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งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาบทบาทของเพลงร็ อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างกาลังใจใน
การดาเนิ นชี วิตของเยาวชนมีวตั ถุ ประสงค์ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ คุณค่าของสารจากเพลงร็ อคในยุค
ปั จจุบนั ต่อการรับรู ้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้ างกาลังใจในการดาเนิ นชี วิต 2) เพื่อศึกษาผลกระทบ
ของเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อการรับรู ้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างกาลังใจในการดาเนิ นชี วติ ผูว้ ิจยั
ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยเก็บข้อมู ล 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ เนื้ อหาเชิ งคุ ณภาพ
จากเพลงของศิ ลปิ นวงโปเตโต้ บิ๊ กแอสและบอดี้ แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 ที่มียอดผูเ้ ข้าชม
ในเวปไซต์ยทู ูป 3 ล้านวิวจานวน 40 เพลง และ 2) สัมภาษณ์เชิงลึก ผูป้ ระพันธ์ 1 คน ศิลปิ น 1 คน ผู ้
เผยแพร่ 1 คน และเยาวชนที่เป็ นแฟนคลับของกลุ่มศิลปิ นเพลงร็ อคจานวน 10 คน ผลการวิเคราะห์
เนื้ อหาเชิ งคุณภาพพบว่า เพลงร็ อคมีเนื้ อหาให้กาลังใจกันระหว่างบุคคลมากที่สุด โดยเป็ นเนื้ อหาที่
ให้กาลังใจกันให้ผา่ นพ้นอุปสรรคต่าง การใช้ดนตรี เป็ นปั จจัยในการสร้างกาลังใจให้แก่ตนเอง เป็ น
ต้น ด้านความรัก กล่าวถึงการสร้างแรงผลักดันให้เผชิ ญกับความผิดหวังในความรัก การให้กาลังใจ
ผูท้ ี่ มี ค วามรั ก ที่ มี อุ ป สรรค เป็ นต้น และด้านอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากด้านการให้ ก าลัง ใจส่ วนใหญ่
กล่าวถึงเนื้ อหาเกี่ยวกับความรักที่ผดิ หวัง ในส่ วนของการสัมภาษณ์เชิ งลึก ผูป้ ระพันธ์ ศิลปิ น และผู ้
เผยแพร่ พบว่า เพลงร็ อคให้ความบันเทิ ง เปลี่ ยนวิธีคิด ให้กาลังใจในการใช้ชีวิตและความรัก ใช้
เป็ นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนที่เล่นดนตรี และคุณค่าที่แฝงในเพลงร็ อค คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีท้ งั
ในครอบครัว สร้างมิตรภาพ ผลการสัมภาษณ์ เยาวชน พบว่า เพลงร็ อคให้ความบันเทิง ผ่อนคลาย
ความเครี ย ด ให้ ก าลั ง ใจในการใช้ ชี วิ ต และความรั ก และคุ ณ ค่ า ที่ แ ฝงในเพลงร็ อ คคื อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวสร้างมิตรภาพของกลุ่มคนที่ฟังเพลงร็ อค และช่วยสะท้อนสังคม
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A Study of the Role of Rock Music in Creating Values and Encouragement in Youth
Objectives: 1) To analyze the values promoted by modern rock music that encourages youth to
have the strength in dealing with their life. 2) To study the impact of modern rock music on
encouraging youth to have the strength in dealing with their life. The study utilized the qualitative
research method conducted in two phases. The first phase is a content analysis of the music of
Potato, Big Ass, and Body Slam bands from 2005-2015. The 40 songs selected have over 3
million views on YouTube. The second phase is an in-depth interview of one of the artists, 1 of
the songwriters, and 1 song promoter. In addition 10 members of the fan clubs of the
aforementioned bands were interviewed. The analysis of the songs found that they provided
messages of encouragement for individuals to get through the obstacles in their lives. The songs
provided a means for giving strength to the individual on issues like love, providing the drive to
get over the disappointment of love, and encouragement to get through the difficulties of love as
well as other problems. A majority of the songs have messages about the disappointment in love.
The in-depth interview of the songwriter, artist, and song promoter found that they wanted to
convey the message for youth to change the way they think, provide encouragement in living and
in love. This group believed that music can provide the inspiration for youth to play music.
Through music youth can create positive relationships with friends and family. The interview of
the youth found that songs provided entertainment and relaxation. They felt that the songs
messages provided them with encouragement in dealing with life and love. This group also felt
that rock music was a means to build a good relationship with family and friends who also shared
the same passion. They also believed that rock music was a reflection of the society.
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สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
1.1 กรอบแนวคิดงานวิจยั

6

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เพลงเป็ นผลงานทางศิลปะที่เกิดจากการสร้ างสรรค์ของมนุ ษย์ โดยใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือ
เพลงจึงจัดว่าเป็ นวรรณกรรมประเภทหนึ่ ง ที่ มีจุดเด่ นในการให้ความบันเทิ งที่ ไพเราะซาบซึ้ งให้
อารมณ์ สะเทือนใจ ผูฟ้ ั งจึงสามารถเข้าใจ และรับอรรถรสได้ง่ายกว่าการอ่านวรรณกรรมประเภท
อื่นๆ ในสังคมไทยมี เพลงหลายประเภท ได้แก่ เพลงไทยเดิ ม เพลงลู กทุ่ง และเพลงลู กกรุ งหรื อที่
เรี ยกว่าเพลงไทยสากล ซึ่ งเพลงแต่ละประเภทก็ได้พฒั นาไปตามความนิ ยมของสังคม โดยเฉพาะ
เพลงร็ อคนั้นในสังคมไทยปั จจุบนั ถือเป็ นแนวเพลงที่ได้รับความนิ ยม และมีอิทธิ พลต่อกลุ่มวัยรุ่ น
หนุ่ มสาวมาก คือ เพลงร็ อคสากล เมื่อมีการแสดงคอนเสิ ร์ต กลุ่มวัยรุ่ นจะให้ความสนใจไปชมกัน
อย่างคับคัง่ และมีอารมณ์ร่วมในการแสดงดังกล่าวโดยปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูแ้ สดง เช่น การปรบมือ
การส่ งเสี ยงร้อง การเต้นตามจังหวะ เป็ นต้น
ทั้งนี้ เมื่อกล่าวถึงความหมายทางดนตรี และความความสาคัญของเพลงร็ อค อาจกล่าวได้วา่
ดนตรี ร็อคนั้นเป็ นดนตรี ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริ กา เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1960 โดยมีรากฐานมาจาก
ดนตรี ประเภทรึ ทึมแอนด์บลู ส์ของพวกผิวดา ซึ่ งคนผิวขาวได้นามาดัดแปลงในระยะแรก เรี ยกว่า
ร็ อ คแอนด์โรล แต่ ต่ อมาแตกแขนงออกเป็ นสาขาต่ า งๆ มากมาย เช่ น คลาสสิ ก ร็ อคโฟล์ ค ร็ อ ค
แจ๊สร็ อคป๊ อบร็ อคอัลเทอร์เนทีฟร็ อคเฮฟวีเมลทัล เป็ นต้น
สาหรับดนตรี แนวเพลงร็ อคนั้น เป็ นดนตรี ยอดนิยมชนิดหนึ่งที่มีลกั ษณะแตกต่างจากเพลง
ยอดนิ ยมทัว่ ๆ ไป เนื่ องเพราะมีจานวนนักดนตรี น้อย แต่ใช้เครื่ องขยายเสี ยงแต่งเสี ยงให้ดงั มาก มี
จังหวะที่โหมกระหน่ า โดยเฉพาะเสี ยงของกี ตาร์ จะใช้เครื่ องเสี ยงวิทยาการสมัยใหม่ปรุ งแต่งเสี ยง
ให้มีลกั ษณะและระดับเสี ยงที่ หลากหลาย เครื่ องดนตรี หลักของวงคือ กีตา้ ร์ ไฟฟ้ า 2 ตัว เบสไฟฟ้ า
กลองชุ ด และคี ยบ์ อร์ ด อาจมี เครื่ องดนตรี ชนิ ดอื่ นเพิ่ม เติ มเข้ามา แล้วแต่ความต้องการของผูเ้ ล่ น
ส่ วนลักษณะของการร้ องนั้น จะแตกต่างจากเพลงป๊ อบปูลาร์ คือ นักร้ องเพลงร็ อคจะมีการตะโกน
กรี ดร้อง ครวญคราง หรื อคาราม ระดับเสี ยงมักจะสู งจนแสบแก้วหู วิธีการขับร้องของนักร้องชายจะ
สู งขึ้นไปถึงโน้ตที่ สูงกว่าระดับปกติ มีการร้ องถ้อยคาที่ไม่มีความหมายซ้ าๆ กัน เช่ น เย เย เย ด้าน
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เนื้ อร้ องจะกล่ าวถึ ง สงคราม การแบ่ งแยกเชื้ อชาติ และการแบ่ ง สี ผิว การต่ อสู ้ เพื่ อเรี ย กร้ องสิ ท ธิ
เสรี ภาพ เป็ นต้น
การก้าวเข้ามาของเพลงร็ อคในประเทศไทยนั้น เป็ นการแพร่ ขยายมาจากสหรัฐอเมริ กาที่
ได้รับความนิ ยมไปทัว่ โลก และเผยแพร่ เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2503 ซึ่ งช่วงนั้นเพลงร็ อค
แอนด์โรลของ เอลวิส เพรสลี ย ์ กาลังมีชื่อเสี ยงโด่งดัง นักร้องไทยบางคนพยายามเลียนแบบเอลวิส
ทั้งน้ าเสี ยง ลีลาการร้องและท่าทางการเต้น ซึ่ งก็ได้รับความนิยมเป็ นอันมาก
ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2512 หลังจากวงดนตรี เดอะบีทเทิลส์ ของประเทศอัง กฤษ ได้รับความ
นิ ยมมากขึ้ นเรื่ อยๆ ในยุโรป และอเมริ กา ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาเดี ยวกับที่ เกิ ดสงครามเวียดนาม ทหาร
อเมริ กนั ได้เข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย มี การเล่ นเพลงของวงเดอะบี ทเทิ ลส์ ในฐานทัพ แล้ว
ขยายวงกว้างออกจากฐานทัพสู่ สังคมไทย และในปี เดียวกันนั้นเอง คณะกรรมการสมาคมดนตรี แห่ ง
ประเทศไทย ก็ได้จดั การประกวดวงสตริ งคอมโบ้แห่ งประเทศไทยขึ้ น โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่ อลด
ภาพพจน์ที่รุนแรงของเพลงร็ อคให้นุ่มนวลขึ้น และผลปรากฏว่า วงที่ได้รับชัยชนะในการแข่งขันถึง
3 ปี ติ ดต่อกัน คือ วง ดิ อิมพอสซิ เบิ้ล และนับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา วงดิ อิมพอสซิ เบิ้ล ก็ได้รับความ
นิยมอย่างสู งในหมู่วยั รุ่ น และเมื่อผลิตผลงานออกมาเป็ นเพลงไทย ก็ยงิ่ ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ ประเทศ งานเพลงของวงดิอิมพอสซิ เบิ้ลมีท้ งั แนวซอฟร็ อค และแนวป๊ อบร็ อค
จึงอาจกล่าวได้วา่ เพลงร็ อคเป็ นจุดเปลี่ยนที่ทาให้เพลงไทยสากลมีลกั ษณะแตกต่างไปจากเพลงลู ก
กรุ งในแนวสุ นทราภรณ์ เพราะอิทธิ พลของดนตรี ร็อคที่เข้ามาผสมกับเพลงไทยลู กกรุ งและเพลง
ลูกทุ่งแบบเก่า จนกลายมาเป็ นเพลงไทยสากลที่ได้ฟังในปั จจุบนั อีกทั้งยังเป็ นจุดเชื่ อมระหว่างเพลง
ไทยสากลแบบเก่า และเพลงร็ อคในรู ปแบบตะวันตกให้เป็ นที่ยอมรับในวงกว้าง ทั้งผูท้ ี่นิยมฟังเพลง
ไทยแบบลูกกรุ ง และผูท้ ี่นิยมฟังเพลงสากลแบบตะวันตกอีกด้วย
หลังจากการขยายตัวอย่างกว้างขวางของกระแสความนิ ยมเพลงร็ อค ประกอบกับความ
เจริ ญทางเทคโนโลยีการสื่ อสาร จึงส่ งผลให้ธุรกิ จเพลงขยายตัวอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะหลังจากที่
เพลงไทยสากลเข้าสู่ ระบบธุ รกิจแล้วมีการนาดารา นักแสดง นายแบบ นางแบบ นักกีฬา หรื อบุคคล
ที่มีชื่อเสี ยงและอิทธิ พลในด้านต่างๆ ของสังคมมาเป็ นนักร้องในแนวเพลงป๊ อบร็ อค ซึ่ งประเด็นนี้ ก็
เป็ นสิ่ งที่ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์เป็ นอันมากว่านักร้องส่ วนใหญ่น้ นั ไม่ได้มีความสามารถในการร้องเพลง
และงานเพลงที่ เกิ ดขึ้ นส่ วนใหญ่ จึงเป็ นงานเพลงที่ สนองความต้องการของตลาด จนกระทัง่ แนว
เพลงป็ อบร็ อคประสบกับ ปั ญหา ไม่ สามารถเจริ ญเติ บ โตไปมากกว่านี้ ได้ เนื่ องเพราะมี แต่ความ
ซ้ าซาก จาเจ ดังนั้นในช่ วงระยะเวลาดังกล่าว จึงเป็ นโอกาสของเพลงแนวร็ อค ที่จะนาเสนอความ
แปลกใหม่ที่แตกต่างไปจากป็ อบร็ อค นัน่ คือแนวเฮฟวี่เมทัล แนวโมเดิร์นร็ อค และแนวอื่น ๆ ทาให้
เกิดกระแสตอบรับแนวเพลงร็ อคอย่างมาก ศิลปิ นที่ได้รับความนิ ยม ได้แก่ ดิโอฬารโปรเจค ไมโคร
ไฮร็ อค หินเหล็กไฟ ร็ อคเคสตร้า อัสนี -วสันต์ โชติกุล คาราบาว และธเนศ วรากุลนุเคราะห์ เป็ นต้น
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จากช่ วงเวลาดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าเพลงร็ อคไทยถื อได้วา่ เข้าสู่ ยุคมัน่ คงได้ไม่นาน แนว
เพลงป็ อบปูลาร์ หรื อป็ อบร็ อคยังคงเป็ นกระแสหลักอยู่ ในขณะที่เพลงร็ อคขัดแย้งกับกระแสหลัก
ของสังคมอย่างชัดเจน แต่เมื่อสังคมเปลี่ ยนไป ศิ ลปิ นและนักดนตรี แนวร็ อค ก็ได้นาแนวคิ ดและ
ค่านิ ยมด้านต่างๆ ของไทยไปผสมกับดนตรี ร็อคแบบตะวันตก ทาให้เพลงร็ อคของไทยมีรูปแบบที่
แตกต่างจากเพลงร็ อคที่ เป็ นต้นกาเนิ ด เพราะขณะที่เพลงร็ อคมี การพัฒนา ก็จะรับเอาอิทธิ พลของ
ดนตรี ป ระเภทอื่ น ๆ เข้า ไปด้วยอยู่ต ลอดเวลา เพลงร็ อ คจึ ง ผสมผสานกับ แนวเพลงอื่ น ๆ จนไม่
สามารถสรุ ป นิ ยมที่ ชัดเจนของเพลงร็ อคได้ อี กทั้งความน่ าสนใจของเพลงร็ อคไทยนั้นอยู่ที่ การ
พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง จากการปรับเปลี่ยนหรื อการผสมผสานแนวดนตรี เพื่อให้เข้ากับสภาพสังคม
จนเกิ ดเป็ นเพลงร็ อคในแนวต่างๆ มากมาย อีกทั้งเนื้ อหาของเพลงที่ไม่ซ้ าซากจาเจ มีการเสนอแนว
ทางออกของปั ญหาสังคมที่กาลังประสบอยู่ รวมถึงจังหวะของดนตรี ที่มีท้ งั สนุ กสนาน อ่อนหวาน
นุ่มนวล หรื อกระแทกกระทั้นด้วยจังหวะที่รุนแรง จึงทาให้เพลงร็ อคยังคงได้รับความนิ ยมตลอดมา
อี ก ทั้งในประเทศไทยนั้น มี อยู่ห ลายบริ ษทั ที่ ส ามารถครองอันดับต้น ๆ ในตลาดเพลง พร้ อมทั้ง
นาเสนอเนื้ อหาสาระในเพลง เปลี่ยนทัศนคติผฟู ้ ั งที่เริ่ มยอมรับดนตรี แนวตะวันตกมากขึ้น ถือได้วา่
เป็ นผูป้ ฏิวตั ิวงการเพลง โดยมีศิลปิ นที่ได้รับความนิ ยมมากมาย อาทิเช่น วงโลโซ อัสนี -วสันต์ โชติ
กุล เป็ นต้น
จนกระทัง่ ในปี 2548 ได้เกิ ดเว็บสังคมออนไลน์ (Web 2.0) ที่มีชื่อว่ายูทูป (YouTube) เป็ น
เว็บไซต์แบ่งปั นวีดีโอบนอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นผลให้ช่องทางการเปิ ดรับเพลงเปลี่ยนไปจนเกิ ดเป็ น
สื่ อเพลงออนไลน์กลายเป็ นสื่ อกระแสหลักประเภทหนึ่งในปั จจุบนั และจากสื บค้นยอดผูเ้ ข้าชมบน
เว็บไซต์ยูทูบ (www.youtube.com) ของผูว้ ิจยั พบว่าศิลปิ นร็ อคที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดก็คือวงโป
เตโต้ (Potato) ศิลปิ นวงร็ อคในสั งกัดค่ายจี นี่เร็ คคอร์ ด ในเครื อจี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ ซึ่ งเพลง “ทิ้ งไว้
กลางทาง” มี ย อดวิ ว บนยู ทู ป กว่ า 150 ล้ า นวิ ว โดยเพลงดั ง กล่ า วเผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ยู ทู บ
(www.youtube.com) เพียง 13 ชัว่ โมงมียอดวิวสู งถึงกว่า 1.8 ล้านวิว รองลงมาคือศิลปิ นวง บิ๊กแอส
(Bigass) ศิลปิ นวงร็ อคในสังกัดค่ายจีนี่เร็ คคอร์ ด ในเครื อจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นอีกหนึ่ ง
ศิลปิ นร็ อคอันดับต้นๆของประเทศไทย โดยเพลง “ลมเปลี่ยนทิศ” ที่มียอดวิวกว่า 110 ล้านวิว และ
วงบอดี้ แสลม (Bodyslam) ศิล ปิ นวงร็ อคในสั งกัดค่ายจี นี่เร็ คคอร์ ด ในเครื อจี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ ซึ่ ง
เพลง “เรื อเล็กควรออกจากฝั่ง” มียอดวิวบนยูทูปกว่า 98 ล้านวิว
และนอกเหนือจากนั้นบริ บททางด้านสังคมก็มีผลต่อเนื้อหาในเพลงร็ อค ตลอดช่วงทศวรรา
ที่ ผ่านมา (พ.ศ. 2548-2558) สั งคมไทยต้องเผชิ ญกับวิกฤติ ก ารณ์ ความขัดแย้งทางด้านการเมื องที่
นาไปสู่ ความเคลื่อนไหวทางสังคมในหลายระดับ เกิ ดการเมืองแบบแบ่งขั้วแบ่งข้างและการชุ มนุ ม
ของประชาชนที่มีความเห็ นด้านการเมืองที่แตกต่างกัน และสถานการณ์ ความไม่สงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิ วาส โดยมีเหตุการณ์ วางระเบิด ลอบทาร้าย
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และวางเพลิ งอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ในช่ วงเวลาดังกล่าวเพลงร็ อคมีเนื้ อหาสะท้อนสังคมในด้าน
ความสามัค คี และการให้ก าลังใจ เช่ น เพลงรั ก กันไว้เถิ ด ศิ ลปิ น ร็ อครัก ชาติ สั งกัดค่าย อาร์ เอส
จากัด (มหาชน) เพลงความเชื่ อ ศิลปิ น บอดี้แสลม สังกัดค่าย จีนี่เร็ คคอร์ ด และเพลงศรัทธา ศิลปิ น
หิ นเหล็กไฟ สังกัดค่าย อาร์ เอส จากัก (มหาชน) เป็ นต้น
วัยรุ่ นเป็ นวัยที่นิยมเพลงร็ อคเป็ นอันมาก ความนิ ยมดังกล่าวปรากฎในรู ปแบบของยอดขาย
หรื อ การติ ดอัน ดับ ของเพลงร็ อตในท็อปชาร์ ต ของสื่ อ กระแสหลัก ต่ า งๆ โดยการว่าจ้างศิ ล ปิ น
เพลงร็ อคเป็ นพรี เซ็ นเตอร์ ให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ เช่ น รถจักรยานยนต์ เครื่ งดื่ มชู กาลัง และสิ นค้า
อุปโภคและบริ โภคอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ ในสังคมไทย ยังคงมีบางส่ วนมีทศั นคติวา่ เพลงร็ อคนั้น
เป็ นวัฒนธรรมของตะวันตกที่เข้ามาครอบงาวัยรุ่ นไทย ขัดแย้งกับวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ
ไทย ดังที่ สุ กรี เจริ ญสุ ข (2544) ได้กล่าวไว้วา่ ดนตรี ร็อคนั้นเป็ นสื่ อที่ยวั่ ยุกิเลสมากกว่าจะเป็ นสื่ อที่
ส่ งเสริ มให้เกิดการหลุ ดพ้นหรื อสร้ างกาลังใจในการดาเนิ นชี วิต ซึ่ งจากทัศนคติดงั กล่าว อาจทาให้
เข้าใจได้วา่ เพลงร็ อคนั้นขาดสุ นทรี ยศิลป์ เช่ น เนื้ อร้อง ทานอง หรื อเสี ยงประสาน ซึ่ งเป็ นดนตรี ที่
แหวกกฎเกณฑ์ทวั่ ไป โดยสามารถสังเกตได้จากการที่ยามใดที่มีการแสดงคอนเสิ ร์ตของเพลงร็ อค ก็
มักจะมีการทะเลาะวิวาทจนเกิดการบาดเจ็บและบางครั้งอาจถึงขั้นเสี ยชีวิต ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ดุ ษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล (2539) ที่ กล่ าวว่า ดนตรี ร็อคนั้นส่ งเสริ มให้ผูฟ้ ั งเกิ ดอารมณ์ ร่วม
ในทางลบ เพราะองค์ประกอบของเพลงหรื อเสี ยงที่ ใช้น้ นั ดังเกิ นไป ทาให้ผูช้ มและผูร้ ับฟั งส่ วน
ใหญ่ ที่ เป็ นวัย รุ่ น เกิ ด อารมณ์ อ่ อนไหวได้โดยง่ าย และอาจเกิ ดความแปรปรวนทางจิ ตใจได้ จึ ง
อยากจะแสดงพละกาลัง จนเกินขอบเขตไปเป็ นการทะเลาะวิวาทได้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อาจทาให้เพลงร็ อคนั้นเป็ นแนวดนตรี ที่เสมือนแนวดนตรี ที่ไม่ดี
ต่อวัยรุ่ นเท่าใดนัก แต่ทว่า การที่เพลงร็ อคนั้นยังสามารถดารงอยูไ่ ด้และเป็ นที่ยอมรับของกลุ่มวัยรุ่ น
มากขึ้นเรื่ อยๆ ทั้งๆ ที่มีกระแสต่อต้านจากสังคมถึงความขัดแย้งกับขณบธรรมเนียม วัฒนธรรม และ
เพลงไทย อีกทั้งยังไม่มีสุนทรี ยศิลป์ แต่กระนั้น ผูฟ้ ั งและผูช้ ื่ นชอบเพลงร็ อคกลับให้ขอ้ คิดเห็ นที่
แตกต่างออกไป โดยระบุวา่ ดนตรี ร็อคนั้น ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดกาลังใจในการต่อสู ้กบั ชี วติ และฝ่ าฝัน
ปั ญหาและอุปสรรคได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึงทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะทาการศึกษาเกี่ยวกับ การปลูกฝัง:
การวิเคราะห์คุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อการรับของเยาวชนที่มีต่อ
การสร้างกาลังใจในการดาเนิ นชี วิต โดยจะดาเนิ นการศึกษาว่ามี เนื้ อหาในด้านใดบ้าง และเนื้ อหา
ของเพลงร็ อคดังกล่าวสะท้อนแนวคิดอย่างไร จึงสามารถสนองตอบความต้องการของวัยรุ่ นต่อการ
สร้ างกาลังใจในการดาเนิ นชี วิต และมี อิทธิ พ ลต่อการแดสงออกทางความคิ ดและพฤติกรรมของ
วัยรุ่ น อันจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเพลงร็ อคและผลกระทบของเพลงร็ อคในยุคปัจจุบนั
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของสารจากเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อการรับรู ้ ของเยาวชนที่มี
ต่อการสร้างกาลังใจในการดาเนินชีวติ
1.2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบของเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อการรับรู ้ของเยาวชนที่มีต่อการ
สร้างกาลังใจในการดาเนิ นชี วติ

1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1.3.1 ได้ทราบคุณค่าของสารจากเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อการรับของเยาวชนที่มีต่อการ
สร้างกาลังใจในการดาเนิ นชี วติ
1.3.2 ได้ทราบผลกระทบของเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อการรับของเยาวชนที่มีต่อการ
สร้างกาลังใจในการดาเนิ นชี วติ

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
สาหรับการศึกษาเกี่ยวกับ บทบาทของเพลงร็ อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างกาลังใจ
ในการดาเนินชีวิตของเยาวชน ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั โดยใช้ขอ้ มูลเพลงร็ อค
ไทยของศิลปิ นในสังกัดค่ายจีนี่เร็ คคอร์ ดจานวน 3 วง

1.5 นิยำมศัพท์ เชิงปฏิบัติกำร
1.5.1 เพลงร็ อค หมายถึง เพลงไทยจังหวะร็ อคของศิลปิ นสังกัดค่ายจีนี่เร็ คคอร์ ด ที่เผยแพร่
ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2558
1.5.2 คุณค่า หมายถึง คุณประโยชน์ที่อยูใ่ นเนื้ อหาเพลงร็ อคของศิลปิ นสังกัดค่ายจีนี่เร็ ค
คอร์ ด ที่เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2558
1.5.3 แรงบันดาลใจ หมายถึง สิ่ งสนับสนุน กระตุน้ ให้กระทาหรื อละเว้นบางอย่าง ซึ่ งมา
จากเนื้อหาเพลงร็ อคของศิลปิ นสังกัดค่ายจีนี่เร็ คคอร์ ด ที่เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2558

6

1.6 กรอบแนวคิดงำนวิจัย
M
เนื้อเพลง
- คุณค่าเพลงร็ อค
- องค์ประกอบเนื้ อหา
โดยตรง, โดยนัย
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดงานวิจยั

R
สั มภำษณ์เชิงลึก
- แรงบันดาลใจในการฟังเพลง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
จากการศึ ก ษาบทบาทของเพลงร็ อ คในการปลู ก ฝั งคุ ณ ค่ าและการสร้ างก าลัง ใจในการ
ดาเนินชีวิตของเยาวชนผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ
ได้นาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเรื่ องสัญญะวิทยา และมายาคติ
2.1.1 สัญญะ (Signs)
2.1.2 มายาคติ (Myth)
2.1.3 การวิเคราะห์การสื่ อความหมายสัญญะ และมายาคติ
2.1.4 มายาคติและอุดมการณ์ (Myth and Ideology)
2.2 ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ Abraham Maslow
2.3 ทฤษฎีความคาดหวัง Expectancy Theory ของ Victor Vroom
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกฝัง
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเพลงร็ อค
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของสื่ อมวลชน
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.7.1 งานวิจยั ในประเทศ
2.7.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดเรื่ องสัญญะวิทยาและมายาคติ
2.7.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ ทฤษฏีลาดับขั้นความต้องการ
2.7.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ ทฤษฏีความคาดหวัง
2.7.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกฝัง
2.7.6 งานวิจยั ต่างประเทศ
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2.1 แนวคิดเรื่ องสั ญญะวิทยา และมายาคติ
2.1.1 สั ญญะ (Signs)
สั ญ ญะวิท ยา (Semiology) คื อ ศาสตร์ ที่ ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งสั ญ ญะและระบบความหมาย มี
จุดเริ่ ม ต้นมาจากนักวิชาการคนส าคัญ คือ Ferdinand De Suassure นักภาษาศาสตร์ โครงสร้างชาว
สวิส โดยมุ่ งศึ กษาในสองประเด็นคื อ ความสัมพันธ์ ระหว่างสั ญญะและความหมายสั ญญะ และ
วิถีทางที่สัญญะสร้างความหมายและถ่ายทอดความหมาย
แนวคิ ด ส าคัญ ของทฤษฎี สั ญ ญะวิท ยาประกอบด้วย (กาญจนา แก้ว เทพ, 2552, น. 80)
1) สั ญ ญะ (Sign) 2) ความสั ม พัน ธ์ (Relation) 3) ลัก ษณะส่ ว นตัว /ส่ ว นรวม (Private) / (Public)
4) รหัส (Code)
1) สัญญะ (Sign)
สั ญ ญะคื อ อะไรก็ ไ ด้ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความหมายโดยการเที ย บเคี ย งให้ เห็ น ถึ ง ความ
แตกต่างไปจากสิ่ งอื่นและคนในสังคมยอมรับหรื อเข้าใจ สัญญะจึงไม่จาเป็ นต้องอยูใ่ นรู ปของภาษา
อย่างเดียว อย่างไรก็ตาม กาญจนา แก้วเทพ (2543, น. 3) กล่าวว่าสิ่ งที่จะเรี ยกว่าเป็ นสัญญะนั้นต้อง
ประกอบด้วยคุณสมบัติ 3 ประการดังนี้ คือ 1) มีลกั ษณะทางกายภาพซึ่ งอาจเป็ นภาพ เสี ยง อักษร
หรื อวัต ถุ อื่น ๆ 2) มี ค วามหมายมากไปกว่าตัว เอง และ 3) ผู ใ้ ช้สั ญ ญะต้องตระหนัก ว่ารู ป ธรรม
ดังกล่าวนั้นเป็ นสัญญะ สัญญะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 ส่ วนได้แก่
(1) ของจริ ง (Reference)
(2) รู ปสัญญะหรื อตัวหมาย (Signifier หรื อ Sound Image) หมายถึงสิ่ งที่เป็ นตัว
สื่ อ
(3) ความหมายสัญ ญะหรื อตัวหมายถึ ง (Signified หรื อ Concept) ซึ่ งหมายถึ ง
ความคิดที่รูปสัญญะต้องการสื่ อ
สัญญะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 ส่ วน ส่ วนแรกคือของจริ ง (Reference) เช่น ขวด
แก้วจริ งๆ ในภาพ (1) ต่อจากนั้นในแต่ละวัฒนธรรมก็จะสร้างสัญญะขึ้นมาแทนตัวขวดจริ งๆ เช่ น
ในสั ง คมไทยใช้ต ัวอัก ษรว่า “ขวด” หรื อ ในสั งคมอังกฤษใช้ “Bottle” ในภาพ (2) โดยอาจเป็ น
เปลี่ ยนการเปล่ งเสี ยงว่าขวด หรื อภาพตัวอักษร หรื อภาพเขียนก็ได้ซ่ ึ ง Suassure เรี ยกว่า ตัวหมาย
(Signifier) และเมื่ อคนแต่ ละวัฒนธรรมได้ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ สัญ ญะ เมื่อเห็ นสัญ ญะ“ขวด/
bottle” ในสมอง ความคิดคานึงนึ งก็จะจินตนาการภาพของ “ขวด” ขึ้นมา ที่เราเข้าใจกันว่า“ภาพใน
ความคิด ” (Concept) ซึ่ งเรี ยกว่า “ตัวหมายถึ ง ” (Signified) ซึ่ งในการศึ ก ษาเรื่ องระบบสั ญ ญะนั้น
Suassure สนใจแต่เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ 2 และ 3 เท่านั้น
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การนารู ปสัญญะมารวมเข้ากบความหมายสัญญะจนกลายเป็ นสัญญะนั้นเรี ยกว่าเป็ น
กระบวนการสร้ างความหมาย (Significant) ซึ่ ง ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างรู ป สั ญ ญะกับ ความหมาย
สัญญะอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคมว่าจะให้อะไรมีความหมายอ้างถึงอะไร สัญญะจึง เป็ น
เรื่ องที่ถูกกาหนดให้เป็ น (Arbitrary) มากกว่าจะเป็ นไปตามธรรมชาติ และการที่จะทาความเข้าใจว่า
อะไรมีความหมายอ้างถึ งอะไรนั้นก็จาเป็ นต้องอาศัยการเรี ยนรู ้ สัญญะวิทยาให้ขอบเขตของสิ่ งที่
ศึกษามากกว่าระดับภาษา ดังนั้น ทุกสิ่ งทุกอย่างที่สื่อความหมายได้จึงถือเป็ นสัญญะทั้งสิ้ น ซึ่ งสิ่ งที่
นามาศึกษานี้จะเรี ยกว่า “ตัวบท” (Text)
2) ความสัมพันธ์ (Relation)
สัญญะจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ ส่ วนประกอบย่อย (Element) และ
ความสัมพันธ์ (Relation) ดังตัวอย่าง เช่น
ประโยค 1 พ่อ/ ตี /ลูก
ประโยค 2 ลูก/ ตี/ พ่อ
ในประโยคทั้งสองประโยคนั้นมี ส่วนประกอบย่อยเหมื อนกัน แต่สิ่ งที่ ต่างกันคื อ
ความสัมพันธ์ในแง่ของ “Order Relation” ผลจากการเปลี่ยน Order Relation ทาให้ความหมายของ
ทั้งสองประโยคเปลี่ยนไปอย่างสิ้ นเชิ ง ดังนั้นสิ่ งที่สัญญะวิทยาให้ความสนใจวิเคราะห์ จึงเป็ นเรื่ อง
ของการวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ (ซึ่ งจะได้ก ล่ าวถึ งในล าดับ ต่ อไป) ทั้งนี้ ก็ เพราะว่า ไม่ มี อะไรมี
ความหมายในตัวเอง และไม่ใช่ตวั เนื้ อหาที่กาหนดความหมาย แต่สิ่งใดสิ่ งหนึ่ งจะมีความหมายเมื่อ
นาไปสัมพันธ์กบั สิ่ งหนึ่ง
คู่ความสัมพันธ์ที่ช่วยให้เห็ นความหมายได้ชดั เจนที่สุด คือ ความสัมพันธ์กบั คู่ตรง
ข้าม (Binary Opposition) หากนา “ขาว” มาเข้าคู่กบั “ดา” จึงจะอ่านความหมาย “ขาว” ได้ชัดเจน
ที่ สุ ดนอกจากนี้ สัญ ญะวิท ยา ยังให้ความส าคัญ กับการวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ ระหว่าง “ตัวบท”
(Text) และ “บริ บท” (Context) หรื อสิ่ งที่ อ ยู่ ร อบๆตัว บทด้ว ย เนื่ อ งจาก ตัว บทหนึ่ งๆ จะมี
ความหมายอย่างไรก็ข้ ึนอยู่กบั บริ บทด้วย หากบริ บทเปลี่ยนแปลงไป แม้ตวั ทบจะเป็ นตัวเดิ ม แต่
ความหมายก็อาจเปลี่ยนไปได้ ซึ่ ง Culler (1976, p. 86) กล่าวสรุ ปว่า ตัววัตถุ เองจะไม่มีความหมาย
อะไร จนกว่าจะมาอยู่ ในบริ บทวัฒนธรรมหนึ่งๆ ที่มีรหัสกาหนดความหมายเอาไว้ในการวิเคราะห์
สื่ อ เราอาจเที ย บว่ า ตัว บทนั้ นคื อ “เนื้ อหา” (Content) และบริ บทนั้ นคื อ “รู ปแบบ” (Format)
เพราะฉะนั้น ความหมายของเนื้ อหาจะเป็ นอย่างไร ย่อมขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบที่ประคองตัวอยู่ เช่น การ
วิเคราะห์ ฉาก เครื่ องประดับฉาก เครื่ องแต่งกาย บทสนทนา การแสดงท่าทางของตัวละคร เพื่ อ
วิเคราะห์กระบวนการสื่ อความหมายของละครย้อนยุค เป็ นต้น
3) ลัก ษณะส่ ว นตัว /ลัก ษณะส่ ว นรวม (Private) / (Public) Saussure ได้ เสนอว่ า
สัญญะจะประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิติที่เป็ นส่ วนรวม ที่เขาเรี ยกว่า “Language” และมิติที่เป็ นส่ วนตัว
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เรี ยกว่า “Speech” ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรไทยประกอบด้วยพยัญชนะ 44 ตัวสระ 32 ตัว วรรณยุกต์ 5
เสี ยง เรี ยงลาดับ ไวยากรณ์ ตามแบบประธาน กริ ยา กรรมนี่ คื อ Language แต่ เมื่ อมี ผูเ้ ขี ยนที่ ต่างก็
นาเอาสิ่ งเหล่านี้ มาใช้ก็จะมีสไตล์การเขียนหรื อลี ลา (Speech) ต่างกัน แต่ก็ยงั อยูใ่ นกรอบของหลัก
ภาษาแบบเดี ย วกัน สิ่ ง ที่ ค วรให้ ค วามสนใจวิเคราะห์ คื อ มิ ติส่ วนรวม หรื อ Language เพราะทุ ก
Language จะมี ไ วยากรณ์ (Grammar) เป็ นรหั ส ควบคุ ม เสมอ เช่ น ไวยากรณ์ ก ารพาดหั ว ข่ า ว
หนังสื อพิมพ์ไวยากรณ์ การอ่านข่าวโทรทัศน์ เป็ นต้น โดยที่การหาแบบแผนรวมของสัญญะก็ตอ้ ง
ศึกษาจากลีลา (Speech) ของแต่ละสัญญะนัน่ เอง
4) รหัส (Code/Rule/Conventions)
Berger (1982, p. 90) กล่าวว่า รหัสเป็ นแบบแผนขั้นสู งที่ซับซ้อนของความสัมพันธ์
ระหว่างสัญญะต่างๆ หรื อเป็ นโครงสร้างความสัมพันธ์ซ่ ึ งช่วยในการรับรู ้และตีความ
สัญญะ ส่ วน Bernstein (1973) กล่าวว่า รหัสเป็ นกรอบแห่ งความแน่ นอนในการจัด
วางโครงสร้างของความหมาย (Frame of Certainty) คล้ายกับพจนานุกรม กล่าวคือ ศัพท์คานึงหนึ่ง
ก็จะมีความหมายที่แน่นอนอยูท่ ุกครั้ง โดยที่สัญญะหนึ่งๆสามารถมีความหมายได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่
กับบริ บททางสังคมเป็ นตัวกาหนดความหมาย เช่น คานึงว่า “ลงแขก”
ความหมาย 1 กิจกรรมเกี่ยวข้าวร่ วมกัน
ความหมาย 2 การร่ วมมือทากิจกรรมหนึ่งๆ
ความหมาย 3 การแลกเปลี่ยนแรงงานอย่างยุติธรรม
ความหมาย 4 การรุ มโทรมหญิง
ความหมาย 5 การรวมหัวกันทาร้าย
คนแต่ละกลุ่มจะมีพจนานุกรม (รหัส) ประจากลุ่มของตัวเอง เช่น นักการทูต เมื่อพูด
ว่า“ใช่ ” จะแปลว่า “บางที ” เมื่ อพูดว่า “บางที ” จะแปลว่า “ไม่” เป็ นต้น ในกระบวนการเข้ารหัส
(Encoding) และถอดรหัส (Decoding) ผูส้ ่ งสารและผูร้ ั บสารไม่จาเป็ นต้องถื อรหัส เล่ มเดี ยวกัน
การที่ ผู ร้ ั บ สารถอดรหัส ไม่ เหมื อ นกัน ผูส้ ่ งสารจึ งไม่ ใ ช่ ก ารสื่ อสารที่ ผิ ดพลาด เพี ย งแต่ เป็ นการ
ถอดรหัสที่แตกต่างเท่านั้น
(1) ประเภทของรหัส
กิจกรรมทุกอย่างในชีวติ ประจาวันของเราล้วนถูกควบคุมด้วยรหัส (Code) ดังนั้น
รหัสจึงมีอยูม่ ากมาย ตัวอย่างเช่น
Product Code เป็ นรหัส ที่ เกี่ ย วกับวัตถุ สิ่ งของเครื่ องใช้ที่ บ่ งบอกความหมายที่
ต่างกัน
Social Code เป็ นรหัสเกี่ ยวกบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่ น การที่ลูกตบหัว
หรื อตบไหล่พอ เป็ นรหัสของชาวอเมริ กนั แต่ไม่ใช่รหัสสาหรับคนไทย เป็ นต้น
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Cultural Code เป็ นรหัสเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ
(2) การวิเคราะห์รหัส
ขั้น ตอนการวิ เคราะห์ ร หั ส กระท าได้ดัง นี้ โดยในที่ น้ ี จะยกตัวอย่า งการวิ เคราะห์ รหั ส
ในสัญญะอาหาร
ก) กฎการแยกออกไป เมื่อจะวิเคราะห์อาหาร สิ่ งที่ตอ้ งทาตามหลัก Binary
opposition คือการหาว่าอะไรที่เป็ นอาหาร และอะไรที่ ไม่เป็ นอาหาร ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั รหัสย่อยๆ เช่ น
หมู เป็ นอาหารของคนไทย แต่ไม่ใช่อาหารของคนมุสลิม เป็ นต้น
ข) การแยกแยะหน่ วยย่อยต่ างๆ เช่ น อาหารไทยประกอบด้วย ข้าวเปล่ า
น้ าพริ ก แกงจืดผัดต่างๆ
ค) กฎของการเชื่ อมโยง ได้แก่ การวิเคราะห์ ว่า รหัสแต่ละชุ ดจะเอาหน่ วย
ย่อยอะไรมาเชื่อมโยงกันบ้าง เช่น อาหารไทย เราจะเอาน้ าพริ ก ปลาทู ผักต้ม แกงจืด มาเชื่อมโยงกัน
หรื อไม่เอาแกงเผ็ดสามอย่างมารวมในสารับเดียวกัน หรื อไม่กินอาหารทีละอย่างแบบฝรั่ง เป็ นต้น
ง) การวิเคราะห์หน้าที่ต่างๆ ของรหัส เช่น ข้าวตังหน้าตั้ง หรื อสาคูไส้หมู มี
หน้าที่ เป็ นอาหารว่างไม่ใช่ อาหารเพื่ อกิ นให้อิ่มท้อง ขนมหวานที่ ทาด้วยข้าวเหนี ยวมี หน้าที่ ทาง
พิธีกรรม เป็ นต้น
2.1.2 มายาคติ (Myth)
Barthes (1967 อ้างถึ งใน กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 34) นัก สั ญ วิท ยาชาวฝรั่ งเศสผูน้ า
แนวคิดของโซซู ร์มาพัฒนาต่อ ได้แบ่งประเภทความหมายของสัญญะออกเป็ น 2 ระดับ คือประเภท
ความหมายตรงและความหมายโดยนัย
1) ความหมายตรงห รื อความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) ได้ แ ก่
ความหมายที่ เข้าใจกันตามตัวอักษร เป็ นความหมายที่ เข้าใจตรงกันโดยส่ วนใหญ่ และมักเป็ นที่
ยอมรับกันโดยทัว่ ไป เช่น แม่คือสตรี ที่ให้กาเนิดลูก
2) ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) เป็ นความหมายทางสั งคมซึ่ งอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมในแต่ละบริ บททางสังคม ความหมายทางสังคมจะเกิดขึ้นได้จากการ
กาหนดรู ปแบบของตัวหมาย ซึ่ งสามารถแปรไปตามสภาวะทางเศรษฐกิ จ สังคม และตามยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการให้ความหมายของผูร้ ับสารที่ อาจแตกต่างกันได้ตามประสบการณ์
ส่ วนบุคคลและการเรี ยนรู ้ทางสังคมที่ไม่เหมือนกัน เช่ น คานึงว่าแม่อาจหมายถึงความเจ็บปวดเมื่อ
นึกถึงสาหรับคนหนึ่ ง แต่อาจหมายถึ งความอบอุ่น อ่อนโยนของอีกคนหนึ่ งก็เป็ นได้ในทุกสัญญะ
จะต้องประกอบด้วยความหมายทั้งสองควบคู่กนั เสมอ เพียงแต่จะมี สัดส่ วนความหมายโดยอรรถ
และโดยนัยมากน้อยแตกต่างกัน เช่ น ภาพถ่ายเด็กเล่นบนถนนสายหนึ่ งสามารถถ่ายได้ดว้ ยฟิ ล์มสี
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และฟิ ล์มขาวดา ในแง่ความหมายตรงแล้วทั้งสองภาพมีความหมายถึ ง “ภาพเด็กเล่นบนถนน” แต่
เมื่ อ พิ จ ารณาความหมายโดยนั ย จะพบวาภาพที่ ถ่ า ยด้ว ยฟิ ล์ ม สี ซ่ ึ งได้ภ าพที่ ส ดใสมี ชี วิต ชี ว า
ความหมายจึงสื่ อถึง “ถนนเป็ นสถานที่เล่นอันเพลิดเพลินสาหรับเด็กๆ” ในขณะภาพจากฟิ ล์มขาว
ด าสื่ อ ความหมายถึ ง “ถนนเป็ นที่ อ ัน ตรายส าหรั บ เด็ ก ๆ” เป็ นต้น ซึ่ งความหมายโดยนัย หรื อ
ความหมายระดับที่ สองนี้ เกิ ดจากการตีความของมนุ ษย์ (Subjective) อันเป็ นสิ่ งที่ นักสัญญะวิทยา
ต้องการวิเคราะห์
Barthes (1967 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 34) ได้ขยายความว่า เมื่อความหมาย
โดยนัยตัวแรกถูกสร้างขึ้นมา ความหมายนั้นก็จะแปรสภาพเป็ นรู ปสัญญะ/ตัวหมาย (Signifier) แล้ว
สร้างความหมายโดยนัยตัวที่สองต่อไปเรื่ อยๆเป็ นสายโซ่แห่งความหมาย (Chain of Meaning)
ทั้งนี้ Barthesได้เรี ยกความหมายโดยนัย 1 ว่า First Order และเรี ยกความหมายโดยนัย 2 ว่า
Second Order และใน Second Order นี้เองที่เขาเรี ยกว่า “Myth” หรื อมายาคติ
ความหมายโดยนัยระดับ ชั้น แรก (First Order) นั้น อาจจะเป็ นการตี ความที่ เนื่ องมาจาก
ประสบการณ์ ของคนแต่ละคน (Subjective Experience) แต่ทว่าความหมายโดยนัยในระดับที่สอง
(Second Order) หรื อ Myth นั้น Barthes (1967 อ้างถึ งใน กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 34) เห็ นว่า
มิใช่เป็ นการตีความจากประสบการณ์ของตัวบุคคล (Individual) เท่านั้น แต่ยงั เป็ นการตีความที่ถูก
ใส่ ความหมายในระดับของสังคมด้วย
มายาคติจึงเป็ นการผูกโยงของสามสิ่ งเข้าด้วยกัน คือ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และการเสกสรร
ปั้ นแต่ง หรื ออาจนิ ยามได้วา่ มายาคติหมายถึงการสื่ อความหมายด้วยคติความเชื่ อทางวัฒนธรรมซึ่ ง
ถูกกลบเกลื่อนให้เป็ นที่รับรู ้เสมือนว่าเป็ นธรรมชาติ หรื ออาจกล่าวให้ถึงที่สุดได้วา่ เป็ นกระบวนการ
ลวงให้หลงอย่างหนึ่ง แต่ท้ งั นี้ ก็มิได้หมายความวามายาคติเป็ นการโกหกหลอกลวงแบบปั้ นน้ าเป็ น
ตัว หรื อการโฆษณาชวนเชื่ อที่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง มายาคติน้ นั มิได้ปิดบังอาพรางสิ่ งใดทั้งสิ้ น ทุ ก
อย่างปรากฏต่อหน้าเราอย่างเปิ ดเผย แต่เราต่างหากที่คุน้ เคยกับมันเสี ยจนไม่ทนั สังเกตว่ามันเป็ นสิ่ ง
ประกอบสร้างทางวัฒนธรรม (นพพร ประชากุล, 2551, น. 4)
ในมุมมองของบาร์ ธส์ มายาคติคือการพูด/การใช้ภาษาชนิ ดหนึ่งที่มีเจตนาเฉพาะกากับมายา
คติจึงไม่ใช่วตั ถุ สิ่ งของ ความคิด แต่เป็ นระบบ ระเบียบ และรู ปแบบวิธีการสร้างความหมายแบบ
หนึ่ง ที่ข้ ึนกับเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ เฉพาะชุดหนึ่ ง มีขีดจากัดของการใช้ และมีกระบวนการทา
ให้เกิ ดการยอมรับในสังคมวงกว้างการวิเคราะห์มายาคติจึงเป็ นการศึกษาที่พยายามเผยให้เห็ นถึ ง
“สิ่ งที่ เกิ ดขึ้นแต่ไม่นิยมพูดถึ งกัน” (What Goes Without Saying) หรื อความชัดเจนอันจอมปลอม
นัน่ เอง (ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2551, น. 127-128)
มายาคติจะนาสัญญะในระดับของภาษามาบิดเบือนความหมาย ทาให้ความหมายเดิ มอยู่
ไกลจนเรามองข้ามไป และใส่ เฉพาะสิ่ งที่มายาคติตอ้ งการให้เรารับรู ้เข้าไปแทน ซึ่ งมายาคติเหล่านี้
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จะเข้าไปก ากับ การรั บ รู ้ ข องคนในสั ง คม โดยหน้าที่ ข องมายาคติ ก็ คื อ เปลี่ ย นประวัติศ าสตร์ ใ ห้
กลายเป็ นธรรมชาติ เปลี่ ยนแรงจูงใจให้กลายเป็ นเหตุผล มายาคติจะทาให้ผูค้ นมองหรื อเข้าใจสิ่ ง
ต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นว่าเป็ นธรรมชาติ ไม่มีการปรุ งแต่ง จึงเป็ นการสร้ างความบริ สุทธิ์ ความชอบธรรม
ให้ กบั ความหมายสั ญ ญะ มายาคติ จึงเป็ นระบบสัญ ญะที่ ผนั (Inflexion) ตัวเองสู่ ระบบความจริ ง
(ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2551, น. 137)
ตัวอย่างที่ เห็ นได้ชัดเจนได้แก่ หน้าปกนิ ตยสาร Paris-Match ฉบับหนึ่ งซึ่ งเสนอภาพชาย
หนุ่ มผิวดาในชุ ดเครื่ องแบบพลทหารฝรั่งเศสกาลังกระทาวันทยาหัตถ์ สายตาจ้องตรงไปยังบางสิ่ ง
บางอย่างที่ อยู่เบื้ องสู ง หากพิจารณาเพียงความหมายโดยนัยก็จะมี ความหมายแค่ “ทหารกาลัง ทา
ความเคารพ” แต่หากอธิ บ ายในเชิ งมายาคติ แล้วจะพบสิ่ งที่ แฝงเร้ นอยู่ม ากมาย ซึ่ ง Barthes (1967
อ้างถึงใน นพพร ประชากุล , 2551, น. 5) ได้กล่าวถึ งภาพนี้ ว่า “ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะไร้ เดี ยงสาหรื อไม่
เพียงใด ข้าพเจ้าก็เห็ นได้ชัดว่าภาพนี้ กาลังสื่ ออะไรแก่ ขา้ พเจ้า มันสื่ อว่าฝรั่งเศสเป็ นจักรวรรดิ อนั
ยิง่ ใหญ่ มันสื่ อว่าลูกหลานทุกคนไม่วา่ จะมีผิวสี ใดต่างก็รับใช้ จักรวรรดิแห่ งนี้ ดว้ ยความจงรักภักดี
ใต้ร่มธงผืนเดียวกัน”
หากค านึ ง ถึ งบริ บ ททางประวัติศ าสตร์ ที่ แวดล้อมการปรากฏของภาพก็ จะตระหนัก ถึ ง
อานาจของมายาคติที่แฝงอยูในภาพ กล่าวคือ ภาพนี้ ตีพิมพ์ข้ ึนในช่วงที่จกั รวรรดิฝรั่งเศสกาลังค่อย
ล่มสลายจากการสู ญเสี ยอาณานิคม ในประเทศฝรั่งเศสเองก็มีวิวาทะรุ นแรงระหว่างผูส้ นับสนุนลัทธิ
อาณานิคมกบผูต้ ่อต้าน นิตยสารฝ่ ายขวาอย่าง Paris-Match จึงใช้ภาพนี้ ตอบโต้ฝ่ายต่อต้านจักรวรรดิ
นิยมนัน่ เอง
อี ก ตัวอย่างหนึ่ งได้แก่ การที่ บ าร์ ธ ส์ ได้วิเคราะห์ ม ายาคติ ในโฆษณาสบู่ และผงซัก ฟอก
เมื่อครั้งที่ผงซักฟอกและสบู่ได้กลายเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิ ดใหม่ในสังคมฝรั่งเศส ภาพลักษณ์ของสิ นค้า
ได้รับการสื่ อสารให้เป็ น “สสารที่ทาหน้าที่ปลดปล่อยวัตถุให้เป็ นอิสระจากมลทินที่มาแปดเปื้ อน”
ซึ่ งต่างจากน้ ายาเข้าคลอรี นซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ซักล้างแบบเดิมที่ เป็ นเสมือน “ผูพ้ ิฆาต” พร้อมสร้าง
ภาพของฟองเสี ยใหม่ให้เป็ นเหมื อนแม่บา้ นผูจ้ ะมาช่ วยบี บนวดผ้าด้วยพรายฟองอันนุ่ มนวลทว่า
ออกฤทธิ์ ได้อย่างมหัศจรรย์
Barthes (1967 อ้างถึงใน นพพร ประชากุล, 2551, น. 51) ได้วิเคราะห์วา่ “ความที่ฟองพอง
ฟู ได้อย่างง่ ายดายแตกกระจายทวีคู ณ ได้อย่างไม่ สิ้ นสุ ด ก็ ช วนให้ คิ ดว่าฟองนี้ ก าเนิ ด มาจากธาตุ
บริ สุทธิ์ อะไรสักอย่างมีพลังมหัศจรรย์ จึงออกฤทธิ์ ได้มากมายด้วยปริ มาตรเพียงน้อยนิ ด ฟองล่อให้
ผูบ้ ริ โภครู ้ สึ กเคลิ้ มฝั นด้วยสัมผัสอันบางเบาเหมื อนล่ องลอยสู่ อากาศชวนให้ ไขว่คว้า และอาจ
เป็ นสัญญะที่ สื่อถึ งจิตวิญญาณในแง่ที่เราเชื่ อถื อกันว่า จิตวิญญาณสามารถเสกทุ กอย่างขึ้ นมาจาก
อากาศธาตุได้หรื ออาจเนรมิตผลอันใหญ่มหาศาลจากเหตุอนั เล็กน้อย
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“ทั้งหมดนี้ ก็คือศิ ลปะการฉาบเคลื อบประโยชน์ใช้สอยด้านการซักฟอกให้ กลายมาเป็ น
ภาพอัน ชวนอภิ ร มย์ข องสสาร ซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ ท้ ัง ล้ า ลึ ก และเบาบาง สามารถรั ก ษาความเป็ น
ระเบียเรี ยบร้อยแห่ งโมเลกุลของวัสดุโดยไม่ทาอันตรายใดๆ อย่างไรก็ดี ความชื่ นมื่นนี้ ก็ไม่ควรทา
ให้ เราหลงลื ม ไปว่าทั้ง โอโมและเพอร์ ซิ ล (ผงซัก ฟอกและสบู่ ผ ง-ผู ว้ ิจยั ) ต่ า งก็ เป็ นอัน หนึ่ งอัน
เดียวกันของมิติที่ชื่อว่า ‘ยูนิลีเวอร์ ’
ตัวอย่างอีกกรณี หนึ่ งคือ ของเล่นเด็กในวัฒนธรรมกระฎุมพีของฝรั่งเศสซึ่ งมีการลอกแบบ
จากของจริ งเพียงแต่ยอ่ ส่ วนให้เล็กลง ไม่วา่ จะเป็ นรถเก๋ งซี ตรอง ปั๊ มน้ ามัน ที่ทาการไปรษณี ยห์ ้องผา
ตัดสาหรับตุก๊ ตา เครื่ องอบผม ซึ่ งหล่อหลอมให้เด็กเป็ นเพียงผูใ้ ช้ ไม่ใช่ผสู ้ ร้างสรรค์
Barthes (1967 อ้างถึงใน นพพร ประชากุล, 2551, น. 53) วิเคราะห์กรณี น้ ี วา่ “การที่ของเล่น
ฝรั่งเศสจาลองแบบจากโลกของผูใ้ หญ่อย่าง “เที่ยงตรงตามตัวอักษร” นั้น ย่อมเป็ นการฝึ กเด็กให้
ยอมรับ “ฟั งก์ชั่น” ต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกดังกล่าว โดยรี บยัดเยียดความคิดให้แก่เด็ก ว่าธรรมชาติได้
สรรค์สร้างให้มีทหารพนักงานไปรษณี ยแ์ ละจักรยานเวสป้ ามาตั้งแต่ไหนแต่ไร
ดังนั้น สาหรับบาร์ ธส์ แล้ว “ความจริ ง” หรื อ “ความหมาย” ของเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง จึงไม่ใช่
เรื่ องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เป็ นผลผลิ ตทางสังคมและวัฒนธรรมของคนกลุ่มหนึ่ ง ชนชั้นหนึ่ ง
หรื อหลายกลุ่ม หลายชนชั้น มายาคติสัมพันธ์กบั การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างแน่ นแฟ้ นใน
ฐานะที่เป็ นบริ บททางประวัติศาสตร์ ที่กาหนดการดารงอยูข่ องมัน Barthes (1967 อ้างถึงใน นพพร
ประชากุ ล , 2551, น. 7) มายาคติ จึง เป็ นกระบวนการสื่ อ ความหมายที่ อ าศัย การเข้าไปยึด ครอง
(Appropriate) กล่าวคือ เข้าไปครอบงาความหมายเบื้องต้นของสรรพสิ่ งซึ่ งเป็ นความหมายเชิงผัสสะ
หรื อประโยชน์ใช้ส อย แล้ว ทาให้มนั สื่ อความหมายใหม่ ในอี กระดับ หนึ่ งซึ่ งเป็ นความหมายเชิ ง
ค่านิยม อุดมการณ์
มายาคติจึงเป็ นสิ่ งที่เป็ นเรื่ องยอกย้อน เพราะการใช้ความหมายเบื้องต้นกลบเกลื่ อนตัวเอง
ให้ดูเป็ นธรรมชาติ บริ สุท ธิ์ ไร้ เดี ยงสา ปลอดค่านิ ยม อุ ดมการณ์ และปราศจากที่ ม าที่ ไปในทาง
ประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ความหมายเบื้ องต้นถู กนามาใช้เป็ นเหตุ ผลค้ าจุนความชอบธรรม (เด็กๆ
ชอบเล่ นของเล่ นเหล่ านี้ ก็เพราะมันเหมื อนของจริ ง) ซึ่ งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในสังคมทุนนิ ยม
อุตสาหกรรมมักอวดอ้างแนวคิดหรู ๆ เช่ น เสรี ภาพ เหตุผล ประโยชน์สุข สัจธรรม ที่ลว้ นฟั งดู มี
คุ ณค่าน่ าเลื่ อมใส ยิ่งทาให้สังคมดังกล่ าวเป็ นแดนสวรรค์ของมายาคติ ซึ่ งเราอาจพบได้ในวิถีทาง
การเมือง ศิลปวัฒนธรรม สื่ อมวลชน ที่ ทาหน้าที่กลบเกลื่อนมอมเมา ทาให้ลทั ธิ บริ โภคนิ ยมที่แฝง
อยูก่ ลายเป็ นเรื่ องธรรมชาติ ฉาบเคลือบให้เป็ นที่พึงปรารถนาเพื่อให้เราตกเป็ นเหยือ่ ของมันอย่างเต็ม
อกเต็มใจ Barthes (1967 อ้างถึงใน นพพร ประชากุล, 2551, น. 12-13)
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ บาร์ ธส์จะได้รับอิทธิ พลเรื่ องมายาคติมาจากแนวคิดเรื่ องโครงสร้างนิยม
(Structuralism) จากโซซู ร์ แต่ในช่ วงหลังเขาได้ก าวเลยออกมาสู่ ทฤษฎี แนวหลังโครงสร้ างนิ ย ม
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(Post Structuralism)โดยให้ ค วามส าคัญ รหั ส (Code) ตัว บท (Text) กระบวนสร้ า งโครงสร้ า ง
(Structuration) และการสร้ างความหมายที่ ไ ม่ รู้จบ (Significance) เนื่ องจากมายาคติ ท างานผ่า น
ภาษา อย่างเป็ นธรรมชาติจนสร้างความจริ งล้อมรอบตัวผูค้ นจนไม่มีใครฝ่ าวงล้อมออกไปได้
ดังนั้นวิธีการที่บาร์ ธส์ เสนอก็คือการทาความเข้าใจเพื่อตระหนักรู ้วา่ สิ่ งที่รับอยูเ่ ป็ นมายาคติ
ในขณะเดี ย วกัน ก็ ส ร้ างมายาคติ อีก ชุ ดหนึ่ ง ขึ้ น มาล้ม ล้าง้อ เสนอส าคัญ ของบาร์ ธ ส์ ในแนวหลัง
โครงสร้างนิ ยมคือการอ่านตัวบทในลักษณะของนักสัญวิทยาที่อ่านแบบเปิ ด อันหมายถึงการอ่านที่
ผูอ้ ่านสร้ างตัวบทขึ้นมาใหม่ผ่านการอ่านของตนเองหรื อที่ เรี ยกว่า Writely Text ซึ่ งถื อว่าเป็ นการ
อ่านที่หากระบวนการสร้างโครงสร้าง ไม่ใช่การหาความหมายที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อ Barthes เห็นว่า
วิธีการดังกล่าวเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะเป็ นการอ่านตัวบทด้วยการเปลี่ ยนฐานะผูอ้ ่านให้สวม
รอยเป็ นผูเ้ ขียนเสี ยเอง ทาให้ผูร้ ับสารมีความสาคัญมากกวาผูส้ ่ งสาร อีกทั้งยังเป็ นวิธีการที่แตกต่าง
อย่างสิ้ นเชิ งจากจารี ตภาษาศาสตร์ วรรณคดีวิจารณ์ และโครงสร้างนิ ยมที่นบั ว่าท้าทายอานาจระบบ
ภาษา อานาจของผูเ้ ขียนและผูส้ ่ งสารในกระบวนการสื่ อสารอย่างยิง่
2.1.3 การวิเคราะห์ การสื่ อความหมายสั ญญะ และมายาคติ
ในการวิเคราะห์มายาคติน้ นั จาเป็ นต้องใช้แนวคิดเรื่ องสัญวิทยาเข้ามาเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
เนื่ องจากสัญญะคือการศึกษาการสร้ างและถ่ายทอดความหมาย การวิเคราะห์มายาคติดว้ ยวิธีการนี้
จึงเป็ นการแยกย่อยสัญญะที่ถูกสร้างขึ้นในตัวบทเพื่อค้นหาระบบคุณค่า ทัศนคติ ความเชื่ อที่ถูกเชิ ด
ชู รวมทั้งระบบคุณค่า ทัศนคติ ความเชื่อถูกกดทับหรื อปิ ดบังเอาไว้
ในตัวบทโฆษณาทางสื่ อโทรทัศน์น้ นั ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางด้านภาพ คานึงพูด
ข้อความ และเสี ยงเป็ นจานวนมาก ดังนั้น ในการวิเคราะห์ความหมายตัวบทประเภทนี้ จึงเกี่ยวข้อง
กับสัญญะ 2 ประเภท (อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์, 2551, น. 9) คือ
1) สัญญะประเภทภาษา (Linguistic Signs) หมายถึ ง ประโยคหรื อข้อความ คานึ ง
พูดที่ เป็ นทั้งการเขี ยนและเสี ยงพูด รวมทั้งเสี ยงเพลงหรื อดนตรี ในโฆษณา สัญญะประเภทภาษา
ได้แก่ ชื่อสิ นค้าข้อความโฆษณา คานึงบรรยายใต้ภาพ คานึงขวัญ เนื้อเพลง
2) สัญญะประเภทภาพ (Visual Signs) หมายถึ ง สัญญะที่ไม่ใช่ ตวั อักษรหรื อคานึ ง
พูด (Nonlinguistic) ได้แก่ ภาพโฆษณา เสี ยงประกอบ ดนตรี เครื่ องหมายการค้า ตราสิ นค้า แสง สี
เทคนิ คทางภาพหรื อภาษาภาพ (ประกอบด้วย ขนาดภาพ การเคลื่ อนกล้อง มุ มกล้อง จุ ดแห่ งการ
มองเห็นและความต่อเนื่องของภาพ)
เมื่อแยกแยะสัญญะต่างๆ ในตัวบทแล้ว ลาดับต่อไปคือการวิเคราะห์ความหมายของสัญญะ
เหล่านั้น โดยพิจารณาความสัมพันธ์วาประกอบก่อนขึ้นภายใต้กฎเกณฑ์หรื อรหัสใด แล้วจึง นามา
พิจารณาอ่านความหมายต่อไป
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2.1.4 วิธีวเิ คราะห์ การสื่ อความหมาย
วิธีก ารวิเคราะห์ ก ารสื่ อความหมายสามารถท าได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552, น. 94-101;
อัจฉรา ปัณทรานุวงศ์, 2551, น. 10-11) ดังนี้
1) การวิ เคราะห์ ค วามหมายโดยตรง (Denotative) และความหมายโดยนั ย
(Connotative)
2) การวิเคราะห์แบบอุปมาอุปมัย และการให้ความหมายด้วยการเชื่อมโยง
การวิเคราะห์แบบ Metaphor และแบบ Metonymy เป็ นวิธีการถ่ ายทอดความหมาย
ตัวหนึ่งโดยอาศัยสัญญะอีกตัวหนึ่ง
(1) การอุปมาอุปมัย (Metaphor) วิธีการนี้ เป็ นการถ่ายทอดความหมายโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะสองตัวที่ มีความคล้ายคลึ งกัน และถูกนามาถ่ายทอดความหมายด้วย
วิธีการ “เปรี ยบเทียบอุปมาอุปมัย” (Analogy)โดยเลือกเอาสัญญะสองตัวมาวางคู่กนั (Associate)โดย
ที่สัญญะตัวหนึ่ งมีความหมายที่รับ รู ้กนั แล้ว อีกสัญญะหนึ่งยังไม่รู้ความหมาย แต่หลังจากที่นามาคู่
กนแล้ว ความหมายจากสัญญะ ตัวแรกก็จะถูกถ่ายโอนมายังสัญญะตัวหลังได้ การเปรี ยบเทียบแบบ
อุปมาอุปมัยอาจสังเกตได้จากคานึงบอกใบ้ (Cue) เช่น เสมือน ประหนึ่ง ราวกับว่า เป็ นต้น
วิธีก ารนี้ น ามาใช้กบั ภาษาภาพได้โดยการแทนที่ คื อ ภาพที่ แสดง (Display) มี
ความหมายถึงภาพที่ถูกแทนที่ (Replace) เช่ น โฆษณาการบินไทยนาเอาภาพผ้าไหมที่แสดงความ
อ่อนนุ่ ม/ราบเรี ยบมาถ่ ายโอนความหมายถึ งการเดิ นทางอันราบเรี ยบด้วยการบิ นไทย (Smooth as
Silk) หรื อภาพโฆษณาลูกอมที่มีรสเย็นราวกบได้เล่นในน้ าตก (กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 36-37)
(2) การให้ความหมายด้วยการเชื่อมโยง (Metonymy) วิธีการนี้ เป็ นการถ่ายโอน
ความหมายโดยเลื อกเอาส่ วนย่อย (Part) มาแทนความหมายทั้งหมดของส่ วนรวม (Whole) เช่ น
เครื่ อ งหมายกางเขนแทนคริ ส ต์ ศ าสนา เทพี เสรี ภ าพแทนประเทศอเมริ ก า หรื อหอไอเฟลแทน
ประเทศฝรั่งเศส เป็ นต้น
เมื่อ Metonymy เป็ นเรื่ องของการเลือกภาพตัวแทน (ส่ วนย่อย) มาแทนความเป็ น
จริ ง (ส่ วนรวมทั้งหมด) กระบวนการเลื อกและตัดสิ นใจเลื อกใช้ภาพจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด สามารถ
บ่งบอกเจตนาของผูใ้ ช้ได้เป็ นอย่างดี เช่น หากเราต้องการนาเสนอ “ความเป็ นกรุ งเทพ” ถ้านาเสนอ
ด้วยภาพที่มีรถติด ผูค้ นแก่งแยงกันขึ้นรถเมล์ ก็จะได้ความหมายของกรุ งเทพว่า “เมืองที่เต็มไปด้วย
การแก่งแยงแข่งขันและแออัด” หากเลื อกใช้ภาพเด็กนักเรี ยนพาคนแก่ขา้ มถนน ความหมายของ
กรุ งเทพก็จะเปลี่ยนไปเป็ น “เมืองแห่ งน้ าใจไมตรี ” ทันที (กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 37-38) ด้วย
เหตุน้ ี วิธีการเลือกส่ วนเสี้ ยวมานาเสนอความเป็ นทั้งหมดนั้นจึงมีอคติและอุดมการณ์เข้าไปเกี่ยวข้อง
ด้วยเสมอ
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3) การวิ เ คราะห์ ก ารสื่ อความหมายแบบโครงสร้ างไวยากรณ์ (Syntagmatic
Analysis) และการสื่ อความหมายแบบคตินิทศั น์ (Paradigmatic Analysis)
การสื่ อ ความหมายแบบโครงสร้ างไวยากรณ์ (Syntagmatic Analysis) หลัก การ
วิเคราะห์แบบนี้ จะเน้นลาดับขั้นหรื อช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ หรื อการปรากฏของสัญญะ ซึ่งจะ
พบมากในเรื่ องของการเล่าเรื่ อง (Narration) เนื่ องจากโครงสร้างของการเล่าเรื่ องนั้นจะต้องกาหนด
ขั้นตอนของเหตุการณ์เอาไว้อย่างแน่ชดั หากสลับขั้นตอนกน ความหมายก็อาจเปลี่ยนแปลงไป เช่น
การตัดต่อ (Edit) ภาพสองภาพซึ่ งเป็ นภาพเดิม แต่เมื่อสลับตาแหน่ งกันความหมายก็เปลี่ยนไป การ
วิเคราะห์แบ่งเป็ น 2 วิธีการคือ (Chandler อ้างถึงใน อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์, 2551, น. 10-11)
1) การวิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ข องสั ญ ญะตามล าดับ เวลาการเกิ ด เหตุ ก ารณ์
(Chain of Event) เป็ นการว่าเรื่ องราวต่างๆ มีลาดับการเกิดอย่างไร เป็ นการวิเคราะห์ที่เน้นลาดับขั้น
ของการเกิ ดเหตุ ก ารณ์ เช่ น ในการวิเคราะห์ รายการทางโทรทัศ น์ จะวิเคราะห์ วาภาพหรื อ ล าดับ
เหตุการณ์มี ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันอย่างไร
2) การวิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ข องสั ญ ญะในเชิ งพื้ น ที่ มัก ใช้ในการวิเคราะห์
สัญญะประเภทภาพ โดยการวิเคราะห์โครงสร้ างการจัดวางพื้นที่ ระยะห่ าง ตาแหน่ งของสัญญะ
อาทิ อยูบ่ น-ล่าง ด้านหน้า-ด้านหลัง ใกล้-ไกล ซึ่ งจะทาให้ทราบความหมายที่อยูล่ ึ กลงไปในตัวบท
ได้ตวั อย่างเช่ น สัญญะที่ อยู่ขา้ งบนจะสื่ อความหมายของความเป็ นอุดมคติ ในขณะที่สัญญะที่ อยู่
ด้านล่างจะสื่ อความหมายของความสมจริ ง
4) การวิเคราะห์การสื่ อความหมายแบบคตินิทศั น์ (Paradigmatic Analysis)
ในขณะที่การวิเคราะห์เชิ งโครงสร้างไวยากรณ์ เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใน
ระดับโครงสร้างภายนอก แต่การวิเคราะห์เชิ งคตินิทศั น์จะเป็ นการวิเคราะห์ลึกลงไปถึงภายในหรื อ
ความคิดรวบยอดที่อยูเ่ บื้องหลัง (Paradigm) ที่ซ่อนอยูภ่ ายใต้เนื้อหาที่แสดงออกอย่างชัดเจนของตัว
บท โดยการวิเคราะห์ จะมุ่งแสวงหาสิ่ งที่ ขาดหายไป (The Absences) เพื่ ออธิ บ ายว่าเพราะเหตุ ใด
รู ปสัญญะตัวใดตัวหนึ่ งจึงถูกใช้ในการสื่ อความหมาย แทนที่จะเป็ นรู ปสัญญะอีกตัวหนึ่ ง วิธีการนี้
จะทาให้ทราบวาการที่รูปสัญญะรู ปหนึ่งถูกใช้หรื อไม่ถูกใช้เป็ นไปเพื่อสนองผลประโยชน์ของผูใ้ ด
ซึ่ งการวิเคราะห์น้ ีอยูบนพื้นฐานที่วา่ “ความหมายของสัญญะเกิดขึ้นได้จากสิ่ งที่ไม่ใช่ตวั มันเอง”
วิธีการนี้ จะทาให้เห็ นรากของความคิดที่ซ่อนอยูภายใต้การเลือกใช้รูปสัญญะนั้นๆ
ซึ่งผูว้ ิเคราะห์อาจใช้วิธีการทดสอบด้วยการแทนความหมาย (Commutation Test) หมายถึง การแทน
ที่ รูป สั ญ ญะในตัวบทด้วยรู ป สั ญ ญะอี ก ตัวหนึ่ งเพื่ อ ดู ว่า การแทนที่ น้ ัน จะมี ผ ลท าให้ ความหมาย
เปลี่ ยนไปหรื อไม่ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ มกั ใช้การแทนที่ ด้วยคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) เช่ น การ
แทนที่ตวั แสดงเพศชายด้วยตัวแสดงเพศหญิงหากความหมายของภาพนั้นเปลี่ยนไปแสดงว่า ภาพนั้น
มีความหมายสื่ อถึงมายาคติและอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ เป็ นต้น
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การวิเคราะห์ ค วามหมายดัง กล่ าวจึ ง เป็ นวิธี ก ารเข้า สู่ ป ระเด็ น ปั ญ หาเพื่ อค้น หา
ความหมายในระดับ ต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นระดับ ความหมายตรง ความหมายโดยนัยหรื อมายาคติ
ของสัญญะต่างๆ ในตัวบทประเภทโฆษณาได้เป็ นอย่างดี อันจะนาไปสู่ การทาความเข้าใจมายาคติที่
ซ่อนอยูเ่ บื้องหลังได้ดียงิ่ ขึ้น
2.1.5 มายาคติและอุดมการณ์ (Myth and Ideology)
ในสายตาของนัก สั ญ ญะวิท ยานั้น ไม่ มี อะไรในโลกที่ จะมี แต่ ป ระโยชน์ ก ารใช้งาน แต่
จะต้องมี “ความหมาย” อะไรสักอย่างเสมอ ดังที่ Baudrillard กล่าวว่า ไม่มีอะไรที่จะมีเพียงมูลค่า/
คุ ณค่าการใช้สอยหรื อแลกเปลี่ ยนเท่านั้น (Use Value/Exchange) แต่ตอ้ งมี มูลค่า/คุ ณค่าเชิ งสัญญะ
ด้วยทั้งสิ้ น (Symbolic Value/ Exchange)
ในสั ง คมที่ เป็ นสั ง คมบริ โ ภคนั้ น คุ ณ ค่ า การใช้ ส อยได้ ถู ก ลดบทบาทลงอย่ า งสิ้ น เชิ ง
โดยเฉพาะในกลุ่มคนชั้นสู งและคนชั้นกลาง กล่าวคือ ภาพลักษณ์และความแตกต่างจากคนอื่นเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคเลื อกใช้สินค้าประเภทต่างๆ หรื ออธิ บายง่ายๆ คือ ผูบ้ ริ โภคจะคิดถึ ง
ตัวเองว่า “เมื่ อใช้สินค้านั้นแล้วจะดู เป็ นอย่างไร” มากกว่าจะคิ ดว่า “จะเอาสิ นค้ามาใช้ประโยชน์
อะไร” ด้วยเหตุน้ ี เองที่มูลค่าเชิงสัญญะจึงเป็ นสิ่ งที่มีค่านิ ยมและอุดมการณ์สอดแทรกอยู่ โดยเข้าไป
สวมทับมูลค่าใช้สอยแล้วสร้างให้เกิดเป็ นความหมายทางวัฒนธรรมขึ้นมา
มายาคติและอุดมการณ์ เป็ นแนวคิดสาคัญในการศึกษาตามแนวทางของสานักวัฒนธรรม
ศึกษาในประเทศอังกฤษที่ได้รับอิทธิ พลจากแนวคิดมาร์ กซิ สต์ที่เน้นเรื่ องชนชั้น (Class) โดยทั้งสอง
แนวคิ ด เสนอว่า มายาคติ แ ละอุ ด มการณ์ เป็ นเครื่ อ งมื อ ของชนชั้ น นายทุ น ที่ ใ ช้ เพื่ อ การรั ก ษา
ผลประโยชน์ของตนเอง
Althusser (อ้า งถึ ง ใน อัจ ฉรา ปั ณ ฑรานุ ว งศ์ , 2551, น. 15-16) ได้ใ ห้ ค วามหมายของ
อุดมการณ์ (Ideology) ว่าเป็ น “โครงสร้ างที่ ฝังรากลึ กในวิธีคิ ดและการดาเนิ นชี วิต โดยที่ บุ คคล
ยอมรับและยึดมันอุดมการณ์ น้ นั โดยไม่รู้ตวั ” อุดมการณ์ จึงเป็ นภาพจินตนาการของมายาคติที่ ทา
หน้าที่กาหนดวิธีการรับรู ้ของคนที่มี ต่อตนเอง สังคมและสรรพสิ่ งรอบๆ ตัว เช่ น การที่ ผูห้ ญิ งใส่
รองเท้าส้นสู ง ไม่ใช่เพราะถู กครอบงาจากความคิดของผูช้ ายซึ่ งเป็ นกลุ่มสังคมที่มีอานาจเหนื อกว่า
แต่การที่ผูห้ ญิ งใส่ รองเท้าส้นสู งเพราะผูห้ ญิ งมองตนเองด้วยสายตาของผูช้ าย ดังนั้น ผูห้ ญิ งจึงเข้า
ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุดมการณ์ ปิตาธิ ปไตยอย่างเต็มใจโดยไม่รู้ตวั เพราะการสวมรองเท้าส้นสู ง
เป็ นการเน้นสิ่ งที่เพศชายพึงพอใจ เช่น เน้นรู ปร่ าง ทรวดทรงของสะโพก ต้นขา และหน้าอก แม้ว่า
จะทาให้ ผูห้ ญิงเดินไม่สะดวกหรื อเมื่อยก็ตาม (Fiske อ้างถึงใน อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์, 2551, น. 16)
Thompson (อ้ า งถึ งใน พิ ชญ์ พ งษ์ ส วั ส ดิ์ , 2554) กล่ าวว่ า อุ ด มการณ์ ถื อเป็ น การ
ครอบงาแบบหนึ่งในความสัมพันธ์เชิงอานาจผ่านวิธีการบางประการที่ทาให้ผถู ้ ูกครอบงาไม่รู้สึกว่า
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ตนถูกครอบงาอยูว่ ิธีการที่ใช้ได้แก่ การทาให้สิ่งที่นาเสนอเป็ นสิ่ งถูกต้องชอบธรรม การปกปิ ดซ่ อน
เร้น และการทาให้ผคู ้ นลุ่มหลงกบสิ่ งที่เป็ นนามธรรมวามีตวั ตน
เมื่อนาแนวคิดเรื่ องมายาคติมาเชื่ อมโยงกบแนวคิดเรื่ องอุดมการณ์ จะพบว่า การรับรู ้ หรื อ
การตีความหมายที่เป็ นไปตามอุดมการณ์ต่างๆ ก็คือ “มายาคติ หรื อกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า มายาคติ
เป็ นการสื่ อสารถึงความจริ งทางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อสนับสนุ นอุดมการณ์ บางอย่างนั้นเอง
แนวคิดเรื่ องสัญญะและมายาคติ เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการค้นหาความหมายของโฆษณาซึ่ งผูว้ ิจยั
ได้ใช้หลักเกณฑ์เรื่ องกลวิธีการสื่ อความหมายเป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความ
งาม ดังนี้
1) ระดับ ความหมาย ได้แก่ ความหมายตรงความหมายโดยนัย และความหมาย
มายาคติ
2) กลวิธีการสื่ อความหมาย ได้แก่
(1) การอุปมาอุปมัย
(2) การให้ความหมายด้วยการเชื่อมโยง
(3) การวิเคราะห์การสื่ อความหมายแบบโครงสร้างไวยากรณ์ มี 2 วิธีการคือ
1) การวิเคราะห์ลาดับการเกิดเหตุการณ์ และ 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
(4) การวิเคราะห์การสื่ อความหมายแบบคตินิทศั น์ โดยการแยกสัญญะออกมา
เป็ นคู่ตรงข้าม

2.2 ทฤษฎีลาดับขั้นความต้ องการของ Abraham Maslow
ความต้องการ หมายถึง สภาพช่องว่างระหว่างสถานการณ์ปัจจุบนั กับสถานการณ์ที่คาดหวัง
ในอนาคตในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ความต้อ งการไม่ ใ ช่ ปั ญ หา ไม่ ใ ช่ ส ถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน ที่ ไ ด้ล ด
ความสาคัญของความประสงค์ลง ไม่ใช่จุดหมายปลายทางและไม่ใช่เป้ าหมายที่บรรลุปลายทางหรื อ
เป้ าหมาย แต่ความต้องการเป็ นช่องว่างระหว่างจุดหนึ่ งที่ประชาชนถูกตรึ งอยูใ่ นสภาพปั จจุบนั กับจุด
ที่พวกเขามุ่งหวังจะไขว่คว้า (Beatty et al. อ้างถึงใน อนุรักษ์ ปั ญญานุวฒั น์ และอุเทน ปั ญโญ, 2537,
น. 28)
แนวคิ ดของความหมายของค า “ความต้องการ” มี นัก วิช าการได้ระบุ ไว้ เช่ น Mcmahon
(1970 อ้างถึงใน โสภา กันจินะ, 2542, น. 24) กล่าวว่า ความต้องการของคนมีหลากหลาย แตกต่าง
กันไปตามสภาพการเรี ยนรับรู ้ของแต่ละคน Maslow (1970 อ้างถึงใน เสริ มศรี ไชยศร, 2524, น. 33)
ได้เสนอแนวคิดว่าระดับความต้องการของมนุษย์น่าจะมี 5 ระดับ คือ
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1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs)
2) ความต้องการความปลอดภัยและอบอุ่นใจ (Security Needs) ทั้งด้านสรี ระทาง
กายสังคม เศรษฐกิจ
3) ความต้องการความรักและการเป็ นเจ้าของ (Love and Belonging’s Needs)
4) ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ (Esteem Needs)
5) ความต้องการที่ตระหนักด้วยตนเองถึงสิ่ งที่ตอ้ งการนามาเสริ มเติมแต่งศักยภาพ
และความสามารถในการพัฒนาตนเอง ซึ่ งความต้องการชนิ ดนี้ Maslow เรี ยกว่า Self-Actualization
Needs การประเมินความต้องการเป็ นกิจกรรมที่สาคัญในการเตรี ยมการวางแผนโครงการ เพื่อการ
จัดทากิ จกรรมโครงการให้ตรงกับวัตถุ ประสงค์ของโครงการ และตรวจสอบพบว่า ปั ญหาต่างๆ ที่
โครงการกาลังวางแนวทางแก้ไขนั้นมีอยู่จริ งและมากพอ เพื่อการจัดกิจกรรมจะได้สนองตอบตรง
กับความต้องการที่แท้จริ งของกลุ่มเป้ าหมาย
การประเมินความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการวางแผนและวางโครงการ ไม่ว่า
โครงการนั้นจะเกี่ ย วข้องกับ การศึ กษาหรื อไม่ ก็ตาม ก็ จะพิ จารณาการประเมิ นความต้องการใน
ลักษณะของวิธีนาข้อมูลด้านลักษณะและสภาพของชุ มชนมาวิเคราะห์แนวโน้มของปั ญ หาและ
ความต้องการ โดยที่ผูจ้ ดั เก็บข้อมูลจะต้องกาหนดจุดมุ่งหมายไว้ล่วงหน้าว่าต้องการข้อมูลประเภท
ใด (อนุรักษ์ ปัญญานุวฒั น์ และอุเทน ปัญโญ, 2537, น. 29-30)
ขั้นตอนการประเมินสภาพปั ญหาและความต้องการ (Needs Assessment) เป็ นขั้นตอนแรก
ของการประเมินเชิงระบบไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นกาหนดหรื อระบุปัญหาหรื อความต้องการ
2) ขั้นวางแผนเตรี ยมงานที่จะทา
3) ขั้นลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่กาหนดไว้
4) ขั้นติดตาม ปรับปรุ ง และสรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
ประเภทของข้อมูลเพื่อการประเมินความต้องการมี 2 ประเภท คือ
1) ข้อมู ลปฐมภู มิ คื อ ข้อมู ล ที่ แหล่ งข้อมู ล หรื อข้อมู ล เบื้ องต้น การเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลสามารถทาได้หลายวิธี เช่ น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การวิจยั แบบมีส่วนร่ วม
และการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
2) ข้อมู ลทุ ติยภู มิ คื อ ข้อมู ลที่ มีการจัดเก็บ ไว้แล้วหรื อข้อมู ลอันดับ สอง การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ ยวข้องหรื ออาจจะสัมภาษณ์ และสอบถามจากผูท้ ี่ได้หรื อ
ได้รับรู ้ต่อกันมา
สรุ ป ได้ว่าการประเมิ นความต้องการ หมายถึ ง การสารวจเพื่อกาหนดความต้องการของ
กลุ่มคนหรื อชุ มชนภายใต้ปัจจัยต่างๆ เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนและวางโครงการเป็ น
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ขั้นตอนแรกของการประเมิ นเชิ งระบบ มีประเภทของข้อมู ลที่ ใช้เพื่อการประเมินความต้องการ 2
ประเภท คือ ข้อมู ลปฐมภูมิ และข้อมูลทุ ติยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมู ลได้หลายวิธี เช่ น แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็ นต้น และได้สรุ ปลักษณะความต้องการไว้เป็ นส่ วนรวมดังนี้
1) ความต้องการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทางสรี ระหรื อร่ างกาย ได้แก่
(1) การกินอาหารที่ถูกปากและท้องไม่เสี ย
(2) การพักผ่อนให้เพียงพอ
(3) การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
(4) การตอบสนองทางเพศ
2) ความต้องการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทางจิตหรื อความรู ้สึก ได้แก่
(1) การได้รับความรักใคร่ ชอบพอ
(2) การได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
(3) การมีที่พ่ งึ ทางใจ เช่น ศาสนา ความดี ความเชื่อมัน่ ในตัวเอง
(4) การมีคนสนใจ เอาใจใส่ และเอาอกเอาใจ
3) ความต้องการที่จะได้รับความพอใจจากสังคมและสิ่ งแวดล้อม
(1) ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
(2) ความมีอยูม่ ีกิน
(3) การมีบทบาทสาคัญหรื อมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม
(4) การได้รับข่าวสารข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ
ตามแนวคิดของ Knowles ( อ้างถึ งใน สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์, 2525) โดยได้แบ่ งความ
ต้องการของออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) ความต้องการด้านพื้นฐาน
(1) ความต้องการทางด้านกายภาพ
(2) ความต้องการในการเจริ ญงอกงาม
(3) ความต้องการได้รับประสบการณ์ใหม่
(4) ความต้องการด้านความรักความพอใจ
(5) ความต้องการที่จะได้รับความมัน่ คงปลอดภัย
(6) ความต้องการได้รับการยอมรับ
2) ความต้องการทางการศึกษา หมายถึง ช่องว่างระหว่างความรู ้ความสามารถของ
บุคคลในปั จจุบนั กับความปรารถนาที่อยากจะให้มีความรู ้ในอนาคต
จากแนวคิดความต้องการที่กล่าวมา จะเห็นได้วา่ ข้อมูลข่าวสารหรื อเรื่ องการศึกษาเป็ นส่ วน
หนึ่ งในสิ่ งที่ บุคคลต้องการเพื่อสนองความพอใจทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อที่ จะได้นาไปใช้
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ด าเนิ น ชี วิต ประจ าวัน มาสโลว์ไ ด้แ บ่ ง ล าดับ ขั้น ความต้อ งการของมนุ ษ ย์อ อกเป็ น 5 ล าดับ ขั้น
(Maslow, 1970, p. 35-38) ดังนี้
1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของมนุ ษย์ซ่ ึ งมนุ ษย์จะขาดไม่ได้ คือปั จจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ ม ยารักษาโรค การพักผ่อน
หลับนอน ที่อยู่อาศัย เป็ นต้น ความต้องการเหล่านี้ เป็ นความต้องการที่ เกี่ ยวกับการบาบัดความหิ ว
ความกระหาย ความต้องการสิ่ งต่ างๆ ที่ เกี่ ยวกับ การดาเนิ นชี วิตประจาวันของคนเป็ นส่ วนใหญ่
ความต้องการเหล่านี้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน ซึ่ งมาสโลว์มีความเชื่อว่า ตราบใดที่มนุ ษย์ยงั มีความหิ ว
และความกระหาย อดอยากขาดแคลนทุ กสิ่ งทุ ก อย่าง ความต้องการทางกายภาพจะเป็ นสิ่ งเร้ าที่
ส าคัญ ที่ ท าให้ ค นต้อ งหาวิธี ก ารที่ จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่ อ หาทางตอบสนองความ
ต้องการนั้น เช่ น เมื่อคนต้องการอาหารและน้ าเพื่อบาบัดความหิ ว ความกระหายเพื่อความอยู่รอด
ทาให้ตอ้ งพยายามหาเงิน โดยการทางานเพื่อให้มีรายได้มาใช้จ่ายในการซื้ ออาหาร เมื่อเจ็บป่ วยต้อง
หายามารักษาหรื อไปหาหมอ เมื่อรู ้สึกอ่อนเพลียต้องพักผ่อนหาที่พกั อาศัย เป็ นต้น
มาสโลว์ช้ ีแจงว่า ความต้องการที่จะเป็ นแรงผลักดันให้คนต้องมีพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพื่อหาทางตอบสนองความต้องการนั้นได้ จะต้องมีความรู ้สึกว่า สิ่ งนั้นมีความจาเป็ นขาด
ไม่ได้ หรื อความต้องการนั้นถึงขั้นที่จดั ว่ามีความจาเป็ น (Needs) หรื อถึงขั้นมีความอยาก (Wanting)
เช่นคนจะมีความรู ้สึกว่า “น้ า” เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับเขามากในขณะนั้น เมื่อเขามีความกระหายมาก
จนรู ้สึกว่าไม่สามารถพูดต่อไปได้ และเมื่อได้น้ ามาดื่มแล้ว ความรู ้สึกหิ วกระหายลดลงหรื อหมดไป
ความต้องการน้ าดื่มจะลดลงไปตามความหิ วกระหาย น้ าจึงไม่ใช่สิ่งจาเป็ นอีกต่อไป
นอกจากนั้นมาสโลว์ยงั มีความเชื่ อว่า ความต้องการทางกายภาพเป็ นความต้องการ
ขั้นพื้นฐานของมนุ ษย์ มนุ ษย์ทุกคนจาเป็ นต้องได้รับสิ่ งเหล่านี้ เพื่อความอยูร่ อดของชี วิต และความ
ต้องการทางกายภาพยังมีอิทธิ พลหรื อเป็ นตัวกระตุน้ พฤติกรรมของมนุ ษย์ได้ตลอดเวลา ตราบใดที่
ยังขาดแคลนสิ่ งเหล่านี้ หรื อยังไม่มีความพอใจต่อสิ่ งที่มีอยู่ แต่เมื่อใดที่คนมีความรู ้สึกพอใจต่อสิ่ ง
เหล่านั้นในระดับหนึ่ งแล้วจะเกิดความต้องการหรื ออยากได้สิ่งใหม่ตามมาอีก สาหรับในความคิด
ของมาสโลว์น้ นั ความต้องการขั้นต่อไปของมนุ ษย์หลังจากที่ ความต้องการทางกายภาพลดลงคื อ
ความต้องการเกี่ ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยนั่นเอง แต่ถ้าตราบใดที่ มนุ ษย์ยงั อดอยาก ไม่มีอาหาร
พอเพียง ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีงานทาแล้ว การคิดถึ งเรื่ องความปลอดภัยย่อมไม่เกิ ดขึ้น คนอาจยอม
เสี่ ยงที่ จะทางานที่ไม่มีความปลอดภัย ไม่มนั่ คงเพื่อให้ได้มาซึ่ งค่าจ้างที่จะนามาเลี้ ยงดู ตนเองและ
ครอบครั ว ให้ ห ลุ ด พ้น จากการอดอยากขาดแคลน เป็ นต้น แต่ เมื่ อ ความต้อ งการทางกายภาพ
ได้รัการตอบสนองจนอยู่ในระดับที่พอใจแล้วความต้องการต่อสิ่ งเหล่านั้นจะลดลง ความต้องการ
ในระดับสู งคือความต้องการความมัน่ คงความปลอดภัยจะเกิดขึ้นตามมา
2) ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความมัน่ คง
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ปลอดภัยนี้หมายถึง ความต้องการสิ่ งต่างๆ ที่จะช่วยป้ องกันให้คนพ้นจากภัยอันตรายหรื อสิ่ งเลวร้าย
ต่างๆ รอบข้าง ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัยนี้ ได้แก่ ความต้องการเกี่ยวกับความมัน่ คง ความ
ปลอดภัยในชี วิต ในร่ างกาย ในทรัพย์สิน เช่ น ต้องการมีงานที่มงั่ คงมีรายได้ที่ดีตอ้ งการมีอานาจมี
หลัก ประกันความมั่นคงในชี วิต มี บ ้านที่ แข็งแรงมัน่ คงสามารถปกป้ องภัย อัน ตรายต่ างๆ ได้ มี
ทรัพย์สินเงินทองเก็บออมไว้เพื่อความมัน่ คงในชีวติ ฯลฯ เป็ นต้น ความกลัวของมนุ ษย์ เช่น กลัวถูก
ทาร้ายถูกฆ่า กลัวภัยอันตราย กลัวความยากจน กลัวหมดอานาจที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เป็ นสิ่ งเร้าที่ทาให้
คนต้องพยายามคิดหาวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อป้ องกัน หรื อลดทอนความหวาดกลัว สร้างความรู ้สึก
มั่น คงปลอดภัย ให้ ตนเองและครอบครั ว เช่ น การกลัวความยากจนท าให้ ค นพยายามแสวงหา
ทรัพย์สินเงิ นทอง เช่น ที่ดิน เงินทอง ทรัพย์สินมีค่าต่างๆ มาสะสมไว้จานวนมากๆ หรื อความกลัว
ภัยอันตรายต่อชีวติ และร่ างกาย ทาให้คนพยายามหาวิธีการป้ องกันภัยโดยการสะสมอาวุธไว้ป้องกัน
ตนเอง เมื่ อมีตาแหน่ งหน้าที่ ที่มีอานาจมากกลัวว่าจะสู ญเสี ยอานาจจึงต้องพยายามหาวิธีการที่ จะ
รักษาตาแหน่งรักษาอานาจของตนเองไว้ให้ได้ต่อไป เป็ นต้น
ความต้องการทางกายภาพและความต้องการความมัน่ คงปลอดภัยที่ กล่ าวมา จะ
เห็นได้วา่ เป็ นความต้องการในระดับล่างๆ และเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับการนาทรัพย์สินเงินทองมาใช้
เป็ นสิ่ ง แลกเปลี่ ย นได้โดยตรง เมื่ อ มนุ ษ ย์ไ ด้รับ การตอบสนองความต้อ งการด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยจนเป็ นที่พอใจในในระดับหนึ่ งที่ทาให้ความหวาดกลัวสิ่ งต่างๆ ลดลง ความต้องการของ
มนุษย์ยงั ไม่หมด แต่มนุษย์จะเกิดความต้องการในขั้นที่สูงขึ้นตามมาคือความต้องการทางสังคม
3) ความต้อ งการทางสั งคม (Social Needs) ความต้อ งการขั้น นี้ หมายถึ ง ความ
ต้องการเข้าสู่ สังคม ต้องการความรัก ความห่ วงใย ความผูกพันจากผูอ้ ื่ นในสังคม ทั้งนี้ เนื่ องจาก
มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม โดยธรรมชาติมนุษย์จึงต้องอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นเสมอ ดังนั้นในจิตสานึ กของมนุษย์
จึงมีความกลัวถู กทอดทิ้ง กลัวการอยู่อย่างโดดเดี่ ยว มนุ ษย์จึงมีความต้องการและโหยหาความรัก
ความผูกพันจากผูอ้ ื่นในสังคม ต้องการมีครอบครัวที่ อบอุ่น มี เพื่อน มี สังคมที่ สามารถอยู่ร่วมกัน
สร้างความสุ ข ความรักความอบอุ่น ช่ วยเหลือเกื้ อกูลซึ่ งกันและกัน สิ่ งเหล่านี้ ทาให้มนุ ษย์เริ่ มเข้าสู่
สังคมด้วยวิธีการต่างๆ เช่ นการเข้าไปช่ วยเหลื อผูท้ ี่ อ่อนแอกว่า การเข้าไปเป็ นสมาชิ กของชุ มชน
สมาคม สโมสรต่างๆ เพื่อให้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยวิธีการต่างๆ
4) ความต้องการการยกย่องยอมรับนับถื อ (Esteem Needs) ความต้องการการยก
ย่องยอมรับนับถืออาจแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
(1) ต้องการให้ผอู ้ ื่นให้การยกย่องยอมรับนับถือ เช่น ต้องการมีฐานะเด่นดังใน
สังคมมีชื่อเสี ยงเกียรติยศ ให้การยกย่องสรรเสริ ญว่าเป็ นคนเก่ง มีความรู ้ความสามารถ มีคนรู ้จกั ให้
การต้อนรับให้การยอมรับ
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(2) ต้องการมีความเชื่ อมัน่ ในตัวเองมีความภูมิใจนับถื อตนเอง เช่น การเป็ นผู ้
ที่มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่ทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ แม้ไม่ร่ ารวย มีตาแหน่งหน้าที่สูงแต่คนยอมรับ
ว่าเป็ นคนดีมีเกียรติให้การยอมรับนับถือ
5) ความต้องการประสบความสาเร็ จตามที่นึกคิดหรื อความต้องการประจักษ์ใน
ตัวเอง (Self-Actualization Needs) หมายถึ งความต้องการแสดงศักยภาพภายในออกมาให้ปรากฏ
หรื อต้องการที่จะรู ้จกั ตนเองอย่างแท้จริ งว่ามีความต้องการอะไร และพยายามมุ่งมัน่ ที่จะทาในสิ่ งที่
เป็ นความมุ่งหวังให้สาเร็ จ หรื ออาจมองในอี กนัยหนึ่ งว่าเป็ นการพยายามที่ จะกระทาให้สิ่งที่ เป็ น
อุดมการณ์หรื ออุดมคติของตนเกิดความเป็ นจริ งขึ้นมานัง่ เอง หรื อทาให้สิ่งที่เป็ นความหวังสู งสุ ดใน
ชีวติ ประสบความสาเร็ จ
มาสโลว์มีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความคิด มีอุดมการณ์ หรื อมีอุดมคติซ่ ึ งเป็ นสิ่ ง
ที่เป็ นจุดมุ่งหมายสู งสุ ดของตนเองทั้งสิ้ น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการพิสูจน์ความสมบูรณ์ในความเป็ นมนุษย์
แต่การที่ความต้องการที่เป็ นอุดมคติจะมีลกั ษณะเด่น และกลายเป็ นสิ่ งเร้าที่สามารถทาให้เกิดความ
มุ่งมัน่ ที่ จะกระท าการต่าง ๆ เพื่ อให้ สิ่ งที่ เป็ นอุ ดมการณ์ ป ระสบความส าเร็ จในความเป็ นจริ งได้
หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายๆ อย่าง เช่ น โอกาส ความมุ่งมัน่ การได้รับการตอบสนองความ
ต้องการในระดับต้นๆ
อย่างไรก็ตาม มาสโลว์เชื่ อว่า มนุ ษย์ทุกคนรอที่จะปรากฏตัวตนที่แท้จริ งออกมาให้
โลกได้รับ รู ้ ว่า ในความเป็ นมนุ ษย์น้ นั เขาคื อใคร มี ศกั ยภาพสู งสุ ดอย่างไร แต่ก่ อนที่ จะสามารถ
แสดงศักยภาพภายในของตนออกสู่ ภายนอกให้เป็ นที่ประจักษ์ได้คนๆ นั้นจะต้องพบกับลาดับความ
จาเป็ นในระดับ ต้น ๆ ก่ อน ซึ่ งได้แก่ ความจาเป็ นทางภายภาพ ความมัน่ คง ความปลอดภัย ความ
ต้องการทางสังคม และความต้องการการยอมรับนับถื อ ถ้าหากขาดการตอบสนองความต้องการ
ดังกล่ าวมาเป็ นอย่างดี แล้วโอกาสที่ จะทาให้คนๆ นั้นสามารถเข้าสู่ ศกั ยภาพสู งสุ ดในตนเองไม่มี
ความต้องการที่จะแสดงศักยภาพสู งสุ ดในตัวคน คนนั้นจะไม่เป็ นลักษณะเด่นสุ ดที่จะเป็ นสิ่ งเร้าได้
ดังนั้นศักยภาพสู งสุ ดของคนจะสามารถแสดงออกมาปรากฎให้ผอู ้ ื่นประจักษ์ เพื่อ
พิสูจน์ความส าเร็ จสู งสุ ดในชี วิตได้หรื อไม่ จึ งต้องขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยส าคัญคื อการตอบสนองความ
ต้อ งการในระดับ ต้น ๆ ได้ดี ห รื อ ไม่ เพี ย งใดและความมุ่ ง มั่น ของคนๆ นั้ น ในการที่ จ ะท าให้
อุดมการณ์ของตนปรากฎ

2.3 ทฤษฎีความคาดหวัง Expectancy Theory ของ Victor Vroom
ทฤษฎีความคาดหวังถูกนาเสนอโดย Vroom (1964) ได้เสนอรู ปแบบของความคาดหวังใน
การทางานซึ่ งได้รับความนิ ยมอย่างมากในการอธิ บายกระบวนการจูงใจของมนุ ษย์ในการทางาน
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โดย Vroom มี ความเห็ นว่าการที่ จะจูงใจให้พนักงานทางานเพิ่มขึ้ นนั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการ
ทางความคิดและการรับรู ้ของบุคคลก่อน โดยปกติเมื่อคนจะทางานเพิ่มขึ้นจากระดับปกติเขาจะคิด
ว่าเขาจะได้อะไรจากการกระทานั้นหรื อการคาดคิ ดว่าอะไรจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อเขาได้แสดงพฤติ กรรม
บางอย่างในกรณี ของการทางาน พนักงานจะเพิ่มความพยายามมากขึ้นเมื่อเขาคิดว่าการกระทานั้น
นาไปสู่ ผลลัพธ์บางประการที่เขามีความพึงพอใจ เช่น เมื่อทางานหนักขึ้นผลการปฏิบตั ิงานของเขา
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีข้ ึนทาให้เขาได้รับการพิจารณาเลื่ อนขั้นเลื่ อนตาแหน่ งและได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ค่าจ้าง
กับตาแหน่งเป็ นผลของการทางานหนักและเป็ นรางวัลที่เขาต้องการเพราะทาให้เขารู ้สึกว่าได้รับการ
ยกย่องจากผูอ้ ื่นมากขึ้น แต่ถา้ เขาคิดว่าแม้เขาจะทางานหนักขึ้นเท่าไรก็ตามหัวหน้าของเขาก็ไม่เคย
สนใจดูแลยกย่องเขา จึงเป็ นไปไม่ได้ที่เขาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง เขาก็ไม่เห็น
ความจาเป็ นของการทางานเพิ่มขึ้น ความรุ นแรงของพฤติกรรมที่จะทางานขึ้นอยูก่ บั การคาดหวังที่
จะกระทาตามความคาดหวังนั้นรวมถึ งความดึ งดู ดใจของผลลัพธ์ที่จะได้รับซึ่ งจะมี เรื่ องของการ
ดึ งดู ดใจ การเชื่ อมโยงรางวัลกับ ผลงาน และการเชื่ อมโยงระหว่างผลงานกับ ความพยายามโดย
ทฤษฎีน้ ี จะเน้นเรื่ องของการจ่ายและ การให้รางวัลตอบแทนเน้นในเรื่ องพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว้
ต่อเรื่ องผลงาน ผลรางวัลและผลลัพธ์ ของความพึงพอใจต่อเป้ าหมายจะเป็ นตัวกาหนดระดับของ
ความพยายามของพนักงาน
Vroom (1964) ได้เสนอรู ป แบบของความคาดหวังในการท างานเรี ยกว่า VIE Theory ซึ่ ง
ได้รับความนิยมอย่างมากในการอธิ บายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการทางาน
V = Valance หมายถึงระดับความรุ นแรงของความต้องการของบุคคลในเป้ าหมาย
รางวัลคือคุณค่าหรื อความสาคัญของรางวัลที่บุคคลให้กบั รางวัลนั้น
I = Instrumentality หมายถึ ง ความเป็ นเครื่ อ งมื อ ของผลลัพ ธ์ (Outcomes) หรื อ
รางวัลระดับที่ 1 ที่จะนาไปสู่ ผลลัพธ์ที่ 2 หรื อรางวัลอีกอย่างหนึ่ ง คือเป็ นการรับรู ้ในความสัมพันธ์
ของผลลัพธ์ที่ได้ (เชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน)
E = Expectancy ได้แก่ ความคาดหวังถึงความเป็ นไปได้ของการได้ซ่ ึงผลลัพธ์หรื อ
รางวัลที่ตอ้ งการเมื่อแสดงพฤติกรรมบางอย่าง (การเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายาม)
ตามหลัก ทฤษฎี ค วามคาดหวัง จะแย้งว่า ผูบ้ ริ ห ารจะต้อ งพยายามเข้าไปแทรกแซงใน
สถานการณ์ ก ารท างาน เพื่ อ ให้ บุ ค คลเกิ ด ความคาดหวังในการท างาน, คุ ณ ลัก ษณะที่ ใ ช้เป็ น
เครื่ องมือ และคุณค่าจากผลลัพธ์ สู งสุ ด ซึ่ งจะสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ขององค์การด้วยโดย
สร้างความคาดหวังโดยมีแรงดึงดูด ซึ่ งผูบ้ ริ หารจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ ให้
การอบรมพวกเขา ให้การสนับสนุนพวกเขาด้วยทรัพยากรที่จาเป็ น และระบุเป้ าหมายการทางานที่
ชัดเจนให้เกิดความเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน โดยผูบ้ ริ หารควรกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ปฏิ บ ตั ิ งานกับ รางวัล ให้ชัดเจน และเน้น ย้ าในความสั ม พันธ์ เหล่ านี้ โดยการให้รางวัล เมื่ อบุ ค คล
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สามารถบรรลุผลสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานให้เกิ ดความเชื่ อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามซึ่ ง
เป็ นคุ ณ ค่ า จากผลลัพ ธ์ ที่ เขาได้รับ ผูบ้ ริ ห ารควรทราบถึ งความต้องการของแต่ ล ะบุ ค คล และ
พยายามปรั บ การให้รางวัล เพื่ อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของพนักงานเพื่อเขาจะได้รู้สึกถึ ง
คุณค่าของผลลัพธ์ที่เขาได้รับจากความพยายามของเขา
การแบ่งรางวัลออกเป็ น 2 ประเภท คือ
รางวัลภายนอก (Extrinsic Rewards) เป็ นรางวัลที่ นอกเหนื อจากการทางาน เช่ น การเพิ่ม
ค่ า ตอบแทน การเลื่ อ นต าแหน่ ง หรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ๆ (Schermerhorn, Hunt, and
Osborn 2003, p. 118) หรื อเป็ นผลลัพ ธ์ ข องการท างานซึ่ งมี คุ ณ ค่ าเชิ งบวกที่ ให้ ก ับ บุ ค คลในการ
ทางาน
รางวัลภายใน (Intrinsic Rewards) เป็ นรางวัลซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของงาน ประกอบด้วย ความ
รับผิดชอบ ความท้าทาย หรื อเป็ นผลลัพธ์ของการทางานที่มีคุณค่าเชิ งบวกซึ่ งบุคคลได้รับโดยตรง
จากผลลัพธ์ของการทางาน ตัวอย่างเช่น ความรู ้สึกของความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานที่ความท้าทาย
แนวทางในการจัดสรรรางวัลภายนอก มีดงั นี้
1) ระบุถึงพฤติกรรมที่พึงพอใจให้ชดั เจน
2) ธารงรักษาการให้รางวัลที่มีศกั ยภาพที่จะช่วยให้เกิดการเสริ มแรงเชิงบวก
3) คิ ดเสมอว่า บุ ค คลจะมี ค วามแตกต่ างกัน จึ ง ต้องให้ รางวัล ที่ มี คุ ณ ค่ า เชิ งบวก
สาหรับแต่ละบุคคล
4) ให้ แต่ ล ะบุ ค คลรู ้ อย่างชัดเจนถึ งสิ่ งที่ เขาจะต้องปฏิ บ ัติเพื่ อให้ ได้รับ รางวัล ที่
ต้องการ
5) กาหนดเป้ าหมายให้ชดั เจนและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับในการปฏิบตั ิงาน
6) การจัดสรรรางวัลให้อย่างทันทีทนั ใดเมื่อเกิดพฤติกรรมที่พึงพอใจ
7) จัดสรรรางวัลให้ตามตารางที่กาหนดเพื่อให้เกิดการเสริ มแรงเชิงบวก

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับการปลูกฝัง
ทฤษฎี อบรมบ่ ม เพาะ (Cultivation Theory) เป็ นทฤษฎี ตามกระบวนทัศน์ เชิ งวัฒ นธรรม
ศึ ก ษา (Cultural Study) ที่ มุ่ ง ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ มวลชนในการหล่ อ หลอมการรั บ รู ้ แ ละการ
ตอบสนองของผูร้ ั บ สารต่ อ ตนเองและต่ อสิ่ งแวดล้อม ส าหรั บ ทฤษฎี ก ารปลู ก ฝั งความเป็ นจริ ง
อธิ บายถึงผลกระทบของสื่ อมวลชน โดยเฉพาะสื่ อโทรทัศน์ ที่เกิดขึ้นในระยะยาวและเป็ นผลมาจาก
การสั่งสม มิใช่ ผลกระทบระยะสั้นอย่างทฤษฎีเข็มฉี ดยา (Hypodermic Needle Theory) โดยมุ่งเน้น
การวิเคราะห์ ผลในการสร้ างวัฒนธรรมด้านความคิด ความจริ ง และนาไปสู่ พฤติกรรมโดยเฉพาะ
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อิทธิ พลจากสื่ อโทรทัศน์ที่มีบทบาทอย่างมากในชี วิตประจาวัน ทฤษฎี การปลู กฝั งความเป็ นจริ ง
เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960-1970 ในบรรยากาศที่สื่อมวลชนในสหรัฐอเมริ กา โดยเฉพาะโทรทัศน์
ที่แพร่ หลายในหมู่ประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกชั้นเต็มไปด้วยเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องกับความรุ นแรง
อาชญากรรม และความขัดแย้ง จนเกิดความวิตกกังวลว่าเนื้อหาเหล่านั้นจะส่ งผลให้เกิดพฤติกรรม
ทฤษฎี การอบรมบ่มเพาะ (ปลู กฝั งความเป็ นจริ ง) ของเกิ ร์บเนอร์ Gerbner et al. (1980 as
cite in Severin & Tankard, 1988, p. 313) มีสมมติฐานว่า สื่ อมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศน์ได้ปลูกฝัง
ปั้ นแต่งความคิดของผูร้ ับสารเกี่ยวกับความเป็ นจริ งของโลก สมมติฐานนี้ พฒั นาขึ้นมาจากการศึกษา
เกี่ยวกับการเปิ ดรับเนื้ อหารุ นแรงทางโทรทัศน์ในและการรับรู ้ของประชาชนต่อภัยอาชญากรรมใน
สังคมอเมริ กนั โดยเปรี ยบเที ยบว่าผูท้ ี่ เปิ ดรับ โทรทัศน์ มาก (Heavy Viewer) จะรับ รู ้ ว่าสังคมมี ภยั
อาชญากรรมมากเหมือนเช่ นที่นาเสนอในโทรทัศน์หรื อไม่ และผูท้ ี่เปิ ดรับน้อย (Light Viewer) จะ
รับรู ้ ว่าสังคมมี ภยั อาชญากรรมน้อยกว่าหรื อไม่ หรื อผูด้ ู โทรทัศน์น้อยจะรับรู ้ ภยั อาชญากรรมตรง
ตามสถิ ติ ข องหน่ ว ยงานราชการได้ม ากกว่า ผู ด้ ู โทรทัศ น์ ม ากหรื อ ไม่ เนื่ อ งจากว่าโทรทัศ น์ ม ัก
น าเสนอภาพของภัย อาชญากรรมอย่างโดดเด่ น มาก ปรากฏกว่าได้ผ ลการวิจยั ที่ ส อดคล้องกับ
สมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ กล่ าวคือ ผูท้ ี่ เปิ ดรั บโทรทัศน์น้อยจะรับรู ้ ภยั อาชญากรรมได้ตรงตามสถิ ติของ
หน่ วยงานราชการมากกว่าผูท้ ี่ เปิ ดรั บ โทรทัศน์ มาก ในขณะที่ ผูท้ ี่ เปิ ดรั บ โทรทัศ น์ ม ากจะรั บ รู ้ ว่า
สังคมมีภยั อาชญากรรมมากเกินกว่าความเป็ นจริ ง ทั้งนี้ เพราะโทรทัศน์มกั นาเสนอภัยอาชญากรรม
อย่างโดดเด่นเข้มข้นจนดูมากเกินความเป็ นจริ ง จากการศึกษาดังกล่าวสรุ ปได้วา่ โทรทัศน์มีอิทธิ พล
ในการ “ปลูกฝัง” หรื อ “สร้ างโลก” หรื อสร้ างทัศนะของบุ คคลต่อโลกรอบตัว ซึ่ งบางครั้งอาจจะ
เป็ นทัศนะที่เบี่ยงเบนผิดเพี้ยนหรื อไม่ตรงกับ “โลกแห่งความเป็ นจริ ง”
สาหรั บ การวิจยั ตามแนวทางของทฤษฎี ก ารอบรมบ่ ม เพาะ (ปลู กฝั งความเป็ นจริ ง) ทาง
สังคมนั้น ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1) การวิเคราะห์เนื้อหา เป็ นการวิเคราะห์เนื้ อหาของรายการโทรทัศน์เพื่อดูวา่ มีการ
นาเสนอประเด็นหรื อค่านิ ยมอะไร เช่น จากการวิเคราะห์เนื้ อหาของภาพยนตร์ โฆษณาของไทย พบ
ค่ านิ ย มการมี ผิวขาวของผู ห้ ญิ ง ในยุค ปั จจุ บ ัน ส่ วนภาพยนตร์ โฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ม ัก
นาเสนอค่านิยมเกี่ยวกับการดื่มเพื่อสังคมและมิตรภาพ (นภวรรณ ตันติเวชกุล, 2542)
2) การสารวจโลกแห่ งความเป็ นจริ ง เป็ นการสารวจบริ บทความเป็ นจริ งของผูช้ ม
ในขณะนั้น เช่น อาชญากรรมในบริ เวณนั้นมีมากน้อยเพียงใด โดยสามารถดู จากตัวเลขสถิติต่าง ๆ
เช่ น สถิติของสังคมอเมริ กนั พบว่า คนอเมริ กนั 100 คน มีโอกาสพบกับเหตุการณ์ รุนแรงประมาณ
0.41 คน หรื ออีกนัยหนึ่ง คนอเมริ กนั 200 คนมีโอกาสพบกับเหตุการณ์รุนแรง 1 คน
3) การสารวจผูร้ ับสาร โดยทาการสารวจผูร้ ับสาร 2 เรื่ อง คือ
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(1) พฤติ ก รรมการชมโทรทัศ น์ โ ดยพิ จ ารณาปริ ม าณการชมเพื่ อ น ามาจัด
ประเภทว่ากลุ่มใดเป็ นผูช้ มมาก (Heavy Viewer) กลุ่มใดเป็ นผูช้ มน้อย (Light Viewer)
(2) การรับรู ้ของผูช้ มที่มีต่อชี วติ และโลก เช่น ในกรณี ของความรุ นแรงอาจตั้ง
ประเด็นปั ญหามาถามว่า "ภายในเวลา 1 อาทิตย์ ท่านคิดว่าโอกาสที่ท่านจะต้องพบกับเหตุการณ์ ที่
รุ นแรงมีประมาณเท่าใด 1 ใน 10 หรื อ 1 ใน 100"
4) การเปรี ยบเที ยบระหว่างกลุ่ มผูช้ มมากและกลุ่มผูช้ มน้อย เพื่อดู ว่าการรับรู ้ ต่อ
สิ่ งแวดล้อมทางสังคมของสองกลุ่มต่างกันหรื อไม่ เช่น การรับรู ้ต่อโอกาสของความรุ นแรงในสังคม
ของคนสองกลุ่มนี้ กลุ่มใดคิดว่ามีโอกาสสู งกว่ากัน
เกิ ร์ บ เนอร์ Gerbner et al. (1980 as cite in Severin & Tankard,1988, p. 313) ได้ อ ธิ บ าย
สาเหตุที่ทาให้โทรทัศน์มีอิทธิ พลในการอบรมบ่มเพาะ (ปลู กฝั งความเป็ นจริ ง) มากนัน่ เป็ นเพราะ
โทรทัศน์เป็ นสื่ อที่เข้าถึงได้ทุกครัวเรื อนและกลายเป็ นศูนย์กลางของชี วิตประจาวันในสังคมที่ทุก
คนจะต้องเปิ ดชมทุกวัน สามารถเปิ ดชมได้โดยไม่ตอ้ ง
จ่ายเงิ น และโทรทัศน์เป็ นสื่ อที่ มีท้ งั เสี ยงและภาพเคลื่ อนไหวที่ มีความสามารถในการสร้ างความ
จดจา ความประทับใจ การโน้มน้าวใจผูช้ มได้ดี สามารถสร้างความรู ้สึกร่ วมให้กบั ผูช้ มได้เป็ นอย่าง
ดี ลักษณะพิเศษเหล่านี้ได้ทาให้โทรทัศน์มีอิทธิ พลต่อการปลูกฝังความจริ งให้กบั ผูช้ ม
ผลการศึกษาของเกิ ร์บเนอร์ ได้ช้ ี ถึงบทบาทในลักษณะ 3 Bs ของโทรทัศน์ที่นาไปสู่ การ
ปลูกฝังความจริ ง ดังนี้ (Baran & Davis, 1995, p. 310)
1) Blurring หมายถึ ง โทรทัศ น์ มี บ ทบาทในการค่ อ ยๆ ลบภาพหรื อ ลบแบบ
แผนการมองโลกแบบดั้งเดิมที่คนเคยมีให้จางหายไป ภาพที่นาเสนอทางโทรทัศน์ผา่ นรู ปแบบและ
เนื้ อ หารายการต่ า งๆ ทั้ง ของในและของต่ า งประเทศ ไม่ ว่า จะเป็ นรายการละคร มิ ว สิ ค วิ ดี โ อ
ภาพยนตร์ ฝรั่ ง รายการเรี ยลลิ ต้ ี โชว์ ส่ งผลให้ ค่านิ ยมหรื อวิถีชี วิตในแบบดั้งเดิ ม ของสั งคมเลื อน
หายไป เช่ น การรักนวลสงวนตัวของผูห้ ญิ ง ขณะเดี ยวกันคนในสังคมได้ซึมซับในแบบแผนการ
มองโลกและค่านิ ยมใหม่ๆ เข้ามาแทน โดยเฉพาะค่านิ ยมแบบตะวันตกที่ไหลบ่าเข้ามาอันเนื่ องจาก
ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีก ารสื่ อสาร เช่ น ค่ า นิ ย มในเรื่ องของการมี เพศสั ม พัน ธ์ ก่ อ นการ
แต่ งงาน จะเห็ นได้ชัดจากวัยรุ่ นในยุค สมัยใหม่ น้ ี มี แบบแผนการดาเนิ นชี วิตในเรื่ องของคู่ครอง
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ภาพหรื อข่าวของดารานักแสดงหลายๆ คนที่เข้าสู่ พิธีวิวาห์ในขณะที่
ตั้งครรภ์ก่อนแล้วได้สะท้อนถึงแบบแผนชีวติ ใหม่ที่ได้ซึมซับมาจากสื่ อมวลชน
2) Blending หมายถึง โทรทัศน์ค่อยๆ ผสมความเป็ นจริ งของคนให้เข้ากับค่านิ ยม
หรื อ วัฒ นธรรมหลัก ที่ ป รากฏอยู่ ใ นโทรทัศ น์ เช่ น ค่ า นิ ย มในการใช้ สิ นค้า แบรนด์ เนมจาก
ต่างประเทศเพื่อบ่งบอกสถานภาพทางสังคม
3) Bending หมายถึ ง โทรทัศน์ ค่ อยๆ โน้มนาให้ผูช้ มมองโลกค่ านิ ยมหลักที่ ถู ก
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สร้ างขึ้ น เพื่ อตอบสนองผลประโยชน์ ข องโทรทัศน์ หรื อผูโ้ ฆษณาสิ นค้า เช่ น ค่ านิ ยมความผอม
ค่านิยมการมีผวิ ขาว ซึ่ งงานโฆษณาสิ นค้าเกี่ยวกับการลดความอ้วนมักสะท้อนภาพของความน่าตลก
ขบขันของคนที่มีรูปร่ างอ้วน ทาให้เด็กวัยรุ่ นสมัยนี้ นิยมมีรูปร่ างผอมบาง หรื อโฆษณาสิ นค้าเครื่ อง
ประทินผิวได้ทาให้ผหู ้ ญิงยุคใหม่น้ ีนิยมมีผวิ ขาวมากขึ้น
การอบรมบ่มเพาะ (ปลูกฝั งความเป็ นจริ ง) ให้กบั ผูช้ มโทรทัศน์เป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ้น
ในระยะยาวในลักษณะของการสั่งสม มีกลวิธี 2 แบบ ดังนี้
1) แบบวิธีหลัก (Mainstreaming) คือ การสร้างกระแสวัฒนธรรมความคิดในทาง
ใดทางหนึ่ งที่โดดเด่นอย่างสม่าเสมอจนกลายเป็ นกระแสหลัก และผูช้ มคล้อยตามว่าสิ่ งที่โทรทัศน์
น าเสนอเป็ นความจริ งทางสั ง คม กรณี เช่ น นี้ จะเกิ ด ขึ้ น กับ กลุ่ ม ผู ช้ มโทรทัศ น์ อ ย่างมาก (Heavy
Viewer) ที่ ใช้เวลาส่ วนใหญ่ ห น้าจอโทรทัศ น์ และได้รับ ข้อมู ล และแนวคิ ดจากโทรทัศ น์ ซ่ ึ งเป็ น
แหล่ งข่ าวหลักของเขา เช่ น ผูช้ มที่ ดูแต่ห นังและรายการประเภทภู ตผีปี ศาจ ปรากฏการณ์ เหนื อ
ธรรมชาติ เขาก็จะเชื่ อว่าโลกแห่ งความเป็ นจริ งเกี่ยวกับเรื่ องราวเหนือธรรมชาติไม่แตกต่างจากสิ่ งที่
ปรากฏในโทรทัศน์ ถึงแม้วา่ ชีวติ จริ งของเขาจะไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ เลย
2) แบบ (Resonance) คื อ สร้ างความสอดคล้องระหว่างสิ่ งที่ ปรากฏในโทรทัศน์
กับในชี วิตจริ ง ซึ่ งจะกลายเป็ นแรงเสริ มในการปลู กฝั ง แม้ว่าประสบการณ์ ในชี วิตจริ งนั้นจะเป็ น
เพียงส่ วนหนึ่ งของความเป็ นจริ งก็ตาม เช่น การเห็ นภาพความไร้จรรยาบรรณของแพทย์ ขาดความ
รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลรั ก ษาคนไข้ ใ นสื่ อ ประกอบกั บ ตัว เองหรื อบุ ค คลใกล้ ชิ ด เคยได้ รั บ
ประสบการณ์เช่นนี้ ก็ยงิ่ เพิ่มการปลูกฝังทัศนะที่มีต่อวงการแพทย์ไปในทางลบง่ายขึ้น หรื อข่าวสาร
เกี่ ย วกับ ความรุ น แรงหรื ออาชญากรรมในสั ง คม ยิ่ ง เป็ นแรงเสริ ม ให้ ผู ้ที่ เคยประสบกั บ ภัย
อาชญากรรมด้วยตนเองมีทศั นะต่อความไม่ปลอดภัยในสังคมมากยิง่ ขึ้น

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับเพลงร็อค
จากการศึกษาบทความ และงานวิจยั เกี่ยวกับเพลงร็ อคได้มีผใู ้ ห้ความรู ้เกี่ยวกับเพลงร็ อคไว้
ดังนี้
2.5.1 ความหมายของเพลงร็อค
นิ ติพงษ์ ห่ อนาค (2546, น. 54-83) ได้กล่าวว่า เพลงร็ อคส่ วนมากเป็ นเพลงเร็ ว เน้นจังหวะ
ในการเต้น ร า เนื้ อ หามุ่ ง เน้ น ให้ ผู ้ฟั ง สนุ ก สนาน แม้จ ะมี ค วามรู ้ สึ กผิ ด หวัง ก็ ย งั ตะโกนอย่ า ง
สนุ ก สนานมากกว่า จะซาบซึ้ งอย่า ง ส่ ว นเพลงช้ า เพลงร็ อ คจะแสดงออกถึ ง อารมณ์ ที่ รุ น แรง
ตรงไปตรงมาดังนั้นเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในการแต่งจึงแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู ้สึกที่แท้จริ งของ
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มนุ ษย์ส่วนเนื้ อหาเพลงก็มีความทันสมัย แสดงออกถึงอารมณ์และสะท้อนภาพสังคมที่เกิดขึ้นในแต่
ละยุคได้
กาญจนา คาผา (2548) เป็ นดนตรี ที่มีจงั หวะจะโคนเร่ งเร้ากระชับหนักแน่น โดยมีที่มาจาก
ดนตรี ร็อคแอนด์โรลยุค 50's ตอนปลาย และยุค 60's ที่ เรี ยกกันว่า “Rock A Billy” หรื อจากเพลง
“Rock Around The Clock” มี ก ลองให้จงั หวะพร้ อมกับ ริ ธ่ ึ ม ของกี ตาร์ ที่ ห นัก แน่ น และเสี ย งร้ อ ง
กระแทกกระทั้น เพื่อปลุกเร้าคนฟังให้เกิดอารมณ์สนุก เมามันส์ และปลดปล่อย และพัฒนามาจนถึง
มีความหนักแน่นก้าวร้าว หยาบคาย ทั้งในเนื้อหาและดนตรี ที่เน้นหนักไปที่กี่ตาร์ ริธ่ ึ มและโซโล่เป็ น
พระเอกที่เรี ยกว่า เฮฟวีเ่ มทอล (Heavy Metal) เช่นวง Mattallica, Nirvana เป็ นต้น
2.5.2 ประวัติเพลงร็อคในประเทศไทย
ปนาพันธุ์ นุ ตร์ อาพัน (2542, น. 64) ได้กล่าวว่าเพลงร็ อคในประเทศไทยนั้นมีวิวฒั นาการ
มาจากวัยรุ่ นส่ วนหนึ่ งเมื่อ ปี พ.ศ. 2503 นิ ยมฟังเพลงสากลของอังกฤษและอเมริ กา เช่น วงเดอะบีท
เทิลส์ เดอะชาโวส์ และเอวิส เพรสลี่ย ์ เป็ นต้น และได้ต้ งั วงดนตรี ร็อคขึ้น หรื อที่เรี ยกว่าชาโดวส์ ซึ่ ง
การแสดงดนตรี ในประเทศไทยนั้นทาให้เกิ ดเสี ยงวิพากษ์วิจารณ์ จากสังคมอย่างหนัก เพราะเมื่อมี
การแสดงครั้งใดมักจะมีการทะเลาะวิวาทขึ้นเสมอ วงดนตรี ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง พ.ศ.
2512 คือวงดิ อิมพอสซิ เบิล แต่เพลงของดิอิมพอสซิ เบิลก็ยงั เป็ นเพลงหวานๆ แบบลูกกรุ ง แล้วขับ
ร้องในสไตล์ซอฟร็ อค และมีความสนุ กสนานแบบป๊ อปร็ อค ไม่ได้เป็ นดนตรี ที่มีเสี ยงก้าวร้ าวแต่
อย่างใด
ต่อมาในปี พ.ศ. 2522-2535 วงการดนตรี เพลงไทยมี การพัฒนาเข้าสู่ ระบบธุ รกิ จเทปเพลง
อย่างจริ งจังมีการใช้จงั หวะดิ สโก้และเพิ่มเสี ยงกี ตา้ ร์ ในเพลงวงดนตรี ที่มีชื่อเสี ยง ได้แก่ วงแกรนด์
เอ็กซ์ รอยัลสไปรท์ ดอน สอนระเบี ยบ ชาตรี อิ นโนเซ็ นต์ แม็คอิ นทอช เป็ นต้น โดยส่ วนมากวง
ดนตรี ป็อปร็ อค หรื อซอฟร็ อค
ในปี พ.ศ. 2521 สุ รสี ห์ อิ ทธกุล จิ รพรรณ อังศวานนท์ และดนู ฮันตระกูล ร่ วมกันก่ อตั้ง
บริ ษทั บัตเตอร์ ฟลาย ซาวด์แอนด์ ฟิ ล์ม เซอร์ วสิ จากัด เพื่อรับผลิตเพลงโฆษณาและเพลงต่างๆ และ
ในปี 2527 อุตสาหกรรมเพลงเฟื่ องฟูอย่างเห็ นได้ชดั ธุ รกิจเทปเพลงขยายตัวอย่างเก็นได้ชดั ศิลปิ น
นักดนตรี นักแต่งเพลงได้รับการยอมรับจากสังคม และมีฐานะร่ ารวยขึ้นอย่างเห็ นได้ชดั บริ ษทั บัต
เตอร์ ฟลายจึงเป็ นเสมือนคลื่ นลู กใหม่ มีศิลปิ นเพลงร็ อคที่ อยู่ในสังกัดเป็ นต้นว่า สิ นนภา สารสาส
และพงษ์พรหม สนิมวงศ์ ณ อยุธยา
และในช่วง พ.ศ. 2536 จึงเป็ นยุคของร็ อคในกระแสหลักหรื อร็ อคบนดิน และสิ่ งที่น่าสนใจ
คื อ เริ่ ม มี เพลงร็ อคใต้ดิน คื อวงดอน ผีบิ น ออกอัล บั้ม มื ด ที่ มี ค วามรุ น แรงและหนัก หน่ วงที่ สุ ด
นับตั้งแต่มีดนตรี ร็อคไทยและในปี พ.ศ. 2537 ถื อได้ว่าเป็ นปี ทองของดนตรี ร็อค เนื่ องจากมีอลั บั้ม
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เพลงร็ อคไม่นอ้ ยกว่า 30 ชุ ด และยังเกิดกระแสดนตรี ใหม่ที่เรี ยกว่า อัลเตอร์ เนทีฟร็ อคอีกด้วย นับได้
ว่าตั้งแต่ปี 2537 เป็ นต้นมี กระแสความนิ ยมของดนตรี ร็อคได้ทาให้ศิลปิ นหลายคนมีช่องทางในการ
สร้ างสรรค์งานสู่ ป ระชาชนมากขึ้ น ศิ ลปิ นมี ความมุ่งมั้นที่ จะผลิ ตผลงานเพลงมากกว่าที่ ผ่านมา
ดังนั้นเพลงร็ อคไทยจึงพัฒนารู ปแบบและเกิดเพลงร็ อคใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.5.3 ลักษณะของเพลงร็อค
ดนตรี ร็อคโดยทัว่ ไปมี ลกั ษณะที่ แตกต่างกันกับ ดนตรี ส มัยนิ ย มประเภทอื่ น ๆ เนื่ องจาก
ดนตรี ร็อกมีรากฐานมาจากดนตรี แขนงย่อยอื่นๆ ซึ่ ง ลาเนา เอี่ยมสะอาด (2539, น. 55-57) ได้แบ่ง
เกณฑ์ขอ้ แตกต่างดนตรี ร็อคและดนตรี สมัยนิยมในประเทศตะวันตกประเภทอื่นๆ ไว้ดงั นี้
1) ดนตรี ร็อคมีจงั หวะ (Beat) ที่หนักหน่ วงทาให้มีการวิจารณ์ กนั ว่าดนตรี น้ นั จะมี
เสี ยงกลองใหญ่ (Bass Drum) นาเสี ยงที่เป็ นทานอง (Melody)
2) มีการใช้บนั ไดเสี ยงที่เรี ยกว่า โหมด (Mode) ซึ่ งเลิกใช้มาตั้งแต่หลังยุคเรเนอซอง
(ค.ศ. 1600) แต่ในปี 1970 เป็ นต้นมา เพลงร็ อคและเพลงสมัยนิ ยมจานวนมากได้กลับมาใช้บนั ได
เสี ยงเป็ นโหมดมากกว่าบันไดเสี ยงที่เรี ยกว่าเป็ นเมเจอร์ หรื อไมเนอร์
3) โครงสร้าง (Form) ของดนตรี ร็อคแตกต่างกันจากโครงสร้างมาตรฐานของดนตรี
สมัยนิ ยมในทศวรรษก่อนๆ เพลงสมัยนิยมส่ วนมากจะมีโครงสร้างแบบสมมาตรกัน (Symmetrical)
คื อ การแบ่ ง เป็ นท่ อ นๆ มี ล ัก ษณะ AA B A โดยแต่ ล ะท่ อ นจะมี 8 ห้ อ งตามทฤษฎี ท างดนตรี
โครงสร้างของดนตรี ร็อคในแต่ละห้องจะมีลกั ษณะที่ไม่สมมาตรกัน และมักจะยืดหยุน่ ไปตามความ
สั้น ยาว ของเนื้อร้องมากกว่าที่จะถูกกาหนดจากโครงสร้างของบทเพลง
4) ลัก ษณะที่ ส าคัญ ของดนตรี ร็ อ ค คื อ เสี ยงดนตรี ที่ มี ล ัก ษณะเด่ น เฉพาะตัว ใน
ทศวรรษก่ อนวงเต้นรา (Dance Band) ประกอบด้วยเสี ยงของ แซกโซโฟนและทรัมเป็ ด แต่ในยุค
ใหม่จะถูกแทนด้วยเสี ยงของกีตาร์ ไฟฟ้าและออร์ แดนไฟฟ้ า หรื อเปี ยโนไฟฟ้า โดยผ่านระบบเครื่ อง
ขยายเสี ยงให้ดงั ส่ วนนักร้องมักจะเป็ นผูช้ ายซึ่ งปกติจะใช้เสี ยงที่มีระดับสู งกว่านักร้องเพลงป๊ อปยุค
ก่อน
5) มีการดาเนิ นของทางคอร์ ด (Chord Progressions) ที่ แตกต่างออกไป เพลงป๊ อป
แบบเดิมมักจใช้ทางเดินคอร์ ด V ไปคอร์ ด I แต่เพลงร็ อคจะใช้คอร์ ดแบบที่เรี ยงกันมากกว่า เช่น III-I-VII-I นอกจากนั้นมักมี การดาเนิ นคอร์ ดที่ อยู่นอกเหนื อกฎเกณฑ์อย่างอื่ นอี กด้วย และการใช้
คอร์ ดที่สร้างขึ้นจากโหมดนั้นทาให้คอร์ ดที่ได้มามีเสี ยงแปลกออกไปจากเพลงป๊ อปหรื อเพลงแจ๊ส
โดยทัว่ ไป
6) ลักษณะเด่นๆ ของวงดนตรี ร็อคอีกอย่างหนึ่ ง คือเป็ นวงดนตรี ขนาดเล็ก โดยมาก
นักดนตรี จะเป็ นผูช้ าย การปรากฏตัวบนเวที การแสดงสดจะทากันเป็ นที มแทนที่ จะเป็ นดารายอด
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นิ ยมที่เด่นเฉพาะตัว (Indiviclual Idol) ดังเช่น ยุคก่อนการแต่งกายก็แตกต่างกันคือจากชุ ดดิ นเนอร์
แจ็คเก็ตในทศวรรษที่ 1930 กลายเป็ นแจ็คเก็ตหนังในทศวรรษที่ 1930 กลายเป็ นแจ็คเก็ตหนังใน
ทศวรรษที่ 1950 จากนั้นสไตล์การแต่งกายก็เปลี่ ยนแปลงไปเรื่ อยๆ ทุ กวันนี้ การแต่งกายของนัก
ดนตรี ร็อคมี ลกั ษณะเฉพาะบุ ค คลสู งมาก คื อ มี ต้ งั แต่ ชุ ดฝ้ ายสกปรกไปจนถึ งชุ ดที่ ออกแบบให้
ประหลาดด้วยผ้าแพรที่ประดับประดาให้แวววาวเป็ นมันระยับ
7) ดนตรี ร็อคคงอยูไ่ ด้ดว้ ยการอัดแผ่นเสี ยงหรื อเทป การแสดงสาหรับศิลปิ นบางคน
หรื อบางคณะอาจมีขอ้ จากัด ดังนั้น ดาราเพลงร็ อคบางคนจะไม่เคยแสดงบนเวทีเลย
8) เพลงร็ อคมีลกั ษณะคล้ายกับเพลงพื้นบ้านอยูอ่ ย่างหนึ่ ง คือ นิ ยมใช้วิธีเลี ยนแบบ
กัน หรื อเล่นด้วยการจามากกว่าที่จะเขียนออกมาเป็ นตัวโน้ต
9) ในตัวตนของดนตรี ร็อคเองก็มีหลากหลาย เพราะตลอดเวลาที่เพลงร็ อคได้พฒั นา
เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะรับเอาอิทธิ พลของดนตรี ประเภทอื่นๆ เข้าไปอยูต่ ลอดเวลา มีหลายคนคิดว่า
ดนตรี ร็อคก็เหมือนดนตรี ป๊อป ฉะนั้นดนตรี ร็อคจึงสู ญเสี ยคาจากัดความที่เฉพาะตัวของตนเองไป
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้วา่ ดนตรี ร็อคในปั จจุบนั ไม่สามารถนาเกณฑ์การจาแนกดังกล่าวมา
ใช้เป็ นหลักในการแยกแยะแนวเพลงได้ เนื่ องจากดนตรี ร็อคโดยเฉพาะแนวที่ได้รับความนิ ยมใน
ปั จจุบนั เป็ นแนวดนตรี ร็อคชนิ ดย่อยที่พฒั นาขึ้นต่อเนื่ องตั้งแต่ยุคกลาง 80 และต้นยุค 90 เป็ นต้นมา
ซึ่ งหมายความว่า ดนตรี ร็อคมีการพัฒนาแนวเฮฟวี่เมทัลแบบซอฟท์เมทัล (Soft Metal) และ แบบ
เอ็กซ์ตรี มเมทัล (Extreme Metal) เพิ่มขึ้นมา ดังนั้น การจาแนกข้อแตกต่างของเพลงร็ อคจึงต้องใช้
แนวคิดเกี่ยวกับดนตรี เฮฟวี่เมทัลเพิ่มเติมจากเกณฑ์ที่ถูกรวบรวมไว้ในงานของ Bennett (1999) จาก
หนังสื อ Cultures of Popular Music เป็ นแนวทางในการแยกแยะดนตรี ร็อคในยุคปัจจุบนั

2.6 แนวคิดเกีย่ วกับหน้ าทีข่ องสื่ อมวลชน
สื่ อมวลชนคือผูเ้ สนอข่าวในช่ องทางการเผยแพร่ ของตนเอง เพื่อหวังให้ประชาชนได้รับรู ้
และสร้ างความเข้าใจอัน ดี เกี่ ย วกับ สารที่ ต้อ งการจะสื่ อออกมา ดังนั้น ได้มี ผูใ้ ห้ ค วามหมายของ
สื่ อมวลชนไว้ดงั นี้
ลดาวัล ย์ แก้วสี นวล (2542 น. 5) ได้ก ล่ าวว่าสื่ อมวลชนนั้นครอบคลุ ม ถึ งสื่ อห้าประเภท
ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสี ยง นิตยสาร และโทรทัศน์
อนันต์ธนา อังกินนั ทน์ และเกื้ อกูล คุปรัตน์ (2532, น. 7) ได้ให้ความหมายของสื่ อมวลชน
ว่า เป็ นกระบวนการส่ งข่าวสารไปยังคนจานวนมาก ซึ่ งเป็ นกระบวนการสื่ อสารที่มีความซับซ้อน
เนื่องจากมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง มีปริ มาณของข่าวสารมาก จาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือ ใช้
เป็ นตัวกลางในการส่ งข่าวสารของการสื่ อสารมวลชน จึงเรี ยกว่า สื่ อมวลชน (Mass Media)
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วิ ภ าณี แม้น อิ น ทร์ (2557) ได้ ก ล่ า วว่ า สื่ อมวลชนหมายถึ ง กระบวนการซึ่ งองค์ ก าร
สื่ อมวลชนส่ งสารผ่านสื่ อมวลชนไปยังยังมวลชนผูร้ ับสาร ซึ่ งกระจัดกระจายในพื้นที่ต่างๆ และมี
ภูมิหลังที่แตกต่างกันให้ได้รับสารนั้นอย่างรวดเร็ วในเวลาเดียวดันหรื อเวลาใกล้เคียง
จึงสามารถสรุ ป ได้ว่าสื่ อมวลชน คื อผูส้ ่ งสารที่ มี กระบวนการส่ งสารไปยังผูร้ ับสารหรื อ
ประชาชนทีล ะมากๆ โยจะต้องใช้เครื่ องมือ บุ คลากร และสื่ อในการเป็ นตัวกลางในการสื่ อสาร
ข้อมูล
2.6.1 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของสื่ อมวลชน
ในปั จจุบนั บทบาทหน้าที่ที่สาคัญของสื่ อมวลชน คือ สื่ อมวลชนควรทาหน้าที่ เป็ นพื้นที่
สาธารณะ (Public Sphere) นัก วิชาการด้านหนังสื อพิมพ์ (สุ ก านดา วรพันธุ์พ งศ์ , 2554) เสนอให้
สื่ อมวลชนที่จะทางานบนพื้นที่สาธารณะจาเป็ นต้องมีความรับผิดชอบจาแนกออกเป็ น 3 ด้าน คือ
1) ความรั บ ผิดชอบต่อวิชาชี พ 2) ความรั บ ผิดชอบต่อการนาเสนอเนื้ อหา 3) ความรับ ผิดชอบต่ อ
บุคคลและสังคม ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ วิ ช าชี พ หมายถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่
สื่ อมวลชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเต็มความสามารถ การนาเสนอข้อเท็จจริ งซึ่ งจะต้องเป็ นอิสระจาก
รัฐบาล นายทุน บริ ษทั โฆษณา และอามิสสิ นจ้างหรื อรางวัลต่างๆ
2) ความรับผิดชอบต่อการนาเสนอเนื้ อหา หมายถึ งความรับผิดชอบต่อเนื้ อหาที่จะ
นาเสนอ กล่าวคือ เนื้อหาที่นาเสนอต้องมีความถูกต้อง ตรงไปตรงมา เสมอภาค หรื อต้องเปิ ดโอกาส
ให้ผูเ้ กี่ ย วข้องโต้แย้งน าเสนอเหตุ ผลได้ในกรณี น้ ี นัก หนังสื อพิ ม พ์และนัก วิช าการด้านวารสาร
ศาสตร์ รุ่น อาวุโส คื อ สุ ภา ศิ ริม านนท์ (2530) ได้เสนอหลัก การเสนอเนื้ อหาต้องมี “ความจริ งที่
แท้จริ ง” (Objectivity) อันประกอบด้วย 1) ความไม่ฝั ก ใฝ่ ฝ่ ายใด 2) การปราศจากข้อขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 3) การให้โอกาสของการปฏิเสธ 4) การละเว้นจากความลาเอียงต่อผูใ้ กล้ชิด และ 5)
การละเว้นเสี ยจากความเคียดแค้นพยาบาท
3) ความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคม หมายถึ งเนื้ อหาของสื่ อมวลชนอาจกระทบ
ต่ อบุ ค คล สื่ อมวลชนจึ ง ต้องมี ค วามรั บ ผิดชอบ ทั้งต่ อแหล่ งข่ าว คื อ การรั ก ษาผลประโยชน์ ต่ อ
แหล่งข่าว ไม่เปิ ดเผยชื่ อแหล่งข่าว การไม่ละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล เช่น ไม่เสนอข่าวที่สร้างสี สันและ
ตอบความอยากรู ้ อยากเห็ น แต่ เพี ย งด้านเดี ยว อันท าให้บุ คคลในข่ าวเสี ยหายการรั ก ษาความลับ
ราชการ การนาเสนอเนื้ อหาที่ หลากหลายโดยเฉพาะการสร้ างเสริ มวินัยเชิ งบวกให้กบั สังคม จาก
ความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน ในที่น้ ี จะเน้นในหัวข้อที่ 3 “ความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคม” โดย
สามารถจาแนกได้เป็ น 4 ประเด็น ซึ่ งเป็ นหัวข้อที่สังคมให้ความสาคัญอย่างสู งในปั จจุบนั ได้แก่ 1)
สิ ท ธิ ของบุคคล 2) ประเทศเพื่อนบ้าน 3) วิกฤติในสังคมและ 4) การโฆษณาโดยเฉพาะการสร้ าง
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เสริ ม วินัยเชิ งบวกให้กบั สั งคมจากความรั บผิดชอบทั้ง 3 ด้าน ในที่ น้ ี จะเน้นในหัวข้อที่ 3 “ความ
รับ ผิดชอบต่ อบุ คคลและสั งคม” โดยสามารถจาแนกได้เป็ น 4 ประเด็น ซึ่ งเป็ นหัวข้อที่ สังคมให้
ความสาคัญอย่างสู งในปั จจุบนั ได้แก่ 1) สิ ทธิ ของบุคคล 2) ประเทศเพื่อนบ้าน 3) วิกฤติในสังคม
และ 4) การโฆษณา
นอกจากนี้ สื่ อ มวลชนมี บ ทบาทหน้ า ที่ ห ลัก ในการให้ บ ริ ก ารข่ า วและสารสนเทศแก่
สาธารณชน หรื อประชาชนจานวนมาก ดังนั้นการดาเนิ นงานของสื่ อมวลชนไม่วา่ จะทากิ จการใด
ประสิ ท ธิ ผ ลของการงานนั้นย่อมส่ งผลต่ อประชาชน ไม่ แง่ ดีก็ แง่ ร้าย อย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังนั้น
ลักษณะของความรับผิดชอบของสื่ อมวลชนนั้น ก็ได้สอดรับกับลักษณะของเสรี ภาพของสื่ อมวลชน
กล่าวคือ เป็ นการแสดงความรับผิดชอบของสื่ อมวลชนต่อสิ ทธิ เสรี ภาพโดยทัว่ ไปกับสิ ทธิ เสรี ภาพ
ตามกฎหมาย ดังนั้นการแสดงความรั บ ผิดชอบของสื่ อมวลชนจึ งมุ่ งเน้นไปที่ ก ารรั บ ผิดชอบต่ อ
ประชาชน หรื อการรับผิดชอบต่อสังคม เพราะสื่ อมวลชนมีความสัมพันธ์ เป็ นหนึ่ งเดี ยวกับสังคม
แนวศึกษาเชิงปริ บทสังคม (Social Context Approach of Communication Theories) เป็ นแนวศึกษา
ที่ อธิ บ ายกระบวนการสื่ อสารว่า เป็ นปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ภายใต้อิท ธิ พ ลของปั จจัยทางสั งคม
สถานการณ์ ท างสั งคม ทุ กอย่างที่ เกิ ดขึ้ นจะสร้ างบรรยากาศที่ มีอิท ธิ พ ลควบคุ ม กระแสข่ าวและ
พฤติ กรรมระหว่างบุ คคล รวมทั้งผลของการสื่ อสาร นอกจากนี้ การสื่ อสารยังก่ อให้เกิ ดผลทาง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ทางสังคมอีกด้วย
อี ก ทั้ง Macionis (1993, p. 17-18) พิ จ ารณาภารกิ จ ของสื่ อ มวลชนว่า ภารกิ จ หรื อ หน้ า ที่
พื้ นฐานของสื่ อมวลชนต่ อ สั ง คม (Principal Functions of Mass Media for Society) จะต้ อ งมี
องค์ประกอบ ดังนี้
1) การให้ข่าวสาร (Information)
(1) สื่ อมวลชนมีหน้าที่ในการให้ข่าวสารหรื อให้สาระเกี่ ยวกับเหตุการณ์ และ
สภาพหรื อเงื่อนไขของสังคมและสถานการณ์ของโลก
(2) สื่ อมวลชนมีหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ของอานาจ
(3) สื่ อมวลชนมี หน้าที่ ในการเผยแพร่ นวัตกรรม การปรั บปรุ งคุ ณภาพชี วิต
และการพัฒนา (ความก้าวหน้า)
2) แสดงความสัมพันธ์หรื อความเกี่ยวพัน (Correlation)
(1) ให้ ค าอธิ บ าย แปลความหมาย (ให้ ก ารตี ค วาม) และให้ ข้อ เสนอแนะ
(วิจารณ์) เกี่ยวกับความหมายของเหตุการณ์ และข่าวสาร (สาระ)
(2) ให้ ก ารสนั บ สนุ น ต่ อ องค์ ก ารต่ า งๆ (ผู ้ที่ อ ยู่ ใ นอ านาจ) ในสั ง คมและ
ปทัสถานที่มีอยู่
(3) ให้การอบรมบ่มนิสัยทางสังคม
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(4) ประสานสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ในสังคมให้เข้าด้วยกัน
(5) สร้างความสมานฉันท์ หรื อสร้างประชามติ
(6) จัดลาดับความสาคัญของชนชั้นต่างๆ ในสังคม หรื อเป็ นการกาหนดระดับ
ความสาคัญและระบุสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
3) นาเสนอความต่อเนื่อง (Continuity)
(1) นาเสนอวัฒนธรรมหลัก หรื อวัฒ นธรรมที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อสั งคม ตระหนัก
หรื อยอมรับวัฒนธรรมย่อยๆ ที่เกิดขึ้นในส่ วนต่างๆ และการพัฒนาวัฒนธรรมใหม่ๆ ขึ้นมา
(2) ส่ งเสริ มและรักษาค่านิยมที่ดีๆ ในสังคม
4) ให้ความบันเทิง (Entertainment)
(1) ให้ความสนุ กสนาน ความบันเทิ ง ความหลากหลายและเป็ นการพักผ่อน
หย่อนใจหรื อเป็ นวิธีผอ่ นคลายอารมณ์
(2) ลดความตึงเครี ยดในสังคม
จึงสามารถสรุ ปได้ว่าลักษณะความรับผิดชอบของสื่ อมวลชนคือ การยอมรับผลลัพธ์ของ
การกระทาของตน ทั้งด้านที่ ดีหรื อด้านที่ ไม่ดี ก็ตอ้ งยอมรับผลของการกระทานั้น โดยการแสดง
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย และสึ กนึ กในจรรยาบรรณวิชาชี พของตนที่องค์กรของตนได้กาหนด
ไว้ แต่อย่างไรก็ตามการแสดงความรับผิดชอบของสื่ อมวลชนต่อจรรยาบรรณวิชาชี พ ก็ข้ ึนอยู่กบั
ปั จเจกบุคคล นักสื่ อสารมวลชนแต่ละคนอาจมีสานึ กในการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พได้ไม่
เท่าเทียมกัน แต่ก็เป็ นการแสดงความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณอย่างหนึ่ ง เพราะการแสดงความ
รับผิดชอบในลักษณะนี้ ไม่มีบทลงโทษที่ชดั เจนแต่เป็ นการกระทาที่เกิดจากความสมัครใจ หรื อการ
ตัดสิ นใจกระทาตามด้วยตนเอง

2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.7.1 งานวิจัยในประเทศ
ทิพวัลย์ บาดิ (2548) ได้ทาการศึกษา บันเทิงสถานทางดนตรี ร็อค มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1)
เข้า ใจการเกิ ด ดนตรี ร็อ ค และความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งนัก ดนตรี ก ับ ผู ้ส นใจดนตรี ร็ อ ค 2) เข้า ใจ
รู ปลักษณะงานสถาปั ตยกรรมและพื้นที่ว่าง จากลักษณะของดนตรี ร็อค 3) เข้าใจในวัสดุ และงาน
ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั ตัวอาคารได้อย่างเหมาะสม
ผลการศึกษาพบว่า ดนตรี ร็อคเป็ นดนตรี ที่เป็ นที่นิยมโดยเฉพาะวัยรุ่ นมาตั้งแต่ในอดีต ถือว่า
เป็ นดนตรี ที่สามารถเข้าได้กบั วัยรุ่ นทุกยุคทุกสมัย ด้วยความที่ตน้ กาเนิ ดของดนตรี ร็อคนั้นเกิ ดจาก
คนชั้นกลางใช้วเลาว่างจากการทางานที่หนัก และเครี ยด มาเล่นดนตรี ทาให้ดนตรี ร็อคเป็ นดนตรี ที่
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เข้าถึ งอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ได้ง่ายและรวดเร็ วกว่าดนตรี แนวอื่ น ๆ ที่ ต้องใช้ท้ งั เวลาในการชม และ
ค่าใช้จ่ายที่ สู ง รวมทั้งเครื่ องดนตรี ที่ มี ม ากมายต่ อการเล่ นในแต่ ละครั้ ง แต่ ดนตรี ร็อคนั้น มี เพี ย ง
เครื่ องดนตรี ไม่กี่ชิ้นก็เกิ ดดนตรี ได้ และดนตรี ร็อคเป็ นดนตรี ที่เกิ ดจากความรุ นแรง ความก้าวร้ าว
ของอารมณ์ ในส่ วนลึ กของคน ซึ่ งทุกคนมีอยู่แล้ว แต่การระบายออกแบบไม่สุภาพทาให้ไม่เป็ นที่
ยอมรั บในสังคม แต่ดนตรี ร็อคสามารถช่ วยเป็ นสื่ อในการแสดงออก และสามารถดึ งอารมณ์ ของ
ผูฟ้ ั งให้เกิ ดอารมณ์ ร่วมไปกับดนตรี และนักดนตรี ในขณะนั้นได้ง่าย จึงเป็ นที่ นิยมและแพร่ หลาย
อย่ า งรวดเร็ ว เป็ นดนตรี ที่ ต้ อ งใช้ ท้ ั งความรู ้ สึ ก จิ น ตนาการ ทั ก ษะ ความรู ้ ความสามารถ
ค่อนข้างมากจึงจะสามารถสร้ างสรรค์ผลงานที่ เป็ นที่ ยอมรั บออกมาได้อย่างมี คุณภาพ นักดนตรี
ร็ อคจึงเป็ นผูท้ ี่มีจินตนาการสู ง และไม่ค่อยยึดติดกับสิ่ งใดๆ และเสน่ห์ของดนตรี ร็อคก็คือ การที่นกั
ดนตรี และผูฟ้ ังมาพบกันด้วยดนตรี ทาให้เกิดการแสดงสดที่มีท้ งั บรรยากาศน่าหลงไหลในตัวดนตรี
มากขึ้น
ลาเนา เอี่ยมสะอาด (2538) ได้ท าการศึกษา การวิเคราะห์ เพลงไทยสมัยนิ ยมแนวร็ อค มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาประวัติ ค วามเป็ นมา รู ป แบบและเนื้ อ หาของเพลง และเพื่ อ ทราบถึ ง
อุดมการณ์ ที่ถูกนาเสนอในเพลงไทยสมัยนิ ยมแนวร็ อคโดยมีขอ้ สันนิ ษฐานว่า เพลงไทยสมัยนิ ยม
แนวร็ อคมุ่งเสนอความแปลกใหม่ เพื่อหนีความจาเจที่มีอยูใ่ นเพลงไทยสมัยนิ ยมทัว่ ไป และนาเสนอ
อุดมการณ์ต่อต้านอุดมการณ์หลักของสังคม โดยใช้กรอบความคิดเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของ
ดนตรี ร็อคในต่างประเทศ และแนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์ของสื่ อมวลชน การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้เก็บ
ข้อมูลจากการฟั งเทปเพลงไทยสมัยนิ ยมแนวร็ อคที่ออกจาหน่ ายตั้งแต่ พ.ศ. 2526-2538 จานวน 50
ชุด
ผลการศึ ก ษาพบว่ า เพลงไทยสมั ย นิ ย มแนวร็ อ คได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากเพลงร็ อ ค ของ
สหรัฐอเมริ กาและอังกฤษ เพลงร็ อคเข้ามาสู่ สังคมไทยพร้ อมกับการตั้งฐานทัพสหรัฐในไทย และ
ภายหลังได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ วจนกลายเป็ นเพลงไทยสมัยนิ ยมแขนงหนึ่ ง เพลงร็ อคของไทยมี
รู ปแบบดนตรี ที่หนักแน่ น รุ นแรงเสี ยงดัง มีท่วงทานองดนตรี และคาร้ องที่ เร้ าอารมณ์ ความรู ้ สึก
มากกว่าเพลงไทยสมัยนิ ยมประเภทอื่นๆ อีกทั้งเนื้อหาของเพลงก็ไม่ได้จากัดอยูแ่ ต่เรื่ องของความรัก
เพียงอย่างเดี ยว แต่มีเรื่ องราวต่างๆ ที่สะท้อนถึงเรื่ องราวในสังคมอย่างหลากหลาย ทั้งอุดมการณ์ที่
ถูกนาเสนอในเพลงที่ต่อต้านสังคมโดยใช้รูปแบบดนตรี ที่รุนแรง และแข็งกร้ าว ส่ วนอุดมการณ์ ที่
นาเสนอที่ผ่านทางเนื้ อร้องนั้น ได้รับเอาแนวคิดและค่านิ ยมต่างๆ ในสังคมไทยเข้าไปด้วยจึงไม่ได้
ต่อต้านอุดมการณ์หลักของสังคมอย่างรุ นแรง แต่เป็ นการเสนอทางเลือกใหม่ให้กบั สังคม
นันทสิ ท ธิ์ กิ ตติวรากูล (2544) ได้ท าการศึ กษาการวิเคราะห์ ลกั ษณะการสร้ างสรรค์ของ
ศิลปิ นเพลงแนวดนตรี โปรเกรสสี ฟร็ อค มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ลกั ษณะการสร้ างสรรค์ของ
ศิลปิ นเพลงไทยแนวดนตรี โปรเกรสสี ฟร็ อคโดยใช้แนวคิดชาติพนั ธุ์ดนตรี วทิ ยา (Ethnomusicology)
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ในการศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ ที่ชกั นาไปสู่ การสร้างสรรค์ดนตรี ของศิลปิ น จานวน 9 คน และ
ศึกษาจากบทเพลงโปรเกรสสี ฟ ร็ อค จานวน 15 อัลบั้ม วัตถุ ป ระสงค์ในการวิจยั มี ดังนี้ 1) เพื่ อ
ศึก ษาชี วประวัติค วามเป็ นมาของศิ ล ปิ นดนตรี แนวโปรเกรสสี ฟ ร็ อค 2) เพื่ อศึ ก ษาลัก ษณะการ
สร้ างสรรค์งานดนตรี ของศิลปิ นแนวโปรเกรสสี ฟร็ อคในสังคมไทย 3) เพื่อศึกษาแนวโน้มดนตรี
แนวโปรเกรสสี ฟร็ อคในสังคมไทย
ผลการวิจยั พบว่า
1) ศิ ลปิ นทุ กคนมี ภูมิหลังด้านดนตรี ที่แตกต่างกัน โดยได้รับ อิ ทธิ พ ลดนตรี จาก
ครอบครัวเป็ นพื้นฐาน แนวดนตรี ที่ฟังมีหลากหลายแนว เช่ น ป๊ อป ร็ อค คลาสสิ ค เพลงลูกทุ่ง และ
ไทยสากล แต่ดนตรี ที่ก่อให้เกิดจุดหักเหมาสู่ การสร้างสรรค์งานโปรเกรสสี ฟร็ อค คือแนวร็ อค และ
โปรเกรสสี ฟร็ อคตะวันตกในช่วง ค.ศ. 1960-1970
2) การสร้างสรรค์งานดนตรี ของศิลปิ นโปรเกรสสี ฟร็ อค มีลกั ษณะที่สาคัญๆ คือ
ศิลปิ นส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ดา้ นดนตรี มานานก่อนที่จะผลิตงานเผยแพร่ สู่สังคม ศิลปิ นมีเจตนา
และความตั้งใจในการแสวงหาความรู ้และประสบการณ์ ดนตรี ที่หลากหลาย และนามาผสมผสาน
เป็ นแนวโปรเกรสสี ฟร็ อคที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง ทาให้ดนตรี โปรเกรสสี ฟร็ อคของศิลปิ นกลุ่ม
นี้ มีกลิ่ นอายของดนตรี ตะวันตกและตะวันออกอยู่ในผลงาน นอกจากนี้ ศิ ลปิ นทุ กคนยังมี บุ คลิ ก
พิเศษที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็ นผูท้ ี่ช่างอ่าน ช่างสังเกตเกี่ยวกับชี วติ และสังคมรอบตัว รักในงานศิลปะ
หลายแขนง อย่างไรก็ดี ศิลปิ นทุกคนพบว่าอุปสรรคใหญ่ในการสร้างสรรค์งาน คือเรื่ องเงินทุนใน
การผลิตและระบบการเผยแพร่ ดนตรี ที่กีดกั้นศิลปิ นอิสระ
3) ศิ ล ปิ นมี แ นวทางในการสร้ า งสรรค์ ง าน 2 รู ป แบบ คื อ กลุ่ ม ที่ มุ่ ง เน้ น ด้ า น
สุ นทรี ยภาพของดนตรี ในแนวศิลปะเพื่อศิลปะ และกลุ่ มที่ มุ่งเน้นด้านสะท้อนและปลุกจิตสานึ ก
สังคมในแนวศิลปะเพื่อชีวติ
4) ดนตรี โปรเกรสสี ฟร็ อคในสังคมไทยขาดความต่อเนื่ องเพราะศิลปิ นมีอุปสรรค
ในด้านเงินทุน จนไม่อาจออกผลงานอย่างต่อเนื่องได้ ส่ งผลให้คนฟั งส่ วนมาก ไม่รู้จกั และไม่สนใจ
จนกลายเป็ นกลุ่มตลาดขนาดเล็ก ในสายตาของบริ ษทั ผลิตเพลง ทาให้บริ ษทั ผลิตเพลงไม่สนใจที่จะ
สนับสนุนศิลปิ น
แนวโน้มของดนตรี โปรเกรสสี ฟร็ อคในอนาคตจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยดังต่อไปนี้
1) สังคมให้การยอมรับอาชี พดนตรี และคนรุ่ นใหม่มุ่งสู่ การศึกษาและสร้างอาชี พ
ดนตรี อย่างจริ งจังมากขึ้น
2) เทคโนโลยีการผลิตดนตรี ระบบดิจิตอลและการเผยแพร่ ผา่ นอินเตอร์ เน็ตซึ่ งทา
ให้ศิลปิ นหน้าใหม่แจ้งเกิดได้ และศิลปิ นสามารถทาอย่างอิสระบนพื้นที่ของตน
3) กลุ่มผูฟ้ ังดนตรี ที่เปิ ดใจกว้างและแสวงหาแนวดนตรี ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
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สุ วรรณี ทองรอด (2553) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ การศึกษาวิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กตาบล
ไตรตรึ งษ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพลงกล่อมเด็ก
ต าบลไตรตรึ ง ษ์ อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ก าแพงเพชร และตรวจสอบข้อ มู ล ที่ มี ผู ้ร วบรวมไว้แ ล้ ว
เทียบเคียงกับข้อมูลที่เก็บเพิ่มเติมใหม่ ในด้านรู ปแบบเนื้ อหา และคุณค่าในฐานะวรรณกรรมท้องถิ่น
ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ เพลงกล่อมเด็กให้ดารงอยูใ่ นสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบเพลงกล่อมเด็กตาบลไตรตรึ งษ์ที่ปรากฏจากข้อมูลใหม่ จานวน
28 เพลง ส่ วนใหญ่ มี ล ัก ษณะคล้ายกลอนทั่วไป มี สั ม ผัส ระหว่างวรรค ใช้ถ้อยค าเรี ย บง่ าย ไม่ มี
ท านองตายตัว เนื้ อหาของเพลงกล่ อมเด็ ก พบว่า สามารถจัดประเภทตามเนื้ อ หาของเพลงได้ 5
ประเภท ได้แก่ เรื่ องราวเกี่ยวกับวรรณกรรม/นิ ทาน เกี่ยวกับการแสดงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลู ก
เกี่ยวกับการอบรมสัง่ สอนเด็ก เกี่ยวกับการขู่เพื่อให้เด็กเกิดความกลัว และเกี่ยวกับการปลอบขวัญทา
ให้ เกิ ดความเพลิ ด เพลิ น แม้ว่าเพลงกล่ อ มเด็ก มี จานวนลดลงจากข้อมู ล เดิ ม 9 เพลง แต่ คุ ณ ค่ า ที่
ปรากฏในเชิ งบทบาทหน้าที่ และคุณค่าเชิ งสังคม วัฒนธรรม ยังสามารถตอบสนองวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนได้เป็ นอย่างดี
บงการ อิ่มสาอาง (2555) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ อุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงคารา
บาว ช่ วงปี 2524-2554 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงคาราบาว
ช่วงปี 2524-2554 ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาบทเพลงเพื่อชีวติ ของวง
คาราบาวเฉพาะอัลบั้มปกติ คัดเลื อกบทเพลงแบบเฉพาะเจาะจงที่ มีเนื้ อหาที่ สื่อถึ งอุ ดมการณ์ ทาง
การเมือง จานวนทั้งสิ้ น 20 เพลง จาก 14 ชุ ด และศึกษาข้อมูลจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น บทความ หนังสื อ
ตารา งานวิจยั วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการอื่นๆ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
ตีความ การวิเคราะห์เนื้อหา และบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า เพลงเพื่อชี วิตของวงคาราบาวมีการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ ตามช่ วงเวลา
ได้แก่ 1) ช่วงก่อตั้งวง (พ.ศ. 2524-2526) เนื้อหามีการสื่ อถึงอุดมการณ์ทางการเมืองสังคมนิยม โดย
คาราบาวกล่ าวถึ งปั ญหาสังคมและการเอารั ดเอาเปรี ยบ การสร้ างสังคมที่ เท่าเที ยมและเป็ นธรรม
สังคมที่ร่วมแรงร่ วมใจกันไม่เอารัดเอาเปรี ยบกัน ต่อต้านการแข่งขัน การร่ วมมือร่ วมใจกันในการ
สร้ างสรรค์สั งคมที่ อยู่อย่างเป็ นสุ ข 2) ช่ วงรุ่ งเรื องของวง (พ.ศ. 2527-2533) เนื้ อหามี ก ารสื่ อถึ ง
อุดมการณ์ ทางการเมืองชาตินิยม โดยคาราบาวกล่าวถึ งความรัก ความสามัคคีในชาติ และเน้นการ
ส านึ ก ในบุ ญ คุ ณ ของชาติ ความจงรั ก ภัก ดี และ 3) ช่ วงประคองตัวของวง (พ.ศ. 2534-ปั จจุ บ ัน )
เนื้อหามีการสื่ อถึงอุดมการณ์ทางการเมืองชาตินิยมโดยกล่าวถึงปั ญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ
และปั ญ หาวัฒ นธรรมข้า มชาติ กับ ชาติ ต ะวัน ตก และสหรั ฐอเมริ ก า การต่ อ ต้า นต่ า งชาติ และ
สหรัฐอเมริ กา ปั ญหาด้านวัฒนธรรมข้ามชาติที่มากระทบกับวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม รวมถึงปั ญหา
การแบ่ งแยกดิ นแดน และอุ ดมการณ์ ท างการเมื องประชาธิ ป ไตย โดยคาราบาวเรี ยกร้ องให้ผูน้ า
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ประเทศมาจากการเลื อกตั้งของประชาชน การต่อต้านการทุ จริ ตคอรัปชัน่ และการต่อต้านการซื้ อ
สิ ทธิ์ ขายเสี ยง
2.7.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับแนวคิดเรื่ องสั ญญะวิทยา และมายาคติ
รักจิต มัน่ พลศรี (2545) ทาการศึกษา การใช้สัญญะในภาพยนตร์ โฆษณาของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมุ่งศึกษาการใช้สัญญะในภาพยนตร์ โฆษณาของ
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยการศึกษาดังกล่าว เป็ นไปเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ ถึงวิธีการสร้ างและถ่ายทอดสัญญะของผูผ้ ลิ ตสาร 2)
เพื่อศึกษาถึงการรับรู ้และตีความสัญญะของผูอ้ ่านสาร 3) เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
รั บ รู ้ แ ละตี ค วามสั ญ ญะของผู อ้ ่ า นสารกับ วิ ธี ก ารสร้ างและถ่ า ยทอดสั ญ ญะของผู ผ้ ลิ ต สาร โดย
ระเบี ยบวิธีวิจยั ที่ ใช้ คื อ วิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ เนื้ อหาจากภาพยนตร์
โฆษณาของการท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยในระหว่างปี 2541-2544, การสัม ภาษณ์ เจาะลึ ก จาก
ผูผ้ ลิ ตสารของการท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยและบริ ษทั ตัวแทนโฆษณา จานวน 8 คน และ การ
ดาเนิ นสนทนากลุ่มกับผูอ้ ่านสารนักท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 12 กลุ่ม รวมทั้งสิ้ น 72 คน โดยอาศัย
แนวคิดเรื่ ององค์ประกอบของการโฆษณา และ ทฤษฎีสัญญะวิทยา เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ โดย
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูผ้ ลิตสารสร้างและถ่ายทอดสัญญะในภาพยนตร์ โฆษณาของการท่องเที่ยว
แห่ งประเทศไทยส าหรั บ นักท่ องเที่ ยวชาวไทย โดยมี จุดมุ่ งหมาย 2ประการ ได้แก่ การเที่ ยวเพื่ อ
ตนเอง และ การเที่ยวเพื่อชาติ ซึ่ งสัญญะต่างๆ ที่สร้ างสื่ อความหมายหลักของการเที่ยวเพื่อตนเอง
นาไปสู่ ความหมายที่แสดงถึ ง การปลดปล่อย ผ่อนคลาย และ ความสนุ กสนาน มีชีวิตชี วา ในขณะ
ที่สัญญะต่างๆ ในการสร้างสื่ อความหมายหลักของการเที่ยวเพื่อชาตินาไปสู่ ความหมายที่แสดงถึง
ความภู มิ ใ จ และความเป็ นชาติ นิ ย ม 2) กลุ่ ม ผู ้อ่ า นสารส่ ว นใหญ่ ที่ ส ามารถอ่ า นความหมาย
ของสัญญะในแบบเดียวกับที่ผผู ้ ลิตสารต้องการ คือ กลุ่มผูอ้ ่านสารวัยรุ่ นและวัยทางาน ซึ่ งแสดงให้
เห็ นว่า รหัส ของสัญญะในภาพยนตร์ โฆษณาดังกล่ าวเป็ นรหัสของกลุ่ มผูอ้ ่านสารสองกลุ่ มนี้ 3)
ผูอ้ ่านสารส่ วนใหญ่สามารถอ่านความหมายของสัญญะได้ตรงตามที่ ผูผ้ ลิ ตสารต้องการ แสดงให้
เห็นว่า ผูผ้ ลิตสารสามารถควบคุมทิศทางการอ่านความหมายของผูอ้ ่านสารส่ วนใหญ่ได้ และพบว่า
ความสามารถของผูผ้ ลิตสารในการควบคุมทิศทางการอ่านความหมายของผูอ้ ่านสารเป็ นผลมาจาก
ปั จจัยหลายประการ เช่ น ผูผ้ ลิตสารมีการใช้รหัสอย่างหลากหลาย ผูผ้ ลิ ตสารมีการจัดระบบรหัสที่
ควบคุมสัญญะมากกว่าหนึ่งระบบ และ ผูผ้ ลิตสารมีลีลาการนาเสนอเนื้ อหาสารที่สอดรับกับภูมิหลัง
ของผูอ้ ่านสาร
กมลวรรณ พรหมพิทกั ษ์ (2545) ทาการศึกษา การใช้สัญญะและรหัสในการสื่ อความหมาย
ของบริ การข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการประกอบ
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สร้ า งความหมายของสั ญ ญะและรหั ส ภาษาในข้อ ความสั้ น และเพื่ อ ให้ เข้า ใจถึ ง การเข้า รหั ส
ความหมายของข้อความสั้ นในการสื่ อสารด้วยโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ในแต่ ล ะวาระโอกาสทางการ
สื่ อสารคือ วันคริ สต์มาส วันปี ใหม่ วันวาเลนไทน์และวันครบรอบวันเกิ ด โดยใช้แนวคิดเกี่ ยวกับ
การใช้คาย่อในกลุ่มผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ ดว้ ยกัน แนวคิดเกี่ยวกับรหัสของการ์ ตูน แนวคิดเกี่ยวกับอสัญ
รู ป และแนวคิ ด เกี่ ย วกับ มุ ข ของการ์ ตู น มาเป็ นแนวทางในการวิ เคราะห์ ผลการวิจ ัย พบว่า การ
ประกอบสร้างความหมายของสัญญะ อสัญรู ปและรหัสภาษาที่เป็ นภาพนั้น เป็ นการนาคุณลักษณะ
ร่ วมบางประการของแบบแผนจากประสบการณ์ จริ ง มาประกอบสร้ างเป็ นภาพการ์ ตูน แล้วจึงนา
ภาพการ์ ตู น มาเป็ นแม่ แบบในการประกอบสร้ า งเป็ นภาพ โดยใช้ตวั อัก ษรและเครื่ องหมายใน
โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ที่ มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัวมาประกอบกัน ส่ วนการประกอบสร้ างความหมาย
ของสั ญ ญะ อสั ญ รู ป และรหัส ภาษาที่ เป็ นข้อความนั้น มี ก ารประกอบสร้ างตามรหัส ไวยากรณ์
ภาษาอัง กฤษ สั ญ ลัก ษณ์ แ ละอสั ญ รู ป ที่ ก าหนดขึ้ นมาใช้ เฉพาะคื อ ค าย่ อ ภาษาคาราโอเกะ
เครื่ องหมายที่แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู ้สึกและสัญรู ปอารมณ์ เมื่อนาภาพและข้อความที่ได้มา
เข้ารหัสความหมายภายใต้ปริ บทวาระและโอกาสทางการสื่ อสารดังกล่าวพบว่า มีการใช้ภาพและ
ข้อความร่ วมกันได้
พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ (2552) ศึกษา การบริ โภคสัญญะและบทบาทการสื่ อสารของกลุ่มผูเ้ ล่น
ตุก๊ ตาบลายธ์ โดยศึกษาการบริ โภคสัญญะ และบทบาทการสื่ อสารของกลุ่มผูเ้ ล่นตุ๊กตาบลายธ์ โดย
ผูว้ ิจยั ต้องการศึ ก ษาว่า ผูเ้ ล่ นมี ท ศั นคติ ต่อตุ๊กตาบลายธ์ ผ่านการบริ โภคสั ญญะอย่างไร ตลอดจน
ศึกษาการรวมกลุ่มของผูเ้ ล่นตุ๊กตาบลายธ์ เพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสาร และการทากิ จกรรมต่างๆ
ผ่านการใช้สื่อหรื อพื้นที่สาธารณะชนิ ดใด และลักษณะใดบ้าง รวมทั้งศึกษาว่าช่องทางการสื่ อสารที่
เป็ นเครื่ องมื อในการแพร่ กระจายความนิ ยมของตุ๊กตาบลายธ์ ให้เป็ นที่ รู้จกั ในสังคมจนทาให้เกิ ด
กระแสนิ ยมตุ๊กตาบลายธ์ โดยใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพ และใช้แนวคิดเกี่ยวกับการบริ โภคสัญญะและ
ตรรกะการบริ โภค แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับ การสื่ อสาร แนวคิ ดเกี่ ย วกับ กลุ่ ม และการสื่ อสาร
ภายในกลุ่มเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ โดยมุ่งศึกษาลักษณะการบริ โภคของทั้งผูเ้ ล่นและผูจ้ าหน่ายที่
เล่ นตุ๊กตาบลายธ์ แบบปรั บเปลี่ ยน (Modify) และไม่ป รั บเปลี่ ยน (Non Modify) ผลการวิจยั พบว่า
พฤติกรรมการบริ โภคของผูเ้ ล่ นบลายธ์ จะแสดงออกมาในรู ปแบบการบริ โภคที่ เชื่ อมโยงเข้ากับ
แนวคิดทฤษฎีตรรกะบริ โภคทั้ง 4 ประการของ Jean Baudrillard โดยพบว่าผูเ้ ล่นบริ โภคบลายธ์จาก
ความชื่ นชอบส่ วนตัว และจากลักษณะพิเศษของตุ๊กตาบลายธ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ จึงทาให้เกิด
ลักษณะการเล่ นบลายธ์ที่ หลากหลาย รวมทั้งพบลักษณะการเล่ นบลายธ์ตามความนิ ยมหรื อตาม
กระแสแฟชั่น ซึ่ งพฤติกรรมดังกล่ าวสะท้อนถึ งลักษณะตรรกะบริ โภคเชิ งสัญญะ (Logic of Sign
Value) การซื้ อ-ขายบลายธ์ คื อ ลัก ษณะตรรกะบริ โภคค่ าแลกเปลี่ ย นเชิ งเศรษฐศาสตร์ (Logic of
Exchange Value) ส่ ว นการเล่ น บลายธ์ ใ นฐานะที่ เป็ นสิ น ค้า หรื อ ตุ๊ ก ตาชนิ ด หนึ่ ง ก็ ส ะท้อ นถึ ง
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พฤติกรรมตรรกะบริ โภคเชิงอรรถประโยชน์ (Logic of Use Value) การซื้ อบลายธ์ให้เป็ นของขวัญ
ก็สะท้อนถึ งตรรกวิทยาของค่าแลกเปลี่ ยนเชิ งสัญลักษณ์ (A Logic of Symbolic Exchange Value)
จากพฤติกรรมดังกล่าวจะเห็ นได้ว่านอกจากผูเ้ ล่นบริ โภคบลายธ์ในฐานะที่บลายธ์เป็ นเพียงตุ๊กตา
แล้ว ผูเ้ ล่นยังรู ้ สึกว่าบลายธ์เป็ นมากกว่านั้น ถื อเป็ นวิธีการบริ โภคที่ถูกหล่อหลอมว่าไม่ตอ้ งอยู่กบั
โลกความจริ งมากนัก แต่เป็ นการบริ โภคในโลกความจริ งเชิ งสมมติ (Hyperreality) ย่อมทาให้ผเู ้ ล่น
ถูกดึงดูดด้วยการบริ โภคเชิ งสัญญะมากขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้นในสังคมบริ โภคยุคใหม่ พบว่าทิศทางของ
การบริ โภคสิ นค้าในประโยชน์แท้จริ งจะลดลง แต่ทดแทนด้วยการบริ โภคเชิงสัญญะมากขึ้น
2.7.3 งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทฤษฎี ล าดั บ ขั้ น ความต้ อ งการของ Abraham Maslow
พรรณี ปรัชญาบารุ ง (2542) ได้ทาการศึกษาภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทยจากเพลง
ไทยสากลหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปี พ.ศ. 2500 และบทบาทหน้าที่ของเพลงที่มีต่อสังคมไทย
โดยใช้วิธี ก ารศึ ก ษาทางมานุ ษ ยวิท ยาการดนตรี โดยการรวบรวมข้อ มู ล จากเอกสารและการ
สัมภาษณ์ระดับลึกกับศิลปิ นที่สร้างสรรค์งานดังกล่าว และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับศิลปิ น รวมทั้งผูร้ วบรวม
และบันทึกผลงานของศิลปิ นในยุคนั้น
ผลการศึกษาพบว่า เพลงไทยสากลที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างหลังสงครามโลกครั้ งที่ 2 ถึ งปี พ.ศ.
2500 มีท้ งั สิ้ น 315 เพลงนั้น แบ่งเป็ น 6 ประเภท คือความรัก 135 เพลง ความเชื่ อ ค่านิ ยมและโลก
ทัศน์ 69 เพลง สภาพเศรษฐกิ จ สังคม การเมื องและวิถีชีวิต 64 เพลง เพลงปลุ กใจ 18 เพลง เพลง
สถาบัน 16 เพลง และเพลงบรรยายธรรมชาติ 13 เพลง เนื้ อหาของเพลงเหล่านี้ ได้สะท้อนวิถีชีวิต
ของคนไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปี พ.ศ. 2500 ที่เดื อดร้ อน ขาดแคลนจากสภาวะเศรษฐกิ จ
ตกต่า และยังสะท้อนลักษณะ สังคมไทยโดยรวม ทั้งระบบชนชั้น สถาบันครอบครัว ระบบค่านิ ยม
ความเชื่ อ และโลกทัศน์รวมทั้งสภาพแวดล้อม เพลงแต่ ละประเภทยังมี บทบาทแตกต่างกัน เช่ น
บทบาทในเชิ ง นัน ทนาการบทบาทในเชิ งอบรมสั่ ง สอนขัด เกลาทางสั งคม บทบาทในการเป็ น
เครื่ อ งมื อ ของรั ฐ ในการเผยแพร่ และต่ อ ต้านลัท ธิ ท างการเมื อ งขณะเดี ย วกัน เป็ นกระบอกเสี ย ง
ถ่ายทอดความรู ้ สึกนึ กคิดปั ญหาและความต้องการของประชาชนให้ฝ่ายรัฐได้รับทราบ ตลอดจน
บทบาทในทางธุ รกิจในฐานะเพลงประกอบการ แสดง ทั้งภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์รวมทั้งเป็ น
สิ นค้าในธุ รกิจแผ่นเสี ยงอีกด้วย
กาญจนา ค าผา (2548) ได้ท าการศึ ก ษาเนื้ อหาและแนวคิ ดเพลงร็ อคไทยของศิ ล ปิ นใน
สังกัด มอร์ มิวสิ ค จากัด ช่วงปี พ.ศ. 2539-2546 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและแนวคิดเพลงร็ อคไทย
ของศิลปิ นในสังกัดมอร์ มิวสิ ค จากัด ช่ วงปี พ.ศ. 2539-2546 โดยวิธีวิจยั เอกสารเนื้ อเพลง จานวน
172 เพลง และนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าแบบพรรณราวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า เพลงร็ อคไทยมีเนื้อหา 4 แบบ ได้แก่
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1) เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก มีจานวนมากที่สุด 137 เพลง จัดเป็ นความรักแบบต่างๆ
คือ ความรักที่ผดิ หวัง ความรักแบบคู่รัก ความรักฉันเพื่อน ความรักแม่และความรักประเทศชาติ
2) เนื้ อหาเกี่ ยวกับการให้กาลังใจ จานวน 20 เพลง ได้แก่ การให้กาลังใจตนเอง
และการให้กาลังใจผูอ้ ื่น โดยเฉพาะการใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมา ไม่ค่อยได้ให้ความสาคัญต่อการใช้
ภาษาที่สละสลวยเท่าไหร่ นกั แต่เน้นที่การแสดงความรู ้สึกอย่างจริ งใจ ซึ่ งตรงกับพฤติกรรมความ
ต้องการของวัยรุ่ นที่ตอ้ งการอิสระเสรี ต้องการกาลังใจจากคนรอบข้าง เมื่อเกิดความรู ้สึกผิดหวังใน
ชี วิต ดังนั้นกล่าวได้วา่ มีการใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาใช้ในการสื่ อสาร เพื่อให้เหมาะสมกับวัยรุ่ น โดย
ผ่านการสร้างสรรค์ของผลงานเพลง
3) เนื้ อหาเกี่ ยวกับการสะท้อนปั ญหาสังคม จานวน 13 เพลง ได้แก่ การสะท้อน
ปั ญหาการแก่งแย่งในสังคมเมือง ปั ญหาความยากจน ปั ญหาความยากจน ปั ญหาการจราจร ปั ญหา
โรคเอดส์ ปัญหาครอบครัว และปัญหาโสเภณี
4) เนื้ อหาเบ็ดเล็ด จานวน 2 เพลง มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการเทิดทูนวีรสตรี และการชื่ น
ชนคนที่มีสายเลือดผสม
แนวคิดในเพลงร็ อคไทย พบว่ามี 7 แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ ยวกับความรัก ได้แสดง
แนวคิดว่าความรักเป็ นกาลังใจของมนุ ษย์ ชายหญิงยุคใหม่แสดงความรู ้สึกต่อกันอย่างเปิ ดเผย และ
การมีความรักที่ต่างฐานะมักไม่สมหวัง 2) แนวคิดเกี่ยวกับสัจธรรมของชี วติ แสดงแนวคิดว่า ทุกสิ่ ง
เป็ นอนิ จจัง ทุ ก ข์สุ ข เป็ นสิ่ ง คู่ ก ัน และมนุ ษ ย์คื อปุ ถุ ช น 3) แนวคิ ดเกี่ ย วกับ การท าความดี แสดง
แนวคิ ดว่า มนุ ษย์ความคิ ดและทาในสิ่ งที่ ดี และควรพอใจในสิ่ งที่ ตนมี อยู่ 4) แนวคิดเกี่ ยวกับการ
ต่ อ สู ้ อุ ป สรรคและปั ญ หา แสดงแนวคิ ด ว่า ความเพี ย รพยายามเป็ นหนทางไปสู่ ค วามส าเร็ จ 5)
แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมัน่ ในตนเอง แสดงแนวคิดว่า ทุกคนปราถนาอิสระในการดาเนินชีวติ และ
ทุกคนมีความแตกต่างทางความคิด 6) แนวคิดเกี่ ยวกับสังคม แสดงแนวคิดว่า ประชากรในสังคม
เมืองมีคุณภาพชี วิตที่ไม่ดี สังคมให้เกี ยรติคนมีเงิน และวัยรุ่ นในสังคมมีความคิดและความเชื่ อมัน่
ในตนเองมากขึ้นและ 7) แนวคิดเกี่ยวกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม แสดงแนวคิดว่าทุกคนต้องช่วยกัน
รักษาธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.7.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับทฤษฎีความคาดหวัง
วรุ ณ ฮอลลิงก้า (2535) โดยการศึกษา การวิเคราะห์เพลงเพื่อชี วิตระหว่าง พ.ศ. 2516- พ.ศ.
2534 โดยมีความมุ่งหมายของการวิจยั นี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ เพลงเพื่อชี วิต ระหว่างพ.ศ. 2516-พ.ศ.
2534 โดยศึ กษาวิเคราะห์ ในด้านเนื้ อหา รู ปแบบการประพันธ์ คาร้ อง และกลวิธีการใช้ภาษาและ
รายงาน ผลการศึกษาแบบพรรณาวิเคราะห์ เนื้ อหาของเพลงเพื่อชี วติ สามารถ จาแนกเนื้ อหาได้เป็ น
2 ช่วงคือ ช่วง พ.ศ. 2516-พ.ศ. 2519 และช่วงหลัง พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2534 ช่วง พ.ศ. 2516-พ.ศ. 2519
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เป็ นช่วงที่เนื้ อหาของเพลงเพื่อชี วติ มีลกั ษณะการชี้ นาทางการเมือง ได้แก่ การปลูกจิตสานึ กให้คนมี
ความรักความสามัคคีและเสี ยสละเพื่อสังคม มีการตอกย้ าแนวคิดเกี่ ยวกับการเสี ยสละชี วิตในการ
ต่อสู ้ ทางการเมื อง การสะท้องปั ญหาต่างๆ ทางการเมือง ปั ญหาความยากจนของชาวนา และผูใ้ ช้
แรงงาน มีเนื้ อหาการยกย่องชมเชยบุคคล เช่น จิตร ภูมิศกั ดิ์ วีรชน ชาวนา ผูใ้ ช้แรงงาน สตรี และครู
และมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ ให้กาลังใจ โดยให้กาลังใจเพื่อฟั นฝ่ าอุปสรรค โดยเฉพาะเมื่อชีวิตกับกาลัง
พบเจอกับอุปสรรคที่เกิ นทนไหว ซึ่ งแรงงานส่ วนใหญ่จะประสบกับปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ อยู่
เสมอ แต่การให้กาลังใจกับคนกลุ่มนี้ ผ่านเพลงเพื่อชี วิต จะมีการใช้คาที่ตรงไปตรงมา และไม่เน้น
การใช้ภาษาต่างประเทศเข้ามาเกี่ ยวข้อง แต่จะใช้คาพื้นบ้านที่รู้จกั กันดี และเปรี ยบเทียบความรักที่
ผิดหวังเพราะระบบทุนนิ ยมเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งการให้กาลังใจจากเพลงเพื่อชีวติ ส่ วนใหญ่ จะเน้นการ
ให้กาลังใจจากการคิดแง่บวก เพื่อให้สามารถมีกาลังใจต่อสู ้ชีวิตต่อไปได้ ช่วงหลัง พ.ศ. 2519-พ.ศ.
2534 ลักษณะของเนื้อหา จะมีความหลากหลายกว่าช่วงแรกที่ปรากฏมากที่สุดคือ การสะท้อน ภาพ
ความจริ งปั ญหาของประชาชนและแนวทางแก้ไขเน้นหนักไปใน ทางปั ญหาสังคมและเศรษฐกิ จ
มากกว่าการเมืองการปกครอง รองลงไปเป็ นลาดับคือ การให้ขอ้ คิดด้านต่างๆ เช่น การทางาน การ
ดาเนินชีวิต และข้อคิดเกี่ยวกับความดีและทาดีตามหลักคาสอน ทางพุทธศาสนา การปลุกจิตสานึ ก
ด้านต่างๆ เนื้ อหาเกี่ ยวกับการ ให้ความหวังและกาลังใจ ความรัก การคัดค้านต่อต้าน และ การยก
ย่องชมเชย ตลอดจนการกล่าวถึ งการทางานของศิลปิ นเพลงเพื่อชี วิต รู ปแบบการประพันธ์ไม่ตรง
ตามฉันทลักษณ์ เดิ มมากกว่าตรงตามฉันทลักษณ์ เดิ ม และจังหวะของคาประพันธ์ จะแตกต่างจาก
ฉันทลักษณ์ เดิม เพื่อให้สัมพันธ์กบั จังหวะของตนตรี กลวิธีการใช้ภาษาโดยศึกษาในเรื่ องของการ
ใช้คา โวหารน้ าเสี ยงและการตั้งชื่ อเพลงในด้านการใช้คาเพลงเพื่อชี วิต นิ ยมใช้คาง่ายการซ้ าคา คา
ภาษถิ่ น คาภาษาพูด คาอุทาน คาซ้อน คาภาษาต่างประเทศ การปรุ งศัพท์ คาเลี ยนเสี ยงธรรมชาติ
คาศัพท์ยาก คาผวน คาเสี่ ยงระคาย คาย่อ โวหารที่ใช้คือ บรรยายโวหาร อุปมาโวหาร เทศนโวหาร
สาธกโวหาร และพรรณาโวหาร น้ า เสี ย งที่ ป รากฏได้แ ก่ น้ าเสี ย งถากถางค่ อ นว่า ตาหนิ ติ เตี ย น
น้ าเสี ยงคับแค้นขมขื่น น้ าเสี ยงอ่อนโยนเคร่ งขรึ ม เอาจริ งเอาจัง น้ าเสี ยงยกยองสรรเสริ ญ น้ าเสี ยงร่ า
เริ งมีอารมณ์ ขนั และน้ าเสี ยงยัว่ ยุ ในด้านการตั้งชื่ อเพลง ส่ วนใหญ่นิยมการตั้งชื่ อเพลงแบบตรงตัว
ตั้งชื่ อเพลงแบบเร้ าความสนใจ แบบเป็ นรู ป ค าถาม แบบเปรี ยบเที ยบ และแบบขัดความ ผลจาก
การศึกษา วิเคราะห์เพลงเพื่อชี วิตระหว่าง พ.ศ. 2516-2534 พบว่า เพลงเพื่อชี วิตเป็ นวรรณกรรมที่มี
เนื้อหาหลากหลายแฝงด้วยข้อคิดและฯ
2.7.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับแนวคิดเกีย่ วกับการปลูกฝัง
มรกตวงศ์ ภูมิพลับ (2553) ทาการศึกษา วาทกรรมประธานาธิ บดี โห่ จิ๊ มิญ : อานาจการใช้
ภาษาในสงครามเวี ย ดนามครั้ งที่ 1 (ค.ศ. 1946-1954) โดยใช้ แ นวคิ ด วาทกรรมวิ เคราะห์
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(Critical Discourse Analysis-CDA) เป็ นแนวคิดที่ ว่าด้วยการมองวาทกรรม กับความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม โดยให้ ค วามส าคัญ ของภาษ า และ/หรื อ วาทกรรมในฐานะของ
เครื่ องมือหรื อสัญญะแห่ งอานาจ อันอาจนาไปสู่ ความเคลื่ อนไหวและการเปลี่ ยนแปลงด้านต่างๆ
ทางสั งคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเคลื่ อนไหวทางการเมื อง วาทกรรมยังเป็ นผลิ ตผลอัน เกิ ดจาก
สภาวะและบริ บททางทาง สังคม นอกจากนี้ ยงั สะท้อนถึ งความสัมพันธ์ ของวาทกรรมและความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมภายหลังการ เผยแพร่ วาทกรรมนั้นๆ การศึกษาครั้งนี้ มีเป้ าหมายใน
การพยายามที่จะวิเคราะห์ ถึงวาทกรรมของประธานาธิ บดี โห่ จิ๊ มิญ ในระหว่างสงครามเวียดนาม
ครั้ งที่ 1 (ค.ศ. 1946-1954) โดยแสดงให้ เห็ น ถึ งความส าคัญ ของการใช้ วาทกรรมในฐานะของ
เครื่ องมือในการก่อรู ป ปลุ กเร้า และโน้มน้าว ตลอดจนให้กาลังใจ ต่อชาวเวียดนามในการ เข้าร่ วม
สงครามในรู ปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งเสริ ม สนับสนุ น ตลอดจนปฏิบตั ิการต่างๆ ในสงคราม
ต่อต้านนักล่ าอาณานิ คมฝรั่งเศส เพราะช่ วงระยะเวลาดังกล่ าว ชาวเวียดนามจะเจอปั ญหาสภาพ
สังคมที่อยูใ่ นช่วงเปลี่ยนผ่าน ทุกคนมีความตึงเครี ยด ท้อแท้ หมดกาลังใจ บ้างเจอภาวะสงครามต้อง
เสี ยคนรักและคนใกล้ตวั ไป ซึ่ งการผิดหวังในชี วิตต่างๆ เหล่านี้ ล้วนต้องการกาลังใจ ซึ่ งวาทกรรม
ดังกล่าว มีส่วนช่วยกระตุน้ ให้เกิดกาลังใจดาเนิ นชีวติ ต่อไป แต่ไม่เพียงเท่านั้น วาทกรรมดังกล่าว ยัง
กระตุ น้ ให้เกิ ดการดิ้ นรนต่อสู ้ ซึ่ งอาศัยการใช้วาทกรรมปลุ กใจ ที่ กระตุ น้ ให้เห็ นภาพแห่ งอนาคต
กระตุน้ ให้เห็นความสาเร็ จ หากสามารถฝ่ าฟั นอุปสรรคตอนนี้ ไปได้ ซึ่ งสามารถสร้างสรรค์กาลังใจ
ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเวียดนาม และผลอันเกิด จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ บทในฐานะของตัวกระตุน้ ที่จะนาไปสู่ การผลิตวาทกรรม และภาษาที่เป็ น
องค์ป ระกอบส าคัญ ของอ านาจและสื่ อ ในการขับ เคลื่ อ นการมี ส่ วนร่ วมของชาวเวี ย ดนามใน
สงคราม จดหมายแถลงการณ์ เรี ยกร้องฉบับต่างๆ ของโห่ จิ๊ มิญ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของกลไก
ทางการเมือง และการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนชาวเวียดนามในสงครามครั้งนี้ ความสาเร็ จและ
อานาจของวาทกรรม ไม่เพียงมีผลมา จากรู ปแบบการใช้ภาษาที่มีลกั ษณะโดดเด่น แต่ยงั เป็ นผลสื บ
เนื่องมาจากความยกย่อง ชื่นชมในตัวประธานาธิ บดี โห่ จิ๊ มิญ ด้วย นอกจากนี้การศึกษาในครั้งนี้ ยงั
แสดงให้เห็ นถึ งพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงในสังคมเวียดนาม อัน เกิ ดจากองค์ประกอบร่ วมของ
บริ บ ทภายใน ซึ่ งหมายรวมถึ งสถานการณ์ ที่ เวียดนามต้องเผชิ ญ กับ สภาวะสงคราม และปั จจัย
ภายนอกสังคมเวียดนามอันได้แก่ การเคลื่ อนไหวเพื่อเรี ยกร้ องอิสรภาพในประเทศที่ตกอยูภ่ ายใต้
การ ปกครองของอาณานิ คม และด้วยการปลูกฝังในเรื่ องความสามัคคีเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน และ
แผนการ ตลอดจน การใช้ยุท ธศาสตร์ ในการท าสงครามในรู ป แบบต่ างๆ ผ่านสื่ อ คื อ จดหมาย
เรี ยกร้องฉบับต่างๆ นาไปสู่ ผลสาเร็ จ ในการต่อสู ้เพื่อเรี ยกร้องอิสรภาพ และเอกราชของประชาชน
ชาวเวียดนาม ด้วยชัยชนะจากสงครามครั้งนี้
ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ (2553) ทาการศึกษา การเล่าเรื่ องและทัศนคติของผูช้ มเกี่ ยวกับ
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ความรุ น แรงในภาพยนต์ไ ทยและภาพยนตร์ ฮ อลลี วู ้ด โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วิ เคราะห์ แ ละ
เปรี ย บเที ย บเนื้ อ หาความรุ น แรงและการเล่ า เรื่ อ งในภาพยนตร์ ไ ทยและภาพยนตร์ ฮ อลลี วู ้ด
นอกจากนี้ ยงั วิเคราะห์กระบวนการผลิตความรุ นแรงในภาพยนตร์ ของผูผ้ ลิตภาพยนตร์ และทัศนคติ
เกี่ ยวกับ ความรุ นแรงของกลุ่ มผูช้ มภาพยนตร์ โดยใช้แนวคิ ดเรื่ องความรุ นแรง แนวคิดเรื่ องการ
วิเคราะห์การเล่าเรื่ อง ทฤษฎีสัญญวิทยา ทฤษฎีการผลิตภาพยนตร์ และทฤษฎีการอบรมบ่มเพาะจาก
สื่ อ ผ่านการวิเคราะห์ภาพยนตร์ จานวน 30 เรื่ องจาก 5 ตระกูล การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ผูผ้ ลิ ตภาพยนตร์ และการสนทนากลุ่ มผูช้ มภาพยนตร์ ผลการวิจยั พบว่า เนื้ อหา
ความรุ นแรงในภาพยนตร์ แต่ละตระกูลนั้นมีความแตกต่างกันดังนี้ ในภาพยนตร์ ต่อสู ้ ตัวเอกจะใช้
ความรุ นแรงเพื่ อยุติปั ญหาขณะที่ ตวั ร้ ายจะใช้ความรุ นแรงเพื่ อให้ได้สิ่ งของหรื อผลประโยชน์ ที่
ต้องการ ในภาพยนตร์ รัก ความรักจะเป็ นปั จจัยหลักที่ก่อให้เกิดความรุ นแรง ทั้งการใช้ความรุ นแรง
เพื่ อปกป้ องคนที่ รัก หรื อเพื่ อแย่งชิ งคนที่ รัก ในภาพยนตร์ ตลก ความรุ น แรงจะถู ก นาเสนอแบบ
สนุ กสนานหรื อติดตลก ในภาพยนตร์ สยองขวัญจะนาเสนอว่าการใช้ความรุ นแรงจะนาไปสู่ จุดจบ
เป็ นโศกนาฏกรรม และในภาพยนตร์ ชีวิต ความรุ นแรงจะเกิ ดจากการอบรมเลี้ ยงดู หรื อปมปั ญหา
ภายในจิ ต ใจและตัวละครจะใช้ค วามรุ น แรงเพื่ อ ระบายความอัด อั้น หรื อ ปมปั ญ หาของตนเอง
นอกจากนี้ผลการวิจยั ยังพบว่า ความหมายตรงข้าม โครงสร้างการเล่าเรื่ อง และองค์ประกอบการเล่า
เรื่ องมีส่วนในการสร้างเนื้ อหาความรุ นแรงที่แตกต่างกันในภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องอีกด้วย ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อกระบวนการผลิตความรุ นแรงในภาพยนตร์ ไทยและภาพยนตร์ ฮอลลีวดู ้
ได้แก่ ตระกูลภาพยนตร์ สไตล์ในการผลิ ตภาพยนตร์ ของผูก้ ากับแต่ละท่าน ทุน (เช่ น ผูอ้ านวยการ
ผลิตหรื อสตูดิโอ) และการตลาดโดยเนื้อหาความรุ นแรงนั้นจะมีที่มาจาก 3 แหล่ง คือ ประสบการณ์
ส่ วนตัว จินตนาการ และข่าวสารหรื อปั ญหาในสังคม ด้านทัศนคติเกี่ ยวกับความรุ นแรงของกลุ่ ม
ผูช้ มภาพยนตร์ ผลการวิจยั พบว่า เพศของผูช้ มกับความรุ นแรงในภาพยนตร์ มีความสัมพันธ์กนั คือ
ผูช้ มภาพยนตร์ เพศชายจะสามารถยอมรับภาพยนตร์ ที่มีความรุ นแรงได้มากกว่าผูช้ มภาพยนตร์ เพศ
หญิง อย่างไรก็ตามไม่มีผชู ้ มภาพยนตร์ ที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ ประเภทนี้ เป็ นพิเศษเลย แต่กลุ่ม
ผู ้ช มส่ ว นใหญ่ ส ามารถรั บ ชมได้เพราะเข้า ใจว่า ความรุ น แรงเป็ นส่ ว นประกอบส่ ว นหนึ่ งใน
ภาพยนตร์ทุกเรื่ อง
2.7.6 งานวิจัยต่ างประเทศ
Bennett (1999) ได้ทาการศึ กษาสภาพชี วิตของวัยรุ่ นในเมื อง Frankfurt am Main ประเทศ
เยอรมัน มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบความสาคัญทางวัฒนธรรมของดนตรี แร็ ปและวัฒนธรรมของ
ฮิปฮ็อปของวัยรุ่ นในกลุ่มรองทางเชื้อชาติ ในเมือง Frankfurt am Main ประเทศเยอรมัน
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ผลการศึกษา พบว่า ฮิปฮ็อปเป็ นรู ปแบบของวัฒนธรรมข้างถนนของชาวแอฟริ กนั -อเมริ กนั
เริ่ มมีครั้งแรกในเมืองนิ วยอร์ ก ระหว่างต้นศตวรรษ 1970 การรับรู ้ความตึงเครี ยดในเมืองที่เป็ นผล
มากจากโครงสร้างเมืองใหม่ (Urban Renewed Programs) และความตกต่าทางเศรษฐกิจสมาชิกกลุ่ม
ข้ า งถ น น ที่ เรี ยก ตั ว เอ งว่ า African Bambaataa ส ร้ าง Zulu Nation เพื่ อ กั น ไม่ ให้ วั ย รุ่ น ใน
South Bronx ก่ อเหตุ ท ะเลาะวิวาท แต่ ให้ หันเข้าหาดนตรี การเต้นรา และการเขี ย นผนัง อี ก ทั้ง
Bennett ยังกล่ าวว่าว่าดนตรี เป็ นเครื่ องมื อเพื่ อสร้ างความปรองดองระหว่างประชากรผูโ้ ศกเศร้ า
และสามารถช่ วยรวบรวมชุ มชนเข้าด้วยกัน เมื่ อเพลงสร้ างความสนใจหรื อแม้แต่ ความภักดี ของ
ประชาชนจากหลายๆ สถานที่
จากการศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่าเพลงร็ อคนั้นส่ งผล
ต่อการรับสารของเยาวชนในยุคปั จจุบนั เนื่ องจากเนื้ อเพลง จังหวะดนตรี สามารถเข้าถึงจิตใจของ
วัยรุ่ นได้ดี ดังนั้นหากวัยรุ่ นนาเอาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็ นการสร้างกาลังใจในการดาเนิ นชีวติ ได้
เป็ นอย่างดี แต่กระนั้นเพลงร็ อคก็มีขอ้ เสี ยเช่นกัน เช่น เป็ นดนตรี ที่มีความดุดนั หนักแน่น และเสี ยง
ร้องกระแทกกระทั้น ปลุกเร้าคนฟั งให้เกิดอารมณ์ และหยาบคายดังนั้นเพื่อที่จะ การวิเคราะห์คุณค่า
ของสารและผลกระทบของเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อการรับของเยาวชนที่มีต่อการสร้างกาลังใจใน
การดาเนินชีวติ ผูว้ จิ ยั จะนาแนวทางต่างๆ ไปศึกษาต่อไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึกษา บทบาทของเพลงร็ อคในการปลู กฝั งคุ ณค่าและการสร้ างกาลังใจในการดาเนิ น
ชีวิตของเยาวชน เป็ นการศึกษาการคุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อการ
รับรู ้ ของเยาวชนที่มีต่อการสร้ างกาลังใจในการดาเนิ นชี วิต ซึ่ งข้อมูลคุณค่าของสารและผลกระทบ
จะอยูใ่ นเนื้ อเพลง โดยจะมีโครงเรื่ องหรื อพล็อต (Plot) ของแต่ละเพลงเนื้อหาของเพลงจะอยูใ่ นเรื่ อง
เดียวกันตั้งแต่ตน้ จนจบ โดยเพลงร็ อคนั้นมักจะเสนอเนื้ อหาของเพลงอย่างอ้อมค้อม ต้องอาศัยการ
ตีค วาม และจาเป็ นจะต้องใช้ข ้อมู ล ในเชิ งคุ ณ ภาพอื่ น ๆ มาประกอบในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล เช่ น
ผลงานเพลงของศิลปิ นร็ อคในประเทศไทย คาสัมภาษณ์ ของนักแต่งเพลงและเยาวชน ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึงเลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจยั ในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์การวิจยั ครบถ้วน

3.1 ระเบียบการวิจัย
การศึกษา บทบาทของเพลงร็ อคในการปลู กฝั งคุ ณค่าและการสร้ างกาลังใจในการดาเนิ น
ชีวิตของเยาวชน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจยั
เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บข้อมู ล 2 ขั้นตอนมาประกอบการวิจยั โดย
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดระเบียบวิธีการวิจยั ดังนี้
วิธีการที่ 1 วิเคราะห์ เนื้ อหา ผูว้ ิจยั ใช้ก ารวิเคราะห์ เนื้ อหาเชิ งคุ ณ ภาพ (Content Analysis)
โดยวิเคราะห์ และตีค วามสัญญะ (Semiology) ความหมายโดยตรงและโดยนัยจากเนื้ อเพลง เพื่ อ
ศึกษาการคุ ณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อการรับรู ้ ของเยาวชนที่ มีต่อ
การสร้างกาลังใจในการดาเนินชีวติ
วิธีการที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูป้ ระพันธ์ ศิลปิ ล ผูเ้ ผยแพร่ และเยาวชน
ที่เปิ ดรับเพลงร็ อคเพื่อศึกษาการคุณค่าของสาร และผลกระทบของเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อการ
รับรู ้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างกาลังใจในการดาเนินชีวติ
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3.1.1 วิธีการที่ 1 การวิเคราะห์ เนื้อหาเชิ งคุณภาพ (Content Analysis)
1) ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหาเชิ งคุ ณภาพ (Content Analysis) โดยวิเคราะห์ และ
ตีความสัญญะ (Semiology) ความหมายโดยตรงและโดยนัยจากเนื้ อเพลง โดยจะแบ่งการวิเคราะห์
เนื้อหาออกเป็ นขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ
(1) จาแนกประเภทของเนื้ อหาเพลงร็ อคเป็ นประเภทดังนี้ เนื้ อหาให้กาลังใจใน
ด้านการดาเนินชีวติ เนื้อหาให้กาลังใจในด้านความรัก และเนื้อหาอื่นๆ
(2) วิเคราะห์เพลงร็ อคที่มีเนื้ อหาให้กาลังใจ ด้านการดาเนิ นชี วิต ด้านความรัก
และเนื้ อ เพลงด้านอื่นๆ มาเป็ นข้อมูลในการทาความเข้าใจคุ ณค่าของสารที่ อยู่ในเนื้ อหาเพลงร็ อค
โดยวิเคราะห์ความหมายโดยตรงและโดยนัยเพื่อค้นหาคุณค่าด้านการให้กาลังใจในเนื้อหาเพลงร็ อค
โดยให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง “ตัวบท” (Text) และ “บริ บท” (Context)
หรื อสิ่ งที่ อยู่รอบๆตัวบทด้วย เนื่ องจากเนื้ อหาของเพลงจะมีความหมายอย่างไรก็ข้ ึนอยู่กบั บริ บท
ด้วย หากบริ บทเปลี่ ยนแปลงไป แม้คาในเนื้ อเพลงจะเป็ นคาเดิ ม แต่ความหมายก็อาจเปลี่ ยนไปได้
เช่ น คาว่า “เรื อเล็กควรออกจากฝั่ ง” ในเพลง “เรื อเล็กควรออกจากฝั่ ง” ไม่ได้หมายถึ ง เรื อลาเล็กที่
ควรออกจากฝั่ง แต่เปรี ยบเทียบกับ บุคคลที่ไม่ได้มีศกั ยภาพในด้านนั้นๆควรจะมีความกล้าที่จะทา
ในสิ่ งที่ตอ้ งการ เป็ นคุณค่าที่ได้จากเนื้อหาเพลงในด้านการให้กาลังใจ
(3) สรุ ปคุณค่าของสารในเนื้อหาเพลงร็ อคในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558
2) การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากเอกสาร (Documentary Research) โดยแบ่ ง เป็ น 2
ลักษณะคือ
(1) แหล่ ง ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ได้ แ ก่ หนั ง สื อเพลง และเว็บ ไซต์
www.chordtab.com ที่รวบรวมเนื้ อเพลงของศิลปิ นสังกัดค่าย จีนี่เร็ คคอร์ ด จานวน 3 วง ได้แก่ โป
เตโต้ บิ๊กแอส และบอดี้แสลมโดยจากการสื บค้นยอดผูเ้ ข้าชมบนเว็บไซต์ยูทูบ (www.youtube.com)
ของผูว้ ิจยั พบว่า ศิลปิ นวงร็ อคดังกล่ าวได้รับ ความนิ ยมและมี อิทธิ พ ลต่อวัยรุ่ นมากที่ สุ ด โดยจะ
ศึ ก ษาผลงานเพลงที่ มี ก ารเผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2558 ที่ มี ย อดผูเ้ ข้าชมในเว็บ ไซต์ยูทู บ
(www.youtube.com) มากกว่า 3 ล้านวิวขึ้นไป มีดงั ต่อไปนี้คือ
ก) ผลงานเพลงร็ อคของศิ ลปิ นวงโปเตโต้ สังกัดค่ายจี นี่เร็ คคอร์ ด จานวน
ทั้งสิ้ น 9 เพลง 3 ชุด มีดงั ต่อไปนี้คือ
(ก) ชุด “Circle
เพลง ยื้อ มียอดผูเ้ ข้าชม 8,122,467 วิว
(ข) ชุด “Human”
เพลง เล่นลิ้น มียอดผูเ้ ข้าชม 3,387,426 วิว
เพลง ไม่รู้จะอธิ บายยังไง มียอดผูเ้ ข้าชม 22,686,773 วิว
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เพลง ง่ายๆ มียอดผูเ้ ข้าชม 5,554,711 วิว
เพลง เธอยัง มียอดผูเ้ ข้าชม 29,823,057 วิว
เพลง อุปสรรคก่อให้รักบังเกิด มียอดผูเ้ ข้าชม 4,128,039 วิว
(ค) ชุด “On the Way”
เพลง ทิง้ ไว้กลางทาง มียอดผูเ้ ข้าชม 162,478,379 วิว
เพลง รอย มียอดผูเ้ ข้าชม 28,593,668 วิว
เพลง สมดุล มียอดผูเ้ ข้าชม 6,106,306 วิว
ข) ผลงานเพลงร็ อคของศิลปิ นวงบิ๊ กแอส สั งกัดค่ายจีนี่เร็ คคอร์ ด จานวน
ทั้งสิ้ น 10 เพลง 3 ชุด มีดงั ต่อไปนี้คือ
(ก) ชุด “Love”
เพลง ส่ งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่ มียอดผูเ้ ข้าชม 15,438,126 วิว
เพลง หัวใจ มียอดผูเ้ ข้าชม 8,955,602 วิว
เพลง ฝุ่ น มียอดผูเ้ ข้าชม 38,378,309 วิว
(ข) ชุด “The Lion”
เพลง รักเหอะ มียอดผูเ้ ข้าชม 6,170,584 วิว
(ค) ชุด “Ep แดนเนรมิต”
เพลง แดนเนรมิต มียอดผูเ้ ข้าชม 13,417,586 วิว
เพลง เท่าที่มี มียอดผูเ้ ข้าชม 17,385,672 วิว
เพลง ลมเปลี่ยนทิศ มียอดผูเ้ ข้าชม 114,111,818 วิว
เพลง ดนตรี เพื่อชีวติ มียอดผูเ้ ข้าชม 3,049,024 วิว
เพลง ทนไม่ไหว มียอดผูเ้ ข้าชม 5,327,122 วิว
(ง) เพลงอื่นๆ
เพลง อาบน้ าร้อน มียอดผูเ้ ข้าชม 9,375,198 วิว
ค) ผลงานเพลงร็ อคของศิลปิ นวงบอดี้แสลม สังกัดค่ายจีนี่เร็ คคอร์ ด จานวน
ทั้งสิ้ น 21 เพลง 4 ชุด มีดงั ต่อไปนี้คือ
(ก) ชุด “Believe
เพลง ชีวติ เป็ นของเรา มียอดผูเ้ ข้าชม 13,575,835 วิว
เพลง ความเชื่อ มียอดผูเ้ ข้าชม 6,006,850 วิว
(ข) ชุด “Save my Life”
เพลง ยาพิษ มียอดผูเ้ ข้าชม 16,815,919 วิว
เพลง อกหัก มียอดผูเ้ ข้าชม 17,861,040 วิว
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เพลง ยิง่ รู ้ยงิ่ ไม่เข้าใจ มียอดผูเ้ ข้าชม 6,954,162 วิว
เพลง เสี้ ยววินาที มียอดผูเ้ ข้าชม 3,576,590 วิว
เพลง ขอบคุณน้ าตา มียอดผูเ้ ข้าชม 7,051,026 วิว
(ค) ชุด “คราม”
เพลง คราม มียอดผูเ้ ข้าชม 17,109,809 วิว
เพลง ความรัก มียอดผูเ้ ข้าชม 11,704,630 วิว
เพลง Sticker มียอดผูเ้ ข้าชม 4,278,722 วิว
เพลง คิดฮอด มียอดผูเ้ ข้าชม 8,624,877 วิว
เพลง ทางกลับบ้าน มียอดผูเ้ ข้าชม 8,818,215 วิว
เพลง แสงสุ ดท้าย มียอดผูเ้ ข้าชม 54,521,491 วิว
เพลง ปล่อย มียอดผูเ้ ข้าชม 10,545,525 วิว
เพลง เปราะบาง มียอดผูเ้ ข้าชม 18,210,981 วิว
เพลง โทน มียอดผูเ้ ข้าชม 7,236,961 วิว
(ง) ชุด “Dharmajati (ดัม-มะ-ชา-ติ)”
เพลง เรื อเล็กควรออกจากฝั่ง มียอดผูเ้ ข้าชม 99,841,205 วิว
เพลง ชีวติ ยังคงสวยงาม มียอดผูเ้ ข้าชม 18,687,911 วิว
เพลง Dharmajati (ดัม-มะ-ชา-ติ) มียอดผูเ้ ข้าชม 17,456,565 วิว
เพลง ครึ่ งหลับครึ่ งตื่น มียอดผูเ้ ข้าชม 3,764,674 วิว
เพลง คิดถึง มียอดผูเ้ ข้าชม 41,138,827 วิว
(2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ บทความ บทวิจารณ์ เอกสาร
สิ่ งพิมพ์ที่เกี่ ยวข้องหรื อผูท้ ี่ เคยศึกษามาก่อน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ
และตีความข้อมูลกับบริ บทให้ถูกต้องมากที่สุด
3.1.2 วิธีการที่ 2 การสั มภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลส าคัญ โดยอาศัยการสัมภาษณ์ เจาะลึ ก (In-Depth Interview) แหล่ งข้อมู ลจาก
บุคคล 2 กลุ่ม คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เนื้อหา เผยแพร่ เพลงร็ อค และเยาวชนที่เปิ ดรับ
เพลงร็ อค โดยมีการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญด้วยการลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
1) การแบ่งกลุ่มแหล่งข้อมูลจากบุคคล 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มที่ 1 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เนื้อหาและเผยแพร่ เพลงร็ อค
ก) ผูป้ ระพันธ์เพลง ถื อว่าเป็ นแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาคัญที่สุดในการเข้าถึ ง
“ความหมาย” ของเพลงที่ ศึ กษา ได้แก่ คุ ณค่ าของสารในเพลงร็ อค ข้อมู ล ดังกล่ าวได้มาจากการ
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สัมภาษณ์เจาะลึกวิธีการถ่ายทอดเนื้อหาในเพลง สภาพการณ์เบื้องหลังการทางานของผูป้ ระพันธ์ใน
การศึกษาครั้งนี้ จะสัมภาษณ์ ผูป้ ระพันธ์เพลง 1 ท่าน คือ เหมือเพชร อามะระ เนื่ องจากเป็ น
ผูป้ ระพันธ์เพลง “ทิ้งไว้กลางทาง” ซึ่ งมียอดวิวบนยูทูปกว่า 150 ล้านวิว โดยเพลงดังกล่าวเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ยทู ูบ (www.youtube.com) เพียง 13 ชัว่ โมงมียอดวิวสู งถึงกว่า 1.8 ล้านวิว
ข) ศิลปิ น ถือว่ามีบทบาทสาคัญในการสื่ อสารคุณค่าของสารผ่านเพลงร็ อค
เนื่ องจากมีศิลปิ นหลายคนที่เป็ นผูป้ ระพันธ์เพลงด้วยตนเอง นอกเหนื อจากนั้นก็เป็ นผูต้ ีความหมาย
และถ่ายทอดบทเพลงของผูป้ ระพันธ์ ในการศึกษาครั้งนี้ จะสัมภาษณ์ศิลปิ นร็ อค 1 ท่าน คือ สุ ชฒ
ั ติ
จัน่ อี๊ ด (มื อกลองวงบอดี้ แสลม) เนื่ องจากมี ประสบการณ์ เป็ นผูถ้ ่ายทอดเพลงและเป็ นผูป้ ระพันธ์
เพลง
ค) ผูเ้ ผยแพร่ ได้แก่ เจ้าของบริ ษทั สังกัดค่าย และบุคคลที่ทางานในฐานะ
สื่ อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ ผลงานเพลง คนกลุ่มนี้ เป็ นปั จจัยที่กาหนดการสร้างสรรค์ของ
ผูป้ ระพันธ์และนักร้อง ก่อนจะเผยแพร่ สู่สาธารณะชน ในการศึกษาครั้งนี้ จะสัมภาษณ์ ผเู ้ ผยแพร่ 1
ท่ า น คื อ พู น ศัก ดิ์ จตุ ร ะบุ ล Executive Producer, Composer , Producer , Songwriter สั ง กั ด ค่ า ย
จีนี่เร็ คคอร์ด
(2) กลุ่มที่ 2 เยาวชนที่เปิ ดรับเพลงร็ อค
ก) เยาวชน เป็ นเยาวชนที่ เปิ ดรั บ เพลงร็ อ คเพื่ อ ความบัน เทิ ง และเป็ นผู ้
ตี ค วามหมายจากเนื้ อ หาเพลงร็ อ ค ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 15-20 ปี เนื่ อ งจากรายงานผลส ารวจผู ้ใ ช้
อิ น เทอร์ เน็ ต ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2558 (Thai Internet User Profile 2015) พบว่า กลุ่ ม เยาวชน
ในช่วงอายุดงั กล่าวมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตมากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับเยาวชนช่วงอายุอื่น
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558)
2) การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ (Key informants) ในการศึ ก ษาบทบาทของเพลงร็ อ คในการ
ปลู กฝังคุณค่าและการสร้างกาลังใจในการดาเนิ นชี วิตของเยาวชน อาศัยการสัมภาษณ์เจาะลึก (InDepth Interview) จากแหล่งข้อมูลจากบุคคล 2 กลุ่มคือ บุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการสร้างสรรค์เนื้ อหา
เผยแพร่ เพลงร็ อ ค ประกอบด้ว ย ผู ้ป ระพัน ธ์ เพลงร็ อ ค 1 คน ศิ ล ปิ นร็ อ ค 1 คน และผู ้เผยแพร่
เพลงร็ อค 1 คน เยาวชนที่เปิ ดรับเพลงร็ อค กลุ่มแฟนคลับที่ติดตามผลงานศิลปิ นร็ อค อายุระหว่าง
15-18 ปี ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 จานวน 10 คน แบ่งเป็ นชาย 5 คน และหญิง 5 คน ที่มีความ
ชื่นชอบและปั จจัยที่สามารถในการเปิ ดรับเพลงร็ อค โดยมีการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญด้วยการลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เมื่อได้คาตอบจากกลุ่มตัวอย่างครบถ้วนจะนาคาตอบที่ได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์คุณค่า
ของสารในเนื้ อหาเพลงร็ อค และนาข้อมูลที่ได้มาเรี ยบเรี ยง ศึกษาเปรี ยบเที ยบเนื้ อหาที่ได้จากการ
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วิเคราะห์เพลงร็ อค และสรุ ป เป็ นคาตอบตามวัตถุ ประสงค์ที่ ต้ งั ไว้ โดยความคิดเห็ นที่ได้จากการ
สัมภาษณ์น้ นั จะเป็ นเครื่ องช่วยยืนยันในส่ วนที่คิดวิเคราะห์ได้จากเนื้อหาเพลงให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น

3.2 การเก็บข้ อมูล
การศึกษาบทบาทของเพลงร็ อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างกาลังใจในการดาเนินชีวิต
ของเยาวชนวิเคราะห์เนื้อหาเพลงร็ อคในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 ประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ คือ
1) เก็บรวบรวมข้อมู ลจากเอกสารเกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมา บทบาทของเพลงร็ อคต่ อ
สังคมในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 ที่มีผวู ้ ิจยั หรื อค้นคว้าและเขียนเป็ นเอกสารไว้ โดยเครื่ องมือใช้ใน
การเก็บข้อมูล ได้แก่ การบันทึก (Note Taking) และการทาหนังสื ออ้างอิง (Bibliography)
2) การเก็บรวบรวมข้อมู ลจากเนื้ อหาของบทเพลงที่ มีอยู่ในรู ปแบบของซี ดีคาสเซ็ ทหรื อ
หนังสื อรวบรวมเพลงร็ อค โดยนาเนื้ อหาของเพลงมาวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ ตารางการวิเคราะห์ (Table of Analysis)
3) การเก็ บ ข้อ มู ล จากการสอบถามความคิ ดเห็ น ของบุ ค คลที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งกับ วงการ
เพลงร็ อคและเยาวชนที่เปิ ดรับ เพลงร็ อค โดยใช้เครื่ องมื อการเก็บข้อมู ลแบบที่ เรี ยกว่า สัมภาษณ์
เจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดและถูกต้อง

3.3 ความเทีย่ ง และความตรงของข้ อมูล
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) โดยใช้คาสัมภาษณ์ของ
ผูป้ ระพันธ์และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง นามาใช้พิจารณาประกอบการวิเคราะห์ความหมายโดยตรงและโดยนัย
เกี่ ยวกับประเด็นคุณค่าที่ปรากฏในเพลงร็ อคร่ วมกับข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
สาหรับการตรวจสอบข้อมู ลโดยวิธีการตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้ า โดยตรวจสอบข้อมู ลจาก
แหล่ งข้อมู ล ที่ แ ตกต่ างกัน สถานที่ ต่าง และเวลาที่ ต่ างกัน ซึ่ งจากการเก็ บ ข้อมู ล ภาคสนามจาก
ผูป้ ระพันธ์ ศิลปิ น ผูเ้ ผยแพร่ และเยาวชน เกี่ ยวกับคุ ณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็ อคใน
ปั จจุบนั ต่อการรับรู ้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างกาลังใจในการดาเนินชี วติ ซึ่งในการสัมภาษณ์บุคคล
ในแต่ละประเด็นเพียงครั้งเดียวหรื อคนเดียว ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนได้
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงนาการตรวจสอบแบบสามเส้ามาใช้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตรงความเป็ น
จริ งมากที่สุด จากนั้นจึงได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบเพื่อนาเสนอให้กบั คณะกรรมการ ซึ่ ง
ข้อมูลที่ได้จะเพิ่มเติมเนื้อหาสนับสนุนบทบาท ให้มีความสอดคล้องและมีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Content Analysis)
ข้อ มู ล ในเรื่ อ งคุ ณ ค่ าของสารและผลกระทบของเพลงร็ อ คในปั จจุ บ ัน ต่ อ การรั บ รู ้ ข อง
เยาวชนที่มีต่อการสร้างกาลังใจในการดาเนินชีวติ และการให้สัมภาษณ์ของผูป้ ระพันธ์ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และเยาวชน ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้พิจารณาประกอบการวิเคราะห์ ความหมายเชิ งตีความเกี่ ยวกับคุ ณค่า
ของสาร องค์ป ระกอบเนื้ อหา โดยตรงและโดยนัยที่ ป รากฏในเพลงร็ อค ร่ วมกับ ข้อมู ล จากการ
ค้นคว้าเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเริ่ มจากการใช้วิธีการวิเคราะห์ สาระ (Content
Analysis) โดยการแจกจงเข้ารหัสตามสาระที่ ปรากฎอยู่จริ ง (Vivo Code) เพื่อค้นหาชนิ ดประเภท
ของ “ประเด็ น ความคิ ด ” (Thought Issue) ที่ มี อ ยู่ ใ นค าร้ อ งของเพลงร็ อ คแต่ ล ะเพลง โดยใช้
“ข้อความ” (Statement) ในคาร้ องเป็ นหน่ วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซึ่ งถื อเป็ นข้อความที่
สามารถสื่ อความหมายได้แตกต่างกันไปตามบริ บทของเพลงนั้นๆ การที่ใช้ขอ้ ความเป็ นหน่วยการ
วิเคราะห์ ก็เนื่องมาจากเพลงร็ อคแต่ละเพลงอาจมีประเด็นความคิดได้มากกว่าหนึ่งเรื่ อง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการศึกษาเรื่ องการศึกษา บทบาทของเพลงร็ อคในการปลู กฝั งคุ ณค่าและการสร้ าง
ก าลัง ใจในการด าเนิ น ชี วิ ต ของเยาวชน เป็ นการศึ ก ษาการคุ ณ ค่ า ของสารและผลกระทบของ
เพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อการรับรู ้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างกาลังใจในการดาเนิ นชี วิต ซึ่ งข้อมูล
คุณค่าของสารและผลกระทบจะอยูใ่ นเนื้อเพลง โดยจะมีโครงเรื่ องหรื อพล็อต (Plot) ของแต่ละเพลง
เนื้ อหาของเพลงจะอยูใ่ นเรื่ องเดียวกันตั้งแต่ตน้ จนจบ โดยเพลงร็ อคนั้นมักจะเสนอเนื้ อหาของเพลง
อย่างอ้อมค้อม ต้องอาศัยการวิเคราะห์ และตี ค วามสั ญ ญะ (Semiology) ความหมายโดยตรงและ
โดยนัยจากเนื้ อเพลง เพื่อศึกษาการคุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อการ
รับรู ้ ของเยาวชนที่ มีต่อการสร้ างกาลังใจในการดาเนิ นชี วิต โดยจะศึ กษาเนื้ อหาเพลงของศิ ลปิ น
สังกัดค่าย จีนี่เร็ คคอร์ ด จานวน 3 วง ได้แก่ โปเตโต้ บิ๊กแอส และบอดี้แสลม โดยจากการสื บค้นยอด
ผูเ้ ข้าชมบนเว็บไซต์ยูทู บ (www.youtube.com) ของผูว้ ิจยั พบว่าศิ ลปิ นวงร็ อคดังกล่ าวได้รับความ
นิยมและมีอิทธิ พลต่อวัยรุ่ นมากที่สุด โดยจะศึกษาผลงานเพลงที่มีการเผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 25482558 ที่มียอดผูเ้ ข้าชมในเว็บไซต์ยทู ูบ (www.youtube.com) มากกว่า 3 ล้านวิวขึ้นไป รวมทั้งสิ้ น 40
เพลง ซึ่งแสดงรายละเอียดังต่อไปนี้
1) ผลงานเพลงร็ อคของศิลปิ นวงโปเตโต้ สังกัดค่ายจีนี่เร็ คคอร์ ด จานวนทั้งสิ้ น 9
เพลง 3 ชุด มีดงั ต่อไปนี้คือ
(1) ชุด “Circle
เพลง ยื้อ มียอดผูเ้ ข้าชม 8,122,467 วิว
(2) ชุด “Human”
เพลง เล่นลิ้น มียอดผูเ้ ข้าชม 3,387,426 วิว
เพลง ไม่รู้จะอธิ บายยังไง มียอดผูเ้ ข้าชม 22,686,773 วิว
เพลง ง่ายๆ มียอดผูเ้ ข้าชม 5,554,711 วิว
เพลง เธอยัง มียอดผูเ้ ข้าชม 29,823,057 วิว
เพลง อุปสรรคก่อให้รักบังเกิด มียอดผูเ้ ข้าชม 4,128,039 วิว
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(3) ชุด “On the Way”
เพลง ทิ้งไว้กลางทาง มียอดผูเ้ ข้าชม 162,478,379 วิว
เพลง รอย มียอดผูเ้ ข้าชม 28,593,668 วิว
เพลง สมดุล มียอดผูเ้ ข้าชม 6,106,306 วิว
2) ผลงานเพลงร็ อคของศิลปิ นวงบิ๊กแอส สังกัดค่ายจีนี่เร็ คคอร์ ด จานวนทั้งสิ้ น 10
เพลง 3 ชุด มีดงั ต่อไปนี้คือ
(1) ชุด “Love”
เพลง ส่ งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่ มียอดผูเ้ ข้าชม 15,438,126 วิว
เพลง หัวใจ มียอดผูเ้ ข้าชม 8,955,602 วิว
เพลง ฝุ่ น มียอดผูเ้ ข้าชม 38,378,309 วิว
(2) ชุด “The lion”
เพลง รักเหอะ มียอดผูเ้ ข้าชม 6,170,584 วิว
(3) ชุด “Ep แดนเนรมิต”
เพลง แดนเนรมิต มียอดผูเ้ ข้าชม 13,417,586 วิว
เพลง เท่าที่มี มียอดผูเ้ ข้าชม 17,385,672 วิว
เพลง ลมเปลี่ยนทิศ มียอดผูเ้ ข้าชม 114,111,818 วิว
เพลง ดนตรี เพื่อชีวติ มียอดผูเ้ ข้าชม 3,049,024 วิว
เพลง ทนไม่ไหว มียอดผูเ้ ข้าชม 5,327,122 วิว
(4) เพลง อื่นๆ
เพลง อาบน้ าร้อน มียอดผูเ้ ข้าชม 9,375,198 วิว
3) ผลงานเพลงร็ อคของศิลปิ นวงบอดี้แสลม สังกัดค่ายจีนี่เร็ คคอร์ ด จานวนทั้งสิ้ น
21 เพลง 4 ชุด มีดงั ต่อไปนี้คือ
(1) ชุด “Believe
เพลง ชีวติ เป็ นของเรา มียอดผูเ้ ข้าชม 13,575,835 วิว
เพลง ความเชื่อ มียอดผูเ้ ข้าชม 6,006,850 วิว
(2) ชุด “Save my Life”
เพลง ยาพิษ มียอดผูเ้ ข้าชม 16,815,919 วิว
เพลง อกหัก มียอดผูเ้ ข้าชม 17,861,040 วิว
เพลง ยิง่ รู ้ยงิ่ ไม่เข้าใจ มียอดผูเ้ ข้าชม 6,954,162 วิว
เพลง เสี้ ยววินาที มียอดผูเ้ ข้าชม 3,576,590 วิว
เพลง ขอบคุณน้ าตา มียอดผูเ้ ข้าชม 7,051,026 วิว
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(3) ชุด “คราม”
เพลง คราม มียอดผูเ้ ข้าชม 17,109,809 วิว
เพลง ความรัก มียอดผูเ้ ข้าชม 11,704,630 วิว
เพลง Sticker มียอดผูเ้ ข้าชม 4,278,722 วิว
เพลง คิดฮอด มียอดผูเ้ ข้าชม 8,624,877 วิว
เพลง ทางกลับบ้าน มียอดผูเ้ ข้าชม 8,818,215 วิว
เพลง แสงสุ ดท้าย มียอดผูเ้ ข้าชม 54,521,491 วิว
เพลง ปล่อย มียอดผูเ้ ข้าชม 10,545,525 วิว
เพลง เปราะบาง มียอดผูเ้ ข้าชม 18,210,981 วิว
เพลง โทน มียอดผูเ้ ข้าชม 7,236,961 วิว
(4) ชุด “Dharmajati (ดัม-มะ-ชา-ติ)”
เพลง เรื อเล็กควรออกจากฝั่ง มียอดผูเ้ ข้าชม 99,841,205 วิว
เพลง ชีวติ ยังคงสวยงาม มียอดผูเ้ ข้าชม 18,687,911 วิว
เพลง dharmajati (ดัม-มะ-ชา-ติ) มียอดผูเ้ ข้าชม 17,456,565 วิว
เพลง ครึ่ งหลับครึ่ งตื่น มียอดผูเ้ ข้าชม 3,764,674 วิว
เพลง คิดถึง มียอดผูเ้ ข้าชม 41,138,827 วิว
วิเคราะห์เนื้ อหา เพื่อศึกษาการคุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อ
การรับรู ้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างกาลังใจในการดาเนินชีวิต

4.1 วิเคราะห์ การสื่ อความหมายเนื้อหาเพลงของศิลปิ นวงโปเตโต้
4.1.1 เพลงยือ้
“(ท่ อน A) แค่ ฝัน ว่าเธอจากไป ก็ ร้ายแรงเกิ นกว่า หัวใจคนจะทนรั บ ไหว ฉันจะไม่ ย อม
ปล่อยมือเธอ แม้ว่าต้องเจอสิ่ งใดๆ ตราบที่ฉันยังคงหายใจ ต่อให้เป็ นกฎเกณฑ์ของฟ้ า ต่อให้นี่คือ
โชคชะตา (ทุกสิ่ งแม้มีวนั เลิกรา)
(ท่อน Pre Hook) จะขีด (แต่จะ) เขียนให้มนั เปลี่ยนไปเพียงเธอกอดฉันไว้ก็ไม่ตอ้ งกลัวสิ่ ง
ใด
(ท่อน Hook) จะยื้อทุกทาง กีดขวางเส้นทางนั้น ทางที่มนั จะทาให้เธอและฉันต้องห่ างไกล
ชีวติ ที่มี ไม่คิดเสี ยใจ จะยังไงไม่ยอมเสี ยเธอ
(ท่ อน B) แค่ฝั นว่าเธอจากไป ก็ ร้ายแรงเกิ นกว่า หัวใจคนจะทนรั บ ไหว ฉันจะไม่ มี ท าง
ปล่อยมือเธอ ให้ไปเจอสิ่ งร้ายๆ ตราบที่ฉนั ยังคงหายใจ”
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ตารางที่ 4.1 วิเคราะห์เพลงยื้อ
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

หัวใจคนจะทนรับไหว

หัวใจคนทน
รับไม่ไหว

ฉันจะไม่ยอมปล่อยมือ
เธอ
กีดขวางเส้นทางนั้น

จะไม่ยอม
ปล่อยมือเธอ
กีดขวาง
เส้นทาง

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
หัวใจซึ่ งเป็ นอวัยวะส่ วน
ฉันอยูไ่ ม่ได้ถา้
หนึ่งของร่ างกาย
ต้องเสี ยเธอไป
ไม่สามารถต้านทานสิ่ ง
ต่างๆ ได้
การบอกถึงกิริยาว่า
ฉันจะไม่ยอมเสี ยเธอ
จะไม่ยอมปล่อยมือ
ไป
การบดบังเส้นทาง
ขัดขวางไม่ยอม
ให้เธอจากไป

จากตารางที่ 4.1 พบว่า เนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้น โดยรวมให้ความหมายถึ งบุคคล
หนึ่งที่จะพยามยามทุกวิธีเพื่อที่จะไม่ยอมเสี ยคนรักไป ซึ่ งจะกล่าวพรรณนาถึงการเหนี่ ยวรั้งและการ
ขัดขวาง โดยมี สั ญญะแฝงอยู่ในเนื้ อเพลง เช่ น “หัวใจคนจะทนรับไหว” ความหมายโดยตรงคื อ
หัวใจซึ่ งเป็ นอวัยวะส่ วนหนึ่ งของร่ างกายไม่สามารถต้านทานสิ่ งต่างๆได้ ความหมายโดยนัยคือ ฉัน
อยูไ่ ม่ได้ถา้ ต้องเสี ยเธอไป “ฉันจะไม่ยอมปล่อยมือเธอ”ความหมายโดยตรงคือ การบอกถึ งกิริยาว่า
จะไม่ ย อมปล่ อ ยมื อ ความหมายโดยนั ย คื อ ฉั น จะไม่ ย อมเสี ย เธอไป “กี ด ขวางเส้ น ทางนั้ น”
ความหมายโดยตรงคือ การบดบังเส้นทาง ความหมายโดยนัยคือ ขัดขวางไม่ยอมให้เธอจากไป เป็ น
ต้น โดยสั ญ ญะของเพลงดังกล่ าววิเคราะห์ จากบริ บ ท (Context) และโครงสร้ างเนื้ อหาของเพลง
(Structuration)
4.1.2 เพลงเล่นลิน้
“(ท่อน A) ที่บอกว่ารัก อย่างนั้น อย่างนี้ ซะมากมาย สุ ดท้าย ที่รักเธอเล่นน้ าลาย ไอ้ฉนั ก็รัก
ก็หลงดีใจ สุ ดท้ายที่รัก หลอกฉันซะวุน่ วาย
(ท่ อ น Pre Hook) กว่าจะได้รู้หัวใจของเธอ ที่ แท้ม นั อัน ตราย ถู ก ลวงไปเพราะคารม ค า
หวาน สุ ดท้ายมันก็ขม
(ท่อน Hook) คารมคาหวานสุ ดท้ายมันก็ขมคาหวานเป็ นแค่ลมปาก คาว่ารักของเธอมันไม่
จริ ง เธอเชือดกันด้วยลมปาก ฝากคาหวานมากมาย (แล้วก็ทิ้ง)
(ท่อน B) ลี ลา ลวดลาย ลึ กลับ รักลวงและร้าย รุ กล้ า รุ กราน เล่นลิ้ น รักเรี ยง รายรอยร้ าว
รุ นแรง เรื่ องราว ร้อยเรื่ อง รุ่ งเรื อง โรยรา เริ่ มร้าย ร่ าไร รอนแรม รี รอ รักเริ่ มละลา”
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ตารางที่ 4.2 วิเคราะห์เพลงเล่นลิ้น
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

ที่รักเธอเล่นน้ าลาย

เธอเล่นน้ าลาย

คาหวานเป็ นแค่ลมปาก

คาหวานเป็ น
เพียงลมปาก

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
กริ ยาการเล่นน้ าลาย
การพูดยอกย้อนไม่
ของคนรัก
ตรงไปตรงมาของ
คนรัก
คาหวานเปรี ยบเสมือนลม คาพูดที่อ่อนหวานเป็ น
หายใจทางปาก
คาพูดที่ไม่จริ งใจ

จากตารางที่ 4.2 พบว่า เนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้น โดยรวมกล่าวถึงการยอกย้อนไม่
ตรงไปตรงมา การหลอกลวงระหว่างคู่ รัก โดยมี สั ญ ญะแฝงอยู่ในเนื้ อเพลง เช่ น “ที่ รัก เธอเล่ น
น้ าลาย” ความหมายโดยตรงคื อ กริ ย าการเล่ น น้ าลายของคนรั ก ความหมายโดยนัย คื อ การพู ด
ยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมาของคนรั ก “คาหวานเป็ นแค่ลมปาก” ความหมายโดยตรงคือ คาหวาน
เปรี ยบเสมือนลมหายใจทางปาก ความหมายโดยนัยคือ คาพูดที่อ่อนหวานเป็ นคาพูดที่ไม่จริ งใจ เป็ น
ต้น โดยสั ญ ญะในเพลงดัง กล่ า ววิ เคราะห์ จ าก รหั ส (Code) โดยบริ บ ทสั ง คมเป็ นตัว ก าหนด
ความหมาย (Social Code)
4.1.3 เพลงไม่ ร้ ู จะอธิบายยังไง
“(ท่อน Intro) ฉันไม่รู้เธอได้ยินฉันไหม แต่ละคาที่ฉนั พูดออกไป ฉันไม่รู้เธอเข้าใจฉันไหม
ว่าฉันนั้นรักเธอแทบตาย ฉันไม่รู้เธอได้ยินฉันไหม ที่ฉันขอร้องให้เธอไม่ไป ฉันไม่รู้เธอเข้าใจฉัน
ไหม ว่ารักเธอ จนไม่รู้จะอธิ บายยังไง
(ท่อน A) เหมือนดาวบนฟ้ ามืดดับไป หัวใจมันไร้เรี่ ยวแรง เหมือนแสงตะวันไม่ส่องที่ฉัน
เวลาที่มนั เช้า ถ้าเราต้องจากไกล ฉันรู ้ ฉันผิดฉันเสี ยใจ ฉันใช้อารมณ์จนเรื่ องบานปลาย แต่อยากให้
รู ้ไว้ ฉันไม่ได้ต้ งั ใจ ฉันไม่ได้ต้ งั ใจ
(ท่อน Pre Hook) เธอคือไฟส่ องทาง เธอคือทุกอย่าง ของคนอย่างฉัน มันไม่มีแสงใดในคืน
ที่ใจ ทุกข์ทรมาน และฉัน ไม่รู้จะทนได้ไหม กับชีวติ ที่มนั โหดร้าย ถ้าไม่มีเธอ
(ท่อน Hook) ให้ฉนั ยอมเธอแค่ไหน ยินดีถา้ ทาให้หวั ใจ ของเธอเปลี่ยน ให้เรา ไม่ตอ้ งแยก
ไป ฉันนั้นรักเธอมากแค่ไหน เธอคงไม่เคยได้เข้าใจ โปรดฟั งไว้ ว่าฉันรักเธอ ฉันรักเธอ จนไม่รู้ ไม่
รู ้จะอธิบายยังไง
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(ท่อน B) ให้เธอลองย้อนมองกลับไป ถึ งวันที่รักกันอยู่ คิดถึงเวลาดีๆที่มีเธอคงจะได้รู้ ฉัน
รักเธอเท่าไร ฉันรู ้ฉันผิดฉันเสี ยใจ ฉันใช้อารมณ์ จนเรื่ องบานปลาย แต่อยากให้รู้ไว้ ฉันไม่ได้ต้ งั ใจ
ฉันไม่ได้ต้ งั ใจ”
ตารางที่ 4.3 วิเคราะห์เพลงไม่รู้จะอธิ บายยังไง
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

ฉันไม่รู้เธอได้ยนิ ฉัน
ไหม
เหมือนดาวบนฟ้า
มืดดับไป
เหมือนแสงตะวันไม่
ส่ องที่ฉนั เวลาที่มนั เช้า

ไม่รู้ได้ยนิ
หรื อไม่
ดาวบนฟ้า
มืดดับ
แสงตะวันไม่
ส่ องในตอนช้า

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ฉันไม่รู้เธอได้ยนิ เสี ยงที่ ฉันไม่รู้เธอจะฟังคาที่
ฉันพูดหรื อไม่
ฉันจะอธิ บายหรื อไม่
ไม่มีแสงของดวงดาว
หมดโอกาสหรื อหมด
บนฟ้า
หนทาง
แสงของดวงอาทิตย์ไม่
เธอไม่ให้โอกาสฉัน
ส่ องลงมาที่ตวั ฉัน
อธิ บายสิ่ งต่างๆ
ในตอนเช้า

จากตารางที่ 4.3 พบว่า เนื้ อหาของเพลงที่ ก ล่ าวมาข้างต้น โดยรวมกล่ าวถึ งความรั ก ที่
ผิดหวัง การขอโทษที่ทาผิดต่อคนรัก และการขอร้องให้ฟังคาอธิ บาย โดยมีสัญญะที่แฝงอยูใ่ นเนื้ อ
เพลง เช่ น “ฉัน ไม่ รู้เธอได้ยิน ฉัน ไหม” ความหมายโดยตรงคื อ ฉัน ไม่ รู้เธอได้ยินเสี ย งที่ ฉัน พู ด
หรื อไม่ ความหมายโดยนัยคือ ฉันไม่รู้เธอจะฟั งคาที่ฉนั จะอธิ บายหรื อไม่ “เหมือนดาวบนฟ้ามืดดับ
ไป” ความหมายโดยตรงคือ ไม่มีแสงของดวงดาวบนฟ้ า ความหมายโดยนัยคือ หมดโอกาสหรื อ
หมดหนทาง “หัวใจมัน ไร้ เรี่ ย วแรง” ความหมายโดยตรงคื อ หัวใจซึ่ งเป็ นอวัยวะส่ วนหนึ่ ง ของ
ร่ างกายทางานช้าลง ความหมายโดยนัยคือ หมดกาลังใจหรื อท้อแท้ “เหมือนแสงตะวันไม่ส่องที่ฉนั
เวลาที่ ม ัน เช้า ” ความหมายโดยตรงคื อ แสงของดวงอาทิ ต ย์ไ ม่ ส่ อ งลงมาที่ ต ัว ฉั น ในตอนเช้ า
ความหมายโดยนัยคือ เธอไม่ ให้โอกาสฉันอธิ บายสิ่ งต่างๆ เป็ นต้น โดยสัญญะในเพลงดังกล่ าว
วิเคราะห์จากตัวบท (Text) ซึ่งจะมีความหมายเปลี่ยนไปตาม บริ บท (Context) ของเพลงดังกล่าว
4.1.4 เพลงง่ ายๆ
“(ท่อน A) เหมือนฤดูกาลเปลี่ยนหมุน อุณหภูมิร้อนย้อนมาใหม่ เหมือนว่าลมที่ผา่ นไป พัด
มาคืนนี้ เหมือนฉันเองเพิ่งบอกเธอ ว่าไม่อยากเจอไม่ขอเริ่ มใหม่ เหมือนว่าเราเพิ่งจบไป ทาไมเป็ น
อย่างนี้
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(ท่อน Pre Hook) แล้วก็ยอมอีก ตอนสุ ดท้ายก็โดนอี ก ทาเหมื อนใจไม่เคยจะถู กใจเธอท า
ร้าย รู ้ก็ยอมอีก ตอนสุ ดท้ายก็โดนอีก ทั้งที่เราควรหลีกให้ไกล
(ท่อน Hook) (โว๊ะ โอ) ใจทาไมต้องยอมเธอง่ายๆ (โว๊ะ โอ) ทายังไงก็ฝืนไว้ไม่ได้ เหมือน
หัวใจไม่ จา ความช้ าความเสี ยใจ (โว๊ะ โอ) ใจท าไมต้อ งยอมเธอง่ า ยๆ (โว๊ะ โอ) ยื้อและฝื นมัน
ไม่ได้ ที่ง่ายๆอย่างเดียวคือ ให้ฉนั หยุดรักเธอ (คงไม่ได้)
(ท่อน B) ไม่คิดว่าไฟมันเหน็บหนาว คิ ดว่าลมนั้นเผาทาลาย คิ ดว่าคนที่ ทาร้าย จะกลับใจ
แล้วเหมือนฉันเองเพิ่งบอกเธอว่าไม่อยากเจอ ไม่ขอเริ่ มใหม่เหมือนว่าเราเพิ่งจบไป ทาไมเป็ นอย่าง
นี้”
ตารางที่ 4.4 วิเคราะห์เพลงง่ายๆ
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

เหมือนฤดูกาลเปลี่ยน
หมุน อุณหภูมิร้อน
ย้อนมาใหม่
คิดว่าไฟมันเหน็บ
หนาว คิดว่าลมนั้นเผา
ทาลาย

ฤดูกาลเปลี่ยน
หมุน จะมี
อุณหภูมิร้อน
ไฟเหน็บหนาว
ลมเผาทาลาย

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
การเปลี่ยนแปลงของฤดู การเปลี่ยนแปลงของ
การและอากาศที่กลับมา
ความรักไปในทาง
ร้อนอีกครั้ง
ที่แย่ลง
คิดว่าเปลวไฟมีความเย็น คือ คิดว่าทุกอย่างจะ
และลมนั้นสามารถเผา เปลี่ยนไปดีข้ ึนแล้วแต่ก็
ทาลายสิ่ งต่างๆได้
ยังคงเหมือนเดิม

จากตารางที่ 4.4 พบว่า เนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้น โดยรวมกล่าวถึงการเผชิญความ
รักที่ไม่เป็ นตามที่ต้ งั ใจ ความรักที่ผิดหวัง ถูกทาร้ายจิตใจแต่ก็ยงั ไม่สามารถตัดใจจากเธอได้ ต้องทน
เสี ยใจซ้ าๆ โดยมีสัญญะที่แฝงอยูใ่ นเนื้ อเพลง เช่น “เหมือนฤดูกาลเปลี่ยนหมุน อุณหภูมิร้อนย้อนมา
ใหม่ ” ความหมายโดยตรงคื อ การเปลี่ ย นแปลงของฤดู ก ารและอากาศที่ ก ลับ มาร้ อ นอี ก ครั้ ง
ความหมายโดยนัยคือ กล่าวถึ งการเปลี่ยนแปลงของความรักไปในทางที่แย่ลง “คิดว่าไฟมันเหน็บ
หนาว คิดว่าลมนั้นเผาทาลาย” ความหมายโดยตรงคือ คิดว่าเปลวไฟมีความเย็น และลมนั้นสามารถ
เผาท าลายสิ่ ง ต่ า งๆ ได้ ความหมายโดยนั ย คื อ คิ ด ว่า ทุ ก อย่า งจะเปลี่ ย นไปดี ข้ ึ น แล้ว แต่ ก็ ย งั คง
เหมื อนเดิ ม เป็ นต้น โดยสัญญะจากเพลงดังกล่ าวใช้การอุ ปมาอุ ป มัยเปรี ยบเปรยสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นตาม
ธรรมชาติกบั การแสดงออกของตัวบุคคล
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4.1.5 เพลงเธอยัง
“(ท่อน A) ฉันยังเป็ นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่ อยไป ฉันยังดูรูปถ่าย ที่เรา
ชิ ดใกล้ อยูท่ ุกวัน ฉันยังรอคอยให้เธอนั้นกลับมา ฉันยังกาปฏิ ทินทุกคืนวัน เพราะคาเดียวระยะทาง
ที่มาขวางกั้นเราไว้
(ท่อน Pre Hook) ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย อยู่ตรงนั้นเธอเป็ นอย่างไรก็ไม่รู้ ฝากเพลงนี้ ให้ไป
ถามเธอดู อยากจะรู ้ในความเป็ นไป
(ท่อน Hook) เธอยังคิดถึ งฉันทุกนาทีรึเปล่า เธอยังจาเรื่ องเราในวันวานได้หรื อไม่ เธอยังมี
ใจให้ฉนั คนเดียว ยังรอฉันแค่คนเดียว เธอยังคงเป็ นเหมือนเดิมอยูใ่ ช่ไหม (ช่วยบอกให้รู้ที)
(ท่อน B) ฉันกลัวใครทาให้เธอนั้นเปลี่ยนไป ฉันกลัวสิ่ งที่ไม่แน่นอนมากมาย ฉันกลัวคาว่า
เสี ยใจ เธอรอฉันได้ ใช่ไหม”
ตารางที่ 4.5 วิเคราะห์เพลงเธอยัง
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

เธอยังคงเป็ น
เหมือนเดิมอยูใ่ ช่ไหม

เธอยังคงเป็ น
เหมือนเดิม

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
เธอยังไม่แปลงทั้ง ร่ างกาย เธอยังคงรักฉันเดียวอยู่
นิสัย หรื อ อัตลักษณ์ต่างๆ เหมือนเดิมใช่ไหม

จากตารางที่ 4.5 พบว่า เนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้น โดยรวมกล่าวถึงความรักระว่าง
คนสองคนที่ตอ้ งห่างไกลกัน ซึ่ งพรรณนาถึงความห่ วงใหญ่ หึ งหวง และความคิดถึง โดยมีสัญญะที่
แฝงอยู่ในเนื้ อเพลง เช่ น “เธอยังคงเป็ นเหมือนเดิ มอยู่ใช่ ไหม” ความหมายโดยตรง เธอยังไม่แปลง
ทั้ง ร่ างกาย นิ สัย หรื อ อัตลักษณ์ ต่างๆ ความหมายโดยนัยคือ เธอยังคงรักฉันเดียวอยูเ่ หมือนเดิมใช่
ไหม เป็ นต้น การสื่ อสารของเพลงดังกล่าวใช้ภาษาที่สื่อความหมายโดยตรงเป็ นส่ วนใหญ่
4.1.6 เพลงอุปสรรคก่ อให้ รักบังเกิด
“(ท่อน A) ไม่วา่ ชี วิตเธอเป็ นเช่นไร เธอจะมีฉนั เข้าใจเธอเสมอ บนถนนหนทางที่แสนไกล
อย่าไปไหวหวัน่ ฉันอยูต่ รงนี้ไม่ไกล
(ท่อน Pre Hook) แม้เธอล้มพลั้งพลาดอะไรยังไง แต่ฉนั ก็พร้อมจะยอมอภัย
(ท่อน Hook) อุปสรรคก่อให้รักบังเกิด จงมัน่ ใจเถิดฉันเองจะไม่ไปไหน สิ่ งต่างๆให้มนั แล้ว
ไปเถอะ ให้รักบังเกิดท่ามกลางเรื่ องราวที่วนุ่ วาย
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(ท่อน B) อย่าไปฟั งเสี ยงคนอีกร้อยพัน เธอแค่ฟังฉันที่ฟังเธอเสมอ บนถนนหนทางที่แสน
ไกล อย่าไปไหวหวัน่ ฉันอยูต่ รงนี้ ไม่ไกล ทุกข์ดว้ ยกันก้าวผ่านปั ญหาที่มากมาย พรุ่ งนี้จะดีจะร้ายขอ
แค่เพียงเราเข้าใจ”
ตางรางที่ 4.6 วิเคราะห์เพลงอุปสรรคก่อให้รักบังเกิด
ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ไม่วา่ ชีวติ เธอเป็ น
เธอมีฉนั ที่เข้าใจ ไม่วา่ ชีวติ เธอเป็ นอย่างไร ไม่วา่ จะมีอุปสรรคหรื อ
เช่นไร เธอจะมีฉนั
เสมอ
ฉันจะเข้าใจเธอเสมอ
ปั ญหามากมายแค่ไหน
เข้าใจเธอเสมอ
บนถนนที่แสนไกลอย่า ฉันก็จะคอยช่วยเหลือ
บนถนนหนทางที่แสน
หวัน่ ไหวฉันอยูใ่ กล้ๆ และให้กาลังใจอยูเ่ สมอ
ไกล อย่าไปไหวหวัน่
ตรงนี้
ฉันอยูต่ รงนี้ไม่ไกล
ทุกข์ดว้ ยกันก้าวผ่าน จะดีจะร้ายของ มีความทุกข์จะก้าวเดิน
ฉันจะลาบากกับเธอ
ปั ญหาที่มากมาย พรุ่ งนี้ เพียงเราเข้าใจ ผ่านด้วยกัน ให้ทาความ ช่วยกันแก้ปัญหาและ
จะดีจะร้ายขอแค่เพียง
เข้าใจกับสิ่ งที่เกิดขึ้นวัน
จะดีหรื อร้ายก็ข้ ึน
เราเข้าใจ
พรุ่ งนี้
อยูก่ บั เรา
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

จากตารางที่ 4.6 พบว่า เนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการให้กาลังใจด้านความ
รัก กล่ าวถึ งการให้กาลังใจเรื่ องความรั กกันระหว่างบุ คคล ซึ่ งอาจจะเป็ นความสัมพันธ์แบบคู่รัก
เพื่อนหรื อครอบครัว ที่คอยให้กาลังใจกันให้ผา่ นพ้นอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามา โดยมีสัญญะที่แฝงอยู่
ในเนื้ อเพลง เช่น “ไม่วา่ ชี วิตเธอเป็ นเช่นไร เธอจะมีฉนั เข้าใจเธอเสมอ บนถนนหนทางที่แสนไกล
อย่าไปไหวหวัน่ ฉันอยูต่ รงนี้ไม่ไกล” ความหมายโดยตรงคือ ไม่วา่ ชี วติ เธอเป็ นอย่างไร ฉันจะเข้าใจ
เธอเสมอ บนถนนที่ แสนไกลอย่าหวัน่ ไหวฉันอยู่ใกล้ๆ ตรงนี้ ความหมายโดยนัยคื อ ไม่ ว่าจะมี
อุ ป สรรคหรื อปั ญ หามากมายแค่ ไ หน ฉันก็ จะคอยช่ วยเหลื อและให้ ก าลังใจอยู่เสมอ และ“ทุ ก ข์
ด้วยกันก้าวผ่านปั ญหาที่มากมาย พรุ่ งนี้ จะดี จะร้ายขอแค่เพียงเราเข้าใจ” ความหมายโดยตรงคือ มี
ความทุกข์จะก้าวเดิ นผ่านด้วยกัน ให้ทาความเข้าใจกับสิ่ งที่เกิ ดขึ้นวันพรุ่ งนี้ ความหมายโดยนัยคือ
ฉันจะลาบากกับเธอช่ วยกันแก้ปัญหาและจะดีหรื อร้ายก็ข้ ึนอยู่กบั เรา เป็ นต้น โดยสัญญะจากเพลง
ดังกล่ าวใช้การวิเคราะห์ จากตัวบท (Context) และบริ บท (Context) โดยกระบวนการโครงสร้ าง
(Structuration) ของเพลงดังกล่าว
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4.1.7 เพลงทิง้ ไว้กลางทาง
“(ท่อน A) มันดีแค่ไหนกัน ที่เราได้ร่วมทาง จนถึงวันนี้ ก็เนิ่ นนาน มันเป็ นเพราะฉันเอง ยัง
ดีไม่มากพอ ทาที่เธอขอไม่ได้เลย
(ท่อน Pre Hook) เมื่อเธอจะไปก็เข้าใจ เมื่อเธอเจอใครดีกว่ามากมาย คงไม่ตอ้ งรอ
(ท่อน Hook) ทาถูกแล้วที่เธอเลือกเขาและทิ้งฉันไว้ตรงกลางทาง เมื่อตัวเธอ พบคนที่ดี ที่
เธอวาดไว้ในหัวใจ ปล่อยมือฉัน ถูกแล้ว ให้ใจของฉันปวดร้าวแค่ไหน ยอมฝื นใจ ให้เธอเดินจากฉัน
ไป เมื่อรู ้วา่ เธอ มีคนที่พาไปถึงปลายทาง
(ท่อน B) ความจริ งที่ ฉันกลัว กลัวการไม่มีเธอ กลัวถึ งวันนี้ มาเนิ่ นนาน เพี ยงคาว่ารักเธอ
มันคงไม่เพียงพอ ให้ร้ ังเธอไว้ไม่ได้เลย”
ตารางที่ 4.7 วิเคราะห์เพลงทิ้งไว้กลางทาง
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

ที่เราได้ร่วมทาง

ที่เราได้ร่วมทาง

ทิ้งฉันไว้ตรงกลางทาง

ทิ้งไว้ตรง
กลางทาง

ปล่อยมือฉัน

ปล่อยมือ

มีคนที่พาไปถึง
ปลายทาง

พาไปถึง
ปลายทาง

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ร่ วมการเดินทางไป
การได้ใช้ชีวติ ร่ วมกัน
ด้วยกัน
หรื อได้เป็ นคนรักกัน
ทิ้งฉันไว้ระหว่างทาง
โดนทอดทิ้งจากคนรัก
โดยไม่เป็ นไปตามที่
ตั้งใจไว้
เป็ นกริ ยาการปล่อยมือ คือ การบอกให้คนรัก
จากฉัน
ให้ทอดทิ้งฉันไป
มีคนที่พาไปถึงจุดหมาย มีคนที่ให้ความรักและ
ชีวติ ที่เธอต้องการได้

จากตารางที่ 4.7 พบว่า เนื้ อหาของเพลงที่ กล่าวมาข้างต้น โดยรวมกล่ าวถึ งความรักที่ มี
การจากลา แสดงให้เห็นมุมมองที่เมื่อผูห้ ญิงคนหนึ่งหมดเยื่อใยหรื อต้องการจะมีคนอื่นแล้วจาใจให้
เธอต้อ งจากไปเพื่ อ เจอสิ่ ง ที่ ดี ก ว่า โดยมี สั ญ ญะที่ แ ฝงอยู่ใ นเนื้ อ เพลง เช่ น “ที่ เราได้ร่ ว มทาง”
ความหมายโดยตรงคือ ร่ วมการเดินทางไปด้วยกัน ความหมายโดยนัยคือ การได้ใช้ชีวติ ร่ วมกันหรื อ
ได้เป็ นคนรักกัน “ทิ้งฉันไว้ตรงกลางทาง” ความหมายโดยตรงคือ ทิง้ ฉันไว้ระหว่างทาง ความหมาย
โดยในคือ โดนทอดทิ้งจากคนรักโดยไม่เป็ นไปตามที่ต้ งั ใจไว้ “ปล่อยมือฉัน” ความหมายโดยตรง
คือ เป็ นกริ ยาการปล่อยมือจากฉัน ความหมายโดยนัยคือ การบอกให้คนรักให้ทอดทิ้งฉันไป “มีคน
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ที่พาไปถึงปลายทาง” ความหมายโดยตรงคือ มีคนที่พาไปถึงจุดหมาย ความหมายโดยนัยคือ มีคนที่
ให้ความรักและชี วิตที่เธอต้องการได้ เป็ นต้น โดยสัญญะจากเพลงดังกล่าวใช้การวิเคราะห์จากตัว
บท (Context) และบริ บ ท (Context) ซึ่ งมี ก ารสื่ อ สารโดยใช้ก ารอุ ป มาอุ ป ไมย เปรี ย บเปรยกับ
ระยะทางและจุดหมาย
4.1.8 เพลงรอย
“(ท่อน A) รอยแผล เก็บมันลึกข้างในจิตใจ เนิ่นนานเท่าไรที่ฉนั ร้องไห้อย่างนี้ รอยยิม้ แต่ละ
วันมันรู ้สึกดี แต่มนั จะมีใครรู ้ฉนั เป็ นอย่างไร ปิ ดบังความจริ งเอาไว้ในใจ
(ท่อน Hook) อยากจะโยนทิ้งตัวลงนอน เพื่อลืมมันไป ปล่อยให้หมอนซึ มซับน้ าตา ที่มีจน
แห้งเหื อดไป ให้ราตรี มืดมนกลบกลืนรอยความเสี ยใจ ให้พรุ่ งนี้ฉนั ลืมตาขึ้นมาได้พบกับใครสักคน
คนที่เข้าใจ จริ งๆ
(ท่อน B) รอยร้ าวยังบาดลึก ไม่เคยจางไป ต้องร้ องไห้อีกสักแค่ไหน จะพอสักที อยากลืม
อยากลบ อยากล้างมันไป ปิ ดประตูขงั ตัวเองไว้จากสายตาใครๆ”
ตารางที่ 4.8 วิเคราะห์เพลงรอย
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

รอยแผล เก็บมันลึกข้าง
ในจิตใจ

รอยแผลลึก
ในจิตใจ

รอยร้าวยังบาดลึก

รอยร้าวบาดลึก

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ร่ องรอยของบาดแผลยัง ความเสี ยใจที่เกิดจาก
เก็บไว้ในใจ
ความรักที่ผา่ นมายังคง
อยูใ่ นความทรงจา
ร่ องรอยบาดแผลจากของ ความทุกข์ทรมานจาก
มีคมที่บาดลึก
ความรักที่ผา่ นมายังคง
ทาให้เสี ยใจ

จากตารางที่ 4.8 พบว่า เนื้ อหาของเพลงที่ ก ล่ าวมาข้างต้น โดยรวมกล่ าวถึ งความรั ก ที่
ผิด หวัง ของคนสองคนที่ มี ค วามแตกต่ างกัน แต่ ค วามรั ก ครั้ งนั้น ก็ ย งั คงท าให้ ทุ ก ข์ท รมานจาก
ความคิดถึง เนื้ อเพลงกล่าวคร่ าครวญถึ งความทุกข์ทรมานจากความรัก โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่ นเนื้ อ
เพลง เช่น “รอยแผล เก็บมันลึกข้างในจิตใจ” ความหมายโดยตรงคือ ร่ องรอยของบาดแผลยังเก็บไว้
ในใจ ความหมายโดยนัยคือ ความเสี ยใจที่ เกิ ดจากความรักที่ ผ่านมายังคงอยู่ในความทรงจา “รอย
ร้าวยังบาดลึก” ความหมายโดยตรงคือ ร่ องรอยบาดแผลจากของมีคมที่บาดลึก ความหมายโดยใน
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คือ ความทุกข์ทรมานจากความรักที่ผา่ นมายังคงทาให้เสี ยใจ เป็ นต้น โดยสัญญะจากเพลงดังกล่าว
ใช้การวิเคราะห์จากตัวบท (Context) และบริ บท (Context) ซึ่งมีการสื่ อสารโดยใช้การอุปมาอุปไมย
เปรี ยบเปรยกับบาดแผล
4.1.9 เพลงสมดุล
“(ท่อน A) ในวันที่ใจกาลังอ่อนล้า แอบเฝ้าคอยมองหาสักคน ที่เคยอยูเ่ คียง มันเป็ นคาพูดที่
ไม่มีเสี ยง คนที่ใจเรี ยกหาคือเธอ ที่เดินจากไป เราต่างได้เรี ยนรู ้ กับสิ่ งที่ พลาดไป เราอาจจะฟั งกัน
น้อยลงใช่ไหม เวลาที่ผา่ นไป ฉันเริ่ มเข้าใจ เธอเองก็คิดเหมือนกันหรื อเปล่า ได้มีเวลาทบทวนตัวเอง
จะมีใครที่สมบูรณ์ทุกสิ่ ง ฉันและเธอ
(ท่อน Hook) เรากลับมาเป็ นเหมือนเดิม ให้เหมื อนเคย เรื่ องใดที่มองไม่ตรงก็เติมให้กนั ให้
สมดุล เรากลับมาเป็ นเหมือนเดิม จับมือไว้ให้แน่นกว่าเก่า ผ่านสิ่ งดีร้าย ข้ามไปด้วยกัน
(ท่อน B) บางเรื่ องที่ยากเย็น จนเกิ นจะเข้าใจ ให้วางมันไว้เลิกหาคาตอบ ได้มีเวลาทบทวน
ความจริ ง ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ทุกสิ่ ง ฉันและเธอ”
ตารางที่ 4.9 วิเคราะห์เพลงสมดุล
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

มันเป็ นคาพูดที่ไม่มี
เสี ยง
สมดุล

คาพูดที่ไม่มี
เสี ยง
สมดุล

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
พูดออกมาโดยไม่มีเสี ยง
เธอไม่รับฟังฉัน
เท่าเทียม เสมอภาค
หรื อเท่ากัน

การปรับตัวเข้าหากัน
ระหว่างคนสองคน
เพื่อให้เกิดความพอดี

จากตารางที่ 4.9 พบว่า เนื้ อหาของเพลงที่ กล่ าวมาข้างต้นกล่ าวถึ งเรื่ องความรั กของคน
สองคนที่เกิ ดความไม่เข้าใจกัน และเมื่ อลองทบทวนจึงรู ้ ถึงการปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้เกิ ดความ
พอดี ก ัน ระหว่า งคนสองคน โดยมี สั ญ ญะที่ แ ฝงอยู่ใ นเพลง เช่ น “มัน เป็ นค าพู ด ที่ ไ ม่ มี เสี ย ง”
ความหมายโดยตรงคื อ พูดออกมาโดยไม่มีเสี ยง ความหมายโดยนัยคือ เธอไม่รับฟั งฉัน “สมดุล”
ความหมายโดยตรงคือ เท่าเทียม เสมอภาค หรื อเท่ากัน ความหมายโดยนัยคือ การปรับตัวเข้าหากัน
ระหว่า งคนสองคนเพื่ อ ให้ เกิ ด ความพอดี เป็ นต้น โดยสั ญ ญะจากเพลงดัง กล่ า ววิ เคราะห์ จ าก
กระบวนการสร้ างความหมาย (Significant) ซึ่ งมี ความสัมพันธ์ ระหว่างรู ป สัญญะกับความหมาย
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สัญญะ กล่าวคือคาว่า “สมดุล” ที่ หมายความว่า เท่าเที ยม เสมอภาค หรื อ เท่ากัน กับความหมายที่
กล่าวถึงความพอดีของคู่รัก

4.2 วิเคราะห์ การสื่ อความหมายเนื้อหาเพลงของศิลปิ นวงบิ๊กแอส
4.2.1 เพลงส่ งท้ายคนเก่าต้ อนรับคนใหม่
“(ท่อน A) เอาอะไรมายื้อเธอก็ไม่ฟัง เอาอะไรมายั้งเธอก็ไม่เอา หัวใจคนเราทิ้งกันง่ายดาย
เราจะทนจะทุกข์เธอก็ไม่แคร์ เราจะร่ าจะร้องเธอก็ไม่แล เจ็บช้ าสิ้ นดี รักนี้มนั ต้องยอมแพ้
(ท่อน Pre hook) เมื่อความเฮงซวยมันเป็ นของเรา เมื่อเธอไม่เอาให้ทายังไง (ช่างเธอปะไร)
ก็คงต้องต้องทาใจ (ไอ้เราก็เข้าใจ) เมื่อคนจะโดนยังไงก็คงต้องโดน ให้นอนระบมมันคงไม่ได้อะไร
ถ้าอย่างนั้นมันต้องฉลอง (เจ็บอย่างนี้มนั ต้องฉลอง)
(ท่อน Hook) เพราะว่ารักมันห่วยอย่างนี้ เพราะชีวิตมันห่วยอย่างงี้ ก็ควรดื่มให้มนั สักที เพื่อ
ความผิดหวัง ขอต้อนรับความโสดอีกที ต้องฉลองให้มนั สักครั้ง ไม่มีเธอช่ างมัน ไม่เห็ นต้องแคร์
อะไร (ไม่เป็ นไรอยูแ่ ล้ว)
(ท่อน B) ทาอะไรแค่ไหนไม่พอสักที ทาให้เธอกี่ครั้งก็โดนอยูด่ ี รักเธอแคร์ เธอแล้วไงคนดี
พอกันทีชีวติ ที่มนั ห่วยแตก พอกันทีความรักเหลวๆ แหลกๆ โยนทิ้งให้ไกล รักนี้ตอ้ งลืมเสี ยที”
ตารางที่ 4.10 วิเคราะห์เพลงส่ งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่
เนื้อหาเพลง
เมื่อความเฮงซวยมันเป็ น
ของเรา เมื่อเธอไม่เอาให้ทา
ยังไง(ช่างเธอปะไร) ก็คง
ต้องต้องทาใจ (ไอ้เราก็
เข้าใจ) เมื่อคนจะโดนยังไง
ก็คงต้องโดน ให้นอนระบม
มันคงไม่ได้อะไรงถ้าอย่าง
นั้นมันต้องฉลอง (เจ็บอย่าง
นี้มนั ต้องฉลอง) เพราะว่า

รู ปสัญญะ

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย
ความเฮงซวยมันเป็ น เป็ นเพราะโชคชะตา เรื่ องของความรักไม่
ของเรา เมื่อเธอไม่ เธอจึงทิง้ เราไป จะ มีใครสามารถกาหนด
เอาให้ทายังไง คนจะ นอนเจ็บร่ างกายก็ ได้ ต้องยอมรับกับสิ่ ง
โดนยังไงก็คงต้อง
ไม่ได้อะไร
ที่เกิดขึ้น
โดน ให้นอนระบม
มันคงไม่ได้อะไร
เพราะว่ารักมันห่วย
เพราะชีวติ มันห่วย ก็
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
เนื้อหาเพลง
รักมันห่วยอย่างนี้ เพราะ
ชีวติ มันห่วยอย่างงี้ ก็ควร
ดื่มให้มนั สักที เพื่อความ
ผิดหวัง ขอต้อนรับความ
โสดอีกที ต้องฉลองให้มนั
สักครั้ง ไม่มีเธอช่างมัน ไม่
เห็นต้องแคร์อะไร

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย
ควรดื่ม เพื่อความ
กล่าวถึงการฉลอง เมื่อความรักที่เสี ยไป
ผิดหวัง ต้อนรับ
การดื่มให้ความรักที่ คือความรักที่ไม่ได้ดี
ความโสดต้องฉลอง
ผ่านไป
อย่างที่คิดไว้ ก็ควร
ไม่มีเธอไม่เห็นต้อง
ยินดีไม่ควรที่จะ
แคร์อะไร
เสี ยใจ
รู ปสัญญะ

จากตารางที่ 4.10 พบว่าโดยรวมเนื้ อหาเพลงที่กล่าวมาข้างต้นให้ความหมายเกี่ยวกับการ
ให้กาลังใจด้านความรัก โดยมี เนื้ อหาประชัดประชัน มี การใช้คาพู ดเสี ยดสี สร้ างแรงผลักดันให้
เผชิ ญกับความผิดหวังในความรัก โดยมีสัญญะที่แฝงอยูใ่ นเนื้ อหาเพลง เช่น “เมื่อความเฮงซวยมัน
เป็ นของเรา เมื่อเธอไม่เอาให้ทายังไง (ช่ างเธอปะไร) ก็คงต้องต้องทาใจ (ไอ้เราก็เข้าใจ) เมื่อคนจะ
โดนยัง ไงก็ ค งต้อ งโดน ให้ น อนระบมมัน คงไม่ ไ ด้อ ะไร” ความหมายโดยตรงคื อ เป็ นเพราะ
โชคชะตาเธอจึงทิ้งเราไป จะนอนเจ็บร่ างกายก็ไม่ได้อะไร ความหมายโดยนัยคือ เรื่ องของความรัก
ไม่มีใครสามารถกาหนดได้ ต้องยอมรับกับสิ่ งที่ เกิ ดขึ้น “ถ้าอย่างนั้นมันต้องฉลอง(เจ็บอย่างนี้ มนั
ต้องฉลอง) เพราะว่ารั กมันห่ วยอย่างนี้ เพราะชี วิตมันห่ วยอย่างงี้ ก็ ควรดื่ มให้ม นั สั กที เพื่ อความ
ผิดหวัง ขอต้อนรับความโสดอีกที ต้องฉลองให้มนั สักครั้ง ไม่มีเธอช่ างมัน ไม่เห็ นต้องแคร์ อะไร
(ไม่เป็ นไรอยูแ่ ล้ว)” ความหมายโดยตรง กล่าวถึงการฉลอง การดื่มให้ความรักที่ผา่ นไป ความหมาย
โดยนัยคือ เมื่อความรักที่เสี ยไปคือความรักที่ไม่ได้ดีอย่างที่คิดไว้ ก็ควรยินดีไม่ควรที่จะเสี ยใจ เป็ น
ต้น โดยสัญญะจากเพลงดังกล่าววิเคราะห์ บริ บท (Context) จากสถานการณ์ในเพลงดังกล่าว
4.2.2 เพลงหัวใจ
“(ท่อน A) น้ าตาเธอหลัง่ ริ น เมื่อสู ญสิ้ นหมดทุกสิ่ ง เธอพ่ายแพ้ความจริ ง เหมือนคนไร้ ค่า
พายุพดั พาชี วิต แหลกสลายลงในพริ บตา เธอพร้ อมที่ จะลาหลับใหลชั่วนิ รันดร์ เหมื อนว่าเธอไม่
เหลือที่พ่ งึ ใดๆ ทั้งที่เธอยังเหลือสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ สิ่ งที่มีความหมายมากมายกับเธอ
(ท่อน Hook) อย่างน้อยก็เหลื อหัวใจ ที่มนั ยังคงเต้นอยู่ บอกให้รู้และเตือนว่าเธอยังไม่ตาย
หกล้มก็ลุกขึ้นยืน เจ็บปวดก็ทนเอาไว้ แม้วา่ เธอไม่เหลืออะไร เหลือเพียงหัวใจดวงนี้ก็เพียงพอแล้ว
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(ท่อน B) แขนไม่มีไขว่คว้า และขาไม่มีให้เดิน แต่เขาพร้อมเผชิญ ไม่ยอมแพ้พา่ ย ชีวติ เหลือ
เพียงเท่านี้ แต่ความหวังไม่เคยหายไป ความทุกข์ทอ้ ใดๆก็แพ้ใจของคน แม้วา่ เธอไม่เหลือที่พ่ ึงใดๆ
เธอก็ยงั คงเหลือสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ สิ่ งที่มีความหมายมากมายกับเธอ
(ท่อน Hook) อย่างน้อยก็เหลือหัวใจ ที่มนั ยังคงเต้นอยู่ บอกให้รู้และเตือนว่าเธอยังหายใจ
หกล้มก็ลุกขึ้นยืน ที่สุดมันต้องผ่านไป แม้วา่ เธอไม่เหลืออะไร เหลือเพียงหัวใจดวงนี้ ก็เพียงพอแล้ว
เราไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมจานน คนทุกคนยังเหลือสิ่ งที่ยิ่งใหญ่ วันนี้มนั จะเป็ นยังไงต้องไม่ยอมแพ้ เรา
ไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมจานน ใจของคนดวงนี้น้ นั แสนยิง่ ใหญ่ พรุ่ งนี้เราจะเดินไป ไม่ทอ้ ไม่ยอมแพ้”
ตารางที่ 4.11 วิเคราะห์เพลงหัวใจ
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

พายุพดั พาชีวติ แหลก
สลายลงในพริ บตา

พายุพดั พาชีวติ
แหลกสลายลง
ในพริ บตา
แขนไม่มี
ไขว่คว้า และ
ขาไม่มีให้เดิน

แขนไม่มีไขว่คว้า และ
ขาไม่มีให้เดิน

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
พายุหมายความถึงวาต ปัญหาและอุปสรรคใน
ภัยและชีวติ ที่พงั ทลาย ชีวติ ส่ งผลให้เกิดความ
ล้มเหลวในชีวติ
ผูพ้ ิการไม่แขนและ ไม่มีปัจจัยช่วยเหลือต่างๆ
ขาให้ใช้งาน
เช่น ฐานะ ความสามารถ
หรื อกาลังใจ ในการเผชิ ญ
กับปั ญหาและอุปสรรค
เป็ นต้น

จากตารางที่ 4.11 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาเพลงที่กล่าวมาข้างต้นให้ความหมายเกี่ ยวกับการ
ให้กาลังใจด้านการดาเนิ นชี วิต โดยกล่าวถึ งบุ คคลที่ ประสบปั ญหาในชี วิตอย่างรุ นแรง ก่ อให้เกิ ด
ความท้อแท้ สิ้ นหวังในตนเองจนไม่อยากมีชีวติ อยูอ่ ีกต่อไป และเนื้ อหาของเพลงยังกล่าวถึงการให้
กาลังใจให้อดทนต่ออุปสรรคและปั ญหา สิ่ งที่ผิดพลาดก็เริ่ มต้นใหม่ เพราะอย่างน้อยเราก็ยงั มีชีวิต
และมี ค วามหวัง โดยมี สั ญ ญะที่ แ ฝงอยู่ใ นเนื้ อหาเพลง เช่ น “พายุพ ดั พาชี วิต แหลกสลายลงใน
พริ บ ตา” ความหมายโดยตรงคื อ พายุหมายความถึ งวาตภัยและชี วิตที่ พ ั งทลาย ซึ่ งเมื่ อวิเคราะห์
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า ง ตัวบท (Text) และบริ บ ท (Context) มี ค วามหมายโดยในคื อ ปั ญ หาและ
อุ ป สรรคในชี วิ ต ส่ ง ผลให้ เกิ ด ความล้ม เหลวในชี วิ ต “แขนไม่ มี ไ ขว่ค ว้า และขาไม่ มี ใ ห้ เดิ น ”
ความหมายโดยตรงคือ ผูพ้ ิการไม่แขนและขาให้ใช้งาน ความหมายโดยนัยคือ ไม่มีปัจจัยช่วยเหลื อ
ต่างๆ เช่น ฐานะ ความสามารถหรื อกาลังใจ ในการเผชิญกับปั ญหาและอุปสรรค เป็ นต้น
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4.2.3 เพลงฝุ่ น
“(ท่อน A) คาว่ารักมันกลายเป็ นฝุ่ นไปแล้ว อะไรที่หวังมันก็พงั ไปตั้งนานแล้ว แต่ชีวิตไม่รู้
ทาไม มันยังคงค้างคาใจ ไม่มีวนั ใด ที่ฉนั ไม่จดจา กับคาว่ารักมันจาได้อยูเ่ สมอ หลับตาทุกครั้งยังเจอ
เธออยูต่ รงนี้ ความเข้มแข็งที่ฉนั เข้าใจ อ่อนแอลงทุกนาที อยูด่ ีๆ ใจก็ร้องไห้อีกครั้ง
(ท่อน Hook) ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน ได้ยินไหม เธอยังอยูใ่ นหัวใจ ของฉัน ข่มตานอนทุกคืน
ยังฝั น ยังเห็ นว่าเรารักกัน เธออยู่ที่ไหน คิดถึ งเธอ ชาติ น้ ี ไม่มีสิทธิ์ เจอ จบแล้วก็เข้าใจ แต่จะให้ทา
ยังไง เมื่อในหัวใจยังจดจา (มีแต่เธอ)
(ท่อน B) คาว่ารักยังพอให้ต่อชี วติ ยังทาให้คิดถึงวันเก่าๆ เหล่านั้นได้แต่หวังลึกๆ ในใจ จะ
มีบา้ งไหมสักวัน สิ่ งที่ดีๆ เหล่านั้น จะกลับมา”
ตารางที่ 4.12 วิเคราะห์เพลงฝุ่ น
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

คาว่ารักมันกลายเป็ น
ฝุ่ นไปแล้ว

คาว่ารัก
กลายเป็ นฝุ่ น

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ฝุ่ นที่หมายถึงฝุ่ นละออง คุณค่าของความรักที่
หรื อละอองธุลี
เปรี ยบได้กบั ฝุ่ นที่เพียง
ลอยในอากาศไม่มีค่า
สาหรับเธอ

จากตารางที่ 4.12 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่ กล่ าวมาข้างต้น กล่ าวถึ งความรักใน
อดีตที่ผิดหวังแต่ยงั คงทุกข์ทรมานจากความรักครั้งนั้นเนื่ องจากความคิดถึ ง เนื้ อเพลงพรรณนาถึ ง
ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดถึง โดยมีสัญญะที่แฝงอยูใ่ นเนื้ อเพลง เช่น “คาว่ารักมันกลายเป็ นฝุ่ นไป
แล้ว” ความหมายโดยตรงคือ ฝุ่ นที่หมายถึ งฝุ่ นละอองหรื อละอองธุ ลี ความหมายโดยนับคือ คุ ณค่า
ของความรักที่เปรี ยบได้กบั ฝุ่ นที่เพียงลอยในอากาศไม่มีค่าสาหรับเธอ เป็ นต้น โดยสัญญะจากเพลง
ดังกล่าววิเคราะห์จาก สัญญะและความหมายของสัญญะที่สอดคล้องกับเนื้อหาโดยรวมของเพลง
4.2.4 เพลงรักเหอะ
“(ท่อน A) ยังต้องเดิ นทางอีกแสนไกล ยังต้องเดียวดายอีกนาน เธอต้องการอ้อมกอดบ้าง
ไหม ยังต้องมีวนั ที่มืดมน ที่ตอ้ งทนทรมาน เธอต้องการรักไหม
(ท่อน Pre hook) ใครข้างบนคงต้องรู ้ ว่าโลกโหดร้ าย จึงกาหนดมาให้ตอ้ งมีคนข้างกายทา
ให้วนั นี้เราได้เจอ ขอให้เธอมัน่ ใจ
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(ท่อน Hook) รักเหอะ ฉันจะมีชีวิตนี้ เพื่อเธอ รักเหอะ ฉันจะอยูเ่ คียงข้างกันเสมอ ไม่วา่ จะดี
เราก็พร้อมจะรับมา ไม่วา่ จะร้ายเราก็พร้อมจะฟันฝ่ า เธอเชื่อไหม รักแท้ยงั มีอยูต่ รงนี้ แค่ยนื่ มือมา
(ท่อน B) ไม่ตอ้ งไปแคร์ กบั วันวาน ไม่ตอ้ งห่วงวันพรุ่ งนี้ แค่เธอมีฉนั ไว้ ใครข้างบนคงต้องรู ้
ว่าโลกโหดร้าย จึงกาหนดมาให้ตอ้ งมีคนข้างกาย ตราบใดที่ฉนั กุมมือเธอไม่ตอ้ งกลัว”
ตารางที่ 4.13 วิเคราะห์เพลงรักเหอะ
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

ยังต้องมีวนั ที่มืดมน

ยังต้องมีวนั ที่
มืดมน

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
วันที่ไม่มีแสงจากดวง วันที่เจอกับปั ญหาและ
อาทิตย์หรื อแสงไฟ
อุปสรรคในชีวติ

จากตารางที่ 4.13 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการให้กาลังใจ
ด้านความรัก เป็ นการเล่าถึ งความรักของคนสองคน ที่คอยให้กาลังใจซึ่ งกันและกันเมื่อเจอปั ญหา
และอุปสรรคต่างๆ กล่าวถึงข้อดีของความรักจะช่วยให้ผา่ นพ้นปั ญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ โดย
ใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมา โดยมีสัญญะแฝงอยู่ในเนื้ อเพลง เช่ น “ยังต้องมีวนั ที่มืดมน” ความหมาย
โดยตรงคือ วันที่ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์หรื อแสงไฟ ความหมายโดยในคือ วันที่เจอกับปั ญหาและ
อุ ป สรรคในชี วิต เป็ นต้น โดยสั ญ ญะจากเพลงดัง กล่ าววิเคราะห์ จาก ตัวบท (Text) และบริ บ ท
(Context)
4.2.5 เพลงแดนเนรมิต
“(ท่อน A) ฉันก็รู้ตวั ว่าเธอไม่ค่อยจะมัน่ ใจ แต่อย่าเพิ่งคิดว่าอะไรไม่ดี ตรงที่เรายืนมันยังไม่
สวยสักเท่าไร จะพยายามให้ยงิ่ ใหญ่กว่านี้
(ท่อน Pre hook) ไม่มีเวทย์มนต์จะเสกอะไรให้ดีสักอย่าง แต่ขอแค่เธอยังอยู่ขา้ งๆ คื อสิ่ ง
สาคัญ
(ท่อน Hook) จะทาให้รักเราเป็ นตานาน จะทาให้รักเราเป็ นดัง่ ฝัน ดินแดนที่รกร้างว่างเปล่า
จะสร้างด้วยกัน แค่ขอเพียงยังมีเรา
(ท่อน B) พร้อมที่จะทนจะเหนื่ อยกว่านี้ สักเท่าไร ขอบคุณที่เธอนั้นเข้าใจด้วยดี พร้อมที่จะ
ทาเพื่อคาว่ารักตลอดไป ตอบแทนให้เธอด้วยหัวใจดวงนี้”
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ตารางที่ 4.14 วิเคราะห์เพลงแดนเนรมิต
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

ตรงที่เรายืนมันยังไม่
สวยสักเท่าไร

ตรงที่ยนื มันยัง
ไม่สวยสักเท่าไร

ไม่มีเวทย์มนต์จะเสก
อะไรให้ดีสักอย่าง

ไม่มีเวทย์มนต์
จะเสก

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ตรงที่เรายืน
ความรัก ฐานะ หรื อ
สภาพแวดล้อมยัง
เรื่ องอื่นๆ ตอนนี้อาจจะ
ไม่สวยงาม
ยังไม่เป็ นไปตาม
ที่ตอ้ งการ
ฉันไม่มีเวทย์มนต์ที่จะ ไม่มี ฐานะ อานาจ หรื อ
สามารถเสกอะไร
ศักยภาพต่างๆ ที่จะทา
ให้ดีข้ ึนได้
ให้ความรักเราดีข้ ึน

จากตารางที่ 4.14 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการให้กาลังใจ
ด้านความรัก กล่าวถึงการให้กาลังใจกันระหว่างคู่รัก ให้ผา่ นพ้นปั ญหาและอุปสรรค โดยใช้ความ
รักที่มีให้ซ่ ึ งกันและกันคอยเป็ นกาลังใจ โดยมีสัญญะที่แฝงอยูใ่ นเนื้ อเพลง เช่น “ตรงที่เรายืนมันยัง
ไม่ส วยสักเท่าไร” ความหมายโดยตรงคื อ ตรงที่ เรายืนสภาพแวดล้อมยังไม่ สวยงาม ความหมาย
โดยนัยคือ ความรัก ฐานะ หรื อเรื่ องอื่นๆ ตอนนี้ อาจจะยังไม่เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ “ไม่มีเวทย์มนต์
จะเสกอะไรให้ดีสักอย่าง” ความหมายโดยตรงคือ ฉันไม่มีเวทย์มนต์ที่จะสามารถเสกอะไรให้ดีข้ ึน
ได้ ความหมายโดยนัยคือ ไม่มี ฐานะ อานาจ หรื อศักยภาพต่างๆ ที่จะทาให้ความรักเราดีข้ ึน เป็ นต้น
โดยสั ญ ญะจากเพลงดัง กล่ า ววิ เคราะห์ จากตัวบทนั้น คื อ “เนื้ อ หา” (Content) และบริ บ ทนั้น คื อ
“รู ป แบบ” (Format) เพราะความหมายของเนื้ อหาเพลงจะเป็ นอย่า งไร ย่อมขึ้ น อยู่ก ับ รู ป แบบที่
ประคองตัวอยู่ เนื่องจากเพลงดังกล่าวมีการอุปมาอุปไมยเปรี ยบเปรยกับสิ่ งต่างๆ
4.2.6 เพลงเท่าทีม่ ี
“(ท่อน A) เหมือนว่าโชคชะตาช่ างไม่เคยเข้าข้างกัน ตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลานไม่เจอคาว่า
โชคดี ใช้ชีวิตทุกวัน เหมือนไม่มีพรุ่ งนี้ เกิดเป็ นคนไม่มีตน้ ทุน ฉันต้องยอมรับโดยดี ต้องกลายเป็ น
คนไม่ค่อยมีอนาคต ก็คนมันมีแค่น้ ี
(ท่อน Hook) เท่าที่ฉนั มีก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจจะว่ายังไง หมดที่ฉนั มีจะทาให้เธอรู ้
ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร (ขอรักเธอได้มยั๊ ) (รับประกันจากใจ)
(ท่อน B) เธอก็ยงั เป็ นเธอที่ยงั คงไม่แน่ใจ หากสุ ดท้ายถ้าเธอไม่รักฉันก็พอเข้าใจดี ขอแค่ฉนั
ได้ทาได้พิสูจน์มนั ดูสักที จะทาเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉนั มี อาจดูเป็ นคนไม่ค่อยมีอนาคต ก็ฉนั มัน
มีแค่น้ ี”
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ตารางที่ 4.15 วิเคราะห์เพลงเท่าที่มี
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

เกิดเป็ นคนไม่มีตน้ ทุน

เป็ นคนไม่มี
ต้นทุน

ตั้งแต่เล็กล้มลุก
คลุกคลาน

ล้มลุกคลาน

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
เกิดเป็ นคนไม่มีฐานะ
เกิดเป็ นคนที่มี ฐานะ
เงินทอง
การศึกษา ครอบครัว
หรื ออื่นๆไม่
เพียบพร้อม
ตั้งแต่ตอนเด็กหกล้ม เจออุปสรรคและปัญหา
คลุกคลาน
มาตั้งแต่เด็ก

จากตารางที่ 4.15 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการให้กาลังใจ
ด้านความรัก กล่าวถึงการให้กาลังใจผูท้ ี่มีความรักที่มีอุปสรรค ด้วยปั จจัยต่างๆ เช่น ฐานะ การศึกษา
ครอบครัวหรื ออื่นๆ โดยใช้คาพูดตัดพ้อถึงอุปสรรคของตนเอง โดยมีสัญญะที่แฝงอยู่ในเนื้ อเพลง
เช่ น “เกิ ดเป็ นคนไม่มี ตน้ ทุ น ” ความหมายโดยตรงคื อ เกิ ดเป็ นคนไม่มีฐานะเงิ นทอง ความหมาย
โดยนัยคือ เกิ ดเป็ นคนที่ มี ฐานะ การศึกษา ครอบครัวหรื ออื่ นๆ ไม่เพียบพร้ อม “ตั้งแต่เล็กล้มลุ ก
คลุ ก คลาน” ความหมายโดยตรงคื อ ตั้งแต่ ตอนเด็ ก หกล้ม คลุ ก คลาน ความหมายโดยในคื อ เจอ
อุปสรรคและปั ญหามาตั้งแต่เด็ก โดยสัญญะของเพลงดังกล่าววิเคราะห์ จากบริ บท (Context) และ
โครงสร้างเนื้อหาของเพลง (Structuration)
4.2.7 เพลงลมเปลีย่ นทิศ
“(ท่อน A) ใบไม้หล่ นเมื่ อลมพัดผ่าน เป็ นสัญญาณแห่ งความผันเปลี่ ยน ทุ กๆสิ่ งคือความ
หมุนเวียนไม่เที่ยงแท้ทาทุกอย่างให้ดีที่สุด เพียงเพื่อฉุ ดให้เธอไม่ไป ในที่สุดก็คงต้องหยุดและยอม
แพ้
(ท่อน Pre hook) ใจของคนหนอคน ก็ไม่รู้จะห้ามยังไงให้ลมไม่เปลี่ยนทิศ และชีวิตจะห้าม
ยังไงให้เธอไม่ไป ไม่มีทาง
(ท่อน Hook) เรามาไกลเท่านี้ ก็ดีเหลือเกิน ขอบใจนะที่เคยมีกนั มันถึงเวลายอมรับความจริ ง
เรามาไกลเท่านี้ก็เกินที่ฝันตั้งเท่าไร เมื่อชีวติ คือความเป็ นไป สุ ดท้ายก็ตอ้ งจากกัน เท่านั้นเอง
(ท่ อ น B) ชี วิ ต หนึ่ งก าลัง เริ่ ม ใหม่ ชี วิ ต หนึ่ งก าลัง ว่า งเปล่ า ความรู ้ สึ ก ช่ า งทรมานและ
โหดร้าย ทาได้เพียงแต่ยอมรับมัน แม้ตอ้ งเจ็บจะยอมเข้าใจ คงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป”
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ตารางที่ 4.16 วิเคราะห์เพลงลมเปลี่ยนทิศ
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

ใบไม้หล่นเมื่อ
ลมพัดผ่าน

ใบไม้หล่นเมื่อ
ลมพัดผ่าน

ลมเปลี่ยนทิศ

ลมเปลี่ยนทิศ

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
เมื่อใบไม้โดนลมพัด
เป็ นสัญญานของการ
ก็ร่วงหล่น
เปลี่ยนแปลงของความ
รักเช่นเดียวกับการ
เปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาล
การเปลี่ยนทิศทาง
จิตใจคนที่เปลี่ยนไป
ของกระแสลม
ตามกาลเวลา

จากตารางที่ 4.16 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวถึ งความรักที่ไม่
สมหวัง ในครั้งหนึ่ งอาจเคยรักกันมาก แต่ทุกๆสิ่ งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องธรรมชาติ เพียงแค่
ต้องทาใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงนี้ โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่ นเนื้ อเพลง เช่ น “ใบไม้หล่นเมื่อลมพัด
ผ่าน” ความหมายโดยตรงคือ เมื่อใบไม้โดนลมพัดก็ร่วงหล่น ความหมายโดยนัยคือ เป็ นสัญญานข
องการเปลี่ ย นแปลงของความรั ก เช่ น เดี ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงของฤดู ก าล “ลมเปลี่ ย นทิ ศ ”
ความหมายโดยตรงคือ การเปลี่ยนทิศทางของกระแสลม ความหมายโดยนัยคือ จิตใจคนที่เปลี่ยนไป
ตามกาลเวลา เป็ นต้น โดยสัญญะของเพลงดังกล่าววิเคราะห์จากกฎของการเชื่อมโยง ดังเช่นในเพลง
ที่กล่าวถึงฤดูการที่เปลี่ยนแปลง เปรี ยบได้กบั จิตใจคนที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
4.2.8 เพลงดนตรีเพื่อชีวติ
“(ท่อน A) คือแสงไฟสลัวในคืนที่ใจไม่เจอจุดหมาย คือสายลมคอยโอบล้อมในวันที่ฝันมัน
พังทลาย
(ท่อน Pre hook) จะล้มลงจะหลงทางไม่สนใจ
(ท่อน Hook) ชี วิตจะกู่จะร้ องจะบรรเลงมันให้ก้องไป กับบทเพลงแห่ งศรัท ธาจากในใจ
ขอบฟ้าที่เห็นยังไกลห่างขอแค่กา้ วเดินไปจะเจ็บจะปวดจะรับไว้ลมหายใจคือเสี ยงดนตรี
(ท่อน B) เมื่อน้ าตาหลัง่ ริ นก็ขอแค่ใจไม่สิ้นความหวังเมื่อแสงทองยังส่ องฟ้ า จะเสาะจะหา
ให้เจอสักวันวัน”
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ตารางที่ 4.17 วิเคราะห์เพลงดนตรี เพื่อชีวติ
เนื้อหาเพลง
คือแสงไฟสลัวในคืนที่
ใจไม่เจอจุดหมาย

รู ปสัญญะ

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
คืนที่มืดมิดไม่มีแสงไฟ ปัญหาและอุปสรรคที่
เข้ามาในชีวติ

แสงไฟสลัวใน
คืนที่ใจไม่เจอ
จุดหมาย
สายลมคอยโอบล้อม สายลมคอยโอบ
สายลมที่เกิดขึ้นตาม
ในวันที่ฝันมันพังทลาย ล้อมในวันที่ฝัน ธรรมชาติโอบล้อมตัวเรา
มันพังทลาย
ในวันที่ไม่เป็ นอย่างฝัน

เป็ นกาลังใจในวันที่
ชีวติ ท้อถอย

จากตารางที่ 4.17 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการให้กาลังใจ
ในการดาเนินชีวิต กล่าวถึ งการใช้ดนตรี เป็ นปั จจัยในการสร้างกาลังใจให้แก่ตนเอง เมื่อประสบกับ
ปั ญ หา อุ ป สรรคต่ างๆหรื อเมื่ อรู ้ สึ ก ท้อแท้ก็ จะมี ดนตรี ที่ เป็ นแรงผลัก ดัน ตนเองให้ สู้ ต่อไป โดย
มีสัญญะแฝงอยูใ่ นเนื้ อเพลง เช่น “คือแสงไฟสลัวในคืนที่ใจไม่เจอจุดหมาย” ความหมายโดยตรง
คือ คืนที่มืดมิดไม่มีแสงไฟ ความหมายโดยนัยคือ ปั ญหาและอุปสรรคที่เข้ามาในชี วติ “สายลมคอย
โอบล้อมในวันที่ฝันมันพังทลาย” ความหมายโดยตรงคือ สายลมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโอบล้อมตัว
เราในวัน ที่ ไ ม่ เป็ นอย่ า งฝั น ความหมายโดยในคื อ เป็ นก าลัง ใจในวัน ที่ ชี วิ ต ท้อ ถอย เป็ นต้น
โดยสั ญ ญะของเพลงดัง กล่ า ววิ เคราะห์ จ ากบริ บ ท (Context) และโครงสร้ า งเนื้ อ หาของเพลง
(Structuration) สังเกตเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวข้องกับเรื่ องใด
4.2.9 เพลงทนไม่ ไหว
“(ท่อน A) อย่ายื้อกันเลยเมื่อรักไม่ช่วยอะไรที่ยอมให้เธอมาจนเหนื่ อยใจ ไม่รักก็คงไม่ทน
แก้เหงากันไปสุ ดท้ายนี่คือเหตุผล หนทางยิง่ เดินก็ยงิ่ มืดมน วันนี้ก็คงต้องลา
(ท่อน Hook) ไม่ใช่วา่ ฉันนั้นไม่รักเธอ ที่ฉนั นั้นต้องไปไม่ใช่วา่ ฉันนั้นไม่เข้าใจ ที่ฉนั นั้นไม่
ทน แต่เป็ นเพราะฉันโคตรจะเข้าใจ ฉันถึ งเป็ นคนที่ ตดั สิ นใจ ยอมเธอจนเหนื่ อยมาจนทนไม่ไหว
วันนี้คงพอกันที
(ท่อน B) เคยหวังไปไกลสุ ดท้ายก็ได้แต่หวัง ยิ่งรักเท่าไหร่ ยิ่งไม่จริ งจัง ไม่รู้จะหวังทาไม
ไม่ไหวจริ งจริ ง ไม่อยากเป็ นตัวอะไรของใคร แม้ตอ้ งเจ็บปวดสักแค่ไหน ยังไงก็คงต้องลา”
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ตารางที่ 4.18 วิเคราะห์เพลงทนไม่ไหว
ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
หนทางยิง่ เดินก็ยงิ่
หนทางยิง่ เดินก็ ทางเดินที่มืดไม่มีแสงไฟ ถ้ายังฝื นรักกันต่อไปก็
มืดมน
ยิง่ มืด
มีแต่ความทุกข์
สายลมคอยโอบล้อม สายลมคอยโอบ
สายลมที่เกิดขึ้นตาม
เป็ นกาลังใจในวันที่
ในวันที่ฝันมันพังทลาย ล้อมในวันที่ฝัน ธรรมชาติโอบล้อมตัวเรา
ชีวติ ท้อถอย
มันพังทลาย
ในวันที่ไม่เป็ นอย่างฝัน
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

จากตารางที่ 4.18 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่ กล่าวมาข้างต้น กล่าวถึ งความรักของ
คนสองคนที่ไม่ได้รู้สึกรักกันเหมือนเดิม แม้จะฝื นทนรักกันต่อไปก็มีแต่ความทุกข์ จึงตัดสิ นใจให้
ความรั ก สิ้ น สุ ดลงตรงนี้ โดยมี สั ญ ญะแฝงอยู่ ใ นเนื้ อ เพลง เช่ น “หนทางยิ่ ง เดิ น ก็ ยิ่ ง มื ด มน”
ความหมายโดยตรงคือ ทางเดินที่มืดไม่มีแสงไฟ ความหมายโดยนัยคือ ถ้ายังฝื นรักกันต่อไปก็มีแต่
ความทุกข์ เป็ นต้น การสื่ อสารเนื้ อหาของเพลงดังกล่าวใช้ภาษาที่ ให้ความหมายโดยตรงเป็ นส่ วน
ใหญ่
4.2.10 เพลงอาบนา้ ร้ อน
“(ท่อน A) โลกนี้น้ นั กว้างแค่ไหนชีวิตมีทางแยกเท่าไร อ่านหนังสื อเป็ นกองๆ แต่มนั ยังงง รู ้
มาแต่ไม่เคยเข้าใจ
(ท่อน Pre hook) ประสบการณ์มีขายที่ไหนบ้างบอกฉันที
(ท่อน Hook) ใครมันจะไปรู ้ ชีวิตมันคืออะไรอย่างงั้นก็คงต้องแลกต้องลองให้รู้ไป มันจะ
แสบจะร้อนจะร้ายจะแรงแค่ไหนหวังว่าคงสักครั้งสักวันคงเข้าใจ
(ท่อน B) ยิง่ รักก็ยงิ่ ผิดหวัง ยิง่ ไปหลงมากก็ยงิ่ หลงทางแต่ไม่เจอคงไม่จาไม่ทาคงไม่เป็ น ขอ
โดนเต็มๆ เลยแล้วกัน
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ตารางที่ 4.19 วิเคราะห์เพลงอาบน้ าร้อน
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

อาบน้ าร้อน

อาบน้ าร้อน

โลกนี้น้ นั กว้างแค่ไหน โลกกว้างแค่ไหน
ชีวติ มีทางแยกเท่าไร
ชีวติ มีทางแยก
อ่านหนังสื อเป็ นกองๆ เท่าไร อ่านหนังสื อ
แต่มนั ยังงง
เป็ นกองๆ
ก็ยงั ไม่เข้าใจ
ใครมันจะไปรู ้ชีวติ มัน ชีวติ มันคืออะไร
คืออะไรอย่างงั้นก็คง อย่างงั้นก็คงต้อง
ต้องแลกต้องลองให้รู้ แลกต้องลองให้รู้
ไป มันจะแสบจะร้อน ไป มันจะแสบจะ
จะร้ายจะแรงแค่ไหน ร้อนจะร้ายจะแรง
หวังว่าคงสักครั้งสักวัน
แค่ไหน
คงเข้าใจ

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
การอาบน้ าร้อน
บุคคลที่ผา่ นปั ญหาและ
อุปสรรคมามากกว่า ย่อมมี
ประสบการณ์ในการใช้
ชีวติ และการตัดสิ นใจที่
มากกว่า จะรู ้ถึงผลที่
ตามมาของการกระทาหรื อ
การตัดสิ นใจในเรื่ องนั้นๆ
ดีกว่า
โลกกว้างใหญ่มี
บุคคลที่ไม่เคยผ่าน
ทางเดินให้เลือก
ประสบการณ์มาก่อน ยัง
มากมาย อ่าน
ไม่รู้ผดิ ชอบชัว่ ดี
หนังสื อจานวนมาก
แต่ก็ยงั ไม่เข้าใจ
ไม่มีใครรู ้วา่ ชีวิตเป็ น ปลุกใจให้กล้าออกไป
เช่นไร อาจจะมี
เผชิญกับอุปสรรคปั ญหา
ความรู ้สึกที่แสบ
ต่างๆ เพื่อจะได้รู้ผดิ ชอบ
ร้อน
ชัว่ ดี

จากตารางที่ 4.19 พบว่า โดยเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ ยวกับการให้กาลังใจใน
การดาเนิ นชี วิต โดยกล่าวถึงการดาเนิ นชี วิตของวัยรุ่ นว่าต้องเจอกับปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อ
เรี ยนรู ้เป็ นประสบการณ์ โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่ นเพลง เช่น ใช้ชื่อเพลงว่า “อาบน้ าร้อน” ความหมาย
โดยตรงคือ การอาบน้ าร้อน ความหมายโดยนัยคือ บุคคลที่ผา่ นปั ญหาและอุปสรรคมามากกว่า ย่อม
มีประสบการณ์ในการใช้ชีวติ และการตัดสิ นใจที่มากกว่า จะรู ้ถึงผลที่ตามมาของการกระทาหรื อการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องนั้นๆ ดี กว่า โดยในเนื้ อเพลงดังกล่าวสื่ อความหมายโดยนัยถึ งบุคคลที่ไม่เคยผ่าน
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ประสบการณ์ มาก่ อน ยังไม่รู้ผิดชอบชั่วดี เช่ น “โลกนี้ น้ นั กว้างแค่ไหนชี วิตมี ทางแยกเท่าไร อ่าน
หนังสื อเป็ นกองๆ แต่มนั ยังงง” ซึ่ งความหมายโดยตรงคือ โลกกว้างใหญ่มีทางเดินให้เลือกมากมาย
อ่านหนังสื อจานวนมากแต่ก็ยงั ไม่เข้าใจ และยังแฝงความหมายโดยนัยที่ปลุกใจให้กล้าออกไปเผชิญ
กับอุปสรรคปั ญหาต่างๆ เพื่อจะได้รู้ผิดชอบชัว่ ดี เช่ น “ใครมันจะไปรู ้ชีวิตมันคืออะไรอย่างงั้นก็คง
ต้องแลกต้องลองให้รู้ไป มันจะแสบจะร้อนจะร้ายจะแรงแค่ไหนหวังว่าคงสักครั้งสักวันคงเข้าใจ”
ซึ่ งความหมายโดยตรงคือ ไม่มีใครรู ้ว่าชี วิตเป็ นเช่ นไร อาจจะมีความรู ้สึกที่แสบร้อน เป็ นต้น การ
วิเคราะห์สัญญะของเพลงดังกล่าวพิจารณาจาก ความหมายสัญญะหรื อตัวหมายถึง (Signified หรื อ
Concept) ซึ่ งสังเกตุได้จากเนื้อเพลง “อาบน้ าร้อน” คือความหมายที่สัญญะต้องการจะสื่ อ

4.3 วิเคราะห์ การสื่ อความหมายเนื้อหาเพลงของศิลปิ นวงบอดีแ้ สลม
4.3.1 เพลงชีวติ เป็ นของเรา
“(ท่อน A) คนเราจะมีพรุ่ งนี้ ได้อีกกี่ วนั เวลามี เหลื อกันเท่าไหร่ คนเราจะมีลมหายใจอีกกี่
ครั้ง ใครจะรู ้ คนเรายังมีสมองที่แตกต่างกัน ยังมีความฝันได้มากมายคนเราจะมีชีวิตแล้วไม่ได้ใช้ คง
น่าเสี ยดาย
(ท่อน Pre hook) ต้องขออภัยจริ งๆ ที่ฉนั ไม่ได้ไปด้วย กับเส้นทางของใครที่เขาคิดว่าดี วันนี้
ไม่ได้เดินตาม แต่ฉนั ก็เต็มที่ กับเส้นทางของฉันวันนี้
(ท่อน Hook) ชี วิตจะเป็ นแบบไหน คงต้องเลือกเอา ก็ตวั ของเราก็ใจของใครของมัน ชีวิตที่
เป็ นแบบนี้ คงไม่วา่ กัน ก็ชีวติ มันเป็ นของเรา
(ท่อน B) คนเราจะมีพรุ่ งนี้ ได้อีกกี่ วนั เวลามีเหลื อกันเท่าไร คนเราจะมีลมหายใจอีกกี่ ครั้ง
ยังไม่รู้เลย ให้คิดที่ทาตามใครก็รู้ว่าคงดี แน่ แต่เกิ ดมาทั้งทีตอ้ งทาที่ใจอยากชี วิตที่ เป็ นตัวเอง ก็รู้ว่า
มันยากแต่มนั ต้องขอลองสักครั้ง”
ตารางที่ 4.20 วิเคราะห์เพลงชีวติ เป็ นของเรา
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

คนเรายังมีสมองที่
แตกต่างกัน

คนเรามีสมองที่
แตกต่างกัน

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
คนเรามีลกั ษณะสมองที่
คนเรามีความคิด
แตกต่างกันไป
ความชอบ และความ
ต้องการที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ)
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

คนเรายังมีสมองที่
แตกต่างกัน

คนเรามีสมองที่
แตกต่างกันขออภัย
ที่ไม่ได้ไปด้วย

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
คนเรามีลกั ษณะสมองที่ หรื อการตัดสิ นใจใน
แตกต่างกันไปขอโทษที่ เรื่ องนั้นๆดีกว่าขอโทษ
ฉันไม่ได้ไปกับเธอ
ที่ฉนั ไม่ได้ทาตาม
แบบอย่างของเธอ

จากตารางที่ 4.20 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการให้กาลังใจ
ในการดาเนิ นชี วิต กล่าวถึ งการปลุ กใจให้กล้าที่จะออกมาทาในสิ่ งที่ตนเองต้องการ ไม่ทาตามใคร
เนื่องจากคนเรามีความชอบ ความถนัด และความคิดที่แ ตกต่างกัน โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่ นเนื้ อเพลง
เช่น “คนเรายังมีสมองที่แตกต่างกัน” ความหมายโดยตรงคือ คนเรามีลกั ษณะสมองที่แตกต่างกันไป
ความหมายโดยนัยคือ คนเรามีความคิด ความชอบ และความต้องการที่ แตกต่างกัน “ต้องขออภัย
จริ งๆ ที่ฉนั ไม่ได้ไปด้วย” ความหมายโดยตรงคือ ขอโทษที่ฉันไม่ได้ไปกับเธอ ความหมายโดยนัย
คือ ขอโทษที่ฉนั ไม่ได้ทาตามแบบอย่างของเธอ เป็ นต้น โดยสัญญะของเพลงดังกล่าววิเคราะห์จาก
บริ บท (Context) และโครงสร้ างเนื้ อหาของเพลง (Structuration) สังเกตเนื้ อหาโดยรวมเกี่ ยวข้อง
กับเรื่ องใด
4.3.2 เพลงความเชื่ อ
“(ท่อน A) มันเกือบจะล้ม มันเหนื่ อยมันล้า เหมือนแทบขาดใจ เดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมาย
ปลายทางที่ฝัน จะกลับได้ไหม ถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้น ยังถามใจ
(ท่อน Pre hook1) ตลอดชี วิต ฉันเชื่ อในสิ่ งที่ คิด หรื อมันจะเป็ นอะไรที่ ผิด และฉันเองที่
หลงทาง
(ท่ อน Hook) ชี วิตมัน ต้องเดิ น ตามหาความฝั น หกล้ม คลุ ก คลานเท่ าไหร่ มันจะไปจบที่
ตรงไหน เมื่อเดินเท่าไหร่ มนั ก็ไปไม่ถึง
(ท่ อน B) เดิ นต่ อช้าๆ ไม่อยากปล่ อยฝั น ให้ม นั หลุ ดมื อ ที่ สั่ งให้ฉันไปต่ อก็ คือความเชื่ อ
เท่านั้น ถ้าในวันนี้เรี่ ยวแรงยังเหลือ ก็ยงั ต้องฝัน ต้องก้าวไป
(ท่อน Pre Hook2) ตลอดชีวติ ฉันเชื่อในสิ่ งที่คิด แม้ไม่วา่ มันจะถูกหรื อผิดจะขอทาสุ ดหัวใจ”
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ตารางที่ 4.21 วิเคราะห์เพลงความเชื่อ
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

มันเกือบจะล้ม มัน
เหนื่อยมันล้า

มันเกือบจะล้ม
มันเหนื่อยมันล้า

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
การทรุ ดตัวลงจากความ เกือบจะสิ้ นหวัง ท้อแท้
เหนื่อยล้า
หมดกาลัง

จากตารางที่ 4.21 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงดังกล่ าวเกี่ ยวกับการให้กาลังใจในการ
ดาเนิ นชี วิต กล่าวถึงการเดินทางตามความฝันต้องเผชิ ญกับปั ญหาและอุปสรรคมากมาย แต่ถา้ เรามี
ความเชื่ อมัน่ ในตัวเราสิ่ งที่ฝันก็จะสาเร็ จตามที่ตอ้ งการ โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่ นเนื้ อเพลง เช่ น “มัน
เกือบจะล้ม มันเหนื่อยมันล้า” ความหมายโดยตรงคือ การทรุ ดตัวลงจากความเหนื่อยล้า ความหมาย
โดยนัยคื อ เกื อบจะสิ้ นหวัง ท้อแท้ หมดกาลัง โดยสั ญ ญะของเพลงดังกล่ าววิเคราะห์ จากบริ บ ท
(Context) และโครงสร้างเนื้อหาของเพลง (Structuration) สังเกตเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวข้องกับเรื่ องใด
4.3.3 เพลงยาพิษ
“(ท่อน A) คาง่าย ๆ แต่ความหมายสุ ดลึกล้ า คาง่ายๆ ที่เธอใช้ประจา ซ้ าไป ซ้ ามา คิดจะพูด
เธอก็พูดอย่างไม่คิด รู ้ไหมว่าหนึ่งชีวติ ของใคร ต้องเกิดปั ญหา
(ท่อน Pre hook) เจ็บช้ าปางตาย ชีวติ วุน่ วาย คิดกันไปว่าดี ลุ่มหลงเชื่อใจ กับถ้อยคาร้ายๆ
(ท่อน Hook) เอะอะก็ว่ารัก เอะอะก็คิดถึ ง แต่เธอไม่เคยซึ้ งไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยจะไม่รู้ ไม่
เคยจะไม่เห็น ไม่ห่วงเลยว่าใครจะเป็ นจะตาย คาพูดที่ไม่เคยคิด ความจริ งก็คือยาพิษ ทาลายชีวิตของ
คนงมงาย (เธอจะรู ้บา้ งหรื อเปล่า คิดหรื อเปล่า ว่ามีใครเขาทุกข์ทน พิษของคาคนร้ายแรงแค่ไหน)
(ท่อน B) คาง่ายๆ ที่เธอใช้บอกกับฉัน รู ้ไว้ดว้ ยว่าความหมายของมัน สาคัญ แค่ไหน”
ตารางที่ 4.22 วิเคราะห์เพลงความยาพิษ
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

ยาพิษ

ยาพิษ

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
สิ่ งที่มีพิษมากเข้าสู่
คาพูดที่หลอกลวงส่ งผล
ร่ างกายอาจถึงตายได้ ให้เกิดความทุกข์ใจหรื อ
เกิดปั ญหาที่ร้ายแรง
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จากตารางที่ 4.22 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวถึงการหลอกลวง
โดยใช้คาพูดซึ่ งทาให้ผทู ้ ี่รับฟั งหลงชื่ อในถ้อยคาหวานซึ้ ง ส่ งผลให้เกิดความทุกข์ใจหรื อเกิดปั ญหา
ตามมา เนื้ อเพลงจะสื่ อความหมายการหลอกลวงเรื่ องความรัก โดยมีสัญญะแฝงความหมายโดยรวม
อยู่ใ นชื่ อ เพลง “ยาพิ ษ ” ให้ ค วามหมายโดยตรงคื อ สิ่ ง ที่ มี พิ ษ มากเข้า สู่ ร่ า งกายอาจถึ ง ตายได้
ความหมายโดยนัย คื อ ค าพู ด ที่ ห ลอกลวงส่ ง ผลให้ เกิ ด ความทุ ก ข์ ใ จหรื อ เกิ ด ปั ญ หาที่ ร้ า ยแรง
โดยสัญญะจากเพลงดังกล่าววิเคราะห์จากความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะสองตัวที่มีความคล้ายคลึ ง
กัน และถูกนามาถ่ายทอดความหมายด้วยวิธีการ “เปรี ยบเทียบอุปมาอุปมัย” (Analogy)
4.3.4 เพลงอกหัก
“(ท่ อ น A) ความรั ก ต้อ งพัง ลงไป อนาคตที่ สุ ด ก็ ผ่ า นพ้น ไป เหลื อ เพี ย งหั วใจที่ ย บั เยิ น
บาดแผลลึกเกินเยีย่ วยา ตื่นจากฝันเพราะถูกปลุกด้วยน้ าตา ทุรนทุรายหัวใจเหนื่อยล้า
(ท่อน Pre hook) ภาวนาให้ใจได้เจ็บจนเข้มแข็ง แม้มนั จะไร้เรี่ ยวแรง จะฝื นลุกยืนให้ไหว
คนคนเดียวมันไม่มีสิทธ์ขนาดนั้น ไม่ทาให้ช้ าถึงตาย ยังไงต้องรับให้ได้
(ท่อน Hook) ชี วิตแค่โดนทาร้ าย แต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทาลาย แค่วนั นี้ หัวใจสลาย เตือน
ตัวเองว่าถึงยังไงฉันยังต้องอยู่ ความรักลวงหลอกมันก็แค่เจ็บปวด ไม่มีค่า (ให้) มันทาลายชีวติ ไม่ได้
(ท่อน B) กรี ดแขนไม่ช่วยอะไร ยิง่ ตอกย้ายิง่ กรี ดยิง่ ทาร้ายใจ ยิง่ ทาเท่าไรก็ยงิ่ ปวดร้าว”
ตารางที่ 4.23 วิเคราะห์เพลงอกหัก
ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
เหลือเพียงหัวใจที่
หัวใจที่ยบั เยิน
หัวใจซึ่งเป็ นอวัยวะถูก โดนทาร้ายจากความรัก
ยับเยิน บาดแผลลึกเกิน บาดแผลลึก
ทาลายจนมีบาดแผลที่
อย่างรุ นแรง
เยีย่ วยา
เกินผเยีย่ วยา
สาหัส
ตื่นจากฝันเพราะถูก
ตื่นจากฝัน
ตื่นขึ้นจากการร้องไห้และ ได้รับรู ้ความเป็ นจริ ง
ปลุกด้วยน้ าตา ทุรนทุ เพราะถูกปลุก
รู ้สึกเหนื่อยล้า
จากความรักที่ผดิ หวัง
รายหัวใจเหนื่อยล้า ด้วยน้ าตา ทุรน
ซึ่งทาให้รู้สึกถึงความ
ทุรายหัวใจ
ทรมาน
เหนื่อยล้า
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ)
เนื้อหาเพลง
ภาวนาให้ใจได้เจ็บจน
เข้มแข็ง
จะฝื นลุกยืนให้ไหว

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ภาวนาให้ใจได้ หวังว่าหัวใจซึ่ งเป็ นอวัยวะ
หวังว่าความทุกข์
เจ็บจนเข้มแข็ง จะหายจากอาการเจ็บปวด ทรมานจากความรักจะ
จางหายไป
รู ปสัญญะ

จะฝื นลุกยืนให้
ไหว
กรี ดแขนไม่ช่วยอะไร กรี ดแขนไม่ช่วย
ยิง่ ตอกย้ายิง่ กรี ดยิง่ ทา อะไร ยิง่ ตอกย้า
ร้ายใจ ยิง่ ทาเท่าไรก็ยงิ่ ยิง่ กรี ดยิง่ ทาร้าย
ปวดร้าว
ใจ ยิง่ ทาเท่าไรก็
ยิง่ ปวดร้าว

จะลุกขึ้นยืนให้ได้
การกรี ดแขนไม่ได้ช่วย
อะไรมีแต่จะทาให้
เจ็บปวด

จะเผชิญกับความรักที่
ผิดหวังให้ได้
การทาร้ายตัวเองไม่ได้
ทาให้ความรัก
คืนกลับมา

จากตารางที่ 4.23 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการให้กาลังใจ
ด้านความรัก กล่าวถึ งการเตือนสติและให้กาลังใจผูท้ ี่ผิดหวังจากความรัก โดยกล่าวถึงความทุกข์ที่
เกิ ดจากความรักด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมา เช่น “เหลือเพียงหัวใจที่ยบั เยิน บาดแผลลึกเกินเยี่ยวยา”
ให้ความหมายโดยตรงคือ หัวใจซึ่งเป็ นอวัยวะถูกทาลายจนมีบาดแผลที่สาหัส ความหมายโดยนัยคือ
โดนทาร้ายจากความรักอย่างรุ นแรง “ตื่นจากฝันเพราะถูกปลุกด้วยน้ าตา ทุรนทุรายหัวใจเหนื่ อยล้า”
ให้ความหมายโดยตรงคือ ตื่นขึ้นจากการร้องไห้และรู ้สึกเหนื่ อยล้า ความหมายโดยนัยคือ ได้รับรู ้
ความเป็ นจริ งจากความรักที่ผิดหวัง ซึ่ งทาให้รู้สึกถึงความทรมาน กล่าวถึ งการให้กาลังใจเพื่อเป็ น
แรงผลักดันให้เผชิ ญความทุ กข์ เช่ น “ภาวนาให้ใจได้เจ็บจนเข้มแข็ง ” ให้ความหมายโดยตรงคื อ
หวัง ว่าหัวใจซึ่ งเป็ นอวัย วะจะหายจากอาการเจ็บ ปวด ความหมายโดยนัย คื อ หวังว่าความทุ ก ข์
ทรมานจากความรักจะจางหายไป “จะฝื นลุกยืนให้ไหว” ให้ความหมายโดยตรงคือ จะลุกขึ้นยืนให้
ได้ ความหมายโดยนัยคือ จะเผชิ ญกับความรักที่ผิดหวังให้ได้ และกล่าวถึงการเตือนสติตนเอง เช่ น
“กรี ดแขนไม่ ช่ วยอะไร ยิ่งตอกย้ ายิ่ง กรี ดยิ่งท าร้ ายใจ ยิ่งท าเท่ าไรก็ ยิ่งปวดร้ าว” ให้ความหมาย
โดยตรงคื อ การกรี ดแขนไม่ได้ช่วยอะไรมี แต่จะทาให้เจ็บปวด ความหมายโดยนัยคื อ การทาร้ าย
ตัวเองไม่ได้ทาให้ความรักคืนกลับมา เป็ นต้น
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4.3.5 เพลงยิง่ รู้ ยงิ่ ไม่ เข้ าใจ
“(ท่อน Intro) สุ ดท้ายรักนั้นคืออะไร ยิง่ ฉันเรี ยนรู ้มนั มากแค่ไหน ยิง่ รู ้ยงิ่ ไม่เข้าใจ
(ท่ อ น A) ฉั น เคยมั่น ใจว่า ฉัน นั้น รู ้ ดี รั ก ใครทั้ง ที ต้อ งทุ่ ม ชี วิต แลกไป ก็ คิ ด ไว้แ ล้วว่า คง
เพียงพอ ก็คิดว่ารู ้จึงเทหัวใจ ใช้ท้ งั ชี วิตแลกใจของเธอ แล้วในที่สุดเมื่อเธอต้องร่ าลา ทุกอย่างวันนี้
มันเลยได้สอนฉันใหม่ ว่ารักแค่ไหนก็ไม่มีทาง ทั้งชีวติ มันยังน้อยไป ให้ทาอย่างไรก็ไม่เพียงพอ
(ท่อน Hook) (และ) สุ ดท้ายฉัน (นั้น) ก็ไม่มีใคร ฉันได้แต่ทบทวนว่าทาไม ชีวิตมันต้องเจ็บ
ช้ า แค่อยากจะรู ้ รักนั้นคืออะไร ยิง่ ฉันเรี ยนรู ้มนั มากแค่ไหน ยิง่ รู ้ยงิ่ ไม่เข้าใจ (สักอย่างจริ งๆ)
(ท่อน B) ยิง่ รู ้จกั ความรักมากเท่าไหร่ ฉันยิง่ เจ็บเท่านั้น น้ าตาก็ไหลใจเหมือนจะขาด ไม่เคย
เข้าใจที่ตอ้ งทรมานขนาดนี้”
ตารางที่ 4.24 วิเคราะห์เพลงยิง่ รู ้ยงิ่ ไม่เข้าใจ
เนื้อหาเพลง
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ยิง่ รู ้ยงิ่ ไม่เข้าใจ

ยิง่ รู ้ยงิ่ ไม่เข้าใจ

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ยิง่ เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆยิง่ ทาให้
ถึงจะผ่านความรัก
ไม่เข้าใจในสิ่ งนั้นๆ
เรี ยนรู ้ในความรักมา
มากมาย ก็ไม่สามารถ
ทาให้เข้าใจในความรัก

จากตารางที่ 4.24 พบว่า เนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวถึ งความรักที่ไม่สมหวัง
เข้าใจผิ ดคิ ดว่าความรั ก ต้อ งเป็ นไปตามที่ ตนเองคิ ดไว้ จึ งทุ่ ม เทให้ ก ับ ความรั ก ครั้ งนี้ มาก จึ ง ได้
กลับมาทบทวนตัวเองว่าจริ งๆแล้วรักคืออะไร โดยเพลงดังกล่าวมีสัญญะโดยรวมแฝงอยูใ่ นชื่อเพลง
“ยิง่ รู ้ยงิ่ ไม่เข้าใจ” ความหมายโดยตรงคือ ยิง่ เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ยิง่ ทาให้ไม่เข้าใจในสิ่ งนั้นๆ ความหมาย
โดยนัยคื อ ถึ งจะผ่านความรัก เรี ยนรู ้ ในความรักมามากมาย ก็ไม่สามารถทาให้เข้าใจในความรั ก
โดยสัญญะจากเพลงดังกล่าววิเคราะห์จาก ความสัมพันธ์ (Relation) ระหว่างชื่ อเพลงกับเนื้ อเพลงที่
มีความหมายสอดคล้องกัน
4.3.6 เพลงเสี้ยววินาที
“(ท่อน A) ทุ กนาที มนั แบ่งเป็ นวินาทีเพียงหนึ่ งในล้านยังมีขอเพียงเสี้ ยวนั้น พริ บตาเดี ยว
โอกาสแค่พริ บตาเดียวมันเปลี่ยนชีวติ เราได้ขอเพียงแค่น้ นั
(ท่อน B) ทุ กๆเกมเราอาจเคยพลาดพลั้งทุกๆคราวแม้ไม่เป็ นอย่างหวัง แต่วนั นี้ ไม่เหมือน
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ทุกวันทุกๆ ที มันอาจเป็ นทีใครรู ้ไว้เลยไม่ใช่ทีสุดท้ายจะอย่างไรคงต้องวัดกัน วินาทีที่เราต้องไปให้
ถึงวินาทีที่เราไม่ยอมแพ้
(ท่อน Hook) ไม่มีสิ่งไหนจะหนักเกินไปไม่มีคาว่าทาไม่ได้ (เป็ นตายคงได้รู้กนั ) นาทีน้ ี ตรง
นี้ เป็ นของเรามาทาวันนี้ ให้เป็ นตานานฝากไว้ให้นานเท่านานเพื่อสิ่ งนี้ ที่หัวใจ (เราต้องการ) (เราร่ า
ร้อง)
(ท่อน C) แม้ที่จริ งมันอาจดู เลือนลางแม้ที่สุดแล้วเราต้องผิดหวัง แต่หัวใจจะขอพุ่งชนร้าย
หรื อดี วางอยูใ่ นมือเรา แม้รางวัลนั้นคือความปวดร้าวแต่อย่างไรต้องลองสักครั้ง วินาทีที่เราต้องไป
ให้ถึง วินาทีที่เราไม่ยอมแพ้”
ตารางที่ 4.25 วิเคราะห์เพลงเสี้ ยววินาที
ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
พริ บตาเดียวโอกาสแค่ พริ บตาเดียว แค่เพียงชัว่ ครู่ ก็สามารถ ถึงแม้จะมีโอกาสน้อยที่
พริ บตาเดียวมันเปลี่ยน
โอกาสแค่
เปลี่ยนชีวติ เราได้
จะประสพความสาเร็ จ
ชีวติ เราได้ขอเพียงแค่ พริ บตาเดียวมัน
ก็ให้ลงมือทาเพราะผลที่
นั้น
เปลี่ยนชีวติ
ตามมาคุม้ ค่า
ทุกๆเกมเราอาจเคย ทุกๆเกมเราอาจ ทุกๆการแข่งขันต้องแพ้
ที่ผา่ นมาอาจจะเคย
พลาดพลั้งทุกๆคราวแม้ เคยพลาดพลั้ง มีชนะเป็ นธรรมดาแต่ ผิดพลาดหรื อไม่ประสบ
ไม่เป็ นอย่างหวัง แต่ ทุกๆคราวแม้ไม่
วันนี้เราจะไม่แพ้
ความสาเร็ จตามที่
วันนี้ไม่เหมือนทุกวัน เป็ นอย่างหวัง
ต้องการ แต่ครั้งที่อาจจะ
ทุกๆที มันอาจเป็ นที
แต่วนั นี้ไม่
ไม่เหมือนทุกครั้งแค่ลอง
ใครรู ้ไว้เลยไม่ใช่ที
เหมือน
ลงมือทา
สุ ดท้ายจะอย่างไรคง
ต้องวัดกัน
แม้รางวัลนั้นคือความ ภาวนาให้ใจได้
หวังว่าหัวใจซึ่ งเป็ น
ถึงแม้ผลที่ตามมาจะไม่
ปวดร้าวแต่อย่างไรต้อง เจ็บจนเข้มแข็ง อวัยวะจะหายจากอาการ ประสบผลตามที่ตอ้ งการ
ลองสักครั้ง วินาทีที่เรา
เจ็บปวด
ก็ไม่ควรที่จะท้อถอย
ต้องไปให้ถึง วินาทีที่
เราไม่ยอมแพ้
เนื้อหาเพลง
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จากตารางที่ 4.25 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการให้กาลังใจด้าน
การดาเนิ นชี วิต กล่าวถึ งการให้กาลังใจคนที่ทาสิ่ งต่างๆไม่สาเร็ จดังเป้ าหมาย ให้ต่อสู ้กบั อุปสรรค
ปั ญหา โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่ นเนื้ อเพลง เช่น “พริ บตาเดียวโอกาสแค่พริ บตาเดียวมันเปลี่ยนชี วิตเรา
ได้ขอเพียงแค่น้ นั ” ความหมายโดยตรงคื อ แค่เพียงชั่วครู่ ก็สามารถเปลี่ ยนชี วิตเราได้ ความหมาย
โดยนัยคื อ ถึ งแม้จะมี โอกาสน้อยที่ จะประสบความส าเร็ จก็ ให้ลงมื อท าเพราะผลที่ ตามมาคุ ม้ ค่ า
“ทุกๆ เกมเราอาจเคยพลาดพลั้งทุกๆ คราวแม้ไม่เป็ นอย่างหวัง แต่วนั นี้ ไม่เหมือนทุกวันทุกๆ ที มัน
อาจเป็ นที ใครรู ้ ไว้เลยไม่ ใช่ ที สุ ดท้ายจะอย่างไรคงต้องวัดกัน ” ความหมายโดยตรงคือ ทุ กๆ การ
แข่งขันต้องแพ้มีชนะเป็ นธรรมดาแต่วนั นี้ เราจะไม่แพ้ ความหมายโดยนัยคือ ที่ ผ่านมาอาจจะเคย
ผิดพลาดหรื อไม่ประสบความสาเร็ จตามที่ตอ้ งการ แต่ครั้งที่อาจจะไม่เหมือนทุกครั้งแค่ลองลงมือ
ทา และ “แม้รางวัลนั้นคือความปวดร้าวแต่อย่างไรต้องลองสักครั้ง วินาทีที่เราต้องไปให้ถึง วินาทีที่
เราไม่ ย อมแพ้ ” ความหมายโดยตรงคื อ ถึ ง แม้ จ ะแพ้ ก็ ข อให้ อ ดทนสู ้ ต่ อ ไปเพื่ อ ความส าเร็ จ
ความหมายโดยนัยคือ ถึงแม้ผลที่ตามมาจะไม่ประสบผลตามที่ตอ้ งการก็ไม่ควรที่จะท้อถอย เป็ นต้น
โดยสัญญะจากเพลงดังกล่าววิเคราะห์จากการอุปมาอุปไมยเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้ชีวิตกับเกม
ต้องมีแพ้มีชนะเป็ นธรรมดา
4.3.7 เพลงขอบคุณนา้ ตา
“(ท่อน A) ตะวันที่ดูร้อนแรง มันคงไม่แรงเท่าไร เมื่อฉันเองยังเดินต่อให้รู้ให้เป็ นไป ในคืน
ที่ไร้แสงไฟจะก้าวต่อดีไหม เมื่อฟ้ าเริ่ มแปรเปลี่ยนหมดทางไป หากไม่เคยต้องเจ็บไม่เคยรู ้สึก ก็ควร
ระวังกับทางที่เดินที่ลม้ ลงคราวก่อน สอนเราให้รู้
(ท่อน Hook) ต้องขอบคุณน้ าตา ที่สอนให้จาในบทเรี ยน น้ าตา ที่ไหลริ นในวันที่หวั ใจอ่อน
ล้า วันนี้พ่ งึ รู ้คุณค่า ในช่วงเวลาได้เคยเจ็บ เคยหวังและไม่เป็ นดัง่ ใจ (เรี ยนรู ้และก้าวไป)
(ท่อน B) จนวันที่เคยได้รอ รอใครสักคนที่เดิ น ก็คล้ายวันเวลาเปลี่ยนเชื่ องช้าไม่ทนั ใจ จน
วันแห่ งการร่ าลา เมื่อฉันกอดเธอไว้ มีพบต้องมีพรากจากกันไป หากไม่เคยมาก่อน ไม่เคยรู ้สึก ว่า
การรักใครก็ควรต้องรอ เมื่อหัวใจคนเปลี่ยน สอนเราให้รู้”
ตารางที่ 4.26 วิเคราะห์เพลงขอบคุณน้ าตา
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

ขอบคุณน้ าตา

ขอบคุณน้ าตา

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ขอบคุณการร้องไห้
ความเสี ยใจและความ
ผิดหวังจากความรักจะเป็ น
บทเรี ยนในอนาคตต่อไป
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ตารางที่ 4.26 (ต่อ)
เนื้อหาเพลง
พรากจากกันไป

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
พรากจากกันไป ได้เจอกันก็ตอ้ งจากกัน ความรัก ต้องมีทุกข์ สุ ข
สมหวังและผิดหวัง
รู ปสัญญะ

จากตารางที่ 4.26 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่ กล่ าวมาข้างต้นเกี่ ยวการให้กาลังใจ
ด้านความรัก กล่ าวถึ งการเผชิ ญกับความรักที่ ผิดหวัง ความทุ กข์ และความเสี ยใจ จะเป็ นบทเรี ยน
เพื่อให้เรี ยนรู ้ในข้อผิดพลาดเป็ นประสบการในการดาเนิ นชี วิตต่อไป โดยมีความหมายโดยรวมแฝง
อยูใ่ นชื่ อเพลง “ขอบคุณน้ าตา” มีความหมายโดยตรงคือ ขอบคุณการร้องไห้ ความหมายโดยนัยคือ
ความเสี ยใจและความผิดหวังจากความรักจะเป็ นบทเรี ยนในอนาคตต่อไป มีการกล่าวถึงสัจจะธรรม
ของความรั ก ต้อ งมี ทุ ก ข์ สุ ข สมหวัง และผิ ด หวัง เช่ น “มี พ บต้อ งมี พ รากจากกัน ไป” โดยมี
ความหมายโดยตรงคือ ได้เจอกันก็ตอ้ งจากกัน เป็ นต้น โดยสัญญะจากเพลงดังกล่าวใช้การวิเคราะห์
จากตัวบท (Context) และบริ บท (Context) โดยกระบวนการโครงสร้าง (Structuration) ของเพลง
ดังกล่าว
4.3.8 เพลงคราม
“(ท่อน A) ลึ กลงเท่าไรก็ยิ่งมื ดมน ค้นไปเท่าไรก็ยิ่งสับสน ส่ วนลึ กในใจคน ใครจะรู ้ จริ ง
ทะเลกว้างไกล และใครเล่าจะรู ้วา่ สุ ดเส้นขอบฟ้า ตรงที่แผ่นน้ าเป็ นประกาย ลึกลงจะเจอ อะไร จะมี
สิ่ งใดภายใต้แผ่นน้ าสุ ดไกลที่ซ่อนอยูท่ ี่เธอเคยมองมันว่าดี เธอลองมองให้ดีๆ ลองหยุดมองและลอง
คิดอีกที ถ้าหาก ทุกสิ่ งที่เห็น ถ้าหาก ทั้งหมด นั้นเป็ นภาพลวงตา
(ท่อน Pre hook) ทะเลแสนไกลไม่มีสิ้นสุ ด สี ครามหมายความเหมือนใจมนุ ษย์ มันลึกเกิ น
จะรู ้
(ท่อน Hook) เธอจะอยูห่ รื อไป สักวัน ถ้าคนที่เธอเคยไว้ใจ ถึงตอนสุ ดท้ายไม่เป็ นอย่างฝั น
มันไม่มีอะไรสวยงาม สิ่ งที่อยูข่ า้ งใน หัวใจ ที่ใครไม่เคยหยัง่ ถึง ถ้าหากตรงนั้นมันอันตราย ที่สุดจะ
มีใครเข้าใจข้างในใจฉัน
(ท่อน B) ฟ้ างดงามเพียงใดแต่อย่างไรมันก็ตอ้ งมืดมน ไม่ว่าใคร ต้องมีความจริ งเก็บเอาไว้
อยูใ่ นใจของคน เธอรู ้ใช่ไหม ความจริ งกับความฝันที่ยงั ค้นไม่เจอ ฉันหวัน่ ใจ ถ้าในวันนั้นความเป็ น
จริ งมันไปทาร้ายเธอ ให้เธอเสี ยใจ”
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ตารางที่ 4.27 วิเคราะห์เพลงคราม
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

ทะเลแสนไกลไม่มี
สิ้ นสุ ด

ทะเลแสนไกล

ฟ้างดงามเพียงใดแต่
ฟ้างดงาม
อย่างไรมันก็ตอ้ งมืดมน เพียงใดแต่มนั ก็
ต้องมืดมน

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ทะเลกว้างใหญ่ไม่มีที่ จิตใจของคนกว้างใหญ่
สิ้ นสุ ด
เกินที่จะสามารถรับรู ้
ได้หมดว่าคิดหรื อรู ้สึก
อย่างไร
ท้องฟ้าถึงจะสดใส
คนเราถึงจะแสดงออก
สวยงามเพียงใดแต่สักวัน ในด้านที่ดีแค่ไหนแต่
ก็ตอ้ งมืดมน
ลึกๆในจิตใจก็มี
ความคิดด้านที่ไม่ดีอยู่

จากตารางที่ 4.27 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวถึ งการเตือนสติ
ว่าความเป็ นจริ งในใจของมนุ ษย์ไม่มีใครสามารถคาดเดาด้วย แม้แต่ตวั เราเองก็ไม่สามารถรู ้ ได้ว่า
อนาคตตัว เราจะคิ ด อะไร ความรู ้ สึ กนึ ก คิ ด ของคนเราเปลี่ ยนไปตามกาลเวลา โดยใช้ ก าร
อุปมาอุปไมยแฝงสัญญะในเนื้ อเพลง การเปรี ยบเทียบจิตใจคนที่ยากจะหยัง่ ถึงเช่นเดียวกับท้องทะเล
เช่ น “ทะเลแสนไกลไม่ มี สิ้ น สุ ด” ให้ ค วามหมายโดยตรงคื อ ทะเลกว้า งใหญ่ ไ ม่ มี ที่ สิ้ นสุ ด
ความหมายโดยนัยคือ จิตใจของคนกว้างใหญ่เกินที่จะสามารถรับรู ้ได้หมดว่าคิดหรื อรู ้สึกอย่างไร
“ฟ้ างดงามเพียงใดแต่อย่างไรมันก็ตอ้ งมืดมน” ความหมายโดยตรงคือ ท้องฟ้ าถึงจะสดใสสวยงาม
เพียงใดแต่สักวันก็ตอ้ งมืดมน ความหมายโดยนัยคือ คนเราถึ งจะแสดงออกในด้านที่ ดีแค่ไหนแต่
ลึ ก ๆในจิ ต ใจก็ มี ค วามคิ ด ด้า นที่ ไ ม่ ดี อ ยู่ เป็ นต้น โดยสั ญ ญะจากเพลงดัง กล่ า ววิ เคราะห์ แ บบ
อุปมาอุปไมยการให้ความหมายจากการเชื่อมโยง
4.3.9 เพลงความรัก
“(ท่อน A) เมื่อวันที่ ความเจ็บช้ ามันทาลายหัวใจ วันที่คาว่ารักมันได้ผลักฉันล้มลง วันนั้น
ฉันเคยคิดว่าชี วิตฉัน มันคงหมดความหมาย พอน้ าตามันไหลจนไม่มีเหลืออยู่ พอฉันได้เรี ยนรู ้กา้ ว
ผ่านคาว่าแพ้พา่ ย คาว่ารักที่เคย ทาให้ฉนั ล้มลงที่จริ ง ไม่ใช่ มันแค่ผลักให้ฉนั ก้าวเดินต่อไป อีกครั้ง
(ท่อน Hook) เมื่ อก่ อนเคยรั กมากเท่ าไหร่ มันยังคงรั กมากเท่านั้น แต่ชีวิตมันต้องเป็ นไป
เมื่อก่อนเคยรักเธอที่สุด มันยังคงรักเธอสุ ดหัวใจ ไม่เคยจะเสี ยดาย (ที่ชีวติ ฉันเคยได้รักเธอ)
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(ท่อน B) เวลาที่เชื่ องช้ามันก็ยงั หมุนไป เก็บเกี่ยววันร้ายๆ เตือนจิตใจให้จา รักที่มนั ต้องจบ
แม้วา่ ยังไง มันก็ยงั สวยงาม และที่สุดชีวติ ต้องเดินต่อไป อีกครั้ง”
ตารางที่ 4.28 วิเคราะห์เพลงความรัก
เนื้อหาเพลง
พอฉันได้เรี ยนรู ้กา้ ว
ผ่านคาว่าแพ้พา่ ย
ทาให้ฉนั ล้มลง

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
เรี ยนรู ้กา้ วผ่าน ฉันได้รู้จกั คาว่าพ่ายแพ้
ฉันได้เรี ยนรู ้การ
คาว่าแพ้พา่ ย
ผิดหวังจากความรัก
ทาให้ฉนั ล้มลง ทาให้ลม้ ลงหรื อทรุ ดตัวลง ทาให้เสี ยใจหรื อเป็ น
ทุกข์ใจ
รู ปสัญญะ

จากตารางที่ 4.28 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการให้กาลังใจ
ด้านความรั ก กล่ าวถึ งความรักผิดหวังที่ เคยผ่านมา ถึ งจะเคยท าให้เสี ยใจแต่ก็เป็ นแรงผลักดันให้
ดาเนิ นชี วิตต่อไป ไม่เคยเสี ยใจที่ เคยได้รักเธอ โดยมี สัญญะที่ แฝงอยู่ในเนื้ อเพลง เช่ น “พอฉันได้
เรี ยนรู ้กา้ วผ่านคาว่าแพ้พ่าย” ความหมายโดยตรงคือ ฉันได้รู้จกั คาว่าพ่ายแพ้ ความหมายโดยนัย คือ
ฉันได้เรี ยนรู ้การผิดหวังจากความรัก “ทาให้ฉนั ล้มลง” ความหมายโดยตรงคือ ทาให้ลม้ ลงหรื อทรุ ด
ตัวลง ความหมายโดยนัยคือ ทาให้เสี ยใจหรื อเป็ นทุกข์ใจ โดยสัญญะในเพลงดังกล่าววิเคราะห์จาก
กระบวนการโครงสร้างของเพลง
4.3.10 เพลงสติ๊กเกอร์
“(ท่อน A) ใครต่อใครก็เตือนประจา ขับรถสี ดา มันไม่น่าดู ดวงชะตาจะไม่ค่อยดี ถ้าให้เข้า
ที ต้องสี ชมพูก็รู้ แต่ให้เปลี่ ยนทั้งคันคงยังไม่ไหว เศรษฐกิ จไม่ดี เงินต้องเก็บไว้ ทาได้เพียงแค่เอา
สติ๊กเกอร์ แปะท้ายรถไป
(ท่อน Hook1) ให้มนั เป็ นสี ชมพู แค่ให้หวั ใจของเราได้รู้ ว่ารถคันนี้ เป็ นสี ชมพู ไปไหนก็ไป
กัน ทุกคืน ทุกวันขับแล้วโล่งใจ เมื่อความสุ ขมาพบ ชีวติ ก็สู้ต่อกันไป
(ท่อน B) เรื่ องไม่ดีไม่งามมากมาย จนโลกวุ่นวาย กลายเป็ นสี ดา ถ้าหากคนเรายังรักกันดี
โลกใบที่มี คงไม่บอบช้ าก็รู้ แต่ให้เปลี่ยนทั้งโลกคงทาไม่ไหว เป็ นคนธรรมดาให้ทาอย่างไร หรื อว่า
คงต้องเอาสติ๊กเกอร์ แปะโลกนี้ไว้
(ท่อน Hook2) ให้มนั เป็ นสี ชมพู แค่ให้หวั ใจของเราได้รู้ ว่าโลกใบนี้เป็ นสี ชมพู รอยยิม้ มีให้
กัน ทุกคืน ทุกวันต่างก็ชื่นใจ เมื่อรักกัน มาพบ โลกนี้จะน่าอยูเ่ พียงไหน”
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ตารางที่ 4.29 วิเคราะห์เพลงสติ๊กเกอร์
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
เชื่อเรื่ องดวงชะตากับสี รถ ถ้าต้องการให้โลกสงบ
เพื่อให้ใช้รถอย่างมี
สุ ข คนไม่ทะเลาะกัน
ความสุ ข
อยูด่ ว้ ยกันอย่างมี
ความสุ ขคงต้องเอา
สติ๊กเกอร์ ติดไว้

จากตารางที่ 4.29 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้น ช่ วงแรกของเพลงจะ
กล่าวถึ งความเชื่ อเรื่ องดวงชะกับสี รถที่ตอ้ งมีความเหมาะสมกัน จึงต้องเอาสติ๊กเกอร์ ติดไว้เพื่อบ่ง
บอกสี ที่เหมาะสมกับดวงชะตาเพื่อให้ใช้รถอย่างสบายใจ ช่วงต่อมาจะกล่าวถึ งสังคมในทุกวันนี้ มี
แต่เรื่ องวุน่ วาย คนทะเลาะกัน อยากให้โลกนี้สงบสุ ข โดยเพลงดังกล่าวมีการใช้การการอุปมาอุปมัย
(Metaphor) ถ่ายทอดความหมายโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะสองตัวที่มีความคล้ายคลึ ง
กัน และถู กนามาถ่ายทอดความหมายด้วยวิธีการ “เปรี ยบเทียบอุปมาอุปมัย ” (Analogy) ดังเช่ นใน
เนื้ อเพลงที่กล่าวถึง “สติ๊กเกอร์ ” ความหมายโดยตรง เป็ นความเชื่ อเรื่ องดวงชะตากับสี รถเพื่อให้ใช้
รถอย่างมีความสุ ข ความหมายโดยนัยคือ ถ้าต้องการให้โลกสงบสุ ข คนไม่ทะเลาะกัน อยู่ดว้ ยกัน
อย่างมีความสุ ขคงต้องเอาสติ๊กเกอร์ ติดไว้
4.3.11 เพลงคิดฮอด
“(ท่อน A) คล้ายจันทรา ที่อบั แสงล้านดวงดาวมืดมน คล้ายดังคนเริ่ มหมดไฟ วันที่อาทิตย์
ร้อนแรงลาจากฟ้ า และไม่เคยหวนกลับ ใครคนนี้ เหมือนไม่อยาก หายใจ โลกใบเดิมที่สดใสไม่เคย
เป็ นเหมื อนเก่ า ฤดู กาลพลันเปลี่ ยนแปร ไม่ มีอีกฝนฟ้ าคราม งามดอกสวย ไม้งามแห้งเหี่ ยว ขาด
ความรักไร้กาลัง หัวใจ เป็ นจัง๋ ได๋ แล้วน้อความฮัก เป็ นจัง๋ ได๋ แล้วน้อความฮัก ที่เคยหอม เคยกอด คิด
ฮอดแล้วหนาวหัวใจ สัญญาไว้ สิ มาหมัน่ มาหมาย ไหลผ่านปานขี่ฝ่าลืมฟ้ าแล้วบ่นอ้ บอกให้คอยยัง
จาได้บ่ คาสัญญายังจาได้บ่ เหงาส่ าได๋ บ่ทอ้ เก็บใจถ่าบ่ถอย คิดฮอดเด้อ ความฮักแท้ป่านนี้อยูไ่ ส
(ท่อน Hook) และยังคิดถึงเธอ นะ ชี วิตที่มีเธอ วันคื นเหล่านั้นช่ างมี ความหมาย วอนท้อง
ทะเลขอบฟ้าแสนไกล บอกเธอได้ไหม ยังคอย
(ท่อน B) คล้ายเธอลื มไปหมดแล้ว คาสัญญาวันเก่า ว่าไม่นานคงกลับมาต่อให้อีกหมื่นฟ้ า
ไกลกางกั้นไว้ รักยังเหมือนเก่า ความคิดถึงไม่เคยจาง หายไป เป็ นจัง๋ ได๋ แล้วน้อความฮัก เป็ นจัง๋ ได๋
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แล้วน้อความฮัก ที่เคยฝัง เคยฝาก ฮอยจูบไว้ในหัวใจ ยามเฮาไกลยังจาได้บ่ เห็นดาวยังพ่อหน้ากันอยู่
บ่ห่าง ฟ้ าข้างบนเปลี่ ยนสี ทุกวัน สัญญามัน่ คงจาขึ้นใจ เก็บคาว่าฮักไว้ ถ่าคนไกลบ่น้อ คิดฮอดเด้อ
ความฮักแท้ ป่ านนี้เป็ นจัง๋ ได๋ ”
ตารางที่ 4.30 วิเคราะห์เพลงติดฮอด
เนื้อหาเพลง
คล้ายจันทรา ที่อบั แสง
ล้านดวงดาวมืดมน
ไม่มีอีกฝนฟ้าคราม
งามดอกสวย ไม้งาม
แห้งเหี่ยว

รู ปสัญญะ

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ดวงจันทร์และดวงดาวที่
ไม่มีเรี่ ยวแรงที่จะ
ไม่มีแสงส่ องสว่าง
ดาเนินชี วติ ต่อ

คล้ายจันทรา ที่
อับแสงล้าน
ดวงดาวมืดมน
ไม่มีอีกฝนฟ้า ไม่มีแล้วฝนฟ้าสี ครามและ ไม่มีความสุ ขจากความ
คราม งามดอก
ดอกไม้ที่สวยงาม
รักอีกแล้ว
สวย ไม้งามแห้ง
เหี่ยว

จากตารางที่ 4.30 พบว่า โดยเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวถึ งความคิดถึ งที่ต่อ
คนรักที่เลิกรากันไป โดยพรรณนาถึงความรู ้สึกหลังจากเลิกรากันไป และช่วงเวลาที่ได้คบกันช่างมี
ความสุ ข โดยในเพลงนี้ มีการนาภาษาอีสานมาสอดแทรกในเนื้ อเพลงเพื่อสื่ อความหมายถึ งความ
คิ ดถึ งจากที่ ห่างไกล โดยมี สัญ ญะแฝงอยู่ในเนื้ อเพลง เช่ น “คล้ายจันทรา ที่ อบั แสงล้านดวงดาว
มืดมน” ความหมายโดยตรงคือ ดวงจันทร์ และดวงดาวที่ไม่มีแสงส่ องสว่าง ความหมายโดยนัยคือ
ไม่มีเรี่ ยวแรงที่จะดาเนิ นชี วิตต่อ “ไม่มีอีกฝนฟ้ าคราม งามดอกสวย ไม้งามแห้งเหี่ ยว” ความหมาย
โดยตรงคือ ไม่มีแล้วฝนฟ้ าสี ครามและดอกไม้ที่สวยงาม ความหมายโดยนัยคือ ไม่มีความสุ ขจาก
ความรั ก อี ก แล้ว เป็ นต้น โดยสั ญ ญะที่ แ ฝงอยู่ใ นเนื้ อ เพลงดัง กล่ าววิเคราะจากการเปรี ย บเที ย บ
อุปมาอุปไมยในเนื้อเพลง
4.3.12 เพลงทางกลับบ้ าน
“(ท่อน A) ในวันที่ ใจมื ดหม่น วันที่ ชีวิตหลงทางมาไกล ในวันที่ ใจวุ่นวายยิ่งทาให้คิดถึ ง
บ้านเราจากมาตั้งนาน ไกลแสนไกลเมื่อไหร่ ความฝันจะเป็ นจริ ง หรื อที่ฝันใฝ่ ไม่มีจริ ง เข้าใจว่าคน
ทุ กคนย่อมมี เหตุ ผลของการเดิ นทาง แต่ใจฉันยังอ้างว้างเมื่ อสิ่ งที่ หวังนั้นยังไกล หนึ่ งใจล่ องลอย
กลางผูค้ น ที่ก็ไม่รู้ใครเป็ นใครหนึ่งใจที่ยงั ต้องเดินไป
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(ท่อน Hook) เมื่อไหร่ ที่ลม้ ยังคิดถึงพ่อ เมื่อไหร่ ที่ทอ้ ยังคิดถึงแม่ และยังคงทาตามคาสัญญา
ชีวติ เมื่อทาได้ตามความฝัน วันนั้นฉันคงได้กลับ เอาฝันนั้นไปฝาก
(ท่อน B) ปลิวไปตามกระแสใจคน ยังเคว้งคว้างและไร้จุดหมายมืดมน ความจริ งใจสุ ดท้าย
ไม่มีความหมาย โลกที่ มนั ลวงหลอก มันช่ างโหดร้ าย หรื อมันอาจเป็ นโชคชะตา ที่ ฟ้าได้กาหนด
เอาไว้”
ตารางที่ 4.31 วิเคราะห์เพลงทางกลับบ้าน
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

ในวันที่ใจมืดหม่น
ในวันที่ใจมืด
วันที่ชีวติ หลงทางมา หม่น วันที่ชีวิต
ไกล ในวันที่ใจวุน่ วาย หลงทางมาไกล
ยิง่ ทาให้คิดถึงบ้านเรา
ในวันที่ใจ
จากมาตั้งนาน
วุน่ วาย
เข้าใจว่าคนทุกคนย่อม ทุกคนย่อมมี
มีเหตุผลของการ
เหตุผลของการ
เดินทาง แต่ใจฉันยัง
เดินทาง
อ้างว้างเมื่อสิ่ งที่หวัง
นั้นยังไกล

เมื่อไหร่ ที่ลม้ ยังคิดถึง เมื่อไหร่ ที่ลม้ ยัง
พ่อ เมื่อไหร่ ที่ทอ้ ยัง
คิดถึงพ่อ
คิดถึงแม่ และยังคงทา เมื่อไหร่ ที่ทอ้ ยัง
ตามคาสัญญา ชีวติ เมื่อ
คิดถึงแม่
ทาได้ตามความฝัน วัน
นั้นฉันคงได้กลับ เอา
ฝันนั้นไปฝาก

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ดวงจันทร์และดวงดาวที่ เมื่อพบเจอกับอุปสรรค
ไม่มีคือ ในวันที่ใจวุน่ วาย ปั ญหาต่างๆที่เข้ามาจะ
ทาให้คิดถึงบ้าน
ทาให้คิดถึงบ้านเกิดที่
ต้องพลัดถิ่นมาทางาน
หรื อทาตามความฝัน
เข้าใจว่าการเดินทางไป ทุกคนย่อมมีเป้าหมายที่
ไหนของทุกคนต้องมี ต่างกันในการเข้ามาอยู่
เหตุผล
ในการพลัดถิ่นจากบ้าน
เกิด แต่ฉนั ยังไม่มี
กาลังใจหรื อสิ่ งยึด
เหนี่ยวเมื่อความสาเร็ จ
ยังอีกไกล
เมื่อยามหกล้มก็จะคิดถึง เมื่อเจออุปสรรคปัญหา
พ่อแม่และจะทาตามความ ต่างๆแต่ก็ยงั มีสิ่งยึด
ฝันให้สาเร็ จ
เหนี่ยวจิตใจไม่ให้ยอ่
ท้อก็คือพ่อและแม่ และ
ยังคงทาตามที่
ตั้งเป้ าหมายไว้เพื่อพ่อ
และแม่
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จากตารางที่ 4.31 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ ยวกับการให้กาลังใจใน
การดาเนินชีวติ กล่าวถึงการให้กาลังใจกับผูท้ ี่ตอ้ งจากบ้านเกิดมาเพื่อทางานหรื อทาตามความฝันให้
ประสบความสาเร็ จ โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่ นเนื้ อเพลง เช่น “ในวันที่ใจมืดหม่น วันที่ชีวติ หลงทางมา
ไกล ในวัน ที่ ใจวุ่น วายยิ่งท าให้คิ ดถึ งบ้านเราจากมาตั้งนาน” ความหมายโดยตรงคือ ในวันที่ ใจ
วุน่ วายทาให้คิดถึงบ้าน ความหมายโดยนัยคือ เมื่อพบเจอกับอุปสรรค ปั ญหาต่างๆ ที่เข้ามาจะทาให้
คิดถึงบ้านเกิดที่ตอ้ งพลัดถิ่นมาทางานหรื อทาตามความฝัน “เข้าใจว่าคนทุกคนย่อมมีเหตุผลของการ
เดินทาง แต่ใจฉันยังอ้างว้างเมื่อสิ่ งที่หวังนั้นยังไกล” ความหมายโดยตรงคือ เข้าใจว่าการเดินทางไป
ไหนของทุกคนต้องมีเหตุผล ความหมายโดยนัยคือ ทุกคนย่อมมีเป้ าหมายที่ต่างกันในการเข้ามาอยู่
ในการพลัดถิ่ นจากบ้านเกิด แต่ฉนั ยังไม่มีกาลังใจหรื อสิ่ งยึดเหนี่ ยวเมื่อความสาเร็ จยังอีกไกล และ
“เมื่อไหร่ ที่ลม้ ยังคิดถึ งพ่อ เมื่อไหร่ ที่ทอ้ ยังคิดถึ งแม่ และยังคงทาตามคาสัญญา ชี วิตเมื่อทาได้ตาม
ความฝั น วันนั้นฉันคงได้กลับ เอาฝั นนั้นไปฝาก” ความหมายโดยตรงคือ เมื่อยามหกล้มก็จะคิดถึ ง
พ่อแม่และจะทาตามความฝันให้สาเร็ จ ความหมายโดยนัยคือ เมื่อเจออุปสรรคปั ญหาต่างๆแต่ก็ยงั มี
สิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ยอ่ ท้อก็คือพ่อและแม่ และยังคงทาตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้เพื่อพ่อและแม่ เป็ น
ต้น โดยสั ญ ญะของเพลงดังกล่ าววิเคราะห์ จากบริ บ ท (Context) และโครงสร้ างเนื้ อหาของเพลง
(Structuration)
4.3.13 เพลงแสงสุ ดท้ าย
“(ท่อน A) รอนแรมมาเนิ่ นนานเพียงหนึ่ งใจ กับทางที่โรยเอาไว้ดว้ ยขวากหนาม ดูแหลมคม
ทิ่มแทงจนมันแทบจะทนไม่ไหว ชี วิตถ้าไม่ยากเย็นขนาดนั้นสองมือจะมี เรี่ ยวแรงขนาดไหน แต่
หัวใจของคนยังยืนยันจะไม่ถอดใจ
(ท่อน Hook) ในค่ าคืนที่ (ฟ้ านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ ) (ฟ้ าท้าทายใจคน) (และ) ฉันยังคงก้าว
ไป ยังคงมีรักแท้เป็ นแสงนาไปในคืนที่หลงทาง
(ท่อน B) วันเวลาไม่เคยจะหยุดเดิ นอย่างไรเราคงต้องเดิ นไปกับมัน เก็บทุกความผิดพลั้ง
เป็ นคาเตือนให้เราเข้าใจ ชี วิตเริ่ มต้นที่คาว่าฝ่ าฟั นขอเพียงใจเราเท่านั้นไม่หวัน่ ไหว บทชี วิตของเรา
เราจะทาให้มีความหมาย”
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ตารางที่ 4.32 วิเคราะห์เพลงแสงสุ ดท้าย
ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
รอนแรมมาเนิ่นนาน รอนแรมมาเนิ่นนาน การขวากหนามทิ่ม
การที่จะประสบ
เพียงหนึ่งใจ กับทางที่ เพียงหนึ่งใจ กับทาง แทงเจ็บปวดจนจะ ความสาเร็ จด้วยตนเอง
โรยเอาไว้ดว้ ยขวาก
ที่โรยเอาไว้ดว้ ย
ทนไม่ไหว
จะต้องผ่านปั ญหาและ
หนาม ดูแหลมคมทิ่ม ขวากหนาม ดูแหลม
อุปสรรคมากมาย
แทงจนมันแทบจะทน คมทิ่มแทงจนมัน
อาจจะทาให้ยอ่ ท้อต่อ
ไม่ไหว
แทบจะทนไม่ไหว
ปัญหาและอุปสรรค
นั้นๆ
ชีวติ ถ้าไม่ยากเย็น
ชีวติ ถ้าไม่ยากเย็น ชีวติ มีความลาบาก
ถึงแม้ปัญหาและ
ขนาดนั้นสองมือจะมี ขนาดนั้นสองมือจะ สองมือของเราจะมี
อุปสรรคจะหนักแค่
เรี่ ยวแรงขนาดไหน แต่ มีเรี่ ยวแรงขนาดไหน แรงสู ้แค่ไหน แต่ก็ ไหนแต่ก็จะไม่ยอ่ ท้อ
หัวใจของคนยังยืนยัน แต่หวั ใจของคนยัง
จะไม่ถอดใจ
จะไม่ถอดใจ
ยืนยันจะไม่ถอดใจ
วันเวลาไม่เคยจะหยุด
วันเวลาไม่เคยจะ วันเวลายังคงเดินไป เรายังคงต้องใช้ชีวติ
เดินอย่างไรเราคงต้อง หยุดเดินอย่างไรเรา
ตลอดเวลาก็ตอ้ ง ต่อไป ให้นาข้อผิดพลาด
เดินไปกับมัน เก็บทุก คงต้องเดินไปกับมัน ดาเนินชี วติ ต่อไป ต่างๆที่ผา่ นมาเพื่อเป็ น
ความผิดพลั้งเป็ นคา เก็บทุกความผิดพลั้ง เก็บข้อผิดพลาดที่
ประสบการณ์ในการ
เตือนให้เราเข้าใจ
เป็ นคาเตือนให้เรา
ผ่านมาไว้เตือน
ผ่านพ้นปั ญหาและ
เข้าใจ
ตัวเอง
อุปสรรคต่อไป
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

จากตารางที่ 4.32 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการให้กาลังใจ
ในการดาเนิ นชี วิต กล่าวถึงการให้กาลังใจเมื่อเจอปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินชีวิตๆ ให้
ต่อสู ้กบั ปั ญหาไม่ยอ่ ท้อ โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่ นเนื้อเพลง เช่น “รอนแรมมาเนิ่ นนานเพียงหนึ่ งใจ กับ
ทางที่โรยเอาไว้ดว้ ยขวากหนาม ดูแหลมคมทิ่มแทงจนมันแทบจะทนไม่ไหว” ความหมายโดยตรง
คื อ การขวากหนามทิ่ ม แทงเจ็บ ปวดจนจะทนไม่ ไ หวความหมายโดยนัย คื อ การที่ จ ะประสบ
ความสาเร็ จด้วยตนเอง จะต้องผ่านปั ญหาและอุปสรรคมากมาย อาจจะทาให้ย่อท้อต่อปั ญหาและ
อุ ป สรรคนั้นๆ “ชี วิตถ้าไม่ย ากเย็นขนาดนั้นสองมื อ จะมี เรี่ ยวแรงขนาดไหน แต่ หัวใจของคนยัง
ยืนยันจะไม่ถอดใจ” ความหมายโดยตรงคือ ชีวติ มีความลาบากสองมือของเราจะมีแรงสู ้แค่ไหน แต่
ก็จะไม่ถอดใจ ความหมายโดยนัยคื อ ถึ งแม้ปัญหาและอุปสรรคจะหนักแค่ไหนแต่ก็จะไม่ย่อท้อ
และ “วันเวลาไม่เคยจะหยุดเดินอย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมัน เก็บทุกความผิดพลั้งเป็ นคาเตือนให้
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เราเข้า ใจ” ความหมายโดยตรงคื อ วัน เวลายัง คงเดิ น ไปตลอดเวลาก็ ต้อ งด าเนิ น ชี วิ ต ต่ อ ไป
เก็บ ข้อผิดพลาดที่ ผ่านมาไว้เตื อนตัวเอง ความหมายโดยนัยคื อ เรายังคงต้องใช้ชีวิตต่อไป ให้นา
ข้อผิดพลาดต่างๆที่ผา่ นมาเพื่อเป็ นประสบการณ์ ในการผ่านพ้นปั ญหาและอุปสรรคต่อไป เป็ นต้น
โดยสัญญะในเนื้อเพลงดังกล่าววิเคราะห์จากการเปรี ยบเทียบอุปมาอุปไมยในเนื้อเพลง
4.3.14 เพลงปล่อย
“(ท่อน A) ฝื นข่มเหมือนคนไม่มีน้ าตา ฝื นทนกับความช้ าของวันวาน กับเรื่ องราวที่ผา่ นมา
เมื่อทุกสิ่ งวกวนข้างในหัวใจ ทุกคายังตอกย้าทาลายใจ ว่ารักคงไม่กลับมาอีกแล้ว
(ท่อน Pre hook1) เปลี่ ยนวันที่ใจนั้นเปลี่ยน วันที่คนหนึ่ งคนทิ้งกัน วันที่เธอต้องกลืนต้อง
เก็บ วันที่ทรมาน วันที่เกินจะทนรับมันเอาไว้
(ท่อน Hook) อยากจะร้องบ้างไหม ร้องให้กบั มันสักที ร้องสักครั้ง ร้องพอให้มีน้ าตามาแบ่ง
เบา ร้องจนกว่าจะลืมเรื่ องราว
(ท่อน B) เมื่อรักเปลี่ยน เหลือเธอที่ยงั เหมือนเดิม หัวใจเหนื่อยเพียงไหนที่เฝ้าคอย แต่รักคง
ไม่กลับมาอีกแล้ว
(ท่อน Pre Hook2) ปล่อย วันนี้ เธอแค่ปล่อย วันนี้ เธอเข้าใจเสี ยที วันที่โลกทั้งใบนั้นเปลี่ ยน
เธอก็คงต้องปล่อย พอเสี ยทีอย่าทนรั้งมันเอาไว้”
ตารางที่ 4.33 วิเคราะห์เพลงปล่อย
ความหมายของสัญญะ
เนื้อหาเพลง
รู ปสัญญะ
ความหมาย
ความหมาย
โดยตรง
โดยนัย
อยากจะร้องบ้างไหม ร้อง
อยากจะร้องบ้างไหม ร้อง
อยากจะ
เธออยากจะ
ให้กบั มันสักที ร้องสักครั้ง ให้กบั มันสักที ร้องสักครั้ง ร้องไห้ไหม ระบายความทุกข์
ร้องพอให้มีน้ าตามาแบ่งเบา ร้องพอให้มีน้ าตามาแบ่งเบา เผือ่ จะช่วยให้ ที่เกิดจากความรัก
ร้องจนกว่าจะลืมเรื่ องราว
ร้องจนกว่าจะลืมเรื่ องราว
ผ่อนคลาย
กับฉันไหม
ฝื นข่มเหมือนคนไม่มีน้ าตา ฝื นข่มเหมือนคนไม่มีน้ าตา ฝื นทาเป็ นไม่ ฝื นทาเป็ นไม่รู้สึก
ฝื นทนกับความช้ าของ
ฝื นทนกับความช้ าของ
ร้องไห้กบั
เสี ยใจกับความรัก
วันวาน กับเรื่ องราวที่ผา่ นมา วันวาน กับเรื่ องราวที่ผา่ น
ความทุกข์ ที่ผดิ หวัง แต่ความ
เมื่อทุกสิ่ งวกวนข้างในหัวใจ มา เมื่อทุกสิ่ งวกวนข้างใน
จริ งแล้วยังคง
ทุกคายังตอกย้าทาลายใจ
หัวใจ ทุกคายังตอกย้า
เสี ยใจ
ทาลายใจ
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จากตารางที่ 4.33 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการให้กาลังใจ
ด้านความรัก กล่าวถึงการให้กาลังใจผูท้ ี่ผดิ หวังจากความรัก แสดงถึงความห่วงใย คอยเป็ นที่ระบาย
ความทุกข์ เช่น “อยากจะร้องบ้างไหม ร้องให้กบั มันสักที ร้องสักครั้ง ร้องพอให้มีน้ าตามาแบ่งเบา
ร้ องจนกว่าจะลื มเรื่ องราว” ความหมายโดยตรงคื อ อยากจะร้ องไห้ไหมเผื่อจะช่ วยให้ผ่อนคลาย
ความหมายโดยนัยคื อ เธออยากจะระบายความทุ กข์ที่ เกิ ดจากความรักกับ ฉันไหม และกล่ าวถึ ง
ความเสี ยใจ ผิดหวังจากความรักที่เก็บไว้คนเดียว เช่น “ฝื นข่มเหมือนคนไม่มีน้ าตา ฝื นทนกับความ
ช้ า ของวัน วาน กับ เรื่ อ งราวที่ ผ่า นมา เมื่ อ ทุ ก สิ่ ง วกวนข้า งในหั ว ใจ ทุ ก ค ายัง ตอกย้ า ท าลายใจ”
ความหมายโดยตรงคือ ฝื นทาเป็ นไม่ร้องไห้กบั ความทุกข์ ความหมายโดยนัยคือ ฝื นทาเป็ นไม่รู้สึก
เสี ยใจกับความรักที่ผิดหวัง แต่ความจริ งแล้วยังคงเสี ยใจ เป็ นต้น การสื่ อความหมายในเพลงนี้ ใช้
รู ปแบบการสื่ อสารเชิงพรรณนาและภาษาที่ให้ความหมายโดยตรง
4.3.15 เพลงเปราะบาง
“(ท่อน A) หนทาง ยังดู เหมื อนเดิ ม มี แสงไฟ มี ผูค้ นรอบกาย จากคนร้ อยพันที่ ยืนใกล้กนั
กลับรู ้สึกว่าไกลแสนไกล เมื่อไรมันหายไป จากหัวใจของเรา
(ท่อน Hook) ทาไมแค่ลมเพียงแผ่วเบา ยังทาให้เหน็บหนาว แค่เพียงแผ่นฟ้ าที่ว่างเปล่า ยัง
ทาให้มีน้ าตา ทาไมมันช่างเปราะบางเหลือเกิน (อ่อนแอจนเกินจะเข้าใจ)
(ท่ อน B) ครั้ งหนึ่ ง ที่ เคยสั ม ผัส ในหัวใจว่ารั ก ยังเหลื ออยู่ แต่ วนั นี้ ดูเหมื อนมัน ลบเลื อน
ก่อนที่อบอุ่นจางหายไป สักวันถ้าล้มลง จะมีใครสนใจ”
ตารางที่ 4.34 วิเคราะห์เพลงเปราะบาง
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

เปราะบาง

เปราะบาง

ทาไมแค่ลมเพียงแผ่ว ทาไมแค่ลมเพียง
เบา ยังทาให้เหน็บ แผ่วเบา ยังทาให้
หนาวแค่เพียงแผ่น
เหน็บหนาวแค่
ฟ้าที่วา่ งเปล่า ยังทา เพียงแผ่นฟ้าที่วา่ ง
ให้มีน้ าตา
เปล่า ยังทาให้มี
น้ าตา

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
บอบบาง, แตกหัก ความอ่อนแอในจิตใจที่เกิด
ง่าย
จากความรักที่ผดิ หวัง
เพียงลมพัดบางเบา
เพียงแค่มีเรื่ อง
ยังทาให้รู้สึกหนาว กระทบกระเทือนเล็กน้อยก็
แค่มองไปบนฟ้าที่ จะทาให้เสี ยใจ เพียงแผ่นฟ้า
ว่างเปล่าก็ทาให้
ที่วา่ งเปล่า ยังทาให้มีน้ าตา
ร้องไห้
แค่เพียงการอยูล่ าพังก็ทาให้
ร้องไห้เสี ย
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จากตารางที่ 4.34 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่ ก ล่ าวมาข้างต้น กล่ าวถึ งความรั ก ที่
ผิดหวังซึ่ งยังคงเสี ยใจ ทุกข์ทรมานจากความรักครั้งนั้นจนทาให้สภาพจิตใจอ่อนแอ โดยมีสัญญะ
แฝงอยู่ใ นเนื้ อ หาของเพลง เช่ น “เปราะบาง” ความหมายโดยตรงคื อ บอบบาง, แตกหั ก ง่ า ย
ความหมายโดยนัยคือ ความอ่อนแอในจิตใจที่เกิ ดจากความรักที่ผิดหวัง “ทาไมแค่ลมเพียงแผ่วเบา
ยังทาให้เหน็บหนาว” ความหมายโดยตรง เพียงลมพัดบางเบายังทาให้รู้สึกหนาว ความหมายโดยนัย
คือ เพียงแค่มีเรื่ องกระทบกระเทือนเล็กน้อยก็จะทาให้เสี ยใจ เพียงแผ่นฟ้าที่วา่ งเปล่า ยังทาให้มีน้ าตา
“แค่เพียงแผ่นฟ้ าที่วา่ งเปล่า ยังทาให้มีน้ าตา ” ความหมายโดยตรงคือ แค่มองไปบนฟ้ าที่วา่ งเปล่าก็
ทาให้ร้องไห้ ความหมายโดยนัยคือ แค่เพียงการอยูล่ าพังก็ทาให้ร้องไห้เสี ยใจ เป็ นต้น โดยสัญญะ
ในเนื้อเพลงดังกล่าววิเคราะห์จากการเปรี ยบเทียบอุปมาอุปไมยในเนื้ อเพลง
4.3.16 เพลงโทน
“(ท่อน A) สิ้ นเสี ยงระเบิด ฟ้ าพลันปกคลุมด้วยฝุ่ นดา ควันปื นยังลอยอยูร่ อบกาย สิ้ นเสี ยง
ทุกอย่าง โลกพลันก็กลายเป็ นเงี ยบงัน ใครเป็ นตายดี ร้ายกันอย่างไร โทนก็เป็ นแค่ชายหนึ่ งคนที่ มี
ชี วิตธรรมดา เหมื อนใครคนอื่ นเพียงต้องมาจับปื นหยัดยืนและเป็ นทหารประจาการ อยู่แสนไกล
หัวใจจากคน หนึ่งคนที่ไม่สูงไม่ใหญ่ ร้ายดีแค่ไหน อดทนไม่เคยเหนื่ อยล้า เขาทาด้วยใจเพื่ออะไรที่
มันสาคัญกว่า ชีวติ ไม่คิดยอมให้ใครคนใดทาลาย
(ท่อน Hook) จะเสี ยเท่าไหร่ ยังสาบานจะดู แลจนสุ ดใจ เดิ มพันไปด้วยความหวังที่ เขามี
ชีวติ ทั้งหมด แม้มนั จะลงเอยกันอย่างไร (คนๆ นึงขอลองดูสักที) (ตายเป็ นตายไม่หลีกหนี)
(ท่ อน B) คื น หนึ่ งคื นที่ จนั ทร์ ห ลับตาข้างบนขอบฟ้ ามี เพี ย งดาว เป็ นคื นมื ดมน โทนกับ
เพื่อนอับจนสับสนติดพันอยูท่ ่ามกลางวงล้อม ที่ไม่มีทางหนี ทุกคนเกิดมาต้องตาย ก็รู้กนั อยู่ แล้วมี
บ้างไหม ที่ ใครเล่าจะอาสา ทุกคนรอบกายโทนหยิบปื นขึ้นประทับบนบ่าในคืนนี้ เป็ นตายคงต้อง
ตามแต่ดวงชะตา”
ตารางที่ 4.35 วิเคราะห์เพลงโทน
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

สิ้ นเสี ยงทุกอย่าง โลก สิ้ นเสี ยงทุกอย่าง
พลันก็กลายเป็ นเงียบงัน
โลกพลันก็
กลายเป็ นเงียบงัน
หนึ่งคนที่ไม่สูงไม่ใหญ่ หนึ่งคนที่ไม่สูง
ไม่ใหญ่

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
เมื่อทุกอย่างเงียบลง เมื่อสิ้ นสุ ดสงครามทุก
โลกก็เงียบสงบ
อย่างก็กลับมาเป็ นปกติ
เป็ นคนตัวไม่สูงไม่
ใหญ่

เป็ นคนที่ไม่มีฐานะร่ ารวย
หรื อมียศถาบรรดาศักดิ์
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จากตารางที่ 4.35 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการปลุกใจให้
เกิดความกล้าหาญ กล่าวถึงทหารคนหนึ่ งที่มีชื่อว่า “โทน” ซึ่ งเป็ นทหารที่มีความกล้าหาญ ไม่เกรง
กลัวความเป็ นตาย โดยมี สัญญะแฝงอยู่ในเนื้ อเพลง เช่ น “สิ้ นเสี ยงทุ กอย่าง โลกพลันก็กลายเป็ น
เงียบงัน” ความหมายโดยตรงคื อ เมื่ อทุ กอย่างเงี ยบลงโลกก็เงี ยบสงบ ความหมายโดยนัยคื อ เมื่ อ
สิ้ นสุ ดสงครามทุกอย่างก็กลับมาเป็ นปกติ “หนึ่ งคนที่ไม่สูงไม่ใหญ่” ความหมายโดยตรงคือ เป็ นคน
ตัวไม่สูงไม่ใหญ่ ความหมายโดยนัยคือ เป็ นคนที่ไม่มีฐานะร่ ารวยหรื อมียศถาบรรดาศักดิ์ เป็ นต้น
การสื่ อสารของเพลงดังกล่าวเป็ นการสื่ อสารแบบเล่าเรื่ อง จึงมีการใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา
4.3.17 เพลงเรื อเล็กควรออกจากฝั่ง
“(ท่อน A) เสี ยงลมคารามฟ้ าครามพลันมื ดมัว หัวใจสั่นระรัวฉันกลัวอะไร ทะเลเอาจริ ง
หรื อเพียงจะวัดใจใครเหมือนคาขู่ทา้ ทายให้ยอมจานน พายุถงั่ โถมอยูใ่ นใจ
(ท่อน Hook1) จะออกไปแตะขอบฟ้ า แต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจมองไปไม่มีหนทางชี วิตฉัน
ต้องล่มลงใช่ไหม
(ท่อน B) หัวใจคารามฟ้ าครามไม่สร้ างใคร ทะเลจะสร้ างคนด้วยอันตราย พายุถงั่ โถมสัก
เพียงไหน จะไม่ยอมแพ้คาขู่ เรี ยนรู ้และสู ้ไป
(ท่ อ น Hook2) จะออกไปแตะขอบฟ้ า สุ ด ท้า ยแม้โ ชคชะตาไม่ เข้า ใจ (ภายในใจยัง คง
เรี ยกร้ อง) มองไปไม่มีหนทางแต่รู้วา่ ฉันต้องไปต่อไป ตรงเส้นขอบฟ้ าสี คราม ความหวังยังนาทาง
ฉันใช่หรื อไม่ (ให้อุปสรรคเปลี่ยนผันเป็ นพลัง) คาตอบอยูก่ ลางคลื่นลม ชี วิตแม้ตอ้ งล่มลงตรงไหน
แต่ฉนั ก็ยงั ยืนยันที่จะไป”
ตารางที่ 4.36 วิเคราะห์เพลงเรื อเล็กควรออกจากฝั่ง
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

เสี ยงลมคารามฟ้าคราม
พลันมืดมัว หัวใจสั่น
ระรัวฉันกลัวอะไร
ทะเลเอาจริ งหรื อเพียง
จะวัดใจใครเหมือนคา
ขู่ทา้ ทายให้ยอมจานน

เสี ยงลมคารามฟ้า
ครามพลันมืดมัว
หัวใจสัน่ ระรัว
ทะเลเอาจริ งหรื อ
เพียงจะวัดใจใคร
เหมือนคาขู่ทา้ ทาย
ให้ยอมจานน

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
กล่าวถึงปรากฏการณ์ที่ ปัญหาและอุปสรรค
เกิดตามธรรมชาติ เสี ยง
ต่างๆที่ตอ้ งเผชิญ
ลม ฟ้ามืด และลมทะเล
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ตารางที่ 4.36 (ต่อ)
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ทะเลที่อนั ตรายจะสร้าง ปัญหาและอุปสรรคจะ
คน
ทาให้เราเข้มแข็ง
ถึงพายุที่พดั กระหน่ าแต่
เมื่อมีปัญหาและ
จะไม่ยอมแพ้
อุปสรรคจะเรี ยนรู ้
ข้อผิดพลาดแล้วสู ้กบั
มัน
จะออกไปแตะขอบฟ้า
จะออกไปเผชิ ญกับ
แม้วา่ โชคชะตาจะไม่
ปัญหาและอุปสรรค
เข้าใจและคงเป็ นไป
ถึงแม้จะหนักแค่ไหน
ไม่ได้แต่ฉนั ยังมี
เพราะยังมีความหวัง
ความหวัง
คอยเป็ นกาลังใจ

ทะเลจะสร้างคนด้วย ทะเลจะสร้างคน
อันตราย
ด้วยอันตราย
พายุถงั่ โถมสักเพียง
พายุถงั่ โถมสัก
ไหน จะไม่ยอมแพ้คาขู่ เพียงไหน จะไม่
เรี ยนรู ้และสู ้ไป
ยอมแพ้คาขู่ เรี ยนรู ้
และสู ้ไป
จะออกไปแตะขอบฟ้า จะออกไปแตะ
สุ ดท้ายแม้โชคชะตาไม่ ขอบฟ้าสุ ดท้ายแม้
เข้าใจ (ภายในใจยังคง โชคชะตาไม่เข้าใจ
เรี ยกร้อง) มองไปไม่มี
มองไปไม่มี
หนทางแต่รู้วา่ ฉันต้อง หนทางแต่รู้วา่ ฉัน
ไปต่อไป ตรงเส้นขอบ ต้องไปต่อไป ตรง
ฟ้าสี คราม ความหวังยัง เส้นขอบฟ้าสี คราม
นาทางฉันใช่หรื อไม่
ความหวังยังนา
(ให้อุปสรรคเปลี่ยนผัน ทางฉันใช่หรื อไม่
เป็ นพลัง)
คาตอบอยูก่ ลางคลื่น
คาตอบอยูก่ ลาง คาตอบอยูก่ ลางคลื่นลม ความสาเร็ จอยูท่ ่าน
ลม ชีวติ แม้ตอ้ งล่มลง คลื่นลม ชีวติ แม้ ถึงจะล้มลงแต่ฉนั ก็ยงั กลางอุปสรรค ถึงแม้จะ
ตรงไหนแต่ฉนั ก็ยงั
ต้องล่มลง
จะไป
ผิดพลาดสักกี่ครั้งแต่ก็
ยืนยันที่จะไป
ตรงไหน
จะทามัน
จากตารางที่ 4.36 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการให้กาลังใจ
ด้านการดาเนินชี วิต ให้ความหมายเกี่ยวกับการปลุกใจในการเผชิ ญปั ญหาและอุปสรรคของทุกชี วิต
จะต้องออกไปแสวงหาเป้ าหมายและดาเนิ นการต่อสู ้ให้อยู่ต่อไปได้ โดยมีสัญญะแฝงในเนื้ อเพลง
เช่น “เสี ยงลมคารามฟ้ าครามพลันมืดมัว หัวใจสั่นระรัวฉันกลัวอะไร ทะเลเอาจริ งหรื อเพียงจะวัดใจ
ใครเหมื อนค าขู่ท ้า ทายให้ ย อมจานน” ความหมายโดยตรงคื อ กล่ า วถึ ง ปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ตาม
ธรรมชาติ เสี ยงลม ฟ้ ามืด และลมทะเล ความหมายโดยนัยคือ ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆที่ตอ้ งเผชิ ญ
“ทะเลจะสร้างคนด้วยอันตราย” ความหมายโดยตรงคือ ทะเลที่อนั ตรายจะสร้ างคน ความหมาย
โดยนั ย คื อ ปั ญ หาและอุ ป สรรคจะท าให้ เราเข้ม แข็ ง “พายุ ถ ั่ ง โถมสั ก เพี ย งไหน จะไม่ ย อม
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แพ้คาขู่ เรี ยนรู ้และสู ้ไป” ความหมายโดยตรงคือ ถึงพายุที่พดั กระหน่ าแต่จะไม่ยอมแพ้ ความหมาย
โดยนัยคื อ เมื่ อมี ปัญ หาและอุ ปสรรคจะเรี ยนรู ้ ขอ้ ผิดพลาดแล้วสู ้ กบั มัน “จะออกไปแตะขอบฟ้ า
สุ ดท้ายแม้โชคชะตาไม่เข้าใจ (ภายในใจยังคงเรี ยกร้อง) มองไปไม่มีหนทางแต่รู้วา่ ฉันต้องไปต่อไป
ตรงเส้ น ขอบฟ้ า สี ค ราม ความหวัง ยัง น าทางฉั น ใช่ ห รื อ ไม่ (ให้ อุ ป สรรคเปลี่ ย นผัน เป็ นพลัง )”
ความหมายโดยตรงคือ จะออกไปแตะขอบฟ้ า แม้วา่ โชคชะตาจะไม่เข้าใจและคงเป็ นไปไม่ได้แต่
ฉันยังมีความหวัง ความหมายโดยนัยคือ จะออกไปเผชิ ญกับปั ญหาและอุปสรรคถึ งแม้จะหนักแค่
ไหน เพราะยังมีความหวังคอยเป็ นกาลังใจ และ “คาตอบอยูก่ ลางคลื่นลม ชีวติ แม้ตอ้ งล่มลงตรงไหน
แต่ฉนั ก็ยงั ยืนยันที่จะไป” ความหมายโดยตรงคือ คาตอบอยูก่ ลางคลื่นลม ถึงจะล้มลงแต่ฉนั ก็ยงั จะ
ไป ความหมายโดยนัยคือ ความสาเร็ จอยู่ท่านกลางอุปสรรค ถึ งแม้จะผิดพลาดสักกี่ ครั้งแต่ก็จะทา
มัน เป็ นต้น โดยสัญญะที่แฝงอยูใ่ นเนื้ อเพลงดังกล่าววิเคราะห์จากการเปรี ยบเทียบอุปมาอุปไมยใน
เนื้อเพลง
4.3.18 เพลงชีวติ ยังคงสวยงาม
“(ท่อน A) ไกล ไกลแสนไกลเกิ นตา เพียงสายลมพา ขอบฟ้ าจะเปลี่ ยนสี ไป จากหยดน้ า
เป็ นฝนพราโปรยปราย คือฤดูกาล โลกนี้ ยงั คงหมุนไป ไม่มีอะไรที่มนั จะยืนยาวเท่าความผันเปลี่ยน
และบางทีเราอาจเรี ยนรู ้คุณค่าไอแดด เมื่อฝนมา
(ท่อน Hook) จะยิม้ รับมันวันที่ใจอ่อนแอ แม้ทุกเรื่ องราวมันยังคงโหดร้าย สุ ขทุกข์ที่เราพบ
พาน มันคือชีวิตของเรา แม้ท้ งั หัวใจมันยังคงทรมาน แม้วา่ น้ าตายังไม่แห้งเหื อดไป กอดไว้ทุกความ
หมองหม่น ไม่วา่ จะร้ายดี ชีวติ ยังคงสวยงาม
(ท่อน B) ใจอาจจะยังมื ดมิ ด แต่คงไม่นานที่ ความรัก จะกลับหวนมา อี กครั้งนึ งถึ งแม้ว่า
ท้องฟ้าค่านี้ไม่มีหมู่ดาว ระบายประกายความฝันของเรา บนฟ้า ให้เป็ นแสงพราว”
ตารางที่ 4.37 วิเคราะห์เพลงชีวติ ยังคงสวยงาม
ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
ขอบฟ้าจะเปลี่ยนสี ไป
ขอบฟ้าจะ
การเปลี่ยนแปลงของ
ทุกอย่างต้องมีการ
จากหยดน้ า เป็ นฝน เปลี่ยนสี ไป จาก ปรากฏการณ์ธรรมชาติทุก
เปลี่ยนแปลงโดย
พราโปรยปราย คือ หยดน้ า เป็ นฝน
สิ่ งบนโลกต้องมีการ
เปรี ยบเทียบถึงความรัก
ฤดูกาล โลกนี้ยงั คง พราโปรยปราย
เปลี่ยนแปลง
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ
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ตารางที่ 4.37 (ต่อ)
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย

หมุนไป ไม่มีอะไรที่
มันจะยืนยาวเท่าความ
ผันเปลี่ยน

คือฤดูกาล โลก
นี้ยงั คงหมุนไป
ไม่มีอะไรที่มนั
จะยืนยาวเท่า
ความผันเปลี่ยน
บางทีเราอาจเรี ยนรู ้
บางทีเราอาจ รู ้ถึงคุณค่าของไอแดดและ ความผิดหวังและความ
คุณค่าไอแดด เมื่อฝน เรี ยนรู ้คุณค่าไอ เมื่อฝนมาก็จะยิม้ รับมัน ทุกข์เป็ นเรื่ องธรรมชาติ
มาจะยิม้ รับมันวันที่ใจ แดด เมื่อฝนมา
ของทุกคน เราอาจจะ
อ่อนแอ
จะยิม้ รับมัน
ได้บทเรี ยนจากความ
วันที่ใจอ่อนแอ
ผิดหวังและความทุกข์
เพียงแค่เรายอมรับมัน
และดาเนินชีวิตต่อไป
จากตารางที่ 4.37 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ ยวกับการให้กาลังใจ
ด้านความรัก กล่าวถึงธรรมชาติของความรัก ต้องมีสุขและมีทุกข์ มีสมหวังและผิดหวัง ไม่มีอะไรที่
แน่นอน ให้กาลังใจผูท้ ี่ตอ้ งเผชิญ ความทุกข์ ความผิดหวังจากความรัก โดยมีสัญญะแฝงอยูเ่ นื้ อเพลง
เช่น “ขอบฟ้าจะเปลี่ยนสี ไป จากหยดน้ า เป็ นฝนพราโปรยปราย คือฤดูกาล โลกนี้ยงั คงหมุนไป ไม่มี
อะไรที่มนั จะยืนยาวเท่าความผันเปลี่ยน” ความหมายโดยตรงคือ การเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ทุ ก สิ่ งบนโลกต้อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ความหมายโดยนั ย คื อ ทุ ก อย่ า งต้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงโดยเปรี ยบเทียบถึงความรัก “บางทีเราอาจเรี ยนรู ้ คุณค่าไอแดด เมื่อฝนมาจะยิม้ รับมัน
วัน ที่ ใ จอ่ อ นแอ” ความหมายโดยตรงคื อ รู ้ ถึ ง คุ ณ ค่ า ของไอแดดและเมื่ อ ฝนมาก็ จ ะยิ้ม รั บ มัน
ความหมายโดยนัยคื อ ความผิดหวังและความทุ ก ข์เป็ นเรื่ องธรรมชาติ ข องทุ ก คน เราอาจจะได้
บทเรี ย นจากความผิดหวัง และความทุ ก ข์ เพี ยงแค่ เรายอมรั บ มัน และดาเนิ น ชี วิตต่ อ ไป เป็ นต้น
โดยสั ญ ญะของเพลงดัง ล่ า ววิ เคราะห์ จ ากการวิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ (Relation) สิ่ ง หนึ่ งจะมี
ความหมายต่างจากเดิมเมื่อนาไปสัมพันธ์กบั สิ่ งหนึ่ง
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4.3.19 เพลง Dharmajati (ดัม-มะ-ชา-ติ)
“(ท่อน A) แกร่ งดังเช่นภูผา ใหญ่และสู งเสี ยดฟ้ า หนึ่ งชีวิตคือธรรมดา กี่รอยแผลยินดีรับมา
ในคราที่โลกโหดร้าย ไม่หลี กหนี ไปไหน ไม่เคยคิดหวัน่ ไหว ตระหง่านไว้ให้ใครได้ชื่นชม หนึ่ ง
ชีวติ ท่ามกลางคลื่นลม มีปะปนดีร้าย
(ท่อน B) แต่งเติมสี และสัน ด้วยห่ าฝนจากฟ้ า แต่งขอบผาด้วยไฟของเมฆดา เปรี ยบพายุที่
โหมกระหน่ า ดังปลายพู่กนั สั่นไหว ความโหดร้ายวันนี้ เจ็บและช้ าคราวนี้ กอดเก็บไว้และจาให้ข้ ึน
ใจ เหมือนดัง่ วันไหน ที่เคยสวมกอด วันที่แสนงดงาม
(ท่อนHook) ความจริ งจากฟ้ า ขีดไว้ให้โลกสวยงาม เศษส่ วนภูผาที่โดนกัดกร่ อน มันยังคง
สอนใจ
(ท่อน C) ยามค่าคืนท้องฟ้ ามีดวงจันทรางดงามสดใส กี่ รอยแผลที่ เคย ถู กก้อนหิ นทาลาย
บาดรอยลึกเกิดเป็ นทางกว้างใหญ่ให้เห็นกระต่ายบนฟ้าแสนไกล”
ตารางที่ 4.38 วิเคราะห์เพลง Dharmajati (ดัม-มะ-ชา-ติ)
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

แกร่ งดังเช่นภูผา ใหญ่
และสู งเสี ยดฟ้า หนึ่ง
ชีวติ คือธรรมดา กี่รอย
แผลยินดีรับมา ในครา
ที่โลกโหดร้าย ไม่หลีก
หนีไปไหน ไม่เคยคิด
หวัน่ ไหว ตระหง่านไว้
ให้ใครได้ชื่นชม

แกร่ งดังเช่นภูผา
ใหญ่และสู งเสี ยดฟ้า
หนึ่งชีวติ คือธรรมดา
กี่รอยแผลยินดีรับมา
ในคราที่โลก
โหดร้าย ไม่หลีกหนี
ไปไหน ไม่เคยคิด
หวัน่ ไหว ตระหง่าน
ไว้ให้ใครได้ชื่นชม

หนึ่งชีวติ ท่ามกลาง
คลื่นลม มีปะปนดีร้าย

หนึ่งชีวติ ท่ามกลาง
คลื่นลม มีปะปนดี
ร้าย

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
แกร่ งเหมือนภูผา ใหญ่ คนเราไม่วา่ จะใหญ่โต
และสู งเกือบจะถึงฟ้า ร่ ารวย มาจากไหนก็
เป็ นแค่คนธรรมดาใน
ต้องพบเจอกับ
เวลาที่โลกโหดร้าย แต่ อุปสรรคและปัญหา
ก็จะอดทนไม่หลีกหนี ด้วยกันทุกคน แต่ถา้ เรา
ไปไหน
อดทนไม่ยอ่ ท้อต่อ
อุปสรรคและปั ญหาก็
จะทาให้เราผ่านไปได้
และประสบ
ความสาเร็ จ
ใช้ชีวติ ท่ามกลางคลื่น ทุกคนต้องมีท้ งั ดีและ
ลม มีท้ งั ดีและร้าย
ร้ายผ่านเข้ามา
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ตารางที่ 4.38 (ต่อ)
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

ด้วยห่าฝนจากฟ้า แต่ง ด้วยห่าฝนจากฟ้า
ขอบผาด้วยไฟของ
แต่งขอบผาด้วยไฟ
เมฆดา เปรี ยบพายุที่ ของเมฆดา เปรี ยบ
โหมกระหน่า ดังปลาย พายุที่โหมกระหน่า
พูก่ นั สั่นไหว
ดังปลายพูก่ นั สั่น
ไหว
เศษส่ วนภูผาที่โดนกัด เศษส่ วนภูผาที่โดน
กร่ อน มันยังคงสอนใจ กัดกร่ อน มันยังคง
สอนใจ

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
กล่าวถึงปรากฏการณ์ กล่าวถึงปั ญหาและ
ทางธรรมชาติต่างๆ อุปสรรคที่ผา่ นเข้ามา
ในชีวติ

กล่าวถึงเศษหิ นที่ถูก
กัดกร่ อน

ปัญหาและอุปสรรคจะ
ทาให้เราเรี ยนรู ้เพื่อ
นาไปแก้ไข
ข้อผิดพลาด

จากตารางที่ 4.38 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาเพลงที่กล่าวมาข้างต้นให้ความหมายเกี่ ยวกับการ
ให้กาลังใจในการดาเนิ นชี วิต กล่าวถึงธรรมชาติของคนเราที่จะต้องพบเจอความทุกข์ ปั ญหาและ
อุปสรรคต่างๆ แต่สุดท้ายแล้วก็ตอ้ งเรี ยนรู ้และชีวิตก็ตอ้ งเดินต่อไป ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ จะทา
ให้เราเข้าแข็งและสารมารถผ่านพ้นไปได้ โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่ นเนื้ อเพลง เช่ น “แกร่ งดังเช่ นภูผา
ใหญ่และสู งเสี ยดฟ้า หนึ่งชีวติ คือธรรมดา กี่รอยแผลยินดีรับมา ในคราที่โลกโหดร้าย ไม่หลีกหนีไป
ไหน ไม่เคยคิดหวัน่ ไหว ตระหง่านไว้ให้ใครได้ชื่นชม” ความหมายโดยตรงคือ แกร่ งเหมือนภูผา
ใหญ่และสู งเกื อบจะถึ งฟ้ า เป็ นแค่คนธรรมดาในเวลาที่ โลกโหดร้ าย แต่ก็จะอดทนไม่หลี กหนี ไป
ไหน ความหมายโดยนัยคือ คนเราไม่วา่ จะใหญ่โต ร่ ารวย มาจากไหนก็ตอ้ งพบเจอกับอุปสรรคและ
ปั ญหาด้วยกันทุ กคน แต่ถา้ เราอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปั ญหาก็จะทาให้เราผ่านไปได้และ
ประสบความส าเร็ จ “หนึ่ งชี วิตท่ ามกลางคลื่ นลม มีปะปนดี ร้าย” ความหมายโดยตรงคือ ใช้ชีวิต
ท่ามกลางคลื่นลม มีท้ งั ดีและร้าย ความหมายโดยนัยคือ ทุกคนต้องมีท้ งั ดีและร้ายผ่านเข้ามา “ด้วยห่ า
ฝนจากฟ้ า แต่ ง ขอบผาด้ว ยไฟของเมฆด า เปรี ย บพายุที่ โหมกระหน่ า ดัง ปลายพู่ ก ัน สั่ น ไหว”
ความหมายโดยตรงคือ กล่ าวถึ งปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติต่างๆ ความหมายโดยนัยคื อ กล่ าวถึ ง
ปั ญหาและอุปสรรคที่ผา่ นเข้ามาในชีวติ “เศษส่ วนภูผาที่โดนกัดกร่ อน มันยังคงสอนใจ” ความหมาย
โดยตรงคือ กล่ าวถึ งเศษหิ นที่ ถูกกัดกร่ อน ความหมายโดยนัยคือ ปั ญหาและอุปสรรคจะทาให้เรา
เรี ย นรู ้ เพื่ อ น าไปแก้ ไ ขข้อ ผิ ด พลาด เป็ นต้น โดยสั ญ ญะจากเพลงดัง กล่ า ววิ เคราะห์ จ ากการ
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เปรี ยบเทียบอุปมาอุปมัย (Analogy) โดยเลือกเอาความหมายของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมา
เปรี ยบกับปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินชีวติ
4.3.20 เพลงครึ่งหลับครึ่งตื่น
“(ท่อน A) หวาดกลัวหัวใจมีหมอกควันมันสับสนเลือนลาง ตื่นลื มตาหรื อเป็ นความฝันที่
สร้างขึ้นมา เหมือนตรงนี้เป็ นเพียงเส้นบางบาง
(ท่อน Pre hook1) จินตนาการพันธนาการ วันเวลาหยุดเคลื่อนไป มองประกายระยิบที่ร่วง
ลงมามันคือหยาดฝนหรื อหยดน้ าตา ได้
(ท่อน Hook) โปรดกอดฉันไว้อีกครั้ง ฉันเพียงอยากจะฟังเสี ยงใจเธอ ได้โปรดเตือนให้ฉัน
สัมผัสได้ไหม ว่าชีวติ ฉันมันคือความจริ งใช่ฝันไป ฉันยังคงอยูต่ รงนี้ที่ตรงนี้มีเธอ
(ท่อน Pre hook2) จินตนากาพันธนาการ แตกต่างกันที่ตรงไหน เส้นแบ่งขอบฟ้ าหรื อภาพ
ลวงตา เราตื่นขึ้นมาในฝันของใคร”
ตารางที่ 4.39 วิเคราะห์เพลงครึ่ งหลับครึ่ งตื่น
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ

หวาดกลัวหัวใจมี
หมอกควันมันสับสน
เลือนลาง
ตื่นลืมตาหรื อเป็ นความ
ฝันที่สร้างขึ้นมา

หวาดกลัวหัวใจ
มีหมอกควันมัน
สับสนเลือนลาง
ตื่นลืมตาหรื อ
เป็ นความฝันที่
สร้างขึ้นมา

ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
เกิดความหวาดกลัวใน
เกิดความไม่แน่ใจใน
หัวใจมีหมอกควันเลือน ความรักว่าแท้จริ งแล้ว
ราง
ความรักครั้งนี้ดีหรื อไม่
ตื่นลืมตาหรื อนอนหลับ ความสุ ขที่มีอยูแ่ ท้จริ ง
ฝัน
แล้วเป็ นความสุ ขที่
แท้จริ งหรื อกาลังหลอก
ตัวเอง

จากตารางที่ 4.39 พบว่า โดยรวมเนื้ อหาของเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ ยวกับความรัก โดย
กล่าวถึงความรักที่เกิดความไม่แน่ใจ ว่าความรักที่มีอยูแ่ ท้จริ งแล้วใช่ความรักที่ตอ้ งการหรื อไม่ โดย
มีสัญญะแฝงอยู่ในเนื้ อเพลง เช่ น “หวาดกลัวหัวใจมีหมอกควันมันสับสนเลื อนลาง” ความหมาย
โดยตรงคือ เกิ ดความหวาดกลัวในหัวใจมีหมอกควันเลื อนราง ความหมายโดยนัยคือ เกิดความไม่
แน่ ใจในความรักว่าแท้จริ งแล้วความรักครั้งนี้ ดีหรื อไม่ “ตื่นลื มตาหรื อเป็ นความฝั นที่สร้างขึ้นมา”
ความหมายโดยตรงคือ ตื่นลื มตาหรื อนอนหลับฝั น ความหมายโดยนัยคื อ ความสุ ขที่ มีอยู่แท้จริ ง
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แล้วเป็ นความสุ ขที่แท้จริ งหรื อกาลังหลอกตัวเอง เป็ นต้นโดยสัญญะจากเนื้ อเพลงดังกล่าววิเคราะห์
จากการอุปมาอุปมัยเปรี ยบเทียบสิ่ งต่างๆ กับความรักที่ไม่แน่ใจ
4.3.21 เพลงคิดถึง
“(ท่อน A) มองดูเส้นทางที่ฉนั เดินอยูจ่ ะมีใครรู ้ใครเข้าใจ เรื่ องราวร้อยพันที่ฉนั ผ่านพบช่าง
มากมาย ทางเดินสุ ดไกลแค่ไหนยังฝ่ าฟัน เผชิญกับความเปลี่ยนผันเท่าไรหัวใจแสนเหนื่อย
(ท่อน Hook1) ยังคงเดิ นทางไปกับความจริ ง เพื่อสิ่ งสวยงามที่อยูใ่ นฝัน ในหัวใจยังเป็ นอยู่
ทุกวัน
(ท่ อ น B) บางคราวรอยยิ้ม วัน เก่ าก็ พ าความเหงาให้ จากไป แม้ใ จรู ้ ดี ไม่ มี วนั กลับ คื น มา
ท่ามกลางละอองความหลังที่ปกคลุม ก็มีบางครั้งที่ยงั เสี ยใจแค่เพียงนึกถึงน้ าตาก็ไหล
(ท่อน Hook2) ยังคงเดิ นทางไปกับความจริ ง เพื่อสิ่ งสวยงามที่อยูใ่ นฝัน แต่หัวใจคือเธออยู่
ทุกวัน ไม่เคยเลื อนลางไปจากความจริ ง ไม่เคยลบเลื อนไปจากความฝั น อยู่หนใดเธอยังอยู่กบั ฉัน
มันยังคิดถึงเพียงเธอมันยังคิดถึ งแค่เธอ มันยังคิดถึงเธอ เพลงนี้ คือเสี ยงของความว่างเปล่า คือเสี ยง
ของคนที่ปวดร้าวคือเสี ยงของใจที่เฝ้ารอ”
ตารางที่ 4.40 วิเคราะห์เพลงคิดถึง
ความหมายของสัญญะ
ความหมายโดยตรง
ความหมายโดยนัย
เผชิญกับความเปลี่ยน
เผชิญกับความ
การเผชิญความ
การเผชิ ญกับการจากลา
ผันเท่าไรหัวใจแสน เปลี่ยนผันเท่าไร
เปลี่ยนแปลงทาให้ ของคนรักนั้นทาให้ทุกข์
เหนื่อย
หัวใจแสนเหนื่อย
เหนื่อยล้า
ทรมาน
ยังคงเดินทางไปกับ
ยังคงเดินทางไป ยังคงเดินทางไปกับ
ยังคงดาเนินชีวิตด้วย
ความจริ ง
กับความจริ ง
ความจริ ง
ความคิดถึงคนรักที่จาก
ลา
บางคราวรอยยิม้ วันเก่า บางคราวรอยยิม้ คือ บางเวลารอยยิม้ วัน ความทรงจาที่ดีของ
ก็พาความเหงาให้จาก วันเก่าก็พาความ เก่าก็ผอ่ นคลายความ ความรักที่จากลาสามารถ
ไป
เหงาให้จากไป
เหงาได้
ทาให้ความคิดถึงบรรเทา
ลงได้
เนื้อหาเพลง

รู ปสัญญะ
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จากตารางที่ 4.40 พบว่า โดยรวมเนื้อหาเพลงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับความรักที่จากลา แต่
ยังทาใจไม่ได้ยงั คงคิดถึงคนรักที่เลิกรากันไปแล้ว โดยเนื้ อเพลงจะพรรณนาถึงความทุกข์ที่เกิ ดจาก
ความคิ ดถึ ง โดยมี สั ญ ญะที่ แฝงอยู่ในเนื้ อเพลง เช่ น “เผชิ ญ กับ ความเปลี่ ยนผัน เท่ าไรหัวใจแสน
เหนื่อย” ความหมายโดยตรงคือ การเผชิญความเปลี่ยนแปลงทาให้เหนื่อยล้า ความหมายโดยนัยคือ
การเผชิญกับการจากลาของคนรักนั้นทาให้ทุกข์ทรมาน “ยังคงเดินทางไปกับความจริ ง” ความหมาย
โดยตรงคือ ยังคงเดินทางไปกับความจริ ง ความหมายโดยนัยคือ ยังคงดาเนินชีวติ ด้วยความคิดถึงคน
รัก ที่จากลา “บางคราวรอยยิ้ม วันเก่ าก็พ าความเหงาให้จากไป” ความหมายโดยตรงคือ บางเวลา
รอยยิม้ วันเก่าก็ผอ่ นคลายความเหงาได้ ความหมายโดยนัยคือ ความทรงจาที่ดีของความรักที่จากลา
สามารถทาให้ความคิดถึ งบรรเทาลงได้ เป็ นต้น โดยสัญญะของเพลงดังกล่าววิเคราะห์จากบริ บท
(Context) และโครงสร้างเนื้อหาของเพลง (Structuration)

4.4 แสดงการจาแนกเนื้อหาเพลงร็อค
ตารางที่ 4.41 แสดงการจาแนกเนื้ อหาเพลงร็ อคในผลงานเพลงของศิลปิ นวงโปเตโต้ บิ๊กแอ๊ส และ
บอดี้แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558
เนื้อหาเพลง
การดาเนินชีวติ
การให้กาลังใจ
ความรัก
ความรัก
สะท้อนสังคม
รวม

จานวน (เพลง)
10
10
17
3
40

ร้อยละ
50
42.5
7.5
100

จากตารางที่ 4.41 พบว่า เนื้ อหาของเพลงร็ อคในผลงานเพลงของศิ ลปิ นวงโปเตโต้ บิ๊ ก
แอส และบอดี้แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 พบว่า เนื้ อหาการให้กาลังใจมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
50 จานวน 20 เพลง แบ่งเป็ นการให้กาลังใจด้านการดาเนิ นชี วิต คิดเป็ นร้อยละ 25 จานวน 10 เพลง
และการให้กาลังใจด้านความรัก คิ ดเป็ นร้ อยละ 25 จานวน 10 เพลง รองลงมาคื อเนื้ อหาเกี่ ยวกับ
ความรัก คิดเป็ นร้อยละ 42.5 จานวน 17 เพลง และน้อยที่สุดคือเนื้ อหาสะท้อนสังคม คิดเป็ นร้อยละ
7.5 จานวน 3 เพลง
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1) การให้กาลังใจด้านการดาเนิ นชี วิตเพลงที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับการให้กาลังใจด้าน
การดาเนินชีวติ มีจานวน 10 เพลงได้แก่
(1) เพลง หัวใจ
(2) เพลง ดนตรี เพื่อชีวติ
(3) เพลง อาบน้ าร้อน
(4) เพลง ชีวติ เป็ นของเรา
(5) เพลง ความเชื่อ
(6) เพลง เสี้ ยววินาที
(7) เพลง ทางกลับบ้าน
(8) เพลง แสงสุ ดท้าย
(9) เพลง เรื อเล็กควรออกจากฝั่ง
(10) เพลง Dharmajati (ดัม-มะ-ชา-ติ)
2) การให้กาลังใจด้านความรัก เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้กาลังใจด้านความรัก
มีจานวน 10 เพลงได้แก่
(1) เพลง อุปสรรคก่อให้รักบังเกิด
(2) เพลง ส่ งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่
(3) เพลง รักเหอะ
(4) เพลง แดนเนรมิต
(5) เพลง เท่าที่มี
(6) เพลง อกหัก
(7) เพลง ขอบคุณน้ าตา
(8) เพลง ความรัก
(9) เพลง ปล่อย
(10) เพลง ชีวติ ยังคงสวยงาม
3) เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักมีจานวน 17 เพลงได้แก่
(1) เพลง ยื้อ
(2) เพลง เล่นลิ้น
(3) เพลง ไม่รู้จะอธิ บายยังไง
(4) เพลง ง่ายๆ
(5) เพลง เธอยัง
(6) เพลง ทิ้งไว้กลางทาง
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(7) เพลง รอย
(8) เพลง สมดุล
(9) เพลง ฝุ่ น
(10) เพลง ลมเปลี่ยนทิศ
(11) เพลง ทนไม่ไหว
(12) เพลง ยาพิษ
(13) เพลง ยิง่ รู ้ยงิ่ ไม่เข้าใจ
(14) เพลง คิดฮอด
(15) เพลง เปราะบาง
(16) เพลง ครึ่ งหลับครึ่ งตื่น
(17) เพลง คิดถึง
4) เพลงที่มีเนื้อหาสะท้อนสังคมมีจานวน 3 เพลงได้แก่
(1) เพลง คราม
(2) เพลง สติ๊กเกอร์
(3) เพลง โทน
ตารางที่ 4.42 แสดงการจาแนกเพลงร็ อคที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับการให้กาลังใจในด้านการดาเนิ นชี วิต
ในผลงานเพลงของศิลปิ นวงโปเตโต้ บิ๊ กแอ๊ส และบอดี้ แสลมตั้งแต่ปี พ.ศ. 25482558
ศิลปิ น
วงโปเตโต้
วงบิ๊กแอส
วงบอดี้แสลม
รวม

จานวน (เพลง)
0
3
7
10

ร้อยละ
0
30
70
100

จากตารางที่ 4.42 พบว่า เนื้ อหาให้กาลังใจด้านการดาเนิ นชี วิตของในผลงานเพลงของ
ศิลปิ นวงโปเตโต้ บิ๊กแอส และบอดี้ แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 พบว่า วงบอดี้ แสลม มีค่ามาก
ที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 70 จานวน 7 เพลง รองลงมาคือวงบิ๊ กแอส คิดเป็ นร้ อยละ 30 จานวน 3 เพลง
และวงโปเตโต้ คิดเป็ นร้อยละ 0 จานวน 0 เพลง
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1) เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้กาลังใจด้านการดาเนินชีวติ ของศิลปิ นวงโปเตโต้
มีจานวน 0 เพลง
2) เพลงที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับ การให้กาลังใจด้านการดาเนิ นชี วิตของศิ ลปิ นวง บิ๊ ก
แอส มีจานวน 3 เพลง ได้แก่
(1) เพลง หัวใจ
(2) เพลง ดนตรี เพื่อชีวติ
(3) เพลง อาบน้ าร้อน
3) เพลงที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับการให้กาลังใจด้านการดาเนิ นชี วิตของศิลปิ นวงบอดี้
แสลม มีจานวน 7 เพลง ได้แก่
(1) เพลง ชีวติ เป็ นของเรา
(2) เพลง ความเชื่อ
(3) เพลง เสี้ ยววินาที
(4) เพลง ทางกลับบ้าน
(5) เพลง แสงสุ ดท้าย
(6) เพลง เรื อเล็กควรออกจากฝั่ง
(7) เพลง Dharmajati (ดัม-มะ-ชา-ติ)
ตารางที่ 4.43 แสดงการจาแนกเพลงร็ อคที่ มี เนื้ อหาเกี่ ยวกับ การให้ก าลังใจในด้านความรั ก ใน
ผลงานเพลงของศิลปิ นวงโปเตโต้ บิ๊กแอ๊ส และบอดี้แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558
ศิลปิ น
วงโปเตโต้
วงบิ๊กแอส
วงบอดี้แสลม
รวม

จานวน (เพลง)
1
4
5
10

ร้อยละ
10
40
50
100

จากตารางที่ 4.43 เนื้ อหาให้กาลังใจด้านความรักในผลงานเพลงของศิลปิ นวงโปเตโต้ บิ๊ก
แอสและบอดี้แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 พบว่า วงบอดี้แสลม มีค่ามากที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 50
จานวน 5 เพลง รองลงมาคือวงบิ๊ กแอส คิดเป็ นร้ อยละ 40 จานวน 4 เพลง และวงโปเตโต้ คิดเป็ น
ร้อยละ 1 จานวน 10 เพลง
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1) เพลงที่ มี เนื้ อหาเกี่ ยวกับ การให้ก าลังใจด้านความรั ก ของศิ ล ปิ นวงโปเตโต้มี
จานวน 1 เพลง ได้แก่
(1) เพลง อุปสรรคก่อให้รักบังเกิด
2) เพลงที่ มี เนื้ อหาเกี่ ยวกับ การให้ ก าลังใจด้านความรั ก ของศิ ล ปิ นวงบิ๊ ก แอสมี
จานวน 4 เพลง ได้แก่
(1) เพลง ส่ งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่
(2) เพลง รักเหอะ
(3) เพลง แดนเนรมิต
(4) เพลง เท่าที่มี
3) เพลงที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับการให้กาลังใจด้านความรักของศิลปิ นวงบอดี้ แสลมมี
จานวน 5 เพลง ได้แก่
(1) เพลง อกหัก
(2) เพลง ขอบคุณน้ าตา
(3) เพลง ความรัก
(4) เพลง ปล่อย
(5) เพลง ชีวติ ยังคงสวยงาม
ตารางที่ 4.44 แสดงการจาแนกเพลงร็ อคที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับ ความรัก ในผลงานเพลงของศิ ลปิ น
วงโปเตโต้ บิ๊กแอ๊ส และบอดี้แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558
ศิลปิ น
วงโปเตโต้
วงบิ๊กแอส
วงบอดี้แสลม
รวม

จานวน (เพลง)
8
3
6
17

ร้อยละ
47
17.5
35.5
100

จากตารางที่ 4.44 เนื้ อหาเกี่ ยวกับความรั กในผลงานเพลงของศิ ลปิ นวงโปเตโต้ บิ๊ กแอส
และบอดี้แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 พบว่า วงโปเตโต้ มีค่ามากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 47 จานวน 8
เพลง รองลงมาคือวงบอดี้แสลม คิดเป็ นร้อยละ 35.5 จานวน 6 เพลง และวงบิ๊กแอส คิดเป็ นร้อยละ
17.5 จานวน 3 เพลง
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1) เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของศิลปิ นวงโปเตโต้มีจานวน 8 เพลง ได้แก่
(1) เพลง ยื้อ
(2) เพลง เล่นลิ้น
(3) เพลง ไม่รู้จะอธิ บายยังไง
(4) เพลง ง่ายๆ
(5) เพลง เธอยัง
(6) เพลง ทิ้งไว้กลางทาง
(7) เพลง รอย
(8) เพลง สมดุล
2) เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของศิลปิ นวงบิ๊กแอสมีจานวน 3 เพลง ได้แก่
(1) เพลง ฝุ่ น
(2) เพลง ลมเปลี่ยนทิศ
(3) เพลง ทนไม่ไหว
3) เพลงที่ มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ ความรั ก ของศิ ล ปิ นวงบอดี้ แสลมมี จานวน 6 เพลง
ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

เพลง ยาพิษ
เพลง ยิง่ รู ้ยงิ่ ไม่เข้าใจ
เพลง คิดฮอด
เพลง เปราะบาง
เพลง ครึ่ งหลับครึ่ งตื่น
เพลง คิดถึง

ตารางที่ 4.45 แสดงการจาแนกเพลงร็ อคที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการสะท้อนสังคม ในผลงานเพลงของ
ศิลปิ นวงโปเตโต้ บิ๊กแอ๊ส และบอดี้แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558
ศิลปิ น
วงโปเตโต้
วงบิ๊กแอส
วงบอดี้แสลม
รวม

จานวน (เพลง)
0
0
3
3

ร้อยละ
0
0
100
100
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จากตารางที่ 4.45 เนื้อหาเกี่ยวกับความรักในผลงานเพลงของศิลปิ นวงโปเตโต้ บิ๊กแอสและ
บอดี้แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 พบว่า มีเพียงผลงานเพลงของวงบอดี้แสลมที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ
การสะท้อนสังคมคิดเป็ นร้อยละ 100 จานวน 3 เพลง
สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) ผูป้ ระพันธ์ ศิลปิ น ผูเ้ ผยแพร่ และเยาวชนที่ เปิ ดรั บ
เพลงร็ อค เพลง เพื่อศึกษาการคุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อการรับรู ้
ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างกาลังใจในการดาเนินชีวติ

4.5 สั มภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ประพันธ์ ศิลปิ ล และผู้เผยแพร่
ผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กส่ วนที่ หนึ่ ง ผูว้ ิจยั ศึกษาจากผูป้ ระพันธ์ ศิลปิ น และผูเ้ ผยแพร่ เพื่อ
ศึกษาวิวฒั นาการของเพลงร็ อค ลักษณะของเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั คุ ณค่าแฝงของเพลงร็ อค และ
บทบาทของเพลงร็ อคที่มีต่อเยาวชน ซึ่ งมีผลการวิจยั ดังนี้
4.5.1 วิวฒ
ั นาการเพลงร็อคในช่ วงปี พ.ศ. 2548-2558
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ผูป้ ระพัน ธ์ ศิ ล ปิ นและผู เ้ ผยแพร่ เพลงร็ อค เกี่ ย วกับ เพลงร็ อ ค
ในช่ วงปี พ.ศ. 2548-2558 พบว่า เพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั มีการเปลี่ ยนแปลงด้านเนื้ อหาตามสภาพ
สังคมปั จจุบนั เริ่ มพูดถึ งเรื่ องของปรัชญาซึ่ งยุคก่อนหน้านี้ ไม่สามารถพูดได้เพราะคนจะไม่เข้าใจ
เนื้ อหาของเพลง เริ่ มมีการพูดถึ งการให้กาลังใจมากขึ้น แต่ที่มากที่ สุดยังคงกล่าวเกี่ ยวกับเรื่ องของ
ความรัก และในเรื่ องของดนตรี และท่วงทานองถู กผสมเข้ากับเครื่ องดนตรี สมัยใหม่ สมัยใหม่ มี
บทบาทต่อสังคมน้อยลงกว่ายุคก่อนเริ่ มเป็ นเรื่ องของธุ รกิ จมากขึ้น การฟั งเพลงร็ อคของแฟนเพลง
เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี ศิลปิ นสื่ อสารการแฟนเพลงได้ง่ายขึ้นเนื่ องจากเทคโนโลยีการสื่ อสารใน
ยุคปัจจุบนั
เพลงร็ อคในยุคปั จจุ บนั จะเริ่ มพู ดถึ งเรื่ องของปรัชญาซึ่ งยุคก่ อนหน้านี้ ไม่สามารถพูดได้
เพราะคนจะไม่ เข้าใจเนื้ อหาของเพลง และด้วยสั งคมที่ เปลี่ ยนไปเนื้ อหาของเพลงก็ จะ
เปลี่ ยนตามไปเริ่ มมีการพูดถึ งการให้กาลังใจมากขึ้น ต่างจากยุคนก่อนที่ส่วนมากจะพูดถึ ง
แค่เรื่ องความรั ก เริ่ มมี บ ทบาทต่อสังคมในด้านของการเมื องแต่หลักๆยังคงใช้เพื่ อความ
บัน เทิ ง เป็ นส่ ว นใหญ่ และมี บ ทบาทกับ เยาวชนที่ ส นใจเรื่ อ งของดนตรี เหมื อ นเพชร
(สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2559)
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เนื้ อหาของเพลงร็ อคในทุกยุคจะมีเนื้ อหาที่วนเวียนอยูก่ บั เรื่ องของความรัก แต่ในยุปัจจุบนั
เริ่ มมีเรื่ องของการใช้ชีวิตและการให้กาลังใจ เรื่ องของซาวน์ดนตรี ที่ทนั สมัยขึ้น เพลงร็ อค
แตกแขนงเป็ นร็ อคประเภทต่างๆ มากขึ้น มีทางเลือกที่มากขึ้นให้กบั คนฟัง เป็ นที่ยดึ เหนี่ยว
แก่เยาวชนให้ทาตามแบบอย่างศิลปิ นที่ชอบ สุ ชฒั ติ (สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559)
“ท่วงทานองและในภาคของดนตรี ถูกผสมเข้ากับดนตรี สมัยใหม่ มีบทบาทต่อสังคมน้อยลง
กว่ายุคก่อนเริ่ มเป็ นเรื่ องของธุ รกิจมากขึ้น การฟั งเพลงร็ อคของแฟนเพลงเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี
ศิ ล ปิ นสื่ อสารการแฟนเพลงได้ง่ ายขึ้ น เนื่ องจากเทคโนโลยีก ารสื่ อ สารในยุคปั จจุ บ ัน ” พู น ศัก ดิ์
(สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2559)
4.5.2 ลักษณะของเพลงร็อคในยุคปัจจุบัน
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ผูป้ ระพันธ์ ศิลปิ นและผูเ้ ผยแพร่ เพลงร็ อค เกี่ ยวกับลักษณะของ
เพลงร็ อค พบว่า เพลงร็ อคมีรากฐานมาจากชนชั้นกลาง จึงมีเนื้ อหาตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย ในส่ วน
ของดนตรี ไม่จาเป็ นจะต้องรุ นแรงหรื อหนักหน่ วงมาก มีความเรี ยบง่ายของเครื่ องดนตรี มีจงั หวะ
สนุกสนานเหมาะแก่การเต้นรา เป็ นต้นกาเนิดของดนตรี หลายๆแนว และเป็ นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่ น
“เพลงร็ อคเป็ นเพลงที่ มีความตรงไปตรงมาของภาษาที่ ใช้ โดยจะไม่ใช้การสื่ อสารที่ออ้ ม
ค้อม รู ้สึกอย่างไรก็จะพูดออกไปในแบบนั้น ในเรื่ องของดนตรี ก็ไม่จาเป็ นต้องหนักหน่วงมาก แต่มี
ความเรี ยบง่ายในเครื่ องดนตรี ที่ไม่ปรุ งแต่งมาก” เหมือนเพชร (สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2559)
“ไม่จาเป็ นต้องมีความรุ นแรงเสมอไป เป็ นเพลงที่เหมาะสาหรับวัยรุ่ น เป็ นเพลงเต้นราที่มี
ความหนักแน่ น มีความหนักเบาของดนตรี หลายๆ ระดับ และเป็ นต้นกาเนิ ดของแนวเพลงหลายๆ
แนว” สุ ชฒั ติ (สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559)
“มีรากฐานมาจากชนชั้นกลาง แรงงาน จึงมีเนื้ อหาที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา มีเครื่ องดนตรี
น้อยชิ้น เล่นกันแบบง่ายๆ” พูนศักดิ์ (สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2559)
4.5.3 บทบาทของเพลงร็อค
ผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กจากผูป้ ระพันธ์ ศิ ลปิ นและผูเ้ ผยแพร่ เพลงร็ อค พบว่าเพลงร็ อคมี
บทบาทต่อสังคมในการสร้างกาลังใจให้คน และสร้างแรงบันดาลใจและความฝันให้ยาวชน
จากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ผูป้ ระพันธ์ ศิลปิ นและผูเ้ ผยแพร่ เพลงร็ อคเกี่ ยวกับ บทบาทของ
เพลงร็ อคต่อการสร้ างกาลังใจ พบว่า เพลงร็ อคเป็ นสื่ อสะท้อ นสังคม ดังเช่ นในสังคมปั จจุ บ นั มี
ความเครี ยดและการแข่งขันที่สูงขึ้น เพลงร็ อคจึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้กาลังใจเพิ่มมากขึ้นตามไป
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ด้วย และนอกนอกเหนื อจากนั้นเพลงร็ อคยังสามารถขับเคลื่อนวัฒนธรรม แฟชัน่ วิธีคิด และใช้ใน
การเรี ยกร้องสิ ทธิ
“ในสังคมปั จจุบนั ทุกคนต้องเจอแต่กบั ความเครี ยด การแข่งขัน เพลงร็ อคจึงเป็ นเหมือนสิ่ ง
ที่ โน้ม น้าวจิตใจคน จะสังเกตได้ว่าคนฟั งเพลงร็ อคจะมี จิตใจอ่ อนโยนถึ งแม้เพลงจะหนัก แน่ น
ดุดนั ” เหมือนเพชร (สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2559)
เนื้ อเพลงจะให้ พ ลังงานในการใช่ ชี วิต เป็ นแรงผลัก ดัน เป็ นก าลัง ใจ วัยรุ่ นส่ วนมากฟั ง
เพลงร็ อคเพื่อความบันเทิง เต้นรากับกลุ่ มเพื่อน และใช้เพื่อให้กาลังใจในการใช้ชีวิตและ
เรื่ องของความรัก เพลงร็ อคด้วยดนตรี ที่หนักแน่ น ทานองเร้าใจ จึงสามารถใช้ในการปลุ ก
ขวัญกาลังใจยามที่ทอ้ แท้ สุ ชฒั ติ (สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559)
ด้วยเนื้ อหาและทานองของเพลงร็ อคเป็ นเพลงที่ ฟั งง่ ายจึ งสามารถเข้าถึ งวัยรุ่ นได้ง่าย จึ ง
สามารถใช้เป็ นแรงบันดาลใจเรื่ องต่างๆ ได้ เช่น เพลงของวงบอดี้แสลม โดยส่ วนมากเพลง
ที่ได้รับความนิ ยมจากวัยรุ่ นจะเป็ นเพลงที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการตามหาความฝัน วัยรุ่ นจึงใช้
เนื้ อหาของเพลงในเรื่ องนี้ เป็ นแรงผลักดันเพื่ อไปสู่ ความส าเร็ จในชี วิต และก็มี เนื้ อหาที่
เกี่ยวกับเรื่ องของความรักที่วยั รุ่ นนิยมฟัง พูนศักดิ์ (สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2559)
4.5.4 คุณค่ าทีแ่ ฝงอยู่ในเพลงร็อค
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับ ผูป้ ระพันธ์ ศิลปิ นและผูเ้ ผยแพร่ เพลงร็ อค เพื่อศึกษา
เกี่ยวกับคุณค่าที่แฝงอยูใ่ นเพลงร็ อค พบว่า เพลงร็ อคไม่ได้เป็ นเพียงแค่แนวดนตรี แต่ยงั หมายรวมถึง
การแต่งกาย พฤติ กรรม เพลงร็ อคจึงมีผลกระทบต่อตัวบุคคลเนื่ องจากเพลงร็ อคเข้าถึ งผูฟ้ ั งได้ง่าย
เนื้อหาของเพลงร็ อคจะให้คุณค่าในด้านการให้กาลังใจในการใช้ชีวติ และด้านความรัก
จริ งๆ แล้วเพลงร็ อ คมันไม่ ใช่ แค่ ดนตรี มัน ยัง หมายถึ งวิธี ก ารใช้ชี วิต การแต่ งกาย การ
แสดงออกต่างๆ เพลงร็ อคจึงสามารถเข้าไปปลุกฝังสิ่ งต่างๆ ในตัวของเราได้ ถ้าเนื้ อหาของ
เพลงดี ค นฟั ง ก็ จ ะได้รั บ ประโยชน์ จ ากเพลงนั้น โดยเฉพาะเยาวชนก็ จ ะได้ข ้อ คิ ด จาก
เพลงร็ อคนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน เหมือนเพชร (สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2559)
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ถ้าจะพูดถึ งคุ ณค่าของเพลงร็ อค ทุ กเพลงมี คุณค่าในตัวของมันอยู่แล้วอยู่ที่ ว่าคนสื่ อสาร
ต้องการสื่ อสารไปในทางด้านไหน สาหรับเพลงของบอดี้ แสลม เราจะสื่ อสารกันในเรื่ อง
ของชีวติ และความรัก โดยคุณค่าที่ได้ก็จะเป็ นการให้กาลังใจเป็ นส่ วนใหญ่ นอกเหนือจาก
นั้นคงเป็ นแรงผลักดันสาหรับวัยรุ่ นที่เล่นดนตรี สุ ชฒั ติ (สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559)
“เพลงร็ อคเป็ นเพลงที่ง่ายแก่การเข้าถึงคนฟั ง เพราะไม่ตอ้ งใช้ความรู ้ในเรื่ องดนตรี มากมาย
ใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมา เล่นกันแบบไม่ตอ้ งใช้ทกั ษะมากมาย จึงทาให้เพลงร็ อคเป็ นเหมือนเพื่อน
ยามท้อแท้ อกหัก เวลาสนุกหรื อเวลาที่เล่นดนตรี ” พูนศักดิ์ (สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2559)
4.5.5 แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ผูป้ ระพันธ์ ศิลปิ นและผูเ้ ผยแพร่ เพลงร็ อค เกี่ ยวกับเพลงร็ อคกับ
บทบาทต่อเยาวชน พบว่า เพลงร็ อคส่ งผลด้านการให้กาลังใจต่อเยาวชนทัว่ ไปในด้านการดาเนิ น
ชี วิตและด้านความรัก โดยเฉพาะกับกลุ่ มเยาวชนที่ เล่นดนตรี จะส่ งผลเป็ นแรงผลักดันให้ทาตาม
ศิลปิ นที่ตนชื่นชอบ สามารถสร้างความบันเทิง ผ่อนคลาย และสร้างมิตรภาพในกลุ่มผูฟ้ ังเพลงร็ อค
ท าให้เกิ ดแรงบัน ดาลใจกับ วัยรุ่ น ที่ ชื่น ชอบในการเล่ นดนตรี อยากจะเป็ นแบบศิ ลปิ นที่
ตนเองชอบ จึ ง เกิ ด ความพยายามว่ า ต้ อ งท าให้ ไ ด้ วัย รุ่ นเป็ นกลุ่ ม คนที่ ย ัง อ่ อ นต่ อ
ประสบการณ์ จึงอาจมี การผิดพลาดบ้างเป็ นเรื่ องธรรมดา การที่ฟั งเพลงร็ อคเนื้ อหาของ
เพลงจึงช่วยเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ด้วยดนตรี ที่แข็งแรงทาให้รู้สึกเข้มแข็ง เหมือนเพชร
(สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2559)

4.6 สั มภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview) เยาวชนทีเ่ ปิ ดรับเพลงร็อค
ผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึกส่ วนที่สอง ผูว้ ิจยั ศึกษาจากเยาวชนที่เปิ ดรับเพลงร็ อคเพื่อศึกษาการ
รับรู ้ของเยาวชนที่มีต่อลักษณะของเพลงร็ อค คุณค่าที่แฝงอยูใ่ นเพลงร็ อคบทบาทและประโยชน์ต่อ
สังคมของเพลงร็ อคซึ่ งมีผลการวิจยั ดังนี้
4.6.1 ลักษณะของเพลงร็อค
ลัก ษณะของเพลงร็ อค จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก เยาวชนทั้ง 10 คน เกี่ ยวกับ ลักษณะของ
เพลงร็ อค พบว่า เพลงร็ อคเป็ นเพลงที่มีจงั หวะสนุ กสนาน เนื้ อเพลงสื่ ออารมณ์ และบางเพลงผสม
ความก้าวร้าว ผลการวิจยั พบว่า เยาวชนที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเกือบทั้งหมด (8 คน ใน 10 คน) รับรู ้
ว่าเพลงร็ อคเป็ นเพลงที่มีจงั หวัดสนุกสนานเพราะเพลงที่เป็ นวงดนตรี มีเครื่ องดนตรี กลอง เบส กีตา้
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มีจงั หวะ ท่วงทานอง หนักหน่ วงเร้ าใจและดนตรี ที่หนักหน่ วง ทานองสนุ ก ดุ เดื อดจะนึ กถึ งเสี ยง
กลองที่มีความหนักแน่ น “มีดนตรี สนุ กสนาน มันส์ ๆ จังหวะสนุ ก ฟั งแล้วอยากกระโดด” กิ ตติพศ
(สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559)
นอกจากนี้ มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่เป็ นเยาวชนเพียง 2 ท่านที่เชื่อว่า เพลงร็ อคสื่ อถึงอารมณ์และ
สื่ อถึงอารมณ์กา้ วร้ าว “เนื้ อเพลงสื่ อถึงอารมณ์ มีความแข็งแรง” ภัทราภรณ์ (สัมภาษณ์ , 22 เมษายน
2559) “มีความน่ากลัว ดุดนั รู ้สึกถึงความก้าวร้าว” ภัสพรรณพร (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559)
4.6.2 เพลงร็อคกับบทบาทต่ อสั งคม
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กเยาวชนทั้ง 10 คน เกี่ ยวกับเพลงร็ อคกับบทบาทต่อสังคม พบว่า
โดยส่ วนใหญ่เพลงร็ อคจะส่ งผลต่อคนในสังคมเพื่อสร้ างความบันเทิง ผ่อนคลายความเครี ยด ให้
กาลังใจ กล่ อมเกลาจิตใจ ปลุ กใจ และสะท้อนสังคม ผลการวิจยั พบว่า เยาวชนที่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มู ล
สาคัญส่ วนใหญ่ (6 คน ใน 10 คน) รับรู ้วา่ เพลงร็ อค ให้กาลังใจในการดาเนินชี วติ เข้าถึงอารมณ์ของ
คนที่ผิดหวัง ปลุ กใจคนฟั งให้กล้าทาในสิ่ งต่างๆ และมีเนื้ อหาสะท้อนสังคม “เข้าถึงอารมณ์คนที่
ผิดหวังจากเรื่ องต่างๆ ให้ลุกขึ้นสู ้ อีกครั้ง ให้กาลังใจในการดาเนิ นชี วิต” ศุภาพิชญ์ (สัมภาษณ์ , 22
เมษายน 2559)
นอกจากนี้ มี ผูใ้ ห้ ข ้อมู ล ส าคัญ ที่ เป็ นเยาวชนเพี ย ง 4 ท่ านที่ เชื่ อ ว่า เพลงร็ อค สร้ างความ
บันเทิงผ่อนคลายความเครี ยด “สร้างความบันเทิงผ่อนคลายเพราะจังหวะสนุก” ฟ้าอาภา (สัมภาษณ์,
22 เมษายน 2559) “สร้างความบันเทิง ฟังแล้วรู ้สึกสนุก” มารุ จน์ (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559) “ทา
ให้ ค นฟั งผ่อนคลายความเครี ยดจากการท างาน” ณัฐยุทธ (สัมภาษณ์ , 22 เมษายน 2559) “เป็ นที่
ระบายอารมณ์ ฟั งแล้วไม่เครี ยด ยิ่งตอนดู คอนเสิ ร์ตสนุ กมากๆ” กิ ตติ พศ (สัมภาษณ์ , 22 เมษายน
2559)
4.6.3 เพลงร็อคกับประโยชน์ ต่อตนเอง
จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกเยาวชนทั้ง 10 คน เกี่ยวกับเพลงร็ อคกับประโยชน์ต่อตนเอง พบว่า
เพลงร็ อคสามารถสร้ างประโยชน์ต่อตัวเยาวชนมากที่สุดในด้านการสร้างความบันเทิง ผ่อนคลาย
ความเครี ยด เพื่อให้กาลังใจตนเองด้านการใช้ชีวิตและความรัก และได้มิตรภาพ ผลการวิจยั พบว่า
เยาวชนที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่ วนใหญ่ (7 คน ใน 10 คน) รับรู ้วา่ เพลงร็ อคให้ประโยชน์ต่อตนเอง
เพื่อผ่อนคลายความเครี ยดจากการเรี ยน ฟังเพื่อความบันเทิงและได้มิตรภาพจากกลุ่มผูฟ้ ั งเพลงร็ อค
“ผ่อนคลายจากความเครี ยดจากการเรี ยนฟังในเวลาว่าง” ฟ้าอาภา (สัมภาษณ์ 22 เมษายน 2559)
นอกจากนี้ มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่เป็ นเยาวชนเพียง 3 ท่านที่เชื่ อว่า เพลงร็ อค ให้ประโยชน์ต่อ
ตนเองในด้านการให้กาลังใจด้านความรักและการใช้ชีวิต “บางเพลงฟั งแล้วรู ้ สึกมีกาลังใจ จะใช้
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เพลงนั้นให้กาลังใจตัวเองเวลามี ปั ญหาทุ กครั้ง” ภัทราภรณ์ (สัมภาษณ์ , 22 เมษายน 2559) “สอน
เรื่ องความรัก เวลาอกหักฟั งเพลงร็ อคแล้วจะไม่ คิดมาก” สิ ริยากร (สัมภาษณ์ , 22 เมษายน 2559)
“สร้างกาลังใจในการใช้ชีวิต ชอบฟั งเพลงของวงบอดี้แสลม เพราะให้กาลังใจในการใช้ชีวิต” (ภัส
พรรณพร สัมภาษณ์ 22 เมษายน 2559)
4.6.4 เพลงร็อคกับการให้ กาลังใจ
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก เยาวชนทั้ง 10 คน เกี่ ยวกับ เพลงร็ อคกับ การให้ ก าลังใจ พบว่า
เพลงร็ อคให้กาลังใจในด้านการดาเนิ นชี วิตมากที่ สุด โดยจะให้กาลังใจในการเผชิ ญกับอุปสรรค
และปั ญหาในชีวติ เป็ นแรงผลักดันให้ทาตามความฝันให้สาเร็ จ และให้กาลังใจในด้านความรัก โดย
จะให้กาลังใจผูท้ ี่ผิดหวังในความรัก ผลการวิจยั พบว่า เยาวชนที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่ วนใหญ่ (7
คนใน 10 คน) รับรู ้วา่ เพลงร็ อคจะช่วยให้กาลังใจในการเผชิ ญกับปั ญหา เป็ นแรงผลักดันให้ทาตาม
ความฝัน “ตอนที่ทอ้ แท้เพลงร็ อคจะช่วยให้กาลังใจฟังตอนที่มีปัญหาชีวิต” ศุภาพิชญ์ (สัมภาษณ์, 22
เมษายน 2559)
นอกจากนี้ มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่เป็ นเยาวชนเพียง 3 ท่านที่เชื่ อว่า เพลงร็ อค ให้กาลังใจใน
ด้านความรัก “เพลงสอนใจในเรื่ องการใช้ชีวติ และทาให้ไม่คิดมากเวลาอกหัก” ณัฐยุทธ (สัมภาษณ์,
22 เมษายน 2559) “คอยเตือนสติตนเองในเวลาที่ อกหัก ” สิ ริยากร (สัมภาษณ์ , 22 เมษายน 2559)
“ส่ วนมากจะให้กาลังใจเรื่ องความรัก” ฟ้าอาภา (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559)
4.6.5 คุณค่ าของเพลงร็อค
จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกเยาวชนทั้ง 10 คน เกี่ยวกับคุณค่าของเพลงร็ อค พบว่า คุณค่าที่แฝง
อยูใ่ นเพลงร็ อคเพื่อสร้างความบันเทิงและสร้างมิตรภาพมากที่สุด รองลงมาคือสะท้อนสังคมและใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ผลการวิจยั พบว่า เยาวชนที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเกือบทั้งหมด (8 คน ใน
10 คน) รับรู ้วา่ เพลงร็ อคให้คุณค่าในด้านความบันเทิง ทาให้มองโลกในแง่บวก ใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ และสร้ างมิ ต รภาพ “ท าให้ ช อบเล่ น ดนตรี ท าเวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ ” พุ ท ธิ พ งศ์
(สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559)
นอกจากนี้ มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่เป็ นเยาวชนเพียง 2 ท่านที่เชื่ อว่า เพลงร็ อค ให้คุณค่าในด้าน
การสะท้อ นสั ง คม “สะท้อ นสั ง คม และเป็ นก าลัง ใจในยามที่ เจอกับ ปั ญ หาชี วิ ต ” ศุ ภ าพิ ช ญ์
(สัม ภาษณ์ , 22 เมษายน 2559) “เพลงร็ อคแฝงด้วยข้อคิ ดมากมายที่ นาไปใช้ไ ด้และช่ วยสะท้อน
สังคม” ฟ้าอาภา (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาบทบาทของเพลงร็ อคในการปลูกฝั งคุณค่าและการสร้างกาลังใจใน
การดาเนินชีวติ ของเยาวชน โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1) เพื่อวิเคราะห์เพือ่ วิเคราะห์คุณค่าของสารจากเพลงร็ อคระหว่างปี พ.ศ. 2548-2558
โดยวิเคราะห์การสื่ อความหมายเชิ งสัญญะในเนื้ อหาเพลงด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหาเชิ งคุ ณภาพจาก
เพลงของศิลปิ นวงโปเตโต้ บิ๊กแอสและบอดี้แสลมที่มียอดผูเ้ ข้าชมในเวปไซต์ยูทูป 3 ล้านวิวขึ้นไป
จานวน 40 เพลง
2) เพื่ อศึ ก ษาบทบาทและผลกระทบของเพลงร็ อคในยุค ปั จจุ บ นั ต่ อการรั บ รู ้ ข อง
เยาวชนที่มีต่อการสร้างกาลังใจในการดาเนิ นชี วติ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูป้ ระพันธ์ 1 คน ศิลปิ น
1 คน ผูเ้ ผยแพร่ 1 คน และเยาวชนที่เป็ นแฟนคลับของกลุ่มศิลปิ นเพลงร็ อคจานวน 10 คน

5.1 สรุปผลการการศึกษา
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ เนื้อหาเชิ งคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาเชิ งคุณภาพ พบว่า คุณค่าของสารจากเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อการ
รับรู ้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างกาลังใจในการดาเนิ นชี วิตเนื้ อหาของเพลงร็ อคในผลงานเพลงของ
ศิลปิ นวงโปเตโต้ บิ๊กแอสและบอดี้แสลม มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการให้กาลังใจมีค่ามากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 50 จานวน 20 เพลง การให้กาลังใจด้านการดาเนิ นชี วิต คิดเป็ นร้อยละ 25 จานวน 10 เพลง และ
การให้กาลังใจด้านความรัก คิดเป็ นร้อยละ 25 จานวน 10 เพลง รองลงมาคือเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก
รองลงมาคือเนื้ อหาเกี่ ยวกับความรัก คิดเป็ นร้อยละ 42.5 จานวน 17 เพลง และน้อยที่สุดคือเนื้ อหา
สะท้อนสังคม คิดเป็ นร้อยละ 7.5 จานวน 3 เพลง ผลกระทบของเพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั ต่อการรับรู ้
ของเยาวชนที่ มี ต่อการสร้ างก าลังใจในการดาเนิ น ชี วิตพบว่าเยาวชนเปิ ดรั บ เพลงร็ อคเพื่ อความ
บัน เทิ ง มากที่ สุ ด รองลงมาคื อเพื่ อ ให้ ก าลัง ใจด้า นความรั ก และเพื่ อ ให้ ก าลัง ใจด้านการใช้ชี วิต
ตามลาดับ
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1) ในเนื้ อหาของเพลงที่เกี่ ยวกับการให้กาลังใจด้านการดาเนิ นชี วิต พบว่า ผลงาน
เพลงของวงบอดี้ แสลมมีเนื้ อหาของเพลงเกี่ ยวข้องกับการให้กาลังใจด้านการดาเนิ นชี วิตมากที่สุด
รองลงมาคือผลงานเพลงของวงบิ๊กแอส และวงโปเตโต้ ไม่มีเพลงที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการดาเนิ นชี วิต
โดยเนื้ อ เกี่ ย วกับ การด าเนิ น ชี วิ ต จะกล่ า วถึ ง การให้ ก าลัง ใจกัน ระหว่ า งบุ ค คล ซึ่ งอาจจะเป็ น
ความสัมพันธ์แบบคู่รัก เพื่อนหรื อครอบครัว ที่คอยให้กาลังใจกันให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง การใช้
ดนตรี เป็ นปั จจัยในการสร้างกาลังใจให้แก่ตนเอง เมื่อประสบกับปั ญหา อุปสรรคต่างๆหรื อเมื่อรู ้สึก
ท้อแท้ก็จะมี ดนตรี ที่เป็ นแรงผลักดันตนเองให้สู้ต่อไป การปลุ กใจให้กล้าที่ จะออกมาทาในสิ่ งที่
ตนเองต้องการ ไม่ทาตามใครเนื่ องจากคนเรามีความชอบ ความถนัด และความคิดที่แตกต่างกัน ให้
กาลังใจเมื่อเจอปั ญหาและอุปสรรคต่างๆในการดาเนิ นชีวติ ๆ ให้ต่อสู ้กบั ปั ญหาไม่ยอ่ ท้อ เป็ นต้น
2) ในเนื้อหาของเพลงที่เกี่ยวกับการให้กาลังใจด้านความรัก พบว่า ผลงานเพลงของ
วงบอดี้ แสลมมี เนื้ อหาของเพลงเกี่ ยวข้องกับ การให้ กาลังใจด้านความรั กมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
ผลงานเพลงของวงบิ๊กแอส และวงโปเตโต้ ตามลาดับ โดยจะกล่าวถึงการสร้างแรงผลักดันให้เผชิญ
กับความผิดหวังในความรัก การเล่าถึ งความรักของคนสองคนที่คอยให้กาลังใจซึ่ งกันและกันเมื่ อ
เจอปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยใช้ความรักที่มีให้ซ่ ึ งกันและกันคอยเป็ นกาลังใจ การให้กาลังใจผู ้
ที่มีความรักที่มีอุปสรรค ด้วยปั จจัยต่างๆ เช่น ฐานะ การศึกษา ครอบครัวหรื ออื่นๆ การเตือนสติและ
ให้กาลังใจผูท้ ี่ผิดหวังจากความรัก กล่าวถึงความเสี ยใจจากความรักที่ผดิ หวังจะเป็ นบทเรี ยนเพื่อให้
เรี ยนรู ้ในข้อผิดพลาดเป็ นประสบการในการดาเนิ นชีวติ ต่อไป เป็ นต้น
3) ในเนื้ อหาของเพลงที่ เกี่ ยวกับด้านความรัก พบว่า ผลงานเพลงของวงโปเตโต้มี
เนื้ อหาของเพลงเกี่ยวข้องกับการเนื้ อหาด้านความรักมากที่สุด รองลงมาคือผลงานเพลงของวงบอดี้
แสลม และวงบิ๊กแอส ตามลาดับ โดยจะกล่าวถึงความรักที่ผิดหวังบุคคลหนึ่งที่จะพยามยามทุกวิธี
เพื่อที่ จะไม่ยอมเสี ยคนรักไปจึงเกิ ดการเหนี่ ยวรั้งด้วยวิธีต่างๆ การยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมาการ
หลอกลวงระหว่างคู่รัก การขอโทษที่ทาผิดต่อคนรักและขอร้องให้ฟังคาอธิ บาย การเผชิญความรักที่
ไม่เป็ นตามที่ต้ งั ใจ ถูกทาร้ายจิตใจแต่ก็ยงั ไม่สามารถตัดใจจากเธอได้ เป็ นต้น
4) ในเนื้ อหาของเพลงที่เกี่ยวกับด้านสะท้อนสังคมพบว่า มีเพียงผลงานเพลงของวง
บอดี้แสลมที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการสะท้อนสังคม โดยกล่าวถึงสังคมปั จจุบนั ที่มีความวุน่ วาย กล่าวถึง
การเตื อนสติ ว่าความเป็ นจริ งในใจของมนุ ษ ย์ไม่มี ใครสามารถคาดเดาด้วย แม้แต่ตวั เราเองก็ไ ม่
สามารถรู ้ได้วา่ อนาคตตัวเราจะคิดอะไร และกล่าวถึงสภาพสังคมปั จจุบนั เป็ นต้น
สรุ ปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ ระพันธ์ ศิลปิ น และผูเ้ ผยแพร่ พบว่า เพลงร็ อคในยุค
ปั จจุบนั มีการเปลี่ ยนแปลงด้านเนื้ อหาตามสภาพสังคมปั จจุบนั เพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั เริ่ มมีเนื้ อหา
เกี่ ย วกับ เรื่ องของปรั ช ญาการดาเนิ น ชี วิต ซึ่ งยุค ก่ อนหน้านี้ ไม่ ส ามารถที่ จะสร้ างเนื้ อหาเกี่ ย วกับ
ปรัชญาการดาเนิ นชี วิตในเพลงได้ เนื่ องจากผูฟ้ ั งจะไม่สามารถตีความหมายเนื้ อหาของเพลงเริ่ มมี
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การพูดถึ งการให้กาลังใจมากขึ้ นแต่ที่มากที่ สุ ดยังคงกล่ าวเกี่ ยวกับเรื่ องของความรัก ในเรื่ องของ
ดนตรี และท่วงทานองถู กผสมเข้ากับเครื่ องดนตรี สมัยใหม่ มีบทบาทต่อสังคมน้อยลงกว่ายุคก่อน
เริ่ ม เป็ นเรื่ องของธุ รกิ จมากขึ้ น การฟั งเพลงร็ อคของแฟนเพลงเปลี่ ยนไปตามเทคโนโลยี ศิล ปิ น
สื่ อสารกับแฟนเพลงได้ง่ายขึ้นเนื่ องจากเทคโนโลยีการสื่ อสารในยุคปั จจุบนั ลักษณะของเพลงร็ อ
คมีรากฐานมาจากชนชั้นกลาง จึงมีเนื้อหาตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย
5) ในส่ วนของดนตรี ไม่จาเป็ นจะต้องรุ นแรงหรื อหนักหน่ วงมาก มีความเรี ยบง่าย
ของเครื่ องดนตรี มีจงั หวะสนุ กสนานเหมาะแก่การเต้นรา เป็ นต้นกาเนิ ดของดนตรี หลายๆแนวและ
เป็ นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่ น ในด้านบทบาทเพลงร็ อค เป็ นสื่ อสะท้อนสังคม ดังเช่นในสังคมปั จจุบนั มี
ความเครี ยดและการแข่งขันที่สูงขึ้น เพลงร็ อคจึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้กาลังใจเพิ่มมากขึ้นตามไป
ด้วย และนอกนอกเหนื อจากนั้นเพลงร็ อคยังสามารถขับเคลื่อน วัฒนธรรม แฟชัน่ วิธีคิด และใช้ใน
การเรี ยกร้องสิ ทธิ ด้านคุ ณค่าที่แฝงในเนื้ อหาของเพลงร็ อค เพลงร็ อคไม่ได้เป็ นเพียงแค่แนวดนตรี
แต่ยงั หมายรวมถึง การแต่งกาย พฤติกรรม เพลงร็ อคจึงมีผลกระทบต่อตัวบุคคลเนื่ องจากเพลงร็ อค
เข้าถึ งผูฟ้ ั งได้ง่าย เนื้ อหาของเพลงร็ อคจะให้คุณค่าในด้านการให้กาลังใจในการใช้ชีวิตและด้าน
ความรัก โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนที่เล่นดนตรี จะส่ งผลเป็ นแรงผลักดันให้ทาตามศิลปิ นที่ตนชื่ น
ชอบ สามารถสร้ างความบันเทิ ง ผ่อนคลาย และสร้ างมิ ตรภาพในกลุ่ มผูฟ้ ั งเพลงร็ อค ซึ่ งผลการ
วิเคราะห์เนื้อหาสอดกันระหว่าง ผูป้ ระพันธ์ ศิลปิ น และผูเ้ ผยแพร่
สรุ ปการสัมภาษณ์เชิงลึกผลกระทบของเพลงร็ อคด้านบทบาทต่อสังคม ด้านบทบาท
ต่อตนเอง ด้านการให้กาลังใจ และด้านคุ ณค่าต่อการรับรู ้ ของเยาวชนพบว่า เพลงร็ อคเป็ นเพลงที่มี
จังหวะสนุ กสนาน เนื้ อเพลงสื่ ออารมณ์ และดนตรี ที่หนักหน่ วง ในด้านบทบาทต่อสังคมโดยส่ วน
ใหญ่ เพลงร็ อคจะส่ งผลต่อคนในสังคมเพื่อสร้ างความบันเทิ ง ผ่อนคลายความเครี ยด ให้กาลังใจ
กล่อมเกลาจิตใจ ปลุกใจ และสะท้อนสังคม ในด้านบทบาทต่อตนเองของเยาวชนเพลงร็ อคสามารถ
สร้างประโยชน์ต่อตัวเยาวชนมากที่สุดในด้านการสร้างความบันเทิงผ่อนคลายความเครี ยด เพื่อให้
กาลังใจตนเองด้านการใช้ชีวิตและความรัก และได้มิตรภาพ ในด้านการให้กาลังใจเพลงร็ อคให้
กาลังใจในด้านการดาเนิ นชี วิตมากที่สุด โดยจะให้กาลังใจในการเผชิ ญกับอุปสรรคและปั ญหาใน
ชีวติ เป็ นแรงผลักดันให้ทาตามความฝันให้สาเร็ จ และให้กาลังใจในด้านความรัก โดยจะให้กาลังใจ
ผูท้ ี่ผิดหวังในความรัก ในด้านคุณค่าของเพลงร็ อค เพลงร็ อคสร้างความบันเทิงและสร้างมิตรภาพ
มากที่สุด รองลงมาคือสะท้อนสังคมและใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์สิ่งที่สื่อสารผ่านผลงานเพลง
ของวงโปเตโต้ บิ๊กแอส และบอดี้แสลม ในการศึกษาครั้งนี้ อาจจะเป็ นการสรุ ปผลในระยะเวลาแค่
ช่วงหนึ่ งเท่านั้น เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้เลือกวิเคราะห์เพลงของศิลปิ นดังกล่าวเพียงบางอัลบั้ม ซึ่ งคุ ณค่า
ของเพลงในด้านการให้กาลังใจอาจจะแฝงอยูใ่ นเพลงนั้นๆ เพิ่มเติม
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5.2 อภิปรายผล
5.2.1 ส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ เนื้อหา และคุณค่ าทีแ่ ฝงในเพลงร็อค
คุณค่าที่ แฝงในเพลงร็ คของศิลปิ นวงโปเตโต้ บิ๊กแอสและบอดี้ แสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25482558 ได้แก่คุณค่าด้านให้ความบันเทิ ง การให้กาลังใจด้านต่างๆและมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับความรักเป็ น
ส่ วนใหญ่ โดยมีเนื้ อหาเกี่ยวกับการให้กาลังใจมากที่สุด แบ่งเป็ นเนื้ อหาเกี่ยวกับการให้กาลังใจด้าน
การดาเนิ นชี วิตและด้านความรัก เนื้ อหาเกี่ ยวกับการให้กาลังใจในการดาเนิ นชี วิตกล่าวถึ ง การให้
กาลังใจกันระหว่างบุ ค คล ซึ่ งอาจจะเป็ นความสั มพันธ์ แบบคู่รัก เพื่ อนหรื อครอบครั ว ที่ ค อยให้
กาลังใจกันให้ผ่านพ้นอุ ปสรรคต่าง การใช้ดนตรี เป็ นปั จจัยในการสร้ างกาลังใจให้แก่ ตนเอง เมื่ อ
ประสบกับปั ญหา เป็ นต้น และเนื้อหาเกี่ยวกับการให้กาลังใจด้านความรักกล่าวถึง กล่าวถึงการสร้าง
แรงผลักดันให้เผชิญกับความผิดหวังในความรัก การเล่าถึงความรักของคนสองคนที่คอยให้กาลังใจ
ซึ่ งกันและกันเมื่อเจอปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยใช้ความรักที่มีให้ซ่ ึ งกันและกันคอยเป็ นกาลังใจ
การให้กาลังใจผูท้ ี่มีความรักที่มีอุปสรรค ด้วยปั จจัยต่างๆ เช่น ฐานะ การศึกษา ครอบครัวหรื ออื่นๆ
การเตื อนสติและให้กาลังใจผูท้ ี่ ผิดหวังจากความรัก กล่าวถึ งความเสี ยใจจากความรักที่ผิดหวังจะ
เป็ นบทเรี ยนเพื่อให้เรี ยนรู ้ในข้อผิดพลาดเป็ นประสบการในการดาเนิ นชี วติ ต่อไป เป็ นต้น รองลงมา
คือเนื้ อหาเกี่ยวกับความรัก กล่าวถึงการผิดหวังจากความรัก ความทุกข์ทรมานจากความรัก เป็ นต้น
น้อยที่สุดคือเนื้ อหาของเพลงที่เกี่ ยวกับด้านสะท้อนสังคม กล่าวถึ งสังคมปั จจุบนั ที่ มีความวุ่นวาย
กล่าวถึงการเตือนสติวา่ ความเป็ นจริ งในใจของมนุ ษย์ไม่มีใครสามารถคาดเดาด้วย แม้แต่ตวั เราเองก็
ไม่สามารถรู ้ได้วา่ อนาคตตัวเราจะคิดอะไร และกล่าวถึงสภาพสังคมปั จจุบนั เป็ นต้น เพราะมนุษย์มี
ความต้องการก าลังใจในการดาเนิ นชี วิตและความรั ก เนื้ อหาของเพลงสร้ างแรงจู งใจตามความ
ต้องการของมนุ ษย์ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฏี ลาดับขั้นความต้องการว่ามนุ ษย์มีความต้องการเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจทางจิตหรื อความรู ้สึก 5 ขั้น ได้แก่ 1) การได้รับความรักใคร่ ชอบพอ 2) การได้รับ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 3) การมีที่พ่ ึงทางใจ 4) การมีคนสนใจ เอาใจใส่ และเอาอกเอาใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพลงที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับการดาเนิ นชี วิต จะกล่าวถึ งการให้กาลังใจกัน
ระหว่างบุคคล ซึ่ งอาจจะเป็ นความสัมพันธ์แบบคู่รัก เพื่อนหรื อครอบครัว ที่คอยให้กาลังใจกันให้
ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง การใช้ดนตรี เป็ นปั จจัยในการสร้างกาลังใจให้แก่ตนเอง เมื่อประสบกับปั ญหา
อุปสรรคต่างๆหรื อเมื่อรู ้สึกท้อแท้ก็จะมีดนตรี ที่เป็ นแรงผลักดันตนเองให้สู้ต่อไป การปลุ กใจให้
กล้าที่จะออกมาทาในสิ่ งที่ตนเองต้องการ ไม่ทาตามใครเนื่องจากคนเรามีความชอบ ความถนัด และ
ความคิดที่แตกต่างกัน ให้กาลังใจเมื่อเจอปั ญหาและอุปสรรคต่างๆในการดาเนิ นชี วิตๆ ให้ต่อสู ้กบั
ปั ญหาไม่ย่อท้อ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฏี ลาดับขั้นความต้องการในด้านความต้องการความมัน่ คง
ปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัยนี้ หมายถึ ง ความต้องการสิ่ งต่างๆ ที่
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จะช่ วยป้ องกันให้ค นพ้นจากภัยอันตรายหรื อสิ่ งเลวร้ ายต่ างๆ รอบข้าง ความกลัวของมนุ ษ ย์เกิ ด
ขึ้นกับมนุ ษย์เป็ นสิ่ งเร้ าที่ ทาให้คนต้องพยายามคิดหาวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อป้ องกัน หรื อลดทอน
ความหวาดกลัว สร้างความรู ้สึกมัน่ คงปลอดภัยให้ตนเองนัน่ ก็คือกาลังใจ และสอดคล้องกับทฤษฏี
ความคาดหวัง Vroom (1964) อธิ บ ายกระบวนการจูงใจของมนุ ษ ย์ โดยสิ่ งกระตุ น้ ที่ จะส่ งผลให้
มนุ ษ ย์เกิ ดความพยายามที่ จะกระท าในสิ่ งต่ างๆ มากยิ่ง ขึ้ นก็ คื อรางวัล หรื อผลตอบแทน รางวัล
ภายใน (Intrinsic Rewards) เป็ นรางวัลซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของงาน ประกอบด้วย ความรั บผิดชอบ
ความท้าทาย หรื อเป็ นผลลัพธ์ของการทางานที่มีคุณค่าเชิ งบวกซึ่ งบุคคลได้รับโดยตรงจากผลลัพธ์
ของการทางานจะช่วยให้เกิ ดการเสริ มแรงเชิ งบวกนัน่ ก็คือกาลังใจ นอกเหนื อจากนั้นยังสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ วรุ ณ ฮอลลิงก้า (2535) โดยได้ทาการศึกษา การวิเคราะห์เพลงเพื่อชี วติ ระหว่าง พ.ศ.
2516-พ.ศ. 2534 พบว่า การให้กาลังใจจากเพลงเพื่อชี วิตส่ วนใหญ่ จะเน้นการให้กาลังใจจากการคิด
แง่บวก เพื่อให้สามารถมีกาลังใจต่อสู ้ชีวิตต่อไปได้ โดยให้กาลังใจเพื่อฟั นฝ่ าอุปสรรคเมื่อชี วิตกับ
กาลังพบเจอกับอุปสรรคที่เกิ นทนไหว ทั้งนี้ เพราะว่าในสังคมปั จจุบนั มนุ ษย์ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหา
และอุปสรรคมากมายแตกต่างกันไปเนื้ อหาของเพลงจึงจาเป็ นต้องกล่าวถึ งการให้กาลังใจเพื่อเป็ น
แรงเสริ มเชิงบวกในการดาเนินชีวติ ต่อไป
1) ในเนื้ อหาของเพลงที่เกี่ยวกับการให้กาลังใจด้านความรัก พบว่า เนื้ อหาเพลงส่ วน
ใหญ่กล่าวถึ งการสร้างแรงผลักดันให้เผชิ ญกับความผิดหวังในความรัก การเล่าถึ งความรักของคน
สองคนที่คอยให้กาลังใจซึ่ งกันและกันเมื่อเจอปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยใช้ความรักที่มีให้ซ่ ึ ง
กันและกันคอยเป็ นกาลังใจ การให้กาลังใจผูท้ ี่ มีความรักที่มีอุปสรรค ด้วยปั จจัยต่างๆ เช่ น ฐานะ
การศึกษา ครอบครัวหรื ออื่ นๆ การเตื อนสติ และให้กาลังใจผูท้ ี่ผิดหวังจากความรัก กล่าวถึ งความ
เสี ยใจจากความรักที่ ผิดหวังจะเป็ นบทเรี ยนเพื่ อให้เรี ยนรู ้ ในข้อผิดพลาดเป็ นประสบการในการ
ดาเนิ นชี วิตต่อไป เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฏีลาดับขั้นความต้องการในด้านความต้องการทาง
สังคม (Social Needs) ความต้องการขั้นนี้ หมายถึงความต้องการเข้าสู่ สังคม ต้องการความรัก ความ
ห่ วงใย ความผูกพันจากผูอ้ ื่นในสังคม ทั้งนี้ เนื่ องจากมนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคม โดยธรรมชาติมนุ ษย์จึง
ต้องอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นเสมอ และสอดคล้องกับทฤษฏี ล าดับ ขั้นความต้องการในด้านความต้องการ
ความมัน่ คงปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัยนี้ หมายถึง ความต้องการ
สิ่ งต่างๆ ที่ จะช่ วยป้ องกันให้คนพ้นจากภัยอันตรายหรื อสิ่ งเลวร้ ายต่างๆ รอบข้าง ความกลัวของ
มนุ ษย์เกิ ดขึ้นกับมนุ ษย์เป็ นสิ่ งเร้าที่ทาให้คนต้องพยายามคิดหาวิธี การต่างๆ มาใช้เพื่อป้ องกัน หรื อ
ลดทอนความหวาดกลัว สร้างความรู ้สึกมัน่ คงปลอดภัยให้ตนเองนัน่ ก็คือกาลังใจ นอกเหนือจากนั้น
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา คาผา (2548) ได้ทาการศึกษาเนื้ อหาและแนวคิดเพลงร็ อค
ไทยของศิลปิ นในสังกัด มอร์ มิวสิ ค จากัด ช่ วงปี พ.ศ. 2539-2546 พบว่า แนวคิดเกี่ ยวกับความรัก
ในเพลงร็ อ คไทย ได้แ สดงแนวคิ ด ว่า ความรั ก เป็ นก าลัง ใจของมนุ ษ ย์ ชายหญิ ง ยุ ค ใหม่ แ สดง
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ความรู ้ สึกต่อกันอย่างเปิ ดเผย และการมีความรักที่ต่างฐานะมักไม่สมหวัง ทั้งนี้ เพราะว่ามนุ ษย์เป็ น
สัตว์สังคมย่อมต้องการความรักใคร่ จากบุคคลรอบข้าง ความรักที่กล่าวมาก็ไม่ได้สมหวังเสมอไป
และเมื่อมนุษย์ผดิ หวังจากความรักก็ตอ้ งการกาลังใจเพื่อเป็ นแรงผลักดันในการดาเนินชี วติ ต่อไป
2) ในเนื้ อหาของเพลงที่เกี่ ยวกับด้านความรักพบว่า เนื้ อหาเพลงกล่าวถึงเรื่ องความ
รักที่ไม่สมหวังเป็ นส่ วนใหญ่ การผิดหวังจากความรัก บุคคลหนึ่ งที่จะพยามยามทุกวิธีเพื่อที่จะไม่
ยอมเสี ยคนรักไปจึ งเกิ ดการเหนี่ ยวรั้ งด้วยวิธีต่างๆ การยอกย้อนไม่ ตรงไปตรงมาการหลอกลวง
ระหว่างคู่รัก การขอโทษที่ ทาผิดต่อคนรักและขอร้ องให้ฟังคาอธิ บาย การเผชิ ญความรักที่ไม่เป็ น
ตามที่ต้ งั ใจ ถูกทาร้ายจิตใจแต่ก็ยงั ไม่สามารถตัดใจจากเธอได้ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฏีลาดับ
ขั้นความต้องการในด้านความต้องการทางสังคม (Social Needs) ความต้องการขั้นนี้ หมายถึงความ
ต้องการเข้าสู่ สังคม ต้องการความรัก ความห่ วงใย ความผูกพันจากผูอ้ ื่ นในสังคม ทั้งนี้ เนื่ องจาก
มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม โดยธรรมชาติมนุ ษย์จึงต้องอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นเสมอ ดังนั้นในจิตสานึ กของมนุษย์
จึงมีความกลัวถู กทอดทิ้ง กลัวการอยู่อย่างโดดเดี่ ยว มนุ ษย์จึงมีความต้องการและโหยหาความรัก
ความผู ก พัน จากผู ้อื่ น ในสั ง คม และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ัย ของ กาญจนา ค าผา (2548) ได้
ทาการศึกษาเนื้ อหาและแนวคิ ดเพลงร็ อคไทยของศิ ลปิ นในสังกัด มอร์ มิ วสิ ค จากัด ช่ วงปี พ.ศ.
2539-2546 ผลการศึกษาพบว่า เพลงร็ อคไทยมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับความรัก มีจานวน 137 เพลง จัดเป็ น
ความรักแบบต่างๆ คือ ความรักที่ผิดหวัง ความรักแบบคู่รัก ความรักฉันเพื่อน ความรักแม่และความ
รัก ประเทศชาติ ทั้ง นี้ เพราะว่ามนุ ษ ย์เป็ นสั ต ว์สั งคมต้องการความรั ก จากผูอ้ ื่ น และกลัวการถู ก
ทอดทิ้ง
3) ในเนื้อหาของเพลงที่เกี่ยวกับด้านสะท้อนสังคม พบว่า มีเพียงผลงานเพลงของวง
บอดี้แสลมที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการสะท้อนสังคม โดยกล่าวถึงสังคมปั จจุบนั ที่มีความวุน่ วาย กล่าวถึง
การเตื อนสติ ว่าความเป็ นจริ งในใจของมนุ ษ ย์ไม่มี ใครสามารถคาดเดาด้วย แม้แต่ตวั เราเองก็ไ ม่
สามารถรู ้ได้วา่ อนาคตตัวเราจะคิดอะไร และกล่าวถึงสภาพสังคมปั จจุบนั เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กาญจนา คาผา (2548) ได้ทาการศึกษาเนื้ อหาและแนวคิดเพลงร็ อคไทยของศิลปิ นใน
สังกัด มอร์ มิวสิ ค จากัด ช่ วงปี พ.ศ. 2539-2546 พบว่า เพลงร็ อคไทยมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับการสะท้อน
ปั ญ หาสังคม จานวน 13 เพลง ได้แก่ การสะท้อนปั ญหาการแก่ งแย่งในสั งคมเมื อง ปั ญ หาความ
ยากจน ปั ญหาความยากจน ปั ญหาการจราจร ปั ญหาโรคเอดส์ ปั ญหาครอบครัว และปั ญหาโสเภณี
โดยจานวนน้อยรองลงมาจากเนื้อหาด้านการให้กาลังใจและด้านความรักเช่นเดียวกัน
4) เนื้ อหาเพลงร็ อ คของศิ ล ปิ นวงโปเตโต้ บิ๊ ก แอสและบอดี้ แสลม ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2548-2558 ในด้านการให้กาลังใจผูว้ ิจยั พบว่า มีเนื้ อหาเกี่ยวกับให้กาลังใจด้านการดาเนิ นชี วิตและ
ความรักกล่าวถึง การให้กาลังใจกันระหว่างบุคคล ซึ่ งอาจจะเป็ นความสัมพันธ์แบบคู่รัก เพื่อนหรื อ
ครอบครัว ที่คอยให้กาลังใจกันให้ผา่ นพ้นอุปสรรคต่าง การใช้ดนตรี เป็ นปั จจัยในการสร้างกาลังใจ
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ให้แก่ตนเอง สร้างแรงผลักดันให้เผชิ ญกับความผิดหวังในความรัก การเล่าถึงความรักของคนสอง
คนที่คอยให้กาลังใจซึ่ งกันและกันเมื่อเจอปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยใช้ความรักที่มีให้ซ่ ึ งกันและ
กันคอยเป็ นกาลังใจ การให้กาลังใจผูท้ ี่มีความรักที่มีอุปสรรค เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กาญจนา คาผา (2548) พบว่า เนื้ อหาเกี่ ยวกับการให้กาลังใจในเพลงร็ อคกล่ าวถึ ง การให้กาลังใจ
ตนเองและการให้กาลังใจผูอ้ ื่น โดยเฉพาะการใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมา ไม่ค่อยได้ให้ความสาคัญต่อ
การใช้ภาษาที่สละสลวยเท่าไหร่ นกั แต่เน้นที่การแสดงความรู ้สึกอย่างจริ งใจ ซึ่ งตรงกับพฤติกรรม
ความต้องการของวัยรุ่ นที่ ตอ้ งการอิสสระเสรี ต้องการกาลังใจจากคนรอบข้าง เมื่ อเกิ ดความรู ้ สึก
ผิดหวังในชีวิต เป็ นต้น ในด้านเนื้ อหาเกี่ยวกับความรักกล่าวถึง ความรักที่ไม่สมหวังเป็ นส่ วนใหญ่
การผิดหวังจากความรัก บุ คคลหนึ่ งที่ จะพยามยามทุ กวิธีเพื่ อที่ จะไม่ยอมเสี ยคนรั กไปจึ งเกิ ดการ
เหนี่ ยวรั้งด้วยวิธีต่างๆ การยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมาการหลอกลวงระหว่างคู่รัก การขอโทษที่ทาผิด
ต่อคนรักและขอร้องให้ฟังคาอธิ บาย การเผชิ ญความรักที่ไม่เป็ นตามที่ต้ งั ใจ ถูกทาร้ายจิตใจแต่ก็ยงั
ไม่ ส ามารถตัด ใจจากเธอได้ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ กาญจนา ค าผา (2548) ได้
ทาการศึกษาเนื้ อหาและแนวคิดเพลงร็ อคไทยของศิลปิ นในสังกัด มอร์ มิวสิ ค พบว่า เพลงร็ อคไทย
เนื้ อหาเกี่ยวกับความรักกล่าวถึง ความรักที่ผิดหวัง ความรักแบบคู่รัก ความรักฉันเพื่อน ความรักแม่
และความรักประเทศชาติ เป็ นต้น ดังนั้นเนื้ อหาของเพลงร็ อคตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั มีการปลูกฝั ง
ในเรื่ อง การให้กาลังใจในด้านต่ างๆ ด้านความรัก ทั้งความรั ก ที่ ผิดหวังหรื อสมหวัง และเนื้ อหา
สะท้อนสังคม เช่ นเดียวกับทฤษฏีการปลูกฝัง ได้กล่าวว่าโทรทัศน์มีอิทธิ พลในการ “ปลูกฝัง” หรื อ
“สร้ างโลก” หรื อสร้ างทัศ นะของบุ ค คลต่อโลกรอบตัว ซึ่ งบางครั้ งอาจจะเป็ นทัศ นะที่ เบี่ ยงเบน
ผิดเพี้ยนหรื อไม่ตรงกับ “โลกแห่ งความเป็ นจริ ง” เพลงร็ อคก็เช่นกันขึ้นอยูก่ บั การตีความหมายของ
แต่ละบุคคล เนื่องจากแต่ละบุคคลมีปัจจัยภายนอกและภายในแตกต่างกัน
สรุ ปผลการวิเคราะห์เนื้ อหาเพลงร็ อคมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับการให้กาลังใจมากที่สุด โดย
กล่าวถึ งการให้กาลังใจด้านการดาเนิ นชี วิตและความรัก รองลงมาคือเนื้ อหาเกี่ยวกับความรัก โดย
กล่าวถึงความรักที่ผิดหวังเป็ นส่ วนใหญ่ และเนื้ อหาเกี่ยวกับการสะท้อนสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูป้ ระพันธ์ ศิ ลปิ น และผูเ้ ผยแพร่ พบว่า พบว่า เพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านเนื้ อหาตามสภาพสังคมปั จจุบนั เพลงร็ อคในยุคปั จจุบนั เริ่ มมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับเรื่ อง
ของปรัชญาการดาเนินชีวติ ซึ่ งยุคก่อนหน้านี้ไม่สามารถที่จะสร้างเนื้ อหาเกี่ยวกับปรัชญาการดาเนิน
ชีวิตในเพลงได้ เนื่องจากผูฟ้ ังจะไม่สามารถตีความหมายเนื้ อหาของเพลง เริ่ มมีการกล่าวถึงการให้
กาลังใจมากขึ้น แต่ยงั คงกล่าวเกี่ยวกับเรื่ องของความรักทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้เพราะในสังคมปัจจุบนั มี
การแข่งขันกันสู งในทุ ก ๆ ด้าน ส่ งผลให้มนุ ษ ย์เกิ ดความเครี ยดและเกิ ดความกังวลในด้านต่ างๆ
มนุษย์จึงต้องการกาลังใจในการทาสิ่ งต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
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5.2.2 ส่ วนที่ 2 อภิปรายผลการศึกษาผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบันต่ อการรับรู้
ของเยาวชน
จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกจากผูป้ ระพันธ์เพลง ศิลปิ นและผูเ้ ผยแพร่ มีความสอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์เนื้ อหาเชิ งคุ ณภาพพบว่าเพลงร็ อคเนื้ อหาของเพลงร็ อคกล่าวถึ งเรื่ องของความรักมาก
ที่ สุ ด โดยเนื้ อ หาจะเปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพสั ง คมและมี เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ การให้ ก าลัง ใจ ซึ่ ง
สอดคล้องกับทฤษฏี ลาดับขั้นความต้องการในด้านความต้องการทางสังคม (Social Needs) ความ
ต้องการขั้นนี้ หมายถึงความต้องการเข้าสู่ สังคม ต้องการความรัก ความห่ วงใย ความผูกพันจากผูอ้ ื่น
ในสังคม นอกเหนื อจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา คาผา (2548) ได้ทาการศึกษา
เนื้ อหาและแนวคิดเพลงร็ อคไทยของศิลปิ นในสังกัด มอร์ มิวสิ ค จากัด ช่ วงปี พ.ศ. 2539-2546 ผล
การศึกษาพบว่า เพลงร็ อคไทยมีเนื้ อหาเกี่ยวกับความรัก มีจานวนมากที่สุด 137 เพลง กล่าวถึงความ
รักแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพราะว่าเนื้ อหาเกี่ ยวกับความรักเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ง่ายต่อการทาความเข้าใจและ
มนุษย์เป็ นสัตว์สังคมต้องการความรักจากผูอ้ ื่น
ลักษณะของเพลงร็ อค มีรากฐานมาจากชนชั้นกลาง มีเนื้ อหาตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย ดนตรี
ไม่จาเป็ นจะต้องรุ นแรงหรื อหนักหน่ วงมาก มีความเรี ยบง่ายของเครื่ องดนตรี มีจงั หวะสนุ กสนาน
เหมาะแก่ ก ารเต้น ร า เป็ นต้น ก าเนิ ด ของดนตรี ห ลายๆแนวและเป็ นที่ นิ ย มของกลุ่ ม วัย รุ่ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิพวัลย์ บาดิ (2548) ได้ทาการศึกษา บันเทิงสถานทางดนตรี ร็อค พบว่า
ดนตรี ร็อคเป็ นดนตรี ที่เป็ นที่นิยมโดยเฉพาะวัยรุ่ นมาตั้งแต่ในอดี ต ถือว่าเป็ นดนตรี ที่สามารถเข้าได้
กับวัยรุ่ นทุกยุคทุกสมัย ด้วยความที่ตน้ กาเนิ ดของดนตรี ร็อคนั้นเกิดจากคนชั้นกลางใช้เวลาว่างจาก
การทางานที่หนัก และเครี ยด มาเล่นดนตรี ทาให้ดนตรี ร็อคเป็ นดนตรี ที่เข้าถึงอารมณ์ความรู ้สึกได้
ง่ายและรวดเร็ วกว่าดนตรี แนวอื่นๆ นอกเหนื อจากนั้นยังสอดคล้องกับ นิ ติพงษ์ ห่ อนาค (2546, น.
54-83) ได้กล่าวว่า เพลงร็ อคส่ วนมากเป็ นเพลงเร็ ว เน้นจังหวะในการเต้นรา เนื้ อหามุ่งเน้นให้ผฟู ้ ั ง
สนุ กสนาน แม้จะมีความรู ้สึกผิดหวังก็ยงั ตะโกนอย่างสนุ กสนานมากกว่าจะซาบซึ้ ง ส่ วนเพลงร็ อค
ที่เป็ นเพลงช้าจะแสดงออกถึงอารมณ์ที่รุนแรง ตรงไปตรงมา ดังนั้นเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในการแต่ง
จึงแสดงออกถึ งอารมณ์ และความรู ้ สึกที่ แท้จริ งของมนุ ษย์ ส่ วนเนื้ อหาเพลงก็มีความทันสมัยและ
แสดงออกถึงอารมณ์และสะท้อนภาพสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคได้
1) ในด้า นบทบาทเพลงร็ อ ค เป็ นสื่ อ สะท้ อ นสั ง คม ดัง เช่ น ในสั ง คมปั จ จุ บ ัน มี
ความเครี ยดและการแข่งขันที่สูงขึ้น เพลงร็ อคจึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้กาลังใจเพิ่มมากขึ้นตามไป
ด้วย เพลงร็ อคมีผลกระทบต่อตัวบุคคลเนื่ องจากเพลงร็ อคเข้าถึงผูฟ้ ั งได้ง่าย เนื้ อหาของเพลงร็ อคจะ
ให้คุณค่าในด้านการให้กาลังใจในการใช้ชีวิตและด้านความรัก โดยเฉพาะกับกลุ่ มเยาวชนที่ เล่ น
ดนตรี จะส่ งผลเป็ นแรงผลักดันให้ทาตามศิลปิ นที่ตนชื่ นชอบ และนอกนอกเหนื อจากนั้นเพลงร็ อค
ยังสามารถขับเคลื่อน วัฒนธรรม แฟชัน่ วิธีคิด และใช้ในการเรี ยกร้องสิ ทธิ ซ่ ึ งสอดคล้องกับแนวคิด
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เกี่ ย วกับ หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของสื่ อ มวลชน Macionis (1993, p. 17-18) พิ จ ารณาภารกิ จของ
สื่ อ มวลชนว่าภารกิ จหรื อ หน้า ที่ พ้ื น ฐานของสื่ อ มวลชนต่ อ สั ง คม (Principal Functions of Mass
Media for Society) จะต้องนาเสนอวัฒนธรรมหลักหรื อวัฒนธรรมที่มีอิทธิ พลต่อสังคม ตระหนัก
หรื อ ยอมรั บ วัฒ นธรรมย่อ ยๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในส่ ว นต่ า งๆ และการพัฒ นาวัฒ นธรรมใหม่ ๆ ขึ้ น มา
นอกเหนื อจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ (2553) ทาการศึกษา การ
เล่าเรื่ องและทัศนคติของผูช้ มเกี่ ยวกับความรุ นแรงในภาพยนต์ไทยและภาพยนตร์ ฮอลลีวูด้ พบว่า
ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อกระบวนการผลิ ตความรุ นแรงในภาพยนตร์ ไทยและภาพยนตร์ ฮอลลี วดู ้ คือ
ประสบการณ์ ส่ วนตัว จิ นตนาการ และข่ าวสารหรื อปั ญ หาในสั งคม ด้านทัศ นคติ เกี่ ยวกับ ความ
รุ นแรงของกลุ่มผูช้ มภาพยนตร์ ทั้งนี้ เพราะว่าเนื้ อหาที่สื่อนาเสนอเอามาจากสิ่ งที่ เห็ นได้ในสังคม
และในทางเดียวกันสิ่ งที่มนุษย์แสดงออกสื่ อก็มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์
สรุ ป การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ผลกระทบของเพลงร็ อคในยุค ปั จจุ บ ันต่ อการรั บ รู ้ ข อง
เยาวชน พบว่า เพลงร็ อคเป็ นเพลงที่มีจงั หวะสนุ กสนาน เนื้ อเพลงสื่ ออารมณ์และดนตรี ที่หนักหน่วง
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลาเนา เอี่ยมสะอาด (2538) ได้ทาการศึกษา การวิเคราะห์เพลงไทย
สมัย นิ ย มแนวร็ อค พบว่า เพลงร็ อ คของไทยมี รูป แบบดนตรี ที่ ห นัก แน่ น รุ น แรงเสี ยงดัง และมี
ท่วงทานองดนตรี และคาร้องที่เร้าอารมณ์ความรู ้สึกมากกว่าเพลงไทยสมัยนิยมประเภทอื่นๆ
2) ในด้านบทบาทต่อสั งคมโดยส่ วนใหญ่ เพลงร็ อคจะส่ งผลต่อคนในสั งคมเพื่ อ
สร้างความบันเทิง ผ่อนคลายความเครี ยด ให้กาลังใจ กล่อมเกลาจิตใจ ปลุ กใจ และสะท้อนสังคม
และในด้านบทบาทต่อตนเองของเยาวชนเพลงร็ อคสามารถสร้างประโยชน์ต่อตัวเยาวชนมากที่สุด
ในด้านการสร้างความบันเทิงผ่อนคลายความเครี ยด เพื่อให้กาลังใจตนเองด้านการใช้ชีวติ และความ
รัก และได้มิตรภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ Macionis (1993, p. 17-18) พิจารณาภารกิจของสื่ อมวลชน ว่า
ภารกิ จ หรื อหน้ า ที่ พ้ื น ฐานของสื่ อมวลชนต่ อ สั ง คม (Principal Functions of Mass Media for
Society) จะต้องให้ความสนุ กสนาน ความบันเทิง ความหลากหลายและเป็ นการพักผ่อนหย่อนใจ
หรื อเป็ นวิธีผ่อนคลายอารมณ์ และลดความตึงเครี ยดในสังคม นอกเหนื อจากนั้นยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นันทสิ ทธิ์ กิตติวรากูล (2544) ได้ทาการศึกษาการวิเคราะห์ลกั ษณะการสร้างสรรค์ของ
ศิลปิ นเพลงแนวดนตรี โปรเกรสสี ฟร็ อค พบว่า ศิลปิ นมีแนวทางในการสร้างสรรค์งาน 2 รู ปแบบ
คือกลุ่มที่มุ่งเน้นด้านสุ นทรี ยภาพของดนตรี ในแนวศิลปะเพื่อศิลปะ และกลุ่มที่มุ่งเน้นด้านสะท้อน
และปลุ กจิตสานึ กสังคมในแนวศิลปะเพื่อชี วิต ทั้งนี้ เพราะว่าเพลงเป็ นสื่ อที่ ให้ประโยชน์ ในด้าน
ความบันเทิงแต่สิ่งที่ตามมาสื บเนื่องมาจากเนื้อหาของเพลง ซึ่ งผูป้ ระพันธ์เพลงเป็ นผูป้ ระพันธ์ข้ ึนมา
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการจะสื่ อสาร และการตีความหมายของผูเ้ ปิ ดรับสื่ อเพลง
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5.3 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาบทบาทของเพลงร็ อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างกาลังใจ
ในการดาเนินชีวิตของเยาวชน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความหมายโดยตรงและโดยนัยจากเนื้ อเพลง
เพียงอย่างเดี ยว ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเห็ นว่าควรนาการวิเคราะห์ สัญญะแบบอื่นๆ มาใช้ศึกษาสัญญะใน
เพลงร็ อค เพื่อทราบว่ามีกระบวนการสื่ อความหมายเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาผูร้ ั บ สารถึ งความต้อ งการใช้ป ระโยชน์ จ ากเพลงร็ อ คอย่า งไร โดย
การศึ กษาแบบเชิ งคุ ณ ภาพ ส ารวจความคิ ดเห็ นของกลุ่ ม ผูเ้ ปิ ดรั บเพลงแนวร็ อคว่าต้องการได้รับ
ประโยชน์ในด้านใดบ้างจากเพลงร็ อค

5.4 ข้ อเสนอแนะต่ อผู้ประพันธ์ เพลง ศิลปิ น ผู้เผยแพร่ และเยาวชน
1) ผลการวิเคราะห์ เนื้ อหาเพลงร็ อคและการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ กพบว่า เพลงร็ อคมี บ ทบาท
สาคัญในการดาเนิ นชีวิตของเยาวชน อย่างไรก็ตามปั จจุบนั มีเพลงร็ อคที่นาเสนอเนื้ อหาเกี่ยวกับการ
สะท้อนสั งคม ให้ ข ้อคิ ด เกี่ ย วกับ การดาเนิ น ชี วิตนอกเหนื อ จากความรั ก เป็ นจานวนน้อ ยดังนั้น
ผูป้ ระพันธ์เพลง ผูเ้ ผยแพร่ และศิลปิ นควรคานึ งถึงประโยชน์ดา้ นสังคมควบคู่ไปกับการแสวงหาผล
กาไรด้วยการเผยแพร่ เพลงที่สะท้อนปรัชญาการดาเนิ นชี วิตและสะท้อนสังคมให้มากกว่าเพลงที่
เกี่ยวข้องกับความรัก
2) ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาเพลงร็ อคพบว่า เนื้อหาเพลงร็ อคในด้านความรักกล่าวถึงความรัก
ที่ผดิ หวังเป็ นส่ วนใหญ่ และเนื่องจากผลการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มผูฟ้ ังเพลงร็ อคเปิ ดรับเพลงร็ อคเพื่อ
ผ่อนคลายความเครี ยดเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นผูป้ ระพันธ์เพลง ผูเ้ ผยแพร่ และศิลปิ น จึงควรปรับเปลี่ยน
เนื้อหาของเพลงร็ อคให้เหมาะสมกับความต้องการของผูฟ้ ังและสภาพสังคมในปั จจุบนั เนื่องจากใน
สังคมปั จจุบนั มีความตรึ งเครี ยดสู งและผูฟ้ ั งเพลงร็ อคต้องการเปิ ดรับเพลงร็ อคเพื่อควมบันเทิงเป็ น
ส่ วนใหญ่ ดังนั้นเพลงร็ อคควรกล่าวถึงเนื้อหาในเชิงบวกเพิม่ มากขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสั มภาษณ์
การเก็บข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการเพลงร็ อค โดย
ใช้เครื่ องมื อในการเก็บข้อมูลแบบที่ เรี ยกว่า “Dept Interview” เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียด ถูกต้อง
และครบถ้วน โดยแบ่งประเด็นคาถามเป็ น 2 กลุ่ม คือประเด็นคาถามสาหรับบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับ
การสร้างสรรค์เนื้อหา เผยแพร่ เพลงร็ อค และสาหรับเยาวชนที่เปิ ดรับเพลงร็ อค ดังนี้
แบบสั มภาษณ์ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างสรรค์ เนื้อ และเผยแพร่ เพลงร็อค จานวน 14 ข้ อ
1. เพลงร็ อค คืออะไร มีลกั ษณะอย่างไร?
2. เพลงร็ อค มีบทบาทต่อสังคมอย่างไร?
3. เพลงร็ อค มีบทบาทต่อเยาวชนอย่างไร?
4. เนื้ อหาเพลงร็ อค มีผลต่อการสร้ างกาลังใจในการดาเนิ นชี วิตของเยาวชนอย่างไร ใน
ด้านใดบ้าง?
5. เพลงร็ อค ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 มีลกั ษณะอย่างไร ต่างจากยุคอื่นๆอย่างไร?
6. เพลงร็ อค ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 มีบทบาทต่อสังคมอย่างไร?
7. เพลงร็ อค ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 มีบทบาทต่อเยาชนอย่างไร?
8. เนื้ อหาเพลงร็ อค ในช่ วงปี พ.ศ. 2548-2558 มี ผ ลต่ อการสร้ างก าลังใจในการดาเนิ น
ชีวติ ของเยาวชนอย่างไร ในด้านใดบ้าง?
9. มีปัจจัยใดบ้างที่ทาให้เพลงร็ อคในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558
มีลกั ษณะดังที่กล่าวมาในข้อ 8 ?
10. เพลงร็ อคที่ดีควรมีลกั ษณะอย่างไร?
11. เพลงร็ อคมีบทบาทต่อเยาวชนมากน้อยอย่างไร?
12. เยาวชนควรให้ความสาคัญกับเนื้อหาเพลงร็ อคหรื อไม่ อย่างไร?
13. คุณค่าที่แฝงอยูใ่ นเพลงร็ อคมีมากกว่าที่กล่าวมาข้างต้นหรื อไม่ อย่างไร?
14. มีคากล่าวว่า “เพลงร็ อคไม่มีวนั ตาย” จริ งหรื อไม่อย่างไร?
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แบบสั มภาษณ์ เยาวชนทีเ่ ปิ ดรับเพลงร็อค จานวน 10 ข้ อ
1. เพลงร็ อค คืออะไร มีลกั ษณะอย่างไร?
2. เพลงร็ อค มีบทบาทต่อสังคมอย่างไร?
3. เพลงร็ อค มีบทบาทต่อตนเองอย่างไร?
4. เปิ ดรับเพลงร็ อคเพื่อประโยชน์ในด้านใดบ้าง อย่างไร?
5. เนื้อหาเพลงร็ อค มีผลต่อการสร้างกาลังใจในการดาเนิ นชีวิตของตนเองอย่างไร ในด้าน
ใดบ้าง?
6. เพลงร็ อคที่ดีควรมีลกั ษณะอย่างไร?
7. เพลงร็ อคมีบทบาทต่อตนเองมากน้อยอย่างไร?
8. ควรให้ความสาคัญกับเนื้อหาเพลงร็ อคหรื อไม่ อย่างไร?
9. คุณค่าที่แฝงอยูใ่ นเพลงร็ อคมีมากกว่าที่กล่าวมาข้างต้นหรื อไม่ อย่างไร?
10. มีคากล่าวว่า “เพลงร็ อคไม่มีวนั ตาย” จริ งหรื อไม่อย่างไร?
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