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จากกรณี กลุม่ Rap Against Dictatorship ไดผ้ลติเพลง “ประเทศกมู”ี เป็นเพลงแรป็ทีwแตง่และรอ้งโดยมี
แนวคดิและอดุมการณท์างการเมอืงแบบเสรนิียม เผยแพรค่ร ั|งแรกเมืwอวนัทีw 14 ต.ค. 2561 โดยมวิสคิวดิโีอเพลง 
ใชฉ้ากหลงัจาํลองเหตกุารณ ์6 ต.ค. 2519 ทีwกลุม่ผูป้ระทว้งใชเ้กา้อี |พบัตรีา่งของนักศกึษาทีwชมุนุมประทว้งการ
เดนิทางกลบัประเทศของจอมพลถนอม กติตขิจร อดตีนายกรฐัมนตร ีทีwหนีออกนอกประเทศในเหตกุารณ ์14 
ต.ค. 2516 จนเป็นทีwวพิากษว์จิารณท์ั|งดา้นบวกและดา้นลบ ขณะทีwทางเจา้หนา้ทีwระบวุา่เนื|อหาของเพลงดงักลา่ว
เขา้ขา่ยมคีวามผดิ และเตรยีมดาํเนินการทางกฎหมายแลว้นั|น (อา่น : เปิดใจแรป็เปอร ์“ประเทศกมู”ี โตไ้ม่รกัชาต ิ
ช ี |ระดมสมองเรยีงเนื|อเพลง หวงัสะทอ้นสงัคมใหแ้กไ้ข) 

 
พล.ต.ต.สรุเชษฐ ์หกัพาล รอง ผอ.ศนูยป์ราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วนัทีw 28 ต.ค. 61 พล.ต.ต.สรุเชษฐ ์หกัพาล รรท. ผบช.สตม. ฐานะรองผูอ้าํนวยการศนูยป์ราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิกลา่ววา่ ผูท้ีwทาํคลปิเพลงดงักลา่วนั|นมคีวามผดิ แตข่ณะนี|
อยูร่ะหวา่งการพสิจูน ์คาดวา่ภายในสปัดาหนี์| จะทราบตวับคุคล จากนั|นจะรวบรวมพยานหลกัฐาน เพืwอขอ
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หมายจบัดาํเนินคดตีามขอ้บงักฎหมาย พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์เพราะทาํใหป้ระเทศเสยีหาย โดยนําขอ้มูลอนัเป็นเท็จ
ลงสูร่ะบบคอมพวิเตอร ์มอีตัราโทษจาํคกุไม่เกนิ 5 ปี ปรบัไม่เกนิ 100,000 บาท 

 
นายธรีะวฒัน ์รจุนิธรรม หรอื เปีย ผูก้าํกบัวดิโีอเพลง ประเทศกมู ี

นายธรีะวฒัน ์รจุนิธรรม หรอื เปีย ผูก้าํกบัวดิโีอเพลง ประเทศกมู ีเปิดใจวา่ ตนเองออกแบบรปูแบบวดิโีอเพลงนี| 
เพืwอสืwอสารตามเนื|อหาของเพลง ซึwงกาํลงับอกเลา่ถงึปัญหาของประเทศไทยในตอนนี| โดยทัwวไปวดิโีอเพลง เป็น
เพยีงภาพประกอบ และสง่เสรมิเนื|อหาของเพลง เพืwอใหม้อีารมณ ์และรสชาตเิพิwมมากขึ |นเทา่นั|น 

สว่นทีwเลอืกใชเ้หตกุารณ ์6 ต.ค. 2519 มาประกอบในมวิสคิวดิโีอ เนืwองจากเมืwอสมยั 20 ปีกอ่น ภาพยนตรท์ีwตน
ถา่ยเกีwยวกบัเร ืwองเหตกุารณ ์14 ต.ค. ซ ึwงในชว่งทีwไดถ้า่ยทาํภาพยนตรเ์ร ืwองนี| ก็ไดม้กีารวางฉากเหตกุารณ ์6 ต.ค. 
เขา้มาประกอบดว้ย แตส่ดุทา้ย ตนตดัสนิใจลบฉากดงักลา่วออก ทาํใหต้อนนั|นตนเกดิความสงสยัวา่ ทาํไมผู ้
กาํกบัตอ้งนําภาพนั|นออก ทั|งทีwทกุอยา่งเตรยีมไวห้มดแลว้ 

กระทัwงปีทีwแลว้ ตนมโีอกาสไปทาํภาพยนตรใ์หก้บัศนูยข์อ้มูลของจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั โดยม ีรศ.ดร.พวงทอง 
ภวคัรพนัธุ ์อาจารยค์ณะรฐัศาสตร ์จฬุาฯ และ ศ.ดร.ธงชยั วนิิจจะกลู นักวชิาการดา้นประวตัศิาสตร ์โดยการทาํ
ภาพยนตรค์ร ั|งนี| ทาํใหต้นไดไ้ปทาํงานกบัสถานทีwจรงิ และพบวา่ศพทีwถกูแขวนคอมกีารถกูแขวนมากกวา่ 5 ศพ 
ทาํใหต้นรูส้กึตกใจ และสะเทอืนใจมาก 

 
ภาพจากวดิโีอเพลง ประเทศกมู ี
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คณุเปีย กลา่วตอ่วา่ จากนั|นตนไดม้โีอกาสไดพู้ดคยุกบัศลิปิน กลุม่ RAP AGAINST DICTATORSHIP จงึเสนอ
แนวคดินี| ซ ึwงเหตกุารณ ์6 ต.ค. เรยีกไดว้า่เป็นอากาศทางกายภาพของสงัคมไทย ทีwผ่านไปแลว้กวา่ 44 ปี แตก็่ยงั
ไม่เลอืนหายไป เหตกุารณนี์|จงึเป็นอปุมาอปุไมย บางอยา่งทีwสามารถนํามาเปรยีบเทยีบกบัสิwงทีwคลา้ยคลงึกบัภาพ
ปัจจบุนั ซ ึwงภายหลงัจากทาํเพลงออกมาแลว้ก็ถกูวจิารณห์ลากหลาย และตนเองตอ้งการสืwอวา่ทกุคนก็มคีวาม
คดิเห็นทีwหลากหลาย และตอ้งการเพยีงแคพู่ดในสิwงทีwเช ืwอและคดิ ซ ึwงก็ไม่แน่ใจวา่แบบนี|จะเรยีกวา่โจมตรีฐับาล
หรอืไม่ 

นอกจากนี| การทีwใครหลายคนมาขดุประวตัตินวา่เป็นพวกเสื |อแดง ตนคดิวา่ทกุคนยอ่มมรีสนิยมทางการเมอืง และ
มทีศันคตติอ่สงัคมไม่เหมอืนกนั แตค่นทีwคดิตา่งมกัจะถกูแปะป้าย ทั|งทีwในสงัคม มคีนทั|งสองฝ่ายทางการเมอืง และ
ทกุคนยอมรบัความแตกตา่งระหวา่งกนั แตต่นอยากอยูใ่นสงัคมทีwยอมรบัความหลากหลายทางความคดิ และ
สามารถวพิากษว์จิารณไ์ดโ้ดยไม่ถกูทําลาย 

 
ภาพจากวดิโีอเพลง ประเทศกมู ี

ทั|งนี| ตนไม่เขา้ใจวา่ทาํไมถงึกลา่วหาวา่พวกตนมคีวามผดิตาม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์และไม่เขา้ใจวา่เพลงนี|เป็น
ความเท็จสว่นไหน ยอมรบัวา่ตอนแรกรูส้กึกลวั แตแ่รปเปอรใ์นวงบางคนทีwเป็นเยาวชน ยงัไม่รูส้กึกลวั ตนเองจงึไม่
จาํเป็นตอ้งกลวัอะไรอกีตอ่ไป หากจะรบัโทษก็ไม่รูว้า่ตอ้งรบัโทษอะไร แตต่อนนี|ถอืวา่ยงัใชช้วีติไดต้ามปกต ิและ
นอ้ง ๆ ในวงตอนนี|ทกุคนยงัเขม้แข็งด ีและเช ืwอวา่นอ้งทกุคนสามารถตอบคาํถามจากเจา้หนา้ทีwและสงัคมได ้

ขณะนี|ตนเองไม่มอีะไรอยากฝากถงึเจา้หนา้ทีw แตต่นคดิวา่เพลงนี|เป็นเพลง ๆ หนึwง ทีwบางคนอาจรูส้กึวา่เนื|อหามี
ความกระอกักระอว่น แตต่นคดิวา่มนัคอืความจรงิทีwควรใหท้กุฝ่ายไดพู้ด โดยทีwเราสามารถอยูร่ว่มกนัไดโ้ดยทีwไม่
จาํเป็นตอ้งมคีวามเห็นเหมอืนกนั ซึwงผูใ้หญอ่าจจะไม่เขา้ใจถงึวธิกีารแสดงออกของศลิปิน 

 
นายเสร ีสวุรรณภานนท ์อดตีประธาน สปท. (แฟ้มภาพ) 
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ขณะทีw นายเสร ีสวุรรณภานนท ์อดตีประธานกรรมาธกิารปฏริปูประเทศดา้นการเมอืง สภาขบัเคลืwอนการปฏริปู
ประเทศ (สปท.) แสดงความคดิเห็นผ่านเฟซบุก๊วา่ หลงัจากทีwตนดแูละฟังเพลงดงักลา่ว กอ่นอืwนตอ้งบอกวา่ ตนก็
รกัประเทศไทยไม่นอ้ยกวา่คนไทยคนอืwน ๆ เมืwอตนฟังและพจิารณาเนื|อหาของเพลงแลว้ เห็นไดว้า่แมว้า่เนื|อหาจะ
ไม่ไดพู้ดชดัเจนวา่คอืประเทศไทย แตท่ั|งเนื|อหาภาษาไทย การแสดงออกสญัญาลกัษณส์ธีงชาตไิทย รวมทั|งผู ้
แสดง สรปุไดว้า่ คนทีwไดด้ไูดฟั้งเพลงนี|แลว้ เห็นไดช้ดัเจนวา่ เนื|อเพลงไดก้ลา่วและพูดถงึประเทศไทยอยา่งปฏเิสธ
ไม่ได ้สว่นถอ้ยคาํเนื|อหา ยกขอ้เท็จจรงิ และใชถ้อ้ยคาํทีwเสยีดสสีงัคม เสยีดสงีานราชการ หรอืเสยีดสผูีบ้รหิาร
ประเทศทั|งทีwผ่านมาและในปัจจบุนั ไม่ไดม้คีวามหมายเฉพาะตวับคุคล แตก่ลบัสรา้งความรูส้กึใหก้บัคนฟัง โดย
เห็นไดช้ดัเจนวา่ สิwงทีwแสดงออกนั|น เป็นการเหยยีดหยามประเทศไทย 

ซึwงตามเนื|อเพลง ในสิwงทีwไดย้กขึ |นอา้งนั|น แมจ้ะเป็นการวพิากษว์จิารณก์บัเหตกุารณท์ีwเกดิขึ |นในประเทศไทย ซึwงก็
เป็นบางเร ืwอง และเป็นเร ืwองของบางคน และเป็นเร ืwองทีwเป็นเหตกุารณท์ีwเกดิขึ |นเพยีงสว่นเสี |ยวของประเทศไทยเทา่นั|น 
ซ ึwงสิwงเหลา่นั|น ไม่ไดท้าํใหป้ระเทศไทยแยไ่ปหมดทั|งประเทศ แตต่ามเนื|อหาโดยรวมแลว้ กลบัทาํใหเ้กดิความรูส้กึ 
และเห็นวา่ประเทศไทยไม่มสีว่นดเีลย สว่นผูนํ้าเสนอเพลงดงักลา่วมเีจตนาสจุรติทีwจะกลา่วอา้งเพืwอใหส้งัคมดขีึ |น
จรงิหรอืไม่ 

 
นายปรญิญา เทวานฤมติรกลุ รองอธกิารบดฝ่ีายการนักศกึษา ม.ธรรมศาสตร ์(แฟ้มภาพ) 

ขณะทีw นายปรญิญา เทวานฤมติรกลุ รองอธกิารบดฝ่ีายการนักศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์แสดงความ
คดิเห็นผ่านเฟซบุก๊วา่ ตนเห็นวา่เพลงดงักลา่วก็เป็นแคก่ารวพิากษว์จิารณ ์ไม่ไดถ้งึกบัทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่
ประเทศ และจะวา่ไปก็ เพลงนี|ก็คอืเพลงเพืwอชวีติ แบบสมยั 14 ตลุา และ 6 ตลุา แตเ่ป็นดนตรแีบบสมยันี| 
ขอ้เท็จจรงิในเพลงเพืwอชวีติสมยักอ่นก็ไม่ไดต้รงทกุเร ืwอง หลายเพลงทีwมเีนื|อหาคลาดเคลืwอนไปจากขอ้เท็จจรงิ ซ ึwง
ปัจจบุนัก็ยงัรอ้งอยู ่ไม่ไดเ้ป็นปัญหาตรงไหน 

เร ืwองดงักลา่วนี| เป็นแคก่ารแสดงออก จะเห็นดว้ยหรอืเห็นตา่งก็วา่กนัไป แตอ่ยา่ถงึขนาดจะเอามาตดิคกุใหไ้ดเ้ลย 
แลว้ก็อยา่ไปกลา่วหาหรอืใสร่า้ยป้ายสอียา่งมกัง่ายวา่มผูีอ้ยูเ่บื |องหลงั เวน้แตว่า่มหีลกัฐานก็ดาํเนินคดกีนัไปเลย 
และทีwสาํคญักวา่นั|นคอื ฝ่ายคนทีwเห็นตา่ง ก็อยา่ไปขบัไลไ่สสง่ใหไ้ปอยูป่ระเทศอืwน เผด็จการไม่ไดห้มายถงึวา่ตอ้ง
เป็นผูม้อีาํนาจ แตเ่ผด็จการ หมายถงึ การเอาตวัเองเป็นทีwต ั|งไม่ฟังคนอืwน ความเห็นตา่งเป็นเร ืwองปกตใินทกุสงัคม 
การทีwเราเห็นไม่เหมอืนกนัไม่ใชปั่ญหา เราไม่รกักนั และไม่ตอ้งเขา้ใจกนัก็ได ้แตต่อ้งเคารพกนั ถา้เคารพกนั ตอ่
ใหไ้ม่เขา้ใจกนัก็ยงัรกักนัได ้หรอือยา่งนอ้ยจะอยูร่ว่มประเทศกนัไดอ้ยา่งสนัต ิ(อา่น : “ปรญิญา” มองเพลง 
“ประเทศกมู”ี ไม่เป็นปัญหา แคต่งิรฐับาล ไม่ใชใ่หร้า้ยประเทศ) 

 


