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งานวจิยัเร่ือง การศึกษาบทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างก าลงัใจใน

การด าเนินชีวิตของเยาวชนมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของสารจากเพลงร็อคในยุค
ปัจจุบนัต่อการรับรู้ของเยาวชนท่ีมีต่อการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิต 2) เพื่อศึกษาผลกระทบ
ของเพลงร็อคในยคุปัจจุบนัต่อการรับรู้ของเยาวชนท่ีมีต่อการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวติ ผูว้ิจยั
ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูล 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ
จากเพลงของศิลปินวงโปเตโต ้บ๊ิกแอสและบอด้ีแสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 ท่ีมียอดผูเ้ขา้ชม
ในเวปไซตย์ทููป 3 ลา้นวิวจ านวน 40 เพลง และ 2) สัมภาษณ์เชิงลึก ผูป้ระพนัธ์ 1 คน ศิลปิน 1 คน ผู ้
เผยแพร่ 1 คน และเยาวชนท่ีเป็นแฟนคลบัของกลุ่มศิลปินเพลงร็อคจ านวน 10 คน ผลการวิเคราะห์
เน้ือหาเชิงคุณภาพพบวา่ เพลงร็อคมีเน้ือหาให้ก าลงัใจกนัระหวา่งบุคคลมากท่ีสุด โดยเป็นเน้ือหาท่ี
ให้ก าลงัใจกนัให้ผา่นพน้อุปสรรคต่าง การใชด้นตรีเป็นปัจจยัในการสร้างก าลงัใจให้แก่ตนเอง เป็น
ตน้ ดา้นความรัก กล่าวถึงการสร้างแรงผลกัดนัให้เผชิญกบัความผิดหวงัในความรัก การให้ก าลงัใจ
ผูท่ี้มีความรักท่ีมีอุปสรรค เป็นต้น และด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการให้ก าลังใจส่วนใหญ่
กล่าวถึงเน้ือหาเก่ียวกบัความรักท่ีผดิหวงั ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูป้ระพนัธ์ ศิลปิน และผู ้
เผยแพร่ พบว่า เพลงร็อคให้ความบนัเทิง เปล่ียนวิธีคิด ให้ก าลงัใจในการใช้ชีวิตและความรัก ใช้
เป็นแรงบนัดาลใจแก่เยาวชนท่ีเล่นดนตรี และคุณค่าท่ีแฝงในเพลงร็อค คือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีทั้ง
ในครอบครัว สร้างมิตรภาพ ผลการสัมภาษณ์เยาวชน พบวา่  เพลงร็อคให้ความบนัเทิง ผ่อนคลาย
ความเครียด ให้ก าลังใจในการใช้ชีวิตและความรัก และคุณค่าท่ีแฝงในเพลงร็อคคือสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัวสร้างมิตรภาพของกลุ่มคนท่ีฟังเพลงร็อค และช่วยสะทอ้นสังคม 
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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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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
 เพลงเป็นผลงานทางศิลปะท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย ์โดยใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือ

เพลงจึงจดัว่าเป็นวรรณกรรมประเภทหน่ึง ท่ีมีจุดเด่นในการให้ความบนัเทิงท่ีไพเราะซาบซ้ึงให้
อารมณ์สะเทือนใจ ผูฟั้งจึงสามารถเขา้ใจ และรับอรรถรสไดง่้ายกว่าการอ่านวรรณกรรมประเภท
อ่ืนๆ ในสังคมไทยมีเพลงหลายประเภท ได้แก่ เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุ่ง และเพลงลูกกรุงหรือท่ี
เรียกว่าเพลงไทยสากล ซ่ึงเพลงแต่ละประเภทก็ไดพ้ฒันาไปตามความนิยมของสังคม โดยเฉพาะ
เพลงร็อคนั้นในสังคมไทยปัจจุบนั ถือเป็นแนวเพลงท่ีไดรั้บความนิยม และมีอิทธิพลต่อกลุ่มวยัรุ่น
หนุ่มสาวมาก คือ เพลงร็อคสากล เม่ือมีการแสดงคอนเสิร์ต กลุ่มวยัรุ่นจะให้ความสนใจไปชมกนั
อยา่งคบัคัง่และมีอารมณ์ร่วมในการแสดงดงักล่าวโดยปฏิบติัตามค าสั่งของผูแ้สดง เช่น การปรบมือ 
การส่งเสียงร้อง การเตน้ตามจงัหวะ เป็นตน้  
 ทั้งน้ี เม่ือกล่าวถึงความหมายทางดนตรีและความความส าคญัของเพลงร็อค อาจกล่าวไดว้า่ 
ดนตรีร็อคนั้นเป็นดนตรีท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา เม่ือประมาณปี ค.ศ. 1960 โดยมีรากฐานมาจาก
ดนตรีประเภทรึทึมแอนด์บลูส์ของพวกผิวด า ซ่ึงคนผิวขาวไดน้ ามาดดัแปลงในระยะแรก เรียกว่า 
ร็อคแอนด์โรล แต่ต่อมาแตกแขนงออกเป็นสาขาต่างๆ มากมาย เช่น คลาสสิกร็อคโฟล์คร็อค
แจส๊ร็อคป๊อบร็อคอลัเทอร์เนทีฟร็อคเฮฟวเีมลทลั เป็นตน้  
 ส าหรับดนตรีแนวเพลงร็อคนั้น เป็นดนตรียอดนิยมชนิดหน่ึงท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากเพลง
ยอดนิยมทัว่ๆ ไป เน่ืองเพราะมีจ านวนนกัดนตรีน้อย แต่ใช้เคร่ืองขยายเสียงแต่งเสียงให้ดงัมาก มี
จงัหวะท่ีโหมกระหน ่า โดยเฉพาะเสียงของกีตาร์ จะใช้เคร่ืองเสียงวิทยาการสมยัใหม่ปรุงแต่งเสียง
ให้มีลกัษณะและระดบัเสียงท่ีหลากหลาย เคร่ืองดนตรีหลกัของวงคือ กีตา้ร์ไฟฟ้า 2 ตวั เบสไฟฟ้า 
กลองชุด และคียบ์อร์ด อาจมีเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนเพิ่มเติมเข้ามา แล้วแต่ความตอ้งการของผูเ้ล่น 
ส่วนลกัษณะของการร้องนั้น จะแตกต่างจากเพลงป๊อบปูลาร์ คือ นกัร้องเพลงร็อคจะมีการตะโกน 
กรีดร้อง ครวญคราง หรือค าราม ระดบัเสียงมกัจะสูงจนแสบแกว้หู วธีิการขบัร้องของนกัร้องชายจะ
สูงข้ึนไปถึงโน้ตท่ีสูงกวา่ระดบัปกติ มีการร้องถอ้ยค าท่ีไม่มีความหมายซ ้ าๆ กนั เช่น เย เย เย ดา้น 
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เน้ือร้องจะกล่าวถึงสงคราม การแบ่งแยกเช้ือชาติและการแบ่งสีผิว การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ
เสรีภาพ เป็นตน้ 

การก้าวเขา้มาของเพลงร็อคในประเทศไทยนั้น เป็นการแพร่ขยายมาจากสหรัฐอเมริกาท่ี
ไดรั้บความนิยมไปทัว่โลก และเผยแพร่เขา้มาในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2503 ซ่ึงช่วงนั้นเพลงร็อค
แอนด์โรลของ เอลวิส เพรสลีย ์ก าลงัมีช่ือเสียงโด่งดงั นกัร้องไทยบางคนพยายามเลียนแบบเอลวิส 
ทั้งน ้าเสียง ลีลาการร้องและท่าทางการเตน้ ซ่ึงก็ไดรั้บความนิยมเป็นอนัมาก 
 ต่อมา เม่ือปี พ.ศ. 2512 หลงัจากวงดนตรีเดอะบีทเทิลส์ ของประเทศองักฤษ ไดรั้บความ
นิยมมากข้ึนเร่ือยๆ ในยุโรป และอเมริกา ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกบัท่ีเกิดสงครามเวียดนาม ทหาร
อเมริกนัได้เขา้มาตั้งฐานทพัในประเทศไทย มีการเล่นเพลงของวงเดอะบีทเทิลส์ในฐานทพั แล้ว
ขยายวงกวา้งออกจากฐานทพัสู่สังคมไทย และในปีเดียวกนันั้นเอง คณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่ง
ประเทศไทย ก็ได้จดัการประกวดวงสตริงคอมโบแ้ห่งประเทศไทยข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลด
ภาพพจน์ท่ีรุนแรงของเพลงร็อคให้นุ่มนวลข้ึน และผลปรากฏวา่ วงท่ีไดรั้บชยัชนะในการแข่งขนัถึง 
3 ปีติดต่อกนั คือ วง ดิอิมพอสซิเบิ้ล และนบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา วงดิอิมพอสซิเบิ้ล ก็ไดรั้บความ
นิยมอยา่งสูงในหมู่วยัรุ่น และเม่ือผลิตผลงานออกมาเป็นเพลงไทย ก็ยิง่ไดรั้บความนิยมมากยิ่งข้ึน มี
ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่ประเทศ งานเพลงของวงดิอิมพอสซิเบิ้ลมีทั้งแนวซอฟร็อค และแนวป๊อบร็อค 
จึงอาจกล่าวไดว้า่ เพลงร็อคเป็นจุดเปล่ียนท่ีท าให้เพลงไทยสากลมีลกัษณะแตกต่างไปจากเพลงลูก
กรุงในแนวสุนทราภรณ์ เพราะอิทธิพลของดนตรีร็อคท่ีเขา้มาผสมกบัเพลงไทยลูกกรุงและเพลง
ลูกทุ่งแบบเก่า จนกลายมาเป็นเพลงไทยสากลท่ีไดฟั้งในปัจจุบนั อีกทั้งยงัเป็นจุดเช่ือมระหวา่งเพลง
ไทยสากลแบบเก่า และเพลงร็อคในรูปแบบตะวนัตกใหเ้ป็นท่ียอมรับในวงกวา้ง ทั้งผูท่ี้นิยมฟังเพลง
ไทยแบบลูกกรุง และผูท่ี้นิยมฟังเพลงสากลแบบตะวนัตกอีกดว้ย 
 หลงัจากการขยายตวัอย่างกวา้งขวางของกระแสความนิยมเพลงร็อค ประกอบกบัความ
เจริญทางเทคโนโลยีการส่ือสาร จึงส่งผลให้ธุรกิจเพลงขยายตวัอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลงัจากท่ี
เพลงไทยสากลเขา้สู่ระบบธุรกิจแลว้มีการน าดารา นกัแสดง นายแบบ นางแบบ นกักีฬา หรือบุคคล
ท่ีมีช่ือเสียงและอิทธิพลในดา้นต่างๆ ของสังคมมาเป็นนกัร้องในแนวเพลงป๊อบร็อค ซ่ึงประเด็นน้ีก็
เป็นส่ิงท่ีถูกวิพากษว์จิารณ์เป็นอนัมากวา่นกัร้องส่วนใหญ่นั้นไม่ไดมี้ความสามารถในการร้องเพลง 
และงานเพลงท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่จึงเป็นงานเพลงท่ีสนองความตอ้งการของตลาด จนกระทัง่แนว
เพลงป็อบร็อคประสบกบัปัญหา ไม่สามารถเจริญเติบโตไปมากกว่าน้ีได้ เน่ืองเพราะมีแต่ความ
ซ ้ าซาก จ าเจ ดงันั้นในช่วงระยะเวลาดงักล่าว จึงเป็นโอกาสของเพลงแนวร็อค ท่ีจะน าเสนอความ
แปลกใหม่ท่ีแตกต่างไปจากป็อบร็อค นัน่คือแนวเฮฟวี่เมทลั แนวโมเดิร์นร็อค และแนวอ่ืนๆ ท าให้
เกิดกระแสตอบรับแนวเพลงร็อคอยา่งมาก ศิลปินท่ีไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่ ดิโอฬารโปรเจค ไมโคร
ไฮร็อค หินเหล็กไฟ ร็อคเคสตร้า อสันี-วสันต ์โชติกุล คาราบาว และธเนศ วรากุลนุเคราะห์ เป็นตน้ 
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 จากช่วงเวลาดงักล่าว อาจกล่าวไดว้่าเพลงร็อคไทยถือไดว้า่เขา้สู่ยุคมัน่คงไดไ้ม่นาน แนว 
เพลงป็อบปูลาร์หรือป็อบร็อคยงัคงเป็นกระแสหลกัอยู่ ในขณะท่ีเพลงร็อคขดัแยง้กบักระแสหลกั 
ของสังคมอย่างชัดเจน แต่เม่ือสังคมเปล่ียนไป ศิลปินและนักดนตรีแนวร็อค ก็ไดน้ าแนวคิดและ
ค่านิยมดา้นต่างๆ ของไทยไปผสมกบัดนตรีร็อคแบบตะวนัตก ท าให้เพลงร็อคของไทยมีรูปแบบท่ี
แตกต่างจากเพลงร็อคท่ีเป็นตน้ก าเนิด เพราะขณะท่ีเพลงร็อคมีการพฒันา ก็จะรับเอาอิทธิพลของ
ดนตรีประเภทอ่ืนๆ เข้าไปด้วยอยู่ตลอดเวลา เพลงร็อคจึงผสมผสานกับแนวเพลงอ่ืนๆ จนไม่
สามารถสรุปนิยมท่ีชัดเจนของเพลงร็อคได้ อีกทั้งความน่าสนใจของเพลงร็อคไทยนั้นอยู่ท่ีการ
พฒันาอยา่งไม่หยดุน่ิง จากการปรับเปล่ียนหรือการผสมผสานแนวดนตรี เพื่อให้เขา้กบัสภาพสังคม 
จนเกิดเป็นเพลงร็อคในแนวต่างๆ มากมาย อีกทั้งเน้ือหาของเพลงท่ีไม่ซ ้ าซากจ าเจ มีการเสนอแนว
ทางออกของปัญหาสังคมท่ีก าลงัประสบอยู ่รวมถึงจงัหวะของดนตรีท่ีมีทั้งสนุกสนาน อ่อนหวาน 
นุ่มนวล หรือกระแทกกระทั้นดว้ยจงัหวะท่ีรุนแรง จึงท าให้เพลงร็อคยงัคงไดรั้บความนิยมตลอดมา 
อีกทั้งในประเทศไทยนั้น มีอยู่หลายบริษทัท่ีสามารถครองอนัดบัต้นๆ ในตลาดเพลง พร้อมทั้ ง
น าเสนอเน้ือหาสาระในเพลง เปล่ียนทศันคติผูฟั้งท่ีเร่ิมยอมรับดนตรีแนวตะวนัตกมากข้ึน ถือไดว้า่
เป็นผูป้ฏิวติัวงการเพลง โดยมีศิลปินท่ีไดรั้บความนิยมมากมาย อาทิเช่น วงโลโซ  อสันี-วสันต ์โชติ
กุล เป็นตน้  
 จนกระทัง่ในปี 2548 ไดเ้กิดเวบ็สังคมออนไลน์ (Web 2.0) ท่ีมีช่ือว่ายูทูป (YouTube) เป็น
เวบ็ไซต์แบ่งปันวีดีโอบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นผลให้ช่องทางการเปิดรับเพลงเปล่ียนไปจนเกิดเป็น
ส่ือเพลงออนไลน์กลายเป็นส่ือกระแสหลกัประเภทหน่ึงในปัจจุบนั และจากสืบคน้ยอดผูเ้ขา้ชมบน
เวบ็ไซตย์ูทูบ (www.youtube.com) ของผูว้ิจยัพบวา่ศิลปินร็อคท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดก็คือวงโป
เตโต ้(Potato) ศิลปินวงร็อคในสังกดัค่ายจีน่ีเร็คคอร์ด ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี ซ่ึงเพลง “ทิ้งไว้
กลางทาง” มียอดวิวบนยูทูปกว่า 150 ล้านวิว โดยเพลงดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ยูทูบ 
(www.youtube.com) เพียง 13 ชัว่โมงมียอดวิวสูงถึงกวา่ 1.8 ลา้นวิว รองลงมาคือศิลปินวง บ๊ิกแอส 
(Bigass) ศิลปินวงร็อคในสังกดัค่ายจีน่ีเร็คคอร์ด ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี ซ่ึงถือไดว้่าเป็นอีกหน่ึง
ศิลปินร็อคอนัดบัตน้ๆของประเทศไทย โดยเพลง  “ลมเปล่ียนทิศ”  ท่ีมียอดววิกวา่ 110 ลา้นววิ  และ
วงบอด้ีแสลม (Bodyslam) ศิลปินวงร็อคในสังกดัค่ายจีน่ีเร็คคอร์ด ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี ซ่ึง
เพลง “เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง” มียอดววิบนยทููปกวา่ 98 ลา้นววิ 
 และนอกเหนือจากนั้นบริบททางดา้นสังคมก็มีผลต่อเน้ือหาในเพลงร็อค ตลอดช่วงทศวรรา
ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2548-2558) สังคมไทยตอ้งเผชิญกับวิกฤติการณ์ความขดัแยง้ทางด้านการเมืองท่ี
น าไปสู่ความเคล่ือนไหวทางสังคมในหลายระดบั เกิดการเมืองแบบแบ่งขั้วแบ่งขา้งและการชุมนุม
ของประชาชนท่ีมีความเห็นดา้นการเมืองท่ีแตกต่างกนั และสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีเหตุการณ์ วางระเบิด ลอบท าร้าย  
 

http://www.youtube.com/
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และวางเพลิงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าวเพลงร็อคมีเน้ือหาสะทอ้นสังคมในด้าน 
ความสามคัคีและการให้ก าลังใจ เช่น เพลงรักกนัไวเ้ถิด ศิลปิน ร็อครักชาติ สังกดัค่าย  อาร์เอส  
จ ากดั (มหาชน) เพลงความเช่ือ ศิลปิน บอด้ีแสลม สังกดัค่าย จีน่ีเร็คคอร์ด และเพลงศรัทธา ศิลปิน 
หินเหล็กไฟ สังกดัค่าย อาร์เอส จ ากกั (มหาชน) เป็นตน้ 
 วยัรุ่นเป็นวยัท่ีนิยมเพลงร็อคเป็นอนัมาก ความนิยมดงักล่าวปรากฎในรูปแบบของยอดขาย
หรือการติดอนัดับของเพลงร็อตในท็อปชาร์ต ของส่ือกระแสหลักต่างๆ โดยการว่าจ้างศิลปิน
เพลงร็อคเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กบัผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น รถจกัรยานยนต์ เคร่ืงด่ืมชูก าลงั และสินคา้
อุปโภคและบริโภคอ่ืนๆ อีกมากมาย ทั้งน้ีในสังคมไทย ยงัคงมีบางส่วนมีทศันคติวา่เพลงร็อคนั้น
เป็นวฒันธรรมของตะวนัตกท่ีเขา้มาครอบง าวยัรุ่นไทย ขดัแยง้กบัวฒันธรรมอนัดีงามของประเทศ 
ไทย ดงัท่ี สุกรี เจริญสุข (2544) ไดก้ล่าวไวว้า่ ดนตรีร็อคนั้นเป็นส่ือท่ีย ัว่ยกิุเลสมากกวา่จะเป็นส่ือท่ี 
ส่งเสริมให้เกิดการหลุดพน้หรือสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิต ซ่ึงจากทศันคติดงักล่าว อาจท าให้
เขา้ใจไดว้า่ เพลงร็อคนั้นขาดสุนทรียศิลป์ เช่น เน้ือร้อง ท านอง หรือเสียงประสาน ซ่ึงเป็นดนตรีท่ี
แหวกกฎเกณฑท์ัว่ไป โดยสามารถสังเกตไดจ้ากการท่ียามใดท่ีมีการแสดงคอนเสิร์ตของเพลงร็อค ก็
มกัจะมีการทะเลาะววิาทจนเกิดการบาดเจ็บและบางคร้ังอาจถึงขั้นเสียชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ดุษฎี พนมยงค์ บุญทศันกุล (2539) ท่ีกล่าวว่า ดนตรีร็อคนั้นส่งเสริมให้ผูฟั้งเกิดอารมณ์ร่วม
ในทางลบ เพราะองค์ประกอบของเพลงหรือเสียงท่ีใช้นั้นดงัเกินไป ท าให้ผูช้มและผูรั้บฟังส่วน
ใหญ่ท่ีเป็นวยัรุ่นเกิดอารมณ์อ่อนไหวได้โดยง่าย และอาจเกิดความแปรปรวนทางจิตใจได้ จึง
อยากจะแสดงพละก าลงั จนเกินขอบเขตไปเป็นการทะเลาะววิาทได ้
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ อาจท าให้เพลงร็อคนั้นเป็นแนวดนตรีท่ีเสมือนแนวดนตรีท่ีไม่ดี
ต่อวยัรุ่นเท่าใดนกั แต่ทวา่ การท่ีเพลงร็อคนั้นยงัสามารถด ารงอยูไ่ดแ้ละเป็นท่ียอมรับของกลุ่มวยัรุ่น
มากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งๆ ท่ีมีกระแสต่อตา้นจากสังคมถึงความขดัแยง้กบัขณบธรรมเนียม วฒันธรรม และ
เพลงไทย อีกทั้งยงัไม่มีสุนทรียศิลป์ แต่กระนั้น ผูฟั้งและผูช่ื้นชอบเพลงร็อคกลบัให้ขอ้คิดเห็นท่ี
แตกต่างออกไป โดยระบุวา่ดนตรีร็อคนั้น ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดก าลงัใจในการต่อสู้กบัชีวติและฝ่าฝัน
ปัญหาและอุปสรรคไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น จึงท าให้ผูว้จิยัสนใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบั การปลูกฝัง: 
การวเิคราะห์คุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็อคในยคุปัจจุบนัต่อการรับของเยาวชนท่ีมีต่อ
การสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิต โดยจะด าเนินการศึกษาว่ามีเน้ือหาในด้านใดบา้ง และเน้ือหา
ของเพลงร็อคดงักล่าวสะทอ้นแนวคิดอยา่งไร จึงสามารถสนองตอบความตอ้งการของวยัรุ่นต่อการ
สร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิต และมีอิทธิพลต่อการแดสงออกทางความคิดและพฤติกรรมของ
วยัรุ่น อนัจะแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของเพลงร็อคและผลกระทบของเพลงร็อคในยคุปัจจุบนั 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

 1.2.1 เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของสารจากเพลงร็อคในยุคปัจจุบนัต่อการรับรู้ของเยาวชนท่ีมี 
ต่อการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวติ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบของเพลงร็อคในยคุปัจจุบนัต่อการรับรู้ของเยาวชนท่ีมีต่อการ
สร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวติ 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
 1.3.1 ไดท้ราบคุณค่าของสารจากเพลงร็อคในยคุปัจจุบนัต่อการรับของเยาวชนท่ีมีต่อการ
สร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวติ 
 1.3.2 ไดท้ราบผลกระทบของเพลงร็อคในยคุปัจจุบนัต่อการรับของเยาวชนท่ีมีต่อการ
สร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวติ 
 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
 ส าหรับการศึกษาเก่ียวกบั บทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างก าลงัใจ
ในการด าเนินชีวิตของเยาวชน คร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั โดยใชข้อ้มูลเพลงร็อค
ไทยของศิลปินในสังกดัค่ายจีน่ีเร็คคอร์ดจ านวน  3 วง  
 

1.5 นิยำมศัพท์เชิงปฏบิัติกำร 
 
 1.5.1 เพลงร็อค หมายถึง เพลงไทยจงัหวะร็อคของศิลปินสังกดัค่ายจีน่ีเร็คคอร์ด ท่ีเผยแพร่
ระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2558 
 1.5.2 คุณค่า หมายถึง คุณประโยชน์ท่ีอยูใ่นเน้ือหาเพลงร็อคของศิลปินสังกดัค่ายจีน่ีเร็ค
คอร์ด ท่ีเผยแพร่ระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2558 
 1.5.3 แรงบนัดาลใจ หมายถึง ส่ิงสนบัสนุน กระตุน้ใหก้ระท าหรือละเวน้บางอยา่ง ซ่ึงมา
จากเน้ือหาเพลงร็อคของศิลปินสังกดัค่ายจีน่ีเร็คคอร์ด ท่ีเผยแพร่ระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2558 
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1.6 กรอบแนวคดิงำนวจิัย 
 
 

 
 
 
 
 
ภำพที ่ 1.1  กรอบแนวคิดงานวจิยั 

R M 

เน้ือเพลง 
- คุณค่าเพลงร็อค 
- องคป์ระกอบเน้ือหา 
   โดยตรง, โดยนยั 
 

สัมภำษณ์เชิงลกึ 
- แรงบนัดาลใจในการฟังเพลง 



บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 จากการศึกษาบทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิตของเยาวชนผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเร่ืองสัญญะวทิยา และมายาคติ 
 2.1.1 สัญญะ (Signs) 
 2.1.2  มายาคติ (Myth) 
 2.1.3  การวเิคราะห์การส่ือความหมายสัญญะ และมายาคติ 
 2.1.4  มายาคติและอุดมการณ์ (Myth and Ideology) 
2.2 ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Abraham Maslow 
2.3 ทฤษฎีความคาดหวงั Expectancy Theory ของ Victor Vroom  
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการปลูกฝัง 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัเพลงร็อค 
2.6 แนวคิดเก่ียวกบัหนา้ท่ีของส่ือมวลชน 
2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.7.1 งานวจิยัในประเทศ 
 2.7.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั แนวคิดเร่ืองสัญญะวทิยาและมายาคติ 
 2.7.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการ 
 2.7.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ทฤษฏีความคาดหวงั 
 2.7.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั แนวคิดเก่ียวกบัการปลูกฝัง 
 2.7.6 งานวจิยัต่างประเทศ 
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2.1  แนวคดิเร่ืองสัญญะวทิยา และมายาคติ 
 
 2.1.1 สัญญะ (Signs) 
 สัญญะวิทยา (Semiology) คือศาสตร์ท่ีการศึกษาเร่ืองสัญญะและระบบความหมาย มี
จุดเร่ิมตน้มาจากนักวิชาการคนส าคญัคือ Ferdinand De Suassure นักภาษาศาสตร์โครงสร้างชาว
สวิส โดยมุ่งศึกษาในสองประเด็นคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างสัญญะและความหมายสัญญะ และ
วถีิทางท่ีสัญญะสร้างความหมายและถ่ายทอดความหมาย 
 แนวคิดส าคัญของทฤษฎีสัญญะวิทยาประกอบด้วย (กาญจนา แก้วเทพ, 2552, น. 80)  
1) สัญญะ (Sign) 2) ความสัมพันธ์ (Relation) 3) ลักษณะส่วนตัว/ส่วนรวม (Private) / (Public) 
4) รหสั (Code) 

1) สัญญะ (Sign) 
  สัญญะคืออะไรก็ได้ท่ี ก่อให้เกิดความหมายโดยการเทียบเคียงให้เห็นถึงความ
แตกต่างไปจากส่ิงอ่ืนและคนในสังคมยอมรับหรือเขา้ใจ สัญญะจึงไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นรูปของภาษา
อยา่งเดียว อยา่งไรก็ตาม กาญจนา แกว้เทพ  (2543, น. 3) กล่าววา่ส่ิงท่ีจะเรียกวา่เป็นสัญญะนั้นตอ้ง
ประกอบด้วยคุณสมบติั  3 ประการดงัน้ีคือ 1) มีลกัษณะทางกายภาพซ่ึงอาจเป็นภาพ เสียง อกัษร 
หรือวตัถุอ่ืนๆ 2) มีความหมายมากไปกว่าตวัเอง และ 3) ผูใ้ช้สัญญะต้องตระหนักว่ารูปธรรม
ดงักล่าวนั้นเป็นสัญญะ สัญญะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 3 ส่วนไดแ้ก่ 
  (1) ของจริง (Reference) 
  (2)  รูปสัญญะหรือตวัหมาย (Signifier หรือ Sound Image) หมายถึงส่ิงท่ีเป็นตวั
ส่ือ 
  (3)  ความหมายสัญญะหรือตวัหมายถึง (Signified หรือ Concept) ซ่ึงหมายถึง
ความคิดท่ีรูปสัญญะตอ้งการส่ือ 
  สัญญะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 3 ส่วน ส่วนแรกคือของจริง (Reference) เช่น ขวด
แกว้จริงๆ ในภาพ (1) ต่อจากนั้นในแต่ละวฒันธรรมก็จะสร้างสัญญะข้ึนมาแทนตวัขวดจริงๆ เช่น 
ในสังคมไทยใช้ตัวอักษรว่า “ขวด” หรือในสังคมอังกฤษใช้ “Bottle” ในภาพ (2) โดยอาจเป็น
เปล่ียนการเปล่งเสียงว่าขวด หรือภาพตวัอกัษร หรือภาพเขียนก็ได้ซ่ึง Suassure เรียกว่า ตวัหมาย 
(Signifier) และเม่ือคนแต่ละวฒันธรรมได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้สัญญะ เม่ือเห็นสัญญะ“ขวด/
bottle” ในสมอง ความคิดค านึงนึงก็จะจินตนาการภาพของ “ขวด” ข้ึนมา ท่ีเราเขา้ใจกนัวา่“ภาพใน
ความคิด” (Concept) ซ่ึงเรียกว่า “ตวัหมายถึง” (Signified) ซ่ึงในการศึกษาเร่ืองระบบสัญญะนั้น 
Suassure สนใจแต่เฉพาะความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบท่ี 2 และ 3 เท่านั้น 
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  การน ารูปสัญญะมารวมเขา้กบความหมายสัญญะจนกลายเป็นสัญญะนั้นเรียกวา่เป็น
กระบวนการสร้างความหมาย (Significant) ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะกับความหมาย
สัญญะอาจแตกต่างกนัออกไปในแต่ละสังคมวา่จะให้อะไรมีความหมายอา้งถึงอะไร สัญญะจึงเป็น
เร่ืองท่ีถูกก าหนดใหเ้ป็น (Arbitrary) มากกวา่จะเป็นไปตามธรรมชาติ และการท่ีจะท าความเขา้ใจวา่
อะไรมีความหมายอา้งถึงอะไรนั้นก็จ  าเป็นตอ้งอาศยัการเรียนรู้ สัญญะวิทยาให้ขอบเขตของส่ิงท่ี
ศึกษามากกวา่ระดบัภาษา ดงันั้น ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีส่ือความหมายไดจึ้งถือเป็นสัญญะทั้งส้ิน ซ่ึงส่ิงท่ี
น ามาศึกษาน้ีจะเรียกวา่ “ตวับท” (Text) 
  2) ความสัมพนัธ์ (Relation) 
  สัญญะจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 อยา่ง คือ ส่วนประกอบย่อย (Element) และ
ความสัมพนัธ์ (Relation) ดงัตวัอยา่ง เช่น 
  ประโยค 1 พอ่/ ตี /ลูก 
  ประโยค 2 ลูก/ ตี/ พอ่ 
  ในประโยคทั้งสองประโยคนั้นมีส่วนประกอบย่อยเหมือนกนั แต่ส่ิงท่ีต่างกันคือ
ความสัมพนัธ์ในแง่ของ “Order Relation”  ผลจากการเปล่ียน Order Relation ท าให้ความหมายของ
ทั้งสองประโยคเปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิง ดงันั้นส่ิงท่ีสัญญะวิทยาให้ความสนใจวิเคราะห์ จึงเป็นเร่ือง
ของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (ซ่ึงจะได้กล่าวถึงในล าดับต่อไป) ทั้ งน้ีก็เพราะว่า ไม่มีอะไรมี
ความหมายในตวัเอง และไม่ใช่ตวัเน้ือหาท่ีก าหนดความหมาย แต่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะมีความหมายเม่ือ
น าไปสัมพนัธ์กบัส่ิงหน่ึง 
  คู่ความสัมพนัธ์ท่ีช่วยให้เห็นความหมายไดช้ดัเจนท่ีสุด คือ ความสัมพนัธ์กบัคู่ตรง
ขา้ม (Binary Opposition) หากน า “ขาว” มาเขา้คู่กบั “ด า”  จึงจะอ่านความหมาย “ขาว” ได้ชัดเจน
ท่ีสุดนอกจากน้ี สัญญะวิทยา ยงัให้ความส าคญักับการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง “ตวับท” 
(Text) และ  “บริบท”  (Context) หรือส่ิงท่ีอยู่รอบๆตัวบทด้วย เน่ืองจาก ตัวบทหน่ึงๆ จะมี
ความหมายอย่างไรก็ข้ึนอยู่กบับริบทดว้ย หากบริบทเปล่ียนแปลงไป แมต้วัทบจะเป็นตวัเดิม แต่
ความหมายก็อาจเปล่ียนไปได ้ซ่ึง Culler (1976, p. 86)  กล่าวสรุปวา่ ตวัวตัถุเองจะไม่มีความหมาย
อะไร จนกวา่จะมาอยู ่ในบริบทวฒันธรรมหน่ึงๆ ท่ีมีรหสัก าหนดความหมายเอาไวใ้นการวิเคราะห์
ส่ือ เราอาจเทียบว่าตัวบทนั้ นคือ “เน้ือหา” (Content) และบริบทนั้ นคือ “รูปแบบ” (Format) 
เพราะฉะนั้น ความหมายของเน้ือหาจะเป็นอยา่งไร ยอ่มข้ึนอยูก่บัรูปแบบท่ีประคองตวัอยู ่เช่น การ
วิเคราะห์ ฉาก เคร่ืองประดบัฉาก เคร่ืองแต่งกาย บทสนทนา การแสดงท่าทางของตวัละคร เพื่อ
วเิคราะห์กระบวนการส่ือความหมายของละครยอ้นยคุ เป็นตน้ 
  3) ลักษณะส่วนตัว/ลักษณะส่วนรวม (Private) / (Public) Saussure ได้เสนอว่า 
สัญญะจะประกอบดว้ย 2 มิติ คือ มิติท่ีเป็นส่วนรวม ท่ีเขาเรียกวา่ “Language” และมิติท่ีเป็นส่วนตวั 
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เรียกว่า “Speech” ตวัอยา่งเช่น ตวัอกัษรไทยประกอบดว้ยพยญัชนะ 44 ตวัสระ 32 ตวั วรรณยุกต์ 5 
เสียง เรียงล าดับไวยากรณ์ตามแบบประธาน กริยา กรรมน่ีคือ Language แต่เม่ือมีผูเ้ขียนท่ีต่างก็
น าเอาส่ิงเหล่าน้ีมาใชก้็จะมีสไตล์การเขียนหรือลีลา (Speech) ต่างกนั แต่ก็ยงัอยู่ในกรอบของหลกั
ภาษาแบบเดียวกัน ส่ิงท่ีควรให้ความสนใจวิเคราะห์คือ มิติส่วนรวม หรือ Language เพราะทุก  
Language จะมีไวยากรณ์  (Grammar) เป็นรหัสควบคุมเสมอ เช่น ไวยากรณ์การพาดหัวข่าว
หนงัสือพิมพไ์วยากรณ์การอ่านข่าวโทรทศัน์ เป็นตน้ โดยท่ีการหาแบบแผนรวมของสัญญะก็ตอ้ง
ศึกษาจากลีลา (Speech) ของแต่ละสัญญะนัน่เอง 
   4) รหสั (Code/Rule/Conventions) 
  Berger (1982, p. 90) กล่าวว่า รหัสเป็นแบบแผนขั้นสูงท่ีซับซ้อนของความสัมพนัธ์
ระหวา่งสัญญะต่างๆ หรือเป็นโครงสร้างความสัมพนัธ์ซ่ึงช่วยในการรับรู้และตีความ 
  สัญญะ ส่วน Bernstein (1973) กล่าวว่า รหัสเป็นกรอบแห่งความแน่นอนในการจดั
วางโครงสร้างของความหมาย  (Frame of Certainty) คลา้ยกบัพจนานุกรม กล่าวคือ ศพัทค์  านึงหน่ึง
ก็จะมีความหมายท่ีแน่นอนอยูทุ่กคร้ัง โดยท่ีสัญญะหน่ึงๆสามารถมีความหมายไดห้ลายอยา่ง ข้ึนอยู่
กบับริบททางสังคมเป็นตวัก าหนดความหมาย เช่น ค านึงวา่ “ลงแขก” 
   ความหมาย 1 กิจกรรมเก่ียวขา้วร่วมกนั 
   ความหมาย 2 การร่วมมือท ากิจกรรมหน่ึงๆ 
   ความหมาย 3 การแลกเปล่ียนแรงงานอยา่งยติุธรรม 
   ความหมาย 4 การรุมโทรมหญิง 
   ความหมาย 5 การรวมหวักนัท าร้าย  
  คนแต่ละกลุ่มจะมีพจนานุกรม  (รหสั) ประจ ากลุ่มของตวัเอง เช่น นกัการทูต เม่ือพูด
ว่า“ใช่”  จะแปลว่า “บางที” เม่ือพูดว่า “บางที” จะแปลว่า “ไม่” เป็นตน้ ในกระบวนการเขา้รหัส
(Encoding)  และถอดรหัส  (Decoding)  ผูส่้งสารและผูรั้บสารไม่จ  าเป็นต้องถือรหัสเล่มเดียวกัน 
การท่ีผูรั้บสารถอดรหัสไม่เหมือนกันผูส่้งสารจึงไม่ใช่การส่ือสารท่ีผิดพลาด เพียงแต่เป็นการ
ถอดรหสัท่ีแตกต่างเท่านั้น 
    (1)  ประเภทของรหสั 
   กิจกรรมทุกอยา่งในชีวติประจ าวนัของเราลว้นถูกควบคุมดว้ยรหสั (Code) ดงันั้น 
รหสัจึงมีอยูม่ากมาย ตวัอยา่งเช่น  
   Product Code เป็นรหัสท่ีเก่ียวกับวตัถุส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีบ่งบอกความหมายท่ี
ต่างกนั 
   Social Code เป็นรหัสเก่ียวกบความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เช่น การท่ีลูกตบหัว
หรือตบไหล่พอ เป็นรหสัของชาวอเมริกนั แต่ไม่ใช่รหสัส าหรับคนไทย เป็นตน้ 
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   Cultural Code เป็นรหสัเก่ียวกบัวฒันธรรม ประเพณีต่างๆ  
   (2) การวเิคราะห์รหสั 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์รหัสกระท าได้ดังน้ี โดยในท่ีน้ีจะยกตัวอย่างการวิเคราะห์รหัส
ในสัญญะอาหาร 
  ก) กฎการแยกออกไป เม่ือจะวิเคราะห์อาหาร ส่ิงท่ีตอ้งท าตามหลกั Binary 
opposition คือการหาว่าอะไรท่ีเป็นอาหาร และอะไรท่ีไม่เป็นอาหาร ซ่ึงข้ึนอยู่กบัรหัสย่อยๆ เช่น 
หมู เป็นอาหารของคนไทย แต่ไม่ใช่อาหารของคนมุสลิม เป็นตน้ 
  ข) การแยกแยะหน่วยย่อยต่างๆ เช่น อาหารไทยประกอบด้วย ข้าวเปล่า 
น ้าพริก แกงจืดผดัต่างๆ 
  ค) กฎของการเช่ือมโยง ได้แก่ การวิเคราะห์ว่า รหัสแต่ละชุดจะเอาหน่วย
ยอ่ยอะไรมาเช่ือมโยงกนับา้ง เช่น อาหารไทย เราจะเอาน ้าพริก ปลาทู ผกัตม้ แกงจืด มาเช่ือมโยงกนั 
หรือไม่เอาแกงเผด็สามอยา่งมารวมในส ารับเดียวกนั หรือไม่กินอาหารทีละอยา่งแบบฝร่ัง เป็นตน้ 
  ง) การวิเคราะห์หนา้ท่ีต่างๆ ของรหสั เช่น ขา้วตงัหนา้ตั้ง หรือสาคูไส้หมู มี
หน้าท่ีเป็นอาหารว่างไม่ใช่อาหารเพื่อกินให้อ่ิมท้อง ขนมหวานท่ีท าด้วยขา้วเหนียวมีหน้าท่ีทาง
พิธีกรรม เป็นตน้ 
 
 2.1.2 มายาคติ (Myth) 
 Barthes (1967 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 34) นักสัญวิทยาชาวฝร่ังเศสผูน้ า
แนวคิดของโซซูร์มาพฒันาต่อ ไดแ้บ่งประเภทความหมายของสัญญะออกเป็น 2 ระดบั คือประเภท
ความหมายตรงและความหมายโดยนยั 
  1)  ความหมายตรงห รือความหมายโดยอรรถ  (Denotative Meaning) ได้แ ก่
ความหมายท่ีเขา้ใจกนัตามตวัอกัษร เป็นความหมายท่ีเขา้ใจตรงกนัโดยส่วนใหญ่ และมกัเป็นท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไป เช่น แม่คือสตรีท่ีใหก้ าเนิดลูก 
  2) ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) เป็นความหมายทางสังคมซ่ึงอาจ
เปล่ียนแปลงไปตามวฒันธรรมในแต่ละบริบททางสังคม ความหมายทางสังคมจะเกิดข้ึนไดจ้ากการ 
ก าหนดรูปแบบของตวัหมาย ซ่ึงสามารถแปรไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และตามยุคสมยั
ทางประวติัศาสตร์ รวมถึงการให้ความหมายของผูรั้บสารท่ีอาจแตกต่างกนัได้ตามประสบการณ์ 
ส่วนบุคคลและการเรียนรู้ทางสังคมท่ีไม่เหมือนกนั เช่น ค านึงวา่แม่อาจหมายถึงความเจ็บปวดเม่ือ
นึกถึงส าหรับคนหน่ึง แต่อาจหมายถึงความอบอุ่น อ่อนโยนของอีกคนหน่ึงก็เป็นไดใ้นทุกสัญญะ
จะตอ้งประกอบดว้ยความหมายทั้งสองควบคู่กนัเสมอ เพียงแต่จะมีสัดส่วนความหมายโดยอรรถ
และโดยนยัมากน้อยแตกต่างกนั เช่น ภาพถ่ายเด็กเล่นบนถนนสายหน่ึงสามารถถ่ายไดด้ว้ยฟิล์มสี 
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และฟิล์มขาวด า ในแง่ความหมายตรงแลว้ทั้งสองภาพมีความหมายถึง “ภาพเด็กเล่นบนถนน” แต่ 
เม่ือพิจารณาความหมายโดยนัยจะพบวาภาพท่ีถ่ายด้วยฟิล์มสีซ่ึงได้ภาพท่ีสดใสมีชีวิตชีวา 
ความหมายจึงส่ือถึง  “ถนนเป็นสถานท่ีเล่นอนัเพลิดเพลินส าหรับเด็กๆ”  ในขณะภาพจากฟิลม์ขาว
ด าส่ือความหมายถึง  “ถนนเป็นท่ีอันตรายส าหรับเด็กๆ”  เป็นต้น ซ่ึงความหมายโดยนัยหรือ
ความหมายระดบัท่ีสองน้ีเกิดจากการตีความของมนุษย ์(Subjective) อนัเป็นส่ิงท่ีนักสัญญะวิทยา
ตอ้งการวเิคราะห์ 
 Barthes (1967 อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2543, น. 34) ไดข้ยายความวา่ เม่ือความหมาย
โดยนยัตวัแรกถูกสร้างข้ึนมา ความหมายนั้นก็จะแปรสภาพเป็นรูปสัญญะ/ตวัหมาย (Signifier) แลว้
สร้างความหมายโดยนยัตวัท่ีสองต่อไปเร่ือยๆเป็นสายโซ่แห่งความหมาย (Chain of Meaning) 
 ทั้งน้ี Barthesไดเ้รียกความหมายโดยนยั 1 วา่ First Order และเรียกความหมายโดยนยั 2 ว่า 
Second Order และใน Second Order น้ีเองท่ีเขาเรียกวา่ “Myth” หรือมายาคติ 
 ความหมายโดยนัยระดับชั้นแรก (First Order) นั้น อาจจะเป็นการตีความท่ีเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ของคนแต่ละคน (Subjective Experience) แต่ทวา่ความหมายโดยนยัในระดบัท่ีสอง
(Second Order) หรือ Myth นั้น Barthes (1967 อา้งถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2543, น. 34) เห็นว่า
มิใช่เป็นการตีความจากประสบการณ์ของตวับุคคล (Individual) เท่านั้น แต่ยงัเป็นการตีความท่ีถูก
ใส่ความหมายในระดบัของสังคมดว้ย 
 มายาคติจึงเป็นการผูกโยงของสามส่ิงเขา้ดว้ยกนั คือ วฒันธรรม ธรรมชาติ และการเสกสรร
ป้ันแต่ง หรืออาจนิยามไดว้า่ มายาคติหมายถึงการส่ือความหมายดว้ยคติความเช่ือทางวฒันธรรมซ่ึง
ถูกกลบเกล่ือนให้เป็นท่ีรับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ หรืออาจกล่าวใหถึ้งท่ีสุดไดว้า่เป็นกระบวนการ
ลวงให้หลงอยา่งหน่ึง แต่ทั้งน้ีก็มิไดห้มายความวามายาคติเป็นการโกหกหลอกลวงแบบป้ันน ้ าเป็น
ตวั หรือการโฆษณาชวนเช่ือท่ีบิดเบือนขอ้เท็จจริง มายาคตินั้นมิไดปิ้ดบงัอ าพรางส่ิงใดทั้งส้ิน ทุก
อยา่งปรากฏต่อหนา้เราอยา่งเปิดเผย แต่เราต่างหากท่ีคุน้เคยกบัมนัเสียจนไม่ทนัสังเกตวา่มนัเป็นส่ิง
ประกอบสร้างทางวฒันธรรม (นพพร ประชากุล, 2551, น. 4) 
 ในมุมมองของบาร์ธส์ มายาคติคือการพูด/การใชภ้าษาชนิดหน่ึงท่ีมีเจตนาเฉพาะก ากบัมายา
คติจึงไม่ใช่วตัถุ ส่ิงของ ความคิด แต่เป็นระบบ ระเบียบ และรูปแบบวิธีการสร้างความหมายแบบ
หน่ึง ท่ีข้ึนกบัเง่ือนไขทางประวติัศาสตร์ เฉพาะชุดหน่ึง มีขีดจ ากดัของการใช ้และมีกระบวนการท า
ให้เกิดการยอมรับในสังคมวงกวา้งการวิเคราะห์มายาคติจึงเป็นการศึกษาท่ีพยายามเผยให้เห็นถึง 
“ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแต่ไม่นิยมพูดถึงกนั”  (What Goes Without Saying) หรือความชัดเจนอนัจอมปลอม
นัน่เอง (ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2551, น. 127-128) 
 มายาคติจะน าสัญญะในระดบัของภาษามาบิดเบือนความหมาย ท าให้ความหมายเดิมอยู่
ไกลจนเรามองขา้มไป และใส่เฉพาะส่ิงท่ีมายาคติตอ้งการให้เรารับรู้เขา้ไปแทน ซ่ึงมายาคติเหล่าน้ี 
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จะเข้าไปก ากับการรับรู้ของคนในสังคม โดยหน้าท่ีของมายาคติก็คือเปล่ียนประวติัศาสตร์ให ้
กลายเป็นธรรมชาติ เปล่ียนแรงจูงใจให้กลายเป็นเหตุผล มายาคติจะท าให้ผูค้นมองหรือเขา้ใจส่ิง 
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นธรรมชาติ ไม่มีการปรุงแต่ง จึงเป็นการสร้างความบริสุทธ์ิ ความชอบธรรม
ให้กบัความหมายสัญญะ มายาคติจึงเป็นระบบสัญญะท่ีผนั (Inflexion) ตวัเองสู่ระบบความจริง 
(ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2551, น. 137) 
 ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ัดเจนได้แก่ หน้าปกนิตยสาร Paris-Match  ฉบบัหน่ึงซ่ึงเสนอภาพชาย
หนุ่มผิวด าในชุดเคร่ืองแบบพลทหารฝร่ังเศสกาลงักระท าวนัทยาหตัถ์ สายตาจ้องตรงไปยงับางส่ิง
บางอย่างท่ีอยู่เบ้ืองสูง หากพิจารณาเพียงความหมายโดยนัยก็จะมีความหมายแค่ “ทหารกาลงัท า
ความเคารพ” แต่หากอธิบายในเชิงมายาคติแล้วจะพบส่ิงท่ีแฝงเร้นอยู่มากมาย ซ่ึง Barthes (1967 
อา้งถึงใน นพพร ประชากุล, 2551, น. 5) ไดก้ล่าวถึงภาพน้ีว่า “ไม่วา่ขา้พเจา้จะไร้ เดียงสาหรือไม่
เพียงใด ขา้พเจา้ก็เห็นได้ชัดว่าภาพน้ีก าลงัส่ืออะไรแก่ขา้พเจา้ มนัส่ือว่าฝร่ังเศสเป็นจกัรวรรดิอนั
ยิง่ใหญ่ มนัส่ือวา่ลูกหลานทุกคนไม่วา่จะมีผิวสี ใดต่างก็รับใช ้จกัรวรรดิแห่งน้ีดว้ยความจงรักภกัดี
ใตร่้มธงผนืเดียวกนั” 
 หากค านึงถึงบริบททางประวติัศาสตร์ท่ีแวดล้อมการปรากฏของภาพก็จะตระหนักถึง
อ านาจของมายาคติท่ีแฝงอยูในภาพ กล่าวคือ ภาพน้ีตีพิมพข้ึ์นในช่วงท่ีจกัรวรรดิฝร่ังเศสกาลงัค่อย
ล่มสลายจากการสูญเสียอาณานิคม ในประเทศฝร่ังเศสเองก็มีวิวาทะรุนแรงระหวา่งผูส้นบัสนุนลทัธิ 
อาณานิคมกบผูต่้อตา้น นิตยสารฝ่ายขวาอยา่ง Paris-Match จึงใชภ้าพน้ีตอบโตฝ่้ายต่อตา้นจกัรวรรดิ
นิยมนัน่เอง 
 อีกตัวอย่างหน่ึงได้แก่ การท่ีบาร์ธส์ได้วิเคราะห์มายาคติในโฆษณาสบู่และผงซักฟอก 
เม่ือคร้ังท่ีผงซกัฟอกและสบู่ไดก้ลายเป็นผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ในสังคมฝร่ังเศส ภาพลกัษณ์ของสินคา้
ไดรั้บการส่ือสารให้เป็น “สสารท่ีท าหน้าท่ีปลดปล่อยวตัถุให้เป็นอิสระจากมลทินท่ีมาแปดเป้ือน”
ซ่ึงต่างจากน ้ ายาเขา้คลอรีนซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ซักล้างแบบเดิมท่ีเป็นเสมือน “ผูพ้ิฆาต” พร้อมสร้าง
ภาพของฟองเสียใหม่ให้เป็นเหมือนแม่บา้นผูจ้ะมาช่วยบีบนวดผา้ด้วยพรายฟองอนันุ่มนวลทว่า
ออกฤทธ์ิไดอ้ยา่งมหศัจรรย ์
 Barthes (1967 อา้งถึงใน นพพร ประชากุล, 2551, น. 51) ไดว้ิเคราะห์วา่ “ความท่ีฟองพอง
ฟูได้อย่างง่ายดายแตกกระจายทวีคูณได้อย่างไม่ส้ินสุด ก็ชวนให้คิดว่าฟองน้ีก าเนิดมาจากธาตุ
บริสุทธ์ิอะไรสักอยา่งมีพลงัมหศัจรรย ์จึงออกฤทธ์ิไดม้ากมายดว้ยปริมาตรเพียงนอ้ยนิด ฟองล่อให ้
ผูบ้ริโภครู้ สึกเคล้ิมฝันด้วยสัมผสัอนับางเบาเหมือนล่องลอยสู่ อากาศชวนให้ ไขว่ควา้ และอาจ
เป็นสัญญะท่ีส่ือถึงจิตวิญญาณในแง่ท่ีเราเช่ือถือกนัว่า จิตวิญญาณสามารถเสกทุกอย่างข้ึนมาจาก
อากาศธาตุไดห้รืออาจเนรมิตผลอนัใหญ่มหาศาลจากเหตุอนัเล็กนอ้ย 
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 “ทั้งหมดน้ีก็คือศิลปะการฉาบเคลือบประโยชน์ใช้สอยด้านการซักฟอกให้ กลายมาเป็น
ภาพอันชวนอภิรมย์ของสสาร ซ่ึงมีคุณสมบัติทั้ งล ้ าลึกและเบาบาง สามารถรักษาความเป็น
ระเบียเรียบร้อยแห่งโมเลกุลของวสัดุโดยไม่ท าอนัตรายใดๆ อยา่งไรก็ดี ความช่ืนม่ืนน้ีก็ไม่ควรท า
ให้เราหลงลืมไปว่าทั้ งโอโมและเพอร์ซิล (ผงซักฟอกและสบู่ผง-ผูว้ิจยั) ต่างก็เป็นอนัหน่ึงอัน
เดียวกนัของมิติท่ีช่ือวา่ ‘ยนิูลีเวอร์’  
 ตวัอยา่งอีกกรณีหน่ึงคือ ของเล่นเด็กในวฒันธรรมกระฎุมพีของฝร่ังเศสซ่ึงมีการลอกแบบ
จากของจริงเพียงแต่ยอ่ส่วนให้เล็กลง ไม่วา่จะเป็นรถเก๋งซีตรอง ป๊ัมน ้ ามนั ท่ีท าการไปรษณียห์้องผา
ตดัส าหรับตุก๊ตา เคร่ืองอบผม ซ่ึงหล่อหลอมใหเ้ด็กเป็นเพียงผูใ้ช ้ไม่ใช่ผูส้ร้างสรรค ์
 Barthes (1967 อา้งถึงใน นพพร ประชากุล, 2551, น. 53) วเิคราะห์กรณีน้ีวา่ “การท่ีของเล่น
ฝร่ังเศสจ าลองแบบจากโลกของผูใ้หญ่อย่าง “เท่ียงตรงตามตวัอกัษร” นั้น ย่อมเป็นการฝึกเด็กให้
ยอมรับ “ฟังก์ชั่น” ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในโลกดงักล่าว โดยรีบยดัเยียดความคิดให้แก่เด็ก ว่าธรรมชาติได้
สรรคส์ร้างใหมี้ทหารพนกังานไปรษณียแ์ละจกัรยานเวสป้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไร 
 ดงันั้น ส าหรับบาร์ธส์แลว้ “ความจริง” หรือ “ความหมาย” ของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จึงไม่ใช่
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ แต่เป็นผลผลิตทางสังคมและวฒันธรรมของคนกลุ่มหน่ึง ชนชั้นหน่ึง
หรือหลายกลุ่ม หลายชนชั้น มายาคติสัมพนัธ์กบัการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างแน่นแฟ้นใน
ฐานะท่ีเป็นบริบททางประวติัศาสตร์ท่ีก าหนดการด ารงอยูข่องมนั Barthes (1967 อา้งถึงใน นพพร 
ประชากุล , 2551, น. 7) มายาคติจึงเป็นกระบวนการส่ือความหมายท่ีอาศัยการเข้าไปยึดครอง 
(Appropriate) กล่าวคือ เขา้ไปครอบง าความหมายเบ้ืองตน้ของสรรพส่ิงซ่ึงเป็นความหมายเชิงผสัสะ
หรือประโยชน์ใช้สอย แล้วท าให้มนัส่ือความหมายใหม่ในอีกระดบัหน่ึงซ่ึงเป็นความหมายเชิง
ค่านิยม อุดมการณ์ 
 มายาคติจึงเป็นส่ิงท่ีเป็นเร่ืองยอกยอ้น เพราะการใช้ความหมายเบ้ืองตน้กลบเกล่ือนตวัเอง
ให้ดูเป็นธรรมชาติ บริสุทธ์ิ ไร้เดียงสา ปลอดค่านิยม อุดมการณ์ และปราศจากท่ีมาท่ีไปในทาง
ประวติัศาสตร์ กล่าวคือ ความหมายเบ้ืองตน้ถูกน ามาใช้เป็นเหตุผลค ้ าจุนความชอบธรรม (เด็กๆ 
ชอบเล่นของเล่นเหล่าน้ีก็เพราะมนัเหมือนของจริง) ซ่ึงวิถีชีวิตและวฒันธรรมในสังคมทุนนิยม
อุตสาหกรรมมกัอวดอา้งแนวคิดหรูๆ  เช่น เสรีภาพ  เหตุผล ประโยชน์สุข สัจธรรม ท่ีลว้นฟังดูมี
คุณค่าน่าเล่ือมใส ยิ่งท าให้สังคมดงักล่าวเป็นแดนสวรรค์ของมายาคติ ซ่ึงเราอาจพบได้ในวิถีทาง
การเมือง ศิลปวฒันธรรม ส่ือมวลชน ท่ีท าหนา้ท่ีกลบเกล่ือนมอมเมา ท าให้ลทัธิบริโภคนิยมท่ีแฝง
อยูก่ลายเป็นเร่ืองธรรมชาติ ฉาบเคลือบให้เป็นท่ีพึงปรารถนาเพื่อใหเ้ราตกเป็นเหยือ่ของมนัอยา่งเต็ม
อกเตม็ใจ Barthes (1967 อา้งถึงใน นพพร ประชากุล, 2551, น. 12-13) 
 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่บาร์ธส์จะไดรั้บอิทธิพลเร่ืองมายาคติมาจากแนวคิดเร่ืองโครงสร้างนิยม 
(Structuralism) จากโซซูร์ แต่ในช่วงหลงัเขาได้กาวเลยออกมาสู่ทฤษฎีแนวหลงัโครงสร้างนิยม 
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(Post Structuralism)โดยให้ความส าคัญรหัส  (Code) ตัวบท (Text) กระบวนสร้างโครงสร้าง
(Structuration) และการสร้างความหมายท่ีไม่รู้จบ (Significance)  เน่ืองจากมายาคติท างานผ่าน 
ภาษา อยา่งเป็นธรรมชาติจนสร้างความจริงลอ้มรอบตวัผูค้นจนไม่มีใครฝ่าวงลอ้มออกไปได ้ 
 ดงันั้นวิธีการท่ีบาร์ธส์เสนอก็คือการท าความเขา้ใจเพื่อตระหนกัรู้วา่ส่ิงท่ีรับอยูเ่ป็นมายาคติ 
ในขณะเดียวกันก็สร้างมายาคติอีกชุดหน่ึงข้ึนมาล้มล้าง้อเสนอส าคัญของบาร์ธส์ในแนวหลัง
โครงสร้างนิยมคือการอ่านตวับทในลกัษณะของนกัสัญวทิยาท่ีอ่านแบบเปิด อนัหมายถึงการอ่านท่ี
ผูอ่้านสร้างตวับทข้ึนมาใหม่ผ่านการอ่านของตนเองหรือท่ีเรียกว่า Writely Text ซ่ึงถือว่าเป็นการ
อ่านท่ีหากระบวนการสร้างโครงสร้าง ไม่ใช่การหาความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือ Barthes เห็นว่า
วิธีการดงักล่าวเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการอ่านตวับทดว้ยการเปล่ียนฐานะผูอ่้านให้สวม
รอยเป็นผูเ้ขียนเสียเอง ท าให้ผูรั้บสารมีความส าคญัมากกวาผูส่้งสาร อีกทั้งยงัเป็นวิธีการท่ีแตกต่าง
อยา่งส้ินเชิงจากจารีตภาษาศาสตร์ วรรณคดีวิจารณ์และโครงสร้างนิยมท่ีนบัวา่ทา้ทายอ านาจระบบ
ภาษา อ านาจของผูเ้ขียนและผูส่้งสารในกระบวนการส่ือสารอยา่งยิง่ 
 
 2.1.3  การวเิคราะห์การส่ือความหมายสัญญะ และมายาคติ 
 ในการวิเคราะห์มายาคตินั้นจ าเป็นตอ้งใช้แนวคิดเร่ืองสัญวิทยาเขา้มาเป็นเคร่ืองมือส าคญั
เน่ืองจากสัญญะคือการศึกษาการสร้างและถ่ายทอดความหมาย การวิเคราะห์มายาคติดว้ยวิธีการน้ี
จึงเป็นการแยกยอ่ยสัญญะท่ีถูกสร้างข้ึนในตวับทเพื่อคน้หาระบบคุณค่า ทศันคติ ความเช่ือท่ีถูกเชิด
ชู รวมทั้งระบบคุณค่า ทศันคติ ความเช่ือถูกกดทบัหรือปิดบงัเอาไว ้
 ในตวับทโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์นั้นประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบทางดา้นภาพ ค านึงพูด
ขอ้ความ และเสียงเป็นจ านวนมาก ดงันั้น ในการวิเคราะห์ความหมายตวับทประเภทน้ีจึงเก่ียวขอ้ง
กบัสัญญะ 2 ประเภท (อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ,์ 2551, น. 9) คือ 
  1)  สัญญะประเภทภาษา (Linguistic Signs) หมายถึง ประโยคหรือขอ้ความ ค านึง
พูดท่ีเป็นทั้งการเขียนและเสียงพูด รวมทั้งเสียงเพลงหรือดนตรีในโฆษณา สัญญะประเภทภาษา 
ไดแ้ก่ ช่ือสินคา้ขอ้ความโฆษณา ค านึงบรรยายใตภ้าพ ค านึงขวญั เน้ือเพลง 
  2)  สัญญะประเภทภาพ (Visual Signs) หมายถึง สัญญะท่ีไม่ใช่ตวัอกัษรหรือค านึง
พูด (Nonlinguistic) ไดแ้ก่ ภาพโฆษณา เสียงประกอบ ดนตรี เคร่ืองหมายการคา้ ตราสินคา้ แสง สี 
เทคนิคทางภาพหรือภาษาภาพ (ประกอบด้วย ขนาดภาพ การเคล่ือนกล้อง มุมกล้อง จุดแห่งการ
มองเห็นและความต่อเน่ืองของภาพ) 
 เม่ือแยกแยะสัญญะต่างๆ ในตวับทแลว้ ล าดบัต่อไปคือการวเิคราะห์ความหมายของสัญญะ
เหล่านั้น โดยพิจารณาความสัมพนัธ์วาประกอบก่อนข้ึนภายใตก้ฎเกณฑ์หรือรหสัใด แลว้จึงน ามา
พิจารณาอ่านความหมายต่อไป 
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 2.1.4 วธีิวเิคราะห์การส่ือความหมาย 
 วิธีการวิเคราะห์การส่ือความหมายสามารถท าได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552, น. 94-101; 
อจัฉรา ปัณทรานุวงศ,์ 2551, น. 10-11) ดงัน้ี 
  1) การวิ เคราะห์ความหมายโดยตรง  (Denotative) และความหมายโดยนัย 
(Connotative) 
  2) การวเิคราะห์แบบอุปมาอุปมยั และการใหค้วามหมายดว้ยการเช่ือมโยง 
  การวิเคราะห์แบบ Metaphor และแบบ Metonymy เป็นวิธีการถ่ายทอดความหมาย
ตวัหน่ึงโดยอาศยัสัญญะอีกตวัหน่ึง 
   (1) การอุปมาอุปมยั (Metaphor) วิธีการน้ีเป็นการถ่ายทอดความหมายโดยอาศยั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัญญะสองตวัท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั และถูกน ามาถ่ายทอดความหมายดว้ย
วธีิการ “เปรียบเทียบอุปมาอุปมยั” (Analogy)โดยเลือกเอาสัญญะสองตวัมาวางคู่กนั (Associate)โดย
ท่ีสัญญะตวัหน่ึงมีความหมายท่ีรับรู้กนัแลว้ อีกสัญญะหน่ึงยงัไม่รู้ความหมาย แต่หลงัจากท่ีน ามาคู่
กนแลว้ ความหมายจากสัญญะ ตวัแรกก็จะถูกถ่ายโอนมายงัสัญญะตวัหลงัได ้การเปรียบเทียบแบบ
อุปมาอุปมยัอาจสังเกตไดจ้ากค านึงบอกใบ ้(Cue) เช่น เสมือน ประหน่ึง ราวกบัวา่ เป็นตน้  
    วิธีการน้ีน ามาใช้กบัภาษาภาพได้โดยการแทนท่ี คือ ภาพท่ีแสดง (Display) มี
ความหมายถึงภาพท่ีถูกแทนท่ี (Replace) เช่น โฆษณาการบินไทยน าเอาภาพผา้ไหมท่ีแสดงความ
อ่อนนุ่ม/ราบเรียบมาถ่ายโอนความหมายถึงการเดินทางอนัราบเรียบด้วยการบินไทย (Smooth as 
Silk) หรือภาพโฆษณาลูกอมท่ีมีรสเยน็ราวกบไดเ้ล่นในน ้าตก (กาญจนา แกว้เทพ, 2543, น. 36-37) 
   (2) การให้ความหมายดว้ยการเช่ือมโยง (Metonymy) วิธีการน้ีเป็นการถ่ายโอน
ความหมายโดยเลือกเอาส่วนย่อย (Part) มาแทนความหมายทั้งหมดของส่วนรวม (Whole) เช่น 
เคร่ืองหมายกางเขนแทนคริสต์ศาสนา เทพีเสรีภาพแทนประเทศอเมริกา หรือหอไอเฟลแทน
ประเทศฝร่ังเศส เป็นตน้ 
   เม่ือ Metonymy เป็นเร่ืองของการเลือกภาพตวัแทน (ส่วนยอ่ย) มาแทนความเป็น
จริง (ส่วนรวมทั้งหมด) กระบวนการเลือกและตดัสินใจเลือกใชภ้าพจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด สามารถ
บ่งบอกเจตนาของผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เช่น หากเราตอ้งการน าเสนอ “ความเป็นกรุงเทพ” ถา้น าเสนอ
ดว้ยภาพท่ีมีรถติด ผูค้นแก่งแยงกนัข้ึนรถเมล์ ก็จะไดค้วามหมายของกรุงเทพวา่ “เมืองท่ีเต็มไปดว้ย
การแก่งแยงแข่งขนัและแออดั” หากเลือกใช้ภาพเด็กนักเรียนพาคนแก่ขา้มถนน ความหมายของ
กรุงเทพก็จะเปล่ียนไปเป็น “เมืองแห่งน ้ าใจไมตรี” ทนัที (กาญจนา แกว้เทพ, 2543, น. 37-38) ดว้ย
เหตุน้ี วธีิการเลือกส่วนเส้ียวมาน าเสนอความเป็นทั้งหมดนั้นจึงมีอคติและอุดมการณ์เขา้ไปเก่ียวขอ้ง
ดว้ยเสมอ 
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   3)  การวิ เคราะห์การส่ือความหมายแบบโครงสร้ างไวยากรณ์  (Syntagmatic 
Analysis) และการส่ือความหมายแบบคตินิทศัน์ (Paradigmatic Analysis) 
   การส่ือความหมายแบบโครงสร้างไวยากรณ์ (Syntagmatic Analysis) หลักการ
วเิคราะห์แบบน้ีจะเนน้ล าดบัขั้นหรือช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ หรือการปรากฏของสัญญะ ซ่ึงจะ
พบมากในเร่ืองของการเล่าเร่ือง (Narration) เน่ืองจากโครงสร้างของการเล่าเร่ืองนั้นจะตอ้งก าหนด
ขั้นตอนของเหตุการณ์เอาไวอ้ยา่งแน่ชดั หากสลบัขั้นตอนกน ความหมายก็อาจเปล่ียนแปลงไป เช่น
การตดัต่อ (Edit) ภาพสองภาพซ่ึงเป็นภาพเดิม แต่เม่ือสลบัต าแหน่งกนัความหมายก็เปล่ียนไป การ
วเิคราะห์แบ่งเป็น 2 วธีิการคือ (Chandler อา้งถึงใน อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ,์ 2551, น. 10-11) 
    1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัญญะตามล าดับเวลาการเกิดเหตุการณ์ 
(Chain of Event) เป็นการวา่เร่ืองราวต่างๆ มีล าดบัการเกิดอยา่งไร เป็นการวเิคราะห์ท่ีเนน้ล าดบัขั้น
ของการเกิดเหตุการณ์ เช่น ในการวิเคราะห์รายการทางโทรทัศน์จะวิเคราะห์วาภาพหรือล าดับ
เหตุการณ์มี ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอยา่งไร 
   2) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของสัญญะในเชิงพื้นท่ี มกัใช้ในการวิเคราะห์
สัญญะประเภทภาพ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างการจดัวางพื้นท่ี ระยะห่าง ต าแหน่งของสัญญะ 
อาทิ อยูบ่น-ล่าง ดา้นหน้า-ดา้นหลงั ใกล้-ไกล ซ่ึงจะท าให้ทราบความหมายท่ีอยูลึ่กลงไปในตวับท
ไดต้วัอย่างเช่น สัญญะท่ีอยู่ขา้งบนจะส่ือความหมายของความเป็นอุดมคติ ในขณะท่ีสัญญะท่ีอยู่
ดา้นล่างจะส่ือความหมายของความสมจริง 
   4) การวเิคราะห์การส่ือความหมายแบบคตินิทศัน์ (Paradigmatic Analysis) 
   ในขณะท่ีการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างไวยากรณ์เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใน
ระดบัโครงสร้างภายนอก แต่การวเิคราะห์เชิงคตินิทศัน์จะเป็นการวเิคราะห์ลึกลงไปถึงภายในหรือ
ความคิดรวบยอดท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั (Paradigm) ท่ีซ่อนอยูภ่ายใตเ้น้ือหาท่ีแสดงออกอยา่งชดัเจนของตวั
บท โดยการวิเคราะห์จะมุ่งแสวงหาส่ิงท่ีขาดหายไป (The Absences) เพื่ออธิบายว่าเพราะเหตุใด
รูปสัญญะตวัใดตวัหน่ึงจึงถูกใชใ้นการส่ือความหมาย แทนท่ีจะเป็นรูปสัญญะอีกตวัหน่ึง วิธีการน้ี
จะท าให้ทราบวาการท่ีรูปสัญญะรูปหน่ึงถูกใชห้รือไม่ถูกใชเ้ป็นไปเพื่อสนองผลประโยชน์ของผูใ้ด
ซ่ึงการวเิคราะห์น้ีอยบูนพื้นฐานท่ีวา่ “ความหมายของสัญญะเกิดข้ึนไดจ้ากส่ิงท่ีไม่ใช่ตวัมนัเอง” 
  วิธีการน้ีจะท าให้เห็นรากของความคิดท่ีซ่อนอยูภายใตก้ารเลือกใชรู้ปสัญญะนั้นๆ 
ซ่ึงผูว้ิเคราะห์อาจใชว้ิธีการทดสอบดว้ยการแทนความหมาย (Commutation Test) หมายถึง การแทน 
ท่ีรูปสัญญะในตัวบทด้วยรูปสัญญะอีกตวัหน่ึงเพื่อดูว่าการแทนท่ีนั้นจะมีผลท าให้ความหมาย
เปล่ียนไปหรือไม่ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มกัใช้การแทนท่ีด้วยคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) เช่น การ
แทนท่ีตวัแสดงเพศชายดว้ยตวัแสดงเพศหญิงหากความหมายของภาพนั้นเปล่ียนไปแสดงวา่ ภาพนั้น 
มีความหมายส่ือถึงมายาคติและอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ เป็นตน้ 
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  การวิเคราะห์ความหมายดังกล่าวจึงเป็นวิธีการเข้าสู่ประเด็นปัญหาเพื่อค้นหา
ความหมายในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับความหมายตรง ความหมายโดยนัยหรือมายาคติ
ของสัญญะต่างๆ ในตวับทประเภทโฆษณาไดเ้ป็นอยา่งดี อนัจะน าไปสู่การท าความเขา้ใจมายาคติท่ี
ซ่อนอยูเ่บ้ืองหลงัไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 2.1.5 มายาคติและอุดมการณ์ (Myth and Ideology) 
 ในสายตาของนักสัญญะวิทยานั้น ไม่มีอะไรในโลกท่ีจะมีแต่ประโยชน์การใช้งาน แต่
จะตอ้งมี “ความหมาย” อะไรสักอย่างเสมอ ดงัท่ี Baudrillard กล่าววา่ ไม่มีอะไรท่ีจะมีเพียงมูลค่า/
คุณค่าการใช้สอยหรือแลกเปล่ียนเท่านั้น (Use Value/Exchange) แต่ตอ้งมีมูลค่า/คุณค่าเชิงสัญญะ
ดว้ยทั้งส้ิน (Symbolic Value/ Exchange) 
 ในสังคมท่ีเป็นสังคมบริโภคนั้ น คุณค่าการใช้สอยได้ถูกลดบทบาทลงอย่างส้ินเชิง
โดยเฉพาะในกลุ่มคนชั้นสูงและคนชั้นกลาง กล่าวคือ ภาพลกัษณ์และความแตกต่างจากคนอ่ืนเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเลือกใช้สินคา้ประเภทต่างๆ หรืออธิบายง่ายๆ คือ ผูบ้ริโภคจะคิดถึง
ตวัเองว่า “เม่ือใช้สินคา้นั้นแล้วจะดูเป็นอย่างไร” มากกว่าจะคิดว่า “จะเอาสินคา้มาใช้ประโยชน์
อะไร” ดว้ยเหตุน้ีเองท่ีมูลค่าเชิงสัญญะจึงเป็นส่ิงท่ีมีค่านิยมและอุดมการณ์สอดแทรกอยู ่โดยเขา้ไป
สวมทบัมูลค่าใชส้อยแลว้สร้างใหเ้กิดเป็นความหมายทางวฒันธรรมข้ึนมา 
 มายาคติและอุดมการณ์เป็นแนวคิดส าคญัในการศึกษาตามแนวทางของส านกัวฒันธรรม
ศึกษาในประเทศองักฤษท่ีไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดมาร์กซิสตท่ี์เนน้เร่ืองชนชั้น (Class) โดยทั้งสอง
แนวคิดเสนอว่ามายาคติและอุดมการณ์เป็นเคร่ืองมือของชนชั้ นนายทุนท่ีใช้เพื่อการรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง 
 Althusser (อ้างถึงใน  อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ , 2551, น. 15-16) ได้ให้ความหมายของ
อุดมการณ์ (Ideology) ว่าเป็น “โครงสร้างท่ีฝังรากลึกในวิธีคิดและการด าเนินชีวิต โดยท่ีบุคคล
ยอมรับและยึดมนัอุดมการณ์นั้นโดยไม่รู้ตวั” อุดมการณ์จึงเป็นภาพจินตนาการของมายาคติท่ีท า
หน้าท่ีก าหนดวิธีการรับรู้ของคนท่ีมีต่อตนเอง สังคมและสรรพส่ิงรอบๆ ตวั เช่น การท่ีผูห้ญิงใส่
รองเทา้ส้นสูง ไม่ใช่เพราะถูกครอบง าจากความคิดของผูช้ายซ่ึงเป็นกลุ่มสังคมท่ีมีอ านาจเหนือกว่า 
แต่การท่ีผูห้ญิงใส่รองเทา้ส้นสูงเพราะผูห้ญิงมองตนเองดว้ยสายตาของผูช้าย ดงันั้น ผูห้ญิงจึงเขา้
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของอุดมการณ์ปิตาธิปไตยอย่างเต็มใจโดยไม่รู้ตวั เพราะการสวมรองเทา้ส้นสูง
เป็นการเน้นส่ิงท่ีเพศชายพึงพอใจ เช่น เนน้รูปร่าง ทรวดทรงของสะโพก ตน้ขา และหนา้อก แมว้่า
จะท าให ้ผูห้ญิงเดินไม่สะดวกหรือเม่ือยก็ตาม (Fiske อา้งถึงใน อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ,์ 2551, น. 16) 
 Thompson (อ้าง ถึ งใน  พิ ชญ์  พ งษ์ส ว ัส ด์ิ , 2554) ก ล่ าวว่ า  อุดมการณ์ ถือ เป็ นก าร 
ครอบง าแบบหน่ึงในความสัมพนัธ์เชิงอ านาจผา่นวธีิการบางประการท่ีท าให้ผูถู้กครอบง าไม่รู้สึกวา่
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ตนถูกครอบง าอยูว่ิธีการท่ีใชไ้ดแ้ก่ การท าให้ส่ิงท่ีน าเสนอเป็นส่ิงถูกตอ้งชอบธรรม การปกปิดซ่อน
เร้น และการท าใหผู้ค้นลุ่มหลงกบส่ิงท่ีเป็นนามธรรมวามีตวัตน  
 เม่ือน าแนวคิดเร่ืองมายาคติมาเช่ือมโยงกบแนวคิดเร่ืองอุดมการณ์จะพบว่า การรับรู้หรือ 
การตีความหมายท่ีเป็นไปตามอุดมการณ์ต่างๆ ก็คือ “มายาคติ หรือกล่าวไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ มายาคติ
เป็นการส่ือสารถึงความจริงทางสังคมอย่างใดอยา่งหน่ึงเพื่อสนับสนุนอุดมการณ์บางอยา่งนั้นเอง 
แนวคิดเร่ืองสัญญะและมายาคติเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการคน้หาความหมายของโฆษณาซ่ึงผูว้ิจยั
ได้ใช้หลกัเกณฑ์เร่ืองกลวิธีการส่ือความหมายเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์โฆษณาผลิตภณัฑ์ความ
งาม ดงัน้ี 
 1) ระดบัความหมาย ได้แก่ ความหมายตรงความหมายโดยนัย และความหมาย
มายาคติ 
 2) กลวธีิการส่ือความหมาย ไดแ้ก่ 
  (1) การอุปมาอุปมยั 
  (2) การใหค้วามหมายดว้ยการเช่ือมโยง 
 (3) การวิเคราะห์การส่ือความหมายแบบโครงสร้างไวยากรณ์ มี 2 วิธีการคือ 
1) การวเิคราะห์ล าดบัการเกิดเหตุการณ์ และ 2) การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงพื้นท่ี 
  (4) การวเิคราะห์การส่ือความหมายแบบคตินิทศัน์ โดยการแยกสัญญะออกมา
เป็นคู่ตรงขา้ม 
 

2.2  ทฤษฎลี าดับขั้นความต้องการของ Abraham Maslow 
 
 ความตอ้งการ หมายถึง สภาพช่องวา่งระหวา่งสถานการณ์ปัจจุบนักบัสถานการณ์ท่ีคาดหวงั
ในอนาคตในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ความต้องการไม่ใช่ปัญหา ไม่ใช่สถานการณ์ปัจจุบันท่ีได้ลด
ความส าคญัของความประสงคล์ง ไม่ใช่จุดหมายปลายทางและไม่ใช่เป้าหมายท่ีบรรลุปลายทางหรือ
เป้าหมาย แต่ความตอ้งการเป็นช่องวา่งระหวา่งจุดหน่ึงท่ีประชาชนถูกตรึงอยูใ่นสภาพปัจจุบนักบัจุด
ท่ีพวกเขามุ่งหวงัจะไขวค่วา้ (Beatty et al. อา้งถึงใน อนุรักษ ์ปัญญานุวฒัน์ และอุเทน ปัญโญ, 2537, 
น. 28) 
 แนวคิดของความหมายของค า “ความต้องการ” มีนักวิชาการได้ระบุไว ้เช่น Mcmahon 
(1970  อา้งถึงใน โสภา กนัจินะ, 2542, น. 24) กล่าววา่ ความตอ้งการของคนมีหลากหลาย แตกต่าง
กนัไปตามสภาพการเรียนรับรู้ของแต่ละคน Maslow (1970 อา้งถึงใน เสริมศรี ไชยศร, 2524, น. 33) 
ไดเ้สนอแนวคิดวา่ระดบัความตอ้งการของมนุษยน่์าจะมี 5 ระดบั คือ 
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 1) ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) 
 2)  ความตอ้งการความปลอดภยัและอบอุ่นใจ (Security Needs) ทั้งดา้นสรีระทาง
กายสังคม เศรษฐกิจ 
 3)  ความตอ้งการความรักและการเป็นเจา้ของ (Love and Belonging’s Needs) 
 4)  ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Esteem Needs) 
 5)  ความตอ้งการท่ีตระหนกัดว้ยตนเองถึงส่ิงท่ีตอ้งการน ามาเสริมเติมแต่งศกัยภาพ
และความสามารถในการพฒันาตนเอง ซ่ึงความตอ้งการชนิดน้ี Maslow เรียกวา่ Self-Actualization 
Needs การประเมินความตอ้งการเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในการเตรียมการวางแผนโครงการ เพื่อการ
จดัท ากิจกรรมโครงการให้ตรงกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ และตรวจสอบพบวา่ ปัญหาต่างๆ ท่ี
โครงการก าลงัวางแนวทางแกไ้ขนั้นมีอยู่จริงและมากพอ เพื่อการจดักิจกรรมจะไดส้นองตอบตรง
กบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของกลุ่มเป้าหมาย 
 การประเมินความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวางแผนและวางโครงการ ไม่ว่า
โครงการนั้นจะเก่ียวขอ้งกับการศึกษาหรือไม่ก็ตาม ก็จะพิจารณาการประเมินความต้องการใน
ลกัษณะของวิธีน าขอ้มูลด้านลกัษณะและสภาพของชุมชนมาวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาและ
ความตอ้งการ โดยท่ีผูจ้ดัเก็บขอ้มูลจะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายไวล่้วงหนา้วา่ตอ้งการขอ้มูลประเภท
ใด (อนุรักษ ์ปัญญานุวฒัน์ และอุเทน ปัญโญ, 2537, น. 29-30) 
 ขั้นตอนการประเมินสภาพปัญหาและความตอ้งการ (Needs Assessment) เป็นขั้นตอนแรก
ของการประเมินเชิงระบบไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  1) ขั้นก าหนดหรือระบุปัญหาหรือความตอ้งการ 
  2) ขั้นวางแผนเตรียมงานท่ีจะท า 
  3) ขั้นลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไว ้
  4) ขั้นติดตาม ปรับปรุง และสรุปผลการปฏิบติังาน 
 ประเภทของขอ้มูลเพื่อการประเมินความตอ้งการมี 2 ประเภท คือ 
   1) ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลท่ีแหล่งข้อมูลหรือขอ้มูลเบ้ืองตน้ การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การวิจยัแบบมีส่วนร่วม
และการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
   2) ขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีมีการจดัเก็บไวแ้ล้วหรือขอ้มูลอนัดบัสอง การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจจะสัมภาษณ์และสอบถามจากผูท่ี้ไดห้รือ
ไดรั้บรู้ต่อกนัมา 
 สรุปได้ว่าการประเมินความตอ้งการ หมายถึง การส ารวจเพื่อก าหนดความตอ้งการของ
กลุ่มคนหรือชุมชนภายใตปั้จจยัต่างๆ เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวางแผนและวางโครงการเป็น 
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ขั้นตอนแรกของการประเมินเชิงระบบ มีประเภทของขอ้มูลท่ีใช้เพื่อการประเมินความตอ้งการ 2 
ประเภท คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลไดห้ลายวิธี เช่น แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นตน้ และไดส้รุปลกัษณะความตอ้งการไวเ้ป็นส่วนรวมดงัน้ี 
 1) ความตอ้งการเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจทางสรีระหรือร่างกาย ไดแ้ก่ 
 (1) การกินอาหารท่ีถูกปากและทอ้งไม่เสีย 
 (2)  การพกัผอ่นใหเ้พียงพอ 
 (3)  การไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็ 
 (4)  การตอบสนองทางเพศ 
 2) ความตอ้งการเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจทางจิตหรือความรู้สึก ไดแ้ก่ 
 (1)  การไดรั้บความรักใคร่ชอบพอ 
 (2) การไดรั้บความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
 (3) การมีท่ีพึ่งทางใจ เช่น ศาสนา ความดี ความเช่ือมัน่ในตวัเอง 
 (4) การมีคนสนใจ เอาใจใส่ และเอาอกเอาใจ 
 3) ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความพอใจจากสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 (1) ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
 (2) ความมีอยูมี่กิน 
 (3) การมีบทบาทส าคญัหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
 (4) การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลเหตุการณ์ต่างๆ 
 ตามแนวคิดของ Knowles ( อา้งถึงใน สุวฒัน์ วฒันวงศ์, 2525) โดยไดแ้บ่งความ
ตอ้งการของออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1) ความตอ้งการดา้นพื้นฐาน 
 (1) ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ 
 (2) ความตอ้งการในการเจริญงอกงาม 
 (3) ความตอ้งการไดรั้บประสบการณ์ใหม่ 
 (4) ความตอ้งการดา้นความรักความพอใจ 
 (5) ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความมัน่คงปลอดภยั 
 (6)  ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับ 
 2)  ความตอ้งการทางการศึกษา หมายถึง ช่องวา่งระหวา่งความรู้ความสามารถของ
บุคคลในปัจจุบนั กบัความปรารถนาท่ีอยากจะใหมี้ความรู้ในอนาคต 
 จากแนวคิดความตอ้งการท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้า่ขอ้มูลข่าวสารหรือเร่ืองการศึกษาเป็นส่วน
หน่ึงในส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการเพื่อสนองความพอใจทางสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อท่ีจะไดน้ าไปใช้
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ด าเนินชีวิตประจ าวนัมาสโลว์ได้แบ่งล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ล าดับขั้น 
(Maslow, 1970, p. 35-38) ดงัน้ี 
 1) ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยซ่ึ์งมนุษยจ์ะขาดไม่ได ้คือปัจจยั 4 ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค การพกัผ่อน
หลบันอน ท่ีอยู่อาศยั เป็นตน้ ความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการบ าบดัความหิว 
ความกระหาย ความต้องการส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนเป็นส่วนใหญ่ 
ความตอ้งการเหล่าน้ีเกิดข้ึนกบัมนุษยทุ์กคน ซ่ึงมาสโลวมี์ความเช่ือวา่ ตราบใดท่ีมนุษยย์งัมีความหิว
และความกระหาย อดอยากขาดแคลนทุกส่ิงทุกอย่าง ความต้องการทางกายภาพจะเป็นส่ิงเร้าท่ี
ส าคัญท่ีท าให้คนต้องหาวิธีการท่ีจะกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อหาทางตอบสนองความ
ตอ้งการนั้น เช่น เม่ือคนตอ้งการอาหารและน ้ าเพื่อบ าบดัความหิว ความกระหายเพื่อความอยู่รอด 
ท าให้ตอ้งพยายามหาเงิน โดยการท างานเพื่อให้มีรายไดม้าใชจ่้ายในการซ้ืออาหาร เม่ือเจบ็ป่วยตอ้ง
หายามารักษาหรือไปหาหมอ เม่ือรู้สึกอ่อนเพลียตอ้งพกัผอ่นหาท่ีพกัอาศยั เป็นตน้ 
 มาสโลวช้ี์แจงวา่ ความตอ้งการท่ีจะเป็นแรงผลกัดนัให้คนตอ้งมีพฤติกรรมอยา่งใด
อยา่งหน่ึง เพื่อหาทางตอบสนองความตอ้งการนั้นได ้จะตอ้งมีความรู้สึกวา่ ส่ิงนั้นมีความจ าเป็นขาด
ไม่ได ้หรือความตอ้งการนั้นถึงขั้นท่ีจดัวา่มีความจ าเป็น (Needs) หรือถึงขั้นมีความอยาก (Wanting) 
เช่นคนจะมีความรู้สึกวา่ “น ้ า” เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับเขามากในขณะนั้น เม่ือเขามีความกระหายมาก
จนรู้สึกวา่ไม่สามารถพูดต่อไปได ้และเม่ือไดน้ ้ ามาด่ืมแลว้ ความรู้สึกหิวกระหายลดลงหรือหมดไป 
ความตอ้งการน ้าด่ืมจะลดลงไปตามความหิวกระหาย น ้าจึงไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นอีกต่อไป 
 นอกจากนั้นมาสโลวย์งัมีความเช่ือวา่ ความตอ้งการทางกายภาพเป็นความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย ์มนุษยทุ์กคนจ าเป็นตอ้งไดรั้บส่ิงเหล่าน้ี เพื่อความอยูร่อดของชีวิต และความ
ตอ้งการทางกายภาพยงัมีอิทธิพลหรือเป็นตวักระตุน้พฤติกรรมของมนุษยไ์ดต้ลอดเวลา ตราบใดท่ี
ยงัขาดแคลนส่ิงเหล่าน้ี หรือยงัไม่มีความพอใจต่อส่ิงท่ีมีอยู ่แต่เม่ือใดท่ีคนมีความรู้สึกพอใจต่อส่ิง
เหล่านั้นในระดบัหน่ึงแลว้จะเกิดความตอ้งการหรืออยากไดส่ิ้งใหม่ตามมาอีก ส าหรับในความคิด
ของมาสโลวน์ั้นความตอ้งการขั้นต่อไปของมนุษยห์ลงัจากท่ีความตอ้งการทางกายภาพลดลงคือ 
ความตอ้งการเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยันั่นเอง แต่ถ้าตราบใดท่ีมนุษยย์งัอดอยาก ไม่มีอาหาร
พอเพียง ไม่มีท่ีอยู่อาศยั ไม่มีงานท าแลว้ การคิดถึงเร่ืองความปลอดภยัย่อมไม่เกิดข้ึน คนอาจยอม
เส่ียงท่ีจะท างานท่ีไม่มีความปลอดภยั ไม่มัน่คงเพื่อให้ได้มาซ่ึงค่าจา้งท่ีจะน ามาเล้ียงดูตนเองและ
ครอบครัวให้หลุดพ้นจากการอดอยากขาดแคลน เป็นต้น แต่เม่ือความต้องการทางกายภาพ
ไดรั้การตอบสนองจนอยู่ในระดบัท่ีพอใจแลว้ความตอ้งการต่อส่ิงเหล่านั้นจะลดลง ความตอ้งการ 
ในระดบัสูงคือความตอ้งการความมัน่คงความปลอดภยัจะเกิดข้ึนตามมา 
 2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) ความตอ้งการความมัน่คง 
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ปลอดภยัน้ีหมายถึง ความตอ้งการส่ิงต่างๆ ท่ีจะช่วยป้องกนัใหค้นพน้จากภยัอนัตรายหรือส่ิงเลวร้าย
ต่างๆ รอบขา้ง ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัน้ีไดแ้ก่ ความตอ้งการเก่ียวกบัความมัน่คง ความ
ปลอดภยัในชีวิต ในร่างกาย ในทรัพยสิ์น เช่น ตอ้งการมีงานท่ีมัง่คงมีรายไดท่ี้ดีตอ้งการมีอ านาจมี
หลักประกันความมั่นคงในชีวิต มีบ้านท่ีแข็งแรงมัน่คงสามารถปกป้องภยัอนัตรายต่างๆ ได้ มี
ทรัพยสิ์นเงินทองเก็บออมไวเ้พื่อความมัน่คงในชีวติ ฯลฯ เป็นตน้ ความกลวัของมนุษย ์เช่น กลวัถูก
ท าร้ายถูกฆ่า กลวัภยัอนัตราย กลวัความยากจน กลวัหมดอ านาจท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยเ์ป็นส่ิงเร้าท่ีท าให้
คนตอ้งพยายามคิดหาวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อป้องกนั หรือลดทอนความหวาดกลวั สร้างความรู้สึก
มั่นคงปลอดภัยให้ตนเองและครอบครัว เช่น การกลัวความยากจนท าให้คนพยายามแสวงหา
ทรัพยสิ์นเงินทอง เช่น ท่ีดิน เงินทอง ทรัพยสิ์นมีค่าต่างๆ มาสะสมไวจ้  านวนมากๆ หรือความกลวั
ภยัอนัตรายต่อชีวติและร่างกาย ท าให้คนพยายามหาวธีิการป้องกนัภยัโดยการสะสมอาวธุไวป้้องกนั
ตนเอง เม่ือมีต าแหน่งหน้าท่ีท่ีมีอ านาจมากกลวัว่าจะสูญเสียอ านาจจึงตอ้งพยายามหาวิธีการท่ีจะ
รักษาต าแหน่งรักษาอ านาจของตนเองไวใ้หไ้ดต่้อไป เป็นตน้ 
 ความตอ้งการทางกายภาพและความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัท่ีกล่าวมา จะ
เห็นไดว้า่เป็นความตอ้งการในระดบัล่างๆ และเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าทรัพยสิ์นเงินทองมาใช้
เป็นส่ิงแลกเปล่ียนได้โดยตรง เม่ือมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคง
ปลอดภยัจนเป็นท่ีพอใจในในระดบัหน่ึงท่ีท าให้ความหวาดกลวัส่ิงต่างๆ ลดลง ความตอ้งการของ
มนุษยย์งัไม่หมด แต่มนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการในขั้นท่ีสูงข้ึนตามมาคือความตอ้งการทางสังคม 
 3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ความต้องการขั้นน้ีหมายถึงความ
ตอ้งการเขา้สู่สังคม ตอ้งการความรัก ความห่วงใย ความผูกพนัจากผูอ่ื้นในสังคม ทั้งน้ีเน่ืองจาก
มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม โดยธรรมชาติมนุษยจึ์งตอ้งอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นเสมอ ดงันั้นในจิตส านึกของมนุษย์
จึงมีความกลวัถูกทอดทิ้ง กลวัการอยู่อย่างโดดเด่ียว มนุษยจึ์งมีความตอ้งการและโหยหาความรัก 
ความผูกพนัจากผูอ่ื้นในสังคม ตอ้งการมีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีเพื่อน มีสังคมท่ีสามารถอยู่ร่วมกนั 
สร้างความสุข ความรักความอบอุ่น ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ส่ิงเหล่าน้ีท าให้มนุษยเ์ร่ิมเขา้สู่
สังคมด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการเขา้ไปช่วยเหลือผูท่ี้อ่อนแอกว่า การเขา้ไปเป็นสมาชิกของชุมชน 
สมาคม สโมสรต่างๆ เพื่อใหมี้โอกาสเขา้ไปช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยวธีิการต่างๆ 
 4) ความตอ้งการการยกย่องยอมรับนับถือ (Esteem Needs) ความตอ้งการการยก
ยอ่งยอมรับนบัถืออาจแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
 (1) ตอ้งการใหผู้อ่ื้นใหก้ารยกยอ่งยอมรับนบัถือ เช่น ตอ้งการมีฐานะเด่นดงัใน
สังคมมีช่ือเสียงเกียรติยศ ให้การยกยอ่งสรรเสริญวา่เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคนรู้จกัให้
การตอ้นรับใหก้ารยอมรับ 
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 (2) ตอ้งการมีความเช่ือมัน่ในตวัเองมีความภูมิใจนบัถือตนเอง เช่น การเป็นผู ้
ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ แมไ้ม่ร ่ ารวย มีต าแหน่งหนา้ท่ีสูงแต่คนยอมรับ
วา่เป็นคนดีมีเกียรติใหก้ารยอมรับนบัถือ 
 5) ความตอ้งการประสบความส าเร็จตามท่ีนึกคิดหรือความตอ้งการประจกัษ์ใน
ตวัเอง (Self-Actualization Needs) หมายถึงความตอ้งการแสดงศกัยภาพภายในออกมาให้ปรากฏ
หรือตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริงวา่มีความตอ้งการอะไร และพยายามมุ่งมัน่ท่ีจะท าในส่ิงท่ี
เป็นความมุ่งหวงัให้ส าเร็จ หรืออาจมองในอีกนัยหน่ึงว่าเป็นการพยายามท่ีจะกระท าให้ส่ิงท่ีเป็น
อุดมการณ์หรืออุดมคติของตนเกิดความเป็นจริงข้ึนมานัง่เอง หรือท าใหส่ิ้งท่ีเป็นความหวงัสูงสุดใน 
ชีวติประสบความส าเร็จ 
 มาสโลวมี์ความเช่ือวา่มนุษยทุ์กคนมีความคิด มีอุดมการณ์ หรือมีอุดมคติซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของตนเองทั้งส้ิน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการพิสูจน์ความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย ์
แต่การท่ีความตอ้งการท่ีเป็นอุดมคติจะมีลกัษณะเด่น และกลายเป็นส่ิงเร้าท่ีสามารถท าให้เกิดความ
มุ่งมัน่ท่ีจะกระท าการต่าง ๆ เพื่อให้ส่ิงท่ีเป็นอุดมการณ์ประสบความส าเร็จในความเป็นจริงได้
หรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายๆ อย่าง เช่น โอกาส ความมุ่งมัน่ การได้รับการตอบสนองความ
ตอ้งการในระดบัตน้ๆ 
 อยา่งไรก็ตาม มาสโลวเ์ช่ือวา่ มนุษยทุ์กคนรอท่ีจะปรากฏตวัตนท่ีแทจ้ริงออกมาให้
โลกได้รับรู้ว่า ในความเป็นมนุษยน์ั้น เขาคือใคร มีศกัยภาพสูงสุดอย่างไร แต่ก่อนท่ีจะสามารถ
แสดงศกัยภาพภายในของตนออกสู่ภายนอกให้เป็นท่ีประจกัษไ์ดค้นๆ นั้นจะตอ้งพบกบัล าดบัความ
จ าเป็นในระดบัตน้ๆ ก่อน ซ่ึงได้แก่ความจ าเป็นทางภายภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั ความ
ตอ้งการทางสังคม และความตอ้งการการยอมรับนับถือ ถ้าหากขาดการตอบสนองความตอ้งการ
ดงักล่าวมาเป็นอย่างดีแล้วโอกาสท่ีจะท าให้คนๆ นั้นสามารถเขา้สู่ศกัยภาพสูงสุดในตนเองไม่มี
ความตอ้งการท่ีจะแสดงศกัยภาพสูงสุดในตวัคน คนนั้นจะไม่เป็นลกัษณะเด่นสุดท่ีจะเป็นส่ิงเร้าได ้
 ดงันั้นศกัยภาพสูงสุดของคนจะสามารถแสดงออกมาปรากฎให้ผูอ่ื้นประจกัษ ์เพื่อ
พิสูจน์ความส าเร็จสูงสุดในชีวิตได้หรือไม่ จึงตอ้งข้ึนอยู่กบัปัจจยัส าคญัคือการตอบสนองความ
ต้องการในระดับต้นๆ ได้ดีหรือไม่ เพียงใดและความมุ่งมั่นของคนๆ นั้ นในการท่ีจะท าให้
อุดมการณ์ของตนปรากฎ 
 

2.3  ทฤษฎคีวามคาดหวงั Expectancy Theory ของ Victor Vroom  
 
 ทฤษฎีความคาดหวงัถูกน าเสนอโดย Vroom (1964) ไดเ้สนอรูปแบบของความคาดหวงัใน
การท างานซ่ึงไดรั้บความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษยใ์นการท างาน 
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โดย Vroom มีความเห็นว่าการท่ีจะจูงใจให้พนักงานท างานเพิ่มข้ึนนั้นจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการ
ทางความคิดและการรับรู้ของบุคคลก่อน โดยปกติเม่ือคนจะท างานเพิ่มข้ึนจากระดบัปกติเขาจะคิด
ว่าเขาจะได้อะไรจากการกระท านั้นหรือการคาดคิดว่าอะไรจะเกิดข้ึนเม่ือเขาได้แสดงพฤติกรรม
บางอย่างในกรณีของการท างาน พนกังานจะเพิ่มความพยายามมากข้ึนเม่ือเขาคิดวา่การกระท านั้น
น าไปสู่ผลลพัธ์บางประการท่ีเขามีความพึงพอใจ เช่น เม่ือท างานหนกัข้ึนผลการปฏิบติังานของเขา
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีข้ึนท าให้เขาไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งและไดค้่าจา้งเพิ่มข้ึน ค่าจา้ง
กบัต าแหน่งเป็นผลของการท างานหนกัและเป็นรางวลัท่ีเขาตอ้งการเพราะท าให้เขารู้สึกวา่ไดรั้บการ
ยกยอ่งจากผูอ่ื้นมากข้ึน แต่ถา้เขาคิดว่าแมเ้ขาจะท างานหนกัข้ึนเท่าไรก็ตามหวัหนา้ของเขาก็ไม่เคย
สนใจดูแลยกยอ่งเขา จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้เขาจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง เขาก็ไม่เห็น
ความจ าเป็นของการท างานเพิ่มข้ึน ความรุนแรงของพฤติกรรมท่ีจะท างานข้ึนอยูก่บัการคาดหวงัท่ี
จะกระท าตามความคาดหวงันั้นรวมถึงความดึงดูดใจของผลลพัธ์ท่ีจะได้รับซ่ึงจะมีเร่ืองของการ
ดึงดูดใจ การเช่ือมโยงรางวลักับผลงาน และการเช่ือมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามโดย
ทฤษฎีน้ีจะเนน้เร่ืองของการจ่ายและ การใหร้างวลัตอบแทนเนน้ในเร่ืองพฤติกรรมท่ีคาดหวงัเอาไว้
ต่อเร่ืองผลงาน ผลรางวลัและผลลพัธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมายจะเป็นตวัก าหนดระดบัของ
ความพยายามของพนกังาน 
 Vroom (1964) ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวงัในการท างานเรียกว่า VIE Theory ซ่ึง
ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษยใ์นการท างาน 
  V = Valance หมายถึงระดบัความรุนแรงของความตอ้งการของบุคคลในเป้าหมาย
รางวลัคือคุณค่าหรือความส าคญัของรางวลัท่ีบุคคลใหก้บัรางวลันั้น 
  I = Instrumentality หมายถึงความเป็นเคร่ืองมือของผลลัพธ์ (Outcomes) หรือ
รางวลัระดบัท่ี 1 ท่ีจะน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ี 2 หรือรางวลัอีกอยา่งหน่ึง คือเป็นการรับรู้ในความสัมพนัธ์
ของผลลพัธ์ท่ีได ้(เช่ือมโยงรางวลักบัผลงาน) 
  E = Expectancy ไดแ้ก่ ความคาดหวงัถึงความเป็นไปไดข้องการไดซ่ึ้งผลลพัธ์หรือ
รางวลัท่ีตอ้งการเม่ือแสดงพฤติกรรมบางอยา่ง (การเช่ือมโยงระหวา่งผลงานกบัความพยายาม) 
              ตามหลักทฤษฎีความคาดหวงัจะแยง้ว่า  ผูบ้ริหารจะต้องพยายามเข้าไปแทรกแซงใน
สถานการณ์การท างาน  เพื่อให้บุคคลเกิดความคาดหวงัในการท างาน , คุณลักษณะท่ีใช้เป็น
เคร่ืองมือ และคุณค่าจากผลลพัธ์  สูงสุด  ซ่ึงจะสนบัสนุนต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ารดว้ยโดย 
              สร้างความคาดหวงัโดยมีแรงดึงดูด  ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งคดัเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถ ให้
การอบรมพวกเขา  ใหก้ารสนบัสนุนพวกเขาดว้ยทรัพยากรท่ีจ าเป็น และระบุเป้าหมายการท างานท่ี
ชดัเจนให้เกิดความเช่ือมโยงรางวลักบัผลงาน โดยผูบ้ริหารควรก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการ
ปฏิบติังานกับรางวลัให้ชัดเจน และเน้นย  ้าในความสัมพนัธ์เหล่าน้ีโดยการให้รางวลัเม่ือบุคคล 
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สามารถบรรลุผลส าเร็จในการปฏิบติังานให้เกิดความเช่ือมโยงระหวา่งผลงานกบัความพยายามซ่ึง
เป็นคุณค่าจากผลลัพธ์ท่ีเขาได้รับ   ผูบ้ริหารควรทราบถึงความต้องการของแต่ละบุคคล  และ
พยายามปรับการให้รางวลัเพื่อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของพนักงานเพื่อเขาจะได้รู้สึกถึง
คุณค่าของผลลพัธ์ท่ีเขาไดรั้บจากความพยายามของเขา 
 การแบ่งรางวลัออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 รางวลัภายนอก (Extrinsic Rewards) เป็นรางวลัท่ีนอกเหนือจากการท างาน  เช่น การเพิ่ม
ค่าตอบแทน  การเล่ือนต าแหน่ง หรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ (Schermerhorn, Hunt, and 
Osborn 2003,  p. 118) หรือเป็นผลลัพธ์ของการท างานซ่ึงมีคุณค่าเชิงบวกท่ีให้กับบุคคลในการ
ท างาน 
 รางวลัภายใน (Intrinsic Rewards) เป็นรางวลัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงาน  ประกอบดว้ย ความ
รับผิดชอบ  ความทา้ทาย หรือเป็นผลลพัธ์ของการท างานท่ีมีคุณค่าเชิงบวกซ่ึงบุคคลไดรั้บโดยตรง
จากผลลพัธ์ของการท างาน ตวัอยา่งเช่น ความรู้สึกของความส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีความทา้ทาย 
 แนวทางในการจดัสรรรางวลัภายนอก มีดงัน้ี 
 1) ระบุถึงพฤติกรรมท่ีพึงพอใจใหช้ดัเจน 
 2) ธ ารงรักษาการใหร้างวลัท่ีมีศกัยภาพท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเสริมแรงเชิงบวก 
 3)  คิดเสมอว่าบุคคลจะมีความแตกต่างกัน จึงต้องให้รางวลัท่ีมีคุณค่าเชิงบวก
ส าหรับแต่ละบุคคล 
 4)  ให้แต่ละบุคคลรู้อย่างชัดเจนถึงส่ิงท่ีเขาจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้รับรางวลัท่ี
ตอ้งการ   
 5)  ก าหนดเป้าหมายใหช้ดัเจนและใหข้อ้มูลป้อนกลบัในการปฏิบติังาน 
 6)  การจดัสรรรางวลัใหอ้ยา่งทนัทีทนัใดเม่ือเกิดพฤติกรรมท่ีพึงพอใจ 
 7)  จดัสรรรางวลัใหต้ามตารางท่ีก าหนดเพื่อใหเ้กิดการเสริมแรงเชิงบวก 
  

2.4  แนวคดิเกีย่วกบัการปลูกฝัง 
 
 ทฤษฎีอบรมบ่มเพาะ (Cultivation Theory) เป็นทฤษฎีตามกระบวนทศัน์เชิงวฒันธรรม
ศึกษา (Cultural Study) ท่ีมุ่งศึกษาอิทธิพลของส่ือมวลชนในการหล่อหลอมการรับรู้และการ
ตอบสนองของผูรั้บสารต่อตนเองและต่อส่ิงแวดล้อม ส าหรับทฤษฎีการปลูกฝังความเป็นจริง 
อธิบายถึงผลกระทบของส่ือมวลชน โดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์ ท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวและเป็นผลมาจาก
การสั่งสม มิใช่ผลกระทบระยะสั้นอยา่งทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic Needle Theory) โดยมุ่งเน้น
การวิเคราะห์ผลในการสร้างวฒันธรรมดา้นความคิด ความจริง และน าไปสู่พฤติกรรมโดยเฉพาะ
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อิทธิพลจากส่ือโทรทศัน์ท่ีมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวนั ทฤษฎีการปลูกฝังความเป็นจริง
เกิดข้ึนในช่วงทศวรรษ 1960-1970 ในบรรยากาศท่ีส่ือมวลชนในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะโทรทศัน์
ท่ีแพร่หลายในหมู่ประชาชนทุกเพศทุกวยัและทุกชั้นเต็มไปดว้ยเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรง 
อาชญากรรม และความขดัแยง้ จนเกิดความวติกกงัวลวา่เน้ือหาเหล่านั้นจะส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรม  
 ทฤษฎีการอบรมบ่มเพาะ (ปลูกฝังความเป็นจริง) ของเกิร์บเนอร์ Gerbner et al. (1980 as 
cite in Severin & Tankard, 1988,  p. 313) มีสมมติฐานวา่ ส่ือมวลชนโดยเฉพาะโทรทศัน์ไดป้ลูกฝัง
ป้ันแต่งความคิดของผูรั้บสารเก่ียวกบัความเป็นจริงของโลก สมมติฐานน้ีพฒันาข้ึนมาจากการศึกษา
เก่ียวกบัการเปิดรับเน้ือหารุนแรงทางโทรทศัน์ในและการรับรู้ของประชาชนต่อภยัอาชญากรรมใน
สังคมอเมริกนั โดยเปรียบเทียบว่าผูท่ี้เปิดรับโทรทศัน์มาก (Heavy Viewer) จะรับรู้ว่าสังคมมีภยั
อาชญากรรมมากเหมือนเช่นท่ีน าเสนอในโทรทศัน์หรือไม่ และผูท่ี้เปิดรับนอ้ย (Light Viewer) จะ
รับรู้ว่าสังคมมีภยัอาชญากรรมน้อยกว่าหรือไม่ หรือผูดู้โทรทศัน์น้อยจะรับรู้ภยัอาชญากรรมตรง
ตามสถิติของหน่วยงานราชการได้มากกว่าผูดู้โทรทัศน์มากหรือไม่ เน่ืองจากว่าโทรทัศน์มัก
น าเสนอภาพของภัยอาชญากรรมอย่างโดดเด่นมาก ปรากฏกว่าได้ผลการวิจยัท่ีสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ผูท่ี้เปิดรับโทรทศัน์น้อยจะรับรู้ภยัอาชญากรรมได้ตรงตามสถิติของ
หน่วยงานราชการมากกว่าผูท่ี้เปิดรับโทรทศัน์มาก ในขณะท่ีผูท่ี้เปิดรับโทรทศัน์มากจะรับรู้ว่า
สังคมมีภยัอาชญากรรมมากเกินกวา่ความเป็นจริง ทั้งน้ีเพราะโทรทศัน์มกัน าเสนอภยัอาชญากรรม
อยา่งโดดเด่นเขม้ขน้จนดูมากเกินความเป็นจริง จากการศึกษาดงักล่าวสรุปไดว้า่ โทรทศัน์มีอิทธิพล
ในการ “ปลูกฝัง” หรือ “สร้างโลก” หรือสร้างทศันะของบุคคลต่อโลกรอบตวั ซ่ึงบางคร้ังอาจจะ
เป็นทศันะท่ีเบ่ียงเบนผดิเพี้ยนหรือไม่ตรงกบั “โลกแห่งความเป็นจริง” 
 ส าหรับการวิจยัตามแนวทางของทฤษฎีการอบรมบ่มเพาะ (ปลูกฝังความเป็นจริง) ทาง
สังคมนั้น ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี  
 1) การวเิคราะห์เน้ือหา เป็นการวเิคราะห์เน้ือหาของรายการโทรทศัน์เพื่อดูวา่มีการ
น าเสนอประเด็นหรือค่านิยมอะไร เช่น จากการวเิคราะห์เน้ือหาของภาพยนตร์โฆษณาของไทย พบ
ค่านิยมการมีผิวขาวของผูห้ญิงในยุคปัจจุบัน ส่วนภาพยนตร์โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มัก
น าเสนอค่านิยมเก่ียวกบัการด่ืมเพื่อสังคมและมิตรภาพ (นภวรรณ ตนัติเวชกุล, 2542)  
 2) การส ารวจโลกแห่งความเป็นจริง เป็นการส ารวจบริบทความเป็นจริงของผูช้ม
ในขณะนั้น เช่น อาชญากรรมในบริเวณนั้นมีมากนอ้ยเพียงใด โดยสามารถดูจากตวัเลขสถิติต่าง ๆ 
เช่น สถิติของสังคมอเมริกนัพบวา่ คนอเมริกนั 100 คน มีโอกาสพบกบัเหตุการณ์รุนแรงประมาณ 
0.41 คน หรืออีกนยัหน่ึง คนอเมริกนั 200 คนมีโอกาสพบกบัเหตุการณ์รุนแรง 1 คน  
 3) การส ารวจผูรั้บสาร โดยท าการส ารวจผูรั้บสาร 2 เร่ือง คือ 
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 (1) พฤติกรรมการชมโทรทัศน์โดยพิจารณาปริมาณการชมเพื่อน ามาจัด
ประเภทวา่กลุ่มใดเป็นผูช้มมาก (Heavy Viewer) กลุ่มใดเป็นผูช้มนอ้ย (Light Viewer)  
 (2) การรับรู้ของผูช้มท่ีมีต่อชีวติและโลก เช่น ในกรณีของความรุนแรงอาจตั้ง
ประเด็นปัญหามาถามว่า "ภายในเวลา 1 อาทิตย ์ท่านคิดวา่โอกาสท่ีท่านจะตอ้งพบกบัเหตุการณ์ท่ี
รุนแรงมีประมาณเท่าใด 1 ใน 10 หรือ 1 ใน 100"  
 4) การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผูช้มมากและกลุ่มผูช้มน้อย เพื่อดูว่าการรับรู้ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมของสองกลุ่มต่างกนัหรือไม่ เช่น การรับรู้ต่อโอกาสของความรุนแรงในสังคม
ของคนสองกลุ่มน้ี กลุ่มใดคิดวา่มีโอกาสสูงกวา่กนั  
 เกิ ร์บ เนอร์  Gerbner et al. (1980 as cite in Severin & Tankard,1988, p. 313) ได้อ ธิบาย
สาเหตุท่ีท าให้โทรทศัน์มีอิทธิพลในการอบรมบ่มเพาะ (ปลูกฝังความเป็นจริง) มากนัน่เป็นเพราะ
โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงไดทุ้กครัวเรือนและกลายเป็นศูนยก์ลางของชีวิตประจ าวนัในสังคมท่ีทุก
คนจะตอ้งเปิดชมทุกวนั สามารถเปิดชมไดโ้ดยไม่ตอ้ง 
จ่ายเงิน และโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีทั้งเสียงและภาพเคล่ือนไหวท่ีมีความสามารถในการสร้างความ
จดจ า ความประทบัใจ การโนม้นา้วใจผูช้มไดดี้ สามารถสร้างความรู้สึกร่วมให้กบัผูช้มไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ลกัษณะพิเศษเหล่าน้ีไดท้  าใหโ้ทรทศัน์มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังความจริงใหก้บัผูช้ม 
 ผลการศึกษาของเกิร์บเนอร์ ได้ช้ีถึงบทบาทในลกัษณะ 3 Bs ของโทรทศัน์ท่ีน าไปสู่การ
ปลูกฝังความจริง ดงัน้ี (Baran & Davis, 1995, p. 310)  
 1) Blurring หมายถึง โทรทัศน์มีบทบาทในการค่อยๆ ลบภาพหรือลบแบบ
แผนการมองโลกแบบดั้งเดิมท่ีคนเคยมีให้จางหายไป ภาพท่ีน าเสนอทางโทรทศัน์ผา่นรูปแบบและ
เน้ือหารายการต่างๆ ทั้ งของในและของต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรายการละคร มิวสิควิดีโอ 
ภาพยนตร์ฝร่ัง รายการเรียลลิต้ีโชว ์ส่งผลให้ค่านิยมหรือวิถีชีวิตในแบบดั้ งเดิมของสังคมเลือน
หายไป เช่น การรักนวลสงวนตวัของผูห้ญิง ขณะเดียวกนัคนในสังคมได้ซึมซับในแบบแผนการ
มองโลกและค่านิยมใหม่ๆ เขา้มาแทน โดยเฉพาะค่านิยมแบบตะวนัตกท่ีไหลบ่าเขา้มาอนัเน่ืองจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร เช่น ค่านิยมในเร่ืองของการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนการ
แต่งงาน จะเห็นได้ชัดจากวยัรุ่นในยุคสมยัใหม่น้ีมีแบบแผนการด าเนินชีวิตในเร่ืองของคู่ครอง
เปล่ียนแปลงไปจากอดีตมาก ภาพหรือข่าวของดารานกัแสดงหลายๆ คนท่ีเขา้สู่พิธีวิวาห์ในขณะท่ี
ตั้งครรภก่์อนแลว้ไดส้ะทอ้นถึงแบบแผนชีวติใหม่ท่ีไดซึ้มซบัมาจากส่ือมวลชน  
 2) Blending หมายถึง โทรทศัน์ค่อยๆ ผสมความเป็นจริงของคนให้เขา้กบัค่านิยม 
หรือวฒันธรรมหลักท่ีปรากฏอยู่ในโทรทัศน์ เช่น ค่านิยมในการใช้สินค้าแบรนด์เนมจาก
ต่างประเทศเพื่อบ่งบอกสถานภาพทางสังคม  
 3) Bending หมายถึง โทรทศัน์ค่อยๆ โน้มน าให้ผูช้มมองโลกค่านิยมหลักท่ีถูก 
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สร้างข้ึนเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของโทรทัศน์หรือผูโ้ฆษณาสินค้า เช่น ค่านิยมความผอม 
ค่านิยมการมีผวิขาว ซ่ึงงานโฆษณาสินคา้เก่ียวกบัการลดความอว้นมกัสะทอ้นภาพของความน่าตลก
ขบขนัของคนท่ีมีรูปร่างอว้น ท าให้เด็กวยัรุ่นสมยัน้ีนิยมมีรูปร่างผอมบาง หรือโฆษณาสินคา้เคร่ือง
ประทินผวิไดท้  าใหผู้ห้ญิงยคุใหม่น้ีนิยมมีผวิขาวมากข้ึน 
 การอบรมบ่มเพาะ (ปลูกฝังความเป็นจริง) ให้กบัผูช้มโทรทศัน์เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
ในระยะยาวในลกัษณะของการสั่งสม มีกลวธีิ 2 แบบ ดงัน้ี  
 1) แบบวิธีหลกั (Mainstreaming) คือ การสร้างกระแสวฒันธรรมความคิดในทาง
ใดทางหน่ึงท่ีโดดเด่นอยา่งสม ่าเสมอจนกลายเป็นกระแสหลกั และผูช้มคลอ้ยตามวา่ส่ิงท่ีโทรทศัน์
น าเสนอเป็นความจริงทางสังคม กรณีเช่นน้ีจะเกิดข้ึนกับกลุ่มผูช้มโทรทัศน์อย่างมาก (Heavy 
Viewer) ท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่หน้าจอโทรทัศน์และได้รับข้อมูลและแนวคิดจากโทรทศัน์ซ่ึงเป็น
แหล่งข่าวหลักของเขา เช่น ผูช้มท่ีดูแต่หนังและรายการประเภทภูตผีปีศาจ ปรากฏการณ์เหนือ
ธรรมชาติ เขาก็จะเช่ือวา่โลกแห่งความเป็นจริงเก่ียวกบัเร่ืองราวเหนือธรรมชาติไม่แตกต่างจากส่ิงท่ี
ปรากฏในโทรทศัน์ ถึงแมว้า่ชีวติจริงของเขาจะไม่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีเลย  
 2) แบบ (Resonance) คือ สร้างความสอดคล้องระหว่างส่ิงท่ีปรากฏในโทรทศัน์
กบัในชีวิตจริง ซ่ึงจะกลายเป็นแรงเสริมในการปลูกฝัง แมว้่าประสบการณ์ในชีวิตจริงนั้นจะเป็น
เพียงส่วนหน่ึงของความเป็นจริงก็ตาม เช่น การเห็นภาพความไร้จรรยาบรรณของแพทย ์ขาดความ
รับผิดชอบในการดูแลรักษาคนไข้ในส่ือ ประกอบกับตัวเองหรือบุคคลใกล้ชิดเคยได้รับ
ประสบการณ์เช่นน้ี ก็ยิง่เพิ่มการปลูกฝังทศันะท่ีมีต่อวงการแพทยไ์ปในทางลบง่ายข้ึน หรือข่าวสาร
เก่ียวกับความรุนแรงหรืออาชญากรรมในสังคม ยิ่งเป็นแรงเสริมให้ผู ้ท่ี เคยประสบกับภัย
อาชญากรรมดว้ยตนเองมีทศันะต่อความไม่ปลอดภยัในสังคมมากยิง่ข้ึน 
  

2.5  แนวคดิเกีย่วกบัเพลงร็อค 
 
 จากการศึกษาบทความ และงานวิจยัเก่ียวกบัเพลงร็อคไดมี้ผูใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัเพลงร็อคไว้
ดงัน้ี 
  
 2.5.1  ความหมายของเพลงร็อค 
 นิติพงษ ์ห่อนาค (2546, น. 54-83) ไดก้ล่าววา่ เพลงร็อคส่วนมากเป็นเพลงเร็ว เน้นจงัหวะ
ในการเต้นร า เน้ือหามุ่งเน้นให้ผู ้ฟังสนุกสนาน แม้จะมีความรู้สึกผิดหวงัก็ยงัตะโกนอย่าง
สนุกสนานมากกว่าจะซาบซ้ึงอย่าง ส่วนเพลงช้าเพลงร็อคจะแสดงออกถึงอารมณ์ท่ีรุนแรง 
ตรงไปตรงมาดงันั้นเน้ือหาและภาษาท่ีใชใ้นการแต่งจึงแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของ
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มนุษยส่์วนเน้ือหาเพลงก็มีความทนัสมยั แสดงออกถึงอารมณ์และสะทอ้นภาพสังคมท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละยคุได ้ 
 กาญจนา ค าผา (2548) เป็นดนตรีท่ีมีจงัหวะจะโคนเร่งเร้ากระชบัหนกัแน่น โดยมีท่ีมาจาก
ดนตรีร็อคแอนด์โรลยุค 50's ตอนปลาย และยุค 60's ท่ีเรียกกนัว่า “Rock A Billy” หรือจากเพลง 
“Rock Around The Clock” มีกลองให้จงัหวะพร้อมกับริธ่ึมของกีตาร์ท่ีหนักแน่น และเสียงร้อง
กระแทกกระทั้น เพื่อปลุกเร้าคนฟังใหเ้กิดอารมณ์สนุก เมามนัส์ และปลดปล่อย และพฒันามาจนถึง 
มีความหนกัแน่นกา้วร้าว หยาบคาย ทั้งในเน้ือหาและดนตรีท่ีเนน้หนกัไปท่ีก่ีตาร์ริธ่ึมและโซโล่เป็น 
พระเอกท่ีเรียกวา่ เฮฟวีเ่มทอล (Heavy Metal) เช่นวง Mattallica, Nirvana เป็นตน้ 
  
 2.5.2  ประวตัิเพลงร็อคในประเทศไทย 
 ปนาพนัธ์ุ นุตร์อ าพนั (2542, น. 64) ไดก้ล่าววา่เพลงร็อคในประเทศไทยนั้นมีวิวฒันาการ
มาจากวยัรุ่นส่วนหน่ึงเม่ือ ปี พ.ศ. 2503 นิยมฟังเพลงสากลขององักฤษและอเมริกา เช่น วงเดอะบีท
เทิลส์เดอะชาโวส์ และเอวิส เพรสล่ีย ์เป็นตน้ และไดต้ั้งวงดนตรีร็อคข้ึน หรือท่ีเรียกวา่ชาโดวส์ ซ่ึง
การแสดงดนตรีในประเทศไทยนั้นท าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างหนกั เพราะเม่ือมี
การแสดงคร้ังใดมกัจะมีการทะเลาะววิาทข้ึนเสมอ วงดนตรีท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในช่วง พ.ศ. 
2512 คือวงดิอิมพอสซิเบิล แต่เพลงของดิอิมพอสซิเบิลก็ยงัเป็นเพลงหวานๆ แบบลูกกรุง แลว้ขบั
ร้องในสไตล์ซอฟร็อค และมีความสนุกสนานแบบป๊อปร็อค ไม่ไดเ้ป็นดนตรีท่ีมีเสียงก้าวร้าวแต่
อยา่งใด 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522-2535 วงการดนตรีเพลงไทยมีการพฒันาเขา้สู่ระบบธุรกิจเทปเพลง
อยา่งจริงจงัมีการใช้จงัหวะดิสโกแ้ละเพิ่มเสียงกีตา้ร์ในเพลงวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ วงแกรนด์
เอ็กซ์รอยลัสไปรท์ ดอน สอนระเบียบ ชาตรี อินโนเซ็นต์ แม็คอินทอช เป็นตน้ โดยส่วนมากวง
ดนตรีป็อปร็อค หรือซอฟร็อค 
 ในปี พ.ศ. 2521 สุรสีห์ อิทธกุล จิรพรรณ องัศวานนท์ และดนู ฮนัตระกูล ร่วมกนัก่อตั้ง
บริษทับตัเตอร์ฟลาย ซาวดแ์อนด์ ฟิลม์ เซอร์วสิ จ  ากดั เพื่อรับผลิตเพลงโฆษณาและเพลงต่างๆ และ
ในปี 2527 อุตสาหกรรมเพลงเฟ่ืองฟูอยา่งเห็นไดช้ดั ธุรกิจเทปเพลงขยายตวัอยา่งเก็นไดช้ดั ศิลปิน 
นกัดนตรี นกัแต่งเพลงไดรั้บการยอมรับจากสังคม และมีฐานะร ่ ารวยข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั บริษทับตั
เตอร์ฟลายจึงเป็นเสมือนคล่ืนลูกใหม่ มีศิลปินเพลงร็อคท่ีอยู่ในสังกดัเป็นตน้ว่า สินนภา สารสาส 
และพงษพ์รหม สนิมวงศ ์ณ อยธุยา 
 และในช่วง พ.ศ. 2536 จึงเป็นยุคของร็อคในกระแสหลกัหรือร็อคบนดิน และส่ิงท่ีน่าสนใจ 
คือ เร่ิมมีเพลงร็อคใต้ดินคือวงดอน ผีบิน  ออกอลับั้มมืด ท่ีมีความรุนแรงและหนักหน่วงท่ีสุด 
นบัตั้งแต่มีดนตรีร็อคไทยและในปี พ.ศ. 2537 ถือไดว้่าเป็นปีทองของดนตรีร็อค เน่ืองจากมีอลับั้ม 
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เพลงร็อคไม่นอ้ยกวา่ 30 ชุด และยงัเกิดกระแสดนตรีใหม่ท่ีเรียกวา่ อลัเตอร์เนทีฟร็อคอีกดว้ย นบัได้
วา่ตั้งแต่ปี 2537 เป็นตน้มี กระแสความนิยมของดนตรีร็อคไดท้  าใหศิ้ลปินหลายคนมีช่องทางในการ
สร้างสรรค์งานสู่ประชาชนมากข้ึน ศิลปินมีความมุ่งมั้นท่ีจะผลิตผลงานเพลงมากกว่าท่ีผ่านมา 
ดงันั้นเพลงร็อคไทยจึงพฒันารูปแบบและเกิดเพลงร็อคใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
  
 2.5.3  ลกัษณะของเพลงร็อค 
 ดนตรีร็อคโดยทัว่ไปมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนักับดนตรีสมยันิยมประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจาก 
ดนตรีร็อกมีรากฐานมาจากดนตรีแขนงย่อยอ่ืนๆ ซ่ึง ล าเนา เอ่ียมสะอาด (2539, น. 55-57) ไดแ้บ่ง
เกณฑข์อ้แตกต่างดนตรีร็อคและดนตรีสมยันิยมในประเทศตะวนัตกประเภทอ่ืนๆ ไวด้งัน้ี 
 1) ดนตรีร็อคมีจงัหวะ (Beat) ท่ีหนักหน่วงท าให้มีการวิจารณ์กนัว่าดนตรีนั้นจะมี
เสียงกลองใหญ่ (Bass Drum) น าเสียงท่ีเป็นท านอง (Melody) 
 2) มีการใชบ้นัไดเสียงท่ีเรียกวา่ โหมด (Mode) ซ่ึงเลิกใชม้าตั้งแต่หลงัยุคเรเนอซอง 
(ค.ศ. 1600) แต่ในปี 1970 เป็นตน้มา เพลงร็อคและเพลงสมยันิยมจ านวนมากได้กลบัมาใช้บนัได
เสียงเป็นโหมดมากกวา่บนัไดเสียงท่ีเรียกวา่เป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์ 
 3) โครงสร้าง (Form) ของดนตรีร็อคแตกต่างกนัจากโครงสร้างมาตรฐานของดนตรี
สมยันิยมในทศวรรษก่อนๆ เพลงสมยันิยมส่วนมากจะมีโครงสร้างแบบสมมาตรกนั (Symmetrical) 
คือ การแบ่งเป็นท่อนๆ มีลักษณะ AA B A โดยแต่ละท่อนจะมี 8 ห้องตามทฤษฎีทางดนตรี
โครงสร้างของดนตรีร็อคในแต่ละห้องจะมีลกัษณะท่ีไม่สมมาตรกนั และมกัจะยืดหยุน่ไปตามความ
สั้น ยาว ของเน้ือร้องมากกวา่ท่ีจะถูกก าหนดจากโครงสร้างของบทเพลง 
 4) ลักษณะท่ีส าคัญของดนตรีร็อค คือ เสียงดนตรีท่ีมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวใน
ทศวรรษก่อนวงเตน้ร า (Dance Band) ประกอบดว้ยเสียงของ แซกโซโฟนและทรัมเป็ด แต่ในยุค
ใหม่จะถูกแทนดว้ยเสียงของกีตาร์ไฟฟ้าและออร์แดนไฟฟ้า หรือเปียโนไฟฟ้า โดยผา่นระบบเคร่ือง
ขยายเสียงให้ดงั ส่วนนกัร้องมกัจะเป็นผูช้ายซ่ึงปกติจะใชเ้สียงท่ีมีระดบัสูงกวา่นกัร้องเพลงป๊อปยุค
ก่อน  
 5) มีการด าเนินของทางคอร์ด (Chord Progressions) ท่ีแตกต่างออกไป เพลงป๊อป
แบบเดิมมกัจใชท้างเดินคอร์ด V ไปคอร์ด I แต่เพลงร็อคจะใช้คอร์ดแบบท่ีเรียงกนัมากกวา่ เช่น I-
II-I-VII-I นอกจากนั้นมกัมีการด าเนินคอร์ดท่ีอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์อย่างอ่ืนอีกด้วย และการใช้
คอร์ดท่ีสร้างข้ึนจากโหมดนั้นท าให้คอร์ดท่ีไดม้ามีเสียงแปลกออกไปจากเพลงป๊อปหรือเพลงแจ๊ส
โดยทัว่ไป 
 6) ลกัษณะเด่นๆ ของวงดนตรีร็อคอีกอยา่งหน่ึง คือเป็นวงดนตรีขนาดเล็ก โดยมาก
นกัดนตรีจะเป็นผูช้าย การปรากฏตวับนเวทีการแสดงสดจะท ากนัเป็นทีมแทนท่ีจะเป็นดารายอด 
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นิยมท่ีเด่นเฉพาะตวั (Indiviclual Idol) ดงัเช่น ยุคก่อนการแต่งกายก็แตกต่างกนัคือจากชุดดินเนอร์
แจ็คเก็ตในทศวรรษท่ี 1930 กลายเป็นแจ็คเก็ตหนังในทศวรรษท่ี 1930 กลายเป็นแจ็คเก็ตหนังใน 
ทศวรรษท่ี 1950 จากนั้นสไตล์การแต่งกายก็เปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ ทุกวนัน้ีการแต่งกายของนัก
ดนตรีร็อคมีลกัษณะเฉพาะบุคคลสูงมาก คือ มีตั้ งแต่ ชุดฝ้ายสกปรกไปจนถึงชุดท่ีออกแบบให้
ประหลาดดว้ยผา้แพรท่ีประดบัประดาใหแ้วววาวเป็นมนัระยบั 
 7) ดนตรีร็อคคงอยูไ่ดด้ว้ยการอดัแผน่เสียงหรือเทป การแสดงส าหรับศิลปินบางคน
หรือบางคณะอาจมีขอ้จ ากดั ดงันั้น ดาราเพลงร็อคบางคนจะไม่เคยแสดงบนเวทีเลย 
 8) เพลงร็อคมีลกัษณะคลา้ยกบัเพลงพื้นบา้นอยูอ่ยา่งหน่ึง คือ นิยมใช้วิธีเลียนแบบ
กนั หรือเล่นดว้ยการจ ามากกวา่ท่ีจะเขียนออกมาเป็นตวัโนต้ 
 9) ในตวัตนของดนตรีร็อคเองก็มีหลากหลาย เพราะตลอดเวลาท่ีเพลงร็อคไดพ้ฒันา
เปล่ียนแปลงไปนั้นจะรับเอาอิทธิพลของดนตรีประเภทอ่ืนๆ เขา้ไปอยูต่ลอดเวลา มีหลายคนคิดว่า 
ดนตรีร็อคก็เหมือนดนตรีป๊อป ฉะนั้นดนตรีร็อคจึงสูญเสียค าจ ากดัความท่ีเฉพาะตวัของตนเองไป 
 ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่ดนตรีร็อคในปัจจุบนัไม่สามารถน าเกณฑ์การจ าแนกดงักล่าวมา
ใช้เป็นหลกัในการแยกแยะแนวเพลงได ้เน่ืองจากดนตรีร็อคโดยเฉพาะแนวท่ีไดรั้บความนิยมใน
ปัจจุบนัเป็นแนวดนตรีร็อคชนิดยอ่ยท่ีพฒันาข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ยุคกลาง 80 และตน้ยุค 90 เป็นตน้มา 
ซ่ึงหมายความว่า ดนตรีร็อคมีการพฒันาแนวเฮฟวี่เมทลัแบบซอฟท์เมทลั (Soft Metal) และ แบบ
เอ็กซ์ตรีมเมทลั (Extreme Metal) เพิ่มข้ึนมา ดงันั้น การจ าแนกขอ้แตกต่างของเพลงร็อคจึงตอ้งใช้
แนวคิดเก่ียวกบัดนตรีเฮฟวี่เมทลัเพิ่มเติมจากเกณฑ์ท่ีถูกรวบรวมไวใ้นงานของ Bennett (1999) จาก
หนงัสือ Cultures of Popular Music เป็นแนวทางในการแยกแยะดนตรีร็อคในยคุปัจจุบนั 

 
2.6  แนวคดิเกีย่วกบัหน้าทีข่องส่ือมวลชน 

 
 ส่ือมวลชนคือผูเ้สนอข่าวในช่องทางการเผยแพร่ของตนเอง เพื่อหวงัให้ประชาชนไดรั้บรู้
และสร้างความเข้าใจอนัดีเก่ียวกับสารท่ีต้องการจะส่ือออกมา ดังนั้ นได้มีผูใ้ห้ความหมายของ
ส่ือมวลชนไวด้งัน้ี 
 ลดาวลัย ์แก้วสีนวล (2542 น. 5) ได้กล่าวว่าส่ือมวลชนนั้นครอบคลุมถึงส่ือห้าประเภท 
ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ภาพยนตร์ วทิยกุระจายเสียง นิตยสาร และโทรทศัน์  
 อนนัตธ์นา องักินนัทน์ และเก้ือกูล คุปรัตน์ (2532, น. 7) ไดใ้ห้ความหมายของส่ือมวลชน
วา่ เป็นกระบวนการส่งข่าวสารไปยงัคนจ านวนมาก ซ่ึงเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีมีความซับซ้อน
เน่ืองจากมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งหลายอยา่ง มีปริมาณของข่าวสารมาก จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือ ใช้
เป็นตวักลางในการส่งข่าวสารของการส่ือสารมวลชน จึงเรียกวา่ ส่ือมวลชน (Mass Media) 
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 วิภาณี แม้นอินทร์ (2557) ได้กล่าวว่า ส่ือมวลชนหมายถึง กระบวนการซ่ึงองค์การ
ส่ือมวลชนส่งสารผา่นส่ือมวลชนไปยงัยงัมวลชนผูรั้บสาร ซ่ึงกระจดักระจายในพื้นท่ีต่างๆ และมี
ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัใหไ้ดรั้บสารนั้นอยา่งรวดเร็วในเวลาเดียวดนัหรือเวลาใกลเ้คียง 
 จึงสามารถสรุปได้ว่าส่ือมวลชน คือผูส่้งสารท่ีมีกระบวนการส่งสารไปยงัผูรั้บสารหรือ
ประชาชนทีละมากๆ โยจะตอ้งใช้เคร่ืองมือ บุคลากร และส่ือในการเป็นตวักลางในการส่ือสาร
ขอ้มูล 
 
 2.6.1  หน้าทีค่วามรับผดิชอบของส่ือมวลชน 
 ในปัจจุบนับทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัของส่ือมวลชน คือ ส่ือมวลชนควรท าหน้าท่ีเป็นพื้นท่ี
สาธารณะ (Public Sphere) นักวิชาการด้านหนังสือพิมพ์ (สุกานดา วรพนัธ์ุพงศ์, 2554) เสนอให้
ส่ือมวลชนท่ีจะท างานบนพื้นท่ีสาธารณะจ าเป็นตอ้งมีความรับผิดชอบจ าแนกออกเป็น 3 ดา้น คือ  
1) ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 2) ความรับผิดชอบต่อการน าเสนอเน้ือหา 3) ความรับผิดชอบต่อ
บุคคลและสังคม ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1) ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ หมายถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ส่ือมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ การน าเสนอขอ้เท็จจริงซ่ึงจะตอ้งเป็นอิสระจาก
รัฐบาล นายทุน บริษทัโฆษณา และอามิสสินจา้งหรือรางวลัต่างๆ 
 2) ความรับผิดชอบต่อการน าเสนอเน้ือหา หมายถึงความรับผิดชอบต่อเน้ือหาท่ีจะ
น าเสนอ กล่าวคือ เน้ือหาท่ีน าเสนอตอ้งมีความถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา เสมอภาค หรือตอ้งเปิดโอกาส
ให้ผูเ้ก่ียวข้องโต้แยง้น าเสนอเหตุผลได้ในกรณีน้ี นักหนังสือพิมพ์และนักวิชาการด้านวารสาร
ศาสตร์รุ่นอาวุโส คือ สุภา ศิริมานนท์ (2530) ได้เสนอหลักการเสนอเน้ือหาต้องมี “ความจริงท่ี
แท้จริง” (Objectivity) อนัประกอบด้วย 1) ความไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 2) การปราศจากข้อขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 3) การให้โอกาสของการปฏิเสธ 4) การละเวน้จากความล าเอียงต่อผูใ้กลชิ้ด และ 5) 
การละเวน้เสียจากความเคียดแคน้พยาบาท 
 3) ความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคม หมายถึงเน้ือหาของส่ือมวลชนอาจกระทบ
ต่อบุคคล ส่ือมวลชนจึงต้องมีความรับผิดชอบ ทั้ งต่อแหล่งข่าว คือ การรักษาผลประโยชน์ต่อ
แหล่งข่าว ไม่เปิดเผยช่ือแหล่งข่าว การไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เช่น ไม่เสนอข่าวท่ีสร้างสีสันและ
ตอบความอยากรู้อยากเห็นแต่เพียงด้านเดียว อนัท าให้บุคคลในข่าวเสียหายการรักษาความลับ
ราชการ การน าเสนอเน้ือหาท่ีหลากหลายโดยเฉพาะการสร้างเสริมวินัยเชิงบวกให้กบัสังคม จาก
ความรับผิดชอบทั้ง 3 ดา้น ในท่ีน้ีจะเนน้ในหัวขอ้ท่ี  3 “ความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคม” โดย
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเด็น ซ่ึงเป็นหวัขอ้ท่ีสังคมให้ความส าคญัอยา่งสูงในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 1) 
สิทธิของบุคคล 2) ประเทศเพื่อนบา้น 3) วิกฤติในสังคมและ 4) การโฆษณาโดยเฉพาะการสร้าง 
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เสริมวินัยเชิงบวกให้กบัสังคมจากความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน ในท่ีน้ีจะเน้นในหัวขอ้ท่ี 3 “ความ 
รับผิดชอบต่อบุคคลและสังคม” โดยสามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเด็น ซ่ึงเป็นหัวขอ้ท่ีสังคมให้
ความส าคญัอยา่งสูงในปัจจุบนั ไดแ้ก่  1) สิทธิของบุคคล 2) ประเทศเพื่อนบา้น 3) วิกฤติในสังคม
และ 4) การโฆษณา  
 นอกจากน้ีส่ือมวลชนมีบทบาทหน้าท่ีหลักในการให้บริการข่าวและสารสนเทศแก่
สาธารณชน หรือประชาชนจ านวนมาก ดงันั้นการด าเนินงานของส่ือมวลชนไม่วา่จะท ากิจการใด
ประสิทธิผลของการงานนั้นย่อมส่งผลต่อประชาชน ไม่แง่ดีก็แง่ร้าย อย่างใดอย่างหน่ึง ดังนั้ น 
ลกัษณะของความรับผดิชอบของส่ือมวลชนนั้น ก็ไดส้อดรับกบัลกัษณะของเสรีภาพของส่ือมวลชน 
กล่าวคือ เป็นการแสดงความรับผิดชอบของส่ือมวลชนต่อสิทธิเสรีภาพโดยทัว่ไปกบัสิทธิเสรีภาพ
ตามกฎหมาย ดังนั้นการแสดงความรับผิดชอบของส่ือมวลชนจึงมุ่งเน้นไปท่ีการรับผิดชอบต่อ
ประชาชน หรือการรับผิดชอบต่อสังคม เพราะส่ือมวลชนมีความสัมพนัธ์เป็นหน่ึงเดียวกบัสังคม 
แนวศึกษาเชิงปริบทสังคม (Social Context Approach of Communication Theories) เป็นแนวศึกษา
ท่ีอธิบายกระบวนการส่ือสารว่า เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายใต้อิทธิพลของปัจจยัทางสังคม 
สถานการณ์ทางสังคม ทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนจะสร้างบรรยากาศท่ีมีอิทธิพลควบคุมกระแสข่าวและ
พฤติกรรมระหว่างบุคคล รวมทั้งผลของการส่ือสาร   นอกจากน้ี การส่ือสารยงัก่อให้เกิดผลทาง
เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ทางสังคมอีกดว้ย 
 อีกทั้ ง Macionis (1993, p. 17-18) พิจารณาภารกิจของส่ือมวลชนว่าภารกิจหรือหน้าท่ี
พื้ นฐานของส่ือมวลชนต่อสั งคม  (Principal Functions of Mass Media for Society) จะต้องมี
องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
 1) การใหข้่าวสาร (Information)  
 (1) ส่ือมวลชนมีหน้าท่ีในการให้ข่าวสารหรือให้สาระเก่ียวกบัเหตุการณ์และ
สภาพหรือเง่ือนไขของสังคมและสถานการณ์ของโลก  
 (2) ส่ือมวลชนมีหนา้ท่ีในการบ่งช้ีถึงความสัมพนัธ์ของอ านาจ  
 (3) ส่ือมวลชนมีหน้าท่ีในการเผยแพร่นวตักรรม การปรับปรุงคุณภาพชีวิต
และการพฒันา (ความกา้วหนา้)  
 2) แสดงความสัมพนัธ์หรือความเก่ียวพนั (Correlation)  
 (1) ให้ค  าอธิบาย แปลความหมาย (ให้การตีความ) และให้ข้อเสนอแนะ 
(วจิารณ์) เก่ียวกบัความหมายของเหตุการณ์ และข่าวสาร (สาระ)  
 (2) ให้การสนับสนุนต่อองค์การต่างๆ (ผู ้ท่ีอยู่ในอ านาจ) ในสังคมและ
ปทสัถานท่ีมีอยู ่ 
 (3) ใหก้ารอบรมบ่มนิสัยทางสังคม 
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 (4) ประสานสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมต่างๆ ในสังคมใหเ้ขา้ดว้ยกนั  
 (5)  สร้างความสมานฉนัท ์หรือสร้างประชามติ 
  (6)  จดัล าดบัความส าคญัของชนชั้นต่างๆ ในสังคม หรือเป็นการก าหนดระดบั
ความส าคญัและระบุสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
 3) น าเสนอความต่อเน่ือง (Continuity)  
 (1)  น าเสนอวฒันธรรมหลกัหรือวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อสังคม ตระหนัก
หรือยอมรับวฒันธรรมยอ่ยๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่วนต่างๆ และการพฒันาวฒันธรรมใหม่ๆ  ข้ึนมา  
 (2)  ส่งเสริมและรักษาค่านิยมท่ีดีๆ ในสังคม  
 4) ใหค้วามบนัเทิง (Entertainment)  
 (1)  ให้ความสนุกสนาน ความบนัเทิง ความหลากหลายและเป็นการพกัผ่อน
หยอ่นใจหรือเป็นวธีิผอ่นคลายอารมณ์  
 (2)  ลดความตึงเครียดในสังคม  
 จึงสามารถสรุปไดว้่าลกัษณะความรับผิดชอบของส่ือมวลชนคือ การยอมรับผลลพัธ์ของ
การกระท าของตน ทั้งด้านท่ีดีหรือด้านท่ีไม่ดี ก็ตอ้งยอมรับผลของการกระท านั้น โดยการแสดง
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย และสึกนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนท่ีองคก์รของตนไดก้ าหนด
ไว ้แต่อย่างไรก็ตามการแสดงความรับผิดชอบของส่ือมวลชนต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ ก็ข้ึนอยู่กบั
ปัจเจกบุคคล นักส่ือสารมวลชนแต่ละคนอาจมีส านึกในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพไดไ้ม่
เท่าเทียมกนั แต่ก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณอย่างหน่ึง เพราะการแสดงความ
รับผดิชอบในลกัษณะน้ี ไม่มีบทลงโทษท่ีชดัเจนแต่เป็นการกระท าท่ีเกิดจากความสมคัรใจ หรือการ
ตดัสินใจกระท าตามดว้ยตนเอง  
 

2.7  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 2.7.1  งานวจัิยในประเทศ 
 ทิพวลัย ์บาดิ  (2548) ได้ท าการศึกษา บนัเทิงสถานทางดนตรีร็อค มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) 
เข้าใจการเกิดดนตรีร็อค และความสัมพันธ์ระหว่างนักดนตรีกับผู ้สนใจดนตรีร็อค 2) เข้าใจ
รูปลกัษณะงานสถาปัตยกรรมและพื้นท่ีว่าง จากลกัษณะของดนตรีร็อค 3) เขา้ใจในวสัดุและงาน
ระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัตวัอาคารไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 ผลการศึกษาพบวา่ ดนตรีร็อคเป็นดนตรีท่ีเป็นท่ีนิยมโดยเฉพาะวยัรุ่นมาตั้งแต่ในอดีต ถือวา่
เป็นดนตรีท่ีสามารถเขา้ไดก้บัวยัรุ่นทุกยุคทุกสมยั ดว้ยความท่ีตน้ก าเนิดของดนตรีร็อคนั้นเกิดจาก
คนชั้นกลางใชว้เลาวา่งจากการท างานท่ีหนกั และเครียด มาเล่นดนตรี ท าให้ดนตรีร็อคเป็นดนตรีท่ี
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เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ง่ายและรวดเร็วกว่าดนตรีแนวอ่ืนๆ ท่ีต้องใช้ทั้ งเวลาในการชม และ
ค่าใช้จ่ายท่ีสูง รวมทั้ งเคร่ืองดนตรีท่ีมีมากมายต่อการเล่นในแต่ละคร้ัง แต่ดนตรีร็อคนั้นมีเพียง
เคร่ืองดนตรีไม่ก่ีช้ินก็เกิดดนตรีได ้และดนตรีร็อคเป็นดนตรีท่ีเกิดจากความรุนแรง ความก้าวร้าว
ของอารมณ์ในส่วนลึกของคน ซ่ึงทุกคนมีอยู่แลว้ แต่การระบายออกแบบไม่สุภาพท าให้ไม่เป็นท่ี
ยอมรับในสังคม แต่ดนตรีร็อคสามารถช่วยเป็นส่ือในการแสดงออก และสามารถดึงอารมณ์ของ
ผูฟั้งให้เกิดอารมณ์ร่วมไปกบัดนตรีและนักดนตรีในขณะนั้นไดง่้าย จึงเป็นท่ีนิยมและแพร่หลาย
อย่างรวดเร็ว เป็นดนตรีท่ีต้องใช้ทั้ งความรู้สึก จินตนาการ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
ค่อนขา้งมากจึงจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นท่ียอมรับออกมาได้อย่างมีคุณภาพ นักดนตรี    
ร็อคจึงเป็นผูท่ี้มีจินตนาการสูง และไม่ค่อยยดึติดกบัส่ิงใดๆ และเสน่ห์ของดนตรีร็อคก็คือ การท่ีนกั
ดนตรีและผูฟั้งมาพบกนัดว้ยดนตรี ท าใหเ้กิดการแสดงสดท่ีมีทั้งบรรยากาศน่าหลงไหลในตวัดนตรี
มากข้ึน 
 ล าเนา เอ่ียมสะอาด (2538) ได้ท าการศึกษา การวิเคราะห์เพลงไทยสมยันิยมแนวร็อค มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา รูปแบบและเน้ือหาของเพลง และเพื่อทราบถึง
อุดมการณ์ ท่ีถูกน าเสนอในเพลงไทยสมยันิยมแนวร็อคโดยมีขอ้สันนิษฐานวา่ เพลงไทยสมยันิยม
แนวร็อคมุ่งเสนอความแปลกใหม่ เพื่อหนีความจ าเจท่ีมีอยูใ่นเพลงไทยสมยันิยมทัว่ไป และน าเสนอ
อุดมการณ์ต่อตา้นอุดมการณ์หลกัของสังคม โดยใชก้รอบความคิดเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของ
ดนตรีร็อคในต่างประเทศ และแนวคิดเก่ียวกบัอุดมการณ์ของส่ือมวลชน การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บ
ขอ้มูลจากการฟังเทปเพลงไทยสมยันิยมแนวร็อคท่ีออกจ าหน่ายตั้งแต่ พ.ศ. 2526-2538 จ  านวน 50
ชุด  
 ผลการศึกษาพบว่าเพลงไทยสมัยนิยมแนวร็อคได้รับอิทธิพลจากเพลงร็อค ของ
สหรัฐอเมริกาและองักฤษ เพลงร็อคเขา้มาสู่สังคมไทยพร้อมกบัการตั้งฐานทพัสหรัฐในไทย และ
ภายหลงัได้ขยายตวัอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเพลงไทยสมยันิยมแขนงหน่ึง เพลงร็อคของไทยมี
รูปแบบดนตรีท่ีหนักแน่น รุนแรงเสียงดงั มีท่วงท านองดนตรี และค าร้องท่ีเร้าอารมณ์ความรู้สึก
มากกวา่เพลงไทยสมยันิยมประเภทอ่ืนๆ อีกทั้งเน้ือหาของเพลงก็ไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ต่เร่ืองของความรัก
เพียงอย่างเดียว แต่มีเร่ืองราวต่างๆ ท่ีสะทอ้นถึงเร่ืองราวในสังคมอยา่งหลากหลาย ทั้งอุดมการณ์ท่ี
ถูกน าเสนอในเพลงท่ีต่อตา้นสังคมโดยใชรู้ปแบบดนตรีท่ีรุนแรง และแข็งกร้าว ส่วนอุดมการณ์ท่ี
น าเสนอท่ีผ่านทางเน้ือร้องนั้น ไดรั้บเอาแนวคิดและค่านิยมต่างๆ ในสังคมไทยเขา้ไปดว้ยจึงไม่ได้
ต่อตา้นอุดมการณ์หลกัของสังคมอยา่งรุนแรง แต่เป็นการเสนอทางเลือกใหม่ใหก้บัสังคม 
 นันทสิทธ์ิ กิตติวรากูล  (2544) ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์ลกัษณะการสร้างสรรค์ของ
ศิลปินเพลงแนวดนตรีโปรเกรสสีฟร็อค มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะการสร้างสรรค์ของ
ศิลปินเพลงไทยแนวดนตรีโปรเกรสสีฟร็อคโดยใชแ้นวคิดชาติพนัธ์ุดนตรีวทิยา (Ethnomusicology)  
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ในการศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีชกัน าไปสู่การสร้างสรรคด์นตรีของศิลปิน จ านวน 9 คน และ 
ศึกษาจากบทเพลงโปรเกรสสีฟร็อค จ านวน 15  อลับั้ม วตัถุประสงค์ในการวิจยั มีดังน้ี 1)  เพื่อ 
ศึกษาชีวประวติัความเป็นมาของศิลปินดนตรีแนวโปรเกรสสีฟร็อค 2)  เพื่อศึกษาลักษณะการ
สร้างสรรค์งานดนตรีของศิลปินแนวโปรเกรสสีฟร็อคในสังคมไทย 3) เพื่อศึกษาแนวโน้มดนตรี
แนวโปรเกรสสีฟร็อคในสังคมไทย  
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1)  ศิลปินทุกคนมีภูมิหลงัด้านดนตรีท่ีแตกต่างกนั โดยได้รับอิทธิพลดนตรีจาก 
ครอบครัวเป็นพื้นฐาน แนวดนตรีท่ีฟังมีหลากหลายแนว เช่น ป๊อป ร็อค คลาสสิค เพลงลูกทุ่ง และ
ไทยสากล แต่ดนตรีท่ีก่อให้เกิดจุดหกัเหมาสู่การสร้างสรรคง์านโปรเกรสสีฟร็อค คือแนวร็อค และ
โปรเกรสสีฟร็อคตะวนัตกในช่วง ค.ศ. 1960-1970  
 2) การสร้างสรรคง์านดนตรีของศิลปินโปรเกรสสีฟร็อค มีลกัษณะท่ีส าคญัๆ คือ 
ศิลปินส่วนใหญ่มีประสบการณ์ดา้นดนตรีมานานก่อนท่ีจะผลิตงานเผยแพร่สู่สังคม ศิลปินมีเจตนา
และความตั้งใจในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ดนตรีท่ีหลากหลาย และน ามาผสมผสาน
เป็นแนวโปรเกรสสีฟร็อคท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ท าใหด้นตรีโปรเกรสสีฟร็อคของศิลปินกลุ่ม
น้ีมีกล่ินอายของดนตรีตะวนัตกและตะวนัออกอยู่ในผลงาน นอกจากน้ี ศิลปินทุกคนยงัมีบุคลิก
พิเศษท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ เป็นผูท่ี้ช่างอ่าน ช่างสังเกตเก่ียวกบัชีวติและสังคมรอบตวั รักในงานศิลปะ
หลายแขนง อยา่งไรก็ดี ศิลปินทุกคนพบวา่อุปสรรคใหญ่ในการสร้างสรรคง์าน คือเร่ืองเงินทุนใน
การผลิตและระบบการเผยแพร่ดนตรีท่ีกีดกั้นศิลปินอิสระ  
 3) ศิลปินมีแนวทางในการสร้างสรรค์งาน 2 รูปแบบ คือกลุ่มท่ีมุ่งเน้นด้าน
สุนทรียภาพของดนตรีในแนวศิลปะเพื่อศิลปะ และกลุ่มท่ีมุ่งเน้นดา้นสะทอ้นและปลุกจิตส านึก
สังคมในแนวศิลปะเพื่อชีวติ  
 4) ดนตรีโปรเกรสสีฟร็อคในสังคมไทยขาดความต่อเน่ืองเพราะศิลปินมีอุปสรรค
ในดา้นเงินทุน จนไม่อาจออกผลงานอยา่งต่อเน่ืองได ้ส่งผลใหค้นฟังส่วนมาก ไม่รู้จกัและไม่สนใจ 
จนกลายเป็นกลุ่มตลาดขนาดเล็ก ในสายตาของบริษทัผลิตเพลง ท าใหบ้ริษทัผลิตเพลงไม่สนใจท่ีจะ
สนบัสนุนศิลปิน  
 แนวโนม้ของดนตรีโปรเกรสสีฟร็อคในอนาคตจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัต่อไปน้ี  
 1) สังคมให้การยอมรับอาชีพดนตรี และคนรุ่นใหม่มุ่งสู่การศึกษาและสร้างอาชีพ
ดนตรีอยา่งจริงจงัมากข้ึน  
 2) เทคโนโลยกีารผลิตดนตรีระบบดิจิตอลและการเผยแพร่ผา่นอินเตอร์เน็ตซ่ึงท า
ใหศิ้ลปินหนา้ใหม่แจง้เกิดได ้และศิลปินสามารถท าอยา่งอิสระบนพื้นท่ีของตน  
 3) กลุ่มผูฟั้งดนตรีท่ีเปิดใจกวา้งและแสวงหาแนวดนตรีใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
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 สุวรรณี ทองรอด (2553) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั การศึกษาวิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กต าบล
ไตรตรึงษ ์อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเพลงกล่อมเด็ก 
ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวดัก าแพงเพชร และตรวจสอบข้อมูลท่ีมีผู ้รวบรวมไวแ้ล้ว 
เทียบเคียงกบัขอ้มูลท่ีเก็บเพิ่มเติมใหม่ ในดา้นรูปแบบเน้ือหา และคุณค่าในฐานะวรรณกรรมทอ้งถ่ิน
ตลอดจนเพื่ออนุรักษแ์ละเผยแพร่เพลงกล่อมเด็กใหด้ ารงอยูใ่นสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบเพลงกล่อมเด็กต าบลไตรตรึงษ์ท่ีปรากฏจากขอ้มูลใหม่ จ  านวน 
28 เพลง ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายกลอนทั่วไป มีสัมผสัระหว่างวรรค ใช้ถ้อยค าเรียบง่าย ไม่มี
ท านองตายตัว เน้ือหาของเพลงกล่อมเด็กพบว่า สามารถจดัประเภทตามเน้ือหาของเพลงได้ 5  
ประเภท ไดแ้ก่ เร่ืองราวเก่ียวกบัวรรณกรรม/นิทาน เก่ียวกบัการแสดงความรักของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก 
เก่ียวกบัการอบรมสั่งสอนเด็ก เก่ียวกบัการขู่เพื่อให้เด็กเกิดความกลวั และเก่ียวกบัการปลอบขวญัท า
ให้เกิดความเพลิดเพลิน แม้ว่าเพลงกล่อมเด็กมีจ านวนลดลงจากข้อมูลเดิม 9 เพลง แต่คุณค่าท่ี
ปรากฏในเชิงบทบาทหน้าท่ี และคุณค่าเชิงสังคม วฒันธรรม ยงัสามารถตอบสนองวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 บงการ  อ่ิมส าอาง (2555) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั อุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงคารา
บาว ช่วงปี  2524-2554 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงคาราบาว 
ช่วงปี 2524-2554 ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาบทเพลงเพื่อชีวติของวง
คาราบาวเฉพาะอลับั้มปกติ คดัเลือกบทเพลงแบบเฉพาะเจาะจงท่ีมีเน้ือหาท่ีส่ือถึงอุดมการณ์ทาง
การเมือง จ านวนทั้งส้ิน 20 เพลง จาก 14 ชุด และศึกษาขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น บทความ หนงัสือ 
ต ารา งานวจิยั วทิยานิพนธ์ เอกสารทางวชิาการอ่ืนๆ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการ
ตีความ การวเิคราะห์เน้ือหา และบรรยายเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจยัพบวา่ เพลงเพื่อชีวิตของวงคาราบาวมีการเปล่ียนแปลงอุดมการณ์ตามช่วงเวลา 
ไดแ้ก่  1) ช่วงก่อตั้งวง (พ.ศ. 2524-2526) เน้ือหามีการส่ือถึงอุดมการณ์ทางการเมืองสังคมนิยม  โดย
คาราบาวกล่าวถึงปัญหาสังคมและการเอารัดเอาเปรียบ การสร้างสังคมท่ีเท่าเทียมและเป็นธรรม 
สังคมท่ีร่วมแรงร่วมใจกนัไม่เอารัดเอาเปรียบกนั ต่อตา้นการแข่งขนั การร่วมมือร่วมใจกนัในการ
สร้างสรรค์สังคมท่ีอยู่อย่างเป็นสุข  2) ช่วงรุ่งเรืองของวง  (พ.ศ. 2527-2533) เน้ือหามีการส่ือถึง
อุดมการณ์ทางการเมืองชาตินิยม โดยคาราบาวกล่าวถึงความรัก ความสามคัคีในชาติ และเน้นการ
ส านึกในบุญคุณของชาติ ความจงรักภกัดี และ 3) ช่วงประคองตวัของวง (พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน) 
เน้ือหามีการส่ือถึงอุดมการณ์ทางการเมืองชาตินิยมโดยกล่าวถึงปัญหาทางการเมืองระหวา่งประเทศ
และปัญหาวฒันธรรมข้ามชาติ กับชาติตะวนัตก และสหรัฐอเมริกา การต่อต้านต่างชาติ และ
สหรัฐอเมริกา ปัญหาดา้นวฒันธรรมขา้มชาติท่ีมากระทบกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินดั้งเดิม รวมถึงปัญหา
การแบ่งแยกดินแดน และอุดมการณ์ทางการเมืองประชาธิปไตย โดยคาราบาวเรียกร้องให้ผูน้  า
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ประเทศมาจากการเลือกตั้งของประชาชน การต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ และการต่อตา้นการซ้ือ
สิทธ์ิขายเสียง 
  
 2.7.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิดเร่ืองสัญญะวทิยา และมายาคติ 
 รักจิต มัน่พลศรี (2545) ท าการศึกษา การใชส้ัญญะในภาพยนตร์โฆษณาของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยมุ่งศึกษาการใชส้ัญญะในภาพยนตร์โฆษณาของ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยการศึกษาดงักล่าว เป็นไปเพื่อตอบ
วตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ถึงวิธีการสร้างและถ่ายทอดสัญญะของผูผ้ลิตสาร 2) 
เพื่อศึกษาถึงการรับรู้และตีความสัญญะของผูอ่้านสาร 3) เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
รับรู้และตีความสัญญะของผูอ่้านสารกับวิธีการสร้างและถ่ายทอดสัญญะของผูผ้ลิตสาร โดย
ระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช้ คือ วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เน้ือหาจากภาพยนตร์
โฆษณาของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในระหว่างปี 2541-2544, การสัมภาษณ์เจาะลึกจาก
ผูผ้ลิตสารของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและบริษทัตวัแทนโฆษณา จ านวน 8 คน และ การ
ด าเนินสนทนากลุ่มกบัผูอ่้านสารนกัท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 12 กลุ่ม รวมทั้งส้ิน 72 คน โดยอาศยั
แนวคิดเร่ืององคป์ระกอบของการโฆษณา และ ทฤษฎีสัญญะวิทยา เป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดย
ผลการศึกษาพบวา่  1)  ผูผ้ลิตสารสร้างและถ่ายทอดสัญญะในภาพยนตร์โฆษณาของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย โดยมีจุดมุ่งหมาย 2ประการ ได้แก่ การเท่ียวเพื่อ
ตนเอง และ การเท่ียวเพื่อชาติ ซ่ึงสัญญะต่างๆ ท่ีสร้างส่ือความหมายหลกัของการเท่ียวเพื่อตนเอง 
น าไปสู่ความหมายท่ีแสดงถึง การปลดปล่อย ผ่อนคลาย และ ความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ในขณะ
ท่ีสัญญะต่างๆ ในการสร้างส่ือความหมายหลกัของการเท่ียวเพื่อชาติน าไปสู่ความหมายท่ีแสดงถึง 
ความภูมิใจ และความเป็นชาตินิยม 2) กลุ่มผู ้อ่านสารส่วนใหญ่ท่ีสามารถอ่านความหมาย
ของสัญญะในแบบเดียวกบัท่ีผูผ้ลิตสารตอ้งการ คือ กลุ่มผูอ่้านสารวยัรุ่นและวยัท างาน ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่า รหัสของสัญญะในภาพยนตร์โฆษณาดงักล่าวเป็นรหัสของกลุ่มผูอ่้านสารสองกลุ่มน้ี  3)  
ผูอ่้านสารส่วนใหญ่สามารถอ่านความหมายของสัญญะไดต้รงตามท่ีผูผ้ลิตสารตอ้งการ แสดงให้
เห็นวา่ ผูผ้ลิตสารสามารถควบคุมทิศทางการอ่านความหมายของผูอ่้านสารส่วนใหญ่ได ้และพบวา่ 
ความสามารถของผูผ้ลิตสารในการควบคุมทิศทางการอ่านความหมายของผูอ่้านสารเป็นผลมาจาก
ปัจจยัหลายประการ เช่น ผูผ้ลิตสารมีการใช้รหัสอย่างหลากหลาย ผูผ้ลิตสารมีการจดัระบบรหัสท่ี
ควบคุมสัญญะมากกวา่หน่ึงระบบ และ ผูผ้ลิตสารมีลีลาการน าเสนอเน้ือหาสารท่ีสอดรับกบัภูมิหลงั
ของผูอ่้านสาร 
 กมลวรรณ พรหมพิทกัษ์ (2545) ท าการศึกษา การใชส้ัญญะและรหสัในการส่ือความหมาย
ของบริการขอ้ความสั้นจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เขา้ใจถึงวิธีการประกอบ 
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สร้างความหมายของสัญญะและรหัสภาษาในข้อความสั้ น และเพื่อให้เข้าใจถึงการเข้ารหัส
ความหมายของข้อความสั้ นในการส่ือสารด้วยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในแต่ละวาระโอกาสทางการ
ส่ือสารคือ วนัคริสต์มาส วนัปีใหม่ วนัวาเลนไทน์และวนัครบรอบวนัเกิด โดยใช้แนวคิดเก่ียวกบั 
การใชค้  ายอ่ในกลุ่มผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ดว้ยกนั แนวคิดเก่ียวกบัรหสัของการ์ตูน แนวคิดเก่ียวกบัอสัญ
รูปและแนวคิดเก่ียวกับมุขของการ์ตูนมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า การ
ประกอบสร้างความหมายของสัญญะ อสัญรูปและรหัสภาษาท่ีเป็นภาพนั้น เป็นการน าคุณลกัษณะ
ร่วมบางประการของแบบแผนจากประสบการณ์จริง มาประกอบสร้างเป็นภาพการ์ตูน แลว้จึงน า 
ภาพการ์ตูนมาเป็นแม่แบบในการประกอบสร้างเป็นภาพ โดยใช้ตวัอักษรและเคร่ืองหมายใน 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาประกอบกัน ส่วนการประกอบสร้างความหมาย
ของสัญญะ อสัญรูปและรหัสภาษาท่ีเป็นข้อความนั้น มีการประกอบสร้างตามรหัสไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์และอสัญรูปท่ีก าหนดข้ึนมาใช้เฉพาะคือ ค าย่อ ภาษาคาราโอเกะ 
เคร่ืองหมายท่ีแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกและสัญรูปอารมณ์ เม่ือน าภาพและขอ้ความท่ีไดม้า
เขา้รหัสความหมายภายใตป้ริบทวาระและโอกาสทางการส่ือสารดงักล่าวพบวา่ มีการใช้ภาพและ
ขอ้ความร่วมกนัได ้
 พิมพจุ์ฑา คูหะรัตน์ (2552) ศึกษา การบริโภคสัญญะและบทบาทการส่ือสารของกลุ่มผูเ้ล่น
ตุก๊ตาบลายธ์ โดยศึกษาการบริโภคสัญญะ และบทบาทการส่ือสารของกลุ่มผูเ้ล่นตุ๊กตาบลายธ์ โดย
ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาว่า ผูเ้ล่นมีทศันคติต่อตุ๊กตาบลายธ์ผ่านการบริโภคสัญญะอย่างไร ตลอดจน
ศึกษาการรวมกลุ่มของผูเ้ล่นตุ๊กตาบลายธ์ เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และการท ากิจกรรมต่างๆ 
ผา่นการใชส่ื้อหรือพื้นท่ีสาธารณะชนิดใด และลกัษณะใดบา้ง รวมทั้งศึกษาวา่ช่องทางการส่ือสารท่ี
เป็นเคร่ืองมือในการแพร่กระจายความนิยมของตุ๊กตาบลายธ์ ให้เป็นท่ีรู้จกัในสังคมจนท าให้เกิด 
กระแสนิยมตุ๊กตาบลายธ์ โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ และใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการบริโภคสัญญะและ
ตรรกะการบริโภค แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสาร แนวคิดเก่ียวกบักลุ่มและการส่ือสาร
ภายในกลุ่มเป็นกรอบในการวเิคราะห์ โดยมุ่งศึกษาลกัษณะการบริโภคของทั้งผูเ้ล่นและผูจ้  าหน่ายท่ี
เล่นตุ๊กตาบลายธ์แบบปรับเปล่ียน (Modify) และไม่ปรับเปล่ียน (Non Modify) ผลการวิจยัพบว่า 
พฤติกรรมการบริโภคของผูเ้ล่นบลายธ์ จะแสดงออกมาในรูปแบบการบริโภคท่ีเช่ือมโยงเขา้กบั
แนวคิดทฤษฎีตรรกะบริโภคทั้ง 4 ประการของ Jean Baudrillard โดยพบวา่ผูเ้ล่นบริโภคบลายธ์จาก
ความช่ืนชอบส่วนตวั และจากลกัษณะพิเศษของตุ๊กตาบลายธ์ท่ีสามารถปรับเปล่ียนได ้จึงท าให้เกิด
ลกัษณะการเล่นบลายธ์ท่ีหลากหลาย รวมทั้งพบลักษณะการเล่นบลายธ์ตามความนิยมหรือตาม
กระแสแฟชั่น ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวสะทอ้นถึงลกัษณะตรรกะบริโภคเชิงสัญญะ (Logic of Sign 
Value) การซ้ือ-ขายบลายธ์คือ ลักษณะตรรกะบริโภคค่าแลกเปล่ียนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Logic of 
Exchange Value) ส่วนการเล่นบลายธ์ในฐานะท่ีเป็นสินค้าหรือตุ๊กตาชนิดหน่ึง ก็สะท้อนถึง 
 



41 

 

พฤติกรรมตรรกะบริโภคเชิงอรรถประโยชน์ (Logic of Use Value) การซ้ือบลายธ์ให้เป็นของขวญั 
ก็สะทอ้นถึงตรรกวิทยาของค่าแลกเปล่ียนเชิงสัญลกัษณ์ (A Logic of Symbolic Exchange Value) 
จากพฤติกรรมดงักล่าวจะเห็นไดว้่านอกจากผูเ้ล่นบริโภคบลายธ์ในฐานะท่ีบลายธ์เป็นเพียงตุ๊กตา 
แลว้ ผูเ้ล่นยงัรู้สึกวา่บลายธ์เป็นมากกว่านั้น ถือเป็นวิธีการบริโภคท่ีถูกหล่อหลอมว่าไม่ตอ้งอยู่กบั
โลกความจริงมากนกั แต่เป็นการบริโภคในโลกความจริงเชิงสมมติ (Hyperreality) ยอ่มท าให้ผูเ้ล่น
ถูกดึงดูดดว้ยการบริโภคเชิงสัญญะมากข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้นในสังคมบริโภคยุคใหม่ พบวา่ทิศทางของ
การบริโภคสินคา้ในประโยชน์แทจ้ริงจะลดลง แต่ทดแทนดว้ยการบริโภคเชิงสัญญะมากข้ึน 
 
 2.7.3 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับทฤษฎีล าดับขั้ นความต้องการของ Abraham Maslow 
 พรรณี ปรัชญาบ ารุง (2542) ไดท้  าการศึกษาภาพสะทอ้นสังคมและวฒันธรรมไทยจากเพลง
ไทยสากลหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถึงปี พ.ศ. 2500 และบทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีมีต่อสังคมไทย
โดยใช้วิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยาการดนตรี โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์ระดบัลึกกบัศิลปินท่ีสร้างสรรคง์านดงักล่าว และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัศิลปิน รวมทั้งผูร้วบรวม
และบนัทึกผลงานของศิลปินในยคุนั้น  
 ผลการศึกษาพบว่า เพลงไทยสากลท่ีเกิดข้ึนระหว่างหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถึงปี พ.ศ. 
2500  มีทั้งส้ิน 315 เพลงนั้น แบ่งเป็น 6 ประเภท คือความรัก 135 เพลง ความเช่ือ ค่านิยมและโลก
ทศัน์ 69 เพลง สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวิถีชีวิต 64 เพลง เพลงปลุกใจ  18 เพลง เพลง
สถาบนั 16 เพลง และเพลงบรรยายธรรมชาติ 13 เพลง เน้ือหาของเพลงเหล่าน้ีไดส้ะทอ้นวิถีชีวิต
ของคนไทยหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถึงปี พ.ศ. 2500 ท่ีเดือดร้อน ขาดแคลนจากสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่า และยงัสะทอ้นลกัษณะ สังคมไทยโดยรวม ทั้งระบบชนชั้น สถาบนัครอบครัว ระบบค่านิยม 
ความเช่ือ และโลกทัศน์รวมทั้งสภาพแวดล้อม เพลงแต่ละประเภทยงัมีบทบาทแตกต่างกนั เช่น 
บทบาทในเชิงนันทนาการบทบาทในเชิงอบรมสั่งสอนขดัเกลาทางสังคม บทบาทในการเป็น
เคร่ืองมือของรัฐในการเผยแพร่และต่อต้านลัทธิทางการเมืองขณะเดียวกันเป็นกระบอกเสียง
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดปัญหาและความตอ้งการของประชาชนให้ฝ่ายรัฐไดรั้บทราบ ตลอดจน
บทบาทในทางธุรกิจในฐานะเพลงประกอบการ แสดง ทั้งภาพยนตร์ วิทยุและโทรทศัน์รวมทั้งเป็น
สินคา้ในธุรกิจแผน่เสียงอีกดว้ย 
 กาญจนา ค าผา  (2548) ได้ท าการศึกษาเน้ือหาและแนวคิดเพลงร็อคไทยของศิลปินใน
สังกดั มอร์ มิวสิค จ ากดั ช่วงปี พ.ศ. 2539-2546  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและแนวคิดเพลงร็อคไทย
ของศิลปินในสังกดัมอร์ มิวสิค จ ากดั ช่วงปี พ.ศ. 2539-2546 โดยวิธีวิจยัเอกสารเน้ือเพลง จ านวน 
172 เพลง และน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้แบบพรรณราวเิคราะห์  
 ผลการศึกษาพบวา่ เพลงร็อคไทยมีเน้ือหา 4 แบบ ไดแ้ก่ 
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 1)  เน้ือหาเก่ียวกบัความรัก มีจ านวนมากท่ีสุด 137 เพลง จดัเป็นความรักแบบต่างๆ 
คือ ความรักท่ีผดิหวงั ความรักแบบคู่รัก ความรักฉนัเพื่อน ความรักแม่และความรักประเทศชาติ  
 2)  เน้ือหาเก่ียวกับการให้ก าลงัใจ จ านวน 20 เพลง ได้แก่ การให้ก าลังใจตนเอง
และการให้ก าลงัใจผูอ่ื้น โดยเฉพาะการใชภ้าษาท่ีตรงไปตรงมา ไม่ค่อยไดใ้ห้ความส าคญัต่อการใช้
ภาษาท่ีสละสลวยเท่าไหร่นกั แต่เน้นท่ีการแสดงความรู้สึกอยา่งจริงใจ ซ่ึงตรงกบัพฤติกรรมความ
ตอ้งการของวยัรุ่นท่ีตอ้งการอิสระเสรี ตอ้งการก าลงัใจจากคนรอบขา้ง เม่ือเกิดความรู้สึกผิดหวงัใน
ชีวิต ดงันั้นกล่าวไดว้า่มีการใชห้ลกัจิตวิทยาเขา้มาใชใ้นการส่ือสาร เพื่อให้เหมาะสมกบัวยัรุ่น โดย
ผา่นการสร้างสรรคข์องผลงานเพลง 
 3)  เน้ือหาเก่ียวกบัการสะทอ้นปัญหาสังคม จ านวน 13 เพลง ได้แก่ การสะทอ้น
ปัญหาการแก่งแย่งในสังคมเมือง ปัญหาความยากจน ปัญหาความยากจน ปัญหาการจราจร ปัญหา
โรคเอดส์ ปัญหาครอบครัว และปัญหาโสเภณี 
 4)  เน้ือหาเบ็ดเล็ด จ  านวน 2 เพลง มีเน้ือหาเก่ียวกบัการเทิดทูนวีรสตรี และการช่ืน
ชนคนท่ีมีสายเลือดผสม 
 แนวคิดในเพลงร็อคไทย พบว่ามี  7  แนวคิด ไดแ้ก่  1) แนวคิดเก่ียวกบัความรัก ไดแ้สดง
แนวคิดวา่ความรักเป็นก าลงัใจของมนุษย ์ชายหญิงยคุใหม่แสดงความรู้สึกต่อกนัอยา่งเปิดเผย และ
การมีความรักท่ีต่างฐานะมกัไม่สมหวงั 2) แนวคิดเก่ียวกบัสัจธรรมของชีวติ แสดงแนวคิดวา่ ทุกส่ิง
เป็นอนิจจงั ทุกข์สุขเป็นส่ิงคู่กัน และมนุษย์คือปุถุชน 3) แนวคิดเก่ียวกับการท าความดี แสดง
แนวคิดว่า มนุษยค์วามคิดและท าในส่ิงท่ีดี และควรพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่ 4) แนวคิดเก่ียวกบัการ
ต่อสู้อุปสรรคและปัญหา แสดงแนวคิดว่า ความเพียรพยายามเป็นหนทางไปสู่ความส าเร็จ 5) 
แนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ในตนเอง แสดงแนวคิดวา่ ทุกคนปราถนาอิสระในการด าเนินชีวติ และ 
ทุกคนมีความแตกต่างทางความคิด 6) แนวคิดเก่ียวกบัสังคม แสดงแนวคิดว่า ประชากรในสังคม
เมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี สังคมให้เกียรติคนมีเงิน และวยัรุ่นในสังคมมีความคิดและความเช่ือมัน่
ในตนเองมากข้ึนและ 7) แนวคิดเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม แสดงแนวคิดวา่ทุกคนตอ้งช่วยกนั
รักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 2.7.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัทฤษฎคีวามคาดหวงั 
 วรุณ ฮอลลิงกา้ (2535) โดยการศึกษา การวิเคราะห์เพลงเพื่อชีวิตระหวา่ง พ.ศ. 2516- พ.ศ. 
2534 โดยมีความมุ่งหมายของการวิจยัน้ีเพื่อศึกษาวิเคราะห์เพลงเพื่อชีวิต ระหว่างพ.ศ. 2516-พ.ศ. 
2534 โดยศึกษาวิเคราะห์ในด้านเน้ือหา รูปแบบการประพนัธ์ค าร้อง และกลวิธีการใช้ภาษาและ
รายงาน ผลการศึกษาแบบพรรณาวิเคราะห์ เน้ือหาของเพลงเพื่อชีวติ สามารถ จ าแนกเน้ือหาไดเ้ป็น 
2 ช่วงคือ ช่วง พ.ศ. 2516-พ.ศ. 2519  และช่วงหลงั พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2534 ช่วง พ.ศ. 2516-พ.ศ. 2519  
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เป็นช่วงท่ีเน้ือหาของเพลงเพื่อชีวติมีลกัษณะการช้ีน าทางการเมือง ไดแ้ก่ การปลูกจิตส านึกให้คนมี
ความรักความสามคัคีและเสียสละเพื่อสังคม มีการตอกย  ้าแนวคิดเก่ียวกบัการเสียสละชีวิตในการ
ต่อสู้ทางการเมือง การสะทอ้งปัญหาต่างๆ ทางการเมือง ปัญหาความยากจนของชาวนา และผูใ้ช้ 
แรงงาน มีเน้ือหาการยกยอ่งชมเชยบุคคล เช่น จิตร ภูมิศกัด์ิ วีรชน ชาวนา ผูใ้ชแ้รงงาน สตรีและครู 
และมีเน้ือหาเก่ียวกบัการ ให้ก าลงัใจ โดยใหก้ าลงัใจเพื่อฟันฝ่าอุปสรรค โดยเฉพาะเม่ือชีวิตกบัก าลงั
พบเจอกบัอุปสรรคท่ีเกินทนไหว ซ่ึงแรงงานส่วนใหญ่จะประสบกบัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อยู่
เสมอ แต่การให้ก าลงัใจกบัคนกลุ่มน้ีผ่านเพลงเพื่อชีวิต จะมีการใชค้  าท่ีตรงไปตรงมา และไม่เน้น
การใช้ภาษาต่างประเทศเขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่จะใชค้  าพื้นบา้นท่ีรู้จกักนัดี และเปรียบเทียบความรักท่ี 
ผดิหวงัเพราะระบบทุนนิยมเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงการให้ก าลงัใจจากเพลงเพื่อชีวติส่วนใหญ่ จะเนน้การ
ให้ก าลงัใจจากการคิดแง่บวก เพื่อให้สามารถมีก าลงัใจต่อสู้ชีวิตต่อไปได ้ช่วงหลงั พ.ศ. 2519-พ.ศ.
2534  ลกัษณะของเน้ือหา จะมีความหลากหลายกวา่ช่วงแรกท่ีปรากฏมากท่ีสุดคือ การสะทอ้น ภาพ
ความจริงปัญหาของประชาชนและแนวทางแก้ไขเน้นหนักไปใน ทางปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ
มากกวา่การเมืองการปกครอง รองลงไปเป็นล าดบัคือ การให้ขอ้คิดดา้นต่างๆ  เช่น การท างาน การ
ด าเนินชีวิต และขอ้คิดเก่ียวกบัความดีและท าดีตามหลกัค าสอน ทางพุทธศาสนา การปลุกจิตส านึก
ดา้นต่างๆ  เน้ือหาเก่ียวกบัการ ให้ความหวงัและก าลงัใจ ความรัก การคดัคา้นต่อตา้น และ การยก
ยอ่งชมเชย ตลอดจนการกล่าวถึงการท างานของศิลปินเพลงเพื่อชีวิต รูปแบบการประพนัธ์ไม่ตรง
ตามฉันทลกัษณ์เดิมมากกว่าตรงตามฉันทลกัษณ์เดิม และจงัหวะของค าประพนัธ์จะแตกต่างจาก
ฉนัทลกัษณ์เดิม เพื่อให้สัมพนัธ์กบั จงัหวะของตนตรี กลวิธีการใชภ้าษาโดยศึกษาในเร่ืองของการ
ใชค้  า โวหารน ้ าเสียงและการตั้งช่ือเพลงในดา้นการใช้ค  าเพลงเพื่อชีวิต นิยมใช้ค  าง่ายการซ ้ าค  า ค  า
ภาษถ่ิน ค าภาษาพูด ค าอุทาน ค าซ้อน ค าภาษาต่างประเทศ การปรุงศพัท์ ค  าเลียนเสียงธรรมชาติ 
 ค  าศพัท์ยาก ค าผวน ค าเส่ียงระคาย ค ายอ่ โวหารท่ีใชคื้อ บรรยายโวหาร อุปมาโวหาร เทศนโวหาร 
สาธกโวหาร และพรรณาโวหาร น ้ าเสียงท่ีปรากฏได้แก่ น ้ าเสียงถากถางค่อนว่าต าหนิติเตียน 
น ้าเสียงคบัแคน้ขมข่ืน น ้ าเสียงอ่อนโยนเคร่งขรึม เอาจริงเอาจงั น ้ าเสียงยกยองสรรเสริญ น ้ าเสียงร่า
เริงมีอารมณ์ขนั และน ้ าเสียงย ัว่ยุ ในดา้นการตั้งช่ือเพลง ส่วนใหญ่นิยมการตั้งช่ือเพลงแบบตรงตวั 
ตั้งช่ือเพลงแบบเร้าความสนใจ แบบเป็นรูปค าถาม แบบเปรียบเทียบ และแบบขดัความ ผลจาก
การศึกษา วิเคราะห์เพลงเพื่อชีวิตระหว่าง พ.ศ. 2516-2534 พบวา่ เพลงเพื่อชีวิตเป็นวรรณกรรมท่ีมี
เน้ือหาหลากหลายแฝงดว้ยขอ้คิดและฯ 
 
 2.7.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิดเกีย่วกบัการปลูกฝัง 
 มรกตวงศ ์ภูมิพลบั (2553) ท าการศึกษา วาทกรรมประธานาธิบดี โห่ จ๊ิ มิญ : อ านาจการใช้
ภาษาในสงคราม เวียดนามค ร้ังท่ี  1 (ค .ศ . 1946-1954) โดยใช้แนวคิดวาทกรรมวิ เคราะห์ 
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(Critical Discourse Analysis-CDA) เป็นแนวคิดท่ีว่าดว้ยการมองวาทกรรม กบัความสัมพนัธ์ และ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม โดยให้ความส าคัญของภาษ า และ/หรือ วาทกรรมในฐานะของ 
เคร่ืองมือหรือสัญญะแห่งอ านาจ อนัอาจน าไปสู่ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ 
ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคล่ือนไหวทางการเมือง วาทกรรมยงัเป็นผลิตผลอนัเกิดจาก
สภาวะและบริบททางทาง สังคม นอกจากน้ียงัสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ของวาทกรรมและความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัสังคมภายหลงัการ เผยแพร่วาทกรรมนั้นๆ การศึกษาคร้ังน้ีมีเป้าหมายใน
การพยายามท่ีจะวิเคราะห์ ถึงวาทกรรมของประธานาธิบดี โห่ จ๊ิ มิญ ในระหวา่งสงครามเวียดนาม
คร้ังท่ี 1 (ค.ศ. 1946-1954) โดยแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้ วาทกรรมในฐานะของ
เคร่ืองมือในการก่อรูป ปลุกเร้า และโน้มน้าว ตลอดจนให้ก าลงัใจ ต่อชาวเวียดนามในการ เขา้ร่วม
สงครามในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการส่งเสริม สนบัสนุน ตลอดจนปฏิบติัการต่างๆ ในสงคราม 
ต่อตา้นนักล่าอาณานิคมฝร่ังเศส  เพราะช่วงระยะเวลาดงักล่าว ชาวเวียดนามจะเจอปัญหาสภาพ
สังคมท่ีอยูใ่นช่วงเปล่ียนผา่น ทุกคนมีความตึงเครียด ทอ้แท ้หมดก าลงัใจ บา้งเจอภาวะสงครามตอ้ง
เสียคนรักและคนใกล้ตวัไป ซ่ึงการผิดหวงัในชีวิตต่างๆ เหล่าน้ี ลว้นตอ้งการก าลงัใจ ซ่ึงวาทกรรม
ดงักล่าว มีส่วนช่วยกระตุน้ใหเ้กิดก าลงัใจด าเนินชีวติต่อไป แต่ไม่เพียงเท่านั้น วาทกรรมดงักล่าว ยงั
กระตุน้ให้เกิดการด้ินรนต่อสู้ ซ่ึงอาศยัการใช้วาทกรรมปลุกใจ ท่ีกระตุน้ให้เห็นภาพแห่งอนาคต 
กระตุน้ให้เห็นความส าเร็จ หากสามารถฝ่าฟันอุปสรรคตอนน้ีไปได ้ซ่ึงสามารถสร้างสรรคก์ าลงัใจ
ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัแสดงใหเ้ห็นถึง การเปล่ียนแปลงทางสังคมเวยีดนาม และผลอนัเกิด จาก
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริบทในฐานะของตวักระตุน้ท่ีจะน าไปสู่การผลิตวาทกรรม และภาษาท่ีเป็น 
องค์ประกอบส าคัญของอ านาจและส่ือ ในการขับเคล่ือนการมีส่วนร่วมของชาวเวียดนามใน
สงคราม จดหมายแถลงการณ์เรียกร้องฉบบัต่างๆ ของโห่ จ๊ิ มิญ เป็นองคป์ระกอบส าคญัของกลไก
ทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวเวียดนามในสงครามคร้ังน้ี ความส าเร็จและ
อ านาจของวาทกรรม ไม่เพียงมีผลมา จากรูปแบบการใชภ้าษาท่ีมีลกัษณะโดดเด่น แต่ยงัเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากความยกยอ่ง ช่ืนชมในตวัประธานาธิบดี โห่ จ๊ิ มิญ ดว้ย นอกจากน้ีการศึกษาในคร้ังน้ียงั
แสดงให้เห็นถึงพลวตัรและการเปล่ียนแปลงในสังคมเวียดนาม อนั เกิดจากองค์ประกอบร่วมของ
บริบทภายใน ซ่ึงหมายรวมถึงสถานการณ์ท่ีเวียดนามต้องเผชิญกับสภาวะสงคราม และปัจจยั
ภายนอกสังคมเวียดนามอนัไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องอิสรภาพในประเทศท่ีตกอยูภ่ายใต้
การ ปกครองของอาณานิคม และดว้ยการปลูกฝังในเร่ืองความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และ
แผนการ ตลอดจน การใช้ยุทธศาสตร์ในการท าสงครามในรูปแบบต่างๆ ผ่านส่ือคือ จดหมาย
เรียกร้องฉบบัต่างๆ น าไปสู่ผลส าเร็จ ในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องอิสรภาพ และเอกราชของประชาชน
ชาวเวยีดนาม ดว้ยชยัชนะจากสงครามคร้ังน้ี 
 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์  (2553)  ท าการศึกษา การเล่าเร่ืองและทศันคติของผูช้มเก่ียวกบั 
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ความรุนแรงในภาพยนต์ไทยและภาพยนตร์ฮอลลีวู ้ด  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบเน้ือหาความรุนแรงและการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ฮอลลีวู ้ด 
นอกจากน้ียงัวเิคราะห์กระบวนการผลิตความรุนแรงในภาพยนตร์ของผูผ้ลิตภาพยนตร์และทศันคติ 
เก่ียวกับความรุนแรงของกลุ่มผูช้มภาพยนตร์ โดยใช้แนวคิดเร่ืองความรุนแรง แนวคิดเร่ืองการ 
วเิคราะห์การเล่าเร่ือง ทฤษฎีสัญญวิทยา ทฤษฎีการผลิตภาพยนตร์ และทฤษฎีการอบรมบ่มเพาะจาก
ส่ือ ผ่านการวิเคราะห์ภาพยนตร์จ านวน 30 เร่ืองจาก 5 ตระกูล การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูผ้ลิตภาพยนตร์ และการสนทนากลุ่มผูช้มภาพยนตร์ ผลการวิจยัพบว่า เน้ือหา
ความรุนแรงในภาพยนตร์แต่ละตระกูลนั้นมีความแตกต่างกนัดงัน้ี ในภาพยนตร์ต่อสู้ ตวัเอกจะใช ้
ความรุนแรงเพื่อยุติปัญหาขณะท่ีตวัร้ายจะใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้ส่ิงของหรือผลประโยชน์ท่ี
ตอ้งการ ในภาพยนตร์รัก ความรักจะเป็นปัจจยัหลกัท่ีก่อให้เกิดความรุนแรง ทั้งการใชค้วามรุนแรง
เพื่อปกป้องคนท่ีรักหรือเพื่อแย่งชิงคนท่ีรัก ในภาพยนตร์ตลก ความรุนแรงจะถูกน าเสนอแบบ
สนุกสนานหรือติดตลก ในภาพยนตร์สยองขวญัจะน าเสนอวา่การใชค้วามรุนแรงจะน าไปสู่จุดจบ
เป็นโศกนาฏกรรม และในภาพยนตร์ชีวิต ความรุนแรงจะเกิดจากการอบรมเล้ียงดูหรือปมปัญหา
ภายในจิตใจและตัวละครจะใช้ความรุนแรงเพื่อระบายความอัดอั้นหรือปมปัญหาของตนเอง 
นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบวา่ ความหมายตรงขา้ม โครงสร้างการเล่าเร่ือง และองคป์ระกอบการเล่า
เร่ืองมีส่วนในการสร้างเน้ือหาความรุนแรงท่ีแตกต่างกนัในภาพยนตร์แต่ละเร่ืองอีกดว้ย ผลการวิจยั
พบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อกระบวนการผลิตความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ 
ไดแ้ก่ ตระกูลภาพยนตร์ สไตล์ในการผลิตภาพยนตร์ของผูก้  ากบัแต่ละท่าน ทุน (เช่น ผูอ้  านวยการ
ผลิตหรือสตูดิโอ)  และการตลาดโดยเน้ือหาความรุนแรงนั้นจะมีท่ีมาจาก 3 แหล่ง คือ ประสบการณ์
ส่วนตวั จินตนาการ และข่าวสารหรือปัญหาในสังคม ดา้นทศันคติเก่ียวกบัความรุนแรงของกลุ่ม
ผูช้มภาพยนตร์ ผลการวิจยัพบวา่ เพศของผูช้มกบัความรุนแรงในภาพยนตร์มีความสัมพนัธ์กนั คือ 
ผูช้มภาพยนตร์เพศชายจะสามารถยอมรับภาพยนตร์ท่ีมีความรุนแรงไดม้ากกวา่ผูช้มภาพยนตร์เพศ
หญิง อยา่งไรก็ตามไม่มีผูช้มภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบการชมภาพยนตร์ประเภทน้ีเป็นพิเศษเลย แต่กลุ่ม
ผู ้ชมส่วนใหญ่สามารถรับชมได้เพราะเข้าใจว่าความรุนแรงเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงใน
ภาพยนตร์ทุกเร่ือง 
  
 2.7.6  งานวจัิยต่างประเทศ 
 Bennett (1999) ไดท้  าการศึกษาสภาพชีวิตของวยัรุ่นในเมือง Frankfurt am Main ประเทศ
เยอรมนั มีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบความส าคญัทางวฒันธรรมของดนตรีแร็ปและวฒันธรรมของ
ฮิปฮอ็ปของวยัรุ่นในกลุ่มรองทางเช้ือชาติ ในเมือง Frankfurt am Main ประเทศเยอรมนั 
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 ผลการศึกษา พบวา่ ฮิปฮอ็ปเป็นรูปแบบของวฒันธรรมขา้งถนนของชาวแอฟริกนั-อเมริกนั 
เร่ิมมีคร้ังแรกในเมืองนิวยอร์ก ระหวา่งตน้ศตวรรษ  1970 การรับรู้ความตึงเครียดในเมืองท่ีเป็นผล
มากจากโครงสร้างเมืองใหม่ (Urban Renewed Programs) และความตกต ่าทางเศรษฐกิจสมาชิกกลุ่ม 
ข้ างถนน ท่ี เรี ยกตัว เอ งว่ า  African Bambaataa ส ร้าง  Zulu Nation เพื่ อ กัน ไม่ ให้ ว ัย รุ่น ใน 
South Bronx ก่อเหตุทะเลาะวิวาท แต่ให้หันเข้าหาดนตรี การเต้นร า และการเขียนผนัง   อีกทั้ ง 
Bennett  ยงักล่าวว่าว่าดนตรีเป็นเคร่ืองมือเพื่อสร้างความปรองดองระหว่างประชากรผูโ้ศกเศร้า 
และสามารถช่วยรวบรวมชุมชนเขา้ด้วยกนั เม่ือเพลงสร้างความสนใจหรือแม้แต่ความภกัดีของ
ประชาชนจากหลายๆ สถานท่ี 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศพบวา่เพลงร็อคนั้นส่งผล
ต่อการรับสารของเยาวชนในยุคปัจจุบนัเน่ืองจากเน้ือเพลง จงัหวะดนตรีสามารถเขา้ถึงจิตใจของ
วยัรุ่นไดดี้ ดงันั้นหากวยัรุ่นน าเอาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ก็จะเป็นการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวติได้
เป็นอยา่งดี แต่กระนั้นเพลงร็อคก็มีขอ้เสียเช่นกนั เช่น เป็นดนตรีท่ีมีความดุดนั หนกัแน่น และเสียง
ร้องกระแทกกระทั้น ปลุกเร้าคนฟังใหเ้กิดอารมณ์ และหยาบคายดงันั้นเพื่อท่ีจะ การวิเคราะห์คุณค่า
ของสารและผลกระทบของเพลงร็อคในยคุปัจจุบนัต่อการรับของเยาวชนท่ีมีต่อการสร้างก าลงัใจใน
การด าเนินชีวติผูว้จิยัจะน าแนวทางต่างๆ ไปศึกษาต่อไป 
 
 



บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิการวจิยั 
 
 การศึกษา บทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างก าลงัใจในการด าเนิน
ชีวิตของเยาวชน เป็นการศึกษาการคุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็อคในยคุปัจจุบนัต่อการ
รับรู้ของเยาวชนท่ีมีต่อการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิต ซ่ึงขอ้มูลคุณค่าของสารและผลกระทบ
จะอยูใ่นเน้ือเพลง โดยจะมีโครงเร่ืองหรือพล็อต (Plot) ของแต่ละเพลงเน้ือหาของเพลงจะอยูใ่นเร่ือง
เดียวกนัตั้งแต่ตน้จนจบ โดยเพลงร็อคนั้นมกัจะเสนอเน้ือหาของเพลงอยา่งออ้มคอ้ม ตอ้งอาศยัการ
ตีความ และจ าเป็นจะต้องใช้ข้อมูลในเชิงคุณภาพอ่ืนๆ มาประกอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น 
ผลงานเพลงของศิลปินร็อคในประเทศไทย ค าสัมภาษณ์ของนกัแต่งเพลงและเยาวชน ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงเลือกใชร้ะเบียบวธีิการวิจยัในเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดค้  าตอบตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัครบถว้น 
 

3.1  ระเบียบการวจิัย 

 
 การศึกษา บทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างก าลงัใจในการด าเนิน
ชีวิตของเยาวชน เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ิจยัใช้วิธีการเก็บขอ้มูล 2 ขั้นตอนมาประกอบการวิจยั โดย
ผูว้จิยัไดก้  าหนดระเบียบวธีิการวจิยัดงัน้ี 
 วิธีการท่ี 1 วิเคราะห์เน้ือหา ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ (Content Analysis) 
โดยวิเคราะห์และตีความสัญญะ (Semiology) ความหมายโดยตรงและโดยนัยจากเน้ือเพลง เพื่อ
ศึกษาการคุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบนัต่อการรับรู้ของเยาวชนท่ีมีต่อ
การสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวติ 
 วธีิการท่ี 2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูป้ระพนัธ์ ศิลปิล ผูเ้ผยแพร่ และเยาวชน
ท่ีเปิดรับเพลงร็อคเพื่อศึกษาการคุณค่าของสาร และผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบนัต่อการ
รับรู้ของเยาวชนท่ีมีต่อการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวติ 
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 3.1.1 วธีิการที ่1 การวเิคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ (Content Analysis)  
 1) ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ (Content Analysis) โดยวิเคราะห์และ 
ตีความสัญญะ (Semiology) ความหมายโดยตรงและโดยนยัจากเน้ือเพลง โดยจะแบ่งการวิเคราะห์
เน้ือหาออกเป็นขั้นตอนดงัต่อไปน้ี คือ 
 (1)  จ าแนกประเภทของเน้ือหาเพลงร็อคเป็นประเภทดงัน้ี เน้ือหาให้ก าลงัใจใน
ดา้นการด าเนินชีวติ เน้ือหาใหก้ าลงัใจในดา้นความรัก และเน้ือหาอ่ืนๆ 
 (2)  วิเคราะห์เพลงร็อคท่ีมีเน้ือหาให้ก าลงัใจ ดา้นการด าเนินชีวิต ดา้นความรัก 
และเน้ือ เพลงดา้นอ่ืนๆ มาเป็นขอ้มูลในการท าความเขา้ใจคุณค่าของสารท่ีอยู่ในเน้ือหาเพลงร็อค 
โดยวเิคราะห์ความหมายโดยตรงและโดยนยัเพื่อคน้หาคุณค่าดา้นการใหก้ าลงัใจในเน้ือหาเพลงร็อค 
โดยให้ความส าคญักบัการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง  “ตวับท” (Text) และ “บริบท” (Context) 
หรือส่ิงท่ีอยู่รอบๆตวับทดว้ย เน่ืองจากเน้ือหาของเพลงจะมีความหมายอย่างไรก็ข้ึนอยู่กบับริบท
ดว้ย หากบริบทเปล่ียนแปลงไป แมค้  าในเน้ือเพลงจะเป็นค าเดิม แต่ความหมายก็อาจเปล่ียนไปได ้
เช่น ค าว่า “เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง” ในเพลง “เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง” ไม่ไดห้มายถึง เรือล าเล็กท่ี
ควรออกจากฝ่ัง แต่เปรียบเทียบกบั บุคคลท่ีไม่ไดมี้ศกัยภาพในดา้นนั้นๆควรจะมีความกลา้ท่ีจะท า
ในส่ิงท่ีตอ้งการ เป็นคุณค่าท่ีไดจ้ากเน้ือหาเพลงในดา้นการใหก้ าลงัใจ 
 (3) สรุปคุณค่าของสารในเน้ือหาเพลงร็อคในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยแบ่งเป็น  2 
ลกัษณะคือ 
 (1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ หนังสือเพลง และเว็บไซต ์
 www.chordtab.com ท่ีรวบรวมเน้ือเพลงของศิลปินสังกดัค่าย จีน่ีเร็คคอร์ด จ านวน 3 วง ไดแ้ก่ โป
เตโต ้บ๊ิกแอส และบอด้ีแสลมโดยจากการสืบคน้ยอดผูเ้ขา้ชมบนเวบ็ไซตย์ูทูบ (www.youtube.com) 
ของผูว้ิจยั พบว่า ศิลปินวงร็อคดงักล่าวได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต่อวยัรุ่นมากท่ีสุด โดยจะ
ศึกษาผลงานเพลงท่ีมีการเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2558  ท่ีมียอดผูเ้ข้าชมในเว็บไซต์ยูทูบ 
(www.youtube.com) มากกวา่ 3 ลา้นววิข้ึนไป  มีดงัต่อไปน้ีคือ 
 ก) ผลงานเพลงร็อคของศิลปินวงโปเตโต ้สังกดัค่ายจีน่ีเร็คคอร์ด จ านวน
ทั้งส้ิน 9 เพลง 3 ชุด มีดงัต่อไปน้ีคือ 
 (ก) ชุด “Circle  
  เพลง ยื้อ มียอดผูเ้ขา้ชม 8,122,467 ววิ 
 (ข) ชุด “Human” 
  เพลง เล่นล้ิน มียอดผูเ้ขา้ชม 3,387,426 ววิ 
   เพลง ไม่รู้จะอธิบายยงัไง มียอดผูเ้ขา้ชม 22,686,773 ววิ 
    
 

http://www.chordtab.com/
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   เพลง ง่ายๆ มียอดผูเ้ขา้ชม 5,554,711 ววิ 
   เพลง เธอยงั มียอดผูเ้ขา้ชม 29,823,057 ววิ 
   เพลง อุปสรรคก่อใหรั้กบงัเกิด มียอดผูเ้ขา้ชม 4,128,039 ววิ 
 (ค) ชุด “On the Way” 
  เพลง ทิ้งไวก้ลางทาง มียอดผูเ้ขา้ชม 162,478,379 ววิ 
  เพลง รอย มียอดผูเ้ขา้ชม 28,593,668 ววิ 
  เพลง สมดุล มียอดผูเ้ขา้ชม 6,106,306 ววิ  
 ข)  ผลงานเพลงร็อคของศิลปินวงบ๊ิกแอส สังกดัค่ายจีน่ีเร็คคอร์ด จ านวน
ทั้งส้ิน 10 เพลง 3 ชุด มีดงัต่อไปน้ีคือ 
 (ก) ชุด “Love” 
   เพลง ส่งทา้ยคนเก่าตอ้นรับคนใหม่ มียอดผูเ้ขา้ชม 15,438,126 ววิ 
   เพลง หวัใจ มียอดผูเ้ขา้ชม 8,955,602 ววิ 
   เพลง ฝุ่ น มียอดผูเ้ขา้ชม 38,378,309 ววิ 
 (ข) ชุด “The Lion” 
   เพลง รักเหอะ มียอดผูเ้ขา้ชม 6,170,584 ววิ 
 (ค) ชุด “Ep แดนเนรมิต” 
  เพลง แดนเนรมิต มียอดผูเ้ขา้ชม 13,417,586 ววิ 
  เพลง เท่าท่ีมี มียอดผูเ้ขา้ชม 17,385,672 ววิ 
  เพลง ลมเปล่ียนทิศ มียอดผูเ้ขา้ชม 114,111,818 ววิ 
  เพลง ดนตรีเพื่อชีวติ มียอดผูเ้ขา้ชม 3,049,024 ววิ 
  เพลง ทนไม่ไหว มียอดผูเ้ขา้ชม 5,327,122 ววิ 
 (ง) เพลงอ่ืนๆ 
  เพลง อาบน ้าร้อน มียอดผูเ้ขา้ชม 9,375,198 ววิ 
 ค) ผลงานเพลงร็อคของศิลปินวงบอด้ีแสลม สังกดัค่ายจีน่ีเร็คคอร์ด จ านวน
ทั้งส้ิน 21 เพลง 4 ชุด มีดงัต่อไปน้ีคือ 
 (ก) ชุด “Believe 
   เพลง ชีวติเป็นของเรา มียอดผูเ้ขา้ชม 13,575,835 ววิ 
   เพลง ความเช่ือ มียอดผูเ้ขา้ชม 6,006,850 ววิ 
 (ข) ชุด “Save my Life” 
  เพลง ยาพิษ มียอดผูเ้ขา้ชม 16,815,919 ววิ 
  เพลง อกหกั มียอดผูเ้ขา้ชม 17,861,040 ววิ 
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  เพลง ยิง่รู้ยิง่ไม่เขา้ใจ มียอดผูเ้ขา้ชม 6,954,162 ววิ 
  เพลง เส้ียววนิาที มียอดผูเ้ขา้ชม 3,576,590 ววิ 
  เพลง ขอบคุณน ้าตา มียอดผูเ้ขา้ชม 7,051,026 ววิ 
 (ค) ชุด “คราม” 
  เพลง คราม มียอดผูเ้ขา้ชม 17,109,809 ววิ 
  เพลง ความรัก มียอดผูเ้ขา้ชม 11,704,630 ววิ 
  เพลง Sticker มียอดผูเ้ขา้ชม 4,278,722 ววิ 
  เพลง คิดฮอด มียอดผูเ้ขา้ชม 8,624,877 ววิ 
  เพลง ทางกลบับา้น มียอดผูเ้ขา้ชม 8,818,215 ววิ 
  เพลง แสงสุดทา้ย มียอดผูเ้ขา้ชม 54,521,491 ววิ 
  เพลง ปล่อย มียอดผูเ้ขา้ชม 10,545,525 ววิ 
  เพลง เปราะบาง มียอดผูเ้ขา้ชม 18,210,981 ววิ 
  เพลง โทน มียอดผูเ้ขา้ชม 7,236,961 ววิ  
 (ง) ชุด “Dharmajati (ดมั-มะ-ชา-ติ)” 
  เพลง เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง มียอดผูเ้ขา้ชม 99,841,205 ววิ 
  เพลง ชีวติยงัคงสวยงาม มียอดผูเ้ขา้ชม 18,687,911 ววิ 
  เพลง Dharmajati (ดมั-มะ-ชา-ติ) มียอดผูเ้ขา้ชม 17,456,565 ววิ 
  เพลง คร่ึงหลบัคร่ึงต่ืน มียอดผูเ้ขา้ชม 3,764,674 ววิ 
  เพลง คิดถึง มียอดผูเ้ขา้ชม 41,138,827 ววิ   
 (2) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ บทความ บทวิจารณ์ เอกสาร 
ส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้เคยศึกษามาก่อน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และตีความขอ้มูลกบับริบทใหถู้กตอ้งมากท่ีสุด 
 
 3.1.2 วธีิการที ่2 การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview)  
 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดยอาศยัการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) แหล่งข้อมูลจาก
บุคคล 2 กลุ่ม คือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคเ์น้ือหา เผยแพร่เพลงร็อค และเยาวชนท่ีเปิดรับ
เพลงร็อค โดยมีการคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญัดว้ยการลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 1) การแบ่งกลุ่มแหล่งขอ้มูลจากบุคคล 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 (1) กลุ่มท่ี 1 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคเ์น้ือหาและเผยแพร่เพลงร็อค 

 ก) ผูป้ระพนัธ์เพลง ถือว่าเป็นแหล่งขอ้มูลบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดในการเขา้ถึง 
“ความหมาย” ของเพลงท่ีศึกษา ได้แก่ คุณค่าของสารในเพลงร็อค ขอ้มูลดงักล่าวได้มาจากการ 
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สัมภาษณ์เจาะลึกวธีิการถ่ายทอดเน้ือหาในเพลง สภาพการณ์เบ้ืองหลงัการท างานของผูป้ระพนัธ์ใน 
การศึกษาคร้ังน้ีจะสัมภาษณ์ผูป้ระพนัธ์เพลง 1 ท่าน คือ เหมือเพชร อ ามะระ เน่ืองจากเป็น

ผูป้ระพนัธ์เพลง “ทิ้งไวก้ลางทาง” ซ่ึงมียอดวิวบนยูทูปกว่า 150 ลา้นวิว โดยเพลงดงักล่าวเผยแพร่
ผา่นเวบ็ไซตย์ทููบ (www.youtube.com) เพียง 13 ชัว่โมงมียอดววิสูงถึงกวา่ 1.8 ลา้นววิ 

 ข) ศิลปิน ถือวา่มีบทบาทส าคญัในการส่ือสารคุณค่าของสารผา่นเพลงร็อค 
เน่ืองจากมีศิลปินหลายคนท่ีเป็นผูป้ระพนัธ์เพลงดว้ยตนเอง นอกเหนือจากนั้นก็เป็นผูตี้ความหมาย 
และถ่ายทอดบทเพลงของผูป้ระพนัธ์ ในการศึกษาคร้ังน้ีจะสัมภาษณ์ศิลปินร็อค 1 ท่าน คือ สุชฒัติ 
จัน่อ๊ีด (มือกลองวงบอด้ีแสลม) เน่ืองจากมีประสบการณ์เป็นผูถ่้ายทอดเพลงและเป็นผูป้ระพนัธ์
เพลง 
 ค) ผูเ้ผยแพร่ ได้แก่ เจา้ของบริษทั สังกดัค่าย และบุคคลท่ีท างานในฐานะ
ส่ือมวลชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่ผลงานเพลง คนกลุ่มน้ีเป็นปัจจยัท่ีก าหนดการสร้างสรรคข์อง
ผูป้ระพนัธ์และนกัร้อง ก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณะชน ในการศึกษาคร้ังน้ีจะสัมภาษณ์ผูเ้ผยแพร่ 1 
ท่าน คือ พูนศักด์ิ  จตุระบุล  Executive Producer, Composer , Producer , Songwriter สังกัดค่าย  
จีน่ีเร็คคอร์ด 
 (2) กลุ่มท่ี 2 เยาวชนท่ีเปิดรับเพลงร็อค 
 ก) เยาวชน เป็นเยาวชนท่ีเปิดรับเพลงร็อคเพื่อความบันเทิง และเป็นผู ้
ตีความหมายจากเน้ือหาเพลงร็อค ท่ีมีอายุระหว่าง 15-20 ปี  เน่ืองจากรายงานผลส ารวจผู ้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  ปี พ .ศ.2558 (Thai Internet User Profile 2015) พบว่ากลุ่มเยาวชน
ในช่วงอายุดงักล่าวมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัเยาวชนช่วงอายุอ่ืน 
(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558) 
 2) การคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
 ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ในการศึกษาบทบาทของเพลงร็อคในการ
ปลูกฝังคุณค่าและการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิตของเยาวชน อาศยัการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-
Depth Interview) จากแหล่งขอ้มูลจากบุคคล 2 กลุ่มคือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค์เน้ือหา 
เผยแพร่เพลงร็อค ประกอบด้วย ผู ้ประพันธ์เพลงร็อค 1 คน ศิลปินร็อค 1 คน และผู ้เผยแพร่
เพลงร็อค 1 คน เยาวชนท่ีเปิดรับเพลงร็อค กลุ่มแฟนคลบัท่ีติดตามผลงานศิลปินร็อค อายุระหวา่ง 
15-18 ปี  ศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 10 คน แบ่งเป็นชาย 5 คน และหญิง 5 คน ท่ีมีความ
ช่ืนชอบและปัจจยัท่ีสามารถในการเปิดรับเพลงร็อค โดยมีการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัดว้ยการลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เม่ือไดค้  าตอบจากกลุ่มตวัอยา่งครบถว้นจะน าค าตอบท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์คุณค่า
ของสารในเน้ือหาเพลงร็อค และน าขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบเรียง ศึกษาเปรียบเทียบเน้ือหาท่ีไดจ้ากการ 
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วิเคราะห์เพลงร็อค และสรุปเป็นค าตอบตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยความคิดเห็นท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์นั้นจะเป็นเคร่ืองช่วยยนืยนัในส่วนท่ีคิดวเิคราะห์ไดจ้ากเน้ือหาเพลงใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 

3.2  การเกบ็ข้อมูล 
 
 การศึกษาบทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิต
ของเยาวชนวเิคราะห์เน้ือหาเพลงร็อคในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 ประกอบดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี คือ 
 1) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา บทบาทของเพลงร็อคต่อ
สังคมในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 ท่ีมีผูว้ิจยั หรือคน้ควา้และเขียนเป็นเอกสารไว ้โดยเคร่ืองมือใชใ้น
การเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ การบนัทึก (Note Taking) และการท าหนงัสืออา้งอิง (Bibliography) 
 2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเน้ือหาของบทเพลงท่ีมีอยู่ในรูปแบบของซีดีคาสเซ็ทหรือ
หนงัสือรวบรวมเพลงร็อค โดยน าเน้ือหาของเพลงมาวเิคราะห์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้โดยเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลไดแ้ก่ ตารางการวเิคราะห์ (Table of Analysis) 
 3) การเก็บข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับวงการ
เพลงร็อคและเยาวชนท่ีเปิดรับเพลงร็อค โดยใช้เคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลแบบท่ีเรียกว่า สัมภาษณ์
เจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดและถูกตอ้ง  
 

3.3  ความเทีย่ง และความตรงของข้อมูล 
 
 การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) โดยใชค้  าสัมภาษณ์ของ
ผูป้ระพนัธ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง น ามาใชพ้ิจารณาประกอบการวเิคราะห์ความหมายโดยตรงและโดยนยั
เก่ียวกบัประเด็นคุณค่าท่ีปรากฏในเพลงร็อคร่วมกบัขอ้มูลจากการคน้ควา้เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส าหรับการตรวจสอบขอ้มูลโดยวิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า โดยตรวจสอบข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลท่ีแตกต่างกัน สถานท่ีต่าง และเวลาท่ีต่างกัน ซ่ึงจากการเก็บข้อมูลภาคสนามจาก
ผูป้ระพนัธ์ ศิลปิน ผูเ้ผยแพร่ และเยาวชน เก่ียวกบัคุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็อคใน 
ปัจจุบนัต่อการรับรู้ของเยาวชนท่ีมีต่อการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวติ ซ่ึงในการสัมภาษณ์บุคคล 
ในแต่ละประเด็นเพียงคร้ังเดียวหรือคนเดียว ขอ้มูลอาจคลาดเคล่ือนได ้
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าการตรวจสอบแบบสามเส้ามาใชเ้พื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงความเป็น
จริงมากท่ีสุด จากนั้นจึงไดร้วบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาตรวจสอบเพื่อน าเสนอให้กบัคณะกรรมการ ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเพิ่มเติมเน้ือหาสนบัสนุนบทบาท ใหมี้ความสอดคลอ้งและมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 
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3.4  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Content Analysis) 
 
 ข้อมูลในเร่ืองคุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็อคในปัจจุบันต่อการรับรู้ของ
เยาวชนท่ีมีต่อการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวติ และการให้สัมภาษณ์ของผูป้ระพนัธ์ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
และเยาวชน ผูว้ิจยัไดน้ ามาใช้พิจารณาประกอบการวิเคราะห์ความหมายเชิงตีความเก่ียวกบัคุณค่า
ของสาร องค์ประกอบเน้ือหา โดยตรงและโดยนัยท่ีปรากฏในเพลงร็อค ร่วมกับข้อมูลจากการ
คน้ควา้เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ิมจากการใช้วิธีการวิเคราะห์สาระ (Content 
Analysis) โดยการแจกจงเขา้รหัสตามสาระท่ีปรากฎอยู่จริง (Vivo Code) เพื่อคน้หาชนิดประเภท
ของ “ประเด็นความคิด” (Thought Issue) ท่ี มีอยู่ในค าร้องของเพลงร็อคแต่ละเพลง โดยใช ้
“ขอ้ความ” (Statement) ในค าร้องเป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซ่ึงถือเป็นขอ้ความท่ี
สามารถส่ือความหมายไดแ้ตกต่างกนัไปตามบริบทของเพลงนั้นๆ การท่ีใชข้อ้ความเป็นหน่วยการ
วเิคราะห์ ก็เน่ืองมาจากเพลงร็อคแต่ละเพลงอาจมีประเด็นความคิดไดม้ากกวา่หน่ึงเร่ือง  
 
 
    
 
 
 



บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 จากผลการศึกษาเร่ืองการศึกษา บทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้าง
ก าลังใจในการด าเนินชีวิตของเยาวชน เป็นการศึกษาการคุณค่าของสารและผลกระทบของ
เพลงร็อคในยุคปัจจุบนัต่อการรับรู้ของเยาวชนท่ีมีต่อการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิต ซ่ึงขอ้มูล
คุณค่าของสารและผลกระทบจะอยูใ่นเน้ือเพลง โดยจะมีโครงเร่ืองหรือพล็อต (Plot) ของแต่ละเพลง
เน้ือหาของเพลงจะอยูใ่นเร่ืองเดียวกนัตั้งแต่ตน้จนจบ โดยเพลงร็อคนั้นมกัจะเสนอเน้ือหาของเพลง
อย่างอ้อมค้อม ต้องอาศยัการวิเคราะห์และตีความสัญญะ (Semiology) ความหมายโดยตรงและ
โดยนยัจากเน้ือเพลง เพื่อศึกษาการคุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบนัต่อการ
รับรู้ของเยาวชนท่ีมีต่อการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิต  โดยจะศึกษาเน้ือหาเพลงของศิลปิน
สังกดัค่าย จีน่ีเร็คคอร์ด จ านวน 3 วง ไดแ้ก่ โปเตโต ้บ๊ิกแอส และบอด้ีแสลม โดยจากการสืบคน้ยอด
ผูเ้ขา้ชมบนเว็บไซต์ยูทูบ (www.youtube.com) ของผูว้ิจยัพบว่าศิลปินวงร็อคดงักล่าวได้รับความ
นิยมและมีอิทธิพลต่อวยัรุ่นมากท่ีสุด โดยจะศึกษาผลงานเพลงท่ีมีการเผยแพร่ระหวา่งปี พ.ศ. 2548-
2558 ท่ีมียอดผูเ้ขา้ชมในเวบ็ไซตย์ทููบ  (www.youtube.com)  มากกวา่ 3 ลา้นววิข้ึนไป รวมทั้งส้ิน 40 
เพลง ซ่ึงแสดงรายละเอียดงัต่อไปน้ี 
 1)  ผลงานเพลงร็อคของศิลปินวงโปเตโต ้สังกดัค่ายจีน่ีเร็คคอร์ด จ านวนทั้งส้ิน 9 
เพลง 3 ชุด มีดงัต่อไปน้ีคือ 
 (1)  ชุด “Circle 
   เพลง ยื้อ มียอดผูเ้ขา้ชม 8,122,467 ววิ 
 (2) ชุด “Human” 
  เพลง เล่นล้ิน มียอดผูเ้ขา้ชม 3,387,426 ววิ 
  เพลง ไม่รู้จะอธิบายยงัไง มียอดผูเ้ขา้ชม 22,686,773 ววิ 
  เพลง ง่ายๆ มียอดผูเ้ขา้ชม 5,554,711 ววิ  
  เพลง เธอยงั มียอดผูเ้ขา้ชม 29,823,057 ววิ 
  เพลง อุปสรรคก่อใหรั้กบงัเกิด มียอดผูเ้ขา้ชม 4,128,039 ววิ

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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 (3) ชุด “On the Way” 
  เพลง ทิ้งไวก้ลางทาง มียอดผูเ้ขา้ชม 162,478,379 ววิ 
  เพลง รอย มียอดผูเ้ขา้ชม 28,593,668 ววิ 
  เพลง สมดุล มียอดผูเ้ขา้ชม 6,106,306 ววิ 
 2) ผลงานเพลงร็อคของศิลปินวงบ๊ิกแอส สังกดัค่ายจีน่ีเร็คคอร์ด จ านวนทั้งส้ิน 10  
เพลง 3 ชุด มีดงัต่อไปน้ีคือ 
 (1) ชุด “Love” 
  เพลง ส่งทา้ยคนเก่าตอ้นรับคนใหม่ มียอดผูเ้ขา้ชม 15,438,126 ววิ 
  เพลง หวัใจ มียอดผูเ้ขา้ชม 8,955,602 ววิ 
  เพลง ฝุ่ น มียอดผูเ้ขา้ชม 38,378,309 ววิ 
 (2) ชุด “The lion” 
  เพลง รักเหอะ มียอดผูเ้ขา้ชม 6,170,584 ววิ 
 (3) ชุด “Ep แดนเนรมิต” 
  เพลง แดนเนรมิต มียอดผูเ้ขา้ชม 13,417,586 ววิ 
  เพลง เท่าท่ีมี มียอดผูเ้ขา้ชม 17,385,672 ววิ 
  เพลง ลมเปล่ียนทิศ มียอดผูเ้ขา้ชม 114,111,818 ววิ 
  เพลง ดนตรีเพื่อชีวติ มียอดผูเ้ขา้ชม 3,049,024 ววิ 
  เพลง ทนไม่ไหว มียอดผูเ้ขา้ชม 5,327,122 ววิ 
 (4)  เพลง อ่ืนๆ 
  เพลง อาบน ้าร้อน มียอดผูเ้ขา้ชม 9,375,198 ววิ  
 3)  ผลงานเพลงร็อคของศิลปินวงบอด้ีแสลม สังกดัค่ายจีน่ีเร็คคอร์ด จ านวนทั้งส้ิน 
21 เพลง 4 ชุด มีดงัต่อไปน้ีคือ 
 (1)  ชุด “Believe 
  เพลง ชีวติเป็นของเรา มียอดผูเ้ขา้ชม 13,575,835 ววิ 
  เพลง ความเช่ือ มียอดผูเ้ขา้ชม 6,006,850 ววิ 
 (2) ชุด “Save my Life” 
  เพลง ยาพิษ มียอดผูเ้ขา้ชม 16,815,919 ววิ 
  เพลง อกหกั มียอดผูเ้ขา้ชม 17,861,040 ววิ 
  เพลง ยิง่รู้ยิง่ไม่เขา้ใจ มียอดผูเ้ขา้ชม 6,954,162 ววิ 
  เพลง เส้ียววนิาที มียอดผูเ้ขา้ชม 3,576,590 ววิ 
  เพลง ขอบคุณน ้าตา มียอดผูเ้ขา้ชม 7,051,026 ววิ 
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 (3) ชุด “คราม” 
  เพลง คราม มียอดผูเ้ขา้ชม 17,109,809 ววิ 
  เพลง ความรัก มียอดผูเ้ขา้ชม 11,704,630 ววิ 
  เพลง Sticker มียอดผูเ้ขา้ชม 4,278,722 ววิ 
  เพลง คิดฮอด มียอดผูเ้ขา้ชม 8,624,877 ววิ 
  เพลง ทางกลบับา้น มียอดผูเ้ขา้ชม 8,818,215 ววิ 
  เพลง แสงสุดทา้ย มียอดผูเ้ขา้ชม 54,521,491 ววิ 
  เพลง ปล่อย มียอดผูเ้ขา้ชม 10,545,525 ววิ 
  เพลง เปราะบาง มียอดผูเ้ขา้ชม 18,210,981 ววิ 
  เพลง โทน มียอดผูเ้ขา้ชม 7,236,961 ววิ  
 (4) ชุด “Dharmajati (ดมั-มะ-ชา-ติ)” 
  เพลง เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง มียอดผูเ้ขา้ชม 99,841,205 ววิ 
  เพลง ชีวติยงัคงสวยงาม มียอดผูเ้ขา้ชม 18,687,911 ววิ 
  เพลง dharmajati (ดมั-มะ-ชา-ติ) มียอดผูเ้ขา้ชม 17,456,565 ววิ 
  เพลง คร่ึงหลบัคร่ึงต่ืน มียอดผูเ้ขา้ชม 3,764,674 ววิ 
  เพลง คิดถึง มียอดผูเ้ขา้ชม 41,138,827 ววิ 
 วเิคราะห์เน้ือหา เพื่อศึกษาการคุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบนัต่อ
การรับรู้ของเยาวชนท่ีมีต่อการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิต 
 

4.1  วเิคราะห์การส่ือความหมายเน้ือหาเพลงของศิลปินวงโปเตโต้ 
 
 4.1.1  เพลงยือ้  
 “(ท่อน A) แค่ฝันว่าเธอจากไป ก็ร้ายแรงเกินกว่า หัวใจคนจะทนรับไหว ฉันจะไม่ยอม
ปล่อยมือเธอ แมว้่าตอ้งเจอส่ิงใดๆ ตราบท่ีฉันยงัคงหายใจ ต่อให้เป็นกฎเกณฑ์ของฟ้า ต่อให้น่ีคือ
โชคชะตา (ทุกส่ิงแมมี้วนัเลิกรา) 
 (ท่อน Pre Hook) จะขีด (แต่จะ) เขียนให้มนัเปล่ียนไปเพียงเธอกอดฉันไวก้็ไม่ตอ้งกลวัส่ิง
ใด 
 (ท่อน Hook) จะยื้อทุกทาง กีดขวางเส้นทางนั้น ทางท่ีมนัจะท าให้เธอและฉนัตอ้งห่างไกล 
ชีวติท่ีมี ไม่คิดเสียใจ จะยงัไงไม่ยอมเสียเธอ  
 (ท่อน B) แค่ฝันว่าเธอจากไป ก็ร้ายแรงเกินกว่า หัวใจคนจะทนรับไหว ฉันจะไม่มีทาง
ปล่อยมือเธอ ใหไ้ปเจอส่ิงร้ายๆ ตราบท่ีฉนัยงัคงหายใจ” 
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ตารางที ่4.1  วเิคราะห์เพลงยื้อ 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
หวัใจคนจะทนรับไหว หวัใจคนทน

รับไม่ไหว 
หวัใจซ่ึงเป็นอวยัวะส่วน

หน่ึงของร่างกาย 
ไม่สามารถตา้นทานส่ิง

ต่างๆ ได ้

ฉนัอยูไ่ม่ไดถ้า้ 
ตอ้งเสียเธอไป 

ฉนัจะไม่ยอมปล่อยมือ
เธอ 

จะไม่ยอม
ปล่อยมือเธอ 

การบอกถึงกิริยาวา่ 
จะไม่ยอมปล่อยมือ 

ฉนัจะไม่ยอมเสียเธอ
ไป 

กีดขวางเส้นทางนั้น กีดขวาง
เส้นทาง 

การบดบงัเส้นทาง ขดัขวางไม่ยอม 
ใหเ้ธอจากไป 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า เน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยรวมให้ความหมายถึงบุคคล
หน่ึงท่ีจะพยามยามทุกวธีิเพื่อท่ีจะไม่ยอมเสียคนรักไป ซ่ึงจะกล่าวพรรณนาถึงการเหน่ียวร้ังและการ
ขดัขวาง โดยมีสัญญะแฝงอยู่ในเน้ือเพลง เช่น “หัวใจคนจะทนรับไหว” ความหมายโดยตรงคือ 
หวัใจซ่ึงเป็นอวยัวะส่วนหน่ึงของร่างกายไม่สามารถตา้นทานส่ิงต่างๆได ้ความหมายโดยนยัคือ ฉนั
อยูไ่ม่ไดถ้า้ตอ้งเสียเธอไป “ฉนัจะไม่ยอมปล่อยมือเธอ”ความหมายโดยตรงคือ การบอกถึงกิริยาว่า
จะไม่ยอมปล่อยมือ ความหมายโดยนัยคือ ฉันจะไม่ยอมเสียเธอไป “กีดขวางเส้นทางนั้ น” 
ความหมายโดยตรงคือ การบดบงัเส้นทาง ความหมายโดยนยัคือ ขดัขวางไม่ยอมให้เธอจากไป เป็น
ตน้ โดยสัญญะของเพลงดงักล่าววิเคราะห์จากบริบท (Context) และโครงสร้างเน้ือหาของเพลง 
(Structuration) 
  
 4.1.2  เพลงเล่นลิน้ 
 “(ท่อน A) ท่ีบอกวา่รัก อยา่งนั้น อยา่งน้ีซะมากมาย สุดทา้ย ท่ีรักเธอเล่นน ้ าลาย ไอฉ้นัก็รัก 
ก็หลงดีใจ สุดทา้ยท่ีรัก หลอกฉนัซะวุน่วาย  
 (ท่อน Pre Hook) กว่าจะได้รู้หัวใจของเธอ ท่ีแท้มนัอนัตราย ถูกลวงไปเพราะคารม ค า
หวาน สุดทา้ยมนัก็ขม 
 (ท่อน Hook) คารมค าหวานสุดทา้ยมนัก็ขมค าหวานเป็นแค่ลมปาก ค าว่ารักของเธอมนัไม่
จริง เธอเชือดกนัดว้ยลมปาก ฝากค าหวานมากมาย (แลว้ก็ทิ้ง) 
 (ท่อน B) ลีลา ลวดลาย ลึกลบั รักลวงและร้าย รุกล ้ า รุกราน เล่นล้ิน รักเรียง รายรอยร้าว 
รุนแรง เร่ืองราว ร้อยเร่ือง รุ่งเรือง โรยรา เร่ิมร้าย ร ่ าไร รอนแรม รีรอ รักเร่ิมละลา” 
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ตารางที ่4.2  วเิคราะห์เพลงเล่นล้ิน 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ท่ีรักเธอเล่นน ้าลาย เธอเล่นน ้าลาย กริยาการเล่นน ้าลาย 

ของคนรัก 
การพูดยอกยอ้นไม่
ตรงไปตรงมาของ 

คนรัก 
ค าหวานเป็นแค่ลมปาก ค าหวานเป็น

เพียงลมปาก 
ค าหวานเปรียบเสมือนลม

หายใจทางปาก 
ค าพูดท่ีอ่อนหวานเป็น
ค าพูดท่ีไม่จริงใจ 

 
 จากตารางท่ี  4.2 พบวา่  เน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยรวมกล่าวถึงการยอกยอ้นไม่
ตรงไปตรงมา การหลอกลวงระหว่างคู่รัก โดยมีสัญญะแฝงอยู่ในเน้ือเพลง เช่น  “ท่ีรักเธอเล่น
น ้ าลาย” ความหมายโดยตรงคือ กริยาการเล่นน ้ าลายของคนรัก ความหมายโดยนัยคือ การพูด
ยอกยอ้นไม่ตรงไปตรงมาของคนรัก “ค าหวานเป็นแค่ลมปาก” ความหมายโดยตรงคือ ค าหวาน
เปรียบเสมือนลมหายใจทางปาก ความหมายโดยนยัคือ ค าพูดท่ีอ่อนหวานเป็นค าพูดท่ีไม่จริงใจ เป็น
ต้น โดยสัญญะในเพลงดังกล่าววิเคราะห์จาก รหัส (Code) โดยบริบทสังคมเป็นตัวก าหนด
ความหมาย (Social Code) 
 
 4.1.3  เพลงไม่รู้จะอธิบายยงัไง 
 “(ท่อน Intro) ฉนัไม่รู้เธอไดย้ินฉนัไหม แต่ละค าท่ีฉนัพูดออกไป ฉนัไม่รู้เธอเขา้ใจฉนัไหม 
วา่ฉันนั้นรักเธอแทบตาย ฉนัไม่รู้เธอไดย้ินฉนัไหม ท่ีฉันขอร้องให้เธอไม่ไป ฉันไม่รู้เธอเขา้ใจฉัน
ไหม วา่รักเธอ จนไม่รู้จะอธิบายยงัไง 
 (ท่อน A) เหมือนดาวบนฟ้ามืดดบัไป หัวใจมนัไร้เร่ียวแรง เหมือนแสงตะวนัไม่ส่องท่ีฉัน
เวลาท่ีมนัเชา้ ถา้เราตอ้งจากไกล ฉนัรู้ ฉนัผิดฉนัเสียใจ ฉนัใชอ้ารมณ์จนเร่ืองบานปลาย แต่อยากให้
รู้ไว ้ฉนัไม่ไดต้ั้งใจ ฉนัไม่ไดต้ั้งใจ  
 (ท่อน Pre Hook) เธอคือไฟส่องทาง เธอคือทุกอยา่ง ของคนอยา่งฉนั มนัไม่มีแสงใดในคืน
ท่ีใจ ทุกขท์รมาน และฉนั ไม่รู้จะทนไดไ้หม กบัชีวติท่ีมนัโหดร้าย ถา้ไม่มีเธอ  
 (ท่อน Hook) ให้ฉนั ยอมเธอแค่ไหน ยินดีถา้ท าให้หวัใจ ของเธอเปล่ียน ให้เรา ไม่ตอ้งแยก
ไป ฉนันั้นรักเธอมากแค่ไหน เธอคงไม่เคยไดเ้ขา้ใจ โปรดฟังไว ้วา่ฉนัรักเธอ ฉนัรักเธอ จนไม่รู้ ไม่
รู้จะอธิบายยงัไง 
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 (ท่อน B) ให้เธอลองยอ้นมองกลบัไป ถึงวนัท่ีรักกนัอยู ่คิดถึงเวลาดีๆท่ีมีเธอคงจะไดรู้้ ฉัน
รักเธอเท่าไร ฉันรู้ฉันผิดฉนัเสียใจ ฉันใช้อารมณ์จนเร่ืองบานปลาย แต่อยากให้รู้ไว ้ฉนัไม่ไดต้ั้งใจ 
ฉนัไม่ไดต้ั้งใจ” 
 
ตารางที ่4.3  วเิคราะห์เพลงไม่รู้จะอธิบายยงัไง 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ฉนัไม่รู้เธอไดย้นิฉนั

ไหม 
ไม่รู้ไดย้นิ
หรือไม่ 

ฉนัไม่รู้เธอไดย้นิเสียงท่ี
ฉนัพูดหรือไม่ 

ฉนัไม่รู้เธอจะฟังค าท่ี
ฉนัจะอธิบายหรือไม่ 

เหมือนดาวบนฟ้า 
มืดดบัไป 

ดาวบนฟ้า 
มืดดบั 

ไม่มีแสงของดวงดาว 
บนฟ้า 

หมดโอกาสหรือหมด
หนทาง 

เหมือนแสงตะวนัไม่
ส่องท่ีฉนัเวลาท่ีมนัเชา้ 

แสงตะวนัไม่
ส่องในตอนชา้ 

แสงของดวงอาทิตยไ์ม่
ส่องลงมาท่ีตวัฉนั 

ในตอนเชา้ 

เธอไม่ใหโ้อกาสฉนั
อธิบายส่ิงต่างๆ 

 
 จากตารางท่ี  4.3 พบว่า เน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยรวมกล่าวถึงความรักท่ี
ผิดหวงั การขอโทษท่ีท าผิดต่อคนรัก และการขอร้องให้ฟังค าอธิบาย โดยมีสัญญะท่ีแฝงอยูใ่นเน้ือ
เพลง เช่น  “ฉันไม่รู้เธอได้ยินฉันไหม” ความหมายโดยตรงคือ ฉันไม่รู้เธอได้ยินเสียงท่ีฉันพูด
หรือไม่ ความหมายโดยนยัคือ ฉนัไม่รู้เธอจะฟังค าท่ีฉนัจะอธิบายหรือไม่ “เหมือนดาวบนฟ้ามืดดบั
ไป”  ความหมายโดยตรงคือ  ไม่มีแสงของดวงดาวบนฟ้า ความหมายโดยนยัคือ หมดโอกาสหรือ
หมดหนทาง “หัวใจมนัไร้เร่ียวแรง” ความหมายโดยตรงคือ หัวใจซ่ึงเป็นอวยัวะส่วนหน่ึงของ
ร่างกายท างานชา้ลง ความหมายโดยนยัคือ หมดก าลงัใจหรือทอ้แท ้“เหมือนแสงตะวนัไม่ส่องท่ีฉนั
เวลาท่ีมันเช้า” ความหมายโดยตรงคือ แสงของดวงอาทิตย์ไม่ส่องลงมาท่ีตัวฉันในตอนเช้า 
ความหมายโดยนัยคือ เธอไม่ให้โอกาสฉันอธิบายส่ิงต่างๆ เป็นตน้ โดยสัญญะในเพลงดงักล่าว
วเิคราะห์จากตวับท (Text) ซ่ึงจะมีความหมายเปล่ียนไปตาม บริบท (Context) ของเพลงดงักล่าว 
 
 4.1.4  เพลงง่ายๆ 
 “(ท่อน A) เหมือนฤดูกาลเปล่ียนหมุน อุณหภูมิร้อนยอ้นมาใหม่ เหมือนวา่ลมท่ีผา่นไป พดั
มาคืนน้ี เหมือนฉนัเองเพิ่งบอกเธอ วา่ไม่อยากเจอไม่ขอเร่ิมใหม่ เหมือนวา่เราเพิ่งจบไป ท าไมเป็น
อยา่งน้ี  
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 (ท่อน Pre Hook) แล้วก็ยอมอีก ตอนสุดทา้ยก็โดนอีก ท าเหมือนใจไม่เคยจะถูกใจเธอท า
ร้าย รู้ก็ยอมอีก ตอนสุดทา้ยก็โดนอีก ทั้งท่ีเราควรหลีกใหไ้กล  
 (ท่อน Hook) (โวะ๊ โอ) ใจท าไมตอ้งยอมเธอง่ายๆ (โวะ๊ โอ) ท ายงัไงก็ฝืนไวไ้ม่ได ้เหมือน
หัวใจไม่จ  า ความช ้ าความเสียใจ (โว๊ะ โอ) ใจท าไมต้องยอมเธอง่ายๆ (โว๊ะ โอ) ยื้อและฝืนมัน
ไม่ได ้ท่ีง่ายๆอยา่งเดียวคือ ใหฉ้นัหยดุรักเธอ (คงไม่ได)้ 
 (ท่อน B) ไม่คิดว่าไฟมนัเหน็บหนาว คิดว่าลมนั้นเผาท าลาย คิดว่าคนท่ีท าร้าย จะกลบัใจ
แลว้เหมือนฉนัเองเพิ่งบอกเธอวา่ไม่อยากเจอ ไม่ขอเร่ิมใหม่เหมือนวา่เราเพิ่งจบไป ท าไมเป็นอยา่ง
น้ี” 
 
ตารางที ่4.4  วเิคราะห์เพลงง่ายๆ 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
เหมือนฤดูกาลเปล่ียน
หมุน อุณหภูมิร้อน

ยอ้นมาใหม่ 

ฤดูกาลเปล่ียน
หมุน จะมี

อุณหภูมิร้อน 

การเปล่ียนแปลงของฤดู
การและอากาศท่ีกลบัมา

ร้อนอีกคร้ัง 

การเปล่ียนแปลงของ
ความรักไปในทาง 

ท่ีแยล่ง 
คิดวา่ไฟมนัเหน็บ

หนาว คิดวา่ลมนั้นเผา
ท าลาย 

ไฟเหน็บหนาว 
ลมเผาท าลาย 

คิดวา่เปลวไฟมีความเยน็ 
และลมนั้นสามารถเผา
ท าลายส่ิงต่างๆได ้

คือ คิดวา่ทุกอยา่งจะ
เปล่ียนไปดีข้ึนแลว้แต่ก็

ยงัคงเหมือนเดิม 
 
 จากตารางท่ี  4.4 พบวา่ เน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยรวมกล่าวถึงการเผชิญความ
รักท่ีไม่เป็นตามท่ีตั้งใจ ความรักท่ีผิดหวงั ถูกท าร้ายจิตใจแต่ก็ยงัไม่สามารถตดัใจจากเธอได ้ตอ้งทน
เสียใจซ ้ าๆ โดยมีสัญญะท่ีแฝงอยูใ่นเน้ือเพลง เช่น “เหมือนฤดูกาลเปล่ียนหมุน อุณหภูมิร้อนยอ้นมา
ใหม่” ความหมายโดยตรงคือ การเปล่ียนแปลงของฤดูการและอากาศท่ีกลับมาร้อนอีกคร้ัง 
ความหมายโดยนยัคือ กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของความรักไปในทางท่ีแยล่ง “คิดวา่ไฟมนัเหน็บ
หนาว คิดวา่ลมนั้นเผาท าลาย” ความหมายโดยตรงคือ คิดวา่เปลวไฟมีความเยน็ และลมนั้นสามารถ
เผาท าลายส่ิงต่างๆ ได้ ความหมายโดยนัยคือ คิดว่าทุกอย่างจะเปล่ียนไปดีข้ึนแล้วแต่ก็ยงัคง
เหมือนเดิม เป็นตน้ โดยสัญญะจากเพลงดงักล่าวใช้การอุปมาอุปมยัเปรียบเปรยส่ิงท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติกบัการแสดงออกของตวับุคคล 
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 4.1.5  เพลงเธอยงั  
 “(ท่อน A) ฉนัยงัเป็นคนท่ีรักเธอหมดใจ ฉนัยงัไดแ้ต่คิดถึงเธอเร่ือยไป ฉนัยงัดูรูปถ่าย ท่ีเรา
ชิดใกล ้อยูทุ่กวนั ฉันยงัรอคอยให้เธอนั้นกลบัมา ฉนัยงักาปฏิทินทุกคืนวนั เพราะค าเดียวระยะทาง 
ท่ีมาขวางกั้นเราไว ้
 (ท่อน Pre Hook) ไดแ้ต่คิดแลว้ก็สงสัย อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ ฝากเพลงน้ีให้ไป
ถามเธอดู อยากจะรู้ในความเป็นไป 
 (ท่อน Hook) เธอยงัคิดถึงฉนัทุกนาทีรึเปล่า เธอยงัจ าเร่ืองเราในวนัวานไดห้รือไม่ เธอยงัมี
ใจใหฉ้นัคนเดียว ยงัรอฉนัแค่คนเดียว เธอยงัคงเป็นเหมือนเดิมอยูใ่ช่ไหม (ช่วยบอกใหรู้้ที)  
 (ท่อน B) ฉนักลวัใครท าใหเ้ธอนั้นเปล่ียนไป ฉนักลวัส่ิงท่ีไม่แน่นอนมากมาย ฉนักลวัค าวา่
เสียใจ เธอรอฉนัได ้ใช่ไหม” 
 
ตารางที ่4.5  วเิคราะห์เพลงเธอยงั 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
เธอยงัคงเป็น

เหมือนเดิมอยูใ่ช่ไหม 
เธอยงัคงเป็น
เหมือนเดิม 

เธอยงัไม่แปลงทั้ง ร่างกาย 
นิสัย หรือ อตัลกัษณ์ต่างๆ 

เธอยงัคงรักฉนัเดียวอยู่
เหมือนเดิมใช่ไหม 

  
 จากตารางท่ี  4.5 พบวา่  เน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยรวมกล่าวถึงความรักระวา่ง
คนสองคนท่ีตอ้งห่างไกลกนั ซ่ึงพรรณนาถึงความห่วงใหญ่ หึงหวง และความคิดถึง โดยมีสัญญะท่ี
แฝงอยู่ในเน้ือเพลง เช่น “เธอยงัคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม” ความหมายโดยตรง เธอยงัไม่แปลง
ทั้ง ร่างกาย นิสัย หรือ อตัลกัษณ์ต่างๆ ความหมายโดยนยัคือ เธอยงัคงรักฉันเดียวอยูเ่หมือนเดิมใช่
ไหม เป็นตน้ การส่ือสารของเพลงดงักล่าวใชภ้าษาท่ีส่ือความหมายโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ 
 
 4.1.6  เพลงอุปสรรคก่อให้รักบังเกดิ 
 “(ท่อน A) ไม่วา่ชีวิตเธอเป็นเช่นไร เธอจะมีฉนัเขา้ใจเธอเสมอ บนถนนหนทางท่ีแสนไกล 
อยา่ไปไหวหวัน่ ฉนัอยูต่รงน้ีไม่ไกล 
 (ท่อน Pre Hook) แมเ้ธอลม้พลั้งพลาดอะไรยงัไง แต่ฉนัก็พร้อมจะยอมอภยั  
 (ท่อน Hook) อุปสรรคก่อให้รักบงัเกิด จงมัน่ใจเถิดฉนัเองจะไม่ไปไหน ส่ิงต่างๆใหม้นัแลว้
ไปเถอะ ใหรั้กบงัเกิดท่ามกลางเร่ืองราวท่ีวุน่วาย 
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 (ท่อน B) อยา่ไปฟังเสียงคนอีกร้อยพนั เธอแค่ฟังฉนัท่ีฟังเธอเสมอ บนถนนหนทางท่ีแสน
ไกล อยา่ไปไหวหวัน่ฉนัอยูต่รงน้ีไม่ไกล ทุกขด์ว้ยกนักา้วผา่นปัญหาท่ีมากมาย พรุ่งน้ีจะดีจะร้ายขอ
แค่เพียงเราเขา้ใจ” 
 
ตางรางที ่4.6  วเิคราะห์เพลงอุปสรรคก่อใหรั้กบงัเกิด 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ไม่วา่ชีวติเธอเป็น 
เช่นไร  เธอจะมีฉนั
เขา้ใจเธอเสมอ 

บนถนนหนทางท่ีแสน
ไกล อยา่ไปไหวหวัน่ 
ฉนัอยูต่รงน้ีไม่ไกล 

เธอมีฉนัท่ีเขา้ใจ
เสมอ 

ไม่วา่ชีวติเธอเป็นอยา่งไร 
ฉนัจะเขา้ใจเธอเสมอ 
บนถนนท่ีแสนไกลอยา่
หวัน่ไหวฉนัอยูใ่กล้ๆ  

ตรงน้ี 

ไม่วา่จะมีอุปสรรคหรือ
ปัญหามากมายแค่ไหน 
ฉนัก็จะคอยช่วยเหลือ
และใหก้ าลงัใจอยูเ่สมอ 

ทุกขด์ว้ยกนักา้วผา่น
ปัญหาท่ีมากมาย พรุ่งน้ี
จะดีจะร้ายขอแค่เพียง

เราเขา้ใจ 

จะดีจะร้ายของ
เพียงเราเขา้ใจ 

มีความทุกขจ์ะกา้วเดิน
ผา่นดว้ยกนั ใหท้  าความ
เขา้ใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนวนั

พรุ่งน้ี 

ฉนัจะล าบากกบัเธอ
ช่วยกนัแกปั้ญหาและ
จะดีหรือร้ายก็ข้ึน 

อยูก่บัเรา 
 
 จากตารางท่ี  4.6 พบวา่  เน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการใหก้ าลงัใจดา้นความ
รัก กล่าวถึงการให้ก าลงัใจเร่ืองความรักกนัระหว่างบุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นความสัมพนัธ์แบบคู่รัก 
เพื่อนหรือครอบครัว ท่ีคอยให้ก าลงัใจกนัให้ผา่นพน้อุปสรรคต่างๆ ท่ีเขา้มา โดยมีสัญญะท่ีแฝงอยู่
ในเน้ือเพลง เช่น “ไม่วา่ชีวิตเธอเป็นเช่นไร  เธอจะมีฉนัเขา้ใจเธอเสมอ บนถนนหนทางท่ีแสนไกล 
อยา่ไปไหวหวัน่ ฉนัอยูต่รงน้ีไม่ไกล” ความหมายโดยตรงคือ ไม่วา่ชีวติเธอเป็นอยา่งไร ฉนัจะเขา้ใจ
เธอเสมอ บนถนนท่ีแสนไกลอย่าหวัน่ไหวฉันอยู่ใกล้ๆ ตรงน้ี ความหมายโดยนัยคือ ไม่ว่าจะมี
อุปสรรคหรือปัญหามากมายแค่ไหน ฉันก็จะคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจอยู่เสมอ และ“ทุกข์
ดว้ยกนักา้วผ่านปัญหาท่ีมากมาย พรุ่งน้ีจะดีจะร้ายขอแค่เพียงเราเขา้ใจ” ความหมายโดยตรงคือ มี
ความทุกข์จะกา้วเดินผ่านดว้ยกนั ให้ท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนวนัพรุ่งน้ี ความหมายโดยนยัคือ 
ฉนัจะล าบากกบัเธอช่วยกนัแกปั้ญหาและจะดีหรือร้ายก็ข้ึนอยู่กบัเรา เป็นตน้ โดยสัญญะจากเพลง
ดงักล่าวใช้การวิเคราะห์จากตวับท (Context) และบริบท (Context) โดยกระบวนการโครงสร้าง 
(Structuration) ของเพลงดงักล่าว 
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 4.1.7  เพลงทิง้ไว้กลางทาง 
 “(ท่อน A) มนัดีแค่ไหนกนั ท่ีเราไดร่้วมทาง จนถึงวนัน้ีก็เน่ินนาน มนัเป็นเพราะฉนัเอง ยงั
ดีไม่มากพอ ท าท่ีเธอขอไม่ไดเ้ลย  
 (ท่อน Pre Hook) เม่ือเธอจะไปก็เขา้ใจ เม่ือเธอเจอใครดีกวา่มากมาย คงไม่ตอ้งรอ  
 (ท่อน Hook) ท าถูกแลว้ท่ีเธอเลือกเขาและทิ้งฉันไวต้รงกลางทาง เม่ือตวัเธอ พบคนท่ีดี ท่ี
เธอวาดไวใ้นหวัใจ ปล่อยมือฉนั ถูกแลว้ ใหใ้จของฉนัปวดร้าวแค่ไหน ยอมฝืนใจ ใหเ้ธอเดินจากฉนั
ไป เม่ือรู้วา่เธอ มีคนท่ีพาไปถึงปลายทาง  
 (ท่อน B) ความจริงท่ีฉันกลวั กลวัการไม่มีเธอ กลวัถึงวนัน้ีมาเน่ินนาน เพียงค าว่ารักเธอ 
มนัคงไม่เพียงพอ ใหร้ั้งเธอไวไ้ม่ไดเ้ลย” 
 
ตารางที ่4.7  วเิคราะห์เพลงทิ้งไวก้ลางทาง 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ท่ีเราไดร่้วมทาง ท่ีเราไดร่้วมทาง ร่วมการเดินทางไป

ดว้ยกนั 
การไดใ้ชชี้วติร่วมกนั
หรือไดเ้ป็นคนรักกนั 

ทิ้งฉนัไวต้รงกลางทาง ทิ้งไวต้รง 
กลางทาง 

ทิ้งฉนัไวร้ะหวา่งทาง โดนทอดทิ้งจากคนรัก
โดยไม่เป็นไปตามท่ี

ตั้งใจไว ้
ปล่อยมือฉนั ปล่อยมือ เป็นกริยาการปล่อยมือ 

จากฉนั 
คือ การบอกใหค้นรัก
ใหท้อดทิ้งฉนัไป 

มีคนท่ีพาไปถึง
ปลายทาง 

พาไปถึง
ปลายทาง 

มีคนท่ีพาไปถึงจุดหมาย มีคนท่ีใหค้วามรักและ
ชีวติท่ีเธอตอ้งการได ้

 
 จากตารางท่ี  4.7  พบว่า  เน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยรวมกล่าวถึงความรักท่ีมี
การจากลา แสดงให้เห็นมุมมองท่ีเม่ือผูห้ญิงคนหน่ึงหมดเยื่อใยหรือตอ้งการจะมีคนอ่ืนแลว้จ าใจให้
เธอต้องจากไปเพื่อเจอส่ิงท่ีดีกว่า โดยมีสัญญะท่ีแฝงอยู่ในเน้ือเพลง เช่น “ท่ี เราได้ร่วมทาง” 
ความหมายโดยตรงคือ ร่วมการเดินทางไปดว้ยกนั ความหมายโดยนยัคือ การไดใ้ชชี้วติร่วมกนัหรือ
ไดเ้ป็นคนรักกนั “ทิ้งฉนัไวต้รงกลางทาง” ความหมายโดยตรงคือ ทิ้งฉนัไวร้ะหวา่งทาง ความหมาย
โดยในคือ โดนทอดทิ้งจากคนรักโดยไม่เป็นไปตามท่ีตั้งใจไว ้“ปล่อยมือฉนั” ความหมายโดยตรง
คือ เป็นกริยาการปล่อยมือจากฉนั ความหมายโดยนยัคือ การบอกให้คนรักให้ทอดทิ้งฉนัไป “มีคน 
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ท่ีพาไปถึงปลายทาง” ความหมายโดยตรงคือ มีคนท่ีพาไปถึงจุดหมาย ความหมายโดยนยัคือ มีคนท่ี
ให้ความรักและชีวิตท่ีเธอตอ้งการได้ เป็นตน้ โดยสัญญะจากเพลงดงักล่าวใช้การวิเคราะห์จากตวั
บท (Context) และบริบท (Context) ซ่ึงมีการส่ือสารโดยใช้การอุปมาอุปไมย เป รียบเปรยกับ
ระยะทางและจุดหมาย 
 
 4.1.8  เพลงรอย 
 “(ท่อน A) รอยแผล เก็บมนัลึกขา้งในจิตใจ เน่ินนานเท่าไรท่ีฉนัร้องไหอ้ยา่งน้ี รอยยิม้แต่ละ
วนัมนัรู้สึกดี แต่มนัจะมีใครรู้ฉนัเป็นอยา่งไร ปิดบงัความจริงเอาไวใ้นใจ  
 (ท่อน Hook) อยากจะโยนทิ้งตวัลงนอน เพื่อลืมมนัไป ปล่อยให้หมอนซึมซับน ้ าตา ท่ีมีจน
แห้งเหือดไป ใหร้าตรีมืดมนกลบกลืนรอยความเสียใจ ใหพ้รุ่งน้ีฉนัลืมตาข้ึนมาไดพ้บกบัใครสักคน 
คนท่ีเขา้ใจ จริงๆ  
 (ท่อน B) รอยร้าวยงับาดลึก ไม่เคยจางไป ตอ้งร้องไห้อีกสักแค่ไหน จะพอสักที อยากลืม 
อยากลบ อยากลา้งมนัไป ปิดประตูขงัตวัเองไวจ้ากสายตาใครๆ”  
 
ตารางที ่4.8  วเิคราะห์เพลงรอย 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
รอยแผล เก็บมนัลึกขา้ง

ในจิตใจ 
รอยแผลลึก 
ในจิตใจ 

ร่องรอยของบาดแผลยงั
เก็บไวใ้นใจ 

ความเสียใจท่ีเกิดจาก
ความรักท่ีผา่นมายงัคง
อยูใ่นความทรงจ า 

รอยร้าวยงับาดลึก รอยร้าวบาดลึก ร่องรอยบาดแผลจากของ
มีคมท่ีบาดลึก 

ความทุกขท์รมานจาก
ความรักท่ีผา่นมายงัคง

ท าใหเ้สียใจ 
 
 จากตารางท่ี  4.8  พบว่า  เน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยรวมกล่าวถึงความรักท่ี
ผิดหวงัของคนสองคนท่ีมีความแตกต่างกัน แต่ความรักคร้ังนั้ นก็ยงัคงท าให้ทุกข์ทรมานจาก 
ความคิดถึง เน้ือเพลงกล่าวคร ่ าครวญถึงความทุกข์ทรมานจากความรัก โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่นเน้ือ 
เพลง เช่น “รอยแผล เก็บมนัลึกขา้งในจิตใจ” ความหมายโดยตรงคือ ร่องรอยของบาดแผลยงัเก็บไว้
ในใจ ความหมายโดยนยัคือ ความเสียใจท่ีเกิดจากความรักท่ีผ่านมายงัคงอยู่ในความทรงจ า “รอย
ร้าวยงับาดลึก”  ความหมายโดยตรงคือ ร่องรอยบาดแผลจากของมีคมท่ีบาดลึก ความหมายโดยใน 
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คือ ความทุกขท์รมานจากความรักท่ีผา่นมายงัคงท าให้เสียใจ เป็นตน้ โดยสัญญะจากเพลงดงักล่าว
ใชก้ารวิเคราะห์จากตวับท (Context) และบริบท (Context) ซ่ึงมีการส่ือสารโดยใชก้ารอุปมาอุปไมย 
เปรียบเปรยกบับาดแผล 
 
 4.1.9  เพลงสมดุล 
 “(ท่อน A) ในวนัท่ีใจก าลงัอ่อนลา้ แอบเฝ้าคอยมองหาสักคน ท่ีเคยอยูเ่คียง มนัเป็นค าพูดท่ี
ไม่มีเสียง คนท่ีใจเรียกหาคือเธอ ท่ีเดินจากไป เราต่างได้เรียนรู้ กบัส่ิงท่ีพลาดไป เราอาจจะฟังกนั
นอ้ยลงใช่ไหม เวลาท่ีผา่นไป ฉนัเร่ิมเขา้ใจ เธอเองก็คิดเหมือนกนัหรือเปล่า ไดมี้เวลาทบทวนตวัเอง 
จะมีใครท่ีสมบูรณ์ทุกส่ิง ฉนัและเธอ  
 (ท่อน Hook) เรากลบัมาเป็นเหมือนเดิม ให้เหมือนเคย เร่ืองใดท่ีมองไม่ตรงก็เติมให้กนั ให้
สมดุล เรากลบัมาเป็นเหมือนเดิม จบัมือไวใ้หแ้น่นกวา่เก่า ผา่นส่ิงดีร้าย ขา้มไปดว้ยกนั  
 (ท่อน B) บางเร่ืองท่ียากเยน็ จนเกินจะเขา้ใจ ให้วางมนัไวเ้ลิกหาค าตอบ ไดมี้เวลาทบทวน
ความจริง ไม่มีอะไรท่ีสมบูรณ์ทุกส่ิง ฉนัและเธอ” 
 
ตารางที ่4.9  วเิคราะห์เพลงสมดุล 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
มนัเป็นค าพูดท่ีไม่มี

เสียง 
ค าพูดท่ีไม่มี

เสียง 
พูดออกมาโดยไม่มีเสียง เธอไม่รับฟังฉนั 

สมดุล สมดุล เท่าเทียม เสมอภาค 
หรือเท่ากนั 

การปรับตวัเขา้หากนั
ระหวา่งคนสองคน
เพื่อใหเ้กิดความพอดี 

 
 จากตารางท่ี  4.9  พบว่า  เน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้กล่าวถึงเร่ืองความรักของคน
สองคนท่ีเกิดความไม่เขา้ใจกนั และเม่ือลองทบทวนจึงรู้ถึงการปรับตวัเขา้หากนัเพื่อให้เกิดความ
พอดีกันระหว่างคนสองคน โดยมีสัญญะท่ีแฝงอยู่ในเพลง เช่น “มันเป็นค าพูดท่ีไม่มีเสียง” 
ความหมายโดยตรงคือ พูดออกมาโดยไม่มีเสียง ความหมายโดยนัยคือ เธอไม่รับฟังฉัน “สมดุล” 
ความหมายโดยตรงคือ เท่าเทียม เสมอภาค หรือเท่ากนั ความหมายโดยนยัคือ การปรับตวัเขา้หากนั
ระหว่างคนสองคนเพื่อให้เกิดความพอดี เป็นต้น โดยสัญญะจากเพลงดังกล่าววิเคราะห์จาก
กระบวนการสร้างความหมาย (Significant) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะกบัความหมาย
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สัญญะ กล่าวคือค าว่า “สมดุล” ท่ีหมายความวา่ เท่าเทียม เสมอภาค หรือ เท่ากนั กบัความหมายท่ี
กล่าวถึงความพอดีของคู่รัก 
 

4.2  วเิคราะห์การส่ือความหมายเน้ือหาเพลงของศิลปินวงบิ๊กแอส 
 
 4.2.1  เพลงส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่ 
 “(ท่อน A) เอาอะไรมายื้อเธอก็ไม่ฟัง เอาอะไรมาย ั้งเธอก็ไม่เอา หัวใจคนเราทิ้งกนัง่ายดาย
เราจะทนจะทุกขเ์ธอก็ไม่แคร์ เราจะร ่ าจะร้องเธอก็ไม่แล เจบ็ช ้าส้ินดี รักน้ีมนัตอ้งยอมแพ ้ 
 (ท่อน Pre hook) เม่ือความเฮงซวยมนัเป็นของเรา เม่ือเธอไม่เอาให้ท ายงัไง (ช่างเธอปะไร) 
ก็คงตอ้งตอ้งท าใจ (ไอเ้ราก็เขา้ใจ) เม่ือคนจะโดนยงัไงก็คงตอ้งโดน ให้นอนระบมมนัคงไม่ไดอ้ะไร 
ถา้อยา่งนั้นมนัตอ้งฉลอง (เจบ็อยา่งน้ีมนัตอ้งฉลอง)  
 (ท่อน Hook) เพราะวา่รักมนัห่วยอยา่งน้ี เพราะชีวิตมนัห่วยอยา่งง้ี ก็ควรด่ืมให้มนัสักที เพื่อ
ความผิดหวงั ขอตอ้นรับความโสดอีกที ตอ้งฉลองให้มนัสักคร้ัง ไม่มีเธอช่างมนั ไม่เห็นตอ้งแคร์
อะไร (ไม่เป็นไรอยูแ่ลว้)  
 (ท่อน B) ท าอะไรแค่ไหนไม่พอสักที ท าให้เธอก่ีคร้ังก็โดนอยูดี่ รักเธอแคร์เธอแลว้ไงคนดี 
พอกนัทีชีวติท่ีมนัห่วยแตก พอกนัทีความรักเหลวๆ แหลกๆ โยนทิ้งใหไ้กล รักน้ีตอ้งลืมเสียที” 
 
ตารางที ่4.10  วเิคราะห์เพลงส่งทา้ยคนเก่าตอ้นรับคนใหม่ 
 

เน้ือหาเพลง 
รูปสัญญะ ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
เม่ือความเฮงซวยมนัเป็น
ของเรา เม่ือเธอไม่เอาใหท้  า
ยงัไง(ช่างเธอปะไร) ก็คง
ตอ้งตอ้งท าใจ (ไอเ้ราก็

เขา้ใจ) เม่ือคนจะโดนยงัไง
ก็คงตอ้งโดน ให้นอนระบม
มนัคงไม่ไดอ้ะไรงถา้อยา่ง
นั้นมนัตอ้งฉลอง (เจบ็อยา่ง
น้ีมนัตอ้งฉลอง) เพราะวา่ 

ความเฮงซวยมนัเป็น
ของเรา เม่ือเธอไม่
เอาใหท้ ายงัไง คนจะ
โดนยงัไงก็คงตอ้ง
โดน ให้นอนระบม
มนัคงไม่ไดอ้ะไร
เพราะวา่รักมนัห่วย
เพราะชีวติมนัห่วย ก็ 

เป็นเพราะโชคชะตา
เธอจึงทิ้งเราไป จะ
นอนเจบ็ร่างกายก็

ไม่ไดอ้ะไร 

เร่ืองของความรักไม่
มีใครสามารถก าหนด
ได ้ตอ้งยอมรับกบัส่ิง

ท่ีเกิดข้ึน 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
รักมนัห่วยอยา่งน้ี เพราะ
ชีวติมนัห่วยอยา่งง้ี ก็ควร
ด่ืมใหม้นัสักที เพื่อความ
ผดิหวงั ขอตอ้นรับความ
โสดอีกที ตอ้งฉลองใหม้นั
สักคร้ัง ไม่มีเธอช่างมนั ไม่

เห็นตอ้งแคร์อะไร 

ควรด่ืม เพื่อความ
ผดิหวงั ตอ้นรับ

ความโสดตอ้งฉลอง 
ไม่มีเธอไม่เห็นตอ้ง

แคร์อะไร 

กล่าวถึงการฉลอง 
การด่ืมใหค้วามรักท่ี

ผา่นไป 

เม่ือความรักท่ีเสียไป
คือความรักท่ีไม่ไดดี้
อยา่งท่ีคิดไว ้ก็ควร
ยนิดีไม่ควรท่ีจะ

เสียใจ 

 
 จากตารางท่ี  4.10 พบว่าโดยรวมเน้ือหาเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ให้ความหมายเก่ียวกบัการ
ให้ก าลงัใจด้านความรัก โดยมีเน้ือหาประชัดประชัน มีการใช้ค  าพูดเสียดสี สร้างแรงผลกัดนัให้
เผชิญกบัความผิดหวงัในความรัก โดยมีสัญญะท่ีแฝงอยูใ่นเน้ือหาเพลง เช่น “เม่ือความเฮงซวยมนั
เป็นของเรา เม่ือเธอไม่เอาให้ท ายงัไง (ช่างเธอปะไร) ก็คงตอ้งตอ้งท าใจ (ไอเ้ราก็เขา้ใจ) เม่ือคนจะ
โดนยงัไงก็คงต้องโดน ให้นอนระบมมันคงไม่ได้อะไร” ความหมายโดยตรงคือ เป็นเพราะ
โชคชะตาเธอจึงทิ้งเราไป จะนอนเจ็บร่างกายก็ไม่ไดอ้ะไร ความหมายโดยนยัคือ เร่ืองของความรัก
ไม่มีใครสามารถก าหนดได ้ตอ้งยอมรับกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน “ถา้อย่างนั้นมนัตอ้งฉลอง(เจ็บอย่างน้ีมนั
ตอ้งฉลอง) เพราะว่ารักมนัห่วยอย่างน้ี เพราะชีวิตมนัห่วยอย่างง้ี ก็ควรด่ืมให้มนัสักที เพื่อความ
ผิดหวงั ขอตอ้นรับความโสดอีกที ตอ้งฉลองให้มนัสักคร้ัง ไม่มีเธอช่างมนั ไม่เห็นตอ้งแคร์อะไร
(ไม่เป็นไรอยูแ่ลว้)” ความหมายโดยตรง กล่าวถึงการฉลอง การด่ืมให้ความรักท่ีผา่นไป ความหมาย
โดยนยัคือ เม่ือความรักท่ีเสียไปคือความรักท่ีไม่ไดดี้อยา่งท่ีคิดไว ้ก็ควรยินดีไม่ควรท่ีจะเสียใจ เป็น
ตน้ โดยสัญญะจากเพลงดงักล่าววเิคราะห์ บริบท (Context) จากสถานการณ์ในเพลงดงักล่าว 
 
 4.2.2  เพลงหัวใจ 
  “(ท่อน A) น ้ าตาเธอหลัง่ริน เม่ือสูญส้ินหมดทุกส่ิง เธอพ่ายแพค้วามจริง เหมือนคนไร้ค่า 
พายุพดัพาชีวิต แหลกสลายลงในพริบตา เธอพร้อมท่ีจะลาหลบัใหลชั่วนิรันดร์ เหมือนว่าเธอไม่
เหลือท่ีพึ่งใดๆ ทั้งท่ีเธอยงัเหลือส่ิงท่ียิง่ใหญ่ ส่ิงท่ีมีความหมายมากมายกบัเธอ  
 (ท่อน Hook) อยา่งน้อยก็เหลือหัวใจ ท่ีมนัยงัคงเตน้อยู่ บอกให้รู้และเตือนวา่เธอยงัไม่ตาย 
หกลม้ก็ลุกข้ึนยนื เจบ็ปวดก็ทนเอาไว ้แมว้า่เธอไม่เหลืออะไร เหลือเพียงหวัใจดวงน้ีก็เพียงพอแลว้  
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 (ท่อน B) แขนไม่มีไขวค่วา้ และขาไม่มีให้เดิน แต่เขาพร้อมเผชิญ ไม่ยอมแพพ้า่ย ชีวติเหลือ
เพียงเท่าน้ี แต่ความหวงัไม่เคยหายไป ความทุกขท์อ้ใดๆก็แพใ้จของคน แมว้า่เธอไม่เหลือท่ีพึ่งใดๆ 
เธอก็ยงัคงเหลือส่ิงท่ียิง่ใหญ่ ส่ิงท่ีมีความหมายมากมายกบัเธอ  
 (ท่อน Hook) อยา่งน้อยก็เหลือหัวใจ ท่ีมนัยงัคงเตน้อยู่ บอกให้รู้และเตือนว่าเธอยงัหายใจ 
หกลม้ก็ลุกข้ึนยืน ท่ีสุดมนัตอ้งผา่นไป แมว้า่เธอไม่เหลืออะไร เหลือเพียงหวัใจดวงน้ีก็เพียงพอแลว้ 
เราไม่ไดเ้กิดมาเพื่อยอมจ านน คนทุกคนยงัเหลือส่ิงท่ียิ่งใหญ่ วนัน้ีมนัจะเป็นยงัไงตอ้งไม่ยอมแพ ้เรา
ไม่ไดเ้กิดมาเพื่อยอมจ านน ใจของคนดวงน้ีนั้นแสนยิง่ใหญ่ พรุ่งน้ีเราจะเดินไป ไม่ทอ้ไม่ยอมแพ”้ 
 
ตารางที ่4.11  วเิคราะห์เพลงหวัใจ 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
พายพุดัพาชีวติ แหลก
สลายลงในพริบตา 

พายพุดัพาชีวติ 
แหลกสลายลง
ในพริบตา 

พายหุมายความถึงวาต
ภยัและชีวติท่ีพงัทลาย 

ปัญหาและอุปสรรคใน
ชีวติส่งผลใหเ้กิดความ

ลม้เหลวในชีวติ 
แขนไม่มีไขวค่วา้ และ

ขาไม่มีใหเ้ดิน 
แขนไม่มี

ไขวค่วา้ และ 
ขาไม่มีใหเ้ดิน 

ผูพ้ิการไม่แขนและ 
ขาใหใ้ชง้าน 

ไม่มีปัจจยัช่วยเหลือต่างๆ 
เช่น ฐานะ ความสามารถ
หรือก าลงัใจ ในการเผชิญ
กบัปัญหาและอุปสรรค 

เป็นตน้ 
 
 จากตารางท่ี  4.11 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ให้ความหมายเก่ียวกบัการ
ให้ก าลงัใจดา้นการด าเนินชีวิต โดยกล่าวถึงบุคคลท่ีประสบปัญหาในชีวิตอย่างรุนแรง ก่อให้เกิด
ความทอ้แท ้ส้ินหวงัในตนเองจนไม่อยากมีชีวติอยูอี่กต่อไป และเน้ือหาของเพลงยงักล่าวถึงการให ้
ก าลงัใจให้อดทนต่ออุปสรรคและปัญหา ส่ิงท่ีผิดพลาดก็เร่ิมตน้ใหม่ เพราะอยา่งน้อยเราก็ยงัมีชีวิต
และมีความหวงั โดยมีสัญญะท่ีแฝงอยู่ในเน้ือหาเพลง เช่น “พายุพดัพาชีวิต แหลกสลายลงใน
พริบตา” ความหมายโดยตรงคือ พายุหมายความถึงวาตภยัและชีวิตท่ีพังทลาย ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่าง ตัวบท (Text) และบริบท (Context) มีความหมายโดยในคือ ปัญหาและ 
อุปสรรคในชีวิตส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในชีวิต “แขนไม่มีไขว่ควา้ และขาไม่มีให้เดิน” 
ความหมายโดยตรงคือ ผูพ้ิการไม่แขนและขาให้ใชง้าน ความหมายโดยนยัคือ ไม่มีปัจจยัช่วยเหลือ
ต่างๆ เช่น ฐานะ ความสามารถหรือก าลงัใจ ในการเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรค เป็นตน้ 
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 4.2.3  เพลงฝุ่น 
 “(ท่อน A) ค  าวา่รักมนักลายเป็นฝุ่ นไปแลว้ อะไรท่ีหวงัมนัก็พงัไปตั้งนานแลว้ แต่ชีวิตไม่รู้
ท  าไม มนัยงัคงคา้งคาใจ ไม่มีวนัใด ท่ีฉนัไม่จดจ า กบัค าวา่รักมนัจ าไดอ้ยูเ่สมอ หลบัตาทุกคร้ังยงัเจอ
เธออยูต่รงน้ี ความเขม้แขง็ท่ีฉนัเขา้ใจ อ่อนแอลงทุกนาที อยูดี่ๆ ใจก็ร้องไหอี้กคร้ัง 
 (ท่อน Hook) ยงัคิดถึงเธอเหลือเกิน ไดย้ินไหม เธอยงัอยูใ่นหวัใจ ของฉนั ข่มตานอนทุกคืน 
ยงัฝัน ยงัเห็นว่าเรารักกนั เธออยู่ท่ีไหน คิดถึงเธอ ชาติน้ีไม่มีสิทธ์ิเจอ จบแล้วก็เขา้ใจ แต่จะให้ท า
ยงัไง เม่ือในหวัใจยงัจดจ า (มีแต่เธอ)  
 (ท่อน B) ค  าวา่รักยงัพอใหต่้อชีวติ ยงัท าใหคิ้ดถึงวนัเก่าๆ  เหล่านั้นไดแ้ต่หวงัลึกๆ ในใจ จะ
มีบา้งไหมสักวนั ส่ิงท่ีดีๆ เหล่านั้น จะกลบัมา” 
 
ตารางที ่4.12  วเิคราะห์เพลงฝุ่ น 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ค าวา่รักมนักลายเป็น

ฝุ่ นไปแลว้ 
ค าวา่รัก

กลายเป็นฝุ่ น 
ฝุ่ นท่ีหมายถึงฝุ่ นละออง

หรือละอองธุลี 
คุณค่าของความรักท่ี
เปรียบไดก้บัฝุ่ นท่ีเพียง
ลอยในอากาศไม่มีค่า

ส าหรับเธอ 
 
 จากตารางท่ี  4.12 พบว่า โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กล่าวถึงความรักใน
อดีตท่ีผิดหวงัแต่ยงัคงทุกข์ทรมานจากความรักคร้ังนั้นเน่ืองจากความคิดถึง เน้ือเพลงพรรณนาถึง
ความทุกขท่ี์เกิดจากความคิดถึง โดยมีสัญญะท่ีแฝงอยูใ่นเน้ือเพลง เช่น “ค าวา่รักมนักลายเป็นฝุ่ นไป
แลว้” ความหมายโดยตรงคือ ฝุ่ นท่ีหมายถึงฝุ่ นละอองหรือละอองธุลี ความหมายโดยนบัคือ คุณค่า
ของความรักท่ีเปรียบไดก้บัฝุ่ นท่ีเพียงลอยในอากาศไม่มีค่าส าหรับเธอ เป็นตน้ โดยสัญญะจากเพลง
ดงักล่าววเิคราะห์จาก สัญญะและความหมายของสัญญะท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาโดยรวมของเพลง 
 
 4.2.4  เพลงรักเหอะ  
 “(ท่อน A) ยงัตอ้งเดินทางอีกแสนไกล ยงัตอ้งเดียวดายอีกนาน เธอตอ้งการออ้มกอดบา้ง
ไหม ยงัตอ้งมีวนัท่ีมืดมน ท่ีตอ้งทนทรมาน เธอตอ้งการรักไหม  
 (ท่อน Pre hook) ใครขา้งบนคงตอ้งรู้ว่าโลกโหดร้าย จึงก าหนดมาให้ตอ้งมีคนขา้งกายท า
ใหว้นัน้ีเราไดเ้จอ ขอใหเ้ธอมัน่ใจ  
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 (ท่อน Hook) รักเหอะ ฉนัจะมีชีวิตน้ีเพื่อเธอ รักเหอะ ฉนัจะอยูเ่คียงขา้งกนัเสมอ ไม่วา่จะดี
เราก็พร้อมจะรับมา ไม่วา่จะร้ายเราก็พร้อมจะฟันฝ่า เธอเช่ือไหม รักแทย้งัมีอยูต่รงน้ี แค่ยืน่มือมา  
 (ท่อน B) ไม่ตอ้งไปแคร์กบัวนัวาน ไม่ตอ้งห่วงวนัพรุ่งน้ีแค่เธอมีฉนัไว ้ใครขา้งบนคงตอ้งรู้
วา่โลกโหดร้าย จึงก าหนดมาใหต้อ้งมีคนขา้งกาย ตราบใดท่ีฉนักุมมือเธอไม่ตอ้งกลวั”  
 
ตารางที ่4.13  วเิคราะห์เพลงรักเหอะ 

 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ยงัตอ้งมีวนัท่ีมืดมน ยงัตอ้งมีวนัท่ี

มืดมน 
วนัท่ีไม่มีแสงจากดวง
อาทิตยห์รือแสงไฟ 

วนัท่ีเจอกบัปัญหาและ
อุปสรรคในชีวติ 

 
 จากตารางท่ี  4.13 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการให้ก าลงัใจ
ดา้นความรัก เป็นการเล่าถึงความรักของคนสองคน ท่ีคอยให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือเจอปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ กล่าวถึงขอ้ดีของความรักจะช่วยให้ผา่นพน้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได ้โดย
ใช้ภาษาท่ีตรงไปตรงมา โดยมีสัญญะแฝงอยู่ในเน้ือเพลง เช่น “ยงัตอ้งมีวนัท่ีมืดมน” ความหมาย
โดยตรงคือ วนัท่ีไม่มีแสงจากดวงอาทิตยห์รือแสงไฟ ความหมายโดยในคือ วนัท่ีเจอกบัปัญหาและ
อุปสรรคในชีวิต  เป็นต้น โดยสัญญะจากเพลงดังกล่าววิเคราะห์จาก ตวับท (Text) และบริบท 
(Context) 
 
 4.2.5  เพลงแดนเนรมิต  
 “(ท่อน A) ฉนัก็รู้ตวัวา่เธอไม่ค่อยจะมัน่ใจ แต่อยา่เพิ่งคิดวา่อะไรไม่ดี ตรงท่ีเรายนืมนัยงัไม่
สวยสักเท่าไร จะพยายามใหย้ิง่ใหญ่กวา่น้ี  
 (ท่อน Pre hook) ไม่มีเวทยม์นต์จะเสกอะไรให้ดีสักอย่าง แต่ขอแค่เธอยงัอยู่ขา้งๆ คือส่ิง
ส าคญั 
 (ท่อน Hook) จะท าให้รักเราเป็นต านาน จะท าให้รักเราเป็นดัง่ฝัน ดินแดนท่ีรกร้างวา่งเปล่า 
จะสร้างดว้ยกนั แค่ขอเพียงยงัมีเรา  
 (ท่อน B) พร้อมท่ีจะทนจะเหน่ือยกวา่น้ีสักเท่าไร ขอบคุณท่ีเธอนั้นเขา้ใจดว้ยดี พร้อมท่ีจะ
ท าเพื่อค าวา่รักตลอดไป ตอบแทนใหเ้ธอดว้ยหวัใจดวงน้ี” 
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ตารางที ่4.14  วเิคราะห์เพลงแดนเนรมิต 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ตรงท่ีเรายนืมนัยงัไม่

สวยสักเท่าไร 
ตรงท่ียนืมนัยงั
ไม่สวยสักเท่าไร 

ตรงท่ีเรายนื
สภาพแวดลอ้มยงั 

ไม่สวยงาม 

ความรัก ฐานะ หรือ
เร่ืองอ่ืนๆ ตอนน้ีอาจจะ

ยงัไม่เป็นไปตาม 
ท่ีตอ้งการ 

ไม่มีเวทยม์นตจ์ะเสก
อะไรใหดี้สักอยา่ง 

ไม่มีเวทยม์นต์
จะเสก 

ฉนัไม่มีเวทยม์นตท่ี์จะ
สามารถเสกอะไร 

ใหดี้ข้ึนได ้

ไม่มี ฐานะ อ านาจ หรือ
ศกัยภาพต่างๆ ท่ีจะท า
ใหค้วามรักเราดีข้ึน 

 
 จากตารางท่ี  4.14 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการให้ก าลงัใจ
ดา้นความรัก กล่าวถึงการให้ก าลงัใจกนัระหว่างคู่รัก ให้ผา่นพน้ปัญหาและอุปสรรค โดยใชค้วาม
รักท่ีมีให้ซ่ึงกนัและกนัคอยเป็นก าลงัใจ โดยมีสัญญะท่ีแฝงอยูใ่นเน้ือเพลง เช่น “ตรงท่ีเรายืนมนัยงั
ไม่สวยสักเท่าไร” ความหมายโดยตรงคือ ตรงท่ีเรายืนสภาพแวดล้อมยงัไม่สวยงาม ความหมาย
โดยนยัคือ ความรัก ฐานะ หรือเร่ืองอ่ืนๆ ตอนน้ีอาจจะยงัไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ “ไม่มีเวทยม์นต์
จะเสกอะไรให้ดีสักอยา่ง” ความหมายโดยตรงคือ ฉนัไม่มีเวทยม์นตท่ี์จะสามารถเสกอะไรให้ดีข้ึน
ได ้ความหมายโดยนยัคือ ไม่มี ฐานะ อ านาจ หรือศกัยภาพต่างๆ ท่ีจะท าให้ความรักเราดีข้ึน เป็นตน้ 
โดยสัญญะจากเพลงดังกล่าววิเคราะห์จากตัวบทนั้นคือ “เน้ือหา” (Content) และบริบทนั้ นคือ
“รูปแบบ” (Format) เพราะความหมายของเน้ือหาเพลงจะเป็นอย่างไร ย่อมข้ึนอยู่กับรูปแบบท่ี
ประคองตวัอยู ่เน่ืองจากเพลงดงักล่าวมีการอุปมาอุปไมยเปรียบเปรยกบัส่ิงต่างๆ 
 
 4.2.6  เพลงเท่าทีม่ี  
 “(ท่อน A) เหมือนวา่โชคชะตาช่างไม่เคยเขา้ขา้งกนั ตั้งแต่เล็กลม้ลุกคลุกคลานไม่เจอค าวา่
โชคดี ใชชี้วิตทุกวนั เหมือนไม่มีพรุ่งน้ี เกิดเป็นคนไม่มีตน้ทุน ฉนัตอ้งยอมรับโดยดี ตอ้งกลายเป็น
คนไม่ค่อยมีอนาคต ก็คนมนัมีแค่น้ี  
 (ท่อน Hook) เท่าท่ีฉนัมีก็มีแต่ความรักท่ีเธอไดห้มดใจจะวา่ยงัไง หมดท่ีฉนัมีจะท าให้เธอรู้
วา่เท่าน้ีก็ไม่แพใ้คร (ขอรักเธอไดม้ัย๊) (รับประกนัจากใจ)  
 (ท่อน B) เธอก็ยงัเป็นเธอท่ียงัคงไม่แน่ใจ หากสุดทา้ยถา้เธอไม่รักฉนัก็พอเขา้ใจดี ขอแค่ฉนั
ไดท้  าไดพ้ิสูจน์มนัดูสักที จะท าเพื่อเธอใหไ้ด ้ทั้งหวัใจท่ีฉนัมี อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต ก็ฉนัมนั
มีแค่น้ี” 
 



72 

ตารางที ่4.15  วเิคราะห์เพลงเท่าท่ีมี 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
เกิดเป็นคนไม่มีตน้ทุน เป็นคนไม่มี

ตน้ทุน 
เกิดเป็นคนไม่มีฐานะ 

เงินทอง 
เกิดเป็นคนท่ีมี ฐานะ 
การศึกษา ครอบครัว

หรืออ่ืนๆไม่
เพียบพร้อม 

ตั้งแต่เล็กลม้ลุก
คลุกคลาน 

ลม้ลุกคลาน ตั้งแต่ตอนเด็กหกลม้
คลุกคลาน 

เจออุปสรรคและปัญหา
มาตั้งแต่เด็ก 

 
 จากตารางท่ี  4.15 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการให้ก าลงัใจ
ดา้นความรัก กล่าวถึงการใหก้ าลงัใจผูท่ี้มีความรักท่ีมีอุปสรรค ดว้ยปัจจยัต่างๆ เช่น ฐานะ การศึกษา 
ครอบครัวหรืออ่ืนๆ โดยใช้ค  าพูดตดัพอ้ถึงอุปสรรคของตนเอง โดยมีสัญญะท่ีแฝงอยู่ในเน้ือเพลง 
เช่น “เกิดเป็นคนไม่มีตน้ทุน” ความหมายโดยตรงคือ เกิดเป็นคนไม่มีฐานะเงินทอง ความหมาย
โดยนัยคือ เกิดเป็นคนท่ีมี ฐานะ การศึกษา ครอบครัวหรืออ่ืนๆ ไม่เพียบพร้อม “ตั้งแต่เล็กล้มลุก
คลุกคลาน” ความหมายโดยตรงคือ ตั้ งแต่ตอนเด็กหกล้มคลุกคลาน ความหมายโดยในคือ เจอ
อุปสรรคและปัญหามาตั้งแต่เด็ก โดยสัญญะของเพลงดงักล่าววิเคราะห์จากบริบท (Context) และ
โครงสร้างเน้ือหาของเพลง (Structuration) 
  
 4.2.7  เพลงลมเปลีย่นทศิ  
 “(ท่อน A) ใบไมห้ล่นเม่ือลมพดัผ่าน เป็นสัญญาณแห่งความผนัเปล่ียน ทุกๆส่ิงคือความ
หมุนเวียนไม่เท่ียงแทท้  าทุกอยา่งให้ดีท่ีสุด เพียงเพื่อฉุดให้เธอไม่ไป ในท่ีสุดก็คงตอ้งหยุดและยอม
แพ ้ 
 (ท่อน Pre hook) ใจของคนหนอคน ก็ไม่รู้จะห้ามยงัไงให้ลมไม่เปล่ียนทิศ และชีวิตจะห้าม
ยงัไงใหเ้ธอไม่ไป ไม่มีทาง  
 (ท่อน Hook) เรามาไกลเท่าน้ีก็ดีเหลือเกิน ขอบใจนะท่ีเคยมีกนั มนัถึงเวลายอมรับความจริง 
เรามาไกลเท่าน้ีก็เกินท่ีฝันตั้งเท่าไร เม่ือชีวติคือความเป็นไป สุดทา้ยก็ตอ้งจากกนั เท่านั้นเอง 
 (ท่อน B) ชีวิตหน่ึงก าลังเร่ิมใหม่ ชีวิตหน่ึงก าลังว่างเปล่า ความรู้สึกช่างทรมานและ
โหดร้าย ท าไดเ้พียงแต่ยอมรับมนั แมต้อ้งเจบ็จะยอมเขา้ใจ คงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป” 
 
 



73 

ตารางที ่4.16  วเิคราะห์เพลงลมเปล่ียนทิศ 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ใบไมห้ล่นเม่ือ 
ลมพดัผา่น 

ใบไมห้ล่นเม่ือ
ลมพดัผา่น 

เม่ือใบไมโ้ดนลมพดั 
ก็ร่วงหล่น 

เป็นสัญญานของการ
เปล่ียนแปลงของความ
รักเช่นเดียวกบัการ

เปล่ียนแปลง 
ของฤดูกาล 

ลมเปล่ียนทิศ ลมเปล่ียนทิศ การเปล่ียนทิศทาง 
ของกระแสลม 

จิตใจคนท่ีเปล่ียนไป
ตามกาลเวลา 

 
 จากตารางท่ี  4.16 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กล่าวถึงความรักท่ีไม่
สมหวงั ในคร้ังหน่ึงอาจเคยรักกนัมาก แต่ทุกๆส่ิงยอ่มมีการเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองธรรมชาติ เพียงแค่
ตอ้งท าใจยอมรับความเปล่ียนแปลงน้ี โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่นเน้ือเพลง เช่น “ใบไมห้ล่นเม่ือลมพดั
ผา่น” ความหมายโดยตรงคือ เม่ือใบไมโ้ดนลมพดัก็ร่วงหล่น ความหมายโดยนยัคือ เป็นสัญญานข
องการเปล่ียนแปลงของความรักเช่นเดียวกับการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล “ลมเปล่ียนทิศ” 
ความหมายโดยตรงคือ การเปล่ียนทิศทางของกระแสลม ความหมายโดยนยัคือ จิตใจคนท่ีเปล่ียนไป
ตามกาลเวลา เป็นตน้ โดยสัญญะของเพลงดงักล่าววเิคราะห์จากกฎของการเช่ือมโยง ดงัเช่นในเพลง
ท่ีกล่าวถึงฤดูการท่ีเปล่ียนแปลง เปรียบไดก้บัจิตใจคนท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา 
 
 4.2.8  เพลงดนตรีเพ่ือชีวติ   
 “(ท่อน A) คือแสงไฟสลวัในคืนท่ีใจไม่เจอจุดหมาย คือสายลมคอยโอบลอ้มในวนัท่ีฝันมนั
พงัทลาย  
 (ท่อน Pre hook) จะลม้ลงจะหลงทางไม่สนใจ  
 (ท่อน Hook) ชีวิตจะกู่จะร้องจะบรรเลงมนัให้ก้องไป กบับทเพลงแห่งศรัทธาจากในใจ 
ขอบฟ้าท่ีเห็นยงัไกลห่างขอแค่กา้วเดินไปจะเจบ็จะปวดจะรับไวล้มหายใจคือเสียงดนตรี  
 (ท่อน B) เม่ือน ้ าตาหลัง่รินก็ขอแค่ใจไม่ส้ินความหวงัเม่ือแสงทองยงัส่องฟ้า จะเสาะจะหา
ใหเ้จอสักวนัวนั” 
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ตารางที ่4.17  วเิคราะห์เพลงดนตรีเพื่อชีวติ 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
คือแสงไฟสลวัในคืนท่ี
ใจไม่เจอจุดหมาย 

แสงไฟสลวัใน
คืนท่ีใจไม่เจอ
จุดหมาย 

คืนท่ีมืดมิดไม่มีแสงไฟ ปัญหาและอุปสรรคท่ี
เขา้มาในชีวติ 

สายลมคอยโอบลอ้ม
ในวนัท่ีฝันมนัพงัทลาย 

สายลมคอยโอบ
ลอ้มในวนัท่ีฝัน
มนัพงัทลาย 

สายลมท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติโอบลอ้มตวัเรา
ในวนัท่ีไม่เป็นอยา่งฝัน 

เป็นก าลงัใจในวนัท่ี
ชีวติทอ้ถอย 

 
 จากตารางท่ี  4.17 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการให้ก าลงัใจ
ในการด าเนินชีวิต กล่าวถึงการใชด้นตรีเป็นปัจจยัในการสร้างก าลงัใจให้แก่ตนเอง เม่ือประสบกบั
ปัญหา อุปสรรคต่างๆหรือเม่ือรู้สึกท้อแท้ก็จะมีดนตรีท่ีเป็นแรงผลักดันตนเองให้สู้ต่อไป โดย
มีสัญญะแฝงอยูใ่นเน้ือเพลง เช่น  “คือแสงไฟสลวัในคืนท่ีใจไม่เจอจุดหมาย” ความหมายโดยตรง
คือ คืนท่ีมืดมิดไม่มีแสงไฟ ความหมายโดยนยัคือ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเขา้มาในชีวติ “สายลมคอย
โอบลอ้มในวนัท่ีฝันมนัพงัทลาย” ความหมายโดยตรงคือ สายลมท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติโอบลอ้มตวั
เราในวนัท่ีไม่ เป็นอย่างฝัน ความหมายโดยในคือ เป็นก าลังใจในวนัท่ีชีวิตท้อถอย เป็นต้น 
โดยสัญญะของเพลงดังกล่าววิเคราะห์จากบริบท  (Context) และโครงสร้างเน้ือหาของเพลง 
(Structuration) สังเกตเน้ือหาโดยรวมเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใด 
 
 4.2.9  เพลงทนไม่ไหว  
 “(ท่อน A) อยา่ยื้อกนัเลยเม่ือรักไม่ช่วยอะไรท่ียอมให้เธอมาจนเหน่ือยใจ ไม่รักก็คงไม่ทน 
แกเ้หงากนัไปสุดทา้ยน่ีคือเหตุผล หนทางยิง่เดินก็ยิง่มืดมน วนัน้ีก็คงตอ้งลา  
 (ท่อน Hook) ไม่ใช่วา่ฉนันั้นไม่รักเธอ ท่ีฉนันั้นตอ้งไปไม่ใช่วา่ฉนันั้นไม่เขา้ใจ ท่ีฉนันั้นไม่
ทน แต่เป็นเพราะฉันโคตรจะเขา้ใจ ฉันถึงเป็นคนท่ีตดัสินใจ ยอมเธอจนเหน่ือยมาจนทนไม่ไหว 
วนัน้ีคงพอกนัที  
 (ท่อน B) เคยหวงัไปไกลสุดทา้ยก็ไดแ้ต่หวงั ยิ่งรักเท่าไหร่ยิ่งไม่จริงจงั ไม่รู้จะหวงัท าไม 
ไม่ไหวจริงจริง ไม่อยากเป็นตวัอะไรของใคร แมต้อ้งเจบ็ปวดสักแค่ไหน ยงัไงก็คงตอ้งลา” 
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ตารางที ่4.18  วเิคราะห์เพลงทนไม่ไหว 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
หนทางยิง่เดินก็ยิง่

มืดมน 
หนทางยิง่เดินก็

ยิง่มืด 
ทางเดินท่ีมืดไม่มีแสงไฟ ถา้ยงัฝืนรักกนัต่อไปก็

มีแต่ความทุกข ์
สายลมคอยโอบลอ้ม
ในวนัท่ีฝันมนัพงัทลาย 

สายลมคอยโอบ
ลอ้มในวนัท่ีฝัน
มนัพงัทลาย 

สายลมท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติโอบลอ้มตวัเรา
ในวนัท่ีไม่เป็นอยา่งฝัน 

เป็นก าลงัใจในวนัท่ี
ชีวติทอ้ถอย 

 
 จากตารางท่ี  4.18 พบว่า โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กล่าวถึงความรักของ
คนสองคนท่ีไม่ไดรู้้สึกรักกนัเหมือนเดิม แมจ้ะฝืนทนรักกนัต่อไปก็มีแต่ความทุกข ์จึงตดัสินใจให้
ความรักส้ินสุดลงตรงน้ี โดยมีสัญญะแฝงอยู่ในเน้ือเพลง เช่น “หนทางยิ่งเดินก็ยิ่งมืดมน” 
ความหมายโดยตรงคือ ทางเดินท่ีมืดไม่มีแสงไฟ ความหมายโดยนยัคือ ถา้ยงัฝืนรักกนัต่อไปก็มีแต่
ความทุกข์ เป็นตน้ การส่ือสารเน้ือหาของเพลงดงักล่าวใช้ภาษาท่ีให้ความหมายโดยตรงเป็นส่วน
ใหญ่ 
 
 4.2.10  เพลงอาบน า้ร้อน  
 “(ท่อน A) โลกน้ีนั้นกวา้งแค่ไหนชีวิตมีทางแยกเท่าไร อ่านหนงัสือเป็นกองๆ แต่มนัยงังง รู้
มาแต่ไม่เคยเขา้ใจ 
 (ท่อน Pre hook) ประสบการณ์มีขายท่ีไหนบา้งบอกฉนัที  
 (ท่อน Hook) ใครมนัจะไปรู้ชีวิตมนัคืออะไรอย่างงั้นก็คงตอ้งแลกตอ้งลองให้รู้ไป มนัจะ
แสบจะร้อนจะร้ายจะแรงแค่ไหนหวงัวา่คงสักคร้ังสักวนัคงเขา้ใจ  
 (ท่อน B) ยิง่รักก็ยิง่ผดิหวงั ยิง่ไปหลงมากก็ยิง่หลงทางแต่ไม่เจอคงไม่จ  าไม่ท าคงไม่เป็น ขอ
โดนเตม็ๆ เลยแลว้กนั 
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ตารางที ่4.19  วเิคราะห์เพลงอาบน ้าร้อน 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
อาบน ้าร้อน อาบน ้าร้อน การอาบน ้าร้อน บุคคลท่ีผา่นปัญหาและ

อุปสรรคมามากกวา่ ยอ่มมี
ประสบการณ์ในการใช้
ชีวติและการตดัสินใจท่ี
มากกวา่ จะรู้ถึงผลท่ี

ตามมาของการกระท าหรือ
การตดัสินใจในเร่ืองนั้นๆ

ดีกวา่ 
โลกน้ีนั้นกวา้งแค่ไหน
ชีวติมีทางแยกเท่าไร 

อ่านหนงัสือเป็นกองๆ
แต่มนัยงังง 

โลกกวา้งแค่ไหน
ชีวติมีทางแยก

เท่าไร อ่านหนงัสือ
เป็นกองๆ 
ก็ยงัไม่เขา้ใจ 

โลกกวา้งใหญ่มี
ทางเดินให้เลือก
มากมาย อ่าน

หนงัสือจ านวนมาก
แต่ก็ยงัไม่เขา้ใจ 

บุคคลท่ีไม่เคยผา่น
ประสบการณ์มาก่อน ยงั

ไม่รู้ผดิชอบชัว่ดี 

ใครมนัจะไปรู้ชีวติมนั
คืออะไรอยา่งงั้นก็คง
ตอ้งแลกตอ้งลองให้รู้
ไป มนัจะแสบจะร้อน
จะร้ายจะแรงแค่ไหน
หวงัวา่คงสักคร้ังสักวนั

คงเขา้ใจ 

ชีวติมนัคืออะไร
อยา่งงั้นก็คงตอ้ง
แลกตอ้งลองให้รู้
ไป มนัจะแสบจะ
ร้อนจะร้ายจะแรง

แค่ไหน 

ไม่มีใครรู้วา่ชีวิตเป็น
เช่นไร อาจจะมี
ความรู้สึกท่ีแสบ

ร้อน 

ปลุกใจใหก้ลา้ออกไป
เผชิญกบัอุปสรรคปัญหา
ต่างๆ เพื่อจะไดรู้้ผดิชอบ

ชัว่ดี 

 
 จากตารางท่ี  4.19 พบวา่ โดยเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการให้ก าลงัใจใน
การด าเนินชีวิต โดยกล่าวถึงการด าเนินชีวิตของวยัรุ่นว่าตอ้งเจอกบัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อ
เรียนรู้เป็นประสบการณ์ โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่นเพลง เช่น  ใชช่ื้อเพลงวา่ “อาบน ้ าร้อน” ความหมาย
โดยตรงคือ การอาบน ้ าร้อน ความหมายโดยนยัคือ บุคคลท่ีผา่นปัญหาและอุปสรรคมามากกวา่ ยอ่ม
มีประสบการณ์ในการใชชี้วติและการตดัสินใจท่ีมากกวา่ จะรู้ถึงผลท่ีตามมาของการกระท าหรือการ 
ตดัสินใจในเร่ืองนั้นๆ ดีกว่า โดยในเน้ือเพลงดงักล่าวส่ือความหมายโดยนยัถึงบุคคลท่ีไม่เคยผ่าน 
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ประสบการณ์มาก่อน ยงัไม่รู้ผิดชอบชั่วดี เช่น “โลกน้ีนั้นกวา้งแค่ไหนชีวิตมีทางแยกเท่าไร อ่าน
หนงัสือเป็นกองๆ  แต่มนัยงังง” ซ่ึงความหมายโดยตรงคือ โลกกวา้งใหญ่มีทางเดินให้เลือกมากมาย 
อ่านหนงัสือจ านวนมากแต่ก็ยงัไม่เขา้ใจ และยงัแฝงความหมายโดยนยัท่ีปลุกใจใหก้ลา้ออกไปเผชิญ
กบัอุปสรรคปัญหาต่างๆ เพื่อจะไดรู้้ผิดชอบชัว่ดี เช่น “ใครมนัจะไปรู้ชีวิตมนัคืออะไรอยา่งงั้นก็คง
ตอ้งแลกตอ้งลองให้รู้ไป มนัจะแสบจะร้อนจะร้ายจะแรงแค่ไหนหวงัว่าคงสักคร้ังสักวนัคงเขา้ใจ” 
ซ่ึงความหมายโดยตรงคือ ไม่มีใครรู้ว่าชีวิตเป็นเช่นไร อาจจะมีความรู้สึกท่ีแสบร้อน เป็นตน้ การ
วิเคราะห์สัญญะของเพลงดงักล่าวพิจารณาจาก ความหมายสัญญะหรือตวัหมายถึง (Signified หรือ 
Concept) ซ่ึงสังเกตุไดจ้ากเน้ือเพลง “อาบน ้าร้อน” คือความหมายท่ีสัญญะตอ้งการจะส่ือ 
 

4.3  วเิคราะห์การส่ือความหมายเน้ือหาเพลงของศิลปินวงบอดีแ้สลม 
 
 4.3.1  เพลงชีวติเป็นของเรา  
 “(ท่อน A) คนเราจะมีพรุ่งน้ีไดอี้กก่ีวนั เวลามีเหลือกนัเท่าไหร่ คนเราจะมีลมหายใจอีกก่ี
คร้ัง ใครจะรู้ คนเรายงัมีสมองท่ีแตกต่างกนั ยงัมีความฝันไดม้ากมายคนเราจะมีชีวิตแลว้ไม่ไดใ้ช ้คง
น่าเสียดาย 
 (ท่อน Pre hook) ตอ้งขออภยัจริงๆ ท่ีฉนัไม่ไดไ้ปดว้ย กบัเส้นทางของใครท่ีเขาคิดวา่ดี วนัน้ี
ไม่ไดเ้ดินตาม แต่ฉนัก็เตม็ท่ี กบัเส้นทางของฉนัวนัน้ี 
 (ท่อน Hook) ชีวิตจะเป็นแบบไหน คงตอ้งเลือกเอา ก็ตวัของเราก็ใจของใครของมนั ชีวิตท่ี
เป็นแบบน้ี คงไม่วา่กนั ก็ชีวติมนัเป็นของเรา 
 (ท่อน B) คนเราจะมีพรุ่งน้ีไดอี้กก่ีวนั เวลามีเหลือกนัเท่าไร คนเราจะมีลมหายใจอีกก่ีคร้ัง 
ยงัไม่รู้เลย ให้คิดท่ีท าตามใครก็รู้ว่าคงดีแน่ แต่เกิดมาทั้งทีตอ้งท าท่ีใจอยากชีวิตท่ีเป็นตวัเอง ก็รู้ว่า
มนัยากแต่มนัตอ้งขอลองสักคร้ัง” 
 
ตารางที ่4.20  วเิคราะห์เพลงชีวติเป็นของเรา 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
คนเรายงัมีสมองท่ี

แตกต่างกนั 
คนเรามีสมองท่ี
แตกต่างกนั 

คนเรามีลกัษณะสมองท่ี
แตกต่างกนัไป 

คนเรามีความคิด 
ความชอบ และความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.20  (ต่อ) 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
คนเรายงัมีสมองท่ี

แตกต่างกนั 
คนเรามีสมองท่ี

แตกต่างกนัขออภยั
ท่ีไม่ไดไ้ปดว้ย 

คนเรามีลกัษณะสมองท่ี
แตกต่างกนัไปขอโทษท่ี
ฉนัไม่ไดไ้ปกบัเธอ 

หรือการตดัสินใจใน
เร่ืองนั้นๆดีกวา่ขอโทษ
ท่ีฉนัไม่ไดท้  าตาม
แบบอยา่งของเธอ 

 
 จากตารางท่ี  4.20 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการให้ก าลงัใจ
ในการด าเนินชีวิต กล่าวถึงการปลุกใจให้กลา้ท่ีจะออกมาท าในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ ไม่ท าตามใคร
เน่ืองจากคนเรามีความชอบ ความถนดั และความคิดท่ีแตกต่างกนั  โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่นเน้ือเพลง 
เช่น “คนเรายงัมีสมองท่ีแตกต่างกนั” ความหมายโดยตรงคือ คนเรามีลกัษณะสมองท่ีแตกต่างกนัไป 
ความหมายโดยนัยคือ คนเรามีความคิด ความชอบ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั “ตอ้งขออภยั
จริงๆ ท่ีฉนัไม่ไดไ้ปดว้ย” ความหมายโดยตรงคือ ขอโทษท่ีฉันไม่ไดไ้ปกบัเธอ ความหมายโดยนยั
คือ ขอโทษท่ีฉนัไม่ไดท้  าตามแบบอยา่งของเธอ เป็นตน้ โดยสัญญะของเพลงดงักล่าววิเคราะห์จาก
บริบท (Context)  และโครงสร้างเน้ือหาของเพลง (Structuration) สังเกตเน้ือหาโดยรวมเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองใด 
  
 4.3.2  เพลงความเช่ือ  
 “(ท่อน A) มนัเกือบจะลม้ มนัเหน่ือยมนัลา้ เหมือนแทบขาดใจ เดินมาจนทอ้ไม่เจอจุดหมาย
ปลายทางท่ีฝัน จะกลบัไดไ้หม ถา้เดินต่อไปยากเยน็ขนาดนั้น ยงัถามใจ 
 (ท่อน Pre hook1) ตลอดชีวิต ฉันเช่ือในส่ิงท่ีคิด หรือมนัจะเป็นอะไรท่ีผิด และฉันเองท่ี
หลงทาง  
 (ท่อน Hook) ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่ มนัจะไปจบท่ี
ตรงไหน เม่ือเดินเท่าไหร่มนัก็ไปไม่ถึง  
 (ท่อน B) เดินต่อช้าๆ ไม่อยากปล่อยฝัน ให้มนัหลุดมือ ท่ีสั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเช่ือ
เท่านั้น ถา้ในวนัน้ีเร่ียวแรงยงัเหลือ ก็ยงัตอ้งฝัน ตอ้งกา้วไป  
 (ท่อน Pre Hook2) ตลอดชีวติฉนัเช่ือในส่ิงท่ีคิด แมไ้ม่วา่มนัจะถูกหรือผดิจะขอท าสุดหวัใจ” 
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ตารางที ่4.21  วเิคราะห์เพลงความเช่ือ 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
มนัเกือบจะลม้ มนั
เหน่ือยมนัลา้ 

มนัเกือบจะลม้ 
มนัเหน่ือยมนัลา้ 

การทรุดตวัลงจากความ
เหน่ือยลา้ 

เกือบจะส้ินหวงั ทอ้แท ้
หมดก าลงั 

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า โดยรวมเน้ือหาของเพลงดงักล่าวเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจในการ
ด าเนินชีวิต กล่าวถึงการเดินทางตามความฝันตอ้งเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่ถา้เรามี
ความเช่ือมัน่ในตวัเราส่ิงท่ีฝันก็จะส าเร็จตามท่ีตอ้งการ โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่นเน้ือเพลง เช่น  “มนั
เกือบจะลม้ มนัเหน่ือยมนัลา้” ความหมายโดยตรงคือ การทรุดตวัลงจากความเหน่ือยลา้ ความหมาย
โดยนัยคือ เกือบจะส้ินหวงั ท้อแท้ หมดก าลงั โดยสัญญะของเพลงดังกล่าววิเคราะห์จากบริบท 
(Context) และโครงสร้างเน้ือหาของเพลง (Structuration) สังเกตเน้ือหาโดยรวมเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใด 
 
 4.3.3  เพลงยาพษิ 
 “(ท่อน A) ค าง่าย ๆ แต่ความหมายสุดลึกล ้า ค  าง่ายๆ ท่ีเธอใชป้ระจ า ซ ้ าไป ซ ้ ามา คิดจะพูด
เธอก็พูดอยา่งไม่คิด รู้ไหมวา่หน่ึงชีวติของใคร ตอ้งเกิดปัญหา 
 (ท่อน Pre hook) เจบ็ช ้าปางตาย ชีวติวุน่วาย คิดกนัไปวา่ดี ลุ่มหลงเช่ือใจ กบัถอ้ยค าร้ายๆ  
 (ท่อน Hook) เอะอะก็ว่ารัก เอะอะก็คิดถึง แต่เธอไม่เคยซ้ึงไม่เคยเขา้ใจ ไม่เคยจะไม่รู้ ไม่
เคยจะไม่เห็น ไม่ห่วงเลยวา่ใครจะเป็นจะตาย ค าพูดท่ีไม่เคยคิด ความจริงก็คือยาพิษ ท าลายชีวิตของ
คนงมงาย (เธอจะรู้บา้งหรือเปล่า คิดหรือเปล่า วา่มีใครเขาทุกขท์น พิษของค าคนร้ายแรงแค่ไหน) 
 (ท่อน B) ค าง่ายๆ ท่ีเธอใชบ้อกกบัฉนั รู้ไวด้ว้ยวา่ความหมายของมนั ส าคญั แค่ไหน” 
 
ตารางที ่4.22  วเิคราะห์เพลงความยาพิษ 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ยาพิษ ยาพิษ ส่ิงท่ีมีพิษมากเขา้สู่

ร่างกายอาจถึงตายได ้
ค าพูดท่ีหลอกลวงส่งผล
ใหเ้กิดความทุกขใ์จหรือ
เกิดปัญหาท่ีร้ายแรง 
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 จากตารางท่ี  4.22 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กล่าวถึงการหลอกลวง 
โดยใชค้  าพูดซ่ึงท าให้ผูท่ี้รับฟังหลงช่ือในถอ้ยค าหวานซ้ึง ส่งผลให้เกิดความทุกขใ์จหรือเกิดปัญหา
ตามมา เน้ือเพลงจะส่ือความหมายการหลอกลวงเร่ืองความรัก โดยมีสัญญะแฝงความหมายโดยรวม
อยู่ในช่ือเพลง “ยาพิษ” ให้ความหมายโดยตรงคือ ส่ิงท่ีมีพิษมากเข้าสู่ร่างกายอาจถึงตายได ้
ความหมายโดยนัยคือ ค าพูดท่ีหลอกลวงส่งผลให้เกิดความทุกข์ใจหรือเกิดปัญหาท่ีร้ายแรง 
โดยสัญญะจากเพลงดงักล่าววิเคราะห์จากความสัมพนัธ์ระหว่างสัญญะสองตวัท่ีมีความคลา้ยคลึง
กนั และถูกน ามาถ่ายทอดความหมายดว้ยวธีิการ “เปรียบเทียบอุปมาอุปมยั” (Analogy) 
 
 4.3.4  เพลงอกหกั 
 “(ท่อน A) ความรักต้องพังลงไป อนาคตท่ีสุดก็ผ่านพ้นไป เหลือเพียงหัวใจท่ียบัเยิน 
บาดแผลลึกเกินเยีย่วยา ต่ืนจากฝันเพราะถูกปลุกดว้ยน ้าตา ทุรนทุรายหวัใจเหน่ือยลา้  
 (ท่อน Pre hook) ภาวนาให้ใจไดเ้จ็บจนเขม้แข็ง แมม้นัจะไร้เร่ียวแรง จะฝืนลุกยืนให้ไหว  
คนคนเดียวมนัไม่มีสิทธ์ขนาดนั้น ไม่ท าใหช้ ้าถึงตาย ยงัไงตอ้งรับใหไ้ด ้ 
 (ท่อน Hook) ชีวิตแค่โดนท าร้าย แต่ท่ีสุดมนัตอ้งไม่โดนท าลาย แค่วนัน้ีหัวใจสลาย เตือน
ตวัเองวา่ถึงยงัไงฉนัยงัตอ้งอยู ่ความรักลวงหลอกมนัก็แค่เจบ็ปวด ไม่มีค่า (ให)้ มนัท าลายชีวติไม่ได ้ 
 (ท่อน B) กรีดแขนไม่ช่วยอะไร ยิง่ตอกย  ้ายิง่กรีดยิง่ท  าร้ายใจ ยิง่ท  าเท่าไรก็ยิง่ปวดร้าว” 
 
ตารางที ่4.23  วเิคราะห์เพลงอกหกั 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
เหลือเพียงหวัใจท่ี

ยบัเยนิ บาดแผลลึกเกิน
เยีย่วยา 

หวัใจท่ียบัเยนิ 
บาดแผลลึก
เกินผเยีย่วยา 

หวัใจซ่ึงเป็นอวยัวะถูก
ท าลายจนมีบาดแผลท่ี

สาหสั 

โดนท าร้ายจากความรัก
อยา่งรุนแรง 

ต่ืนจากฝันเพราะถูก
ปลุกดว้ยน ้าตา ทุรนทุ
รายหวัใจเหน่ือยลา้ 

ต่ืนจากฝัน
เพราะถูกปลุก
ดว้ยน ้าตา ทุรน
ทุรายหวัใจ
เหน่ือยลา้ 

ต่ืนข้ึนจากการร้องไหแ้ละ
รู้สึกเหน่ือยลา้ 

ไดรั้บรู้ความเป็นจริง
จากความรักท่ีผดิหวงั 
ซ่ึงท าใหรู้้สึกถึงความ

ทรมาน 
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ตารางที ่4.23  (ต่อ) 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ภาวนาใหใ้จไดเ้จบ็จน

เขม้แขง็ 
ภาวนาใหใ้จได้
เจบ็จนเขม้แขง็ 

หวงัวา่หวัใจซ่ึงเป็นอวยัวะ
จะหายจากอาการเจบ็ปวด 

หวงัวา่ความทุกข์
ทรมานจากความรักจะ

จางหายไป 

จะฝืนลุกยนืใหไ้หว จะฝืนลุกยนืให้
ไหว 

จะลุกข้ึนยนืใหไ้ด ้ จะเผชิญกบัความรักท่ี
ผดิหวงัใหไ้ด ้

กรีดแขนไม่ช่วยอะไร 
ยิง่ตอกย  ้ายิง่กรีดยิง่ท  า
ร้ายใจ ยิง่ท  าเท่าไรก็ยิง่

ปวดร้าว 

กรีดแขนไม่ช่วย
อะไร ยิง่ตอกย  ้า
ยิง่กรีดยิง่ท  าร้าย
ใจ ยิง่ท  าเท่าไรก็
ยิง่ปวดร้าว 

การกรีดแขนไม่ไดช่้วย
อะไรมีแต่จะท าให้

เจบ็ปวด 

การท าร้ายตวัเองไม่ได้
ท าใหค้วามรัก
คืนกลบัมา 

 

 
 จากตารางท่ี  4.23 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการให้ก าลงัใจ
ดา้นความรัก กล่าวถึงการเตือนสติและให้ก าลงัใจผูท่ี้ผิดหวงัจากความรัก โดยกล่าวถึงความทุกข์ท่ี
เกิดจากความรักดว้ยภาษาท่ีตรงไปตรงมา เช่น “เหลือเพียงหัวใจท่ียบัเยิน บาดแผลลึกเกินเยี่ยวยา” 
ใหค้วามหมายโดยตรงคือ หวัใจซ่ึงเป็นอวยัวะถูกท าลายจนมีบาดแผลท่ีสาหสั ความหมายโดยนยัคือ 
โดนท าร้ายจากความรักอยา่งรุนแรง “ต่ืนจากฝันเพราะถูกปลุกดว้ยน ้ าตา ทุรนทุรายหวัใจเหน่ือยลา้”  
ให้ความหมายโดยตรงคือ ต่ืนข้ึนจากการร้องไห้และรู้สึกเหน่ือยลา้ ความหมายโดยนยัคือ ไดรั้บรู้
ความเป็นจริงจากความรักท่ีผิดหวงั ซ่ึงท าให้รู้สึกถึงความทรมาน  กล่าวถึงการให้ก าลงัใจเพื่อเป็น
แรงผลกัดนัให้เผชิญความทุกข์ เช่น “ภาวนาให้ใจได้เจ็บจนเขม้แข็ง” ให้ความหมายโดยตรงคือ 
หวงัว่าหัวใจซ่ึงเป็นอวยัวะจะหายจากอาการเจ็บปวด ความหมายโดยนัยคือ หวงัว่าความทุกข์
ทรมานจากความรักจะจางหายไป “จะฝืนลุกยนืให้ไหว” ให้ความหมายโดยตรงคือ จะลุกข้ึนยืนให้
ได ้ความหมายโดยนยัคือ จะเผชิญกบัความรักท่ีผิดหวงัให้ได ้และกล่าวถึงการเตือนสติตนเอง เช่น 
“กรีดแขนไม่ช่วยอะไร ยิ่งตอกย  ้ายิ่งกรีดยิ่งท าร้ายใจ ยิ่งท าเท่าไรก็ยิ่งปวดร้าว”  ให้ความหมาย
โดยตรงคือ การกรีดแขนไม่ได้ช่วยอะไรมีแต่จะท าให้เจ็บปวด ความหมายโดยนัยคือ การท าร้าย
ตวัเองไม่ไดท้  าใหค้วามรักคืนกลบัมา เป็นตน้  
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 4.3.5  เพลงยิง่รู้ยิง่ไม่เข้าใจ 
 “(ท่อน Intro) สุดทา้ยรักนั้นคืออะไร ยิง่ฉนัเรียนรู้มนัมากแค่ไหน ยิง่รู้ยิง่ไม่เขา้ใจ  
 (ท่อน A) ฉันเคยมั่นใจว่าฉันนั้นรู้ดี รักใครทั้ งทีต้องทุ่มชีวิตแลกไป ก็คิดไวแ้ล้วว่าคง
เพียงพอ ก็คิดว่ารู้จึงเทหัวใจ ใชท้ั้งชีวิตแลกใจของเธอ แลว้ในท่ีสุดเม่ือเธอตอ้งร ่ าลา ทุกอย่างวนัน้ี
มนัเลยไดส้อนฉนัใหม่ วา่รักแค่ไหนก็ไม่มีทาง ทั้งชีวติมนัยงันอ้ยไป ใหท้  าอยา่งไรก็ไม่เพียงพอ  
 (ท่อน Hook) (และ) สุดทา้ยฉนั (นั้น) ก็ไม่มีใคร ฉนัไดแ้ต่ทบทวนวา่ท าไม ชีวิตมนัตอ้งเจ็บ
ช ้า แค่อยากจะรู้ รักนั้นคืออะไร ยิง่ฉนัเรียนรู้มนัมากแค่ไหน ยิง่รู้ยิง่ไม่เขา้ใจ (สักอยา่งจริงๆ) 
  (ท่อน B) ยิง่รู้จกัความรักมากเท่าไหร่ ฉนัยิง่เจบ็เท่านั้น น ้าตาก็ไหลใจเหมือนจะขาด ไม่เคย
เขา้ใจท่ีตอ้งทรมานขนาดน้ี”  
 
ตารางที ่4.24  วเิคราะห์เพลงยิง่รู้ยิง่ไม่เขา้ใจ 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ยิง่รู้ยิง่ไม่เขา้ใจ ยิง่รู้ยิง่ไม่เขา้ใจ ยิง่เรียนรู้ส่ิงต่างๆยิง่ท  าให้

ไม่เขา้ใจในส่ิงนั้นๆ 
ถึงจะผา่นความรัก 
เรียนรู้ในความรักมา
มากมาย ก็ไม่สามารถ
ท าใหเ้ขา้ใจในความรัก 

 
 จากตารางท่ี  4.24 พบว่า เน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กล่าวถึงความรักท่ีไม่สมหวงั 
เข้าใจผิดคิดว่าความรักต้องเป็นไปตามท่ีตนเองคิดไว ้จึงทุ่มเทให้กับความรักคร้ังน้ีมาก จึงได้
กลบัมาทบทวนตวัเองวา่จริงๆแลว้รักคืออะไร โดยเพลงดงักล่าวมีสัญญะโดยรวมแฝงอยูใ่นช่ือเพลง 
“ยิง่รู้ยิง่ไม่เขา้ใจ” ความหมายโดยตรงคือ ยิง่เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ยิง่ท  าให้ไม่เขา้ใจในส่ิงนั้นๆ ความหมาย
โดยนัยคือ ถึงจะผ่านความรัก เรียนรู้ในความรักมามากมาย ก็ไม่สามารถท าให้เขา้ใจในความรัก 
โดยสัญญะจากเพลงดงักล่าววิเคราะห์จาก ความสัมพนัธ์ (Relation) ระหวา่งช่ือเพลงกบัเน้ือเพลงท่ี
มีความหมายสอดคลอ้งกนั 
 
 4.3.6  เพลงเส้ียววนิาท ี 
  “(ท่อน A) ทุกนาทีมนัแบ่งเป็นวินาทีเพียงหน่ึงในลา้นยงัมีขอเพียงเส้ียวนั้น พริบตาเดียว
โอกาสแค่พริบตาเดียวมนัเปล่ียนชีวติเราไดข้อเพียงแค่นั้น  
 (ท่อน B) ทุกๆเกมเราอาจเคยพลาดพลั้งทุกๆคราวแมไ้ม่เป็นอย่างหวงั แต่วนัน้ีไม่เหมือน 
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ทุกวนัทุกๆ ที มนัอาจเป็นทีใครรู้ไวเ้ลยไม่ใช่ทีสุดทา้ยจะอยา่งไรคงตอ้งวดักนั วนิาทีท่ีเราตอ้งไปให้
ถึงวนิาทีท่ีเราไม่ยอมแพ ้  
 (ท่อน Hook) ไม่มีส่ิงไหนจะหนกัเกินไปไม่มีค  าวา่ท าไม่ได ้(เป็นตายคงไดรู้้กนั) นาทีน้ีตรง
น้ีเป็นของเรามาท าวนัน้ีให้เป็นต านานฝากไวใ้ห้นานเท่านานเพื่อส่ิงน้ีท่ีหัวใจ  (เราตอ้งการ) (เราร ่ า
ร้อง) 
 (ท่อน C) แมท่ี้จริงมนัอาจดูเลือนลางแมท่ี้สุดแลว้เราตอ้งผิดหวงั แต่หัวใจจะขอพุ่งชนร้าย
หรือดีวางอยูใ่นมือเรา แมร้างวลันั้นคือความปวดร้าวแต่อยา่งไรตอ้งลองสักคร้ัง วินาทีท่ีเราตอ้งไป
ใหถึ้ง วนิาทีท่ีเราไม่ยอมแพ”้ 
 
ตารางที ่4.25  วเิคราะห์เพลงเส้ียววนิาที 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
พริบตาเดียวโอกาสแค่
พริบตาเดียวมนัเปล่ียน
ชีวติเราไดข้อเพียงแค่

นั้น 

พริบตาเดียว
โอกาสแค่

พริบตาเดียวมนั
เปล่ียนชีวติ 

แค่เพียงชัว่ครู่ก็สามารถ
เปล่ียนชีวติเราได ้

ถึงแมจ้ะมีโอกาสนอ้ยท่ี
จะประสพความส าเร็จ 
ก็ใหล้งมือท าเพราะผลท่ี

ตามมาคุม้ค่า 
ทุกๆเกมเราอาจเคย

พลาดพลั้งทุกๆคราวแม้
ไม่เป็นอยา่งหวงั แต่
วนัน้ีไม่เหมือนทุกวนั
ทุกๆที มนัอาจเป็นที
ใครรู้ไวเ้ลยไม่ใช่ที
สุดทา้ยจะอยา่งไรคง

ตอ้งวดักนั 

ทุกๆเกมเราอาจ
เคยพลาดพลั้ง
ทุกๆคราวแมไ้ม่
เป็นอยา่งหวงั 
แต่วนัน้ีไม่
เหมือน 

ทุกๆการแข่งขนัตอ้งแพ้
มีชนะเป็นธรรมดาแต่
วนัน้ีเราจะไม่แพ ้

ท่ีผา่นมาอาจจะเคย
ผดิพลาดหรือไม่ประสบ

ความส าเร็จตามท่ี
ตอ้งการ แต่คร้ังท่ีอาจจะ
ไม่เหมือนทุกคร้ังแค่ลอง

ลงมือท า 

แมร้างวลันั้นคือความ
ปวดร้าวแต่อยา่งไรตอ้ง
ลองสักคร้ัง วนิาทีท่ีเรา
ตอ้งไปใหถึ้ง วนิาทีท่ี

เราไม่ยอมแพ ้

ภาวนาใหใ้จได้
เจบ็จนเขม้แขง็ 

หวงัวา่หวัใจซ่ึงเป็น
อวยัวะจะหายจากอาการ

เจบ็ปวด 

ถึงแมผ้ลท่ีตามมาจะไม่
ประสบผลตามท่ีตอ้งการ
ก็ไม่ควรท่ีจะทอ้ถอย 
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 จากตารางท่ี  4.25 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการให้ก าลงัใจดา้น
การด าเนินชีวิต กล่าวถึงการให้ก าลงัใจคนท่ีท าส่ิงต่างๆไม่ส าเร็จดงัเป้าหมาย ให้ต่อสู้กบัอุปสรรค
ปัญหา โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่นเน้ือเพลง เช่น “พริบตาเดียวโอกาสแค่พริบตาเดียวมนัเปล่ียนชีวิตเรา
ไดข้อเพียงแค่นั้น” ความหมายโดยตรงคือ แค่เพียงชั่วครู่ก็สามารถเปล่ียนชีวิตเราได ้ความหมาย
โดยนัยคือ ถึงแมจ้ะมีโอกาสน้อยท่ีจะประสบความส าเร็จก็ให้ลงมือท าเพราะผลท่ีตามมาคุม้ค่า 
“ทุกๆ เกมเราอาจเคยพลาดพลั้งทุกๆ คราวแมไ้ม่เป็นอยา่งหวงั แต่วนัน้ีไม่เหมือนทุกวนัทุกๆ ที มนั
อาจเป็นทีใครรู้ไวเ้ลยไม่ใช่ทีสุดท้ายจะอย่างไรคงตอ้งวดักนั” ความหมายโดยตรงคือ ทุกๆ การ
แข่งขนัตอ้งแพมี้ชนะเป็นธรรมดาแต่วนัน้ีเราจะไม่แพ ้ความหมายโดยนัยคือ ท่ีผ่านมาอาจจะเคย
ผิดพลาดหรือไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีตอ้งการ แต่คร้ังท่ีอาจจะไม่เหมือนทุกคร้ังแค่ลองลงมือ
ท า และ “แมร้างวลันั้นคือความปวดร้าวแต่อยา่งไรตอ้งลองสักคร้ัง วนิาทีท่ีเราตอ้งไปให้ถึง วินาทีท่ี
เราไม่ยอมแพ้” ความหมายโดยตรงคือ ถึงแม้จะแพ้ก็ขอให้อดทนสู้ต่อไปเพื่อความส าเร็จ 
ความหมายโดยนยัคือ ถึงแมผ้ลท่ีตามมาจะไม่ประสบผลตามท่ีตอ้งการก็ไม่ควรท่ีจะทอ้ถอย เป็นตน้ 
โดยสัญญะจากเพลงดงักล่าววิเคราะห์จากการอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบระหวา่งการใชชี้วิตกบัเกม 
ตอ้งมีแพมี้ชนะเป็นธรรมดา 
  
 4.3.7  เพลงขอบคุณน า้ตา  
 “(ท่อน A) ตะวนัท่ีดูร้อนแรง มนัคงไม่แรงเท่าไร เม่ือฉนัเองยงัเดินต่อให้รู้ให้เป็นไป ในคืน
ท่ีไร้แสงไฟจะกา้วต่อดีไหม เม่ือฟ้าเร่ิมแปรเปล่ียนหมดทางไป หากไม่เคยตอ้งเจ็บไม่เคยรู้สึก ก็ควร
ระวงักบัทางท่ีเดินท่ีลม้ลงคราวก่อน สอนเราใหรู้้  
 (ท่อน Hook) ตอ้งขอบคุณน ้ าตา ท่ีสอนให้จ  าในบทเรียน น ้ าตา ท่ีไหลรินในวนัท่ีหวัใจอ่อน
ลา้ วนัน้ีพึ่งรู้คุณค่า ในช่วงเวลาไดเ้คยเจบ็ เคยหวงัและไม่เป็นดัง่ใจ (เรียนรู้และกา้วไป)  
 (ท่อน B) จนวนัท่ีเคยไดร้อ รอใครสักคนท่ีเดิน ก็คลา้ยวนัเวลาเปล่ียนเช่ืองช้าไม่ทนัใจ จน
วนัแห่งการร ่ าลา เม่ือฉันกอดเธอไว ้มีพบตอ้งมีพรากจากกนัไป หากไม่เคยมาก่อน ไม่เคยรู้สึก ว่า
การรักใครก็ควรตอ้งรอ เม่ือหวัใจคนเปล่ียน สอนเราใหรู้้” 
 
ตารางที ่4.26  วเิคราะห์เพลงขอบคุณน ้าตา 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ขอบคุณน ้าตา ขอบคุณน ้าตา ขอบคุณการร้องไห้ ความเสียใจและความ

ผดิหวงัจากความรักจะเป็น
บทเรียนในอนาคตต่อไป 
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ตารางที ่4.26  (ต่อ) 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
พรากจากกนัไป พรากจากกนัไป ไดเ้จอกนัก็ตอ้งจากกนั ความรัก ตอ้งมีทุกข ์สุข 

สมหวงัและผดิหวงั 
 
 จากตารางท่ี  4.26  พบว่า โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวการให้ก าลงัใจ
ดา้นความรัก กล่าวถึงการเผชิญกบัความรักท่ีผิดหวงั ความทุกข์ และความเสียใจ จะเป็นบทเรียน
เพื่อใหเ้รียนรู้ในขอ้ผดิพลาดเป็นประสบการในการด าเนินชีวิตต่อไป โดยมีความหมายโดยรวมแฝง
อยูใ่นช่ือเพลง “ขอบคุณน ้ าตา” มีความหมายโดยตรงคือ ขอบคุณการร้องไห้ ความหมายโดยนยัคือ 
ความเสียใจและความผิดหวงัจากความรักจะเป็นบทเรียนในอนาคตต่อไป มีการกล่าวถึงสัจจะธรรม
ของความรัก ต้องมีทุกข์ สุข สมหวงัและผิดหวงั เช่น “มีพบต้องมีพรากจากกันไป” โดยมี
ความหมายโดยตรงคือ ไดเ้จอกนัก็ตอ้งจากกนั เป็นตน้ โดยสัญญะจากเพลงดงักล่าวใชก้ารวิเคราะห์
จากตวับท (Context) และบริบท (Context) โดยกระบวนการโครงสร้าง (Structuration) ของเพลง
ดงักล่าว 
 
 4.3.8  เพลงคราม 
 “(ท่อน A) ลึกลงเท่าไรก็ยิ่งมืดมน คน้ไปเท่าไรก็ยิ่งสับสน ส่วนลึกในใจคน ใครจะรู้จริง 
ทะเลกวา้งไกล และใครเล่าจะรู้วา่ สุดเส้นขอบฟ้า ตรงท่ีแผน่น ้าเป็นประกาย ลึกลงจะเจอ อะไร จะมี
ส่ิงใดภายใตแ้ผน่น ้าสุดไกลท่ีซ่อนอยูท่ี่เธอเคยมองมนัวา่ดี เธอลองมองให้ดีๆ ลองหยดุมองและลอง
คิดอีกที ถา้หาก ทุกส่ิงท่ีเห็น ถา้หาก ทั้งหมด นั้นเป็นภาพลวงตา  
 (ท่อน Pre hook) ทะเลแสนไกลไม่มีส้ินสุด สีครามหมายความเหมือนใจมนุษย ์มนัลึกเกิน
จะรู้  
 (ท่อน Hook) เธอจะอยูห่รือไป สักวนั ถา้คนท่ีเธอเคยไวใ้จ ถึงตอนสุดทา้ยไม่เป็นอยา่งฝัน 
มนัไม่มีอะไรสวยงาม ส่ิงท่ีอยูข่า้งใน หวัใจ ท่ีใครไม่เคยหย ัง่ถึง ถา้หากตรงนั้นมนัอนัตราย ท่ีสุดจะ
มีใครเขา้ใจขา้งในใจฉนั  
 (ท่อน B) ฟ้างดงามเพียงใดแต่อยา่งไรมนัก็ตอ้งมืดมน ไม่ว่าใคร ตอ้งมีความจริงเก็บเอาไว้
อยูใ่นใจของคน เธอรู้ใช่ไหม ความจริงกบัความฝันท่ียงัคน้ไม่เจอ ฉนัหวัน่ใจ ถา้ในวนันั้นความเป็น
จริงมนัไปท าร้ายเธอ ใหเ้ธอเสียใจ”  
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ตารางที ่4.27  วเิคราะห์เพลงคราม 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ทะเลแสนไกลไม่มี

ส้ินสุด 
ทะเลแสนไกล ทะเลกวา้งใหญ่ไม่มีท่ี

ส้ินสุด 
จิตใจของคนกวา้งใหญ่
เกินท่ีจะสามารถรับรู้
ไดห้มดวา่คิดหรือรู้สึก

อยา่งไร 
ฟ้างดงามเพียงใดแต่

อยา่งไรมนัก็ตอ้งมืดมน 
ฟ้างดงาม

เพียงใดแต่มนัก็
ตอ้งมืดมน 

ทอ้งฟ้าถึงจะสดใส
สวยงามเพียงใดแต่สักวนั

ก็ตอ้งมืดมน 

คนเราถึงจะแสดงออก
ในดา้นท่ีดีแค่ไหนแต่
ลึกๆในจิตใจก็มี

ความคิดดา้นท่ีไม่ดีอยู ่
 
 จากตารางท่ี  4.27  พบว่า โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กล่าวถึงการเตือนสติ
วา่ความเป็นจริงในใจของมนุษยไ์ม่มีใครสามารถคาดเดาดว้ย แมแ้ต่ตวัเราเองก็ไม่สามารถรู้ได้ว่า
อนาคตตัวเราจะคิดอะไร ความรู้สึกนึกคิดของคนเราเปล่ี ยนไปตามกาลเวลา โดยใช้การ
อุปมาอุปไมยแฝงสัญญะในเน้ือเพลง การเปรียบเทียบจิตใจคนท่ียากจะหยัง่ถึงเช่นเดียวกบัทอ้งทะเล 
เช่น “ทะเลแสนไกลไม่มี ส้ินสุด” ให้ความหมายโดยตรงคือ ทะเลกว้างใหญ่ไม่ มี ท่ี ส้ินสุด 
ความหมายโดยนยัคือ จิตใจของคนกวา้งใหญ่เกินท่ีจะสามารถรับรู้ไดห้มดว่าคิดหรือรู้สึกอยา่งไร 
“ฟ้างดงามเพียงใดแต่อย่างไรมนัก็ตอ้งมืดมน” ความหมายโดยตรงคือ ทอ้งฟ้าถึงจะสดใสสวยงาม
เพียงใดแต่สักวนัก็ตอ้งมืดมน ความหมายโดยนัยคือ คนเราถึงจะแสดงออกในดา้นท่ีดีแค่ไหนแต่
ลึกๆในจิตใจก็มีความคิดด้านท่ีไม่ดีอยู่ เป็นต้น โดยสัญญะจากเพลงดังกล่าววิเคราะห์แบบ
อุปมาอุปไมยการใหค้วามหมายจากการเช่ือมโยง 
 
 4.3.9  เพลงความรัก 
 “(ท่อน A) เม่ือวนัท่ีความเจ็บช ้ ามนัท าลายหัวใจ วนัท่ีค  าว่ารักมนัไดผ้ลกัฉันลม้ลง วนันั้น
ฉนัเคยคิดวา่ชีวิตฉัน มนัคงหมดความหมาย พอน ้ าตามนัไหลจนไม่มีเหลืออยู ่พอฉันไดเ้รียนรู้กา้ว
ผา่นค าวา่แพพ้า่ย ค าวา่รักท่ีเคย ท าใหฉ้นัลม้ลงท่ีจริง ไม่ใช่ มนัแค่ผลกัใหฉ้นักา้วเดินต่อไป อีกคร้ัง 
 (ท่อน Hook) เม่ือก่อนเคยรักมากเท่าไหร่ มนัยงัคงรักมากเท่านั้น แต่ชีวิตมนัตอ้งเป็นไป 
เม่ือก่อนเคยรักเธอท่ีสุด มนัยงัคงรักเธอสุดหวัใจ ไม่เคยจะเสียดาย (ท่ีชีวติฉนัเคยไดรั้กเธอ)  
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 (ท่อน B) เวลาท่ีเช่ืองชา้มนัก็ยงัหมุนไป เก็บเก่ียววนัร้ายๆ เตือนจิตใจใหจ้  า รักท่ีมนัตอ้งจบ 
แมว้า่ยงัไง มนัก็ยงัสวยงาม และท่ีสุดชีวติตอ้งเดินต่อไป อีกคร้ัง” 
 
ตารางที ่4.28  วเิคราะห์เพลงความรัก 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
พอฉนัไดเ้รียนรู้กา้ว
ผา่นค าวา่แพพ้า่ย 

เรียนรู้กา้วผา่น
ค าวา่แพพ้า่ย 

ฉนัไดรู้้จกัค าวา่พา่ยแพ ้ ฉนัไดเ้รียนรู้การ
ผดิหวงัจากความรัก 

ท าใหฉ้นัลม้ลง ท าใหฉ้นัลม้ลง ท าใหล้ม้ลงหรือทรุดตวัลง ท าใหเ้สียใจหรือเป็น
ทุกขใ์จ 

 
 จากตารางท่ี  4.28 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการให้ก าลงัใจ
ดา้นความรัก กล่าวถึงความรักผิดหวงัท่ีเคยผ่านมา ถึงจะเคยท าให้เสียใจแต่ก็เป็นแรงผลกัดนัให้
ด าเนินชีวิตต่อไป ไม่เคยเสียใจท่ีเคยไดรั้กเธอ โดยมีสัญญะท่ีแฝงอยู่ในเน้ือเพลง เช่น “พอฉันได้
เรียนรู้กา้วผา่นค าวา่แพพ้่าย” ความหมายโดยตรงคือ ฉนัไดรู้้จกัค าวา่พ่ายแพ ้ความหมายโดยนยั คือ 
ฉนัไดเ้รียนรู้การผดิหวงัจากความรัก “ท าให้ฉนัลม้ลง” ความหมายโดยตรงคือ ท าใหล้ม้ลงหรือทรุด
ตวัลง ความหมายโดยนยัคือ ท าให้เสียใจหรือเป็นทุกขใ์จ โดยสัญญะในเพลงดงักล่าววิเคราะห์จาก
กระบวนการโครงสร้างของเพลง 
 
 4.3.10  เพลงสติ๊กเกอร์ 
 “(ท่อน A) ใครต่อใครก็เตือนประจ า ขบัรถสีด า มนัไม่น่าดู ดวงชะตาจะไม่ค่อยดี ถา้ให้เขา้
ที ตอ้งสีชมพูก็รู้ แต่ให้เปล่ียนทั้งคนัคงยงัไม่ไหว เศรษฐกิจไม่ดี เงินตอ้งเก็บไว  ้ท าไดเ้พียงแค่เอา
สต๊ิกเกอร์แปะทา้ยรถไป  
 (ท่อน Hook1) ใหม้นัเป็นสีชมพู แค่ให้หวัใจของเราไดรู้้ วา่รถคนัน้ีเป็นสีชมพู ไปไหนก็ไป
กนั ทุกคืน ทุกวนัขบัแลว้โล่งใจ เม่ือความสุขมาพบ ชีวติก็สู้ต่อกนัไป  
 (ท่อน B) เร่ืองไม่ดีไม่งามมากมาย จนโลกวุ่นวาย กลายเป็นสีด า ถา้หากคนเรายงัรักกนัดี 
โลกใบท่ีมี คงไม่บอบช ้าก็รู้ แต่ให้เปล่ียนทั้งโลกคงท าไม่ไหว เป็นคนธรรมดาใหท้ าอยา่งไร หรือวา่
คงตอ้งเอาสต๊ิกเกอร์แปะโลกน้ีไว ้
 (ท่อน Hook2) ใหม้นัเป็นสีชมพู แค่ใหห้วัใจของเราไดรู้้ วา่โลกใบน้ีเป็นสีชมพู รอยยิม้มีให้
กนั ทุกคืน ทุกวนัต่างก็ช่ืนใจ เม่ือรักกนั มาพบ โลกน้ีจะน่าอยูเ่พียงไหน” 
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ตารางที ่4.29  วเิคราะห์เพลงสต๊ิกเกอร์ 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
สต๊ิกเกอร์ สต๊ิกเกอร์ เช่ือเร่ืองดวงชะตากบัสีรถ

เพื่อใหใ้ชร้ถอยา่งมี
ความสุข 

ถา้ตอ้งการให้โลกสงบ
สุข คนไม่ทะเลาะกนั 
อยูด่ว้ยกนัอยา่งมี
ความสุขคงตอ้งเอา
สต๊ิกเกอร์ติดไว ้

 
 จากตารางท่ี  4.29  พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ช่วงแรกของเพลงจะ
กล่าวถึงความเช่ือเร่ืองดวงชะกบัสีรถท่ีตอ้งมีความเหมาะสมกนั จึงตอ้งเอาสต๊ิกเกอร์ติดไวเ้พื่อบ่ง
บอกสีท่ีเหมาะสมกบัดวงชะตาเพื่อให้ใช้รถอยา่งสบายใจ ช่วงต่อมาจะกล่าวถึงสังคมในทุกวนัน้ีมี
แต่เร่ืองวุน่วาย คนทะเลาะกนั อยากใหโ้ลกน้ีสงบสุข โดยเพลงดงักล่าวมีการใชก้ารการอุปมาอุปมยั 
(Metaphor) ถ่ายทอดความหมายโดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่างสัญญะสองตวัท่ีมีความคลา้ยคลึง
กนั และถูกน ามาถ่ายทอดความหมายดว้ยวิธีการ “เปรียบเทียบอุปมาอุปมยั” (Analogy) ดงัเช่นใน
เน้ือเพลงท่ีกล่าวถึง “สต๊ิกเกอร์” ความหมายโดยตรง เป็นความเช่ือเร่ืองดวงชะตากบัสีรถเพื่อให้ใช้
รถอย่างมีความสุข ความหมายโดยนัยคือ ถา้ตอ้งการให้โลกสงบสุข คนไม่ทะเลาะกนั อยู่ดว้ยกนั
อยา่งมีความสุขคงตอ้งเอาสต๊ิกเกอร์ติดไว ้  
 
 4.3.11  เพลงคิดฮอด 
 “(ท่อน A) คลา้ยจนัทรา ท่ีอบัแสงลา้นดวงดาวมืดมน คลา้ยดงัคนเร่ิมหมดไฟ วนัท่ีอาทิตย์
ร้อนแรงลาจากฟ้า และไม่เคยหวนกลบั ใครคนน้ีเหมือนไม่อยาก หายใจ โลกใบเดิมท่ีสดใสไม่เคย
เป็นเหมือนเก่า ฤดูกาลพลนัเปล่ียนแปร ไม่มีอีกฝนฟ้าคราม งามดอกสวย ไมง้ามแห้งเห่ียว ขาด
ความรักไร้ก าลงั หวัใจ เป็นจัง๋ได๋แลว้นอ้ความฮกั เป็นจัง๋ได๋แลว้นอ้ความฮกั ท่ีเคยหอม เคยกอด คิด
ฮอดแลว้หนาวหวัใจ สัญญาไว ้สิมาหมัน่มาหมาย ไหลผา่นปานข่ีฝ่าลืมฟ้าแลว้บ่นอ้ บอกให้คอยยงั
จ าไดบ้่ ค  าสัญญายงัจ าไดบ้่ เหงาส ่าได๋บ่ทอ้ เก็บใจถ่าบ่ถอย คิดฮอดเดอ้ ความฮกัแทป่้านน้ีอยูไ่ส  
 (ท่อน Hook) และยงัคิดถึงเธอ นะ ชีวิตท่ีมีเธอ วนัคืนเหล่านั้นช่างมีความหมาย วอนทอ้ง
ทะเลขอบฟ้าแสนไกล บอกเธอไดไ้หม ยงัคอย  
 (ท่อน B) คลา้ยเธอลืมไปหมดแลว้ ค าสัญญาวนัเก่า ว่าไม่นานคงกลบัมาต่อให้อีกหม่ืนฟ้า
ไกลกางกั้นไว ้รักยงัเหมือนเก่า ความคิดถึงไม่เคยจาง หายไป เป็นจัง๋ได๋แลว้น้อความฮกั เป็นจัง๋ได๋ 
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แลว้นอ้ความฮกั ท่ีเคยฝัง เคยฝาก ฮอยจูบไวใ้นหวัใจ ยามเฮาไกลยงัจ าไดบ้่ เห็นดาวยงัพ่อหนา้กนัอยู่
บ่ห่าง ฟ้าขา้งบนเปล่ียนสีทุกวนั สัญญามัน่คงจ าข้ึนใจ เก็บค าวา่ฮกัไว ้ถ่าคนไกลบ่น้อ คิดฮอดเดอ้ 
ความฮกัแท ้ป่านน้ีเป็นจัง๋ได๋” 
 
ตารางที ่4.30  วเิคราะห์เพลงติดฮอด 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
คลา้ยจนัทรา ท่ีอบัแสง
ลา้นดวงดาวมืดมน 

คลา้ยจนัทรา ท่ี
อบัแสงลา้น
ดวงดาวมืดมน 

ดวงจนัทร์และดวงดาวท่ี
ไม่มีแสงส่องสวา่ง 

ไม่มีเร่ียวแรงท่ีจะ
ด าเนินชีวติต่อ 

ไม่มีอีกฝนฟ้าคราม 
งามดอกสวย ไมง้าม

แหง้เห่ียว 

ไม่มีอีกฝนฟ้า
คราม งามดอก
สวย ไมง้ามแหง้

เห่ียว 

ไม่มีแลว้ฝนฟ้าสีครามและ
ดอกไมท่ี้สวยงาม 

ไม่มีความสุขจากความ
รักอีกแลว้ 

 
 จากตารางท่ี  4.30  พบว่า โดยเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กล่าวถึงความคิดถึงท่ีต่อ
คนรักท่ีเลิกรากนัไป โดยพรรณนาถึงความรู้สึกหลงัจากเลิกรากนัไป และช่วงเวลาท่ีไดค้บกนัช่างมี
ความสุข โดยในเพลงน้ีมีการน าภาษาอีสานมาสอดแทรกในเน้ือเพลงเพื่อส่ือความหมายถึงความ
คิดถึงจากท่ีห่างไกล โดยมีสัญญะแฝงอยู่ในเน้ือเพลง เช่น “คล้ายจนัทรา ท่ีอบัแสงล้านดวงดาว
มืดมน” ความหมายโดยตรงคือ ดวงจนัทร์และดวงดาวท่ีไม่มีแสงส่องสวา่ง ความหมายโดยนยัคือ 
ไม่มีเร่ียวแรงท่ีจะด าเนินชีวิตต่อ “ไม่มีอีกฝนฟ้าคราม งามดอกสวย ไมง้ามแห้งเห่ียว” ความหมาย
โดยตรงคือ ไม่มีแลว้ฝนฟ้าสีครามและดอกไมท่ี้สวยงาม ความหมายโดยนยัคือ ไม่มีความสุขจาก
ความรักอีกแล้ว เป็นต้น โดยสัญญะท่ีแฝงอยู่ในเน้ือเพลงดังกล่าววิเคราะจากการเปรียบเทียบ
อุปมาอุปไมยในเน้ือเพลง 
 
 4.3.12  เพลงทางกลบับ้าน 
 “(ท่อน A) ในวนัท่ีใจมืดหม่น วนัท่ีชีวิตหลงทางมาไกล ในวนัท่ีใจวุ่นวายยิ่งท าให้คิดถึง
บา้นเราจากมาตั้งนาน ไกลแสนไกลเม่ือไหร่ความฝันจะเป็นจริง หรือท่ีฝันใฝ่ไม่มีจริง เขา้ใจวา่คน
ทุกคนย่อมมีเหตุผลของการเดินทาง แต่ใจฉันยงัอา้งวา้งเม่ือส่ิงท่ีหวงันั้นยงัไกล หน่ึงใจล่องลอย
กลางผูค้น ท่ีก็ไม่รู้ใครเป็นใครหน่ึงใจท่ียงัตอ้งเดินไป 
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 (ท่อน Hook) เม่ือไหร่ท่ีลม้ยงัคิดถึงพ่อ เม่ือไหร่ท่ีทอ้ยงัคิดถึงแม่ และยงัคงท าตามค าสัญญา 
ชีวติเม่ือท าไดต้ามความฝัน วนันั้นฉนัคงไดก้ลบั เอาฝันนั้นไปฝาก  
 (ท่อน B) ปลิวไปตามกระแสใจคน ยงัเควง้ควา้งและไร้จุดหมายมืดมน ความจริงใจสุดทา้ย
ไม่มีความหมาย โลกท่ีมนัลวงหลอก มนัช่างโหดร้าย หรือมนัอาจเป็นโชคชะตา ท่ีฟ้าได้ก าหนด
เอาไว”้ 
 
ตารางที ่4.31  วเิคราะห์เพลงทางกลบับา้น 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ในวนัท่ีใจมืดหม่น 
วนัท่ีชีวติหลงทางมา
ไกล ในวนัท่ีใจวุน่วาย
ยิง่ท  าใหคิ้ดถึงบา้นเรา

จากมาตั้งนาน 

ในวนัท่ีใจมืด
หม่น วนัท่ีชีวิต
หลงทางมาไกล 
ในวนัท่ีใจ
วุน่วาย 

ดวงจนัทร์และดวงดาวท่ี
ไม่มีคือ ในวนัท่ีใจวุน่วาย

ท าใหคิ้ดถึงบา้น 

เม่ือพบเจอกบัอุปสรรค 
ปัญหาต่างๆท่ีเขา้มาจะ
ท าใหคิ้ดถึงบา้นเกิดท่ี
ตอ้งพลดัถ่ินมาท างาน
หรือท าตามความฝัน 

เขา้ใจวา่คนทุกคนยอ่ม
มีเหตุผลของการ

เดินทาง แต่ใจฉนัยงั
อา้งวา้งเม่ือส่ิงท่ีหวงั

นั้นยงัไกล 

ทุกคนยอ่มมี
เหตุผลของการ

เดินทาง 

เขา้ใจวา่การเดินทางไป
ไหนของทุกคนตอ้งมี

เหตุผล 

ทุกคนยอ่มมีเป้าหมายท่ี
ต่างกนัในการเขา้มาอยู่
ในการพลดัถ่ินจากบา้น

เกิด แต่ฉนัยงัไม่มี
ก าลงัใจหรือส่ิงยดึ

เหน่ียวเม่ือความส าเร็จ
ยงัอีกไกล 

เม่ือไหร่ท่ีลม้ยงัคิดถึง
พอ่ เม่ือไหร่ท่ีทอ้ยงั
คิดถึงแม่ และยงัคงท า
ตามค าสัญญา ชีวติเม่ือ
ท าไดต้ามความฝัน วนั
นั้นฉนัคงไดก้ลบั เอา

ฝันนั้นไปฝาก 

เม่ือไหร่ท่ีลม้ยงั
คิดถึงพอ่ 

เม่ือไหร่ท่ีทอ้ยงั
คิดถึงแม่ 

เม่ือยามหกลม้ก็จะคิดถึง
พอ่แม่และจะท าตามความ

ฝันใหส้ าเร็จ 

เม่ือเจออุปสรรคปัญหา
ต่างๆแต่ก็ยงัมีส่ิงยดึ
เหน่ียวจิตใจไม่ใหย้อ่
ทอ้ก็คือพอ่และแม่ และ

ยงัคงท าตามท่ี
ตั้งเป้าหมายไวเ้พื่อพอ่

และแม่ 
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 จากตารางท่ี  4.31  พบว่า โดยรวมเน้ือหาเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการให้ก าลงัใจใน
การด าเนินชีวติ กล่าวถึงการให้ก าลงัใจกบัผูท่ี้ตอ้งจากบา้นเกิดมาเพื่อท างานหรือท าตามความฝันให้
ประสบความส าเร็จ โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่นเน้ือเพลง เช่น “ในวนัท่ีใจมืดหม่น วนัท่ีชีวติหลงทางมา 
ไกล ในวนัท่ีใจวุ่นวายยิ่งท าให้คิดถึงบ้านเราจากมาตั้งนาน” ความหมายโดยตรงคือ ในวนัท่ีใจ
วุน่วายท าให้คิดถึงบา้น ความหมายโดยนยัคือ เม่ือพบเจอกบัอุปสรรค ปัญหาต่างๆ ท่ีเขา้มาจะท าให้
คิดถึงบา้นเกิดท่ีตอ้งพลดัถ่ินมาท างานหรือท าตามความฝัน “เขา้ใจวา่คนทุกคนยอ่มมีเหตุผลของการ
เดินทาง แต่ใจฉนัยงัอา้งวา้งเม่ือส่ิงท่ีหวงันั้นยงัไกล” ความหมายโดยตรงคือ เขา้ใจวา่การเดินทางไป
ไหนของทุกคนตอ้งมีเหตุผล ความหมายโดยนยัคือ ทุกคนยอ่มมีเป้าหมายท่ีต่างกนัในการเขา้มาอยู่
ในการพลดัถ่ินจากบา้นเกิด แต่ฉนัยงัไม่มีก าลงัใจหรือส่ิงยึดเหน่ียวเม่ือความส าเร็จยงัอีกไกล  และ 
“เม่ือไหร่ท่ีลม้ยงัคิดถึงพ่อ เม่ือไหร่ท่ีทอ้ยงัคิดถึงแม่ และยงัคงท าตามค าสัญญา ชีวิตเม่ือท าไดต้าม
ความฝัน วนันั้นฉนัคงไดก้ลบั เอาฝันนั้นไปฝาก” ความหมายโดยตรงคือ เม่ือยามหกลม้ก็จะคิดถึง
พอ่แม่และจะท าตามความฝันให้ส าเร็จ ความหมายโดยนยัคือ เม่ือเจออุปสรรคปัญหาต่างๆแต่ก็ยงัมี
ส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจไม่ใหย้อ่ทอ้ก็คือพ่อและแม่ และยงัคงท าตามท่ีตั้งเป้าหมายไวเ้พื่อพ่อและแม่ เป็น
ตน้ โดยสัญญะของเพลงดงักล่าววิเคราะห์จากบริบท (Context) และโครงสร้างเน้ือหาของเพลง 
(Structuration)  
 
 4.3.13  เพลงแสงสุดท้าย 
 “(ท่อน A) รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ กบัทางท่ีโรยเอาไวด้ว้ยขวากหนาม ดูแหลมคม
ท่ิมแทงจนมนัแทบจะทนไม่ไหว ชีวิตถ้าไม่ยากเยน็ขนาดนั้นสองมือจะมีเร่ียวแรงขนาดไหน แต่
หวัใจของคนยงัยนืยนัจะไม่ถอดใจ  
 (ท่อน Hook) ในค ่าคืนท่ี (ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงน้ี) (ฟ้าทา้ทายใจคน) (และ) ฉันยงัคงกา้ว
ไป ยงัคงมีรักแทเ้ป็นแสงน าไปในคืนท่ีหลงทาง  
 (ท่อน B) วนัเวลาไม่เคยจะหยุดเดินอย่างไรเราคงตอ้งเดินไปกบัมนั เก็บทุกความผิดพลั้ง
เป็นค าเตือนให้เราเขา้ใจ ชีวิตเร่ิมตน้ท่ีค าวา่ฝ่าฟันขอเพียงใจเราเท่านั้นไม่หว ัน่ไหว บทชีวิตของเรา 
เราจะท าใหมี้ความหมาย” 
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ตารางที ่4.32  วเิคราะห์เพลงแสงสุดทา้ย 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
รอนแรมมาเน่ินนาน
เพียงหน่ึงใจ กบัทางท่ี
โรยเอาไวด้ว้ยขวาก
หนาม ดูแหลมคมท่ิม 

รอนแรมมาเน่ินนาน
เพียงหน่ึงใจ กบัทาง
ท่ีโรยเอาไวด้ว้ย

ขวากหนาม ดูแหลม 

การขวากหนามท่ิม
แทงเจบ็ปวดจนจะ

ทนไม่ไหว 

การท่ีจะประสบ
ความส าเร็จดว้ยตนเอง 
จะตอ้งผา่นปัญหาและ
อุปสรรคมากมาย 

แทงจนมนัแทบจะทน
ไม่ไหว 

คมท่ิมแทงจนมนั
แทบจะทนไม่ไหว 

 อาจจะท าใหย้อ่ทอ้ต่อ
ปัญหาและอุปสรรค

นั้นๆ 
ชีวติถา้ไม่ยากเยน็

ขนาดนั้นสองมือจะมี
เร่ียวแรงขนาดไหน แต่
หวัใจของคนยงัยนืยนั

จะไม่ถอดใจ 

ชีวติถา้ไม่ยากเยน็
ขนาดนั้นสองมือจะ
มีเร่ียวแรงขนาดไหน 
แต่หวัใจของคนยงั
ยนืยนัจะไม่ถอดใจ 

ชีวติมีความล าบาก
สองมือของเราจะมี
แรงสู้แค่ไหน แต่ก็

จะไม่ถอดใจ 

ถึงแมปั้ญหาและ
อุปสรรคจะหนกัแค่
ไหนแต่ก็จะไม่ยอ่ทอ้ 

วนัเวลาไม่เคยจะหยดุ
เดินอยา่งไรเราคงตอ้ง
เดินไปกบัมนั เก็บทุก
ความผดิพลั้งเป็นค า
เตือนใหเ้ราเขา้ใจ 

วนัเวลาไม่เคยจะ
หยดุเดินอยา่งไรเรา
คงตอ้งเดินไปกบัมนั 
เก็บทุกความผดิพลั้ง
เป็นค าเตือนใหเ้รา

เขา้ใจ 

วนัเวลายงัคงเดินไป
ตลอดเวลาก็ตอ้ง
ด าเนินชีวติต่อไป 
เก็บขอ้ผดิพลาดท่ี
ผา่นมาไวเ้ตือน

ตวัเอง 

เรายงัคงตอ้งใชชี้วติ
ต่อไป ใหน้ าขอ้ผดิพลาด
ต่างๆท่ีผา่นมาเพื่อเป็น
ประสบการณ์ในการ
ผา่นพน้ปัญหาและ
อุปสรรคต่อไป 

 
 จากตารางท่ี  4.32 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการให้ก าลงัใจ
ในการด าเนินชีวิต กล่าวถึงการให้ก าลงัใจเม่ือเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินชีวิตๆ ให้
ต่อสู้กบัปัญหาไม่ยอ่ทอ้ โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่นเน้ือเพลง เช่น “รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ กบั
ทางท่ีโรยเอาไวด้ว้ยขวากหนาม ดูแหลมคมท่ิมแทงจนมนัแทบจะทนไม่ไหว” ความหมายโดยตรง
คือ การขวากหนามท่ิมแทงเจ็บปวดจนจะทนไม่ไหวความหมายโดยนัยคือ การท่ีจะประสบ
ความส าเร็จดว้ยตนเอง จะตอ้งผ่านปัญหาและอุปสรรคมากมาย อาจจะท าให้ย่อทอ้ต่อปัญหาและ
อุปสรรคนั้นๆ “ชีวิตถ้าไม่ยากเย็นขนาดนั้นสองมือจะมีเร่ียวแรงขนาดไหน แต่หัวใจของคนยงั
ยนืยนัจะไม่ถอดใจ” ความหมายโดยตรงคือ ชีวติมีความล าบากสองมือของเราจะมีแรงสู้แค่ไหน แต่ 
ก็จะไม่ถอดใจ ความหมายโดยนัยคือ ถึงแมปั้ญหาและอุปสรรคจะหนักแค่ไหนแต่ก็จะไม่ย่อท้อ 
และ “วนัเวลาไม่เคยจะหยุดเดินอยา่งไรเราคงตอ้งเดินไปกบัมนั เก็บทุกความผดิพลั้งเป็นค าเตือนให ้
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เราเข้าใจ” ความหมายโดยตรงคือ ว ันเวลาย ังคงเดินไปตลอดเวลาก็ต้องด าเนินชีวิตต่อไป 
เก็บขอ้ผิดพลาดท่ีผ่านมาไวเ้ตือนตวัเอง ความหมายโดยนัยคือ เรายงัคงตอ้งใช้ชีวิตต่อไป ให้น า
ขอ้ผิดพลาดต่างๆท่ีผา่นมาเพื่อเป็นประสบการณ์ในการผา่นพน้ปัญหาและอุปสรรคต่อไป เป็นตน้ 
โดยสัญญะในเน้ือเพลงดงักล่าววเิคราะห์จากการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยในเน้ือเพลง 
  
 4.3.14  เพลงปล่อย 
 “(ท่อน A) ฝืนข่มเหมือนคนไม่มีน ้ าตา ฝืนทนกบัความช ้ าของวนัวาน กบัเร่ืองราวท่ีผา่นมา 
เม่ือทุกส่ิงวกวนขา้งในหวัใจ ทุกค ายงัตอกย  ้าท าลายใจ วา่รักคงไม่กลบัมาอีกแลว้  
 (ท่อน Pre hook1) เปล่ียนวนัท่ีใจนั้นเปล่ียน วนัท่ีคนหน่ึงคนทิ้งกนั วนัท่ีเธอตอ้งกลืนตอ้ง
เก็บ วนัท่ีทรมาน วนัท่ีเกินจะทนรับมนัเอาไว ้ 
 (ท่อน Hook) อยากจะร้องบา้งไหม ร้องใหก้บัมนัสักที ร้องสักคร้ัง ร้องพอใหมี้น ้ าตามาแบ่ง
เบา ร้องจนกวา่จะลืมเร่ืองราว  
 (ท่อน B) เม่ือรักเปล่ียน เหลือเธอท่ียงัเหมือนเดิม หวัใจเหน่ือยเพียงไหนท่ีเฝ้าคอย แต่รักคง
ไม่กลบัมาอีกแลว้  
 (ท่อน Pre Hook2) ปล่อย วนัน้ีเธอแค่ปล่อย วนัน้ีเธอเขา้ใจเสียที วนัท่ีโลกทั้งใบนั้นเปล่ียน 
เธอก็คงตอ้งปล่อย พอเสียทีอยา่ทนร้ังมนัเอาไว”้ 
 
ตารางที ่4.33  วเิคราะห์เพลงปล่อย 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมาย
โดยตรง 

ความหมาย
โดยนยั 

อยากจะร้องบา้งไหม ร้อง
ใหก้บัมนัสักที ร้องสักคร้ัง 
ร้องพอใหมี้น ้าตามาแบ่งเบา 
ร้องจนกวา่จะลืมเร่ืองราว 

อยากจะร้องบา้งไหม ร้อง
ใหก้บัมนัสักที ร้องสักคร้ัง 
ร้องพอใหมี้น ้าตามาแบ่งเบา 
ร้องจนกวา่จะลืมเร่ืองราว 

อยากจะ
ร้องไหไ้หม
เผือ่จะช่วยให้
ผอ่นคลาย 

เธออยากจะ
ระบายความทุกข์
ท่ีเกิดจากความรัก

กบัฉนัไหม 
ฝืนข่มเหมือนคนไม่มีน ้าตา 
ฝืนทนกบัความช ้าของ

วนัวาน กบัเร่ืองราวท่ีผา่นมา 
เม่ือทุกส่ิงวกวนขา้งในหวัใจ 
ทุกค ายงัตอกย  ้าท าลายใจ 

ฝืนข่มเหมือนคนไม่มีน ้าตา 
ฝืนทนกบัความช ้าของ

วนัวาน กบัเร่ืองราวท่ีผา่น
มา เม่ือทุกส่ิงวกวนขา้งใน
หวัใจ ทุกค ายงัตอกย  ้า

ท าลายใจ 

ฝืนท าเป็นไม่
ร้องไหก้บั
ความทุกข ์

ฝืนท าเป็นไม่รู้สึก
เสียใจกบัความรัก
ท่ีผดิหวงั แต่ความ
จริงแลว้ยงัคง

เสียใจ 
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 จากตารางท่ี  4.33 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการให้ก าลงัใจ
ดา้นความรัก กล่าวถึงการให้ก าลงัใจผูท่ี้ผดิหวงัจากความรัก แสดงถึงความห่วงใย คอยเป็นท่ีระบาย
ความทุกข์ เช่น “อยากจะร้องบา้งไหม ร้องให้กบัมนัสักที ร้องสักคร้ัง ร้องพอให้มีน ้ าตามาแบ่งเบา 
ร้องจนกว่าจะลืมเร่ืองราว” ความหมายโดยตรงคือ อยากจะร้องไห้ไหมเผื่อจะช่วยให้ผ่อนคลาย 
ความหมายโดยนัยคือ เธออยากจะระบายความทุกข์ท่ีเกิดจากความรักกบัฉันไหม  และกล่าวถึง
ความเสียใจ ผดิหวงัจากความรักท่ีเก็บไวค้นเดียว เช่น “ฝืนข่มเหมือนคนไม่มีน ้ าตา ฝืนทนกบัความ
ช ้ าของวนัวาน กับเร่ืองราวท่ีผ่านมา เม่ือทุกส่ิงวกวนข้างในหัวใจ ทุกค ายงัตอกย  ้าท าลายใจ” 
ความหมายโดยตรงคือ ฝืนท าเป็นไม่ร้องไห้กบัความทุกข ์ความหมายโดยนยัคือ ฝืนท าเป็นไม่รู้สึก
เสียใจกบัความรักท่ีผิดหวงั แต่ความจริงแลว้ยงัคงเสียใจ เป็นตน้ การส่ือความหมายในเพลงน้ีใช้
รูปแบบการส่ือสารเชิงพรรณนาและภาษาท่ีใหค้วามหมายโดยตรง 
 
 4.3.15  เพลงเปราะบาง 
 “(ท่อน A) หนทาง ยงัดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ มีผูค้นรอบกาย จากคนร้อยพนัท่ียืนใกลก้นั 
กลบัรู้สึกวา่ไกลแสนไกล เม่ือไรมนัหายไป จากหวัใจของเรา  
 (ท่อน Hook) ท าไมแค่ลมเพียงแผ่วเบา ยงัท าให้เหน็บหนาว แค่เพียงแผ่นฟ้าท่ีว่างเปล่า ยงั
ท าใหมี้น ้าตา ท าไมมนัช่างเปราะบางเหลือเกิน (อ่อนแอจนเกินจะเขา้ใจ)  
 (ท่อน B) คร้ังหน่ึง ท่ีเคยสัมผสั ในหัวใจว่ารักยงัเหลืออยู่ แต่วนัน้ีดูเหมือนมนัลบเลือน 
ก่อนท่ีอบอุ่นจางหายไป สักวนัถา้ลม้ลง จะมีใครสนใจ” 
 
ตารางที ่4.34  วเิคราะห์เพลงเปราะบาง 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 

เปราะบาง เปราะบาง 
บอบบาง, แตกหกั

ง่าย 
ความอ่อนแอในจิตใจท่ีเกิด
จากความรักท่ีผดิหวงั 

ท าไมแค่ลมเพียงแผว่
เบา ยงัท าใหเ้หน็บ
หนาวแค่เพียงแผน่
ฟ้าท่ีวา่งเปล่า ยงัท า

ใหมี้น ้าตา 

ท าไมแค่ลมเพียง
แผว่เบา ยงัท าให้
เหน็บหนาวแค่

เพียงแผน่ฟ้าท่ีวา่ง
เปล่า ยงัท าใหมี้

น ้าตา 

เพียงลมพดับางเบา
ยงัท าใหรู้้สึกหนาว
แค่มองไปบนฟ้าท่ี
วา่งเปล่าก็ท าให้

ร้องไห้ 

เพียงแค่มีเร่ือง
กระทบกระเทือนเล็กนอ้ยก็
จะท าใหเ้สียใจ เพียงแผน่ฟ้า
ท่ีวา่งเปล่า ยงัท าใหมี้น ้าตา
แค่เพียงการอยูล่  าพงัก็ท  าให้

ร้องไห้เสีย 
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 จากตารางท่ี  4.34 พบว่า โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาข้างต้น กล่าวถึงความรักท่ี
ผิดหวงัซ่ึงยงัคงเสียใจ ทุกข์ทรมานจากความรักคร้ังนั้นจนท าให้สภาพจิตใจอ่อนแอ โดยมีสัญญะ
แฝงอยู่ในเน้ือหาของเพลง เช่น “เปราะบาง” ความหมายโดยตรงคือ บอบบาง , แตกหักง่าย 
ความหมายโดยนยัคือ ความอ่อนแอในจิตใจท่ีเกิดจากความรักท่ีผิดหวงั “ท าไมแค่ลมเพียงแผว่เบา 
ยงัท าใหเ้หน็บหนาว” ความหมายโดยตรง เพียงลมพดับางเบายงัท าใหรู้้สึกหนาว ความหมายโดยนยั
คือ เพียงแค่มีเร่ืองกระทบกระเทือนเล็กนอ้ยก็จะท าใหเ้สียใจ เพียงแผน่ฟ้าท่ีวา่งเปล่า ยงัท าใหมี้น ้าตา 
“แค่เพียงแผน่ฟ้าท่ีวา่งเปล่า ยงัท าให้มีน ้ าตา ” ความหมายโดยตรงคือ แค่มองไปบนฟ้าท่ีวา่งเปล่าก็
ท าให้ร้องไห้ ความหมายโดยนยัคือ แค่เพียงการอยูล่  าพงัก็ท  าให้ร้องไห้เสียใจ เป็นตน้ โดยสัญญะ
ในเน้ือเพลงดงักล่าววเิคราะห์จากการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยในเน้ือเพลง 
 
 4.3.16  เพลงโทน 
 “(ท่อน A) ส้ินเสียงระเบิด ฟ้าพลนัปกคลุมดว้ยฝุ่ นด า ควนัปืนยงัลอยอยูร่อบกาย ส้ินเสียง
ทุกอย่าง โลกพลนัก็กลายเป็นเงียบงนั ใครเป็นตายดีร้ายกนัอย่างไร โทนก็เป็นแค่ชายหน่ึงคนท่ีมี
ชีวิตธรรมดา เหมือนใครคนอ่ืนเพียงตอ้งมาจบัปืนหยดัยืนและเป็นทหารประจ าการ อยู่แสนไกล 
หวัใจจากคน หน่ึงคนท่ีไม่สูงไม่ใหญ่ ร้ายดีแค่ไหน อดทนไม่เคยเหน่ือยลา้ เขาท าดว้ยใจเพื่ออะไรท่ี
มนัส าคญักวา่ ชีวติไม่คิดยอมใหใ้ครคนใดท าลาย  
 (ท่อน Hook) จะเสียเท่าไหร่ ยงัสาบานจะดูแลจนสุดใจ เดิมพนัไปด้วยความหวงัท่ีเขามี 
ชีวติทั้งหมด แมม้นัจะลงเอยกนัอยา่งไร (คนๆ นึงขอลองดูสักที) (ตายเป็นตายไม่หลีกหนี) 
 (ท่อน B) คืนหน่ึงคืนท่ีจนัทร์หลับตาข้างบนขอบฟ้ามีเพียงดาว เป็นคืนมืดมน  โทนกับ
เพื่อนอบัจนสับสนติดพนัอยูท่่ามกลางวงลอ้ม ท่ีไม่มีทางหนี ทุกคนเกิดมาตอ้งตาย ก็รู้กนัอยู ่แลว้มี
บา้งไหม ท่ีใครเล่าจะอาสา ทุกคนรอบกายโทนหยิบปืนข้ึนประทบับนบ่าในคืนน้ีเป็นตายคงตอ้ง
ตามแต่ดวงชะตา” 
 
ตารางที ่4.35  วเิคราะห์เพลงโทน 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ส้ินเสียงทุกอยา่ง โลก
พลนัก็กลายเป็นเงียบงนั 

ส้ินเสียงทุกอยา่ง 
โลกพลนัก็

กลายเป็นเงียบงนั 

เม่ือทุกอยา่งเงียบลง
โลกก็เงียบสงบ 

เม่ือส้ินสุดสงครามทุก
อยา่งก็กลบัมาเป็นปกติ 

หน่ึงคนท่ีไม่สูงไม่ใหญ่ หน่ึงคนท่ีไม่สูง
ไม่ใหญ่ 

เป็นคนตวัไม่สูงไม่
ใหญ่ 

เป็นคนท่ีไม่มีฐานะร ่ ารวย
หรือมียศถาบรรดาศกัด์ิ 
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 จากตารางท่ี  4.35  พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการปลุกใจให้
เกิดความกลา้หาญ กล่าวถึงทหารคนหน่ึงท่ีมีช่ือว่า “โทน” ซ่ึงเป็นทหารท่ีมีความกลา้หาญ ไม่เกรง
กลวัความเป็นตาย โดยมีสัญญะแฝงอยู่ในเน้ือเพลง เช่น “ส้ินเสียงทุกอย่าง โลกพลนัก็กลายเป็น
เงียบงนั” ความหมายโดยตรงคือ เม่ือทุกอย่างเงียบลงโลกก็เงียบสงบ ความหมายโดยนัยคือ เม่ือ
ส้ินสุดสงครามทุกอยา่งก็กลบัมาเป็นปกติ “หน่ึงคนท่ีไม่สูงไม่ใหญ่” ความหมายโดยตรงคือ เป็นคน
ตวัไม่สูงไม่ใหญ่ ความหมายโดยนยัคือ เป็นคนท่ีไม่มีฐานะร ่ ารวยหรือมียศถาบรรดาศกัด์ิ เป็นตน้ 
การส่ือสารของเพลงดงักล่าวเป็นการส่ือสารแบบเล่าเร่ือง จึงมีการใชภ้าษาแบบตรงไปตรงมา 
 
 4.3.17  เพลงเรือเลก็ควรออกจากฝ่ัง 
 “(ท่อน A) เสียงลมค ารามฟ้าครามพลนัมืดมวั หัวใจสั่นระรัวฉันกลวัอะไร ทะเลเอาจริง
หรือเพียงจะวดัใจใครเหมือนค าขู่ทา้ทายใหย้อมจ านน พายถุัง่โถมอยูใ่นใจ 
 (ท่อน Hook1) จะออกไปแตะขอบฟ้า แต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เขา้ใจมองไปไม่มีหนทางชีวิตฉัน
ตอ้งล่มลงใช่ไหม  
 (ท่อน B) หัวใจค ารามฟ้าครามไม่สร้างใคร ทะเลจะสร้างคนดว้ยอนัตราย พายุถัง่โถมสัก
เพียงไหน จะไม่ยอมแพค้ าขู่ เรียนรู้และสู้ไป  
 (ท่อน Hook2) จะออกไปแตะขอบฟ้าสุดท้ายแม้โชคชะตาไม่เข้าใจ (ภายในใจยงัคง
เรียกร้อง) มองไปไม่มีหนทางแต่รู้วา่ฉันตอ้งไปต่อไป ตรงเส้นขอบฟ้าสีคราม ความหวงัยงัน าทาง
ฉนัใช่หรือไม่ (ให้อุปสรรคเปล่ียนผนัเป็นพลงั) ค  าตอบอยูก่ลางคล่ืนลม ชีวิตแมต้อ้งล่มลงตรงไหน
แต่ฉนัก็ยงัยนืยนัท่ีจะไป” 
 
ตารางที ่4.36  วเิคราะห์เพลงเรือเล็กควรออกจากฝ่ัง 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
เสียงลมค ารามฟ้าคราม
พลนัมืดมวั หวัใจสั่น
ระรัวฉนักลวัอะไร 

ทะเลเอาจริงหรือเพียง
จะวดัใจใครเหมือนค า
ขู่ทา้ทายใหย้อมจ านน 

เสียงลมค ารามฟ้า
ครามพลนัมืดมวั 
หวัใจสั่นระรัว 
ทะเลเอาจริงหรือ
เพียงจะวดัใจใคร
เหมือนค าขู่ทา้ทาย
ใหย้อมจ านน 

กล่าวถึงปรากฏการณ์ท่ี
เกิดตามธรรมชาติ เสียง
ลม ฟ้ามืด และลมทะเล 

ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆท่ีตอ้งเผชิญ 
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ตารางที ่4.36  (ต่อ) 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ทะเลจะสร้างคนดว้ย

อนัตราย 
ทะเลจะสร้างคน
ดว้ยอนัตราย 

ทะเลท่ีอนัตรายจะสร้าง
คน 

ปัญหาและอุปสรรคจะ
ท าใหเ้ราเขม้แขง็ 

พายถุัง่โถมสักเพียง
ไหน จะไม่ยอมแพค้ าขู่ 

เรียนรู้และสู้ไป 

พายถุัง่โถมสัก
เพียงไหน จะไม่
ยอมแพค้ าขู่ เรียนรู้

และสู้ไป 

ถึงพายท่ีุพดักระหน ่าแต่
จะไม่ยอมแพ ้

เม่ือมีปัญหาและ
อุปสรรคจะเรียนรู้

ขอ้ผดิพลาดแลว้สู้กบั
มนั 

จะออกไปแตะขอบฟ้า
สุดทา้ยแมโ้ชคชะตาไม่
เขา้ใจ (ภายในใจยงัคง
เรียกร้อง) มองไปไม่มี
หนทางแต่รู้วา่ฉนัตอ้ง
ไปต่อไป ตรงเส้นขอบ
ฟ้าสีคราม ความหวงัยงั
น าทางฉนัใช่หรือไม่ 
(ใหอุ้ปสรรคเปล่ียนผนั

เป็นพลงั) 

จะออกไปแตะ
ขอบฟ้าสุดทา้ยแม้
โชคชะตาไม่เขา้ใจ 

มองไปไม่มี
หนทางแต่รู้วา่ฉนั
ตอ้งไปต่อไป ตรง
เส้นขอบฟ้าสีคราม 
ความหวงัยงัน า
ทางฉนัใช่หรือไม่ 

จะออกไปแตะขอบฟ้า 
แมว้า่โชคชะตาจะไม่
เขา้ใจและคงเป็นไป
ไม่ไดแ้ต่ฉนัยงัมี

ความหวงั 

จะออกไปเผชิญกบั
ปัญหาและอุปสรรค
ถึงแมจ้ะหนกัแค่ไหน 
เพราะยงัมีความหวงั
คอยเป็นก าลงัใจ 

ค าตอบอยูก่ลางคล่ืน
ลม ชีวติแมต้อ้งล่มลง
ตรงไหนแต่ฉนัก็ยงั
ยนืยนัท่ีจะไป 

ค าตอบอยูก่ลาง
คล่ืนลม ชีวติแม้

ตอ้งล่มลง
ตรงไหน 

ค าตอบอยูก่ลางคล่ืนลม 
ถึงจะลม้ลงแต่ฉนัก็ยงั

จะไป 

ความส าเร็จอยูท่่าน
กลางอุปสรรค ถึงแมจ้ะ
ผดิพลาดสักก่ีคร้ังแต่ก็

จะท ามนั 
  
 จากตารางท่ี  4.36 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการให้ก าลงัใจ
ดา้นการด าเนินชีวิต ให้ความหมายเก่ียวกบัการปลุกใจในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคของทุกชีวิต 
จะตอ้งออกไปแสวงหาเป้าหมายและด าเนินการต่อสู้ให้อยู่ต่อไปได ้โดยมีสัญญะแฝงในเน้ือเพลง 
เช่น “เสียงลมค ารามฟ้าครามพลนัมืดมวั หวัใจสั่นระรัวฉนักลวัอะไร ทะเลเอาจริงหรือเพียงจะวดัใจ
ใครเหมือนค าขู่ท้าทายให้ยอมจ านน” ความหมายโดยตรงคือ กล่าวถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดตาม
ธรรมชาติ เสียงลม ฟ้ามืด และลมทะเล ความหมายโดยนยัคือ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีตอ้งเผชิญ 
“ทะเลจะสร้างคนด้วยอนัตราย” ความหมายโดยตรงคือ ทะเลท่ีอนัตรายจะสร้างคน ความหมาย
โดยนัยคือ ปัญหาและอุปสรรคจะท าให้ เราเข้มแข็ง “พายุถั่งโถมสักเพียงไหน จะไม่ยอม 
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แพค้ าขู่ เรียนรู้และสู้ไป” ความหมายโดยตรงคือ ถึงพายุท่ีพดักระหน ่าแต่จะไม่ยอมแพ ้ความหมาย
โดยนัยคือ เม่ือมีปัญหาและอุปสรรคจะเรียนรู้ขอ้ผิดพลาดแล้วสู้กบัมนั “จะออกไปแตะขอบฟ้า
สุดทา้ยแมโ้ชคชะตาไม่เขา้ใจ  (ภายในใจยงัคงเรียกร้อง) มองไปไม่มีหนทางแต่รู้วา่ฉนัตอ้งไปต่อไป 
ตรงเส้นขอบฟ้าสีคราม ความหวงัยงัน าทางฉันใช่หรือไม่ (ให้อุปสรรคเปล่ียนผนัเป็นพลัง)” 
ความหมายโดยตรงคือ จะออกไปแตะขอบฟ้า แมว้า่โชคชะตาจะไม่เขา้ใจและคงเป็นไปไม่ไดแ้ต่
ฉันยงัมีความหวงั ความหมายโดยนยัคือ จะออกไปเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคถึงแมจ้ะหนักแค่
ไหน เพราะยงัมีความหวงัคอยเป็นก าลงัใจ และ “ค าตอบอยูก่ลางคล่ืนลม ชีวติแมต้อ้งล่มลงตรงไหน
แต่ฉนัก็ยงัยืนยนัท่ีจะไป” ความหมายโดยตรงคือ ค าตอบอยูก่ลางคล่ืนลม ถึงจะลม้ลงแต่ฉนัก็ยงัจะ
ไป ความหมายโดยนยัคือ ความส าเร็จอยู่ท่านกลางอุปสรรค ถึงแมจ้ะผิดพลาดสักก่ีคร้ังแต่ก็จะท า
มนั เป็นตน้ โดยสัญญะท่ีแฝงอยูใ่นเน้ือเพลงดงักล่าววิเคราะห์จากการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยใน
เน้ือเพลง 
 
 4.3.18  เพลงชีวติยงัคงสวยงาม 
 “(ท่อน A) ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา ขอบฟ้าจะเปล่ียนสีไป จากหยดน ้ า 
เป็นฝนพร าโปรยปราย คือฤดูกาล โลกน้ียงัคงหมุนไป ไม่มีอะไรท่ีมนัจะยืนยาวเท่าความผนัเปล่ียน 
และบางทีเราอาจเรียนรู้คุณค่าไอแดด เม่ือฝนมา 
 (ท่อน Hook) จะยิม้รับมนัวนัท่ีใจอ่อนแอ แมทุ้กเร่ืองราวมนัยงัคงโหดร้าย สุขทุกขท่ี์เราพบ
พาน มนัคือชีวิตของเรา แมท้ั้งหวัใจมนัยงัคงทรมาน แมว้า่น ้ าตายงัไม่แห้งเหือดไป กอดไวทุ้กความ
หมองหม่น ไม่วา่จะร้ายดี ชีวติยงัคงสวยงาม  
 (ท่อน B) ใจอาจจะยงัมืดมิด แต่คงไม่นานท่ี ความรัก จะกลบัหวนมา อีกคร้ังนึงถึงแมว้่า
ทอ้งฟ้าค ่าน้ีไม่มีหมู่ดาว ระบายประกายความฝันของเรา บนฟ้า ใหเ้ป็นแสงพราว” 
 
ตารางที ่4.37  วเิคราะห์เพลงชีวติยงัคงสวยงาม 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ขอบฟ้าจะเปล่ียนสีไป 
จากหยดน ้า เป็นฝน
พร าโปรยปราย คือ
ฤดูกาล โลกน้ียงัคง 

ขอบฟ้าจะ
เปล่ียนสีไป จาก
หยดน ้า เป็นฝน
พร าโปรยปราย 

การเปล่ียนแปลงของ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติทุก

ส่ิงบนโลกตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลง 

ทุกอยา่งตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงโดย

เปรียบเทียบถึงความรัก 
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ตารางที ่4.37  (ต่อ) 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
หมุนไป ไม่มีอะไรท่ี
มนัจะยนืยาวเท่าความ

ผนัเปล่ียน 

คือฤดูกาล โลก
น้ียงัคงหมุนไป 
ไม่มีอะไรท่ีมนั
จะยนืยาวเท่า
ความผนัเปล่ียน 

  

บางทีเราอาจเรียนรู้
คุณค่าไอแดด เม่ือฝน
มาจะยิม้รับมนัวนัท่ีใจ

อ่อนแอ 

บางทีเราอาจ
เรียนรู้คุณค่าไอ
แดด เม่ือฝนมา
จะยิม้รับมนั

วนัท่ีใจอ่อนแอ 

รู้ถึงคุณค่าของไอแดดและ
เม่ือฝนมาก็จะยิม้รับมนั 

ความผดิหวงัและความ
ทุกขเ์ป็นเร่ืองธรรมชาติ
ของทุกคน เราอาจจะ
ไดบ้ทเรียนจากความ
ผดิหวงัและความทุกข ์
เพียงแค่เรายอมรับมนั
และด าเนินชีวิตต่อไป 

 
 จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัการให้ก าลงัใจ
ดา้นความรัก กล่าวถึงธรรมชาติของความรัก ตอ้งมีสุขและมีทุกข ์มีสมหวงัและผดิหวงั ไม่มีอะไรท่ี
แน่นอน ใหก้ าลงัใจผูท่ี้ตอ้งเผชิญ ความทุกข ์ความผดิหวงัจากความรัก โดยมีสัญญะแฝงอยูเ่น้ือเพลง 
เช่น “ขอบฟ้าจะเปล่ียนสีไป จากหยดน ้า เป็นฝนพร าโปรยปราย คือฤดูกาล โลกน้ียงัคงหมุนไป ไม่มี
อะไรท่ีมนัจะยืนยาวเท่าความผนัเปล่ียน” ความหมายโดยตรงคือ การเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์
ธรรมชาติทุกส่ิงบนโลกต้องมีการเปล่ียนแปลง ความหมายโดยนัยคือ ทุกอย่างต้องมีการ
เปล่ียนแปลงโดยเปรียบเทียบถึงความรัก “บางทีเราอาจเรียนรู้คุณค่าไอแดด เม่ือฝนมาจะยิม้รับมนั
วนัท่ีใจอ่อนแอ” ความหมายโดยตรงคือ รู้ถึงคุณค่าของไอแดดและเม่ือฝนมาก็จะยิ้มรับมัน
ความหมายโดยนัยคือ ความผิดหวงัและความทุกข์เป็นเร่ืองธรรมชาติของทุกคน เราอาจจะได้
บทเรียนจากความผิดหวงัและความทุกข์  เพียงแค่เรายอมรับมนัและด าเนินชีวิตต่อไป เป็นต้น 
โดยสัญญะของเพลงดังล่าววิเคราะห์จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Relation) ส่ิงหน่ึงจะมี
ความหมายต่างจากเดิมเม่ือน าไปสัมพนัธ์กบัส่ิงหน่ึง 
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 4.3.19  เพลง Dharmajati (ดัม-มะ-ชา-ติ) 
 “(ท่อน A) แกร่งดงัเช่นภูผา ใหญ่และสูงเสียดฟ้า หน่ึงชีวิตคือธรรมดา ก่ีรอยแผลยนิดีรับมา 
ในคราท่ีโลกโหดร้าย ไม่หลีกหนีไปไหน ไม่เคยคิดหวัน่ไหว ตระหง่านไวใ้ห้ใครได้ช่ืนชม หน่ึง
ชีวติท่ามกลางคล่ืนลม มีปะปนดีร้าย  
 (ท่อน B) แต่งเติมสีและสัน ดว้ยห่าฝนจากฟ้า แต่งขอบผาดว้ยไฟของเมฆด า เปรียบพายุท่ี
โหมกระหน ่า ดงัปลายพู่กนัสั่นไหว ความโหดร้ายวนัน้ี เจ็บและช ้าคราวน้ี กอดเก็บไวแ้ละจ าให้ข้ึน
ใจ เหมือนดัง่วนัไหน ท่ีเคยสวมกอด วนัท่ีแสนงดงาม  
 (ท่อนHook) ความจริงจากฟ้า ขีดไวใ้ห้โลกสวยงาม เศษส่วนภูผาท่ีโดนกดักร่อน มนัยงัคง
สอนใจ  
 (ท่อน C) ยามค ่าคืนทอ้งฟ้ามีดวงจนัทรางดงามสดใส  ก่ีรอยแผลท่ีเคย ถูกกอ้นหินท าลาย 
บาดรอยลึกเกิดเป็นทางกวา้งใหญ่ใหเ้ห็นกระต่ายบนฟ้าแสนไกล” 
 
ตารางที ่4.38  วเิคราะห์เพลง Dharmajati (ดมั-มะ-ชา-ติ) 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
แกร่งดงัเช่นภูผา ใหญ่
และสูงเสียดฟ้า หน่ึง
ชีวติคือธรรมดา ก่ีรอย
แผลยนิดีรับมา ในครา
ท่ีโลกโหดร้าย ไม่หลีก
หนีไปไหน ไม่เคยคิด
หวัน่ไหว ตระหง่านไว้

ใหใ้ครไดช่ื้นชม 

แกร่งดงัเช่นภูผา 
ใหญ่และสูงเสียดฟ้า 
หน่ึงชีวติคือธรรมดา 
ก่ีรอยแผลยนิดีรับมา 

ในคราท่ีโลก
โหดร้าย ไม่หลีกหนี
ไปไหน ไม่เคยคิด
หวัน่ไหว ตระหง่าน
ไวใ้หใ้ครไดช่ื้นชม 

แกร่งเหมือนภูผา ใหญ่
และสูงเกือบจะถึงฟ้า 
เป็นแค่คนธรรมดาใน
เวลาท่ีโลกโหดร้าย แต่
ก็จะอดทนไม่หลีกหนี

ไปไหน 

คนเราไม่วา่จะใหญ่โต 
ร ่ ารวย มาจากไหนก็
ตอ้งพบเจอกบั

อุปสรรคและปัญหา
ดว้ยกนัทุกคน แต่ถา้เรา
อดทนไม่ยอ่ทอ้ต่อ

อุปสรรคและปัญหาก็
จะท าใหเ้ราผา่นไปได้

และประสบ
ความส าเร็จ 

หน่ึงชีวติท่ามกลาง
คล่ืนลม มีปะปนดีร้าย 

หน่ึงชีวติท่ามกลาง
คล่ืนลม มีปะปนดี

ร้าย 

ใชชี้วติท่ามกลางคล่ืน
ลม มีทั้งดีและร้าย 

ทุกคนตอ้งมีทั้งดีและ
ร้ายผา่นเขา้มา 
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ตารางที ่ 4.38  (ต่อ) 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
ดว้ยห่าฝนจากฟ้า แต่ง
ขอบผาดว้ยไฟของ
เมฆด า เปรียบพายท่ีุ
โหมกระหน ่า ดงัปลาย

พูก่นัสั่นไหว 

ดว้ยห่าฝนจากฟ้า 
แต่งขอบผาดว้ยไฟ
ของเมฆด า เปรียบ
พายท่ีุโหมกระหน ่า 
ดงัปลายพูก่นัสั่น

ไหว 

กล่าวถึงปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติต่างๆ 

กล่าวถึงปัญหาและ
อุปสรรคท่ีผา่นเขา้มา

ในชีวติ 

เศษส่วนภูผาท่ีโดนกดั
กร่อน มนัยงัคงสอนใจ 

เศษส่วนภูผาท่ีโดน
กดักร่อน มนัยงัคง

สอนใจ 

กล่าวถึงเศษหินท่ีถูก
กดักร่อน 

ปัญหาและอุปสรรคจะ
ท าใหเ้ราเรียนรู้เพื่อ

น าไปแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด 

 
 จากตารางท่ี  4.38 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ให้ความหมายเก่ียวกบัการ
ให้ก าลงัใจในการด าเนินชีวิต  กล่าวถึงธรรมชาติของคนเราท่ีจะตอ้งพบเจอความทุกข ์ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ แต่สุดทา้ยแลว้ก็ตอ้งเรียนรู้และชีวิตก็ตอ้งเดินต่อไป ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จะท า
ให้เราเขา้แข็งและสารมารถผ่านพน้ไปได ้โดยมีสัญญะแฝงอยูใ่นเน้ือเพลง เช่น “แกร่งดงัเช่นภูผา 
ใหญ่และสูงเสียดฟ้า หน่ึงชีวติคือธรรมดา ก่ีรอยแผลยนิดีรับมา ในคราท่ีโลกโหดร้าย ไม่หลีกหนีไป
ไหน ไม่เคยคิดหวัน่ไหว ตระหง่านไวใ้ห้ใครไดช่ื้นชม” ความหมายโดยตรงคือ  แกร่งเหมือนภูผา 
ใหญ่และสูงเกือบจะถึงฟ้า เป็นแค่คนธรรมดาในเวลาท่ีโลกโหดร้าย แต่ก็จะอดทนไม่หลีกหนีไป
ไหน ความหมายโดยนยัคือ คนเราไม่วา่จะใหญ่โต ร ่ ารวย มาจากไหนก็ตอ้งพบเจอกบัอุปสรรคและ
ปัญหาดว้ยกนัทุกคน แต่ถา้เราอดทนไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคและปัญหาก็จะท าให้เราผ่านไปไดแ้ละ
ประสบความส าเร็จ “หน่ึงชีวิตท่ามกลางคล่ืนลม มีปะปนดีร้าย” ความหมายโดยตรงคือ ใช้ชีวิต
ท่ามกลางคล่ืนลม มีทั้งดีและร้าย ความหมายโดยนยัคือ ทุกคนตอ้งมีทั้งดีและร้ายผา่นเขา้มา “ดว้ยห่า
ฝนจากฟ้า แต่งขอบผาด้วยไฟของเมฆด า เปรียบพายุท่ีโหมกระหน ่ า ดังปลายพู่กันสั่นไหว” 
ความหมายโดยตรงคือ กล่าวถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ความหมายโดยนัยคือ กล่าวถึง
ปัญหาและอุปสรรคท่ีผา่นเขา้มาในชีวติ “เศษส่วนภูผาท่ีโดนกดักร่อน มนัยงัคงสอนใจ” ความหมาย
โดยตรงคือ กล่าวถึงเศษหินท่ีถูกกดักร่อน ความหมายโดยนยัคือ ปัญหาและอุปสรรคจะท าให้เรา
เรียนรู้เพื่อน าไปแก้ไขข้อผิดพลาด เป็นต้น  โดยสัญญะจากเพลงดังกล่าววิเคราะห์จากการ 
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เปรียบเทียบอุปมาอุปมยั (Analogy) โดยเลือกเอาความหมายของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมา 
เปรียบกบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวติ 
  
 4.3.20  เพลงคร่ึงหลบัคร่ึงต่ืน 
 “(ท่อน A) หวาดกลวัหัวใจมีหมอกควนัมนัสับสนเลือนลาง ต่ืนลืมตาหรือเป็นความฝันท่ี
สร้างข้ึนมา เหมือนตรงน้ีเป็นเพียงเส้นบางบาง  
 (ท่อน Pre hook1) จินตนาการพนัธนาการ วนัเวลาหยุดเคล่ือนไป มองประกายระยิบท่ีร่วง
ลงมามนัคือหยาดฝนหรือหยดน ้าตา ได ้
 (ท่อน Hook) โปรดกอดฉนัไวอี้กคร้ัง ฉนัเพียงอยากจะฟังเสียงใจเธอ ไดโ้ปรดเตือนให้ฉัน
สัมผสัไดไ้หม วา่ชีวติฉนัมนัคือความจริงใช่ฝันไป ฉนัยงัคงอยูต่รงน้ีท่ีตรงน้ีมีเธอ  
 (ท่อน Pre hook2) จินตนากาพนัธนาการ แตกต่างกนัท่ีตรงไหน เส้นแบ่งขอบฟ้าหรือภาพ
ลวงตา เราต่ืนข้ึนมาในฝันของใคร” 
 
ตารางที ่4.39  วเิคราะห์เพลงคร่ึงหลบัคร่ึงต่ืน 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
หวาดกลวัหวัใจมี

หมอกควนัมนัสับสน
เลือนลาง 

หวาดกลวัหวัใจ
มีหมอกควนัมนั
สับสนเลือนลาง 

เกิดความหวาดกลวัใน
หวัใจมีหมอกควนัเลือน

ราง 

เกิดความไม่แน่ใจใน
ความรักวา่แทจ้ริงแลว้
ความรักคร้ังน้ีดีหรือไม่ 

ต่ืนลืมตาหรือเป็นความ
ฝันท่ีสร้างข้ึนมา 

ต่ืนลืมตาหรือ
เป็นความฝันท่ี
สร้างข้ึนมา 

ต่ืนลืมตาหรือนอนหลบั
ฝัน 

ความสุขท่ีมีอยูแ่ทจ้ริง
แลว้เป็นความสุขท่ี

แทจ้ริงหรือก าลงัหลอก
ตวัเอง 

 
 จากตารางท่ี  4.39  พบวา่ โดยรวมเน้ือหาของเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัความรัก โดย
กล่าวถึงความรักท่ีเกิดความไม่แน่ใจ วา่ความรักท่ีมีอยูแ่ทจ้ริงแลว้ใช่ความรักท่ีตอ้งการหรือไม่ โดย
มีสัญญะแฝงอยู่ในเน้ือเพลง เช่น “หวาดกลวัหัวใจมีหมอกควนัมนัสับสนเลือนลาง” ความหมาย
โดยตรงคือ เกิดความหวาดกลวัในหวัใจมีหมอกควนัเลือนราง ความหมายโดยนยัคือ เกิดความไม่
แน่ใจในความรักวา่แทจ้ริงแลว้ความรักคร้ังน้ีดีหรือไม่ “ต่ืนลืมตาหรือเป็นความฝันท่ีสร้างข้ึนมา” 
ความหมายโดยตรงคือ ต่ืนลืมตาหรือนอนหลบัฝัน ความหมายโดยนัยคือ ความสุขท่ีมีอยู่แทจ้ริง
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แลว้เป็นความสุขท่ีแทจ้ริงหรือก าลงัหลอกตวัเอง เป็นตน้โดยสัญญะจากเน้ือเพลงดงักล่าววิเคราะห์
จากการอุปมาอุปมยัเปรียบเทียบส่ิงต่างๆ กบัความรักท่ีไม่แน่ใจ 
 
 4.3.21  เพลงคิดถึง 
 “(ท่อน A) มองดูเส้นทางท่ีฉนัเดินอยูจ่ะมีใครรู้ใครเขา้ใจ เร่ืองราวร้อยพนัท่ีฉนัผา่นพบช่าง
มากมาย ทางเดินสุดไกลแค่ไหนยงัฝ่าฟัน เผชิญกบัความเปล่ียนผนัเท่าไรหวัใจแสนเหน่ือย  
 (ท่อน Hook1) ยงัคงเดินทางไปกบัความจริง เพื่อส่ิงสวยงามท่ีอยูใ่นฝัน ในหัวใจยงัเป็นอยู่
ทุกวนั  
 (ท่อน B) บางคราวรอยยิ้มวนัเก่าก็พาความเหงาให้จากไป แม้ใจรู้ดีไม่มีวนักลับคืนมา 
ท่ามกลางละอองความหลงัท่ีปกคลุม ก็มีบางคร้ังท่ียงัเสียใจแค่เพียงนึกถึงน ้าตาก็ไหล  
 (ท่อน Hook2) ยงัคงเดินทางไปกบัความจริง เพื่อส่ิงสวยงามท่ีอยูใ่นฝัน แต่หัวใจคือเธออยู่
ทุกวนั ไม่เคยเลือนลางไปจากความจริง ไม่เคยลบเลือนไปจากความฝัน อยู่หนใดเธอยงัอยู่กบัฉัน 
มนัยงัคิดถึงเพียงเธอมนัยงัคิดถึงแค่เธอ มนัยงัคิดถึงเธอ เพลงน้ีคือเสียงของความว่างเปล่า คือเสียง
ของคนท่ีปวดร้าวคือเสียงของใจท่ีเฝ้ารอ” 
 
ตารางที ่4.40  วเิคราะห์เพลงคิดถึง 
 

เน้ือหาเพลง รูปสัญญะ 
ความหมายของสัญญะ 

ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยั 
เผชิญกบัความเปล่ียน
ผนัเท่าไรหวัใจแสน

เหน่ือย 

เผชิญกบัความ
เปล่ียนผนัเท่าไร
หวัใจแสนเหน่ือย 

การเผชิญความ
เปล่ียนแปลงท าให้

เหน่ือยลา้ 

การเผชิญกบัการจากลา
ของคนรักนั้นท าใหทุ้กข์

ทรมาน 
ยงัคงเดินทางไปกบั

ความจริง 
ยงัคงเดินทางไป
กบัความจริง 

ยงัคงเดินทางไปกบั
ความจริง 

ยงัคงด าเนินชีวิตดว้ย
ความคิดถึงคนรักท่ีจาก

ลา 
บางคราวรอยยิม้วนัเก่า
ก็พาความเหงาใหจ้าก

ไป 

บางคราวรอยยิม้
วนัเก่าก็พาความ
เหงาใหจ้ากไป 

คือ บางเวลารอยยิม้วนั
เก่าก็ผอ่นคลายความ

เหงาได ้

ความทรงจ าท่ีดีของ
ความรักท่ีจากลาสามารถ
ท าใหค้วามคิดถึงบรรเทา

ลงได ้
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 จากตารางท่ี  4.40 พบวา่ โดยรวมเน้ือหาเพลงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัความรักท่ีจากลา แต่
ยงัท าใจไม่ไดย้งัคงคิดถึงคนรักท่ีเลิกรากนัไปแลว้ โดยเน้ือเพลงจะพรรณนาถึงความทุกขท่ี์เกิดจาก
ความคิดถึง โดยมีสัญญะท่ีแฝงอยู่ในเน้ือเพลง เช่น “เผชิญกับความเปล่ียนผนัเท่าไรหัวใจแสน
เหน่ือย” ความหมายโดยตรงคือ การเผชิญความเปล่ียนแปลงท าให้เหน่ือยลา้  ความหมายโดยนยัคือ 
การเผชิญกบัการจากลาของคนรักนั้นท าให้ทุกขท์รมาน “ยงัคงเดินทางไปกบัความจริง” ความหมาย
โดยตรงคือ ยงัคงเดินทางไปกบัความจริง ความหมายโดยนยัคือ ยงัคงด าเนินชีวติดว้ยความคิดถึงคน
รักท่ีจากลา “บางคราวรอยยิ้มวนัเก่าก็พาความเหงาให้จากไป” ความหมายโดยตรงคือ บางเวลา
รอยยิม้วนัเก่าก็ผอ่นคลายความเหงาได ้ความหมายโดยนยัคือ ความทรงจ าท่ีดีของความรักท่ีจากลา
สามารถท าให้ความคิดถึงบรรเทาลงได ้เป็นตน้ โดยสัญญะของเพลงดงักล่าววิเคราะห์จากบริบท 
(Context) และโครงสร้างเน้ือหาของเพลง (Structuration)  
 

4.4  แสดงการจ าแนกเน้ือหาเพลงร็อค 
 
ตารางที ่ 4.41 แสดงการจ าแนกเน้ือหาเพลงร็อคในผลงานเพลงของศิลปินวงโปเตโต ้บ๊ิกแอ๊ส และ

บอด้ีแสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 
 

เน้ือหาเพลง จ านวน (เพลง) ร้อยละ 

การใหก้ าลงัใจ 
การด าเนินชีวติ 10 

50 
ความรัก 10 

ความรัก 17 42.5 
สะทอ้นสังคม 3 7.5 

รวม 40 100 
 
 จากตารางท่ี  4.41   พบว่า เน้ือหาของเพลงร็อคในผลงานเพลงของศิลปินวงโปเตโต ้บ๊ิก
แอส และบอด้ีแสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 พบวา่ เน้ือหาการให้ก าลงัใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
50 จ านวน 20 เพลง แบ่งเป็นการให้ก าลงัใจดา้นการด าเนินชีวิต คิดเป็นร้อยละ 25 จ านวน 10 เพลง 
และการให้ก าลงัใจด้านความรัก คิดเป็นร้อยละ 25 จ านวน 10 เพลง รองลงมาคือเน้ือหาเก่ียวกบั
ความรัก คิดเป็นร้อยละ 42.5 จ านวน 17 เพลง และนอ้ยท่ีสุดคือเน้ือหาสะทอ้นสังคม คิดเป็นร้อยละ 
7.5 จ านวน 3 เพลง 
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 1)  การให้ก าลงัใจดา้นการด าเนินชีวิตเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจดา้น
การด าเนินชีวติมีจ านวน 10 เพลงไดแ้ก่ 
 (1) เพลง หวัใจ  
 (2) เพลง ดนตรีเพื่อชีวติ 
 (3)  เพลง อาบน ้าร้อน 
 (4)  เพลง ชีวติเป็นของเรา 
 (5)  เพลง ความเช่ือ 
 (6)  เพลง เส้ียววนิาที 
 (7)  เพลง ทางกลบับา้น 
 (8)  เพลง แสงสุดทา้ย 
 (9)  เพลง เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง 
 (10)  เพลง Dharmajati (ดมั-มะ-ชา-ติ) 
 2)  การใหก้ าลงัใจดา้นความรัก เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการใหก้ าลงัใจดา้นความรัก 
มีจ านวน 10 เพลงไดแ้ก่ 
 (1)  เพลง อุปสรรคก่อใหรั้กบงัเกิด 
 (2)  เพลง ส่งทา้ยคนเก่าตอ้นรับคนใหม่ 
 (3)  เพลง รักเหอะ  
 (4)  เพลง แดนเนรมิต 
 (5)  เพลง เท่าท่ีมี 
 (6)  เพลง อกหกั 
 (7)  เพลง ขอบคุณน ้าตา 
 (8)  เพลง ความรัก 
 (9)  เพลง ปล่อย 
 (10)  เพลง ชีวติยงัคงสวยงาม 
 3)  เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักมีจ านวน 17 เพลงไดแ้ก่ 
 (1)  เพลง ยื้อ 
 (2)  เพลง เล่นล้ิน 
 (3)  เพลง ไม่รู้จะอธิบายยงัไง 
 (4)  เพลง ง่ายๆ  
  (5)  เพลง เธอยงั 
 (6)  เพลง ทิ้งไวก้ลางทาง 
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 (7)  เพลง รอย 
 (8)  เพลง สมดุล 
 (9)  เพลง ฝุ่ น 
 (10)  เพลง ลมเปล่ียนทิศ 
 (11)  เพลง ทนไม่ไหว 
 (12)  เพลง ยาพิษ 
 (13)  เพลง ยิง่รู้ยิง่ไม่เขา้ใจ 
 (14)  เพลง คิดฮอด 
 (15)  เพลง เปราะบาง 
 (16)  เพลง คร่ึงหลบัคร่ึงต่ืน 
 (17)  เพลง คิดถึง 
 4) เพลงท่ีมีเน้ือหาสะทอ้นสังคมมีจ านวน 3 เพลงไดแ้ก่ 
 (1)  เพลง คราม 
 (2)  เพลง สต๊ิกเกอร์ 
 (3)  เพลง โทน 
 
ตารางที ่ 4.42 แสดงการจ าแนกเพลงร็อคท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจในดา้นการด าเนินชีวิต 

ในผลงานเพลงของศิลปินวงโปเตโต ้บ๊ิกแอ๊ส และบอด้ีแสลมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-
2558  

 
ศิลปิน จ านวน (เพลง) ร้อยละ 

วงโปเตโต ้ 0 0 
วงบ๊ิกแอส 3 30 

วงบอด้ีแสลม 7 70 
รวม 10 100 

 
 จากตารางท่ี  4.42  พบว่า เน้ือหาให้ก าลงัใจด้านการด าเนินชีวิตของในผลงานเพลงของ
ศิลปินวงโปเตโต ้บ๊ิกแอส และบอด้ีแสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 พบว่า วงบอด้ีแสลม มีค่ามาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 70 จ านวน 7 เพลง รองลงมาคือวงบ๊ิกแอส คิดเป็นร้อยละ 30 จ านวน 3 เพลง 
และวงโปเตโต ้คิดเป็นร้อยละ 0 จ านวน 0 เพลง 
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 1) เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการใหก้ าลงัใจดา้นการด าเนินชีวติของศิลปินวงโปเตโต ้
มีจ านวน 0 เพลง 
 2)  เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจด้านการด าเนินชีวิตของศิลปินวง บ๊ิก
แอส มีจ านวน 3 เพลง ไดแ้ก่ 
 (1)  เพลง หวัใจ 
 (2)  เพลง ดนตรีเพื่อชีวติ 
 (3)  เพลง อาบน ้าร้อน 
 3) เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจด้านการด าเนินชีวิตของศิลปินวงบอด้ี 
แสลม มีจ านวน 7 เพลง ไดแ้ก่ 
 (1) เพลง ชีวติเป็นของเรา 
 (2)  เพลง ความเช่ือ 
 (3)  เพลง เส้ียววนิาที 
 (4)  เพลง ทางกลบับา้น 
 (5)  เพลง แสงสุดทา้ย 
 (6)  เพลง เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง 
 (7)  เพลง Dharmajati (ดมั-มะ-ชา-ติ) 
 
ตารางที ่ 4.43 แสดงการจ าแนกเพลงร็อคท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการให้ก าลังใจในด้านความรัก ใน

ผลงานเพลงของศิลปินวงโปเตโต ้บ๊ิกแอส๊ และบอด้ีแสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558  
 

ศิลปิน จ านวน (เพลง) ร้อยละ 
วงโปเตโต ้ 1 10 
วงบ๊ิกแอส 4 40 

วงบอด้ีแสลม 5 50 
รวม 10 100 

 
 จากตารางท่ี  4.43 เน้ือหาให้ก าลงัใจดา้นความรักในผลงานเพลงของศิลปินวงโปเตโต ้บ๊ิก
แอสและบอด้ีแสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 พบว่า วงบอด้ีแสลม มีค่ามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50 
จ านวน 5 เพลง รองลงมาคือวงบ๊ิกแอส คิดเป็นร้อยละ 40 จ านวน 4 เพลง และวงโปเตโต ้คิดเป็น
ร้อยละ 1 จ านวน 10 เพลง 
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 1) เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการให้ก าลังใจด้านความรักของศิลปินวงโปเตโต้มี
จ  านวน 1 เพลง ไดแ้ก่ 
 (1) เพลง อุปสรรคก่อใหรั้กบงัเกิด 
 2) เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการให้ก าลังใจด้านความรักของศิลปินวงบ๊ิกแอสมี
จ านวน 4 เพลง ไดแ้ก่ 
 (1)  เพลง ส่งทา้ยคนเก่าตอ้นรับคนใหม่ 
 (2) เพลง รักเหอะ 
 (3) เพลง แดนเนรมิต 
 (4)  เพลง เท่าท่ีมี 
 3)   เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจดา้นความรักของศิลปินวงบอด้ีแสลมมี
จ านวน 5 เพลง ไดแ้ก่ 
 (1)  เพลง อกหกั 
 (2)  เพลง ขอบคุณน ้าตา 
 (3)  เพลง ความรัก 
 (4) เพลง ปล่อย 
 (5)  เพลง ชีวติยงัคงสวยงาม 
 
ตารางที ่ 4.44 แสดงการจ าแนกเพลงร็อคท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรัก ในผลงานเพลงของศิลปิน 

วงโปเตโต ้บ๊ิกแอส๊ และบอด้ีแสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558  
 

ศิลปิน จ านวน (เพลง) ร้อยละ 
วงโปเตโต ้ 8 47 
วงบ๊ิกแอส 3 17.5 

วงบอด้ีแสลม 6 35.5 
รวม 17 100 

 
 จากตารางท่ี 4.44  เน้ือหาเก่ียวกบัความรักในผลงานเพลงของศิลปินวงโปเตโต ้บ๊ิกแอส
และบอด้ีแสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 พบวา่ วงโปเตโต ้มีค่ามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 47 จ านวน 8 
เพลง รองลงมาคือวงบอด้ีแสลม คิดเป็นร้อยละ 35.5 จ านวน 6 เพลง และวงบ๊ิกแอส คิดเป็นร้อยละ 
17.5 จ านวน 3 เพลง 
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 1) เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักของศิลปินวงโปเตโตมี้จ านวน 8 เพลง ไดแ้ก่ 
 (1)  เพลง ยื้อ 
 (2)  เพลง เล่นล้ิน 
 (3)  เพลง ไม่รู้จะอธิบายยงัไง 
 (4)  เพลง ง่ายๆ 
 (5)  เพลง เธอยงั 
 (6)  เพลง ทิ้งไวก้ลางทาง 
 (7)  เพลง รอย 
 (8)  เพลง สมดุล 
 2)  เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักของศิลปินวงบ๊ิกแอสมีจ านวน 3 เพลง ไดแ้ก่ 
 (1)  เพลง ฝุ่ น 
 (2)  เพลง ลมเปล่ียนทิศ 
 (3)  เพลง ทนไม่ไหว 
 3)  เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับความรักของศิลปินวงบอด้ีแสลมมีจ านวน 6 เพลง 
ไดแ้ก่ 
 (1)  เพลง ยาพิษ 
 (2)  เพลง ยิง่รู้ยิง่ไม่เขา้ใจ 
 (3)  เพลง คิดฮอด 
 (4)  เพลง เปราะบาง 
 (5)  เพลง คร่ึงหลบัคร่ึงต่ืน 
 (6)  เพลง คิดถึง 
 
ตารางที ่ 4.45  แสดงการจ าแนกเพลงร็อคท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการสะทอ้นสังคม ในผลงานเพลงของ 
 ศิลปินวงโปเตโต ้บ๊ิกแอส๊ และบอด้ีแสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558  
 

ศิลปิน จ านวน (เพลง) ร้อยละ 
วงโปเตโต ้ 0 0 
วงบ๊ิกแอส 0 0 

วงบอด้ีแสลม 3 100 
รวม 3 100 

 



110 

 จากตารางท่ี 4.45 เน้ือหาเก่ียวกบัความรักในผลงานเพลงของศิลปินวงโปเตโต ้บ๊ิกแอสและ
บอด้ีแสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 พบวา่ มีเพียงผลงานเพลงของวงบอด้ีแสลมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
การสะทอ้นสังคมคิดเป็นร้อยละ 100 จ านวน 3 เพลง 
 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูป้ระพนัธ์ ศิลปิน ผูเ้ผยแพร่ และเยาวชนท่ีเปิดรับ
เพลงร็อค เพลง เพื่อศึกษาการคุณค่าของสารและผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบนัต่อการรับรู้
ของเยาวชนท่ีมีต่อการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวติ 
 

4.5  สัมภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) ผู้ประพนัธ์ ศิลปิล และผู้เผยแพร่ 
 
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกส่วนท่ีหน่ึง ผูว้ิจยัศึกษาจากผูป้ระพนัธ์ ศิลปิน และผูเ้ผยแพร่ เพื่อ
ศึกษาวิวฒันาการของเพลงร็อค ลกัษณะของเพลงร็อคในยุคปัจจุบนั คุณค่าแฝงของเพลงร็อค และ
บทบาทของเพลงร็อคท่ีมีต่อเยาวชน ซ่ึงมีผลการวจิยัดงัน้ี 
 
 4.5.1  ววิฒันาการเพลงร็อคในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูป้ระพันธ์ ศิลปินและผูเ้ผยแพร่เพลงร็อค เก่ียวกับเพลงร็อค
ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 พบว่า เพลงร็อคในยุคปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงด้านเน้ือหาตามสภาพ
สังคมปัจจุบนั เร่ิมพูดถึงเร่ืองของปรัชญาซ่ึงยุคก่อนหน้าน้ีไม่สามารถพูดไดเ้พราะคนจะไม่เขา้ใจ
เน้ือหาของเพลง เร่ิมมีการพูดถึงการให้ก าลงัใจมากข้ึน แต่ท่ีมากท่ีสุดยงัคงกล่าวเก่ียวกบัเร่ืองของ
ความรัก และในเร่ืองของดนตรีและท่วงท านองถูกผสมเขา้กบัเคร่ืองดนตรีสมยัใหม่ สมยัใหม่ มี
บทบาทต่อสังคมนอ้ยลงกวา่ยุคก่อนเร่ิมเป็นเร่ืองของธุรกิจมากข้ึน การฟังเพลงร็อคของแฟนเพลง
เปล่ียนไปตามเทคโนโลยี ศิลปินส่ือสารการแฟนเพลงไดง่้ายข้ึนเน่ืองจากเทคโนโลยีการส่ือสารใน
ยคุปัจจุบนั 
 

เพลงร็อคในยุคปัจจุบนัจะเร่ิมพูดถึงเร่ืองของปรัชญาซ่ึงยุคก่อนหน้าน้ีไม่สามารถพูดได้
เพราะคนจะไม่เข้าใจเน้ือหาของเพลง และด้วยสังคมท่ีเปล่ียนไปเน้ือหาของเพลงก็จะ
เปล่ียนตามไปเร่ิมมีการพูดถึงการให้ก าลงัใจมากข้ึน ต่างจากยุคนก่อนท่ีส่วนมากจะพูดถึง
แค่เร่ืองความรัก เร่ิมมีบทบาทต่อสังคมในด้านของการเมืองแต่หลกัๆยงัคงใช้เพื่อความ
บันเทิงเป็นส่วนใหญ่ และมีบทบาทกับเยาวชนท่ีสนใจเร่ืองของดนตรี เหมือนเพชร 
(สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2559) 
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เน้ือหาของเพลงร็อคในทุกยคุจะมีเน้ือหาท่ีวนเวียนอยูก่บัเร่ืองของความรัก แต่ในยปัุจจุบนั
เร่ิมมีเร่ืองของการใชชี้วิตและการให้ก าลงัใจ เร่ืองของซาวน์ดนตรีท่ีทนัสมยัข้ึน เพลงร็อค
แตกแขนงเป็นร็อคประเภทต่างๆ มากข้ึน มีทางเลือกท่ีมากข้ึนให้กบัคนฟัง เป็นท่ียดึเหน่ียว
แก่เยาวชนใหท้ าตามแบบอยา่งศิลปินท่ีชอบ สุชฒัติ (สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559) 

 
“ท่วงท านองและในภาคของดนตรีถูกผสมเขา้กบัดนตรีสมยัใหม่ มีบทบาทต่อสังคมนอ้ยลง 

กวา่ยุคก่อนเร่ิมเป็นเร่ืองของธุรกิจมากข้ึน การฟังเพลงร็อคของแฟนเพลงเปล่ียนไปตามเทคโนโลย ี
ศิลปินส่ือสารการแฟนเพลงได้ง่ายข้ึนเน่ืองจากเทคโนโลยีการส่ือสารในยุคปัจจุบัน” พูนศกัด์ิ
(สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2559) 
 
 4.5.2  ลกัษณะของเพลงร็อคในยุคปัจจุบัน 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูป้ระพนัธ์ ศิลปินและผูเ้ผยแพร่เพลงร็อค เก่ียวกบัลกัษณะของ
เพลงร็อค พบวา่ เพลงร็อคมีรากฐานมาจากชนชั้นกลาง จึงมีเน้ือหาตรงไปตรงมาเขา้ใจง่าย ในส่วน
ของดนตรีไม่จ  าเป็นจะตอ้งรุนแรงหรือหนกัหน่วงมาก มีความเรียบง่ายของเคร่ืองดนตรี มีจงัหวะ
สนุกสนานเหมาะแก่การเตน้ร า เป็นตน้ก าเนิดของดนตรีหลายๆแนว และเป็นท่ีนิยมของกลุ่มวยัรุ่น 
 “เพลงร็อคเป็นเพลงท่ีมีความตรงไปตรงมาของภาษาท่ีใช้ โดยจะไม่ใช้การส่ือสารท่ีออ้ม
คอ้ม รู้สึกอยา่งไรก็จะพูดออกไปในแบบนั้น ในเร่ืองของดนตรีก็ไม่จ  าเป็นตอ้งหนกัหน่วงมาก แต่มี
ความเรียบง่ายในเคร่ืองดนตรีท่ีไม่ปรุงแต่งมาก” เหมือนเพชร (สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2559) 
 “ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรุนแรงเสมอไป เป็นเพลงท่ีเหมาะส าหรับวยัรุ่น เป็นเพลงเตน้ร าท่ีมี
ความหนกัแน่น มีความหนกัเบาของดนตรีหลายๆ ระดบั และเป็นตน้ก าเนิดของแนวเพลงหลายๆ
แนว” สุชฒัติ (สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559) 
 “มีรากฐานมาจากชนชั้นกลาง แรงงาน จึงมีเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย ตรงไปตรงมา มีเคร่ืองดนตรี
นอ้ยช้ิน เล่นกนัแบบง่ายๆ” พูนศกัด์ิ (สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2559) 
 
 4.5.3  บทบาทของเพลงร็อค 
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระพนัธ์ ศิลปินและผูเ้ผยแพร่เพลงร็อค พบว่าเพลงร็อคมี
บทบาทต่อสังคมในการสร้างก าลงัใจใหค้น และสร้างแรงบนัดาลใจและความฝันใหย้าวชน 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระพนัธ์ ศิลปินและผูเ้ผยแพร่เพลงร็อคเก่ียวกบับทบาทของ
เพลงร็อคต่อการสร้างก าลังใจ พบว่า เพลงร็อคเป็นส่ือสะทอ้นสังคม ดงัเช่นในสังคมปัจจุบนั มี
ความเครียดและการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน เพลงร็อคจึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจเพิ่มมากข้ึนตามไป 
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ดว้ย และนอกนอกเหนือจากนั้นเพลงร็อคยงัสามารถขบัเคล่ือนวฒันธรรม แฟชัน่ วิธีคิด และใช้ใน
การเรียกร้องสิทธิ 
 “ในสังคมปัจจุบนั ทุกคนตอ้งเจอแต่กบัความเครียด การแข่งขนั เพลงร็อคจึงเป็นเหมือนส่ิง
ท่ีโน้มน้าวจิตใจคน จะสังเกตได้ว่าคนฟังเพลงร็อคจะมีจิตใจอ่อนโยนถึงแม้เพลงจะหนักแน่น 
ดุดนั” เหมือนเพชร (สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2559) 
 

เน้ือเพลงจะให้พลังงานในการใช่ชีวิต เป็นแรงผลักดนั เป็นก าลงัใจ วยัรุ่นส่วนมากฟัง
เพลงร็อคเพื่อความบนัเทิง เตน้ร ากบักลุ่มเพื่อน และใช้เพื่อให้ก าลงัใจในการใช้ชีวิตและ
เร่ืองของความรัก เพลงร็อคดว้ยดนตรีท่ีหนกัแน่น ท านองเร้าใจ จึงสามารถใช้ในการปลุก
ขวญัก าลงัใจยามท่ีทอ้แท ้สุชฒัติ (สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559) 

  
ดว้ยเน้ือหาและท านองของเพลงร็อคเป็นเพลงท่ีฟังง่ายจึงสามารถเขา้ถึงวยัรุ่นได้ง่าย จึง
สามารถใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจเร่ืองต่างๆ ได ้เช่น เพลงของวงบอด้ีแสลม โดยส่วนมากเพลง
ท่ีไดรั้บความนิยมจากวยัรุ่นจะเป็นเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการตามหาความฝัน วยัรุ่นจึงใช้
เน้ือหาของเพลงในเร่ืองน้ีเป็นแรงผลกัดันเพื่อไปสู่ความส าเร็จในชีวิต และก็มีเน้ือหาท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองของความรักท่ีวยัรุ่นนิยมฟัง พูนศกัด์ิ (สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2559) 

 
 4.5.4  คุณค่าทีแ่ฝงอยู่ในเพลงร็อค 
 ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั ผูป้ระพนัธ์ ศิลปินและผูเ้ผยแพร่เพลงร็อค เพื่อศึกษา
เก่ียวกบัคุณค่าท่ีแฝงอยูใ่นเพลงร็อค พบวา่ เพลงร็อคไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่แนวดนตรีแต่ยงัหมายรวมถึง 
การแต่งกาย พฤติกรรม เพลงร็อคจึงมีผลกระทบต่อตวับุคคลเน่ืองจากเพลงร็อคเขา้ถึงผูฟั้งไดง่้าย 
เน้ือหาของเพลงร็อคจะใหคุ้ณค่าในดา้นการใหก้ าลงัใจในการใชชี้วติและดา้นความรัก 
 

จริงๆ แล้วเพลงร็อคมันไม่ใช่แค่ดนตรี มันยงัหมายถึงวิธีการใช้ชีวิต การแต่งกาย การ
แสดงออกต่างๆ เพลงร็อคจึงสามารถเขา้ไปปลุกฝังส่ิงต่างๆ ในตวัของเราได ้ถา้เน้ือหาของ
เพลงดีคนฟังก็จะได้รับประโยชน์จากเพลงนั้ น โดยเฉพาะเยาวชนก็จะได้ข้อคิดจาก
เพลงร็อคน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั เหมือนเพชร (สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2559) 
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ถา้จะพูดถึงคุณค่าของเพลงร็อค ทุกเพลงมีคุณค่าในตวัของมนัอยู่แล้วอยู่ท่ีว่าคนส่ือสาร
ตอ้งการส่ือสารไปในทางดา้นไหน ส าหรับเพลงของบอด้ีแสลม เราจะส่ือสารกนัในเร่ือง
ของชีวติและความรัก โดยคุณค่าท่ีไดก้็จะเป็นการใหก้ าลงัใจเป็นส่วนใหญ่ นอกเหนือจาก 
นั้นคงเป็นแรงผลกัดนัส าหรับวยัรุ่นท่ีเล่นดนตรี สุชฒัติ (สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559) 

 
 “เพลงร็อคเป็นเพลงท่ีง่ายแก่การเขา้ถึงคนฟัง เพราะไม่ตอ้งใชค้วามรู้ในเร่ืองดนตรีมากมาย 
ใช้ภาษาท่ีตรงไปตรงมา เล่นกนัแบบไม่ตอ้งใช้ทกัษะมากมาย จึงท าให้เพลงร็อคเป็นเหมือนเพื่อน 
ยามทอ้แท ้อกหกั เวลาสนุกหรือเวลาท่ีเล่นดนตรี” พูนศกัด์ิ (สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2559) 
 
 4.5.5  แรงบันดาลใจในการพฒันาตนเอง 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูป้ระพนัธ์ ศิลปินและผูเ้ผยแพร่เพลงร็อค เก่ียวกบัเพลงร็อคกบั
บทบาทต่อเยาวชน พบว่า เพลงร็อคส่งผลดา้นการให้ก าลงัใจต่อเยาวชนทัว่ไปในด้านการด าเนิน
ชีวิตและด้านความรัก โดยเฉพาะกบักลุ่มเยาวชนท่ีเล่นดนตรีจะส่งผลเป็นแรงผลกัดนัให้ท าตาม
ศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ สามารถสร้างความบนัเทิง ผอ่นคลาย และสร้างมิตรภาพในกลุ่มผูฟั้งเพลงร็อค 
  

ท าให้เกิดแรงบนัดาลใจกับวยัรุ่นท่ีช่ืนชอบในการเล่นดนตรี อยากจะเป็นแบบศิลปินท่ี
ตนเองชอบ จึงเกิดความพยายามว่าต้องท าให้ได้  ว ัย รุ่น เป็นกลุ่มคนท่ีย ังอ่อนต่อ
ประสบการณ์ จึงอาจมีการผิดพลาดบา้งเป็นเร่ืองธรรมดา การท่ีฟังเพลงร็อคเน้ือหาของ
เพลงจึงช่วยเก่ียวกบัการพฒันาตนเอง ดว้ยดนตรีท่ีแขง็แรงท าให้รู้สึกเขม้แข็ง เหมือนเพชร 
(สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2559) 

 

4.6  สัมภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) เยาวชนทีเ่ปิดรับเพลงร็อค 
 
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกส่วนท่ีสอง ผูว้ิจยัศึกษาจากเยาวชนท่ีเปิดรับเพลงร็อคเพื่อศึกษาการ
รับรู้ของเยาวชนท่ีมีต่อลกัษณะของเพลงร็อค คุณค่าท่ีแฝงอยูใ่นเพลงร็อคบทบาทและประโยชน์ต่อ
สังคมของเพลงร็อคซ่ึงมีผลการวจิยัดงัน้ี 
 
 4.6.1  ลกัษณะของเพลงร็อค 
 ลกัษณะของเพลงร็อค จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเยาวชนทั้ง 10 คน เก่ียวกับลักษณะของ
เพลงร็อค พบว่า เพลงร็อคเป็นเพลงท่ีมีจงัหวะสนุกสนาน เน้ือเพลงส่ืออารมณ์ และบางเพลงผสม
ความกา้วร้าว ผลการวจิยัพบวา่ เยาวชนท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเกือบทั้งหมด (8 คน ใน 10 คน) รับรู้
วา่เพลงร็อคเป็นเพลงท่ีมีจงัหวดัสนุกสนานเพราะเพลงท่ีเป็นวงดนตรี มีเคร่ืองดนตรี กลอง เบส กีตา้ 
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มีจงัหวะ ท่วงท านอง หนักหน่วงเร้าใจและดนตรีท่ีหนักหน่วง ท านองสนุก ดุเดือดจะนึกถึงเสียง
กลองท่ีมีความหนกัแน่น “มีดนตรีสนุกสนาน มนัส์ๆ จงัหวะสนุก ฟังแลว้อยากกระโดด” กิตติพศ 
(สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559) 
 นอกจากน้ีมีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีเป็นเยาวชนเพียง 2 ท่านท่ีเช่ือวา่ เพลงร็อคส่ือถึงอารมณ์และ
ส่ือถึงอารมณ์กา้วร้าว “เน้ือเพลงส่ือถึงอารมณ์ มีความแข็งแรง” ภทัราภรณ์ (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 
2559) “มีความน่ากลวั ดุดนั รู้สึกถึงความกา้วร้าว” ภสัพรรณพร (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559) 
 
 4.6.2  เพลงร็อคกบับทบาทต่อสังคม 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเยาวชนทั้ง 10 คน เก่ียวกบัเพลงร็อคกบับทบาทต่อสังคม พบว่า 
โดยส่วนใหญ่เพลงร็อคจะส่งผลต่อคนในสังคมเพื่อสร้างความบนัเทิง ผ่อนคลายความเครียด ให้
ก าลงัใจ กล่อมเกลาจิตใจ ปลุกใจ และสะท้อนสังคม ผลการวิจยัพบว่า เยาวชนท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัส่วนใหญ่ (6 คน ใน 10 คน) รับรู้วา่เพลงร็อค ใหก้ าลงัใจในการด าเนินชีวติ เขา้ถึงอารมณ์ของ
คนท่ีผิดหวงั ปลุกใจคนฟังให้กลา้ท าในส่ิงต่างๆ และมีเน้ือหาสะทอ้นสังคม  “เขา้ถึงอารมณ์คนท่ี
ผิดหวงัจากเร่ืองต่างๆ ให้ลุกข้ึนสู้อีกคร้ัง ให้ก าลงัใจในการด าเนินชีวิต” ศุภาพิชญ์ (สัมภาษณ์, 22 
เมษายน 2559) 
 นอกจากน้ีมีผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญท่ีเป็นเยาวชนเพียง 4 ท่านท่ีเช่ือว่า เพลงร็อค สร้างความ
บนัเทิงผอ่นคลายความเครียด “สร้างความบนัเทิงผอ่นคลายเพราะจงัหวะสนุก” ฟ้าอ าภา (สัมภาษณ์, 
22 เมษายน 2559) “สร้างความบนัเทิง ฟังแลว้รู้สึกสนุก” มารุจน์ (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559) “ท า
ให้คนฟังผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน” ณัฐยุทธ (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559) “เป็นท่ี
ระบายอารมณ์ฟังแล้วไม่เครียด ยิ่งตอนดูคอนเสิร์ตสนุกมากๆ”  กิตติพศ (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 
2559) 
 
 4.6.3  เพลงร็อคกบัประโยชน์ต่อตนเอง 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเยาวชนทั้ง 10 คน เก่ียวกบัเพลงร็อคกบัประโยชน์ต่อตนเอง พบวา่ 
เพลงร็อคสามารถสร้างประโยชน์ต่อตวัเยาวชนมากท่ีสุดในด้านการสร้างความบนัเทิงผ่อนคลาย
ความเครียด เพื่อให้ก าลงัใจตนเองดา้นการใช้ชีวิตและความรัก และไดมิ้ตรภาพ ผลการวิจยัพบว่า 
เยาวชนท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่  (7 คน ใน 10 คน) รับรู้วา่เพลงร็อคให้ประโยชน์ต่อตนเอง
เพื่อผอ่นคลายความเครียดจากการเรียน ฟังเพื่อความบนัเทิงและไดมิ้ตรภาพจากกลุ่มผูฟั้งเพลงร็อค 
“ผอ่นคลายจากความเครียดจากการเรียนฟังในเวลาวา่ง” ฟ้าอ าภา (สัมภาษณ์ 22 เมษายน 2559)  
 นอกจากน้ีมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นเยาวชนเพียง 3 ท่านท่ีเช่ือวา่ เพลงร็อค ให้ประโยชน์ต่อ
ตนเองในด้านการให้ก าลงัใจด้านความรักและการใช้ชีวิต “บางเพลงฟังแลว้รู้สึกมีก าลงัใจ จะใช ้
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เพลงนั้นให้ก าลงัใจตวัเองเวลามีปัญหาทุกคร้ัง” ภทัราภรณ์ (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559) “สอน 
เร่ืองความรัก เวลาอกหักฟังเพลงร็อคแล้วจะไม่คิดมาก” สิริยากร (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559) 
“สร้างก าลงัใจในการใช้ชีวิต ชอบฟังเพลงของวงบอด้ีแสลม เพราะให้ก าลงัใจในการใชชี้วิต” (ภสั
พรรณพร สัมภาษณ์ 22 เมษายน 2559) 
  
 4.6.4  เพลงร็อคกบัการให้ก าลงัใจ 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเยาวชนทั้ง 10 คน เก่ียวกับเพลงร็อคกับการให้ก าลังใจ พบว่า 
เพลงร็อคให้ก าลงัใจในดา้นการด าเนินชีวิตมากท่ีสุด โดยจะให้ก าลงัใจในการเผชิญกบัอุปสรรค
และปัญหาในชีวติ เป็นแรงผลกัดนัใหท้ าตามความฝันใหส้ าเร็จ และใหก้ าลงัใจในดา้นความรัก โดย
จะให้ก าลงัใจผูท่ี้ผิดหวงัในความรัก ผลการวิจยัพบว่า เยาวชนท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่ (7 
คนใน 10 คน) รับรู้วา่เพลงร็อคจะช่วยให้ก าลงัใจในการเผชิญกบัปัญหา เป็นแรงผลกัดนัให้ท าตาม
ความฝัน “ตอนท่ีทอ้แทเ้พลงร็อคจะช่วยให้ก าลงัใจฟังตอนท่ีมีปัญหาชีวิต” ศุภาพิชญ ์(สัมภาษณ์, 22 
เมษายน 2559) 
 นอกจากน้ีมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นเยาวชนเพียง 3 ท่านท่ีเช่ือว่า เพลงร็อค ให้ก าลงัใจใน
ดา้นความรัก “เพลงสอนใจในเร่ืองการใชชี้วติ และท าใหไ้ม่คิดมากเวลาอกหกั” ณฐัยทุธ (สัมภาษณ์, 
22 เมษายน 2559) “คอยเตือนสติตนเองในเวลาท่ีอกหัก” สิริยากร (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559) 
“ส่วนมากจะใหก้ าลงัใจเร่ืองความรัก” ฟ้าอ าภา (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559) 
 
 4.6.5   คุณค่าของเพลงร็อค 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเยาวชนทั้ง 10 คน เก่ียวกบัคุณค่าของเพลงร็อค พบวา่ คุณค่าท่ีแฝง
อยูใ่นเพลงร็อคเพื่อสร้างความบนัเทิงและสร้างมิตรภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือสะทอ้นสังคมและใช้
เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ ผลการวิจยัพบวา่ เยาวชนท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเกือบทั้งหมด (8 คน ใน 
10 คน) รับรู้วา่เพลงร็อคให้คุณค่าในดา้นความบนัเทิง ท าให้มองโลกในแง่บวก ใชเ้วลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และสร้างมิตรภาพ  “ท าให้ชอบเล่นดนตรีท าเวลาว่างให้เป็นประโยชน์” พุทธิพงศ์
(สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559) 
 นอกจากน้ีมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นเยาวชนเพียง 2 ท่านท่ีเช่ือวา่ เพลงร็อค ให้คุณค่าในดา้น
การสะท้อนสังคม  “สะท้อนสังคม และเป็นก าลังใจในยามท่ีเจอกับปัญหาชีวิต”  ศุภาพิชญ ์
(สัมภาษณ์ , 22 เมษายน 2559) “เพลงร็อคแฝงด้วยข้อคิดมากมายท่ีน าไปใช้ได้และช่วยสะท้อน
สังคม” ฟ้าอ าภา (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2559) 



บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาบทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างก าลงัใจใน
การด าเนินชีวติของเยาวชน โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1) เพื่อวเิคราะห์เพือ่วเิคราะห์คุณค่าของสารจากเพลงร็อคระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2558 
โดยวิเคราะห์การส่ือความหมายเชิงสัญญะในเน้ือหาเพลงดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพจาก
เพลงของศิลปินวงโปเตโต ้บ๊ิกแอสและบอด้ีแสลมท่ีมียอดผูเ้ขา้ชมในเวปไซตย์ูทูป 3 ลา้นวิวข้ึนไป 
จ านวน 40 เพลง 
 2) เพื่อศึกษาบทบาทและผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบนัต่อการรับรู้ของ
เยาวชนท่ีมีต่อการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวติ ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูป้ระพนัธ์ 1 คน ศิลปิน 
1 คน ผูเ้ผยแพร่ 1 คน และเยาวชนท่ีเป็นแฟนคลบัของกลุ่มศิลปินเพลงร็อคจ านวน 10 คน 
  

5.1  สรุปผลการการศึกษา 
 

5.1.1 ผลการวเิคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ  
ผลการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ พบวา่ คุณค่าของสารจากเพลงร็อคในยุคปัจจุบนัต่อการ

รับรู้ของเยาวชนท่ีมีต่อการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิตเน้ือหาของเพลงร็อคในผลงานเพลงของ
ศิลปินวงโปเตโต ้บ๊ิกแอสและบอด้ีแสลม มีเน้ือหาเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจมีค่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 50 จ านวน 20 เพลง การให้ก าลงัใจดา้นการด าเนินชีวิต คิดเป็นร้อยละ 25 จ านวน 10 เพลง และ
การให้ก าลงัใจดา้นความรัก คิดเป็นร้อยละ 25 จ านวน 10 เพลง รองลงมาคือเน้ือหาเก่ียวกบัความรัก 
รองลงมาคือเน้ือหาเก่ียวกบัความรัก คิดเป็นร้อยละ 42.5 จ านวน 17 เพลง และน้อยท่ีสุดคือเน้ือหา
สะทอ้นสังคม คิดเป็นร้อยละ 7.5 จ านวน 3 เพลง ผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบนัต่อการรับรู้
ของเยาวชนท่ีมีต่อการสร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิตพบว่าเยาวชนเปิดรับเพลงร็อคเพื่อความ
บนัเทิงมากท่ีสุด รองลงมาคือเพื่อให้ก าลังใจด้านความรัก และเพื่อให้ก าลังใจด้านการใช้ชีวิต 
ตามล าดบั 
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 1) ในเน้ือหาของเพลงท่ีเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจดา้นการด าเนินชีวิต พบว่า ผลงาน
เพลงของวงบอด้ีแสลมมีเน้ือหาของเพลงเก่ียวขอ้งกบัการให้ก าลงัใจดา้นการด าเนินชีวิตมากท่ีสุด 
รองลงมาคือผลงานเพลงของวงบ๊ิกแอส และวงโปเตโต ้ไม่มีเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการด าเนินชีวิต 
โดยเน้ือเก่ียวกับการด าเนินชีวิตจะกล่าวถึงการให้ก าลังใจกันระหว่างบุคคล ซ่ึงอาจจะเป็น
ความสัมพนัธ์แบบคู่รัก เพื่อนหรือครอบครัว ท่ีคอยให้ก าลงัใจกนัให้ผ่านพน้อุปสรรคต่าง การใช้
ดนตรีเป็นปัจจยัในการสร้างก าลงัใจให้แก่ตนเอง เม่ือประสบกบัปัญหา อุปสรรคต่างๆหรือเม่ือรู้สึก
ทอ้แทก้็จะมีดนตรีท่ีเป็นแรงผลกัดนัตนเองให้สู้ต่อไป  การปลุกใจให้กล้าท่ีจะออกมาท าในส่ิงท่ี
ตนเองตอ้งการ ไม่ท าตามใครเน่ืองจากคนเรามีความชอบ ความถนดั และความคิดท่ีแตกต่างกนั ให้
ก าลงัใจเม่ือเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการด าเนินชีวติๆ ใหต่้อสู้กบัปัญหาไม่ยอ่ทอ้ เป็นตน้ 

 2) ในเน้ือหาของเพลงท่ีเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจดา้นความรัก พบวา่ ผลงานเพลงของ
วงบอด้ีแสลมมีเน้ือหาของเพลงเก่ียวข้องกับการให้ก าลงัใจด้านความรักมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ผลงานเพลงของวงบ๊ิกแอส และวงโปเตโต ้ตามล าดบั โดยจะกล่าวถึงการสร้างแรงผลกัดนัให้เผชิญ
กบัความผิดหวงัในความรัก การเล่าถึงความรักของคนสองคนท่ีคอยให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือ
เจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยใชค้วามรักท่ีมีใหซ่ึ้งกนัและกนัคอยเป็นก าลงัใจ การให้ก าลงัใจผู ้
ท่ีมีความรักท่ีมีอุปสรรค ดว้ยปัจจยัต่างๆ เช่น ฐานะ การศึกษา ครอบครัวหรืออ่ืนๆ การเตือนสติและ
ให้ก าลงัใจผูท่ี้ผิดหวงัจากความรัก กล่าวถึงความเสียใจจากความรักท่ีผดิหวงัจะเป็นบทเรียนเพื่อให้
เรียนรู้ในขอ้ผดิพลาดเป็นประสบการในการด าเนินชีวติต่อไป เป็นตน้ 

 3) ในเน้ือหาของเพลงท่ีเก่ียวกบัดา้นความรัก พบว่า ผลงานเพลงของวงโปเตโตมี้
เน้ือหาของเพลงเก่ียวขอ้งกบัการเน้ือหาดา้นความรักมากท่ีสุด รองลงมาคือผลงานเพลงของวงบอด้ี
แสลม และวงบ๊ิกแอส ตามล าดบั โดยจะกล่าวถึงความรักท่ีผิดหวงับุคคลหน่ึงท่ีจะพยามยามทุกวิธี
เพื่อท่ีจะไม่ยอมเสียคนรักไปจึงเกิดการเหน่ียวร้ังดว้ยวิธีต่างๆ การยอกยอ้นไม่ตรงไปตรงมาการ
หลอกลวงระหวา่งคู่รัก การขอโทษท่ีท าผิดต่อคนรักและขอร้องให้ฟังค าอธิบาย การเผชิญความรักท่ี
ไม่เป็นตามท่ีตั้งใจ ถูกท าร้ายจิตใจแต่ก็ยงัไม่สามารถตดัใจจากเธอได ้เป็นตน้ 

 4) ในเน้ือหาของเพลงท่ีเก่ียวกบัดา้นสะทอ้นสังคมพบวา่ มีเพียงผลงานเพลงของวง
บอด้ีแสลมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการสะทอ้นสังคม โดยกล่าวถึงสังคมปัจจุบนัท่ีมีความวุน่วาย กล่าวถึง
การเตือนสติว่าความเป็นจริงในใจของมนุษย์ไม่มีใครสามารถคาดเดาด้วย แมแ้ต่ตวัเราเองก็ไม่
สามารถรู้ไดว้า่อนาคตตวัเราจะคิดอะไร และกล่าวถึงสภาพสังคมปัจจุบนั เป็นตน้ 
 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระพนัธ์ ศิลปิน และผูเ้ผยแพร่พบวา่ เพลงร็อคในยุค
ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงดา้นเน้ือหาตามสภาพสังคมปัจจุบนั เพลงร็อคในยุคปัจจุบนัเร่ิมมีเน้ือหา
เก่ียวกับเร่ืองของปรัชญาการด าเนินชีวิตซ่ึงยุคก่อนหน้าน้ีไม่สามารถท่ีจะสร้างเน้ือหาเก่ียวกับ
ปรัชญาการด าเนินชีวิตในเพลงได ้เน่ืองจากผูฟั้งจะไม่สามารถตีความหมายเน้ือหาของเพลงเร่ิมมี 
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การพูดถึงการให้ก าลงัใจมากข้ึนแต่ท่ีมากท่ีสุดยงัคงกล่าวเก่ียวกบัเร่ืองของความรัก ในเร่ืองของ
ดนตรีและท่วงท านองถูกผสมเขา้กบัเคร่ืองดนตรีสมยัใหม่ มีบทบาทต่อสังคมน้อยลงกวา่ยุคก่อน
เร่ิมเป็นเร่ืองของธุรกิจมากข้ึน การฟังเพลงร็อคของแฟนเพลงเปล่ียนไปตามเทคโนโลยี ศิลปิน
ส่ือสารกบัแฟนเพลงไดง่้ายข้ึนเน่ืองจากเทคโนโลยีการส่ือสารในยุคปัจจุบนั ลกัษณะของเพลงร็อ
คมีรากฐานมาจากชนชั้นกลาง จึงมีเน้ือหาตรงไปตรงมาเขา้ใจง่าย  

 5) ในส่วนของดนตรีไม่จ  าเป็นจะตอ้งรุนแรงหรือหนกัหน่วงมาก มีความเรียบง่าย
ของเคร่ืองดนตรี มีจงัหวะสนุกสนานเหมาะแก่การเตน้ร า เป็นตน้ก าเนิดของดนตรีหลายๆแนวและ
เป็นท่ีนิยมของกลุ่มวยัรุ่น ในดา้นบทบาทเพลงร็อค เป็นส่ือสะทอ้นสังคม ดงัเช่นในสังคมปัจจุบนั มี
ความเครียดและการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน เพลงร็อคจึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจเพิ่มมากข้ึนตามไป
ดว้ย และนอกนอกเหนือจากนั้นเพลงร็อคยงัสามารถขบัเคล่ือน วฒันธรรม แฟชัน่ วธีิคิด และใชใ้น
การเรียกร้องสิทธิ ดา้นคุณค่าท่ีแฝงในเน้ือหาของเพลงร็อค เพลงร็อคไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่แนวดนตรี
แต่ยงัหมายรวมถึง การแต่งกาย พฤติกรรม เพลงร็อคจึงมีผลกระทบต่อตวับุคคลเน่ืองจากเพลงร็อค
เขา้ถึงผูฟั้งได้ง่าย เน้ือหาของเพลงร็อคจะให้คุณค่าในดา้นการให้ก าลงัใจในการใช้ชีวิตและด้าน
ความรัก โดยเฉพาะกบักลุ่มเยาวชนท่ีเล่นดนตรีจะส่งผลเป็นแรงผลกัดนัให้ท าตามศิลปินท่ีตนช่ืน
ชอบ สามารถสร้างความบนัเทิง ผ่อนคลาย และสร้างมิตรภาพในกลุ่มผูฟั้งเพลงร็อค ซ่ึงผลการ
วเิคราะห์เน้ือหาสอดกนัระหวา่ง ผูป้ระพนัธ์ ศิลปิน และผูเ้ผยแพร่ 

 สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผลกระทบของเพลงร็อคดา้นบทบาทต่อสังคม ดา้นบทบาท
ต่อตนเอง ดา้นการให้ก าลงัใจ และดา้นคุณค่าต่อการรับรู้ของเยาวชนพบวา่ เพลงร็อคเป็นเพลงท่ีมี
จงัหวะสนุกสนาน เน้ือเพลงส่ืออารมณ์และดนตรีท่ีหนักหน่วง ในดา้นบทบาทต่อสังคมโดยส่วน
ใหญ่เพลงร็อคจะส่งผลต่อคนในสังคมเพื่อสร้างความบนัเทิง ผ่อนคลายความเครียด ให้ก าลงัใจ 
กล่อมเกลาจิตใจ ปลุกใจ และสะทอ้นสังคม ในดา้นบทบาทต่อตนเองของเยาวชนเพลงร็อคสามารถ
สร้างประโยชน์ต่อตวัเยาวชนมากท่ีสุดในดา้นการสร้างความบนัเทิงผอ่นคลายความเครียด เพื่อให้
ก าลงัใจตนเองด้านการใช้ชีวิตและความรัก และได้มิตรภาพ ในด้านการให้ก าลงัใจเพลงร็อคให้
ก าลงัใจในดา้นการด าเนินชีวิตมากท่ีสุด โดยจะให้ก าลงัใจในการเผชิญกบัอุปสรรคและปัญหาใน
ชีวติ เป็นแรงผลกัดนัให้ท าตามความฝันให้ส าเร็จ และให้ก าลงัใจในดา้นความรัก โดยจะใหก้ าลงัใจ
ผูท่ี้ผิดหวงัในความรัก ในดา้นคุณค่าของเพลงร็อค เพลงร็อคสร้างความบนัเทิงและสร้างมิตรภาพ
มากท่ีสุด รองลงมาคือสะทอ้นสังคมและใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ส่ิงท่ีส่ือสารผา่นผลงานเพลง
ของวงโปเตโต ้บ๊ิกแอส และบอด้ีแสลม ในการศึกษาคร้ังน้ีอาจจะเป็นการสรุปผลในระยะเวลาแค่
ช่วงหน่ึงเท่านั้น เน่ืองจากผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิเคราะห์เพลงของศิลปินดงักล่าวเพียงบางอลับั้ม ซ่ึงคุณค่า
ของเพลงในดา้นการใหก้ าลงัใจอาจจะแฝงอยูใ่นเพลงนั้นๆ เพิ่มเติม 
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5.2  อภิปรายผล 
 
 5.2.1  ส่วนที ่1 วเิคราะห์เน้ือหา และคุณค่าทีแ่ฝงในเพลงร็อค 

คุณค่าท่ีแฝงในเพลงร็คของศิลปินวงโปเตโต ้บ๊ิกแอสและบอด้ีแสลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-
2558 ไดแ้ก่คุณค่าดา้นให้ความบนัเทิง การให้ก าลงัใจดา้นต่างๆและมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักเป็น
ส่วนใหญ่ โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจมากท่ีสุด แบ่งเป็นเน้ือหาเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจดา้น
การด าเนินชีวิตและดา้นความรัก เน้ือหาเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจในการด าเนินชีวิตกล่าวถึง การให้
ก าลังใจกนัระหว่างบุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นความสัมพนัธ์แบบคู่รัก เพื่อนหรือครอบครัว ท่ีคอยให้
ก าลงัใจกนัให้ผ่านพน้อุปสรรคต่าง การใช้ดนตรีเป็นปัจจยัในการสร้างก าลงัใจให้แก่ตนเอง เม่ือ
ประสบกบัปัญหา เป็นตน้ และเน้ือหาเก่ียวกบัการใหก้ าลงัใจดา้นความรักกล่าวถึง กล่าวถึงการสร้าง
แรงผลกัดนัให้เผชิญกบัความผดิหวงัในความรัก การเล่าถึงความรักของคนสองคนท่ีคอยใหก้ าลงัใจ
ซ่ึงกนัและกนัเม่ือเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยใชค้วามรักท่ีมีให้ซ่ึงกนัและกนัคอยเป็นก าลงัใจ 
การให้ก าลงัใจผูท่ี้มีความรักท่ีมีอุปสรรค ดว้ยปัจจยัต่างๆ เช่น ฐานะ การศึกษา ครอบครัวหรืออ่ืนๆ 
การเตือนสติและให้ก าลงัใจผูท่ี้ผิดหวงัจากความรัก กล่าวถึงความเสียใจจากความรักท่ีผิดหวงัจะ
เป็นบทเรียนเพื่อใหเ้รียนรู้ในขอ้ผิดพลาดเป็นประสบการในการด าเนินชีวติต่อไป เป็นตน้ รองลงมา
คือเน้ือหาเก่ียวกบัความรัก กล่าวถึงการผิดหวงัจากความรัก ความทุกขท์รมานจากความรัก เป็นตน้ 
น้อยท่ีสุดคือเน้ือหาของเพลงท่ีเก่ียวกบัด้านสะทอ้นสังคม กล่าวถึงสังคมปัจจุบนัท่ีมีความวุ่นวาย 
กล่าวถึงการเตือนสติวา่ความเป็นจริงในใจของมนุษยไ์ม่มีใครสามารถคาดเดาดว้ย แมแ้ต่ตวัเราเองก็
ไม่สามารถรู้ไดว้า่อนาคตตวัเราจะคิดอะไร และกล่าวถึงสภาพสังคมปัจจุบนั เป็นตน้ เพราะมนุษยมี์
ความตอ้งการก าลังใจในการด าเนินชีวิตและความรัก เน้ือหาของเพลงสร้างแรงจูงใจตามความ
ตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการวา่มนุษยมี์ความตอ้งการเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจทางจิตหรือความรู้สึก 5 ขั้น ไดแ้ก่  1) การไดรั้บความรักใคร่ชอบพอ 2) การไดรั้บ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 3) การมีท่ีพึ่งทางใจ 4) การมีคนสนใจ เอาใจใส่ และเอาอกเอาใจ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการด าเนินชีวิต จะกล่าวถึงการให้ก าลงัใจกนั
ระหวา่งบุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นความสัมพนัธ์แบบคู่รัก เพื่อนหรือครอบครัว ท่ีคอยให้ก าลงัใจกนัให้
ผา่นพน้อุปสรรคต่าง การใชด้นตรีเป็นปัจจยัในการสร้างก าลงัใจให้แก่ตนเอง เม่ือประสบกบัปัญหา 
อุปสรรคต่างๆหรือเม่ือรู้สึกทอ้แทก้็จะมีดนตรีท่ีเป็นแรงผลกัดนัตนเองให้สู้ต่อไป  การปลุกใจให้
กลา้ท่ีจะออกมาท าในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ ไม่ท าตามใครเน่ืองจากคนเรามีความชอบ ความถนดั และ
ความคิดท่ีแตกต่างกนั ให้ก าลงัใจเม่ือเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการด าเนินชีวิตๆ ให้ต่อสู้กบั
ปัญหาไม่ย่อทอ้ ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการในด้านความตอ้งการความมัน่คง
ปลอดภยั (Safety Needs) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัน้ี หมายถึง ความตอ้งการส่ิงต่างๆ ท่ี 
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จะช่วยป้องกนัให้คนพน้จากภยัอนัตรายหรือส่ิงเลวร้ายต่างๆ รอบขา้ง ความกลวัของมนุษยเ์กิด
ข้ึนกบัมนุษยเ์ป็นส่ิงเร้าท่ีท าให้คนตอ้งพยายามคิดหาวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อป้องกนั หรือลดทอน
ความหวาดกลวั สร้างความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัให้ตนเองนัน่ก็คือก าลงัใจ และสอดคลอ้งกบัทฤษฏี
ความคาดหวงั Vroom (1964) อธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ โดยส่ิงกระตุน้ท่ีจะส่งผลให้
มนุษยเ์กิดความพยายามท่ีจะกระท าในส่ิงต่างๆ มากยิ่งข้ึนก็คือรางวลัหรือผลตอบแทน รางวลั
ภายใน (Intrinsic  Rewards) เป็นรางวลัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงาน  ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ  
ความทา้ทาย หรือเป็นผลลพัธ์ของการท างานท่ีมีคุณค่าเชิงบวกซ่ึงบุคคลไดรั้บโดยตรงจากผลลพัธ์
ของการท างานจะช่วยให้เกิดการเสริมแรงเชิงบวกนัน่ก็คือก าลงัใจ นอกเหนือจากนั้นยงัสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ วรุณ ฮอลลิงกา้ (2535) โดยไดท้  าการศึกษา การวเิคราะห์เพลงเพื่อชีวติระหวา่ง พ.ศ. 
2516-พ.ศ. 2534 พบวา่ การให้ก าลงัใจจากเพลงเพื่อชีวิตส่วนใหญ่ จะเนน้การใหก้ าลงัใจจากการคิด
แง่บวก เพื่อให้สามารถมีก าลงัใจต่อสู้ชีวิตต่อไปได ้โดยให้ก าลงัใจเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคเม่ือชีวิตกบั
ก าลงัพบเจอกบัอุปสรรคท่ีเกินทนไหว ทั้งน้ีเพราะว่าในสังคมปัจจุบนัมนุษยต์อ้งเผชิญกบัปัญหา
และอุปสรรคมากมายแตกต่างกนัไปเน้ือหาของเพลงจึงจ าเป็นตอ้งกล่าวถึงการให้ก าลงัใจเพื่อเป็น
แรงเสริมเชิงบวกในการด าเนินชีวติต่อไป 
 1) ในเน้ือหาของเพลงท่ีเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจดา้นความรัก พบวา่ เน้ือหาเพลงส่วน
ใหญ่กล่าวถึงการสร้างแรงผลกัดนัให้เผชิญกบัความผิดหวงัในความรัก การเล่าถึงความรักของคน
สองคนท่ีคอยให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยใช้ความรักท่ีมีให้ซ่ึง
กนัและกนัคอยเป็นก าลงัใจ การให้ก าลงัใจผูท่ี้มีความรักท่ีมีอุปสรรค ดว้ยปัจจยัต่างๆ เช่น ฐานะ 
การศึกษา ครอบครัวหรืออ่ืนๆ การเตือนสติและให้ก าลงัใจผูท่ี้ผิดหวงัจากความรัก กล่าวถึงความ
เสียใจจากความรักท่ีผิดหวงัจะเป็นบทเรียนเพื่อให้เรียนรู้ในข้อผิดพลาดเป็นประสบการในการ
ด าเนินชีวิตต่อไป เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการในดา้นความตอ้งการทาง
สังคม (Social Needs) ความตอ้งการขั้นน้ีหมายถึงความตอ้งการเขา้สู่สังคม ตอ้งการความรัก ความ
ห่วงใย ความผูกพนัจากผูอ่ื้นในสังคม ทั้งน้ีเน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม โดยธรรมชาติมนุษยจึ์ง
ตอ้งอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นเสมอ และสอดคล้องกบัทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการในด้านความตอ้งการ
ความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัน้ี หมายถึง ความตอ้งการ
ส่ิงต่างๆ ท่ีจะช่วยป้องกนัให้คนพน้จากภยัอนัตรายหรือส่ิงเลวร้ายต่างๆ รอบขา้ง ความกลวัของ
มนุษยเ์กิดข้ึนกบัมนุษยเ์ป็นส่ิงเร้าท่ีท าให้คนตอ้งพยายามคิดหาวิธีการต่างๆ มาใชเ้พื่อป้องกนั หรือ
ลดทอนความหวาดกลวั สร้างความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัใหต้นเองนัน่ก็คือก าลงัใจ นอกเหนือจากนั้น
ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา ค าผา (2548) ได้ท าการศึกษาเน้ือหาและแนวคิดเพลงร็อค
ไทยของศิลปินในสังกดั มอร์ มิวสิค จ ากดั ช่วงปี พ.ศ. 2539-2546 พบว่า แนวคิดเก่ียวกบัความรัก
ในเพลงร็อคไทย ได้แสดงแนวคิดว่าความรักเป็นก าลังใจของมนุษย์ ชายหญิงยุคใหม่แสดง 
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ความรู้สึกต่อกนัอยา่งเปิดเผย และการมีความรักท่ีต่างฐานะมกัไม่สมหวงั ทั้งน้ีเพราะวา่มนุษยเ์ป็น
สัตวส์ังคมยอ่มตอ้งการความรักใคร่จากบุคคลรอบขา้ง ความรักท่ีกล่าวมาก็ไม่ไดส้มหวงัเสมอไป 
และเม่ือมนุษยผ์ดิหวงัจากความรักก็ตอ้งการก าลงัใจเพื่อเป็นแรงผลกัดนัในการด าเนินชีวติต่อไป 
 2) ในเน้ือหาของเพลงท่ีเก่ียวกบัดา้นความรักพบวา่ เน้ือหาเพลงกล่าวถึงเร่ืองความ
รักท่ีไม่สมหวงัเป็นส่วนใหญ่ การผิดหวงัจากความรัก บุคคลหน่ึงท่ีจะพยามยามทุกวิธีเพื่อท่ีจะไม่
ยอมเสียคนรักไปจึงเกิดการเหน่ียวร้ังด้วยวิธีต่างๆ การยอกยอ้นไม่ตรงไปตรงมาการหลอกลวง
ระหวา่งคู่รัก การขอโทษท่ีท าผิดต่อคนรักและขอร้องให้ฟังค าอธิบาย การเผชิญความรักท่ีไม่เป็น
ตามท่ีตั้งใจ ถูกท าร้ายจิตใจแต่ก็ยงัไม่สามารถตดัใจจากเธอได ้เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีล าดบั
ขั้นความตอ้งการในดา้นความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) ความตอ้งการขั้นน้ีหมายถึงความ
ตอ้งการเขา้สู่สังคม ตอ้งการความรัก ความห่วงใย ความผูกพนัจากผูอ่ื้นในสังคม ทั้งน้ีเน่ืองจาก
มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม โดยธรรมชาติมนุษยจึ์งตอ้งอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นเสมอ ดงันั้นในจิตส านึกของมนุษย์
จึงมีความกลวัถูกทอดทิ้ง กลวัการอยู่อย่างโดดเด่ียว มนุษยจึ์งมีความตอ้งการและโหยหาความรัก 
ความผูกพันจากผู ้อ่ืนในสังคม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ค าผา (2548) ได้
ท าการศึกษาเน้ือหาและแนวคิดเพลงร็อคไทยของศิลปินในสังกดั มอร์ มิวสิค จ ากดั ช่วงปี พ.ศ. 
2539-2546 ผลการศึกษาพบว่า เพลงร็อคไทยมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรัก มีจ านวน 137 เพลง จดัเป็น
ความรักแบบต่างๆ คือ ความรักท่ีผิดหวงั ความรักแบบคู่รัก ความรักฉนัเพื่อน ความรักแม่และความ
รักประเทศชาติ ทั้ งน้ีเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องการความรักจากผูอ่ื้น และกลัวการถูก
ทอดทิ้ง 
 3) ในเน้ือหาของเพลงท่ีเก่ียวกบัดา้นสะทอ้นสังคม พบวา่ มีเพียงผลงานเพลงของวง
บอด้ีแสลมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการสะทอ้นสังคม โดยกล่าวถึงสังคมปัจจุบนัท่ีมีความวุน่วาย กล่าวถึง
การเตือนสติว่าความเป็นจริงในใจของมนุษย์ไม่มีใครสามารถคาดเดาด้วย แมแ้ต่ตวัเราเองก็ไม่
สามารถรู้ไดว้า่อนาคตตวัเราจะคิดอะไร และกล่าวถึงสภาพสังคมปัจจุบนั เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ กาญจนา ค าผา (2548) ไดท้  าการศึกษาเน้ือหาและแนวคิดเพลงร็อคไทยของศิลปินใน
สังกดั มอร์ มิวสิค จ ากดั ช่วงปี พ.ศ. 2539-2546 พบว่า เพลงร็อคไทยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการสะทอ้น
ปัญหาสังคม จ านวน 13 เพลง ได้แก่ การสะท้อนปัญหาการแก่งแย่งในสังคมเมือง ปัญหาความ
ยากจน ปัญหาความยากจน ปัญหาการจราจร ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาครอบครัว และปัญหาโสเภณี  
โดยจ านวนนอ้ยรองลงมาจากเน้ือหาดา้นการใหก้ าลงัใจและดา้นความรักเช่นเดียวกนั  
 4) เน้ือหาเพลงร็อคของศิลปินวงโปเตโต้ บ๊ิกแอสและบอด้ีแสลม ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 
2548-2558 ในดา้นการให้ก าลงัใจผูว้ิจยั พบว่า มีเน้ือหาเก่ียวกบัให้ก าลงัใจดา้นการด าเนินชีวิตและ
ความรักกล่าวถึง การให้ก าลงัใจกนัระหวา่งบุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นความสัมพนัธ์แบบคู่รัก เพื่อนหรือ
ครอบครัว ท่ีคอยให้ก าลงัใจกนัใหผ้า่นพน้อุปสรรคต่าง การใชด้นตรีเป็นปัจจยัในการสร้างก าลงัใจ 
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ให้แก่ตนเอง สร้างแรงผลกัดนัให้เผชิญกบัความผิดหวงัในความรัก การเล่าถึงความรักของคนสอง
คนท่ีคอยใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยใชค้วามรักท่ีมีใหซ่ึ้งกนัและ
กนัคอยเป็นก าลงัใจ การให้ก าลงัใจผูท่ี้มีความรักท่ีมีอุปสรรค เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
กาญจนา ค าผา (2548) พบว่า เน้ือหาเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจในเพลงร็อคกล่าวถึง การให้ก าลงัใจ
ตนเองและการให้ก าลงัใจผูอ่ื้น โดยเฉพาะการใชภ้าษาท่ีตรงไปตรงมา ไม่ค่อยไดใ้ห้ความส าคญัต่อ
การใชภ้าษาท่ีสละสลวยเท่าไหร่นกั แต่เน้นท่ีการแสดงความรู้สึกอยา่งจริงใจ ซ่ึงตรงกบัพฤติกรรม
ความตอ้งการของวยัรุ่นท่ีตอ้งการอิสสระเสรี ตอ้งการก าลงัใจจากคนรอบขา้ง เม่ือเกิดความรู้สึก
ผิดหวงัในชีวิต เป็นตน้ ในดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัความรักกล่าวถึง ความรักท่ีไม่สมหวงัเป็นส่วนใหญ่ 
การผิดหวงัจากความรัก บุคคลหน่ึงท่ีจะพยามยามทุกวิธีเพื่อท่ีจะไม่ยอมเสียคนรักไปจึงเกิดการ
เหน่ียวร้ังดว้ยวธีิต่างๆ การยอกยอ้นไม่ตรงไปตรงมาการหลอกลวงระหวา่งคู่รัก การขอโทษท่ีท าผิด
ต่อคนรักและขอร้องให้ฟังค าอธิบาย การเผชิญความรักท่ีไม่เป็นตามท่ีตั้งใจ ถูกท าร้ายจิตใจแต่ก็ยงั
ไม่สามารถตัดใจจากเธอได้ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ค าผา (2548) ได้
ท าการศึกษาเน้ือหาและแนวคิดเพลงร็อคไทยของศิลปินในสังกดั มอร์ มิวสิค พบวา่ เพลงร็อคไทย
เน้ือหาเก่ียวกบัความรักกล่าวถึง ความรักท่ีผิดหวงั ความรักแบบคู่รัก ความรักฉนัเพื่อน ความรักแม่
และความรักประเทศชาติ เป็นตน้ ดงันั้นเน้ือหาของเพลงร็อคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีการปลูกฝัง
ในเร่ือง การให้ก าลงัใจในด้านต่างๆ ด้านความรักทั้งความรักท่ีผิดหวงัหรือสมหวงั และเน้ือหา
สะทอ้นสังคม เช่นเดียวกบัทฤษฏีการปลูกฝัง ไดก้ล่าววา่โทรทศัน์มีอิทธิพลในการ “ปลูกฝัง” หรือ 
“สร้างโลก” หรือสร้างทศันะของบุคคลต่อโลกรอบตวั ซ่ึงบางคร้ังอาจจะเป็นทศันะท่ีเบ่ียงเบน
ผดิเพี้ยนหรือไม่ตรงกบั “โลกแห่งความเป็นจริง” เพลงร็อคก็เช่นกนัข้ึนอยูก่บัการตีความหมายของ
แต่ละบุคคล เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีปัจจยัภายนอกและภายในแตกต่างกนั 

 สรุปผลการวิเคราะห์เน้ือหาเพลงร็อคมีเน้ือหาเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจมากท่ีสุด โดย
กล่าวถึงการให้ก าลงัใจดา้นการด าเนินชีวิตและความรัก รองลงมาคือเน้ือหาเก่ียวกบัความรัก โดย
กล่าวถึงความรักท่ีผิดหวงัเป็นส่วนใหญ่ และเน้ือหาเก่ียวกบัการสะทอ้นสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระพนัธ์ ศิลปิน และผูเ้ผยแพร่พบว่า พบว่า เพลงร็อคในยุคปัจจุบนัมีการ
เปล่ียนแปลงดา้นเน้ือหาตามสภาพสังคมปัจจุบนั เพลงร็อคในยุคปัจจุบนัเร่ิมมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ือง
ของปรัชญาการด าเนินชีวติ ซ่ึงยคุก่อนหนา้น้ีไม่สามารถท่ีจะสร้างเน้ือหาเก่ียวกบัปรัชญาการด าเนิน
ชีวิตในเพลงได ้เน่ืองจากผูฟั้งจะไม่สามารถตีความหมายเน้ือหาของเพลง เร่ิมมีการกล่าวถึงการให้
ก าลงัใจมากข้ึน แต่ยงัคงกล่าวเก่ียวกบัเร่ืองของความรักทุกยคุทุกสมยั ทั้งน้ีเพราะในสังคมปัจจุบนัมี
การแข่งขนักนัสูงในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้มนุษยเ์กิดความเครียดและเกิดความกังวลในด้านต่างๆ 
มนุษยจึ์งตอ้งการก าลงัใจในการท าส่ิงต่างๆ เพิ่มมากข้ึน 
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 5.2.2 ส่วนที่  2 อภิปรายผลการศึกษาผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ 
  ของเยาวชน 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระพนัธ์เพลง ศิลปินและผูเ้ผยแพร่ มีความสอดคลอ้งกบัผล
การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพพบว่าเพลงร็อคเน้ือหาของเพลงร็อคกล่าวถึงเร่ืองของความรักมาก
ท่ีสุด โดยเน้ือหาจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมและมีเน้ือหาเก่ียวกับการให้ก าลังใจ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการในดา้นความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) ความ
ตอ้งการขั้นน้ีหมายถึงความตอ้งการเขา้สู่สังคม ตอ้งการความรัก ความห่วงใย ความผกูพนัจากผูอ่ื้น
ในสังคม นอกเหนือจากนั้นยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ กาญจนา ค าผา (2548) ได้ท าการศึกษา
เน้ือหาและแนวคิดเพลงร็อคไทยของศิลปินในสังกดั มอร์ มิวสิค จ ากดั ช่วงปี พ.ศ. 2539-2546 ผล
การศึกษาพบวา่ เพลงร็อคไทยมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรัก มีจ านวนมากท่ีสุด 137 เพลง กล่าวถึงความ
รักแบบต่างๆ ทั้งน้ีเพราะว่าเน้ือหาเก่ียวกบัความรักเป็นเร่ืองใกลต้วัง่ายต่อการท าความเขา้ใจและ
มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมตอ้งการความรักจากผูอ่ื้น 

ลกัษณะของเพลงร็อค มีรากฐานมาจากชนชั้นกลาง มีเน้ือหาตรงไปตรงมาเขา้ใจง่าย ดนตรี
ไม่จ  าเป็นจะตอ้งรุนแรงหรือหนกัหน่วงมาก มีความเรียบง่ายของเคร่ืองดนตรี มีจงัหวะสนุกสนาน
เหมาะแก่การเต้นร า เป็นต้นก าเนิดของดนตรีหลายๆแนวและเป็นท่ีนิยมของกลุ่มวยัรุ่น  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพวลัย ์บาดิ (2548) ไดท้  าการศึกษา บนัเทิงสถานทางดนตรีร็อค พบว่า 
ดนตรีร็อคเป็นดนตรีท่ีเป็นท่ีนิยมโดยเฉพาะวยัรุ่นมาตั้งแต่ในอดีต ถือวา่เป็นดนตรีท่ีสามารถเขา้ได้
กบัวยัรุ่นทุกยุคทุกสมยั ดว้ยความท่ีตน้ก าเนิดของดนตรีร็อคนั้นเกิดจากคนชั้นกลางใชเ้วลาวา่งจาก
การท างานท่ีหนกั และเครียด มาเล่นดนตรี ท าให้ดนตรีร็อคเป็นดนตรีท่ีเขา้ถึงอารมณ์ความรู้สึกได้
ง่ายและรวดเร็วกว่าดนตรีแนวอ่ืนๆ นอกเหนือจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบั นิติพงษ์ ห่อนาค (2546, น. 
54-83) ไดก้ล่าววา่ เพลงร็อคส่วนมากเป็นเพลงเร็ว เน้นจงัหวะในการเตน้ร า เน้ือหามุ่งเน้นให้ผูฟั้ง
สนุกสนาน แมจ้ะมีความรู้สึกผดิหวงัก็ยงัตะโกนอยา่งสนุกสนานมากกวา่จะซาบซ้ึง ส่วนเพลงร็อค
ท่ีเป็นเพลงชา้จะแสดงออกถึงอารมณ์ท่ีรุนแรง ตรงไปตรงมา ดงันั้นเน้ือหาและภาษาท่ีใชใ้นการแต่ง
จึงแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์ส่วนเน้ือหาเพลงก็มีความทนัสมยัและ
แสดงออกถึงอารมณ์และสะทอ้นภาพสังคมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละยคุได ้
 1) ในด้านบทบาทเพลงร็อค เป็นส่ือสะท้อนสังคม ดังเช่นในสังคมปัจจุบันมี
ความเครียดและการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน เพลงร็อคจึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจเพิ่มมากข้ึนตามไป
ดว้ย เพลงร็อคมีผลกระทบต่อตวับุคคลเน่ืองจากเพลงร็อคเขา้ถึงผูฟั้งไดง่้าย เน้ือหาของเพลงร็อคจะ
ให้คุณค่าในดา้นการให้ก าลงัใจในการใช้ชีวิตและดา้นความรัก โดยเฉพาะกบักลุ่มเยาวชนท่ีเล่น
ดนตรีจะส่งผลเป็นแรงผลกัดนัให้ท าตามศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ และนอกนอกเหนือจากนั้นเพลงร็อค
ยงัสามารถขบัเคล่ือน วฒันธรรม แฟชัน่ วิธีคิด และใชใ้นการเรียกร้องสิทธิซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด 
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เก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่ือมวลชน Macionis (1993, p. 17-18) พิจารณาภารกิจของ
ส่ือมวลชนว่าภารกิจหรือหน้าท่ีพื้นฐานของส่ือมวลชนต่อสังคม (Principal Functions of Mass 
Media for Society) จะตอ้งน าเสนอวฒันธรรมหลกัหรือวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อสังคม ตระหนัก
หรือยอมรับวฒันธรรมย่อยๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่วนต่างๆ และการพัฒนาวฒันธรรมใหม่ๆ ข้ึนมา  
นอกเหนือจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ (2553) ท าการศึกษา การ
เล่าเร่ืองและทศันคติของผูช้มเก่ียวกบัความรุนแรงในภาพยนต์ไทยและภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ พบว่า 
ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อกระบวนการผลิตความรุนแรงในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ คือ 
ประสบการณ์ส่วนตวั จินตนาการ และข่าวสารหรือปัญหาในสังคม ด้านทศันคติเก่ียวกับความ
รุนแรงของกลุ่มผูช้มภาพยนตร์ ทั้งน้ีเพราะว่าเน้ือหาท่ีส่ือน าเสนอเอามาจากส่ิงท่ีเห็นไดใ้นสังคม 
และในทางเดียวกนัส่ิงท่ีมนุษยแ์สดงออกส่ือก็มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์

 สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผลกระทบของเพลงร็อคในยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ของ
เยาวชน พบวา่ เพลงร็อคเป็นเพลงท่ีมีจงัหวะสนุกสนาน เน้ือเพลงส่ืออารมณ์และดนตรีท่ีหนกัหน่วง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ล าเนา เอ่ียมสะอาด (2538) ได้ท าการศึกษา การวิเคราะห์เพลงไทย
สมัยนิยมแนวร็อค พบว่า เพลงร็อคของไทยมีรูปแบบดนตรีท่ีหนักแน่น รุนแรงเสียงดังและมี
ท่วงท านองดนตรี และค าร้องท่ีเร้าอารมณ์ความรู้สึกมากกวา่เพลงไทยสมยันิยมประเภทอ่ืนๆ 

 2) ในด้านบทบาทต่อสังคมโดยส่วนใหญ่เพลงร็อคจะส่งผลต่อคนในสังคมเพื่อ
สร้างความบนัเทิง ผ่อนคลายความเครียด ให้ก าลงัใจ กล่อมเกลาจิตใจ ปลุกใจ และสะทอ้นสังคม 
และในดา้นบทบาทต่อตนเองของเยาวชนเพลงร็อคสามารถสร้างประโยชน์ต่อตวัเยาวชนมากท่ีสุด
ในดา้นการสร้างความบนัเทิงผอ่นคลายความเครียด เพื่อใหก้ าลงัใจตนเองดา้นการใชชี้วติและความ
รัก และไดมิ้ตรภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Macionis (1993, p. 17-18) พิจารณาภารกิจของส่ือมวลชน วา่
ภารกิจหรือหน้าท่ีพื้ นฐานของส่ือมวลชนต่อสังคม (Principal Functions of Mass Media for 
Society) จะตอ้งให้ความสนุกสนาน ความบนัเทิง ความหลากหลายและเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ
หรือเป็นวิธีผ่อนคลายอารมณ์ และลดความตึงเครียดในสังคม นอกเหนือจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ นนัทสิทธ์ิ กิตติวรากูล (2544) ไดท้  าการศึกษาการวเิคราะห์ลกัษณะการสร้างสรรคข์อง
ศิลปินเพลงแนวดนตรีโปรเกรสสีฟร็อค พบว่า ศิลปินมีแนวทางในการสร้างสรรค์งาน 2 รูปแบบ 
คือกลุ่มท่ีมุ่งเนน้ดา้นสุนทรียภาพของดนตรีในแนวศิลปะเพื่อศิลปะ และกลุ่มท่ีมุ่งเนน้ดา้นสะทอ้น
และปลุกจิตส านึกสังคมในแนวศิลปะเพื่อชีวิต ทั้งน้ีเพราะว่าเพลงเป็นส่ือท่ีให้ประโยชน์ในด้าน
ความบนัเทิงแต่ส่ิงท่ีตามมาสืบเน่ืองมาจากเน้ือหาของเพลง ซ่ึงผูป้ระพนัธ์เพลงเป็นผูป้ระพนัธ์ข้ึนมา
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะส่ือสาร และการตีความหมายของผูเ้ปิดรับส่ือเพลง 
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5.3  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 
 1) การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาบทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างก าลงัใจ
ในการด าเนินชีวิตของเยาวชน โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ความหมายโดยตรงและโดยนยัจากเน้ือเพลง
เพียงอย่างเดียว ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรน าการวิเคราะห์สัญญะแบบอ่ืนๆ มาใช้ศึกษาสัญญะใน
เพลงร็อค เพื่อทราบวา่มีกระบวนการส่ือความหมายเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

2) ควรมีการศึกษาผูรั้บสารถึงความต้องการใช้ประโยชน์จากเพลงร็อคอย่างไร โดย
การศึกษาแบบเชิงคุณภาพ ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ปิดรับเพลงแนวร็อคว่าตอ้งการได้รับ
ประโยชน์ในดา้นใดบา้งจากเพลงร็อค 
 

5.4  ข้อเสนอแนะต่อผู้ประพนัธ์เพลง ศิลปิน ผู้เผยแพร่และเยาวชน 
 

1) ผลการวิเคราะห์เน้ือหาเพลงร็อคและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า เพลงร็อคมีบทบาท
ส าคญัในการด าเนินชีวิตของเยาวชน อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัมีเพลงร็อคท่ีน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัการ
สะท้อนสังคม ให้ข้อคิดเก่ียวกับการด าเนินชีวิตนอกเหนือจากความรักเป็นจ านวนน้อยดังนั้ น
ผูป้ระพนัธ์เพลง ผูเ้ผยแพร่และศิลปินควรค านึงถึงประโยชน์ดา้นสังคมควบคู่ไปกบัการแสวงหาผล
ก าไรด้วยการเผยแพร่เพลงท่ีสะทอ้นปรัชญาการด าเนินชีวิตและสะทอ้นสังคมให้มากกว่าเพลงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความรัก 

2) ผลการวเิคราะห์เน้ือหาเพลงร็อคพบวา่ เน้ือหาเพลงร็อคในดา้นความรักกล่าวถึงความรัก
ท่ีผดิหวงัเป็นส่วนใหญ่ และเน่ืองจากผลการสัมภาษณ์พบวา่ กลุ่มผูฟั้งเพลงร็อคเปิดรับเพลงร็อคเพื่อ
ผอ่นคลายความเครียดเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นผูป้ระพนัธ์เพลง ผูเ้ผยแพร่และศิลปิน จึงควรปรับเปล่ียน
เน้ือหาของเพลงร็อคให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูฟั้งและสภาพสังคมในปัจจุบนั เน่ืองจากใน
สังคมปัจจุบนัมีความตรึงเครียดสูงและผูฟั้งเพลงร็อคตอ้งการเปิดรับเพลงร็อคเพื่อควมบนัเทิงเป็น
ส่วนใหญ่ ดงันั้นเพลงร็อคควรกล่าวถึงเน้ือหาในเชิงบวกเพิ่มมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

 
แบบสัมภาษณ์ 

 การเก็บขอ้มูลจากการสอบถามความคิดเห็นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงการเพลงร็อค โดย
ใช้เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลแบบท่ีเรียกว่า  “Dept Interview”  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีละเอียด ถูกตอ้ง 
และครบถว้น โดยแบ่งประเด็นค าถามเป็น 2  กลุ่ม คือประเด็นค าถามส าหรับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสร้างสรรคเ์น้ือหา เผยแพร่เพลงร็อค และส าหรับเยาวชนท่ีเปิดรับเพลงร็อค ดงัน้ี 
 
แบบสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์เน้ือ และเผยแพร่เพลงร็อค จ านวน 14 ข้อ 

1. เพลงร็อค คืออะไร มีลกัษณะอยา่งไร? 

2. เพลงร็อค มีบทบาทต่อสังคมอยา่งไร? 

3. เพลงร็อค มีบทบาทต่อเยาวชนอยา่งไร? 

4. เน้ือหาเพลงร็อค มีผลต่อการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิตของเยาวชนอย่างไร ใน

ดา้นใดบา้ง? 

5. เพลงร็อค ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 มีลกัษณะอยา่งไร ต่างจากยคุอ่ืนๆอยา่งไร? 

6. เพลงร็อค ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 มีบทบาทต่อสังคมอยา่งไร? 

7. เพลงร็อค ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 มีบทบาทต่อเยาชนอยา่งไร? 

8. เน้ือหาเพลงร็อค ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558  มีผลต่อการสร้างก าลังใจในการด าเนิน

ชีวติของเยาวชนอยา่งไร ในดา้นใดบา้ง? 

9. มีปัจจยัใดบา้งท่ีท าใหเ้พลงร็อคในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558  

มีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาในขอ้ 8 ? 

10. เพลงร็อคท่ีดีควรมีลกัษณะอยา่งไร? 

11. เพลงร็อคมีบทบาทต่อเยาวชนมากนอ้ยอยา่งไร? 

12. เยาวชนควรใหค้วามส าคญักบัเน้ือหาเพลงร็อคหรือไม่ อยา่งไร? 

13. คุณค่าท่ีแฝงอยูใ่นเพลงร็อคมีมากกวา่ท่ีกล่าวมาขา้งตน้หรือไม่ อยา่งไร? 

14.  มีค  ากล่าววา่ “เพลงร็อคไม่มีวนัตาย” จริงหรือไม่อยา่งไร? 
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แบบสัมภาษณ์เยาวชนทีเ่ปิดรับเพลงร็อค จ านวน 10 ข้อ 
1. เพลงร็อค คืออะไร มีลกัษณะอยา่งไร? 

2. เพลงร็อค มีบทบาทต่อสังคมอยา่งไร? 

3. เพลงร็อค มีบทบาทต่อตนเองอยา่งไร? 

4. เปิดรับเพลงร็อคเพื่อประโยชน์ในดา้นใดบา้ง อยา่งไร? 

5. เน้ือหาเพลงร็อค มีผลต่อการสร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิตของตนเองอยา่งไร ในดา้น

ใดบา้ง? 

6. เพลงร็อคท่ีดีควรมีลกัษณะอยา่งไร? 

7. เพลงร็อคมีบทบาทต่อตนเองมากนอ้ยอยา่งไร? 

8. ควรใหค้วามส าคญักบัเน้ือหาเพลงร็อคหรือไม่ อยา่งไร? 

9. คุณค่าท่ีแฝงอยูใ่นเพลงร็อคมีมากกวา่ท่ีกล่าวมาขา้งตน้หรือไม่ อยา่งไร? 

10. มีค  ากล่าววา่ “เพลงร็อคไม่มีวนัตาย” จริงหรือไม่อยา่งไร? 
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