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ท่ีเห็นได้จากภายนอก เพศสภาพ ช่วงอาย ุและความหมายโดยนยัจากการส่ืออารมณ์ การตีความ 

ผู้ถ่ายทอดทัง้สองต้องมีความเช่ือในระดบัเดียวกนัเพ่ือส่ือสารออกมาในทิศทางเดียว แตต่า่งกนัแค่

บริบทในการเลา่เร่ืองของเพลงประกอบละครและละครโทรทศัน์ 
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  The objective of this research is to study the storytelling of original soundtrack 

and the current role of chosen storytelling of original soundtrack in Thai Television series 

context. The songs from this study were chosen from Nataraja Awards which rewarded 

as Best Television Series since 2014-2015. There were two stories and six songs were 

studied in Qualitative research method by contextual analyzing and in-depth 

interviewing from producer’s point of view.  

The findings of first objective was found that the majority of songs storytelling 

presented in one-way communication to express the individual purpose, however, there 

was different presentation in “Chan Koh Rak Khong Chan” song from Samee Tree Tra 

which communicated by two singers. The result revealed that being representative of 

main characters who were having an argument could push the level of aggression since 

hook part until bridge part progressively. Meanwhile, other songs stopped the climax 

point at the hook and then falling action. Regarding to theme, it turned out that these two 

series were both based on love conflict topic. Using symbolic was applied to imply the 

character’s insight especially attitude, social value and upbringing background.  
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Currently, the role of chosen storytelling of original soundtrack in Thai Television 

series was created to drive the actor’s feeling rather than telling the whole story. Thus, 

the ideal original soundtrack should not only consist of building the emotion but also 

being a song for everyone. The emotional presentation of two series was shown 

similarly, which consisted of three songs; 1) the main song that communicated to the 

whole story with the main character’s point of view 2) Actor’s Point of view that 

represented to Man’s thought. 3) Actress’s Point of view that interpreted Woman’s 

requirement. Additionally, the criteria of choosing a singer was considered to be 

relevant in terms of physical (gender and age) and mental (emotion and tone of voice). 

Both of singer and character need to find-tune for the optimal performance in their own 

role. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 การส่ือสารท่ีมุ่งเน้นประโยชน์อย่างถ่องแท้ คือการส่ือสารท่ีให้ความเพลิดเพลิน บนัเทิง
อารมณ์ในระดบัสงูขึน้ไป ก่อให้เกิดจินตนาการร่วมกนั เช่น การส่ือสารผ่านดนตรี นิทาน กวีนิพนธ์ 
หรือนิยาย เป็นต้น เ รียกได้ว่าเป็น รูปแบบหนึ่งของการส่ือสารเชิงจินตคดี ( Imaginative 
Communication) คุณลักษณะเด่น คือ การเล่าเร่ืองให้น่าจดจ า และการส่ืออารมณ์ของผู้ เล่า 
(ถิรนนัท์ อรวชัศิริวงศ์, 2546) ดงันัน้หากพิจารณาจากสภาพแวดล้อมรอบตวัจะพบว่าการส่ือสาร
เชิงจินตคดีนีเ้กิดขึน้บ่อยครัง้จากการส่ือสารผ่านดนตรี หรือบทเพลงท่ีมีมาอย่างยาวนานตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจบุนั นอกจากการให้ความเพลิดเพลินแล้ว ดนตรียงัท าหน้าท่ีเป็นตวัชีว้ดัสงัคม และ
วฒันธรรมความเป็นอยู่ของมนุษย์ในช่วงเวลานัน้ ๆ และเป็นศาสตร์ท่ีคนทุกชาติสามารถเข้าใจ
ร่วมกนัได้ จนกลา่วได้วา่ เพลงเป็นภาษาสากล (Universal Language) (Savan, 1993) 
 ในอดีต มนุษย์จะคุ้นเคยกับเพลงในรูปแบบเพลงพืน้บ้าน เพลงกล่อมลูก เพลงหมอล า 
ตอ่มาได้รับการพฒันาในเชิงพาณิชย์กลายมาเป็นเพลงลกูทุ่ง ลกูกรุงสมยัใหม่ และเพลงไทยสากล
ในปัจจบุนั (ศมกมล ลิมปิชยั, 2532) โดยเพลงไทยสากลในยคุแรก ๆ เร่ิมในสมยัปลายรัชกาลท่ี 5 
ท่ีโรงละครหลวงนฤมิตร น าเสนอเร่ืองราวผ่านบทร้องท่ีขบัร้องโดยตวัละครและแทรกบทพูดเป็น
ระยะ แต่ไม่มีการร่ายร า หลงัจากนัน้ไม่นานโรงละครถูกวางเพลิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ
นราธิปประพนัธ์พงศ์ทรงมีรับสัง่ให้สร้างโรงละครปรีดาลยัแห่งใหม่ ในช่วงนัน้เพลงประกอบละคร
ได้รับการพฒันาให้มีความสากลมากขึน้กว่าเดิม คือมีลกูเอือ้นน้อยลง และมีเนือ้ร้องเพิ่มขึน้ และ
เร่ืองท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก คือเร่ือง “สาวเครือฟ้า” ซึ่งถือเป็นจุดก าเนิดของละครร้องท่ีมีค า
ร้องเป็นไทย และท านองเป็นไทยสากลนัน่เอง (กาญจนาคพนัธุ์, 2520) 
  ตอ่มาการประพนัธ์เพลงในลกัษณะดงักล่าวเร่ิมแผ่ขยายไปยงัวงการภาพยนตร์ในช่วงปี
พ.ศ. 2474 เพลง “พดัชา” “บวับงัใบ” “ลาวเดินดง” ใช้ประกอบภาพยนตร์ “หลงทาง” และเพลงท่ี
เป็นท่ีรู้จกักนัอย่างกว้างขวางคือเพลง “กล้วยไม้” เพลงประกอบภาพยนตร์เร่ือง “ปู่ โสมเฝา้ทรัพย์” 
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(ศมกมล ลิมปิชยั, 2532) ส าหรับเพลงประกอบละครโทรทศัน์เร่ืองแรก คือละครร าเร่ือง“ขนุช้าง
ขุนแผน” เข้าฉายทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม ในปี พ.ศ. 2498 จนต่อมา รูปแบบ        
การเล่นละครได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง นกัแสดงไม่จ าเป็นต้องร้องเพลงสดอีกต่อไป เพราะ   
บทเพลงได้ถูกบนัทึกลงในแผ่นเสียงเพ่ือเปิดควบคู่ไปกับการแสดงละคร และวิธีการดงักล่าวนี ้      
ยงัช่วยเพิ่มอรรถรสในการชม พร้อมถ่ายทอดจินตนาการของผู้ เขียนได้ชดัเจนขึน้อีกด้วย (จิตติณี        
ธรรมพกัตรกลุ, 2540) 

นอกจากความบันเทิงผ่านการส่ือสารของบทเพลงแล้ว ละครโทรทัศน์ยังถือเป็น              
อีกศาสตร์ท่ีให้ความบันเทิงได้อย่างครบถ้วน ผ่านทางภาพ ฉาก แสง  สี รวมถึงการแสดงออก     
ทางสีหน้า ท่าทางของนักแสดง อีกทัง้ละครยังมีหน้าท่ีคล้ายกับบทเพลงในการสะท้อนความ       
เป็นอยู่ของสงัคม ขณะเดียวกันละครก็สามารถสร้างภาพแห่งความจริงในสงัคมขึน้ใหม่ได้เช่นกัน 
(วราภรณ์ ศรีกาญจนเพริศ, 2544) ดงันัน้ หากพิจารณาองค์ประกอบหลักของละคร จากหนงัสือ
เร่ือง โพเอทตกิส์ (Poetics) ของนกัปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวกรีก อย่างอริสโตเติล (Aristotle) จะพบว่า
ส่วนส าคญัของการละครแบง่ออกเป็น 6 ส่วน (6 Elements of a Play) (อริสโตเติล อ้างถึงใน     
วรัทพร ศรีจนัทร์, 2551) ได้แก่ 

1) โครงเร่ือง (Plot) 
2) ตวัละคร และการวางลกัษณะนิสยัตวัละคร (Character and Characterization) 
3) ความคดิ หรือแก่นเร่ือง (Thought) 
4) การใช้ภาษา (Diction) 
5) เพลง (Song) 
6) ภาพ (Spectacle) 

  โครงเร่ือง (Plot) หมายถึง การล าดับเหตุการณ์เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้จากจุดเร่ิมต้นไป มี        
การพฒันาเร่ืองราว และด าเนินไปยงัจุดจบของเร่ืองอย่างสมเหตสุมผล การวางโครงเร่ืองท่ีดี คือ 
จะต้องมีความสมบรูณ์ในตวัเอง มีการวางแผนการกระท า และก าหนดทิศทางของตวัละครอย่าง
ชดัเจนและรัดกุม ทัง้นีเ้พ่ือให้เข้าใจถึงท่ีมาท่ีไปของตวัละคร กล่าวได้ว่าแตล่ะฉากมีความสมัพันธ์
กนั ไม่สามารถตดัฉากใดฉากหนึ่งออกไปได้ เพราะจะท าให้กระทบกับบทละครทัง้เร่ือง หากเป็น
โครงเร่ืองท่ีน าเหตกุารณ์ตา่งๆ มาประติดประตอ่กันอย่างไม่สอดคล้อง ตามทฤษฎีของอริสโตเติล
นบัวา่เป็นโครงเร่ืองท่ียงับกพร่อง    

ตวัละคร และการวางลกัษณะนิสยัตวัละคร (Character and Characterization) ตวัละคร 
คือ ผู้ กระท า รวมถึงลักษณะนิสัยในเร่ือง ส่วนการวางลักษณะนิสัยตัวละคร คือ การก าหนด
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บทบาทให้ตวัละครเหลา่นัน้มีลกัษณะนิสยัอยา่งไร จากประสบการณ์ท่ีเข้ามากระทบในชีวิต และมี
การพัฒนาการของนิสัยใจคอเป็นเช่นไร ซึ่งตัวละครหลักถือเป็นผู้ ด าเนิ นเ ร่ืองท่ีเรียกว่า 
Protagonist และตวัละครฝ่ายตรงข้ามท่ีคอยขัดขวาง เรียกว่า Antagonist การกระท าในละคร
เกิดขึน้จากความต้องการหรือจดุมุง่หมายของตวัละคร (Objective)  

ลกัษณะตวัละคร โดยทัว่ไปแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1) ตัวละครท่ีมีลักษณะเป็นแบบตายตัว (Typed Character) เป็นตัวละครท่ีไม่มี
เปล่ียนแปลง หรือพฒันาเลย จะมีลักษณะนิสัยชัดเจนไปด้านใดด้านหนึ่ง เช่น พระเอก ตวัโกง   
นางอิจฉา เป็นตวัละครท่ีผู้ ชมสามารถติดตาม และเข้าใจโดยง่าย อีกทัง้เป็นตวัละครท่ีคาดเดา   
การกระท าได้ง่าย เหมาะกบัละครเดก็ หรือละครท่ีไมต้่องการการน าเสนอท่ีซบัซ้อนจนเกินไป 

2) ตวัละครท่ีมีทัง้ส่วนดี และข้อบกพร่องในตวั (Well – Rounded Character) จดัเป็น   
ตวัละครท่ีสะท้อนลกัษณะของคนจริง ๆ ในสงัคม มีการพฒันานิสยั อารมณ์ และความรู้สึกอยู่
เสมอ หากมีเหตกุารณ์มากระทบ ต้องอาศยัการตีความเพ่ือเข้าใจในตวัละครอย่างแท้จริง ลกัษณะ
ตวัละครประเภทนี ้จะพบอยูใ่นบทละครสมยัใหม ่หรือพลิกผนัไปสูโ่ศกนาฏกรรมก็เป็นได้  

3) ความคิด หรือแก่นเร่ือง (Thought) คือ ข้อสรุปของเร่ืองท่ีผู้ เขียนต้องการจะน าเสนอ 
ภายใต้ความคดิท่ีแฝงอยูใ่นบทละครตลอดทัง้เร่ือง ปัจจบุนัมกัใช้ค าวา่ “แก่นของเร่ือง” (Theme) 

4) การใช้ภาษา (Diction) คือ สารท่ีใช้ในการถ่ายทอดเร่ืองราวของตวัละคร และความคิด 
ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญของการเขียนบทท่ีดีในการหาจุดเช่ือมโยงระหว่างผู้ เขียน และผู้ ชม 
การศกึษาและวิเคราะห์ตวัละคร เหตกุารณ์ ความสมัพนัธ์ทางเวลา ล้วนแตมี่ผลตอ่การเลือกใช้ค า 
ทัง้ นี เ้ พ่ือแสดงถึงความคิดหรือลักษณะนิสัยของตัวละครให้ออกมาตรงกับบทท่ีวางไ ว้    
  5) เพลง (Song) คือ อีกสารท่ีใช้ในการถ่ายทอด อาจหมายรวมไปถึงการขับกล่อม
เร่ืองราวให้ผู้ชมมีอารมณ์คล้อยตามมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นบทเพลง ส าเนียงภาษา การใช้เสียงสงู
ต ่าของนกัแสดง หรือแม้แต่ความเงียบก็สามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้ได้เช่นกัน ดงันัน้การใช้เพลง 
จึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสมัพนัธ์กนัเพ่ือให้ความรู้สึกของเหตกุารณ์นัน้ ๆ ด าเนินไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

6) ภาพ (Spectacle) คือ สิ่งผู้ชมเห็น ผา่นการตีความและถ่ายทอดด้วยสีหน้า ท่าทางของ
ตัวละคร รวมไปถึงองค์ประกอบฉาก แสง สี เคร่ืองแต่งกาย ท่ีแสดงออกเพ่ือเพิ่มรสชาติใน        
การรับชมให้สมบรูณ์แบบยิ่งขึน้  
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หากจะกลา่ววา่โครงเร่ือง ตวัละคร และความคิดเปรียบเสมือนวิญญาณท่ีอยู่ภายในจิตใจ 
ภาษา เพลง และภาพก็เปรียบเสมือนร่างกายภายนอก ท่ีมีหน้าท่ีส่ือสาร และถ่ายทอดเนือ้หาสาระ
จากภายในไปยงัผู้ชมภายนอกเชน่กนั  
 จากองค์ประกอบหลายอย่างดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่ากว่าจะมีผลงานละคร
สกัเร่ืองหนึ่ง ต้องประกอบไปด้วยบคุลากรหลากหลาย ฝ่ายเพ่ือสร้างความกลมกลืน และส่งเสริม
เติมแตง่ให้การส่ือสาร และการแสดงนัน้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบท่ีสุด แตก่ารท่ีละครจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่นัน้ สิ่งท่ีส าคญัคือต้องค านึงว่าละครสามารถตรึงอารมณ์ของผู้ชมได้มากน้อย
แคไ่หน เพราะจ านวนผู้ชมคือเกณฑ์การวดัผลท่ีรวดเร็วท่ีสดุ และเช่ือถือได้มากท่ีสุด เพราะฉะนัน้
ผู้ท าวิจยัจงึมองว่าการผลิตเพลงประกอบละคร ถือเป็นเคร่ืองมือในการตรึงอารมณ์ผู้ชมอีกหนึ่งวิธี
ท่ีส าคญั และต้องผ่านกระบวนการคิดอย่างละเอียดอ่อน ทัง้นีเ้พราะเพลงถือเป็นการส่ือสารเชิงจิ
นตคดี และเป็นบทประพันธ์ท่ีแต่งขึน้จากความคิด เหตุการณ์ ค่านิยม ทัศนคติ และอารมณ์
ความรู้สึกของคนในช่วงเวลานัน้ ๆ  รวมไปถึงการเป็นสญัลักษณ์ของความหลงัท่ีรวบรวมไว้เพ่ือ
ประมวลภาพความประทบัใจในความทรงจ าของผู้ ฟังอย่างไรข้อจ ากดัทางกาลเวลา นอกจากนีบ้ท
เพลงยังท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาจิตใจและวิญญาณของผู้ ฟังได้ ไม่ว่าในยามทุกข์ ศุกร์ เศร้า 
เหงา รัก ตลอดจนปลกุใจให้ฮึกเหิม เพราะเพลง ถือเป็นสารท่ีสามารถเข้าถึงผู้ ฟังได้ทกุท่ี อาจเปิด
จากการรับชมผ่านโทรทศัน์ ฟังผ่านวิทย ุหรือหากผู้ ฟังมีอารมณ์ร่วมก็สามารถฮมัเพลงได้เอง โดย
ไมต้่องอาศยัส่ือใด ๆ มากระตุ้นเลย 
 เพราะฉะนัน้ การสร้างเพลงประกอบละคร จึงถือเป็นการสร้างมิติทางเสียง ท่ีกระตุ้นให้
ผู้ ฟังเกิดจินตนาการไปกับฉากอารมณ์นัน้ ละครโทรทศัน์เร่ืองหนึ่งๆ มกัจะมีเพลงประกอบละคร    
2 เพลงขึน้ไป ได้แก่ เพลงประกอบละครหลกั (Theme Song) ท่ีสะท้อนเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด
ของเร่ืองนัน้ ๆ และอีกเพลงท่ีสะท้อนความรู้สึกของตัวละครเอก ซึ่งอาจเป็นได้ทัง้มุมมองของ
พระเอกหรือนางเอก หรืออาจจะเป็นเพลงท่ีสะท้อนความสมัพนัธ์โดยรวมของพระนางก็เป็นได้ โดย
กระบวนการผลิตนัน้ ต้องผ่านการพิจารณาอย่างพิถีพิถันว่าจะเลือกหยิบแกนไหนมาน าสนอ ซึ่ง
เพลงประกอบละครนีม้ักจะถูกน ามาใช้ตอนเปิดเร่ือง และปิดเร่ือง หรือหากเป็นเพลงท่ีสะท้อน
อารมณ์ของตวัละครนัน้ๆ ผู้ชมก็จะมีโอกาสได้ฟังมากขึน้ เน่ืองจากเพลงเหลา่นีส้ามารถด าเนินเร่ือง
ล้อไปกบัความรู้สกึของฉากในตอนนัน้ได้เป็นอยา่งดี เพ่ือให้ผู้ชมจะสามารถเข้าถึงตวัละครได้อย่าง
ลึกซึง้ และกินใจมากขึน้ และการเปิดเพลงซ า้ๆ ยงัน าไปสู่การจดจ า และท าให้เพลงเหล่านัน้เป็น    
ท่ีนิยมในท่ีสดุ ดงัตวัอย่างการจดัอนัดบั "10 อนัดบัเพลงประกอบละครสดุฮิต" (Sanook Music, 
2558) เช่น “ใจสั่งให้รัก” (ประกอบละครเร่ืองเลือดมังกร ตอน สิงห์) ขับร้องโดย บี พีระพัฒน์      
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เถรวอ่ง, “คนท่ียืนตรงนี”้ (ประกอบละครเร่ืองแอบรักออนไลน์) ขบัร้องโดย ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดลั 
หรือ “ท่ีจริงฉนัก็เจ็บ” (ประกอบละครเร่ืองลมซอ่นรัก) ขบัร้องโดย ณเดชน์ คกิูมิยะ เป็นต้น          

เวทีประกวดรางวลันาฏราช (นาฏราช, 2558) ถือเป็นอีกหนึ่งรางวลัทรงคณุคา่ เพราะเกิด
จากการรวมตวัของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ท่ี
เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ในศาสตร์แห่งการละคร ได้มองเห็นพร้อมกนัว่างานประกาศผลรางวลั
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในประเทศไทย ยงัไม่มีรางวลัท่ีผู้ตดัสินเป็นผู้ มีประสบการณ์จากศาสตร์
และศลิป์ท่ีมาจากการประกอบวิชาชีพอยา่งแท้จริง รางวลัดงักล่าวนีจ้ึงได้ถือก าเนิดขึน้เพ่ือเผยแพร่
องค์ความรู้ให้คนในสังคมได้รับทราบ ซึ่งถือเป็นการแสดงศักยภาพ และส่งเสริมกิจการของผู้
ประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทศัน์อย่างแท้จริง อีกทัง้ยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่เกณฑ์
การตดัสินรางวลัท่ีได้รับการยอมรับในวงกว้าง และจดัมาอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี   

โดยผลงานเข้าประกวดแบง่ออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ๆ ได้แก่ ละครโทรทศัน์ รายการโทรทศัน์ 
และรายการวิทย ุรวมทัง้สิน้ 31 รางวลั และรางวลัท่ีเป็นจบัตามองท่ีสดุ คือ รางวลัละครยอดเย่ียม
แห่งปี ท่ีตดัสินโดยผู้ ท่ีประกอบอาชีพด้านกิจการวิทยุโทรทศัน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรายการ ผู้ก ากับ 
หรือนกัแสดงท่ีเคยได้รับรางวลัในปีท่ีผา่นมา รวมถึงผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารอบชิงชนะเลิศรางวลั
นาฏราชในปีก่อน ๆ ด้วย โดยผู้ มีสิทธ์ิลงคะแนน จะพิจารณาผลงานทัง้หมด เพ่ือลงคะแนนใน
เอกสารให้คะแนนปิด ตามเกณฑ์การตดัสินดงันี ้

1) องค์ประกอบของละครสอดคล้องกนั เชน่ ด้านการแสดง ด้านศลิป์ด้านการผลิต 
2) แนวคดิของละครแปลกใหมส่ร้างสรรค์ให้สารประโยชน์และความบนัเทิง  
3) การด าเนินเร่ืองนา่ตดิตาม 
ด้วยเหตนีุ ้ผู้วิจยัจึงเช่ือมัน่ว่ารางวลันาฏราชเป็นรางวลัอนัทรงเกียรติท่ีน่าเช่ือถือ และเป็น

ท่ียอมรับในวงการบนัเทิงไทย และส าหรับงานวิจยัชิน้นี ้ผู้วิจยัตัง้ใจท่ีจะน าเสนอกลวิธีการเล่าเร่ือง
เพลงประกอบละครในละครโทรทศัน์ไทย เพ่ือมุ่งหวงัท่ีจะเห็นถึงกลไกการถ่ายทอดความรู้สึกนึก
คดิผา่นบทเพลงเพียงไมก่ี่นาที แตส่ามารถรวบรวมเร่ืองราวท่ีแฝงไปด้วยอารมณ์ได้อย่างไพเราะน่า
ฟัง และน่าติดตามเสมือนอ่านเร่ืองย่อของบทละครน า้ดีเล่มหนึ่ง อีกทัง้น าเสนอบทบาทหน้าท่ีของ
เพลงประกอบละครไทยในปัจจุบนัโดยศึกษาจากละครท่ีประสบความส าเร็จเป็นท่ีตัง้ และศึกษา
ลึกไปถึงชุดของเพลงประกอบละครท่ีใช้ต่อละครเร่ืองหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยอ่ืน  ๆ ท่ีเร่ิม
ศกึษาจากเพลงประกอบละครท่ีประสบความส าเร็จ  
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หากเราดลูะคร แล้วลองลดเสียงเพลงลง ผู้ วิจยัเช่ือว่าการดลูะครจะขาดอรรถรสไปอย่าง
คาดไมถ่ึง เพราะเสียงเพลงประกอบละครในปัจจุบนัไม่ได้เป็นเพียงแคส่่วนขยายท่ีเติมเต็มช่องว่าง
ให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ แตเ่ป็นสว่นขยายท่ีถ้าขาดไปแล้วละครโทรทศัน์จะไมมี่ความสมบรูณ์ได้เลย  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1) เพ่ือศกึษากลวิธีการเลา่เร่ืองของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทศัน์ไทย 
2) เพ่ือวิเคราะห์ถึงบทบาทและหน้าท่ีของเพลงประกอบละคร จากกลวิธีการเลา่เร่ืองของ 

เพลงประกอบละครท่ีถกูน าไปใช้ในละครโทรทศัน์ไทยปัจจบุนั  
 

1.3 ปัญหำน ำวิจัย 
 

1) กลวิธีการเลา่เร่ืองของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทศัน์ไทยเป็นอยา่งไร 
2) บทบาทและหน้าท่ีของเพลงประกอบละคร จากกลวิธีการเลา่เร่ืองของเพลงประกอบ 

ละครท่ีถกูน าไปใช้ในละครโทรทศัน์ไทยปัจจบุนัเป็นอย่างไร 

 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 

1) ศึกษาเฉพาะเพลงประกอบละคร ของละครท่ีได้รับรางวัลนาฏราช สาขาละคร         
ยอดเย่ียม ตัง้แตปี่ 2557-2558 ได้แก่ ละครสามีตีตรา และละครสดุแค้นแสนรัก 

2) ศึกษาระหว่าง 2 แนวคิดประกอบกัน ได้แก่ แนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์การเล่าเร่ือง
ประกอบกบัแนวคดิสญัญวิทยาท่ีปรากฏในการเลา่เร่ือง และแนวคิดเร่ืองการส่ือสารของเพลง และ
องค์ประกอบของดนตรีในละครโทรทัศน์ ประกอบกับแนวคิดสญัญวิทยาท่ีพบในการส่ือสารของ
เพลง ด้วยวิธีการเก็บข้อมลูจากส่ือตา่งๆ รวมทัง้การสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตละครโทรทศัน์ และ
เพลงประกอบละครท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับบทเพลงท่ีผู้ วิจัยเ ลือกศึกษา และผู้ ท่ี มีความรู้
ความสามารถในวงการละครโทรทศัน์ และเพลง ทัง้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 

3) งานวิจัยชิน้นี ้มุ่งศึกษาในมุมของผู้ ส่งสาร (Sender) ท่ีเป็นเสมือนต้นทางการผลิต
ผลงานเพลงประกอบละคร รวมถึงเนือ้ร้องท่ีเป็นสาร (Message) แตจ่ะไม่วิเคราะห์ในมมุของผู้ รับ
สาร หรือผู้ ฟัง (Receiver)  
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ผลการวิจยัในครัง้นี ้จะส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยกุระจาย 
เสียง และวิทยุโทรทัศน์ได้รับองค์ความรู้เก่ียวกับการเล่าเร่ืองของบทเพลงประกอบละคร อีกทัง้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาโครงสร้างการส่ือสารในศิลปะแขนงอ่ืน  ๆ ได้ เช่น ละคร
โทรทศัน์ ละครเพลง เพลงประกอบละคร หรือเพลงสากลทัว่ไป  

2) เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการสร้างสรรค์เพลงท่ีแฝงแนวคิดเชิงสญัญวิทยา จนก่อให้เกิด
อารมณ์ และความรู้สึกร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้ รับสาร อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดผลส าเร็จแก่เพลง
ประกอบละคร และละครโทรทศัน์ด้วย  
 



บทที่ 2 
 

แนวคดิและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

งานวิจยัเร่ือง “กลวิธีการเล่าเร่ืองของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทศัน์ไทย” ได้น า
แนวคดิ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ดงันี ้

แนวคดิและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แนวคดิเร่ืองการวิเคราะห์การเลา่เร่ือง 
2.2 แนวคดิเร่ืองการส่ือสารของเพลง และองค์ประกอบของดนตรีในละครโทรทศัน์ 
2.3 แนวคดิสญัญวิทยาผา่นเพลงประกอบละคร 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1 แนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์การเล่าเร่ือง (Narrative Analysis) 
 

การเล่าเร่ือง หรือบนัเทิงคดี คือ วิธีการส่งสารท่ีมุ่งเน้นให้ส่งผลตอ่ความรู้สึก และอารมณ์
เป็นหลกั ในขัน้พืน้ฐาน คือ เน้นให้ความเพลิดเพลิน ในขัน้ท่ีสงูขึน้ไป คือ ยกระดบัคณุคา่ทางจิตใจ
ของคนในสังคม เพิ่มความเจริญในการด ารงชีวิต โดยการเล่าเร่ืองประเภทนีจ้ะโยงการเล่าเร่ือง 
(Narrative) ผา่นการถ่ายทอดทางอารมณ์ (Emotional) และสร้างภาพให้ดนู่าสนใจ ต่ืนตาต่ืนใจใน
ท่ีสดุ (Spectacle) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคิดบางอย่าง (Intellectual) ท่ีมกัมีองค์ประกอบพืน้ฐาน
ของการเลา่เร่ืองอยา่งสมบรูณ์ (ถิรนนัท์ อนวชัศริิวงศ์ และคณะ, 2543)  

Fisher (อ้างถึงในกาญจนา แก้วเทพ, 2553) กล่าวว่า การเล่าเร่ือง คือการกระท าท่ีแฝงไป
ด้วยสญัลกัษณ์ทางการพูด และการกระท าอย่างมีล าดบัเป็นขัน้เป็นตอน ซึ่งจะมีความหมายตอ่ผู้
อาศยัไม่ว่าจะเป็นผู้ เล่าเร่ือง ผู้ ฟัง หรือผู้ ตีความ โดย ตวัก าหนดวิธีการเล่าเร่ืองนัน้จะขึน้อยู่กับ
หน้าท่ีของสารเหลา่นัน้ด้วย 
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2.1.1 องค์ประกอบของการเล่าเร่ือง (Component of Narrative) 
นอกจากการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองแล้ว ปัจจยัส าคญัท่ีผู้วิจยัต้องการจะศกึษาเพิ่มเติม คือ 

องค์ประกอบของการเล่าเร่ือง ซึ่งมีหนงัสือหลายเล่มได้น าเสนอไว้ตรงกัน (มาโนช ดินลานสกูล, 
2548; อิราวดี ไตลงัคะ, 2543) วา่มีองค์ประกอบ ดงันี ้

1) โครงเร่ือง (Plot) หมายถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุมีผลและมี
จดุหมายปลายทาง ดงันัน้การวางโครงเร่ืองก็คือ การวางแผน และการก าหนดทิศทางของตวัละคร 
เพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจว่ามีเหตกุารณ์อะไรเกิดขึน้ ใครท าอะไร เพ่ือจุดประสงค์อะไร และก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างไรตามมา โดยโครงเร่ืองมักมีองค์ประกอบ 2 ส่วนหลกั ๆ คือ ความต้องการของ
ตวัละครอย่างหนึ่ง กับอุปสรรคท่ีเป็นปัญหาให้ตวัละครไม่บรรลุจุดมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่ง และมี
ขัน้ตอนการล าดบัเหตกุารณ์ ดงั 5 ขัน้ตอ่ไปนี ้(กาญจนา แก้วเทพ, 2541; ถิรนนัท์ อนวชัศิริวงศ์, 
2551) 

  (1) การเร่ิมเร่ือง (Exposition) เป็นจดุเร่ิมต้นเพ่ือชกัจงูความสนใจของผู้ชมให้
ติดตามต่อไป ซึ่งอาจจะใช้กลยทุธ์การเร่ิมเร่ืองได้หลาย ๆ แบบ เช่น แนะน าตวัละคร แนะน าฉาก 
เปิดประเด็นขดัแย้ง ฯลฯ โดยไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดบัตามเหตุการณ์จริง อาจน าตอนท้าย หรือ
ตอนกลางมาเป็นจดุเร่ิมต้นได้ 

  (2) การพฒันาเหตกุารณ์ (Raising Action) เป็นขัน้ตอนท่ีเร่ืองราวเร่ิมด าเนิน
ไป พร้อมๆ กับความขัดแย้งท่ีทวีความรุนแรงหรือความเข้มข้นขึน้  แล้วเกิดจุดหักเหของเร่ือง 
(Turning Point) ท าให้เร่ืองราวเปล่ียนแปลง และมีขัว้ขัดแย้ง (Conflict) เกิดขึน้ ตวัละครเร่ิม
ยุง่ยากล าบากใจมากขึน้ (Complication) จนต้องพยายามหาวิธีแก้ปมปัญหา 

  (3) ขัน้ภาวะวิกฤต (Climax) เป็นขัน้ตอนท่ีมีความขดัแย้งพุ่งขึน้สงูสดุและถึง
จดุแตกหกั ตวัละครอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องตดัสินใจอย่างเด็ดขาด เพ่ือเผชิญหน้ากบัปัญหานัน้  ๆ 
ด้วยวิธีการอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

  (4) ขัน้ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) เป็นขัน้ตอนหลังจากท่ีจุดวิกฤตได้
ผา่นพ้นไป อนัเน่ืองมาจากปัญหาความยุง่ยากหรือเง่ือนง าตา่ง ๆ ได้เปิดเผยหรือแก้ไขแล้ว 
  (5) ขัน้ยุติเร่ืองราว (Ending) เป็นขัน้ตอนสุดท้ายท่ีเร่ืองราวได้จบสิน้ลง โดย
อาจจะมีจุดจบหลาย ๆ แบบ เช่น อาจจะจบอย่างมีความสุข (Happy Ending) อย่างสูญเสีย 
(Tragic Ending) หรือจบแบบหกัมมุ (Twist Ending) เป็นต้น 

 2) แก่นเร่ือง (Theme) คือ เส้นแกนของเร่ือง หรือแนวคิด ท่ีเป็นความคิดรวบยอด
ของเร่ืองราวท่ีผู้ เขียนตัง้ใจเขียนขึน้ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการเล่าเร่ือง แก่นเร่ืองถือเป็น
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วิถีทางในการส่ือสารของผู้ประพันธ์ท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสุดในการเล่าเร่ือง เพราะบรรจุ
ความหมายส าคญัท่ีผู้ เขียนต้องการให้ผู้ รับสารเข้าใจ รับรู้และมีความรู้สกึร่วมกนั  

 3) ตัวละคร (Character) คือ การแสดงออกของผู้ ท่ีมีคุณลักษณะ และบุคลิก
ตามท่ีเราเลือกไว้เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการแสดง (Blacker, 1986 
อ้างถึงใน อศัวิน ซาบารา, 2551) ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงเร่ืองและตวัละครจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพราะผู้ ชมส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจกับตวัละครเป็นหลัก ผ่านการเข้าถึงจากคุณลักษณะ
ภายนอกท่ีมีตอ่ภาพแวดล้อม และเหตกุารณ์ตา่งๆ เช่น กิริยาท่าทาง ค าพดูหรือการกระท าภายใน
จิตใจของตวัละครท่ีเร่ิมเผยออกมาให้เห็น ขณะเดียวกนัการเล่าเร่ืองท่ีดียงัต้องท าให้ผู้ชมสามารถ
เข้าถึงทัศนคติ อารมณ์เบือ้งลึกในจิตใจท่ีซ่อนอยู่ภายในได้อย่างรวดเร็ว ในงานวิจัยชิน้นี ้ผู้ วิจัย
เลือกเกณฑ์การแบง่ตวัละครออกเป็น 2 เกณฑ์ คือ 

 (1) การแบง่ตวัละครโดยใช้บทบาทเป็นเกณฑ์ 
   ก) ตวัละครหลกั (Main Character) คือ ตวัเดนิเร่ืองราวในภาพยนตร์ อาจ

เป็นได้ทัง้ตวัเอก (Hero/Heroine) และตวัร้าย (Villain) 
   ข) ตวัละครรอง (Subordinate Character) คือ ตวัละครท่ีช่วยส่งเสริมตวั
ละครหลกั เชน่ ผู้ชว่ยพระเอก (Helper/Assistant)  

 (2) การแบง่ตวัละครโดยใช้คณุลกัษณะเป็นเกณฑ์  
   ก) ตวัละครมิติเดียว (Flat Character) หมายถึง ตวัละครท่ีมีลกัษณะนิสยั

อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดทัง้เร่ืองผู้ชมสามารถคาดเดาได้ว่าตวัละครจะกระท าอย่างไรต่อไป ข้อดี
ของตวัละครนี ้คือ เข้าใจง่าย และผู้ชมจดจ าลกัษณะของตวัละครแบบนีไ้ด้ 

   ข) ตวัละครหลายมิติ (Round Character) หมายถึง ตวัละครท่ีมีลกัษณะ
นิสยั และพฤตกิรรมท่ีหลากหลาย อาจมีความขดัแย้งกนัและคาดเดาได้ยาก ท าให้การพฒันาหรือ
การ เปล่ียนแปลงเหตกุารณ์นัน้ สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ชมได้แบบไมค่าดคดิมาก่อน 

 4) ฉาก (Setting) หมายถึง จุดของเวลาและจุดของสถานท่ีเกิดเหตุการณ์ของ
โครงเร่ืองนัน้ ท าหน้าท่ีถ่ายทอดเหตุการณ์ในการเล่าเร่ือง เช่น ฉากเปิดตัวละคร การเผย
ความสมัพนัธ์ของตวัละคร เป็นต้น ฉากท่ีดี ต้องมีความเก่ียวเน่ืองกับโครงเร่ืองและตวัละคร เพ่ือ
ความสมจริงในการแสดง ธัญญา สงัขพันธานนท์ (2539) ได้แบ่งประเภทการเล่าเร่ืองของฉากไว้    
5 ข้อ ดงันี ้
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 (1) ฉากธรรมชาต ิเชน่ ป่าไม้ ล าธาร หรือบรรยากาศพระอาทิตย์ขึน้ และตก 
 (2) ฉากท่ีเป็นสิ่งประดษิฐ์ เชน่ อาคาร บ้านเรือน ห้องครัว 
 (3) ฉากยคุสมยั หรือชว่งเวลา เชน่ ภาพในอดีตท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท้องเร่ือง 
 (4) ฉากด าเนินชีวิตของตัวละคร เช่น กิจวัตรประจ าวัน ท้องถ่ินท่ีตัวละคร

อาศยัอยู ่
 (5) ฉากสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม เช่น ความเช่ือ ค่านิยม ธรรมเนียม

ปฏิบตั ิ 
 5) ขัว้ขดัแย้ง (Conflict) หมายถึง จุดท่ีไม่ลงรอยของเร่ือง นบัว่าเป็นจุดท่ีส าคญั

มากของโครงเร่ือง เพราะเปรียบเสมือนจดุเร่ิมต้นของการผกูปมปัญหาท่ีน าไปสู่จดุสงูสดุหรือจดุจบ
ของเร่ือง โดยความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้นี ้สามารถแบง่ออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  (1) ความขดัแย้งภายในจิตใจของตวัละคร ท าให้เกิดความสบัสน และความ
ล าบากใจในการตดัสินใจท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
  (2) ความขดัแย้งระหวา่งคนกบัคน หรืออาจจะเป็นกลุ่มคนก็ได้ อาจจะมาจาก
หลากหลายสาเหต ุเชน่ ผลประโยชน์ ความคดิเห็น หรืออดุมการณ์ท่ีขดักนั 

  (3) ความขดัแย้งระหว่างคนกบัสงัคม หรือโครงสร้างทางสงัคมท่ีถกูก าหนดไว้ 
เชน่ การปฏิบตัขิดัตอ่ธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความเช่ือหลกัของคนในสงัคม เป็นต้น 

 (4) ความขดัแย้งระหวา่งมนษุย์กบัพลงัภายนอก หรือพลงัท่ีเหนือธรรมชาติ 
 6) มมุมองการเล่าเร่ือง (Point of View) หมายถึง วิธีการเล่าเร่ืองท่ีผู้แตง่ใช้ โดย

ก าหนดว่าใครจะเป็นผู้ เล่า หรือจะเล่าผ่านสายตาหรือมุมมองตัวละครใด โดยการเล่าเร่ืองใน
มุมมองท่ีแตกต่างกัน ก็จะให้อารมณ์ และความเข้าใจท่ีแตกต่างกัน โดยจ าแนกมุมมองการเล่า
เร่ืองออกเป็น 4 มมุมองด้วยกนั (Giannetti, 2008 อ้างถึงใน วรวฒุิ เครือแก้ว, 2555) 
  (1) มุมมองจากบุคคลท่ีหนึ่ง (The First-Person Narrator) เล่าเร่ืองโดยตวั
ละครเอกของเร่ือง ผู้ชมมีโอกาสเข้าถึงตวัละครได้ลึกซึง้มากขึน้ แตจ่ะเป็นการน าเสนอผ่านมิติของ
ตวัละครตวัเดียว ผู้ชมจงึต้องใช้วิจารณาญานในการชม และเช่ือในเหตแุละผลท่ีควร  
  (2) มมุมองจากบคุคลท่ีสาม (The Third-Person Narrator) เล่าเร่ืองจากตวั
ละครท่ีมีความเก่ียวข้องกบัตวัเอก หรือเป็นผู้พบเห็นเหตกุารณ์นัน้ ๆ จะคาดเดาความรู้สึกของตวั
เอกได้ แตจ่ะไมเ่ข้าใจความรู้สกึของตวัละครอ่ืน ๆ  
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  (3) มมุมองท่ีเป็นกลาง (The Objective) เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวจากการ
สงัเกตการณ์ของบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกบัเร่ืองราว เล่าโดยปราศจากอคติ แต่อาจจะเข้าไม่
ถึงความรู้สกึนกึคดิของตวัละครได้อยา่งลึกซึง้มากนกั เปิดโอกาสให้ผู้ชมตีความเร่ืองราวเอง 
  (4) มมุมองผู้ รู้รอบด้าน (The Omniscient) ผู้ เล่าสามารถหยัง่จิตใจตวัละคร
ได้ทกุตวั โดยไม่มีข้อจ ากดัทางด้านเวลา สถานท่ี สามารถล่วงรู้เหตกุารณ์ในอนาคต และสามารถ
อธิบายทกุอยา่งให้ผู้ชมรู้และคดิตามได้ 
 
2.2 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารของเพลง และองค์ประกอบของดนตรีในละคร

โทรทศัน์ 
 

ดนตรีนบัได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีร่วมกับขบัเคล่ือน และส่งเสริมให้ละคร
โทรทศัน์เป็นท่ี จดจ ามาขึน้ นบัได้ว่าเป็นสิ่งท่ีขาดกนัไม่ได้ เพราะถูกน ามาใช้ในวงกว้าง ทัง้จอเงิน 
และจอแก้ว ด้วยเทคนิคการถ่ายทอดอารมณ์ลงบนเสียงดนตรี ท่ีมีค าร้อง และท่วงท านองขบักล่อม 
มีคณุประโยชน์หลากหลายประการ ดงันี ้   
 1) เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศ การใช้เสียงดนตรีในการประกอบฉากช่วยให้บรรยากาศ และ
ทิศทางของอารมณ์เป็นไปตามท่ีต้องการ ขณะเดียวกันก็ยังช่วยแต่งเติมสีสันให้ภาพมีความ
นา่สนใจมากขึน้ 

2) เพ่ือสร้างมิติใหม่ สร้างความรู้สึกใหม่ให้เหนือความเป็นจริง เพราะเสียงของดนตรีจะ 
 ชว่ยเลา่ภาพให้เหมาะกบัอารมณ์นัน้ เชน่ ฉากในเทพนิยาย การผจญภยัตา่ง ๆ เป็นต้น 

  3) เพ่ือเช่ือมระหวา่งฉากในเร่ือง ร้อยเรียงเร่ืองราวของเหตกุารณ์ให้ไม่สะดดุ หรือขาดตอน  
 เสียงดนตรีจะชว่ยเช่ือมตอ่ความสมัพนัธ์ของภาพให้กลมกลืนขึน้ได้  
 4) เพ่ือแทนเสียงประกอบ ในบางฉากอาจไม่มีเสียงประกอบ เน่ืองจากเวลาถ่ายท าไม่ได้ 
 บนัทกึเสียงไว้ จงึต้องน าเสียงดนตรีมาใสแ่ทน แตใ่นบางครัง้เสียงประกอบ หรือเสียงดนตรีก็ให้ผล 
 ทางภาพและอารมณ์ท่ีแตกต่างกันได้ เช่น การเลือกใช้เสียงประกอบเหตุการณ์ ท าให้ภาพมี  
 ความรู้สึกเหมือนจริง ส่วนการใช้เสียงดนตรีจะท าให้ภาพคล้ายกับความรู้สึกท่ีผิดแปลกไปจาก 
 ธรรมชาต ิ
 5) เพ่ือใช้ประกอบหัวเร่ือง โดยส่วนมากเสียงดนตรีมักถูกน ามาใช้เพ่ือเปิดหัวเร่ืองของ
ละครโทรทศัน์ ใช้เลา่แก่นเร่ืองประกอบตวัอย่างละคร และใช้เป็นเพลงน าเร่ืองให้กบัละครโทรทศัน์
จนอาจกลายเป็นสญัลกัษณ์ของละครเร่ืองนัน้ ๆ ไป  
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 จุดประสงค์ของการแต่งเพลงประกอบละครนัน้มีหลากหลาย อาจได้มาจากการแต่งขึน้
เพ่ือใช้กบัละครโทรทศัน์เป็นครัง้แรก  หรือแตง่ขึน้เพ่ือใช้ในธุรกิจอ่ืนก่อน แล้วถกูน ามาดดัแปลงเพ่ือ
ใช้ร่วมกบัละครโทรทศัน์ภายหลงัในรูปแบบซีดี ดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชัน่ หรือฟังออนไลน์จาก
เว็บไซต์ตา่ง ๆ ฉะนัน้หากไม่นบัเร่ืองการติดปัญหาลิขสิทธ์ิแล้ว เสียงดนตรีก็น่าจะมีให้เลือกใช้งาน
อย่างมากมาย สุดท้ายแล้วหน้าท่ีของเสียงดนตรีก็คือการล าเลียงความรู้สึกให้มีความสมัพนัธ์กัน
ระหวา่งภาพและเสียง เพราะสิ่งเหล่านีจ้ะยิ่งช่วยส่งเสริมให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึน้ (เอกอมร 
เอ่ียมศริิรักษ์, 2550) 
 ณรงวิทย์ เตชะธนะวฒัน์ นบัได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบคุคลส าคญัท่ีคร ่าหวอดวงการแตง่เพลงมา
นานกวา่ 17 ปี ทัง้บทบาทนกัแตง่เพลง นกัร้อง โปรดิวเซอร์ และเจ้าของอลับัม้ Sleepless Society 
by Narongvit 1-3  อลับัม้ DiY by Narongvit  อลับัม้ 4 หวัใจแห่งขนุเขา by Narongvit ท่ีถือเป็น
ผลงานสร้างช่ือกบัการแตง่เพลงประกอบละครซีรีส์เป็นครัง้แรก นอกจากนีย้งัมีรางวลัการันตีความ
สามารถมากมาย อาทิเชน่ รางวลัเพลงประกอบละครยอดเย่ียม ปี 2557 จากเวทีนาฏราช เพลงฉัน
ก็รักของฉัน ท่ีประกอบละครเร่ืองสามีตีตรา ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง Executive Producer Music 
บริหารดแูลแผนกมิวสิคของละครโทรทศัน์ สถานีไทยทีวีสีช่อง 3 ภายใต้ช่ือว่า Chandelier Music 
โดยณรงวิทย์ได้ให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัสตูรส าเร็จในการผลิตเพลงละครไว้วา่ 
  

จริง ๆ ผมคิดว่ามนัเป็นสตูรในการท างานของเรามากกว่า เวลาเราจะแตง่เพลงละคร เรา
ศกึษามนัเยอะ ๆ เราไม่ได้อ่านเร่ือง อ่านบทแล้วคิดชัน้เดียว เราคิดเยอะมาก เราคิดแทน
ตวัเองเป็นตวัแสดงตวันัน้ว่าจริง ๆ แล้วเขารู้สึกอย่างไรมากกว่าท่ีจะมาแต่งเพลงละคร
แบบเล่าเร่ือง คนอ่ืนท างานยังไงเราไม่รู้แต่ถ้าวิธีของเราคือเราไม่เล่าเร่ืองละคร เราเอา
ความรู้สกึเขามาเป็นเมนมากกวา่ครับ ซึ่งละครสมยัก่อนจะเล่าเร่ือง บางครัง้มีช่ือละครใน
เนือ้เพลง ซึ่งก็เป็นวิธีการท างานอีกแบบหนึ่ง แต่สตูรของเราในการท างานเราคิดของเรา
แบบนีค้รับ (ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวฒัน์, สมัภาษณ์, 10 เมษายน 2558) 
 
John Williams นกัประพนัธ์เพลงท่ีมีช่ือเสียงมากในอตุสาหกรรมเพลงประกอบภาพยนตร์ 

Holly wood ด้วยความท่ีเป็นนกัดนตรี ท าให้เขาเข้าใจความรู้สึกของฉากแตล่ะฉากได้เป็นอย่างดี 
และมองภาพชดัว่าอารมณ์ฉากประมาณนี ้ควรจะใช้ท่วงท านองเพลงประมาณไหน ลกัษณะนิสยั
ของตวัละครควรถ่ายทอดอารมณ์เพลงแบบใดคนฟังถึงจะเช่ือ การใช้เพลงประกอบภาพยนตร์มี
ส่วนช่วยในการส่งพลงัให้เร่ืองด าเนินไปอย่างสมบูรณ์มากขึน้ เพราะเสียงดนตรีสามารถก าหนด
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บทบาทของลกัษณะตวัละครนัน้ ๆ ได้ ดงันัน้ผู้ชมจะเข้าใจได้ทนัทีเม่ือได้ยินเสียงท านองอย่างนี ้จะ
มีเหตกุารณ์อะไรเกิดขึน้ในฉากตอ่ไป เพราะเสียงดนตรีเหมือนเป็นสญัญะ (Sign) ท่ีสามารถบ่งชี ้
(Index) ได้วา่จะมีเหตกุารณ์อะไรเกิดขึน้ (เอกอมร เอ่ียมศริิรักษ์, 2550) 

Sonny Kompanek นกัประพนัธ์และผู้ เรียบเรียงดนตรีท่ีใช้ในหนงั อาทิเร่ือง De-lovely, 
The Alamo, Sex and the City, South Pacific ฯลฯ ได้รวบรวมเร่ืองราวทางดนตรีในภาพยนตร์ไว้
ว่า เม่ือนกัแตง่เพลง (The composer) ได้เร่ิมแตง่โน้ตเพลงส าหรับใช้เล่นในหนงัแล้ว สาระส าคญั
ในหนังจะกลายมาเป็นแก่นส าคัญและท่วงท านองของบทเพลง ในท่ีสุดบทเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ก็กลายเป็นส่วนส าคญัของบทละครท่ีเช่ือมโยงให้ผู้ชมสามารถสมัผสัได้มากยิ่งขึน้ โดย
องค์ประกอบของเพลงจะชว่ยสง่เสริมในสิ่งท่ีผู้ชมเห็นจากภาพ หรืออาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งก็
เป็นได้ และการสร้างเพลงประจ าเร่ือง (Musical Themes) จะต้องตัง้อยู่บนแนวความคิดหลกัของ
ละครเร่ืองนัน้ ๆ โดยท่ีผู้แตง่เองมีหน้าท่ีในการแตง่เสริมเติมแตง่ หรือเปล่ียนแปลงการตีความให้ได้
ตามอารมณ์ของเร่ือง โครงสร้างของรูปแบบเพลงท่ีดีนัน้ จะสามารถฝากอารมณ์ ความรู้สึกของ
เพลงทิง้ไว้กบัคนดไูด้ (Kompanek, 2004) 
 หากพิจารณาถึงสว่นประกอบส าคญัท่ีมีสว่นเก่ียวข้องตัง้แตข่ัน้ตอนการผลิตเพลงประกอบ
ละคร ไปยงัถึงขัน้ตอนการถ่ายทอดอารมณ์บทเพลง สามารถล าดบัเหตกุารณ์ได้ ดงันี ้
  1) ผู้ แต่งเพลง (Composer) ผู้ คิดริเร่ิมในการส่ือสารความหมาย และความรู้สึกนึกคิด 
อารมณ์ตา่ง ๆ ออกมาในรูปแบบค าร้อง และทว่งท านองเพลง ถือเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีส าคญัอย่างยิ่งใน
การสง่ความหมายของบทเพลงท่ีจะส่ือไปยงักลุม่ผู้ ฟัง 
 2) ผู้ เผยแพร่ (Publisher) ผู้ รับชว่งตอ่ในการโปรโมทบทเพลงดงักล่าวไปยงักลุ่มเปา้หมาย
ให้เป็นท่ีรู้จกั อาจเป็นคา่ยเพลงท่ีเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิบทเพลง หรือคา่ยละครท่ีจ้างให้คา่ยเพลงแตง่
เพลงใหมข่ึน้มาเพื่อเป็นเพลงละครโดยเฉพาะ 

3) ผู้ แสดง (Performer) นักดนตรีหรือนักร้องท่ีมีหน้าท่ีในการถ่ายทอดอารมณ์เพลงให้
เป็นไปตามเจตนาของผู้แตง่ ผา่นส่ือกลางท่ีอาจเป็นได้ทัง้เสียงดนตรี หรือเสียงขบัร้อง   

4) บทเพลง (Song) ประกอบไปด้วยเนือ้ร้อง ท านอง รวมไปถึงจงัหวะของเพลงท่ีผู้แต่ง
เขียนขึน้ โดยเนือ้ร้องนีมี้หน้าท่ีส าคญัในการก าหนดทิศทางการถ่ายทอดอารมณ์ เน่ืองจากเป็น
ข้อมลูท่ีส่ือสารเข้าใจได้ง่ายท่ีสดุ 

5) ส่ือ (Medium) คือ ตัวเช่ือมระหว่างผู้ แสดงกับผู้ ฟัง เช่น เสียงดนตรี เสียงขับร้อง 
นอกจากนีย้ังหมายรวมไปถึงส่ือสารมวลชนท่ีช่วยล าเลียงสารหรือบทเพลงไปยังกลุ่มผู้ ฟังได้
กว้างขวางมากขึน้ เชน่ โทรทศัน์ วิทย ุหรือส่ือออนไลน์ เป็นต้น 
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6) ผู้ ฟัง (Listener) คือ ผู้ ท่ีอยูป่ลายทางคอยรับสารจากกลุม่ศลิปิน และนกัดนตรี 
 
2.2.1 การส่ือสารของเพลง  
เพ่ือวิเคราะห์การเลือกมุมมองทางอารมณ์ในการน าเสนอผ่านบทเพลงประกอบละคร

โทรทศัน์ไทย ผู้วิจยัเลือกศกึษาถึงการส่ือสารของเพลง ดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้
1) เนือ้เพลง (Lyrics) คือ เนือ้หาท่ีใช้ส่ือสารในการเล่าเร่ืองขนาดสัน้ผ่านบทเพลง 

น าเสนอมมุมองทางความคิด และอารมณ์ของตวัละครหลกัในละคร ถือเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ี
ขาดไม่ได้ในการส่ือสารของเพลง เพราะเป็นวจันภาษาท่ีถูกสร้างขึน้เพ่ือแสดงออกในรูปแบบของ
ค าพูด ตวัอกัษรไม่ว่าจะเป็นภาษาเขียน หรือภาษาพดู ซึ่งนกัแตง่เพลงจะเป็นผู้คดัเลือกค าร้องให้
เหมาะกับวตัถปุระสงค์ และแก่นความคิดของเพลงนัน้ๆ เป็นเกณฑ์ บางครัง้อาจจะกลัน่กรองมา
จากจินตนาการ หรือประสบการณ์จากนกัแตง่เพลง (อวยพร พานิช , 2530 อ้างถึงใน มนทกานต ิ
ธีรนนัทวฒัน์, 2544) โดยระดบัภาษาท่ีใช้ในการประพนัธ์ สามารถแบง่ยอ่ยได้ 3 ระดบัดงันี ้

  (1) ภาษาปาก คือ ภาษาท่ีมกัใช้พดูคยุในชีวิตประจ าวนั อาจรวมถึงภาษาถ่ิน 
ภาษาแสลง ค าหยาบ หรือภาษาเขียนท่ีไม่เป็นทางการมาก โดยค าพดูระดบันีจ้ะสามารถแสดงถึง
อารมณ์และความรู้สกึให้เข้าใจได้เป็นอยา่งดี 
  (2) ภาษากึ่งแบบแผน คือ ภาษาท่ีผสมระหว่างภาษาปากและภาษาแบบแผน 
มีความสวยงามและละเอียดออ่นของภาษามากกวา่ภาษาปาก แตย่งัไมถ่ึงขัน้ภาษาแบบแผน 
  (3) ภาษาแบบแผน คือ ภาษาทางการ ท่ีเลือกใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผน ทัง้ในด้านการใช้ค า ส านวน ประโยค นบัได้ว่าเป็นภาษามาตรฐานของสงัคม เช่น ภาษา
วิชาการ ภาษากวี ร้อยกรอง เป็นต้น  

2) ภาพพจน์ (Figure of Speech) คือ ส านวนโวหารท่ีช่วยอธิบายความหมายให้
เห็นภาพมากกว่าการบอกเล่าอย่างตรงไปตรงมา มีผลต่อความความคิด ความเข้าใจ รวมไปถึง
จินตนาการท่ีสง่ผลไปยงัการถ่ายทอดอารมณ์ให้ลึกซึง้ยิ่งขึน้ โดยภาพพจน์ท่ีใช้ในการประพนัธ์แบง่
ออกเป็น 8 ลกัษณะดงันี ้ 
  (1) อุปมา (Simile) การอธิบายด้วยการเปรียบเทียบในสิ่งท่ีเหมือน หรือสิ่งท่ี
ต่างกัน ช่วยยกตัวอย่างการอธิบายในสิ่งท่ีไม่คุ้นเคยด้วยการเปรียบเทียบจากสิ่งท่ีคุ้นเคย เพ่ือ
ความเข้าใจท่ีชัดเจนยิ่งขึน้ มักใช้ค าเช่ือม เช่น เหมือนกับ ราว ประดุจ ตวัอย่างเช่น หวานปาน
น า้ผึง้เดือนห้า ซนเหมือนลิง 
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  (2) อุปลักษณ์ (Metaphor) การเปรียบเทียบอีกวิธีหนึ่งแต่กล่าวเป็นนัยให้
เข้าใจเองโดยไม่มีค าเช่ือมให้เห็นชดั ถ้ามีต้องใช้ค าว่า “เป็น” หรือ “คือ” ตวัอย่างเช่น ป่าคอนกรีต 
ครูคือแมพ่ิมพ์ของชาติ 
  (3) บคุลาธิษฐาน (Personification) การกล่าวถึงสิ่งท่ีไม่มีชีวิตให้มีความรู้สึก
เหมือนสิ่งมีชีวิต ซึง่ภาพพจน์นีท้ าให้ผู้ ฟังจินตนาการภาพตามไปได้ ตวัอยา่งเช่น ฟ้าร้องไห้ ตัก๊แตน
โยงโย ่ผกูโบว์ทดัดอกจ าปา 
  (4) อนุนามนัย (Synecdoche) การน าส่วนย่อยท่ีมีลักษณะเด่นมากล่าวถึง
สว่นทัง้หมด เชน่ มือท่ีเปือ้นชอล์คยงัมุง่มัน่ท่ีจะสานฝันให้เป็นจริง (มือท่ีเปือ้นชอล์ค หมายถึงครู) 

  (5) นามนัย (Metonymy) การเปรียบเทียบโดยใช้ค าวลีแทนความหมายสิ่ง
หนึง่ โดยไมเ่รียกตรง ๆ แตต้่องเป็นค าท่ีรู้จกักนัอยา่งกว้างขวาง ตวัอย่างเช่น เลือดของวีรชน (เลือด 
หมายถึง การตอ่สู้ ) 
  (6) อธิพจน์ (Hyperbole) การกล่าวเกินจริง อาจเป็นได้ทัง้มากเกินหรือน้อย
เกินจริงก็ได้ ท าให้เห็นภาพชดัเจนยิ่งขึน้ ตวัอยา่งเชน่ ร้อนตบัจะแตก คดิถึงใจจะขาด 
  (7) ปฏิพจน์ (Paradox) การใช้ค าท่ีมีความหมายขดัแย้งหรือตรงข้ามกัน มา
รวมกันได้อย่างกลมกลืนมกัจะใช้กล่าวในเชิงปรัชญาและต้องใช้การวิ เคราะห์ความหมายถึงจะ
เข้าใจ เชน่ ชยัชนะของผู้แพ้ หวัเราะร่าน า้ตาริน 
   (8) สทัพจน์ (Onomatopoeia) การเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงดนตรี เสียง
สตัว์ จะช่วยให้ ผู้ รับสารรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงธรรมชาตินัน้ ๆ จริง ๆ ตวัอย่างเช่น เสียงปืนดงั ปัง 
ปัง ฝนตกแปะ ๆ 
 

2.2.2 องค์ประกอบทางดนตรี  
ดนตรีท่ีสมบรูณ์แบบเกิดจากการจดัวางด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วน เพ่ือมุ่งส่ือสารไป

ในทิศทางเดียวกนั โดยสามารถแบง่ออกเป็น 4 สว่นหลกั ๆ ได้ดงันี ้
 1) จงัหวะ (Rhythm) คือ การจัดระเบียบของเส้นเสียงท่ีแสดงถึงความหนักเบา 

ความช้าเร็วของเพลง วิธีสงัเกตง่าย ๆ คือ ถ้ามีตวัโน๊ตเขบ็จติดตอ่กนัหลายตวัจะแสดงถึงเสียงท่ีจะ
สบัเปล่ียนกันอย่างรวดเร็ว หรือถ้าหากมีช่องว่างในห้องหนึ่งมาก ๆ ก็แปลว่าดนตรีในช่วงนัน้จะ
ด าเนินไปอย่างช้า ๆ (โกวิทย์ ขนัธศิริ, 2528) ทัง้นี ้ การก าหนดจงัหวะความเร็วหรือช้าของเพลง
มกัจะขึน้อยู่กับอารมณ์ของเพลงนัน้ ๆ ด้วย นอกจากนีจ้งัหวะเพลงยงัช่วยกระตุ้นการแสดงออก
ทางร่างกายได้ ยกตวัอย่างเช่นการเคาะนิว้ตามจงัหวะ หรือการเต้นร าประกอบเพลง เป็นต้น หาก
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พิจารณาตามแนวคดิของ ล าเนา เอ่ียมสอาด (2539) จะใช้เกณฑ์ดงัตอ่ไปนีใ้นการแบง่จงัหวะเพลง
ไทย ในสมยันิยมแนวร็อค โดยท่ีเกณฑ์นีส้ามารถน าไปปรับใช้กบัเพลงประกอบโทรทศัน์ได้เชน่กนั 

 
 (1) จงัหวะช้า ได้แก่ เพลงท่ีมีความเร็วประมาณ 60.95 บีทตอ่นาทีขึน้ไป 

 (2) จงัหวะปานกลาง ได้แก่ เพลงท่ีมีความเร็วประมาณ 95.115 บีทต่อนาที
ขึน้ไป 

 (3) จงัหวะเร็ว ได้แก่ เพลงท่ีมีความเร็วประมาณ 115.150 บีทตอ่นาทีขึน้ไป 
 (4) จงัหวะเร็วมาก ได้แก่ เพลงท่ีมีความเร็วประมาณ 150 บีทตอ่นาทีขึน้ไป 
 (5) จงัหวะผสม ได้แก่ เพลงท่ีมีหลายๆ จงัหวะรวมอยูใ่นเพลงเดียว 

  2) ท านอง (Melody) คือ ระดบัเสียงสงูสดุต ่าสดุจากเคร่ืองดนตรีท่ีประสานไปกบั
จงัหวะ ถือเป็นสิ่งท่ีสร้างความประทบัใจให้ผู้ ฟังได้ดีมากกว่าจงัหวะเพลง ท านองเพลงท่ีดี มกัล่ืน
ไหลกลมกลืนไปกบัประสาทหตูัง้แตต้่นจนจบ โดยทัว่ไปแล้วการแตง่เพลง มกัจะมีท านองดงันี  ้
  (1) การแต่งเพลงลักษณะแม่แบบ คือ การเร่ิมท่อนแรกด้วยท่อนเกร่ินน า   
(Introduction) ก่อนท่ีท านองหลกัจะขึน้ จะมีจ านวนห้องแล้วแต่ผู้แต่งเป็นผู้ก าหนด จากนัน้ค่อย
ตาม ด้วยท่อน  A1 A2 ท่อนส ร้อย  (Hook)  และ  A3 ปกติแ ล้ วท่ อน  A1 และ  A2  
จะเป็นท านองเดียวกัน ต่างกันเพียงท านองท่ีจะส่งต่อไปยังท่อนสร้อย ในช่วงประมาณห้องท่ี 7  
และ 8 เม่ือ จากท่อนสร้อย ก็จะตามด้วยด้วยท่อน A3 ซึ่งมีท านองเดียวกับ A1 การแต่งเพลง
ท านองนีม้กันิยมใช้กบับทเพลงในอดีต 
  (2) การแตง่เพลงลกัษณะปัจจบุนั คือ การเร่ิมด้วยท่อนเกร่ินน า แล้วตามด้วย 
 ท่อน A1 และมีท่อน Chime ท่ีแยกออกมาจากท่อน A1 และ A2 ท่อน Chime ของ A2 ตาม 
 ด้วยท่อนสร้อย และบางเพลงมีท่อนท านองพิเศษท่ีใช้เ ช่ือมต่อไปยังท่อนสร้อย (Bridge)  
 และปิดจบด้วยทอ่นสร้อย  
  (3) การแต่งเพลงท่ีดดัแปลงจากเพลงในลักษณะปัจจุบัน คือ มีการเร่ิมต้น 
ด้วย ท่อนเกร่ินน าท่ีสัน้เพียง 2-3 ห้อง แล้วต่อด้วยท่อนสร้อยในท่อนแรก ตามด้วยท่อน A1       
โดยการแต่งเพลงในรูปแบบนีส้ามารถจัดเ รียงได้ตามความต้องการของผู้ แต่ง (กีรติกานต์           
วนัถนอม, 2539) 

 3) เสียงประสาน (Harmony) การจดัระบบของเสียงสงู และต ่าท่ีเกิดขึน้พร้อม  ๆ 
กันให้มีความผสมผสานไปกับท่วงท านองหลกัได้อย่างลงตวั เพ่ือให้เกิดความไพเราะ คล้องจอง
ของเสียง ท าให้บทเพลงส่ือถึงพลงัทางอารมณ์ได้ดีขึน้อีกด้วย 
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 4) อารมณ์เพลง เพลงเป็นตวัแทนในการส่ือสารทางอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพลงประกอบละครมีหน้าท่ีหลกัในการถ่ายทอดความรู้สึกของตวัละครนัน้ ๆ โดยทัว่ไปอารมณ์
เพลงสามารถแยกออกเป็นข้อ ๆ ได้ดงันี ้(ล าเนา เอ่ียมสอาด, 2539)  
  (1) เพลงสะท้อนอารมณ์ คือ เพลงท่ีส่ือถึงการแสดงออกทางอารมณ์ขัน้รุนแรง  
เป็นการระบายออกถึงความกดดนัภายในจิตใจ 
  (2) เพลงสนกุสนาน คือ เพลงท่ีมีจงัหวะขึน้มา เพ่ือแสดงถึงความสดใสร่าเริง  
ชวนให้มีความสขุคล้อยตามไปได้ง่าย 
  (3) เพลงไซเคเดลิค คือ เพลงท่ีแสดงภาวะทางอารมณ์ท่ีก าลงัขุ่นมวั สับสน 
และเพ้อฝัน 
  (4) เพลงอ่อนหวาน คือ เพลงท่ีส่ือถึงความรู้สึกด้วยท่วงท านองท่ีมีความ
ออ่นโยน ออ่นหวาน หรือปนเศร้าได้ เพลงนีใ้ห้อารมณ์ท่ีไมรุ่นแรงเทา่เพลงสะท้อนอารมณ์ 

 (5) เพลงง่าย ๆ ธรรมดา คือ เพลงท่ีฟังได้เร่ือย ๆ ไม่มีจุดเด่นให้จดจ าเป็น
พิเศษ 
  (6) เพลงท่ีผสมผสานหลายอารมณ์ คือ เพลงท่ีเล่าถึงอารมณ์ท่ีแตกต่างกัน 
เชน่ เลา่ท่ีมาก่อนเคยรักกนัแสนหวาน แตปั่จจบุนัขมกลืนกลายเป็นความรู้สกึเกลียดชงั เป็นต้น  

 
2.3 แนวคิดสัญญวิทยาผ่านเพลงประกอบละคร 

 
การวิเคราะห์การตีความหมายของเพลงประกอบละครโทรทัศน์ ผู้ วิจัยเลือกใช้แนวคิด

สญัญวิทยามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ สญัญะ (Sign) หมายถึง สิ่งๆ หนึ่งท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือให้
มีความหมาย (Meaning) แทนของจริง (Object) ในบริบทหนึ่ง ดังนัน้สัญญวิทยาจึงหมายถึง 
ศาสตร์ท่ีว่าด้วยการศกึษาระบบสญัญะ และมีคณุสมบตัิท่ีส าคญั (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข 
หินวิมาน, 2551) ดงัตอ่ไปนี ้

1) สัญญะท่ีมีลักษณะทางกายภาพ คือ สิ่งท่ีจับต้องและรับรู้ได้ด้วยอวัยวะสัมผัส เช่น 
ตวัอกัษร ค าพดู อากปักิริยา ภาพ เสียง วตัถหุรืออ่ืน ๆ เป็นต้น 

2) สัญญะท่ีเกิดจากความตัง้ใจของผู้ส่งสารท่ีจะส่ือสารบางอย่าง ด้วยการสร้างความ 
หมาย ด้วยเหตนีุเ้อง ท าให้วตัถุ หรือสิ่งใด ๆ ก็ตาม จะเป็นสญัญะหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับปฏิบตัิการ 
(Practice) บางอยา่งในการส่ือความหมาย (assign หรือ ‘make it as a sign’) หรือท่ีเรียกอีกอย่าง
ว่า การประกอบสร้างความหมาย (Construction of Meaning) ยกตวัอย่างเช่น เมฆไม่มีสถานะ
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เป็นสญัญะใด ๆ แตห่ากผู้ก ากบัจงใจใส่เมฆเข้ามาในฉากใดฉากหนึ่ง เมฆก็จะกลายเป็นสญัญะ
ทนัที 

3) สญัญะท่ีมีความหมายมากกว่าตวัของมนัเอง เช่น ท่อนเพลงจาก “ก้อนหินก้อนนัน้” ท่ี
ขบัร้องโดย โรส ศริินทิพย์ วา่ 

 
   เคยมีใครสกัคนได้บอกฉันมา  
   วา่เวลาใครมาท ากบัเราให้เจ็บช า้ใจ 
   ลองไปเก็บก้อนหินขึน้มาสกัอนั 
   ถือมนัอยูอ่ยา่งนัน้และบีบมนัไว้ 
   บีบให้แรงจนสดุแรง  
   ให้มือทัง้มือมนัเร่ิมสัน่  
   ใครคนนัน้ยิม้ให้ฉนัถามว่าเจ็บมือใชไ่หม 

 
ในเพลงนี ้“ก้อนหิน” มีสถานะเป็นสญัญะ เพราะมีความหมายท่ีมากไปกว่าลกัษณะทาง

กายภาพ แต่หมายรวมไปถึง ความทุกข์ใจท่ีเราแบกรับเอาไว้ ไม่มีใครสามารถช่วยปลดปล่อยได้ 
ถ้าเราไมป่ลอ่ยก้อนหินนัน้ออกจากมือเราด้วยตวัเราเอง 

 
2.3.1 การศึกษาสัญญะตามทัศนะของ Ferdinand de Saussure 
กระบวนการสร้างความหมาย (Signification) จะเกิดขึน้ได้ ก็ต่อเม่ือมีตวัอ้างอิง/ของจริง 

(Reference) กับตวัสญัญะ (Sign) ท่ีประกอบไปด้วยองค์ประกอบของสญัญะ (Composition of 
Sign) ทัง้สองสว่น คือ  

1) รูปสัญญะ/ตัวหมาย (Signifier)  ท่ีอาจจะเป็นภาพ ( Image)  หรือเสียง 
(Sound) เชน่ ตวัอกัษร รูปวาด เป็นต้น 

2) ความหมายสญัญะ/ตวัหมายถึง (Signified) ท่ีมีความสมัพนัธ์แบบพลวตัรต่อ
กนั หรือเป็นแนวคิดท่ีเกิดขึน้ในใจ (Mental Concept) แล้วมีความหมายเช่ือมโยงไปถึงตวัอ้างอิง
ของจริง นอกจากนัน้ Saussure ยงัได้อธิบายเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Signifier กับ 
Signified วา่มีลกัษณะส าคญั 3 ประการ ได้แก่ 

 (1) เกิดขึน้ได้โดยไมมี่หลกัเกณฑ์ใด ๆ (Arbitrary) 
 (2) เกิดขึน้โดยมิได้ตัง้ใจ (Unmotivated) 
 (3) ไมไ่ด้เกิดขึน้ตามธรรมชาต ิ(Unnatural) 
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ภาพท่ี 2.1 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของสญัญะและกระบวนการสร้างความหมายตามทศันะ  
                  ของ Saussure  
แหล่งท่ีมา: กาญจนา แก้วเทพ, 2552. 
 

2.3.2 การศึกษาสัญญะตามทัศนะของ Roland Barthes 
นกัคิดแนวโครงสร้างนิยม ท่ีเป็นลกูศิษย์ของ de Saussure ได้เสนอว่ากระบวนการสร้าง

ความหมายจะมี 2 ชัน้ (Two Orders of Signification) โดยแบง่ประเภทของความหมายออกเป็น 
2 ประเภท คือ 

1) Denotative Meaning (ความหมายโดยอรรถ/ความหมายตรง) คือ 
กระบวนการสร้างความหมายในขัน้แรก (Primary Signification) ความหมายนัน้จะถูกประกอบ
สร้างอยา่งภววิสยั (Objective) เข้าใจได้ตามตวัอกัษร เป็นท่ียอมรับกนัโดยสามญัและเห็นได้อย่าง
ชดัเจน 

 2) Connotative Meaning (ความหมายโดยนัย/ความหมายแฝง) คือ 
กระบวนการสร้างความหมายในขัน้ท่ีสอง (Secondary Signification) ความหมายท่ีถกูประกอบ
สร้างอย่างอตัวิสยั (Subjective) ความหมายนีจ้ะแปรเปล่ียนได้ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ส่วนบคุคล 
หรือคา่นิยมของแตล่ะวฒันธรรม 
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ต่อมา Barthes ได้พัฒนาแนวคิดเร่ืองความหมายโดยนัยอีกว่า หลังจากความหมาย
โดยนยัตวัแรกถูกสร้างขึน้มาแล้ว ความหมายจะแปรสภาพเป็นรูปของสญัญะ (Signifier) แล้วจึง
สร้างความหมายโดยนยัตวัท่ีสองไปเร่ือย ๆ กลายเป็นสายโซ่แห่งความหมาย (Chain of Meaning) 
ดงันี ้ 

 

 
 
ภาพท่ี 2.2 สายโซแ่หง่ความหมาย (Chain of Meaning) ตามแนวคิดของ Roland Barthes 
แหล่งท่ีมา: กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิมาน, 2551. 

 
ยกตวัอย่างเช่น ค าว่า “แอปเปิล้” ถือเป็น สญัญะ (3) ท่ีประกอบขึน้จาก รูปสญัญะ (1) มี

ความหมายตรงตวัอกัษรว่า แ-อ-ป-เ-ปิ-้ล และความหมายสญัญะ (2) คือ ผลไม้ชนิดหนึ่งมีผลสี
แดง และเขียวท่ีคนเข้าใจได้ทัว่ไป อนัเป็นการสร้างความหมายชัน้แรก (Denotation) แต่สงัคมแต่
ละสงัคมยอ่มไม่หยดุการให้ความหมายเพียงเพ่ือการส่ือสารในล าดบัขัน้แรกเท่านัน้ ส่วนใหญ่แล้ว
สงัคมมกัจะสร้างความหมายในชัน้ท่ีสอง โดยการแปลง สญัญะ (3) ให้กลายเป็น รูปสญัญะ (I) ใน
อีกล าดบัหนึง่ท่ีมี ความหมายสญัญะ (II) ท่ีเป็นความหมายทางสงัคมก าหนดเพิ่มเติมเข้าไป ท าให้
กลายเป็น สญัญะ (III) ในระดบัความหมายโดยนยั / มายาคติ (Connotation /Myth) อีกทอดหนึ่ง 
ในท่ีสดุ ความหมายในขัน้ท่ีสองนี ้แอปเปิล้จึงไม่ได้เป็นเพียงแคผ่ลไม้เท่านัน้ แตมี่ความหมายแฝง
อีกขัน้ คือ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ไอทีชัน้นสูง ท่ีผู้ ใช้ส่วนมากเป็นคนทันสมัย ทันกระแสอยู่
ตลอดเวลา โดยคุณลักษณะเหล่านีคื้อสัญญลักษณ์ท่ีคนในสังคมนัน้ๆ ก าหนดขึน้มา  เป็นต้น 
Barthes จงึได้ให้ค านิยามแก่ มายาคติ (Myth) ว่าเป็นวิธีคิดของแตล่ะสงัคม และวฒันธรรมท่ีมีตอ่
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ถือเป็นวิธีการสรุปแนวคดิ (Conceptualization) ท่ีมีคณุสมบตั ิ2 ประการ คือ 

 1) Myth ท่ีมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamism) คือ ความหมายชัน้ท่ีสองท่ีเป็น 
Myth สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคล้องตอ่ความต้องการของกลุม่คนบางกลุม่ 

 2) Myth ท่ีมีมายาคติต่อต้าน (Counter-Myth) ในวัฒนธรรมย่อยของการ
วิเคราะห์ตวับทนัน้ เม่ือเข้าใจสญัญะและกระบวนการสร้างความหมายของสัญญะ เราก็จะพบ 

(1) รูปสัญญะ (Signifier) (2) ความหมายสัญญะ (Signified)

(II) ความหมายสัญญะ (Connotative Signified)

(3) สัญญะ (Denotative Sign)

(I) รูปสัญญะ (Connotative Signifier)

(III) สัญญะ (Connotative Sign)

มายาคติ 

(Myth)
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“รหสั (Code)” ท่ีเป็นเสมือนตวัเช่ือมทกุอย่างเข้าไว้ด้วยกัน อาจสรุปได้ว่า รหสันีถื้อเป็นแบบแผน
ขัน้สูงท่ีซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะต่าง  ๆ (Highly Complex Pattern of 
Association of Signs) หรือวิธีการน าเอาสญัญะย่อยตา่ง ๆ มาสมัพนัธ์กนัอย่างไร ซึ่งหากเราท า
ความเข้าใจในประเดน็นีไ้ด้แล้ว เราก็จะเข้าใจความหมายของตวับทได้ไมย่าก  

 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

พึงพิศ เทพปฏิมา (2546) ได้ศึกษาเร่ือง “การถ่ายทอดความคิดเร่ืองจิตวิญญาณใน
ภาพยนตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ และพรรณนาความคิดในด้านจิตวิญญาณ 
กระบวนการส่ือความหมายทางความคิดในภาพยนตร์ และการน าเสนอสถานการณ์เร่ืองจิต
วิญญาณในสงัคมผ่านทางความคิดในด้านจิตวิญญาณท่ีแสดงออกมาในภาพยนตร์ โดยการวิจยั
ครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ผ่านการวิเคราะห์เนือ้หาของภาพยนตร์มีแก่นความคิด และเนือ้หา
เก่ียวกับความคิดในด้านจิตวิญญาณท่ีเข้าฉายในประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 
2546 จ านวน 11 เร่ือง แบง่ออกเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดจ านวน 7 เร่ือง และภาพยนตร์ไทยและ
เอเชียจ านวน 4 เร่ือง ผ่านการวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ 7 ประการ ได้แก่ 
โครงเร่ือง แก่นความคิด ความขดัแย้ง ตวัละคร ฉาก สญัลกัษณ์พิเศษ และจุดยืนในการเล่าเร่ือง 
ร่วมกบัการวิเคราะห์ข้อมลูจากเนือ้เร่ืองย่อ และบทความตา่ง ๆ เก่ียวกบัภาพยนตร์ จากการศกึษา 
พบวา่ ภาพฮอลลีวู้ด ไทยและเอเชียนัน้การส่ือสารทางความคิดในด้านจิตวิญญาณท่ีสอดคล้องกนั
คือ ความเช่ือ ความศรัทธาต่อพระเจ้าหรือสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ เร่ืองการแสวงหาความเป็นจริง การยึดมัน่
ในคณุธรรม ตลอดจนการมีจิตส านึกตอ่ความดีและความชัว่ของมนษุย์ โดยโครงสร้างการเล่าเร่ือง
ท่ีน ามาใช้ในการส่ือสารมากท่ีสดุ คือ ความขดัแย้ง และตวัละคร จากการศกึษาพบว่า ภาพยนตร์  
ฮออลีวู้ดนัน้ มีการน าเสนอท่ีสะท้อนบริบททางสงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจเป็นหลกั 
ขณะท่ีภาพยนตร์ไทย และเอเชียเน้นการน าเสนอท่ีสะท้อนบริบททางสงัคม วฒันธรรมเป็นหลกั  

องค์กช วรรณภักตร์ (2552) ได้ศกึษาเร่ือง “การใช้ดนตรีคลาสสิคเพ่ือการส่ือสารในละคร
โทรทศัน์เร่ือง โนดาเมะ คนัทาบเิล่” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาบทบาทหน้าท่ีของดนตรีคลาสสิคและ
วิธีการเลา่เร่ืองท่ีเก่ียวกบัดนตรีคลาสสิค รวมถึงศกึษาสนุทรียรสและทศันคติของกลุ่มคนท่ีมีความรู้
ทางด้านดนตรีคลาสสิค กับกลุ่มคนทั่วไป ในการรับชมละครโทรทัศน์ เร่ืองโนดาเมะ คนัทาบิเล ่
จากการวิเคราะห์ตัวบท การสัมภาษณ์เชิงลึก และการส ารวจด้วยแบบสอบถามพบว่า ดนตรี
คลาสสิคในละครเปรียบเสมือนแก่นของเร่ืองท่ีส่ือสารบุคลิกตวัละครออกมาได้เป็นอย่างดี ท า
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หน้าท่ีเพ่ือประกอบการกระท าของตวัละคร เลา่สถานการณ์ในเร่ือง สร้างโลกแห่งจินตนาการให้ตวั
ละครนัน้ ๆ  และสร้างบรรยากาศในเร่ืองด าเนินไปตามท้องเร่ืองท่ีวางไว้ นอกจากนีย้งัพบว่าการท่ี
ละครเร่ืองนีไ้ด้รับกระแสตอบรับอย่างดีมาจากวิธีการเล่าเร่ืองท่ีเรียบเรียงดนตรีคลาสสิคให้เข้ากับ
การด าเนินเร่ือง และการเลือกวิธีการน าเสนอของละครตลอดจนการแสดงท่ีมีชีวิตชีวาของนกัแสดง
ท่ีคล้ายการ์ตนู ช่วยให้การชมเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้ระหว่างศิลปะทัง้สองศาสตร์อย่างดนตรี
คลาสสิคและละครโทรทศัน์ 
 มนทกานติ ธีรนันทวัฒน์ (2544) ได้ศึกษาเร่ืองเก่ียวกับ “หน้าท่ีและอตัลกัษณ์ของเพลง
ละครโทรทศัน์” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหน้าท่ีและอตัลกัษณ์ของเพลงละคร ความสมัพนัธ์
ระหว่างเพลงละครและละครโทรทศัน์ ภายใต้แนวคิดกระบวนทศัน์ Hermeneutics และทฤษฎี
สญัญวิทยาประกอบกนั จากการวิเคราะห์ตวับทของละครหลงัข่าวภาคค ่า ในช่วงปี 2542 และการ
สมัภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจยัพบว่าหน้าท่ีของเพลงละครโทรทัศน์คือเพ่ือเล่าโครงเร่ืองของละคร
โทรทศัน์ และช่วยส่งเสริมด้านอารมณ์ของตวัละครให้ชดัเจนขึน้ นอกจากนี ้การน าไปใช้ประกอบ
เพลงเปิดละครและเพลงท้ายละคร ยงัถือเป็นการชว่ยให้ผู้ชมเข้าใจเร่ืองราวของละคร และเป็นการ
สง่เสริมด้านประชาสมัพนัธ์เพลงละครให้รู้จกัในวงกว้างมากขึน้ด้วย ในด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง
เพลงละครกับละครโทรทศัน์ ทิศทางของเพลงละครจะถูกก าหนดมาจากเนือ้หาของละครเร่ืองนัน้
เป็นหลัก ผ่านการคัดย่อยเนือ้หาบางส่วนจากทัง้หมดมาเล่า เพราะมีข้อจ ากัดทางเวลาท่ีต้อง
น าเสนอเพียงประเด็นเดียว และมีการใช้นามนัย ค าหรือวลีเข้ามาเช่ือมโยงระหว่างความหมาย
สว่นยอ่ยในเพลงกบัความหมายส่วนรวมของละคร บางครัง้มีการใช้สัญญะท่ีระบช่ืุอเร่ืองเข้าไปใน
เนือ้เพลงละครหรือเป็นช่ือเพลงละครนัน้ ๆ ได้เลย ข้อค้นพบสุดท้ายพบว่าอัตลกัษณ์ของเพลง
ละครมีความแตกตา่งกบัเพลงไทยสากลในแง่ของการเล่าเร่ืองละครตัง้แต่ต้นจนจบ และอารมณ์
ภาพรวมของเพลงจะมีความสมัพนัธ์กบัแนวละครท่ีผู้จดัละครต้องการน าเสนอด้วย  
 ชโลธร จนัทะวงศ์ (2554) ได้ศกึษาเร่ือง “การสร้างสรรค์ละครเพลงของ บริษัท ดรีมบอกซ์ 
เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด และบริษัท ซีเนริโอ จ ากัด พ.ศ. 2533-2553” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจยัในกระบวนการสร้างสรรค์ละครเพลง และศึกษารวมไปถึงทศันคติของผู้ เช่ียวชาญ นกัการ
ละคร นักวิชาการ และกลุ่มผู้ชมละคร โดยงานวิจัยชิน้นีใ้ช้สหวิธีการ ตัง้แต่การวิเคราะห์ตวับท 
สมัภาษณ์เชิงลึก และส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชม ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีสามารถดงึดดู
ให้เข้ามาชมละครเพลงของทัง้สองบริษัทมีความแตกต่างกัน โดยบริษัท ดรีมบอกซ์ฯ ผู้ ชมจะ
พิจารณาจากบทละครเป็นอันดบัแรก ขณะท่ีบริษัท ซีเนริโอฯ ผู้ชมเลือกท่ีจะดูท่ีตวันกัแสดงเป็น
อนัดบัแรก และทัง้สองบริษัทมีกระบวนการคิดในการผลิตละครเพลง และเป้าหมายทางธุรกิจท่ี
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แตกต่างกันอย่างสิน้เชิง บริษัท ดรีมบอกซ์ฯ มุ่งเน้นแนวเพลงท่ีน าเสนออารมณ์ตวัละครหรือเล่ า
เร่ืองจากฉากในบริบทท่ีเก่ียวเน่ืองกับบทละครเท่านัน้ และวางแผนเชิงธุรกิจในการท าซีดีละคร
เพลงเพ่ือให้ผู้ ชมได้เก็บเป็นท่ีระลึก ส่งผลต่อละครเพลงแนวนี ้มีความซับซ้อนทางดนตรี คนฟัง
อาจจะจดจ าได้ยาก ขณะท่ีฝ่ังบริษัท ซีเนริโอฯ น าเสนอแนวดนตรีป๊อบหรือบลัลาด เนือ้หาและ
ท านองฟังตดิหไูด้ง่าย ท าให้เกิดการจดจ า อีกทัง้ยงัมีแผนโปรโมทเพลงละครผ่านมิวสิกวีดีโอ มีการ
จดัจ าหนา่ยซีดีเพลง ของท่ีระลกึ และสินค้าอ่ืน ๆ ในเชิงพาณิชย์อยา่งจริงจงั  
 



บทที่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 

งานวิจยัเร่ือง “กลวิธีการเล่าเร่ืองของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทศัน์ไทย” ศกึษา
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีวิเคราะห์จากตัวบท (Textual 
Analysis) กล่าวคือ การวิเคราะห์วิธีการเล่าเร่ืองของบทเพลงประกอบละคร ท่ีส่งผลให้ละคร
โทรทศัน์นัน้ ๆ ได้รับรางวลันาฏราช สาขาละครยอดเย่ียมแห่งปี ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก
เอกสาร ส่ือ รวมถึงบุคคลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) แล้วน ามา
วิเคราะห์ในขอบเขตการศึกษาจากละครท่ีได้รับรางวลัละครยอดเย่ียมจากเวทีนาฏราช ตัง้แต่ปี 
2557-2558 รวมเพลงประกอบละครทัง้สิน้ 6 เพลง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1) ละคร สามีตีตรา ชอ่ง 3 (2557)  
  (1) ฉนัก็รักของฉนั  
  ศลิปิน  นิว&จิ๋ว 

ค าร้อง  ณรงวิทย์ เตชะธนะวฒัน์ 
ท านอง   จกัรกฤษณ์ มฆันาโส 
เรียบเรียง  จกัรกฤษณ์ มฆันาโส 

 (2) ไมเ่จ็บอยา่งฉนัใครจะเข้าใจ  
ศลิปิน  ฟิล์ม บงกช 
ค าร้อง  ฟองเบียร์ 
ท านอง   ปฏิเวธ อทุยัเฉลิม 
เรียบเรียง  ธีระปริญญ์ รัตนบตุร 

 (3) เกิดมาเพื่อรักเธอ  
ศลิปิน  S.D.F  
ค าร้อง  ฟองเบียร์ 
ท านอง   ปฏิเวธ อทุยัเฉลิม 
เรียบเรียง  S.D.F  
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2) ละคร สดุแค้นแสนรัก ชอ่ง 3 (2558)  
 (1) เจ็บนีจ้ าจนตาย  

ศลิปิน  นดัดา วิยะกาญจน์ 
   ค าร้อง  ณรงวิทย์ เตชะธนะวฒัน์ 

ท านอง   จกัรกฤษณ์ มฆันาโส 
เรียบเรียง  จกัรกฤษณ์ มฆันาโส 

 (2) แพ้รัก 
ศลิปิน  แนน วาทิยา รวยนิรัตน์ 
ค าร้อง  วลัยา พระคุ้มครอง 
ท านอง   เรืองกิจ ยงปิยะกลุ 
เรียบเรียง  เรืองกิจ ยงปิยะกลุ 

 (3) ให้ตายก็ไมรั่กกนั  
ศลิปิน  ชาต ิสชุาต ิแซเ่ห้ง 
ค าร้อง  ณรงวิทย์ เตชะธนะวฒัน์ 
ท านอง   ภาสฐากร 
เรียบเรียง  จกัรกฤษณ์ มฆันาโส 
 

3.1 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

  งานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบระหว่างแนวคิด
เร่ืองการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองกับแนวคิดสัญญวิทยา และแนวคิดเร่ืองการส่ือสารของเพลงกับ
องค์ประกอบของดนตรีในละครโทรทศัน์กบัแนวคิดสญัญวิทยา ด้วยวิธีการดงันี ้
 

3.1.1 กำรวิเครำะห์ตัวบท (Textual Analysis)  
วิเคราะห์ไปยังโครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตัวละคร ฉาก ขัว้ขัดแย้ง มุมมองการเล่าเ ร่ือง 

และสญัญะท่ีพบในการเล่าเร่ืองของเพลงประกอบละคร และวิเคราะห์ตอ่ไปยงัเนือ้เพลงภาพพจน์ 
องค์ประกอบทางดนตรี และสญัญะท่ีพบในการส่ือสารของดนตรี โดยศกึษาจากการเก็บข้อมลูจาก
ส่ือประเภทตา่ง ๆ  
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 1) ส่ือละครโทรทศัน์ ละครเร่ืองสามีตีตรา จ านวน 20 ตอน และละครเร่ืองสดุแค้น
แสนรัก จ านวน 18 ตอน ไมร่วมส่ือมิวสิควีดีโอ 
  2) ส่ือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ทัง้เอกสาร บทสมัภาษณ์ บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  3)  ส่ืออินเตอร์เน็ต และส่ือ Social Media ตา่ง ๆ  
 
 3.1.2 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

ผู้วิจยัจะท าการสมัภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพ และวิชาชีพด้านกิจการวิทยกุระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ ตัง้แต่กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ ต่อไปจนถึงผลิตเพลงประกอบละคร และ
นักวิชาการท่ีเ ก่ียวข้อง เ พ่ือให้ทราบถึงวิ ธีคิดของทัง้ผู้ ผลิตในมุมมองบุคคลภายใน และ
บคุคลภายนอกท่ีอยูใ่นวงการผลิตละครโทรทศัน์อ่ืนๆ รวมถึงในวงการเชิงวิชาการด้วย ได้แก่ 

 1) ฝ่ายผลิตละครโทรทศัน์ และเพลงจากมมุมองบคุคลภายในขอบเขตการศกึษา  
   (1) ณรงวิทย์ เตชะธนะวฒัน์ นกัแต่งเพลงและผู้บริหารค่ายเพลง Chandelier 
Music ผู้ แต่งเพลงประกอบละคร “ฉันก็รักของฉัน” จากละครสามีตีตรา “เจ็บนีจ้ าจนตาย” และ 
“ให้ตายก็ไมรั่กกนั” จากละครสดุแค้นแสนรัก 
   (2) ปฏิเวธ อทุยัเฉลิม นกัแต่งเพลงและผู้บริหารค่ายเพลง มีเรคคอร์ดส ผู้แต่ง
เพลง “ไมเ่จ็บอยา่งฉนัใครจะเข้าใจ” และ “เกิดมาเพื่อรักเธอ” จากละครสามีตีตรา 

   (3) บงกช เจริญธรรม ผู้ ขับร้องเพลงประกอบละคร “ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะ
เข้าใจ” จากละครสามีตีตรา 
  2) ฝ่ายผลิตละครโทรทัศน์ และเพลงจากมุมมองบุคคลภายนอกขอบเขต
การศกึษา 
   (1) เกรียงไกร วชิรธรรมพร นักแต่งเพลง ผู้ เ ขียนบท และผู้ ก ากับละคร 
Hormones The Series Season 3 
   (2) นราธิป ปานแร่ นกัแตง่เพลงและผู้บริหารคา่ยเพลง Core Music 

 3) นกัวิชาการสาขาท่ีเก่ียวข้อง  
  (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา นกัวิจารณ์รางวลั ม.ล.บุญเหลือ 
เทพยสวุรรณ อดีตนายกสมาคมภาษาและหนงัสือแหง่ประเทศไทยฯ 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย และกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  
  1) การจดบนัทึกข้อมลูท่ีจะศกึษา แล้วน ามาวิเคราะห์ตามแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้เก็บ
รวบรวมข้อมลูจากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือตอบปัญหาน าการวิจยัทัง้ 2 ข้อ ดงันี ้

 (1) กลวิธีการเล่าเร่ืองของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์ไทยเป็นอย่างไร 
โดยใช้แนวคดิเร่ืองการวิเคราะห์การเลา่เร่ือง  และแนวคดิสญัญวิทยามาศกึษา 
  (2) บทบาทและหน้าท่ีของเพลงประกอบละคร จากกลวิธีการเล่าเร่ืองของเพลง
ประกอบละครท่ีถกูน าไปใช้ในละครโทรทศัน์ไทยปัจจบุนัเป็นอยา่งไร โดยใช้แนวคิดเร่ืองการส่ือสาร
ของเพลง และองค์ประกอบของดนตรีในละครโทรทศัน์ ประกอบกับแนวคิดสญัญวิทยามาศกึษา
เชน่กนั 
 2) ค าถามในการสมัภาษณ์ ของกลุ่มคนท่ีท างานวิชาชีพวิทยุโทรทศัน์ ตัง้แต่ผู้ผลิตละคร 
ไปจนถึงผู้ประพนัธ์เพลง ผู้ขบัร้อง รวมถึงนกัวิชาการในสายนิเทศศาสตร์ 
 
3.3 กำรน ำเสนอข้อมูล 
 

ผู้วิจยัเลือกน าเสนอข้อมลู โดยแบง่ออกเป็น 2 ด้าน ดงันี ้
 1) การวิเคราะห์การเล่าเร่ือง จากบทสรุปการเปรียบเทียบแนวคิด เร่ืองการวิเคราะห์      
การเลา่เร่ือง และแนวคดิสญัญวิทยา 
  2) การวิเคราะห์ถึงบทบาทและหน้าท่ีของเพลงประกอบละคร จากกลวิธีการเล่าเร่ืองของ
เพลงประกอบละครท่ีถูกน าไปใช้ในละครโทรทัศน์ไทยปัจจุบัน  จากบทสรุปของแนวคิดเร่ือง       
การส่ือสารของเพลง และองค์ประกอบของดนตรีในละครโทรทศัน์ และแนวคดิสญัญวิทยา 

 
3.4 ตัวอย่ำงค ำถำมสัมภำษณ์ 
 

ผู้วิจยัได้แบ่งค าถามออกเป็น 2 ชุด เพ่ือสอบถามข้อมูลจากผู้ เช่ียวชาญในด้านปฏิบตั ิ
ได้แก่ ผู้ ผลิตละคร เพลงประกอบละคร และผู้ เช่ียวชาญในด้านทฤษฎี ได้แก่ นกัวิชาการสาขาท่ี
เก่ียวข้อง 

1) ฝ่ายผลิตละครโทรทัศน์ และเพลงจากมุมมองบุคคลภายใน และภายนอกขอบเขต
การศกึษา  
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 (1) กระบวนการผลิตเพลงประกอบละคร เร่ิมต้นจากจดุใด 
   (2) เกณฑ์การคดัเลือกเส้นเร่ือง หรือเหตกุารณ์ในการส่ือสารผ่านเพลงประกอบละคร

คืออะไร 
  (3) ความสมัพนัธ์ของการเลา่เร่ืองในเพลงประกอบละครมีความจ าเป็นต้องสอดคล้อง

กบัการเดนิเร่ืองของละครโทรทศัน์หรือไม่ 
  (4) การเล่าเร่ืองผ่านเพลงประกอบละคร และเพลงสากลทั่วไปมีความแตกต่างกัน
อยา่งไร 

   (5) รูปแบบการน าเสนอทางดนตรี จงัหวะ รวมทัง้นกัร้องผู้ถ่ายทอดอารมณ์พิจารณา
จากอะไร 

  (6) ระหว่างการน าบทเพลงเดิมท่ีมีอยู่มาร้องใหม่ และการแต่งเพลงใหม่ขึน้มาให้
อารมณ์และความรู้สกึแตกตา่งกนัอย่างไร 

   (7) การเพิ่มสญัญะหรือความหมายแฝงลงในบทเพลง ส่งผลให้เพลงมีความน่าสนใจ
มากขึน้หรือไม ่อยา่งไร และปัจจยัในการเลือกใสส่ญัญะในบทเพลง มีข้อควรค านงึอยา่งไรบ้าง 
  (8) รูปแบบการน าเสนอเพลงประกอบละครในอดีต ปัจจบุนั และแนวโน้มในอนาคต มี
ความเหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร 

  (9) องค์ประกอบการเลา่เร่ืองของเพลงประกอบละครท่ีดีประกอบไปด้วยอะไร 
 2) นกัวิชาการสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

  (1) การเล่าเร่ืองผ่านเพลงประกอบละคร และเพลงสากลทั่วไปมีความแตกต่างกัน
อยา่งไร 
  (2) การตีความเชิงสญัญะลงในบทเพลง มีความส าคญัในการส่ือความหมายอยา่งไร 
  (3) รูปแบบการน าเสนอเพลงประกอบละครในอดีต ปัจจบุนั และแนวโน้มในอนาคต มี
ความเหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร 
  (4) คณุคดิวา่เพลงประกอบละคร ชว่ยสง่เสริมให้ละครเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้จริงหรือไม่ ใน
ทิศทางใดบ้าง 
  (5) ในฐานะผู้ ฟัง คุณคิดว่าองค์ประกอบการเล่าเร่ืองของเพลงประกอบละครท่ีดี
ประกอบไปด้วยอะไร 
 



บทที่ 4 
 

ผลการศกึษา 
 

จากค าถามน าวิจยัเก่ียวกบักลวิธีการเล่าเร่ืองของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทศัน์

ไทย รวมถึงบทบาทและหน้าท่ีของเพลงประกอบละคร จากกลวิธีการเล่าเร่ืองของเพลงประกอบ

ละครท่ีถูกน าไปใช้ในละครโทรทัศน์ไทยปัจจุบัน ผู้ วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แนวคิด

ประกอบกนั เพ่ือตอบค าถามน าการวิจยัทัง้ 2 ข้อ ได้แก่ แนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองราย

เพลง และแนวคดิสญัญวิทยาท่ีปรากฏอยูใ่นการเลา่เร่ืองของบทเพลงนัน้ ๆ เพ่ือตอบค าถามน าการ

วิจยัข้อท่ีหนึง่ และใช้แนวคดิเร่ืองการส่ือสารของเพลง และองค์ประกอบของดนตรีในละครโทรทศัน์ 

และแนวคิดสัญญวิทยาในเพลง เพ่ือตอบค าถามข้อท่ีสอง โดยผู้ วิจยัจะวิเคราะห์ตามรายเพลง 

ดงันี ้

 

4.1 การวิเคราะห์วิธีการเล่าเร่ืองของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทศัน์                    
 ไทยรายเพลง 

 

4.1.1 ฉันก็รักของฉัน 

ฉันก็รักของฉัน คือ เพลงประกอบละครหลกัของละครเร่ืองสามีตีตรา ขบัร้องโดยนกัร้อง

หญิงคณุภาพอยา่งนิวจิ๋ว และเพลงนีย้งัได้รับรางวลัเพลงละครยอดเย่ียม จากเวทีนาฏราช ครัง้ท่ี 6 

ปี 2557 อีกด้วย ในละครบทเพลงนีถ้กูใช้ประกอบไตเติล้แนะน าละคร และประกอบระหว่างด าเนิน

เร่ือง เม่ือพิจารณาผา่นแนวคดิการวิเคราะห์การเลา่เร่ืองแล้ว มีองค์ประกอบการเลา่เร่ือง ดงันี ้

 4.1.1.1 วิเคราะห์การเลา่เร่ือง  

  1) โครงเร่ือง (Plot) จุดประสงค์ของเพลงนี ้คือการแสดงจุดยืนของแต่ละ

ฝ่ายผ่านถ้อยค าท่ีกระแทกกระทัน้ เพ่ือให้อีกฝ่ายท าใจยอมรับในความไม่ถูกต้องท่ีต่างโยน

ความผิดให้กนั แตอ่ปุสรรคของบทเพลงนีคื้อ ตวัละครทัง้สองมีความเช่ือมัน่ว่าตนเองไม่ผิด ท าให้



31 
 

บทสนทนามีการโต้ตอบท่ีรุนแรงมากขึน้ โดยบทเพลงนีถ้่ายทอดอารมณ์ด้วยนกัร้องผู้หญิงสองคน

ท่ีเป็นเสมือนตวัแทนของนักแสดงน าในเร่ือง ได้แก่ นิว นภัสสร ภูธรใจ ขับร้องและถ่ายทอดใน

มุมมองของกะรัต และจิ๋ว ปิยนุช เสือจงพรู ขับร้องและถ่ายทอดในมุมมองของสายน า้ผึง้  หาก

พิจารณาตามล าดบัขัน้ของเหตกุารณ์ สามารถแบง่ออกได้ดงันี ้

 (1) การเร่ิมเร่ือง (Exposition) คือการกล่าวถึงจุดเร่ิมต้นเพ่ือชักจูง

ความสนใจของผู้ชมให้ตดิตามตอ่ไป  

 (นิว)   “เสียใจคน ๆ นีไ้มใ่ชข่องเธอ 

  ได้โปรดอยา่มาข้องแวะกนัอีก ฉนัหวงัวา่คงเข้าใจ 

  เพราะมนัคือสิทธ์ิของฉนัท่ีจะเรียกร้อง 

  ขอให้เธอจงไปไกล ๆ ไมต้่องมาเจอ 

  อยา่มาใกล้เขา..ได้ไหม” 

  เร่ิมเร่ืองด้วยความคดิเห็นของกะรัต ขบัร้องโดยนิว ผู้หญิงท่ีเป็นเจ้าของ

หวัใจของชายท่ีรัก ต้องการจะบอกอีกฝ่ายว่าให้หยุดการกระท าใด  ๆ ท่ีจะมายุ่งกบัผู้ชายของตน

ด้วยทา่ทีเยอ่หยิ่งยะโสและเช่ือมัน่วา่ตนต้องชนะในความรักครัง้นี ้ เพราะตนมาก่อน 

 (2) การพฒันาเหตกุารณ์ (Raising  Action) เม่ือเร่ืองราวเร่ิมด าเนินไป 

ความขดัแย้งยิ่งทวีความรุนแรงขึน้  

 (นิว)    “ ฉนัก็รักของฉนั เข้าใจบ้างไหม 

 (จิ๋ว)  ฉนัมีสิทธ์ิจะรักไมผ่ิดใชไ่หม 

 (นิว)  เธอก็นา่จะรู้มนัเจ็บเพียงใด 

 เหมือนโดนกรีดหวัใจ ถ้าเธอแยง่ไปครอง 

 (จิ๋ว)  ฉนัก็รักของฉนั เข้าใจบ้างไหม 

 (นิว)  เธอมีสิทธ์ิอะไรมาบอกให้ท าใจ 

 (จิ๋ว)  ฉนัก็รัก จนจะเป็นจนจะตาย 

 (นิว)  เธอไมต้่อง  

 (จิ๋ว)  เธอไมต้่อง  

 (นิว/จิ๋ว) มาท าลายความรักเรา” 
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 (จิ๋ว)  “เสียใจคนอยา่งฉนัก็มีหวัใจ 

 ก็เจ็บก็ทนได้เหมือนกบัเธอ 

 ฉนัหวงัวา่คงเข้าใจ ถ้าเธอจะมาเรียกร้อง 

 ให้เข้าใจเธอ แล้วฉนัละ่ จะเป็นยงัไง 

 เม่ือไมมี่ใคร เธอจะเจ็บแทนฉนัไหม”   

   

  ในท่อนฮุค (Hook) มีการขบัร้องโต้กันทีละประโยคอย่างไม่มีใครยอม

ใคร ด้วยเหตุผลของแต่ละคน หากเปรียบเทียบบทเพลงดงักล่าวเป็นบทสนทนา นับว่าเป็นบท

สนทนาท่ีมีการโต้เถียงกนัอยา่งเข้มข้น จากนัน้มาถึงทอ่นความคดิเห็นของสายน า้ผึง้ ขบัร้องโดยจิ๋ว 

ผู้หญิงท่ีมาทีหลงัแต่กลับเรียกร้องขอความเป็นธรรม เพราะรู้สึกว่าคนเรามีสิทธ์ิท่ีจะรักใครก็ได้

อยา่งเทา่เทียมกนั แสดงให้เห็นถึงอ านาจของความรักท่ีค านงึแตค่วามรู้สึกของตวัเอง ขาดความย า้

คดิถึงความถกูต้อง และขัว้ขดัแย้ง (Conflict) ระหวา่งสองคนนีย้ิ่งทวีความรุนแรงมากขึน้เร่ือย ๆ  

 (3) ขัน้ภาวะวิกฤต (Climax) ขัน้ท่ีความขดัแย้งพุ่งขึน้สงูสดุและเม่ือถึง

จดุแตกหกัจะเกิดการตดัสินใจเพ่ือหาข้อสรุปของความขดัแย้งนี ้

 (นิว) ไมเ่ธอกบัฉนัต้องมีสกัคนเป็นคนไป 

 (จิ๋ว) อยูท่ี่วา่ใครจะทนไมไ่หว ทนไมไ่หว… 

   ในท่อนนีท้ัง้คูไ่ด้เลือกการตดัสินใจในแบบเดียวกัน คือ การเผชิญหน้า

กัน หากใครทนไม่ไหวก็ต้องยอมแพ้ไปในท่ีสุด สอดคล้องกับคาแรคเตอร์ของตวัแสดงท่ีเล่ามา

ตัง้แตเ่ร่ิมเร่ืองวา่ แตล่ะคนจะมองในจดุท่ีตนเองยืนอยู่เท่านัน้ โดยไม่ได้ค านึงถึงความรู้สึกของผู้ อ่ืน 

ขาดความพิจารณาถึงเหตแุละผลอย่างรอบคอบ แม้เร่ืองราวของกะรัตท่ีดูเหมือนความรักของเธอ

จะถกูต้อง เพราะกะรัตและพิศทุธ์ิรักกนั แตต่วัละครนีก้ลบัมีอปุสรรคส าคญัท่ีใครก็ไม่สามารถแก้ไข

ได้ นั่นคือตวัเอง กะรัตขาดความเช่ือใจในสามีของตน และแสดงให้เห็นถึงการใช้อารมณ์ตดัสิน

ปัญหา แม้จะอยู่ในสถานะท่ีถกูต้อง แต่เร่ืองราวกลบัพลิกผนัเป็นผิดจากการกระท าของตวัเองได้

เช่นกัน ในทางกลับกันสายน า้ผึง้ เลือกท่ีจะแสดงออกตามแผนท่ีตนวางไว้อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

เพราะรู้จดุอ่อนของคู่ตอ่สู้ว่าเป็นคนอารมณ์ร้าย จึงพยายามทกุวิถีทางท่ีจะยัว่ย ุสร้างสถานการณ์

ให้เกิดความเข้าใจผิด และมองว่าความรักเป็นสิทธิส่วนบคุคล จะรักใครก็ได้ไม่ผิด และเลือกท่ีจะ
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น าเสนอตวัเองออกมาให้ดนู่าสงสารและขอความเห็นใจ จากสถานะเดิมท่ีผิดตัง้แตต้่น กลบัดเูป็น

คนท่ีนา่สงสาร เพราะศรัทธาตอ่ความรัก ท าทกุอยา่งได้เพราะความรัก  

 (4) ขัน้ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) เป็นขัน้ตอนหลังจากท่ีจุด

วิกฤตได้ผ่านพ้นไป เม่ือปัญหาได้ผ่านการแก้ไขแล้ว จากการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองของเนือ้เพลงนี ้

ได้น าเสนอไว้ถึงขัน้ภาวะวิกฤตท่ีทัง้คูไ่ม่ยอมกนั และดึงดนัจะสู้กนัถึงท่ีสุด โดยท่ีไม่ได้เล่าถึงภาวะ

คล่ีคลายเหมือนเร่ืองราวในบทละคร 

 (5) ขัน้ยตุิเร่ืองราว (Ending) แม้จะไม่มีการคล่ีคลายปมปัญหา แตจ่ดุ

จบของเร่ืองนีคื้อการยืนกรานท่ีจะตอ่สู้ ให้ถึงท่ีสดุ คนท่ีชนะคือคนท่ีทนอยู่ได้นานกว่า แม้ในเพลงนี ้

ไมร่ะบวุา่ใครคือผู้แพ้ชนะ แตเ่ป็นบทสรุปของความไมล่งรอยกนัอยา่งไมมี่ใครมีความสขุได้  

  2) แก่นเร่ือง (Theme) คือ บทเพลงนีมุ้่งให้เห็นถึงการแก่งแย่งชิงดีเพ่ือ

พยายามเอาชนะความรักระหว่างคนสองคนท่ียกเหตุผลต่าง ๆ นานามาเพ่ือให้ตัวเองดูเป็นท่ี

ยอมรับและเข้าใจได้จากอีกฝ่าย โดยปราศจากกระบวนการคิดเชิงเหตแุละผล คนหนึ่งขาดสติใน

การระงบัอารมณ์ คนหนึ่งขาดสติในการทะเยอทะยานใฝ่สูง ท าให้เร่ืองราวเกิดปัญหาบานปลาย

ตามมา 

 3) ตวัละคร (Character)  

 (1) การแบ่งตัวละครโดยใช้บทบาทเป็นเกณฑ์ ในบทเพลงน าเสนอ

เร่ืองราวของสองตวัละครหลกัคือกะรัต และสายน า้ผึง้ท่ีเป็นปมปัญหาส าคญัของการเกิดเร่ือง  โดย

ไมไ่ด้กลา่วถึงตวัละครอ่ืนเลย 

 (2) การแบ่งตวัละครโดยใช้คุณลักษณะเป็นเกณฑ์ หากพิจารณาถึง

เจตนาของเนือ้เพลง จะเห็นได้ว่าตวัละครหลักทัง้สองตัว ถูกน าเสนอออกมาในหลากหลายมิต ิ

เร่ิมต้นจากบทสนทนาของแตล่ะฝ่ายด้วยถ้อยค าหว่านล้อมให้อีกฝ่ายเข้าใจในมุมของตน แต่ด้วย

ความเห็นท่ีไม่ตรงกนัท าให้เกิดขัว้ขดัแย้ง เร่ิมมีการพดูจาด้วยถ้อยค าและอารมณ์ท่ีรุนแรงมากขึน้ 

และหากพิจารณาประกอบกบับทละครจะพบว่าเส้นเร่ืองของละครก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เร่ิม

ตัง้แตเ่ป็นเพ่ือนรักท่ีดีตอ่กนั จนถึงแตกหกัความสมัพนัธ์กนัอยา่งไมมี่ใครยอมใคร แตใ่นละครจะลง

รายละเอียดท่ีลกึกวา่  
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  4) ฉาก (Setting) หมายถึง ในบทละครเล่าเร่ืองการพฒันาความสมัพนัธ์

ของกะรัตและสายน า้ผึง้ตัง้แตส่มยัเรียนมหาวิทยาลยั ท างาน จนกระทัง่การแต่งงานมีครอบครัว 

ตวัละครทกุตวัพฒันาตอ่กนัมาเร่ือย ๆ อย่างมีท่ีมาท่ีไป อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแคใ่นบทเพลง

ประกอบละครนัน้ จะพบว่าวิธีการน าเสนอฉากนัน้หยิบเร่ืองราวหลงัจากท่ีความจริงถกูเปิดเผยกนั

มาระยะหนึ่งแล้วนบัตัง้แต่สามีคนแรกของกะรัตเสียชีวิตลง กะรัตเร่ิมมีความสงสยัในพฤติกรรม

การแสดงความเป็นเจ้าของของสายน า้ผึง้ท่ีแสดงออกมากกว่าตนเอง อีกทัง้พบยาบ ารุงครรภ์ใน

กระเป๋าของสายน า้ผึง้ท่ีลืมไว้ จึงไปสอบถามความจริงท่ีบ้านสายน า้ผึง้ท าให้ได้รู้ว่าสายน า้ผึง้ได้คบ

หากบัสามีของตนอยู่ก่อนจนตัง้ครรภ์ ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นของขัว้ขดัแย้งแรกท่ีเกิดขึน้  และต่างทวี

ความเกลียดชงักนัมากขึน้เร่ือย ๆ จากสาเหตกุารหลงรักผู้ชายคนเดียวกนัอีกครัง้อย่างคณุพิศทุธ์ิ 

ชายในอุดมคติ ผู้ เพียบพร้อมทัง้คณุลกัษณะนิสยั ฐานะ หน้าตา และหน้าท่ีการท างาน และน่ีถือ

เป็นขัว้ขดัแย้งสงูสดุของเร่ืองท่ีท าให้ทัง้คูท่ะเลาะ และต้องการจะเอาชนะกนัและกนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 ฉากสถานท่ี บ้านสายน า้ผึง้ 
แหล่งท่ีมา: ยทูบู, 2558. 
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  5) ขัว้ขัดแย้ง (Conflict) ทัง้ในละครและบทเพลงมีขัว้ความขัดแย้งท่ี

ตรงกนั เพราะได้หยิบน าความขดัแย้งระหว่างบคุคลสองคนมาร้อยเรียงเป็นบทเพลง อีกทัง้ความ

ขดัแย้งครัง้นีเ้ปรียบเสมือนจดุเร่ิมต้น ท่ีน าพาไปยงับทสรุปของความเศร้า เสียใจของเร่ือง จนอาจ

กล่าวได้นีล้ะครเร่ืองนีเ้ดินเร่ืองอยู่บนความขดัแย้งตัง้แตต้่น และทวีความรุนแรงมากขึน้ไปเร่ือย ๆ 

จนจบ 

    6) มมุมองการเล่าเร่ือง (Point of View) คือ หากพิจารณาการเล่าเร่ืองใน

บทละคร และบทเพลง จะเห็นได้ว่าตวัละครแตล่ะตวัเล่ามุมมองจากบุคคลท่ีหนึ่งอย่างกะรัตและ

สายน า้ผึง้ มีบทบาทหน้าท่ีในการน าเสนอแง่มมุทางความคิด และความรู้สึกของตวัเองออกมาได้

อยา่งชดัเจน โดยไมใ่สใ่จความรู้สกึของผู้ อ่ืน  

 

 
 

ภาพที่ 4.2 ภาพตวัละครหลกั สายน า้ผึง้ (ซ้ายสดุ) และกะรัต (ขวา)  

ผู้ขบัร้อง จิ๋ว (ซ้าย) และ นิว (ขวาสดุ) จากเพลงฉนัก็รักของฉนั 

แหล่งท่ีมา: จีเมมเบอร์, 2558; ทรูไอดี, 2559. 

 

 4.1.1.2 วิเคราะห์สญัญวิทยาในการเลา่เร่ืองผา่นเพลงประกอบละคร 

   ผู้วิจัยเลือกศึกษาและวิเคราะห์สัญญวิทยาท่ีแทรกอยู่ในการเล่าเร่ืองของเพลง

ประกอบละคร เพ่ือให้เข้าใจถึงกลวิธีการเล่าเร่ืองของบทเพลงประกอบละครตามจดุประสงค์ข้อท่ี

หนึ่ง โดยตีความตามกระบวนการสร้างความหมายตามทศันะของ Saussure อนัประกอบไปด้วย

ตวัสญัญะ (Sign) รูปสญัญะ (Signifier) และความหมายของสญัญะ (Signified) โดยจะแบง่การ

ตีความหมายออกเป็น 2 ขัน้ ตามทัศนะของ Roland Barthes ได้แก่ Denotative Meaning 

(ความหมายตรง) ท่ีเข้าใจได้ และเป็นท่ียอมรับกันโดยสามัญ และ Connotative Meaning 
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(ความหมายแฝง) การให้ความหมายจะแปรเปล่ียนได้ขึน้อยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคลของคน 

นัน้ ๆ โดยจะพิจารณาจากองค์ประกอบการเล่าเร่ือง ดงัไปนี ้

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในโครงเร่ืองของเพลงฉนัก็รักของฉนั 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

1. โครงเร่ือง 
 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign)       ในขัน้การเร่ิมเร่ือง จนถึงขัน้พฒันาเหตกุารณ์ ค าว่า     

      “เสียใจ”           

      เป็นค าแรกท่ีใช้ร้องเร่ิมต้นทอ่นเพลงทัง้สอง  

      (A1) เสียใจคน ๆ นีไ้มใ่ช่ของเธอ... 

      (A2) เสียใจคนอยา่งฉนัก็มีหวัใจ... 

รูปสญัญะ (Signifier)       ถ้อยค าท่ีเปลง่ออกมาผา่นค าว่า “เสียใจ” 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

      เม่ือบุคคลท่ีหนึ่งมีความรู้สึกเศร้า เสียใจ แสดงความเห็น

อกเห็นใจตอ่บคุคลท่ีสองอย่างจริงใจตอ่เหตกุารณ์ใด ๆ ท่ี

ท าให้อีกฝ่ายรู้สกึไมมี่ความสขุ 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign)       “เสียใจ”  

รูปสญัญะ (Signifier)       ถ้อยค าท่ีเปลง่ออกมาผา่นค าว่า “เสียใจ” 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

      หากพิจารณาจากบริบทของประโยคโดยรอบ รวมกับ

น า้เสียงท่ีเปล่งออกมา ค าว่า “เสียใจ” ไม่ได้แสดงอารมณ์

ถึงความรู้สึกเศร้า หรือเสียใจ หากแต่เป็นความรู้สึกเย้ย

หยัน ประชดประชัน และเป็นการแสดงความเสียใจใน

ความพา่ยแพ้ของอีกฝ่ายลว่งหน้า 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในแก่นเร่ืองของเพลงฉนัก็รักของฉนั  

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

2. แก่นเร่ือง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign)             การแก่งแยง่ชิงดี 

รูปสญัญะ (Signifier)             การกระท าใด ๆ เพ่ือจะได้ของท่ีตนปรารถนา 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

            เพ่ือได้ครอบครองชายท่ีตนรัก สามารถยอมท าได้ทุก

อย่างไม่ว่าจะถูกหรือผิด หรือแม้แต่การต้องสิน้สุด

ความสมัพนัธ์ฉนัท์เพ่ือนก็ตาม 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign)             การแก่งแยง่ชิงดี  

รูปสญัญะ (Signifier)             ความปรารถนาสิ่งเดียวกนัในสงัคมสว่นใหญ่ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

            การกระท าโดยขาดการไตร่ตรองถึงความถกูต้อง        

            มุง่หวงัเพียงเพื่อให้ได้ชายท่ีตนรักเปรียบเสมือนเป็น 

            เปา้หมายสงูสดุในชีวิตโดยไมค่ านงึถึงความสมัพนัธ์       

            ของคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือน พ่อแม่ หรือญาติ   

พ่ีน้องท่ีหวังดี สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของการ

วางเป้าหมายในชีวิตของผู้ หญิงในเ ร่ืองนี ไ้ด้เป็น        

อย่างดีว่าชายยังเป็นใหญ่ในสังคม เพราะผู้ หญิง

กระหายการมีชีวิตคู่และคู่ชีวิตท่ีดี อาจหมายรวมไป

ถึงความเป็นอยู ่ท่ีสบายขึน้ทัง้ทางกายและทางจิตใจ    

 

 

 



38 
 

ตารางท่ี 4.3 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในตวัละครของเพลงฉนัก็รักของฉนั  

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

3. ตัวละคร 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign)             1) กะรัต  

            2) สายน า้ผึง้ 

รูปสญัญะ (Signifier)             ความหมายของช่ือตวัละครหลกั ของละครสามีตีตรา 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

            1) หนว่ยมาตราชัง่เพชร หรือพลอย  

            (เปลือ้ง ณ นคร, 2555) 

            2) พนัธุ์ไม้เลือ้ยชอบเกาะแยงไปตามผนงัตา่ง ๆ                 

            ดอกมีกลิ่นหอมระรวย ตัง้แตเ่วลาเย็น ๆ ไปจน

วนัรุ่งขึน้ (เปลือ้ง ณ นคร, 2555) 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign)             1) กะรัต  

            2) สายน า้ผึง้ 

รูปสญัญะ (Signifier)             ความหมายของช่ือท่ีส่ือถืองลกัษณะนิสยัของตวัละคร 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

            1) กะรัต หญิงสูงส่ง มีชาติตระกูล มีความมั่นใจสูง 

ทะนงในความเป็นตวัของตวัเอง  

            2) สายน า้ผึง้ หญิงท่ีมีรูปร่างหน้าตางดงาม เกิดใน

ฐานะต ่าต้อย จึงมีความทะเยอทะยานใฝ่สูง และ

ต้องการหาผู้ชายเป็นท่ีพึ่ง เพ่ือยกระดบัชีวิตตวัเองให้

สงูขึน้ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในฉากของเพลงฉนัก็รักของฉนั  

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

4. ฉาก 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign)             1) ฉากเวลาความจริงถกูเปิดเผย 

            2) ฉากสถานท่ีบ้านสายน า้ผึง้ 

รูปสญัญะ (Signifier)             กะรัตตามไปถามความจริงสายน า้ผึง้ท่ีบ้าน 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

            กะรัตคาดคัน้ความจริงจากสายน า้ผึ ง้ด้วยความ       

เก รี ย้ วกราด เพราะมีความสงสัยอยู่ ลึก  ๆ  ถึ ง

ความสัมพันธ์ของสายน า้ผึ ง้กับสามีของตน จน      

สายน า้ผึง้ทนไม่ไหว  ยอมเปิดเผยเร่ืองราวทัง้หมดว่า

ตนเองรักกับฝ่ายชายมาก่อนแล้ว แตต้่องปิดไว้เพราะ

ฝ่ายชายขอ อีกทัง้ยงัสารภาพว่าไม่เคยรู้สึกซาบซึง้ใน

น า้ใจของกะรัตท่ีเคยมีให้ เพราะเช่ือว่ากะรัตไม่ได้หวงั

ดีกบัตน 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign)             1) ฉากเวลาความจริงถกูเปิดเผย 

            2) ฉากสถานท่ีบ้านสายน า้ผึง้ 

รูปสญัญะ (Signifier)             สายน า้ผึง้ยอมเปิดเผยความรู้สกึท่ีแท้จริงทัง้เร่ือง    

            ความรัก และความสมัพนัธ์ของเพ่ือน 

  



40 
 

ตารางท่ี 4.4 (ตอ่) 

 
การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

4. ฉาก 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

            ฉากบ้านไม้หลงัเก่าของสายน า้ผึง้ สะท้อนให้เห็นถึง

ฐานะความเป็นอยู่ และตวัตนท่ีแท้จริงของสายน า้ผึง้ 

ซึง่เป็นเหตผุลเบือ้งหลงัท่ีท าให้สายน า้ผึง้มีความใฝ่สงู 

รู้สึกอิจฉาความมัง่คงของกะรัตตลอดเวลา จนยอมมี

ความสัมพันธ์ลับ ๆ กับภูเบศร์ สามีของกะรัตเพ่ือ

ต้องการให้ภูเบศร์หลอกน าเงินของกะรัตมาสร้าง

ครอบครัวใหม่กับตน นอกจากนีภ้ายในห้องนอนของ

สายน า้ผึง้ยังมีภาพปะติดท่ีสายน า้ผึง้สร้างไว้เพ่ือ

ประกอบการจินตนาการ เฝา้รอวนัท่ีภูเบศร์จะเลิกกับ

กะรัตเพ่ือมาแต่งงานกับตน สะท้อนให้เห็นถึงภาพ

ความฝันท่ีสายน า้ผึง้ตัง้ความหวงัไว้ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในขัว้ขดัแย้งของเพลงฉนัก็รักของฉนั  

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

5. ขัว้ขัดแย้ง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ผู้หญิงสองคนรักผู้ชายคนเดียวกนั 

รูปสญัญะ (Signifier) ความรู้สกึรักของผู้หญิงสองคนท่ีมีตอ่ผู้ชายคนเดียวกนัโดย

ไมไ่ด้ตัง้ใจ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

กะรัต และสายน า้ผึง้ อดีตเพ่ือนรักท่ีต้องมาถึงจุดแตกหัก

ในความสัมพันธ์ เม่ือรู้ว่าต่างฝ่ายต่างมีความรักให้กับ

ผู้ชายคนเดียวกนัถึงสองครัง้ 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความขดัแย้งระหว่างคนกบัคน 

รูปสญัญะ (Signifier) กะรัตและสายน า้ผึง้ต้องการครอบครองคณุพิศทุธ์ิ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

สะท้อนให้เห็นการประเมินค่าผู้ชายในอุดมคติของผู้หญิง

ยคุนี ้ท่ีมีคณุลกัษณะเพรียบพร้อม ทัง้รูปร่างหน้าตา หน้าท่ี

การงานท่ีดี ซึ่งหาได้ยากในสงัคมปัจจบุนั ท าให้ใครตอ่ใคร

พร้อมท่ีจะช่วงชิ ง  แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยการยุติ

ความสมัพนัธ์กบัคนส าคญัในชีวิตก็ตาม 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในมมุมองการเลา่เร่ืองของเพลงฉนัก็รักของฉนั  

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

6. มุมมองการเล่าเร่ือง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) นิว และจิ๋ว เป็นผู้ขบัร้อง 

รูปสญัญะ (Signifier) นิว และจิ๋วน าเสนอมุมมองบุคคลท่ีหนึ่ง คือกะรัต และ  

สายน า้ผึง้ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

นิว น าเสนอมมุมองการเล่าเร่ืองของตวัละครกะรัต ผู้หญิง

อารมณ์ร้อน และพยายามแสดงความเป็นเจ้าของฝ่าย

ชายเพราะตนเองนัน้มาก่อน เพ่ือหวงัให้อีกฝ่ายเลิกยุ่งกับ

ชายของตน ในขณะท่ีจิ๋ว น าเสนอมมุมองการเล่าเร่ืองของ

ตวัละครสายน า้ผึง้ แม้จะมาทีหลงั แต่เช่ือมัน่ว่าคนเรามี

สิทธ์ิจะรักใครก็ได้ และมุ่งหวัง ท่ีครอบครองชายคน

เดียวกนั 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) นิว และจิ๋ว เป็นผู้ขบัร้อง   

รูปสญัญะ (Signifier) นิวจิ๋ว ตวัแทนถ่ายทอดอารมณ์แทนตวัละครหลกัทัง้สอง  

นิว ถ่ายทอดอารมณ์เป็นกะรัต 

จิ๋ว ถ่ายทอดอารมณ์เป็นสายน า้ผึง้ 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ่) 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

6. มุมมองการเล่าเร่ือง 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

เนือ้เพลงท่ีถกูแตง่ขึน้มานัน้สะท้อนให้เห็นถึงแก่นความคิด

ของตวัละครแตล่ะตวัได้อยา่งชดัเจน ยกตวัอยา่งเชน่ 

(นิว) เพราะมนัคือสิทธ์ิของฉนัท่ีจะเรียกร้อง 

 ขอให้เธอจงไปไกล ๆ ไมต้่องมาเจอ 

 อยา่มาใกล้เขา..ได้ไหม 

ทอ่นของนิวเร่ิมก่อน แสดงให้เห็นล าดบัเหตกุารณ์ของ

เร่ืองท่ีเกิดขึน้ และชีใ้ห้เห็นถึงความมัน่ใจของกะรัตท่ี

เช่ือมัน่วา่ตนมีสิทธ์ิในการครอบครองผู้ชายโดยชอบธรรม 

สะท้อนกบัลกัษณะนิสยัของผู้หญิงสมยัใหม ่ท่ีกล้าได้กล้า

เสีย และมีความมัน่ใจสงู กล้าท่ีจะแสดงออกถึงความเป็น

เจ้าของฝ่ายชายโดยไมส่นใจค าครหาจากสงัคม 

 (จิ๋ว) ถ้าเธอจะมาเรียกร้อง 

  ให้เข้าใจเธอ แล้วฉนัละ่จะเป็นยงัไง 

  เม่ือไมมี่ใคร เธอจะเจ็บแทนฉนัไหม 

 ในทอ่นตอ่มา เป็นการตอบกลบัของสายน า้ผึง้ท่ี

แสดงให้เห็นถึงนิสยั และความคดิท่ีเห็นแก่ตวั โดยไม่

ค านงึถึงความถกูผิดในสงัคมแม้จะทราบดีวา่ตนมาทีหลงั 

เป็นกระบวนการคิดท่ีไร้เหตผุลท่ีถกูท่ีควร 
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4.1.2 ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ 

ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ คืออีกหนึ่งเพลงประกอบละครเร่ืองสามีตีตรา ขับร้องโดย 

บงกช เจริญธรรม หรือฟิล์ม เดอะวอยซ์ เพลงนีม้กัถูกใช้ประกอบระหว่างด าเนินเร่ืองเม่ือตวัละคร

หญิง ทัง้กะรัต และสายน า้ผึง้ต้องเจอกบัความผิดหวงั สญูเสียคนรักไปซ า้แล้วซ า้เลา่   

 4.1.2.1 วิเคราะห์การเลา่เร่ือง  

 1) โครงเร่ือง (Plot) เพลงนีช้เูร่ืองความใฝ่ฝันในการมีชีวิตคูท่ี่สมบรูณ์แบบ

ของผู้หญิง แม้ว่าอดีตจะพบเจอแตค่วามผิดหวงัจากคนหลอกลวง แตก็่ยงัมีความหวงัลึก ๆ ว่าสกั

วันจะได้เจอกับผู้ ชายสักคนท่ีพร้อมจะมอบรักแท้ให้ด้วยความจริงใจ ซึ่งสามารถวิเคราะห์

ตามล าดบัขัน้ของเหตกุารณ์ได้ดงันี ้

 (1) การเร่ิมเร่ือง (Exposition)  

          “ยงัมีอยูจ่ริงใชไ่หม คนรักท่ีไมห่ลอกกนั 

ยงัมีอยูจ่ริงใชไ่หม ความรักท่ีเป็นดัง่ฝัน 

ฉนัแคก่ลวัวา่เธอนัน้ จะมองฉนัเป็นทางผา่น 

อยา่งใคร ใครท่ีเค้าเคยเข้ามา” 

 ในทอ่นแรก เปิดเร่ืองด้วยการตัง้ค าถามเพื่อต้องการให้ได้ค าตอบตามท่ี

ใจตนต้องการ การตัง้ค าถามว่า “ยงัมี” ให้ความรู้สึกถึงความเช่ือส่วนตวัท่ีมีตอ่สิ่ง ๆ หนึ่ง แตย่งัมี

ความไม่แน่ใจในสิ่ง ๆ นัน้อยู่ สิ่งท่ีผู้ ส่ือสารต้องการคือหาคนท่ีเช่ือในสิ่ง  ๆ เดียว เพ่ือเพิ่มความ

มัน่ใจให้ค าตอบของเขาหนกัแนน่ขึน้ และท าความเช่ือให้เป็นจริงให้ได้ 

 (2) การพฒันาเหตกุารณ์ (Raising Action)  

          “ โหยหาจนมนัไมค่ดิวา่รักแท้มีอยูจ่ริง 

โหยหาจนมนัไมห่วงัจะพบใครดีสกัคน 

ถ้าเป็นเธอในวนันี ้ชว่ยท าให้ฉนัรู้ที” 

ท่อนนีเ้ร่ิมกล่าวถึงท่ีมาของความเช่ือในปัจจุบนั ด้วยความเจ็บปวดใน

อดีตนบัครัง้ไม่ถ้วน จนท าให้ความศรัทธาท่ีมีตอ่ความรักสัน่คลอนจนเกือบจะหมดหวงั แตผู่้ชาย ท่ี

เข้ามาคนนีก้ลบัท าให้ชีวิตดมีูความหวงัได้อีกครัง้หนึ่ง และหวงัว่าเขาคือค าตอบของค าถามท่ีตัง้ไว้

ในชีวิต 
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 (3) ขัน้ภาวะวิกฤต (Climax)  

          “ ไมเ่จ็บอยา่งฉนัใครจะเข้าใจ วา่รักนา่กลวัเทา่ไร 

ก่ีคนท่ีเขามาดีมากมาย แตส่ดุท้ายหลอกกนัทกุที 

มนัหมดไปแล้วทกุความรู้สกึ ไมอ่ยากรักใครอีกวนันี ้

เธอชว่ยบอกกบัฉนัทีวา่รักแท้มีอยูจ่ริง” 

 ในขัน้ภาวะวิกฤต ผู้ แต่งเลือกใช้อารมณ์การตัดพ้อ น้อยใจ ซึ่งเป็น

ลักษณะนิสัยของผู้ หญิงโดยทั่วไป รวมถึงการกระท าท่ีตัดสินด้วยอารมณ์ท่ีตรงกันข้ามกับ

ความรู้สกึ แม้จะพดูย า้ออกมาวา่ไมอ่ยากรักใครอีกแล้ว แตค่วามรู้สึกจริง ๆ ข้างในกลบัเต็มไปด้วย

ความรักใคร่ท่ีพร้อมจะเส่ียงทกุเม่ือ หากฝ่ายชายยืนยนัวา่ความรักครัง้นีคื้อรักแท้ท่ีจริงใจ ในท่อนนี ้

สะท้อนแง่มมุการเชิดชคูวามรักของผู้หญิงได้เป็นอยา่งดี  

 (4) ขัน้ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action)  

          “ ฝันร้ายอยา่งเดมิซ า้ ๆ กบัทกุคนท่ีผา่นมา 

ฝันร้ายอยา่งเดมิซ า้ ๆ สดุท้ายก็จมน า้ตา 

ถ้าเวลาจากวนันี ้เธอท าให้ฉนัหายดี 

ก็คงตื่นจากฝันท่ีมนัร้าย” 

 ในภาวะคล่ีคลายนี ้กล่าวถึงอดีตท่ีผิดหวงัอีกครัง้ เพ่ือเน้นย า้ให้เห็นว่า

บาดแผลท่ียิ่งใหญ่ในปัจจบุนัเกิดจากการถกูท าร้ายอย่างสาหสัจากสมยัก่อน การกล่าวถึงอดีตซ า้

แล้วซ า้เลา่ แสดงให้เห็นถึงความคิดท่ียึดติด ไม่ปล่อยวางของผู้ ส่ือสารแม้เวลาจะผ่านก็ไม่ได้ท าให้

ความรู้สึกเศร้า ผิดหวงันัน้ผ่านไปด้วย ชีวิตยงัด าเนินไปด้วยห้วงแห่งความเศร้าหมอง เหมือนฝัน

ร้ายท่ีคอยหลอกหลอนย า้เตือนในทกุคืน แตปั่ญหาเหลา่นีจ้ะคล่ีคลายลงได้หากได้รับการช่วยเหลือ

จากคนท่ีพร้อมจะมาปลกุให้ต่ืนจากฝันร้าย  

 (5) ขัน้ยุติเร่ืองราว (Ending) ในบทเพลงนีเ้ปิดเร่ืองด้วยค าถาม “ยงัมี

อยู่จริงใช่ไหม คนรักท่ีไม่หลอกกัน” และจบด้วยค าถามเช่นกนัว่า “เธอช่วยบอกให้ฉันทีว่ารักแท้มี

อยู่จริง” ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงจุดจบของความสัมพันธ์ เป็นส่ือสารด้านเดียวของฝ่ายหญิงท่ีเฝ้ารอ

ค าตอบจากฝ่ายชาย 
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 2) แก่นเร่ือง (Theme) คือ ในบทเพลงนีแ้สดงให้เห็นถึงความเช่ือ และ

ศรัทธาในรักแท้ของผู้หญิง ตอ่ให้ผิดหวงั ช า้รักซกัก่ีครัง้ก็พร้อมท่ีจะเส่ียงให้กบัความรักครัง้ใหม่อยู่

เสมอ ด้วยความเช่ือวา่จะต้องเจอรักแท้จริงในสกัวนัหนึง่ 

 3) ตวัละคร (Character)  

  (1) การแบ่งตัวละครโดยใช้บทบาทเป็นเกณฑ์ เพลงนีใ้ช้ประกอบ

ระหว่างการด าเนินเร่ือง เม่ือมีฉากท่ีสะเทือนอารมณ์ เศร้า ผิดหวังจากคนรัก น าเสนอเฉพาะ

มมุมองทางอารมณ์ของนกัแสดงหญิงทัง้ตวัละครหลกั อยา่งกะรัต และสายน า้ผึง้ และตวัละครรอง

อยา่งกนุตี น้องสาวของกะรัตท่ีผิดหวงัในความรักจากคูห่มัน้อย่างศวิา 

  (2) การแบง่ตวัละครโดยใช้คณุลกัษณะเป็นเกณฑ์ หากพิจารณาจาก

เนือ้เพลงจะพบวา่เส้นการเลา่เร่ืองของเพลงนัน้ ตวัละครมีลกัษณะนิสยัท่ีมีความขดัแย้งกนั หรือตวั

ละครหลายมิติ ตอนต้นสับสนกับความรู้สึก และความเช่ือมั่นในความรัก ไม่แน่ใจว่าจะเร่ิมต้น

ความรักครัง้ใหม่ได้หรือไม่ เพราะอดีตท่ีเข้ามาท าลายความเช่ือมั่นท่ีเคยมี แต่ทิง้ท้ายในท่อน

สดุท้ายไว้วา่หากมีใครท่ีจะเข้ามาชว่ยเตมิเตม็ความรักให้อีกครัง้ ก็พร้อมท่ีจะเร่ิมต้นได้เชน่กนั  

 4) ฉาก (Setting) จุดท่ีถูกน ามาเล่าเร่ืองในเพลงคือจุดเวลาท่ีเกิดขึน้

หลงัจากความผิดหวงัในชายคนรัก และหลายครัง้ท่ีความผิดหวงัมกัเกิดขึน้ในวนัส าคญัตา่ง ๆ ของ

ชีวิต เช่น งานศพของสามีคนแรกของกะรัต คือวนัท่ีกะรัตได้รู้ความจริงว่าก าลงัโดนสามีและสาย

น า้ผึง้หกัหลงั งานแตง่งานของกะรัตกบัคณุพิศทุธ์ิ คือวนัท่ีกะรัตรู้ความจริงว่าสายน า้ผึง้ได้กลบัเข้า

มาวนเวียนในชีวิตรักของตนเองอีกครัง้จากการเป็นเพ่ือนร่วมงานของสามีตนเอง อีกทัง้ยงัผิดหวงั

จากการท่ีคณุพิศทุธ์ิท่ีปิดบงัความจริงว่าสายน า้ผึง้ได้ท างานอยู่บริษัทเดียวกัน และงานแต่งงาน

ของกนัตากบัศิวา ท่ีกนัตาเผลอได้ยินความจริงระหว่างท่ีกะรัตก าลงัคยุกบัศิวาเร่ืองพ่อในท้องของ

สายน า้ผึง้ ท าให้กันตาเสียใจและหนีออกจากงานแต่งงานไป จะเห็นได้ว่าฉากของความผิดหวัง

ของตวัละครหญิงในเร่ืองต้องพบเจอกับความรักท่ีไม่สมหวงัอยู่หลายครัง้หลายหน และไม่ว่าจะ

ผิดหวงัในรูปแบบใด เพลงนีก็้สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตวัละครหญิงออกมาได้

เป็นอยา่งด ี
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ภาพที่ 4.3 ฉากเหตกุารณ์เรียงจากบนลงลา่ง งานศพภเูบศร์ และงานแตง่งานระหวา่งกะรัต 

                และพิศทุธ์ิ และงานแตง่งานระหวา่งกนัตาและศวิา 

แหล่งท่ีมา: ยทูบู, 2558. 

 

 5) ขัว้ขดัแย้ง (Conflict) บทเพลงนีเ้กิดจากความขดัแย้ง และความสบัสน

ภายในจิตใจของตวัละครอย่างกะรัตและสายน า้ผึง้ ท่ีเร่ิมไมแ่นใ่จกบัชีวิตรัก วา่จะผิดหวงั หรือ

สมหวงักบัความรักครัง้ใหมท่ี่จะเกิดขึน้ ท าให้เกิดค าถามในหวัตลอดเวลาวา่ความรักแท้นัน้มีอยู่

จริงหรือไม ่ หรือแม้แตก่นัตา น้องสาวของกะรัตท่ีในเร่ืองกลา่วถึงความผิดหวงัครัง้แรกกบัศวิา แต่

นบัเป็นความผิดหวงัครัง้ใหญ่ เพราะชายท่ีตนก าลงัจะแตง่งานด้วยนัน้ ไปมีสมัพนัธ์ลกึซึง้กบัสาว

อีกคน และผู้หญิงคนนัน้คือสายน า้ผึง้ ศตัรูคนส าคญัของพี่สาวตวัเอง นอกจากนี ้ ยงัมีประเด็น

ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหวา่งคนกบัสงัคมในตวัละครกะรัต เน่ืองจากเป็นคนมีหน้าตาทางสงัคม 

จงึท าให้เสียงของสงัคมสง่ผลตอ่ความรู้สึกของกะรัต อย่างกรณีการปฏิเสธการขอแตง่งานจากคณุ

พิศทุธ์ิกลางงานแฟชัน่ เพราะคดิว่าตนเองแตง่งานมาหลายครัง้ไมคู่ค่วรกบัฝ่ายชาย 
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ภาพที่ 4.4 ภาพตวัละครหลกัเรียงจากซ้ายไปขวา กะรัต สายน า้ผึง้ กนัตา  

และผู้ขบัร้อง ฟิล์ม บงกช จากเพลงไมเ่จ็บอยา่งฉนัใครจะเข้าใจ 

แหล่งท่ีมา: จีเมมเบอร์, 2557; ยทูบู, 2558. 

  

 4.1.2.2 วิเคราะห์สญัญวิทยาในการเลา่เร่ืองผา่นเพลงประกอบละคร 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในโครงเร่ืองของเพลงไมเ่จ็บอยา่งฉนัใครจะเข้าใจ  

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

1. โครงเร่ือง 
 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) “ความรักท่ีเป็นดัง่ฝัน”   

รูปสญัญะ (Signifier) ความรักคือความปรารถนาและความใฝ่ฝันของ

ผู้หญิง 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

จากโครงเร่ืองโดยรวมผู้ หญิงเปรียบประสบการณ์

ความรักเป็นความฝัน หากมีความรักท่ีดี ก็เหมือนกบั

ความฝันสูงสุดนัน้ประสบความส าเร็จ แต่หากมี

ความรักท่ีผิดหวังนัน้ ความรักกลายเป็นฝันร้ายท่ี

ตามมาหลอกหลอนแม้ในยามหลบั หรือยามต่ืน 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ่)  

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

2. โครงเร่ือง 
 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign)           “ความรักท่ีเป็นดัง่ฝัน”   

รูปสญัญะ (Signifier) ความรัก และความฝันเกิดจากจิตใต้ส านกึเหมือนกนั  

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ความฝันอาจเกิดได้ทัง้จากสิ่งท่ีเคยพบเจอมาในอดีต 

แต่ยังมีห้วงแห่งความรู้สึกกับสิ่งนัน้ ๆ อยู่ หรืออาจ

เกิดขึน้จากจินตนาการท่ีเราอยากให้เป็นจริง ๆ ใน

อนาคตจนกลายเป็นความฝันในปัจจุบนั ในท่ีนีห้าก

พิจารณาว่าความรักและความฝันมีลักษณะท่ี

คล้ายกัน อาจกล่าวได้ว่าเกิดจากจิตใต้ส านึกท่ีไม่

สามารถควบคุมได้เหมือนกัน ทัง้ประสบการณ์ใน

อดีตและความคาดหวังในอนาคตย่อมส่งผลถึง

เหตกุารณ์ และความรู้สกึในปัจจบุนัได้เชน่กนั 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในแก่นเร่ืองของเพลงไมเ่จ็บอยา่งฉนัใครจะเข้าใจ 

  

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

3. แก่นเร่ือง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความศรัทธาในรักแท้ 

รูปสญัญะ (Signifier) ความรู้สกึเช่ือมัน่วา่ต้องมีรักแท้ในสกัวนั 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

แม้จะผิดหวงัอยู่หลายครัง้ แตก็่ยงัมีทศันคติท่ีดีตอ่ความรัก 

และพร้อมท่ีจะใช้ชีวิตด้วยการเฝ้ารอรักแท้ ด้วยเช่ือว่ารัก

แท้มีอยูจ่ริง 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความศรัทธาในรักแท้ 

รูปสญัญะ (Signifier) ความศรัทธา ท่ีมาพร้อมกบัความคาดหวงั  

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ความเช่ือในความรักแท้ท่ียงัไม่เกิดขึน้มากจนเกินไป อาจ

มาพร้อมกับความคาดหวงัท่ีไม่มีทางเป็นจริง ดงัตวัละคร

หลกัอยา่งกะรัต ท่ีพบแตค่วามผิดหวงัในความรักหลายครัง้ 

ซึง่สาเหตสุว่นใหญ่นัน้มาจากความไม่เข้าใจของคนสองคน 

ท าให้มีอันต้องเลิกรากันไป ความเช่ือในรักแท้อาจเป็น     

กศุโลบายในการปลอบใจตวัเองว่ารักครัง้นีอ้าจจะยงัไม่ใช่

รักท่ีแท้จริง ต้องเฝ้ารอรักแท้ครัง้ต่อไป ทัง้ท่ีความจริงแล้ว

สามารถประคอง รักปัจจุบันให้ดีขึ น้กว่าเดิมไ ด้ด้วย         

การปรับตวัของคนทัง้คู ่ 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในตวัละครของเพลงไมเ่จ็บอยา่งฉนัใครจะเข้าใจ 

  

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

4. ตัวละคร 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ตวัละครหญิง  

รูปสญัญะ (Signifier) ตวัละครหญิงในเร่ืองท่ีผิดหวงัในความรัก  

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ในชีวิตหนึ่งของลกูผู้หญิง การไม่สมหวงัในความรักเกิดขึน้

ได้กบัผู้หญิงหลายตอ่หลายครัง้ 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ตวัละครหญิง 

รูปสญัญะ (Signifier) ตวัละครหญิงท่ีมีทศันคตเิชิงบวกในความรักอยูเ่สมอ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

การรู้จักปรับปรุงความผิดพลาดในอดีต แล้วปรับตัว      

ปรับทัศนคติในเชิงบวกต่อสิ่ง ๆ นัน้ ท าให้เกิดการเปิดใจ   

ท่ีพยายามท าความเข้าใจต่อสิ่งนัน้มากขึน้ เม่ือมีความ

เข้าใจ ก็ย่อมท าให้ความรักหนักแน่นขึน้ อย่างตัวละคร

กะรัต ท่ีก่อนหน้านีเ้ต็มไปด้วยทัศนคติเชิงลบต่อคนรัก       

ท าให้รักเต็มไปด้วยความไม่เช่ือใจ หวาดระแวง แต่เม่ือ 

ลองฟังให้มากขึน้ถึงข้อผิดพลาดของตน ถ้าไม่เปิดโอกาส

ให้ศัตรูอย่างสายน า้ผึง้มาท าลายความรักได้ ความรักก็    

ไมมี่ทางสมบรูณ์แบบได้ 

 

 

 



52 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในฉากของเพลงไมเ่จ็บอยา่งฉนัใครจะเข้าใจ 

  

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

4. ฉาก 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) 1) ฉากเวลาผิดหวงัจากความรัก 

2) ฉากสถานท่ีส าคญั 

รูปสญัญะ (Signifier) ความรู้สกึผิดหวงัตอ่ชายท่ีรัก 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ฉากอารมณ์ผิดหวังท่ีเกิดขึน้ในเร่ืองหลายครัง้ เกิดจากการปิดบงั

ความจริงกับคนท่ีรักด้วยสาเหตุแตกต่างกัน และมักเกิดจาก       

ความตัง้ใจให้เกิดขึน้ในช่วงเวลาส าคญัของชีวิต เพ่ือสร้างความจ า

ให้ฝังใจมากขึน้อีกระดบั เชน่ งานศพ งานแตง่งาน เป็นต้น 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) 1) ฉากเวลาผิดหวงัจากความรัก 

2) ฉากสถานท่ีส าคญั 

รูปสญัญะ (Signifier) การเปิดโปงความจริงให้อีกฝ่ายอบัอายตอ่สงัคม 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

จากฉากส าคญัต่าง ๆ ในละครจะเห็นได้ว่ากระแสทางสงัคมมีผล

อยา่งยิ่งตอ่การกระท าของตวัละครนัน้ ๆ เช่น ฉากแตง่งานของคณุ

พิศทุธ์ิและกะรัต ท่ีมีแขกผู้ ร่วมงานและส่ือนับร้อย การปรากฏตวั

ของสายน า้ผึง้ ผู้หญิงท้องในชุดสีด า แสดงให้เห็นถึงการประสงค์

ร้ายท่ีตัง้ใจจะมาร่วมงาน เพ่ือป่ันความคิดของกะรัตให้ระแคะ

ระคายเร่ืองท่ีสามีของเธอได้ปิดบังความจริงบางอย่างไว้ ท าให้

กะรัตโกรธมากจนบงัเอิญผลกัสายน า้ผึง้ท่ีก าลงัตัง้ครรภ์อยู่ล้มลง

ไป ภาพของสังคมและคุณพิศุทธ์ิท่ีมองสายน า้ผึง้กลับกลายเป็น

ความสงสาร ซึ่งเป็นไปตามเกมของสายน า้ผึง้ท่ีต้องการเรียกร้อง

ความสนใจจากคณุพิศทุธ์ิ 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในขัว้ขดัแย้งของเพลงไมเ่จ็บอยา่งฉนัใครจะเข้าใจ  

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

5. ขัว้ขัดแย้ง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความกลวัในจิตใจตวัเอง 

รูปสญัญะ (Signifier) ความรู้สกึหวัน่กลวัท่ีจะเร่ิมต้นใหม่ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

จากความผิดหวงัในอดีตท่ีผ่านมา สัง่สมเป็นความรู้สึกกลวั

ท่ีจะผิดหวงั และเจ็บปวดอีกครัง้กบัความรักครัง้ใหม่ท่ีก าลงั

จะเกิดขึน้ 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ค าครหาจากสงัคม 

รูปสญัญะ (Signifier) ความกดดันในหน้าตาทางสังคม ส่งผลต่อความกังวล     

ในใจของกะรัต 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

กระแสสังคมเป รียบเสมือนกรอบความคิดของคน                

ส่วนใหญ่ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมของเพศ

หญิง หลายครัง้ท่ีการกระท าเช่นเดียวกัน แต่ต่างกันท่ี      

เพศสภาพ เพศหญิงมักถูกต าหนิมากกว่าเพศชาย เช่น  

การ ท่ีผู้ ช าย เ จ้ าชู้ กลับถูกมองว่า เ ป็น เ ร่ื องธรรมดา             

แต่การท่ีผู้ หญิงเ จ้าชู้  แต่งงานหลายครั ง้อย่างกะรัต       

กลับถูกสังคมตราหน้าว่ า เ ป็นผู้ ห ญิ ง มีต าหนิ  โดย                  

ไม่แ ม้แต่จะสนใจว่าความผิดพลาดในอดีตนัน้ เ กิด           

จากใคร 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในมมุมองการเลา่เร่ืองของเพลงไมเ่จ็บอยา่งฉนัใคร       

 จะเข้าใจ  

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

6. มุมมองการเล่าเร่ือง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม เป็นผู้ขบัร้อง 

รูปสญัญะ (Signifier) บงกช เจริญธรรม น าเสนอมมุมองบรุุษท่ีหนึง่ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ตวัแทนผู้ หญิงในเร่ืองท่ีไม่สมหวังในความรัก น าเสนอมุมมองท่ี

สะท้อนอารมณ์เศร้า รวมถึงทศันคตวิา่ยงัเช่ือมัน่ในความรักแท้อยู ่  

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม เป็นผู้ขบัร้อง 

รูปสญัญะ (Signifier) บงกช เจริญธรรม ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร

หญิงในเร่ืองท่ีไมส่มหวงัในความรัก 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

เนือ้หาโดยรวมของเร่ืองนี ้เน้นหนักไปท่ีความผิดหวังของผู้หญิง 

เป็นหลัก ท าให้เพลงนีส้ามารถเล่าถึงทุกตวัละครหญิงท่ีผิดหวัง   

ในเร่ืองได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นกะรัต สายน า้ผึง้ กันตา 

พวงหยก หรือเนือ้แพร สะท้อนให้เห็นค่านิยมว่า ไม่ว่าผู้หญิงยุค

สมยัไหน ฐานะทางสงัคมสงูต ่าเพียงใด ย่อมมีอปุสรรคในความรัก

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่หากมีความเข้าใจให้กัน ในบางอุปสรรค

อาจลดทอนลงได้บ้าง ขึน้อยู่กับใครจะใช้วิธีใดจัดการปัญหา 

ตวัอย่างเช่นเม่ือสุดท้ายกะรัต รู้ความจริงว่าคุณพิศุทธ์ิไม่ได้เป็น

อย่างท่ีตนเองคิด และมีความรักให้กับเธออย่างจริงใจ เพียงแต่ท่ี

ผ่านมาทัง้สองไม่ยอมพูดเพ่ือท าความเข้าใจกันและกัน จนท าให้

เร่ืองบานปลาย ดงันัน้เม่ือคนสองคนเข้าใจกนัและมีความรักให้แก่

กนัมากพอ ใครก็ไมส่ามารถมาท าลายความรักของเขาทัง้สองได้  
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4.1.3 เกิดมาเพื่อรักเธอ 

เพลงประกอบละครเพลงนี ้เป็นเพลงเดียวในเร่ืองท่ีขบัร้องโดยผู้ชาย และถ่ายทอดอารมณ์

ของตวัละครชาย ขบัร้องโดยวงดนตรีชายล้วนอย่าง S.D.F.  เพลงนีม้กัถูกเปิดท้ายละคร และถูก

แทรกในเนือ้ละครระหว่างการด าเนินเร่ืองเม่ือคุณพิศุทธ์ิ พระเอกมีปัญหากับกะรัต นางเอกของ

เร่ือง บทเพลงดงักล่าวแสดงออกความรู้สึกนึกคิดของพระเอกออกมาได้เป็นอย่างดี แม้ว่าลกัษณะ

และบุคคลิกของตวัละครจะเน้นแสดงออกทางการกระท าท่ีมีต่อคนรักมากกว่าค าพูด แต่การใช้

เพลงประกอบละครท่ีมีอารมณ์เดียวกันกับความรู้สึกย่อมส่งเสริมซึ่ งกันและกัน ท าให้การ

แสดงออกของตวัละครมีมิติท่ีชดัเจนมากขึน้ หากพิจารณาด้วยแนวคิดการเล่าเร่ือง สามารถแจก

แจงองค์ประกอบได้ดงันี ้

 4.1.3.1 วิเคราะห์การเลา่เร่ือง  

 1) โครงเร่ือง (Plot) เพลงนีน้ าเสนอมุมมองความรักท่ีมั่นคงของฝ่าย

พระเอกท่ีมีต่อนางเอก พร้อมค ามั่นสัญญาว่าจะมีความรัก และความซ่ือสตัย์ท่ีจะมอบให้เช่นนี ้

ตลอดไป หากพิจารณาตามล าดบัขัน้ของเหตกุารณ์ในบทเพลง สามารถแบง่ได้ดงันี ้

 (1) การเร่ิมเร่ือง (Exposition)  

          “ ความรักท่ีฉนัให้เธอ จะวนัไหนก็มีแคเ่ธอ 

และเป็นรักจากใจเสมอ ไมว่า่คนไหนจะพดูยงัไง 

แตฉ่นัก็จะมัน่คง และซ่ือตรงกบัเธอเร่ือยไป 

ไมว่า่พรุ่งนีห้รือวา่เม่ือไหร่ ก็จะรักแตเ่ธอเทา่นัน้” 

เปิดเร่ืองด้วยทศันคตทิางความรักของฝ่ายชาย ท่ีแสดงถึงความเช่ือมัน่ใน

ความรักท่ีมีความซ่ือสตัย์ และความจริงใจ แม้ว่าใคร หรืออปุสรรคใดมาขวางกัน้ก็ไม่สนใจ เพราะ

เช่ือวา่ความรักท่ีมัน่คงจะสามารถฝ่าฝันทกุอย่างไปด้วยกนัได้ 

 (2) การพฒันาเหตกุารณ์ (Raising Action)  

          “ สิ่งใดผนัและหมนุวนเปล่ียนไป แตข่อให้เธอได้เข้าใจ 

   จิตใจฉนัไมค่ดิจะเปล่ียนไป ขอให้มัน่ใจ” 

 ท่อนก่อนหน้านีก้ล่าวถึงอุปสรรคระหว่างบุคคล ในท่อนนีก้ล่าวถึง

อปุสรรคเชิงเวลาท่ีด าเนินเร่ืองมาเร่ือยๆ จากอดีตถึงปัจจบุนั และอนาคตท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ แตไ่ม่ว่า

เวลาจะผา่นไปนานแคไ่หนก็จะไมข่อเปล่ียนใจจากหญิงอนัเป็นท่ีรัก 
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 (3) ขัน้ภาวะวิกฤต (Climax)  

          “ คนคนนีเ้กิดมาเพื่อจะรักเธอ เกิดมาเพื่อเป็นของเธอ 

นัน้คือสิ่งท่ีฟ้านัน้ตัง้ใจ 

คนคนนีไ้มว่า่อีกนานเทา่ไหร่ จะมีแตเ่ธอเร่ือยไป 

ตราบวนันีจ้นถึงวนัสดุท้าย ฉนัสญัญา” 

ในขัน้ภาวะวิกฤต ท่อนนีย้งัยืนยนัในความรัก แตห่นกัแน่นมากขึน้ โดย

อ้างเหตผุลมารองรับว่าความรักของฉันนัน้เกิดมาเพ่ือเป็นของเธอ เป็นสิ่งท่ีเบือ้งบนก าหนดไว้แล้ว 

พร้อมให้สญัญาวา่จะรักจนวนัสดุท้ายของชีวิต เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ฝ่ายหญิงในอีกขัน้  

 (4) ขัน้ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action)  

          “ ความรักของเราสองคน ก็เป็นเร่ืองของเราสองคน 

   อยา่ไปสนไปฟังเหตผุล ไมว่า่คนไหนจะพดูยงัไง 

   แคข่อให้เรารักกนั เธอมีฉนัอยูก่นัเร่ือยไป 

   ไมว่า่พรุ่งนีจ้ะเป็นอยา่งไร ก็จะรักแตเ่ธอเทา่นัน้” 

 ในภาวะคล่ีคลายนี ้ฝ่ายชายพยายามให้ฝ่ายหญิงค านงึถึงความรักของ

เขาทัง้สองเป็นท่ีตัง้ ด้วยความเช่ือว่าความรักนีเ้กิดจากคนสองคน หากคิดจะรักกันต้องไม่สนใจ

ปัจจยัภายนอกท่ีจะมาบัน่ทอนความรู้สกึของเขาทัง้สอง   

 (5) ขัน้ยุติเร่ืองราว (Ending) บทเพลงนีแ้สดงจุดยืนของฝ่ายชายท่ี

มัน่คงในรักแท้ตัง้แตเ่ปิดเร่ือง จนจบ ไมว่า่อะไรจะเกิดขึน้ เวลาจะผ่านไปนานแคไ่หน ก็จะขอยึดมัน่

ในรักครัง้นีต้ลอดไป แตไ่มไ่ด้มีการระบจุดุจบของเร่ืองไว้ชดัเจน 

2) แก่นเร่ือง (Theme) คือ บทเพลงนีก้ล่าวถึงแก่นความมัน่คงในรักแท้

ของฝ่ายชาย ท่ีต้องการส่ือสารให้ฝ่ายหญิงรับรู้และเช่ือมัน่ในรักแท้ไปด้วยกนั 

3) ตวัละคร (Character)  

 (1) การแบง่ตวัละครโดยใช้บทบาทเป็นเกณฑ์ เพลงนีถู้กน าไปใช้เล่า

เร่ืองระหว่างการด าเนินเร่ืองของตัวละครหลักอย่างพิศุทธ์ และบางฉากถูกใช้กับตัวละครรอง

อยา่งศวิา ความเหมือนของตวัละครชายทัง้สองนี ้คือ ความรักท่ีมัน่คงของฝ่ายชายท่ีมีให้แก่หญิงท่ี

ตนรัก อยา่งคูต่วัละครหลกัพิศทุธ์ิและกะรัต และตวัอยา่งละครรองอยา่งศิวาและกนัตา แม้ว่าความ

รักนัน้จะมีอปุสรรคใด ๆ มีกีดขวาง ก็ไมท่ าให้ความรักท่ีมีให้แก่ฝ่ายหญิงนัน้ลดน้อยลงแตอ่ย่างใด  



57 
 

 (2) การแบง่ตวัละครโดยใช้คณุลกัษณะเป็นเกณฑ์ ในเพลงนีน้ าเสนอ

ตวัละครมิติเดียวตัง้แตต้่นเร่ืองไปจนจบเร่ือง แม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาท าลายจิตใจของเขาทัง้คูจ่น

ความสมัพนัธ์เกือบสิน้สุดลง แต่ฝ่ายชายก็ยงัเลือกท่ีจะให้อภัยในสิ่งท่ีเกิดขึน้และรักฝ่ายหญิงไม่

เส่ือมคลาย 

4) ฉาก (Setting) เล่าประกอบฉากแสดงอารมณ์ของพระเอก ไม่ว่าจะ

เป็นอารมณ์สมหวงั ในฉากท่ีขอกะรัตแต่งงาน พร้อมให้ค ามัน่สัญญาว่าจะรักและจะดแูลกะรัต

ตลอดไป หรือตอนเสียใจ ท่ีเห็นกะรัตต้องมาทะเลาะกบัสายน า้ผึง้เพราะตนเองจนเป็นเหตใุห้กะรัต

ต้องเข้าโรงพยาบาล แม้จะมีอารมณ์ท่ีแตกตา่งกันอย่างสิ น้เชิง บทเพลงนีก็้สามารถประกอบเร่ือง

เลา่ของฉากทัง้สองอารมณ์ได้เป็นอยา่งดี  

 

 

 

ภาพที่ 4.5 ฉากเหตกุารณ์เรียงจากซ้ายไปขวา พิศทุธ์ิขอกะรัตแตง่งาน  

  และพิศทุธ์ิเย่ียมกะรัตท่ีโรงพยาบาล 

แหล่งท่ีมา: ยทูบู, 2558. 

  

    5) ขัว้ขัดแย้ง (Conflict) บทเพลงนีเ้กิดจากความขัดแย้งระหว่างคนกับ

คน ในท่ีนีห้มายถึงความขดัแย้งตอ่ความเช่ือมัน่ในความรัก ท่ีฝ่ายชายมีให้ต่อฝ่ายหญิงอย่างเต็ม

เป่ียม ขณะท่ีฝ่ายหญิงกลับไม่มั่นใจในค าสัญญา เพราะจิตใจไม่เข้มแข็งต่อความรักมากพอ 

หลงเช่ือในปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ท่ีเข้ามาแทรกซึม ท าให้เกิดความหวาดระแวงในรัก และเป็น

ปัญหาในเวลาตอ่มา 
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 6) มมุมองการเลา่เร่ือง (Point of View) เพลงนีเ้ลือกน าเสนอมมุมองทาง

ความรักของตวัละครชายในเร่ืองท่ีมีความมัน่คงในความรักอย่างคณุพิศุทธ์ิ และศิวา ท่ีถึงแม้จะ

เจ้าชู้แตก็่มีความรักท่ีจริงใจให้แก่กันตา เป็นการเล่าเร่ืองผ่านมมุมองจากบุคคลท่ีหนึ่ง ท่ีเล่าจาก

ความรู้สกึของแตล่ะตวัละครเป็นท่ีตัง้ 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 ภาพตวัละครหลกัเรียงจากซ้ายไปขวาพิศทุธ์ิ ศวิา  

                  และผู้ขบัร้อง วง S.D.F. จากเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ 

แหล่งท่ีมา: ยบูบู, 2558; ยทูเูพลย์, 2557. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 4.1.2.3 วิเคราะห์สญัญวิทยาในการเลา่เร่ืองผา่นเพลงประกอบละคร 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในโครงเร่ืองของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ  

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

1. โครงเร่ือง 
 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) “คนคนนีเ้กิดมาเพื่อจะรักเธอ”   

รูปสญัญะ (Signifier) ความรักของชายท่ีมอบให้แก่หญิงอนัเป็นท่ีรัก 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ค าพูดท่ีฝ่ายชายมอบให้แก่หญิงท่ีรักว่าจะยึดมัน่ใน

รักแท้อยา่งไมเ่ปล่ียนแปลง 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign)           “คนคนนีเ้กิดมาเพ่ือจะรักเธอ”   

รูปสญัญะ (Signifier) ความรักแท้ท่ีถกูขีดไว้แล้ววา่ต้องเกิดมาเป็นคูก่นั  

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

การอ้างถึงความรักท่ีเบือ้งบนก าหนดไว้แล้วว่าความ

รักของเรานัน้ต้องได้อยู่คู่กัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้ มี

ปัญหาสักเพียงใด ก็ไม่มีอะไรมาขัดขวางความรัก

ของเราได้ ท าให้การให้ค ามั่นสัญญานีดู้มีน า้หนัก 

นา่เช่ือถือมากขึน้  
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ตารางท่ี 4.14 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในแก่นเร่ืองของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

2. แก่นเร่ือง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความมัน่คงในรักแท้ 

รูปสญัญะ (Signifier) ความซ่ือสตัย์และจริงใจตอ่หญิงท่ีรักเพียงคนเดียว 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ผู้ ชายเม่ือรักใครจริงสักคน จะซ่ือสัตย์และมั่นคงต่อทัง้

ความรู้สกึของตนเอง และคนท่ีรัก 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความมัน่คงในรักแท้ 

รูปสญัญะ (Signifier) ความรู้สกึเดด็เดี่ยว มุง่มัน่ท่ีจะรักอยา่งสดุหวัใจ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

สะท้อนถึงกระบวนการคิด และการตัดสินใจของผู้ ชายท่ี

มุ่งมั่น ซ่ือสัตย์กับความรู้สึกของตนเอง ไม่สนใจปัจจัย

ภายนอกท่ีจะเข้ามาบัน่ทอนความสมัพนัธ์ ด้วยเช่ือว่าความ

รักเป็นเร่ืองของคนสองคน หากคนสองตกลงปลงใจกนัแล้ว 

ตอ่ให้มีคนหรืออปุสรรคใดมากีดขวาง ก็ไม่ได้ท าให้ความรัก

ของทัง้คูล่ดน้อยลง ซึ่งกระบวนการคิดนีจ้ะซบัซ้อนน้อยกว่า

ฝ่ายหญิง 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในตวัละครของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

3. ตัวละคร 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ตวัละครชาย 

รูปสญัญะ (Signifier) ตวัละครชายในเร่ือง ท่ีซ่ือสตัย์ตอ่คนรัก 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

แม้ว่าจะมีอปุสรรคมากมายเข้ามาทดสอบความรักของคนทัง้

สองคน อาจท าให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ตัว

ละครชายในเร่ืองก็ยังเลือกท่ีจะรักตวัละครหญิงคนเดียวไม่

เปล่ียนแปลง 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ตวัละครชาย 

รูปสญัญะ (Signifier) ตวัละครชายท่ีถกูเลือกน าเสนอมิตเิดียว  

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ด้วยเส้นเร่ืองของบทละครสามีตีตรานี ้เกิดจากปมความ

ขัดแย้งของฝ่ายหญิงเป็นหลักและได้มีการน าเสนอมุมมอง

ทางอารมณ์ทัง้แง่บวกและลบของตวัละครในบทเพลงท่ีผ่าน

มาอย่างชัดเจน ขณะท่ีเพลงประกอบละครเพลงนี  ้กล่าวถึง

แตม่มุมองด้านบวกของฝ่ายชายเพียงด้านเดียว ซึ่งสอดคล้อง

กบัการก าหนดทิศทางของตวัละครในเร่ืองให้น า้หนกัตวัละคร

หญิงมีมิติหลายด้านมากกว่าตวัละครชายท่ีมีมิติเพียงด้าน

เดียว อีกทัง้ยงัสะท้อนให้เห็นถึงชายในอดุมคติของผู้หญิง ท่ีมี

คณุสมบตัติรงกบัคณุพิศทุธ์ิ 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในฉากของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

4. ฉาก 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) 1) ฉากคณุพิศทุธ์ิขอกะรัตแตง่าน 

2) ฉากคณุพิศทุธ์ิเย่ียมกะรัตท่ีโรงพยาบาล 

รูปสญัญะ (Signifier) ฉากอารมณ์สมหวงั โรแมนตกิ และฉากเศร้าเพ่ือมาบอกลา 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ฉากอารมณ์ทัง้สองน าเสนอตา่งมมุกนัอยา่งสิน้เชิง แตค่วามรู้สึกทัง้

ก่อนและหลังของคุณพิศุทธ์ิท่ีมีต่อกะรัตยังเป็นรักมั่นคงไม่มีวัน

เปล่ียนแปลง 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) 1) ฉากคณุพิศทุธ์ิขอกะรัตแตง่าน 

2) ฉากคณุพิศทุธ์ิเย่ียมกะรัตท่ีโรงพยาบาล 

รูปสญัญะ (Signifier) ฉากอารมณ์ท่ีตา่งกนั แตใ่ช้เพลงประกอบละครทอ่นเดียวกนั 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

จากความแตกตา่งของทัง้สองฉาก ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมัน่คง

ในความรัก และความจริงใจของคณุพิศุทธ์ิท่ีไม่มีวนัเปล่ียนแปลง 

สืบเน่ืองจากฉากขอแตง่งานท่ีคณุพิศทุธ์ิกล้าเปิดเผยความสมัพนัธ์

ของตนตอ่หน้าส่ือมวลชน เพ่ือบอกให้กะรัตเช่ือใจ และเช่ือมัน่ในตวั

เขา และขอให้วางอดีต และเดินไปพร้อมกบัปัจจุบนัและอนาคตกบั

เขา น่ีคือสิ่งเดียวท่ีคุณพิศุทธ์ิขอจากกะรัตมาตลอด ขณะท่ีภาพ     

ท่ีโรงพยาบาลเหตกุารณ์ต่าง ๆ บานปลายจนกะรัตเกือบเอาชีวิต   

ไมร่อด สาเหตทุัง้หมดของเร่ืองนีคื้อกะรัตไมมี่ความเช่ือใจในตวัของ

คุณพิศุทธ์ิจึงท าให้เขาผิดหวังอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งเดียวท่ีขอ

และกะรัตไม่เคยท าให้เขาได้เลย และเขาพบว่าหากมีแต่ความรัก   

ท่ีมั่นคงแต่ไร้ซึ่งความเช่ือใจกัน คู่รักก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้      

จงึตดัสินใจพกัความสมัพนัธ์นีแ้ละหนีไปเมืองนอก 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในขัว้ขดัแย้งของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

5. ขัว้ขัดแย้ง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความไมเ่ช่ือใจในคูรั่ก 

รูปสญัญะ (Signifier) กะรัตไมเ่ช่ือใจในความรักท่ีคณุพิศทุธ์ิมอบให้  

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

แม้คุณพิศุทธ์ิจะพยายามพร ่ าบอกกะรัตอยู่เสมอว่าให้

เช่ือมัน่ในรักท่ีมีให้กนัมากกวา่ฟังค าพดูของคนอ่ืน แตก่ะรัต

ก็ไม่สามารถวางใจให้เช่ืออย่างนัน้ได้ เน่ืองจากความ

ผิดหวงัครัง้แล้วครัง้เล่าท าให้เกิดความหวาดระแวง อีกทัง้

ยงัมีบาดแผลท่ีเพ่ือนรักอย่างสายน า้ผึง้ตัง้ใจแย่งผู้ชายคน

เดยีวกนัในอดีต  

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความขดัแย้งระหว่างคนกบัคน 

รูปสญัญะ (Signifier) ความไม่เช่ือใจคือจุดเร่ิมต้นของความสั่นคลอน และอาจ

เป็นจดุจบของความรัก  

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

แม้อดีตท่ีเจ็บช า้ของกะรัตอาจท าให้ไม่สามารถเปิดใจ

ให้กับชายผู้ ใดได้อย่างเต็มท่ี แต่การใช้ชีวิตอย่างให้อดีตมี

ผลต่อคนปัจจุบันก็ย่อมไม่ใช่ทางออกท่ียุติธรรมกับ

ความรู้สึกของคนปัจจบุนัเช่นกนั จากปัญหาเดียวนีถื้อเป็น

ขัว้ขดัแย้งท่ีสร้างความเสียหายต่อความสมัพันธ์ได้รุนแรง

ท่ีสุด เพราะหากกะรัตไม่เช่ือในสิ่งท่ีสายน า้ผึง้กเุร่ืองขึน้มา

เองทัง้หมด และเช่ือใจในสิ่งท่ีคณุพิศทุธ์ิบอก ปัญหาเหล่านี ้

ก็จะไมมี่วนัเกิดขึน้ได้อยา่งแนน่อน 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในมมุมองการเลา่เร่ืองของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

6. มุมมองการเล่าเร่ือง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) วงดนตรีชาย S.D.F. เป็นผู้ขบัร้อง  

รูปสญัญะ (Signifier) น าเสนอและเลา่ความรู้สกึของตวัละครชายในมมุมองบรุุษ

ท่ีหนึง่  

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

เพลงนีส่ื้อให้เห็นถึงความคิด และทศันคติต่อความรักของ

ฝ่ายชายท่ีมีให้ตอ่หญิงท่ีตนรักอยา่งมัน่คง 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) วงดนตรีชาย S.D.F. เป็นผู้ขบัร้อง  

รูปสญัญะ (Signifier) ถ่ายทอดอารมณ์ฝ่ายชายท่ีแน่วแน่ในความรักอย่างคุณ

พิศทุธ์ิ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

จากการเล่าเร่ืองผ่านมุมมองของคณุพิศทุธ์ิยิ่งสะท้อนให้

เห็นถึงการอบรมสัง่สอนท่ีดีของเนือ้แพร แม่ของคณุพิศทุธ์ิ

เน่ืองจากอาชีพนักแสดงท าให้เนือ้แพรโดนดูถูกต่าง  ๆ 

นานาจากแม่สามี อีกทัง้ยังโดนพวงหยก แม่ของกะรัต

ปรักปร าว่าเป็นภรรยาน้อยของสามีเธอ แต่ด้วยจิตใจ       

ท่ีแข็งแกร่งและเด็ดเด่ียวของเนือ้แพร กลับไม่สะทก

สะท้านกับค ากล่าวหาท่ีไม่เป็นจริงดังกล่าว  ส่งผลให้

ลักษณะนิสัยของตัวละครพิศุท ธ์ิ มีความแข็งแกร่ง

เช่นเดียวกับแม่ของเขา ขณะเดียวกันพฤติกรรมของ

พวงหยกท่ีคอยแต่จะจบัผิดสามีตวัเองก็ส่งผลต่อทศันคติ

แง่ลบของกะรัตได้เชน่กนั  
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4.1.4 เจ็บนีจ้ าจนตาย 

เพลงประกอบละครเพลงนี ้ ขบัร้องโดยนดัดา วิยกาญจน์ นกัร้องหญิงเสียงทรงพลงัท่ีมี

ประสบการณ์ในแวดวงดนตรีมามากวา่ 30 ปี อีกทัง้บทเพลงนีย้งัได้รับรางวลัเพลงละครยอดเย่ียม 

จากเวทีนาฏราช ครัง้ท่ี 7 ปี 2558 ด้วย เพลงประกอบละครนีเ้ป็นเพลงหลกัท่ีถกูน าไปใช้ประกอบ

ไตเติล้เข้าละคร และระหว่างการด าเนินเร่ือง โดยผู้วิจยัจะวิเคราะห์องค์ประกอบของแนวคิดการ

เลา่เร่ืองดงันี ้

 4.1.4.1 วิเคราะห์การเลา่เร่ือง  

 1) โครงเร่ือง (Plot) เพลงนีเ้ล่าถึงความแค้นในอดีตท่ีสัง่สมมาเร่ือยจนถึง

ปัจจบุนัก็ยงัไม่สามารถลบล้างความอาฆาตแค้นนีไ้ด้ออกไปจากใจได้ และเฝ้ารอวนัท่ีจะได้ช าระ

ความแค้นนีอ้ยูท่กุนาทีท่ีมีโอกาส หากพิจารณาตามล าดบัเหตกุารณ์ สามารถแบง่ได้ดงันี ้

 (1) การเร่ิมเร่ือง (Exposition)  

         “เราเคยดีตอ่กนัมาก่อน ไมค่ดิเลยเธอจะท า  

   ใจของเธอท าไมมนัต ่า เธอท ากนัลงได้ไง  

   เธอเป็นคนเร่ิมก่อน ให้ฉนัต้องร้อนต้องแรงกลบัไป  

   ไมมี่ทางอภยั ฉนักบัเธอขาดกนั” 

 เปิดด้วยเร่ืองราวบาดหมางในอดีตท่ีผู้ เล่าประกาศกร้าวว่าความ

ขดัแย้งในครัง้นีน้ัน้น าไปสูจ่ดุจบในความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่กนัอย่างให้อภยัไมไ่ด้ 

 (2) การพฒันาเหตกุารณ์ (Raising Action)  

          “เธอไมต้่องมาให้เห็น เธอไมต้่องมาให้เจอกนัอีก  

บอกกนัดีดี จะหาวา่ฉนัไม่เตือน” 

 เม่ือความสมัพนัธ์จบลง เร่ืองราวก็พฒันาไปในทางใครทางมนั การไม่

พบเจอหรือติดตอ่กนัอีกน่าจะเป็นทางออกท่ีดีท่ีสดุส าหรับความบาดหมางในครัง้นี ้ 

 (3) ขัน้ภาวะวิกฤต (Climax)  

          “เจ็บนีจ้ าไปจนตาย เจ็บนีไ้มมี่วนัลืม  

เพราะเธอคนเดียว ท่ีท าให้ใจแหลกลาญไมมี่ชิน้ดี  

เจ็บนี ้รอวนัเอาคืน เจ็บนี ้แค้นทกุนาที  

ให้ฉนัตายก็ไมคื่นดี ไมต้่องมี  
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เร่ืองท่ีดีหลงเหลือในใจ” 

 แม้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างต่างคนต่างอยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าความคบั

แค้นในใจท่ีสัง่สมมาจะจางหายไปด้วย หากแตเ่ป็นความเครียดแค้นท่ีมีพลงัมากยิ่งขึน้เพราะแรง

อาฆาตท่ีไม่ยอมลดละ และรอวนัเอาคืนให้สาสมแก่ใจ แม้จนวนัตายความแค้นนีก็้ไม่ได้รับการให้

อภยั เพราะความทกุข์ตรมในอดีตนัน้มนัยากท่ีจะลบลืมได้ 

 (4) ขัน้ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action)  

 เพลงนี ้ไต่ระดบัอารมณ์ของความอาฆาตแค้นตัง้แต่เปิดเร่ืองด้วยการ

ท้าวความท่ีมาปัญหาจนถึงภาวะวิกฤตท่ีจะขอล้างแค้น และไมใ่ห้อภยัในสิ่งท่ีเกิดขึน้ โดยไม่ได้ระบุ

จดุคล่ีคลายท่ีท าให้ความขดัแย้งนีด้เูบาลง 

 (5) ขัน้ยตุเิร่ืองราว (Ending)  

     “เคยท าดีกบัเธอเทา่ไร จะขอร้ายคืนไปเทา่นัน้  

  ขอให้ทกุข์แบบฉนัเหมือนกนั จะเอาคืนให้สาใจ  

  เธอเป็นคนเร่ิมก่อน ให้ฉนัต้องร้อนต้องแรงกลบัไป  

  ไมมี่ทางอภยั นบัจากนีข้าดกนั” 

 แม้จะไม่ได้มีจุดคล่ีคลายของอารมณ์ในเพลงนี ้แต่จุดจบของเร่ืองได้

ระบุไว้ตามประสงค์ของผู้ เล่าตัง้แตแ่รกแล้วว่าจะไม่ขอคืนดีในความสมัพนัธ์ครัง้นี ้และขออาฆาต

แค้นตอ่ไปในทกุ ๆ กรณีอยา่งไมมี่วนัให้อภยั แม้แตว่าระสดุท้ายของชีวิต 

 2) แก่นเร่ือง (Theme) คือ ความคิดรวบยอดของบทเพลงนีก้ล่าวถึงความ

อาฆาตแค้นท่ีไม่มีวันลืม เสมือนไฟท่ีสุมอยู่ในอกรอวันประทุ ชีใ้ห้เห็นถึงจิตใจคนเม่ือมีความ

พยาบาทตอ่กนั ย่อมท าให้จิตใจไม่สงบ ไม่ปล่อยวาง และสุดท้ายความคิดเหล่านีจ้ะย้อนกลบัมา

ท าลายตวัเราเองในท่ีสดุ 

 3) ตวัละคร (Character)  

 (1) การแบ่งตัวละครโดยใช้บทบาทเป็นเกณฑ์ เพลงนีเ้ล่าถึงท่ีมา

ปัญหาของตวัละครหลักทัง้สองครอบครัวท่ีไม่ลงรอยกัน คือครอบครัวของนางแย้มท่ีเกลียดชัง

ครอบครัวของนางอ ่า อนัเน่ืองมาจากสามีของทัง้สองทะเลาะกนัเป็นเหตใุห้ถึงแก่ความตาย อีกทัง้

ลกูชายของนางแย้มอยา่งประยงค์แอบรักอมัพรลกูสาวของนางอ ่าจนถึงขัน้มีลูกด้วยกนั ท่ามกลาง

การแต่งงานท่ีไม่เต็มใจนกั ท าให้ทัง้สองครอบครัวมีเร่ืองบาดหมางกันมากขึน้เร่ือย ๆ เม่ืออมัพร
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คลอดยงยทุธออกมา นางแย้มจึงหาทางก าจดัให้อมัพรออกไปจากชีวิตของลกูชายตน เป็นเหตใุห้

แมล่กูคูนี่ต้้องพรากจากกนัเพียงเพราะความอาฆาตของนางแย้มตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา 

  (2) การแบ่งตัวละครโดยใช้คุณลักษณะเป็นเกณฑ์  บทเพลงนี ้

น าเสนอตวัละครเพียงมิติเดียว คือมิติของอารมณ์โกรธท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ยิ่งคิดก็ยิ่งแค้น 

แค้นจนกลายเป็นลกัษณะนิสยัท่ีท าให้บุคคลภายนอกมองเห็นเพียงด้านเดียว คืออารมณ์เกรียว

กราด ไมนา่คบหาซึง่เป็นแก่นเร่ืองของทัง้บทละคร และเพลงละครเพลงนี ้

 4) ฉาก (Setting) เพลงละครนี ้เป็นเพลงประกอบหลกัของเร่ือง ท่ีแบ่ง

เส้นเวลาไว้อย่างชดัเจน ตัง้แต่ตอนสดุแค้น ท่ีเกิดขึน้ช่วง พ.ศ. 2515 ปเูร่ืองจากความแค้นของรุ่น

ปู่ ยา่ ตอ่ด้วยตอนแสนรัก ท่ีเกิดขึน้ชว่ง พ.ศ. 2534 รุ่นพ่อแม่ท่ีมีความรักตอ่กนั แตก่ลบัเจออปุสรรค

ท่ีเป็นผลมาจากความเกลียดชงัของรุ่นปู่ ย่า และบทสรุปตอนสุดแค้นแสนรักในปี พ.ศ. 2544 ตวั

ละครหลักในการด าเนินเร่ืองเข้าสู่ช่วงต่อของรุ่นลูกท่ีมีเส้นเร่ืองของความรักข้ามตระกูล และมี

ความแค้นในอดีตเข้ามาเป็นอปุสรรคใหญ่ท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิตของตวัละครในปัจจบุนั  

 

 

 

ภาพที่ 4.7 ฉากเหตกุารณ์เรียงจากบนลงลา่ง บ้านนางแย้ม จ.นครสวรรค์ ช่วงปี พ.ศ. 2515 

                โรงพยาบาล จ.กรุงเทพฯ ชว่งปี พ.ศ.2534 และบ้านนางแย้ม จ.กรุงเทพฯ           

                ชว่งปี พ.ศ. 2544 

แหล่งท่ีมา: ยทูบู, 2558. 
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 5) ขัว้ขดัแย้ง (Conflict) บทเพลงนีพ้ดูถึงความขดัแย้งระหว่างคนกบัคน

อย่างเห็นได้ชดั เพราะเกิดจากการทะเลาะวิวาทของสองครอบครัวในอดีตท่ีส่งผลกระทบตอ่เน่ือง

มายงัปัจจบุนั เพราะความขดัแย้งนีก้ลายเป็นความอาฆาตจองเวรไม่จบไม่สิน้ ส่งผลกระทบตอ่ทัง้

คนรอบข้างและตวัเองในท่ีสดุ จะเห็นได้ชดัเจนจากผลการกระท าของตวัละครหลกัอย่างย่าแย้ม ท่ี

ชีวิตคิดแตเ่ร่ืองอาฆาตแค้นจนบัน่ปลายชีวิตไม่เหลือใคร เป็นความขดัแย้งท่ีพฒันาจากเหตกุารณ์

เดียวในอดีตท่ีไม่เพียงส่งผลในรุ่นลกู แตย่งัลามมาถึงรุ่นหลานอย่างยงยทุธ และถึงแม้ว่านางแย้ม

จะรักยงยทุธอย่างสดุหวัใจ แตค่วามรักนีก้ลบัเป็นความรักในทางท่ีผิด เพราะเป็นความรักท่ีเสีย้ม

สอนให้ยงยุทธเกลียดแม่แท้ ๆ ของตวัเองจนในท่ีสุดยงยุทธรู้ความจริงก็เกลียดย่าท่ีหลอกตนมา

ตลอด จะเห็นได้วา่ตอ่ให้มีความรักมากเพียงใด แตห่ากใจยงัไม่ละความแค้นนัน้ทิง้ จิตใจก็ย่อมไม่

พบความสงบสขุ  

 6) มมุมองการเล่าเร่ือง (Point of View) บทเพลงนีน้ าเสนอมมุมองจาก

บคุคลท่ีหนึ่ง (The First-Person Narrator) หรือมมุมองจากย่าแย้มแย้ม ท่ีเป็นตวัละครหลกัเพียง

ตวัเดียวท่ีมีความแค้นเป็นท่ีตัง้ แล้วให้ความแค้นนีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นของเร่ืองราวทัง้หมด อารมณ์เพลง

นีเ้ล่าถึงความรู้สึกของนางแย้มตัง้แต่ก่อนเกิดปัญหาท่ีเคยญาติดีต่อกัน แต่เม่ือสามีของตนต้อง

ตายเพราะสามีของนางอ ่า จงึประกาศตวัวา่จะไมมี่วนัให้อภยัไมว่า่จะเกิดอะไรขึน้ก็ตาม 

 

 

 

ภาพที่ 4.8 ภาพตวัละครหลกั ย่าแย้ม (ซ้าย) และผู้ขบัร้อง นดัดา วิยกาญจน์ (ขวา)  

  จากเพลงเจ็บ นีจ้ าจนตาย 

แหล่งท่ีมา: บีอีซี-เทโร เรดโิอ, 2558; สนกุดอทคอม, 2558. 
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 4.1.4.2 วิเคราะห์สญัญวิทยาในการเลา่เร่ืองผา่นเพลงประกอบละคร 

 

ตารางท่ี 4.19 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในโครงเร่ืองของเพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

1. โครงเร่ือง 
 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความสมัพนัธ์เชิงเวลาท่ีปรากฏในเพลง ดงัประโยคตอ่ไปนี ้

“เราเคยดีตอ่กนัมาก่อน”  

“เธอเป็นคนเร่ิมก่อน”  

“เจ็บนีจ้ าไปจนตาย เจ็บนีไ้ม่มีวนัลืม”  

“เจ็บนี ้รอวนัเอาคืน เจ็บนี ้แค้นทกุนาที” 

รูปสญัญะ (Signifier) บทเพลงนี ้มีเส้นเวลาเป็นตวัขบัเคล่ือนเร่ืองราวของเพลง 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ผู้ เลา่สะท้อนให้เห็นถึงความทรงจ าฝังใจในอดีต ท่ีส่งผลตอ่

การกระท าในปัจจุบนั และแสดงเจตนาในอนาคตออกมา

อยา่งชดัเจนวา่ไมมี่วนัให้อภยัเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ได้ 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความสมัพนัธ์เชิงเวลาท่ีปรากฏอยูใ่นประโยคตา่ง ๆ ข้างต้น 

รูปสญัญะ (Signifier) ตวัละครมีความเครียดแค้นอยูใ่นใจตลอดเวลา 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

สืบเน่ืองจากเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้มานานเป็นสิบปี แต่ความ

อาฆาตแค้นนีไ้ม่มีทีท่าว่าจะลดละ มีแตจ่ะเพิ่มขึน้ทกุครัง้ท่ี

กล่าวถึงความสัมพันธ์นี ้ อีกทัง้การยึดติดแต่กับอดีตอัน

เลวร้ายท่ีไมว่นักลบัไปแก้ไขได้จะท าให้จิตใจของมีแตค่วาม

ร้อนรุ่มสร้างความทกุข์ใจให้แก่ตวัเอง 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในแก่นเร่ืองของเพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

2. แก่นเร่ือง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความอาฆาตแค้น 

รูปสญัญะ (Signifier) ความรู้สกึโกรธขัน้รุนแรง ท่ีกลายเป็นความพยาบาท 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกกระท า จนเกิดเป็นความโกรธแค้น

อีกฝ่ายหนึ่ง ปัญหาท่ีเกิดไม่ได้ถูกแก้ไขหรืออธิบายเหตผุล

ให้เข้าใจได้ทัง้สองฝ่าย จึงสะสมเป็นความเครียดแค้น

พยาบาท ท่ีจ้องจะหาเวลาเอาคืนให้คนท่ีเคยกระท าได้รับ

และเข้าใจความเจ็บปวดนัน้บ้าง  

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความอาฆาตแค้น 

รูปสญัญะ (Signifier) การไมป่ลอ่ยวางความโกรธ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

การท าลายความสงบในจิตใจของตัวเองเช่นกัน เม่ือมี

ความโกรธแต่ไม่รู้จักยับยัง้หรือจัดการ ความโกรธนัน้จะ

ย้อนมาท าร้ายตวัเราเองได้เชน่กนั 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในตวัละครของเพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

3. ตัวละคร 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ตวัละครหลกั  อย่างยา่แย้ม 

รูปสญัญะ (Signifier) ผู้หญิงสงูวยั อารมณ์ร้อน ปากร้าย 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ตลอดทัง้เพลง ผู้ เล่าหรือย่าแย้มแสดงออกถึงความโกรธ

ตัง้แต่ต้น ยันจบเพลง ถือเป็นการแสดงออกทางอารมณ์

ก้าวร้าวของย่าแย้มท่ีท าให้เนือ้เ ร่ืองมีความขัดแย้งท่ี  

เข้มข้นขึน้  

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ตวัละครหลกั  อย่างยา่แย้ม 

รูปสญัญะ (Signifier) ตวัละครหลกัหญิงท่ีมีลกัษณะนิสยัมิตเิดียว  

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ด้วยฐานะทางการเงินท่ีค่อนข้างดี และลักษณะนิสัย        

ท่ีไม่เคยยอมก้มหัวให้ใคร จึงท าให้ย่าแย้มมักมองคนท่ี

ฐานะ และมองคนท่ีมาขอความช่วยเหลือด้วยความ 

เหยียดหยาม การอยู่ในโลกของคนท่ีไม่เคยต้องร้องขอ

ความช่วยเหลือจากใครท าให้เกิดความทะนงตน สุดท้าย

แล้วเม่ืออ านาจเงินก็ซือ้ความเห็นอกเห็นใจจากลูกหลาน

ตวัเองหรือแม้แต่ชีวิตของตวัเองไม่ได้ เพราะต้องตายด้วย

น า้มือของลูกสะใภ้ท่ีตนเองเลือกมานั่นคือสุดา เหมือน      

เป็นกรรมท่ีตนเองควรได้รับจากการกระท าของตวัเอง  
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ตารางท่ี 4.22 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในฉากของเพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

4. ฉาก 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) 1) ฉากบ้านนางแย้ม จ.นครสวรรค์ ช่วงปี พ.ศ. 2515 

2) ฉากโรงพยาบาล จ.กรุงเทพฯ ชว่งปี พ.ศ.2534  

3) ฉากบ้านนางแย้ม จ.กรุงเทพฯ ชว่งปี พ.ศ. 2544 

รูปสญัญะ (Signifier) เร่ืองราวส าคญัของแต่ละช่วงเวลาเกิดขึน้อย่างท่ีมาท่ีไป 

ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

เหตุการณ์ต่าง ๆ ด าเนินเร่ืองอย่างมีการพัฒนามาตลอด

ตัง้แตปี่ 2515 ท่ีจ.นครสวรรค์ ถือเป็นชนวนความแค้นท่ีท า

ให้นางแย้มโกรธครอบครัวนางอ ่าอย่างไม่มีทางให้อภยั จน

คิดหาทางล้างแค้นด้วยการพรากลกูชายคนแรกของอมัพร

อย่างยงยุทธ อีกทัง้ยงัปิดบงัความจริงเร่ืองแม่บงัเกิดเกล้า 

แม้การกลับมาเจอกันอีกครัง้ของนางแย้มกับนางอ ่าท่ี

โรงพยาบาล นางแย้มก็ยืนยนัท่ีจะไม่ให้อัมพรยุ่งเก่ียวกับ

ลกูของเธอ จนในชว่ง ปี 2544 ยงยทุธได้รู้ความจริงเร่ืองแม ่

พร้อมกบัขา่วร้ายวา่แมอ่มัพรก าลงัจะจากโลกนีไ้ป ท าให้ยง

ยุทธโกรธย่าแย้มมากท่ีปิดบังเ ร่ืองนีม้าโดยตลอดจึง

ตดัสินใจออกจากบ้านนางแย้ม ถือเป็นการสญูเสียอีกครัง้ท่ี

ยิ่งใหญ่ของนางแย้ม 
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ตารางท่ี 4.22 (ตอ่) 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

4. ฉาก 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) 1) ฉากบ้านนางแย้ม จ.นครสวรรค์ ช่วงปี พ.ศ. 2515 

2) ฉากโรงพยาบาล จ.กรุงเทพฯ ชว่งปี พ.ศ.2534  

3) ฉากบ้านนางแย้ม จ.กรุงเทพฯ ชว่งปี พ.ศ. 2544 

รูปสญัญะ (Signifier) ความอาฆาตแค้นท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ความเข้มข้นของเร่ืองนีเ้กิดจากความแค้นท่ีเพิ่มพลัง   

ความรุนแรงมากขึน้เร่ือย ๆ แม้เร่ืองราวจะผ่านเป็นสิบปี  

แล้ว แต่ความอคติของคนเรากลับแข็งแกร่งขึน้เ ร่ือย  ๆ 

เสมือนเป็นกรรมท่ีสั่งสมมาตลอด และผลของกระท า     

ครั ง้ นี คื้อการท่ียงยุทธ เลือกท่ีจะไปมีชีวิตของตนเอง      

อ ย่ า ง ไ ม่ มี น า ง แ ย้ ม คอยบ ง ก า ร ชี วิ ต เ ข า ใ น ท่ี สุ ด                 

สร้างความผิดหวงัครัง้ใหญ่ให้แก่นางแย้มจนตรอมใจ 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในขัว้ขดัแย้งของเพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

5. ขัว้ขัดแย้ง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) การทะเลาะเบาะแว้งของสองต้นตระกลู 

รูปสญัญะ (Signifier) ครอบครัวนางอ ่ า  กับนางแย้มทะเลาะกันเ น่ืองจาก          

การปลอ่ยน า้เข้านาจนเป็นเหตใุห้สามีทัง้คูมี่อนัเป็นไป 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ความขัดแย้งท่ีก่อให้เกิดการตายครัง้นี ้เป็นชนวนส าคัญ      

ท่ีก่อให้เกิดการจองเวร และบาดหมางจากอดีตจนถึง

ปัจจบุนั 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความขดัแย้งระหว่างคนกบัคน 

รูปสญัญะ (Signifier) แม้จะเกิดการสูญเสียชีวิตทั ง้สองฝ่าย แต่วิ ธีจัดการ          

ทัง้สองฝ่ายแตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชิง 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ความขัดแย้งระหว่างคนนัน้ เ กิดขึ น้ไ ด้  แต่ ก็สามารถ 

คล่ีคลายลง ไ ด้ เช่นกันหากทั ง้ สอง ฝ่ายยอม รับและ              

ใ ห้อภัยกัน  จากเ ร่ืองราว ท่ี เ กิดขึ น้ทั ง้สองครอบครัว           

สะ ท้ อน ใ ห้ เ ห็ นถึ ง ต้ น เ หตุ เ ดี ย วกั น คื อ กา รสูญ เ สี ย              

หัวห น้าครอบครัว ไป  แต่ผล ท่ีแตกต่างกัน  เ น่ืองมา             

จากการก ระท า ท่ี แตกต่ า งกัน  ครอบค รั วนางแ ย้ม            

เ ลื อก ท่ีจะจอง เวร อีก ฝ่าย ด้วยการสาปแช่ ง  ขณะ ท่ี                

อีกฝ่ายเลือกท่ีจะยอมรับความจริง และให้อภยักนั 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในมมุมองการเลา่เร่ืองของเพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

6. มุมมองการเล่าเร่ือง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) นดัดา เป็นผู้ขบัร้อง  

รูปสญัญะ (Signifier) นดัดา เลา่จากมมุมองบคุคลท่ีหนึง่ คือ นางแย้ม  

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

เพลงนีเ้ล่าถึงความคบัแค้นใจในอดีตท่ียากจะลบล้างของ

นางแย้ม และไม่คิดญาติดีกับศตัรูไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ 

ตวัเพลงสามารถส่ือถึงอารมณ์ความโกรธและความรู้สึก  

คบัแค้นใจของนางแย้มได้เป็นอยา่งดี 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) นดัดา เป็นผู้ขบัร้อง  

รูปสญัญะ (Signifier) เลา่ถึงมมุมองและทศันคตขิองตวัละครหลกัของเร่ือง 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

บทเพลงนีเ้ป็นเพลงหลักของละครเร่ืองสุดแค้นแสนรัก      

ท่ีใช้ประกอบละครตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แสดงให้เห็น

ถึงทิฏฐิในใจของมนษุย์ท่ียากตอ่การลบล้าง เวลาไม่ได้ช่วย

บรรเทาความโกรธนีล้งได้ ถ้าจิตใจยงัคิดพยาบาทจองเวร 

ชีใ้ห้เห็นว่าสุดท้ายแล้ววิถีแห่งการใช้ชีวิตท่ีสงบสุข คือการ

ปลอ่ยวาง ไม่คิดร้ายตอ่ผู้ อ่ืน เช่น นางอ ่า คูก่รณีท่ีพยายาม

สอนลูกสอนหลานให้เลิกคิดจองเวรตอ่ผู้ อ่ืน เพราะสดุท้าย

แล้ว การคดิดี ท าดี ก็จะส่งผลให้ชีวิตของคนเรามีแตส่ิ่งดี ๆ 

เข้ามาในชีวิต หรือหากมีอปุสรรคเราก็จะมีคนรอบข้างดี ๆ 

คอยช่วยเหลือค า้จุนอยู่เสมอ ซึ่งเหมือนกับครอบครัวนาง

อ ่าท่ีลกูหลานอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เข้าใจกนั ตรงกัน

ข้ามกบัครอบครัวนางแย้มท่ีลกูหลานมีปัญหา  
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4.1.5 แพ้รัก 

เพลงประกอบละครเพลงนี ้ขบัร้องโดยแนน วาทิยา รวยนิรัตน์ เพลงประกอบละครนีถู้ก

น ามาเปิดใช้ระหวา่งการด าเนินเร่ือง ซึง่สามารถวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของแนวคิดการเล่าเร่ือง

ได้ดงันี ้

 4.1.5.1 วิเคราะห์การเลา่เร่ือง  

  1) โครงเร่ือง (Plot)เพลงแพ้รักนีพู้ดถึงอ านาจของความรัก และหาก

พิจารณาล าดบัเหตกุารณ์ตัง้แตต้่นเพลงจนจบ สามารถแบง่ได้ดงันี ้

 (1) การเร่ิมเร่ือง (Exposition)  

          “ เปล่ียนสิ่งท่ีเป็นเหมือน ความสขุ ให้เป็นทกุข์ทน 

สวยงามกลบักลายเป็นหมองหมน่ ขาวกลายเป็นด าไป” 

 เปิดเร่ืองด้วยการเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งท่ีแตกตา่งกันอย่างสุดโต่ง 

ชีใ้ห้เห็นวา่ไมมี่อะไรแนน่อนเม่ือมีความรักเข้ามาเก่ียวข้อง เพราะความรักมกัมีอิทธิพลตอ่จิตใจของ

มนษุย์ ทัง้ในแง่ของความรู้สกึ หรือการรับรู้ 

 (2) การพฒันาเหตกุารณ์ (Raising Action)  

          “ เปล่ียนจากคนท่ีเคยรัก ท่ีสดุ เกลียดสดุหวัใจ 

   น า้ผึง้ กลบัเป็นยาพิษไป หวานกลายเป็นขมได้ เพราะวา่รัก” 

   ไม่เพียงแต่ความรู้สึกต่อสิ่ งของท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ 

ความรู้สกึตอ่คนด้วยกนัย่อมสามารถผนัแปรได้เม่ือมีปัจจยัอ่ืน ๆ มากระทบตอ่ความรัก 

 (3) ขัน้ภาวะวิกฤต (Climax)  

          “ ท่ีต้องเสียน า้ตา ก็เพราะวา่ค าวา่รัก ค าเดียว 

   หากวา่ไมรั่กใคร ไมข่อข้องเก่ียว ก็ไม ่เสียใจ 

   แตไ่มมี่ทางใดไมมี่สกัคน หนีพ้นความรักได้ 

   ไมว่า่เก่งแคไ่หน แพ้รักได้ทกุคน” 

  ในทอ่นนีไ้ด้กลา่วถึงสจัธรรมของความรักท่ีทกุคนต้องพบเจออย่างไม่มี

เง่ือนไขใด ๆ ไมว่า่จะมีเชือ้ชาต ิเพศ ฐานะใด ก็เสียใจได้เหมือนกนั เพราะความรักมกัประกอบด้วย

ความสขุและความทกุข์คูก่นัอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 
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 (4) ขัน้ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) 

         “ เปล่ียนคนท่ีทกุครัง้ฉลาด โง่ในพริบตา 

สงูสง่กลบักลายเป็นไร้คา่ น า้เย็นกลายเป็นไฟ 

เปล่ียนสิ่งใด ๆ ทกุ ทกุอยา่ง ให้แปรผนัไป 

สรรสร้างอะไรตัง้มากมาย และพร้อมท าลายมนัได้ เพราะวา่รัก” 

 ในขัน้นี ้เร่ิมเข้าใจความจริงมากขึน้ว่าทกุอย่างในโลกล้วนเปล่ียนแปลง

ได้ทัง้นัน้ อาณุภาพของความรักมีพลงัมหาศาลในการสร้างหรือท าลายได้ ขึน้อยู่กับว่าเราให้ค่า

ความรักในรูปแบบใด หากเรามองว่าความรักเป็นสิ่งจรรโลงใจ ขบัเคล่ือนความสุขในการใช้ชีวิต 

ความรักนีจ้ะกลายเป็นพลงัท าให้เรามีแรงท าในสิ่งดี ๆ ได้ แตห่ากเรามองว่าความรักเป็นสิ่งท่ีบัน่

ทอนก าลงัใจ มองแตด้่านลบ ขาดศรัทธาในความรัก ก็อาจจะท าให้เราด าเนินชีวิตโดยมองตวัเอง

เป็นท่ีตัง้ และไมใ่สใ่จความรู้สกึของคนรอบข้างก็เป็นได้ 

 (5) ขัน้ยตุเิร่ืองราว (Ending)  

 ผู้ วิจัยพบว่า ขัน้คล่ีคลายและขัน้ยุติเ ร่ืองราวของเพลงนีอ้ยู่ในขัน้

เดียวกนั เป็นขัน้ท่ีท าใจยอมรับได้วา่ความรักมีสองด้านมีสขุและมีทกุข์ สิ่งท่ีต้องพึงระวงัคือมีสติอยู่

กบัมนั รับรู้และตกัตวงชว่งเวลาแหง่ความสขุ และเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอกบัความทกุข์ท่ีก าลงั

จะเกิดขึน้ เรียนรู้เพ่ือท่ีจะอยูใ่ห้เป็นกบัทกุความรู้สึก และทกุการเปล่ียนแปลงท่ีไมมี่ความแน่นอน 

 2) แก่นเร่ือง (Theme) คือ ความไม่แน่นอนของความรัก ท่ีสามารถ

เปล่ียนแปลงได้ตลอดโดยไม่ได้ขึน้อยู่บนเง่ือนไขของเหตุและผล มีอิทธิพลต่อความรู้สึก และ

ทศันคตท่ีิสง่ผลกระทบไปยงัพฤติกรรมของคนๆ หนึ่ง ข้อดีของความรักคือ มีอ านาจในการจงูใจให้

คนปฏิบตัิต่อ ๆ สิ่งหนึ่งด้วยความเต็มใจ และเต็มท่ี ขณะเดียวกันก็มีข้อเสียหากความรักนัน้ไม่

สมหวงัก็อาจจะท าให้ชีวิตของคน ๆ หนึ่งด้อยค่าได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับทศันคติ และการให้คณุค่าต่อ

ความรักของแตล่ะคน  

 3) ตวัละคร (Character)  

 (1) การแบ่งตัวละครโดยใช้บทบาทเป็นเกณฑ์เพลงแพ้รักเล่าถึง

ความรู้สึกของตวัละครหลักอย่างหมอรัตน์ นางเอกในรุ่นบทสรุปของสุดแค้น แสนรัก ท่ีมีความ

มัน่คงในรักแท้ตอ่ยงยทุธมาตลอดตัง้แตเ่ด็กจนโต และคาดหวงัความรักครัง้นีถ้ึงขัน้แตง่งาน แม้ว่า

หมอรัตน์จะรู้วา่ธนามีใจให้ตน และคอยใสใ่จในความรู้สกึของตนตลอดก็ไม่เคยหวัน่ไหวหรือคิดปัน
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ใจให้ จนกระทัง่วนัหนึง่ท่ีหมอรัตน์เร่ิมรู้สกึวา่ยงยทุธไมไ่ด้ใสใ่จ หรือเป็นห่วงจิตใจของเธอเลยแม้แต่

น้อย ขณะท่ียงยุทธมีปัญหากับย่าแย้ม ยงยุทธเลือกท่ีจะแก้ปัญหาด้วยตวัคนเดียว โดยไม่คิดว่า

หญิงท่ีตนรักนัน้พร้อมท่ีจะอยู่ข้าง ๆ ช่วยเหลือ ในขณะนัน้เองท าให้ความรู้สึกของหมอรัตน์ท่ีมี

ให้กับยงยุทธอย่างสุดหวัใจเปล่ียนไป ระหว่างท่ียงยุทธขาดการติดต่อ หมอรัตน์ได้แต่เฝ้ารอการ

ติดตอ่กลบัด้วยความเป็นห่วง และได้ก าลงัใจดีจากธนา ซึ่งจุดนีเ้องถือเป็นจดุเปล่ียนในความรู้สึก

ของหมอรัตน์ท่ีสุดท้ายแล้วเลือกคนท่ีพร้อมจะอยู่เคียงข้าง และใส่ใจความรู้สึกของเธอในวนัท่ีทัง้

สขุและทกุข์  

 (2) การแบง่ตวัละครโดยใช้คณุลกัษณะเป็นเกณฑ์ เพลงนีน้ าเสนอตวั

ละครหลายมิต ิเพราะตวัละครนีเ้ตม็ไปด้วยความสบัสนทางอารมณ์ ท่ีขึน้อยู่กบัการให้คณุคา่ความ

รักนัน้ ๆ ว่าจะมองเป็นสีขาว หรือสีด า น า้ผึง้หรือยาพิษ ตลอดทัง้เพลงจะพูดถึงความสุดโต่งของ

สองสิ่งท่ีแตกตา่งกนัเปรียบเสมือนสองสิ่งท่ีจะมาคูก่นัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เม่ือมีความรักย่อมมีสขุ

และทกุข์ปนกนัไป  

 4) ฉาก (Setting) เพลงนีใ้ช้ประกอบฉากตัง้แต่ช่วงแสนรัก พ.ศ.2534 ไป

จนถึงบทช่วงบทสรุปตอนสุดแค้น แสนรักในปี พ.ศ. 2544 ถือเป็นอีกจุดท่ีพลิกอารมณ์ของเร่ือง 

เม่ือหมอรัตน์ตดัสินใจท่ีจะบอกความรู้สึกท่ีแท้จริงของตวัเอง ว่าความรักท่ีมีให้ต่อยงยุทธนัน้ได้

เปล่ียนไปแล้ว อีกทัง้การตดัสินใจครัง้นีย้ากขึน้ไปอีกเม่ือความจริงคนท่ีรักคือธนา น้องชายแม่

เดียวกนักบัยงยทุธ ความผิดหวงัครัง้นีส้ร้างความเสียใจให้แก่ยงยทุธเป็นอย่างมาก จากเดิมท่ีเช่ือ

วา่หมอรัตน์เป็นผู้หญิงคนเดียวท่ีตนอยากแตง่งานด้วยเพราะเข้าใจตนมาตลอด แตอี่กมมุหนึ่งหมอ

รัตน์เองกลับรู้สึกว่าการกระท าของยงยุทธบางอย่างแสดงถึงการไม่เห็นคุณค่า และไม่ใส่ใจใน

ความรู้สกึของหมอรัตน์ จนท าให้ความรักครัง้นีมี้อนัต้องสิน้สดุลง 
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ภาพท่ี4.9 ฉากสวนสารธารณะ ชว่งปี พ.ศ. 2544 

แหล่งท่ีมา: ยทูบู, 2558.  

 

 5) ขัว้ขดัแย้ง (Conflict) เพลงนีแ้สดงถึงความขดัแย้งภายในจิตใจของตวั

ละครได้อย่างชัดเจนผ่านตวัละครของหมอรัตน์ท่ีมีความสบัสนในความรู้สึกท่ีต้องเลือกระหว่าง

ความผูกพนัท่ีมีตอ่ยงยทุธ หรือความรักท่ีมีต่อธนา ท าให้ยากตอ่การตดัสินใจว่าจะเลือกรับรักใคร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนท่ียงยุทธตดัสินใจฆ่าตวัตายเม่ือถูกหมอรัตน์บอกเลิก ท าให้หมอรัตน์รู้สึก

ผิดเป็นอย่างมากท่ีเป็นสาเหตุส าคัญในการท าร้ายจิตใจยงยุทธ ในขณะท่ีตัวธนาเองก็รู้สึกผิด 

เพราะรู้ตวัดีว่าถ้าไม่เข้ามายุ่งเก่ียวในความสมัพนัธ์นี ้หมอรัตน์และยงยุทธก็คงได้ลงเอยกนัด้วยดี 

ด้วยเหตนีุธ้นาจงึได้ตดัสินใจเสียสละความรักนีใ้ห้แก่พ่ีชายของเขา ยิ่งท าให้หมอรัตน์ล าบากใจเป็น

อยา่งยิ่ง 

 6) มมุมองการเลา่เร่ือง (Point of View) บทเพลงนีเ้ล่าอย่างมมุมองบคุคล

ท่ีหนึ่งอย่างหมอรัตน์ ท่ีเลือกจะเคารพในความรู้สึกของหวัใจตวัเอง แม้หมอรัตน์จะมีการศกึษาสูง 

และรู้ดีว่าการเปล่ียนใจไปรักกบัน้องชายของอดีตคนรักของตนเป็นสิ่งท่ีไม่สมควรนกั เพราะจะท า

ให้ยงยุทธเจ็บช า้มากขึน้ไปอีก แต่ก็ไม่สามารถต้านทานตอ่รักท่ีมีในใจได้ ขณะเดียวกันเพลงนีย้งั

เสนอมมุมองผู้ รู้รอบด้านอีกด้วย (The Omniscient) เพราะเนือ้ร้องแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจ

ในมุมมองทางความรักในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทุกข์ ด้านสุข ล้วนแล้วแต่เป็นเง่ือนไขของ

ความรักท่ีไมมี่ใครสามารถหลีกเล่ียงได้  
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ภาพที่ 4.10 ภาพตวัละครหลกัเรียงจากซ้ายไปขวาบนลงลา่ง ทวี-อมัพร ลือพงษ์-อไุร  

                   หทยัรัตน์-ยงยทุธ ธนา และผู้ขบัร้อง แนน วาทิยา จากเพลงแพ้รัก 

แหล่งท่ีมา: กระปกุดอทคอม, 2555; ยทูบู, 2558.  
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  4.1.5.2 วิเคราะห์สญัญวิทยาในการเลา่เร่ืองผา่นเพลงประกอบละคร 
 

ตารางท่ี 4.25 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในโครงเร่ืองของเพลงแพ้รัก  
 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

1. โครงเร่ือง 
 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) “เปล่ียนสิ่งท่ีเป็นเหมือน ความสุข ให้เป็นทุกข์ทน 

เป ล่ียนจากคนท่ี เคยรัก ท่ีสุด เกลียดสุดหัวใจ 

เปล่ียนคนท่ีทกุครัง้ฉลาด โง่ในพริบตา 

เปล่ียนสิ่งใด ๆ ทกุ ทกุอยา่ง ให้แปรผนัไป”   

รูปสญัญะ (Signifier) การ เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลง ท่ี เ กิดขึ น้        

จากสิ่งหนึง่ไปยงัอีกสิ่งหนึง่ท่ีเป็นคูต่รงข้าม 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ความรักมีอิทธิพลกับความรู้สึกท่ีส่งผลไปยังจิตใจ 

จนถึงการกระท า สามารถสร้างให้เกิดพลงัด้านบวก 

เช่น ความขยัน ความตัง้ใจ ขณะเดียวกันก็พร้อม

ท าลายพลงันัน้ได้เชน่กนั  

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) “เปล่ียนสิ่งท่ีเป็นเหมือน ความสุข ให้เป็นทุกข์ทน 

เป ล่ียนจากคนท่ี เคยรัก ท่ีสุด เกลียดสุดหัวใจ 

เปล่ียนคนท่ีทกุครัง้ฉลาด โง่ในพริบตา 

เปล่ียนสิ่งใด ๆ ทกุ ทกุอยา่ง ให้แปรผนัไป”   

รูปสญัญะ (Signifier) ใด ๆ ในโลกนีเ้ปล่ียนแปลงได้เสมอ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

การยึดติด เ ช่ื อว่ าสิ่ ง  ๆ  นั น้ เ ป็นของ เ ร า  ห รื อ            

การปรารถนาให้สิ่ง ๆ หนึ่งเหมือนเดิม เป็นสิ่งท่ีไม่

สามารถเกิดขึน้ได้จริง เป็นเง่ือนไขสากลท่ีเกิดขึน้กับ

ทกุสิ่งบนโลกใบนี ้ทัง้สิ่งมีชีวิต ไม่มีชีวิต วตัถุสิ่งของ 

สิ่งท่ีมนษุย์พงึกระท าคือการเผชิญหน้าอยา่งมีสต ิ 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในแก่นเร่ืองของเพลงแพ้รัก  

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

2. แก่นเร่ือง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความไมแ่นน่อนของความรัก 

รูปสญัญะ (Signifier) ความรักเป็นสิ่งไมม่ัน่คง 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 
ความรักเ กิดขึ น้จากความรู้สึก  เ ม่ือมีความ รู้สึก รัก 

ปรารถนาดีต่อคน ๆ หนึ่ง  ความรักนีจ้ะก่อให้เกิดแต่        

สิ่งดี ๆ ร่วมกัน แต่เม่ือวันใดก็ตามท่ีหมดรัก ความรู้สึก

ย่อมเปล่ียนไป จากหวังดี อาจจะกลายเป็นการผิดหวัง 

ห รื อหวั ง ร้ ายต่อกัน ก็ เ ป็น ไ ด้  ซึ่ ง ล้ วนแต่ เ ป็นสิ่ ง ท่ี              

ไมส่ามารถคาดการณ์ได้เลย 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความไมแ่นน่อนของความรัก 

รูปสญัญะ (Signifier) ทกุสิ่งล้วนไมแ่นน่อน 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ความรัก ความคิด ความรู้สึก หรือสิ่งใด ๆ ในโลกล้วน      

ไม่มีอะไรมั่นคงหรือแน่นอน ไม่มีใครท่ีสามารถควบคุม   

หรือคาดเดาสถานการณ์ได้ ไม่มีสูตรส าเร็จว่าคนท่ีฉลาด  

จะถูกหลอกไม่ได้ หรือคนท่ีไม่ฉลาด จะไม่มีโอกาสท่ีจะ      

มีความรักท่ีสมบูรณ์แบบได้ หรือแม้กระทั่งความรู้สึก         

ท่ี เปล่ียนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา วันนีอ้าจจะยัง เ ป็น           

ความรัก แต่พรุ่งนีอ้าจจะเป็นความเกลียดชังท่ีเกิดขึน้ 

อยา่งไมมี่เหตผุลก็เป็นได้  
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ตารางท่ี 4.27 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในตวัละครของเพลงแพ้รัก 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

3. ตัวละคร 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ตวัละครหญิง (หมอรัตน์) 

รูปสญัญะ (Signifier) ตวัละครหญิงท่ีมีลกัษณะนิสยัหลายมิติ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ความรู้สึกของฝ่ายหญิงท่ีมีหลากหลายอารมณ์     

จากรักเป็นโกรธ จากโกรธเป็นเกลียด หรือจากรัก

เป็นเคยรัก แท้จริงแล้วสามารถเกิดขึน้ได้กับทุก      

ตัวละคร แต่ในบทเพลงนีเ้น้นเล่าผ่านมุมมองของ    

ตวัละครหญิง ยกตวัอย่างเช่น หมอรัตน์จะเป็นหมอ       

ท่ีมีจริยธรรม อุปนิสัยดี และมีการศึกษาสูง แต่ก็     

ไม่อาจรอดพ้นห้วงความรู้สึกของความรักท่ีท าให้

ทุกข์ใจได้ เ ม่ือสุดท้ายต้องปฏิเสธความรักของ       

ยงยุทธ เพราะความรู้สึกท่ีมีให้แก่ยงยุทธได้เปล่ียน

สถานะจากคนรักเป็นเพียงเพ่ือนเท่านัน้ กรณีนี  ้  

หมอรัตน์เลือกท่ีจะปฏิบตัิตามท่ีใจต้องการ แม้รู้ว่า

อดีตคนท่ีเคยรักต้องใจสลายกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้  
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ตารางท่ี 4.27 (ตอ่) 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

3. ตัวละคร 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ตวัละครหญิง (หมอรัตน์) 

รูปสญัญะ (Signifier) ตวัละครหญิงท่ีพา่ยแพ้ตอ่ความรัก 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

การพ่ายแพ้ต่อความรัก คือ การยกตัวอย่าง ท่ี

ชีใ้ห้เห็นว่า ความรักมีอาณุภาพยิ่งใหญ่จนใครก็     

ไม่สามารถต้านทานได้ แต่ไม่ได้หมายถึงผลแพ้    

หรือชนะคู่ต่อสู้  ท่ีผู้ แพ้ต้องเป็นฝ่ายเสียใจ หรือ         

ผู้ ชนะต้องเป็นฝ่ายดีใจเพียงฝ่ายเดียว การแพ้        

ต่อความรักนี ้คู่ต่อสู้ ท่ีส าคัญคือจิตใจของตัวเอง 

เพราะการแสดงออกภายนอกของเรานัน้ คดักรอง 

มาจากจิตส านึกภายใน หรือทัศนคติท่ีเราเลือกจะ   

ให้คุณค่าสิ่งนัน้  ๆ เช่น อาการเศร้า เกิดมาจาก

ความรู้สึกท่ีเราให้ค่าว่าเป็นสิ่งน่าเศร้า เน่ืองจาก     

ไม่เป็นไปตามท่ี  หวงัไว้ คิดว่าแต่ว่าท าไมต้องเป็น

แบบนี ้ท าไมสิ่งนีต้้องเกิดขึน้กับเรา หากเราปรับ

มุมมองว่าเร่ืองเศร้านีเ้กิดขึน้ได้กับทุกคน เพียงแต่

วนันีถ้ึงก าหนดของเรา แล้วเราเลือกท่ีจะเศร้าต่อไป 

หรือทิง้ความเศร้าไว้เป็นอดีตท่ีไม่สามารถแก้ไขได้    

มีชีวิตอยู่ เ พ่ือปัจจุบัน และท าให้ดีขึน้ในอนาคต      

ทกุสิ่งอยูท่ี่เราเลือกให้มองมมุไหน 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในฉากของเพลงแพ้รัก 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

4. ฉาก 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ฉากสวนสาธารณะ ชว่งปี พ.ศ. 2544 

รูปสญัญะ (Signifier) พืน้ท่ีเปิด ตัง้อยูริ่มคลอง มีต้นไม้สงู มีเสาไฟ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

สถานท่ีแหง่นีส้ะท้อนให้เห็นถึงชว่งเวลาท่ีเร่ืองราวก าลงัเดิน

อยู่ มีตัวอาคารท่ีก่อสร้างขึน้ มีสายไฟโยงรยางค์ เห็นถึง

ความเจริญมากขึน้ในยคุนัน้ 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ฉากสวนสาธารณะ ชว่งปี พ.ศ. 2544 

รูปสญัญะ (Signifier) พืน้ท่ีเปิดโลง่ กว้าง สงบ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ฉากนี เ้ ป็นฉาก ท่ีหมอรัตน์ เ ลือก ท่ีจะมาปลดปล่อย 

ความ รู้ สึ กผิ ด ท่ี ตน รู้สึ กต่อยงยุทธ  พื น้ ท่ี โ ล่ ง โปล่ ง             

เต็มไปด้วยความสงบแห่งนีท้ าให้หมอรัตน์ได้ทบทวน

ความ รู้สึกกับตัว เอง  และสิ่ ง ท่ีกระท าไปอย่าง มีสติ   

ครบถ้วนดีแล้วว่าตนได้ท าตามความรู้สึกของตนเอง       

จริง ๆ แม้จะไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีอยากท า แต่การกระท าเช่นนี  ้    

จะมีผลดีกบัทกุฝ่ายในระยะยาว 

 

 

 

 



86 
 

ตารางท่ี 4.29 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในขัว้ขดัแย้งของเพลงแพ้รัก 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

5. ขัว้ขัดแย้ง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความขดัแย้งภายในจิตใจ 

รูปสญัญะ (Signifier) ความรู้สกึสบัสนในความรัก 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

อาการลัง เลกับความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อความรัก           

ไม่แน่ใจในสิ่งท่ีเกิดขึน้ว่ายังเรียกว่าความรักอยู่หรือไม ่

เพราะความรู้สกึบางอยา่งเปล่ียนไป 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความขดัแย้งภายในจิตใจ 

รูปสญัญะ (Signifier) การหวัน่ไหวในความรักเกิดขึน้ได้เสมอ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ความรู้สึกคนเราเปล่ียนแปลงได้เสมอ เช่นเดียวกับ     

ความหวั่นไหวท่ีอาจเกิดขึน้ได้กับอีกคน หากคน  ๆ นัน้         

ดูแลเอาใจใส่เราเป็นอย่างดี ในขณะท่ีคนรักปัจจุบัน       

กลับเมินเฉย ไม่ใส่ใจเราเหมือนแต่ก่อน ความรักก็อาจ

เปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา จากท่ีเคยว่าหวานกลับ           

เป็นขมได้เพียงชัว่ข้ามคืน 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในมมุมองการเลา่เร่ืองของเพลงแพ้รัก 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

6. มุมมองการเล่าเร่ือง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) เล่าอย่างมุมมองผสมผสาน ระหว่างบุรุษท่ีหนึ่งและผู้ รู้  

รอบด้าน 

รูปสญัญะ (Signifier) น าเสนอเพลงท่ีเล่าสถานการณ์สอดคล้องกบัตวัละครหญิง

ในบทละครอยา่งหมอรัตน์ และเป็นมมุมองของผู้ ท่ีรู้ผิดชอบ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

เพลงประกอบละครเพลงนีถ้กูเปิดใช้บรรยายความรู้สึกของ

ตัวละครหลักฝ่ายหญิง อย่างหมอรัตน์ผ่านมุมมองท่ีมี

ความรู้สกึถกูและผิดในคราวเดียวกนั กล่าวคือ รู้ว่าการมีรัก

ท าให้เศร้า และเสียน า้ตา ขณะท่ีอีกมุมหนึ่งก็รู้แก่ใจว่า        

หากไม่อยากทกุข์ ก็ไม่ควรไปยุ่งเก่ียวกับเร่ืองรัก ๆ ใคร่ ๆ 

แต่สุดท้ายก็ยังจะเลือกท่ีจะเดินไปห้วงของความรัก           

ท่ีแม้จะต้องมีคนเจ็บ ก็ยืนยดัท่ีจะท าเพ่ือความรักของตน 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) เล่าอย่างมุมมองผสมผสาน ระหว่างบุรุษท่ีหนึ่งและผู้ รู้     

รอบด้าน 

รูปสญัญะ (Signifier) ย า้ให้เห็นถึงคุณลักษณะนิสัยรอบด้านของตัวละครหญิง

อยา่งหมอรัตน์ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ความจริง ท่ี เ กิดขึ น้กับหมอรัตน์และละครเ ร่ืองนี  ้ คือ              

ในการกระท าของคนหนึ่ งๆ  ไม่สามารถท าใ ห้ทุกคน           

พึงพอใจได้  สุดท้ายคนเรามักเ ลือกสิ่ ง ท่ีคิดว่า ดี ท่ีสุด                

ใ ห้กับตัว เองทั ง้นั น้  ไม่ว่าจะ เหตุการณ์ใด ย่อมมีคน           

ได้เปรียบหรือเสียเปรียบอยูเ่สมอในสงัคม 
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4.1.6 ให้ตายก็ไม่รักกัน 

ให้ตายก็ไม่รักกนั เป็นเพลงประกอบละครเพลงสดุท้ายของละครเร่ืองสุดแค้นแสนรัก ขบั

ร้องโดยชาติ สุชาติ แซ่เห้ง เพลงนีม้ักน ามาประกอบฉากในช่วงยุคหลัง ๆ ของละคร น าเสนอ

มุมมองของยงยุทธ พระเอกของเร่ืองท่ีถูกยุติความสัมพันธ์ลงจากหมอนพรัตน์ โดยสามารถ

วิเคราะห์แตล่ะองค์ประกอบของแนวคิดการเล่าเร่ืองได้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 4.1.6.1 วิเคราะห์การเลา่เร่ือง  

 1) โครงเร่ือง (Plot) กล่าวถึงความรักเพียงด้านเดียวของชายคนหนึ่ง โดย

ไลล่ าดบัเหตกุารณ์ของเพลง ดงันี ้

 (1) การเร่ิมเร่ือง (Exposition)  

    “มนัทรมาน ท่ีต้องเห็นเธอไปกบัเขา ไมอ่ยากเห็น 

   ท าใจไมเ่ป็น ก็มนัรักเธอ เกินกวา่ให้ตดัใจ ไปจากเธอ” 

 เร่ิมต้นด้วยการตดัพ้อถึงความรู้สกึของผู้ เลา่ท่ีต้องทนดคูนท่ีตนรักก าลงั

จากไปกบัอีกคน แม้จะรู้สถานะของตนเองดี แตก็่ไมส่ามารถท าใจหรือตดัใจจากความรักท่ีเคยมีได้ 

 (2) การพฒันาเหตกุารณ์ (Raising Action)  

    “บอกตวัเอง วา่เธอไมรั่ก จะรอท าไม 

   ตดัใจไป คนเขาไมรั่กยงัไงเขาก็ไมเ่ปล่ียนใจ” 

 ในท่อนการพฒันาเหตกุารณ์ ผู้ เล่าพยายามเตือนสติตวัเอง ให้รู้ตวัว่า

ผลท่ีตามคืออะไร การรักคน ๆ หนึ่งข้างเดียว เหมือนกับการปรบมือข้างเดียวท่ีไม่มีทางดงั เป็น

ความรักท่ีไมมี่ทางเป็นไปได้อีกแล้ว  

 (3) ขัน้ภาวะวิกฤต (Climax)  

          “ ให้ตายก็ไมรั่กกนั เป็นค าท่ีฉนัควรจ าให้ขึน้ใจ แตท่ าไมไมเ่คยจ า 

   มนัจ าได้เพียงแคส่ามค า คือค า ๆ นีว้า่ฉนัรักเธอ 

   เธอจะรักหรือเปลา่ ใจฉนัไมเ่คยเปล่ียน รักเธอทกุลมหายใจ” 

 ในขัน้วิกฤตนี ้พูดถึงความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ในจิตใจภายในของผู้ เล่า 

เป็นความจริงท่ีรู้ตวัดีวา่ท าอยา่งไรความรักนีก็้ไมมี่ทางเป็นไปได้ แตจ่ิตใจเลือกท่ีจะก าหนดให้จ าใน

สิ่งท่ีอยากจ าเท่านัน้ กล่าวคือเป็นการแสดงจดุยืนของความรักของตน ท่ีจะขอรักคนท่ีตนรักตอ่ไป

ทกุลมหายใจ 
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 (4) ขัน้ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action)  

          “ ไมมี่คา่พอ ให้เธอรักกนัฉนัก็รู้ อยูเ่ตม็ใจ 

    จะท าเชน่ไร ภายในหวัใจมีแตเ่ธอผู้ เดียว อยูใ่นนัน้” 

 ในขัน้นี ้เป็นภาวะคล่ีคลายท่ีต้องจ ายอมต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

เพราะรู้ตวัดีวา่ตนเองไมมี่คา่พอให้ใครรัก แตก็่ยงัไมรู้่วา่จะต้องท าอยา่งไรให้ดีขึน้ได้ 

 (5) ขัน้ยตุเิร่ืองราว (Ending) 

 ในขัน้ยุติเร่ืองราวนี ้ไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนว่าผู้ เล่าเร่ืองจดัการ

กบัสถานการณ์นีอ้ย่างไร เพราะเนือ้ร้องได้พูดถึงแค่เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากตนเองไม่ได้ถูกรัก

อยา่งเชน่เคย แตย่งัยืนยนัในความรักท่ีมีวา่จะเหมือนเดมิตลอดไป   

 2) แก่นเร่ือง (Theme) คือ ความรักข้างเดียว เน่ืองจากถกูปฏิเสธจากอดีต

คนท่ีเคยรัก จนไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปยงัไง แต่ขอเลือกท่ีจะรอและยึดมัน่ในความรักต่อไป แม้รู้ดีว่า

ความรักครัง้นีไ้มมี่ทางเป็นไปได้ก็ตาม 

 3) ตวัละคร (Character)  

 (1) การแบ่งตวัละครโดยใช้บทบาทเป็นเกณฑ์ เพลงนีแ้ทนความรู้สึก

ของตวัละครหลกัอย่างยงยทุธ กบัความรักแท้ท่ีมอบให้หมอรัตน์แต่เพียงผู้ เดียวมาโดยตลอด แม้

วนัท่ีความรักครัง้นีไ้ม่เหมือนเดิม ก็ยงัยึดมัน่ในรักแท้ท่ีมีให้แก่หมอรัตน์ ด้วยความรักครั ง้นีน้ัน้ มี

ความส าคญักับยงยุทธมาก เพราะถือเป็นความรักครัง้แรกและครัง้เดียวท่ียงยุทธมีและมอบให้

อยา่งบริสทุธ์ิใจ ท าให้ยามผิดหวงัยงยทุธจงึเสียใจมากถึงขัน้เกือบฆา่ตวัตาย เพราะคิดว่าโลกนีไ้ม่มี

ใครอยู่เคียงข้างอีกแล้ว ยงยุทธเองเติบโตมากับการเลีย้งดขูองย่าแย้มแต่เพียงผู้ เดียว ในขณะท่ี

ชีวิตวยัเดก็ก็มีแคห่มอรัตน์เป็นเพ่ือนคูค่ิดตัง้แตเ่ด็กจนโต ท าให้เม่ือขาดผู้หญิงสองคนท่ีส าคญัท่ีสดุ

ในชีวิตไปในเวลาไลเ่ล่ียกนั จงึนบัวา่เป็นความทกุข์ใจอยา่งมาก   

 (2) การแบง่ตวัละครโดยใช้คณุลกัษณะเป็นเกณฑ์ เพลงนีน้ าเสนอตวั

ละครมิตเิดียว คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้ แม้จะถกูปฏิเสธความสมัพนัธ์ก็ไม่เปล่ียนใจไปจากรักครัง้นี ้

ลกัษณะบุคลิกของยงยุทธเอง ตัง้แต่เด็กเป็นคนไม่ค่อยพูด และไว้ใจคนได้ยาก เพราะมีปมในใจ

จากการเลีย้งดขูองย่าแย้มท าให้เข้าสงัคมไม่เก่ง ดงันัน้คนท่ีจะเข้าถึงยงยุทธได้ในชีวิต จึงมีเพียง

ไม่ก่ีคน ยงยุทธจึงทุ่มเทความรู้สึกทุกอย่างให้ไปท่ีคนเหล่านัน้ทัง้หมดอย่างไม่เผ่ือใจ ย่าแย้มเอง

เปรียบเสมือนแมท่ี่เลีย้งดยูงยทุธมาตัง้แตเ่ดก็ แม้ยา่แย้มจะเลีย้งด้วยวิธีท่ีผิด แตย่งยทุธก็ยงัรักและ
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เคารพด้วยความกตญัญรูู้คณุแก่บญุคณุของยา่แย้ม หมอรัตน์เองก็เป็นทัง้เพ่ือนและแฟนท่ีดีของยง

ยทุธคอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่ยงยทุธด้วยดีมาโดยตลอด แต่การมีความรักท่ีสมบรูณ์ในวยัท่ี

โตขึน้ ก็ย่อมมีความซบัซ้อนมากขึน้ ความรักอย่างเดียวท่ียงยุทธมอบให้หมอรัตน์อาจไม่เพียงพอ 

ยงยทุธเตบิโตมาด้วยการเป็นผู้ รับมาตลอด จนไมรู้่วา่ความรักท่ีแท้จริงต้องเป็นได้ทัง้ผู้ รับและผู้ ให้ท่ี

ดี นีจ้งึเป็นอีกหนึง่ชนวนส าคญัจากลกัษณะนิสยัของยงยทุธท่ีมีผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ของเขา 

 4) ฉาก (Setting) บทเพลงนีถู้กถ่ายทอดในช่วงบทสรุป ตอน สุดแค้น 

แสนรัก เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ปี พ.ศ. 2544 เป็นผลตอ่เน่ืองจากเพลงแพ้รัก เม่ือความรักของหมอรัตน์

ท่ีมีให้แก่ยงยุทธเปล่ียนสถานนะจากคนรักเป็นเพียงเพ่ือน บทเพลงนีจ้ึงถูกเล่าออกมาผ่าน

ความรู้สึกผิดหวงัในคราบผู้แพ้ของยงยทุธ ชายหนุ่มท่ีมีแตรั่กมัน่คงมอบให้ แตข่าดความเป็นผู้น า 

หรือการเอาใจใส่คนรอบข้าง  ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้ยงยุทธแสดงความอ่อนแอ่ออกมาด้วย              

การพยายามฆ่าตัวตาย เพราะรู้ตัวดีว่าไม่มีอะไรจะสู้ กับธนา น้องชายต่างบิดาท่ีมาหลงรัก         

หมอรัตน์ได้เลย  

 

 

 

ภาพที่ 4.11 ภาพบ้านยงยทุธ และจดหมาย ชว่งปี 2544 

แหล่งท่ีมา: ยทูบู, 2558. 

 

 5) ขัว้ขัดแย้ง (Conflict) ความขัดแย้งในเพลงนีเ้กิดจากความขัดแย้ง

ระหว่างคนกับคน คือ ยงยุทธและหมอรัตน์ เม่ือทัง้สองมีมุมมองการใช้ชีวิต และการแก้ปัญหาท่ี

แตกต่างกัน ความขัดแย้งนีจ้ึงเกิดขึน้ ในช่วงท่ียงยุทธรู้ความจริงว่าถูกย่าแย้มปิดบงัความจริง

ตลอดชีวิตวา่แมข่องเขาไมเ่คยไมรั่กเขาเลย ท าให้ยงยงุทธเสียใจและผิดหวงัเป็นอย่างมาก ยงยทุธ

โกรธย่าแย้มจึงตดัสินใจหนีออกจากบ้านไปและขาดการติดต่อกลับ ด้านหมอรัตน์ เองก็เป็นห่วง

อย่างยิ่งแต่ยงยุทธก็เลือกท่ีจะไม่ติดต่อกลบัแม้กระทัง่คนรักของเขาเช่นกัน ทัง้ท่ีในใจก็รู้ว่าทกุคน
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เป็นห่วงเพียงแตย่งยทุธเลือกใช้วิธีหนีปัญหาไม่อยากพบเจอใครในช่วงเวลาท่ีเจ็บปวดนี ้หาวิธีใน

การเยียวยาความรู้สกึของตนเองด้วยการอยูก่บัตวัเอง ในทางกลบักนัความกงัวลของหมอรัตน์ยิ่งมี

มากขึน้เร่ือย ๆ เน่ืองมากจากรู้จกัตวัตนยงยุทธดีว่าเป็นคนไม่มีเพ่ือน และไม่เคยใช้ชีวิตล าพงัมา

ก่อน จงึยิ่งเป็นหว่งวา่จะเป็นตายร้ายดีอยา่งไรบ้าง นอกจากความเป็นห่วงก็มีความน้อยใจว่าถ้ายง

ยุทธเห็นความส าคัญและไว้ใจตน ก็คงส่งข่าวมาบอกให้คลายความกังวลบ้าง ไม่ใช่การเงียบ

หายไปเฉย ๆ โดยละเลยความรู้สกึของคนอ่ืน 

 6) มมุมองการเล่าเร่ือง (Point of View) บทเพลงนีเ้ล่าผ่านมมุมองจาก

บุคคลท่ีหนึ่งอย่างยงยุทธ (The First-person Narrator) ซึ่งเนือ้ร้องถูกน าเสนอและถ่ายทอด

ออกมาได้อย่างดีในเชิงอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละคร รวมถึงคุณลักษณะและทัศนคติใน        

การเลือกแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ เช่น การหนีปัญหาของยงยทุธ เม่ือความรักไม่สมหวงั 

วิธีการรับมือคือการเลือกท่ีจะจ าในสิ่งท่ีตนเองอยากจ า โดยไม่ค านึงถึงโลกแห่งความเป็นจริง       

ตัง้มั่นว่าจะรักต่อไปอย่างไม่มีวันเปล่ียนแปลง สะท้อนให้ถึงเห็นเหตุและผลท่ีเกิดขึน้ต่อการ         

ไมป่ระสบความส าเร็จในความรัก เพราะยงยทุธเลือกท่ีจะมองแตด้่านของตนเองเทา่นัน้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.12 ภาพตวัละครหลกัยงยทุธ และผู้ขบัร้อง ชาติ สชุาต ิจากเพลงให้ตายก็ไม่รักกนั 

แหล่งท่ีมา: มิวสิคไทยซา่, 2558; ยทูบู, 2558.  
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 4.1.2.2  วิเคราะห์สญัญวิทยาในการเลา่เร่ืองผา่นเพลงประกอบละคร 

 

ตารางท่ี 4.31 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในโครงเร่ืองของเพลงให้ตายก็ไมรั่กกนั 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

1. โครงเร่ือง 
 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) “ให้ตายก็ไมรั่กกนั”   

รูปสญัญะ (Signifier) ความพยายามท าทกุอย่างเพ่ือให้คนรักกลบัมา แต่

ไมเ่ป็นผล 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ในเร่ืองยงยุทธพยายามจะฆ่าตวัตาย เพราะคิดว่า

ไม่เหลือใครเคียงข้างแล้วทัง้คนรักและย่าแย้ม แต่

ต่อให้การตัดสินใจครัง้นีข้องยงยุทธน่าเวทนา

เพียงใด ก็ไมอ่าจเปล่ียนใจให้คนรักกลบัมาได้  

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) “ให้ตายก็ไมรั่กกนั”   

รูปสญัญะ (Signifier) ความรักท่ีไมมี่วนัเป็นไปได้ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ความรักเกิดจากความรู้สึกตรงกันอย่างเป็น

ธรรมชาติของคนสองคนท่ีเลือกจะเดินเคียงข้างกัน

ไปไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข ไม่ได้เกิดจากความสงสาร 

หรือความพยายามมากจนเกินความจ าเป็น เพราะ

แม้กระทัง่การยอมตายตอ่หน้า คือการให้ท่ียิ่งใหญ่

อยา่งการให้ชีวิต ก็ไม่อาจรัง้อีกคนให้กลบัมารักกนั

ได้อยูดี่ 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในแก่นเร่ืองของเพลงให้ตายก็ไมรั่กกนั 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

2. แก่นเร่ือง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความรักข้างเดียว 

รูปสญัญะ (Signifier) ความรักท่ีมอบให้แก่คนท่ีไมไ่ด้รัก 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 
ค าสารภาพจากชายท่ีถูกปฏิเสธจากคนรัก โดยรู้ตวั

ดีว่าตนเองไม่คู่ควรกับความรักท่ีฝ่ายหญิงมอบให้ 

เพราะเคยละเลยความหวงัดีของฝ่ายหญิงไปจนท า

ให้ฝ่ายหญิงปันใจไปให้กับชายอีกคนท่ีเห็นคุณค่า

ในความรักของเธอมากกว่า แต่ก็ยังเลือกท่ีจะรัก

ฝ่ายหญิงตอ่ไป 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความรักข้างเดียว 

รูปสญัญะ (Signifier) ทางเลือกทางเดียวท่ีมีอยู ่เพ่ือคนท่ีเรารักท่ีสดุ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

อารมณ์ตัดพ้อท่ีเกิดขึน้นี ้เกิดจากความหวังเดียว

ของตวัละครได้พังทลายลง และยังอยู่ในช่วงเวลา

ของความสับสน ชีใ้ห้เห็นถึงตวัละครท่ีมองไม่เห็น

ทางออก สิ่งเดียวท่ีรู้ว่าตนท าได้ และอยากพยายาม

ท าให้ดีขึน้คือความรักท่ีมีให้แก่อดีตคนรัก เพราะรู้ดี

วา่การสญูเสียนัน้เจ็บปวดเพียงใด จึงพยายามท าสิ่ง

ท่ีอยู่ตรงหน้าให้ดีขึน้ โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนว่า

อีกฝ่ายจะหนักลบัมามองหรือไม ่ 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในตวัละครของเพลงให้ตายก็ไมรั่กกนั 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

3. ตัวละคร 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ตวัละครชาย (ยงยทุธ) 

รูปสญัญะ (Signifier) ตวัละครชายท่ีมีลกัษณะนิสยัมิตเิดียว 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ยงยทุธเป็นถกูเลีย้งดมูาด้วยความรักของย่าแย้ม จึง

รักและเช่ือฟังย่าแย้มมาโดยตลอด ขณะเดียวกนัย่า

แย้มก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ยงยุทธได้สนิทกับใครอ่ืน

โดยท่ีตนเองไม่อนุญาต เพราะกลัวจะเล่าเร่ืองท่ี

ปิดบงัไว้ให้แก่ยงยทุธ ท าให้ยงยทุธมีโลกแคบ และมี

คนท่ีไว้ใจคยุได้ด้วยน้อย หมอรัตน์เองจึงเป็นอีกหนึ่ง

คนท่ียงยทุธทัง้รักและไว้ใจ วิธีการแสดงออกต่อคน

รักของยงยุทธจึงชดัเจนตรงไปตรงมา รักคือรักมาก 

เกลียดคือเกลียดมาก ไม่สนใจคือไม่สนใจมาก เป็น

ตวัละครท่ีไมซ่บัซ้อนในความรู้สกึ  

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ตวัละครชาย (ยงยทุธ) 

รูปสญัญะ (Signifier) ตวัละครชายท่ีไมเ่ปิดใจ 
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ตารางท่ี 4.33 (ตอ่) 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

3. ตัวละคร 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ยงยุทธเลี ย้งดูมาอย่างไข่ในหิน ย่าแย้มขีดกรอบ

เส้นทางการใช้ชีวิตให้ว่าต้องเรียนหมอ ยงยุทธจึงตัง้ใจ

เรียนและปฏิบตัติามแตโ่ดยดี แม้ตวัเองจะกลวัเลือดแค่

ไหน ก็ไม่กล้าปฏิเสธ เพราะเกรงว่าย่าแย้มจะเสียใจ 

การเติบโตมากับสภาพแวดล้อมท่ีถูกก าหนดไว้แล้วนี ้

เอง ท าให้ยงยทุธขาดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตเุป็น

ผลด้วยตวัเอง จนบางครัง้ขาดสติในการแก้ปัญหา จึง

เลือกท่ีจะหนีปัญหา ตดัขาดจากคนภายนอก และไม่

พร้อมเปิดใจฟังผู้ อ่ืน เพราะมีความเช่ือเดิมท่ีหนกัแน่น 

ไม่มีใครสามารถเข้ามาแทรกแซงได้ เช่น เช่ือว่าแม่ทิง้

ไปตัง้แต่เด็ก ในใจก็คิดแตค่วามโกรธน้อยเนือ้ต ่าใจ ไม่

เช่ือในสิ่งท่ีผู้ อ่ืนพูด เช่ือแต่ค าพูดของย่าแย้มท่ีเต็มไป

ด้วยความใส่ร้ายปา้ยสี ยงยทุธกลบัเลือกท่ีจะเช่ืออย่าง

สุดหัวใจจนกระทั่งวันหนึ่งพบว่าสิ่งท่ีเข้าใจนัน้ตรงกัน

ข้ามกับความเป็นจริง อีกทัง้ยังเป็นเหตุให้แม่ของตน

ต้องตรอมใจตาย นับว่าเป็นการสูญเสียครัง้ยิ่งใหญ่

ส าหรับยงยุทธท่ีถูกผู้ มีพระคณุสูงสุดหลอกหลวง และ

แม่บงัเกิดเกล้าตายเพราะตนเป็นต้นเหต ุหากเพียงแต่

ยงยุทธรับฟังค าเตือนของคนอ่ืนบ้าง ค้นหาความจริงท่ี

เกิดขึน้ด้วยตวัเอง และใช้สติไตร่ตรองกับเร่ืองท่ีเกิดขึน้ 

เร่ืองราวอาจไมไ่ด้ลงเอยด้วยความผิดหวงัร้ายแรงเชน่นี ้
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ตารางท่ี 4.34 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในฉากของเพลงให้ตายก็ไมรั่กกนั 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

4. ฉาก 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ภาพบ้านยงยทุธ และจดหมาย ชว่งปี 2544 

รูปสญัญะ (Signifier) ยงยทุธก าลงัเขียนจดหมายอยูใ่นบ้านเพียงล าพงั 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

หมอรัตน์ไม่กล้าบอกความรู้สึกท่ีแท้จริงต่อหน้ายงยุทธ     

จึงเลือกท่ีจะอธิบายความในใจลงไปในจดหมาย ท าให้     

ยงยุทธเสียใจเป็นอย่างมาก และเลือกท่ีจะตอบกลับ

ความรู้สึกของตนเองลงไปในกระดาษแผ่นเดิม ก่อนจะ

ตดัสินใจฆา่ตวัตาย 

 

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ภาพบ้านยงยทุธ และจดหมาย ชว่งปี 2544 

รูปสญัญะ (Signifier) ยงยทุธสวมชดุนอน อยูใ่นบ้านเพียงล าพงั  

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

สืบเน่ืองจากการจากไปของย่าแย้มก่อนหน้านี ้ท าให้ยงยทุธ

เสียใจเป็นอยา่งมากเพราะคดิว่าตนเองมีส่วนให้ย่าแย้มต้อง

ตายจนตรอมใจ ไม่ไปท างาน ไม่ทานข้าว การใส่ชุดนอน

ชีใ้ห้เห็นถึงสภาพของคนท่ีเศร้าเสียใจจนไม่เป็นอนัท าอะไร 

อีกทัง้การสญูเสียคนท่ีรักไปทีละคน ยิ่งท าให้โลกของยงยทุธ

ไม่เหลือใคร จนเป็นเหตุให้ยงยุทธตัดสินใจฆ่าตัวตายใน

ท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในขัว้ขดัแย้งของเพลงให้ตายก็ไมรั่กกนั 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

5. ขัว้ขัดแย้ง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความขดัแย้งระหวา่งคนกบัคน 

รูปสญัญะ (Signifier) ความคดิเห็นไมต่รงกนัระหวา่งยงยทุธ และหมอรัตน์ 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

นอกเหนือจากความรักความผูกพันท่ีทัง้คู่เคยมีตรงกันแล้ว 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ในการด ารงชีวิตบางครัง้ ก็ไม่ตรงกัน 

ชีใ้ห้เห็นว่าความรักอย่างเดียวไม่ได้เป็นตวับง่ชีว้่าความรักนัน้

จะราบร่ืนเสมอไป เชน่ ทศันคติในการให้อภยัท่ียงยทุธมีตอ่แม่

บงัเกิดเกล้า ด้วยความเช่ือมัน่ของตนท่ีถูกปลูกฝังว่าแม่ไม่รัก 

ท าให้ยงยุทธปักใจเช่ืออย่างไม่คิดให้อภัยแม่ของเขาจนวาระ

สดุท้ายของชีวิต ในขณะท่ีหมอรัตน์พร ่าเตือนสติให้ยงยุทธให้

อภยั เพ่ือทดแทนบญุคณุในชว่งเวลาท่ีเหลืออยู ่เป็นต้น  

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) ความขดัแย้งระหวา่งคนกบัคน 

รูปสญัญะ (Signifier) ทศันคตท่ีิแตกตา่งกนั เกิดจากการบม่เพาะท่ีถกูปลกูฝังมา 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

ยงยุทธ เลือกใช้อดีตมาก าหนดแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน 

เหมือนกับย่าแย้มท่ีมีแค้นฝังปมในอดีตส่งผลถึงความเครียด

แค้นในปัจจุบนั ท าให้มีก าแพงในกระบวนการคิดเวลารับฟัง

ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เพราะเช่ือมั่นว่าความคิดตัวเองนั่น

ถูกต้องแล้ว  ในขณะท่ีหมอรัตน์เลือกท่ีจะมองสิ่งท่ีอยากให้

เกิดขึน้จริงในอนาคต พิจารณาอยา่งเป็นเหตเุป็นผลว่าสิ่งท่ีตน

ท าจะเกิดผลกระทบกบัใครบ้าง มีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน มา

จากพืน้ท่ีครอบครัวท่ีปลูกฝังให้ท าอะไรเพ่ือส่วนรวม เป็น

สาเหตสุ าคญัให้หมอรัตน์เลือกสายอาชีพทางการแพทย์  
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ตารางท่ี 4.36 แสดงการวิเคราะห์สญัญวิทยา ในมมุมองการเลา่เร่ืองของเพลงให้ตายก็ไมรั่กกนั 

 

การเล่าเร่ือง 

สัญญวิทยา 

6. มุมมองการเล่าเร่ือง 

1) ความหมายตรง (Denotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) เลา่ผา่นมมุมองจากบคุคลท่ีหนึง่อยา่งยงยทุธ 

รูปสญัญะ (Signifier) สะท้อนมุมมองทางความคิดของตวัละครชายท่ีผิดหวงัจาก

ความรัก 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

จากท่ีวิเคราะห์คุณลักษณะของยงยุทธท่ีมีมิติเดียวนัน้ 

ชีใ้ห้เห็นว่ายงยุทธเป็นคนจริงจงัและจริงใจในความรู้สึก รัก

มาก เกลียดมาก บทเพลงนี เ้ล่าถึงอารมณ์ผิดหวังปน

ความรู้สกึตดัพ้อของยงยทุธวา่ทรมานใจกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ แตก็่

รู้ตวัดีไม่ได้มีคณุคา่พอจะเปล่ียนใจหญิงท่ีรักได้ สิ่งท่ีท าได้ดี

ท่ีสดุตอนนีคื้อการยืนหยดัท่ีจะรักตอ่ไป  

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning) 

ตวัสญัญะ (Sign) เลา่ผา่นมมุมองจากบคุคลท่ีหนึง่อยา่งยงยทุธ 

รูปสญัญะ (Signifier) บคุคลผู้ไมมี่ทางเลือก 

ความหมายของสญัญะ 

(Signified) 

หากพิจารณาความหมายตรง จะเห็นว่าความเสียใจอย่าง

หนกัหนว่งท่ีเกิดขึน้ของยงยทุธเกิดจากความคาดหวงัสงู แต่

หากพิจารณารวมไปถึงบคุคลรอบข้างท่ียงยทุธรักและไว้ใจก็

จะเห็นว่ามีแค่ย่าแย้ม และหมอรัตน์ การสูญเสียทัง้สองคน

ไปในเวลาใกล้เคียงกนั แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของ

ยงยุทธ และการเลือกท่ีจะรัก จะรอหมอรัตน์ต่อไปนัน้ อาจ

ไมไ่ด้เป็นทางท่ียงยทุธอยากจะเลือก แตเ่พราะไมมี่ทางเลือก

อ่ืนเลยท่ีท าให้ยงยุทธรู้สึกไว้วางใจได้ การท่ีได้เห็นคนอดีต

คนรักยงัอยู่ในสายตา จึงอาจเป็นอีกทางท่ีท าให้ยงยุทธไม่

รู้สกึโดดเดี่ยว 
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4.2 การวิเคราะห์ถึงบทบาทและหน้าที่ของเพลงประกอบละคร จากกลวิธี     
การเล่าเร่ืองของเพลงประกอบละครที่ถูกน าไปใช้ ในละครโทรทัศน์ไทย
ปัจจุบันรายเพลง 

 

4.2.1 ฉันก็รักของฉัน  

เพลงฉันก็รักของฉันถูกใช้เป็นเพลงเปิดเร่ืองของละครเร่ืองสามีตีตรา เพ่ือช่วยส่งเสริม

บรรยากาศของละครให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่ือมอารมณ์ระหว่างฉาก และบางครัง้ท านอง

ของเพลงนีก็้ถกูน ามาใช้แทนเสียงประกอบในบางฉาก อีกทัง้วิธีการน าเสนอยงัมีลกูเล่นท่ีน่าสนใจ 

คือ การร้องประชันกันระหว่างผู้ ร้องสองคน ท่ีก าลังถ่ายทอดมุมมองความคิดและอารมณ์ท่ี

แตกตา่งกนัของสองตวัละครหลกัออกมาได้อยา่งชดัเจนดงัท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น องค์ประกอบของ

ดนตรีก็ถกูน าเสนอออกมาได้อย่างละเอียดอ่อนเชน่กนั  

 4.2.1.1 วิเคราะห์การส่ือสารของเพลง และองค์ประกอบของดนตรี ประกอบ

กบัสญัญวิทยาท่ีพบในเพลง   

 1) เนือ้เพลง คือ ถ้อยค าท่ีถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงนีเ้ป็นภาษากึ่งแบบ

แผน ท่ีผสมระหวา่งภาษาพดู และภาษาแบบแผนมุง่ส่ือสารถึงอารมณ์การแก่งแย่งชิงดีกนัเป็นแก่น

ของเร่ือง ท าให้ในบางท่อนต้องใช้ภาษาพูดในเพลงเพ่ือการแสดงออกถึงความประชดประชันท่ี

ชดัเจน และเข้าถึงอารมณ์ในความเป็นจริงมากขึน้ เช่น “เสียใจคนอย่างฉันก็มีหวัใจ ก็เจ็บก็ทนได้

เหมือนกบัเธอ ฉันหวงัว่าคงเข้าใจ ถ้าเธอจะมาเรียกร้อง ให้เข้าใจเธอ แล้วฉันล่ะ จะเป็นยงัไง เม่ือ

ไมมี่ใครเธอจะเจ็บแทนฉนัไหม เป็นต้น 

สญัญะของเนือ้ร้องท่ีพบในเพลงนี ้ความหมายตรงคือ การเลือกใช้ภาษา

ท่ีเข้าใจง่าย กระชบัตรงประเด็น ผู้ ส่ือสารทัง้สองมุ่งเน้นบอกเจตนาของแต่ละคนอย่างชดัเจนว่า

ตวัเองต้องการเป็นเจ้าของผู้ชายคนนี ้และต้องการให้อีกฝ่ายหลีกทางไป ขณะเดียวกนัความหมาย

โดยนยัของเพลงนี ้มุง่เน้นให้เห็นถึงความเห็นแก่ตวัของมนษุย์ท่ีเห็นแก่ความสขุของตวัเองเป็นท่ีตัง้ 

โดยหวังให้ฝ่ังตรงข้ามยอมรับและเข้าใจในเหตผุลท่ีพยายามสร้างขึน้มาอย่างไม่ค านึงถึงความ

ถูกผิด เช่น การใช้ช่ือเพลง “ฉันก็รักของฉัน” ท่ีแสดงให้เห็นถึงการดึงดนัท่ีจะรักไม่ว่าใครจะว่า

อย่างไร หรือการเล่าเร่ืองของบทเพลงจากมุมมองบุคคลท่ีหนึ่ง โดยไม่สนใจความรู้สึกของบุคคล

อ่ืน ๆ เป็นต้น  
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 2) ภาพพจน์ บทเพลงนีมี้การเลา่เร่ืองเชิงอธิพจน์ หรือการกล่าวเกินจริงใน

เพลง เพ่ือส่ือสารให้ผู้ ฟังเห็นภาพ และเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สกึท่ีเจ็บปวดของตวัละคร และความ

รักท่ีมีให้คนรักอยา่งท้วมท้น ดงัจะเห็นได้จากประโยคนี ้“ฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างมัย้ ฉันมีสิทธ์ิจะ

รักไมผ่ิดใชม่ัย้ เธอก็นา่จะรู้มนัเจ็บเพียงใด เหมือนโดนกรีดหวัใจถ้าเธอแย่งไปครอง ฉันก็รักของฉัน

เข้าใจบ้างไหม เธอมีสิทธ์ิอะไรมาบอกให้ท าใจ ฉันก็รักจนจะเป็นจนจะตาย เธอไม่ต้อง เธอไม่ต้อง

มาท าลายความรักเรา”  

สญัญะท่ีพบในความหมายตรงของภาพพจน์ คือ การพยายามยกหาเหตผุลส่วนตนตา่ง ๆ 

นานามาเพ่ือประกอบเหตุผลของฝ่ายตนเองให้หนกัแน่นขึน้ ขณะท่ีความหมายโดยนัยของการ

กล่าวเกินจริงในเพลงนี ้แสดงให้เห็นถึงการเชิดชูคณุค่าความรักของผู้หญิงสมยันีท่ี้มีให้กบัชายท่ี

ตนรัก ความรักเปรียบเสมือนท่ีทกุสิ่งทกุอย่างในชีวิตท่ีขาดไม่ได้ รักมากจนยอมท าทกุสิ่งเพ่ือให้ได้

ครอบครอง 

 3) องค์ประกอบทางดนตรี  

 (1) จงัหวะ เพลงฉันก็รักของฉัน มีจงัหวะช้าในตอนต้นอยู่ท่ีความเร็ว

จงัหวะ 70 บีทตอ่นาที เพ่ือให้สอดคล้องกับการเล่าเร่ืองท่ีคอ่ย ๆ ไตร่ะดบัความรุนแรงทางอารมณ์

ขึน้ไปเร่ือย ๆ การเร่งจงัหวะให้เร็วขึน้ในช่วงท่อนสร้อยนัน้ช่วยส่งเสริมให้เพลงมีมิติทางอารมณ์ท่ี

ชดัเจนมากขึน้เชน่กนั 

 สญัญะท่ีพบในจงัหวะ ความหมายตรงคือ การเล่าเร่ืองด้วยจงัหวะท่ีช้า 

จะชว่ยในเร่ืองการเลา่ท่ีมาของเร่ืองได้ละเอียดอ่อนมากขึน้ เพ่ือคล้อยให้ผู้ ฟังมีเวลาท าความเข้าใจ

กับเหตกุารณ์ขณะหนึ่งท่ีเกิดขึน้ในเพลง ขณะท่ีสญัญะโดยนยัท่ีพบคือ ห้วงอารมณ์ของตวัละคร    

ท่ีต้องการจะส่ือออกไปเม่ือความรักไม่สมหวัง อันเน่ืองจากมีอุปสรรคมาขัดขวาง เหมาะแก่        

การเลือกใช้จงัหวะช้าแสดงให้เห็นถึงภาวะทางอารมณ์ท่ีขุ่นมวั สบัสนทางความคิด หาทางออกไม่

เจอให้กบัความรักไมไ่ด้ 

  (2) ท านอง เพลงนีเ้ป็นลกัษณะการแต่งเพลงในปัจจุบนั โดยเร่ิมจาก

ดนตรีในท่อนเกร่ินน า จากนัน้ตามด้วยเนือ้ร้องในท่อน A1 ท่อน A2 และเข้าสู่ท่อนสร้อย ต่อด้วย

ท่อน A3 แล้ววนกลบัมาท่ีท่อนสร้อยอีกครัง้ นอกจากนีใ้นเพลงนีย้งัมีท่อนเช่ือม (Bridge) ไปยงั

ทอ่นสร้อยในตอนจบอีกด้วย  
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 หากพิจารณาถึงสัญญะในท านองเพลงนี ้ความหมายโดยตรงคือ

ลกัษณะการแตง่เพลงในปัจจบุนั ท่ีผู้แตง่มีอิสระทางความคิดในการตอ่เติมท านองต่าง ๆ เข้าไปได้

อย่างไม่มีแบบแผนตายตวั ขณะท่ีความหมายโดยนัยการเพิ่มท านองท่อนเช่ือม ส่ือให้เห็นถึงยุค

สมัยท่ีเปล่ียนไป เป็นการฉีกกฎเกณฑ์เดิม ๆ ของขนบธรรมเนียมท่ีคนยึดถือปฏิบัติกันมา ซึ่ง

เหมือนกับการประพฤติตนของผู้หญิงทัง้สองในเร่ือง ท่ีหลุดออกจากกรอบท่ีผู้หญิงเรียบร้อย เป็น

แม่บ้านแม่เรือนในอดีต มาเป็นผู้หญิงยุคใหม่ท่ีท างานนอกบ้านได้เก่ง และมีทศันคติเร่ืองรักใคร 

ต้องได้มาครอบครองโดยไมส่นความถกูต้อง  

 (3) เสียงประสาน บทเพลงนีไ้ด้รับการถ่ายทอดจากนักร้องหญิง

คณุภาพอย่างนิวจิ๋วท่ีมีทกัษะการร้องขัน้สงู ท าให้เสียงประสาน ท่ีขบัร้องออกมาไม่ว่าจะร้องเด่ียว 

ร้องคู ่หรือแม้แตเ่สียงสงูหรือเสียงต ่าก็ผสมผสานไปกบัดนตรีได้อย่างลงตวั นอกจากคณุภาพเสียง

ท่ีไพเราะแล้ว การเลือกใช้น า้เสียงให้เหมาะสมยงัช่วยถ่ายทอดอารมณ์เพลงให้สอดคล้องกับเนือ้

ร้องอีกด้วย 

 ความหมายขัน้แรกท่ีพบในเสียงประสาน คือ การเลือกใช้ผู้ ท่ีมีทกัษะ

การร้องเพลงขัน้สูง สามารถขบัร้องได้ตัง้แต่เสียงต ่า ไปยงัเสียงสูง อีกทัง้ส่ือสารความหมายของ

อารมณ์เพลงผ่านน า้เสียงท่ีแตกต่างได้อย่างชดัเจน ความหมายขัน้สองท่ีแฝงอยู่คือการเลือกใช้

เสียงประสานจากนกัร้องสองคน เพ่ือเป็นสญัญะในการแสดงออกแทนของตวัละครหลกัทัง้คูอ่ย่าง

กะรัต และสายน า้ผึง้ โดยท่ีลักษณะการใช้น า้เสียงจะแตกต่างกันไปตามบุคคลิกตวัละคร เช่น 

กะรัต ถ่ายทอดโดยนิว เลือกใช้น า้เสียงเดด็เดี่ยว มัน่ใจ กระชบัทกุถ้อยค า ในขณะท่ีน า้ผึง้ ถ่ายทอด

โดยจิ๋ว เลือกใช้เสียงประชด เย้ยหยนั เป็นต้น 

 (4) อารมณ์เพลง ฉันก็รักของฉัน นบัว่าเป็นเพลงสะท้อนอารมณ์ ท่ีถูก

ขบัร้องออกมาจากการความรู้สึกในจิตใจของตวัละครหลกัทัง้สองตวั แสดงออกถึงความโกรธแค้น

ท่ีมีระหวา่งกนั ด้วยการหยิบเอาเหตผุล และทศันคติทางความรักส่วนบคุคลมาถกเถียงกนัผ่านบท

เพลง 

 สญัญะขัน้ท่ีหนึ่ง ท่ีพบในอารมณ์เพลงประเภทนี ้คือการส่ือสารท่ีต้อง

ปะทะอารมณ์กนัไปมา ทัง้ท านอง ค าร้อง และเสียงประสานท างานสอดคล้องกนั ยิ่งท าให้อารมณ์

ของเพลงท่ีมีความโกรธแค้นกนัรุนแรงมากขึน้ ขณะท่ีความหมายแฝงของสญัญะในอารมณ์เพลงนี ้



102 
 

คือ ความเห็นแก่ตวัของมนุษย์ท่ีมองแต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลกั เลือกท่ีจะปิดหูปิดตาไม่

พิจารณาเหตผุลของอีกฝ่ายวา่สมควรยอมรับหรือไม ่ 

 

4.2.2 ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ 

เพลงนีถ้กูใช้เปิดระหว่างฉากเพ่ือสะท้อนอารมณ์ของตวัละครหญิงในเร่ืองได้หลากหลาย

ตวัละคร แตจ่ะมาในชว่งของความผิดหวงัในความรัก  

 4.2.2.1 วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ส่ื อสา รขอ ง เพล ง  แล ะอง ค์ป ร ะกอบของดนต รี     

 ประกอบกบัสญัญวิทยาท่ีพบในเพลง   

 1) เนือ้เพลง ภาษาท่ีใช้ในเพลงนีเ้ป็นภาษากึ่งแบบแผนท่ีโหยหาถึง    

ความรักแท้จริง ท่ีผู้หญิงทุกคนเฝ้ารอมาทัง้ชีวิต แสดงออกถึงความน้อยใจในโชคชะตาท่ีต้องพบ

เจอกบัความผิดหวงัซ า้แล้วซ า้เล่า และคาดหวังกบัรักครัง้ใหม่ว่าจะเป็นรักแท้และเป็นรักสดุท้ายท่ี

เฝา้รอ 

 สญัญะในเนือ้เพลง ความหมายขัน้แรก คือ การผิดหวังกับความรักครัง้

แล้วครัง้เล่าในชีวิต ท าให้ความศรัทธาท่ีมีต่อรักแท้นัน้ลดน้อยลงไปเร่ือย ๆ แต่ลึก ๆ แล้วก็ยังมี

ความหวัง พร้อมกับตัง้ค าถามกลบัไปกับคนรักปัจจุบนัว่าความรักครัง้นีจ้ะเป็นรักแท้จริงหรือไม ่

เพ่ือเรียกความเช่ือมัน่ในความรักกลบัมา พร้อมความกล้าท่ีจะเปิดใจมอบความรักให้กบัคนรักใหม่

อีกครัง้ ดงัท่อนท่ีว่า “เธอช่วยบอกกับฉันที ว่ารักแท้มีอยู่จริง” ขณะท่ีความหมายโดยนัยท่ีผู้ วิจัย

ค้นพบในเนือ้เพลงนี ้คือ ความแข็งแกร่งของผู้ หญิง ท่ีเต็มไปด้วยความกลัวจากอดีตท่ีพลาด 

ขณะเดียวกนักลบัมีความกล้าหาญท่ีพร้อมจะฝากชีวิตใหม่อีกครัง้ให้กบัรักครัง้ใหม ่  

 2) ภาพพจน์ บทเพลงนีมี้การใช้ภาพพจน์เพ่ือเปรียบเปรยหลายประเภท 

ได้แก่ การอปุมา เปรียบเทียบความรักเป็นความฝัน คือ ความรักท่ีปรารถนาว่าอยากให้เป็น แตย่งั

ไม่เกิดขึน้ในชีวิตจริง ดงัจะเห็นในท่อน “ยังมีอยู่จริงใช่ไหม ความรักท่ีเป็นดัง่ฝัน” ต่อมาคือ อุป

ลกัษณ์ คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ในท่อน “ฉันแค่กลัวว่าเธอนัน้ จะมองฉันเป็น

ทางผา่น” เพ่ือส่ือถึงสถานะท่ีคบกนัในวนันีเ้พ่ือผ่านไป ไม่ได้เป็นจดุสดุท้ายท่ีต้องการจะหยดุเพ่ือมี

รักสดุท้าย และสดุท้ายการให้ภาพพจน์ ลกัษณะอธิพจน์ คือ กล่าวเกินจริงเพ่ือให้เห็นถึงความเศร้า

โศกท่ีเกิดขึน้วา่มากมายเพียงใด ในทอ่น “ฝันร้ายอยา่งเดมิซ า้ ๆ สดุท้ายก็จมน า้ตา”  



103 
 

 สญัญะในความหมายตรง คือ ทัง้การอุปมา อุปลักษณ์ และอธิพจน์คือ

การเลา่เร่ืองราวให้เห็นถึงความเจ็บปวดของผู้หญิงคนหนึ่งท่ีไม่สมหวงัในความรัก และต้องการคน

ท่ีใช่เพ่ือมาเติมเต็มความรักครัง้นีใ้ห้สมบูรณ์แบบ ความหมายโดยนัยท่ีพบ คือ เพลงนี ถื้อว่าใช้

ภาพพจน์ได้หลากหลายท่ีสดุในบรรดาเพลงท่ีผู้วิจยัเลือกศกึษา สะท้อนให้เห็นถึงบาดแผลครัง้ใหญ่

ท่ีเกิดขึน้ในอดีตน าไปสู่ความไม่แน่ใจให้กบัตวัเอง กล่าวคือ ไม่แน่ใจว่าตนเองจะดีพอกับความรัก

ครัง้ใหมห่รือไม ่จงึเกิดการย า้คิดย า้ท า จนเก็บไปฝัน หรือพยายามพดูเปรียบเปรยเพ่ือเปรียบเทียบ

ให้เห็นถึงความรู้สกึเบือ้งลกึวา่ตนรู้สกึอยา่งนัน้จริงๆ ในเชิงของการให้ความหมายนัน้ๆ จะมีคณุคา่

ทางจิตใจตอ่ผู้ ฟังได้มากกวา่ 

 3) องค์ประกอบทางดนตรี  

 (1) จังหวะ เพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ มีจังหวะช้าตัง้แต่ต้น   

จนจบอยู่ ท่ีระดับความเร็วจังหวะท่ี 66 บีทต่อนาที เป็นลักษณะการเล่าเร่ืองคร ่ าครวญถึง        

ความโชคร้ายท่ีต้องเจอมาทัง้ชีวิต  

 สญัญะท่ีพบในจงัหวะ ความหมายตรงคือ การเล่าเร่ืองด้วยจงัหวะช้า

จะช่วยน าเสนออารมณ์เศร้าให้ผู้ ฟังคล้อยตามได้เป็นอย่างดี  ขณะท่ีความหมายโดยนัย การใช้

จงัหวะช้าคลอไปกบัน า้เสียงโหยหวนแสดงถึงความอ่อนแอของผู้ เล่าท่ีก าลงัโศกเศร้าได้เป็นอย่างดี

เชน่กนั 

 (2) ท านอง เพลงนีแ้ต่งในลกัษณะแม่แบบ คือ เร่ิมด้วยท่อนเกร่ินน า 

จากนัน้เข้าสู่ท่อน A1 A2 ตอ่ไปยงัท่อนสร้อย และท่อน A3 จากนัน้ซ า้สองรอบด้วยท่อนสร้อยจน  

จบเพลง  

 สญัญะในท านองเพลงนี ้ความหมายโดยตรงคือมีวิธีการส่ือสารท่ีเป็น

ขัน้เป็นตอน  เข้าใจง่าย ไมซ่บัซ้อน สว่นความหมายโดยนยัของท านองเพลงนี ้ผู้วิจยัไมค้่นพบ 

 (3) เสียงประสาน เพลงนีไ้ด้ขบัร้องโดยนกัร้องหญิง เสียงคณุภาพจาก

บงกช เจริญ ธรรม หรือฟิล์ม เดอะวอยซ์ ด้วยน า้เสียงท่ีส่ือความหมายได้หลากหลายอารมณ์ ใน

ทอ่นแรกใช้เสียงโทนต ่า เพ่ือแสดงออกถึงความหวัน่กลวัปนความไม่แน่ใจว่าจะผิดหวงัในความรัก

อีกหรือไม่ ต่อด้วยท่อนสร้อยท่ีเพิ่มระดบัความแข็งแกร่งเข้ามาในเนือ้เสียงเร่ือย ๆ จนท่อนสร้อย

สดุท้ายน าไปสู่ท่อนเสียงสงูสดุท่ีระบายด้วยความอดทนอดกลัน้ และจบลงอีกครัง้กับค าถามด้วย

น า้เสียงอ้อนวอนเพ่ือขอความเข้าใจ ในทอ่น “เธอ ชว่ยบอกกบัฉนัที วา่รักแท้มีอยูจ่ริง” 
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 ความหมายในชัน้ต้นของการเลือกใช้เสียงในเพลงนี ้มีการใช้ช่องเสียง

ท่ีหลากหลายเพ่ือส่ืออารมณ์ท่ีต่างกัน เช่น ใช้เสียงทุ่มต ่าตอนต้นเพ่ือเล่าเร่ือง และใช้เสียงสูงสุด

เพ่ือให้ไลอ่ารมณ์ในขัน้สดุท้ายของเพลง ในขณะท่ีความหมายโดยนยัของการใช้เสียงท่ีแตกตา่งกนั

นี ้สะท้อนในเห็นถึงคณุลกัษณะส าคญัของความเป็นผู้หญิง กล่าวคือเป็นคนมีหลากหลายบคุลิก 

อารมณ์แปรปรวนง่าย แตมี่ความชัดเจนในทกุการส่ือสาร เช่น ในท่อนแรก ใช้เสียงต ่าเพ่ือเล่าอดีต

ท่ีผ่านมา ให้ผู้ รับสารทราบถึงความเป็นมาก่อน จากเข้าสู่ท่อนสร้อยท่ีเร่ิมใส่อารมณ์รุนแรงขึน้ 

เพ่ือให้เห็นวา่ความเจ็บปวดท่ีมีอยู่ในอดีตส่งผลถึงความเป็นอยู่ในปัจจบุนัอย่างไรได้บ้าง และท่อน

สดุท้ายใช้ช่องเสียงท่ีเบาลง แต่เต็มไปด้วยพลงัของการขอร้อง ทัง้หมดท่ีกล่าวมานี ้มีจุดประสงค์

ชดัเจนเพียงหนึง่เดียว คือ เพ่ือให้ฝ่ายชายท าให้ตนกลบัมาเช่ือในรักแท้วา่มีอยูจ่ริง 

 (4) อารมณ์เพลง ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ เพลงนีน้ าเสนออารมณ์

เพลงในลกัษณะไซเคเดลิค เน่ืองจากเป็นเพลงท่ีมีอารมณ์สบัสนในความคดิ ครุ่นคิดถึงอดีตท่ีส่งผล

กระทบตอ่จิตใจในปัจจบุนั และเพ้อฝันวา่จะได้เจอรักแท้สกัวนัในอนาคต 

 สัญญะขัน้ท่ีหนึ่ง บทเพลงนีเ้ล่าถึงมุมมองความรักของผู้ หญิงท่ีมี

ประสบการณ์ทางความรักท่ีผิดหวงัซ า้แล้วซ า้เล่าก่อให้เกิดความทุกข์ใจเร่ือยมา สญัญะโดยนยัท่ี

พบในเพลงนี ้คือความไมแ่นใ่จ หรือความยากท่ีจะเช่ือใจในความรักอีกครัง้ จะเห็นได้จากเนือ้เพลง

ท่ีมีการย า้คดิย า้ท า ตัง้ค าถามซ า้ไปมากบัคนรักตลอดทัง้เพลง ในท่อน “ยงัมีอยู่จริงใช่ไหม คนรักท่ี

ไมห่ลอกกนั ยงัมีอยูจ่ริงใชไ่หม ความรักท่ีเป็นดัง่ฝัน”  

 

4.2.3 เกิดมาเพื่อรักเธอ  
เพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ เป็นเพลงเดียวของเร่ืองท่ีน าเสนอมมุมองทางความรักของตวัละคร

ชาย มกัถกูใช้เปิดในชว่งท้ายของละคร และเปิดประกอบระหว่างฉากของพระเอกอย่างพิศทุธ์ิ หรือ

ตวัละครชายอย่างศิวา ทัง้ในฉากมีความสุข หรือเศร้า โดยจะน าเสนอในรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป 

เช่น ฉากมีความสุข จะเลือกใช้แต่ท านองท่ีเร็วขึน้เพ่ือให้จังหวะสนุกสนาน หรือฉากเศร้า จะ

เลือกใช้แตเ่สียงร้องแบบไมมี่ท านอง เพ่ือให้ผู้ ฟังได้โฟกสักบัเร่ืองราวท่ีจะเลา่ผา่นเนือ้เพลง  

 4.2.3.1 วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ส่ื อสา รขอ ง เพล ง  แล ะอง ค์ป ร ะกอบของดนต รี   

 ประกอบกบัสญัญวิทยาท่ีพบในเพลง   
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 1) เนือ้เพลง ภาษาท่ีใช้ในเพลงนีเ้ป็นภาษากึ่งแบบแผน ท่ีประกอบด้วย

ภาษาปากท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ดงัทอ่น “ความรักท่ีฉันให้เธอ จะวนัไหนก็มีแคเ่ธอ และเป็นรักจาก

ใจเสมอ ไม่ว่าคนไหนจะพดูยงัไง” และภาษาท่ีเป็นทางการมากขึน้ในบางท่อน “สิ่งใดผนัและหมนุ

วนเปล่ียนไป แตข่อให้เธอได้เข้าใจ จิตใจฉนัไมค่ดิจะเปล่ียนไป ขอให้มัน่ใจ”  

 ความหมายขัน้แรกของสญัญะท่ีพบในเนือ้เพลง คือ การให้ค ามัน่สญัญา

จากผู้ ชายว่าจะรัก และมั่นคงกับผู้ หญิงอันเป็นท่ีรักเพียงคนเดียวไม่เปล่ียนแปลง ถัดมาท่ี

ความหมายโดยนยัท่ีผู้ วิจยัค้นพบในเนือ้หาของเพลงนี ้พูดถึงคณุสมบตัิส าคญัประการหนึ่งท่ีคู่รัก

ทกุคู่พึงมี นัน่คือการไว้เนือ้เช่ือใจระหว่างกัน จากเพลงก่อนหน้านี ้“ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ” 

สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลใจของฝ่ายหญิงท่ีเต็มไปด้วยค าถามว่า จะได้พบรักแท้ท่ีตามหา

หรือไม ่เพลง “เกิดมาเพื่อรักเธอ” เป็นเสมือนค าตอบจากฝ่ายชายท่ีขอให้ฝ่ายหญิงเพียงแคเ่ช่ือใจ ก็

จะไม่มีใครมาท าลายความรักท่ีมีให้แก่กันได้ นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัเล็งเห็นถึงทศันคติการมองความ

รักท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งชายและหญิง ในเพลงนีฝ่้ายชายพยายามจะตีกรอบความรักของตนเองว่า

เป็นเร่ืองราวของคนสองคน อย่าไปสนบคุคลท่ีสามหรือปัจจยัภายนอกท่ีควบคมุไม่ได้ ขณะท่ีเพลง

ของฝ่ายหญิง พยายามกล่าวถึงบุคคลในอดีตท่ีมีอิทธิพลต่อตนเองในปัจจุบนั สะท้อนให้เห็นถึง

กระบวนการทางความคดิว่า หลายครัง้การตดัสินใจของฝ่ายหญิงมกัจะเปิดโอกาสให้คนนอกมีผล

ตอ่ชีวิตตนเอง มากกวา่ฝ่ายชายท่ีเลือกจะเช่ือเพียงความรู้สกึของตนเองเทา่นัน้ 

 2) ภาพพจน์ เพลงนีมี้การใช้อธิพจน์เพ่ือเปรียบเทียบความหนกัแน่นของ

ความรักท่ีมีให้ตอ่ฝ่ายหญิง ในทอ่น “คนคนนีเ้กิดมาเพื่อจะรักเธอ เกิดมาเพ่ือเป็นของเธอ นัน้คือสิ่ง

ท่ีฟ้านัน้ตัง้ใจ”  

 ความหมายขัน้แรกในสัญญะท่ีพบ คือ ความรักท่ีมั่นคง เหมือนถูกฟ้า

ก าหนดไว้แล้วว่าจะต้องรักเพียงคนเดียว ไม่มีทางเปล่ียนใจได้ เพ่ือท าให้ฝ่ายหญิงแน่ใจมากขึน้ 

ในขณะท่ีความหมายโดยนยัของภาพพจน์นี ้สะท้อนให้เห็นจดุเช่ือมตอ่ระหว่างขัว้ขดัแย้งท่ีเกิดขึน้

ของเร่ืองท่ีทัง้หมดเกิดจากความไม่แน่ใจในความรักของฝ่ายหญิง อันก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 

มากมาย การให้ค ามัน่สญัญาว่าเกิดมาเพ่ือรักเธอจึงเป็นเสมือนค าตอบของค าถามท่ีฝ่ายหญิงเฝา้

รอมาทัง้ชีวิตจากเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ ในท่อน “เธอช่วยกับฉันที ว่ารักแท้มีอยู่จริง” 

โดยการให้ค าตอบของฝ่ายชายในท่อน “คนคนนีเ้กิดมาเพ่ือจะรักเธอ เกิดมาเพ่ือเป็นของเธอ นัน้
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คือสิ่งท่ีฟ้านัน้ตัง้ใจ คนคนนีไ้ม่ว่าอีกนานเท่าไหร่ จะมีแต่เธอเร่ือยไป ตราบวนันีจ้นถึงวนัสุดท้าย 

ฉนัสญัญา” 

 3) องค์ประกอบทางดนตรี  

 (1) จงัหวะ เพลงเกิดมาเพ่ือรักเธอ จดัว่าเป็นจงัหวะช้าอยู่ท่ีความเร็ว

จงัหวะประมาณ 78 บีทต่อนาที แต่เน่ืองจากเป็นแนวเพลงร็อค จึงเป็นเพลงท่ีบีทเร็วท่ีสุดจาก

ทัง้หมด 6 เพลงประกอบละคร และจะมีจงัหวะท่ีเร็วขึน้ในทอ่นสร้อย  

 สัญญะท่ีพบในจังหวะ ความหมายตรงคือ การเล่าเร่ืองด้วยจังหวะ

ประมาณนี ้ประกอบกับเนือ้หาแง่บวกของเพลงช่วยให้อารมณ์เพลงนี ้มีความสดใสมากขึน้และ   

ไม่เศร้าจนเกินไป สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้ทัง้ฉากผิดหวัง และสมหวัง ส่วน

ความหมายโดยนยัคือการน าเสนอในมุมมองของฝ่ายชายอย่างคณุพิศทุธ์ิ แสดงออกถึงการมอง

โลกในแง่ดี แม้จะมีปัญหาจากความไม่เช่ือมัน่ในความรัก คุณพิศุทธ์ิก็เลือกท่ีจะแก้ไขปัญหาได้

อยา่งมีสต ิและตรงจดุคือการปรับทศันคตติอ่ความรักนัน่เอง  

 (2) ท านอง ท านองเพลงนีถู้กแต่งในลักษณะแม่แบบ ท่ีเร่ิมด้วยท่อน

เกร่ินน า แล้วสู่ท่อน A1 A2 ตอ่ไปยงัท่อน B ก่อนเข้าสู่ท่อนสร้อย และมีท่อน A3 A4 ท่ีเป็นจงัหวะ

เดียวกบัทอ่น A1 A2 แล้ววนซ า้ด้วยทอ่น B และทอ่นสร้อยจนจบเพลง  

 สญัญะในท านองเพลงนี ้ความหมายโดยตรงคือวิธีการเล่าเร่ืองจาก

เหตผุลท่ีมาท่ีไป น าไปสู่การกระท าในท่อนสร้อย เพ่ือความเข้าใจง่ายในบทเพลง ส่วนความหมาย

โดยนยั ผู้วิจยัไมค้่นพบในท านองเพลงนี ้ 

 (3) เสียงประสาน เพลงนีเ้ลือกน าเสนอมุมมองของฝ่ายชาย ขับร้อง

โดยศิลปินกลุ่ม S.D.F มีน า้เสียงนุ่มลึก เหมาะกับบุคลิกของตัวละครน าชาย นอกจากเสียง

ประสานท่ีไพเราะแล้ว เพลงนีย้ังน าเสนอค าคล้องจอง หรือการเล่นค าซ า้ เพ่ือให้เพลงมีความ

ไพเราะมากขึน้อีกด้วย เช่น “ความรักท่ีฉันให้เธอ จะวนัไหนก็มีแค่เธอ และเป็นรักจากใจเสมอ ไม่

ว่าคนไหนจะพูดยงัไง แตฉ่ันก็จะมัน่คง และซ่ือตรงกบัเธอเร่ือยไป ไม่ว่าพรุ่งนีห้รือว่าเม่ือไหร่ ก็จะ

รักแตเ่ธอเทา่นัน้” 

 ความหมายในขัน้ต้นของการใช้เสียงในเพลงนี ้คือเป็นตวัแทนผู้ชายท่ี

เช่ือมัน่ในความรัก บุคลิกและน า้เสียงโทนอบอุ่นเหมือนคณุพิศทุธ์ิ ในขณะท่ีความหมายโดยนัย 



107 
 

เลือกใช้เสียงโทนเดียวตลอดทัง้เพลง เพ่ือแสดงถึงลกัษณะนิสยัท่ีมีเพียงมิติเดียว คือความมัน่คง 

สอดคล้องกบัแก่นของเพลงท่ีต้องการจะส่ือออกมาให้เห็นถึงความหนกัแนน่ในรักแท้ 

 (4) อารมณ์เพลง เพลงเกิดมาเพ่ือรักเธอ นับว่าเป็นเพลงท่ีแสดงถึง

ความออ่นหวาน ออ่นโยนของฝ่ายชาย ซึง่จะไมมี่อารมณ์รุนแรง ประชดประชนัเหมือนกบัสองเพลง

ท่ีผ่านมา บทเพลงนีพ้ยายามจะเล่าเร่ืองถึงมุมมองทางความรักของผู้ชายคนหนึ่งอย่างเป็นเหตุ 

และผล 

 ความหมายขัน้แรกท่ีพบในอารมณ์เพลง การหยิบเอาลกัษณะเดน่ของ

ตวัละครชายมาเลา่เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมทัง้ความคิด และความประพฤติของผู้ชายซึ่งถือเป็นแก่น

หลักของความรัก ในขณะท่ีความหมายโดยนยัของเพลงนี ้จะพบว่าฝ่ายชายให้ความส าคญักับ

ความเช่ือว่า ความรักเกิดจากเร่ืองของคนสองคน ดงันัน้ฝ่ายหญิงท่ีจะมาเป็นคู่ครองของตนนัน้ 

ต้องมีจิตใจท่ีหนกัแน่นพอและมองเห็นปลายทางร่วมกัน โดยไม่ค านึงถึงเสียงของคนอ่ืนเป็นท่ีตัง้ 

การก้าวผา่นค าครหาหรือค าวิจารณ์จากคนอ่ืน จึงถือเป็นจดุทดสอบส าคญัท่ีฝ่ายหญิงจะต้องผ่าน

ไปให้ได้ เพราะหากมีความเช่ือท่ีไม่ตรงกัน ชีวิตคู่ก็อาจจะไม่มีความสุข ดงัท่ีตอนอวสาน กะรัต

เลือกท่ีจะปรับตวัเป็นคนใหม่ จิตใจเย็นลง มองทกุอย่างเป็นเหตเุป็นผลมากขึน้ ท าให้คณุพิศทุธ์ิใจ

ออ่น จนยอมกลบัมาเร่ิมต้นชีวิตคูค่รัง้ใหมอี่กครัง้ 

 

4.2.4 เจ็บนีจ้ าจนตาย 

เพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย เป็นเพลงหลกัท่ีใช้ประกอบละครเร่ืองสดุแค้น แสนรัก ถกูใช้ตอนเปิด

เร่ือง และระหว่างเร่ือง และตอนจบของเร่ือง เป็นเพลงท่ีเล่าถึงแก่นของละครได้เป็นอย่างดี 

เน่ืองจากละครเร่ืองนีมี้เร่ืองของเส้นเวลาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเข้ามาเก่ียวข้อง ความต่อเน่ือง

จากรุ่นสูรุ่่นคือความอาฆาตอยา่งไมล่ดละ 

  4.2.4.1 วิเคราะห์การส่ือสารของเพลง และองค์ประกอบของดนตรี ประกอบ

กบัสญัญวิทยาท่ีพบในเพลง 

    1) เนือ้เพลง ค าร้องหรือภาษาท่ีใช้ในเพลงนี ้ผู้ประพนัธ์เลือกใช้ภาษากึ่ง

แบบแผน คือ ผสมระหวา่งภาษาท่ีใช้จริงในชีวิต และภาษาทางการ เพ่ือความสวยงามไพเราะมาก

ขึน้ ตวัอยา่งทอ่นภาษาปาก ได้แก่ “เราเคยดีตอ่กนัมาก่อน ไม่คิดเลยเธอจะท า ใจของเธอท าไมมนั
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ต ่า เธอท ากันลงได้ไง” ท่อนภาษาแบบแผน ได้แก่ “เธอเป็นคนเร่ิมก่อน ให้ฉันต้องร้อนต้องแรง

กลบัไป ไมมี่ทางอภยั ฉนักบัเธอขาดกนั” 

 ความหมายขัน้แรกท่ีพบในเนือ้เพลงคือ มุ่งเสนอแต่อารมณ์เครียดแค้นท่ี

เกิดขึน้จากอดีตแล้วส่งผลมาถึงจิตใจท่ีพยาบาทและให้อภยัไม่ได้ในปัจจบุนั ความหมายโดยนยัท่ี

พบคือบคุคลท่ีมีความอาฆาตอยู่ในจิตใจ ยากท่ีจะหาความสขุสงบให้แก่ตนเองได้ เพราะจิตฝ่ังอยู่

แตเ่ร่ืองท่ีท าให้ตวัเองเป็นทกุข์ การไมใ่ห้อภยัคือการไมป่ลอ่ยวางความทกุข์นัน้ลง เหนือสิ่งอ่ืนใดคือ

ขึน้อยู่กับการก าหนดจิตใจของตนเอง ถ้าจิตสัง่ให้ทกุข์ ให้จองเวรก็ยิ่งท าให้จิตใจไม่พบเจอความ

สงบ อีกทัง้ยงัประสงค์ร้ายให้อีกฝ่ายต้องทกุข์เหมือนท่ีตนเคยเจออีกด้วย 

 2) ภาพพจน์ ท่ีพบในเพลงนี  ้ มีอยู่ลักษณะเดียวคือ อธิพจน์  การ

เปรียบเทียบเกินจริงเพ่ือทวีคูณความหมายให้รุนแรงมากขึน้ โดยพบอยู่เนือ้เพลงมากถึงสามจุด 

ได้แก่ “เจ็บนีจ้ าไปจนตาย” ในทอ่นฮคุ และท่อนนีย้งัถกูดดัแปลงเป็นช่ือเพลง เจ็บน า้จ าจนตาย อีก

ด้วย ท่อนต่อมาคือ “เจ็บนี ้แค้นทุกนาที” แสดงให้เห็นถึงความเจ้าคิดเจ้าแค้นท่ีฝังอยู่ในจิตใจ

ตลอดเวลา และทอ่นสดุท้าย “ให้ฉนัตายก็ไมคื่นดี” 

 ความหมายขัน้แรกในภาพพจน์เชิงอธิพจน์ คือ การเพิ่มระดบัความรุนแรง

ของความโกรธท่ีไมมี่วนัจะให้อภยัแม้ต้องตายก็ไม่มีทางลืม ในขณะท่ีความหมายโดยนยัในเพลงนี ้

พยายามจะพดูถึงความแค้นกบัความตายท่ีเกิดขึน้พร้อมกนัและอยากให้จบไปพร้อม ๆ กนั เพราะ

จุดเร่ิมต้นของความแค้นนีเ้กิดจากการตายของสามีนางแย้ม ท่ีมาจากการทะเลาะวิวาทกับสา มี

นางอ ่า นบัตัง้แต่บดันัน้นางแย้มก็เฝ้าพยาบาทและสาปแช่งครอบครัวนางอ ่าอยู่เร่ือยมา จนสามี

นางอ ่าตายเพราะถกูฟ้าผ่าท าให้นางแย้มยิ่งเช่ือว่าค าสาปแช่งของตนนัน้เป็นจริง โดยความแค้นนี ้

เองท าให้นางแย้มได้แบกไว้จนถึงวาระสดุท้ายของชีวิต 

 3) องค์ประกอบทางดนตรี  

 (1) จงัหวะ ของเพลงนีน้บัได้ว่าเป็นจงัหวะค่อนข้างช้า อยู่ท่ีความเร็ว 

74 บีทตอ่นาที เน้นการเลา่เร่ืองในตอนต้น และจงัหวะแรงขึน้ในท่อนสร้อยสอดคล้องไปกบัอารมณ์

เพลงในขัน้ภาวะวิกฤตท่ีนบัได้วา่รุนแรงท่ีสดุของเพลง 

 ความหมายขัน้แรกท่ีพบในจังหวะค่อนข้างช้าของเพลงนีคื้อ ผู้ แต่ง

พยายามจะค่อย ๆ เล่าเหตุผลท่ีมาท่ีไปของความเกลียดชังตัง้แต่ต้นเพลง ไปจนถึงผลหรือ        
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การกระท าท่ีแสดงออกถึงความอาฆาตอย่างไม่ลดละในช่วงท่อนสร้อย ขณะท่ีความหมายโดยนยั

ของจงัหวะ ผู้วิจยัไมค้่นพบในข้อนี ้

 (2) ท านอง เพลงนีมี้ลักษณะการแต่งท านองเพลงแม่แบบ ด้วย

ภาพรวมของเพลงนีส่ื้อถึงช่วงเวลาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะการแต่งท านองเพลงจึง

สอดคล้องกบัเพลงในสมยัก่อน เร่ิมด้วยท่อนเกร่ินน าก่อนท านองหลกั แล้วตามด้วยท่อน A1 A2 

แล้วเปล่ียนท านองเข้าสู่ท่อน B1 จึงค่อยเข้าท่อนฮุค หลงัจากนัน้ตามด้วยท่อน A3 ท่ีมีท านอง

เดยีวกบั A1 และซ า้ด้วยค าร้องเดียวกบั A2 แล้วเข้าสูท่อ่น A3 ทอ่นฮคุ สดุท้ายวนกลบัมาท่ีท่อนฮคุ

อีกครัง้เป็นอนัจบเพลง  

 ความหมายขัน้แรกในท านองเพลงนี ้ใช้ดนตรีหนักเน้นส่งช่วงท่อน

สร้อยให้มีความรุนแรงขึน้สอดคล้องกบัค าร้องท่ีก าลงัระเบิดอารมณ์ ขณะท่ีความหมายโดยนยัของ

ท านองเพลงนี ้คือ ให้ความส าคญัในการไตร่ะดบัทางอารมณ์ จากดนตรีเบาๆ ไปยงัหนกั อีกทัง้ยงั

เน้นท านองหนกัเป็นค าๆ ในค าร้องท่อนสุดท้ายเพ่ือเพิ่มความก้าวร้าวให้แก่ท านองเพลง ในท่อน 

“ให้ฉนัตาย ก็ไมคื่นดี ไมต้่องมี เร่ืองท่ีดี หลงเหลือในใจ” 

 (3) เสียงประสาน เพลงนีข้ับร้องโดยนัดดา วิยกาญจน์ อดีตนักร้อง

คณุภาพท่ีถนดัแนวแจ๊สแบบไทยประยุกต์ และถูกเชิญมาขบัร้องเพลงอีกครัง้ ด้วยเพลงประกอบ

ละครหลกัของเร่ืองอยา่ง “เจ็บนีจ้ าจนตาย”  

 ความหมายชัน้แรกท่ีพบในน า้เสียงคือ การเลือกอดีตศิลปินหญิงคน

ดงักลา่วมาถ่ายทอดอารมณ์เพลงเพ่ือให้ได้กลิ่นอายของเพลงในอดีต ในขณะท่ีความหมายโดยนยั

ของเสียงประสานนี ้ผู้วิจยัพบว่าผลงานเพลงของนดัดาเร่ิมมีช่ือเสียงตัง้แตปี่ พ.ศ. 2520 ซึ่งนบัว่า

ใกล้เคียงกับช่วงเวลาของละครท่ีเกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2515 อีกทัง้การเลือกศิลปินหญิงท่ีมีช่วงอายุ

ใกล้เคียงกบัตวัละครหลกัอย่างย่าแย้มมาถ่ายทอดอารมณ์ ถือเป็นการเพิ่มมิติให้เสียงร้องและตวั

ละครมีความเช่ือมตอ่กนัและสมจริงมากขึน้ 

 (4) อารมณ์เพลง ด้วยแก่นของละครเร่ืองสดุแค้นแสนรัก เป็นเร่ืองราว

ของทิฏฐิท่ีเกิดจากความเกลียดชงัจงึเห็นได้ชดัวา่เป็นเพลงท่ีเน้นแกนสะท้อนอารมณ์โกรธเป็นหลกั 

 สญัญะท่ีพบในขัน้แรก ด้วยภาพรวมของเพลงนีส่ื้อได้ชดัเจนอยู่แล้วทัง้

เนือ้หา ภาษาประชดประชนัท่ีเลือกใช้ หรือแม้แตน่ า้เสียงของการขบัร้องล้วนผ่านกระบวนการคิด

ท่ีมาจากทิศทางเดียวกนั เพ่ือมุง่เน้นให้เห็นมิตขิองตวัละครด้านเดียวตัง้แตต้่นจนจบเร่ือง จิตใจเต็ม



110 
 

ไปด้วยความโกรธแค้น ไม่ฟังใคร ขณะเดียวกันหากพิจารณาถึงสัญญะขัน้ท่ีสองของแนวเพลง

สะท้อนอารมณ์ท่ีส่ือสารผ่านคนในยคุก่อน จะแสดงให้เห็นถึงคา่นิยม และความเช่ือของคนยคุนัน้ 

ยามโกรธจนควบคมุสตไิมไ่ด้ จ้องท่ีจะล้างแค้น สาปแชง่ให้คูต่รงข้ามมีอนัเป็นไป  

 
4.2.5 แพ้รัก 

เพลงแพ้รักนี ้เป็นเพลงประกอบละครท่ีใช้ระหว่างฉาก ถกูน าเสนอมมุมองตวัละครทัง้จาก

บรุุษท่ีหนึง่ตัง้แตอ่ดีตอยา่งอมัพร จนถึงรุ่นลกูอยา่งหมอรัตน์ อีกทัง้ยงัสามารถเล่าถึงมมุมองผู้ รู้รอบ

ด้านอีกด้วย เพราะแก่นของเพลงได้พดูถึงสจัธรรมของความรักอย่างเป็นกลาง ไม่ว่าจะฐานะยากดี

มีจน เรียนสงูหรือเรียนต ่า ก็มีสิทธ์ิแพ้ภยัความรักด้วยกนัทัง้นัน้  

 4.2.5.1 วิเคราะห์การส่ือสารของเพลง และองค์ประกอบของดนตรี ประกอบ

กบัสญัญวิทยาท่ีพบในเพลง 

    1) เนือ้เพลง เพลงนีถู้กประพันธ์ขึน้ด้วยภาษาแบนแผน บางท่อนมี

สอดแทรกค าคล้องจองเข้ามาเพ่ือความไพเราะ ดงัตวัอย่างนี ้“เปล่ียนสิ่งท่ีเป็นเหมือน ความสขุ ให้

เป็นทกุข์ทน สวยงามกลบักลายเป็นหมองหม่น ขาวกลายเป็นด าไป” และบางท่อนมีการใช้ส านวน

เปรียบเทียบเพ่ือส่ือความหมายให้ลึกซึง้ยิ่งขึน้ เช่น “เปล่ียนจากคนท่ีเคยรัก ท่ีสุด เกลียดสดุหวัใจ 

น า้ผึง้กลบัเป็นยาพิษไป หวานกลายเป็นขมได้ เพราะวา่รัก” 

 ความหมายของสญัญะขัน้แรกท่ีพบคือ ชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่งของสอง

สิ่งท่ีมีคณุลกัษณะตรงกนัข้ามอยา่งสิน้เชิงในคนละด้าน ไมว่า่จะเป็นสขุหรือทกุข์ ขาวหรือด า ฉลาด

หรือโง่ ไม่ว่าใครหากต้องเจอกับความรักแล้วย่อมต้องมีวนัท่ีอ่อนแอพ่ายแพ้ให้กับความรักอย่าง

แน่นอน ขณะท่ีความหมายของสัญญะขัน้ท่ีสอง หาตีความกลับกันจากในขัน้แรกจะพบว่า       

ความแตกต่างนัน้มีหนึ่งสิ่งท่ีให้ความเท่าเทียมเหมือนกันในทุก ๆ คน นัน่คือพลังของความรัก ท่ี

เกิดขึน้ได้โดยไม่ได้แบ่งแยกสถานะจนรวย หรือการตีคา่ของสงัคมว่าถูกผิด อีกทัง้พลงันีส้ามารถ

กลายเป็นพลงับวกท่ีพร้อมจะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ หรือพลงัลบท่ีจะท าลายทุกสิ่งได้ในชัว่ขณะ ขึน้อยู่

กบัการมองคณุคา่ความรักของบคุคลนัน้ ๆ  

 2) ภาพพจน์ เพลงนีมี้การกล่าวถึงคู่ตรงข้ามหลายคู่ แต่ทัง้หมดนัน้ให้

ความหมายตรงตวัเพียงเพื่อส่ือถึงการเปล่ียนแปลงจากคณุลกัษณะหนึง่ ไปยงัคณุลกัษณะหนึ่ง แต่

ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบค าดงักล่าวว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ความสุข -ความทุกข์ ขาว-ด า 
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ฉลาด-โง่ แต่ผู้ วิจัยพบภาพพจน์เชิงอธิพจน์ในท่อนหนึ่งท่ีว่า “เปล่ียนคนท่ีทุกครัง้ฉลาด โง่ใน

พริบตา” เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ 

 ความหมายขัน้แรก ยกตัวอย่างจากท่อนท่ีกล่าวมา จากคนท่ีฉลาด ก็

สามารถพลาดพลัง้ได้ทนัทีในเร่ืองบางเร่ือง ขณะท่ีความหมายโดยนยัของภาพพจน์นี ้ ชีใ้ห้เห็นถึง

ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึน้กับเราได้ตลอดเวลา หากเราไม่มีสติ แม้แต่ปัญญาความรู้ท่ีมีก็ไม่

สามารถชว่ยแก้ไขปัญหาได้ จนอาจจะกลายเป็นคนเป็นโง่ในสายตาคนอ่ืนได้ทนัที 

 3) องค์ประกอบทางดนตรี  

 (1) จังหวะ เพลงนีถื้อว่าเป็นจังหวะช้า เน่ืองจากมีความเร็วอยู่ ท่ี

ประมาณ 66 บีทตอ่นาที เน้นจงัหวะเดียวทัง้เพลงเพ่ือเลา่เร่ืองราว 

 ความหมายของสัญญะขัน้แรกในจงัหวะเพลงนี ้คือ การเล่าเร่ืองของ

สจัธรรมความรักด้วยจงัหวะช้า ๆ คล้อยให้ผู้ ฟังได้คิดตามตัง้แตต้่นเร่ืองจนจบเพลง อาศยัท านองท่ี

แตกต่างกันเพ่ือเพิ่มลูกเล่นให้เพลงมีความน่าสนใจยิ่งขึน้ ส่วนสญัญะโดยนยัของจงัหวะเพลงนี ้

ผู้วิจยัไมค้่นพบ 

 (2) ท านอง เลือกใช้ลกัษณะการแตง่เพลงแม่แบบเหมือนเพลงในอดีต 

คือเร่ิมด้วยท่อนเกร่ินน า แล้วเข้าสู่ท่อน A1 A2 ตามด้วยท่อนสร้อย A3 และซ า้ด้วยท่อนสร้อยอีก

สามครัง้จนจบเพลง แม้ว่าจะเล่นท่อนสร้อยซ า้ถึงสามครัง้ในตอนท้าย แต่เล่นด้วยท านองท่ี

แตกตา่งกนั และให้อารมณ์เพลงท่ีแตกตา่งกนัด้วย  

 สัญญะของความหมายขัน้แรกท่ีพบในท านอง คือ ท่วงท านองช้าใน

ตอนต้นให้ความรู้สกึท่ีชวนคล้อยตาม มายงัทอ่นสร้อยครัง้ท่ีหนึ่งและสอง เลือกใช้ท านองท่ีหนกัขึน้

เพ่ือเพิ่มพลงัให้ฉุกคิดด้วยค าเตือนว่าหากไม่อยากเสียน า้ตาให้กับความรัก ไม่ควรเข้าไปยุ่งเก่ียว

ตัง้แต่แรก แต่ในท่อนสร้อยรอบท่ีสาม เลือกใช้ท านองท่ีมีเคร่ืองดนตรีน้อยชิน้ลง เพ่ือให้เสียงร้อง

สะกดให้ผู้ ฟังตัง้ใจฟังมากขึน้ และท่อนสุดท้ายกลับสู่ท านองช้าเหมือนท่อนเกร่ินน าเพ่ือย า้แก่น

ส าคญัของเพลงอีกครัง้หนึง่วา่ “ไมว่า่เก่งแคไ่หน แพ้รักได้ทกุคน” เป็นอนัจบเพลง ขณะท่ีสญัญะขัน้

ท่ีสองท่ีพบท่อนนีเ้ช่นกัน จะเห็นว่าแม้ค าร้องเดียวกัน แต่เลือกใช้ท านองดนตรีท่ีต่างกัน ย่อมให้

อารมณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป ในขัน้นีท้่อนแรกเลือกใช้ท านอง และเปล่งเสียงเต็มตามปกติ ส่ือถึง

พลงัของความเก่ง และความเข้มแข็งของผู้หญิงท่ีไม่กลวัความรัก แตใ่นท่อนสดุท้าย เลือกใช้เสียง

เปียโนท่ีมากบัเสียงท่ีเบาลง ส่ือให้เห็นถึงความออ่นแอของผู้ ท่ีพา่ยแพ้ในความรัก 
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 (3) เสียงประสาน ในเพลงนีข้บัร้องโดยวาทิยา รวยนิรัตน์ นกัร้องหญิง

ท่ีมีผลงานทัง้เพลงไทยสากล และเพลงประกอบละคร อยา่งละครเร่ืองทาสรักทรนง เพลงใกล้กนัยิ่ง

หวัน่ไหว อีกทัง้ยงัเป็นอาจารย์ประจ าสอนร้องเพลงสถาบนัพฒันาศิลปิน   Grammy Vocal Studio 

อีกด้วย 

 ความหมายชัน้แรกท่ีพบในน า้เสียงคือ เพลงนีเ้ล่ามุมมองของผู้ รู้รอบ

ด้าน และบุรุษท่ีหนึ่งอย่างหมอรัตน์ การเลือกศิลปินหญิงมาขับร้องเพ่ือให้เข้ากับมุมมองทาง

อารมณ์นกัแสดงหญิง ท่ีผู้แตง่ต้องการจะส่ือสารไปยงัผู้ ฟัง ขณะท่ีความหมายโดยนยัของการเลือก

เสียงประสานเป็นผู้หญิงนัน้ ด้วยเนือ้เร่ืองถกูขบัเคล่ือนด้วยตวัละครหลกัผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่า

จะเป็นย่าแย้มปะทะอารมณ์กับนางอ ่า อัมพร หรืออุไร การเลือกผู้ เล่าเป็นผู้ หญิงจึงเหมาะแก่     

การส่ือสารผ่านตวัละคร เพราะเนือ้เพลงเองได้กล่าวถึงพลงัความรักในด้านท่ีดี ท่ีสามารถสร้าง

ความเจริญงอกงามให้เกิดขึน้ได้ เหมือนกบัลกัษณะนิสยัของนางอ ่าท่ีพร ่าสอนลูกหลานให้รักใคร่

ปรองดองกนั ให้อภยัซึง่กนัและกนัท าให้ครอบครัวมีแตค่วามสขุ ลกูหลานเป็นเด็กดีเพราะถกูอบรม

มาด้วยความรักในทางท่ีถกูต้อง ในทางตรงกนัข้ามพลงัความรักในด้านลบท่ีเกิดขึน้กบันางแย้มจะ

เห็นว่าแม้นางแย้มจะรักลกูหลานมากเพียงใด ความสุขสงบก็ไม่ได้เกิดขึน้กับตนเองและลกูหลาน 

อีกทัง้ยงัน ามาซึ่งความทะเลาะเบาะแว้ง และความทุกข์ในจิตใจท่ีไม่มีทางขจดัออกไปได้แม้จน

วาระสดุท้ายของชีวิต เพราะมาจากจิตใจท่ีอคตคิดิร้ายนัน่เอง 

 (4) อารมณ์เพลง เพลงนีเ้ล่าถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนของ

เหตกุารณ์ก่อนรัก และหลงัหมดรัก เป็นอารมณ์เพลงท่ีผสมผสานหลายอารมณ์เข้าไว้ด้วยกนั 

 สญัญะท่ีพบในความหมายขัน้แรก ความรักท าให้คนเรามีพลงัพิเศษใน

การสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ขณะเดียวเม่ือหมดรักก็เหมือนกบัหมดพลงั การกระท า หรือการมองโลกทุก

อย่างดูจะเลวร้ายมากขึน้ ขณะท่ีสัญญะของอารมณ์เพลงในเพลงนีส้ะท้อนให้เห็นว่าความรักมี

หลากหลายอารมณ์ในตวัมนัเองท่ีพร้อมจะเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา เป็นสิ่งท่ีควบคมุไม่ได้ แตส่ิ่ง

ท่ีควบคมุได้คือจิตใจของเราเองว่าเลือกท่ีแปรผันตามพลงัความรัก หรือเลือกจะเป็นตวัก าหนด

ทิศทางของความรักนัน่เอง 
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4.2.6 ให้ตายก็ไม่รักกัน  
เพลงให้ตายก็ไมรั่กกนั ถกูใช้ประกอบระหว่างฉากอารมณ์ของตวัละครหลกัฝ่ายชายอย่าง

ยงยทุธในช่วงปี พ.ศ. 2544 ช่วงเวลาท่ีเป็นจดุเปล่ียนชีวิตของยงยทุธจากการผิดหวงัจากความรัก

ครัง้ยิ่งใหญ่ทัง้จากยา่แย้ม ท่ีปิดบงัความจริงเร่ืองแมบ่งัเกิดเกล้า และจากหมอรัตน์หญิงท่ีตนรักปัน

ใจให้กับน้องชายในไส้ของตน ท าให้เพลงนีถู้กเค้นอารมณ์ออกมาด้วยความเศร้า และเข้าถึง

อารมณ์ยิ่งขึน้จากการถ่ายทอดผา่นน า้เสียงของชาต ิสชุาต ิแซเ่ห้ง (ชาต ิThe Voice)  

 4.2.6.1 วิเคราะห์การส่ือสารของเพลง และองค์ประกอบของดนตรี ประกอบ

กบัสญัญวิทยาท่ีพบในเพลง 

   1) เนือ้เพลง เพลงนีถู้กแต่งขึน้ด้วยภาษากึ่งแบบแผน คือผสมทัง้ภาษา

ทางการท่ีมีส านวนเข้ามาเสริมเพ่ือความไพเราะมากขึน้ และภาษาปากท่ีเรียบง่าย สามารถใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ลักษณะของการเลือกใช้ค าประเภทนีจ้ะท าให้ผู้ ฟังเข้าถึงอารมณ์ได้ง่ายกว่า

เน่ืองจากมีความคุ้นชินมากกวา่ ตวัอยา่งท่อนภาษาทางการ เช่น “เธอจะรักหรือเปล่า ใจฉันไม่เคย

เปล่ียน รักเธอทกุลมหายใจ” และตวัอยา่งท่อนภาษาปากของเพลงนี ้เช่น “บอกตวัเอง ว่าเธอไม่รัก 

จะรอท าไม ตดัใจไป คนเขาไม่รักยงัไงเขาก็ไมเ่ปล่ียนใจ”  

 ความหมายของสญัญะขัน้แรกท่ีพบในภาษากึ่งแบบแผน เพลงนีส่ื้อสาร

กบัตวัเองเพ่ือย า้เตือนว่าผู้หญิงท่ีรักไม่ได้รักตนเหมือนแต่ก่อนแล้ว จึงเลือกใช้ภาษาท่ีส่ือสารง่าย

หรือภาษาปาก ขณะเดียวกนัก็ค านงึถึงความไพเราะของเพลงผ่านการใช้ส านวนภาษาทางการเข้า

มาบ้าง ในขณะท่ีความหมายโดยนัยของเพลงนีชี้ใ้ห้เห็นถึงการเปรียบเปรยระหว่างความเป็น  

ความตายกบัความรัก ค าว่า “ให้ตายก็ไม่รัก” จึงหมายถึงตอ่ให้พยายามมากเท่าไหร่ ความรักก็ไม่

มีทางกลบัมาเป็นเหมือนเดมิได้ 

 2) ภาพพจน์ ท่ีใช้ในเพลงนี ้คืออธิพจน์ การให้ค าอธิบายท่ีน้อยหรือมาก

เกินความเป็นจริง เพ่ือให้เห็นภาพชดัยิ่งขึน้ ในเพลงนีจ้ะพบได้อยู่หลายจุด เน่ืองมาจากอารมณ์

เพลงท่ีก าลงัตดัพ้อถึงความรักตอ่ให้ท าดีมากมายแคไ่หน ก็ไมส่ามารถเปล่ียนใจให้กลบัมารักกนัได้

เหมือนเดิม ดงัจะเห็นได้จากประโยคท่ีกล่าวมากเกินจริง หรือน้อยเกินจริงดงัตอ่ไปนี ้ “ให้ตายก็ไม่

รักกนั เป็นค าท่ีฉันควรจ าให้ขึน้ใจ แตท่ าไมไม่เคยจ า มนัจ าได้เพียงแคส่ามค า คือค า ๆ นีว้่าฉันรัก

เธอ เธอจะรักหรือเปล่า ใจฉันไม่เคยเปล่ียน รักเธอทกุลมหายใจไม่มีคา่พอ ให้เธอรักกันฉันก็รู้ อยู่

เตม็ใจ จะท าเชน่ไร ภายในหวัใจมีแตเ่ธอผู้ เดียว อยูใ่นนัน้”  
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 ความหมายของสญัญะขัน้แรกท่ีพบ คือ การใช้อธิพจน์ช่วยให้ความหมาย

ของค า ๆ หนึง่มีน า้หนกัมากขึน้ เช่น “จ าได้เพียงแคส่ามค า” หมายถึง ตอนนีใ้นหวัใจมีแตค่ าว่าฉัน

รักเธอ ไม่ได้คิดอะไรมากกว่าไปกว่าสามค านีอี้กแล้ว ขณะสญัญะขัน้ท่ีสองของเพลงนี ้จะเห็นว่า

ผู้ชายคนนีเ้ลือกท่ีจะทุม่สดุตวัให้กบัความรักครัง้นีอี้กครัง้ โดยไมไ่ด้สนใจว่าผู้หญิงของตนอาจไม่ได้

รักกนัแล้ว แตย่งัดงึดนัท่ีจะรักตอ่ไป 

 3) องค์ประกอบทางดนตรี  

 (1) จงัหวะ เพลงนีมี้ความเร็วอยู่ท่ีประมาณ 72 บีทต่อนาที จดัได้ว่า

เป็นเพลงจังหวะช้า ท่ีเล่าถึงความผิดหวังของตัวละครได้อย่างน่าสงสาร สะท้อนให้เห็นถึง

คาแรคเตอร์ของตวัละครอยา่งยงยทุธได้อยา่งชดัเจน 

 ความหมายของสัญญะขัน้แรกท่ีพบ คือ จังหวะเพลงช้า เหมาะกับ

อารมณ์เพลงท่ีอยู่ในห้วงความรู้สึกเศร้า พร ่ าเพ้อ ส่วนความหมายในขัน้ท่ีสอง จังหวะช้าก็

สอดคล้องกับเนือ้หาของเพลง คือคิดทบทวนวกไปวนมาว่าผู้หญิงไม่รักจะรออะไร รู้ตวัว่าดีไม่พอ 

แตส่ดุท้ายก็ขอท่ีจะรักเธอด้านเดียวตอ่ไป  

 (2) ท านอง เพลงนีเ้ป็นการแต่งเพลงลักษณะแม่แบบ เร่ิมจากท่อน

เกร่ินน า ไปสูท่ านองหลกั แล้วตอ่ด้วยทอ่น A1 A2 ในทว่งท านองเดียวกนัตอ่เน่ืองไปยงั B1 แล้วเข้า

ท่อนสร้อย ตามด้วย A3 A4 ในท านองเดียวกบั A1 A2 แล้วซ า้เดิมด้วย B1 และท่อนสร้อยอีกครัง้

เป็นอนัจบเพลง 

 ความหมายของสัญญะขัน้แรกท่ีพบในท านองเพลงนี ้มีท านองเพลง

โทนเดียวตัง้แตเ่ร่ิม ไปยงัท่อนสร้อย และจนจบเพลง แม้เนือ้หาเป็นความขดัแย้งระหว่างคน แตม่า

ในอารมณ์เพลงท่ีเจียมตวัในความรักเพราะรู้ตวัดีว่าไม่คูค่วรกบัความรักท่ีฝ่ายหญิงควรมอบให้ ท า

ได้เพียงแค่ตดัพ้อชีวิตรักของตนจึงท าให้ท านองเพลงสอดคล้องไปกับอารมณ์เพลง ท่ีไม่ได้เน้น

อารมณ์รุนแรง ขณะท่ีสญัญะโดยนยัของท านองเพลงนี ้ผู้วิจยัไมค้่นพบ 

 (3) เสียงประสาน เพลงนีข้ับร้องโดยนักร้องชาย อย่างสุชาติ แซ่เห้ง 

ด้วยบุคลิก และน า้เสียงมีความอบอุ่นปนเศร้า สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ตรงกับ

คาแรคเตอร์ตวัละคร และแก่นส าคญัของเร่ือง 

 ในเสียงประสานนี ้ความหมายของสญัญะขัน้ท่ีหนึ่ง  คือ การเลือกใช้

น า้เสียงเศร้าของผู้ชาย วยัประมาณสามสิบอย่างสชุาติมาถ่ายอารมณ์เพลงของยงยทุธ ผู้จดัการ
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ธนาคาร ถือเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยภาพลกัษณ์ภายนอกท่ีใกล้เคียง หากพิจารณาสญัญะ  

ขัน้ท่ีสองลงไปถึงจิตใจของตวัละคร และสชุาติแล้ว จะเห็นว่ามีลกัษณะนิสยัใกล้เคียงกนัตรงท่ีเป็น

คนสุขุม พูดน้อย และน า้เสียงมีความเศร้าอยู่ในจิตใจ เหมือนยงยุทธท่ีมีปมแต่เด็กว่าแม่ได้ตาย

จากไป ทัง้ชีวิตอยูแ่ตก่บัยา่แย้มท่ีสอนแตส่ิ่งผิด ๆ และหมอรัตน์ เพ่ือนสมยัเด็ก ๆ ท าให้ยงยทุธเป็น

คนเข้าสงัคมยาก และเป็นคนไมแ่สดงออกทางความรู้สกึ   

 (4) อารมณ์เพลง เพลงนีเ้ป็นเพลงแนวเพลงไซเคเดลิค ท่ี ส่ือถึง

คณุลกัษณะนิสยัของตวัละครยงยทุธ ในด้านความอ่อนแอท่ีสดุ นบัว่าเป็นภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึน้ใน

ชีวิต ผู้ เล่าก าลังตกอยู่ในห้วงอารมณ์ท่ีผิดหวังสับสนกับชีวิตว่าควรจะด าเนินต่อไปยังไง    

  ความหมายของสัญญะขัน้แรกของอารมณ์เพลงนี ้คือหลังจากถูก

ปฏิเสธความรักแล้ว ราวกับว่าชีวิตของยงยุทธแทบจะพังทลายลง เพราะถือเป็นการผิดหวังใน

ความรักครัง้แรกของยงยุทธ ด้วยประสบการณ์ชีวิตรักท่ียงัน้อยท าให้ยงยุทธไม่สามารถจัดการ 

หรือทนอยู่กับความผิดหวังนีไ้ด้จนเกือบคิดฆ่าตวัตาย ขณะท่ีความหมายขัน้ท่ีสองของอารมณ์

เพลงนี ้ส่ือให้เห็นถึงการพึ่งพาผู้ อ่ืนมากจนเกินไป เช่น การรักหมอรัตน์จนหมดหวัใจ รักจนเช่ือว่า

หมอรัตน์จะเข้าใจทกุอย่างท่ีตนท า พอพบว่าสิ่งท่ีคิดตรงกนัข้ามกบัสิ่งท่ีเป็น จึงเสมือนขาดท่ีพึ่งพิง 

และไมค่ดิวา่ตนเองจะสามารถอยูบ่นโลกใบนีไ้ด้อีกตอ่ไป  
 



บทที่ 5 
 

บทสรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การส่ือสารของเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์ไทยในปัจจุบันนับได้ว่า มี           

ความละเอียดอ่อนมากขึน้ เพราะผ่านทัง้กระบวนการคิด และกระบวนการผลิตในหลากหลาย

ขัน้ตอน ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ฟังได้เข้าถึงอารมณ์ของตวัละครนัน้  ๆ ได้อย่างชดัเจน และเข้าใจเร่ืองราว  

ตามจดุประสงค์ท่ีผู้ จดัท าได้ก าหนดไว้ โดยผู้วิจยัได้สรุปกลวิธีการเล่าเร่ืองของเพลงประกอบละคร

ในละครโทรทศัน์ไทย และบทบาทและหน้าท่ีของเพลงประกอบละคร จากกลวิธีการเล่าเร่ืองของ

เพลงประกอบละครท่ีถกูน าไปใช้ในละครโทรทศัน์ไทยปัจจบุนั ดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้

 

5.1 บทสรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 กลวิธีการเล่าเร่ืองของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์ไทย 

จากบทสรุปการเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองการวิ เคราะห์การเล่าเ ร่ือง และแนวคิด        

สญัญวิทยา 

 1) โครงเร่ือง จากการศึกษาเพลงละครทัง้ 6 เพลงจากชุดละครทัง้ 2 เร่ืองพบว่ามี

การพฒันาการเร่ืองราวโดยเร่ิมจากขัน้เร่ิมเร่ือง ท่ีมุง่บอกเหตขุองความต้องการส่วนบคุคล ไปยงัผล

ท่ียงัไม่เป็นไปตามความต้องการจนท าให้เกิดความขดัแย้ง โดยภาวะวิกฤตของเพลงส่วนใหญ่จะ

หยดุท่ีทอ่นฮคุ ยกเว้นเพลงฉันก็รักของฉันท่ีมีภาวะวิกฤตจบในท่อนเช่ือม อีกทัง้ยงัพบว่าแนวเพลง

ท่ีเน้นสะท้อนอารมณ์รุนแรงอย่างฉันก็รักของฉัน และเจ็บนีจ้ าจนตายไม่มีภาวะคล่ีคลายของ

อารมณ์ปรากฏในเพลง 

 สญัญะท่ีปรากฏในโครงเร่ืองจะสอดแทรกได้ในหลายส่วนประกอบ จะเห็นได้อย่าง

ชดัเจนจากการตีความของช่ือเพลง เช่น เกิดมาเพ่ือรักเธอ และให้ตายก็ไม่รักกัน การเล่นค าซ า้ 
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หรือค าตรงข้าม เช่น ค าว่าเสียใจ ในท่อนเปิดของกะรัตและท่อนเปิดของสายน า้ผึง้ในเพลงฉันก็รัก

ของฉนั ค าตรงข้าม สขุและทกุข์ รักและเกลียดในเพลงแพ้รัก เป็นต้น 

 2) แก่นเร่ือง ทัง้ 6 เพลงตา่งสะท้อนแก่นของความรัก แต่ในรูปแบบของความรักท่ี

แตกต่างกันออกไป เช่น รักท่ีต้องแก่งแย่ง ความศรัทธาในรักแท้ รักท่ีมั่นคง รักท่ีน าไปสู่              

ความอาฆาตแค้น ความรักท่ีไมแ่นน่อน และการรักข้างเดียว เป็นต้น 

 สญัญะเชิงความรักท่ีพบในแก่นเร่ืองทัง้ 6 เร่ือง สะท้อนถึงทศันคติ ค่านิยม และ

ความเช่ือของตวัละครในยุคสมยันัน้ ๆ เช่น ละครเร่ืองสามีตีตรา ให้ความส าคญัและยกย่องเพศ

ชายเป็นใหญ่ เพราะตวัละครหญิงในเร่ืองล้วนเคยผิดหวงักบัความรักมาหลายครัง้ตัง้แตรุ่่นแม่ไปยงั

รุ่นลูก ส่วนละครเร่ืองสุดแค้นแสนรัก ด าเนินเร่ืองจากความแค้นของคนยุคก่อน ท่ีเช่ือเร่ือง         

การสาปแชง่และการจองเวรมีผลให้อีกฝ่ายพบเจอแตค่วามเลวร้าย 

 3) ตัวละคร หากพิจารณาจากบทบาทเป็นเกณฑ์พบว่าเพลงทัง้หมดน าเสนอ

เร่ืองราวผ่านตัวละครหลัก แต่บางเพลงยังสามารถเล่าเร่ืองราวของตัวละครรองท่ีมีอารมณ์

เหมือนกับตวัละครหลกัได้ด้วย เช่น เพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ เล่าถึงตวัละครหลกัอย่าง

กะรัต สายน า้ผึง้ และตวัละครรองอย่างกนัตา หรือเพลงแพ้รัก ท่ีเล่าถึงสจัธรรมของความรักท่ีไม่มี

อะไรเท่ียงแท้ สามารถเลา่ภาพรวมความรักของตวัละครได้ทกุตวัเชน่กนั 

 สัญญะในตัวละคร มีความสอดคล้องกันกับลักษณะนิสัยของตัวละคร อีกทัง้        

การเลีย้งดขูองครอบครัวยงัมีผลตอ่ตรรกะทางความคิดของตวัละครอีกด้วย เช่น ลกัษณะนิสยัของ

ยงยทุธ มีมิตเิดียวตลอดทัง้เร่ือง คือเช่ือฟังสิ่งท่ีย่าแย้มชีใ้ห้ท าตาม หลงเช่ือในค าสอนผิด ๆ ไม่มีวิธี

คิดเป็นของตวัเองตัง้แต่เด็กจนโต แม้กระทัง่หน้าท่ีการงานก็เลือกตามท่ีย่าแย้มอยากให้เป็น จน

เม่ือเกิดปัญหาจงึหาทางออกให้กบัชีวิตไม่ได้ จึงเลือกท่ีจะหนีปัญหาด้วยการฆ่าตวัตาย นอกจากนี ้

ความหมายของช่ือตวัละครกะรัต และสายน า้ผึง้ยงัมีสญัญะแฝงถึงลกัษณะนิสยัของตวัละครนัน้ ๆ 

อีกด้วย 

 4) ฉาก ในฉากเวลาพบว่าเพลงประกอบละครได้หยิบน าช่วงเวลาหนึ่งของ      

ความรู้สกึตวัละครมาเลา่เท่านัน้ โดยฉากเวลาท่ีพบในเพลงทกุเพลงคือ ช่วงเวลาของความขดัแย้ง

ท่ีเกิดขึน้ และฉากสถานท่ีท่ีพบในช่วงท่ีเพลงประกอบละครขึน้ เป็นฉากสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ 

บ้านเรือน สวนสาธารณะ แตน่ าเสนอในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไป 
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 สัญญะท่ีพบในฉาก นอกจากส่งผลให้เกิดความขัดแย้งของเร่ืองราวทัง้หมดแล้ว 

ฉากสถานท่ียังมีผลต่อท่ีมาท่ีไปของช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์นัน้  ๆ ด้วย เช่น ฉากบ้านของ        

สายน า้ผึง้ในเพลงฉันก็รักของฉัน ชีใ้ห้เห็นถึงการเปิดเผยตวัตนเบือ้งลึกภายในจิตใจของตวัละคร 

ฉากทะเลาะกนัท่ีเลือกจะให้เกิดขึน้ในงานแตง่งานเพลงไมเ่จ็บอยา่งฉนัใครจะเข้าใจ สะท้อนให้เห็น

ถึงการให้คณุค่ากบัภาพท่ีสงัคมมอง หรือฉากการอยู่บ้านอย่างเงียบ ๆ เพียงล าพงัของยงยทุธใน

เพลงให้ตายก็ไม่รักกัน สะท้อนให้เห็นถึงความว่างเปล่า เงียบงันท่ียงยทุธก าลงัรู้สึกจนเป็นเหตใุห้

คดิสัน้ 

 5) ขัว้ขดัแย้ง จากท่ีกลา่วถึงฉากข้างต้นว่าได้หยิบน าช่วงเวลาท่ีเกิดความขดัแย้งมา

เล่าในเพลงประกอบละคร พบว่าเพลงประกอบละครหลักของทัง้สองเร่ือง เป็นเพลงท่ีเกิด      

ความขัดแย้งระหว่างตวัละครหลัก กับตวัละครหลัก ท่ีเป็นต้นเหตุของเร่ืองราวทัง้หมด โดยไม่

จ าเป็นต้องเร่ืองระหว่างพระเอกหรือนางเอก ได้แก่ เพลงฉันก็รักของฉัน จากละครเร่ืองสามีตีตรา 

เป็นความขดัแย้งระหวา่งกะรัตและสายน า้ผึง้ เพลงเจ็บนีจ้ าจนจนตาย จากละครเร่ืองสดุแค้นแสน

รัก เป็นความขดัแย้งระหว่างครอบครัวนางแย้มและครอบครัวนางอ ่า ขณะท่ีเพลงประกอบละคร

ของมมุมองพระเอกเกิดจาความขดัแย้งระหว่างพระเอก และนางเอกของเร่ืองนัน้ ได้แก่ เพลงเกิด

มาเพื่อรักเธอ เป็นความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้กบัพิศทุธ์ิและกะรัต จากละครเร่ืองสามีตีตรา เพลงให้ตาย

ก็ไม่รักกนั เป็นความขดัแย้งระหว่างตวัละครของยงยทุธและหมอรัตน์ จากละครเร่ืองสดุแค้นแสน

รัก และเพลงประกอบละครท่ีน าเสนอมมุมองฝ่ังนางเอก อยา่งไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ และแพ้

รัก พบวา่ทัง้ 2 เร่ืองน าเสนอความขดัแย้งภายในจิตใจของตวัละครเหมือนกนั แตเ่พลงไม่เจ็บอย่าง

ฉนัใครจะเข้าใจ เพิ่มความขดัแย้งระหวา่งคนกบัสงัคมเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 

 สญัญะท่ีพบในขัว้ขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ ล้วนมีผลต่อเน่ืองมาจากคณุลกัษณะนิสัยและ

ความเช่ือของตวัละครในยคุสมยันัน้ ๆ เช่น ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหว่างคนกบัสงัคม ในเพลงไม่

เจ็บอยา่งฉนัใครจะเข้าใจ มาจากลกัษณะนิสยัของกะรัตท่ีให้คา่กบัค าครหาของสงัคมว่าตนเองเป็น

ผู้หญิงมีต าหนิ แต่งงานมาแล้วสามครัง้ ท าให้รู้สึกว่าตนเองไม่คู่ควรกับความรักท่ีพิศทุธ์ิมอบให้ 

 6) มุมมองการเล่าเร่ือง ทัง้ 6 เพลงท าหน้าท่ีเล่าผ่านมุมมองจากบุคคลท่ีหนึ่ง ท่ี

สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของแต่ละตวัละครออกมาได้อย่างลึกซึง้ ในขณะท่ีบางเพลง

สามารถท าหน้าท่ีเลา่เร่ืองราวของมมุมองการเลา่เร่ืองได้มากกว่าหนึ่ง ได้แก่ เพลงแพ้รัก จากละคร

เร่ืองสดุแค้นแสนรัก ท่ีเลา่ทศันคตขิองความรักอยา่งเป็นกลาง ผา่นมมุมองผู้ รู้รอบด้าน   



119 

 

 สัญญะในมุมมองการเล่าเร่ืองของเพลงประกอบละครทัง้ 2 เร่ืองพบว่ามี             

การน าเสนอผ่านมุมมองบุคคลท่ีหนึ่งเหมือนกัน ทัง้นีเ้พ่ือให้หน้าท่ีของเพลงละครได้เล่าถึงแก่น

ความคิด อารมณ์ภายในจิตใจของตวัละครนัน้ ๆ ให้ผู้ ฟังมีความเข้าใจตวัตนของตวัละครลึกมาก

ขึน้กวา่การส่ือสารผา่นทางจอทีวีท่ีเห็นได้แคก่ารแสดงภายนอกท่ีส่ือออกมาผ่านค าพดู สีหน้า และ

ทา่ทาง 

 

 5.1.2 บทบาทและหน้าที่ของเพลงประกอบละคร จากกลวิธีการเล่าเร่ืองของเพลง
ละครท่ีถูกน าไปใช้ในละครโทรทัศน์ไทยปัจจุบัน 

 จากบทสรุปของแนวคิดเร่ืองการส่ือสารของเพลง และองค์ประกอบของดนตรีในละคร

โทรทศัน์ และแนวคดิสญัญวิทยา 

 1) เนือ้เพลง จากการศกึษาค าร้องของทัง้ 6 เพลงประกอบละคร พบว่า มี 5 เพลงท่ี

ใช้ภาษาภาษากึ่งแบบแผนในการแตง่เพลง ได้แก่ ฉันก็รักของฉัน ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ เกิด

มาเพื่อรักเธอ เจ็บนีจ้ าจนตาย และให้ตายก็ไมรั่กกนั ในขณะท่ีเพลงแพ้รัก ใช้ส านวนภาษาทางการ 

หรือแบบแผนในการแตง่เนือ้เพลงนี ้

 ความหมายของสัญญะท่ีพบในเนือ้เพลง สอดคล้องกับแก่นของเร่ืองท่ีผู้ แต่ง

ต้องการจะส่ือสารไปในตวับทเพลงนัน้ ๆ นอกจากนีผู้้วิจยัยงัพบความเช่ือมโยงระหว่างค าถามท่ีย า้

บอ่ยในเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ ท่ีเล่าผ่านมุมมองของกะรัต โดยทิง้ท้ายไว้ว่า “เธอ ช่วย

บอกกับฉันที ว่ารักแท้มีอยู่จริง” กบัค าตอบท่ีให้สญัญาของฝ่ายชายในเพลง เกิดมาเพ่ือรักเธอ ว่า 

“คนคนนี ้ไมว่า่อีกนานเทา่ไหร่ จะเป็นของเธอเร่ือยไป จากวนันีจ้นถึงวนัสดุท้าย ฉนัสญัญา” 

 2) ภาพพจน์ ส านวนโวหารท่ีปรากฏอยู่ในทุกเพลงคือ การใช้อธิพจน์ เพ่ือให้

ความหมายท่ีมากหรือน้อยเกินจริง มีคณุคา่ในเชิงของการตีความ ส่วนเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะ

เข้าใจมีการใช้ภาพพจน์มากถึง 3 ประเภทด้วยกนั ได้แก่ อธิพจน์ อปุมา และอปุลกัษณ์  

 สัญญะท่ีใช้ในภาพพจน์สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะ ทัศนคติต่อความรักของตัว

ละครท่ีมีความเช่ือแตกตา่งกนั ขึน้อยู่กบัภูมิหลงัของตวัละคร เช่น คณุลกัษณะภายนอกของกะรัต

ดเูหมือนเป็นสาวสมยัใหม่ มัน่ใจในตวัเองสูงมาก แต่สญัญะท่ีพบในเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะ

เข้าใจแสดงออกถึงความแข็งนอกอ่อนในของกะรัต ชีใ้ห้เห็นว่าความรู้สึกลึก ๆ แล้วไม่ได้เป็นคน

มัน่ใจในตวัเอง แตก่ลบัโอนเอียงได้ง่ายจากกระแสสงัคม 
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 3) องค์ประกอบทางดนตรี พิจารณาได้ 4 แกนหลกั ดงันี ้

 (1) จงัหวะ พบว่ามีทุกเพลงประกอบละครใช้จงัหวะช้าท่ีมีความเร็วอยู่ระหว่าง 

60.95 – 95.114 บีทตอ่นาที  

 สัญญะท่ีพบในจังหวะเพลงช้าส่วนใหญ่เน้นการเล่าเร่ืองในช่วงท่ีจิตใจก าลัง

สบัสน ออ่นแรง พร ่าเพ้อ และหาทางออกให้ตนเองไม่ได้ ในขณะท่ีสญัญะของจงัหวะเพลงเจ็บนีจ้ า

จนตายและแพ้รัก ผู้วิจยัไมค้่นพบ 

 (2) ท านอง ลกัษณะการแต่งท านองเพลงพบว่ามี 5 เพลงท่ีมีการแตง่ลกัษณะ

แม่แบบเดียวกันตัง้แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั คือเร่ิมด้วยท่อนเกร่ินน า ตามด้วยท่อน A1 หรือ A2 

เข้าสู่ท่อนสร้อย และ A3 จากนัน้เข้าสู่ท่อนสร้อยอีกครัง้ ได้แก่ เพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ 

เกิดมาเพื่อรักเธอ จากละครเร่ืองสามีตีตรา เจ็บนีจ้ าจนตาย แพ้รัก และให้ตายก็ไม่รักกนั จากละคร

เร่ืองสุดแค้นแสนรัก ขณะท่ีเพลงฉันก็รักของฉันมีลกัษณะการน าเสนอท่ีแตกต่างไปจากเพลงอ่ืน 

เป็นลกัษณะการแต่งแพลงในปัจจุบนัท่ีไม่ได้มีรูปแบบการแต่งตายตวั ขึน้อยู่กับจุดประสงค์ข้อผู้

แตง่ ข้อสงัเกตท่ีตา่งจากเพลงอ่ืนอย่างชดัเจนคือ เพลงนีมี้ท่อนเช่ือม ท่ีลากยาวต่อจากท่อนสร้อย

นัน่เอง 

 สญัญะของท านองท่ีพบคือ เพลงฉนัก็รักของฉันมีท านองท่ีตา่งไปจากเพลงอ่ืน ๆ 

เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง การออกนอกกรอบของขนบผู้ หญิงในอดีตมาเป็นผู้ หญิงยุคใหม่ ขณะ

ท่ีสญัญะของท านองเพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย แสดงให้เห็นถึงการไล่ระดบัความก้าวร้าวทางอารมณ์ท่ี

ไต่สูงขึน้เร่ือย ๆ ส่วนเพลงแพ้รักก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และอ่อนไหวของท านองเพลง

เชน่เดียวกบัอารมณ์ผู้หญิง และอีกสามเพลงท่ีเหลือ ผู้วิจยัไมค้่นพบสญัญะโดยนยั 

 (3) เสียงประสาน เกณฑ์การคดัเลือกเสียงผู้ ขับร้องของทุกเพลงสอดคล้องไป

ตามลกัษณะทางกายภาย ระหว่างตวัละครเช่ือมไปยงัผู้ขบัร้อง มุมมองผู้ชายผู้ขบัร้องเป็นผู้ชาย 

และมมุมองผู้หญิงผู้ขบัร้องเป็นผู้หญิง 

 สญัญะในเสียงประสาน นอกจากลกัษณะทางกายภาพท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนแล้ว 

ผู้ แต่งเพลงยังหาจุดเช่ือมโยงของตัวละครและผู้ ขับร้องให้เข้าใกล้กันมากขึน้ ทัง้ในแง่อารมณ์ 

ความรู้สึกของตวัละครในช่วงอารมณ์นัน้ ๆ การเลือกใช้น า้เสียงยังแสดงออกถึงทศันคติของตวั

ละครได้อีกด้วย เชน่ เพลงฉนัก็รักของฉนั ถ่ายทอดอารมณ์แทนตวัละครกะรัตผ่านนิวผู้ขบัร้อง และ

ตวัละครสายน า้ผึง้เลา่เร่ืองราวผา่นจิ๋วผู้ขบัร้อง นอกจากผู้หญิงสองคนทะเลาะกนั น า้เสียงยงัส่ือถึง
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การตีความถึงความมัน่ใจของกะรัต อีกฝ่ังส่ือถึงน า้เสียงของความเยือกเย็นไม่สะทกสะท้านต่อ

ความรู้สึกใด ๆ ของสายน า้ผึง้ หรือเพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย ท่ีขบัร้องโดยนดัดา น า้เสียงเต็มไปด้วย

ความโกรธแค้นท่ีไลร่ะดบัความโหดร้ายขึน้เร่ือย ๆ เสมือนนิสยัของตวัละครยา่แย้ม  

 (4) อารมณ์เพลง พบว่าเพลงประกอบหลกัของทัง้สองเร่ืองอย่างฉันก็รักของฉัน 

และเจ็บนีจ้ าจนตาย เลือกใช้อารมณ์เพลงเดียวกัน คือแนวเพลงสะท้อนอารมณ์ ขณะท่ีอารมณ์

เพลงของตวัละครอ่ืน ๆ มีความหลากหลายขึน้อยูก่บัลกัษณะนิสยัของตวัละครนัน้ ๆ ด้วย เช่น แนว

เพลงไซเคเดลิค น าเสนอผ่านตวัละครท่ีก าลงัสบัสน หาทางออกให้แก่ชีวิตตวัเองไม่ได้ อย่างเพลง

ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ และเพลงให้ตายก็ไม่รักกนั ส่วนอารมณ์อ่อนหวานอย่างเพลงเกิดมา

เพ่ือรักเธอ น าเสนอผ่านตวัละครพิศุทธ์ิเพ่ือบอกถึงความมั่นคงในรักแท้ท่ีมีให้แก่กะรัตได้แค่คน

เดียวเท่านัน้ และแนวเพลงท่ีผสมผสานอารมณ์ท่ีหลากหลาย เล่าถึงความเปล่ียนแปลงท่ีอาจ

เกิดขึน้ได้ในเพลง อยา่งเพลงแพ้รัก ท่ียกตวัอยา่งคูต่รงข้ามในหลาย ๆ ด้านมาเพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงความ

ไมแ่นน่อนในความรักท่ีเปล่ียนแปลงได้เสมอ  

 สญัญะท่ีพบเชิงอารมณ์ มีความสอดคล้องกับแก่นเร่ือง และเนือ้เพลงท่ีส่ือให้

เห็นถึงทศันคต ิมมุมองทางความรักของตวัละครท่ีเป็นไปตามความประสงค์ของทัง้ผู้แตง่เพลงและ

ตวับทละครด้วย  

  

5.2 อภปิรายผล 

 

 จากการสรุปผลการวิเคราะห์เพลงประกอบละครทัง้ 6 เพลง สามารถแบ่งข้อค้นพบ

ออกเป็น 2 หวัข้อ ดงันี ้

   

 5.2.1 กลวิธีการเล่าเร่ืองของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์ไทย 

การเลือกน าเสนอโครงเร่ืองของเพลงส่วนใหญ่มกัมีรูปแบบชดัเจน คือเร่ิมจากการเล่าท่ีมา

ท่ีไปของเร่ืองหรือเหตเุพ่ือให้ผู้ ฟังเข้าใจพืน้หลงัของเร่ืองราวก่อน แล้วตามด้วยผลว่าความต้องการ

ของตนเองนัน้คืออะไร นบัได้ว่าเป็นการส่ือสารทางเดียว โดยมีแคเ่พลงฉันก็รักของฉันเพลงเดียวท่ี

เป็นการส่ือสารสองทาง ขับร้องโดยนกัร้องสองคน ท่ีเป็นเสมือนตวัแทนของตวัละครหลกั ท าให้

โครงเร่ืองมีการโต้ตอบไปมาและมีแรงขบัทางอารมณ์มากกว่าการร้องเพียงคนเดียว โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งขัน้ภาวะวิกฤตของเพลงนีส้ามารถไต่ระดบัความรุนแรงตัง้แต่ท่อนฮุคไปยงัท่อนเช่ือมได้ 

ในขณะท่ีเพลงอ่ืนมีขัน้ภาวะวิกฤตหยุดอยู่ท่ีท่อนฮุค และลกัษณะเพลงท่ีมีอารมณ์ก้าวร้าวไม่ฟัง

เหตแุละผลอย่างเพลงฉันก็รักของฉัน และเจ็บนีจ้ าจนตายมกัจะไม่พบจุดคล่ีคลาย เน่ืองด้วยการ

หยิบช่วงเวลาแคช่่วงหนึ่งของตวัละครมาเล่า โดยเลือกจดุท่ีอารมณ์โกรธพุ่งสงูสดุท าให้เส้นการไล่

ระดบัอารมณ์จะต้องยิ่งสงูขึน้ไปเร่ือย ๆ การมีจุดคล่ีคลายในบทเพลงอาจจะท าให้เกิดการกระชาก

อารมณ์กับคนฟัง อีกทัง้อาจดูไม่สมเหตุสมผลเพราะเพลงมีข้อจ ากัดทางเวลาในการเล่า ท่ีไม่

สามารถบรรจุเร่ืองราวในช่วงเวลาท่ีตวัละครกลบัใจลงไปได้ จึงเลือกท่ีจะไปให้สุดในทางใดทาง

หนึง่ และสดุท้ายขัน้ยตุเิร่ืองราว สามารถจบได้หลายแบบขึน้อยู่กบัความประสงค์ของผู้แตง่ไม่ได้มี

กฎตายตวั ซึง่จะสอดคล้องกบัความคดิ และการกระท าของตวัละครในชว่งเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านัน้ 

โดยไมจ่ าเป็นวา่เพลง และละครต้องมีบทสรุปเหมือนกนั เช่น เพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย ขัน้ยตุิเร่ืองราว

ในเพลง จบด้วยการประกาศตดัความสมัพนัธ์อย่างไม่มีวนัคืนดีของย่าแย้มกับครอบครัวยายอ ่า 

แตบ่ทละครตอนสดุท้ายทัง้สองครอบครัวรักใคร่ปรองดองกนั ส่วนช่วงสดุท้ายในชีวิตย่าแย้มก่อน

ตายก็รู้สกึผิดถึงกรรมท่ีตนเองก่อไว้ทัง้หมด   

แก่นส าคญัของเร่ืองท่ีหยิบมาพดูในเพลงประกอบละคร ทุกเพลงล้วนมีแก่นของความรัก

เข้ามาเป็นพืน้ฐาน แตเ่ป็นรักในรูปแบบแตกต่างกัน มกัพบได้อย่างชดัเจนในท่อนฮุค บ่อยครัง้ช่ือ

เพลงก็มกัจะปรากฏ และถกูเน้นย า้ในท่อนนีถ้้วยภาษาปากเพ่ือให้ผู้ ฟังเกิดการจดจ าและเข้าใจได้

ง่ายขึน้ อีกทัง้แก่นของเร่ืองมกัจะพบในขัน้ท่ีขดัแย้งสูงสุด จนอาจกล่าวได้ว่าขัน้นี ้ท าหน้าท่ีขมวด

แก่นส าคญัเอาไว้ได้เป็นอยา่งดี และจากการวิเคราะห์ฉากในเพลงจะพบเพียงฉากเวลาท่ีเกิดความ

ขัดแย้งสูงสุดของแต่ละตวัละคร โดยความขัดแย้งนีเ้อง สามารถเป็นได้ทัง้ความขัดแย้งภายใน

จิตใจ หรือขดัแย้งระหวา่งบคุคลกบัสงัคม ซึง่สอดคล้องกนักบัอารมณ์ของเพลงนัน้ๆ หากตวัละครมี

ความขดัแย้งภายในจิตใจ อารมณ์เพลงท่ีส่ือออกมาคือไซเคเดลิค สบัสน หากทางออกให้กบัชีวิต

ไมไ่ด้วา่ควรท าอย่างไรดี เช่น เพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ ท่ีเปิดเร่ืองด้วยค าถามเพราะจิตใจ

เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจว่ารักแท้จะเกิดขึน้จริงได้หรือไม่ และจบลงด้วยการร้องขอค าตอบจาก

ฝ่ายชายเพ่ือเพิ่มความมั่นใจอีกครัง้ ขณะท่ีเพลงสะท้อนอารมณ์รุนแรงนัน้สอดคล้องกับความ

ขดัแย้งระหวา่งสิ่งหนึ่งกบัอีกสิ่งหนึ่ง ดงัจะเห็นได้ชดัเจนท่ีสดุจากเพลงฉันก็รักของฉัน ซึ่งเพลงนี ไ้ด้

ยกความขดัแย้งระหวา่งคนมาไว้ในเพลงเดียวได้อยา่งลงตวั 
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จากการสมัภาษณ์แก่นเร่ืองของเพลงประกอบละคร พบวา่  “เพลงประกอบละครโทรทศัน์

ไทยในอดีตกบัปัจจบุนัยงัคงเป็นแกนของความรัก หากบทละครยงัคงเป็นบทสรุปของพระเอกและ

นางเอกท่ีต้องรักกนั แก่นเร่ืองของเพลงก็คงหนีไม่พ้นแกนนี ้แคแ่ตกตา่งกนัในรายละเอียดของเร่ือง

ก่อนท่ีจะมารักกันเท่านัน้ ซึ่งจุดนีแ้หละ คือความยากของนักแต่งเพลงประกอบละครท่ีต้องหา

ความแปลกใหมใ่ห้กบัเพลงท่ีแตง่อยูเ่สมอ” (ปฏิเวธ อทุยัเฉลิม, สมัภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2560)  

 ผลการวิจยัมีความสอดคล้องกับงานวิจยั เร่ืองการถ่ายทอดความคิดเร่ืองจิตวิญญาณใน

ภาพยนตร์ของ พงึพิศ เทพปฏิมา (2546) ท่ีพบวา่โครงสร้างการเลา่เร่ืองท่ีมกัน ามาใช้ในการส่ือสาร

มากท่ีสุดของกระบวนการส่ือความหมายทางอารมณ์ของภาพยนตร์ท่ีมีแก่นความคิดในด้านจิต

วิญญาณ คือ ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ เพราะถือเป็นจดุเร่ิมต้นของเร่ืองราวท าให้การเดินเร่ืองมีความ

เข้มข้นมากขึน้  อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับการให้สมัภาษณ์ของนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้อง “ถ้าตามขนบ

การเล่าเ ร่ืองของเพลงประกอบละครในอดีตคือการเล่าเ ร่ืองผ่านมุมมองของตัวละครเอก 

ยกตวัอย่างเพลงอุทยัเทวี ท่ีเล่าเร่ืองย่อของตวัละครตัง้แต่ตอนเกิด จนถึงเติบโตขึน้ไปพบรักกับ

พระราชา คือสามารถเข้าใจเร่ืองราวได้โดยไม่ต้องดลูะคร แตห่ลงั ๆ จะเห็นว่าเพลงประกอบละคร

มกัน าเสนอปมปัญหาเดน่ท่ีเป็นขัว้ขดัแย้ง และแทนตวัละครได้หลายตวัมากขึน้” (ธเนศ เวศร์ภาดา, 

สมัภาษณ์, 2 สิงหาคม 2560)  

 เพลงประกอบละคร คือ ตวัการส าคญัในการน าเสนออารมณ์ภายในจิตใจของตวัละคร

หลกันัน้ ๆ ออกมา สามารถส่ือความให้เข้าใจได้ลกึกวา่การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง หรือแม้แต่

การกระท าของตวัละครท่ีเห็นเพียงภายนอก ด้วยเหตนีุท้ าให้โดยทัว่ไปเพลงประกอบละครจะเลือก

น าเสนอผ่านมมุมองบุคคลท่ีหนึ่ง  นอกจากนี ้เพลงบางเพลงยงัสามารถส่ือถึงมมุมองผู้ รู้รอบด้าน 

ตวัละครรอง รวมถึงภาพรวมของละครได้อีกด้วย เพ่ือประโยชน์สงูสดุในการน าไปใช้ แตเ่พลงท่ีจะ

น าเสนอภาพรวมของละครเร่ืองนัน้ๆ ได้ มกัเกิดจากการน าแก่นส าคญัของความสมัพนัธ์ตวัละครท่ี

เดน่ท่ีสดุของเร่ืองนัน้ ๆ มาเล่า เช่น เพลงฉันก็รักของฉัน ท่ีนอกจากน าเสนอมมุมองความรู้สึกจาก

กะรัตและสายน า้ผึง้โดยตรงแล้ว ยังกลายเป็นเพลงประกอบละครหลักของเร่ืองได้ด้วย เพราะ

เร่ืองราวทัง้หมดเกิดจากความขดัแย้งของทัง้สองคนนีต้ัง้แตต้่นจบจบ หรือเพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย ท่ี

ส่ือถึงความแค้นท่ีเกิดขึน้จากคน ๆ เดียวอยา่งยา่แย้ม แตส่ง่ผลกระทบตามมายนัรุ่นลกูรุ่นหลาน 

  สญัญะท่ีพบในการเล่าเร่ือง มีหน้าท่ีหลกัคือการส่ือสารข้อมลูท่ีลึกไปกว่ามิติท่ีมองเห็นได้

ด้วยตา นัน่คือสะท้อนให้เห็นถึงทศันคติ ความเช่ือ รวมถึงค่านิยมในสงัคมในช่วงเวลาท่ีเร่ืองราว
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ก าลังเกิดขึน้ เช่น การเล่าเร่ืองในเพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือของชุมชนใน

สมยัก่อน ถึงอาถรรพณ์การสาปแช่งเผาพริกเผาเกลือให้ศตัรูมีอนัเป็นไป หรือการเล่าเร่ืองในเพลง

ฉันก็รักของฉันท่ีสะท้อนให้เห็นมุมมองทางความรักของผู้ หญิงยุคนีท่ี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

มุ่งหวังเพียงจะได้ครอบครองชายท่ีเพียบพร้อมเสมือนเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดท่ีผู้หญิงส่วนใหญ่

ปรารถนา นอกจากนีก้ารวิเคราะห์ตัวละครเชิงสัญญะยังพบไปถึงภูมิหลังของการเลีย้งดูจาก

ครอบครัว ท่ีมีผลตอ่การเลือกปฏิบตั ิและการตดัสินใจของตวัละครตวัหนึง่อีกด้วย  

ผลการวิจยัเก่ียวกับการใส่สัญญะในเพลงประกอบละคร ไม่สอดคล้องกับงานวิจยัเร่ือง

หน้าท่ีและอตัลักษณ์ของเพลงละครโทรทศัน์ของ มนทกานติ ธีรนนัทวฒัน์ (2544) ท่ีพบว่าการ

ใช้สญัญะในเพลงประกอบละครช่วง ปี 2542 มีการใช้ช่ือเร่ืองเข้าไปอยู่ในเนือ้เพลงหรือบางครัง้

อาจใช้เป็นช่ือเพลง ซึง่ตรงกนัข้ามกบังานวิจยัท่ีค้นพบวา่สญัญะในเพลงประกอบละครปัจจบุนัอาจ

ไม่ได้บรรจุอยู่ในค าร้องของเพลงหรือช่ือเพลง สญัญะท่ีพบในเพลงส่วนใหญ่เป็นสญัลกัษณ์ทาง

กายภาพ เช่น ตัวอักษร ค าร้อง ท านอง จังหวะ ท่ีผู้ ผลิตตัง้ใจจะส่ือ โดยเน้นการส่ือสารอย่าง

ตรงไปตรงมาเป็นหลกั  

จากการสมัภาษณ์ในมมุของผู้ เขียนบท ผู้ก ากบั และนกัแตง่เพลงได้อธิบายเก่ียวกบัการใช้

สญัลกัษณ์เฉพาะในเพลงว่า “การใส่สญัลกัษณ์เฉพาะลงไปในเพลงสมยันี ้ส่วนตวัคิดว่าขึน้อยู่กบั

ความแตกตา่งของชิน้งาน เพราะละครบางเร่ืองไมไ่ด้มีหลายตวัละคร เพลงจึงสามารถเล่าเร่ืองของ

ตวัละครนัน้ ๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา แตถ้่าเป็นละครท่ีมีหลายตวัละคร เพลงประกอบละครต้องมี

หน้าท่ีในการตีความท่ีครอบคลมุ ค าท่ีใช้ต้องคอ่นข้างเปิดกว้างให้มีสญัลกัษณ์กลางในการเปรียบ

เปรย เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้กับตวัละครได้หลากหลายมากขึน้” (เกรียงไกร วชิรธรรมพร, 

สมัภาษณ์, 1 สิงหาคม 2560)  

“การใส่สญัลกัษณ์เฉพาะลงไปในโครงเร่ืองของเพลงส่วนใหญ่ผู้แต่งมกัจะไม่ใส่ลงไปใน

ท่อนฮุค แต่จะสอดแทรกอยู่ในบางท่อนของเพลงขึน้อยู่กับความเหมาะสม เพราะท่อนฮุคควรจะ

เป็นท่อนท่ีเน้นให้คนทัว่ไปร้องตามได้ด้วยภาษาธรรมชาติ หรือภาษาปาก แตบ่างครัง้สญัลกัษณ์

ของเพลงก็มาในรูปของวลี หรือค าท่ีดงึมาจากช่ือเร่ือง เช่น เพลงประกอบละครท่ีผมแตง่ขึน้ เพลง

คนท่ีเธอไม่ควรเผลอใจ ในละครปีกมาร สญัลกัษณ์เฉพาะในเพลงจะใส่อยู่ในท่อนแรก  ๆ เลย คือ 

ฟ้าน าทางให้ฉนัได้มาพบเจอกบัเธอ แตฟ่้ากลบัท าให้รัก มีขวากหนามเพ่ืออะไร ซึ่งความหมายแรก
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ก็คือ ท้องฟ้า ความหมายโดยนยั คือ เบือ้งบน สิ่งศกัดิส์ิทธ์ และมีความเช่ือมโยงกบัช่ือเร่ืองก็คือปีก

มาร เพราะปีกเสมือนนกท่ีโบยบนิอยูบ่นท้องฟ้า” (นราธิป ปานแร่, สมัภาษณ์, 1 สิงหาคม 2560) 

   
5.2.2 บทบาทและหน้าที่ของเพลงประกอบละคร จากกลวิธีการเล่าเร่ืองของเพลง

ประกอบละครท่ีถูกน าไปใช้ในละครโทรทัศน์ไทยปัจจุบัน 
ค าร้องสว่นใหญ่มกัใช้ภาษากึ่งแบบแผน มีการใช้ภาษาปากเพ่ือให้ผู้ ฟังเข้าถึงได้ง่าย ผสม 

กับภาษาทางการในส านวนโวหารต่าง  ๆ ท่ีอาจไม่ได้เป็นค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน แต่เป็นค าท่ี

เปรียบเปรยเพ่ือให้ความหมายท่ีลึกซึง้กว่า ไพเราะกว่า ซึ่งภาพพจน์ท่ีมกัใช้ในเพลงท่ีมีแก่นความ

รักคือ อธิพจน์ การเปรียบเทียบท่ีมากเกินจริงหรือน้อยเกินจริง เป็นการเพิ่มคณุคา่ให้กบัวลีนัน้  ๆ มี

ผลอยา่งยิ่งทัง้โดยตรง และโดยนยัตอ่คนฟัง ดงัเช่นท่อนในเพลงเกิดมาเพ่ือรักเธอ “คนคนนี ้เกิดมา

เพ่ือท่ีจะรักเธอ เกิดมาเพ่ือเป็นของเธอ” ความหมายตรงท่ีพบก็คือ ฉันเกิดมาเพ่ือรักเธอคนเดียว 

ขณะท่ีความหมายโดยนยัคือ ความรักของฉนัท่ีมีให้ตอ่เธอนัน้เปรียบเสมือนสิ่งท่ีเบือ้งบนก าหนดไว้

ตัง้แตแ่รก หรือตัง้แตเ่กิดแล้ววา่ตอ่จากนีจ้ะรักใครไมไ่ด้นอกจากเธอเทา่นัน้ จะเห็นได้ว่าเม่ือตีความ

ทัง้สองขัน้ น า้หนกัของความหมายจะแตกตา่งกนั  

ละครท่ีศกึษาเป็นแนวชีวิตทัง้สองเร่ือง ท าให้จงัหวะเพลงท่ีออกมาล้วนมีจงัหวะช้าเพ่ือเน้น

การส่ืออารมณ์ตวัละครให้ไปถึงผู้ ฟังได้ชดัเจนทุกถ้อยค ามากท่ีสุด  และเลือกใช้การแต่งท านอง

เพลงเหมือนลกัษณะทัว่ไปของเพลงสากล แตค่วามสอดคล้องเชิงสญัญะอีกอย่างหนึ่งท่ีน่าสนใจ

คือการเลือกเสียงประสาน ท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวละครอย่างชัดเจนทัง้ความหมายตรงและ

ความหมายโดยนยั ความหมายตรงคือการหาผู้ ท่ีมีความสามารถในการร้องเพลง และมีลกัษณะ

ทางกายภาพใกล้เคียงกบัตวัละครนัน้ ๆ ไมว่า่จะเป็นเพศสภาพ อาย ุแตค่วามหมายโดยนยั คือการ

ตีความในน า้เสียงท่ีถ้อยค าท่ีส่งผลไปยงัอารมณ์เพลง เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวเพลงท่ีผู้แตง่ตัง้ใจ

ไว้ เช่น นดัดา วิยกาญจน์ ผู้ขบัร้องเพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย มีลกัษณะทางกายภาพคล้ายกับย่าแย้ม 

คือ เพศหญิง วยักลางคนท่ีมีความสามารถในการร้องเพลงสงู ขณะท่ีหากตีความอีกขัน้จะพบว่า

การเลือกใช้น า้เสียงทุ่มต ่าในท่อนแรกของเพลง แสดงถึงนิสยัใจคอของตวัละครท่ีมีความโกรธฝัง

ลึกอยู่ในจิตใจ และระเบิดความโกรธออกมาในท่อนฮุค เพ่ื อแสดงจุดยืนของตนท่ีจะสิน้สุด

ความสมัพนัธ์อย่างไม่มีวนัให้อภยั หรือนิวจิ๋ว ผู้ขบัร้องเพลงฉันก็รักของฉัน ต่างฝ่ายต่างถ่ายทอด

อารมณ์ตวัละครของตวัเองได้อย่างเหมาะสม เปิดเร่ืองด้วยนิว ผู้ถ่ายทอดอารมณ์ของกะรัต หญิง
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สาวท่ีมัน่ใจในตวัเอง อารมณ์ร้อน และจิ๋ว ผู้ถ่ายทอดความรู้สึกของสายน า้ผึง้ หญิงสาวท่ีมีความ

เก็บกด ทะเยอะทะยานอยา่งไมเ่กรงกลวัถกูผิด  

จากการสัมภาษณ์ผู้ แต่งเพลงท่ีอยู่ในขอบเขตการศึกษา พบว่า “ผมมีวิธีการคัดเลือก

นกัร้องโดยดจูากความเหมาะสมของคาแรคเตอร์เสียงเป็นหลกั ท าอย่างไรให้คนเช่ือในน า้เสียงของ

คนร้อง เพราะอารมณ์เพลงจ าเป็นต้องสอดคล้องกับตวัละคร หรืออย่างเพลงฉันก็รักของฉัน เป็น

เร่ืองราวของผู้ หญิงสองคนทะเลาะกัน เพลงนีก็้มีการก าหนดตัวละครลงในเนือ้เพลงว่าให้ใคร

ถ่ายทอดเป็นใคร หรืออย่างเพลงสุดแค้นแสนรัก ก็เลือกจากคาแรคเตอร์เสียงร้องท่ีเหมาะจะมา

ถ่ายทอดบทของยา่แย้มเหมือนกนั” (ณรงค์วิทย์ เตชะธนวฒัน์, สมัภาษณ์, 1 สิงหาคม 2560) 

นอกจากนีผู้้ ขบัร้องเพลงประกอบละคร ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ จากละครเร่ืองสามี     

ตีตรา ได้ให้สมัภาษณ์เสริมอีกว่า “หน้าท่ีของนกัร้องคือนกัเล่าเร่ืองผ่านตวัโน้ตนัน่แหละ เราต้องมี

การตีความมาในระดบัหนึง่วา่ตนเองก าลงัเป็นกะรัตตวัละครหลกัในเร่ืองอยู่ และก าลงัเล่าถึงความ

โชคร้ายของตวัเองด้วยน า้เสียงอ่อนแรง น้อยใจในโชคชะตา แต่อีกนยัหนึ่งก็ต้องใช้น า้เสียงออด

อ้อนพระเอกของเร่ืองเพ่ือขอค ายืนยนัจากปากเขาว่ารักแท้ยงัมีอยู่จริงใช่ไหม”  (บงกช เจริญธรรม, 

สมัภาษณ์, 1 สิงหาคม 2560) 

   จากการศึกษาละครยอดเย่ียมแห่งปีทัง้สองเร่ืองนี ้พบว่ามีมุมมองทางอารมณ์เพลง         
ท่ีเหมือนกนั อนัประกอบไปด้วยหนึ่งเพลงประกอบละครหลกัของเร่ือง ท่ีสามารถท าหน้าท่ีเป็นได้
ทัง้เพลงธีม (Theme) ท่ีรวบยอดแก่นส าคญัของเร่ือง และสามารถน าเสนอมมุมองความคิดของตวั
ละครหลกัท่ีเป็นต้นเหตสุ าคญัของเร่ืองราวทัง้หมดได้เป็นอย่างดี ตามด้วยเพลงประกอบละครอีก
สองเพลง ท่ีสะท้อนมุมมองความคิดของตวัละครหลกัฝ่ายชาย และตวัละครหลกัฝ่ายหญิง โดย
หยิบเฉพาะขัว้ขดัแย้ง (Conflict) ท่ีเกิดขึน้ในขัน้ภาวะวิกฤต (Climax) ของละครมาเล่าเร่ืองในเพลง 
เพ่ือส่ือถึงอารมณ์ในชัว่ขณะหนึ่งให้มีความหมายลึกซึง้และเข้าถึงอารมณ์ผู้ ฟังได้มากยิ่งขึน้ แม้ใน
บางฉากท่ีไม่มีบทสนทนา การใช้เพลงประกอบละครเช่ือมระหว่างฉาก ก็สามารถล าเลียง
ความรู้สึกของตวัละครท่ีถ่ายทอดผ่านบทเพลงไปยงัผู้ รับสารได้เช่นกนั อีกทัง้เพลงประกอบละคร
หลกัของทัง้สองเร่ืองนีอ้ย่างฉันก็รักของฉันจากสามีตีตรา และเจ็บนีจ้ าจนตายจากสดุแค้นแสนรัก 
ยงัได้รับรางวัลเพลงประกอบละครยอดเย่ียมจากเวทีนาฏราชในปีเดียวกัน ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่า
เพลงประกอบละครท่ีดีมีสว่นชว่ยให้การเลา่เร่ืองของละครให้มีความแข็งแรงขึน้ตามไปด้วย 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ภายใน และภายนอกขอบเขตการศกึษาเก่ียวกบับทบาท

และหน้าท่ีของเพลงประกอบละครสมยันีพ้บวา่มีความสอดคล้องกนั นอกจากกลวิธีการเล่าเร่ืองจะ
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เน้นการส่ืออารมณ์เพลงของตัวละครเป็นหลักแล้ว เพลงประกอบละครท่ีดียังต้องมีหน้าท่ีช่วย

สง่เสริมอารมณ์ตวัละครให้มีมิตไิด้อยา่งพอดี และสามารถดงึผู้ ฟังย้อนกลบัไปเป็นผู้ชมละครได้ อีก

ทัง้ยงัต้องเป็นเพลงท่ีเป็นของผู้ ฟังได้ด้วย กล่าวคือ เม่ือผู้ ฟังน าความรู้สึกของตวัเองลงไปบทเพลง

แล้วมีความรู้สึกร่วม เพลงนัน้มีแนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จ ซึ่งจะส่งผลตอ่การฟังเพลงในวง

กว้าง และสง่ผลตอ่ธุรกิจเพลงอีกด้วย 

 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
 

 1) งานวิจยัชิน้นีมุ้่งศกึษาเฉพาะผู้ส่งสารหรือผู้ผลิต ไปจนถึงตวัสารหรือเนือ้เพลง จงัหวะ 

ท านอง เสียงร้อง และอารมณ์เพลงจงึท าให้เข้าใจวิธีการผลิตจากผู้ตัง้ใจสง่สารเป็นหลกั หากศกึษา

ขยายต่อไปยงัช่องทางการส่ือสาร และผู้ รับสารด้วย จะท าให้ทราบว่าการเล่าเร่ืองวิธีใดส่งผลต่อ

การรับรู้ของผู้ ฟังได้มากท่ีสดุ และจะเป็นประโยชน์เพิ่มเตมิตอ่สาขาวิชาชีพตอ่ไป 

 2) จากการศึกษาเร่ิมต้นท่ีมาจากละครไทยท่ีได้รับรางวลัละครยอดเย่ียม สะท้อนให้เห็น

ถึงความนิยมของประเทศไทยว่าช่ืนชอบละครแนวชีวิต จึงท าให้เพลงประกอบละครท่ีศึกษาทุก

เพลงล้วนเก่ียวเน่ืองกบัแกนความรัก หากศกึษาแนวละครอ่ืนเพิ่มเตมิ อาจได้เห็นความหลากหลาย

ของการเลา่เร่ืองเพลงประกอบละครมากขึน้ เชน่ ละครแนวบู๊  หรือละครแนวกีฬา เป็นต้น  

 3) จากการศึกษาการเล่าเร่ืองของเพลงประกอบละคร พบว่าผู้ แต่งทุกคนพยายาม         

ส่ืออารมณ์ตวัละครให้ผู้ ฟังเข้าใจง่าย และตรงไปตรงมามากท่ีสุด จึงท าให้บางครัง้สัญลักษณ์

เฉพาะอาจไม่ได้มีความหมายแฝงซ่อนอยู่ ดงันัน้หากมีการศกึษาเชิงลึกเพิ่มเติม โดยเร่ิมจากเพลง

ท่ีมีสญัลกัษณ์เข้ามาเก่ียวข้องอย่างเห็นได้ชดัเลย อาจได้เห็นกลวิธีการเล่าเร่ือง และการน าเสนอ   

ท่ีแตกต่างออกไปอีกทางหนึ่ง เช่น เพลงก่ีเพ้า จากละครก่ีเพ้า หรือเพลงโดเรมี จากละครสะใภ้ไร้

ศกัดนิา เป็นต้น  
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เนือ้เพลงประกอบละคร 6 เพลง 
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ภาคผนวก ก 
 

เนือ้เพลงประกอบละคร 6 เพลง 
 

1) เพลงฉันก็รักของฉัน (เพลงประกอบละคร สามีตีตรา) 
 

ศลิปิน: นิว & จิ๋ว 

ค ำร้อง: ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวฒัน์ 

ท ำนอง/เรียบเรียง: จกัรกฤษณ์ มฆันำโส 

 

(นิว) เสียใจคน ๆ นีไ้มใ่ชข่องเธอ 

ได้โปรดอยำ่มำข้องแวะกนัอีก ฉนัหวงัว่ำคงเข้ำใจ 

เพรำะมนัคือสิทธ์ิของฉนัท่ีจะเรียกร้อง 

ขอให้เธอจงไปไกล ๆ  ไมต้่องมำเจอ 

อยำ่มำใกล้เขำ..ได้ไหม 

 

(นิว,จิ๋ว) ฉนัก็รักของฉนั เข้ำใจบ้ำงไหม 

ฉนัมีสิทธ์ิจะรักไมผ่ิดใชไ่หม 

เธอก็นำ่จะรู้มนัเจ็บเพียงใด 

เหมือนโดนกรีดหวัใจ ถ้ำเธอแยง่ไปครอง 

ฉนัก็รักของฉนั เข้ำใจบ้ำงไหม 

เธอมีสิทธ์ิอะไรมำบอกให้ท ำใจ 

ฉนัก็รัก จนจะเป็นจนจะตำย 

เธอไมต้่อง เธอไม่ต้อง มำท ำลำยควำมรักเรำ 
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(จิ๋ว)เสียใจคนอย่ำงฉนัก็มีหวัใจ 

ก็เจ็บก็ทนได้เหมือนกบัเธอ 

ฉนัหวงัวำ่คงเข้ำใจ 

ถ้ำเธอจะมำเรียกร้อง ให้เข้ำใจเธอ 

แล้วฉนัละ่จะเป็นยงัไง 

เม่ือไมมี่ใคร เธอจะเจ็บแทนฉนัไหม 

 

(นิว,จิ๋ว) ฉนัก็รักของฉนั เข้ำใจบ้ำงไหม 

ฉนัมีสิทธ์ิจะรักไมผ่ิดใชไ่หม 

เธอก็นำ่จะรู้มนัเจ็บเพียงใด 

เหมือนโดนกรีดหวัใจ ถ้ำเธอแยง่ไปครอง 

ฉนัก็รักของฉนั เข้ำใจบ้ำงไหม 

เธอมีสิทธ์ิอะไรมำบอกให้ท ำใจ 

ฉนัก็รัก จนจะเป็นจนจะตำย 

เธอไมต้่อง เธอไม่ต้อง มำท ำลำยควำมรักเรำ 

(นิว,จิ๋ว) ไมเ่ธอกบัฉนัต้องมีสกัคน..เป็นคนไป 

อยูท่ี่ว่ำใครจะทนไมไ่หว ทนไมไ่หว 

 

(นิว,จิ๋ว) ฉนัก็รักของฉนั เข้ำใจบ้ำงไหม 

ฉนัมีสิทธ์ิจะรักไมผ่ิดใชไ่หม 

เธอก็นำ่จะรู้มนัเจ็บเพียงใด 

เหมือนโดนกรีดหวัใจ ถ้ำเธอแยง่ไปครอง 

ฉนัก็รักของฉนั เข้ำใจบ้ำงไหม 

เธอมีสิทธ์ิอะไรมำบอกให้ท ำใจ 

ฉนัก็รัก จนจะเป็นจนจะตำย 

เธอไมต้่อง เธอไม่ต้อง มำท ำลำยควำมรักเรำ 
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2) เพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ (เพลงประกอบละคร สามีตีตรา) 

 

ศลิปิน: ฟิล์ม บงกช 

ค ำร้อง: ฟองเบียร์ 

ท ำนอง: ปฏิเวธ อทุยัเฉลิม 

เรียบเรียง: ธีระปริญญ์ รัตนบตุร 

 

ยงัมีอยูจ่ริงใชไ่หม คนรักท่ีไม่หลอกกนั 

ยงัมีอยูจ่ริงใชไ่หม ควำมรักท่ีเป็นดัง่ฝัน 

ฉนัแคก่ลวัวำ่เธอนัน้ จะมองฉนัเป็นทำงผำ่น 

อยำ่งใคร ใครท่ีเค้ำเคยเข้ำมำ 

 

โหยหำจนมนัไมค่ดิวำ่รักแท้มีอยูจ่ริง 

โหยหำจนมนัไมห่วงัจะพบใครดีสกัคน 

ถ้ำเป็นเธอในวนันี ้ชว่ยท ำให้ฉนัรู้ที 

วำ่เธอมีควำมรักท่ีเท่ียงแท้ 

 

ไมเ่จ็บอยำ่งฉนัใครจะเข้ำใจ วำ่รักนำ่กลวัเทำ่ไร 

ก่ีคนท่ีเขำมำดีมำกมำย แตส่ดุท้ำยหลอกกนัทกุที 

มนัหมดไปแล้วทกุควำมรู้สกึ ไมอ่ยำกรักใครอีกวนันี ้

เธอชว่ยบอกกบัฉนัที วำ่รักแท้มีอยูจ่ริง 

 

ฝันร้ำยอยำ่งเดมิซ ำ้ ๆ กบัทกุคนท่ีผำ่นมำ 

ฝันร้ำยอยำ่งเดมิซ ำ้ ๆ สดุท้ำยก็จมน ำ้ตำ 

ถ้ำเวลำจำกวนันี ้เธอท ำให้ฉันหำยดี 

ก็คงตื่นจำกฝันท่ีมนัร้ำย 
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ไมเ่จ็บอยำ่งฉนัใครจะเข้ำใจ วำ่รักนำ่กลวัเทำ่ไร 

ก่ีคนท่ีเขำมำดีมำกมำย แตส่ดุท้ำยหลอกกนัทกุที 

มนัหมดไปแล้วทกุควำมรู้สกึ ไมอ่ยำกรักใครอีกวนันี ้

เธอชว่ยบอกกบัฉนัที วำ่รักแท้มีอยูจ่ริง 

 

ไมเ่จ็บอยำ่งฉนัใครจะเข้ำใจ วำ่รักนำ่กลวัเทำ่ไร 

ก่ีคนท่ีเขำมำดีมำกมำย แตส่ดุท้ำยหลอกกนัทกุที 

มนัหมดไปแล้วทกุควำมรู้สกึ ไมอ่ยำกรักใครอีกวนันี ้

เธอชว่ยบอกกบัฉนัที วำ่รักแท้มีอยูจ่ริง 

โห...วำ่รักแท้มีอยูจ่ริง 
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3) เพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ (เพลงประกอบละคร สามีตีตรา) 

 

ศลิปิน: เอสดีเอฟ 

ค ำร้อง: ฟองเบียร์ 

ท ำนอง: ปฏิเวธ อทุยัเฉลิม 

เรียบเรียง: เอสดีเอฟ 

 

ควำมรักท่ีฉนัให้เธอ จะวนัไหนก็มีแคเ่ธอ 

และเป็นรักจำกใจเสมอ ไมว่่ำคนไหนจะพดูยงัไง 

แตฉ่นัก็จะมัน่คง และซ่ือตรงกบัเธอเร่ือยไป 

ไมว่ำ่พรุ่งนีห้รือวำ่เม่ือไหร่ ก็จะรักแตเ่ธอเท่ำนัน้ 

 

สิ่งใดผนัและหมนุวนเปล่ียนไป แตข่อให้เธอได้เข้ำใจ 

จิตใจฉนัไมค่ิดจะเปล่ียนไป ขอให้มัน่ใจ 

 

 

คนคนนีเ้กิดมำเพื่อจะรักเธอ เกิดมำเพื่อเป็นของเธอ 

นัน้คือสิ่งท่ีฟ้ำนัน้ตัง้ใจ 

คนคนนีไ้มว่ำ่อีกนำนเทำ่ไหร่ จะมีแตเ่ธอเร่ือยไป 

ตรำบวนันีจ้นถึงวนัสดุท้ำย ฉันสญัญำ 

 

ควำมรักของเรำสองคน ก็เป็นเร่ืองของเรำสองคน 

อยำ่ไปสนไปฟังเหตผุล ไมว่ำ่คนไหนจะพดูยงัไง 

แคข่อให้เรำรักกนั เธอมีฉนัอยูก่นัเร่ือยไป 

ไมว่ำ่พรุ่งนีจ้ะเป็นอยำ่งไร ก็จะรักแตเ่ธอเท่ำนัน้ 

 

สิ่งใดผนัและหมนุวนเปล่ียนไป แตข่อให้เธอได้เข้ำใจ 
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จิตใจฉนัไมค่ิดจะเปล่ียนไป ขอให้มัน่ใจ 

 

คนคนนีเ้กิดมำเพื่อจะรักเธอ เกิดมำเพื่อเป็นของเธอ 

นัน้คือสิ่งท่ีฟ้ำนัน้ตัง้ใจ 

คนคนนีไ้มว่ำ่อีกนำนเทำ่ไหร่ จะมีแตเ่ธอเร่ือยไป 

ตรำบวนันีจ้นถึงวนัสดุท้ำย ฉันสญัญำ 

 

คนคนนีเ้กิดมำเพื่อจะรักเธอ เกิดมำเพื่อเป็นของเธอ 

นัน้คือสิ่งท่ีฟ้ำนัน้ตัง้ใจ 

คนคนนีไ้มว่ำ่อีกนำนเทำ่ไหร่ จะมีแตเ่ธอเร่ือยไป 

ตรำบวนันีจ้นถึงวนัสดุท้ำย ฉันสญัญำ 

 

คนคนนีเ้กิดมำเพื่อจะรักเธอ เกิดมำเพื่อเป็นของเธอ 

นัน้คือสิ่งท่ีฟ้ำนัน้ตัง้ใจ 

คนคนนีไ้มว่ำ่อีกนำนเทำ่ไหร่ จะมีแตเ่ธอเร่ือยไป 

ตรำบวนันีจ้นถึงวนัสดุท้ำย ฉันสญัญำ ฉนัสญัญำ… 
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4) เพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย (เพลงประกอบละคร สุดแค้นแสนรัก) 
 

ศลิปิน: นดัดา วิยกาญจน์  

ค าร้อง: ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวฒัน์  

ท านอง/เรียบเรียง : จกัรกฤษณ์ มฆันาโส  

 

เราเคยดีตอ่กนัมาก่อน ไมค่ิดเลยเธอจะท า  

ใจของเธอท าไมมนัต ่า เธอท ากนัลงได้ไง  

เธอเป็นคนเร่ิมก่อน ให้ฉันต้องร้อนต้องแรงกลบัไป  

ไมมี่ทางอภยั ฉนักบัเธอขาดกนั  

 

เธอไมต้่องมาให้เห็น เธอไมต้่องมาให้เจอกนัอีก  

บอกกนัดีดี จะหาวา่ฉนัไมเ่ตือน  

 

เจ็บนีจ้ าไปจนตาย เจ็บนีไ้มมี่วนัลืม  

เพราะเธอคนเดียว ท่ีท าให้ใจแหลกลาญไมมี่ชิน้ดี  

เจ็บนี ้รอวนัเอาคืน เจ็บนี ้แค้นทกุนาที  

ให้ฉนัตายก็ไมคื่นดี ไมต้่องมี  

เร่ืองท่ีดีหลงเหลือในใจ  

 

เคยท าดีกบัเธอเทา่ไร จะขอร้ายคืนไปเทา่นัน้  

ขอให้ทกุข์แบบฉนัเหมือนกนั จะเอาคืนให้สาใจ  

เธอเป็นคนเร่ิมก่อน ให้ฉันต้องร้อนต้องแรงกลบัไป  

ไมมี่ทางอภยั นบัจากนีข้าดกนั  

 

เธอไมต้่องมาให้เห็น เธอไมต้่องมาให้เจอกนัอีก  

บอกกนัดีดี จะหาวา่ฉนัไมเ่ตือน  
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เจ็บนี ้จ าไปจนตาย เจ็บนี ้ไมมี่วนัลืม  

เพราะเธอคนเดียว ท่ีท าให้ใจแหลกลาญไมมี่ชิน้ดี  

เจ็บนี ้รอวนัเอาคืน เจ็บนี ้แค้นทกุนาที  

ให้ฉนัตายก็ไมคื่นดี ไมต้่องมี  

เร่ืองท่ีดีหลงเหลือในใจ  

 

เจ็บนี ้จ าไปจนตาย เจ็บนี ้ไมมี่วนัลืม  

เพราะเธอคนเดียว ท่ีท าให้ใจแหลกลาญไมมี่ชิน้ดี  

เจ็บนี ้รอวนัเอาคืน เจ็บนี ้แค้นทกุนาที  

ให้ฉนัตายก็ไมคื่นดี ไมต้่องมี  

เร่ืองท่ีดีหลงเหลือในใจ 
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5) เพลงแพ้รัก (เพลงประกอบละคร สุดแค้นแสนรัก) 
 

ศลิปิน: แนน วาทิยา รวยนิรัตน์ 

ค าร้อง: วลัยา พระคุ้มครอง 

ท านอง/เรียบเรียง : เรืองกิจ ยงปิยะกลุ 

 

เปล่ียนสิ่งท่ีเป็นเหมือน ความสขุ ให้เป็นทกุข์ทน 

สวยงามกลบักลายเป็นหมองหมน่ ขาวกลายเป็นด าไป 

เปล่ียนจากคนท่ีเคยรัก ท่ีสดุ เกลียดสดุหวัใจ 

น า้ผึง้ กลบัเป็นยาพิษไป หวานกลายเป็นขมได้ เพราะวา่รัก 

 

ท่ีต้องเสียน า้ตา ก็เพราะว่าค าวา่รัก ค าเดียว 

หากวา่ไมรั่กใคร ไมข่อข้องเก่ียว ก็ไม ่เสียใจ 

แตไ่มมี่ทางใดไมมี่สกัคน หนีพ้นความรักได้ 

ไมว่า่เก่งแคไ่หน แพ้รักได้ทกุคน 

เปล่ียนคนท่ีทกุครัง้ฉลาด โง่ในพริบตา 

สงูสง่กลบักลายเป็นไร้คา่ น า้เย็นกลายเป็นไฟ 

เปล่ียนสิ่งใด ๆ ทกุ ทกุอย่าง ให้แปรผนัไป 

สรรสร้างอะไรตัง้มากมาย และพร้อมท าลายมนัได้ เพราะวา่รัก 

ท่ีต้องเสียน า้ตา ก็เพราะว่าค าวา่รัก ค าเดียว 

หากวา่ไมรั่กใคร ไมข่อข้องเก่ียว ก็ไมเ่สียใจ 

แตไ่มมี่ทางใดไมมี่สกัคน หนีพ้นความรักได้ 

ไมว่า่เก่งแคไ่หน แพ้รักได้ทกุคน 

 

ท่ีต้องเสียน า้ตา ก็เพราะว่าค าวา่รัก ค าเดียว 

หากวา่ไมรั่กใคร ไมข่อข้องเก่ียว ก็ไมเ่สียใจ 

แตไ่มมี่ทางใดไมมี่สกัคน หนีพ้นความรักได้ 
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ไมว่า่เก่งแคไ่หน แพ้รักได้ทกุคน 

 

ท่ีต้องเสียน า้ตา ก็เพราะว่าค าวา่รัก ค าเดียว 

หากวา่ไมรั่กใคร ไมข่อข้องเก่ียว ก็ไมเ่สียใจ 

แตไ่มมี่ทางใดไมมี่สกัคน หนีพ้นความรักได้ 

ไมว่า่เก่งแคไ่หน แพ้รักได้ทกุคน 

 

ไมว่า่เก่งแคไ่หน แพ้รัก ได้ทกุคน 
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6) เพลงให้ตายก็ไม่รักกัน (เพลงประกอบละคร สุดแค้นแสนรัก) 
 

ศลิปิน: ชำต ิสชุำต ิแซเ่ห้ง 

ค ำร้อง: ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวฒัน์ 

ท ำนอง: ภำสฐำกร 

เรียบเรียง: จกัรกฤษณ์ มฆันำโส 

 

มนัทรมำน ท่ีต้องเห็นเธอไปกบัเขำ ไมอ่ยำกเห็น 

ท ำใจไมเ่ป็น ก็มนัรักเธอ เกินกวำ่ให้ตดัใจ ไปจำกเธอ 

 

บอกตวัเอง วำ่เธอไมรั่ก จะรอท ำไม 

ตดัใจไป คนเขำไมรั่กยงัไงเขำก็ไมเ่ปล่ียนใจ 

 

ให้ตำยก็ไมรั่กกนั เป็นค ำท่ีฉันควรจ ำให้ขึน้ใจ แตท่ ำไมไมเ่คยจ ำ 

มนัจ ำได้เพียงแคส่ำมค ำ คือค ำ ๆ นีว้ำ่ฉนัรักเธอ 

เธอจะรักหรือเปลำ่ ใจฉนัไมเ่คยเปล่ียน รักเธอทกุลมหำยใจ 

 

ไมมี่คำ่พอ ให้เธอรักกนัฉันก็รู้ อยูเ่ตม็ใจ 

จะท ำเชน่ไร ภำยในหวัใจมีแตเ่ธอผู้ เดียว อยูใ่นนัน้ 

 

บอกตวัเอง วำ่เธอไมรั่ก จะรอท ำไม 

ตดัใจไป คนเขำไมรั่กยงัไงเขำก็ไมเ่ปล่ียนใจ 

 

ให้ตำยก็ไมรั่กกนั เป็นค ำท่ีฉันควรจ ำให้ขึน้ใจ แตท่ ำไมไมเ่คยจ ำ 

มนัจ ำได้เพียงแคส่ำมค ำ คือค ำ ๆ นีว้ำ่ฉนัรักเธอ 

เธอจะรักหรือเปลำ่ ใจฉนัไมเ่คยเปล่ียน รักเธอทกุลมหำยใจ 
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ภาคผนวก ข 
 

เร่ืองย่อบทละคร 2 เร่ือง 
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ภาคผนวก ข 

 

เร่ืองย่อบทละคร 2 เร่ือง 
 

1) สามีตีตรา  
 

 บทประพนัธ์: นาวิกา  

        บทโทรทศัน์: วรรณวิภา สามงามแจม่  

        ก ากบัโดย: อ าไพพร จิตต์ไมง่ง  

        แนวละคร: เมโลดรามา่ 

        ผลิต: บริษัททองเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั โดยผู้จดั แอน ทองประสม  

 

            เธอ... คือผู้หญิงโชคร้ายท่ีพบกบัความผิดหวงัในชีวิตแตง่งานครัง้แล้วครัง้เล่า เม่ือเขาก้าว

เข้ามาเพ่ือมอบรักแท้ให้แก่เธอ ความเช่ือมัน่ทัง้หลายท่ีจมหายไปกับอดีตอันเจ็บช า้ท าให้เธอไม่

เช่ือมัน่วา่รักแท้จะมีอยูจ่ริง เธอจงึเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้วยการ ตีตราจอง และกระท า

เหมือนเขาเป็นเพียงวตัถสุิ่งของท่ีไร้หวัใจ หากแตเ่ขาก็ยงัมุ่งมัน่ท่ีจะใช้หวัใจรักหลอมละลายหวัใจ

เธอให้เป็นหนึง่เดียว 

           ความตายของภูเบศร์ท าให้กะรัต ท่ีแม้จะอยู่ในระหว่างประชดหนีความเจ้าชู้ ของสามี 

ตกใจและรีบกลบักรุงเทพฯ ในทนัที ระหว่างทางรถกะรัตประสบอบุตัิเหต ุท าให้เธอต้องลงไปโบก

รถ แตโ่ชคชะตาก็ท าให้เธอได้พบกบัพิศทุธ์ิ เจ้าของรถท่ีมีน า้ใจจอดรับเธอ  

      ในงานศพ มีผู้หญิงมากหน้ามาแสดงตวัวา่มีความสมัพนัธ์กบัภเูบศร์ บางรายถึงกบัมาทวง

ทรัพย์สินเอากบักะรัตในฐานะเมียคนหนึง่ แตไ่มมี่ใครจะช็อกหวัใจกะรัตได้เท่ากบัการต้องรับรู้ว่า มี

ผู้หญิงอีกคนท่ีเสียใจกบัการจากไปของภูเบศร์มากกว่าเธอ เพราะขณะนัน้สายน า้ผึง้ก าลงัตัง้ท้อง

กับภูเบศร์ และยังมีความจริงอีกสิ่งท่ีท าให้กะรัตแทบคลั่ง คือค าบอกเล่าจากปากเพ่ือนรักว่า 

ภเูบศร์เพียงใช้เธอเป็นสะพานไปสูค่วามมัง่มีเพ่ือจะได้ไปมีชีวิตท่ีมีความสขุกบัสายน า้ผึง้ 
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            เวลาเพียงข้ามคืน...สายน า้ผึง้ เพ่ือนผู้ แสนดีสวมวิญญาณซาตานด้วยการน าทะเบียน

สมรสมาโชว์ให้รับรู้ว่าเธอเป็นเมียท่ีถูกต้องตามกฎหมาย และนั่นหมายถึงกะรัต ผู้ หญิงท่ี

เพียบพร้อมทัง้รูปสมบตั ิคณุสมบตั ิทรัพย์สมบตัิ ต้องกลายเป็นเมียน้อยไปในทนัที หวัใจของกะรัต

แทบแหลกสลาย หญิงสาวกลายเป็นคนมองโลกแง่ร้าย มองความรักเป็นสิ่งจอมปลอม และไม่

เช่ือมัน่ในความรักอีกตอ่ไป จนไม่อยากมีชีวิตจึงตดัสินใจมุ่งหน้าไปท่ีบ้านชายทะเลเพ่ือฆ่าตวัตาย 

โชคดีท่ีพิศทุธ์ิท่ีหนีหน้า หม่อมมลุลิ หม่อมย่าของเขาท่ีคิดจะจับเขาคลุมถุงชน ไปพักท่ีกระท่อม

น้อยชายทะเลใกล้กับบ้านของกะรัตพอดี พิศุทธ์ิจึงเข้าช่วยชีวิตกะรัตไว้ได้อย่างหวุดหวิด และท่ี

นั่นเองท่ีพิศุทธ์ิมองเห็นความอ่อนแอ ท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าท่าทางหย่ิงผยอง ท าให้เขาเกิด

ความรู้สกึอยากเป็นผู้ดแูล ปกปอ้ง และเยียวยาหวัใจของเธอ ส่วนกะรัตเองก็ไม่ปฏิเสธว่าเธอรู้สึกดี

กบัพิศทุธ์ิมาก เพราะเขาตา่งจากผู้ชายทัว่ไปตรงท่ีไมฉ่วยโอกาส และไมค่ดิจะคบกบัเธอเพ่ือเงิน 

           ความรักของทัง้สองด าเนินไปภายใต้การรับรู้ของผู้ ใหญ่ทัง้สองฝ่าย แตพ่วงหยก แม่ของ

กะรัตกลับแสดงความรังเกียจพิศทุธ์ิอย่างออกนอกหน้า ด้วยเหตท่ีุพิศทุธ์ิคือลูกชายของเนือ้แพร 

ผู้หญิงท่ีกฤชหลงรักและยอมรับเป็นเมียลบั ๆ อีกคน เช่นเดียวกับ หม่อมมลุลีและท่านชายอ๊อดท่ี

รับไม่ได้ท่ีสายเลือดเจ้าจะต้องไปปะปนกับผู้หญิงท่ีผ่านการแต่งงานกับผู้ชายมาแล้วถึงสามหน 

แถมยงัได้ช่ือว่าเป็นหญิงกาลกิณี กินผวั ตรงข้ามกบับญัชา ผู้ เป็นตาของกะรัตท่ีพอใจท่ีจะได้คนดี

อย่างพิศทุธ์ิมาเป็นหลานเขย ส่วนเนือ้แพร แม้จะไม่สบายใจนกัเพราะเกรงว่าลูกชายจะต้องมีอนั

เป็นไปเหมือนสามีคนก่อน ๆ ของกะรัต แตด้่วยความรักลกู จึงไม่กล้าขดัขวาง แตศ่ตัรูหวัใจคนใดก็

ไมร้่ายกาจเทา่ศตัรูคนเดมิของกะรัต เพราะทนัทีท่ีสายน า้ผึง้รู้วา่กะรัตก าลงัคบหาอยู่กบัพิศทุธ์ิ สาย

น า้ผึง้ก็วางแผนจะท าให้กะรัตได้รู้สกึถึงการต้องเสียคนรักไปเหมือนท่ีเธอเคยเป็น ทัง้ท่ีก าลงัตัง้ท้อง 

แตส่ายน า้ผึง้ก็ยงักล้ายัว่ยวนพิศทุธ์ิ และยัว่โทสะให้กะรัตแสดงความโกรธเกรีย้วออกมาได้ทกุครัง้ 

โชคดีท่ีพิศทุธ์ิมองสายน า้ผึง้อยา่งรู้ทนั จงึไมเ่พล่ียงพล า้ไปกบัเกมท่ีสายน า้ผึง้ตัง้ใจก่อขึน้ 

           ความรักท่ีจริงใจเปิดเผยของพิศุทธ์ิและความกล้าออกโรงปกป้องเธอจากทุก ๆ 

สถานการณ์ท าให้กะรัตหลงรักพิศทุธ์ิมาก และด้วยความรัก ท าให้กะรัตหวาดกลวัว่าจะต้องเสีย

พิศทุธ์ิไป เธอจึงเปรยเร่ืองแต่งงานกับพิศทุธ์ิ ขณะท่ีพิศทุธ์ิเองก็ไม่ลังเลด้วยใจรักท่ีมีให้กับกะรัต

อย่างเต็มเป่ียม งานแตง่งานถกูก าหนดขึน้อย่างรวดเร็ว เป็นข่าวดงัไปทัว่เมืองว่า กระดงังาลนไฟ

ก าลงัจะได้ครองใจชายหนุม่เชือ้เจ้า ไฟริษยาลกุท่วมใจสายน า้ผึง้ทนัทีท่ีได้รู้ข่าว แม้จะอยู่ในสภาพ

ท้องแก่ใกล้คลอด สายน า้ผึง้ก็ไมห่ยดุยัง้การตามลา่ตามล้าง ไปยัว่กะรัตกลางงานแตง่งานจนกะรัต
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ฟิวส์ขาดผลกัสายน า้ผึง้ล้มลง เป็นเหตใุห้สายน า้ผึง้ต้องคลอดก่อนก าหนด กะรัตต้องกลายเป็นข่าว

ท าร้ายคนท้องให้ได้อบัอายอีกครัง้ โชคดีท่ีพิศทุธ์ิเข้าใจและเข้าข้างเธอ ท าให้กะรัตย่ิงรักและหวง

พิศทุธ์ิมากขึน้ไปอีก 

           สายน า้ผึง้ท าตวัเองให้กลบัมาสวยสดใสในเวลารวดเร็วเพ่ือเปา้หมายคือแย่งพิศทุธ์ิมาเป็น

ของตวั แม้จะได้รับค าตกัเตือนจาก รสสคุนธ์ น้าสาวให้คิดถึงความผิดชอบชัว่ดี แตด้่วยมิจฉาทิฏฐิ

ท าให้สายน า้ผึง้ไมค่ดิจะล้มเลิกแผนการ ยงัเดนิหน้าท าทกุทางเพ่ือสร้างความร้าวฉานให้กะรัตและ

พิศทุธ์ิ เพราะสายน า้ผึง้นัน้รู้ดีว่ากะรัตเป็นคนร้ายแต่ภายนอก แต่ข้างในอ่อนปวกเปียกและไม่มี

ทางทนัเกมเธอ ความหน้าด้านหน้าทนของสายน า้ผึง้เหนือชัน้ แม้กนัตาท่ีว่าร้ายยงัไม่ทนัเกม กนุตี

เตือนกนัตาวา่อยา่มวัแตห่ว่งเร่ืองคนอ่ืน เพราะกนุตีแอบไปเห็น ศิวา คนรักของกนัตาควงกบัผู้ หญิง

อ่ืนโดยบงัเอิญ แตไ่มก่ล้าบอกน้อง ได้แตเ่อย่เตือนศวิา 

           ศิวากลัวจะเสียคนรักไป จึงรีบขอกันตาหมัน้ จังหวะท่ีสายน า้ผึง้พลาดหวังจากการบ่อน

ท าลายครอบครัวของกะรัต จึงเบนเข็มคิดแย่งศิวามาจากกนัตา เพ่ือท าร้ายกะรัตทางอ้อมและหวงั

ประโยชน์ด้านการเงินจากศวิา พิศทุธ์ิเตือนศวิาฐานะเพ่ือนว่าให้ระวงัสายน า้ผึง้ แตศ่ิวาท่ีเช่ือมัน่ใน

ตวัเองมากจนประมาท คิดว่าสายน า้ผึง้เป็นแคศ่าลาริมทางท่ีตนแคม่าพกัเหน่ือยแล้วก็จากไป แต่

สายน า้ผึง้ฉลาดเกินกวา่ท่ีศวิาคดิ 

           ในวนัหนึ่งศิวาจึงรับรู้ว่าสายน า้ผึง้ตัง้ท้อง และลกูในท้องก็เป็นลกูของเขา สายน า้ผึง้ขู่ศิวา

ว่าให้ปิดเร่ืองนีเ้ป็นความลบัและให้ร่วมมือกบัเธอชีต้วัว่าพ่อของเด็กคือพิศทุธ์ิ จากนัน้สายน า้ผึง้ก็

วางแผนหาโอกาสใกล้ชิดกบัพิศทุธ์ิ ซึ่งทัง้เวลาและเหตกุารณ์ตามแผนของสายน า้ผึง้ก็ท าให้กะรัต

หลงเข้าใจผิดพิศทุธ์ิ แม้พิศทุธ์ิจะยืนยนัว่าไม่เคยยุ่งเก่ียวหรือคิดนอกใจกะรัตเลย แตด้่วยภาพอดีต

ท่ีตามหลอกหลอน และความร้ายกาจของสายน า้ผึง้ ท าให้กะรัตเดินหลงเข้าไปในเกมของผู้หญิง

จิตใจร้ายอยา่งสายน า้ผึง้อยา่งไมท่นัตัง้หลกั 

           เหตกุารณ์ยิ่งเลวร้าย เม่ือกะรัตได้รับรู้เร่ืองท่ีบญัชาต้องจ่ายเงินให้กบัพ่อของพิศทุธ์ิ ค าพดู

กรอกหจูากสายน า้ผึง้ท่ีน าเร่ืองนีม้าบอกกบัเธอและค าเย้ยหยนัว่าท่ีแท้ กะรัตก็ต้องใช้เงินซือ้ผู้ชาย 

ท าให้กะรัตหน้ามืด มองไมเ่ห็นความรักของพิศทุธ์ิท่ีมีตอ่เธอ เหตกุารณ์บานปลาย เพราะสายน า้ผึง้

ยงัยืนยนัวา่ลกูในท้องเป็นลกูของพิศทุธ์ิและเธอยินดีจะตรวจดีเอ็นเอเพ่ือพิสจูน์ ศิวาเองท่ีกลวัว่าจะ

มีภยัมาถึงตวั ก็เก็บปากค าเงียบเม่ือถกูกะรัตซกัไซ้ ย่ิงย า้ความเข้าใจของกะรัตว่าพิศทุธ์ิแตง่งานกบั

เธอเพ่ือเงินและยงันอกใจเธอไมต่า่งกบัผู้ชายทกุคนท่ีผา่นมา 
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ความเจ็บช า้ซ า้ ๆ ท าร้ายหวัใจกะรัต จนในท่ีสุด เธอก็ประกาศขอหย่าจากพิศทุธ์ิ เนือ้แพร

ท่ีรู้วา่ลกูยงัรักกะรัตมาก พยายามมาไกล่เกล่ียอ้างว่า ไม่อยากให้กะรัตต้องเสียใจไปตลอดชีวิต แต่

ความรู้สกึของกะรัตในยามนี ้แตกแยกเกินกวา่จะตอ่ตดิเสียแล้ว เม่ือพิศทุธ์ิตามมาปรับความเข้าใจ

ครัง้สุดท้าย ค าพูดจากกะรัตท่ีท าร้ายจิตใจเขาให้ยบัเยิน ไม่ต่างกันคือการเผยใจจากกะรัตว่าไม่

เคยรักเขาเลย ท่ีผ่านมาเขาเป็นเพียงคนท่ีเธอแตง่งานด้วยเพ่ือรักษาหน้าเท่านัน้ พิศทุธ์ิเสียใจมาก 

จงึตกลงใจยอมหยา่ให้กะรัตแตโ่ดยดี 

           หลังจากการหย่า กะรัตได้รับการยืนยันจากหลากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นค าเตือนของ

บญัชา ค าพดูของเนือ้แพร และพฤตกิรรมของพิศทุธ์ิ ท่ีเธอได้รับฟังจากทัง้กนัตาและกนุตีว่า ไม่เคย

เห็นพิศทุธ์ิไปมาหาสู่สายน า้ผึง้เลยท าให้กะรัตเร่ิมใจแกว่ง ส่วนกันตาท่ีทนเห็นพ่ีสาวหลอกตวัเอง

ต่อไปไม่ไหว เร่ิมตามจับตาดพูฤติกรรมของสายน า้ผึง้ แล้วในท่ีสุด กันตาก็ได้รู้ความจริงว่า สาย

น า้ผึง้มีความสมัพนัธ์ลบั ๆ กบั ศิวา กนัตาแม้จะเสียใจ แตด้่วยความเป็นผู้หญิงท่ีถือเร่ืองสิทธิสตรี

เป็นใหญ่ กอปรกบันิสยัท่ีรักตวัเองเกินกว่าจะยอมฟูมฟายกบัเร่ืองแบบนี ้กนัตาจึงร้องไห้เพียงครัง้

เดียวให้กบัผู้ชายทรยศ 

           ศิวาโกรธสายน า้ผึง้มากท่ีท าลายความรักของเขาพงัลง จนทะเลาะกันรุนแรงเป็นเหตใุห้

สายน า้ผึง้แท้งลูก และกลบัไปสารภาพผิดกับกันตาเพ่ือขอเร่ิมต้นใหม่ แต่กันตาปฏิเสธ เพราะไม่

อาจท าใจยอมรับผู้ชายเลว ๆ อยา่งศวิาได้ สายน า้ผึง้ท่ีสิน้ทา่หมดทาง เพราะพิศทุธ์ิก็ไม่มีท่าทีว่าจะ

ใจอ่อน ซ า้ยงัมองเธออย่างดถููกเหมือนไส้เดือนกิง้กือ จึงระแวงว่าสกัวนัพิศทุธ์ิจะกลบัไปคืนดีกับ

กะรัต ซึ่งก็เท่ากับว่าเธอคือผู้แพ้และเป็นการพ่ายแพ้อย่างท่ีแทบไม่มีท่ียืนในสงัคม เธอเก็บสะสม

ความแค้นดงักล่าวไว้เต็มอกจนในท่ีสุดเธอจึงคิดว่าหากเธอไม่ได้ครอบครองในตวัของพิศทุ ธ์ิแล้ว

คนอ่ืน ๆ รวมถึงกะรัตก็อยา่หวงัท่ีจะได้ด้วย จงึตัง้ใจท่ีจะฆ่ากะรัตให้ตายจากการจบักดน า้จนกะรัต

หมดสตไิป ในขณะเดียวกนัพิศทุธ์ิเองก็บงัเอิญตามมาเพ่ือปรับความเข้าใจกบักะรัตพอดีจึงได้ช่วย

น าตวักะรัตส่งโรงพยาบาล พิศุทธ์ิเสียใจมากและคอยโทษตวัเองว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดเร่ืองราว

ทัง้หมด 

เม่ือกะรัตฟืน้ขึน้มา เธอรู้สึกทราบซึง้ในตวัของพิศทุธ์ิมาก และได้รู้ว่าแท้จริงแล้วตวัเธอเอง

ตา่งหากท่ีเข้าใจพิศทุธ์ิผิดมาโดยตลอด ดงันัน้กะรัตจึงพยายามหาทางขอพิศทุธ์ิคืนดีจนเขายอมใจ

อ่อนและตดัสินใจท่ีจะแต่งงานกับเธออีกครัง้หนึ่งและในขณะเดียวกันสายน า้ผึง้ก็ได้รับผลกรรม

จากเหตกุารณ์เม่ือครัง้ทะเลาะกับศิวาท าให้กระจกบาดหน้าเสียโฉม ต้องจมอยู่กับผลกรรมจาก
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บาดแผลท่ีตวัเองก่อไว้ทัง้หมด พิศทุธ์ิและกะรัตจดทะเบียนสมรสกนัอีกครัง้ แตด้่วยความรู้สึกท่ีตา่ง

จากครัง้แรก เพราะการจดทะเบียนครัง้นี ้เป็นการจดทะเบียนเพ่ือแสดงว่าทัง้สองคือบุคคลคน

เดียวกนั มิใชก่ารตีตราแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนท่ีผา่นมา  

 

2) สุดแค้นแสนรัก 
       

    บทประพนัธ์: จฬุามณี 

        บทโทรทศัน์: ยิ่งยศ ปัญญา 

        ก ากบัการแสดง: กฤษณ์ ศกุระมงคล และ อดลุย์ ประยนัโต  

        แนวละคร: เมโลดรามา่ 

 ผลิต: บริษัท เมคเกอร์ เค จ ากดั โดยผู้จดั : มยรุฉัตร เหมือนประสิทธิเวช และ  

            กฤษณ์ ศกุระมงคล 

 

        เร่ืองราวความรัก ความแค้น ระหว่างสองครอบครัว ท่ีรอยแค้นฝังลึกมิอาจคืนดีกนัได้ ท า

ให้ความรักแท้ของหนุ่มสาว ถูกอ านาจความแค้นของคน ๆ เดียว กีดกัน ท าลายจนพงัพินาศไป

อยา่งนา่เสียดาย 

              ภาคสุดแค้น พ.ศ.2515 ท่ีหมู่บ้านหนองนมวัว จ.นครสวรรค์ เม่ือปี 2515 ซึ่งยังเป็น

หมู่บ้านท่ีเต็มไปด้วยบรรยากาศท้องทุ่ง ชาวบ้านต่างช่วยเหลือเกือ้กูลกันดีเสมอมา จนกระทั่ง

เหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิดก็เกิดขึน้ เม่ือสองครอบครัว คือ ครอบครัว “นางแย้ม” กบั “ตาเทือง” ท่ีมีลูก

ชายคือ “ประยงค์” ได้แต่งงานกับ “อัมพร” ลูกสาวของ “ตาขนั” กับ “นางอ ่า” ชาวบ้านหมู่บ้าน

เดียวกัน ทัง้ ๆ ท่ีนางแย้มเองก็ไม่ค่อยถูกใจลูกสะใภ้คนนีส้ักเท่าไหร่ แต่เธอก็ต้องตัดใจให้ทัง้คู่

แต่งงานกัน เพราะประยงค์รักอมัพรมาก พร้อมกับตอนนีอ้มัพรเองก็ก าลงัตัง้ท้องลูกของประยงค์

อยูแ่ตเ่หตกุารณ์กลบัพลิกหน้ามือเป็นหลงัมือ เม่ือตาเทือง สามีนางแย้มตายกะทนัหนัจากฝีมือของ 

ตาขนั พ่อของอัมพร เน่ืองจากทัง้คู่ทะเลาะกันเร่ืองปล่อยน า้เข้านา นางแย้มโกรธแค้นเป็นอย่าง

มาก สาปแช่งตาขันให้ถูกฟ้าผ่าตายทันทีท่ีรู้เร่ือง และค าสาปแช่งดูเหมือนจะได้ผล เพราะคืน

นัน้เองตาขนัก็ถกูฟ้าผ่าตายตามตาเทืองไป สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับครอบครัวของอมัพร

เป็นอย่างมาก และวันนัน้อัมพรก็ปวดท้องคลอดลูกพอดีความโกรธแค้นของนางแย้มท่ีมีต่อ
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ครอบครัวอมัพร เพิ่มขึน้ทวีคณู ขดัขวางไมใ่ห้ประยงค์ไปดแูลอมัพรและลกูท่ีโรงพยาบาล และยงัไม่

ยอมให้ศพของตาขนัสวดและเผาวดัเดียวกบัตาเทือง “อไุร” น้องสาวของอมัพร ทนไม่ได้ไปดา่กราด

ถอนหงอกแย้มถึงศาลาสวดศพตาเทือง จนเป็นท่ีร ่าลือถึงความปากจดัของอุไรท่ีก าลงัปลูกต้นรัก

กบั “ลือพงษ์” เจ้าของคิวรถประจ าทางและกิจการห้องเช่าประจ าหมู่บ้าน ท าให้เป็นช่องทางของ

แย้มท่ียยุง “โกตา” และ “นกเล็ก” พ่อแม่ของลือพงษ์ให้เกลียดชงัอุไร พร้อมทัง้หมายตาลือพงษ์ไว้

ให้ “พะยอม” ลกูสาวคนเล็กท่ีแอบชอบลือพงษ์ 

              หลงัจากอมัพรคลอดลกูชาย แย้มตัง้ช่ือให้ว่า “ยงยุทธ” อมัพรกล า้กลืนกลบัมาอยู่ท่ีบ้าน

ประยงค์ แย้มก็คอยด่าว่าเหน็บแนมไม่หยุดหย่อน จนความอดทนของอมัพรสิน้สุดลง เม่ือแย้ม

พยายามจบัคูป่ระยงค์ให้กับ “สดุา” ลกูสาวของเพ่ือนรัก เม่ืออมัพรรู้เร่ืองจึงเกิดความหึงหวง และ

ทะเลาะวิวาทอย่างหนัก จากเหตุการณ์นีเ้องท่ีท าให้แย้มถือโอกาสไล่อัมพรกลับบ้านและไม่ให้

กลบัมาอีก อมัพรกลบับ้านด้วยความชอกช า้ และคิดหาทางเอาลูกคืน ด้านอุไรก็เผลอใจแอบได้

เสียกับลือพงษ์ ซึ่งมิอาจรอดพ้นสายตาของแย้ม อุไรกลวัแย้มจะเอาไปป่าวประกาศให้ชาวบ้านรู้ 

จงึขอร้องให้ลือพงษ์รีบบอกพ่อแม่มาสู่ขอโดยเร็ว ลือพงษ์รับปากไปทัง้  ๆ ท่ีรู้แก่ใจว่าพ่อแม่ไม่ยอม 

เพราะทัง้คูไ่มช่อบอไุร 

              ส่วนประยงค์ทนความคิดถึงอมัพรไม่ไหว ด่ืมเหล้าย้อมใจเมาเละท่ีกระท่อมปลายนา จน

อมัพรไปเจอ เธอช่วยเช็ดตวัและหาอาหารให้สามีกิน ทัง้คูป่รับความเข้าใจกนั อมัพรขอลกูคืน แต่

ประยงค์ขอลูกไว้เพ่ือเป็นตัวแทนรักของอัมพร และสัญญาว่าจะไม่แต่งงานใหม่ หากวันใดเขา

แตง่งาน อมัพรจะได้ลกูคืน อมัพรตดัสินใจยกลกูให้ประยงค์และให้รักษาสญัญาให้ดี 

              เวลาผ่านไป อัมพรยังแอบเอาข้าวไปส่งให้ประยงค์ทุกกลางวัน ความรักของทัง้คู่ยัง

เหมือนเดมิ ทัง้อมัพรเองก็ยงัแอบไปหายงยทุธ โดยพะยอมคอยช่วย ในท่ีสดุแย้มก็จบัได้ ท าให้แย้ม

และอัมพร มีเร่ืองตบตีกันจนต้องขึน้โรงพัก ท าให้อุไรและอัมพรได้พบกับ “ร้อยต ารวจตรีทวี” 

ร้อยเวรบันทึกการแจ้งความ ชายหนุ่มถูกชะตากับสองพ่ีน้องมาก อาสาไปส่งถึงบ้าน แย้มจึง

วางแผนท าให้ลือพงษ์กบัอไุรประกาศตดัขาดกนั ลือพงษ์เองก็เผลอไผลมีอะไรกบัพะยอม สดุท้าย

ลือพงษ์ต้องเแต่งงานกับพะยอมอย่างไม่เต็มใจ ส่วนอุไรก็รู้ว่าตวัเองท้อง ประยงค์ถูกหมากัดและ

เป็นไข้สูงจนต้องไปโรงพยาบาล อมัพรมาดใูจประยงค์ทนัในนาทีสุดท้าย ก่อนท่ีประยงค์ก็จากไป

อยา่งไมมี่วนักลบั หลงัจากประยงค์ตาย อมัพรก็แน่ใจแล้วว่าไม่มีทางได้ลกูชายคืน ตดัสินใจจะพา
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ครอบครัวย้ายไปอยู่ท่ีอ่ืนโดยมีทวีช่วยเหลือพาทัง้หมดไปหาท าเลค้าขายอยู่ในเมือง เพ่ือตัง้หลัก

ชีวิตใหมต่อ่ไป 

             ภาคแสนรัก พ.ศ. 2534 หลงัจากตดัสินใจย้ายมาอยู่ในตวัเมือง อุไรก็หาท าเลเปิดร้าน

ข้าวแกง ส่วนทวีพลาดรักจากอไุร ก็ได้ตกลงปลงใจแต่งงานกับอมัพร มีลกูสองคน คือ “ธนา” กับ 

“มยุรีย์” ส่วนอุไรก็คลอดลูกสาว ช่ือ “ระพีพรรณ” และฝ่ายครอบครัวของลือพงษ์กบัพะยอม มีลูก

ชายช่ือ “ลือชัย” ส่วนประยูรลูกชายคนเล็ก แย้มก็ให้แต่งงานกับสุดามีลูกด้วยกันสองคน คือ      

“ปวริศ” และ “ลลดา” 

              ยงยทุธนัน้ แย้มไมเ่คยคดิจะให้เจอกบัแม่อย่างอมัพร แถมยงัเสีย้มสอนให้เกลียดแม่ โดย

บอกว่าอมัพรมีคนมาติดพนัจนทิง้สามี แล้วพ่อก็ตรอมใจตาย เด็กชายถกูกรอกหูอยู่ทกุเม่ือเช่ือวนั 

ท าให้ฝังหวัวา่แมต่วัเองเลวร้ายเกินกว่าจะให้อภยั เม่ือเวลาผ่านไปจนทกุชีวิตเติบโตและรู้จกักนัใน

ฐานะนกัเรียนโรงเรียนเดียวกนั สร้างความระทมทกุข์ให้กบัอมัพรเป็นอย่างมาก เพราะเวลาเจอลกู 

ยงยทุธจะหลบลีห้นีหน้า เมินเฉย ไมส่นใจใยดี  

              ส าหรับธนากับมยุรีย์ ก็ไม่เคยนับถือยงยุทธเป็นพ่ีชายเพราะเห็นการกระท าท่ียงยุทธ

แสดงกับอัมพร ส่วนยงยุทธเองก็มีโรคประจ าตวัคือ หอบหืดตัง้แต่เด็ก ท าให้เขากลายเป็นคน

อ่อนแอทัง้ร่างกายและจิตใจ แต่ยังดีท่ีมีสิ่งหนึ่งท่ีท าให้ยงยุทธเหนือกว่าธนาพ่ีน้องต่างพ่อ ก็คือ 

“หทยัรัตน์” ลูกสาวเจ้าของกิจการร้านทอง ท่ีมีใจให้เขาคนเดียวมาโดยตลอด ทัง้ๆ ท่ีธนาก็หลงรัก

หทยัรัตน์อยา่งหวัปักหวัป า สว่นปวริศลกูชายประยรูก็มาตามจีบระพีพรรณ โดยท่ีอไุรไม่เคยชอบใจ

สกันิด ท าให้ระพีพรรณคดิเร่ืองของตนเองไม่ตก 

              กระทัง่ช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลยั แย้มอยากให้ยงยุทธติดคณะแพทยศาสตร์ แตย่งยุทธ

อยากเรียนวิศวกรรมศาสตร์มากกว่า ผลออกมายงยทุธสอบไม่ติดคณะแพทย์สร้างความเสียใจให้

แย้มจนเป็นลมพบั ส่วนระพีพรรณก็ท าให้อไุรสมหวงัเพราะเธอคือแพทย์หญิงในอนาคต เคียงคูไ่ป

กับหทัยรัตน์ท่ีติดคณะแพทย์เหมือนกัน แต่ในท่ีสุดยงยุทธสอบติดท่ีเชียงใหม่ ส่วนปวริศสอบติด

นายร้อยท าให้นางแย้มปลืม้นกัหนา และธนาก็ได้โควตาด้านกีฬาของมหาลยัแหง่หนึง่ 

              ภาคสุดแค้นแสนรัก พ.ศ. 2544 วันเวลาผ่านไป ธนากลายเป็นนักร้องนักแสดงท่ีมี

ช่ือเสียง เช่นเดียวกบัลลดาซึ่งกลายเป็นดาราสาวสดุฮอต ลลดาแอบชอบธนามานานแล้ว แตธ่นา

ไม่เคยสนใจ ส่วนมยุรีย์เรียนจบกลบัมาเป็นคณุครู ยงยุทธเองก็ได้เป็นผู้จดัการธนาคารแห่งหนึ่ง 

หทยัรัตน์กบัระพีพรรณเรียนจบแพทย์ท างานในโรงพยาบาลเดียวกนั 
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              ความสมัพนัธ์ของหทยัรัตน์กบัยงยทุธนบัวนัยิ่งห่างเหิน ผิดกบัธนาท่ียงัรักมัน่คงเสมอต้น

เสมอปลายกบัหทยัรัตน์จนท าให้หทยัรัตน์หวัน่ไหวขึน้ทกุวนั พอๆ กบั ปวริศท่ียงัมัน่คงเหนียวแน่น

ต่อระพีพรรณ ซึ่งยิ่งท าให้ระพีพรรณหนักใจเพราะอุไรไม่ยอมรับในตวัปวริศแน่นอน คนท่ีสร้าง

ปัญหาให้ระพีพรรณอีกคนคือ ลือชยั ท่ีหลังออกจากคกุก็ติดยาบ้า ท าให้พะยอมผู้ เป็นแม่เครียด   

ระพีพรรณต้องท าหน้าท่ีพาน้องต่างมารดาไปบ าบดั และคอยดูแล ท าให้พะยอมซาบซึง้ใจระพี

พรรณมาก 

              สว่นอมัพรเองก็ตรอมใจเร่ืองยงยทุธหนกัขึน้ทกุวนั ในท่ีสดุก็ล้มป่วยหนกั ทกุคนพยายาม

ให้ยงยทุธมาเย่ียมอมัพรท าให้หทยัรัตน์รู้ความจริงวา่ยงยทุธกบัธนาเป็นพ่ีน้องแม่เดียวกนั จากระพี

พรรณเพราะมาขอร้องให้หทยัรัตน์พายงยทุธมาหาอมัพรให้ได้ เม่ืออมัพรเจอยงยทุธก็ดีใจมาก สัง่

เสียให้พ่ีน้องอย่าทอดทิง้กัน ช่วยเหลือกันเวลามีเร่ืองเดือดร้อน ให้รักย่าให้มาก ๆ และขอร้องอุไร

ไมใ่ห้ขดัขวางความรักของปวริศกบัระพีพรรณ อไุรจ าใจตอบตกลงเห็นแก่พ่ีสาวท่ีก าลงัจะจากโลก

นีไ้ป อมัพรสิน้ใจอยา่งสงบ 

              สดุาตดัสินใจบอกเร่ืองราวต่าง ๆ ในอดีตท่ีเป็นปมขดัแย้งระหว่างย่าแย้มกับอมัพรให้ยง

ยทุธรู้ เพ่ือก าจดัคนท่ีจะได้รับมรดกจากแย้มได้อีกหนึ่งคน เม่ือยงยุทธรู้เร่ืองราวแล้วก็รับไม่ได้กับ

การกระท าของผู้ เป็นย่า เขาโกรธย่ามากจนเก็บเสือ้ผ้าหนีออกจากบ้าน ยอมทิง้ทกุอย่างมุ่งหน้าไป

เชียงใหม ่ท าให้แย้มเกือบหวัใจสลาย 

             หลงัจากนัน้ ยงยุทธก็ได้ไปเป็นผู้จดัการรีสอร์ตท่ีล าปาง เขาไม่ได้สนใจครอบครัวอีกเลย 

ชว่งนัน้เอง ธนา หทยัรัตน์ ปวริศ ระพีพรรณ ก็บงัเอิญมาพกัรีสอร์ทท่ียงยทุธท างานอยู่ ท าให้ยงยทุธ

เห็นความสนิทสนมของธนากับหทยัรัตน์ จึงถามให้มั่นใจว่าความสมัพันธ์ยงัเหมือนเดิมหรือไม ่

หทยัรัตน์รู้ใจตวัเองวา่ไขว้เขวมาทางธนา แตต่อนนีก็้ไมอ่าจท าร้ายใจยงยทุธได้ จึงถนอมใจว่ายงัคง

เหมือนเดมิ 

ส่วนนางแย้มเกิดป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ท าให้ต้องพยายามตามหายงยุทธกลบัมา

เป็นก าลังใจให้ย่า ฟากธนาดทู่าทางออกว่าหทยัรัตน์คงจะยงัตดัสินใจไม่เด็ดขาดว่าจะเลือกใคร 

เขาจึงเลือกจะเป็นฝ่ายไป โดยบอกว่าจะไปเรียนตอ่เมืองนอก หทยัรัตน์ใจหายรีบเผยความรู้สึกท่ี

แท้จริงในใจ ก่อนท่ีทกุอย่างจะสายไป เพราะเธอรู้ใจตวัเองแล้วว่าเธอรักธนาไม่ใช่ยงยทุธอีกตอ่ไป 

ธนาดีใจมากและไมไ่ปเรียนตอ่ ยอมท าตามใจหทยัรัตน์ทกุอย่างเพียงเธอต้องการ ในท่ีสดุยงยทุธก็

ตดิตอ่กลบัมาท่ีหทยัรัตน์และคิดจะกลบัมาเย่ียมย่า แตเ่ม่ือมาถึงกลบัตดัพ้อเร่ืองในอดีต และบอก
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ว่าเกลียดย่า ท าให้แย้มเสียใจ ในขณะท่ีสุดาสะใจท่ีได้เห็นภาพสุดแค้นแสนรักของย่าหลาน และ

หวงัวา่ครอบครัวตนจะได้ครอบครองสมบตัแิตเ่พียงผู้ เดียว จึงเป่าหแูย้มเร่ืองท่ียงยทุธเนรคณุและยุ

ยงนางแย้มให้เปล่ียนพินยักรรม แย้มเม่ือฟังสดุาให้ร้ายหลานรักก็นึกอยากเปล่ียนพินยักรรมใหม่

โดยไม่บอกอะไรกับสุดา คือ ยกท่ีนา ใน ต.หนองกระโดนหกสิบห้าไร่ท่ีจะยกให้ประยูรกับสุดา

เปล่ียนให้เป็นยงยทุธแทน 

              หลงัจากนัน้ ยงยุทธกลับบ้านมาเห็นรองเท้าคู่เท่าฝาหอยคู่เก่าเก็บของเขาวางบนเตียง 

ท าให้ส านึกในบุญคณุท่ีย่าเลีย้งดเูขามาตัง้แต่เด็กจึงรีบรุดไปหาย่า เหตนีุท้ าให้สดุาระแวงว่าแย้ม

จะเปล่ียนใจยกสมบตัใิห้ยงยทุธอีก จงึลกัลอบเพิ่มความเร็วของสายน า้เกลือให้เร็วขึน้จนท าให้แย้ม

หวัใจวายตาย 

              หทยัรัตน์ตดัสินใจบอกเลิกยงยทุธทางจดหมาย เพราะไม่กล้าท่ีจะบอกตอ่หน้าเน่ืองจาก

ยงยทุธต้องเจอกบัเร่ืองสะเทือนใจมากมาย แตถ้่าไม่บอกตอนนีปั้ญหาก็จะคาราคาซงัตอ่ไปไม่จบ 

ยงยุทธอ่านจดหมายแล้วเสียใจมาก เขาเขียนพินัยกรรมยกสมบัติทัง้หมดให้กับลลดาลูกของ

ประยรูกบัสดุาท่ีมกัจะคอยหว่งใยเขาเสมอ และตดัสินใจฆ่าตวัตาย แต่ธนา และหทยัรัตน์ช่วยไว้ได้

ทนั 

              ธนารู้สึกผิดท่ีเขาได้ท าร้ายยงยทุธจึงขอให้หทยัรัตน์เลือกยงยทุธเสีย แตห่ทยัรัตน์ไม่ยอม

เพราะยงยุทธน่าจะคอ่ย ๆ เรียนรู้การสญูเสีย แต่ธนากลวัว่ายงยุทธจะคิดสัน้อีก ธนาจึงพยายาม

ออกหา่งหทยัรัตน์ แตย่งยทุธรู้แล้วว่าหทยัรัตน์ไม่ได้รักเขาต้นเหตก็ุเกิดจากตวัเขาเอง และเร่ืองราว

มากมายท่ีเกิดขึน้ท าให้เขาตดัสินใจบวช หทยัรัตน์กบัธนาจงึมาขอขมายงยทุธในงานบวช 

              ส่วนปวริศกับระพีพรรณ ประยรูกบัสดุาก็ยอมมาขอขมาทัง้น า้ตาเพ่ือความสุขของลกูทัง้

สองฝ่าย อยา่ได้เหมือนกบัรุ่นพอ่แมท่ี่ต้องผิดหวงั ท าให้อไุรยอมอโหสิกรรมทัง้น า้ตาเชน่กนั 

              พระยงยุทธขึน้ธรรมมาสน์เทศน์ โดยมีแม่ชีอ ่า ผู้ เป็นยาย และทุกคนมาพ ร้อมหน้ากัน 

หลวงพ่ีเทศนาธรรมท่ีอันซาบซึง้ในเร่ืองของความรัก ท่ีก่อให้เกิดทัง้สุข ทุกข์ หรือแม้แต่ความ

เจ็บปวด 

              อานภุาพของความรักช่างยิ่งใหญ่เหลือแสน ขึน้อยู่กบัว่า เราจะเลิกให้เป็นอานภุาพท่ีสุด

แค้น หรือ แสนรัก 
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