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บทคัดย่อ 

 

วิทยานิพนธ์ช้ินนี้เป็นการศึกษาการรวมกลุ่มวัฒนธรรมท่ีมีดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Dance Music - EDM) เป็นแกนกลาง โดยศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่ม Trance Music 

Lovers in Thailand (TLT) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นิยมดนตรีแนว Trance ซึ่งเป็นแนวดนตรีย่อยแนวหนึ่งใน

แนวดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องชนเผ่านิยมใหม่ (Neo-tribalism) เพื่อ

ช้ีให้เห็นว่า กลุ่ม TLT เป็นตัวอย่างหนึ่งของการรวมกลุ่มในรูปแบบ “ชนเผ่ายุคใหม่” หรือ Neo-tribe 

ซึ่งผู้คนสามารถเคล่ือนย้ายไปมาระหว่างกลุ่มท่ีมีขนาดเล็ก และเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กันอย่างช่ัวคราว ส่ิง

ท่ีจ าแนกแยกแยะกลุ่มต่างๆ เหล่านี้คือ รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีสมาชิกแต่ละกลุ่มมีร่วมกัน คุณค่าท่ียึดถือ

ร่วมกัน และ ความเข้าใจร่วมกันว่าอะไรคือความพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มีพื้นฐานอยู่บนพฤติกรรมการ

บริโภคเป็นส าคัญ โดยการรวมกลุ่มไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการต่อต้านหรือเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลัก

ของสังคม แต่เป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือไปจากชีวิตปกติประจ าวัน ส่ิงท่ี

ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม TLT คือความช่ืนชอบในดนตรี Trance การเต้นร า และ การ

สังสรรค์ หรือ จัดปาร์ตี้ในยามค่ าคืน ในการเข้าถึงคุณค่าทางศิลปะของดนตรี Trance นั้น สมาชิกต้อง

มีทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มย่อยในการเข้าถึงความหมาย คุณค่า หรือความจริงแท้ทางศิลปะของดนตรี 
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Trance นั่นก็คือการเข้าถึง อารมณ์ของเพลงท่ีสอดประสานไปกับการเข้าถึงอารมณ์ของตัวเอง เพื่อ

จ าแนกตัวเองออกมาจากผู้นิยมดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์แนวอื่นๆ ท่ีมีรายละเอียดทางดนตรีต่าง

ออกไป แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามท่ีจะดึงผู้คน โดยเฉพาะคนท่ีช่ืนชอบแนวดนตรีเต้นร า

อิเล็กทรอนิกส์แนวอื่นให้เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยการจัดงานปาร์ตี้ท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถเข้าร่วม

ได้ และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่กิจกรรม และข่าวสารของทางกลุ่ม 

ค าส าคัญ: ดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์, วัฒนธรรมเรฟ, ชนเผ่านิยมใหม่, กลุ่มผู้นิยมดนตรีแนว 

Trance ในประเทศไทย, ทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มย่อย 
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Abstract 

 

This research studies the social gathering of people loving electronic 

dance music (EDM), particularly the ‘Trance Music Lovers in Thailand (TLT)’ group. 

The phenomenon is explained in the ‘Neo-tribalism’ framework, emphasising the 

fluid mobility of people, in the modern world, across various social groups, so called 

‘neo-tribes’; they are characterised by loose and temporary relationships among 

their members sharing the same set of cultural values. The TLT’s values concern a 

perception on the ‘authenticity’ of the trance music, basically a product of 

consumerism, and the norms of ‘good’ behaviour expected for its members. Not 

directly challenging the social structure, formation of the group provides an 

alternative life style for its members, secluding them from ordinary everyday life, to 

freely enjoy their music, dance and parties. A collective ability to appreciate the 

authenticity of the trance music of the TLT’s members is treated, in this study, as a 
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form of cultural capital, allowing its owners to discriminate themselves from ‘others’, 

i.e., the general EDM fans. The group maintains its members and attracts newcomers 

by organising regular TLT parties, open to all who love the music, and other social 

gatherings of its members; social networks are employed as a major channel of the 

group’s communication. 

 

Keyword: Electronic Dance Music, Rave Culture, Trance Music Lovers in Thailand 

(TLT), Neo-tribalism, Cultural Capital 
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บทท่ี 1 

บทน า 

  

1.1 ที่มาและความส าคัญของการศึกษา 

 

การแสวงหาความสุขทางร่างกายและจิตใจของปัจเจกชนเป็นความต้องการพื้นฐานของ

มนุษย์ และการรวมกลุ่มกันเพื่อท ากิจกรรมสังสรรค์ก็เป็นส่วนหนึ่งในทุกวัฒนธรรมของมนุษย์ท่ีมี

หน้าท่ีในการสร้างความสุขสนุกสนาน การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการแสดงออก หรือแม้แต่

เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความเช่ือทางลัทธิและศาสนา ดนตรี เป็นหนึ่งใน

นวัตกรรมท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตใจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม 

Leichter (อ้างถึงใน Degmečić et al., 2005, p. 288) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายสุดท้ายของการ

แสดงออกกับดนตรี การเล่นดนตรี การประเมินคุณค่าของดนตรี ก็เพื่อความผ่อนคลายทางจิตใจ 

ดนตรีมีนัยยะต่างๆ อยู่ในตัวของมันเอง มีเรื่องราวต่างๆ ท้ังภาพความคิด ความทรงจ า ความหมาย 

และส่ิงต่างๆ ท่ีเกี่ยวโยงกับกระบวนการทางความคิดของผู้ประพันธ์ ซึ่งบุคคลท้ังผู้ท่ีสร้างดนตรี ผู้

แสดงดนตรี และผู้รับฟังดนตรี สามารถใช้ดนตรีเพื่อสร้างโลกท่ีเต็มไปด้วยความหมาย และ เต็มไป

ด้วยความสอดคล้องของเรื่องราวต่างๆ ของตนเองได้ Lehtonen (อ้างถึงใน Degmečić et al., 

2005, p. 289) กล่าวว่า ดนตรีคือส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการกระตุ้นกระบวนการทางจิตใจ ดนตรีครอบง าเรา 

และน าเราไปสู่ความทรงจ าในอดีตท่ีมีความหมาย และประสบการณ์ต่างๆ ในอดีต แต่ขณะเดียวกัน 

ดนตรีก็มีอิทธิพลโดยตรงต่อระบบตอบสนองอัตโนมัติของระบบประสาทท่ีท าให้เกิดการตอบสนองโดย

อัตโนมัติทางร่ายกายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเราไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ ไม่จ าเป็นต้องเปรียบเทียบ หรือมี

ความเข้าใจในรูปแบบของดนตรีนั้นเลย ดนตรีจึงเป็นส่ิงท่ีบรรจุท้ังสัญญะ ความหมาย ภาษา 

ประสบการณ์ ต่างๆ ไว้มากมาย ท่ีผู้ฟังสามารถแสดงออกถึงส่ิงท่ีอยู่ภายในจิตใจออกมาได้ใน

หลากหลายรูปแบบรวมถึงการเต้นร าไปกับเสียงดนตรี 
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ปัจจุบัน ดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Dance Music - EDM) ได้เข้ามาอยู่ในการรับรู้ของ

คนในสังคมไทยมากขึ้นตามกระแสดนตรีสากลระดับโลก ผ่านกระบวนการเผยแพร่โดยสถาบัน

ส่ือมวลชน และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงอื่นๆ เช่น สถานบันเทิงยามค่ าคืน และเป็นส่วนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมมวลชน หรือ Pop Culture อติภพ ภัทรเดชไพศาล (2555, น. 178) กล่าวถึงการเป็น

วัฒนธรรมมวลชนของวัฒนธรรมป๊อปว่า ภาษาของวัฒนธรรมป๊อปก้าวข้ามเรื่องเช้ือชาติ ศาสนา และ

ไปพ้นเรื่องของภาษาพูด เพราะจุดเด่นของมันอยู่ท่ี 1) ความใหม่ และ 2) ความเป็นสากล ซึ่งเป็นหัวใจ

ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีแพร่กระจายไปท่ัวโลกอย่างไม่มีทางปฏิเสธได้ โดยเฉพาะเมื่อ

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตได้รับการพัฒนาให้มีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงขึ้นในราคาท่ีถูกลง มันจึงเป็น

พาหะน าพาสินค้าวัฒนธรรมท้ังในรูปแบบของเพลง ภาพยนตร์ ข่าวสาร และ “เทรนด์” ต่างๆ ไปสู่มุม

ต่างๆ ของโลกได้อย่างรวดเร็ว 

อินเตอร์เน็ต ได้เข้ามามีอิทธิพลในการเผยแพร่ดนตรีทุกแนว เนื่องจากความสามารถใน

การน าพาข้อมูลไปได้ท่ัวโลกในราคาถูก มีความเป็นอิสระสูง และเข้าถึงผู้คนได้นับพันล้านคนผ่านการ

คลิกเพียงครั้งเดียว รวมถึงมีอิทธิพลในการ เผยแพร่และท าให้เกิดกระแสนิยมดนตรีเ ต้นร า

อิเล็กทรอนิกส์ Gibson (1999, p. 19) ระบุว่า อินเตอร์เน็ตได้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างกลุ่ม

สังคมผู้นิยมดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน โดยมีหน้าท่ีในการ 1) เป็นเหมือนบอร์ดประชาสัมพันธ์

สถานท่ีจัดงานปาร์ต้ี 2) เป็นพื้นท่ีให้คนท าเพลง และ คนท าภาพประกอบ (visual graphic) ได้

เผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ 3) เป็นพื้นท่ีให้คนท่ีช่ืนชอบวัฒนธรรมดนตรีเต้นร าได้พูดคุยถกเถียงกัน

อย่างไม่มีการปิดกั้น 4) เป็นท่ีเผยแพร่และแบ่งปันภาพงานท่ีจัดไปแล้ว และ 5) เป็นพื้นท่ีปกครอง

ตนเองช่ัวคราว (Temporary Autonomous Zone1) ตามแนวคิดแบบอนาธิปไตยเอียงซ้าย (left-

anarchist) อินเตอร์เน็ตจึงเป็นท้ังส่ือท่ีน าพากระแสดนตรีแนวหนึ่งกระจายไปท่ัวโลก ท าให้เกิดการ

                                            
1 Temporary Autonomous Zone หรือ TAZ เป็นแนวคิดของ Hakim Bey  นักอนาธิปไตยเอียงซ้าย ที่เสนอว่า 
TAZ คือการแสดงออกเพ่ือปฏิเสธอ านาจทางการเมืองภายในสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง มีความเฉพาะกลุ่ม และ มี
ความเป็นพวกพ้อง โดยพิจารณาว่า การใช้เวลาว่างพักผ่อนในสังคมตะวันตกเป็นรูปแบบหน่ึงของการหลบเลี่ยงจาก
การในการสอดส่องควบคุมของรัฐ ท าให้บุคคลสวมบทบาทช่ัวคราวในการเป็นแกนหลัก หรือ หัวใจส าคัญของ
รูปแบบสังคมทางเลือกน้ัน และ เป็นการรวมกันของนักเคลื่อนไหวทางสังคม โดยเรียกพ้ืนที่น้ันว่าเป็น “พ้ืนที่
ปลดปล่อย” (liberated zone) โดยยกตัวอย่างว่า ได้แก่ การรวมกลุ่มในรูปแบบคล้ายๆ ชนเผ่า เช่น กลุ่มฮิปปี้ในยุค
ทศวรรษ 60 การรวมกลุ่มชาวเกย์ การประชุมของนักอนาธิปไตย หรือ การจัดปาร์ต้ีในไนต์คลับ เป็นต้น 



3 
 

รวมกลุ่มผู้ช่ืนชอบดนตรีในแนวหนึ่ง แต่ขณะเดียวกัน ก็เป็นเครื่องมือในการต่อต้านแนวดนตรีกระแส

หลักเช่นกัน ตามคุณสมบัติของความอิสระ การให้อิสระในการรวมกลุ่ม และการเป็นพื้นท่ีแสดง

ความเห็นอย่างเสรีนั่นเอง 

หลังจากปี 2009 เป็นต้นมาดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็นกระแสดนตรีระดับ

โลกท่ีได้รับความนิยมอย่างสูง ค าว่า “Electronic Music” เป็นค าท่ีถูกค้นหาในเว็บไซต์ Google เพิ่ม

มากขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ (Watson, 2016, p. 9) มีการประมาณการว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมดนตรี

อิเล็กทรอนิกส์ท่ัวโลกมีมูลค่าถึง 7.1 พันล้านดอลลาร์ และยังคงเติบโตต่อเนื่องแม้จะชะลอตัวลง

เล็กน้อย โดยปัจจัยในการเติบโตของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มากจากการเติบโตของการฟังเพลงผ่าน

อินเตอร์เน็ต หรือ streaming การเติบโตของตลาดใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้และจีน และ การ

เติบโตในตลาดส าคัญอย่างสหรัฐอเมริกา (2016, p. 27) 

 

ภาพที่ 1.1 แนวโน้มผลการค้นหาค าท่ีเกี่ยวข้องกับแนวดนตรี EDM, Pop, Rock และ Hip Hop ใน 

Google ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2552 – พฤษภาคม 2559 

(ท่ีมา IMS Business Report 2016 An annual study of the Electronic Music industry. 

Retrieved from http://www.internationalmusicsummit.com/wp-

content/uploads/2016/05/IMS-Business-Report-2016.pdf) 
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ประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลของดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDM ท่ีไหลบ่ามาจาก

ซีกโลกตะวันตกและมันได้แผ่กระจายไปท่ัวประเทศภายในเวลาไม่นานนัก ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ

ท่ีผู้ศึกษารวบรวมไว้ พบว่าภายในปี 2558 ท่ีผ่านมา เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการจัด

เทศกาลดนตรี การจัดคอนเสิร์ต และการจัดปาร์ตี้1แนว EDM ท้ังในสถานบันเทิงและสถานท่ีจัดแสดง

คอนเสิร์ตจ านวนมากกว่า 200 ครั้ง2 ยังไม่นับรวมการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรี EDM ใน

ต่างจังหวัด และสถานบันเทิงท่ัวไปท่ีเปิดเพลง EDM นอกจากนี้ เพลงป๊อปในตลาดเพลงวัยรุ่น ไป

จนถึงเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยก็ได้รับอิทธิพลของดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเรื่อยๆ และไม่เฉพาะ

เสียงเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นท่ีก าลังขยายพื้นท่ีครอบคลุมกลุ่มผู้ฟังในประเทศไทยมากขึ้น แต่

ยังรวมไปถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต หรือ “ไลฟ์สไตล์” ท่ีมาพร้อมกับดนตรีเต้นร าแนวอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

ถูกยอมรับและน าไปปฏิบัติโดยคนบางกลุ่มในสังคม เช่น การจัดและเข้าร่วมปาร์ต้ีเต้นร าตามสถาน

บันเทิงต่างๆ หรือการรวมกลุ่มกันจัดปาร์ต้ีเฉพาะกลุ่ม การแต่งกายด้วยเส้ือผ้าสีฉูดฉาด หรือ เครื่อง

แต่งกายแปลกๆ ไปงานปาร์ต้ีเพื่อสร้างสีสันให้งาน ไปจนถึงการใช้ยาเสพติดบางชนิดท่ีเป็นท่ีนิยมใน

หมู่นักเท่ียวที่นิยมการเต้นร า หรือ clubber ในต่างประเทศ การยึดถือในรูปแบบการด าเนินชีวิต หรือ 

ไลฟ์สไตล์ จึงเป็นการท าให้วัตถุบางอย่างมีความหมายขึ้นมา และความหมายนั้นก็คือ “สไตล์” ของ

กลุ่มวัฒนธรรมย่อย (Hebdidge, 1979, p. 3) ท่ีแต่ละกลุ่มก็ต่างยึดถือและมี “สไตล์” แตกต่างกันไป 

วัฒนธรรมร่วมสมัยท่ีมีการเต้นร าผ่านการฟังดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เป็นหัวใจส าคัญ หรือ

อาจจะเรียกได้ว่าเป็นแก่นแกนของตัววัฒนธรรมก็ว่าได้ ก็คือวัฒนธรรมเรฟ (Rave Culture) หรือ 

วัฒนธรรมคลับ (Club Culture) สารานุกรมเสรี Wikipedia ให้นิยามไว้ว่าเป็นปาร์ต้ี หรืองานแสดง

ดนตรีท่ีเน้นการเต้นร ากับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเปิดและผสม (mix) เพลงโดยดีเจ (DJ – Disc 

Jockey) หรืออาจจะมีการแสดงดนตรีสดเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยเป็นครั้งคราว วัฒนธรรม

เรฟ หรือ คลับนี้มีจุดเริ่มต้นราวๆ ทศวรรษท่ี 80 จากการจัดปาร์ต้ีท่ีเปิดเพลงในแนวแอซิด เฮ้าส์ 

(Acid House) ในชิคาโก โดยแนวดนตรีดังกล่าวพัฒนามาจากแนวดนตรีโซล (Soul) แต่มีการใช้เสียง

                                            
1 ปาร์ต้ี (party) ในความหมายของกลุ่มผู้นิยมเพลง EDM อาจจะหมายถึงคอนเสิร์ต งานแสดงดนตรีที่จัดเฉพาะกิจ 
หรือ การไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เน้นเปิดเพลง EDM ก็ได้ เมื่อมีผู้พูดว่า “ไปปาร์ต้ี” ผู้ถามก็มักจะถามต่อว่าไปที่ไหน 
งานไหน หรือ ดีเจคนใดมาเปิดเพลง 
2 http://www.siam2nite.com/th/pictures 
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สังเคราะห์โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการผสมเสียงจากแหล่งท่ีมาต่างกัน เช่น บางท่อนจากเพลง

ต่างๆ หรือ จากเครื่องดนตรีต่างๆ มาไว้ในเพลงเดียวกัน ก่อนท่ีวัฒนธรรมเรฟ หรือ คลับ จะ

แพร่กระจายสู่อังกฤษ และยุโรปในเวลาต่อมา ในปลายทศวรรษที่ 90 สถานท่ีจัดปาร์ต้ีแนวเรฟได้ย้าย

เข้ามาจัดในไนต์คลับท่ีขออนุญาตเปิดกิจการอย่างถูกกฎหมายเนื่องจากมีการปราบปรามการจัดปาร์ต้ี

ท่ีไม่ได้รับอนุญาตและมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผิดกฎหมาย (Kavanaugh and Anderson,  

2008, p. 181) จุดเด่นส าคัญของการจัดปาร์ตี้ในรูปแบบนี้ก็คือ เป็นการเปิดเพลงเต้นร าจากแผ่นเสียง 

ซีดี หรือ ไฟล์เสียงดิจิตอลผ่านเครื่องเล่นเพื่อการเต้นร าตลอดท้ังคืน และอาจจะล่วงเลยไปจนถึงช่วง

เช้าในบางแห่ง เช่น สถานบันเทิงท่ีเปิดเกินเวลาท่ีกฎหมายก าหนด หรือ การจัดปาร์ต้ีบนชายหาดท่ีมี

การละเว้นการควบคุมตามกฎหมาย เช่น ท่ีเกาะพะงัน ปัจจุบันดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แตก

แขนงออกมาเป็นแนวดนตรีย่อยต่างๆ มากมาย เช่น Electro House, Trance, Tribal, Break beat, 

Techno, Moombah, Eurodance และอื่นๆ อีกมากมาย โดย Gibson (1999, p. 21) กล่าวว่า ผู้

นิยมวัฒนธรรม rave  หรือ raver ให้ภาพวัฒนธรรมย่อยของตนว่าเป็นการเปล่ียนสถานท่ีแห่งหนึ่ง 

เช่น สถานท่ีจัดงานปาร์ต้ี ให้เป็นดินแดนตามจินตนาการ หรือ เป็นโลกอีกใบ เป็นภูมิทัศน์อีกแบบท่ี

เหนือจริง (fantasy) แต่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยอุตสาหกรรมทุนนิยม ซึ่งวัฒนธรรมเรฟมีคติพจน์ หรือ ค าคม

ประจ าตัวที่มักถูกใช้เพื่ออธิบายแนวคิดของมันอย่างกว้างๆ ว่า “We Come1, We Rave, We Love” 

(เรามาปาร์ตี้ เราเต้นร า เรารักกัน) 

ในขณะท่ีการแสดงดนตรีสดท่ัวไป นักร้อง หรือ นักดนตรีท่ีแสดงอยู่บนเวทีจะเป็น

จุดเด่นของการแสดง แต่ในการแสดงคอนเสิร์ต หรือ ปาร์ต้ี ในวัฒนธรรมย่อยเรฟ หรือ วัฒนธรรม

คลับ ศิลปิน หรือ ดีเจบนเวทีกลับไม่ใช่จุดศูนย์กลางของความสนใจ หรือ จุดเด่นเพียงหนึ่งเดียวในการ

แสดง แต่กลับท าหน้าท่ีเป็นผู้เปิดช่องทางให้พลังงานบนฟลอร์เต้นร าได้แสดงออกมา ในกรณีนี้ 

ผู้ร่วมงาน หรือ นักเต้นกลับกลายเป็น “นักแสดง” หรือ “ภาคแสดง” ตัวจริงของงาน (Neill, 2002, 

p. 4) ความสัมพันธ์ระหว่างดีเจ กับ ผู้ร่วมงาน เกิดขึ้นบนฟลอร์เต้นร า ท่ีผู้ร่วมงานเต้นไปตามจังหวะ

                                            
1 อย่างไรก็ดี ค าว่า “come” หรือ “มา” มีนัยยะสื่อถึงช่วงที่ยาเสพติดที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องราตรี เช่น ยาอี เร่ิม
ออกฤทธ์ิ โดยผู้เสพจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางจิตใจ เช่น จู่ๆ ก็ความคิดที่ปลอดโปร่ง เป็นสุข รู้สึกถึงความ
รักที่เปี่ยมล้น และ การเปลี่ยนแปลงทางกาย เช่น อยู่น่ิงไม่ได้ ใจสั่น เหง่ือออกตามมือและเท้า ผู้นิยมงานปาร์ต้ีดนตรี 
EDM บางคนมักใช้ค าว่า “มา” ในความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “ดี” เช่น เมื่อจะกล่าวถึงเพลงที่ดีเพลงหน่ึง ก็
อาจจะพูดว่า “เพลงน้ีอย่างมาเลย” เป็นต้น 
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ดนตรีท่ีดีเจเป็นผู้เลือกสรรบทเพลงมาเปิด โดยดีเจจะพิจารณาถึงความต้องการของผู้เข้าร่วมงานว่า

ควรจะเปิดเพลงอะไร ซึ่งมีปัจจัยก าหนดหลากหลาย เช่น กลุ่มคนท่ีชอบแนวเพลงต่างกัน สถานท่ี

เต้นร าท่ีอาจมีหรือไม่มีการก าหนดแนวเพลงท่ีจะต้องเปิดโดยเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุนี้ ปาร์ต้ีดนตรี

เต้นร าอิเล็กทรอนิกส์คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับ เครื่องจักร หรือความสัมพันธ์ระหว่าง เสียง 

กับ การเคล่ือนไหว การเคล่ือนไหวของมนุษย์เป็นส่ิงท่ีสามารถมองเห็นได้ ในขณะท่ีเสียงเพลงจาก

เครื่องเล่นเพลงก็เป็นส่ิงท่ีสามารถได้ยินได้ (Ferreira, 2008, pp. 17-19)  

 

 

ภาพที่ 1.2 แผนผังความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กบั เครื่องจักร หรือความสัมพันธ์ระหว่าง เสียง กับ 

การเคล่ือนไหว โดย Ferreira (2008, p. 17) 

กระแสความนิยมดนตรี EDM ท้ังในระดับโลกและในประเทศไทยนอกจากจะเข้าไปมี

ส่วนเปล่ียนแปลง และผสมกลมกลืนในอุตสาหกรรมดนตรีเพลงของไทย ตลอดจนเปล่ียนแปลง

รูปแบบในการเท่ียวสถานบันเทิงยามค่ าคืนแล้ว มันยังเป็นกระแสท่ีเพิ่มโอกาสในทางอาชีพให้กับ

บุคคลอีกหลายกลุ่ม เช่น ดีเจ บริษัทรับจัดงานคอนเสิร์ต ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดระบบแสงสีเสียงและ 

special effect ในคอนเสิร์ต เจ้าของสถานท่ีจัดการแสดง ช่างภาพในงานปาร์ต้ี หรือแม้แต่ตัวสถาน

บันเทิงยามค่ าคืนท่ีเน้นการเปิดเพลง EDM เป็นหลัก ส่ิงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีการเพิ่มจ านวนขึ้นอย่าง

สังเกตได้ และไม่ได้จ ากัดวงอยู่แค่ในกรุงเทพฯ แต่ยังรวมไปถึงในต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นหัวเมืองใหญ่

หรือไม่ก็ตามอีกด้วย 
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ผู้ศึกษาพบว่า วัฒนธรรมเรฟ หรือ วัฒนธรรมคลับในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยท่ีมีดนตรี

เต้นร าเป็นแกนกลาง ยังไม่มีการศึกษาในทางวิชาการอย่างเป็นระบบ ในขณะท่ีต่างประเทศมีงาน

ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มวัฒนธรรมเรฟมาต้ังแต่ทศวรรษ 1990 แล้ว เช่น หนังสือ Rave Off: Politics and 

Deviance in Contemporary Youth Culture โดย Steve Redhead (1993) ท่ีแสดงให้เห็นการ

เกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมเรฟกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนของวัยรุ่นอังกฤษในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1980 

ต่อเนื่องมายังต้นทศวรรษ 1990 ท่ีเป็นปฏิกิริยาต่อแนวคิดอนุรักษ์นิยมของรัฐบาลแทชเชอร์ในอังกฤษ 

และรัฐบาลเรแกนในสหรัฐอเมริกา  วัฒนธรรมเรฟจึงเป็นวัฒนธรรมกลุ่มย่อยของพวก “เด็กด้ือ” 

(Deviant) ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดอย่างหนัก และรวมตัวกันจัดปาร์ต้ีผิดกฎหมายเพื่อแสวงหา

ความสุขในสภาพสังคมท่ีเต็มไปด้วยกฎระเบียบ 

งานศึกษาของ Andy Bennett (2000) เรื่อง Popular Music and Youth Culture: 

music, identity and place ท่ีท าการศึกษารูปแบบความบันเทิงยามค่ าคืนของเมือง Newcastle 

พบว่าเยาวชนในเมืองกลุ่มหนึ่งใช้ไนต์คลับและการจัดปาร์ตี้เฉพาะกลุ่มเป็นพื้นท่ีทางสังคมส าหรับกลุ่ม

คนท่ีช่ืนชอบในส่ิงเดียวกันให้ได้มาแสดงออกถึงความช่ืนชอบนั้น และเป็นสถานท่ีท่ีให้คนท่ีช่ืนชอบการ

เต้นร ามารวมกันเป็นชนเผ่ารูปแบบใหม่ (neo-tribe) เพื่อต่อต้านรูปแบบวัฒนธรรมความบันเทิงหลัก

ของคนส่วนใหญ่ในเมืองท่ีนิยมการด่ืมเบียร์และนั่งพูดคุยในผับ ซึ่งมีท่ีมาเกี่ยวเนื่องกับสภาพการ

ท างานของชนช้ันแรงงานในสังคมอุตสาหกรรม เป็นการสร้าง คุณค่า (norm) ชุดใหม่ขึ้นมาท้าทาย

คุณค่าหลักของคนส่วนใหญ่ในเมือง โดยอาศัยสถานท่ี แนวดนตรี บรรยากาศ เป็นส่ิงกีดกันคนท่ีไม่เข้า

พวกออกไปจากกลุ่ม และดึงคนท่ีสนใจในส่ิงเดียวกันมาเป็นพวกพ้องเดียวกับตน 

หนังสือ Club Cultures and Female Subjectivity: The Move from Home to 

House โดย Maria Pini (2001) เป็นงานศึกษาด้านวัฒนธรรมเรฟชิ้นแรกๆ ท่ีให้ความสนใจกับผู้หญิง 

และ ความเป็นผู้หญิงในงานปาร์ตี้เรฟท่ีมักจะไม่ถูกเอ่ยถึงในงานศึกษาช้ินก่อนหน้านี้ โดยพิจารณาว่า

ไนต์คลับและฟลอร์เต้นร าคือสถานท่ีท่ีท าให้ผู้หญิงได้แสดงตัวตนออกมาอย่างเปิดเผย เป็นสถานท่ีมี

ความปลอดภัยเพียงพอและมีอิสระในการให้ผู้หญิงได้ใช้ยาเสพติด เป็นสถานท่ีหลบหนีออกจากความ

กดดันในการมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม เป็นสถานท่ีท่ีให้อิสระในการแต่งตัวอย่างไรก็ได้ ฟลอร์

เต้นร าจึงเป็นสถานท่ีท่ีท าให้ผู้หญิงได้ “เล่น” และประกอบสร้างความหมายของการเป็นผู้หญิงได้

อย่างหลากหลาย 
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หนังสือ TRANCE FORMATION The Spiritual and Religious Dimensions of 

Global Rave โดย Robin Sylvan (2005) เสนอให้พิจารณาวัฒนธรรมเรฟในรูปแบบขบวนการความ

เช่ือทางศาสนายุคใหม่ ท่ีท้าทายศาสนาด้ังเดิมในโลกตะวันตก โดยเฉพาะคริสต์ศาสนา ท่ีไม่สามารถ

ตอบโจทย์ชีวิตผู้คนในปัจจุบันได้ โดยการเข้าร่วมงานปาร์ตี้เรฟมีองค์ประกอบหลายอย่างคล้ายคลึงกับ

พิธีกรรมทางศาสนา เช่น เป็นการรวมกลุ่มกันของคนท่ีมีวัตถุประสงค์เดียวกัน มีการแสดงออก

คล้ายกัน ซึ่งการรวมกันนี้ท าให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกได้ถึงการเป็นหนึ่งเดียว ความอบอุ่นปลอดภัย และ พลัง

ท่ีมาจากการรวมตัวกันของคน เสียงดนตรีท่ีซ้ าๆ ย้ าๆ ก็ท าให้ผู้ฟังเกิดสภาวะ Trance และรู้สึกว่า

ตัวเองเช่ือมโยงกับพลังท่ียิ่งใหญ่ของธรรมชาติ หรือ พลังของจักรวาล งานปาร์ต้ีบางแห่งก็มีการ

ประกอบพิธีกรรมศาสนาท่ีหยิบยืมมาจากโลกตะวันออก เช่น การท าสมาธิร่วมกันก่อนท่ีจะเริ่มเปิด

เพลงเต้นร า งานปาร์ต้ีเรฟจึงเป็นการตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของคนสมัยใหม่ใน

รูปแบบหนึ่ง สอดคล้องกับงานศึกษาของ Rupert Till (2010) ท่ีเสนอว่า ลัทธิดนตรีป๊อป (Pop cult) 

ได้กลายมาเป็น “ความศักด์ิสิทธิ์อันเป็นท่ีช่ืนชอบของมหาชน” (The sacred popular) และเข้ามา

ท าหน้าท่ีในสังคมแทนศาสนาด้ังเดิม โดยเฉพาะศาสนาคริสต์ ในกระแสความเคล่ือนไหวของโลกยุค

หลังสมัยใหม่ ศาสนาด้ังเดิมได้ถูกลดความส าคัญลงจากเดิม ท าให้ค าว่า ความเช่ือ ความหมาย ศรัทธา 

และศาสนา สามารถพบได้ในวัฒนธรรมป๊อป พอๆ กับท่ีเราจะพบค าเหล่านี้ในศาสนาท่ีมีการจัดระบบ

องค์กรต่างๆ ดนตรีป๊อป ได้กลายมาเป็น “ลัทธิ” (cult) หนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งใน ‘ขบวนการเคล่ือนไหว

ของศาสนาแบบใหม่’ (New Religion Movement - NRM) และเหตุผลส าคัญท่ีท าให้คนให้ความ

สนใจกับศาสนาด้ังเดิมลดลง แต่กลับหันมาให้ความส าคัญกับขบวนการเคล่ือนไหวของศาสนาใหม่

รวมถึงลัทธิดนตรีป๊อปมากขึ้นก็คือ การท่ีศาสนาด้ังเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ 

ของปัจเจกบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป ขบวนการเคล่ือนไหวของศาสนาใหม่ท่ีมีหลากหลาย

จึงเข้ามาท าหน้าท่ีตอบสนองความต้องการ (need) ด้านต่างๆ ของปัจเจกบุคคล เช่น ความต้องการ

เป็นเจ้าของ ความต้องการเป็นคนพิเศษ การได้มีส่วนร่วม ความต้องการได้รับการน าทางและมุมมอง

ทางจิตวิญญาณ การแสวงหาค าตอบ ความเป็นหนึ่งเดียว อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และ ส่ิงอื่นท่ีดีกว่า 

บทความเชิงชาติพันธุ์วรรณาเรื่อง Solidarity and Drug Use in the Electronic 

Dance Music Scene โดย Kavanaugh R. Philip และ Anderson L. Tammy (2008) เสนอภาพ

อีกด้านหนึ่งของยาเสพติดท่ีตรงข้ามกับงานศึกษาทางสาธารณสุขท่ีมักจะช้ีว่างานปาร์ต้ีเรฟเป็นแหล่ง
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ของการใช้ยาเสพติดจ านวนมาก และท าให้เกิดความเส่ียงมากมาย โดยละเลยการพิจารณาถึงการใช้

ยาเสพติดเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในคนหมู่มาก เนื่องจากยาเสพติดบางชนิดช่วยให้ผู้ใช้

สามารถบรรลุคุณค่าบางอย่างในการเข้าร่วมงานปาร์ต้ีได้ เช่น การท าให้รู้สึกถึงมิตรภาพรอบตัว การ

ออกฤทธิ์กระตุ้นร่างกายให้มีความอดทนท่ีจะสามารถเต้นร าได้อย่างยาวนาน หรือ เต้นร าได้ท้ังคืน แต่

ขณะเดียวกัน ก็ยังน าเสนอมิติในด้านลบของการใช้ยาเสพติดท่ีมีต่อวัฒนธรรมเรฟในเชิงสังคมด้วย เช่น 

ผู้ใช้ยาเสพติดท่ีใช้ยาบ่อยเกินไปจนเกิดอาการติดยามักจะถอนตัวออกไปจากวงการปาร์ต้ีและไม่กลับ

ไปสู่แวดวงวัฒนธรรมเรฟอีกเนื่องจากสภาพร่างกายและจิตใจท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการใช้ยาเสพติด 

ตลอดจนมุมกลับของการใช้ยาเสพติดในงานปาร์ตี้ท่ีผู้ใช้ยาเสพติดบางคนกลับเกิดความรู้สึกแปลกแยก

เมื่ออยู่ในงานปาร์ตี้แทนท่ีจะรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นต้น 

ส าหรับตัวอย่างงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดนตรีร่วมสมัยในประเทศไทยท่ีมี

ความน่าสนใจ ได้แก่ การศึกษาเงื่อนไขเชิงโครงสร้างของการเกิดขึ้นและการเปล่ียนแปลงของสนาม

ของการผลิตดนตรีเมทัลในกรุงเทพฯ ในวิทยานิพนธ์เรื่อง ก าเนิดและพัฒนาการของสนามของการ

ผลิตดนตรีเมทัลไทยจากทศวรรษท่ี 1970 ถึง 2010 ของ อธิป จิตตฤกษ์ (2554) งานวิจัยเชิงปริมาณ

ด้านพฤติกรรมของวัยรุ่น ในวิทยานิพนธ์ของ รจนา เพ็ชรดี เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการนิยม

เท่ียวกลางคืน ณ สถานบันเทิง อาร์.ซี.เอ. ของวัยรุ่น (2545) งานวิจัยเชิงปริมาณเรื่องพฤติกรรมและ

ทัศนคติของผู้นิยมเท่ียวคาราโอเกะในวิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ท่ีนิยม

เท่ียวสถานบริการคาราโอเกะ ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ กัณฑิมา พิมพ์บรรเลง (2539) การศึกษา

การบริโภคดนตรีบลูส์ และ แจ็ส ตลอดจนนัยยะทางสังคมวัฒนธรรมการเสพดนตรีบลูส์ และ แจ๊ส 

ภายในสถานบันเทิง ในงานศึกษาเรื่อง ร้าน “Saxophone Pub & Restaurant” : รสชาติทางดนตรี

กับตัวตนและพื้นท่ีทางวัฒนธรรมของคนเมือง ของ นนทวัฒน์ ฉัตรอุทัย (2547) และ การวิเคราะห์

กระบวนการสร้างความหมายของ “อินด้ี” ระหว่างผู้ผลิตและกลุ่มผู้ฟังดนตรีอินด้ีในประเทศไทย ของ 

วรรณวรา สุทธิศักด์ิ (2554) อย่างไรก็ดี งานศึกษาข้างต้นยังไม่มีงานช้ินใดท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีเต้นร า

อิเล็กทรอนิกส์โดยตรง 

การน าเสนอข่าวโดยส่ือมวลชน ท าให้สังคมไทยมองเห็นวัฒนธรรมเรฟ หรือ วัฒนธรรม

คลับ ว่าเป็นการแสวงหาความสุขกับความมึนเมา หรือการมั่วสุมเพื่อเต้นร าอย่างเมามายเท่านั้น 

ประกอบกับการที่ส่ือมวลชนให้น้ าหนักความสนใจกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนี้ไปท่ีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจาก
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กฎศีลธรรมหรือกฎหมายของผู้ร่วมปาร์ต้ีเรฟ เช่น การใช้ยาเสพติด การด่ืมสุรา พฤติกรรมทางเพศ 

การเปิดสถานบริการใกล้สถานศึกษาและเปิดเกินเวลาท่ีกฎหมายก าหนด หรือความปลอดภัยของตัว

ไนต์คลับหรือสถานบริการ1 ท าให้งานวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมเรฟ/คลับในประเทศไทยถูกพูดถึงแต่

เพียงผิวเผินเท่านั้น และงานศึกษาท่ีมีก็ไม่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมมวลชนร่วม

สมัย (Contemporary Pop Culture) ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

Trance (แทรนซ์ หรือ ทรานซ์) เป็นแนวดนตรีแขนงหนึ่งในขบวนแนวดนตรีเต้นร า

อิเล็กทรอนิกส์ (EDM) ในประเทศไทยมีการรวมกลุ่มผู้ช่ืนชอบเพลงแนว Trance ขึ้น โดยใช้ช่ือว่ากลุ่ม 

“Trance Music Lovers in Thailand” หรือ TLT โดยกลุ่มดังกล่าวก่อต้ังขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 ใน

รูปแบบของ เพจ (page) และ กลุ่ม (group) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ต่อมาได้เพิ่มช่อง

ทางการติดต่อส่ือสารกันภายในกลุ่มทางแอพพลิเคช่ันไลน์ โดยมีการจัดงานกิจกรรมปาร์ต้ีดนตรีแนว 

Trance ตามสถานบันเทิง และ สถานท่ีต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

 

ภาพที่ 1.3 ตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand (TLT) 

(ท่ีมา 

https://www.facebook.com/officialTLT/photos/a.108575689230070.23138.1085752092

30118/184767731610865/?type=3&theater) 

                                            
1 โปรดดู ‘ลุยผับ ‘เก่ง เมธัส’ เปิดขายเกินเวลา การ์ดพกปืนหรา’ ที่ http://www.naewna.com/local/167031
ห รื อ  ‘‘ป ร ะ วุ ฒิ ’ ลุ ย ต ร ว จ ร้ า น เ ห ล้ า  เ ปิ ด เ กิ น เ ว ล า -บ ริ ก า ร บ า ร า กู่ ’ ที่ 
http://www.dailynews.co.th/regional/250172 หรือ ‘บุกตรวจผับลอยฟ้าพัทยาเปิดเกินเวลา-นักเที่ยวฉ่ีม่วง’ ที่ 
http://www.dailynews.co.th/regional/250172 
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ผู้ศึกษาคิดว่ากลุ่มดังกล่าวมีความน่าสนใจในการเป็นกรณีศึกษาเรื่องวัฒนธรรมคลับ 

และ วัฒนธรรมเรฟในประเทศไทย เพราะเป็นการรวมกลุ่มของผู้นิยมเพลง Trance ท่ีมีตัวตนปรากฏ

ให้เห็นท้ังในสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค และการจัดกิจกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง เช่นการจัด

ปาร์ต้ีเพลง Trance ตามสถานบันเทิงต่างๆ โดยจากสถิติใน Facebook Fanpage ‘Trance Music 

Lovers in Thailand’ ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2559 มีผู้กดถูกใจ (like) เพื่อติดตามข่าวสารจากเพจนี้

จ านวน 15,124 คน ขณะท่ีในกลุ่ม (group) ‘Trance Music Lovers in Thailand’ มีจ านวนสมาชิก

ท้ังส้ิน 1,062 คน และมีผู้เป็นสมาชิกในกลุ่ม TLT Official ในแอพพลิเคช่ันไลน์ จ านวน 119 คน 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงต้องการขยายความเข้าใจกลุ่มวัฒนธรรมท่ีมีดนตรีเต้นร าเป็น

แกนกลาง เพื่อศึกษาว่าอะไรคือส่ิงท่ีเช่ือมร้อยสมาชิกในกลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน และ ดนตรี ปาร์ต้ี และการ

เต้นร า ตอบสนองความต้องการของสมาชิกกลุ่ม หรือ ผู้ท่ีมาร่วมงานปาร์ตี้ ในด้านใดบ้าง และอย่างไร 

 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 

ผู้ศึกษาต้องการท าความเข้าใจรูปแบบของกลุ่มวัฒนธรรมท่ีมีดนตรีเต้นร าเป็นแกนกลาง

ในประเทศไทยโดยมีกลุ่ม Trance Music Lovers เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เพื่อศึกษาว่า ดนตรี

อิเล็กทรอนิกส์ และ การเต้นร า สามารถเช่ือมร้อยสมาชิกในกลุ่มนี้เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างไร และส ารวจ

คุณค่าท่ีพวกเขายึดถือและแบ่งแยกระหว่างส่ิงท่ีตนเองช่ืนชอบหรือยอมรับนับถือกับส่ิงท่ีไม่ใช่ และ

กระบวนการท่ีกลุ่มวัฒนธรรมย่อยใช้ในการต่อต้านต่อรองกับกระแสความนิยมดนตรีกระแสหลัก 
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1.3 ค าถามในการศึกษา 

 

1. กระบวนการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand (TLT) 

และกระบวนการส่ังสมองค์ความรู้ทางศิลปะและสุนทรียะทางดนตรีของสมาชิกกลุ่ม TLT เป็น

อย่างไร? 

2. การรวมกลุ่มกันของสมาชิก TLT ท าให้เกิดเส้นแบ่งในการต่อต้านดนตรี EDM 

กระแสหลักในประเทศไทยหรือไม่ และอย่างไร? 

 

1.4 วิธีการเก็บข้อมูล 

 

1. ใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (participant observation) ในกิจกรรมของกลุ่ม TLT 

โดยเข้าร่วมการจัดปาร์ตี้ตามสถานท่ีต่างๆ ระหว่างเดือนมีนาคม 2557 – พฤษภาคม 2559 

2. การสังเกตการณ์ และรวบรวมข้อมูลใน เฟซบุ๊ค fanpage ‘Trance Music Lovers 

in Thailand’ และ กลุ่มเฟซบุ๊ค ‘Trance Music Lovers in Thailand’ ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ท่ีสมาชิกกลุ่ม TLT จะมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับแนวดนตรี Trance  

3. การสัมภาษณ์เชิงลึกกับสมาชิกกลุ่ม TLT ท้ังผู้จัดปาร์ตี้ และ ผู้ร่วมปาร์ตี้ 

4. การวิเคราะห์ส่ือต่างๆ เช่น เพลง โปสเตอร์กิจกรรม ภาพถ่าย และ คลิปวีดีโอ 
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1.5 แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

 

1.5.1 ทุนทางวัฒนธรรม และ มโนทัศน์เรื่องความจริงแท้ของดนตรี Trance 

Sarah Thornton (1993 อ้างถึงใน วิริยะ, 2540) ได้ประยุกต์เอาแนวคิดเรื่อง 

Cultural capital ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) มาสร้างเป็นแนวคิด ทุนทางวัฒนธรรม

กลุ่มย่อย หรือ Subcultural capital โดยกล่าวว่า ดนตรี ส่ือ ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับดนตรีเต้นร า 

ภาพลักษณ์ส่วนบุคคล ความสามารถในการเข้าถึงคลับท่ี ‘เป็นพิเศษ’ (exclusive) ผ่านทางเครือข่าย

สังคมของตน ความสามารถในการเข้าถึงและมีประสบการณ์ในการใช้ยาเสพติดท่ีเหมาะสมกับคลับ

นั้นๆ ฯลฯ เปรียบเสมือนทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีวัยรุ่นสามารถหยิบมาปรุงแต่งให้เป็น “ทุนทาง

วัฒนธรรมกลุ่มย่อย” เมื่อแยก (Distinction) ให้ตัวเองเจ๋ง (Hip) ไปจากวัยรุ่นหรือกลุ่มอื่นๆ ได้ ซึ่งส่ิง

ท่ีไม่เหมือนใครท่ีดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ clubber หรือ raver ก็คือ “ความจริงแท้ทาง

ศิลปะ” (Authenticity) ในขณะท่ีความจริงแท้ทางศิลปะของดนตรีป๊อปอยู่ท่ีนักร้อง ของเพลงดิสโก้

อยู่ท่ีแผ่นเสียง ของดนตรีร็อคอยู่ท่ีกีต้าร์และการแสดงสด แต่ส าหรับดนตรีเต้นร าแล้ว ความจริงแท้

ทางศิลปะ เกิดขึ้น ณ ท่ีท่ีผู้เข้าร่วมก าลัง “เต้น” อยู่นั่นเอง Thornton วิเคราะห์ว่า วัฒนธรรมเรฟ/

คลับ เกิดจากการบริโภคและการผลิตวัตถุช้ินหนึ่ง (ดนตรีและเทคโนโลยี) และก็ท าให้มันกลายเป็น

วัตถุ (Objectification) อีกอย่างหนึ่งท่ีมีคุณค่าทางศิลปะ (ดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์) และมีคุณค่า

ความแท้จริงแบบใหม่ข้ึนมา และโดยการสร้างส่ือ การใช้มัน และการบริโภค ก็ท าให้ผู้อยู่ในวัฒนธรรม

เรฟ/คลับกลายเป็นกลุ่มท่ีมีรสนิยมเช่นเดียวกัน (Taste Culture) ขึ้นมา พวกเขาจึงดูจะมีความเจ๋ง 

(Hipness) ท่ีชัดเจน (Distinction) แตกต่างไปจากวัยรุ่นกลุ่มอื่น 

ทุนทางวัฒนธรรมจะเติบโตแข็งกล้าขึ้นได้ก็โดยการเติบโตของอุตสาหกรรมสินค้า

วัฒนธรรม (Cultural Products) ซึ่งหมายถึงสินค้าและบริการท่ีวัฒนธรรมฝังตัวในสินค้าหรือบริการ

นั้น เมื่อเราซื้อสินค้ามาบริโภค ส่ิงท่ีได้มามิได้มีเฉพาะแต่ตัวสินค้าท่ีสนองความสุขความพอใจในการ

บริโภคเท่านั้น หากยังได้ “วัฒนธรรม” ท่ีฝังอยู่ในตัวสินค้านั้นด้วย สินค้าหรือบริการแต่ละประเภทมี

นัยเกี่ยวพันถึงวัฒนธรรม แต่นัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมมีระดับและความเข้มข้นไม่เท่ากัน วัฒนธรรมท่ีฝัง

ตัวอยู่ในสินค้าท่ีแตกต่างกันท าให้สินค้ามีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน ความหลากหลายของผลผลิตนี่เอง
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ท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้า (รังสรรค์, 2546) โดยเฉพาะสินค้าประเภทดนตรี และแฟช่ัน 

ท่ีสามารถจ าแนกแยกย่อยออกมาได้อย่างหลากหลายอย่างยิ่ง 

บูร์ดิเยอ (อ้างถึงใน นันทวัฒน์, 2547, น. 21-22) ได้วิเคราะห์เรื่อง “การบริโภค

ศิลปะวัฒนธรรม” (consuming art and culture) ไว้ในหนังสือ Distinction (1979) ว่า การบริโภค

ศิลปวัฒนธรรมเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการส่ือสารนั่นคือ “การแก้ปริศนาหรือถอดรหัส

ความหมาย” (deciphering) ของสินค้าโดยนัยว่าบุคคลท่ีสามารถบริโภคสินค้าได้นั้นต้องมี

ความสามารถเก่งกาจเหนือปริศนา/รหัสทางวัฒนธรรมในตัวสินค้า จึงกล่าวได้ว่า ความสามารถในการ

ชมงานหรือการรับฟังดนตรีเป็นบทบาทหน้าท่ีหนึ่งของความรู้ (knowledge) หรือมโนทัศน์ 

(concepts) ซึ่งท าให้บุคคลท่ีครอบครองความรู้นั้นสามารถท่ีจะสรรหาค าพูดมาบรรยาย พรรณนา 

แยกแยะคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ได้ และในขณะเดียวกัน ความรู้  หรือมโนทัศน์ท่ีเรา

ครอบครองไว้ก็กลับมาครองตัวเราด้วยการครอบวิธีการรับรู้ ซึมซับสินค้าศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ ในแง่นี้ 

ผู้ฟังงานดนตรีที่ไม่ได้ครอบครองมโนทัศน์หรือความรู้เกี่ยวกับศิลปะการดนตรีนั้นๆ ก็จะรู้สึกเหมือน

หลงทางอยู่ในท่วงท านอง เสียง และจังหวะท่ีสับสนอลหม่าน โดยไม่สามารถจับต้นชนปลายและ

สังเคราะห์หาความงามของท่วงท านองเสียงหรือสีสันต่างๆ ได้แต่อย่างใด 

ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายทางวัฒนธรรมจึงท าหน้าท่ีเป็นหน่วยทางสังคมในการส่ังสมทุน

ทางวัฒนธรรม โดยการสร้าง ให้ความหมาย และด ารงคุณค่าบางอย่างท่ีแฝงฝังอยู่ในสินค้าทาง

วัฒนธรรม เช่น ดนตรี รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ เครื่องแบบทหารย้อนยุค ฯลฯ หรื อ กิจกรรมทาง

วัฒนธรรมบางอย่าง เช่น การเต้นร า การถ่ายภาพขาวด า การดัดบอนไซ ฯลฯ โดยส่ิงนั้นจะมีคุณค่า

เฉพาะเจาะจง มีความงดงาม เป็นส่ิงสูงส่ง หรือ เป็นความจริงแท้ทางศิลปะส าหรับคนบางกลุ่มท่ีเข้าใจ

ในความหมาย หรือ รหัส ท่ีอยู่ภายในส่ิงส่ิงนั้น ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นไปได้ท้ังในรูปแบบของแฟนคลับ 

กลุ่ม สมาคม ชมรม ฯลฯ ตลอดจนในรูปแบบของ “ชนเผ่ายุคใหม่” ของผู้มีรสนิยมในการบริโภค

คล้ายคลึงกัน 

1.5.2 Neo-tribalism และชนเผ่าร่วมสมัยของผู้นิยมเพลง Trance 

ในทางสังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา มีการให้ความหมายของค าว่า “เผ่า” 

(tribe) และ “ชนเผ่านิยม” (tribalism) ไว้หลากหลายและอย่างยาวนาน โดยค าว่า tribe มาจากค า
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ภาษาโรมัน tribua หมายความถึงหน่วยทางการเมือง และถูกใช้เพื่ออ้างถึงกลุ่มทางสังคมท่ีอยู่ใน

อาณาเขตท่ีพวกเขาครอบครองอยู่ (Seymour-Smith, 1993, p. 281) ในหนังสือ The Ancient 

Law เซอร์ เฮนรี่ เมน (Sir Henry Maine) (อ้างถึงใน S. John และ M. Gordon, 2005, p. 669) 

ระบุว่า ชนเผ่านิยมคือรูปแบบสังคมของมนุษย์ยุคก่อนอารยธรรม และส่ือความหมายไปในทางไม่ดีคือ

เป็นกลุ่มมนุษย์ท่ีแสดงออกตามอารมณ์ ไม่คิดและท าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และ มีพฤติกรรมท่ีไม่

สมเหตุสมผล 

การพิจารณาการจัดองค์กรทางสังคมและการเมืองท่ีอ้างอิงกับทฤษฎีวิวัฒนาการ

มักแบ่งล าดับขั้นในการจัดองค์กรทางสังคมออกตามล าดับเป็น กลุ่ม (band) เผ่า (tribe) อาณาจักร 

(chiefdom) และ รัฐ (state) ส าหรับ เผ่า โดยท่ัวไปหมายถึงการรวมกลุ่มชุมชนในท้องถิ่นหนึ่งๆ 

มากกว่าหนึ่งชุมชน ท่ีมารวมกันด้วยรูปแบบทางวัฒนธรรมพื้นฐานท่ีมีร่วมกัน และมีรูปแบบทาง

การเมืองการปกครอง หรือ การจัดองค์กรทางการเมืองในระดับผู้น าท้องถิ่นร่วมกัน ซึ่งผู้น าระดับ

ท้องถิ่นนี้จะได้รับการเชิดชู สมาชิกในกลุ่มมีการพัฒนาทักษะความพิเศษทางอาชีพเฉพาะด้านต่างๆ 

เช่น งานฝีมือ การทหาร และ กิจกรรมทางศาสนา และมีการผลิตทางเศรษฐกิจร่วมกัน (Seymour-

Smith, 1993, p. 281) 

Scott และ Marshall (2005, p. 669) นิยามว่า เผ่า คือกลุ่มทางสังคมท่ีรวมกัน

โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางสายเลือด และ หน้าท่ี มีความสัมพันธ์กันในอาณาเขตท่ีเฉพาะเจาะ จง 

สมาชิกของเผ่าแบ่งการท างานกันตามครอบครัว โดยมีความรู้สึกร่วมถึงการมีอ านาจปกครองตนเอง

ภายในกลุ่มของตน 

ขณะท่ี ยศ (2548, น. 180-181) กล่าวว่า สังคมชนเผ่ามักมีการจัดองค์กรทางการ

เมืองคล้ายคลึงกับกลุ่มขนาดเล็ก (band) สมาชิกของเผ่ามักมีสถานะค่อนข้างเท่าเทียมกัน ไม่มีความ

แตกต่างทางชนช้ันและไม่มีการจัดองค์กรการเมืองอย่างเป็นทางการ ภายในกลุ่มยังมีการแบ่งแยก

ออกเป็นตระกูล (lineage) ต่างๆ โดยแต่ละตระกูลจะมีท่ีดินและอาณาเขตของตนเอง ผู้อาวุโสสูงสุด

ของแต่ละตระกูลท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ความคิดเห็นหรือเป็นท่ีปรึกษา การตัดสินใจร่ วมกันของเผ่ามัก

กระท าโดย “คณะผู้อาวุโส” (council of elders) ในสังคมชนเผ่า ผู้อาวุโสจะได้รับความเคารพนับถือ

จากสมาชิก เพราะผู้อาวุโสเป็นผู้มีประสบการณ์ มีภูมิปัญญา มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 
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เป็นแกนกลางในการประกอบพิธีทางศาสนา และเป็นคนกลางคนการเจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทภายใน

ตระกูล หรือ ภายในเผ่า อย่างไรก็ดี สังคมชนเผ่าไม่มีการจัดวางต าแหน่ง “หัวหน้า” หรือ “ผู้น า” 

และไม่มีการจัดต้ังองค์กรทางการเมืองอย่างเป็นทางการ กระบวนการทางการเมืองภายในเผ่าเป็นการ

เจรจาต่อรอง และการปรึกษาหารือระหว่างตัวแทนของตระกูลต่างๆ เป็นหลัก 

จากนิยามต่างๆ ข้างต้น จะเห็นว่าลักษณะร่วมของชนเผ่าในรูปแบบด้ังเดิมคือ การ

รวมกลุ่มกันของกลุ่มคนมากกว่าหนึ่งกลุ่มท่ีอาจจะเป็นครอบครัว หรือ ตระกูลท่ีเกี่ยวพันกันทาง

สายเลือดภายในพื้นท่ีทางกายภาพเฉพาะเจาะจงพื้นท่ีหนึ่ง สมาชิกในเผ่ามีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ

กิจกรรมทางการผลิตร่วมกันโดยมีการแบ่งงานกันท า ในเผ่ามีผู้น าท่ีมักเป็นผู้อาวุโสท่ีมีความรู้ มี

ประสบการณ์ แต่ผู้น านี้ก็ไม่ได้มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการส่ังการใดๆ และสมาชิกในเผ่าตระหนักถึงการมี

อ านาจในการปกครองตนเองของเผ่าของตนเอง 

Michael Maffesoli ได้พัฒนาแนวคิด “ชนเผ่านิยมใหม่” (neo-tribalism) โดยได้

กล่าวไว้ในหนังสือ The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society 

(1996) ว่าองค์กรทางสังคมในโลกตะวันตกในปัจจุบันได้พัฒนาโครงสร้างไปสู่การเป็น “neo-tribal” 

หรือ “postmodern tribe” ซึ่งผู้คนสามารถเคล่ือนย้ายไปมาระหว่างกลุ่ม หรือ เผ่า ท่ีมีขนาดเล็ก 

และเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กันอย่างช่ัวคราว ส่ิงท่ีจ าแนกแยกแยะกลุ่มต่างๆ เหล่านี้คือ รูปแบบการใช้ชีวิต

ท่ีสมาชิกแต่ละกลุ่มมีร่วมกัน คุณค่าท่ียึดถือร่วมกัน และ ความเข้าใจร่วมกันว่าอะไรคือความ

พฤติกรรมท่ีเหมาะสม ความแตกต่างระหว่างชมเผ่าแบบด้ังเดิม (traditional tribal) และ ชนเผ่ายุค

ใหม่ (neo tribal) คือ สมาชิกภาพของกลุ่มชนเผ่ายุคใหม่สามารถเป็นไปได้อย่างหลากหลาย เป็น

สภาวะช่ัวคราว และเล่ือนไหลได้ โดยสมาชิกสามารถโยกย้ายไปมาระหว่างกลุ่ม neo-tribe ต่างๆ ได้

ตลอดเวลา ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วจะเป็นไปโดยสมัครใจ และมีพื้นฐานอยู่บนพฤติกรรมการบริโภคเป็น

ส าคัญ (Riley S.C.E et al, 2010, p. 348) การรวมกลุ่มสมาชิกของชนเผ่ายุคใหม่จึงไม่มีความคงตัว

ถาวร เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการแสวงหาความสุขช่ัวครั้งช่ัวคราว แต่ไม่ว่าจะมีรวมกลุ่มกันหรือไม่ 

สมาชิกของเผ่าต่างๆ ต่างมีความเข้าใจถึง “คุณค่า” ของส่ิงท่ีตนเองช่ืนชอบและยอมรับนับถือ และ

แบ่งปันคุณค่าและความสุขนั้นร่วมกันเมื่อมารวมกลุ่มในเหตุการณ์และสถานท่ีเดียวกัน 
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แนวคิด Neo-tribal สามารถถูกพิจารณาว่าเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับอ านาจและ

การเมืองได้ เนื่องจากในแต่ละกลุ่มชนเผ่าต่างก็มีหลักการทางสุนทรียะเป็นของตนเอง โดยแต่ละกลุ่ม

มีศักยภาพในการสร้างช่วงเวลาท่ีจะด ารงไว้ซึ่งคุณค่าเฉพาะของกลุ่ม สร้างสภาวะท่ีท าให้ตระหนักถึง

อ านาจในการแสดงออกซึ่งความเป็นตัวเองได้ในห้วงเวลาหนึ่งๆ ท าให้สามารถหลบหนีอ านาจ

บางอย่าง หรืออย่างน้อยท่ีสุด ก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอ านาจเชิงสถาบันบางอย่างได้ (Maffesoli, 

1996, p. 44) Maffesoli มองว่า การเมืองแบบประเพณีนิยมนั้นมีรากฐานอยู่บนสถาบันสมัยใหม่ 

(เช่น ความเป็นชาติ หรือ โครงสร้างของรัฐท่ีเป็นเหตุเป็นผล) ซึ่งวางอยู่บนหลักเหตุผลเป็นส าคัญ แต่

เขามีข้อโต้แย้งว่า การจัดองค์กรหรือการรวมกันของมนุษย์ก าลังเปล่ียนแปลงไปจากสถาบันขนาดใหญ่ 

แต่ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงท่ีท้าทายกับตัวสถาบันโดยตรง ผู้คนเข้าถึงอ านาจใหม่ด้วยการออกห่างจาก

อ านาจเดิม หันหลังให้กับสถาบันสมัยใหม่ และหันมาให้ความสนใจกับกลุ่ม หรือ เ ผ่า ท่ีมีความเป็น

ท้องถิ่น หรือมีความเป็นพวกพ้อง ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีความสอดคล้องกันทางอารมณ์มากกว่าเหตุผล ใน

เผ่าดังกล่าวนี้ กิจกรรมทางวัฒนธรรมจะถูกก าหนดโดยส่ิงต่างๆ ได้แก่ การคบหาสมาคม และ ความ

เป็นพวกพ้อง ความเป็นหนึ่งเดียว และ การเป็นเจ้าของ สุขนิยม ความมีชีวิตชีวา และ ความสุข และ 

การมีอ านาจเหนือการมีอยู่และการแสดงออกของตนเอง ซึ่งเป็น “การเมืองในชีวิตประจ าวัน” 

(everyday politics) (Riley S.C.E et al, 2010, p. 348) ซึ่งจุดมุ่งหมายของการรวมกลุ่มเป็นชนเผ่า

ในรูปแบบใหม่นี้ไม่ได้มุ่งหมายจะเปล่ียนแปลงโลก แต่เพื่อท่ีจะอยู่รอดในโลก เป็นการเมืองเพื่อความ

อยู่รอดมากกว่าเพื่อการต่อต้าน โดยการสร้างสถานท่ีเพื่อสร้างประสบการณ์ในการมีความสุขร่วมกัน

เป็นหมู่คณะ 

ในหนังสือ The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass 

Society Maffisoli ต้ังใจใช้ค าว่า puissance ในการกล่าวถึง “อ านาจ” เพื่อส่ือความหมายถึง 

“อ านาจเหนือการมีอยู่และแสดงออกของตนเอง” แทนค าว่า pouvoir ท่ีแปลว่า อ านาจ (power) ใน

การบังคับเหนือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือ force power โดยอ านาจในความหมายของ puissance เป็น

อ านาจท่ีอยู่ตรงข้ามกับอ านาจทางเศรษฐกิจและการเมือง และเป็นอ านาจในรูปแบบไม่เป็นทางการ ท่ี

บุคคลต้องการอ านาจในรูปแบบนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม (Maffisoli: 

4) สอดคล้องกับแนวคิดของ Goffman และ Halbwachs  ท่ีเสนอว่าหลายด้านของการด ารงอยู่ของ

สังคมไม่ได้เกิดขึ้นจากรูปแบบของการจัดต้ังท่ีเป็นเหตุผลเพียงอย่างเดียว และไม่ใช่ส่ิงท่ีจบสมบูรณ์ใน
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ตัวเอง หรือ ถูกครอบง าเบ็ดเสร็จด้วยตรรกะใดตรรกะหนึ่ง แต่มันยังมีการหลบเล่ียงอ านาจเชิงเหตุผล

ข้างต้น และความปรารถนาในการจะมีชีวิตอยู่ในสังคมถูกแสดงออกผ่านพิธีกรรม เหตุการณ์ การ

แสดงออกทางกาย และ การสร้างประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อแสดงให้เห็นเสรีภาพเหนือกฎเกณฑ์

ทางสังคม ความต้องการใช้ชีวิตให้แปลกแยก ความคาดหวังถึงความสมบูรณ์แบบ หรือ การมีชีวิตอยู่

อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Maffisoli, 1996, p. 21) 

Durkheim ได้ท าการศึกษาถึงบทบาทของดนตรีสังคมชนเผ่าด้ังเดิมซึ่งในพิธีกรรม

จะมีการใช้ดนตรีเพื่อสร้างอารมณ์สุขสม โดยการรัวกลอง และเต้นร าอย่างบ้าคล่ัง ซึ่งท าให้กลุ่มคน

รวมกันเป็นหนึ่งเดียวผ่านพิธีกรรม เขายังเสนอว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นธ ารงไว้ซึ่งคุณธรรม

และความสงบสุขของสังคม แต่ Komter (อ้างถึงใน Kavanaugh and Anderson, 2008, p. 184) 

โต้แย้งว่า ในสังคมยุคใหม่ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลับกระจายแตกย่อยมากขึ้น ซึ่งถูกก าหนด

โดยความเป็นปัจเจก และกลุ่มทางสังคมท่ีแตกกระจาย เช่ือมต่อกับคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เพื่อความต้องการ

อิสระอย่างแท้จริง แต่วางอยู่บนพื้นฐานของทางเลือก หรือ ความชอบส่วนบุคคล 

การรวมกลุ่มกันเป็นชนเผ่ายุคใหม่จึงไม่ใช่การรวมกลุ่มคนท่ีอยู่ในสายเลือดเดียวกัน

เพื่อท ากิจกรรมในการผลิตร่วมกันเพื่อเอาชีวิตรอดเหมือนดังเช่นสังคมบุพกาล แต่เป็นการรวมกลุ่มคน

ท่ีมีรสนิยมในการบริโภคบางส่ิงบางอย่างร่วมกัน ยึดถือในคุณค่าบางอย่างร่วมกัน มีกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมร่วมกัน เพื่ออยู่รอดในสังคมโลกปัจจุบันอันซับซ้อน เต็มไปด้วยกฎระเบียบ และการแข่งขัน 

โดยการแสวงหาความสุขในกลุ่มคนท่ีนิยมบางส่ิงบางอย่างร่วมกัน เพื่อแสดงออกถึงการมีอ านาจเหนือ

การแสดงออกของตัวเอง หรือ เพื่อด ารงให้ค่านิยมบางอย่างยังอยู่รอดท่ามกลางกระแสการบริโภค

กระแสหลักท่ีรุนแรงท่ีได้รับการส่งเสริมท้ังทางตรงและทางอ้อมจากส่ือมวลชน วงการธุรกิจ วงการ

อุตสาหกรรม หรือ แม้แต่การส่งเสริมโดยรัฐ ในมิติหนึ่ง กลุ่มชนเผ่ายุคใหม่จึงเป็นการรวมกลุ่มผู้ยึดถือ

ค่านิยมบางอย่างท่ีเป็น “กระแสรอง” เพื่อไม่ให้ค่านิยมนั้นถูกส่ิงท่ีเป็น “กระแสหลัก” ดูดกลืน 

เปล่ียนแปลงความหมาย หรือ ท าให้สูญสลายไป และยังเป็นการแสดงออกถึงการมีอยู่ของตัวตนของ

บุคคลผ่านการแสดงออกซึ่งความช่ืนชอบและเข้าถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของวัตถุบางอย่างท้ังในระดับ

ปัจเจก และในระดับกลุ่ม 

 



19 
 

1.5.3 แฟนศึกษา กับความเป็น “แฟนเพลง trance” 

Abercrombie and Longhurst (1998 อ้างถึงใน อาจินต์, 2555, น. 13-14) ได้

จ าแนก แฟน หรือผู้นิยมชมชอบในบางส่ิงบางอย่าง หรือ ผู้อุทิศตนให้กับบางส่ิงบางอย่างท่ีช่ืนชอบ

ออกตามลักษณะการใช้ส่ือเป็น 3 ประเภท คือ 

1. แฟน (fan) คือกลุ่มท่ีหลงใหล ช่ืนชอบในอะไรบางอย่างเป็นอย่างมาก โดยมีการ

ติดตามผ่านทางส่ือสารมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ แต่ไม่ได้มีการติดต่อกันโดยตรงในกลุ่มผู้ท่ีมีการช่ืน

ชอบด้วยกัน อย่างไรก็ดีคนกลุ่มนี้ก็ยังมีการแสดงออกซึ่งความช่ืนชอบของตนเองในชีวิตประจ าวันอยู่ 

2. Cultist กลุ่มนี้มีการใช้และติดตามผ่านทางส่ือสารมวลชนเช่นกัน แต่จะมีการคัด

สรรส่ิงท่ีติดตามด้วยมาตรฐานของรสนิยม (taste) แบบหนึ่ง ท าให้ลักษณะความชุกในการติดตามจาก

ส่ือมีน้อยลง แต่จะมุ่งเน้นไปท่ีความเข้มข้นของการคัดสรร นอกจากนี้  ลักษณะเฉพาะของกลุ่มนี้ท่ีมี

มากกว่าแฟนในกลุ่มแรกก็คือมีการรวมกลุ่มกันในหมู่ผู้ช่ืนชอบด้วยกัน มีการติดต่อแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ระหว่างกัน 

3. Enthusiast กลุ่มนี้จะมีการใช้ส่ือในลักษณะท่ีค่อนข้างเฉพาะเจาะจง คือใช้ส่ือ

ในลักษณะส่ือสารมวลชนน้อย แต่จะใช้ส่ือท่ีมีลักษณะเฉพาะกลุ่มมากกว่า เช่นจดหมายเวียน 

“แฟนซีน” มีการติดตามท่ีอาจไม่ชุกเท่ากลุ่มแรกๆ แต่เน้นไปท่ีความสนใจในรายละเอียดท่ีเข้มข้นมาก

ท่ีสุด มีการผลิตส่ือเอง ผลิตเนื้อหาเอง หรืออธิบายได้ว่าเป็น “ผู้เช่ียวชาญ” ท่ีมีการผลิตความเป็น

แฟนแจกจ่ายกันในหมู่ผู้เชียวชาญเอง โดยมีการใช้ส่ือเฉพาะในการติดต่อ 

เมื่อพิจารณาภายใต้นิยามของแฟนศึกษา ผู้ศึกษาพบว่าสมาชิกของกลุ่ม TLT มีอยู่

ในท้ัง 3 ประเภทข้างต้น ท้ังกลุ่มท่ีติดตามข่าวสารของกลุ่มผ่านอินเตอร์เน็ตแต่ไม่เข้าร่วมปาร์ต้ี กลุ่มท่ี

เข้าร่วมปาร์ต้ี และกลุ่มท่ีพัฒนาจากผู้เข้าร่วมงานมาเป็นดีเจ เป็นคนท าเพลงเอง แต่ก็มีข้อแตกต่าง

จากการแบ่งกลุ่มข้างต้นในหลายประเด็น ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม TLT ใช้ช่องทางส่ือสารมวลชนเพื่อการ

เป็นท้ังผู้ติดตาม (คนฟังเพลงท่ัวไป) ผู้ผลิตซ้ า (ดีเจท่ีน าเพลงมาเปิด) และ ผู้ผลิตส่ิงใหม่ (นักท าเพลงท่ี

เผยแพร่เพลงของตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์) ในแง่นี้ ช่องทางการส่ือสารมวลชนอย่างอินเตอร์เน็ต 

และ เว็บไซต์ จึงเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีสุดในการด ารงไว้ซึ่งกลุ่ม TLT การเพิ่มจ านวนสมาชิกของกลุ่ม 

และเป็นเครื่องมือเพื่อคงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มให้ยังเป็นกลุ่มก้อน 
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งานศึกษาเรื่องแฟนสโมสรฟุตบอลไทยของอาจินต์ ทองอยู่คง (2555) วิพากษ์งาน

ศึกษาของส านักคิดแฟรงค์เฟิร์ต ท่ีว่าแฟนเป็นผู้บริโภคท่ีเฉื่อยชา และถูกครอบง าจากอุตสาหกรรม

วัฒนธรรม โดยมองว่าแฟนสโมสรฟุตบอลไทยไม่ได้เป็นผู้บริโภคท่ีเฉื่อยชาและควบคุมไปเสียท้ังหมด 

แต่ยังมีความเป็นได้ท่ีแฟนนั้นจะเป็นผู้บริโภคท่ีต่ืนตัว (active consumer) และมีบทบาทในการผลิต

ท่ีสร้างวัฒนธรรมในการบริโภคของตนเองขึ้นมาด้วย (อาจินต์, 2555, น. 15) โดยผู้ศึกษาได้น าเอา

แนวในการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้พิจารณาความเป็นไปในหมู่สมาชิก TLT ซึ่งสมาชิกแต่ละคนมีอิสระ

ท่ีจะแสดงความคิดเห็นผ่านทางโลกออนไลน์ และมีศักยภาพเป็นผู้กระท าการท้ังในเครือข่ายสังคม

ออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง โดยการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับสมาชิกด้วยกันเองและผู้ดูแลกลุ่ม 

การเล่ือนล าดับข้ันจากผู้นิยมชมชอบ ผู้คล่ังไคล้ ไปสู่ผู้ช านาญการ ของสมาชิกกลุ่ม 

TLT เกิดจากการสะสมองค์ความรู้เกี่ยวกับเพลง Trance ผ่านการฟังเพลง Trance ท้ังใหม่และเก่า

เป็นจ านวนมาก การฟังเพลงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน และ การเข้าร่วมงานปาร์ต้ีต่างๆ ท้ัง

แนว Trance และ ไม่ใช่ Trance เพื่อสะสมองค์ความรู้ทางศิลปะท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรี Trance และ

งานปาร์ต้ีมากขึ้น จนสามารถจ าแนกแยกแยะเพลง Trance ออกจากแนวเพลง EDM อื่นๆ จ าแนก

แนวเพลง Trance ย่อยต่างๆ ได้ รู้มารยาทธรรมเนียมพึงปฏิบัติในการเข้าร่วมงานปาร์ต้ี จ าแนก

องค์ประกอบของงานปาร์ต้ีท่ีดีได้ ซึ่งสถานะท่ีสูงขึ้นนอกจากจะท าให้สมาชิกมีความรู้มากขึ้น ซึมซับ

บทเพลงได้ซาบซึ้งยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้เกิดการยกระดับสถานะจากผู้ฟังเพลงสู่

ผู้ผลิตเพลง หรือ ผู้จัดงานปาร์ตี้ ท่ีสามารถสร้างรายได้จากส่ิงท่ีตัวเองช่ืนชอบได้ การเป็นผู้ช านาญการ

ยังน ามาซึ่งการเป็นท่ีนับหน้าถือตาในหมู่ผู้นิยมเพลง Trance ว่าเป็นเสมือน “ผู้รู้” หรือเป็น “กูรู” ท่ี

สามารถถ่ายทอดความรู้ หรือ ประสบการณ์ให้กับคนอื่นได้ ท้ังการแนะน าเพลงและศิลปินให้กับนักฟัง

เพลงหน้าใหม่ การสอนเปิดเพลง การสอนท าเพลง การให้ข้อแนะน าในการจัดปาร์ต้ีแนว Trance  

แม้แต่การปรากฏตัวในส่ือสารมวลชนระดับประเทศ เช่น โทรทัศน์ หรือ หนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ การ

เป็นผู้ช านาญการยังน ามาซึ่งสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น สามารถเข้าถึงพื้นท่ีเฉพาะในงานปาร์ต้ีเพื่อพูดคุย 

หรือ แม้แต่แนะน าเพลงท่ีตัวเองท าให้กับดีเจ หรือ ศิลปินจากต่างประเทศได้ง่ายกว่าบุคคลท่ัวไป 
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1.6 สนามของการศึกษา: โลกของเพลง Trance และ งานปาร์ต้ี 

 

1.6.1 แนวดนตรี Trance คืออะไร? 

Trance (แทรนซ์ หรือ ทรานซ์) เป็นแนวดนตรีย่อยแขนงหนึ่งในขบวนแนวดนตรี

เต้นร าอิเล็กทรอนิกส์อันหลากหลาย แนวดนตรี Trance ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ 90 ในเยอรมนี 

คุณลักษณะท่ัวไปของดนตรีแนว Trance คือ มักจะมีความเร็วระหว่าง 125 – 160 จังหวะต่อนาที 

(beats per minute) เพลงมักจะประกอบด้วยท่วงท านองซ้ าๆ ใช้เสียงเบสท่ีมีจังหวะสม่ าเสมอ

ควบคุมเพลงต้ังแต่ต้นเพลงจนถึงกลางเพลง ก่อนท่ีจะตัดเข้าสู่ท่อน “ท้ิง” หรือ ท่อน Breakdown ท่ี

เสียงดนตรีจะเงียบลง ก่อนจะมีเครื่องเสียงดนตรีแบบใดแบบหนึ่งดังขึ้นเพียงเสียงเดียว หรือเป็นเสียง

ร้องท่ีไม่มีดนตรีประกอบ ตามมาด้วยเสียงเอฟเฟคต่างๆ เสียงเบส เสียง กลอง หรือเสียงจ าพวกเครื่อง

เคาะควบคุมจังหวะ เสียงต่างๆ เหล่านี้จะค่อยๆ ดังขึ้นจนถึงจุดสูงสุด แล้วเพลงจะตัดเข้าสู่ท่อนฮุคท่ี

เสียงเบสจะกลับมาดังอย่างต่อเนื่องและหนักแน่นทันที ดนตรี Trance ใช้เสียงเครื่องดนตรีสังเคราะห์

จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องสร้างเสียงสังเคราะห์ (Synthesizer) ท่ี

ท าให้เกิดเสียงพิเศษ เช่น เสียงเบสท่ีต่ าและมีความหนักหน่วงเป็นพิเศษ เสียงหวีดแหลมสูงเป็นพิเศษ 

เสียงเลียนแบบเครื่องดนตรีคลาสสิค เสียงน้ าหยด หรือ เสียงลมพัด เสียงต่างๆ เหล่านี้ถูกผสม (mix) 

ไว้ภายในเพลง Trance ท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกถึงการถูกบีบค้ันทางอารมณ์ก่อนจะได้รับการ

ปลดปล่อย จากการฟังเสียงดนตรีท่ีมีท านองกระช้ัน รวดเร็ว สม่ าเสมอ (kinetic) ในช่วงต้นเพลงถึง

กลางเพลง  ก่อนจะปล่อยให้เหลือเพียงท านองแผ่วเบา ล่องลอยอยู่ช่วงหนึ่งในช่วง breakdown ท่ีจะ

เพิ่มความดังของเสียงและจังหวะกระช้ันขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดและตัดเข้าสู่ท่อนฮุคอย่างรวดเร็ว หรือท่ี

ผู้นิยมดนตรี EDM นิยมเรียกว่าท่อนดรอป (drop) ท่ีเน้นเสียงเบสท่ีดังต่อเนื่อง ในกรณีท่ีมีเสียงร้อง

ประกอบ มักจะใช้เสียงร้องจากนักร้องหญิงท่ีมักจะร้องด้วยน้ าเสียงล่องลอย น้ าเสียงท่ีส่ือถึงอารมณ์

ของความยิ่งใหญ่ เนื้อเพลง Trance มักจะไม่พูดถึงความโศกเศร้า แต่จะพูดถึงความรัก การได้รับการ

ปลดปล่อย การเช่ือมโยงสัมพันธ์กับส่ิงท่ีสูงส่ง เช่น พระเจ้า เทวดา หรือ การอยู่เหนือความทุกข์ 

ดนตรีแนว Trance ยังสามารถแบ่งแยกย่อยได้อีกหลายประเภท เช่น Psychedelic Trance, Tech 

Trance, Vocal Trance, Goa Trance, Progressive Trance และอีกมากมาย ในหมู่ผู้นิยมเพลง 
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EDM ในประเทศไทย บางครั้งเพลงแนว Trance มักจะถูกเรียกว่าเป็นเพลง “สายลอย” หรือ “สาย

หวด” ส่ือถึงแนวดนตรีที่มีท้ังท่อนของดนตรีที่ล่องลอย และ เร่งเร้า มีเสียงเบสหนักแน่นรุนแรงอยู่ใน

เพลงเดียวกัน 

Trance เป็นหนึ่งในแนวดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่นักฟังเพลง

เต้นร าในหลายภูมิภาคท่ัวโลก โดยมีสถานบันเทิงท่ีเปิดเฉพาะเพลงแนว Trance และเทศกาลดนตรี

แนว Trance ในหลายประเทศในแถบยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และบางประเทศในเอเชีย เช่น 

สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ อินเดีย ส าหรับในประเทศไทย ดนตรีแนว Trance เป็นท่ีนิยมเฉพาะกลุ่ม 

เนื่องจากสถานบันเทิงท่ัวไปไม่นิยมเปิดเพลง Trance เป็นแนวดนตรีหลัก แต่มักจะเปิดสลับกับเพลง

แนวอื่น เช่น Progressive House ในสัดส่วนท่ีน้อยกว่ามาก นอกจากสถานบันเทิงบางแห่งท่ีจะมีการ

จัดงาน Trance music เป็นระยะ โดยสถานท่ีท่ีเปิดเพลง Trance อย่างสม่ าเสมอมักจะเป็นแหล่ง

บันเทิงท่ีเน้นการให้บริการชาวต่างชาติ เช่น ไนต์คลับบางแห่งในย่านถนนสีลม สุขุมวิท พัทยา หรือ 

สถานบันเทิงบนเกาะพะงัน รวมไปถึงการจัดงาน Full Moon Party แต่อย่างไรก็ดี เราก็สามารถได้

ยินเพลง Trance ได้ในชีวิตประจ าวันอยู่บ่อยครั้ง เช่น เพลงประกอบโฆษณาบางช้ิน หรือ เพลงท่ีเปิด

ในห้างสรรพสินค้าบางแห่ง โดยท่ีผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่านั่นคือดนตรีแนว Trance 

ค าว่า Trance นั้น Judith Becker ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า เป็นสภาวะจิตซึ่งเกิดขึ้น

จากการก าหนดจิตกับบางส่ิงบางอย่างอย่างจดจ่อ การสูญเสียความรู้สึกของตัวตน และการเข้าสู่

ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีไม่อาจเข้าถึงได้ในสภาวะ non-trance (Becker, 1994, p. 41) ซึ่ง

การศึกษาของ Becker พบว่า นักเต้นบารอง (Barong Dance) ในเกาะบาหลี รู้สึกว่าตนเองเข้าถึง

สภาวะ trance จากการเต้นพร้อมดนตรีพื้นเมือง เมื่อพ้นจากสภาวะนั้นแล้วจะรู้สึกหมดแรงแต่ผ่อน

คลายและมีความสุข มีความทรงจ าท่ีเต็มไปด้วยศรัทธาต่อพลังในระดับจักรวาล (Becker: 1994, p. 

43) การฟังเพลงท าให้คนเกิดความสุข สภาวะ trance ก็เกี่ยวข้องกับการมีความสุขเช่นกัน การ

สัมพันธ์ระหว่างความทรงจ า ความรู้ และจังหวะซ้ าๆ จะช่วยลดความเจ็บปวด และท าให้เกิดความสุข 

ซึ่งคล้ายคลึงกับท่ีเกิดขึ้นในสภาวะ Trance (Becker, 1994, p. 49) ในระดับสมอง ความสุขท่ีเพิ่มขึ้น

เกิดจากการท างานของสารเอนดอฟิน (endorphin) ซึ่งออกฤทธิ์ลดความเจ็บปวดและเพิ่มความสุข 

ซึ่งการฟังดนตรีท าให้เกิดการท างานของสารเคมีในสมองมากมาย และเอนดอฟินก็เป็นหนึ่งในสารท่ี

ท างานอย่างส าคัญขณะฟังดนตรี แนวดนตรี Trance จึงมีความสัมพันธ์กับการเพ่งหรือจดจ่อกับ
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เสียงเพลง ซึ่งเกิดจากลักษณะของแนวดนตรี ท่ีประกอบขึ้นจากการผสม (mix) จังหวะและ

รายละเอียดทางเสียงหลายแบบเข้าด้วยกันเพื่อท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกถึงการถูกบีบค้ันทางอารมณ์

ก่อนจะได้รับการปลดปล่อย โดยการใช้เสียงดนตรีท่ีมีท านองกระช้ัน รวดเร็ว สม่ าเสมอ ( kinetic) 

ในช่วงต้นเพลงถึงกลางเพลง1 ก่อนจะปล่อยให้เหลือเพียงท านองแผ่วเบา ล่องลอยอยู่ช่วงหนึ่ง และ

เปล่ียนกลับมาเป็นจังหวะกระช้ัน รวดเร็วอย่างทันที ท าให้ผู้ฟังมีความรู้สึกว่าได้รับการปลดปล่อยจาก

การบีบค้ันทางอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นจากท านองดนตรี นอกจากเสียงดนตรีท่ีสร้างสภาวะล่องลอยแล้ว ใน

กรณีท่ีมีเสียงร้องประกอบ เพลง Trance มักจะใช้เสียงร้องในย่านเสียงกลาง-สูง (mezzo-soprano) 

ไปจนถึงเสียงสูง (soprano) ของนักร้องหญิงท่ีมักจะร้องด้วยน้ าเสียงโหยหวน หรือ เปล่งเสียงร้องท่ี

ส่ือถึงความรู้สึกยิ่งใหญ่ หรือ ความล่องลอย ร่วมกับการใช้เอฟเฟคท าให้เสียงก้อง (echo) หรือเสียง

วนซ้ า (reverb) เป็นต้น 

Arun Saldanha ได้ท าการศึกษาในกลุ่มผู้นิยมฟังเพลง Goa trance และ Psy 

trance ซึ่งเป็นแขนงย่อยของแนวดนตรี Trance ท่ีมีจังหวะค่อนข้างเร็วและใช้โน้ทซ้ าๆ โดยเป็นแนว

เพลงท่ีก าเนิดในเมืองกัว (Goa) ซึ่งเป็นเมืองชายฝ่ังในประเทศอินเดีย โดยชาวตะวันตกท่ีเดินทางมา

แสวงหาปรัชญาชีวิตตามแบบศาสนาของโลกตะวันออก เช่น ศาสนาพุทธ หรือศาสนาฮินดู ตาม

กระแสนิยมในยุคฮิปปี้ และได้น าเอาท่วงท านองเพลงพื้นเมืองอินเดียมาผสมผสานกับดนตรี

อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนจะแพร่หลายไปท่ัวโลก พบว่า ดนตรีมีพลังทางตรงท่ีผู้เข้าร่วมงานปาร์ต้ีสามารถ

สัมผัสได้ถึงพลังนั้น ไม่ใช่แค่ทางหูและทางสมอง แต่เสียงเบสยังดังจนเข้าไปสัมผัสถึงอวัยวะภายใน

ตลอดร่างกาย โดยร่างกายจะรู้สึกได้ถึงแรงกระแทกจากเสียงเบส ความสุขจากการฟังเพลงจึง

จ าเป็นต้องอาศัยท้ังความรู้ และ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นทางกายภาพ เหมือนเพลงแนว Psy trance ท่ีอาจจะท า

ให้บางคนเต้นได้ยาวนานตลอดคืน แต่ก็ท าให้บางคนต้องหลบไปเข้านอน พลังทางตรงของดนตรียัง

ช่วยสลายอคติท่ีผู้ร่วมงานผิวขาวมีต่อคนอินเดียสลายอคติท่ีคนอินเดียวมีต่อนักท่องเท่ียว เพราะเมื่อ

เสียงเพลงดังขึ้น เปล่ียนชายหาดให้กลายเป็นฟลอร์เต้นร า เมื่อเวลาในปาร์ต้ีล่วงเลยไป อคติต่างๆ ก็

หายไป เพราะเมื่อคนใช้เวลาอยู่ในสถานท่ีแห่งนั้นจะเริ่มเข้าใจถึงส่ิงท่ีควรท า เข้าใจถึง “ภาษา” 

                                            
1 โดยทั่วไปแล้ว ดนตรีจังหวะ Trance จะมีความเร็ว (Tempo) อยู่ระหว่าง 125 – 140 บีทต่อนาที (Beat per 
Minute หรือ BPM หมายถึงจ านวนจังหวะต่อนาที) ซึ่งถือว่าจังหวะ Trance มี Tempo ที่เร็วกว่าดนตรีเต้นร า
อิเล็กทรอนิกส์แนวอื่นๆ เช่น ดนตรีจังหวะ House ส่วนมากท่ีจะมีความเร็วอยู่ที่ 128 บีทต่อนาที 
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เดียวกันท่ีใช้ในพื้นท่ีแห่งนั้น ดนตรีจึงเปล่ียนแปลงพื้นท่ีทางสังคมทันทีท่ีมันถูกได้ยิน เหมือนห้องท่ี

เงียบสงบ เมื่อมีเสียงเพลงเข้ามาในห้อง ห้องนั้นก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป (Saldanha, 2009, pp. 70-

80) 

จะเห็นว่า ‘เสียง’ มีคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถท าให้บุคคลเกิดอารมณ์ความรู้สึก

ต่างๆ ได้ และเสียงย่อมมาคู่กับการฟัง ประเด็นท่ีน่าน ามาพิจารณาประกอบในการศึกษาเรื่องดนตรีก็

คือเรื่องคุณสมบัติของเสียง และ ระดับของการฟัง ท่ีมีผลโดยตรงต่อประสบการณ์ในการเข้าร่วมงาน

ปาร์ตี้ 

1.6.2 เสียงและการฟัง: คุณสมบัติของเสียง สีสันของเสียง และ ระดับของการฟัง 

เสียงท่ีจะจัดได้ว่าเป็นเสียงดนตรีได้นั้น ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 

(อนงค์สุลักษณ์, 2555, น. 10-12) 

1. ระดับเสียง (Pitch) คือ ระดับความสูง-ต่ าของเสียง ในการพูดคุยของมนุษย์ทุก

ครั้งจะพบว่ามีระดับความแตกต่างของระดับเสียงชัดเจน มีการผันเสียงวรรณยุกต์ ท าให้เกิดเสียงสูง -

ต่ า และท าให้มีความหมายแตกต่างกันออกไป ถ้าการพูดคุยของมนุษย์ไม่มีความแตกต่างของระดับ

เสียงสูง-ต่ า การพูดคุยคงเป็นส่ิงน่าเบ่ือมาก และคงไม่มีเสียงดนตรีอย่างท่ีเราได้ยินจนปัจจุบัน 

ระดับเสียงขึ้นอยู่กับความถี่ (Frequency) ของการส่ันสะเทือน เช่น ถ้าการ

ส่ันสะเทือนเร็วเสียงจะยิ่งสูง แต่ถ้าการส่ันสะเทือนยิ่งช้า เสียงก็จะยิ่งต่ า ความถี่ของการส่ันสะเทือน

ปกติจะวัดเป็นรอบ/วินาที (Cycles/second) โดยท่ัวไปแล้ว วัตถุท่ีส่ันสะเทือนยิ่งมีขนาดเล็กก็จะท า

ให้เกิดการส่ันสะเทือนเร็วขึ้น ส่ิงท่ีตามมาก็คือเสียงสูงขึ้น ถ้าเราดีดสายไวโอลินเปล่าๆ จะพบว่าจะมี

ความถ่ีสูงหรือเสียงสูงกว่าเราดีดสายดับเบิ้ลเบสเปล่าๆ ท้ังนี้ เนื่องจากว่าสายของไวโอลินมีขนาดและ

ความยาวน้อยกว่าดับเบิลเบสนั่นเอง 

2. ความดัง-ค่อย (Dynamics) ความดังและค่อยในทางดนตรีเรียกว่า “Dynamic” 

เป็นองค์ประกอบส าคัญในทางดนตรี มีความสัมพันธ์กับช่วงความกว้างของคล่ืนเสียง (Amplitude) 

ในการส่ันสะเทือนท่ีท าให้เกิดเสียงนั้นๆ ช่วงเสียงกว้างมากเสียงจะดัง และช่วงกว้างน้อยเสียงจะเบา 
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เช่น ถ้าเราดีดสายกีต้าร์แรงเท่าใด เสียงท่ีออกมาก็จะดัง ในทางตรงกันข้าม หากเราดีดสายกีต้าร์เบา 

เสียงกีต้าร์ก็จะออกมาเบา เป็นต้น 

ในระหว่างท่ีนักดนตรีบรรเลงดนตรีในวงให้มีความดังมากแล้วค่อยลดหรือมีการ

เปล่ียนแปลงจ านวนช้ินของเครื่องดนตรีที่เล่นให้น้อยลง ผลท่ีตามมาก็คือ มีการเปล่ียนแปลงของความ

ดัง-ค่อย การเปล่ียนแปลงนี้สามารถท าให้เกิดได้โดยทันทีทันใด หรือให้เกิดทีละน้อยก็ได้ การท าให้เกิด

เสียงท่ีเป็นลักษณะของความดัง-ค่อยของเสียงนี้มีผลท าให้เกิดความต่ืนเต้น (Excitement) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อมีระดับเสียง (Pitch) สูงขึ้น และถ้าหากเราค่อยๆ ลดความดังของเสียงลงทีละน้อยๆ เสียง

ต่ าลงก็สามารถท าให้เกิดความรู้สึกสงบ (Sense of calm) ได้เช่นกัน 

ขณะท่ีนักดนตรีบรรเลงอยู่ในวงดนตรีนั้น เขาสามารถปฏิบัติเสียงของการเล่นโน้ต

ตัวใดตัวหนึ่งได้โดยวิธีการเน้นเสียง (Dynamic accent) การเน้นเสียงนั้นเป็นการกระท าให้มีการ

เปล่ียนแปลงความดัง-ค่อยของเพลง มีผลท าให้บทเพลงนั้นๆ มีอารมณ์ของการแสดงออกเปล่ียนแปลง

ตามไปด้วย ในการปฏิบัติการเน้นเสียงดังกล่าวนั้นปกติผู้ประพันธ์เพลงจะเขียนก ากับไว้ในโน้ตเพลง 

แต่ก็มีบ่อยครั้งท่ีไม่มีการเขียนก ากับไว้ แต่จะปล่อยให้เป็นการแสดงโดยอารมณ์ความรู้สึก (Feelings) 

ของนักดนตรีเอง 

นอกจากนี้ สีสันหรือคุณภาพของเสียง (Tone Color of Quality) ก็เป็นอีก

คุณสมบัติท่ีส าคัญของเสียง สีสัน (Tone Color) คือคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องดนตรี รวมท้ังเสียง

ของมนุษย์ ซึ่งมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติของส่ิงนั้นๆ เครื่องดนตรีแต่ละชนิดจะให้อารมณ์

แตกต่างกัน เช่น ฟลุ๊ต ท่ีเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ เมื่อเราได้ยินเสียงฟลุ๊ตในบทเพลงท าให้

เรานึกหรือจินตนาการถึงนกท่ีก าลังบินในท้องฟ้า แจ่มใสร่าเริง หรือถ้าได้ยินเสียงไวโอลินในบทเพลงก็

นึกถึงสายลมท่ีก าลังพัดแผ่ว เนื่องจากไวโอลินเป็นเครื่องสายท่ีสามารถเล่นท่วงท านองของเพลงได้

ไพเราะ เสียงแหลมใสของไวโอลินถ่ายทอดความรู้สึกแทบทุกชนิดได้ ส าหรับเสียงฮาร์ปเป็นเสียงท่ีเบา 

นิ่มนวล พราวพล้ิว เมื่อได้ยินท าให้นึกถึงเสียงน้ าตกท่ีละอองน้ าแตกกระจาย ฟังแล้วท าให้รู้สึกช่ืนฉ่ า

ได้ เครื่องเป่าทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ฯลฯ ก็สามารถท าเสียงแสดงอ านาจ เป็นต้น 

ถ้าเราเปล่ียนสีสันของเครื่องดนตรีหรือเสียงร้องแล้วจะท าให้เกิดความรู้สึกท่ีตัดกัน 

เช่น เมื่อเราให้เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเล่นท านองท านองหนึ่ง แล้วเปล่ียนให้เครื่องดนตรีอีกช้ินเล่น
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ท านองเดียวกัน ก็จะท าให้เกิดผลต่อความรู้สึก คุณลักษณะของเสียงดังกล่าวนี้ เมื่อเราฟังบ่อยๆ เรา

อาจะสังเกตความแตกต่างได้ สีสันหรือคุณลักษณะของเสียงเหล่านี้ท าให้คีตกวีเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ

อารมณ์ บรรยากาศ และ โอกาสของบทเพลงได้ 

เนื่องจากเทคโนโลยีการท าเพลงด้วยคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ท าให้นักท าเพลงไม่

จ าเป็นต้องเล่นเครื่องดนตรีจริงๆ ในการบันทึกเสียง แต่ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างเสียง

สังเคราะห์เลียนเสียงเครื่องดนตรีจริงๆ หรือสร้างเสียงสังเคราะห์ใหม่ๆ ท่ีไม่เหมือนเครื่องดนตรีชนิด

ใดเลย หรือแม้แต่อัดเสียงเครื่องดนตรีจริงๆ และน ามาดัดแปลงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสียงมี

ความพิเศษต่างๆ มากขึ้น ก่อนจะน าเสียงต่างๆ มารวมกับสร้างเป็นบทเพลงหนึ่ง หรือน าบทเพลงมา

ร้อยเรียงให้ต่อเนื่องเป็นชุด (set) ท่ีมีความยาวท าให้ดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์เต็มไปด้วยระดับเสียง 

ความดัง-ค่อยหลากหลายในแต่ละท่อนของเพลง มีสีสันทางดนตรีมากมาย ประกอบกับระบบเครื่อง

เสียงในปัจจุบันท่ีมีคุณภาพดี ครอบคลุมย่านเสียงท่ีกว้าง และ ให้เสียงท่ีดัง เหล่านี้ล้วนเป็นส่ิง

สนับสนุนให้ผู้ฟังดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์สามารถโยกย้ายร่างกายเต้นร าได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน 

ระดับของการฟัง ก็เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนท่ีฟังเพลงแต่ละคนมีความรู้สึก

ซาบซึ้ง หรือเข้าถึงอรรถรสของดนตรีแตกต่างกันไป โดยระดับการฟังของคนเราท่ีจะน าไปสู่ความ

ซาบซึ้งได้นั้น ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2535 อ้างถึงใน อนงค์สุลักษณ์, 2555, น. 19-21) ได้แบ่งออกเป็น 4 

ระดับตามลักษณะและทัศนคติของผู้ฟัง ดังนี้ 

1. การฟังแบบผ่านหู (Passive Listening) 

การฟังประเภทนี้ เป็นการฟังโดยมิได้ต้ังใจหรือฟังแบบผ่านๆ หู การได้ยิน

เสียงดนตรีเป็นส่วนประกอบของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งท่ีผู้นั้นก าลังกระท าอยู่ ซึ่งเป็นระดับท่ีเรา

กระท ากันอยู่ท่ัวไปและเกือบตลอดเวลา เช่น การฟังเพลงตามห้าง ศูนย์การค้า ขณะเดินเลือกซื้อ

สินค้าก็จะได้ยินเสียงเพลงลอยอยู่ในบรรยากาศ ขณะรับประทานอาหารในร้านอาหารก็จะมีเสียงเพลง

เคล้าระหว่างการรับประทานอาหารหรือการพูดคุย การฟังดนตรีประกอบโฆษณา ดนตรีประกอบ

รายการวิทยุ-โทรทัศน์ หรือดนตรีที่ใช้เป็นแบ็คกราวด์ในภาพยนตร์ต่างๆ เป็นต้น หากจะเรียกการฟัง

ประเภทนี้ว่าเป็นการฟังแบบไม่ได้ต้ังใจก็คงไม่ผิดเท่าใดนัก 



27 
 

การรับฟังดนตรีในระดับนี้ จิตใจและความคิดของผู้ฟังไม่ได้จดจ่ออยู่กับเสียงดนตรี

โดยตรงสักเท่าไร แต่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นคือ ผู้ฟังในระดับนี้จะได้รับความเพลิดเพลินใจ สบายอารมณ์จากการ

ซึมซาบไปกับบรรยากาศท่ีเสียงดนตรีนั้นมีส่วนสร้างขึ้น ซึ่งเป็นผลของเสียงดนตรีที่มีต่อสภาพแวดล้อม

และจิตใจของมนุษย์ 

2. การฟังด้วยความต้ังใจ (Sensuous Listening) 

การฟังดนตรีประเภทนี้เป็นระดับการฟังท่ีมีความต้ังใจฟังมากขึ้นกว่าระดับท่ี 1 

ผู้ฟังจะเกิดความนิยมชมชอบกับเสียงดนตรีท่ีไพเราะ อาจเริ่มติดใจเสียงของเครื่องดนตรีชนิดใดชนิด

หนึ่ง ผู้ฟังระดับนี้ ถ้าชอบฟังเพลงประเภทใดก็มักให้ความสนใจต่อรายละเอียดของเพลงประเภทนั้น

เป็นพิเศษ และส่วนมากเป็นผู้ท่ีได้รับการศึกษาขั้นปานกลางไปจนถึงขั้นสูง และเป็นผู้ฟังท่ีพร้อมจะ

ได้รับความซาบซึ้งในคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ 

3. การฟังอย่างเข้าถึงอารมณ์ (Emotional Listening) 

การฟังดนตรีประเภทนี้ ผู้ฟังมีจิตใจและความรู้ สึกจดจ่อต่อเพลงท่ีตนชอบฟังไป

ตามอารมณ์ หรือมีปฏิกิริยาต่อเสียงดนตรีมากขึ้น ฟังเนื่องจากดนตรีท าให้สนใจและเกิดอารมณ์ร่วม

ไปกับอารมณ์ต่างๆ ท่ีผู้ฟังคิดว่าเสียงเพลงส่ือออกมา เช่น เมื่อมีอารมณ์เศร้า หม่นหมอง ปวดร้าว 

กระวนกระวายใจเพราะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากในช่วงเวลาขณะนั้นมีเสียงเพลงเข้ามา โดยเป็นเพลงซึ่ง

ส่ืออารมณ์คล้ายคลึงกับอารมณ์ท่ีก าลังประสบอยู่ เราจะเปิดหูเปิดใจออกซึมซาบไปกับเสียงนั้นเป็นต้น 

การฟังดนตรีประเภทนี้เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยสามัญเช่นกัน เพราะคนเราโดยท่ัวไปก็มี

อารมณ์ ความรู้สึก  และจิตใจแปรปรวนไปตามธรรมชาติของมนุษย์ด้วยกันท้ังส้ิน และมูลเหตุลึกๆ ท่ี

จูงใจให้เราติดใจฟังดนตรีด้วยการฟังประเภทนี้ก็คือความรูสึกพอใจ นอกจากนี้ ยังต้องเกิดจากความ

ต้ังอกต้ังใจ มีจิตใจจดจ่อ มุ่งฟังส่วนท่ีเป็นอารมณ์สุข อารมณ์เศร้าของดนตรี ในแง่ท่ีมาสัมพันธ์กับ

อารมณ์ของตนเองแต่ก็ยังมิได้มีความเข้าใจในดนตรีจนถึงขั้นซาบซึ้งอย่างแท้จริง 

4. การฟังโดยรับรู้ความซาบซึ้ง (Perceptive Listening) 

การฟั งประเภทนี้ เป็นการฟัง ท่ี ผู้ฟั ง เห็น สุนทรีย์  หรือ  เห็นความงามของ

องค์ประกอบต่างๆ ของเสียงดนตรีโดยตรง ซึ่งอาศัยความมีสมาธิ และมีสภาพจิตใจ อารมณ์ท่ีสงบนิ่ง 
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เป็นการเห็นความงามของการท่ีองค์ประกอบต่างๆ นั้นมาสัมพันธ์กันอย่างลงตัว อย่างมีศิลปะ 

สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้โดยมีหลักการเป็นผู้ฟังดนตรีท่ีมีการศึกษา ค้นคว้า ส่ังสมประสบการณ์ใน

การฟังมาเป็นอย่างดี 

การฟังดนตรีในระดับนี้ต้องเกี่ยวพันลึกซึ้งกับเสียงดนตรีโดยตรง ซึ่งประกอบไป

ด้วยแง่มุมและมิติต่างๆ จึงต้องอาศัยความต้ังใจและความต้องการท่ีจะฟังอย่างมีสมาธิจริงๆ และ

ผู้สนใจต้องมีความเข้าใจกับส่วนต่างๆ ขององค์ประกอบทางดนตรีซึ่งประกอบด้วยเสียง แนวท านอง 

จังหวะ เสียงประสาน และสีสันของเสียงอย่างพอสมควร เพื่อเป็นพื้นฐานในการฟังดนตรีให้เกิดความ

ซาบซึ้ง 

จะเห็นว่าแนวความคิดข้างต้น อาศัยท้ังทัศนคติ อารมณ์ความรู้สึก และ ความรู้

ความเข้าใจท่ีมีต่อพื้นฐานของดนตรีเป็นเกณฑ์ในการก าหนดระดับในฟังดนตรี อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษายัง

เห็นว่าแนวคิดข้างต้นยังมีข้อจ ากัดหากจะน ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาดนตรีเต้นร า เนื่องจากไม่ได้

น าเอาการแสดงออกทางกายร่วมกับการฟังมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเข้มข้นของการ

ฟังดนตรีด้วย โดยเฉพาะในดนตรีเต้นร า ท่ีการเต้นร าไม่สามารถแยกให้ขาดจากการฟังดนตรีได้ และ

การจัดระดับความเข้มข้นในการฟังดนตรีโดยอาศัยความรู้ทางด้านพื้นฐานดนตรี อาจจะเหมาะสมกับ

นักวิจารณ์ดนตรี หรือ นักฟังดนตรีที่ต้องอาศัยความสงบในการฟัง เช่น ดนตรีคลาสสิค มากกว่าดนตรี

เต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีในปัจจุบันมีการองค์ประกอบอื่นๆ มาเป็นส่วนเสริมในการสร้างอรรถรสและ

ประสบการณ์ทางดนตรีนอกเหนือไปจากการฟัง เช่น การติดต้ังไฟแสงสว่างสลับสี เลเซอร์สีต่างๆ การ

จุดพลุ การพ่นไฟ (pyro) ขึ้นมาจากเวทีเพื่อสร้างความต่ืนเต้น เป็นต้น 

1.6.3 โลกของปาร์ตี้ดนตรีเต้นร าของกลุ่ม TLT 

ในช่วงแรกของการต้ังกลุ่ม TLT ดีเจของกลุ่มจะเปิดเพลงท่ีสถานบันเทิง Club 

Culture และ Café Democ ถนนราชด าเนิน เดือนละหนึ่งครั้ง โดยได้ส่วนแบ่งรายได้จากค่าบัตรผ่าน

ประตูและค่าเครื่องด่ืม 20% ต่อมาเมื่อสถานบันเทิงท้ังสองแห่งปิดตัวลง กลุ่ม TLT ก็ได้สถานท่ีเปิด

เพลงประจ าโดยไม่มีค่าจ้างในวันพุธ และวันศุกร์สุดท้ายของเดือนท่ีร้าน Dickinson’s Culture Café 

ถนนพระอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากแนวคิดของร้านแห่งนี้ ในคืนหนึ่งๆ ท่ีร้าน

จะเปิดแนวเพลงใดแนวเพลงหนึ่งเท่านั้นเพื่อให้คนท่ีต้ังใจมาฟังเพลงแนวนั้นๆ โดยเฉพาะ ได้รับ
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อรรถรสอย่างเต็มท่ี เช่น วันจันทร์เปิดเพลงแนว Chilled House วันพุธเปิดแนว Trance วันเสาร์เปิด

แนว Tech House หรือ Techno เป็นต้น ท้ังนี้ สถานบันเทิงท้ังสามแห่งข้างต้นมี “ตุ้ย” ดีเจท่ีมี

ประสบการณ์เปิดเพลงเต้นร ามานานกว่า 30 ปีเป็นเจ้าของ 

 

ภาพที ่1.4 การจัดงานปาร์ตี้ T.L.T. 1st Anniversary Pres. Graham Gold Live In Bangkok  

ท่ีสถานบันเทิง Club Culture ซึ่งปัจจุบันปิดตัวไปแล้ว 

(ท่ีมา 

https://www.facebook.com/officialTLT/photos/a.302898396464464.73401.1085752092

30118/302901403130830/?type=3&theater) 

“เจ” สมาชิกรุ่นก่อต้ังของกลุ่ม TLT และเพื่อนๆ อีกจ านวนหนึ่งจึงมีสถานท่ีเปิดเพลง

ประจ าท่ีร้านนี้ในช่ือปาร์ตี้ Discovering Trance ต้ังแต่เวลา 22.00 – 02.00 น. ทุกวันพุธ และ ปาร์ต้ี 

Euphorium ในบางวันศุกร์สุดท้ายของเดือน โดยเจจะเปิดเฉพาะเพลง Trance ร่วมกับดีเจคนอื่นอีก 

1-2 คน เนื่องจากตัวสถานท่ีมีขนาดเล็ก และเป็นวันกลางสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมงานจึงมักจะไม่เกิน 20 คน 

บางคืนมีคนเข้ามาในร้านเพียง 2-4 คน แต่ก็มีบางคืนท่ีผู้เข้าร่วมปาร์ตี้แน่นร้าน ซึ่งส่วนมากมักจะเป็น

ชาวต่างชาติ ผู้เข้าร่วมปาร์ตี้ไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตูเพื่อเข้างาน ส าหรับงานปาร์ต้ีอื่นๆ ทางกลุ่ม

จะประกาศล่วงหน้าให้ผู้สนใจเข้าร่วมทราบทางเฟซบุ๊ค และ ทางเว็บไซต์ต่างๆ เป็นครั้งๆ ไป 
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ภาพที 1.5 บรรยากาศภายในร้าน Dickinson’s Culture Café 

ในปี 2559 เจ ยังได้งานเปิดเพลงแนว Trance ท่ีไนต์คลับ V-Club ในซอยนานา ถ.

สุขุมวิท เป็นประจ าในคืนวันศุกร์ ในช่ืองาน Trance Session แม้ว่าจะไม่ใช่งานท่ีกลุ่ม TLT เป็นผู้จัด 

และเจก็เป็นผู้รับว่าจ้างจากไนต์คลับให้ไปเปิดเพลง แต่เจก็มักจะชักชวนให้สมาชิกในกลุ่ม TLT เข้า

ร่วมงานอยู่บ่อยครั้ง และในภาพโฆษณาของงาน Trance Session ก็ปรากฏสัญลักษณ์ของกลุ่ม TLT 

อยู่ในนั้นด้วย อย่างไรก็ดี สัดส่วนในการจัดปาร์ตี้แนว Trance ในประเทศไทยเมื่อเทียบกับปาร์ต้ีเพลง 

EDM แนวท่ีเป็นท่ีนิยมเช่น Progressive House, Bounce, Trap หรือ Dubstep ถือว่ามีไม่มากนัก 

Trance จึงเป็น 

ช่วงก่อนเริ่มงานปาร์ต้ีขนาดใหญ่ หรืองานท่ีมีคนร่วมมากๆ ผู้ท่ีไปร่วมงานมักจะรออยู่

ด้านนอกไนต์คลับ หรือ หน้าฮอลล์จัดงาน เพื่อด่ืมเหล้าเบียร์ สูบบุหรี่ (หากสถานท่ีจัดงานเป็น

ไนต์คลับ หลายแห่งมักจะห้ามสูบบุหรี่ภายในฮอลล์เต้นร าท่ีเป็นห้องปรับอากาศเนื่องจากผิดกฎหมาย) 

คนท่ีมาด้วยกันเป็นกลุ่ม หรือ รู้จักกันก็พูดคุยกัน เมื่อปาร์ตี้เริ่มต้น ผู้เข้าร่วมจะเข้าไปในสถานท่ีจัดงาน 

เลือกท่ีนั่งหรือท่ียืน บางคนหรือบางกลุ่มจะส่ังเหล้า เบียร์ หรือ เครื่องด่ืมชูก าลังมาด่ืมด้วย แต่บางคน

ก็จะด่ืมแต่น้ าเปล่า หรือ ยืนถือขวดเบียร์โดยไม่วางไว้บนโต๊ะ งานปาร์ต้ีแนว Trance ส่วนใหญ่จะไม่มี
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พิธีกร (MC) ท่ีคอยพูดผ่านไมโครโฟนเป็นระยะเพื่อส่ังให้ผู้เข้าร่วมงานยกมือ โบกมือ ตะโกน ปรบมือ 

ร้องเพลง หรือ ให้พูดค าบางอย่างพร้อมกันอย่างท่ีมักจะมีในปาร์ต้ี EDM แนวอื่นๆ แต่ในงานปาร์ต้ี 

Trance ดีเจจะเปิดเพลงไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง แม้แต่ช่วงเปล่ียนดีเจเองก็จะมีช่วงท่ีปล่อยให้เสียง

เงียบ หรือ มีช่วงเงียบเพียงส้ันๆ ขณะท่ีผู้ชมก็จะเต้นไปกับเสียงเพลงท่ีดังกระหึ่มอย่างต่อเนื่อง 

บรรยากาศในร้านเต็มไปด้วยแสงไฟวับวาบสลับสีและไฟกระพริบท่ีติดต้ังท้ังบนเพดาน หน้าเวที และ

หลังเวที ท่ีสว่างจ้าเป็นระยะตามจังหวะเพลง ในไนต์คลับ หรือ งานปาร์ต้ีบางแห่งอาจมีเทคนิคพิเศษ

เพื่อเสริมอรรถรสในการแสดงดนตรี เช่น มีการยิงพลุกระดาษ พ่นหมอกควัน ฉายล าแสงเลเซอร์ หรือ 

มีไฟพ่นขึ้นมาจากเวทีเป็นระยะๆ ผู้ร่วมงานบางคนเต้นพร้อมด่ืมเหล้าเบียร์ไปด้วย บางคนก็ไม่ด่ืม

เครื่องด่ืมอะไรเลย การเต้นร ากับดนตรี EDM โดยท่ัวไปมักจะไม่มีท่าเต้นท่ีเฉพาะเจาะจงเหมือน

เพลงป๊อปวัยรุ่นท่ีบ่อยครั้งจะมีท่าเต้นประจ าเพลง ส าหรับเพลง Trance ท่าเต้นท่ัวไปท่ีคนนิยมเต้นคือ

การชูแขน หรือ ชูก าป้ันขึ้นเหนือหัวหนึ่งหรือสองข้างและขยับแขนให้ตรงกับจังหวะเพลง กระทืบเท้า

ตามจังหวะเพลง เคล่ือนไหวร่างกายอย่างพล้ิวไหวหากท่วงท านองของเพลงช้าและเบาเสียงลง 

ผู้เข้าร่วมงานบางคนมักแสดงความช่ืนชอบบทเพลง ช่ืนชอบบรรยากาศของงานปาร์ต้ีนั้น หรือ ช่ืน

ชอบการเปิดเพลงของดีเจด้วยการชูนิ้วโป้งเหนือหัว หรือ น านิ้วช้ี และ นิ้วโป้ง ของมือท้ังสองข้างมา

ชนกันท าเป็นรูปทรงหัวใจและชูเหนือหัวให้ดีเจและคนร่วมงานเห็น หรือตะโกนกู่ร้องด้วยเสียงดัง หาก

ผู้เข้าร่วมงานเมื่อยหรือเหนื่อยก็จะออกมานั่งพักพูดคุยกัน หรือ สูบบุหรี่ด้านนอกร้าน ท่ีมักจะเปิด

เพลงเต้นร าท่ีค่อนข้างผ่อนคลาย จังหวะไม่หนักหน่วง เช่น Minimal, Techno หรือ House ให้คน

ด้านนอกฮอลล์ได้ฟัง หลังจากเพลงสุดท้ายจบลง ซึ่งมักจะล่วงเลยเวลา 1.00 น. ผู้เข้าร่วมปาร์ต้ีจะ

ปรบมือ ส่งเสียงโห่ร้อง บางครั้งอาจจะตะโกนขอให้ดีเจเปิดเพลงต่ออีกสักหน่อย ดีเจจะต้องถาม

เจ้าหน้าท่ีของร้านว่าจะเปิดเพลงต่อได้หรือไม่ และหากเปิดต่อได้ก็มักจะไม่เกิน 10 นาที เมื่อดีเจก้าว

ลงจากบูธ แสงไฟภายในร้านจะเปิดสว่างไสวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทยอยออกจากร้าน บางคนจะออกมา

นั่งพักก่อนกลับบ้าน ขณะท่ีบางคนก็อาจจะหาไนต์คลับแห่งอื่นท่ีปิดดึกกว่านี้ หรือปิดในตอนเช้า เพื่อ

เต้นและด่ืมกินต่อไป 
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ภาพที่ 1.6 และ 1.7 บรรยากาศด้านหน้า และ ด้านใน งานปาร์ตี้ TLT 5th Anniversary  

ซึ่งจัดท่ีสถานบันเทิง LIVE RCA 

ท้ังดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดปาร์ตี้ และ สถานบันเทิงในรูปแบบไนต์คลับ ล้วน

แล้วแต่เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีมีต้นก าเนิดมาจากโลกตะวันตกท้ังยุโรปและอเมริกา และถูกส่งผ่าน

ไปยังมุมต่างๆ ของโลกรวมถึงประเทศไทยผ่านสถาบันต่างๆ ไม่เฉพาะสถาบันส่ือมวลชนเท่านั้น การ

ส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมตะวันตกไปท่ัวทุกมุมโลกอาศัยปัจจัยต่างๆ มากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง และ

เมื่อสินค้าทางวัฒนธรรมตะวันตกถูกเผยแพร่ไปยังดินแดนใด ก็มีแนวโน้มท่ีมันจะถูกน าไปปรับให้

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งผู้ศึกษาจะแสดงให้เห็นถึง

ประวัติศาสตร์ของดนตรีเต้นร า และสถานบันเทิงแนวไนต์คลับในประเทศไทย รวมถึงจุดก าเนิดของ

กลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand หรือ TLT ในบทถัดไป 
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1.7 โครงสร้างของแต่ละบท 

 

บทท่ี 1: บทน า น าเสนอท่ีมาและความส าคัญของการศึกษา แนวทางในการวิเคราะห์

กระบวนการรวมกลุ่มของกลุ่มผู้นิยมเพลง Trance ในประเทศไทย และวิธีวิจัย 

บทท่ี 2: การขยายตัวของเพลงเต้นร าจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย และการก าเนิดของ

กลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand (TLT) 

บทท่ี 3: ความหมาย และ การสะสมองค์ความรู้ทางศิลปะของดนตรีและงานปาร์ต้ี 

Trance ตามความคิดของกลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand (TLT) 

บทท่ี 4: “คน” ในแวดวงดนตรี Trance เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดีเจ สมาชิก

กลุ่ม TLT และ ผู้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ ท่ีมีปฏิสัมพันธ์กันในระดับต่างๆ 

บทท่ี 5: สรุปผลการศึกษา 

 

1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1. เข้าใจถึงการรวมกลุ่มทางสังคมช่ัวคราวเพื่อการความบันเทิงโดยมีดนตรีเต้นร าเป็น

แกนกลางท่ีดึงดูดให้คนท่ีมีความสนใจเดียวกันมารวมกันเป็นกลุ่มก้อนหลวมๆ เพื่อความบันเทิง

ร่วมกัน โดยใช้กลุ่มผู้นิยมเพลง Trance ในประเทศไทยเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. เข้าใจกฎเกณฑ์ และคุณค่า ท่ีกลุ่มทางสังคมช่ัวคราวท่ีมีดนตรีเต้นร าเป็นแกนกลาง

ยึดถือร่วมกันเพื่อให้การด ารงอยู่ของกลุ่มมีรูปแบบท่ีชัดเจน มีความเป็นกลุ่มก้อน และสามารถต่อต้าน

ต่อรองกับกระแสนิยมดนตรีเต้นร ากระแสหลักท่ีไม่ใช่แนว Trance ได้ 
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1.9 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

Electronic Dance Music (EDM) คือ ค าเรียกโดยรวมถึงแนวดนตรีเต้นร าร่วมสมัยท่ีมี

จังหวะและท่วงท านองท่ีเหมาะสมแก่การเต้นร าอย่างต่อเนื่อง เพลง EDM มักท าขึ้นโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เครื่องสร้างเสียงสังเคราะห์ (Synthesizer) และ เครื่องดนตรีไฟฟ้าบางชนิด เช่น 

คีย์บอร์ด ประกอบกับเทคนิคพิเศษทางเสียง (Sound effect หรือ Filter) ท่ีท าให้เกิดเสียงพิเศษ

ต่างๆ เช่น เสียงแหลมเฟี้ยว เสียงเบสในย่านเสียงท่ีต่ าเป็นพิเศษ เสียงน้ าไหล เป็นต้น 

Trance คือ แนวดนตรี Trance ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวดนตรีย่อย (subgenre) ของแนว

ดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Dance Music - EDM) ลักษณะท่ัวไปของดนตรีแนว 

Trance มักจะมีความเร็วระหว่าง 125 – 160 จังหวะต่อนาที (beats per minute) เพลงมักจะ

ประกอบด้วยท่วงท านองซ้ าๆ ใช้เสียงเบสท่ีมีจังหวะสม่ าเสมอควบคุมเพลง จะมีเสียงร้องหรือไม่มีก็ได้ 

และสามารถแยกแนวย่อยตามคุณลักษณะเฉพาะได้อีกหลายแนว เช่น Vocal Trance, Psy Trance 

หรือ Goa Trance เป็นต้น 

ปาร์ต้ี คือ งานคอนเสิร์ต งานแสดงดนตรี หรือ การไปเท่ียวด่ืมกินและเต้นร าในสถาน

บันเทิงท่ีเน้นการแสดงเพลงเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Dance Music- EDM) เป็นหลัก 

ดีเจ คือ ศิลปินผู้เปิดเพลงในงานปาร์ต้ี โดยเป็นการเปิดไฟล์เพลงผ่านเครื่องเล่นเพลง

ดิจิตอล หรือ เปิดแผ่นซีดีผ่านเครื่องเล่นซีดี หรือ เปิดแผ่นเสียงผ่านเครื่องเล่นแผ่นเสียง โดยเสียงเพลง

จะผ่านเครื่องมิกเซอร์ (mixer) ท่ีสามารถปรับแต่งเสียงออกมาได้หลายรูปแบบ สามารถสลับท่อน

ต่างๆ ของเพลง หรือ เลือกเล่นเพลงเฉพาะบางท่อนได้ ก่อนจะผ่านล าโพงขยายเสียง 
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บทท่ี 2 

การขยายตัวของสถานบันเทิงแนวเต้นร า และ ดนตรีเต้นร าจากต่างประเทศสู่ประเทศ

ไทยและการก าเนิดของกลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand (TLT) 

 

สถานท่ีท่ีเราจะได้ยินดนตรีเต้นร าได้บ่อยและง่ายท่ีสุดคงหนีไม่พ้นสถานบันเทิง 

โดยเฉพาะสถานบันเทิงยามค่ าคืน แม้ว่าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบันทั้งอินเตอร์เน็ต และเครื่องเล่น

เพลงขนาดพกพาท้ังรูปแบบซีดี หรือ ไฟล์ดิจิตอลท่ีถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องเล่น MP3  หรือ 

โทรศัพท์มือถือ จะท าให้เราสามารถฟังเพลงท่ีไหนก็ได้ และในเวลาใดก็ได้ แต่บรรยากาศของสถาน

บันเทิงท่ีแวดล้อมไปด้วยนักเท่ียว นักเต้น หรือท่ีภาษาอังกฤษเรียกว่า clubber/raver แวดล้อมไป

ด้วยเสียงดนตรีท่ีอึกทึก แสงไฟวับวาบ และบรรยากาศของการเต้นร าร่วมกับการด่ืมกินอย่าง

สนุกสนาน ก็เป็นส่ิงท่ีการฟังเพลงคนเดียวไม่อาจทดแทนได้ และสถานบันเทิงก็เป็นสถานท่ีส าคัญท่ีท า

ให้ดนตรีเต้นร ายังคงโลดแล่นอยู่ในวงการดนตรีป๊อปของโลก รวมถึงเป็นสถานท่ีก าเนิดและเผยแพร่

ดนตรีเต้นร าแบบตะวันตกสู่สังคมไทย 

 

2.1 ประวัติศาสตร์สถานบันเทิงเพื่อการเต้นร าในประเทศไทย 

 

งานศึกษาประวัติศาสตร์สถานบันเทิงไทยท่ีน่าจะครอบคลุมท่ีสุดเล่มหนึ่งคือวิทยานิพนธ์

เรื่องกิจการสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2488 – 2545 ของ ยุวรี โชคสวนทรัพย์ (2554) ท่ี

น าเสนอความเป็นมาของสถานบันเทิงจากโลกตะวันตกท่ีเข้าสู่ประเทศไทย โดยเน้นสถานบันเทิงใน

กรุงเทพฯ เป็นหลัก ซึ่งประกอบไปด้วยสถานบันเทิงหลากหลายแนว แต่ในท่ีนี้ ผู้ศึกษาจะหยิบยก

เฉพาะความเป็นมาของสถานบันเทิงท่ีเน้นการเต้นร าเป็นหลักมาน าเสนอ เพื่อให้เห็นถึงท่ีมาท่ีไปของ

ดนตรีเต้นร าจากโลกตะวันตกท่ีเข้าสู่ประเทศด้วยเหตุปัจจัย และ ส่ือท่ีแตกต่างกันตามยุคสมัย 
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2.1.1 สถานบันเทิงเพื่อการเต้นร าในประเทศไทยก่อนสงครามโลกครั้งท่ีสอง 

ไนต์คลับ (Night Club) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยามราตรี มีจุดประสงค์ในการ

จ าหน่ายสุรานานาชนิด จ าหน่ายอาหาร โดยมีการจัดแสดงดนตรีและมีนักร้องไว้บริการ ภายในมี

ฟลอร์โชว์ส าหรับเต้นร า เป็นกิจการสถานบันเทิงอีกหนึ่งรูปแบบท่ีมีราคาสูง ในยุคแรกไม่เป็นท่ีนิยม

ส าหรับชาวสยามแต่รู้จักกันเฉพาะกลุ่มชาวตะวันตกท่ีอยู่ในสยามเท่านั้น ไนต์คลับยุคแรกช่วงสมัย

รัชกาลท่ี 6-7 ท่ีเคยมีการบันทึกไว้อาทิเช่น ไนต์คลับช่ือเชอีฟ หน้าไปรษณีย์กลาง เป็นสถานท่ีท่ี

ชาวตะวันตกใช้พักผ่อนหย่อนใจหลังส้ินสุดจากการท างานในเวลาค่ าคืน เพื่อใช้พูดคุยเรื่องสัพเพเหระ 

ร่วมด่ืมกิน และฟังดนตรีหรือเต้นร า ผู้ท่ีจะเข้าไปใช้บริการต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกและมีการเสียค่า

บ ารุงในราคาแพง ขณะนั้นโรงโสเภณีมองเห็นโอกาสทางการค้าจึงปรับให้มีบริการเต้นร าคล้าย

ไนต์คลับท่ัวไป ในยุคนั้นยังมีไนต์คลับท่ีเรียกว่า “โรงฝรั่งเต้นร า” ท่ีให้บริการแก่ชาวต่างประเทศ

โดยเฉพาะ โดยมีผู้หญิง หรือ “พาร์ทเนอร์” เป็นคู่เต้นร ากับผู้ชาย กิจกรรมความบันเทิงอีกอย่างใน

ไนต์คลับคือการแสดงของคณะระบ านุ่งน้อยห่มน้อยท่ีได้รับอิทธิพลจากตะวันตก จนคนส่วนใหญ่

เรียกว่าระบ าโป๊ เป็นการเต้นระบ าท่ีลอกเลียนมาจากระบ าโฟลีแบร์แยร์ของฝรั่งเศส สถานบันเทิง

ไนต์คลับในยุคแรกจึงเป็นการเลียนแบบแนวทางของชาวตะวันตกผ่านมาทางชนช้ันน า เข้าสู่

กระบวนการเรียนรู้และปรับใช้โดยราษฎรซึ่งเป็นกลุ่มนายทุนชาวจีนท่ีมีความช านาญด้านการค้าและ

ธุรกิจ ต่อมาเมื่อทหารญี่ปุ่นเข้ามาต้ังกองบัญชาการในประเทศไทย ไนต์คลับของชาวตะวันตกซึ่งเป็น

ชาติสัมพันธมิตรจึงถูกทหารญี่ปุ่นยึดไว้และใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชาวญี่ปุ่นต่อไป ส่วนชาว

สยามเริ่มนิยมการเท่ียวไนต์คลับเมื่อหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง (ยุวรี, 2554, น. 52-55) 

จะสังเกตเห็นว่า ไนต์คลับในประเทศไทยในยุคแรกเกิดจากการประยุกต์เอาแหล่ง

สังสรรค์ หรือ สโมสรของผู้ชายชาวตะวันตกท่ีมีไว้เพื่อการพูดคุยหลังเวลาเลิกงาน และเต้นร าลีลาศ สู่

การเป็นสถานบันเทิงท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ชายท่ีมีฐานะ มีก าลังทรัพย์ สามารถใช้จ่ายเงินเพื่อด่ืมสุราได้

หลากหลายประเภท สามารถเลือกคู่เต้น หรือ พาร์ทเนอร์ ท่ีเป็นผู้หญิงท่ีถูกใจ และสามารถหาความ

บันเทิงจากการชมระบ าของผู้หญิงท่ีนุ่งน้อยห่มน้อย 
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2.1.2 สถานบันเทิงเพื่อการเต้นร าในประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง 

หลังจากสงครามโลกครั้งท่ีสองส้ินสุดลงในปี 2488 ผู้คนต่างแสวงหาความบันเทิง

หลังจากท่ีถูกรัฐบาลส่ังห้ามการแสดงระบ าโป๊เปลือยเนื่องจากผิดไปจากแนวทางการเชิดชูวัฒนธรรม

อันดีของชาติในสมัยนั้น (ยุวรี , 2554, น. 68) ท าให้กิจการสถานบันเทิงกลับมาเป็นท่ีนิยมโดย

ปรับเปล่ียนรูปแบบไปตามบริบทสังคม เนื่องจากนโยบายบริหารประเทศหลังสงครามของไทยมี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาอย่างมาก คนไทยจึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกันแทน

วัฒนธรรมจากยุโรปเช่นในอดีต โดย แบ่งออกเป็นสองช่วงคือ ช่วง พ.ศ. 2488 – 2512 ท่ีประเทศไทย

มีความใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาอย่างมาก มีการอนุญาตให้สหรัฐอเมริกาจัดต้ังฐานทัพเพื่อท าสงคราม

ต่อต้านคอมมิวนิสต์ในเวียดนาม การรับวัฒนธรรมอเมริกันของคนไทย และการด ารงอยู่ของกองทัพ

อเมริกันส่งผลโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบของกิจการสถานบันเทิง ท าให้รัฐบาลต้อง

ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และเป็นจุดเริ่มต้นของสถานบันเทิงย่านพัฒน์

พงษ์ ในปี 2512 เพื่อให้บริการแก่ทหารอเมริกัน และช่วง พ.ศ. 2512 – 2521 หลังจากการเกิด

ย่านพัฒน์พงษ์และมีสถานบันเทิงรูปแบบอะโกโก้ขึ้นในกรุงเทพฯ เพื่อให้บริการทหารอเมริกันและ

นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเริ่มเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากขึ้นตามนโยบายส่งเสริม

การท่องเท่ียวของรัฐบาล สถานบันเทิงจึงขยายตัวเรื่อยมาจนกองทัพอเมริกันถอนก าลังออกจาก

ประเทศไทยหลังส้ินสุดสงครามเวียดนาม กิจการสถานบันเทิงต่างได้รับผลกระทบจากภาวะขาดทุน 

สถานบันเทิงส่วนใหญ่จึงปรับตัวเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศและชาวไทยแทน สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพฯ ด าเนินไปตามอย่างตะวันตก (ยุวรี, 2554, น. 70-71) 

ระหว่าง พ.ศ. 2488 – 2512 หลังจากส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ีสองประเทศไทย

ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกันหลังจากการเข้ามาต้ังฐานทัพเพื่อท าสงครามเวียดนามตามจุด

ต่างๆ ของประเทศไทย อาทิ อุดรธานี อุบลราชธานี อู่ตะเภา ตาคลี เป็นต้น โดยมีทหารจ านวนท้ังส้ิน

กว่า 40,000 คน การเข้ามาของทหารอเมริกันส่งผลต่อวัฒนธรรมของคนกรุงเทพฯ อาทิ การบริโภค

ข้าวของเครื่องใช้ของกองทหารอเมริกัน การต้ังฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเป็นปัจจัย

ส่งเสริมให้กิจการสถานบันเทิงขยายตัว เนื่องจาก บาร์ ไนต์คลับ เกิดขึ้นเพื่อให้ทหารอเมริกันใช้บริการ

พักผ่อนหย่อนใจตามนโยบาย Rest and Recreation Service ความบันเทิงแบบอเมริกันใน

สังคมไทยเปล่ียนแปลงไปตามสมัยนิยม การเต้นร าตามจังหวะดนตรีเริ่มเปล่ียนไปจากรูปแบบเดิม การ
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เต้นลีลาศท่ีมีการบังคับจังหวะให้เกิดท่าทางสวยงามเริ่มหมดไป เมื่อดนตรีในจังหวะเร่าร้อนแบบ

อเมริกัน เช่น ร็อคแอนด์โรล ดิสโก้ และบั๊มพ์เข้ามาแทนท่ี (ยุวรี, 2554, น. 75-78) 

เนื่องจากหน่วยจัสแมก (JUSMAG) ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการทหารในประเทศไทย

ต้ังอยู่บริเวณถนนสาธรท าให้ย่านธุรกิจในถนนพัฒน์พงษ์ท่ีถนนสุรวงศ์และถนนสีลมเริ่มมีสถานบันเทิง

เพื่อรองรับทหารอเมริกันและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเกิดขึ้นประมาณปี 2509 ประกอบกับ

บริษัทของชาวต่างประเทศท่ีเคยต้ังอยู่ตามอาคารพาณิชย์สองข้างทางเริ่มขยายกิจการและย้ายออกไป

ต้ังส านักงานบริเวณอื่น ท าให้พัฒน์พงษ์เปล่ียนจากย่านธุรกิจมาเป็นย่านสถานบันเทิง โดยเฉพาะการ

ต้ังบาร์อะโกโก้แห่งแรกในช่วงสงครามเวียดนามใกล้จะยุติ นักธุรกิจได้เห็นโอกาสทางธุรกิจและได้

ก่อต้ังบาร์อะโกโก้ขึ้นอีกหลายแห่ง ส่งผลให้ย่านพัฒน์พงษ์เป็นท่ีรู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะกับชาว

ต่างประเทศ ท าให้เข้าใจภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในระยะเวลานั้นว่าเป็นเมืองแห่งแสงสีและ

การขายบริการทางเพศ (ยุวรี, 2554, น. 90-91) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2512 – 2521 เมื่อทหารอเมริกันถอนทหารออกจากเวียดนามใต้

อย่างเป็นทางการในปี 2516 และถอนก าลังทหารออกจากประเทศไทยท้ังหมดในปี 2518 สถาน

บันเทิงท่ีอยู่ได้ด้วยการรองรับทหารอเมริกันต่างได้รับผลกระทบเมื่อทหารอเมริกันออกจากประเทศ

ไทย บรรดาสถานบันเทิงจึงต้องปรับเปล่ียนเป้าหมายมาให้บริการชาวไทยแทน โดยปรับตัวให้เข้ากับ

ความช่ืนชอบของคนไทย และยังคงรับรูปแบบมาจากวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้เกิดดิสโก้เทคซึ่งเป็น

สถานบันเทิงแบบใหม่ตามมาและมุ่งเน้นกลุ่มตลาดวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการเต้นร าแบบลีลาศ

เริ่มคลายความนิยมลงไป สันนิษฐานว่าเป็นเพราะวัยรุ่นจ านวนมากนิยมดนตรีร็อคและดนตรีแบบดิส

โก้ซึ่งเน้นการเต้นร าในท่าทางสนุกสนานเร่าร้อนไม่ต้องมีการบังคับจังหวะมากกว่า ท้ังนี้ เพลงดิสโก้

ได้รับความนิยมอย่างสูงจากชาวตะวันตกในช่วงกลาง-ปลายคริสต์ศตวรรษ 1980 (ยุวรี, 2554, น. 92-

93, 98) 

ในประเทศไทยก็นิยมดนตรีดิสโก้ตามอย่างตะวันตกเช่นกัน ท าให้ดิสโก้เทคเป็น

สถานบันเทิงรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยต้ังขึ้นท่ีเมืองพัทยาเป็นแห่ง

แรกซึ่งเป็นท่องเท่ียวท่ีมีชาวต่างประเทศมากท่ีสุดในขณะนั้น ใช้ช่ือว่า “บีบลอส” โดยเปล่ียนจาก

ไนต์คลับธรรมดาท่ีมีวงดนตรีร้องเพลง เต้นร า เป็นการเปิดเพลงจากแผ่นต่อเนื่องกันไม่มีหยุดค่ัน
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ระหว่างเพลงจนต้องขยายสาขามาท่ีกรุงเทพฯ ย่านสุขุมวิท ซอย 4 สันนิษฐานว่าส่ิงท่ีท าให้ดิสโก้เท

คได้รับความนิยมอย่างมากคือการเปิดเพลงจากแผ่นเสียงโดยไม่มีการหยุดค่ันจังหวะเหมือนวงดนตรี

และนักร้องท่ีต้องหยุดพักเป็นช่วง (ยุวรี, 2554, น. 99) 

จะเห็นได้ว่าหลังส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ีสอง จนถึงการส้ินสุดสงครามเวียดนาม 

อิทธิพลของความบันเทิงแบบโลกตะวันตกโดยเฉพาะจากฝ่ังอเมริกันท่ีมาพร้อมกับทหารอเมริกันและ

นักท่องเท่ียวตะวันตกได้หล่ังไหลเข้าสู่ประเทศไทย และผู้ประกอบการสถานบันเทิงไทยก็ตอบรับ

กระแสวัฒนธรรมบันเทิงเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวต่างชาติเป็นหลัก แต่หลังจากส้ินสุด

สงครามเวียดนาม กลุ่มเป้าหมายของสถานบันเทิงได้หันเหมาสู่กลุ่มวัยรุ่นท่ีนิยมเต้นร ากับเพลงดิสโก้ 

ซึ่งในกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจสถานบันเทิง ตลอดจนธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องเช่น บุหรี่และสุราต่างประเทศ ก็

ยังคงเป็นกลุ่มวัยรุ่นสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

2.1.3 สถานบันเทิงเพื่อการเต้นร าในประเทศไทยหลังทศวรรษที่ 2520 

นับต้ังแต่ พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา กิจการสถานบันเทิงได้รับความนิยมจากคนส่วน

ใหญ่ในสังคม โดยไม่ได้ถูกจ ากัดแค่คนในสังคมกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ได้กระจายตัวไปตามจังหวัดต่างๆ 

ของประเทศ กิจการสถานบันเทิงเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนแม้ว่าสถาน

บันเทิงท้ังหลายจะเป็นพื้นท่ีเปราะบางและง่ายต่อการเกิดอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การแอบ

แฝงการค้าเพศพาณิชย์ การลักลอบค้ายาเสพติด เป็นต้น ท าให้รัฐต้องเข้ามาควบคุมดูแลเป็นระยะ 

(ยุวรี, 2554, น. 105) โดยสามารถแบ่งออกเป็นสามช่วง คือ 

ช่วง พ.ศ. 2521 – 2530 เป็นช่วงท่ีรัฐเริ่มเข้ามามีส่วนส าคัญในการควบคุมดูแล

กิจการสถานบันเทิงอย่างจริงจัง บรรดาสถานบันเทิงต่างปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยหันมาให้

ความส าคัญกับกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างประเทศ และมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบให้เข้ากับความชอบของ

คนไทยมากขึ้น เช่น การผสมผสานระหว่างร้านอาหารกับไนต์คลับ และ การผสมผสานระหว่าง

ไนต์คลับ ผับ ดิสโก้เทค เป็นต้น ท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนสถานบันเทิงในต่างประเทศ

ท่ีสามารถแยกประเภทได้ชัดเจนกว่า โดยกลุ่มคนเท่ียวสถานบันเทิงเริ่มเป็นกลุ่มวัยรุ่นเพิ่มขึ้น โดยคน

กลุ่มนี้เปิดรับอิทธิพลเพลงดิสโก้จากสหรัฐอเมริกาและช่ืนชอบสถานบันเทิงประเภทดิสโก้เทคท่ีเต็มไป

ด้วยแสงสีวูบวาบ  ประกอบกับเสียงเพลงท่ีดังเร้าใจจึงได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่นมากกว่าวัยอื่นๆ 
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(ยุวรี, 2554, น. 107-109) รวมถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียว และการผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อ

ควบคุมสถานบันเทิง ท าให้กิจการสถานบันเทิงเฟื่องฟูแต่ก็ควบคู่ไปกับการเกิดปัญหาสังคม เช่น 

การค้าบริการทางเพศ หรือ การพนัน ตามมาด้วยเช่นกัน (ยุวรี, 2554, น. 115-121) 

ช่วง พ.ศ. 2530 – 2540 เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจเฟื่องฟูอย่างมากจากนโยบายเปล่ียน

สนามรบเป็นสนามการค้าของรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ประกอบกับการประกาศให้ปี 2530 

เป็นปีท่องเท่ียวไทยอย่างเป็นทางการ และนโยบายให้จัดต้ังสถานบริการทุกประเภทอย่างเสรีและ

ขยายเวลาเปิดสถานบริการท่ัวประเทศได้จนถึงตี 3 แม้จะมีผู้คัดค้านมากกว่าผู้เห็นด้วยก็ตาม มีความ

พยายามลบภาพลักษณ์ของสถานบันเทิงท่ีจะต้องมีการแอบแฝงขายบริการทางเพศแม้ว่าในความเป็น

จริงจะไม่สามารถท าได้ก็ตาม มีการลงทุนด้านสถานบันเทิงเป็นเม็ดเงินจ านวนมาก และการเท่ียว

สถานบันเทิงกลายเป็นแฟชั่นเพื่อโอ้อวดความร่ ารวยอย่างหนึ่งในสังคมตามกระแสยุคบริโภคนิยม ท า

ให้เกิดสถานบันเทิงกระจายตัวอยู่ท่ัวไปในกรุงเทพฯ บางแห่งท่ีมีคนนิยมไปเท่ียวกันมากจึงเกิดเป็น

แหล่งสถานบันเทิงดังเช่นย่านอาร์ซีเอ ต้ังแต่ปี 2530 เป็นต้นมามีสถานบันเทิงเกิดขึ้นมากมาย มี

รูปแบบความบันเทิงแตกต่างกันเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกตามความชอบของตน สถานบันเทิงของ

ไทยส่วนใหญ่มักเป็นการผสมผสานรูปแบบต่างๆ ไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะ ตัว อาทิ 

ร้านอาหารกึ่งผับ ผับกึ่งดิสโก้เทค เป็นต้น ท าให้มีความคล้ายคลึงกันมากจนบางครั้งไม่สามารถ

แยกแยะรูปแบบได้ (ยุวรี, 2554, น. 121-125) อย่างไรก็ดี สถานบันเทิงท่ีเน้นการเต้นร าเป็นหลักก็คือ 

ดิสโก้เทค ในปี 2530 พบว่ามีดิสโก้เทคในกรุงเทพฯ กว่า 40 แห่ง รูปแบบของสถานบันเทิงมีขนาด

ใหญ่ บางแห่งสามารุจุคนได้ถึง 2,000 คน สถานบันเทิงประเภทนี้จะมีเสียงดนตรีท่ีดังมาก หลายแห่ง

มีระดับเสียงเกิน 120 เดซิเบล มีการติดต้ังเทคโนโลยีการใช้ไฟหลากสีท่ีเป็นแสงเลเซอร์มาประกอบกับ

เสียงดนตรีท่ีใช้การเปิดจากแผ่นติดต่อกันไม่มีหยุดค่ันระหว่างเพลง การเข้าไปใช้บริการต้องเสียค่า

บัตรผ่านประตูในอัตรา 200-500 บาท และสามารถน าบัตรนั้นไปแลกเครื่องด่ืมได้ 1 -2 แก้ว ตาม

ข้อก าหนดของดิสโก้เทคแต่ละแห่ง ดิสโก้เทคเป็นสถานบันเทิงรูปแบบใหม่ซึ่งรัฐต้องรีบด าเนินการ

ควบคุมเนื่องจากพบปัญหาเสียงดังเกินกว่าก าหนด แสงไฟหรือแสงเลเซอร์ท่ีอาจเป็นอันตราย รวมถึง

การจุคนได้เป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องมีการออกกฎหมายควบคุมอาคารเพิ่มเติมให้มีระบบระบาย

อากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นท่ีรวม ต้องมีทางเข้าออกไม่น้อยกว่า 2 ประตู และ ห้องสุขภัณฑ์

ต้องแยกชายหญิง (ยุวรี, 2554, น. 127-128) 
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ช่วง พ.ศ. 2540 – 2545 ประเทศไทยพบกับวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้สังคมเกิด

ความเครียดอยู่ตลอดเวลา การแสวงหาความบันเทิงเพื่อผ่อนคลายความเครียดจึงมีมากขึ้นตามล าดับ 

ธุรกิจสถานบันเทิงในยุคนี้มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยลดขนาดพื้นท่ีให้เล็กลงและไม่จ าเป็นต้อง

ลงทุนด้วยเงินจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นการผสมผสานสถานบันเทิงหลายรูปแบบไว้ด้วยกัน อาทิ ผับ

กึ่งร้านอาหารและผับกึ่งเทค เป็นต้น (ยุวรี , 2554, น. 139-140) สถานบันเทิงส่วนใหญ่มี

กลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นเพิ่มขึ้น รูปแบบสถานบันเทิงท่ีได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่นยุคนี้เป็นผับ

กึ่งดิสโก้เทคท่ีสามารถลุกขึ้นเต้นข้างโต๊ะโดยไม่ต้องมีฟลอร์เต้นร า และร้านเหล้าส าหรับด่ืมกินฟังเพลง

ซึ่งมีค่าอาหารและเครื่องด่ืมถูกกว่าสถานบันเทิงรูปแบบอื่น ในยุคนี้มีปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดจาก

ท่องเท่ียวยามราตรี เช่น การใช้ยาเสพติด เช่น ยาอี ยาเลิฟ และ ยาไอซ์ เป็นต้น และ การค้าประเวณี

แอบแฝงในหมู่คนเท่ียวโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาหญิง น ามาสู่การจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของ 

ร.ต.อ.ปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในยุค พ.ศ. 2544 โดยการจัดโซนนิ่ง 

และการแก้ไขพระราชบัญญัติสถานบันเทิง พ.ศ. 2546 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม  

(ยุวรี, 2554, น. 142-150) 

จะเห็นได้ว่า ลัทธิบริโภคนิยมได้เข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค และเป็น

ปัจจัยก าหนดรูปแบบของสถานบันเทิงในยุคต้ังแต่ทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา ซึ่งสืบเนื่องจากนโยบาย

ของรัฐเองท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวและการบริโภค แต่เมื่อกิจการสถานบันเทิงขยายตัวมากขึ้น ก็ท าให้

เกิดปัญหาในทางศีลธรรมของสังคมตามมาเช่นกัน ท าให้ภาครัฐต้องเข้ามาควบคุมกิจการสถานบันเทิง

ให้อยู่ในกฎระเบียบ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ มีการควบคุมอายุ เวลาเปิดปิด รวมไปถึงพื้นท่ีใน

การเปิดสถานบันเทิงท่ีต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษา เพื่อลดปัญหาเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถาน

บันเทิง  

2.1.4 Full Moon Party ปาร์ตี้เต้นร าของไทยท่ีมีช่ือเสียงในระดับโลก 

นอกเหนือจากสถานบันเทิงยามค่ าคืน และ งานคอนเสิร์ต แล้ว อีกหนึ่งสถานท่ีใน

ประเทศไทยท่ีอยู่ในแผนท่ีของคนนิยมปาร์ต้ีท่ัวโลก รวมไปถึงนักเต้นท่ีชอบเพลง Trance โดยเฉพาะ

แนว Psychedelic Trance ก็คืองาน Full Moon Party ท่ีเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ท่ีจะจัดทุกวัน

พระจันทร์เต็มดวง (ขึ้น 15 ค่ า) ของทุกเดือน บริเวณหาดริ้น ตลอดจนตามสถานบันเทิงต่างๆ บน
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เกาะพะงัน และยังมีการรวมกลุ่มจัดปาร์ต้ีเฉพาะกิจตามสถานท่ีส่วนตัวต่างๆ เช่น ในสวนยาง ในป่า

ละเมาะ หรือ บนชายหาดอื่นบนเกาะพะงัน โดยการจัดงาน Full Moon Party เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 

2528 ท่ีพาราไดซ์ บังกะโล บนหาดริ้น โดยในครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมเป็นนักท่องเท่ียวราว 20-30 คน 

ต่อมาการจัด Full Moon Party เริ่มถูกเล่าสู่กันปากต่อปากและมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น ปัจจุบัน ทุกวัน

พระจันทร์เต็มดวงจะมีคนเข้าร่วมปาร์ต้ีกว่า 5,000 – 30,000 คน โดยท่ีพัก บังกะโล และ สถาน

บันเทิงท่ีต้ังอยู่ริมหาดริ้นจะเปิดเพลงเต้นร าหลายหลายแนว บางแห่งจะเปิดแนวใดแนวหนึ่งตลอดคืน 

บางแห่งก็จะเปิดคละแนวสลับกันไป โดยเริ่มต้ังแต่เวลาพระอาทิตย์ตกดินไปจนถึงเช้าของอีกวัน บาง

แห่งก็ล่วงเลยไปถึงเวลาสิบโมงเช้า นอกจากการเต้นร าอย่างยาวนานบนชายหาด การด่ืมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์ท่ีชงมาในถังน้ าพลาสติกขนาดเล็ก (bucket) ไปจนถึงการใช้ยาเสพติดของนักท่องเท่ียว 

โดยเฉพาะชาวต่างชาติ กิจกรรมอีกอย่างท่ีเป็นท่ีนิยมใน Full Moon Party ก็คือการแสดงควง

กระบองไฟท่ีสถานบันเทิงแต่ละแห่งจะจัดนักแสดงมาประชันลีลากัน การจัด Full Moon Party 

ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีจนมีการน าแนวคิดในการจัดปาร์ตี้เต้นร าในคืนพระจันทร์เต็มดวงในอีก

หลายสถานท่ี ท้ังการจัด Full Moon Party ในสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ การจัดคอนเสิร์ตดนตรี 

EDM ใจกลางกรุงเทพฯ ในคืนพระจันทร์เต็มดวง และยังมีการขยายไปจัด Half Moon Party ในคืน

ขึ้น 8 ค่ า และ แรม 8 ค่ า และ Dark Moon Party ในคืนแรม 14 ค่ า เป็นต้น อย่างไรก็ดี หลังจาก

วันท่ี 5 เมษายน 2558 เป็นต้นมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีค าส่ังห้ามจัดปาร์ต้ีอื่นบนเกาะ

พะงันนอกจากงาน Full Moon Party เพื่อบรรเทาปัญหาเสียงดังรบกวนประชาชนท่ัวไป1 

 

                                            
1 โปรดดู ‘ห้ามจัดปาร์ต้ีเกาะพะงัน เว้นฟูลมูน เร่ิม 5 เม.ย.’ ใน http://www.thairath.co.th/content/491149 
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ภาพ 2.1 งาน Full Moon Party บนหาดริ้น เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 

จากประวัติศาสตร์สถานบันเทิงแนวเต้นร าของไทยจะเห็นว่าการบริโภคดนตรีเต้นร าของ

คนไทยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลายปัจจัย ท้ังอิทธิพลทางการทหาร อิทธิพลของส่ือมวลชน การ

เปล่ียนแปลงรูปแบบของธุรกิจสถานประกอบการ การส่งเสริมการท่องเท่ียว และการขยายตัวลัทธิ

บริโภคนิยมท่ีสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้ผู้บริโภคมีก าลังในการจับจ่ายเงินเพื่อซื้อ

ความสุขมากขึ้น และยังมีปัจจัยด้านความบันเทิงอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องและดึงดูดให้นักเท่ียวเข้าไปใช้

บริการนอกเหนือจากการเต้นร า อาทิเช่น เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับทางเพศ หรือ ยาเสพติด แม้ว่าจะไม่ใช่

สถานบริการแนวเต้นร าทุกแห่งท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงผิดกฎหมาย แต่คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าจุดเริ่มต้นของ

สถานบันเทิงแนวนี้ก็มีส่ิงผิดกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ยังเป็นภาพจ าของสังคมไทย และยังเป็นค่านิยม

ท่ีติดอยู่ในความคิดนึกท้ังของนักเท่ียวบางคน และของผู้คนหลายภาคส่วนของสังคมไทยมาจนถึง

ปัจจุบัน แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวดเร็ว มีราคาถูก และน าพาข้อมูลไปได้มาก เช่น 

อินเตอร์เน็ต ก็เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคดนตรีทุกแขนงรวมไปถึง

ดนตรีเต้นร า การเท่ียวสถานบันเทิงยามราตรี ความสามารถในการแสดงความรู้สึกของตนให้คนอื่น

รับรู้ได้อย่างรวดเร็วผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาการยอมรับและการเป็นพวกพ้อง และ ท าให้เกิดการ

รวมกลุ่มผู้มีความนิยมชมชอบในแนวเพลงเดียวกัน น ามาสู่การจัดกิจกรรมร่วมกันในโลกแห่งความ

เป็นจริง ดังท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand หรือ TLT 
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2.2 ความเป็นมาของกลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand 

 

กลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand หรือ TLT ก่อต้ังในเดือนพฤษภาคม 2554 

โดย “เจ” และใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กลุ่มเพื่อให้เกิดรวมกลุ่มกันของดีเจ ศิลปิน 

ผู้จัดงานแสดง และบุคคลท่ัวไปท่ีช่ืนชอบเพลงในแนว Trance โดยเริ่มจากการพบเจอกันในปาร์ต้ีหรือ

คอนเสิร์ตแนว Trance ก่อนจะจัดต้ังเป็นกลุ่ม และ fanpage ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

จุดมุ่งหมายของการรวมกลุ่ม TLT ก็เพื่อแบ่งปันความสนใจและความช่ืนชอบในแนวดนตรี Trance 

ซึ่งทางกลุ่ม โดยเฉพาะดีเจท่ีเป็นแกนน าของกลุ่มต้ังใจจะให้ TLT เป็นความเคล่ือนไหวท่ีจะแนะน า

และสนับสนุนวงการดนตรี Trance ในประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดปาร์ต้ีเฉพาะแนว Trance การ

เผยแพร่ข่าวสาร และบทเพลง Trance ท่ีน่าสนใจท้ังจากไทยและต่างประเทศ การเป็นพื้นท่ีท่ีให้คนท่ี

รักและช่ืนชอบเพลง Trance ได้มาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับแวดวงเพลง Trance เพื่อให้แวด

วงเพลง Trance ในประเทศไทยขยายตัวมากขึ้น และเข้มแข็งขึ้น โดยมีค าอธิบายกลุ่มท่ีปรากฏ

ในเฟซบุ๊ค ดังนี้ 

Trance Music Lovers In Thailand consists of DJs, Artists, Promoters, 

Event Organizers, and fans from Thailand, as well as all over the world 

who share interest and the love for one of the world's greatest electronic 

music genres. More than just a community, T.L.T. is a Movement that 

focuses on introducing and promoting the Trance music scene in 

Thailand by such activities as sharing news and updates about events, 

discussing topics related to the genre in locations such as Bangkok, the 

rest of the country, Asia, as well as the rest of the world. We are looking 

forward to connecting with the rest of Trance Families across the Globe. 

As more fans and Trance Lovers are continuously joining the Movement 
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and willing to share the experiences, this passionate culture is growing 

bigger and stronger.1 

(ค าแปล - Trance Music Lovers in Thailand คือการรวมตัวของดีเจ ศิลปิน 

โปรโมเตอร์ ผู้จัดงาน และ แฟนเพลง Trance ในประเทศไทย ตลอดจนจากท่ัวโลก 

ท่ีมาแบ่งปันความสนใจและความรักท่ีมีต่อหนึ่งในแนวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ท่ียิ่ งใหญ่

ท่ีสุด มากกว่าการเป็นชุมชน TLT คือความเคล่ือนไหวเพื่อแนะน าและสนับสนุนแวดวง

ดนตรี Trance ในประเทศไทยโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแบ่งปันข่าวสาร อัพเดท

กิจกรรมต่างๆ การพูดคุยถึงประเด็นท่ีเกี่ยวกับแนวเพลงนี้ท้ังท่ีเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ส่วน

ท่ีเหลือของประเทศ เอเชีย ตลอดจนระดับโลก เราต้องการเช่ือมต่อกับครอบครัวชาว 

Trance ท่ัวโลก เมื่อแฟนและผู้รักเพลง Trance มาร่วมกันในความเคล่ือนไหวนี้อย่าง

ต่อเนื่อง และต้ังใจแบ่งปันประสบการณ์ วัฒนธรรมท่ีน่าหลงใหลนี้ก็จะเติบโตมากขึ้น

และแข็งแกร่งขึ้น) 

ปัจจุบัน กลุ่ม TLT มีผู้ดูแลกลุ่ม (administrator) จ านวน 6 คน มีดีเจประจ าของกลุ่ม 

3 คน และอยู่ระหว่างการฝึกหัดเป็นดีเจอีกหนึ่งคน สัญลักษณ์ประจ ากลุ่ม TLT คือ ธงท่ีสกรีน

ตัวอักษร TLT และค าว่า Trance Music Lovers in Thailand ตัวสีด าบนพื้นธงสีขาว งานปาร์ต้ีท่ีจัด

โดย TLT จะน าธงของกลุ่มติดไว้ท่ีบูธดีเจ หรือ ในต าแหน่งท่ีคนมาร่วมงานเห็นได้ชัด หากเป็นงานท่ี

ทางกลุ่มไม่ได้จัด สมาชิกของกลุ่มก็มักจะเอาน าผืนนี้ไปโบกในงานด้วย เพื่อแสดงให้คนท่ีมาร่วมงาน

เห็นว่ากลุ่ม TLT มาร่วมปาร์ตี้ และเป็นเครื่องหมายให้สมาชิกคนอื่นๆ ของกลุ่มท่ีตามมาในงานเห็นว่า

สมาชิกคนอื่นอยู่ตรงไหน จะได้มองหากันเจอ ทางกลุ่มยังได้ท าเส้ือยืดท่ีมีตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม

จ าหน่ายให้กับผู้ท่ีต้องการอีกด้วย โดยรายได้จากการขายสินค้าท่ีระลึก และค่าจ้างดีเจเปิดเพลงใน

ฐานะกลุ่ม TLT ก็จะมีการหักเงินมาเป็นทุนกองกลางในการจัดกิจกรรมปาร์ตี้ต่างๆ ต่อไป 

 

                                            
1
 (จาก https://www.facebook.com/officialTLT/info/?tab=page_info) 
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ภาพ 2.2 เส้ือยืดท่ีกลุ่ม TLT ผลิตและจ าหน่ายให้ผู้สนใจ 

(ท่ีมา 

https://www.facebook.com/officialTLT/photos/a.753241384763494.1073741834.10857

5209230118/753250668095899/?type=3&theater) 

ในช่วงเริ่มก่อต้ังกลุ่ม ดีเจของกลุ่ม TLT จะเปิดเพลงท่ีไนต์คลับ Club Culture และ 

Café Democ ถนนราชด าเนินเดือนละครั้ง แต่เมื่อสถานบันเทิงท้ังสองแห่งปิดตัวลง ท าให้ในปัจจุบัน

กลุ่ม TLT มีท่ีจัดปาร์ตี้เป็นประจ าในวันพุธ และวันศุกร์สุดท้ายของเดือนท่ีร้าน Dickinson’s Culture 

Café ถนนพระอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป โดยเวลาเลิกปาร์ต้ีจะขึ้นอยู่กับค าส่ังของ

เจ้าหน้าท่ีต ารวจซึ่งเอาแน่เอานอนไม่ได้ แต่ก็มักจะเลยช่วง 00.00 น. เป็นต้นไป หลังจากเพลงสุดท้าย

จบลง คนท่ีอยู่ภายในร้านอาจจะนั่งด่ืมกินต่อได้อีกสักพัก และหากเป็นคนท่ีสนิทกับ ตุ้ย ท่ีเป็นเจ้าของ

ร้าน ก็สามารถนั่งพูดคุยกับตุ้ยหรือคนท่ีมาด้วยกันได้จนถึงตี 3 – ตี 4 

นอกจากการมีสถานท่ีจัดปาร์ต้ีเป็นประจ าแล้ว สมาชิกท่ีเป็นกลุ่มผู้ก่อต้ังกลุ่ม TLT ยัง

เป็นผู้จัดงาน (organizer) โดยการติดต่อผู้สนับสนุนซึ่งมักจะเป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ หรือ เครื่องด่ืม

ชูก าลัง เพื่อน าเงินไปจ้างดีเจแนว Trance ท่ีมีช่ือเสียงจากต่างประเทศมาเปิดการแสดงในประเทศ

ไทยและเก็บค่าเข้าชม โดยมีดีเจจากกลุ่ม TLT ร่วมเปิดเพลงด้วย งานปาร์ต้ีท่ีมีดีเจช่ือดังจาก

ต่างประเทศมักจะมีคนเข้าร่วมหลายร้อยคนตามแต่ความนิยมท่ีมีต่อดีเจหรือศิลปินท่ีมาแสดง 

นอกจากนี้ ดีเจของกลุ่ม TLT ยังได้รับจ้างให้ไปเปิดเพลงในไนต์คลับอื่นๆ ในกรุงเทพฯ และ พัทยา 
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เป็นครั้งคราว หรือบางครั้งก็ได้รับจ้างให้ไปเปิดเพลงในต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น มาเลเซีย 

ซึ่งอาจจะเป็นการเปิดเพลงร่วมกับดีเจประจ าร้าน ดีเจในท้องถิ่น หรือดีเจระดับโลก ก็ตามแต่ผู้จัด

ปาร์ตี้นั้นๆ จะก าหนด 

ในแต่ละปี ทางกลุ่ม TLT จะมีกิจกรรมใหญ่คือการจัดปาร์ต้ีฉลองครบรอบปีของกลุ่มท่ี

จัดปีละครั้งโดยมาแล้วส่ีครั้ง แต่ละครั้งมีผู้ร่วมงานอยู่ท่ีหลักร้อยคน เมื่อปี 2558 ทางกลุ่มยังได้จัดงาน

ปาร์ตี้ริมชายทะเลในช่ือ Ocean of Dream ท่ีรับผู้เข้าร่วมงานในจ านวนจ ากัด เสียค่าใช้จ่ายต่อคนใน

หลักพันบาท สถานท่ีจัดงานเป็นบังกะโลติดชายทะเลท่ีทางกลุ่มได้เช่าพื้นท่ีของทางบังกะโลเพื่อการ

จัดปาร์ต้ีเปิดเพลงเต้นร าต้ังแต่ช่วงกลางวันไปจนถึงราวตีสอง เนื่องจากเป็นสถานท่ีส่วนบุคคลท าให้

งานมีความเป็นส่วนตัวพอสมควร แม้จะมีผู้ร่วมงานไม่ถึงหนึ่งร้อยคน แต่ก็ถือว่าประสบความส าเร็จ

อย่างดี จนสามารถต่อยอดมาจัดปาร์ตี้ Ocean of Dream ครั้งท่ีสอง ในเดือนมิถุนายน 2559 ได้ 

นอกจากจะเป็นผู้จัดงานปาร์ ต้ี และ ผู้ร่วมจัดงานปาร์ต้ีแล้ว กลุ่ม TLT ยังเป็น

ผู้สนับสนุนวงการเพลง Trance ในด้านอื่น เช่น การเผยแพร่ผลงานเพลง Trance ท่ีน่าสนใจท้ังเก่า

และใหม่บนเฟซบุ๊คของกลุ่ม การเผยแพร่ผลงานเพลง Trance ของนักท าเพลงชาวไทยและสนับสนุน

ให้ซื้อผลงานเพลงผ่านทางเว็บไซต์ การโพสท์ภาพและข้อความท่ีบอกถึงความงดงามของเพลง 

Trance ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน และการโพสท์สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต หรือ ปาร์ต้ีดนตรี EDM ขนาด

ใหญ่ในประเทศไทยท่ีมีศิลปินแนว Trance ช่ือดังมาร่วมเปิดเพลงด้วย และมีการแจกบัตรคอนเสิร์ต 

หรือ ปาร์ตี้ดังกล่าวร่วมด้วยเป็นครั้งคราว 

 

2.3 สมาชิกของ TLT คือใคร? มาจากไหน? 

 

“เจ” ผู้ก่อต้ังกลุ่ม TLT กล่าวว่า ทางกลุ่มไม่จ ากัดว่าใครจะเข้ามาเป็นสมาชิก TLT ขอ

เพียงให้เป็นคนท่ีชอบเพลง Trance และอยากจะมีเพื่อนแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง 

Trance อยากมาสนุกด้วยกันกับเพลง Trance ก็มาเป็นสมาชิกได้ เพราะการเป็นสมาชิกกลุ่มทาง

เฟซบุ๊ค หรือ ไลน์ ก็ไม่ได้เสียเงินอยู่แล้ว และถ้าต้องการจะมาร่วมปาร์ตี้ของทางกลุ่มซึ่งมักจะจัดท่ีร้าน 
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Dickinson’s Culture Café ถนนพระอาทิตย์ หรือตามสถานบันเทิงอื่นๆ ในกรุงเทพ หรือปาร์ต้ีอื่นๆ 

ท่ีทางกลุ่มเป็นผู้จัด ร่วมจัด หรือร่วมสนับสนุน ก็สามารถมาร่วมได้เสมอ โดยทางกลุ่มจะแจ้งข่าวสาร

ให้ทราบทางเฟซบุ๊ค หรือ ไลน์ 

เป็นการยากท่ีจะระบุว่าสมาชิกของ TLT ท่ีอยู่ในเฟซบุ๊ค คือใคร มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

และสังคมอย่างไร เนื่องจากจ านวนสมาชิกมากกว่า 10,000 คน ผู้ศึกษาจึงให้ความสนใจไปท่ีผู้มาเข้า

ร่วมปาร์ต้ีของกลุ่ม TLT ท่ีจัดขึ้นในสถานบันเทิง จากการซักถามและสังเกต พบว่าผู้ร่วมปาร์ต้ีของ 

TLT เกือบท้ังหมดเป็นคนในช่วงวัยเริ่มต้นท างาน ไปจนถึงวัยท างาน อายุต้ังแต่ 22-35 ปี ท้ังชายและ

หญิง ส่วนใหญ่เป็นคนไทยท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีจ านวนไม่น้อยท่ีส าเร็จการศึกษา

มาจากต่างประเทศ หรือมีประสบการณ์เคยไปใช้ชีวิตและร่วมเทศกาลดนตรี Trance ในต่างประเทศ 

มีพื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีดี นอกจากนี้ ยังมีชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย เช่น 

มาเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ หรือ ท างานในบริษัทข้ามชาติ มาเข้าร่วมปาร์ตี้ของกลุ่ม TLT 

ในส่วนของความคงเส้นคงวาของความสัมพันธ์ ผู้ศึกษาพบว่าเนื่องจากสมาชิก TLT ส่วน

ใหญ่อยู่ในวัยท างาน โอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกแห่งความเป็นจริงนอกเวลาท างานนั้นแทบจะ

ไม่มีเลยนอกจากการเข้าร่วมปาร์ต้ีเดียวกันแล้วก็ไม่พบว่าสมาชิก TLT จะมีปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องอื่น

อีก ยกเว้นสมาชิกท่ีเป็นดีเจซึ่งจะต้องไปเปิดเพลงร่วมกันท าให้มีโอกาสเดินทางไปยังท่ีต่างๆ ร่วมกัน

บ้าง ดังท่ี “ไวท”์ หนึ่งในดีเจและผู้ดูแลกลุ่ม TLT กล่าวถึงความสัมพันธ์นอกงานปาร์ต้ีของสมาชิกใน

กลุ่มว่า “ส่วนใหญ่ก็เจอกันเฉพาะมีงานอะครับ  ผมจะนานๆ ทีเพราะไม่ได้ออกไปไหนบ่อย ไม่ได้เปิด

เองท่ีบ้าน  ถึงเวลาเล่นก็เล่นเลย เวลาว่างใช้หาเพลงฟังใหม่ๆ มากกว่า” (ไวท์, สัมภาษณ์, 12 

พฤษภาคม 2559) 

ในเฟซบุ๊คของ TLT ไม่มีการสนทนาเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากดนตรี Trance หรือดนตรี 

EDM แนวอื่นๆ บ้างเป็นครั้งคราว แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจประการหนึ่งก็คือ เมื่อมีสมาชิก TLT คนใดคนหนึ่ง

วางแผนจะไปปาร์ต้ีหรือเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่ในต่างประเทศ ก็มักจะมาโพสท์เพื่อชักชวนให้

สมาชิกคนอื่นไปด้วยกันโดยท่ีไม่จ าเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน หรือโพสท์บอกต าแหน่งท่ีอยู่ของตนเอง

ปาร์ตี้นั้นๆ เพื่อชวนให้สมาชิกคนอื่น โดยเฉพาะท่ีเป็นคนไทย มาเต้นร่วมกัน ด้วยความสามารถในการ

เข้าถึงข้อมูลด้านนี้อย่างจ ากัด ณ ปัจจุบัน ผู้ศึกษาจึงพบว่าสมาชิก TLT แทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กันใน
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ด้านอื่นเลยนอกจากดนตรี Trance แต่เช่ือว่าการเข้าร่วมปาร์ตี้ และดนตรี Trance อาจเป็นจุดเริ่มต้น

ของการขยายปฏิสัมพันธ์ไปสู่ด้านอื่นๆ ได้เช่นกัน 

นอกจากนี้ สมาชิกของกลุ่ม TLT บางคน ท่ีมักจะชักชวนกลุ่มผู้นิยมดนตรี EDM ท่ี

สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกันในเฟซบุ๊ค EDM Thailand ซึ่งเป็นสังคมออนไลน์ของกลุ่มผู้นิยม

ดนตรี EDM ท่ีมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุด และมีความเคล่ือนไหวคึกคักท่ีสุด โดยการเข้าไปตอบค าถาม

เกี่ยวกับเพลง Trance ท่ีมีผู้โพสท์ถาม การประชาสัมพันธ์ปาร์ต้ี หรือ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเพลง 

Trance และสมาชิกกลุ่ม TLT ก็มักจะแนะน าให้คนอื่นๆ กด like หรือเข้ากลุ่ม Trance Music 

Lovers in Thailand เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเพลง Trance เพิ่มเติม 

นอกจากการจัดปาร์ต้ีเพื่อฟังเพลง ด่ืมกิน และพูดคุยแลกเปล่ียนความเห็นในวงการ

เพลง Trance ในประเทศไทยแล้ว สมาชิกของกลุ่ม TLT บางคนท่ีมีโอกาสไปร่วมคอนเสิร์ตดนตรี

อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ของโลก เช่น A State of Trance ก็จะสวมเส้ือยืดท่ีสกรีนค าว่า Trance 

Music Lovers in Thailand และติดอาร์มรูปธงชาติไทยท่ีแขนเส้ือไปร่วมงานปาร์ต้ี ตลอดจนโบกธง

ชาติไทย และถ่ายรูปตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในงานนั้นก่อนท่ีจะโพสท์ขึ้นบนเฟซบุ๊ค TLT การแสดงออกนี้

มีนัยยะของการพาวงการผู้ฟัง ผู้สร้างเพลง Trance ในประเทศไทย และตัวกลุ่ม TLT เองเข้าไปเป็น

ส่วนหนึ่งของแวดวงเพลง Trance ระดับโลก หรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ “ชุมชน” คนฟังเพลง 

Trance ระดับโลก หรือ Trance communities 

จากการสังเกตในงานปาร์ตี้ ผู้ท่ีมาร่วมงานท่ีรู้จักกันอยู่แล้วจะจับกลุ่มพูดคุยกัน ด่ืมเหล้า

เบียร์ หรือ สูบบุหรี่อยู่ด้านหน้างานก่อนท่ีจะเริ่มงาน หรือก่อนจะเข้าไปในสถานบันเทิง มีบางคนท่ีมา

ร่วมงานเพียงคนเดียวและเต้นร าคนเดียวอย่างไม่สนใจใคร พองานจบก็เดินทางกลับไปคนเดียว 

อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ศึกษาได้ไปร่วมปาร์ตี้ของ TLT ครั้งแรกเพียงคนเดียวนั้น สมาชิกของกลุ่มท่ีนั่งด่ืมสุรา

ใกล้กับผู้ศึกษาก็ได้ถามผู้ศึกษาว่า “ปกติฟังแนวนี้เหรอครับ?...ลองฟังดูนะครับ” ผู้ศึกษาจึงมีความรู้สึก

ว่าปาร์ต้ีของ TLT มีบรรยากาศของความเป็น “คนคุ้นหน้ากัน” อยู่ค่อนข้างสูงแม้ว่าจะไม่ได้มีการ

พูดคุยกันมากนัก กรณีท่ีมีคนท่ีไม่คุ้นหน้าเข้าไปร่วม ก็อาจจะมีการซักถามว่าชอบเพลง Trance 

หรือไม่ รู้ว่ามีการจัดปาร์ตี้จากไหน และชักชวนให้ลองฟังเพลงไปตามอารมณ์ความรู้สึก 
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การพบเจอกันในหมู่ผู้ท่ีช่ืนชอบในส่ิงเดียวกันท าให้กลุ่ม TLT ถือก าเนิดขึ้น โดยหัวใจส าคัญเพียงหนึ่ง

เดียวของการมารวมกันเป็นครั้งเป็นคราวนี้ก็คือเพลง Trance ในบทท่ี 3 ผู้ศึกษาได้พยายามค้นหา

ต่อไปว่า คุณค่า หรือ ความดีงามของเพลง Trance ท่ีท าให้คนกลุ่มนี้ช่ืนชอบคืออะไร และมีปัจจัย

อะไรที่เป็นส่ิงดึงดูดให้คนต้องมาร่วมเป็นสมาชิก หรือ มาร่วมงานปาร์ตี้ของกลุ่ม TLT 
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บทท่ี 3 

ความหมาย และ การสะสมองค์ความรู้ทางศิลปะของดนตรีและงานปาร์ต้ี Trance  

ตามความคิดของกลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand (TLT) 

  

Bogdanov และคณะ (2001 อ้างถึงใน Anderson, 2009, p. 327) ระบุว่า ในปี 2001 

หรือเมื่อ 15 ปีก่อน ดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDM ก็ถูกแบ่งออกมาได้มากกว่า 100 แนวย่อย 

(subgenre) แล้ว ในปัจจุบัน ผู้ศึกษาจึงเช่ือว่าดนตรี EDM จะมีแนวย่อยมากกว่านี้ และจะยิ่งท าให้

เกิดความสับสนอลหม่านในการจัดจ าแนกแนวเพลงมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีการท าเพลงใน

ปัจจุบันท่ีมีราคาถูก หาได้ง่าย ท าให้นักท าเพลงโดยเฉพาะนักท าเพลงเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ไม่

จ าเป็นต้องเช่าสตูดิโอเพื่อการบันทึกเสียงร้อง หรือ เสียงดนตรี ไม่จ าเป็นต้องรวมตัวคนเล่นเครื่อง

ดนตรีชิ้นต่างๆ ข้ึนมาเป็นวงดนตรี เพียงแต่อาศัยอุปกรณ์เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป และ 

เครื่องสร้างเสียงสังเคราะห์ (Synthesizer) ใครสักคนก็สามารถท าเพลงของตัวเองขึ้นมาได้แล้ว นักท า

เพลงในปัจจุบันยังไม่ต้องการค่ายเพลงในการโปรโมทเพลงของตัวเอง หรือแม้แต่ไม่ต้องการค่ายเพลง

เพื่อสนับสนุนช่องทางการจ าหน่ายเพลงของตัวเอง (อย่างน้อยก็ในช่วงแรกๆ ของการท าเพลง) 

เนื่องจากอินเตอร์เน็ตได้มอบช่องทางมากมายในการเผยแพร่เพลงท่ีถูกท าขึ้นมา ท้ังการเผยแพร่ผ่าน 

Facebook Youtube การโพสท์เพลงในชุมชนออนไลน์ต่างๆ เพื่อแลกเปล่ียนกันฟังและติชมในหมู่ผู้

นิยมแนวเพลงเดียวกัน ตลอดจนการน าเพลงไปขายตามเว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเจ้าของเว็บไซต์ และ คนท า

เพลง จะได้เงินผ่านการซื้อด้วยช่องทางออนไลน์ เช่น การหักเงินผ่านบัตรเครดิท ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่าน

มาอินเตอร์เน็ตได้สร้างดีเจระดับโลกให้เกิดขึ้นมาแล้วหลายคนท่ีใช้มันเป็นช่องทางเผยแพร่เพลงท่ี

ตัวเองท า หรือ โชว์การ mix เพลงผ่าน Youtube จนเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก มีผู้ว่าจ้างให้ออกแสดงทัวร์

ตามเทศกาลดนตรี ไนต์คลับ ในประเทศต่างๆ และเป็นท่ีสนใจของค่ายเพลงขนาดใหญ่ท่ีมีศักยภาพใน

การพัฒนาศิลปินให้มีความสามารถสูงขึ้น ตัวอย่างของดีเจท่ีมีช่ือเสียงมาจากโลกอินเตอร์เน็ต ได้แก่ 

Madeon ดีเจชาวฝรั่งเศสท่ีมีผลงานการท าเพลงด้วยตัวเองโดยการน าเอาท่อนต่างๆ ของเพลงกว่า 40 

เพลงมามิกซ์รวมกันเพื่อสร้างเป็นเพลงใหม่ หรือท่ีเรียกว่าการ Mashup ได้ต้ังแต่อายุยังไม่ถึง 20 ปี 

หรือ ดีเจ  BL3ND ดีเจผู้สวมหน้ากากปกปิดใบหน้า ชายร่างเล็กท่ีมีลีลาการเปิดเพลงท่ีสนุกสนาน โลด
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โผน จนมีผู้ชมคลิปของเขาใน YouTube หลายร้อยล้านคน มีผู้ว่าจ้างให้ไปเปิดการแสดงสดท่ัวโลก 

และเคยมาเปิดการแสดงในประเทศไทยแล้วถึง 3 ครั้ง 

Trance ก็เป็นแนวย่อยของดนตรี EDM ท่ีถือว่ามีความเก่าแก่พอสมควร เนื่องจากได้รับ

ความนิยมในต่างประเทศต้ังแต่ยุคทศวรรษท่ี 1990 และเข้ามาถึงประเทศไทยมากกว่า 10 ปีแล้ว 

แม้ว่าในปัจจุบันกระแสความนิยมดนตรีแนว Trance จะลดลงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากยอด

ดาวน์โหลดเพลง EDM แนวต่างๆ จากเว็บไซต์ Beatport ซึ่งเป็นเว็บไซต์ซื้อขายเฉพาะเพลง EDM 

อย่างถูกลิขสิทธิ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เพลง  Trance มียอดดาวน์โหลดอยู่ท่ีอันดับ 10 เป็นรองท้ังแนว 

Techno, House หรือ Drum & Bass (Watson, 2016, p. 10) แต่ Trance ก็ยังคงเป็นหนึ่งในแนว

เพลงหลักของดนตรี EDM มาจนถึงปัจจุบัน ยังมีการจัดเทศกาลดนตรีเฉพาะแนว Trance ท้ังในและ

ต่างประเทศอยู่เป็นประจ า ดีเจแนว Trance ท่ีมีช่ือเสียงมานานก็ยังคงได้รับความนิยมท้ังในหมู่ผู้ท่ีฟัง

เพลงเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์มานานและคนท่ีเพิ่งฟังใหม่ๆ และมีศิลปินแนว Trance หน้าใหม่เกิดขึ้น

เรื่อยๆ 

ส าหรับในประเทศไทย แม้ว่า Trance จะไม่ได้เป็นแนวดนตรีเต้นร ากระแสหลักท่ีได้ยิน

ท่ัวไปเหมือนแนว House, Bounce, Trap หรือ Dubstep แต่ก็ยังมีกลุ่มผู้ฟังดนตรีแนวนี้อย่างจริงจัง 

เช่นกลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand (TLT) และยังมีไนต์คลับท่ีเปิดเพลงแนว Trance 

โดยเฉพาะในบางคืน ซึ่งในหมู่ผู้ฟังดนตรี EDM จะเป็นท่ีทราบกันดีว่าคอเพลง Trance มักจะไม่ค่อย

เปล่ียนแนวในการฟังเพลง คือมักจะฟังแนว Trance เป็นหลักอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผู้ศึกษาจึง

ต้องการท าความเข้าใจว่า ด้วยเหตุใด กลุ่มผู้ฟังเพลง Trance จึงยึดติดอยู่กับแนวเพลงนี้ และ ส่ิงท่ี

เป็น “คุณค่า” ของแนวเพลงนี้ในความคิดของผู้นิยมเพลง Trance คืออะไร โดยน ากรอบแนวคิดเรื่อง

การสะสมทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มย่อย และการเข้าถึงรหัสและความหมายของสินค้าทางวัฒนธรรมมา

เป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณากิจกรรมของกลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand หรือ (TLT) 

ท้ังการฟังเพลง Trance ในระดับบุคคล การเข้าร่วมงานปาร์ต้ีดนตรีแนว EDM โดยเฉพาะแนว 

Trance 
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3.1 Trance คืออะไร ท าไมต้อง Trance? 

 

ผู้ศึกษาถามสมาชิก TLT ท้ังท่ีเป็นดีเจ และเป็นนักฟังเพลงด้วยค าถามกว้างๆ ว่า 

“Trance คืออะไร?” ค าตอบท่ีได้เกือบท้ังหมดตรงกันว่า “Trance คือ feeling (ความรู้สึก)” ซึ่ง

ความรู้สึกท่ีว่านี้แตกต่างกันไปในระดับบุคคล แต่จุดร่วมส าคัญก็คือการพบจุดร่วม ระหว่างดนตรี 

Trance กับอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองในห้วงขณะนั้น โดย “เจ” หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อต้ังกลุ่ม 

TLT ปัจจุบันประกอบอาชีพอิสระ กล่าวถึงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีแนว Trance ว่า 

Trance มันไม่เหมือนดนตรีแนวอื่น มันจะฟังให้เพราะก็ได้ จะฟังแล้วเต้นก็ได้ 

เพราะ Trance มันมีช่วงท้ิงนาน คนท่ีไม่ชอบก็จะบอกว่ามันน่าเบื่อ แต่คนท่ีชอบก็จะ

บอกว่าท่อนนี้มันเพราะ เพราะฉะนั้น เราฟัง Trance เราไม่จ าเป็นต้องเต้นอย่างเดียว

เหมือนเพลงเต้นแนวอื่นๆ มันอยู่ท่ีอารมณ์ของเราท่ีมันไปกับเพลง (เจ, สัมภาษณ์, 27 

มีนาคม 2557) 

ขณะท่ี “ไวท”์ ท่ีเป็นดีเจของกลุ่ม TLT ปัจจุบันประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานออกแบบพูด

ถึง Trance ในท านองท่ีคล้ายการพิจารณาความงามของภาพเขียน หรือ ของภาพยนตร์ ท่ีต้องใช้ท้ัง

ความรู้ และ ความรู้สึก จึงจะสามารถเข้าถึงคุณค่า และ ประเมินความงดงามของมันได้ 

คุณค่าของ Trance น่าจะเป็นเรื่องเนื้อหาและอารมณ์ของเพลง ถ้าคน get (เข้าใจ) 

ก็ get ถ้าไม่ get ก็เฉยๆ เลย อธิบายยากครับ เหมือนอธิบายภาพงานศิลป์จัดๆ ให้คน

อื่นมาเข้าใจ ผมจะชอบเปรียบเรื่องแนวเพลงกับแนวศิลปะหรือหนัง เพราะผมท างาน

สายนี้มามันก็มีอะไรๆ หลายอย่างท่ีคล้ายกัน 

บางทีส าหรับบางคนท่ีไม่ได้ฟังเพลงเยอะ เค้าอาจจะคิดว่า(Trance)มันเยอะไป 

เข้าถึงยาก ก็จะไม่เปิดใจมาลองฟัง คนท่ีเข้ามาฟังแล้วตาม Trance จริงๆ เลยเหมือนจะ

มีความกว้างทางดนตรีอยู่แล้ว เหมือนกรองมาระดับนึง จริงๆ ก็ไม่ใช่แค่ Trance หรอก 

ทุกแนวเพลงจะมีคนแบบนี้อยู่ทุกๆ แนวแหละ มันคือเรื่องรสนิยมการฟังเพลงด้วย 

เพราะท้ังชีวิตผมก็ไม่ได้ชอบแต่ Trance อย่างเดียว ฟังเพลงมาหลายแนวก็ชอบมา
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หลายแนวท้ัง Jazz Rock Hip-Hop R&B House แค่ Trance มันท่ีแนวท่ีตัวเองโปรด

ปรานท่ีสุด แต่กว่าจะมาได้ฟัง Trance ก็มีพื้นฐานการฟังเพลงแนวอื่นๆ มาเยอะแล้ว 

สะสมมาแต่เด็ก คือชอบฟังเพลงก่อน แล้วฟังเยอะหลายๆ อย่าง เปรียบเหมือนหนังครับ 

หนังท่ัวๆ ไปดูโรงเอาสนุกๆ บันเทิง เข้าถึงง่ายเสพง่าย แล้วมันก็จะมีพวกหนังอีก

ประเภทนึงคือ คนดูไม่เยอะแต่ก็ดี ใช้อารมณ์ดูเยอะ เป็นบันเทิงอีกแบบของคนอีกแบบ 

คนท่ัวไปท่ีดูหนังไม่มากมาเจอก็อาจจะดูไม่ค่อยเข้าใจ (ไวท์, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 

2559) 

ส่วน บูม พนักงานบริษัทโฆษณาต่างประเทศ เป็นท้ังสมาชิกของ TLT และ สมาชิกของ

กลุ่ม EDM Thailand ซึ่งเป็นกลุ่มเฟซบุ๊คท่ีเป็นแหล่งรวมผู้นิยมเพลง EDM ในประเทศไทยไว้จ านวน

มากท่ีสุดโดยไม่แบ่งแนวย่อยของเพลง บูมเป็นคนท่ีฟังเพลง EDM หลากหลายแนว เคยไปเทศกาล

ดนตรีในต่างประเทศท้ังในยุโรป อเมริกา และ เอเชีย มีความเห็นว่า Trance เป็นแนวเพลงท่ีฟังได้

สบายๆ แต่เหมาะสมกับการฟังในบางสถานท่ี และ บางโอกาสเท่านั้น โดยเขากล่าวว่า “Trance ฟัง

แล้วรู้สึกสบายนะ เพลงมันลอยๆ แต่ไม่ใช่เพลงท่ีจะเปิดฟังท่ัวไป คือสมมติขับรถเนี่ย ไม่เปิด Trance 

ฟังแน่ๆ ต้องตอนปาร์ต้ีหรือตอนเมาเท่านั้นเลย ไม่ได้อินขนาดท่ีจะฟังในชีวิตประจ าวันตอนนั่ง

รถไฟฟ้าได้ แต่เคยเมาแล้วฟัง Trance ริมทะเลนี่ลอยมากๆ feeling โคตรดี” (บูม, สัมภาษณ์, 24 

พฤษภาคม 2559) 

การก่อต้ังกลุ่ม TLT เป็นการรวมตัวของผู้นิยมในเพลง Trance ในประเทศไทยท่ีเกิด

จากคนจ านวนไม่กี่คนท่ีใช้ช่องทางส่ือสารออนไลน์ในการเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งผู้ก่อต้ังกลุ่มได้

ให้เหตุผลของการก่อตั้งกลุ่มว่าเพื่อเผยแพร่ส่ิงท่ีตัวเองรักให้เป็นท่ีรู้จักในสังคมไทย แต่ก็ไม่ได้คาดหวัง

ให้มันเป็นแนวดนตรีเต้นร ากระแสหลัก ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากดนตรีแนวนี้มีความพิเศษท่ีไม่ใช่ทุกคนจะ

เข้าถึงได้ แต่ก็ต้องการให้คนอื่นท่ีชอบเพลงเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดใจรับฟังมัน และหากเข้าถึงมัน

ได้ก็จะเป็นส่ิงท่ีดี 

เราอยากเผยแพร่เพลงท่ีเรารัก แบ่งปันความรู้สึกดีๆ ท่ีเราได้จากเพลงแนวนี้ และก็

เป็นเรื่องน่าเศร้าท่ีจะต้องบอกว่า เพื่อให้มันยังคงมีชีวิตอยู่(ในประเทศไทย) ท่ีชัดเจน

ท่ีสุดคือ Trance มันเป็นเรื่องของความรู้สึก เราไม่สนใจว่าไนต์คลับท่ีเราไปจะมีสาวๆ 
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สวยๆ หรือไม่มี หรือดีเจจะเปิดเพลงท่ีติดชาร์ท Top 10 หรือเปล่า เราไปเพราะเรา

ต้องการเพลงท่ีดี (เจ, อ้างถึงใน Five years in a Trance, The Nation, 2016, June 

3) 

จากประสบการณ์เท่าท่ีดูมาตลอด 10 กว่าปีแล้ว ผมคิดว่าวงการเพลง Trance บ้าน

เราต่างกับเมืองนอกตรงท่ีส าหรับคนท่ัวโดยเฉพาะคนฟังเพลงหน้าใหม่หลายคนยังมอง

ว่าเพลง Trance เป็นอะไรท่ีสดและแปลกใหม่อยู่ ถึงแม้ว่าเพลงแนวนี้ก็เกิดขึ้นมานาน

แล้วหลายสิบปี แต่ความท่ีก่อนหน้าคนรุ่นใหม่จะหาท่ีฟังกันยากอยู่ เลยยังไม่รู้หรือคุ้น

กับการฟังเพลงอะไรที่มีความลึกซึ้งและเข้าถึงตัวเพลงได้ยากกว่าเพลงสากล วงการบ้าน

เรายังมีกลุ่มคนฟังเพลง Trance น้อยกว่าต่างประเทศเยอะพอสมควร แต่ส่ิงท่ีท้ังเมือง

นอกกับไทยเหมือนกันคือวงการเพลง Trance ไม่ใช่กระแสหลัก เราฟังเพลง Trance 

เพราะความพิเศษของแนวเพลง ไม่ใช่เพราะฟังตามกระแสหรือเทรนด์เพราะเห็นใครๆ 

ก็ฟังเราก็ต้องฟังตามเค้า ท าให้แฟนเพลง Trance จริงๆ จะอยู่กับมันนานมาก ชอบแล้ว

ก็ชอบยาวเลย 

ส่วนตัวแล้วผมคิดว่า ตอนนี้เพลง Trance เป็นท่ีแพร่หลายในหมู่คนไทยมากขึ้น ดี

ขึ้นกว่าแต่ก่อนท่ียังไม่ได้มีกลุ่ม TLT เยอะมาก ส่วนหนึ่งเพราะกระแสเพลงเต้นร า 

Mainstream (กระแสหลัก) ท่ีฮิตในหมู่คนฟังเพลงท่ัวไปด้วย ท าให้มีโอกาสได้ลองมา

ลองฟัง Trance มากขึ้น ถ้าถามว่าอยากให้ Trance มันฮิต มีคนฟังเยอะๆ มั้ย? แน่นอน

ว่าอยาก แต่ส่วนตัวผมคิดว่าด้วยลักษณะเฉพาะของเพลงแนวนี้ การท่ีวันนึง Trance จะ

มาเป็นดนตรีกระแสหลักในไทยคงยาก แต่มันจะอยู่ในวงการเพลงไปเรื่อยๆ ไม่หายไป

ไหนแน่นอน (ไวท์, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559) 

เอกลักษณ์ของเพลง Trance ท่ีสมาชิก TLT เห็นว่าแตกต่างจากดนตรีเต้นร า

อิเล็กทรอนิกส์แนวอื่นๆ ก็คือ การท่ีท่วงท านองสามารถเข้าถึ งอารมณ์ของคนโดยท่ีเนื้อหาและ

ท่วงท านองของเพลงไม่ได้เร่งเร้าให้คนต้องเต้นเพียงอย่างเดียวเหมือนดนตรีเต้นร าแนวอื่นๆ ดังท่ีผู้ถูก

สัมภาษณ์ได้กล่าวมาแล้วว่า เพลง Trance นั้นจะฟังให้เพราะก็ได้ หรือจะฟังเพื่อเต้นก็ได้ การท่ีเพลง 

Trance มีส่ิงท่ีนักฟังเพลงเรียกว่ามี ‘ท่อนบีบ-ท่อนคลาย’ ท าให้ผู้ท่ีช่ืนชอบเพลง Trance สามารถ
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ปลดปล่อยท้ังความรู้สึกสว่างสดใส เคว้งคว้าง ว่างเปล่า ร่วมกับ ความรู้สึกคึกคัก สนุกสนาน มีพลัง ได้

ในแนวดนตรีแนวเดียวกันนี้ อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้ท่ีความรู้สึกสนุกนี้จะผูกโยงอยู่กับชุดความรู้

และประสบการณ์ในการเข้าถึงความสนุกท่ีไม่ใช่คนฟังเพลงอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนจะชอบและรู้สึก

เหมือนกัน 

 

3.2 ยิ่งฟัง ยิ่งปาร์ต้ี ยิ่งลึก: การสะสมทุนทางวัฒนธรรมของสมาชิกกลุ่ม TLT 

  

3.2.1 เพลง Trance ท่ีใช่ในใจชาว TLT 

ความสามารถในการเข้าใจ และ เข้าถึงความดีงามของเพลง Trance ของสมาชิก

กลุ่ม TLT เกิดจากการฟังเพลงแนว Trance อย่างเข้มข้นและหลากหลาย ท้ังเพลงเก่าและเพลงใหม่ 

และการเข้าร่วมงานปาร์ต้ีเพลง EDM โดยเฉพาะงานท่ีเน้นเพลงแนว Trance อย่างสม่ าเสมอ จาก

ความช่ืนชอบในเบื้องต้น สมาชิกท่ีฟังเพลง Trance อย่างต่อเนื่องยาวนาน และเข้าร่วมปาร์ต้ีอย่าง

สม่ าเสมอ จะสะสมองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับบทเพลง การเข้าร่วมงานปาร์ต้ี และองค์ประกอบ

ปลีกย่อยต่างๆ และมี “ค่านิยม” ในการฟังเพลงและร่วมงานปาร์ต้ี เพลงท่ีดี ปาร์ต้ีท่ีใช่ จึงเป็น

ส่วนผสมของท้ังของอารมณ์ความรู้สึก และ ความรู้ ท่ีเกิดจากการสะสมประสบการณ์ผ่านระยะเวลา

ช่วงหนึ่ง โดย ไวท์ พูดถึงประสบการณ์การฟังเพลง Trance มาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปีว่า 

รู้จักเพลง Trance ครั้งแรกเมื่อประมาณปี 2000 สมัยนั้นยังเรียนอยู่อเมริกา

ครับ ก าลังหัดฟังเพลงอยู่หลายๆ แนว ช่วงนั้นเริ่มชอบเพลง Electronic Dance 

Music อยู่แล้ว ก็ได้มาค้นพบเพลงแนว Trance จากการไปได้ยินแผ่นมิกซ์จากเพื่อน

ชาวต่างชาติ ก็เลยสนใจและชอบเสียงและชาวด์ต่างๆ ท่ีตัวเองไม่ค่อยจะคุ้นหูมา

ก่อนในเพลง Trance จึงศึกษาเพิ่มและหาฟังเพิ่มจากร้านซีดีและแผ่นเสียงมาตลอด

รวมถึงในโลกอินเตอร์เน็ตซึ่งสมัยนั้นก าลังเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในการใช้ชีวิต ตอนนี้ก็

ฟังอยู่เป็นปกติทุกวัน (ไวท์, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559) 
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การสะสมทุนทางวัฒนธรรมผ่านการฟังเพลงหลากหลายแนว จนมาลงลึกกับแนวเพลง 

Trance ของไวท์ ท าให้เขาพัฒนาจากนักฟังเพลง มาเป็นดีเจ โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางเผยแพร่

ผลงานการมิกซ์เพลงของตัวเอง ซึ่งผลงานการมิกซ์เพลง Trance ท่ีเปิดให้ทุกคนฟังได้ผ่าน

อินเตอร์เน็ตท่ีเอง ท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มผู้นิยมเพลง Trance ในประเทศไทย ภายใต้ช่ือ 

Trance Music Lovers in Thailand 

จุดเริ่มต้นท่ีมาร่วมกลุ่ม TLT คือเมื่อปี 2011 ตอนนั้นเป็นช่วงท่ีเพลง Trance ไม่

ค่อยเป็นท่ีแพร่หลายในหมู่คนฟังเพลงเต้นร าท่ัวไปซักเท่าไหร่ สถานท่ีเปิดเพลงก็ดี 

กิจกรรม งานเพลง  คอนเสิร์ตต่างๆ ก็มีน้อยกว่าช่วงก่อนๆ ท่ีผ่านมา ตัวผมเองก็ไม่ค่อย

มีโอกาสได้เผยแพร่ดนตรีแนวนี้ให้คนอื่นๆ ได้ฟังเท่าไหร่ แต่ด้วยความท่ีติดตามฟังเพลง 

Trance หาเพลงใหม่ๆ มาโดยตลอดก็อยากหาโอกาสให้ตัวเองได้แชร์ดนตรีท่ีเราช่ืนชอบ

ให้คนอื่นๆ ได้ลองฟังดูบ้าง ก็เลยคิดท าโปรเจคส่วนตัวขึ้นมาช่ือ Hype NRG เป็นเหมือน

รายการมิกซ์เทป1 ลงบนออนไลน์เป็นตอนๆไป เป็นโปรเจคกึ่งท าเล่นๆ เพลินๆ อย่าง

น้อยเผ่ือจะมีคนมาฟังและเริ่มช่ืนชอบเพลง Trance เหมือนกับเรา พอท า Hype NRG 

ตอนแรกเสร็จได้ไม่นาน เจ ก็เข้ามาติดต่อผมชวนให้ร่วมกันท าชุมชน TLT ด้วยกันจาก

การท่ีได้ฟังผลงาน Hype NRG ตอนแรกของผมบวกกับรุ่นพี่ในวงการท่ีรู้จักแนะน าด้วย 

(ไวท์, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559) 

ขณะท่ี เจ ก็พัฒนาจากคนฟังเพลง Trance มาเป็นหนึ่งในแกนน าผู้ก่อต้ังกลุ่ม TLT เป็น

ดีเจ และเป็นผู้จัดงานปาร์ตี้ ซึ่งใช้เวลานับสิบปีจากจุดเริ่มต้นของการเป็นนักฟังเพลงสู่การเป็นคนท า

เพลงและผู้จัดงานปาร์ตี้เหมือนในปัจจุบัน 

ส่วนตัวผมเริ่มฟังเพลง Trance มาประมาณ 10 กว่าปี โดยเริ่มจากการฟังตาม

ไนต์คลับ และ พวก Mixset ของดีเจต่างๆ และได้เปิดเพลงในไนต์คลับประมาณ 7 ปีท่ี

แล้ว เริ่มฝึกท าเพลงเมื่อปีท่ีแล้ว แต่ตอนนี้ก็ยังท าไม่ค่อยได้ เด๋ียวนี้ก็ฟังเพลง Trance 

                                            
1 Mixtape (มิกซ์เทป) คือการน าเพลงของศิลปินต่างๆ หรือเพลงที่ท าเองมาต่อเรียงร้อยกันอย่างต่อเน่ือง ไม่มีการ
หยุดในช่วงระหว่างเปลี่ยนเพลง และน าข้ึนไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตให้คนมทั่วไปได้ฟัง โดยทั่วไปมักจะมีความยาว
ประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง เว็บไซต์ที่ดีเจนิยมน าผลงานมิกซ์เทปมาเผยแพร่คือ www.soundcloud.com 
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ใหม่ๆ จากเว็บไซต์ Beatport, Juno, Trackitdown มิกซ์เทปของดีเจต่างๆ และจาก 

facebook page ท่ีเกี่ยวข้องกับเพลง Trance (เจ, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 

ส าหรับ บูม จุดเริ่มต้นของการรู้จักเพลง Trance คือความไม่ชอบ เนื่องจากไม่รู้ว่าจะ

เต้นกับเพลงท านองนี้อย่างไร แต่เมื่อได้ฟังเพลงท่ีถูกใจ ในบรรยากาศและสถานท่ีท่ีถูกใจ ก็มีส่วนเพิ่ม

อรรถรสในการฟังเพลง Trance และท าให้เขาชอบเพลง Trance ในท่ีสุด บูมยังพัฒนาจากคนฟัง

เพลงมาเป็นดีเจ โดยการให้ดีเจรุ่นพี่สอน และไปเรียนการเปิดเพลงกับดีเจท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งการเป็นดีเจก็

ท าให้เขาต้องฟังเพลง EDM มากและหลากหลายยิ่งขึ้น รวมไปถึงแนว Trance แม้ว่าตัวเขาจะไม่ใช่ดี

เจแนว Trance ก็ตาม 

เพลง Trance ถ้าจ าได้จริงๆ ฟังครั้งแรกๆ คืองาน Edition Bangkok 2011 ตอน

นั้นมีดีเจ Armin van Buuren กับ Avicii มา ตอนนั้นรู้สึกว่าฟังแล้วไม่ชอบเลย เพลง

มันลอยๆ เต้นไม่ถูก รู้สึกว่าเพลงมันล้ าเกิน และมันจะดูผู้ใหญ่ แก่ๆ หน่อย มีแต่คนแก่

ฟัง สรุปคือตอนนั้นไม่ชอบ ไม่อิน แต่พอได้ไปงาน A State of Trance1 600 (ASOT 

600) ท่ีมาเลเซีย ไปเจอดีเจ Trance ท่ีเปิดเพลงดีๆ มันเข้าถึงเลย มันเหมือนเราอยู่ใน

ยานอวกาศ แล้วมีดีเจเป็นคนขับยานอวกาศ ส่วนเราก็พุ่งออกไปในอวกาศตามอารมณ์

ของเพลง (บูม, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2558) 

ส าหรับผู้ศึกษาเองมีประสบการณ์ฟังเพลงแนว Trance ครั้งแรกต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 

จากการไปเท่ียวงานคอนเสิร์ต Edition Bangkok 2011 ร่วมกับบูม ในตอนนั้นผู้ศึกษายังช่ืนชอบแนว

เพลง Progressive House และ Dubstep สาเหตุท่ีตัดสินใจไปร่วมงานคอนเสิร์ตดังกล่าวเนื่องจากดี

เจ Armin van Buuren ท่ีเป็นศิลปินหลักของงานเป็นดีเจอันดับ 1 ของโลก จากการจัดอันดับของ

                                            
1 A State of Trance (ASOT) คือรายการวิทยุที่เปิดเฉพาะเพลงแนว Trance ด าเนินรายการโดย Armin van 
Buuren ดีเจชาวเนเธอร์แลนด์ เผยแพร่พร้อมกันทั่วโลกทางสถานีวิทยุหลายแห่งในยุโรป และทางสถานีวิทยุ
ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตในทุกวันพฤหัสบดี เร่ิมออกอากาศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยในทุกตอนที่ 50 ของการ
ออกอากาศจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษเป็นการแสดงสดของดีเจแนว Trance หลายคนโดยการออกอากาศสดทั้งทาง
วิทยุและทางเว็บไซต์ YouTube จัดข้ึนตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก และมีผู้ร่วมงานหลายหมื่นไปถึงนับแสนคน การจัด
งาน ASOT 600 The Expedition เป็นส่วนหน่ึงในเทศกาลดนตรี Future Music Festival Asia ที่จัดข้ึนเมื่อปี 
2556 ณ สนามแข่งรถ Sepang International Circuit กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
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นิตยสาร DJ Mag  ในปีนั้น จึงอยากรู้ว่าเพลงของดีเจอันดับ 1 ของโลกเป็นอย่างไร หลังจากท่ีหาเพลง

ของ Armin ฟังทาง YouTube ก็มีความรู้สึกไม่คุ้นเคย เพราะไม่ใช่แนวท่ีเคยฟังมาก่อน แต่เมื่อไปถึง

งานคอนเสิร์ตจริงๆ ผู้ศึกษาก็รู้สึกสนุก สามารถเต้นร ากับดนตรี Trance ได้ แม้จะรู้สึกว่าเป็นเพลงท่ีมี

ท่อนท้ิงนาน ท าให้จังหวะการเต้นไม่ต่อเนื่อง มีช่วงจังหวะให้หยุดพักเป็นระยะ แต่ก็รู้สึกได้ว่าคนท่ีอยู่

รอบท้ังคนไทยและคนต่างประเทศข้างช่ืนชอบเพลงของ Armin อย่างมาก ต่างเต้นร า ร้องเพลง ชูมือ 

กันอย่างมีความสุข ผู้ศึกษารับรู้ได้ถึงบรรยากาศของความสุขท่ีผู้คนแสดงออกทางร่างกาย สีหน้าท่ี

เปี่ยมสุข การเปล่งเสียงร้องออกมาท่ีส่ือถึงการได้ สัมผัสประสบการณ์ท่ียิ่งใหญ่ เช่น “God!” 

“Fucking Awesome!” “Oh…Yes!” หรือ “C’mon!” ประกอบกับเทคนิคพิเศษท่ีใช้ประกอบการ

แสดง เช่น เลเซอร์ ไฟวาบ (strobe light) ไฟสลับแสงสีตระการตา ภาพ visual graphic ท่ีเปล่ียนไป

ตามเพลงต่างๆ และ ไฟที่พ่นขึ้นมาจากพื้นเวทีในบางจังหวะ ประสบการณ์การฟังเพลง Trance ครั้ง

แรกของผู้ศึกษาจึงมีองค์ประกอบเสริมท่ีท าให้ช่ืนชอบในบรรยากาศของแวดวงผู้ฟังเพลง Trance 

ไม่ใช่เฉพาะตัวเพลงเพียงอย่างเดียว 

ต่อมาผู้ศึกษาจึงเริ่มฟังเพลง Trance มากขึ้น ประกอบกับความเบื่อหน่ายในแนวเพลง 

Dubstep ท่ีเป็นกระแสนิยมอยู่ในช่วงเวลาส้ันๆ เริ่มซาลง ผู้ศึกษาฟังเพลง Trance จากทาง 

YouTube เป็นหลัก เริ่มรู้จักเพลงและศิลปินแนว Trance มากขึ้น และรู้สึกชอบเพลงแนวนี้มากขึ้น 

เพราะมีท้ังท่อนท่ีดนตรีเร็ว  หนักแน่น สามารถเต้นได้อย่างสนุก มีท้ังท่อนท่ีเป็นเนื้อร้องท่ีมีเนื้อเพลง

ไพเราะให้ได้ร้องตาม และได้พักก่อนจะเต้นต่อไป และมีท่อนท่ีจังหวะดนตรีเร่งกระช้ันเร็วมากๆ ซึ่งผู้

ศึกษาและเพื่อนบางคนเรียกความรู้สึกจากการฟังท่อนนี้ว่า “บีบหัวใจ” เนื่องจากเสียงกลองจะดัง

ตุบๆ คล้ายเสียงหัวใจเต้น ซึ่งเมื่อจังหวะทวีความเร็วมากขึ้น ผู้ศึกษาจะรู้สึกเหมือนถูกยกตัวลอยสูงขึ้น 

ก่อนจะถูกปล่อยให้ร่วงหล่นและกลับสู่การเต้นตามจังหวะท่ีต่อเนื่องของท่อนฮุค หลายครั้งผู้ศึกษาจึง

รู้สึกเหมือนการไปปาร์ต้ี Trance เหมือนการออกก าลังกายตามเสียงเพลง ท่ีความสุข ความเหนื่อย 

พลังงาน มาจากการเคล่ือนไหวขยับร่างกาย และเมื่อคนอื่นรายรอบตัวต่างขยับร่างกายไปด้วยกัน แม้

จะด้วยลีลาท่าทางท่ีต่างกัน มันก็ท าให้ผู้ศึกษารู้สึกถึงบรรยากาศของความเป็นกลุ่ม บรรยากาศของ

มิตรภาพ และ บรรยากาศของการหลงใหลกับอะไรบางอย่างท่ีแต่ละคนต่างมีความช่ืนชอบเหมือนกัน 

สมาชิกกลุ่ม TLT โดยเฉพาะท่ีเป็นดีเจยังคงฟังเพลง Trance ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และ

ทุกวัน ท้ังเพื่อความบันเทิง และเพื่อหาเพลงใหม่ๆ มาเปิดในงานปาร์ตี้ เพราะในปัจจุบัน มีเพลงใหม่ๆ 
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เกิดขึ้นในโลกอินเตอร์เน็ตทุกวัน ท้ังผลงานของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง ไปจนถึงศิลปินหน้าใหม่ ดีเจจึงต้อง

หมั่นฟังเพลงและคัดเลือกเพลงท่ีตัวเองชอบ เพลงท่ีคิดว่าดี หรือ เพลงท่ีคนฟังแนวนั้นๆ น่าจะชอบมา

เปิดให้คนอื่นในงานปาร์ตี้ได้ฟัง สอดคล้องกับท่ี ตุ้ย เจ้าของสถานท่ีจัดงานปาร์ตี้ของกลุ่ม TLT บอกว่า 

ถ้าคนเราฟังแต่เพลงเดิมๆ เปิดแต่เพลงเดิมๆ มันจะไปพัฒนาอะไรได้ นี่แหละท่ีมัน

ก าลังท าลายวงการนี้อยู่ เพราะร้านก็เอาใจคนมาเท่ียวโดยเปิดแต่เพลงเดิมๆ อีกไม่นานก็

อยู่ไม่ได้ ถ้าคนมาเท่ียวมันฟังอะไรทีไ่ปไกลกว่าดีเจแล้วล่ะ ร้านก็อยู่ไม่ได้ เราก็ต้อง

น าเสนออะไรใหม่ๆ ดีๆ ให้คนฟัง อย่างน้อยก็เพื่อให้ความรู้เขาว่าแนวเพลงนี้มันเป็น

แบบนี้ ไม่ใช่เอะอะก็ตื๊ด (อ้างถึงเพลงแนว bounce หรือ progressive house ท่ีก าลัง

เป็นท่ีนิยม) อย่างเดียว (ตุ้ย, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2557) 

แม้ว่าดีเจของกลุ่มจะฟังเพลงใหม่ๆ อยู่ตลอด แต่ดีเจของกลุ่มก็มักจะคัดเลือกเอาแต่

เพลง Trance แท้ๆ ท่ีไม่มีกล่ินอายของเพลงแนวอื่นมาเจือปนมาเปิดในงานปาร์ต้ีของกลุ่ม ในระยะ

หลังราว 1-2 ปีท่ีผ่านมา ศิลปินเพลง Trance ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกจ านวนไม่น้อยเริ่มหันไปท าเพลง

เต้นร าแนวอื่นท่ีฟังง่ายกว่า และ มีกลุ่มผู้ฟังมากกว่ามากขึ้น หรือ น าเพลง Trance มาผสมกล่ินอาย

ของเพลงแนวอื่นๆ จนท าให้เกิดช่ือเรียกแนวเพลงใหม่ๆ เช่น น าเพลง Trance มาผสมกับจังหวะของ

เพลง Trouse เกิดเป็นแนว Trouse ซึ่งในหมู่ผู้นิยมเพลง Trance ท้ังในระดับโลกและในประเทศไทย 

มักจะไม่ให้การยอมรับเพลง Trance ท่ีผสมผสานกับแนวอื่นเท่าใดนัก โดยมักจะแสดงความเห็น

ในทางลบต่อเพลงแบบนั้นเรียกว่า “Trance ไม่จริง” แม้ว่าสมาชิกกลุ่ม TLT มักจะไม่ยึดติดตัวศิลปิน 

โดยเฉพาะในด้านรูปลักษณ์หน้าตา ไม่มีการสกรีนเส้ือ สกรีนหมวก เป็นรูปศิลปินหรือเป็นโลโก้ของ

ศิลปินที่ตัวเองช่ืนชอบและสวมเส้ือไปในงานปาร์ต้ีเหมือนท่ีพบเห็นได้ตามงานดนตรี EDM ท่ัวไป แต่

บ่อยครั้งก็จะมีแสดงความคิดเห็นในเชิงเสียดาย เสียใจ ท่ีศิลปินแนว Trance ท่ีตัวเองเคยช่ืนชอบหัน

ไปท าเพลงแนวอื่น ส าหรับบางคนถึงแม้จะมีความเห็นในเชิงบวกอยู่บ้างว่า การน าเพลง Trance ไป

ผสมผสานกับเพลงแนวอื่นอาจจะช่วยขยายกลุ่มผู้ฟังเพลง Trance หน้าใหม่ให้เพิ่มขึ้น แต่ก็อาจจะ

สร้างความเข้าใจผิดให้เกิดข้ึนกับนักฟังเพลง Trance หน้าใหม่ได้ว่า เพลง “Trance ไม่จริง” เหล่านั้น 

คือเพลง Trance ท่ีแท้จริง เจ กล่าวถึงเพลง Trance ผสมผสานว่า “เป็นดาบสองคม คนท่ีฟังแนว 

Trance จริงจังก็จะไม่ค่อยอิน มันอยู่ท่ีเราว่าจะน าเสนอเพลงแนวนี้อย่างไร” (เจ, สัมภาษณ์, 24 

พฤษภาคม 2559) 
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มันไม่มีหรอกว่าทุกๆ เพลงจะดีแล้วจะชอบไปหมดทุกเพลง เพลง Trance ผมก็ฟัง

เพลงดีๆ มาเยอะ และเพลงไม่ดีๆ ก็เยอะ อันไหนผมชอบก็เลือกจะฟัง อันไหนไม่ชอบผม

ก็แค่ไม่ฟังมัน ทุกแนวมีทั้งเพลงดีและไม่ดี ความดี-ไม่ดีก็แล้วแต่รสนิยมส าหรับคนๆ นั้น

ด้วย ไม่มีใครชอบเหมือนกันหมด คนฟังเพลงจริงๆ คือคนท่ีชอบเพราะตัวเองชอบไม่ใช่

เพราะอย่างอื่น เช่น เพื่อนฟัง หรือ คนอื่นฟัง ฉันก็ต้องชอบฟัง คนฟังเพลงรุ่นใหม่ๆ 

ตอนนี้ท่ีเริ่มมาลองเพลง Trance ก็มีเยอะครับท่ีเบิกทางมาจากการลองฟังอะไรง่ายๆ 

เข้าถึงง่ายก่อนแล้วถ้าอยากลงลึกเจอแนวอื่นๆ เค้าก็จะศึกษาเพิ่มลงลึกไปอีกเองครับ ก็

เห็นมีหลายคน ซึ่งก็ดีเพราะสมัยแรกท่ีผมยังไม่ได้ฟัง Trance จริงจัง ก็เริ่มมาจากพวก

เพลงเต้นง่ายๆ ป๊อปๆ กันก่อนแทบจะทุกคนแหละ เป็นปกติ มันมีเส้นแบ่งระหว่างเพลง 

Trance ท่ีมันเป็นของจริงกับท่ีไม่ใช่ แต่เป็นการแบ่งโดยส่วนตัว ไม่มีเส้นแบ่งตายตัว

ชัดเจนครับ เราก็ช่ังน้ าหนักดูเอาเพลงท่ีชอบ ผมดูเป็นเพลงๆ ไป เพลงไหนไม่ Trance 

มากแต่เพราะ ในส่วนตัวผมก็ไม่ได้จะไปวิจารณ์อะไร เพลงไหนมาไม่ชอบก็คือไม่ชอบ 

ส าหรับศิลปินผมไม่จ ากัดอยู่แล้วว่าใครช่ือนี้ต้องแนวนี้ไปตลอดปีตลอดชาติ ถ้ามองว่า

เพลง Trance ผสมผสานเป็นเรื่องดีท่ีมันดูดคนฟังอะไรง่ายๆ ให้มาฟัง Trance เยอะขึ้น

ก็ดีไปฮะ แต่บางกรณีคนมาฟังติดซาวด์เพลงตลาดๆ เกินไปแล้วไม่ได้ศึกษาเพิ่ม (ซึ่งคน

ส่วนใหญ่ไม่ท าอยู่แล้ว – ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุเพิ่มเติม) ก็จะมีการเข้าใจผิดเรื่องแนวเพลง

ได้ เป็นธรรมดา ก็ยังยืนยันว่ากรณีแบบนี้ เกิดข้ึนมาแล้วกับเพลงทุกๆ แนว ไม่ใช่เป็นแค่ 

Trance เวลาคนฟังเหมารวมแนวเพลง (ไวท,์ สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559) 

คนท่ีฟังเพลง Trance มานานนับสิบปีอย่าง เจ และ ไวท์ จะลงลึกในรายละเอียดของ

แนวย่อยของเพลง Trance แนวต่างๆ และมีแนวย่อยของ Trance ท่ีตนเองช่ืนชอบ ซึ่งส าหรับท้ังคู่ 

แนวย่อยของ Trance ท่ีพวกเขาชอบคือ Uplifting Trance แต่ส าหรับ บูม ท่ีฟังเพลง Trance มา

น้อยกว่า และไม่ใช่ดีเจเพลง Trance โดยเฉพาะ เขากลับชอบแนว Progressive Trance ท่ีฟังง่าย

กว่า โดยเจกล่าวว่า “จริงๆ ดีเจ TLT ทุกคนก็เปิดเพลง Trance ทุกแบบแหละครับ มันแล้วแต่งาน

และช่วงเวลามากกว่าว่าจะเปิด Progressive, Tech, Uplifting ส่วนตัวผมชอบ Uplifting ท่ีสุด ค านี้

มันแปลว่า ยกขึ้น หรือ ลอย ก็ตามความหมายเลยครับ แนว Uplifting Trance จะเป็นแนวท่ีเน้น

ความรู้สึกค่อนข้างสูงครับ” (เจ, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) ส่วนไวท์เองก็กล่าวถึงความช่ืนชอบ
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แนว Uplifting ว่า “ชอบ Uplifting Trance เป็นพิเศษฮะ ค าว่า Uplift ก็ตรงตัวครับ ครับ เวลาเรา

ฟังตอนรู้สึกหม่นๆ มากับอะไร ฟังแล้วก็ท าให้เราสดช่ืนขึ้น” (ไวท์, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559) 

ขณะท่ีบูมกล่าวถึงเหตุผลท่ีชอบแนว Progressive Trance ว่า “คิดว่าฟังง่ายสุดละ เพราะมันเป็น 

Trance ท่ีสนุก เมโลด้ีสวย มีท่อน drop ท่ีชัดเจน คือ Trance บางอย่างเช่น Uplifting บางเพลงนี่

แยกไม่ออกเลยอันไหนท่อน Breakdown อันไหนท่อน Drop” (บูม, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 

2559) 

ประสบการณ์ในการฟังเพลงท่ียาวนานนับสิบปี ท าให้ท้ัง เจ และ ไวท์ มองเห็นว่าอะไร

ความเปล่ียนแปลงในแวดวงเพลง Trance ท้ังในประเทศไทยและระดับโลก และ เอกลักษณ์ของเพลง 

Trance ท่ียังคงเหมือนเดิมจากจุดเริ่มต้นของการฟังเมื่อกว่าสิบปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแม้ว่าใน

ปัจจุบันคุณภาพความคมชัด รายละเอียดปลีกย่อยของเพลง และแนวเพลงย่อยๆ จะเพิ่มมากขึ้น แต่

ส่ิงท่ียังคงเดิมก็คือ Trance ต้องให้ความส าคัญกับเรื่องของ “อารมณ์” และ “ความรู้สึก” ของเพลง 

Trance ตอนผมเริ่มฟังเมื่อสิบกว่าปีก่อนกับในตอนนี้ต่างพอสมควรเรื่องซาวด์ท่ีใช้ 

แต่คอนเซ็ปท์ รูปแบบ อารมณ์ แทบไม่เปล่ียน แค่ซาวด์เต็มขึ้นตามเทคโนโลยี แล้วก็

เพิ่มแขนงมากขึ้นตามเวลา พอมีเพลงแนวใหม่ๆ มา Trance ก็จะลองไปผสมกับแนว

อื่นๆ บ้าง แต่เพลงใหม่ท่ีท าออกมาอารมณ์คล้ายเพลงสมัยก่อนมันก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆ 

ศิลปินบางคนเค้าก็จะคงความด้ังเดิมไว้ จะมีดีขึ้นคือเรื่องซาวด์ต่างๆ (ไวท์, สัมภาษณ์, 

24 พฤษภาคม 2559) 

ความแตกต่างของ Trance ตอนนี้กับเมื่อก่อนคือเรื่องอุปกรณ์การใช้ในการท าเพลง

ท่ีมันแตกต่างไป ก็ท าให้ซาวด์ท่ีออกมามันแตกต่างครับ เมื่อก่อนรายละเอียดปลีกย่อย

ต่างๆ มีน้อย แต่เน้นความรู้สึก เด๋ียวนี้ลูกเล่นทางเสียงต่างๆ มีเยอะกว่า ซึ่งความรู้สึก

ของเรามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเพลง (เจ, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 

ดังนั้น ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการจ าแนกเพลง Trance ออกจากเพลง EDM 

แนวอื่น สามารถจ าแนกแนวย่อยของเพลง Trance ได้ และ พิจารณาว่าเพลงไหนท่ีชอบ หรือไม่ชอบ 

หรือเป็นเพลงท่ีดี หรือ ไม่ดี ก็เกิดจากระยะเวลาในการฟังเพลง Trance อย่างต่อเนื่องหลายปี และ

การฟังเพลง Trance เป็นจ านวนมากท้ังจากดีเจท่ีมีช่ือเสียงและดีเจใหม่ๆ เป็นการสะสมองค์ความรู้



63 
 

ทางศิลปะที่ผนวกรวมเข้ากับรสนิยมส่วนบุคคล ท าให้เกิดเป็นมาตรฐานส่วนบุคคลขึ้น เมื่อบุคคลนั้นมี

สถานะเป็นผู้น ากลุ่มของคนท่ีชอบในส่ิงเดียวกัน ก็มีแนวโน้มท่ีมาตรฐานส่วนบุคคลจะกลายเป็น

มาตรฐานของกลุ่มไปโดยปริยาย เช่น ดีเจก็มักจะเปิดเพลงในแนวทางท่ีตัวเองชอบ เมื่อไปงานปาร์ต้ี

ของ TLT ก็จะได้ยินเพลงในแนวนั้นอยู่บ่อยๆ อย่างไรก็ดี มาตรฐานนี้ก็ไม่ได้มีความตายตัว การท่ีดีเจ

เลือกเพลงท่ีตัวเองชอบมาเปิดก็ไม่ได้หมายความว่าคนฟังจะต้องชอบทุกเพลงท่ีเปิด แต่ข้อก าหนด 

และ มาตรฐานพื้นฐานอย่างหนึ่งท่ีทุกคนรับรู้ร่วมกันก็คือ TLT เป็นกลุ่มของคนชอบเพลง Trance ท่ี

ในงานปาร์ตี้จะไม่มีการเปิดเพลงแนวอื่นนอกจาก Trance นั่นเอง 

เมื่ออาศัยแนวคิดด้านทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มย่อยร่วมกับการประมวลข้อมูลจากการ

สังเกตการณ์ และการได้พูดคุยกับสมาชิกของกลุ่ม TLT ผู้ศึกษาพบว่าความจริงแท้ทางศิลปะ 

(authenticity) ท่ีกลุ่มนักฟังเพลง Trance ในกลุ่ม TLT ยึดมั่นก็คือ การท่ีเพลงสามารถเข้าไปสัมผัส

กับอารมณ์ความรู้สึกในส่วนลึกของจิตใจในห้วงเวลานั้น และแสดงออกมาตามความรู้สึกนึกคิดใน

ช่วงเวลานั้นๆ เช่น ขณะอยู่ในงานปาร์ต้ี เมื่อเพลงบรรเลงถึงท่อน breakdown สมาชิกกลุ่ม TLT 

หลายคนจะหลับตา ยกแขนท้ังสองข้างค้างไว้ในอากาศและแหงนหน้ามองออกไปอย่างไร้จุดหมาย 

หรือเคล่ือนไหวร่างกายหรือมืออย่างพล้ิวไหวไปตามท านองเพลง ก่อนท่ีจะกลับมาเต้นอย่างสุดก าลัง

โดยการเคล่ือนไหวร่างกายตามจังหวะของเสียงกลองท่ีหนักแน่นเมื่อเพลงเปล่ียนกลับมาเป็นจังหวะ

กระช้ัน รวดเร็ว อย่างกะทันหัน ดังนั้น สมาชิก TLT ส่วนมากจึงไม่สนใจว่าเพลงท่ีดีเจเปิดให้ฟังนั้น

ตนเองจะรู้จักมันมาก่อนหรือไม่ หรือจะสามารถร้องตามได้หรือไม่ แต่หากตนเองสามารถมีอารมณ์

ร่วมไปกับเพลงนั้นได้อย่างหมดจด ในความคิดของสมาชิก TLT เพลงนั้นก็คือเพลงท่ีดี และส่ิงท่ีจะมา

เติมเต็มประสบการณ์ในการฟังเพลงเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ทุกแนวรวมถึง Trance ให้มีความสมบูรณ์

แบบยิ่งขึ้นก็คือการจัดหรือเข้าร่วมงานปาร์ต้ีในสถานท่ีจริง ซึ่งสมาชิก TLT แต่ละคนก็มีงานปาร์ต้ีใน

อุดมคติท่ีมีท้ังความคล้ายคลึงและแตกต่างกันในรายละเอียด 

3.2.2 ปาร์ตี้ Trance ท่ีใช่ในใจชาว TLT 

แม้ว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ไอทีขนาดพกพาท่ีมีหน่วยความจ าสูง เช่น โทรศัพท์มือถือ 

แท๊บเล็ท หรือ เครื่องเล่น MP3 จะท าให้คนชอบเพลงเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDM สามารถฟัง

เพลงท่ีไหนก็ได้ และเวลาใดก็ได้ก็ตาม แต่ก็ใช่ว่าเขาจะสามารถฟังเพลงคนเดียวแล้วลุกขึ้นเต้นคนเดียว
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ได้ทุกท่ีทุกเวลา ส่ิงท่ีส าคัญอีกอย่างในแวดวงผู้ชอบดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ก็คือการไปปาร์ต้ี หรือ 

การเต้นร า ด่ืมกิน ร่วมกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ต งานแสดงดนตรี การไปเท่ียวสถานบันเทิง

ท่ีเน้นการเปิดเพลง EDM หรือ การจัดปาร์ต้ีเป็นการส่วนตัวกับกลุ่มเพื่อนในสถานท่ีส่วนบุคคล เช่น 

ในบ้านพัก หรือ ในคอนโดมิเนียม ผู้คนส่วนใหญ่แวดวงเพลง EDM ต่างเรียกรวมๆ ว่าเป็นการไปงาน

ปาร์ตี้ ซึ่งสถานท่ีเหล่านี้เป็นท่ีท่ีให้คนชอบเพลงเต้นร าได้เต้นและแสดงออกถึงความนิยมชมชอบในการ

สังสรรค์และเพลงเต้นร าได้อย่างเต็มท่ี 

จากกระแสความนิยมในดนตรี EDM ท าให้สถานบันเทิงในปัจจุบันต้องปรับตัวเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น และ วัยเริ่มต้นท างานท่ีเริ่มมีก าลังซื้อสูง 

ร้านอาหารกึ่งผับ หรือ Pub & Restaurant หลายแห่ง หลังจากวงดนตรีวงสุดท้ายเล่นจบแล้วก็มักจะ

เปิดเพลง EDM ให้คนเต้นกัน ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงของสถานบันเทิงท่ีเกิดขึ้นท้ังในกรุงเทพฯ และ

ต่างจังหวัด ไนต์คลับขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ บางแห่ง มีการแบ่งโซนพื้นท่ีภายในออกตามแนวเพลง 

เช่น พื้นท่ีเปิดด้านหน้าร้านเป็นลานฟังดนตรีสด พื้นท่ีด้านในร้านเป็นรูปแบบกึ่งผับกึ่งไนต์คลับท่ีมีโต๊ะ

ส าหรับวางอาหารและเครื่องด่ืมโดยมีดีเจเปิดเพลง EDM แนวท่ีเป็นท่ีนิยม เช่น Bounce, House 

หรือ Dubstep ผสมไปกับเพลง hip-hop ขณะท่ีโซนด้านในลึกเข้าไปเป็นไนต์คลับแท้ๆ ไม่มีโต๊ะให้

วางอาหารและเครื่องด่ืม มีแต่พื้นท่ีโล่งส าหรับการเต้น เป็นต้น 

การจัดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะงานขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่าเป็น “เทศกาลดนตรี” ใน

ปัจจุบัน ท่ีรวมเอาการแสดงดนตรีหลายๆ แนวเข้าไว้ด้วยกันในพื้นท่ีการจัดแสดงขนาดใหญ่ รองรับคน

ได้เป็นจ านวนมาก ในปัจจุบันก็มักจะเอาการแสดงดนตรี EDM เข้าไปร่วมด้วย บางครั้งมีการจัดเวที

ส าหรับดนตรี EDM แยกเป็นการเฉพาะ หรือน าเอาดีเจ EDM ท่ีมีช่ือเสียงขึ้นไปแสดงบนเวทีหลัก 

เทศกาลดนตรีที่จัดแสดงเฉพาะดนตรี EDM โดยเฉพาะก็ได้รับความสนใจอย่างล้น

หลามจากคนไทย หลายงานท่ีเมื่อเปิดเผยว่าจะมีดีเจระดับโลกมาท าการแสดง มีเวทีขนาดใหญ่ท่ีมี

ระบบแสงสีเสียงครบครัน และเปิดขายบัตรล่วงหน้าก่อนจะถึงวันงานสองถึงสามเดือน บัตรหลายพัน

ใบก็ขายหมดภายในเวลาไม่กี่วัน หรือแม้แต่ไม่กี่ช่ัวโมง ท้ังท่ีเทศกาลดนตรี EDM ขนาดใหญ่ ท่ีท าการ

แสดงต้ังแต่ 5-6 ช่ัวโมงขึ้นไป ราคาบัตรมักจะแพงถึง 1,500 – 3,000 บาท หรือมากกว่านั้น เทศกาล

ดนตรี EDM ท่ีจัดในฮอลล์ขนาดใหญ่ ก็มีคนร่วมงานนับหมื่นคน นอกจากนี้ เทศกาลดนตรี EDM 
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หลายงานยังจัดบัตรและพื้นท่ีเฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นแต่ไม่ถึง 20 ปี ให้สามารถเข้าร่วมงาน

ได้ แต่ไม่สามารถซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้อีกด้วย นับเป็นความพยายามในการขยายฐานกลุ่มผู้ฟัง

ดนตรี EDM ไปสู่ผู้ฟังท่ีมีอายุน้อยลง แต่มีก าลังซื้อสูง 

การออกมาปาร์ต้ีร่วมกับคนอื่นเป็นส่ิงท่ีเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงให้เพิ่มขึ้นได้

อย่างมาก ท้ังระบบเสียงท่ีดีกว่าการฟังจากล าโพงคอมพิวเตอร์หรือหูฟัง การได้ซึมซับบรรยากาศแสงสี

เสียงและการประดับตกแต่งงานท่ีแตกต่างหลากหลายไปตามแนวเพลงและแนวคิด (theme) ของการ

จัดงาน เช่น ออกแบบให้เวที ระบบไฟ และพื้นท่ีจัดงานใหเ้ป็นเหมือนป่า เหมือนโลกอนาคต หรือการ

ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมงานสวมเส้ือผ้าในโทนสีและสไตล์ (dress code) เดียวกันเพื่อท าให้เกิดบรรยากาศ

ของการต้ังใจมาร่วมกันท าอะไรบางอย่าง เป็นต้น การได้อยู่ในแวดล้อมคนคนท่ีรักเสียงเพลงเต้นร า

และเต้นร าออกมาอย่างสุดเหวี่ยง ท าให้เรียกได้ว่าการเข้าร่วมปาร์ต้ีคือการเติมเต็มประสบการณ์การ

ฟังดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากการรับฟังเสียงเพลงทางหู สู่การแสดงออกทาง

กาย การมีปฏิสัมพันธ์ทั้งทางกายและการพูดคุยกับผู้คนในงาน และความรู้สึกเป็นพรรคพวกเดียวกัน

ของคนท่ีชอบส่ิงเดียวกันท่ีรวมตัวกันอยู่ภายในงานปาร์ตี้ 

ส าหรับผู้นิยมเพลง EDM แนวอื่นๆ ในประเทศไทย ผู้ศึกษาสังเกตว่าปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการเข้าร่วมงานปาร์ตี้มีหลากหลาย ปัจจัยแรกคือช่ือเสียงของดีเจต่างประเทศท่ีมาร่วมงาน ยิ่งดีเจ

ท่ีมาเข้าร่วมมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักมากเท่าไหร่ กระแสของงานก็จะยิ่งรุนแรง มีการพูดถึงปากต่อปากว่า

ดีเจคนนี้มาเมืองไทย และน่าไปดู ปัจจัยต่อมาคือช่ือเสียงของงาน งานปาร์ต้ีท่ีได้รับความนิยมใน

เมืองไทย ส่วนใหญ่จะเป็นงานท่ีเคยจัดมาแล้วหลายปี เช่น Together Festival, 808 Festival, 

Waterzonic Festival, Maya Music Festival หรือ S2O Music Festival บางงานก็เป็นเทศกาล

ดนตรีที่มีช่ือเสียงจากต่างประเทศท่ีขยายพื้นท่ีมาจัดในประเทศไทย เช่น Sensation Thailand หรือ 

Road to Ultra1 ผู้ท่ีเคยไปร่วมงานปาร์ต้ีเหล่านี้ในปีท่ีผ่านมาจะมีความคาดหวังว่าในปีนี้งานจะต้อง

                                            
1 Road to Ultra เป็นการจัดปาร์ต้ีย่อยของเทศกาลดนตรี Ultra Music Festival เป็นเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
ระดับโลกที่มีผู้ร่วมงานนับแสนคน จัดเป็นประจ าทุกปีที่เมืองไมอามี่ สหรัฐอเมริกา และมีการถ่ายทอดสดให้ชมฟรี
ผ่านทาง YouTube ความส าเร็จในการจัด Ultra Music Festival ท าให้บริษัทผู้จัดงานขยายพ้ืนที่มาจัดยังหลาย
เมืองใหญ่ทั่วโลกที่มีผู้ชมเพลง EDM อยู่เป็นจ านวนมาก และมีก าลังซื้อสูง เช่น Ultra Europe, Ultra Japan หรือ 
Ultra Korea ปาร์ต้ี Road to Ultra เป็นเหมือนงานเรียกน้ าย่อยก่อนการจัด Ultra Music Festival ที่ถือเป็นงาน
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ยิ่งใหญ่กว่าเดิม มีแสงสีเสียง เลเซอร์ พลุไฟ พลุกระดาษสี (paper shoot) เต็มท่ีกว่าเดิม สถานท่ีจัด

งานก็เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดงานแต่ไม่มากนักโดยเฉพาะงานท่ีจัดในฮอลล์ขนาดใหญ่ เพราะฮอลล์

จัดงานปาร์ต้ีขนาดใหญ่ท่ีสามารถรองรับคนได้หลายพันคนและเหมาะสมกับการจัดงานปาร์ต้ีหรือ

คอนเสิร์ตในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีอยู่ไม่กี่แห่ง เช่น ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา 

หรือ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี แต่สถานท่ีจัดงานจะมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานปาร์ต้ีท่ีจัด

กลางแจ้ง เช่น งาน Waterzonic หรือ S2O ท่ีเป็นการจัดปาร์ต้ีเพลง EDM ร่วมกันเทศกาลสาดน้ า 

โดยจะมีการน้ าพ่นออกมาให้ผู้เข้าร่วมงานชุ่มฉ่ าตลอดงานจะจัดในสถานท่ีกลางแจ้งท่ีรองรับคนได้

จ านวนมาก เช่น สนามราชมังคลากีฬาสถาน หรือ สนามฟุตบอลของทีมเมืองทอง ยูไนเต็ด ปาร์ต้ี 

Maya Music Festival จัดงานครั้งแรกเมื่อปี 2558 ในพื้นท่ีโล่งภายในกรมทหารราบท่ี 11 รักษา

พระองค์ แม้ว่าจะประสบความส าเร็จ แต่ตัวสถานท่ีท่ีเป็นค่ายทหารก็ท าให้ผู้ท่ีอยากร่วมงานบางคนไม่

มั่นใจท่ีจะเข้าร่วมงานปาร์ต้ีในสถานท่ีราชการท่ีอาจจะมีข้อบังคับต่างๆ มากมาย ท าให้ปีถัดมาผู้จัด

ย้ายสถานท่ีไปจัดท่ีชายหาดพัทยา ส าหรับปาร์ตี้ท่ีจัดในไนต์คลับในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไนต์คลับ

เหล่านั้นก็เป็นท่ีรู้จักในหมู่ผู้นิยมเพลง EDM ท่ีช่ืนชอบการสังสรรค์ปาร์ตี้ในยามค่ าคืนอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละ

ท่ีก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปท้ังระบบเสียง เทคนิคพิเศษต่างๆ เช่น เลเซอร์ ภาพ visual graphic ซึ่ง

แต่ละแห่งราคาเครื่องด่ืมก็ใกล้เคียงกัน และบางแห่งต้องเสียค่าบัตรผ่านประตูเพื่อน าหางบัตรไปแลก

เครื่องด่ืมภายในสถานบันเทิง 

งานปาร์ตี้บางงานข้างต้น ยังมีการจัดปาร์ต้ีอุ่นเครื่องก่อนท่ีจะถึงวันงานจริง หรือ 

pre-party ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนถึงวันงานจริง เพื่อสร้างการกระแสและสร้างการตระหนักรู้ใน

หมู่ผู้นิยมงานปาร์ตี้ว่าใกล้จะถึงวันงานปาร์ต้ีจริงๆ แล้ว โดยจะน าดีเจท่ีมีช่ือเสียงแต่ไม่ได้เปิดเพลงใน

ปาร์ตี้หลักท่ีจะจัดในสัปดาห์ข้างหน้ามาเปิดเพลงในไนต์คลับและมีการเล่นเกมแจกบัตรเข้างานปาร์ต้ี

                                                                                                                            
หลัก โดยน าเอาดีเจจ านวนหน่ึงที่จะเปิดแสดงใน Ultra Music Festival มาเปิดแสดงในประเทศที่อยู่ในภูมิภาค
เดียวกับการจัดงาน Ultra Music Festival แต่เวทีจะมีขนาดเล็กกว่า จ านวนดีเจที่เปิดเพลงน้อยกว่า เวลาจัดงาน
สั้นกว่า เพ่ือสร้างกระแส และหย่ังกระแสความนิยมงานปาร์ต้ีในภูมิภาค หรือ เมืองน้ันๆ ว่าอยู่ในระดับใด คุ้มค่า
หรือไม่หากจะจัด Ultra Music Festival เต็มรูปแบบ หากประสบความส าเร็จก็มีแนวโน้มที่บริษัทผู้จัดงานจะน า 
Ultra Music Festival เต็มรูปแบบมาจัดในอนาคตต่อไป เช่น ก่อนการจัดงาน Ultra Korea หน่ึงวัน ดีเจจ านวน
หน่ึงที่จะไปเปิดเพลงในงานดังกล่าวจะมาเปิดเพลงที่งาน Road to Ultra Bangkok ก่อน และจะเดินทางไปเปิด
เพลงที่ Ultra Korea ในวันถัดไป 
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หลัก บางงานก็มีการจัดปาร์ตี้ต่อเนื่องหลังจากปาร์ตี้หลักส้ินสุด หรือ after-party ในไนต์คลับ เพื่อให้

ผู้เข้าร่วมงานท่ียังอยากฟังเพลงและเต้นร าต่อได้ไปเท่ียวกันต่อ ซึ่งอาจจะล่วงเลยไปจนถึงช่วงใกล้สว่าง 

ผู้ออกจากงานปาร์ต้ีหลักบางคนก็ไปงาน after-party เพื่อรอเวลาให้ต ารวจเลิกต้ังด่านตรวจวัด

แอลกอฮอล์ ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วมักจะมีการตั้งด่านไม่เกิน 4.00 น. 

ปาร์ต้ีขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศไทยมักจะน าเสนอแนวเพลงท่ีเป็นท่ีนิยม

ในช่วงนั้น และอาจจะมีมากกว่าหนึ่งแนวเพลงในหนึ่งงาน เช่น งาน Road to Ultra 2015 มีท้ังดีเจท่ี

เปิดเพลงแนว Progressive House, Trance, Bounce และ Trap ในงานเดียวกัน ผู้จัดงานจึงต้อง

จัดล าดับของการน าเสนอเพลงโดยเริ่มจากแนวเพลงท่ีไม่หนักหน่วงมาก เช่น แนว Bounce ในช่วง

หัวค่ า และปิดท้ายด้วยแนวเพลงท่ีมีความหนักหน่วง เช่น Trap เป็นโชว์สุดท้ายของปาร์ตี้ แต่ส าหรับผู้

ท่ีชอบเฉพาะแนวเพลงใดแนวเพลงหนึ่ง เมื่อดีเจท่ีเปิดแนวเพลงนั้นเปิดเสร็จแล้ว เขาก็อาจจะออกจาก

งานทันที เพราะไม่ชอบฟังแนวเพลงท่ีเปิดต่อไป งานปาร์ต้ีท่ีเปิดเฉพาะแนวเพลงใดแนวเพลงหนึ่ง 

หรือ เน้นแนวเพลงใดแนวเพลงหนึ่งในประเทศไทยท่ีเป็นงานขนาดใหญ่มีจ านวนไม่มากนัก และ มี

ผู้ร่วมงานน้อยกว่าปาร์ตี้ท่ีมีช่ือเสียงข้างต้นท่ีมีผู้เข้าร่วมหลายพันคนหรือนับหมื่นคน งานปาร์ต้ีท่ีเน้น

เฉพาะแนวเพลงใดแนวเพลงหนึ่ง อาทิเช่น Arcadia เป็นปาร์ต้ีกลางแจ้งท่ีเน้นเปิดเพลงแนว 

Hardstyle หรือ งาน Kolour in the Park ท่ีจัดริมบึงน้ าขนาดใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี มีการแสดง

ศิลปะร่วมสมัย และเน้นการเปิดเพลง Techno นอกจากนั้นก็มักจะเป็นงานปาร์ต้ีเฉพาะแนวเพลงท่ี

จัดในไนต์คลับท่ีผู้จัดไม่ต้องลงทุนกับระบบแสงสีเสียงและเวทีเองเหมือนกับการจัดปาร์ตี้ขนาดใหญ่ 

มารยาทในการเข้าร่วมงานปาร์ตี้ก็เหมือนมารยาทท่ัวไปในการเข้าสังคม หรือ การ

ไปชมมหรสพ เช่น ไม่แซงคิวขณะรอต่อแถวเข้างานปาร์ต้ี ควรขอโทษกันเมื่อมีการกระแทกกันโดย

อุบัติเหตุ หรือ ไม่สูบบุหรี่ในพื้นท่ีห้ามสูบบุหรี่ เป็นต้น แต่งานปาร์ตี้ EDM ก็มีมารยาทท่ีเฉพาะเจาะจง

อยู่บ้างเช่นกัน เช่น ห้ามสัมผัส บิด หรือ กดปุ่มเครื่องเล่นเพลงของดีเจ เนื่องจากในไนต์คลับ คนท่ีมา

ร่วมงานปาร์ตี้กับแท่นดีเจจะอยู่ใกล้มากในระยะท่ีมือเอื้อมถึง การไปยุ่งกับอุปกรณ์ของดีเจจึงเป็นท้ัง

เรื่องท่ีเสียมารยาท และดีเจมักจะแสดงความไม่พอใจ การไปกดปุ่มอุปกรณ์ดีเจโดยพลการอาจส่งผล

กับเพลงท่ีเปิดอยู่ เช่น ท าให้เสียงดนตรีเงียบหาย ถือว่าเป็นการท าลายบรรยากาศในการเข้าร่วมงาน

ปาร์ต้ีอย่างมาก และคนท่ีเข้าร่วมงานปาร์ต้ีมักจะไม่ขอเพลง ต่างจากการไปฟังดนตรีสดตาม
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ร้านอาหารและขอเพลงท่ีตัวเองอยากฟัง เนื่องจากเป็นท่ีรู้กันดีว่าดีเจอาจจะเตรียมเซ็ทเพลงท้ังหมด

มาก่อนแล้ว จึงอาจจะไม่สามารถเปิดเพลงตามค าขอเพิ่มเติมได้ 

ผู้ศึกษาพบข้อสังเกตในเรื่องความแตกต่างระหว่างปาร์ต้ีแนว Trance ของกลุ่ม 

TLT กับปาร์ต้ีดนตรี EDM แนวท่ีเป็นท่ีนิยม เช่น Trap, Bounce หรือ Progressive House ท่ีจัด

ตามกระแสความต้องการของตลาดในหลายด้าน ได้แก่ 

1) อายุของผู้เข้าร่วมงานปาร์ตี้: แม้ผู้ศึกษาจะไม่ได้ท าการสัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูล

เชิงสถิติอย่างเป็นระบบ แต่ก็สามารถสังเกตได้ว่าผู้เข้าร่วมงานปาร์ต้ีส่วนใหญ่ของกลุ่ม TLT มักจะมี

อายุมากกว่าผู้ท่ีไปงานปาร์ต้ี EDM แนวท่ีเป็นท่ีนิยมของตลาด โดยจากการสังเกตจากลักษณะ

ภายนอก และการฟังบทสนทนาท่ีผู้มาร่วมงานพูดคุยกัน โดยผู้ร่วมงานปาร์ต้ีของกลุ่ม TLT น่าจะมี

อายุราว 22 ปีขึ้นไป หรือวัยเริ่มต้นท างาน ขณะท่ีปาร์ต้ีดนตรี EDM แนวท่ีเป็นท่ีนิยมของตลาด 

ผู้ร่วมงานท่ีอายุน้อยท่ีสุดคือประมาณ 20 ปี ตามเกณฑ์อายุขั้นต่ าท่ีกฎหมายอนุญาตให้เข้าสถาน

บันเทิงได้ 

2) การแต่งกาย: ผู้ท่ีมาร่วมงานปาร์ต้ีของกลุ่ม TLT จะแต่งกายค่อนข้างเรียบง่าย

หากเปรียบเทียบกับกับผู้ท่ีไปปาร์ต้ีดนตรี EDM แนวท่ีเป็นท่ีนิยมของตลาด ผู้ชายมักจะใส่เส้ือยืด 

เส้ือเช้ิต สีเรียบๆ กางเกงขายาว และ รองเท้าผ้าใบ ผู้หญิงก็อาจจะใส่เส้ือยืด เส้ือเอวลอย หรือ เส้ือ

สายเด่ียว กับรองเท้าส้นเต้ีย ขณะท่ีผู้ท่ีไปปาร์ตี้ดนตรี EDM แนวที่เป็นที่นิยมของตลาด มีการแต่งกาย

ท่ีหลากหลายกว่า ท้ังเส้ือผ้าแบบค่อนข้างเรียบง่ายอย่างท่ีกล่าวข้างต้น และเส้ือผ้าสีฉูดฉาด บางคน

เพ้นท์สีใบหน้าและร่างกายเป็นลวดลายโลโก้ของงานปาร์ตี้ หรือ โลโก้ของศิลปิน บางคนสวมหน้ากาก 

บางคนสวมแว่นตาท่ีมีไฟกระพริบรอบกรอบแว่น บางคนสวมชุดคลุมเป็นสัตว์ต่างๆ หรือแม้แต่เปลือย

ท่อนบน ส าหรับผู้ร่วมงานท่ีเป็นผู้ชายท่ีมีรูปร่างดี หรือ มีกล้ามเนื้อสวยงาม 

3) ความต้ังใจในการฟังเพลง: ผู้ท่ีร่วมงานปาร์ต้ีของกลุ่ม TLT มักจะให้ความใส่ใจ

ในการฟังเพลงมาก เมื่อเข้าไปในสถานท่ีจัดแสดงต่างคนก็ต่างเต้นร า หรือตั้งใจฟังเพลงและโยกย้ายไป

ตามจังหวะดนตรี โดยแทบจะไม่มีคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นแชท หากจะหยิบโทรศัพท์มือถือ

ขึ้นมาก็เพื่อถ่ายภาพ หรือ ถ่ายคลิปเท่านั้น ในขณะท่ีปาร์ต้ีดนตรี EDM แนวท่ีเป็นท่ีนิยมของตลาด ผู้
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ศึกษามักจะพบคนเล่นโทรศัพท์มือถือ คนยืนสูบบุหรี่ เฉยๆ หรือแม้แต่คนจับกลุ่มนั่งลงกับพื้น

ด้านหลังฮอลล์จัดแสดงท่ีมีคนน้อยเพื่อพักผ่อนและพูดคุยกัน 

4) บรรยากาศหลังงานจบ: หลังจบปาร์ต้ีของกลุ่ม TLT ผู้ท่ีมาร่วมงานจะทยอยกัน

เดินทางกลับ หรือ ไปเท่ียวไนต์คลับแห่งอื่นต่อในสภาพที่ค่อนข้างเรียบร้อย แม้บางคนจะมึนเมา หรือ 

เหนื่อยอ่อน แต่ก็ยังพาตัวเองออกจากไนต์คลับ หรือ สถานท่ีจัดงานได้ ขณะท่ีงานปาร์ต้ีดนตรี EDM 

แนวที่เป็นที่นิยมของตลาด โดยเฉพาะงานท่ีมีคนเข้าร่วมมากๆ มักจะเห็นคนท่ีไปร่วมบางคนเมาสุรา

จนหมดสติ บางคนนั่งหลับอยู่ตามมุมฮอลล์จัดแสดง หรือบ้างก็หลับอยู่ตามพื้น คนท่ีมากันเป็นกลุ่มก็

จะมีคนช่วยกันหามออกไปจากงาน แต่บางคนก็หลับอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานับช่ัวโมงจนเจ้าหน้าท่ีต้อง

เข้าไปปลุก ผู้หญิงบางคนเดินกะโผลกกะเผลกออกมาจากสถานท่ีจัดคอนเสิร์ตโดยสวมรองเท้าเพียง

ข้างเดียว หรือบางคนก็อาเจียนอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้รอบงาน 

อย่างไรก็ดี จ านวนผู้ร่วมงานก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เกิดความแตกต่างทางด้าน

พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานปาร์ตี้ เนื่องจากงานปาร์ต้ีของกลุ่ม TLT มักจะมีคนเข้าร่วมน้อยกว่างาน

ปาร์ตี้ดนตรี EDM แนวยอดนิยมมาก ลักษณะของคนท่ีมาร่วมงานหลังจึงมีความหลากหลายมากกว่า  

ท้ังนี้ ในงานปาร์ตี้แนว EDM ไม่ว่าจะแนวใด ผู้ศึกษาก็มักจะเห็นมิตรภาพท่ีเกิดขึ้น

ในงานเสมอๆ เช่น การช่วยกันดูแลคนท่ีบาดเจ็บจากการเต้น หรือ คนท่ีเมามายจนหมดสติ และน าไป

ส่งท่ีหน่วยพยาบาล หรือ น าไปส่งท่ีรถ การขอโทษกันเมื่อมีการกระแทกกันโดยอุบัติเหตุ การประกาศ

ตามหาเจ้าของท่ีท าทรัพย์สินสูญหายผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ การช่วยลูบหลัง ล้างหน้า และยื่นน้ า

ด่ืมให้คนท่ีอาเจียน หรือ สลบไปด้วยความเมา เพื่อนของผู้ศึกษาคนหนึ่งเคยออกมานั่งพักด้านนอก

งานปาร์ต้ีโดยให้ผู้ศึกษาจูงมือพาออกมาจากสถานท่ีจัดงานซึ่งเป็นฮอลล์ขนาดใหญ่ และอาเจียน

ออกมาหลายครั้งเนื่องจากดื่มสุราร่วมกับกินยาอีจนร่างกายตอบสนองในทางท่ีไม่ดี เมื่อคนท่ีเดินผ่าน

ไปผ่านมามองเห็นก็จะยื่นน้ าด่ืมให้ ยื่นยาดมให้ มาบีบนวด และพูดคุยด้วยส้ันๆ ในเชิงเป็นก าลังใจว่า 

“เด๋ียวก็ดีขึ้น ตอนนี้มันก็จะหวิวๆ แบบนี้แหละ ด่ืมน้ ามากๆ ท าใจสบายๆ หายใจลึกๆ” ระยะเวลาราว

สองช่ัวโมงท่ีเพื่อนของผู้ศึกษาออกมานั่งพักและอาเจียนนั้น มีคนยื่นน้ าด่ืมให้มากกว่าสิบขวด 

ส าหรับสมาชิกกลุ่ม TLT ท่ีฟังเพลง Trance มานานและต่อเนื่อง ดีเจช่ือดัง 

หรือ แสงสีเสียงท่ียิ่งใหญ่อลังการกลับไม่ใช่ปัจจัยหลักของปาร์ต้ีท่ีดีในความคิดของพวกเขา การอยู่ใน
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ปาร์ตี้ท่ีสามารถฟังเพลงได้จากระบบเสียงท่ีดังกระหึ่มย่อมีส่วนเสริมอรรถรสในการฟังเพลง แต่หัวใจ

ส าคัญของปาร์ตี้ท่ีดีคือ “เพลง” ท่ีถูกจริตกับ “คน” ท่ีเข้าร่วมงานปาร์ต้ี โดยคนท่ีไปร่วมงานต้องเป็น

คนท่ีรักเสียงเพลงแนวนั้นจริงๆ และเพลงท่ีเปิดในงานก็เป็นเพลงท่ีถูกเปิดเพื่อตอบสนองความชอบ

ของคนท่ีชอบแนวนั้นจริงๆ 

ฟังเพลง Trance สดๆ ตามคอนเสิร์ตต่างจากฟังอยู่บ้านเยอะครับ เพลง 

Trance อลังการรายละเอียดเยอะอยู่แล้ว ต้องฟังจากล าโพงเต็มๆ ถึงจะได้

ประสบการณ์ท่ีเต็มครับ ส าหรับผม ปาร์ต้ีท่ีดีคือปาร์ต้ีท่ีมีเพลงท่ีถูกส าหรับคนท่ีถูก

ครับ หมายความว่า ถูกกับคนท่ีมาปาร์ต้ีนั้นๆ ถ้าจัดงาน Trance คนมาล้นงานเลย 

แต่มีแต่คนท่ีไม่ได้แคร์เพลง Trance ก็ไม่รู้จัดท าไมฮะ สู้ยอมมีคนพอประมาณหรือ

น้อยๆ แต่มาเพื่อฟังเพลง Trance โดยเฉพาะดีกว่า (ไวท์, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 

2559) 

การฟังเพลง Trance อยู่กับบ้าน กับการมาปาร์ตี้ก็คงเหมือนกับดูหนังท่ีบ้านกับ

ดูในโรงหนัง ความสนุกแตกต่างมันกันแน่นอนครับ ส าหรับปาร์ต้ีท่ีดี ผมให้เป็นเรื่อง

เพลง กับ ผู้คนครับ ถ้าเราไปกับคนท่ีใช่แนวเดียวกัน งานก็มีชัยไปกว่าครึ่ง และถ้า

เพลงดี ก็มีชัยไปกว่าครึ่งเหมือนกัน (เจ, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 

แต่ บูม มีความเห็นท่ีต่างออกไป นอกจากคนท่ีเข้าร่วมงานปาร์ต้ีท่ีควรจะช่ืนชอบใน

ดนตรีเหมือนกัน และการตอบสนองต่อดนตรีท่ีตัวเองฟังด้วยการเต้น และ ร้องเพลง เขายังให้

ความส าคัญกับองค์ประกอบในเชิงกายภาพ เช่น อากาศท่ีไม่ร้อนเกินไป การมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับ

การเต้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีสามารถสัมผัสได้ทันทีท่ีอยู่ในงาน   

ปาร์ตี้ท่ีดี ถ้าองค์ประกอบท่ีจับต้องได้เลยคือ อากาศต้องไม่ร้อน มีพื้นท่ีในการ

เต้นนิดนึง แสงสีเสียงต้องครบ ท่ีส าคัญเพื่อนๆ และคนรอบข้างเนี่ยต้องเป็นคนท่ี

พร้อมสนุกไปกับเพลงเหมือนเรา บางทีเราเต้นๆ แหกปากร้องเพลงอยู่ หันไปเห็นคน

ข้างๆ ยืนกดมือถือกอดอกยืนนิ่งก็ไม่ใช่ละ Vibe (ความรู้สึกร่วมกับบรรยากาศรอบ

ข้าง) มันไม่ได้ แต่ถ้าแบบเราแหกปากร้อง หันไปสบตาคนข้างๆ แหกปากร้องเพลง

กับเรา กอดคอกันร้องเพลงท้ังท่ีไม่รู้จักกันแบบเนี่ยโคตรเจ๋ง ซึ่งเคยเจอบรรยากาศ
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แบบนี้มาท่ี Tomorrowland1 ทุกคนแม่งพร้อมมาปาร์ต้ีจริงๆ (บูม, สัมภาษณ์, 24 

พฤษภาคม 2559) 

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่างานปาร์ต้ีแนว Trance ไม่มีท่าเต้นบังคับ ส่วนใหญ่ผู้ท่ีไป

ร่วมงานมักจะเต้นคล้ายๆ กันคือยกมือขึ้นชูเหนือศีรษะตามจังหวะเพลง หรือกระทืบเท้า ขยับศีรษะ

ไปตามเสียงเบสท่ีดังต่อเนื่อง เมื่อดนตรีมีจังหวะเร่งเร้า บางคนก็จะขยับแขน มือ อย่างรวดเร็วไปตาม

จังหวะเพลง และเมื่อดนตรีเปล่ียนไปเป็นท่วงท านองล่องลอยไพเราะ บางคนก็อาจจะชูมือข้างไว้ บาง

คนอาจจะบิดข้อมือให้มือเคล่ือนไหวอย่างพล้ิวไหวตามท่วงท านองดนตรี คู่รักบางคนอาจจะกอดกัน 

จูบ หรือ หอมกันหากเนื้อหาในท่อนนั้นกล่าวถึงความรักท่ีงดงาม บางคนก็ใช้มือพยายามคว้าจับแสง

ไฟหรือแสงเลเซอร์ท่ีสาดส่องไปมา ขณะเดียวกัน บางคนก็อาจจะยืนกอดอก พยักหน้าขึ้นลงเบาๆ ไป

กับเสียงเพลง แต่การท่ีผู้ไม่เข้าร่วมงานบางส่วนไม่เต้นร า ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชอบ หรือไม่สนุก

กับงาน โดยส่วนมากหากผู้ไปเข้าร่วมงานปาร์ต้ีไม่สนุกกับงานก็มันจะออกจากพื้นท่ีงานปาร์ต้ีไปเลย 

หรือออกมานั่งสูบบุหรี่ ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในพื้นท่ีพักผ่อนด้านนอกสถานท่ีจัดงานปาร์ต้ี ผู้ศึกษา

สังเกตพฤติกรรมของคนท่ีไม่ได้ออกลีลาเต้นร า พบว่าพวกเขาก็มีการแสดงออกถึงความสุขทางใบหน้า 

โดยมักจะยืนฟังเพลงอย่างต้ังใจ สายตาจ้องมองไปท่ีบูธดีเจหรือภาพ visual graphic ท่ีฉายบน

จอภาพขนาดใหญ่ ร้องเพลงตามในเพลงท่ีร้องได้ หรือมองคนท่ีเต้นร าอย่างสนุกสนานและยิ้มออกมา 

ผู้ศึกษาและกลุ่มเพื่อนเคยเต้นร าข้างชายคนหนึ่งท่ียืนกอดอกแล้วผงกศีรษะตามจังหวะเพลงท้ังท่ียืน

อยู่หน้าตู้ล าโพงท่ีก าลังเปิดเพลง Trance เสียงดังกระหึ่ม เมื่อผู้ศึกษาหันไปมองหน้าเขา เขาก็ยิ้มให้ผู้

ศึกษา และยกนิ้วโป้งให้ ก่อนจะพูดว่า “เต็มท่ีเลยครับ มันๆ” และตัวเขาเองก็ยืนกอดอก ยิ้ม และโยก

ร่างกายเบาๆ ตลอดระยะเวลา 3 ช่ัวโมงของงานปาร์ต้ี ผู้ศึกษาจึงมองว่าการแสดงออกทางภาษากาย

เพื่อแสดงถึงความพึงพอใจท่ีได้อยู่ในงานปาร์ต้ี หรือการแสดงออกถึงการเข้าถึงอย่างลึกซึ้งใน

ท่วงท านองดนตรี Trance ไม่จ าเป็นต้องเป็นการเต้นร าอย่างหนักหน่วงเมามันเพียงอย่างเดียว แต่การ

ท่ีบุคคลนั้นยังอยู่ในสถานท่ีจัดงาน มีความสุขกับเสียงเพลงท่ีได้ยิน กับภาพท่ีได้เห็น กับบรรยากาศ

                                            
1 Tomorrowland เป็นเทศกาลดนตรี EDM ประจ าปีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก 
มีผู้ร่วมงานหลายแสนคนในแต่ละปี มีความโดดเด่นเร่ืองเวทีขนาดใหญ่และแนวคิดในการจัดงานที่สร้างบรรยากาศ
ของงานให้เหมือนโลกในเทพนิยายตะวันตก จัดข้ึนเป็นประจ าทุกปีที่เมืองบูม (Boom) ประเทศเบลเย่ียม และต่อมา
ยังมีการขยายไปจัดยังประเทศบราซิล และ สหรัฐอเมริกาโดยช่ือ Tomorrowworld อีกด้วย 
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รายรอบตัว โดยความสุขนั้นสามารถสังเกตเห็นได้ทางสีหน้าหรือบทสนทนา แม้จะไม่ได้แสดงออกผ่าน

การเต้น ก็นับว่าเป็นการแสดงออกถึงความสุขและความพึงพอใจท่ีได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานปาร์ต้ี

เช่นกัน 

การจัดงานปาร์ต้ีดนตรี EDM ท้ังท่ีจัดในประเทศไทยและต่างประเทศ มักจะ

เกี่ยวข้องกับสารเสพติดไม่มากก็น้อย เนื่องจากภายในงานมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาท่ี

พบเห็นได้ตามสถานบันเทิงและงานปาร์ต้ีทุกประเภท แต่ในบางครั้งและบางงานปาร์ต้ี ก็มีผู้ร่วมงาน

บางส่วนท่ีมีลักษณะคล้ายเสพยาเสพผิดกฎหมาย โดยเฉพาะยาอี1 หรือ ยาเค2 มาก่อนเริ่มงาน หรือ

แม้แต่ลักลอบเสพภายในงานเอง งานปาร์ตี้ของกลุ่ม TLT ในบางครั้ง ผู้ศึกษาก็เคยพบเห็นผู้ท่ีมีอาการ

คล้ายเสพยาเสพติดดังกล่าวมาร่วมงาน โดยมักจะกัดกรามตัวเองแน่น หรือ กัดฟันกรอดตลอดเวลา 

                                            
1 ยาอี (Ecstasy) เป็นสารสังเคราะห์ ที่ออกฤทธ์ิทั้งกระตุ้นประสาท (amphetamine - like) และหลอนประสาท 
(LSD - like) จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ยาอี 
(Ecstasy) มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ คือ 3,4 methylenedioxy methamphetamine ในหมู่ผู้ใช้ยาเสพติดมักเรียนยา
อีด้วยช่ือเล่นว่า “ขนม” เสพเข้าสู่ร่างกายด้วยการรับประทาน เมื่อผู้ใช้ยาได้รับยาอีเข้าสู่ร่างกาย ระบบประสาท
ส่วนกลางจะถูกกระตุ้นอย่างแรง ผู้เสพจะรู้สึกสนุกสนาน มีอารมณ์เป็นสุข และมีอาการประสาทหลอน เห็นภาพที่
ผิดปกติ (Visual Illusion) ได้ยินเสียงผิดธรรมชาติ (Audiotory Hallucination) ความคิดสับสน หวาดวิตก อาการ
ทางกายที่ปรากฏคือ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ อุณหภูมิของร่างกายสูงข้ึน หายใจเร็ว นอนไม่หลับ กล้ามเน้ือกระตุก มี
อาการอยู่ไม่สุข ยาจะเร่ิมออกฤทธ์ิหลังจากเสพเข้าไปภายในเวลา 30 - 45 นาที และมีฤทธ์ิอยู่ในร่างกายได้ประมาณ 
6 - 8 ช่ัวโมง แล้ว ถูกขับออกจาก ร่างกายทางเห ง่ือ และปัสสาวะ  หมดภายในประมาณ 72 ช่ั วโมง  
( อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล จ า ก  “ ย า อี  ( Ecstasy) ห รื อ ย า เ ลิ ฟ ”  ใ น  http://www.fda.moph.go.th/fda-
net/html/product/addict/narcotics2/ecstacy.html) 
2 ยาเค หรือ เคตามีน (Ketamine) เป็นวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ในประเภท 2 ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เคตามีนเป็นยาท่ีใช้ในทางการแพทย์เพ่ือใช้เป็นยาสลบ หรือน าสลบ มีฤทธ์ิระงับปวด ยาน้ีจะท าให้เกิด
ภาวะ Dissociative Anesthesia ซึ่งมีอาการคล้าย Cataleptic State คือ ท าให้สลบ หลับ ไม่เคลื่อนไหว สูญเสีย
ความทรงจ า ไม่เจ็บปวด เคตามีนมีฤทธ์ิกระตุ้นการท างานของระบบไหลเวียนโลหิต ความดันโลหิตและอัตราการเต้น
หัวใจอาจเพ่ิมเล็กน้อย แต่มีการน าเคตามีนมาใช้เป็นยาเสพติดเพ่ือความบันเทิง (Recreational Drugs) โดยน าเคตา
มีนชนิดฉีดมาท าให้แห้งด้วยความร้อนจนเหลือแต่ตะกอนสีขาว แล้วเสพโดยการสูดดม ( snort) หรือสูบควัน 
(smoke) มักนิยมใช้ควบคู่กับยาอีเ พ่ือให้ออกฤทธ์ิส่งเส ริมกัน ท าให้ เกิดอาการฉงนงง เห็นภาพลวงตา  
ฝั น ก ล า ง วั น  ห รื อ ป ร ะ ส า ท ห ล อ น  ( อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล จ า ก  “ ย า เ ค  ( เ ค ต า มี น ) ”  ใ น 
http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=2518 และ “ยาและสารเสพติดที่ใช้เพ่ือความบันเทิง (Club 
Drugs)” ใน http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=2518) 
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มักจะเต้นร าอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่สนใจใครและแทบจะไม่หยุดเต้นเลย แม้แต่บางทีเมื่อจบงาน

ปาร์ตี้แล้วก็ยังขยับร่างกายเต้นร าแม้จะไม่มีเพลง เมื่อเพลงถึงท่อนท้ิง หรือ breakdown มักจะแสดง

ท่าทางว่าก าลังมีความสุขมาก เช่น ชูมือค้างในอากาศเนิ่นนาน มีใบหน้าอิ่มเอิบมีความสุขกว่าคนอื่นใน

งาน เป็นต้น ซึ่งในมุมมองของผู้ดูแลกลุ่ม ท้ัง ไวท์ และ เจ ไม่สนับสนุนให้มีการใช้ยาเสพติด ในงาน

ปาร์ตี้ เนื่องจากโดยตัวเพลงเองก็สามารถสร้างความสุขให้กับผู้ฟังท่ีเปิดใจฟังเพลงได้โดยไม่จ าเป็นต้อง

ไปพึ่งพายาเสพติดผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่สามารถไปห้ามทุกคนท่ีจะมางานปาร์ต้ีไม่ให้เสพยาเสพติดได้ 

จึงท าได้เพียงท าตัวให้เป็นตัวอย่างกับสมาชิกคนอื่นๆ 

ผมมองว่า(การใช้ยาเสพติด)เป็นเรื่องธรรมดาท่ีท าให้วงการ(EDM)แย่ มันก็มีมา

ต้ังแต่ก่อนผมจะมาฟังเพลง Trance แล้ว ผมเป็นคนหนึ่งท่ีไม่เล่นยาเลย ลึกๆ คือผม

ก็ไม่ค่อยจะโอเคกับเรื่องนี้เท่าไหร่ต้ังแต่ต้น แต่ด้วยความท่ีผมรู้ว่าคนอย่างผมมารัก

เพลงได้โดยไม่ต้องมีอะไรอย่างอื่นมาผสม ผมถือว่าเป็นเรื่องท่ีพิเศษ และเช่ือว่ามันก็

ต้องมีคนอื่นท่ีเหมือนกับผม แล้วก็จะแสดงให้คนอื่นเห็น เป็นการสอนคนอื่นในทางท่ี

ดีกว่าด้วย การใช้ยากันจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดา จนปล่อยตัวกันเกินไปก็ไม่ดีครับ อัน

นี้ผมหมายถึงทุกๆ แนวนะ ไม่ใช่เฉพาะ EDM ดนตรีแนวอื่นมีเรื่องนี้หมดครับ แค่คน

เข้าใจผิดว่ามีแค่เฉพาะ EDM หรือ Trance ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ จริงๆ แล้วทุก

ยุคทุกสมัยดนตรีตั้งแต่รุ่นไหนก็จะมีเรื่องพวกนี้มาเกี่ยวตลอดทุกวงการ  อะไรท่ีคน

คิดว่ามันท าให้บันเทิงคนเขาก็จะเสพ ผมท ากลุ่ม TLT อยู่ ห้อมล้อมไปด้วยเรื่องพวก

นี้อยู่ตลอดต้ังแต่ต้นก็พอเข้าใจอยู่ แต่ก็ไม่ได้มองข้ามก็ค่อยๆ เปล่ียนทัศนคติของคน

บางคนบางกลุ่ม ก็เป็นเรื่องท่ีทุกวงการมันก็มีปะปนกันอยู่ แต่ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอก

ครับ ตอนนี้คนมาฟังเพลงเพราะเพลงก็เยอะกว่าแต่ก่อนมาก (ไวท์, สัมภาษณ์, 12 

พฤษภาคม 2559) 

ของแบบนี้ก็แล้วแต่คนครับ คนชอบเค้าก็ชอบ ผมก็เคยเล่น(ยา) เล่นแล้วฟัง

เพลงอะไรมันก็อินท้ังนั้นแหละ ไม่จ าเป็นว่าต้องฟัง Trance แล้วเล่นยาหรอก ไม่

อยากให้มองอย่างนั้น เด๋ียวนี้ผมก็ไม่เล่นแล้ว แต่ของพวกนี้ใช้แล้วก็ต้องดูแลตัวเอง 

พวกท่ีเอาจนตายมันเป็นแค่ปลาเน่าส่วนหนึ่งท่ีท าให้วงการมันเสีย คนท่ีเขาไม่เล่นแต่

เขาต้ังใจเพลงยังมีอีกเยอะ ถ้าเพลงมันดี บรรยากาศมันดี อะไรๆ มันดี มันไม่ต้องมี



74 
 

ยาหรอก ไม่จ าเป็นเลย ถ้าเพลงมันดี ทุกอย่างมันก็สุดยอดได้ (เจ, สัมภาษณ์, 27 

มีนาคม  2557) 

แต่ส าหรับ บูม เขามีท่าทีท่ีผ่อนคลายกับการใช้ยาเสพติดในงานปาร์ต้ีมากกว่า

ผู้ดูแลกลุ่ม TLT แม้ว่าโดยส่วนตัวบูมจะไม่ได้ใช้ยาทุกครั้งเมื่อเข้าร่วมงานปาร์ต้ี โดยมองว่าการใช้ยา

เสพติดเป็นส่วนเสริมอรรถรสของการฟังเพลงให้มากขึ้น ท าให้สามารถรับรู้รายละเอียดทางดนตรี และ

บรรยากาศต่างๆ ได้ดีขึ้น ถึงแม้บูมจะฟังและไปร่วมปาร์ต้ีแนว Trance แต่ก็ไม่ใช่นักฟังเพลง Trance 

ท่ีเข้มข้นเท่ากับ เจ และ ไวท์ ดังท่ีบูมกล่าวไว้ข้างต้นว่าฟังเพลง Trance เฉพาะตอนเมา หรือ ตอนไป

ปาร์ตี้เท่านั้น โดยเขากล่าวถึงการใช้ยาเสพติดในงานปาร์ตี้ว่า “คือมันไม่จ าเป็นต้องเล่น(ยา)ก็ได้ แต่

เล่นแล้วมันก็ไปอีกขั้นนึง หูเรา ร่างกายเรามันก็จะไปอีกขั้นนึง ความรู้สึกมันไปอีก stage (ขั้น)นึง” 

(บูม, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2557) 

กลางปี 2559 เจ พร้อมกลุ่มเพื่อนท่ีชอบเพลง Trance จะเดินทางไปร่วมงาน

ปาร์ตี้ Luminosity ซึ่งเป็นปาร์ตี้เฉพาะแนว Trance ท่ีจัดริมชายหาดในประเทศเนเธอร์แลนด์ เจ พูด

ถึงโอกาสท่ีจะได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ในครั้งนี้อย่างต่ืนเต้นว่า 

พวกผม 12 - 13 คน ก าลังจะไปงานท่ีช่ือ Luminosity ท่ีฮอลแลนด์ ลอง

หาดูครับ จะเห็นว่าแสงสีไม่ใช่ปัจจัยส าหรับผมครับ การไปงานนี้เป็นการไป

ยุโรปครั้งแรกของพวกเราหลายๆ คน ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้เราไปคือเพลง

ครับ Lineup (รายช่ือศิลปิน) น่าจะดีท่ีสุดในโลกเท่าท่ีเคยจัดกันมาส าหรับคน

ฟังแนวนี้นะครับ แถมแต่ละคนรวมถึงผมต้องเก็บเงินเพื่อไป และเราไม่ได้มี

โอกาสไปกันบ่อยๆ ถ้าจะไปงานดนตรี EDM ในต่างประเทศหลายๆ คนคงเลือก

งานใหญ่ๆ แบบ EDC1 หรือ ASOT แต่คนท่ีไป Luminosity เค้าไปฟังเพลงกัน

ครับ  พวกเราก็ไปฟังเพลงกันจริงๆ ครับ ไม่ได้ไปสร้างกระแส ถ้าให้เสียเงิน

ขนาดนั้นไป Tomorrowland หรือ ASOT ผมไม่ไปอะครับนอกจากจะรวย

หรือได้ฟรี เวลาดู UMF (Ultra Music Festival) หรือ Tomorrowland จะ

                                            
1 Electric Daisy Carnival หรือ EDC เป็นเทศกาลดนตรี EDM ประจ าปีขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้ร่วมงาน
นับแสนคน จัดที่เมือง ลาส เวกัส และเมืองใหญ่เมืองอื่นในสหรัฐอเมริกา 
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เห็นคนโบกธงชาติว่าตัวเองมาจากประเทศอะไร แต่ท่ี Luminosity ไม่มีครับ 

ไม่มีใครโบกกัน อย่างมากก็ใส่เส้ือ เพราะเค้าเน้นฟังเพลงครับ ไม่ใช่ว่าไม่อยาก

โบกนะครับ แต่มันเป็นงานท่ีไม่ใช่งานสร้างสีสัน แต่เป็นงานไปฟังเพลงอะครับ1 

(เจ, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 

 

ภาพ 3.1 โปสเตอร์งาน Luminosity 2016 

(ท่ีมา 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1012283378851739&set=pb.10000210259

4835.-2207520000.1465384965.&type=3&theater) 

ส าหรับงานปาร์ต้ีท่ีดีในความคิดของผู้ศึกษาท่ีได้มีโอกาสร่วมงานปาร์ต้ีท้ังแนว 

Trance และงานปาร์ต้ีแนวเพลงอื่นๆ ท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จะต้องมีความเหมาะสมท้ังพื้นท่ี

ทางกายภาพ เช่น สถานท่ีเพียงพอกับการรองรับจ านวนคนร่วมงาน ถ้าเป็นงานท่ีจัดในฮอลล์ หรือ 

                                            
1 อย่างไรก็ดี สมาชิกกลุ่ม TLT ก็ได้น าธงชาติไทยไปโบกในงาน Luminosity และยังได้มีการท าเสื้อยืดส าหรับใส่ไป
ร่วมงานปาร์ต้ีดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยเป็นเสื้อยืดสีด า มีตราสัญลักษณ์ของกลุ่มทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อม
ตัวอักษร Trance Music Lovers in Thailand และ #TLTLuminosity2016 
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ไนต์คลับควรจะมีอากาศค่อนข้างเย็น อากาศถ่ายเทดี เพราะเมื่อคนในงานเริ่มเต้นไปนานๆ อากาศก็

จะร้อนขึ้น ปัจจัยทางกายภาพท่ีส าคัญอีกส่ิงหนึ่งก็คือระบบเสียง โดยเฉพาะส าหรับงานปาร์ ต้ี

กลางแจ้งท่ีจะต้องได้ยินชัดเจนในทุกจุดท่ีเป็นขอบเขตของงานปาร์ตี้ ส าหรับปัจจัยทางด้านการบริหาร

จัดการท่ีมีความส าคัญคือแนวเพลงต้องสอดคล้องกับช่ืองาน หรือการประชาสัมพันธ์งานปาร์ต้ีท่ี

ประกาศเชิญชวนก่อนถึงวันจัดงาน เพราะแนวเพลงจะเป็นปัจจัยก าหนดว่าคนท่ีจะมาร่วมงานเป็นใคร 

ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ท่ีช่ืนชอบในแนวเพลงนั้นๆ โดยเฉพาะ เมื่อผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ชอบในแนว

เพลงเดียวกัน บรรยากาศของงานก็จะล่ืนไหล มีความสนุกสนานอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้เข้าร่วมงาน

สามารถแสดงออกร่วมกับเพลงอย่างเต็มท่ี เมื่อไม่มีใครมองว่าใครอีกคนแปลก (ตราบใดท่ีการกระท า

นั้นไม่ไประรานคนอื่น หรือ ไม่เป็นอันตรายกับคนอื่น) ไม่ว่าจะเต้นด้วยท่าทางท่ีแปลกประหลาด เต้น

ต่อเนื่องยาวนาน 3-4 ช่ัวโมงโดยไม่ไปไหนเลย หรือ ยืนซาบซึ้งกับเพลงเต้นร าจนน้ าตาซึม งานปาร์ต้ีก็

จะมีบรรยากาศของความเป็นพวกพ้อง มีบรรยากาศของความเป็นกลุ่มผู้มีรสนิยมเดียวกัน แม้ว่าจะไม่

ต้องมีการสนทนากันเลย เพียงแค่มองหน้าคนรอบข้างท่ีเต้นร าและมีสีหน้าท่ีแสดงออกถึงความสุข 

หรือเมื่อร่างกายสัมผัสกันด้วยอุบัติเหตุ เช่น แกว่งแขนไปโดนกัน หรือเหยียบเท้ากัน ผู้ร่วมงานก็มักจะ

ขอโทษกันทันทีโดยการยกมือขึ้นข้างหนึ่งให้รู้ว่าขอโทษ หรือ ก้มหัวขอโทษ หรือ ตบบ่าคนท่ีถูกกระท า

เบาๆ คนท่ีถูกกระท าก็จะยกมือขึ้นข้างหนึ่ง ก้มหัว หรือ ตบบ่าเบาๆ ตอบรับเช่นกัน แล้วต่างคนต่างก็

เต้นร ากันต่อไป บางคนอาจจะหันไปชวนคนข้างๆ ท่ีไม่ได้รู้จักกันให้เต้นร าสนุกๆ เต้นแรงๆ หรือ กอด

คอกันร้องเพลงในเพลงท่ีมีเนื้อร้องเป็นท่ีรู้จัก แต่ถ้าการเชิญชวนนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง คนชวนก็

จะเต้นของตัวเองต่อไป ปาร์ตี้ท่ีผู้ศึกษาคิดว่าดีจึงเป็นงานปาร์ตี้ท่ีเราสามารถสนุกกับเพลงได้ด้วยตัวเอง 

และสามารถสนุกร่วมไปกับคนอื่นท่ีชอบในส่ิงเดียวกันได้ด้วย 

 

3.3 การปะทะกันของรสนิยมทางดนตรี ในแวดวงผู้ชอบดนตรี EDM ในประเทศไทย 

 

ความนิยมท่ีแผ่ขยายออกไปท่ัวโลกของดนตรี EDM ท าให้ผู้นิยมแนวย่อยของดนตรี 

EDM แนวต่างๆ รวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ และค่านิยมทางวัฒนธรรมร่วมกันในกลุ่มหนึ่งๆ ท า

ให้เกิดความแตกแยกในวงการดนตรี EDM โดยรวม น ามาสู่การดูถูกผู้นิยมแนวดนตรีอื่น ในหลายกรณี 
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ผู้นิยมแนวดนตรีหนึ่งๆ เช่ือว่ารสนิยมทางดนตรีของตนเองเหนือกว่าของคนอื่น ในหมู่ดีเจ หรือ โปรดิว

เซอร์เอง ก็เกิดการแข่งขันกันระหว่างคนท างานเพลงแนวต่างๆ เมื่อวัฒนธรรมเรฟขยายตัวออกไปมาก

ขึ้น ก็ท าให้ผู้บริโภคดนตรีต้องการส่ิงท่ีเป็นพิเศษมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งการกระจัดกระจายของแนวเพลงท่ี

มากขึ้นนี้เปล่ียนรูปโฉมเดิมของวัฒนธรรมเรฟไป (Anderson, 2009, pp. 328-329) จากจุดเด่นของ

วัฒนธรรมเรฟในเรื่องการรวมกันของคนต่างเพศ ต่างวัย ต่างสีผิวท่ีมาเต้นร าร่วมกัน หรื อ การมี

ความสุขผ่านเสียงดนตรีและการเต้นร าร่วมกัน แต่การกระจัดกระจายของแนวเพลงต่างๆ ก็ท าให้ผู้ท่ีมี

ความช่ืนชอบแนวเพลงท่ีต่างกัน ยึดถือและเข้าใจในคุณค่าทางศิลปะและสุนทรียะท่ีต่างกัน มี

ความรู้สึกต่อเพลงหนึ่งเพลงแตกต่างกันออกไป ประกอบการเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเป็น

ช่องทางให้คนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ก็ท าให้เกิดการปะทะกันทางความคิดของผู้ท่ีชอบแนว

ดนตรีที่แตกต่างกัน 

จากการสังเกตโพสท์ในกลุ่ม TLT ผู้ศึกษาพบว่าหลายครั้งท่ีมีการถามความคิดเห็นของ

สมาชิกเกี่ยวกับวงการเพลงเต้นร าท้ังระดับโลกและในประเทศไทย ในท านองว่าเพลงใหม่ของศิลปิน

คนนี้สนุกหรือเปล่า งานปาร์ต้ีใหญ่ๆ ท่ีเพิ่งผ่านไปเป็นอย่างไร บ่อยครั้งจะพบว่าสมาชิกมักจะแสดง

ความเห็นในเชิงโหยหาอดีตเมื่อตอนท่ีเพลง Trance ยังเป็นแนวดนตรีเต้นร ากระแสหลักของโลกใน

ทศวรรษที่ 1990 แต่ตอนนี้อะไรๆ ก็เปล่ียนไปตามกระแส เพลงไม่เพราะแต่ก็ยังดังได้ หรือการแสดง

ความคิดเห็นกระแนะกระแหนศิลปิน EDM แนวอื่นท่ีไม่ใช่แนว Trance ว่า “เจ๋งท่ีสุดแล้ว” โดยแฝง

นัยยะของการประชดประชัน เช่น ในปี 2558 มีการจัดเทศกาลดนตรี EDM หลายงานท่ีน าศิลปินแนว 

Trance มาร่วมงาน แต่สมาชิกกลุ่ม TLT หลายคนมองว่าเป็นเพียงศิลปินแนว Trance  ผสมผสาน 

ไม่ใช่ดีเจท่ีเปิดเพลง Trance จริงๆ เจ อัพเดทสถานะของตัวเองในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า “ศิลปิน Trance 

มากันเยอะเหลือเกิน...หรือว่ามันจะเป็น good sign #เห็นบอกไม่ชอบ” ก็มีสมาชิกหลายคนของกลุ่ม

มาแสดงความเห็นในท านองเสียดสีท้ังแนวเพลง Trance ผสมผสาน ดีเจ และ คนท่ีชอบฟัง อาทิเช่น 

“เรามาก่อนกระแส แต่พวกเค้ามาตามกระแส” “ผมว่ามันยังไม่ใช่ Trance อะ ในความคิดผม” 

“Trance ต้อดๆ” หรือ “Trance สายแว๊นส์” หรือในเทศกาลดนตรีท่ีมีท้ังวงดนตรีสดท่ีเล่นแนวร็อค 

หรือ ป๊อป ร่วมกับดีเจท่ีเปิดเพลง EDM สมาชิกบางคนก็มีการแสดงความเห็นว่า “ไม่อยากเสียเวลาดู

วงดนตรีเล่น ไม่ใช่แนวทาง” เป็นต้น 
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บูม กล่าวถึงความรู้สึกแรกๆ ของเขาท่ีมีต่อกลุ่ม TLT ว่าเป็นความไม่ชอบ เนื่องจาก

สมาชิกของกลุ่มบางคนมักจะแสดงความเห็นในกลุ่มผู้นิยมดนตรี EDM แนวอื่นว่าแนว Trance ดีกว่า 

หรือ เจ๋งกว่าแนวอื่น 

รู้จัก TLT ครั้งแรกน่าจะช่วงสมัยมีดีเจแนว Trance มาลงเปิดตาม LED (ช่ือ

ไนต์คลับ) อย่างดีเจ Cosmic Gate ก็จะเห็นแกงค์ท่ีใส่เส้ือเหมือนกัน แล้วเราก็ได้รู้จัก

เพราะมีเพื่อนอยู่ในนั้นด้วย ก็รู้สึกว่าเป็นกลุ่มท่ีเหนียวแน่นกันดี มีความรักในดนตรี 

Trance มากๆ ฟังกันแบบลึกมากจริง ๆ แต่ก็จะมีความรู้สึกว่ากลุ่มนี้มันจะค่อนข้างปิด 

ด้วยความท่ีไปไหนใส่เส้ือเหมือนกัน ท าให้คนนอกท่ีบางทีอยากจะเข้าไปแจมมันไม่กล้า

ไง แล้วก็หลาย ๆ ครั้งท่ีจะมีประเด็นดราม่าจากกลุ่มนี้ ประมาณว่าแบบ Trance นี่คือ

เจ๋งท่ีสุดแล้ว อันอื่นคือห่วย กาก อะไรเงี้ย ผมว่าคนพวกเนี้ยท่ีท าให้กลุ่มและเพลง 

Trance มันดูแย่ เออ...คุณจะชอบก็ชอบไปสิ ท าไมคุณต้องมาดูถูกแนวอื่นด้วย แต่หลังๆ 

นี่ ก็เหมือนจะรู้ตัวแล้วก็ช่วยๆ กันเตือนภายในกลุ่มแหละ เลยจะดู Soft ลงกว่าเมื่อก่อน

เยอะ ผมก็มีเพื่อนหลายคนอยู่ในนั้นก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นกลุ่มท่ีเฮฮาร่าเริงสนุกสนานกันดี

เหมือนกลุ่มอื่นๆ ท่ัวไปนั่นแหละ (บูม, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2558) 

ไวท์ มีความเห็นว่ากระแสความนิยมในดนตรี EDM ปัจจุบันเป็นส่ิงท่ีไม่ยั่งยืน และการ

มุ่งเน้นความส าเร็จด้านธุรกิจมากจากการหากินกับกระแสความนิยมในแนวเพลงใดแนวเพลงหนึ่งท่ีคน

ส่วนใหญ่นิยมเป็นเรื่องฉาบฉวย แต่เขาเองมอง Trance ว่าเป็นกระแสความเคล่ือนไหวท่ีด าเนินอยู่

ตลอดต้ังแต่แนวเพลงนี้เกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน 

กระแสเพลง EDM ท่ีมันฮิตๆ ตอนนี้ผมก็รู้สึกปกติฮะ เคยเห็นอาการอย่างงี้มาแล้ว

สมัย ฮิพฮอพ เรกเก้ สกา ท่ีเป็นกระแสก่อนหน้า EDM มาซักพัก หลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็

เงียบหายฮะ กลับมาเหลือคนฟังอยู่นิดๆ หน่อยๆ แต่ผมมอง Trance ในฐานะ 

movement (ความเคล่ือนไหว) แต่ก่อนเพลงร็อค ฮิพฮอพ ก็เคยเป็น movement มา

ก่อน แต่พอมีเรื่องธุรกิจอะไรเข้ามาเยอะๆ ก็ข้ึนมาเป็นเพลงตลาดบนดินตามสูตรของมัน 

EDM ตอนนี้ก็เหมือนกัน (ไวท์, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 
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ส่วน เจ อยากให้เพลง Trance ท้ังในระดับโลกและในประเทศไทยเป็นแนวเพลงท่ีมี

ความนิยมระดับกลางๆ ไม่เป็นเพลงตลาด แต่ก็ไม่ถึงกับหายไป เพราะมันได้ผ่านจุดสูงสุดของกระแส

ความนิยมไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี 2000 

Trance เคยเป็นแนวท่ีโด่งดังมากในยุค 90 จนถึงต้นปี 2000 แล้วด้วยความท่ีมัน

เคยเป็นกระแลหลักในช่วงนั้นท าให้มันจางลงไปในยุคต่อมา ผมอยากให้ Trance เป็น

แนวกลางๆ ไม่เล็ก แต่ไม่จ าเป็นต้องใหญ่ท่ีสุดและมีงานเสมอ แต่ช่วงนี้ก็ยังถือว่ามีงาน 

Trance น้อยอยู่โดยเฉพาะในเมืองไทย (เจ, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2559) 

แต่ขณะเดียวกัน เมื่อนักข่าวจากหนังสือพิมพ์สัมภาษณ์ เจ ว่าปัจจุบันวงกร Trance 

เป็นอย่างไร เขาก็กล่าวถึงดนตรีเต้นร าท่ีมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของตลาดว่าเป็น “ฟาสท์ฟู้ด” 

(fast food) และมองว่านักฟังเพลงชาวไทยเริ่มหันมาฟังเพลงอะไรที่ “ดีกว่า” นั่นก็คือเพลง Trance 

ในระดับโลก เพลง Trance ได้กลับมารับความนิยมอีกครั้ง ในกรุงเทพฯ เองท่ีเพลง

ตลาด หรือ เพลง “ฟาสท์ฟู้ด” ก าลังครอบง าวงการเพลงอยู่  Trance ก็ยังเข้าไปมี

ส่วนผสมผสานอยู่ในนั้น และก็มีคนหันมาสนใจมากขึ้น คนฟังเพลงอิเล็กทรอนิกส์ใน

ประเทศไทยเริ่มเปิดกว้างกับเพลงท่ีดีกว่า หรือ เพลงท่ีคัดสรรมาแล้ว และคนฟังเพลง

หลายคนก็มองหาเพลงอะไรที่ท้าทายมากขึ้น มีความงามทางดนตรีมากขึ้น และมีเนื้อหา

สาระมากขึ้น ท่ีจะสนุกกับมัน และเรา(กลุ่ม TLT)ก าลังเดินไปในหนทางท่ีถูกต้อง (เจ, 

อ้างถึงใน Five years in a Trance, The Nation (2016, June 3) 

ผู้ศึกษาได้พูดคุยกับ “วิทย์” หนึ่งในผู้ดูแลกลุ่มและแฟนเพจ EDM Thailand ซึ่งเป็น

เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีรวมผู้นิยมดนตรี EDM ทุกแนวไว้มากท่ีสุดในประเทศไทย โดยมีผู้กด like 

ในแฟนเพจกว่าหกหมื่นคน และมีสมาชิกในกลุ่มมากกว่าสองหมื่นคน ในประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้ง

ของผู้นิยมแนวย่อยต่างๆ ของดนตรี EDM ท่ีมีแตกต่างหลากหลาย วิทย์เองก็ช่ืนชอบดนตรีแนว 

Trance เคยเข้าร่วมงานปาร์ต้ีของกลุ่ม TLT และสนับสนุนการจัดงานของกลุ่ม TLT แต่ก็ชอบดนตรี 

EDM แนวอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เนื่องจากสมาชิกในกลุ่ม EDM Thailand มีจ านวนมาก จึงมีโพสท์ท่ีผู้

ชอบแนวเพลงหนึ่งข่มผู้ชอบอีกแนวเพลงหนึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว วิทย์ในฐานะผู้ดูแลกลุ่มจึงต้อง
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จัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นน้ าผ้ึงหยดเดียว และเพื่อบรรยากาศท่ีดีของการสนทนาในโลก

ออนไลน์ 

Fuck Genre, Let's Dance! (ช่างหัวแนวเพลง มาเต้นกันเถอะ!) โดยรวมแล้วผมก็

ปล่อยให้ในกลุ่มแสดงความเห็นได้อย่างเต็มท่ี แต่ถ้าอ่านดูแล้วพิจารณาเห็นว่าแสดง

ความเห็นรุนแรงเกินไป ก็จะท าการลบ comment นั้นออก และกล่าวเตือนเรื่องการใช้

ค าพูดและภาษาท่ีไม่รุนแรงเกินไป และถ้าไม่สามารถควบคุมได้ จะท าการลบโพสท์นั้น

ออกทันท ี(วิทย์, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2559) 

ถึงแม้จะเป็นผู้ท่ีชอบการสังสรรค์ปาร์ตี้ร่วมกันและการเต้นร ากับดนตรี EDM เหมือนกัน 

แต่ผู้นิยมดนตรี EDM แต่ละคนก็มีรสนิยมความช่ืนชอบแนวเพลงย่อยแตกต่างกันไป มีการรวมกลุ่มผู้

ท่ีชอบในแนวเพลงเดียวกันเพื่อสนับสนุนแนวเพลงนั้นๆ และในบางครั้งก็มีการแสดงความเห็นในเชิงดู

ถูกแนวเพลงอื่นท่ีตนเองไม่ได้ช่ืนชอบ หรือมีการเกทับกันว่า แนวนี้สนุกกว่าแนวนั้น แนวนั้นเต้นมัน

กว่าแนวนี้ ซึ่งเป็นวิวาทะท่ีผู้ศึกษาพบเห็นอยู่บ่อยครั้งในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คไปจนถึงการ

แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเพลงต่างๆ ในเว็บไซต์ YouTube หรือแม้แต่ในการจัดคอนเสิร์ต หรือ ปาร์ต้ี

ขนาดใหญ่ท่ีมีศิลปิน EDM หลายแนวคละกันในงานเดียวกัน ก็มักจะมีการโต้เถียงกันระหว่างผู้ท่ีช่ืน

ชอบแนวเพลงย่อยแต่ละแนวว่าใครเปิดเพลงดี ใครเปิดไม่ดี งานสนุกหรือไม่สนุกอย่างไร คนท่ีชอบ

แนวเพลงหนึ่งอาจจะบอกว่างานดีมาก แต่คนท่ีชอบอีกแนวเพลงหนึ่งอาจจะบอกว่างานไม่สนุกเลย 

ท้ังท่ีเป็นงานเดียวกัน แต่การโต้เถียงเหล่านั้นมักจะจบด้วยการมีคนมาแสดงความคิดเห็น เพื่อผ่อน

ความตึงเครียดของสถานการณ์ว่า ในเมื่อต่างคนต่างฟังก็ต่างคนต่างชอบกันไป ไม่ควรเอาแนวเพลงมา

กีดกันสังคม EDM ในประเทศไทยเพราะทุกคนต่างก็มาเต้นมาสนุกด้วยกัน หรือหากการสนทนาเริ่ม

ทวีความขัดแย้ง มีการใช้ค าหยาบคาย ผู้ดูแลกลุ่มก็จะเข้ามาจัดการสถานการณ์ด้วยการลบโพสท์ และ

อาจจะตามด้วยการลบช่ือคนท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งหรือใช้ค าหยาบออกไปจากกลุ่ม หรือการแบน

ออกจากกลุ่มเป็นการถาวร 

ส าหรับสมาชิกบางคนของกลุ่ม TLT นอกจากจะแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความไม่ชอบ

แนวเพลงอื่น โดยเฉพาะแนวเพลง Bounce หรือ Trap เป็นท่ีนิยมในปัจจุบันแล้ว พวกเขายัง

แสดงออกว่าไม่ชอบการน าเพลง Trance ไปผสมผสานกับแนวเพลงอื่นๆ และไม่นับว่าเพลงเหล่านั้น
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คือเพลง Trance การฟังเพลง Trance ไปตามกระแสดนตรี EDM ร่วมสมัยก็เป็นส่ิงท่ีสมาชิกบางคน

คิดว่าเป็นเพียงความชอบท่ีฉาบฉวย ดังท่ีจะเห็นจากการแสดงความเห็นว่า “เรามาก่อนกระแส แต่

พวกเค้ามาตามกระแส” แต่การไปแสดงความเห็นในท านองต่อต้านเพลง EDM แนวอื่น หรือโจมตี

เพลง Trance แบบผสมผสานในกลุ่มสังคมออนไลน์ท่ีมีคนอยู่เป็นจ านวนมากและชอบหลากหลาย

แนวเพลงอย่างเช่นกลุ่ม EDM Thailand ก็จะท าให้เกิดปัญหากับสมาชิกคนอื่นๆ ของกลุ่มนั้น มีการ

แสดงความเห็นในทางลบตอบโต้กันไปมา และท าให้ภาพลักษณ์ของกลุ่ม TLT ดูแย่ลงไปด้วย ดังนั้น 

สมาชิกของกลุ่ม TLT จึงใช้การแสดงความเห็นในแฟนเพจและกลุ่มในเฟซบุ๊คของ TLT เพื่อแสดงออก

ถึงการต่อต้านการท าให้วงการดนตรี EDM โดยเฉพาะเพลง Trance เป็นเรื่องของการตลาดหรือการ

ให้ความส าคัญกับเงินมากเกินไป แสดงความไม่ช่ืนชอบแนวย่อยของดนตรี EDM ท่ีพวกเขาคิดว่าเป็น

แนวเพลงตามกระแส ไม่มีความไพเราะ หรือเป็นเพลงท่ีเด็กๆ ฟังกัน และต่อต้านดีเจท่ีคนส่วนใหญ่

เข้าใจว่าเปิดเพลง Trance แต่จริงๆ แล้วเปิดเพลง Trance ผสมผสาน หรือเปิดเพลงแนวอื่นท่ีไม่ใช่ 

Trance เป็นการจ ากัดวงสนทนาออนไลน์เกี่ยวกับการต่อต้านดนตรี EDM กระแสหลักไว้เฉพาะใน

กลุ่มคนท่ีมีความคิดเห็นเหมือนกัน 

ขณะท่ีกระแสดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ก าลังส่งอิทธิพลไปท่ัวทั้งในอุตสาหกรรมวงการ

เพลง พฤติกรรมการเท่ียวสถานบันเทิง และพฤติกรรมการฟังดนตรีของวัยรุ่นในปัจจุบัน กลุ่ม TLT ก็

พยายามชูแนวเพลง Trance ให้เป็นอีก “ทางเลือก” หนึ่งในการเสพดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ โดย

ไม่ได้ปฏิเสธว่าแนวเพลง Trance ไม่ใช่เพลงเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ แต่พยายามชูว่า Trance เป็นแนว

เพลงเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอะไร “มากกว่า” แนวเพลงท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในท้องตลาด เช่น 

Progressive house, Dubstep หรือ Trap โดยใช้การจัดปาร์ตี้ และ การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเพลง 

Trance ให้กระจายไปตามกลุ่มสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือส าคัญในการชักชวนกลุ่มผู้นิยมเพลง 

Trance ให้มารวมตัวกัน และ ชักจูงให้กลุ่มคนท่ีนิยมดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่ใช่แนว Trance 

ให้หันมาลองฟังแนวดนตรีนี้ ซึ่งในงานปาร์ต้ี เต็มไปด้วยกิจกรรมท่ีหากปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ใน

กฎเกณฑ์ของสังคมปกติอาจจะเป็นส่ิงท่ีดูแปลก เช่น การเต้นร าอย่างบ้าคล่ังเป็นเวลานานหลายช่ัวโมง 

การแหงนหน้าชูมือค้างไว้ขณะฟังเพลงเต้นร า และบางอย่างก็เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย เช่น การ

เปิดสถานบริการและจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เกินเวลาท่ีก าหนด หรือ การใช้ยาเสพติด แต่ก็เป็น
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ส่ิงท่ีผู้คนในแวดวงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เข้าใจ ยอมรับ และ พร้อมละเลยกฎเกณฑ์ทางสังคมปกติใน

หลายด้าน เพื่อมาอยู่ในกฎเกณฑ์หลวมๆ ท่ีเข้าใจร่วมกันว่าส่ิงใดควรท าและไม่ควรท า 

ในโลกของดนตรี EDM ท่ีมีแนวดนตรีหลากหลาย Trance จึงเป็นอีก ‘ชนเผ่า’ หนึ่งใน

บรรดาชนเผ่าคนชอบเต้นท่ีมีมากมายหลายหลาก และ TLT ก็ได้น าเสนอตัวเองเป็นชนเผ่าหนึ่งท่ี

เปิดรับผู้สนใจหรือนิยมดนตรี Trance ในประเทศไทยให้มาเข้าร่วมเพื่อแสวงหาความสุขร่วมกัน แต่

ขณะเดียวกัน ก็มีนัยยะของการต่อต้านดนตรี EDM กระแสหลักท่ีพวกเขามองว่าไม่มีความงดงาม และ

ไม่เข้าถึงอารมณ์อย่างแท้จริง ด้วยการพูดถึงในทางไม่ดี การเสียดสี แต่ไม่ได้มุ่งหมายจะท าลายล้าง

ดนตรี EDM กระแสหลักให้เส่ือมความนิยมแต่อย่างใด 

ในกลุ่ม TLT ท่ีผู้ศึกษาพิจารณาว่าเป็นชนเผ่ายุคใหม่ของคนชอบเพลง Trance ใน

ประเทศไทยนี้ ท้ังผู้ก่อตั้ง ผู้ดูแลกลุ่ม สมาชิก และผู้มาร่วมงานต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันไป แต่ส่ิงยึด

เหนี่ยวเดียวที่พวกเขามีร่วมกันก็คือ เพลง Trance ซึ่งอินเตอร์เน็ตมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเกิดและ

การด ารงอยู่ของกลุ่ม TLT โดยผู้ศึกษาจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทต่างๆ ของ “คน” ของกลุ่ม TLT และ

บทบาทของอินเตอร์เน็ตกับการรวมกลุ่มความสนใจเฉพาะด้านในบทท่ี 4  
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บทท่ี 4 

บทบาทของคนในแวดวงผู้นิยมดนตรี Trance  

และ บทบาทของสื่ออินเตอร์เน็ตกับการด ารงอยู่ของกลุ่ม TLT 

 

การรวมกลุ่มทางรสนิยมในการบริโภคท่ีสอดคล้องกับลัทธิบริโภคนิยม เช่น กลุ่ม 

Trance Music Lovers in Thailand หรือ TLT มีคุณสมบัติท่ีน่าสนใจและควรพิจารณาคือ แม้จะมี

สถานะเป็นกลุ่ม ตามการให้นิยามของผู้ดูแล และ ในความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกกลุ่ม แต่การรวมตัว

กันของสมาชิกในชีวิตจริงนั้นเป็นไปอย่างช่ัวครู่ช่ัวคราวเพื่อการบริโภคดนตรี การเต้นร า การเสพ

บรรยากาศของปาร์ต้ีเพลง Trance ร่วมกัน และแยกย้ายกันไปเมื่องานส้ินสุด จุดมุ่งหมายหลักของ

การรวมตัวกันเป็นกลุ่มคือการแสวงหาความสุขจากดนตรี การแสดงออกทางร่างกายด้วยการเต้นร า

อย่างอิสระ และการแสดงตัวตนว่าเป็นหนึ่งในผู้นิยมดนตรีแนว Trance หากพิจารณาอย่างผิวเผินก็

จะเห็นว่าการรวมกลุ่มในรูปแบบนี้แทบจะไม่มีความเป็นกลุ่มก้อน ความเหนียวแน่น ขาดจิตส านึกร่วม

ของการเป็นสมาชิกท่ีมีอุดมการณ์ชัดเจนในบางเรื่อง หรือแม้แต่พลังของกลุ่มในการท่ีจะขับเคล่ือนไป

ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 

อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษาได้ใช้เวลาคลุกคลีกับงานปาร์ต้ีของกลุ่ม TLT การพูดคุยกับสมาชิก

กลุ่ม และผู้ท่ีเข้าร่วมงานปาร์ต้ี ตลอดจนการสังเกตการณ์ในเฟซบุ๊ค Trance Music Lovers in 

Thailand พบว่า ท้ังสมาชิกท่ัวไป ดีเจ ผู้ดูแลกลุ่ม ผู้จัดงานปาร์ต้ี ต่างก็มีบทบาทของตนเอง และ มี

ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในหลายระดับ ท้ังในโลกแห่งความเป็นจริง และ ในโลกอินเตอร์เน็ต ในโลก

คู่ขนานนี้กิจกรรมของกลุ่ม TLT ด าเนินไปควบคู่กันไป เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกัน จนสามารถพูดได้

ว่า หากไม่มีอินเตอร์เน็ต กลุ่ม TLT ก็คงไม่อาจจะเกิดขึ้นและด ารงอยู่ได้ แต่หากมีเพียงการรวมกลุ่ม

กันในอินเตอร์เน็ตแต่ไม่มีการจัดงานปาร์ต้ีท่ีให้สมาชิกได้ออกมาฟังเพลงและเต้นร าร่วมกัน การมีอยู่

ของกลุ่ม TLT ก็คงจะดูไม่มีความหมายอะไรเลย 

ผู้ศึกษาจึงส ารวจกิจกรรมและองค์ประกอบของกลุ่ม เพื่อท าความเข้าใจว่า “คน” ได้แก่ 

ดีเจ ผู้ดูแลกลุ่ม ผู้จัดงาน และสมาชิกของกลุ่มท้ังท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มในโลกแห่งความจริง และ

สมาชิกกลุ่มท่ีแสดงตัวตนเฉพาะในโลกอินเตอร์นั้นต่างละส่วนมีบทบาทของตัวเองอย่างไร มี
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ปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร และ ท าให้กลุ่มมีการขับเคล่ือน หรือ มีความเคล่ือนไหวในด้านใดบ้าง 

ขณะเดียวกัน ผู้ศึกษาก็ได้ส ารวจบทบาทของส่ือ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตในการเป็นท้ังเครื่องมือแสดง

การมีอยู่ของกลุ่ม เป็นเครื่องมือสร้างและรักษาความสัมพันธ์ของสมาชิกของกลุ่ม และ เป็นเครื่องมือ

ในการเพิ่มสมาชิกของกลุ่มให้มากขึ้น ท้ังสมาชิกของกลุ่มท่ีอยู่ในอินเตอร์เน็ต และ สมาชิกท่ีมาเข้า

ร่วมงานปาร์ตี้ในโลกของความเป็นจริง 

 

4.1 บทบาทของดีเจ และ ผู้ดูแลกลุ่ม 

 

กลุ่ม TLT มีผู้ดูแลกลุ่ม 6 คน โดยแบ่งงานกันท าตามความถนัด เช่น บางคน

ควบคุมดูแลกลุ่ม TLT ใน Facebook ให้มีความเรียบร้อย ควบคุมให้ประเด็นสนทนาในกลุ่มเกี่ยวข้อง

กับเพลง Trance เท่านั้น บางคนติดต่อประสานงานศิลปินต่างประเทศให้เข้ามาแสดงในประเทศไทย 

บางคนออกแบบภาพกราฟฟิคเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม หรือ บางคนตัดต่อวีดีโอคลิปเพื่อ

เผยแพร่หลังงานปาร์ตี้ เป็นต้น โดยในจ านวนนี้ 3 คน เป็นดีเจท่ีมีประสบการณ์เปิดเพลงในงานปาร์ต้ี 

ส่วนอีกหนึ่งคนก าลังอยู่ในช่วงฝึกหัดเป็นดีเจท่ีสามารถเปิดในงานปาร์ต้ีได้ แม้ทุกคนจะไม่ได้ประกอบ

อาชีพหลักเป็นดีเจ หรือ คนท าเพลง แต่ก็มีความสามารถในการเปิดเพลงเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์

โดยเฉพาะแนว Trance ได้ เมื่อมีผู้ว่าจ้างให้ดีเจของกลุ่มไปเปิดเพลงตามไนต์คลับ หรือ คอนเสิร์ต

ต่างๆ หากเป็นการว่าจ้างในนามของกลุ่ม TLT ดีเจท่ีไปท างานจะหักรายได้ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน

กองกลางเพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม ผู้ดูแลกลุ่มจึงมีสถานะคาบเกี่ยวท้ังการเป็นผู้ดูแลความ

เป็นไปของกลุ่ม เป็นผู้หาสมาชิกใหม่ควบคู่ไปกับการรักษาฐานสมาชิกเดิมของกลุ่ม เป็นดีเจท่ีเปิดเพลง 

Trance เพื่อตอบสนองท้ังความต้องการของตัวเองและความต้องการของสมาชิกกลุ่ม และ การเป็นผู้

จัดงานปาร์ตี้ 
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ภาพ 4.1 ผู้ดูแลกลุ่มลบโพสท์ท่ีไม่เกี่ยวกับเพลง Trance และประกาศเตือนไม่ให้มีการโพสท์ในเรื่องท่ี

ไม่เกี่ยวข้องกับเพลง Trance ภายในกลุ่ม 

 

ภาพ 4.2 ผู้ดูแลกลุ่มโพสท์ขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน Ocean of Dream 
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การเปิดเพลงเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ในสถานบันเทิงในปัจจุบันสามารถท าไ ด้

หลากหลายวิธีท้ังการจัดเรียงเพลงมาล่วงหน้าในรูปแบบ (playlist) เมื่อถึงสถานท่ีจัดงานก็เพียงเปิด

เพลงให้เล่นเรียงตามล าดับโดยดีเจท าหน้าท่ีปรับแต่งเสียง หรือ เพิ่มเทคนิคพิเศษทางเสียงต่างๆ เข้า

ไป หรือ การเลือกเพลงจากโฟลเดอร์ท่ีจัดเก็บเพลงไว้จ านวนมากมาเปิด ดีเจจะท าหน้าท่ีต่อเพลงให้

สามารถฟังได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขัดอารมณ์ ดีเจจะต้องรู้จักเพลงท่ีตัวเองเลือกมาท้ังหมดจึงจะรู้ว่าควร

เปิดเพลงอะไรต่อไปจึงจะสอดคล้องกัน และสอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของคนฟัง หรือ การเปิด

เพลงจากซีดี หรือ แผ่นเสียง ท่ีมีความยาก เพราะดีเจจะต้องจ า ให้ได้ว่าในแผ่นนั้นมีเพลงอะไรบ้าง 

การเปิดเพลงหนึ่งช่ัวโมงอาจจะต้องใช้เพลงมากกว่าสิบเพลงขึ้นไป ซึ่งดีเจกลุ่ม TLT ให้ความส าคัญกับ

คุณภาพเสียงของเพลงท่ีน ามาเปิด นั่นคือต้องมีคุณภาพเสียงท่ีคมชัด เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเสียง

ต่างๆ ออกมาได้อย่างชัดเจน ดีเจของกลุ่มจึงซื้อเพลงในรูปแบบไฟล์ .WAV  ซึ่งเป็นไฟล์เสียงท่ีไม่ผ่าน

การบีบอัดเพื่อให้มีขนาดเล็กเช่นไฟล์ .MP3 ซึ่งให้คุณภาพเสียงต่ ากว่า แต่มีขนาดไฟล์เล็กกว่า และมี

ราคาถูกกว่าเมื่อซื้อเพลงอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ 

ดีเจของกลุ่มแต่ละคนมีแนวทางในการเปิดเพลงต่างกันไปตามแนวย่อยของ Trance 

ท่ีมีหลากหลาย แต่ส าหรับ เจ และ ไวท์ ท่ีชอบแนวเพลง Uplifting Trance หรือ Euphoric Trance 

และมีสถานะเป็นผู้ดูแลกลุ่มด้วยนั้น ท าให้ปาร์ต้ีหลายครั้งของ TLT จะเน้นการเปิดเพลงสองแนว

ข้างต้นมากเป็นพิเศษ รสนิยมทางดนตรีของผู้ดูแลกลุ่มจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการจัดปาร์ ต้ีของกลุ่มว่า

จะเน้นเพลงแนวย่อยใดเป็นหลัก ส าหรับงานปาร์ต้ีใหญ่ๆ เช่น ในงานปาร์ต้ีครบรอบ 5 ปีของกลุ่ม ท่ี

จัดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีการแบ่งออกเป็น 3 เวทีแสดงย่อย เวทีหลักมีดีเจของกลุ่ม TLT 

เล่นเพลงในแนว Uplifting และ Euphoric Trance โดยมี Temple One ดีเจจากประเทศอังกฤษท่ี

เปิดเพลงแนวข้างต้นเล่นเป็นศิลปินหลักคนสุดท้าย เวทีใกล้กันเปิดเพลงแนว Psy Trance มีดีเจ 

Sabaii Sabaii ดีเจชาวไทยท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกเป็นศิลปินหลักของเวทีนี้ ส่วนเวทีด้านนอกท่ีเป็น

พื้นท่ีนั่งพัก หรือ สูบบุหรี่ เป็นเวทีแสดงของดีเจจากค่ายเพลง Pure Decibel ท่ีเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม 

TLT เน้นเพลง Progressive Trance สลับกับเพลง Classic Trance ท่ีเป็นท่ีรู้จักมานาน ในงานนี้จึง

เป็นการน าเสนอเพลง Trance หลากหลายแนว โดยดึงเอาเครือข่ายผู้นิยมแนวย่อยของเพลง Trance 

แนวอื่นๆ มาร่วมงานด้วย โดยไวท์กล่าวกับผู้ศึกษาถึงการดึงดีเจท่ีถนัดในแนวต่างๆ มาเปิดในงาน

เดียวกันแต่แยกเวทีว่า “แนวคิดของการจัดงานคือ The World of Trance ก็อยากให้ได้ฟัง Trance 
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กันหลายๆ แนว อย่างแนว Psy Trance เนี่ยผมชอบฟัง เต้นมันดี แต่ผมเปิดไม่ได้ ไม่ถนัด” (ไวท์, 

สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2559) 

การจ้างดีเจจากต่างประเทศเพื่อมาร่วมงานปาร์ต้ีของกลุ่ม TLT ผู้ดูแลกลุ่มจะพูดคุยกัน

ว่าควรจะจ้างดีเจคนใดมาเปิดเพลง โดยปัจจัยในการพิจารณาว่าจะจ้างใครมาเปิดเพลง ได้แก่ ในช่วง

เวลานั้นดีเจท่ีทางกลุ่มต้องการเป็นใคร โดยผู้ดูแลกลุ่ม TLT จะเสนอดีเจท่ีเปิดเพลงได้น่าสนใจ และผู้

เสนอมีความช่ืนชอบเป็นส่วนตัว เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันว่าควรจ้างมาเปิดเพลงหรือไม่ ช่ือเสียงของ

ศิลปินก็เป็นอีกปัจจัยท่ีมีผลกับการเลือกจ้าง โดยเฉพาะกับผู้ฟังเพลงท่ีโดยท่ัวไปแล้วก็ต้องการดูการ

แสดงของศิลปินที่มีช่ือเสียงโด่งดัง ท่ีอาจจะเคยมีช่ือเสียงในอดีต หรือ ยังคงมีช่ือเสียงมาอย่างต่อเนื่อง 

หรือ เพิ่งมีช่ือเสียงได้ไม่นาน ศิลปินที่มีช่ือเสียงโด่งดังราคาค่าจ้างย่อมแพงขึ้นไปด้วย และปัจจัยส าคัญ

อีกประการคือช่วงเวลาและวันท่ีจัดงานท่ีหากตรงกับปฏิทินการเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตในเอเชียของ

ศิลปินคนนั้นๆ ก็จะท าให้สามารถจ้างงานได้ง่ายขึ้น การจัดงานท่ีมีดีเจจากต่างประเทศมาร่วมนั้นจึง

ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ต้องมีการคิดค านวณต้นทุนอย่างรอบคอบ และการจัดงานจะมีความ

ยุ่งยากในการบริหารจัดการมากกว่างานท่ีดีเจของ TLT เปิดเพลงเองเพราะต้องมีการบริหารต้นทุนท้ัง

ค่าตัวดีเจ ค่าสถานท่ี ค่าใช้จ่ายต่างๆ การบริหารด้านความเป็นอยู่ของดีเจ หรือ Artist Rider ซึ่งรวม

ไปถึงการดูแลเรื่องอาหาร ท่ีพัก อุปกรณ์ใช้เล่น การเดินทางมาประเทศไทย การเดินทาง

ภายในประเทศ ไปจนถึงรายละเอียดของการแสดง เช่น การตกแต่งสถานท่ีให้สอดคล้องกับแนวคิด 

(theme) ของงาน ท่ีต้องสอดคล้องกับแนวเพลงท่ีดีเจคนนั้นเปิด หรือ การท าภาพ Visual Graphic 

ประกอบการแสดงให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของดีเจ การบริหารเวลาและคนดูแลศิลปิน ไปจนถึง

แนวทางในการเปิดเพลงของท่ีดีเจท่ีเปิดก่อนหน้าดีเจต่างชาติ หรือ Warmup Set ท่ีจะต้องสอดคล้อง

กับแนวเพลงท่ีดีเจหลักจะเปิด เป็นการเตรียมอารมณ์ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมปาร์ตี้ให้พร้อมก่อนท่ีจะดู

การแสดงของดีเจหลัก เป็นต้น 

หากการจัดงานปาร์ตี้ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเกินกว่าศักยภาพของกลุ่มเองจะท า

ให้เกิดขึ้นจริงได้ ผู้ดูแลกลุ่มก็ต้องหาผู้สนับสนุนด้านการเงินเพื่อให้มีเงินเพียงพอในการจัดงาน โดย

ผู้สนับสนุนงานมักจะเป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ หรือ เครื่องด่ืมชูก าลัง ผู้สนับสนุนงานจะมีตรา

สัญลักษณ์สินค้าปรากฏในทุกส่ือประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับปาร์ต้ีนั้นๆ หรือ ไปปรากฏตัวในช่ืองาน

ต้ังแต่เริ่มต้น เช่น Singha Light Present EMMA HEWITT and DJ RAM Live in Bangkok 
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เครื่องด่ืมท่ีจะได้จากการน าบัตรเข้างานไปแลกท่ีบาร์ก็จะเป็นเครื่องด่ืมแบรนด์ของผู้สนับสนุนงาน แต่

ถึงแม้ว่าจะผู้สนับสนุน ปาร์ตี้ของกลุ่ม TLT ก็ไม่ได้ประสบความส าเร็จทางด้านรายได้ทุกครั้ง โดยไวท์

กล่าวถึงบทบาทของผู้สนับสนุนในการจัดงานปาร์ตี้ว่า 

การจัดปาร์ตี้แล้วคนจัดเข้าเนื้อ(ขาดทุน)มีอยู่เป็นธรรมดาฮะ ไม่ใช่เฉพาะคนท่ีจัดงาน 

Trance หรอก พวกงานใหญ่ๆ ท่ีเราเห็นๆ กันอยู่ก็มีเข้าเนื้อกันหมดครับ ท้ังๆ ท่ีเห็นว่า

คนเยอะ ในวงการมีไม่กี่งานครับท่ีประสบความส าเร็จเรื่องเงิน คือได้ก าไรถล่มทลายยาก 

แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ งานของ TLT บางทีก็มีคน support (สนับสนุน)ครับ  บางที

พวกผมก็ support กันเอง ก็แล้วแต่งาน สปอนเซอร์(ผู้สนับสนุน)เค้ามักเลือก support 

งานท่ีตลาดๆ ไว้ก่อนคือมีคนไปเยอะๆ ซึ่งตอนนี้มันก็ต้องเป็นงาน EDM ท่ัวๆ ไป เพราะ

สปอนเซอร์ต้องการให้คนเห็นแบรนด์ของเค้าเยอะๆ ไว้ก่อน แลกกับเงินท่ีเค้าลงทุน ก็

คือการลงทุนเพื่อโฆษณาของเค้านั่นเอง เป็นปกติของธุรกิจ เวลามีเรื่องเงินๆ ทองๆ เข้า

มาเกี่ยวข้อง (ไวท์, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559) 

แม้ว่าเรื่องของรายได้จะเป็นส่ิงส าคัญท่ีช้ีวัดความส าเร็จในการจัดงาน แต่ในมุมมองของ

ดีเจผู้ดูแลกลุ่ม TLT ความส าเร็จในการจัดปาร์ต้ีอาจจะไม่ใช่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่หากผู้เข้าร่วม

งานช่ืนชอบ และสามารถขยายฐานกลุ่มคนฟังเพลง Trance ให้กว้างขวางขึ้นได้ การจัดปาร์ต้ีในครั้ง

นั้นก็ถือว่าประสบความส าเร็จในอีกมิติหนึ่งเช่นกัน 

แต่ละงาน success (ประสบความส าเร็จ) คนละแบบ บางคนเห็นว่าเงินค่าต๋ัวได้

ก าไรคือ success แล้ว บางคนบอกคนเยอะๆ ก็คือ success อีกแบบ บางงานคนไม่ได้

เยอะแต่ทุกคนชอบ ทุกคนสนุก อยากให้จัดอีกก็ถือเป็น success อีกแบบหนึ่ง บางงาน

ท าให้คนติดตามสนใจกลุ่มเรามากขึ้น ผมก็ถือว่าคือ success (ไวท์, สัมภาษณ์, 12 

พฤษภาคม 2559) 

เมื่อมีการยืนยันการจ้างศิลปินแล้ว ดีเจผู้ดูแลกลุ่มก็ต้องมีการ ติดต่อสถานท่ีจัดงาน

สถานท่ีจัดงานท่ีเหมาะสมท่ีส่วนใหญ่จะเป็นไนต์คลับ หรือ สถานจัดแสดงคอนเสิร์ตท้ังในร่ม และ 

กลางแจ้ง ซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับจ านวนคนท่ีคาดว่าจะมาร่วมงาน หรือ เหมาะสมกับแนวคิด

ในการจัดงาน เช่น การจัดงาน Ocean of Dream ท่ีเป็นงานปาร์ต้ีบนชายหาด ทางกลุ่มเลือดจัดท่ี
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บังกะโลริมทะเลปราณบุรี ค่อนข้างห่างไกลจากท่ีชุมชน และเหมาทุกห้องในบังกะโลส าหรับผู้มา

ร่วมงานนี้เท่านั้น เพราะต้องเปิดเพลงตลอดท้ังคืน เป็นต้น 

หลังจากยืนยันตัวศิลปิน สถานท่ีจัดงาน และวันท่ีจัดงาน ทางกลุ่มก็จะผลิตส่ือ

ประชาสัมพันธ์ท้ังรูปภาพ คลิปวีดีโอ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมงาน โดยโพสท์ในรูปแบบ

สาธารณะ (public) เพื่อให้สามารถแบ่งปัน (share) ต่อไปได้ ท้ังบนเฟซบุ๊คของ TLT เอง และ เฟซบุ๊

คส่วนตัวของดีเจผู้ดูแลกลุ่ม ตลอดจนเฟซบุ๊คของกลุ่มเครือข่ายผู้ฟังดนตรี EDM ท่ีเป็นพันธมิตรกับ

กลุ่ม TLT โดยในหมู่ดีเจชาวไทยก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าเพลง 

แลกเปล่ียนเพลงกันฟัง หรือ สนทนากันในเรื่องอุปกรณ์และโปรแกรมท าเพลงใหม่ๆ ท าให้เกิดเป็น

เครือข่ายดีเจท่ีรู้จักสนิทสนมกัน และอาจพัฒนาเป็นทีมดีเจ หรือ ผู้จัดงานคอนเสิร์ตท่ีเปิ ดเพลงหา

รายได้ร่วมกัน ดีเจของกลุ่ม TLT เองก็มีการประสานความร่วมมือกับดีเจกลุ่มอื่น เนื่องจากดีเจของ

กลุ่ม TLT เองก็ไม่ได้เช่ียวชาญในการเปิดเพลงทุกแนว และมีดีเจไม่เพียงพอท่ีจะเปิดในงานใหญ่ๆ ท่ีมี

หลายเวทีได้ การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับดีเจในกลุ่มอื่นๆ จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยให้การจัดงานปาร์ต้ี

ง่ายขึ้น และช่วยเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของกลุ่มให้เห็นว่าผู้ดูแลกลุ่มไม่ได้หยิ่ง ไม่ได้ดูถูกเพลงแนวอื่น 

อย่างท่ีสมาชิกของกลุ่มบางคนอาจจะเคยไปแสดงความเห็นในโลกออนไลน์จนท าให้เกิดเป็นประเด็น

ถกเถียงขึ้นในกลุ่มผู้นิยมดนตรี EDM 

นอกจากการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกลุ่ม TLT ทราบแล้ว ดีเจกลุ่ม TLT ก็ได้อาศัย

กลุ่มผู้นิยมดนตรี EDM กลุ่มอื่นในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางกลุ่มเองเพื่อดึงดูดให้บุคคล

ท่ัวไปท่ีสนใจงานปาร์ต้ีของกลุ่มให้มาเข้าร่วม และเป็นการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง

ยิง่ขึ้น โดยการสร้างความสนิทสนมกับผู้ดูแลกลุ่มอื่น และฝากให้ช่วยโพสท์สนับสนุนกิจกรรม ซึ่งตรา

สัญลักษณ์ของกลุ่มท่ีเป็นพันธมิตรกับ TLT และมีส่วนช่วยสนับสนุนงานก็จะไปปรากฏในส่ือ

ประชาสัมพันธ์ชิ้นนั้นๆ ด้วย ขณะเดียวกัน เมื่อมีศิลปินแนว Trance มาเปิดแสดงในประเทศไทยโดย

มีบริษัท หรือ ทีมงานอื่นท่ีไม่ใช่กลุ่ม TLT เป็นผู้จัดงาน หากกลุ่ม TLT ถูกร้องขอให้ช่วยสนับสนุนงาน 

โดยไม่ได้เป็นผู้ร่วมจัดงาน หรือไม่มีดีเจของทางกลุ่มไปร่วมเปิดเพลง ทางกลุ่มก็จะโพสท์ภาพ หรือ 

คลิปวีดีโอโฆษณางานเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดงานเช่นกัน วิทย์ หนึ่งในผู้ดูแลกลุ่ม EDM Thailand 

ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้นิยมดนตรี EDM ในประเทศกล่าวถึงการท างานร่วมกับกลุ่ม TLT 

ว่า “TLT ก็เป็นกลุ่มคนท่ีรักและหลงใหลในเพลง Trance ท่ีมารวมกันและท ากิจกรรมร่วมกัน ทาง
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กลุ่ม EDM Thailand กับ TLT มีการท างานร่วมกันประมาณปี 2555 โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบ

การช่วยประชาสัมพันธ์งานอีเว้นท์ หรือ คอนเสิร์ตท่ีทางกลุ่ม TLT เป็นผู้จัด” (วิทย์, สัมภาษณ์, 27 

พฤษภาคม 2559) 

 

ภาพ 4.3 ส่ือประชาสัมพันธ์ปาร์ตี้ของกลุ่ม TLT ท่ีมีดีเจ Adam Ellis เป็นศิลปินหลัก 

(ท่ีมา: 

https://www.facebook.com/officialTLT/photos/a.109533465800959.24085.1085752092

30118/1003901439697486/?type=3&theater) 
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ภาพ 4.4 การประชาสัมพันธ์งานปาร์ตี้ฉลอง 5 ปี ของการก่อตั้งกลุ่ม TLT ในเฟซบุ๊ค EDM Thailand 

(ท่ีมา: 

https://www.facebook.com/EDMThailand/photos/a.440334639412894.1073741828.43

5109249935433/966608846785468/?type=3&theater) 

ในแวดวงของคนท่ีช่ืนชอบการสังสรรค์ปาร์ต้ีในยามค่ าคืน ในประเทศไทยก็มีเว็บไซต์ท่ี

เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการจัดปาร์ต้ี แนะน าไนต์คลับ น าเสนอบทสัมภาษณ์ศิลปินดีเจท่ีมาจัด

แสดงในประเทศไทย และ เป็นแหล่งรวมภาพถ่ายตลอดจนวีดีโอจากการจัดปาร์ต้ีต่างๆ โดยเว็บไซต์ท่ี

เป็นท่ีนิยม ได้แก่ www.siam2nite.com และ www.hipkingdom.com ทางกลุ่ม TLT ก็ประสาน

ความร่วมมือกับเว็บไซต์เหล่านี้โดยการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงานปาร์ต้ีผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว และ

ให้ช่างภาพของเว็บไซต์เข้ามาถ่ายภาพในงานและน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ เพื่อให้คนท่ีเข้าร่วมงานได้

เห็นภาพตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของงาน และให้คนอื่นๆ ได้เห็นว่าบรรยากาศของการเป็นอย่างไร โดย

ภาพท่ีถูกน าเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้มักถ่ายด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพท่ีมีคุณภาพ ถ่ายโดยช่างภาพท่ีมี

ประสบการณ์ถ่ายงานกลางคืนท่ีมีแสงน้อย เลือกเก็บภาพในจังหวะท่ีดี ท าให้ได้ภาพท่ีมีสีสันสวยงาม 

ดึงดูดใจ และเป็นการกระตุ้นให้คนท่ีได้มาเห็นภาพถ่ายสนใจในการจัดปาร์ตี้ของทางกลุ่มท่ีถูกน าเสนอ

ว่ามีบรรยากาศสนุกสนาน มีแสงสีเสียงตระการตา และคนท่ีมาร่วมงานก็สนุกสนานเช่นกัน 
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ภาพ 4.5 งานปาร์ตี้ EMMA HEWITT & RAM Live In Bangkok โดยช่างภาพของ 

www.siam2nite.com 

(ท่ีมา https://www.siam2nite.com/th/pictures/tlt-pres-emma-hewitt-and-ram-at-live-

bangkok-15747#&gid=1&pid=658290) 

ก่อนจัดงานปาร์ ต้ี  นอกจากการประสานงานกับดีเจท่ีจะมาแสดงในงาน การ

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน การหาผู้สนับสนุนทางการเงิน และการก าหนดวันจัดงานแล้ว ทีมผู้จัดงาน

ยังต้องหาตรวจเช็คระบบเสียง ไฟ เทคนิคพิเศษต่างๆ และความเรียบร้อยของสถานท่ีจัดงานล่วงหน้า

ก่อนเริ่มงาน ในวันจัดงานปาร์ต้ี ดีเจท่ีเป็นผู้ดูแลกลุ่มนอกจากจะต้องเปิดเพลงบนเวทีแล้ว ช่วงก่อน

การแสดง หรือ หลังการแสดงของตัวเอง แต่ละคนก็มีหน้าท่ีท่ีตัวเองต้องท า เช่น การดูแลหน้างานว่ามี

ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรหรือไม่ การขับรถไปรับและส่งศิลปินต่างประเทศ การเดินส ารวจความ

เรียบร้อยท่ัวไปรอบงาน หรือ แม้แต่การเดินทักทายคนท่ีมาร่วมงานและชักชวนพูดคุยเพื่อให้ผู้มาร่วม

งานผ่อนคลายและเชิญชวนให้ท าตัวตามสบาย กลุ่มดีเจผู้ดูแลกลุ่มท่ีมีหน้าท่ีเป็นผู้จัดงานด้วยจึงเป็น

คนท่ีต้องมาก่อน-กลับทีหลัง เมื่อมีการจัดงานปาร์ตี้ 
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แม้ว่าในงานปาร์ตี้ของกลุ่มจะมีผู้เข้าร่วมงานท่ีมีลักษณะคล้ายผ่านการใช้ยาเสพติดก่อน

มาร่วมงาน ดังท่ีกล่าวในบทก่อนหน้านี้ว่าคนท่ีร่วมงานปาร์ต้ีส่วนมากก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าคนท่ีใช้ยา

เสพติดมาในงานเป็นคนน่ากลัว ท าตัวแปลกประหลาด หรือ การใช้ยาเสพติดเป็นเรื่องต้องห้ามเหมือน

อย่างท่ีคนในสังคมท่ัวไปมีทัศนคติต่อการใช้ยาเสพติด แต่ในบทบาทของผู้ดูแลกลุ่ม ไวท์ ก็มีมาตรการ

ในการดูแลเรื่องการใช้ยาเสพติดไม่ให้เกินเลยเกินไปจนท าให้งานมีปัญหา แม้รู้ว่าค าเตือน หรือ 

ข้อบังคับต่างๆ อาจจะไม่มีผลในทางปฏิบัติมากนัก และหากเกิดปัญหา เช่น ถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจจับกุม 

ทางกลุ่มก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ 

ต้ังแต่งานแรก เราประกาศตัวไปเลยว่าผู้จัดห้ามส่ิงผิดกฎหมายท้ังอาวุธ ยาเสพติด 

และ เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี แล้วก็มีการคอยตรวจสอดส่องอยู่ ถ้าเจอจังๆ ก็ใส่ blacklist 

เอาฮะ งานหน้าไม่ต้องเข้า ส่วนใครเล่น(ยา)มาจากบ้านผมก็ท าอะไรไม่ได้ เราไปห้าม

อะไรไม่ได้ แต่ถ้าเค้าเจอปัญหาอะไรพวกผมก็ไม่เอาเหมือนกัน (ไวท์, สัมภาษณ์, 12 

พฤษภาคม 2559) 
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ภาพ 4.6 กฎระเบียบของงาน BEACH PARTY The Ocean of Dream 

(ท่ีมา 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=990260607720683&set=pb.100002102594

835.-2207520000.1465384968.&type=3&theater) 

นอกจากการสังสรรค์ปาร์ตี้แล้ว ในปี 2557 ทางกลุ่มได้จัดท าสายรัดข้อมือ (Wristband) 

เพื่อจ าหน่ายให้กับผู้ท่ีสนใจ เพื่อน ารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปมอบให้กับบ้านเด็กพิการทางการได้ยิน 

และ สมาคมคนหูหนวก โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิกกลุ่มท่ีสนใจ จากการประกาศขาย

ในช่วงเช้าพอถึงช่วงบ่ายสายรัดข้อมือท่ีผลิตในหลักช้ินก็หมดลง แม้แต่ ไวท์ ท่ีเป็นผู้ดูแลกลุ่มก็ยังซื้อไม่

ทัน จากการระดมทุนดังกล่าวสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ประมาณ 20,000 บาท และมีดีเจผู้ดูแล

กลุ่มและสมาชิกบางส่วนเป็นตัวแทนของกลุ่ม TLT ไปมอบเงินบริจาค และยังได้ร่วมกันมอบส่ิงของ 
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เล้ียงอาหาร และจัดกิจกรรมให้ความบันเทิงกับเด็กพิการด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

สังคมครั้งเดียวท่ีทางกลุ่ม TLT เคยจัด โดยมีผู้ดูแลกลุ่มเป็นคนริเริ่มกิจกรรมดังกล่าว และเป็น

กิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมเดียวท่ีผู้ศึกษาพบเห็นว่ากลุ่มผู้นิยมดนตรี EDM ในประเทศไทยเคยจัด

นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง ดีเจผู้ดูแลกลุ่ม TLT จึงเป็นท้ังผู้ดูแลกลุ่มท้ังในโลก

อินเตอร์เน็ตและโลกแห่งความจริงในงานปาร์ต้ี ผู้คัดเลือกตัวสารท่ีจะน าเสนอให้กับสมาชิก ผู้จัดงาน

ปาร์ตี้เพื่อความบันเทิง และผู้น าพลังจากการรวมตัวกันหลวมๆ ของสมาชิกกลุ่ม ให้เกิดเป็นพลังในเชิง

สร้างสรรค์เพื่อสังคม เพื่อการท าอะไรที่มากไปกว่าการสังสรรค์ปาร์ตี้เพียงอย่างเดียว 

 
ภาพ 4.7 สายรัดข้อมือท่ีทางกลุ่ม TLT ผลิตเพื่อจ าหน่ายหาเงินไปท าบุญ 

(ท่ีมา 

https://www.facebook.com/officialTLT/photos/a.109533465800959.24085.1085752092

30118/911025498985081/?type=3&theater 
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ภาพ 4.8 การมอบเงิน และ ส่ิงของบริจาค เพื่อเด็กพิการทางการได้ยิน  

และ สมาคมคนหูหนวก 

(ท่ีมา  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=693006414112772&set=pb.100002102594

835.-2207520000.1465385576.&type=3&theater) 

 

4.2 บทบาทของสมาชิกของกลุ่ม และ ผู้เข้าร่วมงานปาร์ต้ี 

 

สมาชิกของกลุ่ม คือผู้ท่ีท าให้การรวมตัวกันของผู้นิยมเพลง Trance ในประเทศไทยเกิด

เป็นรูปธรรมท้ังในอินเตอร์เน็ต และ ในโลกแห่งความเป็นจริง หากมีเพียงผู้ก่อตั้ง แต่ไม่มีคนท่ีเห็นด้วย

กับแนวความคิดในการก่อต้ัง ไม่มีผู้ช่ืนชอบในส่ิงเดียวกับผู้ริเริ่มก่อต้ัง ความเป็นกลุ่มก้อนก็คงไม่

อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งสมาชิกของกลุ่ม TLT เป็นผู้ปฏิบัติการท้ังในโลกอินเตอร์เน็ต และ ในโลกแห่ง

ความเป็นจริงของงานปาร์ตี้ 
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ในอินเตอร์เน็ต สมาชิกของกลุ่มมีคุณค่าท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ กล่าวคือ 

การเพิ่มขึ้นของตัวเลขสมาชิกในเฟซบุ๊คท าให้ตัวกลุ่มมีความน่าสนใจมากขึ้น มีความน่าเช่ือถือมากขึ้น

ตามปริมาณสมาชิกท่ีเพิ่มมากขึ้น แม้สมาชิกในอินเตอร์เน็ตจะไม่ได้มาร่วมงานปาร์ต้ีจริงๆ ได้ท้ังหมด 

แต่ก็มีแนวโน้มว่าจ านวนสมาชิกกลุ่มในอินเตอร์เน็ตท่ีมากขึ้น จะส่งผลให้สมาชิกท่ีร่วมงานปาร์ต้ีจริงๆ 

เพิ่มข้ึนเช่นกัน เพราะสามารถเข้าถึงข่าวกิจกรรมต่างๆ ได้ก่อนคนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก และยิ่งสมาชิก

ของกลุ่มมีจ านวนมากก็ยิ่งท าให้เกิดการสนทนาแลกเปล่ียนเกี่ยวกับเพลง Trance ท่ีหลากหลายและ

ลุ่มลึกมากข้ึน เจให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ถึงบรรยากาศในปีแรกๆ ของการจัดปาร์ตี้ของกลุ่มว่า 

ในปีแรกๆ ปาร์ต้ีของกลุ่ม TLT แทบจะไม่มีคนเลย โชคดีท่ี Club Culture และ 

Café Democ ให้โอกาสผมได้เปิดเพลง Trance และเปิดเฉพาะแนว Trance อย่าง

เดียว ขณะท่ีไนต์คลับอื่นปฏิเสธ ในปีแรกๆ ผมแทบคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยท่ีเราจะจัด

งานได้อย่างท่ีคาดหวัง เพราะผมไม่มีประสบการณ์ในการจัดปาร์ต้ี ไม่มีเป้าหมายทาง

การตลาด ไม่มีผู้สนับสนุน หรือ ไม่มีเครือข่าย แต่เวลาก็ท าให้มันดีขึ้นๆ และชุมชนคน

รักเพลง Trance ของเราก็ก าลังขยายตัวออกไปเรื่อยๆ (เจ, อ้างถึงใน Five years in a 

Trance, The Nation, 2016, June 3) 

สมาชิกของกลุ่ม รวมไปถึงผู้ดูแลกลุ่มจะโพสท์เพลง Trance ท่ีตัวเองชอบ หรือ เพลงท่ี

ตัวเองท า เพื่อให้คนอื่นได้ฟัง ท้ังฟังเพื่อความบันเทิง เพื่อแนะน าเพลงใหม่ๆ หรือเพื่อขอความคิดเห็น

เกี่ยวกับเพลงท่ีตัวเองท า เมื่อผู้ดูแลกลุ่มประกาศข่าวสารจัดการงานปาร์ต้ี สมาชิกก็จะมาแสดง

ความเห็น แสดงความต่ืนเต้น หรือ tag คนอื่นให้รู้ว่าจะมีงานปาร์ต้ีของศิลปินแนว Trance และหลัง

งานปาร์ตี้ สมาชิกบางคนก็จะมาโพสท์แสดงความขอบคุณกลุ่มท่ีจัดงานปาร์ต้ีให้ได้ออกไปสนุกสนาน

กับคนท่ีชอบดนตรีแนวเดียวกัน โพสท์ชมเชยการจัดงาน ตลอดจนโพสท์คลิป หรือ โพสท์ภาพท่ีถ่าย

จากงานท่ีผ่านมา เมื่อผู้ดูแลกลลุ่มถามว่าต้องการให้ทางกลุ่ม TLT จัดปาร์ต้ีแนวใด หรือ สถานท่ีไหน 

หรือ อยากดูศิลปินคนใด สมาชิกก็จะเข้าไปแสงความคิดเห็น แม้ว่าทางกลุ่มจะไม่สามารถจัดงานปาร์ต้ี

เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ทุกครั้งด้วยเงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะงบประมาณในการจ้าง

ศิลปินระดับโลก แต่สมาชิกก็แสดงความเห็นเพื่อให้รู้ว่าศิลปินในฝัน หรือ งานปาร์ต้ีในฝันท่ีอยากจะ

เข้าร่วมเป็นอย่างไร 
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ภาพ 4.9 สมาชิกกลุ่มคนหนึ่งโพสท์คลิปวีดีโอเพลงท่ีตัวเองช่ืนชอบจากงานปาร์ตี้ TLT 5th 

Anniversary 

สมาชิกของกลุ่ม TLT จ านวนมากยังเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้นิยมดนตรี EDM แนวอื่นๆ 

เช่น ในกลุ่ม EDM Thailand ท่ีเป็นกลุ่มเฟซบุ๊คของผู้นิยมดนตรีแนว EDM ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

มีการโพสท์เกี่ยวกับเพลง EDM ทุกแนวนั้นก็มีสมาชิกของกลุ่ม TLT อยู่จ านวนไม่น้อย ซึ่งสมาชิก TLT 

ก็จะโพสท์เพลง Trance ท่ีน่าสนใจในกลุ่มนี้อยู่เป็นระยะ เมื่อมีปาร์ตี้ของกลุ่มท่ีตัวเองสนใจและอยาก

ให้คนในกลุ่มนี้เข้าร่วมด้วยก็จะน าข่าวการจัดปาร์ต้ีนั้นมาโพสท์เชิญชวน หรือ เมื่อมีการโพสท์ค าถาม

เกี่ยวกับเพลง Trance หรือโพสท์ให้แนะน าศิลปิน หรือ เพลง Trance สมาชิกของกลุ่ม TLT ก็จะเข้า

ไปโพสท์ตอบ และหากผู้โพสท์ค าถามแสดงความสนใจด้านเพลง Trance บ่อยครั้งท่ีสมาชิกกลุ่ม TLT 

หรือแม้แต่คนท่ีไม่ใช่สมาชิกกลุ่มแต่รู้จักกลุ่มนี้ก็จะแนะน าให้ไปร่วมกลุ่ม TLT 
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ภาพ 4.10 สมาชิกกลุ่ม TLT โพสท์เชิญชวนสมาชิกกลุ่ม EDM Thailand ให้ไปร่วมงานปาร์ตี้ 

 

ภาพ 4.11 สมาชิกกลุ่ม TLT ให้ค าแนะน ากับสมาชิกกลุ่ม EDM Thailand ท่ีสนใจเพลง Trance 

ในงานปาร์ต้ีท่ีจัดขึ้นจริง ผู้ร่วมงานท้ังท่ีเป็นสมาชิก TLT และ ไม่ใช่สมาชิก คือ

องค์ประกอบท่ีส าคัญของงาน เนื่องจากผู้ร่วมงานเป็นผู้แสดงตัวจริงของงาน ในขณะท่ีดีเจท าหน้าท่ี

ถ่ายทอดพลังของดนตรีออกไปให้ผู้ร่วมงานได้ปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึก พลังงาน ออกมาทางการ

เต้นร า และ การแสดงออกทางกายในรูปแบบต่างๆ แม้ว่าในมุมมองของผู้ดูแลกลุ่มบางคนจะมองว่า
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จ านวนคนท่ีมาร่วมงานไม่ใช่ปัจจัยวัดความส าเร็จของงาน แต่ในความรู้สึกของคนท่ีมาร่วมงาน 

โดยเฉพาะคนท่ีเพิ่งมางานปาร์ต้ีใหม่ๆ งานท่ีมีคนเข้าร่วมมากๆ แต่ไม่มากเกินไปจนอึดอัดไม่มีท่ียืน 

ย่อมท าให้รู้สึกถึงบรรยากาศท่ีคึกคักมากกว่างานท่ีมีคนน้อยๆ อย่างไรก็ดี ปริมาณคนเข้าร่วมท่ีมากก็

ไม่ได้หมายความว่างานนั้นจะสนุกหากผู้เข้าร่วมงานไม่ได้สนใจตัวเพลง ไม่ได้สนใจการเต้นร า หรือ ไม่

มีมารยาทในการเข้าร่วมปาร์ต้ี เช่น สูบบุหรี่ในท่ีห้ามสูบ ท าลามกลวนลามภายในงาน  หรือ แสดง

อาการไม่พอใจหากมีการกระแทกถูกเนื้อตัวกันโดยไม่ได้ต้ังใจ 

ในงานปาร์ตี้ ผู้ร่วมงานแต่ละคนล้วนมีสถานะเท่าเทียมกัน กล่าวคือ คนท่ีมาก่อนย่อมได้

จับจองต าแหน่งท่ีตัวเองจะอยู่ระหว่างปาร์ต้ีก่อน บางคนชอบอยู่ด้านหน้าแท่นดีเจ บางคนชอบอยู่

หน้าตู้ล าโพง บางคนชอบอยู่กลางฟลอร์เต้นร า หรือ บางคนก็ชอบอยู่ด้านหลังท่ีคนไม่แออัดมาก เมื่อ

การแสดงเริ่มต้น ทุกคนในฟลอร์เต้นร าล้วนมีสถานะเดียวกันคือ “นักเต้น” ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีโชว์ลีลา

ได้น่าประทับใจ หรือ อาจเพียงแค่พยักหน้าไปตามจังหวะเพลง สมาชิกกลุ่ม TLT ท่ีรู้จักกันอยู่ก่อน

อาจจะมาปาร์ ต้ีพร้อมกัน มีการพูดคุยกันเป็นกลุ่มย่อย มีบางครั้งบางคราวท่ีสมาชิกท่ีไม่ได้มี

ปฏิสัมพันธ์กันในโลกความเป็นจริงมาก่อนก็มีโอกาสคุยกันเล็กๆ น้อยๆ บริเวณท่ีพักสูบบุหรี่ด้านนอก

ไนต์คลับ ขณะเดียวกัน ก็มีสมาชิกบางคนเป็นท่ีรู้จักเพราะว่ามาร่วมงานบ่อย คนท่ีมาร่วมจึงคุ้นหน้า

ค่าตาแต่ก็ไม่ได้มีคนไปพูดคุยด้วยนอกจากทักทายก่อนเข้างาน ผู้ศึกษาคุ้นหน้าชาวต่างชาติคนหนึ่งท่ี

มักเจอในงานปาร์ตี้บ่อยๆ โดยมักจะสวมเส้ือเช้ิทสีขาวไม่เอาชายเส้ือเข้าในกางเกง สวมกางเกงสีขาว

เช่นกัน และมาเต้นร าเพียงคนเดียวตลอดคืน ผู้ศึกษาถามบูมว่าชายชาวต่างชาติคนนี้เป็นใคร บู มก็

บอกว่า “เป็นครูสอนภาษาอยู่โรงเรียนนานาชาติ แกไปทุกงานแหละ” แต่ก็ไม่ได้พาผู้ศึกษาเข้าไป

พูดคุยด้วยแต่อย่างใด เมื่ออยู่ในงานปาร์ต้ีผู้เข้าร่วมงานต่างก็เต้นร ากันไปในลีลาของแต่ละคน โดย

แทบไม่มีใครพูดคุยกันเลยหากไม่ใช่เพื่อนท่ีมาด้วยกัน พอเสร็จส้ินงานก็แยกย้ายกันกลับบ้าน จึงน่าจะ

พูดได้ว่าพลังของสมาชิกกลุ่ม TLT ท่ีแสดงออกในโลกของความเป็นจริงนั้นเกิดขึ้นในฟลอร์เต้นร าเป็น

ส าคัญ และมีเพียงกิจกรรมมอบส่ิงของบริจาคเพื่อเด็กพิการในปี 2557 เท่านั้น ท่ีพลังของสมาชิก TLT 

ได้แสดงออกนอกฟลอร์เต้นร าอย่างเป็นรูปธรรม 
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4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างดีเจ/ผู้ดูแลกลุ่ม กับ สมาชิก/ผู้เข้าร่วมปาร์ต้ี 

 

การแสดงออกของสมาชิกกลุ่มท้ังการร่วมแสดงความเห็นในอินเตอร์เน็ต และ การ

มาร่วมงานปาร์ต้ี เป็นส่ิงท่ีท าให้กลุ่มมีความเคล่ือนไหวในรูปแบบการส่ือสารสองทาง (Two-way 

communication) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการต้ังกลุ่มท่ีต้องการให้กลุ่มเป็นแหล่งรวมตัวของ

คนท่ีชอบเพลง Trance เพื่อสนับสนุนวงการเพลง Trance ในประเทศไทย หากดีเจ หรือ ผู้ดูแลกลุ่ม 

เป็นผู้ส่งสารไม่ว่าจะเป็นการโพสท์เพลง โพสท์ภาพ จัดปาร์ต้ี หรือ การถามความคิดเห็นเพียงฝ่าย

เดียวโดยไม่มีผู้รับสาร หรือ ผู้รับสารไม่แสดงออกถึงการตอบรับ โดยเฉพาะเมื่อผู้ส่งสารต้องการให้

กระแสตอบรับกลับมาในเชิงบวก การรวมกลุ่มก็แทบจะไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ไม่มีพลัง เปรียบ

เหมือนการจัดงานปาร์ต้ีแนว Trance และผู้ร่วมงานมีเพียงดีเจผู้ดูแลกลุ่ม โดยไม่มีสมาชิกคนอื่นมา

ร่วมงานเลย เป้าหมายในการสร้างเครือข่ายผู้ช่ืนชอบเพลง Trance ของกลุ่ม TLT ก็คงไม่เป็น

ผลส าเร็จ เนื่องจากไม่มีการแสดงออกถึงการตอบรับของสมาชิก ทางกลุ่มก็ไม่มีทุนทรัพย์ท่ีจะมาจัด

กิจกรรมต่อไป ขณะเดียวกันเมื่อสมาชิกก็โพสท์เพลง ภาพ คลิปวีดีโอจากงานปาร์ตี้ ก็มีการแสดงความ

คิดเห็น แสดงความช่ืนชอบท้ังจากสมาชิกด้วยกันเอง และจากผู้ดูแลกลุ่ม เมื่อสมาชิกไปร่วมงานปาร์ต้ี 

ก็ได้ไปสังสรรค์ ปลดปล่อยอารมณ์ไปกับแนวดนตรีท่ีตัวเองช่ืนชอบ และอาจจะมีปฏิสังสรรค์กับคนท่ี

ช่ืนชอบในส่ิงเดียวกัน ทางกลุ่ม TLT ก็มีทุนทรัพย์มาด าเนินกิจกรรมต่อไป เมื่อมีคนไปร่วมงานมากๆ 

ก็สามารถหาเงินเข้ากลุ่มได้มากขึ้น มีความน่าเช่ือถือในสายตาของผู้สนับสนุนมากขึ้น และท าให้

บุคคลภายนอกเห็นว่ากลุ่มคนชอบเพลง Trance ในประเทศไทยมีพลัง สามารถรวมกันจัดปาร์ต้ีได้

สนุกและประสบความส าเร็จ โดยท่ีผู้ดูแลกลุ่มจะเป็นผู้ควบคุมความเคล่ือนไหวในเฟซบุ๊คของกลุ่มให้

เกี่ยวข้องกับเพลง Trance หรือ การจัดการปาร์ต้ี และดูแลให้กิจกรรมของกลุ่มท่ีเกิดขึ้นท้ังใน

อินเตอร์เน็ต และ ในโลกแห่งความจริงด าเนินไปอย่างเรียบร้อยราบรื่น ด้วยเหตุนี้ ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ดูแลกลุ่ม กับ สมาชิกกลุ่ม จึงเป็นไปอย่างสมประโยชน์ซึ่งกันและกัน ภายใต้บริบทของการ

แสวงหาความสุขจากส่ิงท่ีมีความช่ืนชอบ หรือ มีรสนิยมในการบริโภคเหมือนกัน 
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ภาพ 4.12 ผู้ดูแลกลุ่มโพสท์ถามสมาชิกว่ารอดูการแสดงของดีเจคนใดเป็นพิเศษในปาร์ตี้ TLT 5th 

Anniversary 

ดีเจผู้ดูแลกลุ่มยังได้จัดงานปาร์ตี้ท่ีมีจุดประสงค์ให้สมาชิกในกลุ่มท่ีไปร่วมงานปาร์ต้ีและ

อาจจะคุ้นหน้ากันแต่ไม่ได้พูดคุยสนทนากันได้มีโอกาสคุยกัน คือการจัดงาน Ocean of Dream ท่ี

เป็นปาร์ต้ีริมชายหาด พร้อมท่ีพักท่ีเป็นบังกะโล เนื่องจากคนท่ีไปร่วมงานต้องอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน

มากกว่า 24 ช่ัวโมง ท าให้มีโอกาสได้ท าความรู้จักกันมากขึ้นท้ังผ่านการเต้นร า การด่ืมกิน และการ

พูดคุยกันในเรื่องต่างๆ ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นเรื่องเพลง Trance เพียงอย่างเดียว 

Ocean of Dream จะเป็นงานท่ีมีลักษณะกึ่งปาร์ต้ีส่วนตัว เพราะเราจัดในสถานท่ี

ปิด จุดประสงค์ของงานนี้คือแนะน าให้รู้จักเพื่อนๆ ได้กันเองในบรรยากาศของเพลง 

Trance ใครท่ีเคยเห็นหน้ากันตามงาน Trance แต่ไม่เคยรู้จักกันก็อยากให้คุยกัน 

เหมือนออกทริปไปเท่ียวต่างจังหวัดด้วยกัน เน้นบรรยากาศกันเองๆ (ไวท์, สัมภาษณ์, 

24 พฤษภาคม 2559) 

อย่างไรก็ดี ความสนิทสนมส่วนบุคคลระหว่างผู้ดูแลกลุ่ม TLT กับ สมาชิกของกลุ่ม เช่น 

การเป็นเพื่อนกับผู้ดูแลกลุ่มในชีวิตจริง หรือ เป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊คส่วนตัว  มีผลในเรื่องความ

ได้เปรียบในการเข้าถึงทรัพยากรของกลุ่ม โดยผู้ท่ีเป็นเพื่อนกับผู้ดูแลกลุ่มมักจะทราบข่าวการจัดงาน

ปาร์ตี้ ข่าวการยกเลิกงานปาร์ต้ี ไปจนถึงข่าวลือต่างๆ ในวงการเพลง Trance ก่อนสมาชิกท่ัวไป ซึ่ง

การเข้าถึงข่าวสารต่างๆ เหล่านี้ก่อนคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานปาร์ต้ี เพราะท า
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ให้ทราบข่าวการจัดงานก่อนคนอื่นซึ่งจะมีผลต่อการจัดการภารกิจส่วนตัวให้แล้วเสร็จก่อนเข้าร่วมงาน 

ซึ่งคนท่ีรู้ข่าวการจัดงานทีหลังอาจจะจัดการธุระหรือหน้าท่ีการงานไม่ทัน จนอาจจะไม่สามารถไป

ร่วมงานได้ การทราบข่าวการจัดปาร์ต้ีข่าวหน้า ก็ท าให้สามารถซื้อต๋ัว หรือ จองต๋ัวกับผู้ดูแลกลุ่มได้

ก่อนคนท่ีรู้ข่าวทีหลัง โดยเฉพาะงานปาร์ต้ีท่ีเปิดรับผู้เข้าร่วมงานจ ากัด เช่น งาน Ocean of Dream 

ท่ีต้องจองบัตรเข้างานและท่ีพักภายในงานล่วงหน้าก่อนถึงวันงาน คนท่ีรู้จักกับดีเจผู้ดูแลกลุ่มเป็นการ

ส่วนตัวก็มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรท่ีมีจ ากัดของงาน เช่น ท่ีพัก ได้ก่อนคนอื่น 

 

ภาพ 4.13 สถานะเฟซบุ๊คของหนึ่งในผู้ดูแลกลุ่ม TLT ท่ีโพสท์เชิญชวนเพื่อนในเฟซบุ๊คส่วนตัวที่สนใจ

เข้าร่วมงานปาร์ตี้ริมชายหาดให้ติดต่อเป็นการส่วนตัว 

  

4.4 บทบาทของสื่ออนิเตอร์เน็ตกับการด ารงอยู่ของกลุ่ม TLT 

 

ส่ืออินเตอร์เน็ต มีความส าคัญอย่างยิ่งในการถือก าเนิด และ การด ารงอยู่ของกลุ่ม TLT 

โดย เจ ผู้ก่อต้ังกลุ่ม TLT ก่อต้ังกลุ่มในเฟซบุ๊คต้ังแต่ปี 2555 ควบคู่ไปกับการเปิดเพลงในไนต์คลับ 

ก่อนท่ีจะมีสมาชิกกลุ่มทางเฟซบุ๊คเพิ่มข้ึน มีผู้ดูแลกลุ่มเพิ่มข้ึนตามจ านวนสมาชิกกลุ่ม ตัวกลุ่มเองไม่ได้

มีสถานท่ีต้ัง หรือ ส านักงานของกลุ่มท่ีเป็นพื้นท่ีในทางกายภาพ อินเตอร์เน็ตจึงเป็นท้ังท่ีต้ังของกลุ่ม 
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เป็นท่ีอยู่ของสมาชิกกลุ่ม เป็นท่ีเพิ่มจ านวนสมาชิกกลุ่ม และ เป็นท่ีด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม เนื่องจาก

กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มท่ีเป็นวัยรุ่นตอนปลายไปจนถึงคนวัยท างานอยู่ในช่วงวัยท่ีใช้อินเตอร์เน็ตเป็น

ส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิต มีการรับข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตเกือบตลอดเวลา จนมีชีวิตในโลก

เสมือนอย่างอินเตอร์เน็ตควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตในโลกแห่งความจริง เช่น โลกแห่งการเรียน โลกแห่ง

การท างาน แต่ในปัจจุบัน โลกสองใบนี้ก็มีความเหล่ือมซ้อนกันในหลายด้าน การท างานหลายอาชีพจะ

ไม่สามารถท าได้ หรือเป็นไปด้วยความยากล าบากหากไม่มีอินเตอร์เน็ต การเรียนในปัจจุบันใช้

อินเตอร์เน็ตมาเกี่ยวข้องต้ังแต่การสมัครเข้าเรียนไปจนถึงการแจ้งส าเร็จการศึกษา ผู้คนในปัจจุบัน

แสดงอารมณ์ความรู้สึก และ ความคิดเห็นต่อส่ิงต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งบางส่ิงก็

ไม่สามารถน ามาพูดแสดงความคิดเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน แม้แต่การเสพส่ือบันเทิงเอง หากไม่มี

อินเตอร์เน็ต ก็อาจจะไม่กลุ่มทางเลือก หรือ ชนเผ่ายุคใหม่ของคนชอบเพลง Trance อย่างกลุ่ม TLT 

ขึ้นมา  

อินเตอร์เน็ตเป็นท้ังแหล่งรวบรวมผลงานเพลง Trance ท้ังเพลงเก่าและเพลงใหม่ท่ี

สามารถฟังได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์มากมาย เช่น YouTube หรือ Soundcloud เป็นส่ือกลางให้คนท่ี

ช่ืนชอบในดนตรี Trance ได้ค้นหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีแนวนี้ ท าให้คนท่ีชอบดนตรี Trance ใน

ดินแดนต่างๆ ได้พบเจอสังคมออนไลน์ของคนท่ีชอบในส่ิงเดียวกันโดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้านพรมแดน 

นอกจากการเป็นผู้รับข้อมูลแล้ว ทุกคนก็สามารถเป็นผู้บรรจุข้อมูลใหม่ๆ ลงไปในโลกอินเตอร์เน็ตได้

ตลอดเวลา เช่น การโพสท์ หรือ คลิปงานปาร์ตี้ หรือ แม้แต่ท าเพลงเพื่อเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตท้ังการ

เปิดให้คนอื่นฟังโดยไม่คิดเงิน และการท าเพลงเพื่อขาย 

อินเตอร์เน็ตยังเป็นท่ีแสดงตัวตนของผู้ท่ีนิยมดนตรีแนวต่างๆ รวมถึงแนว Trance ผ่าน

วิธีการอันหลากหลาย เช่น การกดไลค์เพจดนตรีแนว Trance การต้ังช่ือเฟซบุ๊คส่วนตัวตามช่ือศิลปิน 

Trance ท่ีช่ืนชอบ การต้ังช่ือเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าตนเองช่ืนชอบเพลง Trance การเปล่ียนรูปโปรไฟล์ 

หรือ รูปภาพหน้าปก (Cover photo) เฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นรูปศิลปินแนว Trance หรือรูปอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับดนตรีแนว Trance  เป็นต้น 

การจัดปาร์ต้ีของกลุ่ม TLT ในโลกของความเป็นจริง ก็ต้องอาศัยอินเตอร์เน็ตเป็น

เครื่องมือส าคัญในการท าให้เกิดขึ้นจริงต้ังแต่การติดต่อศิลปิน หรือ ตัวแทนศิลปินผ่านอีเมล์ การ
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เผยแพร่ข่าวสารการจัดปาร์ต้ีในรูปแบบภาพกราฟฟิค คลิปวีดีโอ หรือ ข้อความเชิญชวนผ่านเฟซบุ๊

คของกลุ่ม TLT เอง หรือเฟซบุ๊คกลุ่มอื่นท่ีเป็นพันธมิตร หรือ ตามเว็บไซต์สังคมผู้นิยมชีวิตกลางคืน 

การใช้อินเตอร์เน็ตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มเป็นการใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีตรงกับ

กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนท่ีใช้อินเตอร์เน็ตวันละหลายช่ัวโมง แม้ว่าทางกลุ่มจะเคยพิมพ์โปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Khaosan Music Festival 2.0 with DJ Roger Shah และติดในย่านถนน

ข้าวสาร ถนนพระอาทิตย์ และ บางล าพู แต่เป็นการประชาสัมพันธ์เฉพาะจุดโดยเน้นชาวต่างชาติท่ีมา

เท่ียวหรือพักอาศัยในละแวกนั้นให้มาร่วมงานปาร์ต้ีของกลุ่มท่ีจัดในไนต์คลับแห่งหนึ่งในละแวกถนน

ข้าวสาร โดยอินเตอร์เน็ตยังคงเป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์งาน เพราะนอกจากจะตรง

กลุ่มเป้าหมายแล้วยังมีต้นทุนต่ ากว่าการพิมพ์โปสเตอร์ และงานของกลุ่ม TLT ไม่ได้มุ่งเน้นเป้าหมาย

ทางการตลาดมากเท่ากับเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่ท่ีมีศิลปินระดับโลก ไม่มีผู้สนับสนุนรายใหญ่ท่ีทุ่ม

เงินเพื่อสนับสนุนการจัดงาน จึงไม่คุ้มค่าท่ีจะซื้อโฆษณาผ่านส่ือนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือ โทรทัศน์ 

ท่ีต้องลงทุนสูง 

อินเตอร์เน็ตยังช่วยให้กลุ่มสามารถท าการประชาสัมพันธ์การจัดปาร์ตี้ได้บ่อยครั้งก่อนจะ

ถึงวันงานจริงๆ โดยท่ัวไปเมื่อรู้ก าหนดการว่าจะจัดงานเมื่อไหร่ ทางกลุ่มจะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า

ประมาณ 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับขนาดของงานว่าจะจัดใหญ่ขนาดไหน ศิลปินท่ีเข้าร่วมมีช่ือเสียงระดับ

ไหน ในช่วงก่อนถึงวันจัดงาน ทางกลุ่มจะทยอยเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นภาพอาร์ทเวิร์ค

ในหลายรูปแบบ หรือ คลิปวีดีโอโฆษณา ซึ่งหากไม่มีอินเตอร์เน็ต ก็คงไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้

บ่อยครั้งในต้นทุนท่ีถูก หรือ เกือบจะไม่มีต้นทุนเหมือนอย่างท่ีท าได้โดยอาศัยอินเตอร์เน็ต 
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ภาพ 4.14 ภาพประชาสัมพันธ์ปาร์ตี้ของดีเจ Adam Ellis ท่ีท าเป็นภาพนับถอยหลัง และทยอยโพสท์

วันละภาพจนถึงวันจัดงานจรงิ 

(ท่ีมา

https://www.facebook.com/officialTLT/photos/?tab=album&album_id=109533465800

959) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

สังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมเมือง เป็นสังคมทุนนิยมอย่างเต็มรูปแบบ 

ศักยภาพในการครอบครองทุน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของปัจจัยการผลิต เงิน ความรู้ หรือ เวลา ท า

ให้ผู้คนมีอ านาจในการเลือกรูปแบบในการด าเนินชีวิตท่ีหลากหลายตามแต่ความสามารถในการ

ครอบครองทุนของแต่ละบุคคล ภายใต้สังคมทุนนิยมท่ีขับเคล่ือนไปด้วยการบริโภค สินค้าทาง

วัฒนธรรมต่างๆ รวมถึงดนตรีมากมายหลายแนวถูกผลิตออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการ

บริโภคท่ีมีมากมายหลากหลายมากขึ้น เทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่น าพาสินค้าทางวัฒนธรรมใน

รูปแบบดนตรีและรูปแบบการใช้ชีวิต หรือ ไลฟ์สไตล์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับดนตรีแนวต่างๆ จากแหล่งก าเนิด

ของมันไปสู่ทุกมุมโลก เกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น ถูกเปล่ียนแปลงรูปร่าง ความหมาย 

และคุณค่าไปตามแต่ละสังคมท่ีมันไปปรากฏตัว แต่ก็มีความเป็นไปได้ท่ีในดนตรีแนวหนึ่งๆ จะมีความ

จริงแท้ทางศิลปะบางชุดท่ีแฝงฝังอยู่ภายในนั้น ซึ่งมีเพียงผู้ท่ีเข้าใจรหัส หรือ ความงามของมันเท่านั้นท่ี

จะเข้าใจว่าคุณค่าของดนตรีแนวนั้นคืออะไร ความสามารถในความเข้าใจถึงความจริงแท้ทางศิลปะนี้

เกิดจากการครอบครองทุนทางวัฒนธรรม ผ่านการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรม ซึ่งในงานศึกษาช้ินนี้

คือดนตรี Trance 

แม้ว่าจะมีความจริงแท้ทางศิลปะ หรือ คุณค่าหลักๆ ชุดหนึ่งท่ีอาจจะเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน

ในหมู่ผู้ช่ืนชอบดนตรีแนวหนึ่ง คุณค่าดังกล่าวก็ไม่ได้มีความหมายตายตัวเพียงหนึ่งเดียว หรือ ไม่ได้มี

ความหมายเท่ากันในความคิดของกลุ่มคนท่ีแม้ว่าจะนิยมชมชอบในดนตรีแนวหนึ่ งเหมือนกัน ความ

แตกต่างในการนิยามความจริงแท้ทางศิลปะของสินค้าทางวัฒนธรรมแบบหนึ่งๆ อาจเกิดขึ้นได้จาก

หลายปัจจัย ท้ังพื้นฐานความรู้ท่ัวไป ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกย่อยของสินค้าทาง

วัฒนธรรมแบบนั้นๆ ความเข้มข้นและความต่อเนื่องในการบริโภคสินค้า และ ความหลากหลายในการ
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บริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมชนิดเดียวกันแต่บริโภคในหลากหลายรูปแบบ เช่น การฟังเพลงเต้นร า

อิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้ฟังแนวใดแนวหนึ่งเป็นหลัก เป็นต้น ด้วยทุนทางวัฒนธรรมท่ีแต่ละบุคคลมีไม่

เท่ากันจึงท าให้เกิดการประเมินคุณค่าของดนตรีแนวเดียวกันออกไปได้อย่างแตกต่างหลากหลายใน

เชิงรายละเอียดปลีกย่อย 

อินเตอร์เน็ตได้กลายมาเป็นช่องทางส าคัญท่ีท าให้ผู้คนสามารถส าแดงภาพลักษณ์ส่วน

บุคคล ตัวตน อารมณ์ต่างๆ ท้ังความชอบ ความเกลียด และความคิดเห็นอย่างค่อนข้างเสรี ตลอดจน

เพิ่มความสามารถในการเข้าถึง “สาร” ท้ังความรู้และความบันเทิงท่ีมีอยู่อย่างมากมายมหาศาลได้

อย่างง่ายดายโดยแทบจะไม่มีค่าใช้จ่าย ท าให้ผู้คนท่ีมีความชอบในบางส่ิงบางอย่าง โดยเฉพาะสินค้า

ทางวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะแขนงต่างๆ กิจกรรมยามว่าง และ ดนตรี สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้

อย่างง่ายดายโดยไม่มีข้อก าจัดด้านเวลาและสถานท่ีตราบเท่าท่ียังมีอินเตอร์เน็ต การเปิดเผยตัวตนว่า

เป็น “สาวก” หรือ แฟน” ในบางส่ิงบางอย่าง การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ท่ีช่ืนชอบในส่ิง

เดียวกันน ามาสู่การก่อตั้งชุมชนโลกเสมือนจริงของผู้ท่ีช่ืนชอบในส่ิงเดียวกัน และการด าเนินกิจกรรม

ในชุมชนในโลกเสมือนนี้ก็มีแนวโน้มท่ีจะทวีความเข้มข้นจนน ามาสู่การรวมตัวกันจัดกิจกรรมในโลก

แห่งความเป็นจริงดังเช่นท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้นิยมดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์แนว Trance ในประเทศ

ไทย หรือ กลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand (TLT) ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแหล่งแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง Trance การจัดและเข้าร่วมปาร์ตี้เพลง Trance และสนับสนุนวงการเพลง 

Trance ในประเทศไทย 

ผู้ศึกษาน าแนวคิด “ชนเผ่านิยมใหม่” (neo-tribalism) มาเป็นกรอบในการพิจารณา

การรวมกลุ่มของสมาชิก TLT ว่าเป็นการรวมกลุ่มกันอย่างช่ัวครู่ ช่ัวคราวของผู้ท่ีนิยมเพลงแนว 

Trance ในประเทศไทย โดยความสัมพันธ์ในระดับพื้นฐานของสมาชิกท่ีเกิดขึ้นในอินเตอร์เน็ตเป็น

หลักก็เพื่อการเผยแพร่และแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเพลง Trance และในระดับท่ีเข้มข้นขึ้น

คือการจัดและเข้าร่วมงานปาร์ตี้เพลง Trance เพื่อแสวงหาความสุขและปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึก

ไปกับเสียงเพลงในบรรยากาศท่ีแวดล้อมไปด้วยหมู่ผู้ชอบดนตรีแนวเดียวกันเป็นครั้งคราวในยามค่ าคืน 

โดยผู้เข้าร่วมงานพร้อมละท้ิงกฎเกณฑ์ทางสังคมปกติไว้เบื้องหลังช่ัวคราว ผ่านการแสดงออกถึง

พฤติกรรมท่ีอาจดูไม่ปกติหากปฏิบัติในสังคมท่ัวไป เช่น การเต้นร าอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายช่ัวโมง 

การแสดงท่าทางเคลิบเคล้ิมไปกับดนตรีเต้นร าท่ีเสียงดังสนั่น หรือการใช้ยาเสพติด เป็นส่ิงท่ีผู้เข้าร่วม
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งานรับรู้ร่วมกันว่าเป็นเรื่องท่ีสามารถยอมรับได้ แม้ว่าจะไม่ได้สนับสนุนทุกการกระท าก็ตาม แต่คุณ

ค่าท่ีส าคัญท่ีสุดในการมาร่วมงานปาร์ต้ีคือ การมีความสุขร่วมกัน การได้ปลดปล่อยอารมณ์ไปกับ

เสียงดนตรีอย่างเต็มท่ี การแสดงออกถึงอารมณ์ภายในได้อย่างเต็มท่ี เมื่อส้ินสุดงานปาร์ต้ี ผู้เข้าร่วม

งานก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเอง และมาพบกันใหม่ในงานปาร์ตี้ครั้งต่อไป 

การรวมกลุ่มในรูปแบบชนเผ่ายุคใหม่ดังเช่นท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่ม TLT เป็นการรวมกลุ่มทาง

สังคมในโลกสมัยใหม่ท่ีน่าสนใจ โดยเป็นการรวมตัวกันของคนท่ีมีรสนิยมในการบริโภคคล้ายกันเพื่อ

หาความสุขจากการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมร่วมกันและจากไปเมื่อส้ินสุดระยะเวลาของการท า

กิจกรรมการบริโภค ก่อนจะกลับมาใหม่อีกครั้งหากยังต้องการ ชนเผ่ายุคใหม่เป็นความสัมพันธ์อัน

เล่ือนไหลท่ีมาพร้อมกับอิสระในการเลือกบริโภค เป็นความสัมพันธ์ท่ีดูเหมือนไม่มีความคงท่ีหรือไม่มี

ความมั่นคง แต่ก็สามารถรวมกันเป็นกลุ่มก้อนได้เป็นครั้งคราว สมาชิกของกลุ่มชนเผ่ายุคใหม่มี แบบ

แผนทางพฤติกรรมหลวมๆ ร่วมกันว่าอะไรคือส่ิงท่ีดีและไม่ดี ผู้น ากลุ่มมีสถานะเป็นผู้ดูแลให้กิจกรรม

ของกลุ่มด าเนินไปอย่างราบรื่นแต่ไม่ได้มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการควบคุมแบบแผนทางความคิด

และพฤติกรรมของสมาชิกท้ังหมด และสมาชิกเองก็เข้าใจถึงรูปแบบพฤติกรรมท่ีพึงกระท าภายในกลุ่ม 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลกลุ่ม TLT และสมาชิกกลุ่มจึงด าเนินไปแบบท่ีต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์

ภายใต้บริบทของการแสวงหาความสุขจากส่ิงท่ีมีความช่ืนชอบร่วมกัน อย่างไรก็ดี สมาชิกท่ีสร้าง

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้ดูแลกลุ่ม มีแนวโน้มท่ีจะเข้าถึงทรัพยากรของกลุ่ม เช่น บัตรคอนเสิร์ต ท่ี

พัก ได้สะดวกกว่าสมาชิกท่ัวไป 

สมาชิกกลุ่ม TLT ท่ีฟังเพลง Trance อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน และ เข้าร่วมงาน

ปาร์ต้ีแนว Trance สม่ าเสมอ มีแนวโน้มท่ียกระดับความเข้มข้นในการเป็น “แฟน” เพลง Trance 

จากระดับผู้นิยมชมชอบ สู่ระดับผู้คล่ังไคล้ (Cultist) ไปจนถึงระดับผู้เช่ียวชาญ (Enthusiast) นักฟัง

เพลง Trance ในระดับผู้เช่ียวชาญเองก็มีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาความเข้มข้นจากผู้เสพดนตรี Trance 

ไปสู่ผู้ผลิตงาน ผ่านการเป็นดีเจ ผู้จัดงานปาร์ต้ี หรือ คนท าเพลง ซึ่งสมาชิกท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญภายใน

กลุ่มมักจะได้รับความนับถือท้ังจากสมาชิกภายในกลุ่ม และสามารถประสานความร่วมมือกับกลุ่มผู้

นิยมดนตรี EDM แนวอื่นๆ ได้ ในรูปแบบท่ีคล้ายกับผู้อาวุโสทางดนตรี นอกจากนี้ รสนิยมทางดนตรี

ของผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นผู้น ากลุ่ม TLT ยังมีอิทธิพลกับการก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

เช่น การจัดปาร์ตี้ในแนวเพลงย่อยของ Trance ท่ีผู้ดูแลกลุ่มช่ืนชอบบ่อยกว่าแนวอื่น หรือ ผู้ดูแลกลุ่ม
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โพสท์เพลงในแนวย่อยท่ีตัวเองชอบมากกว่าแนวย่อยอื่นๆ อย่างไรก็ดี กลุ่ม TLT ไม่ได้มีการผลิตส่ือ

เฉพาะกลุ่มเพื่อแจกจ่ายกันเองในหมู่สมาชิก หรือ แฟนซีน แต่ยินดีเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ

กลุ่มให้บุคคลท่ัวไปได้รับรู้ ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มในการสนับสนุนวงการเพลง Trance ในประเทศ

ไทย  

การแสดงตัวตน หรือ แสดงความช่ืนชอบศรัทธาในเพลง Trance ของสมาชิก TLT มี

ความแตกต่างจากการแสดงออกถึงความเป็นแฟนคลับแนวดนตรีร่วมสมัยอื่นๆ เช่น เมทัล หรือ เร้กเก้ 

หรือแม้แต่แฟนคลับสโมสรฟุตบอล เนื่องจากสมาชิกกลุ่ม TLT จะมีการแสดงออกผ่านทางการแต่ง

กาย หรือ การประดับตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องแต่งกายท่ีมีสัญลักษณ์ของกลุ่มน้อยครั้งมาก โดย

มักจะสวมเส้ือท่ีมีตราสัญลักษณ์ของกลุ่มเฉพาะในงานปาร์ตี้ต่างๆ ขณะท่ีบางคนก็มีสต๊ิกเกอร์ TLT ติด

ด้านหลังรถ กล่าวได้ว่าแฟนเพลง Trance รวมถึงกลุ่ม TLT ไม่มีรูปแบบในการแสดงออกว่าเป็นแฟน

เพลง Trance ท่ีเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน ต่างจากเอกลักษณ์ในการสวมใส่เครื่องแต่งกายสีด า หรือ สวม

ใส่ชุดหนังของแฟนเพลงเมทัล การถักผมเดร็ดล็อค (dreadlock) หรือ แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสี

เขียว เหลือง แดง ของแฟนเพลงเร้กเก้ ท าให้ภาพลักษณ์ของความเป็นกลุ่มเป็นก้อนของสมาชิก TLT 

มีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มแฟนเพลงแนวข้างต้น หรือแฟนคลับสโมสรฟุตบอลท่ีมีภาพลักษณ์ของ

ความเป็นกลุ่มก้อนชัดเจนกว่า ผ่านการแสดงออกด้านการแต่งกายด้วยชุดสโมสรฟุตบอลเดียวกัน การ

สวมใส่เส้ือทีมฟุตบอลทีมโปรดในชีวิตประจ าวัน หรือ ร้องเพลงเชียร์เพลงเดียวกัน เป็นต้น 

ผู้ศึกษามองว่าการที่แนวปาร์ตี้ Trance ไม่ได้มีการจัดท่ัวไป หรือไม่ได้เป็นแนวเพลงท่ีหา

ฟังได้ตามสถานบันเทิงท่ัวไป กลับเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งของเพลง Trance ในประเทศไทย เพราะมัน

เรียกร้องให้ผู้สนใจเข้าไปหามัน ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมัน การค้นพบส่ิงท่ีไม่ได้มีท่ัวไปนั้นเป็นความ

เจ๋ง (hipness) ในความคิดของคนหนุ่มสาวในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าปาร์ต้ี Trance จะไม่ใช่เรื่องลึกลับ 

และเปิดกว้างกับทุกคน แต่มันก็เรียกร้องให้คนต้องออกจากบ้านมาหามัน ต้องปล่อยจิตใจไปกับเพลง 

และ ต้องยอมรับได้กับการที่คนในปาร์ตี้อาจจะแสดงพฤติกรรมท่ีผิดแปลกไปจากสังคมปกติ แต่ในอีก

มุมหนึ่ง ความหลากหลายของแนวเพลงย่อยของดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแตกแขนงออกไป

มากมาย ก็ท าให้กลุ่มผู้ฟังดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์แนวต่างๆ ต่างก็ยึดถือคุณค่า หรือ ความจริงแท้

ทางศิลปะท่ีต่างกัน แม้อาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่บ้าง เช่น ฟังดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

EDM เหมือนกัน แต่เมื่อเป็นคนละแนวเพลง ก็ท าให้เกิดการแข่งขัน การดูถูก หรือการข่มแนวเพลงอื่น
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ว่าด้อยกว่า มีความงดงามทางดนตรีน้อยกว่า และเป็นเพียงความช่ืนชอบท่ีฉาบฉวย อย่างไรก็ดี 

ความรู้สึกขัดแย้งระหว่างแนวเพลงนี้ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม TLT และ หนทางท่ีดีท่ีสุด

ในการไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ฟังดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์แนวอื่นก็คือการจ า กัดวง

วิพากษ์วิจารณ์ไว้เฉพาะในหมู่ผู้ท่ีชอบในแนวดนตรีเดียวกัน 

นัยยะของการต่อต้านดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์กระแสหลัก กลับกลายเป็นการส่งเสริม

คุณค่าของระบบทุนนิยม ท าให้เกิดวงจรของการผลิตและบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรม โดยมี

อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือหลักในการผลิต บริโภค และ เผยแพร่สินค้าทางวัฒนธรรมในรูปแบบดนตรี และ 

ปาร์ต้ีเพลง Trance การบริโภคดนตรีเต้นร าร่วมกันจึงเป็นท้ังการผลิตซ้ าสินค้าทางวัฒนธรรมและ

แพร่กระจายตัวสินค้าออกไปสู่บุคคลอื่น กิจกรรมของกลุ่ม TLT จึงเป็นการตอกย้ าให้เห็นคุณค่าของ

ระบบทุนนิยมท่ีมอบทางเลือกอันหลากหลายในการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมให้แก่ผู้บริโภคภายใต้

ศักยภาพในการสะสมทุนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล 

ผู้ศึกษามองเห็นแนวโน้มท่ีโลกปัจจุบันจะเกิดการรวมกลุ่มกันอย่างหลวมๆ และอย่างช่ัว

ครู่ชั่วคราวของผู้คนท่ีช่ืนชอบในการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมร่วมกันมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยข้ึนในทุกด้านส่งผลต่อการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมให้ออกมามีรายละเอียดปลีกย่อยมากขึ้น

เพื่อตอบสนองความต้องการ ความไม่เหมือนใคร ท่ีผู้คนในปัจจุบันจ านวนไม่น้อยอยากครอบครอง

เพื่อท่ีจะบอกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นอย่างไร มีเอกลักษณ์แตกต่างจากความ “ท่ัวไป” อันดาษด่ืนใน

สังคมอย่างไร ดังท่ีจะเห็นว่ากระแสต่างๆ เช่น แฟช่ัน ในสังคมร่วมสมัยเกิดข้ึนและด ารงอยู่อย่างช่ัวครู่

ช่ัวคราว มีการผสมผสานผสานระหว่างศาสตร์และศิลปะหลากหลายแขนง ของท่ีใหม่อาจจะ

กลายเป็นของเก่าท่ีหมดคุณค่าในช่ัวข้ามคืนหากไม่มีคนสนใจ แต่ขณะเดียวกันของท่ีเคยเก่าไร้ค่า

อาจจะกลายเป็นส่ิงท่ีได้รับความนิยมในช่ัวข้ามคืนได้เช่นกัน การได้ครอบครองส่ิงท่ีไม่เหมือนใคร หรือ 

น้อยคนท่ีจะได้ครอบครอง ท าให้ผู้ครอบครองเกิดความรู้สึกพิเศษ เกิดความมั่นใจ โดยเฉพาะเมื่อเกิด

การรวมกลุ่มเล็กๆ ของผู้คนท่ีชอบในส่ิงเดียวกันนั้นและมีประสบการณ์ในการบริโภคสินค้าทาง

วัฒนธรรมร่วมกันอย่างเข้มข้น การรู้สึกถึงอ านาจเหนือการแสดงออกของตนเองได้อย่างเปิดเผยใน

กลุ่มคนท่ีเห็นดีเห็นงามในส่ิงเดียวกันเป็นส่ิงท่ี Maffisoli เรียกว่า puissance ซึ่งไม่ได้ไปต่อกรกับ

อ านาจเชิงสถาบันโดยตรง แต่เป็นเสมือนรูระบายเล็กๆ ให้คนได้หลบเล่ียงจากการกดทับของอ านาจ
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เชิงสถาบัน ได้ปลดปล่อยความตึงเครียดภายในจิตใจ ได้สัมผัสถึงบรรยากาศของเสรีภาพ และ

มิตรภาพในหมู่ผู้นิยมในส่ิงเดียวกัน แม้จะเพียงช่ัวครู่ชั่วยามก็ตามที 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าผู้ดูแลกลุ่ม TLT บางคนจะเช่ือว่า Trance เป็นความเคล่ือนไหว 

(movement) ไม่ใช่ กระแส (trend) ท่ีไม่ยั่งยืน แต่กลุ่ม TLT ก็ไม่ได้มีภาคปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรมท่ี

แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคล่ือนสังคมให้มีความเคล่ือนไหวไปในทางหนึ่ง ดังเช่นท่ีเกิด

ขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นท่ีนิยมวัฒนธรรมเรฟในอังกฤษในทศวรรษ 1990 ท่ีแสดงตนว่าต่อต้านนโยบายของ

รัฐบาลอย่างชัดเจนโดยการรวมกันจัดปาร์ต้ีเถื่อน หรือความเคล่ือนไหวทางด้านศาสนาแบบใหม่ท่ี

อาศัยการรวมกลุ่มกันเพื่อแสวงหาประสบการณ์ทางจิตวิญญาณบางประการดังเช่นท่ีเกิดในซีกโลก

ตะวันตก ปฏิบัติการของกลุ่ม TLT จึงจ ากัดตัวเองอยู่ท่ีการเป็นกลุ่มทางเลือกในแวดวงคนรักเพลง

เต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ให้หันมาฟังเพลง Trance เพื่อความบันเทิงเป็นวัตถุประสงค์

ส าคัญ 
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ตัวอย่างเนื้อเพลงแนว Trance 

 

ชื่อเพลง: An Angel’s Love 

ศิลปิน: Alex MORPH Feat. Sylvia Tosun 

 

 I’ll wait for you, I’ll wait forever 

Hear my prayer as I search for heaven 

For the love, for the love of an angel 

For the love, for the love I pray 

Hear my prayer, take me to heaven 

 

เพลง: Not Giving Up On Love 

ศิลปิน: Armin van Buuren feat. Sophie Ellis-Bextor 

 

I know your feeling restless 

Like life's not on your side  

It's weighing heavy on your mind 

But when we stand united 

Our hearts they beat in time 

And I know we'll make it all alright 
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Let's bring it back to you and me 

There's no one else around 

Now don't get lost in gravity 

'Cause I want you to hold me now 

Nothing else matters 

It's just the two of us 

And if it all falls down 

Nothing else matters 

You know we're strong enough 

I'm not giving up 

I'm not giving up on us 

I said I’m not giving up 

I'm not giving up on love 

  We're of the same existence 

No lock without a key 

We can't deny it's meant to be 

Cause I feel it inside 

Taking over tonight 

I'll be there when the storm is breaking 

In this moment I'm yours 

You can always be sure 

That together we're gonna make it 

So baby won't you hold me now 

Nothing else matters 
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It's just the two of us 

And if it all falls down 

Nothing else matters 

You know we're strong enough 

I'm not giving up 

I'm not giving up on us 

I said I’m not giving up 

I'm not giving up on love 

 

เพลง: Someone Like You 

ศิลปิน: RAM feat. Susana 

 

 Excuse me, if I right all my wrongs  

Excuse me, if I give up on being strong  

I’ve been running blind, weighed down by denial  

Still you were always there right beside me  

Never thought I’d have someone like you  

Never thought you’d be the one to save me  

Now I’m ready to believe  

You always say I’m worthy  

And finally I can say I agree How  

I try to defy?  

What you’d gave I deny  
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Must admit I’ve been  

Such a fool..  

Now you are all I need  

And I never thought I’d have someone like you  

Never thought you’d be the one to save me  

Now I’m ready to believe  

You always say I’m worthy  

And finally I can say I agree 
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