาจที่มาในรูปของวินัยจึงเป็นอ านาจเหนือชีวิต ไม่ใช่อ านาจเหนือบุคคลอย่างในอดีตที่ผ่านมา 

ด้วยเป็นอ านาจที่ท าให้คนต้องควบคุมตัวเองในการด ารงชีวิตให้เป็นปกติในสังคม เพราะความปกติคือการ

ท างานรูปลักษณะหนึ่งของอ านาจ   

ประการที่สอง  พัฒนาการทางสังคมแนวคิดการบริหารจัดการชีวิตให้ค าอธิบายกระบวนการก่อ

ตัวของ “ประชาสังคม” (Foucault, 2008: 296 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 44) ประชาชน

จัดการตัวเองและขับเคลื่อนประเด็นปัญหาทางสังคม เพราะประชาสังคมตามการมองของฟูโกต์คือพ้ืนที่

กระท าการทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของมวลสมาชิกในสังคมซึ่งมีเสรีในการเลือกทางเดินชีวิตเข้า

ร่วมกิจกรรมทางการเมืองและการประกอบการทางเศรษฐกิจในขอบเขตที่รัฐเอ้ืออ านวย สร้างผู้กระท า

การที่แข็งขันในการจัดการตนเองและชุมชนขึ้นมาภายใต้โครงข่ายทางอ านาจที่รัฐสอดแทรกเข้าจัดแจง

ชีวิตทุกแง่มุมของเขาอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งก่อตั้งสถาบันทางสังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้คนและยึดโยงสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในประชาสังคม ซึ่งเอ้ือต่อการสร้างพหุสังคมที่มีความ

แตกต่างหลากหลายเข้าด้วยกันและเกิดการขยายตัวของกลุ่มคนต่างๆ เช่น กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน กลุ่ม

ชาติพันธุ์ เหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น  อันเป็นการเปิดพ้ืนที่

ของการเมืองแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการดึงกลุ่มชายขอบของสังคมซึ่งไร้ช่องทางในการบอกเล่าปัญหา

ของตนให้เข้ามามีบทบาท ร่วมกับรัฐ ชุมชนที่ก่อตัวขึ้นในลักษณะนี้จึงประกอบด้วยสมาชิกที่แม้จะเป็น

เอกเทศแต่ก็มีความเป็นเอกภาพสูง  

ประการสุดท้ายการพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ ฟูโกต์ คลี่คลายถึงวิธีการอันแยบยลของ

การปกครองในยุคปัจจุบันที่เรียกว่า “ชีวะ การเมือง” โดยอาศัยศักยภาพในการบงการตนเองของปัจเจก

บุคคลมาใช้ ควบคุมประชากรทั้งมวล ท าให้เราเข้าใจถึงพลังและการท างานของพลังอ านาจในการ

ขับเคลื่อนประเด็นปัญหาทางสังคมของภาคประชาสังคมต่างๆ ที่สะท้อนถึงความคิด ความเชื่อ และ

มุมมองที่มีต่อโลกซึ่งแฝงฝังอยู่ในตัวบุคคลเหล่านั้น อันเป็นการต่อยอดแนวคิดที่นักสังคมวิทยารุ่นเก่า 

เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) และมอสส์ (Marcel Mauss) เคยน ามาอธิบาย สภาวะของการตระหนักรู้

ภายในตัวบุคคลหรือความสามารถในการดูแลตนเองจากพลังอ านาจภายในตัวตนที่บ่งชี้ว่าตัวเรานั้นต่างไป

จากผู้อ่ืนเช่นไร (Dean, 2010: 19 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 44) โดยนัยนี้ฟูโกต์ได้ชี้ชวนให้
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เราขบคิดในประเด็นปัญหาทาง สังคมท่ีกว้างไกลออกไปจากการแบ่งขั้วตรงข้าม ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษา

ทางสังคมศาสตร์แบบเดิมมักจ าแนกพลเมืองออกเป็นกลุ่มคนประเภทต่างๆ (Categories) จากการก าหนด

มาตรวัดที่แน่นอนหรือการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องราวทางสังคม และความมีอิสรภาพออกจากการ

ถูกครอบง าของอ านาจโดยเด็ดขาด (Rose, 1999: 128 อ้างใน เบญจวรรณ อุปัชฌาย์, มปป.: 44) ทั้งยัง

สร้างการรับรู้ของเราถึงการขยายตัวของศาสตร์สาขาต่างๆ จากการก่อตัวของการบริหารจัดการชีวิต หรือ

ศิลปะทางการปกครองของรัฐในปัจจุบัน โดยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ อาทิ การบริหาร ภูมิศาสตร์ และ ประวัติศาสตร์ เข้ากับการท างานของอ านาจในลักษณะที่

เป็นทางการและชีวอ านาจ     

ปัจจุบันเราจะพบงานที่นักวิชาการหลายสาขาน าแนวคิดชีวอ านาจมาเป็นกรอบวิเคราะห์การแผ่

ขยายอ านาจรัฐเข้าสู่พ้ืนที่เฉพาะภายในสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการสร้างพลเมืองที่มีคุณลักษณะ

พึงปรารถนา เพ่ือเสริมความเป็นเอกภาพและเสริมความแข็งแกร่งให้กับรัฐ ดังจะเห็นจากการศึกษาการ

ท างานของชีวอ านาจที่กระท าต่อประชากร (Gordon, 1991; Legg, 2005; Dean, 2010; Lemke, 2011

) การวิพากษ์เทคนิควิธีทางการ ปกครองสมัยใหม่ที่มาในรูปการจัดการชีวิตของประชาชน (Luke, 1996; 

Mackinon, 2000) ดังเช่นโครงการช่วยเหลือและการพัฒนาตนเอง (Cruikshank, 1996; Shama, 2011) 

หรือกระบวนการสร้างตัวตนของประชาชน (Gibson, 2001 ; Mitchell, 2003 ; Agrawal, 2005 ; 

Rutherford, 2007) ในแวดวงสังคมศาสตร์ของไทยก็มีการใช้แนวคิดกระบวนการสร้างตัวตนของฟูโกต์

เป็นช่องทางให้กลุ่มชายขอบของสังคมได้แสดงตัว อาทิ การสร้างตัวตนของคนพิการ (จิตติมา เจือไทย , 

2551) ผู้รู้คิดทางสิ่งแวดล้อม (เบญจวรรณ อุปัชฌาย์ , 2558) ชาวนาเกษตรอินทรีย์ (วร ฉัตร วริวรรณ, 

2559) กระทั่งการสร้างตัวตนของพ่อแม่ในการศึกษาทางเลือก (กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย , 2559) จึงมีความ

น่าสนใจที่จะสืบสาววิธีการของอ านาจ ในการสร้างตัวตนของฟูโกต์มาเขียนบทความชิ้นนี้ เพราะมองว่า

การคิดในลักษณะนี้จะเปิดพ้ืนที่ทางความรู้แบบใหม่ที่ช่วยให้สังคมไทยรับรู้ถึงปฏิบัติการทางอ านาจที่แผ่

ขยายเข้าครอบง าตัวตนของเราผ่านการแพร่เข้าสู่ศาสตร์สาขาต่างๆ และเตือนให้เราใช้สติพิจารณาถึง

ความเป็นจริงต่างๆทางสังคม เพราะการเปลี่ยนมุมมองของสังคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าความเป็นจริง

ของมนุษย์ไม่เที่ยงแท้ และไม่มีความจริงใดที่ถูกแสดงออกมาโดยปลอดจากค่านิยมบางประการอย่างที่

สังคมต้องการให้เราเชื่อเช่นนั้น แต่ความเป็นจริงมีอยู่หลายชุด ตามการมองของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมที่มี

สถานภาพ ความคิด และความเชื่อท่ีต่างกันไป คุณค่าของการศึกษาตัวตนตามความคิดของฟูโกต์นอกจาก
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จะช่วยให้รู้เท่าทันว่ามนุษย์หลีกไม่พ้นการถูกครอบง าจากอ านาจของความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้า

ก ากับตัวเราอย่างเข้มข้นถึงระดับของจิตใจแล้ว ยังพบว่ามนุษย์มีก าลังที่จะขัดขืนอ านาจจากการแสดง

ความเป็นตัวตนของเราด้วยการเลือกทางเดินชีวิตและมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นของตัวเอง    

โดยสรุป ฟูโกต์สร้างงานของตนเองจากการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการวิพากษ์

ความรู้เฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ระบบความสัมพันธ์ทาง

อ านาจที่ด ารงอยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน ความน่าสนใจคือเขาสามารถชี้ให้เราเห็นถึงอ านาจในแง่มุมที่เราไม่

เคยรับรู้มาก่อน นอกจากด้านของการกดบังคับและควบคุมแล้ว อ านาจยังผลิตสร้างสังคมที่สวยงามให้แก่

เรา การมองในมิติที่ต่างออกไปช่วยให้ฟูโกต์สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการวิเคราะห์วาทกรรม โดยการรื้อ

สร้างความหมายของกระบวนการสร้างตัวตนของบุคคลขึ้นมาตามยุคสมัย เริ่มจากการตั้งค า ถามที่ต่าง

ออกไปจากวิธีการสร้างตัวตนในยุคปลายศตวรรษ ที่ 19 ซึ่งให้ความสนใจค้นหาว่า “อะไรคือโลก” “อะไร

คือมนุษย์” “อะไรคือ ความจริง” “อะไรคือความรู้” และ “เราจะรู้ได้อย่างไร” โดยเราจะพบค าตอบได้

จากงานของคานท์ มาเป็นค าถามทางปรัชญาที่ต้องการรู้ว่า“เราเป็นอะไร” หรือ “เราเป็นอะไรในความ

เป็นจริง” (ไชยรัตน์ เจริญสิน โอฬาร , 2561: 142) ฟูโกต์พยายามตอบค าถามเหล่านี้จากมุมของ

ประวัติศาสตร์ทางความคิดด้วยการสืบสาวกระบวนการสร้างตัวตนของเราว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จากการ

ทบทวนหลักจริยธรรมแห่งตัวตนในยุคสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ท าให้เขาค้นพบค าตอบว่าอยู่ที่การเข้า

จัดการกับชีวิตให้กลายมาเป็นประชากรหรือเทคนิควิธีทางการเมืองที่ท าให้ชีวิตของปัจเจกบุคคลกลายมา

เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับรัฐและอ านาจรัฐนั่นเอง แม้ฟูโกต์จะเปิดมุมมองทาง

ความคิดและการมองสังคม ปัจจุบันในมิติใหม่ๆที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน แต่ด้วยแนวคิดของเขามีความ

เป็นนามธรรมสูงและมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนความคิดของบุคคลมากกว่าการเคลื่อนไหวทางสังคม  

แนวคิดการสร้างตัวตนของมิเชล ฟูโกต์แม้จะโดนวิพากษว่าควรมีแนวคิดอ่ืนมาวิเคราะห์ปรระก

อบด้วยนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าส าหรับงานศึกษาเรื่อง Rap Against Dictatorship การต่อต้านอ านาจรัฐของ

แร็พไทย ใช้เพียงแนวคิดเดียวก็น่าจะเป็นพอส าหรับการน ามาวิเคราะห์ตัวตนของ RAD ผู้สร้าง

ปรากฏการณ์เพลงแร็พประเทศกูมี ที่มีลักษณะวิพากษ์สังคมการเมือง อาจเรียกได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหว

ทางสังคมของกลุ่มคน โดยงานศึกษานี้ต้องการเข้าใจสาเหตุที่ก่อให้เกิดผู้กระท าการดังกล่าวขึ้น 
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วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

งานศึกษาเกี่ยวกับเพลงวิพากษ์การเมือง 

จากการศึกษางานศึกษาเกี่ยวกับเพลงพบงานวิจัยที่ศึกษาเพลงเพ่ือชีวิต : การน าเสนออุดมการณ์

ใหม่(ศึกษาเฉพาะช่วง 14 ตุลาคม 2515- 6 ตุลาคม 2519 ปีพ.ศ.2532 ของ ลือชัย จิรวินิจนันท์ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของบทเพลงเพ่ือชีวิตในเรื่องของการน าเสนออุดมการณ์ใหม่ โดยอาศัย

แนวคิดเรื่อง การครองความเป็นเจ้าอุดมการณ์หรือการครองความเป็นใหญ่ (Hegemony) ของนักคิดชาว

อิตาเลี่ยน คือ อันโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) มาเป็นแนวในการวิเคราะห์ และจากแนวนี้จะได้ท า

การชี้ให้เห็นถึงการพยายามสร้างอุดมการณ์ใหม่ของกลุ่มปัญญาชน (ในงานศึกษาคือกลุ่มนักศึกษา) โดย

ผ่านเพลงเพ่ือชีวิต สรุปได้ว่าเพลงเพลงในระยะเวลาที่ศึกษาพยายามเสนออุดมการณ์ใหม่เพ่ือแย่งชิงการ

น า แต่มีปัญหาในการเผยแพร่เพราะถูกต่อต้านจากรัฐโดยอาศัยเพลงปลุกในเป็นตัวน าเสนอเช่นเดียวกัน 

และจากประสิทธิภาพในการเผยแพร่ท าให้เพลงปลุกใจสามารถครอบครองความคิดของประชาชนได้เกือบ

ทั้งหมด โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ. 2519 จนท าให้เพลงเพ่ือชีวิตนั้นต้อหายไปจากวงการเป็นเวลานานและ

กลับมาในรูปแบบเนื้อหาที่เปลี่ยนไป รวมทั้งวิธีการน าเสนอด้วย  

วาทกรรมเพลงเพ่ือชีวิตในบริบทการเมืองไทย (พ.ศ. 2525-2550) ของ ณัฏฐณิชา นันตา ในปี

พ .ศ .2553 ศึกษาวาทกรรมที่ปรากฏในบทเพลงเพ่ือชีวิต ภายใต้บริบททางการเมืองไทยในยุค

ประชาธิปไตยแบบทุนนิยม และเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาเพลงเพ่ือชีวิตในการถ่ายทอดแนวคิดและอุดมการณ์

ทางการเมืองช่วง พ.ศ. 2525-2550 ผ่านบทเพลงเพ่ือชีวิตจากวงดนตรีเพลงเพ่ือชีวิตระดับประเทศ 4 วง 

บทเพลงเพ่ือชีวิตของวงดนตรีในระดับภูมิภาคอีก 3 ภูมิภาค แบ่งช่วงเวลาในการศึกษาตามบริบททาง

การเมืองออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงประชาธิปไตยครึ่งใบ (2525-2530) ช่วงประชาธิปไตยเต็มใบแบบ

เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู (2531-2539) ช่วงประชาธิปไตยเต็มใบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ (2540-2543) และช่วง

ประชาธิปไตยเต็มใบแบบเศรษฐกิจประชานิยม (2544-2550) ผลการศึกษาพบว่า วาทกรรมหลักและ

แนวคิดทางการเมืองของเพลงเพื่อชีวิตคือ การเรียกร้องประชาธิปไตยท่ีมีความเท่าเทียมและความยุติธรรม 

โดยค าว่า “ประชาธิปไตย” ที่ศิลปินเพ่ือชีวิตเรียกร้องนั้น เป็นไปในสองแนวทาง กล่าวคือ แนวทางแรก 

ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นระบอบการปกครองรูปแบบหนึ่ง และแนวทางที่สอง ประชาธิปไตยในฐานะที่

เป็นวิถีการด ารงชีวิตในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องชนชั้น เชื้อชาติ และเศรษฐกิจ ซึ่งประชาธิปไตยใน
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ความหมายทั้งสองแนวทางมีความเกี่ยวพันกันอยู่มาก ทั้งนี้รายละเอียดของวาทกรรมการเรียกร้อง

ประชาธิปไตย ได้แตกต่างไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในช่วงเวลาต่างๆ  

งานวิจัยเรื่อง เพลงเพ่ือชีวิต: ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและการเมืองไทย โดย 

สินศักดิ์ ไตรสารศรี (2538) วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ เพ่ือค้นคว้ารวบรวมเนื้อหาแนวความคิดของ

เพลงเพ่ือชีวิต และน ามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง โดย

แบ่งเพลงเพ่ือชีวิตออกเป็น 6 ช่วงเวลาพร้มทั้งวิเคราะห์สภาพสังคม ดังนี้ (1) ยุคก่อนจอมพลสฤษดิ์ ธนะ

รัตน์จนถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แต่ทาง

การเมืองกลับเป็นการกครองแบบเผด็จการอย่างเด็ดขาด เพลงที่เกิดขึ้นในยุคนี้จึงถูกปิดกั้นไม่ให้เผยแพร่

และมีลักษณะของเพลงที่กล่าวถึงความไม่เท่าเทียมทางชนชั้น (2) ยุคจอมพลถนอม กิตติขจร และจอมพล

ประภาส จารุเสถียร บรรยากาศทางการเมืงคลี่คลายในระดับหนึ่ง แต่ด้านเศรษฐกิจยังเต็มไปด้วยความไม่

เท่าเทียม การชุมนุมเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมจึงก่อก าเนิดบทเพลงเพ่ือชีวิตขึ้นมา โดยมีนักศึกษาและ

ปัญญาชนเป้นผู้เผยแพร่ เพลงเพ่ือชีวิตในยุคนี้ได้กลายเป็นสื่อในการเรียกร้องเพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

งกว่าเดิมของประชาชน จนเกิดความคิดแยกเป็นสองฝั่ง คือ รัฐบาลกับนักศึกษา และส่งผลต่อเหตุการณ์ 

14 ตุลาคม 2516 (3) ยุคประชาธิปไตย (ระหว่าง 14 ตุลาคม 2516- 6 ตุลาคม 2519) ยุคนี้มีพลเรือนเป็น

ผู้น ารัฐบาล ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นจึงเป็นไปอย่างอิสระมากขึ้น แต่จากการเรียกร้องทางการเมือง

และความขัดแย้งต่างๆ ท าให้บรรยากาศทางการเมืองเกิดความตึงเครียดนอกจากนี้ยังเกิดภาวะขาดดุล

ทางเศรษฐกิจ ศิลปินเพ่ือชีวิตจึงน าความไม่เท่าเทียมดังกล่าวมาตีแผ่และสะท้อนปัญหาของสังคมผ่าน

เพลงเพ่ือชีวิต รวมทั้งพยายามปูพ้ืนฐานแนวความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยให้เกิดในมวลชนอีกด้วย (4) 

ยุคหลัง 6 ตุลาคม 2519 (รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร-พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์) รัฐบาลยุคนี้มี

นโยบายต่อต้านและปราบปรามลัทธิคอมมิวนิสอย่างชัดเจน ได้ยกเลิกขบวนการนักศึกษาและควบคุมด้าน

สื่อสารมวลชน ศิลปินเพลงเพ่ือชีวิตจึงหนีเข้าป่าเพ่ือเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จน

ก่อให้เกิดเพลงป่าที่มเีนื้อหารับใช้อุดมการณ์ของพรรค (5) ยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ หลังจากนโยบาย

เรียกตัวนักศึกษากลับคืนสู่เมืองโดยไม่เอาผิดใดๆ เพลงเพ่ือชีวิตจึงกลับคืนสู่มวลชนอีกครั้ง และกลายเป็น

ยุคของระบบธุรกิจแถบบันทึกเสียงตลับ (Tape cassette) ศิลปินเพ่ือชีวิตจึงต้องต่อสู้กับระบบทุนนิยม

ด้วย เพลงเพ่ือชีวิตจึงอาศัยระบบธุรกิจในการเผยแพร่ แนวคิดที่แฝงอยู่ในบทเพลงจึงลดความรุนแรงลง

และสะท้อนภาพสังคมที่สื่อถึงคนทั่วๆไป และ (6) ยุคพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน – ปัจจุบัน ในด้าน
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การเมือง เกิดความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น แต่ส าหรับด้านเศรษฐกิจแล้วเต็มไปด้วยการแข่ งขันของ

ธุรกิจ เพลงเพ่ือชีวิตยังคงสะท้อนสภาพปัญหาของประชาชนเช่นเดิม แต่มิได้น าเสนอภาพการกดขี่ทางชน

ชั้นดังเช่นสมัยก่อนๆ นอกจากนั้นยังพบว่าศิลปินบางกลุ่มประสบปัญหาการสวนทางระหว่างอุดมการณ์

ของตนกับความต้องการทางการตลาด ดังนั้นจึงเกิดการยุบวงดังเช่นกรณีของคาราวาน จะเห็นได้ว่าบท

เพลงโดยเฉพาะเพลงเพ่ือชีวิต ถือเป็นวาทกรรมประเภทหนึ่งที่ศิลปินได้สร้างความหมายและอุดมการณ์ขึ้น  

งานศึกษาเกี่ยวกับเพลงฮิพฮอพ 

ในต่างประเทศ 

 ในช่วงแรกการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮิพฮอพที่โดดเด่นและแพร่หลายคือการศึกษาใน

ลักษณะ Historical และ Textual โดยใช้วิธีการศึกษาแบบวิเคราะห์ด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 

(historical) เรื่องเล่า(narrative) และการส่งสารผ่านสื่อต่างๆเช่น เนื้อเพลง (lyrics) หนัง (movies) 

นิตยสาร (magazines) ภาพเคลื่อนไหว (video) งานศึกษาที่ได้รับการยกย่องในการศึกษาเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมฮิพฮอพเป็นของ Rose (1994) ที่ชื่อว่า foundational Black Noise: Rap Music and Black 

Culture in Contemporary America เป็นการวิเคราะห์สังคมและประวัติศาสตร์ของฮิพฮอพท่ามกลาง

บริบทยุคหลังอุตสาหกรรม(Postindustrial) ที่ล้อมรอบแหล่งก าเนิดของวัฒนธรรมในบรองซ์ ผลงานอ่ืนๆ 

ในหมวดหมู่นี้โดยเป็นการศึกษาวัฒนธรรมฮิพฮอพในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมรากเหง้าของชาว อาฟริกัน 

(African) และอาฟริกัน อเมริกัน (African American) เช่น Smitherman (1997) ในงาน The chain 

remains the same: Communicative practices in the hip-hop nation ศึ กษ าก า ร แ ร็ พ ที่ เ ป็ น

รูปแบบการเชื่อมต่อหรือสื่อสารเป็นภาษาเฉพาะของอาฟริกัน อเมริกัน (African American) แสดงให้เห็น

ถึง มุมมอง (the aspectual) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (zero copula) การเล่าเรื่องราว (narrativizing) 

และการสื่อนัย (signifying) งานของ Thompson (1996) ที่ชื่อว่า Hip Hop 101 ศึกษาเกี่ยวกับต้น

ก าเนิดของฮิพฮอพในส่วนของการเครื่อนไหวที่เรียกว่าเบรกกิง (breaking) และการเต้นคองโก (Kongo 

dances) Roediger (1998) ที่ชื่อว่า Want to make of wigger: A work in progress ศึกษาติดตามฮิพ

ฮอพในระยะยาวถึงต้นก าเนิดอเมริกันผ่านค าว่า hipi (กล่าวคือ  to be aware or have one's eyes 

open)  ที่มาจากล าโพงของ Wolof วรรณกรรมในหมวดหมู่นี้ ไม่ว่ าจะเป็นเพีย ง  Textual หรือ

ประวัติศาสตร์เกิดจากการศึกษาข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับวัฒนธรรม (Giroux,1994) จากวิธีการนี้
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ตัวอย่างเช่น เนื้อเพลง แร็พที่รุนแรงของแร็พอันธพาล(gangta rap) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าให้สามารถ

วิเคราะห์เพ่ือท าความเข้าใจอัตลักษณ์ทางสังคมรวมถึงบทบาทของอุตสาหกรรมดนตรี วิธีการศึกษาทาง

ประวัติศาสตร์และบทความ (Historical and textual approaches) ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญในด้านการศึกษาในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาช่วยสร้างฮิพฮอพเป็นโดเมนส าคัญของการไต่สวนและ

ระบุวิธีการที่ซับซ้อนและขัดแย้งบางอย่างที่งานศึกษาเหล่านี้สามารถท าหน้าที่เป็นทั้งการกดขี่และการ

เสริมสร้างพลังอ านาจให้กับวัฒนธรรมดังกล่าว แม้จะมีคุณค่าและความคิดสร้างสรรค์ แต่พวกเขาก็มักถูก

จ ากัดอยู่ที่ค าอธิบายของนักวิจัยว่าฮิพฮอพท างานอย่างไรในชีวิตของผู้ที่สร้างมันขึ้นมาในบริบทท้องถิ่น 

ข้อจ ากัดนี้เกิดจากการผลิตผลงานทางวิชาการที่แยกต่างหากจากประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ระบุและสร้าง

ฮิพฮอพ ผลงานทางวิชาการจะแยกจากกันเมื่อพวกเขามุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เช่นเพลงแร็พมากกว่ากลุ่ม

กระบวนการและบริบทที่สร้างพวกเขา การศึกษาเช่นนี้มักจะขาดการพิสูจน์เชิงประจักษ์ซึ่งแม้ว่างาน

ศึกษาเหล่านี้มาจากการอธิบายของผู้กระท าการในวัฒนธรรม ดังนั้นวิธีการเหล่านี้แทบจะไม่ได้จับ

ความหมายของพ้ืนฐานในการแสดงออกทางวัฒนธรรม ค าอุปมาอุปมัย พิธีกรรม และการอ่านที่จัดขึ้น

ส าหรับกลุ่มและกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งพวกเขาสร้างความหมายในและนอกสถานที ่

ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 ในช่วงเวลาเดียวกันกับวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์และบทความ

ความ(Historical and textual approaches) วรรณกรรมวิจารณ์สังคม (the social commentary) คือ

ลักษณะการศึกษาที่สานต่อจากวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์และข้อความ แต่ส่วนใหญ่ของวรรณกรรม

นี้ไม่ใช่งานวิชาการ และมีผู้เข้าถึงงานศึกษาที่กว้างขึ้นต่างจากการศึกษาแบบก่อนหน้าที่มีเพียงนักวิชาการ

ที่เข้าถงึ โดยตัวอย่างของผลงานในลักษณะนี้ เช่น George (1998) ที่ชื่อว่า Hip Hop America: Hip Hop 

and the molding of Black generation X ในงาน The hip-hop generation: Young Blacks and 

the crisis of African American culture (2002 )  Why white kids love hip-hop: Wankstas, 

Wiggers, Wannabes, and the new reality of race in America (2005)  ของ  Kitwana และงาน

ศึกษาชื่ อ  Can’t stop Won’t stop: A history of the hip hop generation (2005 ) Total chaos: 

The art and aesthetics of hip hop (2006) ของ Chang ท าความเข้าใจฮิพฮอพเพราะพวกเขามักจะ

ศึกษาภายใต้สถานะคนวงในเพ่ือเก็บข้อมูลทีล่ะเอียดมากข้ึนและสร้างค าถามใหม่และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

ต้นก าเนิดที่ซับซ้อนและการขยายตัวของฮิพฮอพตั้งแต่ก าเนิด งานของ Chang ในปี 2005 อย่าง Can’t 

Stop Won't Stop: A History of the Hip Hop Generation ศึกษาจากการสัมภาษณ์ที่กว้างขวาง



49 
 

 

รวมถึงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมจากฐานะกลุ่มเยาวชนของบรองซ์ในช่วงปลาย

ทศวรรษที่ 1960 และต้นปี 1970 เข้าสู่ฮิพฮอพ สิ่งนี้ไม่เพียงเติมช่องว่างจ านวนมากในการท าความเข้าใจ

บริบททางสังคมที่น าไปสู่การเป็นวัฒนธรรมฮิพฮอพอย่างสมบูรณ์ แต่ยังคาดการณ์ถึงความเห็นและข้อมูล

ของผู้เข้าร่วมกลุ่มแรกๆของวัฒนธรรมฮิพฮอพบางส่วน แม้จะมีส่วนที่น่าชื่นชมแต่ก็ยังมีอุปสรรคหลาย

ประการที่ท าให้นักวิชาการที่ศึกษาฮิพฮอพวิจารณ์ถึงการใช้ประโยชน์และความหมายทางการศึกษาใน

ด้านหนังสือและสังคม งานของ Kitwana ในปี 2005 ศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติที่เกิดขึ้นใหม่

ในฮิพฮอพโดยอย่างผู้บริโภคผิวขาวแสดงถึงความแตกต่างและเห็นถึงข้อจ ากัดของวิธีการสื่อสาร ในขณะที่

บทความของ Kitwana ระบุว่ามันเป็นผลผลิตของ “[สัมภาษณ์] คนในวงการจ านวนมากและแฟนๆ 

เกี่ยวกับวัยรุ่นผิวขาวและฮิพฮอพ” (Kitwana,2005:6) ในระยะเวลา 10 ปีของการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่มี

ข้อมูลและมีกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในฮิพฮอพ ไม่ใช่เพียงค าอธิบายประวัติโดยสังเขปแต่เป็นเป็นค าอธิบาย

วิธีการโดยการวิจัยโดยละเอียดจากการตั้งค าถามและบทสัมภาษณ์เชิงลึก มีงานศึกษาที่คล้ายกันถือเป็น

การต่อยอดจากงานงานศึกษาอ่ืนๆก่อนหน้า เช่น George, (1998) Hip Hop America: Hip Hop and 

the molding of Black generation X ; Shaw, (2000) West side: Young man & hip hop in LA. 

แม้ว่างานวิจารณ์ทางสังคม (the social commentary) จะมีส่วนส าคัญในการบันทึกและท าความเข้าใจ

กับฮิพฮอพแต่ไม่อนุญาตให้คนอ่ืนท าการประเมินข้อสรุปผ่านเทคนิคการวิพากษ์วิจารณ์ที่ใช้ในการ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับการจ าลองแบบและการประเมินความถูกต้องของข้อ

โต้แย้งและการตีความ  

งานรูปแบบดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ได้เชื่อมโยงผลลัพธ์กับทฤษฎีเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือในการอธิบายแต่เป็น

การเชื่อมโยงกับส่วนอื่นในงานวิจัยคือการสังเคราะหแ์ละจ าแนกข้อมูลวิจัยที่ละเอียด  

และในปี 2000 เป็นต้นมาเป็นงานประเภท Grounded Literature หรือการศึกษาภูมิหลัง

เกี่ยวกับฮิพฮอพขยับออกห่างจากนการวิจัยและการวิจารณ์ที่ตีความสิทธิพิเศษของข้อความการสื่อสารใน

วัฒนธรรมฮิพฮอพ และมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความหมายระหว่างฮิพฮอพและผู้ที่สร้าง (create) 

เผชิญหน้า (encounter) และฝึกฝน (practice) วิธีการนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีที่ปัจเจกบุคคลใช้ดนตรีฮิพฮอพ

หรือแร็พในบริบทท้ องถิ่ น อย่ า ง ไร  เช่น  งานของ Dimitriadis (2001 )  ที่ ชื่ อว่ า  Performing: 

identity/performing text: Hip Hop as text, pedagogy, and lived practice เป็นงานที่พูดถึงการ

ใช้ในวัฒนธรรมเป็นหลักสูตรของโรงเรียน  งานของ Morrell & Duncan-Andrade (2002) ชื่อว่า 
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Promoting Academic Literacy with Urban Youth throughEngaging Hip-hop Culture เป็นงาน

เกี่ยวกับความรู้และการแสดงตัวตนของฮิพฮอพทีส่ามารถท าหน้าที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมในหมู่เยาวชนผิว

ด า (Clay, 2003 อ้างใน Emery Petchauer 2009:951) หรือวิธีการปฏิบัติของฮิพฮอพที่มีความเฉพาะ 

อย่างเช่นการศึกษา“วิธีการท า”ของนักเรียนที่อยู่ในวัฒนธรรมฮิพฮอพที่มีเชื้อชาติที่แตกต่างกัน เช่นงาน

ของ Petchauer (2007b) ที่ชื่อว่า “Welcome to the underground”: Portraits of worldview and 

education among hip-hop collegians การศึ กษา พ้ืนฐ านจะ เติ มช่ อ ง ว่ า งที่ ส ร้ า ง ขึ้ น โ ด ย วิ ธี

ประวัติศาสตร์และบทความเพราะได้ข้อมูลมาจากผู้เข้าร่วมในวัฒนธรรมและผู้สร้างฮิพฮอพมากกว่าจาก

ผลิตภัณฑ์หรือข้อความ โดยเป็นวิธีการที่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการมากกว่าผลิตภัณฑ์ มักผ่านการออกแบบ

การวิจัยแบบ (เช่นกลุ่มชาติพันธุ์ชาติพันธุ์ ภาพเฉพาะบุคคลทฤษฎีที่มีเหตุผลพ้ืนฐาน) แม้จะมีการวางแนว

ทฤษฎีที่คล้ายกับวิธีการที่เป็นประวัติศาสตร์และบทความ เนื่องจากการส ารวจที่มีการลงพ้ืนทีน่ั้นมักจะมุ่ง

ไปยังงานวิชาการผู้อ่านจึงมักจะมีความจ าเพาะทางระเบียบวิธีที่เพียงพอในการประเมินผลการวิจัยและ

พยายามที่จะท าซ้ าการศึกษาซึ่งแตกต่างจากวิธีการวิจารณ์สังคม ประกอบกับผลลัพธ์ที่มีการก าหนดกรอบ

โดยทฤษฎีที่เก่ียวข้องที่เรียกว่าเป็นจุดแข็งในการน าเสนอโดยการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์หรือเชิงข้อความ 

การเชื่อมช่องว่างระหว่างการปฏิบัติในท้องถิ่น(การศึกษาภาคสนาม) และทฤษฎีการศึกษาที่ท าให้อยู่ใน

หมวดหมู่ที่เป็นผลงานที่มีคุณค่าต่อการวิจัยทางการศึกษา 

ในประเทศ 

พบว่ายังมีการศึกษากันน้อยมากโดยผู้ศึกษาพบว่าส่วนใหญ่คือการศึกษาในช่วงแรกเป็นการศึกษา

เกี่ยวกับต้นก าเนิด การแพร่กระจายของวัฒนธรรม คือวิจัยเรื่องจุดก าเนิดและการแพร่กระจายของ

วัฒนธรรมดนตรีฮิปฮอปในประเทศไทย (คชาชัย วิชัยดิษฐ 2548) ซึ่งอธิบายว่า เมื่อบริบทเทคโนโลยีการ

สื่อสารสมัยใหม่แพร่หลายมากขึ้นส่งผลให้ผลงานเพลงฮิปฮอปใต้ดินกระตุ้นความสนใจให้กลุ่มผู้ฟังเพลง

วัยรุ่นแบบปากต่อปากและแพร่กระจายในวงกว้างขึ้น โดยมีสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญต่อ

การรวมกลุ่มของวัยรุ่นที่ชื่นชอบวัฒนธรรมฮิปฮอปให้ปรากฏชัดเจนขึ้นในสังคมไทย  

ต่อมาในปี 2549 วิจัยเรื่อง เนื้อหาเพลงและอัตลักษณ์แฟนเพลงฮิปฮอปในประเทศไทย โดย สาริ

ตา สวัสดิก าธร ศึกษาเนื้อหาเพลงฮิปฮอปในประเทศไทย ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องดนตรี สมัยนิยม 

กระบวนทัศน์ ทฤษฎีสัญญะวิทยาแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรม แนวคิดเรื่อง แฟนและ แฟนดอม 
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แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่น บทสรุปของการวิจัยพบว่า แฟนเพลงฮิปฮอป

นั้น ต้องการแสดงอัตลักษณ์ของตนเองว่า พวกเขาคือ ใคร และมีความแตกต่างจากกลุ่มในสังคมอ่ืนๆ 

อย่างไร เพ่ือให้สังคมภายนอกรับรู้  และยอมรับ ในสิ่งที่พวกเขาเป็น ซึ่งเป็นการแสดงออกด้าน

ประชาธิปไตยในสังคมรูปแบบหนึ่ง และเก่ียวกับการสื่อสารดัง  

งานวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารทางวัฒนธรรมของกลุ่มวัยรุ่นฮิปฮอปในสังคมไทย (ขนิษฐา 

อุดมวิทยาไกร 2550) ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของกลุ่มวัยรุ่นฮิปฮอป ด้สื่อสารเพ่ือแสดงอัต

ลักษณ์ทางวัฒนธรรมย่อยฮิปฮอป เช่น แฟชั่นการแต่งกาย การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ การสื่อสารเป็น

การพ่ึงพิงกันของสมาชิกภายในกลุ่มผ่านสื่อบุคคคลและสื่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมฮิปฮอป นอกจากนี้เด็ก

วัยรุ่นฮิปฮอปได้ท าการสื่อสารเพ่ือต่อสู้ / ต่อรองทางความหมายตอบโต้โดยสร้างความเป็นจริงเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมฮิปฮอปให้คนภายนอกรับรู้ ได้แก่ สื่อบุคคลผ่านการแต่งกายการจัดงานสังสรรค์ คล้ายกับ 

งานวิจัยเรื่อง เพลงฮิปฮอปกับความเป็นผู้หญิง ของ ศรุตา แจ้งสว่าง 2550 เป็นงานวิจัยที่ศึกษา

องค์ประกอบการสื่อสาร 2 ด้านในกระบวนการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า 1. เพลง Hip Hop ไม่มีอ านาจ

ในการก าหนดพฤติกรรมของผู้หญิงวัยรุ่นผู้หญิงผู้ฟังเพลง Hip Hop ได้ 2. การสร้างความเป็นผู้หญิงใน

เพลง Hip Hop ไม่ได้มีคุณค่าต่อการพัฒนาขบวนการสตรีนิยม (Feminist) เนื่องจากหลังจากที่ผู้รับสาร

ผู้หญิงวัยรุ่นฟังและตีความความเป็นผู้หญิงจากเพลง Hip Hop แล้วก็ไม่ได้น าความเป็นหัวสมัยใหม่เช่นใน

เพลงไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยปัจจุบันยังมีความเชื่อและค่านิยมในสังคมแบบถือ

อ านาจของชายเป็นใหญ่ (Patriarchal) ดังเช่นในอดีต  

จิราวรรณ นันทพงศ์ (2552) บทบาทของการสื่อสารกับการสร้างและน าเสนออัตลักษณ์ของกลุ่ม

วัฒนธรรมย่อยนักเต้นบีบอยในประเทศไทย งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการสื่อสารเพ่ือการ

รวมกลุ่มภายในกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนักเต้นบีบอย และบทบาทของการสื่อสารในการรวมกลุ่ม และ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์บทบาทของการสื่อสารกับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มนักเต้นบี บอยและการ

น าเสนออัตลักษณ์ของกลุ่มนักเต้นบีบอยในประเทศไทย โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องบทบาทของการสื่อสาร

ในการสร้างอัตลักษณ์ แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมย่อย และแนวคิดเก่ียวกับกลุ่มและเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งใช้

การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา โดยการอาศัยการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม การ

สนทนาอย่างไม่เป็นทางการ การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ  ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะทางด้าน

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มนักเต้นบีบอยในประเทศไทย มีลักษณะดังนี้ 1) อายุ 10-35 ปี 2) เพศ 3) อาชีพ 
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มีความหลากหลาย ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ 4) ระดับการศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี 

5) สถานภาพทางเศรษฐกิจระดับปานกลางค่อนข้างต่ า 6) ภูมิล าเนาบนพ้ืนที่สาธารณะจะมีภูมิล าเนา

ใกล้เคียงกับสถานที่ฝึกซ้อมแต่บนพ้ืนที่โลกเสมือนจริงมีภูมิล าเนาทั่วประเทศการใช้แนวคิดเรื่องกลุ่ม

วัฒนธรรมย่อยในการวิเคราะห์กลุ่มนักเต้นบีบอย โดยมีรายละเอียดเรื่องก าเนิด/ที่มาบีบอยแรงจูงใจใน

การเต้นบีบอย ระยะเวลาในารเต้น ขนาดของกลุ่ม เครือข่ายกลุ่มนักเต้นบีบอย ทัศนคติก่อนและหลังเต้น

บีบอยเป้าหมายในการเต้น โดยบทบาทของการสื่อสารในการรวมกลุ่มสื่อสารในการรวมกลุ่มใช้สื่อ 4 

ประเภท คือ สื่อบุคคล สื่อสมัยใหม่ สื่อกิจกรรมและสื่อมวลชน และอัตลักษณ์ของกลุ่มนักเต้นบีบอย

แสดงออก 2 แบบคือ 1) ทางวัจนภาษา ได้แก่ค าศัพท์/สแลง ฉายา เพลง 2) อวัจนภาษา ได้แก่ เสื้อผ้า 

เครื่องแต่งกาย ภาษาท่าทาง/การเต้น พ้ืนที่แต่ที่โดดเด่นคือการต่อสู้ของอัตลักษณ์ทางด้านการเต้นและ

การต่อสู้ของอัตลักษณ์ทางด้านพ้ืนที่ส่วนการสื่อสารภายในกลุ่มนักเต้นบีบอย และการสื่อสารของกลุ่มนัก

เต้นบีบอยกับภายนอกใช้สื่อในการสื่อสารกัน และบทบาทของสื่อในการสื่อสารภายในกลุ่มและการสื่อสาร

กับภายนอก แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) บทบาททางด้านสารสนเทศ 2) ในการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม

บทบาทในการสร้างและน าเสนออัตลักษณ์ให้แก่กลุ่ม 4) บทบาทด้านความบันเทิง นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า

การรวมกลุ่มของกลุ่มนักเต้นบีบอยคือการสร้างพ้ืนที่ทางพิธีกรรมทางศาสนาในสังคมสมัยโบราณ ในพ้ืนที่

กิจวัตรประจ าวัน และในบริบทที่เข้มข้นขึ้นอย่างกิจกรรมการแข่งขันที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นการตอบสนอง

ความต้องการการยอมรับและต้องการต่อสู้ ต่อรองอ านาจจากสังคมผ่านการเต้นที่เป็นอัตลักษณ์ในตัวเอง

ของกลุ่มนักเต้นบีบอย รวมถึงการต่อสู้พ้ืนที่เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ในการแสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่มและน าเสนอสู่

สายตาคนภายนอก 

และ งานวิจัยที่ศึกษาองค์ประกอบในวัฒนธรรมฮิพฮอพ เรื่อง เต้นของกลุ่มบีบอยในประเทศไทย

และผสมผสานกับจังหวะของแนวดนตรีเบรคบีท ของ ธีรปกรณ์ ศรีบาลแจ่ม ในปีพ.ศ. 2557 ที่มี

จุดประสงค์เพ่ือประพันธ์เพลงโดยการวิเคราะห์เสียงสะท้อนที่เกิดจากการศึกษาจากอินเทอร์เน็ต เอกสาร

และสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับช่วงระยะเวลาในการศึกษา ประกอบด้วย นักประพันธ์

เพลง กลุ่มนักวิชาการดนตรีและกลุ่มบุคคลร่วมสมัยที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แยกแยะข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น ามาเรียบเรียงน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 

การประพันธ์เพลงและท่าเต้นกลุ่มวัฒนธรรมบีบอยในการศึกษาภาพสะท้อนของเสียงทั้งเสียงจาก

ธรรมชาติและเสียงจากสภาพแวดล้อม โดยที่ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญของเสียงที่เกิดจากท่า  เต้นเบรคกิ้ง 
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จากกลุ่มวัฒนธรรมบีบอยตะวันตกกับบีบอยในประเทศไทย ได้น าเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้น เหล่านี้มา

วิเคราะห์และแทนค่าของจังหวะด้วยตัวโน้ต เพ่ือให้สอดคล้องกับท่าเต้นของกลุ่มบีบอยและผสมผสานกับ

จังหวะของแนวดนตรีเบรคบีท แบ่งการประพันธ์ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 น าเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรม

บีบอยตะวันตกและบีบอยในประเทศไทยโดยน าภาพมาตัดต่อ จัดวางและคิดวิเคราะห์แนวดนตรีประกอบ

ในรูปแบบสารคดี ส่วนที่ 2 คิดวิเคราะห์เสียงจากสภาพแวดล้อมผสมผสานกับแนวดนตรีเบรคบีท เพ่ือให้

เกิดดนตรีแนวใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ บทประพันธ์เพลงและท่าเต้นบีบอยที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึง

อิทธิพลของเสียงที่มีต่อ บทประพันธ์เพลงและท่าเต้นอันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมบีบอยไทย 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮิพฮอพในประเทศพบการศึกษาวัฒนธรรม

ฮิพฮอพไม่มากนัก โดยช่วงแรกจะเป็นการศึกษาการแพร่กระจายของวัฒนธรรมในประเทศไทย ต่อมาเป็น

การศึกษาการสือสารของวัฒนธรรมซึ่งนั่นคือการเต้นบีบอย และปัจจุบันเป็นการศึกษาองค์ประกอบของ

วัฒนธรรมดังกล่าว งานศึกษาชิ้นนี้เป็นการศึกษาหนึ่งในองค์ประกอบของวัฒนธรรมฮิพฮอพแต่เป็น

การศึกษาเพลงแร็พที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้าน ต่อรองกับอ านาจรัฐ โดยจะศึกษากลุ่มผู้กระท าการ

ดังกล่าวถงึตัวตนและประสบการณ์ที่สร้างจิตส านึกทางการเมืองที่สอดคล้องกับเนื้อแร็พผ่านปรากฏการณ์

เพลง “ประเทศกูม”ี ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาในประเทศที่เคยศึกษามา 
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บทที่ 3 

ที่มา อัตลักษณ์ และปรากฏการณ์ในโลกของวัฒนธรรมฮิพฮอพ 

บทนี้จะพูดถงึประวัตความเป็นมาของวัฒนธรรมฮิพฮอพ รวมไปถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ

เคลื่อนไหวของเพลงแร็พซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของวัฒนธรรมฮิพฮอพ  

เมื่อมองย้อนกลับไปถึงความเป็นมาของดนตรีแร็พ แร็พเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฮิพฮอพที่

ประกอบด้วย การร้องแร็พ  การสแครชแผ่นเสียง (Scratch)หรือ ดี เจ (DJing) เต้นเบรกดานซ์  

(Breakdance) และการเขียนภาพศิลปะบนฝาผนัง (Graffiti) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของดนตรีแร็พยัง

เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงพัฒนาการของดนตรีและคนในแต่ละยุคได้ ท าให้เข้าใจ

พัฒนาการของดนตรีแร็พ ที่เปลี่ยนฐานะจากดนตรีของชนชั้นแรงงาน กลายเป็นหนึ่งในดนตรีกระแสหลัก

ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก สิ่งนี้น ามาสู่ความเข้าใจบทบาทและอิทธิพลของเพลงแร็พที่สะท้อนภาพ

สังคมไทยในปัจจุบัน 

 

 

รูปภาพ 1 องค์ประกอบในวัฒนธรรมฮิพฮอพ  

(แหล่งที่มา : http://groovehiphop.blogspot.com/2015/09/salve-salve-muitas-pessoas-na-

maioria.html) 

http://groovehiphop.blogspot.com/2015/09/salve-salve-muitas-pessoas-na-maioria.html
http://groovehiphop.blogspot.com/2015/09/salve-salve-muitas-pessoas-na-maioria.html
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ความแตกต่างระหว่าง Hip-Hop กับ Rap 

ฮิพฮอพ หรือ Hip-Hop คือ แนวดนตรีชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในวงกว้าง จนถึงขนาดสร้าง

อิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนที่ชอบแนวดนตรีนี้ จนถึงขนาดได้รับการยกย่องให้เป็นวัฒนธรรม Hip-Hop ส่วน

การแร็พ หรือ Rap ก็เปรียบได้ดั่ง ‘กลอน’ ที่มีสัมผัสของค า พูดอย่างรวดเร็ว พร้อมใส่จังหวะดนตรีเข้าไป

เพ่ือความสนุกสนาน แร็พ(Rap) จัดเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฮิพฮอพ(Hip-Hop) 

ฮิพฮอพ (Hip-hop) ในยุคเริ่มแรกใช้กล่าวถึงดนตรีของคนผิวด า ซึ่งมีการผสมผสานของดนตรีใน

รูปแบบ Jamaica, R&B, Funk, Soul เน้นเรื่อง Percussion รวมทั้ง Beat หยุด ส่วนอีกความหมายหนึ่ง

ฮิพฮอพ (Hip-hop) คือ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมอันเกิดขึ้นพร้อมกับดนตรี ไม่ว่าจะเป็น 

DJ , การเต้น Break dance การแต่งกาย รวมทั้งศิลปะแบบ Graffiti เป็นต้น ความนิยมของ Hip-hop มี

การขยายไปยังทวีปอื่น ๆ ไม่ว่าจะท้ัง ยุโรป , เอเชีย , แอฟริกา ตลอดจนทวีปอื่นๆ 

แร็พ (Rap) คือ ดนตรีแบบ Rhythm and Blues ประเภทหนึ่ง ด้วยการน าบทกวีอันมีเนื้อหาจาก

ชีวิตจริงมาใส่ดนตรี โดยพัฒนามาจากเพลง Disco หากแต่มีจังหวะหนักแน่นกว่า เนื้อหาของเพลงต้องมี

ความหมายรวมทั้งมีความคล้องจองกัน เน้นการก ากับจังหวะ ด้วยการใช้จังหวะกลอง ตลอดจนเทคนิค

การ Sampling 

 

ประวัติดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพ 

บทเพลงฮิพฮอพหรือที่รู้จักกันดีในชื่อเพลงแร็พนั้นเป็นดนตรีของกลุ่มชาวแอฟริกัน-อเมริกัน ที่

เกิดขึ้นในช่วงปี 1970 ณ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาจุดก าเนิดของดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพนั้นเกิดจากความ

นิยมในการจัดปาร์ตี้ของวัยรุ่นกลุ่มแอฟริกันอเมริกันในย่านบร็องซ์ (Bronx) ซึ่งเป็นย่านของชนชั้นแรงงาน 

คนยากไร้ที่ต้องการหาที่นัดพบเพ่ือนฝูงและฟังดนตรีสนุกสนาน แต่ไม่มีเงินเข้าไปสังสรรค์ในผับหรือบาร์ที่

เปิดเพลงดิสโก้(Disco) ตามสมัยนิยม จึงได้จัดปาร์ตี้ในรูปแบบของตัวเอง การจัดปาร์ตี้ของวัยรุ่นกลุ่มนี้มี

เอกลักษณ์เฉพาะโดยมีดีเจ (DJ) ท าหน้าที่เปิดเพลง และให้นักร้อง (MC) เป็นผู้ประกาศผ่านไมโครโฟน

เพ่ือเชิญชวนผู้คนเข้าไปในงาน และนี่นับเป็นจุดก าเนิดของดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพ 
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รูปภาพ 2 โค้ก ลา ร็อก (ซ้าย) และดี เจ คูล เฮิร์ก (ขวา) 

(แหล่งที่มา : https://wp.zillowstatic.com/streeteasy/2/GettyImages-130748615-resized-

a9e17f.jpg ) 

 

ดีเจ คูล เฮิร์ก (DJ Kool Herc) หรือชื่อจริงว่า ไคลฟ์ แคมป์เบลล์ (Clive Campbell) เป็นผู้ให้

ก าเนิดดนตรีแนวฮิพฮอพ โดยเริ่มจากการเป็นดีเจ(Mickey Hess,2010:ix)  เขาจัดปาร์ตี้  Back to 

School ที่บ้านโดยมีโค้ก ลา ร็อก (Coke La Rock) เพ่ือนสนิทของเขาท าหน้าที่เป็นพิธีกรหรือเอ็มซี กล่าว

เชิญชวนแขกเข้ามาในงานและแนะน าตัวดีเจ คูล เฮิร์ก ก่อนเริ่มปาร์ตี้โค้ก ลา ร็อก เป็นคนเจ้าบทเจ้า

กลอน ชอบใช้วิธีการพูดที่มีสัมผัสในจังหวะแบบต่างๆ และผสานเข้ากับลีลาการเปิดเพลงแบบมิกซ์

แผ่นเสียงจากเครื่องเล่นสองเครื่องของคูล เฮิร์ก ท าให้คนสนใจแนวเพลงของคูล เฮิร์ก มากขึ้น ใน

ขณะเดียวกันโค้ก ลา ร็อก ได้รับความนิยมจากผู้ฟังมากในฐานะนักพูดสด สิ่งที่น่าสนใจคือลีลาการพูดที่มี

เอกลักษณ์ เล่าเรื่องราวสื่อความหมายสะท้อนสังคมได้อย่างสนุกสนาน จนท าให้เกิดสไตล์ของแนวดนตรี 

“แร็พ” ที่เป็นที่นิยม โค้ก ลา ร็อก จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นแร็พเปอร์คนแรกของโลก 

หลังจากแนวดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพเริ่มเป็นที่รู้จัก ก็กลายเป็นจุดก าเนิดของดีเจและแร็พเปอร์ที่มี

ชื่อเสียงในวงการเพลง อย่างเช่น เคอร์ติส วอล์กเกอร์ (Kurtis Walker) อเมริกันแร็พเปอร์คนแรกที่ได้เซ็น

สัญญากับค่ายเพลงเมอร์คิวรี เร็กคอร์ดส์ (Mercury Records) และโด่งดังจากเพลงแร็พ The Breaks 

(ค.ศ.1980) วงแร็พ Sugar Hill Gang ได้ออกซิงเกิล Rapper’s Delight (ค.ศ.1979) เป็นเพลงแร็พเพลง

https://wp.zillowstatic.com/streeteasy/2/GettyImages-130748615-resized-a9e17f.jpg
https://wp.zillowstatic.com/streeteasy/2/GettyImages-130748615-resized-a9e17f.jpg
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แรกที่ติด 40 อันดับเพลงยอดนิยมบิลบอร์ดในสหรัฐอเมริกา และจัดว่า เป็นเพลงแร็พเพลงแรกที่ท าให้

ดนตรีฮิพฮอพเป็นที่รู้จักอย่างอย่างแพร่หลายในสไตล์การพูดโอ้อวดอย่างตรงไปตรงมา และเรื่องทางเพศ

จนกลายเป็นต้นแบบของเพลงแร็พในเวลาต่อมา 

 

 

รูปภาพ 3 Sugar Hill Gang  

(แหล่งที่มา : http://cdn.icepop.com/wp-content/uploads/2018/09/pinterest-sugarhill-

gang.jpg) 

 

ยุคทองของดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพในช่วงทศวรรษ 1980 -1990 ( Emmett G. Price III, 2006:16) 

เป็นยุคที่ดนตรีฮิพฮอพมีการพัฒนาและมีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้นพร้อมๆ กับการพัฒนา

เทคโนโลยีดนตรีของดีเจกับการสแครชแผ่นบนเครื่องเล่นแผ่นเสียง เกิดวงดนตรีและศิลปินแร็พ-ฮิพฮอพ

ในสไตล์ที่หลากหลายทั้งแนวเร็กเก้ ป็อป ร็อก แจ๊ส อาร์แอนด์บี อย่างเช่น  Juice Crew, Eric B. & 

Rakim, Boogie Down Productions, De La Soul, Big Daddy Kane, Kool G Rap, Ultramagetic 

MCs, Beastie Boys เป็นต้น 

ช่วงยุคทองของดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพ นี้เองที่เกิดวงแร็พเปอร์หญิงทรีโอวงแรกของโลก Salt-N-

Papa ในปี 1985 ซึ่งโด่งดังในเพลง Push it และเพลง The Brick Track Versus Gitty Up โดยได้รับ

รางวัลแกรมมี่ในฐานะวงดนตรีแร็พยอดเยี่ยม ในขณะที่ ลานา มิเชล (Lana Michele) ในนาม เอ็มซี ไลต์ 
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(MC Lyte) เป็นแร็พเปอร์หญิงเดี่ยวคนแรกของโลก ลานาออกอัลบั้ม “Lyte As A Rock” ในปี 1988 ซึ่ง

ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน 100 อัลบั้มเพลงแร็พที่ดีที่สุดจากนิตยสารดนตรี The Source การเกิด

แร็พเปอร์หญิงผิวสีจากที่เคยมีแต่แร็พเปอร์ชาย เป็นการสะท้อนถึงการยอมรับสิทธิเสรีภาพและ

ความสามารถของสตรีผิวด าในสังคมดนตรีอเมริกามากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เกิดศิลปินและวงดนตรีแร็พที่

บรรยายเนื้อหาสะท้อนปัญหาสังคมต่างๆ อย่างเด่นชัด ทั้งด้านการทุจริตและเอาเปรียบของกลไกรัฐการ

บิดเบือนของสื่ออเมริกัน ความรุนแรง ยาเสพติดปัญหาการเมืองและการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของชาว

อเมริกัน วงดนตรีเหล่านี้ได้รับความนิยมจากประชาชนมากจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีแร็พแนว 

Gangsta Rap ศิลปินและวงดนตรีแร็พแนวดังกล่าวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Public Enemy, KRS-One, 

N.W.A. Ice-T, Ice Cube ฯลฯ ซึ่งได้รับความนิยมและแพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก เป็นเหตุให้

ดนตรีฮิพฮอพมีการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นของชาติต่างๆ จนเกิดเพลงแร็พหลากสไตล์เช่นใน

ปัจจุบัน 

 

ปรากฏการณ์ในโลกของฮิพฮอพ 

N.W.A วงฮิพฮอพแนว Gangsta Rap 
 

 

รูปภาพ 4 ศิลปินวง Niggaz With Attitudes หรือ N.W.A. 

(แหล่งที่มา : http://www.trbimg.com/img-55ea4ebe/turbine/la-et-ms-nwa-compton-essay-

20150905) 
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ต านานแห่งฝั่งตะวันตกหลังจากที่ดนตรีแนวแร็พ-ฮิพฮอพเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวอเมริกันใน

นิวยอร์ก ความนิยมของดนตรีแนวนี้ได้ขยายตัวออกไปทั่วอเมริกา โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตก เมืองใหญ่

อย่างลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนีย ดนตรีแร็ปเป็นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะในสไตล์ Gangsta Rap 

หรือUnderground Rap ที่บรรยายชีวิตของชาวแก็งค์เนื้อหากล่าวถึงความยากจน ความรุนแรงและเรื่อง

ต้องห้ามของสังคม เช่น ยาเสพติด อาชญากรรม การข่มขืน โสเภณี วัตถุนิยม ศิลปินที่มีชื่อเสียงของฝั่ง

ตะวันตก ได้แก่ วง N.W.A., Ice-T, Ice Cube, Snoop Dogg, Eminem ฯลฯ วง N.W.A (Niggaz With 

Attitudes) นับเป็นวงแร็พเปอร์ในต านานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวงหนึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการ

ดนตรีแร็พทั่วโลก เพลงที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Boyz-N-The-Hood (ค.ศ.1987), Fuck Tha Police 

(ค.ศ.1988), Straight Outta Compton (ค.ศ.1988) ฯลฯ มีสมาชิกแร็พเปอร์ที่มีชื่อเสียงหลายคน อย่าง 

อีซี่อี (Eazy-E), ไอซ์คูบ (Ice Cube), ด็อกเตอร์เดร (Dr. Dre), อาราเบียน พรินซ์ (Arabian Prince) ดีเจ

เยลล่า (DJ Yella), และเอ็มซี เร็น (MC Ren) 

วง N.W.A ก่อตั้งในปี 1986 เป็นวงแร็พที่ได้รับความนิยมมากจนในปัจจุบัน ทั้งยังมีการท าเป็น

ภาพยนตร์เรื่อง “Straight Outta Compton” (ค.ศ. 2015) ที่กล่าวถึงจุดก าเนิดและจุดจบของวง N.W.A 

ยังผลิตแนวเพลงหนักหน่วงที่บรรยายถึงความขัดแย้งและความรุนแรงของสังคมอย่างตรงไปตรงมา อีกทั้ง

เสียดสีสังคมผ่านเนื้อเพลงเช่นเพลง “Fuck tha Police” (ค.ศ.1988) ทีก่ลายเป็นเพลงแร็พประวัติศาสตร์

ซึ่งกล้าประท้วงการกระท าของต ารวจและรัฐที่ใช้ความรุนแรงและเหยียดสีผิวกับประชาชน ท าให้ต ารวจ

ลอสแอนเจลิสไม่พอใจ และเข้าจับกุมวง N.W.A. ขณะเล่นเพลงนี้ในคอนเสิร์ต นอกจากนี้ต ารวจเอฟ บี ไอ

ถึงกับส่งจดหมายเตือนมาที่ค่าย Ruthless Recordsของวงและมีการฟ้องร้อง ขึ้นศาล จนท าให้วงถูกแบน

จากงานคอนเสิร์ตอีกหลายงาน แต่กระนั้นแทนที่จะท าให้ N.W.A ถูกยุบหรือคนฟังน้อยลงกลับท าให้พวก

เขาได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้นไปอีก ด้วยกลายเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงอ านาจรัฐที่ใช้

ในทางมิชอบ และสามารถท ายอดขายให้กับวงได้ถึงสิบล้านแผ่นในอเมริกาขณะที่วง N.W.A. ก็ได้

กลายเป็นสัญลักษณ์ของ Gangsta Rap ฝั่งตะวันตกที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็

ตาม ภายหลังวง N.W.A. ต้องปิดต านานลงเนื่องด้วยปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจภายใน สมาชิกของวงได้

แยกตัวออกไปสร้างชื่อเสียงในฐานะศิลปินเดี่ยวมากมาย หนี่งในนั้นคือด็อกเตอร์ เดร ผู้สร้างศิลปินแร็พ

เปอร์ท่ีมชีื่อเสียงต่อมามากมาย เช่น Snoop Dogg, Tupac, Eminem, The Game, 50 Cent ฯลฯ 
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สงครามดนตรีแร็พฝั่งตะวันตกและตะวันออก3 

 

 

รูปภาพ 5 ทูพัค (ซ้าย) และ บิกก้ี (ขวา) 

(แหล่งที่มา : 

https://www.wallpaperup.com/uploads/wallpapers/2013/11/30/181017/7c5d8fdc1a775b

8b550761bc82a46d4f.jpg) 

 

ในวงการดนตรีฮิพฮอพ สงครามเพลงแร็พระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออกของอเมริกายังคง

เป็นที่โจษจันถึงปัจจุบัน สงครามนี้เกิดระหว่างปี 1994-1997 จากการความแตกหักระหว่างสองเพ่ือนรัก

เพ่ือนแค้นแร็พเปอร์ชื่อดัง ทูพัค อาร์มอร์ ชาเคอร์ (Tupac Amaru Shakur) หรือที่รู้จักกันดีในนาม ทูพัค 

(Tupac) และคริสโตเฟอร์ วอลเลซ(Christopher Wallace) หรือที่รู้จักกันในนามเดอะโนโทเรียส บี.ไอ.จี. 

(The Notorious B.I.G.) หรือ บิ๊กก้ี (Biggie) ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่สองค่ายของทั้งสอง

ฝั่งระหว่างค่าย Bad Boy Records และ Death Row Records โดยมีเจ้าของค่ายคือ ฌอน จอห์น 

คอมบ์ส (Sean John Combs) หรือพัฟ แดดดี้ และซูจ ไนท์ (Suge Night) เรื่องราวของสงครามแร็พ-ฮิพ

ฮอพทั้งสองฝั่งนี้ เกิดข้ึนจากการไม่ลงรอยกันของทูพัคและบิ๊กกี้ ที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงที่ท้ังสองเป็นเพ่ือนกัน

                                                           
3 วิดีโอ “ประวัติสงครามชาวแร็ป East Coast West Coast และการตาย 2 สดุยอดต านาน Rapper” จาก youtube.com 
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และต่างมีความฝันต้องการเป็นแร็พเปอร์ที่มีชื่อเสียง ความแตกแยกระหว่างทั้งสองเกิดขึ้นเมื่อทูพัค

กลายเป็นแร็พเปอร์ชื่อดัง มีงานแสดงหนังฮอลลีวูด ในขณะที่บิ๊กกี้ยังไม่ได้เดินบนถนนอันเฉิดฉายและ

ต้องการให้ทูพัคช่วยสนับสนุนเขาให้มีชื่อเสียง แต่บิ๊กกี้กลับถูกทูพัคปฏิเสธ ท าให้เขาผิดหวังมากและ

ตัดสินใจไปเซ็นสัญญาเข้าค่าย Bad Boy Records ของพัฟ แดดดี้”( Nelson George,1998:141) และ

ออกอัลบั้มแรก “Ready to Die” ในปี 1994 พร้อมฉายา เดอะโนโทเรียส บี.ไอ.จี. (The Notorious 

B.I.G.) สร้างชื่อเสียงให้กับค่าย Bad Boy Records จนเป็นที่โด่งดัง 

ความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มแตกหักเม่ือปี 1993 ทูพัคและเพ่ือนถูกจับข้อหาร่วมข่มขืนเด็กสาวอา

ยาน่า แจ็กสัน (Ayanna Jackson) วัย 19 ปีซึ่งเป็นแฟนคลับของทูพัคที่มาหาที่โรงแรม ท าให้ต้องขึ้นศาล

ต่อสู้คดี ช่วงที่ทูพัครอต่อสู้คดีทูพัคและเพ่ือนของเขาได้ไปบันทึกเสียงที่ Quad Recording Studio ไทม์ส

แควร์ เมืองนิวยอร์ก และได้เจอกับกลุ่มของบิ๊กก้ีและพัฟ แดดดี้ ที่มาบันทึกเสียงบนตึกเดียวกันอีกชั้น เมื่อ

ทูพัคและเพ่ือนออกไปพักข้างนอกและเข้ามาเพ่ือบันทึกเสียงในสตูดิโอก็ปรากฏชายผิวด าก าย าสามคนวิ่ง

เข้ามารุมท าร้ายเขาพร้อมยิงปืนใส่ทูพัค 5 นัด พร้อมกับถอดทรัพย์สินของเขาไป ทูพัคต้องแกล้งตายจึง

รอดมาได้ทูพัคกระเสือกกระสนเข้าไปในลิฟท์เพ่ือขึ้นไปชั้นแปดของตึกเพ่ือขอความช่วยเหลือ เขาเจอบิ๊กกี้

และพัฟ แดดดี้ พร้อมกับพวก แต่กลับไม่มีใครเข้ามาช่วยเขาทันที กลับจ้องมองอย่างประหลาดใจว่าเขา

รอดมาได้อย่างไร หลังจากที่ทูพัคได้รับการผ่าตัดรักษาและรอดชีวิตมาได้ทูพัคก็สงสัยว่าท าไมทั้งบิ๊กกี้

และพัฟ แดดดี้ ที่เป็นผู้มีอิทธิพลฝั่งนิวยอร์ก แต่กลับท าเฉย ไม่ช่วยเขาค้นหาคนร้าย และนี่เป็นสาเหตุที่

ทูพัคเชื่ออย่างมากว่าบิ๊กก้ี มีส่วนรู้เห็นกับการที่เขาถูกยิงไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  

หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ทูพัคเก็บความเคียดแค้นบิ๊กกี้และพัฟ แดดดี้ไว้ แต่ทูพัคโดนมรสุม

กระหน่ าอีกรอบเมื่อถูกศาลตัดสินจ าคุกในคดีข่มขืนอายาน่า แจ็กสัน แต่ได้รับการช่วยเหลือจาก ซูจ ไนท์ 

ผู้ก่อตั้งค่ายเพลง Death Row Records ท าให้ได้ออกจากเรือนจ าโดยทูพัคได้ท าข้อตกลงกับซูจ ไนท์ว่า

เขาจะมาท างานให้กับค่ายของซูจ ไนท์ ถ้าเขาได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้ปัญหาเริ่มวุ่นวายขึ้น เมื่อซูจ ไนท์

ไปงานรับรางวัลภาพยนตร์เรื่อง Above the Rim (ค.ศ. 1994) ที่ทูพัคแสดงน าและเขาเป็นโปรดิวเซอร์ 

ซูจ ไนท์ ได้กล่าวตอนรับรางวัลว่า ถ้าใครอยากเป็นซูเปอร์สตาร์แร็พเปอร์ตัวจริง เบื่อพวกโปรดิวเซอร์(ใน

ที่นี่หมายถึงพัฟ แดดดี้) ของค่ายโน้นที่มัวเต้นแร้งเต้นกาไปมาในมิวสิกวิดีโอ และได้ท างานเป็นเรื่องราว

จริงๆ ให้มาอยู่ที่ Death Row Records ดีกว่า ค าพูดนี้ท าให้เกิดการแตกหักระหว่างสองค่ายเพลง 
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นอกจากนี้ในหลายคอนเสิร์ตทูพัคยังโจมตีค่ายเพลงฝั่งตะวันออกตลอดว่า ท าเพลงแร็พขายไม่ค่อยออก 

ในขณะที่ฝั่งของเขาขายได้มากมาย ที่น่าสนใจคือเมื่อเกิดสงครามระหว่างค่ายเพลงของฝั่งตะวันตกและ

ตะวันออก ตั้งแต่ทูพัคมาอยู่กับค่ายเพลง Death Row Records เพลงแร็พของเขาท ารายได้มากถึงสิบ

ล้านเหรียญสหรัฐฯภายในปีเดียว ซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า สงครามสองฝั่งครั้งนี้อาจเป็นเรื่องของการจัด

ฉากเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไรก็ตาม ในช่วงนั้นค่ายเพลงทั้งสองฝั่งได้ปล่อยเพลงซิงเกิลใหม่ออกมา

โจมตีกันตลอด 

เริ่มจากฝั่งตะวันออก Bad Boy Records ปล่อยเพลง “Who Shot Ya” (ค.ศ.1995) ซึ่งแปลว่า 

ใครยิงคุณ พร้อมเนื้อเพลงเปรียบเปรยเสียดสีทูพัค ท าให้ทางฝั่งตะวันตก Death Row Records ของทูพัค

ตอบโต้ด้วยเพลงหลายเพลง เช่น “Against All Odds”, “Bomb First (My Second Reply)” และ “Hit 

‘Em Up” (ค.ศ.1996) เป็นต้น จากการโต้ตอบอย่างดุเดือดที่มีทั้งค ารุนแรง ค าหยาบ ผ่านทางเนื้อเพลง

และแนวเพลงแร็พที่หลากหลาย ท าให้บิ๊กกี้ฝั่งตะวันออกกลายเป็นเจ้าของสโลแกน “Keep it real“ ที่

บอกว่าควรจะยึดแนวเพลงแร็พแบบดั้งเดิม ในขณะที่ฝั่งตะวันตกทูพัค มีสโลแกนตอบโต้ว่า “It’s all 

good” ซึ่งหมายถึงควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ เสมอ โดยหลังจากต่อสู้มานาน สงครามสองฝั่งก็จบลงที่การตาย

ของทูพัคและบิ๊กกี้ สองแร็พเปอร์ผู้เป็นต านานทูพัคถูกจ่อยิงขณะรถจอดอยู่กลางสี่แยกหลังจากไปชมการ

ชกมวยคู่ของไมค์ ไทสัน ในลอสแอนเจลิส ในปี 1996 ปีถัดมา บิ๊กกี้มาโปรโมทผลงานเพลงของตัวเองที่

ลอสแอนเจลิสและถูกจ่อยิงตอนรถจอดติดไฟแดง การตายของศิลปินแร็พเปอร์ทั้งสองสร้างความเสียใจ

ให้กับแร็พเปอร์ท้ังฝั่งตะวันตกและตะวันออก แต่จนถึงปัจจุบันต ารวจก็ยังไม่สามารถปิดคดีได้ 

 

แร็พทางตอนใต้ และ Old School กับ New School 

เมื่อกระแสเพลงแร็พของฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกโด่งดังไปทั่วสหรัฐอเมริกา ดนตรีแร็พทาง

ตอนใต้ก็เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ปี 1990 และจัดเป็นดนตรีแร็พหลักที่ส าคัญอีกสายหนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งมี

เครือข่ายจากเมืองแอตแลนตา นิวออร์ลีนส์ ฮุสตัน เมมฟิส และไมอามี่ ทั้งได้สร้างศิลปินแร็พเปอร์รุ่นใหม่

ที่โด่งดังในปัจจุบันดนตรีฮิพฮอพทางตอนใต้ประสบความส าเร็จมากหลังปี 2000 เมื่อแนวดนตรีฮิพฮอพได้

เริ่มเข้าไปสู่ดนตรีป็อปกระแสหลักและมีสไตล์ดนตรีที่แปลกออกไปอย่างแนว Crunk, Neo soul,Nu 

metal ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเพลงแร็พทางตอนใต้ เน้นจังหวะและเสียงดนตรีที่โดดเด่นมากกว่า
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เนื้อหา เช่น เพลง Cowboy (ค.ศ.1999) โดย Kid Rock, So What (ค.ศ.2006) โดย Field Mop, Throw 

Some D’s (ค.ศ.2007) โดย Rich Boy ฯลฯ 

ตั้ งแต่ปี  2010 เป็นต้นมา ดนตรีแร็พแนวแทร็พที่มีการใช้ เสียงสั ง เคราะห์จากซินธิไซ

เซอร์(Synthesizer) ใช้เสียงไฮแฮท (Hi-hat) ที่รัวกระชับรวมถึงเสียงเบสและร้องผ่านออโต้จูน (Auto 

Tune) ที่ท าให้เสียงก้องกังวาน มีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวเพลงแร็พและได้กลายเป็นดนตรีกระแสหลัก 

แร็พเปอร์ท่ีมีชื่อเสียงของเพลงแร็พทางตอนใต้ที่เกิดขึ้นหลังปี 2010 ได้แก่ Young Thug, Future, Travis 

Scott, Gucci Mane, Rich Homie Quan, Post Molone, Migos, and Lil Yachty ฯลฯ 

 

 

รูปภาพ 6 Travis Scott 

(แหล่งที่มา : 

https://d2lzbfr9xc6uym.cloudfront.net/covers/14902/original/_TravisScott_XXL129602_B.j

jp?1484087929 ) 
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รูปภาพ 7 Post Malone 

(แหล่งที่มา : http://bendxl.com/wp-content/uploads/2015/10/Post-Malone.jpg ) 

 

รูปภาพ 8 Migos  

(แหล่งที่มา : https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/A1upUhCRisL._CR0,0,3840,2880_._SL1000_.jpg ) 

 

http://bendxl.com/wp-content/uploads/2015/10/Post-Malone.jpg
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ดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพ Old School และ New School (เป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงแร็พแบบเก่า

และแบบใหม่) เริ่มมีการให้ค านิยาม เมื่อดนตรีแร็พได้แตกออกเป็นหลากหลายสไตล์ ซึ่งมีความเก่ียวพันถึง

แนวดนตรี ยุคดนตรีและพัฒนาการของเทคโนโลยีดนตรี อย่างเช่น การน าเครื่องสังเคราะห์เสียงซินธิไซ

เซอร์ และออโต้จูน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีฮิพฮอพอย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่ส าคัญของดนตรี

แร็พ-ฮิพฮอพ Old School และ New School ก็คือเนื้อหาของเพลง โดยเนื้อเพลงแร็พของ Old School 

อย่างเช่นศิลปินและวง N.W.A, Tupac, Notorious B.I.G, Snoop Dogg หรือแม้แต ่Eminem ราชาเพลง

ฮิพฮอพ ส่วนมากจะเน้นถึงการพูดถึงชีวิตความยากล าบาก ความรุนแรงความยากจนของคนผิวสี อ านาจ

รัฐที่ใช้ในทางมิชอบ บรรยายเสียดสีสังคมท่ีเสื่อมโทรม ซึ่งแตกต่างกับทาง New School อย่างเช่น ศิลปิน 

Lil Pump, Drake, Lil Jon, Young Thug ที่นิยมพูดถึงความร่ ารวย อู้ฟู่หรูหรา การใช้เงินอย่างสิ้นเปลือง 

นิยมสินค้าแบรนด์เนม เครื่องประดับของมีค่า เพชร ทอง การมีอาวุธ เพศสัมพันธ์และยาเสพติด ปัจจุบัน

เพลงแร็พแนว “แทร็พ”หรือสายของ New School นั้นเป็นที่นิยมของวัยรุ่นและได้กลายเป็นดนตรี

กระแสหลักของดนตรีแนวฮิพฮอพในปัจจุบัน 

 

 

รูปภาพ 9 Eminem (old school rapper) 

(แหล่งที่มา : http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Eminem-eminem-

227172_1024_768.jpg ) 

http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Eminem-eminem-227172_1024_768.jpg
http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Eminem-eminem-227172_1024_768.jpg
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รูปภาพ 10 Snoop Dogg (old school rapper) 

(แหล่งที่มา : https://www.dvdsreleasedates.com/pictures/800/17000/Snoop-Dogg.jpg ) 

 

รูปภาพ 11 Drake (new school rapper) 

(แหล่งที่มา : http://www.baltana.com/files/wallpapers-3/Drake-2017-Wallpaper-11964.jpg) 

https://www.dvdsreleasedates.com/pictures/800/17000/Snoop-Dogg.jpg
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รูปภาพ 12 Lil Pump (new school rapper) 

(แหล่งที่มา : https://d3vhc53cl8e8km.cloudfront.net/hello-staging/wp-

content/uploads/2018/01/16201407/LTy9RQ9cqDnlOPrFkqlLwy8bA8BHYJZlyEI46yoh-

972x597.jpeg ) 

 

ดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพในประเทศไทย 

ดนตรีแร็พได้เข้าสู่วงการเพลงของไทยจากกลุ่มคนไทยกลุ่มเล็กๆ ที่ชื่นชอบเพลงแร็พ โดยเฉพาะ

ในช่วงยุค 90s ซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของดนตรีฮิพฮอพในโลกยุคโลกาภิวัตน์ และพัฒนาขยายกลุ่มต่อมา

ตามยุคสมัย ในช่วงแรกนั้น เป็นการเข้ามาในค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ เช่น คีตา เอ็นเทอร์เทนเม้นท์  จีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี่ และอาร์เอส วง TKO ค่ายคีตานับเป็นวงดนตรีแร็พวงแรกที่บุกเบิกดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพในบ้านเรา 

โดยออกอัลบั้ม Original Thai Rap เพ่ือเป็นทางเลือกและท้าทายวงการเพลงไทยกระแสหลัก ขณะที่

ศิลปินในค่ายใหญ่อย่างแกรมมี่และอาร์เอส ก็ได้น าเสนอเพลงแร็พแฝงผ่านแนวเพลงป็อปและดานซ์ 

เนื่องจากมีความเชื่อว่าคนไทยยังนิยมดนตรีกระแสหลักอยู่มาก เจ เจตริน วรรธนะสิน ศิลปินสังกัดแกรมมี่ 

และทัช ณ ตะกั่วทุ่ง ในสังกัดอาร์เอส นับเป็นศิลปินยุคแรกๆ ที่น าเอาเพลงแร็พเข้ามาสู่วงการเพลงไทย

โดยแฝงเข้ามาในรูปแบบของป็อปดานซ์ปี พ.ศ. 2536 เพลง “ยุ่งน่า” และเพลง “สมน้ าหน้า” ในอัลบั้ม

ของเจ เจตริน เป็นเพลงแร็พเต็มตัวที่ติดหูคนไทยและได้รับความนิยมยาวนาน ส่วนแร็พเตอร์ ศิลปินคู่แนว
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ฮิพฮอพของค่ายอาร์เอสคือศิลปินรุ่นต่อมาที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นไทยด้วยการน าดนตรีป็อปมาผสม

กับแร็ป เช่น เพลง “ซูเปอร์ ฮีโร่” และเพลง “อย่าพูดเลย” ในอัลบั้ม Raptor และ Waab Boys 

 

 

รูปภาพ 13 วง TKO. 

(แหล่งที่มา : https://music.mthai.com/app/uploads/2015/03/TKOthairap2.jpg) 

 

รูปภาพ 14 เจ เจตริน วรรธนะสิน 

(แหล่งที่มา : http://www.thaiticketmajor.com/variety/ent/4065/) 
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ดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพเริ่มประสบความส าเร็จมากขึ้นในปี 2538 เมื่อโจอ้ีบอย หรือ อภิสิทธิ์ โอภาส

เอ่ียมลิขิต ได้ออกอัลบั้ม โจอ้ีบอย ซึ่งเป็นเพลงแร็พทั้งอัลบั้มเป็นชุดแรกให้กับค่ายเบเกอรี่มิวสิค ประจวบ

เหมาะกับที่กระแสดนตรีในเมืองไทยได้เริ่มออกจากกระแสหลักไปสู่แนวอิสระท าให้เพลงแร็พได้รับความ

นิยมเพ่ิมมากขึ้น ต่อมาโจอ้ีบอย ยังได้ก่อตั้งค่ายเพลงก้านคอคลับ ที่มีศิลปินฮิพฮอพชื่อดังอย่าง บุดด้า 

เบลส สิงห์เหนือเสือใต้ ฯลฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้เกิดวงแร็พเปอร์หน้าใหม่ ชื่อ ไทเทเนี่ยม 

(ประกอบด้วยสมาชิก ขันเงิน เนื้อนวล จ ารัส ทัศนละวาด และปริญญา อินทชัย) เป็นกลุ่มเพ่ือนที่รวมตัว

กันที่นิวยอร์กและมีเอกลักษณ์จากทรงผมและการแต่งตัวที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับ ต่อมาวงไทเทเนี่ยมได้

เข้าไปอยู่ในค่ายสนามหลวงในเครือของจี เอ็ม เอ็มแกรมมี่ ที่มีเพลงฮิตอย่างเพลง “ทะลึ่ง” (พ.ศ.2548) 

“Love for my city” (พ.ศ.2557) “บ่องตง” (พ.ศ.2559) ฯลฯ จนกลายเป็นขวัญใจแฟนเพลงวัยรุ่นไทย

ที่ชื่นชอบเพลงแร็พจนถึงปัจจุบัน 

 

 

รูปภาพ 15 โจอี้บอย หรือ อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต 

(แหล่งที่มา : https://board.postjung.com/1129745) 
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นอกจากนี้ยังมีศิลปินแร็ปสไตล์ไทยอย่างปู่จ๋าน ลองไมค์ หรือพิษณุ บุญยืน ศิลปินแร็พเปอร์ชื่อ

ดังที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ พ.ศ. 2554จนถึงปัจจุบัน ก็ได้ออกเพลงแร็พที่โด่งดังอย่าง“นางฟ้าจ าแลง” 

“ตราบธุลีดิน” “แลรักนิรันดร์กาล” “สะพานไม้ไผ่” “มณีในกล่องแก้ว” รวมถึงวงดนตรีและศิลปินแร็พที่

เกิดขึ้นอีกมากมาย เช่น Southside, Snoopking, Illslick, J$R, Chitswift ฯลฯ สิ่งที่น่าสนใจคือ ศิลปิน

หรือวงแร็พเหล่านี้หลายคนท างานเพลงทั้งใต้ดินและบนดิน ศิลปินแร็พไทยกลุ่มใต้ดินจัดว่ามีความส าคัญ

ต่อการพัฒนาดนตรีแร็พในประเทศไทย เนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของศิลปินแร็พที่มีความสามารถมี

แนวคิดทางดนตรีที่ต้องการบรรยายความรู้สึกถึงปัญหาต่างๆ ของสังคมไทย ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง การ

ทุจริต ความเหลื่อมล้ า ความรุนแรง เรื่องชู้สาวและประเด็นทางเพศ ความอยุติธรรมในสังคม ที่ไม่สามารถ

บอกด้วยเสียงเพลงบนดินได้ด้วยเนื้อหาค าพูดที่รุนแรง ใช้ค าหยาบและเกี่ยวข้องกับสังคม การเมืองการ

ปกครองของไทย ดังนั้นกลอนเพลงแร็พและแนวดนตรีจึงค่อนข้างมีความแปลกใหม่และสร้างสรรค์ท้ังด้าน

เนื้อเพลงและจังหวะดนตรีที่หลากหลาย เพ่ือสะท้อนปัญหาหรือความจริงของสังคมไทยขณะนั้น วงการ

แร็พใต้ดินยังเป็นวงการที่มีการแข่งขันสูง เพราะรวมเหล่านักแร็พไทยระดับแนวหน้าไว้จ านวนมากหนึ่งใน

นั้นคือ ดาจิม หรือ สุวิชชา สุภาวีระ ศิลปินแร็พใต้ดินยุคแรกที่เป็นที่รู้จักของคนไทย ดาจิมสร้างชื่อจาก

อัลบั้มสองชุดคือ Hip Hop Underworld ปีพ.ศ. 2543 ในค่าย N.Y.U. ที่เขาดูแลเอง และอัลบั้ม Hip 

Hop Above the Law ที่มียอดขายในวงการใต้ดินถึง 8,000 ชุด แต่สุดท้ายดาจิมถูกต ารวจจับเนื่องจาก

เนื้อหาของเพลงอัลบั้มชุดที่สองมีเนื้อหาหยาบคายและไปในทางลากมกอนาจาร ก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่ใน

ค่ายจีนี่ เรคคอร์ด และออกอัลบั้มชุดแร็พไทย พ.ศ. 2545 และ Twilight Zone และย้ายไปอยู่ ค่าย 

Masscotte Entertainment ตามล าดับ 
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รูปภาพ 16 ดาจิม 

(แหล่งที่มา : https://www.tvpoolonline.com/content/146783) 

 

นอกจากดาจิมแล้ว ยังมีศิลปินแร็พใต้ดินที่มีชื่อเสียงอีกมากมายเช่น ณัฐวุฒิ ศรีหมอก หรือ ฟัก

กลิ้งฮีโร่ ศิลปินเครายาวร่างยักษ์ผู้มีฝีมือในการแต่งเพลงและร้องแร็พอย่างช่ าชอง ผลงานของฟักกลิ้งฮีโร่

ปรากฏทั้งบนดินและใต้ดิน เพลงแร็พใต้ดินหรือ Lost Tapes ของเขาที่มีชื่อเสียงได้แก่ Rapway สยาม

ประเทศ ชู้รัก แร็พตุ๊ด(รักนวลสงวนตัว) ฯลฯ ฑิฆัมพร เวชไทยสงค์ หรือ อิลสลิก (Illislick) แร็ปเปอร์ใต้ดิน

ชื่อดังอีกคนที่สร้างเอกลักษณ์ของตัวเองในสไตล์ Slow Jam และได้ออกอัลบั้มชื่อ No Apologies (พ.ศ. 

2557) ศิลปินวง CP สมิง แร็พเปอร์ใต้ดินจากยะลาที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ ด้วยเอกลักษณ์การ

แร็พที่เป็นมืออาชีพ รวดเร็วกระฉับ เพลง“เพ่ือนตาย” (พ.ศ. 2547) ของ CP สมิงมียอดวิวในยูทูบถึงสิบ

ล้านวิว ส่วนศิลปินแร็พใต้ดินกลุ่ม RAD หรือ Rap Against Dictatorship กับผลงาน เพลง“ประเทศกูมี” 

(พ.ศ.2561) ก็นับเป็นกลุ่มศิลปินที่ได้รับความนิยมสูงสุดตอนนี้โดยมียอดการเข้าชมในยูทูบมากถึงเกือบสี่

สิบล้านครั้ง 
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รูปภาพ 17 สัญลักษณ์กลุ่ม Rap Against Dictatoeship 

(แหล่งที่มา : 

https://web.facebook.com/rapagainstdictatorship/photos/a.362298760845003/529994514

529994/?type=1&theater) 

 

อิทธิพลของดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพต่อสังคมไทย 

สิ่งที่ท าให้ดนตรีแร็พในประเทศไทยเป็นเริ่มที่นิยมนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของกระแสหรือค่านิยม

จากการรับวัฒนธรรมดนตรีแร็พ-ฮิพฮอพจากสหรัฐอเมริกามาในยุค 90s แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งจะเห็นได้ว่า 

ความเป็นดนตรีแร็พและเอกลักษณ์ในตัวดนตรีมีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คนเป็นอย่างมาก ด้วยรูปแบบเพลง 

จังหวะสไตล์ต่างๆเนื้อหาและภาษาที่ให้อิสระศิลปินในการจินตนาการและใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้าง

กลอนด้นเป็นบทกวีและบทเพลง ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนอย่างมากท่ีท าให้คนไทยให้ความสนใจแนวดนตรีชนิด

นี้มากขึ้นเสน่ห์ของดนตรีแร็พที่ส าคัญคือการมีรากฐานมาจากการเล่าเรื่องชีวิต ปัญหาของสังคมความ

รุนแรง ยาเสพติด และความไม่ยุติธรรม การเสพดนตรีแร็พจึงเปรียบเสมือนการที่ได้พูดได้ฟังสิ่งที่เป็นจริง 

โดยใช้เสียงเพลงปลดปล่อยตัวเองออกจากสังคมที่เราถูกปิดกั้น และนี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เพลงแร็

พได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคนไทยส่วนมากถูกกดดันด้วยกรอบ
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ทางวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม ที่ถูกสอนให้เชื่อฟังค าสั่งของผู้ใหญ่ ผู้มีอ านาจ การที่ประชาชนและสื่อ

ถูกควบคุมการแสดงความเห็น ความเชื่อด้วยตัวบทกฎหมายที่ห้ามการวิพากษ์วิจารณ์รัฐและบุคคลบาง

กลุ่มเพ่ือความสงบเรียบร้อยประชาชนจึงไม่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อสังคม หรือแม้แต่

แลกเปลี่ยนความเห็นในที่สาธารณะได้อย่างอิสระ ดนตรีแร็พจึงเข้ามาท าหน้าที่เป็นช่องทางให้ผู้คนได้

ปลดปล่อยสะท้อนปัญหาในใจของคนด้วยกลอนเพลงเสียงเพลง และจังหวะดนตรีการจัดการประชันแร็พ 

หรือ Rap Battle ในประเทศไทย เช่น รายการ SEA Hiphop AudioBattle, Rap is Now, Rythm Fight, 

The Rapper ฯลฯ แสดงให้เห็นชัดถึงการเปิดกว้างของสังคมต่อแนวเพลงแร็พในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งอาจ

เป็นเหตุผลทางธุรกิจที่ตอบรับต่อกระแสดนตรีแร็พที่มาแรง แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของแนวดนตรีแร็พที่

ส าคัญ ที่ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องกลัวเรื่องกรอบของสังคม แต่เป็นการโชว์ความดิบ

และความฉลาดของผู้สร้างกลอนแร็ป ท าให้คนรุ่นใหม่ได้กล้าคิด กล้าแสดงออกในการเรียบเรียงค าพูดสด

เพ่ือโต้ตอบกันให้ตรงกับจังหวะดนตรี การจัดการแข่งขันดนตรีแร็พรายการต่างๆ ดังที่เห็นในปัจจุบัน คือ

การให้คนรุ่นใหม่ได้มีเวทีแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนากลอนและภาษาแร็พ ที่ต้องเรียบเรียงค า

พูดสดในขณะนั้นเพ่ือโต้ตอบกันการประชันแร็พนั้นยาก เพราะเป็นการปะทะคารมที่ต้องใช้สมาธิอย่าง

มากในการคิดกลอนเพลงและภาษาออกมาเป็นท่อนแร็พ และต้องคิดเนื้อร้องให้ตรงกับจังหวะดนตรีเป็นที่

ทราบกันดีว่า อิทธิพลของดนตรีแร็พต่อสังคมไทยในปัจจุบันที่เด่นชัด คงไม่พ้นปรากฏการณ์เพลงแร็พ 

“ประเทศกูมี” ที่มียอดวิวในยูทูบถึงเกือบสี่สิบล้านวิว และเป็นข่าวใหญ่ในตอนนี้ เพลงนี้มีจุดเด่นเรื่อง

เนื้อหาและภาษาซึ่งสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อสังคมไทย เนื้อหาของเพลงกล่าวถึงเหตุการณ์ด้านลบทั้งใน

อดีตและปัจจุบัน รวมถึงมีการใช้ค าหยาบคายซึ่งมีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ความจริงแล้วถ้าพิจารณา

ข้อเท็จจริงจากประวัติศาสตร์จะเห็นว่าการใช้กลอนเพลงและค าหรือวลี (ที่ปัจจุบันอาจมองว่าไม่สุภาพ) 

ในการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสังคม การเมือง และเพศ เป็นเรื่องที่มีมานานแล้วทั้ งในสังคมต้นก าเนิดแร็พอ

ย่างสหรัฐอเมริกา และในสังคมไทย ดังปรากฏให้เห็นในการละเล่นพ้ืนบ้านอย่างล าตัด อีแซว ลิเก การขับ

ซอพ้ืนเมืองล้านนา ฯลฯ 
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ดร. กฤษฏิ์ เลกะกุล4 แสดงความเห็นในฐานะนักมานุษยดนตรีวิทยา มองว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่

เรื่องน่าตกใจ เพราะเหตุการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในเนื้อเพลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม และสื่อต่างๆ ได้

น าเสนอมาตลอดตั้งแต่ครั้งอดีต เพียงแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีผู้หยิบมาท าเป็นเพลงแร็พและเผยแพร่ในวง

กว้าง อันเป็นธรรมชาติของแร็พที่ผู้แต่งมักจะบรรยายความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆ ในสังคม ดังนั้นหากมองอย่าง

เป็นกลาง เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เพลงแร็พยุคใหม่อย่างประเทศกูมี มีผู้คนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ 

เพราะ “วิพากษ์วิจารณ์” ปัญหาของสังคมอย่างตรงไปตรงมา ทั้งยังมีการออกเพลงแร็พ “ไทยแลนด์ 4.0” 

ที่เสมือนการตั้งใจตอบโต้กันสิ่งนี้ไม่เพียงแสดงถึงเสรีภาพของประเทศท่ีมีลักษณะของการ “ประชัน” ซึ่งมี

มาอย่างยาวนานในวัฒนธรรมดนตรีของไทย ยังเป็นการแสดงถึงการใช้สติปัญญาและฝีมือในการประชัน

โดยไม่ใช้ความรุนแรง อันเป็นเรื่องปกติของประเทศเสรีในการแสดงความคิดเห็น และตอกย้ าถึงบทบาท

ส าคัญของดนตรีแร็พที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันอีกด้วย 

 

แร็พการเมืองยุคบุกเบิก 

มีแนวเพลงฮิพฮอพการเมือง ที่เรียกกันว่า ‘Political hip hop’ หรือ ‘Conscious hip hop’ อยู่

ด้วย ส่วนใหญ่แล้วเป็นการแร็พเสียดสีการเมือง ท้าทายประเด็นต่างๆ ในสังคม ซึ่งต่างก็พัฒนาควบคู่มากับ

การก าเนิดเพลงฮิพฮอพมาโดยตลอด 

                                                           
4 นักวิชาการดนตรีและนกัดนตรี จบปรญิญาเอกสาขามานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology) จาก SOAS, University of London มี
ความสนใจด้านประวัติศาสตร์ดนตรี อิทธิพล และอ านาจของดนตรีที่มีผลต่อสังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ ได้รับรางวัลดุษฎี
นิพนธ์ดีเด่นเรื่อง Prachan: Music, Competition and Conceptual Fighting in Thai Culture 
เคยมีผลงานเขียนในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ BBC Thai และงานเขียนร่วมกบั Professor Keith Howard ในงานประชุมวิชาการดนตรี
นานาชาติฮอลย์ูครั้งที่ 3 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปะไทย สาขาวชิาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวจิิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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รูปภาพ 18 The Last Poets 

(แหล่งที่มา : https://www.nbcnewyork.com/news/local/The-Last-Poets--118670504.html) 

 

โดยกลุ่มฮิพฮอพที่ออกมาพูดถึงเรื่องการเมืองกลุ่มแรกๆ คือ The Last Poets ที่เรียกได้ว่าเป็น

จุดเริ่มต้นของ Political hip hop กับเพลง ‘When The Revolution Comes’ ในปี 1970 ที่พูดถึงความ

สูญเสีย และการรุนแรงเมื่อเกิดการปฏิวัติ ที่ต้นทุนการสูญเสียมีอยู่รอบทิศทาง ปืนและไรเฟิลจะมาแทนที่

บทกวี และบทความ แม้จะเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาตั้งแต่ยุคนั้น แต่เนื้อเพลงก็ยังเข้ากับสถานการณ์

ปัจจุบันอยู่ เพลงนี้ไม่ใช่การร้องด้วยการแร็พอย่างในปัจจุบัน แต่เป็นเหมือนการอ่านกลอนประกอบเพลง

มากกว่า รวมถึงบีทท่ีเป็นเสียงกลองทอม ไม่ใช่แนวอิเล็กโทรนิกส์ แต่ก็เรียกได้ว่าเพลงและอัลบั้มนี้ได้ท าให้

เพลงแร็พกลายเป็นอาวุธของคนผิวสีในการเรียกร้องสิทธิในอเมริกา และยังเป็นเครื่องมือแสดงออกทาง

สังคมของผู้ที่ถูกกดขี่  ใต้อ านาจที่ ไม่ เป็นธรรมด้วย  (Graham Reid,2012:ออนไลน์ ; Karoonporn 

Chetpayark,2018:ออนไลน์) 

ต่อมาในยุค 1980s หลังอดีต ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน เข้ามาด ารงต าแหน่ง สถานการณ์ของ

ชาวผิวสีหรือแอฟริกัน-อเมริกันกลับแย่ลง คนผิวสีถูกกดขี่ ว่างงาน ถูกต ารวจท าร้าย มีโรงเรียนไม่เพียงพอ 

สังคมและการเมืองไม่สนใจคนกลุ่มนี้ ท าให้แร็พแนววิพากษ์สังคมเกิดมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น ‘How We 

Gonna Make The Black Nation Rise?’ (เราจ าท าให้ชนชาติของคนผิวสีผงาดยังไง?) ของ Brother D 

ร่วมกับ Collective Effort 
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และอีกเพลงที่ประสบความส า เร็ จมากในวงการฮิพฮอพ อย่าง ‘The Message’ ของ 

Grandmaster Flash and the Furious Five ที่ใส่เรื่องสภาพความยากจน ความรุนแรง การตายใน

สังคมเมือง เด็กท่ีเกิดและเติบโตในสลัม พร้อมมิวสิควิดีโอที่ตอนจบกลุ่มของคนผิวสี ถูกต ารวจจับกุม เพียง

แค่ออกมายืนกันเป็นกลุ่ม ซึ่งประเด็นการเมืองและปัญหาในสังคมช่วงนี้ ยิ่งท าให้เพลงฮิพฮอพมีอิทธิพล

และมีทิศทางท่ีชัดเจนมากข้ึน 

 

แร็พการเมืองยุค GANSTA RAP 

ถ้าพูดถึงแร็พ-ฮิพฮอพการเมืองแล้ว ต้องพูดถึงการแร็พแบบ GANSTA RAP ลีลานักเลง ที่เรามัก

เห็นความคาบเกี่ยวกับแร็พ Political /Conscious hip hop ซึ่งผู้บุกเบิกการแร็พแนวนี้ ได้ผสมผสานเนื้อ

เพลงแร็พด้วยเรื่องราวอย่างอาชญากรรม ภาพความรุนแรง โดยใช้ภาพเหล่านี้สะท้อนสถานะ แสดง

ความเห็นต่อการเมือง เปิดเผยประเด็นในชุมชนแออัดยากจนต่อสังคมโดยรวม 

หนึ่งในงานที่โดดเด่นของ Gansta Rap คือผลงานของกลุ่ม ‘NWA’ กับอัลบั้มเปิดตัว Straight 

Outta Comptonในปี 1988 ที่ท าให้แร็พแบบ Gansta กลายเป็นกระแสนิยมและถูกพูดถึงอย่าง

กว้างขวางในสังคมอเมริกา กับเนื้อเพลงรุนแรง เกรี้ยวกราดอย่างประเด็นยาเสพติด ปืน อิทธิพลของพ่อค้า

ยา การตายของวัยรุ่นผิวสีที่ไปพัวพันกับแก๊ง จนท าให้ชาวอเมริกันสนใจประเด็นนี้ เกิดความเห็น

หลากหลาย โดยเฉพาะเพลง ‘Fuck tha Police’ตามข้อมูลข้างต้น และผลของการวิพากษ์วิจารณ์สังคม

ผ่านเสียงเพลงของ NWA ก็ท าให้เพลงนั้นโด่งดัง ได้รางวัลแผ่นเสียงทองค าในเวลาเพียงแค่ 6 อาทิตย์หลัง

โปรโมท และแม้สมาชิก NWA จะแยกตัวไปท างานส่วนตัวแล้ว แต่ผลงานของพวกเขายังถูกยกย่องว่า

ส่งผลต่อการปฏิวัติทางสังคมมาถึงทุกวันนี้ ทั้งเรื่องราวของ NWA ยังถูกเอาไปท าหนังสารคดี Straight 

Outta Compton ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับอัลบั้มเดบิวต์ 

แร็พการเมืองยุคปัจจุบัน 

ทุกวันนี้ เพลงฮิพฮอพกลายเป็นวัฒนธรรมกระแสนิยมโดยเฉพาะในทางการเมือง ขนาดที่

หนังสือพิมพ์ The Washington Post เขียนบทความ ‘The politician’s guide to how to be down 

with hip hop’ ซึ่งอ้างอิงการใช้วัฒนธรรมฮิพฮอพในทางการเมือง ทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ฮิพฮอพของ

นักการเมืองในยุคก่อน อาจท าให้นักการเมืองในปัจจุบันไม่อาจเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้  รวมถึงเรายังเห็นภาพ
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ของนักการเมืองอย่าง บารัก โอบามา อ้างถึงเพลงแร็พ Dirt Off Your Shoulder ของ Jay Z ในสมัยการ

หาเสียงแข่งเป็นตัวแทนพรรคกับฮิลลารี คลินตัน หรือวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน มาร์โค รูบิโอ ที่เป็นแฟน

เพลงของ Tupac และ Gangsta rap กล่าวว่า “ในบางครั้งแร็พเปอร์ก็เป็นเหมือนผู้รายงานข่าว คุณมี

สงครามระหว่างแก๊ง ความตึงเครียดทางเชื้อชาติและพวกเขาก็รายงานพวกมันออกมา”( Hunter 

Schwarz,2015:ออนไลน์; Karoonporn Chetpayark,2018:ออนไลน์) 

ในยุคนี้ ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีนโยบายค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ค่อนไปทางกีดกันผู้

อพยพ ยิ่งท าให้เพลงแร็พแนวนี้กลับมานิยม และมีผู้คนที่ประสบปัญหาเหล่านี้ในสังคมพร้อมเปิดรับฟัง

มากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ ชื่อของทรัมป์เคยปรากฏอยู่ในเนื้อแร็พของศิลปินมาแล้วมากมายหลาย 10 ปี แต่

มักจะเป็นสัญลักษณ์ของเศรษฐีและความร่ ารวย แต่หลังทรัมป์ลงเล่นการเมือง ชื่อของเขาในเพลงแร็พก็

เปลี่ยนไป เป็นการถูกวิพากษ์วิจารณ์แทน ซึ่งเมื่อต้นปี CNN ได้จัดอันดับ 7 แร็พเปอร์ที่ท าให้ชาวอเมริกัน 

ตื่นขึ้นหรือกระตุ้นให้สงสัย มีส่วนร่วมในระบบการเมืองผ่านการเคลื่อนไหวด้วยเพลงแร็พที่ถกเถียงถึง

สังคมการเมือง ให้เกิดพลังทางสังคม ซึ่งมีทั้งแร็พเปอร์ชื่อดัง Jay-Z, Eminem, Kendrick Lamar, J. 

Cole, Vic Mensa, แร็พเปอร์สาว Rapsody และแร็พเปอร์รุ่นใหม่วัย 22 ปี Joey Bada$$ ทั้ง 7 แร็พ

เปอร์ มีจุดร่วมที่ส าคัญคือถ่ายทอดผลงานออกมาด้วยประเด็นทางสังคม เช่น เรื่องโรคซึมเศร้า, การเหยียด

เชื้อชาติ สีผิว, คนผิวขาวเป็นใหญ่, วิจารณ์การแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐฯ ของรัสเซีย ไปถึงการแร็พฟรี

สไตล์ของ Eminem ความยาว 4.5นาที ที่ออกมาโจมตีทรัมป์อย่างดุเดือดในวิดีโอการประกวด Batch 

Hip Hop Awards ปี 2017 ที่แร็พวิจารณ์ว่าทรัมป์เหยียดเชื้อชาติ นโยบายเหมือนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

ต้องการลดภาษีแต่น าไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย พร้อมจบการแร็พด้วยการกระตุ้นชาวอเมริกันว่า “The rest of 

America stand up, We love our military, and we love our country, But we fuc*ing hate 

Trump.”( Deena Zaru,2018:ออนไลน์; Karoonporn Chetpayark,2018:ออนไลน์) 

ในปี 2018 มีผลงานเพลงแร็พที่สั่นสะเทือน เป็นกระแสไปทั่วอเมริกาอย่าง ‘This Is America’ 

ของ Childish Gambino หรือชื่อจริง Donald Glover ด้วยมิวสิควิดีโอและเนื้อเพลงเสียดสีสังคม มีภาพ

ชายผิวสีหยิบปืนยิงใส่ชาวผิวสี การกราดยิงในโบสถ์ และเด็กๆ มัธยมที่เต้นสนุกสนานท่ามกลางความ

โกลาหลวุ่นวายเบื้องหลัง พร้อมท่อนฮุคที่เสียดสีประเทศอเมริกาว่า ‘This is America’ ซึ่งเพลงนี้ ก็ถูกยก

ว่าเป็นเพลงที่ทรงพลังที่สะท้อนสังคมอเมริกันที่มีปัญหามากมายได้เป็นอย่างดี 
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รูปภาพ 19 Jay-Z 

(แหล่งที่มา : https://www.entrepreneur.com/article/226279) 

 

 

รูปภาพ 20 Kendrick Lamar 

(แหล่งที่มา : https://www.factmag.com/2017/02/14/kendrick-lamar-chance-the-rapper-

grammys-reaction/) 
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รูปภาพ 21 Childish Gambino 

(แหล่งที่มา : https://uproxx.com/hiphop/childish-gambino-guava-island-coachella-2019/) 
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บทที่ 4 

รวม เรื่อง (ของ) RAD 

บทนี้จะเล่าถึงโลกของแร็พเปอร์ชีวิตก่อนและหลังการเป็นแร็พเปอร์ผ่านแร็พเปอร์กลุ่ม Rap 

Against Dictatorship (RAD) ในฐานะคนท าเพลงแร็พแบบต่อต้านอ านาจรัฐ โดยศึกษาสมาชิกในกลุ่มดัง

กล่าวถงึประสบการณ์ก่อนและหลังท าเพลงแร็พ รวมถึงการเกิดข้ึนของ RAD 

เริ่มจากการเล่าถึงความเป็น RAD เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้สร้างปรากฏการเพลงแร็พประเทศกูมีที่ผู้

ศึกษาก าลังศึกษาอยู่ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีระบบการท างานอย่างไร และมีจุดประสงค์อะไรในการก่อตั้ง

กลุ่ม RAD นี้ขึ้นมา 

 

Rap Against Dictatorship (RAD) หรือ แร็พต่อต้านเผด็จการ 

Rap Against Dictatorship หรือ แร็พต่อต้านเผด็จการ เรียกโดยย่อว่า RAD (แร็ด) เป็นกลุ่มแร็พ

เปอร์ชาวไทยที่มีสมาชิกประกอบไปด้วย Liberate P (ลิเบอเรท พี) HOCKHACKER (ฮอคแฮคเกอร์) 

Jacoboi (จาโคบอย) ET (อีที)  Dif Kids (ดิฟ คิดส์) Nil Lhohitz (นิลโลหิต) G-bear (จีแบร์) K-Aglet (เค

แอคเลท) นักอ่าน(นามสมมุติ) SomeoneInRAD(นามสมมุติ) และสมหมาย(นามสมมุติ) โดยเป็นกลุ่มแร็พ

เปอร์ไทยที่รวมตัวกันเพ่ือแสดงทัศนะผ่านเพลงฮิพฮอพ วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ในสังคมไทยปัจจุบัน

ด้วยภาษาและการเปรียบเปรยที่เข้าถึงง่าย หยิบเรื่องใกล้ตัวหรือในข่าวมาวิพากษ์ย้ าเตือนถึงความจริงของ

รัฐบาลในมุมมองของเขาให้ทุกคนฟัง ประกอบกับมิวสิควิดีโอที่มีฉากหลังเป็นเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 25195 

ที่ถูกถ่ายโดย Neal Ulevich อย่างภาพคนฟาดเก้าอ้ีใส่ศพที่ถูกแขวนคอใต้ต้นไม้และมีคนกลุ่มใหญ่มุงดู

                                                           
5 เหตุการณ์ 6 ตุลา เป็นเหตุการณ์จลาจลและปราบปรามนกัศึกษาและผู้ประทว้งในและบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์
และท้องสนามหลวง ขณะที่นักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยก าลังชุมนุมประท้วงการเดินทางกลับประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร อดีต
นายกรัฐมนตรี ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปัจจัยอื่น ๆ เช่น การเดินทางกลับประเทศของจอมพล ประภาส จารุเสถียร ที่
ได้หนีออกไปนอกประเทศอีกครั้ง, ความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล เสนีย์ ปราโมช และ การสังหารโหดช่างไฟฟ้า 2 คน ที่จังหวัดนครปฐม
โดยฝั่งขวา โดยสถิตอิยา่งเป็นทางการระบุว่า มีผู้เสียชีวิต 46 คน ซ่ึงมีทั้งถูกยิงด้วยอาวธุปืน ถกูทุบตี ถกูเผา ถกูข่มขืน หรือถูกท าใหพ้ิการ 
โดยสถิติจากมูลนิธิปว๋ยคาดการณ์ตัวเลขผู้เสียชีวิตมีมากกวา่ 100 คน (อา้งอิง http://www.wikiwand.com/th/เหตกุารณ์_6_ตุลา)  

http://www.wikiwand.com/th/เหตุการณ์_6_ตุลา
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พร้อมรอยยิ้มที่ปรากฏบนหน้าของเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นภาพที่ได้รางวัลพูลิตเซอร์ปี 1977 มาเป็นฉาก

ประกอบตลอดทั้งมิวสิควิดีโอ 

ผู้ศึกษาจะเล่าถึงขั้นตอนการสร้างปรากฏการณ์ประเทศกูมีที่โดยกลุ่ม RAD ว่าความเป็นมา การ

เปลี่ยนแปลง ระบบการท างานวิธีการ วัตถุประสงค์ในการผลิตเพลงดังกล่าวออกมาสู่สายตาประชาชนคน

ไทยว่าเป็นอย่างไร  

 

การเกิดขึ้นของ “พลังประชา RAD6” 

การเกิดขึ้นของ Rap Against Dictatorship หรือ RAD เริ่มจากอินโทรเพลงประเทศกูมีของ 

Liberate P ทีย่ังท าไม่เสร็จจึงมีความคิดต้องการท าให้เสร็จแต่การท าเพลงที่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์สังคม

เช่นนี้เขาเคยท ามาแล้วในนามของเพลงของเขาคนเดียวและเป็นมุมมองของเขาเพียงคนเดียวเช่น เพลง 

Oc(t)ygen เพลง Capitalism เพลงสิ่งที่ประเทศกูไม่มี ครั้งนี้จึงมีความคิดอยากท าเพลงร่วมกับแร็พเปอร์

หลายๆคนเพ่ือความคิดเห็นหรือมุมมองที่หลากหลายและหวังว่าเสียงหรือข้อความที่พวกเขาต้องการสื่อ

ออกไปมันอาจจะดังข้ึน  

เพลงประเทศกูมีเป็นอินโทร 8 บาร์ของ Liberate P ที่ปล่อยออกมาในตอนนั้นเขาเริ่มท าเพลง

การเมืองเมื่อปี 2016 ท าต่อมาจากเพลง Oc(t)ygen เพลง Capitalism เพลงสิ่งที่ประเทศกูไม่มี ด้วย

ขั้นตอนทางดนตรีมันยังไม่ลงตัวท าให้จ าเป็นพักโปรเจกต์ไว้ก่อน ต่อมาปลายปี 2017 ได้มีการน ากลับมา

คุยกันระหว่างสมาชิกแรกเริ่ม 4 คนคือ Liberate P, Jacoboi, ET และ HOCKHACKER ท าให้เกิดเป็น

โปรเจกต์ที่สมาชิกแต่ละคน Liberate P หรือนัทเป็นผู้รวบรวมและชักชวนมาร่วมท าเพลงประเทศกูมี

ด้วยกัน ซึ่งไม่ได้มีการเรียงล าดับว่าใครมาก่อนหรือหลัง เขาเล่าเพียงว่าการรวมตัวของสมาชิกมันเริ่มจาก

เขารู้จักกับพ่ีคนหนึ่งและมีการพูดคุยกันเรื่องเพลงแร็พและการเมืองกันอยู่ เป็นประจ า ผู้เขียนเดาว่าเป็น 

ET เพราะ (1) ต่อจากนั้นเขาเล่าว่ารู้จักกับอีกสองคนคือ Jacoboi กับ Hockhacker สมาชิกอีกสองคน

โดยเอ่ยชื่อ และ (2) ET ก็เล่าว่าเขากับนัทรู้จักกันมานานและชอบพูดคุยกันเรื่องสถานการณ์เพลงแร็พ

ตั้งแต่ยุคท่ีเขาท าเพลงจนถึงปัจจุบันรวมถึงเหตุการณ์การเมืองอยู่เป็นประจ า 

                                                           
6 Radternative:รวมพลังประชา RAD ชื่องานสังสรรค์แสดงดนตรีและศิลปะของกลุ่ม RAD โดยกลุ่ม RAD 
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มันเริ่มจากเรารู้จักกับพี่คนหนึ่งก่อนพูดคุยกันเรื่องเพลงแบบวิพากษ์ว่าเดี๋ยวนี้เพลงแร็พหรือ

ฮิพฮอพมันเป็นอย่างไรมันพูดมีเทรนด์แบบใหน แล้วก็พูดคุยกันเรื่องการเมืองกันอยู่เป็นประจ าเพราะ

สนใจเหมือนกัน  

(ณัฐพงศ์ ศรีม่วง, สัมภาษณ์: 14 มกราคม 2562) 

 

เราพูดคุยเรื่องการเมืองกับนัทอยู่เป็นประจ าอยู่แล้ว คือรู้จักกันจากเว็บบอร์ดชื่อ สยามฮิพฮอพ 

(siamhiphop.com)7แล้วก็สนใจในเร่ืองเดียวกันก็เลยพูดคุยกันมาตลอด  

(ET,สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 

 

ต่อมาเขารู้จักกับ HOCKHACKER หรือ ฮอคก้ี ประมาณ 3 ปีแต่ไม่ได้เล่าว่ารู้จักกันได้อย่างไรแบบ

ละเอียดบอกเพียงเพราะวงการเพลงฮิพฮอพไทย ซึ่งฮอคกี้เป็นทีมงาน RAP IS NOW (RIN)8 ประมาน 4 

ปี ส่วน Jacoboi หรือ อาร์ตแร็พเปอร์ที่ห่างหายจากการท าเพลงของตัวเองมานาน นัทเล่าว่ารู้จักจากแวด

วงการเมืองเนื่องจากอาร์ตคือผู้ที่ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองอยู่เป็นประจ า เช่น การประท้วงต่อต้าน

อ านาจเผด็จในยุครัฐบาลพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ท าให้พอรู้ความคิดแต่ละคนว่าไปในแนวทางใด แต่ทุก

คนที่ชวนมาก่อตั้งก็ไม่ได้มีความคิดเหมือนกันทั้งหมดด้วยความที่มีความต้องการและมีความเห็นไปใน

แนวทางเดียวกันจึงท างานด้วยกันไดภ้ายใตช้ื่อกลุ่ม Rap Against Dictatorship  

เหตุผลที่ชื่อกลุ่มที่ว่า Rap Against Dictatorship มาจากจุดร่วมทางความคิดทางการเมืองของ

พวกเขาคือ ‘ไม่เอาเผด็จการ’ เดิมนัทเสนอให้ใช้ชื่อว่า Rap Against Fascism9 แต่อาร์ตเห็นว่าเป็นค า

เฉพาะตัวและไม่ได้ เป็นที่รู้จักหรือเข้าใจได้ทั่วไปจึงเสนอให้ เปลี่ยนมาใช้ค าว่า ดิกเตเตอร์ชิพ 
                                                           
7 สยามฮิพฮอพ (siamhiphop) หรือ Siam hip-hop สยามฮิพฮอพเป็นเวบไซต์อันดับต้นๆ ปัจจุบันไม่มีการใช้หรือเคลื่อนไหวในเว็บซต์
ดังกล่าวแล้ว (นักอา่น,2562:สัมภาษณ์) สยามฮิพฮอพเป็นเวบ็ไซต์เกี่ยวกับฮิพฮอพในเมืองไทยโดยใช้ส าหรับแข่งขันกันแต่งไรห์มหรือท่อน
แร็พ โดยมีทั้งรูปแบบพิมพ์ตอบโต้กันหรือ “text battle” และรูปแบบเสียงที่เรยีกวา่ “audio battle”  
8 Rap Is Now (RIN) หรือ แรพ็อิสนาว คือสังคมออนไลน์ที่รวบรวมคนที่มีใจรักในการแร็พ ทีมงานนยิามว่าเป็น “Thai Rapper’s Village” 
มีกิจกรรมส าหรับกลุ่มคือ โปรเจกต์ The War Is On เป็นการแข่งแร็พที่ท าให ้Underground Rap Battle จากที่เคยเกิดขึ้นในผับ หรืองาน
สังสรรค์ของกลุ่มฮิพฮอพมาสู่รูปแบบเกมส์โชว์ ท าให้มีผู้ติดตามมากมาย 
9 ฟาสซิสต์ (fascism) “อ านาจนิยม” 
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(dictatorship) ที่แปลว่าเผด็จการ เป็นค าที่เข้าใจได้ง่ายกว่า และมีชื่อย่อว่า RAD10 ที่ตั้งใจให้พ้องกับค า

ว่า แรดดิคัล (radical)11 ผู้เขียนแปลมันง่ายๆว่า สุดโต่ง อาร์ตเล่าอีกว่าชอบค านี้เป็นพิเศษเขาให้

ความหมายว่าถึงรากถึงโคนเพราะเป็นความชอบเฉพาะตัวของเขา ส าหรับผู้เขียนค านี้สะท้อนตัวตนของ

เขาได้เป็นอย่างดีจากการได้พูดคุยกับเขาและเพ่ือนของเขาที่เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญในการท าโปรเจกต์นี่

บอกกับผู้เขียนว่าเขาเป็นคนใช้ชีวิตสุดโต่ง  

 

ตอนแรกนัทเสนอว่า Rap Against Fascism เรามองว่ามันเป็นค าที่เฉพาะตัวมากและมัน

เข้าถึงยาก เราไม่สามารถยัดค าว่าฟาสซิสต์ให้กับใครก็ ได้ เลยเสนอให้ใช้ค าว่า ดิกเตเตอร์ชิพ 

(dictatorship) แทนเพราะความหมายเข้าใจง่ายและมันกว้าง แล้วพอมันต้องใช้แบบย่อ ก็ใช้ RAD พอดี

มันก็ไปคล้องกับค าว่า Radical ส่วนตัวเราชอบความหมายของมันเราแปลมันว่า ถึงรากถึงโคน  

(ปรัชญา สุรก าจรโรจน์, สัมภาษณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

เรารู้จักกับอาร์ตมานานพอสมควรตั้งแต่เริ่มแร็พ อาร์ตเป็นคนใช้ชีวิตสุดโต่ง ท าอะไรท าสุดอยู่

เหมือนกัน  

(SomeoneInRAD, สัมภาษณ์: 26 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

เมื่อได้ชื่อกลุ่มและต้องท าเพลงประเทศกูมีให้สมบูรณ์พวกเขามีความคิดอยากให้คนแร็พมีมากขึ้น

เพ่ือมุมมองที่แตกต่างมากยิ่งขึ้นจึงมีการชักชวนแร็พเปอร์คนอ่ืนๆ และได้จ านวนแขกรับเชิญบวกกับ

สมาชิกเดิมในตอนแรกรวมประมาณ 17 คน แบ่งคนที่เข้ามาแร็พกับคนคิดโปรเจกต์ออกเป็น 2 ส่วน ส่วน

ที่เป็นผู้คิดกับทีมแร็พและทีมแร็พอย่างเดียว เมื่อหาข้อสรุปได้แล้วว่าต้องการท าอะไร เล่าเรื่องอะไร และ

                                                           
10 RAD อ่านวา่ อาร์ เอ ด ีหรือ แรด 
11 Radical (adj.) (especially of change or action) relating to or affecting the fundamental nature of something; far-
reaching or thorough. (อ้างอิง en.oxforddictionaries.com)/ (แรด’ดิเคิล) adj. มูลฐาน,รากฐาน,สมุฎฐาน,หวัรุนแรง,สุดขีด,รุนแรง 
(อ้างอิง online-english-thai-dictionary.com)/ radical [ADJ] โดยรากฐาน (อ้างอิง dict.longdo.com) 
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จุดประสงค์คืออะไร สมาชิกทุกคนก็เห็นด้วยแต่เมื่อกล่าวถึงความเสี่ยงหลังจากเพลงถูกปล่อยออกไป

สมาชิกบางคนรับไม่ไหว เพราะหากเกิดกระแสโจมตีอาจส่งผลต่อหน้าที่การงานผลกระทบกับครอบครัว

หลายคนจึงถอนตัวและเหลือสมาชิกที่เป็นผู้ริเริ่มอยู่ 4 คน คือ Liberate P (นัท), Jacoboi (อาร์ต), ET, 

HOCKHACKER (ฮอคกี้) และแร็พเปอร์ที่มาร่วมแร็พอีก 7 คือ Dif Kids (อะตอม), นิลโลหิต (เกมส์), นัก

อ่าน, K.aglet (เต้), SomeoneInRAD, G-bear (นัท) และสมหมาย รวมเป็น 11 คน มีการปรากฏตัวใน

มิวสิควิดีโอ 9 คนแต่คนแร็พมี 10 คน  ซึ่งก็ประกอบไปด้วยหน้าที่ทั้งสองส่วน คนที่ยังร่วมงานอยู่แต่กลัว

ผลกระทบมีการปิดบังตัวตน ซึ่งทุกคนเข้าใจกันถึงความจ าเป็นและความสะดวกใจของแต่ละคน วิธีการ

เลือกแร็พเปอร์ที่มารวมงานคือผู้ที่นิยมท าเพลงแร็พเน้นเนื้อหาคือมีการร้องเป็นหลัก บีทเป็นเพียงตัว

ประกอบที่ช่วยสนับสนุนการแร็พ ไม่ใช่เน้นบรรยากาศเพลงแร็พท านองนี้จะเป็นการแร็พที่เน้นบีทที่สนุก

สามารถโยกตามได้นิยมใช้ในการปาร์ตี้สังสรรค์ 

 

เราเลือกคนที่แบบร้องเพลงที่แนวแบบที่เขาเรียกว่าเน้นเนื้อร้อง คือเพลงแร็พมันจะมีแบบเน้น

บรรยากาศขึ้นมาโดยที่เนื้อร้องมันไม่ได้อะไรมากกับแบบที่เน้นเนื้อแร็พเราเลือกอย่างหลัง ไม่ได้เลือก

จากไอเดียเร่ืองการเมือง ทุกคนที่เลือกมาการเมืองต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย  

(ET, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 

  

แร็พเปอร์ที่ปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอได้แก่ Liberate P, Jacoboi, Dif Kids, นิลโลหิต, นักอ่าน, 

Hockhacer, K.aglet, SomeoneInRAD และ G-bear ตามล าดับผู้ที่เปิดเผยตัวตนได้แก่ Liberate P, 

Jacoboi, Dif Kids, นิลโลหิต , HOCKHACKER, K.aglet ซึ่ งมีความเห็นว่าตนไม่ได้ท าผิดอะไรจึงไม่

จ าเป็นต้องกลัวและยอมรับผลที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่พ วกเขาท า

จากผู้ที่ได้รับชมผลงานของเขา เพราะเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาก าลังท าคือการวิพากษ์วิจาร์ณ์การท างานของ

รัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องปกติ ตัวอย่างเช่น Dif Kids หรือ อะตอม แร็พเปอร์ที่ท าเพลงแร็พไปด้วยและท างาน

ประจ าที่ GMM Grammy (แกรมมี่) ไปด้วย บอกกับผู้เขียนว่าไม่รู้สึกกลัว หรือผลกระทบกับงานเพราะ

ไม่ได้ท าผิดเราไม่ได้ใส่ร้ายหรือพูดเท็จ เราพูดความจริงที่เราพบเจอ ตั้งค าถามกับมัน แล้วก็เล่ามันออกมา 
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เช่นเดียวกับ K.aglet หรือ เต้ ที่ก าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็มีความเห็นเช่นเดียวกันแต่อาจจะ

รู้สึกกลัวเพราะความไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้รู้สึกว่าการกระท าเช่นนี้มันคือความผิด  

 

ไม่ได้กลัวนะ เพราะไม่ได้ท าอะไรผิด พี่แค่เล่าเรื่องที่เจอแล้วก็อธิบายสิ่งที่รู้สึกออกมาผ่านไรห์

มของพี่ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของคนเขียนเพลง ที่น าเรื่องราวต่างๆในชีวิตมาเล่า และการวิพากษื

วิจารณ์มันก็คือเร่ืองปกติของคนที่มีความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ มันไม่ใช่การพูดโกหกหรือใส่ร้าย  

(ศตายุ โปลนิานนท์, สัมภาษณ์: 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

ก็ไม่ได้กลัว เพราะถ้ากลัวคงไม่ท าแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ผิด แต่ก็กลัวอะไรที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้น

นอกเหนือจากที่คิดเอาไว้ 

(K.aglet, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

  

ส่วน ET SomeoneInRAD นักอ่าน และสมหมาย แร็พเปอร์ไม่ได้ปรากฏตัวในมิวสิควิดีโอด้วย

สาเหตุที่แตกต่างกันไป ET แม้จะเป็นสมาชิกริเริ่มโปรเจกต์แต่ก็ไม่ได้ปรากฏตัวในมิวสิควิดีโอด้วยความ

บังเอิญ เขาเล่าว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังตัวตนเพราะคิดว่า ถ้าเราจะต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์ใครเรา

ควรแสดงตัวตนหรือจุดยืนของตัวเองก่อนว่าเราคือใครจึงจะสามารถไปวิจารณ์คนอ่ืนได้ แต่ในวันที่ถ่ายท า

มิวสิควิดีโอเขาไม่สามารถมาร่วมถ่ายท าได้เช่นเดียวกับสมหมายซึ่งไม่ได้รู้สึกเสียดายเพราะถือว่ามีเสียง

และไรห์มของตัวเองอยู่ในเพลงแล้ว จึงท าให้ต้องปิดบังตัวตนและท าหน้าที่อยู่เบื้องหลังการท างานและ

ดูแลเรื่องกฏหมาย ประกอบกับคนรอบข้างเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการเปิดเผยตัวตนเพราะกลัวกระทบการ

ท างานของเขาเหมือนกับ SomeoneInRAD นักอ่าน ที่เลือกบัดบังใบหน้าเพราะกลัวผลกระทบเรื่องหน้าที่

การงาน 
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เราไม่ได้ตั้งใจปิดบังตัวตนเพราะรู้สึกว่าถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์ใครเราต้องแสดงตัวตนของตัวเอง

ก่อน แต่วันถ่ายเราไม่ว่างมาเป็นหน้าของฮอคแร็พแทนในท่อนของเรา เลยท าให้เราต้องปิดบังตัวตนโดย

ปริยาย  

(ET, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 

 

วันถ่ายเราแค่ไม่ว่างเลยไม่ได้ไป แต่ก็ไม่ได้เสียดายอะไรเพราะถือว่ามัเสียงของเราในเพลงแล้ว 

อาจจะรู้สึกผิดกับนัทมากกว่าที่ไม่ได้ไปถ่าย แต่ก็บอกกับนัทว่าจะท าอะไรกับท่อนของเราก็ได้ เลยเป็น

ฮอคที่มาปรากฏตัวในท่อนของเราแทน  

(สมหมาย, สัมภาษณ์: 9 มีนาคม 2562) 

 

ในตอนแรกคุยกันว่าเป็นการมาแร็พแบบปิดหน้าเลยยอมรับค าชวน แต่พอท างานจริงมันมีคน

เปิดหน้าเยอะแต่เราก็เลือกที่จะปิดหน้าเพราะด้วยหน้าที่การงานและข้อตกลงในตอนแรก เราก็แสดง

จุดยืนของเราแบบนี้  

(SomeoneInRAD, สัมภาษณ์: 26 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

หน้าที่การงานพี่ไม่ค่อยมั่นคง เลยกลัวว่าจะไม่มั่นคงไปอีกกว่าเดิมก็เลยปิดหน้า แล้วมันก็เป็น

ข้อตกลงกันในตอนแรกด้วย  

(นักอ่าน, สัมภาษณ์: 23 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

HOCKHACKER หรือ ฮอคก้ี ผู้ที่ปรากฏตัวในมิวสิควิดีโอถึงสองรอบไม่ได้มีท่อนแร็พหรือเสียงของ

เขาในเพลงเนื่องจากเขาท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและคุมทิศทางของโปรเจกต์จึงท าให้ไม่มีเวลาจัดการ

ท่อนแร็พของตัวเองให้เสร็จพร้อมที่จะใส่เข้าไปในเพลง เขาบอกกับผู้เขียนว่าในเพลงไม่ได้มีเสียงของเขา

แต่เป็นเสียงของคนอ่ืนทั้งสองครั้งที่เขาประกฏตัว คือเป็นเสียงของ ET และ สมหมาย ด้วยความที่เขาท า
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หน้าที่ควบคุมและจัดการโปรเจกต์เพราะเขาท างานเป็นทีม Rap Is Now สามารถติดต่อแร็พเปอร์ได้ที่เคย

เข้าร่วมการแข่งขันในเวที The War Is On ทุกคนอยู่แล้วจึงเป็นงานที่ถนัด และรับหน้าที่ตอบค าถามสื่อ

หลังจากเพลงถูกปล่อยออกไปเพราะเคยท างานสื่อมาก่อนจึงรู้วิธีการตอบค าถามดังที่จะเห็นเมื่อค้นหา

ข้อมูลเกี่ยวกับ ‘ประเทศกูมี’ หรือ ‘Rap Against Dictatorship’ จะพบว่าทุกครั้งที่มีสัมภาษณ์จะมีเขา

เป็นผู้ให้ข้อมูลเสมอ และตอนที่ผู้เขียนติดต่อข้อสัมภาษณเขาก็เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลเป็นหลัก 

 

จริงๆแล้วพี่ไม่ได้แร็พนะ พี่แค่ร้องแทนในเอ็มวีทั้งสองช่วงที่โผล่มาไม่ใช่เสียงพี่ทั้งคู่ คนที่เขาไม่

ได้มาเขาไม่สะดวก เลยกลายเป็นพี่ที่ออกหน้าแทน แล้วในเพลงก็ไม่ได้มีไรห์มพี่นะมีแค่ของ 10 คน พี่ก็

มีแต่งไว้นะแต่ไม่เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีเวลาท าให้เรียบร้อยเพราะเป็นคนท าแผน ควบคุมการโปรโมท 

ควบคุมเรื่องสื่อ แล้วก็ท าหน้าที่ประสานงานให้กลุ่ม  

(เดชาธร บ ารุงเมือง, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

เมื่อได้จ านวนสมาชิกที่แน่นอนแล้ว จึงเริ่มพูดคุยกับแร็พเปอร์ทั้งหมดเพ่ืออภิปรายถึงเนื้อหาและ

วิธีการจะเล่าเป็นการปรับฐานความเข้าใจทางการเมืองของแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน เพราะประสบการณ์และ

ความสนใจที่แตกต่างกันไปจนถึงประเด็นที่แต่ละคนไม่พอใจสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน หลังจากนั้นก็

ให้เวลาแต่ละคนตัดสินใจว่าจะร่วมด้วยไหมเป็นการถามความสมัครใจเป็นครั้งที่สองจากครั้งแรกที่มี

เงื่อนไขของผลกระทบเป็นหลักครั้งนี้คือทิศทางของเพลงและจุดยืนของกลุ่มเป็นหลัก ปรากฏว่าทุกคนร่วม

ด้วยทั้งหมดโดยเนื้อหาในเพลงของแต่ละคนก็ต่างกันไปตามที่ความสนใจ ถึงแม้ว่าแต่ละคนอาจจะไม่ได้มี

ความเห็นหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่ ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีจุดประสงค์ในการสื่อสารร่วมกันคือ

ต้องการเห็นโครงสร้างทางการเมืองที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีกับทุกฝ่ายไม่ได้ต้องการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะ 

และถึงจะคุยกันลึกลงไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้างแต่เมื่อท าออกมาก็ตั้งใจให้เพลงให้ฟังง่ายทุกคนสามารถ

เข้าถึงและฟังเข้าใจได้ว่าต้องการสื่อหรือก าลังพูดถึงอะไร หลังจากนั้นก็ได้ส่งเดโม่เพลงประเทศกูมีที่ 

Liberate P ท าเอาไว้ให้แร็พเปอร์แต่ละคนแต่งไรห์มต่อจากไรห์ม 8 บาร์โดยจ ากัดให้แต่ละคนแต่งคนละ 

8 บาร์เช่นกัน แร็พเปอร์ผู้ร่วมโปรเจกต์แต่งไรห์มของตัวเองและส่งกลับมาให้สมาชิกหลักรวบรวมโดย ET 

เล่าว่าแต่ละคนมีความเห็นและมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกัน ไรห์มของแต่ละคนสะท้อนตัวตนของ
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พวกเขาได้เป็นอย่างดี เช่น ไปเจออะไรมา อยากพูดถึงอะไร มันสะท้อนสิ่งที่แต่ละคนหึความส าคัญซึ่งเป็น

สิ่งที่น่าสนใจส าหรับเขา เมื่อฟังจะพบว่ามันมีความหนักเบาไม่เท่ากันในแต่ไรห์มของแต่ละคน 

 

เพลงที่เราท าพูดถึงการเมืองโดยพยายามพูดลึกไปถึงโครงสร้าง ไม่ใช่แค่พูดว่าคนนี้ผิดคนนั้น

ผิด ให้หยุดท าหน้าที่ไปแล้วทุกอย่างจบ แต่อยากพูดถึงภาพรวมของปัจจัยที่ท าให้เกิดความวุ่นวาย ใน

ทีมจะคุยกันลึกลงไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้างแต่พอท าจริงๆ ก็ตั้งใจให้เพลงออกมาให้ฟังง่าย แต่เราก็แอบ

ใส่อะไรบางอย่างที่ถ้าคนที่เข้าใจเหตุการณ์การเมืองลึกๆก็อาจจะจับจุดได้บ้าง เพราะบางอย่างเรารู้แต่

พูดไม่ได้หรือไม่จ าเป็นต้องพูดในเพลงเราก็จะไม่พูด  

(ณัฐพงศ์ ศรีม่วง, สัมภาษณ์: 14 มกราคม 2562) 

 

ตอนแจกโจทย์สนุกมากเพราะให้โจทย์เดียวกันทุกคนตีความและแต่งไรห์มของแต่ละคน

ออกมาไม่เหมือนกันและมีหลายเร่ืองที่เรานึกไม่ถึง ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆ  

(ET, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 

 

พวกเขาพยายามเขียนเนื้อให้เข้าใจง่าย ทุกคนสามารถเข้าใจได้ พยายามไม่เปรียบเทียบลึกหรือ

ยากจนเกินไป คนฟังและสามารถตีความได้ด้วยตัวเองง่ายๆเพ่ือความท้าทายในการฟังแต่ก็ไม่ยากจน

ตีความได้เฉพาะกลุ่ม รวมถึงคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องการเมืองหรือมองว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่

ก็ไม่ต่างกัน ไม่ได้หวังให้เพลงเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะมันต้องใช้เวลาในการเชื่อแล้วจึงจะมีพฤติกรรมที่

เปลี่ยนไป เขาแค่อยากท าให้คนได้รับรู้และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว และจุดประสงค์ของ

พวกเขาคือการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของชนชั้นปกครองไม่ได้ต้องการโจมตีประชาชน หรือคนที่ถูก

ปกครองด้วยกันเอง เนื้อเพลงมีค าหยาบตามวิถีของเพลงแร็พ-ฮิพฮอพ ฮอคกี้อธิบายจุดนี้ว่า ค าหยาบใน

เพลงอย่างเช่นท่อนเริ่มที่ Liberate P พูดว่า ‘พวกคุณไม่รู้เว้ย...ว่าประเทศเหี้ยนี่แม่งมีอะไร...เดี๋ยวพวกผม

จะเล่าให้ฟัง’ ค าหยาบอย่าง เว้ย เหี้ย หรือแม่ง ท าหน้าที่เพ่ิมอรรถรสให้กับเนื้อหรือประเยคนั้นๆซึ่งเป็น

เรื่องปกติของเพลงแร็พ-ฮิพฮอพ 
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ด้วยเนื้อแร็พที่มีค าหยาบจึงท าให้ผู้เขียนสงสัยและถามถึงการจ าแนกว่า RAD เป็นแร็พเปอร์บน

ดินหรือใต้ดิน ฮอคกี้บอกกับผู้เขียนว่า RAD อาจถือเป็นกลุ่มท าเพลงใต้ดินเพราะแร็พเปอร์ทุกคนในกลุ่ม

ไม่ได้มีอาชีพแร็พเปอร์เป็นหลัก หรือตามความเข้าใจในยุคก่อนด้วยเนื้อเพลงที่มีค าหยาบเหมือนเพลงที่

ดาจิมเคยท าแล้วโดนจับแม้จะมีน้อยกว่ามากก็ตาม แต่ปัจจุบันที่มีอินเทอร์เน็ตท าให้ช่องว่างระหว่างบนดิน

และใต้ดินแคบลงจนอาจจะแยกกันไม่ออกแต่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเพลงเฉพาะกลุ่มเพราะแต่ละคนท า

เพลงตามความต้องการของตัวเองเป็นหลัก แต่ด้วยความที่ เพลงแร็พก็ก าลังเป็นที่นิยมมากทั้งช่วงเวลา

เช่นนี้ประกอบกับรูปแบบการผลิตที่ท าให้เข้าถึงง่าย เพลงประเทศกูมีจึงเป็นที่รู้จักในคนหมู่มากและสร้าง

ปรากฏการณ์เพลงแร็พที่รู้จักกันในวงกว้าง 

 

คนอาจจะเรียก RAD ว่า เป็นแรพเปอร์ท าเพลงใต้ดิน แต่ตอนนี้มันมีอินเทอร์เน็ตที่ท าให้

ช่องว่างบนดินกับใต้ดินน้อยลง แร็พเปอร์บางคนอาจจะไม่ได้ดังในโลกทีวีแต่ในโลกออนไลน์มีผู้ติดตาม

เยอะมาก และปัจจุบันท่อนแร็พไปอยู่ในเพลงป็อป (Pop) และในช่วงปีที่ผ่านมาเพลงแร็พในอเมริกา

ก้าวขึ้นแซงเพลงร็อค (Rock) และการได้รับรางวัลพูลิตเซอร์สาขาดนตรีของเคนดริก ลามาร์ แร็พเปอร์

ผิวสีชาวอเมริกัน ถือว่าช่วงเวลาแบบนี้ก็เหมาะสมที่ RAD ท าเพลงออกมาเป็นจังหวะที่ดีที่จะน าเพลงนี้

ออกมาท าเพลงแร็พ คือถ้าเพลงนี้ออกมาในปี 2016 ก็อาจจะไม่ได้กระแสดีแบบนี้  

(เดชาธร บ ารุงเมือง, สัมภาษณ์: 20 พฤศจิกายน 2561) 

 

ในด้านการท าดนตรีพวกเขาพยายามท าดนตรีที่ทุกคนสามารถฟังได้ไม่ใช่เพียงกลุ่มที่ชอบแนว

เพลงหรือดนตรีฮิพฮอพอยู่แล้วเท่านั้น อาร์ตเล่าว่าเพลงฮิพฮอพเฉพาะกลุ่มหรือที่เราเรียกกันว่าเพลงฮิพ

ฮอพใต้ดินนั้นดนตรี หรือรูปแบบของเพลงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง เช่น เพลงฮิพฮอพจะนิยมใช้ดนตรีที่เป็น

เสียงประดิษฐ์หรือที่คุ้นเคยกันอย่างเสียงดนตรีที่ดีเจเล่นจากแผ่น ด้วยความที่สมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มท าใต้

ดินมาตลอดอาจจะคุ้นชินกับการผลิตเพลงแบบนั้นซึ่งเข้าถึงยากส าหรับคนที่ไม่ชอบฟังเพลงฮิพฮอพเฉพาะ

กลุ่ม เขาเคยท าที่ เป็นเพลงกระแสนิยมมาก่อน เช่น เราโฆษณา ท าเพลงในโปรเจกต์กามิกาเซ่  
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(Kamikaze)12 ซึ่งกลุ่มต้องการให้เพลงประเทศกูมีเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เขาจึงต้องเป็นคนท าเพราะ

ต้องการให้เข้าถึงคนให้มากที่สุด เขาเล่าอีกว่าในพาร์ทดนตรี RAD พยายามจะให้มีความเป็นมิวสิคัล ซึ่ง

ปกติแล้วเพลงฮิพฮอพใช้ความเป็นเสียงสังเคราะห์สูง โปรเจกต์ RAD จึงเลือกที่ด าเนินเพลงด้วยกีตาร์ 

กลองสังเคราะห์แต่ให้เสียงที่ใกล้เคียงกลองสด เพ่ือให้คนเข้าถึงเพลงได้ง่ายที่สุดเพราะว่าโปรเจกต์ไม่ได้

อยากท าออกมาให้แค่คนที่ฟังเพลงแร็พ-ฮิพฮอพอยู่แล้วเท่านั้น แต่ให้คนทุกคนคนทั้งประเทศฟังได้ด้วย

พวกเขาไม่พยายามเน้นดนตรีที่เป็นเสียงสังเคราะห์ที่เพลงแร็พหรือฮิพฮอพนิยมท ากันเพราะดนตรีที่เพลง

ฮิพฮอพหรือนิยมใช้กันอาจจะท าให้เพลงมีความเป็นเพลงแร็พเฉพาะกลุ่มมากเกินไป 

 

ด้วยความที่นัทกับฮอคท าใต้ดินมาตลอดโปรดักชั่นมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง เราเคยท าแมสมา

ก่อนเราคุยกันมาอยากให้มันเป็นแมสเคยท าโฆษณาเคยท ากามิกาเซ่ที่เป็นแบบแมส เราก็เลยท ามิวสิค

โปรดักชั่นพาร์ทดนตรี RAD พยายามจะให้มีความเป็นมิวสิคัล ปกติแล้วเพลงฮิพฮอพใช้ความเป็นเสียง

สังเคราะห์สูง จึงเลือกที่ใช้เสียงกีตาร์ กลองสังเคราะห์แต่ให้ซาวด์ใกล้เคียงกลองสด เพื่อให้คนเข้าถึง

อารมณ์เพลงได้และสัมผัสกับเพลงได้ง่ายที่สุดเพราะว่าอยากให้คนทุกคนคนทั้งประเทศฟังได้ด้วยไม่ใช่

แค่คนฟังเพลงแร็พ-ฮิพฮอพ  

(ปรัชญา สุรก าจรโรจน์, สัมภาษณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

  

ในส่วนของรูปแบบมิวสิควิดีโอ RAD เลือกภาพเหตุการณ์อย่าง 6 ตุลาคม 2519 เป็นตัวเล่าเรื่อง

ในมิวสิควิดีโอ โดยใช้เป็นภาพฉากหลังซ่ึงจ าลองขึ้นในมิวสิกวิดีโอ มีแบบมาจากภาพที่ถูกถ่ายโดย นีล ยูเล

วิช  (Neal Ulevich) ช่างภาพ AP ซึ่งภาพดังกล่าวได้รางวัลพูลิตเซอร์ปี 1977 หรือ พ.ศ.2520 เป็นภาพผู้

ถูกแขวนคอนั้น คาดว่าหนีออกมาจากการล้อมปราบในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พวงทอง ภวัคร

พันธ์ึ,2561:ออนไลน์) ให้เหตุผลว่าเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นการแบ่งฝ่ายกันเป็นสองฝ่ายชัดเจนและ

เป็นเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตยแต่มันเลวร้ายเมื่อมีเผด็จการเข้ามาแทรกแซงเหตุการณ์นี้แสดงให้

                                                           
12 Kamikaze เป็นค่ายเพลงย่อยในสังกัดอาร์เอส ก่อตั้งใน พ.ศ. 2550 จากแนวคิดของสุทธิพงษ์ วัฒนจัง และณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัช
รากรณ์ ที่ต้องการท าค่ายเพลงส าหรับกลุ่มประชากรวยัก่อนวัยรุ่นโดยเฉพาะ ตอ่มาเป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยแนวเพลงกระแสนิยม หรอืเพลงป็
อป (Pop) 
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เห็นถึงความพ่ายแพ้ต่ออ านาจเผด็จการของประชาชนชัดเจนที่สุด เห็นว่าการยึดอ านาจโดยทหารที่เป็น

รัฐบาลเผด็จการเป็นสถานการณ์ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในวันนี้ที่ประชาชนแบ่งฝ่ายทะเลาะ

และมีอ านาจรัฐเข้ามาข้องเกี่ยวจึงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแบบที่เคยเกิดขึ้น และยังขึ้น

ข้อความตอนท้ายด้วยว่า ‘การแบ่งแยกประชาชนออกเป็นฝักเป็นฝ่าย คือไม้ตายของอ านาจรัฐที่ฝักใฝ่

เผด็จการ เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น อ านาจทั้งหมดของประชาชนจะถูกพรากจากไป ด้วยความระลึกถึง ทุก

ชีวิตที่ตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมโดยรัฐทุกเหตุการณ์ All people unite’ เ พ่ือสะท้อนภาพ

ประวัติศาสตร์ที่ไม่อยากให้เกิดข้ึนอีกครั้งในปัจจุบัน  

 

เรื่องมิวสิกวิดีโอเราน าภาพฟุตเทจจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งเป็นการแบ่งฝ่ายกันเป็น

สองฝ่ายชัดเจนมาก และมีการยึดอ านาจโดยทหารที่เป็นรัฐบาลเผด็จการ เป็นสถานการณ์ที่มีลักษณะที่

ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในวันนี้ที่ประชาชนแบ่งฝ่ายทะเลาะและมีอ านาจรัฐเข้ามาข้องเกี่ยว ประชาชน

ไม่จ าเป็นต้องคิดเหมือนกันประชาชนในโลกประชาธิปไตยคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ซึ่งสามารถถกเถียง

กันได้แต่ว่า การถกเถียงอันนี้ต้องรักษาพื้นที่ไม่ให้อ านาจรัฐ โดยเฉพาะอ านาจรัฐที่ฝักใฝ่เผด็จการเข้ามา

แย่งชิงพื้นที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมของเราไป  

(ปรัชญา สุรก าจรโรจน์, สัมภาษณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

เมื่อเพลงประเทศกูมีถูกปล่อยออกมาในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561 มีกระแสตอบรับอย่าง

มากมายจากยอดการเข้าชมใน Youtube.com กว่าสามแสนครั้งในเวลาหนึ่งสัปดาห์ กระทั่งวันที่เมื่อวันที่ 

24 ตุลาคม พ.ศ.2561 RAD ได้เผยแพร่มิวสิควิดีโอ ‘ประเทศกูมี’ ที่มีฉากจากโศกนาฏกรรม 6 ตุลาคม 

2519 อย่างเป็นทางการ ในเว็บไซต์ยูทูปและแชร์ผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) เพจของกลุ่ม ท าให้ในวันที่ 26 

ตุลาคม พ.ศ.2561 พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  (รองผบ.ตร.) 

กล่าวถึงเพลงประเทศกูมีว่าหลังการรับชมจากการเผยแพร่ว่า ‘เนื้อหาจะผิดหรือไม่แต่เท่าที่ดูจากคลิปก็มี 

50 : 50 แต่ต้องให้ต ารวจ ปอท. (ต ารวจปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี) ตรวจสอบอีกครั้งว่า เนื้อหาเข้าข่ายขัดค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้วยหรือไม่ 

และ เตือนคนท าเพลงอย่าท าอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายบ้านเมืองเพราะไม่เป็นผลดีกับตัวเองและ
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ครอบครัวหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการกระท าผิด’ พล.ต.อ.ศรีวราห์ กล่าว (Workpoint News,2561; 

khaosod,2561:ออนไลน์) ท าให้เพลงประเทศกูมีดีรับความสนใจในวงกว้างมากขึ้นมียอดการเข้าชมทะลุ

เกือบ 30 ล้านครั้งแล้วภายในระเวลาสองสัปดาห์ บรรลุความคาดหวังการตอบรับจากกลุ่มผู้ฟังที่เป็น

บุคคลทั่วไปทั้งชอบและสนใจในเรื่องเพลงแร็พสนใจการเมืองหรือไม่ เพราะสาเหตุดังกล่าวและความต้ังใจ

ท าให้เพลงเป็นกระแส 

 

ตอนแรกเพลงมันก็มีผลตอบรับดีเกินคาดนะ พอปล่อยมิวสิควิดีโอออกมาก็ท าให้ได้รับความ

สนใจมากข้ึน ประกอบการมีคนโปรโมทให้ (หัวเราะ) เพลงเลยดังมากๆจนตกใจ  

(นภ หอยสังข์, สัมภาษณ์: 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

สุดท้ายแล้วเมื่อเพลงมันได้ท าหน้าของมันคือส่งสารให้คนฟังได้ฟัง เข้าใจและตีความตาม

ประสบการณ์ของแต่ละคน และตื่นตัวถึงสิทธิในการพูดหรือแสดงความคิดเห็นถือเป็นการบรรละ

จุดมุ่งหมายของ RAD แล้ว ส่วนคนที่มองว่าการเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อหรือรู้สึกว่ารัฐบาลใดไม่ว่าจะเลือกตั้ง

หรือเผด็จการก็ไม่มีผลอะไรกับชีวิต RAD ก็พยายามจะสื่อสารและท าให้พวกเขาเหล่านั้นรับรู้ แต่ก็ไม่ได้

คาดหวังให้คนฟังเพลงนี้แล้วจะต้องมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เพราะมันต้องใช้เวลาและเคารพถึงเหตุผลที่จะ

ไม่สนใจก็เป็นสิทธิของเขา เพราะอาจจะมีเหตุผลที่ท าให้ไม่อยากยุ่งแล้ว แต่ ส าหรับคนที่ยังไม่กล้า

แสดงออก RAD ท าเพลงออกมาแล้วพวกเขามาร่วมแสดงความเห็นก็ถือว่าเขาตื่นตัวและนี่ก็คือการ

เคลื่อนไหวทางความคิดท่ี RAD คาดหวัง 

 

ในส่วนต่อไปผู้ศึกษาจะเล่าถึงโลกของแร็พเปอร์แต่ละคนที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ Rap Against 

Dictatorship ว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีแนวคิดและมุมมองอย่างไร ผ่านการเล่าถึงภูมิหลังประสบการณ์ที่

สร้างชีวิตสั่งสมมาภายใต้บริบททางสังคมจนกลายเป็นตัวตนของพวกเขาแต่ละคน  
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ตัวตนคน RAD 

กว่าจะเป็นคน RAD 

ผู้ศึกษาจะเริ่มเล่าจากสมาชิกของ RAD เนื่องจากเป็นตัวการสร้างปรากฏการณ์ดังกล่าวขึ้นท า

ให้ผลงานประเทศกูมีสะท้อนอุดมการณ์ของพวกเขามากที่สุด สมาชิกหลักสี่คนที่ในโปรเจกต์ RAD ถือว่ามี

จุดยืนทางการเมืองจุดเดียวกันสะท้อนผ่านการเล่าเรื่องราวความสนใจและผลงานเพลงของพวกเขา 

Liberate P หรือ นัท ถือเป็นต้นสาเหตุในการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์เพลงแร็พประเทศกูมีก็ว่าได้เพราะ

เดโม่เพลงชื่อประเทศกูมีที่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์สังคมการเมืองของเขาจากข้อมูลที่ผู้ศึกษาเล่าข้างต้น  

ภาพของแร็พเปอร์ AKA Liberate P หลายคนที่รู้จักอาจมองว่าเขาเป็นคนท าเพลงแร็พที่มีเนื้อหา

วิพากษ์วิจารณ์วังคมการเมืองอยู่เสมอ เขาเล่าให้ผู้ศึกษาฟังด้วยความจริงจังและใจเย็นด้วยค าพูดที่สาเหตุ

ที่เขาชอบท าเพลงเนื้อหาแนวนี้เพราะความสนใจเรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเด็กมัธยมด้วยอิทธิพล

จากพ่อที่สนใจเรื่องการเมืองเพราะเป็นคนรุ่นพฤษภาทมิฬ จุดเริ่มต้นความสนใจของเขามาจากการได้ดูวิ

ดีดอเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงพฤศภาทมิฬของพ่อ ท าให้เขาเริ่มคุยเรื่องการเมืองกับพ่อตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 พ่อเล่าเหตุการณ์พฤษภาทมิฬให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น และทหารท าอะไรกับประชาชนไว้

บ้างท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจว่าพ่อของเขาเล่ามุเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมุมความเป็นประชาชนที่ถูกกระท าให้เขา

ฟังประกอบกับการศึกษาหาข้อมูลเองจากบทความเกี่ยวกับสังคมการเมือง ท าให้ได้รู้จักเหตุการณ์ 14 

ตุลคม พ.ศ. 251613 และเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 การเห็นภาพคนตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวมัน

ท าให้เขาสงสัย ท าให้อยากรู้และพยายามหาข้อมมูลจนเจอบทความจาก ‘ฟ้าเดียวกัน’14 ท าให้เขาเชื่อว่า

บทความในเพจนี้คือค าตอบของความสงสัยของเขาทั้งหมด ผู้ศึกษาขอให้เขายกตัวอย่างเจ้าของบทความที่

เขาอ่านและติดตามอยู่เป็นประจ าให้ฟังเขาบอกกับผู้ศึกษาว่าเขาตามงานเขียนของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล15  

                                                           
13 เหตุการณ์ 14 ตุลา หรือ วันมหาวิปโยค เป็นเหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนครั้งส าคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทย 
เป็นเหตุการณ์ที่มีนักศึกษาและประชาชนมากกว่า 5 แสนคนชุมนุมเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร 
น าไปสู่ค าสั่งของรัฐบาลให้ใช้ก าลังทหารเข้าปราบปราม ระหว่างวันที่ 14 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จนมีผู้เสียชีวิตกว่า 77 ราย บาดเจ็บ 
857 ราย และสูญหายอีกจ านวนมาก (อา้งอิง https://th.wikipedia.org/wiki/เหตุการณ์_14_ตุลา)  
14 ฟ้าเดียวกัน เป็นวารสารราย 3 เดือน ทีน่ าเสนอการเคลื่อนไหวทางสังคม ในรูปแบบของขบวนการประชาชนและทางความคิด ฉบบัแรก
วางแผงเมื่อต้นปี พ.ศ. 2546 พิมพ์โดยส านักพิมพฟ์้าเดียวกัน โดยม ีธนาพล อิว๋สกุล เป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณา/เว็บไซต์ฟ้าเดียวกัน 
(http://sameskybooks.net/) ถูกกล่าวหาว่ามีเน้ือหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 
15 นักประวัติศาสตร์และอดีตอาจารยภ์าควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/เหตุการณ์_14_ตุลา
http://sameskybooks.net/
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ตอนเด็กไปเปิดวิดีโอเหตุการณ์พฤษภาทมิฬของพ่อตอนนั้นคิดว่าเป็นวิดีโอโป๊เพราะมันถูกซ่อน

ไว้ จากนั้นก็ได้คุยกับพ่อเรื่องนี้หาอ่านเองด้วย เจอ 14 ตุลาฯ 6 ตุลาฯ พอเห็นรูปคนตายมันก็สงสัย อ่าน

ไปเร่ือยก็เข้ามาที่ฟ้าเดียวกันรู้สึกว่ามันคือค าตอบทุกอย่าง เราชอบอ่านจาก ‘สมเจียม’ ตามมาตั้งแต่ฟ้า

เดียวกันจนถึงเฟซบุ๊ค นอกนั้นก็อ่านพวกบทความต่างๆ  

(ณัฐพงศ์ ศรีม่วง, สัมภาษณ์: 14 มกราคม 2562) 

 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้เขาไม่ชอบบทบาททางการเมืองของทหารเพราะมันเป็นอ านาจเผด็จ

การเป็นการบังคับให้ยอมรับ ควบคุมหรือปิดกั้นความอิสระในการแสดงความเห็นของมนุษย์และทหารถูก

ในความส าคัญหรือยกย่องมากจนเกินไปเพราะเขาเห็นว่าทุกอาชีพเท่ากันเหมือนร่างกายที่ทุกระบบต้อง

ท างานร่วมกันร่างกายจึงจะสามารถด าเนินไปได้ เขามีโอกาสได้สัมผัสกับเหตุการณ์รัฐประหารด้วยตัวเอง

ในปีพ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 ท าให้เขายิ่งสนใจและจดจ่อกับเรื่องการเมืองมากขึ้น แต่สิ่งที่เขาเห็นใน

ครั้งนี้ท าให้เขารู้สึกประหลาดใจเพราะเห็นชนชั้นกลางในเมืองบางส่วนเห็นด้วยกับการรัฐประหารและมอง

เป็นเครื่องมือท าลายความเห็นต่าง เขาไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวเพราะเห็นว่ารัฐประหารไม่ได้เป็น

ผลดีกับประชาชนท าให้อยากเล่าถึงความรุนแรงและโหดร้ายของการรัฐประหาร ผ่านความสามารถในการ

เขียนไรห์มที่เชื่อในประชาธิปไตยสะท้อนจุดยืนทางการเมืองของเขา  

 

ถ้าพูดแบบกว้างๆเราก็เกลียดทหาร เพราะทหารในไทยมันไม่มีความจ าเป็นขนาดที่เราเชื่อกัน

ว่าทหารต้องปกป้องชาติบ้านเมือง เราโดนปลูกฝังมาว่าทหารต้องการรักชาติคือการต้องเกณฑ์ทหาร

ทหารคือสถาบันส าคัญทางการเมือง แต่มันไม่ใช่ทุกสถาบันมันส าคัญเท่ากันหมด หมอ ต ารวจ ครู 

พยาบาล หรือว่าอาชีพอ่ืนๆ มันส าคัญเท่ากันหมด มันไม่มีว่า...ทหารส าคัญที่สุด มันเป็นแค่โฆษณาชวน

เชื่อที่ถูกพูดเพื่อชูทหารยกย่องทหารเหมือนทวงบุญคุณจากเราด้วยการบอกว่าถ้าไม่มีทหารเราไม่

สามารถอยู่ได้นะ  

(ณัฐพงศ์ ศรีม่วง, สัมภาษณ์: 11 มีนาคม 2562) 
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ปีพ.ศ. 2549 รัฐประหารทักษิณ ชินวัตร มันเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทความที่อ่าน เราก็

คิดว่าต้องมีคนลุกฮือออกมาแน่ๆ แต่ปรากฏว่าปี 2549 มันเงียบ...เงียบไม่พอยังมีคนไปยื่นดอกไม้ให้ เรา

ก็สงสัยว่านี่มันอะไรกัน มันเหมือนอกหักจากคนชนชั้นกลางของประเทศนิดหน่อย ว่าท าไมเขาเห็นด้วย

กับรัฐประหารทั้งๆที่มันคือการใช้อ านาจแบบเผด็จการ หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2553 มันก็ยิ่งมีความ

ขัดแย้งหนักลงไปอีกมีการเชียร์ มีการใช้รัฐประหารท าลายอีกฝั่งที่ต่างจากตัวเอง เราเลยรู้สึกว่าเราต้อง

พูดอะไรออกมาบ้าง แต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่มีเสียงพอที่จะท าให้ไกลออกไปให้คนฟังจ านวนเยอะ 

(ณัฐพงศ์ ศรีม่วง, สัมภาษณ์: 14 มกราคม 2562) 

  

จากการพูดคุยกับนัทหรือ Liberate  P ท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจว่าอุดมการณ์ทางการเมืองของเขา

ได้รับอิทธิพลมาจากพ่อ แม้จะประกอบกับการศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเองแต่ผู้ที่เป็นแหล่งข้อมูลในเรื่อง

เหตุการณ์ทางการเมืองที่เขาสนใจคือพ่อของเขา เช่นเดี๋ยวกับอาร์ต หรือแร็พเปอร์ AKA Jacoboi ที่รู้จัก

และสนใจเรื่องการเมืองผ่านประวัติศาสตร์เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 จากการเริ่มอ่าหนังสื่อพิมพ์

ของพ่อ จากการพูดคุยอาร์ตถือเป็นคนที่เล่าเรื่องที่แล้วผู้ศึกษาสามารถจินตนาการและจดจ่อกับสิ่งที่เขา

เล่าด้วยอรรถรสในการเล่าและการเรียบเรียงเรื่องราวที่เข้าใจง่ายโดยที่ผู้ศึกษาไม่ได้ถามมากนัก เขาเล่าให้

ผู้ศึกษาฟังถึงจุดเริ่มต้นความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองของเขาว่า เริ่มจากอ่านบทความของนิวัติ 

กองเพียรซึ่งเป็นคอลัมน์กายวิพากษ์ และคอลัมน์เกี่ยวกับเพลงและดนตรี ในหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์

ที่พ่อชอบซื้อมาอ่านไม่ได้สนใจข่าวการเมืองมากนัก แต่ด้วยความที่เห็นประจ าเพราะภาพหน้าปกหนังสือ

เป็นภาพเหตุการณ์ทางการเมืองท าให้เขารับรู้บรรยากาศเหตุการณ์ทางการเมืองอยู่บ้างประกอบกับความ

หมกมุ่นทางการเมืองของพ่อของเขาเพราะพ่อของเขาโตมาผ่านเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516  พ่อของ

เขาเปิดวิดีโอพฤษภาทมิฬให้เขาดูและอธิบายให้เขาฟังไปด้วย ท าให้เขาสนใจและรู้สึกอยากรู้มากขึ้นจน

ต้องศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเอง 

 

พ่อเราเป็นคนที่หมกมุ่นเร่ืองการเมืองเพราะอะไรตอบไม่ได้ แต่ถ้าให้เดาคงเพราะเขาโตมาผ่าน

ยุค 14 ตุลาฯ เลยซื้อหนังสือมาอ่านเยอะมาก ฟังวิทยุอาจารย์วีระ เขาโทรเข้าไปพูดถกเรื่องการเมือง
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อะไรแบบนี้เลยนะ เราก็เลยได้อ่านได้ฟังไปด้วย แล้วเขาก็ได้วิดีโอพฤษภาทมิฬมาเขาก็เปิดแล้วก็เรียก

เรามานั่งดู ด้วยความที่เขาอยู่ด้วยในเหตุการณ์พฤษภา 2535 เขาก็จะอินมากเขาก็จะพากย์ไปด้วยเราก็

ต้องนั่งฟังไปด้วยดูไปด้วยก็ซึมซับมา แล้วเวลาเราอ่านหรือดูมันท าให้เรารู้สึกอยากรู้ต่อเลยหาอ่านเอง  

(ปรัชญา สุรก าจรโรจน์, สัมภาษณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

ความสนใจที่มาจากพ่อในตอนนั้นท าให้เขาเริ่มหาข้อมูลด้วยตั้งแต่เด็ก ด้วยความที่กิจกรรมยาม

ว่างของเขาไม่ไช่การเล่นกลางแจ้งกับเพ่ือนเหมือนที่เด็กผู้ชายส่วนใหญ่แถวบ้าน เขาให้เหตุผลว่าเขาไม่มี

ความสามารถในการใช้ร่างกายท ากิจกกรมแบบนั้น เช่น เล่นกีฬาเขาเล่นได้ไม่ได้แล้วท าให้รู้สึกเป็นตัวถ่วง

ทีมท าให้ไม่สนุกกับมันแล้วก็ไม่เลือกที่จะเล่น เขาจังมากที่จะเล่นเกมส์หรืออ่านหนังสืออยู่คนเดียวแทนจึง

ไม่ใช่เรื่องหน้าเบื่อที่จะหาข้อมูลเรื่องที่เขาสนใจ การหาหนังสือที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองมาอ่านเขา

เริ่มจากอ่านประชาธิปไตยบนเส้นขนาดตอน ป.6 ซึ่งต่อมาเขาก็มองว่าข้อมูลในหนังสือมันผิดพลาด

ค่อนข้างมาก ทั้งกิจกรรมและความสนใจที่จากเด็กคนอ่ืนในช่วงมัธยมท าให้เขารู้สึกเป็นอ่ืน ประกอบกับ

ความขบถของเขาท าให้มีคนไม่ชอบและไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของเขาชัดเจน แต่ก็มคนที่ชอบแม้

ท้ายที่สุดจะไม่กล้าแสดงตัวตนออกมา และเขายังเล่าอีกว่าการโดนท าให้เป็นอ่ืน ท าให้พอเริ่มฟังเพลงก็ไป

สนใจเพลงที่มีความต่อต้านผู้ใหญ่เขาเรียกว่าเพลงที่มีความพังค์คือมีความต่อต้านที่รุนแรงมากก่อนที่จะ

ลดลงมาเป็นเพลงฮิพฮอพ 

 

แล้วก็ช่วงมัธยมเราก็จะเป็นเด็กที่ ‘ขบถ’ มากๆ คือมันจะมีคนที่ชอบเราไปเลยหรือไม่อยากยุ่ง

กับเราไปเราเป็นตัวประหลาด เราก็จะชอบปลุกระดมต่อต้านโน้นนี่ แล้วทุกคนก็จะเห็นด้วยกับทุกอย่าง

ที่ แต่พอจะท าจริงๆไม่มีใครเอาด้วยเลย เพราะไม่มีใครอยากยุ่งกับเราพอเริ่มฟังเพลงก็ไปสนใจเรื่อง

เพลงที่มีความพังค์ ไม่ได้หมายความว่าดนตรีแนวพังค์แต่มันคือเพลงที่มีความต่อต้านผู้ใหญ่อยู่ ซึ่งฮิพ

ฮอพมันก็มีลักษณะแบบนั้น แต่เราเริ่มจากการเล่นดนตรีเมทัลมาก่อน เราไปสายสุดมาก่อนแล้วเราค่อย

ดรอปลงมาทีหลัง 

(ปรัชญา สุรก าจรโรจน์, สัมภาษณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2562) 
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ต่อมาเหตุการณ์ที่ท าให้เขาเข้าใกล้และให้ความสนใจทางการเมืองมากขึ้นคือการชุมนุมของกลุ่ม

พันธมิตร ท าให้เขาพยายามศึกษาเกี่ยวกับมันและจดจ่อจนต้องการออกจากงานเพ่ือมาศึกษาต่อในระดับ

ปริญญารีด้วยความหวังว่าอยากท าวิทยานิพนธ์ของตัวเองในระดับปริญญาโท ในระหว่างที่ก าลังเรียน 

กศน. เขาก็มีโอกาสศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรมเกี่ยวข้องและมีโอกาสได้พูดคุยถกเถียงเกี่ยวกับประเด็ น

ทางการเมือง เขาชอบแนวคิดมาร์กซิสที่อธิบายการเมืองไปถึงเรื่องเศรษฐกิจผ่านวรรณกรรม

ประวัติศาสตร์ ท าให้เขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เขาสนใจคือประวัติศาสตร์การเมืองไม่ใช่ทฤษฎีการปกครอง แล้ว

เขาก็ได้เข้าร่วมกับขบวนการนักศึกษากลุ่มเดียวกับ โชติศักดิ์ อ่อนสูง เขาบอกกับผู้ศึกษาว่าเป็นขบวนการ

นักศึกษาที่น่าจะเป็นกลุ่มที่สุดโต่งที่สุดในไทยช่วงนั้น ด้วยความที่เขาชอบแนวคิดมาร์กซิสเพราะมัน

อธิบายการเมืองไปถึงเรื่องเศรษฐกิจ ชนชั้น ทรัพย์สิน เขาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การ

เมืองไทยจนรู้จัก สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ผู้ตอบค าถามและให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองของเขา 

 

พอมีม๊อบพันธมิตร เราก็อินมากแต่ไม่ได้อินกันตัวกลุ่ม แบบนโยบายแนวคิดอะไรของเขาเออก็

อินประมานนึ่งแหละ แต่ว่ามันท าให้เราสนใจประเด็นทางการเมืองอย่างเป็นเรื่องเป็นราว เราก็หา

หนังสืออ่านอย่างบ้าคลั่ง แล้วเราก็ขอลาออกจากที่งานเพราะเราอยากไปเรียนหนังสือ เราออกจากRS

มาก็ไปเรียนต่อ กศน.  

(ปรัชญา สุรก าจรโรจน์, สัมภาษณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

แล้วเราก็เข้าไปอยู่ในขบวนการนักศึกษาคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ค่อยข้าง radical ที่สุดในไทย

ตอนนั้นแล้ว เราแปลมันว่าถึงรากถึงโคนแบบไปให้สุดในเรื่องนั้นๆ ก็เป็นมาร์กซิสแบบว่าการเมืองไปถึง

เรื่องเศรษฐกิจว่าคนรอบครองทรัพย์สิน ชนชั้นมันวัดกันที่ property ตอนนั้นเราอยู่กลุ่มเดียวกับ โชติ

ศักดิ์ อ่อนสูง มันคือคนแรกๆที่โดนแจ้งความเรื่องไม่ยืนในโรงหนัง ระหว่างนั้นก็เลยได้อ่านหนังสือ

วิชาการได้ถกเถียงเร่ืองพวกนี้ และได้รู้จักมนุษย์ที่ชื่อว่า สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล แล้วก็เราก็มาเข้าใจตัวเอง

ในการเมืองว่าจริงๆแล้วเราสนใจประวัติศาสตร์เราไม่ได้สนใจตัวทฤษฎีการครองเท่าไร ก็เลยตั้งใจที่จะ

เรียนป.ตรีประวัติศาสตร์เพื่อที่จะไปเรียนป.โทประวัติศาสตร์เพราะว่าเราอยากเขียนธีสิสที่เป็นเล่มของ

เรา แล้วก็เลยเรียนอย่างบ้าคลั่งมาก 
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(ปรัชญา สุรก าจรโรจน์, สัมภาษณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

แต่ก็มีจุดเปลี่ยนเพราะความขี้เกียจและความผิดพลาดในการจัดการระบบการศึกษาของเขาเอง  

เขาเล่าว่าเทอมสุดท้ายเขาลงทะเบียนผิดแต่ไม่รู้  และเขาไปสมัครเรียนปริญาโทที่จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัยไปแล้วซึ่งมีสิทธิเข้าเรียนแล้วเพราะเกรดผ่านซึ่งในรุ่นมีเพียงสามคนและเขาเป็นหนึ่งในนั้น 

ท าให้ต้องหยุดการเรียนและกลับมาท างาน เขาได้เป็นผู้ช่วยภาคสนามวิจัยเรื่องทบทวนภูมิทัศน์การ

เมืองไทย โดยเก็บข้อมูลพ้ืนที่บ้านขาม อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ให้กับ ผศ. ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย 

อาจารย์คณะเศรฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  gonjv’0kdเ พ่ือนแนะน าและทางเจ้าของ

โครงการวิจัยขออ่านงานเขียนที่เขาเคยท าเอาไว้เพ่ือยื่นเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ในการเรียนปริญญาโท 

งานวิจัยดังกล่าวเป็นงานศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนที่สีแดง คือศึกษากลุ่มคนที่กลายเป็นเสื้อแดงว่าเกิดขึ้นได้

อย่างไร เขาเล่าให้ฟังถึงลักษณะการท างานของเขา ว่าเขาค่อนข้างท างานช้าและอาจารย์อาจจะรู้สึกไม่

พอใจแต่สิ่งเดียวที่เขาได้รับค าชมคือเป็นคนที่เขียนงานสนุกจากอาจารย์เจ้าของโครงการวิจัย  แต่ก็มี

เหตุการณ์ที่ท าให้เขาต้องยุติการท าหน้าที่นี่เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุกับเท้า และเกิดเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 

พ.ศ.2554 ท าให้ถนนเส้นที่เดินทางตัดขาด ท าให้ต้อยุติการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในตอนนั้น  

 

แต่ว่าตอนหลังมันก็เริ่มมีความขี้เกียจขึ้นมา และประกอบกับเทอมสุดท้ายเราลงทะเบียนผิด.. 

แล้วก็เลยต้องกลับมาท างานเพราะว่า ตอนที่เราเรียนก็ขอตังค์พ่อแม่ พอท างานก็ไม่ขอ แล้วกลับไป

เรียนก็กลับไปขอใหม่เพราะว่าเราท าอะไรได้ทีละอย่างเรียนด้วยท างานด้วยไม่ได้ พอลาออกจากเรียน

อีกรอบก็กลับมาท างานก็เริ่มท างานเป็นผู้ช่วยภาคสนามที่ท าวิจัยที่เกี่ยวกับการก่อก าเนิดตัวชนชั้นใหม่ 

ที่ท ากับอ.หมู สอนอยู่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จ าชื่อจริงไม่ได้ ก็ตอนนั้นไปลงภาคสนามชัยภูมิ บ้าน

ขาม จัตุรัส  

(ปรัชญา สุรก าจรโรจน์, สัมภาษณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2562) 
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ศึกษาการก าเนิดของกลุ่มคนที่กลายเป็นคนเสื้อแดงว่าคนพวกเกิดขึ้นมาได้ไง เราก็ลงไปอยู่ใน

พื้นที่ที่เป็นสีแดง หมู่บ้านนี้แข็งแรงมาก เพราะมาจากช่วงนั้นจะมีโครงการหมู่บ้านละล้าน แล้วประสบ

ความส าเร็จมากๆ จนเป็นตัวอย่างว่าเอาเงินหมู่บ้านละล้านไปต้องท ายังไง  

(ปรัชญา สุรก าจรโรจน์, สัมภาษณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

จากความสนใจในเรื่องการเมืองของพ่อ ท าให้อาร์ตก็เกิดความสนใจในเรื่องการเมืองเช่นกัน จน

ท าให้สนใจศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมือง และเมื่อได้พบเจอเหตุการณ์ชุมนุมได้มีโอกาสร่วม

ขบวนการต่ออ้านอ านาจรัฐบาลเผด็จการ สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์การทางการเมืองที่ชั ดเจนของเขา 

คือไม่ต้องการการปกครองแบบเผด็จการโดยรัฐบาลทหาร  

แต่สมาชิกอีกสองคนไม่ได้กล่าวถึงอิทธิพลจากครอบครัว ET เล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่าเขาสนใจเรื่อง

การเมืองและตัดตามจริงจังเริ่มจากเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ.254916 ด้วยความที่มีข้อมูลเหตุการณ์

พฤษภาทมิฬอยู่แล้วท าให้เขาเกิดความสงสัยและหาสาเหตุถึงการกลับมาของเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้  

เพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นมันเห็นชัดว่ามีอ านาจนอกเหนืออ านาจรัฐหรืออ านาจในระดับประชาชนเข้ามา

เกี่ยวข้อง แม้มันจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของเขาหรืออาจจะท าให้เขาได้ประโยชน์ด้วยซ้ าเพราะเขา

เองก็ได้รับผลกระทบจากการบริหารประเทศของรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร เหมือนกับชนชั้นกลางที่อยู่ใน

กรุงเทพมหานครหลายๆคน แต่เขารู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมในการก่อรัฐประหารและใช้อ านาจเหนือ

ประชาชนเป็นข้ออ้าง มันท าให้เขาตั้งค าถามถึงความชอบธรรมของการกระท าดังกล่าว  

 

เกิดรัฐประหารปี 49 บางแง่มุมเราได้ประโยชน์ด้วยซ้ าแต่เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์ เราไม่เข้าใจว่า

ใช้อ านาจเหนือประชาชนแบบนั้นมาแบบยึดประเทศได้เลยหรอ ทั้งๆที่ เราปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ตั้งแต่ตอนนั้นเราพยายามท าความเข้าใจมันก็เลยสนใจ 

(ET, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 

                                                           
16 รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 เกิดในคืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซ่ึงมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลินเป็นหวัหนา้คณะ โค่นรักษาการนายกรัฐมนตรี ดร. ทักษิณ ชินวัตร 
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จากเหตุการณ์รัฐประหารปี พ.ศ. 2549 ที่ท าให้เขาสนใจการเมืองจากที่กล่าวข้างต้น เขาเล่าอีก

ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเลยเพราะเห็นว่าไม่ได้มีการโกงที่หมายถึงการยึดอ านาจด้วยการ

อ้างอ านาจเหนือประชาชนชัดขนาดนี้ และไม่ได้เห็นอ านาจเหนือนักการเมืองแบบนี้มาก่อน ท าให้เขา

สนใจและตั้งค าถามกับอ านาจนี้เขาหาข้อมูลจากทุกฝั่งที่มีบทบาทในเหตุการณ์นั้น จากที่เขาไม่เคยสนใจ

อุดมการณ์ของฝั่งเสรีนิยมเลยซึ่งในช่วงนั้นเขาอธิบายว่าคือกลุ่มคนเสื้อแดง เขาจึงหาข้อมูลและท าความ

เข้าเสื้อแดงจากมุมมองคนเสื้อแดง ท าให้เห็นว่ามันไม่ยุติธรรมระหว่างอ านาจดังกล่าวกับคนตัวเล็กตัวน้อย 

ท าให้เขาชัดเจนกับแนวคิดทางการเมืองของเขาตั้งแต่นั้นมา ว่าการเมืองมันมีหลายอุดมการณ์มีหลายฝั่ง

หลายมุมเป็นเรื่องปกติของการเมืองที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย การสู้กันหรือต่อรองกันด้วย

อ านาจที่เท่ากันถือเป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่สุด แม้มันจะเกิดการทะเลาะกันแต่ก็ไม่ควรมีอ านาจเหนือ

ประชาชนมาตัดสินว่าควรเป็นเช่นไร 

 

มันเกิดค าถามแล้วว่าทหารที่มายึดประเทศนี้มันถูกจริงๆหรือเปล่า เราก็ไปนั่งหานั่งอ่าน มันก็มี

ทั้งข่าวของทหารมีทั้งข่าวของคนที่ไม่ชอบทหารมันก็ตีกันในหัว ด้วยความสงสัยว่ามันอะไรกันวะแต่พอ

มาปีก่อนปี 53 มันมีภาพที่เห็นได้ชัดคือว่าเราเห็นความไม่แฟร์ระหว่างอ านาจรัฐกับคนที่มันเป็นคนตัว

เล็กตัวน้อยพูดง่ายๆคือเสื้อแดง เราก็เลยสงสัยมันคืออะไรเราก็เลยไปบุกเว็บบอร์ดเสื้อแดงเลยเขาคุย

อะไรกัน เขาเชื่ออะไรกัน ท าไมเขาแบบคิดอย่างนั้นแล้วสุดท้ายก็พอเราฟังทั้งสองข้างมันก็แบบมันก็

ค่อยๆ เห็นภาพชัดขึ้นว่ามันเกิดอะไรข้ึนกับประเทศเราแล้วมันก็เลยแบบยิ่งพอมันพอมันผ่านจุดนั้นรู้สึก

เหมือนแบบมันตกผลึกแนวคิทางการเมืองความเชื่อเราก็เลยนิ่ง และความเชื่อทางการเมืองแบบนั้นมา

ตลอด 

(ET, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 

 

อีกหนึ่งความสงสัยของเขาคือ ท าไมรัฐประหารหายไปเป็น 10 ปีแล้วถึงกลับมาเกิดขึ้นในปี

พ.ศ.2549 และหลังจากนั้นก็เกิดบ่อยในช่วงระยะสั้นๆ เขาหาข้อมูลจากทุกฝั่งที่มีบทบาทในเหตุการณ์นั้น 

จนได้ค าตอบที่เขาอธิบายมันว่า มันคือการก าลังต่อสู้กันระหว่างอ านาจแบบเก่ากับแบบใหม่ด้วยความที่
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อ านาจของประชาชนก าลังมีบทบาทมากขึ้นอ านาจเหนือประชาชนก็อ่อนลงในมุมมองทางการเมืองมันจึง

เกิดการเสียดสีกันซึ่งการเมืองควรเป็นการต่อสู้ด้วยความเท่ากัน เขาเห็นว่า ไม่ควรมีอ านาจใดมาจัดการ

ชีวิตผู้อ่ืน ใช้ความคิดเชื่อทางการเมืองไม่ได้เป็นความผิดถึงต้องตายต้องโดนคุมต้องติดคุกเพราะมันแค่

ความเชื่อ และด้วยความที่ประเทศไทยเคยปกครองด้วยระบอบสมบูรณายาสิทธิราชมาก่อนถึงแม้ทุกวันนี้

เราจะเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย แต่มันก็มีค าว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

อ านาจนี้มีบทบาทกับสังคมไทยอยู่ แม้จะถูกลดลงเรื่อยๆหลังเปลี่ยนระบอบการปกครอง แล้วปัจจุบันนี้

อ านาจประชาชนเริ่มมีมากขึ้น การเพ่ิมขึ้นและลดลงของสองอ านาจท าให้เกิดการปะทะเสียดสีกันอยู่จึง

เกิดความรุนแรง และภาพความรุนแรงที่ทหารกระท ากับประชาชนท าให้เขารู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม ท าให้

เขาชัดเจนกับอุดมการณ์ทางการเมือง 

 

ตอนแรกเราไม่ได้ปกครองแบบประชาธิปไตย แล้วอ านาจข้างบนก่อนหน้าปี 49 นี้เราไม่เห็นใน

บทบาททางการเมืองมันมีอยู่นะแต่เราไม่เห็น แล้วพอมันก่อนปี 49 มันโดนท้าทายด้วยอ านาจ

นักการเมืองอย่างรุนแรงก็เลยเกิดการเสียดสีกันระหว่าง 2 อ านาจนี้ และอ านาจมันก าลังเสื่อมลงอ านาจ

นักการเมืองมันก าลังพุ่งมันเลยตัดกันมันก็เลย พี่ว่ามันน่าสนใจนะมันไม่น้ าเน่าเรารู้สึกว่าถึงมันไม่ได้มี

บทบาทกับเราจริงๆแต่พอเราเข้าใจมันแล้วแบบมันช็อค มันไม่แฟร์ มันไม่แฟร์กับอะไรเลยแล้วแบบมัน

รู้สึกว่ามันกระทบกับเราด้านความรู้สึกมาก 

(ET, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 

 

มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอ านาจที่มันอยู่ข้างบนเราที่มันมากกว่าอ านาจของก าลังท้าทายอ านาจ

ข้างบนอยู่ในแง่การเมืองและมันก็เลยเกิดการเสียดสีกันอย่างรุนแรงของอ านาจทั้ง 2 อย่างซึ่งการเมือง

ตามระบอบประชาธิปไตยควรเป็นเร่ืองของอ านาจของประชาชนที่เท่ากัน  

(ET, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 
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ส่วนฮอคก้ี หรือแร็พเปอร์ AKA HOCKHACKER ก็เล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่ามาจากประสบการณ์ส่วนตัว

เช่นกันจากการเรียนที่เขาต้องท าสารคดีเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม โดยเขาจบจากคณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เขาเคยท าสารคดี17 ท าให้เห็นถึงประเด็นปัญหา

ของชนกลุ่มน้อยที่ถูกตัดสินโดยรัฐ และเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ส่งผลกระทบกับเขาภายใต้การ

ปกครองภายใต้ระบอบรัฐบาลทหาร เช่น เหตุการณ์ที่นิสิตนิเทศศาสตร์ ม.บูรพา ถูกทหารสั่งงดฉายหนัง

ในงาน ‘บางแสนรามา’ จัดโดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และโทรทัศน์ 

ภาควิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นรุ่นน้องของเขา ในกิจกรรมมีทั้งการฉายภาพยนตร์ของนิสิตปี 3 -4 และก็มี

การน าเรื่อง ‘ฟ้าต่ าแผ่นดินสูง’18 มาฉายในงาน แต่เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากทางทหารขอความร่วมมือให้งด

การฉายภาพยนตร์เรื่องฟ้าต่ าแผ่นดินสูง ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับประเด็นเขาพระวิหารถูกงดฉายเพราะ

อาจกระทบความมั่นคง ท าให้ทางอาจารย์และคณะนิสิตผู้จัดงานงดฉายภาพยนตร์ดังกล่าว และงดฉาย

หนังสั้นอ่ืนๆบางเรื่อง เพราะเกรงจะเกิดปัญหาระหว่างการจัดฉาย เหตุการณ์นี้น ามาซึ่งการตั้งค าถามถึง

ความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่พยายามขัดขวางไม่ให้นิสิตจัดฉายภาพยนตร์ฟ้าต่ าแผ่นดินสูงในงาน

ดังกล่าวว่าเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ และเหตุการณ์ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ต ารวจ สน.ปทุมวัน 

เข้าสลายการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาและประชาชนที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี รัฐประหาร และมีการควบคุมตัวนักศึกษาและประชาชนรวม 34 คน ทั้งสอง

เหตุการณ์มีคนที่เขารู้จักรวมอยู่ด้วย  

ทั้งสองเหตุการณ์มีบทบาทกับเขาจนท าให้เขาท าเพลงเพ่ือตั้งค าถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นชื่อว่าเพลง 

‘อุดมการณ์’ และประกอบกับสิ่งที่ประสบพบเจอในชีวิตประจ าวันด้วย เขาบ่นกับผู้ศึกษาว่า เราเสียภาษี

ไปแต่คุณภาพชีวิตของเราได้มาไม่เท่าภาษีที่เราจ่าย เมื่อเทียบกับแต่ก่อนที่เราอาจจะจ่ายภาษีน้อยกว่าแต่

คุณภาพชีวิตไม่ได้แย่เท่านี้ เช่น การขนส่งสาธารณะที่เดิมเราจ่ายถูกกว่านี้ ปัจจุบันแพงขึ้นมากถ้าเทียบกับ

ความพัฒนา คุณภาพก็เท่าเดิมหรือแย่ลงเพราะมันใช้งานมานาน เขามองว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่พอใจกับมันเรา

สามารถพูดหรือแสดงความเห็นได้เป็นเรื่องปกติ และถึงแม้จะมีคนมองว่ามันไม่ปกติเราก็ต้องท าให้มันเป็น

ปกติเพราะมันคือสิทธิของคนที่เสียภาษีให้กับประเทศอย่างเรา เขาไม่ได้บอกกับผู้ศึกษาว่าอุดมการณืทาง

                                                           
17 แหลมฉบัง…คลื่นทุกขโ์ถมซ้ าซาก (2012) และ Michael’s สารคดีเล่าชีวิตชาวโรฮิงญามุมใหม่ (2015) ซ่ึงตอ่มาได้น ามาท าเป็นภาพยนตร์
เร่ือง Mikael’s ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 19th Thai Short Film & Video Festival 2015 
18 ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับประเด็นเขาพระวิหาร ก ากับโดย นนทวัฒน์ น าเบญจพล 
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การเมืองของเขาคืออะไร เป็นแบบใหนชัดเจนเท่าสมาชิกอีกสามคน แต่วิธีการและความเห็นถึงเหตุการ

ต่างๆที่เขาเล่านั้น สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ชอบการถูกใช้อ านาจในแนวดิ่ง หรืออ านาจการควบคุมแบบ

ทหารเผด็จการ เขาต้องการการตกลงที่มีเหตุผล จากการพูดคุยเขามีท่าทีสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย

ประกอบกับการร่วมงานกับสมาชิกที่มีอุดมการณ์เช่นนี้เหมือนกัน ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าเขามีอุดมการณ์

เดียวกบัอีกสามคน 

 

เราไม่ชอบการโดนขู่หรือการฝึกเป็นทหารแบบนั้นซึ่งเราเป็นนกัศึกษา ไปเรียนไม่ได้ไปฝึกทหาร 

จริงอยู่ว่ามันต้องมีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน แต่เราคือคนที่คุยกันดีๆรู้เร่ืองแล้ว เราก็คุยกันและตกลง

กันดีๆได้  

(เดชาธร บ ารุงเมือง, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

จริงๆมันเริ่มมาจากการบ่นกับทุกสิ่ งทุกอย่างผสมกับความอัดอ้ันตันใจที่ ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงอะไรได้ การที่ต้องใช้ชีวิตแบบภาวะจ ายอมในสังคมทั้งๆที่เราเองก็เป็นประชาชนที่เสียภาษี  

(เดชาธร บ ารุงเมือง, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

ผู้ศึกษาเล่าถึงภูมิหลังของสมาชิกสี่ผ่านอุดมการณ์ทางการเมืองของพวกเขาเนื่องจากพวกเขามี

ความชัดเจนว่าสนใจเรื่องการเมืองและต้องการที่จะเคลื่อนไหว ประกอบกับตลอดการพูดคุยเต็มไปด้วย

ประสบการณ์และความสนใจทางการเมืองของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน แต่อย่างไรอุดมการณ์ทางการเมือง

ของสมาชิก RAD สี่คนตรงกันคือการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยคือสิทธิของประชาชนที่สามารถ

แสดงความเห็นทางการเมืองได้ แม้สาเหตุความเป็นมาจะแตกต่างกัน ความหนาบางของอุดมการณ์อาจะ

ไม่เท่ากันก็ตาม  

ส่วนแขกรับเชิญมีการพูดถึงอุดมการณ์ทางการเมืองกับผู้ศึกษาบ้างแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดแบบ

สมาชิกอีกสี่คนก่อนหน้าเนื่องจากไม่ได้จดจ่อกับมัน เพียงแค่มีความเห็นกับมันบ้างเท่านั้น เริ่มจาก

สมหมายเขาคือคนที่ผู้เขียนไม่คิดว่าจะมีโอกาสพูดคุยเพราะทั้งไม่ได้ปรากฏตัวในมิวสิคท าให้ไม่รู้ว่ามีเขา
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ร่วมอยู่ในแขกรับเชิญของ RAD ด้วย แม้เขาจะไม่ได้บอกว่าสนใจเรื่องการเมืองแต่เขาบอกว่าเขาสนใจใน

ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต การเมืองก้เป็นหนึ่งในนั้นและเขาก็ให้น้ าหนักกับทุกเรื่องเท่ากัน ผู้ศึกษาเองก็

รู้สึกเช่นนั้นเขาแสดงปฏิกริยาสนใจ มานุษยวิทยาเมื่อผู้ศึกษาอธิบายถึงงานศึกษาให้ฟัง เราเริ่มพูดคุยด้วย

การให้เขาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองให้ฟัง การเล่าเรื่องของเขาท าให้ผู้เขียนรู้สึกสนุกมากเพราะเขาเล่าสนุก

แต่ไม่ใช่ความสนุกแบบเดียวกับที่ Jacoboi เล่าความสนุกจากการเล่าของสมหมายคือความตลกใส่

อรรถรสมากกว่าที่ Jacoboi เล่าอาจเป็นเพราะความเสียงดังพูดจาฉะฉานและเล่นมุกอยู่ตลอดเวลา  

เขาเรื่องราวชีวิตกิจกรรมยามว่างของเขาให้ฟังว่าเลือกเรียนและท างานตามความสนใจและ

ความชอบของเขา เขาจบศิลปกรรมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แล้วเขาก็จดจ่อกับการเรียนดีไซน์เลยไม่

ค่อยได้ท าเพลง แต่ก็ท าอัลบั้มเดี่ยวขึ้นมาชื่ออัลบั้มห้องของฉัน(สมมุติ) เป็นการเล่าเกี่ยวกับชีวิตการอยู่หอ

ของเขาเมื่อตอนเป็นนักศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงการชอบเล่าเรื่องราวในชีวิตของเขา เขาบอกว่าท าเพลงเก็บ

ไว้อยู่ตลอดจนเวลาผ่านไปเมื่อเขากลับไปฟังเพลง ท าให้รู้สึกว่าเพลงมันบันทึกชีวิตของเขามาตลอด 

ยกตัวอย่างท่ีเขาท าเพลงตอนชอบผู้หญิงที่ชื่อจิน(สมมุติ) เขาเคยท าเพลงชื่อว่า เก็บเธออยู่ในจินตนาการ 

 

เราท าอัลบั้มนั้นเป็น EP ท าอยู่ที่หอพักทั้งหมดเล่าเก่ียวกับชีวิต รู้สึกว่าเพลงมันบันทึกชีวิตของ

เรามาตลอดเลย สมมุติว่าช่วงนี้เราชอบจิน เราจะแต่งเพลงว่า เก็บเธออยู่ในจินตนาการ เมื่อเราย้อนกับ

ไปเราจะรู้เลยว่าตอนนั้น เราจีบใครอยู่มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนกับเราบ้าง มีช่วงที่เราก็เลยเขียนเพลง

นึ่งขึ้นมาชื่อเก่ียวกับอายุเราตอนนั้นด้วย  

(สมหมาย, สัมภาษณ์: 9 มีนาคม 2562) 

 

ต่อมาเขาเล่าถึงความเห็นทางการเมืองของเขาว่าไม่ชอบวิธีการแบบพรรคเพ่ือไทย เพราะเห็นว่า

ใช้คนชนชั้นที่ถูกนิยามว่ารากหญ้าเป็นเครื่องมือ และไม่ชอบการกระท าของเสื้อแดง เขามีค าถามว่า

ประชาธิปไตยคือทางออกจริงหรือส าหรับประเทศไทยจากมุมมองของเขาที่เป็นผู้ก ากับ โดยบอกว่ามันก็

คือเผด็จการที่ปกครองกลุ่มคนเล็กๆมันอาศัยความรู้และประสบการณ์เพ่ือตัดสินใจเพราะเรารอลงมติไม่ได้

ซึ่งผลงานออกมาก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ก ากับที่มีบทบาทเป็นผู้น า แต่หากผู้น าไม่มีความสามารถ
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เมื่อวัดจากผลงาน และการสะท้อนกลับของทีมหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลงานนั้น ก็สมควรรับผิดชอบ

ด้วยการพิจารณาตัวเองว่าควรท าเช่นไร หรือควรท างานต่อหรือไม่  เช่นเดียวกันกับนักการเมืองเองก็ถูก

ประกอบสร้างมาจากประสบการณ์และใช้ประชาชนมาสนับสนุน มองว่าทุกอย่างถูกจัดตั้งเหมือนกัน  

ความเห็นของเขาไม่ได้ตรงกับ Liberate P แต่ไม่ได้มีปัญหาที่จะคุยกันเรื่องนี้เพราะเข้าใจด้วยความเป็น

เพ่ือนจึงถกเถียงกันได้  

 

เราไม่ชอบเสื้อแดงสั่งให้ไปเผาแล้วมาบอกว่าไม่ผิด เรารู้สึกว่าบางทีเขาใช้คนรากหญ้าเป็น

เครื่องมือมากเกินไป เราไม่ชอบมันพูดเรื่องประชาธิปไตย ความจริงประชาธิปไตยจริงหรือ  

(สมหมาย, สัมภาษณ์: 9 มีนาคม 2562) 

 

นี่เป็นผู้ก ากับถือเผด็จการมากเป็นการปกครองกลุ่มเล็กๆ สมมุติท างานแล้วต้องมาถามพี่ทศเรามาถ่าย

ซักสามช็อตไหม แล้วตั้งคูหาเลือกเลยว่าช็อตไหนชอบไม่ชอบ แต่ค าถามคือคนที่จะขึ้นไปเป็นผู้ก ากับได้ จะถูก

เลือกได้มันไม่ได้เกิดจาการเลือกตั้งนะแต่มันต้องฝึกฝนตัวเองขึ้นมาตรงนั้นได้ เพราะงั้น เราแค่รู้สึกว่าเขามี

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในมือแล้วมันน่าสงสารเขาที่ถูกท าลายอะไรบางอย่าง เขาหยิบประเด็นมาพูด

ได้ไงประชาธิปไตย เรารู้สึกว่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือ  

(สมหมาย,สัมภาษณ์: 9 มีนาคม 2562) 

 

ต่อมาเขาเล่าว่านับถือศาสนาพุทธมาก แต่ไม่ได้งมงายรู้สึกว่าคนเราต้องมีหลักในการใช้ชีวิต เขา

บอกว่าการเรียนรู้ธรรมะมันไม่ได้เกิดขึ้นในวัดมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในชีวิต เขาด ารงชีวิตด้วยศาสนา

พุทธ ตอนเด็กๆเขาจะต้องท าให้ทุกคนเชื่อแบบเขา แต่พอเขาโตก็เปลี่ยนความคิดว่ามันก็เรื่องของคนอ่ืน 
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เขาเชื่อในหลัก ‘ปฎฺึญัติ19 ปฎิบัติ20 ปฎิเวธ21’22  เขาอธิบายว่าปฎิญัติคือศึกษาข้อมูล แล้วเอามาปฎิบัติ 

และต่อมาปฎิเวธคือการท าซ้ าๆจนเป็นวิถี คือธรรมของพุทธที่เขาใช้ด ารงชีวิต ยกตัวอย่าง คนที่ตาบอดจะ

เดินทางได้ เขาท าทุกวันจนเคยชิน จนเป็นผู้ช านาญ และการแร็พถ้าฝึกจนเก่งมันจะแร็พลงบีสถ์เอง

อัตโนมัติ ซึ่งมันเกิดจากการปฎฺบัติซ้ าแล้วซ้ าอีกจนกกลายเป็นวิถี และการต้องทดลองด้วยตนเอง

พระพุทธเจ้าเคยตรัส กาลามาสูตร ว่าอย่าเชื่อครู อย่าเชื่อญาติ อย่าเชื่อพ่อแม่ หรือแม้แต่อย่าเชื่อตัวเอง 

ต้องทดลองเองถึงจะเป็นผู้รู้ ผู้รู้ ต้องรู้สึกเคยท าเอง เขาคิดว่าตัวเองมาตรงนี้ได้เพราะมีความเชื่อชองเขา  

 

เรานับถือศาสนาพุทธรู้สึกว่าคนเราต้องมีชีวิต เป็นหลักอยู่โดยในการใช้ชีวิต มันมีอันนึงปฎฺึญัติ 

ปฎิบัติ ปฎิเวธ เราชอบมากปฎิญัติคือศึกษาข้อมูล แล้วเอามาปฎิบัติ และต่มาปฎิเวชะคือการท าซ้ าๆจน

เป็นวิถี เช่น คนที่ตาบอดจะเดินทางได้เขาท าทุกวันจนเคยชิน ถ้าเราจะเป็นผู้ช านาญต้องนึกบทสามบท

                                                           
19 ปริ (รอบ) + ยตฺติ (ศกึษา , เล่าเรียน)  ระเบียบค าอันควรศึกษาโดยรอบ หมายถึง พระพุทธพจน์ หรือ พระไตรปิฏก (รวมทั้งอรรถกถา 
ฎีกา อนุฎกีา และค าอธิบายต่างๆ เพื่อให้เข้าใจในหลักค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) การศึกษาปริยัติม ี๓ อย่างคือ 
     ๑. อลคัททูปริยัติ การศึกษาแบบจบังูพิษที่หาง คือ ศึกษาพุทธพจน์เพือ่ ลาภ สักการะ สรรเสริญ หรือเพือ่ยกตนข่มผู้อื่น ย่อมเป็นโทษกับ
ตนเอง เหมือนการจับงูพิษทีห่าง งูย่อมแว้งขบกัดเอาได้ 
     ๒. นิสสรณัตถปริยัติ การศึกษาเพื่อประโยชน์แก่การออกไปจากทกุข์คือ ศึกษาพุทธพจน์เพื่ออบรมปัญญา เป็นการศึกษาของผู้ที่เห็นโทษ
ภัยของกิเลส เห็นภัยในวัฏฏสงสารปรารถนาจะออกไปจากวัฏฏทุกข ์
     ๓. ภัณฑาคาริกปรยิัติ การศึกษาแบบขุนคลัง คือ ศึกษาพุทธพจน์เพือ่ทรงพระศาสนาไว้ ไม่ให้เส่ือมสูญ เป็นการศึกษาของพระอรหันต์ซ่ึง
หมดกิจในการอบรมปัญญาเพือ่ละกิเลสแล้ว แต่มฉีันทะและเห็นประโยชน์ในการศึกษาเพื่อถ่ายทอดพระธรรมค าสอนให้แก่ชนรุ่นหลัง 
20 ปฏิ  (เฉพาะ) + ปตฺติ (การถึง) 
การถึงเฉพาะ  หมายถึง  สัมมาปฏิบัติ  คือการปฏิบัติชอบ  การปฏิบัติถกูต้อง  ได้แก่ขณะที่สภาพธรรมฝ่ายดีงามเกิดขึน้ท ากิจของตน  เป็นไป
ในกุศลขั้นต่างๆ  โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมขั้นวิปัสสนาภาวนา  หมายถึง   ขณะที่สติพร้อมสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นระลกึรู้ลักษณะของ
นามธรรมหรือรูปธรรม  และรู้ความจริงว่าเป็นเพียงนามธรรมรูปธรรมเท่านั้น  ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย  และไม่มีใครเป็น
ผู้ปฏิบัตินอกจากสติสัมปชัญญะและโสภณธรรมที่ท าหน้าที่ปฏิบัติกิจของตนๆ   ความเข้าใจถกูต้องในเร่ืองความเป็นอนัตตาของสภาพธรรม 
จะเป็นปัจจยัให้มีการปฏิบัติที่ถกูต้องและละความยึดถือความเป็นตัวตนได้ในที่สุด 
21 ปฏิ (ตลอด) + วิธ (การแทง) 
การแทงตลอด  หมายถึง  การตรัสรู้ธรรม  บรรลุมรรคผล  นิพพาน ซ่ึงเป็นผลจากการศึกษาปรยิัติและปฏิบัติที่ถูกตอ้ง 
22 ความเกีย่วขอ้ง สัมพันธก์ันของ ปรยิัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ 
     เพราะอาศัยปริยัติ คือ ค าสอนของพระพุทธเจา้ ที่แสดงความจริงของสภาพธรรมต่างๆโดยนยัต่างๆ มีพระวินัย พระสูตรและพระอภธิรรม 
ย่อมท าให้ถึงการปฏบิัคิ คือ การระลึกลกัษณะของสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนีว้่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา และเมื่อปฏิบัติบ่อยๆ คือ สติและปัญญา
เกิดบ่อยๆ ย่อมถึงการบรรลุธรรม คือ ปฏิเวธได้นั่นเองครับ ดังนั้น เพราะอาศัยปริยัติ การศึกษาพระธรรมที่ถูกต้อง ย่อมถึงการปฏฺบัต ิคือ 
ปัญญาที่รู้ความจริงในขณะนี้ และถึงปฏเิวธ คือ การดับกิเลส บรรลุมรรคผล 
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นี้ แบบต่อให้มีเนื้อ มีบีสถ์ไหนมา ถ้าเก่งมันจะแร็พลงบีสถ์เองอัตโนมัติ อะไรแบบนี้มันเกิดจาก

การปฎฺบัติซ้ าแล้วซ้ าอีกจนกกลายเป็นวิถี มันจะมีเร่ืองแบบนี้ที่เราชอบ”  

(สมหมาย, สัมภาษณ์: 9 มีนาคม 2562) 

 

 สมหมายชอบที่จะใช้ชีวิตเล่าเรื่องราวและศึกษาหาข้อมมูลเพ่ือน ามาปรับใช้ในวิถีชีวิต

ของเขา เรื่องการเมืองเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งในความสนใจสามารถแสดงความเห็นได้ สาเหตุที่มา

ร่วมงานกับ RAD เพราะค าเชิญชวนของนัท หรือ Liberate P และเขาเองก็อยากเล่าเรื่องในมุมมองของ

เขาด้วย เช่นเดียวกับ SomeoneInRAD ไม่ได้เห็นด้วยกับฝั่งสีแดงเพราะโกงและชอบรัฐบาลทหารในตอน

แรกเพราะเหตุว่ามันสงบ เขามองว่าการเมืองระบอบประชาธิปไตยเป็นการเรียกร้องให้คนในสังคมทะเลาะ

กันได้อย่างเสรีส่วนจะน ามาซึ่งการพัฒนาจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น า มองว่ามันสงบและ

คาดหวังว่าจะน าไปสู่ความก้าวหน้าของประเทศแต่เมื่อเห็นว่ารัฐบาลทหารก็โกงเช่นกัน จากการเสียภาษีที่

คุณภาพชีวิตของเขาไม่ได้ดีขึ้น เขาก็มองว่าควรจะมีการเรียกร้องสิทธิที่ควรจะได้รับ เขาก็สนับสนุนการ

เรียกร้องสิทธิของตนเอง ซึ่งจุดยืนของเขาก็คือเกลียดคนโกงเขาเลยต้องการลุกขึ้นมาพูดและเรียกร้องสิทธิ

ของตนเอง 

สาเหตุที่เขาไม่ชอบการทะเลาะหรือต่อสู้กันระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองสองฝั่งในสังคมไทย

อาจเป็นเพราะเขาได้รับอิทธิพลจากพ่อที่เป็นทหารค่อนข้างเข้มงวดจึงเคยชินกับการปฏิบัติตามค าสั่ง เช่น 

เขาเรียนวิทยาศาสตร์ตามที่พ่อของเขาต้องการโดยไม่ได้แสดงความเห็น หรือร้องขออะไรเนื่องจากพ่อของ

เขาเป็นทหารที่ดุไม่ฟังการอธิบายของใคร ก่อนที่จะมาเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ที่

มหาวิทยาลัยรามค าแหงเพียงเพ่ือจะเรียนจบปริญญาตรี ด้วยความที่พ่อของเขาเป็นทหารเป็นคนที่จริงจัง

ท าให้เขาติดนิสัยนี้มาใช้ในการท างานคือต้องมีจุดประสงค์ของานที่ชัดเจน และงานต้องออกมาใกล้เคียง

กับสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้ แม้เขาจะท าตามที่พ่อต้องการแต่เขาก็มีความดื้ออยู่บ้างเรื่องอาชีพของเขา เขา

บอกว่าการที่เขาเห็นพ่อเขาเป็นทหารและมีบทบาทบุคลิกตามที่ทหารเป็นท าให้เขาไม่อยากเป็นทหาร 

เพราะเขาไม่ได้รู้สึกชอบสักเท่าไร และพยายามที่จะท าตามใจตัวเองจึงท าให้รู้ว่าการดื้อมันท าให้ทุกอย่าง

ยากข้ึน  
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เราเกลียดการโกง ตอนแรกเราเกลียดแดงเพราะโกงและตอนแรกเราชอบรัฐบาลนี้ด้วยซ้ าแต่

พอรัฐบาลนี้โกงเราก็เกลียดรัฐบาลนี้ เราสนับสนุนการเรียดร้องสิทธินะ แต่การทะเลาะกันของแต่ละฝ่าย

เราไม่เห็นด้วย 

(SomeoneInRAD, สัมภาษณ์: 26 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

อีกหนึ่งคนที่สามารถพูดได้ว่าเคยมีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างไรก่อนที่จะไม่ได้ใส่ใจ หรือ

ชัดเจนกับมันคือนักอ่าน เขาเล่าว่าบ้านเขาเป็นเสื้อเหลือง เขาก็มีความคิดที่เป็นผลผลิตจากครอบครัวที่

เชื่อเช่นนี้แต่ไม่ได้ใส่ใจกับมันมากนัก โดยเขาปฏิบัติตัวตามความต้องการของที่บ้านจริงแต่เมื่อเขามีข้อมูล

ในสิ่งที่เขาชอบและมั่นใจกับมันมากพอเขาก็พร้อมที่จะเลือกตามใจตัวเอง เขาเริ่มเล่าจากการเลือกเรียน

ของเขาว่า การเรียนเลือกเรียนวิศวะของเขาไม่ได้มาจากความชอบแต่ด้วยตัวเลือกไม่มากส าหรับเขาที่

เรียนสายวิทย์และมีภาพลักษณ์เป็นเด็กเรียนด้วย ท าให้มีข้อมูลเกี่ยวกับคณะที่เกี่ยวกับคนที่เรียนสายวิทย์

เขานิยมกัน พ่อกับแม่สอนให้ชอบวิทยาศาสตร์แต่เขาก็ไม่ได้บังคับโดยครอบครัวของเขาอยากให้เป็นเรียน

แพทย์ เขาเลยลองไปสังเกตการอย่างมีส่วนร่วมในโรงพยาบาลหนึ่งวันแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบบรรยากาศ และ

เคยสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ซึ่งติดแต่ก็เกอดความลังเลว่าควรเรียนหรือไม่ 

ต่อมาเม่ือเขาสอบเข้าอีกหนึ่งมหาลัยก็ติดวิศวกรรมศาสตร์ แล้วก็ตัดสินใจเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจาก

เห็นว่าเศรษศาตร์อาจจะเรียนต่อปริญญาโทได้เพราะวิชามันไม่ได้เป็นวิชาเฉพาะมาก และตอนนั้นรู้สึก

ชอบวิศวกรรมศาสตร์มากกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าภูมิใจกับมันมากกว่าเพราะสังคมให้ค่ากับมัน แม้จะไม่ได้

ชอบวิชาชีพนั้นจริงแต่ก็คาดหวังว่าถ้าท างานอาจจะรู้สึกดีข้ึน แต่เมื่อท างานพบว่าตอนเรียนกับตอนท างาน

ไม่เหมือนกันจึงได้รู้ว่าตัวเองไม่ถนัดและไม่มีความสุขในการท างานเป็นวิศวกรเลย 

 

แม่พี่อยากให้เป็นหมอ พี่เคยลองไปนั่งในโรงพยาบาลวันนึ่งแล้วมันแบบไม่ได้ไม่ชอบ

บรรยากาศ พี่เคยไปสอบตรงที่ธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ติดละและก็แบบเรียนดีไหมน

นะ และก็มาสอบแอดติดวิศวะ และก็แบบเรียนไหนดีวะ แล้วก็แบบเรียนวิศวะแล้วกัน...ตอน

เรียนเราก็โอเคนั่งห้องแอร์เย็นๆเท่ๆเพื่อนพ่อแม่ถามลูกเรียนไรบอกวิศวะสีชมพู โครตเท่แต่



109 

 

 

เรียนไม่เก่งหรอก แต่พอมาท างานยิ่งรู้เลยว่าไม่ถนัดไม่มีเซนส์เลย แบบโครตโง่เลย ก่อนไป

ท างานต้องมายืนเหม่อมองหน้าต่างก่อน เพราะไม่ชอบ ไม่อยากท า ไม่มีความสุข 

(นักอ่าน, สัมภาษณ์: 23 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

เมื่อเขาลองแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่จริงๆก็ตัดสินใจลาออกและเลือกท างานที่ตัวเองอยากท า ซ่ึงในขณะที่

เขาเรียนมัธนมได้มีโอกาสท าเพลงเล่นดนตรีมาก่อนก็รู้สึกชอบจนถึงตอนท างานวิศวกรนั้นเขาก็ท าเพลงไป

ด้วยแต่ไม่จริงจัง เขาบอกว่าเขาชอบท างานเพลงชอบสื่อแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้เชื่อว่ามันสามารถยึดเป็น

อาชีพหลักได้โดยให้เหตุผลว่ามันไม่เห็นภาพ หลังจากลาออกเขาก็หันมาท างานอิสระ เช่น ท าเพลงอย่างที่

เขาชอบ ตัดต่อวิดีโอ และงานเขียน  

จากนั้นเขาเริ่มเล่าเรื่องการอ่านหนังสื่อของเขาท าให้ได้ทราบว่าเขาชอบอ่านหนังสื่อมาตั้งแต่

มัธยมจนถึงปัจจุบัน เขาชอบอ่านนิยาย เรื่องสั้น เริ่มจากอ่านงานของ วินทร์ เลียววาริณ นิ้วกลม ในช่วง

มัธยมถึงมหาลัย พอเข้ามหาลัยก็มารู้จัก วรพจน์ พันธุ์พงศ์ เขียนแนวแบบสังคม การเมือง ชีวิต เป็น

นิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับวรรณกรรมสังคมไทย ท าให้รู้จักไรเตอร์ต่อมารู้จักกับบินหลา อุรุดา โควินท์ มุ

ราคามิ พอเรียนจบมัธยมรู้จักมาเกส รงค์ วงสวรรค์ เขาบอกว่าการชอบอ่านหนังสือของเขาท าให้เขาอยาก

เป็นนักเขียน และปัจจุบันนี้ก็ลองพยายามท ามันอยู่ ผู้ศึกษาจึงถามถึงความเห็นของครอบครัวถึงการ

ตัดสินใจของเขา เขาตอบว่าครอบครัวเข้าใจแม้ไม่เห็นด้วย แต่พ่ีชายของเขาพยายามให้เขากลับไปท างาน

ที่มั่นคงดังเดิมแต่เขาก็หนักแน่นที่จะท าตามความต้องการของตัวเอง 

 

ที่บ้านก็เข้าใจนะถึงจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไร มีพี่ชายอ่ะที่มันชอบพูดให้กลับไปท างาน

วิศวะ เวลาปรึกษามันชอบพูดว่า ‘เข้าใจ..แต่’ พี่ว่าอันนี้แปลว่าไม่เข้า ถ้าเข้าใจไม่น่ามีค าว่าแต่ 

(นักอ่าน, สัมภาษณ์: 23 กุมภาพันธ์ 2562) 
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 จากข้อมูลประกอบกับท่าทางการเล่าเรื่องที่เป็นกันเองของนักอ่านท าให้ผู้ศึกษารู้สึกว่าเขาเป็นคน

ที่ใช้ชีวิตสบายๆ ที่มีสิ่งแวดล้อมคอยเร่าเร้าให้ร าคาญใจ การเป็นคนว่าง่ายของเขาก็มีความดื้อและเอาแต่

ใจตัวเองซ่อนอยู่ท าให้เขาได้ท าในสิ่งที่ตัวเองอยากท าแม้มันจะแลกมาด้วยความมั่นคงที่ทุกคนพายามยัด

เยียดให้ แล้เมื่อถามถึงสาเหตุที่เขาร่วมท าเพลงประเทศกูมีกับ RAD ทั้งๆที่ไม่ได้สนใจเรื่องการเมือง เขา

ตอบว่าเขาเพียงอยากพูดในมุมมองของเขา เขาไม่ได้สนใจการเมืองเพราะเข้าใจว่าทุกการบริหารของทุก

รัฐบาลมีทั้งดีและไม่ดี ซึ่งรับได้เลยไม่รู้สึกว่าต้องมีความรู้สึกโกรธเคืองหรือไม่พอใจอะไร แต่ปัจจุบันมัน

ระบบการปกครองเสียหายอย่างเห็นได้ชัดและส่งผลกระทบกับชีวิตของเขาจนอยากพูดออกมาให้หลายคน

ได้รู้ว่ามีคนที่เดือดร้อนจากสิ่งที่เกิดขึ้นในการบริหารประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน ในฐานะประชาชนผู้เสีย

ภาษีให้กับชาติ 

 

จริงๆไม่ได้แร็พนานแล้ว แต่มีพี่ชวนมาและมันน่าสนใจ จึงอยากเล่าสิ่งที่ตัวเองพบเจอ และ

แสดงความเห็นต่อการบริหารของรัฐบาล  

(นักอ่าน, สัมภาษณ์: 23 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

สุดท้ายคือผู้ที่ไม่ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ทางการเมืองของตนเอง โดยบอกกับผู้ศึกษาว่าไม่ได้สนใจ

เรื่องประวัติศาสตร์การเมืองหรือมีจุดยืนที่ชัดเจน การร่วมงานกับ RAD เป็นการอยากเล่าความต้องการ

และสิ่งที่พบเจอผ่านไรห์มซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาถนัดอยู่แล้ว และทั้งหมดเป็นแร็พเปอร์ที่เริ่มแร็พในช่วงเวลา

เดียวกันและก าลังมีผลงานอยู่ในปัจจุบัน ผู้ศึกษาจะเริ่มเล่าจาก เกมส์ หรือแร็พเปอร์ AKA นิลโลหิต 

เพราะเขาบอกกับผู้ศึกษาว่าเขาศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อยู่บ้างแต่ไม่ได้อินเพราะเมื่อเขารู้แล้วเขากลับรู้สึกปลง

แทน เขาไม่ได้บอกว่าอุดมการณ์หรือจุดยืนทางการเมืองของเขาเป็นอย่างไร เขารู้เพียงเขาไม่ชอบการโดน

บังคับ ปิดกั้น หรือควบคุมโดยไม่มีเหตุผลหรือบังคับให้ยอมรับเหตุผล และโชคดีที่ครอบครัวเขาไม่ได้เป็น

เช่นนั้น ความรู้เรื่องการเมืองเป็นผลมาจากที่เขาชอบอ่านหนึงสือในยามว่างสมัยเรียนต่อมาเริ่มมีกลุ่ม

เพ่ือนและเข้าสังคมมากขึ้น กิจกรรมยามว่างจึงเป็นการไปพบปะท ากิจกรรมกับเพ่ือนแทนโดยเขาเริ่มเต้น

บีบอยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่โลกของแร็พเปอร์นิลโลหิต แม้พ่อกับแม่ไม่ได้สนับสนุนแต่ก็ไม่ได้ห้าม 

มองเป็นกิจกรรมยามว่างของเด็กทั่วไปไม่คิดว่ามันจะเป็นอาชีพได้และพยายามสนับสนุนให้เรียน



111 

 

 

มหาวิทยาลัย และในขณะที่เรียนมหาวิทยาลัยเขาก็แข่งขันแร็พไปด้วยจนเขาตัดสินใจยึดการเป็นแร็พเปอร์

เป็นอาชีพ พ่อกับแม่ไม่ได้เห็นด้วยแต่ก็เคารพการตัดสินใจขอเขา 

 

เราพึ่งเรียนจบเพราะพ่อกับแม่ แต่รู้ตัวเองตั้งแต่แรกกว็่าไม่ได้ชอบเรียน แต่ตอนเรียน

ก็เรียนสายวิทย์-คณิตเพราะครอบครัวกดดันเป็นความโชคดีเพราะท าให้เราจบมาได้ ที่บ้านก็

เข้มงวดในระดับหนึ่ง และเราก็ดื้ออยู่  

(นภ หอยสังข์, สัมภาษณ์: 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

พ่อแม่อยากให้เรียนแต่ก็เข้าใจ เราอยากท าอะไรเขาก็ปล่อย อย่างตอน 13 เราอยาก

เต้น เขาก็ไม่ได้ให้แต่ก็ไม่ได้ห้ามก็ยังปล่อยไปเล่นกับเพื่อนได้ไปเต้นกับเพื่อนออกก าลังกาย แต่

ว่าไม่ได้ปล่อยให้ไปคลุกคลีสุงสิงกับเพื่อน ก็ยังอยู่ในการควบคุมของเขาแต่เราก็มีทางของเรา 

อย่างเป็นศิลปินเราก็เลือกของเราเองเขาไม่โอเคหรอกแต่เราเลือกแล้ว เขาก็คอยดูแลห่างๆ  

(นภ หอยสังข์, สัมภาษณ์: 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

จากการพูดคุยกับนิลโลหิตผู้ศึกษารู้สึกว่าเขาค่อนข้างมีความเป็นศิลปินที่เป็นกันเอง ซึ่งแตกต่าง

จากแร็พเปอร์ที่เล่ามาข้างต้นที่จะมีความเป็นคนธรรมดาที่เป็นกันเองทั่อาจเป็นเพราะบางคนไม่ได้ยึด

อาชีพแร็พเปอร์และห่างหายจากการท าเพลงแร็พมานานแล้วอย่าง ท าให้ผู้ศึกษารู้สึกว่าก าลังสัมภาษณ์คน

ดังเพราะเขาค่อนข้างให้ค่ากับความเป็นศิลปิน อาจเป็นเพราะก าลังพยายามสิ่งที่ใฝ่ฝันอยู่และค่อนข้าง

จริงจังกับมันส าหรับผู้ศึกษา จากที่เขาเล่าว่าผ่านเวทีแข่งขันแร็พมาเยอะจากที่ทราบ เยอะที่สุดในบรรดา

แร็พเปอร์ทั้งหมดที่ผู้ศึกษาเลยทีเดียว การร่วมงานกับ RAD ของเขาจึงมาจากทั้งความถนัดในการเขียน

ไรห์ม และการอยากแสดงออกถึงความต้องการของตนที่เห็นว่าเป็นสิทธิในการพูดในสิ่งที่ได้สัมผัสแล้วรู้สึก

ว่าไม่พอใจในคุณภาพชีวิตออกไป  
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เรามาท าเพราะชอบ ชอบเขียนไรห์มวิพากษ์แบบนี้ ชอบผลงานของพี่นัทที่เป็นคนชวนด้วย 

และอยากพูดมุมของของเรา เพราะถ้าไม่พูดก้ไม่มีใครรู้ว่าต้องการอะไร เผื่อมันจะก่อให้เกิดการตกลงที่

น าไปสู่ตรงกลาง คือพัฒนาคุณภาพชีวิตเราซึ่งเป็นหนึ่งในประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปกครอง

ของรัฐ 

(นภ หอยสังข์, สัมภาษณ์: 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

อีกหนึ่งคนที่ติดตามเรื่องการเมืองอยู่บ้างแต่ไม่ได้พูดถึงจุดยืนที่ชัดเจนคือนัท AKA G-bear การ

สนใจเรื่องการเมืองของเขาคือการดูการปราศรัย และการพูดถกเถียงกันของนักการเมืองแต่ละฝั่ง เขาทึ่ง

กับความคิดการพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนอุดมการณ์ของตนเองและท าให้อีกฝ่ายไม่น่าเชื่อถือ เขา

ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดโดยให้เหตุผลว่าเวลาดูสองฝั่งทะเลอะกันเหมือนดูละครที่เสพการทะเลาะกันด่ากัน 

เพราะเราจะสนุกเวลาได้รู้ข้อมูลที่แต่ละฝั่งพูดออกมาจากมุมของตัวเองมันสะท้อนทั้งตัวผู้พูดและเป็น

ข้อมูลที่อาจจะจริงเกี่ยวกับตัวผู้ฟัง ได้เห็นว่าผู้พูดฉลาดแล้วก็หาเรื่องมาพูดได้ช านาญเพียงใด เขา

ยกตัวอย่างการพูดของเฉลิม อยู่บ ารุง ซึ่งเป็นฝ่ายค้านในขณะนั้นเขายกให้เป็นคนฉลาดส าหรับเขา เพราะ

การจับผิดได้ดีโดยการจับผิดหนึ่งข้อแล้ววิเคราะห์ย่อยต่อได้อีกสิบข้อ ผู้ศึกษาขอให้ยกตัวอย่างแต่เขาจ า

ไม่ได้ เขาไม่ได้มีจุดยืนที่ชัดเจนทางการเมืองเพียงแค่ดูเวลานักการเมืองถกเถียงกัน และจะรู้สึกประทับใจ

เป็นคนคนไป 

 

ส่วนตัวพี่ก็ติดตามนะพวกนักการเมือง พี่ชอบดูนักการเมืองปราศรัยสนุกมากเลย เวลามเขา

เถียงกัน มัเถียงกันด้วยค าพูดแบบเชือดเฉือนแบบผู้ดีด่ากัน เริ่มตั้งแต่ตอนที่เฉลิม อยู่บ ารุง เขาเป็นฝ่าย

ค้านที่ฉลาดสุดๆเลย ชอบตรงที่ว่าจับผิดได้ดี คือจับผิดข้อเอข้อหนึ่งแล้ววิเคราะห์ย่อยสิบข้อได้ พี่ก็เลย

แบบโหวท าได้ไง พี่ชอบดูอะไรแบบนั้นชอบดูเขาเถียงกัน  

(รุ่งโรจน์ ภักดี, สัมภาษณ์: 10 มีนาคม 2562) 
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  เมื่อถามถึงชีวิตทั่วไปเขาเล่าให้ฟังว่าเขาค่อนข้างตามใจตัวเองเมื่อมีความคิดเห็นอะไรจากข้อมูลที่

มีเขาก็จะแสดงออกไปแบบนั้น การเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองหรือที่หลายๆคนบกว่าเขาดื้อนั้น  มีสาเหตุมา

จากเคยโดนครูดุจนเกินไปส าหรับเขาท าให้ไม่ชอบเรียน ทั้งๆที่เขาชอบอ่านและตั้งค าถามเพ่ือจะเรียนรู้ 

เช่น ท าไมเหล็กมันถึงแข็งน้อยกว่าเพชร แต่เขาไม่ได้คิดว่าตัวเองดื้อแบบที่คนอ่ืนว่าเพราะถ้าเจอผู้ใหญ่เขา

ก็มีเหตุผล แต่เมื่อเริ่มถูกบังคับเขาก็จะแสดงจุดยืนของเขา และมองว่าการที่ถูกบังคับโดยไร้เหตุผลมันก็ท า

ให้เด็กมีปัญหา เขาเห็นว่าครูใช้อ านาจลิดลอนสิทธิของเขามากเกินไป เขาแสดงความคิกเห็นถึงการกระท า

แบบนี้ว่า หากบังคับหรือดุเด็กแบบไม่อธิบายเหตุผลอาจท าใหเด็กมีปมได้ เช่นไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าคิด

หรือเชื่อมั่นในการชีชีวิตในอนาคต หรืออาจจะเป็นแบบเขาที่ดื้อแล้วก็ขัดขืนกับการสั่งสอนของผู้ใหญ่ที่

บังคับ บางคนอาจจะน าไปสู่การประชดประชันโดยการก่อความวุ่นวาย เขาอธิบายอีกว่าเหมือนกับ

สถานการณ์ตอนนี้ที่เราถูกอ านาจเผด็จการปกครองอยู่ เขามองว่ามันไม่มีทางที่มนุษย์จะยอมให้ถูก

ปกครองโดยการควบคุมและบังคับให้ยอมรับข้อตกลงไปตลอด วันหนึ่งมันก็ต้องเกิดการทนไม่ไหว เขาก็

เป็นหนึ่งคนที่ไม่พอใจกับการบริหารประเทศในปัจจุบันเลยอยากพูดผ่านไรห์มของตัวเองให้สาธารณะได้รู้

ว่ามันมีคนมีความคิดแบบเขาอยู่เพราะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถท าได้ในตอนนี้ 

 

พี่ว่าการที่ถูกบังคับบ่อยๆมันก็ท าให้อยากดื้อ ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครชอบหรอก ผู้ใหญ่ในสังคมไทย

ส่วนใหญ่ชอบเป็นแบบนี้ สั่งสอนด้วยการใช้อ านาจแล้วมันก็จะท าให้เด็กมีปัญหาเพราะว่ามันไปบังคับ

จิตใจ ท าไมไม่พูดหรือหาข้อตกลงร่วมกันดีๆ พี่ว่ามันง่ายกว่าอีกนะ  

(รุ่งโรจน์ ภักดี, สัมภาษณ์: 10 มีนาคม 2562) 

 

ส่วน Dif Kids และ K.aglet ไม่ได้พูดถึงการเมืองกับผู้ศึกษาเลย เต้ หรือ K.aglet ก าลังศึกษาอยู่

ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเขาเคยแสดงออกถึงการวิพากษ์ในตอนที่แข่งขันรายการ The Rapper SS1 พูดถึง

การขนส่งสาธารณะและเมืองไทยที่ปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยยังไม่มีการเลือกตั้งแม้ผ่านมา 5 

ปีแล้วซึ่งเป็นการแรกที่เขาเขียนไรห์มเช่นนี้ เมื่อมีคนมาชวนร่วมท าเพลงประเทศกูมีจึงสนใจเพราะเขาท า

เพลงแร็พที่เน้นเนื้อ เขาเป็นคนเดียวที่ชัดเจนกับสไตล์การแร็พว่าเป็นแบบโอลสคูล (Old school) ซึ่งเป็น

การแร็พเนื้อเยอะผู้ที่ไม่ชอบฟังอาจตั้งค าถามกับแนวเพลงแบบนี้ว่า ‘บ่นอะไร’ แต่ส าหรับเพลงของเขาใน
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ทัศนะของผู้ศึกษาเป็นเพลงที่ไรห์มสละเสลยและฟังรู้เรื่อง เขาบอกกับผู้ศึกษาว่าเขาเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่

พ่ึงเริ่มก้าวเข้าสู่วงการแร็พอย่างจริงจัง และเริ่มท าเพลงที่มีเนื้อหาวิพากษ์แบบนี้ ตอนนี้เขาก าลังศึกษาอยู่

จึงไม่ได้มีเวลาจริงจังกับการท าเพลงแร็พเขาให้เหตุผลว่าอยากเรียนให้จบเพราะครอบครัวส่งมาเรียนแล้ว 

การพูดคุยจบลงอย่างรวดเร็วด้วยเงื่อไขของเวลาของทั้งผู้ศึกษาเอง และตัวผู้ให้ข้อมูล ประกอบกับทั้ง

ประสบการณ์ของเขาและผู้ศึกษาอาจจะมีเท่ากันจึงยังไม่รู้จะเล่าอะไร หรือผู้ศึกษาเองควรถามอย่างไร  

สุดท้าย Dif Kids ก็ไม่ได้พูดถึงการถูกปลูกฝังถึงเรื่อการเมืองจากที่บ้าน เขาไม่ได้สนใจที่จะพูดถึง

เรื่องนี้เลยด้วยซ้ า การแต่งเพลงประเทศกูมีของเขาแต่งจากเรื่ องที่เขาสนใจคือ เห็นปัญหาจากการใช้

ชีวิตประจ าวัน ในเรื่องบัตรสุขภาพเรื่องบัตรสามสิบที่ไม่สามารถใช้ได้จริงเพราะเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลเงื่อนไข

มันซับซ้อนประชาชนบางคนเข้าไม่ถึง และเรื่องสัตว์ที่เขาบอกเพียงว่ารู้สึกชอบมาตั้งแต่เด็ก เขาเล่าว่าชอบ

เลี้ยงสัตว์ ชอบสัตว์ที่ไม่ได้ถูกดูแลอย่างเช่น สัตว์ป่าที่อยู่ในสวนสัตว์ เขาเล่าประสบการณ์เคยไปสวนสัตว์

ใกล้ปิดกิจการแล้วเห็นความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านั้นแล้วรู้สึกสงสาร เขารับงานการกุศลเกี่ยวกับการ

ช่วยเหลือสัตว์ เช่น งานแสดงของเขาในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เขาไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตเล็กๆ

เพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศในงานประมูลภาพวาดที่เป็นผลงานของสัตว์ สองประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นหลัก

ในไรห์มของเขา  

 

พี่ก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งนี่แหละที่ฟังข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ ไม่ได้เจาะลึกเหมือนคนอ่ืนเขา 

มันมีเรื่องบางเรื่อง มันมีผลต่อตัวเรา เช่นแบบบัตรสามสิบบาทรักษาทุกโรคที่มันแบบบางคนมันเข้าไม่

ถึง แล้วก็มีเร่ืองโกงกินอย่างที่เห็นในข่าวที่ผ่านมา  

(ศตายุ โปลนิานนท์,สัมภาษณ์: 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

  

รู้สึกรักสัตว์มันเป็นเรื่องที่พี่อินมาตั้งแต่เด็กแล้ว ที่บ้านพี่เลี้ยงเกือบทุกอย่าง ว่างๆพี่ก็ชอบเข้า

โครงการอนุรักษ์สัตว์ด้วยแล้วก็วันอาทิตย์ก็มีเล่นคอนเสิร์ตการกุศลงานประมูลรูปที่สัตว์วาด เช่น ให้เขา

กระดิกหาง เขาก็จะวางไปตามแป้นพิมพ์ ก็เอางานศิลป์มาประมูลต่อ พี่ชอบปลาวาฬชอบสัตว์ที่มันแบบ

สัตว์ป่า สัตว์ที่คนไม่ดูแล  
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(ศตายุ โปลนิานนท์, สัมภาษณ์: 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

จากการเล่าเรื่องราวของตัวเองของแต่ละคนท าให้ผู้ศึกษาเห็นถึงความกล้าที่จะสะท้อนกลับกับสิ่ง

ที่มากระทบต่อตัวเอง แม้อุดมการณ์จะแตกต่างกัน ประสบการณ์ความชอบในเรื่องการเมืองไม่เท่ากัน 

หรือบริบททางครอบครัวไม่เหมือนกัน ทุกคนพร้อมที่จะพยายามเลือกสิ่ งที่ตัวเองต้องการพร้อมกับรับฟัง

ความต่างของแต่ละคนเพ่ือหาจุดร่วมกันในการท าโปรเจกต์ RAD ต่อไปจะเป็นการเล่าถึงกระบวนการเข้าสู่

โลกของแร็พเปอร์ของแต่ละคน 

 

ก้าวเข้าสู่การเป็นคนแร็พ 

โลกก่อนการเป็นแร็พเปอร์ของสมาชิกกลุ่ม Rap Against Dictatorship (RAD) แต่ละคนมีความ

เหมือนและแตกต่างตามอายุและช่วงเวลาที่เข้าสู่โลกของการเป็นแร็พเปอร์ โดยความเหมือนกันแรกที่ผู้

ศึกษารับรู้จากทุกคนคือ “ชอบเพลงแร็พ” ไม่ว่าจะชอบอยู่แล้ว หรือไม่ได้ชอบแต่แรกจนมีเหตุการณ์ที่ท า

ให้รู้สึกชอบและเริ่มท าเพลง 

โดยผู้เขียนจะเล่าถึงวิธีการเข้าสู่โลกของแร็พเปอร์ล าดับจากช่วงอายุของแร็พเปอร์เนื่องจากจะ

สามารถท าให้เห็นว่าการเข้าสู่วงการแร็พแต่ละช่วงยุคในขณะเดียวกัน เริ่มต้นที่  Jacoboi และ 

SomeInRAD ที่เรียกตัวเองว่าแร็พเปอร์จากการมีผลงานในปี พ.ศ.2547  

Jacoboi ก็รู้จักกับวัฒนธรรมฮิพฮอพจากการเล่นสเก็ตบอร์ด แล้วมีเพ่ือนที่เล่นสเก็ตด้วยกันเป็น

ศิลปินวาดกราฟิตี้ ท าให้เขามีโอกาสเข้าไปอยู่ให้กลุ่มคนในวัฒนธรรมฮิพฮอพและสนใจในวัฒนธรรมนี้ แม้

ฮิพฮอพจะมีหลายองค์ประกอบแต่เขาก็เลือกท่ีจะแร็พหรือที่เรีกว่า เอ็มซี (MCing) ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่มี

ความสามารถในองค์ประกอบอ่ืนๆเลย ประกอบกับเป็นกิจกรรมที่ลงทุนน้อย เขาเริ่มฝึกแร็พตั้งแต่ตอน

เรียนชั้นมัผธยมศึกษาปีที่ 5 อายุ 17 ปี เขาเรียกตัวเองว่าเป็นเอ็มซี เอ็มซีจะมีกิจกรรมคือการแร็พแบบด้น

สด (Free Style Rap) ซึ่งจุดนนี้คือความต่างระหว่างเอ็มซีกับแร็พเปอร์แต่ในปัจจุบันก็ไม่ได้แยกกัน

เพราะเอ็มซีก็เขียนไรห์มเพ่ือท าเพลง แร็พเปอร์ก็สามารถแร็พแบบด้นสดได้ และนิยมเรียกว่าแร็พเปอร์

มากกว่าเอ็มซีตามความเข้าใจของผู้ศึกษาคือเมื่อเริ่มท าเพลงเอ็มซีจะถูกเรียว่าเป็นแร็พเปอร์ ดังนั้นแร็พ
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เปอร์ทุกคนคือเอ็มซีมาก่อนแต่ไม่ใช่เอ็มซีทุกคนจะเป็นแร็พเปอร์ สอดคล้องกับช่วงที่เขาฝึกเป็นเอ็มซีไม่ได้

เหมือนตอนนี้ที่ท าเพลงได้ง่ายเพราะมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้ท าให้ปัจจุบันข้ามผ่านขั้นของเอ็มซี

ไป เขายกตัวอย่างการเป็นเอ็มซีฝึกหัดของเขาว่า สมมุติเขาเจอเพ่ือนแล้วก็สามารถทักทายกันด้วยการแร็พ

ไดม้ันก็เรียกว่าเอ็มซแีล้ว เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเหมือนสมมุติให้ตัวเองเป็นก็ได้  

 

มันเริ่มจากเราเล่นสเก็ตบอร์ดก็มีเพื่อนที่เล่นสเก็ตด้วยกันอ่ะ เป็น graffiti writer เราก็เลยไป 

hang out เลยได้เข้าไปสู่วงการพวกฮิพฮอพ ด้วยความที่ฮิพฮอพมันมีองค์ประกอบแล้วเราไม่มี

ความสามารถอะไรซักอย่าง ตอนนั้นเราอยู่ม.5 อายุ 17 เราก็ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นเอ็มซี 

(ปรัชญา สุรก าจรโรจน์, สัมภาษณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2562)    

 

เอ็มซีก็จะมีการฟรีสไตล์แร็พ เพราะตอนนั้นไม่ได้เหมือนตอนนี้ที่ท าเพลงได้ง่ายเพราะมี

อุปกรณ์เซิร์ฟหมด ตอนนั้นไม่มีไง คือตอนนั่นแม่งก็นั่งแร็พกันเองอ่ะ คือเป็นอะไรที่มันไม่ต้องลงทุน 

สมมุติเราเจอคุณเราก็แร็พได้มันก็เรียกว่าเป็นเอ็มซีแล้ว เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเหมือนแม่งสมมุติให้ตัวเองเป็น 

(ปรัชญา สุรก าจรโรจน์, สัมภาษณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2562)  

 

ต่อมาเขามีโอกาสเข้าสู่การเป็นแร็พเปอร์อย่างเป็นทางการด้วยผลงานที่ชื่อว่า Siamese Ghetto 

ในปี 2547 เขาเล่าถึงความเป็นว่าของผลงานชิ้นนี้ว่า พอเป็นเอ็มซีเขาก็ท าเพลงกับเพ่ือน แล้วมีโปรดิว

เซอร์ชื่อ sububein ซึ่งเป็นคนโปรดิวซ์เพลงแฟนจ๋าที่ร้องโดยศิลปินชื่อธงไชย แมคอินไตย ประกาศรับ

สมัครแร็พเปอร์ในเว็บบอร์ดหนึ่ง เขาจึงสมัครเข้าคัดเลือก กระบวนการคัดเลือกคือการเปิดดนตรี ใน

วงการเพลงแร็พนิยมเรียกว่า บีท23 แล้วก็ให้เราเขียนเนื้อในขณะนั้นจากนั้นจึงท าการอัด ซึ่งใช้เวลาไม่

นานในกระบวนการดังกล่าว ผลปรากฏว่าเขาผ่านการคัดเลือก  

                                                           
23บีท (beat) แปลวา่ จังหวะ เป็นการทับศัพท์ค าภาษาอังกฤษ ในวงการแพลงแร็พจะเข้าใจค านีว้่าคือดนตรีประกอบการแร็พ  
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เขาเริ่มจากการท าโปรเจกต์ sound from the block แต่กลับล่ม ด้วยความที่ยังใหม่ในการ

ท างาน ซึ่งคนที่ท าในโปรเจกต์นี้ด้วยกันกับเขา รู้จักแร็พเปอร์ซึ่งมีทีมโปรดิวซ์ที่ท าเพลงกันเองในสมัยนั้น

อาจเรียกว่าเป็นเพลงใต้ดินก็ได้จึงท าให้เขามีโอกาสมาร่วมงานกับทีมและท า Siamese ghetto ขึน้มาในปี

พ.ศ. 2547 ถือได้ว่าเขาเป็นแร็พเปอร์อย่างเป็นทางการ” 

  

พอเป็นเอ็มซีสมมุติ มีโปรดิวเซอร์ชื่อ sububein โค้ชข้อความในเว็บบอร์ดหนึ่งว่ารับ

สมัครแร็พเปอร์มาท าอัลบั้มก็เลยสมัครไป เขาก็เรียกไปออดิชั่นด้วยการเปิดบีทแล้วก็ให้เรา

เขียนเนื้อเลยตอนนั้นแล้วก็อัดเลยซึ่งเราก็ได้ มันก็เลยท าให้เราได้ท าโปรเจกต์ sound from 

the block แล้วท าไปท ามามันล่ม อาจจะด้วยความที่ไม่มืออาชีพ  

(ปรัชญา สุรก าจรโรจน์, สัมภาษณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2562)  

 

คนที่ท าในโปรเจกต์นี้ด้วยกันเขามีไปคอนแทคกับแร็พเปอร์ซึ่งมีทีมโปรดิวซ์ท า เพลง

กันเอง จะเรียกว่สใต้ดินก็ได้ คือทุกคนมารวมกันก็เลยเป็น Siamese ghetto ขึ้นมาเป็น EP 

ก่อน ละต่อมาออกเป็นอัลบั้มตอนปี 47 ก็คืออัลบั้ม Siamese ghetto ก็ถือได้ว่าเป็นแร็พเปอร์

อย่างเป็นทางการ  

(ปรัชญา สุรก าจรโรจน์, สัมภาษณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2562)  

 

ส่วน SomeoneInRAD เริ่มต้นการเป็นแร็พเปอร์ด้วยการนิยามตัวเองว่าแร็พเปอร์จากการท า

เพลงแร็พ แล้วก็เกิดการยอมรับฝีมือตนเองและสมัครเข้าแข่งขันในรายการแร็พ มีโอกาสท าเพลงและขาย

เพลงให้กับ Fat radio 104.5 เขาเล่าว่าสมัยนั้นมันมีขายเพลงช่วง bedroom studio ทุกวันอาทิตย์โดย 

DJ คือคุณสุหฤท สยามวาลา เป็นช่วงที่น าเพลงของคนที่ท าด้วยตัวเองมาเปิดรวมถึงเพลงของเขาด้วย พอ

เริ่มมีผลงานเพลงเขาก็เริ่มมีคนรู้จักและสามารถขายผลงานเพลงได้ เขาเล่าอีกว่าผลงานเพลงของเขาเป็น

แนวเพลงแบบแร็พที่มีเนื้อหาและเล่าเรื่องต่างๆในชีวิตมากกว่าที่จะเป็นเพลงแร็พที่เน้นความสนุกสนาน
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เนื่องจากความชอบเพลงแร็พของ Eminem แร็พเปอร์ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในนามแร็พเปอร์ Old 

School  

 การเริ่มท าเพลงอย่างเป็นทางการของเขาเริ่มเมื่อปี 2002 ใช้ชื่อ AKA ที่ลงท้ายด้วย B ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในตัวอักษรในชื่อของเขา และมีโอกาสได้ท าอัลบั้มร่วมกับแร็พเปอร์หนึ่งในโปรเจกต์ RAD ก่อนที่จะมี

โอกาสเข้าท างานในบริษัทแกรมมี่จากการประกวดร้องเพลงในรายการหนึ่งที่ปิดตัวไปแล้ว  ท าให้เขาไม่ได้

จริงจังกับท าเพลง เนื่องจากการประกวด ประกอบกับความสามารถในการพูดและหน้าตาสามารถท างาน

เบื้องหน้าได้ ท าให้เขาได้ท างานเป็นพิธีกรภาคสนามรายการของบริษัทแกรมมี่เกี่ยวกับวิถีชีวิต การฟัง

เพลงของวัยรุ่นยุค 2000 หลังจากนั้นก็ออกจากบริษัทและรับท างานด้วยตัวเอง เริ่มจากท ารายการทีวี ดีเจ

วิทยุ พิธีกร ก ากับโฆษณา เขียนเพลง ถ่ายภาพ เลยท าให้ไม่ได้มีงานเพลงของเขาในปัจจุบัน 

 

ตอนเด็กๆก็ชอบฟังเพลงมาก่อน ยิ่งเรามีข้อได้เปรียบเรื่องภาษามันก็ท าให้เราได้เปรียบเรื่อง

วัฒนธรรมหรือสื่อที่เค้าถ่ายทอดได้มากขึ้นแรกๆเราก็ฟังโจอี้บอย โตมาหน่อยค่อยแบบ  Eminem ตาม

กระแสแล้วรู้สึกชอบสไตล์การแร็พแบบเนี้ยเล่าเร่ืองเยอะๆมากกว่าจะสนุกๆปาตี้  

(SomeoneInRAD, สัมภาษณ์: 26 กุมภาพันธ์ 2562) 

  

เริ่มท าเพลงปี 2002 ตอนนั้นใช้ชื่อ AKA. ที่มีB ตอนแรกเราเป็นสมาชิกกลุ่มกลุ่มนึ่งเป็นกลุ่ม

แรกที่เราท าเพลง ต่อมาก็มาท าอัลบั้มหนึ่งกับเพื่อนหนึ่งใน RAD แล้วก็ค่อยมาประกวดร้องเพลงใน

รายการหนึ่งของแกรมมี่ แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ท าเพลงแบบกระท่อนกระแท่น เพราะมาเป็นพิธีกร

ภาคสนามรายการของ gmm เกี่ยวกับ life style เพลงของวัยรุ่นยุค 2000 แล้วก็เริ่มท างานกับบริษัท

อ่ืน จนแกรมมี่เขาก็ไม่ป้อนงานให้แล้ว เราก็รับงานจากข้างนอกแทนเริ่มหางานเองจนถึงปัจจุบันนี้ ก็

เป็นดีเจวิทยุ พิธีกร ก ากับโฆษณา เขียนเพลง ถ่ายภาพ ท าอะไรที่มันเก่ียวกับสื่อ  

(SomeoneInRAD, สัมภาษณ์: 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
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ต่อมาคือคนที่ เ ข้ าสู่ โ ลกของแร็พ เปอร์ ได้ เพราะเว็ บบอร์ดที่ ชื่ อว่ า  “สยามฮิพฮอพ 

(siamhiphop.com)” ได้แก่ Liberate P ผู้เป็นคนริเริ่มท าเพลงประเทศกูมีถึงการชอบเพลงแร็พของเขา 

ด้วยความเป็นเด็กที่ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง เล่นคอม ท่องโลกอินเทอร์เน็ต มากกว่าที่จะมีกิจกรรมยาม

ว่างกับเพ่ือน เลยท าให้รู้จักเพลงฮิพฮอพผ่านสื่อประกอบกับพ่ีชายชอบเปิดท าให้เขาได้ฟังจนเกิด

ความชอบและพยายามหามาฟังเกิดความอยากท าตาม จึงท าให้เขาเริ่มเขียนเนื้อเพลงแร็พที่เรียกว่า ไรห์ม 

ขึ้นในช่วงเรียนมัธยมต้น แต่เขาไม่เรียกตัวเองว่าแร็พเปอร์แม้จะเข้าสู่วงการแร็พและใช้ชื่อ AKA ว่า 

Liberate P และมีวงที่มีชื่อว่า Liberate The People แล้วก็ตาม 

เขาเล่าว่าสาเหตุที่เขาท าเพลงแร็พคือเขาเป็นเด็กชอบใช้เวลาอยู่คนเดียว เช่น เล่นคอม เล่นเกมส์ 

ท่องอินเทอร์เน็ตอยู่บ้าน เป็นต้น จึงท าให้รู้จักเพลงฮิพฮอพ ซึ่งแร็พเปอร์ที่เขารู้จักช่วงนั้นคือ โจอ้ี บอย 

และ ดาจิมที่มาจากเพลงใต้ดินด้วย พ่ีชายเปิดท าให้ได้ฟังเพลงบ่อยน าไปสู่การชอบฮิพฮอพ ประกอบกับ

เขาไม่มีความสามารถในแนวเพลงอย่างอ่ืน การเลือกท าเพลงแร็พเพราะเขาให้เหตุผลว่ามันเร็วร้องได้เยอะ

เนื้อหาสิ่งที่จะเล่าใส่ลงไปได้เยอะกว่าเพลงแนวอ่ืน โดยเขาเริ่มท าเพลงช่วงมัธยมต้น เขาเข้าไปอยู่ในเว็บ

บอร์ดหนึ่งที่ท าให้รู้ว่ามีการเขียนเนื้อแร็พตอบโต้กันในตอนนั้นเขาไม่ร็ว่ามันคืออะไร แต่เขาก็ชอบท าและ

เจอคนที่ชอบเหมือนกันเมื่อรู้จักและรวมตัวกันจึงเกิดกลุ่มในเว็บบอร์ดชื่อว่า  “สยามฮิพฮอพ” ซึ่งเป็น

แหล่งรวม (Community) การท าเพลงฮิพฮอพ แล้วก็เริ่มท าเพลงแร็พมาตั้งแต่ตอนประมาณช่วงมัธยม 

กิจกรรมในเว็บบอร์ดดังกล่าวเป็นการน า เพลงน าเสนอตัวเองมาด่าคนอ่ืน เป็นวิธีการน าเสนอบวกกับการ 

Dissing หรือ Rap Diss ที่มาจากค าว่า Disrespect แปลว่าการดูถูก ไม่เคารพ เหยียดหยาม เขาเคนส่ง

เพลงไปแข่งในเว็บดังกล่าวแต่เคยชนะ และถูกด่ากลับมาแต่ไม่ได้ท าให้เขารู้สึกโกรธจนต้อง Diss กลับ  

แต่เขาไม่เรียกตัวเองว่าแร็พเปอร์ เขามองว่าตัวเองเป็นคนท าเพลงเพราะว่าการเป็นแร็พเปอร์

ส าหรับเขามันเป็นเหมือนอาชีพหนึ่งที่มันท าเงินได้ และเขาไม่อินกับค าเหล่านี้ ไม่มีปัญหากับคนเรียกเขา

เพราะเขาก็ไมไ่ด้รังเกียจ 

 

เป็นเด็กชอบเล่นคอมเล่นเกมส์ท่องอินเทอร์เน็ตอยู่บ้านแล้วก็รู้จักเพลงฮิพฮอพได้ก็จากสื่อ

ทั่วไป อย่างโจอ้ี บอย และ ดาจิมที่มาจากเพลงใต้ดินด้วย พี่ชายก็ชอบเปิดแล้วเราชอบคือทุกอย่างมัน
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เริ่มจากที่เราชอบหมดเลย ตอนสักประมาณ ม.ต้น เราเริ่มแบบรู้จักเว็บๆ หนึ่ง เป็นเว็บบอร์ด แล้วทีนี้ก็

เข้าไปเล่นพอเข้าไปเล่นเสร็จก็ไปรู้ว่าในนี้เขาแต่งเนื้อเพลงกัน เร่ิมอัดเพลงจริงๆ ประมาณ ม.5 ม.6  

(ณัฐพงศ์ ศรีม่วง, สัมภาษณ์: 11 มีนาคม 2562) 

 

เราเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ (Community) หนึ่งที่เขาท าเพลงกันแล้วก็เริ่มท าเพลงแร็พมาตั้งแต่

ตอนนั้นเลย คือตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร พอเริ่มเข้าไปอยู่สักพักเราท าความรู้จักท า

ความเข้าใจ เราก็เลยรู้ว่า เฮ้ย มันมีแบบคนแบบนี้คนแบบที่เราคนที่จะชอบในแบบเดียวกับเราอยู่ในที่นี่

อะไรอย่างนี้ มันก็แบบเร่ิมท าเพลงกันมันก็เลยเริ่มรู้จักคนนั้นคนนี้ เร่ิมแบบ...เกิดเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆ ใน

เว็บบอร์ดขึ้นมา ชื่อเว็บสยามฮิพฮอพ แล้วก็...เร่ิมท าเพลงจากตรงนั้น  

(ณัฐพงศ์ ศรีม่วง, สัมภาษณ์: 11 มีนาคม 2562) 

 

แต่เราไม่เรียกตัวเองว่าแร็พเปอร์ เราชอบเรียกตัวเองว่าเป็นคนท าเพลง เพราะตอนนั้นค าว่า 

แร็พเปอร์มันก็เป็นเหมือนอาชีพหนึ่งที่มันท าเงินได้ แล้วเมื่อก่อนคนที่ท าเพลงแร็พมันไม่ได้สามารถท า

เงินได้ขนาดนั้น ถึงตอนนี้เราจะท าเงินได้บ้างก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบอู้ฟู่นะ แล้วเราไม่อินกับค าพวกนี้ คือคน

จะเรียกเรา เราก็ไม่ได้รังเกียจนะแต่เราแค่ไม่อยากเรียก  

(ณัฐพงศ์ ศรีม่วง, สมัภาษณ์: 11 มีนาคม 2562) 

ที่มาของ AKA ของเขาที่ชื่อว่า Liberate P คือมาจาก Liberate People เดิมเขาใช้ค าว่า 

Liberate Person ในตอนที่ยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ และค าว่า Liberate มาจากการที่เขาต้องการค าที่

แปลว่าอิสระแต่ไม่อย่าใช่ค าว่า Freedom และย่อค าว่า People เหลือแค่ตัว P เป็น Liberate P ต่อมา

เขาเริ่มมีทีมท าเพลง โดยท าร่วมกับสมาชิกที่ชื่อว่าธุดง จึงมีชื่อวงว่า Liberate The People เป็นการเติม

ค าให้คล้ายกับชื่อ AKA ของเขา 

 ET เป็นอีกหนึ่งสมาชิกเว็บบอร์ดสยามฮิพฮอพที่เหมือนกับ Liberate P เขาท าเพราะความชอบที่

เกิดจากช่วงเวลานั้นเพลงฮิพฮอพเริ่มเข้าสู่เมืองไทยช่วงที่เขาเรียนอยู่มัธยมปลาย มีแร็พเปอร์ไทยที่รู้จัก

คือโจอี้ บอย ดาจิม เอเอคูล เขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าแร็พเปอร์แม้จะมีชื่อเรียกว่า ET เช่นกัน แต่เขาไม่ได้ได้
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ชื่อนี้เพราะความตั้งใจ แต่เป็นธรรมเนียมของคณะที่เขาเรียนที่มีการตั้งฉายาให้กับเด็กปีหนึ่ง เพ่ือความ

ง่ายในการจ าและท าความรู้จัก มาจากมีคนชื่อซ้ ากับเขาในคณะเดียวกัน เอกลักษณ์ของคือเขาตัวผอมมาก

เหมือนตัว ET เลยถูกเรียกว่า ET  

เขาเล่าว่าเริ่มท าเพลงประมาณม.4-5 ในเว็บบอร์ดสยามฮิพฮอพซึ่งตอนนั้นมีคนฟังน้อยมาก เป็น

การท าในลักษณะท าเองที่บ้าน อัดเสียงผ่านไมค์โครโฟนที่ไม่ได้มีคุณภาพนัก แล้วโพสต์ลงไปในเว็บบอร์ด 

เขาอธิบายถึงลักษณะเพลงว่าเป็นเพียง ‘รามมิ่งบนบีท’เนื่องจากคนน้อยเลยท าให้รู้จักกันแทบทุกคน 

ต่อมาเขาท าเพลงจริงจังเป็นเพลงประกอบละครเวทีของคณะสถาปัตย์ที่ท าในคณะช่วงปีหนึ่ง ด้วยความ

ใหม่ของแนวเพลงท าให้เป็นที่จดจ าของผู้ฟังอยู่พอสมควร 

 

ร้องเพลงธรรมดาไม่ได้เลยเลือกแร็พ และก็จริงๆแล้วสมัยนั้นประมาณ 2000 ต้นๆ ฮิพฮอพมัน

เข้ามาเป็นของใหม่มาก 

(ET, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 

 

นักอ่านก็เข้าสู่โลกของแร็พเปอร์เช่นเดียวกับ ET และ Liberate P เขาเล่าว่า เพราะชอบดนตรี

แต่เล่นไม่เก่งเลยเลือกที่จะแร็พ โดยรู้จักเพลงแร็พจากการได้ยินคนแถวบ้านเปิดเพลงของโจอ้ีบอย ดาจิม 

และไทยเทเนี่ยมรู้สึกชอบชอบจึงหามาฟัง แล้วรู้สึกอยากท าเพลงแบบนี้บ้าง เริ่มจากการท าเพลงช่วงตอน

มัธยมปลายกับลงโปรแกรมง่ายๆท่ีบ้านลงแข่งในเว็บบอร์ดที่ชื่อว่าสยามฮิพฮอพ จากที่ส่งเพลงไปแข่งที่เว็บ

บอร์ดนี้ ต่อมาเม่ือเขาเข้าสู่วัยมหาลัย เขามาเรียนที่กรุงเทพฯ มีการแข่งขันที่จัดโดยสยามฮิพออพที่มาบุญ

คลอง (MBK) ด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากมีเพ่ือน พอรู้ข่าวเขาจึงไปสมัครและได้ที่สองมาในตอนนั้น 

เขาบอกอีกว่าคนแข่งขันไม่เยอะเท่าสมัยนี้ ตอนเขาแข่งครั้งแรกก็มีประมาณ 20 คน การแข่งขันมีลักษณะ

คล้ายกับแร็พด่ากันแบบทุกวันนี้แต่อารมณ์แรงเท่าท่ีเห็นทุกวันนี้ 
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ลองแร็พและก็ไปแข่งเราก็รู้สึกว่าเราแร็พได้ แล้วพี่ชอบดนตรีแต่พี่เล่นไม่เก่งก็เลยมาแร็พ 

เพราะได้ยินคนแถวบ้านเปิด คนข้างบ้าน ช่วงแรกพี่รู้จักก็โจอี้บอย ดาจิม ไทยเทเนี่ยม แล้วก็เลยชอบแค่

นั้น ก็เลยไปหามาฟัง แล้วก็เร่ิมท าตอนมัธยม ม.4 ม.5 

(นักอ่าน, สัมภาษณ์: 23 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

ตอนมัธยมมีแค่ส่งตามเว็บสยามฮิพฮอพที่แบบคล้ายๆสมัยนี้เขาก็มาแข่ง Rap Battle พอพี่มา

เรียนมหาลัยที่กรุงเทพฯสยามฮิพฮอพมีแข่งที่มาบุญคลอง ด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากมีเพื่อน พอรู้

ในเว็บว่ามีงานพี่ก็รอวันแล้วก็เดินเข้าไปสมัครก็มาแข่งคร้ังแรกได้ที่สอง ตอนนั้นคนแข่งมันไม่เยอะแบบ

สมัยนี้ตอนพี่แข่งครั้งแรกก็มีสมัครมาประมาณ 20 คน ก็คล้ายกับแร็พด่ากันแบบทุกวันนี้แต่อารมณ์ 

แอดติจูดไม่ได้แรงขนาดนี้นะ อาจจะคนไม่เยอะด้วยมันไม่มีความเกรี้ยวกราดแบบสมัยนี้  

(นักอ่าน, สัมภาษณ์: 23 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

สุดท้ายคือสมหมาย เขาเริ่มเข้าสู่โลกดนตรีจากการเล่นดนตรีเล่นกีต้าร์ แต่เข้าสู่โลกของฮิพฮอพ

เพราะเล่นสเก็ตบอร์ด แต่ขณะนั้นเขาก็ยังเล่นดนตรีอยู่ การเล่นสเก็ตบอร์ดเขารู้จักหลุยส์ Rap is now 

หรือหลุยส์พิธีกรรายการ The Rapper เขาเล่าว่าหลุยส์ท าอัลบั้มแรกไปขายที่ Fat radio แล้วหลุยส์

กลับมาเล่นที่โรงเรียนในวัน ‘อินเตอร’์ ซ่ึงเป็นวันที่ต้องพูดภาษาอังกฤษทั้งวันของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

เมื่อหลุยส์ก็ขึ้นไปแร็พท าให้เขารู้สึกอยากแร็พบ้าง เขาเลยพยายามฝึกแร็พโดยได้รับค าแนะน าจากหลุยส์ 

หลังจากนั้นเขาก็มีโอกาสการรวมวงครั้งแรกซึ่งประกอบไปด้วย หลุยส์ โบว์ เขาและเพ่ือนอีกหนึ่งคนขึ้น วง

ของเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีคนเก่งเพียงสองคนคือ หลุยส์กับโบว์เพ่ือนร่วมวงซึ่งท าให้เขารู้สึกเสียใจและ

พยายามฝึกมากขึ้น ต่อมาหลุยส์และโบว์ก็แยกย้ายท าวงใหม่เพราะต้องเรียนมหาลัยประกอบกับเรื่องของ

ความสามารถและโอกาส หลังจากนั้นเขาก็ส่งเพลงของเขาไปแข่งขันในเว็บสยามฮิพฮอพ เป็นการพยายาม

เขาสู่วงการและท าให้ตนเป็นที่รู้จักเนื่องด้วยระหว่างที่เขาท าวงได้ฝึกแต่งเพลงมาบ้างการส่งเพลงเข้า

แข่งขันของเขาท าให้เขาเข้ารอบอันดับที่ 13 และได้ล าดับที่ 3 ของประเทศในที่สุดด้วยอายุเพียง 16 ปี 

เป็นจุดเริ่มต้นของการแร็พที่ใช้ชื่อ AKA สมหมายของเขา 
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มีอยู่วันนึ่งเป็นวันอินเตอร์เป็นวันที่ต้องพูดภาษาอังกฤษทั้งวัน แล้วพี่หลุยส์ก็กลับมาเล่นที่

โรงเรียน เราก็ยืนดูกับเพื่อน พี่หลุยส์ก็ขึ้นไปแร็พพอเล่นเสร็จ ก็หันไปบอกกับเพื่อนว่ากูอยากเป็นฮิพ

ฮอพคือแม่งเท่มาก 

(สมหมาย, สัมภาษณ์: 9 มีนาคม 2562) 

 

พี่โบว์กับพี่หลุยส์ก็ออกจากวง เราก็เป็นเด็กอยู่ตอนนั้นอ่ะก็ขึ้นประมาณ ม.6 ทีนี้คนมันก็พูด มี

คนพูดว่าวงเราเก่งแค่สองคนที่ออกไป เราก็รู้สึกแบบเสียใจนะ แต่ว่าพี่หลุยส์เขาไปเจอเพื่อนใหม่เจอพี่โจ้ 

พี่ต้าร์เขาก็ท าวงใหม่ที่มหาลัย แต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้โกรธเคืองไรกัน  

(สมหมาย, สัมภาษณ์: 9 มีนาคม 2562) 

 

ทางเดียวในตอนนั้นที่จะถูกไปเป็นแร็พเปอร์ที่รู้จักได้ คือการแข่งขันออดิโอแบทเทิล ในเว็บ

สยามฮิพฮอพ แต่ก่อนหน้านั้นเราก็ฝึกแต่งเพลงทุกวันตอนนั้นเราก็ลงออดิโอแบทเทิล การแข่งตอนนั้นมี

คนทั้งหมดตอนนั้นประมาณ 136 คน ทั่วประเทศ เราเข้ารอบอันดับที่ 13 ด้วยอายุ16 สุดท้ายเรา

พยายามจบถึงรอบชิง และเข้าเป็นที่3 ของประเทศ คนก็เลยรู้จัก แร็พเปอร์ที่ชื่อสมหมาย  

(สมหมาย, สัมภาษณ์: 9 มีนาคม 2562) 

 

กลุ่มต่อมาคือการเข้าสู่โลกของการแร็พด้วยจุดร่วมเรื่องอายุและ RAP IS NOW เริ่มจาก G-bear 

เขาเล่าว่าเพราะความชอบเพลงเพลงแร็พและเพลงสากลจากแม่เปิดในรถตอนเด็กๆ ด้วยความชอบเขียน

เล่าเรื่องราว ท าให้เขาลองเขียนเพลงออกมาคนที่ได้ฟังรู้สึกชอบสิ่งที่เขาท า ด้วยเหตุผลที่ว่ามีค าพูดที่

กระแทกกระทั้นและเนื้อหาที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อน ด้วยความที่เขาอยู่ต่างจังหวัดและเพลงฮิพฮอพไทย

ไม่ได้เป็นที่นิยมในเวลานั้น เพราะช่วงที่เขาอยู่มัธยมเป็นยุคของวงร็อค ทุกคนที่ฟังจึงเห็นว่ามันแปลก 

จากนั้นเขาเริ่มจริงจังกับการแต่งเพลงและการแร็พช่วงอายุ 15-16 ปี เริ่มส่งเพลงแนว Represent ไปแข่ง

ที่แร็พแบทเทิลวอลลุ่ม 1 (Rap Battle Vol.1) แต่ไม่ชนะ ประกอบกับท าเพลงเผยแพร่ในเว็บยูทูป
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(YouTube) ต่อมาเขาก็เข้าร่วมแข่งขันแร็พใน Rap Is Now SS3 แต่เขาก็ไม่ชนะอีกครั้ง ระหว่างนั้นเขาก็

ท าเพลงและเผยแพร่ในยูทูปและมีทีมงาน Rap Is Now สนุบสนุนจึงท าให้เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ ใน

ระหว่างการแข่งขันเขาเคยแพ้ K.aglet Dark Face และ B-King ท าให้เขาไม่เข้าใจและรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่ง 

แต่ที่มีชื่อเสียงได้เพราะเขาท าเพลงออกมาให้คนฟังอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับการช่วยเหลือของทีมงาน 

Rap Is Now ที่เผยแพร่ผลงานให้ เขาอิบายว่าเป็นการช่วยเหลือแบบพ่ึง พากันและกันเพราะ Rap Is 

Now คือคอมมูนิตี้ดูแลแร็พเปอร์อิสระ 

 

แล้วพอท าเพลงเริ่มท าจริงๆจังๆช่วงสิบห้าสิบหกพอท าแล้วก็ท าไม่หยุดเลย แล้วมันต้องมีชื่อ 

AKA. ก็ตั้งว่า G-bear (จีแบร์) ท ามาเรื่อยๆ เพลงแรกพี่ลงไทยแร็พแบทเทิลวอลลุ่ม1 เพลงเห้ยกูจีแบร์ 

บ้านกูติดแอร์ ต่อมาก็ ลงไทยแร็พวอลลุ่ม2 แล้วก็ท าเพลงปล่อยลง YouTube เพราะท าเข้าไปแล้วก็แพ้ 

เข้าไปแล้วตกรอบ เคยเจอ K.aglet ด้วยแพ้เขา แล้วก็ไปลงแข่ง Rap Is Now SS3 เจอกับ Dark Face 

แล้วก็ B-King แพ้ทั้งสองคนเลยแพ้แล้วก็รู้สึกว่า ท าไมกูไม่เก่ง  

(รุ่งโรจน์ ภักดี, สัมภาษณ์: 10 มีนาคม 2562) 

 

แต่พี่มีชื่อเสียงได้เพราะว่าพี่น่าจะท าเพลงไม่หยุด แล้วทีมงานRap Is Now เขาก็ดันเต็มที่ด้วย 

ก็เหมือนกับพึ่งกันและกันนั่นแหละ ว่าเขาช่วยเราเราช่วยเขามันก็เลยไปด้วยกันได้  

(รุ่งโรจน์ ภักดี, สัมภาษณ์: 10 มีนาคม 2562) 

 

ส่วนนิลโลหิตเริ่มด้วยการเต้นท าให้เขารู้จักกับวัฒธรรมฮิพฮอพ จึงท าให้ชื่นชอบในวัฒนธรรม

ดนตรีฮิพฮอพ พอเขารู้สึกพอใจในความสามารถด้านการเต้นของเขา เขาเลยอยากท าอย่างอ่ืนที่เป็น

องค์ประกอบในวัฒนธรรมนี้ด้วยจนเขาท าได้ทุกอย่างยกเว้นดีเจ (DJing) และชอบการแร็พมากที่สุด เขา

เริ่มแร็พตอนอายุ 13 และจริงจังตอนอายุ 14 ในช่วงแรกที่แร็พเขาเล่าว่าต้อง การแร็พเพียงเพ่ือจะจีบสาว

เท่านั้นแต่ด้วยความที่อยู่โรงเรียนเซนโดมินิกซึ่งเป็นเดียวกับแร็พเปอร์ไทยรุ่นแรกๆ อย่าง  โจอ้ี บอย และ

ศิลปินที่น าท่อนแร็พเข้ามาในเพลงคนแรกอย่าง บอยโกสิยพงษ์ ยิ่งท าให้เขาอยากแร็พและอยากจะเป็น
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แร็พเปอร์อาชีพ ระยะเวลาในการคลุกคลีกับวงการฮิพฮอพท าให้เขาเข้าใจบทบาทของเพลงมากข้ึน ท าให้

เขาจริงจังกับการท าเพลงมากขึ้นจากการฟังเพลงราตรีสวัสดิ์ของ กอล์ฟ ฟัคกลิ้งฮีโร่ ท าให้เขาอยากท า

เพลงที่ไม่ได้มีหน้าที่เพียงจรรโลงใจ อยากท าเพลงที่ท าให้คนฟัง ฟังแล้วคิดตามและได้ข้อมูลใหม่ๆที่น่าจะ

เป็นประโยชน์กับเขาไปด้วย 

 

เพลงราตรีสวัสดิ์ของพี่กอล์ฟ เป็นเพลงที่เล่นสดทุกคร้ังแล้วเราไม่มีคร้ังไหนที่เราไม่น้ าตาซึม  

(นภ หอยสังข์, สัมภาษณ์: 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

เมื่อเริ่มจริงจังกับการท าเพลงเขาจึงลองแข่ง Rap Battle ที่ไทยแร็พทีวีในปี 2013 ด้วยการแต่ส่ง 

Demo ไปที่รายการ ซึ่งปรากฏว่าเข้ารอบตั้งแต่การส่งครั้งแรก แต่เขารู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีความพยายาม

กับมันเท่าที่ควร เพราะงานของเขาถูกยอมรับจากทางรายการอย่างง่ายดายในครั้งแรกที่ ส่งไปคัดเลือกท า

ให้เขาไม่มีความรู้สึกประทับใจในการแข่งขัน เขาแนะน า AKA ที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ว่า นิลโลหิต ซึ่งเป็น 

AKA ปัจจุบันของเขา แปลว่าเลือดแบบสีด า หรือเลือดชั่ว เขาอธิบานที่มาว่า เลือดมันจะถูกฟอกที่ปอด

โดยอวัยวะปั๊มคือหัวใจ แต่ถ้าเลือดเสียแสดงว่าไม่ได้รับการฟอกเพราะไม่มีหัวใจ จะสื่อถึงการเป็นคนเย็น

ชา ไม่สนโลก ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้สึกจากประสบการณ์ช่วงวัยเด็ก 

 

AKA เราแปลว่าเลือดเสีย มันมาจากการที่เลือดใช้งานเสร็จ มันไม่ได้ถูกปั๊มไปฟอกที่ปอดเพราะ

มันไม่มีหัวใจ นี่คือมีนนิ่งมัน มันเหมือนกับเป็นความเย็นชา ไม่สนโลกตอนนั้น 

(นภ หอยสังข์, สัมภาษณ์: 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

เขารู้ข่าวการแข่งขันได้จากเฟสบุ๊ค (Facebook) ของเขา ในช่วงที่เขาเริ่มท าเพลงแล้วเห็นว่ามี

โอกาสจึงท าเพลง เมื่อถามถึงเพลงแรกที่เขาท าเขาบอกเพียงเป็นเพลงให้ก าลังคนอกหัก และไม่อยากพูด

ถึงมันอีกเพราะอาย และบอกว่าแร็พเปอร์แทบทุกคนมีความคิดแบบนี้  ซึ่งจากการพุดคุยกับ Liberate P 
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มันก็เป็นอย่างที่นิลโลหิตเล่า หลังจากแข่งขันเวทีไทยแร็พทีวีปี 2013 ท าให้เขาเป็นที่รู้จักในสังคมฮิพฮอพ

มากขึ้น แต่เขาไม่ได้แข่งชนะเลยท าให้เขายังคงใช้ชีวิตแบบเดิม และพยายามท าเพลงอยู่เหมือนเดิม การ

แข่งขันครั้งนี้ท าให้เขารู้จักวงการฮิพฮอพไทยมาขึ้น และมีเพ่ือนเพ่ิมขึ้น เช่น ดาร์กเฟส (Dark face The 

Rapper SS1) ต่อมาเขาเริ่มแข่งขันเวที Rap Is Now season 2 ในปี 2015 ซึ่งแตกต่างกับไทยแร็พทีวี

ตรงที่ต้องเจอตัวจริงของกันและกันระหว่างผู้เข้าแข่งขัน แต่ไทยแร็พทีวีเป็นเพียงการส่งเพลงที่บันทึงเข้า

แข่งขันเท่านั้น การแข่งเวที Rap Is Now เปลี่ยนชีวิตเขามากข้ึนเพราะเป็นเวทีที่ใหญ่กว่าเวทีที่เคยผ่านมา 

เขาได้ที่สองมาในการเข้าแข่งขัน Rap Is Now ท าให้เขาต้องระมัดระวังค าพูดหรือการแร็พมากขึ้นเพราะ

เขาถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักในวงที่ไม่ใช่แค่แร็พเปอร์ด้วยกัน แต่เป็นที่รู้จักมากข้ึนในวงคนฟังเพลง เขา

กลัวว่าคนฟังจะมองเขาในทางที่ไม่ดี ต่อมาเขาเล่าถึงประสบการณ์ช่วงที่เขาแข่งขันรายการ Show Me 

The Money Thailand ให้ฟังถึงเรื่องกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เขาต้องทนจากการกระท าของของเขาใน

อดีตที่เคยแร็พด่าแฟนคลับเกาหลีด้วยความคะนองของเขาท าให้เขาต้องพยายามระมัดระวังมากข้ึน 

 

เช่นตอน show me ก็โดนด่าเรื่องเราแซะติ่งเกาหลี ผ่านมา 4-5 ปีแล้ว กลับไปนั่งฟังตัวเอง

ตอนนั้น มันคือคะนอง ตอนแข่งมันก็เหมือนขุดเรื่องนี้กลับมาแล้วเอามาโจมตีสุดท้ายแล้ว เราไม่ตอบโต้

เราบอกว่าเราเปลี่ยนนะ เราไม่ได้มองเหมือนเดิม คนที่เกลียดอาจจะเกลียดอยู่คนให้โอกาสเรามันก็ จบ

รายการนี้มา คือเหนื่อยกันทุกคนรวมถึงเรา  

(นภ หอยสังข์, สัมภาษณ์: 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

  อีกหนึ่งคนที่อยู่ในวัยเดียวกันอีกหนึ่งคนคือเต้หรือ K.Aglet เขาเล่าให้ฟังว่าเริ่มท าเพลงแรกใน

ชีวิตเขาตอนม.3 แต่ไม่อยากพูดถึงมันซึ่งเป็นสิ่งที่แร็พเปอร์ส่วนใหญ่บอกกับผู้ศึกษาเช่นกัน ด้วยความที่

เขาชอบอยู่บ้านมากกว่าออกไปเล่นกับเพื่อน และช่วงในช่วงเคเบิ้ลทีวีก าลังเข้ามาและเป็นที่นิยม ท าให้เขา

ดูรายการเพลงเยอะท าให้รู้จักศิลปินฮิพฮอพต่างชาติ โดยเขาชอบ Eminem และ Snoop Dog เป็นพิเศษ 

ในขณะเดียวกันก็ชอบฟังเพลงของไทเทเนี่ยมและฟังเพลงแร็พใต้ดินด้วย จึงท าให้อยากหัดแร็พเขาบอกว่า

การฝึกแร็พช่วงแรกยากมาเพราะไม่มีพ้ืนฐาน ไม่มีคนสนับสนุน เมื่อแร็พมาเรื่อยๆได้มีโอกาสรู้จักกับแร็พ

เปอร์ AKA ปรัชญาไมค์และท างานร่วมกันในนาม The Foolest มีเพลงแรกในชีวิตชื่อว่าเพลง สายไรห์ม 
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เมื่อปี พ.ศ. 2557 ด้วยความที่เขาเริ่มต้นไม่นานและต้องเรียนไปด้วยท าให้เขาไม่ได้มีเพลงเยอะเท่าคนอื่น 

จนเมื่อปีพ.ศ.2561 เขาเข้าร่วมแข่งขันรายการ The Rapper SS1 ท าให้เขาเป็นแร็พเปอร์ที่มีคนรู้จักมาก

ขึ้น แม้ก่อนหน้านี้จะเคยแข่งในกิจกรรมของ Rap Is Now มาก่อนแต่ก็เป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่มกว่านี้ 

 

มันเร่ิมจากชอบก่อนครับ...แล้วก็เร่ิมหัดแร็พตอนนั้น จนตอนนี้ก็ปีสี่แล้ว  

(K.Aglet, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

คือเราไม่ค่อยออกไปเล่นนอกบ้าน แล้วดูทีวีช่วงนั้นรายการเพลงเยอะช่วงเราม.ปลายแบบ

เคเบิ้ลทีวีก าลังมาเลย ฟัง Snoop Dog Eminem แล้วเพราะเห็นว่ามันแปลกเลยสนใจ เลยหาฟังมาเจอ

ของไทย เช่น ไทเทเนี่ยมเลยลองท าตามบ้างมันเท่ดี  

(K.Aglet, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

แต่หัดครั้งแรกยากมากเพราะเราไม่มีพื้นฐาน ไม่มีคนที่ให้ค าแนะน าไม่มีใครสนับสนุนเรา 

เรียกว่าการจะท าเพลงของเรา คือการเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมด  

(K.Aglet, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

ส่วนสุดท้ายคือผู้ที่เริ่มท าเพลงในวัยท างานประกอบไปด้วยเริ่มจากการแข่งขันอย่าง Dif Kids 

และท าเพลงเพราะได้เข้ามาท างานเป็นทีมงาน Rap Is Now อย่าง HOCKHACKER ซึ่งเป็นการเข้าสู่โลก

ของการแร็พในช่วงเวลาเดียวกับกลุ่มก่อนหน้านี้ คือยุค Rap Is Now  

อะตอม หรือ Dif Kids เล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า จุดเริ่มต้นของการเป็นแร็พเปอร์ของเขาค่อนข้างช้า

และแตกต่างจากทุกคน โดยเริ่มจากการฟังเพลงป็อปของเกาหลี (K-POP) ซึ่งมันมีท่อนแร็พอยู่ด้วยจึง

อยากท าเพลงแร็พ เขาเล่าว่าจุดเริ่มต้นในการท าเพลงแร็พของเขาคือชอบฟังเพลงแร็พ แต่เป็นแร็พเกาหลี 

ซ่ึงมีเอกลักษณ์ตรงการเล่นเสียงวรรญยุกต์ในค าที่แร็พออกมา เช่น การร้องเสียงสูงในค าสุดท้ายของแต่ละ
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บาร์ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างท่อนแร็พของเขาใน เพลง 250 สอพลอโดย RAD ที่ปล่อยออกมาในวันที่ 23 

มีนาคม พ.ศ.2562 โดยจะมีความคล้ายรูปแบบการแร็พเกาหลี เช่น ผลงานของ G-dragon ด้วยความที่

เรียนนิเทศศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีความรู้เรื่องการผลิตเพลง พอเรียนจบก็รู้สึกว่าเพลง

แนวนี้ในไทยมีน้อยเลยอยากท า เขาเริ่มก้าวเข้าสู่โลกของแร็พเปอร์เมื่ออายุ 25 ในชื่อ Dif Kids ที่มาจาก 

Different Kids ค าว่า Different แปลตรงตัวคือแตกต่างเพ่ือบ่งบอกว่าเราคือใคร ส่วน Kids คือความเป็น

เด็กมีความสุขแบบเด็กๆเป็นการเอาความเป็นเด็กที่สดใสตลอดเวลามาเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคน

อ่ืน ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นตัวเขาได้เป็นอย่างดี  

 

ฟังของเกาหลีมา เช่น เพลง LIE ของ BIGBANG เป็นเพลงป็อปที่มีท่อนแร็พแรกๆที่พี่ฟังเลย 

พวก G-dragon Jay Park Simon D ชอบเพลงแร็พแล้วก็อยากท า แต่ Blackpink ที่สุดนะ(หัวเราะ) 

(ศตายุ โปลนิานนท์, สัมภาษณ์: 10 มีนาคม 2562) 

 

เขาเริ่มจากการสมัครแข่งขัน Rap Battle ของ Rap Is Now ต่อมาคือแข่งขันรายการ Show Me 

The Money Thailand ชีวิตก่อนและหลังเป็นแร็พเปอร์ไม่ได้ต่างกันนักเพราะยังท างานประจ า

เหมือนเดิม อาจจะมีคนรู้จักเพ่ิมมากขึ้นจากการแข่งขันรายการจากที่เคยกล่าวไว้และท าเพลงของตัวเอง 

ซ่ึงเขาเคยคาดหวังกับการเป็นแร็พเปอร์แต่มันไม่ได้อย่างที่หวังเลยท าให้เขาปรับมุมมองตัวเองจากคาดหวัง

กับผลงานหรือการเป็นแร็พเปอร์มาเป็นการท าเพลงที่ตนเองอยากท า และนึกถึงความต้องการของตัวเอง

เป็นหลักและที่ผ่านมาผลงานเพลงของเขาช่วงแรกเล่าถึงความรักวัยรุ่น ปัจจุบันก าลังสนใจท าเพลง

เกี่ยวกับชีวิตด้านอื่นมากข้ึน เช่นเรื่องสังคม สนใจท าเพลงกับโปรเจกต์ RAD  

 

เราพยายามที่จะคาดหวังให้น้อยที่สุดแบบไม่ต้องส าเร็จแบบแร็พเปอ์คนอ่ืนๆก็ได้ ก็เป็นแร็พ

เปอร์ได้ เพราะเคยคาดหวังแล้วมันไม่มีความสุข  

(ศตายุ โปลนิานนท์, สัมภาษณ์: 10 มีนาคม 2562) 
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แต่พอปีที่ผ่านมาพี่เริ่มอินกับความรักน้อยลง พี่ก็เลยเขียนอย่างอ่ืนบ้าง เรื่องสังคมบ้าง เรื่อง

ชีวิตพี่บ้าง ก็เปลี่ยนๆ 

(ศตายุ โปลนิานนท์, สัมภาษณ์: 10 มีนาคม 2562) 

 

ส่วน ฮอคก้ี หรือ HOCKHACKER เริ่มท าเพลงเมื่อสี่ปีที่แล้วเนื่องจากการเข้าไปท างานกับ Rap Is 

Now ได้ดูการแข็งขัน Rap Is Now ด้วยความที่เขาท าตอนอยู่ในวัยท างานและเป็นช่วงที่เรียนจบแล้ว 

จ านวนเพลงที่ได้มีน้อยและการเล่าเรื่องในเพลงก็จะแตกต่างจากแร็พเปอร์ที่เริ่มท าตั้งแต่วัยเรียนที่มีทั้ง 

เพลงน าเสนอตัวเอง เพลงรัก แต่เพลงของเขาจะเป็นเพลงวิพากษ์สังคมเลยเพราะเขาเริ่มท าเพลงจากการ

อยากวิพากษ์ในสิ่งที่เขามองว่าไม่ยุติธรรม เมื่อถามถึงสาเหตุที่เขาสนใจเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม

การเมืองมากกว่าเรื่องอ่ืน เขาให้เหตุผลว่าเพลงรักมันค่อนข้างส่วนตัวถ้าเพลงที่รู้สึกว่าเพราะก็สามารถฟัง

ได้ แต่เมื่อเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองเขาจะสนใจที่จะฟังเนื้อหาของมันว่าคนร้องก าลังพูดถึงเรื่องอะไร 

การเป็นแร็พเปอร์ของเขาคืองานอดิเรก ที่มาจากความชอบตั้งแต่เด็กและเขาก็ท าให้มันเป็นเพียงงาน

อดิเรก เพราะเขาท างานประจ าเป็นทีมดูแล Rap Is Now ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ฮิพฮอพปัจจุบัน และด้วยเขา

ไม่ได้คาดหวังจะท าเงินจากการแร็พเพราะรู้ว่าเพลงที่เขาชอบท ามันเฉพาะกลุ่ม 

 

ชอบเพราะเพลงแร็พมันเร็วดี ชอบ เราก็เลยอยากร้องเร็ว เนื้อหามันเยอะดี  

(เดชาธร บ ารุงเมือง, สัมภาษณ์: 20 พฤศจิกายน 2561) 

 

อย่างการแร็พเรื่องการเมือง คือพอเนื้อหามันหนักมากกว่าแค่เรื่องส่วนตัว คือมากกว่าแค่เรื่อง

การจีบกันหรือเร่ืองอกหัก 

(เดชาธร บ ารุงเมือง, สัมภาษณ์: 20 พฤศจิกายน 2561) 
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โดยสรุปแล้วการเข้าสู้โลกของการแร็พของ RAD สามารถแบ่งได้เป็นสองยุคคือยุคเว็บบอร์ดสยาม

ฮิพฮอพ และยุค Rap Is Now ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงวัยประกอบกับช่วงเวลาที่ตัดสินใจอยากแร็พ ในส่วนต่อไป

ผู้ศึกษาจะเล่าเกี่ยวกับผลงานของแต่ละคนที่มีความคล้ายและแตกต่างกันตามความสนใจ 

 

เพลงแร็พวิถีคน RAD 

เมื่อพูดถึงผลงานเพลงของพวกเขา ทุกคนเริ่มจากเพลงที่มีรูปแบบน าเสนอความเป็นตัวเอง หรือที่

วงการแร็พเรียกว่า เพลง Represent และแต่ละคนจะมีเพลงที่เล่าเรื่องแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ผู้

ศึกษาจะเล่าเริ่มจากผู้ที่ท าเพลงวิพากษ์วิจารณ์สังคมการเมืองคนแรกคือ Liberate P ช่วงที่เขาเริ่มแต่ง

เพลงแร็พใหม่ เขาเล่าว่า ยังใช้รูปแบบการแร็พทั่วไปที่นิยมกันที่เรียกว่าเพลง Represent ตัวเองช่วงนั้น

เนื้อหา ‘ประมาณว่ากูเป็นอย่างนั้น มึงเป็นอย่างนี้ กูเจ๋ง มึงกระจอก’ เลยเลิกท าเพลงแบบน าเสนอตัวเอง

และจับทางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเล่า และส าหรับเขาการแร็พแต่ละเพลงใช้เวลานาน การแข่งขัน Rap 

Is Now SS1 ท าให้เขาเป็นที่รู้จักและฟังเรื่องเล่าขอเขาผ่านเพลงของเขามากขึ้น เลยท าให้เขาต้องการ

เขียนเพลงที่วิพากษืและสะท้อนปัญหาการเมืองออกมา 

 

เมื่อก่อนมีปัญหากับพวกเพลงที่ยังติดวาทกรรมความดีความเลว ด่าคนอ่ืนชมตัวเอง หรือเพลง

วิพากษ์สังคมแบบด่านักนักการเมืองทั่วไป ด่าพระเลว เรามองว่ามันยังอยู่กับเปลือกของการเมือง  

(ณัฐพงศ์ ศรีม่วง, สัมภาษณ์: 11 มีนาคม 2562) 

 

พอมาถึงช่วงลงแข่ง Rap Is Now ซีซั่น 1 เริ่มมีคนตามเราเยอะขึ้น เราก็คิดว่าช่วงนี้แหละ ที่

เราน่าจะพูด โดยก่อนหน้านี้มันก็มีเพลงของหลายคนที่พูดเรื่องการเมือง แต่ในแง่ของเรา เราท าเพลง

ออกมาโดยไม่คิดว่าจะมีคนฟัง หรือเข้าใจอะไรมาก แต่เราคิดว่าถ้าเราท า อย่างน้อยก็เป็นการแสดงว่า

ตรงนี้มันมีปัญหาอยู่ 

(ณัฐพงศ์ ศรีม่วง, สัมภาษณ์: 11 มีนาคม 2562) 
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เขาเป็นคนท าเพลงนานด้วยเพลงที่เขาท าเป็นเพลงที่พูดถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเมือจึง

ต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด จุดเริ่มต้นในการท าเพลงเล่าเรื่องราวทางการเมืองในทัศนะของเขาเริ่ม

จากเพลที่ชื่อว่า OC(T)YGEN (ออกซิเจน) เพลงเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ความรุนแรงในเดือนตุลาคมจาก

มุมมองของเขาในเชิงวิพากษ์ เพลงนี้ท าให้มีคนฟังและสนใจสิ่งที่เล่ามากขึ้น ท าให้เขาท าเพลงที่สองขึ้นมา

ชื่อเพลงว่า สิ่งที่ประเทศกูไม่มี เป็นเพลงที่วิพากษ์สังคมว่าประเทศ ‘กู’ ของเขาไม่มีอะไรบ้าง แต่เป็นเพลง

ที่ถูกจ้างท าและเขาเลือกที่จะเขียนเพลงแนวที่เขาถนัด และเขาก็ท าเพลงแนววิพากษ์การเมืองมาเรื่อยๆ 

ประกอบไปด้วย ประเทศกูมี Capitalism แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าสามเพลงหลังเพลงใดมาก่อน เนื้อหา

เพลงทั้งหมดของเขาเขาตอบสั้นๆว่า เนื้อหาเพลงมีองค์ประกอบหลักเหมือนกันทุกเพลง คือการพูดถึงสิทธิ 

เสรีภาพ ความเสมอภาค 

 

ในการแต่งแร็พ เป็นคนแต่งเพลงนาน นานมากเลย อาจจะต้องกรองหน่อย ต้องเช็ก

สถานการณ์อะไรด้วย 

(ณัฐพงศ์ ศรีม่วง, สัมภาษณ์: 11 มีนาคม 2562) 

 

 OC(T)YGEN (ออกซิเจน) เพลงนี้ท าให้มีคนฟังและสนใจสิ่งที่เล่ามากขึ้น ท าให้เขาท าเพลงที่

สองขึ้นมาชื่อเพลงว่า “สิ่งที่ประเทศกูไม่มี” แต่เป็นเพลงที่ถูกจ้างท าและเขาเลือกที่จะเขียนเพลงแนวที่

เขาถนัด และเขาก็ท าเพลงแนววิพากษ์การเมืองมาเร่ือยๆ ประกอบไปด้วย ประเทศกูมี Capitalism  

(ณัฐพงศ์ ศรีม่วง, สัมภาษณ์: 11 มีนาคม 2562) 

 

 

จริงๆ เนื้อหาที่เป็นองค์ประกอบหลักเหมือนกัน คือพูดถึงเรื่องสิทธิ สิทธิเสรีภาพ อันนี้คือ

องค์ประกอบหลักของเพลงพี่ทุกเพลง  

(ณัฐพงศ์ ศรีม่วง, สัมภาษณ์: 11 มีนาคม 2562) 
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เขาไม่ได้ท าเพลงเล่า หรือวิพากษ์วิจารณ์สังคมการเมืองอย่างเดียวแค่เพียงท าเป็นหลัก เขามีเพลง

ที่เขาเขียนขึ้นจากสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นกับเขา เช่น เพลง Kill Myself ที่เขาเขียนช่วงท าธีสิแล้วรู้สึกท้อ 

จึงเลิกท าต่อ แล้วก็แต่งเพลง เขาเล่าว่าแค่เขียนเวิ่นเว่อลงเฟสบุ๊ค แล้วก็เอามาเขียนเป็นเพลงแบบไม่

จริงจังตามอารมณ์ เนื่องจากเขียนความรู้สึกจริงแล้วใส่ค าสัมผัสเข้าไป พออ่านแล้วรู้สึกว่ามันสามารถ

ออกมาเป็นเพลงได้ จึงออกมาเป็น Kill Myself เขาอธิบายเพ่ิมเติมถึงการแยกเพลงนามของ Liberate P 

กับ Liberate The People ซึ่งผู้ศึกษาสรุปได้ว่า เพลงที่มีการวิพากษ์สังคมการเมืองเป็นเพลงของตัวเขา

เองก็คือใช้ชื่อว่าเพลงของ Liberate P และเพลงที่เกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวชีวิตอ่ืนๆเป็นเพลงของ 

Liberate The People 

 

ถ้าคนภายนอกก็จะคิดว่าเราท าเพลงการเมืองอย่างเดียวหรือเปล่า เราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าภาพมัน

เป็นอย่างนี้ไปแล้ว ว่าแบบเราคือคนที่ท าเพลงการเมือง  

(ณัฐพงศ์ ศรีม่วง, สัมภาษณ์: 11 มีนาคม 2562) 

 

คือเราเป็นคนชอบเล่าเนื้อหาแบบซีเรียส คือการสื่อออกมามันก็ซีเรียสตาม เช่น เพลง  kill 

myself ก็เป็นเร่ืองเก่ียวกับท าธีสิสแล้วไม่สู้คือท้อ  

(ณัฐพงศ์ ศรีม่วง, สัมภาษณ์: 11 มีนาคม 2562) 

 

ต่อมา HOCKHACKER แม้จะไม่ได้เริ่มต้นด้วยการแร็พน าเสนอตัวเองหรือไปแร็พด่าแร็พเปอร์คน

อ่ืน แต่เพลงของเขาเล่าเรื่องราวสังคมและใช้เพลงสะท้อนปัญหาเหมือนกับ Liberate P เพลงแรกของเขา

ที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2561 เดือนมิถุนายนชื่อเพลงว่า อุดมการณ์ เขาเล่าว่าเพลงถูกเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 

2558 จากเหตุการณ์ที่นิสิตนิเทศศาสตร์ ม.บูรพา ถูกทหารสั่งงดฉายหนังในงาน “บางแสนรามา” 

เหตุการณ์นี้น ามาซึ่งการตั้งค าถามถึงความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีการพยายามขัดขวางไม่ให้นิสิต

จัดฉายภาพยนตร์ฟ้าต่ าแผ่นดินสูง ในงานดังกล่าวว่าเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ ซึ่งภายในเพลงจะมีท่อนที่ร้อง

ว่า “นกบางตัวไม่ได้เกิดมาอยู่ในกรง กล้าหาญยืนหยัดโผปีกบินอย่างทรนง” ประกอบกับเหตุการณ์ในวันที่ 
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22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ต ารวจ สน.ปทุมวัน เข้าสลายการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาและประชาชนที่

ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี รัฐประหาร และมีการควบคุม

ตัวนักศึกษาและประชาชนรวม 34 คน ทั้งสองเหตุการณ์มีคนที่เขารู้จักรวมอยู่ด้วยท าให้เขาอยากเล่าถึง

เสรีภาพ เขาเห็นว่าเด็กที่เป็นอนาคตของประเทศ การแสดงจุดยืนไม่ใช่ปัญหา แม้อาจจะไม่สงบแต่มันคือ

สิ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นจึงเป็นจุดก าเนิดของเพลง จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้เขาเขียนเพลง 

“อุดมการณ์” ขึ้น ในด้านผลตอบรับของเพลงนี้เขาบอกว่า ไม่ได้คาดหวังมากเนื่องจากตัวเองก็ไม่ใช่ศิลปิน

นักร้องมืออาชีพ แต่เพลงอุดมการณ์ได้ผลตอบรับดีเกินคาดได้รับการยอมรับจากทั้งอาจารย์ และเพ่ือนฝูง

ที่รู้จัก รวมไปถึงคนฟังเพลงแร็พด้วย  

 

มีอาจารย์สุชาติ สวัสดิ์ศรี (นักเขียนอาวุโส) แชร์เพลงให้ด้วย แล้วก็มีอาจารย์ชาญวิทย์ เกษตร

ศิริ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์เราอีกทีหนึ่ง เขาก็แชร์ไป

อาจารย์เราก็บอกว่า ถ้าอยากท าท าต่อไป เราก็เลยรู้สึกมั่นใจว่าเรามาถูกทางและคิดจะท ามันต่อไป  

(เดชาธร บ ารุงเมือง, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

ผู้ใหญ่หลายๆคนหรืออาจารย์บางคนมองว่าก็เพราะพวกเขาประท้วงสร้างความวุ่นวาย เขาก็

ต้องมาจับสิเพื่อความสงบเรียบร้อย แต่ในทางสัญลักษณ์ของนักศึกษามันคือ เสรีภาพ เด็กที่เป็นอนาคต

ของประเทศ มันไม่ใช่ปัญหามันอาจจะไม่สงบแต่มันคือสิ่งที่ท าให้เหตุว่าทุกคนสามารถพูดได้ แสดง

จุดยืนและความเห็นได้  

(เดชาธร บ ารุงเมือง, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

ต่อมาเขาท าเพลงวิจารณ์การเมืองอีกครั้ง โดยใช้ชื่ออัลบั้ม ‘Citizen Mixtape’ ประกอบด้วย

เพลง ผู้อาศัย (Citizen), Four Point Old (4.0), และ Lose My Mind ที่เขาบอกว่าเป็นเพลงพูดถึง

การเมืองในมุมมองประชาชน เช่นเพลง ผู้อาศัย และ Losing My Mind มีจุดร่วมกันคือ วิจารณ์สังคมที่

เราต้องจ ายอมอยู่โดยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและเรียกร้องอะไรได้ เขาเล่าว่ามันเริ่มมาจากการบ่นกับ
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ทุกสิ่งทุกอย่างผสมกับความอัดอ้ันตันใจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ การที่ต้องใช้ชีวิตแบบภาวะจ า

ยอมในสังคมทั้งๆที่เราเองก็เป็นประชาชนที่เสียภาษี ที่นี่ท าให้เราเป็นคนเสียสติแต่พอมาเป็นเพลงมันพูด

ออกมามันเลยกลายเป็นเรื่องของ ‘ภาวะจ ายอมแบบไม่ยอม’ คือ เราพูดว่ายอมแต่จริงๆเราไม่ยอม เนื้อหา

พูดถึงประชาชนในประเทศไทยที่แบบใช้ชีวิตล าบาก เป็นสามเพลงที่ท าออกมาเพ่ือบ่นเรื่องปัญหาสังคม 

ปัญหาชีวิตในประเทศไทย ในฐานะผู้อาศัย Four point old คือ 4.0 พูดถึง ประเทศไทยที่ก าลังเข้าสู่ยุค

ไทยแลนด์ 4.024  เนื้อหาหลักเป็นแนวเดียวกบัเพลงผู้อยู่อาศัย คือเล่าถึงปัญหา ที่ท าให้เมืองไทยไม่พร้อม

กับสังคม 4.0 เพราะความล้าหลังในการปกครอง โดยสื่อผ่านค าว่า old สาเหตุของความเห็นถึงความไม่

พร้อมที่จะรับนโยบาย 4.0 ของประเทศไทยเขาตอบว่า ชั้นชนปกครองไทยไม่พร้อมเพราะตอนนี้คือรัฐบาล

เผด็จการ ส าหรับเขาแล้วมันคือการปกครองที่ล้าหลัง ถึงแม้จะผลัดดันนโยบายใหม่ๆเพียงใดการควบคุม

ความคิดหรือการปกครองแบบเผด็จการค่อนข้างจ ากัดพ้ืนที่ของความคิด การจ ากัดพ้ืนที่ของความคิดท า

ให้ไม่ค่อยมีสิ่งใหม่เกิดข้ึน 

 

พูดถึงยุค 4.0 ซึ่งเราเล่นค าระหว่าง 4.0 (อ่านว่า โฟร์ พอยต์ โอ) กับ old... ขอนึกเนื้อเพลง

แป๊บหนึ่ง 4.old 4 to slow mo (tion) ก็คือเหมือนเราใช้ค าว่าโฟร์ (4) แทน 4.0, 4 to slow mo มัน

ก็คือช้า คือว่า รัฐบาลย้อนแย้ง ผลักดันระบบ 4.0 เข้ามาในระบบ แต่ก็ไม่ได้เข้าใจค าว่า 4.0  

(เดชาธร บ ารุงเมือง, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

ชนชั้นปกครองไทย ผู้มีอ านาจไทยมันยังไม่เปลี่ยนจากยุคที่รัฐบาลเผด็จการ ในรัฐบาลนี้ ใน

รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แล้วก็ย้อนไปที่การเมืองว่าสุดท้ายมันก็เป็นระบบอ านาจที่สะดุดอยู่กับ

ที่  

(เดชาธร บ ารุงเมือง, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

                                                           
24 ยุคอุตสาหกรรม 4.0 การผลักดันธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 
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เราไม่ได้ท าเพลงเพื่อบอกทางออก ซึ่งทุกเพลงมันก็เลยเป็นเพลงแนวบ่นด่า  

(เดชาธร บ ารุงเมือง, สัมภาษณ์: 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

ต่อมมาคือแร็พเปอร์ที่ไม่ได้ท าเพลงเพ่ือวิพากษ์วิจารณ์สังคมแต่เป็นการท าเพลงสะท้อนชีวิต 

ความชอบของตนเอง เริ่มจาก ET ห่างจากการท าเพลงแร็พมานานแล้ว แต่ช่วงที่ท าเป็นช่วงที่คนรู้จักเพลง

แร็พเฉพาะกลุ่มที่เล็กและ เพลงไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายและรวกเร็วแบบทุกวันนี้  เขายกตัวอย่างเพลง Chiness 

Giris ที่เล่าถึงการชื่นชมผู้หญิงเชื่อสายจีน หรือที่เรียกว่าสาวหมวยในยุคนั้น เพลงเป็นลักษณะชื่นชมผู้หญิง 

เขาบอกว่าช่วงนั้นสาวหมวยได้รับความนิยมมากเขาเองก็รู้สึกชอบในช่วงเวลานั้น และมีแร็พเปอร์ที่น าไรห์

มของเขามาเป็นแรงบันดาลใจในการท าเพลงอีกด้วยเป็นเหตุการณ์ที่ท าให้เขาแปลกใจ ต่อมาเขาเริ่มถึงจุด

อ่ิมตัวในการท าเพลงแร็พช่วงปี 2000 ปลายเนื่องจากเบื่อหน่ายกับสถานการณ์และการเล่าเรื่องของเพลง

ในช่วงนั้น ที่เป็นการเล่าเกี่ยวกับ ความรุนแรง พรรคพวก เพศ และยาเสพติด ซึ่งเขาก็ได้ท าเพลงกับ 

Liberate P ออกมาวิพากษ์สถานการณ์ฮิพฮอพช่วงนั้นด้วย แน่นอนว่าช่วงที่เขาท าเพลงดังกล่าวคือช่วงที่

เขาเบื่อฮิพฮอพแล้วและเริ่มฟังเพลงแนวอ่ืนตามที่กล่าวก่อนหน้า แต่เขาก็ไม่ได้ท าเพลงแนวดังกล่าว

ออกมาเขาให้เหตุผลว่าไม่มีความรู้เรื่องเพลงนั้นๆ และสาเหตุที่เขาเบื่อฮิพฮอพก็คือความขบถที่เคยเป็น

จุดเด่นของมันเลือนหายไป เหลือเพียงการท าเพลงเพ่ืองานสังสรรค์ ความสนุกสนาน เขาเลยหยุดการท า

เพลงไป 

 

Chiness Girls เป็นแบบตอนนั้นมันเหมือนว่าประมาณชว่งทีก่ระแสผู้หญิงที่มันหน้าหมวยๆมนั

แบบฮิตขึ้นมาเราก็เลยอยากทดลองว่าแบบถ้าเราร้องเพลงที่มันเป็นแบบแซวผู้หญิงที่มันเป็นแบบห

มวยๆ มันเป็นยุคนั้นคนมันชอบแล้วมันก็แบบพวก โดโจ ซิตี้ ไทรอัมส์คิงดอม แบบกระแสคนชอบคน

หน้าหมวยมันก็ดัน  

(ET, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 

 



136 

 

 

เราหยุดไปช่วง2000กลางๆพอดีเป็นช่วงที่มันเก่อมากเลยเพลงฮิพฮอพทุกอันต้องแก๊งส์เตอร์

ต้องเป็นเพลงฮิพฮอพสายปาร์ตี้แล้วเราเบื่อไม่มีเนื้อหาอะไรที่มันแบบ ที่เราอยากฟังเลยจริงๆความแบบ

ขบถ ความอะไรพวกนี้มันหายไปจริงๆทุกคนก็คือแบบเข้าไป คลับ ปาร์ตี้กันเราเบื่อแล้วจริงๆมันก็เลย

หยุดไป”  

(ET, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 

 

เขากลับมาเขียนไรห์มของตัวเองอีกครั้งคือการร่วมท าเพลงประเทศกูมี ที่สะท้อนความคิดเห็น

ทางการเมืองของเขาว่า ไม่ต้องการให้ประชาชนสู้กันเอง จากการชักชวนของ Liberate P เหมือนกับ 

Jacoboi เคยมีผลงาน Siamese Ghetto แต่เขาไม่ได้ภูมิใจกับมันนักเพราะไม่ได้ท าในแนวที่ตัวเองอยาก

ท า เนื่องจากอัลบั้มท าเพ่ือต้องการให้กลายเป็นเพลงกระแสนิยม และด้วยความไม่ถนัดจึงท าให้อัลบั้มไม่

ประสบความส าเร็จนัก จึงหันมาท างานเบื้องหลัง ก่อนที่จะลากไปเรียนและกลับมาท าอีกครั้ง หลังจากเลิก

เป็นผู้ช่วยท างานวิจัยแล้วเขากลับไปท างานเบื้องหลังการท าเพลงที่บริษัทอาร์เอสเหมือนเดิมประกอบกับ

การเข้าร่วมกับกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง  

ต่อมาเขาตัดสินใจออกจากกามิกาเซ่ (Kamikaze) ด้วยสาเหตุที่ทั้งไม่ใช่แนวเพลงที่ชอบท า

หลังจากท ามาเป็นเวลา 2-3 ปี และได้ท างานผลิตสื่อให้กับพรรคการเมืองหนึ่งและรับงานท าเพลงของค่าย

โมโนมิวสิค (Mono Music record) แต่ในระหว่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นท าให้การท างานของ

เขาสะดุดและเกิดภาวะว่างงาน ซึ่งงานของเขาท าตามที่คนจ้างตีกรอบให้ท า แต่เขาก็รับงานที่เขาอยากท า 

การเกิดรัฐประหาร 2554 ท าให้เขาหาทางออกให้กับชีวิตการท างานของเขาไม่เจอ และจบด้วยการ

ตัดสินใจไม่ท าอะไรเลย ในระหว่างนั้นก็มีโอกาสได้ท างานเพลงอีกครั้งจากคนรู้จักจ้างท าเพลงประกอบงาน

แต่ง ซึ่งการรับท างานแบบนี้ท าให้เขาอยากกลับมาท าเพลงอีกครั้งและครั้งนี้อยากท า เพลงของตัวเองใช้

กรอบแนวคิด และเล่าเรื่องราวที่ตัวเองอยากล่าและสนใจมัน 

เป็นที่มาของการเริ่มท าวงของตนเองอีกครั้ง เพราะเห็นว่าการท าเพลงแบบดังกล่าวไม่มั่นคง ด้วย

ชื่อวงว่า X7 โดยท าเพลงเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ขาดเพลงอินโทรเลยไม่ได้ปล่อยผลงานออกมาจนถึงปัจจุบัน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับการไม่มีไฮป์แมน (Hype man) นักร้องที่ท าหน้าที่แร็พสนับสนุนสนับสนุน

ท าให้ทุกครั้งที่ Rap Against Dictatorship ท าการแสดงไม่มีการแสดงเดี่ยวของเขาด้วย AKA “Jacoboi” 
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ของเขาที่หวังเพียงใช้เป็นชื่อในการท าโปรเจกต์ Rad เท่านั้นแต่ด้วยความตั้งใจที่จะกลับมาท าเพลงเป็น

ของตัวเองอีกครั้งเลยท าให้ใช้เป็นชื่อในวงการเพลงแร็พปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีที่มาจากค าว่า Jacobin 

ภาษาฝรั่งเศสเป็นชื่อของกลุ่มปฏิวัติในฝรั่งเศสในปี 1789 และท าให้เพ่ือนร่วมวงของเขามี AKA ที่ชื่อ

สอดคล้องกันไปด้วยทั้งค าและความหมาย 

 

ก่อนรัฐประหารมี กปปส. เราก็ไปรับเงินทางการเมืองมาเพื่อท าโปรเจกต์ท าให้พรรคการเมือง 

ท าสื่อให้เค้าท าเว็บไซต์ ในทางหนึ่งเราก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ายโมโน แต่อยู่ในช่วงเทรนด์ก็คือว่าเขา

โยนโปรเจกต์มาให้เราโปรดิวซ์โปรเจกต์นึ่ง แต่เขายังไม่ได้รับเราเป็นโปรดิวเซอร์หรอกคือให้ท าโปรเจกต์

ดูก่อน คือเราก็ท าสองทาง  ซึ่งปรากฏณ์ว่าท าๆอยู่เกิดรัฐประหาร...ท าให้ลังเลท าไรไม่ได้ เลยไม่ท าไรเลย 

กลายเป็นแบบนั่งอยู่เฉยๆ อยู่บ้านหลายเดือนมาก  

(ปรัชญา สุรก าจรโรจน์, สัมภาษณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

เพื่อนที่มีบริษัทมันก็จ้างเรา เราก็กลับมาท าเพลงอีกครั้งหนึ่ง ตอนนั้นก็ท าเพลงแร็พหมดเลย 

เพลงโฆษณา เพลงวันเกิด มันก็จ้าง ส าหรับเราถูก แต่มันคือแพงเพราะมันไม่ได้ใช้เพลงไปท าอะไรต่อ 

เราก็กลับมาท าเพลงเราก็จะมีดูโอ้ของเราอยู่คนนึ่งท าดนตรี เราก็ท าเนื้อคือโปดิวซ์ อะไรแบบนี้ ร้องเอง

บ้างให้คนอ่ืนร้องบ้าง  

(ปรัชญา สุรก าจรโรจน์, สัมภาษณ์: 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

  อีกหนึ่งคนคือนักอ่านผลงานชิ้นแรกของเขาเล่าเรื่องราวสนับสนุนให้ผู้คนตามตามความฝัน ด้วย

เหตุผลที่ว่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการท าในสิ่งที่เขาชอบนั่นก็คือดนตรี โดยเป็นเพลงที่

เขาท าดนตรีเองจากการเสาะหาวิธีท าจากอินเตอร์เน็ตและใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่อเพลงในโปรเจกต์ประเทศกูมี

สาเหตุที่เราต้องเรียกเขาว่านักอ่านคือไรห์มในเพลงของเขา 
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ผลงานอันแรกก็ชื่อพี่เล่าเร่ืองคนควรท าอะไรตามที่ตัวเองชอบท าตามความฝัน  

(นักอ่าน, สัมภาษณ์: 23 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

เนื้อเพลงมาจาก…ก็อาจจะเป็นเพราะพี่ไม่ได้ท าเกี่ยวกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กทั้งๆที่ชอบดนตรี

เพราะที่บ้านไม่ค่อยสนับสนุนเขาก็คงไม่ได้ ไม่ชอบแต่เขาไม่เห็นภาพว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน มัน

ไม่เหมือนสมัยนี้ที่แค่อายุสิบกว่า ก็ดังได้แล้ว 

(นักอ่าน, สัมภาษณ์: 23 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

สมหมายเขาค้นพบว่าชอบเขียนเพลงมากกว่าและไม่ได้มองว่าตนเองเป็นแร็พเปอร์มืออาชีพ เขา

พอใจกับมาตรฐานการเขียนเพลงของตนเอง เขายึดความพอใจของตนเองในผลงานเพลงเนื่องจากเขามอง

ว่าไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเพลงดีหรือไม่ได้ได้ เพราะมนุษย์ไม่ เหมือนกันนั่นท าให้เขายึดความพอใจของ

เขาในการสร้างผลงานของเขา การเขาร่วมท าเพลงประเทศกูมีของเขา เขาเล่าว่า Liberate P ชักชวนโดย

การเล่าถึงรูปแบบของโปรเจกต์ Rap Against Dictatorship และรูปแบบของเพลงประเทสกูมีว่าเป็นเพลง

เกี่ยวกับการเมือง ซึ่งเขาไม่เคยท าเพลงแบบนี้มาก่อนด้วยความที่เพลงส่วนใหญ่ที่เขาท าเป็นเพลงเกี่ยวกับ

การเล่าเรื่องราวชีวิตหรือการให้ก าลังใจในการใช้ชีวิต  แต่เพลงชีวิตที่เขาชอบท าก็มีความเชื่อมโยงกับ

การเมืองในแง่ท่ีว่าเป็นการเล่าเรื่องตามทัศนะของคนท าเพลง เขาเลยตกลงท าเพลงและเขียนไรห์มของเขา

ส่งให้กับ Liberate P เขาย้ าว่าไรห์มของเขาแต่งจากความจริงที่เขาพบเจอ 

 

ถ้ามีคนมาบอกว่าไม่ชอบเพลงเรา ก็จะบอกว่าเขารสนิยมต่ า (หัวเราะ) ไม่หรอกเพราะว่ามนุษย์

มันไม่ได้เหมือนกันทุกคนไง ดังนั้นมันจะชอบทุกคนไม่ได้หรอก เขาต้องมีสติพอที่จะพูดว่ามันไม่ดี”  

(สมหมาย, สัมภาษณ์: 9 มีนาคม 2562) 
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จากนั้นเขาอธิบายและยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่พบเจอที่ท าให้เขาเขียนไรห์มของเขาในแต่ละท่อน

ตั้งแต่สถานการณ์ขนส่งเรื่องการแข่งขันของ Grab กับ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยการเอากฎหมายมาเป็น

ข้ออ้างหาผลประโยชน์ให้กับตนเองแต่กฎที่ตนต้องปฏิบัติตามกลับท าไม่ได้ ในไรห์มของเขาเล่าถึงการสร้าง

ภาพหรือนโยบายขายฝันเขาเล่ามันออกมาโดยการเปรียบเทียบกับการแต่งกาย รัฐบาลไม่ได้รับฟัง

ประชาชนซึ่งเป็นการประชดประชันการใช้อ านาจแบบเผด็จการ รวมถึงการขยายความว่าประชาชนไม่ได้มี

สิทธิหรือเสียงที่สามารถพูดแล้วรัฐบาลจะฟังจริงๆ ต่อมาคือท่อนที่มีค าว่าสัญญาหลอกๆเขาขยายความว่า

เป็นการพูดถึงสัญญาที่รัฐให้ไว้ตั้งแต่เริ่มปกครองประเทศจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังมองไม่เห็นสิ่งที่รัฐได้ท าตาม

ในสิ่งที่พูดได้ เขามองว่าค าสัญญาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความไว้ใจ ผู้ศึกษาสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้

ปรากฏตัวในมิวสิควิดีโอ เนื่องจากวันถ่ายท าเขาติดภารกิจแต่เขาเองไม่ได้เสียดายเพราะรู้สึกว่าเพียงแค่มี

เสียของเขาในเพลงเขาก็รู้สึกพอใจแล้วและมันก็ตรงกรอบคิดการแสดงตัวตนของเขาด้วย 

 

นัทบอกว่ามีโปรเจกต์นึ่งอยากชวน แล้วก็เป็นเพลงเกี่ยวกับการเมือง คือเราไม่ค่อยแต่งเพลง

แบบนี้เท่าไหร่ คือหมายความว่าเพลงของเราจะพูดถึงเรื่องชีวิตมากกว่า จริงๆเพลงนี้มันก็คือส่วนหนึ่ง

ของชีวิตเหมือนกันนะการเมือง จริงๆมันก็คือชีวิตเพียงแต่ว่า อย่างของนัท Position มันชัดเจนมากว่า 

(สมหมาย, สัมภาษณ์: 9 มีนาคม 2562) 

 

เราก็แต่งเสร็จคืนนั้นแล้วส่งให้นัทเลย รู้สึกว่าจะไม่แก้เนื้อเลยด้วยแล้วแต่งเกินของคนอ่ืนมาอีก

บาร์สองบาร์ แค่นั้นเองเราก็รู้ว่าเรามีความเห็นกับมันจริงๆ หมายความว่าความเห็นจริงๆ ในทุกท่อนนะ 

(สมหมาย, สัมภาษณ์: 9 มีนาคม 2562) 

 

G-bear เพลงแรกที่เขาท าเขาเรียกว่าเป็นเพลงด่า เขาอธิบายเพลงลักษณะนี้ที่เขาท าว่า เป็นการ

เขียนเนื้อด่าทุกอย่างที่พบเจอ เหมือนเป็นการระบายอารมณ์ของเขา โดยเพลงเรียกของเขาคือเพลงชื่อ 

Crazy เป็นเพลงที่เขาเขียนขึ้นช่วงที่เขาไม่ได้เรียนต่อและยังไม่ได้วางแผนชีวิต เขาจะสื่อผ่านเพลงนี้ว่า 

“เขาคิดไม่ออก” หลังจากที่เขาท าการเผยแพร่เพลงนี้ออกไปเขารู้สึกเสียดายและอยากลบแต่ท าไม่ได้
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เพราะกลัวโดนเข้าใจผิดท าให้ผู้ศึกษาสังเกตเห็นถึงความใส่ใจผู้ฟังของเขา  จากนั้นผู้ศึกษาถามถึงการเข้า

ร่วมโปรเจกต์ Rap Against Dictatorship ของเขา เขาเล่าว่า HOCKHACKER เป็นผู้ชักชวนเขา โดยการ

อธิบายเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ให้เขาฟัง จากนั้นเขาก็ตอบตกลงด้วยเหตุผลที่ว่าเขาอยากเล่าว่าประเทศกูมี

อะไรในทัศนะของเขา การชักชวนและกระบวนการท าเพลงนั้นท าซ้ าหลายรอบเพ่ือความมั่นใจในจุดยืน

และสิ่งที่อยากจะเล่า เพ่ือให้ไปในแนวทางที่ RAD ก าหนดไว้ และเขาตอบตกลงและยืนยันจะท าทุกครั้งที่

ถูกถาม ด้วยความไม่กลัว ประกอบกับการได้ร่วมงานกับแร็พเปอร์เก่าๆที่ห่างหายไปจากวงการแร็พที่เขา

ถือเป็นแบบอย่างของเขา เขาเขียนไรห์มของเขาแปดบาร์ต่อจากไรห์มต้นแบบของ Liberate P ที่ได้รับ

หลังตอบตกลงท าโปรเจกต์ส่งกลับไปให้ยัง ทีม RAD ที่ประสานงานและมีการปรับเปลี่ยนไรห์มบางส่วน

เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน แล้วจึงเดินทางมาบันทึกเสียงที่กรุงเทพมหานคร  

 G-bear และ Dif Kids ถือเป็นแร็พเปอร์ที่ท าเพลงออกสู่สาธารณะและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ด้วยเป็น

เพลงที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เช่นเพลง เหี้ยไรวะเนี้ย ของ G-bear ที่เป็นเพลงเล่าเรื่องราวที่ไม่ได้ดั่งใจใน

ชีวิตของเขา จากทัศนะของผู้ศึกษามองว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายถึงสิ่งที่เขาเล่าผ่านเพลงเพราะการท าให้

เป้นเรื่องตลก ซึ่งเมื่อเทียบกับเพลง Kill Myself ของ Liberate P ที่มีความเครียด ผู้ศึกษาขอใช้ค าว่าด

ราม่ามากกว่า ส่วน Dif Kids ที่ผ่านมาค่อนข้างมีผลงานเพลงเป็นเพลงรักวัยรุ่น เช่น เพลง ถ้าได้เจออีกครั้ง 

และ K.Aglet ท าเพลงฮิพฮอพรูปแบบโอลสคูล เขาอธิบายคร่าวๆว่า สายไรห์มคือเพลงแรกที่เริ่มท ากับ

ปรัชญาไมค์ ซึ่งเป็นเพลงที่บอกถึงอุดมการณ์การท าเพลงช่วแรกของเขาก็คือท าเพลงฮิพฮอพเน้นเล่าเรื่อง 

มีเนื้อหาเยอะ เขาแนะน าให้ผู้ศึกษาลองฟังเพลงของวงชื่อเดอะฟูเลสท์ (The Foolest) หากต้องการทราบ

ว่าเขาพูดเรื่องอะไรในเพลง 

 

ด้วยความที่สนิทกันเลยมาฟอร์มวง The Foolest ด้วยกัน กับมอส(LVRK)เพื่อนอีกคนหนึ่ง

ที่มาจากพิษณุโลก สายไรห์ม มันเป็นเพลงที่บอกเล่าอุดมการณ์ในการท าเพลงในช่วงแรกของผม เป็น

การลองผิดลองถูกอีกครั้งหนึ่งของผม แต่พอมาเป็น The Foolest และมีเพลง Foolest ออกมา มัน

เป็นการ represent มากข้ึนในแนวทางของวง เลยท าให้แนวคิดในการท าเพลงของเราเปลี่ยนไป เพราะ

อยากสร้างจุดยืนที่ชัดเจนให้กับวง 

(K.Aglet, สัมภาษณ์: 30 มีนาคม 2562) 
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แร็พเปอร์ที่มีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ประเทศกูมี แบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนสมาชิกผู้ก่อตั้ง 4 คน

ประกอบด้วย Liberate P Jacoboi Hockhaker และ ET ซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวในมิวสิควิดีโอ มีอุดมการณ์

ทางการเมืองที่ค่อนข้างตรงกันจากข้อมูลที่ได้รับผ่านประสบการณ์ขงแต่ละคน และมีวิธีการเข้าสู่

กระบวนการเป็นแร็พเปอร์ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับยุคสมัยและโอกาสที่ต่างกัน ส่วนที่สองคือแร็พเปอร์

รับเชิญทั้งแสดงตัวตนชัดเจนและปกปิดตัวตนเพื่อความปลอดภัยในหน้าที่การงานผู้ที่แสดงตัวตนได้แก่ Dif 

Kids K.agle G-bear และนิโลหิต ในกรณีของนิลโลหิตที่ไม่ได้เปิดหน้านั้นเขาท าเป็นประจ าจนกลายเป็น

หนึ่งในอัตลักษณ์ที่ใครๆก็จ าได้ รวมถึงเปิดเผยชื่อด้วย ส่วนแร็พเปอร์ที่ไม่ได้แสดงตัวตนคือ นักอ่าน 

SomeoneInRAD และสมหมาย ทุกคนมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่เหมือนและไม่เท่ากันรวมทั้งอาจจะ

สวนทางกันและกับกลุ่มสมาชิกกลุ่มแรกด้วย แต่ด้วยประสบการณ์ที่ได้ประสบ การใช้ชีวิตภายใต้การ

ปกครองระบอบเผด็จการท าให้ทุกคนมีจุดร่วมกันและท าผลงานออกมาเพ่ือเล่าเรื่องราวที่พวกเขาพบเจอ

มาเป็นการเล่าความจริงในมุมผู้ถูกปกครองที่พยายามจะส่งเสียงเรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรมให้กับ

ตัวเอง 

การเข้าสู่โลกของแร็พเปอร์ของแต่ละคนขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการตัดสินใจลองแร็พ โดยผู้ศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 2 ตัวแปรที่ท าให้พวกเขาก้าวเข้าสู่การเป็นแร็พเปอร์ คือ ยุคสยามฮิพฮอพ และยุค Rap Is Now 

ซ่ึงผู้ที่เคยผ่านยุคสยามฮิพฮอพคือมีอายุเฉลี่ยที่ 30 ปี ที่เริ่มแร็พตั้งแต่ช่วงมัธยมปลาย และปัจจุบันฮิพฮอพ

ไทยอยู่ในช่วงของ Rap Is Now ด้านเพลงของพวกเขามีจุดร่วมกันอย่างชัดเจนคือเป็นสายไรห์ม ท าเพลง

เน้นเนื้อร้องมีบีทประกอบ ไม่ได้ท าเพลงเน้นบรรยากาศสักเท่าไร แต่เรื่องราวที่เล่าจะแตกต่างกันไปตาม

ความสนใจ และประสบการณ์ท่ีพบเจอ 
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บทที่ 5 

บทสรุปและบทวิเคราะห์ 

การศึกษาเรื่อง Rap Against Dictatorship การต่อสู้กับอ านาจรัฐของแร็พไทย โดยใช้แนวคิด

เรื่อง อัตวิสัย (Subjectivity) ของมิเชล ฟูโกต์ ศึกษาแร็พเปอร์ในฐานะปัจเจกบุคคลผู้อยู่ภายใต้วาทกรรม

และผู้เปลี่ยนแปลงวาทกรรม 

 

กลุ่ม Rap Against Dictatorship (RAD) กับปรากฏการณ์ประเทศกูมี 

กลุ่ม Rap Against Dictatorship (RAD) หรือ แร็พต่อต้านเผด็จการ เกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่มี

อุดมการณ์ทางการเมืองไปในแนวทางเดียวกันที่สกัดมาจากสิ่งแวดล้อม และบริบททางสังคม ซึ่งมีตัวแปร

หลักคือผลกระทบจากการปกครองรัฐบาลเผด็จการทหารในปัจจุบัน เป้าหมายของ RAD คือบั่นทอนวาท

กรรมของรัฐบาลเป็นหลัก RAD ก่อก าเนิดในบริบทที่ผู้คนผิดหวังกับการบริหารประเทศหลังรัฐประหารใน

ประเทศไทย พ.ศ. 2557 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:30 น. โดยคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ รัฐประหารโค่นรัฐบาลรักษาการ

นิวัฒน์ธ ารง บุญทรงไพศาล เพราะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ายอมรับ และอัดอ้ันต่อการโดนบังคับ 

ควบคุม จ ากัดสิทธิและเสรีภาพ แม้รัฐบาลจะอ้างคืนความสุขให้คนไทย แต่ก็ดูเหมือนจะเป็นเพียงโฆษณา

ชวนเชื่อ จนก่อให้เกิดการทนไม่ไหวและลุกข้ึนมาพูดถึงสิ่งที่ได้เผชิญภายใต้การปกครองรูปแบบเผด็จการนี้

ผ่านเพลงแร็พที่ชื่อว่าประเทศกูมี 

ด้วยเนื้อหาสะท้อนความเป็นจริงของสังคม ในค าร้องคือเหตุการณ์ที่เป็นข่าวปรากฏตามหน้าสื่อ

อยู่แล้ว จึงไม่ยากที่เข้าถึงผู้ชมผู้ฟังได้ ถึงแม้ว่าศิลปินที่ขับร้องจะถือว่าไม่มีชื่อเสียงมากนักในแวดวงดนตรี 

หรืออาจจะกล่าวได้ว่า กลุ่ม Rap Against Dictatorship เป็นศิลปินเฉพาะกลุ่มที่พูดแทนคนในสังคม 

ภายใต้ภาวะที่รัฐบาลรัฐบาล คสช. ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา การสื่อสารทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบดั้งเดิม 

หรือแม้แต่สื่อออนไลน์ มีกลไกรัฐติดตาม ควบคุม ก ากับทิศทางเป็นหลัก จึงเป็นเรื่องยากที่เสียงสะท้อน

ของประชาชนจะปรากฏเป็นวงกว้าง ซึ่งการที่มีเพลงเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์แบบตรงๆ จึงกลายเป็นตัวแทน
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และเสียงโต้กลับการบริหารและปกครองของ คสช. และท าให้เพลงประเทศกูมีเข้าถึงและได้รับการตอบรับ

อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง แรงส่งจากปฏิกิริยาของสามัญส านึกของระบอบเผด็จการ อ านาจนิยม ไม่นาน

หลังจากเพลงประเทศกูมีเป็นกระแสสังคม ก็มีเจ้าหน้าที่รัฐออกมาให้ข่าวในเชิงตรวจสอบเนื้อหาและเอา

ผิดกลุ่มศิลปิน 

“แร็พ” ท าหน้าที่คล้าย “เพลงเพ่ือชีวิต” ผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีแร็พรายหนึ่ง ซึ่งไม่ประสงค์ออก

นาม บอกว่า ในวงการดนตรีในไทย เพลงแร็พเป็นส่วนหนึ่งของวงการมานานกว่า 20 ปีแล้ว แต่แทรกซึม

ในแนวเพลงต่างๆ แต่ที่เพ่ิงได้รับความนิยมก็เนื่องจาก 2 ปัจจัยคือ สื่อกระแสหลักเริ่มเปิดโอกาสมากขึ้น 

เช่น ผ่านรายการแข่งขันทักษะการแร็พ กลายเป็นจุดเปลี่ยนกลุ่มผู้ฟังขยายไปยังกลุ่มครอบครัวมากข้ึน ใน

ขณะเดียวกัน บทบาทของสื่อออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ จึงท าให้เพลงแร็พฝ่ากระ

แสขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีในกระแสในปัจจุบัน แม้ว่าเวลา หรือ สื่อจะเปลี่ยนแปลงไป แต่จิต

วิญญาณของเพลงแร็พ ก็ไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือการบอกเล่าความรู้สึก เรื่องราวชีวิต หรือบางครั้งก็สะท้อน

แง่คิดทางการเมือง ท าหน้าที่ไม่ต่างเพลงเพื่อชีวิต  

 

ปฏิบัติการในฐานะผู้กระท าการ 

 รูปแบบการเมืองแบบปิดภายใต้รัฐประหารและการปกครองภายใต้ระบอบเผด็จการ สร้างความ

หวาดกลัวโดยอ้างความสงบ ลดพ้ืนที่ทางการเมืองส าหรับผู้ที่ต้องการสื่อสารความต่างและแสดงความไม่

พอใจต่อรัฐ ทั้งที่อาจเป็นปัจจัยผลักให้คนซึ่งแต่เดิมไมม่คิดต่อสู้ด้วยอาวุธ หันมาพิจารณา กลุ่ม Rap 

Against Dictatorship จึงใช้สันติวิธีในการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการมีลักษณะ สันติวิธีเพ่ือต่อต้านอ านาจ

ครอบง าโดยอาศัยเข้าใจว่า “อ านาจ” ท างานอย่างไร แนวคิดเรื่องอ านาจเป็นหัวใจของปฏิบัติการสันติวิธี

ในสถานการณ์ความขัดแย้ง เพราะความขัดแย้งคือการปะทะคะคานทางอ านาจระหว่างบุคคลหรือกล่ึม

บุคคลอย่างน้อยสองกล่ึม ทั้งสองพยายามบรรลุเป้าหมายของตนด้วยวิธีการต่างๆ ที่เปลี่ยนให้สัดส่วนทาง

อ านาจของตนให้เหนือกว่าอีกฝ่าย การวัดว่าตนบรรลุเป้าหมายหรือไมมึ่ได้ดูจากการท าลายฝ่ายตรงข้ามให้

สิ้นซาก แต่คึ่อการได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมท่ีมิได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรง ตลอดจนกล่มุ

คนที่เคยสนับสนุนฝ่ายตรงข้าม แรงสนับสนนุนี้ถือเป็น “ฐานความชอบธรรม” สันติวิธีมักช่วยเพ่ิมฐาน

ความชอบธรรมนี้ เพราะผ้ึใช้ไม่ปรากฏภาพลกัษณ์เป็นภัยคุกคามอันตรายต่อกล่มุอ่ืนที่มิใช่คู่กูรณีโดยตรง 
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อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผ้ึคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้มากกว่า ในทางกลับกันการใช้ก าลังหรือความรุนแรง

อาจลดทอนความชอบธรรมของกล่มุที่ต่อสู้เพราะกลุ่มอ่ืนไม่กล้าร่วมสนับสนุน โดยอาจไม่เห็นด้วยกับ

วิธีการหรือเกรงกลัวอันตราย ด้วยเหตุนี้สันติวิธีคือกระบวนการที่ส่งเสริมความขัดแย้งแบบสร้างสรรค์ ทั้ง

เห็นค้านต่อการยอมจ านนและการใช้ความรุนแรงเนื่องจากจะท าลายอ านาจของคู่ขัดแย้งนั้น 

 การถอดถอนความร่วมมือ (non-cooperation) ซึ่ งม่ึงกดดันให้กล่ึมอ านาจต่างๆ ที่ เคย

สนับสนุนผ้ปกครองหรือรัฐบาลยุติการสนับสนุน กิจกรรมในประเภทนี้ได้แก่การคว่ าบาตรบรรษัทห้างร้าน 

ที่สนับสนุนรัฐบาล การไมอ่อกไปเลือกตั้ง การหยดุงานของคนงาน รวมถึงการท างานแบบไร้ประสิทธิภาพ 

หรือท างานช้าเพ่ือสร้างความเสียหายแก่ระบบผลิต รวมถึงการไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย (sex strikes หรือ 

lysistratic nonaction) ปฏิบัติการประเภทนี้ช่วยท าลายฐานอ านาจทางวัตถุ (เช่นแหล่งทุนสนับสนุน 

องค์กรที่ท างานให้รัฐบาล สถาบนัทางการเมืองและกฎหมาย เป็นต้น)  ซึ่งถือว่า “ท่อน้ าเลี้ยง”  อ านาจ

รัฐบาลหรือผู้ปกครองอันส าคัญท่ีสุด เชื่อว่าหากกลุ่ม Rap Against Dictatorship ใช้สันติวิธีกดดันให้ “ท่อ

น้ าเลี้ยง” ดังกล่าวหยุดสนับสนุนรัฐบาลหรือผ้ึปกครอง จนรัฐบาลหรือผ้ปูกครองนั้นบริหารอ านาจได้

เช่นเดิมล าบาก ก็อาจยอมเจรจา (แม้ไม่เต็มใจ) ยอมรับข้อเสนอของกลุ่มบางส่วน หรือกระทั่งทั้งหมด 

กลาึวอีกนยัหนึ่งคือ วิธีการเช่นนี้คือการบังคับ (coercion) ให้คู่กรณีตอบสนองต่อข้อสนองของกลุ่มนั่นเอง 

 ความตลกเสียดสีท้าทายอ านาจได้เจ็บแสบที่สุด เพราะอาศยัการประชดประชันวิพากษ์กล่มุคน

หรือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มีปัญหา ซึ่งปรากฏในเนื้อเพลงประเทศกูมี เช่น 

“ประเทศท่ีมีคนใส่สูทเวลาติดค าพูดปากเขาว่าแล้วตาขยิบ 

คนจนวิ่งตามนโยบาย ต้องตายเพราะไม่มีบัตรสามสิบ 

ประเทศท่ีรวยอ านาจ เลยจับเสือป่ายังกะปลาดิบ 

จับมือใครดมไม่ได้ ก็เอาเป็นว่างั้นกูไม่ผิด 

ประเทศท่ีฆ่าคนตายถ้ามีเงินก็ช่วยคดี 

ประเทศท่ีกฎยืดได้ซะยิ่งกว่าแขน Luffy 

คนแสร้งพูด จงท าดี จงท าดี ประเทศกูมี ประเทศกูมี” 



145 
 

 

ตลกเสียดสีต่อต้านอ านาจครอบง าโดยเริ่มจากลอกเลียน (mimesis) ต้นฉบับซึ่งเป็นแหล่งที่มาของแนวคิด

หรือปรากฏการณ์หนึ่งๆ จากนนั้แปลงต้นฉบบัให้ผิดเพีย้นไปจากเดิม ให้สูญเสียสารัตถะที่มุ่งโน้มน้าวผ้ฟูึง

ให้เห็นพ้อง จากตัวอย่างเนื้อเพลงข้างต้นจะเห็นว่า เป้าหมายของการเสียดสีแดกดันคือ ชีให้เห็นปัญหา

ของอุดมการณ์อ านาจนิยม ( fascism) ซึ่งสนับสนุนการปกครองแบบเผด็จการเกิดขึ้นในประเทศ

คอมมิวนิสต์ โดยผู้น าใช้อ านาจอย่างฉ้อฉล กดขี่ประชาชน และหาผลประโยชน์ให้พวกพ้องตนเอง ฉะนั้น

เนื้อเพลงข้างต้นจึงหยิบเอาข้อวิจารณ์ของอุดมการณ์อ านาจนิยมต่อการกระท าที่ท าให้เกิดความเหลื่อมแก่

ประชาชน มากลับหัวกลับหางให้สะท้อนปัญหาของระบอบเผด็จการว่า พุดอีกอย่างท าอีกอย่างสร้างวาท

กรรมแล้วหลอกล้อให้คนปฏิบัติตาม ปกครองแบบเผด็จการแต่กฏยืดหยุ่ดได้ด้วยความต้องการของตน 

กล่าวโดยสรุปคือ ตลกเสียดสีสู้กับการครอบง าโดยแสร้งรับชุดเหตผุลซึ่งท าให้การครอบง านั้นคงทน แต่

ขณะเดียวกนัก็บิดเบือนใจความส าคัญของชุดเหตผุลนั้นหรือเอาชุดเหตุผลเดิมไปผสมกับอีกชุดอ่ืนซึ่งไม่เข้า

กันกระบวนการเหล่านี้ลดทอนอ านาจของระบบในการโน้มน้าวให้คนเชื่อว่าอะไรจริงไมจ่ริง จนเปิดโอกาส

ให้ผู้คนตั้งค าถามท้าทายแนวคิดหรือระบบที่ยึดถือกันมาว่าดีงามได้   

 

ตัวตนของ Rap Against Dictatorship (RAD) 

ในที่งานศึกษานี้ไม่ใช่แค่อ านาจการปกครองรัฐแต่หมายถึงอ านาจการปกครองของสถาบันต่างๆที่

กระท ากับปัจเจกบุคคลซึ่งในที่นี้คือแร็พเปอร์ ระบอบการปกครองในที่นี่เปรียบเหมือนกับอ านาจสถาบัน

ครอบครัวที่แร็พเปอร์แต่ละคนซึมซับมา โดยไม่รู้ตัวและมองว่าเป็นเรื่องปกติ เช่น การถูกปลูกฝังเรื่อง

การเมืองจากครอบครัวไม่ใช่เพียงท าให้รู้สึกสนใจ แต่ลึกลงไปถึงอุดมการณ์หรือจุดยืน ความเชื่อ ความรู้สึก

ถึงความถูกต้อง “พัฒนาการทางการปกครอง” ด้วยฟูโกต์ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายสูงสุดทางการปกครองว่ารัฐ

ที่แข็งแกร่งและมั่นคงจ าเป็นต้องแผ่ขยายอาณาบริเวณทางการปกครองออกไปให้ครอบคลุมทุกมิติ ตามที่

ฟูโกต์มองภาพการปกครองในปัจจุบันว่าไม่อาจแยกเรื่องของการจัดการทรัพยากร เศรษฐกิจ กฎหมาย 

หรือทางการเมืองออกจากกันอย่างเด็ดขาด ท าให้วิธีใช้อ านาจทางการปกครองในปัจจุบันต่างไปจากเดิม

อย่างชัดเจนเพราะการปกครองเป็นกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกายและชีวิตของมนุษย์โดยตรง ตั้งแต่

เกิดจนตายในรูปของอ านาจในการสร้างความมีวินัยให้เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคล การสร้างการรับรู้หรือความ

จริงว่าประชากรทั้งมวลนั้นด ารงอยู่อย่างอิสระ จากความเชื่อมั่นในการเลือกทางเดินของตนเอง อ านาจ
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ที่มาในรูปของวินัยจึงเป็นอ านาจเหนือชีวิต ไม่ใช่อ านาจเหนือบุคคลอย่างในอดีตที่ผ่านมา ด้วยเป็นอ านาจ

ที่ท าให้คนต้องควบคุมตัวเองในการด ารงชีวิตให้เป็นปกติในสังคม เพราะความปกติคือการทางาน

รูปลักษณะหนึ่งของอ านาจ  

Liberate P เกิดความสนใจทางการเมืองจากพ่อของเขาถึงแม้มีการศึกษาหาข้อมูลหลังจากนั้น 

ภาพแรกที่เป็นข้อมูลในมุมมองประชาชนถูกกระท า แต่อุดมการณ์ของเขาก็ถูกปรับรูปร่างไปตามข้อมูล

และบริบททางสังคมรวมไปถึงเหตุการณ์หลงจากนั้น เช่น เขาเคยมีอุดมการณ์มทางการเมืองที่ชัดเจนว่า

อยู่ข้างใด แต่เมื่อการกระท าของผู้น าอุดมการณ์สร้างความไม่ชอบธรรมในมุมมองของเขา เขาก็สามารถ

วิจารณ์และปรับมุมมองไปแต่ยังหลงเหลือความเชื่อเดิมอยู่ เป็นเหมือนการไหลของอุดมการณ์ที่ปรับรูปไป

ตามบริบททางสังคม ในกรณีเดียวกันนี้ SomeoneInRAD ที่เติบโตมาจากการเลี้ยงดูของทหารแม้ไม่ได้

แสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการความรุนแรงในอดีต แต่เขาก็เคยชัดเจนกับจุดยืนทางการเมืองว่าอยู่คนละ

ฝั่งกับ Liberate P และมีความรู้สึกบวกกับรัฐบาลเผด็จการในช่วงแรก เมื่อเขาเห็นถึงความไม่ชอบธรรม

ของรัฐบาลดังเกล่าความคิดเขาจึงเปลี่ยนไป น ามาสู่การรวมกลุ่มกันระหว่างเขาและ Liberate P เนื่อง

ด้วยมีความเชื่อไปในแนวเดียวกันคือความชอบธรรมในการบริหารประเทศหรือในกรณีของ Dif Kids ผู้ที่

ไม่ได้มีความสนใจในเรื่องการเมือง กลับต้องการเคลื่อนไหวเมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนไป ประสบการณ์ที่

เขาพบเจอก่อให้เกิดความคิดในการน าเสนออุดมการณ์ของตัวเอง  

จากข้อมูลที่ยกตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงแนวคิดการบริหารจัดการชีวิตให้ค าอธิบายกระบวนการก่อ

ตัวของ “ประชาสังคม” ประชาชนจัดการตัวเองและขับเคลื่อนประเด็นปัญหาทางสังคม เพราะประชา

สังคมตามการมองของฟูโกต์คือพ้ืนที่กระทาการทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของมวลสมาชิกในสังคม

ซึ่งมีเสรีในการเลือกทางเดินชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและการประกอบการทางเศรษฐกิจใน

ขอบเขตที่รัฐเอ้ืออ านวย สร้างผู้กระท าการที่แข็งขันในการจัดการตนเองและชุมชนขึ้นมาภายใต้โครงข่าย

ทางอ านาจที่รัฐสอดแทรกเข้าจัดแจงชีวิตทุกแง่มุมของเขาอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งก่อตั้งสถาบันทาง

สังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้คนและยึดโยงสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในประชาสังคม ซึ่ง

เอ้ือต่อการสร้างพหุสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายเข้าด้วยกันและเกิดการขยายตัวของกลุ่มคนต่างๆ 

เช่น กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน กลุ่มชาติพันธุ์ เหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงใน

ครอบครัว เป็นต้น อันเป็นการเปิดพ้ืนที่ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการดึงกลุ่มชายขอบของ
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สังคมซึ่งไร้ช่องทางในการบอกเล่าปัญหาของตนให้เข้ามามีบทบาทร่วมกับรัฐ ชุมชนที่ก่อตัวขึ้นในลักษณะ

นี้จึงประกอบด้วยสมาชิกที่แม้ จะเป็นเอกเทศแต่ก็มีความเป็นเอกภาพสูง 

 

การแสดงออกเพื่อให้มีตัวตน 

การแสดงตัวว่าอยู่ตรงข้ามกับรัฐระบอบเผด็จการถือเป็นการแสดงตัวตนของ RAD ผ่านเพลง 

ประเทศกูมี ที่วิพากษ์วิจารณ์สังคมการเมืองและจากข้อมูลการสัมภาษณ์ HOCKHACKER ตัวแทนกลุ่ม 

RAD พูดชัดเจนว่า “เราไม่เอาเผด็จการ”เป็นการแสดงตัวตนว่าแตกต่างจากรัฐโดยมีที่มาจากความเชื่อ

และอุดมการณ์ที่แตกต่าง โดยเป็นอุดมการณ์ที่สั่งสมจากทั้งบริบททางสังคม ครอบครัว ไปสู่ความรู้จาก

ประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดอุดมการณ์ และการแสดงตัวตนว่าแตกต่างเป็นการต่อสู้กับอ านาจรัฐที่

ไม่เห็นด้วยโดยการส่งผ่านปัญหาที่พบเจอสู่คนที่มีความเห็นตรงกันหรือไม่เพ่ือบ่งบอกถึงความต้องการของ

ตนเอง เป็นผลจากสิ่งที่เรียกว่า“การพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์” ฟูโกต์คลี่คลายถึงวิธีการอันแยบ

ยลของการปกครองในยุคปัจจุบัน ที่เรียกว่า “ชีวะการเมือง” โดยอาศัยศักยภาพในการบงการตนเองของ

ปัจเจกบุคคลมาใช้ควบคุมประชากรทั้งมวล ท าให้เราเข้าใจถึงพลังและการท างานของพลังอ านาจในการ

ขับเคลื่อนประเด็นปัญหาทางสังคมของภาคประชาสังคมต่างๆ ที่สะท้อนถึงความคิ ด ความเชื่อ และ

มุมมองที่มีต่อโลกซึ่งแฝงฝัง อยู่ในตัวบุคคลเหล่านั้น  

ด้วยบริบทของสิ่งแวดล้อมที่ทั้งเปลี่ยนแปลง ถูกสร้างใหม่และถูกตีความ ได้ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงกับอุดมการณ์ ความเปลี่ยนแปลงนี้อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของจุดยืนทางการเมืองของ

แร็พเปอร์แต่งละคนที่มีเดิมแตกต่างและมากน้อยสู่จุดร่วมเดียวกันและแสดงอกมาในนามอุดมการณ์

เดียวกันการเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถูกกระท าโดยบริบทการับรู้ทางการเมืองที่มีแตกต่างและความไม่เท่า

เทียมกัน สู่การเป็นผู้กระท าการของแร็พเปอร์ที่ไม่ได้เป็นการต่อต้านต่อขัดขืนต่อโครงสร้างสังคมและ

วัฒนธรรมที่ไม่เท่าเทียมกัน และท าให้พวกเขาสามารถแสดงความเห็นต่างที่มาจากุดมการณ์ที่ผลิตขึ้นจาก

ตัวเอง 

 

 



148 
 

 

บทสรุป 

การศึกษาตัวตนของ Rap Against Dictatorship (RAD) ในฐานะผู้กระท าการ ที่น าไปสู่ประกฏ

การณ์เพลงแร็พประเทศกูมี พบว่า การก่อตัวขึ้นของกลุ่ม Rap Against Dictatorship (RAD) เป็นความ

จ าเป็นที่จะต้องเรียกร้องรูปแบบความชอบธรรมในพ้ืนที่ทางการเมือง ผ่านเพลงวิพากษ์สถานการณ์

การเมืองเพ่ือสะท้อนอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มที่มาจาก อุดมการณ์ของปัจเจกบุคคลที่มาจาก

ประสบการณ์ซึ่งปรับรูปตามบริบทของสังคมและควบคุบการปรับรูปนั้นด้วยตัวตน สู้การต่อสู้ที่มีลักษณะ

การเสียดสีหรือล้อเลียนเป็นการกระท าเพ่ือประเด็นสาธารณะ ซึ่งแบ่งเป็น 1.การล้อเลียนเสียดสีบุคคลโดย

เจาะจง 2.การล้อเลียนเสียดสีโดยประเด็นสาธารณะ เพลงนี้เป็นการล้อเลียนเสียดสีหลายอย่าง มีทั้งเรื่อง

เศรษฐกิจ สาธารณสุข การรักษาพยาบาล รัฐบาล การบริหารงานของรัฐบาล การทุจริตคอร์รัปชั่น 

กระบวนการยุติธรรม เช่น มองคนผิดบางคนไม่ได้รับการจับกุมในบางคดี บางครั้งก็รอดคดี เป็นต้น เหล่านี้

เป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยรวม เป็นประเด็นสาธารณะคือประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ 

เหมือนการตรวจสอบว่าภาครัฐท าประเด็นนี้โปร่งใสหรือไม่ คดีนี้ท าไมไม่คืบหน้า เลือกปฏิบัติหรือเปล่า 

แล้วสิทธิตรงนี้ท าไมประชาชนไม่ได้เหมือนกัน เป็นเสียงสะท้อนของประชาชนที่ล้อเลียนเสียดสีประเด็น

สาธารณะไม่ได้มุ่งไปที่คนใดคนหนึ่ง แต่เป็นประเด็นทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย การท างานของภาครัฐ 

ภาคเอกชน การเมือง และอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคม 

แร็พเปอร์ผู้กระท าการดังกล่าวอาจมีความแตกต่างในความส านึกคิดในความจริง ด้วย

ประสบการณ์ของแต่ละคนที่สั่งสมมาแตกต่างกัน ด้วย อิทธิพลในครอบครัว บริบททางสังคม วาทกรรม

ต่างๆที่เข้ามากระทบกับแต่ละคน และสิ่งที่แต่ละคนเลือกปฏิบัติด้วยส านึกของตัวเองที่สั่งสมมา แต่ทุกคน

มีจุดร่วมกันคือต่อจ้านอ านาจเผด็จการซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจ าวันของแต่ละคนและ

ข่าวจากสื่อต่างๆที่แต่ละคนหยิบมาพูดจากความอ่อนไหวกับประเด็นนั้นๆ เพ่ือเป็นการสื่อสิ่งที่พวกเขา

ต้องการแสดงตัวตน ต้องการพูดด้วยตัวเอง ผ่านเพลงแร็พ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปกติของเพลงแร็พ ใครหลาย

คนอาจจะเห็นตรงกันกับบทเพลงของพวกเขาเพราะประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่กล้าพูดให้

มั่นใจที่จะพูดหรือคนท่ีไม่เคยสนใจ ให้ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง มุมมองของพวกเขาและงานเขียนชิ้นนี้ที่

มีต่อการต่อต้านอ านาจรัฐนั้น มองเหมือนกันคือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่แตกต่างที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม

อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่องซึ่งเป็นผลมาจากภูมิหลังและประสบการณ์ที่แตกต่างกันย่อมมี

การถกเถียงกันได้เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันที่ดีกว่าเดิม เพราะ
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เราคือมนุษย์ที่แตกต่างเราจึงทะเลาะกันได้แต่ด้วยความเป็นมนุษย์เราเลยใช้หลักการและเหตุผลในการ

ถกเถียงเพ่ือให้ได้รับการยอมรับหรือข้อตกลงร่วมกัน ไม่ใช่ใช้ความรุนแรงในการบังคับ ปิดกั้น หรือควบคุม

โดยกลุ่ม Rap Against Dictatorship ใช้วิธีการต่อสู้กับอ านาจรัฐด้วยวิธีการท าให้อ านาจที่บังคับกดขี่

กลายเป็นเรื่องตลกและถ่ายทอดออกมาผ่านเพลงประเทศกูมีด้วยการประชดประชันเสียดสี 
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