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Their background..
✗ ค !ว#!พ%งค' (PUNK) เป0นค !ท34ม3อย8#แล;วในภ!ษ!อ%งกฤษ
✗ ปร!กฏขDEนคร%EงแรกเมF4อปG 1596 โดยม3คว!มหม!ยถDงหญQงโสเภณ3 รวมถDง

ปร!กฏในง!นเข3ยนต#!งๆ ของวQลเล34ยม เชคสเปGยร' (William Shakespear)
✗ ตอนต;นศตวรรษท34 20 ค !ๆน3Eใช;เร3ยก พวกไร;ค#!, พวกร%กร#วมเพศ รวมถDง

เป0นค !แสลงท34หม!ยถDงช!ยท34ข!ยบรQก!รท!งทว!รหน%กในคก̀
✗ ในวงก!รดนตร3 ค !ว#! PUNK ได;ถ8กน !ม!นQย!มถDงแนวดนตร3ในร!วปG 1971 

ซD4งโดยส#วนใหญ#จะเป0นดนตรFท34ได;ร%บอQทธQพลจ!กก!ร!จรfอค (Garage Rock) 
ในทศวรรษท34 60



  

Their background.. (Cont.)
✗ ในปล!ยปG 1975 ได;ม3กล`#มว%ยร`#นกล`#มหนD4ง รวมต%วก%นท !นQตยส!รชF4อ PUNK 

ขDEนม! เพF4อเป0นก!รเผยแพร#ภ!พก!ร'ต8น และนQตยส!รฉบ%บน3Eได;สร;!งให;เกQด
กระแสวงก!รดนตร3นอกกระแสในเมFองนQวยอร'ค

✗ ในช#วงปG 1976 น%กวFจ!รณ'เพลงในอ%งกฤษก;ได;น !ค !ว#! PUNK ม!ใช;เร3ยกแวด
วงรfอคนอกกระแสของว%ยร`#นอ%งกฤษขณะน%Eนท34น !โดยวง Sex Pistols ซD4งถFอว#!
เป0นวงดนตร3ท34ม3ภ!พล%กษณ'ท34ไม#ด3ในส!ยต!ท!งก!ร ท%EงในเรF4องของก!รแต#ง
เพลงเส3ยดส3ร!ชวงศ' หรFอก!รเกQดจล!จลในคอนเสQร'ต



  

Their Life style & Culture
✗ พวกพ%งค' เป0นกล`#มเดfกว%ยร`#นผQวข!วอ!ย`ร!ว 15-18 ปG ท34ไม#ม3ง!นท ! และม3

ก!รศDกษ!ต4 ! ผลพวงของนโยบ!ยของร%ฐบ!ลอ%งกฤษ ในสม%ยน%4นท34ม3น!งม!ก!
เรfต แทตเชอร' เป0นน!ยกร%ฐมนตร3ท34ได;ท !ก!รลด สว%สดQก!รท!งส%งคม และ
แปรร8ปร%ฐวQส!หกQจของร%ฐ



  

Their Life Style & Culture (Cont.)
✗ พวกเข!เลยใช;เวล!ส#วนใหญ#จ%บกล`#มก%นต!มผ%บ และกfแสดงคว!มต;องก!รของ

ตนเองผ#!นบทเพลงท34เร3ยกก%นว#! " Punk Rock " น%บจ!กน%Eนดนตร3 จDงเปร3ยบ
เสมFอนอ!ว`ธท!งคว!มคQดของพวกพ%งค' 

✗ พ%งค'ไม#ได;ม3คว!มหม!ยถDงแนวดนตร3เพ3ยงอย#!งเด3ยวเท#!น%Eน ห!กแต#ม3คว!ม
เป0นปร%ชญ!ในต%วเอง แสดงให;เหfนถDงม`มมองท!งก!รเมFองและคว!มม3อQสระ 
ไม#ยDดม%4นในระเบ3ยบของส%งคม



  

Their Life Style & Culture (Cont.)

✗ DIY (Do it Yourself) - ว%ฒนธรรมก!รท !อะไรด;วยตนเอง ซD4งว%ฒนธรรมน3Eจะ

พบม!กในเรF4องดนตร3และก!รแต#งก!ยของพ%งค'ในยค̀แรกๆ รวมถDงวงอQนด3E

ต#!งๆ ซD4งจะท !เองและข!ยเอง โดยไม#ผ#!นค#!ยเพลง

✗ Vegan / Straight Edge – ไม#กQนหรFอย`#งเก34ยวสQ4งท34ม!จ!กสQ4งม3วQต รวมถDงก!รไม#

ร%บส!รหรFอสQ4งเสพย'ตQดใดๆ เข;!ส8#ร#!งก!ย และก!รไม#ส !ส#อนท!งเพศ โดย

เฉพ!ะพวก Straight Edge ซD4งจะม3ก!รท !ส%ญล%กษณ' X ไว;หล%งมFอ



  

Their Life Style & Culture (Cont.)



  

✗ Arnarchism – ม3ท34ม!จ!กค !ว#! Anarchism (อน!ธQปไตย) ซD4งเป0นแนวคQด
ท!งก!รเมFองแบบไร;ผ8;น ! ซD4งจะเชF4อว#! มนษ̀ย'ท34เตfมไปด;วยกQเลส คว!มอย!ก
น%Eน กfย%งม3คว!มด3ง!มบ!งด;!นอย8# คว!มเหfนแก#ต%ว (อ%นเป0นธรรมช!ตQของ
มน`ษย') น%Eนจะค#อย ๆ ลดคว!มร̀นแรงลงไปเมF4อได;ม3ก!รปฏQส%มพ%นธ'ท!งส%งคม
โดยอQสระเสร3 ต#อเนF4อง และเท#!เท3ยม อ%นจะน !พ!ไปส8#ก!รจ%ดระเบ3ยบในต%วม%น
เองโดยท34อ !น!จร%ฐไม#จ !เป0นต;องม!คอยก !ก%บควบค`ม

Their Life Style & Culture (Cont.)



  

Their Music & Fashion
✗ แฟช%4นในแบบของพ%งค'จะค#อนข;!งโดดเด#นหรFอเตะต! เพร!ะเป0นสQ4งท34แสดง

ให;เหfนถDงก!รประท;วง หรFอก!รต#อต;!นขนบธรรมเน3ยมประเพณ3นQยมอ%นเป0น
สQ4งท34พ%งค'ยDดม%4น



  

Their Music & Fashion (Cont.)

✗ โดยส#วนใหญ#แล;ว พ%งค' นอกจ!กจะแสดงออกท!งคว!มคQด ด;วยก!รท !

กQจกรรมท!งส%งคมต#!งๆ ดนตร3กfถFอเป0นสQ4งหนD4งท34พวกพ%งค'ใช;แสดงออกเช#นก%น

✗ จ`ดเด#น จ`ดหนD4งของดนตร3พ%งค' คFอ ใครๆกfเล#นได; ดนตร3ส%Eน และกระช%บ

✗ ดนตร3ของพ%งค'น%Eน จะม3ก!รแบ#งออกเป0นประเภทต#!งๆ ซD4งดนตร3ของพวกพ%งค'

น%Eนจะม3ส#วนท34ส%มพ%นธ'ก%บว%ฒนธรรมของแต#ละกล`#มแนวคQด



  

Their Music & Fashion (Cont.)

✗ ต;นก !เนQดของดนตร3พ%งค'ม!จ!กดนตร3ก!ร!จ รfอคในย`คทศวรรษท34 60

✗ ในช#วงปล!ยย̀คทศวรรษท34 70 ดนตร3พ%งค'ได;แตกแยกแขนง และม3ก!รผสม

ผส!นก%บดนตร3ในแนวอF4นๆ เช#น สก! เร;กเก; หรFอแม;แต# อ!ร'แอนด'บ3 แต#กfย%ง

คงคว!มเป0นพ%งค'อย8#ในเนFEอห!ของเพลง



  

✗ ในย`ค 80 ดนตร3พ%งค'ได;ม3ก!รพ%ฒน!ในแง#ของคนตร3ให;ร`นแรงขDEน รวมถDง

ก!รน !เสนอเนFEอห!ท34พ8ดถDงเรF4องร!วใกล;ต%ว เช#น ก!รเมFอง ส%งคม ซD4งรวมถDง

ก!รน !เสนอเนFEอห!ในแบบของพวก Straight Edge ซD4งดนตร3พ%งค'ใน ย`คน3E 

ถ8กเร3ยกว#! ฮ!ร'ดคอร'พ%งค' (Hardcore Punk)

✗ ขณะท34ในอ%งกฤษดนตร3พ%งค'ได;เรQ4มม3ก!รผสมผส!นดนตร3ดQสโก และถ8กเร3ยกว#!

ดนตร3นQวเวฟ (New Wave) ซD4งม3ภ!คจ%งหวะให;ส!ม!รถเต;นร !ได;

Their Music & Fashion (Cont.)



  

✗ นอกจ!กน3Eแล;ว ในสหร!ชอ!ณ!จ%กรช#วงปล!ยทศวรรษท34 70 ถDงต;นทศวรรษท34 

80 ดนตร3พ%งค'ได;ม3ก!รพ8ดถDงเรF4องก!รเมFองอย#!งเข;มข;นม!กขDEน ซD4งเป0นสQ4งท34

เกQดควบค8#ไปก%บกระแสฮ!ร'ดคอร'พ%งค'ในอเมรQก! ซD4งโดยส#วนใหญ#แล;วจะพ`#ง

เป~!ไปท34ก!รบรQห!รประเทศของน!งม!ก!เรfต แธชเชอร'

✗ เรF4องของเครF4องแต#งก!ยกfจะเน;นเรF4องก!รแต#งก!รท34แสดงออกถDงก!รต#อต;!น

และแขfงกร;!วต#อส%งคม เช#น เสFEอหน%งตอกหม`ด หรFอก!รท !ผมต%Eงและย;อมส3

Their Music & Fashion (Cont.)



  

✗ ในทศวรรษท34 90 ก!รถFอก !เนQดของดนตร3อ%ลเทอร'เนท3ฟ ซD4งม3ก!รผสมผส!น

ดนตร3แบบพ%งค'และแนวคQดแบบ DIY ซD4งในภ!คของดนตร3เรQ4มละทQEงแนวคQด

แบบพ%งค' คFอ ก!รเล#นแบบม3จ%งหวะ รวมถDงก!รพ8ดในสQ4งอF4นๆ นอกจ!กเรF4อง

ของก!รเมFอง เช#น เรF4องของหมกหม`#นลงไปในจQตใจมน`ษย' เป0นต;น

✗ ก!รถFอก !เนQดของอ%ลเทอร'เนท3ฟน3E ได;เรQ4มท !ให;ดนตร3พ%งค'เรQ4มเข;!ส8#ก!รเป0น

ดนตร3กระแสหล%ก (Mainstream)   ซD4งเร3ยกก%นว#! ป0อป พ%งค' (Pop Punk)

Their Music & Fashion (Cont.)



  

Their Music & Fashion (Cont.)

✗ ในย`ค 2000 ดนตร3พ%งค'ได;ม3ก!รตF4นต%วขDEนอ3กคร%Eง หล%งจ!กท34ช#วงครD4งหล%งของ

ทศวรรษท34 90 ดนตร3อ%ลเทอร'เนท3ฟเรQ4มเสF4อมคว!มนQยม

✗ ก!รกล%บม!ของดนตร3พ%งค'ในย`ค 2000 น3Eม3คว!มแตกต#!งจ!กดนตร3อ%ลเทอร'เนท3ฟ

ในย`ค 90 คFอ ดนตร3จะไม#เรfวม!กน%ก บ!งท3กfช;! หรFอจ%งหวะกล!งๆ และวQธ3ก!รร;อง

จะม3ก!รร;องท34ไม#เน;นก!รตะโกน แต#จะร;องสล%บก%นระหว#!งก!รร;องปกตQและก!รก

ร3ดร;อง ซD4งเร3ยกก%นว#! อ3โม (Emo) หรFอ สคร3มโม (Screamo)



  



  

Their Music & Fashion (Cont.)

✗ จ`ดเด#น ข;อหนD4งของดนตร3พ%งค' คFอ คว!มเร3ยบง#!ย จนด8เหมFอนกระจอกในส!ยต!

ของน%กดนตร3 แต#กfเป0นเรF4องน3Eอ3กเช#นก%นท34ท !ให;ดนตร3แนวน3Eได;ร%บคว!มนQยมจ!ก

ว%ยร`#น ด;วยแนวคQดท34ว#! “Anyone can play in a punk band” และ Every 

musician a fan and every fan in a band” 

✗ นอกเหนFอจ!กคว!มเร3ยบง#!ยแล;ว สQ4งท34แสดงออกในดนตร3 คFอ คว!มกล;!ท34จะพ8ด

และวQจ!รณ'ในสQ4งท34หล!ยๆคนไม#กล;!พ8ด



  

Their Music & Fashion (Cont.)

God save the queen She ain't no human being 
There is no future In England's dreaming 

(จ!กเพลง God Save the Queen ของ The Sex Pistols)



  

Their Music & Fashion (Cont.)

✗ แฟช%4นก!รแต#งต%วของพ%งค'ในย`คแรกๆ จะใส#เสFEอหน%งแบบแกÑงฮ!ร'เลย'และใส#

ก!งเกงย3นส'ฟÖตๆร%ดๆ รองเท;!ผ;!ใบ

✗ ในย`คต#อๆม! ก!รแต#งก!รของพวกพ%งค' เรQ4มม3ก!รท !ส3ผม รวมถDงก!รท !ผมต%Eง

หรFอทรงผมประหล!ดๆ เพF4อเป0นส%ญล%กษณ'แสดงถDงก!รต#อต;!นต#อส%งคมรอบ

ข;!ง



  



  



  

Their Music & Fashion (Cont.)

✗ ทQศท!งก!รแต#งก!ยและแนวเพลง จะเน;นก!รปฏQว%ตQและเป0นขบถต#อส%งคม 

หรFอแม;แต#แฟช%4น โดยมองคว!มน#!เกล3ยดในส!ยต!ของคนท%4วไปเป0นคว!ม

ง!มท34อย8#ข;!งใน อ!รมณ'ก!รใส#เสFEอหน%ง และก!รแต#งก!ยท34ต#!งจ!กขนบนQยม

ส`ดข%Eว นQยมก!รแต#งหน;!ต! เพร!ะคนท%4วไปไม#นQยม เช#นใช;ส3ข!วจ%ดด !จ%ด โดย

รวมแล;ว anti-fashion คFอ punk fashion โดยม3จ`ดเด#นๆ คFอ



  

Their Music & Fashion (Cont.)

1. ใช;เอกล%กษณ'ของคว!มแตกต#!งก%นส`ดข%Eวเป0นหล%ก เช#นก!รใช;ส3 เฉพ!ะข!ว

และด !เท#!น%Eน ทรงผม ถ;!ไม#โกน จะต;องตกแต#งให;แปลกผQดปกตQอย#!งส`ดข%Eว 

หรFอผสมก%นท%Eงช!ยหญQง

2. ก!รสร;!งแฟช%4นโดยก!รรFEอท !ล!ยแฟช%4นเดQม เพF4อสร;!งเอกล%กษณ'หรFอสไตล'

ของต%วเอง 



  

Their Music & Fashion (Cont.)

3. ก!รใช;เขfม หรFอโซ#ร#วมก%บเนFEอผ;!ท34เป0นหน%ง เพF4อแสดงก!รอย8#ร#วมก%บคว!มเจfบ

ปวดเป0นสQ4งปกตQ

4. ก!รผ#! หรFอเจ!ะต!มร#!งก!ย ในต !แหน#งท34เหfนได;ช%ด

5. เน;นเครF4องประด%บท34ท !จ!กโลหะส3เงQน ไม#นQยมใช;ทองค !



  

Their Music & Fashion (Cont.)

✗ ในย`คต#อๆ ม!ก!รแต#งก!ยแบบพ%งค'เรQ4มม3คว!มหล!กหล!ยม!กขDEน โดยท34ก!ร

เป0นพ%งค'อ!จจะไม#จ !เป0นต;องใส;เสFEอหน%งหรFอท !ส3ผม หรFอแม;แต#ก!รเจ!ะ

✗ พ%งค'เรQ4มม3ก!รแต#งต%วท34เร3ยบง#!ย แต#เน;นท34ไปก!รแสดงออกด;วยกQจกรรมท!ง

ดนตร3แทน เช#น ก!รแต#งเนFEอห!ท34วQพ!กษ'ส%งคมด;วยถ;อยค !ท34ร̀นแรง เป0นต;น



  



  

✗ แฟช%4นของพ%งค'ในปàจจ`บ%นได;เน;นไปท34ก!รแต#งต%วด;วยเสFEอส3ด ! และม3ล%กษณะ

พอด3ต%ว รวมถDงก!งเกง และทรงผมท34ม%กจะม3ก!รหว3ไปข;!งใดข;!งหนD4งและรอบ

ข;!งไถเกร3ยนหรFอต%ดส%Eน

Their Music & Fashion (Cont.)



  



  

✗ 30 ปGท34ผ#!นม! พ%งค'ถ8กหยQบยกม!ใช;เป0นว%ตถ`ดQบในก!รออกแบบในวงก!ร
แฟช%4นและกร!ฟฟÖกอย8#เสมอ โดยย%งคงจ`ดเด#นอย#!งเดQมไว; อ!ทQเช#น กร!ฟฟÖก
ต%วหน%งสFอรกๆ ค !พ8ดแรงๆ โดนๆ ซD4งเหfนได;ช%ดต!มเสFEอยFดต#!งๆ จนถDงง!น
กร!ฟฟÖกท34เน;นแฮนด'เมดแบบปะตQดเหมFอนไม#ต%Eงใจ

Their Music & Fashion (Cont.)



  

Punk in Thailand
✗ ในย`คแรกๆของพ%งค'น%Eน คนไทยไม#ได;ฟàงแนวแบบน3Eม!ก แต#จะฟàงเพลงแบบ

บ`ปผ!ชน โปรเกรสซ3ฟ 
✗ ดนตร3แนวพ%งค'เรQ4มเป0นท34ร8;จ%กในเมFองไทยเมF4อกล!งย̀คทศววรษ 90 หรFอช#วงท34

ดนตร3แนวช#วงอ%ลเทอร'เนท3ฟด%งม!กๆ ตอนน%Eนม3คนไทยท !เพลงอ%ลเทอร'ออก
ม!เยอะๆ 



  

Punk in Thailand (Cont.)
✗ กระแสเพลงแนวพ%งค'เกQดจ!กช#วงปล!ยย`ค80 ต;น 90 ตอนน%Eนม3ร!ยก!รเพลง 

เรดQโอ แอคท3ฟ ซD4งจะเปÖดแต#เปÖดเพลงแนวโมเดQร'นรfอคท34เป0นซ!วนด'ดนตร3
จ!กอ%งกฤษย`ค 80 แทน แล;วกfม3ก!รเลFอกเพลงจ!กยค̀ 70 เข;!ม!เปÖดด;วย

✗ สQ4งหนD4งท34ท !ให;พ%งค'เป0นท34นQยม ในหม8#ว%ยร`#น คFอ คว!มโดดเด#น คว!มบ;!คล%4ง 
ก!รต#อต;!นคว!มเป0นฮ3โร# หรFอ รfอค สต!ร' ก!รแหกกฎระเบ3ยบอ%นเป0นสQ4งท34ม!
ค8#ก%บคว!มเป0นว%ยร`#น



  

Punk in Thailand (Cont.)
✗ แต# ณ ปàจจ`บ%นพ%งค'ในส!ยต!ว%ยร`#นไทยหล!ยคนกล%บเป0นเพ3ยงแค#แฟช%4น 

และกระแสในช#วงเวล!หนD4ง เมF4อผ#!นไปช#วงเวล!หนD4งและกระแสอF4นๆ เข;!ม!
แทนท34ก!รแต#งก!ยเหล#!น%Eนกfจะเป0นไปต!มกระแส หรFอหล!ยคนน !เอ!พ%งค'
ม!เป0นเพ3ยงแค#จ`ดข!ย

✗ ช̀มชนของพ%งค'ในเมFองไทย?
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ม%นจบแล;ว


