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ทั้้�งนี้้� พอล เฮง ได้้แสดงทรรศนะเชิิงวิิพากษ์์ที่่�มีีต่่อบทเพลง ผนวกกัับองค์์ความรู้้�
ในแง่่ มุุ ม ด้้ า นสุุ น ทรีี ย ศาสตร์์ ปรากฏการณ์์ ท างสัั ง คม การเมืื อ ง เศรษฐกิิ จ และ
ศิิลปวััฒนธรรม ที่่�เคลื่่�อนผ่่านอย่่างเป็็นพลวััต ซึ่่�งถููกหยิิบนำำ�มาผููกร้้อยให้้ครอบคลุุมและ
เชื่่�อมโยงตามบริิบทต่่าง ๆ ของบทเพลง ประกอบกัับการเปลี่่�ยนผ่่านทางด้้านอิิทธิิพลของ
แนวดนตรีี รวมถึึงผลกระทบเชิิงอุุดมการณ์์ทั้้�งในมุุมมองของศิิลปิินและผู้้�ที่่�รัับสารจาก
บทเพลงเหล่่านั้้�น ได้้แสดงถึึงชุุดความคิิดที่่�หลากหลาย โดยในแต่่ละบทสามารถสรุุปเนื้้�อหา
สาระได้้ ดัังนี้้�
บทที่่� 1 ‘Democracy’ ประชาธิิปไตย คืือ การมาถึึงของอเมริิกา ในบทนี้้�ได้้
กล่่ า วถึึ ง บทเพลงหนึ่่� ง ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น จากผลพวงแห่่ ง ความเลวร้้ า ยและรุุ น แรงของสงคราม
การแบ่่งพรรคแบ่่งฝ่่าย ส่่งผลต่่อความวิิตกหวาดกลััวในผู้้�คนไปทั่่�วทุุกมุุมโลก จึึงทำำ�ให้้
ผู้้�เขีียนหยิิบนำำ�บทเพลงชื่่�อ “Democracy” ซึ่่�งได้้ตีีความจากต้้นฉบัับของ เลีียวนาร์์ด 
โคเฮน (Leonard Cohen) โดย จููดีี คอลลิินส์์ (Judy Collins) อััลบั้้�ม “Judy Collins
Sings Leonard Cohen: Democracy” ผ่่านการเสนออารมณ์์ในท่่วงทำำ�นองที่่�เชื่่�องช้้าแต่่
ผลึึกไปด้้วยพลััง ทำำ�ให้้ย้้อนภาพจำำ�ไปสู่่�ยุุคบุุปผาชนราวทศวรรษที่่� 60 ที่่�นิิยมบทเพลง
สะท้้อนทางการเมืืองได้้ถููกขัับขานในรููปแบบของแนวเพลงโฟล์์ค
ความหมายของคำำ�ว่่า “ประชาธิิปไตย” ที่่�ขัับเคลื่่�อนอยู่่�ในบทเพลงนี้้�มีีความยาว 
7.14 นาทีี เป็็นหนึ่่ง� ในเพลงที่่อ� ยู่่�ในอััลบั้้ม� “The Future” ของ เลีียวนาร์์ด โคเฮน ถููกเผยแพร่่
ในปีี ค.ศ. 1992 ซึ่่�งได้้ขัับออกด้้วยลีีลาของเสีียงร้้องที่่�เปล่่งคำำ�สำำ�เนีียงเฉพาะตััว  และเสริิม
สีีสัันจากเสีียงดนตรีีต่่าง ๆ ประกอบร่่วม โดยได้้เผยความงดงามผ่่านพลัังแห่่งความรู้้�สึึก
นึึ ก คิิ ดที่่� ส่่ ง ถึึ ง ผู้้�ฟัั ง อย่่ า งชัั ด เจนหนัั ก แน่่ น  และสามารถเข้้ า ถึึ ง จิิ ต วิิ ญ ญาณของผู้้� ค นใน
ยุุคทศวรรษที่่� 60 ทั้้�งในผลงานที่่�เป็็นนวนิิยาย บทกวีี และบทเพลง ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นผลงานของ
เขายัังได้้ถููกส่่งต่่อผ่่านจิิตสำำ�นึึกร่่วมทางสัังคม ก่่อรููปเป็็นแรงบัันดาลใจให้้กัับศิิลปิินใน
ยุุคเดีียวกัันและในยุุคถััดมา บนพื้้�นฐานความคิิดเชิิงการเมืือง เศรษฐกิิจ สัังคม รวมไปถึึง
ระดัับปััจเจก
เนื้้�อหาในบทเพลง “Democracy” บทเพลงนี้้�อาจถููกสร้้างขึ้้�นเพื่่�อปลุุกความหวััง
ให้้ แ ก่่ ผู้้�ฟัั ง  ท่่ า มกลางสภาวะที่่� เ สื่่� อ มถอยและมืื ดบ อด ซึ่่� ง ได้้ ก ล่่ า วถึึ ง ข้้ อ สงสัั ย ต่่ อ
การเปลี่่� ย นแปลงด้้ า นสัั ง คมกัั บว าระที่่� ถูู กซ่่ อ นไว้้ อ ย่่ า งมีี นัั ย และความเชื่่� อ มั่่� น ศรัั ท ธา
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ในอำำ�นาจที่่�ให้้แก่่ประชาชน อีีกทั้้�งยัังสื่่�อความหมายเสมืือนเป็็นการคาดการณ์์ถึึงอนาคต
กล่่าวคืือ ประชาธิิปไตยที่่�มีีต้้นแบบจากสหรััฐอเมริิกา เป็็นทั้้�งจุุดก่่อตััวในสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดและ
สิ่่�งที่่�เลวร้้ายที่่�สุุด อัันแสดงถึึงความปรารถนาที่่�จะครอบครองอย่่างไม่่จบสิ้้�น สมทบกัับลีีลา
ของดนตรีีในรููปแบบเพลงมาร์์ชที่่อ� าจทำำ�ให้้รู้�สึ้ กึ ถึึงการเหน็็บแนม ต่่อยุุคใหม่่ของการเมืืองโลก
ที่่�กำำ�ลัังจะเปลี่่�ยนผ่่านก็็เป็็นได้้ ตััวอย่่างเช่่นประโยคแรกของบทเพลงที่่�สื่่�อสารได้้เฉีียบคม
โดยได้้ ก ล่่ า วถึึ ง การเรีี ย กร้้ อ งประชาธิิ ป ไตยในจัั ตุุ รัั ส เทีี ย นอัั น เหมิิ น ของสาธารณรัั ฐ
ประชาชนจีีน เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ดีี บทเพลงนี้้�ก็็ไม่่สามารถชี้้�ความหมายที่่�ชัดั เจนได้้ เนื่่�องจากเป็็นเพลงที่่�
ถ่่ายทอดผ่่านบทกวีี ซึ่่�งจะต้้องอาศััยหลัักการตีีความ จึึงควรเหลีียวกลัับไปมองมาตรฐาน
ประชาธิิปไตยจากสหรััฐอเมริิกาที่่�ส่่งผลไปยัังประเทศต่่าง ๆ ที่่�รัับเข้้าไปนั้้�นอาจก่่อให้้เกิิด
ความแตกแยก ไปจนถึึงเกิิดสงครามกลางเมืือง โดยมาจากการให้้ของสหรััฐอเมริิกา หรืือ
ตััวแทนของประเทศเหล่่านั้้�นรับั มา แม้้กระทั่่�งประเทศไทยก็็รัับ “ประชาธิิปไตย” มาใช้้เช่่น
เดีียวกััน ก็ย็ ากที่่จ� ะทำำ�นายได้้ว่า่ อนาคตจะดำำ�เนิินไปในทิิศทางใดหรืือเป็็นไปในรููปแบบไหน 
จากทรรศนะข้้างต้้นที่่�ผู้้�เขีียนได้้เสนอ หากมองอีีกด้้านหนึ่่�งก็็ยากที่่�จะปฏิิเสธว่่า
ความเป็็นประชาธิิปไตยในแบบสหรััฐอเมริิกานั้้�นได้้แสดงถึึงโครงสร้้างที่่�มั่่�นคงและยั่่�งยืืน
ผ่่านระบบประธานาธิิบดีี ซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นว่่าสามารถดำำ�รงมาได้้จวบจนปััจจุุบััน  โดยมีี
ประชาชนเป็็นแกนกลางสำำ�คััญของระบอบการปกครอง แต่่ในหลายประเทศที่่�ปกครอง
ในระบอบประชาธิิปไตยอาจจะต้้องกลัับมาทบทวนว่่าปััญหาที่่สร้
� า้ งความแตกแยกที่่เ� กิิดขึ้้นนั้้
� น�
มาจากอะไรกัันแน่่ มัันส่่งต่่อมาจากสหรััฐอเมริิกาจริิงหรืือไม่่ จึึงควรแสวงหาข้้อเท็็จจริิง
และหลัักฐานอื่่�น  ๆ มาร่่วมสนัับสนุุนเหตุุผลด้้วยเช่่นกััน ทั้้�งนี้้� อาจจะเกิิดมาจากปััญหาที่่�
เรื้้�อรัังยาวนานผนวกกัับความแตกต่่างในแต่่ละบริิบทของประเทศเหล่่านั้้�นก็็เป็็นได้้ และ
นี่่�คืือโจทย์์ใหม่่ที่่�ท้้าทายสำำ�หรัับการนำำ�ไปสร้้างสรรค์์บทเพลงของศิิลปิินในโอกาสต่่อไป
บทที่่� 2 ‘Song of Democracy’ บทเพลงแห่่งประชาธิิปไตยอเมริิกััน บทนี้้�ได้้
อ้้างถึึงคำำ�สอนของท่่านพุุทธทาสไว้้ว่่า “ประชาธิิปไตยต้้องใช้้กัับประชาชนที่่� มีีธรรมะ
เท่่านั้้�น” สอดคล้้องกัับบทสรุุปของชาวอิินเดีียที่่�มีีต่่อประชาธิิปไตย กล่่าวคืือ ประชาธิิปไตย
จะสามารถใช้้ได้้ก็ต่็ อ่ เมื่่อ� ประชาชน 1) ต้้องรู้ห�้ นัังสืือ 2) สนใจการเมืือง และ 3) ต้้องมีีศีลี ธรรม
ขณะที่่ป� ระชาธิิปไตยก็็สามารถผัันเป็็นอาวุุธที่่ห� ลอกลวงและชั่่วร้
� า้ ยได้้เช่่นกัน ผ่
ั า่ นการครอบงำ��
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จากชุุดความคิิดของตะวัันตก ทั้้�งนี้้� หากมองลงไปถึึงความหมายในเชิิงรััฐศาสตร์์และ
การเมืื อ ง ก็็ แ สดงให้้ เ ห็็ น ถึึ ง การตีี ค วามที่่� ยืื ด หยุ่่�น  รวมทั้้� ง วาทกรรมที่่� ห ลากหลายอัั น
โอนอ่่อนผ่่อนตามบริิบทต่่าง ๆ ในด้้านหนึ่่�ง การนำำ�คำำ�ว่่า “ประชาธิิปไตย” มาสื่่�อสารผ่่าน
ดนตรีี คงต้้องกล่่าวถึึงผลงานดนตรีีคลาสสิิกที่่�เป็็นแบบเฉพาะจากประเทศสหรััฐอเมริิกา
นั่่�นคืือบทเพลง “Song of Democracy”
บทเพลงนี้้�เป็็นผลงานการประพัันธ์์ของ โฮเวิิร์์ด  ฮาโรลด์์ แฮนสััน  (Howard
Harold Hanson) คีีตกวีีผู้้�มากความสามารถชาวอเมริิกััน บทประพัันธ์์นี้้�ถููกเผยแพร่่ใน
ปีี ค.ศ. 1957 ในรููปแบบวงออร์์เคสตร้้าอัันประกอบด้้วยกลุ่่�มเครื่่อ� งสาย เครื่่อ� งลม เครื่่อ� งกระทบ 
และกลุ่่�มนัักร้้องประสานเสีียงสี่่�แนวปรากฏในการแสดง โดยใช้้คำำ�ร้้องจากนัักกวีีนาม
วอลต์์ วิิตแมน (Walk Whitman) จากบทกวีีไร้้ชื่่�อที่่�ขึ้้�นต้นว่
้ ่า “An Old Man’s Thoughts
of School” ถููกแต่่งไว้้ในปีี ค.ศ. 1874 ซึ่่�งสาเหตุุที่่�ได้้เลืือกกวีีบทนี้้�มาไว้้ในเพลง คงเป็็นแง่่
ของเนื้้�อความที่่�ให้้ความสำำ�คััญถึึงนััยที่่�มีีต่่อประชาธิิปไตยเป็็นอย่่างยิ่่�ง ผนวกกัับการตีีความ
และการสร้้างแรงบัันดาลใจในการเขีียนคำำ�ร้้องขึ้้�นมา
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น บทกวีีดัังกล่่าวถููกแต่่งขึ้้�นเพื่่�อสดุุดีีประชาธิิปไตยที่่�กำำ�ลัังเบ่่งบานใน
สหรััฐอเมริิกา การก่่อเกิิดเสรีีภาพโดยมุ่่�งตรงสู่่�สามััญชน ถููกนิิยามเสมืือนยุุคแห่่ง “อเมริิกััน 
เรอเนซองซ์์” เป็็นยุุคที่่�ทุุก ๆ ด้้านเจริิญก้้าวหน้้าอย่่างรวดเร็็ว นอกจากนี้้� บทกวีีที่่�ถููกรวมไว้้
ในหนัังสืือ “Leaves of Grass” ยัังได้้ถููกนำำ�ไปอ้้างถึึงและยกย่่องจากผู้้�นำ�ำ ด้้านปรััชญาแนวคิิด
คติินิยิ มเหนืือเหตุุผล คืือ ราล์์ฟ วอลโด เอเมอร์์สัน 
ั (Ralph Waldo Emerson) ผู้้ท� รงอิิทธิิพล
และมีีชื่่�อเสีียงต่่อนัักคิิดต่่าง ๆ มากมายในยุุคนั้้�น ยิ่่�งทำำ�ให้้บทกวีีถููกส่่งต่่อออกไปเป็็น
วงกว้้างและมีีอิิทธิิพลต่่อการสร้้างสรรค์์ผลงานของศิิลปิินในแขนงต่่าง ๆ มากขึ้้�นอีีกด้้วย
โดยรวมของบทนี้้� สรุุ ป ได้้ ว่่ า ผลงานของ วอลต์์ วิิ ต แมน  ผู้้� เ สนอวรรณกรรม
ที่่�ทรงคุุณค่่าและเป็็นนัักกวีีผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ของประเทศสหรััฐอเมริิกา ตลอดจนการส่่งต่่อทััศนคติิ
แห่่งอิิสรภาพ เสรีีภาพ และความเท่่าเทีียมอย่่างประจัักษ์์ชัดั ในสายตาชาวโลก ผ่่านการหลอม
ผสานระหว่่างดนตรีีคลาสสิิกแบบอเมริิกัันสอดประสานเข้้ากัับบทกวีีแบบอเมริิกััน  รวมทั้้�ง
ภููมิิใจเสนอประชาธิิปไตยแบบอเมริิกันบน
ั กรอบคิิดของจิินตนิิยมของอเมริิกัันนั่่�นเอง
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บทที่่� 3 ‘Chinese Democracy’ กัันส์์ แอนด์์ โรเซส กัับประชาธิิปไตยแบบจีีน ๆ
ในบทนี้้ไ� ด้้เริ่่ม� ต้้นจากการนำำ�เหตุุการณ์์ที่่รั� ฐั บาลจีีนได้้สั่่ง� การไปยัังกระทรวงวััฒนธรรมของจีีน 
ให้้ตรวจสอบศิิลปิินที่่ว� างแผนจะเข้้ามาแสดงดนตรีีในประเทศ โดยเฉพาะที่่ม� าจากฝั่่ง� ตะวัันตก
อย่่ า งเข้้ ม งวด สาเหตุุ สำำ�คัั ญ เกิิ ดขึ้้� น จากกรณีี ข องนัั ก ร้้ อ งสาวชาวไอซ์์ แ ลนด์์  ชื่่� อ ว่่ า
บีียอร์์ก (Bjork) ได้้ส่่งเสีียงระหว่่างแสดงคอนเสิิร์์ตว่่า “ทิิเบต ทิิเบต” ที่่�สื่่�อนััยบางอย่่าง
ทางการเมืือง และอีีกกรณีีหนึ่่�งที่่�ศิิลปิินดัังอย่่าง เอลตััน  จอห์์น  (Elton John) ได้้ประกาศ
บนเวทีีขณะทำำ�การแสดงไว้้ว่่า ขอเป็็นผู้้�สนัับสนุุนจิิตกรผู้้�มีีชื่่�อเสีียงนามว่่า อ่่ายเหว่่ยเหว่่ย
(Ai Weiwei) ซึ่่�งโด่่งดัังจากผลงานวาดภาพที่่�แสดงออกถึึงการวิิจารณ์์เสีียดสีีรััฐบาลจีีน 
จากทั้้�งสองกรณีีส่่งผลให้้ทางการจีีนตรวจสอบคุุมเข้้มและปิิดกั้้�นในการแสดงออกเช่่นนี้้�
โดยเฉพาะเรื่่�องที่่�สัังคมโลกจัับตามองและมีีการเรีียกร้้องจากกลุ่่�มนัักเคลื่่�อนไหวมากที่่�สุุด
คืื อ การปลดปล่่ อ ยทิิ เ บต ถืื อ เป็็ น ประเด็็ นที่่� อ่่ อ นไหว  โดยอาจกล่่ า วได้้ ว่่ า การที่่� ผู้�้ ใ ด
สนัับสนุุนทิิเบตก็็เปรีียบเป็็นผู้้�ที่่�ต่่อต้้านจีีน ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบในหลายด้้าน
บทเพลงหนึ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นและเกี่่�ยวข้้องกัับสถานการณ์์ข้้างต้้น นั่่�นคืือ “Chinese
Democracy” ของวงกัันส์์ แอนด์์ โรเซส (Guns N’ Roses) แนวเฮฟวี่่�เมทััลระดัับโลก
เป็็นหนึ่่�งในเพลงที่่�แสดงจุุดยืืนได้้อย่่างชััดเจนและเหมาะสมยิ่่�งสำำ�หรัับนำำ�มาเป็็นกรณีีศึึกษา
เนื่่�องจากวงนี้้�ได้้รัับความนิิยมมากในประเทศจีีน อีีกทั้้�งยัังทรงอิิทธิิพลต่่อวััยรุ่่�นจีีนในช่่วง
ปลายทศวรรษที่่� 80 โดยผลงานของวงได้้ขับั เน้้นและสร้้างแรงบัันดาลใจในการต่่อสู้้เ� พื่่อ� เรีียกร้้อง
ประชาธิิปไตยของนัักศึึกษาอัันนำำ�ไปสู่่�การก่่อจลาจล และจบด้้วยเหตุุการณ์์โศกนาฏกรรม
สัังหารหมู่่�ที่่�จััตุุรััสเทีียนอัันเหมิิน
บทเพลง “Chinese Democracy” มีีความยาวเพลง 4.43 นาทีี ได้้ถููกเขีียนขึ้้�น
ในปีี ค.ศ. 1998 โดย เอ๊๊กเซล โรส (Axl Rose) ผู้้�มีีอุุดมการณ์์ฐานคิิดในเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชน
แบบอเมริิกัน ซึ่่
ั ง� ก็็ไม่่ต่า่ งไปจากแนวทางของวงดนตรีีในแทบตะวัันตก จากข้้อมููลถููกเปิิดเผยว่่า
เอ๊๊กเซล โรส เขีียนเพลงนี้้�ผ่่านห้้วงอารมณ์์ของฉากจบในภาพยนตร์์เรื่่�อง “Kundun” ที่่�มีี
เรื่่�องเล่่าถึึงที่่�มาขององค์์ดาไลลามะที่่� 14 รวมถึึงการดำำ�เนิินชีีวิิตและต้้นเหตุุแห่่งการลี้้�ภััย
สู่่�ประเทศอิินเดีียจนถึึงปััจจุุบััน อย่่างไรก็็ดีีผลงานชิ้้�นนี้้�ได้้ถููกปิิดกั้้�นจากทุุก ๆ สื่่�อของจีีน 
ประชาธิิปไตยเกิิดจากการต่่อสู้้�แย่่งชิิงอำำ�นาจระหว่่างผู้้�ปกครองกัับผู้้�ถููกปกครอง
โดยมีีระบบทุุนนิยิ มหนุุนหลััง และด้้วยเหตุุผลด้้านสิิทธิิในทรััพย์์สินิ ของปััจเจกคืือสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั หลััก
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จึึงเป็็นมููลเหตุุแห่่งการต่่อสู้้�เพื่่�อนำำ�มาซึ่่�งความเป็็น  “ประชาธิิปไตย” ที่่�คอยปกป้้องสิิทธิิ
เสรีี ภ าพของปัั จ เจกโดยการนำำ� ของชนชั้้� น กลางคืื อ กลุ่่�มผู้้�ที่่� ก ระหายความมั่่� น คงทาง
เศรษฐกิิจ หากแต่่ความมั่่น� คงที่่ไ� ด้้มานั้้นล้
� วนมี
้ ส่ี วนสั
่ มั พัันธ์กั์ บั เรื่่อ� งการเมืืองรวมอยู่่�ด้ว้ ยเสมอ
ในด้้านหนึ่่ง� ระบอบสัังคมนิิยมถููกตั้้ง� ขึ้้น� จากพรรคคอมมิิวนิสต์
ิ จี์ น มี
ี ผู้ี �นำ้ �คื
ำ อื เหมาเจ๋๋อตุุง ทำำ�การ
ปิิ ด ประเทศและขัั บ เคลื่่� อ นเปลี่่� ย นแปลงทั้้� ง ด้้ า นการเมืื อ ง เศรษฐกิิ จ รวมทั้้� ง สัั ง คม
ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นจุุดเปลี่่�ยนของจีีน ต่่อมาเมื่่�อเริ่่�มเปิิดประเทศและเริ่่�มเปิิดตลาด ทิิศทางด้้าน
เศรษฐกิิจจนถึึงปััจจุุบันั เกิิดความเปลี่่ย� นแปลง ส่่งผลให้้จีนี เป็็นประเทศที่่ร� วยระดัับต้น้ ของโลก
แต่่ก็็ยัังมีีความซัับซ้้อนระหว่่างชนชั้้�น โดยเฉพาะชนชั้้�นกลาง
เศรษฐกิิจจีีนดีีขึ้้�นยิ่่�งทำำ�ให้้ชนชั้้�นกลางของจีีนขยายตััวมากขึ้้�นเช่่นกััน  การโหยหา
ประชาธิิปไตยก็็เติิบโตในความคิิดของคนชนชั้้�นนี้้�ด้้วย แต่่ก็็มิิได้้หมายความว่่าพวกเขา
ต้้องการประชาธิิปไตยแบบเต็็มใบ ซึ่่�งสิ่่�งที่่�สามารถตอบสนองได้้ก็็คืือสิิทธิิเสรีีภาพทาง
เศรษฐกิิจ และความเป็็นส่่วนตััวในการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน  โดยไม่่ถููกแทรกแซงหรืือถููก
สอดแนมจากทางรััฐบาล ในขณะที่่ท� างการจีีนได้้เน้้นย้ำ��ำ ในหลากหลายวาระว่่าประชาธิิปไตย
ของจีีนจะต้้องเป็็นในแบบของจีีนและไม่่ขอยึึดตามกรอบหรืือมาตรฐานใดใดที่่�มาจาก
ฝั่่�งตะวัันตก อีีกทั้้�งยัังเชื่่�อว่่าประชาชนจีีนยัังไม่่พร้้อมสำำ�หรัับระบบการเลืือกตั้้�ง หรืืออาจ
กลััวว่่าถููกลดบทบาทของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ไป
จากเหตุุประท้้วงในจััตุุรััสเทีียนอัันเหมิิน ซึ่่�งทำำ�ให้้ประชาธิิปไตยถููกก่่อขยายเป็็น
กระแสสู่่�ประเทศสัังคมนิิยม ส่่งผลให้้เป็็นที่่�เพ่่งเล็็งและถููกนำำ�มากล่่าวโทษจากกลุ่่�มชาติิ
ตะวัันตก แต่่ก็ไ็ ม่่สามารถกระตุุกจีีนให้้ตระหนัักหรืือสนใจได้้ โดยในปััจจุุบันั หมุุดหมายใหญ่่
จึึงตกไปอยู่่�ที่่�กรณีีทิิเบตนั่่�นเอง อย่่างไรก็็ตามแม้้ว่่าจะมีีการเรีียกร้้องประชาธิิปไตยในจีีน
มากแค่่ไหนก็็ตาม ก็็ยากที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงหรืือทััดทานระบอบการปกครองในรููปแบบเดิิม
ที่่� มีี อ ยู่่�ได้้  ดััง นั้้� น ประชาธิิ ป ไตยก็็ เป็็ นแค่่ วาทกรรมหนึ่่� งที่่� นำำ� มาใช้้ เ ป็็ น เครื่่� อ งมืื อ ต่่ อ รอง
ผลประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจ รวมถึึงการค้้าขายให้้เกิิดความสมดุุลระหว่่างกัันหรืือลงตััวเท่่าที่่�
จะทำำ�ได้้ ทั้้�งนี้้�ทั้้�งนั้้�น เมื่่�อฟัังบทเพลง “Chinese Democracy” ผ่่านห้้วงอารมณ์์ความรู้้�สึึก
ที่่�ผิิวเผิิน ก็ยั็ ังคงไม่่สามารถสร้้างบาดแผลและเพิ่่�มพลัังแห่่งความตระหนัักรู้้�ที่่�เพีียงพอ ไม่่ว่่า
จะอยู่่�ในหััวใจของคนจีีนหรืือคนทั่่�วโลกก็็ตาม    
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บทที่่� 4 ‘True Democracy’ เร๊๊กเก้้การเมืืองหมุุดหมายสำำ�คััญยุุคลััทธิิแธต
เชอร์์ ในบทนี้้�ได้้กล่่าวถึึงวงดนตรีีแนวโพลิิทิิคอล เร๊๊กเก้้ (Political Reggae) ที่่�สามารถ
กระตุุกเป็็นกระแสสัังคมในอัังกฤษได้้ ภายใต้้ชื่่�อว่่า สตีีล พััลส์์ (Steel Pulse) จากอััลบั้้�ม
“True Democracy” ปรากฏในช่่วงที่่ป� ระเทศอัังกฤษก่่อเกิิดลัทั ธิิแธตเชอร์์ (Thatcherism)
ซึ่่�งนำำ�โดยอดีีตนายกรััฐมนตรีีหญิิงนาม มาร์์กาเรต แธตเชอร์์ (Margaret Thatcher) คืือ
ผู้�นำ้ �ที่่
ำ ยึ� ดน
ึ โยบายด้้านเศรษฐกิิจตามแนวคิิดตลาดเสรีีและแนวคิิดแบบการเงิินนิยิ ม เพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� น
ในการแก้้ไขปััญหาเศรษฐกิิจ รวมถึึงมุ่่�งเปิิดเสรีีทางการค้้าและคลี่่ค� ลายระบบระเบีียบต่่าง ๆ
โดยเฉพาะเรื่่อ� งแรงงานที่่�ปรัับแผนทั้้�งการแข่่งขัันเชิิงธุุรกิิจ การจ้้างงาน และสวััสดิกิ ารด้้านต่่าง ๆ
ที่่ต� กไปอยู่่�ในการควบคุุมดููแลของทางภาคเอกชน และด้้วยกลไกแบบเสรีีนิยิ มที่่ห� นุุนระบบทุุน
ขั้้�นสุุดนี้้� กลัับส่่งผลกระทบต่่อชนชั้้�นแรงงานและผู้้�ที่่�มีีฐานะยากจน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ยัังก่่อ
ขยายความเกลีียดชัังในระดัับชนชั้้�นอย่่างแพร่่กระจายสู่่�คนรุ่่�นใหม่่ในทศวรรษที่่� 80 อัันมา
จากปรากฏการณ์์ความเปลี่่�ยนแปลงด้้านเศรษฐกิิจและสัังคมดัังกล่่าว จึึงถืือเป็็นแรงขัับ
ที่่�สำำ�คััญในการสร้้างผลงานของวงสตีีล พััลส์์นั่่�นเอง
ในอััลบั้้ม� ชุุดนี้้ป� ระกอบด้้วย 10 บทเพลง ได้้นำ�ำ เสนอมุุมมองซ้้อนแฝงทางการเมืือง
อย่่างแยบยล ผนวกกัับการประท้้วงทางสัังคมร่่วมอยู่่�ด้้วย โดยมีีผู้้�นำำ�วงคืือ เดวิิด ฮิินดส์์
(David Hinds) เชื้้อ� สายจาไมกัันที่่เ� ติิบโตในอัังกฤษ ซึ่่�งสร้้างปรากฏการณ์์ทางดนตรีีครั้้ง� สำำ�คัญ
ั
ผ่่านการสร้้างวงดนตรีีเร๊๊กเก้้ตั้้�งแต่่ตั้้�งวงดนตรีี แสดงดนตรีีเป็็นวงเปิิดในคอนเสิิร์์ตต่่าง ๆ
จนไปสู่่�วงดนตรีีชั้้�นนำ�ที่่
ำ �ได้้รัับการยอมรัับในแวดวงและได้้ร่่วมแสดงเวทีีเดีียวกัับศิิลปิินเร๊๊กเก้้
ระดัับโลกอย่่างบ๊๊อบ มาร์์ลีีย์์ (Bob Marley) รวมถึึงศิิลปิินวงอื่่�น ๆ อีีกมากมาย แน่่นอนว่่า
สายทางดนตรีีเร๊๊กเก้้ถููกส่่งผ่่านเจตนารมณ์์บนฐานคิิดด้้านคุุณธรรม จิิตสำำ�นึึกร่่วมทางสัังคม
ตลอดจนการประท้้วงทางการเมืืองกระจายให้้กัับกลุ่่�มผู้้�ฟััง จากทศวรรษที่่� 70 สู่่�ทศวรรษที่่�
90 ถึึงแม้้ว่่าจะไม่่ได้้อยู่่�ในดนตรีีกระแสหลัักก็็ตาม นอกจากนี้้�ดนตรีีเร๊๊กเก้้ยัังได้้วิิวััฒน์์และ
เพิ่่�มแขนงไปอีีกหลายหลากภายใต้้อุุดมการณ์์แห่่งลััทธิิรััสตาฟาเรีียนที่่�ต่่างได้้รัับกัันมา
วงสตีีล พััลส์์ ถืือเป็็นวงดนตรีีเร๊๊กเก้้ชั้้�นนำำ�ของอัังกฤษ โดยสะท้้อนผลงานทั้้�ง
ภาคตััวบทและภาคดนตรีีไว้้อย่่างโดดเด่่นคมคาย ซึ่่�งแสดงจุุดเด่่นที่่�สีีสัันของซิินธิิไซเซอร์์
ผสานกัั บลีี ล าดนตรีี แ บบแด๊๊ นซ์์ เออร์์ เ บิ้้� น  และอาร์์ แ อนด์์ บีี  อัั น หลอมไปสู่่�การนิิ ย าม
แนวเพลงที่่�เรีียกว่่า โพลิิทิิคอล เร๊๊กเก้้ (Political Reggae) และรููธ เร๊๊กเก้้ (Roots Reggae)
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ท่่ามกลางสภาวะที่่�ต้้องดิ้้�นรนหาเลี้้�ยงชีีพบวกกัับถููกเหยีียดผิิว จึึงได้้ผัันเป็็นแรงขัับสำำ�คััญ
ในการปลููกสร้้างวงดนตรีีและเขีียนเพลงขึ้้น 
� แม้้ว่า่ ในช่่วงต้้นจะยากและท้้าทายสำำ�หรัับเส้้นทาง
สู่่�ความสำำ�เร็็จ แต่่ก็็สามารถประกาศศัักดาอย่่างยิ่่�งใหญ่่ได้้ผ่่านบทเพลงปฏิิวััติิสัังคมเชิิง
การเมืืองที่่�เข้้าถึึงผู้้�คนได้้อย่่างถููกที่่�ถููกเวลา นอกจากนี้้� ยัังเป็็นวงดนตรีีที่่�ได้้ร่่วมแสดง
ในงานฉลองพิิธีีเข้้ารัับตำำ�แหน่่งประธานาธิิบดีีของสหรััฐอเมริิกาอย่่าง บิิล คลิินตััน  (Bill
Clinton) อีีกด้้วย
อย่่ า งไรก็็ ต ามการขัั บ ออกด้้ ว ยผลงานเพลงซึ่่� ง ผลึึ ก ไว้้ ใ นเนื้้� อ หาของคำำ�ร้้ อ ง
อัันสะท้้อนถึึงมุุมมองเชิิงขบถในฐานะดนตรีีประท้้วงทางการเมืืองผ่่านแบบฉบัับเร๊๊กเก้้
โดยมุ่่�งแสดงออกถึึ ง ความคิิ ด เห็็ น ทางการเมืื อ งที่่�ล้้อ เลีี ย น  เสีี ย ดสีี แ ละขบขัั น  รวมถึึ ง
ความมืืดบอดของรััฐบาลและพรรคการเมืืองที่่�ไร้้ความประนีีประนอม อัันเนื่่�องมาจาก
การเปลี่่ย� นแปลงทั้้�งในแง่่นโยบายปฏิิรููปเศรษฐกิิจ บทบาทของภาคเอกชน การลดบทบาท
ของสภาพแรงงาน การปรัับรููปแบบด้้านสวััสดิกิ าร ฯลฯ จึึงทำำ�ให้้วง “สตีีล พััลส์์” กัับผลงาน 
“True Democracy” ได้้เป็็นที่่ถูู� กกล่่าวถึึงและจดจำำ�ด้้วยการเสนอภาพของ “ลััทธิิแธตเชอร์์”
ไว้้ในอีีกนััยหนึ่่�ง
บทที่่� 5 ‘Power, Corruption & Lies’ นิิว ออร์์เดอร์์ ‘อำำ�นาจ, ฉ้้อราษฎร์์บังั หลวง
และการมุุสา’ ในบทนี้้�ได้้กล่่าวถึึงผลงานเพลงของวงดนตรีี “นิิว ออร์์เดอร์์ (New Order)”
แนวโพสต์์-พัังค์์ (Post-Punk) ในยุุคนิิวเวฟ (New Wave) ช่่วงทศวรรษที่่� 80 ซึ่่�งได้้พััฒนา
ผ่่านแนวดนตรีีทั้้�งซิินธิ์์�พ๊๊อพ (Synth-Pop) ดนตรีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic Music) และ
แด๊๊นซ์์-ร๊๊อค (Dance-Rock) ประกอบกัับการนำำ�เสนอด้้านเนื้้�อหาเชิิงศิิลปะร่่วมสมััยผ่่าน
การวิิพากษ์์สัังคมและการเมืือง โดยมีีแนวทางการสร้้างสรรค์์ผลงานที่่�สามารถเชื่่�อมโยง
ระหว่่างโลกทััศน์์ด้้านศิิลปะร่่วมสมััยมาผสานกัับมโนทััศน์์ด้้านสัังคมและการเมืืองได้้อย่่าง
น่่าสนใจ อัันปรากฏในชื่่�ออััลบั้้�ม “Power, Corruption & Lies” เป็็นอััลบั้้�มชุุดที่่� 2 จำำ�นวน 
8 บทเพลง ถููกเผยแพร่่ในปีี ค.ศ. 1983 ถืือเป็็นช่่วงหนึ่่�งที่่�ดนตรีีนิิวเวฟได้้รัับความสนใจใน
สหราชอาณาจัักร ที่่�ขัับเน้้นบทเพลงเชิิงขบถต่่อโลกเสรีีนิิยมที่่�อาศััยทุุนนิิยมเป็็นฐานสำำ�คััญ
นอกจากนี้้� ชื่่� ออัั ลบั้้� มยัั งได้้ โยงไปถึึ งกรอบความคิิ ดทางรัั ฐศาสตร์์ แบบมาคิิ อาเวลเลีี ย น 
(Machiavellian) ไว้้อีีกด้้วย
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อีีกประเด็็นหนึ่่�งที่่�น่่าสนใจในผลงานดัังกล่่าวก็็คืือ รููปภาพหน้้าปกอััลบั้้�ม โดยใช้้
ภาพวาด “A Basket of Roses” ศิิลปิินนาม อองรีี ฟองแตง-ลาตััวร์์ (Henri Fantin-Latour)
ผ่่ า นผู้้� อ อกแบบปกคืื อ ปีี เ ตอร์์ เซวิิ ล ล์์ (Peter Saville) ได้้ ห ยิิ บนำำ� มาตีี ค วามอย่่ า งมีี
นััยสำำ�คััญ กล่่าวคืือ ดอกไม้้มีีความหมายที่่�ซ้้อนแฝงอย่่างมีีนััยตามชื่่�ออััลบั้้�ม “อำำ�นาจ
ฉ้้อราษฎร์์บัังหลวง และการมุุสา” โดยสะท้้อนว่่า ความสวยงามเพีียงฉากหน้้า แต่่อาจ
เก็็บงำ��ความมืืดดำำ�ต่ำำ��ตมไว้้ในฉากหลััง เสมืือนกัับดอกไม้้ที่่�ถููกตััดและตกแต่่งไว้้ในตะกร้้า
อย่่างสวยงาม เมื่่�อผ่่านข้้ามวัันข้้ามคืืนไปก็็มีีแต่่จะเหี่่�ยวเฉาโดยไร้้น้ำำ��หล่่อเลี้้�ยง จึึงถืือเป็็น
ความเหมาะสมที่่�ได้้เชื่่�อมโยงระหว่่างงานศิิลปะทั้้�งภาพวาด การออกแบบปกแผ่่นเสีียง
และอััลบั้้�มเพลง แม้้ว่่าได้้มีีการขออนุุญาตนำำ�รููปภาพดัังกล่่าวมาใช้้เป็็นหน้้าปกอััลบั้้�ม แต่่ใน
ช่่วงแรกก็็ถููกปฏิิเสธจากหอศิิลป์์แห่่งชาติิอัังกฤษ และในที่่�สุุดก็็ได้้รัับการอนุุญาตให้้ใช้้
หนึ่่�งในบทเพลงของอััลบั้้�มนี้้�ถููกถ่่ายทอดอย่่างสอดรัับกัับสถานการณ์์ โดยได้้
กล่่าวถึึงการที่่�กองทััพหรืือทหารเข้้ามามีีส่่วนในการปกครองประเทศผ่่านเพลงที่่�มีีชื่่�อว่่า
“We All Stand” ซึ่่�งหมายถึึง “พวกเราทั้้�งหมดหยััดยืืน” อัันแสดงถึึงการเผชิิญหน้้ากััน
ระหว่่างกลุ่่�มประชาชนผู้้�ต่่อต้้านกัับกองทััพทหาร อย่่างไรก็็ดีี ในทุุก ๆ บทเพลงควรค่่ายิ่่�ง
สำำ�หรัับการฟััง นอกจากการฟัังเพื่่�อสนองต่่อสุุนทรีียะหรืือความเพลิิดเพลิินทางอารมณ์์แล้้ว 
ยัังอาจนำำ�มาซึ่่�งความเข้้าใจในแง่่มุุมต่่าง ๆ ที่่�ผู้�สร้
้ ้างสรรค์์พยายามที่่�จะสื่่�อสารและสะท้้อน
มุุมคิิดให้้กัับผู้้�ที่่�ได้้ฟัังก็็เป็็นได้้ ท้้ายที่่�สุุดแล้้ว  แม้้เวลาจะส่่งผลสู่่�การเปลี่่�ยนผ่่านทางด้้าน
การสื่่�อสารและเทคโนโลยีีที่่�รวดเร็็วหรืือง่่ายดายเช่่นไร แต่่อำำ�นาจฉ้้อราษฎร์์บัังหลวงและ
การมุุสานั้้�น ก็็ยัังได้้ถููกขัับเคลื่่�อนและเดิินหน้้าต่่อไป
บทที่่� 6 ‘Born in the U.S.A.’ อเมริิกันั ... อเมริิเกิิน เนื้้�อหาในบทนี้้�นำำ�เสนอถึึง
ปรากฏการณ์์ของบทเพลง “Born in the U.S.A.” ของ บรููซ สปริิงสทีีน (Bruce Springsteen)
ซึ่่�งเป็็นผลงานเพลงที่่�ปรากฏขึ้้�นในช่่วงสงครามเวีียดนาม อัันอบอวลด้้วยความสููญเสีียฝััง
หยั่่�งรากลึึกทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจอย่่างไม่่สามารถประเมิินค่่าใด ๆ ได้้ ในด้้านหนึ่่�ง
บทเพลงข้้างต้้นอาจถููกตีีความหมายผิิดไปจากเจตนารมณ์์หรืืออุุดมการณ์์เดิิมของผู้้�ส่่งสาร
นัับเป็็นเวลาเกืือบ 3 ทศวรรษ กล่่าวคืือ ความหมายของเพลงถููกหลอมรวมไว้้ภายใน
จิิตสำำ�นึึกของคนอเมริิกัันโดยให้้เชื่่�อว่่าบทเพลงนี้้�คืือตััวแทนแห่่งความรัักชาติิ  
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การเผยแพร่่บทเพลงเปรีียบเสมืือนการถููกตีีตราในแง่่ของการสดุุดีีเชิิงปลููกฝัังให้้
รัักชาติิแบบอเมริิกััน  เช่่น  กรณีีงานเฉลิิมฉลองวัันชาติิสหรััฐอเมริิกา ก็็ได้้มีีการนำำ�เพลงนี้้�มา
ใช้้เป็็นสื่่�อประกอบการประกาศความยิ่่�งใหญ่่ และกรณีีการนำำ�เพลงมาใช้้สำำ�หรัับหาเสีียง
ของประธานาธิิบดีีโรนััลด์์ รีีแกน (Ronald Reagan) เป็็นต้น ซึ่่
้ �งในทางตรงกัันข้้าม ตััวเพลง
กลัั บ เสนอในมุุ ม มองเชิิ ง ประท้้ ว งหรืื อ เรีี ย กร้้ อ งประเด็็ นบ างอย่่ า งจากผู้้� ค รองอำำ�น าจ
ถ่่ายทอดผ่่านเสีียงขัับร้้องที่่�แหบห้้าวแต่่ทรงพลััง สมทบกัับการประสานเสีียงผนวกกัับ
ภาคดนตรีีที่่�หนุุนเสริิมได้้อย่่างลงตััว  โดยสะท้้อนถึึงฐานคิิดเชิิงกวีีเพื่่�อไว้้อาลััยแด่่ทหาร
ในช่่วงสงครามเวีียดนาม อัันสื่่�อถึึงความโศกเศร้้า การต่่อสู้้�  และความพ่่ายแพ้้ของสงคราม
รวมถึึงการถููกตราหน้้าจากสัังคมอย่่างไร้้การยอมรัับนัับถืือ
บรููซ สปริิงสทีีน ได้้กล่่าวถึึง “Born in the U.S.A.” ไว้้ว่่าเป็็นบทเพลงที่่�ถููกทำำ�ให้้
เกิิดความยิ่่�งใหญ่่ แต่่ก็็ไม่่สามารถแสดงหรืือส่่งสารที่่�สำำ�คััญออกมาได้้ ทั้้�งที่่�ตััวเพลงได้้
ถ่่ายทอดถึึงสภาพการณ์์ที่่�ต้้องเผชิิญของทหารชนชั้้�นแรงงานถููกเกณฑ์์สู่่�สงครามเวีียดนาม
โดยต้้องปรัับตััวกัับการใช้้ชีีวิิตให้้เท่่าทัันกัับสัังคมที่่�เปลี่่�ยนไป ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นยัังต้้องฟื้้�นฟูู
สภาวะของจิิตใจที่่�มาจากบาดแผลแห่่งสงคราม นอกจากนี้้� บรููซ สปริิงสทีีน ก็็ได้้รัับ
แรงบัันดาลใจและประสบการณ์์จากสหายทหารที่่�ได้้ร่่วมรบในสงครามครั้้�งนั้้�น ซึ่่�งนำำ�มา
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการเขีียนเพลงนี้้�อีีกด้้วย โดยถููกบรรจุุไว้้ในเพลงที่่�มีีความยาว 4.39 นาทีี
อย่่ า งไรก็็ ดีี จากบทเพลงที่่� ถูู กสร้้ า งสรรค์์ เ ชิิ ง ต่่ อ ต้้ า นผ่่ า นเรื่่� อ งราวของ
ทหารผ่่านศึึก ถููกผัันแปรไปสู่่�บทเพลงแห่่งการสรรเสริิญความยิ่่�งใหญ่่ของสหรััฐอเมริิกา
แม้้ว่่าเป้้าประสงค์์แรกเริ่่�มนั้้�นได้้สะท้้อนถึึงประเด็็นทางสัังคมและการเมืือง ซึ่่�งถููกตีีความ
อย่่างบิิดเบืือนเพื่่�อสนองต่่อวาทกรรมและเจตจำำ�นงของผู้้�ที่่�ได้้ผลประโยชน์์ ก็็สามารถ
ตีีความไปได้้เป็็นสองแนวทาง โดยในทางแรกอาจทำำ�ให้้เนื้้อ� หาสาระที่่ป� รากฏในเพลงถููกลดทอน
และสููญเสีียความสำำ�คััญหรืืออาจถููกแปรได้้เป็็นอื่่�น ส่่วนในทางที่่�สองนั้้�นอาจนำำ�ไปสู่่�ผลดีี
และเกิิดประโยชน์์อย่่างไม่่ได้้ตั้้�งใจ จนดำำ�รงในฐานะบทเพลงแห่่งความรัักชาติิสืืบไป
บทที่่� 7 ‘Long Road Out Of Eden’ + ‘I Dreamed There Was No
War’ ทองคำำ�สีีดำำ� เงิินน้ำำ��ตา และฉัันฝัันไปว่่า ที่่นั่่� �นไม่่มีีสงคราม บทนี้้�ได้้กล่่าวถึึงผลงาน
ของวงดนตรีี  ดิิ  อีี เ กิิ ล ส์์ (The Eagles) ในอัั ล บั้้� ม ชุุ ดที่่� 7 เผยแพร่่ ใ นปีี ค.ศ. 2007
ซึ่่�งเป็็นการกลัับมาร่่วมงานกัันในรอบ 28 ปีี และใช้้เวลาในการสร้้างสรรค์์งานเพลงรวมถึึง
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การบัันทึึกเสีียงร่่วมระยะเวลา 6 ปีี ตามข้้อจำำ�กััดบางประการของสมาชิิกในวง ทั้้�งนี้้� ได้้ยก
บทเพลง “Long Road Out Of Eden” มาอ้้างถึึง โดยยัังคงขัับเน้้นด้้วยแนวดนตรีีตาม
แบบฉบัับคัันทรีีร๊๊อค (Country Rock) พร้้อมกัับการนำำ�เสนอความคิิดต่่อสถานการณ์์
ที่่�อ่่อนไหวในประเทศอิิรััก ผสานกัับภาคดนตรีีที่่�สอดประสานอย่่างลงตััว  รวมทั้้�งดำำ�รง
ทัักษะที่่�เป็็นมาตรฐานอัันได้้รัับการยอมรัับไปทั่่�วโลก ผ่่านสีีสัันของเครื่่�องดนตรีีที่่�นำำ�มาใช้้
ขัับกล่่อมทั้้�งเปีียโน กีีตาร์์ เบส กลองชุุด  และเสีียงร้้องที่่�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะ ผสมเข้้ากัันจน
หล่่อหลอมเป็็นผลงานเพลงที่่�มีีความยาวถึึง 10.17 นาทีี
เนื้้อ� ในใจความที่่ผลึ
� กึ ในบทเพลงได้้ผููกโยงจากพระธรรมคััมภีีร์ไ์ บเบิิลในบทปฐมกาล
ที่่�กล่่าวถึึงเรื่่�องราวแห่่งสวนอีีเดน ซึ่่�งได้้นำำ�มาปรุุงแต่่งโดยสะท้้อนเชิิงอุุปมาอุุปไมยภายใต้้
ชื่่�อเพลงและชื่่�ออััลบั้้�ม “ถนนสายที่่�แสนไกลห่่างออกจากสวนสวรรค์์แห่่งอีีเดน” เสนอผ่่าน
ถ้้อยคำำ�ของเนื้้�อเพลงที่่�สอดผสานกัับบรรยากาศอย่่างมีีศิิลปะ โดยถ่่ายทอดทั้้�งในเรื่่�องของ
ทหารที่่�ถููกมอบหมายให้้ไปปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในแถบตะวัันออกกลาง การเสพสมทรััพยากรอย่่าง
ไร้้ คุุ ณค่่ า แบบลัั ท ธิิ บริิ โ ภคนิิ ย ม รวมถึึ ง อำำ�น าจการคอร์์ รัั ป ชัั น และการฉ้้ อ ฉลที่่� ม าจาก
ความโลภโมโทสัั นถูู กขยายไปอย่่ า งไม่่ มีี ที่่� สิ้้� นสุุ ด  ได้้ ถูู กหล่่ อ หลอมและซ่่ อ นแฝงไว้้ ใ น
บทเพลงด้้วยความคิิดที่่�แยบคาย เพื่่�อเป็็นวิิทยาทานกัับผู้้�คนที่่�ดำำ�รงอยู่่�นั้้�นได้้เข้้าใจและรัับรู้้�
ถึึงสภาพการณ์์ของด้้านมืืดในสัังคมที่่�นัับวัันก็็ยิ่่�งทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�นทุุกวััน
อีีกหนึ่่�งผลงานเพลงที่่�ชื่่�อว่่า “I Dreamed There Was No War” เป็็นงานเพลง
ลำำ�ดัับที่่� 2 ส่่งต่่อจากเพลง “Long Road Out Of Eden” ซึ่่�งได้้นำำ�เสนอในรููปแบบเพลง
บรรเลงแบบปราศจากคำำ�ร้้องหรืือเนื้้�อหาที่่�สามารถบรรยายความหมายอย่่างชััดเจนได้้
หากแต่่ ก ารสร้้ างสรรค์์ ทางดนตรีี ที่่� เกิิ ดขึ้้� นนั้้� น  กลัั บได้้ แ สดงออกและขัั บ กล่่ อ มถึึ ง ห้้ ว ง
อารมณ์์ความรู้้�สึึกที่่�แสนเศร้้า หม่่นหมองและอบอวลไปด้้วยความหวััง โดยสอดคล้้องกัับ
ความหมายตามชื่่�อ “ฉัันฝัันไปว่่า ที่่�นั่่�นไม่่มีีสงคราม” อัันถููกตีีความถึึงทองคำำ�สีีดำำ�หรืือ
บ่่อน้ำำ��มัันกัับการค้้าอาวุุธ  รวมทั้้�งเชื่่�อมโยงกัับการก่่อสงครามเพื่่�อครอบครองผลประโยชน์์
และแสดงความเป็็นเจ้้าแห่่งมหาอำำ�นาจ ภายใต้้การกล่่าวอ้้างที่่�ว่่า “รุุกเข้้ามาในนามของ
ประชาธิิปไตย สงครามปลดปล่่อยเพื่่�อสัันติิภาพและสิิทธิิมนุุษยชน”
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บทที่่� 8 ‘Small Orchestra of Hope’ ‘เมจิิคอล ไครเมีีย’ โฟล์์คแอนด์์โรล
ในซาวด์์บอลข่่าน บีีต ในบทนี้้�ได้้กล่่าวถึึงผลงานจากอััลบั้้�มชุุด  “Small Orchestra of
Hope” ของวงดนตรีีนามว่่า เมจิิคอล ไครเมีีย (Magical Crimea) ซึ่่�งได้้หยิิบนำ�บ
ำ ทเพลง
“March to the Black Sea” ที่่�แปลได้้ว่่า “เดิินขบวนสู่่�ทะเลดำำ�” โดยส่่งสารถึึงอารมณ์์
ความรู้�สึ้ ึกที่่�มีีชีีวิิตชีีวาแต่่แฝงไปด้้วยอุุดมการณ์์ร่่วมอยู่่�ด้้วย ในแง่่ของดนตรีีได้้นำ�ำ เสนอผ่่าน
สีีสันั ด้้วยเสีียงกีีตาร์์แบบยิิปซีีแจ๊๊ส ผนวกกัับเสีียงร้้องนำำ�ชายที่่ห� นาทุ้้�มและสนัับสนุนุ ด้้วยเสีียง
ประสานของผู้้ห� ญิิง สมทบกัับเครื่่อ� งลมทองเหลืืองและกลองกระทบจัังหวะอย่่างฮึึกเหิิม ทั้้�งนี้้�
วงดนตรีีดังั กล่่าวยัังได้้รับั การยอมรัับและยกให้้เป็็นทููตทางดนตรีีที่่ไ� ด้้ถ่า่ ยทอดความเป็็นไครเมีีย
ออกสู่่�สังั คมโลกอีีกด้้วย
จากการสร้้างสะพานเชิิงสััญลัักษณ์์ของประธานาธิิบดีวี ลาดิิเมีียร์์ ปููติน 
ิ เพื่่อ� แสดงให้้
เห็็นถึึงคาบสมุุทรไครเมีียที่่�ได้้เข้้าร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรััสเซีียอัันสืืบเนื่่�องจากการถููกยกเลิิก
รถไฟข้้ามแผ่่นดิินใหญ่่ของยููเครน จึึงทำำ�ให้้เกิิดผลเสีียอย่่างยิ่่�งต่่อการคมนาคมในไครเมีีย
ในขณะที่่�ก ลุ่่�มสหภาพยุุ โรป (EU) ก็็ ไ ด้้ อ อกถ้้ อ ยแถลงการณ์์ ค วามว่่ า “สถานการณ์์
การเคลื่่อ� นไหวของรััสเซีียนั้้น� ได้้ถือื เป็็นการโจมตีีต่อ่ เอกภาพแห่่งดิินแดนของยููเครน” กล่่าวคืือ
การที่่รั� สั เซีียได้้สร้า้ งสะพานเคิิร์ช์ ทอดไปยัังคาบสมุุทรไครเมีียโดยไม่่ได้้รับั ความเห็็นชอบจาก
ยููเครน ประหนึ่่ง� เป็็นการล่่วงละเมิิดในอำำ�นาจอธิิปไตยที่่มี� ต่ี อ่ ยููเครนนั่่�นเอง ในด้้านหนึ่่ง� เคยได้้
รัับการยกย่่องในฐานะที่่มี� สถ
ี านที่่�ที่่สว
� ยงามและมหััศจรรย์์ซึ่่ง� หมายถึึงทะเลดำำ�  (Black Sea)
โดยปรากฏเป็็นสัังคมที่่�มีีความหลากหลายทางด้้านวััฒนธรรมและมีีความพิิเศษซัับซ้้อน
ภายในตััวของมัันเอง ปััจจุุบันั คาบสมุุทรไครเมีียได้้ดำ�ำ รงเป็็นสาธารณรััฐปกครองตนเองไครเมีีย
(Autonomous Republic of Crimea) ภายใต้้สนธิิสััญญาระหว่่างรััสเซีียกัับไครเมีียที่่�ได้้
ผนวกสาธารณรััฐไครเมีียให้้เป็็นส่วน
่ หนึ่่ง� ของสหพัันธรัฐั รััสเซีีย
อนึ่่�ง ดนตรีีของเมจิิคอล ไครเมีีย ได้้ถููกจััดให้้อยู่่�ในแนวดนตรีีที่่�เรีียกว่่า เวิิร์์ลด์์
มิิวสิกิ (World Music)  ผ่่านความพยายามที่่จ� ะเป็็นสากลและกลืืนกลายไปสู่่�ดนตรีีพ๊อ๊ พ (Pop
Music) รวมทั้้�งได้้พยายามสร้้างคำำ�เรีียกถึึงแนวดนตรีีของพวกเขาไว้้ว่่า “โฟล์์ค แอนด์์โรล”
ตลอดจนการเสนอเอกลัักษณ์์ทางดนตรีีที่่�ชััดเจนจากคาบสมุุทรบอลข่่านซึ่่�งถููกนิิยามกัันว่่า
“บอลข่่าน บีีต” จนทำำ�ให้้พวกเขามีีชื่่อ� เสีียงมากยิ่่ง� ขึ้้น 
� อย่่างไรก็็ดี ผ
ี ลงานทั้้�ง 10 บทเพลงที่่�
บรรจุุในอััลบั้้ม� ข้้างต้้นนั้้น 
� ได้้สะท้้อนมุุมมองเชิิงบวก ขัับเน้้นด้้วยสภาวะทางจิิตใจอย่่างร่่าเริิง
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สดใสและก่่อให้้เกิิดความภาคภููมิิใจแห่่งบ้้านเมืือง ในฐานะของศิิลปะเพื่่อ� มวลชน รวมทั้้ง� ได้้
สร้้างแรงบัันดาลใจและแรงปรารถนาให้้แก่่ชนชั้้�นกรรมาชีีพไว้้ร่ว่ มด้้วย
บทที่่� 9 ‘The Rough Guide To Arabic Revolution’ บทเพลง
เพื่่�อมวลชนปฏิิวััติิอาหรัับ ‘เราจะยืืนอยู่่�ตรงนี้้� ยืืนหยััดด้้วยหััวใจของเราเอง’ เนื้้�อหาของ
บทนี้้� ไ ด้้ ก ล่่ า วถึึ ง เหตุุ ก ารณ์์ ก ารเคลื่่� อ นไหวประท้้ ว งต่่ า ง ๆ ของกลุ่่�มประเทศมุุ สลิิ ม
ในแอฟริิกาเหนืือ ตััวอย่่างเช่่น
การปฏิิวััติิดอกมะลิิ (Jasmine Revolution) เป็็นการประท้้วงครั้้�งใหญ่่ของ
ประเทศตููนิิ เซีี ย  ซึ่่� ง ส่่ ง ผลแพร่่ ล ามไปยัั ง ประเทศรอบข้้ า งอีี ก มากมาย โดยตั้้� ง ต้้ น จาก
เหตุุการณ์์ที่่� “มุุฮััมมััด อััล บููอะซีีซีี” ได้้ประท้้วงด้้วยการเผาตััวเอง ซึ่่�งเรีียกร้้องความไม่่เป็็น
ธรรมและความคดโกงที่่เ� ขานั้้นถูู
� กกระทำำ�จากตำำ�รวจ อัันส่ง่ ผลลุุกลามจนนำำ�ไปสู่่�การวางอำำ�นาจ
ของประธานาธิิบดีี “ไซน์์ อััลอาบีีดีีน เบน อาลีี” ในปีี ค.ศ. 2011
การประท้้วงใหญ่่ 18 วััน ในประเทศอีียิิปต์์ โดยสิ้้�นสุุดด้้วยการลงจากอำำ�นาจที่่�ได้้
ถืือครองไว้้ถึงึ 30 ปีี ของประธานาธิิบดีี “ฮุุสนี มุ
ี บุ ารััค” ในวัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ ค.ศ. 2011
ในประเทศลิิเบีียเกิิดสงครามกลางเมืืองและการแทรกแซงจากกองกำำ�ลัังนาโต้้
ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การล้้มล้้างอำำ�นาจและการถููกสัังหารของผู้้�นำำ�ลิิเบีีย “มุุอััมมััร กััดดาฟีี” ในวัันที่่�
20 ตุุลาคม ค.ศ. 2012
การเดิินขบวนในประเทศเยเมนเพื่่อ� เรีียกร้้องให้้ประธานาธิิบดีี “อาลีี อับดุ
ั ลุ ลอฮฺฺสา”
ลงจากตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�และเสนอให้้มีีการจััดการเลืือกตั้้�งใหม่่ ซึ่่�งการประท้้วงได้้กิินเวลาไป
อย่่างยาวนาน โดยในที่่�สุดก็
ุ ไ็ ด้้ยอมทำำ�ตามข้้อเรีียกร้้องของประชาชน ในช่่วงเดืือนกุุมภาพัันธ์์
ค.ศ. 2012
อย่่างไรก็็ดีี ปรากฏการณ์์ความขััดแย้้งในแถบตะวัันออกกลางและแอฟริิกาเหนืือ
ซึ่่�งส่่งผลลุุกลามก่่อเกิิดเป็็นสงครามกลางเมืืองและการปฏิิวััติิในกลุ่่�มชาติิอาหรัับหรืือที่่�ถููก
เรีียกกัันไปในสัังคมโลกว่่า “อาหรัับ สปริิง (Arab Spring)” โดยมีีอััลบั้้�มที่่�ถืือเป็็นเครื่่�องมืือ
สำำ�คััญในการเคลื่่�อนไหวและประท้้วงอัันได้้ถููกแพร่่กระจายไปถ้้วนทั่่�วอาหรัับ  ปรากฏเป็็น
ผลงานที่่�มาจากการรวบรวมบทเพลงของศิิลปิิน นัักร้้องและวงดนตรีีที่่�ได้้สร้้างสรรค์์ผลงาน
ผ่่านการแสดงออกต่่อการเรีียกร้้องประชาธิิปไตย รวมทั้้�งความเที่่�ยงธรรมให้้เกิิดขึ้้�นใน
สัังคมภายใต้้ชื่่�ออััลบั้้�มว่่า “The Rough Guide To Arabic Revolution”
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บทที่่� 10 ‘People Have the Power’ อำำ�นาจอยู่่�ในมืือประชาชน เสีียงกู่่�ก้้อง
จาก แพตตี้้� สมิิธ ในบทนี้้�กล่่าวถึึงปราฏการณ์์จากผลงานเพลง “People Have the
Power” ของ แพตตี้้� สมิิธ (Patti Smith) ที่่�อยู่่�ในอััลบั้้�ม “Dream of Life” ได้้ถููกเผยแพร่่
ในปีี ค.ศ. 1988 โดยนำำ�เสนอมุุมมองและถ่่ายทอดเชิิงต่่อต้้านผ่่านแนวดนตรีีขบถบนฐานคิิด
แบบร๊๊อคที่่ส� รรค์์สร้า้ งอย่่างอิิสระ ผสานกัับคำ�ร้
ำ อ้ งที่่ผ่� า่ นการเรีียงร้้อยไตร่่ตรองถึึงความหมาย
จนตกผลึึกในฐานะบทกวีี สมทบกัับมิิวสิิควิิดีีโอที่่�ได้้สะท้้อนภาพของชนชั้้�นแรงงานในสัังคม
อุุตสาหกรรมที่่�ออกมาแสดงถึึงอำำ�นาจตามสิิทธิิที่่�ตนพึึงมีี เพื่่�อมุ่่�งหวัังสู่่�ความเปลี่่�ยนแปลงใน
สัังคมที่่�ดีีกว่่าเดิิม ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นผลงานที่่�ทรงอิิทธิิพลทางความคิิดในด้้านการเคลื่่�อนไหว
ทั้้�งในเรื่่�องของสัังคมและการเมืือง
แพตตี้้� สมิิธ  ได้้หยิิบนำำ�บทเพลงดัังกล่่าวไปขัับขานและขัับเคลื่่�อนในหลายวาระ
ตััวอย่่างเช่่น  โครงการระดมทุุนหาเสีียงเลืือกตั้้�งที่่�ใช้้ชื่่�อว่่า “Democracy Rising” และ
การชุุมนุุมประท้้วงต่่อต้้านสงครามอิิรัักในวัันที่่� 12 กัันยายน ค.ศ. 2002 รวมทั้้�งการต่่อต้้าน
อดีีตประธานาธิิบดีีจอร์์จ ดัับเบิิลยูู บุุช ที่่�เคยลงเลืือกตั้้�งในตำำ�แหน่่งประธานาธิิบดีีสมััยที่่� 2
เป็็นต้้น ต่่อมาเมื่่�อเวลาเปลี่่�ยนผ่่านไป แพตตี้้� สมิธ ยั
ิ ังคงมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างสรรค์์ผลงานบน
สายทางดนตรีีแห่่งแนวร่่วมของเสรีีชน เพื่่�อส่่องสะท้้อนและเรีียกขานให้้สัังคมนี้้�เป็็นสัังคมที่่�
ดีีกว่่าเดิิมให้้ได้้ โดยเป่่าประโลมไว้้ผ่่านบทกวีีในบทเพลงและเคลืือบทัับด้้วยสััญญะทาง
สัังคมการเมืืองที่่� ขัับเน้้ นอย่่างมีีพลัังแห่่งเสรีีภาพภายใต้้หมุุ ดหมายและความเชื่่�อที่่� ว่่า
“อำำ�นาจอยู่่�ในมืือประชาชน นี้้�คืือเสีียงกู่่�ก้้องจาก แพตตี้้� สมิิธ”
อภิิปรายผลจากการอ่่าน
หนัังสืือ ประชาธิิปไตยนััยเพลง ได้้นำ�ำ เสนอปรากฏการณ์์ต่า่ ง ๆ ซึ่่�งสััมพัันธ์เ์ ชื่่อ� มโยง
กัับบทเพลงที่่�ถููกนำำ�มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือผ่่านการขัับขานด้้วยเสีียงเพลง เพื่่�อรณรงค์์ ประท้้วง
ต่่อต้้านและเรีียกร้้องความชอบธรรมบางประการของภาคประชาชนหรืือผู้้�ที่่�ถููกปกครอง
จากชนชั้้�นอำ�น
ำ าจ อัันสะท้้อนให้้เห็็นความเปลี่่ย� นแปลงทางสัังคมและวััฒนธรรมที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อ� ง
กัับการเมืืองการปกครองของแต่่ละมุุมโลก ตามช่่วงเวลาในยุุคสมััยที่่แ� ตกต่่างกััน  โดยผู้้เ� ขีียน 
(พรเทพ แซ่่เฮง) ได้้ขยายและตีีความถึึงเนื้้�อหาสาระที่่�ปรากฏอยู่่�ในเนื้้�อเพลง (Lyrics)
พร้้อมกัับอาศััยแนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องจากศาสตร์์ต่่าง ๆ มาประกอบร่่วมในการเขีียน ทำำ�ให้้เห็็น
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มุุมมองที่่�หลากหลายยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งในแง่่ของสุุนทรีียศาสตร์์ ภููมิิศาสตร์์ เศรษฐกิิจ รวมถึึง
วััฒนธรรมแห่่งจารีีตและขนบธรรมเนีียมประเพณีี ตามบริิบทที่่�สััมพัันธ์์กัับบทเพลงไว้้อย่่าง
ตกผลึึก ผนวกกัับทัักษะการเขีียนเล่่าเรื่่�องโดยใช้้สำำ�นวนและการสื่่�อภาษาที่่�มีีเอกลัักษณ์์
เฉพาะตััว นอกจากนี้้�ยัังสนัับสนุุนด้้วยการวิิพากษ์์มุุมมองเชิิงดนตรีีในฐานะนัักฟัังได้้อย่่าง
เข้้าใจและเข้้าถึึง      
ในแง่่ของดนตรีี (Music) หรืือบทเพลง (Song) สามารถสื่่�อสะท้้อนวิิถีีทางร่่วม
ของชุุดความคิิดและอุุดมการณ์์ รวมถึึงปรากฏการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละช่่วงเวลาของกลุ่่�มคน
หรืือกลุ่่�มสัังคมตั้้�งแต่่ระดัับเล็็กไปสู่่�ระดัับใหญ่่ โดยทำำ�หน้้าที่่�ขัับขานและสื่่�อสารผ่่านเสีียง
เป็็นแรงขัับสำำ�คััญอัันปรากฏได้้ในหลายวาระ เช่่น  เพื่่�อใช้้เป็็นภาพตััวแทนทางวััฒนธรรม
และสัังคมในบริิบทต่่าง ๆ เพื่่�อใช้้ถ่่ายทอดเรื่่�องราวทางประวััติิศาสตร์์ เพื่่�อแสดงในฐานะ
ผลงานด้้านดนตรีีกรรมหรืืองานศิิลปะ เพื่่�อเป็็นเสีียงสะท้้อนจากปรากฏการณ์์ทางสัังคม
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม หมายรวมไปถึึงการใช้้เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือในการสื่่�อสารหรืือ
ขัับเคลื่่�อนกลไกเชิิงอำำ�นาจ เป็็นต้้น
จากศิิลปิินและผลงานเพลงต่่าง ๆ ที่่�ผู้้�เขีียนได้้อ้้างถึึงและนำำ�เสนอไว้้ในหนัังสืือนั้้�น 
ได้้สะท้้อนถึึงอุุดมการณ์์ทางการเมืืองไปทางฝั่่�งประชาธิิปไตยอย่่างชััดเจน โดยสามารถ
เชื่่�อมโยงประเด็็นออกเป็็น  5 กลุ่่�ม ได้้แก่่ 1) ผลงานเพลงที่่�ได้้ถ่่ายทอดและถููกตีีความใน
แนวทางแห่่งประชาธิิปไตยตามแบบฉบัับสหรััฐอเมริิกา ได้้ปรากฏในเรื่่อ� งของ ‘Democracy’
ประชาธิิ ป ไตย คืื อ การมาถึึ ง ของอเมริิ ก า, ‘Song of Democracy’ บทเพลงแห่่ ง
ประชาธิิปไตยอเมริิกััน  และ ‘Born in the U.S.A.’ อเมริิกััน  อเมริิเกิิน  2) บทเพลง
เพื่่�อเรีียกร้้องประชาธิิปไตยในแผ่่นดิินคอมมิิวนิิสต์์ ได้้ปรากฏในเรื่่�องของ ‘Chinese
Democracy’ กัันส์์แอนด์์โรเซสกัับประชาธิิปไตยแบบจีีน ๆ 3) บทเพลงเพื่่�อประชาธิิปไตย
ในบริิบทแห่่งจัักรวรรดิิอัังกฤษ ได้้ปรากฏในเรื่่�องของ ‘True Democracy’ เร๊๊กเก้้การเมืือง
หมุุดหมายสำำ�คััญยุุคลััทธิิแธตเชอร์์ และ ‘Power, Corruption & Lies’ นิิว  ออร์์เดอร์์
‘อำำ�นาจ, ฉ้้อราษฎร์์บัังหลวง และการมุุสา’ 4) บทเพลงเพื่่�อสัันติิภาพและสิิทธิิมนุุษยชน 
รวมถึึงการต่่อต้้านสงครามบนเส้้นทางแห่่งประชาธิิปไตย ได้้ปรากฏในเรื่่�องของ ‘Long
Road Out Of Eden’ ‘I Dreamed There Was No War’ ทองคำำ�สีีดำำ� เงิินน้ำำ��ตา และฉััน
ฝัันไปว่่า ที่่�นั่่�นไม่่มีีสงคราม, ‘Small Orchestra of Hope’ ‘เมจิิคอล ไครเมีีย’ โฟล์์ค

224

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 13 (2)

แอนด์์โรล ในซาวด์์บอลข่่านบีีต และ ‘People Have the Power’ อำำ�นาจอยู่่�ในมืือ
ประชาชน เสีียงกู่่�ก้้องจาก แพตตี้้� สมิิธ  5) บทเพลงเพื่่�อมวลชนต่่อการปฏิิวััติิในดิินแดน
ตะวัันออกกลาง ได้้ปรากฏในเรื่่�องของ ‘The Rough Guide To Arabic Revolution’
บทเพลงเพื่่�อมวลชนปฏิิวััติิอาหรัับ ‘เราจะยืืนอยู่่�ตรงนี้้� ยืืนหยััดด้้วยหััวใจของเราเอง’
อย่่ า งไรก็็ ดีี ห นัั ง สืื อ เล่่ ม นี้้� ไ ด้้ นำำ� เสนอถึึ ง ประเด็็ น ทางดนตรีี ซึ่่� ง ชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ นว่่ า
การศึึกษาหรืือเสนอแง่่มุุมทางด้้านดนตรีีนั้้�นไม่่ได้้เป็็นแค่่เรื่่�องเสีียงเพีียงเรื่่�องเดีียวอีีกต่่อไป
หากแต่่ผู้้�เขีียนยัังได้้ชี้้�ประเด็็นไปถึึงตััวระบบกลไกหรืือบรรทััดฐานทางสัังคมในแต่่ละบริิบท
และปรากฏการณ์์ที่่�ถููกนำำ�มาอ้้างถึึง พร้้อมกัับเชื่่�อมโยงเข้้ากัับบทเพลงต่่าง ๆ ได้้อย่่างคมชััด 
รวมไปถึึงการช่่วงชิิงความหมายของคู่่�ขััดแย้้งผ่่านผลงานทางดนตรีี หรืือกล่่าวอีีกนััยหนึ่่�งก็็
คืื อ การพยายามสร้้ า งวาทกรรมโดยการหยิิ บนำำ�บ ทเพลงมาเป็็ น อาวุุ ธ เพื่่� อ ใช้้ โจมตีี ใ น
เชิิงสััญญะต่่อกัันและกัันนั่่�นเอง
การปะทะกัันระหว่่างอุุดมการณ์์ฝั่่�งประชาชนกัับฝั่่�งผู้้�กุุมอำำ�นาจการปกครอง
ถืือเป็็นต้้นเหตุุสำำ�คััญต่่อการก่่อรููปขึ้้�นของศิิลปิินให้้ต่่อต้้านด้้วยการสร้้างสรรค์์ผลงานเพลง
เพื่่�อขัับเคลื่่�อนในฐานะกระบอกเสีียงและได้้ถููกนิิยามให้้เป็็นบทเพลงเพื่่�อประชาธิิปไตย
อนึ่่�ง หากส่่องขยายไปในมุุมของห้้วงเวลา ประกอบกัับการสื่่�อความอัันหลอมรวมกัับ
ค่่านิิยมในกระแสที่่�ชื่่�นชมหลงไหลผลงานแบบวรรณกรรม อัันขัับเน้้นด้้วยตััวบทหรืือคำำ�ร้้อง
โดยสัังเกตจากพลวััตของค่่านิิยมที่่�แตกต่่างกััน ตััวอย่่างเช่่น  การหยิิบนำำ�คำำ�ร้้องในบทเพลง
เชิิงเรีียกร้้องต่่อประชาธิิปไตยตามห้้วงเวลาที่่�ตััวผู้้�เขีียนได้้อ้้างถึึงนั้้�น มัักปรากฏวรรณกรรม
คำำ�ร้้องอย่่างสละสลวยผ่่านบทกวีีที่่�แฝงเน้้นเป็็นชุุดความคิิดแห่่งการเรีียกร้้องและต่่อต้้าน
ซึ่่ง� ผููกโยงด้้วยสััญญะกัับปรากฏการณ์์หรืือประเด็็นทางการเมืืองที่่ถูู� กกล่่าวถึึงในบริิบทต่่าง ๆ
ซึ่่�งสามารถเข้้าถึึงใจมวลชนได้้ง่่ายดายและแยบคาย
ในขณะที่่�บทเพลงในยุุคปััจจุุบัันกลัับสื่่�อสารและส่่งสารไปยัังเรื่่�องที่่�จะเรีียกร้้อง
หรืือต่่อต้้านได้้ชััดเจนด้้วยภาษาที่่�ตรงไปตรงมา พร้้อมกัับการเสีียดสีี ด่่าทอหยาบคายอย่่าง
โจ่่งแจ้้ง ส่่วนหนึ่่ง� อาจเป็็นเพราะค่่านิิยมของกระแสดนตรีีที่่เ� ปลี่่ย� นผ่่านไป ผนวกกัับการเผยแพร่่
ส่่งต่่อโดยง่่ายเพีียงปลายนิ้้�วสััมผััสบนสัังคมออนไลน์์ที่่�สามารถกระจายได้้เป็็นวงกว้้างและ
ยากที่่�จะควบคุุม
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ดัั ง นั้้� น  อาจกล่่ า วได้้ ว่่ า จากบทเพลงที่่� ถูู กขัั บ ขานผ่่ า นบทกวีี  ส่่ อ งสว่่ า งเป็็ น
วรรณกรรมคำำ�ร้อ้ ง ณ ห้้วงเวลาหนึ่่ง� ได้้ถููกแทนที่่�ด้ว้ ยการโห่่ร้อ้ งและขัับออกผ่่านคำำ�หยาบโลน
อย่่างแน่่นหนัักสู่่�อีีกช่่วงเวลาหนึ่่�ง แต่่กลัับมีีหมุุดหมายที่่�เข้้มแข็็งร่่วมกัันนั่่�นก็็คืือ “บทเพลง
เพื่่�อวาระแห่่งประชาธิิปไตย”
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