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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษารูปแบบการส่ือสารของเน้ือหาเพลงท่ีประพนัธ์โดย

ผูป้ระพนัธ์เพลงแบบสมยันิยมและแบบทางเลือกอนัสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ของผูป้ระพนัธ์ทั้งสอง
ท่าน   2) ศึกษาความแตกต่างระหวา่งอตัลกัษณ์ท่ีถูกคน้พบในรูปแบบการส่ือสารของเพลงกบัอตั
มโนทัศน์ท่ีผูป้ระพนัธ์มองตนเอง 3) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของ
ผูป้ระพันธ์ โดยผูว้ิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) 2) การวิเคราะห์เน้ือหาสารเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) 
โดยการวเิคราะห์เน้ือหาเพลง และ 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth-Interview) จากผูป้ระพนัธ์เพลง 
ผูท่ี้เคยร่วมงานกบัผูป้ระพนัธ์เพลง และบุคคลผูมี้อิทธิพลหรือเช่ียวชาญในวงการเพลงไทย 

ผลการศึกษาเก่ียวรูปแบบการส่ือสารผ่านเพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม 
(Q1) พบวา่เพลงท่ีไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยมส่วนใหญ่จะมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัความรัก ด าเนิน
เร่ืองโดยบุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นตวัละครส าคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่า โดยเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัความรัก
ในเชิงบวกจะมีการวางโครงเร่ืองครบองคป์ระกอบ ส่วนเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัความรักในเชิง
เศร้าจะขาดขั้นภาวะคล่ีคลาย และเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัความรักในเชิงสนุกสนานจะขาดขั้น
ภาวะคล่ีคลายและขั้นยติุเร่ืองราว ซ่ึงกลุ่มค าท่ีถูกน ามาใช่บ่อยท่ีสุด ไดแ้ก่ รัก หวัใจ คิดถึง ห่วง และ
หวง ในขณะท่ีรูปแบบการส่ือสารผ่านเพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลงทางเลือก (Q2) มีการ
ด าเนินเร่ืองโดยผูป้ระพนัธ์ในฐานะเป็นผูรู้้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างเป็นผูเ้ล่าในเพลงท่ีมีแก่นเร่ือง
เก่ียวกับความรัก แนวคิด และการท างาน และมีการด าเนินเร่ืองโดยบุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นตวัละคร
ส าคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่าในเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัความรักในฐานะท่ีผูเ้ล่าเป็นผูก้ระท าและหรือ 



(4) 

ถูกกระท าเอง ซ่ึงเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัความรักมีการวางโครงเร่ืองไม่ครบองคป์ระกอบ โดยจะ
ขาดขั้นภาวะคล่ีคลายในเพลงท่ีปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ ไม่มีการเปิดเผยหรือคล่ีคลายได ้และขาด
ขั้นพฒันาเหตุการณ์ในเพลงท่ีไม่มีการเพิ่มปมปัญหาความขดัแยง้ของตวัละครให้เขม้ขน้ข้ึนเพื่อ
พฒันาเหตุการณ์สู่ขั้นต่อไป ในส่วนของการใชค้  า ส าหรับเพลงรักค าท่ีพบบ่อยคือค าวา่ “รัก” ส่วน
เพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัแนวคิดและเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัการท างาน มีการสอดแทรกค า
ภาษาองักฤษลงไปในเน้ือร้องและวิจารณ์ส่ิงต่างๆ อยา่งตรงไปตรงมา ทั้งน้ีรูปแบบการส่ือสารผา่น
เพลงสามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์ของผูป้ระพนัธ์ได ้กล่าวคือ จากเน้ือหาของเพลงท่ีประพนัธ์โดย
ผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม (Q1) สะทอ้นให้เห็นวา่ Q1 เป็นบุคคลท่ีมีความพยายามเพื่อให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย แต่มีอารมณ์เปราะบางในสถานการณ์เคร่งเครียด ชอบการแสดงออก กระหายความ
ต่ืนเตน้ ชอบลองส่ิงใหม่ มีความประนีประนอมคลอ้ยตาม พร้อมจะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และจดั
อยู่ในประเภทของบุคคลท่ีมีแนวคิดแบบสมยัใหม่ (Modernism) ในขณะท่ีเน้ือหาเพลงท่ีประพนัธ์
โดยผูป้ระพนัธ์เพลงทางเลือก (Q2) สะทอ้นให้เห็นวา่ Q2 เป็นบุคคลท่ีมีความซาบซ้ึงในศิลปะและ
ความสวยงามของดนตรี เปิดเผยความรู้สึก เห็นคุณค่าของอารมณ์ดา้นต่างๆ ชอบความหลากหลาย 
ทดลองส่ิงใหม่ๆ มีการแสดงออกตรงไปตรงมา มีความเป็นตวัของตวัเองสูง รักอิสระ และมีความ
เป็นผูน้ า ยอมรับการเปล่ียนแปลง รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และจดัอยูใ่นประเภทของบุคคลท่ีมี
แนวคิดแบบหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) 

นอกจากน้ีจากผลการศึกษายงัพบว่าปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลงท่ี
แตกต่างกนัของผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม (Q1) และผูป้ระพนัธ์เพลงทางเลือก (Q2) ไดแ้ก่ 1) ภูมิ
หลงัครอบครัว 2) ประสบการณ์ การศึกษา และ ความรู้เฉพาะทาง และ 3) ทศันคติ และแรงจูงใจ 
ในขณะท่ีปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 1) การสนบัสนุนเชิงนโยบายของภาครัฐและธุรกิจ 2) ความคาดหวงั
ของผูบ้ริโภค และ 3) ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละสังคม 
 



ABSTRACT 
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This study aims to 1) study the formats of communication in lyrics which are composed 

by popular music songwriter and alternative music songwriter to reflect their identities and self-
concepts 2) study the differences between found identities from songwriters’ formats of 
communication and their self-concepts 3) study factors which effect to songwriters’ creativity of 
composing. The study conducted by documentary research, qualitative content analysis in lyrics, 
and indepth-interview with songwriters, their colleagues, and influencers or professionals in Thai 
music industry. This study could be concluded that; 

1) Most famous songs of popular music songwriter are about love song proceeded by 
leading actor in that story. Positive love songs have complete storyline structure while negative 
love songs miss falling action stage and joyful love songs miss falling action and ending stage. In 
addition, the most found words of his love song are “love”, “heart”, “miss”, “concern about 
someone”, and “jealous”. Unlike popular music songwriter, famous songs of alternative music 
songwriter are variety. Love, idealism, and power theme are proceeded by observer who are 
intimate in that story. However, some love song is proceeded by leading actor who are most 
affected in the story. Moreover, love song contains incomplete storyline structure; miss falling 
action stage in undiscovered problem story and raising action stage in no adding conflict story. 
The study still found that the most used word in love song of alternative music song writer is 
“love” while idealism and power song use both Thai and English in lyrics and criticize everything 
straightforwardly.  



(6) 

2) The analysis of lyrics reflected that popular music songwriter sets high goal and strive 
to achieve it, stays with fragile mood in stressful situations, likes to express, thirsts for 
excitement, likes to try new things, compromise, readies for change all the time, and be 
modernism person while alternative music songwriter appreciates the art and beauty of music, 
reveals feelings, values every emotions and diversity, likes to try new things, express 
straightforwardly, be independent, acts as leadership style, opens mind, and be postmodernism 
person 

3) Internal factors which effect to songwriters’ creativity of composing are family 
background, education, experience, specialized knowledge, attitude and motivation while external 
factors are government and business policy supports, customers’ expectations, and technological 
and social changes. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 
 
บทเพลงถือเป็นสมบติัอนัมีค่าของชาติท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมของผูค้นในสมยันั้น บทบาท

หน้าท่ีของเพลงต่อสังคมนั้นมีอยูด่ว้ยกนัหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสนุกสนานและผ่อน
คลายความเครียดให้กับผูค้นในสังคม การใช้เพลงเป็นส่ือกลางในการช่วยบ าบัดผูป่้วย หรือ
แมก้ระทัง่การใช้เพลงเพื่อเป็นส่ือในการสร้างพลงับางอย่างให้กบักลุ่มชนต่างๆ เพื่อสร้างความ
ส านึกให้เกิดข้ึนกบัสังคมและประเทศชาติ จึงเห็นไดว้า่เพลงหรือกระบวนกรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ดนตรีนั้นเปรียบเสมือนกบัสถาบนัหน่ึงในโครงสร้างทางสังคมท่ีส าคญัไม่แพก้บัสถาบนัอ่ืนๆ ใน
สังคม (สุเทพ วสิิทธิเขต, 2553) 

ส าหรับในบริบทของสังคมไทย บทเพลงแสดงใหเ้ห็นถึงอุปนิสัยใจคอของคนไทยท่ีวา่ คน
ไทยเป็นคนท่ีมีอารมณ์เบิกบาน มีความกรุณากล้าหาญอนัจะสังเกตได้จากศิลปะการดนตรี ซ่ึง
ด าเนินไปดว้ยความอ่อนโยนและน่ิมนวล ความเจริญและความเส่ือมของศิลปะทางดนตรีข้ึนอยูก่บั
ความร่มเยน็เป็นสุขของบา้นเมือง ในเวลาบา้นเมืองสงบ ศิลปะทั้งปวงก็เจริญรุ่งเรือง ค าอธิบายถึง
ปรากฏการณ์ท่ีชดัเจนมีหลายๆช่วงเวลาดงัเช่น สมยัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท่ีคณะ
ผูก่้อการพยายามสร้างเพลงชาติข้ึนมาใหม่ โดยใหเ้หตุผลวา่เพลงท่ีเกิดข้ึนมาใหม่เป็นของประชาชน 
เพลงสรรเสริญพระบารมีท่ีมีอยูแ่ลว้เป็นเพลงของพระมหากษตัริย ์ซ่ึงภาพสะทอ้นดงักล่าวเป็นการ
สร้างความชอบธรรมให้เห็นความต่างท่ีชัดเจนกับการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย หรืออีกปรากฏการณ์หน่ึงในยุคสมยัจอมพล  
ป.พิบูลสงครามไดข้ึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีนโยบายเปล่ียนช่ือประเทศจากสยามประเทศมา
เป็นประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 และไดท้  าการปรับปรุงเพลงชาติเพื่อให้เขา้กบัช่ือ
ประเทศท่ีเปล่ียนใหม่ รวมทั้งยุคดงักล่าวเป็นยุคของความพยายามสร้างชาติใหม่ ซ่ึงมีหลายปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องคนใน สังคมทุกระดบั เช่น การใหป้ระชาชนทุกคนท าความเคารพ
เพลงชาติในตอนเชา้เวลา 8.00 น. และเยน็เวลา 18.00 น. ทุกคนจะตอ้งหยุดยืนตรง ซ่ึงประชาชนซ่ึง
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บางคนก็มีความรู้สึกช่ืนชมแต่บางคนก็รู้สึกขบขนัต่อส่ิงท่ีไดก้ระท า จากนโยบายดงักล่าวท าให้เกิด
เอกลกัษณ์ใหม่ของสังคมท่ีปฏิบติัสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั เป็นตน้ (ศรีบูรพา, 2521) 

เม่ือกล่าวถึงจุดเร่ิมตน้ของเพลงไทยสากลในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2482 เพลงไทย
สากลเร่ิมเขา้มามีบทบาทในภาพยนตร์ เป็นการปฏิวติัวงการภาพยนตร์จากหนงัเงียบ เร่ิมมีการแต่ง
เพลงประกอบละครเวที โดยผูป้ระพนัธ์คือ หลวงวิจิตรวาทการ และเม่ือหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
สงบ ทหารฝ่ายสัมพนัธมิตรยงัอยูใ่นประเทศไทยจ านวนมาก เป็นเหตุให้เกิดสถานเริงรมย ์ส าหรับ
การพกัผ่อนหย่อนใจ และไดรั้บความนิยมอย่างมาก จวบจนถึงยุคความเริงรมยข์องส่ือวิทยุ เพลง
ละคร จนถึงเพลงสุนทราภรณ์ และแตกแขนงไปสู่เพลงลูกทุ่งและลูกกรุงในล าดบัต่อมา (ทวีสิทธ์ิ 
ไกรวจิิตร, 2552)  ต่อมา พ.ศ. 2512 ในยุคเฟ่ืองฟูของเพลงไทยสากลเกิดข้ึนในช่วงท่ีอเมริกาเขา้มา
ตั้งฐานทพัในเมืองไทย ทหารอเมริกนัมีส่วนส าคญัในการส่งต่ออิทธิพลในการฟังเพลง การเล่น
ดนตรี รวมไปถึงแฟชั่นอ่ืนๆตามมาอีกมากมายนบัไม่ถ้วน โดยในช่วงนั้นประเทศไทยมีการจดั
ประกวดวงดนตรีในแบบสตริงคอมโบ โดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยให้โจทย์ของการ
ประกวดคือ เล่นเพลงสากลเป็นเพลงบงัคบั 1 เพลง และเพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง ผลคือ 
วงดิอิมพอสซิเบิ้ล (The Impossible) ควา้แชมป์สามสมยัติดต่อกนั วงดิอิมพอสซิเบิ้ลเร่ิมท าเพลง
ประกอบภาพยนตร์ท่ีเป็นดนตรีสากลเน้ือไทย จากการท่ีผูก้  ากบัภาพยนตร์ (เป๊ียก โปสเตอร์) ก ากบั
ภาพยนตร์เร่ือง “โทน” เป็นผูช้กัชวนให้ท าเพลงประกอบภาพยนตร์เร่ืองน้ี และไดรั้บความนิยม
อย่างแพร่หลาย เพลงไทยสากลจึงไดรั้บความนิยมอีกคร้ัง ไปพร้อมๆกบัการท่ีวงดนตรีอาชีพเล่น
เพลงสากลตามสถานบนัเทิงต่างๆ (โชคชยั เจ่ียเจริญ, 2557)  

เพลงเกิดจากความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยใ์นการบรรจงถ่ายทอดเน้ือหาสารดว้ยถอ้ยค าท่ี
มีความหมายและแฝงไปดว้ยสัญญะต่างๆ มาร้อยเรียงให้มีความคลอ้งจองต่อเน่ืองกนัเป็นเร่ืองเดียว 
มีความครบถว้นสมบูรณ์ตามเน้ือหาท่ีตอ้งการจะส่ือภายใตข้อบเขตของระยะเวลาท่ีจ ากดัแค่เพียง
ไม่ก่ีนาที ท าให้ผูฟั้งสามารถจินตนาการออกมาเป็นภาพและเกิดอารมณ์ร่วมได ้ดว้ยองค์ประกอบ
ต่างๆ ของเพลงไม่ว่าจะเป็นเน้ือร้อง เสียง จงัหวะ ท านอง คีตลกัษณ์ และองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท าให้
เพลงกลายเป็นวิธีการส่ือสารทางวจันภาษาและอวจนภาษาอย่างหน่ึงท่ีมีอิทธิพลในกระบวนการ
ส่ือสาร ซ่ึงเสน่ห์ของการส่ือสารดว้ยเพลงอยู่ท่ีความสามารถของผูป้ระพนัธ์ในการใช้ถอ้ยค าท่ีมี
ความลึกซ้ึง และกลัน่ตรงออกมาจากค าพูดท่ีมีอยูใ่นความคิดไดอ้ยา่งตรึงใจในผูฟั้งจ านวนมาก ทั้งน้ี
รูปแบบการส่ือสารผ่านเพลงของผูป้ระพนัธ์มกัจะแตกต่างกนัไปตามอตัลกัษณ์และอตัมโนทศัน์
ของศิลปิน กล่าวคือ สังคมและวฒันธรรม ประสบการณ์ ค่านิยม ทศันคติ และองคป์ระกอบอ่ืนๆ
ทางความคิดท่ีแตกต่างกนัของผูป้ระพนัธ์ จะสะทอ้นตวัตนของตนเองผา่นการเล่าเร่ืองดว้ยเพลงท่ี
แตกต่างกนัไป (ปริยทยา วงศก์ าแหงหาญ, 2557) 



3 

เพลงจะเกิดข้ึนไม่ได้หากไร้ซ่ึงผูป้ระพนัธ์ สารานุกรมไทยฉบับเยาวชนโดยพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้ความหมายของนักประพนัธ์ไวว้่า เป็นผูท่ี้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงโดยการคิดเน้ือเพลง (Lyrics) และท่วงท านอง 
(Melody) มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะน าความรู้สึก หรือเหตุการณ์ต่างๆมาถ่ายทอดเป็นบทเพลงท่ีมี
ความหมาย และประทบัใจผูฟั้ง ซ่ึงเพลงท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบนัเรียกว่า “เพลงสมยันิยม” 
(Popular Song) ในขณะเดียวกนัก็มีเพลงทางเลือกท่ีฉีกกรอบทางดนตรีหรือให้ความแปลกใหม่แก่
ผูฟั้งเกิดข้ึนมากมาย เรียกเพลงเหล่าน้ีว่า “เพลงทางเลือก” (Alternative Song) หรือ “เพลงอินด้ี” 
(Indie Song)  เพลงไทยสมยันิยมหรือเพลงป๊อบ (Popular Song) หมายถึง เพลงซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ชมชอบของคนส่วนใหญ่ในสังคมหน่ึง และยุคหน่ึงๆ ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจเทปเพลงตอ้งค านึงอยู่
เสมอว่าจะท าอย่างไรให้คนส่วนใหญ่ชอบส่ิงท่ีตนสร้างข้ึนมา โดยใช้ประสบการณ์ดนตรีและ
ศาสตร์แห่งดนตรีผนวกกบัความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างงานเพลงส าหรับคนส่วนใหญ่ (อมรรัตน์ 
รัตนภาสูร, 2534) การมองสุนทรียะของเพลงสมยันิยมท่ีเกิดข้ึนทางสังคมค่อนขา้งเป็นรูปแบบของ
ศิลปะเชิงธุรกิจ เพราะถ้ามองยอ้นไปในการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 
(พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2509) เป็นตน้มา ไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการ
เมืองไทย ดงันั้นเพลงสมยันิยมมกัตอ้งอาศยัการปรับเปล่ียนไปในเชิงธุรกิจเช่นกนั ซ่ึงหมายถึงการ
ท าศิลปะให้เป็นสินคา้ โดยการใช้กลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ ในการผลกัดนัศิลปะธุรกิจให้มีมูลค่า 
และในบางคร้ังอาจตอ้งลดทอนคุณค่าของศิลปะไปบา้ง กลุ่มเป้าหมายหลกัของผูฟั้งเพลงสมยันิยม
มกัจะเป็นกลุ่มวยัรุ่น ระดบัของการส่ือคุณค่าทางสุนทรียะสู่มวลชนกลุ่มน้ีเป็นเพียงการส่ือในระดบั
การรับรู้ของความพึงพอใจ ไม่ถึงระดบัความซาบซ้ึงในสุนทรียภาพของบทเพลง มุ่งสร้างค่านิยมใน
บริบทอ่ืนๆ มาบดบงัคุณค่าทางศิลปะ เช่น น าเสนอความเป็นบุคคลโดยใหน้กัร้องเป็นตวัน า เป็นตน้  

การด าเนินธุรกิจเพลงสมยันิยมจ าเป็นตอ้งหนัมองพลงัของสังคมในระดบัมวลชนเป็นหลกั 
เพื่อท่ีจะสร้างงานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจแก่คนในสังคมให้มากท่ีสุด ถ้าประสบผลส าเร็จก็
หมายถึงความเจริญทางธุรกิจ แต่ถ้ามองพลงัการขบัเคล่ือนของสังคมท่ีมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
เพลงสมยันิยม จะเห็นไดว้่ากระแสความนิยมจะคงอยูใ่นช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น จะค่อยๆเส่ือม
ความนิยมไปตามกาลเวลา เพลงสมยันิยมจึงเปรียบเสมือนเป็นประวติัศาสตร์หน้าหน่ึงของการ
ขบัเคล่ือนสังคมในอีกมิติหน่ึงของสังคมไทยท่ีมีการปรับเปล่ียนตวัตนให้เขา้กบัความเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนของสังคมโลก ซ่ึงเพลงสามารถสะทอ้นสภาพวิถีชีวิตของผูค้นในขณะนั้น ตลอดจนการ
มองเห็นภาพมิติเชิงซอ้นในการเปล่ียนแปลงของสังคมในดา้นต่างๆ   

เพลงทางเลือก (Alternative Song) หรือ เพลงอินด้ี (Indy Song) เกิดในช่วงศตวรรษท่ี 1960 
เป็นแนวเพลงท่ีแตกต่างไปจากเพลงสมยันิยม มีลกัษณะเด่นคือไม่ตามใจตลาด และไม่ตอ้งการอยู่
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ในกระแสพาณิชย ์มีแหล่งก าเนิดจากประเทศองักฤษก่อนท่ีจะแพร่หลายไปยงัทัว่โลกในช่วงปลาย
ยุค 80 และเขา้มาในประเทศไทยช่วงกลางยุค 90 ซ่ึงในยุคน้ีวฒันธรรมเพลงไทยถูกแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนคือ เพลงป๊อป (Pop Song) จากทางฝ่ังอเมริกา และกลุ่มเพลงทางเลือกใหม่จากฝ่ังประเทศ
องักฤษ เม่ือเพลงนอกกระแสจากฝ่ังประเทศองักฤษเร่ิมเขา้มามีอิทธิพลในกลุ่มคนฟังชาวไทยท าให้
เกิดวงดนตรีอินด้ีท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอย่างยิ่งในขณะนั้นคือวง “โมเดิร์นด๊อก” (Moderndog) 
อยา่งไรก็ตาม ในขณะนั้นยงัไม่มีการใชค้  าวา่ “อินด้ี” ในวงการเพลงไทย แต่จะเรียกวา่ “อลัเทอร์เน
ทีฟ” (Alternative) หรือเพลงทางเลือก (ฐิติมา ธารารัตนกุล, 2548) 

ววิฒันาการของเพลงอินด้ีในประเทศไทยมีจุดก าเนิดในปี พ.ศ. 2537 เน่ืองจากเพลงไทยใน
ตลาดส่วนใหญ่ในเวลานั้นเป็นแนวเพลงป๊อป (Pop Song) ท่ีเกิดจากค่ายเพลงขนาดใหญ่สองค่ายคือ 
ค่ายเพลง Grammy และค่ายเพลง RS  จึงเกิดความจ าเจในเร่ืองของแนวดนตรี ท าให้เกิดค่ายเพลง
ใหม่ๆท่ีมีขนาดเล็ก มีความเป็นอิสระในการท าเพลง และไม่เนน้แนวทางการตลาด  

เพชรภี ป่ินแกว้ (2552) กล่าวว่า ในช่วงยุคปี พ.ศ. 2537 ประเทศไทยจะใชค้  าวา่ “อลัเทอร์ 
เนทีฟ”  มีวงดนตรีหลายวงท่ีเป็นท่ีรู้จกั และมีช่ือเสียงในยุคนั้น ไดแ้ก่ โมเดิร์นด็อก พราว พารา      
ด็อกซ์ พอส ฯลฯ รวมถึงค่ายเพลงอยา่งเบเกอร์ร่ีมิวสิค หลงัจากนั้นเพียงไม่ก่ีปีความนิยมในเพลงอลั
เทอร์เนทีฟก็เร่ิมจางหาย และกลายมาเป็นยคุของเพลงอินด้ี โดยท่ีคนในยุคอลัเทอร์เนทีฟมีความเช่ือ
วา่ “อลัเทอร์เนทีฟ”  นั้นไดฟ้ื้นกลบัมากลายเป็น “อินดิเพนเดนซ์”  (Independence) ซ่ึงนกัวิชาการ
ในองักฤษใช้ค  ายอ่วา่ “Indie” ส่วนทางฝ่ังอเมริกาใชค้  าวา่ “Indy” แต่ในเม่ือไทยนั้นรับมาทั้ง 2 ค  า 
นกัวิชาการในช่วงนั้นมกัจะเอาค าว่าอินด้ีมาตีความผิด เน่ืองจาก ค าว่า “เพลงอินด้ี” แทจ้ริงแล้ว
ไม่ใช่แนวเพลงแต่หมายถึงรูปแบบการท าเพลง ดงันั้นไม่วา่ศิลปินนั้นจะท าเพลงแนวใดก็เป็นเพลง
อินด้ีไดท้ั้งหมด ถา้เพลงนั้นเกิดจากการความคิด และการลงมือท าดว้ยตนเองของศิลปิน อยา่งอิสระ
ไม่ข้ึนกบัค่ายเพลง” บางคร้ังค าว่า “อินด้ี” ก็อาจถูกเจาะจงไปท่ีประเภท หรือเสียงดนตรีท่ีมีความ
แปลก และหลากหลายมิติทางวฒันธรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างและบริบททางเศรษฐกิจ
สังคม มีส่วนช่วยสร้างความเขา้ใจความหมายทางอุดมการณ์จากผลผลิตของเพลงอินด้ี กาญจนา 
แกว้เทพ (2544) กล่าววา่ วฒันธรรมมีความสัมพนัธ์อยา่งแยกกนัไม่ไดก้บั “อุดมการณ์” และ“การ
ส่ือสาร” ในดา้นหน่ึงวฒันธรรมเป็นวิถีของการผลิตซ ้ าและครอบง าทางอุดมการณ์ แต่อีกดา้นหน่ึง
ในปริมณฑลทางวฒันธรรมน้ีเองท่ีจะเป็นแหล่งผลิตซ ้ าอุดมการณ์ของการต่อตา้นระบบทุนนิยม 
โดยแหล่งต่อตา้นนั้นมาจากวฒันธรรมระดบัล่างในสังคม ในขณะท่ีมีขอ้คน้พบหน่ึงท่ี มานนท ์     
เอพาณิช (2546) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับดนตรีท าเอง พบว่า ดนตรีท าเอง หรือเพลงอินด้ี
เปรียบเสมือนเป็นบทบาทของวฒันธรรมย่อยในดนตรีกระแสนิยม เพราะวฒันธรรมย่อย เกิดข้ึน
เพื่อสะทอ้นค่านิยมหลกัของสังคม ซ่ึงมาเติมเต็มช่องว่างท่ีขาดหายไป แต่ดว้ยดนตรีอินด้ีเป็นแนว
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ดนตรีท่ีเปิดกวา้งอิสระการรวมตวัเป็นกลุ่มกอ้นท่ีเกิดข้ึนท าใหเ้ราเห็นภาพสะทอ้นของสังคมโดยไม่
มีส่ิงใดปิดกนั ท าใหด้นตรีอินด้ีกลายเป็นดนตรีท่ีอยูใ่นกระแสนิยม จากความแตกต่างของเพลงสมยั
นิยมและเพลงทางเลือก ท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการส่ือสารของเพลงท่ีประพนัธ์
โดยผูป้ระพนัธ์เพลงทั้งแบบสมยันิยมและแบบทางเลือกท่ีสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์และหรืออตัมโน
ทศัน์ของผูป้ระพนัธ์ โดยท าการศึกษาผูป้ระพนัธ์เพลง 2 ท่าน ท่านแรกเป็นผูป้ระพนัธ์เพลงสมยั
นิยม (Popular Song) มีผลงานเพลงมากมายท่ีไดรั้บการยอมรับ ได้แก่ เพลงรักเธอคนเดียวของ      
ณัฐ ศกัดาทร เพลงค าอธิษฐานด้วยน ้ าตา ของ โดมจารุวฒัน์ เช่ียวอร่าม เพลงรักนะคะ ของ บ้ี-
สุกฤษฎ์ิ วิเศษแกว้ เป็นตน้ และท่านท่ีสอง เป็นผูป้ระพนัธ์เพลงทางเลือก (Alternative Song) มี
ผลงานเพลงท่ีไดรั้บการยอมรับมากมายในกลุ่มผูนิ้ยมเพลงทางเลือก เช่น เพลงก าแพง เพลงไม่รู้จกั
ฉนัไม่รู้จกัเธอ เพลงปรากฎการณ์ เพลงสถานีต่อไป ผลิตภณัฑน้ี์รับประกนั 100 ปี เป็นตน้ 

นอกจากการศึกษาบทเพลงอนัสะทอ้นถึงตวัตนของปัจเจกบุคคลแลว้ ผูว้ิจยัยงัไดต้ระหนกั
ถึงบริบทสังคมโดยรวมท่ีถูกสะทอ้นผ่านเพลงอีกด้วย อมรรัตน์ รัตนภาสูร (2534) กล่าวว่า การ
วิเคราะห์แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ต่อบทเพลงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละยุคสมยั สามารถวิเคราะห์ได ้2 
ประการ คือ 1) การวิเคราะห์ตวัตนทางสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี หรือความเป็นอตัวิสัยและกรอบ
มาตรฐานแนวคิดวตัถุประสงค์ของผูส้ร้างงาน 2) การวิเคราะห์ตวัตนของสุนทรียศาสตร์ท่ีมีต่อ
สังคม ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัส่วนของอตัวิสัย เพราะจิตส านึกในตวัตนจะสะทอ้นผ่านโครงสร้าง
ทางสังคม ทั้ งโครงสร้างหน้าท่ีประจักษ์ และโครงสร้างหน้าท่ีแฝง ในภาพรวมท่ีเป็นวิถีชีวิต 
ประเพณี สังคม ว ัฒนธรรม ศาสนาความเช่ือ การเมืองการปกครอง ตลอดจนกระแสการ
เปล่ียนแปลงของโลก เป็นตน้ ภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจะสะทอ้นการเกิดพลงัทางสังคมท่ีเรียกวา่ “สังคม
มวลชน” (Mass Society) ในยุคของสังคมมวลชน สมาชิกมีสภาพต่างคนต่างอยู่ และใน
ขณะเดียวกนัจิตใจก็มีความรู้สึกแปลกแยกกบัสภาวะสังคมท่ีตนด ารงอยู ่(Alienation)  พวกเขาตอ้ง
กลายมาเป็นฟันเฟืองตวัหน่ึงของระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีปราศจากเสรีภาพทางความคิด ขาด
ความเสมอภาคในการด ารงชีวิต และปราศจากการมีส่วนร่วมของระบอบการเมืองนั้นๆ มวลชนจึง
ถูกควบคุมด้วยกลุ่มนายทุนท่ีมีอ านาจทางเศรษฐกิจ และกลุ่มท่ีมีอ านาจทางการเมืองซ่ึงใช้
ส่ือมวลชนเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือในการควบคุมและครอบง าสังคม ดงันั้นส่ือมวลชนจึงถูก
ผนวกเขา้กบัส่วนหน่ึงของกลไกอ านาจ เน้ือหาสาระท่ีน าเสนอจึงมีเป้าหมายในทางการเมืองและ
การคา้ของกลุ่มคนท่ีมีอ านาจทางสังคม (ยศ สันตสมบติั, 2540) 

วฒันธรรมมวลชนเกิดจากการแบ่งแยกวฒันธรรมชาวบา้น (Low Culture) ออกจาก
วฒันธรรมของชนชั้นน า (High Culture) โดยวฒันธรรมของชนชั้นน าถูกผลิตข้ึนภายใตศิ้ลปะและ
วรรณคดีชั้นสูง ไม่ข้ึนกบัมาตรฐานของผูบ้ริโภค แต่จะข้ึนอยูก่บัมาตรฐานของฝ่ายผูผ้ลิตเป็นหลกั 
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ในขณะท่ีส่ือมวลชนจะท าหน้าท่ีตอบสนองวฒันธรรมมวลชนโดยการผลิตสินคา้ทางวฒันธรรม
หรือส่ือตรงตามความตอ้งการของตลาดมวลชน (Mass Market) ซ่ึงตอ้งมีมาตรฐานเดียวกนัเพื่อ
สะดวกต่อการผลิต และมีแบบแผนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวของมวลชน (Standardized) (Adorno & 
Horkheimer , 1973, อา้งถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ, 2547 น. 23) 

ต่อมาเม่ือส่ือมวลชนเขา้มามีบทบาทต่อสังคมสมยัใหม่ การถ่ายทอดวฒันธรรมผา่นเน้ือหา
ส่ือมวลชนในรูปแบบการผลิตแบบมวลรวม (Mass  Production) ท าให้วฒันธรรมชั้นสูง และ
แม้กระทัง่วฒันธรรมพื้นบ้านถูกน ามาเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างกวา้งขวางทุกระดับ  ไม่ว่าคน
ระดบัสูงหรือระดบัล่างในสังคมก็สามารถสัมผสักบัวฒันธรรมชั้นสูงไดเ้ท่าเทียมกนัทัว่ทุกหนทุก
แห่ง  ส่วนวฒันธรรมพื้นบ้านก็ไม่ได้เป็นส่ิงท่ีเสพกันเฉพาะในชุมชนของตนเองอีกต่อไป  
ส่ือมวลชนน ามาถ่ายทอดผลิตซ ้ าจนกลายเป็นวฒันธรรมมวลชน (Mass  Culture) ซ่ึงผลกระทบจาก
การสร้างวฒันธรรมมวลชนของส่ือมวลชน  ท าให้เกิดวฒันธรรมประชานิยม (Popular Culture) 
ตามมา สร้างความนิยม คลัง่ไคล ้ หลงใหล  ข้ึนในกลุ่มสังคมต่างๆ เพื่อประโยชน์ดา้นธุรกิจ  เช่น 
การคลัง่ไคลพ้ฤติกรรมการแต่งกาย การแสดง การขบัร้องของศิลปินต่างๆ การนิยมพูดหรือเขียน
ดว้ยภาษาวยัรุ่นท่ีเบ่ียงเบนไปจากวฒันธรรมภาษาดั้งเดิม เป็นตน้ 

เน่ืองจากเพลงเป็นส่ิงท่ีถูกหล่อหลอมกลมกลืนอยู่ในชีวิตประจ าวนัของผูค้น สร้างความ
บนัเทิง ปลุกเร้าอารมณ์ร่วมแก่ผูฟั้ง อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก
ต่างๆ การศึกษาเก่ียวกบัเพลงจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจเพราะเป็นผลผลิตทางสุนทรียะท่ีมีอิทธิพลต่อ
สภาวะจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของผูฟั้ง เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงวิธีคิดอนัเก่ียวโยงกบัอตัลกัษณ์
และอตัมโนทศัน์ของผูป้ระพนัธ์ รวมถึงสะทอ้นภาพรวมของบริบทสังคมในขณะนั้นดว้ย 

 

1.2 ปัญหำน ำวจิัย 
 

1) ศึกษารูปแบบการส่ือสารของเน้ือหาเพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลงแบบสมยันิยม
และแบบทางเลือกวา่เป็นอยา่งไร และสามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์ของผูป้ระพนัธ์ทั้งสองท่านอยา่งไร 

2) อตัลกัษณ์ท่ีถูกคน้พบในรูปแบบการส่ือสารของเพลงมีความเหมือนหรือแตกต่างกบั   
อตัมโนทศัน์ท่ีผูป้ระพนัธ์มองตนเองอยา่งไร 

3) ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานเพลงของผูป้ระพนัธ์ 
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1.3 วตัถุประสงค์ในกำรวจิัย 
 

1) เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารของเน้ือหาเพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลงแบบสมยั
นิยมและแบบทางเลือกอนัสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ของผูป้ระพนัธ์ทั้งสองท่าน 

2) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งอตัลกัษณ์ท่ีถูกคน้พบในรูปแบบการส่ือสารของเพลง
กบัอตัมโนทศัน์ท่ีผูป้ระพนัธ์มองตนเอง 

3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานเพลงของผูป้ระพนัธ์ 
 

1.4 ขอบเขตกำรวจิัย 
 

งานวิจัยน้ีจะศึกษาถึงสัญญะของเพลงกับการสะท้อนอัตลักษณ์และอตัมโนทศัน์ของ
ผูป้ระพนัธ์เพลง โดยจะท าการศึกษาจากตวับุคคลและผลงานการประพนัธ์เพลงของศิลปินสองท่าน
โดยท่านแรกเป็นผูเ้ป็นนักประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียง มีแนวทางการประพนัธ์เพลงเป็นแบบสมยันิยม 
(Popular Song) และท่านท่ีสองผูเ้ป็นทั้งนกัร้องและนกัประพนัธ์ในสายเพลงทางเลือก (Alternative 
Song) โดยผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระพนัธ์ทั้งสองท่าน ผูร่้วมงาน และบุคคลผูมี้อ  านาจ
หรือผูเ้ช่ียวชาญในวงการเพลง เพื่อศึกษาเก่ียวกบัอตัลกัษณ์และอตัมโนทศัน์ของผูป้ระพนัธ์ และ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานเพลง รวมถึงศึกษาตวับทเพลงท่ีผูป้ระพนัธ์ไดป้ระพนัธ์ทั้ง
เน้ือร้องและหรือท านอง โดยการวิเคราะห์เน้ือหาสาร (Qualitative Content Analysis) เพื่อศึกษาถึง
รูปแบบการส่ือสารผา่นเพลงอนัสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัของผูป้ระพนัธ์เพลงทั้งสองท่าน 

 

1.5 นิยำมค ำศัพท์ 
 

1) เพลง หมายถึง ถ้อยค าท่ีผูป้ระพนัธ์เรียงร้อยข้ึน ถูกสร้างข้ึนมาจากความคิด ซ่ึง
ประกอบดว้ย เน้ือร้อง ท านอง จงัหวะ โดยเพลงสร้างสรรค์จากเคร่ืองดนตรีหรือการขบัร้อง มีการ
เรียบเรียงเสียงดนตรีของเคร่ืองดนตรีชนิดต่างๆ เขา้ด้วยกนัเพื่อให้เกิดความไพเราะ (Braheny, 
1988) 

2) เพลงสมยันิยม หมายถึง เพลงซ่ึงเป็นท่ีนิยมชมชอบของคนส่วนใหญ่ในสังคมหน่ึง และ
ยุค โดยใช้ประสบการณ์ดนตรีและศาสตร์แห่งดนตรีผนวกกบัความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างงาน
เพลงส าหรับคนส่วนใหญ่ (อมรรัตน์ รัตนภาสูร, 2534) 
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3) เพลงทางเลือก หมายถึง แนวทางการท าเพลงท่ีมีลกัษณะเด่นคือไม่ตามใจตลาด และไม่
ตอ้งการอยูใ่นกระแสพาณิชย ์(ฐิติมา ธารารัตนกุล, 2548) 

4) ผูป้ระพนัธ์เพลง หมายถึง ผูท่ี้มีความสามารถในการคิดท่วงท านอง และเน้ือเพลง มี
ความคิดสร้างสรรคท่ี์จะน าความรู้สึกหรือเหตุการณ์ต่างๆ มาถ่ายทอดเป็นบทเพลงท่ีมีความหมาย 
และประทบัใจผูฟั้ง 

5) อตัลักษณ์ของผูป้ระพนัธ์  หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตวั ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีของ
ลกัษณะเฉพาะของบุคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ เช่น เช้ือชาติ ภาษา วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และ
ศาสนา ฯลฯ ซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ีไม่ทัว่ไปหรือสากลกบัสังคม หรือมีลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัของคน
อ่ืนๆ 

6) อตัมโนทศัน์ของผูป้ระพนัธ์ หมายถึง ความเขา้ใจตนเองในดา้นต่างๆ วา่ตนเป็นอยา่งไร
ตามท่ีตนประเมินซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ เช่น การปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การเปรียบเทียบตนเอง
กบัผูอ่ื้นการรับขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูอ่ื้น การสังเกตความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมของตนเอง 
เป็นตน้ 

7) สัญญะของเพลง หมายถึง ตวัหมายและความหมายในองคป์ระกอบของเพลง เช่น เน้ือ
ร้อง 

8) รูปแบบการส่ือสาร หมายถึง วธีิท่ีผูป้ระพนัธ์ไดถ่้ายทอดความคิด ความเขา้ใจ ตลอดจน
จิตนาการของตนท่ีมีต่อปรากฏการณ์ หรือเร่ืองราวใดๆ ให้ปรากฏในลกัษณะของการส่ือสารของ
บทเพลง ซ่ึงสามารถสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ของผูป้ระพนัธ์ได ้

 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

เพื่อทราบถึงกระบวนการและแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานเพลงของผูป้ระพนัธ์ทั้งแบบ
สมยันิยมและแบบทางเลือกท่ีเก่ียวพนัถึงการสะทอ้นอตัลกัษณ์ของผูป้ระพนัธ์ การต่อรองกบับริบท
และอ านาจทางสังคมเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลงานท่ีตรงตามจุดมุ่งหมายของผูป้ระพนัธ์เองและหรือเพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ 



บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน ามาอธิบายการวิจยัเร่ือง สัญญะของเพลงกบัการ
สะทอ้นอตัลกัษณ์และอตัมโนทศัน์ของผูป้ระพนัธ์ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

2.1 อตัลกัษณ์และอตัมโนทศัน์ของปัจเจกบุคคล  
2.2 สุนทรียะหลงัสมยัใหม่กบัปัจเจกบุคคล 
2.3 การส่ือสารของปัจเจกบุคคล 
2.4 สัญวทิยาและการเล่าเร่ือง 
2.5 ผูป้ระพนัธ์เพลงกบัความคิดสร้างสรรค ์ 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

2.1 อตัลกัษณ์และอตัมโนทศัน์ของปัจเจกบุคคล 
 

2.1.1 อตัลกัษณ์ 
Rosenau (1992) ได้กล่าวไวว้่า ยุคสมัยใหม่เป็นยุคท่ียึดมั่นในลัทธิปัจเจกนิยม 

(Individualism) วิธีคิดกระแสหลกัของยุคมีความเช่ือในแนวคิด “สารัตถะนิยม” (Essentialism) คือ
เช่ือว่าธรรมชาติของสังคมหรือมนุษยมี์คุณสมบติับางอย่างท่ีเป็นแก่นแกนหรือสารัตถะ เป็นส่ิงท่ี
ซ่อนแฝงอยูลึ่กๆ และก าหนดทิศทางของพฤติกรรมท่ีเห็นจากภายนอกอีกทีหน่ึง มีความเช่ือมัน่ใน
อุดมคติแห่งการใชค้วามรู้เพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติให้เป็นอิสระจากความงมงายไร้เหตุผล และเป็น
เสรีจากธรรมชาติดา้นมืดในตวัของมนุษยเ์อง 

2.1.1.1 ปัจเจกภาพจากมุมมองทางปรัชญา 
Descartes (1897, อา้งถึงใน Lorraine, 1990) กล่าววา่ “เหตุผล” เป็นแก่นแกนท่ีเป็น

สากลซ่ึงแยกแยะมนุษยอ์อกจากสัตว ์เป็นคุณสมบติัท่ีมีอยู่ในธรรมชาติของมนุษยทุ์กคน แมแ้ต่ละ
คนจะมีความสามารถในการใชม้นัไม่เท่ากนั ซ่ึงวธีิการหาความรู้ท่ีเป็นเเก่นแทห้รือการเขา้ถึงความ 
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จริงของส่ิงหน่ึงจะท าไดโ้ดยการดึงส่ิงนั้นๆ ออกจากส่ิงอ่ืนๆ ท่ีแวดลอ้มมนัเพื่อศึกษาเฉพาะเจาะจง
แต่ส่ิงนั้น วิธีน้ีจะท าให้เขา้ถึงคุณสมบติัแก่นแท้ของส่ิงนั้นได้ การเขา้ถึงแก่นแทข้องมนุษยก์็ใช้
วิธีการเดียวกนั เราตอ้งตดัตวัเองออกจากโลกแวดล้อมทั้งหมด ดึงตวัเองออกจากความรับรู้ทาง
ประสาทสัมผสัทั้งมวล และค่อยๆ กา้วเขา้สู่ความรู้ท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึนเก่ียวกบัตวัเอง 

ในทศันะของ Hume (1888, อา้งถึงใน Selby-Bigge, 2014) มองวา่ ความเช่ือมัน่ท่ีวา่
มีตวัเราเองเป็นแก่นแกนท่ีเป็นเอกภาพนั้นเป็นเพียงจินตนาการท่ีเกิดจากความทรงจ าซ่ึงเช่ือมโยง
การรับรู้ไวด้ว้ยกนั ทั้งน้ีความทรงจ าก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีเท่ียงตรงแม่นย  าเสมอไป ความเป็นเหตุเป็นผลท่ี
เป็นคุณสมบติัพิเศษของมนุษย์นั้น มิได้เป็นส่ิงท่ีก าหนดมาให้อยู่ก่อนแล้ว (Innate) หรือเป็น
คุณสมบติัภายใน (Intrinsic) ท่ีฝังลึกเป็นแก่นแกนมาแต่เดิม ความเป็นเหตุเป็นผลจึงเป็นคุณสมบติัท่ี
ค่อยๆ เรียนรู้ฝึกฝนพฒันาข้ึนมา ในขณะท่ี Kant (1781, อา้งถึงใน Sullivan, 1989) มองวา่ ประสาท
สัมผสัจะเป็นประตูเปิดออกสู่โลกและเป็นฐานท่ีมาของความรู้ โดยมีศกัยภาพท่ีเป็นแก่นแกนของ
จิตท่ีสามารถสร้างมโนทศัน์และกรอบความคิดทุกชนิดให้เป็นระเบียบ เช่น กรอบของมิติเวลา 
สถานท่ี หรือการเช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของส่ิงต่างๆ เป็นตน้  

ต่อมา Kant (1781, อา้งถึงใน Sullivan, 1989) ไดน้ าเสนอ “โลกของส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง” 
(Noumena) เป็นโลกท่ีเป็นท่ีอยูข่อง “ตวัตน” (Self) ไม่อาจรับรู้หรือเขา้ใจไดโ้ดยประสาทสัมผสั แต่
สามารถรับรู้หรือเขา้ใจไดด้ว้ยเหตุผล เป็นส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือประสบการณ์ เรียกตวัตนน้ีวา่ “ตวัตน
เหนือโลกเชิงประจกัษ์” (Transcendenal Self) ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัความเป็นมาของศกัด์ิศรี และ
รากฐานทางศีลธรรม Kant (1781, อา้งถึงใน Sullivan, 1989) ยงักล่าวต่อไปอีกวา่ มนุษยมี์ศกัยภาพท่ี
จะก าหนดทิศทางของตนเองในเชิงจริยธรรม มีอิสรภาพท่ีจะเลือกกระท าส่ิงต่างๆ โดยปราศจากแรง
บีบของสังคม แรงกดดนัของธรรมชาติ หรือแมแ้ต่อิทธิพลความเช่ือทางศาสนา โดยพลงัแห่งเหตุผล
จะก าหนดหนา้ท่ีทางจริยธรรมของมนุษย ์ซ่ึงจิตส านึกทางศีลธรรมจะเป็นแก่นแกนของความรู้สึก
อนัเป็นตวัตนของบุคคลนั้น  

Willhelm (2003) ไดแ้สดงทศันะท่ีแตกต่างไปจาก Descartes โดยกล่าวว่า โลก
ภายนอกมีส่วนจ าเป็นในกระบวนการสร้างและนิยามของจิตส านึก ตวัตนท่ีสมบูรณ์ข้ึนเร่ือยๆ ตอ้ง
ปฏิเสธการจ ากดักรอบท่ีหยุดน่ิง และตอ้งอาศยัการตระหนกัและน าพาโลกภายนอกให้เขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงของตนเองเสมอ โลกภายนอกจึงเป็นเง่ือนไขจ าเป็นของการท าให้ตวัตนของเราปรากฏ
จริงข้ึนมา 
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2.1.1.2 มโนทศับุคลิกภาพในทฤษฎีจิตวทิยา 
1) จิตวเิคราะห์ (Psychoanalysis) 
Freud (1961) ไดเ้สนอแนวคิดการก่อรูปของอตัลกัษณ์ของปัจเจกบุคคลโดย

ด าเนินไปภายในโครงสร้าง 3 ระดบัของจิตใจคือ 
(1) ระดบั Id เป็นระดบัท่ีมีความปรารถนาเป็นแรงขบัเคล่ือน มีการ

ท างานภายใตก้ฎแห่งการสนองความพึงพอใจ (Pressure Principle) ความพึงพอใจดงักล่าวประกอบ
ไปด้วยทุกส่ิงท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากพนัธุกรรมดั้งเดิมและแรงกระตุน้ท่ีมีมาตั้งแต่ก าเนิด ส่ิง
เหล่าน้ีหมายรวมถึงความตอ้งการของร่างกาย ความปรารถนาทางเพศ และแรงกระตุน้ความกา้วร้าว 
อนัท างานในแนวทางท่ีไม่มีเหตุผลและไม่มีศีลธรรม 

(2) ระดบั Ego ท างานภายใตก้ฎของความเป็นจริง (Reality Principle) 
ดา้นหน่ึงก็เพื่อสนองความตอ้งการของ Id และเน่ืองจากเป้าหมายของ Ego คือมิให้บุคคลนั้นเสีย
สมดุลทางกายภาพและจิตใจ ดงันั้น Ego จึงสามารถท างานขดัแยง้กบัความตอ้งการของ Id ได ้
นอกจากน้ี Ego ยงัมีขีดความสามารถในการพิจารณาตดัสินใจโดยอาศยัหลกัการและเหตุผล และ
สามารถระลึกนึกถึงประสบการณ์ท่ีผ่านมาแลว้ อนัเป็นส่วนช่วยช้ีน าพฤติกรรมให้ไดรั้บความสุข
สูงสุดและขจดัความเจ็บปวดให้ไดม้ากท่ีสุด โดยเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อสนองความตอ้งการ
ของ Id  

(3) ระดบั Superego คือพลังของค่านิยมและศีลธรรมของสังคมซ่ึง
ถ่ายทอดแก่บุคคลในกระบวนการขดัเกลา (Socialization) ผา่นกลไกการใหร้างวลัและการลงโทษ มี
หนา้ท่ีควบคุมการแสวงหาความสุขของ Id ทั้งน้ี Superego จะก าหนดวา่การกระท าใดถูกหรือผิด
และจะยอมให้แรงกระตุน้ของ Id ไดรั้บการตอบสนองเฉพาะการกระท าท่ีถูกตอ้งทางดา้นศีลธรรม 
ซ่ึงต่างกบั Ego ท่ียนิยอมให ้Id กระท าไดเ้ม่ือเป็นส่ิงท่ีปลอดภยัหรือมีความเป็นไปได ้Superego เป็น
ส่ิงท่ีเกิดจากการมีประสบการณ์ โดยไดรั้บการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ การสอนทางดา้นศีลธรรม
ของสถานศึกษา (Norms) และการปฏิบติัของบุคคลในสังคม 

Freud (1961) มองว่า ความปรารถนาทางสัญชาตญาณท่ีไม่ได้รับการ
ตอบสนองหรือการถูกลงโทษทางสังคมไม่ไดห้ายไปจากความทรงจ าของปัจเจกบุคคล แต่จะถูก
แปรรูปในกระบวนการท่ีเรียกว่า “กลไกการปกป้องตนเอง” (Defense Mechanism) ซ่ึงเป็นการ
ปรับตวัของ Egoให้อยู่ในสภาพท่ีไม่ท าลายความสมดุลทางจิต อนัไดแ้ก่ การเก็บกด (Repression) 
การทดแทน (Displacement) หรือการชดเชย (Compensation) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามพลงังานท่ีถูก
เก็บกดก็จะแสดงออกมาในรูปแบบหรือสัญลกัษณ์ต่างๆ เช่น ความฝัน ความกลวั หรืออาการย  ้าคิด
ย  ้าท า ซ่ึงกลไกดงักล่าวจะก่อให้เกิดการต่อรองระหว่างสัญชาตญาณในจิตใตส้ านึกกบัแห่งเหตุผล
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และแรงกดดนัจากสังคมอนัส่งผลต่อการพฒันาการของบุคลิกภาพของปัจเจก (Smith &Vetter, 
1991)  

2) Ego Theory 
Erikson (1963, อา้งถึงใน Friedman & Schustack, 1999) มองวา่การก่อรูป

ของอตัลกัษณ์เป็นกระบวนการตลอดทั้งชีวิต และคนเราสามารถเปล่ียนแปลงลกัษณะส าคญัของ
ตนเองได ้เขาเช่ือวา่ชีวิตคนประกอบดว้ย 8 ขั้นตอนของการพฒันาอตัลกัษณ์ ซ่ึงในแต่ละขั้นจะเกิด
ส่ิงท่ีเรียกกวา่ Ego Crisis ผลลพัธ์ของแต่ละขั้นจะสัมพนัธ์กบัขั้นก่อนหนา้ ดงัน้ี  

(1) ขั้นท่ี 1 การเป็นทารก เป็นขั้นท่ีมีความสับสนต่อความไวว้างใจ 
ตอ้งการการเอาใจใส่จากมารดา หากไม่ไดรั้บการตอบสนองจะเกิดความรู้สึกถูกทอดทิ้งและน าไปสู่
ความกงัวล หวาดระแวง และไม่เช่ือใจต่อโลกภายนอก ซ่ึงส่งผลใหเ้ขาอยากจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ย ัง่ยนืกบัผูอ่ื้นในภายหลงั  

(2) ขั้นท่ี 2 เป็นวยัเด็กราว 2-4 ขวบ เป็นขั้นท่ีเกิดวิกฤตของ Ego คือ
วิกฤตระหว่างความรู้สึกมัน่คงกบัความละอาย สงสัย หรือหวาดระแวง เด็กเร่ิมถูกสอนให้ควบคุม
ร่างกายของตน เช่น การขบัถ่ายเป็นท่ีเป็นทางและเป็นเวลา พ่อแม่ท่ีเขม้งวดเกินไปและใช้การ
ลงโทษบ่อยๆ จะท าใหเ้ด็กๆ รู้สึกผดิและขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง  

(3) ขั้นท่ี 3 เป็นวิกฤติระหวา่งความสามารถจะพฒันาความคิดริเร่ิมและ
ความรู้สึกผิด การปรับสัมพนัธ์กบัคนส าคญัรอบตวัเป็นปัจจยัให้เด็กพฒันาความรู้สึกให้เป็นอิสระ
และมีความมัน่คงทางความรู้สึกได ้ 

(4) ขั้นท่ี 4 เป็นความขดัแยง้ระหว่างความขยนัขนัแข็งและความรู้สึก
ด้อย เด็กในวยัน้ีจะมีความกระตือรือร้นในการท างานท่ีได้รับมอบหมายจากครูและพ่อแม่ ถ้า
ความรู้สึกน้ีถูกบัน่ทอนก็จะเกิดพฒันาการของปมดอ้ยข้ึนแทน 

(5) ขั้นท่ี 5 ในช่วงวยัรุ่น เป็นขั้นท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นช่วงวิกฤติระหวา่งการ
มีอตัลกัษณ์ท่ีลงตวักบัการเกิดความสับสนในบทบาท วยัรุ่นตอ้งเผชิญกบัการสวมหมวกทางสังคม
หลากหลายใบท่ีอาจขดัแยง้กนัได ้หากพฒันาการในขั้นน้ีเป็นไปไดด้ว้ยดี ปัจเจกบุคคลจะสามารถ
บูรณาการบทบาทท่ีหลากหลายให้เขา้มาอยู่ภายใตอ้ตัลกัษณ์เพียงหน่ึงเดียวได ้หากลม้เหลวจะเกิด
ภาวะ “วิกฤติของอตัลกัษณ์” (Identity Crisis) คือการคน้หาตนเองไม่พบ ไม่มัน่ใจในความสามารถ
ของตน และไม่รู้จกัวางตนในความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  

(6) ขั้นท่ี 6 คือทางเลือกระหว่างบุคลิกภาพท่ีสามารถพัฒนา
ความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นกบัผูอ่ื้นกบับุคลิกภาพท่ีชอบโดดเด่ียวตนเอง  
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(7) ขั้นท่ี 7 เป็นช่วงอายุของการมีครอบครัว ผูท่ี้ลม้เหลวจะรู้สึกวา่ชีวิต
ไร้คุณค่าและความหมายแมอ้าจจะประสบความส าเร็จในการงานก็ตาม  

(8) ขั้นท่ี 8 คือช่วงวยัชรา ผูมี้อตัลกัษณ์ท่ีมีดุลยภาพจะมีบุคลิกภาพท่ี
สะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัอดีตของตน ส่วนคนท่ีหาอตัลกัษณ์ตนเองไม่พบหรือมีอตัลกัษณ์ท่ี
แตกสลาย ก็จะรู้สึกวา่ชีวติคือความส้ินหวงัและไม่อาจแกไ้ขใหดี้ไดอี้ก 

ลกัษณะส าคญัของคนท่ีหาเอกลกัษณ์ของตนได้คือ  รู้ว่าตนเองคือใคร มีความ
ตอ้งการอะไร มีจุดมุ่งหมายอยา่งไร โดยท่ีตระหนกัถึงความสามารถของตนเอง ซ่ึง Erikson (1963) 
เช่ือวา่การแสดงพฤติกรรมของคนเป็นไปเพื่อการหาเอกลกัษณ์ของตนเอง สังคมจะมีอิทธิพลต่อการ
หาเอกลกัษณ์ของบุคคล และช่วงวยัรุ่นเป็นช่วงท่ีส าคญัท่ีสุดในการหาเอกลกัษณ์ ถา้บุคคลใด
สามารถหาเอกลกัษณ์ของตนเองไดจ้ะสามารถพฒันาตนเองใหป้ระสบความส าเร็จในอนาคตได ้  

2.1.1.3 มโนทศัน์ปัจเจกภาพในทฤษฎีสังคมวทิยา 
Cooley (1902) มองว่า อตัลกัษณ์เกิดข้ึนจากกระบวนการปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม 

ความรู้สึกเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของเราและจินตนาการณ์เก่ียวกบัการตดัสินของผูอ่ื้นต่อภาพลกัษณ์
นั้น เกิดข้ึนมาจากปฏิกิริยาของเราต่อความเห็นของผู ้อ่ืนท่ีมีต่อตัวเรา เรียกตัวตนท่ีเกิดจาก
กระบวนการน้ีว่า “ตวัตนในกระจกเงา” (The Looking Glass Self) วฒันธรรมจึงมีส่วนหล่อ
หลอมอตัลกัษณ์ของปัจเจกบุคคลเป็นอยา่งมาก  

Mead (1934) ไดเ้สนอแนวคิดท่ีวา่ตวัตน (Self) นั้นมี 2 ดา้นซ่ึงปฏิสัมพนัธ์กนัเอง
ตลอดเวลา ดา้นหน่ึงคือ “Me” เป็นตวัตนท่ีเกิดจากความเห็นและการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เรียกว่า        
“อตัลกัษณ์” และ “I” เป็นลกัษณะเฉพาะอนัเป็นทศันะท่ีปัจเจกบุคคลมีต่อตนเอง เรียกวา่ “อตัมโน
ทศัน์” Mead (2003) ยงัช้ีให้เห็นอีกวา่ ตวัตนไม่ใช่หุ่นเชิดของสังคม ขอบเขตของการสร้างตวัตน
สามารถขยายยืดออกตามขอบเขตแห่งความสัมพนัธ์ (Ego Involvement) ท่ีปัจเจกบุคคลมีต่อส่ิงอ่ืน 
ซ่ึงข้ึนอยู่กับตัวแปรทางสังคม เช่น อายุ เพศ อาชีพ ชนชั้นทางสังคม กลุ่มชาติพนัธ์ุ เป็นต้น 
นอกจากน้ี “เวลา” ก็เป็นปัจจยัส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของความรู้สึกต่อเน่ืองของอตัลกัษณ์ เวลาเป็นตวั
หล่อหลอมและพฒันาการกระท าต่างๆของปัจเจกบุคคลให้เช่ือมต่อกนัอยา่งมีความหมาย มีการท า
ส่ิงหน่ึงส่ิงใด ตามดว้ยการท าอีกส่ิงหน่ึงเพื่อให้บรรลุส่ิงอ่ืนๆ ในอนาคต ล าดบัความต่อเน่ืองของ
เวลาท าใหเ้รามองยอ้นอดีตสู่อนาคต และท าใหรู้้สึกถึงความต่อเน่ืองของความเป็นเรา 

จากการศึกษาเร่ืองอตัลกัษณ์ของศิลปินผูท้  าเพลงอินด้ีในประเทศไทยของ อนุสิกข ์        
ศิรินนัท ์(2554) พบวา่ จุดเร่ิมตน้ของเพลงอินด้ีมาจากความเบ่ือหน่ายเพลงในกระแสหลกั จนน ามา
สู่การสร้างผลงานท่ีเป็นอิสระของศิลปิน การก าหนดอตัลกัษณ์ทั้งดา้นแนวเพลง เน้ือเพลง การแต่ง
กาย สามารถแยกออกไดเ้ป็นปัจจยัภายในซ่ึงประกอบดว้ยรสนิยม และทศันะคติ และปัจจยัภายนอก
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ซ่ึงประกอบดว้ยนโยบายของค่ายเพลง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และทางสังคมท่ีมีผลในการสร้างตวัตน
ของศิลปิน  

แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ์จะน าไปสู่ข้อบ่งช้ีเ ก่ียวกับกระบวนการก่อตัวของ           
อตัลกัษณ์ในตวัผูป้ระพนัธ์เพลง อนัเกิดจากปัจจยัท่ีแตกต่างต่างกนั เพื่อวิเคราะห์ว่าความแตกต่าง
ทางอตัลกัษณ์ดงักล่าวจะสะทอ้นผา่นผลงานการประพนัธ์เพลงไดแ้ตกต่างกนัอยา่งไร  
 

2.1.2 อตัมโนทศัน์ 
อตัมโนทศัน์ (Self-Concept) เป็นแนวคิดท่ีถูกน ามาใชอ้ธิบายพฤติกรรมและบุคลิกภาพของ

มนุษย ์เน่ืองจากความรู้สึกนึกคิดต่อตวัเองนั้นมีอิทธิพลโดยตรงต่อการแสดงออกของปัจเจกบุคคล 
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัอตัมโนทศัน์ไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

Rogers (1959) กล่าวว่า อตัมโนทศัน์เป็นโครงสร้างจากการรับรู้เก่ียวกบับุคลิกลกัษณะ 
ความสามารถ ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเอง ผูอ่ื้น และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งดา้นดีและดา้นไม่ดีท่ี
ปัจเจกบุคคลมีต่อตนเอง เป็นความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบั “ตวัตน” (Self) วา่ตนเป็นใคร ควรท าอยา่งไร 
และอยากเป็นเช่นไร เป็นการสะทอ้นถึงลักษณะเฉพาะต่างๆ ท่ีบุคคลรับรู้เก่ียวกบัตนเองทั้งใน
ความรู้สึกนึกคิดและบทบาทในชีวิต อตัมโนทศัน์ของบุคคลมีความหลากหลายและซับซ้อนมาก
ยิ่งข้ึนตามวุฒิภาวะและประสบการณ์ท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมการแสดงออก
ต่างๆ ของบุคคล กล่าวไดว้า่อตัมโนทศัน์เป็นผลผลิตจากการหล่อหลอมทางสังคม  

Rogers (1959) ไดแ้บ่งโครงสร้างของบุคลิกภาพไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 
1) ประสบการณ์ บุคคลแต่ละคนมีชีวิตอยู่ในโลกของประสบการณ์ โดยมีตนเอง

เป็นศูนย์กลาง โลกแห่งประสบการณ์น้ีคือความจริงส าหรับบุคคลนั้ น บุคคลมิได้มีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อความจริงท่ีแทจ้ริง แต่จะมีปฏิกิริยาต่อความจริงท่ีเขารับรู้ ซ่ึงมีเพียงบุคคลผูน้ั้นผูเ้ดียว
ท่ีจะรู้อยา่งถ่องแท ้ผูอ่ื้นมิอาจล่วงรู้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

2) อตัมโนทศัน์ด้วยอิทธิพลของส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของบิดา
มารดาและผูใ้กลชิ้ด ส่วนหน่ึงของประสบการณ์จะค่อยๆ ก่อตวัข้ึนเป็นอตัมโนทศัน์ ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นหน่วยรวม (Gestalt) ท่ีมีระบบอนัประกอบดว้ยการรับรู้คุณลกัษณะของส่ิงท่ีเป็น “ตวัฉนั” (I) ท่ี
มีกบัผูอ่ื้นหรือส่ิงอ่ืน รวมทั้งค่านิยมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัมโนทศัน์เหล่าน้ี 

3) ความสอดคล้องและไม่สอดคล้องระหว่างอตัมโนทศัน์และประสบการณ์ของ
ตนเอง เม่ือประสบการณ์ซ่ึงผ่านการรับรู้และถูกจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของอตัมโนทศัน์นั้นตรงกบั
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน บุคคลจะมีการปรับตัวท่ีดี มีวุฒิภาวะและมีประสิทธิภาพเต็มท่ี (Fully 
Functioning) บุคคลจะยอมรับประสบการณ์ทั้งมวลท่ีเกิดข้ึนโดยปราศจากความหวาดหวัน่หรือวิตก



15 

กังวล สามารถท่ีจะคิดอ่านได้ตรงตามความเป็นจริง ในทางตรงกันข้ามหากอัตมโนทัศน์ไม่
สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ บุคคลจะวิตกกงัวล ความคิดอ่านของเขาจะถูกจ ากดั ขาดความยืดหยุน่
และมีพฤติกรรมปกป้องตนเองดว้ยวธีิการบางอยา่ง กล่าวคือ เพื่อปฏิเสธประสบการณ์ท่ีตนเองมีอยู ่
หรือบิดเบือนประสบการณ์เหล่านั้นให้สอดคล้องกบัส่ิงท่ีคิดว่าเป็นตนเอง ท าให้ประสบการณ์ท่ี
แทจ้ริงไม่ไดถู้กจดัรวมเขา้สู่โครงสร้างของ “ตวัตน” (Self) ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นความตึงเครียดทางจิต 
(Psychological Tensions) อนัเป็นภาวะของการปรับตวัท่ีไม่ดี 

นอกจากน้ี Rogers (1959) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความนึกคิดเก่ียวกบัตนเองนั้นจะมีลกัษณะในแง่
บวกและแง่ลบ ดงัน้ี 

1) ลกัษณะในแง่บวก คือ เป็นบุคคลท่ีมีความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดจากการรับรู้เก่ียวกบั
ตนเอง และเป็นผูท่ี้สามารถเขา้ใจและยอมรับขอ้มูลในดา้นท่ีแตกต่างกนัได ้การมีแนวคิดเก่ียวกบั
ตนเองในแง่บวก จะเอ้ือต่อประสบการณ์ทางจิตใจของปัจเจกบุคคลใหส้ามารถประเมินตนเองในแง่
ท่ีดีได้ สามารถยอมรับในส่ิงท่ีตนเองเป็น ในขณะเดียวกนัก็ยอมรับในส่ิงท่ีบุคคลอ่ืนเป็นไดด้้วย 
ทั้งน้ีผูท่ี้มีความรู้สึกนึกคิดกบัตนเองในแง่บวกจะตั้งเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีความเป็นจริง 
มีเน้ือหาท่ีสามารถท าส าเร็จได ้ซ่ึงความส าเร็จนั้นจะก่อใหเ้กิดการยกยอ่งนบัถือตนเอง 

2) ลกัษณะในแง่ลบ บุคคลนั้นจะมองตนเองในลกัษณะผิดปกติ ขาดความสมดุล 
ขาดซ่ึงความรู้สึกมัน่คงและความเป็นเอกภาพในตวัเอง ถือเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงการปรับตวัท่ีไม่ดี 
บุคคลจะมองตวัตนในลกัษณะตายตวั ไม่ยืดหยุ่น สาเหตุเน่ืองจากการขาดความรัก การเล้ียงดูท่ี
เขม้งวด และจากการท่ีบุคคลนั้นไดส้ร้างภาพพจน์ของตนเองตามลกัษณะท่ีเขานึกคิดและเห็นว่า
ถูกตอ้งสมควร 

อ าไพ ศิริพฒัน์ (2515) ให้ความหมายเก่ียวกบัอตัมโนทศัน์ ไวว้า่ เป็นความคิดความเช่ือทั้ง
มวลท่ีปัจเจกบุคคลมีต่อตนเองเก่ียวกบับุคลิกภาพ เกิดเป็นรูปแบบของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
สถานการณ์ อนัเป็นไปตามความรู้สึกท่ีประเมินจากการสังเกตประสบการณ์ดว้ยตนเอง นอกจากน้ี
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยงัไดรั้บอิทธิพลจากความคิดเห็นท่ีบุคคลอ่ืนมีต่อตวัเราดว้ย ซ่ึงมองว่าเราเป็น
อยา่งไรจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีเราแสดง ก่อเป็นความคิดท่ีสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพและเช่ือมโยงสู่
ตวัเรา น าใหต้วัเราเองก็เช่ือวา่มีลกัษณะเช่นนั้น 

Fitts (1971) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า อตัมโนทศัน์ คือความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ค่านิยม 
และการรับรู้เก่ียวกบัตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยได้แบ่งเกณฑ์โครงสร้างของ    
อตัมโนทศัน์ออกเป็น 2 ประเภท คือ การพิจารณาโดยใช้ตนเองเป็นเกณฑ์ (Internal Frame of 
Reference) และการพิจารณาโดยใชผู้อ่ื้นเป็นเกณฑ ์(Eternal Frame of Reference) ดงัน้ี 

1) การพิจารณาโดยใชต้นเองเป็นเกณฑ ์(Internal Frame of Reference) แบ่งเป็น  
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 (1) อตัมโนทศัน์ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity) เป็นความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคลเก่ียวกบัตนเองวา่เป็นอย่างไร เป็นการพิจารณาเพื่อตอบค าถามวา่ “ฉนัเป็นอะไร” (What I 
am) 

 (2) อตัมโนทศัน์ดา้นความพึงพอใจในตนเอง (Self-Satisfaction) เป็นความรู้สึก
นึกคิดของบุคคลเก่ียวกบัความพึงพอใจในตนเอง เป็นการพิจารณาเพื่อตอบค าถามว่า “ฉันรู้สึก
เก่ียวกบัตนเองอยา่งไร” (How I feel about myself) 

 (3) อตัมโนทศัน์ด้านพฤติกรรม (Behavior) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
เก่ียวกบัการประพฤติของตนเองในเร่ืองต่างๆ เป็นการพิจารณาเพื่อตอบค าถามว่า “ฉันประพฤติ
หรือกระท าอยา่งไร” (What I do or the way I am) 

2) การพิจารณาโดยผูอ่ื้นเป็นเกณฑ ์(Eternal Frame of Reference) แบ่งออกเป็น 
 (1) อตัมโนทศัน์ดา้นกายภาพ (Physical Self) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคล

เก่ียวกบัการรับรู้วา่บุคคลอ่ืนมีความคิดเก่ียวกบัรูปร่าง ลกัษณะร่างกาย สุขภาพ ความสามารถ และ
ทกัษะของตนอยา่งไร 

 (2) อตัลกัษณ์ดา้นศีลธรรมจรรยา (Moral Self) โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานใน
สังคมท่ีตนอาศยัอยู ่อตัมโนทศัน์ดา้นน้ีไดรั้บอิทธิพลจากค่านิยม วฒันธรรม ตลอดจนศาสนาท่ีนบั
ถือ 

 (3) อตัมโนทศัน์ความเป็นส่วนตวั (Personal Self) เป็นความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคลเก่ียวกบัคุณค่าของตนเอง ความคาดหวงัด้านอุดมคติต่างๆ การประเมินบุคลิกภาพ และ
ความรู้สึกมัน่ใจในตนเอง 

 (4) อตัมโนทศัน์ด้านครอบครัว (Family Self) เป็นความรู้สึกนึกของบุคคล
เก่ียวกบัคุณค่าและความพึงพอใจในฐานะท่ีตนเป็นสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัว รวมถึงการรับรู้วา่
ตนเองใกลชิ้ดหรือห่างเหินจากครอบครัว 

 (5) อตัมโนทศัน์ด้านสังคม (Social Self) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
เก่ียวกบัความเช่ือมัน่ในการสร้างสัมพนัธภาพ และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

กาญจนา ภูยาธร (2541) กล่าวว่า อตัมโนทศัน์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม 
ความเช่ือท่ีบุคคลมีต่อตนเองทั้งดา้นดีและดา้นไม่ดี ทั้งดา้นรางกาย จิตใจ และสังคม อนัเป็นผลมา
จากการรับรู้เก่ียวกบัตนเอง ซ่ึงความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือต่างๆเหล่าน้ีจะเป็น
ตวัก าหนดการแสดงออกของบุคคล โดยอตัมโนทศัน์นั้นสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามวุฒิภาวะและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล 
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อตัมโนทัศน์ส่วนบุคคล เป็นความเช่ือ ค่านิยม ความคาดหวงั ทัศนคติ ปณิธานต่างๆ 
เก่ียวกบัตนเองท่ีบุคคลยดึถืออยู ่ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้นคือ (Gross & Alder, 1970) 

1) อตัมโนทศัน์ทางด้านศีลธรรมจรรยา (Moral-Ethical Self-Concept) คือการ
ก าหนดกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมจรรยา และส่ิงท่ีเขาคิดว่ามีคุณค่าตามความส านึกแห่งตนโดยเฉพาะ
ดา้นศาสนา 

2) อตัมโนทศัน์ด้านเสมอต้นเสมอปลาย (Consistency) หมายถึง การท่ีบุคคล
พยายามต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อรักษาความมัน่คงในการจดัระเบียบตนเองใหมี้ความหนกัแน่นเสมอตน้เสมอ
ปลาย หรือเป็นการรักษาความมัน่คงของมโนภาพแห่งตน (Self-Image) ไว ้

3) อตัมโนทศัน์ดา้นอุดมการณ์และความคาดหวงั (Self-Ideal and Self-Expectancy) 
เป็นความคาดหวงัของบุคคลวา่ตนอยากจะเป็นอะไร อยากจะท าอะไรบา้ง นัน่คือความส านึกของ
บุคคลต่ออุดมคติและเป้าหมายในชีวติ โดยรับรู้ความคาดหวงัของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อตนเองดว้ย ความ
คาดหวงัและความปรารถนาตามปณิธานน้ีจะเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินชีวิตให้ส าเร็จ
ตามความมุ่งหมาย แต่ถา้เขาไม่ส าเร็จตามความมุ่งหมาย เขาจะรู้สึกหมดก าลงัใจ 

4) อตัมโนทศัน์ด้านการยกย่องนบัถือตนเอง (Self-Esteem) เป็นการรับรู้ถึงคุณค่า
ของตน รู้สึกวา่ตนเองมีค่าสมควรไดรั้บการยกยอ่งนบัถือก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ บุคคลท่ีมีความ
มัน่คงในตนเองเท่านั้นจึงจะให้คุณค่าแก่ตนเอง กล่าวคือ ความภาคภูมิใจในตนเอง จะรวมอยู่ใน
ทุกๆ องคป์ระกอบของอตัมโนทศัน์ ดงันั้น ความสามารถในการควบคุมการท าหนา้ท่ีของร่างกาย 
การพิจารณาตดัสินเก่ียวกบัศีลธรรมจรรยาของตนเองไดดี้ จึงมีผลให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
และเกิดความภาคภูมิใจ นอกจากน้ีความหวงัในปณิธานและความคาดหวงัของบุคคลยงัมีอิทธิพล
โดยตรงต่อความรู้สึกภาคภูมิใจของเขา และในทางกลบักนั ความรู้สึกดอ้ยค่าไร้ความส าคญั จะ
เปล่ียนแปลงอตัมโนทศัน์ต่างๆ ดว้ยเช่นกนั 

Sulivan (1953) ได้ให้ทศันคติเก่ียวกบัอตัมโนทศัน์ว่า อตัมโนทศัน์เป็นแนวความคิด
เก่ียวกบัตนเองท่ีเปล่ียนแปลงได้ โดยเกิดข้ึนจากการสรุปตีความหมายจากความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล การถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง กระบวนการอบรมสั่งสอน การให้ขอ้มูลต่างๆ ซ่ึง
เกิดข้ึนตลอดระยะเวลาของช่วงชีวิต แต่จะเห็นเด่นชดัหรือมีความส าคญัมากในช่วงวยัรุ่น เพราะ
เป็นช่วงท่ีบุคคลสร้างระบบความเป็นตวัของตวัเอง ภาพท่ีแต่ละคนมองตนเอง เช่น ฉนัดี ฉนัไม่ดี 
ลว้นแต่เกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ เร่ิมตั้งแต่การเล้ียงดูในวยัทารก ความรู้สึกท่ีทารกมีต่อบิดา
มารดา เช่น การมีภาพตนเองวา่เป็นคนดี เกิดจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากการเล้ียงดู
ของมารดาท่ีแสดงความอ่อนโยน ให้ความรักและการเอาใจใส่ แต่หากถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการ
ตอบสนอง มกัเกิดการวติกกงัวล เกิดภาพวา่ฉนัไม่ดี ไม่มีใครรัก ท าให้เกิดความกลวั ความตึงเครียด 
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และความวิตกกงัวลอยา่งรุนแรง บุคคลเหล่าน้ีจะขาดวิธีขจดัประสบการณ์ท่ีน่ากลวัเหล่านั้น ท าให้
ไม่สามารถท่ีจะรวบรวมและคน้หาความจริงท่ีเก่ียวกบัตนเองได ้

อตัมโนทศัน์ในทศันะของ Combs and Snygg (1959) คือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลมีผล
ต่อการรับรู้ บุคคลจะเลือกรับรู้ในส่ิงท่ีสอดคล้องกบัอตัมโนทศัน์ของตนเอง เป็นส่ิงท่ีไม่ตายตวั 
สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามกาลเวลาและบทบาทในแต่ละสังคม แต่จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงข้ึนๆ 
ลงๆ ไดบ้่อยๆ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลสามารถผนัแปรไปตามการรับรู้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจ 
(Motivation) ความรู้ (Knowledge) และประสบการณ์ (Experience) 

McDavid and Harari (1968) ไดก้ล่าวถึง อตัมโนทศัน์ของบุคคลวา่ เป็นโครงสร้างของการ
รับรู้ท่ีไดรั้บจากการจดัระเบียบ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของปัจเจกแต่ละบุคคล การรับรู้ท่ีเกิดข้ึน
อาจไม่ถูกตอ้งหรือบิดเบือนจากความเป็นจริงได ้เน่ืองจากมีการประเมินภาพลกัษณ์ของตนเองท่ี
เกินจริงหรือไม่ใช่ส่ิงท่ีตนเองเป็นอยู่ รวมถึงอาจมีการปฏิเสธความเป็นจริงของตน อตัมโนทศัน์ท่ี
บุคคลมีอยูจ่ะเป็นตวัก าหนดกรอบความคิด การตีความ และประสบการณ์ใหม่ของบุคคลนั้นๆ หาก
ขอ้มูลท่ีเขา้มาสอดคลอ้งกบัอตัมโนทศัน์ท่ีตนเองมีอยู ่บุคคลจะรับประสบการณ์นั้นไว ้ส่วนส่ิงท่ีไม่
สอดคลอ้งจะถูกคดัออกและปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้มาอยูใ่นอตัมโนทศัน์หรือความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง  

กาญจนา ภูยาธร (2541) ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัพฒันาการของอตัมโนทศัน์ไวว้า่ อตัมโน
ทศัน์เป็นส่ิงท่ีค่อยๆ พฒันา บุคคลไม่ไดเ้กิดมาพร้อมกบัความนึกคิดเก่ียวกบัตนเอง ทั้งน้ีบุคคล
ส าคญั (Significant Others) ก็มีอิทธิพลต่อพฒันาการของอตัมโนทศัน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพล
จากบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัว ความสัมพนัธ์ของเด็กต่อบุคคลส าคญันั้นจะท าให้บุคคล
เรียนรู้ว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบ ยอมรับหรือไม่ยอมรับในเกียรติหรือเพิกเฉยต่อตัวเขา ซ่ึง
ความรู้สึกเหล่าน้ีมีผลอย่างมากต่อการพฒันาอตัมโนทศัน์ของเขา ทั้งน้ีบุคคลมี “ตนทางสังคม” 
(Social Selves) ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้วา่กลุ่มและบทบาททางสังคมท่ีแตกต่างกนัจะคาดหวงัส่ิงต่างๆ
จากบุคคลต่างกนั บุคคลจะปฏิบติัและแสดงตวัตนตามสภาพการณ์ เช่น เด็กวยัรุ่นจะแสดงออกต่อ
ครอบครัว ครู เพื่อน และคู่รักแตกต่างกนั 

นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2527) อธิบายว่ามีปัจจยัหลายประการท่ีท าให้อตัมโนทศัน์มีการ
เปล่ียนแปลงโดยมีประสบการณ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง หน่ึงในนั้นคือการเปล่ียนแปลงจากวิกฤตการณ์ท่ี
บุคคลได้ประสบ เช่น ความสูญเสีย ความเจ็บป่วย อุบติัเหตุ หรือภยัธรรมชาติ ฯลฯ ซ่ึงเป็นแรง
กดดนัท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าใหอ้ตัมโนทศัน์เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถ
ของแต่ละบุคคลและความรุนแรงของสถานการณ์นั้นดว้ย 

จากแนวคิดเก่ียวกบัอตัมโนทศัน์ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า อตัมโนทศัน์
เป็นความรู้สึกเก่ียวกบัตนท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมของบุคคล เน่ืองจากอตัมโนทศัน์เป็น
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องคป์ระกอบหน่ึงของบุคลิกภาพซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั และอตัมโนทศัน์
เป็นการรับรู้เก่ียวกบัตนเองท่ีอาจไม่ตรงกบัความเป็นจริงได ้บุคคลจะหลีกเล่ียงการรับรู้ท่ีบิดเบือน
ไปจาก อตัมโนทศัน์ของตนเอง แต่ถึงอย่างไรก็ตามอตัมโนทศัน์ของแต่ละบุคคลสามารถท่ีจะ
พฒันาและเปล่ียนแปลงไดต้ามประสบการณ์ แรงจูงใจ เวลา และบทบาทในแต่ละสังคม 

 

2.2 สุนทรียะสมยัใหม่และหลงัสมยัใหม่กบัปัจเจกบุคคลและสังคมมวลชน 
 

2.2.1 สุนทรียะสมัยใหม่และหลงัสมัยใหม่กบัปัจเจกบุคคล 
แนวคิดสมยัใหม่ (Modernity) มีลกัษณะส าคญัคือ 1) ในดา้นวฒันธรรมจะใชร้ะบบเหตุผล

และประสบการณ์ของมนุษยแ์ทนความเช่ือท่ีงมงาย ความศรัทธาถูกแทนท่ีดว้ยความรู้และความจริง
จะตอ้งได้รับการพิสูจน์ด้วยการทดลอง  มีการใช้ความรู้ความเขา้ใจแบบวิทยาศาสตร์ น าไปสู่
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและการพฒันาของโลกวตัถุ เคร่ืองจกัรและการผลิตอุตสาหกรรม 2) 
ในด้านเศรษฐกิจ มีการปฏิวติัทางพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม ท าให้ตลาดขยายตวักวา้งขวาง การ
สะสมทุนขยายตวั ใชเ้คร่ืองจกัรแทนแรงงานมนุษย ์การผลิตมีการขยายตวัในปริมาณท่ีมาก เกิดเป็น
โรงงานและเมืองขนาดใหญ่ 3) ในดา้นสังคม เกิดระบบทุนนิยม (Capitalism) สังคมแบ่งเป็นชนชั้น
นายทุนและชนชั้นแรงงานซ่ึงมีความแตกต่างกนัอย่างมาก องค์กรในสังคมเกิดเป็นรูปแบบใหม่ 
หน่วยการผลิตมีขนาดใหญ่ ใชแ้รงานรับจา้งและผลิตเพื่อขาย องคก์รมีการรวมตวัอยา่งเป็นทางการ
และด้วยผลประโยชน์เฉพาะด้าน สมาชิกเป็นเอกเทศต่อกันในชีวิต มีความเป็นปัจเจกชนสูง 
(Individualism) อยา่งไรก็ตามการเกิดข้ึนของสงครามไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นแลว้วา่ แนวคิดแบบสมยัใหม่ 
มีความผิดพลาด ผลของสงครามทั้งสองคร้ังท าให้ความเช่ือความศรัทธาท่ีชาวตะวนัตกเคยมีต่อ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีวา่ท่ีจะท าให้ชีวิตดีข้ึนเร่ิมเส่ือมถอยลง ความเช่ือมัน่และความศรัทธา
ต่อความคิดแบบสมยัใหม่จึงเร่ิมถูกทา้ทาย สังคมตะวนัตกตั้งค  าถามและต่อตา้นต่อระบบแนวคิด
แบบสมยัใหม่ซ่ึงมีรากฐานมาจากมนุษยนิยมทั้งหมดตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 จึงนบัเป็นการ
ส้ินสุดของลัทธิสมัยใหม่ กระแสต่อต้านและกระบวนการตรวจสอบระบบความคิดของลัทธิ
สมยัใหม่ท่ีเกิดข้ึนตามมา คือลทัธิหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) (ฉตัรทิพ นาถสุภา, 2553)  

การเกิดกระบวนการหลงัสมยัใหม่ (Postmodernization) นั้นประกอบไปดว้ยการพฒันาใน
การผลิตสินคา้สารสนเทศ อนัน าไปสู่ความดกด่ืนของวฒันธรรมเชิงสัญลกัษณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา (จนัทนี เจริญศรี, 2554, น. 13) โดย จิรโชค วีระสย (2550) ไดเ้สนอลกัษณะ 4 ประการ
ของยุคหลงัสมยัใหม่ท่ีแตกต่างไปจากยุคสมยัใหม่ คือ 1) มีมิติทางดา้นสังคมท่ีชนชั้นทางสังคมมี
ความส าคญัลดลง แต่โครงสร้างทางสังคมมีลกัษณะแบ่งแยกและมีความสลบัซับซ้อนโดยท่ีการ
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จ าแนกแตกต่าง (Differentiation) ทางสถานเพศ (Gender) ชาติพนัธ์ุและอายุมีบทบาทส าคญัมาก
ยิง่ข้ึน 2) มิติดา้นวฒันธรรม มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองรสนิยม ค่านิยม ความมีศรัทธา ความสุนทรีย์
ชีวติมนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวทางศิลปวฒันธรรมมากยิ่งข้ึน 3) มิติดา้นเศรษฐกิจ จากเศรษฐกิจถูก
ครอบง าโดยวิธีการแบบเฮนรี ฟอร์ด ท่ีมุ่งประสิทธิภาพเป็นเกณฑ์โดยถือประโยชน์สูงประหยดัสุด 
มาสู่ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นผลิตช้ินส่วนเฉพาะอย่างตามความตอ้งการของตลาดมากข้ึน (จิรโชค       
วรีะสย, 2550)  

ความลม้เหลว ความหายนะ และความส้ินหวงัท่ีคนเคยมีต่อวิทยาศาสตร์ในยุคสมยัใหม่ได้
ท าให้คนในยุคหลงัสมยัใหม่หันมาสู่วิธีคิดและมุมมองในการด ารงชีวิตอย่างมีสัมพนัธภาพกบัส่ิง
ต่างๆ ท่ีเคยถูกละเลยและหลงลืมไปมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางมรดก ขนบจารีตทางด้าน
วฒันธรรม และศิลปะท่ีคนในยุคสมยัใหม่เคยมองว่าเป็นความลา้หลงั ความงดงามของธรรมชาติ 
สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเคยถูกมองว่า เป็นเพียงวตัถุดิบท่ีมนุษยส์ามารถใช้ประโยชน์ครอบครอง 
รวมไปถึงวฒันธรรมชุมชนชายขอบท่ีแตกต่างกนัของคนจากหลากมุมโลกท่ีเคยถูกมองวา่มีคุณค่า
ดอ้ยกวา่วฒันธรรมของคนผิวขาวจากซีกโลกตะวนัตก กล่าวไดว้า่แนวคิดหลงัสมยัใหม่เป็นการให้
คุณค่ากบัความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมมากข้ึน และเช่ือในคุณค่าซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบั
บริบทวฒันธรรมชุมชนพื้นถ่ิน (สมเกียรติ ตั้งนโม, 2552) 

ยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodern) เป็นยุคท่ีปฏิเสธส่ิงเดิมๆ ในยุคสมยัใหม่ โดยบริบทของยุค
หลงัสมยัใหม่นั้นเป็นภาพของความหลากหลาย (Diversity) หลากมิติ หลากมุมมอง สุนทรียภาพ
ความงามหลงัสมยัใหม่ (Postmodern Aesthetic) เป็นการรับรู้ความงามและความรู้สึกทางคุณค่า
เฉพาะ แต่ไม่ไดย้ึดติดต่อการมองความงามเพียงดา้นเดียวหรือตอ้งมองเพียงเฉพาะแนวความคิดใน
การสร้างสรรคผ์ลงานเท่านั้น หากแต่สุนทรียะความงามแบบหลงัสมยัใหม่เปิดโอกาส เปิดวิสัยทศัน์
ท่ีมีต่อความงามท่ีเต็มไปดว้ยความหลากหลาย (Multiplicity) ตามจิตนาการของแต่ละบุคคลหรือผู ้
เสพรวมทั้งแตกต่างไปตามการรับรู้ เกิดการทลายของเส้นกั้นแบ่งของความงาม ประสบการณ์ หรือ
อารมณ์ ดงันั้นการเสพสุนทรียะความงามในบริบทหลงัสมยัใหม่จึงไม่มีกรอบของความงามหรือไม่
งาม การวิเคราะห์วิพากษว์ิจารณ์นั้นไม่ใช่เป็นท่ีสุด แต่ถือเป็นการน าเสนอประเด็นสุนทรียภาพ
ความงามของตนต่อชุมชนหรือสังคมนั้นๆ (Sands & Nuccio, 1992) 

Bell (1960) นกัสังคมวิทยาชาวอเมริกนักล่าวว่า เม่ือกลุ่มความคิดแบบหลงัสมยัใหม่ให้
ความส าคญักบัการเหล่ือมซ้อนทางวฒันธรรม ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนสังคม การอยูร่่วมกนั
ดว้ยความต่างทางเช้ือชาติอย่างเป็นปกติสุข การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงส่ิงต่างๆ เขา้ดว้ยกนั กระแส
ความคิดแบบหลังสมัยใหม่จึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกันทั้งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ การศึกษา ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งศิลปวฒันธรรม ศิลปะไม่ไดอ้ยูอ่ยา่งโดดเด่ียวดงัอดีตท่ีผา่น
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มา ศิลปินไม่จ  าเป็นตอ้งมีทกัษะฝีมือ แต่ศิลปินตอ้งเน้นหนกัในเร่ืองของกระบวนการคิด พื้นท่ี
ทางดา้นศิลปะไม่ไดอ้ยู่แค่ระนาบสองมิติ ศิลปินไดข้ยายพื้นท่ีไปสู่ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีมิติสัมพนัธ์กบั
เวลาและสถานการณ์ ซ่ึงกลุ่มความคิดของศิลปินหลงัสมยัใหม่ไดเ้สนอแนวคิดแบบองคร์วมไม่เห็น
ดว้ยกบัศิลปะแบบถาวร ไม่เก่ียวขอ้งกบักาลเวลาในอดีต ไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นหอศิลป์ อาคาร หรือ
การน าเสนอนิทรรศการตามแบบแผนเดิม ศิลปะอาจจะหลอมรวมเขา้กบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
ชุมชน สังคม ศิลปะหลงัสมยัใหม่ไดเ้สนอแนวความคิดท่ีหลากหลายราวกบัการปฏิวติัทางศิลปะ 
ศิลปินได้แสดงบทบาททางศิลปะท่ีอยู่บนฐานของทฤษฎี แนวคิด โดยได้ละทิ้งส่ิงท่ีเป็น
กระบวนการแบบให้ความส าคญัเร่ืองพื้นท่ี เวลา ธรรมชาติ วิถีวฒันธรรม ดว้ยการเช่ือมโยงในเชิง
บริบทและมีลกัษณะเป็นวาทกรรมปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ีเป็นเร่ืองของมโนทศัน์ท่ีสัมพนัธ์กบัพื้นท่ี 
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 1960-1970 และตน้ศตวรรษท่ี 1980 อนัส่งผลต่องานศิลปะหลงัสมยัหลาย
รูปแบบ เช่น งานสังกปัศิลป์ (Conceptual Art) เอิร์ธเวิร์ค (Eartwork) ศิลปะร่างกาย (Body Art) เป็น
ตน้  

Featherstone (1991) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรมและสังคมหลงัสมยัใหม่ไดอ้ธิบายไวว้่า 
ความเป็นหลงัสมยัใหม่ คือการก าจดัเส้นแบ่งระหวา่งงานศิลปะและชีวติประจ าวนั เป็นการพงัทลาย
ของความแตกต่างตามล าดบัชั้นระหว่างวฒันธรรมท่ีสูงส่งกบัวฒันธรรมมวลชน เป็นการสรรหา
ลกัษณะท่ีปนเปกนัและผสมผสานของรหสัรวม ทั้งในเร่ืองเชิงล่อเลียนแบบ เยาะเยย้ ละเล่น และยงั
เป็นการเฉลิมฉลองของการปราศจากความลึกทางวฒันธรรม ตลอดจนเป็นการเส่ือมถอยของผูผ้ลิต
ท่ีมีการยึดถือความงามทางศิลปะแบบดั้งเดิม และยงัมีสมมุติฐานว่าศิลปะเป็นเพียงแค่การผลิตซ ้ า
เท่านั้น ในขณะท่ีวรุิณ ตั้งเจริญ (2547)ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัลทัธิหลงัสมยัใหม่ไวว้า่ ลทัธิหลงัสมยัใหม่
ประกาศอิสรภาพทางความคิด มีความเป็นตวัของตวัเอง ไม่เห็นดว้ยกบัวิถีคิดเก่า ไม่เห็นดว้ยกบั
แนวคิดและแนวทางของลทัธิสมยัใหม่ ศิลปะมีความหลากหลายตั้งแต่การแสดงแนวคิดอย่าง
บริสุทธ์ิ ไปจนถึงการแสดงภาพลกัษณ์ของความคิดท่ีไม่ไดม้องเชิงประโยชน์เพียงอยา่งเดียว มุ่ง
พฒันามาสู่การสร้างงานในเชิงความคิดมากข้ึน พฒันาไปสู่การบูรณาการความรู้ความคิด
ประสบการณ์ ความคิด และการสร้างสรรค์ดงักล่าวก่อเกิดพลวตัการสร้างเสรีภาพและสร้าง
สุนทรียภาพหนา้ใหม่ ความคิดในเร่ืองศิลปะ ทกัษะและความงามแปรเปล่ียนไปเป็นการสร้างสรรค์
ศิลปะท่ีหลากหลายเปิดกวา้งข้ึน ลทัธิสมยัใหม่นั้นเติบโตมาพร้อมกบับทบาทและอ านาจของชนชั้น
กลาง ระบบทุนนิยม และระบบโรงเรียนท่ีมีกรอบความคิดและหลกัสูตรท่ีผลิตคนในลกัษณะ
มวลชน ต่อมาลทัธิหลงัสมยัใหม่ก่อตวัและแสดงตวัอยา่งเป็นสากล เป็นปรากฏการณ์ร่วมในกระแส
วฒันธรรมร่วมสมยัในปัจจุบนั ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบนัท่ีไม่ส้ินสุด รู้สึกต่อความเป็นจริง
วา่ชีวติเป็นเพียงจินตภาพ (Image) และมีความหมายในเชิงกระบวนการมากกวา่ปรากฏการณ์ 
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จากการศึกษาศิลปะก่อนจะเขา้สู่ยุคหลงัสมยัใหม่พบว่า ศิลปะในยุคสมยัใหม่จะเน้นใน
เร่ืองความเป็นดั้งเดิม (Originality) ท่ีใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และไม่เหมือน
ใคร มีความเป็นเอกภาพ รูปแบบของศิลปะเนน้ความเป็นสากล  (Universal) ศิลปินไม่วา่จะเป็นชน
ชาติใด หรือมีความแตกต่างทางวฒันธรรมกนัอยา่งไร ผลงานท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมาจะตอ้งมีความเป็น
สากล ทั้งน้ีศิลปะสมยัใหม่ไดแ้บ่งแยกศิลปะชั้นสูงกบัศิลปะชั้นต ่าออกจากกนั ศิลปะชั้นสูงจะถูก
แสดงอยู่ในพิพิธภณัฑ์ศิลปะ หอศิลป์ ซ่ึงหมายรวมถึงผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรค์ข้ึนจากนกัศึกษา
หรือผูท่ี้ผ่านสถาบนัการศึกษาทางศิลปะเท่านั้น ส่วนศิลปะชั้นต ่านั้นไดแ้ก่ ศิลปะท่ีไม่ไดผ้ลิตจาก
สถาบนัศิลปะหรือศิลปะของชาวบา้น นอกจากน้ีความเป็นสมยัใหม่ยงัให้ความส าคญักบัความเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ รวมถึงมีการแบ่งแยกวา่คนผิวขาวหรือคนตะวนัตกเป็นผูน้ าของโลก หรือเป็นคน
ท่ีประกาศวาทกรรมท่ีแทจ้ริงท่ีสุดอนัปฏิเสธไม่ได ้ในขณะท่ีศิลปะของกลุ่มหลงัสมยัใหม่เช่ือว่า
ศิลปะท่ีท าข้ึนมานั้นสามารถท่ีจะลอก (Copy) ผูอ่ื้นมาได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงเร่ืองความเป็นความ
เป็นดั้งเดิม (Originality) และไม่ตอ้งค านึงถึงความเป็นเอกภาพอีกดว้ย สามารถน าทุกอยา่งมาผสม
กนัไดอ้ยา่งอิสระ ศิลปะในยคุน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นพิพิธภณัฑห์รือสถาบนัเก่ียวกบัศิลปะแต่อยา่งใด 
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีรูปแบบท่ีเป็นสากล (Universal) และไม่มีการแบ่งแยกระหวา่งศิลปะชั้นสูงกบัศิลปะ
ชั้ นต ่ า  ทั้ งน้ีกลุ่มคนหลังสมัยใหม่ยงัปฏิเสธความเป็นผู ้เ ช่ียวชาญรวมถึงความเป็นผู ้น าของ
ชาวตะวนัตกอีกดว้ย เน่ืองจากเช่ือวา่ชนกลุ่มนอ้ยท่ีเคยดอ้ยกวา่ในยุคสมยัใหม่สามารถท่ีจะประกาศ
วาทกรรมของตนเองได้เช่นกัน อีกทั้ งผูห้ญิงยงัมีสิทธ์ิเท่าเทียมกับผูช้าย เป็นต้น ทั้งน้ีผูเ้สพ 
(Audience) สามารถสร้างมิติของความหมาย เน้ือหา มุมมองและการรับรู้เก่ียวกบัความงามของ
ศิลปะซ่ึงสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ทางสุนทรียะของผูเ้สพ (Hutchens & Suggs, 1997) 

Gloag (2012) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดนตรีกล่าววา่ ดนตรีในยคุหลงัสมยัใหม่จะมีลกัษณะของการ
มาอยูร่วมกนัของดนตรีหลากหลายแนว (Genres) ท่ีไม่น่าจะไปดว้ยกนัได ้(Incompatible) ขอบเขต
และความแตกต่างของดนตรีสมยันิยม (Popular Music) ท่ีส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากดนตรีของกลุ่ม
แอฟริกนั-อเมริกนั และกลุ่มลาติน กบัดนตรีชั้นสูง (Art Music) ท่ีมีรากฐานมาจากดนตรีของยุโรปมี
ลกัษณะท่ีมีเส้นแบ่งท่ีไม่ชัดเจน (Blurred) มีการหยิบยืม (Crossed) และลบล้างรูปแบบเดิม 
(Obliterated) ซ่ึงแมว้า่ลกัษณะของดนตรีในยโุรปจะปรากฏของการผสมผสานทางวฒันธรรมดนตรี
มาเป็นระยะเวลายาวนาน และนักประพนัธ์เพลงในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 20 จะมีการ
ผสมผสานแนวดนตรีแต่ก็ยงัมีความแตกต่างกบัดนตรียุคหลงัสมยัใหม่เพราะเทคโนโลยีไดน้ าพา
รูปแบบดนตรีนบัร้อยจากทัว่ทุกมุมโลกมารวมกนั เกิดเป็นแนวเพลงท่ีหลากหลายมากข้ึน 

Gloag (2012) ยงักล่าวต่อไปอีกว่า ดนตรีในยุคหลงัสมยัใหม่เป็นดนตรีท่ีมีคุณค่าด้าน
สุนทรียภาพผสมกบัปรัชญาตามแนวคิดยุคหลงัสมยัใหม่ โดยดนตรีในยุคน้ีจะเน้นไปท่ีอารมณ์ 
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ความรู้สึก การสัมผสั และถ่ายทอดออกมาอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน อย่างเช่นดนตรีแนวโพสร็อค 
(Post-Rock) มีตน้ก าเนิดจากแนว Alternative Rock และ Progressive Rock ลกัษณะของดนตรีแนว
น้ีจะคลา้ยกบัดนตรีร็อค (Rock) แต่จงัหวะและการเรียบเรียงเพลงนั้นจะต่อตา้นกบัดนตรีร็อคอยา่ง
ส้ินเชิง เพราะไม่ใช้นักร้องน า แต่จะใช้เคร่ืองดนตรี เช่น กีตา้ร์ในการบรรเลงแทน โดย Don 
Caballero and Tortoise เป็นวงดนตรีวงแรกๆ ท่ีมีการสร้างสรรคแ์นวดนตรีโพสร็อคข้ึนมา ในช่วงปี 
ค.ศ. 1990 จึงมีการบญัญติัแนวดนตรีน้ีข้ึนและท าใหเ้กิดวงโพสร็อครุ่นใหม่ๆ ตามมา  

จากแนวคิดเก่ียวกบัสุนทรียะความงามของศิลปะทั้งในยุคสมยัใหม่และหลงัสมยัใหม่ ท า
ให้เห็นถึงความแตกต่างในรูปแบบความคิดและการสรรค์สร้างผลงานศิลปะของศิลปินใน
หลากหลายแขนง เพลงก็เป็นหน่ึงในนั้น ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางการศึกษา
เก่ียวกบัรูปแบบการประพนัธ์เพลงของศิลปินนกัประพนัธ์เพลง เพื่อแสดงให้เห็นวา่พวกเขาไดก้า้ว
ไปสู่แนวคิดหลงัสมยัใหม่แลว้หรือไม่ องค์ประกอบใดในดนตรีท่ีบอกช้ีให้เห็นถึงความเป็นหลงั
สมยัใหม่  

 
2.2.2 แนวคิดเกีย่วกบัสังคมมวลชน 
ยศ สันตสมบติั (2540) กล่าววา่ ในยคุของสังคมมวลชน สมาชิกมีสภาพต่างคนต่างอยู ่และ

ในขณะเดียวกนัจิตใจก็มีความรู้สึกแปลกแยกกบัสภาวะสังคมท่ีตนด ารงอยู่ (Alienation) พวกเขา
ตอ้งกลายมาเป็นฟันเฟืองตวัหน่ึงของระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีปราศจากเสรีภาพทางความคิด 
ขาดความเสมอภาคในการด ารงชีวติ และปราศจากการมีส่วนร่วมของระบอบการเมืองนั้นๆ มวลชน
จึงถูกควบคุมด้วยกลุ่มนายทุนท่ีมีอ านาจทางเศรษฐกิจ และกลุ่มท่ีมีอ านาจทางการเมืองซ่ึงใช้
ส่ือมวลชนเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือในการควบคุมและครอบง าสังคม ดงันั้นส่ือมวลชนจึงถูก
ผนวกเขา้กบัส่วนหน่ึงของกลไกอ านาจ เน้ือหาสาระท่ีน าเสนอจึงมีเป้าหมายในทางการเมืองและ
การคา้ของกลุ่มคนท่ีมีอ านาจทางสังคม  

Adorno and Horkheimer (1973, อา้งถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศกัด์ิ, 2547, น. 23) กล่าววา่ 
วฒันธรรมมวลชนเกิดจากการแบ่งแยกวฒันธรรมชาวบา้น (Low Culture) ออกจากวฒันธรรมของ
ชนชั้นน า (High Culture) โดยวฒันธรรมของชนชั้นน าถูกผลิตข้ึนภายใตศิ้ลปะและวรรณคดีชั้นสูง 
ไม่ข้ึนกับมาตรฐานของผูบ้ริโภค แต่จะข้ึนอยู่กับมาตรฐานของฝ่ายผูผ้ลิตเป็นหลัก ในขณะท่ี
ส่ือมวลชนจะท าหนา้ท่ีตอบสนองวฒันธรรมมวลชนโดยการผลิตสินคา้ทางวฒันธรรมหรือส่ือตรง
ตามความตอ้งการของตลาดมวลชน (Mass Market) ซ่ึงตอ้งมีมาตรฐานเดียวกนัเพื่อสะดวกต่อการ
ผลิต และมีแบบแผนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวของมวลชน (Standardized)  
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ตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบลกัษณะความส าคญัของวฒันธรรมชั้นน าและวฒันธรรมชั้นสูง 
 

ประเด็นเปรียบเทยีบ วฒันธรรมชนช้ันน า 
(High Culture) 

วฒันธรรมมวลชน 
(Low Culture) 

ความเป็นสถาบนั ไดรั้บการยอมรับ มีการอนุรักษ์
โดยรัฐ/สังคม 

เป็นส่วนประกอบของ
ส่ือมวลชนสมยัใหม่และระบบ
ตลาด 

ประเภทขององคก์รการผลิต สถาบนัศิลปะของรัฐ และ
ศิลปินอิสระ เพื่อตลาดเฉพาะ
กลุ่ม 

องคก์รธุรกิจเพื่อตลาดมวลชน 
ใชเ้ทคโนโลยผีลิตสินคา้
มาตรฐานอุตสาหกรรม 

เน้ือหาสาระและความหมาย แปลกใหม่แต่มีคุณค่าแบบ
คลาสสิก เขา้ใจยาก 

แปลกใหม่ แต่มีสูตรส าเร็จ มี
ความเป็นสากล แต่เส่ือมง่าย 
เขา้ใจง่าย ใหค้วามเพลิดเพลิน 

กลุ่มผูรั้บสาร วตัถุประสงค์
ในการใช ้และผลกระทบ 

มีขนาดเล็ก เป็นผูนิ้ยมศิลปะ 
เปิดโลกประสบการณ์  ให้ความ
เขา้ใจลึกซ้ึง ความพึงพอใจและ
ใหอ้ภิสิทธ์ิ  

มีขนาดใหญ่ เนน้การบริโภค 
ใหค้วามพึงพอใจในทนัที คลาย
เครียด หนัเหความสนใจจาก
ชีวติประจ าวนั 

 
แนวคิดเร่ืองวฒันธรรมมวลชน (Mass Culture) กลายเป็นท่ีสนใจศึกษากนัอย่างต่อเน่ือง 

วฒันธรรมมวลชนเป็นปรากฏการณ์ท่ีเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งสังคม วฒันธรรม และส่ือมวลชนท่ี
มีอิทธิพลต่อกันและกัน วฒันธรรมมวลชนเป็นผลพวงจากอิทธิพลของส่ือมวลชนเช่นเดียวกับ
ปรากฏการณ์ตามแนวคิดของทฤษฎีสังคมมวลชน (อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ, 2547) 

ในยุคต้นๆ ศิลปวฒันธรรม วรรณกรรม ดนตรี การขบัร้อง ละคร การแสดง ถือว่าเป็น
วฒันธรรมชั้นสูง (High Culture) มีคุณค่าสูงส่ง มีมาตรฐานเป็นท่ีรับรองโดยสถาบนัทางสังคม กลุ่ม
ชนชั้นสูงในสังคมเท่านั้นท่ีมีโอกาสได้เสพ ไดส้ัมผสั เช่น ภาพเขียน ดนตรีคลาสสิก การขบัร้อง 
ละครโอเปร่า บลัเลย ์มีไวส้ าหรับกลุ่มคนสังคมชั้นสูง ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าราคาแพง มีเกียรติมี
ศกัด์ิศรีท่ีไดส้ัมผสั ส่วนสามญัชนคนธรรมดาก็สร้างความบนัเทิงเริงใจจากวฒันธรรมพื้นบา้น (Folk 
Culture) ซ่ึงมกัเป็นศิลปะการแสดงในพิธีกรรมต่างๆ ของชาวบา้นตามประเพณีปฏิบติั ใช้เป็น
เคร่ืองหมายแห่งความสามคัคี และเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน มีลกัษณะเรียบง่ายสอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวติของชุมชน ต่อมาเม่ือส่ือมวลชนเขา้มามีบทบาทต่อสังคมสมยัใหม่ การถ่ายทอดวฒันธรรมผา่น
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เน้ือหาส่ือมวลชนในรูปแบบการผลิตแบบมวลรวม (Mass Production) ท าให้วฒันธรรมชั้นสูง และ
แม้กระทั่งวฒันธรรมพื้นบ้านถูกน ามาเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างกวา้งขวางทุกระดับ ไม่ว่าคน
ระดบัสูงหรือระดบัล่างในสังคมก็สามารถสัมผสักบัวฒันธรรมชั้นสูงไดเ้ท่าเทียมกนัทัว่ทุกหนทุก
แห่ง เช่น สามารถสัมผสัภาพเขียนท่ีมีช่ือเสียงผ่านการผลิตซ ้ าของส่ือส่ิงพิมพ์ สามารถฟังเพลง
คลาสสิกผา่นวิทยุกระจายเสียง สามารถดูการถ่ายทอดดนตรีการขบัร้องคอนเสิร์ตหรือโอเปร่าผา่น
โทรทศัน์หรือภาพยนตร์ ส่วนวฒันธรรมพื้นบา้นก็ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีเสพกนัเฉพาะในชุมชนของตนเอง
อีกต่อไป ส่ือมวลชนน ามาถ่ายทอดผลิตซ ้ าจนกลายเป็นวฒันธรรมมวลชน (Mass Culture) (อุบล
รัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ, 2547) 

ประเด็นส าคัญของแนวคิดวฒันธรรมมวลชน ไม่ใช่เพียงเพราะถูกเผยแพร่ไปอย่าง
กวา้งขวางทุกระดบัในสังคมเท่านั้น เพราะผลพวงจากบทบาทส่ือมวลชนกรณีน้ีถือเป็นดา้นบวกท่ี
เสริมสร้างประชาธิปไตยทางวฒันธรรม แต่ประเด็นส าคญัท่ีมีการวพิากษว์จิารณ์และสนใจศึกษากนั
อยา่งกวา้งขวางก็คือบทบาทในดา้นลบของการสร้างวฒันธรรมมวลชน โดยเฉพาะขอ้กล่าวหาท่ีว่า
ส่ือมวลชนท าลายความงดงามและสุนทรียะของวฒันธรรมดั้งเดิม สร้างวฒันธรรมเทียม แสวงหาผล
ก าไร มุ่งคา้ขายวฒันธรรมโดยไม่มีความรับผดิชอบ สร้างผลทางลบต่อศิลปะความงดงาม สุนทรียะ
ของสังคมและจิตใจของปัจเจกบุคคลลกัษณะของวฒันธรรมมวลชนท่ีส าคญัคือ เป็นการผลิตทีละ
มากๆ (Mass Production) มีมาตรฐานเดียว มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมวฒันธรรม (Culture 
Industry) เป็นการผลิตซ ้ า (Reproduce) จากวฒันธรรมของแทด้ั้งเดิม  เช่น การพิมพซ์ ้ า แต่งซ ้ า ถ่าย
ท าซ ้ า แสดงซ ้ า ฯลฯ มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตซ ้ า ซ่ึงอาจมีการตดัเติมเสริมแต่งได ้มี
ระบบการจดัการเป็นองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ และมีระบบการตลาดแบบครบวงจร มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แสวงหาก าไร  มองวฒันธรรมเป็นสินคา้มากกว่าเป็นส่ิงเสริมความงดงามในจิตใจ และเน้นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่ มุ่งตอบสนองความบนัเทิงมากกวา่ศิลปะ (ยศ สันตสมบติั, 2540) 

Baran and Davis (1995) ทฤษฎีสังคมมวลชนน าเสนอขอ้สันนิษฐานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัปัจเจก
บุคคล บทบาทส่ือมวลชนและลกัษณะของการเปล่ียนแปลงสังคมไวว้า่ ส่ือมวลชนเป็นเสมือนโรค
ร้ายในสังคมท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข มีพลงัอ านาจท่ีจะเขา้ถึงและมีอิทธิพลโดยตรงต่อคนทัว่ไป มี
การน าเสนอวฒันธรรมมวลชนท่ีท าให้ลดรูปแบบความเป็นวฒันธรรมชั้นสูงและความเป็นศิวิไลซ์
แบบดั้งเดิมลงไป และการครอบง าของลทัธิเผด็จการเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดส้ าหรับส่ือมวลชน เม่ือ
คนในสังคมไดรั้บผลกระทบในทางลบจากส่ือมวลชนก็จะส่งผลตามมาต่อปัญหาสังคมโดยรวมได ้
ทั้งน้ีคนทัว่ไปอ่อนไหวต่ออิทธิพลจากส่ือมวลชน เพราะเขาเหล่านั้นอยูใ่นสังคมเมืองใหญ่ท่ีถูกโดด
เด่ียวจากสถาบนัทางสังคมและประเพณีท่ีเคยเป็นภูมิคุม้กนัมาก่อน  
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การสร้างวฒันธรรมมวลชนของส่ือมวลชน ท าให้เกิดวฒันธรรมประชานิยม (Popular 
Culture) ตามมา ซ่ึงสร้างความนิยม คลัง่ไคล ้หลงใหล ให้เกิดข้ึนในกลุ่มสังคมต่างๆ เพื่อประโยชน์
ดา้นธุรกิจ  เช่น การคลัง่ไคลพ้ฤติกรรมการแต่งกาย การแสดง การขบัร้องของศิลปิน ต่างๆ การนิยม
พูดหรือเขียนดว้ยภาษาวยัรุ่นท่ีเบ่ียงเบนไปจากวฒันธรรมภาษาดั้งเดิม วฒันธรรมท่ีถูกถ่ายทอดทาง
ส่ือมวลชน นอกจากจะเบ่ียงเบน บิดเบือน บางคร้ังก็ผลิตผลงานข้ึนมากลายเป็นรูปแบบของ
วฒันธรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น ละคร ภาพยนตร์ หรือเพลงท่ีขดักบัศีลธรรมอนัดี กระตุน้ความ
รุนแรง และอาชญากรรมทางเพศ สร้างปัญหาให้กบัสังคม (Fiske & Hartley, 1978, อา้งถึงใน อุบล
รัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ, 2547, น. 24) 

 

2.3 การส่ือสารของปัจเจกบุคคล 
 

2.3.1 ความหมาย บทบาทหน้าที ่วตัถุประสงค์ และพฤติกรรมการส่ือสาร 
Samovar and Larson (2004) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความเร่ืองการส่ือสารของมนุษยว์า่ การส่ือสาร

หมายถึงกระบวนการซ่ึงปัจเจกบุคคลในบริบทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเครือญาติ องค์กร และ
สังคมชุมชนมีปฏิสัมพนัธ์ตอบสนองและสร้างขอ้มูลข่าวสารเพื่อท่ีจะปรับตวัเองให้เขา้กบับริบท
หรือสภาพแวดลอ้มและผูอ่ื้นในสังคม  

การส่ือสารท าให้มนุษยว์ิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และคนอ่ืนก่อนสะทอ้นยอ้นดูตวัเอง 
(Self-Reflection) เม่ือเราพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดของบริบททางการส่ือสารจะเห็นว่าปัจเจก
นั้นไม่เพียงแต่รับและส่งสาร แต่ยงัวิเคราะห์ขอ้มูลและตอบสนองต่อส่ิงท่ีอยู่รอบตวั ไม่ว่าจะเป็น
บริบทหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้ประเมินการส่ือสารทั้งหมดของตนและผูอ่ื้น ท่ีส าคญัมนุษยมี์
ความสามารถท่ีจะคิดใคร่ครวญเก่ียวกบัตวัเอง ความสามารถท่ีจะเฝ้ามองความเป็นไปของโลก และ
สะทอ้นให้เห็นถึงอดีต ปัจจุบนั และอนาคต นัน่คือเนน้วา่ตวัตนสามารถเกิดข้ึนในขณะส่ือสาร เรา
สามารถมอง ประเมิน และแกไ้ขการปฏิบติัของเราในฐานะของผูท่ี้ส่ือสารกบัคนรอบขา้ง อน่ึงใน
บางวฒันธรรม ความสามารถท่ีจะสะทอ้นตนเองของปัจเจกนั้นอาจไม่ถูกแสดงออกมาโดยเปิดเผย
ด้วยความเช่ือประกอบกบัความเช่ือท่ีว่าปัจเจกควรมีชีวิตอยู่เพื่อผูอ่ื้น วฒันธรรมซ่ึงอาจเน้นการ
แสดงออกของกลุ่มเป็นส าคญั ซ่ึงเป็นการเนน้ความส าคญัของการส่ือสารกบัการอยู่ร่วมกบัคนอ่ืน 
แมว้า่จะผูกกบักิจกรรมท่ีสะทอ้นตวัเองระหวา่งส่ือสาร แต่ประเด็นหลกัคือการรักษาความสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้น อาทิ วฒันธรรมไทยเราจะเนน้ค่านินมเร่ืองความเกรงใจ การส่ือสารแบบเนน้การเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา (Empathic Communication) ในขณะท่ีบางวฒันธรรมจะแสดงความสนใจของตวัตน
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มากกวา่วฒันธรรมอ่ืนๆ อาทิ ชาวอเมริกนัเติบโตกบัความเช่ือท่ีวา่ ปัจเจกบุคคลเป็นศูนยก์ลางของ
จกัรวาล  

ลกัษณะส าคญัของการส่ือสารสามารถอธิบายได ้5 ประการ ดงัน้ี (Pearson & Nelson, 
2000) 

1) การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวตั (Dynamic Process) มีการเปล่ียนแปลง
ต่อเน่ืองตลอดเวลาโดยไม่มีท่ีส้ินสุด นั่นคือมนุษยต์้องกระท าการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ อยู่
ตลอดเวลาขณะต่ืนและรู้สึกตวั โดยท่ีรูปแบบการส่ือสารต่างๆ เหล่านั้นจะถูกปรับเปล่ียนไปตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์แวดลอ้ม 

2) การส่ือสารมีกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ (Systematic Process) กระบวนการ
ท างานของการส่ือสารประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลซ่ึงกนัและ
กนั ทั้งองคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ ผูส่้งสาร สารช่องทางในการส่ือสาร และผูรั้บสาร อนัขาดไม่ไดใ้น
กระบวนการส่ือสาร เน่ืองจากถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงไป การส่ือสารก็จะไม่
สามารถเกิดข้ึนได้ เเละองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ปฏิกิริยาป้อนกลบัสภาพแวดล้อม
ทางการส่ือสาร บริบททางการส่ือสาร ฯลฯ  ท่ีช่วยเสริมให้กระบวนการท างานของการส่ือสาร
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3) สัญลกัษณ์ (Symbol) เป็นเคร่ืองหมายส าคญัท่ีมนุษยใ์ชใ้นการส่ือสาร สัญลกัษณ์
ในท่ีน้ีหมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนแสดงหรือสะทอ้นความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อส่ิง
ต่างๆ และเพื่อเช่ือมโยงตนเองกบัผูอ่ื้นในสังคม สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารมีทั้งสัญลกัษณ์ท่ีเป็น
ภาษาพูดและภาษาเขียน (วจันภาษา) และไม่ใช่ภาษาพูดและภาษาเขียน (อวจันภาษา) การส่ือสารถือ
เป็นระบบแห่งสัญลกัษณ์ (Symbolic) ความสามารถในการสร้างสัญลกัษณ์ของมนุษยก่์อให้เกิดการ
ใชส้ัญลกัษณ์เพื่อการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ซ่ึงยงัผลให้วฒันธรรมถูกส่งผา่นจากคนรุ่นหน่ึงไปยงั
อีกรุ่นหน่ึง อาจกล่าวไดว้า่ การสร้างและการบริโภคสัญลกัษณ์นั้นเป็นความสามารถทางการส่ือสาร
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เป็นเอกลกัษณ์ของมนุษยเ์พื่อแสดงกระบวนการส่ือสารภายในตวัตนของบุคคล 
ในแง่วฒันธรรมสัญลกัษณ์นั้นข้ึนอยู่กบัอตัวิสัยของบุคคลและบริบททางวฒันธรรม ถึงแมว้่าทุก
วฒันธรรมจะใชส้ัญลกัษณ์ แต่ก็ก าหนดความหมายและวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนัออกไปส าหรับ
การใชส้ัญลกัษณ์นั้นๆ  

4) ความหมาย (Meaning) เป็นส่ิงท่ีท าให้การส่ือสารเป็นท่ีเขา้ใจและยอมรับร่วมกนั 
ความหมายคือแนวคิดท่ีมนุษยก์ าหนดสร้าง (Construct) ให้กบัสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นสังคมเพื่อ
เช่ือมโยงให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน นั่นหมายความว่าการส่ือสารท่ีสมบูรณ์ต้องมีส่วนท่ีเป็น
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สัญลกัษณ์และความหมาย หากปราศจากซ่ึงความหมายแลว้ การส่ือสารก็จะเป็นเพียงการแสดงออก
ซ่ึงสัญลกัษณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเท่านั้น 

5) การส่ือสารเป็นการกระท าท่ีเกิดจากความตั้ งใจ (Intent) และมีจุดมุ่งหมาย 
(Purposive) ในการก่อใหเ้กิดผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง ความตั้งใจของผูส่้งสารในการด าเนินการส่ือสาร 
และจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการส่ือสารอยา่งแทจ้ริง ความตั้งใจและ
จุดมุ่งหมายในการส่ือสารมกัเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนควบคู่กนัไปในกระบวนการส่ือสาร โดยทัว่ไปแลว้
การส่ือสารมกัเกิดจากความตั้งใจและจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายในการบอกกล่าว 
(Informing) จุดมุ่งหมายในการโน้มน้าวใจ (Persuading) และจุดมุ่งหมายในการเข้าสังคม 
(Socializing)  

Curtis (1997) กล่าวว่า บทบาทหนา้ท่ีของการส่ือสารในระดบัปัจเจกบุคคล เป็นบทบาท
หน้าท่ีในการตอบสนองความตอ้งการในด้านต่างๆของบุคคล โดยเฉพาะการตอบสนองความ
ตอ้งการสร้าง อตัลกัษณ์ใหก้บัตวัเอง (Identity Needs) ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ อตัลกัษณ์คือ ภาพลกัษณ์
ท่ีบุคคลสร้างให้กับตัวเองผ่านทางการรับรู้ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาของคนอ่ืนๆ มนุษย์เราทุกคน
จ าเป็นตอ้งมีอตัลกัษณ์ และอตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีมาจากการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นใน 2 ลกัษณะคือ 
บุคคลรับรู้ว่าตนเองเป็นใครตามค านิยามท่ีผูอ่ื้นให้แก่ตน และบุคคลรับรู้ว่าตนเองเป็นคนอย่างไร
ตามวถีิทางท่ีผูอ่ื้นมีปฏิสัมพนัธ์กบัตน 

Curtis (1997) ยงักล่าวต่อไปอีกว่า การสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัตนเองเป็นกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนตลอดชีวิต มีการศึกษาทางสังคมวิทยาท่ีส าคญัท่ีช้ีให้เห็นว่าการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบั
การสร้างอตัลกัษณ์ เด็กท่ีเติบโตมาในหอ้งมืดตามล าพงัโดยปราศจากการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน 
เน่ืองจากถูกกกัขงัเป็นเวลานาน 12 ปี ไม่สามารถพูดและรับรู้วา่ตนเองเป็นใคร จนกระทัง่ไดเ้ขา้สู่
สังคมมนุษย์และเรียนรู้กระบวนการส่ือสาร จึงท าให้เด็กผูน้ั้นสามารถกลับมาด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมไดอี้กคร้ัง การส่ือสารจึงเป็นไปเพื่อการตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นสังคม (Social Needs) 
เช่นกนั ซ่ึงความตอ้งการดา้นสังคมน้ีหมายถึง ความตอ้งการในการเช่ือมโยงตนเองให้เขา้กบัผูอ่ื้น 
เน่ืองจากตลอดช่วงชีวติมนุษยต์อ้งอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นตลอดเวลา การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้
มนุษยอ์ยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การส่ือสารสามารถตอบนองความตอ้งการดา้นสังคม
ในระดบัพื้นฐาน 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัการเช่ือมโยงกบับุคคลอ่ืนในสังคม ระดบัการท าให้ตนเอง
เป็นท่ียอมรับในสังคม และระดบัการท าให้ตนเองมีส่วนร่วมในสังคม ซ่ึงจะท าให้ปัจเจกบุคคล
สามารถเช่ือมโยงกบัผูอ่ื้น ท าใหไ้ม่รู้สึกโดดเด่ียว และก่อใหเ้กิดการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสังคม ไม่
วา่จะเป็นกลุ่มสังคมในระดบัไหนหรือรูปแบบใดก็ตาม   
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Boorstin (1970, อา้งใน ยุคลรัตน์ เจตนธรรมจกัร, 2537) กล่าวถึงการส่ือสารในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของศิลปินว่า เม่ือบุคคลมีภาพลกัษณ์ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดในความรู้สึกนึกคิดของตนแล้ว 
ภาพลกัษณ์น้ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล และมีแนวโน้มท่ีจะไปเหน่ียวน าพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคและสาธารณชนให้เห็นคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกนัได้ โดยเฉพาะภาพลักษณ์เม่ือ
เกิดข้ึนแลว้จะเปล่ียนแปลงไดย้าก และหากขอ้มูลดงักล่าวไปขดัแยง้กบัความคิดเห็นตามความเช่ือ 
อาจจะถูกปฏิเสธได ้ซ่ึงภาพลกัษณ์น้ีมี 6 ประการ คือ  

1) ภาพลกัษณ์เป็นการสังเคราะห์ (An Image is Synthetic) คือมีการสร้างข้ึนโดย
วางแผนไวล่้วงหน้าเพื่อให้สนองต่อวตัถุประสงค์ โดยเฉพาะเพื่อสร้างความประทบัใจให้เกิดแก่
สาธารณชน ซ่ึงกลุ่มผูส้ร้างสรรคจ์ะมีการวางแผน น าจินตนาการต่างๆ มาประกอบเขา้ดว้ยกนั มีการ
น าเสนอไปตามส่ือต่างๆ ท่ีไดต้ระเตรียมไว ้โดยก าหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งการจะสร้าง
ให้เกิดข้ึนในจิตใจของคนทัว่ไป ซ่ึงศิลปินแต่ละคนจะมีจุดขายอยู่ตรงไหนนั้นข้ึนอยู่กบัการคิดคน้
งานสร้างสรรคท่ี์มองเห็นจากจุดเด่นในตวัของศิลปินนัน่เอง 

2) ภาพลกัษณ์ถูกสร้างข้ึนให้น่าเช่ือถือ (An Image is Believable) การสร้าง
ภาพลกัษณ์จะไม่เกิดประโยชน์หากไม่มีความน่าเช่ือถือ ภาพลกัษณ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือตอ้งสามารถ
เขา้ใจไดง่้าย ไม่เกินจริง เป็นท่ียอมรับของสาธารณชน บุคลิกภาพส่วนตวัท่ีเหมาะสมซ่ึงถือวา่เป็น
ขอ้ท่ีส าคญัท่ีสุดในการสร้างภาพลกัษณ์เพราะเป็นส่ิงแรกท่ีคนได้พบเห็น จะเกิดความประทบัใจ 
ความน่าเช่ือถือ ความช่ืนชม 

3) ภาพลกัษณ์ควรสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง (An Image is Passive) ผูส้ร้าง
ภาพลกัษณ์จะตอ้งวางภาพลกัษณ์นั้นใหเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ีน ามาสร้างและภาพลกัษณ์นั้นสามารถเขา้
กนัไดดี้กบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภค  

4) ภาพลกัษณ์สามารถตอบสนองเป้าประสงค์และดึงดูดความรู้สึก (An Image is 
Vivid and Concrete) ภาพลกัษณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนควรเลือกเฉพาะคุณสมบติัท่ีโดดเด่นมองเห็นไดช้ดั
และเป็นรูปธรรมท่ีดึงดูดความรู้สึกโดยจะตอ้งตอบสนองเป้าหมายไดดี้ท่ีสุด 

5) ภาพลกัษณ์ควรเป็นท่ีเขา้ใจง่าย (An Image is Simplified) ภาพลกัษณ์จะตอ้งเป็น
ส่ิงท่ีดูง่าย แต่มีเอกลกัษณ์พอจดจ าได ้เม่ือเห็นแลว้รู้สึกไดท้นัที  

6) ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีอยู่ระหว่างจินตนาการกบัความเป็นจริง (An Image is 
Ambiguous) เป็นการน าภาพลักษณ์ท่ีมีความคลุมเครือมาผนวกกับบุคลิกของนักร้องแล้วเสนอ
ออกมาตอบสนองตามความตอ้งการผูบ้ริโภคเพื่อใหผู้บ้ริโภคตีความหมายตามความคาดหวงั  
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2.3.2 การรับรู้ ความเช่ือ ทศันคติ และค่านิยม 
1) การรับรู้และวฒันธรรม (Perception and Culture) 
วฒันธรรมมีส่วนท าใหค้นกลุ่มส่วนใหญ่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั แต่ไม่ไดห้มายความ

วา่ ทุกคนท่ีอยูใ่นวฒันธรรมเดียวกนัจะตอ้งมีเหมือนกนัทุกประการ Triandis (1971) กล่าววา่ ปัจจยั
ดา้นวฒันธรรมมีผลและมีส่วนสัมพนัธ์อยา่งลึกซ่ึงกบักระบวนการการรับรู้ มนุษยทุ์กคนเกิดมาบน
โลกโดยปราศจากความหมาย และวฒันธรรมเป็นตวัท าให้เกิดความหมาย โดยส่งผ่านมาทาง
ประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการรับรู้คือการตดัสินวฒันธรรม มนุษย์เลือกท่ีจะเรียนรู้ละ
พฒันาทศันคติ มโนคติ หรือมุมมองต่อโลกท่ีหลากหลายข้ึนอยูก่บัภูมิหลงัของวฒันธรรม  

2) ความเช่ือ (Beliefs) 
เม่ือปัจเจกบุคคลเช่ือในส่ิงใด เขาจะหยุดตั้งค  าถามกบัส่ิงๆ นั้น อาจกล่าวไดว้า่ความ

เช่ือเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระบบความคิดและการส่ือสารเพราะมีผลกระทบต่อจิตส านึกของมนุษย ์
ความเช่ือจะปลุกฝังอยูใ่นตวัเราพร้อมๆ กบัการเติบโตและกระบวนการทางสังคม มนุษยเ์ราเติบโต
มาพร้อมกบัความเช่ือท่ีหนกัแน่นต่อส่ิงต่างๆ เม่ือเราตั้งค  าถามกบัความเช่ือพื้นฐานของวฒันธรรม 
เราจะได้รับปฏิกิริยาโตต้อบในทางลบ ดงันั้นเราก็จะหลีกเล่ียงการตั้งค  าถามไปโดยปริยาย และ
ยอมรับเอาส่ิงต่างๆ ท่ีถูกสั่งสอนมา มิเช่นนั้นเราก็จะถูกขบัออกจากสังคม อีกนยัหน่ึงวฒันธรรมเป็น
ตวัก าหนดใหเ้ราเช่ือวา่มนัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและถูกตอ้ง (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549) 

Rogers and Steinfatt (1999) กล่าวว่า ความเช่ือเปรียบไดก้บัระบบการจดัเก็บ
ประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งความคิด ความจ าและการตีความเร่ืองราวต่างๆ ซ่ึงวฒันธรรมส่วน
บุคคลเป็นตวัก่อใหเ้กิดความเช่ือ ความเช่ือเป็นหน่วยพื้นฐานของระบบความคิดของมนุษยก่์อนการ
สร้างค่านิยมและทศันคติ เม่ือเราเช่ือในส่ิงใดแล้วเรามกัมีแนวโน้มท่ีจะเช่ือในส่ิงนั้นต่อไปโดย
ปราศจากขอ้กงัขาใดๆ ทั้งส้ิน  

3) ทศันคติ (Attitudes) 
Rokeach (1970) กล่าวว่า ทศันคติเป็นอีกมิติหน่ึงของการรับรู้ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ

ประสบการณ์และปฏิกิริยาท่ีเรามีต่อโลก ถา้เราเช่ือวา่การชกมวยอาจก่อให้เกิดการท าร้ายร่างกายกนั
มากข้ึน เราก็จะเกิดอคติต่อกีฬาชกมวย เช่นเดียวกนักบักรณีของความเช่ือ มีการถ่ายทอดทศันคติ
ผ่านทางองค์ประกอบทางวฒันธรรม วฒันธรรมต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัเรามีส่วนช่วยก าหนดรูปแบบ
ทศันคติ ความพร้อมในการตอบสนอง และความประพฤติขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคล  

4) ค่านิยม (Values) 
ความเช่ือและทศันคติมีบทบาทส าคญัต่อค่านิยม Nanda and Warms (1998) กล่าววา่ 

ค่านิยม คือ ความคิดร่วมวา่อะไรถูกตอ้ง จริงแท ้และงดงาม โดยระบบค่านิยมแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ี
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เราคาดหวงั ตอ้งการ และส่ิงท่ีตอ้งห้าม ซ่ึงมิใช่การกระท าท่ีเกิดข้ึนจริง แต่เป็นระบบของบรรทดั
ฐานและประยุกต์ใช้ในการลงโทษ ค่านิยมทางวฒันธรรมส่วนใหญ่มกัไม่ใช่ค่านิยมส่วนบุคคล 
(Personalized Values) แต่มกัเป็นค่านิยมเชิงกลุ่ม (Collective Values) เรามองโลกและการส่ือสาร
กบัโลกอยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บัตวัแปร เช่น อายท่ีุเปล่ียนแปลงไป เพศ สถานภาพ อาชีพ การเมือง กลุ่ม 
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกันทางวฒันธรรมร่วม โดยวฒันธรรมพื้นฐานเกิดจากโครงสร้างของ
ครอบครัว ซ่ึงวฒันธรรมครอบครัวเป็นแรงกระตุน้ส าคญัท่ีจะช่วยจดัรูปร่างของความเช่ือ ทศันคติ 
และค่านิยมของมนุษย ์ 

 
2.3.3 การเล่าเร่ือง (Storytelling) 
การเล่าเร่ือง คือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

จริงหรือเหตุการณ์ท่ีสร้างข้ึนเอง ซ่ึงบุคคลหน่ึงไดถ่้ายทอดไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดยอาศยัการพูด 
ภาพ เสียง ตวัอกัษร หรือสัญลกัษณ์ท่ีไม่ถูกจ ากดัดว้ยรูปแบบ และไม่ถูกจ ากดัดว้ยประเภทของส่ือ 
โดยเร่ืองเล่าแต่ละเร่ืองนั้นมกัแฝงไวด้ว้ยวตัถุประสงคต่์างๆ ท่ีผูเ้ล่าตอ้งการจะถ่ายทอดไปสู่ผูอ่้าน
หรือผูฟั้ง โดยองคป์ระกอบการเล่าเร่ืองมีอยูด่ว้ยกนั 8 องคป์ระกอบ ดงัน้ี (อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์, 
2558) 

1) โครงเร่ือง (Plot) 
โครงเร่ือง (Plot) ตามทศันะของ อุมาพร มะโรณีย์ (2551) หมายถึง “การล าดบั

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีเหตุมีผล และมีจุดหมายปลายทาง กล่าวคือ มีช่วงตน้ ช่วงกลาง และตอน
จบของเร่ือง การวางโครงเร่ืองคือการวางแผน หรือก าหนดเส้นทางของตวัละครภายในเร่ืองท่ีจะมี
ทั้งปัญหา อุปสรรค การกระท า ทางเลือก และบทสรุปของตวัละครแต่ละตวัวา่จะเป็นอย่างไร” ซ่ึง
การล าดบัเหตุการณ์โครงเร่ืองมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

(1) ขั้นเร่ิมเร่ือง (Exposition) เป็นการชกัจูงความสนใจใหติ้ดตามเร่ืองราว มีการ
ปูเร่ือง เช่น แนะน าตวัละคร สถานท่ี หรือเผยปมปัญหา หรือข้อขดัแยง้ให้ชวนติดตาม โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งไล่ตามล าดบัเวลาก่อนหลงัก็ได ้ 

(2) ขั้นพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) คือการด าเนินเร่ืองราวหรือเหตุการณ์
ต่อเน่ืองให้สมเหตุสมผล โดยเพิ่มปมปัญหาความขดัแยง้ของตวัละครให้เขม้ข้นข้ึนเพื่อพฒันา
เหตุการณ์สู่ขั้นต่อไป 

(3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) เป็นขั้นท่ีปมวิกฤตหรือปัญหาความขดัแยง้พุ่ง
สูงข้ึนถึงขีดสุดของเร่ือง ตวัละครจะถูกบีบใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
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(4) ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) เป็นขั้นท่ีปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ 
เปิดเผยหรือคล่ีคลายไดแ้ลว้ 

(5) ขั้นยุติเร่ืองราว (Ending) เป็นขั้นท่ีเร่ืองราวต่างๆ ได้จบส้ินลง โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งจบแบบมีความสุขเสมอไป อาจจะจบแบบสูญเสีย หรือจบเป็นปริศนาก็ได ้ 

2) แก่นเร่ือง (Theme) 
แก่นเร่ืองหรือแก่นความคิด (Theme) เป็นแนวคิดหลกัของเร่ืองท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ี

ส าคญัของการเล่าเร่ืองเม่ือตอ้งวเิคราะห์ใจความส าคญัของเร่ืองเพื่อใหท้ราบวา่ผูส่้งสารตอ้งการบอก
อะไร โดยแก่นเร่ืองแบ่งได ้6 ประเภท ดงัน้ี (Goodlad, 1971) คือ ความรัก (Love Theme) ศีลธรรม
จรรยา (Morality Theme) แนวคิด (Idealism Theme) อ านาจ (Power Theme) การท างาน (Career 
Theme) และเหนือจริง (Outcast Theme)  

3) ความขดัแยง้ (Conflict)  
ปริญญา เก้ือหนุน (2537, อา้งถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพยพ์ิมาน, 2539) ให้ความเห็น

เก่ียวกบัความขดัแยง้วา่ “ความขดัแยง้เป็นองคป์ระกอบส าคญัอย่างหน่ึงของเร่ืองท่ีสร้างปมปัญหา 
การหาหนทางแกปั้ญหา ความขดัแยง้ของตวัละคร คือ การปฏิปักษ์ต่อกนั หรือความไม่ลงลอยใน
พฤติกรรม การกระท า ความคิด ความปรารถนา หรือความตั้งใจของตวัละครในเร่ือง” โดยความ
ขดัแยง้สามารถแบ่งออกได ้3 ประเภท คือ 1) ความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัคน 2) ความขดัแยง้ภายใน
จิตใจ 3) ความขดัแยง้กบัภายนอก เช่น ความขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้มหรือธรรมชาติอนัโหดร้าย 

4) ตวัละคร (Character) 
ตวัละคร (Character) คือ ผูก้ระท า และผูท่ี้ได้รับผลจากการกระท า ตวัละครท่ีดี

จะตอ้งมีพฒันาการ คือมีการเปล่ียนแปลงความคิด อุปนิสัย ตลอดจนถึงทศันคติและการกระท า โดย
ท่ีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ีจะตอ้งไม่ขดักบัหลกัเหตุผลและความเป็นจริง 

5) ฉาก (Setting) 
ฉากเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีอยู่ในเร่ืองเล่าแทบจะทุกประเภท เน่ืองจากฉากเป็น

สถานท่ีท่ีด าเนินเหตุการณ์ต่างๆ ภายในเร่ืองซ่ึงสามารถบอกความหมายบางอย่างในเร่ืองและมี
อิทธิพลต่อความคิด และการกระท าของตวัละคร โดยฉากในการเล่าเร่ืองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
คือ 1) ช่วงเวลา (Time) คือช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ในเร่ืองเล่านั้นข้ึน 2) สถานท่ี (Location) คือ
สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ข้ึน เป็นตวัก าหนดต่อจากช่วงเวลา 

6) บทสนทนา (Dialogue)  
บทสนทนาเป็นส่วนท่ีช่วยใหเ้หตุการณ์ในเร่ืองด าเนินไปตามท่ีตอ้งการ นอกจากนั้น

บทสนทนายงัเป็นส่วนท่ีสะทอ้นถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ลกัษณะนิสัย และบุคลิกของตวั
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ละครดว้ย การเขียนบทสนทนาจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัความเหมาะสมของตวัละครดว้ย 
วีรวฒัน์ อินทรพร (2545, น. 122-123) ได้กล่าวว่าบทสนทนามีความส าคญัต่อการเขียนเร่ือง 
วตัถุประสงคส์ าคญัต่อการเขียนบทสนทนาคือ ช่วยด าเนินเร่ืองแทนค าบรรยายของผูเ้ล่า ช่วยให้รู้จกั
ตวัละครในเร่ืองโดยออ้ม ช่วยใหว้ธีิการเขียนไม่ซ ้ าซากจ าเจ สร้างความสมจริงท าให้ผูรั้บสารรู้สึกวา่
เป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริง ท าใหบ้ทประพนัธ์น่าอ่าน มีชีวติชีวา โดยเฉพาะบทสนทนาท่ีเขียนไดต้รง
ตามบุคลิกตวัละคร 

7) มุมมอง (Point of View) 
มุมมองเป็นกลวธีิท่ีผูแ้ต่งใชใ้นการเล่าเร่ือง โดยก าหนดวา่จะเล่าเร่ืองผา่นมุมมองของ

ใครหรือตวัละครตวัไหน กลวธีิในการเล่าเร่ืองจึงอาจแบ่งไดห้ลายวธีิดงัน้ี 
 (1) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นตวัละครส าคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่า 
 (2) บุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นตวัละครรองในเร่ืองเป็นผูเ้ล่า 
 (3) ผูป้ระพนัธ์ในฐานะเป็นผูรู้้แจง้เห็นจริงทุกอยา่งเป็นผูเ้ล่า 
 (4) ผูป้ระพนัธ์ในฐานะเป็นผูส้ังเกตการณ์เป็นผูเ้ล่า การเล่าแบบน้ีจะไม่เล่าถึง

การนึกคิดของตวัละคร แต่เล่าเพียงลกัษณะภายนอกท่ีไดเ้ห็นและไดย้นิเท่านั้น 
 (5) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นผูเ้ล่าดว้ยกระแสจิตประหวดั (Stream of Consciousness) คือ 

การใหต้วัละครส าคญัเล่าเร่ืองของตนเอง แต่ไม่ใช่การเล่าตามเหตุการณ์ เป็นการท่ีตวัละครเล่าผา่น
ความนึกคิดหรือความทรงจ า 

8) สัญลกัษณ์พิเศษ (Special Symbolic)  
เป็นการใชส้ัญลกัษณ์ของภาพในการส่ือความหมายทั้งในรูปของค าพูดและภาพ จาก

งานวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์เน้ือหาเร่ืองโทรศพัท์ในเพลงไทยสากล” ของ พิมพช์นก ชนะศึกจารุ
พชัร์ (2550) ซ่ึงเป็นงานวิจยัท่ีได้ศึกษาถึงกระบวนการส่ือสารและการส่ือความหมายต่างๆ ใน
เน้ือหาเพลงจากการมีหรือใช้โทรศพัท์ รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างผลงานเพลงไทยสากลท่ี
เน้ือหาและภาษาเก่ียวกับการใช้โทรศัพท์ โดยท่ีมาของการท าวิจัยเร่ืองน้ีเกิดจากการเล็งเห็น
ความส าคญัของอิทธิพลและบทบาทของการใช้โทรศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความรักในเพลงไทย
สากลไดห้ลายรูปแบบ เช่น การบอกรัก การบอกเลิก หรือการเรียกร้องและรอคอยให้กลบัมาคืนดี
กนั เป็นตน้ จากการวิจยัพบวา่ เน้ือร้องบางท่อนมีการใชส้ัญญะแทนความหมายบางอยา่งท่ีตอ้งการ
ส่ือซ่ึงเป็นความหมายท่ีอยู่ในระดับการตีความ อีกทั้งยงัเร่ืองการใช้โทรศพัท์เพื่อเป็นสัญญะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่ือความหมายเร่ืองความรัก นัน่คือโทรศพัทไ์ดก้ลายเป็น Symbol ของคนท่ีมีความ
รัก เพราะคนท่ีมีความรักมกัใช้โทรศพัทเ์พื่อคุยกบัคนรักของตนอยู่บ่อยคร้ัง เพราะฉะนั้นส่ิงซ่ึงจะ
บอกใหรู้้ในเพลงวา่ผูใ้ดมีความรักจึงมกัจะมีโทรศพัทเ์ป็นสัญลกัษณ์ท่ีช้ีบอกถึงสถานภาพของผูน้ั้น
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อยู่เสมอ รวมถึงยงัเป็นสัญญะในเร่ืองสาเหตุความระแวงกนัระหว่างคนรัก เช่น เล่ียงออกไปคุย
โทรศพัทท่ี์อ่ืน หรือไม่ยอมรับโทรศพัทใ์นขณะท่ีอยูด่ว้ยกนั เป็นตน้ 

การศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับการส่ือสารสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
รูปแบบการส่ือสารของนกัประพนัธ์ผ่านทางบทเพลง โดยจะท าการวิเคราะห์เก่ียวกบัอตัลกัษณ์
ทางการส่ือสาร ท่ีมาและวตัถุประสงคท์างการส่ือสาร รวมถึงการใชส้ัญญะต่างๆ ในบทเพลง 
 

2.4 สัญวทิยาและการเล่าเร่ือง 
 

2.4.1 ความหมายของสัญญะ 
Geertz (1993) กล่าวว่า วฒันธรรมคือระบบสัญลกัษณ์และความหมาย วฒันธรรมเป็น

ระบบท่ีมีความซับซ้อนตั้งแต่ระดับพื้นผิวไปจนถึงระดับแก่นในของบรรดาสัญญะ สัญลักษณ์ 
ปรัมปราคติ (Myth) กิจกรรมในชีวิตประจ าวนั และนิสัยต่างๆ ท่ีตอ้งวิเคราะห์ดว้ยการอ่านและการ
ตีความหมาย   

Rappaport (1988) กล่าววา่ พลงัของสัญญะท่ีสามารถกระตุน้อารมณ์ความรู้สึกอยา่งรุนแรง
นั้นจะน าไปสู่ภาวะของการเปล่ียนแปลงของจิตส านึกได ้ (Consciousness Alternation) แต่การ
เปล่ียนแปลงจิตส านึกน้ีมิใช่การเปล่ียนแปลงจิตส านึกระหว่างบุคคลเท่านั้ น หากแต่เป็นการ
เปล่ียนแปลงจิตส านึกร่วมของทั้งกลุ่ม  

Nottingham (1971, อา้งถึงใน Roberts, 2007) กล่าววา่ เม่ือสมาชิกกลุ่มไดม้องเห็นสัญญะ
เดียวกนั (Signifier) เช่น ธงชาติ การปรากฏตวัของนกัร้องคนโปรด ฯลฯ สมาชิกต่างก็ตีความหมาย
รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกในแบบเดียวกนั (Signified) เช่นมีความรู้สึกภาคภูมิใจในชาติของตน รู้สึก
ปลาบปล้ืมใจท่ีได้พบเห็นตวันักร้องแบบตวัจริงเสียงจริงโดยไม่มีใครตีความหมายหรืออารมณ์
ความรู้สึกแตกแถวไปเป็นอยา่งอ่ืนๆ 

ค าว่าสัญญะ (Sign) คือ ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพื่อให้มีความหมายแทนส่ิงต่างๆในตวับท 
(Text) และบริบทนั้นๆ (Context) ซ่ึง Saussure (1960) บิดาแห่งสัญญะศาสตร์ไดเ้สนอความคิดไว้
อยา่งน่าสนใจว่า เม่ือเราพูดถึงศาสตร์ของสัญญะแลว้ เราควรเร่ิมจากการมองวา่อนัท่ีจริงภาษาเป็น
ระบบของสัญญะ (A System of Signs) เพื่อใชถ่้ายทอดความคิดต่างๆ ระหวา่งมนุษย ์โดยท่ีสัญญะ
ทางภาษาศาสตร์นั้นมีองคป์ระกอบ 2 ส่วนท่ีส าคญั คือ ส่วนท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ Signifier อนัหมายถึงค า
ต่างๆ (Actual Words) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของภาษาพูดหรือภาษาเขียน ท่ีแสดงถึงความคิดในภาษา
นั้นๆ อาทิ ค าว่าอาหาร สตรี ดนตรี กองทพั เป็นตน้ และส่วนท่ีสองไดแ้ก่ Signified อนัหมายถึง
แนวคิด (Concept) ท่ีค  าต่างๆ นั้นเป็นตวัแทนแสดงความหมาย อาทิ เม่ือเรากล่าวถึงสตรี เราจะท า
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ความเขา้ใจไดว้า่ สตรี หมายถึงผูห้ญิง ค าวา่อาหาร หมายถึง ส่ิงท่ีเรารับประทานและมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ค าว่าดนตรี หมายถึง เสียงเพลงหรือท่วงท านองเพลงในรูปแบบต่างๆ ส่วนค าว่ากองทพั
หมายถึงกองทหารท่ีอยูก่นัเป็นหมู่เหล่าเพื่อท าหนา้ท่ีรักษาความมัน่คงใหก้บัประเทศชาติ เป็นตน้ 

ภาษามีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยใ์นสังคม (Social Interaction) ใน
การร่วมเสนอความคิดเห็น การแสดงอารมณ์ระหวา่งมนุษย ์อนัเป็นพื้นฐานของการสร้างและรักษา
ความสัมพนัธ์ในบริบทนั้นๆ (Vocate, 1994) อนัประกอบดว้ย  

1) การแสดงออกทางอารมณ์ (Emotive Expression) เป็นการแสดงการส่ือสารภาวะ
ทางอารมณ์ภายใน ถูกแสดงออกมาดว้ยภาษา ตวัอยา่งเช่น ฉนัรู้สึกเหงา วา้เหว ่เป็นตน้ 

2) การคิด (Thinking) มนุษยเ์ราเป็นนกัคิดท่ีคิดดว้ยการมองและคิดดว้ยการพูด ดว้ย
ระบบการส่ือสารภายในตวัเอง (Intrapersonal Communication) ข้ึนอยูก่บักิจกรรมท่ีท า การคิดดว้ย
การพูดมีบทบาทส าคญัในการติดต่อส่ือสาร เน่ืองจากหน้าท่ีของภาษาถือเป็นเคร่ืองมือในการคิด 
และพูดความคิดออกมาราวกบัวา่เป็นตวัช่วยในการแกปั้ญหาและการคิด 

3) การมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) การมีปฏิสัมพนัธ์เป็นหนา้ท่ีอีกอยา่งหน่ึงในการ
รักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เช่น การทกัทาย เป็นตน้ 

4) การส่งหรือถ่ายทอดขอ้มูล (Transmission) เป็นกระบวนการส่งขอ้มูลไปยงัคน
อ่ืนๆ และรับขอ้มูลยอ้นกลบัในการส่ือสารซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงอตัลกัษณ์ (Expression of 
Identity) ของผูพู้ดดว้ยวา่เขาเป็นใคร มีขอ้มูลอยา่งไรในเร่ืองของถ่ินฐานดั้งเดิม ภูมิหลงัทางสังคม 
ระดบัการศึกษา อาชีพ เพศ อายุ และบุคลิกภาพ เป็นตน้ 

ดงันั้นกระบวนการท่ีท าให้มนุษยส์ามารถสร้างความเขา้ใจระหว่างค าและแนวคิดท่ีค านั้น
บ่งช้ีความหมายในภาษานั้นๆ Saussure เรียกวา่ “กระบวนการการท าให้เกิดสัญญะ” (Signification) 
นัน่คือ เม่ือมนุษยส์ามารถเช่ือมโยงระหวา่งสององคป์ระกอบดงักล่าวคือ Signifier กบั Signified ก็
จะท าใหเ้กิด “สัญญะ” (Sign) ในท่ีสุด ซ่ึงคุณลกัษณะท่ีส าคญัของความสัมพนัธ์ระหวา่ง “ตวัหมาย” 
และ “ตวัหมายถึง” มี 3 ลกัษณะ (กาญจนา แกว้เทพ, 2542, น. 86) ดงัน้ี 

1) Arbitary ลกัษณะความไม่เป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ี
เป็นไปตามอ าเภอใจ เช่น ค าวา่ “ขวด” ก็ไม่ไดมี้ความคลา้ยคลึงอะไรกบัรูปร่างของขวดจริงๆ หรือ
หากจะเปล่ียนจากค าวา่ขวด เป็นค าวา่ bottle ก็ไม่มีอะไรท่ีคลา้ยกบัรูปร่างของของจริงเช่นกนั 

2) Unnatural ลกัษณะความไม่เป็นธรรมชาติ กล่าวคือ ทั้งตวัหมายและตวัหมายถึงมี
ความสัมพนัธ์ท่ีจะตอ้งเรียนรู้ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากขอ้ตกลง เน่ืองจากไม่ไดเ้กิดข้ึนมาเองตาม
ธรรมชาติ 
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3) Unmotivated ลกัษณะไม่มีแรงจูงใจ กล่าวคือ ทั้งตวัหมายและตวัหมายถึงไม่ได้
เกิดจากแรงจูงใจใดๆ เป็นพิเศษ ของผูส้ร้างความหายและผูใ้ช้ความหมาย ไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
กระตุน้ใจของผูใ้ชส้ัญญะ 

Saussure (1960) ยงัเน้นอีกว่า เม่ือเราต้องการท าความเข้าใจในเร่ืองของภาษาและ
วฒันธรรมแล้ว ก็ควรมองให้ออกว่าสัญญะต่างๆ มีความหมายและไดรั้บการตีความอย่างไรใน
สังคมนั้นๆ การท่ีเราจะเข้าใจสัญญะได้นั้ น เป็นเพราะเราสามารถท าให้แตกต่างหรือแยกแยะ 
(Differentiate) สัญญะตวัหน่ึงออกจากสัญญะตวัอ่ืนๆ ได ้ค าต่างๆ อาจไดรั้บการสะกดค าต่างไปจาก
ค าอ่ืนๆ หรือแมจ้ะสะกดเหมือนกนั แต่ความหมายอาจแตกต่างออกไปตามบริบทท่ีแวดลอ้มสัญญะ
นั้นๆ อาทิ เม่ือเรากล่าวถึงค าวา่ “เสือ” เรามกัเช่ือมโยงค าวา่เสือท่ีหมายถึงสัตวป่์าชนิดหน่ึง แต่เม่ือ
เรากล่าววา่ “เสือผูห้ญิง” เราจะเช่ือมโยงค าวา่เสือกบับริบทท่ีแวดลอ้ม ไดแ้ก่ค าวา่ “ผูห้ญิง” และเกิด
การแยกแยะจนไดค้วามหมายใหม่ว่า หมายถึงผูช้ายท่ีมีพฤติกรรมเจา้ชู้ เห็นผูห้ญิงเป็นดอกไมริ้ม
ทาง เป็นตน้ จะเห็นไดช้ดัวา่กระบวนการแยกแยะดงักล่าวตอ้งอาศยัความเขา้ใจของโครงสร้างทาง
สังคมและวฒันธรรม ค าวา่เสือผูห้ญิงนั้นยงัสะทอ้นถึงบทบาททางเพศ (Gender Roles) และมิติทาง
อ านาจท่ีเหลือมล ้าระหวา่งสถานภาพของผูช้ายและผูห้ญิงในสังคมไดด้ว้ย เพราะเม่ือเราไดย้ินค าวา่
เสือผูห้ญิง เราไม่ไดห้มายถึงผูห้ญิงท่ีเป็นนกัล่าหรือมีพฤติกรรมเจา้ชู ้ถึงแมใ้นความเป็นจริง อาจจะ
มีผูห้ญิงบางคนท่ีมีพฤติกรรมดงักล่าว แต่สังคมส่วนใหญ่ยงัคงมองว่าผูช้ายมกัสวมบทบาทเป็น     
“ผูล่้า” เสียมากกวา่  

Peirce (1987) ไดแ้บ่งสัญญะออกเป็น 3 ประเภทตามความสัมพนัธ์ของสัญญะกบัของจริงท่ี
ถูกแทนท่ีกนั (ตารางท่ี 2.2) ไดแ้ก่  

1) Icon (รูปเหมือน) เป็นเคร่ืองหมายท่ีเขา้ใจไดง่้าย มีรูปร่างหรือลกัษณะคลา้ยกบั
ของจริง เช่น ภาพถ่าย แผนท่ี ภาพวาดจ าลอง หรือหรือการเปล่งเสียงเลียนแบบธรรมชาติ เป็นตน้ 

2) Index (ดชันี) เป็นเคร่ืองหมายท่ีเช่ือมโยงของจริงแบบเป็นเหตุเป็นผลอนับ่งช้ีถึง
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น เมฆสีด าเป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีวา่ฝนก าลงัจะตก เป็นตน้ 

3) Symbol (สัญลกัษณ์) เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงบางส่ิงบางอย่าง อนัเกิดจาก
ขอ้ตกลงในสังคมและต้องอาศยัการเรียนรู้ เช่น ภาษา เคร่ืองหมายจราจร และเคร่ืองหมายทาง
คณิตศาสตร์ เป็นตน้ 
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ตารางที ่2.2  แสดงประเภทสัญญะตามทศันะของ Peirce 
 

ประเภทสัญญะ / 
เกณฑ์การพจิารณา 

Icon Index Symbol 

ความสัมพนัธ์ มีความหมายคลา้ยคลึง มีความเช่ือมโยง
แบบเหตุผล 

ความเช่ือมโยงเกิดจาก
ขอ้ตกลง 

ตวัอยา่ง ภาพถ่าย 
อนุสาวรีย ์
รูปป้ัน 

ควนัไฟ 
อาการของโรค 

ค า 
ตวัเลข 

กระบวนการถอด
ความหมาย 

มองเห็นได ้ ตอ้งคิดหาเหตุผล ตอ้งเรียนรู้ 

 
แหล่งทีม่า: กาญจนา แกว้เทพ, 2542.  

 
2.4.2 วธีิการวเิคราะห์สัญญะ 
แนวทางท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จ าแนกประเภทและระดบัของความหมายท่ีบรรจุอยูใ่นสัญญะ 

มี 3 แนวทาง ดงัน้ี (Saussure, 1960) 
1) การวเิคราะห์แบบกระบวนทศัน์และแบบวากยสัมพนัธ์ 
Saussure (1960) กล่าววา่ ระบบสัญญะมี 2 ระนาบ คือความสัมพนัธ์แบบกระบวน

ทศัน์ (Paradigimatic Relation) และความสัมพนัธ์แบบวากยสัมพนัธ์ (Syntagmaitics Relation)  
(1) ความสัมพันธ์แบบกระบวนทัศน์  (Paradigimatic Relation) เ ป็น

ความสัมพนัธ์แบบเปรียบเทียบความแตกต่างบนความเหมือน กระบวนทศัน์หรือ Paradigm คือ 
ชุดสัญญะซ่ึงประกอบดว้ยสัญญะท่ีมีความเหมือนมากพอท่ีจะอยูใ่นชุดเดียวกนั (Set of Signs) แต่ก็
มีความแตกต่างกนัมากพอท่ีจะแยกออกจากกนัไดอ้อกอย่างชัดเจน เช่น ชุดกระบวนทศัน์ของรถ 
ประกอบด้วย รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก เป็นต้น ทั้ งน้ีหากปราศจากความแตกต่าง 
ความหมายก็กลายเป็นส่ิงไม่มีความหมาย (กาญจนา แกว้เทพ, 2542) 

การวิเคราะห์ในระบบน้ียงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แนวทาง (กาญจนา แก้ว
เทพ, 2542, น. 100) ดงัน้ี 

ก) การหาแบบแผนท่ีซ่อนเร้นของคู่ตรงขา้มและสร้างความหมายข้ึนมา 
ทั้งน้ีหากปราศจากความแตกต่าง (Difference) ความหมายก็จะกลายเป็นส่ิงท่ีไม่มีความหมาย หาก
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ปราศจากสีด า สีขาว ก็ไม่มีความหมาย หากไม่มีลกัษณะยัว่ยวนทางเพศของนางร้าย การรักนวล
สงวนตวัของนางเอกก็ไร้ความหมาย ดงันั้นในอีกมุมหน่ึงการวิเคราะห์แบบ Paradigmatic จึงเป็น
การแสวงหาคุณลกัษณะทั้งหมด ของสัญญะท่ีตรงกนัขา้มกนั เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความหมายของอีกค า
หน่ึง (Saussure, 1974, อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2542) 

ข) การพิจารณาจากโครงสร้างเบ้ืองลึก (Deep Structure) ของตวับท 
กล่าวคือ การวิเคราะห์ตวับทนั้น เราตอ้งแยกระหวา่งความหมายท่ีเปิดเผย (Manifest Meaning) ซ่ึง
จะเป็นตวัเล่าเร่ืองว่าตวัละครท าอะไร มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน กับความหมายแฝงเร้น (Latent 
Meaning) อนัเป็นความหมายท่ีบ่งบอกวา่แทจ้ริงแลว้ตวับทนั้นเก่ียวขอ้งและมีความหมายอยา่งไร 
(Levi-Strauss, 1967, อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2542) เป็นการศึกษาว่าการเล่าเร่ืองมีการ
จดัระบบอยา่งไร เช่น คุณสมบติัของนางเอกแบบ “นางแมวป่า” เพราะเหตุใดจึงมีวิธีการเล่าเร่ืองให้
นางเอกมีลักษณะท่ีแก่นแกน เป็นอิสระ ก้าวร้าวในตอนแรก และแปรเปล่ียนมาเป็นผูห้ญิงท่ี 
เรียบร้อย ในตอนหลงันอกจากน้ียงัศึกษาวิธีการสร้างตวัละครดงักล่าวว่ามีความหมายซ่อนเร้น
อยา่งไร เช่น คุณลกัษณะของนางเอกแบบแก่นแกว้นั้นก็คือ ผูห้ญิงท่ีเพิ่มคุณค่าของตวัเองให้มากข้ึน
ดว้ยการปรับดีกรีของ “ความเป็นผูห้ญิง” ให้นอ้ยลง และเพิ่ม “ความเป็นผูช้าย” ให้มากข้ึน อนัเป็น
ความหมายท่ีแท้จริงของตัวละครแบบน้ี แต่ถึงอย่างไรผูช้าย (พระเอก) ยงัคงมีอ านาจในการ
แปรเปล่ียนดีกรีความแก่นแกว้ของนางเอกใหถ้อยกลบัไปเป็นผูห้ญิงเรียบร้อยดงัเดิม อีกทั้งยงัศึกษา
ต่อไปได้อีกว่าความหมายท่ีซ่อนเร้นอยู่นั้นจะสะทอ้นโครงสร้างความคิดของคนกลุ่มต่างๆ ได้
อยา่งไร  

ค) มุ่งเน้นท่ีการแสวงหาชุดของสัญญะชุดหน่ึงๆ ท่ีอยู่ในกระบวนทศัน์
เดียวกนั และยงัสามารถน ามาใชแ้ปรเปล่ียนกนัไดโ้ดยยงัคงรักษาความหมายเดิมเอาไว ้ตวัอยา่งเช่น 
“พอ่ตีลูก” ในประโยคน้ี เรายงัคงสามารถจะหาบุคคลอ่ืนๆ เขา้มาแทนท่ีตวัประธาน กริยา กรรม ได้
โดยยงัคงรักษาความหมายเดิมเอาไว ้เน่ืองจากสัญญะอ่ืนๆ ท่ีน ามาแทนท่ีนั้นต่างอยู่ในกระบวน
ทศัน์เดียวกนั (Paradigm) เช่น “ลุงท าโทษหลาน” เป็นตน้  

ค าชุดใหม่ท่ีน าเอาไปแปรเปล่ียนนั้น ไม่ไดท้  าใหค้วามหมายของประโยคเดิมซ่ึงมี
ความหมายวา่ “ผูมี้อ านาจมากกวา่ กระท าการในทางลบต่อผูมี้อ  านาจนอ้ยกวา่” เปล่ียนแปลงไปเลย 
ดงันั้น การวิเคราะห์แบบ Paradigmatic ก็คือ การหาชุดของสัญญะต่างๆ นัน่เอง (Set of Signs) ซ่ึง
ความรู้ดงักล่าวน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูส้ร้างสารโดยการน าเอาสัญญะตวัใหม่ๆ มาใชแ้ทนท่ีสัญญะตวั
เก่าแต่ทวา่ยงัคงรักษาความหมายเดิมเอาไวไ้ด ้เช่น การสร้างละครโทรทศัน์ในแบบฉบบัของซินเดอ
เรล่าพบกบเจา้ชาย เป็นตน้ (กาญจนา แกว้เทพ, 2542, น. 103) 
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(2) ความสัมพันธ์แบบวากยสัมพันธ์ (Syntagmaitics Relation) เป็น
ความสัมพนัธ์แบบเรียงล าดับก่อนและหลัง โดยจะเน้นการล าดับขั้นหรือช่วงระยะเวลาของ
เหตุการณ์หรือการปรากฏของสัญญะ (กาญจนา แกว้เทพ, 2542) ตวัอยา่งเช่น จากประโยค หมากดั
แมว ถา้มีการสลบัค าระหว่างประธานและกรรมเป็น แมวกดัหมา ความหมายก็จะเปล่ียนไป หรือ
เม่ือเราเห็นกระเป๋าสีชมพู ภายในกระเป๋ามีเคร่ืองเขียนลายคิตต้ี ก็สามารถอนุมานไดว้า่กระเป๋าใบน้ี
เป็นของผูห้ญิง ทั้งน้ีเกิดจากการน าองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเห็นมาประกอบสร้างแบบจดัรวมเกิดข้ึน 

การวิเคราะห์แบบ Syntagmatic จะพบมากในเร่ืองของการเล่าเร่ือง (Narration) 
เน่ืองจากโครงสร้างของการเล่าเร่ืองนั้นจะตอ้งก าหนดขั้นตอนของเหตุการณ์เอาไวอ้ยา่งชดัเจน หาก
สลบัขั้นตอนกนั อาจท าใหค้วามหมายเปล่ียนแปลงไป  

2) การวเิคราะห์ความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนยั 
มายาคติ (Myth) หมายถึง การส่ือความหมายดว้ยคติความเช่ือทางวฒันธรรมซ่ึงถูก

กลบเกลือนให้เป็นท่ีรับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ และมายาคติมิไดปิ้ดบงัอ าพรางส่ิงใดทั้งส้ิน ทุก
อยา่งปรากฏต่อหนา้ต่อตาเราอยา่งเปิดเผย แต่เราต่างหากท่ีคุน้เคยกบัมนั จนไม่ทนัสังเกตวา่มนัเป็น
ส่ิงประกอบสร้างทางวฒันธรรม เราเองท่ีหลงคิดไปวา่ค่านิยมท่ีเรายึดถืออยูน่ั้นเป็นเร่ืองธรรมชาติ... 
(นพพร ประชากุล, 2547, น. 207-219)  

Barthes (1957, อา้งถึงใน ไชยรัตน์ สินเจริญโอฬาร, 2545) กล่าวว่า มายาคติคือ
ความคิดหรือความเช่ือท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับโดยไม่มีการตั้งค  าถาม และเป็นความคิดความ
เช่ือท่ีสอดรับกบัระบบอ านาจของสังคมในขณะนั้น เขาไดใ้ห้แนวคิดในการวิเคราะห์ความหมาย
แฝงท่ีอยู่ในกระบวนการส่ือสารโดยแบ่งความหมายของสัญญะออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่          
1) ความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) เป็นความหมายท่ีเราเขา้ใจกนัตามตวัอกัษรและ
สามารถท าความเข้าใจตรงกันได้โดยคนส่วนใหญ่ ตัวอย่างท่ีชัดเจนท่ีสุดคือความหมายตาม
พจนานุกรม 2) ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) เป็นความหมายทางออ้มท่ีเกิดจากการ
ตกลงร่วมกันของคนในกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของเราเอง ส่วนใหญ่แล้วการ
เปล่ียนแปลงความหมายนยัแฝงเกิดจากการเปล่ียนแปลงบริบท กล่าวคือ ความหมายโดยนยัน้ีจะเกิด
จากการตีความของคนในแต่ละสังคม เม่ือสัญญะตัวเดียวกันไปอยู่ในท่ีท่ีต่างกันก็จะมีการ
เปล่ียนแปลงความหมายไปดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตีความหรือการอ่านความหมายของคนในแต่ละ
บริบทต่างๆ 

3) การวเิคราะห์แบบ Metaphor และ Metonymy 
เป็นวธีิการหลกัอีก 2 วิธีการท่ีใชใ้นการถ่ายทอดความหมายจากสัญญะตวัหน่ึง โดย

อาศยัสัญญะอีกตวัหน่ึง (กาญจนา แกว้เทพ, 2542, น. 104) 
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(1) การวิ เคราะห์แบบ Metaphor เป็นวิ ธีการสร้างความหมายโดยอาศัย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัญญะ 2 ตวัท่ีมีความหมายคลา้ยกนัโดยการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปมยั ซ่ึง
ตอ้งอาศยัความหมายของสัญญะตวัแรกเพื่อท าให้สัญญะตวัหลงัถูกรับรู้ความหมายไปด้วย เช่น 
“ผูห้ญิงคนน้ีเรียบร้อยดัง่ผา้พบัไว”้ เป็นตน้ 

(2) การวิเคราะห์แบบ Metonymy เป็นวิธีการถ่ายทอดความหมายโดยหยิบเอา
ส่วนเส้ียวเล็กๆส่วนหน่ึงของสัญญะมาแทนความหมายของส่วนรวมทั้งหมด ตวัอยา่งท่ีบ่อยท่ีสุดคือ
การใชส้ัญญะแทนเมืองต่างๆ เช่น การใชห้อไอเฟลแทนการอธิบายกรุงปารีส เป็นตน้ 

การศึกษาเก่ียวกบัสัญวิยาจะเป็นแนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบการประพนัธ์เพลง และ
องคป์ระกอบต่างๆ ของเพลงท่ีแตกต่างกนัของนกัประพนัธ์เพลง โดยองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีวา่หมาย
รวมถึง เน้ือเพลง ท่วงท านอง จงัหวะ เสียงดนตรี และอ่ืนๆ ท่ีผูป้ระพนัธ์ตอ้งการแฝงเร้นสัญญะ
เอาไวเ้พื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกแก่ผูฟั้ง 

 

2.5 ผู้ประพนัธ์เพลงกบัความคดิสร้างสรรค์  
 

2.5.1 ความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง การคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดยอาศยั

พื้นฐานของส่ิงทีมีอยู่เดิม เช่น ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ ความรู้ วิทยาการ วสัดุ และเทคโนโลยี เป็น
ขอ้มูลส าคญัในการคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ต่ืนตาต่ืนใจ ไม่เคยเห็นจากท่ีใดมา
ก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าส่ิงท่ีมีอยู่เดิม เช่น ปืนใหญ่ท่ีมาจากพลุ 
รถยนตท่ี์มาจากรถมา้ เคร่ืองบินท่ีมาจากนก เป็นตน้  

การคิดสร้างสรรค์อาจเป็นการสร้างส่ิงใหม่ๆ โดยไม่ซ ้ าแบบใครหรือไม่เคยมีผูใ้ดเคยคิด
หรือท ามาก่อน หรือจะเป็นการน าส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้มาต่อเติมเสริมแต่ง ดดัแปลงให้เกิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน
ได้เช่นกนั การท่ีเราจะก าหนดว่าส่ิงใดเกิดจากความคิดสร้างสรรค์นั้น สามารถพิจารณาได้จาก
องคป์ระกอบส าคญั อนัไดแ้ก่ ความคิดนั้นตอ้งเป็นส่ิงใหม่ (Original) ใชก้ารได ้ (Workable) และมี
ความเหมาะสม (Appropriate) ลงตวัพอดีกบัปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข ซ่ึงเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ 
(2556) ไดส้รุปไวด้งัน้ี 

1) ตอ้งเป็นส่ิงใหม่ 
ส่ิงท่ีคิดสร้างสรรค์ออกมานั้นตอ้งเป็นการคิดท่ีแหวกวงลอ้ท่ีมีอยู่เดิม เรียกได้ว่ามี

ความเป็นตน้แบบ (Original) ท่ีไม่เคยคิดไดม้าก่อน และไม่ไดล้อกเลียนแบบใครแมก้ระทัง่ความคิด
เดิมๆ  ของตนเองก็จะเป็นการดีท่ีสุด แต่เป็นเร่ืองท่ีท าได้ค่อนข้างยาก จึงมักเร่ิมจากการ
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ลอกเลียนแบบและค่อยๆคิดต่อจากเดิม ความคิดสร้างสรรคท่ี์แมว้า่อาจจะซ ้ ากบัคนอ่ืน หรือมีคนอ่ืน
เคยคิดข้ึนมาก่อนแลว้ แต่ผูส้ร้างสรรค์ไม่รู้มาก่อน และไม่ไดล้อกเลียนแบบความรู้ท่ีมีอยู่แลว้นั้น 
เช่นน้ีก็ยงัคงเรียกวา่ ความคิดสร้างสรรค ์ 

2) การใชก้ารได ้
ความคิดท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ไม่ได้หยุดเพียงจินตนาการเพอ้ฝัน แต่สามารถ

น ามาพฒันาให้เป็นจริงและใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม ตอบสนองวตัถุประสงคข์องการคิดได้
เป็นอยา่งดี Osborn (1963) ไดก้ล่าวถึงความคิดสร้างสรรคไ์วว้า่ เป็นจินตนาการประยุกต ์(Applied 
Imagination) หมายถึงจินตนาการท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยู ่มิใช่จินตนาการเพอ้ฝัน
ทัว่ไป ความคิดสร้างสรรค์จึงตอ้งเป็นความคิดท่ีมีเหตุผล และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาท่ีไม่
สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยวธีิเดิม  

3) ตอ้งมีความเหมาะสม 
แมว้า่ความคิดใหม่นั้นจะประกอบไปดว้ยความแปลกใหม่หรือเป็นความคิดตน้แบบ 

แต่ตอ้งผสมผสานองค์ปรกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสม และคุณค่าภายใตม้าตรฐานท่ี
ยอมรับกนัทัว่ไปบางประการดว้ย 

Lubart (1994) ไดก้ล่าวไวว้า่ “เราจ าเป็นตอ้งบนัทึกลงไปวา่ ส่ิงใหม่ท่ีไม่ไดล้งตวัเหมาะสม
พอดีกบัขอ้จ ากดัของปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข ส่ิงนั้นไม่ไดเ้กิดจากความคิดสร้างสรรค ์แต่เป็นเพียงส่ิง
ท่ีแปลก และเป็นค าตอบท่ีไม่ตรงวตัถุประสงค์” นอกจากน้ียงัมีระดบัของความคิดสร้างสรรคห์ลาย
แบบ ไดแ้ก่  

1) ความคิดสร้างสรรค์ระดบัตน้ เป็นความคิดท่ีมีอิสระ แปลกใหม่ ยงัไม่ค  านึงถึง
คุณภาพและการน าไปประยกุตใ์ช ้

2) ความคิดสร้างสรรคร์ะดบักลาง ค านึงถึงผลผลิตทางคุณภาพ น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 
3) ความคิดสร้างสรรคร์ะดบัสูง สรุปส่ิงท่ีคน้พบเป็นรูปธรรม น าไปใชใ้นการสร้าง

หลกัการหรือทฤษฎีท่ีเป็นสากลเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
2.5.1.1 องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดท่ีมีลกัษณะท่ีคิดได้กวา้งไกล

หลายทิศทาง ซ่ึงประกอบดว้ย (Guiford, 1971, อา้งถึงใน อารี รังสินนัท,์ 2532, น. 29) 
1) ความคิดริเร่ิม (Originality) มีลกัษณะแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม คิด

ดดัแปลงประยกุตเ์ป็นความคิดใหม่  
2) ความคิดคล่องตวั (Fluency) เป็นความคิดท่ีมีลกัษณะถูกตอ้งแม่นย  า 

สามารถท าความเขา้ใจได ้โดยความคิดคล่องตวัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ดา้น คือ 
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 (1) ความคิดด้านถ้อยค า (Word Fluency) สามารถใช้ถ้อยค าจาก
ความคิดไดเ้หมาะสม เขา้ใจถูกตอ้ง 

 (2) ความคิดดา้นความสัมพนัธ์ (Associational Fluency) สามารถแสดง
ความสัมพนัธ์จากส่ิงท่ีริเร่ิมไดอ้อกมาอยา่งเหมาะสม 

 (3) ความคิดดา้นการแสดงออก (Expressional Fluency) สามารถน า
ความคิดริเร่ิมนั้นมาแสดงออกใหรั้บรู้หรือเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 (4) ความคิดคล่องเชิงสร้างสรรค์ (Creative Fluency) เป็นการสร้าง
ความคิดใหม่ใหเ้กิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility) มีความเป็นอิสระทางความคิด คิดไดห้ลาย
ทางหลายแบบ 

4) ความคิดสวยงามละละเอียดลออ (Elaboration) มีความรอบคอบ 
สวยงาม มีคุณภาพ มีความประณีตในความคิด สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใน
ทุกๆ ดา้น 

2.5.1.2 ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์  
แมว้่ามนุษยจ์ะมีสมองซีกขวาท่ีท าหนา้ท่ีในการคิดสร้างสรรค์ แต่ไม่ไดห้มายความ

ว่าทุกคนจะใช้สมองส่วนน้ีในการคิดสร้างสรรค์ได้เท่าเทียมกนั เพราะการท่ีคนแต่ละคนจะคิด
สร้างสรรค์ไดดี้หรือไม่ หรือมากน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ อนัไดแ้ก่ (เกรียง
ศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2556) 

1) ทศันคติและบุคลิกภาพ  
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กบัทศันคติ (Attitude) และบุคลิกภาพ 

(Personality) นั้นมีความเก่ียวข้องกนัอย่างมาก หากรู้เพียงวิธีการแต่ปราศจากซ่ึงทศันคติและ
บุคลิกภาพท่ีสร้างสรรค์ อาจจะสามารถคิดเชิงสร้างสรรค์ได้แค่ระดับหน่ึงเท่านั้น ทั้ งน้ีนักคิด
สร้างสรรค์ท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่จะมีทศันคติและบุคลิกภาพดงัต่อไปน้ี คือเป็นคนท่ีเปิด
กวา้งรับประสบการณ์ใหม่ๆ มีอิสระในการคิดพินิจและตดัสินใจ กล้าเผชิญความเส่ียง มีความ
เช่ือมัน่ และเป็นตวัของตวัเอง มีทศันคติเชิงบวกต่อสถานการณ์ มีแรงจูงใจอนัสูงส่งท่ีจะท าให้
ประสบความส าเร็จ เป็นคนท่ีท างานหนกั มีความสนใจต่อส่ิงท่ีสลบัซบัซ้อน อดทนต่อปัญหาท่ีมอง
ไม่เห็นค าตอบ มีความสามารถในการปรับตวัดา้นสุนทรียะ บากบัน่อุตสาหะ เรียนรู้จากประสบการ
ความลม้เหลว และรับมือกบัสถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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2) ความสามารถทางสติปัญญา 
ความคิดสร้างสรรค์จดัว่าเป็นทกัษะระดับสูง (High Level Skill) ของ

ความสามารถทางสติปัญญา ซ่ึงไดแ้ก่ 
(1) ความสามารถในการก าหนดขอบเขตของปัญหา 
ผูมี้ความคิดสร้างสรรคจ์ะไม่มองปัญหาเดิมๆ ดว้ยสายตาธรรมดาแต่มอง

ดว้ยมุมมองใหม่ๆ เพื่อเป็นทางแกปั้ญหาใหม่ๆท่ีเหมาะสมกว่า โดยเร่ิมตน้ดว้ยการให้นิยามหรือ
ขอบเขตของปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขได้อย่างชดัเจน จากนั้นจึงตั้งเป้าหมายเพื่อก าหนดแนวทางใน
การแกปั้ญหาท่ีสร้างสรรคก์วา่เดิม 

(2) ความสามารถในการใชจิ้นตนาการ  
ในการพิจารณาปัญหาเพื่อน าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ การวาดภาพจาก

จินตนาการช่วยท าให้การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์กิดง่ายข้ึน เช่น การท่ี Albert Einstein สามารถ
พฒันาทฤษฎีสัมพนัธภาพได ้ส่วนหน่ึงเกิดจากการวาดภาพวา่ตนเองก าลงัท่องเท่ียวไปบนล าแสงท่ี
ยาวไกลล าแสงหน่ึง 

(3) ความสามารถในการคดัเลือกอยา่งมียทุธศาสตร์ 
การคดัเลือกอยา่งมียทุธศาสตร์นั้นเป็นความสามารถในการคิดแกปั้ญหา

ด้วยตนเอง ความสามารถในการมุ่งสู่หนทางแก้ปัญหาท่ีมีศักยภาพ ความสามารถในการทิ้ง
ทางเลือกท่ีไม่เก่ียวขอ้ง และความสามารถในการรู้วา่เวลาใดจะใชค้วามคิดแบบใด เป็นตน้ 

3) ความรู้ 
Rosenman (1988) กล่าววา่ ความรู้เปรียบเสมือนดาบสองคมท่ีมีผลกระทบ

ต่อความคิดสร้างสรรคท์ั้งในมุมบวกและมุมลบ ในมุมบวกนั้นจากการวิจยัพบวา่ ความรู้ท่ีเกิดการ
สั่งสมมาหลายปีนั้นมีผลกระทบต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค ์คนท่ีมีความรู้มกัจะคิดสร้างสรรค์
ไดดี้กวา่คนท่ีไม่มีความรู้ เพราะท าให้เขา้ใจธรรมชาติของปัญหาไดดี้กวา่ ท าให้สามารถคิดงานท่ีมี
คุณภาพ เพราะมีรากฐานความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนั้นรองรับ ท าให้รู้จกัสังเกตและรู้จกัฉวยโอกาสท่ี
เกิดข้ึน เพื่อน ามาเป็นตน้ก าเนิดความคิด อยา่งไรก็ตาม Schank (1988) ไดก้ล่าวในทางตรงกนัขา้มวา่ 
ความรู้อาจเป็นตวัขดัขวางความคิดสร้างสรรคไ์ด ้หากเกิดการยึดติดความรู้ท่ีมีอยูม่ากเกินไปจนเป็น
อุปสรรคท่ี์ท าใหข้าดความยดืหยุน่ในการคิดนอกกรอบหรือคิดเก่ียวกบัส่ิงใหม่ๆ 

4) รูปแบบความคิด 
Sternberg and Lubart (1999) กล่าววา่ รูปแบบความคิดของแต่ละคน มีผล

ต่อการรับรู้และบุคลิกภาพของคนๆนั้น รูปแบบการคิดของคนบางคนช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์หรือขดัขวางความคิดสร้างสรรค ์ข้ึนอยูก่บัความสมดุลในการคิดแบบมองมุมแคบหรือ
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มุมกวา้ง การคิดในมุมแคบเป็นการคิดแบบลงรายละเอียดของปัญหา ส่วนการคิดในมุมกวา้งเป็น
การคิดแบบการมองในระดบัทัว่ไปของปัญหา ซ่ึงการแกไ้ขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีดีมกัจะตอ้ง
มองในในมุมกวา้งก่อน จากนั้นค่อยพิจารณาในรายละเอียดปลีกยอ่ย  

5) แรงจูงใจ 
Amabile, Hennessey, and Grossman (1986) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็น

องคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์คนท่ีมีแรงกระตุน้จากภายในมกัจะบอกวา่เขาท างานน้ี
เพราะรู้สึกสนุก หรือพบว่ามนัน่าสนใจและจะพึงพอใจเม่ืองานท่ีท านั้นประสบความส าเร็จ คน
เหล่าน้ีมกัจะตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆและมีความอยากรู้อยากเห็นในส่ิงท่ีตนเองสนใจเพื่อพฒันา
ผลงานให้ดียิ่ง ข้ึน ส่วนคนท่ีสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้แรงกระตุ้นจากภายนอกอันเกิดจาก
ส่ิงแวดล้อมหรือสังคมเป็นผูย้ื่นเสนอรางวลัให้นั้น จะมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีต ่ากว่าคนท่ีมีแรง
กระตุน้จากความตอ้งการท่ีอยูภ่ายใน หรือการไดรั้บรางวลัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานท่ีท าอยู ่ 

6) สภาพแวดลอ้ม 
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ สังคมท่ี

ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน มีความหลากหลายทางวฒันธรรม สนบัสนุนความ
แตกต่างทางความคิด และมีการส่งเสริมการแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเสรี จะเป็นสังคมท่ีจะสร้างให้คน
มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งน้ีมนุษยส์ามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึนโดย 

(1) การเห็นและรับรู้ เป็นการรวบรวมขอ้มูลซ่ึงเป็นวตัถุดิบส าคญัทาง
ความคิด การรับรู้ท่ีดีหมายถึงการเห็นมากรู้มาก จะท าใหส้มองมีวตัถุดิบพียงพอส าหรับใชใ้นการคิด
อย่างสร้างสรรค์ไดท้นัท่วงที การพฒันาความคิดสร้างสรรคจึ์งจ าเป็นตอ้งพฒันาการเห็นและรับรู้
เป็นอนัดบัแรก  

(2) ประสบการณ์ เหตุการณ์ท่ีเผชิญหน้าท าให้เกิดการแก้ปัญหาและ
การเรียนรู้ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นเช่นไร การเผชิญหน้ากับปัญหาเป็นเหตุการณ์ท่ีมีค่าต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ เพราะท าให้สมองคิดค้นหาทางขจัดปัญหานั้ นให้หมดส้ิน จึงถือได้ว่า
ประสบการณ์เป็นส่ิงท่ีช่วยเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรคอี์กอยา่งหน่ึง  

(3) การศึกษา เป็นการบนัทึกขอ้มูลและฝึกฝนความคิดท่ีดี อีกอย่าง
หน่ึงและถือเป็นการเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งง่ายๆท่ีสามารถท าไดต้ลอดเวลา 

(4) จินตนาการ เป็นกระบวนการต่อเน่ืองทางความคิด หลงัจากเกิดการ
รับรู้ทางประสบการณ์และการศึกษาแลว้ การสร้างภาพของส่ิงท่ีเป็นขอ้มูลเหล่านั้นต่อเติมข้ึนมา
อยา่งกวา้งไกลและลุ่มลึก แสดงถึงคุณภาพของความคิดสร้างสรรคว์า่มีมากนอ้ยเพียงใด จินตนาการ
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ท่ีมีมาจากขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นความจริงมีคุณค่าในการคิดสร้างสรรคม์ากกวา่จินตนาการท่ีไม่ไดมี้มา
จากส่ิงใดเลย ดังนั้นค าว่าจินตนาการจึงไม่ได้หมายถึงการคิดอย่างเล่ือนลอย ไม่มีจุดหมาย ไร้
ขอบเขต แต่หมายถึงความคิดท่ีมีมาจากพื้นฐานของความจริง 

2.5.1.3 ความคิดสร้างสรรคเ์กิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
ความคิดสร้างสรรคส์ามารถเกิดข้ึนได ้2 ทางดว้ยกนั 

1) เร่ิมจากจินตนาการแลว้ยอ้นกลบัสู่สภาพความเป็นจริง 
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2557) ไดก้ล่าวถึงสมองวา่มีความสามารถในการ

จินตนาการ สามารถคิดแหวกวงลอ้มออกไปอยา่งไม่จ  ากดั  และเป็นส่วนประกอบส าคญัอย่ายิ่งใน
การคิดสร้างสรรค ์เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆ ไดอ้ยา่งไม่จ  ากดั และช่วยให้เรา
คน้พบส่ิงแปลกใหม่ ซ่ึงเม่ือน ามาประกอบกบัการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดในมิติอ่ืนๆ เพื่อ
กลัน่กรองความเป็นไปได ้ จินตนาการหลายอยา่งของมนุษยจึ์งไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งเหมาะสมในโลก
แห่งความจริง  

ความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะน้ีเกิดจากการท่ี เราน าความฝันและ
จินตนาการของเราซ่ึงเป็นเพียงความคิด ความฝันท่ียงัไม่เป็นจริง แต่เกิดความปรารถนาอย่างแรง
กลา้ท่ีจะท าใหค้วามฝันนั้นเป็นจริงและใชก้ารไดอ้ยา่งเหมาะสมตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

2) เร่ิมจากความรู้แลว้คิดต่อยอดสู่ส่ิงใหม่  
ความคิดสร้างสรรค์ในลกัษณะน้ีเกิดจากการน าขอ้มูลหรือความรู้ท่ีมีอยู่มา

คิดต่อยอดหรือคิดเพิ่ม ฐานขอ้มูลท่ีมีอยูจ่ะเป็นเหมือนตวัเข่ียความคิดใหเ้ราคิดเร่ืองใหม่ๆ ไดเ้พิ่มข้ึน
จากเดิม ทั้งน้ีในโลกแห่งความเป็นจริง ความคิดใหม่ๆท่ีไดน้ั้นมกัจะไม่ใช่ความคิดตน้แบบลว้นๆ 
แต่มักจะมาจากการรวบรวมหรือปรับปรุงแนวคิดของผูอ่ื้นท่ีได้น าเสนอก่อนหน้าน้ี ความคิด
สร้างสรรค์จะเขา้ไปต่อยอดความคิดเดิมให้กลายเป็นความคิดใหม่ และความคิดใหม่มกัจะถูกทา้
ทายจากความคิดหน่ึงเสมอ ส่งผลให้เกิดความงอกงามทางความคิดและเกิดเป็นส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ 
ในโลกท่ีพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง 

นกัจิตวทิยาคน้พบวา่คนสามารถฝึกฝนให้มีความคิดสร้างสรรคไ์ด ้โดยไม่ข้ึนอยูก่บั
วา่คนนั้นมีพรสวรรค์หรือไม่ และไม่ไดถู้กจ ากดัโดยสภาพของชีวิต เช่น อายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ 
อยา่งไรก็ตามมีแนวโนม้วา่เด็กจะคิดสร้างสรรคไ์ดง่้ายกวา่ผูใ้หญ่ เพราะไม่ถูกจ ากดัดว้ยเหตุผลต่างๆ 
อนัเกิดจากกรอบโลกทศัน์ มโนทศัน์ ประสบการณ์ ความเคยชิน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ผูใ้หญ่ไม่กลา้
ท่ีจะคิดสร้างสรรคม์ากนกัทั้งๆ ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะคิดได ้และเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินชีวติ 
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2.5.2 The Systems Model of Creativity 
Csikszentmihalyi (1999, อา้งถึงใน Starko, 2005) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรคเ์กิดจากแต่

ละบุคคล โดยบุคลนั้นจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีลึกซ้ึงในอุตสาหกรรมหรือองค์
ความรู้นั้นๆ บุคคลนั้นๆ สามารถท่ีจะรวบรวมความคิดและมีความสุขกบัการคน้หาอย่างไม่รู้จบ
ดว้ยตนเองและมีความสามารถท่ีจะแยกแยะวา่ อะไรควรท่ีจะให้ความสนใจและอะไรควรท่ีจะละ
ทิ้งเพื่อไปสู่จุดหมาย โดยปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคคื์อ ความล่ืนไหลท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือท า
กิจกรรมท่ีตอ้งใชส้มาธิ แต่ใหค้วามเพลิดเพลินอยา่งน่าพึงพอใจมาก 

ความคิดสร้างสรรค์นอกจากจะมีการมุ่งเน้นศึกษาในเชิงจิตวิทยาแล้ว นกัวิชาการยงัให้
ความส าคญัในดา้นวฒันธรรมและสังคมอนัส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคอี์กดว้ย เน่ืองจากความคิด
สร้างสรรค์ไม่ได้เป็นผลผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนเพียงคนเดียว แต่สังคมเป็นตวัตดัสินการผลิตของ
คนๆนั้นดว้ย ดงันั้นผูช้มหรือผูเ้สพจึงมีความส าคญัเทียบเท่ากบัผูผ้ลิตผลงานท่ีสร้างสรรคเ์หล่านั้น 

Csikszentmihalyi (1999) ยงัไดก้ล่าวถึงปัจจยั 3 ดา้นท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั (ภาพท่ี 2.1) คือ 
1) บุคคล (Person: Individual Talent) หมายถึง ความสามารถของบุคคล ทกัษะ 

บุคลิกภาพ และประสบการณ์ 
2) ขอบเขตเน้ือหา (Domain: The Discipline in Which This Individual Works) 

หมายถึง องคค์วามรู้เฉพาะเจาะจงท่ีไดเ้รียนรู้ฝึกฝนเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานของตน 
3) การควบคุมตดัสิน (Field: Social Organization of Domain) หมายถึง การให้

คุณค่าผลงานสร้างสรรคโ์ดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญของขอบเขตเน้ือหานั้นๆ  
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ภาพที ่2.1  ปัจจยัท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัอนัส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค ์ 
แหล่งทีม่า: Csikszentmihalyi, 1999, p. 315. 

 
ปัจจยัทั้งสามดา้นสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นพลวตั กล่าวคือปัจจยัดา้นการควบคุมตดัสิน 

(Field) จะพิจารณาผลงานของบุคคลวา่มีหรือไม่มีคุณค่าในขอบเขตเน้ือหา (Domain) นั้นๆ หากมี
คุณค่าย่อมท าให้บุคคล (Person) เจา้ของผลงานไดรั้บการยอมรับว่ามีการคิดสร้างสรรค์สูง และ
ผลงานของบุคคลนั้นก็จะกลายเป็นมาตรฐานของขอบเขตเน้ือหาต่อไป แนวคิดน้ีจึงมองวา่ความคิด
สร้างสรรค์เป็นส่วนหน่ึงของการมีปฏิสัมพนัธ์กบัระบบอ่ืนๆ ในสภาพแวดลอ้มของแต่ละสังคม 
การท่ีบุคคลจะผลิตผลงานสร้างสรรค์ไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งได้รับแรงบนัดาลใจจากผลงานของผูอ่ื้น 
และไดรั้บการยอมรับจากคนในวงการของตนวา่ผลงานท่ีสร้างข้ึนคือผลงานท่ีสร้างสรรค ์

 
2.5.3 ทฤษฎปีระพนัธกร (Theory of Auteurism) 
“ทฤษฎีประพนัธกร” (Theory of Auteurism) เป็นทฤษฎีท่ีมองวา่ “ภาพยนตร์” เป็นผลิตผล

แห่งความคิดอ่านของผูก้  ากบั ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบในคุณภาพโดยรวมของงานท่ีตนสร้างข้ึนมา หาก
ภาพยนตร์ท่ีสร้างมาท าใหผู้ช้มสามารถระบุไดว้า่เป็นผลงานของผูก้  ากบัท่านใด ผูก้  ากบัท่านนั้นก็จะ
ไดรั้บการเรียกขานวา่เป็น “ประพนัธกร”  หรือ “Auteur” ไปดว้ย (Truffaut, 1976) ขอบเขตท่ีใช้
อธิบายประพนัธกรคนหน่ึงๆ นั้น ตามหลกัการ ไม่ได้แค่ตอ้งศึกษาผลงานของเขาอย่างถ่ีถ้วน
ครอบคลุมเท่านั้น หากแต่ยงัเขา้ไปตรวจสอบปูมหลงัชีวติของประพนัธกรคนนั้นๆ ดว้ยวา่เติบโตมา
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อย่างไร ผ่านการเล้ียงดูอบรมสั่งสอนและศึกษามาแบบไหน รวมไปจนถึงมีโลกทศัน์ต่อเร่ืองราว
ต่างๆ อยา่งไร ไม่วา่จะต่อชีวติ สังคม หรือแมก้ระทัง่การเมือง (Lynn, 2005) 

นกัประพนัธ์ท่ีถือไดว้่าเป็นประพนัธกรท่ีมีเอกลกัษณ์ เป็นท่ีจดจ าของผูค้น ไดแ้ก่ Johann 
Van Beethoven ลกัษณะงานของ Beethoven คือ การใชจ้งัหวะขดั (Syncopation) และการใชเ้สียงท่ี
ไม่กลมกลืน (Dissonance) ในการสร้างความตึงเครียดและความต่ืนเต้นในบทเพลง มีการใช้
ช่วงกวา้งของเสียง (Range) และความดงั-ค่อย (Dynamic) ท่ีมากกวา่ในเพลงยุคก่อนๆ เม่ือดงัจะดงั
มาก และเม่ือเบาจะเบาจนแทบไม่ไดย้นิ หลายคร้ัง Beethoven ใชค้วามเงียบท าใหเ้กิดความตึงเครียด
ดว้ย ส่งผลให้ผูฟั้งเกิดความรู้สึกและอารมณ์มากกวา่ดนตรียุคคลาสสิค นอกจากน้ี Beethoven ใช ้
การเนน้เสียง (Accent) และการใชแ้นวคิดเร่ืองเก่ียวกบัรูปแบบจงัหวะสั้นๆ ชา้ๆ ต่อเน่ืองกนัหลายๆ
คร้ัง เพื่อท าให้เพลงมีพลงัข้ึนมา ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัคือ Symphony no. 5 ในท่อนแรก Beethoven 
ยงัใชก้ารประสานเสียงท่ีแตกต่างจากยุคคลาสสิก เช่น การใชค้อร์ดท่ีไม่ใช่ Triad ข้ึนตน้บทเพลง 
เพื่อช่วยเพิ่มความมีพลงั ความหนกัแน่นมากข้ึน ในการสร้างความตึงเครียดท่ีค่อยๆ เพิ่มข้ึนตั้งแต่
ตน้เพลงเช่นน้ีท าใหเ้พลงมีความยาวมากข้ึน (Landon, 1970) 

นอกจากน้ียงัมีประพนัธกรท่ีสร้างผลงานเพลงอนัเป็นเอกลกัษณ์ ตราตรึงใจจนถึงคนในยุค
ปัจจุบนั นัน่ก็คือ Leopard Mozart นกัประพนัธ์เพลงชาวออสเตรีย บทเพลงของ Mozart ไดรั้บ
อิทธิพลจากปัจจยัหลายประการ เช่น จากการท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีมีสภาพแวดลอ้มดว้ยดนตรี จาก
การท่ีไดศึ้กษาและมีประสบการณ์ในการเดินทางแสดงคอนเสิร์ตในประเทศต่างๆ จากลกัษณะบท
เพลงของผูป้ระพนัธ์เพลงท่ีมีช่ือเสียงในยุคนั้น เช่นไฮเดิน จากความอจัฉริยะทางดนตรีและจาก
ความส าเร็จทางดนตรีขณะท่ียงัเป็นเด็ก ท าให้ลกัษณะงานของ  Mozart มีความไพเราะ สามารถ
ถ่ายทอดถึงความสดใสสดช่ืน ความน่ารักหรือความเศร้าไวใ้นบทเพลง ผลงานของ Mozart จะเนน้
ท านองท่ีเด่นชดั ไพเราะน่าฟัง จนถูกกล่าววา่ Mozart เป็นผูท่ี้สามารถท าให้เคร่ืองดนตรีร้องเพลงได้ 
(Burkholder, Grout, & Palisca, 2010) นัน่เป็นค ากล่าวท่ีท าใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ Mozart เขา้ใจ
ดีถึงการประพนัธ์ท านองให้เหมาะกบัการขบัร้องเป็นอย่างยิ่ง บทร้องอนัไพเราะจากโอเปราและ
ผลงานประเภทการขบัร้องจึงเป็นท่ีช่ืนชอบของผูฟั้งและผูข้บัร้อง รูปแบบบทเพลงของ  Mozart มี
การพฒันาเพิ่มเติมให้น่าสนใจมากข้ึน แต่ก็ยงัคงรักษารูปแบบและหลกัการในการประพนัธ์ไว ้
ความงดงามของบทเพลงท่ี Mozart ประพนัธ์มิไดอ้ยูเ่ฉพาะท่ีแนวท านองเท่านั้น หากแต่เกิดจากการ
ผสมผสานอยา่งกลมกลืนกนัขององคป์ระกอบของดนตรี การใช้การประสานเสียงท่ีธรรมดาแต่มี
ความหมาย การค านึงถึงสีสันของเสียงของเคร่ืองดนตรี ดว้ยความสามารถในการเรียบเรียงเสียง
ประสานเพื่อวงออร์เคสตราท าใหเ้ขาประพนัธ์แนวท านองส่วนเช่ือมต่อระหวา่งท านองยอ่ยมากมาย
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เพื่อให้เคร่ืองดนตรีในวงออร์เคสตราไดบ้รรเลงออกมาอย่างสมบูรณ์และมีสีสัน ซ่ึงถือไดว้่าเป็น
เอกลกัษณ์ในการประพนัธ์ของ Mozart (Burkholder, Grout, & Palisca, 2010) 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าไปวิเคราะห์ลกัษณะการ
สร้างสรรค์ผลงานของนกัประพนัธ์เพลง รวมถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีคิดในการแต่งเพลง 
และวเิคราะห์เอกลกัษณ์เฉพาะของเพลงท่ีศิลปินไดรั้งสรรคข้ึ์นมา 
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ณัฐธินี ชยัตรี (2558) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั “การส่ือสารบน Facebook Fanpage ของ
ศิลปินเพลงอินด้ี ท่ีน ามาสู่ความนิยมในตัวตนศิลปินเพลงอินด้ี และผลงานเพลง” โดยมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษารูปแบบการท าเพลงของศิลปินอินด้ี รวมถึงการสร้างอตัลกัษณ์และตวัตน
ของศิลปิน โดยไดท้  าการศึกษาวงสตูนดิโอซ่ึงเป็นวงดนตรีอินด้ีของไทยท่ีทั้งทั้งแต่งเพลงเองและ
สร้างภาพลกัษณ์ของตวัเองอยา่งมีเอกลกัษณ์ จากการวิจยัพบวา่ สตูนดิโอมีการท าเพลงแบบ D.I.Y. 
(Do It Yourself) เป็นการท าเพลงท่ีไม่ไดอ้ยู่ในระบบของค่าย ศิลปินเป็นผูด้  าเนินการเองทั้งหมด
ตั้ งแต่กระบวนการทางความคิด การลงมือท าเพลง การประชาสัมพันธ์ และการขาย ด้วย
กระบวนการท าเพลงแบบ D.I.Y ท าให้ผูว้ิจยัทราบว่าศิลปินเพลงอินด้ีจะมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของ
ตน้ทุนการผลิตทุกกระบวนการ และจากการสัมภาษณ์พบวา่การท างานเพลงของวงสตูนดิโอไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากคนรู้จกั ซ่ึงเป็นการอาศยัเครือข่ายพนัธมิตรนกัดนตรีดว้ยกนั ทั้งน้ีกระบวนการ
ส่ือสารกลุ่มสามารถสร้างการด ารงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ให้กบัศิลปินอินด้ีได ้เพราะกระบวนการส่ือสาร
กลุ่มมีทั้งแรงสนับสนุนท่ีท าให้กลุ่มยงัด าเนินต่อไปได ้และแรงสกดัจะเป็นการลดความเขม้แข็ง
ของอตัลกัษณ์ความเป็นศิลปินอินด้ีลงไป แรงสนบัสนุนท่ีท าให้ศิลปินอินด้ีด ารงอยูไ่ดคื้อการสร้าง
เครือข่ายพนัธมิตรของกลุ่มอินด้ีดว้ยกนัเอง และแสดงให้เห็นถึงการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม
ของบุคคล โดยมีการติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนผลประโยชน์กนัและกนัผา่นทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อยา่ง Facebook 

ศศิประภา อุทยัชลานนท ์(2557) ไดท้  าการศึกษาในหวัขอ้ “การศึกษาอตัลกัษณ์ของศิลปิน
บอยแบนด์แห่งค่ายเพลง S.M. Entertainment กรณีศึกษาศิลปินบอยแบนด์วง Super Junior และ 
EXO” โดยให้ความสนใจเก่ียวกบัองค์ประกอบดา้นรูปแบบเพลง ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัประเภทและ
ลกัษณะแนวดนตรี รวมถึงประเด็นและลกัษณะของเน้ือหาเพลงท่ีถูกน าเสนอในผลงานเพลงของ
ศิลปินบอยแบนด ์โดยพบวา่ องคป์ระกอบดา้นรูปแบบเพลงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีบทบาทส าคญัมาก
ท่ีสุดเน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการก าหนดทิศทางและรูปแบบของศิลปินบอยแบนด์ให้มี
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ความแตกต่างและเป็นไปตามแนวทางท่ีค่ายเพลงตน้สังกดัวางเอาไว ้ซ่ึงการผลิตรูปแบบเพลงของ
ศิลปินบอยแบนดน้ี์ไม่ไดมุ้่งเพียงแค่ตลาดเพลงในประเทศและตลาดเพลงเอเชียเท่านั้น แต่มองไปถึง
ตลาดเพลงทัว่โลก แนวดนตรีจึงตอ้งมีความทนัสมยั แปลกใหม่ และอยูใ่นกระแสนิยม 

ปริยทยา วงศก์ าแหงหาญ (2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั “การส่ือสารอตัลกัษณ์ความเป็นวยัรุ่น
ในเน้ือเพลงไทยสากลค่ายกามิกาเซ่ (Kamikaze)” โดยมุ่งใหค้วามสนใจในเร่ืองของสัญญะของเพลง 
จากการศึกษาในงานวิจยัช้ินน้ีท าให้สามารถสรุปอตัลกัษณ์ของวยัรุ่นจากสัญญะท่ีใช้ในบทเพลง
ไทยสากลค่ายกามิกาเซ่อนัเป็นเพลงสมยันิยมไดว้่า วยัรุ่นเป็นวยัแห่งการเร่ิมตน้ท่ีจะไขว่ควา้และ
ต่อสู้เพื่อส่ิงท่ีตนตอ้งการโดยไม่สนใจต่ออุปสรรคใดๆ เพราะวยัรุ่นไม่เช่ือเร่ืองการรอคอยโอกาส
หรือโชคชะตาท่ีจะเขา้มาหาตน แต่วยัรุ่นกลบัเช่ือและศรัทธาพลงัของตวัเองจากความตั้งใจจริง 
ความพยายาม และการลงมือกระท าจนกว่าจะส าเร็จอีกทั้งเม่ือวยัรุ่นรู้สึกว่าตนก าลงัถูกรังแกหรือ
เสียเปรียบจากความไม่ยุติธรรม วยัรุ่นจะไม่ทนอยูเ่ฉยแลว้กม้หนา้ยอมรับกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน แต่วยัรุ่น
จะต่อสู้เพื่อสิทธิของตวัเองตามความเหมาะสมและพึงมี หรือเลือกการละทิ้งไปเพื่อหาหนทางใหม่ท่ี
ดีกวา่แบบเดิม โดยอตัลกัษณ์ของวยัรุ่นไดถู้กแสดงออกผ่านค าพูดในลกัษณะเชิงเปรียบเทียบ การ
ถามยอ้น การประชดประชนั และการตดัพอ้ รวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ในการท า
หน้าท่ีเป็นส่ือเพื่อให้อีกฝ่ายเขา้ใจความหมายไดเ้องโดยท่ีไม่ตอ้งพูดโดยตรง ซ่ึงการแสดงออกใน
ลกัษณะทางออ้มน้ีตอ้งไม่ใช่เพื่อรอเวลาเพื่อโกหก หรือใช้เพื่อการปิดบงั เพราะหากเป็นเช่นนั้น 
วยัรุ่นมกัเลือกใชก้ารพูดจากนัโดยตรงให้เขา้ใจมากกวา่การปล่อยให้คาดเดาหรือท าความเขา้ใจดว้ย
ตนเอง 

กอบชยั รัฐอุบล และวณิชญา รัฐอุบล (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปรากฏการณ์ความเป็นโพสต์
โมเดิร์นท่ีเกิดข้ึนในแพลงลูกทุ่งร่วมสมยั พบว่า  มีการผสมผสาน การปะติดปะต่อ การปฏิเสธ
ระเบียบกฎเกณฑท์างสุนทรียะของเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั และการใชส้ัมพนัธบท (Intertextuality) ซ่ึง
ลักษณะต่างๆ ท าให้เห็นถึงแนวคิดทางสังคมท่ีแฝงอยู่ในบทเพลงลูกทุ่งร่วมสมยัซ่ึงผูเ้ขียนได้
วิเคราะห์ตีความทั้งด้านรูปแบบ ภาษาเน้ือหาการปะทะกันทางความคิดเดิมและความความคิด
สมยัใหม่นอกจากน้ียงัน าเสนอใหเ้ห็นวา่เพลงลูกทุ่งร่วมสมยัยงัเป็นส่วนหน่ึงยงัคงรักษาขนบดั้งเดิม
เอาไวแ้ต่อีกส่วนหน่ึงก็ไดก้า้วขา้มหรือปฏิเสธขนบดั้งเดิม อนัแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีสมยัใหม่ อยา่งไรก็ตามเพลงลูกทุ่งยงัคงท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองบนัเทิง
ใจ เคร่ืองปลอบประโลมใจ และสร้างอุดมการณ์ ตลอดจนการสร้างความส านึกร่วมให้เกิดข้ึนกบั
คนในสังคมรวมไปถึงการท าหนา้ท่ีเล่าเร่ืองและบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ในสังคมต่อไป  

อภิรักษ์ ชัยปัญหา (2550) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการสัมผสัภาษาในเพลงไทยสากลยอดนิยม 
พบว่า ปัจจุบนัเพลงไทยากลท่ีได้รับความนิยมจากกลุ่มผูฟั้งวยัรุ่น มีลกัษณะสัมผสัภาษามากข้ึน 
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กล่าวคือ มีการประพนัธ์เน้ือร้องภาษาต่างประเทศร่วมกบัเน้ือร้องภาษาไทย จากการศึกษาเพลงไทย
ยอกนิยมท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด 10 อนัดบัแรกของสถานีวิทยุ 2 สถานี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549-
มิถุนายน 2550 พบวา่มีเพลงท่ีมีการสัมผสัภาษาถึง 47 เพลง ภาษาท่ีผูป้ระพนัธ์น ามาใชใ้นการสัมผสั
มากท่ีสุด ไดแ้ก ภาษาองักฤษ รองลงมาคือภาษาเกาหลี และภาษาญ่ีปุ่น ตามล าดบั โดยปรากฏเป็น 4 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ การยืมภาษา การปนภาษา การสลบัภาษา และการแทรกแซงภาษา ซ่ึงปรากฏการณ์
ดงักล่าวอาจเกิดจากปัจจยั 4 ดา้น ไดแ้ก่ กระแสโลกาภิวฒัน์ การตลาด วฒันธรรมประชานิยมของ
ต่างประเทศ และความรู้ความกา้วหนา้ทางวทิยาการต่างประเทศ 
 

2.7 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 
ภาพที ่2.2  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

เพลง 

 

(อตัลกัษณ์และอตัมโนทศัน์ของปัจเจกบุคคล) 

 

นราธิป ปานแร่ อภิชัย ตระกูลเผด็จ กร ผู้เช่ียวชาญหรือนักวิชาการ ผู้ร่วมงาน 
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บทที ่3 
 

วธีิดาํเนินการวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง “สัญญะของเพลงกบัการสะทอ้นอตัลกัษณ์และอตัมโนทศัน์ของผูป้ระพนัธ์” 
เป็นการวิจัยเพื่อมุ่งศึกษาเ ก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารผ่านเพลงของผู ้ประพันธ์เพลง และ
องคป์ระกอบของเพลงท่ีสามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์และหรืออตัมโนทศัน์ของผูป้ระพนัธ์เพลง โดย
ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ในการท าการศึกษาผูป้ระพนัธ์เพลงสอง
ท่าน คือ ผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม (นามสมมติ Q1) และผูป้ระพนัธ์เพลงทางเลือก (นามสมมติ Q2) 
ทั้งน้ีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกผูป้ระพนัธ์ท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดไวด้งัน้ีคือ 1) เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับ
ในการประพนัธ์เพลงสมยันิยม 1 ท่าน และเพลงทางเลือก 1 ท่าน 2) มีผลงานเพลงท่ีไดป้ระพนัธ์ทั้ง
เน้ือร้องและท านอง และไดรั้บรางวลัหรือติดอนัดบัผงัเพลงบนส่ือวิทยุเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ 
และ 3) มีค่ายเพลงเป็นตน้สังกดั โดยแบ่งขั้นตอนการด าเนินการวจิยัเป็น 3 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 ขั้นตอนที ่1 : การวจิัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
 

ศึกษารูปแบบการส่ือสารของเน้ือหาเพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลงแบบสมยันิยม
และแบบทางเลือกวา่เป็นอยา่งไร และสามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์ของผูป้ระพนัธ์ทั้งสองท่านอยา่งไร 
เพื่อตอบค าถามวจิยัขอ้ท่ี 1 ผูว้จิยัจะท าการศึกษาขอ้มูลแวดลอ้มทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระพนัธ์ทั้ง 2 
ท่าน ผ่านการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร อนัไดแ้ก่ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต หนังสือ นิตยาสาร 
และส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ โดยจะท าการศึกษาขอ้มูลใน 2 ส่วนคือ 
 

3.1.1 แหล่งข้อมูล  
1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระพนัธ์เพลงทั้งสองท่าน 
โดยมีขอบเขตเน้ือหาของขอ้มูลท่ีศึกษาดงัต่อไปน้ีคือ  

(1) ขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิหลงั เช่น ครอบครัว อาชีพการงาน การศึกษา งานอดิเรก 
รูปแบบการ ด าเนิน ชีวติ รวมถึงความเช่ือ ความคิดเห็นและทศันคติท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั
ในการหล่อหลอมความเป็นตวัตนของผูป้ระพนัธ์ (อตัมโนทศัน์)  
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(2) บทสัมภาษณ์เก่ียวกบัผลงานเพลง แนวเพลง และเพลงท่ีไดรั้บการยอมรับ
จากกลุ่มผูฟั้ง ส่ือมวลชน และหรือผูเ้ช่ียวชาญในวงการเพลงไทย และความคิดเห็นของผูฟั้ง หรือบท
วจิารณ์ของผูค้นในวงการเพลง เพื่อใหท้ราบถึงอตัลกัษณ์ของผูป้ระพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากผูรั้บสาร 

2) ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเน้ือเพลงท่ีผูป้ระพนัธ์ไดท้  าการประพนัธ์ 
 

3.1.2 วธีิวจัิย 
การวจิยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

 

3.2 ขั้นตอนที ่2 : การวเิคราะห์เน้ือหาสารเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) 
 
ศึกษารูปแบบการส่ือสารของเน้ือหาเพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลงแบบสมยันิยม

และแบบทางเลือกวา่เป็นอยา่งไร และสามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์ของผูป้ระพนัธ์ทั้งสองท่านอยา่งไร 
ผูว้จิยัจะท าการวจิยัเน้ือหาสารในผลงานเพลงของผูป้ระพนัธ์ทั้ง 2 ท่าน 

 
3.2.1 แหล่งข้อมูล  
ผูว้จิยัจะท าการวิเคราะห์เน้ือหาสารเชิงคุณภาพโดยการหยิบยกผลงานเพลงของผูป้ระพนัธ์

ทั้งสองท่าน ท่านละ 5 เพลง โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกดงัต่อไปน้ีคือ 1) เป็นเพลงท่ีผูป้ระพนัธ์ได้
ประพนัธ์เน้ือร้อง 2) เป็นเพลงท่ีไดรั้บรางวลัหรือติดผงัเพลงเป็นอนัดบัต้นๆบนคล่ืนวิทยุท่ีเป็นท่ี
นิยมและมีช่ือเสียงของประเทศไทย ซ่ึงเพลงท่ีคดัเลือกมามีดงัต่อไปน้ี 

1) เพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม (Q1) 
 (1) เพลง “รักนะคะ” ติดอนัดบัสูงสุดท่ี 2 จากการจดัอนัดบัของซ้ีดเอฟเอ็ม ใน

ชาร์ตของ ซ้ีดเอฟเอ็ม ชาร์ตท็อป 20 ประจ าวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 และอนัดบัสูงสุดท่ี 19 
จากการจดัอนัดบัของเวอร์จ้ินฮิตซ์ ในชาร์ตของ 95.5 เอฟเอ็ม เวอร์จ้ินฮิตซ์ ชาร์ตท็อป 40 ประจ า
วนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยวดัจากการออกอากาศของคล่ืนวิทยุในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านาน 40 สถานี  

 (2) เพลง “ยงัวา่ง” ไดอ้นัดบัสูงสุด 18 ของชาร์ต GMM Grammy Gmember 
Song Chart Top 100 ประประจ าวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และอนัดบัสูงสุด 1 GMM 
Grammy Gmember MV Chart Top 5 ประจ าวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จากการจดัอนัดบัของ
เวบ็ไซต ์Gmember.com  
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 (3) เพลง “อยูเ่พื่อรัก” ไดอ้นัดบั 1 ของชาร์ต GMM Grammy Gmember Song 
Chart Top 100 ประประจ าวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และ GMM Grammy Gmember MV Chart 
Top 5 ประจ าวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จากการจดัอนัดบัของเวบ็ไซต ์Gmember.com  

 (4) เพลง “ค าอธิษฐานด้วยน ้ าตา” ไดอ้นัดบั 1 จากการจดัอนัดบัของอีเอฟเอ็ม 
ในชาร์ตของ อีเอฟเอ็ม ชาร์ต 94 ท็อป แอร์เพลย ์ประจ าวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยวดัจาก
การออกอากาศของคล่ืนวทิยใุนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านาน 40 สถานี 

 (5) เพลง “ความผูกพนัซ้ือความรักไม่ได”้ รับรางวลัเพลงแห่งปีไนน์เอ็นเตอร์
เทน อวอร์ดส์ คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2551 จดัโดย กองบรรณาธิการข่าวศิลปวฒันธรรมและบนัเทิง
ส านักข่าวไทย จดัข้ึนในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนยว์ฒันธรรมแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

2) เพลงท่ีประพนัธ์ผูป้ระพนัธ์เพลงทางเลือก (Q2) 
 (1) เพลง “ก าแพง” ไดรั้บรางวลัเพลงยอดเยี่ยมในการประกาศรางวลั FAT 

Award คร้ังท่ี 2 
 (2) เพลง “ไม่รู้จกัฉนัไม่รู้จกัเธอ” ในอลับั้ม Romantic Comedy ไดรั้บเลือกเป็น

เพลงน าภาพยนตร์เร่ือง "สายลบัจบับา้นเล็ก" ของ จีเอ็มเอ็ม ไท หบั โดยทางค่ายมีการท าดนตรีข้ึน
ใหม่ และมอบหมายให้ ปองกูล สืบซ้ึง (ป๊อบ แคลอรี บลา บลา) และธนิดา ธรรมวิมล (ดา เอ็นโดร
ฟิน) เป็นผูข้บัร้องเพลงน้ี ติดอนัดบัสูงสุดท่ี 3 จากการจดัอนัดบัของซ้ีดเอฟเอ็ม (97.5 FM) ในผงั
อนัดบัของ ซ้ีดเอฟเอ็ม ชาร์ตท็อป 20 ประจ าวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และอนัดบัสูงสุดท่ี 1 จาก
การจดัอนัดบัของเวอร์จ้ินฮิตซ์ ในผงัอนัดบัของเวอร์จ้ินฮิตซ์ ชาร์ตท็อป 40 (95.5 FM) ประจ าวนัท่ี 
14 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยวดัจากการออกอากาศของคล่ืนวทิยใุนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ า
นาน 40 สถานี 

 (3) เพลง “ปรากฎการณ์” ครองอนัดบั 1 ถึง 3 สัปดาห์ซ้อนในผงัอนัดบัของ Fat 
Radio (104.5 FM) 

 (4) เพลง “ผลิตภณัฑ์น้ีรับประกนั 100 ปี” ไดรั้บรางวลัเพลงยอดเยี่ยม จากเพลง 
“ผลิตภณัฑน้ี์รับประกนั 100 ปี” จากอลับั้ม “โรแมนติก คอเมด้ี” (Romantic Comedy) 

 (5) เพลง “สถานีต่อไป” ไดอ้นัดบัสูงสุดท่ี 2 จากการจดัอนัดบัของซ้ีดเอฟเอ็ม 
(97.5 FM) ในชาร์ตของ ซ้ีดเอฟเอ็ม ชาร์ตท็อป 20 ประจ าวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยวดัจาก
การออกอากาศของคล่ืนวทิยใุนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านาน 40 สถานี 
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3.2.2 วธีิวจัิย : การวเิคราะห์เน้ือหาสารเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) 
การวิเคราะห์เน้ือหาสารเป็นวิธีวิจยัท่ีมุ่งหาการส่ือความหมายในขอบเขตเน้ือหา โดยจะ

ระบุวสัดุส่ือท่ีตอ้งการจะศึกษา แยกแยะเน้ือหาออกเป็นหมวดหมู่ จากนั้นสร้างหรือก าหนดเกณฑ์
เพื่อวเิคราะห์ บนัทึกรายละเอียดขอ้มูลส่วนต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ค าวลีหรือแนวคิด บรรยายสาระตาม
เกณฑท่ี์สร้างข้ึนเพื่อหาขอ้สรุปของเน้ือหาจากวสัดุหรือส่ือท่ีน ามาวิเคราะห์ (Neuman, 2000, อา้งถึง
ใน อภิรดี เกล็ดมณี, 2551) 

ผูว้จิยัไดท้  าการออกแบบตารางลงรหสั (Coding Sheet) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนท่ี 1 
ศึกษาเก่ียวกบัเน้ือเพลง (Lyrics) และส่วนท่ี 2 ศึกษาเก่ียวกบัท านอง (Melody) ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 
3.1 
 
ตารางที ่3.1  ตารางลงรหสั (Coding Sheet) สัญญะของการเล่าเร่ืองในเพลง 

 
องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ 

(Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคต ิ(Myth) 

1)  โครงเร่ือง (Plot)    
 1.1)  ขั้นเร่ิมเร่ือง (Exposition)       
 1.2)  ขั้นพฒันาเหตุการณ์ (Rising 

Action) 
   

 1.3)  ขั้นภาวะวกิฤติ (Climax)    
 1.4)  ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action)    
 1.5)  ขั้นยติุเร่ืองราว (Ending)    
2)  แก่นเร่ือง (Theme)    
 2.1)  ความรัก (Love Theme)    
 2.2)  ศีลธรรมจรรยา (Morality Theme)    
 2.3)  แนวคิด (Idealism Theme)    
 2.4)  อ านาจ (Power Theme)    
 2.5)  การท างาน (Career Theme)    
 2.6)  เหนือจริง (Outcast Theme)    
3)  ความขดัแยง้ (Conflict)    
 3.1)  ความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัคน    
 3.2)  ความขดัแยง้ภายในจิตใจ    
 3.3)  ความขดัแยง้กบัภายนอก    
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ 
(Signifier) 

ความหมายสัญญะ 
(Signified) 

มายาคต ิ(Myth) 

4)  ตวัละคร (Character)    
 4.1)  บุคลิกภาพท่ีเปราะบางทาง

อารมณ์ (Neuroticism) 
   

 4.2)  บุคลิกภาพท่ีชอบเขา้สงัคม 
(Extrovert) 

   

 4.3)  บุคลิกภาพแบบประนีประนอม 
(Agreeableness) 

   

 4.4)  บุคลิกภาพแบบยดึมัน่ใน
หลกัการ (Conscientiousness) 

   

 4.5)  บุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ (Openness to 
Experience) 

   

5)  มุมมอง (Point of View)    
 5.1)  บุรุษท่ีหน่ึงเป็นตวัละครส าคญั

ในเร่ืองเป็นผูเ้ล่า 
   

 5.2)  บุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นตวัละครรอง
ในเร่ืองเป็นผูเ้ล่า 

   

 5.3)  ผูป้ระพนัธ์ในฐานะเป็นผูรู้้แจง้
เห็นจริงทุกอยา่งเป็นผูเ้ล่า 

   

 5.4)  ผูป้ระพนัธ์ในฐานะเป็นผู ้
สงัเกตการณ์เป็นผูเ้ล่า 

   

 5.5)  บุรุษท่ีหน่ึงเป็นผูเ้ล่าดว้ย
กระแสจิตประหวดั 

   

 

3.3 ขั้นตอนที ่3 : การสัมภาษณ์เชิงลกึ (Indepth-Interview) 
 
เพื่อตอบค าถามวิจยัทั้ง 3 ขอ้คือ 1) ศึกษารูปแบบการส่ือสารของเน้ือหาเพลงท่ีประพนัธ์

โดยผูป้ระพนัธ์เพลงแบบสมยันิยมและแบบทางเลือกวา่เป็นอยา่งไร และสามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์
ของผูป้ระพนัธ์ทั้งสองท่านอยา่งไร 2) อตัลกัษณ์ท่ีถูกคน้พบในรูปแบบการส่ือสารของเพลงมีความ
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เหมือนหรือแตกต่างกบัอตัมโนทศัน์ท่ีผูป้ระพนัธ์มองตนเองอย่างไร 3) ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานเพลงของผูป้ระพนัธ์ ดงันั้นเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกจากตวัผูป้ระพนัธ์ ผูว้ิจยัจะท า
การเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระพนัธ์ทั้ง 2 ท่านและบุคคลแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.3.1 แหล่งข้อมูล  
ผูว้ิจยัจะสร้างแนวค าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด 

โดยวางขอบเขตแนวค าถามท่ีเช่ือมโยงกบัแนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์และอตัมโนทศัน์ (Identity and 
Self-Concept) แนวคิดเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร 
(Communication) เพื่อวิเคราะห์เก่ียวกบัองค์ประกอบของเพลงท่ีสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์และหรือ     
อตัมโนทศัน์ของผูป้ระพนัธ์ โดยจะท าการสัมภาษณ์ 3 ส่วน คือ 

1) ส่วนท่ี 1 สัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระพนัธ์เพลง 2 ท่าน คือ ผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม 
(Q1) และผูป้ระพนัธ์เพลงทางเลือก (Q2) โดยมีแนวค าถาม 2 ประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 (1) ประเด็นท่ี 1: ค าถามเก่ียวกบัการสร้างสรรคเ์พลง 
  ก) องคป์ระกอบและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการประพนัธ์

เพลง เช่น แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์าน แหล่งขอ้มูลในการสร้างสรรคเ์พลงอนัไดแ้ก่เน้ือร้อง
และการวางประเด็นหรือเคา้โครงเพลง ประสบการณ์ทางด้านดนตรีและการใช้ชีวิตทัว่ไป (งาน
อดิเรก ความชอบส่วนตวั ศาสนา แนวคิดเก่ียวกบัความรัก แนวคิดท่ีมีต่อเพลงสมยันิยมและเพลง
ทางเลือก ฯลฯ) เป็นตน้ 

  ข) วตัถุประสงค ์(นามสัญญะ) ท่ีแทจ้ริงท่ีผูป้ระพนัธ์ตอ้งการส่ือสารผ่าน
เพลงในแต่ละเพลง 

  ค) การสร้างภาพลกัษณ์ของเพลงอนัเป็นอตัลกัษณ์ของผูป้ระพนัธ์ 
  ง) ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลเพลง เช่น แรงกดดนัหรือ

แรงสนบัสนุนท่ีเกิดข้ึนจากบุคคลหรือกลุ่มผูมี้อ  านาจในวงการเพลง บริบทของสังคมในขณะนั้น 
เป็นตน้ 

 (2) ประเด็นท่ี 2 : ค าถามเก่ียวกบัอตัลกัษณ์และอตัมโนทศัน์ของผูป้ระพนัธ์ 
  ก) การพัฒนาอัตมโนทัศน์ของผู ้ประพันธ์โดยเร่ิมจากการเล้ียงดูของ

ครอบครัว ชีวิตในวยัรุ่น ชีวิตของการมีครอบครัว การรับรู้วา่ตนเองคือใคร มีความตอ้งการอะไร 
และมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร เป็นตน้ 

  ข) บุคลิกภาพของผูป้ระพนัธ์เพลง 
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  ค) ประสบการณ์ รูปแบบของสังคมและวฒันธรรมท่ีผูป้ระพนัธ์ไดเ้ป็นส่วน
หน่ึง   

  ง) ผลงานเพลงท่ีสามารถสะทอ้นอตัมโนทศัน์ของผูป้ระพนัธ์เพลงไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง 

  จ) มุมมองความคิดท่ีมีต่อตนเองในแง่บวกและแง่ลบ รวมถึงการ
พิจารณาอตัมโนทศัน์โดยใชต้นเองเป็นเกณฑ์และการพิจารณาจากผูอ่ื้นเป็นเกณฑ ์  

  ฉ) ความเช่ือ ค่านิยม ความคาดหวงั ทศันคติ และปณิธานต่างๆ เก่ียวกบั
ตนเองท่ีผูป้ระพนัธ์ยดึถืออยู ่

  ช) บุคคลแบบอย่าง (Role Models) ท่ีมีอิทธิพลต่ออตัมโนทศัน์ของ
ผูป้ระพนัธ์ 

2) ส่วนท่ี 2 สัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลท่ีเคยร่วมงานกับผูป้ระพนัธ์เพลง 6 ท่าน 
ดงัต่อไปน้ี 

 (1) บุคคลท่ีเคยร่วมงานกบัผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม (Q1) โดยทั้งสามท่านท า
หนา้ท่ีเป็นนกัร้องตน้แบบเสียงใหก้บัคุณ Q1 ซ่ึงไดแ้ก่ 

  ก) นามสมมติ S1 เคยร่วมงานในฐานะนกัร้องตน้เสียงให้กบั Q1 ปัจจุบนั
ท างานท่ี Search Entertainment 

  ข) นามสมมติ S2 เป็นนักร้องค่ายเพลงจีเอ็มเอ็มแกรมม่ี เคยร่วมงานใน
ฐานะนกัร้องตน้เสียงให้กบั Q1 และเคยไดอ้นัดบัท่ี 4 ในการประกวดรายการ The Star คน้ฟ้าควา้
ดาวปี 5 

  ค) นามสมมติ S3 เป็นครูสอนร้องเพลง ปัจจุบนัเป็นผูบ้ริหารท่ี Smile Work 
Record 

 (2) บุคคลท่ีเคยร่วมงานกบัผูป้ระพนัธ์เพลงทางเลือก (Q2) ซ่ึงไดแ้ก่ 
  ก) นามสมมติ S4 เคยร่วมงานกบั Q2 ในฐานะมือกีตาร์วงอะไรจ๊ะ และวงอ

พาร์ทเมน้ทคุ์ณป้าในปัจจุบนั ปัจจุบนัเป็นมือกีตาร์ใหก้บัวง Bangkok Molam International Band 
  ข) นามสมมติ S5 เคยร่วมงานเพลงกบั Q2 ในการท าเพลงโฆษณา และเคย

เป็นสมาชิกวงดนตรีทางเลือกช่ือ Holly Berry ปัจจุบนัท างานเด่ียวของตนเองในนาม Yaak Lab เป็น
แนวดนตรีอิเล็คทรอนิคส์ สังกดั Box Records  

  ค) นามสมมติ S6 เคยร่วมงานเพลงกบั Q2 เคยเป็นสมาชิกวง Knock The 
Knock, Siam Secrete Service, และวงอะไรจะ๊ และเคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กบัวงอพาร์ตเมนตคุ์ณป้า
ในอลับั้ม Romantic Comedy และอลับั้มสมรสและภาระ 
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โดยแนวค าถามจะมีดังต่อไปน้ี 1) อตัลักษณ์ของผูป้ระพนัธ์และตวับทเพลงท่ี
ผูป้ระพนัธ์ไดส้ร้างสรรคข้ึ์น 2) บุคลิกภาพของผูป้ระพนัธ์เพลง และการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เช่น 
วิธีการคิดงาน ทศันคติในการท างาน ปัญหาในการท างานร่วมกนั เป็นตน้ 3) บทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูป้ระพนัธ์เพลงท่ีผูร่้วมงานรับรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 4) มุมมองเก่ียวกบั
เพลงท่ีผูป้ระพนัธ์ไดแ้ต่งข้ึน 5) ความเช่ือ ค่านิยม ความคาดหวงั ทศันคติ และปณิธานต่างๆ ท่ี
ผูป้ระพนัธ์ยดึถืออยู ่ในแง่มุมของผูร่้วมงาน 

3) ส่วนท่ี 3 สัมภาษณ์เจาะลึกผูมี้อิทธิพลในวงการเพลงเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อการสร้างสรรคผ์ลงานเพลงของผูป้ระพนัธ์ ซ่ึงไดแ้ก่ 

 (1) คุณปิยะพงษ ์หม่ืนประเสริฐดี เป็น Community Manager & Co-Founder
บริษัท ฟังใจ จ ากัด ซ่ึงเป็นชุมชนทางดนตรีท่ีเช่ือมศิลปินและแฟนเพลงเข้าด้วยกัน ผ่านทาง
แพลตฟอร์ม กิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นมิวสิกสตรีมม่ิง นิตยสารดนตรี 
คอนเสิร์ต และการสัมมนาทางดนตรี 

 (2) คุณวเิชียร ฤกษไ์พศาล ด ารงต าแหน่งเป็นรองกรรมการผูอ้  านวยการสายงาน
ดนตรี การผลิต และการประชาสัมพนัธ์ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) 

 (3) คุณบรกรณ์ หลงสวาสด์ิ อดีตโปรแกรมไดเรคเตอร์จากคล่ืนวิทยุแฟตเรดิโอ 
ปัจจุบนัเป็นโปรดิวเซอร์คล่ืนวทิยแุคทเรดิโอ 

โดยแนวค าถามจะมีดงัต่อไปน้ี 1) ทศันคติเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารผา่นเพลงอนัสะทอ้น
ตวัตนของผูป้ระพนัธ์ทั้งสองท่าน 2) ทศันะคติเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์ในการประพนัธ์เพลง
ของผูป้ระพนัธ์ทั้งสองท่าน โดยเฉพาะสัญญะในการเขียนเน้ือร้องนั้นสามารถสะทอ้นตวัตนของ
ผูป้ระพนัธ์และบริบทของสังคมในขณะนั้นไดอ้ยา่งไร 3) ทศันะคติเก่ียวกบัสังคมมวลชนกบัธุรกิจ
เพลง 4) ทศันะคติเก่ียวกบัเพลงสมยันิยมและเพลงทางเลือก 5) ทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัภายในและ
ภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการประพนัธ์เพลงของผูป้ระพนัธ์ทั้งสองท่าน 6) ทศันคติเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทย  

 
3.3.1 วธีิวจัิย : การสัมภาษณ์เชิงลกึ (Indepth-Interview) 
การสัมภาษณ์เชิงลึกจะมีการก าหนดแนวทางของค าถามและล าดับขั้นตอนของการ

สัมภาษณ์ไวล่้วงหนา้ เป็นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ โดยการถามเจาะลึกลว้งค าตอบอยา่ง
ละเอียดถ่ีถว้น การถามนอกจากจะให้อธิบายแลว้ จะตอ้งถามถึงเหตุผลดว้ย ซ่ึงการสัมภาษณ์แบบน้ี
จะใชไ้ดดี้กบัการศึกษาวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความตอ้งการ ความเช่ือ 
ค่านิยม และบุคลิกภาพในลกัษณะต่างๆ (ชาย โพธิสิตา, 2559) 



บทที ่4 
 

ผลการวจิยัปัญหาน าวจิยัที่ 1 
 

ในบทท่ี 4 น้ี ผูว้จิยัจะน ำเสนอผลวจิยัเพื่อมุ่งตอบปัญหำน ำวิจยัขอ้ท่ี 1 คือ ศึกษำรูปแบบกำร
ส่ือสำรของเน้ือหำเพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลงแบบสมยันิยมและแบบทำงเลือกว่ำเป็น
อย่ำงไร และสำมำรถสะท้อนอตัลักษณ์ของผูป้ระพนัธ์ทั้ งสองท่ำนอย่ำงไร โดยมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 การวเิคราะห์สัญญะของการเล่าเร่ืองในเพลง 
 

4.1.1 การวิเคราะห์สัญญะของการเล่าเร่ืองในเพลงที่ประพันธ์โดยผู้ประพันธ์เพลงสมัย
นิยม Q1 
4.1.1.1 สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองใน “เพลงอยูเ่พื่อรัก”  
เพลงอยู่เพื่อรักเป็นเพลงประกอบละครโทรทศัน์เร่ืองจำ้วพำยุ ทำงช่อง 5 ขบัร้อง

โดย นภทัร อินทร์ใจเอ้ือ หรือ กนั เดอะสตำร์ ไดอ้นัดบั 1 ของชำร์ต GMM Grammy Gmember 
Song Chart Top 100 ประประจ ำวนัท่ี 28 ตุลำคม พ.ศ. 2556 และ GMM Grammy Gmember MV 
Chart Top 5 ประจ ำวนัท่ี 28 ตุลำคม พ.ศ. 2556 จำกกำรจดัอนัดบัของเวบ็ไซต ์Gmember.com 

1) เน้ือเพลง 
 

จำกชีวติท่ีอยูล่  ำพงัไม่มีจุดหมำย มีหวัใจเพื่ออยูป่ระคองร่ำงกำยเท่ำนั้นเพิ่งไดรู้้เม่ือ
เรำไดม้ำพบไดรั้กกนั หวัใจฉนัอยูม่ำเพื่อวนัน้ี อยูม่ำเพื่อรักแต่เธอ อยูอ่ยำ่งเดียวดำย เพื่อมำ
พบเจอ รักแทจ้ริงในหัวใจ ท่ีเธอมีให้กนั ก่ีพำยุร้ำยก็ขออยู่ดูแลเธอชัว่นิรันดร์รักเพียงเธอ
เท่ำนั้นคนเดียวไม่เปล่ียนแปลง จะก่ีฝนท่ีท ำใหค้นหวัใจสั่นไหว ก็ไม่อำจสั่นคลอนควำมรัก
ขำ้งในใจฉนัลมพำยุท่ีกระทบจิตใจมำเน่ินนำน เธอเป็นคนหยุดมนัในวนัน้ีอยู่มำเพื่อรักแต่
เธอ อยูอ่ยำ่งเดียวดำย เพื่อมำพบเจอรักแทจ้ริงในหวัใจท่ีเธอมีให้กนั ก่ีพำยุร้ำยก็ขอ อยูดู่แล
เธอชั่วนิรันดร์ รักเพียงเธอเท่ำนั้นคนเดียว ไม่เปล่ียนแปลงตรำบท่ีฟ้ำและดำวยงัคงไม่
หำยไป  ควำม รักของฉันจะย ังหำยใจอยู่ กับ เธออยู่ เ สมอ  อยู่ม ำ เพื่ อ รักแ ต่ เธอ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
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อยูอ่ยำ่งเดียวดำย เพื่อมำพบเจอรักแทจ้ริงในหวัใจ ท่ีเธอมีให้กนั ก่ีพำยุร้ำยก็ขอ อยูดู่แลเธอ
ชัว่นิรันดร์ รักเพียงเธอเท่ำนั้นคนเดียว ไม่เปล่ียนแปลง 

 
 



62 

ตารางที ่4.1  กำรวเิครำะห์สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองในเพลงอยูเ่พื่อรัก 
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
1) โครงเร่ือง (Plot)    
 1.1) ขั้นเร่ิมเร่ือง 

(Exposition)    
จำกชีวติอยูล่  ำพงัไม่มี
จุดหมำย 

ใชชี้วติอยูค่นเดียว อยูไ่ปวนัๆ ไม่มี
เป้ำหมำยในชีวติ 

กำรมีชีวติอยูอ่ยำ่งล ำพงัคนในสังคมมกัมองวำ่ 1) ยงั
ไม่มีใครเขำ้มำจีบ หรืออำจจะมีแต่ยงัไม่ชอบ ไม่มี
ควำมรัก ยงัไม่เจอคนท่ีใช่ 2) ชอบสันโดษ โลก
ส่วนตวัสูง 3) อำจจะเป็นคนเห็นแก่ตวัหรือเขำ้
สังคมไม่ได ้มีควำมเป็นตวัของตวัเองสูง ไม่มี
เป้ำหมำยท่ีจะท ำอะไรเพื่อใคร ไม่มีแรงบลัดำลใจท่ี
จะพฒันำตวัเองหรือท ำส่ิงดีๆ 

  มีหวัใจเพื่ออยูป่ระคอง
ร่ำงกำยเท่ำนั้น 

1) กำรท ำงำนของหวัใจช่วยให้
ร่ำงกำยมีชีวติอยูต่่อไป 2) กำรตดั
พอ้วำ่คนท่ีขำดควำมรักจะมี
ควำมรู้สึกทอ้แท ้ไร้เป้ำหมำย 

1) คนท่ีไม่มีควำมรักท ำใหชี้วิตขำดรสชำติ เหมือน
มีร่ำงแต่ไร้วิญญำณ ใชชี้วิตไปวนัๆ ไม่มีเป้ำหมำย 
2) คนท่ีขำดควำมรักมกัจะแสดงออกถึงควำมนอ้ย
เน้ือต ่ำใจ ขำดก ำลงัใจ 

 1.2) ขั้นพฒันำ
เหตุกำรณ์ 
(Rising Action) 

เพิ่งไดรู้้เม่ือเรำไดม้ำพบ ได้
รักกนั หวัใจฉนัอยูเ่พื่อวนัน้ี 

กำรมีควำมรักท ำใหชี้วิตมี
เป้ำหมำย 

1) บุพเพสันนิวำส คู่กนัแลว้ยงัไงก็ตอ้งเจอกนั 2) 
ชีวติอำจจะถูกเติมเต็มหรือมีเป้ำหมำยมำกข้ึนเม่ือ
พบเจอคนท่ีถูกใจ 3) คนในสังคมใหค้วำมส ำคญักบั
ควำมรักวำ่เป็นส่ิงส ำคญัอนัดบัตน้ๆ ของชีวิต 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ 
(Myth) 

2) แก่นเร่ือง (Theme)    
 2.1) ควำมรัก (Love Theme) มีหวัใจเพื่ออยูป่ระคองร่ำงกำยเท่ำนั้น, รักแทจ้ริงใน

หวัใจ, ควำมรักของฉนัจะยงัหำยใจอยูก่บัเธอ 
หมำยเหตุ: มีกำรน ำเสนอมุมมองควำมรักของคนๆหน่ึง
ท่ีมอบควำมรักใหก้บัอีกฝ่ำยท่ีเขำ้มำในชีวติ ซ่ึงผูพู้ดมี
ควำมประทบัใจในรักคร้ังน้ี พร้อมท่ีจะอุทิศตน ดูแล 
และมอบควำมรักใหก้บัอีกฝ่ำยอยำ่งเตม็ท่ี อยำ่งไรก็
ตำมจำกเน้ือหำของตวับทเพลงเป็นกำรกล่ำวถึงมุมมอง
ควำมรู้สึกของผูพู้ดเพียงฝ่ำยเดียว มิอำจช้ีให้เห็นได้
ชดัเจนวำ่อีกฝ่ำยจะมีควำมรู้สึกเช่นเดียวกบัผูพู้ดหรือไม่ 

- - 

 2.2) ศีลธรรมจรรยำ (Morality Theme) - - - 
 2.3) แนวคิด (Idealism Theme) - - - 
 2.4) อ ำนำจ (Power Theme) - - - 
 2.5) กำรท ำงำน (Career Theme) - - - 
 2.6) เหนือจริง (Outcast Theme) - - - 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
3) ควำมขดัแยง้ (Conflict)    
 3.1) ควำมขดัแยง้

ระหวำ่งคนกบัคน 
- - - 

 3.2) ควำมขดัแยง้
ภำยในจิตใจ 

จะก่ีฝนท่ีท ำใหห้วัใจสั่นไหว ก็ไม่อำจสั่นคลอนควำม
รักขำ้งในใจฉนั 
หมำยเหตุ:  มีควำมสับสนภำยในจิตใจ มีควำม
หวัน่ไหวและรู้สึกถึงควำมไม่มัน่คงทำงควำมรัก แต่ก็
พยำยำมท่ีจะรักษำควำมรักเอำไวใ้หม้ัน่คง 

- - 

 3.3) ควำมขดัแยง้กบั
ภำยนอก 

ลมพำยท่ีุมำกระทบจิตใจมำเน่ินนำน, ก่ีพำยรุ้ำย 
หมำยเหตุ: สะทอ้นถึงส่ิงต่ำงๆ ท่ีอยูเ่หนือกำรควบคุม
อันส่งผลกระทบต่อควำมรัก เช่น มือท่ีสำม กำร
ยอมรับของคนรอบขำ้ง เป็นตน้ 

- - 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

4) ตวัละคร (Character)    
 4.1) บุคลิกภำพท่ีเปรำะบำงทำง

อำรมณ์ (Neuroticism) 
มีหวัใจเพื่ออยูป่ระคองร่ำงกำยเท่ำนั้น 
หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีมีควำมท้อแท้ อำรมณ์
เปรำะบำง รับมือกบัควำมเครียดยำกล ำบำก 

- - 

 4.2) บุคลิกภำพท่ีชอบเขำ้สังคม 
(Extrovert) 

- - - 

 4.3) บุคลิกภำพแบบประนีประนอม 
(Agreeableness) 

- - - 

 4.4) บุคลิกภำพแบบยดึมัน่ใน
หลกักำร (Conscientiousness) 

ก่ีพำยรุ้ำยก็ขอดูแลเธอ, จะก่ีฝนท่ีท ำใหห้วัใจคนสั่น
ไหวก็ไม่อำจสั่นคลอนควำมรักขำ้งในใจฉนัได ้
หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีมีจิตส ำนึกรับผดิชอบต่อ
หนำ้ท่ี 

- - 

 4.5) บุคลิกภำพแบบเปิดรับ
ประสบกำรณ์ (Openness to 
Experience) 

- - - 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

5) มุมมอง (Point of View)    
 5.1) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นตวัละครส ำคญั

ในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ 
หวัใจฉนัอยูม่ำเพื่อวนัน้ี, ก็ไม่อำจสั่นคลอนควำมรัก
ขำ้งในใจฉนั, ควำมรักของฉนัจะยงัหำยใจอยูก่บัเธอ 
หมำยเหตุ: ผูเ้ล่ำคือตวัละครน ำของเร่ือง มีกำรใช้
สรรพนำม “ฉนั” แทนตวัเอง 

- - 

 5.2) บุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นตวัละครรอง
ในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.3) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะเป็นผูรู้้แจง้
เห็นจริงทุกอยำ่งเป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.4) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะเป็นผู ้
สังเกตกำรณ์เป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.5) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นผูเ้ล่ำดว้ยกระแส
จิตประหวดั 

- - - 
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2) สรุปผลกำรวเิครำะห์เพลงอยูเ่พื่อรัก 
เพลงอยูเ่พื่อรักเป็นเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรัก ด ำเนินเร่ืองโดยบุรุษ

ท่ีหน่ึงซ่ึงตวัละครส ำคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ มีกำรน ำเสนอมุมมองควำมรักของคนๆ หน่ึงท่ีมอบควำม
รักใหก้บัอีกฝ่ำยท่ีเขำ้มำในชีวิต ซ่ึงผูพู้ดมีควำมประทบัใจในรักคร้ังน้ี พร้อมท่ีจะอุทิศตน ดูแล และ
มอบควำมรักให้กบัอีกฝ่ำยอย่ำงเต็มท่ี อย่ำงไรก็ตำมจำกเน้ือหำของตวับทเพลงเป็นกำรกล่ำวถึง
มุมมองควำมรู้สึกของผู ้พูดเพียงฝ่ำยเดียว มิอำจช้ีให้เห็นได้ชัดเจนว่ำอีกฝ่ำยจะมีควำมรู้สึก
เช่นเดียวกบัผูพู้ดหรือไม่ โดยสำมำรถสรุปโครงเร่ืองไดด้งัน้ี 

(1) ขั้นเร่ิมเร่ือง  
 ก) “อยูล่  ำพงั” คือ ไร้ควำมรัก ชีวติไร้ควำมหมำย 
 ข) “มีหัวใจเพื่ออยู่ประคองร่ำงกำย” คือ คนท่ีไม่มีควำมรักท ำให้

ชีวิตขำดรสชำติ เหมือน มีร่ำงแต่ไร้วิญญำณ ใช้ชีวิตไปวนัๆ ไม่มีเป้ำหมำย มีควำมน้อยเน้ือต ่ำใจ 
ขำดก ำลงัใจ 

(2) ขั้นพฒันำเหตุกำรณ์ 
 ก) “หวัใจฉนัอยูเ่พื่อวนัน้ี” คือ ชีวิตถูกเติมเต็มหรือมีเป้ำหมำยมำก

ข้ึนเม่ือพบเจอคนท่ีถูกใจ  
 ข) “อยูอ่ยำ่งเดียวดำยเพื่อมำพบเจอรักแทจ้ริงในหวัใจ” คือ ควำมรัก

สำมำรถช่วยเติมเตม็คลำยควำมโดดเด่ียวเดียวดำยได ้
(3) ขั้นภำวะวกิฤติ 
 ก) “ก่ีพำยุร้ำยก็ขอดูแลเธอ” คือ ไม่วำ่จะมีอุปสรรคอะไรเขำ้มำท ำ

ใหต้อ้งล ำบำก หรือบัน่ทอนควำมรักก็จะร่วมทุกขร่์วมสุขดว้ยกนั  
 ข) “จะก่ีฝนท่ีท ำใหห้วัใจคนสั่นไหวก็ไม่อำจสั่นคลอนควำมรักขำ้ง

ในใจฉันได”้ คือ เม่ืออยู่ในควำมรักแบบลึกซ้ึง ก็จะให้ค  ำมัน่สัญญำกบัอีกฝ่ำยอยำ่งหนกัแน่น และ
มัน่คงในควำมรักนั้น 

(4) ขั้นภำวะคล่ีคลำย 
“ลมพำยุท่ีกระทบจิตใจมำเน่ินนำน เธอเป็นคนหยุดมนัไวใ้นวนัน้ี” คือ 

บุคคลท่ีเขำ้มำท ำใหเ้กิดควำมรักถือวำ่เป็นบุคคลท่ีเขำ้มำเติมเตม็ชีวติ 
(5) ขั้นยติุเร่ืองรำว 

“ตรำบท่ีฟ้ำและดำวยงัคงไม่หำยไป ควำมรักของฉันจะยงัหำยใจอยู่กบัเธอ” คือ เม่ือมีควำมรักท่ี
ลึกซ้ึงก็จะเก่ียวโยงควำมรักกบัท่ีมีควำมยิง่ใหญ่ คงทน ถำวร เช่น ฟ้ำ ดำว เป็นตน้ ดงัค ำพูดท่ีวำ่ “รัก
กนัชัว่ฟ้ำดินสลำย” 
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สัญลกัษณ์พิเศษท่ีสังเกตเห็นได ้คือ 1) ล ำพงั คือ โสด ไม่มีใครคบ ไม่มีญำติพี่นอ้ง
หรือเพื่อนใหพ้ึ่งพำ อำจเป็นเพรำะนิสัยไม่ดี หรืออำจมีคนเขำ้มำแต่ไม่อยำกคบ 2) เดียวดำย คือ กำร
ใชชี้วิตอยำ่งเหงำๆ อำจจะมีคู่ครองหรือไม่มีก็ได ้เป็นอำรมณ์ควำมรู้สึกของกำรขำดท่ีพกัพิงทำงใจ 
3) รักแทจ้ริงในหวัใจ คือ ควำมรักท่ีไม่มีอุปสรรคใดๆ มำท ำใหเ้ลิกรักกนัได ้เสียสละต่อกนั สำมำรถ
ตำยแทนกนัได้ 4) ฟ้ำและดำว คือ ส่ิงท่ีอยู่เคียงคู่กนั ไม่เคยหำยไปจำกกนั และเช่ือมัน่ว่ำจะอยู่
ดว้ยกนัตลอดไป 

4.1.1.2 สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองใน “เพลงค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ำตำ”  
เพลงค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ ำตำเป็นซิงเกิลแรกของ จำรุวฒัน์ เช่ียวอร่ำม หรือ โดม เดอะ

สตำร์ ไดอ้นัดบั 1 จำกกำรจดัอนัดบัของอีเอฟเอ็ม ในชำร์ตของอีเอฟเอ็ม ชำร์ต 94 ท็อป แอร์เพลย ์
ประจ ำวนัท่ี 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 โดยวดัจำกกำรออกอำกำศของคล่ืนวิทยุในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑลจ ำนวน 40 สถำนี 

1) เน้ือเพลง 
 

นำฬิกำยงัเดินและหมุนอยู่ทุกวนั เพียงแต่ควำมทรงจ ำของฉันไม่หมุนตำมมนัหยุดไวต้รง
ภำพเหล่ำนั้น วนัเวลำท่ีแสนงดงำม ทุกคืนยงัจดจ ำและยงัคงเฝ้ำคอย อีกสักคร้ังฉนัอยำกจะ
ฟังเสียงของเธอ ยงัคิดถึงเสมอไม่รู้วำ่เธอไปอยูท่ี่ไหน ค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ ำตำก็ไม่รู้วำ่เธอได้
ยินบำ้งไหม เฝ้ำรออยู่ทุกนำทีให้เธอคนน้ีคนเดิมกลบัมำ ตวัหนงัสือท่ีเธอเขียนไวอ้ยูท่ี่เดิม 
รูปท่ีถ่ำยดว้ยกนัยงัวำงอยูไ่ม่ไกล ฉันไม่ไดต้อ้งกำรส่ิงนั้น แค่ตอ้งกำรเธอกลบัมำขำ้งกำย 
ใหแ้ลกดว้ยส่ิงใดจะท ำเพื่อพบเธอ อีกสักคร้ังฉนัอยำกจะฟังเสียงของเธอ ยงัคิดถึงเสมอไม่รู้
วำ่เธอไปอยูท่ี่ไหน ค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ ำตำก็ไม่รู้วำ่เธอไดย้ินบำ้งไหม เฝ้ำรออยู่ทุกนำทีเพื่อ
เธอคนน้ีคนเดิม ฉนัพร้อมใชทุ้กชัว่โมงในชีวิตท่ีเหลือท่ีมี เพื่อแลกแค่เส้ียวนำทีท่ีจะไดเ้ห็น
เธอ อีกสักคร้ังฉันอยำกจะฟังเสียงของเธอ ยงัคิดถึงเสมอไม่รู้ว่ำเธอไปอยู่ท่ีไหน ค ำ
อธิษฐำนดว้ยน ้ำตำขอใหเ้ธอไดย้นิ ขอใหเ้ธอไดย้นิขอใหเ้ธอไดย้นิไดไ้หม เฝ้ำรออยูทุ่กนำที 
ใหเ้ธอคนน้ีคนเดิมกลบัมำ กลบัมำ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
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ตารางที ่4.2  กำรวเิครำะห์สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองในเพลงค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ำตำ 
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

1) โครงเร่ือง (Plot)    
 1.1) ขั้นเร่ิมเร่ือง (Exposition)    นำฬิกำยงัเดินและหมุนอยู่

ทุกวนั เพียงแต่ควำมทรง
จ ำของฉนัไม่หมุนตำม 

นำฬิกำยงัเดินและหมุนอยูทุ่ก
วนั เพียงแต่ควำมทรงจ ำของ
ฉนัไม่หมุนตำม 

ควำมรักท่ีมัน่คงมกัถูกเปรียบเทียบกบัสัญญะ
ของช่วงเวลำอนัยำวนำน 

  มนัหยดุไวต้รงภำพ
เหล่ำนั้น 

ภำพควำมทรงจ ำท่ีดียงัคง
ประทบัอยูใ่นใจ 

ภำพควำมทรงจ ำท่ีดียงัคงประทบัอยูใ่นใจ 

  ตวัหนงัสือท่ีเธอเขียนไว้
อยูท่ี่เดิม รูปท่ีถ่ำยดว้ยกนั
ยงัวำงอยูไ่ม่ไกล 

ส่ิงต่ำงๆ ท่ีเรำเคยท ำร่วมกนั
ไม่วำ่จะเป็นกำรเขียนบนัทึก 
หรือกำรถ่ำยรูปก็ยงัอยูท่ี่เดิม 

คนเรำมกัใชส่ิ้งของเป็นสัญญะตวัแทนของ
กำรร ำลึกถึงบุคคลท่ีตนรัก 

 1.2) ขั้นพฒันำเหตุกำรณ์  
(Rising Action) 

อีกสักคร้ังฉนัอยำกจะฟัง
เสียงของเธอ 

คำดหวงัขอโอกำสอีกคร้ัง ควำมคำดหวงัใหไ้ดม้ำในส่ิงท่ีตอ้งกำรมกั
เกิดข้ึนในบริบทของควำมรัก 

 1.3) ขั้นภำวะวกิฤติ  
(Climax) 

ค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ำตำก็ไม่
รู้วำ่เธอจะไดย้นิบำ้งไหม 

เธอรู้บำ้งไหมวำ่ฉนัโหยหำ
อยำกใหเ้ธอกลบัมำ 

ควำมโหยหำใหไ้ดม้ำในส่ิงท่ีตอ้งกำรคือ
ควำมทุกขท์รมำนท่ีเกิดข้ึนกบัคนท่ีมีควำมรัก 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

  ใหแ้ลกดว้ยส่ิงใด จะท ำเพื่อพบ
เธอ 

ฉนัจะท ำทุกอยำ่งเพื่อใหไ้ด้
พบเธออีกคร้ัง 

คนเรำเม่ือหลงรักในส่ิงใดมำกๆ แลว้ก็มกัจะ
ทุ่มเททุกส่ิงอยำ่งเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงนั้น 

  ฉนัพร้อมใชทุ้กชัว่โมงในชีวิตท่ี
เหลือท่ีมี เพื่อแลกแค่เส้ียวนำทีท่ี
จะไดเ้ห็นเธอ 

ยอมใชชี้วติแลกกบักำรท่ีจะ
ไดพ้บกบัคนรักแมเ้พียงเส้ียว
นำที 

เวลำหลงรักส่ิงใดมำกๆ คนนั้นจะยอมแลก
ไดแ้มก้ระทัง่ชีวติของตนเอง 

 1.4) ขั้นภำวะคล่ีคลำย  
(Falling Action) 

- - - 

 1.5) ขั้นยติุเร่ืองรำว  
(Ending) 

เฝ้ำรออยูทุ่กนำที ให้เธอคนน้ีคน
เดิมกลบัมำ 

ฉนัยงัคงเฝ้ำรอใหเ้ธอกลบัมำ กำรรอคอย กำรมีควำมหวงัในส่ิงท่ีปรำรถนำ
ของคนมีควำมรักมนัทรมำนเพรำะตอ้งใช้
ควำมอดทน 

2) แก่นเร่ือง (Theme)    
 2.1) ควำมรัก (Love 

Theme) 
วนัเวลำท่ีแสนงดงำม, ยงัคิดถึง
เสมอ, เฝ้ำรออยูทุ่กนำทีใหเ้ธอ
คนน้ีคนเดิมกลบัมำ, จะท ำเพื่อ 

- - 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

  พบเธอ, เพื่อแลกแค่เส้ียวนำทีท่ีจะไดเ้ห็นเธอ 
หมำยเหตุ: กล่ำวถึงควำมควำมรักในเชิงโศกเศร้ำอนั
เน่ืองมำจำกกำรจำกไปของคนรัก ซ่ึงอำจจะเสียชีวติ หรือ
แค่แยกทำงกนั โดยตวับทเพลงใหอ้ำรมณ์ของควำมคิดถึง 
โหยหำ เฝ้ำคอย และร้องขอใหค้นรักกลบัมำ 

  

 2.2) ศีลธรรมจรรยำ (Morality 
Theme) 

- - - 

 2.3) แนวคิด (Idealism 
Theme) 

- - - 

 2.4) อ ำนำจ (Power Theme) - - - 
 2.5) เหนือจริง (Outcast 

Theme) 
- - - 

3) ควำมขดัแยง้ (Conflict)    
 3.1) ควำมขดัแยง้ระหวำ่งคน

กบัคน 
- - - 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

 3.2) ควำมขดัแยง้ภำยในจิตใจ ตวัหนงัสือท่ีเธอเขียนไวอ้ยูท่ี่เดิม รูปท่ีถ่ำยดว้ยกนัยงัวำง
อยูไ่ม่ไกลฉนัไม่ตอ้งกำรส่ิงนั้น แค่ตอ้งกำรเธอกลบัมำ
ขำ้งกำย 
หมำยเหตุ: เกิดควำมขดัแยง้ภำยในจิตใจท่ีถึงแมจ้ะมีส่ิง
แทนใจของคนรักอยูก่บัตนตลอด แต่ก็ไม่ไดป้รำรถนำให้
เป็นเช่นนั้น ส่ิงท่ีตองกำรคืออยำกใหค้นรักกลบัมำอยูด่ว้ย 

- - 

 3.3) ควำมขดัแยง้กบัภำยนอก - - - 
4) ตวัละคร (Character)    
 4.1) บุคลิกภำพท่ีเปรำะบำง

ทำงอำรมณ์ (Neuroticism) 
ค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ำตำ 
หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีมีอำรมณ์เปรำะบำง รับมือกบั
ควำมเครียดยำกล ำบำก 

- - 

 4.2) บุคลิกภำพท่ีชอบเขำ้
สังคม (Extrovert) 

- - - 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

 4.3) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม 
(Agreeableness) 

- - - 

 4.4) บุคลิกภำพแบบยดึมัน่ใน
หลกักำร (Conscientiousness) 

ทุกคืนยงัจดจ ำและยงัคงเฝ้ำคอย, เฝ้ำรออยูทุ่กนำที, ให้
แลกดว้ยส่ิงใดจะท ำเพื่อพบเธอ, ฉนัพร้อมจะใชทุ้กชัว่โมง
ในชีวติท่ีเหลือท่ีมีเพื่อแลกแค่เส้ียวนำทีท่ีจะไดพ้บเธอ 
หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีมีควำมพยำยำมเพื่อใหส้ ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

- - 

 4.5) บุคลิกภำพแบบเปิดรับ
ประสบกำรณ์ (Openness to 
Experience) 

- - - 

5) มุมมอง (Point of View)    
 5.1) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นตวัละคร

ส ำคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ 
เพียงแต่ควำมทรงจ ำของฉนัไม่หมุนตำม, ฉนัไม่ได้
ตอ้งกำรส่ิงนั้น, ฉนัพร้อมใชทุ้กชัว่โมงในชีวติท่ีเหลือท่ีมี, 
ฉนัอยำกจะฟังเสียงของเธอ 

- - 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

  หมำยเหตุ: ผูเ้ล่ำคือตวัละครน ำของเร่ือง มีกำรใชส้รรพ
นำม “ฉนั” แทนตวัเอง 

  

 5.2) บุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นตวั
ละครรองในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.3) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะเป็น
ผูรู้้แจง้เห็นจริงทุกอยำ่งเป็นผู ้
เล่ำ 

- - - 

 5.4) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะเป็นผู ้
สังเกตกำรณ์เป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.5) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นผูเ้ล่ำดว้ย
กระแสจิตประหวดั 

- - - 
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2) สรุปผลกำรวเิครำะห์เพลงค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ำตำ 
เพลงค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ำตำเป็นเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรักในเชิงโศก 

เศร้ำ ด ำเนินเร่ืองโดย บุรุษท่ีหน่ึงตวัละครส ำคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ เป็นกำรร ำพนัถึงกำรจำกไปของ
คนรัก ซ่ึงอำจจะเสียชีวิต หรือแค่แยกทำงกนั ตวัละครมีควำมคิดถึง โหยหำ เฝ้ำคอย และร้องขอให้
คนรักกลบัมำ โดยสำมำรถสรุปโครงเร่ืองโดยยอ่ไดด้งัน้ี 

(1) ขั้นเร่ิมเร่ือง  
“นำฬิกำยงัเดินและหมุนอยู่ทุกวนั เพียงแต่ควำมทรงจ ำของฉันไม่หมุน

ตำม” คือ ควำมรักท่ีมัน่คงมกัถูกเปรียบเทียบกบัสัญญะของช่วงเวลำอนัยำวนำน ในท่ีน้ีตวัละครมี
กำรเฝ้ำรอคนรักกลบัคืนมำ ซ่ึงกำรเฝ้ำรอเสมือนเวลำนั้นดูยำวนำนมำกข้ึน 

(2) ขั้นพฒันำเหตุกำรณ์  
“อีกสักคร้ังฉนัอยำกจะฟังเสียงของเธอ” คือ คำดหวงัขอโอกำสอีกคร้ัง 

(ควำมคำดหวงัใหไ้ดม้ำในส่ิงท่ีตอ้งกำรมกัเกิดข้ึนในบริบทของควำมรัก) 
(3) ขั้นภำวะวกิฤติ  
 ก) “ค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ ำตำก็ไม่รู้วำ่เธอจะไดย้ินบำ้งไหม” คือ ควำม

โหยหำให้ไดม้ำในส่ิงท่ีตอ้งกำร (ในท่ีน้ีโหยหำอยำกให้คนรักกลบัมำ) คือควำมทุกขท์รมำนท่ีเกิด
ข้ึนกบัคนท่ีมีควำมรัก 

 ข) “ฉนัพร้อมใชทุ้กชัว่โมงในชีวิตท่ีเหลือท่ีมี เพื่อแลกแค่เส้ียวนำที
ท่ีจะไดเ้ห็นเธอ” คือ เวลำหลงรักส่ิงใดมำกๆ ก็จะยอมแลกไดแ้มก้ระทัง่ชีวติของตนเอง 

(4) ขั้นยติุเร่ืองรำว  
“เฝ้ำรออยู่ทุกนำที ให้เธอคนน้ีคนเดิมกลบัมำ” คือ กำรรอคอย กำรมี

ควำมหวงัในส่ิงท่ีปรำรถนำของคนมีควำมรักมนัทรมำนเพรำะตอ้งใชค้วำมอดทน 
สัญลกัษณ์พิเศษท่ีสังเกตเห็นได ้คือ 1) นำฬิกำยงัเดินและหมุน คือ กำลเวลำล่วงเลย

ไป 2) ค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ำตำ คือ กำรภำวนำใหค้นรักกลบัมำดว้ยควำมเศร้ำโศก (อำจจะรู้สึกเสียใจท่ี
ทิ้งคนรักไป หรือเสียใจท่ีถูกคนรักทิ้ง หรือเสียใจท่ีคนรักเสียชีวิต 3) ทุกชัว่โมงในชีวิตท่ีเหลือ คือ 
ในทุกกำรกระท ำ ทุกควำมรู้สึก ในช่วงเวลำของชีวิตท่ีเหลือต่อจำกน้ี ซ่ึงอำจจะยงัคงเหลืออีกนำน
ไหม เพรำะชีวิตคือควำมไม่แน่นอน 4) เฝ้ำรออยูทุ่กนำที คือ รอคอยอยำ่งมีควำมหวงั ทุกเวลำมีแต่
กำรคะนึงหำ 
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4.1.1.3 สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองใน “เพลงควำมผกูพนัซ้ือควำมรักไม่ได”้  
เพลงควำมผูกพนัซ้ือควำมรักไม่ได้ ขบัร้องโดย วิชญำณี เปียกล่ิน หรือ แกม้ เดอะ

สตำร์ บนัทึกในอลับั้มเดอะสตำร์ 4 ติดอนัดบัท่ี 4 ของผงัเพลงในรำยกำร Seed Chart Top 20 ประจ ำ
วนัท่ี 9 มิถุนำยน 2551 

1) เน้ือเพลง 
 

ฉนัเขำ้ใจแลว้ เธอไม่ตอ้งห่วง ฉนัคงไม่อำจหวง ร้ังหวัใจเธอ ขอบคุณท่ีฝืนทน อยูข่ำ้งเคียง
มำเสมอ วนัน้ีท่ีเจอ แค่หน่ึงบทเรียน เธอไดส้อนใหรู้้วำ่ วำ่ควำมผูกพนัมนัซ้ือควำมรักไม่ได ้
ไม่ใช่คนท่ีฝัน ผูกพนัแค่ไหน ก็คงยงัไม่ใช่ ผิดท่ีใจหวงัไดค้วำมรักเธอ วนัท่ีสบตำ ค ำท่ีซ้ึง
ใจ ขอ้ควำมวำ่คิดถึง ท่ีเธอให้กนั ผิดเองท่ีคิดไกล นึกวำ่มีใจให้ฉนั ท่ีแทใ้จเธอมีเพียงควำม
เหงำ เธอไดส้อนให้รู้ว่ำ วำ่ควำมผูกพนัมนัซ้ือควำมรักไม่ได ้ไม่ใช่คนท่ีฝัน ผูกพนัแค่ไหน 
ก็คงยงัไม่ใช่ ผิดท่ีใจหวงัได้ควำมรักเธอ เร่ิมจำกค ำว่ำไม่รัก ตอ้งจบดว้ยค ำค ำน้ี แต่อย่ำง
นอ้ยขอให้ใกลชิ้ดเธอ ถูกแลว้ท่ีเธอตอ้งไป เลือกคนในฝันของเธอ เขำ้ใจเสมอ เธอไดส้อน
ใหรู้้วำ่ วำ่ควำมผกูพนัมนัซ้ือควำมรักไม่ได ้ไม่ใช่คนท่ีฝัน ผกูพนัแค่ไหน ก็คงยงัไม่ใช่ ผิดท่ี
ใจหวงัไดค้วำมรักเธอ ทุ่มเทไปแค่ไหน ท ำดีแค่ไหน เปล่ียนใครไม่ได ้ผิดเองท่ีทั้งใจให้เธอ
ผูเ้ดียว 
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ตารางที ่4.3  กำรวเิครำะห์สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองในเพลงควำมผกูพนัซ้ือควำมรักไม่ได ้
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
1) โครงเร่ือง (Plot)    
 1.1) ขั้นเร่ิมเร่ือง 

(Exposition)    
เร่ิมจำกค ำวำ่ไม่รักตอ้งจบดว้ยค ำ
ค ำน้ีอย่ำงน้อยขอให้ได้ใกล้ชิด
เธอ 

กำรคบหำท่ีเร่ิมต้นจำกกำรท่ีอีก
ฝ่ำยไม่ไดรั้กเรำ สุดทำ้ยหำกยงัไม่
สำมำรถเปล่ียนใจอีกฝ่ำยได ้อย่ำง
นอ้ยก็ยงัโชคดีท่ีไดใ้กลชิ้ดคนท่ีเรำ
รัก 

ควำมใกลชิ้ดไม่ท ำให้เกิดควำมรักหำก
ไม่มีควำมรู้สึกลึกซ้ึงต่อกนั 

  วนัท่ีสบตำ ค ำท่ีซ้ึงใจ ขอ้ควำมวำ่
คิดถึงท่ีเธอใหก้นั 

สำยตำและค ำพูดท่ีดูเหมือนรักและ
คิดถึงกนัท ำใหคิ้ดไปไกล 

กำรกระท ำและค ำพูดของคนอำจไม่ได้
แสดงถึงควำมรู้สึกท่ีแทจ้ริงเสมอไป 

 1.2) ขั้นพฒันำเหตุกำรณ์  
(Rising Action) 

เธอได้สอนให้รู้ว่ำควำมผูกพนั
มนัซ้ือควำมรักไม่ได ้

ถึงแมจ้ะผูกพนั อยู่ร่วมกนัมำนำน
เพียงใดก็ไม่สำมำรถเปล่ียนใจอีก
ฝ่ำยให้มำรักเรำได้ถ้ำควำมรัก
ไม่ไดเ้กิดข้ึนในจิตใจของคนๆนั้น 

คนในสังคมมองว่ำควำมใกลชิ้ดผูกพนั 
(ในท่ีน้ีหมำยถึงควำมผูกพนัเชิงชู้สำว 
ซ่ึงแตกต่ำงจำกควำมผูกพนัเชิงพี่น้อง 
พ่อแม่ เพื่อน ฯลฯ) จะท ำให้คนท่ีไม่ได้
รักกนัค่อยๆ มีใจใหก้นัได ้เช่น กำรคลุม
ถุงชนในสมยัก่อนท่ีเช่ือว่ำคนสองคนท่ี
ไม่เคยรักกนัมำก่อนจะเกิดควำมรักข้ึน
ไดจ้ำกควำมใกลชิ้ดและผกูพนั แต่ 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
    ส ำหรับบำงคน ควำมผูกพันก็ มิอำจ

ทลำยก ำแพงขอบเขตควำมรู้สึกท่ีปิดกั้น
ไวไ้ด ้

  ผิดเองท่ีคิดไปไกล นึกว่ำมีใจให้
ฉนัท่ีแทเ้ธอมีเพียงควำมเหงำ 

เน่ืองจำกอีกฝ่ำยมีควำมเหงำจึง
แสดงออกเหมือนก ำลงัมีใจให้กบั
เรำ ซ่ึงจริงๆ แลว้เรำคิดไปเองฝ่ำย
เดียว หรืออีกนยัหน่ึงคือกำรหลอก
ใช ้

1) กำรมอบควำมรักหรือกำรหลงรักใคร
เ พี ย ง ฝ่ ำ ย เ ดี ย ว มัก จ ะ ไ ม่ ป ร ะ สบ
ควำมส ำเร็จในเร่ืองควำมรัก 2) กำรท่ี
คนๆ  ห น่ึงหลง รัก อีก ฝ่ำยสำมำรถ
เกิดข้ึนไดโ้ดยกำรท่ีถูกอีกฝ่ำยหลอกใช ้

 1.3) ขั้นภำวะวกิฤติ  
(Climax) 

ฉันเข้ำใจแล้ว เธอไม่ต้องห่วง 
ฉนัไม่อำจหวงร้ังหวัใจเธอ 

เ ม่ือรู้ว่ำอีกฝ่ำยไม่รักก็ต้องยอม
ปล่อยเขำไป (เป็นกำรกลบเกลือ
นควำมอ่อนแอ) 

1) กำรเหน่ียวร้ังคนท่ีไม่มีใจให้กับเรำ
ไวน้ั้นเป็นส่ิงท่ีไร้ประโยชน์ เสียเวลำ 
และท ำให้เสียใจ 2) เป็นกำรสะทอ้นถึง
ควำมแข็งแกร่งทำงจิตใจของเพศชำย ท่ี
ไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใดก็สำมำรถ
ด ำรงอยู่ได้ จริงๆ แล้วคือกำรบดบัง
จุดอ่อนของตนเอง 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  ขอบคุณท่ีฝืนทนอยู่เคียงข้ำงมำ

เสมอ วนัน้ีท่ีเจอเป็นเพียงแค่หน่ึง
บทเรียน 

ประชดประชันด้วยวำทะอำรมณ์
ทำงบวก เปรียบเหมือนบทเรียนท่ี
ท ำใหเ้กิดกำรเติบโตทำงควำมคิด 

ควำมรักหำกตอ้งฝืนควำมรู้สึกหรือทน
ทุกข ์เป็นสัญญำณของควำมรักท่ีไม่ส่อ
แววท่ีดี 

  ไม่ใช่คนท่ีฝัน ผูกพนัแค่ไหน คง
ยงัไม่ใช่ 

กำรท่ีเรำไม่ใช่คนในอุดมคติของ
อีกฝ่ำย ก็ยำกท่ีจะท ำให้อีกฝ่ำยรัก
เรำได ้

คนส่วนใหญ่มกัจะวำงลกัษณะบุคคลท่ี
ตนใฝ่ฝันจะคบหำ ไม่ว่ำจะเป็นเร่ือง
ของบุคลิก รูปร่ำง หน้ำตำ และนิสัยใจ
คอ หำกพบว่ำคนท่ีก ำลังพูดคุยด้วยมี
ลกัษณะบำงอยำ่งท่ีท่ีตนไม่ชอบก็มกัจะ
ไม่สำนต่อควำมสัมพนัธ์ใหลึ้กซ้ึง 

  ผดิท่ีใจหวงัไดค้วำมรักเธอ คำดหวงัว่ำอีกฝ่ำยจะรักแต่กลับ
ผดิหวงั 

1) ควำมรักมักน ำมำซ่ึงควำมคำดหวงั 
เม่ือผิดหวงัจำกควำมคำดหวงัดงักล่ำวก็
จะเกิดควำมทุกข์ใจ 2) โดยปกติคนเรำ
มักเช่ือว่ำเม่ือตนเองมอบส่ิงใดให้อีก
ฝ่ำย มกัจะไดส่ิ้งนั้นตอบแทนกลบัมำ 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 1.4) ขั้นภำวะคล่ีคลำย 

(Falling Action) 
- - - 

 1.5) ขั้นยติุเร่ืองรำว 
(Ending) 

ถูกแล้วท่ีเธอตอ้งไปเลือกคน
ในฝันของเธอ เขำ้ใจเสมอ 

เข้ำใจดีว่ำคนเรำมกัจะเลือกคบ
กบัคนท่ีตนชอบ 

เรำไม่สำมำรถไปบงัคบัให้ใครมำชอบเรำได ้
ทุกคนมีอิสรภำพท่ีจะเลือกรักคนท่ีเขำชอบ 

  ทุ่มเทไปแค่ไหน ท ำดีแค่ไหน 
เปล่ียนใครไม่ได ้

ต่อต้องทุ่มเทหรือท ำดีกับคนท่ี
เรำชอบสักแค่ไหน แต่เม่ือเขำ
ไม่ได้รัก เรำ  เรำก็ไม่สำมำรถ
เปล่ียนใจเขำได ้

คนเรำมกัจะยอมทุ่มเทบำงอยำ่งเพื่อท ำให้คน
ท่ีตนชอบหันมำสนใจและรักตน หำกควำม
ทุ่มเทดงักล่ำวไม่เกิดผลก็จะท ำใหเ้สียใจ 

  ผดิเองท่ีทั้งใจมีเธอผูเ้ดียว มีควำมรักให้กับคนแค่คนเดียว 
ไม่ไดเ้ผือ่ใจไวก่้อน 

1) คนท่ีรักแบบไม่เผื่อเลือกเม่ือเลือกท่ีจะรัก
คนๆหน่ึงโดยไม่ได้คุยกับคนอ่ืนเพื่อสร้ำง
ทำงเลือกให้กับตัวเอง ก็มักจะคำดหวงัใน
คนๆนั้นเป็นพิเศษ และหำกไม่เป็นไปตำมท่ี
คำดหวงัไวก้็จะเกิดควำมทุกข์ใจ 2) คนท่ีรัก
แบบเผื่อเลือก มกัจะไม่จริงจงักับควำมรัก
เพรำะรู้ว่ำเม่ือพลำดจำกคนหน่ึงก็ยงัคงมีอีก
คนส ำรองไวอ้ยู ่
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ตารางที ่4.3  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
2) แก่นเร่ือง (Theme)    
 2.1) ควำมรัก (Love 

Theme) 
ฉันคงไม่อำจหวงร้ังหัวใจเธอ, ควำม
ผูกพนัมนัซ้ือควำมรักไม่ได,้ ผิดท่ีใจหวงั
ไดค้วำมรักเธอ, นึกว่ำมีใจให้ฉนัท่ีแทใ้จ
เธอมีเพียงควำมเหงำ, เร่ิมจำกค ำวำ่ไม่รัก
ตอ้งจบดว้ยค ำค ำน้ี, ถูกแลว้ท่ีเธอตอ้งไป
เลือกคนในฝันของเธอ 
หมำยเหตุ: เป็นกำรตดัพอ้ถึงควำมรักดว้ย
น ้ ำเสียงประชดประชัน เชิงน้อยใจ โดย
ช้ี ให้ เ ห็นว่ ำ คว ำมผู กพัน ใกล้ ชิ ด ไม่
สำมำรถท ำใหค้นคนหน่ึงมำรักเรำไดห้ำก
เขำไม่มีใจ 

- - 

 2.2) ศีลธรรมจรรยำ 
(Morality Theme) 

- - - 

 2.3) แนวคิด (Idealism 
Theme) 

- - - 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 2.4)  อ ำนำจ (Power 

Theme) 
- - - 

 2.5)  กำรท ำงำน (Career 
Theme) 

- - - 

 2.6)  เหนือจริง (Outcast 
Theme) 

- - - 

3) ควำมขดัแยง้ (Conflict)    
 3.1) ควำมขดัแยง้

ระหวำ่งคนกบัคน 
ขอบคุณท่ีทนอยูเ่คียงขำ้งกนัเสมอ วนัน้ีท่ีเจอ
แค่หน่ึงบทเรียน, เธอไดส้อนใหรู้้วำ่ควำม
ผกูพนัมนัซ้ือควำมรักไม่ได,้ ท่ีแทใ้จเธอมี
เพียงควำมเหงำ 
หมำยเหตุ: เป็นควำมขดัแยง้ระหว่ำงตวัผูพู้ด
กบัคนท่ีเขำรัก 

- - 

 3.2) ควำมขดัแยง้ภำยใน
จิตใจ 

ผิดท่ีใจหวงัไดค้วำมรักเธอ, ผิดเองท่ีคิดไกล
นึกว่ำเธอมีใจให้ฉัน, ผิดเองท่ีทั้งใจมีเธอผู ้
เดียว 

- - 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  หมำยเหตุ: เกิดควำมขดัแยง้ภำยในจิตใจวำ่

อีกฝ่ำยรักตนหรือจริงๆ แลว้ตนคิดไปเองฝ่ำย
เดียว 

  

 3.3) ควำมขดัแยง้กบั
ภำยนอก 

- - - 

4) ตวัละคร (Character)    
 4.1) บุคลิกภำพท่ี

เปรำะบำงทำงอำรมณ์ 
(Neuroticism) 

ฉนัคงไม่อำจหวงร้ังหวัใจเธอ, ผดิท่ีใจหวงัได้
ควำมรักเธอ, ผดิเองท่ีทั้งใจใหเ้ธอผูเ้ดียว 
หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภำพท่ีวิตก
กงัวล ทอ้แทง่้ำย อำรมณ์เปรำะบำง 

- - 

 4.2) บุคลิกภำพท่ีชอบ
เขำ้สังคม (Extrovert) 

- -  

 4.3) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม 
(Agreeableness) 

- -  
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ตารางที ่4.3  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 4.4) บุคลิกภำพแบบยดึ

มัน่ในหลกักำร 
(Conscientiousness) 

ทุ่มเทไปแค่ไหน ท ำดีแค่ไหน 
หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีมีควำมพยำยำม
เพื่อใหส้ ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

- - 

 4.5) บุคลิกภำพแบบ
เปิดรับประสบกำรณ์ 
(Openness to 
Experience) 

ผดิเองท่ีคิดไปไกล 
หมำยเหตุ : เป็นบุคคลท่ีมีจินตนำกำร ช่ำงฝัน 

- - 

5) มุมมอง (Point of View)    
 5.1) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นตวั

ละครส ำคญัในเร่ืองเป็น
ผูเ้ล่ำ 

ฉนัเขำ้ใจแลว้, ฉนัคงไม่อำจหวงร้ังหวัใจเธอ, 
ผดิเองท่ีคิดไกลนึกวำ่มีใจใหฉ้นั 
หมำยเหตุ: ผูเ้ล่ำคือตวัละครน ำของเร่ือง มี
กำรใชส้รรพนำม “ฉนั” แทนตวัเอง 

- - 

 5.2) บุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็น
ตวัละครรองในเร่ืองเป็น
ผูเ้ล่ำ 

- - - 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 5.3) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะ

เป็นผูรู้้แจง้เห็นจริงทุก
อยำ่งเป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.4) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะ
เป็นผูส้ังเกตกำรณ์เป็นผู ้
เล่ำ 

- - - 

 5.5) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นผู ้
เล่ำดว้ยกระแสจิต
ประหวดั 

- - - 85 
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2) สรุปผลกำรวเิครำะห์เพลงควำมผกูพนัซ้ือควำมรักไม่ได ้
เพลงควำมผูกพนัซ้ือควำมรักไม่ไดเ้ป็นเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรัก 

ด ำเนินเร่ืองโดยบุรุษท่ีหน่ึงตวัละครส ำคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ เป็นกำรตดัพอ้ถึงควำมรักดว้ยน ้ ำเสียง
ประชดประชนั เชิงน้อยใจ โดยช้ีให้เห็นว่ำควำมผูกพนัใกลชิ้ดไม่สำมำรถท ำให้อีกฝ่ำยมำรักเรำได้
หำกเขำไม่มีใจ ซ่ึงสำมำรถสรุปโครงเร่ืองยอ่ไดด้งัน้ี 

(1) ขั้นเร่ิมเร่ือง  
“เร่ิมจำกค ำวำ่ไม่รักตอ้งจบดว้ยค ำค ำน้ีอยำ่งนอ้ยขอใหไ้ดใ้กลชิ้ดเธอ” คือ 

ควำมใกลชิ้ดไม่ท ำใหเ้กิดควำมรักหำกไม่มีควำมรู้สึกลึกซ้ึงต่อกนั 
(2) ขั้นพฒันำเหตุกำรณ์  
“เธอไดส้อนให้รู้ว่ำควำมผูกพนัมนัซ้ือควำมรักไม่ได”้ คือ คนในสังคม

มองว่ำควำมใกลชิ้ดผูกพนั (ในท่ีน้ีหมำยถึงควำมผูกพนัเชิงชูส้ำว ซ่ึงแตกต่ำงจำกควำมผูกพนัเชิงพี่
น้อง พ่อแม่ เพื่อน ฯลฯ) จะท ำให้คนท่ีไม่ได้รักกันค่อยๆมีใจให้กันได้ เช่น กำรคลุมถุงชนใน
สมยัก่อนท่ีเช่ือวำ่คนสองคนท่ีไม่เคยรักกนัมำก่อนจะเกิดควำมรักข้ึนไดจ้ำกควำมใกลชิ้ดและผูกพนั 
แต่ส ำหรับบำงคน ควำมผกูพนัก็มิอำจทลำยก ำแพงขอบเขตควำมรู้สึกท่ีปิดกั้นไวไ้ด ้ 

(3) ขั้นภำวะวกิฤติ  
 ก) “ฉนัเขำ้ใจแลว้ เธอไม่ตอ้งห่วง ฉนัไม่อำจหวงร้ังหวัใจเธอ” คือ 

1) กำรเหน่ียวร้ังคนท่ีไม่มีใจใหก้บัเรำไวน้ั้นเป็นส่ิงท่ีไร้ประโยชน์ เสียเวลำ และท ำให้เสียใจ 2) เป็น
กำรสะทอ้นถึงควำมแข็งแกร่งทำงจิตใจของเพศชำย ท่ีไม่วำ่จะอยูใ่นสถำนกำรณ์ใดก็สำมำรถด ำรง
อยูไ่ด ้จริงๆ แลว้คือกำรบดบงัจุดอ่อนของตนเอง 

 ข) “ขอบคุณท่ีฝืนทนอยู่เคียงขำ้งมำเสมอ วนัน้ีท่ีเจอเป็นเพียงแค่
หน่ึงบทเรียน” คือ ควำมรักหำกตอ้งฝืนควำมรู้สึกหรือทนทุกข ์เป็นสัญญำณของควำมรักท่ีไม่ส่อ
แววท่ีดี 

(4) ขั้นยติุเร่ืองรำว  
 ก) “ถูกแลว้ท่ีเธอตอ้งไปเลือกคนในฝันของเธอ เขำ้ใจเสมอ” คือ 

เรำไม่สำมำรถไปบงัคบัใหใ้ครมำชอบเรำได ้ทุกคนมีอิสรภำพท่ีจะเลือกรักคนท่ีเขำชอบ 
 ข) “ผิดเองท่ีทั้งใจมีเธอผูเ้ดียว” คือ 1) คนท่ีรักแบบไม่เผื่อเลือกเม่ือ

เลือกท่ีจะรักคนๆหน่ึงโดยไม่ได้คุยกบัคนอ่ืนเพื่อสร้ำงทำงเลือกให้กบัตวัเอง ก็มกัจะคำดหวงัใน
คนๆนั้นเป็นพิเศษ และหำกไม่เป็นไปตำมท่ีคำดหวงัไวก้็จะเกิดควำมทุกข์ใจ 2) คนท่ีรักแบบเผื่อ
เลือก มกัจะไม่จริงจงักบัควำมรักเพรำะรู้วำ่เม่ือพลำดจำกคนหน่ึงก็ยงัคงมีอีกคนส ำรองไวอ้ยู ่  
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สัญลกัษณ์พิเศษท่ีสังเกตเห็นไดคื้อ 1) ควำมผูกพนัมนัซ้ือควำมรักไม่ได ้คือ ควำม
ผูกพนัก็มิอำจทลำยก ำแพงขอบเขตควำมรู้สึกท่ีอีกฝ่ำยปิดกั้นไวไ้ด ้ 2) ฝืน คือ ตอ้งจ ำใจท ำส่ิงท่ีไม่
อยำกจะท ำ อำจเป็นเพรำะเกรงใจ หรือมีขอ้ผูกมดับำงอยำ่ง ท ำให้ไม่สำมำรถท ำในส่ิงท่ีใจตอ้งกำร
ได ้

4.1.1.4 สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองใน “เพลงยงัวำ่ง” 
เพลงยงัว่ำงเป็นซิงเกิลของสุกฤษฎ์ิ วิเศษแก้ว ในปี พ.ศ. 2557  ออกจ ำหน่ำยใน

วนัท่ี 4 กนัยำยน พ.ศ. 2557 ไดอ้นัดบัท่ี 18 ของชำร์ต GMM Grammy Gmember Song Chart Top 
100 ประจ ำวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 และอนัดบัท่ี 1 GMM Grammy Gmember MV Chart 
Top 5 ประจ ำวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 จำกกำรจดัอนัดบัของเวบ็ไซต ์Gmember.com 

1) เน้ือเพลง 
 

ยงัวำ่งๆ อยู ่ยงัวำ่งๆ อยู ่ท  ำไมๆ ชอบคิดกนั วำ่ฉนัไม่วำ่งเสมอ อกหกัทีไรไม่เห็นใจ หำวำ่มี
สต็อกอีกเยอะ ขอร้องเธอจ๋ำอยำ่เช่ือใคร ฉนัน่ะไม่มีใครท่ีไหน สถำนะไม่อยำกจะโสด ได้
โปรดช่วยหน่อยไดไ้หม โออ้ยำกชวนนวลละน้อง มำไวเ้ป็นคู่ครอง โอถ้ำ้พี่ยงัโสดนะ ก็
อำจจะทดลอง โออ้ยำกบอกนวลละนอ้ง พี่ไม่มีเจำ้ของ อยำ่งพี่ไม่อยำกจะเช่ือ วำ่จะเหลือมำ
ตกถึงน้อง เช่ือพี่เถอะขอร้อง ยงัว่ำงๆ อยู่นะจ๊ำ อ่ะเธอก็ว่ำงอยู่ใช่ไหม รู้หรอกช่วยว่ำงๆ 
หน่อยเหอะนำ้ เพรำะฉนัยงัวำ่ง ถำ้เธอก็วำ่งอยำ่มำ อยำ่มวัแค่มอง มำมำมำลองกนัสักที จดั
จ่ำดำดีดดั มำจดักนัไหม ใจยงัวำ่งจดัจดัจ่ำดำดีดดั จะจดัใหน้ะ ถำ้เธอวำ่งอยู ่จดัจ่ำดำดีดดั มำ
จดักนัไป แบบไม่ข้ีตู่ จดัจ่ำดำดีดดั จะเอำควำมรัก จดัหนกัใหรู้้ โออ้ยำกชวนนวลละนอ้ง มำ
ไวเ้ป็นคู่ครอง โอถ้ำ้พี่ยงัโสดนะ ก็อำจจะทดลอง โออ้ยำกบอกนวลละนอ้ง พี่ไม่มีเจำ้ของ 
อยำ่งพี่ไม่อยำกจะเช่ือ วำ่จะเหลือมำตกถึงนอ้ง เช่ือพี่เถอะขอร้อง ยงัวำ่งๆ อยูน่ะจ๊ำ อ่ะเธอก็
วำ่งอยูใ่ช่ไหม รู้หรอก ช่วยวำ่งๆ หน่อยเหอะนำ้ เพรำะฉนัยงัวำ่ง ถำ้เธอก็วำ่งอยำ่มำ อยำ่มวั
แค่มอง มำมำมำลองกนัสักที จดัจ่ำดำดีดดั มำจดักนัไหม ใจยงัวำ่งจดั จดัจ่ำดำดีดดั จะจดัให้
นะ ถำ้เธอวำ่งอยู ่จดัจ่ำดำดีดดั มำจดักนัไป แบบไม่ข้ีตู่ จดัจ่ำดำดีดดั จะเอำควำมรัก จดัหนกั
ใหรู้้ ยงัวำ่งๆ อยูน่ะจำ๊ อ่ะเธอก็วำ่งอยูใ่ช่ไหม รู้หรอก ช่วยวำ่งๆ หน่อยเหอะนำ้ เพรำะฉนัยงั
วำ่ง ถำ้เธอก็วำ่งอยำ่มำ อยำ่มวัแค่มอง มำมำมำลองกนัสักที 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
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ตารางที ่4.4  กำรวเิครำะห์สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองในเพลงยงัวำ่ง 
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

1) โครงเร่ือง (Plot)    
 1.1) ขั้นเร่ิมเร่ือง 

(Exposition)    
ยงัวำ่งวำ่งอยูน่ะจำ๊ ยงัโสดอยู ่ สถำนะโสดคือยงัไม่มีแฟน อำจอยู่

ในช่วงท่ีไม่มีคนคุยดว้ย หรืออำจจะมี
คนคุยดว้ยแต่ยงัไม่ตกลงสถำนะท่ีจะ
เป็นแฟนกนั (ค ำวำ่ “นะจำ๊” ใหอ้ำรมณ์
ออดออ้นแกมเจำ้ชู ้บ่งบอกถึงควำม
กะล่อนของผูช้ำย) 

  ท ำไมท ำไมชอบคิดกนัวำ่ฉนัไม่วำ่ง
เสมอ 

คนส่วนใหญ่ชอบชอบมองวำ่
บุคคลท่ีมีลกัษณะออดออ้น
แกมเจำ้ชูจ้ะไม่โสด 

กำรท่ีคนส่วนใหญ่มองวำ่คนๆหน่ึงไม่
โสดนั้นอำจเป็นเพรำะ 1) คนๆนั้นมี
รูปร่ำงหนำ้ตำหรือบุคลิกภำพท่ีดี ท ำให้
เป็นท่ีหมำยปองของใครหลำยคน 2) มี
คนคุยดว้ยเยอะ 3) ชอบไปไหนมำไหน
กบัใครสักคนท่ีดูเหมือนจะไม่ใช่แค่
เพื่อน 4) ลกัษณะกำรพูดออดออ้นแกม
เจำ้ชู ้
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ตารางที ่4.4  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

  อกหกัท่ีไรไม่เห็นใจหำวำ่มีสตอ็ก
อีกเยอะ 

เม่ือผดิหวงัจำกควำมรักทีไรก็
ไม่มีใครเห็นใจ หำว่ำคนท่ีมี
ลกัษณะออดออ้นแกมเจำ้ชูจ้ะ
มีคนคุยส ำรองอีกเยอะ 

บุคคลท่ีมีลกัษณะเจำ้ชู้ เม่ือผิดหวงัจำก
ควำมรักก็มกัจะไม่ไดรั้บควำมเห็นใจ 

  ฉนัน่ะไม่มีใครท่ีไหนสถำนะไม่
อยำกจะโสด 

ยงัโสดและอยำกมีแฟน 1) สถำนะของควำมสัมพนัธ์เป็นตวั
แบ่งแยกขอบเขตของกำรปฏิบติัต่อกนั 
เช่น ชำยและหญิงท่ีมีสถำนะเพื่อนจะมี
ระดับควำมใกล้ชิดทำงกำยน้อยกว่ำ
สถำนะแฟน ท ำให้หลำยๆคนเรียกร้อง
และโหยหำกำรมีคู่ 2) คนๆหน่ึงท่ี
พยำยำมโน้มน้ำวให้บุคคลท่ีตนชอบ
ตอบรับในควำมรักท่ีเช้ือเชิญให้ แต่ดว้ย
บุคลิกถ้อยค ำต่ำงๆ แสดงให้อีกฝ่ำยไม่
เกิดควำมมัน่ใจวำ่จะเป็นโสดจริงๆ 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

 1.2) ขั้นพฒันำ
เหตุกำรณ์ (Rising 
Action) 

โออ้ยำกชวนนวลละน้องมำไวเ้ป็น
คู่ครอง (ถ้ำพี่ย ังโสดนะก็อำจจะ
ทดลอง) 

อยำกจะชวนใครสักคนมำ
เป็นแฟนกันในขณะท่ีตนยงั
โสด 

ตร ำบ ใด ท่ี ย ัง โสดก็ ส ำม ำ รถส ำน
ควำมสัมพนัธ์กบัคนท่ีเรำชอบได ้

  พี่ไม่มีเจ้ำของ (อย่ำงพี่ไม่อยำกจะ
เช่ือวำ่จะตกมำถึงนอ้ง) 

โอ้อวดว่ำคนหน้ำตำดีอย่ำง
ตนใครจะเช่ือวำ่ยงัโสด 

คนหน้ำตำดีหลำยๆ คนมักจะหลง
ตวัเองเน่ืองจำกมีคนมำชอบเยอะ และ
หำกคนหน้ำตำดีแลว้ยงัโสดก็มกัจะตดั
พอ้ถึงควำมโสดของตวัเอง 

  ช่วยว่ำงๆ หน่อยเหอะน้ำเพรำะฉัน
ยงัวำ่ง 

เป็นกำรโยนค ำถำมไปให้อีก
ฝ่ำยหน่ึงวำ่ยงัโสดหรือไม่เพื่อ
ตรวจสอบสถำนะ หรือเป็น
กำรบิดบงักำรตอบค ำถำมจำก
อีกฝ่ำยโดยกำรยอ้นถำมกลบั 

1) ทุกคนต่ำงคำดหวงัอยำกให้คนท่ีตน
หมำยปองยงัโสด 2) กำรท่ีบุคคลหน่ึง
ถูกกล่ำวหำในด้ำนใดใดก็ตำม บุคคล
นั้นมักจะมีกำรโต้ตอบกลับ อย่ำงใน
กรณีน้ีคือกำรโต้ตอบกลับว่ำอีกฝ่ำย
โสดหรือไม่ 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

 1.3) ขั้นภำวะวกิฤติ 
(Climax) 

ถำ้เธอยงัวำ่งอยำ่มำอยำ่มวัแค่มอง 
มำมำมำลองกนัสักที 

เช้ือเชิญใหม้ำสำน
ควำมสัมพนัธ์กนั 

1) ควำมสัมพนัธ์จะไม่เกิดหำกมวัแต่
ชอบใครแลว้คิดอยูใ่นใจ ตอ้งลองพูดคุย
หรือร่วมกนัท ำส่ิงใดเพื่อแลกเปล่ียน
ควำมสัมพนัธ์ และยงัเป็นกำรไม่ปิดกั้น
โอกำสใหต้วัเอง 2) กำรใชค้  ำสองแง่
สองง่ำมเป็นวำทะของคนเจำ้ชู ้

  จดัจ่ำดำดีดดั มำจดักนัไหมใจยงัวำ่ง
จดั จะจดัให้นะถำ้เธอวำ่งอยู ่จะเอำ
ควำมรักจดัหนกัใหดู้ 

มำลองคบกนัดูไหม ฉนัยงั
โสดและไม่มีใครในใจ และ
หำกคุณยงัโสดเช่นกนั ฉนัจะ
เอำชนะใจคุณดว้ยควำมรักท่ี
ฉนัมี 

1) คนเรำเม่ืออยูใ่นสถำนะโสดก็มกัจะ
เรียกร้องท่ีจะมีควำมรัก และสนใจท่ีจะ
สำนควำมสัมพนัธ์กบัคนท่ีตนชอบและ
มีสถำนะโสดเช่นกนั 2) กำรใชค้  ำสอง
แง่สองง่ำมเป็นวำทะของคนเจำ้ชู ้

 1.4) ขั้นภำวะคล่ีคลำย 
(Falling Action) 

- - - 

 1.5) ขั้นยติุเร่ืองรำว 
(Ending) 

- - - 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

2) แก่นเร่ือง (Theme)    
 2.1) ควำมรัก (Love 

Theme) 
ยงัวำ่งๆ อยูน่ะจำ๊, อกหกัท่ีไรไม่มี
ใครเห็นใจ, สถำนะไม่อยำกจะโสด, 
อยำกจะชวนนวลนอ้งมำไวเ้ป็น
คู่ครอง, จะเอำควำมรักจดัหนกัใหดู้ 
หมำยเหตุ: เป็นเพลงรักท่ีมีเน้ือหำ
เชิงเช้ือเชิญใหม้ำรักกนั มีกำรใชว้ำ
ทะท่ีสะทอ้นถึงควำมกะล่อน เจำ้ชู ้
และข้ีเล่น มุ่งเนน้ให้เห็นวำ่ผูพู้ดยงั
โสดและตอ้งกำรใครสักคนมำคบ
กนั มีกำรตดัพอ้เชิงนอ้ยใจถึงคน
ภำยนอกท่ีมองวำ่คนท่ีมีบุคลิก
กะล่อนและเจำ้ชูจ้ะมีคนคุยดว้ยเยอะ 
ท ำใหเ้ม่ืออกหกัก็ไม่มีใครเห็นใจ 

- - 

 

92 



93 

ตารางที ่4.4  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 2.3) แนวคิด (Idealism Theme) - - - 
 2.4) อ ำนำจ (Power Theme) - - - 
 2.5) กำรท ำงำน (Career 

Theme) 
- - - 

 2.6) เหนือจริง (Outcast 
Theme) 

- - - 

3) ควำมขดัแยง้ (Conflict)    
 3.1) ควำมขดัแยง้ระหวำ่งคน

กบัคน 
ท ำไมชอบคิดวำ่ฉนัไม่วำ่ง
เสมอ อกหกัทีไรไม่มีใครเห็น
ใจ หำวำ่มีสตอ๊กอีกเยอะ 
หมำยเหตุ: ขดัแยง้กบัควำมคิด
ของผูอ่ื้น 

- - 

 3.2) ควำมขดัแยง้ภำยในจิตใจ - - - 
 3.3) ควำมขดัแยง้กบัภำยนอก - - - 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
4) ตวัละคร (Character)    
 4.1) บุคลิกภำพท่ีเปรำะบำงทำง

อำรมณ์ (Neuroticism) 
- - - 

 4.2) บุคลิกภำพท่ีชอบเขำ้สังคม 
(Extrovert) 

ถำ้พี่ยงัโสดก็อำจจะทดลอง, มำมำ
มำลองกนัสักที, มำจดักนัไหมใจ
ยงัวำ่งจดั  
หมำยเหตุ: มีควำมกะล่อน เจำ้ชู ้
ชอบแสดงออก ชอบเขำ้สังคม 
กระหำยควำมต่ืนเตน้ 

- - 

 4.3) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม 
(Agreeableness) 

- - - 

 4.4) บุคลิกภำพแบบยดึมัน่ใน
หลกักำร (Conscientiousness) 

- - - 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

 4.5) บุคลิกภำพแบบ
เปิดรับประสบกำรณ์ 
(Openness to Experience) 

อยำกจะชวนนวลนอ้งมำไวเ้ป็นคู่ครอง, 
อยำกจะบอกนวลนอ้งพี่ไม่มีเจำ้ของ, ถำ้เธอ
วำ่งอยำ่มำอยำ่มวัแต่มอง มำมำมำลองกนัสักที, 
มำจดักนัไหมใจยงัวำ่งจดั, จะจดัใหน้ะถำ้เธอ
ยงัวำ่งอยู,่ จะเอำควำมรักจดัหนกัใหดู้ 
หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีชอบลองส่ิงใหม่ และ
เห็นคุณค่ำของอำรมณ์ดำ้นต่ำงๆ 

- - 

5) มุมมอง (Point of View)    
 5.1)  บุรุษท่ีหน่ึงเป็นตวั

ละครส ำคญัในเร่ืองเป็นผู ้
เล่ำ 

ท ำไมท ำไมชอบคิดกนัวำ่ฉนัไม่วำ่งเสมอ, 
ฉนัน่ะไม่มีใครท่ีไหน, ถำ้พี่ยงัโสดก็อำจจะ
ทดลอง, พี่ยงัไม่มีเจำ้ของ, เช่ือพี่เถอะพี่ขอร้อง, 
อยำ่งพี่ไม่อยำกจะเช่ือวำ่จะตกมำถึงนอ้ง 
หมำยเหตุ : เป็นมุมมองของผูช้ำยท่ีส่ือสำรกบั
ผูห้ญิงในเชิงชูส้ำว โดยผูเ้ล่ำคือตวัละครใน
เร่ือง มีกำรใชค้  ำวำ่ “พี่” แทนตวัเอง 

- - 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

 5.2) บุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นตวั
ละครรองในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.3) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะเป็นผูรู้้
แจง้เห็นจริงทุกอยำ่งเป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.4) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะเป็นผู ้
สังเกตกำรณ์เป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.5) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นผูเ้ล่ำดว้ย
กระแสจิตประหวดั 

- - - 
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2) สรุปผลกำรวเิครำะห์เพลงยงัวำ่ง 
เพลงยงัวำ่งเป็นเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรักในมุมมองของผูช้ำยท่ีเช้ือ

เชิญให้ผูห้ญิงมำรัก ด ำเนินเร่ืองโดยบุรุษท่ีหน่ึงตวัละครส ำคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ มีกำรใช้วำทะท่ี
สะทอ้นถึงควำมกะล่อน เจำ้ชู ้และข้ีเล่นของผูเ้ล่ำ เน้ือหำของเพลงมุ่งเนน้ให้เห็นวำ่ผูพู้ดยงัโสดและ
ตอ้งกำรใครสักคนมำคบกนั มีกำรตดัพอ้เชิงนอ้ยใจถึงคนภำยนอกท่ีมองวำ่คนท่ีมีบุคลิกกะล่อนและ
เจำ้ชูอ้ยำ่งตนจะมีคนคุยดว้ยเยอะ ท ำใหเ้ม่ืออกหกัก็ไม่มีใครเห็นใจ ซ่ึงสำมำรถสรุปโครงเร่ืองโดยยอ่
ของเพลงยงัวำ่งไดด้งัน้ี 

(1) ขั้นเร่ิมเร่ือง  
 ก) “ยงัวำ่งวำ่งอยูน่ะจ๊ำ” คือ ยงัโสด (ค ำวำ่ “นะจ๊ำ” เป็นวำทะของ

คนกะล่อน เจำ้ชู)้ 
 ข) “อกหักทีไรไม่เห็นใจ หำว่ำมีสต็อกอีกเยอะ” คือ บุคคลท่ีมี

ลกัษณะออดออ้น กะล่อน แกมเจำ้ชู ้เม่ือผดิหวงัจำกควำมรักก็มกัจะไม่ไดรั้บควำมเห็นใจ 
(2) ขั้นพฒันำเหตุกำรณ์  
 ก) “โออ้ยำกชวนนวลละน้องมำไวเ้ป็นคู่ครอง (ถ้ำพี่ยงัโสดนะก็

อำจจะทดลอง)” คือ เชิญชวนให้มำรักกนั ตรำบใดท่ียงัโสดก็สำมำรถสำนควำมสัมพนัธ์กบัคนท่ี
ชอบได ้

 ข) “ช่วยว่ำงๆ หน่อยเหอะน้ำเพรำะฉนัยงัว่ำง” คือ คำดหวงัอยำก
ใหค้นท่ีตนหมำยปองยงัโสด หรืออีกนยัหน่ึงเม่ือถูกกล่ำวหำวำ่ไม่โสดก็จะมีกำรตอบโตโ้ดยกำรถำม
กลบัวำ่อีกฝ่ำยยงัโสดหรือไม่ 

(3) ขั้นภำวะวกิฤติ  
“จดัจ่ำดำดีดดั มำจดักนัไหมใจยงัวำ่งจดั จะจดัให้นะถำ้เธอวำ่งอยู ่จะเอำ

ควำมรักจดัหนกัให้ดู” คือ เม่ืออยู่ในสถำนะโสดก็จะเรียกร้องท่ีจะมีควำมรัก และสนใจท่ีจะสำน
ควำมสัมพนัธ์กบัคนท่ีตนชอบและมีสถำนะโสดเช่นกนั ในท่ีน้ีมีกำรใชค้  ำสองแง่สองง่ำมซ่ึงเป็นวำ
ทะของคนเจำ้ชู ้

สัญลกัษณ์พิเศษท่ีสังเกตเห็นได ้คือ 1) ยงัวำ่งวำ่ง คือ มีเวลำให้ ยงัโสด ยงัไม่แต่งงำน 
อำจจะมีคนคุยดว้ยแต่ยงัไม่มีควำมสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึง 2) นะจ๊ำ คือ ค ำประกอบทำ้ยค ำอ่ืน บอกควำม
เป็นเชิงออ้นวอน 3) หน่อยเหอะนำ้ คือ นิดหน่ึง, นอ้ยหน่ึง, ไม่มำก, ประเด๋ียว, ไม่ชำ้, ไม่นำน (เป็น
กำรพูดชิงออ้นวอน) 4) มำจดักนัไหม คือ เชิญชวนให้มำท ำส่ิงหน่ึงร่วมกนั 5) จดัจ่ำดำดิดดั คือ กำร
ลงมือกระท ำบำงอยำ่ง (ให้น ้ ำเสียงอำรมณ์ดี สนุกสนำน) 6) โออ้ยำกชวนนวลละน้อง คือ กำรเช้ือ
ชวน (เป็นวำทะของบุคลท่ีมีลกัษณะทะเลน้) 7) มีสตอ๊กอีกเยอะ คือ มีส ำรองอีกมำกมำย 
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4.1.1.5 สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองใน “เพลงรักนะคะ” 
เพลงรักนะคะเป็นซิงเกิลของสุกฤษฎ์ิ วิเศษแกว้ ในปี พ.ศ. 2554 ในอลับั้ม รักนะคะ 

ออกจ ำหน่ำยในวนัท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2554 ติดอนัดบัท่ี 2 จำกกำรจดัอนัดบัของซ้ีดเอฟเอ็ม ในซ้ีด
เอฟเอม็ ชำร์ตทอ็ป 20 ประจ ำวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2554 และอนัดบัท่ี 19 จำกกำรจดัอนัดบัของ
เวอร์จ้ินฮิตซ์ ใน 95.5 เอฟเอม็ เวอร์จ้ินฮิตซ์ ชำร์ตทอ็ป 40 ประจ ำวนัท่ี 20 มีนำคม พ.ศ. 2554 โดยวดั
จำกกำรออกอำกำศของคล่ืนวทิยใุนกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลจ ำนำน 40 สถำนี 

1) เน้ือเพลง 
 

ค ำถำมเดิมเม่ือฝนโปรยมำ ห่มผำ้บำ้งหรือเปล่ำ เกือบทุกวนัท่ีถำมตอนเชำ้ วนัน้ีเธอท ำอะไร 
ค ำว่ำห่วง ค ำวำ่คิดถึง ทุกชัว่โมงท่ีห่ำงแสนไกล เธอรู้ไหมอะไร สร้ำงค ำพูดเหล่ำน้ีให้เธอ 
แมบ้ำงค ำ ฉันบอกไม่บ่อยเท่ำท่ีควร อย่ำกงัวลหรือหวัน่ใจ รักนะคะ คนดีของฉัน จะวนั
ไหนก็รักเพียงเธอ และจะบอกวำ่รักเธอท่ีสุด ใจดวงน้ีของฉนัหยุดท่ีเธอ รักนะคะ คนดีของ
ฉนั โปรดจงมัน่ใจ ทุกๆ อย่ำงท่ีฉนัท ำ ทุกๆ ค ำ คือค ำวำ่รักเธอ ในทุกคืนท่ีเธอกลบัดึก ไม่
เคยไม่นึกเป็นห่วง ใครเขำ้มำฉนัยงัแอบหวง แต่ไม่แสดงอะไร ทุกๆ ส่ิงคือค ำวำ่รัก คิดเอง
อยู่ว่ำเธอรู้ใจ แต่ก็ไม่เป็นไร นำทีน้ีจะบอกชดัๆ เลย แมบ้ำงค ำ ฉันบอกไม่บ่อยเท่ำท่ีควร 
อยำ่กงัวลหรือหวัน่ใจ รักนะคะ คนดีของฉนั จะวนัไหนก็รักเพียงเธอ และจะบอกวำ่รักเธอ
ท่ีสุด ใจดวงน้ีของฉนัหยุดท่ีเธอ รักนะคะ คนดีของฉัน โปรดจงมัน่ใจ ทุกๆ อยำ่งท่ีฉนัท ำ 
ทุกๆ ค ำ คือค ำวำ่รักเธอ รักนะคะ รักนะคะ คนดีของฉนั จะวนัไหนก็รักเพียงเธอ และจะ
บอกวำ่รักเธอท่ีสุด ใจดวงน้ีของฉนัหยุดท่ีเธอ รักนะคะ คนดีของฉนั โปรดจงมัน่ใจ ทุกๆ 
อยำ่งท่ีฉนัท ำ ทุกๆ ค ำ คือค ำวำ่รักเธอ รักนะคะ 
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ตารางที ่4.5  กำรวเิครำะห์สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองในเพลงรักนะคะ 
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ 
(Signified) 

มายาคติ (Myth) 

1) โครงเร่ือง (Plot)    
 1.1) ขั้นเร่ิมเร่ือง 

(Exposition)    
ค ำถำมเดิมเม่ือฝนโปรยมำห่มผำ้
บำ้งหรือเปล่ำ เกือบทุกวนัท่ีถำม
ตอนเชำ้วนัน้ีเธอท ำอะไร, ค ำวำ่
ห่วง ค ำวำ่คิดถึง ทุกชัว่โมงท่ีห่ำง
แสนไกล 

เม่ือตอ้งไกลกนัฉนัมกัจะมี
ควำมห่วงใยอยูภ่ำยในใจลึกๆ 

คู่รักท่ีตอ้งอยูไ่กลกนัก็มกัจะมีควำม
ห่วงใยและคิดถึงกนัเป็นธรรมดำ 
รวมถึงมีกำรมโนภำพไปต่ำงๆ 
นำนำวำ่คนรักก ำลงัท ำอะไร 

 1.2 ขั้นพฒันำเหตุกำรณ์ 
(Rising Action) 

แมบ้ำงค ำฉนับอกไม่บ่อยเท่ำท่ีควร 
อยำ่กงัวลหรือหวัน่ใจ 

ถึงแมฉ้นัจะไม่ไดพู้ดค ำวำ่รัก
บ่อยนกั แต่ขอใหเ้ธออยำ่
กงัวลหรือกลวัวำ่ฉนัจะไม่รัก
เธอเลย 

1) บำงคร้ังคนรักกนัมกัจะคำดหวงัท่ี
จะไดย้นิค ำวำ่ “รัก” เพื่อควำม
เช่ือมัน่และเสริมสร้ำงก ำลงัใจแก่กนั 
2) คนบำงคนรู้สึกล ำบำกใจท่ีจะพูด
หรือแสดงออกถึงควำมรักอยำ่ง
ชดัเจน เช่น กำรพูดค ำวำ่ “รัก” กำร
กอด เป็นตน้ 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

 1.3) ขั้นภำวะวกิฤติ 
(Climax) 

ในทุกคืนท่ีเธอกลบัดึก ไม่เคยไม่
นึกเป็นห่วง ใครเขำ้มำฉนัยงัแอบ
หวงแต่ไม่แสดงอะไร 

เป็นห่วงและหวง ไม่ชอบให้
ใครมำยุง่เก่ียวกบัคนรัก แต่
ไม่แสดงออก 

1) คนรักกนัก็มกัจะห่วงใยกนัและมี
ควำมหึงหวงกนัเป็นธรรมดำ 2) กำร
ไม่แสดงออกถึงควำมหึงหวงอำจท ำ
ใหอี้กฝ่ำยคิดวำ่ไม่ไดรั้กก็เป็นได ้3) 
กำรไวเ้น้ือเช่ือใจอีกฝ่ำยถือเป็นกำร
ใหเ้กียรติกนั 

 1.4) ขั้นภำวะคล่ีคลำย 
(Falling Action) 

ทุกๆ ส่ิงคือค ำวำ่รัก คิดเองอยูว่ำ่
เธอรู้ใจ แต่ก็ไม่เป็นไร นำทีน้ีจะ
บอกชดัๆ เลย 

กำรกระท ำทุกอยำ่งมนั
แสดงออกมำแลว้วำ่รัก แต่
หำกอีกฝ่ำยตอ้งกำรไดย้นิค ำ
วำ่รักออกจำกปำก ก็จะพูด
ออกไป 

บำงคร้ังกำรกระท ำไม่เพียงพอท่ีจะ
ยนืยนัค ำวำ่รัก หลำยๆคนจึงคำดหวงั
ท่ีจะไดย้นิค ำวำ่รักเพื่อควำมมัน่ใจ 

 1.5) ขั้นยติุเร่ืองรำว 
(Ending) 

รักนะคะ คนดีของฉนัจะวนัไหนก็
รักเพียงเธอและจะบอกวำ่รักเธอท่ี
สุดใจดวงน้ีของฉนัหยดุท่ีเธอ รัก
นะคะคนดีของฉนัโปรดจงมัน่ใจ  

จงมัน่ใจในควำมรักท่ีฉนัมีให ้ กำรกระท ำและค ำพูดท่ีชดัเจนจะ
เป็นตวัยนืยนัควำมรักท่ีแทจ้ริง 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

  ทุกๆ อยำ่งท่ีฉนัท ำ ทุกๆ ค ำ คือค ำวำ่
รักเธอ 

  

2) แก่นเร่ือง (Theme)    
 2.1) ควำมรัก (Love 

Theme) 
ค ำว่ำห่วง ค ำว่ำคิดถึง ทุกชั่วโมงท่ี
แสนห่ำงไกล,ไม่เคยไม่นึกห่วง, ใคร
เข้ำมำฉันแอบหวงแต่ไม่แสดงออก, 
ทุกๆ ส่ิงคือค ำว่ำรัก, รักนะคะคนดี
ของฉันจะวนัไหนก็รักเพียงเธอ และ
จะบอกว่ำรักเธอท่ีสุด ใจดวงน้ีฉัน
หยุดท่ีเธอ, รักนะคะคนดีของฉัน 
โปรดจงมั่นใจ ทุกๆ อย่ำงท่ีฉันท ำ 
ทุกๆ ค ำคือค ำวำ่รักเธอ  
หมำยเหตุ: เป็นควำมรักในเชิงบวก
ของคนสองคนเม่ือตอ้ง 

- - 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  ทุกกระท ำ ทุกค ำพูดของฝ่ำยชำย

เป็นตวับ่งบอกถึงควำมรัก แต่เม่ือ
ฝ่ำยหญิงอยำกไดย้นิค ำวำ่ “รัก” 
เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ ฝ่ำยชำยก็
ยนิดีท่ีจะพูดค ำๆ นั้นออกมำ 

  

 2.2) ศีลธรรมจรรยำ (Morality 
Theme) 

- - - 

 2.3) แนวคิด (Idealism Theme) - - - 
 2.4) อ ำนำจ (Power Theme) - - - 
 2.5) กำรท ำงำน (Career 

Theme) 
- - - 

 2.6) เหนือจริง (Outcast 
Theme) 

- - - 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
3) ควำมขดัแยง้ (Conflict)    
 3.1) ควำมขดัแยง้ระหวำ่งคน

กบัคน 
- - - 

 3.2) ควำมขดัแยง้ภำยในจิตใจ ใครเขำ้มำฉนัแอบหวงแต่ไม่
แสดงออก 
หมำยเหตุ: ถึงแมภ้ำยในใจจะรู้สึก
หึงหวง แต่ก็ไม่แสดงท่ำทีออกมำ
เพื่อใหเ้กียรติฝ่ำยหญิง หรือไม่
อยำกใหเ้กิดปัญหำทะเลำะเบำะ
แวงกนั 

- - 

 3.3) ควำมขดัแยง้กบัภำยนอก - - - 
4) ตวัละคร (Character)    
 4.1) บุคลิกภำพท่ีเปรำะบำงทำง

อำรมณ์ (Neuroticism) 
- - - 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 4.2) บุคลิกภำพท่ีชอบเขำ้สังคม 

(Extrovert) 
- - - 

 4.3) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม 
(Agreeableness) 

ใครเขำ้มำฉนัแอบหวงแต่ไม่แสดงออก, 
ทุกๆ ส่ิงคือค ำวำ่รัก คิดเองอยูว่ำ่เธอรู้ใจ 
แต่ก็ไม่เป็นไร นำทีน้ีจะบอกชดัๆ เลย 
หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภำพ
ประนีประนอมคลอ้ยตำม จิตใจ
อ่อนโยน พร้อมจะเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลำ 

- - 

 4.4) บุคลิกภำพแบบเปิดรับ
ประสบกำรณ์ (Openness to 
Experience) 

แมบ้ำงค ำฉนับอกไม่บ่อยเท่ำท่ีควร อยำ่
กงัวลหรือหวัน่ใจ 
หมำยเหตุ: ดูภำยนอกเป็นคนบทหนัก
ไม่โรแมนติก แต่ลึกๆ แลว้เป็นคนโร
แมนติก เห็นคุณค่ำของอำรมณ์ด้ำน
ต่ำงๆ เป็นคนเปิดเผยควำมรู้สึก 

- - 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
5) มุมมอง (Point of View)    
 5.1) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นตวั

ละครส ำคญัในเร่ืองเป็นผู ้
เล่ำ 

แมบ้ำงค ำฉนับอกไม่บ่อยเท่ำท่ีควร อยำ่
กงัวลหรือหวัน่ใจ, รักนะคะคนดีของ
ฉนั, และจะบอกวำ่รักเธอท่ีสุด ใจดวงน้ี
ของฉันหยุดท่ีเธอ, ทุกๆ อย่ำงท่ีฉันท ำ 
ทุกๆ ค ำคือค ำว่ำรักเธอ, ใครเขำ้มำฉัน
แอบหวงแต่ไม่แสดงออก  
หมำยเหตุ: ผูเ้ล่ำเป็นตวัละครส ำคญัของ
เ ร่ือง มีกำรใช้สรรพนำมเรียกแทน
ตนเองว่ำ “ฉัน” พูดหำงเสียงกบัผูห้ญิง
ว่ำ “นะคะ” สะทอ้นให้เห็นถึงกำรเป็น
ผูช้ำยท่ีอ่อนโยน นุ่มนวล หรืออีกนัย
หน่ึงคือเป็นวำทะของคนเจำ้ชู ้

- - 

 5.2) บุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นตวั
ละครรองในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 5.3) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะ

เป็นผูรู้้แจง้เห็นจริงทุกอยำ่ง
เป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.4) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะ
เป็นผูส้ังเกตกำรณ์เป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.5) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นผูเ้ล่ำ
ดว้ยกระแสจิตประหวดั 

- - - 
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2) สรุปผลกำรวเิครำะห์เพลงรักนะคะ 
เพลงรักนะคะเป็นเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรัก ซ่ึงเป็นควำมรักในเชิง

บวกของคนสองคนเม่ือตอ้งอยูห่่ำงไกลกนั มีควำมห่วงใยคิดถึงกนั และเป็นธรรมดำท่ีต่ำงฝ่ำยต่ำง
หึงหวง และกลวัวำ่ควำมรักจะไม่มัน่คง ทุกกำรกระท ำ ทุกค ำพูดของฝ่ำยชำยเป็นตวับ่งบอกถึงควำม
รัก แต่เม่ือฝ่ำยหญิงอยำกไดย้ินค ำว่ำ “รัก” เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ ฝ่ำยชำยก็ยินดีท่ีจะพูดค ำๆ นั้น
ออกมำ ด ำเนินเร่ืองโดยบุรุษท่ีหน่ึงตวัละครส ำคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำผูเ้ล่ำ ตวัละครมีกำรพูดหำงเสียง
กบัผูห้ญิงวำ่ “นะคะ” สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกำรเป็นผูช้ำยท่ีอ่อนโยน นุ่มนวล หรืออีกนยัหน่ึงคือเป็นวำ
ทะของคนเจำ้ชู ้ซ่ึงสำมำรถสรุปโครงเร่ืองโดยยอ่ไดด้งัน้ี 

(1) ขั้นเร่ิมเร่ือง (Exposition)  
ค ำถำมเดิมเม่ือฝนโปรยมำห่มผำ้บำ้งหรือเปล่ำ เกือบทุกวนัท่ีถำมตอน

เช้ำวนัน้ีเธอท ำอะไร ค ำว่ำห่วง ค ำว่ำคิดถึง ทุกชัว่โมงท่ีห่ำงแสนไกล” คือ คู่รักท่ีตอ้งอยู่ไกลกนัก็
มกัจะมีควำมห่วงใยและคิดถึงกนัเป็นธรรมดำ รวมถึงมีกำรมโนภำพไปต่ำงๆ นำนำว่ำคนรักก ำลงั
ท ำอะไร 

(2) ขั้นพฒันำเหตุกำรณ์ (Rising Action) 
“แม้บำงค ำฉันบอกไม่บ่อยเท่ำท่ีควร อย่ำกังวลหรือหวัน่ใจ” คือ 

บำงคร้ังคนรักกนัมกัจะคำดหวงัท่ีจะไดย้นิค ำวำ่ “รัก” เพื่อควำมเช่ือมัน่และเสริมสร้ำงก ำลงัใจแก่กนั 
ในขณะท่ีบำงคร้ังฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงอำจจะเขินอำยท่ีจะพูดหรือแสดงออกถึงควำมรักอยำ่งชดัเจน เช่น 
กำรพูดค ำวำ่ “รัก” กำรกอด เป็นตน้ 

(3) ขั้นภำวะวกิฤติ (Climax) 
“ในทุกคืนท่ีเธอกลบัดึก ไม่เคยไม่นึกเป็นห่วง ใครเขำ้มำฉันยงัแอบ

หวงแต่ไม่แสดงอะไร” คือ คนรักกนัก็มกัจะห่วงใยกนัและมีควำมหึงหวงกนัเป็นธรรมดำ กำรไม่
แสดงออกถึงควำมหึงหวงเป็นกำรแสดงออกถึงควำมไวเ้น้ือเช่ือใจกนั แต่บำงคร้ังกลบัท ำให้อีกฝ่ำย
คิดวำ่ไม่ไดรั้กก็เป็นได ้ 

(4) ขั้นภำวะคล่ีคลำย (Falling Action) 
“ทุกๆ ส่ิงคือค ำว่ำรัก คิดเองอยู่วำ่เธอรู้ใจ แต่ก็ไม่เป็นไรนำทีน้ีจะบอก

ชดัๆเลย” คือ บำงคร้ังกำรกระท ำไม่เพียงพอท่ีจะยืนยนัค ำวำ่รัก หลำยๆคนจึงคำดหวงัท่ีจะไดย้ินค ำ
วำ่รักเพื่อควำมมัน่ใจ 
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(5) ขั้นยติุเร่ืองรำว (Ending) 
“รักนะคะคนดีของฉนัจะวนัไหนก็รักเพียงเธอ” “โปรดจงมัน่ใจ ทุกๆ 

อยำ่งท่ีฉนัท ำทุกๆ ค ำ คือค ำวำ่รักเธอ” คือ กำรกระท ำและค ำพูดท่ีชดัเจนจะเป็นตวัยืนยนัควำมรักท่ี
แทจ้ริง 

สัญลกัษณ์พิเศษท่ีสังเกตเห็นไดคื้อ รักนะคะ เป็นกำรบอกกล่ำวกบัคนรักวำ่ตนมีใจ 
ผกูพนัดว้ยควำมห่วงใย (พูดดว้ยควำมอ่อนโยน) 

 
4.1.2 การวิเคราะห์สัญญะของการเล่าเร่ืองในเพลงที่ประพันธ์โดยผู้ประพันธ์เพลง

ทางเลือก (Q2) 
4.1.2.1 สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองใน “เพลงก ำแพง”  
เพลงก ำแพงเป็นเพลงท่ีติดผงัอนัดบั 1 ในคล่ืนวิทยุแฟตเรดิโอ และไดรั้บรำงวลัยอด

เยีย่มจำกงำนแฟตอำร์วอร์ดในปี พ.ศ. 2547 
1) เน้ือเพลง 

 
จะไม่มีก ำแพงขวำงกั้นคนดนตรี จะหลบัตำนอนฝันถึงวนัพรุ่งน้ีท่ีดี จะไม่มีอำร์เอส หัว
ล ำโพง หรือแกรมม่ี จะไม่มีสมอลล์รูม เบเกอร่ี หรือโซน่ี ดว้ยกลไกกำรตลำด มนัเป็นเร่ือง
ของคนขลำดท่ีปฏิเสธควำมจ ำเป็นของออกซิเจนในอำกำศ อยำกให้มองบทเพลงในแง่ของ
ศิลปะ ท่ีไม่ใช่สินคำ้พอเอำมำขำยแลว้คือขยะ มนัคือมนัสมองของเยำวชนรุ่นใหม่ ท่ีจะคอย
อุม้ชูอนำคตประเทศไทย ควำมคิดแลว้ก็ปรัชญำท่ีจะเอำมำแบ่งปัน ไม่ใช่สินคำ้ท่ีเอำรำคำมำ
แข่งกนั เพรำะมนัจะท ำให้เพลงดอ้ยค่ำลงไป ในยุคท่ีเงินเป็นนอ้ง แลว้ทองจะเป็นของใคร 
ในยุคท่ีส่ือต่ำงๆ นั้นคอยหันตูดให้ฝร่ัง เพลงไทยท่ีมนัประเสริฐ ท ำไมเรำเกิดมำแลว้ไม่ฟัง 
จึงเกิดค ำถำมข้ึนภำยใน ใครก็ไม่เขำ้ใจ กำรแข่งขนัทำงธุรกิจ จะ Benefit เรำแค่ไหน ทุกคน
ในวงกำรถ้ำหันหน้ำมำรวมกนั แล้วรวบรวมควำมสำมำรถเอำออกมำฟำดฟัน ท ำเพลง
เพรำะอยำกท ำ ไม่ใช่ท ำเพรำะอยำกดงั ถำ้ไม่ชอบไม่ตอ้งซ้ือ ถำ้จะซ้ือเพรำะอยำกฟัง ถำ้ฟัง
แล้วไม่เขำ้ใจ เป็นเพรำะคุณนั้นไม่ชอบ จะดีเลวถูกผิด ก็คงไม่ใช่ค ำตอบ ถ้ำคุณจะชอบ 
Rock คุณก็ Rock กนัไป แต่ท ำไมตอ้งลืม Jazz มองขำ้มมนัไปท ำไม ท ำไมไม่ลองฟัง Pop 
Bossa หรือ Hardcore ดนตรีท่ีมีวิญญำณรูปแบบของมนัก็คงไม่เคยพอ คลำ้ยตะวนัตกมนัก็
เป็นเร่ืองของ Inspiration ไม่มวัเอำ Reference ตลอดระยะในกำร Production นกัดนตรีท่ีดี
ฉลำดในกำรเล่ำเร่ือง ไม่มวัมำคิดจุกจิกจะท ำชีวิตให้มนัเปลือง ไม่มวัมำแบ่งสำยวำ่สำยแจม
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หรือสำยฝึก ไม่เคยจะแบ่งพวกว่ำพวกเรำน้ีคิดลึก ดนตรีท่ีมีวิญญำณจึงไม่จ  ำเป็นจะตอ้ง
ประหลำดเพรำะวำ่ควำมคิดแบ่งแยกเผำ่พนัธ์ุคือควำมคิดของปีศำจ 
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ตารางที ่4.6  กำรวเิครำะห์สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองในเพลงก ำแพง 
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

1) โครงเร่ือง (Plot)    
 1.1) ขั้นเร่ิมเร่ือง 

(Exposition)    
ดว้ยกลไกกำรตลำด มนัเป็นเร่ือง
ของคนขลำดท่ีปฏิเสธควำม
จ ำเป็นของออกซิเจนในอำกำศ 

1) กลไกทำงกำรตลำดท่ี
มกัจะน ำเสนอองคป์ระกอบ
อ่ืนๆ มำกกวำ่คุณภำพท่ี
แทจ้ริงของสินคำ้ ท ำใหค้น
มองขำ้มส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดของ
ตวับทเพลง 2) สะทอ้นให้
เห็นวำ่กำรผลิตผลงำนเพลงท่ี
อิงกระแสควำมตอ้งกำรของ
ตลำดเป็นหลกั ไม่เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคญัของกำรน ำเสนอ
แนวทำงใหม่ๆ สู่ผูบ้ริโภคสู่
ผูบ้ริโภคท่ีจะท ำใหว้งกำร
เพลงไทยมีกำรพฒันำให้
เจริญยิง่ๆ ข้ึนไป 

คนในแวดวงธุรกิจโดยเฉพำะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคกลุ่มส่วนใหญ่
ในสังคม มกัจะยดึติดหรือผลิตผลงำน
อยูภ่ำยใตค้วำมตอ้งกำรของลูกคำ้ส่วน
ใหญ่เป็นส ำคญั และไม่ไดส้นบัสนุน
วถีิแนวทำงใหม่ๆ ในกำรน ำเสนอ
ผลงำนเพรำะเกรงวำ่สินคำ้จะไม่ไดรั้บ
ควำมนิยม 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

 1.2) ขั้นพฒันำเหตุกำรณ์ 
(Rising Action) 

อยำกให้มองบทเพลงในแง่ของ
ศิลปะท่ีไม่ใช่สินค้ำพอเอำมำ
ขำยแลว้คือขยะ, ควำมคิดแลว้ก็
ปรัชญำท่ีจะเอำมำแบ่งปันไม่ใช่
สินคำ้ท่ีเอำรำคำมำแข่งกนั 

ศิลปะของบทเพลงมกัมีควำม
งดงำมในส่วนของ  เน้ือร้อง 
ท ำนอง คีตลักษณ์ จังหวะ 
เป็นตน้ ไม่อยำกให้มองเป็น
สินค้ำ ท่ีขำยกันอย่ำงไร้ค่ ำ 
โดยไม่ค  ำนึงถึงควำมตั้งใจใน
กำ รส ร้ ำ งส รรค์ ง ำนของ
ศิลปิน ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยเพลงยงั
มองว่ำเพลงเป็นเพียงสินค้ำ
ช นิ ดห น่ึ ง  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้
ควำมส ำคญัของศิลปะในกำร
สร้ำงสรรค์งำน ท ำให้เพลง
ถูกลดทอนคุณค่ำลง 

ผูป้ระพนัธ์มองผลงำนตนเองว่ำเป็น 
“ศิลปะ” ในขณะท่ีผูผ้ลิตหรือนำยทุน
มองวำ่เป็น “สินคำ้” 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 1.3) ขั้นภำวะ

วกิฤติ (Climax) 
ในยคุท่ีเงินเป็นนอ้ง แลว้ทอง
จะเป็นของใคร ในยคุท่ีส่ือ
ต่ำงๆ นั้นคอยหนัตูดใหฝ้ร่ัง, 
เพลงไทยท่ีมนัประเสริฐ 
ท ำไมเรำเกิดมำแลว้ไม่ฟัง จึง
เกิดค ำถำมข้ึนภำยใน ใครก็ไม่
เขำ้ใจ 

1) สังคมไทยไม่ใหค้วำมสนใจและ
เห็นคุณค่ำของเพลงไทยเท่ำท่ีควร 2) 
แนวทำงตะวนัตกเป็นท่ีนิยมของ
สังคมและนกัธุรกิจใหค้วำมสนใจ  3) 
กำรเสียเปรียบในเชิงวฒันธรรมอนั
เน่ืองมำจำกผูบ้ริโภคสนบัสนุนแนว
เพลงสำกลมำกกวำ่เพลงไทย 

คนในสังคมส่วนใหญ่ยงัมองวำ่สินคำ้
ต่ำงๆ รวมถึงผลงำนเพลงจำก
ต่ำงประเทศนั้นมีคุณภำพมำกกวำ่
สินคำ้ในไทย 

 1.4) ขั้นภำวะ
คล่ีคลำย (Falling 
Action) 

กำรแข่งขนัทำงธุรกิจจะ 
benefit เรำแค่ไหน ทุกคนใน
วงกำรถำ้หนัหนำ้มำรวมกนั 
แลว้รวบรวมควำมสำมำรถ
เอำออกมำฟำดฟัน ท ำเพลง
เพรำะอยำกท ำ ไม่ใช่ท ำเพรำะ
อยำกดงั 

มนัจะเป็นกำรแข่งขนัทำงธุรกิจท่ีมี
คุณค่ำต่อทั้งผูส้ร้ำงเพลงและผูฟั้ง ถำ้
ทุกคนในวงกำรหนัมำใช้
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนักนั 
สร้ำงสรรคเ์พลงเพื่อท่ีจะแสดง
ควำมสำมำรถและศกัยภำพของ
ตนเอง ไม่ใช่ท ำไปเพรำะค ำนึงถึงแต่
ช่ือเสียง แต่กลบัสร้ำงสรรคง์ำน
ออกมำอยำ่งไม่มีคุณภำพ 

หลำยหวัดีกวำ่หวัเดียว กำรสร้ำงควำม
แตกต่ำงจะท ำใหเ้กิดควำมหลำกหลำย
และกำรพฒันำของช้ินงำน 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  ถำ้ไม่ชอบไม่ตอ้งซ้ือ ถำ้จะซ้ือ

เพรำะอยำกฟัง ถำ้ฟังแลว้ไม่เขำ้ใจ 
เป็นเพรำะคุณนั้นไม่ชอบ จะดีเลว
ถูกผดิ ก็คงไม่ใช่ค ำตอบ ถำ้คุณจะ
ชอบ Rock คุณก็ Rock กนัไป แต่
ท ำไมตอ้งลืม Jazz มองขำ้มมนัไป
ท ำไม ท ำไมไม่ลองฟัง Pop Bossa 
หรือ Hardcore 

1) ผูป้ระพนัธ์เปรียบเทียบค ำวำ่ 
“Rock” เพลงท่ีอยูใ่นกระแสหลกั 
และเปรียบเทียบค ำวำ่ “Jazz” คือ
เพลงท่ีอยูน่อกกระแส 2) เป็น
กำรแสดงออกซ่ึงมุมมองของ
ผูป้ระพนัธ์เพลงทำงเลือกถึง
อิสรภำพในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนเพลง 

1) คนในสังคมทัว่ไปมกันิยมฟังเพลง 
Rock มำกกวำ่เพลง Jazz (Pop Culture 
& High Culture) 2) กำรผลิตเพลง
ทำงเลือกส่วนใหญ่จะตั้งอยูบ่น
พื้นฐำนของกำรไม่งอ้งอนลูกคำ้ ไม่
ค  ำนึงถึงควำมนิยมและผลก ำไร 

  ดนตรีท่ีมีวิญญำณรูปแบบของมนั
ก็คงไม่เคยพอ คลำ้ยตะวนัตกมนัก็
เป็นเร่ืองของ Inspiration ไม่มวัเอำ 
Reference ตลอดระยะในกำร 
Production นกัดนตรีท่ีดีฉลำดใน
กำรเล่ำเร่ือง ไม่มวัมำคิด 

1) ดนตรีมกัจะไม่มีรูปแบบท่ี
ตำยตวั เรำอำจจะเลียนแบบเพลง
ของชำติตะวนัตกก็ได ้แต่ก็ไม่
ควรเอำมำใชเ้ป็นตน้แบบตลอด
กระบวนกำรท ำเพลง 2) นกั
ดนตรีท่ีดีจะไม่มวัมำแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่ำยในกำรสร้ำงสรรคง์ำน ดนตรี
ท่ีมีจิต 

1) กำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนเพลงตอ้ง
อำศยัแรงบนัดำลใจเป็นส ำคญั 2) บท
เพลงในสังคมมกัจะถูกจดักลุ่ม
แบ่งแยกตำมควำมนิยมของผูบ้ริโภค
เป็นหลกั “กระแสหลกัและกระแส
รอง” ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงใน
วงกำรเพลง 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  จุกจิกจะท ำชีวติใหม้นัเปลือง ไม่

มวัมำแบ่งสำยวำ่สำยแจมหรือสำย
ฝึก ไม่เคยจะแบ่งพวกวำ่พวกเรำ
นั้นคิดลึก ดนตรีท่ีมีวิญญำณจึงไม่
จ  ำเป็นจะตอ้งประหลำด เพรำะวำ่
ควำมคิดแบ่งแยกเผำ่พนัธ์ุคือ
ควำมคิดของปีศำจ 

วญิญำณและมีควำมงดงำมทำง
ศิลปะก็ไม่จ  ำเป็นตอ้งฟังแลว้ดู
แปลกประหลำดหรือเขำ้ถึงยำก 

 

 1.5) ขั้นยติุเร่ืองรำว 
(Ending) 

จะไม่มีก ำแพงขวำงกั้นคนดนตรี 
จะหลบัตำนอนฝันถึงวนัพรุ่งน้ีท่ีดี
จะไม่มีอำร์เอส หวัล ำโพง หรือ
แกรมม่ี จะไม่มีสมอลลรู์ม เบเกอร่ี 
หรือโซน่ี 

คำดหวงัท่ีจะผลิตผลงำนเพลง
อยำ่งอิสระ ไม่มีกำรแบ่งค่ำย ไม่
มีขอ้จ ำกดัใดๆ 

1) กำรแบ่งแยกเป็นค่ำยเพลง หรือ
แนวเพลงสมยันิยมกบัเพลงทำงเลือก 
คืออุปสรรคใ์นกำรพฒันำคุณภำพของ
เพลง 2) ค่ำยเพลงหลำยๆค่ำยมกัท ำให้
ศิลปินเกิดขอ้จ ำกดัในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนเพลง เพรำะมวัแต่ค ำนึงถึง
กระแสตอบรับและรำยได ้ไม่เปิด
โอกำสใหศิ้ลปินไดส้ร้ำงสรรคผ์ลงำน
ท่ีเป็นตวัเองไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี ศิลปินท่ีไม่ 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
    สังกดัค่ำยใดจึงมีอิสระในกำร

สร้ำงสรรคง์ำนมำกกวำ่ ท ำใหเ้กิด
เพลงใหม่ๆท่ีมีควำมแตกต่ำงจำกเดิม
มำกข้ึน 

2) แก่นเร่ือง (Theme)    
 2.1) ควำมรัก 

(Love Theme) 
- - - 

 2.2) ศีลธรรม
จรรยำ (Morality 
Theme) 

- - - 

 2.3) แนวคิด 
(Idealism Theme) 

จะไม่มีก ำแพงขวำงกั้นคนดนตรี, 
จะไม่มีอำร์เอส หวัล ำโพง หรือ
แกรมม่ี จะไม่มีสมอลลรู์ม เบเกอร่ี 
หรือโซน่ี, ดว้ยกลไกกำรตลำด มนั
เป็นเร่ืองของคนขลำด ท่ีปฎิเสธ
ควำมจ ำเป็นของอ็อกซิเจนใน 

- - 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  อำกำศ อยำกใหม้องบทเพลงในแง่

ของศิลปะ ท่ีไม่ใช่สินคำ้พอเอำมำ
ขำยแลว้คือขยะ, ในยคุท่ีส่ือต่ำงๆ 
นั้นคอยหนัตูดให้ฝร่ัง เพลงไทยท่ี
มนัประเสริฐ ท ำไมเรำเกิดมำแลว้
ไม่ฟัง, กำรแข่งขนัทำงธุรกิจ จะ 
Benefit เรำแค่ไหน ทุกคนใน
วงกำรถำ้หนัหนำ้มำรวมกนั แลว้
รวบรวมควำมสำมำรถเอำออกมำ
ฟำดฟัน, ถำ้คุณจะชอบ Rock คุณก็ 
Rock กนัไป แต่ท ำไมตอ้งลืม Jazz 
มองขำ้มมนัไปท ำไม 
หมำยเหตุ : เป็นกำรวจิำรณ์วงกำร
เพลงไทยในปัจจุบนัท่ีให้
ควำมส ำคญักบัผลก ำไรมำกกวำ่
ศิลปะควำมงำมของเพลง มีกำร 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  แบ่งฝักแบ่งฝ่ำยเพลงสมยันิยมและ

เพลงทำงเลือก คนในสังคมยงัไม่
ค่อยเห็นคุณค่ำของเพลงท่ี
สร้ำงสรรคโ์ดยคนไทย จึงเกิด
ขอ้จ ำกดัและอิสระในกำร
สร้ำงสรรคผ์ลงำนเพลง ท ำให้
วงกำรเพลงไทยไม่พฒันำ 

  

 2.4) อ ำนำจ (Power 
Theme) 

- - - 

 2.5) กำรท ำงำน 
(Career Theme) 

- - - 

 2.6) เหนือจริง 
(Outcast Theme) 

- - - 

3) ควำมขดัแยง้ (Conflict)    
 3.1) ควำมขดัแยง้

ระหวำ่งคนกบัคน 
- - - 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  แบ่งฝักแบ่งฝ่ำยเพลงสมยันิยมและ

เพลงทำงเลือก คนในสังคมยงัไม่
ค่อยเห็นคุณค่ำของเพลงท่ี
สร้ำงสรรคโ์ดยคนไทย จึงเกิด
ขอ้จ ำกดัและอิสระในกำร
สร้ำงสรรคผ์ลงำนเพลง ท ำให้
วงกำรเพลงไทยไม่พฒันำ 

  

 3.2) ควำมขดัแยง้
ภำยในจิตใจ 

- - - 

 3.3) ควำมขดัแยง้
กบัภำยนอก 

ด้วยกลไกกำรตลำด มนัเป็นเร่ือง
ของคนขลำดท่ีปฏิเสธควำมจ ำเป็น
ของออกซิเจนในอำกำศ, อยำกให้
มองบทเพลงในแง่ของศิลปะท่ี
ไม่ใช่สินค้ำพอเอำมำขำยแล้วคือ
ขยะ, ควำมคิดแลว้ก็ปรัชญำท่ีจะ
เอำมำแบ่งปันไม่ใช่สินคำ้ท่ีเอำ 

- - 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

  รำคำมำแข่งกัน, ในยุคท่ีเงิน เป็น
นอ้ง แลว้ทองจะเป็นของใคร ในยุค
ท่ีส่ือต่ำงๆ นั้ นคอยหันตูดให้ฝร่ัง, 
เพลงไทยท่ีมันประเสริฐ ท ำไมเรำ
เกิดมำแล้วไม่ฟัง จึงเกิดค ำถำมข้ึน
ภำยใน ใครก็ไม่เขำ้ใจ 
หมำยเหตุ: เป็นสถำนกำรณ์ท่ีไม่
สำมำรถควบคุมได ้และขดัแยง้กบั
ควำมตอ้งกำรของผูพู้ด 

  

4) ตวัละคร (Character)    
 4.1) บุคลิกภำพท่ี

เปรำะบำงทำงอำรมณ์ 
(Neuroticism) 

- - - 

 4.2) บุคลิกภำพท่ีชอบ
เขำ้สังคม (Extrovert) 

ดว้ยกลไกกำรตลำด มนัเป็นเร่ือง
ของคนขลำด ท่ีปฏิเสธ 

- - 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

  ควำมจ ำเป็นของออกซิเจนในอำกำศ, 
ควำม คิดแล้วก็ป รัชญำจะ เอำม ำ
แบ่งปัน ไม่ใช่สินคำ้ท่ีเอำรำคำมำแข่ง
กนัเพรำะมนัจะท ำให้เพลงด้อยค่ำลง
ไป, กำรแข่งขนัทำงธุรกิจ จะ Benefit 
เรำแค่ไหนทุกคนในวงกำรถำ้หนัหนำ้
มำรวมกนั แลว้รวบรวมควำมสำมำรถ
เอำออกมำฟำดฟัน ท ำเพลงเพรำะ
อยำกท ำ ไม่ใช่ท ำเพรำะอยำกดงั, นกั
ดนตรีท่ีดีฉลำดในกำรเล่ำเร่ือง ไม่มวั
มำคิดจุกจิกจะท ำชีวติใหม้นัเปลือง ไม่
มวัมำแบ่งสำยว่ำสำยแจมหรือสำยฝึก 
ไม่เคยจะแบ่งพวกว่ำพวกเรำน้ีคิดลึก 
ดนตรีท่ีมีวิญญำณจึงไม่จ  ำเป็นจะตอ้ง
ประหลำดเพรำะวำ่ควำมคิดแบ่งแยก 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

  เผำ่พนัธ์ุคือควำมคิดของปีศำจ 
หมำยเหตุ : เป็นบุคคลท่ีแสดงออก
อยำ่งตรงไปตรงมำ มีควำมเป็นผูน้ ำ 

  

 4.3) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม 
(Agreeableness) 

- - - 

 4.4) บุคลิกภำพแบบยดึ
มัน่ในหลกักำร 
(Conscientiousness) 

- - - 

 4.5) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม 
(Agreeableness) 

- - - 

 4.6) บุคลิกภำพแบบ
เปิดรับประสบกำรณ์ 
(Openness to  

อยำกให้มองบทเพลงในแง่ของศิลปะ
ท่ีไม่ใช่สินค้ำพอเอำมำขำยแล้วคือ
ขยะ, ควำมคิดแลว้ก็ปรัชญำท่ีจะเอำมำ 

- - 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

 Experience) แบ่งปันไม่ใช่สินคำ้ท่ีเอำรำคำมำแข่งกนั, 
เพลงไทยท่ีมันประเสริฐ ท ำไมเรำเกิด
มำแลว้ไม่ฟัง จึงเกิดค ำถำมข้ึนภำยใน ใคร
ก็ไม่เขำ้ใจ, ถำ้ไม่ชอบไม่ตอ้งซ้ือ ถำ้จะซ้ือ
เพรำะอยำกฟัง ถ้ำฟังแล้วไม่เขำ้ใจ เป็น
เพรำะคุณนั้นไม่ชอบ จะดีเลวถูกผิด ก็คง
ไม่ใช่ค ำตอบ ถำ้คุณจะชอบ Rock คุณก็ 
Rock กันไป แต่ท ำไมต้องลืม Jazz 
มองข้ำมมันไปท ำไม ท ำไมไม่ลองฟัง 
Pop Bossa หรือ Hardcore 
หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีมีควำมซำบซ้ึงใน
ศิลปะและควำมสวยงำมของดนตรี 
เปิดเผยควำมรู้สึก เห็นคุณค่ำของอำรมณ์
ดำ้นต่ำงๆ ชอบควำมหลำกหลำย ทดลอง
ส่ิงใหม่ๆ 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) 
ความหมายสัญญะ 

(Signified) 
มายาคติ (Myth) 

5) มุมมอง (Point of View)    
 5.1) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นตวั

ละครส ำคญัในเร่ืองเป็น
ผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.2) บุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็น
ตวัละครรองในเร่ืองเป็น
ผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.3) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะ
เป็นผูส้ังเกตกำรณ์เป็นผู ้
เล่ำ 

หมำยเหตุ: ผูเ้ล่ำไม่ไดเ้ป็นหน่ึงในตวั
ละครของเร่ือง แต่เล่ำเร่ืองในฐำนะท่ี
เป็นผูรู้้แจง้ในสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน 

- - 

 5.4) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นผู ้
เล่ำดว้ยกระแสจิต
ประหวดั 

- - - 
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2) สรุปผลกำรวเิครำะห์เพลงก ำแพง 
เพลงก ำแพงเป็นเพลงท่ีน ำเสนอควำมคิดในเชิงวพิำกษต่์อวงกำรเพลงไทย มี

กำรด ำเนินเร่ืองโดยผูป้ระพนัธ์ในฐำนะเป็นผูรู้้แจง้เห็นจริงทุกอยำ่งเป็นผูเ้ล่ำใน ซ่ึงผูป้ระพนัธ์มองวำ่
ปัจจุบนัค่ำยเพลงเป็นอุปสรรคต่์อกำรสร้ำงสรรค์งำนอยำ่งอิสระของศิลปินเน่ืองจำกมวัแต่ค ำนึงถึง
ควำมตอ้งกำรของผูฟั้งจ ำนวนมำกและรำยไดม้ำกกวำ่ศิลปะของตวับทเพลง กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง 
และกำรพฒันำเพลงให้แปลกใหม่ หลำกหลำย อีกทั้งคนในสังคมยงัไม่ค่อยเห็นคุณค่ำของเพลงท่ี
สร้ำงสรรคโ์ดยคนไทย มีกำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ำยเพลงสมยันิยมและเพลงทำงเลือก จึงเกิดขอ้จ ำกดัและ
อิสระในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนเพลงของศิลปิน ท ำให้วงกำรเพลงไทยไม่เกิดกำรพฒันำ โดยโครง
เร่ืองของเพลงก ำแพงสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) ขั้นเร่ิมเร่ือง (Exposition)  
“ดว้ยกลไกกำรตลำด มนัเป็นเร่ืองของคนขลำดท่ีปฏิเสธควำมจ ำเป็นของ

ออกซิเจนในอำกำศ” คือ คนในแวดวงธุรกิจโดยเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคกลุ่มส่วนใหญ่ใน
สังคม มกัจะยดึติดหรือผลิตผลงำนอยูภ่ำยใตค้วำมตอ้งกำรของลูกคำ้ส่วนใหญ่เป็นส ำคญั และไม่ได้
สนบัสนุนวิถีแนวทำงใหม่ๆในกำรน ำเสนอผลงำนเพรำะเกรงว่ำสินคำ้จะไม่ไดรั้บควำมนิยม (ใน
ท่ีน้ีหมำยถึงเพลง) 

(2) ขั้นพฒันำเหตุกำรณ์ (Rising Action) 
“อยำกให้มองบทเพลงในแง่ของศิลปะท่ีไม่ใช่สินคำ้พอเอำมำขำยแล้ว

คือขยะ”, “ควำมคิดแลว้ก็ปรัชญำท่ีจะเอำมำแบ่งปันไม่ใช่สินคำ้ท่ีเอำรำคำมำแข่งกนั” คือ ผูป้ระพนัธ์
มองผลงำนตนเองวำ่เป็น “ศิลปะ” ในขณะท่ีผูผ้ลิตหรือนำยทุนมองวำ่เป็น “สินคำ้” 

(3) ขั้นภำวะวกิฤติ (Climax) 
“ในยุคท่ีเงินเป็นนอ้ง แลว้ทองจะเป็นของใคร ในยุคท่ีส่ือต่ำงๆ นั้นคอย

หนัตูดให้ฝร่ัง”, “เพลงไทยท่ีมนัประเสริฐ ท ำไมเรำเกิดมำแลว้ไม่ฟัง จึงเกิดค ำถำมข้ึนภำยใน ใครก็
ไม่เขำ้ใจ” คือ คนในสังคมส่วนใหญ่ยงัมองวำ่สินคำ้ต่ำงๆรวมถึงผลงำนเพลงจำกต่ำงประเทศนั้นมี
คุณภำพมำกกวำ่สินคำ้ในไทย 

(4) ขั้นภำวะคล่ีคลำย (Falling Action) 
ก) “กำรแข่งขนัทำงธุรกิจจะ benefit เรำแค่ไหน ทุกคนในวงกำรถำ้

หนัหน้ำมำรวมกนั แลว้รวบรวมควำมสำมำรถเอำออกมำฟำดฟัน ท ำเพลงเพรำะอยำกท ำ ไม่ใช่ท ำ
เพรำะอยำกดงั” คือ หลำยหัวดีกว่ำหัวเดียว กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงจะท ำให้เกิดควำมหลำกหลำย
และกำรพฒันำของเพลง 



125 

ข) “ถำ้คุณจะชอบ Rock คุณก็ Rock กนัไป แต่ท ำไมตอ้งลืม Jazz 
มองขำ้มมนัไปท ำไม” คือ คนในสังคมทัว่ไปมกันิยมฟังเพลง Rock มำกกวำ่เพลง Jazz (Pop culture 
& high culture)  

ค) “ดนตรีท่ี มีวิญญำณรูปแบบของมันก็คงไม่ เคยพอ คล้ำย
ตะวนัตกมนัก็เป็นเร่ืองของ Inspiration ไม่มวัเอำ Reference ตลอดระยะในกำร Production นัก
ดนตรีท่ีดีฉลำดในกำรเล่ำเร่ือง ไม่มวัมำคิดจุกจิกจะท ำชีวิตให้มนัเปลือง ไม่มวัมำแบ่งสำยว่ำสำย
แจมหรือสำยฝึก ไม่เคยจะแบ่งพวกว่ำพวกเรำนั้นคิดลึก ดนตรีท่ีมีวิญญำณจึงไม่จ  ำเป็นจะต้อง
ประหลำด เพรำะวำ่ควำมคิดแบ่งแยกเผำ่พนัธ์ุคือควำมคิดของปีศำจ” คือ 1) กำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน
เพลงตอ้งอำศยัแรงบนัดำลใจเป็นส ำคญั 2) บทเพลงในสังคมมกัจะถูกจดักลุ่มแบ่งแยกตำมควำม
นิยมของผูบ้ริโภคเป็นหลกั “กระแสหลกัและกระแสรอง” ท ำใหเ้กิดควำมแตกต่ำงในวงกำรเพลง 

(5) ขั้นยติุเร่ืองรำว (Ending) 
“จะไม่มีก ำแพงขวำงกั้นคนดนตรี จะหลบัตำนอนฝันถึงวนัพรุ่งน้ีท่ีดีจะ

ไม่มีอำร์เอส หวัล ำโพง หรือแกรมม่ี จะไม่มีสมอลล์รูม เบเกอร่ี หรือโซน่ี” คือ กำรแบ่งแยกเป็นค่ำย
เพลง หรือแนวเพลงสมยันิยมกบัเพลงทำงเลือก คืออุปสรรค์ในกำรพฒันำคุณภำพของเพลง ค่ำย
เพลงหลำยๆค่ำยมกัท ำให้ศิลปินเกิดขอ้จ ำกดัในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพลง เพรำะมวัแต่ค ำนึงถึง
กระแสตอบรับและรำยได ้ไม่เปิดโอกำสให้ศิลปินไดส้ร้ำงสรรคผ์ลงำนท่ีเป็นตวัเองไดอ้ย่ำงเต็มท่ี 
ศิลปินท่ีไม่สังกดัค่ำยใดจึงมีอิสระในกำรสร้ำงสรรค์งำนมำกกว่ำ ท ำให้เกิดเพลงใหม่ๆท่ีมีควำม
แตกต่ำงจำกเดิมมำกข้ึน 

สัญลกัษณ์พิเศษท่ีสังเกตเห็นไดจ้ำกเพลงก ำแพงคือ 1) ก ำแพง คือ ส่ิงขีดขวำงท่ีท ำให้
ขำดอิสระ 2) ดนตรีท่ีมีวิญญำณ คือ ดนตรีท่ีมีควำมงดงำมของศิลปะ ถูกสรรคส์ร้ำงโดยศิลปินท่ีมี
ควำมประณีตและพิถีพิถนัในกำรสร้ำงเพลง และมองเห็นคุณค่ำของเพลงมำกกวำ่เงินทองท่ีไดม้ำก 
3) ปีศำจ คือ บุคคลท่ีท ำตัวร้ำยกำจ(ในท่ีน้ีหมำยถึงกลุ่มคนท่ีส่งผลกระทบต่ออิสระในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงของศิลปิน) 4) กลไกกำรตลำด คือ ภำวะกำรเปล่ียนแปลงในระดบัรำคำ
สินคำ้และบริกำรอนัเกิดจำกแรงผลกัดนัของอุปสงค์และอุปทำน ซ่ึงผูผ้ลิตมกัจะค ำนึงถึงอุปสงค์
หรือควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นหลกั ท ำให้สินคำ้ต่ำงๆหรือแมแ้ต่ผลงำนเพลงในวงกำรดนตรีไม่
เกิดควำมหลำกหลำย 5) อำร์เอส หวัล ำโพง แกรมม่ี สมอล์รูม เบเกอร์ร่ี โซน่ี คือ ค่ำยเพลงซ่ึงมีกำร
สร้ำงกฎเกณฑ ์และขอ้จ ำกดัในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนเพลง ท ำใหศิ้ลปินไม่มีอิสระเท่ำท่ีควร 

4.1.2.2 สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองใน “เพลงไม่รู้จกัฉนัไม่รู้จกัเธอ”  
เพลงไม่รู้จกัฉนัไม่รู้จกัเธอเป็นเพลงจำกอลับั้ม Romantic Comedy ในปี พ.ศ. 2549 

ต่อมำปี พ.ศ. 2550 ไดถู้กใชเ้ป็นเพลงประกอบภำพยนตร์เร่ืองสำยลบัจบับำ้นเล็ก ของค่ำยจีเอ็มเอ็ม
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ไทหบั ขบัร้องโดย ปองกูล สืบเช้ือ และดำ เอ็นโดรฟิน เพลงน้ีติดอนัดบัท่ี 3 จำกกำรจดัอนัดบัของ
คล่ืนวิทยุซ้ีดเอฟเอ็ม ประจ ำวนัท่ี 14 ตุลำคม พ.ศ. 2550 และอนัดบัสูงสุดท่ี 1 จำกกำรจดัอนัดบัของ
คล่ืนวทิยเุวอร์จ้ินฮิตซ์ ประจ ำวนัท่ี 14 ตุลำคม พ.ศ. 2550 โดยวดัจำกกำรออกอำกำศของคล่ืนวิทยุใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนำน 40 สถำนี 

1) เน้ือเพลง 
 
นัง่คนเดียวแลว้มองกระจกท่ีสะทอ้นแสงจนัทร์วนัเพญ็ โดดเด่ียวกบัควำมเหงำอยูก่บัเงำท่ี
พูดไม่เป็น ฟังเพลงเดิมๆ ท่ีเรำรู้จกัแต่ไม่รู้ควำมหมำยของมนั หำกฉนัจะหลบัตำลงสักคร้ัง
เพื่อพบกบัเธอผูเ้ป็นนิรันดร์ หำกควำมรักเกิดในควำมฝันเรำจุมพิตโดยไม่รู้จกักนั ปฏิทินไม่
บอกคืนและวนัดัง่ท่ีฉันไม่เคยตอ้งกำร แต่อยำกให้เธอไดพ้บกบัฉันเรำสมรสโดยไม่มอง
หนำ้กนั จูบเพื่อล ่ำลำในควำมสัมพนัธ์ก่อนท่ีฉนัจะปล่อยเธอหำยไปโดยไม่รู้จกัเธอ ทบทวน
เร่ืองรำวต่ำงๆ ทุกๆ คร้ังท่ีฉนัต่ืนนอน บทกวไีม่มีควำมหมำยฉนังมงำยสวดมนตข์อพร หำก
จะมีโอกำสสักหนจะร่ำยมนตก์บัสำยน ้ ำจนัทร์ เพื่อจะไดห้ลบัตำลงสักคร้ังแลว้พบกบัเธอผู ้
เป็นนิรันดร์หำกควำมรักเกิดในควำมฝันเรำจุมพิตโดยไม่รู้จกักนั ปฏิทินไม่บอกคืนและวนั
ดัง่ท่ีฉันไม่เคยตอ้งกำร แต่อยำกให้เธอไดพ้บกบัฉนัเรำสมรสโดยไม่มองหนำ้กนั จูบเพื่อ
ล ่ำลำในควำมสัมพนัธ์ก่อนท่ีฉันจะปล่อยเธอหำยไปโดยไม่รู้จกัเธอ หำกควำมรักเกิดใน
ควำมฝันเรำจุมพิตโดยไม่รู้จกักนั ปฏิทินไม่บอกคืนและวนัดัง่ท่ีฉนัไม่เคยตอ้งกำร แต่อยำก
ใหเ้ธอไดพ้บกบัฉนัเรำสมรสโดยไม่มองหนำ้กนั จูบเพื่อล ่ำลำในควำมสัมพนัธ์ก่อนท่ีฉนัจะ
ปล่อยเธอหำยไปโดยไม่รู้จกัเธอ 
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ตารางที ่4.7  กำรวเิครำะห์สัญญะในเพลงไม่รู้จกัฉนัไม่รู้จกัเธอ 
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
1) โครงเร่ือง (Plot)    
 1.1) ขั้นเร่ิมเร่ือง 

(Exposition)    
นัง่คนเดียวแลว้มองกระจกท่ีสะทอ้น
แสงจนัทร์วนัเพญ็ โดดเด่ียวกบัควำม
เหงำอยูก่บัเงำท่ีพูดไม่เป็น ฟังเพลง
เดิมๆ ท่ีเรำรู้จกัแต่ไม่รู้ควำมหมำยของ
มนั 

ฉนัใชชี้วติอยูอ่ยำ่งโดดเด่ียว 1) กำรใชชี้วติอยูต่ำมล ำพงัท ำให้
รู้สึกเหงำและอำ้งวำ้ง 2) “เงำ” เป็น
ภำษำบรรยำกำศท่ีสะทอ้นถึง
บุคคลหน่ึงท่ีนัง่ร ำพนัอยูค่นเดียว 

 1.2) ขั้นพฒันำ
เหตุกำรณ์ (Rising 
Action) 

หำกฉนัจะหลบัตำลงสักคร้ังและพบ
กบัเธอผูเ้ป็นนิรันดร์ 

1) ขอโอกำสท่ีจะไดพ้บเจอ
บุคคลท่ีตนเองหลงรักผำ่น
ควำมฝัน 2) กำรมอบควำมรัก
และค ำมัน่สัญญำวำ่จะรัก
บุคคลนั้นตลอดไป 

1) ส ำหรับบำงคนแค่ไดฝั้นถึงหรือ
จินตนำกำรถึงใครสักคนก็มี
ควำมสุขแลว้ 2) “นิรันดร์” ส่ือถึง
ควำมไม่แปรเปล่ียน คงอยู ่อมตะ 

 1.3) ขั้นภำวะวกิฤติ 
(Climax) 

หำกควำมรักเกิดในควำมฝัน เรำ
จุมพิตโดยไม่รู้จกักนั ปฏิทินไม่บอก
คืนและวนั ดัง่ท่ีฉนัไม่เคยตอ้งกำร, แต่
อยำกใหเ้ธอไดพ้บกบัฉนั เรำสมรส
โดยไม่รู้จกักนั จูบเพื่อร ่ ำลำใน 

พร ่ ำเพอ้ถึงควำมรักท่ีเป็นไป
ไม่ไดแ้ละอยำกใหม้นัเป็นจริง 

กำรคำดหวงัถึงควำมรักท่ีรู้อยูแ่ลว้
วำ่ไม่มีทำงเป็นไปไดม้กัจะน ำมำ
ซ่ึงควำมเจบ็ปวด 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  ควำมสัมพนัธ์ ก่อนท่ีฉนัจะปล่อยเธอ

หำยไปโดยไม่รู้จกัเธอ 
  

 1.4) ขั้นภำวะคล่ีคลำย 
(Falling Action) 

- - - 

 1.5) ขั้นยติุเร่ืองรำว 
(Ending) 

ทบทวนเร่ืองรำวต่ำงๆทุกๆคร้ังท่ีฉนั
ต่ืนนอน บทกวไีม่มีควำมหมำยฉนังม
งำยสวดมนตข์อพร หำกจะมีโอกำส
อีกหนจะร่ำยมนตก์บัสำยน ้ำจนัทร์ 
เพื่อจะไดห้ลบัตำลงสักคร้ังแลว้พบ
กบัเธอผูเ้ป็นนิรันดร์ 

ทบทวนตวัเองถึงควำมเป็นไป
ไดใ้นรักคร้ังน้ี อยำ่งไรก็ตำม
ยงัคงภำวนำท่ีจะไดพ้บเจอคน
รักอีกคร้ัง 

1) กำรรอคอยคนรักอยำ่งไม่มี
ทิศทำงท่ีแน่นอนมกัน ำมำซ่ึงควำม
ทุกขใ์จ 2) กำรยอมรับควำมจริง
เป็นหนทำงของกำรแกไ้ขปัญหำ 
โดยเฉพำะเร่ืองควำมรัก 

2) แก่นเร่ือง (Theme)    
 2.1) ควำมรัก (Love 

Theme) 
โดดเด่ียวกบัควำมเหงำอยูก่บัเงำท่ีพูด
ไม่เป็น, บทกวไีม่มีควำมหมำยฉนังม
งำยสวดมนตข์อพร หำกจะมีโอกำส
สักหนจะร่ำยมนตก์บัสำยน ้ำจนัทร์ 
เพื่อจะไดห้ลบัตำลงสักคร้ังแลว้พบ 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  กบัเธอผูเ้ป็นนิรันดร์, จูบเพื่อร ่ ำลำใน

ควำมสัมพนัธ์ก่อนท่ีฉนัจะปล่อยเธอ
หำยไปโดยไม่รู้จกัเธอ 
หมำยเหตุ: เน้ือหำของเพลงเก่ียวขอ้ง
กบัควำมรักท่ีใหค้วำมหมำยใน 2 ดำ้น 
คือ 1) ตวัละครหลงรักคนคนหน่ึง แต่
พอใจท่ีจะหลงรักอยูฝ่่ำยเดียว มี
ควำมสุขท่ีจะมีอีกฝ่ำยอยูแ่ค่ใน
จินตนำกำรหรือในกำรมโนภำพท่ี
ตนเองสร้ำงข้ึน 2) ตวัละครเคยมีคน
รัก แต่มีเหตุท่ีตอ้งเลิกรำหรือจำกกนั 
จึงภำวนำอยำกใหค้นรักกลบัมำ 

  

 2.2) ศีลธรรมจรรยำ 
(Morality Theme) 

- - - 

 2.3) แนวคิด (Idealism 
Theme) 

- - - 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 2.4) อ ำนำจ (Power 

Theme) 
- - - 

 2.5) กำรท ำงำน 
(Career Theme) 

- - - 

 2.6) เหนือจริง 
(Outcast Theme) 

- - - 

3) ควำมขดัแยง้ (Conflict)    
 3.1) ควำมขดัแยง้

ระหวำ่งคนกบัคน 
- - - 

 3.2) ควำมขดัแยง้
ภำยในจิตใจ 

แต่อยำกใหเ้ธอไดพ้บกบัฉนั เรำสมรส
โดยไม่รู้จกักนั จูบเพื่อร ่ ำลำใน
ควำมสัมพนัธ์ ก่อนท่ีฉนัจะปล่อยเธอ
หำยไปโดยไม่รู้จกัเธอ 
หมำยเหตุ: เป็นควำมขดัแยง้ภำยใน
จิตใจ โดยอยำกท่ีจะพบเจอคนรัก แต่
ก็ยอมใหอี้กฝ่ำยจำกไป 

- - 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 3.3) ควำมขดัแยง้กบั

ภำยนอก 
- - - 

4) ตวัละคร (Character)    
 4.1) บุคลิกภำพท่ี

เปรำะบำงทำงอำรมณ์ 
(Neuroticism) 

- - - 

 4.2) บุคลิกภำพท่ีชอบ
เขำ้สังคม (Extrovert) 

- - - 

 4.3) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม 
(Agreeableness) 

- - - 

 4.4) บุคลิกภำพแบบ
ยดึมัน่ในหลกักำร 
(Conscientiousness) 

- - - 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 4.5) บุคลิกภำพแบบ

เปิดรับประสบกำรณ์ 
(Openness to 
Experience) 

หำกควำมรักเกิดในควำมฝัน เรำ
จุมพิตโดยไม่รู้จกักนั ปฏิทินไม่บอก
คืนและวนั ดัง่ท่ีฉนัไม่เคยตอ้งกำร แต่
อยำกใหเ้ธอไดพ้บกบัฉนั เรำสมรส
โดยไม่รู้จกักนั จูบเพื่อร ่ ำลำใน
ควำมสัมพนัธ์ ก่อนท่ีฉนัจะปล่อยเธอ
หำยไปโดยไม่รู้จกัเธอ 
หมำยเหตุ : เป็นบุคคลท่ีมีจินตนำกำร 
ช่ำงฝัน ซำบซ้ึงในควำมงำม และเห็น
คุณค่ำของอำรมณ์ดำ้นต่ำงๆ   

- - 

5) มุมมอง (Point of View)    
 5.1) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นตวั

ละครส ำคญัในเร่ือง
เป็นผูเ้ล่ำ 

นัง่คนเดียวแลว้มองกระจกท่ีสะทอ้น
แสงจนัทร์วนัเพญ็ โดดเด่ียวกบัควำม
เหงำอยูก่บัเงำท่ีพูดไม่เป็น ฟังเพลง
เดิมๆท่ีเรำรู้จกัแต่ไม่รู้ควำมหมำยของ
มนั, หำกฉนัจะหลบัตำลงสักคร้ังและ 

- - 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  พบกบัเธอผูเ้ป็นนิรันดร์, แต่อยำกให้

เธอไดพ้บกบัฉนั เรำสมรสโดยไม่รู้จกั
กนั จูบเพื่อร ่ ำลำในควำมสัมพนัธ์ 
ก่อนท่ีฉนัจะปล่อยเธอหำยไปโดยไม่
รู้จกัเธอ 
หมำยเหตุ: ผูเ้ล่ำเป็นตวัละครหลกัใน
เร่ือง มีกำรใชส้รรพนำม “ฉนั” แทน
ตวัเอง 

  

 5.2) บุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็น
ตวัละครรองในเร่ือง
เป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.3) ผูป้ระพนัธ์ใน
ฐำนะเป็นผูรู้้แจง้เห็น
จริงทุกอยำ่งเป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 5.4) ผูป้ระพนัธ์ใน

ฐำนะเป็นผู ้
สังเกตกำรณ์เป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.5) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นผู ้
เล่ำดว้ยกระแสจิต
ประหวดั 

- - - 
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2) สรุปผลกำรวเิครำะห์เพลงไม่รู้จกัฉนัไม่รู้จกัเธอ 
เพลงไม่รู้จกัฉันไม่รู้จกัเธอเป็นเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรัก มีกำร

ด ำเนินเร่ืองโดยบุรุษท่ีหน่ึงตวัละครส ำคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ ซ่ึงสำมำรถตีควำมหมำยจำกเน้ือหำเพลง
ได ้2 ดำ้น คือ 1) ตวัละครหลงรักคนคนหน่ึง แต่พอใจท่ีจะหลงรักอยูฝ่่ำยเดียว มีควำมสุขท่ีจะมีอีก
ฝ่ำยอยู่แค่ในจินตนำกำรหรือในกำรมโนภำพท่ีตนเองสร้ำงข้ึน 2) ตวัละครเคยมีคนรัก แต่มีเหตุท่ี
ตอ้งเลิกรำหรือจำกกนั จึงภำวนำอยำกใหค้นรักกลบัมำ โดยสำมำรถสรุปโครงเร่ืองไดด้งัน้ี 

(1) ขั้นเร่ิมเร่ือง (Exposition)  
“โดดเด่ียวกบัควำมเหงำอยู่กบัเงำท่ีพูดไม่เป็น” คือ กำรใช้ชีวิตอยู่ตำม

ล ำพงัท ำให้รู้สึกเหงำและอำ้งวำ้ง มีค ำว่ำ “เงำ” เป็นภำษำบรรยำกำศท่ีสะทอ้นถึงบุคคลหน่ึงท่ีนัง่
ร ำพนัอยูค่นเดียว 

(2) ขั้นพฒันำเหตุกำรณ์ (Rising Action) 
“หำกฉนัจะหลบัตำลงสักคร้ังและพบกบัเธอผูเ้ป็นนิรันดร์” คือ แค่ไดฝั้น

ถึงหรือจินตนำกำรถึงใครสักคนก็มีควำมสุขแลว้ มีค ำวำ่ “นิรันดร์” ส่ือถึงควำมไม่แปรเปล่ียน คงอยุ ่
อมตะ 

(3) ขั้นภำวะวกิฤติ (Climax) 
“หำกควำมรักเกิดในควำมฝัน เรำจุมพิตโดยไม่รู้จกักนั ปฏิทินไม่บอก

คืนและวนั ดัง่ท่ีฉันไม่เคยตอ้งกำร, แต่อยำกให้เธอไดพ้บกบัฉัน เรำสมรสโดยไม่รู้จกักนั จูบเพื่อ
ร ่ ำลำในควำมสัมพนัธ์ ก่อนท่ีฉนัจะปล่อยเธอหำยไปโดยไม่รู้จกัเธอ” คือ กำรคำดหวงัถึงควำมรักท่ี
รู้อยูแ่ลว้วำ่ไม่มีทำงเป็นไปไดม้กัจะน ำมำซ่ึงควำมเจบ็ปวด 

(4) ขั้นยติุเร่ืองรำว (Ending) 
“ทบทวนเร่ืองรำวต่ำงๆ ทุกๆ คร้ังท่ีฉนัต่ืนนอน บทกวีไม่มีควำมหมำย

ฉนังมงำยสวดมนต์ขอพร หำกจะมีโอกำสอีกหนจะร่ำยมนต์กบัสำยน ้ ำจนัทร์ เพื่อจะไดห้ลบัตำลง
สักคร้ังแลว้พบกบัเธอผูเ้ป็นนิรันดร์” คือ กำรรอคอยคนรักอย่ำงไม่มีทิศทำงท่ีแน่นอนมกัน ำมำซ่ึง
ควำมทุกขใ์จ แต่ในขณะเดียวกนักำรยอมรับควำมจริงเป็นหนทำงของกำรแกไ้ขปัญหำ 

สัญลกัษณ์พิเศษท่ีสังเกตได ้คือ 1) เงำท่ีพูดไม่เป็น คือ ส่ิงท่ีไม่สำมำรถตอบสนอง
ทำงค ำพูดได ้ 2) ร่ำยมนต์กบัสำยน ้ ำจนัทร์ คือ กำรอธิษฐำนกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นสัญลกัษณ์แห่ง
ควำมรัก 3) เธอผูเ้ป็นนิรันดร์ คือ คนท่ีจะมำเป็นรักแทแ้ละใช่ชีวิตอยูด่ว้ยกนัตลอดไป 4) บทกวี คือ 
เป็นส่ิงท่ีไม่ใชค้วำมจริง แต่อยำกใหเ้กิดข้ึนจริง 
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4.1.2.3 สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองใน “เพลงปรำกฏกำรณ์”  
เพลงปรำกฏกำรณ์เป็นเพลงในอลับั้มสมรสและภำระในปี พ.ศ. 2551 ติดอนัดบั 1 ผงั

รำยกำรวิทยุคล่ืนแฟตเรดิโอติดต่อกัน 3 สัปดำห์ และติดผงัอันดับท่ี 4 จำกกำรจัดอันดับของ
คล่ืนวทิย ุSeed 97.5 FM  

1) เน้ือเพลง 
 

รักเหมือนเป็นหนังสือท่ีต้องอ่ำน อนำคตคือจดหมำยจำกเม่ือวำน บนัทึกทุกถ้อยค ำท่ี
ทรมำน และมนัก็ท ำให้เขำ้ใจกำรเปล่ียนแปลง บำงคร้ังรักเปรียบเหมือนแสงตะวนั ท่ีท ำให้
โลกเกิดเงำบนพระจนัทร์ มนัคือปรำกฏกำรณ์ของกนัและกนั เจ็บปวดสุขสันต์ก็ตอ้งจดจ ำ
เอำไว ้ อย่ำลืมควำมส ำคญัของวนัก่อน วนัท่ีร้อนมีเธอผ่อนคลำย ในสุดทำ้ยตอ้งจำกและ 
อย่ำลืมควำมส ำคญัของคนก่อน คนท่ีสอนให้ไดรู้้จกัว่ำรักเป็นเหมือนรอยสัก เจ็บปวดแต่
งดงำม เรำจะมองตวัเองในวนัท่ีไม่มีใครอำจเจอคนท่ีรู้จกั ท่ีฝังลงในส่วนลึกของจิตใจ คนท่ี
สอนใหไ้ดรู้้จกัวำ่รักเป็นเหมือนรอยสัก เจบ็ปวดแต่งดงำม 
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ตารางที ่4.8  กำรวเิครำะห์สัญญะในเพลงปรำกฏกำรณ์ 
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
1) โครงเร่ือง (Plot)    
 1.1) ขั้นเร่ิมเร่ือง 

(Exposition)    
รักเหมือนเป็นหนงัสือท่ีตอ้งอ่ำน 
อนำคตคือจดหมำยจำกเม่ือวำน 
บนัทึกทุกถอ้ยค ำท่ีทรมำน และมนัก็
ท ำใหเ้ขำ้ใจกำรเปล่ียนแปลง 

บนเส้นทำงแห่งควำมรักท่ีมีทั้ง
ดำ้นบวกและลบท ำใหบุ้คคลหน่ึง
ไดเ้รียนรู้ เติบโต และเขำ้ใจควำม
เปล่ียนแปลง 

1) ผลของกำรกระท ำในวนัน้ีคือ
ผลกรรมจำกอดีตตำมควำมเช่ือ
ของศำสนำพุทธ 2) บทเรียนต่ำงๆ
ในชีวติมกัถูกเปรียบเสมือนแต่ละ
หนำ้ของหนงัสือหน่ึงเล่ม 

  บำงคร้ังรักเปรียบเหมือนแสงตะวนั
ท่ีท ำใหโ้ลกเกิดเงำบนพระจนัทร์ 
มนัคือปรำกฏกำรณ์ของกนัและกนั 
เจบ็ปวดสุขสันตก์็ตอ้งจดจ ำเอำไว ้

ควำมรักเป็นผลของกำรกระท ำท่ี
เกิดข้ึนจำกคนสองคน มีทั้งสุขและ
ทุกขท่ี์ตอ้งจดจ ำ 

กำรมีควำมรักน ำมำซ่ึงควำมสุข
และทุกขท่ี์เป็นเหตุกำรณ์ท่ีตรำตรึง
ในจิตใจตลอดไป 

 1.2) ขั้นพฒันำ
เหตุกำรณ์ (Rising 
Action) 

อยำ่ลืมควำมส ำคญัของวนัก่อน 
วนัท่ีร้อนมีเธอผอ่นคลำย 

อยำ่ลืมควำมสุขท่ีเคยเกิดข้ึน วนัท่ี
เรำทุกขร้์อนเคยมีใครอยูเ่คียงขำ้ง 

1) เร่ืองรำวดีๆท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบั
ควำมรัก เป็นส่ิงท่ีควรค่ำแก่กำร
จดจ ำ 2) กำรหลงรักคนๆ หน่ึง
อยำ่งลึกซ้ึงท ำใหม้องขำ้มส่ิงท่ีไม่ดี
ของคนๆ นั้นไปได ้

 

137 



138 

ตารางที ่4.8  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 1.3) ขั้นภำวะ

วกิฤติ (Climax) 
ในสุดทำ้ยตอ้งจำกกนัไป อยำ่ลืม
ควำมส ำคญัของคนก่อน คนท่ีสอน
ใหรู้้จกัวำ่รักเป็นเหมือนรอยสัก 
เจบ็ปวดแต่งดงำม 

ในวนัท่ีตอ้งจำกกนั อยำ่ลืมส่ิงดีๆ ท่ีเคย
ท ำร่วมกนั รวมถึงจดจ ำส่ิงท่ีท ำให้
เจบ็ปวด ใหม้องวำ่เป็นบทเรียนท่ีงดงำม 

คู่รักท่ีทะเลำะกนัหรือเลิกรำกนัอำจจะ
จดจ ำแต่ส่ิงท่ีไม่ดีของกนัและกนัจน
ลืมเร่ืองรำวดีๆ ท่ีเคยท ำร่วมกนัมำ ให้
มองวำ่เป็นธรรมดำของควำมรักท่ีมีสุข
และทุกขป์ะปนกนัไป 

 1.4) ขั้นภำวะ
คล่ีคลำย (Falling 
Action) 

- - - 

 1.5) ขั้นยติุ
เร่ืองรำว (Ending) 

หำกเรำมองตวัเองในวนัท่ีไม่มีใคร 
อำจเจอคนท่ีรู้จกัท่ีฝังลึกลงในส่วน
ลึกของจิตใจ คนท่ีสอนให้รู้วำ่รัก
เป็นเหมือนรอยสัก เจบ็ปวดแต่
งดงำม 

บำงทีในวนัท่ีเรำไม่มีใคร เรำอำจจะ
มองเห็นควำมส ำคญัของคนๆนั้นก็ได ้

ปัญหำและอุปสรรคเป็นบทเรียนอนั
ล ำค่ำมำกกวำ่เหตุกำรณ์หรือบำดแผล
ท่ีฝังลึกลงในจิตใจ 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
2) แก่นเร่ือง (Theme)    
 2.1) ควำมรัก 

(Love Theme) 
รักเหมือนเป็นหนงัสือท่ีตอ้งอ่ำน, บำงคร้ังรัก
เปรียบเหมือนแสงตะวนัท่ีท ำใหโ้ลกเกิดเงำบน
พระจนัทร์ มนัคือปรำกฏกำรณ์ของกนัและกนั 
เจบ็ปวดสุขสันตก์็ตอ้งจดจ ำเอำไว,้ อยำ่ลืม
ควำมส ำคญัของวนัก่อน วนัท่ีร้อนมีเธอผอ่น
คลำย, ในสุดทำ้ยตอ้งจำกกนัไป อยำ่ลืม
ควำมส ำคญัของคนก่อน คนท่ีสอนใหรู้้จกัวำ่รัก
เป็นเหมือนรอยสัก เจบ็ปวดแต่งดงำม 
หมำยเหตุ: เป็นมุมมองควำมรักท่ีเปรียบเทียบ
ควำมรักเป็นเหมือนบทเรียนบทหน่ึงในชีวติ มี
ทั้งสุขและทุกขป์ะปนกนัไป ซ่ึงท ำใหเ้รำเติบโต
ข้ึนและเขำ้ใจชีวติมำกข้ึน 

- - 

 2.2) ศีลธรรม
จรรยำ (Morality 
Theme) 

- - - 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 2.3) แนวคิด (Idealism 

Theme) 
- - - 

 2.4) อ ำนำจ (Power 
Theme) 

- - - 

 2.5) กำรท ำงำน (Career 
Theme) 

 - - 

 2.6) เหนือจริง (Outcast 
Theme) 

- - - 

3) ควำมขดัแยง้ (Conflict)    
 3.1) ควำมขดัแยง้ระหวำ่ง

คนกบัคน 

- - - 

 3.2) ควำมขดัแยง้ภำยใน

จิตใจ 

อยำ่ลืมควำมส ำคญัของวนัก่อน วนัท่ีร้อนมีเธอ
ผอ่นคลำย, ในสุดทำ้ยตอ้งจำกกนัไป อยำ่ลืม
ควำมส ำคญัของคนก่อน คนท่ีสอนใหรู้้จกัวำ่รัก
เป็นเหมือนรอยสัก เจบ็ปวดแต่งดงำม 

- - 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  หมำยเหตุ: เป็นควำมขดัแยง้ภำยในจิตใจท่ี

ถึงแมจ้ะรู้สึกผดิหวงัเสียใจจำกคนๆ หน่ึงมำ 
แต่ก็ยงัระลึกถึงส่ิงดีๆ ท่ีเคยท ำร่วมกนั 

  

 3.3) ควำมขดัแยง้กบั

ภำยนอก 

- - - 

4) ตวัละคร (Character)    
 4.1) บุคลิกภำพท่ีเปรำะบำง

ทำงอำรมณ์ (Neuroticism) 
- - - 

 4.2) บุคลิกภำพท่ีชอบเขำ้
สังคม (Extrovert) 

- - - 

 4.3) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม 
(Agreeableness) 

รักเหมือนเป็นหนงัสือท่ีตอ้งอ่ำน อนำคตคือ
จดหมำยจำกเม่ือวำน บนัทึกทุกถอ้ยค ำท่ี
ทรมำน และมนัก็ท ำใหเ้ขำ้ใจกำรเปล่ียนแปลง, 
บำงคร้ังรักเปรียบเหมือนแสงตะวนัท่ีท ำให้
โลกเกิดเงำบนพระจนัทร์ มนัคือปรำกฏกำรณ์ 

- - 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  ของกนัและกนั เจบ็ปวดสุขสันตก์็ตอ้งจดจ ำเอำไว ้

หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีมีจิตใจอ่อนโยน พร้อมท่ี
จะเปล่ียนแปลง 

  

 4.4) บุคลิกภำพแบบยดึ
มัน่ในหลกักำร 
(Conscientiousness) 

ผลิตภณัฑน้ี์รับประกนัอีกร้อยปี ดูวธีิใชไ้ดท่ี้กล่อง 
CD ไม่เหมำะกบัคนแก่และสตรีมีครรภ ์ลูกท่ีอยู่
ในทอ้ง (จะออกมำเตน้จนรกพนั)  
หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีมีจิตส ำนึกรับผดิชอบต่อ
หนำ้ท่ี รู้ตวัเองวำ่มีควำมสำมำรถและมี
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

- - 

 4.5) บุคลิกภำพแบบ
เปิดรับประสบกำรณ์ 
(Openness to 
Experience) 

อยำ่ลืมควำมส ำคญัของวนัก่อน วนัท่ีร้อนมีเธอ
ผอ่นคลำย, ในสุดทำ้ยตอ้งจำกกนัไป อยำ่ลืม
ควำมส ำคญัของคนก่อน คนท่ีสอนใหรู้้จกัวำ่รัก
เป็นเหมือนรอยสัก เจบ็ปวดแต่งดงำม 
หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีเปิดเผยควำมรู้สึก เห็น
คุณค่ำของอำรมณ์ดำ้นต่ำงๆ และเนน้กำรใช้
เหตุผลในมุมกวำ้ง 

- - 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
5) มุมมอง (Point of View)    
 5.1) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นตวัละคร

ส ำคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ 
- - - 

 5.2) บุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นตวัละคร
รองในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.3) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะเป็นผูรู้้
แจง้เห็นจริงทุกอยำ่งเป็นผูเ้ล่ำ 

หมำยเหตุ: เป็นกำรเล่ำเร่ืองในมุมมองของ
ผูป้ระพนัธ์ท่ีรู้แจง้ถึงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน 

- - 

 5.4) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะเป็นผู ้
สังเกตกำรณ์เป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.5) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นผูเ้ล่ำดว้ย
กระแสจิตประหวดั 

- - - 
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2) สรุปผลกำรวเิครำะห์เพลงปรำกฏกำรณ์ 
เพลงปรำกฏกำรณ์เป็นเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรัก ด ำเนินเร่ืองโดย

ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะเป็นผูรู้้แจง้เห็นจริงทุกอยำ่งเป็นผูเ้ล่ำ มีกำรเปรียบเทียบควำมรักเหมือนบทเรียน
บทหน่ึงในชีวติ มีทั้งสุขและทุกขป์ะปนกนัไป ดัง่รอยสักท่ีสร้ำงควำมเจ็บปวดแต่มีควำมงดงำม ซ่ึง
ควำมรักท ำให้คนเรำเติบโตและเขำ้ใจกำรเปล่ียนแปลงในชีวิตมำกข้ึน ทั้งน้ีสำมำรถสรุปโครงเร่ือง
โดยยอ่ของเพลงปรำกฏกำรณ์ไดด้งัน้ี 

(1) ขั้นเร่ิมเร่ือง (Exposition)  
 ก) “รักเหมือนเป็นหนังสือท่ีตอ้งอ่ำน อนำคตคือจดหมำยจำกเม่ือ

วำน บนัทึกทุกถอ้ยค ำท่ีทรมำน และมนัก็ท ำให้เขำ้ใจกำรเปล่ียนแปลง” คือ 1) ผลของกำรกระท ำใน
วนัน้ีคือผลกรรมจำกอดีต 2) บทเรียนท่ีเกิดข้ึนจำกควำมรักถูกเปรียบเสมือนแต่ละหนำ้ของหนงัสือ
หน่ึงเล่ม  

 ข) “บำงคร้ังรักเปรียบเหมือนแสงตะวนัท่ีท ำให้โลกเกิดเงำบน
พระจนัทร์ มนัคือปรำกฏกำรณ์ของกนัและกนั เจ็บปวดสุขสันตก์็ตอ้งจดจ ำเอำไว”้ คือ กำรมีควำม
รักน ำมำซ่ึงควำมสุขและทุกขท่ี์เป็นเหตุกำรณ์ท่ีตรำตรึงในจิตใจตลอดไป 

(2) ขั้นพฒันำเหตุกำรณ์ (Rising Action) 
“อย่ำลืมควำมส ำคญัของวนัก่อน วนัท่ีร้อนมีเธอผ่อนคลำย” คือ 1) 

เร่ืองรำวดีๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัควำมรัก เป็นส่ิงท่ีควรค่ำแก่กำรจดจ ำ 2) กำรหลงรักคนๆ หน่ึงอย่ำง
ลึกซ้ึงท ำใหม้องขำ้มส่ิงท่ีไม่ดีของคนๆ นั้นไปได ้

(3) ขั้นภำวะวกิฤติ (Climax) 
“ในสุดทำ้ยตอ้งจำกกนัไป อยำ่ลืมควำมส ำคญัของคนก่อน คนท่ีสอนให้

รู้จกัวำ่รักเป็นเหมือนรอยสัก เจ็บปวดแต่งดงำม” คือ คู่รักท่ีทะเลำะกนัหรือเลิกรำกนัอำจจะจดจ ำแต่
ส่ิงท่ีไม่ดีของกนัและกนัจนลืมเร่ืองรำวดีๆ ท่ีเคยท ำร่วมกนัมำ ให้มองวำ่เป็นธรรมดำของควำมรักท่ี
มีสุขและทุกขป์ะปนกนัไป 

(4) ขั้นยติุเร่ืองรำว (Ending) 
“หำกเรำมองตวัเองในวนัท่ีไม่มีใคร อำจเจอคนท่ีรู้จกัท่ีฝังลึกลงในส่วน

ลึกของจิตใจ คนท่ีสอนให้รู้วำ่รักเป็นเหมือนรอยสัก เจ็บปวดแต่งดงำม” คือ ปัญหำและอุปสรรค
เป็นบทเรียนอนัล ำค่ำมำกกวำ่เหตุกำรณ์หรือบำดแผลท่ีฝังลึกลงในจิตใจ 

สัญลกัษณ์พิเศษท่ีสังเกตเห็นได ้คือ 1) แสงตะวนั คือ ส่ิงท่ีน ำทำงไปหนทำงท่ีดี 2) 
รอยสัก คือ ส่ิงท่ีประทบัอยำ่งถำวร มีควำมเจ็บปวดแต่สร้ำงศิลปะท่ีงดงำมได ้ 3) หนงัสือ คือ ส่ิงท่ี
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บนัทึกเร่ืองรำวทั้งเร่ืองจริงและเร่ืองจินตนำกำร ซ่ึงเน้ือหำต่ำงๆ จะคงอยูต่รำบใดท่ียงัไม่ถูกท ำลำย  
4) จดหมำย คือ หนงัสือท่ีส่งข่ำวสำรถึงกนั เป็นสำรแสดงควำมคิดถึงจำกคนท่ีอยูห่่ำงไกลกนัได ้

4.1.2.4 สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองใน “เพลงผลิตภณัฑน้ี์รับประกนั 100 ปี”  
เพลงผลิตภณัฑ์น้ีรับประกนั 100 ปี เป็นผลงำนเพลงจำกอลับั้ม Romantic Comedy 

ไดรั้บรำงวลัเพลงยอดเยีย่มในงำนมิวสิก เอก็ซ์เพลส อวอร์ด พ.ศ. 2549 
1) เน้ือเพลง 

 
อพำร์ตเมนตคุ์ณป้ำ ผลิตภณัฑ์น้ีรับประกนัร้อยปี อพำร์ตเมนตคุ์ณป้ำ ดูวิธีใชไ้ดท่ี้
กล่อง CD อพำร์ตเมนต์คุณป้ำ ไม่เหมำะกบัคนแก่และสตรีมีครรภ ์ อพำร์ตเมนต์
คุณป้ำ ลูกท่ีอยูใ่นทอ้งจะออกมำเตน้จนรกพนั อพำร์ตเมนตคุ์ณป้ำ ซ่ำกนัอีกตอน
สีสันไฉไลเหมือนในหมำนคร สองชุดท่ีผำ่นมำมนัก็แค่ละคร หนงัใหญ่ก ำลงัจะ
เร่ิมอยำ่เพิ่งรีบเขำ้นอน น่ีไม่ใช่อำหำรจึงไม่มี อ.ย. ไม่รับรองมำตรฐำนแบบ มอก. 
ไม่ใช่อุตสำหกรรมแบบ ISO อยำกรู้มำตรฐำนให้ไปดูท่ีตอนโชว์ ส่วนผสม
ธรรมชำติ เบส กีตำ้ร์ กลอง ร้องผสมใน Pro Toos ใช้ Digital รองทอ้ง แลว้น ำ
ตรวจสภำพในห้อง Mastering ผำ่น 2 Track Analog ท ำให้ Sound มนัซ่ิง ใหม่ตบ
เบส จำ้ตีกลอง Funky Q2มำกบัไมโครโฟนร้องแบบ MC บอลร่ำงทว้มเตรียมโซ
โล่กีตำ้ร์ S4ขยบัแวน่ก่อนกระทืบ Wah Wah ขอแรงทุกคนช่วยเขำ้มำรับฟัง พวก
เรำอพำร์ตเมนตอ์ยำกเล่นดนตรีแลว้นบัตงัค ์เรำคือ 1 ต ำบล สร้ำง 1 ผลิตภณัฑ์ เรำ
คือ 1 กลุ่มคนร่วมคิดผนึกก ำลงั เพื่อให้ลูกคำ้ทุกท่ำนไดฟั้งส่ิงดีๆ ผำ่นมำหลำยคร้ัง
ยงัตอ้งเล่นโชวฟ์รี ผูค้นชอบใจก็ปรบมือ 3 ที บอกว่ำวงน้ีเจ๋งดีว่ะ แลว้วำนเพื่อน 
Write CD ไม่ใช่เร่ืองยุติธรรมถำ้นกัดนตรีไม่มีจะกิน ไม่ใช่เร่ืองธรรมดำเรำคืนนก
ท่ีหดับิน ไม่ถูกท่ีคนบำงคนบอกวำ่เพลงไทยไม่ไปไหน ถำ้อยำกจะพฒันำตอ้งเร่ิม
ท่ีไทยอุดหนุนไทย รับออกไปร้ำนคำ้แลว้ 1 CD คุณชุบชีวติเรำได ้Royalty ทุกบำท
ท่ีคุณมอบให้คือก ำลงัใจให้เรำส่ือสำร พวกเรำอ่ิมทอ้ง คุณสนุกสนำน ผมพูด 
อพำร์ตเมนต ์คุณพูด คุณป้ำ อพำร์ตเมนตคุ์ณป้ำ 
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ตารางที ่4.9  กำรวเิครำะห์สัญญะในเพลงผลิตภณัฑน้ี์รับประกนั 100 ปี 
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
1) โครงเร่ือง (Plot)    
 1.1) ขั้นเร่ิมเร่ือง 

(Exposition)    
ผลิตภณัฑน้ี์รับประกนัอีกร้อยปี ดู
วธีิใชไ้ดท่ี้กล่อง CD ไม่เหมำะกบั
คนแก่และสตรีมีครรภ ์ลูกท่ีอยูใ่น
ทอ้ง (จะออกมำเตน้จนรกพนั) 

ผลงำนเพลงท่ีมีคุณภำพ มี
ลกัษณะพิเศษ ฟังไดเ้ฉพำะกลุ่ม
คนเท่ำนั้น 

กำรใชค้  ำวำ่ “รับประกนัร้อยปี” และ 
“ไม่เหมำะกบัคนแก่และสตรีมีครรภ”์ 
เป็นค ำท่ีบ่งบอกถึงสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ 
และอำจส่งผลเสียไดก้บักลุ่มผูบ้ริโภค
บำงกลุ่ม 

 1.2) ขั้นพฒันำ
เหตุกำรณ์ (Rising 
Action) 

อพำร์ตเมนตคุ์ณป้ำซ่ำกนัอีกตอน 
สีสันไฉไลเหมือนในหมำนคร สอง
ชุดท่ีผำ่นมำมนัก็แค่ละคร หนงัใหญ่
ก ำลงัจะเร่ิมอยำ่เพิ่งรีบเขำ้นอน น่ี
ไม่ใช่อำหำรถึงไม่มี อย. ไม่รับรอง
มำตรฐำนแบบ มอก.ไม่ใช่
อุตสำหกรรมอยำ่ง ISO อยำกจะรู้
มำตรฐำนใหไ้ปดูท่ีตอนโชว ์
ส่วนผสมมำตรฐำน เบส กีตำ้ร์ 
กลอง ร้อง ผสมใน Pro Tools ใช ้ 

อพำร์ตเมน้ทคุ์ณป้ำ (ช่ือวง
ดนตรี) ออกอลับั้มใหม่ มีควำม
สนุกต่ืนเตน้กวำ่เดิม ไม่มีส่ิงใด
ยนืยนัควำมสนุกนอกจำกจะได้
ไปดูกำรแสดงของอพำร์ตเมน้ท์
คุณป้ำ อลับั้มน้ีมีกำรใชเ้คร่ืองมือ 
Pro Tools ทั้ง Digital และ 
Analog ท ำใหไ้ดเ้สียงท่ีสนุกมำก
ข้ึน 

กำรมีอิสรภำพในกำรสร้ำงสรรคท่ี์ไม่
ยดึอยูใ่นกรอบใดๆ ของวงกำรดนตรี 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  Digital รองทอ้งแลว้น ำมำตรวจ

สภำพในหอ้ง Mastering ผำ่น 2 
Track Analog ท ำให ้Sound มนัซ่ิง 
ใหม่ตบเบส จำ้ตีกลอง Funky Q2มำ
กบัไมโครโฟน ร้องแบบ MC บอล
ร่ำงทว้มเตรียม Solo กีตำ้ร์ S4ขยบั
แวน่ก่อนกระทืบ Wah Wah 

  

 1.3) ขั้นภำวะวกิฤติ 
(Climax) 

เพื่อใหลู้กคำ้ทุกท่ำนไดฟั้งส่ิงดีๆ 
ผำ่นมำหลำยคร้ังยงัตอ้งเล่นโชวฟ์รี 
ผูค้นชอบใจก็ปรบมือสำมที บอกวำ่
วงน้ีเจ๋งดีวะ่ แลว้วำนเพื่อน Write 
CD, ไม่ใช่เร่ืองยุติธรรม ถำ้นกัดนตรี
ไม่มีจะกิน ไม่ใช่เร่ืองธรรมดำ เรำ
คือนกท่ีหดับิน ไม่ถูกท่ีคนบำงคน
บอกวำ่เพลงไทยไม่ไปไหน 

ท่ีผำ่นมำวงอพำร์ตเมน้ทคุ์ณป้ำ
ยงัคงมีกำรแสดงท่ีใหช้มกนัฟรีๆ 
ถึงแมค้นฟังจะช่ืนชอบในผลงำน
เพลง แต่ก็ยงัไม่อุดหนุนผลงำน 
เพรำะยงัคงมีกำรคดัลอก CD ส่ง
ต่อๆกนัในหมู่เพื่อนพอ้ง 

กฎหมำยเร่ืองลิขสิทธ์ิในประเทศไทย
ยงัไม่เขม้งวดเท่ำท่ีควร ท ำให้คนส่วน
ใหญ่ไม่เกรงกลวัต่อกำรละเมิด
ลิขสิทธ์ิ อีกทั้งผูบ้ริโภคไม่ไดใ้หก้ำร
สนบัสนุนสินคำ้ของศิลปิน ท ำให้
ศิลปินหลำยๆ คนไม่สำมำรถอยูร่อด
ในวงกำรดนตรีได ้
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ตารางที ่4.9  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 1.4) ขั้นภำวะ

คล่ีคลำย (Falling 
Action) 

ถำ้อยำกจะพฒันำตอ้งเร่ิมท่ีไทย
อุดหนุนไทย ออกไปร้ำนคำ้ ซ้ือ 1 
CD คุณชุบชีวติเรำไดด้ว้ย Royalty 

กำรซ้ือ CD ของวงอพำร์ตเมน้ท์
คุณป้ำ จะท ำใหเ้รำอยูไ่ดเ้พรำะ
แรงสนบัสนุนจำกผูฟั้ง 

กำรช่วยกนัอุดหนุนสินคำ้ของศิลปิน 
จะช่วยใหศิ้ลปินมีก ำลงัใจและ
งบประมำณเพียงพอท่ีจะพฒันำ
ผลงำนเพลงใหม่ๆ ต่อไปได ้

 1.5) ขั้นยติุเร่ืองรำว 
(Ending) 

- - - 

2) แก่นเร่ือง (Theme)    
 2.1) ควำมรัก 

(Love Theme) 
- - - 

 2.2) ศีลธรรม
จรรยำ (Morality 
Theme) 

- - - 

 2.3) แนวคิด 
(Idealism Theme) 

- - - 

 2.4) อ ำนำจ (Power 
Theme) 

- - - 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 2.5) กำรท ำงำน 

(Career Theme) 
ผลิตภณัฑน้ี์รับประกนัอีกร้อยปี ดู
วธีิใชไ้ดท่ี้กล่อง CD ไม่เหมำะกบั
คนแก่และสตรีมีครรภ ์ลูกท่ีอยูใ่น
ทอ้ง (จะออกมำเตน้จนรกพนั), 
เพื่อใหลู้กคำ้ทุกท่ำนไดฟั้งส่ิงดีๆ 
ผำ่นมำหลำยคร้ังยงัตอ้งเล่นโชวฟ์รี 
ผูค้นชอบใจก็ปรบมือสำมที บอกวำ่
วงน้ีเจ๋งดีวะ่ แลว้วำนเพื่อน write 
CD, ออกไปร้ำนคำ้ ซ้ือ 1 CD คุณ
ชุบชีวติเรำไดด้ว้ย Royalty 
หมำยเหตุ: เป็นกำรบอกกล่ำวถึง
สรรพคุณของผลงำนเพลงท่ี
สร้ำงสรรคโ์ดยวงอพำร์ทเมน้ทคุ์ณ
ป้ำ และมีกำรตดัพอ้ถึงกำรละเมิด
ลิขสิทธ์ิเพลง รวมถึงมีกำรร้องขอให้
ช่วยกนัสนบัสนุนสินคำ้ลิขสิทธ์ิแท ้

- - 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  ของวงเพื่อจะไดมี้รำยไดแ้ละแรง

สนบัสนุนเพียงพอท่ีจะสร้ำงสรรค์
ผลงำนต่อไป 

  

 2.6) เหนือจริง 
(Outcast Theme) 

- - - 

3) ควำมขดัแยง้ 
(Conflict) 

    

 3.1) ควำมขดัแยง้
ระหวำ่งคนกบัคน 

- - - 

 3.2) ควำมขดัแยง้
ภำยในจิตใจ 

- - - 

 3.3) ควำมขดัแยง้
กบัภำยนอก 

ไม่ใช่เร่ืองยติุธรรม ถำ้นกัดนตรีไม่มี
จะกิน ไม่ใช่เร่ืองธรรมดำ เรำคือนก
ท่ีหดับิน ไม่ถูกท่ีคนบำงคนบอกวำ่
เพลงไทยไม่ไปไหน ถำ้อยำกจะ
พฒันำตอ้งเร่ิมท่ีไทยอุดหนุนไทย,  

- - 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  เพื่อใหลู้กคำ้ทุกท่ำนไดฟั้งส่ิงดีๆ 

ผำ่นมำหลำยคร้ังยงัตอ้งเล่นโชวฟ์รี 
ผูค้นชอบใจก็ปรบมือสำมที บอกวำ่
วงน้ีเจ๋งดีวะ่ แลว้วำนเพื่อน write 
CD 
หมำยเหตุ: ปัจจยัภำยนอก เช่น 
ค่ำนิยมของคนไทยท่ีมองวำ่เพลง
ไทยยงัลำ้หลงัและไม่มีคุณภำพ และ
กฎหมำยกำรละเมิดลิขสิทธ์ิในไทย
ยงัไม่เขม้งวดเพียงพอ ท ำให้ส่งผล
กระทบต่อกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน
ของศิลปิน 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
4) ตวัละคร (Character)    
 4.1) บุคลิกภำพท่ี

เปรำะบำงทำง
อำรมณ์ 
(Neuroticism) 

- - - 

 4.2) บุคลิกภำพท่ี
ชอบเขำ้สังคม 
(Extrovert) 

อพำร์ตเมนตคุ์ณป้ำซ่ำกนัอีกตอน 
สีสันไฉไลเหมือนในมหำนคร สอง
ชุดท่ีผำ่นมำมนัก็แค่ละคร หนงัใหญ่
ก ำลงัจะเร่ิมอยำ่เพิ่งรีบเขำ้นอน น่ี
ไม่ใช่อำหำรถึงไม่มี อย. ไม่รับรอง
มำตรฐำนแบบ มอก.ไม่ใช่
อุตสำหกรรมอยำ่ง ISO อยำกจะรู้
มำตรฐำนใหไ้ปดูท่ีตอนโชว ์
ส่วนผสมมำตรฐำน เบส กีตำ้ร์ 
กลอง ร้อง ผสมใน Pro Tools ใช ้
Digital รองทอ้งแลว้น ำมำตรวจ 

- - 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  สภำพในหอ้ง Mastering ผำ่น 2 

Track Analog ท ำให ้Sound มนัซ่ิง 
ใหม่ตบเบส จำ้ตีกลอง Funky Q2มำ
กบัไมโครโฟน ร้องแบบ MC บอล
ร่ำงทว้มเตรียม Solo กีตำ้ร์ S4ขยบั
แวน่ก่อนกระทืบ Wah Wah 
หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีมีกำร
แสดงออกอยำ่งตรงไปตรงมำ ชอบ
แสดงออก มีควำมเป็นผูน้ ำ ท ำ
กิจกรรมอยำ่งกระฉบักระเฉง และ
ชอบแสวงหำควำมต่ืนเตน้ 

  

 4.3) บุคลิกภำพ
แบบ
ประนีประนอม 
(Agreeableness) 

- - - 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 4.4) บุคลิกภำพแบบ

ยดึมัน่ในหลกักำร 
(Conscientiousness) 

ผลิตภณัฑน้ี์รับประกนัอีกร้อยปี ดูวธีิใชไ้ดท่ี้
กล่อง CD ไม่เหมำะกบัคนแก่และสตรีมี
ครรภ ์ลูกท่ีอยูใ่นทอ้ง (จะออกมำเตน้จนรก
พนั)  
หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีมีจิตส ำนึก
รับผดิชอบต่อหนำ้ท่ี รู้ตวัเองวำ่มี
ควำมสำมำรถและมีประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน 

- - 

 4.5) บุคลิกภำพแบบ
เปิดรับ
ประสบกำรณ์ 
(Openness to 
Experience) 

ไม่ใช่เร่ืองยติุธรรม ถำ้นกัดนตรีไม่มีจะกิน 
ไม่ใช่เร่ืองธรรมดำ เรำคือนกท่ีหดับิน ไม่ถูก
ท่ีคนบำงคนบอกวำ่เพลงไทยไม่ไปไหน ถำ้
อยำกจะพฒันำตอ้งเร่ิมท่ีไทยอุดหนุนไทย 
หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีซำบซ้ึงในศิลปะและ
ควำมสวยงำมของบทเพลง เปิดเผย
ควำมรู้สึกและเห็นคุณค่ำของอำรมณ์ดำ้น
ต่ำงๆ 

- - 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
5) มุมมอง (Point of View)    
 5.1) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นตวัละคร

ส ำคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ 
- - - 

 5.2) บุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นตวั
ละครรองในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.3) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะเป็นผูรู้้
แจง้เห็นจริงทุกอยำ่งเป็นผูเ้ล่ำ 

หมำยเหตุ: เป็นกำรเล่ำเร่ืองใน
มุมมองของผูป้ระพนัธ์ท่ีรู้แจง้ถึง
เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน 

- - 

 5.4) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะเป็นผู ้
สังเกตกำรณ์เป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.5) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นผูเ้ล่ำดว้ย
กระแสจิตประหวดั 

- - - 
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2) สรุปผลกำรวเิครำะห์เพลงผลิตภณัฑน้ี์รับประกนั 100 ปี 
เพลงผลิตภณัฑ์น้ีรับประกัน 100 ปี เป็นเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบักำร

ท ำงำน (Career Theme) ด ำเนินเร่ืองโดยผูป้ระพนัธ์ในฐำนะเป็นผูรู้้แจง้เห็นจริงทุกอย่ำงเป็นผูเ้ล่ำ 
เป็นกำรบอกกล่ำวถึงสรรพคุณของผลงำนเพลงท่ีสร้ำงสรรคโ์ดยวงดนตรีอพำร์ทเมน้ทคุ์ณป้ำ มีกำร
ตดัพอ้ถึงกำรละเมิดลิขสิทธ์ิเพลง รวมถึงมีกำรร้องขอให้คนในสังคมช่วยกันสนับสนุนสินค้ำ
ลิขสิทธ์ิแทข้องวงเพื่อจะไดมี้รำยไดแ้ละแรงสนบัสนุนเพียงพอในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนต่อไป โดย
สำมำรถสรุปโครงเร่ืองโดยยอ่ไดด้งัน้ี 

(1) ขั้นเร่ิมเร่ือง (Exposition)  
“ผลิตภณัฑน้ี์รับประกนัอีกร้อยปี ดูวิธีใชไ้ดท่ี้กล่อง CD ไม่เหมำะกบัคน

แก่และสตรีมีครรภ ์ลูกท่ีอยูใ่นทอ้ง (จะออกมำเตน้จนรกพนั)” คือ กำรใชค้  ำวำ่ “รับประกนัร้อยปี” 
และ “ไม่เหมำะกบัคนแก่และสตรีมีครรภ”์ เป็นค ำท่ีบ่งบอกถึงสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ และอำจส่งผลเสีย
ไดก้บักลุ่มผูบ้ริโภคบำงกลุ่ม 

(2) ขั้นพฒันำเหตุกำรณ์ (Rising Action) 
“อพำร์ตเมนต์คุณป้ำซ่ำกนัอีกตอน สีสันไฉไลเหมือนในหมำนคร สอง

ชุดท่ีผ่ำนมำมนัก็แค่ละคร หนงัใหญ่ก ำลงัจะเร่ิมอยำ่เพิ่งรีบเขำ้นอน น่ีไม่ใช่อำหำรถึงไม่มี อย. ไม่
รับรองมำตรฐำนแบบ มอก.ไม่ใช่อุตสำหกรรมอยำ่ง ISO” คือ กำรมีอิสรภำพในกำรสร้ำงสรรคท่ี์ไม่
ยดึอยูใ่นกรอบใดๆ ของวงกำรดนตรี 

(3) ขั้นภำวะวกิฤติ (Climax) 
“เพื่อให้ลูกคำ้ทุกท่ำนได้ฟังส่ิงดีๆ ผ่ำนมำหลำยคร้ังยงัตอ้งเล่นโชวฟ์รี 

ผูค้นชอบใจก็ปรบมือสำมที บอกวำ่วงน้ีเจ๋งดีวะ่ แลว้วำนเพื่อน write CD”, “ไม่ใช่เร่ืองยุติธรรม ถำ้
นกัดนตรีไม่มีจะกิน ไม่ใช่เร่ืองธรรมดำ เรำคือนกท่ีหดับิน ไม่ถูกท่ีคนบำงคนบอกวำ่เพลงไทยไม่ไป
ไหน” คือ กฎหมำยเร่ืองลิขสิทธ์ิในประเทศไทยยงัไม่เขม้งวดเท่ำท่ีควร ท ำให้คนส่วนใหญ่ไม่เกรง
กลวัต่อกำรละเมิดลิขสิทธ์ิ อีกทั้งผูบ้ริโภคไม่ได้ให้กำรสนับสนุนสินคำ้ของศิลปิน ท ำให้ศิลปิน
หลำยๆคนไม่สำมำรถอยูร่อดในวงกำรดนตรีได ้

(4) ขั้นภำวะคล่ีคลำย (Falling Action) 
“ถำ้อยำกจะพฒันำตอ้งเร่ิมท่ีไทยอุดหนุนไทย”, “ออกไปร้ำนคำ้ ซ้ือ 1 

CD คุณชุบชีวิตเรำไดด้ว้ย Royalty” คือ กำรช่วยกนัอุดหนุนสินคำ้ของศิลปิน จะช่วยให้ศิลปินมี
ก ำลงัใจและงบประมำณเพียงพอท่ีจะพฒันำผลงำนเพลงใหม่ๆต่อไปได ้

สัญญะลักษณ์พิเศษท่ีสังเกตเห็นได้ คือ 1) ผลิตภัณฑ์น้ีรับประกันร้อยปี คือ 
ผลิตภณัฑ ์
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ท่ีกลำ้ยืนยนัไดว้ำ่มีคุณภำพท่ีดี ไม่มีวนัเส่ือมสภำพ 2) อพำร์ทเมน้ทคุ์ณป้ำ คือ วงดนตรีท่ีมีคุณ Q2 
ไวฑูรเกียรติ เป็นนกัร้องน ำ และเป็นผูป้ระพนัธ์เพลง 3) ไม่เหมำะสมกบัคนแก่และสตรีมีครรภ ์คือ 
ไม่เหมำะสมหรืออำจส่งผลกระทบกบักลุ่มคนบำงกลุ่ม 4) อ.ย., ม.อ.ก., ISO คือ กรอบท่ีสร้ำง
ขอ้จ ำกดัในกำรสร้ำงสรรคง์ำน 5) หนงัใหญ่ก ำลงัจะเร่ิม คือ ของจริง ตวัจริง คนท่ีเก่งจริงๆ หรือส่ิง
ท่ีมีคุณภำพจริงๆ ก ำลงัจะมำ 6) นกท่ีหดับิน คือ คนท่ียงัไม่ช ำนำญกำรในบำงอยำ่ง เพิ่งเร่ิมตน้ท ำส่ิง
หน่ึงซ่ึงยงัไม่มีทกัษะท่ีดีพอเพรำะขำดประสบกำรณ์ 

4.1.2.5 สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองใน “เพลงสถำนีต่อไป”  
เพลงสถำนีต่อไปเป็นเพลงในอลับั้มรสนิยม พ.ศ. 2556 ติดอนัดบัท่ี 2 ของคล่ืนซ้ีด

เอฟเอ็ม ประจ ำว ันท่ี 29 มิ ถุนำยน พ.ศ. 2557 โดยวัดจำกกำรออกอำกำศของคล่ืนวิทยุใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนำน 40 สถำนี 

1) เน้ือเพลง 
 

คงจะดีถำ้มีสักเพลงท่ีจะเขียนถึงเธอ ดว้ยอุบติัเหตุทำงอำรมณ์ ท่ีเรำไดพ้บเจอ คู่รักท ำไม
ตอ้งคลำดกนั เม่ือมำถึงสถำนีรถไฟ ใช้เวลำเป็นปีถกเถียงกนัเพื่อสะกดค ำว่ำควำมเขำ้ใจ 
เพรำะฉนัเปล่ียนใจเธอไม่ได ้จะใหเ้ปล่ียนตวัเองก็ไม่ง่ำย เพรำะฉนัเปล่ียนใครใครไม่ได ้จึง
ตอ้งปล่อยเธอเดินไปง่ำยง่ำย ในควำมเดียวดำยของร็อกแอนด์โรลไลฟ์สไตล์ กำรท ำใจบำง
ทีมนัยำกเยน็ ดงัภูเขำท่ีตอ้งปีนและกำลเวลำจะท ำใหจ้ำงหำยไป ดัง่สีกำงเกงยีนส์ คู่รักท ำไม
ตอ้งคลำดกนัเม่ือมำถึงสถำนีรถไฟ คนหน่ึงพอใจอยู่ท่ีเดิม อีกหน่ึงตอ้งกำรสถำนีต่อไป 
เพรำะฉนัเปล่ียนใจเธอไม่ได ้จะใหเ้ปล่ียนตวัเองก็ไม่ง่ำย เพรำะฉนัเปล่ียนใครใครไม่ได ้จึง
ตอ้งปล่อยเธอเดินไปง่ำยง่ำย เพระฉนัเปล่ียนใจเธอไม่ได ้จะใหเ้ปล่ียนตวัเองก็ไม่ง่ำย เพรำะ
ฉนัเปล่ียนใครใครไม่ได ้เลยตอ้งปลอบตวัเองเม่ือสำยในควำมเดียวดำย ของร็อคแอนด์โรล
ไลฟ์สไตล์ เพรำะฉนัเปล่ียนใจเธอไม่ได ้จะให้เปล่ียนตวัเองก็ไม่ง่ำย เพรำะฉันเปล่ียนใคร
ใครไม่ได ้จึงตอ้งปล่อยเธอเดินไปง่ำยง่ำย เพรำะฉนัเปล่ียนใจเธอไม่ได ้จะให้เปล่ียนตวัเอง
ก็ไม่ง่ำย เพรำะฉันเปล่ียนใครใครไม่ได้ เลยต้องปลอบตวัเองเม่ือสำยในควำมเดียวดำย 
ของร็อคแอนดโ์รลไลฟ์สไตล์ 
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ตารางที ่4.10  กำรวเิครำะห์สัญญะในเพลงสถำนีต่อไป 
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
1)  โครงเร่ือง (Plot)    
 1.1) ขั้นเร่ิมเร่ือง 

(Exposition)    
ดว้ยอุบติัเหตุทำงอำรมณ์ ท่ีเรำได้
พบเจอ, คู่รักท ำไมตอ้งคลำดกนัเม่ือ
มำถึงสถำนีรถไฟ ใชเ้วลำเป็นปี
ถกเถียงกนัเพื่อสะกดค ำวำ่ควำม
เขำ้ใจ 

จุดเร่ิมตน้ของควำมรักคือกำรท่ี
คนสองคนมีอำรมณ์รักร่วมกนั 
แต่เม่ือมำถึงจุดๆหน่ึงก็เกิดกำร
เปล่ียนแปลง มีควำมไม่เขำ้ใจกนั 
และตอ้งแยกทำงกนั 

1) ควำมรักเปรียบเหมือนกำรเดินทำง
ไปดว้ยกนัของคนสองคน และเม่ือ
มำถึงจุดท่ีต่ำงฝ่ำยต่ำงพบวำ่ทั้งสองมี
ควำมคิดท่ีแตกต่ำงกนั หรือเขำ้กนัไม่ได ้
ก็ตอ้งแยกทำงกนั 2) ควำมไม่ตั้งใจ 
ควำมไม่ประคองอำรมณ์ เป็นเหตุให้
เกิดควำมขดัแยง้ต่ำงๆ ส่งผลกระทบต่อ
ควำมสัมพนัธ์ได ้

 1.2) ขั้นพฒันำ
เหตุกำรณ์ 
(Rising Action) 

- - - 

 1.3) ขั้นภำวะ
วกิฤติ (Climax) 

เพรำะฉนัเปล่ียนใจเธอไม่ได ้จะให้
เปล่ียนตวัเองก็ไม่ง่ำย เพรำะฉนั
เปล่ียนใจใครไม่ได ้จึงตอ้งปล่อย
เธอเดินไปง่ำยๆในควำมเดียวดำย 

เรำไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงตวัตน
ของเรำเองได ้และเรำก็ไม่
สำมำรถเปล่ียนใจคนท่ีจะจำกเรำ
ไปได ้เม่ือมองเห็นควำมไม่ส ำเร็จ 

กำรเปล่ียนแปลงควำมคิดของผูอ่ื้นนั้น
ไม่ใช่เร่ืองง่ำย 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  ของร็อกแอนด์โรลไลฟ์สไตล์ ของกำรใชชี้วติคู่ก็จงเดินออกมำ

อยูก่บัตวัเอง ลองใชชี้วติอยูต่ำม
ล ำพงัดูบำ้ง 

 

 1.4) ขั้นภำวะ
คล่ีคลำย (Falling 
Action) 

กำรท ำใจบำงทีมนัยำกเยน็ดัง่ภูเขำท่ี
ตอ้งปีน และกำรเวลำจะท ำใหจ้ำง
หำยไปดัง่สีกำงเกงยนีส์ 

กำรท ำใจเร่ืองควำมรักอำจจะเป็น
เร่ืองยำก แต่เวลำจะท ำให้เรำ
ค่อยๆท ำใจได ้

กำรไดม้ำซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งใชค้วำม
พยำยำมอยำ่งสูง มกัมีกำรเปรียบเทียบ
อุปสรรคต่์ำงๆดว้ย ขวำกหนำม ภูผำ 
มหำสมุทร เป็นตน้ 

 1.5) ขั้นยติุ
เร่ืองรำว 
(Ending) 

เพรำะฉนัเปล่ียนใจใครไม่ได ้เลย
ตอ้งปลอบตวัเองเม่ือสำยในควำม
เดียวดำย 

เรำไม่อำจเปล่ียนแปลงควำมรู้สึก
ของคนรักท่ีตอนน้ีเขำหมดรักเรำ
ไปแลว้ได ้เรำจึงตอ้งถอยออกมำ
อยูค่นเดียวอยำ่งโดดเด่ียว 

กำรเขำ้ใจสัจธรรมของควำมรักเป็นส่ิง
หน่ึงท่ีจะช่วยเยีย่วยำตนเองได ้

2) แก่นเร่ือง (Theme)    
 2.1) ควำมรัก 

(Love Theme) 
คู่รักท ำไมตอ้งคลำดกนัเม่ือมำถึง
สถำนีรถไฟ ใชเ้วลำเป็นปีถกเถียง
กนัเพื่อสะกดค ำวำ่ควำมเขำ้ใจ, 
เพรำะฉนัเปล่ียนใจเธอไม่ได ้จะให ้

- - 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  เปล่ียนตวัเองก็ไม่ง่ำย เพรำะฉนัเปล่ียนใจ

ใครไม่ได ้จึงตอ้งปล่อยเธอเดินไปง่ำยๆ ใน
ควำมเดียวดำยของร็อกแอนด์โรลไลฟ์
สไตล ์
หมำยเหตุ: เป็นกำรสะทอ้นมุมมองควำมรัก
ของคนคนหน่ึงท่ีเขำ้ใจถึงควำมธรรมดำ
ของควำมรักท่ีเกิดข้ึน มีรักก็ตอ้งมีจำกลำ 
เรำใครสำมำรถเปล่ียนใจใครได ้และจะฝืน
เปล่ียนตวัเองก็ไม่ใช่เร่ืองง่ำย กำรอยูอ่ยำ่ง
ล ำพงัอำจจะเป็นทำงออกท่ีดีส ำหรับบำงคน 

  

 2.2) ศีลธรรม
จรรยำ (Morality 
Theme) 

- - - 

 2.3) แนวคิด 
(Idealism 
Theme) 

- - - 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 2.4) อ ำนำจ (Power 

Theme) 
- - - 

 2.5) กำรท ำงำน 
(Career Theme) 

- - - 

 2.6) เหนือจริง 
(Outcast Theme) 

- - - 

3) ควำมขดัแยง้ (Conflict)    
 3.1) ควำมขดัแยง้

ระหวำ่งคนกบัคน 
คู่รักท ำไมตอ้งคลำดกนัเม่ือมำถึงสถำนีรถไฟ 
ใชเ้วลำเป็นปีถกเถียงกนัเพื่อสะกดค ำวำ่ควำม
เขำ้ใจ  
หมำยเหตุ: เป็นควำมขดัแยง้ระหวำ่งคนสอง
คนท่ีเกิดควำมไม่เขำ้ใจกนัทำงควำมคิด 

- - 

 3.2)  ควำมขดัแยง้
ภำยในจิตใจ 

จะใหเ้ปล่ียนตวัเองก็ไม่ง่ำย  
หมำยเหตุ: เป็นควำมขดัแยง้ภำยในจิตใจท่ี
อยำกจะท ำใหค้นท่ีตนรักชอบแต่ก็เป็นเร่ือง
ยำกท่ีจะฝืนควำมเป็นตวัเอง 

- - 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 3.3)  ควำมขดัแยง้

กบัภำยนอก 
- - - 

4) ตวัละคร (Character)    
 4.1) บุคลิกภำพท่ี

เปรำะบำงทำง
อำรมณ์ 
(Neuroticism) 

เพรำะฉนัเปล่ียนใจเธอไม่ได ้จะใหเ้ปล่ียนตวั
เองก็ไม่ง่ำย เพรำะฉนัเปล่ียนใจใครไม่ได ้จึง
ตอ้งปล่อยเธอเดินไปง่ำยๆในควำมเดียวดำย
ของร็อกแอนด์โรลไลฟ์สไตล์ 
หมำยเหตุ: เป็นบุคคลท่ีมีควำมทอ้แทง่้ำย 
ค ำนึงถึงแต่ตนเอง ทอ้แทง่้ำย และมีอำรมณ์
เปรำะบำง แต่มีควำมเป็นตวัของตวัเองสูง รัก
อิสระ 

- - 

 4.2)  บุคลิกภำพท่ี
ชอบเขำ้สังคม 
(Extrovert) 

- - - 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
 4.3) บุคลิกภำพแบบ

ประนีประนอม 
(Agreeableness) 

- - - 

 4.4) บุคลิกภำพแบบยดึมัน่
ในหลกักำร 
(Conscientiousness) 

- - - 

 4.5) บุคลิกภำพแบบเปิดรับ
ประสบกำรณ์ (Openness to 
Experience) 

- - - 

5)  มุมมอง (Point of View)    
 5.1) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นตวั

ละครส ำคญัในเร่ืองเป็นผู ้
เล่ำ 

เพรำะฉนัเปล่ียนใจเธอไม่ได ้จะให้
เปล่ียนตวัเองก็ไม่ง่ำย เพรำะฉนัเปล่ียนใจ
ใครไม่ได ้จึงตอ้งปล่อยเธอเดินไปง่ำยๆใน
ควำมเดียวดำยของร็อกแอนด์โรลไลฟ์
สไตล ์

- - 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง รูปสัญญะ (Signifier) ความหมายสัญญะ (Signified) มายาคติ (Myth) 
  หมำยเหตุ : ผูเ้ล่ำเป็นหน่ึงในตวัละครหลกั

ของเร่ือง มีกำรใชส้รรพนำม “ฉนั” แทน
ตนเอง 

  

 5.2) บุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นตวั
ละครรองในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.3) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะ
เป็นผูรู้้แจง้เห็นจริงทุกอยำ่ง
เป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.4) ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะ
เป็นผูส้ังเกตกำรณ์เป็นผูเ้ล่ำ 

- - - 

 5.5) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นผูเ้ล่ำ
ดว้ยกระแสจิตประหวดั 

- - - 
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2) สรุปผลกำรวเิครำะห์เพลงสถำนีต่อไป 
เพลงสถำนีต่อไปเป็นเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรัก ด ำเนินเร่ืองโดย

บุรุษท่ีหน่ึงตวัละครส ำคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำ เป็นกำรสะทอ้นมุมมองควำมรักของคนคนหน่ึงท่ีเขำ้ใจ
ถึงควำมธรรมดำท่ีเกิดข้ึนของควำมรัก มีรักก็ตอ้งมีจำก เป็นเร่ืองยำกท่ีจะเปล่ียนแปลงคนอ่ืน และก็
เป็นเร่ืองยำกอีกเช่นกนัท่ีจะฝืนเปล่ียนแปลงตวัเอง ดงันั้นกำรอยู่อยำ่งล ำพงัอำจจะเป็นทำงออกท่ีดี
ส ำหรับบำงคน โดยสำมำรถสรุปโครงเร่ืองยอ่ไดด้งัน้ี 

(1) ขั้นเร่ิมเร่ือง (Exposition)  
“ดว้ยอุบติัเหตุทำงอำรมณ์ ท่ีเรำไดพ้บเจอ, คู่รักท ำไมตอ้งคลำดกนัเม่ือ

มำถึงสถำนีรถไฟ ใชเ้วลำเป็นปีถกเถียงกนัเพื่อสะกดค ำวำ่ควำมเขำ้ใจ” คือ 1) ควำมรักเปรียบเหมือน
กำรเดินทำงไปด้วยกนัของคนสองคน และเม่ือมำถึงจุดท่ีต่ำงฝ่ำยต่ำงพบว่ำทั้งสองมีควำมคิดท่ี
แตกต่ำงกนั หรือเขำ้กนัไม่ได ้ก็ตอ้งแยกทำงกนั 2) ควำมไม่ตั้งใจ ควำมไม่ประคองอำรมณ์ เป็นเหตุ
ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ต่ำงๆ ส่งผลกระทบต่อควำมสัมพนัธ์ได ้

(2) ขั้นภำวะวกิฤติ (Climax) 
“เพรำะฉันเปล่ียนใจเธอไม่ได้ จะให้เปล่ียนตวัเองก็ไม่ง่ำย เพรำะฉัน

เปล่ียนใจใครไม่ได ้จึงตอ้งปล่อยเธอเดินไปง่ำยๆในควำมเดียวดำยของร็อกแอนด์โรลไลฟ์สไตล์” 
คือ กำรเปล่ียนแปลงควำมคิดของผูอ่ื้นนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ำย กำรฝืนเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีไม่เป็นตวัเองก็
ไม่ใช่เร่ืองง่ำยเช่นกนั 

(3) ขั้นภำวะคล่ีคลำย (Falling Action) 
“กำรท ำใจบำงทีมนัยำกเยน็ดัง่ภูเขำท่ีตอ้งปีน และกำรเวลำจะท ำให้จำง

หำยไปดัง่สีกำงเกงยีนส์” คือ กำรท ำใจเร่ืองควำมรักอำจจะเป็นเร่ืองยำก แต่เวลำจะท ำให้เรำค่อยๆ 
ท ำใจได ้

(4) ขั้นยติุเร่ืองรำว (Ending) 
“เพรำะฉันเปล่ียนใจใครไม่ได้ เลยต้องปลอบตวัเองเม่ือสำยในควำม

เดียวดำย” คือ กำรเขำ้ใจสัจธรรมของควำมรักเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยเยีย่วยำตนเองได ้
สัญลกัษณ์พิเศษท่ีสังเกตเห็นได ้คือ 1) อุบติัเหตุทำงอำรมณ์ คือ กำรกระท ำท่ีเกิดจำก

อำรมณ์ร่วมท่ีเหมือนกนัอนัมิไดเ้จตนำ 2) สถำนีรถไฟ คือ ปลำยทำงท่ีแต่ละคนต่ำงมีเป้ำหมำยท่ีจะ
หยดุไม่เหมือนกนั 3) ร็อกแอนด์โรลไลฟ์สไตล์ คือ กำรใชชี้วิตอยำ่งอิสระของคนท่ีมีควำมเป็นชำว
ร็อก 4) ภูเขำท่ีตอ้งปีน คือ ยำกต่อกำรประสบควำมส ำเร็จ ตอ้งฝ่ำฟันอุปสรรคม์ำกมำย 5) สีกำงเกง
ยนีส์ คือ ส่ิงท่ีค่อยๆ จำงหำยไปตำมกำรเวลำ 
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4.2 สรุปรูปแบบการส่ือสารของเพลงที่ประพันธ์โดยผู้ประพันธ์เพลงสมัยนิยม (Q1) 
และผู้ประพนัธ์เพลงทางเลือก (Q2) 

 
จำกกำรวิเครำะห์สัญญะของกำรเล่ำเร่ืองในเพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม 

(Q1) และผูป้ระพนัธ์เพลงทำงเลือก (Q2) สำมำรถสรุปรูปแบบกำรส่ือสำรผำ่นเพลงของผูป้ระพนัธ์
ทั้งสองท่ำนไดด้งัตำรำงท่ี 4.11 โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.11 เปรียบเทียบรูปแบบกำรส่ือสำรของเพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม 

(Q1) และผูป้ระพนัธ์เพลงทำงเลือก (Q2) 
 

ลกัษณะส าคัญ 
รูปแบบการส่ือสารของเพลง
ประพนัธ์โดยผู้ประพนัธ์เพลง

สมัยนิยม (Q1) 

รูปแบบการส่ือสารของเพลง
ประพนัธ์โดยผู้ประพนัธ์เพลง

ทางเลือก (Q2) 
1. ค  ำส ำคญั มกัพบค ำวำ่ รัก, หวัใจ, คิดถึง, 

ห่วง, และหวง ในเพลงรัก 
มกัพบค ำวำ่ รัก ในเพลงรัก 
และ  
ค ำทบัศพัทภ์ำษำองักฤษใน
เพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบักำร
ท ำงำนและอ ำนำจ 

2. ผูเ้ล่ำเร่ือง บุรุษท่ี 1 ตวัละครส ำคญัใน
เร่ืองเป็นผูเ้ล่ำผูเ้ล่ำ 

บุรุษท่ี 1 ตวัละครส ำคญัใน
เร่ืองเป็นผูเ้ล่ำผูเ้ล่ำ และ
ผูป้ระพนัธ์ในฐำนะเป็นผูรู้้แจง้
เห็นจริงทุกอยำ่งเป็นผูเ้ล่ำ 

3. เน้ือหำท่ีน ำเสนอ แก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรัก แก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรัก 
อ ำนำจ และกำรท ำงำน 

 
4.2.1 รูปแบบการส่ือสารของเพลงทีป่ระพนัธ์โดยผู้ประพนัธ์เพลงสมัยนิยม (Q1) 
จำกผลกำรวิเครำะห์เพลง 5 เพลง ท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม (Q1) ซ่ึงเป็น

เพลงท่ีได้รับรำงวลัหรือติดผงัเพลงเป็นอนัดบัตน้ๆบนคล่ืนวิทยุท่ีเป็นท่ีนิยมและมีช่ือเสียงของ
ประเทศไทย ไดแ้ก่ เพลงอยูเ่พื่อรัก เพลงค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ ำตำ เพลงควำมผูกพนัซ้ือควำมรักไม่ได ้
เพลงยงัวำ่ง และเพลงรักนะคะ ซ่ึงทั้ง 5 เพลงเป็นเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรัก ด ำเนินเร่ืองโดย
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บุรุษท่ีหน่ึงตวัละครส ำคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำผูเ้ล่ำ ซ่ึงในส่วนของกำรวำงโครงเร่ืองอนัประกอบไป
ดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ ขั้นเร่ิมเร่ือง ขั้นพฒันำเหตุกำรณ์ ขั้นภำวะวิกฤติ ขั้นภำวะคล่ีคลำย และขั้น
ยุติเร่ืองรำว ผูว้ิจยัพบว่ำพบว่ำเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรักในเชิงบวกจะมีกำรวำงโครงเร่ือง
ครบทั้ง 5 องคป์ระกอบ ในขณะท่ีเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรักในเชิงลบหรือเชิงเศร้ำจะขำด
ขั้นภำวะคล่ีคลำย และเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรักท่ีให้อำรมณ์สนุกสนำนจะขำดขั้นภำวะ
คล่ีคลำยและขั้นยติุเร่ืองรำว 

กลุ่มค ำต่ำงๆ ท่ีพบวำ่ถูกน ำมำใชใ้นหลำยๆ เพลงท่ีประพนัธ์โดย Q1 ไดแ้ก่ รัก  หวัใจ คิดถึง 
ห่วง และหวง โดยค ำค ำเดียวกนัถูกวำงในเพลงท่ีมีอำรมณ์แตกต่ำงกนัท ำให้มีควำมหมำยและระดบั
ควำมลึกซ้ึงท่ีแตกต่ำงกนั เช่น 

ค ำวำ่ “รัก”  
1) เพลงอยู่เพื่อรัก ควำมหมำยของค ำว่ำ “รัก” คือ รักแท้ท่ีเฝ้ำรอมำนำน จะอยู่

ดว้ยกนัตลอดไป และจะไม่มีส่ิงใดมำพรำกคนสองคนใหจ้ำกกนัได ้ 
2) เพลงควำมผูกพนัซ้ือควำมรักไม่ได ้ควำมหมำยของค ำว่ำ “รัก” คือ ควำมรักท่ี

ทุ่มเท และคำดหวงัว่ำจะได้รับควำมรักตอบแทนจำกอีกฝ่ำย ซ่ึงเป็นควำมรักท่ีตั้งอยู่บนควำมไม่
แน่นอน  

3) เพลงยงัว่ำงว่ำง ควำมหมำยของค ำว่ำ “รัก” คือ ควำมรักท่ียงัไม่จริงจงั เป็นกำร
ทดลองมำรักกนั 

4) เพลงรักนะคะ ควำมหมำยของค ำว่ำ “รัก” คือ ควำมรักท่ีมีแต่ควำมห่วงใยและ
คิดถึงกนัตลอดเวลำเน่ืองดว้ยระยะทำงท่ีห่ำงกนั 

ค ำวำ่ “หวัใจ” 
1) เพลงอยูเ่พื่อรัก ควำมหมำยของค ำวำ่ “หวัใจ” คือ ควำมรู้สึกท่ีเคยวำ่งเปล่ำ ไม่มี

ใคร จนกระทัง่มีบำงอยำ่งมำเติมเตม็ควำมรู้สึกใหมี้ชีวติชีวำ 
2) เพลงควำมผูกพนัซ้ือควำมรักไม่ได ้ควำมหมำยของค ำวำ่ “หวัใจ” คือ ควำมรู้สึก

เฉยชำของอีกฝ่ำยท่ีไม่ไดรั้กเรำ 
ค ำวำ่ “คิดถึง” 

1) เพลงค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ ำตำ ควำมหมำยของค ำวำ่ “คิดถึง” คือ คิดถึงและเฝ้ำคอย
อยำ่งทุกขท์รมำนใจ 

2) เพลงควำมผูกพนัซ้ือควำมรักไม่ได ้ควำมหมำยของค ำวำ่ “คิดถึง” คือ ค ำพูดท่ีดู
เหมือนจะคิดถึงกนั แต่ก็เป็นเพียงค ำพูดลมๆแลง้ๆท่ีไร้ควำมรู้สึก 
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3) เพลงรักนะคะ ควำมหมำยของค ำวำ่ “คิดถึง” คือ ควำมคิดถึงของคนรักกนัท่ีตอ้ง
อยูห่่ำงไกลกนั มีควำมรู้สึกอยำกพบ อยำกเจอ และเป็นห่วงกนั 

ค ำวำ่ “ห่วง” 
1) เพลงควำมผูกพนัซ้ือควำมรักไม่ได ้ ควำมหมำยของค ำว่ำ “ห่วง” คือ ควำมไม่

สบำยใจ กลวัวำ่อีกฝ่ำยจะคิดมำก 
2) เพลงรักนะคะ ควำมหมำยของค ำวำ่ “ห่วง” คือ ควำมห่วงใย กงัวลใจวำ่อีกฝ่ำยจะ

ไม่สบำย หรือเป็นอนัตรำย 
ค ำวำ่ “หวง” 

1) เพลงควำมผกูพนัซ้ือควำมรักไม่ได ้ควำมหมำยของค ำวำ่ “หวง” คือ กำรกระท ำท่ี
เหน่ียวร้ังไวเ้พื่อครอบครอง 

2) เพลงรักนะคะ ควำมหมำยของค ำว่ำ “หวง” คือ ควำมรู้สึกหึงหวงแต่ท่ีซ่อนอยู่
ภำยในใจ 

ผูป้ระพนัธ์มีกำรวำงค ำสัญลกัษณ์พิเศษท่ีให้อำรมณ์เชิงบวกและเชิงลบสอดแทรกกนัไปใน
ทุกๆเพลงไม่วำ่จะเป็นเพลงรักในเชิงบวก รักในเชิงเศร้ำ หรือรักในรูปแบบสนุกสนำน ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.12 สัญลกัษณ์พิเศษของแก่นเร่ืองควำมรักในเพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลงสมยั

นิยม (Q1) 
 
สัญลกัษณ์พเิศษที่

ให้อารมณ์ 
เชิงบวก 

ความหมายจากเพลง สัญลกัษณ์พเิศษที่ให้
อารมณ์เชิงลบ 

ความหมายจากเพลง 

1. รักแทจ้ริงใน
หวัใจ  

ควำมรักท่ีไม่มี
อุปสรรคใดๆมำท ำให้
เลิกรักกนั 

1. ล  ำพงั  โสด ไม่มีใครคบ 

2. ฟ้ำและดำว ส่ิงท่ีอยูเ่คียงคู่กนั ไม่
เคยหำยไปจำกกนั 

2. เดียวดำย  กำรใชชี้วิตอยำ่งเหงำๆ 

3. รักนะคะ   3. นำฬิกำยงัเดินและหมุน  กำลเวลำล่วงเลยไป 
4. ยงัวำ่งวำ่ง ยงัโสด 4. ค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ำตำ กำรภำวนำใหค้นรักกลบัมำ

ดว้ยควำมเศร้ำโศก 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 
สัญลกัษณ์พเิศษที่

ให้อารมณ์ 
เชิงบวก 

ความหมายจากเพลง สัญลกัษณ์พเิศษที่ให้
อารมณ์เชิงลบ 

ความหมายจากเพลง 

5. นะจ๊ำ  ค ำประกอบทำ้ยค ำอ่ืน 
บอกควำมเป็นเชิง
ออ้นวอน 

5. ทุกชัว่โมงในชีวิตท่ี
เหลือ  

ในช่วงเวลำของชีวิตท่ีเหลือ
ต่อจำกน้ี ซ่ึงอำจจะยงัคง
เหลืออีกนำนไหม 

6. หน่อยเหอะนำ้  นิดหน่ึง (เป็นกำรพูด
ชิงออ้นวอน) 

6. เฝ้ำรออยูทุ่กนำที รอคอยอยำ่งมีควำมหวงั ทุก
เวลำมีแต่กำรคะนึงหำ 

7. มำจดักนัไหม เชิญชวนใหม้ำท ำส่ิง
หน่ึงร่วมกนั 

7. ควำมผกูพนัมนัซ้ือ
ควำมรักไม่ได ้ 

ควำมผกูพนักมิ็อำจทลำย
ก ำแพงขอบเขตควำมรู้สึกท่ี
อีกฝ่ำยปิดกั้นไวไ้ด ้

8. จดัจ่ำดำดิดดั กำรลงมือกระท ำ
บำงอยำ่ง (ใหน้ ้ำเสียง
อำรมณ์ดีสนุกสนำน) 

8. ฝืน  ตอ้งจ ำใจท ำส่ิงท่ีไม่อยำกจะ
ท ำ 

9. โออ้ยำกชวน
นวลละนอ้ง 

กำรเช้ือชวน (เป็นวำ
ทะของบุคลท่ีมี
ลกัษณะทะเลน้) 

9. มีสต๊อกอีกเยอะ คนเจำ้ชูม้กัมีคนคุยส ำรอง
อีกมำกมำย 

 
4.2.1 รูปแบบการส่ือสารของเพลงทีป่ระพนัธ์โดยผู้ประพนัธ์เพลงทางเลือก (Q2) 
จำกผลกำรวเิครำะห์เพลงทั้ง 5 เพลง ท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลงทำงเลือก (Q2) ซ่ึงเป็น

เพลงท่ีได้รับรำงวลัหรือติดผงัเพลงเป็นอนัดบัตน้ๆ บนคล่ืนวิทยุท่ีเป็นท่ีนิยมและมีช่ือเสียงของ
ประเทศไทย ไดแ้ก่ เพลงเก่ียวกบัควำมรัก 3 คือ เพลงไม่รู้จกัฉนัไม่รู้จกัเธอ เพลงปรำกฏกำรณ์ และ
เพลงสถำนีต่อไป เพลงเก่ียวกบักำรท ำงำน 1 เพลง คือเพลงผลิตภณัฑ์น้ีรับประกนั 100 ปี และเพลง
เก่ียวกบัอ ำนำจ 1 เพลง คือเพลงก ำแพง ส ำหรับเน้ือหำเพลงมีกำรด ำเนินเร่ืองโดยผูป้ระพนัธ์ในฐำนะ
เป็นผูรู้้แจง้เห็นจริงทุกอย่ำงเป็นผูเ้ล่ำในเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรัก แนวคิด และกำรท ำงำน 
โดยจะเล่ำถึงมุมมองของตนเองในฐำนะผูส้ังเกตกำรณ์ท่ีเขำ้ใจลึกซ้ึงถึงเหตุกำรณ์ต่ำงๆ และมีกำร
ด ำเนินเร่ืองโดยบุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นตวัละครส ำคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่ำในเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบั
ควำมรักในฐำนะท่ีผูเ้ล่ำเป็นผูก้ระท ำและหรือถูกกระท ำเอง  
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กำรวำงโครงเร่ืองอนัประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ ขั้นเร่ิมเร่ือง ขั้นพฒันำเหตุกำรณ์ 
ขั้นภำวะวิกฤติ ขั้นภำวะคล่ีคลำย และขั้นยุติเร่ืองรำว พบว่ำเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัแนวคิดและ
กำรท ำงำนมีกำรวำงโครงเร่ืองครบทั้ง 5 องคป์ระกอบ ในขณะท่ีเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรัก
มีกำรวำงโครงเร่ืองไม่ครบครบทั้ ง 5 องค์ประกอบ ซ่ึงเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอและเพลง
ปรำกฏกำรณ์ เป็นเพลงท่ีขำดขั้นภำวะคล่ีคลำยไป เน่ืองจำกปัญหำควำมขดัแยง้ต่ำงๆ ในเน้ือเพลง ยงั
ไม่มีกำรเปิดเผยหรือคล่ีคลำยได ้ในขณะท่ีเพลงสถำนีต่อไป ขำดขั้นพฒันำเหตุกำรณ์ เน่ืองจำกไม่มี
กำรเพิ่มปมปัญหำควำมขดัแยง้ของตวัละครใหเ้ขม้ขน้ข้ึนเพื่อพฒันำเหตุกำรณ์สู่ขั้นต่อไป  

ในส่วนของกำรใชค้  ำ ส ำหรับเพลงรักค ำท่ีพบบ่อยคือค ำวำ่ “รัก” ซ่ึงค ำค ำเดียวกนัถูกวำงใน
เพลงท่ีมีอำรมณ์แตกต่ำงกนัท ำให้มีควำมหมำยและระดบัควำมลึกซ้ึงท่ีแตกต่ำงกนั เช่น ในเพลงไม่
รู้จกัฉันไม่รู้จกัเธอ ค ำว่ำรักนั้นหมำยถึงควำมรักท่ีไม่มีวนัจบัตอ้งหรือเป็นจริงได้ ในขณะท่ีเพลง
ปรำกฏกำรณ์ ค ำวำ่รักนั้นหมำยถึง ควำมธรรมดำของควำมรักท่ีตอ้งพบเจอ มีทั้งสุขและทุกขป์ะปน
กนัไป ส ำหรับเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัแนวคิดเช่นในเพลงก ำแพง จะมีกำรใชค้  ำท่ีให้อำรมณ์ตดั
พอ้ ประชดประชนั เสียดสี และให้ขอ้เสนอแนะ เป็นกำรพูดให้สังคมไดฉุ้กคิด ส่วนเพลงท่ีมีแก่น
เร่ืองเก่ียวกบักำรท ำงำนเช่นในเพลงผลิตภณัฑน้ี์รับประกนั 100 ปี มีกำรใชค้  ำเพื่อน ำเสนอคุณสมบติั
ท่ีดีในผลงำนเพลงของตน โดยทั้งเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัแนวคิดและเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบั
กำรท ำงำนเป็นเพลงแนวฮิปฮอป มีกำรสอดแทรกค ำภำษำองักฤษลงไปในเ น้ือร้อง และวิจำรณ์ส่ิง
ต่ำงๆอยำ่งตรงไปตรงมำ 

ผูป้ระพนัธ์มีกำรวำงค ำสัญลกัษณ์พิเศษท่ีให้อำรมณ์เชิงบวกและเชิงลบสอดแทรกกนัไปใน
ทุกๆเพลงไม่วำ่จะเป็นเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรัก แนวคิด หรือกำรท ำงำน ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.13 สัญลักษณ์พิเศษของแก่นเร่ืองควำมรักในเพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลง

ทำงเลือก (Q2) ซ่ึงมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรัก 
 
สัญลกัษณ์พเิศษที่ให้
อารมณ์เชิงบวก 

ความหมายจากเพลง สัญลกัษณ์พเิศษที่ให้
อารมณ์เชิงลบ 

ความหมายจากเพลง 

1. บทกวี ส่ิงท่ีอยูใ่นควำมคิด ไม่
เกิดข้ึนจริง 

1. ร่ำยมนตก์บัสำยน ้ำจนัทร์  กำรอธิษฐำนใหค้นรัก
กลบัมำ 

2. เธอผูเ้ป็นนิรันดร์  
 

คนท่ีจะอยูด่ว้ยกนั
ตลอดไป 

2. เงำท่ีพูดไม่เป็น  
 

ส่ิงท่ีไม่สำมำรถ
ตอบสนองทำงค ำพูดได ้
(ภำวะโดดเด่ียว) 
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
 
สัญลกัษณ์พเิศษที่ให้
อารมณ์เชิงบวก 

ความหมายจากเพลง สัญลกัษณ์พเิศษที่ให้
อารมณ์เชิงลบ 

ความหมายจากเพลง 

3. แสงตะวนั  
 

ส่ิงท่ีน ำทำงไปสู่
หนทำงท่ีดี 

3. สถำนีรถไฟ  
 

จุดแยกทำง 

4. รอยสกั 
 

ส่ิงท่ีประทบัอยำ่ง
ถำวร มีควำมเจบ็ปวด
แต่สร้ำงศิลปะท่ี
งดงำมได ้

4. อุบติัเหตุทำงอำรมณ์  
 

กำรกระท ำท่ีเกิดจำก
อำรมณ์ร่วมท่ีเหมือนกนั
อนัมิไดเ้จตนำ 

5. หนงัสือ 
 

ส่ิงท่ีบนัทึกเร่ืองรำว 
ซ่ึงเน้ือหำต่ำงๆจะคง
อยูต่รำบใดท่ียงัไม่ถูก
ท ำลำย 

5. ภูเขำท่ีตอ้งปีน  
 

ส่ิงท่ียำกต่อกำรประสบ
ควำมส ำเร็จ 

6. จดหมำย 
 

เป็นสำรแสดง
ควำมคิดถึงจำกคนท่ี
อยูห่่ำงไกลกนัได ้

6. สีกำงเกงยีนส์ ส่ิงท่ีค่อยๆจำงหำยไป
ตำมกำรเวลำ 

7. ร็อกแอนดโ์รลไลฟ
สไตล ์

กำรใชชี้วิตอยำ่งอิสระ   

 
ตารางที ่4.14 สัญลักษณ์พิเศษของแก่นเร่ืองแนวคิดในเพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพันธ์เพลง

ทำงเลือก (Q2) ซ่ึงมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัอ ำนำจ 
 
สัญลกัษณ์พเิศษที่ให้
อารมณ์เชิงบวก 

ความหมายจากเพลง สัญลกัษณ์พเิศษที่ให้
อารมณ์เชิงลบ 

ความหมายจากเพลง 

1. ดนตรีท่ีมีวิญญำณ 
 

ดนตรีท่ีถูกสรรคส์ร้ำง
โดยศิลปินท่ีมองเห็น
คุณค่ำของเพลงมำกกวำ่
เงินทองท่ีไดม้ำก 

1. ก ำแพง ส่ิงท่ีท ำใหข้ำดอิสระ 

2. Jazz 
 

ตวัแทนของเพลง
ทำงเลือก 

2. ปีศำจ  
 

กลุ่มคนท่ีส่งผลกระทบ
ต่ออิสระในกำร 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 
สัญลกัษณ์พเิศษที่ให้
อารมณ์เชิงบวก 

ความหมายจากเพลง สัญลกัษณ์พเิศษที่ให้
อารมณ์เชิงลบ 

ความหมายจากเพลง 

   สร้ำงสรรคผ์ลงำนเพลง
ของศิลปิน 

3. Inspiration กำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน
เพลงอยำ่งอิสระ ซ่ึงเป็น
ลกัษณะกำรท ำเพลงของ
แนวเพลงทำงเลือก 

3. กลไกตลำด  
 

กำรท่ีผูผ้ลิตมกัจะ
ค ำนึงถึงควำมตอ้งกำร
ของลูกคำ้เป็นหลกั ท ำ
ใหผ้ลงำนเพลงใน
วงกำรดนตรีไม่เกิด
ควำมหลำกหลำย 

  4. อำร์เอส หวัล ำโพง 
แกรมม่ี สมอลรู์ม 
เบเกอร์ร่ี โซน่ี 
 

ส่ิงท่ีท ำใหเ้กิดขอ้จ ำกดั
ในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนเพลง 

  5. Rock 
 

ตวัแทนของเพลงสมยั
นิยม 

  6. Reference กำรสร้ำงสรรคง์ำนท่ี
เลียนแบบชำติตะวนัตก 
หรือเป็นลกัษณะกำร
สร้ำงเพลงของแนวเพลง
สมยันิยม 
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ตารางที ่4.15 สัญลกัษณ์พิเศษของแก่นเร่ืองกำรท ำงำนในเพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลง
ทำงเลือก (Q2) ซ่ึงมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบักำรท ำงำน 

 
สัญลกัษณ์พเิศษที่ให้
อารมณ์เชิงบวก 

ความหมายจากเพลง สัญลกัษณ์พเิศษที่ให้
อารมณ์เชิงลบ 

ความหมายจากเพลง 

1. ผลิตภณัฑน้ี์รับประกนั
100 ปี  
 

ผลิตภณัฑท่ี์กลำ้
ยืนยนัไดว้ำ่มีคุณภำพ
ท่ีดี ไม่มีวนั
เส่ือมสภำพ 

1. ไม่เหมำะสมกบัคนแก่
และสตรีมีครรภ ์

ไม่เหมำะสมหรืออำจ
ส่งผลกระทบกบักลุ่ม
คนบำงกลุ่ม 

2. อพำร์ทเมน้ทคุ์ณป้ำ 
 

วงดนตรีท่ีมีคุณQ2 
ไวฑูรเกียรติ เป็น
นกัร้องน ำ และเป็น
ผูป้ระพนัธ์เพลง 
(เพลงทำงเลือกท่ีมี
คุณภำพ) 

2. อ.ย., ม.อ.ก., ISO 
 

กรอบท่ีสร้ำงขอ้จ ำกดั
ในกำรสร้ำงสรรคง์ำน 

  3. นกท่ีหดับิน คนท่ียงัไม่ช ำนำญกำร
ในบำงอยำ่ง 

 

4.3 อัตลักษณ์ของผู้ประพันธ์ที่สะท้อนผ่านรูปแบบการส่ือสารของเน้ือหาเพลงที่
ประพนัธ์โดยผู้ประพนัธ์เพลงสมยันิยมและเพลงทางเลือก 

 
4.3.1 อัตลักษณ์ที่ค้นพบจากรูปแบบการส่ือสารผ่านเพลงของผู้ประพันธ์เพลงสมัยนิยม 

(Q1) 
จำกเน้ือหำของเพลงค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ำตำ และเพลงยงัวำ่ง สะทอ้นให้เห็นวำ่ผูป้ระพนัธ์ Q1 

เป็นบุคคลท่ีมีควำมพยำยำมเพื่อให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมคิดเห็นของ S1 ท่ี
กล่ำวว่ำ “มีอยู่ช่วงหน่ึงท่ีเพลงไร้สำระท่ีมีกิมมิกก ำลงัมำ เขำก็ท ำบำ้งโดยเอำคนท่ีมีซ่ือเสียงมำร้อง
เพื่อหวงัใหย้อดวิวข้ึนสูง” และสอดคลอ้งกบัควำมคิดเห็นของ S2 ท่ีกล่ำววำ่ “ดว้ยงำนท่ีตอ้งท ำแข่ง
กบัยุคสมยั แข่งกบัเวลำ ก็อำจจะโดนบร๊ีฟมำให้เพลงน้ีตอ้งเสร็จภำยในเวลำน้ี มนัก็เลยหล่อหลอม
ให ้Q1 เป็นแบบน้ี เขำกระตือรือร้นท่ีจะท ำอะไรหลำยๆ อยำ่ง”  
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อยำ่งไรก็ตำมเน้ือหำบำงส่วนของเพลงอยูเ่พื่อรัก เพลงค ำอธิษฐำนดว้ยน ้ำตำ สะทอ้นให้เห็น
วำ่ Q2 เป็นบุคคลท่ีมีอำรมณ์เปรำะบำงในสถำนกำรณ์เคร่งเครียด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมคิดเห็นของ 
S3 ท่ีกล่ำววำ่ “แกใจร้อนครับ...ไม่ไดด้ัง่ใจแก เร่ิมเห็นสีหนำ้แกเปล่ียนแลว้...ท ำงำนกบัโปรดิวเซอร์
มำหลำยคน Q1 ค่อนขำ้งเครียดเยอะสุด...มีคร้ังหน่ึงท่ีเขำเครียดสุดๆแลว้เรียกเรำออกมำคุยขำ้งนอก 
เฮย้ S1 มึงออกมำคุยขำ้งนอกกนัก่อนเลย มำกินน ้ ำก่อน มึงฟังดิๆ เน่ีย มนัร้องอยำ่งน้ี ไม่ใช่อยำ่งน้ี 
หนำ้เขำจะเครียดมำก จริงจงัมำก วนันั้นท ำเพลงกบัเขำเป็นวนัท่ีโหดมำก ไม่เคยร้องไกด์เยอะขนำด
น้ีเลย ร้องไกด์วนัเดียว 4 เพลง จ ำไดว้ำ่ตั้งแต่ทุ่มถึงตีสำม พอเพลงท่ี 4 หูเรำมนัลำ้แลว้...แต่โดยรวม
แกก็โอเคแหละ เพียงแต่เวลำท ำงำนแก่ค่อนขำ้งจะจริงจงักบัตรงนั้นมำกๆ แกไม่อยำกให้พลำด ถำ้
พลำด เรำร้องไม่ได ้วนัต่อไปแกก็ตอ้งไปจำ้งอีกคนมำร้องแก”้ 

จำกเน้ือหำของเพลงยงัวำ่งสะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ Q1 เป็นบุคคลท่ีร่ำเริง ชอบแสดงออก ชอบเขำ้
สังคม กระหำยควำมต่ืนเตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมคิดเห็นของ S1 ท่ีกล่ำวไวว้ำ่ “เขำเป็นคนตลกนะ 
ข้ีเล่น อธัยำศยัดี...อำจจะดว้ยงำนท่ีไม่ยำกจนเกินไป แลว้เคยเห็นวำ่พอเขำคิดวำ่คนน้ีท ำงำนดี เขำก็
อยำกจะท ำให้ดียิ่งกว่ำ” นอกจำกน้ี Q1 ยงัเป็นบุคคลท่ีชอบลองส่ิงใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำม
คิดเห็นของ S3 ท่ีวำ่ Q1 มีควำมกระตือรือร้นท่ีจะท ำงำนในหลำกหลำยรูปแบบ ในส่วนของกำรแต่ง
เพลงก็มกัจะคิดเน้ือเพลงแปลกใหม่เพื่อดึงควำมสนใจจำกผูฟั้ง ทั้งน้ีจำกเน้ือหำของเพลงยงัว่ำงกบั
เพลงรักนะคะยงัสะทอ้นให้เห็นว่ำ Q1 เป็นบุคคลท่ีเห็นคุณค่ำของอำรมณ์ดำ้นต่ำงๆและเป็นคน
เปิดเผยควำมรู้สึก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมคิดเห็นของ S3 ท่ีกล่ำววำ่ “ค ำมนัต่ำงกนันิดเดียวซ่ึงมนัมี
หลำยค ำดว้ยไม่ใช่แค่ค  ำวำ่ไม่ค  ำเดียว เด๋ียวน้ีคนฟังชอบส ำเนียงท่ีดูบิดๆ หน่อย รักก็เป็นร้ำก ฟังแลว้
มนัดูฝร่ังหน่อย วยัรุ่นมนัชอบ…ในกำรส่งงำนของ Q1 ให้บอสเขำเน่ียเขำตอ้งรู้วำ่บอสชอบอะไร…
เวลำร้องไม่ไดเ้ขำก็จะ นิดเดียวจ่ะๆ เหมือนผูห้ญิง เห้ย เกือบดีแลว้หวะ่ อนัไหนท่ีร้องแลว้เทคเดียว
ผำ่น ก็จะบอกวำ่ มึงน่ีไดเ้ลยหวะ่ มึงน่ีสุดยอด อะไรประมำณน้ี มนัเป็นจิตวิทยำเวลำเขำพูดมำแลว้
เรำจะรู้สึกดีวำ่เรำก็ท ำไดน้ะ ถำ้เรำท ำไดอ้ะนะ แต่ถำ้เรำท ำไม่ไดเ้ขำจะขอหลำยๆเทค เขำจะชอบเก็บ
ไวเ้ลือก เก็บส่วนท่ีมนัส ำคญัของเพลงท่ีเขำคิดวำ่อำรมณ์มนัได ้เขำจะมีกำรพูดให้เรำมีก ำลงัใจแลว้
อยำกท ำงำนกบัเขำต่อ” และสอดคลอ้งกบัควำมควำมคิดเห็นของ S1 ท่ีกล่ำววำ่ “ชอบตรงท่ีเขำเป็น
กนัเอง สนุกสนำน เวลำเรำพูดอะไรเขำจะสนใจฟังเรำ เหมือนท่ีเขำฟังเรำเพรำะเขำจะเก็บไปท ำงำน 
เรำเคยพูดค ำหน่ึงออกไป เขำบอกวำ่ชอบค ำน้ี ขอเอำไปแต่งเพลงนะ รู้สึกวำ่กำรคุยกนัมนัสนุกข้ึน”  

นอกจำกน้ีในเน้ือหำของเพลงรักนะคะยงัสะทอ้นให้เห็นว่ำ Q1 เป็นบุคคลท่ีมีจิตใจ
อ่อนโยน ประนีประนอมคลอ้ยตำม พร้อมจะเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมคิดเห็น
ของ S3 ท่ีกล่ำววำ่ “แกเป็นคนอยำ่งน้ี ถำ้เรำไดก้็ได ้ถำ้ไม่ไดก้็บอกแกไป บำงคร้ังแกถำมดว้ยซ ้ ำไป
วำ่ มึงเอ้ือนยงัไงดีวะ่ ช่วยกูคิดหน่อย  บำงทีเรำก็ช่วยเขำคิดในเร่ือง Improvise แกก็เหมือนแบบว่ำ
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จะท ำอะไรก็ถำมเรำตลอด” ในควำมคิดเห็นของ S2 ท่ีกล่ำววำ่ “Q1 ยงัให้เรำไดอ้อกไอเดีย เลยรู้สึก
วำ่กำรท ำงำนร่วมกบั Q1 มนัเป็นกำรท ำงำนร่วมจริงๆ ไม่ใช่แค่มำร้องตำมโจทยเ์ฉยๆ” ซ่ึงแสดงให้
เห็นวำ่ Q1 มกัจะรับฟังควำมคิดเห็นของผูร่้วมงำน พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงหำกพบวำ่มีแนวทำงท่ี
ดีกวำ่ 

จำกกำรศึกษำรูปแบบกำรส่ือสำรผ่ำนเพลงเพื่อสะทอ้นอตัลกัษณ์ของผูป้ระพนัธ์เพลงสมยั
นิยม (Q1) สำมำรถสรุปได้ว่ำ Q1 เป็นบุคคลท่ีมีควำมพยำยำมเพื่อให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ใน
ขณะเดียวกนัก็มีอำรมณ์เปรำะบำงในสถำนกำรณ์เคร่งเครียด ลกัษณะโดยทัว่ไปคือเป็นบุคคลท่ีร่ำ
เริง ชอบแสดงออก ชอบเขำ้สังคม กระหำยควำมต่ืนเตน้ ชอบลองส่ิงใหม่ เห็นคุณค่ำของอำรมณ์
ด้ำนต่ำงๆ และเป็นคนเปิดเผยควำมรู้สึก มีจิตใจอ่อนโยน ประนีประนอมคล้อยตำม พร้อมจะ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลำ 

 
4.3.2 อัตลักษณ์ที่ค้นพ้บจากรูปแบบการส่ือสารผ่านเพลงขอ’ผู้ประพันธ์เพลงทางเลือก 

(Q2) 
จำกเน้ือหำของเพลงก ำแพง เพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ เพลงสถำนีต่อไป และเพลง

ผลิตภณัฑ์น้ีรับประกนั 100 ปี สะทอ้นให้เห็นวำ่ Q2 เป็นบุคคลท่ีมีควำมซำบซ้ึงในศิลปะและควำม
สวยงำมของดนตรี เปิดเผยควำมรู้สึก เห็นคุณค่ำของอำรมณ์ด้ำนต่ำงๆ ชอบควำมหลำกหลำย 
ทดลองส่ิงใหม่ๆ มีควำมเป็นตวัของตวัเองสูง รักอิสระ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมคิดเห็นของ S4 ท่ี
กล่ำวว่ำ “Q2 เขำก็เร่ิมแต่งเพลงตอนแรกตอนอำยุ 17 เรำก็มำเร่ิมทดลองอะไรกนัเอง กำรท ำงำน
แน่นอนวำ่เรำเร่ิมจำกกำรลองผิดลองถูกกนัก่อน…อยำ่งท่ีเห็น Q2 เขำสนใจศิลปะ แฟชัน่ กำรเมือง 
สังคม เพรำะฉะนั้นเร่ืองรำวเหล่ำน้ีจะถูกน ำมำอยู่ในบทเพลงของเขำ มนัก็เป็นเร่ืองจริงแซะเยอะ
มำกท่ีเขำเขียนออกมำ…วงมีกำรดน้สดอยูแ่ลว้ดว้ย ไม่ไดมี้กำรฟิกซ์วำ่ทุกเพลงเหมือนกนัร้อยคร้ังก็
เล่นเหมือนกนัร้อยคร้ัง อยูท่ี่วำ่เรำไปอยูใ่นสถำนกำรณ์อยำ่งไร ตน้ไม่ใบหญำ้ พลงั แววตำของคนดู
ท่ีส่งมำให้เรำ หรืออะไรก็ตำม มนัมีผลต่อกำรเล่นดนตรีของพวกเรำ เพรำะฉะนั้นเวลำท ำงำน 
แมก้ระทัง่ในห้องอดัก็ตำม เรำอำจจะมีกำรดีไซน์แป๊ะมำก่อน แต่ก็เหลือช่องให้ Magic มนัเกิดใน
หอ้งอดัดว้ยก็ได ้เพรำะกำรอดัเสียงมนัเป็นกำรแคปเจอร์โมเมน้ตรงนั้นเหมือนกำรเล่นดนตรีสด เรำ
เลยไม่ปิดกนัควำมรู้สึกท่ีจะเกิดข้ึนในเวลำอดัเสียง จะไม่ฟิกซ์ทุกอยำ่งมำกเกินไป เรำเช่ือวำ่มนัจะมี
ควำมรู้สึกบำงอย่ำงเกิดข้ึนมำ เป็นธรรมชำติ ซ่ือสัตย ์แลว้ก็จริง มนัมำจำกโมเมน้นั้นๆ จริงๆ …มี
กำรสร้ำงจินตนำกำรจำกดนตรีหลำยชนิดท่ีไม่เก่ียวกบัเน้ือร้อง” และในทศันะของ S6 ท่ีกล่ำวว่ำ 
“Q2 เป็นคนใฝ่รู้ ฉลำด เร็ว แคร์ร่ิง มองโลกในแง่ดี เป็นคนเปิดกวำ้ง รับฟังควำมคิดเห็น ท ำงำนดว้ย
ง่ำย มองโลกในแง่ดี เปิดรับควำมคิดเห็นแบบท่ีมีผลลพัธ์ออกมำ ก็หำไดย้ำก บำงคนเปิดรับควำม
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คิดเห็นแบบไม่มีขอ้สรุป แต่ Q2 มีผลลพัธ์ออกมำไดเ้สมอ” นอกจำกน้ี S5 ยงัไดใ้ห้ควำมคิดเห็นอีก
วำ่ “เขำเป็นคนหวัสมยัใหม่ ไม่ค่อยปิดกั้น เช่นไปสัมมนำของฝ่ังเส้ือแดงก็ไปได ้ฝ่ังเส้ือแดงก็ด่ำมนั 
มนัก็ไม่โกรธ ฝ่ังเส้ือเหลืองก็วำ่ มึงไปสัมมนำเส้ือแดง ตกลงมึงเป็นเส้ือแดงรึเปล่ำ ก็ไม่โกรธ คือมนั
ค่อนขำ้งเป็นคน Positive มนัเป็นคนไม่ค่อยไปด่ำใคร” 

จำกเพลงก ำแพงและเพลงผลิตภณัฑน้ี์รับประกนั 100 ปี ยงัสะทอ้นให้เห็นวำ่ Q2 เป็นบุคคล
ท่ีมีกำรแสดงออกตรงไปตรงมำ และมีควำมเป็นผูน้ ำ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมคิดเห็นของ S2 ท่ีกล่ำว
วำ่ “เขำเป็นคนมีควำมรับผดิชอบ ต่อให้ไปเท่ียวก็ไม่เสียงำน เป็นคนตรงต่อเวลำ อยำ่งในวงอพำร์ท
เมน้ท ์Q2 อำจไม่ใช่หวัหนำ้วงแต่เขำดูแลทุกเร่ือง คนในวงบำงทีเป็นฟีล Artist หน่อย เขำจะไม่ค่อย
สนใจเร่ืองเงินทอง เร่ืองเวลำ Q2 เขำก็จะแมเนจ พี่ว่ำวงอพำร์ทเมน้ท์อยู่มำได้นำน 10 ปีก็เพรำะ
คำณ์แรคเตอร์ Q2 Q2 มนัจดักำรทุกอยำ่ง บำงทีในวงเห็นไม่ตรงกนั Q2 ก็จะไกล่เกล่ีย”  

นอกจำกน้ีเน้ือหำในเพลงปรำกฏกำรณ์ก็ได้สะทอ้นให้เห็นว่ำ Q2 เป็นบุคคลท่ีมีจิตใจ
อ่อนโยน พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมคิดเห็นของ S4 ท่ีกล่ำววำ่ “เขำเป็นคนใจ
เย็นและใจดี คนอยำกท่ีจะอยู่ด้วย เขำไม่ใช่คนท่ีคิดมำก อยู่ด้วยก็มีควำมเพลิดเพลิน รับฟังผูค้น 
หลำยๆคนก็เห็นว่ำเขำเป็นท่ีปรึกษำท่ีดี” สอดคลอ้งกบัควำมคิดเห็นของ S5 ท่ีกล่ำวว่ำ “เขำก็ไม่
โกรธเวลำเรำพูดไปตรงๆ มนัเป็นกำรรับฟัง ไม่จ  ำเป็นตอ้งเปล่ียนตำม” และสอดคลอ้งกบัควำม
คิดเห็นของ S6 ท่ีกล่ำวว่ำ “ท ำงำนดว้ยง่ำย มองโลกในแง่ดี เปิดรับควำมคิดเห็นแบบท่ีมีผลลพัธ์
ออกมำ ก็หำไดย้ำก บำงคนเปิดรับควำมคิดเห็นแบบไม่มีขอ้สรุป แต่ Q2 มีผลลพัธ์ออกมำไดเ้สมอ”  

จำกกำรศึกษำรูปแบบกำรส่ือสำรผ่ำนเพลงเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของ (ประพนัธ์เพลง
ทำงเลือก (Q2) สำมำรถสรุปไดว้ำ่ Q2 เป็นบุคคลท่ีมีควำมซำบซ้ึงในศิลปะและควำมสวยงำมของ
ดนตรี เปิดเผยควำมรู้สึก เห็นคุณค่ำของอำรมณ์ดำ้นต่ำงๆ ชอบควำมหลำกหลำย ทดลองส่ิงใหม่ๆ มี
ควำมเป็นตวัของตวัเองสูง รักอิสระ แสดงออกตรงไปตรงมำ มีควำมเป็นผูน้ ำ มีจิตใจอ่อนโยน และ
พร้อมท่ีจะรับมือกบักำรเปล่ียนแปลง  
 



บทที ่5 
 

ผลการวจิยัปัญหาน าวจิยัข้อที่ 2 
 

ในบทท่ี 5 น้ี ผูว้ิจยัจะน ำเสนอผลกำรวิจยัเพื่อมุ่งตอบค ำถำมวิจยัขอ้ท่ี 2 คือ อตัลกัษณ์ท่ีถูก
คน้พบในรูปแบบกำรส่ือสำรของเพลงมีควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกบัอตัมโนทศัน์ท่ีผูป้ระพนัธ์มอง
ตนเองอยำ่งไร โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
5.1 การวิเคราะห์อตัลกัษณ์จากรูปแบบการส่ือสารผ่านเพลงกับอัตมโนทัศน์ในการมอง

ตนเองของผู้ประพนัธ์เพลงสมยันิยม (Q1) 
 

ในกำรวิเครำะห์อตัลกัษณ์จำกรูปแบบกำรส่ือสำรผ่ำนเพลงของคุณQ1ในบทท่ี 4 พบว่ำ 
ผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม (Q1) เป็นบุคคลท่ีมีควำมพยำยำมเพื่อให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย แต่มีอำรมณ์
เปรำะบำงในสถำนกำรณ์เคร่งเครียด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัมโนทศัน์ท่ี Q1 สะทอ้นถึงตนเองจำกกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกวำ่ ชีวิตในช่วงวยัรุ่นของ Q1 ค่อนขำ้งมีขอ้จ ำกดั ขำดอิสระบำงส่วนในกำรใชชี้วิต 
อีกทั้งยงัไดรั้บแรงกดดนัในเร่ืองของกำรเรียนจำกครอบครัว จึงเกิดกำรปลูกฝังเก่ียวกบักำรแข่งขนั
ค่อนขำ้งสูง ซ่ึงจิตวญิำณแห่งกำรแข่งขนัดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อชีวติ Q1 มำจนถึงปัจจุบนั 

 
ชีวิตในช่วงวยัรุ่นมีขอ้จ ำกดัเยอะไปหน่อย ยำยแก่แลว้ จะเป็นห่วงเรำมำกเกินไป จะกลบั
บำ้นดึกมำกไม่ได ้ท่ีบำ้นมีควำมเป็นห่วงมำกจนในช่วงเป็นวยัรุ่นรู้สึกร ำคำญบำ้งก็มี และยงั
มีขอ้จ ำกดัในเร่ืองของแรงกดดนัท่ีครอบครัวส่งมำให…้พอไปเรียนกวดวิชำมนักลำยเป็นวำ่
กำรแข่งขนัมนัหล่อหลอมเรำโดยไม่รู้ตวั มนัส่งผลมำถึงวนัน้ี ทุกวนัน้ีจะท ำอะไรก็ค  ำนวณ
คิด เดือนหน่ึงรำยได้เรำอย่ำงน้ี เพื่อนเรำท่ีไม่ได้อยู่ในวงกำร เพื่อนเรำท่ีจบมำร์เก็ตต้ิง
ธรรมศำสตร์แลว้ไปเป็นวศิวะตอนน้ีมนัไดเ้งินเดือนเป็นแสน เรำท ำไดเ้ดือนละแสนเท่ำมนั
รึเปล่ำวะ น่ีเป็นควำมคิดท่ีผิดนะเวย้ มีควำมสุขไหม ไม่ใช่ แต่มนัฝังในหวัเรำ เวลำท ำเพลง
เรำจะคิดว่ำ พี่บอยฟังเพลงเรำคนเดียวไม่ได้เหรอ ของมนัห่วยจงั เรำจะคิดอย่ำงน้ี เขำ
เรียกวำ่มนัมีจิตวญิญำณกำรแข่งขนัสวมมำใหเ้รำโดยไม่รู้ตวั 



178 

Q1 เป็นคนท่ีวำงเป้ำหมำยในชีวิตไวค้่อนขำ้งสูง ผ่ำนกำรต่อสู้ ใช้ควำมสำมำรถในกำรด้ิน
รนไขวค่วำ้หำโอกำสจนประสบควำมส ำเร็จ ดงัท่ีไดก้ล่ำวไวว้ำ่ กระทัง่ปัจจุบนัส่ิงท่ี Q1 ภูมิใจคือ
กำรมีอสังหำริมทรัพยใ์ห้ครอบครัวและมำรดำครบทุกอยำ่งและไม่มีหน้ีสิน แต่กว่ำจะผ่ำนจุดน้ีมำ
ไดก้็ตอ้งต่อสู้กบักำรแข่งขนัค่อนขำ้งมำก ท ำให้ทุกวนัน้ีกลำยเป็นคนชอบเปรียบเทียบตนเองกบั
ผูอ่ื้น ชอบประเมินวำ่ตนเองเหนือกวำ่ผูอ่ื้นแลว้หรือไม่ ถำ้พบวำ่ตนเองดอ้ยกวำ่ก็อยำกจะท ำให้ดีกวำ่
ให้ได ้ท ำให้บำงคร้ังคนในวงกำรบำงคนอำจจะไม่ชอบ Q1 เพรำะกำรต่อสู้เร่ืองผลงำน ทั้งๆท่ี Q1 
เองก็ไม่ไดต้ั้งใจท ำให้เกิดผลกระทบดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำม Q1 ไม่ชอบทศันคติเหล่ำน้ีของตนเอง
และตอ้งกำรลดทอนกำรเปรียบเทียบลงเพรำะท ำให้ตนเองไม่มีควำมสุข ใช้ชีวิตอยู่บนควำมตึง
เครียด และบำงคร้ังก็อำจไปสร้ำงควำมกดดนัใหค้นรอบขำ้งอีกดว้ย 

 
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในชีวติพี่มนัท ำให้พี่ต่อสู้มำเยอะมำก กำรเดินทำงของพี่เก็บเงินๆๆ ท ำงำน 
เปรียบเทียบกบัคน เอำน่ีไปไฟท์ จนกระทัง่บำ้นซ้ือให้แม่ไปหลงัปลดหน้ีตรงนู้นตรงน้ี 
บำ้นหลงัน้ีปลดหน้ีหมดทุกอย่ำง รถแม่ รถตวัเอง ซ้ือคอนโดอีกสอง คือกลำยเป็นว่ำมีทุก
อยำ่งครบหมดแลว้ ไม่มีหน้ีไม่มีสินแลว้ โอเคดูแลว้มนัก็ส ำเร็จแลว้ แต่กว่ำท่ีมนัมำตรงน้ี 
กลำยเป็นวำ่เรำเป็นคนแบบน้ี อยูก่บักำรแข่งขนัตลอดเวลำ พี่ตั้งควำมรู้สึกวำ่ต่อจำกน้ีไปจะ
ลดแล้ว จะทิ้งกำรแข่งขนัออกจำกหัวให้ได้ พูดตรงๆบำงคนในวงกำรก็เกลียดพี่หรือไม่
ชอบ เพรำะเรำเคยไฟทก์บัเขำ เรำอำจไม่ไดต้ั้งใจท ำอะไรไม่ดี แต่มนัคือกำรต่อสู้ ถำ้ถำมใจ
พี่พี่อยำกใหไ้ดก้็ได ้ไม่ไดก้็ช่ำงมนับำงคนก็มีควำมสุขท่ีจะคุยกบัพี่ แต่บำงคนไม่เพรำะพี่ไป
สร้ำงควำมกดดนัใหเ้ขำ (หวัเรำะ) พี่คิดวำ่พี่ค่อยๆ ปรับไป 
 
นอกจำกน้ี Q1 ยงัมองวำ่ตนเองเป็นคนคิดเยอะในเร่ืองค่ำใชจ่้ำย ท ำให้คนทัว่ไปคิดวำ่ Q1 มี

ควำมเป็นนกัธุรกิจจนเกินไป ทั้งน้ี Q1 อยำกให้กำรท ำงำนมีควำมยุติธรรม และไม่มีปัญหำทะเลำะ
กนัในภำยหลงั จึงมกัจะท ำขอ้ตกลงเร่ืองค่ำใช่จ่ำยใหช้ดัเจนกนัก่อนท่ีจะร่วมงำนกนั 

คนภำยนอกมองวำ่ผมเป็นคนคิดเยอะ เป็นนกัธุรกิจไป คิดเร่ืองตงัคม์ำกไป กำรแข่งขนัมำก
ไป เวลำท ำงำนร่วมกนั เพลงๆน้ีผมไดเ้ท่ำไหร่คุณไดเ้ท่ำไหร่ พี่ก็จะพูด พี่คิดวำ่ถำ้ไม่ตกลง
กนัก่อนแลว้อยูดี่ๆควำมคิดไม่ตรงกนัจะท ำยงัไง ทะเลำะกำรทีหลงัเหรอ 
 
จำกเน้ือหำของเพลงไดส้ะทอ้นอีกวำ่ Q1 เป็นบุคคลท่ีชอบแสดงออก กระหำยควำมต่ืนเตน้ 

และชอบลองส่ิงใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัมโนทศัน์ท่ี Q1 มองตนเองท่ีว่ำ เส้นทำงชีวิตในกำรท ำ
เพลงต่อจำกน้ีคือกำรหำไอเดียและเน้ือหำเพลงท่ีถูกใจผูค้นจ ำนวนมำก และเป็นประเด็นให้ไดมี้กำร
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พูดกนัต่อกนัในสังคม โดยเป็นเจำ้ของลิขสิทธ์ิเอง ท ำเองออกเองไดแ้บบแข็งแรง ไม่ตอ้งพึ่งนำยทุน
อีกต่อไป และคำดหวงัวำ่จะไดรั้บกระแสตอบรับท่ีดี 

 
เส้นทำงกำรท ำเพลงต่อจำกน้ีคิดวำ่จะหำไอเดียและคอนเทนต์ท่ีโดนจริงๆให้เจอ และเป็น
คอนเทนตท่ี์คนในสังคมพูดต่อ ขยำยผลต่อ หำอะไรในเน้ือร้องท่ีมนัเป็นประเด็นพูดต่อให้
ได ้เร่ืองต่อไปเรำก็ควรตั้งตวัเป็นเจำ้ของลิขสิทธ์ิเองได ้ท ำเองออกเองไดแ้บบแข็งแรง ไม่
ตอ้งพึ่งนำยทุนอีกต่อไป อำจจะมีสปอนเซอร์เขำ้มำช่วยก็ดี ถำ้ไม่มีสปอนเซอร์เรำจะช่วย
ตวัเองไดไ้หม ณ ตอนน้ีมนัยงัอยูใ่นกระบวนกำรคิด เรำเองยงัรับจำ้งท ำให้ชำวบำ้นอยู ่แต่
ในระหวำ่งทำงก็มีศิลปินท่ีออกจำกค่ำยใหญ่มำ พี่มีเส้นทำงในหวัเส้นทำงหน่ึงก็คือวำ่จะเอำ
ศิลปินท่ีออกจำกค่ำยใหญ่ทั้งหมดเลย มำท ำเป็นแบรนด์ 2 แบรนด์ แบรนด์ตลำดบนกบั
ตลำดล่ำง แบรนด์ตลำดล่ำงช่ือวำ่สมชัชำคนเพลง ตลำดบนช่ือวำ่ Restart Restar ก ำลงัมอง
เกมอยู่วำ่จะเอำศิลปินทีมีช่ือเสียงมำก่อนมำไวก้บัเรำ แต่ไม่ไวแ้บบผูกขำด จะเซนตส์ัญญำ
เพลงต่อพลง ถำ้คุณเอำเพลงน้ีไปออกงำนคุณจ่ำยเลยค่ำเพลงสองหม่ืนบำทต่องำนเพลงหน่ึง
โชว ์แลว้คุณก็ไปท ำงำนเพลงกบัท่ีไหนก็เร่ืองของคุณ ก็แค่มำจอยกบัเรำแค่น้ี 
 
นอกจำกน้ีในเน้ือหำของเพลงยงัสะทอ้นให้เห็นวำ่ Q1 เป็นบุคคลท่ีมีควำม ประนีประนอม

คลอ้ยตำม พร้อมจะเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัมโนทศัน์ท่ี Q1 มองตนเองท่ีวำ่ กำร
มีนำยทุนนั้นดีกวำ่ไม่มีนำยทุนสนบัสนุน กำรท ำงำนเพลงท่ีผำ่นมำของคุณQ1ส่วนใหญ่ลิขสิทธ์ิเป็น
ของนำยทุน โดยนำยทุนเขำก็จะมีสัญญำแบ่งผลประโยชน์เป็นค่ำลิขสิทธ์ิตีกลบัมำให้ ส่ิงท่ีคุณQ1
ตอ้งค ำนึงในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงนอกจำกนักร้องแล้วยงัตอ้งค ำนึงถึงกำรใส่จิตวิทยำให้
นำยทุนชอบ เพรำะนำยทุนแต่ละท่ีมีควำมชอบไม่เหมือนกนั จึงตอ้งท ำควำมเขำ้ใจและปรับเปล่ียน
งำนไปตำมควำมชอบของนำยทุน ซ่ึงขอ้ดีของกำรมีนำยทุนคือก็แค่ท ำตำมโจทยท่ี์ไดรั้บมอบหมำยก็
กำรันตีรำยไดท่ี้ตำมมำแลว้ ในขณะกำรไม่มีนำยทุนขอ้ดีคือมีอิสระในกำรเขียนเพลง แต่มีขอ้จ ำกดั
คือควำมกลวัในกำรลงทุน เพรำะตอ้งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบนัทึกเสียงค่อนขำ้งมำก ซ่ึงเม่ือลงทุนไป
แลว้ก็ไม่สำมำรถคำดเดำถึงกระแสตอบรับได ้

 
มนัจะไปจบสุดทำ้ยเร่ืองของนำยทุน มนัมี 2 กรณีคือ เรำท ำเองรึเปล่ำ ลิขสิทธ์ิเป็นของเรำ
เองไหม หรือลิขสิทธ์ิเป็นของนำยทุน ท่ีผ่ำนมำในชีวิตพี่ทั้งหมดลิขสิทธ์ิเป็นของนำยทุน 
แต่นำยทุนเขำก็จะมีสัญญำแบ่งผลประโยชน์เป็นค่ำลิขสิทธ์ิตีกลบัมำให ้ส่วนปัจจยัท่ีเกิดข้ึน
ต่อจำกจุดเร่ิมตน้ของกำรแต่ง เช่น ใส่จิตวทิยำใหน้ำยทุนชอบ หลงัจำกท่ีค ำนึงถึงนกัร้องไป
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แลว้...แต่ถำ้เปล่ียนระบบกลบัมำเป็นระบบเดิม คุยกบัศิลปินแลว้เป็นลิขสิทธ์ิงำนเรำเอง ก็
จะอีกแบบเลยนะ ศิลปินพอใจปุ๊บจบ เรำพอใจปุ๊บจบ มนัก็จะง่ำยละ...ตอนน้ีพอเรำตดัเร่ือง
นำยทุนออกไปปุ๊บ ขอ้จ ำกดัอ่ืนแรงกวำ่ ท ำไปแลว้มนัใช่รึเปล่ำ คอนเทนตน้ี์มนัโดนรึเปล่ำ 
 
ในกำรวิเครำะห์อตัลักษณ์จำกรูปแบบกำรส่ือสำรผ่ำนเพลงกบัอตัมโนทศัน์ในกำรมอง

ตนเองของผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม (Q1) สำมำรถสรุปได้ว่ำ Q1 เป็นบุคคลท่ีมีแนวคิดแบบ
สมัยใหม่ (Modernism) กล่ำวคือ มีควำมคิดและกำรใช้ชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับระบบทุนนิยม มีจิต
วิญญำณแห่งกำรแข่งขนัสูง คิดงำนอย่ำงเป็นระบบด้วยเหตุและผลเพื่อให้ผลงำนออกมำดีท่ีสุด 
คุม้ค่ำกบักำรลงทุน อยูใ่นกระแสนิยม เนน้ผลิตผลงำนในเชิงพำณิชยแ์ละอุตสำหกรรม เนน้ในเร่ือง
ของควำมเป็นดั้งเดิม (Originality) มีควำมเป็นเอกภำพและสำกล (Universal) 

 

5.2 การวิเคราะห์อตัลกัษณ์จากรูปแบบการส่ือสารผ่านเพลงกับอัตมโนทัศน์ในการมอง
ตนเองของผู้ประพนัธ์เพลงทางเลือก (Q2) 

 
ในกำรวิเครำะห์อตัลกัษณ์จำกรูปแบบกำรส่ือสำรผำ่นเพลงของผูป้ระพนัธ์เพลงทำงเลือก 

(Q2) ในบทท่ี 4 พบวำ่ Q2 เป็นบุคคลท่ีมีควำมซำบซ้ึงในศิลปะและควำมสวยงำมของดนตรี เปิดเผย
ควำมรู้สึก เห็นคุณค่ำของอำรมณ์ดำ้นต่ำงๆ ชอบควำมหลำกหลำย ทดลองส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัอตัมโนทศัน์ท่ี Q2 มองตนเองวำ่ตนชอบท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และเขำ้ใจในควำมแตกต่ำงของ
ควำมคิด ไม่เช่ือในอะไรง่ำยๆ พยำยำมทดลองเร่ืองจิตของตวัเอง ชอบหำเหตุผลมำแยง้กบัส่ิงท่ี
เกิดข้ึนรอบตวั แยง้กบัค่ำนิยมของผูใ้หญ่ แยง้กบัเน้ือหำในหนงัสือ พยำยำมตั้งค  ำถำมเก่ียวกบัศำสนำ
และควำมเช่ือบำงอยำ่ง พร้อมท่ีจะท ำอะไรแผลงๆ เพื่อท่ีจะขดัใจหรือหกัลำ้งควำมเช่ือเดิมๆ 

 
อย่ำงตอนท่ีเรำอยู่นิวยอร์ก มนัท ำให้เรำไม่กลวักบัไอเดียอะไรท่ีแปลกๆอะ ให้เรำไปบำร์
คนละตินก็ไปได ้ไปบำร์คนด ำก็ไป ถึงตอนแรกจะรู้สึกกลวั ไปบ่อยๆ ก็ไม่กลวั ไปบำร์เกย์
ก็ไปได ้ไปบำร์ท่ีเป็น S&M เก่ียวกบัพวกซำดิสหน่อย ก็ไม่เคยไปก็ไป มนัท ำให้เรำเห็นว่ำ
โลกมนัมีไอเดียท่ีหลำกหลำย มนัไม่น่ำกลวันะ มนุษยเ์รำมนัมีไอเดียท่ีไม่เหมือนกนั มนัไม่
น่ำกลวัเลย เป็นเร่ืองปกติมำกๆ อยำ่งคนท่ีชอบโดนแซ่บวยแลว้มีควำมสุข ตรำบใดท่ีเขำอยู่
ในท่ีๆเหมำะสม เขำอยูก่บัพวกเขำเองก็โอเค จริงๆช่วงท่ีผมอยูใ่นมหำลยัเป็นช่วงท่ีไดล้อง
อะไรในชีวิตเยอะ ได้ไปเป็น Volunteer ให้กบัคนท่ีต่อสู้เพื่อสิทธิในธิเบต ช่วงนั้นเป็น
ประเด็นแรงในอเมริกำ ก็อยูใ่นกลุ่มท่ีเรียกวำ่ Student for Free Tibet ก็ไดไ้ปเจอกบัคนท่ี
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เล่ือมใสในศำสนำพุทธ ซ่ึงศำสนำพุทธของเขำก็ไม่เหมือนกบัท่ีบำ้นเรำ มนัก็ท ำให้เรำคิดวำ่ 
อะไรละคือพุทธศำสนำท่ีแท้จริง เร่ืองบำงเร่ืองเล็กๆน้อยๆก็ต่ำงกันละ แต่แก่นก็คือ
เหมือนกนั...ก็พยำยำมทดลองเร่ืองจิตตวัเองเยอะ ช่วงนั้นจะชอบสนใจศำสนำมำก สนใจ
เพรำะตั้งใจจะไป...ยุคท่ีแต่งเพลงแรกๆเป็นคนท่ีไม่เช่ือในทุกอย่ำง พยำยำมจะหำเหตุผล
แยง้ทุกอยำ่ง เรียกไดว้ำ่เป็นสไตล์ Libera ผมจะเอำหนงัสือมำดูแลว้พยำยำมจะหำวำ่เรำแยง้
อะไรได ้เรำจะพยำยำมแยง้ค่ำนิยมของผูใ้หญ่ จะพยำยำมตั้งค  ำถำมกบัศำสนำ ควำมเช่ือ 
บำงทีก็จะท ำอะไรแผลงๆ ท่ีพร้อมท่ีจะไปขดัใจ หรือไปหกัควำมเช่ือเดิมๆ แยง้เขำ...งำนเรำ
อำจจะไม่ไดเ้กำะสังคม ทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีเกิดข้ึนในสังคมมนัก ำหนดงำนเรำ เร่ืองรอบตวั 
สภำพเศรษฐกิจ สภำพของวงกำรดนตรี สภำพของกำรท ำมำหำกิน  เร่ืองส่วนตวั เร่ือง
กำรเมือง เร่ือกำรตั้งค  ำถำมต่อค่ำนิยมต่ำงๆ อนัน้ีมนัอยูร่อบตวั แลว้มนัก ำหนดเพลง สังคม
ก ำหนดเพลงของผม…คือผมจะเป็นคนท่ีไดย้ินเสียงในหัว อย่ำงท่ีบอก เวลำมีเพลงข้ึนมำ
เน่ีย บำงทีก็เหมือนเรำไม่ไดแ้ต่งเอง มนัแวปข้ึนมำในหวัอะครับ ส่ิงท่ีจะตอ้งท ำก็คือบนัทึก
ลงไปให้เร็วท่ีสุด แลว้ก็กำรเขียนเพลงจะไม่ค่อยแก ้จะใชค้วำมรวดเร็วตรงนั้น ถำ้เพลงจบ 
เพลงเสร็จ เรำก็จะเสร็จ ถำ้เพลงไม่จบเรำก็จะคำ้ง ไม่ค่อยพิจำรณำตวัเอง จะเป็นลกัษณะกำร
สร้ำงงำนแบบนั้น กำรสร้ำงงำนแบบ บำงทีเหมือนเรำไม่ไดส้ร้ำงอะนะ มนัมำของมนั แต่วำ่
เรำจะจบัมนัไวไ้ดรึ้เปล่ำ 

 
นอกจำกน้ีเน้ือหำเพลงยงัสะทอ้นให้เห็นวำ่ Q2 เป็นบุคคลท่ีมีกำรแสดงออกตรงไปตรงมำ 

มีควำมเป็นตวัของตวัเองสูง รักอิสระ และมีควำมเป็นผูน้ ำ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัมโนทศัน์ท่ี Q2 มอง
ตนเองว่ำเป็นเสรีนิยม ด้วยกำรท่ีเป็นเด็กเรียนมำก่อน จึงมีกำรบริหำรจดักำรท่ีเป็นระบบ จะมี
บำงอยำ่งท่ีท ำตำมแผนท่ีวำงไวไ้ดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ และมีบำงอยำ่งท่ีฉีกกรอบแบบสุดๆ ท ำงำนอยำ่ง
เป็นกิจวตัรและตรงต่อเวลำ แต่เม่ือเวลำเขียนเพลงก็อำจจะมีอำรมณ์ควำมเป็นศิลปินเขำ้มำมำก จะ
ไม่ชอบใหใ้ครมำวำงขอ้จ ำกดัหรือก ำหนดกฎเกณฑใ์นกำรสร้ำงสรรคง์ำน 

 
จุดพี๊คตอน ป.6 เคยน ำม็อบลม้อำจำรยใ์หญ่ จริงๆผมวำ่กำรขบถในตวัเอง กำรสนใจเร่ือง
กำรเมืองมนัมำตั้งแต่เด็กๆ ตอนปฐมเรำก็เร่ิมตั้งค  ำถำมแลว้นะวำ่มีครูท่ีถูกไล่ออกโดยท่ีเรำ
ไม่รู้สำเหตุ โอ๊ยตอนนั้นเป็นเร่ืองใหญ่เลย ลงหนังสือพิมพ์...ผมว่ำโรงเรียนผม โรงเรียน
สำธิตเขำสอนให้เด็กไม่อำย เด็กท่ีอยูส่ำธิตจะกลำ้แสดงออกมำก คือเรำไดแ้สดงโขนตั้งแต่
อำยุน้อยๆ เรำอยู่บนเวทีกำรแสดงอะ คนดูเป็นพนัๆ คน บงัคบัให้เรำแสดงดว้ยตั้งแต่เด็ก
ทุกๆปี ผมวำ่มนัก็เป็นพื้นฐำนตรงน้ีท่ีท ำใหทุ้กคนไม่ข้ีอำยแลว้ก็มีเพื่อนท่ีหลำกหลำย แลว้ก็
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กลำ้เถียงผูใ้หญ่...ผมเป็นคนตรงไปตรงมำแลว้ผมกลำ้พูด เป็นเสรีนิยม เป็นคนมีวินยั คือจะ
มีบำงอย่ำงท่ีท ำไดเ้ป๊ะๆ และมีบำงอย่ำงท่ีแหกไดสุ้ดๆ จริงๆ แลว้มีหน่ึงอย่ำงท่ีผมมีนะ 
อำจจะเทียบกบัศิลปินคนอ่ืนก็ได ้ก็คือกำรเป็นเด็กเรียนมำก่อนมนัช่วยให้เรำวำงแผนชีวิตท่ี
ค่อนขำ้งจะดี ผมเป็นศิลปินท่ีฟังก์ชัน่ไม่ได้เป็นศิลปิน ผมมีควำมเป็น Management อยู่
แยอะ อำรมณ์เรำตอนเขียนเพลงเป็นศิลปิน แต่ว่ำกำรใช้ชีวิตทัว่ไปประจ ำวนัเป็นอีกแบบ 
จะวำ่เป็นคนออฟฟิศก็ได ้ซ่ึงจริงๆแลว้เรำมีรูทีนของเรำมำกๆ ซ่ึงวงอพำร์ทเมน้คุณป้ำก็ถือ
เป็นวงท่ีมีรูทีน มีระเบียบวินยั กลำ้บอกไดเ้ลยว่ำในเร่ืองของกำรตรงต่อเวลำก็จะเป็นวงท่ี
ค่อนขำ้งเป๊ะ…ถำ้ท ำงำนกบัผมเรียกว่ำไวใ้จได ้แง่ลบคือบงัคบัผมไม่ได ้คือไวใ้จไดใ้นแง่
ท่ีวำ่ ถำ้ผมบอกวำ่มนัจะตอ้งเสร็จวนัน้ี มนัจะตอ้งเสร็จวนัน้ีแน่นอน ผมมีควำมเป๊ะในเร่ือง
ของกำรรักษำสัญญำ แต่ถำ้ในแง่ของวำ่ ท ำงำนแลว้มำกะเกณฑ์เร่ืองไอเดียเน่ีย ตอ้งแลว้แต่
ผม 
 
นอกจำกน้ีเน้ือหำของเพลงยงัไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ Q2 เป็นบุคคลท่ียอมรับกำรเปล่ียนแปลง 

และรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคล้องกบัอตัมโนทศัน์ท่ี Q2 มองตนเองว่ำ ตนตอ้งไม่
ประมำท เม่ือเลือกท่ีจะมำเป็นศิลปินก็ตอ้งเขำ้ใจถึงควำมเส่ียง เม่ือถูกวิจำรณ์ถึงผลงำนเพลงก็ตอ้ง
เขำ้ใจและรับฟัง 

คุณบีมเป็นคนแรกๆท่ีรับรู้วำ่ผมแต่งเพลงได ้และอีกคนนึงก็คือคุณป้ัม S4 มือกีตำร์ของวงอ
พำร์เมน้คุณป้ำ ก็เป็นอีกคนแรกๆท่ีรู้ว่ำผมแต่งเพลงได้ มนัก็ดีท่ีเรำได้เพื่อนท่ีดี เพื่อนท่ี
เขำ้ใจ เขำก็มองวำ่ไอเดียเพลงเรำมนัเวิร์คก็ช่วยให้ก ำลงัใจกนั แมว้ำ่หลำยๆ คนฟังเพลงเรำ
แลว้เขำบอกวำ่ฟังไม่รู้เร่ือง แต่วำ่ขอ้ดีพอเรำไดเ้พื่อนท่ีดีเรำก็เลยมัน่ใจว่ำเรำท ำได ้เรำตอ้ง
มำทำงน้ี ทั้งๆ ท่ีผมเองตอนนั้นใครจะเช่ือวำ่ผมจะไดม้ำท ำอำชีพน้ี...ส่ิงท่ีเรำยึดถือคือควำม
ไม่ประมำท เรำเลือกท่ีจะมำเป็นศิลปิน เป็นอำชีพท่ีมีควำมเส่ียงท่ีสุด ดังนั้นเรำต้องไม่
ประมำท ในเม่ือเรำเลือกเป็นศิลปินแลว้เรำจะไม่บ่น เทปขำยไม่ไดไ้ม่บ่น ไม่มีงำนท ำไม่บ่น 
ตั้งแต่วนัแรกท่ีตดัสินใจท ำอำชีพน้ีก็คิดไวเ้ลยวำ่ตอ้งไม่ประมำท อะไรจะเกิดข้ึนก็ได ้
 
ในกำรวิเครำะห์อตัลักษณ์จำกรูปแบบกำรส่ือสำรผ่ำนเพลงกบัอตัมโนทศัน์ในกำรมอง

ตนเองของผูป้ระพนัธ์เพลงทำงเลือก (Q2) สำมำรถสรุปไดว้่ำ Q2 เป็นบุคคลท่ีมีแนวคิดแบบหลงั
สมยัใหม่ (Postmodernism) กล่ำวคือ มีอิสระทำงควำมคิด มีควำมเป็นตวัของตวัเอง เปิดกวำ้งและ
มองเห็นคุณค่ำในควำมหลำกหลำยทำงศิลปะ มีควำมกลำ้ท่ีจะหักลำ้งกบัวิถีคิดแบบเดิมๆ และไม่
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ค ำนึงถึงควำมเป็นเอกภำพ สำมำรถน ำทุกอยำ่งมำผสมกนัไดอ้ย่ำงอิสระ ไม่จ  ำเป็นตอ้งมีรูปแบบท่ี
เป็นสำกล (Universal) 
 

 



บทที ่6 
 

ผลการวจิยัปัญหาน าวจิยัข้อที่ 3 
 

ในบทท่ี 6 น้ี ผูว้จิยัจะน ำเสนอผลกำรวจิยัเพื่อมุ่งตอบค ำถำมวิจยัขอ้ท่ี 3 คือ ปัจจยัใดท่ีส่งผล
ต่อกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนเพลงของผูป้ระพนัธ์ โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 
 
ภาพที ่6.1  ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนเพลงของผูป้ระพนัธ์ 

 
6.1 ปัจจัยภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ประพนัธ์เพลง 
 

จำกกำรสัมภำษณ์บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อวงกำรเพลงในประเทศไทยเพื่อพิจำรณำถึงปัจจยั
ภำยนอกท่ีส่งผลกระทบต่อกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนเพลงของผูป้ระพนัธ์ ผูว้ิจยัพบวำ่เกิดจำก 3 ปัจจยั
ดงัต่อไปน้ี 

 
6.1.1 การสนับสนุนเชิงนโยบายของภาครัฐและธุรกจิ 
จำกรำยงำนกำรศึกษำเบ้ืองต้นเก่ียวกับเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ซ่ึงจัดท ำโดยส ำนักงำน

คณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พ.ศ. 2552 พบวำ่ปัจจุบนัรัฐบำลโดยกำรน ำ
ของ คสช. พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ มีกำรสร้ำงกรอบนโยบำยกำรพฒันำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์
โดยจุดแขง็ของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรคข์องไทยท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบนัเทิงจะเนน้ไปท่ี 
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ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของไทย 
อยำ่งไรก็ตำมยงัคงมีจุดอ่อน ไดแ้ก่ กำรขำดกำรบูรณำกำรและควำมต่อเน่ืองของนโยบำยกำรพฒันำ
ตลอดจนกลไกขบัเคล่ือนและประสำนงำนของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปัญหำ
กำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำยงัเป็นปัญหำส ำคญัโดยเฉพำะกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยให้เด็ดขำดและ
มีประสิทธิภำพ กำรสนบัสนุนทำงกำรเงินของสถำบนักำรเงินไทยในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรคย์งัคง
อยู่ในวงจ ำกัด รวมถึงยงัมีปัญหำกำรขำดหน่วยงำนกลำงท่ีรับผิดชอบในภำพรวมและส่งเสริม
อุตสำหกรรมธุรกิจบนัเทิงอยำ่งจริงจงั เป็นตน้ 

อยำ่งไรก็ตำมปัญหำท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีส่งผลกระทบต่อกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนเพลงของศิลปิน
นั่นคือกรอบแนวคิดท่ีจ ำกัดของผูส้ร้ำงนโยบำย กล่ำวคือรัฐบำลยงัคงมีควำมคิดท่ีจะอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมไทยแบบดั้งเดิม และปฏิเสธท่ีจะเปิดรับกำรผสมผสำนวฒันธรรมสมยัใหม่ให้เขำ้กบั
วฒันธรรมดั้งเดิมในเร่ืองของศิลปะกำรแสดงและดนตรี ท ำให้วฒันธรรมสมยัใหม่ไม่ถูกพฒันำ 
ศิลปินผูส้ร้ำงสรรค์งำนในรูปแบบใหม่ๆ ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลและหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้งเท่ำท่ีควร ดงัท่ีคุณปิยะพงษ ์หม่ืนประเสริฐดี ไดก้ล่ำวไวว้ำ่ “รัฐบำลก็ยงัมีควำมคิดค่อนขำ้ง
โบรำณอยู่ มองวำ่ควำมเป็นไทยก็คือร ำไทย เพลงไทยเดิม วฒันธรรมสมยัใหม่จึงไม่ไดถู้กพฒันำ” 
สอดคลอ้งกบัควำมคิดเห็นของคุณS4 โชติกเสถียร ท่ีไดย้กตวัอยำ่งวงดนตรีท่ีตนไดเ้ป็นสมำชิกอยู ่
ช่ือวำ่ Bangkok Paradise Molam International Band เป็นวงดนตรีท่ีผสมผสำนวฒันธรรมร่วมสมยั
ให้เขำ้กบัเพลงหมอล ำของไทยไดอ้ยำ่งสร้ำงสรรคแ์ละลงตวั ซ่ึงไปสร้ำงช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ
อย่ำงมำกในต่ำงประเทศ แต่กลับไม่ได้รับแรงสนับสนุนจำกรัฐบำลและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
เท่ำท่ีควร เน่ืองจำกยงัมองว่ำตอ้งน ำเสนอวฒันธรรมไทยท่ีแทจ้ริงเท่ำนั้นถึงจะสร้ำงกำรยอมรับ
ใหก้บัชำวต่ำงชำติได ้ดงัท่ีไดก้ล่ำวไวว้ำ่ “เรำเคยไปแสดงกบั TCDC แต่กลบัไม่ไดรั้บกำรสนบัสนุน
ท่ีดีเท่ำไหร่ เขำยงัมองวำ่เรำไม่ใช่ตวัแทนวฒันธรรมไทย” ดว้ยเหตุน้ีท ำให้วงดนตรีดงักล่ำวรวมถึงผู ้
สร้ำงสรรค์งำนในรูปแบบของวฒันธรรมร่วมสมัยจึงไม่มีพลังขับเคล่ือนท่ีเพียงพอ ส่งผลให้
อุตสำหกรรมเพลงในไทยยงัคงมีขอ้จ ำกดั และไม่พฒันำเท่ำท่ีควร 

 
6.1.2 ความคาดหวงัของผู้บริโภค 
วฒันธรรมกำรฟังเพลงของคนไทยยงัคงนิยมฟังเพลงสมยันิยมอยูม่ำก และยงัคงปิดกั้นท่ีจะ

เปิดใจรับฟังเพลงทำงเลือกใหม่ๆ ท ำให้ศิลปินอิสระท่ีท ำเพลงนอกกระแสไม่ไดถู้กส่งเสริมและ
ผลกัดนัจำกสังคมเท่ำท่ีควร สังเกตไดจ้ำกสถำนบนัเทิงต่ำงๆมกัจะเปิดเพลงสมยันิยม รวมถึงนกัร้อง
อิสระตำมผบั บำร์ หรืองำนอีเวน้ทต่์ำงๆ ก็ตอ้งร้องเพลงสมยันิยม เน่ืองจำกผูฟั้งมีควำมคำดหวงัท่ีจะ
ไดย้นิเพลงท่ีคุน้หู สำมำรถร้องตำมได ้ซ่ึงคนส่วนใหญ่มองขำ้มศิลปะของดนตรีไป ดนตรีเป็นเพียง
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ส่วนประกอบของกำรด่ืมกินในสถำนบนัเทิง ดงัท่ีคุณปิยะพงษ์ หม่ืนประเสริฐดี ไดก้ล่ำวไวว้่ำ 
“วฒันธรรมกำรฟังเพลงของคนไทยก็ค่อนขำ้งปิดกั้นเหมือนกนั ยกตวัอย่ำงเช่น เวลำเรำไปผบั เรำ
ตอ้งกำรฟังเพลงท่ีเรำรู้จกั ร้องตำมได ้ดนตรีเป็นเพียงแบคกรำวด์ประกอบกำรกินเหล้ำ แต่อย่ำง
ประเทศโปรตุเกส คนท่ีเขำ้ไปในผบัเขำสำมำรถฟังเพลงอะไรก็ไดถ้ำ้เขำรู้สึกวำ่วงน้ีเล่นดี ก็จะไปมี
ส่วนร่วม ไปซ้ือตั๋วไปซ้ือของได้ ไม่จ  ำเป็นต้องฟังเพลงท่ีตวัเองรู้จกั หรืออย่ำงในองักฤษใคร
เล่นคฟัเวอร์น่ีโดนด่ำ ถำ้มีวงดนตรีตอ้งเล่นเพลงตวัเอง หรือถำ้จะเล่นคฟัเวอร์เขำก็ตอ้ง Rearrange 
ไปในแนวทำงของตวัเอง หรือในญ่ีปุ่น กฎหมำยลิขสิทธ์ิแรง เขำไม่สำมำรถเล่นเพลงคฟัเวอร์ได ้ก็
ตอ้งแต่งเพลงตวัเอง ก็เลยเป็นวฒันธรรม Live House ท่ีตอ้งเล่นเพลงตวัเอง บำ้นเรำมนัแตกต่ำงตรง
น้ีแหละท่ีคนมนัอยำกไปฟังเพลงคฟัเวอร์ เพรำะฉะนั้นเรำตอ้งปูพื้นฐำนใหเ้ปิดใจรับฟังเพลง” 

อยำ่งไรก็ตำมกระแสเพลงทำงเลือกในไทยก ำลงัเร่ิมมีทิศทำงกำรขยำยตวัท่ีดีข้ึน ผูค้นเร่ิมให้
ควำมสนใจฟังเพลงนอกกระแสมำกยิ่งข้ึน ท ำให้ค่ำยเพลงใหญ่ๆมองเห็นควำมเป็นไปไดข้องธุรกิจ
เพลงทำงเลือก จึงสังเกตไดว้่ำในปัจจุบนัค่ำยใหญ่เร่ิมซ้ือตวัวงดนตรีทำงเลือกหรือวงอินด้ีมำกข้ึน 
เช่น วง The Yers และวง Lomosonic ท่ีจำกเดิมสังกดัค่ำยเพลง Smallroom ซ่ึงเป็นค่ำยเพลงท่ีผูค้น
มองว่ำผลิตเพลงทำงเลือกเสียส่วนใหญ่ ถูกค่ำยเพลงยกัษ์ใหญ่อย่ำงแกรมม่ีซ่ึงเป็นค่ำยเพลงท่ีผลิต
เพลงสมยันิยมหรือเพลงท่ีอยูใ่นกระแสซ้ือตวัไปอยูใ่นสังกดัเป็นท่ีเรียบร้อย หรือวง Telex Telex ซ่ึง
เป็นวงดนตรีทำงเลือกท่ีสร้ำงเพลงท่ีมีคนฟังเฉพำะกลุ่มมำกๆ ถูกค่ำยเพลง Warner Music ซ่ึงเป็น 1 
ใน 4 ค่ำยเพลงยกัษใ์หญ่ของไทยซ้ือตวัไปเช่นกนั แต่ถึงอยำ่งไรค่ำยเพลงต่ำงๆเหล่ำน้ีหำกมีควำม
ประสงคท่ี์จะซ้ือตวัหรือจดัคอนเสิร์ตให้วงดนตรีทำงเลือก ก็ตอ้งเป็นวงท่ีไดรั้บควำมนิยมอยำ่งมำก
ในกลุ่มผูฟั้งเฉพำะกลุ่มเช่นกนั เรียกไดว้ำ่วงดนตรีดงักล่ำวตอ้งผลิตผลงำนเพลงท่ีไดรั้บควำมนิยม
อยำ่งมำกในกลุ่มผูฟั้งเฉพำะกลุ่มเม่ือเทียบกบัวงดนตรีทำงเลือกอ่ืนๆ ซ่ึงวงดนตรีทำงเลือกหนำ้ใหม่
จะไม่ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกค่ำยเพลงเหล่ำน้ี จึงจ ำเป็นตอ้งพึงตนเองดว้ยช่องทำงและงบประมำณ
ท่ีมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั 

 
ส่ิงท่ีก ำลงัเกิดข้ึนตอนน้ีก็คือค่ำยใหญ่เร่ิมซ้ือตวัวงอินด้ีมำกข้ึน หรือไม่ค่ำยใหญ่ก็

ซ้ือวงจำกค่ำยเล็กเขำ้มำอยูก่บัตวัเอง เช่น The Yers , Lomosonic มำจำก Smallroom เขำ้ไป
ในแกรมม่ีอะไรอยำ่งน้ี หรือวงอยำ่ง Telex Telex ก็ไปอยูก่บั Warner ดูเหมือนวำ่คนไทยก็
เร่ิมฟังเพลงกวำ้งข้ึนในกลุ่มย่อยๆ ซ่ึงมนัก็ท ำให้ค่ำยใหญ่ๆเห็นถึงโอกำสในกำรจบักลุ่ม
ยอ่ยๆเหล่ำน้ีเขำ้มำ ดว้ยเทรนท่ีคนเร่ิมฟังเพลงนอกกระแสมำกข้ึน เลยท ำให้ค่ำยใหญ่ๆมำ
จบัตวัมำกกว่ำ…กำรท่ีจะท ำคอนเสิร์ตแบบน้ีท่ีมีคนมำพอสมควรแลว้เรำไม่เจ๊งเน่ีย มนัก็
ตอ้งหำวงท่ีคนรู้จกัอยูบ่ำ้ง โดยท่ีพยำยำมแนะน ำวงหนำ้ใหม่เขำ้ไปดว้ย แต่วงหนำ้ใหม่ท่ีมำ
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เล่นก็ไม่ใช่ว่ำจะเป็นใครก็ได้ แต่เป็นวงท่ีมีฝีมือ น่ำจบัตำมอง ต้องผ่ำนกำรคดัเลือกมำ
นิดนึง (ปิยะพงษ ์หม่ืนประเสริฐดี, สัมภำษณ์) 

ในวนัแรกท่ีเรำบอกวำ่เป็นวำไรต้ีอินด้ีนัน่เป็นเพรำะเรำไม่มีทำงเลือกมำก เรำไดค้ดั
คนท่ีไม่มีโอกำสทำงสังคมเท่ำไหร่ สังเกตในปีแรกๆค่อนขำ้งเพียว เรำตอ้งตำถึง เรำตอ้ง
เหน่ือยหน่อย พอเรำขยบัแลว้เรำก็ปรับมำกข้ึน เพรำะเรำรู้แลว้วำ่ท ำแลว้มนัเสียงบประมำณ
...ค่ำยอินด้ีส่วนใหญ่ถูกตีควำมว่ำเก๋ๆ ไม่ป๊อบ ซ่ึงพอบอกไม่ป๊อบก็เจ๋งแลว้ แต่พี่ไม่ไดเ้อำ
กำรตีควำมแบบนั้นมำใช ้พี่ตีควำมในเชิง Commercial Art มนัจะตอ้งมีควำมเป็นอินด้ีท่ีขำย
ได้…ศิลปินจ ำเป็นต้องมีต้นทุนหน่อย มีช่ือเสียงมำบ้ำง มันก็เลยท ำให้เรำได้ศิลปินท่ี
ค่อนขำ้งเติบโตแล้วในระดบัหน่ึงโดยปริยำยเพรำะเรำตั้งแกนไวแ้บบน้ี เกมท่ีเรำเล่นมนั
ใหญ่กวำ่กำรขนุหนำ้ใหม่ไม่ไหว (วเิชียร ฤกษไ์พศำล, สัมภำษณ์) 

 
ทั้งน้ีกำรศึกษำก็ถือไดว้ำ่มีส่วนส ำคญัในกำรสนบัสนุนวงกำรเพลงในไทย เพรำะมีส่วนช่วย

เสริมสร้ำงควำมรู้และปรับเปล่ียนทศันะคติท่ีดีให้กบับุคลำกรในประเทศไดเ้ห็นควำมส ำคญัของ
ศิลปะทำงดำ้นดนตรี ท ำให้ผูค้นเปิดใจยอมรับเพลงในรูปแบบใหม่มำกยิ่งข้ึน รวมถึงกระตุน้ควำม
กล้ำท่ีจะคิดต่ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรท ำเพลงให้กบัผูท่ี้มีควำมสนใจทำงดำ้นอำชีพในสำยงำน
ดนตรี ท ำให้อำชีพในสำยงำนน้ีถูกมองวำ่มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะยึดเป็นอำชีพหลกัและสร้ำงรำยได้
เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ ซ่ึงจะช่วยให้ประเทศมีบุคคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเก่ียวกบัดนตรี ผลิตผล
งำนท่ีมีคุณภำพและสร้ำงสรรค ์ท ำใหธุ้รกิจในวงกำรเพลงไทยไดรั้บกำรพฒันำข้ึนไปเร่ือยๆ 

 
เรำอยำกให้ควำมรู้คน อยำกให้เขำไดม้ำรวมตวักนั เผื่อท่ีว่ำคนท่ีอยำกมำท ำงำนในอำชีพน้ี
จะตอ้งคิดยงัไงท ำยงัไงบำ้ง พยำยำมใช้กำรศึกษำเป็นเคร่ืองมือในกำรท ำให้บุคลำกรใน
ประเทศพฒันำข้ึน แลว้ก็ไดม้ำนดัเจอกนัดว้ย เรำช่ือวำ่กำรศึกษำมนัจะท ำให้ผลิตบุคลำกรท่ี
ดีเพื่อมำช่วยพฒันำวงกำรดนตรีในอนำคต...เรำก็ตั้งใจอยำกจะท ำให้อำชีพนกัดนตรีอิสระ
เป็นอำชีพจริงๆได ้คือไม่ตอ้งอยูค่่ำยก็ได ้บริหำรตวัเองได ้มีรำยไดเ้พียงพอต่อกำรด ำรงชีพ 
ซ่ึงถำ้เรำจะไปถึงจุดนั้นเน่ีย มนัไม่ใช่แค่วำ่มำท่ีฟังใจ ใชเ้คร่ืองมือทุกอยำ่งแลว้จะหำเงินได ้
แต่มนัเป็นเร่ืองของกำรศึกษำ เร่ืองควำมรู้ทัว่ไป เร่ืองกำรเปิดใจยอมรับแนวเพลงต่ำงๆโดย
ไม่ปิดกั้น เพรำะวฒันธรรมกำรฟังเพลงของคนไทยก็ค่อนขำ้งปิดกั้นเหมือนกนั (ปิยะพงษ ์
หม่ืนประเสริฐดี, สัมภำษณ์) 
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6.1.3 ความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละสังคม 
เพลงเป็นศิลปะท่ีสะทอ้นวฒันธรรม และสังคมในขณะนั้น เน้ือหำของเพลงสมยัใหม่มี

ควำมแตกต่ำงไปจำกเดิมทั้งกำรน ำเสนอ เน้ือเพลง ภำษำ ท ำนอง และดนตรี เพื่อเขำ้ถึงควำมรู้สึก
ของผูฟั้งไดม้ำกข้ึน ซ่ึงส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดคือเน้ือหำของเพลง ยกตวัอยำ่งเช่น เพลง Ps. I Love You 
เป็นเพลงท่ีเก่ียวกบักำรเขียนจดหมำยถึงคนรัก ซ่ึงมีเน้ือหำท่ีลึกซ้ึงกินใจและเคยเป็นท่ีนิยมอยำ่งมำก
มำก่อน แต่หำกเพลงดงักล่ำวถูกน ำเสนอในยุคปัจจุบนัอำจไม่ได้รับควำมนิยมเท่ำท่ีควรเน่ืองจำก
ผูค้นไม่มีควำมรู้สึกท่ีลึกซ้ึงกับกำรเขียนจดหมำยรักอีกต่อไป ด้วยยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เทคโนโลยที  ำใหค้นใกลชิ้ดกนัมำกข้ึน กำรกล่ำวค ำคิดถึงในตอนน้ีอำจไม่มีควำมหมำยลึกซ้ึงเหมือน
เม่ือก่อนเพรำะสำมำรถบอกกล่ำวกนัอยำ่งง่ำยดำยผำ่นโซเชียลมีเดียหรือกำรโทร ดงันั้นนกัแต่งเพลง
จึงตอ้งปรับเปล่ียนกำรสร้ำงสรรคง์ำนไปตำมยคุสมยัเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับจำกผูฟั้ง 

 
เพลงมนัเป็นงำนศิลปะท่ีสะทอ้นวฒันธรรม สะทอ้นสังคม เพลงในสมยัใหม่ก็ตอ้งร้องไม่
เหมือนสมัยเก่ำ ทั้ งกำรน ำเสนอ กำร Compose เพลง เน้ือหำสำระ ภำษำ เร่ืองรำวก็
เปล่ียนไป จดหมำยเด๋ียวน้ีไม่เขียนกนัแลว้ มนัเป็นเร่ืองเก่ำๆแลว้ Ps. I love เพลงน้ีเด็กก็จะ
งงแลว้ มำพูดเร่ืองคิดถึง วนัน้ีค  ำวำ่คิดถึงมนัอยู่ในระดบัไหน เทคโนโลยีมนัไกลกนั วนัน้ี
คนท่ีพูดค ำว่ำคิดถึงอำจจะเฟกก็ได้ ทุกวนัน้ีคุยไลน์ได้ เห็นหน้ำได้ด้วย ควำมคิดถึงมนั
น้อยลง เทคโนโลยีมนัท ำให้อะไรหลำยๆอย่ำงมนัเปล่ียน ขอให้เรำอยู่กบัมนัให้ชัดเจน 
(วเิชียร ฤกษไ์พศำล, สัมภำษณ์) 

 
จำกเดิมท่ีส่ือโทรทศัน์และวิทยุครองตลำด ค่ำยเพลงท่ีมีเม็ดเงินลงทุนจ ำนวนมำกก็จะใช้

ช่องทำงดังกล่ำวในกำรประชำสัมพนัธ์ผลงำนเพลง ในขณะท่ีค่ำยเพลงเล็กๆท่ีผลิตวงดนตรี
ทำงเลือกก็จะไม่มีก ำลงักำรลงทุนท่ีเพียงพอ ท ำใหว้งดนตรีทำงเลือกเหล่ำนั้นมีกลุ่มผูฟั้งจ ำนวนนอ้ย
และไม่เป็นท่ีรู้จกัมำกนกั อยำ่งไรก็ตำมยงัคงมีช่องทำงท่ีดีในกำรเผยแพร่ผลงำนเพลง โดยวงดนตรี
ทำงเลือกส่วนใหญ่มกัจะคำดหวงัท่ีจะไดเ้ผยแพร่ผลงำนของตนผำ่นทำงคล่ืนวิทยุ Fat Radio ซ่ึงเป็น
คล่ืนวทิยท่ีุเปิดโอกำสให้คนท ำเพลงใหม่ๆ ไดมี้พื้นท่ีไดแ้สดงผลงำนโดยไม่เสียค่ำใชจ่้ำย ทั้งน้ีผูจ้ดั
รำยกำรวิทยุหรือดีเจเป็นผูท่ี้มีบทบำทส ำคญัท่ีจะกระตุน้ให้ผูฟั้งรู้จกัเพลงโดยกำรเลือกเพลงมำ
น ำเสนอและจดัอนัดบัผงัเพลงท่ีไดรั้บควำมนิยม มิใช่เพียงผูจ้ดัรำยกำรวิทยุเท่ำนั้นท่ีมีส่วนช่วยใน
กำรสนบัสนุนให้เพลงมีช่ือเสียง บำงคร้ังเพลงจะมีช่ือเสียงไดต้อ้งอำศยักำรสนบัสนุนจำกส่ือหลำย
ประเภท ซ่ึงส่ือมีส่วนส ำคญัท่ีท ำใหเ้กิดจุดเปล่ียนจำกเพลงทำงเลือกเป็นเพลงสมยันิยมได ้เช่น เพลง
ไม่บอกเธอ ของวง Bedroom Audio ซ่ึงเป็นวงอินด้ีร็อก เปิดคร้ังแรกในคล่ืนวิทยุ Fat Radio ยงั
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ไม่ไดรั้บกระแสตอบรับดีเท่ำท่ีควร แต่เม่ือเพลงไดถู้กน ำไปประกอบภำพยนตร์เร่ืองฮอร์โมน กลบั
ไดรั้บกระแสตอบรับท่ีดีอยำ่งมำก และเป็นเพลงท่ีติดหูผูฟั้งจ ำนวนมำก  

 
มีเดียมนัเยอะข้ึน ทีวมีีทำงเลือกมำกข้ึน แต่ถำ้ไม่มีคนแนะน ำคนฟังก็ไม่มีทำงรู้ คน

แนะน ำเพลงส ำคญั…เรำมองวำ่มนัเป็น Community ตั้งแต่เรำอยูท่ี่ Fat แลว้ บำงวงไม่เคยส่ง
เพลงไปท่ีไหน ก็ส่งมำท่ีเรำท่ีเดียว พอมีเพลงใหม่เขำก็จะส่งมำท่ีน่ีโดยอตัโนมติั...อย่ำง
เพลงไม่บอกเธอของ Bedroom เปิดท่ี Fat คร้ังแรก ไม่มีใครรู้จกัเลย จนอยู่วนัหน่ึงมำ
ประกอบฮอร์โมน กลำยเป็น 60 ลำ้นวิวเฉยเลย เป็นป๊อบไปเลย กำรเลือกของดีเจหรือกำร
ขอเขำ้มำมนัจะมีผลต่อเพลงท่ีอยูใ่นชำร์จ มนัจะท ำงำนของมนัเอง (บรกรณ์ หลงสวำสด์ิ, 
สัมภำษณ์) 

มนัเป็นแก๊ปท่ี Fat Radio เพิ่งปิดตวัไป Cat Radio ก็ยงัไม่ยิ่งใหญ่เท่ำเดิม มนัก็
เหมือนกบัว่ำเรำเป็นส่ือใหม่ท่ีมำเติมเต็มในช่วงน้ีเฉยๆ เหมือนเป็นส่ือทำงเลือกมำกกว่ำ 
นอกจำกจะส่งเพลงไปท่ี Cat Radio แลว้ก็ยงัส่งมำยงัฟังใจไดด้ว้ย มนัมีท่ีให้คนมำปล่อย
เพลงอะ คนก็เลยไดฟั้งมำกข้ึน แลว้มนัก็อยูใ่นเทรนพอดี เหมือนทุกอยำ่งมนัเกิดข้ึนพร้อมๆ 
กนั (ปิยะพงษ ์หม่ืนประเสริฐดี, สัมภำษณ์) 

 
ปัจจุบนัโลกก ำลงักำ้วเขำ้สู่ยคุดิจิทลั เทคโนโลยมีีส่วนส ำคญัท่ีจะท ำให้เพลงทำงเลือกไดรั้บ

ควำมสนใจจำกผูฟั้งมำกข้ึน ส่ือโทรทัศน์และวิทยุไม่ได้รับควำมนิยมเหมือนเม่ือก่อน ล่ำสุด
คล่ืนวทิยท่ีุไดรั้บควำมนิยมอยำ่งมำกในประเทศไทยอยำ่งคล่ืน Seeds 97.5 FM และคล่ืน Hot Wave 
91.5 FM ก็ตอ้งปิดตวัลงดว้ยเหตุผลทำงธุรกิจ ซ่ึงส่ือท่ีเขำ้มำมีบทบำทส ำคญัในปัจจุบนัคือโซเชียล
มีเดีย (Social Media) ไดแ้ก่ YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Line เป็นตน้ โซเชียลมีเดียถือ
ไดว้่ำเป็นช่องทำงท่ีสะดวกและใช้เงินลงทุนน้อยในกำรเผยแพร่ผลงำนเพลงของศิลปิน วงดนตรี
ทำงเลือกหลำยๆ วงเร่ิมมีกำรสร้ำงช่องทำงในโซเชียลมีเดียเพื่อเผยแพร่ผลงำนเป็นของตนเองโดย
ไม่จ  ำเป็นตอ้งพึ่งค่ำยเพลงมำกข้ึน ท ำให้กลุ่มผูส้ร้ำงเพลงนอกกระแสขยำยตวัใหญ่ข้ึน เกิดเป็น
เครือข่ำยพนัธมิตรของศิลปินอินด้ี ท ำให้ผูฟั้งมีทำงเลือกในกำรฟังเพลงมำกยิ่งข้ึน รวมถึงเปิดใจรับ
ฟังวงดนตรีทำงเลือกใหม่ๆ มำกข้ึน ปัจจุบนัธุรกิจแผน่เสียงเพลงสมยันิยมหรือเพลงป๊อบของไทยมี
อนัตอ้งซบเซำลง อยำ่งไรก็ตำมกำรขำยแผน่เสียงของกลุ่มผูส้ร้ำงเพลงทำงเลือกหรือเพลงอินด้ีกลบั
ไดรั้บกระแสตอบรับมำกข้ึน ซ่ึงสวนทำงกบัเพลงสมยันิยม สังเกตไดจ้ำกกำรจดังำนเทศกำลดนตรี
ต่ำงๆ เช่น Cat Expo, Cat T-shirt, มนัใหญ่มำก, Melody of Life เป็นตน้ ภำยในงำนจะมีกำรขำยซีดี
แผน่เสียงของศิลปินมำกมำย ซ่ึงแผน่ซีดีของศิลปินเพลงทำงเลือกมกัจะขำยดีท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจำกผู ้
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ซ้ือมีควำมช่ืนชอบในตวัศิลปินและผลงำนเพลงเป็นอย่ำงมำก จึงมีควำมจงรักภคัดีต่อกำรบริโภค
ผลงำนของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ และมีควำมภำคภูมิใจท่ีไดค้รอบครองสินคำ้ต่ำงๆท่ีศิลปินดงักล่ำว
ไดจ้ดัจ ำหน่ำยไม่วำ่จะเป็น ซีดี เส้ือ กระเป๋ำ หมวก และของท่ีระลึกต่ำงๆ 

 
แต่ละวงจะมีช่องทำงโซเซียลในกำรเผยแพร่งำน เร่ิมท ำเพลงเสร็จเองโดยท่ีไม่ตอ้ง

มำพึ่งค่ำย จำกงำน Cat Expo ปีท่ีแลว้ก็รู้สึกวำ่วงหนำ้ใหม่ๆก็ขำยงำนไดดี้ข้ึน พี่วำ่ค่ำยเพลง
ไม่ใช่องค์ประกอบหลกัท่ีจะท ำให้คนซ้ือหรือไม่ซ้ืออีกแลว้ คนสำมำรถเลือกเสพเพลงได้
เอง…Cat Expo เป็นงำนท่ีศิลปินรอวนัน้ีเพื่อท่ีจะน ำงำนใหม่ๆมำขำย ซ่ึงเป็นงำนท่ีเขำขำย
ได ้ซ่ึงไม่น่ำเช่ือวำ่ซีดียงัคงขำยได ้(บรกรณ์ หลงสวำสด์ิ, สัมภำษณ์) 

คนไทยก็ยงันิยมฟังเพลงแมสเพลงคฟัเวอร์อยู ่ศิลปินอิสระท่ีท ำเพลงนอกกระแสก็
เลยไม่ไดถู้กผลกัดนัทำงสังคมสักเท่ำไหร่ แต่อย่ำงน้อย Social Media ก็ท ำให้เจำะกลุ่ม 
Niche ไดม้ำกข้ึน ท ำให้คนนอกกลุ่มสำมำรถท่ีจะเห็นไดบ้ำ้ง เลยแผข่ยำยไดดี้กวำ่เม่ือก่อน 
ซ่ึงส่ือแมสจะครองตลำด อยำกดงัก็ไปออกช่องสำมช่องเจ็ดก็เป็นท่ีรู้จกัแลว้ แต่ตอนน้ีคนท่ี
อยูใ่นกลุ่ม Niche ก็ยงัมีส่ือของตวัเองไวเ้ลือกฟังเลือกดูได ้ทิศทำงท่ีมนัก ำลงัจะไปก็คือเท
รนท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยนีัน่แหละ พี่ก็เช่ือวำ่เพลงนอกกระแสก็จะเป็นกลุ่มท่ีใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ 
แต่ก็อำจจะไม่ไดท้  ำให้คนท่ียงัติดแมสอยู่ไดเ้ห็นมำกนกั แต่ก็คงจะดีข้ึน (ปิยะพงษ์ หม่ืน
ประเสริฐดี, สัมภำษณ์) 

ดว้ยปัจจยัท่ีว่ำโปรดกัมนัเปล่ียน เดิมมนัมี physical มีเทปแคทเสท สร้ำงก ำไรได้
เยอะ วนัน้ีส่วนนั้นไดก้ ำไรนอ้ย หรือแทบไม่ไดข้ำย แต่ถำ้เรำรู้จกั Adapt ทุกวนัน้ีมนัก็ยงัมี
ตวัสินคำ้อยู ่ทุกอยำ่งเปล่ียนแปลงไปตำมยุคสมยั แต่เพลงยงัไม่เปล่ียน คนยงั Need  เพลง 
ยงัอยำกดูคอนเสิร์ต Core มนัไม่เปล่ียน ถำ้เรำอยำกท ำธุรกิจเรำตอ้งจบัประเด็นน้ีให้ได ้
Genie เขำ้ใจตรงน้ี พี่ก็เคล่ือนตำมควำมเปล่ียนแปลง พี่ก็ให้วิทยุช่วยเปิด ทีวีช่วยประกำศ 
หนังสือพิมพ์ช่วยลงข่ำว แต่พอเรำปรับตวัไปมำ Genie กลำยเป็นเจำ้ของส่ือ เพรำะมี
โซเชียลใหญ่ท่ีสุด มียูทูปท่ีมี Subscriber สูงสุด  เรำไม่ตอ้งพึ่งวิทยุ วิทยุก็เจ๊งไป ล่ำสุด Hot 
Wave ปิด Seeds ปิด ทุกอยำ่งมนัก็ยำก โจทยใ์หม่มำก็ตอ้งแกใ้ห้ได ้(วิเชียร ฤกษ์ไพศำล, 
สัมภำษณ์) 

 
นอกจำกโซเชียลมีเดียแล้ว ยงัมีแพลตฟอร์มท่ีช่วยให้ศิลปินอิสระได้มีช่องทำงในกำร

เผยแพร่ผลงำน เช่น ฟังใจแอพพลิเคชั่น เป็นแพลตฟอร์มฟังเพลงระบบ Music Streaming ท่ี
รวบรวมดนตรีของศิลปินและค่ำยเพลงโดยไม่จ  ำกดัค่ำยไม่จ  ำกดัแนวจำกทัว่ประเทศไทย ให้ผูฟั้งได้
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ฟังเพลงผำ่น Website และ Mobile Application เป็นพื้นท่ีให้ศิลปินไดเ้ผยแพร่ผลงำนเพลงใหม่ๆ 
โดยมีส่วนแบ่งรำยไดใ้ห้กบัศิลปินตำมยอดกำรดำวน์โหลด ผลงำนเพลงมีสิทธ์ิถูกคน้พบเท่ำๆ กนั 
ไม่ว่ำจะค่ำยเล็ก ค่ำยใหญ่ หรือศิลปินอิสระ ซ่ึงผูฟั้งมีอ ำนำจประชำธิปไตยในกำรเลือกฟังโดย
สมบูรณ์ อยำ่งไรก็ตำมค่ำยเพลงใหญ่ๆยงัคงไม่มีส่วนร่วมกบัแฟลตฟอร์มของฟังใจเท่ำท่ีควร เพรำะ
มองว่ำเป็นช่องทำงในกำรสร้ำงรำยได้ท่ีน้อยกินไป แต่ก็สำมำรถใช้เ ป็นช่องทำงในกำร
ประชำสัมพนัธ์วงดนตรีหรือเพลงใหม่ๆ ได ้

 
Streaming ก็เป็นเคร่ืองมือแรกท่ีเรำท ำข้ึนมำเพรำะวำ่มนัมี Pain Point ส ำหรับศิลปินก็คือ 
ไม่รู้ว่ำจะไปปล่อยเพลงท่ีไหนคนถึงจะฟัง เม่ือก่อนมนัก็มีไปเปิดตำม Hot Wave หรือว่ำ 
Fat Radio อะไรง้ี แต่เด๋ียวน้ีมนัก็มี Youtube มี Facebook แลว้ แต่มนัก็เหมือนเอำเรือเล็กไป
ออกทะเลกวำ้ง มนัก็ไม่รู้ว่ำจะไปไหน ไปเจอกับใคร…จุดเร่ิมตน้ของฟังใจมำจำกอินด้ี
เพรำะเป็นส่ิงท่ีเรำเขำ้ใจและชอบอยูแ่ลว้ แต่คิดไปคิดมำจริงๆแลว้เพลงท่ีดีมนัมำจำกไหนก็
ได ้ถำ้เรำตอ้งกำรให้คนเปิดใจฟังเพลงก็ไม่ควรท่ีจะแบ่งแยกวำ่ใครเป็นแมสใครเป็นอินด้ี 
อีกอยำ่งเรำตอ้งกรพฒันำวงกำรดนตรีในประเทศไทยโดยรวม เรำจึงอยำกท่ีจะทลำยก ำแพง
ระหวำ่งอินด้ีกบัแมส อยำกให้คนฟังแมสเปิดใจฟังอินด้ี อยำกให้คนอินด้ีเปิดใจวำ่เพลงท่ีดี
มำจำกแมสก็ได ้ในจุดเร่ิมตน้เรำมีอินด้ีซะส่วนใหญ่ แต่วำ่ Motto ของเรำคือประชำธิปไตย
ทำงดนตรี มอบอ ำนำจและสิทธ์ิในกำรฟังเพลงใหก้บัผูฟั้ง เขำจะเป็นคนเลือกเองวำ่อยำกจะ
ฟังเพลงอะไร เพรำะฉะนั้นเรำไม่ถือว่ำเป็น Streaming Indie ค่ำยใหญ่ๆก็มี Smallroom, 
Spicy disc, สนำมหลวง ซ่ึงก็เป็นส่วนหน่ึงของแกรมม่ีใช่ไหมครับ แต่ก็ตวั Grammy , 
Genie, หรือ RS เอง ก็ยงัไม่สนใจมำลงกบัเรำ เพรำะค่ำตอบแทนของเรำก็ต ่ำมำกๆ…แต่ก็มี
บำงค่ำยท่ีมองวำ่ฟังใจหรือ Streaming ไม่ใช่แหล่งท่ีหำรำยได ้เพรำะวำ่มนัจ่ำยนอ้ย แต่เขำ
มองว่ำเรำมีส่ือ เรำมีชุมชนท่ีรับฟังรับอ่ำนส่ือของเรำ  เขำจึงมองว่ำเป็นท่ีท่ีจะมำ Launch 
เพลงให้คนรู้จกัมำกกว่ำ ก็เหมือนเป็นท่ี PR เพลงให้กบัเขำ (ปิยะพงษ์ หม่ืนประเสริฐดี, 
สัมภำษณ์) 

 

6.2 ปัจจัยภายในทีส่่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ประพนัธ์เพลงทั้งสองท่าน 

 
6.2.1 ภูมิหลงัครอบครัว 
ผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม (Q1): มีชีวิตครอบครัวท่ีค่อนขำ้งอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีขอ้จ ำกดั

ค่อนขำ้งมำกในช่วงชีวติวยัรุ่น กล่ำวคือไดรั้บแรงกดดนัจำกครอบครัวให้ตอ้งเรียนในสถำบนัท่ีดี จึง
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ส่งผลให้กลำยเป็นคนท่ีท ำงำนภำยใตแ้รงกดดนั ชอบเปรียบเทียบตนเองกบัผูอ่ื้น มีจิตวิญญำณแห่ง
กำรแข่งขนัอยูใ่นตวั มีบุคคลท่ีเป็นแบบอยำ่งในกำรด ำเนินชีวติคือ คุณบอย ถกลเกียรติ (ปัจจุบนัเป็น
หน่ึงในบอร์ดของจีเอ็มเอ็มแกรมม่ี และเป็นประธำนกรรมกำรฝ่ำยบริหำร สถำนีโทรทศัน์ช่องวนั) 
เน่ืองจำกไดท้  ำงำนร่วมกนั 8 ปี ท ำให้ Q1 ไดซึ้มซบัพฤติกรรมบำงอยำ่งจำกคุณถกลเกียรติ ไม่วำ่จะ
เป็นเร่ืองบุคลิกกำรพูด ควำมคิด และควำมเช่ือ ท ำให้กำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนเพลงของ  Q1 นั้นจะตอ้ง
แข่งขนัและเปรียบเทียบกบัผลงำนของคนอ่ืนตลอดเวลำ 

ผูป้ระพนัธ์เพลงทำงเลือก (Q2): ในวยัเด็ก Q2 มีควำมเป็นอิสระและไดรั้บกำรสนบัสนุน
ทำงดำ้นกำรศึกษำท่ีดีจำกครอบครัว สมยัเรียนมีควำมเป็นผูน้ ำสูง เคยเป็นประธำนนกัเรียน ไดรั้บ
กำรปลูกฝังจำกโรงเรียนให้เป็นคนกล้ำแสดงออก และกล้ำท่ีจะแสดงควำมคิดเห็น กล้ำท่ีจะตั้ง
ค  ำถำมกบัส่ิงต่ำงๆ ส ำหรับศิลปินท่ีเป็นแบบอยำ่งคือปฐมพร ปฐมพร ซ่ึงเป็นนกัร้องแนวโพรเกรสซี
ฟร็อก (Progressive Rock) ปฐมพรไม่ใช่นกัร้องท่ีร้องเพลงเก่ง เสียงร้องอำจจะไม่ไดเ้ลิศเลอ แต่มี
ลีลำกำรใช้ภำษำและบุคลิกภำพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีควำมตรงไปตรงมำ กลำ้พูดกลำ้ขบถ กลำ้ท ำใน
ส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่กล้ำท ำ เน้ือหำของเพลงมกัจะพูดถึงเร่ืองควำมตำย ควำมเหงำ แต่พูดออกมำใน
อำรมณ์ท่ีงดงำมและโรแมนติก ท ำใหผู้ฟั้งรู้สึกสนุกกบักำรตีควำม สนุกกบักำรไดฟั้ง นอกจำกน้ี Q2 
ยงัช่ืนชอบวงโมเดิร์นด็อก เพรำะมีลีลำทำงดนตรีท่ีแตกต่ำงไปจำกวงกำรดนตรีในอดีต ไม่เกินเอ้ือม
จนเกินไป ผลงำนเพลงของ Q2 จึงมีแนวทำงคลำ้ยกบัผลงำนของปฐมพรปฐมพรและโมเดิร์นด็อกท่ี
กลำ้ฉีกกรอบควำมคิดเดิมๆ 

 
6.2.2 ประสบการณ์ การศึกษา และ ความรู้เฉพาะทาง 
ผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม (Q1): Q1 ไม่ไดเ้รียนเก่ียวกบัดนตรีมำโดยตรง จบกำรศึกษำ

ปริญญำตรีจำกคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี เอกกำรตลำด ท่ีมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ไดเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของชมรม Folk Song ชมรมประสำนเสียง และ TU Band จึงไดม้ำพบกบัอำจำรยอ๋์อง ชิต
พงษ ์ตรีมำตร นกัแต่งเพลงของช่อง 7 ท ำให้ไดเ้รียนรู้เทคนิคกำรเขียนเพลงจำกอำจำรยอ๋์อง ส ำหรับ
งำนอดิเรกและควำมสนใจของ Q1 คือกำรฟังเพลงทุกแนวเพื่อท่ีจะเรียนรู้วิธีกำรเขียนเพลง รวมถึง
ท ำกำรวิเครำะห์ว่ำเหตุใดเพลงดงักล่ำวถึงได้รับควำมนิยม ด้วยองค์ควำมรู้กำรเขียนเพลงในเชิง
พำณิชยท่ี์สั่งสมมำ ท ำให้กำรเขียนเพลงของ Q1 ตอ้งค ำนึงถึงกระแสตอบรับตลอดเวลำ ส่งผลให้มี
ขอ้จ ำกดัและขำดอิสระท่ีจะแสดงตวัตนผำ่นผลงำนเพลงไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี 

ผูป้ระพนัธ์เพลงทำงเลือก (Q2): Q2 จบกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรีท่ี Five Towns 
College ในนิวยอร์ก สำขำวิชำบนัทึกเสียงและบริหำรธุรกิจ ซ่ึงน ำองคค์วำมรู้ท่ีไดม้ำสร้ำงวงดนตรี
กบัเพื่อนท่ีไทย Q2 เป็นเด็กท่ีเรียนดีมำตลอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้เรียนอะไรก็ไม่รู้สึกว่ำเป็นเร่ืองยำก 



193 

โดยงำนอดิเรกและควำมสนใจคือชอบอ่ำนและเขียนหนังสือ เน่ืองจำกได้รับกำรสนับสนุนจำก
ครอบครัวในกำรส่งเสริมกำรอ่ำน หนังสือท่ีชอบอ่ำนคือ หนังสือกำร์ตูน วรรณกรรม หนังสือ
เก่ียวกบัชีวิตสัตว ์วิทยำศำสตร์ ชีวประวติั สำรำนุกรมท่ีมีรูปภำพประกอบ รวมถึงหนงัสือเรียนทุก
วิชำ นอกจำกน้ียงัชอบเรียนรู้ภำษำ ศึกษำวฒันธรรมท่ีหลำกหลำย ชอบฟังเพลงหลำยรูปแบบ
โดยเฉพำะเพลงร็อกและเพลงฮิปฮอป ชอบท่ีจะแยง้กบัส่ิงท่ีอยูใ่นหนงัสือ แยง้กบัค่ำนิยมของผูใ้หญ่ 
พยำยำมตั้งค  ำถำมกบัศำสนำ ควำมเช่ือ บำงคร้ังก็ท ำอะไรแผลงๆท่ีพร้อมจะไปขดัใจหรือไปหัก
ควำมเช่ือเดิมๆ ดว้ยองคค์วำมรู้และควำมสนใจท่ีหลำกหลำย ส่งผลให้ Q2 สร้ำงสรรคผ์ลงำนเพลงท่ี
มีเน้ือหำค่อนขำ้งหลำกหลำย น ำเสนอมุมมองท่ีแปลกใหม่ให้สังคมไดฉุ้กคิด และมีควำมซ่ือตรงกบั
ควำมรู้สึกนึกคิดของ Q2 

 
6.2.3 ทศันคติ และแรงจูงใจ 
ผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม (Q1): ในกระบวนกำรเขียนเพลงของ Q1 จะเร่ิมจำกกำรท ำควำม

รู้จกันกัร้อง หำเพลงตน้แบบ จินตนำกำรเน้ือร้องและท ำนองท่ีเหมำะสมกบัศิลปิน ทั้งน้ี Q1 ไม่
สำมำรถแสดงตวัตนผ่ำนผลงำนเพลงได้อย่ำงเต็มท่ี เน่ืองจำกตอ้งท ำตำมโจทยท่ี์ตน้สังกดัหรือผู ้
วำ่จำ้งใหม้ำ ซ่ึงมุมมองเก่ียวกบัขอ้จ ำกดัและเป้ำหมำยในกำรเขียนเพลงส ำหรับ Q1 มองวำ่ ส่ิงท่ียำก
ท่ีสุดในกำรเขียนเพลงคือกำรสร้ำง “ควำมแตกต่ำง” ท ำให้ Q1 เกิดควำมกดดนัและควำมกลวัในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนเพลง เพรำะไม่เขำ้ใจว่ำเพลงแบบไหนถึงจะดงัได ้จึงมองว่ำกำรมีนำยทุนย่อม
ดีกวำ่ไม่มี เพรำะเงินสนบัสนุนสำมำรถผลกัดนัใหเ้พลงไดรั้บควำมนิยมได ้ส ำหรับควำมคำดหวงัวำ่
ในอนำคตคืออยำกท่ีจะท ำผลงำนเพลงออกมำเองโดยไม่ข้ึนกบันำยทุน และมียอดวิวในยูทูปถึง 100 
ลำ้นวิว ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำ Q1 มีควำมปรำรถท่ีจะไดรั้บอิสระในกำรท ำงำน แต่ก็ยงัคงกงัวลถึง
กระแสตอบรับของคนในสังคม 

ผูป้ระพนัธ์เพลงทำงเลือก (Q2): ในกระบวนกำรเขียนเพลงของ Q2 เม่ือไดย้ินเสียงในหวั ก็
จะท ำกำรจดบนัทึกใหม้ำกและเร็วท่ีสุด ไม่ไดค้  ำนึงถึงกระแสตอบรับจำกผูฟั้งในขณะท่ีเขียน จึงไม่
ค่อยแกไ้ขอะไรจำกตวับทเพลงมำก มีกำรเขียนเพลงไปเร่ือยๆ และมีผลงำนท่ีเขียนเก็บไวจ้  ำนวน
มำก เม่ือพบวำ่เพลงไหนเหมำะสมท่ีจะท ำกำรบนัทึกเสียงก็จะเลือกมำใช ้ทั้งน้ีขอ้จ ำกดัและเป้ำหมำย
ในกำรเขียนเพลง Q2 มองวำ่ส่ิงท่ียำกคือช่วงอำยท่ีุมำกข้ึน เน่ืองจำกสำมำรถจดักำรกบัปัญหำชีวิตได ้
อำรมณ์ดีมำกข้ึน ท ำให้ไม่ค่อยมีเร่ืองเล่ำ แตกต่ำงจำกสมยัวยัรุ่นท่ีเม่ือจดักำรกบัปัญหำชีวิตไม่ไดก้็
จะไปฟ้องในเพลง ซ่ึงสมยัวยัรุ่นเน้ือหำเพลงค่อนขำ้งกรำดเกรียวและรุนแรง แต่เม่ือโตข้ึนเน้ือหำ
เพลงมีควำมสุขุมรุ่มลึกมำกข้ึน ทั้งน้ี Q2 ไม่ชอบให้ใครมำก ำหนดกฎเกณฑ์หรือขอ้จ ำกดัในกำร
สร้ำงสรรค์งำน หลำยคนอำจจะมองวำ่เพลงท่ีแต่งเป็นเพลงท่ีแปลกประหลำด แต่ค่อนขำ้งโชคดีท่ี 
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Q2 ไดรั้บก ำลงัใจท่ีดีจำกเพื่อนร่วมงำน อีกทั้งยงัไดรั้บแรงสนบัสนุนและอิสระในกำรท ำงำนเพลง
จำกตน้สังกดัเน่ืองจำกไดรั้บกำรยอมรับในตวัตนท่ีแตกต่ำง ท ำให้ Q2 กลำ้ท่ีจะสร้ำงสรรคผ์ลงำน
เพลงท่ีสะทอ้นอตัมโนทศัน์ของ Q2 ได้จริง โดยเส้นทำงกำรท ำงำนต่อจำกน้ีของ Q2 จะไม่
เปล่ียนแปลงไปจำกเดิม คือแต่งเพลง บนัทึกเสียง เล่นคอนเสิร์ต เป็นวฏัจกัรไป ไม่ไดค้ำดหวงัว่ำ
จะตอ้งไดรั้บควำมนิยมไปมำกกกวำ่น้ี เน่ืองจำกไดต้ั้งปฏิญำณไวก้บัตวัเองตั้งแต่เร่ิมเป็นศิลปินแลว้
วำ่จะตอ้งไม่ประมำท เม่ือผลงำนขำยไม่ได ้หรือไม่มีงำนท ำก็จะไม่บ่น 
 



บทที ่7 
 

สรุปและอภปิรายผลการวจิยั ข้อเสนอแนะ 
 

7.1 สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 
 
สัญลกัษณ์ (Symbol) เป็นเคร่ืองหมายส าคญัท่ีผูป้ระพนัธ์ใช้ในการส่ือสาร เป็นส่ิงท่ีสร้าง

ข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนแสดงหรือสะทอ้นความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ และเพื่อเช่ือมโยงตนเองกบั
ผูอ่ื้นในสังคม สัญลกัษณ์นั้นข้ึนอยูก่บัอตัวิสัยของผูป้ระพนัธ์และบริบททางวฒันธรรมท่ีผูป้ระพนัธ์
ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการส่ือสารมีทั้งสัญลกัษณ์ท่ีเป็นวจันภาษา เช่น เน้ือเพลง และ
สัญลกัษณ์ท่ีเป็นอวจันภาษา เช่น ท านองเพลง ทั้งน้ีการส่ือสารท่ีสมบูรณ์ตอ้งมีส่วนท่ีเป็นสัญลกัษณ์ 
(Symbol) และความหมาย (Meaning) ประกอบร่วมกนั ซ่ึงความหมายคือแนวคิดท่ีผูป้ระพนัธ์
ก าหนดสร้าง (Construct) ใหก้บัสัญลกัษณ์ต่างๆ เพื่อเช่ือมโยงใหเ้กิดความเขา้ใจและยอมรับร่วมกนั
ของคนในสังคม  

ขอ้สังเกตท่ีผูว้ิจยัคน้พบจากการศึกษาผลงานการประพนัธ์เพลงของผูป้ระพนัธ์เพลงสมยั
นิยม (Q1) และผูป้ระพนัธ์เพลงทางเลือก (Q2) คือ เพลงของ Q1 ท่ีไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีนิยม
ส่วนใหญ่จะมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัความรัก ซ่ึงลกัษณะการใช้ภาษาค าพูดจะแตกต่างกนัไปตามเน้ือ
เร่ือง มีการสอดแทรกค าสัญลกัษณ์พิเศษทั้งเชิงบวกและเชิงลบสอดแทรกกนัไปภายในเพลงเพื่อให้
เน้ือเร่ืองมีความขดัแยง้และน่าสนใจ เพลงส่วนใหญ่ของ Q1 มีการด าเนินเร่ืองโดยบุรุษท่ีหน่ึงซ่ึง
เป็นตวัละครส าคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่า เพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัความรักในเชิงบวกจะมีการวางโครง
เร่ืองครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ส่วนเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัความรักในเชิงเศร้าจะขาดขั้นภาวะ
คล่ีคลาย และเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัความรักในเชิงสนุกสนานจะขาดขั้นภาวะคล่ีคลายและขั้น
ยติุเร่ืองราว โดยกลุ่มค าต่างๆท่ีถูกน ามาใชใ้นหลายๆเพลงของ Q1 ไดแ้ก่ รัก  หวัใจ คิดถึง ห่วง และ
หวง ซ่ึงค าค าเดียวกนัถูกวางในเพลงท่ีมีอารมณ์แตกต่างกนัท าใหมี้ความหมายและระดบัความลึกซ้ึง
ท่ีแตกต่างกนัดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 4 

ในขณะท่ีผลงานเพลงของ Q2 จะไดรั้บความนิยมในแก่นเร่ืองท่ีค่อนขา้งหลากหลาย เช่น 
แก่นเร่ืองเก่ียวกบัความรัก แนวคิด และการท างาน เป็นตน้ มีการด าเนินเร่ืองโดยผูป้ระพนัธ์ในฐานะ
เป็นผูรู้้แจง้เห็นจริงทุกอย่างเป็นผูเ้ล่าในเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัความรัก แนวคิด และการท างาน
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โดยจะเล่าถึงมุมมองของตนเองในฐานะผูส้ังเกตการณ์ท่ีเขา้ใจลึกซ้ึงถึงเหตุการณ์ต่างๆ และมีการ
ด าเนินเร่ืองโดยบุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นตวัละครส าคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่าในเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบั
ความรักในฐานะท่ีผูเ้ล่าเป็นผูก้ระท าและหรือถูกกระท าเอง ซ่ึงเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัความรักมี
การวางโครงเร่ืองไม่ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยจะขาดขั้นภาวะคล่ีคลายในเพลงท่ีปัญหาความ
ขดัแยง้ต่างๆ ไม่มีการเปิดเผยหรือคล่ีคลายได ้และขาดขั้นพฒันาเหตุการณ์ในเพลงท่ีไม่มีการเพิ่มปม
ปัญหาความขดัแยง้ของตวัละครใหเ้ขม้ขน้ข้ึนเพื่อพฒันาเหตุการณ์สู่ขั้นต่อไป ในส่วนของการใชค้  า 
ส าหรับเพลงรักค าท่ีพบบ่อยคือค าวา่ “รัก” ซ่ึงค าค าเดียวกนัถูกวางในเพลงท่ีมีอารมณ์แตกต่างกนัท า
ให้มีความหมายและระดบัความลึกซ้ึงท่ีแตกต่างกนั ส าหรับเพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัแนวคิดและ
เพลงท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกบัการท างานท่ีไดรั้บความนิยมเป็นเพลงแนวฮิปฮอป มีการสอดแทรกค า
ภาษาองักฤษลงไปในเน้ือร้อง และวจิารณ์ส่ิงต่างๆอยา่งตรงไปตรงมา 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบวา่เพลงของผูป้ระพนัธ์ทั้ง 2 ท่านท่ีไดรั้บความนิยมจะเป็นเพลงท่ีมี
องคป์ระกอบความคิดสร้างสรรคด์งัต่อไปน้ีคือ 1) ความคิดริเร่ิม (Originality) คือ มีลกัษณะแปลก
ใหม่แตกต่างจากเดิม มีการใช้ค  าสัญลกัษณ์พิเศษท่ีน่าสนใจ 2) ความคิดคล่องตวั (Fluency) คือ 
สามารถใชถ้อ้ยค าจากความคิดไดเ้หมาะสม เขา้ใจไดง่้าย 3) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) คือ มี
เน้ือหาท่ีให้อิสระทางความคิด คิดไดห้ลายแบบหลายทาง 4) ความคิดสวยงามละละเอียดลออ 
(Elaboration) คือ เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพและมีความประณีตในความคิด 

การส่ือสารถือได้ว่ามีความสัมพนัธ์กับการสร้างอตัลักษณ์ ผูป้ระพนัธ์ทั้ง 2 ท่านมีการ
ส่ือสารผา่นเพลงเพื่อตอบนองความตอ้งการดา้นสังคม (Social Needs) ใน 3 ระดบั คือ ระดบัการ
เช่ือมโยงกบับุคคลอ่ืนในสังคม ระดบัการท าให้ตนเองเป็นท่ียอมรับในสังคม และระดบัการท าให้
ตนเองมีส่วนร่วมในสังคม เพลงหน่ึงเพลงสามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์บางส่วนของผูป้ระพนัธ์ไดแ้ต่
ไม่ใช่ทั้งหมด จากเน้ือหาของเพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม (Q1) สะทอ้นให้เห็นวา่
Q1 เป็นบุคคลท่ีมีความพยายามเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่มีอารมณ์เปราะบางในสถานการณ์
เคร่งเครียด ชอบการแสดงออก กระหายความต่ืนเตน้ ชอบลองส่ิงใหม่ มีความประนีประนอมคลอ้ย
ตาม และพร้อมจะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัมโนทศัน์ท่ี Q1 สะทอ้นถึงตนเองวา่ 
ชีวติในช่วงวยัรุ่นค่อนขา้งมีขอ้จ ากดั ขาดอิสระ เกิดการปลูกฝังเก่ียวกบัการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ช่วง
ชีวติท่ีผา่นมาใชค้วามสามารถในการด้ินรนไขวค่วา้หาโอกาสจนประสบความส าเร็จ อยูบ่นความตึง
เครียด คิดเยอะในเร่ืองค่าใช้จ่าย มีความคาดหวงัท่ีจะท าเพลงให้ถูกใจผูค้นจ านวนมาก และเป็น
ประเด็นให้ได้มีการพูดกนัต่อกนัในสังคม ซ่ึงการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของคุณQ1นอกจากจะ
พิจารณาถึงนกัร้องแลว้ยงัค านึงถึงการใส่จิตวิทยาให้นายทุนชอบ จึงสามารถสรุปไดว้า่คุณ Q1เป็น
บุคคลท่ีมีแนวคิดแบบสมยัใหม่ (Modernism) ดงัท่ีไดก้ล่าวในบทท่ี 5 
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ในขณะท่ีเน้ือหาเพลงท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์เพลงทางเลือก (Q2) สะทอ้นให้เห็นวา่ Q2 
เป็นบุคคลท่ีมีความซาบซ้ึงในศิลปะและความสวยงามของดนตรี เปิดเผยความรู้สึก เห็นคุณค่าของ
อารมณ์ดา้นต่างๆ ชอบความหลากหลาย ทดลองส่ิงใหม่ๆ มีการแสดงออกตรงไปตรงมา มีความ
เป็นตวัของตวัเองสูง รักอิสระ และมีความเป็นผูน้ า ยอมรับการเปล่ียนแปลง และรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัมโนทศัน์ท่ี Q2 มองตนเองวา่ ตนชอบท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เป็นเสรี
นิยม เขา้ใจในความแตกต่างของความคิด ไม่เช่ืออะไรง่ายๆ พร้อมท่ีจะไปขดัแยง้กบัความเช่ือเดิมๆ 
ไม่ชอบให้ใครมาวางขอ้จ ากดัหรือก าหนดกฎเกณฑ์ในการสร้างสรรคง์าน เขา้ใจถึงความเส่ียงของ
การเป็นศิลปิน เม่ือถูกวิจารณ์ถึงผลงานเพลงก็เปิดใจรับฟังรับฟัง จึงสามารถสรุปไดว้่า Q2 เป็น
บุคคลท่ีมีแนวคิดแบบหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) ดงัท่ีไดก้ล่าวในบทท่ี 5 

อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของผูป้ระพนัธ์
เพลงนั้นประกอบไปดว้ย 3 ปัจจยั คือ 1) ภูมิหลงัครอบครัว ส าหรับ Q1 มีขอ้จ ากดัค่อนขา้งมาก
ในช่วงชีวติวยัรุ่น ไดรั้บการเปรียบเทียบและแรงกดดนัสูงจากครอบครัว ท าให้มีจิตวิญญาณแห่งการ
แข่งขนัอยูใ่นตวั ส่งผลใหก้ารสร้างสรรคผ์ลงานเพลงของ Q1 นั้นจะตอ้งแข่งขนัและเปรียบเทียบกบั
ผลงานของคนอ่ืนตลอดเวลาและค านึงถึงกระแสตอบรับเป็นอย่างมาก ในขณะท่ี Q2 ในวยัเด็ก
ไดรั้บอิสระจากครอบครัว มีการปลูกฝังจากโรงเรียนให้เป็นคนกลา้แสดงออก และกลา้ท่ีจะแสดง
ความคิดเห็น อีกทั้งยงัมีปฐมพรปฐมพรและโมเดิร์นด็อกเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงาน
เพลง ท าให้ Q2 กลา้ฉีกกรอบความคิดเดิมๆในผลงานเพลงของตนเองโดยไม่ค  านึงถึงกระแสตอบ
รับมาก 2) ประสบการณ์ การศึกษา และ ความรู้เฉพาะทาง ส าหรับคุณนราธิ Q1 ไม่ไดเ้รียนเก่ียวกบั
ดนตรีมาโดยตรง แต่ไดเ้รียนรู้เทคนิคการเขียนเพลงจากอาจารยอ๋์องผูส้ร้างสรรคผ์ลงานเพลงในเชิง
พาณิชย ์ท าให้การเขียนเพลงของ Q2 ตอ้งค านึงถึงกระแสตอบรับตลอดเวลา ส่งผลให้มีขอ้จ ากดั
และขาดอิสระท่ีจะแสดงตวัตนผา่นผลงานเพลงไดอ้ยา่งเต็มท่ี ในขณะท่ี Q2 จบการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีท่ี Five Towns College ในนิวยอร์ก สาขาวิชาบนัทึกเสียงและบริหารธุรกิจ มีความรู้
รอบตวัหลายดา้นเน่ืองจากเป็นคนชอบอ่านหนงัสือและศึกษาวฒันธรรม ส่งผลให้ Q2 สร้างสรรค์
ผลงานเพลงท่ีมีเน้ือหาค่อนข้างหลากหลาย น าเสนอมุมมองท่ีแปลกใหม่ให้สังคมได้ฉุกคิด 3) 
ทศันคติ และแรงจูงใจ ส าหรับคุณนราธิ Q1 ในกระบวนการเขียนเพลงจะพิจารณาถึงเร่ืองราวของ
ศิลปินเป็นหลกั ท าให้ไม่สามารถแสดงตวัตนผ่านผลงานเพลงไดอ้ย่างเต็มท่ี เน่ืองจากตอ้งท าตาม
โจทยท่ี์ตน้สังกดัหรือผูว้่าจา้งให้มา อีกทั้งยงัมีมุมมองเก่ียวกบัขอ้จ ากดัในการสร้างสรรค์ผลงาน
เพลงคือ “การสร้างความแตกต่าง” ปัจจุบนั Q1 มีความกดดนัอยา่งมากในเร่ืองน้ี ส่งผลให้เกิดความ
กลวัในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีแตกต่าง ในขณะท่ี Q2 ไม่ไดค้  านึงถึงกระแสตอบรับจากผูฟั้งใน
ขณะท่ีเขียนเพลง จึงไม่ค่อยแกไ้ขอะไรจากตวับทเพลง และเน่ืองดว้ย Q2 ไม่ชอบให้ใครมาก าหนด
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กฎเกณฑ์หรือขอ้จ ากดัในการสร้างสรรค์งาน ท าให้มีอิสระในการเขียนเพลงและสามารถสะทอ้น
ตวัตนผา่นผลงานเพลงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

นอกจากน้ียงัมีปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรคผ์ลงานเพลงของผูป้ระพนัธ์ 
3 ปัจจยั คือ 1) การสนบัสนุนเชิงนโยบายของภาครัฐและธุรกิจ ประเทศไทยยงัขาดการบูรณาการ
และความต่อเน่ืองของนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศิลปินผูส้ร้างสรรค์งานใน
รูปแบบใหม่ๆไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีควร รวมถึงปัญหา
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญายงัเป็นปัญหาส าคญั โดยเฉพาะการบงัคบัใชก้ฎหมายให้เด็ดขาดและ
มีประสิทธิภาพ ท าให้ผูส้ร้างสรรคง์านขาดแรงบลัดาลใจท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆและหลากหลาย 
2) ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค วฒันธรรมการฟังเพลงของคนไทยยงัคงนิยมฟังเพลงสมยันิยมอยู่
มาก และยงัคงปิดกั้นท่ีจะเปิดใจรับฟังเพลงทางเลือกใหม่ๆ ท าใหศิ้ลปินอิสระท่ีท าเพลงนอกกระแส
ไม่ไดถู้กส่งเสริมและผลกัดนัจากสังคมเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตามกระแสเพลงทางเลือกในไทยก าลงั
เร่ิมมีทิศทางการขยายตวัท่ีดีข้ึน ผูค้นเร่ิมให้ความสนใจฟังเพลงนอกกระแสมากยิ่งข้ึน ท าให้ค่าย
เพลงใหญ่ๆมองเห็นความเป็นไปไดข้องธุรกิจเพลงทางเลือก ผูส้ร้างสรรคเ์พลงทางเลือกจึงมีจ านวน
เพิ่มข้ึน 3) ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม เทคโนโลยีมีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้เพลง
ทางเลือกไดรั้บความสนใจจากผูฟั้งมากข้ึน ซ่ึงส่ือท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัในปัจจุบนัคือโซเชียล
มีเดีย (Social Media) ถือไดว้่าเป็นช่องทางท่ีสะดวกและใชเ้งินลงทุนน้อยในการเผยแพร่ผลงาน
เพลงของศิลปิน ค่ายเพลงจึงมีบทบาทน้อยลง ศิลปินสามารถยืนหยดัดว้ยตวัเองไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่ง
ค่ายเพลง 
 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
 

7.2.1 ควรศึกษาปัจจยัเชิงนโยบายท่ีช่วยสนบัสนุนผูส้ร้างสรรค์ผลงานเพลงทั้งเพลงสมยั
นิยม เพลงทางเลือก และเพลงในรูปแบบอ่ืนๆ ให้อยูร่อดในอุตสาหกรรมเพลงไทย และมีก าลงัท่ีจะ
พฒันาและสร้างสรรคผ์ลงานเพลงต่อไป 

7.2.2 ในการศึกษารูปแบบการส่ือสารอนัสะทอ้นอตัลกัษณ์ของผูส่ื้อสารนั้น ควรศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส่ือสารเป็นส าคญัเน่ืองจากอาจส่งผลต่อการบิดเบือนอตัลกัษณ์ท่ีแทจ้ริงของผู ้
ส่งสารได ้

7.2.3 ผลการศึกษาของงานวจิยัช้ินน้ีเป็นเพียงการถอดสัญญะสารจากขอ้มูลในมุมมองของ
ผูว้ิจยัเป็นหลกั ทั้งน้ีผลการวิจยับางส่วนอาจจะไม่สามารถสะทอ้นตวัตนท่ีแทจ้ริงของผูป้ระพนัธ์
เพลงทั้ง 2 ประเภทไดอ้ยา่งครบถว้น ผูว้ิจยัจึงขอเสนอให้การศึกษาในอนาคต ควรเพิ่มจ านวนของ
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กลุ่มตวัอย่างผูป้ระพนัธ์ให้มากข้ึน เพื่อท่ีจะได้เห็นภาพรวมของอตัลกัษณ์และอตัมโนทศัน์ของ
ผูป้ระพนัธ์เพลงทั้ง 2 ประเภท 
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ประวตัขิองผู้ให้สัมภาษณ์โดยสังเขป 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ประวตัิโดยสังเขป 
1. ผูป้ระพนัธ์เพลง
สมยันิยม (Q1) 

 ผูป้ระพนัธ์เพลงสมยันิยม ผลงานเพลงท่ีเคยประพนัธ์ ไดแ้ก่ เพลง
เม่ือไหร่จะไวใ้จไดเ้สียที เพลงคนไม่รักยอ่มไม่ผดิ เพลงหมดใจเพลง
ไม่ใช่ความผดิ เพลงโสดอยูรู้่ยงั เพลงเจบ็เพราะรัก เพลงอยา่หาวา่ฉนั
ร้าย เพลงรักท่ีซ่อนอยู ่เพลงไม่โสดบอกซะ เพลงคนน่าเลิฟ เพลงโง
หวัไม่ข้ึน เพลงอ่านขอ้ความดว้ยน ้าตา เพลงชีวิตด๊ีดี เพลงหน่ึงชีวติ 
เพลงสุดใจ เพลงคนส าคญัอนัดบัสุดทา้ย เพลงกลา้มั้ย ฯลฯ 

 เคยเป็น Executive producer ท่ี Gmm Grammy Co., Ltd. 
 เคยเป็น Executive producer ท่ี Exact & Scenario 
 เคยเป็น Executive producer ท่ี RS Public Company Limited 
 ปัจจุบนัเป็นเจา้ของ Nato Studio 

2. ผูป้ระพนัธ์เพลง
ทางเลือก (Q2) 

 ผูป้ระพนัธ์เพลงทางเลือก ผลงานเพลงท่ีเคยประพนัธ์ ไดแ้ก่ เพลง
ลิปสติกบนลิปสติก เพลงเปลือก เพลงระเบิดเวลา เพลงอิสระในความ
เมา เพลงถว้ยกาแฟท่ีถูกลืม เพลงเร่ืองธรรมดา เพลงร็อคแอนด์โรลเรา
เล่น เพลงฟรอยด ์เพลงทกั เพลงดว้ยน ้าลาย เพลงสูง ฯลฯ 

 เคยเป็นนกัร้องน าวงอะไรจะ๊ 
 ปัจจุบนัเป็นนกัร้องน าวงอพาร์ทเมน้ทคุ์ณป้า 
 เป็นนกักว ีนกัเขียนหนงัสือ 
 เป็นดีเจเปิดค่ายดีเจข้ึนมาเอง 

4. นามสมมติ S1  เคยร่วมงานในฐานะนกัร้องตน้เสียงกบั Q1 
 ปัจจุบนัท างานท่ี Search Entertainment 

5. นามสมมติ S2  เคยร่วมงานในฐานะนกัร้องตน้เสียงกบั Q1 
 เคยไดอ้นัดบัท่ี 4 ในการประกวดรายการ The Star คน้ฟ้าควา้ดาว ปี 5 
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 ปัจจุบนัเป็นศิลปินในสังกดั มิวสิคครีม ในเครือ จีเอม็เอม็แกรมม่ี 
3. นามสมมติ S3  เคยร่วมงานในฐานะนกัร้องตน้เสียงกบั Q1 

 เคยเป็นครูสอนร้องเพลงท่ี MIFA 
 เคยเป็นนกัร้องน าวง Windy Smile  
 ปัจจุบนัเป็นผูบ้ริหารท่ี Smile Work Record 

6. นามสมมติ S4  เคยร่วมงานกบั Q2 ในฐานะมือกีตาร์วงอะไรจะ๊ และวงอพาร์ทเมน้ท์
คุณป้าในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนัเป็นมือกีตาร์ใหก้บัวง angkok Molam International Band 
7. นามสมมติ S5  เคยร่วมงานเพลงกบั Q2 ในการท าเพลงโฆษณา 

 เคยเป็นสมาชิกวงดนตรีทางเลือกช่ือ Holly Berry 
 ปัจจุบนัท างานเด่ียวของตนเองในนาม Yaak Lab เป็นแนวดนตรี

อิเล็คทรอนิคส์ สังกดั Box Records 
8. นามสมมติ S6  เคยร่วมงานเพลงกบั Q2 

 เคยเป็นสมาชิกวง Knock The Knock, Siam Secrete Service, และวง
อะไรจะ๊ 

 เคยเป็นโปรดิวเซอร์ใหก้บัวงอพาร์ตเมนตคุ์ณป้าในอลับั้ม Romantic 
Comedy และอลับั้มสมรสและภาระ 

9. ปิยะพงษ ์หม่ืน
ประเสริฐดี 

 Community Manager & Co-founder บริษทั ฟังใจ จ ากดั ซ่ึงเป็น
ชุมชนทางดนตรีท่ีเช่ือมศิลปินและแฟนเพลงเขา้ดว้ยกนั ผา่นทาง
แพลตฟอร์ม กิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ไม่วา่จะเป็นมิวสิกส
ตรีมม่ิง นิตยสารดนตรี คอนเสิร์ต และการสัมมนาทางดนตรีี 

10. วเิชียร ฤกษ์
ไพศาล 

 ด ารงต าแหน่งเป็นรองกรรมการผูอ้  านวยการ สายงานดนตรี การผลิต 
และการประชาสัมพนัธ์ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั(มหาชน) 

11. บรกรณ์ หลง
สวาสด์ิ 

 อดีตโปรแกรมไดเรคเตอร์จากคล่ืนวทิยแุฟตเรดิโอ  
 ปัจจุบนัเป็นโปรดิวเซอร์คล่ืนวทิยแุคทเรดิโอ 
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บทสัมภาษณ์เชิงลกึผู้ประพนัธ์เพลง ผู้ร่วมงาน และบุคคลที่มีอทิธิพล  
ต่อวงการเพลงในประเทศไทย 

 
1. บทสัมภาษณ์ผู้ประพนัสมัยนิยม (Q1) 
ผูว้จิยั : อยากจะถามถึงประสบการณ์ในวงการเพลง Q1 เร่ิมตน้เขา้วงการมาไดอ้ยา่งไรคะ 
Q1 : เร่ิมตน้ตั้งแต่สมยัเรียน ป.ตรี ท่ีธรรมศาสตร์ครับ จริงๆผมเรียนคณะบญัชี เอกการตลาด ในยุค
นั้นพวกคณะดุริยางคศิลป์ยงัไม่เกิด ยงัไม่มีทางเลือกมากนัก ก็เลยไม่ได้ไปเรียนคณะดนตรี ทีน้ี
ในช่วงนั้นผมไปอยูช่มรม Folk Song และประสานเสียง รวมถึง TU Band ดว้ย พอไปอยูต่รงพวก
นั้นเน่ีย ก็ไดเ้จอกบัอาจารยค์นหน่ึง ช่ืออาจารยอ๋์อง ช่ือจริงวา่ชิตพงษ ์ตรีมาตร อาจารยอ๋์องก็เป็นนกั
แต่งเพลงอยูก่บัช่อง 7 แต่งเพลงให้ละครช่อง 7 มาตลอด แกก็เขา้มาเป็นอาจารยพ์ิเศษ มาสอนให้
ชมรม Folk Song พอผมไดรู้้จกัแกเน่ีย ก็เลยลองเอาเพลงท่ีผมเคยแต่งเล่นๆ คือแต่งดว้ยอารมณ์
ตวัเอง แต่งและอดัเองเล่นๆไปใหแ้กฟัง แกก็บอกบอกวา่เออดูมีอะไรนะ น่าลองมาร่วมงานกนัเล่นๆ
ดูไหม เด๋ียวอาจารยจ์ะฝึกฝนให้เพิ่มเติม อาจารยก์็เลยพาไปดูห้องอดัของแกท่ีบา้น ปกติแกก็แต่งทั้ง
เน้ือร้องและท านองเองดว้ย ก็ต่ืนเตน้มากเลย เลยไดป้ล่อยเพลงแรกท่ีไดอ้อกสู่สายตาประชาชนคือ
เพลง คู่เขยคู่ขวญั ซ่ึงตอนนั้นเพิ่งเร่ิมเปิดตวัเขต ฐานทพั มั้งครับถา้ผมจ าไม่ผิด ของช่อง 7 อ่ะนะ
ครับ เล่นกบันุ่น วรนุช มั้ง อาจารย์อ๋องแกก็ท าดนตรี ผมก็เขียนเน้ือร้อง แล้วก็มีอีกเร่ืองนึง ช่ือ 
กามเทพลวง มีสองเร่ืองท่ีเป็นของช่อง 7 นัน่เป็นจุดเร่ิมตน้จริงๆ แต่วา่ส่วนตวัก็แต่งเน้ือท านองเพลง
เก็บไวเ้ยอะๆ แต่นัน่เป็นงานท่ีออกไปสู่สาธารณชน แลว้หลงัจากท่ีผา่นตรงนั้นไป พอผมเรียนจบ 
ผมก็ไปท างานประจ าทัว่ๆไป ผมจบเอกการตลาด คณะบญัชี ก็ไปเป็น officer อยู่ ท่ี CP แลว้ก็
หลงัจากท่ี CP ก็มาอยูโ่อสถสภา ช่วงท่ีอยูโ่อสถสภาเน่ีย ก็เกิดความคิดข้ึนมาอีกคร้ังนึง ตอนนั้นผา่น
ไปประมาณ 4-5 ปีแลว้ คือพูดง่ายๆหลงัจากอาจารยอ๋์องมาผมเวน้ระยะไป เหมือนกบัเราก็อยากจะ
ท างานอะไรของเราเป็นช้ินเป็นอนัอะนะ เพราะวา่การเขียนเพลงส่งอยา่งเด่ียวมนัก็อยูไ่ม่ได ้ท่ีน้ีพอ
เราไปท างานประจ า ผมก็ยงัแอบแต่งเพลงเล่นในออฟฟิศ ผมก็ยงัคงคิดคอนเซปเขียนเน้ืออะไรอยา่ง
น้ี ก็มีหวัหนา้งานผม เจา้นายผมเขาใจดี เขาก็เห็น เอย้ น่ีมนัอะไร เขาก็สงสัย แต่งเพลงเป็นดว้ยเหรอ 
เจา้นายคนน้ีเขารู้จกักบัพี่ชมพู ฟรุตต้ี เขาก็เลยให้ผมลองไปหาพี่ชมพู ฟรุตต้ีดู ผมก็เลยไป ตอนนั้น
อายุก็ประมาณ 25-26 พอเขา้ไปหาพี่ชมพู พี่ชมพูก็บอกวา่ เออ้ เอ็งก็น่าสนใจดี มีของดีนะ ก็ให้ลอง
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มาเป็นฟรีแลนซ์ ใหเ้ขียนเน้ืออยา่งเดียวเพราะวา่ในวงการเพลงในยุคนั้น ส่วนใหญ่คนสร้างเพลงเขา
มกัจะใหค้นท่ีท าดนตรีไดห้รือวา่รู้องคป์ระกอบดนตรีท าท านองข้ึนมาก่อน แลว้ก็หาคนเขียนเน้ือมา
ใส่ เหมือนกรณีธีมพี่ด้ีอะครับ เขาก็จะมีธีมอย่างพี่โอม ชาตรี คงสุวรรณ แต่งท านองดนตรีแลว้พี่ด้ี
เขียนเน้ือ ก็โครงสร้างในยุคนั้นเป็นแบบนั้นโดยส่วนใหญ่ ผมเขา้ไปเสร็จก็มีคนมาท าดนตรีท า
ท านอง แลว้ก็ใหผ้มเน่ียอดัเป็นเทปแคสเสท แลว้ก็กลบัไปฟังทวนท่ีบา้น ฟังท านองวนไปวนมา เรา
ก็ตอ้งท าวธีิแบบน้ีตามเขา เราก็พยายามจ าท านองแลว้ก็หาค ามาลง หาค าท่ีมนัจะเหมาะกบัตวัท านอง
น้ี ท่ีน้ีภาษาไทยมนัก็จะมีวรรณยุกต์ เราก็ตอ้งพยายามท าให้ภาษามนัเขา้ใจได้ คือมนัตอ้งไม่ผิด
วรรณยกุตอ่์ะ ตอ้งอยูใ่นท านองและไม่ผดิวรรณยุกตอ่์ะ ตรงน้ีเป็นเร่ืองท่ียากอยูเ่หมือนกนัครับ ก็ท  า
อยูต่รงนั้นพกันึงจนกระทัง่ไดเ้พลงของไดอาน่าแลนซ์มาสองเพลง เป็นศิลปินใหม่ของ RS ช่ือเพลง
ระบบสั่น กบัเพลงไหนๆก็ไหนๆ นัน่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี RS แต่เป็นฟรีแลนซ์ แต่ก็มาช่วยเขียนเน้ือ
เขียนอะไรไปใหห้ลุยสก๊อตอยูอี่กอลับั้มนึง แลว้หลงัจากตรงนั้นมาก็ค่อยๆมีลกัษณะแบบน้ี คือเป็น
ท านองดนตรีแบบน้ีส่งมาให้พี่เขียนเน้ือร้องอย่างเดียวเขา้ไป ก็มีเกอร์ร่ีเบอร์ร่ีชุดแรกอีกสามเพลง 
แลว้ก็มาต่อดว้ยวงพิง้ค ์แลว้ก็โบวีผู่ช้ายนะ มีจอนน่ีอนัวา มีเขา้มาเร่ือยๆ สมยันั้นอลับั้มนึงมีเป็นสิบ
เพลง ส่วนใหญ่พี่ก็จะแต่งเพลงขา้งใน ไม่ใช่เพลงโปรโมท ในสิบเพลงนั้นจะมี Producer คนเดียว 
และมี Co-producer อีกหน่ึงคน และ Executive producer อีกหน่ึงคน Executive producer จะเป็นคน
ท่ีดูทุกอลับั้มในธีมหน่ึงธีม ในยุคนั้น RS จะมี Melodica จะมีธีมช่ือ Buck Town ธีมช่ือ Monster 
ต่างๆนานา และในแต่ละธีมจะมี Executive producer ธีมละคน อย่างพี่พูเน่ียเขาเป็น Executive 
producer ในธีมนั้นก็จะมี Producer ลูกนอ้งเขาประมาณ 4-5 คน และในสับยอ่ยของ Producer ก็จะมี 
Co-producer ท่ีประกบคู่กบั Producer ผมจะเขียนเน้ือ ผมตอ้งส่งไปท่ี Co-producer โดย producer 
จะดูเร่ืองเน้ือร้องเป็นหลกั ส่วนใหญ่ producer กบั Co-producer มกัจะจองพื้นท่ีท าเพลงโปรโมทไว้
แลว้ ผมก็จะท าแต่เพลงขา้งใน ก็เป็นยุคท่ีแบหมาล่าเน้ือนะ คือเขียนแล้วก็ไดต้งัค์ ไม่ผ่านก็ไม่ได้
ตงัค ์
ผูว้จิยั : Q1 ไดเ้รียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ 
Q1 : ไม่ไดเ้รียนมาโดยเฉพาะ ก็คือเด็กๆเน่ียเป็นคนชอบร้องเพลง เท่าท่ีจ  าความไดคุ้ณยายคุณนา้ก็
เปิดเพลงพวกสดุดีมหาราชา เพลงมาร์ช เพลงแผ่นดินของเราอะไรอย่างน้ี ท่ีมนัเป็นเพลงมวลชน
ของประเทศชาติอะไรอย่างน้ี แลว้เราก็ซึมซับการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก จากนั้นก็เร่ิมซึมซับจาก
เพลงละครโทรทศัน์ต่างๆนาๆ แลว้ก็มาเจอเพลงฝร่ังเก่าๆอยา่งไมเคิ้ล แจค็สัน เราฟังแลว้ก็มาหดัเล่น
กีตาร์ คอร์ด C Em Dm G7 เป็นส่ีคอร์ดแรก เร่ิมท่ีเพลงไดอ้ยา่งเสียอยา่งของอสันี มารู้จกัการแต่ง
ท านองเพลงก็ช่วงเขา้มหาลยัแลว้ เร่ิมอดัเป็นช้ินเป็นอนั ท่ีบอกว่าอดัให้พี่อ๋องฟัง ผมเร่ิมจบัตน้ชน
ปลายไดว้า่คอร์ดพวกน้ีมนัมีวธีิวิง่ของคอร์ด ผมก็เร่ิมรู้วา่ถา้เป็นเพลงป๊อบทางคอร์ดก็ประมาณน้ี  



213 

ผูว้จิยั : Q1 มองวา่เพลงสมยันิยมกบัเพลงทางเลือกแตกต่างกนัอยา่งไรคะ 
Q1 : พี่แบ่งเป็น 2 ยคุแลว้กนัยคุท่ีพี่เติบโตมาเม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ เพลงป๊อบมนัก็คือป๊อบจริงๆอะ พี่เบิร์ด 
บอยเบนด์ ลิฟออย UST หรือทาทายงั จะเสียงดีหรือไม่ดีแต่มีหน้าตามาเก่ียวขอ้ง มีรูปลกัษณ์มา
เก่ียวขอ้ง อินด้ีก็คืออะไรท่ีไม่โชวห์นา้ตา ไม่โชวรู์ปลกัษณ์ หรือโปรโมทแบบเงียบๆ จริงๆมนัมีวงท่ี
สมยัพี่อยู ่ม.6 ท่ีพี่รู้สึกว่ามนัทชัพี่คือวง Moderndog มนัเป็นอินด้ีก็จริงนะ แต่มนัเป็นอินด้ีมวลชน 
เป็นอินด้ีท่ีเขา้ถึงทุกคนได ้ผมว่าเราควรวิเคราะห์จากอินด้ีท่ีเราไดย้ินมากกว่า Moderndog มนัมา
น ากระแส มนัเป็นอินด้ีท่ีเราได้ยิน แล้วหลงั Moderndog มามนัก็เกิดกระแส Indie alternative 
หลงัจากนั้นก็มีวงอินด้ีอ่ืนๆตามมา ในช่วงนั้นก็มีวงพราว แมแ้ต่พี่ป้างท่ีแยกจากไอดร้าก็ออกมาเป็น 
alternative ก่อน ในยุคนั้นเป็นยุคเกิดของอินด้ีเลย ประมาณปี 38-39 แต่มนัยงัมีระยะห่างกนัอยู่
ระหว่างป๊อบกบัอินด้ี ก็ยงัแยกแยะกนัได้อยู่ จนเขา้มาใกล้กนัมากข้ึนเม่ือพี่บอยปล่อยอลับั้มแรก 
Rhythm and Boy ชุดนั้นแหละท่ีท าให้อินด้ีเขา้ใกลป๊้อบ หมายความวา่มีรูปลกัษณ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง
ดว้ย คนเร่ิมรู้จกัคนท่ีร้องอินด้ี คนเร่ิมเห็นหน้าตา เพราะว่ามีพี่นภเกิดข้ึนแลว้ จากนั้นมาก็มี Dojo 
City เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นตวัท่ีท าให้อินด้ีกบัป๊อบแยกกนัไม่ขาดเลย ท านองเป็นอินด้ี แต่รูปลกัษณ์ชดัเลย
วา่ป๊อบ มีโปรเจคเอช มี Trium Kingdom มนัคือการผสานอินด้ีกบัป๊อบรวมกนั ยี่สิบปีท่ีอินด้ีกบัป๊
อบค่อยๆมารวมกนั จนตอนน้ีมนัแยกกนัแทบไม่ออก อย่างเพลงคนทางนั้นของ Gift My Project 
เหมือนอินด้ีแต่มนัเป็นป๊อบ มนัเป็นเพลงท่ีคนทุกคนรู้จกั กบัเพลงคนมีสเน่ห์ของพี่ป้างไม่ไดต่้างกนั 
อาจจะต่างกนัเล็กนอ้ยตามงบประมาณ อินด้ีกบัป๊อบในทุกวนัน้ีมนัต่างกนัตรงท่ีวา่ ลงเป็น official 
audio แต่คนมีสเน่ห์ลงเป็น MV มนัต่างกนัตรงปริมาณเป็นเม็ดเงิน แต่รูปลกัษณ์และตวัเพลงไม่ต่าง 
ไม่ต่างกนัในเร่ืองของลีลาการสร้าง ถา้วนัน้ีต่างจริงๆนะ อพาร์ทเมน้คุณป้ายงัต่างอยู ่ท  าเพลงไม่รู้จกั
ฉนัไม่รู้จกัเธอ หรือลิปติก เขาตอ้งการ abstract ตอ้งการความเขา้ใจล ้าลึก เป็นปรัชญาซ่อน อนันั้น
คือสร้างความต่างจริงๆ แต่อย่างคนทางนั้น ไสว่าสิบ่ท่ิมกนั เขา้ไม่ไดมี้อะไรล ้ าลึก เขาคือชั้นเชิง
ของป๊อบ วธีิการคิดคือป๊อบหมด เพียงแต่งบประมาณท่ีเขาเอาแค่น้ีพอ  
ผูว้ิจยั : แสดงวา่ Q1 แยกป๊อบกบัอินด้ีดว้ยภาพลกัษณ์ของศิลปินอยา่งเดียวเหรอคะ มีอยา่งอ่ืนไหม 
กระบวนการท าเพลงต่างกนัไหม 
Q1: เอาเป็นปัจจุบนัน้ีแล้วกนั เพราะถา้มองยอ้นไปเม่ือ 20 ปีท่ีแล้วมนัถูกแยกด้วยหลายปัจจยั 
ภาพลักษณ์ตดัทิ้งไป ไม่สามารถแยกขาดได้แน่นอน ส่ิงท่ีแบ่งแยกอินดีกับป๊อบ ข้อท่ี 1 คือ
งบประมาณการโปรโมท อินด้ีใชเ้งินนอ้ยกวา่ มนัไม่มีขอ้จ ากดั คุณไม่มีตงัคคุ์ณก็ปล่อยเพลงออกไป 
ขอ้ 2 คือความคิดสร้างสรรคใ์นตวังาน แต่มนัก็แยกไม่ขาด เป็นแค่เส้นบางๆจริงๆ เช่นขดัใจ อาจจะ
เขียนเน้ือเป็นอารมณ์ pure art ร้อยเปอร์เซ็นตม์าก ไม่ตอ้งนึกถึงค าอะไรมาก พูดตรงๆง่ายๆซ่ือมนัก็
อาจจะก ้าก่ึง จริงๆแลว้เพลงป๊อบในปัจจุบนัก็พูดง่ายๆเหมือนกนั ถา้วิเคราะห์เน้ือหาก็ยงัต่างกนันิด
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เดียว ขอ้ 1 เป็นเร่ืองท่ีใหญ่สุดแลว้ คืองบประมาณท่ีแตกต่าง ส่วนขอ้ 2 วงกางเกง Portrait หรือ 
Illslick อนัน้ีแตกต่างเร่ืองเน้ือหาไปเลย Ilslick เขาพูดถึงความรักท่ีมนัไม่ดาดด่ืม อยา่งน้ีมองวา่เป็น
เร่ืองเน้ือหาท่ีดูแลว้แตกต่างระหวา่งอินด้ีกบัป๊อบ ณ วนัน้ีถา้พูดถึงงานจา้ง Illslick สามารถไปโชว์
ตวัพร้อมบ้ีเดอะสตาร์ได ้มนัไม่มีขอบเขต ป๊อบกบัอินด้ีไปดว้ยกนัได ้ 
ผูว้จิยั : เวลาQ1 Q1 แต่งเพลงมีการสร้างภาพลกัษณ์ของเพลงเพื่อใหค้นฟังรู้วา่เป็นเพลงของQ1ไหม 
Q1: พี่ไม่พยายามสร้าง จริงๆแลว้เป็นเร่ืองท่ีควรจะสร้าง พี่ไม่ใช่คนท่ีมีพรสวรรค์เกิดมาเพื่อส่ิงน้ี
ร้อยเปอร์เซนต์ พี่ท  างานตรงน้ีไดจ้ากการท่ีพี่รักในเสียงเพลง มีเพลงอยู่ในหัว เอาท านองเพลงมา
ประยุกต ์ปรับเปล่ียนบ่อย ชอบฟังเพลงอยา่งรุนแรง อยูก่บัมนัตลอดเวลา พี่สามารถอยูค่นเดียวใน
โลกแลว้ฟังเพลงไดท้ั้งวนั แลว้รู้สึกว่ากูมีความสุขแลว้ พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ไดอิ้นกบัการสร้างอตัลกัษณ์
ตวัเองสักเท่าไหร่วา่จะตอ้งเป็นลายมือของฉนัโดยเฉพาะ พี่ก็เลยท างานตามโจทยไ์ด ้เช่นเขาบอกให้
เขียนให้บ้ี พี่ก็จะเขียนในภาษาท่ีพี่ควรจะพูด ก็ปรับเปล่ียนภาษาไปตามนกัร้อง เปล่ียนไปแลว้แต่
งาน มนัก็เลยท าใหเ้ขียนเพลงไดห้ลากหลายรูปแบบ หลายแนวเพลง  
ผูว้จิยั : จุดเด่นในผลงานของพี่คืออะไร 
Q1: ก็ต้องวิเคราะห์เป็นตวัเพลงไป เช่น เพลงรักนะคะ พี่ก็ตอ้งคิดว่าค าว่ารักนะคะตอ้งอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีไดย้ิน ต าแหน่งของเมโลด้ีท่ีไดย้ิน ตอ้งไดย้ินโดยรู้สึกวา่ไดย้ินแลว้อิมแพ็ค ถา้มีแต่ค าว่า
รักทุกท่อน ถึงแมว้า่ค  าว่ารักนะคะจะอยูใ่นต าแหน่งเดิม ค าว่ารักก็ไม่ไดย้ิน พี่ตอ้งหาวิธีให้ค  าวา่รัก
ไดย้นิท่ีสุดในวนิาทีนั้น เราอาจจะใชว้ิธีชั้นเชิงนอกจากซ่อนแลว้ อยา่งรักนะคะ เป็นคนท่ีไม่เคยพูด
ว่ารักเพราะมนัปากแข็ง มนัก็เลยมาโผล่ได ้หรือถา้เราไปดูเพลงยงัว่างว่าง เราท ายงัไงให้ไดย้ิน น่ี
เป็นจุดเด่นท่ีพี่สร้าง พี่ก็ตอ้งใชช้ั้นเชิงกบัมนัอีกเหมือนกนั วา่งของพี่คือโสด อยูดี่เราจะบอกวา่โสด 
มนัจะมีเพลงท่ีเกิดข้ึนแบบน้ี อยา่งโปรดส่งใครมารักฉนัที ยงัโสดอยูท่างน้ี มนัจะมีเพลงท่ีเกิดข้ึนอีก
ไม่รู้ก่ีร้อยก่ีพนัเพลง ถา้เราลองพูดวา่ ใครๆก็มองว่าเราไม่โสดละ มนับิดนิดเดียว มนัจะกลายเป็น
เร่ืองใหม่  
ผูว้ิจยั : เราสร้างคาแรคเตอร์ของตวัละครไปเลยรึเปล่าวา่เจา้ชู ้แค่ไม่กลา้บอกใครวา่เราเจา้ชู ้หรือก็
ไม่ไดว้างคาแรคเตอร์ไวข้นาดนั้น 
Q1: ตอนท่ีคิดใหบ้ี้ เราไม่ไดคิ้ดขนาดนั้นวา่บ้ีจะตอ้งเจา้ชู ้คือบ้ีมีความข้ีเล่น แต่ไม่ไดม้องไปถึงค าวา่
เจา้ชู้ เพราะฉะนั้นเวลาท่ีเราใช้ค  า เราใส่ความข้ีเล่นให้มนัไดห้มด พี่คิดจากท าไงให้ค  าว่ายงัว่างมี
ความแตกต่างจากยงัโสด  
ผูว้จิยั : Q1 คิดวา่เพลงของเราจ าเป็นตอ้งเกาะกระแสสังคมอยูเ่สมอไหม 
Q1: มีผลแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต ์มนัก็เป็นองคป์ระกอบหน่ึง อยา่งล่าสุดพี่ก็ท  าเพลงเองและปล่อยเอง 
ท าเพลงจบัม่อนข้ึนมา ก็เป็นเร่ืองท่ีทุกคนก าลงัเล่นโปรเกม่อนอยูใ่นระหวา่งท่ีเขาก าลงัอินกบัอะไร 
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โอกาสท่ีจะอินกับเพลงเรามนัมี แล้วมนัจะได้ผลจริงรึเปล่ามนัก็ไม่ใช่ค าตอบ มนัก็แค่กระแส
ช่วงเวลา แต่จะใหม้นัเวร์ิคจริงๆมนัตอ้งไม่เก่ียวกบัช่วงเวลา เหมือนวา่เพลงน้ีเขา้ไปในใจตลอดเวลา  
ผูว้จิยั : ความเป็นเพลงป๊อบของ Q1 คือตอ้งอยูก่บัเขาไดต้ลอดใช่ไหมคะ 
Q1: อยูก่บัเขาไดต้ลอด ไม่ใช่แค่ชัว่คราว 
ผูว้จิยั : แนวเพลงของ Q1 คืออะไร 
Q1: ถา้พูดถึงตวัพี่ พี่ก็คือวาไรต้ีเลย พี่ก็ท  าไดทุ้กอยา่งท่ีโจทยก์ าหนดมาให ้ 
ผูว้จิยั : เน้ือหาของเพลงท่ีแต่งส่วนใหญ่จะเก่ียวกบัอะไร 
Q1 : จากประสบการณ์และผลงาน ส่วนใหญ่ 99 ไม่พน้เก่ียวกบัความรัก เพราะวา่ความรักมนัเป็น
เร่ืองส าคญัของคนไทยมาก คนมกัเอาความรักมาวนอยูก่บัตวัเอง ไม่วา่คุณจะท างานอะไร จะอยูใ่น
โลกของสังคมตรงไหน เพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงความรักเป็นประเด็นหลกั แต่ความรักมนัก็จะมี
หลายพอ้ยท่ีพูดถึงได ้มีอยูช่่วงหน่ึงท่ีพี่ท  าให ้Exact แลว้เป็นช่วงท่ี Exact ท าละครถ่ีข้ึน ความรักก็จะ
เป็นเชิงบวก  ท่ีแบบเธอมีฉัน ฉนัมีเธอ ฟันฝ่าไปดว้ยกนั รักหมดใจ อะไรอย่างน้ี จะเขียนอยูบ่่อยๆ 
อย่างอยู่เพื่อรักของกันต์ นภทัร อย่างน้ี ความรักเชิงลบก็จะมีความผูกพนัซ้ือความรักไม่ได้ ค  า
อธิษฐานดว้ยน ้าตา ถา้พี่วเิคราะห์วา่ตวัพี่เองท าอะไรแลว้ดีกวา่ ความรักเชิงลบ 
ผูว้จิยั : แลว้มุมมองความรักของเราจริงๆแลว้เป็นอยา่งไรคะ 
Q1 : พี่รู้สึกวา่ความรักเชิงบวกเป็นความรักท่ีไม่ไดผู้กพนัอะไรมากมาย ไม่ใช่รักโรแมนติก หวาน
ซ้ึงอะไรมากมาย  มีความเป็นเพื่อน มีความเขา้ใจกนั ไม่ตอ้งวานแหวว ไม่ใช่เป็นความรักท่ีจะพูดวา่
จะตายแทนหรืออะไร มนัจะตายแทนไดเ้องโดยท่ีไม่ตอ้งพูด แค่ความเขา้ใจแลว้อยู่แลว้มีความสุข
ต่อกนั พี่วา่พี่สุดกบัเพลงท่ีเป็นความรักเชิงลบมากกวา่ 
ผูว้จิยั : สุดในท่ีน้ีหมายถึงมนัสะทอ้นความเป็นเรา หรือเราภูมิใจกบัรางวลัท่ีได ้ 
Q1 : ทุกอยา่งมนัรวมกนัหมดเลย ผลท่ีเกิดข้ึนดว้ย ท าใหม้นัฟ้องวา่อยา่งน้ีมนัสุดกวา่รึเปล่านะ ท าให้
เราได ้top award ซ่ึงท าไมไม่รู้พอแต่งเพลงความรักในเชิงลบมนัไปอิมแพค็กบัคนรอบๆตวั น่ีคือ
ผลลพัธ์ กบัตวัเองก็เหมือนกนั รู้สึกว่าเฮย้ เขียนดีหว่ะ แต่พอไปฟังเพลงรักเชิงบวกท่ีตวัเองเขียน
กลบัรู้สึกวา่เฉยๆ 
ผูว้จิยั : ส่วนหน่ึงมนัมาจากประสบการณ์ของเรา หรือก็แค่ตอบโจทยท่ี์ไดม้า 
Q1 : มีทั้งสองส่วน ผมว่าประสบการณ์เกินคร่ึงประมาณ 70-80 % ผมเร่ิมตน้ชีวิตรักโดยท่ีตั้งแต่
มธัยม ผมซ้ืออลับั้ม Rhythm and Boy ให้ผูห้ญิงแลว้โดนเอาโยนทิ้งถงัขยะต่อหนา้ หรือวา่เอาช่อ
ดอกไมใ้หผู้ห้ญิงคนหน่ึงก็โดนเอาโยนทิ้งถงัขยะต่อหนา้ หรือไปเดินตามๆๆแลว้ก็ไม่ไดอ้ะไร โทร
ไปก็ไม่รับ คือโดนปฏิเสธมาเยอะอะ จนกระทัง่มีแฟน ก็เกิดความไม่เขา้ใจ เกิดความลม้เหลว ก็มี
หลายรูปแบบ 
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ผูว้จิยั : เวลา Q1 จะเขียนเพลง มีการหา reference ตน้แบบมารึเปล่า หรือศึกษาวา่ไม่ควรซ ้ าใคร หรือ
จะเร่ิมตน้อยา่งไรในการเขียนเพลงข้ึนมาสักเพลง  
Q1 : หน่ึงคือผมตอ้งท าความรู้จกักบัคนท่ีร้องก่อน ดูวา่ภาษาประจ าวนัเขาเป็นอยา่งไร แลว้อายุของ
เขาพูดด้วยภาษาแบบน้ีรึเปล่า แล้วถามเขาว่าเขาชอบฟังเพลงอะไร และชอบร้องเพลงอะไร ซ่ึง
ต่างกนั เช่นบางคนชอบฟังเพลงบอด้ีแสลมมาก แต่พอเขา้คาราโอเกะชอบร้องเพลงโฟร์มด เพราะ
ร้องบอด้ีแสลมไม่ถึง น่ีคือส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับนกัแต่งเพลงท่ีจะตอ้งเขา้ใจ หลงัจากท่ีเรารู้แลว้วา่
เขาร้องไดแ้ค่อะไร แลว้ค่อยมาหา reference โดยพี่แค่หยบิส่ิงท่ีมนัใกลเ้คียงท่ีสุด เอามาประมาณ 4-5 
เพลง ฟังๆๆๆ แลว้ก็จะปิดทุกเพลง เพื่อท่ีจะให้ทุกอยา่งซึมเขา้มาในหวัก่อน เพื่อจะเรียนรู้วา่เราตอ้ง
ฟังท านองประมาณอยา่งน้ี พอเราฟังเสร็จเราก็ปิด reference แลว้คิดท านองของเรา  
ผูว้จิยั : อะไรคือส่ิงท่ียากท่ีสุดในการเขียนเพลง  
Q1 : ความแตกต่าง ท าอย่างไรให้หนีพน้ความไม่ซ ้ า พี่ไม่เคยปฏิเสธท่ีจะฟังเร่ืองของนกัร้องท่ีจะ
ร้อง เพราะมนัเป็นอินเนอร์ของเขา พี่ไม่บิดเร่ืองเลย แต่นัน่มนัเป็นโจทยข์องพี่ว่าจากอินเนอร์ของ
เขา ท าอยา่งไรใหม้นัเกิดความแตกต่างได ้
ผูว้จิยั : อยากทราบถึงปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานของเรา เช่นแรงกดดนัจากตน้
สังกดั หรือแรงจากผูมี้อ  านาจในวงการเพลง หรือว่าบริบททางสังคมในขณะนั้น รวมถึงขอ้ผูกมดั
ต่างๆ  
Q1 : นอกจากท่ีพี่จะตอ้งค านึงเร่ืองของนอ้งร้องทั้งหมด มนัจะไปจบสุดทา้ยเร่ืองของนายทุน มนัมี 
2 กรณีคือ เราท าเองรึเปล่า ลิขสิทธ์ิเป็นของเราเองไหม หรือลิขสิทธ์ิเป็นของนายทุน ท่ีผา่นมาใน
ชีวติพี่ทั้งหมดลิขสิทธ์ิเป็นของนายทุน แต่นายทุนเขาก็จะมีสัญญาแบ่งผลประโยชน์เป็นค่าลิขสิทธ์ิตี
กลับมาให้ ส่วนปัจจยัท่ีเกิดข้ึนต่อจากจุดเร่ิมต้นของการแต่ง เช่น ใส่จิตวิทยาให้นายทุนชอบ 
หลงัจากท่ีค านึงถึงนกัร้องไปแลว้ ตอนท ากบัพี่บอย เราก็ตอ้งมีอะไรบางอยา่งท่ีท าให้พี่บอยชอบ พี่
บอยชอบคนร้องไกดเ์น๊ียบ ในลกัษณะของเดอะสตาร์ศิลปินจะอยูห่่างจากโปรดิวเซอร์ โปรดิวเซอร์
ก็ตอ้งท าเพลงตรงน้ีให้พี่บอยฟังก่อน แต่เรียนรู้ไดจ้ากศิลปิน คุยได ้แต่ศิลปินจะมาไกด์ให้ตวัเอง
ไม่ได ้เราก็ตอ้งหานกัร้องไกด์ ซ่ึงถา้ไกด์ไม่ดีพี่บอยมกัจะยิงร่วง คือฟังไม่เป็นเพลง ฟังไม่โดน แต่
ถา้ไกด์ดี เขาจะฟัง โอโห วา้ว อะไรอยา่งน้ี ยิ่งถา้คนไกด์ไกด์ดีกวา่เดอะสตาร์อีกยิ่งดี ขอ้ท่ี 2 คือพี่
บอยเป็นคนชอบท านองเพลงท่ีฟังไม่ยากเกินไปแต่ไม่เล่ียนเกินไป พี่บอยบอกวา่เขาเคยฟัง Best of 
the Year ของแกรมม่ีต่อกนัสิบเพลงลวดเน่ียแลว้ตอ้งรีบปิดแลว้นอนเพราะเกือบจะอว้ก เพราะมนั
เป็นน ้ าพริกปลาทูท่ีมนัร้อยเน้ือท านองเดียว แต่พี่ไม่ไดคิ้ดขนาดนั้นนะ พี่ว่าฟังแลว้แต่ละเพลงก็มี
ความแตกต่างกนั แต่เขาเป็นคนหวัฝร่ัง เขาชอบเมโลด้ีท่ีมีชั้นเชิงเยอะๆ เราตอ้งหาชั้นเชิงให้เขา ชั้น
เชิงท่ีซ่อนในความป๊อบ แต่นายทุนแต่ละท่ีก็ไม่เหมือนกนั พอขา้มมาฝ่ัง RS เจา้นายใหม่บอกวา่ไม่
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จ าเป็นเลยท่ีจะตอ้งใส่ความยากอะไรขนาดนั้น ร้อยเน้ือท านองเดียวนัน่แหละถูกตอ้งเพราะน่ีคือคน
ไทยเสพยไ์ม่ใช่ฝร่ัง แลว้ไกด์ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเอาคนเลิศเลอเฟอร์เฟคมาไกด์ เพราะส่ิงท่ีเขาตรวจคือ
ตรวจตรงเน้ือร้องว่าโดนรึเปล่า มนัก็ดูกนัคนละพอ้ย น่ีคือปัจจยัของนายทุนนะ แต่ถา้เปล่ียนระบบ
กลบัมาเป็นระบบเดิม คุยกบัศิลปินแลว้เป็นลิขสิทธ์ิงานเราเอง ก็จะอีกแบบเลยนะ ศิลปินพอใจปุ๊บ
จบ เราพอใจปุ๊บจบ มนัก็จะง่ายละ จริงๆแลว้อนัน้ีเป็นขอ้แตกต่างของอินด้ีกบัป๊อบดว้ยรึเปล่าไม่รู้ 
เพราะอินด้ีก็ยงัท าเอง ใชง้บนอ้ย ไม่มีนายทุน 
ผูว้จิยั : เราสามารถแสดงตวัตนของเราไดเ้ตม็ท่ีผา่นผลงานของเราหรือไม่  
Q1 : ถา้จากประสบการณ์ท่ีพี่มี พี่ยงัแทบไม่ไดแ้สดงตวัตนอะไรเลย เหมือนกบัเขียนตามโจทย ์กบั
เขียนตามอารมณ์ อารมณ์ท่ีวา่คือโมเมน้ของตวัเอง ไม่ไดเ้ป็นตวัตนนะ เป็นแค่อารมณ์ อย่างความ
ผูกพนัซ้ือความรักไม่ได้ เป็นแค่อารมณ์ท่ียอ้นกลับไปคิดถึงชีวิตตวัเองในช่วงเวลาหน่ึง เป็น
ความรู้สึกในโมเมน้ต่างๆ แต่ไม่ใช่ตวัตน เป็นส่วนหน่ึงของเรา เป็นภาษาของเราแต่ไม่ใช่ทั้งหมด 
แต่ถา้จะใหว้เิคราะห์วา่ตวัตนเราเป็นอะไร ภาษาท่ีใกลเ้คียงตวัเรามากท่ีสุดกลบักลายเป็นความข้ีเล่น
มากกวา่ เพราะวา่อารมณ์ลบไม่ค่อยถูกขดุข้ึนมา มนัมีเยอะก็จริง เม่ือไหร่ท่ีเขียนเพลงชา้ลบ โดนจริง 
รู้สึกโดนกบัตวัเอง รู้สึกโดนกบัคนรอบขา้ง แต่ไม่ค่อยท่ีจะขุดถา้ไม่ใช่งาน คือในชีวิตประจ าวนัไม่
ค่อยคิด อยู่ดีๆไปนึกถึงเร่ืองเก่าๆ ไม่ใช่คนแบบนั้น เพราะว่าพี่มีความเช่ือคือคนเราเกิดมาแลว้ตาย 
ช่วงเวลาท่ีอยู่บนโลกคือความสุขท่ีตอ้งกอบโกย แต่ถา้เกิดมาแลว้มวัแต่วนอยู่กบัเร่ืองอะไรก็ไม่รู้ 
ตายไปเลยดีกวา่ พี่เคยเป็นแต่ไม่ใช่ความรักของหญิงสาว เป็นความรักกบัยาย พี่ผูกพนักบัยายตั้งแต่
เด็ก ยงัคิดถึงตลอด พูดตรงๆวา่ขดุโมเมน้ท่ีเราอยูก่บัยายข้ึนมาก็น ้าตาไหลได ้แต่ถา้มนัมีสถานการณ์
ท่ีท าให้ฉุกคิดส่ิงท่ีพี่ท  าคือทิ้งมนัไปเลย คือไม่คิดต่อ พี่ไม่เขา้ใจว่าท าไมคนส่วนใหญ่ตอ้งฝังตนเอง 
แต่เวลาพี่จะเขียนเพลงชา้ นัน่มนังาน พี่ก็จะเอาส่ิงน้ีแหละเขา้มา น่ีคือประโยชน์ของเรา น่ีคือรายได ้
เราตอ้งเลือกใช ้ความทุกขก์็เป็นประโยชน์ ความทุกขเ์อามาแปลงเป็นเงินได ้ถา้พูดถึงอตัลกัษณ์ตวัพี่
ก็คงเป็นเพลงจงัหวะหวัใจแหละ หรือเพลงยงัวา่ง โสดอยูรู้่ยงั เพราะชีวติพี่มกัปล่อยตวัเองให้ร่าเริงมี
ความสุข ค าท่ีออกไปมกัเป็นค าข้ีเล่น เล่นมุขกบัเพื่อนกบัแฟนมากกวา่ เพราะฉะนั้นเขียนเพลงสนุก
มกัจะเป็นภาษาท่ีเห็นคาแรคเตอร์ชดั เพราะหลายๆคนก็พูดวา่น่ีภาษาโตเลยนะ แต่ส่วนใหญ่เพลงท่ี
ประสบความส าเร็จมกัจะเป็นเพลงชา้ลบมากกวา่ เพราะเราขดุมา แต่ถา้อยูเ่ผนิๆในชีวิตประจ าวนัเรา
ไม่ขดุมนัข้ึนมา ฝังกลบไวดี้กวา่  
ผูว้จิยั : แลว้แนวเพลงท่ี Q1 ชอบจริงๆคือแนวอะไรคะ  
Q1 : พี่ชอบเอวิ่ลมาลาวีมาก กบัความเป็น modern bridge rock เป็นแดนซ์ก็ฟัง EDM อะไรอยา่งน้ี 
เวลาถึงโมเมน้ท่ีผ่านหน้า RCA อยู่บนรถก็เปิด EDM กล่อมเพื่อนๆ alternative ท่ีกระโดดอย่าง
บุษบาก็ชอบมากเลยนะ เป็นคนท่ีร้องไกด ์R&B ได ้ 
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ผูว้จิยั : แต่วา่หลกัๆคือเราชอบอะไรท่ีมนัสนุกรึเปล่า  
Q1 : ตวัตนพี่ถา้มองเผนิๆไปในทางสนุก Q1 ปานแร่ ภาษาสนุกชดักวา่ภาษาเศร้า แต่ภาษาเศร้าเวลา
โดนก็โนจริงๆ แต่ผลงานนอ้ยกวา่ สนุกเยอะกวา่ แต่ถา้มองเร่ืองตวัตน ก็พูดไดว้า่เป็นคนสนุก แต่ถา้
พูดถึงความชอบ ไม่ชอบฟังเพลงสนุกต่อกนัได ้24 ชัว่โมง แต่ถา้พี่ฟังเพลงชา้ต่อกนั 24 พี่อาจะฟัง
ไดถึ้ง 21 ชัว่โมง พี่มีความรู้สึกวา่เพลงสนุกมนัขาดความร่ืนหู ความสุนทรียภาพ แต่เพลงชา้ฟังแลว้
เราไปกบัมนัได้ อยู่กบัมนัได้ดีกว่า เพลงท่ีเป็นเพลงเน้นกีตาร์ ออกทางร็อคหน่อยๆ แต่ไม่หนัก
เกินไป เป็นซอฟทร็์อค เป็นเพลงโมเดิร์นร็อคอยา่ง I’m with you , Complicated หรือ Talor Swift 
ออกแรกๆท่ีไม่ใช่ตอนกลายพนัธ์ หรืออยา่ง Thousand years พวก Give me อะไรอยา่งน้ี ผมคงชอบ
อยา่งนั้นมากกวา่ แต่เวลาเขียนเพลงอตัลกัษณ์กลายเป็นความสนุก เพราะชีวติผมชอบความสนุก  
ผูว้จิยั : Q1 รู้สึกอยา่งไรกบัขอ้จ ากดัต่างๆท่ีบีบให้เราไม่สามารถสร้างสรรคผ์ลงานตามท่ีใจตอ้งการ
ไดเ้ตม็ท่ี 
Q1 : พี่ขอนึกถึงขอ้จ ากดัก่อนนะ ขอ้จ ากดัของพี่คือความกลวั พี่เป็นคนท่ีเสพเพลงตลอดเวลา แลว้พี่
ก็ฟังเพลงใหม่มาก รู้หมดแหละ นกัแต่งเพลงหลายคนไม่รู้นะ คือตกยุคอะพูดง่ายๆ พี่ไม่เคยตกยุค 
ดาบสองคมนะ พี่รู้สึกวา่ตอนน้ีพี่งงมากเลยวา่เพลงอะไรมนัจะดงั พูดตรงๆเลยนะ ขอเวลาลืมมนัดงั
ไดไ้งไม่รู้ ฟังคร้ังแรกพี่ยงัไม่คิดเลยวา่มนัจะดงั พี่รู้สึกวา่คอร์ดแบบน้ีกูก็แต่งมาแลว้ท าไมมนัไม่ดงั
เท่าน้ีวะน่ีคือความกลวั ไม่รู้ว่าท าไมมนัดงั แต่แค่เดาว่ามนัร้องมีอินเนอร์มั้ง มนัเลยเกิดเป็นความ
กลวัในใจว่า เขียนอนัน้ีมนัจะดงัไหมวะมนัจะไดไ้หมวะ อนัน้ีคือขอ้จ ากดัท่ีมากท่ีสุดในตอนน้ีเลย 
บางทีเราอาจจะคิดวา่มนัใช่ แต่มนัใช่แลว้ หรืออาจคิดวา่ไม่ใช่ ตกยุคแน่เลย อยา่งเพลงเหงาเหงาคือ
ซาวดม์าโบราณเลย แต่โดนชิบหาย น่ีแหละคือการยอ้นยุคท่ีถูกตอ้ง อยา่งเพลงคนมีเสน่ห์ เห็นเวลา
มาก่อนเลยในยูทูป 10 กว่านาที กูท  าเนยซินเญอนิตา้ก็ 10 กว่านาที มนัยาวไปอย่างน้ีคนไม่เสพ
หรอก ใครจะดูวะ MV 10 กวา่นาที มนัจะไดย้อดวิวไดย้งัไง เป็นไงครับ ก่ีลา้นแลว้ละ มนัอะไรวดั
วะ แต่จริงๆ MV มนัก็น่าติดตามจริงๆแหละ แต่ไอเดียมนัตอ้งบรรเจิดจริงๆแหละ ตอนน้ีนายทุน
อาจไม่ใช่ขอ้จ ากดัแลว้ คุณอยูใ่นChannel เดียวกนั ในยูทูปเหมือนกนั แต่พอท าจริงๆข้ึนมาอยา่งจบั
ม่อน พี่แต่งเพลงโปรเกม่อนข้ึนมาในเวลาท่ีทุกคนบา้เล่นเกมส์ แลว้ไม่มีใครแต่งทนั พี่แต่งคนแรก
โป้งออกมามัน่ใจมาก เอาหญิงแยเ้อาบ้ีเดอะสการ์มาร้อง ได ้20,000 วิว คิดวา่น่าจะได ้20 ลา้นวิวนะ 
แลว้ท าไมแวน้ฟ้อมนัถึงไป 200 ลา้นวิว น่ีคือขอจ ากดัของพี่ หน่ึงคือความกลวั สองคือความระแวง
ในจิตใจ ความสับสน ความคิดเยอะ มนัตอบโจทยรึ์ยงัวะ มนัเป็นประเด็นรึยงัวะ มนัคือความเครียด
นะ มนักลายเป็นว่ามีนายทุนดีกว่าไม่มีนายทุน มีนายทุนก็ท าไปเถอะ ท าตรงกับศิลปินไหม มี
จิตวิทยาให้นายทุนชอบรึเปล่า นายทุนชอบ บ๊ึบ ไดต้งัค์ ตอนน้ีพอเราตดัเร่ืองนายทุนออกไปปุ๊บ 
ขอ้จ ากัดอ่ืนแรงกว่า ท าไปแล้วมนัใช่รึเปล่า คอนเทนต์น้ีมนัโดนรึเปล่า อย่างเพลงมนัเป็นใคร
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สมยัก่อน RS , Grammyคงไม่เขียน มนัดูหยาบคาย แต่วนัน้ีมนัคือแมสแลว้ไง ถึงกูจะร้ายกูก็รัก 
เม่ือก่อนใครจะกลา้เขียน แต่เขามีจิตวิทยา เขาเขียนกูไดไ้ง เพราะมนัเป็นทศกณัฑ์ แต่ถา้ไม่ใช่ทศ
กณัฑเ์ขาเขียนไม่ไดน้ะ เขียนมาก็โดนคนด่า มนัมีจิตวทิยา  
ผูว้ิจยั : ถา้ให้เลือกแต่งเพลงโดยปราศจากขอ้จ ากดัเลย เราอยากแต่งเพลงประมาณไหนมากท่ีสุด
ในตอนน้ี 
Q1 : ถา้ช่างแม่งทุกอยา่งเลยนะ พี่จะลองหาโมเมน้ตวัเองมาโมเมน้หน่ึง ท่ีแรงท่ีสุดของพี่ ท่ีรู้สึกวา่
โมเมน้น้ีฝังใจ อาจจะเป็นโมเมน้ท่ีโยนดอกไมทิ้้ง หรือไม่รับสายไม่โทรกลบั อะไรอย่างน้ี เป็นโม
เมน้ท่ีเราเป็นคนร าคาญของเขาอะไรอยา่งน้ี คืออาจจะ แต่ทีน้ีมดก็ตอ้งเขา้ใจวา่ในหน่ึงเพลงมนัก็มี
ตน้ทุนอยู ่มนัมีคนท าดนตรี พี่ท  าเน้ือร้องท านอง โปรดิวซ์น่ีคือคุมร้องในห้องอดั สอนเร่ืองอารมณ์
เทคนิคต่างๆในห้องอดัดว้ย แลว้ก็บอกคนท าดนตรีวา่ตอ้งการอะไร วาง reference แต่วา่การใส่เบส 
ใส่กีตาร์ อดัโปรแกรมเขา้ไป อนัน้ีไม่ไดท้  าเอง ให้โปรดิวเซอร์เขาท า อนัน้ีก็จะมีค่าใชจ่้ายก็ตอ้งคิด
ดีๆ แต่สุดทา้ยถา้ไม่มีขอ้จ ากดัมนัก็มีความกลวัอยูดี่ ท  าแลว้จะไดอ้ะไร ถา้ท าแลว้ไม่ดงัหละ ท าไป
เพื่ออะไร เราท าเล่นไม่ไดไ้ง ถา้เราท าฟังเองเราก็ตอ้งจ่ายตงัคค์นท่ีมาช่วยเราท า  
ผูว้จิยั : อยากใหเ้ลือกเพลงท่ีเราแต่งท่ีสะทอ้นความเป็นเรามากท่ีสุดมาหน่ึงเพลงค่ะ 
Q1 : เพลงสนุกเป็นอัตลักษณ์เป็นเราแต่ว่ามันต้องมีความชอบเยอะด้วย เป็นเราน่ีมันต้องมี
ความชอบในตวัเรา ชอบร้อง ชอบฟัง ชอบรู้สึกท่ีจะอยู่กบัมนับ่อยๆดว้ย เพราะฉะนั้นเน่ีย มนัพูด
ยากนะ อย่างเพลงจงัหวะหัวใจ เพลงฮกั เพลงยงัวา่ง ค ามนัเป็นค าของพี่เยอะมาก แต่ไม่ไดช้อบฟัง
เลย เขา้คาราโอเกะไม่เคยคิดจะร้องเลย พูดกนัตรงๆรู้สึกเส่ียวกบัตวัเองมากเลย คือเพราะโจทยม์นั
เป็นอยา่งนั้นเราก็เลยตอ้งเอาตวัตนไปไวต้รงนั้น แลว้ก็เอาอตัลกัษณ์ของเราบางอย่างไปไวต้รงนั้น 
ท่ีน้ีพี่ก็เลยมองว่าตรงนั้นไม่ใช่เป็นเพลงท่ีพี่รู้สึก  เพลงสนุกเป็นเพลงท่ีคนอ่ืนมองป๊ับแลว้รู้เลยว่า
เป็นเรา แต่ถา้เรามองเอง ไม่ใช่ จงัหวะหัวใจ รักนะคะยงัว่าง รักเธอคนเดียว ไม่ใช่ รักแบบไม่ตอ้ง
แอบรักไม่ใช่ มีจินตนาการของตูมตามท่ีก ้าก่ึงอยูเ่พราะพี่อินกบัเมโลด้ีแบบน้ี มีการเอ้ือนไดอ้ะไรได้
และมีความเป็นอินด้ีส่วนหน่ึงในตวั แลว้รู้สึกวา่ภูมิใจกบัมนัดว้ย องคป์ระกอบท่ีพี่จะรู้สึกวา่เป็นตวั
ของตวัเองคือองค์ประกอบมนัเยอะ หน่ึงคือเราอยู่กบัมนัได ้สองคือเราภูมิใจ ภาษาก็มีส่วน อยู่กบั
มนัแลว้มีความสุข เพลงค าอธิษฐานดว้ยน ้ าตาก็คิดถึงตอนท่ียายเสีย แต่เขียนก่อนท่ียายจะเสีย เขียน
ตอนท่ีพอ่ของโดมเขามีปัญหา คือจินตนาการวา่เสียชีวติแต่จริงๆแลว้เขายงัอยู ่แต่แค่คิดแทนมนัแลว้
เอาภาษาจากอารมณ์ตวัเองเขา้ไป แต่อารมณ์หลกัๆเป็นอารมณ์ท่ีคิดแทนมนั เศร้าแทนคนอ่ืนก็เลย
ตดัทิ้งไป ความผูกพนัเป็นเพลงท่ีพี่ก  าลงัคิดอยู ่ มนัเป็นอารมณ์ท่ีแบบวา่คนสองคนอยู่ดว้ยกนั คน
หน่ึงรักมาก แต่มนัอยูก่บัเรา เราก็พยายามรักๆ คือให้ความผูกพนั สุดทา้ยคือซ้ือความรักของอีกคน
ไม่ได ้เราเป็นแฟนกบัเขามาสักระยะหน่ึง เราก็รู้ว่าเราผูกพนักนัมากๆ แล้วเราก็รักเขา แต่เรารู้ว่า
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เร่ิมตน้เขาใหเ้ราเป็นพี่ ก็เป็นพี่อยูอ่ยา่งน้ี เราคิดวา่วนัหน่ึงจะรักกนัได ้แต่จริงๆก็เป็นแฟนกนัแลว้นะ 
โดยพฤตินยัเป็นแฟนกนัหมดทุกอยา่งแลว้นะ แต่ว่าสุดทา้ยแลว้เขาบอกวา่เปล่ียนจากค าว่าพี่ไม่ได ้
เอาเพลงความผกูพนัแลว้กนั 
ผูว้จิยั : งานอดิเรก ความชอบส่วนตวัของ Q1 คืออะไรคะ 
Q1 : ดูฟุตบอล ตีแบต ฟังเพลงใหม่ๆแลว้คิดตามวา่มนัดงัเพราะอะไร  
ผูว้จิยั : การดูแลครอบครัวเป็นอยา่งไร 
Q1 : เป็นลูกคนเดียวของแม่ แต่เป็นลูกหน่ึงในหลายคนของพ่อ พ่อแยกทางกบัแม่ ชีวิตครอบครัว
ค่อนขา้งอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ชีวิตในช่วงวยัรุ่นมีขอ้จ ากดัเยอะไปหน่อย ยายแก่แลว้ จะเป็นห่วงเรามาก
เกินไป จะกลบับา้นดึกมากไม่ได ้ท่ีบา้นมีความเป็นห่วงมากจนในช่วงเป็นวยัรุ่นรู้สึกร าคาญบา้งก็มี 
และยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของแรงกดดนัท่ีครอบครัวส่งมาให้ น้าสาวจบรัฐศาสตร์จุฬา แม่จบตรี
เกษตร มาต่อโทครุศาสตร์จุฬา แลว้เขาเป็นอาจารย ์เขามีเพื่อนอาจารยด์ว้ยกนั แลว้ลูกอาจารยก์็จะ
เก่งๆ เพราะฉะนั้นตอนสมยัเรียน ตอน ม.3  ตอ้งสอบเขา้เตรียมอุดม ตอ้งเขา้เทคโนพระนครเหนือ 
ไม่รู้เพื่ออะไร แต่ก็สอบๆ ไม่ไดแ้ต่พอมา ม.4-5-6 ก็ตอ้งมาเรียนในกรุงเทพ คือตอนนั้นอยู่ลพบุรี
ตอนม.ตน้ พอเขา้เตรียมอุดมไม่ได ้เขา้เทคโนพระจอมเกลา้ไม่ได ้ก็ตอ้งเขา้มาเรียนกรุงเทพเพื่อท่ีจะ
กวดวิชา เพราะถ้าเกิดเราไม่เรียนกรุงเทพฯ เราจะล้าหลงัในเร่ืองวิชาการ เรามีความเช่ือแบบนั้น 
สมยันั้นใครเรียนกศน. สอบเทียบ แลว้เอ็น ม.5 ไดคื้อเท่ เพื่ออะไรวะ แต่ก็ท  า แลว้ก็มา ม.6 กดดนั
มากๆ ถา้ไม่เรียนพิเศษพี่น่ีเกรดสองนิดๆเกือบไม่จบ พอไปเรียนกวดวชิามนักลายเป็นวา่การแข่งขนั
มนัหล่อหลอมเราโดยไม่รู้ตวั มนัส่งผลมาถึงวนัน้ี ทุกวนัน้ีจะท าอะไรก็ค  านวณคิด เดือนหน่ึงรายได้
เราอย่างน้ี เพื่อนเราท่ีไม่ได้อยู่ในวงการ เพื่อนเราท่ีจบมาร์เก็ตต้ิงธรรมศาสตร์แล้วไปเป็นวิศวะ
ตอนน้ีมนัไดเ้งินเดือนเป็นแสน เราท าไดเ้ดือนละแสนเท่ามนัรึเปล่าวะ น่ีเป็นความคิดท่ีผิดนะเวย้ มี
ความสุขไหม ไม่ใช่ แต่มนัฝังในหัวเรา เวลาท าเพลงเราจะคิดว่า พี่บอยฟังเพลงเราคนเดียวไม่ได้
เหรอ ของมนัห่วยจงั เราจะคิดอย่างน้ี เขาเรียกว่ามนัมีจิตวิญญาณการแข่งขนัสวมมาให้เราโดยไม่
รู้ตวั ถา้เกิดวนัขา้งหนา้เรามีลูก เราตอ้งเปล่ียน ตอ้งไม่ท าให้เกิดแอดติจูดฝังหวัลูกแบบน้ี ตอ้งไม่ท า
ให้ลูกรู้สึกว่าชีวิตน้ีตอ้งแข่งขนัตอ้งสู้รบ มนัท าให้พี่เวลาคุยกบัเพื่อนมนัจะหนีไม่พน้ว่า มึงท างาน
อะไรอยูว่ะ เงินเดือนเท่าไหร่ คือพี่รู้สึกวา่พี่ร าคาญตวัเอง จริงๆแลว้มนัท าให้ชีวิตเราไม่ชิว ขอจ ากดั
ในอดีตมนัส่งผลมาถึงปัจจุบนั 
ผูว้จิยั : แลว้มนัส่งผลต่อเป้าหมายของเราในปัจจุบนัไหมคะ 
Q1 : ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตพี่มนัท าให้พี่ต่อสู้มาเยอะมาก การเดินทางของพี่เก็บเงินๆๆ ท างาน 
เปรียบเทียบกบัคนๆๆ เอาน่ีไปไฟท ์จนกระทัง่บา้นซ้ือใหแ้ม่ไปหลงัปลดหน้ีตรงนูน้ตรงน้ี บา้นหลงั
น้ีปลดหน้ีหมดทุกอยา่ง รถแม่ รถตวัเอง ซ้ือคอนโดอีกสอง คือกลายเป็นวา่มีทุกอยา่งครบหมดแลว้ 
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ไม่มีหน้ีไม่มีสินแลว้ โอเคดูแลว้มนัก็ส าเร็จแลว้ แต่กวา่ท่ีมนัมาตรงน้ี กลายเป็นวา่เราเป็นคนแบบน้ี 
อยูก่บัการแข่งขนัตลอดเวลา พี่ตั้งความรู้สึกวา่ต่อจากน้ีไปจะลดแลว้ จะทิ้งการแข่งขนัออกจากหัว
ใหไ้ด ้พูดตรงๆบางคนในวงการก็เกลียดพี่หรือไม่ชอบ เพราะเราเคยไฟทก์บัเขา เราอาจไม่ไดต้ั้งใจ
ท าอะไรไม่ดี แต่มนัคือการต่อสู้ ถา้ถามใจพี่พี่อยากใหไ้ดก้็ได ้ไม่ไดก้็ช่างมนับางคนก็มีความสุขท่ีจะ
คุยกบัพี่ แต่บางคนไม่เพราะพี่ไปสร้างความกดดนัใหเ้ขา (หวัเราะ) พี่คิดวา่พี่ค่อยๆปรับไป 
ผูว้จิยั : เราไดเ้ปล่ียนแปลงตวัเองเพื่อความ unique ไหมคะ 
Q1 : เปล่ียนเป็นนามปากกานาโต ้เพราะตอนนั้นมีความรู้สึกว่าQ1 ปานแร่มนัฟังแล้วเชย เลย
เปล่ียนเป็นนาโต ้เพื่อลดความเชย ความแก่ ใหดู้วยัรุ่นข้ึน 
ผูว้จิยั : Q1คิดวา่บุคลิกภาพของเราเป็นอยา่งไร 
Q1 : เป็นคนร่าเริงในภาพแรก แต่เป็นคนคิดมากในขา้งใน คิดเยอะ คิดหลายแบบ คิดซบัซอ้น  
ผูว้จิยั : ส่วนใหญ่Q1ไปเป็นส่วนหน่ึงกบัเพื่อนหรือสังคมแบบไหน 
Q1 : พี่จะแตะแค่ขอบบางๆกบักลุ่มใหญ่ แต่จะเลือกโฟกสัไปท่ีเพื่อนท่ีเรารู้สึกชอบ แต่ถา้เพื่อนรับ
เรานอ้ยก็จะถอยห่าง แต่ถา้เขารับเราไดเ้ราก็จะท ากบัเขาเหมือนแฟนเลย พี่มีความเช่ือวา่เพื่อนนอ้ยๆ
แต่เรามีความสุขพอแลว้ ส่วนใหญ่เพื่อนก็จะมีความใกลเ้คียงกบัเรา พี่ไม่ไดย้ืดติดวา่เราจะตอ้งเป็น
เพื่อนกนัมานาน 
ผูว้จิยั : มุมมองท่ีมีต่อตวัเองแง่บวกแง่ลบเป็นอยา่งไร 
Q1 : ถา้แง่บวกพี่รู้สึกว่าเขา้ใจชีวิตเขา้ใจตวัเองดี อาจจะเป็นเพราะว่าเราก็เคยเขา้วดัเขา้วานะ พี่เคย
บวช15วนั สวดมนตข์า้มปี 3 ปีติดกนั ไปอยูป่ฏิบติัธรรมจริงๆ แลว้แม่เป็นอาจารยด์า้นศาสนาดว้ย ก็
เลยรู้สึกวา่เราเขา้ใจชีวติดีวา่เราจะอยูเ่พื่ออะไร ท าอะไรบา้ง พี่เลยจะพยายามอยูไ่ม่ให้มีคนเกลียด อยู่
แล้วสบายใจ เงินไม่ต้องเยอะก็ได้ ไม่ต้องไปไฟท์เยอะ วนัน้ีพี่ไม่ต้องการอะไรแล้ว ไปอยู่กับ 
Grammy, RS มีช่ือ โอ๊ย Executive producer จากค่าย แต่เด๋ียวน้ีค าวา่ค่ายบทบาทมนัลดลงแลว้ ก็ 
Gift my Project เขา้ไดพ้ิสูจน์แลว้ไง เขาออกเพลงโดยไม่มีค่ายได ้เพราฉะนั้นวนัน้ีมนัจบแลว้ พี่ไม่
มีหัวโขนอีกต่อไป เราอยู่ของเรา สตรองในแบบของเรา ถา้วนัหน่ึงเราท าแลว้มนัไม่รอด ก็ไปท า
อยา่งอ่ืนท่ีเป็นความสุขเหมือนกนั พี่รู้ตวัวา่ชีวิตพี่ตอ้งการอะไร พี่จะท าอะไรก็ไดท่ี้มีความสุข ดา้น
ลบก็คือ ขอ้จ ากดัท่ีผา่นมาท าให้พี่ชอบเปรียบเทียบคน ชอบคิดวา่เราเหนือกวา่เขาหรือยงั แต่ลดลง
ไปเยอะแลว้ ส่ิงน้ีพี่ไม่ชอบตวัเอง ขอ้ลบอีกขอ้คงจะเป็นความคิดเยอะในเร่ืองค่าใชจ่้ายมั้ง รู้สึกว่า
ตวัเองไม่ค่อยสปอร์ตเหมือนผูช้ายคนอ่ืน  
ผูว้จิยั : แลว้Q1คิดวา่คนภายนอกมองเราเป็นแบบไหน  
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Q1 : เป็นคนคิดเยอะ เป็นนกัธุรกิจไป คิดเร่ืองตงัค์มากไป การแข่งขนัมากไป เวลาท างานร่วมกนั 
เพลงๆน้ีผมไดเ้ท่าไหร่คุณไดเ้ท่าไหร่ พี่ก็จะพูด พี่คิดว่าถา้ไม่ตกลงกนัก่อนแลว้อยู่ดีๆความคิดไม่
ตรงกนัจะท ายงัไง ทะเลาะการทีหลงัเหรอ 
ผูว้จิยั : ความคาดหวงัท่ีมีตอนน้ีคืออะไร 
Q1 : ขอเพลงร้อยลา้นววิสักเพลงไดไ้หม ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิเราเอง ไม่เป็นของนายทุน  
ผูว้จิยั : เส้นทางชีวติในการท าเพลงต่อจากน้ีจะเป็นยงัไง 
Q1 : หาไอเดียและคอนเทนตท่ี์โดนจริงๆใหเ้จอ และเป็นคอนเทนตท่ี์คนในสังคมพูดต่อ ขยายผลต่อ 
หาอะไรในเน้ือร้องท่ีมนัเป็นประเด็นพูดต่อให้ได ้เร่ืองต่อไปเราก็ควรตั้งตวัเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิเอง
ได ้ท าเองออกเองไดแ้บบแข็งแรง ไม่ตอ้งพึ่งนายทุนอีกต่อไป อาจจะมีสปอนเซอร์เขา้มาช่วยก็ดี ถา้
ไม่มีสปอนเซอร์เราจะช่วยตวัเองไดไ้หม ณ ตอนน้ีมนัยงัอยูใ่นกระบวนการคิด เราเองยงัรับจา้งท า
ให้ชาวบา้นอยู ่แต่ในระหวา่งทางก็มีศิลปินท่ีออกจากค่ายใหญ่มา พี่มีเส้นทางในหัวเส้นทางหน่ึงก็
คือวา่จะเอาศิลปินท่ีออกจากค่ายใหญ่ทั้งหมดเลย มาท าเป็นแบรนด์ 2 แบรนด์ แบรนด์ตลาดบนกบั
ตลาดล่าง แบรนดต์ลาดล่างช่ือวา่สมชัชาคนเพลง ตลาดบนช่ือวา่ Restart Restar ก าลงัมองเกมอยูว่า่
จะเอาศิลปินทีมีช่ือเสียงมาก่อนมาไวก้บัเรา แต่ไม่ไวแ้บบผกูขาด จะเซนตส์ัญญาเพลงต่อพลง ถา้คุณ
เอาเพลงน้ีไปออกงานคุณจ่ายเลยค่าเพลงสองหม่ืนบาทต่องานเพลงหน่ึงโชว ์แลว้คุณก็ไปท างาน
เพลงกบัท่ีไหนก็เร่ืองของคุณ ก็แค่มาจอยกบัเราแค่น้ี 
ผูว้จิยั : บุคคลท่ีเป็นแบบอยา่ง มีอิทธิพลต่อความเป็นตวัเราคือใคร 
Q1 : ผมมีส่วนของพี่บอย ถกลเกียรติ อยู่บางส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกการพูด มีความใช้อินเนอร์
บางอย่าง ความคิด ความเช่ือบางอย่าง อยู่กับเขามา 8 ปีเหมือนซึมซับบางอย่างจากเขา พวก
เปอร์เซนต์นอยๆก็เช่นไมเคิ้ลแจ็คสัน ผมเคยดูเวลาท่ีเขาเตรียมพร้อมก่อนข้ึนโชว ์อยากเอาเป็น
แบบอยา่งมากเลย คือไม่มีความซีเรียสอะไรทั้งส้ิน งงมาก ชิวและมีความสุขกบัมนัแบบบา้คลัง่ ถา้
เป็นเราเราจะซีเรียส ท าไมเป็นง้ี เอาใหม่สิ เราจะคิดเยอะ แต่เขาดูมึคิดเยอะเลย เต่ส่ิงท่ีออกมามนั
เพอร์เฟค นอกจากน้ี ตูนบอด้ีแสลมก็มีส่วน เขามีอินเนอร์ท่ีมีความเท่ แลว้เราทชัตรงนั้น แลว้ชอบ
ส่ิงท่ีเขาเป็น เขาทิ้งส่ิงท่ีเขาตอ้งเป็นอยา่งสจว๊จ ก็เหมือนท่ีผมเคยทิ้งงานประจ า มีส่วนคลา้ยนิดนึงแต่
เราไปพยายามคลา้ยเขาเอง (หวัเราะ) เขาไม่สนใจภาพลกัษณ์เลย เขาถอดเส้ือแบบนั้นทั้งๆท่ีหุ่นเขา
เป็นแบบนั้น  
2. บทสัมภาษณ์ผู้ประพนัธ์เพลงทางเลือก (Q2) 
ผูว้จิยั : อยากสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์ทางดา้นดนตรี ไล่เรียงมาตั้งแต่เด็ก เร่ิมตน้มาอยา่งไร 
Q2 : เด็กๆชอบฟังเพลงเหมือนวยัรุ่นทัว่ไป ก็ไม่ไดรู้้สึกวา่ตวัเองจะมีความสามารถดา้นดนตรีอะไร 
ร้องร าท าเพลงเอาสนุกสนาน มีวงดนตรีหนา้ชั้น ก็เล่นไปสนุกๆ ไดร้้องเพลงคนอ่ืน พอมีงานกีฬาสี
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โรงเรียนก็มีการรวมกลุ่มกนั เล่นดนตรีกนั มีช่วงวยัรุ่นอายุ 17-18 ก็เร่ิมมาเล่นพวกโมเดิร์นด็อก 
เพลงป็อบก็เล่นนะ อย่างเจเจตรินไรเง้ีย แต่โมเดิร์นด็อกเน่ียแหละท่ีท าให้เรารู้สึกว่ามนัมีลีลาทาง
ดนตรีท่ีท าให้แตกต่างจากวงการดนตรีในอดีต เพราะวงท่ีผมชอบเน่ีย บางคร้ังก็รู้สึกวา่มนัยากเกิน
เรา ยคุสมยัท่ีชอบอยา่งหิน เหล็ก ไฟ, ดิโอฬาร โปรเจ็ค อยา่งเฮฟวี่เมททอลยุคๆก่อนอ่ะครับ จะรู้สึก
เกินเอ้ือม เพลงพวกน้ีเสียงร้องเขาค่อนขา้งสูง กีตา้ร์ตอ้งเล่นเร็ว กลองตอ้งตีสองกระเด่ืองอะไรอยา่ง
น้ี มนัท าใหเ้รารู้สึกวา่มนัเหนือมนุษยม์นา เราก็คงเป็นแบบนั้นไม่ไดห้รอก จนพอมีโมเดิร์นด็อกเขา้
มาเน่ีย เราเลยรู้สึกว่าเฮน้ ดนตรีแบบน้ีแหละเป็นแบบท่ีเราชอบ แล้วเราก็ลองเล่นดู ฟอร์มวงกบั
เพื่อนข้ึนมาเล่นหนา้ชั้น ก็สนุกสนาน น่ีก็เป็นท่ีมาของความชอบวา่ เออชอบเล่นดนตรีแลว้นะ ชอบ
ในการแสดงออกแลว้ก็ไม่อายเวที เวลามีงานท่ีโรงเรียนเราก็ออกไป ก็ไม่เขินคน จนเร่ิมรู้สึกวา่เอ๊ะ 
การไดอ้ยูบ่นเวทีดนตรีมนัก็ดีเหมือนกนั แต่ปัจจยัท่ีท าให้ผมอยากจะลุกข้ึนมาแต่งเพลงมนัมาจาก
งานของปฐมพรปฐมพร ปฐมพรปฐมพรตอนนั้นมีอลับั้มช่ือเจา้หญิงแห่งดอกไมก้บัเจา้ชายแห่ง
ทะเล สองซีดีออกพร้อมกนั มนัท าให้ผมรู้สึกวา่อยากแต่งเพลง และรู้สึกวา่เราแต่งเพลงได ้มนัไม่รู้
เพราะอะไรเหมือนกนั มนัเหมือนมีพลงับางอย่าง ตั้งแต่ไดย้ินเพลงของปฐมพร อยู่ดีๆก็แต่งเพลง
ออกมาได ้เรียกวา่มีเสียงอยู่ในหวั เม่ือก่อนเสียงท่ีอยูใ่นหัวเราคือเพลงท่ีเราเคยไดย้ินทั้งนั้นเลย พอ
หลงัจากไดฟั้งปฐมพรปฐมพรเราก็เร่ิมไดย้ินเพลงท่ีเราไม่เคยไดย้ิน น่ีคือเพลงของเรา และผมก็เร่ิม
บนัทึกเพลงพวกน้ีท่ีอยูใ่นหวัเน่ียลงมา โดยการท่ีเม่ือก่อนจะมีซาวด์เบาวแ์ละเทปคสัเสท ก็จะเขา้ไป
ในหอ้งน ้าและกดอดัไว ้ 
ผูว้จิยั : แลว้เพลงของปฐมพรมีลกัษณะแตกต่างไปจากเพลงอ่ืนทัว่ไปอยา่งไร 
Q2 : ปฐมพรเป็นเพลงท่ีไม่รู้จะอธิบายแนวไหนนะ เอาเป็นวา่ เป็น Progressive Rock ก็เป็นไปได ้
แต่เขามีลีลาการใช้ภาษาและบุคลิกของเขาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เขามกัจะพูดเร่ืองความตาย ความเหงา 
แต่พูดออกมาในอารมณ์ท่ีงดงามและโรแมนติก และก็การใช้ภาษาของเขาจะไม่เหมือนกบัคนอ่ืน 
ภาษาเขาจะมหัศจรรยม์าก ก็ท  าให้เรารู้สึกว่าสนุกในการตีความ สนุกในการได้ฟัง ปฐมพรไม่ใช่
นักร้องท่ีร้องเพลงเก่ง เสียงก็อาจจะไม่ใช่ชั้ นเลิศ แต่ว่าเขามีเอกลักษณ์ตรงน้ี มีความเป็นคน
ตรงไปตรงมา เขากลา้พูดกลา้ขบถ กลา้ท าในส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่ท า  
ผูว้จิยั : Q2ไดเ้ร่ิมเขา้วงการเพลงเม่ือไหร่คะ 
Q2 : เขา้วงการน่ีไม่รู้จะนบัยงัไงนะ สมมติวา่ นบัวา่การมีอลับั้มแรกรึเปล่า ถือวา่เขา้วงการไหม คือ
ตอนเด็กๆมนัก็รู้จกันกัดนตรี ค่อยๆมาทีละนิด ก็คือผมวา่ตั้งแต่พอเร่ิมหดัแต่งเพลงได ้ก็เอาเพลงไป
ใหเ้พื่อนฟัง เพื่อท่ีจะแชร์ไอเดียกบัเพื่อน เพื่อนคนแรกๆท่ีรู้วา่ผมแต่งเพลงเป็นก็คือบีม S6 มุสิกบุญ
เลิศ ซ่ึงตอนหลงัเขาก็ไปอยู่วงน็อคเดอะน็อค แล้วก็ไปอยู่วงไวท์โรสด้วย แลว้ก็ไปอยู่วงสยามซี
เครทเซอร์วิส คุณบีมเป็นคนแรกๆท่ีรับรู้ว่าผมแต่งเพลงได ้และอีกคนนึงก็คือคุณป้ัม S4 มือกีตาร์
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ของวงอพาร์เมน้คุณป้า ก็เป็นอีกคนแรกๆท่ีรู้ว่าผมแต่งเพลงได้ มนัก็ดีท่ีเราได้เพื่อนท่ีดี เพื่อนท่ี
เขา้ใจ เขาก็มองวา่ไอเดียเพลงเรามนัเวิร์คก็ช่วยให้ก าลงัใจกนั แมว้่าหลายๆคนฟังเพลงเราแลว้เขา
บอกวา่ฟังไม่รู้เร่ือง แต่วา่ขอ้ดีพอเราไดเ้พื่อนท่ีดีเราก็เลยมัน่ใจวา่เราท าได ้เราตอ้งมาทางน้ี ทั้งๆท่ีผม
เองตอนนั้นใครจะเช่ือวา่ผมจะไดม้าท าอาชีพน้ี  
ผูว้จิยั : อะไรคือจุดเร่ิมตน้จริงๆท่ีท าใหเ้รากลายเป็นนกัแต่งเพลงอยา่งจริงจงั 
Q2 : จริงจงัตั้งแต่ตอนแต่งไดเ้ลยครับ คือตั้งแต่แต่งเพลงไดเ้พลงแรกเน่ีย หลงัจากนั้นมาก็มีเพลงท่ี
สองท่ีสามมาเร่ือยๆจนมีเพลงเป็นตั้งๆเลย คุณลองไปดูหนงัสือเร่ือง “เพลงท่ีคุณไม่เคยไดฟั้ง” แลว้
จะรู้หมด เป็นหนงัสือของผม ของ happening ครับ อนัน้ีจะเล่าประวติัทุกอยา่ง แลว้ก็จะมีงานเขียน
ยุคแรกๆของผมดว้ย สามารถเอาไปวิเคราะห์ได ้มนัจะรวมเพลงท่ียงัไม่เคยไดตี้พิมพห์รือว่ายงัไม่
เคยไดบ้นัทึกเสียงดว้ย ก็ตรงนั้นแหละมนัท าให้รู้สึกจริงจงัแลว้ เก็บสต็อกไวเ้ร่ือยๆ  ผมแต่งเพลง
แรกๆตอนอายุ 17 แต่กวา่จะไดม้าบนัทึกเสียงจริงๆก็ตอนอายุ 21-22 แลว้ ตอนนั้นท ากบัคุณบีม S6 
คุณป้ัม S4 แลว้ก็คุณอธิชยั โปษยานนท์ ใช้ช่ือวงว่า “อะไรจ๊ะ” ออกสังกดั “หัวล าโพง ริดดิม” 
เพราะวา่ตอนนั้นผมไปเสนอเดโม่หลายท่ีครับ แต่ไม่มีท่ีไหนเขาสนใจ จนมาเจอท่ีหวัล าโพงริดดิมน่ี
แหละครับ พี่กอลฟ์ทีโบน เป็นคนท่ียอมรับเขา้ไปในค่าย  
ผูว้จิยั : รูปแบบการเขียนเพลงของ Q2 เปล่ียนไปมากไหมคะ ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบนั  
Q2 : หมายถึงวา่ลีลาการเขียนใช่ไหมครับ 
ผูว้จิยั : ใช่ค่ะ 
Q2 : ก็เปล่ียนไปเยอะนะ ผมวา่เพลงมนัข้ึนอยู่กบัอารมณ์ พอเราอายุน้อย มนัจะมีฮอร์โมนรุนแรง 
เพลงก็จะรุนแรง กราดเกร้ียว แลว้ก็กา้วร้าว พอเราอายุมากข้ึนเพลงก็ค่อนขา้งจะละมุนละไม น่ิง เรา
อาจจะพูดเร่ืองเดียวกนัดว้ยค าท่ีน้อยลง ค าท่ีน่าฟังมากข้ึน ถา้เราจะต่อยให้เขาเจ็บ ก็เจ็บลึกๆ ไม่ได้
เหมือนกบัเอาไฟไปลนเขาอะไรอยา่งน้ี ตอนวยัรุ่นมนัจะมีความกา้วร้าวอยูม่ากในเพลงนะครับ  
ผูว้จิยั : แนวเพลงของ Q2 เป็นแนวเพลงอะไรคะ 
Q2 : เพลงร็อคครับ  
ผูว้จิยั : Q2 มีการสร้างเอกลกัษณ์เพลงใหผู้ฟั้งรู้วา่เพลงน้ีเป็นเพลงของเราไหมคะ 
Q2 : คือเราไม่เคยคิดวา่ตอ้งสร้างเอกลกัษณ์ แต่ผมก็เช่ือวา่ผมมีเอกลกัษณ์ของผมท่ีภาษา ผมก็เป็น
คนแต่งเพลงท่ีไม่ไดมี้เมโลด้ีสวยขนาดนั้น แต่มีภาษาท่ีผมก็เช่ือวา่ถา้ใครไดฟั้งก็จะรู้วา่เป็นภาษาท่ี
ผมเขียน ก็อาจะเป็นเร่ืองความชอบส่วนบุคคล มนัเกิดจากทุกอยา่งท่ีเราเสพตอนเราเป็นเด็กอะครับ 
ผมเป็นนักอ่าน เรียกว่าเป็นหนอนหนังสือก็ได้ ผมอ่านหลายอย่าง หนังสือการ์ตูน วรรณกรรม 
หนงัสือท่ีเก่ียวกบัชีวติสัตว ์วทิยาศาสตร์ ชีวประวติั สารานุกรมท่ีมีรูปภาพประกอบ รวมถึงหนงัสือ
เรียนทุกวิชา ชอบภาษา ภาษาอังกฤษเราก็ชอบ ชอบวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ชอบฟังเพลงท่ี
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หลากหลาย อิทธิพลท่ีท าให้เขียนเพลงได ้นอกจากปฐมพรปฐมพรแลว้ก็ยงัมีเพลงสากลอีกมาก มี
หนงัสือวรรณกรรม บทกวท่ีีหล่อหลอม ผมเช่ือวา่นกัเขียนทุกคนท่ีเราอ่าน ท่ีเราดู ท าให้เราเป็นอยา่ง
น้ี และนอกจากเพลงร็อกแลว้ผมก็ยงัชอบฮิบฮอปมากๆ ผมก็เช่ือว่าไดห้ลายๆอย่างมาจากฮิปฮอป 
เร่ืองของการกล้าพูด ตรงไปตรงมา ฮิปฮอปจะมีเสน่ห์ท่ีภาษาอยู่มาก เป็นเพลงท่ีเล่นข าๆไดส้นุก
มาก จ านวนค ามนัก็เยอะ เขียนเพลงถา้มีแร๊พเน่ียค ามนัจะเยอะกวา่เพลงร้องแน่นอน  
ผูว้จิยั : เวลาคิดงาน งานของเราตอ้งเกาะกระแสสังคมอยูเ่สมอรึเปล่า 
Q2 : บางทีก็ไม่คิดอยา่งนั้น แต่วา่สังคมอะก าหนดงานเรา งานเราอาจจะไม่ไดเ้กาะสังคม ทุกส่ิงทุก
อย่างท่ีเกิดข้ึนในสังคมมนัก าหนดงานเรา เร่ืองรอบตวั สภาพเศรษฐกิจ สภาพของวงการดนตรี 
สภาพของการท ามาหากิน  เร่ืองส่วนตวั เร่ืองการเมือง เร่ือการตั้งค  าถามต่อค่านิยมต่างๆ อนัน้ีมนัอยู่
รอบตวั แลว้มนัก าหนดเพลง สังคมก าหนดเพลงของผม  
ผูว้จิยั : เน้ือหาเพลงส่วนใหญ่ท่ี Q2 แต่งไวจ้ะเก่ียวขอ้งกบัอะไร 
Q2 : มากมายนะ เยอะ  เขียนเพลงค่อนขา้งจะหลากหลาย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง Pop culture 
ศาสนา เร่ืองความรัก เร่ืองเก่ียวกบัวงการดนตรี  
ผูว้จิยั : ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียดสีใช่ไหมคะ 
Q2 : แลว้แต่อารมณ์ในช่วงนั้นครับ ถา้เราเสียดสีเราก็เสียดสีเพราะวา่...จริงๆแลว้มนัก็เหมือนเป็น
การบ่นกบัตวัเองนะ การเขียนเพลงมนัคือการระบายออก เวลาเรามีเร่ืองอดัอั้นตนัใจ การเสียดสีมนั
ก็อาจจะเป็นลีลาท่ีท าให้รู้สึกว่าเพลงมนัไม่เครียดเกินไป มีอารมณ์ขนัมืดๆอยู่ในนั้นหน่อย แต่ถ้า
ตอนวนัรุ่นจะไม่มีอารมณ์ขนัเลย จะซดัอยา่งเดียว ลองไปหาเพลงของอะไรจ๊ะฟังดูก็ไดค้รับ จะเป็น
ยคุท่ีไม่มีอารมณ์ขนัเท่าไหร่ แต่อพาร์ทเมน้ทคุ์ณป้าก็จะมีอารมณ์ขนัข้ึนหน่อย แลว้ก็โตข้ึนละ  
ผูว้จิยั : อยากทราบถึงกระบวนการคิดและวธีิการเขียนเพลงของ Q2 ค่ะ มีการเร่ิมตน้อยา่งไร ตอ้งหา 
reference ตน้แบบ เพื่อท่ีจะสร้างงานไม่ซ ้ ากบัใครรึเปล่าคะ 
Q2 : คือผมจะเป็นคนท่ีไดย้ินเสียงในหวั อยา่งท่ีบอก เวลามีเพลงข้ึนมาเน่ีย บางทีก็เหมือนเราไม่ได้
แต่งเอง มนัแวปข้ึนมาในหัวอะครับ ส่ิงท่ีจะตอ้งท าก็คือบนัทึกลงไปให้เร็วท่ีสุด สมยัก่อนจะใช้
เคร่ืองอดัเทปคสัเสท หรือถา้มีกระดาษปากกา ผมเป็นคนท่ีถา้ไดเ้ขียนค าลงไปในกระดาษแลว้ผมจะ
จ าเมโลด้ีได ้ผมไม่ลืม คือถา้ไม่มีเคร่ืองอดัอยูต่รงนั้นก็ตอ้งมีกระดาษปากกา ตอ้งรีบบนัทึกลงไปให้
ไดม้ากท่ีสุด แลว้ก็การเขียนเพลงจะไม่ค่อยแก ้จะใชค้วามรวดเร็วตรงนั้น ถา้เพลงจบ เพลงเสร็จ เรา
ก็จะเสร็จ ถา้เพลงไม่จบเราก็จะคา้ง ไม่ค่อยพิจารณาตวัเอง จะเป็นลกัษณะการสร้างงานแบบนั้น 
การสร้างงานแบบ บางทีเหมือนเราไม่ไดส้ร้างอะนะ มนัมาของมนั แต่ว่าเราจะจบัมนัไวไ้ดรึ้เปล่า 
หลายคร้ังเราก็จบัมนัไวไ้ม่ได ้บางทีมีเพลงมาในหวัตอนท่ีตอ้งรับแขกในบา้นพอดี หรือก าลงัขบัรถ
อยู ่หลายๆเพลงก็หายไปเยอะเหมือนกนั  
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ผูว้จิยั : อะไรคือส่ิงท่ีเราตอ้งค านึงมากท่ีสุดในขณะเขียนเพลง 
Q2 : ไม่ค  านึงอะครับ  
ผูว้จิยั : ส่วนใหญ่ Q2 ก็จะแต่งแพลงแลว้เอาไปเสนอ หรือวา่มีโจทยม์าใหแ้ลว้แต่งตามโจทย ์
Q2 : เพลงของอพาร์ทเมน้ทคุ์ณป้ามีขอ้ดีคือไม่ตอ้งเสนออะครับ เป็นเพลงของเราอยูแ่ลว้ ผมมีเพลง
เยอะ มีสองสามร้อยเพลง แต่งไปเร่ือยๆ ส่วนเราจะเลือกอนัไหนมาบนัทึกเสียงก็อยูเ่รา แลว้ตอนวนั
รุ่นก็แต่งไดเ้ยอะกวา่น้ี ตอนน้ีอายมุากข้ึนก็ไม่ค่อยแต่ง  
ผูว้จิยั : อะไรคือส่ิงท่ียากท่ีสุดในการเขียนเพลง  
Q2 : ถา้มนัมามนัก็ง่ายครับ ถา้มนัไม่มามนัก็ไม่มาครับ อายยุิง่มากข้ึน ยิง่เขียนเพลงยากข้ึน 
ผูว้จิยั : เพราะอะไรคะ  
Q2 : อาจจะเป็นเพราะวา่อารมณ์เราดีข้ึน เราจดัการปัญหาในชีวิตได ้เม่ือก่อนเราเหมือน lose จดัการ
ชีวติไม่ได ้เลยตอ้งไปฟ้องในเพลง จริงๆผมวา่คนเขียนเพลงเป็นคนข้ีแพอ้ะ สู้กบัใครไม่ไดก้็ตอ้งมา
เขียนในกระดาษ ระบายออกมา แต่ว่าตอนน้ีชีวิตมนัมาขนาดน้ี มีปัญหาอะไรมนัก็แกไ้ดทุ้กวนั แก้
ไดห้มด มนัก็เลยไม่ค่อยไดเ้ขียนเพลง มนัเป็นอยา่งน้ีกบันกัเขียนเพลงหลายๆคนนะครับ ยิ่งอายุมาก
ข้ึนยิง่ไม่ค่อยมีเร่ืองเล่า  
ผูว้จิยั : มีปัจจยัภายนอกอะไรบา้งคะท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรคผ์ลเพลงของเรา อยา่งเช่น แรงกดดนั
หรือแรงสนับสนุนท่ีเกิดข้ึนจากบุคคลหรือกลุ่มผูมี้อ  านาจในวงการเพลง บริบทของสังคมใน
ขณะนั้น หรือขอ้ผกูมดัต่างๆ เป็นตน้  
Q2 : คือผมค่อนขา้งโชคดีวา่ตั้งแต่ท างานมาเน่ีย ไดเ้พื่อนร่วมธีมท่ีค่อนขา้งจะเขา้ใจ แลว้ไดรั้บการ
สนับสนุนจากแทบจะทุกๆฝ่าย แทบจะไม่เคยมีปัญหา เราท าอาชีพน้ีมาตั้ง16ปี ท าตั้งแต่อะไรจ๊ะ
มาถึงอพาร์ทเมน้ทเ์น่ีย แต่งเพลงมาก็จะร้อยกวา่เพลงละ ซ่ึงถึงอาจะไม่ไดโ้ด่งดงัท่ีสุด แต่ก็ไดรั้บการ
ยอมรับในประมาณนึงท่ีมากกวา่ท่ีเราคิดอะครับ ผมก็คิดวา่ค่อนขา้งโชคดี ไม่เคยถูกกดดนัอะไรเลย 
เราเป็นศิลปินท่ีผลิตงานเอง มีค่ายเล็กๆอยา่งตอนเราไปหาหวัล าโพงริดดิมเขาก็เขา้ใจ ก็ไม่เคยมาบีบ
บงัคบัเร่ืองท่ีเราตอ้งท า อยากท าอะไรก็ท าได ้พอออกจากหัวล าโพงมาก็มาเป็นอิสระอยู่หลายปี มี
การจ าหน่ายงานผา่น distributor ช่ือบริษทัHERE ซ่ึงตรงนั้นก็เป็นวิธีการท างานท่ีเป็นอิสระ เราก็
ไดรั้บการสนบัสนุนจกบริษทัท่ีดี ส่ือมวลชนทุกคนก็ค่อนขา้งจะเวลคัม่เรา สถานีวิทยุอยา่งแคทเรดิ
โอก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยผลกัดนั รวมถึงคนในวงกรหลายๆคนท่ีมาช่วยกนัจนทุกวนัน้ีก็ไดรั้บโอกาส 
จนตอนน้ีมาเข้าในแกรมม่ี อยู่ในสนามหลวงในแกรมม่ี ก็ไม่ถูกข้อจ ากัดอะไรเพราะเขาเข้าใจ
ธรรมชาติของวงวา่เราเป็นแบบน้ีแลว้ ดว้ยเง่ือนไขอะไรต่างๆท่ีเราอยากแสดงออกแบบน้ี  
ผูว้จิยั : งั้นแสดงวา่เราสามารถแสดงตวัตนของเราผา่นเพลงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ไร้ซ่ึงขอ้จ ากดั  
Q2 : ใช่ครับ  
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ผูว้จิยั : ผลงานท่ี Q2 แต่งออกมาสามารถสะทอ้นความเป็น Q2 ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีดว้ยรึเปล่าคะ 
Q2 : ถามว่าสะทอ้นความเป็นQ2ไหม มนัข้ึนอยู่กับว่าเราจะมองช่วงอายุไหน เพลงในวยัรุ่นก็
สะทอ้นเราในวยัรุ่น ทุกวนัน้ีถึงเราจะร้องเพลงเก่าอยู ่ตอนน้ีเราอายุเท่าน้ีเราอาจจะไม่เขียนเพลงนั้น 
มนัเป็นการสะทอ้นตวัตนในวยันั้นๆของคนแต่ง ซ่ึงคนเราบุคลิกเราเปล่ียน ตั้งแต่วยัรุ่นถึงวนัน้ี
บุคลิกเราเปล่ียนไปเยอะ สุขภาพจิตต่างๆ สุขภาพกายเปล่ียน แต่วา่เพลงเก่าก็คือเพลงเก่า เรายงัตอ้ง
เล่นมนัอยู่ บางทีเราอาจจะตอ้งเล่นเพลงบางเพลงท่ีมนัอาจจะไม่สะทอ้นบุคลิกเราในวนัน้ีแลว้ แต่
มนัสะทอ้นอดีตของเรา  
ผูว้จิยั : แลว้ในขณะเล่นน่ีเรารู้สึกกบัมนัรึเปล่าคะ 
Q2 : มนัเหมือนนกัแสดงอะครับ นกัแสดงท่ีถา้ถึงบทเศร้าก็ตอ้งร้องไห้ จริงๆไม่ไดเ้ศร้าหรอกแต่ท า
ได ้มนัคงไม่ไดไ้ปรู้สึกอะไรกบัทุกเพลง มนัเหมือนนกัแสดงจริงๆนะ เวลาคุณเห็นนกัแสดงร้องไห้
เขาอาจมีความสุขอยูแ่ต่เขาตอ้งร้องไห ้หรือวา่เขาอาจจะเศร้าอยูแ่ต่ตอ้งมาเล่นตลกให้คนอ่ืนดู เพราะ
บทมนัเป็นอยา่งนั้นพอดี การเขียนเพลงก็เหมือนการเขียนบทภาพยนตร์ การเป็นนกัร้องคือนกัแสดง 
เราสวมสองหน้าท่ีอยู่ วนัท่ีเราข้ึนไปร้องเพลง เราคือนักแสดง วนัท่ีเราเขียนเพลงก็เหมือเราเขียน
หนงั  
ผูว้จิยั : อยากทราบเก่ียวกบัมุมในเร่ืองของเพลงสมยันิยมกบัเพลงทางเลือก Q2 คิดวา่มนัแตกต่างกนั
อยา่งไรคะ 
Q2 : บางทีก็ล าบากนะ เพลงทางเลือกบางทีพอมนัดงัข้ึนมาจะถูกเรียกวา่เพลงสมยันิยมรึเปล่า มนัก็
บอกยากมาก มนัจะมีเพลงบางเพลงท่ีตั้งใจเลยท่ีจะให้ป๊อบ นัน่คือเม่ือตอนเขาแต่ง คนแต่งอยากให้
เพลงน้ีดงั ซ่ึงบางเพลงก็ดงัได ้บางเพลงก็ไม่ดงั กบัมีอีกประเภทนึง คนแต่งไม่ไดคิ้ดอะไรกบัมนัเลย 
แต่งไปงั้นๆ มนัจะดงั มนัก็กลายเป็นเพลงป๊อบไป อย่างของผมเน่ีย บางเพลงก็ตกอยูใ่นเพลงป๊อบ 
ถึงวนัน้ีอยูม่า 16 ปี วงอพาร์ทเมน้ทก์็คงไม่ใช่วงทางเลือกแลว้มั้ง เพราะวา่เราก็อยูใ่นทุกมิวสิคเฟสติ
วอล อยูใ่นทีว ีจะวา่ไปแลว้มนัก็กา้วเขา้สู้ดนตรีป๊อบไปแลว้เยอะอยู ่ตอนท่ีแต่งมนัก็ไม่คิดหรอก ไม่
เคยคิดวา่เพลงจะไดรั้บความนิยมมาก แต่จะมีนกัแต่งเพลงบางประเภทท่ีเขาตั้งใจเลยวา่เขาอยากให้
เพลงน้ีดงั ถา้ไม่ดงัแลว้เขาก็เฮิร์ท คือมนัอยูใ่นการวางแผน แต่อยา่งเรา เราไม่ไดว้างแผนเวลาแต่ง
เพลง ก็แต่งไปตามแบบท่ีเราชอบ ถา้เม่ือเหมาะสมก็น ามาบนัทึกเสียง แลว้ก็คาดหวงัเพียงแต่น้อย 
แค่เราชอบมนั เราวางเป้าหมายไวต้  ่า แต่มนัมกัจะไดเ้กินกวา่ท่ีคาดหวงัไวเ้สมอ  
ผูว้ิจยั : Q2 คิดวา่คนทัว่ไปเขาแบ่งแยกยงัไงคะ อยา่งคนทัว่ไปมองวา่ Solitude is bliss เป็นอินด้ีนะ 
บ้ีเดอะสตาร์เป็นป๊อบนะ อะไรแบบน้ี 
Q2 : บ้ีเดอะสตาร์ป๊อบแน่นอน ไม่ใช่อินด้ี แต่ถา้วนัไหนท่ี Solitude is bliss ออกเพลงแลว้ดนัดงั
ข้ึนมาละ เหมือนเคอนโคเบนออกเพลงแลว้ดงัท่ีหน่ึงในอเมริกา ก็อยูใ่นโลกของป๊อบใช่ไหม ดงันั้น
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โลกของป๊อบจะกา้วขามายงัอินด้ีไม่ไดห้รอก แต่โลกของอินด้ี ถา้ดงัจะไปโลกของป๊อบได ้ต่อให้พี่
เบิร์ดขายไดห้น่ึงมว้นเราก็จะไม่เรียกพี่เบิร์ดวา่อินด้ี แต่ถา้ Solitude is bliss ปีนีออกมามียอดดาวน์
โหลดเป็นลา้น Solitude is bliss ก็จะเป็นป๊อบถึงแมเ้พลงเขาจะเป็นแบบน้ี  
ผูว้จิยั : ค าถามต่อไปน้ีจะเป็นค าถามท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ของ Q2 นะคะ บางค าถามท่ี Q2 ไม่สะดวก
ตอบสามารถขา้มไปไดค้่ะ งานอดิเรกและความชอบส่วนตวัของ Q2 คืออะไรคะ 
Q2 : ถา้ตั้งแต่แรกๆก็เป็นหนอนหนงัสือ เป็นคนท่ีไม่เช่ือในอะไรๆ ยุคท่ีแต่งเพลงแรกๆเป็นคนท่ีไม่
เช่ือในทุกอยา่ง พยายามจะหาเหตุผลแยง้ทุกอยา่ง เรียกไดว้า่เป็นสไตล์ libera ผมจะเอาหนงัสือมาดู
แลว้พยายามจะหาว่าเราแยง้อะไรได ้เราจะพยายามแยง้ค่านิยมของผูใ้หญ่ จะพยายามตั้งค  าถามกบั
ศาสนา ความเช่ือ บางทีก็จะท าอะไรแผลงๆ ท่ีพร้อมท่ีจะไปขดัใจ หรือไปหักความเช่ือเดิมๆ น่ีคือ
ท่ีมาแรกๆของการแต่งเพลง และจะเห็นตรงน้ีไดใ้นอะไรจ๊ะ และจะไม่เช่ือในระบบการเมืองใดๆ
ทั้งส้ิน นัน่คือยคุแรกๆ ก็พยายามทดลองเร่ืองจิตตวัเองเยอะ ช่วงนั้นจะชอบสนใจศาสนามาก สนใจ
เพราะตั้งใจจะไปแยง้เขา  
ผูว้จิยั : Q2นบัถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะ 
Q2 : ตอนแรกเกิดมาเป็นศาสนาพุทธ ช่วงแต่งเพลงใหม่ๆจะไม่มีศาสนา เพราะตอนนั้นตั้งใจว่าจะ
ไปแหกทุกศาสนา ผมเป็นคนท่ีจะไปเจอพระบ่อยนะ อ่านพวกปรัชญาศาสนาเยอะมาก เพื่อจะเอา
ไปหักกบัคนให้ได้ ผมค่อนขา้งโชคดีนะ ผมมกัจะเจอคนท่ีมีมุมมองน่าสนใจ เคยได้ไปเจอพระ
ท่านนึงโดยบงัเอิญ คุยกนัตั้งนาน คุยกนัเร่ืองพุทธศีลมีจริงไหม ท่านก็บอกวา่พุทธศีลไม่มีทางมีจริง
เพราะวา่ศิลปินตอ้งมีกิเลส ศิลปะท่ีดีตอ้งมีกิเลส พุทธเป็นเคร่ืองมือตดักิเลส ศิลปะท่ีไม่มีกิเลสมนั
จะจืด พระยงัพูดเลย แลว้ก็ห่วย พระบอกวา่ ถา้นอ้งอยากเป็นศิลปิน นอ้งท าตวัเห้ียไปเลย พระพูด
ตรงๆแบบน้ีเลยนะ น้องลุยไปเลย ชีวิตเหลวเป๋วเละเทะยงัไงก็ได้ น้องจะไดง้านศิลปะท่ีดี แต่ถ้า
เม่ือไหร่นอ้งสนใจพุทธศาสนา หลวงพี่เช่ือวา่นอ้งจะไม่อยากท างานศิลปะ อนันั้นเป็นค าพูดท่ีเรายงั
จ าได ้และในยุคนั้นผมก็ตั้งค  าถามกบัตรงน้ี ก็แน่นอนพอเรากลบัมาดูมนัก็จริงนะ งานศิลปะท่ีเรา
ชอบ หรือศิลปินท่ีเราชอบ ชีวิตบดัซบทั้งนั้น เพลงยิ่งรุนแรง เพลงยิ่งกา้วร้าว เพลงยิ่งหมองหม่น 
ช่างมีเสน่ห์ย ัว่ยวนมาก มนัเป็นท่ีมาวา่จุดหมายชีวิตเรา เราจะเลือกด่ิงไปกบักิเลส หรือเราเลือกท่ีจะ
ชนะมนั หลงัๆมาก็ไดศึ้กษาเร่ืองของเซน เปรียบเทียบกบัคริสศาสนา ตอนนั้นผมไปเรียนเมืองนอก 
มีรูมเมทเป็นมุสลิม เราคุยกนัเร่ืองน้ีบ่อยมาก เร่ืองการเปรียบเทียบของศาสนา วา่วิถีแต่ละอนัเป็นไง 
จนประมาณช่วงอยู่มหาลยั ผมจะเรียกตวัเองว่าพวกไม่มีศาสนา แต่ว่าเราก็ชอบอ่านหลายๆอย่าง 
แลว้ก็ไม่เช่ือในศีล ผมจะเช่ือวา่ ศีล สมาธิ ปัญญาใช่ไหม เราขา้มไปปัญญาเลยไดไ้หม ถา้เราขา้มไป
ปัญญา ศีลสมาธิเราไม่ตอ้งมีแลว้กนัเนาะ  
ผูว้จิยั : ถา้พูดถึงมุมมองความรักในฉบบัของQ2เป็นยงัไงคะ 
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Q2 : ก็สมยัเด็กๆก็ป๊อบป้ีเลิฟอะครับ เจอใครน่ารัก สวย ก็โอเคไป พอเร่ิมมีแฟนก็เหมือนวยัรุ่นปกติ 
แต่ว่าเราไม่เคยจะวางแผนไปล่วงหน้า เร่ืองครอบครัวอะไรง้ีไม่เคยคิดวา่จะมีครอบครัวได ้ก็คิดว่า
ถา้มีแฟน ก็เป็นแค่แฟน สักวนัคงตอ้งเลิกกนั การจะมีครอบครัวเป็นเร่ืองยาก เพราะว่าผมไม่ถนดั 
ไลฟสไตลผ์มชอบสังสรรค ์ผมชอบแรดอะ ชอบออกไปขา้งนอกไรง้ี ก็ท  าให้ตรงน้ีล าบาก เราก็มอง
วา่ เอะ๊ การแต่งงานมนัเป็นเร่ืองจริงไหม ค่านิยมน้ีมนัอาจจะไร้สาระก็ได ้ 
ผูว้จิยั : จนถึงตอนน้ีเราก็ยงัคิดอยา่งนั้นอยูใ่ช่ไหมคะ 
Q2 : คิดอยา่งนั้นอยู ่ 
ผูว้ิจยั : ต่อไปจะพูดถึงการพฒันาอตัลกัษณ์ของQ2ค่ะ เร่ิมตั้งแต่ชีวิตวยัรุ่น ครอบครัวเราเป็นยงัไง 
เรามีความตอ้งการยงัไง มีจุดมุ่งหมายในชีวติอยา่งไร  
Q2 : ครอบครัวผมก็ให้โอกาสทุกอยา่ง ก็ค่อนขา้งโชคดีท่ีไม่มีปัญหา แม่เป็นครู พ่อท างานบริษทั 
ผมก็ค่อนขา้งถือว่าเป็นเด็กเรียน เป็นเด็กท่ีไม่มีปัญหาเร่ืองการเรียน ให้เรียนอะไรก็ไม่รู้สึกว่ายาก 
ผา่นได ้สอบได ้แลว้ก็จะมีความเป็นผูน้ า เป็นประธานนกัเรียนอะไรอยา่งน้ีครับ  
ผูว้จิยั : เรามีจุดพี๊คหรือจุดพลิกผนัในวยัรุ่นบา้งไหมคะ 
Q2 : จุดพี๊คตอน ป.6 เคยน าม็อบลม้อาจารยใ์หญ่ จริงๆผมว่าการขบถในตวัเอง การสนใจเร่ือง
การเมืองมนัมาตั้งแต่เด็กๆ ตอนปฐมเราก็เร่ิมตั้ งค  าถามแล้วนะว่ามีครูท่ีถูกไล่ออกโดยท่ีเราไม่รู้
สาเหตุ โอย๊ตอนนั้นเป็นเร่ืองใหญ่เลย ลงหนงัสือพิมพ ์
ผูว้จิยั : มนัเป็นเพราะวา่เราอ่านหนงัสือมาเยอะ เราจึงมีความคิดขบถเหล่าน้ีไหมคะ 
Q2 : ไม่แน่ใจนะ ผมว่าโรงเรียนผม โรงเรียนสาธิตเขาสอนให้เด็กไม่อาย เด็กท่ีอยู่สาธิตจะกล้า
แสดงออกมาก คือเราได้แสดงโขนตั้งแต่อายุน้อยๆ เราอยู่บนเวทีการแสดงอะ คนดูเป็นพนัๆคน 
บงัคบัให้เราแสดงดว้ยตั้งแต่เด็กทุกๆปี ผมวา่มนัก็เป็นพื้นฐานตรงน้ีท่ีท าให้ทุกคนไม่ข้ีอายแลว้ก็มี
เพื่อนท่ีหลากหลาย แลว้ก็กลา้เถียงผูใ้หญ่  
ผูว้ิจยั : เราไดมี้การเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ของตวัเองเพื่อให้ดูเป็นศิลปินหรือผูป้ระพนัธ์เพลงบา้ง
ไหมคะ เช่นการส่ือสารกบัสังคม ลกัษณะการแต่งกาย หรืออะไรต่างๆท่ีท าให้คนแยกแยะวา่เราเป็น
ศิลปิน 
Q2 : คือผมเป็นคนผมยาว คนก็จะชอบคิดวา่ผมเป็นศิลปิน ผมก็ไม่ไดต้ั้งใจให้คนมองวา่เป็นศิลปิน 
ผมวา่ไวผ้มสั้นแลว้มนัหนา้เด๋ออะ (หวัเราะ)  
ผูว้จิยั : คือเราก็ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอะไรเลย เราก็เป็นแบบน้ี 
Q2 : มนัก็เปล่ียนมาเร่ือย วิธีท่ีผมแต่งตวัก็เปล่ียนมาเร่ือยนะ มนัก็เป็นปกติอะ คนถึงจะไม่ไดเ้ป็น
ศิลปิน เขาก็มีแฟชัน่ท่ีเปล่ียนไปตามยุคตามสมยั ตอนเด็กๆยุคอลัเตอร์ผมก็แต่งตวัเป็นแบบนึง ยุคท่ี
เราเรียนมหาลยัเราก็แต่งตวั บางทีเราก็มีตามแฟชัน่ ผมก็ชอบอ่านหนงัสือแฟชัน่ มนัไม่ใช่วา่เราจะ
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ปฏิเสธแฟชั่น ใช่ไหมฮะ เห็นกางกงตวัน้ีสวยดีก็ซ้ือ รองเทา้คู่น้ีเห็นเพื่อนใส่แล้วสวยดี ถา้คิดว่า
เหมาะกบัเรา เราก็ซ้ือ ผมเป็นคนชอบแฟชัน่นะ ผมวา่ศิลปินอะ มนัจะแต่งตวัอะไรมนัก็เป็นศิลปิน
ได ้ทุกคนมีสไตล ์ปู พงษสิ์ทธ์ิ ก็เห็นชดัวา่เป็นแบบน้ี ไปเห็นโจอ้ีบอยก็ยงัมีตั้งหลายยุค แต่เขาก็ยงัดู
ชดัเจนว่าเขาเป็นโจอ้ีบอย ใช่ไหม คาราบาวน่ีทุกปีเหมือนเดิมไม่เคยเปล่ียน (หวัเราะ) ผมอาจจะ
เปล่ียนไปเร่ือยๆ แฟชัน่ชุดแรกกบัชุดน้ีก็ไม่เหมือนกนัแล้ว แต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นว่า
จะตอ้งแบบไหน ให้มนัเป็นไปเร่ือยๆอะครับ แฟชัน่มนัเปล่ียนไปตามกระแสสังคม ผมเองก็อะไร
ออกใหม่มาผมเองก็ซ้ือ  
ผูว้จิยั : Q2มีนามปากกาไหมคะ  
Q2 : ไม่มีครับ 
ผูว้จิยั : Q2มองวา่บุคลิกภาพของเราเป็นอยา่งไรคะ 
Q2 : ผมเป็นคนตรงไปตรงมาแลว้ผมกลา้พูด เป็นเสรีนิยม เป็นคนมีวินยั คือจะมีบางอย่างท่ีท าได้
เป๊ะๆ และมีบางอยา่งท่ีแหกไดสุ้ดๆ จริงๆแลว้มีหน่ึงอยา่งท่ีผมมีนะ อาจจะเทียบกบัศิลปินคนอ่ืนก็
ได ้ก็คือการเป็นเด็กเรียนมาก่อนมนัช่วยให้เราวางแผนชีวิตท่ีค่อนขา้งจะ... ผมเป็นศิลปินท่ีฟังก์ชัน่
ไม่ไดเ้ป็นศิลปิน ผมมีความเป็น management อยูแ่ยอะ อารมณ์เราตอนเขียนเพลงเป็นศิลปิน แต่ว่า
การใช้ชีวิตทัว่ไปประจ าวนัเป็นอีกแบบ จะว่าเป็นคนออฟฟิศก็ได ้ซ่ึงจริงๆแลว้เรามีรูทีนของเรา
มากๆ ซ่ึงวงอพาร์ทเมน้คุณป้าก็ถือเป็นวงท่ีมีรูทีน มีระเบียบวินยั กลา้บอกไดเ้ลยวา่ในเร่ืองของการ
ตรงต่อเวลาก็จะเป็นวงท่ีค่อนขา้งเป๊ะ 
ผูว้จิยั : Q2คิดวา่คนทัว่ไปมองเราในแง่บวกอยา่งไร แง่ลบอยา่งไรคะ 
Q2 : ศิลปินเหรอ แง่บวก ก็ถา้เขาชอบผลงานเรา เขาก็มองเราในแง่บวก ถา้ไม่ชอบเรา อะไรก็ลบ ก็
เราก็โดนมองทั้งสองแบบ เพลงเพราะ กบัเพลงไม่เพราะ บางทีเพลงเดียวกนั คนนึงวา่เพราะ คนนึง
วา่ไม่ เพราะงั้นคนก็คงมองเราวา่เราเป็นศิลปินท่ีห่วยก็มี คนท่ีมองวา่เราเป็นศิลปินท่ีดีก็มี  
ผูว้จิยั : ถา้ในแง่ของคนท่ีท างานร่วมกบัเราละคะ ไม่ยึดเก่ียวกบัเพลง แต่วา่เป็นตวัเราเอง เขาจะมอง
เราในแง่บวกอยา่งไร แง่ลบอยา่งไร 
Q2 : ถา้ท างานกบัผมเรียกวา่ไวใ้จได ้แง่ลบคือบงัคบัผมไม่ได ้คือไวใ้จไดใ้นแง่ท่ีวา่ ถา้ผมบอกวา่มนั
จะตอ้งเสร็จวนัน้ี มนัจะตอ้งเสร็จวนัน้ีแน่นอน ผมมีความเป๊ะในเร่ืองของการรักษาสัญญา แต่ถา้ใน
แง่ของวา่ ท างานแลว้มากะเกณฑเ์ร่ืองไอเดียเน่ีย ตอ้งแลว้แต่ผม  
ผูว้จิยั : รูปแบบของสังคมแลว้วฒันธรรมท่ีQ2ไดเ้ป็นส่วนหน่ึง อยา่งกลุ่มเพื่อน ลกัษณะกลุ่มเพื่อนท่ี
เราไปปฏิสัมพนัธ์เป็นแบบไหนคะ 
Q2 : หลากหลายนะครับ ผมคบเพื่อนหลากหลาย มีตั้งแต่เพื่อนติดยา... 
ผูว้จิยั : แบบไหนท่ีเราชอบมากท่ีสุด  



231 

Q2 : เราไม่เชิงวา่เราชอบอนัไหนมากท่ีสุดนะ ตั้งแต่เด็กมาก็จะมีเพื่อนกลุ่มเด็กเรียน เพื่อนกลุ่มเด็ก
เกเร ตอนอยู่อเมริกาก็เจอเพื่อนกลุ่มท่ีเขาไปเรียนเมืองนอก ไฮโซท่ีไม่ตอ้งท าอะไรมาก กบักลุ่มท่ี
ตอ้งเป็นคนเสิร์ฟ สู้ชีวิต หาเงิน คือผมเป็นคน เอาง่ายๆคือความแรดมนัท าให้เราไปเจอคนทุกหมู่
เหล่า เน่ียตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผมเป็นคนท่ีออกจากบา้นตอนกลางคืน เจ็ดวนัเน่ียผมออกจากบา้นทุก
วนั เราสามารถไปไหนคนเดียวได ้แลว้ก็สามารถไปเจอใครท่ีไม่รู้จกัแลว้ก็พูดคุยดว้ยได ้น่ีจะเป็นส่ิง
ท่ีท าใหผ้มค่อนขา้งมีเพื่อนหลากหลาย ไม่ปฏิเสธท่ีจะไป  
ผูว้จิยั : แสดงวา่เราชอบท่ีจะเรียนรู้คนใหม่ๆ 
Q2 : ไม่เคยคิดท่ีจะเรียนรู้หรอก ผมเป็นคนใจง่าย ไปไหนก็ไป ไม่ไดคิ้ดว่าจะไปเรียนรู้นะ ไป
เพราะวา่มนัสนุก อยา่งตอนท่ีเราอยูนิ่วยอร์ก มนัท าให้เราไม่กลวักบัไอเดียอะไรท่ีแปลกๆอะ ให้เรา
ไปบาร์คนละตินก็ไปได ้ไปบาร์คนด าก็ไป ถึงตอนแรกจะรู้สึกกลวั ไปบ่อยๆก็ไม่กลวั ไปบาร์เกยก์็
ไปได ้ไปบาร์ท่ีเป็น S&M เก่ียวกบัพวกซาดิสหน่อย ก็ไม่เคยไปก็ไป มนัท าให้เราเห็นว่าโลกมนั
มีไอเดียท่ีหลากหลาย มนัไม่น่ากลวันะ มนุษยเ์รามนัมีไอเดียท่ีไม่เหมือนกนั มนัไม่น่ากลวัเลย เป็น
เร่ืองปกติมากๆ อยา่งคนท่ีชอบโดนแซ่บวยแลว้มีความสุข ตราบใดท่ีเขาอยูใ่นท่ีๆเหมาะสม เขาอยู่
กบัพวกเขาเองก็โอเค จริงๆช่วงท่ีผมอยู่ในมหาลยัเป็นช่วงท่ีได้ลองอะไรในชีวิตเยอะ ไดไ้ปเป็น 
volunteer ให้กบัคนท่ีต่อสู้เพื่อสิทธิในธิเบต ช่วงนั้นเป็นประเด็นแรงในอเมริกา ก็อยู่ในกลุ่มท่ี
เรียกวา่ student for free Tibet ก็ไดไ้ปเจอกบัคนท่ีเล่ือมใสในศาสนาพุทธ ซ่ึงศาสนาพุทธของเขาก็
ไม่เหมือนกับท่ีบ้านเรา มันก็ท าให้เราคิดว่า อะไรละคือพุทธศาสนาท่ีแท้จริง เร่ืองบางเร่ือง
เล็กๆนอ้ยๆก็ต่างกนัละ แต่แก่นก็คือเหมือนกนั  
ผูว้จิยั : อยากทราบถึงคติท่ีQ2ยดึถืออยูต่อนน้ีคะ 
Q2 : ไม่ประมาท เราเลือกท่ีจะมาเป็นศิลปิน เป็นอาชีพท่ีมีความเส่ียงท่ีสุด ดงันั้นเราตอ้งไม่ประมาท 
ในเม่ือเราเลือกเป็นศิลปินแลว้เราจะไม่บ่น เทปขายไม่ไดไ้ม่บ่น ไม่มีงานท าไม่บ่น ตั้งแต่วนัแรกท่ี
ตดัสินใจท าอาชีพน้ีก็คิดไวเ้ลยวา่ตอ้งไม่ประมาท อะไรจะเกิดข้ึนก็ได ้ 
ผูว้จิยั : เส้นทางการท าเพลงต่อจากน้ีของQ2จะเป็นอยา่งไรคะ 
Q2 : ก็ท าไปแบบน้ีอะครับ มนัไม่มีอะไรหวือหวาไปกวา่น้ีแลว้ครับ ก็คือแต่งเพลง เขา้ห้องอดั เล่น
คอนเสิร์ต พอเล่นๆไปชกัเบ่ือ ก็แต่งเพลง เขา้ห้องอดั ก็เป็นอยา่งน้ีละครับ ชีวิตนกัดนตรีพอผา่นไป
แลว้มนัก็มีรูทีนของมนั 
ผูว้จิยั : แลว้คิดวา่เราจะเกษียนจากการท างานเพลงเม่ือไหร่คะ  
Q2 : ก็จนแก่แหละ อาชีพน้ีจนแก่ ท าไดจ้นแกครับ ไม่รู้จะท าอะไร (หวัเราะ) 
ผูว้จิยั : บุคคลท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีส่งผลต่ออตัลกัษณ์ของQ2คือใครคะ 
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Q2 : อตัลกัษณ์ในการแต่งเพลงผม ผมไดม้าจากปฐมพรปฐมพร และคนท่ีท าให้ผมอยากไปกระโดด
โลดเตน้บนเวทีน่าจะเป็นพี่ป๊อดโมเดิร์นด็อก สองคนท่ีเป็นคนท่ีในวยัรุ่นกระตุน้ผมไดม้าก พอเรา
โตข้ึนมาคนท่ีมีผลต่ออตัลกัษณ์เราก็คือวอลเลน ปัฟเฟ่น ท่ีเป็นนกัลงทุน  
ผูว้จิยั : เพราะอะไรถึงเป็นวอลเลน บฟัเฟ่น 
Q2 : ผมชอบวธีิท่ีเขามองโลก เขาเป็นนกัลงทุนท่ียิ่งใหญ่มาก แต่เขาเป็นคนไม่ฟุ้งเฟ้อ เงินไม่จ  าเป็น
กบัเขา เขาใชชี้วติแบบบา้นๆ แต่เขาท าในส่ิงท่ีเขารัก แลว้เขามีเป้าหมายชดัเจน เขาท าให้เรารู้วา่คนท่ี
เช่ือในส่ิงท่ีตวัเองท าจริงๆอะมนัเป็นอยา่งน้ีแหละ คนท่ีลงทุนโดยไม่หวงัเงิน หรือคนท่ีท างานโดย
ไม่หวงัผลตอบรับ   
 
3. บทสัมภาษณ์นามสมมติ S1 (ผู้ร่วมงานกบัQ1) 
ผูว้จิยั : พี่กอ้งไดร่้วมงานอะไรกบัQ1คะ 
S1 : ไปร้องไกดใ์หเ้พลงท่ีQ1แต่ง เพลงกามิกาเซ่ ป๊อบเลย ตอ้งร้องแบบไม่ชดัดว้ย 
ผูว้จิยั : ท าไมถึงไดไ้ปร่วมงานกบัQ1 
S1 : Q1บอกวา่นกัร้องท่ีQ1มีอยูมี่แต่เสียงกระดา้ง เขาตอ้งการเสียงวยัรุ่น 
ผูว้จิยั : ท าไมเขาถึงเลือกเรา เขาไดดู้ผลงานเราก่อนไหม 
S1 : เขารู้วา่เราเล่นดนตรี เคยดูคลิปเราท่ีเราร้อง 
ผูว้จิยั : การท างานกบัQ1เป็นยงัไงบา้ง 
S1 : เขาไม่ถือวา่เข้ียวมาก เขาจะใส่ใจกบัส่ิงท่ีเขาอยากได ้รอบแรกท่ีไปถา้เขายงัไม่พอใจเขาจะเรียก
ไปอดัใหม่อีกรอบ เขาก็ใส่ใจในบางจุดท่ีเขาตอ้งการ ส่ิงท่ีเป็น signature ของเพลง 
ผูว้จิยั : เขาตั้งความหวงักบัเราสูงไหม 
S1 : ก็ไม่นะเขาบอกวา่เพลงมนัไม่ไดย้าก แต่พอเอาเขา้จริงมนัยากนะ  
ผูว้จิยั : เม่ือเราท างานพลาดQ1มีการตอบสนองยงัไง 
S1 : พอพลาดเขาก็ไม่กดดนั เขาก็บอกเด๋ียวร้องใหม่ ไม่ไดก้ดดนัอะไร เด๋ียวลองดูอีกคร้ัง แต่ก็หลาย
คร้ังอยู ่
ผูว้จิยั : ก่อนท่ีจะมาท างานร่วมกนัเราไดต้กลงในเร่ืองราคากนัก่อนไหม 
S1 : เรารู้สึกวา่ถา้เป็นคนอ่ืนคงไม่รับ แต่คนรู้จกักนัก็ได ้
ผูว้จิยั : จากท่ีเราสัมผสัQ1 บุคลิกเขาเป็นยงัไง 
S1 : เขาเป็นคนตลกนะ ข้ีเล่น อธัยาศยัดี เขาก็มีมุมศิลปิน การแสดงออกบางอยา่งท่ีคนปกติไม่เป็น 
ผูว้จิยั : เราคิดวา่บุคลิกภายนอกจากท่ีคนอ่ืนมอง กบัความเป็นจริงค่อนขา้งต่างกนัไหม 
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S1 : เขาเป็นคนตลกท่ีจริงจงักบัการท างานนะ โดยดูออกตั้งแต่ตอนแรกแลว้ว่าเขาจริงจงักบัการ
ท างาน เวลาเล่นเขาก็เล่น ไม่ไดเ้อาความข้ีเล่นมาปกปิด  
ผูว้ิจยั : Q1เคยบอกวา่เขามีความแข่งขนัตลอดเวลา และชอบเปรียบเทียบคน เราเคยเจอสถานการณ์
แบบน้ีไหม หรือเคยโดนกดดนัจากการเปรียบเทียบไหม 
S1 : ไม่นะ เพราะอาจจะดว้ยงานท่ีไม่ยากจนเกินไป แลว้เคยเห็นวา่พอเขาคิดวา่คนน้ีท างานดี เขาก็
อยากจะท าใหดี้ยิง่กวา่    
ผูว้จิยั : คนท่ีมารู้จกักบัQ1จะชอบQ1ในส่วนไหนและไม่ชอบในส่วนไหน 
S1 : ชอบตรงท่ีเขาเป็นกนัเอง สนุกสนาน เวลาเราพูดอะไรเขาจะสนใจฟังเรา เหมือนท่ีเขาฟังเรา
เพราะเขาจะเก็บไปท างาน เราเคยพูดค าหน่ึงออกไป เขาบอกวา่ชอบค าน้ี ขอเอาไปแต่งเพลงนะ รู้สึก
วา่การคุยกนัมนัสนุกข้ึน  
ผูว้จิยั : Q1เขาตั้งเป้าหมายในการท าเพลงไวย้งัไง 
S1 : คนท าเพลงมนัก็อยากให้เพลงดงัอยูแ่ลว้ แต่ส่ิงท่ีเป็น signature ของQ1คือเขาจะแตกจากกอ้น
ใหญ่เป็นย่อยๆโดยท่ีไม่หลุดธีมเดิม เขาจะเอามาจากหน่ึงค าแล้วมองว่าค าน้ีมนัส่ือความหมาย
อะไรบา้ง  
ผูว้จิยั : เพลงแนวไหนน่าจะเหมาะกบัQ1 
S1 : เขาเป็นคนเจา้บทเจา้กลอน เพลงเศร้ากินใจท าออกมาดี ทั้งๆท่ีชีวติเขาไม่ไดเ้ศร้านะ 
ผูว้จิยั : เพลงอินด้ีกบัเพลงป๊อบต่างกนัยงัไง 
S1 : ป๊อบกบัอินด้ีมนัไม่ใช่แนวเพลง ป๊อบเป็นเพลงท่ีคนเขา้ใจง่ายทั้งเร่ืองภาษา ดนตรี ท านอง อินด้ี
อาจจะเขา้ใจยากมีท านองแปลกๆ ไม่ติดหู เน้ือหาฟังยาก เขา้ใจยาก ตอ้งแปลภาษาจากไทยเป็นไทย
อีกที ส่ิงท่ีวดัอินด้ีกบัป๊อบก็คือจ านวนผูฟั้ง เขา้ถึงคนไดม้ากหรือนอ้ย 
 
4. บทสัมภาษณ์นามสมมติ S2 (ผู้ร่วมงานกบั Q1) 
ผูว้จิยั : S2ร่วมงานอะไรกบัQ1คะ 
S2 : S2ประกวดเดอะสตาร์ แลว้Q1ก็เป็นโปรดิวเซอร์ของ Exact เร่ิมร่วมงานคร้ังแรกตอนS2ไปอดั
เพลงผดิเพราะรัก แลว้Q1มาคุมร้อง หลงัจากนั้นQ1ก็เร่ิมแต่งเพลงใหS้2 การท างานกบัQ1ส่วนใหญ่
เป็นเร่ืองของเพลงค่ะ ไปอดัเพลง ทั้งเพลงท่ีเป็นของS2เองและเพลงท่ีQ1แต่งโดยS2ก็ไปร้องเป็น
ไกด ์
ผูว้จิยั : การร่วมงานกบัQ1เป็นยงัไงบา้งคะ 
S2 : การท างานกบัQ1ง่ายและสนุก โปรดิวเซอร์บางคนก็อาจจะไม่ไดใ้หเ้รามีส่วนร่วมในเพลง
เท่าไหร่ หมายถึงเขาจะมีโจทยม์าใหเ้ราท าเลย แต่Q1ยงัใหเ้ราไดอ้อกไอเดีย เลยรู้สึกวา่การท างาน
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ร่วมกบัQ1มนัเป็นการท างานร่วมจริงๆ ไม่ใช่แค่มาร้องตามโจทยเ์ฉยๆ เวลามีปัญหาเขาก็แกปั้ญหา
ไดเ้ร็ว ปัญหาส่วนใหญ่เช่นการแกเ้น้ือร้องแกเ้มโลด้ี 
ผูว้จิยั : S2แคยเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเขียนเพลงร่วมกบัQ1ไหม 
S2 : ไม่เคยนะคะ มีแต่Q1เอาเพลงมาใหS้2ฟังแลว้ถามวา่ชอบไหม S2ก็จะตอบไปในฐานะของคน
ฟังเพลงมากกวา่ 
ผูว้จิยั : บุคลิกภายนอกของQ1เป็นยงัไงคะ 
S2 : เป็นคนท างานเร็ว เขาครบในตวัเขาคนเดียว สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ค่อนขา้งรับฟัง
ความเห็นคนอ่ืน  
ผูว้จิยั : ลกัษณะการส่ือสารของQ1กบัผูค้นเป็นยงัไง 
S2 : เขาเป็นคนปกติท่ีมีอารมณ์ขนั ไม่ไดซี้เรียสกบังานตลอดเวลา แต่ถา้ในมุมของการท างาน
ค่อนขา้งจริงจงั เขาพยายามท าทุกอยา่งใหม้นัเสร็จแลว้ เลยค่อนขา้งซีเรียส  
ผูว้จิยั : เรามองวา่เหตุปัจจยัใดท่ีเป็นตวัหล่อหลอมให้Q1กลายเป็นแบบน้ี 
S2 : น่าจะเป็นสภาพแวดลอ้ม สังคมในการท างาน ดว้ยงานท่ีตอ้งท าแข่งกบัยคุสมยั แข่งกบัเวลา ก็
อาจจะโดนบร๊ีฟมาใหเ้พลงน้ีตอ้งเสร็จภายในเวลาน้ี มนัก็เลยหล่อหลอมใหQ้1เป็นแบบน้ี เขา
กระตือรือลน้ท่ีจะท าอะไรหลายๆอยา่ง 
ผูว้จิยั : เพลงส่วนใหญ่ของQ1เป็นลกัษณะไหน 
S2 : Q1ท าเพลงไดห้ลากหลาย มนัข้ึนกบัโจทยว์า่เพลงนั้นจะไปใชก้บัใคร มนัเป็นอาชีพนกัเขียน
เพลงท่ีไม่เชิง Artist มีโจทยอ์ะไรมาก็สามารถแกโ้จทยน์ั้นได ้ 
ผูว้จิยั : ถา้ใหย้กตวัอยา่งเพลงท่ีสะทอ้นความเป็นเขา จะเป็นเพลงลกัษณะไหน 
S2 : น่าจะเป็นเพลงชา้ easy listening จงัหวะ mudium เพราะQ1น่าจะถนดั ถา้ถามวา่เพลงไหนเป็น
ตวัตนของเขามนัจะตอบยากเพราะเขาแต่งเพลงใหก้บัตวัตนของคนอ่ืน เขาถ่ายทอดแทนคนอ่ืน  
ผูว้จิยั : S2คิดวา่เพลงป๊อบกบัเพลงอินด้ีต่างกนัยงัไง 
S2 : ถา้พูดถึงวธีิการท าเพลงป๊อบจะเป็นเพลงท่ีนึกถึงคนฟังก่อน แต่ถา้เราจะท าเพลงอินด้ีเราก็
ค  านึงถึงส่ิงท่ีเราอยากร้องอยากเล่นก่อน ไม่ไดเ้อาใจคนฟังเป็นหลกั ในมุมมองคนฟังเพลงป๊อบมนั
เป็นเพลงท่ีเขา้ถึงง่ายท่ีสุด ทุกคนฟังได ้เขา้ถึงความรู้สึกไดง่้าย แต่ถา้เป็นเพลงอินด้ีอาจจะเป็นเพลง
เฉพาะกลุ่ม เราตอ้งชอบในแนวนั้นจริงๆเราถึงจะเปิดใจฟัง 
 
5. บทสัมภาษณ์นามสมมติ S3 (ผู้ร่วมงานกบัQ1) 
ผูว้จิยั : S3ไดร่้วมงานกบัQ1นานหรือยงัคะ 
S3 : กบัQ1ก็ประมาณ 3 ปีแลว้ครับ  
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ผูว้จิยั : งานท่ีท าร่วมกนัเก่ียวกบัอะไรคะ 
S3 : ตอนแรกเลยQ1ใหไ้ปร้องไกด ์เพลงแรกช่ือวา่เพลงคบซ้อนท่ีไดร่้วมงานกนั ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
ร้องไกดแ์ละคอรัส อยา่งล่าสุดเพลงหน่ึงในร้อยของพี่แจ ้
ผูว้จิยั : เราไดมี้ส่วนร่วมในการแต่งเพลงกบัQ1ไหมคะ  
S3 : ผมก็เคยแต่งเพลงส่งไปใหQ้1 แต่Q1บอกเก็บไวก่้อน ถา้เพลงไหนไดเ้ขาจะซ้ือต่อเรา แลว้เขาจะ
มาบิดเมโลด้ีอีกทีหน่ึง  
ผูว้จิยั : ส่วนใหญ่เพลงท่ีเขาชอบในผลงานของเราจะเป็นแนวไหนคะ  
S3 : ส่วนใหญ่จะเป็นเพลง medium กลางๆมีจงัหวะ เขาเป็นคนชอบฟังเพลงมีจงัหวะ ฟังแลว้ไม่น่า
เบ่ือ ดูน่าสนใจ ในเน้ือร้องมีค าท่ีแปลกออกไป ส่วนใหญ่งานQ1จะชอบค าท่ีแปลกๆอยู่ในเพลง 
อยา่งเช่นค าอธิษฐานดว้ยน ้าตา ซ่ึงเป็นค าท่ีคนไม่ค่อยใช ้ฟังแลว้แปลกดี ถึงมนัจะเป็นเพลงชา้แต่Q1
ก็ชอบคิดเพลงแปลกตลอดเวลา  
ผูว้จิยั : นอกจากเขียนเพลงส่งใหQ้1แลว้เราเคยอยูใ่นกระบวนการเขียนเพลงร่วมกบัQ1ไหมคะ 
S3 : เคยอยูค่ร้ังหน่ึง คือเวลาคิดร่วมกนัมนัจะมีส่วนท่ีไม่ตรงกนัอยูแ่ลว้ เราชอบแบบหน่ึง เขาชอบ
อีกแบบหน่ึง ซ่ึงเราก็ไม่รู้วา่แบบไหนมนัจะดงั โปรดิวเซอร์บางคนชอบท่ีจะท างานคนเดียว ชอบสั่ง
คนอ่ืนมากกวา่ บางทีร่วมงานกนัแลว้ไม่แมชกนัก็ตอ้งตดัออกไป 
ผูว้จิยั : อยา่งQ1น่ีชอบท่ีจะท างานคนเดียวมากกวา่หรือเปล่าคะ 
S3 : Q1เขาชอบท างานคนเดียว แต่งเพลงคนเดียว แลว้เขาก็ส่งมาใหเ้ราฟัง เฮย้ มึงวา่เพราะไหม เราก็
รู้สึกวา่ไม่โดนเราหวะ่ แต่ดนัปล่อยไปแลว้ดงั เราก็เลยรู้สึกวา่ความคิดมนัไม่ตรงกนัจริงๆ บางทีเรา
ไม่ชอบเพลงน้ี แต่พอปล่อยออกมาแลว้มนัมีความหมายโดนใจใครหลายคน Q1ชอบท างานคนเดียว
เพราะทุกอยา่งมิกซ์เสียงเขาจะเป็นคนท าเองเลย บางทีเพลงมนัตอ้งเสร็จวนัน้ี เขาโทรบอกลูกนอ้ง
เลยตอ้งเสร็จนะภายในเวลา 20 นาที เพราะมีนอ้งรออดัอยู ่เราก็งงมากคือมนัขนาดนั้นเลยเหรอ มนั
เร็วมาก สั่งคนน้ีๆอยา่งเร็วเลย 
ผูว้จิยั : ส่วนตวัเราเราคิดวา่Q1เป็นคนใจร้อนไหม 
S3 : ใจร้อนครับ ส่วนใหญ่โปรดิวเซอร์หลายคนเป็นคนใจร้อน บางทีมนัมีเมโลด้ีบางตวั หูเราฟัง
แลว้เราร้องออกไป เราคิดว่าเราร้องถูก แต่เราร้องผิด ค านั้นเวลาร้องเพลงมนัไม่เหมือนภาษาพูด
ทัว่ไป อยา่งค าวา่ไม่ บางทีส่ิงท่ีเขาตอ้งการไม่ใช่แค่ไม่ แต่ไม่ตอ้งมียานๆขา้งหลงั ซ่ึงบางคร้ังร้องจน
เครียดคือไม่ไดด้ัง่ใจแก เร่ิมเห็นสีหน้าแกเปล่ียนแล้ว ค ามนัต่างกนันิดเดียวซ่ึงมนัมีหลายค าด้วย
ไม่ใช่แค่ค  าว่าไม่ค  าเดียว เด๋ียวน้ีคนฟังชอบส าเนียงท่ีดูบิดๆหน่อย รักก็เป็นร้าก ฟังแลว้มนัดูฝร่ัง
หน่อย วยัรุ่นมนัชอบ บางตวัเราร้องไม่ถูก ถา้เราแฟลตไปนิดนึงหูเขาจะเร็วมากQ1 เหมือนเพลงเขา
เขาจะรู้หมดทุกอย่างว่ามนัตอ้งเป็นอย่างน้ีๆ ในการส่งงานของQ1ให้บอสเขาเน่ียเขาตอ้งรู้ว่าบอ
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สชอบอะไร เพราะบางทีเราร้องไกดไ์ม่ดีก็โดนบอสตีกลบัมาเลย ท างานกบัโปรดิวเซอร์มาหลายคน 
Q1ค่อนขา้งเครียดเยอะสุด  
ผูว้จิยั : เขาจะกดดนัอะไรเราบา้งไหม  
S3 : มีคร้ังหน่ึงท่ีเขาเครียดสุดๆแลว้เรียกเราออกมาคุยขา้งนอก เฮย้แชมป์มึงออกมาคุยขา้งนอกกนั
ก่อนเลย มากินน ้ าก่อน มึงฟังดิๆ เน่ีย มนัร้องอยา่งน้ี ไม่ใช่อยา่งน้ี หนา้เขาจะเครียดมาก จริงจงัมาก 
วนันั้นท าเพลงกบัเขาเป็นวนัท่ีโหดมาก ไม่เคยร้องไกด์เยอะขนาดน้ีเลย ร้องไกด์วนัเดียว 4 เพลง จ า
ไดว้า่ตั้งแต่ทุ่มถึงตีสาม พอเพลงท่ี 4 หูเรามนัลา้แลว้ มนัจะมีอยูค่  าหน่ึงท่ีเราร้องไม่ไดส้ักที เราร้อง
นานมาก เคยไปถามรุ่นพี่ท่ีเป็นโปรดิวเซอร์เหมือนกนัวา่เคยจา้งนกัร้องร้องไกด์ทีเดียว 4 เพลงไหม 
พี่เขาบอกไม่มี 4 เพลงน้ีเราก็ไม่รู้วา่เพลงมนัจะผา่นรึเปล่า คือถา้เพลงผา่นเราก็จะไดส่้วนแบ่งจาก
ตรงนั้นไป ถา้ไม่ผา่นก็ไม่ได ้แต่ว่าตอนนั้นตอ้งเขา้ใจวา่Q1เขาท างานหนกัดว้ย ตอนนั้นรู้สึกวา่เขา
จะท าบา้น เขาเลยอยากใหเ้พลงมนัผา่นหลายเพลง ตอนนั้นพอเพลงท่ี 4 ไม่ได ้เขาเร่ิมเครียดแลว้ เขา
บอกวา่งั้นกลบับา้นไปไดแ้ลว้ เพราะพี่วา่เอง็ร้องไม่ไดแ้ลว้ มนัอาจจะเหน่ือยจะลา้แลว้ คือเราไม่เคย
ฟังเพลงนั้นมาก่อน ตอ้งมาแกะตรงนั้นแลว้มีเน้ือให ้พอเพลงท่ี 4 เหมือนเราลา้แลว้ กินไรก็ไม่ไดกิ้น 
แค่จิบๆน ้ า แลว้รู้สึกวา่ท างานกบัQ1พกัหลงัๆเร่ิมเกร็ง แต่ล่าสุดท่ีท าไม่ค่อยเกร็งเพราะว่าพอท าไป
นานๆก็จะรู้วา่แกตอ้งการอะไร แกเป็นคนอยา่งน้ี ถา้เราไดก้็ได ้ถา้ไม่ไดก้็บอกแกไป บางคร้ังแกถาม
ด้วยซ ้ าไปว่า มึงเอ้ือนยงัไงดีว่ะ ช่วยกูคิดหน่อย  บางทีเราก็ช่วยเขาคิดในเร่ือง Improvise แกก็
เหมือนแบบว่าจะท าอะไรก็ถามเราตลอด แต่โดยรวมแกก็โอเคแหละ เพียงแต่เวลาท างานแก่
ค่อนขา้งจะจริงจงักบัตรงนั้นมากๆ แกไม่อยากให้พลาด ถา้พลาด เราร้องไม่ได ้วนัต่อไปแกก็ตอ้ง
ไปจา้งอีกคนมาร้องแก ้ 
ผูว้จิยั : แกมีอารมณ์เหวีย่งใชถ้อ้ยค ารุนแรงกบัเราไหม 
S3 : เคยมีอยูค่ร้ังหน่ึง พี๊คสุดคือ ก็แบบวา่ แม่งกูวา่มึงไม่ไดห้วะ่ ก็สบถมาแต่ก็ไม่ไดด่้าแรงๆ เพราะ
เขาก็จะรู้วา่แต่ละคนเขาด่าไดแ้ค่ไหน กบัผูห้ญิงพี่ไม่รู้ แต่กบัผูช้ายท่ีร่วมงานกนัแกจะเป็นคนอยา่งน้ี 
แต่ถา้เกิดไปผอ่นคลาย ไปกินขา้วกนั แกก็จะไม่เครียด จะหวัเราะตลอดเวลา จะดูเหมือนคนเนิร์ดๆ
หน่อย แบบอยูดี่ๆก็หวัเราะข้ึนมาอะไรอยา่งน้ี อาจจะรู้สึกวา่บา้ป่าววะ แต่พอท างานดว้ยแลว้รู้สึกวา่
เก่งหวะ่ หูพี่เขาดีมากฟังเมโลด้ีแต่ละตวัขาดมาก ท าเก่ียวกบัโปรแกรมอดัเสียงไดเ้ร็วมาก การท างาน
กบัQ1ท าให้เรารู้อะไรหลายอย่าง นกัร้องมนัไม่ไดร้้องเทคเดียวหมด บางคนร้องแทบจะเป็นค าๆ
แลว้เอามาตดัแปะ เขายงัไม่เป็น mix master แค่อดัธรรมดา แลว้คนมิกซ์ก็จะไปมิกซ์อีกที  
ผูว้จิยั : เวลามีปัญหาเขาจะมีค าพูดปลอบใจไหม 
S3 : ก็มีนะ เวลาร้องไม่ไดเ้ขาก็จะ นิดเดียวจ่ะๆ เหมือนผูห้ญิง เห้ย เกือบดีแลว้หวะ่ อนัไหนท่ีร้อง
แลว้เทคเดียวผ่าน ก็จะบอกว่า มึงน่ีไดเ้ลยหวะ่ มึงน่ีสุดยอด อะไรประมาณน้ี มนัเป็นจิตวิทยาเวลา
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เขาพูดมาแลว้เราจะรู้สึกดีวา่เราก็ท าไดน้ะ ถา้เราท าไดอ้ะนะ แต่ถา้เราท าไม่ไดเ้ขาจะขอหลายๆเทค 
เขาจะชอบเก็บไวเ้ลือก เก็บส่วนท่ีมนัส าคญัของเพลงท่ีเขาคิดวา่อารมณ์มนัได ้เขาจะมีการพูดให้เรา
มีก าลงัใจแลว้อยากท างานกบัเขาต่อ  
ผูว้จิยั : ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบในการท างานร่วมกบัQ1คืออะไร  
S3 : ปัญหาส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นค าพูดแกมากกวา่  
ผูว้ิจยั : Q1เขาบอกวา่ตอนเด็กๆถูกปลูกฝังเก่ียวกบัการแข่งขนัตลอด เป็นคนชอบเปรียบเทียบ เรา
เห็นดว้ยไหมกบัการท่ีเขาเป็นคนชอบเปรียบเทียบ 
S3 : เขาก็เคยพูดเหมือนกนั ลองร้องให้เหมือน ETC สิ ร้องให้เหมือน Jessester สิ เคยร้องเพลง
ส าเนียง the Rich Man Toy ตอนนั้นเราท าไม่ไดเ้ลย แต่เขาเคน้เราจนร้องได ้ร้องอะไรไม่รู้ซ่ึงเราไม่
เคยร้องมาก่อน เขาก็เคยเปรียบเทียบว่ามึงตอ้งท าให้ไดแ้บบน้ีสิวะ ตอ้งท าให้ไดห้ลายๆอยา่ง ซ่ึงมี
ความรู้สึกวา่ท าไมตอ้งเป็นคนอ่ืนดว้ยหล่ะ ท าไมไม่แข่งกบัตวัเองก่อน เราควรจะท าไดใ้นส่ิงท่ีเรา
ถนดั ไม่ใช่เอาเรามาเปล่ียน พอเปล่ียนแลว้ท าไม่ไดก้็มาด่า  
ผูว้จิยั : บุคลิกภายนอกท่ีคนอ่ืนมองQ1กบัตวัตนQ1ต่างกนัไหมคะ 
S3 : เคยพาเขาไปเตะบอลกบัเพื่อนๆ ดูภายนอกเขาเป็นคนเนิร์ดๆหัวเราะง่าย ยิ้มๆ อธัยาศยัดี แต่
เวลาจะเล่นบอล ถา้เขารู้วา่เขาเล่นไม่ดีเขาจะขอตวัออกสนามไปเลย ท าให้เรารู้วา่ไม่ใช่แค่จริงจงัแค่
งานแลว้ กีฬาเล่นๆเขาก็จริงจงั พอเขาเล่นไม่ดีเขาจะถอดเส้ือแลว้เดินออกไปนอกสนาม เขาจะพูดวา่ 
กูว่ากูเล่นไม่ดี กูถ่วงพวกมึงหว่ะ อะไรอย่างน้ี เขาจะซีเรียสมาก ดูเขาเครียดตลอดเวลาพอมีเร่ืองท่ี
ตอ้งใชค้วามคิด  
ผูว้จิยั : คิดวา่คนทัว่ไปชอบและไม่ชอบQ1เพราะอะไร 
S3 : ส่วนใหญ่Q1ชอบท างานเป็นเจา้นายคนมากกวา่ ชอบสั่ง แต่ก็ไม่ค่อยเห็นท่ีจะพูดถึงเร่ืองท่ีไม่
ชอบแกนะ ถา้ไม่ชอบแกก็คงเป็นเร่ืองของความซีเรียส เครียดมากไปหน่อย 
ผูว้จิยั : Q1เขาค านึงถึงธุรกิจมากไหม 
S3 : เหมือนแกพยายามหาช่องทางรวยท่ีวา่แกจะท าบา้น เพราะแกคิดวา่ท าเพลงคงไม่พอ  
ผูว้จิยั : เวลาท างานเพลงกบัQ1มีการตกลงเร่ืองค่าใชจ่้ายกนัยงัไง 
S3 : ถามวา่เข้ียวไหม แรกๆให้เยอะอยู่ แต่หลงัๆเร่ิมรู้จกักนั ก็สองเพลงกูขอเท่าน้ีไดไ้หม แต่พี่ไป
ถามราคาส่วนใหญ่เขาก็ใหเ้รทเท่าน้ีแหละ บางคร้ังแกก็รู้สึกวา่ให้นอ้งนอ้ยไป งั้นสองเพลงพี่เพิ่มให้
อีกนิดหน่อยแลว้กนั กลายเป็นวา่เหมือนสามส่วนส่ีท่ีเราไดรั้บ ก็ไม่ไดค้ร่ึงๆน่าเกลียด เราก็พอรับได ้
ผูว้จิยั : คิดวา่Q1ชอบเพลงแนวไหน  
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S3 : Q1น่ีฟังเพลงกวา้งมาก ส่วนใหญ่ฟังเพลงป๊อบ แต่พกัหลงัเขาชอบลูกทุ่ง แกเป็นคนท่ีมีค า
เส่ียวๆเยอะ แกท าเพลงลูกทุ่งเลยข้ึน อย่างเพลงบ้ีค าเส่ียวๆอย่างรักนะคะ เขามองว่าQ1แต่งเพลง
เส่ียวได ้แลว้บ้ีก็ร้องเพลงเส่ียวข้ึน  
ผูว้จิยั : ลกัษณะแบบไหนท่ีแสดงความเป็นQ1มากท่ีสุด สนุก เศร้า 
S3 : เขาตลาดมาก เขาท าไดห้มดเลย ส่วนใหญ่เขาคิดเพลงค่อนขา้งจะลึก เช่น อกหกั มนัตอ้งมีพวก
คบซอ้นเขา้มา เพราะฉะนั้นเพลงส่วนใหญ่ของเขาจะคละๆกนั  
ผูว้จิยั : ใหเ้พลงมา 5 เพลง เพลงไหนแสดงความเป็นQ1มากท่ีสุด 
S3 : พี่เลือกเพลงยงัว่าง เพราะตอนท่ีเขาโสด เขาชอบมองคนนูน้คนน้ี คุยหลายคน ถา้เกิดยงัไม่มี
แฟนก็จะเจา้ชู ้ตวัตนของเขาค่อนขา้งสนุกสนาน เวลาเจอกบัเขาเขาจะพูดวา่ยงัวา่งอยูเ่สมอ เวลาชวน
ผูห้ญิงไปกินขา้ว ก็บอกผูห้ญิงวา่พี่ยงัโสดอยูน่ะ เช่ือพี่เถอะพี่ไม่หลอก ฟีลเหมือนเพลงน้ีเลย เขาเป็น
หนุ่มออกทะเลน้ๆหน่อย 
 
6. บทสัมภาษณ์นามสมมติ S4 (ผู้ร่วมงานกบัQ2) 
ผูว้จิยั : S4รู้จกัQ2ไดอ้ยา่งไรคะ 
S4 : ผมเป็นเพื่อนนกัเรียนกบัQ2ตั้งแต่สมยัประถม รู้จกักนัตั้งแต่ 6-7 ขวบครับ  
ผูว้จิยั : รวมงานกบัQ2มานานหรือยงัคะ ส าหรับการท างานเพลง 
S4 : จริงๆแลว้ก็มี background music ท่ีแชร์กนัเยอะในช่วงวยัรุ่นอะครับ ผมโตมากบัครอบครัวท่ีมี
แผน่เสียง ผมก็จะไดฟั้งเพลงจากคุณพอ่คุณแม่เยอะ เพราะฉะนั้นเราก็จะไดอิ้ทธิพลมาจากเพลงร็อก 
เพลงฟังค ์จากแผน่เสียงท่ีคุณพ่อคุณแม่เก็บเอาไว ้พอโตข้ึนมาในช่วงวยัรุ่น 12-13 เราก็เร่ิมซ้ือเทป
กนัเอง ช่วงน้ีแหละเป็นช่วงท่ีเราแชร์ความชอบกบัเพื่อนๆเรา Q2ก็เป็นเพื่อนท่ีโตมาดว้ยกนั ก็เป็น
ช่วงเวลานั้น ม.1-ม.2 อะครับ  
ผูว้จิยั : เร่ิมตน้ท างานเพลงดว้ยกนัตั้งแต่สมยัมธัยมเลยใช่ไหมคะ 
S4 : ใช่ครับ ก็อาจจะเร่ิมจากการแกะเพลงคนอ่ืนเล่น Q2เขาก็เร่ิมแต่งเพลงตอนแรกตอนอายุ 17 เรา
ก็มาเร่ิมทดลองอะไรกนัเอง  
ผูว้จิยั : แลว้การท างานร่วมกบัQ2เป็นอยา่งไรบา้งคะ 
S4 : การท างานแน่นอนว่าเราเร่ิมจากการลองผิดลองถูกกนัก่อน ขอขา้มมาตั้งแต่วงอะไรจ๊ะเลย 
ก่อนท่ีจะมาเป็นอพาร์ทเมน้คุณป้าเน่ีย แน่นอนวยัเด็กเน่ีย ส่ิงท่ีQ2เขียนถ้าสังเกตดีๆแน่นอนว่า
เร่ืองราวมุมมองมนัไม่เหมือนตอนน้ีแลว้ ตอนเด็กทุกคนอาจจะมีความฝันท่ีแรงกลา้ มีความไม่เห็น
ด้วยกบัสังคมในบางเร่ือง ความแรงเร่ืองความคิด ความไฟแรง เน้ือเพลงมนัก็จะส่ือไปทางนั้น 
วธีิการท างาน เรามานัง่คุยกนัหาความคิด หาไอเดียร่วมกนั เราระบุเลยวา่เพลงน้ีแต่ละคนคิดอยา่งไร 
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ในเพลงหน่ึงเพลงมีตวัละครอะไรบา้ง เราพูดถึงเร่ืองอะไรบา้ง เราเอาเน้ือเพลงมาดูกนัสิวา่เราจะพูด
กนัอย่างไร เพลงน้ีมนักลางวนัหรือกลางคืน มนัอยู่ในโลเคชั่นท่ีไหน มีตวัละครอะไรบา้งอยู่ใน
เพลงน้ี เราท างานกนัอยา่งน้ี 
ผูว้ิจยั : แสดงว่าS4เคยเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเขียนเพลงของQ2 แบบช่วยกนัคิด ว่างโครง
เร่ือง ใช่ไหมคะ 
S4 : Q2ส่วนมากจะเขียนเน้ือเพลงออกมาเลย ส่วนส าคญั คุณมีเพลงมาแลว้ให้นกัดนตรีแต่ละคนท า 
แน่นอนมนัไม่เหมือนกนัอยูแ่ลว้ การตีความก็ต่างกนั แน่นอนนกัดนตรีท่ีดีก็ตอ้งเขา้ใจคนเขียนเพลง
ดว้ย  
ผูว้ิจยั : ในมุมมองของS4 กระบวนการคิดและเขียนเพลงของQ2แตกต่างไปจากคนแต่งเพลงทัว่ไป
อยา่งไรคะ 
S4 : จริงๆแลว้เร่ืองราวของQ2เป็นการบนัทึกเหตุการณ์ในชีวิตเขา ท่ีเราเขา้ใจกนัว่าดนตรีท่ีดีท่ี
ซ่ือสัตยม์กัจะออกมาจากวถีิชีวติของตวัเองใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของแต่ละคนก็น าพาซ่ึง
เน้ือหาและเร่ืองราวมาอยูใ่นเพลงท่ีมนัแตกต่างกนั อยา่งท่ีเห็นQ2เขาสนใจศิลปะ แฟชัน่ การเมือง 
สังคม เพราะฉะนั้นเร่ืองราวเหล่าน้ีจะถูกน ามาอยูใ่นบทเพลงของเขา อย่างในเร่ืองมุมมองความรัก
เขาเป็นคนท่ีไม่จีบผูห้ญิงสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเพลงรักของQ2ก็จะไม่มีการออ้นสาวเพราะQ2
ไม่ใช่คนอยา่งนั้น มนัก็เป็นเร่ืองจริงแซะเยอะมากท่ีเขาเขียนออกมา 
ผูว้ิจยั : เวลาท างานร่วมกบัQ2 ปัญหาท่ีพบร่วมกนัส่วนใหญ่คืออะไร แลว้Q2เขามีวิธีการแกปั้ญหา
เหล่านั้นอยา่งไร  
S4 : เพลงส่วนใหญ่ท่ีแต่งมาแลว้ส่วนมากจะไม่มีการแกเ้น้ือสักเท่าไหร่ จะมีก็ส่วนนอ้ยมากๆเลย 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือในวงของเรามีนกัเรียบเรียงหลายคน พี่บอลเขาก็มีมุมมองของเขา ผมก็มีมุมมอง
ของผม คราวน้ีแต่ละคนมองเพลงในการเล่าเร่ืองอย่างไร บางทีเราตอ้งมาแชร์กนั บางทีความคิด
เพื่อนในวงอาจจะดีกวา่ ลงตวัมากกวา่ ผมวา่บางคร้ังวถีิประชาธิปไตยมนัไม่ไดเ้หมาะสมในทุกกรณี
โดยเฉพาะในเร่ืองของศิลปะ บางคร้ังเราเอาไอเดียของคนหน่ึงน าไปเลย แล้วเรามาสานต่อ
ความรู้สึกน่าจะดีกว่ามานัง่ถกกนัแบบประชาธิปไตย พอมนัมีคนไม่เห็นดว้ยคนหน่ึง งานก็จะไม่
เสร็จ เร่ืองหลกัก็คือส่ือสารกบัผูค้นไดก้็โอเค ซ่ึงวงผมเป็นวงท่ีมีการดน้สดอยูแ่ลว้ดว้ย ไม่ไดมี้การ
ฟิกซ์วา่ทุกเพลงเหมือนกนัร้อยคร้ังก็เล่นเหมือนกนัร้อยคร้ัง อยูท่ี่วา่เราไปอยูใ่นสถานการณ์อยา่งไร 
ตน้ไม่ใบหญา้ พลงั แววตาของคนดูท่ีส่งมาให้เรา หรืออะไรก็ตาม มนัมีผลต่อการเล่นดนตรีของ
พวกเรา เพราะฉะนั้นเวลาท างาน แมก้ระทัง่ในหอ้งอดัก็ตาม เราอาจจะมีการดีไซน์แป๊ะมาก่อน แต่ก็
เหลือช่องให้ magic มนัเกิดในห้องอดัดว้ยก็ได ้เพราะการอดัเสียงมนัเป็นการแคปเจอร์โมเมน้ตรง
นั้นเหมือนการเล่นดนตรีสด เราเลยไม่ปิดกนัความรู้สึกท่ีจะเกิดข้ึนในเวลาอดัเสียง จะไม่ฟิกซ์ทุก
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อย่างมากเกินไป เราเช่ือวา่มนัจะมีความรู้สึกบางอย่างเกิดข้ึนมา เป็นธรรมชาติ ซ่ือสัตย ์แลว้ก็จริง 
มนัมาจากโมเมน้นั้นๆจริงๆ  
ผูว้จิยั : สไตลก์ารเขียนเพลงของQ2คลา้ยกบัศิลปินท่านไหนคะ ยกตวัอยา่งสักท่านไดไ้หมคะ 
S4 : ขอยอ้นไปอีกเร่ืองก่อนนะครับ เราทราบกนัวา่ประเทศไทยมีมุมมองดนตรีดา้นเอนเตอร์เทน
เมน้เป็นหลกั ส่วนมากเป็นเร่ืองของการประกอบการด่ืมกินหรือความสนุกสนาน เพราะฉะนั้นการ
ท างานดนตรีส่วนใหญ่ในบา้นเราเพื่อท่ีจะอยูไ่ด ้มนัก็ตอ้งเป็นเพลงรัก ท่ีมนัไปอยูใ่นผบัในบาร์ได ้
เพลงของพวกผมก็คงไม่ไดค้ล้ืนเคลงท่ีชวนให้คนด่ืมเหลา้ไดเ้ยอะ หรือร้องมนัปากเวลาจีบผูห้ญิง 
หรือชวนสาวโต๊ะขา้งๆชนแกว้ เพราะฉะนั้นถา้จะพูดถึงQ2ก็น่าจะเหมือนพี่พราย ปฐมพร ส่วนนกั
ดนตรีเมืองนอกก็มีเยอะ ส่วนใหญ่จะบนัทึกเร่ืองราวชีวติผา่นเพลง แต่ถา้ในเมืองไทยก็พี่พราย 
ผูว้จิยั : เน้ือเพลงของQ2ส่วนใหญ่ไปในทิศทางไหน อยา่งเช่น การตั้งค  าถามกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตวั 
ความรัก การขบถ การเสียดสีเหตุการณ์ในปัจจุบนั 
S4 : แน่นอนมนัก็มีเร่ืองราวหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่มกัออกไปทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเขาไป
เจอ ไม่ว่าจะเป็นในหน้าหนังสือพิมพ์ ในส่ือต่างๆ หรือว่าเร่ืองท่ีเขาได้ไปพูดคุยกบัผูค้น พบกบั
ตวัเองจริงๆอะไรอยา่งน้ี 
ผูว้ิจยั : ลกัษณะการท าเพลงของQ2ตั้งแต่อยูก่บัอะไรจ๊ะ มาเป็นอพาร์ทเมน้คุณป้า จนกระทัง่ตอนน้ี
มาอยูใ่นแกรมม่ี มีสไตลก์ารเขียนเพลงต่างไปจากเดิมไหมคะ 
S4 : ถา้อะไรจ๊ะมีความโกรธเยอะมาก มีความไม่พอใจโลกอยู่เยอะ พอมาเป็นอพาร์ทเมน้คุณป้ามี
การทดลองอะไรเยอะ มีการสร้างจินตนาการจากดนตรีหลายชนิดท่ีไม่เก่ียวกบัเน้ือร้อง เขาก็ยงัเขียน
เร่ืองท่ีเขารู้สึกอยู่ดว้ยวิถีการท างานแบบเดิม แต่เขามาชูความเป็นผูใ้หญ่มากข้ึน เราก็เลยได้เห็น
ววิฒันาการความเป็นผูใ้หญ่ของเขาครับ 
ผูว้จิยั : ในมุมมองของS4 บุคลิกภาพภายนอกของQ2เป็นยงัไงคะ ท่ีคนภายนอกมองเห็นกบัส่ิงท่ีคน
ใกลชิ้ดมองเห็นแตกต่างกนัไหม 
S4 : แน่นอนคนภายนอกมองก็รู้วา่คนๆน้ีท างานศิลปะ เขาเป็นคนใจเยน็และใจดี คนอยากท่ีจะอยู่
ด้วย เขาไม่ใช่คนท่ีคิดมาก อยู่ด้วยก็มีความเพลิดเพลิน รับฟังผูค้น หลายๆคนก็เห็นว่าเขาเป็นท่ี
ปรึกษาท่ีดี  
ผูว้จิยั : ลกัษณะการส่ือสารของผูQ้2กบัผูอ่ื้นเป็นอยา่งไรบา้ง 
S4 : ตรงไปตรงมา ไม่ออ้มคอ้ม สุภาพ 
ผูว้จิยั : อะไรเป็นตวัหล่อหลอมใหQ้2โตมาแลว้มีบุคลิกภาพและลกัษณะการส่ือสารแบบน้ีคะ  
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S4 : ช่วงแรกๆท่ีคนเห็น คนอาจจะมองวา่เขากา้วร้าวเพราะเพลงของเขา แต่จริงๆแลว้เน่ียเขาโตมา
ในครอบครัวท่ีคุณแม่เขาเป็นครู คุณแม่เขาเรียบร้อยมากๆ เป็นผูใ้หญ่ไทยใจดี คงเป็นส่ิงท่ีมาจาก
ครอบครัวดว้ย ในเร่ืองการอบรม การอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูก่บัคนท่ีใจเยน็  
ผูว้ิจยั : เพลงสมยันิยมแตกต่างไปจากเพลงอินด้ีอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะการท าเพลง หรือ
ลกัษณะภายนอกท่ีผูค้นตดัสินวา่น่ีคือเพลงป๊อบ น่ีคือเพลงอินด้ี 
S4 : จริงๆแลว้ป๊อบท่ีไม่ไดท้  ามาเพื่อตอบโจทยท์างการตลาดมนัก็มีอยูน่ะ คราวน้ีถา้เราพูดถุงดนตรี
ท่ีตอบโจทยท์างการตลาด แน่นอนมนัมีเร่ืองของท่ีประชุม เร่ืองของธีมการตลาดท่ีตอ้งมาเก่ียวขอ้ง 
มาออกความเห็นเยอะ อยา่งพวกบอยแบนด์ แน่นอนว่าโปรดกัชัน่พวกน้ีใช้เงินเยอะกวา่เพลงอินด้ี
มากๆ เร่ิมจากเร่ืองจุดมุ่งหมายมนัก็แตกต่างกนัไปแลว้ตรงท่ีว่าการท่ีค่ายเพลงเห็นคนมี potential 
แลว้จบัคนมาใส่แพ็คเกจ การท าโปรเจคเพื่อให้ไดรั้บความนิยมในวงกวา้ง ทุ่มเงินทางธุรกิจ ค่าย
เพลงตอ้งลงทุนมหาศาลเลยกวา่ท่ีโปรเจคจะออกมาได ้จุดมุ่งหมายก็ต่างกนัแลว้ ส่วนอินด้ีมนัเร่ิม
จากศิลปินโตข้ึนมาแลว้ท าเพลงร่วมกบัเพื่อนๆ หรือแต่งเพลงกนัเอง แลว้ก็เขา้ไปเสนอค่ายเล็กๆ 
แลว้ไปเล่นตามงานต่างๆเอง จะมาแบ่งแยกบางทีก็ล าบาก อย่างนกัแต่งเพลงบางคนท่ีขายดีเพราะ
ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้น เขาไม่ไดฝื้น อย่างอะตอมท่ีก าลงัดงัมากๆตอนน้ี ผมว่าธรรมชาติและ
เร่ืองราวชีวิตของเขามนัเป็นอยา่งนั้นจริงๆ จะพูดวา่เขาท าเพลงป๊อบตลาดก็ไม่เชิง เพลงท่ีเขาไดรั้บ
ความนิยมมากมายเพราะส่ิงท่ีเขาพูดออกมามนัดนัไปโดนใจคนเยอะ คน relate ง่ายกวา่เพลงของอ
พาร์ทเมน้คุณป้าหรืออะไรก็ตาม  
ผูว้จิยั : แสดงวา่S4มองวา่มนัแบ่งแยกจากการตอบรับของผูค้นใช่ไหมคะ 
S4 : มนัมีหลายกรณีนะครับ นกัเขียนป๊อบบางคนเขาก็โตมาเหมือนศิลปินอินด้ีแหละ เพียงแต่ว่า
เพลงของเขา relate กบัคนไดม้ากกว่า ถามวา่แตกต่างกนัอยา่งไร คงพูดไดว้า่แตกต่างกนัทางความ
นิยมก็ไดค้รับ แต่วนัใดวนัหน่ึงวงอินด้ีก็สามารถมาเป็นป๊อบไดเ้ม่ือมนัมา relate กบัคนเยอะๆ ก็
ไม่ไดห้มายความวา่จะเป็นอินด้ีตลอดไป ก็สามารถไดรั้บความนิยมในวงกวา้งไดว้นัใดวนัหน่ึง  
 
7. บทสัมภาษณ์นามสมมติ S5 (ผู้ร่วมงานกบัQ2) 
ผูว้จิยั : ร่วมงานกบัQ2นานรึยงัคะ 
S5 : เป็น 10 ปีแลว้ครับ 
ผูว้จิยั : แลว้รู้จกัQ2ไดอ้ยา่งไรคะ 
S5 : พี่รู้จกักบันอ้งวง Siam Secret Service แลว้เขาก็เป็นเพื่อนของQ2 
ผูว้จิยั : งานท่ีร่วมกนัตอนน้ีส่วนใหญ่เป็นแนวไหน  
S5 : จริงๆงานท่ีร่วมกนัเยอะสุดคืองานโฆษณา  
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ผูว้จิยั : เราเห็นจุดเด่นอะไรของQ2ถึงไดเ้รียกมาร่วมงานดว้ยกนั 
S5 : เป็นคนสนิท คุยง่าย ร่วมงานง่าย Q2เขียนเน้ือเพลงเก่ง พี่ก็ชอบงานของQ2ดว้ย 
ผูว้จิยั : การท างานร่วมกบัQ2เป็นอยา่งไร วธีิคิดงานของเขา มีปัญหาร่วมกนัไหม 
S5 : ไม่มีเลยครับ Q2ท างานเร็ว เขียนเร็ว คิดเร็ว บางคร้ังก็มีเหมือนกนันะ บางอนัท่ีQ2ท ามา เราไม่
ค่อยชอบ แต่พี่ก็จะไม่แก ้เราใหเ้กียรติกนั มนัเหมือนวา่เราเลือกคนน้ีมา เราก็จะเช่ือในลายเซ็นเขา 
Q2เก่งเน้ือร้องมากกวา่เรา 
ผูว้จิยั : S5เคยเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเขียนเพลงของQ2ไหมคะ แบบคิดร่วมกนั 
S5 : มีครับอยา่งเพลงโฆษณา บางเพลงพี่มีคอนเซปมาแลว้ อยา่งเช่นเร่ืองการเมือง ท ายงัไงใหม้นัไป
สวมกบัเร่ืองท่ีคนฟังไม่ออกวา่เราพูดเร่ืองการเมือง แลว้ก็ตีความไดก้ ากวม Q2ก็จะเขียน พี่ก็จะไม่
แก ้
ผูว้จิยั : แลว้ตอนท่ีเขาใหพ้ี่คอมเมน้เพลงของเขา พอพี่คอมเมน้เขามีแรงตอบสนองอยา่งไร 
S5 : พี่ก็พูดตรงๆ อะไรจะ๊พี่ชอบตอนอะไรจะ๊มากท่ีสุด แลว้ก็ชอบนอ้ยลงเร่ือยๆ มนัเป็นปกติท่ี
จะตอ้งคล่ีคลายพอโตข้ึน มนัจะไม่ซบัซอ้น มนัจะเร่ิมป๊อบลง เขา้สู่คนกลุ่มใหญ่ข้ึน เขาก็ไม่โกรธ
เวลาเราพูดไปตรงๆ มนัเป็นการรับฟัง ไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนตาม 
ผูว้จิยั : S5คิดวา่บุคลิกของQ2เป็นยงัไง 
S5 : จริงๆดูภายนอกเหมือนคนร็อคๆ โหดๆ แมนๆ แต่จริงๆเป็นคนใจดี ไม่ใช่เป็นร็อคสตาร์ ใจดี 
ไม่เคยเห็นQ2ทะเลาะกบัใครหรือโกรธใคร นอ้ยมาก ถา้ใครท าใหโ้กรธก็จะเงียบๆแลว้เดินหนี แต่
อีกวนัก็ทกักนันะ  
ผูว้จิยั : ลกัษณะการส่ือสารของQ2กบัคนอ่ืนเป็นอยา่งไร 
S5 : ก็เฟรนล่ี เขา้ถึงง่าย สนิทง่าย มีช่วงหลงัๆ แต่ก่อนอยูใ่นแวดวงอินด้ี แฟนเพลงก็จะเป็นกลุ่มท่ี
เราคุน้ๆกนั แต่พอเร่ิมไปอยูแ่กรมม่ีแลว้เร่ิมดงั บางทีเจอคนแปลกๆมาทกัก็วางตวัไม่ถูก เด๋ียวน้ีมนัมี
เฟสบุก๊คนเขา้มาเมน้ด่า  
ผูว้จิยั : ปัจจยัอะไรท่ีเป็นตวัหล่อหลอมให้Q2มีบุคลิกภาพ ความคิด การส่ือสารในลกัษณะแบบน้ี 
S5 : พี่วา่ครอบครัวนะ พอ่แม่เขาเล้ียงมาดี นอ้งเขาก็เป็นคลายๆQ2 คือเป็นคนไม่ค่อยโกรธใคร มอง
โลกในแง่ดี เขา polite 
ผูว้จิยั : เท่าท่ีS5เห็น มองวา่บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของQ2ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นแบบ
ไหน 
S5 : ก็เหมือนเดิมนะQ2เขาเป็นคนมีความรับผดิชอบ ต่อใหไ้ปเท่ียวก็ไม่เสียงาน เป็นคนตรงต่อเวลา 
อยา่งในวงอพาร์ทเมน้ท ์Q2อาจไม่ใช่หวัหนา้วงแต่เขาดูแลทุกเร่ือง คนในวงบางทีเป็นฟีล artist 
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หน่อย เขาจะไม่ค่อยสนใจเร่ืองเงินทอง เร่ืองเวลา Q2เขาก็จะแมเนจ พี่วา่วงอพาร์ทเมน้ทอ์ยูม่าได้
นาน 10 ปีก็เพราะคาแรคเตอร์Q2 Q2มนัจดัการทุกอยา่ง บางทีในวงเห็นไม่ตรงกนัQ2ก็จะไกล่เกล่ีย 
ผูว้จิยั : Q2เขามีความเช่ือ ค่านิยม หรือทศันคติอะไรท่ียดึถืออยู ่
S5 : เป็นคนหวัสมยัใหม่ ไม่ค่อยปิดกั้น เช่นไปสัมมนาของฝ่ังเส้ือแดงก็ไปได ้ฝ่ังเส้ือแดงก็ด่ามนั 
มนัก็ไม่โกรธ ฝ่ังเส้ือเหลืองก็วา่ มึงไปสัมมนาเส้ือแดง ตกลงมึงเป็นเส้ือแดงรึเปล่า ก็ไม่โกรธ คือมนั
ค่อนขา้งเป็นคน positive มนัเป็นคนไม่ค่อยไปด่าใคร 
ผูว้จิยั : เราเห็นดว้ยไหมกบัการท่ีเขาเขียนเพลงท่ีขบถกบัสังคม 
S5 : เห็นดว้ยครับ มนัเหมือนเขียนใหค้นคิด มีการตั้งค  าถามกบัสถานการณ์บางอยา่งในปัจจุบนั 
เขียนใหค้นคิด  
ผูว้จิยั : เพลงสมยันิยมกบัเพลงอินด้ีต่างกนัอยา่งไร 
S5 : มนัแบ่งยาก Q1กบัQ2มาตั้งแต่ยคุ 90 พอเวลาเปล่ียน งานเขายงัเหมือนเดิมนะ เพียงแต่คนรู้จกั
เขามากข้ึน คนเลยมองวา่เขาเป็นไม่อินด้ี เหมือน Yelow Fang ตอนน้ีก าลงัแปรไปสู่วงท่ีคนรู้จกัเยอะ 
ทั้งๆท่ีงานก็เหมือนเดิมนะ ตอนน้ีข้ึน main stream ไปแลว้ อยา่งวงอะไรจะ๊ มนัเป็นอินด้ีเพราะมนั
ไม่มีค่าย กระบวนท าเพลงไม่เหมือนค่ายใหญ่ ถา้เป็นแกรมม่ีก็จะมีวธีิการของเขา พี่วา่อินด้ีกบัไม่
อินด้ีพี่วา่มนัไม่ไดห้มายถึงแนวเพลง มนัหมายถึงวงอิสระ อยูก่บัค่ายเล็ก เวลาผา่นไปคุณก็เป็นวง
ใหญ่แค่นั้นเอง 
ผูว้จิยั : แลว้คนทัว่ไปเขาแยกอินด้ีกบัไม่อินด้ียงัไง 
S5 : เขาจะมองวา่อะไรท่ีไม่คุน้หูก็จะเป็นอินด้ี อยา่งเพลงของแหลม 25 hours พี่วา่มนัก็ไม่ไดอิ้นด้ี
นะ แต่เพราะเสียงนอ้งเขาเป็นแบบนั้นคนเลยมองวา่อินด้ี ท่ีน้ีพอเอามาประกอบภาพยนตร์ก็ดงัเลย  
 
8. บทสัมภาษณ์นามสมมติ S6 (ผู้ร่วมงานกบั Q2) 
ผูว้จิยั : S6เร่ิมท างานเพลงกบัQ2ตั้งแต่เม่ือไหร่คะ  
S6 : ตั้งแต่สมยัมหาลยัแลว้ครับ Q2แต่งเพลงมาแลว้เราก็คุยกนั ก็เล่นดนตรี ซ้อมดนตรีกนัอะไร
อยา่งน้ี 
ผูว้จิยั : Q2เขามีวธีิการคิดเพลงยงัไงในการจะแต่งเพลงๆนึงข้ึนมา 
S6 : เขาจะมีแฟ้ม มีสมุดจด เขาจะมีเร่ืองท่ีอยูใ่นใจ Q2ก็จะเอามากองไว ้แลว้เราก็เลือกๆกนัว่าเอ๊ะ
เพลงอะไรดี มนัเป็นเร่ือง reflection เร่ืองชีวติ เร่ืองส่วนตวั ส่วนใหญ่เลยก็เร่ืองส่วนตวั 
ผูว้จิยั : เพลงQ2เรียกวา่เพลงแนวอะไรคะ 
S6 : เป็นเพลงร็อค 
ผูว้จิยั : แตกต่างจากร็อคทัว่ไปตามทอ้งตลาดยงัไง 
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S6 : เม่ือศิลปินท าสะทอ้นความรู้สึกของตวัเอง เร่ืองของแต่ละคนมนัก็จะมีความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ตวัเองอยูแ่ลว้ จะมีส่ิงต่างๆท่ีมองไม่เหมือนกนั Q2เป็นคนท่ีมีอกลกัษณ์ในการเขียน วิธีเล่าเร่ือง วิธี
เปรียบเทียบ บางทีเบลอๆ วธีิเล่าของเขาจะพาทวัร์นิดหน่อย  
ผูว้จิยั : แสดงวา่ความแตกต่างคือวธีิเล่าท่ีแปลกๆเหรอคะ 
S6 : ก็ไม่เชิงแปลกหรอก พื้นฐานเขาชอบเขียนกวีไงครับ เขาชอบอ่านหนังสือ มีช่วงหน่ึงท่ีบา้
ปรัชญาเซน ก็จะแบบเบลอๆ มึนๆอะ Q2เขาเป็นนกัเขียนไง วิธีเล่าเร่ืองเลยเป็นภาษาแบบเขา เล่า
เร่ืองท่ีตวัเองอยากเล่าดว้ยวิธีท่ีตวัเองอยากเล่า เขาเป็นคนท่ีซ่ือสัตยก์บัส่ิงท่ีเขาคิด และเขาเป็นคน
น่ารัก น่ีคือจุดขายท่ีน่าฟัง น่าสนใจ วธีิน าเสนอเขาบางอยา่งเป็นเร่ืองหนกัมาก แต่มีการพูดตลกๆได้
น่าเอน็ดู เล่าการเมืองแรงๆดว้ยค าน่ารัก 
ผูว้จิยั : เพลงท่ีQ2แต่งสามารถสะทอ้นความเป็นตวัตนของQ2ไดเ้ตม็ท่ีรึเปล่าคะ 
S6 : เป็นส่ิงท่ีเขาคิดมากกว่า บางทีเราเขียนเพลงก็ไม่ไดเ้ขียนเร่ืองตวัเองเสมอไป เป็นเร่ืองท่ีมา
กระทบเรา เราอ่านหนังสือพิมพ์แล้วได้แรงบนัดาลใจ ดูหนังอย่างน้ี แต่การเล่าแต่ละคนมนัไม่
เหมือนกนั story line อาจจะเหมือนกนั แต่การเล่า ความประทบัใจไม่เหมือนกนั  
ผูว้จิยั : Q2มีขอ้จ ากดัในการเขียนเพลงไหมคะ 
S6 : Q2เขาไม่ไดแ้คร์อะไร แต่ก็แคร์แหละ อยา่งตอนน้ีเขายา้ยค่าย ดีลท่ีไดคื้อดีลท่ีเป็นตวัของตวัเอง
ไปเลย ก็เขา้ไปเป็นศิลปินท่ีมีลายเซ็นชดัเจน มีแฟนเพจ มียอดการันตีคุณภาพอยู่แลว้ พี่คิดวา่Q2จึง
ไม่มีขอ้จ ากดัอะไร แต่Q2ก็ไม่ไดเ้ขียนเพลงแบบแรงเวอร์อยูแ่ลว้ ก็แค่มึนๆเฉยๆ  
ผูว้จิยั : สไตลก์ารท างานเพลงร่วมกบัคนอ่ืนของQ2เป็นยงัไงบา้งคะ 
S6 : เป็นคนเปิดกวา้ง รับฟังความคิดเห็น ท างานดว้ยง่าย มองโลกในแง่ดี เปิดรับความคิดเห็นแบบท่ี
มีผลลพัธ์ออกมา ก็หาไดย้าก บางคนเปิดรับความคิดเห็นแบบไม่มีขอ้สรุป แต่Q2มีผลลพัธ์ออกมา
ไดเ้สมอ 
ผูว้จิยั : ลกัษณะการเขียนเพลงของQ2ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปบา้งไม่คะ 
S6 : โตข้ึน ตกผลึก คมคาย ชดัเจนข้ึน 
ผูว้จิยั : เท่าท่ีS6มอง Q2เขามีความพึงพอใจในผลงานเพลงของตวัเองในระดบัไหนคะ  
S6 : ความพอใจคือเวลาเขาไปเล่นคอนเสิร์ตแลว้คนร้องไดแ้ละสนุกกบัเขา  
ผูว้จิยั : บุคลิกภาพของQ2ทั้งภายนอกภายในเป็นยงัไงบา้งคะ 
S6 : เป็นคนใฝ่รู้ ฉลาด เร็ว แคร์ร่ิง มองโลกในแง่ดี 
ผูว้ิจยั : ลกัษณะการส่ือสารของQ2กบัคนอ่ืนในชีวิตประจ าวนัเป็นยงัไงบา้งคะ อยา่งในสมยัก่อนท่ี
Q2ท าเพลงใหก้บัอะไรจะ๊ ลกัษณะเน้ือหาค่อนขา้งกราดเกร้ียว ขบถกบัส่ิงต่างๆรอบตวั เม่ือเทียบการ
แต่งเพลงกบัการส่ือสารกบัผูค้นในชีวติประจ าวนัถือวา่ต่างกนัไหมคะ 
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S6 : ใครๆก็รักQ2 เขาน่ารัก มนัเป็นบุคลิกของเขา เขาจะโกรธจะอะไรเขาก็ยงัน่ารักเสมอ การ
หมกมุ่นอยูก่บัตวัเองสมยัอายุ 20 แลว้มนัไม่มีช่องทางไดร้ะบายออก การรู้เร่ืองหน่ึงเร่ืองมนัคิดไป
เป็นวนั เป็นอาทิตย ์อ่านหนงัสือหน่ึงเล่มมนัคิดไปเป็นวนั ฟังซีดีหน่ึงแผน่แลว้มนัก็อยูไ่ปนาน พอ
มนัเป็นอยา่งน้ีมนัก็เกิดการหมกมุ่น พอโลกมนัเปล่ียนไป อะไรก็เร็วข้ึน วยัรุ่นมนัอึดอดั อดัอั้น มนั
โกรธ อยากระบาย ชอบเพลงร็อค แต่งเพลงร็อคมนัก็ระบาย เหวี่ยงๆ ผมเจอตั้งแต่เขากลบัไทย เขาก็
แฮปป้ีข้ึนเร่ือยๆ ส่ิงท่ีเขาเจอเปิดทางให้เขา positive ไง มนัไม่ไดเ้จอคนเลวมาก ดว้ยความมองโลก
ในแง่ดว้ย เขาเลือกอยู่ในท่ีท่ีเฟรนล่ี เพลงก็มีเฟรนล่ี ตอนน้ีมนัก็มีเปล่ียนไป เช่น วิพากษ์วิจารณ์
สังคม แต่ไม่ใช่เร่ืองใหญ่มากเหมือนเม่ือก่อน 
ผูว้จิยั : อะไรเป็นตวัหล่อหลอมใหQ้2มีบุคลิกภาพและลกัษณะการส่ือสารแบบน้ีคะ 
S6 : ครอบครัวเขาน่ารักมาก อบอุ่นมาก เป็นครอบครัวดี ส่ิงน้ีเป็นตวัช้ีเลย คุณพ่อคุณแม่เขาน่ารัก 
Q2ก็เลยมีพลงัเยน็อะครับ แต่ตอนเด็กๆดนตรีมนัก็คือการแสดงออกอะนะ เอาความร้อนเอาความ
โกรธออก  
ผูว้จิยั : เพลงสมยันิยมหรือ mass กบัเพลงทางเลือกหรือ indie ต่างกนัไหม 
S6 : ต่างกนัตรง label อะนะ ของเมืองไทยต่างกนัท่ีคุณภาพดว้ยบางที อย่างของQ2เขาก็อยู่ใน
อุตสาหกรรมการผลิตแบบ mass ไปแลว้ ค าวา่อินด้ีจริงๆมนัก็คือ Independent หลายคร้ังมนัก็มากบั
ค่าแรงท่ีไม่มี หลายคร้ังมากบัการไม่มีทุน มนัก็เลยมีผลต่อการตดัสินใจท า production บา้นเพื่อนถูก
ท่ีสุด บางทีก็มากบัคุณภาพท่ีมนัไม่ดีพอ บางทีเพลงดีมาก บนัทึกเสียงมาไม่ดี เราว่าความแตกต่าง
ของมนัคือเลเวลมากกวา่ ซ่ึงจริงๆเพลงอินด้ีร้ือเพลงมาดูมนัก็เป็น mass นัน่แหลพ เพราะเขาอยาก
เป็น mass แต่วา่ mass มนัก็คือ mass produce ท าส าหรับมหาชนอะ ค่ายใหญ่ๆเขาก็ตอ้งประชุมวา่ค า
น้ีคนจะชอบรึเปล่า ซ่ึงมนัเป็นประเด็นท่ีท าเพื่อหวงัผล กบัอีกอนัหน่ึงคือท าเพื่อแสดงออกตวัตน ซ่ึง
เด๋ียวน้ีแทบแยกไม่ออกแลว้ เพระนกัเขียนท่ีเขียนเพลง mass เก่งๆเน่ีย ก็ท  าให้ศิลปินเป็นแบบนั้นไป
เลย บางคนไม่เคยเขียนเพลงเองเลย แต่คนมองว่าเขาเป็นคนแบบนั้น วิธีการของการ branding , 
marketing การสร้างภาพลกัษณ์ เพราวา่ความต่างคือขา้วเหมือนกนัแต่อยูค่นละกล่อง มนัเห็นทุกท่ี 
MV สวย ซาวด์ดีกวา่ แต่อินด้ีบางทีฟังแลว้ซาวด์อะไรวะฟังไม่รู้เร่ืองเด๋ียวเบาเด๋ียวดงั เปิดปุ๊บรู้เลย
มึงอินด้ีแน่ๆ  
ผูว้จิยั : คิดวา่ปัจจยัอะไรท่ีท าใหเ้พลงอินด้ีกลายไปเป็นเพลง mass ได ้ 
S6 : ดงัไง เราวา่มนัคือกลไกของสังคม สังคมมนั adopt เคร่ืองมือใหม่ ช่องทางเปล่ียนแปลง บางที
สร้างภาพเก่ง เพลงดีภาพสวยมนัถึงจะได ้บางทีเพลงดีแต่ไม่มีภาพให้ดูคนก็ไม่เอามนัก็ก้าวขา้ม
ไม่ได ้บางคนคฟัเวอร์เฉยๆคนเห็นแลว้มนัน่าดูเหลือเกิน factor มนัต่างไปแลว้ ขา้มมาเป็น mass ได้
มนัโชคดี ใครๆก็รัก สมยัน้ีมนัก็แค่นั้นเอง ความส่วนตวัของมนุษยม์นัไม่มีแลว้ ความส่วนตวัของ
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ศิลปินมนัไม่มีแบบ พี่พายปฐมพร ใครจะรู้วา่วนัๆแกท าอะไร แต่ก่อนก็ไม่มีใครรู้วา่Q2ท าอะไร Q2
เป็นคนมีโซเชียลมีเดียหลงัสุดเลย ไม่มีใครรู้วา่Q2เป็นใคร แต่คนในวงการดนตรีเขาจะรู้ อยา่ง Oasis 
เขาอยูใ่นจุดท่ียงัไม่มีอินเตอร์เน็ตดว้ยซ ้ า แต่ปัจจุบนัน้ีแฟคเตอร์มนัต่าง วงอินด้ีมนัไม่ใช่วงท่ีลึกลบั
โคตรเท่ห์อีกแล้ว การชอบวงน้ีคุณต้องเป็นเพื่อนผมได้แน่เลย มนัไม่มีแล้ว ใส่รองเท้า Doctor 
Martin ปี 1997 ไปเดินสยาม โหคุณตอ้งชอบวงพงัคแ์น่เลย ผมอยากเป็นเพื่อนคุณ มนัไม่มีแลว้ สมยั
น้ีผูช้ายเป็นคนตลก ผูห้ญิงน่าตาดี มีฮุกการขาย มีค าดงัค าเด่น มนัโจ๊ะอะ บางคนแค่พฤติกรรมเฉยๆ 
มีภาพถ่ายรูปสวย บางคนก็ร้องเพลงเฉยๆแต่ตามไอจีแลว้โคตรน่ารักเลยวะ ชอบไปเลย คนชอบ
หลายคนเขา้ การกา้วขา้มของคุณคือการท่ีคนเขารักคุณ มนัเหมือนการเสพหนงั เรารักในตวัตนคน
นั้น เหมือนกนั แลว้มนัก็จะเป็นทุกอยา่งของชีวติคนๆนั้นไปเลย  
 
9. บทสัมภาษณ์คุณปิยะพงษ์ หม่ืนประเสริฐดี (Community Manager & Co-founder บริษัท ฟังใจ 
จ ากดั) 
ผูว้ิจยั : ค าถามแรกก็จะเป็นค าถามเก่ียวกบัฟังใจก่อนนะคะ ฟังใจเกิดข้ึนมาไดอ้ย่างไร ใครเป็นผู ้
บุกเบิก  
ปิยะพงษ ์: คนท่ีก่อตั้งฟังใจข้ึนมาจริงๆคือท็อป ศรัณย ์ภิญญรัตน์ ตอนน้ีก็เป็น CEO ของฟังใจ เกิด
ข้ึนมาตั้งแต่ 2 ปีท่ีแลว้ คือปี 2014 เดือนพฤษภาคม ท็อปมีเดียท่ีจะท า streaming ส าหรับดนตรีอินด้ี 
ซ่ึงตอนนั้นท็อปก็ไปปรึกษากบัเพื่อน จนกระทัง่ไดรั้บคอนเนคชัน่จากค่ายเพลงต่างๆ และศิลปิน
อินด้ี โดยท่ีทอ็ปรวบรวมโปรแกรมเมอร์มาได ้3 คน พร้อมกบัวา่ทอ็ปเองก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ดว้ย 
ก็เลยออกแบบ prototype เบ้ืองตน้ จนกระทัง่เดือนกรกฎาก็ไดเ้จอกบัพี่ เพราะท็อปก็น าไอเดียไปพิช
กบัค่ายเพลงและวงต่างๆ แลว้มาเจอกบั Yellow Fang ซ่ึงมือเบสเป็นนอ้งสาว นอ้งเอาโบชวัร์มาให ้
พี่ก็เลยสมคัรเขา้มาท าดว้ย ในฐานะมาร์เก็ตต้ิง ตอนนั้นก็ไปพูดคุยกบัชุมชนดนตรีต่างๆในภาคเหนือ
กบัภาคอีสาน แลว้ก็เก็บขอ้มูลมา ขอเพลงมาในระบบ โดยเปิดใหศิ้ลปินไดใ้ชง้านก่อนเป็นระบบปิด 
ช่วง 11 กนัยา 2014 แลว้ค่อยมาเปิดตวั 31 Q2า 2014 นัน่คือจุดเร่ิมตน้ แต่เหตุผลท่ีเร่ิมคือ ท็อปเป็น
คนท่ีชอบฟังเพลงจากสถานีวิทยุแฟตเรดิโอ ชอบอินด้ีไทย เป็นแฟนเพลงสมอล์รูมอะไรง้ี และพอ
ไปอยู่ต่างประเทศก็ไปเจอเวป็ Spotify ก็รู้สึกว่ามนัเป็นการใช้งานท่ีสะดวก ดว้ยความท่ีเขาชอบ
เพลงอินด้ีไทย และ Spotify เป็นเคร่ืองมือสะดวกในการท าเพลง จึงอยากจะสร้าง Spotify ส าหรับ
ดนตรีอินด้ี  นัน่เป็นจุดเร่ิมตน้ของท็อป แต่พอพี่เขา้มา พี่คิดวา่การท่ีจะท าเคร่ืองมือฟังเพลงก็ควรท่ี
จะเขา้ไปยงัชุมชนของนกัดนตรีคนสร้างเพลงดว้ย เพื่อท่ีจะท าให้เขาอยากส่งเพลงมา แลว้ใชค้อน
เซปความเป็นชุมชนในการท างาน พี่รู้สึกว่าถา้เราสร้างแฟลตฟอร์มข้ึนมาโดยท่ีไม่ไดดึ้งชุมชนเขา้
มาเก่ียวขอ้ง มนัก็อาจจะกลายเป็นแฟลตฟอร์มท่ีวา่งเปล่า จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เราไปทวัร์ตามภาค
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อีสาน โดยท่ีมุมมองของพี่คือมุมมองจากนกัดนตรี เม่ือก่อนเคยเป็นนกัดนตรีอินด้ี มีแฟนเพลงแต่ก็
ยงัไม่สามารถด ารงชีวติอยูไ่ด ้ม่สามารถท่ีจะสร้างรายไดไ้ดเ้พียงพอ ก็เลยพยายามท่ีจะหาโมเดลทาง
ธุรกิจท่ีจะท าใหศิ้ลปินอินด้ีสามารถอยูร่อดทางการเงินได ้ตอนท่ีไปเรียน MBA ท่ีอเมริกาก็มีโอกาส
ไดไ้ปฝึกงานในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรีอินด้ีท่ีนู่น ก็เลยไดเ้รียนรู้สถานการณ์ของเขา ส่ิงแวดลอ้ม
ต่างๆ วฒันธรรมต่างๆ เคร่ืองมือต่างๆท่ีเขาใช ้ก็เลยพยายามท่ีจะมา adapt ใชใ้นเมืองไทย ก็เป็น
จุดเร่ิมตน้มาจากสองจุดครับ เร่ิมตน้มาจากทอ็ปท่ีตอ้งการสร้างแฟลตฟอร์มส าหรับอินด้ีไทย ส่วนพี่
ก็ตอ้งการใหว้งดนตรีอินด้ีไทยสามารถท่ีจะอยูร่อดได ้จึงเป็น motto ของฟังใจท่ีมีจุดประสงค ์อยาก
ให้ศิลปินอิสระมีรายไดท่ี้เพียงพอต่อการด ารงชีพ  โดยเราก็พยายามท าผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นกิจกรรมคอนเสิร์ตหรืองานสัมมนา ซ่ึงก็มีงานสัมมนาท่ีเราจดัเร่ือยๆเองกบัเขา้ไปตามมหาลยั
เพื่อไป lecture บา้ง เรียกวา่ไปบรรยายพิเศษ เพราะเราช่ือวา่การศึกษามนัจะท าให้ผลิตบุคลากรท่ีดี
เพื่อมาช่วยพฒันาวงการดนตรีในอนาคต  
ผูว้จิยั : เราไดรั้บแรงสนบัสนุนจากฝ่ายไหนเป็นพิเศษบา้งไหมคะ ในการก่อตั้งฟังใจข้ึนมา 
ปิยะพงษ ์: แรงสนบัสนุนเป็นพิเศษท่ีท าใหเ้ราอยูไ่ดใ้นวนัน้ีคือแรงสนบัสนุนจากผูล้งทุน เป็นบริษทั
ช่ือ Ookbee ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีท า E-book พวกหนงัสือการ์ตูนออนไลน์ทั้งหลาย โดยท่ี Ookbee ก็ไดมี้
การลงทุนในชุมชนนักสร้างคอนเทนต์ต่างๆ  ของเราก็จะเป็นคอนเทนต์เพลง ตอ้งเทา้ความอีก
นิดนึงว่า ตอนท่ีพี่กลบัมาเมืองไทยแลว้ ก็อยากท่ีจะสร้างเคร่ืองมือหลายๆอย่างท่ีจะช่วยให้ศิลปิน
อิสระสามารถหารายไดไ้ด ้เผยแพร่ผลงานได ้อย่างศิลปินท่ีอเมริกาจะมีเคร่ืองมือออนไลน์ให้ใช้
เยอะแยะมากมาย นอกจาก Facebook, Youtube, iTune มนัก็ยงัมี block ให้ความรู้ต่างๆ พวก Tool 
online ท่ีเอาไวจ้ดัตารางเวลาซ้อม จดัการทางการเงินอะไรอยา่งน้ี มนัมีเคร่ืองมือเยอะแยะแต่อยูก่นั
คนละแฟลตฟอร์มหมดเลย ก็เลยมีไอเดียวา่อยากจะให้อยูบ่นแฟลตฟอร์มเดียว ให้สามารถดึงขอ้มูล
และจดัการขอ้มูลต่างๆดว้ยระบบท่ีเช่ือมต่อกนั ซ่ึง streaming ก็เป็นเคร่ืองมือแรกท่ีเราท าข้ึนมา
เพราะวา่มนัมี pain point ส าหรับศิลปินก็คือ ไม่รู้วา่จะไปปล่อยเพลงท่ีไหนคนถึงจะฟัง เม่ือก่อนมนั
ก็มีไปเปิดตาม Hot Wave หรือวา่ Fat Radio อะไรง้ี แต่เด๋ียวน้ีมนัก็มี Youtube มี Facebook แลว้ แต่
มนัก็เหมือนเอาเรือเล็กไปออกทะเลกวา้ง มนัก็ไม่รู้ว่าจะไปไหน ไปเจอกบัใคร ก็เลยคิดว่าถา้เรา
สร้างชุมชนส าหรับคนท่ีอยากจะฟังเพลงอินด้ีโดยเฉพาะ ศิลปินอินด้ีก็อยากมาปล่อยเพลงท่ีน่ี ตอน
แรกท่ีเราไม่มีอะไรเลย มนัก็เหมือนปัญหาไข่กบัไก่ ถา้ไม่มีเพลงก็ไม่มีคนฟัง แต่ถา้ไม่มีคนฟังเพลง
ก็ไม่มา  เราก็เลยแกปั้ญหาโดยการไปขอยืมเพลงจากค่ายเพลงและศิลปินต่างๆมาอยูใ่นระบบก่อน
สัก 3 เดือน เพื่อให้คนไดเ้ขม้าลองฟังแลว้ดู feedback ในท่ีสุด feedback ก็ค่อนขา้งดี มีคนตั้งใจมา
ฟังจริงๆแมว้า่เวปไซตม์นัจะใชไ้ม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่นัน่ก็เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท าให้ค่ายอ่ืนๆวงอ่ืนๆได้
เขา้มาสนใจฟังใจ เเละมาเผยแพร่เพลงในฟังใจ 
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ผูว้จิยั : มีค่ายใหญ่ๆมาร่วมกบัเราบา้งไหมคะ 
ปิยะพงษ ์: จุดเร่ิมตน้เรามาจากอินด้ีเพราะเป็นส่ิงท่ีเราเขา้ใจและชอบอยูแ่ลว้ แต่คิดไปคิดมาจริงๆ
แลว้เพลงท่ีดีมนัมาจากไหนก็ได ้ถา้เราตอ้งการให้คนเปิดใจฟังเพลงก็ไม่ควรท่ีจะแบ่งแยกว่าใคร
เป็นแมสใครเป็นอินด้ี อีกอยา่งเราตอ้งกรพฒันาวงการดนตรีในประเทศไทยโดยรวม เราจึงอยากท่ี
จะทลายก าแพงระหวา่งอินด้ีกบัแมส อยากให้คนฟังแมสเปิดใจฟังอินด้ี อยากให้คนอินด้ีเปิดใจวา่
เพลงท่ีดีมาจากแมสก็ได ้ในจุดเร่ิมตน้เรามีอินด้ีซะส่วนใหญ่ แต่วา่ motto ของเราคือประชาธิปไตย
ทางดนตรี มอบอ านาจและสิทธ์ิในการฟังเพลงใหก้บัผูฟั้ง เขาจะเป็นคนเลือกเองวา่อยากจะฟังเพลง
อะไร เพราะฉะนั้นเราไม่ถือว่าเป็น streaming indie ค่ายใหญ่ๆก็มี Smallroom, Spicy disc, 
สนามหลวง ซ่ึงก็เป็นส่วนหน่ึงของแกรมม่ีใช่ไหมครับ แต่ก็ตวั Grammy , Genie, หรือ RS เอง ก็ยงั
ไม่สนใจมาลงกบัเรา เพราะค่าตอบแทนของเราก็ต ่ามากๆ โมเดลของเราคือพยายามหารายไดม้าจาก
วธีิการต่างๆ ส าหรับ streaming แลว้ก็คือออนไลน์ พวก Ads เป็น Facebook อะไรแบบน้ี รายไดจ้าก
ตรงน้ีเราหักส่วนหน่ึงเป็นค่าบ ารุงรักษาเวปไซต์ อีกส่วนหน่ึงก็น ามาแจกจ่ายให้กบัศิลปินทุกคน
ตามจ านวนยอดฟังท่ีเขาถูกฟัง เรามองว่าน่ีคือชุมชน ทุกคนก็เหมือนมาร่วมดว้ยช่วยกนั แต่วา่ค่าย
ใหญ่เขาก็มีเป้าหมายท่ีจะสร้างรายไดเ้ท่าน้ีๆ ราคาเพลงควรจะสูงเท่าน้ีๆ แต่เราไม่สามารถท่ีจะจ่าย
ไดม้ากเพียงพอเขาถึงไม่มา แต่ก็มีบางค่ายท่ีมองว่าฟังใจหรือ streaming ไม่ใช่แหล่งท่ีหารายได ้
เพราะวา่มนัจ่ายนอ้ย แต่เขามองวา่เรามีส่ือ เรามีชุมชนท่ีรับฟังรับอ่านส่ือของเรา  เขาจึงมองวา่เป็นท่ี
ท่ีจะมา launch เพลงใหค้นรู้จกัมากกวา่ ก็เหมือนเป็นท่ี PR เพลงใหก้บัเขา  
ผูว้จิยั : เรามีการดึงศิลปินมาร่วมกบัเรายงัไงคะ มีการเซ็นตส์ัญญากนัรึเปล่า 
ปิยะพงษ์ : การเผยแพร่เพลงในฟังใจใช่ไหมครับ ถา้เขามาถึงเวปไซตเ์รา มนัจะอพัโหลดเพลงได้
คลา้ยๆ Youtube คลา้ยๆ Soundclound เราก็จะมีขอ้ตกลงในนั้น ถา้ยินยอมท่ีจะเผยแพร่ในฟังใจก็   
ต๊ิกถูกอะไรอยา่งน้ี แต่ถา้หากจะรับรายไดจ้ากฟังใจก็ไปดาวน์โหลดเอกสารเป็นสัญญามา เซ็นตแ์ลว้
ส่งแสกนมา แต่ถา้หากวา่ยงัไม่เซ็นตเ์ราก็จะเร่ิมนบัแหละวา่เขาไดร้ายไดเ้ท่าไหร่ เม่ือเขาเซ็นตเ์ขาก็
จะสามารถรับรายไดท่ี้เราเก็บไวใ้หเ้ม่ือไหร่ก็ได ้
ผูว้จิยั : แสดงวา่เราเปิดกวา้งส าหรับวงใหม่ๆ 
ปิยะพงษ์ : เป็นใครก็ไดแ้ต่เน้นว่าเป็นเพลงท่ีไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดลิขสิทธ์ิ ไม่ไดไ้ปก็อปใครมา 
ไม่ไดไ้ปเอาส่ิงบนัทึกเสียงของคนอ่ืนมาร้องทบั หรือไปจาบจว้งสถาบนั เป็นตน้  
ผูว้จิยั : กลุ่มแนวเพลงท่ีมาร่วมกบัเราตั้งแต่ยคุบุกเบิกจนถึงปัจจุบนัน้ีมีการเปล่ียนแปลงไปเยอะไหม
คะ 
ปิยะพงษ์ : อยา่งตอนแรกเราเนน้ค่ายอินด้ีก่อน แลว้ต่อมาก็มีค่ายใหญ่ๆอย่าง Smallroom เขา้มา มี
ค่าย Banana Records ค่าย Spicy disc ตอนแรกเขาก็ยงัไม่มา ตอนหลงัก็ขอโปรโมทศิลปินเล็กๆเขา้
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มา ศิลปินใหญ่ก็ยงัไม่ให้เราเผยแพร่ ต่อมาก็มี Music Move เป็นค่ายสหภาพดนตรีท่ีไปอยูก่บัสิงห์ 
แลว้เขารีแบรนดใ์หม่ ซ่ึง Music Move ก็จะมีค่ายช่ือ เจา้พระยาเรคคอร์ด ก็มีลูกทุ่ง เพราะฉะนั้นเราก็
ไดเ้พลงลูกทุ่งผ่านเจา้พระยาเรคคอร์ดมา คือฟังใจมีแนวเพลงอะไรก็ได ้เป็น noise, experiment, 
ลูกทุ่ง, หมอล า, อินด้ี, ร็อค, ป๊อบ มีหมดเท่าท่ีจะมีไดค้รับ 
ผูว้จิยั : จากท่ีฟังใจกล่าววา่ เพลงจะสามารถคน้พบไดเ้ท่าๆกนัไม่วา่จะเป็นค่ายเล็กค่ายใหญ่ แสดงวา่
ไม่มีการสนบัสนุนหรือแรงโฆษณาจากค่ายไหนเป็นพิเศษรึเปล่าคะ 
ปิยะพงษ ์: เราจะไม่ท าการโฆษณาค่ายหรือศิลปินอยา่งตรงๆ แต่ก็ไม่ใช่วา่เราไม่ช่วยเลย ยกตวัอยา่ง
เช่น เราจะมีการโคด้วา่เพลงท่ีถูกส่งเขา้มาใหม่ในสัปดาห์น้ีมีใครบา้ง เราก็แนะน าตามเพลง แต่มนัก็
มีมาเยอะเราก็ไม่สามารถแนะน าไดห้มด ก็หยิบอนัท่ีมนัน่าฟัง มีทั้งแมสทั้งอินด้ีอยูใ่นนั้นรวมๆกนั 
เวลาเราจดัท าเพลลิส ก็จะมีเพลลิสแนะน าเพลงตามธีมต่างๆ โดยท่ีจะมีทั้งวงท่ีดงัและวงท่ีไม่ดงัเพื่อ
ท่ีวา่เราจะไดดึ้งคนท่ีฟังวงดงัเขา้มารู้จกัวงท่ีไม่ดงัดว้ย มนัเป็นนโยบายแต่วิธีการท าก็ตอ้งดดัแปลง
เอา มนัก็ไม่ใช่วา่ไม่ดนัใครเลย ก็พยายามดนัทุกคนใหเ้ท่าเทียมกนัท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดม้ากกวา่  
ผูว้จิยั : พี่พายช่วยขยายความประโยคท่ีวา่ “ผูฟั้งมีอ านาจอธิปไตยในการฟังเพลง” ไดไ้หมคะ 
ปิยะพงษ ์: เราใชค้  าวา่ประชาธิปไตยทางดนตรีใช่ไหม ก็คือวา่เราเป็นคนมอบสิทธ์ิเสียงให้กบัผูฟั้ง
เป็นเลือกเองวา่เขาอยากจะไปฟังอะไรคนท่ีเขา้มาก็จะมีกล่องให้เสิร์ชเพลงท่ีเขาอยากจะฟัง เสิร์ชได้
วา่เขาอยากจะฟังแนวไหน ศิลปินไหน เราก็ถือวา่เป็นการมอบสิทธ์ิใหก้บัผูฟั้งเลือกเอง  
ผูว้จิยั : ในส่วนของนิตยสารดนตรีเรามีการน าเสนอในรูปแบบไหนท่ีดูแตกต่างไปจากนิตยสารอ่ืน 
ปิยะพงษ ์: เราก็พยายามท าตวัใหแ้ตกต่างท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพราะ uniqueness มนัก็คือส่วนหน่ึงใน
การขาย ยกตวัอยา่งคอลัม่ท่ีเราท าในฟังใจซีนท่ีไดรั้บความสนใจก็คือการลงพื้นท่ี โดยแทนท่ีจะเอา 
expert มาวจิารณ์เพลง เราก็ไปใหค้นทัว่ไปมาฟังแลว้ก็วจิารณ์ ใหเ้ขาฟังเพลงแลว้รีวิวเพลงตามท่ีเขา
คิด บางท่ีเขาก็ชอบ เราก็ให้อธิบายว่าท าไมถึงชอบ อย่างเช่นตอนท่ีเอาเพลงของโพล่ีแคท เพลง
เพื่อนพระเอก ไปให้คนท่ีอยูใ่นห้องแลปโรงพยาบาลฟัง เขาก็บอกวา่เพลงน้ีเหมือนเสปิร์มท่ีวา่ยน ้ า
ไปไม่ถึงไข่ แลว้ไปแพต้วัอ่ืน ก็เลยเป็นเพื่อนพระเอก เป็นตน้ ซ่ึงมนัก็จะไดก้ารรีววิเพลงท่ีจริงใจ เรา
ก็พยายามท าให้เห็นวา่เพลงอินด้ีมนัไม่ไดเ้ขา้ถึงยากขนาดนั้นถา้เปิดใจรับฟัง คนบางคนท่ีเราคิดว่า
เขาไม่ฟังก็ฟัง  
ผูว้ิจยั : ในส่วนของคอนเสิร์ต เราจดัคอนเสิร์ตให้กบัศิลปินหนา้ใหม่เลย หรือศิลปินนั้นตอ้งไดรั้บ
พื้นฐานความนิยมมาก่อน 
ปิยะพงษ ์: น่ีพูดถึงเห็ดสดเนาะ ถา้พูดถึงเห็ดสด เราจะท าคอนเสิร์ตอะไรให้คนมาดูก็ตอ้งเป็นวงท่ี
คนรู้จกั เห็ดสดมนัเป็นคอนเสิร์ตท่ีค่อนขา้งเป็นธีม แลว้เรามีจ ากดัแค่ 6 ชัว่โมง แลว้ก็มี 6 วง เรา
ไม่ไดท้  าเป็น Festival ท่ีมีวงเยอะๆ มีวงหนา้ใหม่เยอะๆ เพราะฉะนั้นการท่ีจะท าคอนเสิร์ตแบบน้ีท่ีมี
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คนมาพอสมควรแลว้เราไม่เจง๊เน่ีย มนัก็ตอ้งหาวงท่ีคนรู้จกัอยูบ่า้ง โดยท่ีพยายามแนะน าวงหนา้ใหม่
เขา้ไปดว้ย แต่วงหน้าใหม่ท่ีมาเล่นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นใครก็ได ้แต่เป็นวงท่ีมีฝีมือ น่าจบัตามอง ตอ้ง
ผา่นการคดัเลือกมานิดนึง แต่มนัจะมีคอนเซปของคอนเสิร์ตขนาดเล็กของเราช่ือวา่ฟังใจมนัส์ คอน
เซปของมนัคือใครไม่ฟังเราฟัง ก็เป็นวงหน้าใหม่ท่ีอาจจะยงัไม่เคยเล่นท่ีไหนมาก่อน ไม่มีใครรู้จกั
แต่เราคิดวา่น่าสนใจและน่าหยิบจบัมาให้ดู แต่มนัก็เป็นคอนเสิร์ตท่ีคนมานอ้ยมาก ร้อยสองร้อยคน
ก็เก่งแลว้ เราก็ยงัไม่สามารถท าเสกลเฟสติวอลท่ีแบบวา่ เวทีน้ีส าหรับวงดงั เวทีน้ีส าหรับไม่มีใคร
รู้จกัอะไรอยา่งน้ี ก็ค่อยๆท ากนัไป 
ผูว้จิยั : เราสโคปค่ายเพลงไหมคะวา่จะตอ้งเป็นค่ายเพลงน้ีเท่านั้นท่ีจะมาร่วมกบัเรา  
ปิยะพงษ์ : ไม่ครับ เราดูศิลปินเป็นหลกั ในการจดัคอนเสิร์ต การจดัไลน์อพัเป็นส่ิงส าคญัมาก 
อารมณ์มนัจะตอ้งเรียงกนั มีเคิร์ฟข้ึนลง เพราะฉะนั้นเราจะเลือกจากเพลงของศิลปินมากกวา่ แลว้
เราก็พยายามผสมผสานวา่ศิลปินไหนจะเป็นฝ่ายดึงคนเขา้มาดูเยอะๆ ฝ่ายไหนท่ีคนยงัไม่รู้จกั ฝ่าย
ไหนท่ีคนอายุเยอะๆมาดู เช่น เราดึงวงท่ีไม่ได้เล่นมาสิบปีแล้ว มาเล่นท่ีงานเรา ก็จะดึงคนอายุ
สามสิบกวา่ๆมาดู แต่ถา้เราเอาวงท่ีก าลงัดงัตอนน้ี ก็จะไดเ้ด็กอายุยี่สิบมาดู ผสมๆกนัไปเพื่อจะได้
แลกเปล่ียนแฟนเพลงกนัดว้ย คนรุ่นเก่าก็จะไดฟั้งเพลงใหม่ คนรุ่นใหม่ก็จะไดฟั้งเพลงเก่า  
ผูว้จิยั : ในส่วนของเห็ดยงั วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายคืออะไรคะ 
ปิยะพงษ ์: เราอยากใหค้วามรู้คน อยากให้เขาไดม้ารวมตวักนั เผื่อท่ีวา่คนท่ีอยากมาท างานในอาชีพ
น้ีจะตอ้งคิดยงัไงท ายงัไงบา้ง พยายามใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการท าให้บุคลากรในประเทศ
พฒันาข้ึน แลว้ก็ไดม้านดัเจอกนัดว้ย 
ผูว้ิจยั : จุดประสงคแ์ละเป้าหมายของฟังใจตั้งแต่วนัแรกท่ีก่อตั้งจนถึงวนัน้ีมีการเปล่ียนแปลงไป
ไหมคะ 
ปิยะพงษ ์: ถา้พี่มาแลว้เน่ีย เราก็ตั้งใจอยากจะท าให้อาชีพนกัดนตรีอิสระเป็นอาชีพจริงๆได ้คือไม่
ตอ้งอยูค่่ายก็ได ้บริหารตวัเองได ้มีรายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีพ ซ่ึงถา้เราจะไปถึงจุดนั้นเน่ีย มนั
ไม่ใช่แค่ว่ามาท่ีฟังใจ ใช้เคร่ืองมือทุกอย่างแล้วจะหาเงินได้ แต่มนัเป็นเร่ืองของการศึกษา เร่ือง
ความรู้ทัว่ไป เร่ืองการเปิดใจยอมรับแนวเพลงต่างๆโดยไม่ปิดกั้น เพราะวฒันธรรมการฟังเพลงของ
คนไทยก็ค่อนขา้งปิดกั้นเหมือนกนั ยกตวัอยา่งเช่นเวลาเราไปผบั เราตอ้งการฟังเพลงท่ีเรารู้จกั ร้อง
ตามได ้ดนตรีเป็นเพียงแบคกราวด์ประกอบการกินเหลา้  แต่อยา่งประเทศโปรตุเกส คนท่ีเขา้ไปใน
ผบัเขาสามารถฟังเพลงอะไรก็ไดถ้า้เขารู้สึกวา่วงน้ีเล่นดี ก็จะไปมีส่วนร่วม ไปซ้ือตัว๋ไปซ้ือของได ้
ไม่จ  าเป็นตอ้งฟังเพลงท่ีตวัเองรู้จกั หรืออยา่งในองักฤษ ใครเล่นคฟัเวอร์น่ีโดนด่า  ถา้มีวงดนตรีตอ้ง
เล่นเพลงตวัเอง หรือถา้จะเล่นคฟัเวอร์เขาก็ตอ้ง rearrange ไปในแนวทางของตวัเอง หรือในญ่ีปุ่น 
กฎหมายลิขสิทธ์ิแรง เขาไม่สามารถเล่นเพลงคฟัเวอร์ได ้ก็ตอ้งแต่งเพลงตวัเอง ก็เลยเป็นวฒันธรรม 
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live house ท่ีตอ้งเล่นเพลงตวัเอง บา้นเรามนัแตกต่างตรงน้ีแหละท่ีคนมนัอยากไปฟังเพลงคฟัเวอร์ 
เพราะฉะนั้นเราตอ้งปูพื้นฐานใหเ้ปิดใจรับฟังเพลง  
ผูว้จิยั : พี่พายมองวา่การรวมตวัของชุมชนศิลปินมีขอ้ดียงัไงคะ 
ปิยะพงษ ์: มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ถา้เรารู้จกักนั ชอบกนั เราก็ยินดีท่ีจะช่วยเหลือกนั คนเพราจะชอบ
ช่วยคนท่ีเราชอบ แลว้ถา้เราไม่เคยไดเ้จอกนัก็ไม่มีทางไดช้อบกนัง่ายๆ เผื่อท่ีว่าจะจดังาน จะดึงวง
ไหนมาเล่นก็สามารถท่ีจะท าได ้ จะจดัเป็นเฟสติวอลใหญ่ๆโดยท่ีไม่มีแบรนด์มาครอบก็สามารถท่ี
จะท าได ้เหมือนเปิดโอกาส เปิดทางใหส่ิ้งเหล่าน้ีไดเ้กิดข้ึน  
ผูว้ิจยั : พี่พายมองเห็นพฒันาการการเปล่ียนแปลงของกลุ่มศิลปินท่ีมาเขา้ร่วมกบัเราอยา่งไรบา้งคะ 
อยา่งเช่น มีการโยกยา้ยค่าย หรือวา่จากเดิมท่ีไม่มีตน้สังกดัเลยก็มีตน้สังกดั 
ปิยะพงษ ์: ส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนตอนน้ีก็คือค่ายใหญ่เร่ิมซ้ือตวัวงอินด้ีมากข้ึน หรือไม่ค่ายใหญ่ก็ซ้ือวง
จากค่ายเล็กเขา้มาอยูก่บัตวัเอง เช่น The Yers , Lomosonic มาจาก Smallroom เขา้ไปในแกรมม่ี
อะไรอยา่งน้ี หรือวงอยา่ง Telex Telex ก็ไปอยูก่บั Warner ดูเหมือนวา่คนไทยก็เร่ิมฟังเพลงกวา้งข้ึน
ในกลุ่มยอ่ยๆ ซ่ึงมนัก็ท าให้ค่ายใหญ่ๆเห็นถึงโอกาสในการจบักลุ่มยอ่ยๆเหล่าน้ีเขา้มา ดว้ยเทรนท่ี
คนเร่ิมฟังเพลงนอกกระแสมากข้ึน เลยท าให้ค่ายใหญ่ๆมาจบัตวัมากกวา่ จริงๆฟังใจเหมือนไม่ไดมี้
อ านาจอะไรในนั้นเลย มนัเหมือนก าลงัเกิดข้ึนพอดี ฟังใจมาอยู่ในเวลาท่ีพอดิบพอดีเท่านั้นเอง แต่
มนัมีส่ิงท่ีช่วยท าให้เกิดก็คือ มนัเป็นแก๊ปท่ี Fat Radio เพิ่งปิดตวัไป Cat Radio ก็ยงัไม่ยิ่งใหญ่เท่า
เดิม มนัก็เหมือนกบัว่าเราเป็นส่ือใหม่ท่ีมาเติมเต็มในช่วงน้ีเฉยๆ เหมือนเป็นส่ือทางเลือกมากกว่า 
นอกจากจะส่งเพลงไปท่ี Cat Radio แลว้ก็ยงัส่งมายงัฟังใจไดด้ว้ย มนัมีท่ีใหค้นมาปล่อยเพลงอะ คน
ก็เลยไดฟั้งมากข้ึน แลว้มนัก็อยูใ่นเทรนพอดี เหมือนทุกอยา่งมนัเกิดข้ึนพร้อมๆกนั  
ผูว้ิจยั : ต่อไปจะเป็นค าถามเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเพลงในบา้นเรา  พี่พายมองว่าสถานการณ์ใน
วงการเพลงไทยในปัจจุบนัเป็นอยา่งไรคะ  
ปิยะพงษ์ : ถา้เอาเคร่ืองมืออย่าง PEST มาใช้ พูดถึง Political รัฐบาลไม่ค่อยสนบัสนุน creative 
industry สักเท่าไหร่ ถา้นึกถึง creative economy สมยัรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เม่ือรัฐบาลยิ่งลกัษณ์เขา้มา ส่ิง
ท่ีรัฐบาลอภิสิทธ์ิเคยท าไวก้็ถูกท าลายทิ้งทั้งหมด มนัก็เลยไม่เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โครงการ
หรือนโยบายก็ไม่ได้สนับสนุนวฒันธรรมสมยัใหม่ คือรัฐบาลก็ยงัมีความคิดค่อนขา้งโบราณอยู ่
มองวา่ความเป็นไทยก็คือร าไทย เพลงไทยเดิม วฒันธรรมสมยัใหม่จึงไม่ไดถู้กพฒันา ทางฝ่ังรัฐบาล 
ถา้ในเร่ืองเศรษฐกิจ คนไทยมีรายไดส่้วนเกินจาการใชจ่้ายส่ิงท่ีจ  าเป็นแลว้นอ้ย เพราะฉะนั้นในการ
มาใชจ่้ายเร่ืองดนตรีหรือความบนัเทิงก็อาจจะไม่ไดเ้ยอะเท่าไหร่ รายไดท่ี้จะเขา้สู่วงการดนตรีและ
วงการบนัเทิงมนัก็เลยน้อยไปตามล าดับ ยิ่งเศรษฐกิจแย่ วงการบนัเทิงก็ยิ่งแย่ ทางด้านสังคม ก็
เก่ียวกบัวฒันธรรมดว้ยแหละ ก็คือ คนไทยก็ยงันิยมฟังเพลงแมสเพลงคฟัเวอร์อยู ่ศิลปินอิสระท่ีท า
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เพลงนอกกระแสก็เลยไม่ไดถู้กผลกัดนัทางสังคมสักเท่าไหร่ แต่อยา่งนอ้ย social media ก็ท าให้เจาะ
กลุ่ม niche ไดม้ากข้ึน ท าให้คนนอกกลุ่มสามารถท่ีจะเห็นไดบ้า้ง เลยแผข่ยายไดดี้กวา่เม่ือก่อน ซ่ึง
ส่ือแมสจะครองตลาด อยากดงัก็ไปออกช่องสามช่องเจ็ดก็เป็นท่ีรู้จกัแลว้ แต่ตอนน้ีคนท่ีอยูใ่นกลุ่ม 
niche ก็ยงัมีส่ือของตวัเองไวเ้ลือกฟังเลือกดูได้ ทิศทางท่ีมนัก าลังจะไปก็คือเทรนท่ีเก่ียวกับ
เทคโนโลยนีัน่แหละ พี่ก็เช่ือวา่เพลงนอกกระแสก็จะเป็นกลุ่มท่ีใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ แต่ก็อาจจะไม่ไดท้  า
ใหค้นท่ียงัติดแมสอยูไ่ดเ้ห็นมากนกั แต่ก็คงจะดีข้ึน  
ผูว้ิจยั : พี่พายคิดว่าเพลงสมยันิยม (popular music) หรือเพลงตลาด มีความแตกต่างจากเพลง
ทางเลือก (alternative music) หรือเพลงอินด้ีอยา่งไรคะ 
ปิยะพงษ ์: เพลงนอกกระแสบางทีมนัก็ไม่ไดต่้างจากเพลงป๊อบเลย โครงสร้างเพลงก็คลา้ยๆกนั ทาง
คอร์ดท่ีใชก้็คลา้ยๆกนั แต่มนัก็เป็นเพลงท่ีคนคุน้เคย รับฟังได ้เพลงป๊อบมนัก็คือเพลงท่ีคนฟังเยอะ 
แลว้มนัก็จะเปล่ียนไปเร่ือยๆตามยุคสมยั เม่ือก่อนเป็น Rock and Roll มี R&B บา้งอะไรบา้ง เพลง
สมยันิยมก็เปล่ียนไปเร่ือยๆนัน่แหละ เพลงสมยันิยมในวนัน้ีเคยเป็นเพลงอินด้ีในวนัก่อน พี่ก็เช่ือวา่
เพลง alternative มนัจะกลายเป็นป๊อบในกาลต่อๆมา ความแตกต่างของมนัก็แค่ตามช่วงเวลา เวลาน้ี
น่ีคือป๊อบนีคือไม่ป๊อบ 
ผูว้จิยั : แลว้วธีิการด าเนินงานของทั้งสองฝ่ังแตกต่างกนัไหมคะ  
ปิยะพงษ์ : พวกแมสเขาก็จะยึดว่าจะตอ้งขายยงัไง เขามีเป้าหมายท่ีเขาตอ้งการไป แลว้เขาก็มาตั้ง
โจทยแ์ลว้ท าให้ได ้ซ่ึงมนัจะมีค าว่าเพลงสูตรอยู่ พี่มีคนท่ีรู้จกัเขาเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ค่ายใหญ่ค่าย
หน่ึง แลว้เขาก็บ่นว่าท่ีน่ีจะท าเพลงสูตรตลอดเลย ก็จะบงัคบัวา่ จะท าเพลงน้ีนะ ข้ึน verse 1 เสร็จ
แลว้ก็ verse 2, pre-chorus, hook อะไรอยา่งน้ี คอร์ดจะตอ้งเป็นทางคอร์ดน้ีให้มนัสว่างหน่อย 
จงัหวะไม่ตอ้งแปลกมาก เพื่อให้กลุ่มคนฟังยงัคงคุน้ชินอยู่ คนท าเพลงแมสก็ตอ้งตอบโจทยต์ลาด 
แต่อยา่งQ2แกท าตามใจตวัเอง แกอยากจะท าอยา่งน้ีเท่านั้นแหละ 
ผูว้จิยั : ท าไมกระแสเพลงทางเลือกจึงเกิดข้ึนมากมายในปัจจุบนัคะ 
ปิยะพงษ ์: เทคโนโลยคีรับ  
ผูว้ิจยั : พี่คิดวา่คนท่ีท าเพลงทางเลือกมีความตอ้งการและความคาดหวงัแตกต่างไปจากคนท าเพลง
แมสไหมคะ 
ปิยะพงษ ์: จริงๆมนัแลว้แต่เลย บางคนท่ีท าเพลงทางเลือก ท าเพลง เพราะชอบแบบน้ี จะท าแบบน้ี ก็
เลยมาสนวา่ใครจะฟัง ฟังเฉพาะกลุ่มก็ดีใจแลว้ หรืออีกประเภทหน่ึงอยากจะท าเพลงท่ีแตกต่าง และ
อยากให้คนรู้วา่เพลงท่ีแตกต่างมนัดีกว่าเพลงท่ีอยูใ่นตลาด จงฟังกู อะไรอย่างน้ี มีพวกท่ีท าและไม่
อยากดงั อยากจะดงัแค่น้ี อยูใ่นกลุ่มแค่น้ี เพราะรู้สึกวา่ปลอดภยั แฮปป้ี ถา้ไปอยูใ่นขั้นท่ีสูงกวา่นั้นก็
อาจะโดนวจิารณ์ หรือกลวัวา่ยงัไงก็ไม่ถึง ขออยูแ่ค่น้ี หรือคนท าเพลงนอกกระแสบางคนก็อยากจะ
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ดงั ท่ีท าเพลงนอกกระแสเพราะยงัไม่มีใครรู้จกันัน่เอง แต่ว่าแนวเพลงท่ีเขาท ามนัก็คือเพลงป๊อบ 
เพราะฉะนั้นค าตอบมนัคืออะไรก็ไดค้รับ มนัแลว้แต่สถานการณ์ของคน แลว้แต่ศิลปินนั้นๆ  
 
10. บทสัมภาษณ์คุณวเิชียร ฤกษ์ไพศาล (กรรมการผู้จัดการบริษัทจีน่ี เรคคอร์ดส) 
ผูว้จิยั : วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการก่อตั้ง Genie Records คืออะไรคะ 
วเิชียร : มนัเป็นวตัถุประสงคท์างการคา้ของบริษทัท่ีจะขยายกิจการภายใตค้อนเซปโตแลว้แตก ตอน
นั้นมนัเป็น Grammy Entertainment เฉยๆ แลว้วนันึงก็มีการ reengineering ผ่าแกรมมีออกเป็น
ส่วนๆ มี Grammy Gold , Grammy Grand ท่ีเป็น mainstream , Green bean ฯลฯ เพื่อให้บริษทั
เติบโตมากข้ึน  
ผูว้จิยั : Genie ก็จะมาทางร็อกอยา่งเดียวเลยรึเปล่าคะ 
วเิชียร : ไม่ ในการเร่ิมตน้เราไม่มีทางเลือกอะไรเลย พี่มีแต่ศูนย ์วา่งเปล่า พี่ไม่มีศิลปิน ไม่มีบุคลากร
ในการท าค่ายเพลงจริงจงั ก็เหมือนเร่ิมบริษทัใหม่ มนัโชคดีตรงท่ีวา่เราไดเ้ปิดกระบานสร้างบริษทั
ใหม่ แต่โชคร้ายคือเราไม่มีตน้ทุนอะไรเลย จุดเร่ิมตน้ของ Genie จึงเป็นวาไรต้ีอินด้ี แต่พี่มีความ
การคา้เขา้มาเสริม จะตอ้งไม่เจ๊ง พี่จึงเพียวมากไม่ได ้ตอ้งมีความเป็นพาณิชยศิ์ลป์ ตอ้งไม่เจ๊ง ใน
ท่ีสุดพี่ก็ทอนความเป็นอินด้ีลงเหลือแค่วธีิท างานเชิงให้อิสระทางความคิดแต่ไม่ไดเ้ป็นรูปแบบของ
ธุรกิจวา่จะตอ้งเป็นค่ายอินด้ี เพราะมนัอยูท่ี่การตีความ ค่ายอินด้ีส่วนใหญ่ถูกตีความวา่เก๋ๆ ไม่ป๊อบ 
ซ่ึงพอบอกไม่ป๊อบก็เจ๋งแลว้ แต่พี่ไม่ไดเ้อาการตีความแบบนั้นมาใช้ พี่ตีความในเชิง Commercial 
Art มนัจะตอ้งมีความเป็นอินด้ีท่ีขายได ้จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้เกิด ไท ธนาวุฒิ ในปีแรกขายไดล้า้น
ตลบั สถานภาพของเราจากอินด้ีวาไรต้ี เร่ิมมาเป็นอินด้ี mainstream  
ผูว้ิจยั : วงดนตรีท่ีจะมาอยูส่ังกดัเราจะตอ้งเป็นวงท่ีมีช่ือเสียงอยูแ่ลว้รึเปล่า หรือเรามีการสนบัสนุน
วงใหม่ๆ 
วิเชียร : แต่ละสถานการณ์มนัไม่เหมือนกนั ถา้สังเกตท่ีเราเร่ิมตน้เราท าตวัหยิ่งยโสมากไม่ได ้เราก็
ตอ้งการเติบโต ศิลปินก็ตอ้งเป็นศิลปินท่ีอยากเติบโต Positioning ท่ีเราเร่ิมตน้กบัวนัน้ีไม่เหมือนกนั 
ในวนัแรกท่ีเราบอกวา่เป็นวาไรต้ีอินด้ีนัน่เป็นเพราะเราไม่มีทางเลือกมาก เราไดค้ดัคนท่ีไม่มีโอกาส
ทางสังคมเท่าไหร่ สังเกตในปีแรกๆค่อนขา้งเพียว เราตอ้งตาถึง เราตอ้งเหน่ือยหน่อย พอเราขยบั
แล้วเราก็ปรับมากข้ึน เพราะเรารู้แล้วว่าท าแล้วมนัเสียงบประมาณ จนกระทัง่เราเปล่ียน Brand 
positioning เป็นมหาลยัร็อค แต่เราไม่เปล่ียนแกนนะ แต่ความเป็น branding ในบุคลิกภาพเรา
เปล่ียนไป คนขา้งในยงัเหมือนเดิม เหมือนจากสถาบนัการศึกษาหน่ึงมาเป็นมหาลยัหน่ึง พอบอกวา่
เราเป็นมหาลยัร็อค เราไม่ใช่อนุบาล ไม่ใช่มธัยม เป็นมหาลยัท่ีคนตอ้งสอบเขา้ เพราะฉะนั้นศิลปิน
จ าเป็นตอ้งมีตน้ทุนหน่อย มีช่ือเสียงมาบา้ง มนัก็เลยท าให้เราได้ศิลปินท่ีค่อนขา้งเติบโตแล้วใน
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ระดบัหน่ึงโดยปริยายเพราะเราตั้งแกนไวแ้บบน้ี เกมท่ีเราเล่นมนัใหญ่กวา่การขุนหน้าใหม่ไม่ไหว 
เราจึงเห็นวา่ศิลปิน Genie ในยคุหลงัเป็นศิลปินท่ีเติบโตมาบา้งแลว้ 
ผูว้ิจยั : วงท่ีเขา้มาตอ้งมี image เฉพาะไหมวา่ตอ้งมีลกัษณะภาพลกัษณ์แบบน้ีถึงจะเขามาอยูก่บัเรา
ได ้ 
วเิชียร : แน่นอน เราเป็นแม่เหล็ก เราจะเลือกเฉพาะเหล็ก อยา่งอ่ืนจะไม่เขา้กบัเราโดยเด็ดขาด เราก็
วางแกน Genie is a humble , Genie is original ตอ้งเป็น professional ตอ้งมีความเป็น creative ตอ้ง
ไม่ป๊อบมาก ไม่โรงงาน ไม่มีกระบวนการผลิตแบบโรงงานท่ีมาแลว้มีคนมาท าให ้ 
ผูว้จิยั : ในกระบวนการท าเพลงของฝ่าย mass การจะออกเพลงๆนึงจะเร่ิมตน้ยงัไง 
วิเชียร : ถา้เป็น mainstream หน่อย เขา้จะแบ่งคนออกเป็น 3 ส่วน หน่ึง presenter สอง promoter 
สาม producer สามคนน้ีจะตอ้งมารวมกนัใหไ้ด ้ตวั presenter หรือนกัร้องไม่สามารถผลิตงานเองได ้
ก็ตอ้งอาศยั producer มาช่วย แต่แนวทางก็ตอ้งอาศยั promoter มาช่วย ก็เหมือนเป็น strategic 
planner ท่ีจะท าใหศิ้ลปินดงั ผิดจาก Genie เกิดจากการ combine สองส่วนคือส่วนท่ีเป็น production 
และ promoter ศิลปินท างานไดเ้องก็ควบสองขั้นตอน  
ผูว้จิยั : แสดงวา่เราใหโ้อกาสศิลปินคิดงานเองดว้ยรึเปล่า  
วิเชียร: ถา้เป็น Genie ไม่ไดเ้รียกว่าให้โอกาสแต่เป็นเง่ือนไขท่ีเขาตอ้งท าหนา้ท่ีน้ี จะแต่งเพลงเอง
หรือไปท าให้เกิดเพลง โดยท่ีเราจะไม่อ านวยความสะดวกให้มากมาย เราถือวา่คนท่ีจะอยูก่บัเราได้
ตอ้งเก่ง ไม่มาท าให ้ไม่มีกระดาษลอกลายให ้
ผูว้จิยั : มีขอ้จ ากดัอะไรบา้งไหมท่ีมีผลต่อการสร้างสรรคง์าน 
วิเชียร : เร่ืองจริยธรรม ไม่ให้มนันอกลู่นอกทาง ไม่ท าอะไรท่ีห่ามๆ ไม่ให้เกินเหตุเกินเลย ของเรา
ยงัมีการดูในเร่ืองวฒันธรมมไทยอยู ่
ผูว้ิจยั : ถา้โฟกสัไปท่ีโปรดิวเซอร์และนกัแต่งเพลง คนเหล่าน้ีเขามีขอ้จ ากดัในการสร้างสรรคง์าน
อยา่งไรบา้ง 
วเิชียร : เขาแต่งเพลงได ้แต่ในแบบท่ีเป็นเขาเสียส่วนใหญ่ แต่ถา้นกัแต่งเพลงมืออาชีพเขาจะแต่งให้
ใครก็ไดต้ามบรีฟ แต่น่ีเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง นกัแต่งเพลงส่วนใหญ่ใน Genie ส่วนใหญ่จะท าได้
เฉพาะเพลงของตวัเอง พอให้แต่งเพลงของคนอ่ืนก็ตอ้งไปดดัแปลงส่วนท่ีเขาท าไดอี้กทีนึง ความ
เปล่ียนแปลงจะไปเปล่ียนในโปรเสสเรียบเรียงเสียงประสาน  
ผูว้จิยั : โปรดิวเซอร์และนกัแต่งเพลงแบบไหนท่ีเหมาะจะมาท างานกบัเรา 
วิเชียร : ของเราให้ศิลปินท าเพลง แต่ก็จะมีโปรดิวเซอร์ใหญ่ท่ีเขามีประสบการณ์คอยให้ค  าแนะน า 
ถา้เป็นโปรดิวเซอร์ของพวกป๊อบเขาก็จะคิดใหห้มดเลย แต่โปรดิวเซอร์ท่ีน่ีก็แบบ อา้วนอ้งเป็นยงัไง
ไหนมาวา่กนั เป็น consult มากกวา่ 
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ผูว้ิจยั : ลกัษณะการท าเพลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปเยอะไหมคะ ในอุตสาหกรรม
เพลงท่ีเป็น mainstream  
วิเชียร : ในยุคแรกศิลปินยงัไม่มีประสบการณ์เยอะแยะ การร้อง การออกความคิดเห็นต่างๆก็จะไม่
ค่อยเยอะ เหมือนกนัตวัโปรดิวเซอร์ยุคแรกๆก็ยงัไม่ค่อยคุน้ชิน ยงัเป็นช่วงท่ีตอ้งใช ้reference เยอะ
เหมือนกนั พอโลกมนัเปล่ียนไป reference มากมนัจะกลายเป็น copy  ตวัศิลปินเองก็มีการถ่ายทอด 
knowhow รุ่นต่อรุ่น เขาก็เก่งข้ึนในเร่ืองความคิดความอ่าน ความเขม้ขน้มนัมากข้ึน การท างาน
ซบัซ้อนข้ึน อยากมากข้ึน ยุคก่อนศิลปินเองก็ไม่ไดเ้ขา้ใจอะไร 100 เปอร์เซนต์ โปรดิวเซอร์เองก็
เหมือนกนั มนัก็ค่อยๆพฒันาไป แต่ในยุคปัจจุบนัค าวา่โปรดิวเซอร์มีจริงข้ึน คนท่ีคุมงานอยา่งเดียว
ก็มีจริงข้ึน แต่งอยา่งเดียวก็มีมากข้ึน นกัร้องก็มีส่วนร่วมในงานมากข้ึน สมยัก่อนบางทีดารามาร้อง
เพลง ร้องไม่เป็น แต่งตวัยงัไม่เป็น ตอ้งมาสอนให้ทุกอยา่ง ยุคสมยัมนัเปล่ียนแลว้ สมยัน้ีอยา่งนอ้ย 
quality ตอ้งได ้ 
ผูว้จิยั : มีนกัแต่งเพลงท่านนึงกล่าววา่ สมยัก่อนการท างานเพลงเป็นเหมือนหมาล่าเน้ือ โปรดิวเซอร์
ก็จะจองเพลงโปรโมทไปเลย ส่วนนกัแต่งเพลงเล็กๆก็จะไดท้  าเพลงขา้งใน ปัจจุบนัยงัเป็นแบบนั้น
อยูไ่หมคะ 
วิเชียร : พี่วา่มนัก็ไม่เป็นแบบนั้นซะทีเดียว ไอค าวา่จอง จองแลว้มนัแป้กก็ได ้การคดัเลือกเพลงโป
รโมทมนัจะคดัเลือกตอนหลงัมากกวา่ แต่เป็นไปไดว้า่เขาอาจจะก าหนดวา่น่ีคือเพลงเป้าหมาย จริงๆ
แลว้ทุกเพลงมีความหมายหมด ซ่ึงเพลงเป้าหมายมกัจะเป็นเพลงท่ีเป็น conceptual ท่ีบอกตวัตน บาง
ทีก็บอกตวัตนแบบเพรียวๆ ซ่ึงถา้เป็นปัจจุบนับอกตวัตนแลว้ตอ้งขายไดด้ว้ยนะ เพลงชา้ก็ไม่ค่อย
บอกตวัตนหรอก เน้นเพราะ เพลงมนัขายดว้ยตวัมนัเอง แต่ในยุคปัจจุบนัส่ือมนัเปล่ียน เพลงทุก
เพลงเป็นเพลงเป้าหมายหมดแหละ มนัไม่มีเชิงอลับั้มเท่าไหร่แลว้ ทุกซิงเก้ิลมีความหมายหมด เพลง
ท่ีท าเอม็วคี่าใชจ่้ายมนัสูง เพลงท่ีดีเท่านั้นท่ีเราจะมิวสิกวดีิโอ  
ผูว้จิยั : ตอนน้ีเรายงัท าเป็นอลับมัอยูไ่หมคะ 
วเิชียร : ก็มี แต่ก็ไม่ตอ้งท าเป็นอลับั้มก็ได ้ค่อยๆท าก็มีสะสมไป  
ผูว้ิจยั : เพลงสูตรมีจริงไหม ทางเรามีการวางไวเ้ลยไหมว่าทางคอร์ดจะตอ้งเป็นแบบน้ี เน้ือหา
ใจความจะตอ้งฟังง่าย 
วเิชียร : มนัเป็นวทิยาศาสตร์ของเพลงป๊อบ เพลงท่ีฟังง่ายก็จะไม่มีคอร์ดท่ีแป่งๆมาก ไม่มีความเป็น
เพนตาโทนิกอะไรต่างๆ แต่บางทีคนไปฮิตเพลงท่ียากก็ช่วยไม่ได้นะ มนัไม่เก่ียวอะ ยุคสมยัมนั
เปล่ียนไป นอ้งไปฟังเพลงควนีสิ แต่ละเพลงไม่ไดเ้ป็นเพลงสูตรเลย ร้องยากจะตาย สูตรมนัแปลวา่ 
comfort zone มากกวา่ แต่คนท่ีคน้หาความทนัสมยัเขาก็จะหาอะไรท่ีใหม่ บางทีในยุคน้ีเพลงสูตร
เป็นเพลงท่ีน่าเบ่ือ คนก็ไม่เอา ไม่เอาก็ไม่ฮิตไง งั้นอะไรแปลวา่สูตร? 
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ผูว้จิยั : เวลาท่ีเราจะคดัเลือกเพลงท่ีปล่อยออกไปจะค านึงถึงอะไร 
วิเชียร : ถา้เป็นพี่พี่จะใชค้วามรู้สึก ตดัสินแบบคนฟัง ไม่มานัง่เฝ้า ไม่มา in detail มากวา่จะแต่งมา
ยากเยน็ขนาดไหน มนัเก่ียวท่ีผลลพัธ์ ขอใหม้นัโดนเถอะ 
ผูว้จิยั : ท่ีน้ีมาถึงสถานการณ์วงการเพลงในประเทศไทยในปัจจุบนัถือวา่ดีไหมคะ 
วเิชียร : ถา้เราเปรียบเทียบกบัอดีตเราก็จะมองวา่มนัท างานยากข้ึน แต่ถา้เราเปรียบเทียบกบัปัจจุบนั
มนัก็เหมือนกนัทุกค่าย เด็กเด๋ียวน้ีก็ไม่รู้จกัเทป ก็อยูใ่นเง่ือนไขเดียวกนั แต่วา่เม่ือเทียบกบัอดีตมนัก็
อาจจะหาเงินไดน้้อยกว่าเดิม ดว้ยปัจจยัท่ีว่าโปรดกัมนัเปล่ียน เดิมมนัมี physical มีเทปแคทเสท 
สร้างก าไรไดเ้ยอะ วนัน้ีส่วนนั้นไดก้ าไรนอ้ย หรือแทบไม่ไดข้าย แต่ถา้เรารู้จกั adapt ทุกวนัน้ีมนัก็
ยงัมีตวัสินคา้อยู ่ทุกอยา่งเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั แต่เพลงยงัไม่เปล่ียน คนยงั need  เพลง ยงั
อยากดูคอนเสิร์ต core มนัไม่เปล่ียน ถา้เราอยากท าธุรกิจเราตอ้งจบัประเด็นน้ีให้ได ้Genie เขา้ใจตรง
น้ี พี่ก็เคล่ือนตามความเปล่ียนแปลง พี่ก็ใหว้ทิยชุ่วยเปิด ทีวช่ีวยประกาศ หนงัสือพิมพช่์วยลงข่าว แต่
พอเราปรับตวัไปมา Genie กลายเป็นเจา้ของส่ือ เพราะมีโซเชียลใหญ่ท่ีสุด มียูทูปท่ีมี subscriber 
สูงสุด  เราไม่ตอ้งพึ่งวิทยุ วิทยุก็เจ๊งไป ล่าสุด Hot wave ปิด Seeds ปิด ทุกอยา่งมนัก็ยาก โจทยใ์หม่
มาก็ตอ้งแกใ้หไ้ด ้
ผูว้ิจยั : การเปล่ียนแปลงในบริบททางสังคม การเมือง เทคโนโลยี ค่านิยม ฯลฯ มีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรคผ์ลงานเพลงไหมคะ  
วิเชียร : เพลงมนัเป็นงานศิลปะท่ีสะทอ้นวฒันธรรม สะทอ้นสังคม เพลงในสมยัใหม่ก็ตอ้งร้องไม่
เหมือนสมยัเก่า ทั้งการน าเสนอ การ compose เพลง เน้ือหาสาระ ภาษา เร่ืองราวก็เปล่ียนไป 
จดหมายเด๋ียวน้ีไม่เขียนกนัแลว้ มนัเป็นเร่ืองเก่าๆแลว้ Ps. I love เพลงน้ีเด็กก็จะงงแลว้ มาพูดเร่ือง
คิดถึง วนัน้ีค  าว่าคิดถึงมันอยู่ในระดับไหน เทคโนโลยีมันไกลกัน วนัน้ีคนท่ีพูดค าว่าคิดถึง
อาจจะเฟกก็ได้ ทุกวนัน้ีคุยไลน์ได้ เห็นหน้าได้ดว้ย ความคิดถึงมนัน้อยลง เทคโนโลยีมนัท าให้
อะไรหลายๆอยา่งมนัเปล่ียน ขอใหเ้ราอยูก่บัมนัใหช้ดัเจน 
ผูว้ิจยั : เพลงท่ีเป็นเพลง mass กบัเพลงทางเลือกหรืออินด้ี มนัมีขั้นตอนกระบวนการท่ีแตกต่างกนั
ไหมคะ  
วิเชียร : อะไรท่ี out of box มนัเป็นการน าเสนอส่ิงใหม่ๆ มนัอาจจะอยูใ่น mainstream ก็ได ้มนัอยู่
ในอินด้ีก็ได ้หลายหลงัคร้ังท่ีเราเรียกเพลงท่ีขายไม่ไดว้า่อินด้ี เรียกเพลงท่ีขายไดว้า่เพลงป๊อบ บางที
แฟนเพลงก็คิดวา่ฟังแต่ป๊อบไม่เท่ ก็ตอ้งฟังอะไรเก๋ๆ แนวๆ ไม่เหมือนชาวบา้น หรือคนท าเพลงนัน่
แหละท่ีท าเพลงไม่เป็นเลยอนุมานว่ามนัเป็นเพลงอินด้ี แล้วมนัก็ไม่ฮิตอะ ศิลปินบางคนเขาก็มี
แนวทางของเขา อยา่ง Paradox ,  The Rich Man Toy เขาก็มีแนวทางของเขา อยา่มาวา่วา่กูอินด้ีไม่
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อินด้ีนะ กูท  างานศิลปะ บางเพลงท่ีว่าอินด้ีบางทีก็โคตรป๊อบเลย ธรรมดามาก เพียงแต่มนัไม่ไปอยู่
ใน mainstream เท่านั้นเอง  
ผูว้ิจยั : อยา่งพี่เล็ก greasy café เขาเคยเป็นอินด้ี แต่ปัจจุบนัเขากลายเป็น mass ไปแลว้ อะไรคือจุด
เปล่ียน 
วเิชียร : ความนิยม  
ผูว้จิยั : แสดงวา่คนเปิดใจรับฟังเพลงอินด้ีมากข้ึนรึเปล่า 
วเิชียร : ไม่ คนไม่เขา้ใจค าวา่อินด้ีไม่อินด้ี Genie อะอินด้ีร้อยเปอร์เซ็นตเ์ลย ศิลปินพี่มีอิสระในการ
แต่งเพลง แต่เขาเป็นอิสระท่ีอยากไดต้งัคไ์ง เพราะมนัเป็นอาชีพท่ีเล้ียงดูเขา มนัเป็นความอิสระท่ีคน
อยากสัมผสั แต่อินด้ีทัว่ไปเขาอาจจะท าตามใจชอบ เขาอาจจะรวยอยู ่อยา่ง paradox เขามีอาชีพอ่ืน 
เขาก็เพลิดเพลินในการท าเพลง เขาอยากส าเร็จในแบบของเขา ถึงเขาจะไม่ไดร้ ่ ารวยกบังานของเขา 
เราก็หา strategy อ่ืนมาดูแลค่าย เพราะเราดูกนับรรทดัสุดทา้ย บางคร้ังเราก็ไม่จ  าเป็นตอ้งส าเร็จทุก
ชุดก็ได ้แต่โดยรวมแลว้ส าเร็จก็โอเคแลว้ ท าไมQ2ไม่แต่งเพลงฮิตละ ทั้งๆท่ีแต่งให้ดาร้องแลว้ดงั 
แต่เขามีอุดมการณ์ อยา่งน้ีเขาเรียกวา่เป็นอินด้ีทั้งตวัและหวัใจ อิสระมากไม่มีใครกลา้ไปยุง่กบัเขา
เลย แต่เผอิญวา่เขาอาจจะยงัไม่ถูกท่ีถูกทาง ยงัไม่มีคนท าให้เขาดงัแลว้รวย อยา่ง paradox เขาอยูก่บั
พี่โดยตรง จริงๆก็ไม่ง่ายนะ paradox ก็เดินทางมา 16 ปี ดว้ยจงัหวะดว้ยแหละ หนงั Suckseed ดว้ย 
เด็กรุ่นใหม่ตามทนั เหมือนตอนน้ี paradox ถูก freeze ไว ้งานเขาล ้ามาก คนรุ่นเดียวกนัและรุ่นใหม่
ยงัตามทนั เหมือนกบั Quean เพลงเขาทุกวนัน้ียงัทนัสมยั มนัซบัซ้อนมากเลยนะ เขาคือ classical 
pop  
 
11. บทสัมภาษณ์คุณบรกรณ์ หลงสวาสดิ์ (โปรดิวเซอร์คล่ืนวทิยุแคทเรดิโอ) 
ผูว้จิยั : Cat radio เปิดแค่ออนไลน์อยา่งเดียวใช่ไหมคะ 
บรกรณ์ : ทาร์เก็ตหลกัของเราคือกลุ่มคนอายุ 15-25 ปี เราเรียก 4 ชัว่โมงท่ีเราเช่าวา่ออนแอร์ เรียกท่ี
เหลือวา่ออนไลน์ คนส่วนใหญ่ท่ีโทรเขา้มาขอเพลงส่วนใหญ่มาทางอินเตอร์เน็ตทั้งนั้นเลย เด็กส่วน
ใหญ่อยูก่บัมือถือ เราฟังทางเฟสบุค๊ ทางแอพลิเคชัน่ ทางเวปเราก็ได ้เม่ือเราพิจารณาแลว้วา่ตรงน้ีเรา
เอาอยูเ่ราก็จะโกทางน้ีเลย ท าให้ Cat Expo คนมามากกวา่เดิมดว้ยซ ้ าทั้งท่ีเราไม่ไดมี้มีเดียออนแอร์ 
24 ชัว่โมงแลว้ มนัอาจจะกระทบส าหรับคนวยัท างานท่ีขบัรถ อาจจะล าบากหน่อย  
ผูว้จิยั : Cat เปิดเพลงไทยสากล และเพลงสากลนอกกระแสรึเปล่า 
บรกรณ์ : เราจะไม่ไดบ้อกวา่เราเปิดเพลงนอกกระแส เราจะน าเสนอเพลงท่ีเราคิดวา่ดี คนฟังน่าจะ
ชอบ ไม่จ  ากดัค่ายเพลง  
ผูว้จิยั : เราไม่ไดพ้ยายามท าใหค้นอ่ืนมองวา่เราเป็นอินด้ี 
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บรกรณ์ : ไม่ค่ะเราก็ไม่เคยบอกวา่เราเป็นอินด้ี คือเพลงก็ส่งมาท่ีคล่ืนเราเยอะ เราเลยมีตวัเลือกเยอะ 
คือวงน้ีไม่ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัเลย เราเอามาเปิดเพราะเราวา่มนัดีเด๋ียวคนตอ้งชอบ 
ผูว้จิยั : เราก็มีการเปิดรับเพลงท่ีเป็นเพลงแมสจากค่ายใหญ่ดว้ย 
บรกรณ์ : เปิดค่ะ 
ผูว้จิยั : ถา้ถามจากคนท่ีไม่รู้การจดัการของส่ือเหล่าน้ีเลย ถามวา่เพลงท่ีเราเปิดเราตอ้งไปซ้ือมาหรือ
เขามาน าเสนอเอง 
บรกรณ์ : ไม่ไดซ้ื้อเลยค่ะ คือเพลงท่ีเปิดส่วนใหญ่จะส่งมาเองท่ีคล่ืน บางเพลงเราไปเจอเองในยูทูป
เราก็จะขอมา  
ผูว้จิยั : ค่ายท่ีเป็นสปอนเซอร์เราจะสนบัสนุนเขาเป็นพิเศษรึเปล่า 
บรกรณ์ : ไม่มีค่ะ เราไม่มีค่ายท่ีเป็นสปอนเซอร์ เราเท่ากนัหมดเลย ไม่ไดมี้พนัธมิตรหลกัๆเลย เราก็
จะชวนทุกค่ายให้ส่งเพลงมา เรามองวา่มนัเป็น community ตั้งแต่เราอยูท่ี่ Fat แลว้ บางวงไม่เคยส่ง
เพลงไปท่ีไหน ก็ส่งมาท่ีเราท่ีเดียว พอมีเพลงใหม่เขาก็จะส่งมาท่ีน่ีโดยอตัโนมติั 
ผูว้จิยั : แสดงวา่เรามีการเปิดโอกาสใหศิ้ลปินหนา้ใหม่ท่ีไม่มีค่ายไดม้าน าเสนอผลงาน 
บรกรณ์ : จริงๆมนัก็มีท่ีมีทางของมนันะ มนัมีช่วง bedroom studio เป็นดนตรีท าเองของคนท่ีท า
เพลงเองท่ีบา้นส่งเขา้มา กลายเป็นเพลงท่ีมาเปิดในช่วงปกติ ซ่ึงท าใหช่้วง bedroom ท าให้รายการเรา
แตกต่างจากท่ีอ่ืน เพราะเพลงเหล่าน้ีมนัไม่มีท่ีไหน  
ผูว้จิยั : เวลาเราคดัเพลงมาเราตอ้งค านึงถึงอะไรเป็นพิเศษรึเปล่าคะ  
บรกรณ์ : เราท า Cat จากความชอบของเราเลย ถา้เราชอบคนฟังน่าจะชอบ อนัน้ีเอาตวัเราตดัสินเลย 
ผูว้จิยั : รูปแบบการท ารายการจากเดิมท่ีเป็นส่ือวทิยจุนตอนน้ีเป็นส่ือออนไลน์มีการเปล่ียนแปลงไป
ไหมคะ 
บรกรณ์ : เราไม่ไดป้รับเลยคะ เรายกธีมดีเจจาก Fat เลย แลว้เราก็เติมธีมวยัรุ่นท่ีเป็นสีสัน  
ผูว้จิยั : Cat Expo เรามีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร 
บรกรณ์ : เราอยาก keep community จาก Fat ไว ้เป็นท่ีทาง วงท่ีมาเปิดในคล่ืนเขาก็ไม่รู้วา่จะไปขาย
ท่ีไหนนอกจากเฟสบุค๊ของเขา คนฟังก็ไม่ไดเ้จอศิลปินท่ีเปิด เราอยากไปเจอวง Telex Telex ขายซีดี
เราจะไปเจอท่ีไหน ท าไมเราไม่รวมคนท่ีฟังเพลงจากเราใหม้าเจอคนท่ีท าเพลงข้ึนมา  
ผูว้จิยั : ค่ายเพลง community ท่ีวา่ เรามีการเซทไวเ้ลยไหมวา่จะตอ้งเป็นค่ายเหล่าน้ี 
บรกรณ์ : เราก็ไม่ไดเ้ซทอะไรมาก เราก็มีการประกาศวา่จะมี Cat Expo เราก็โทรไปชวนค่ายเพลงทั้ง
เล็กและใหญ่ ค่ายท่ีเกิดในคล่ืนมีสิทธ์ิหมด เป็นงานท่ีศิลปินรอวนัน้ีเพื่อท่ีจะน างานใหม่ๆมาขาย ซ่ึง
เป็นงานท่ีเขาขายได ้ซ่ึงไม่น่าเช่ือวา่ซีดียงัคงขายได ้ 
ผูว้จิยั : ปัญหาท่ีพบบ่อยของ Cat คืออะไร 
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บรกรณ์ : ส่วนใหญ่คือสปอนเซอร์ เพราะเราเป็นออนไลน์ท่ีก็ไม่ไดมี้ยอดไลคเ์ยอะ แต่เราก็มัน่ใจวา่
เราเป็นคล่ืนวทิยเุดียวท่ีจดังานแลว้เรียกคนมาไดเ้ป็นหม่ืน 
ผูว้จิยั : มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อรูปแบบการน าเสนอเพลงของเรา 
บรกรณ์ : ไม่มีเลยค่ะ เราเอาความชอบเราเป็นหลกั เราไม่ไดท้  า research เราไม่ไดม้องวา่ตลาดเพลง
เป็นยงัไง  
ผูว้จิยั : พี่บูมมองวา่สถานการณ์ในวงการเพลงในบา้นเราปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
บรกรณ์ : พี่วา่คึกคกั แต่ละวงจะมีช่องทางโซเซียลในการเผยแพร่งาน เร่ิมท าเพลงเสร็จเองโดยท่ีไม่
ตอ้งมาพึ่งค่าย จากงาน Cat Expo ปีท่ีแลว้ก็รู้สึกว่าวงหน้าใหม่ๆก็ขายงานไดดี้ข้ึน พี่ว่าค่ายเพลง
ไม่ใช่องคป์ระกอบหลกัท่ีจะท าใหค้นซ้ือหรือไม่ซ้ืออีกแลว้ คนสามารถเลือกเสพเพลงไดเ้อง  
ผูว้จิยั : ในมุมมองของพี่บูมเพลงแมสกบัเพลงอินด้ีต่างกนัไหมคะ 
บรกรณ์ : อยา่งคล่ืนเรา เราเปิดเพลงป๊อบท่ีดีเพลงดีท่ีป๊อบ อยา่งเพลงไม่บอกเธอของ bedroom เปิดท่ี 
Fat คร้ังแรก ไม่มีใครรู้จกัเลย จนอยูว่นัหน่ึงมาประกอบฮอร์โมน กลายเป็น 60 ลา้นวิวเฉยเลย เป็น 
ป๊อบไปเลย การเลือกของดีเจหรือการขอเขา้มามนัจะมีผลต่อเพลงท่ีอยูใ่นชาร์จ มนัจะท างานของมนั
เอง 
ผูว้จิยั : กระบวนการด าเนินของคนแต่งเพลงฝ่ายอินด้ีกบัแมสมนัต่างกนัไหม 
บรกรณ์ : พี่วา่ทั้งสองฝ่ายไม่ไดแ้ตกต่างกนั มนัแลว้แต่เคส การท างานถา้มีค่ายหรือโปรดิวเซอร์ก็จะ
มีคนช่วยคิด 
ผูว้จิยั : แลว้ท าไมปัจจุบนักระแสเพลงทางเลือกถึงไดเ้กิดข้ึนอยา่งมาก 
บรกรณ์ : มีเดียมนัเยอะข้ึน ทีวมีีทางเลือกมากข้ึน แต่ถา้ไม่มีคนแนะน าคนฟังก็ไม่มีทางรู้ คนแนะน า
เพลงส าคญั  
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