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การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารู ปแบบการสื่ อสารของเนื้ อหาเพลงที่ประพันธ์โดย
ผูป้ ระพันธ์เพลงแบบสมัยนิ ยมและแบบทางเลื อกอันสะท้อนถึ งอัตลักษณ์ ของผูป้ ระพันธ์ท้ งั สอง
ท่าน 2) ศึกษาความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ที่ถูกค้นพบในรู ปแบบการสื่ อสารของเพลงกับอัต
มโนทัศ น์ ที่ ผูป้ ระพัน ธ์ ม องตนเอง 3) ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งสรรค์ผ ลงานเพลงของ
ผูป้ ระพัน ธ์ โดยผู ว้ ิ จ ัย วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากแหล่ ง ข้อ มู ล 3 ขั้น ตอน คื อ 1) การวิ จ ัย เชิ ง เอกสาร
(Documentary Research) 2) การวิเคราะห์เนื้ อหาสารเชิ งคุณภาพ (Qualitative Content Analysis)
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเพลง และ 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth-Interview) จากผูป้ ระพันธ์เพลง
ผูท้ ี่เคยร่ วมงานกับผูป้ ระพันธ์เพลง และบุคคลผูม้ ีอิทธิ พลหรื อเชี่ยวชาญในวงการเพลงไทย
ผลการศึ กษาเกี่ ยวรู ปแบบการสื่ อสารผ่านเพลงที่ ประพันธ์ โดยผูป้ ระพันธ์ เพลงสมัยนิ ยม
(Q1) พบว่าเพลงที่ได้รับการยอมรับและเป็ นที่นิยมส่ วนใหญ่จะมีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรัก ดาเนิน
เรื่ องโดยบุรุษที่หนึ่ งซึ่ งเป็ นตัวละครสาคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่า โดยเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรัก
ในเชิ งบวกจะมีการวางโครงเรื่ องครบองค์ประกอบ ส่ วนเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรักในเชิ ง
เศร้ าจะขาดขั้นภาวะคลี่ คลาย และเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ ยวกับความรักในเชิ งสนุ กสนานจะขาดขั้น
ภาวะคลี่คลายและขั้นยุติเรื่ องราว ซึ่ งกลุ่มคาที่ถูกนามาใช่บ่อยที่สุด ได้แก่ รัก หัวใจ คิดถึง ห่ วง และ
หวง ในขณะที่รูปแบบการสื่ อสารผ่านเพลงที่ประพันธ์โดยผูป้ ระพันธ์เพลงทางเลื อก (Q2) มีการ
ดาเนิ นเรื่ องโดยผูป้ ระพันธ์ ใ นฐานะเป็ นผูร้ ู ้ แจ้ง เห็ นจริ ง ทุ ก อย่า งเป็ นผูเ้ ล่ า ในเพลงที่ มี แก่ นเรื่ อง
เกี่ ยวกับความรั ก แนวคิ ด และการท างาน และมีการดาเนิ นเรื่ องโดยบุ รุษที่หนึ่ งซึ่ งเป็ นตัวละคร
สาคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่าในเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรักในฐานะที่ผเู ้ ล่าเป็ นผูก้ ระทาและหรื อ

(4)
ถูกกระทาเอง ซึ่ งเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรักมีการวางโครงเรื่ องไม่ครบองค์ประกอบ โดยจะ
ขาดขั้นภาวะคลี่คลายในเพลงที่ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ไม่มีการเปิ ดเผยหรื อคลี่คลายได้ และขาด
ขั้นพัฒนาเหตุ การณ์ ในเพลงที่ ไม่มีการเพิ่มปมปั ญหาความขัดแย้งของตัวละครให้เข้มข้นขึ้นเพื่อ
พัฒนาเหตุการณ์สู่ข้ นั ต่อไป ในส่ วนของการใช้คา สาหรับเพลงรักคาที่พบบ่อยคือคาว่า “รัก” ส่ วน
เพลงที่ มีแก่นเรื่ องเกี่ ยวกับแนวคิดและเพลงที่ มีแก่ นเรื่ องเกี่ ยวกับการทางาน มี การสอดแทรกคา
ภาษาอังกฤษลงไปในเนื้ อร้องและวิจารณ์สิ่งต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้ รูปแบบการสื่ อสารผ่าน
เพลงสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ ของผูป้ ระพันธ์ ได้ กล่ าวคื อ จากเนื้ อหาของเพลงที่ ประพันธ์โดย
ผูป้ ระพันธ์เพลงสมัยนิยม (Q1) สะท้อนให้เห็นว่า Q1 เป็ นบุคคลที่มีความพยายามเพื่อให้สาเร็ จตาม
เป้ า หมาย แต่ มีอารมณ์ เปราะบางในสถานการณ์ เคร่ ง เครี ย ด ชอบการแสดงออก กระหายความ
ตื่นเต้น ชอบลองสิ่ งใหม่ มีความประนีประนอมคล้อยตาม พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และจัด
อยู่ในประเภทของบุคคลที่มีแนวคิดแบบสมัยใหม่ (Modernism) ในขณะที่เนื้ อหาเพลงที่ประพันธ์
โดยผูป้ ระพันธ์เพลงทางเลือก (Q2) สะท้อนให้เห็นว่า Q2 เป็ นบุคคลที่มีความซาบซึ้ งในศิลปะและ
ความสวยงามของดนตรี เปิ ดเผยความรู ้สึก เห็นคุณค่าของอารมณ์ดา้ นต่างๆ ชอบความหลากหลาย
ทดลองสิ่ งใหม่ๆ มีการแสดงออกตรงไปตรงมา มีความเป็ นตัวของตัวเองสู ง รักอิสระ และมีความ
เป็ นผูน้ า ยอมรับการเปลี่ยนแปลง รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และจัดอยูใ่ นประเภทของบุคคลที่มี
แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ (Postmodernism)
นอกจากนี้ จากผลการศึกษายังพบว่าปั จจัยภายในที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่
แตกต่างกันของผูป้ ระพันธ์เพลงสมัยนิ ยม (Q1) และผูป้ ระพันธ์เพลงทางเลือก (Q2) ได้แก่ 1) ภูมิ
หลังครอบครัว 2) ประสบการณ์ การศึกษา และ ความรู ้เฉพาะทาง และ 3) ทัศนคติ และแรงจูงใจ
ในขณะที่ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1) การสนับสนุนเชิงนโยบายของภาครัฐและธุ รกิจ 2) ความคาดหวัง
ของผูบ้ ริ โภค และ 3) ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม
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This study aims to 1) study the formats of communication in lyrics which are composed
by popular music songwriter and alternative music songwriter to reflect their identities and selfconcepts 2) study the differences between found identities from songwriters’ formats of
communication and their self-concepts 3) study factors which effect to songwriters’ creativity of
composing. The study conducted by documentary research, qualitative content analysis in lyrics,
and indepth-interview with songwriters, their colleagues, and influencers or professionals in Thai
music industry. This study could be concluded that;
1) Most famous songs of popular music songwriter are about love song proceeded by
leading actor in that story. Positive love songs have complete storyline structure while negative
love songs miss falling action stage and joyful love songs miss falling action and ending stage. In
addition, the most found words of his love song are “love”, “heart”, “miss”, “concern about
someone”, and “jealous”. Unlike popular music songwriter, famous songs of alternative music
songwriter are variety. Love, idealism, and power theme are proceeded by observer who are
intimate in that story. However, some love song is proceeded by leading actor who are most
affected in the story. Moreover, love song contains incomplete storyline structure; miss falling
action stage in undiscovered problem story and raising action stage in no adding conflict story.
The study still found that the most used word in love song of alternative music song writer is
“love” while idealism and power song use both Thai and English in lyrics and criticize everything
straightforwardly.

(6)
2) The analysis of lyrics reflected that popular music songwriter sets high goal and strive
to achieve it, stays with fragile mood in stressful situations, likes to express, thirsts for
excitement, likes to try new things, compromise, readies for change all the time, and be
modernism person while alternative music songwriter appreciates the art and beauty of music,
reveals feelings, values every emotions and diversity, likes to try new things, express
straightforwardly, be independent, acts as leadership style, opens mind, and be postmodernism
person
3) Internal factors which effect to songwriters’ creativity of composing are family
background, education, experience, specialized knowledge, attitude and motivation while external
factors are government and business policy supports, customers’ expectations, and technological
and social changes.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
บทเพลงถือเป็ นสมบัติอนั มีค่าของชาติที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของผูค้ นในสมัยนั้น บทบาท
หน้าที่ของเพลงต่อสังคมนั้นมีอยูด่ ว้ ยกันหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการให้ความสนุ กสนานและผ่อน
คลายความเครี ย ดให้ ก ับ ผู ค้ นในสั ง คม การใช้เพลงเป็ นสื่ อ กลางในการช่ วยบ าบัด ผูป้ ่ วย หรื อ
แม้กระทัง่ การใช้เพลงเพื่อเป็ นสื่ อในการสร้ างพลังบางอย่างให้กบั กลุ่ มชนต่างๆ เพื่อสร้ างความ
สานึ กให้เกิดขึ้นกับสังคมและประเทศชาติ จึงเห็นได้วา่ เพลงหรื อกระบวนกรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรี น้ นั เปรี ยบเสมือนกับสถาบันหนึ่ งในโครงสร้ างทางสังคมที่สาคัญไม่แพ้กบั สถาบันอื่นๆ ใน
สังคม (สุ เทพ วิสิทธิเขต, 2553)
สาหรับในบริ บทของสังคมไทย บทเพลงแสดงให้เห็นถึงอุปนิ สัยใจคอของคนไทยที่วา่ คน
ไทยเป็ นคนที่ มีอารมณ์ เบิ กบาน มีความกรุ ณากล้าหาญอันจะสังเกตได้จากศิล ปะการดนตรี ซึ่ ง
ดาเนินไปด้วยความอ่อนโยนและนิ่ มนวล ความเจริ ญและความเสื่ อมของศิลปะทางดนตรี ข้ ึนอยูก่ บั
ความร่ มเย็นเป็ นสุ ขของบ้านเมือง ในเวลาบ้านเมืองสงบ ศิลปะทั้งปวงก็เจริ ญรุ่ งเรื อง คาอธิ บายถึ ง
ปรากฏการณ์ที่ชดั เจนมีหลายๆช่วงเวลาดังเช่ น สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ที่คณะ
ผูก้ ่อการพยายามสร้างเพลงชาติข้ ึนมาใหม่ โดยให้เหตุผลว่าเพลงที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็ นของประชาชน
เพลงสรรเสริ ญพระบารมีที่มีอยูแ่ ล้วเป็ นเพลงของพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ งภาพสะท้อนดังกล่าวเป็ นการ
สร้ า งความชอบธรรมให้ เ ห็ น ความต่ า งที่ ชัด เจนกับ การเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ มาเป็ นระบอบประชาธิ ปไตย หรื ออีกปรากฏการณ์หนึ่งในยุคสมัยจอมพล
ป.พิบูลสงครามได้ข้ ึนมาเป็ นนายกรัฐมนตรี โดยมีนโยบายเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามประเทศมา
เป็ นประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 และได้ทาการปรับปรุ งเพลงชาติเพื่อให้เข้ากับชื่ อ
ประเทศที่เปลี่ยนใหม่ รวมทั้งยุคดังกล่าวเป็ นยุคของความพยายามสร้างชาติใหม่ ซึ่ งมีหลายปั จจัยที่
ส่ งผลกระทบต่อความเป็ นอยูข่ องคนใน สังคมทุกระดับ เช่น การให้ประชาชนทุกคนทาความเคารพ
เพลงชาติในตอนเช้าเวลา 8.00 น. และเย็นเวลา 18.00 น. ทุกคนจะต้องหยุดยืนตรง ซึ่ งประชาชนซึ่ ง
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บางคนก็มีความรู ้สึกชื่นชมแต่บางคนก็รู้สึกขบขันต่อสิ่ งที่ได้กระทา จากนโยบายดังกล่าวทาให้เกิด
เอกลักษณ์ใหม่ของสังคมที่ปฏิบตั ิสืบต่อมาจนถึงปั จจุบนั เป็ นต้น (ศรี บูรพา, 2521)
เมื่อกล่าวถึ งจุดเริ่ มต้นของเพลงไทยสากลในประเทศไทย ในช่ วงปี พ.ศ. 2482 เพลงไทย
สากลเริ่ มเข้ามามีบทบาทในภาพยนตร์ เป็ นการปฏิวตั ิวงการภาพยนตร์ จากหนังเงียบ เริ่ มมีการแต่ง
เพลงประกอบละครเวที โดยผูป้ ระพันธ์คือ หลวงวิจิตรวาทการ และเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
สงบ ทหารฝ่ ายสัมพันธมิตรยังอยูใ่ นประเทศไทยจานวนมาก เป็ นเหตุให้เกิดสถานเริ งรมย์ สาหรับ
การพักผ่อนหย่อนใจ และได้รับความนิ ยมอย่างมาก จวบจนถึ งยุคความเริ งรมย์ของสื่ อวิทยุ เพลง
ละคร จนถึงเพลงสุ นทราภรณ์ และแตกแขนงไปสู่ เพลงลูกทุ่งและลู กกรุ งในลาดับต่อมา (ทวีสิทธิ์
ไกรวิจิตร, 2552) ต่อมา พ.ศ. 2512 ในยุคเฟื่ องฟูของเพลงไทยสากลเกิดขึ้นในช่วงที่อเมริ กาเข้ามา
ตั้งฐานทัพในเมื องไทย ทหารอเมริ กนั มีส่วนสาคัญในการส่ งต่ออิทธิ พลในการฟั งเพลง การเล่ น
ดนตรี รวมไปถึ งแฟชั่นอื่ นๆตามมาอีกมากมายนับไม่ถ้วน โดยในช่ วงนั้นประเทศไทยมีการจัด
ประกวดวงดนตรี ใ นแบบสตริ ง คอมโบ โดยสมาคมดนตรี แ ห่ ง ประเทศไทยให้ โ จทย์ข องการ
ประกวดคื อ เล่ นเพลงสากลเป็ นเพลงบังคับ 1 เพลง และเพลงพระราชนิ พนธ์ 1 เพลง ผลคื อ
วงดิ อิมพอสซิ เบิ้ล (The Impossible) คว้าแชมป์ สามสมัยติดต่อกัน วงดิอิมพอสซิ เบิ้ลเริ่ มทาเพลง
ประกอบภาพยนตร์ ที่เป็ นดนตรี สากลเนื้ อไทย จากการที่ผกู ้ ากับภาพยนตร์ (เปี๊ ยก โปสเตอร์ ) กากับ
ภาพยนตร์ เรื่ อง “โทน” เป็ นผูช้ กั ชวนให้ทาเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่ องนี้ และได้รับความนิ ยม
อย่างแพร่ หลาย เพลงไทยสากลจึงได้รับความนิ ยมอีกครั้ง ไปพร้ อมๆกับการที่วงดนตรี อาชี พเล่น
เพลงสากลตามสถานบันเทิงต่างๆ (โชคชัย เจี่ยเจริ ญ, 2557)
เพลงเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุ ษย์ในการบรรจงถ่ายทอดเนื้ อหาสารด้วยถ้อยคาที่
มีความหมายและแฝงไปด้วยสัญญะต่างๆ มาร้อยเรี ยงให้มีความคล้องจองต่อเนื่ องกันเป็ นเรื่ องเดียว
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามเนื้ อหาที่ตอ้ งการจะสื่ อภายใต้ขอบเขตของระยะเวลาที่จากัดแค่เพียง
ไม่กี่นาที ทาให้ผูฟ้ ั งสามารถจินตนาการออกมาเป็ นภาพและเกิ ดอารมณ์ ร่วมได้ ด้วยองค์ประกอบ
ต่างๆ ของเพลงไม่ว่าจะเป็ นเนื้ อร้อง เสี ยง จังหวะ ทานอง คีตลักษณ์ และองค์ประกอบอื่นๆ ทาให้
เพลงกลายเป็ นวิธีการสื่ อสารทางวัจนภาษาและอวจนภาษาอย่างหนึ่ งที่ มีอิทธิ พลในกระบวนการ
สื่ อสาร ซึ่ งเสน่ ห์ของการสื่ อสารด้วยเพลงอยู่ที่ความสามารถของผูป้ ระพันธ์ในการใช้ถอ้ ยคาที่มี
ความลึกซึ้ ง และกลัน่ ตรงออกมาจากคาพูดที่มีอยูใ่ นความคิดได้อย่างตรึ งใจในผูฟ้ ั งจานวนมาก ทั้งนี้
รู ปแบบการสื่ อสารผ่านเพลงของผูป้ ระพันธ์มกั จะแตกต่างกันไปตามอัตลักษณ์ และอัตมโนทัศน์
ของศิลปิ น กล่าวคือ สังคมและวัฒนธรรม ประสบการณ์ ค่านิ ยม ทัศนคติ และองค์ประกอบอื่นๆ
ทางความคิดที่แตกต่างกันของผูป้ ระพันธ์ จะสะท้อนตัวตนของตนเองผ่านการเล่าเรื่ องด้วยเพลงที่
แตกต่างกันไป (ปริ ยทยา วงศ์กาแหงหาญ, 2557)
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เพลงจะเกิ ดขึ้ น ไม่ ไ ด้ห ากไร้ ซ่ ึ ง ผู ป้ ระพัน ธ์ สารานุ ก รมไทยฉบับ เยาวชนโดยพระราช
ประสงค์ใ นพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หัว ได้ใ ห้ ค วามหมายของนัก ประพัน ธ์ ไ ว้ว่ า เป็ นผู ท้ ี่ มี
ความสามารถในการสร้ า งสรรค์ผ ลงานเพลงโดยการคิ ด เนื้ อ เพลง (Lyrics) และท่ ว งท านอง
(Melody) มีความคิดสร้ างสรรค์ที่จะนาความรู ้ สึก หรื อเหตุการณ์ต่างๆมาถ่ายทอดเป็ นบทเพลงที่มี
ความหมาย และประทับใจผูฟ้ ั ง ซึ่ งเพลงที่ ได้รับความนิ ยมในปั จจุ บนั เรี ยกว่า “เพลงสมัยนิ ยม”
(Popular Song) ในขณะเดียวกันก็มีเพลงทางเลือกที่ฉีกกรอบทางดนตรี หรื อให้ความแปลกใหม่แก่
ผูฟ้ ั งเกิ ดขึ้นมากมาย เรี ยกเพลงเหล่านี้ ว่า “เพลงทางเลือก” (Alternative Song) หรื อ “เพลงอินดี้ ”
(Indie Song) เพลงไทยสมัยนิ ยมหรื อเพลงป๊ อบ (Popular Song) หมายถึง เพลงซึ่ งเป็ นที่นิยม
ชมชอบของคนส่ วนใหญ่ในสังคมหนึ่ ง และยุคหนึ่ งๆ ซึ่ งผูป้ ระกอบธุ รกิ จเทปเพลงต้องคานึ งอยู่
เสมอว่า จะท าอย่า งไรให้ค นส่ วนใหญ่ ชอบสิ่ ง ที่ ตนสร้ างขึ้ นมา โดยใช้ป ระสบการณ์ ดนตรี และ
ศาสตร์ แห่ งดนตรี ผนวกกับความคิดสร้ างสรรค์เพื่อสร้ างงานเพลงสาหรับคนส่ วนใหญ่ (อมรรัตน์
รัตนภาสู ร, 2534) การมองสุ นทรี ยะของเพลงสมัยนิ ยมที่เกิดขึ้นทางสังคมค่อนข้างเป็ นรู ปแบบของ
ศิลปะเชิ งธุ รกิ จ เพราะถ้ามองย้อนไปในการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2509) เป็ นต้นมา ได้ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการ
เมืองไทย ดังนั้นเพลงสมัยนิ ยมมักต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนไปในเชิ งธุ รกิจเช่นกัน ซึ่ งหมายถึงการ
ทาศิลปะให้เป็ นสิ นค้า โดยการใช้กลยุทธ์หรื อวิธีการต่างๆ ในการผลักดันศิลปะธุ รกิจให้มีมูลค่า
และในบางครั้งอาจต้องลดทอนคุณค่าของศิลปะไปบ้าง กลุ่มเป้ าหมายหลักของผูฟ้ ั งเพลงสมัยนิ ยม
มักจะเป็ นกลุ่มวัยรุ่ น ระดับของการสื่ อคุณค่าทางสุ นทรี ยะสู่ มวลชนกลุ่มนี้ เป็ นเพียงการสื่ อในระดับ
การรับรู ้ของความพึงพอใจ ไม่ถึงระดับความซาบซึ้ งในสุ นทรี ยภาพของบทเพลง มุ่งสร้างค่านิ ยมใน
บริ บทอื่นๆ มาบดบังคุณค่าทางศิลปะ เช่น นาเสนอความเป็ นบุคคลโดยให้นกั ร้องเป็ นตัวนา เป็ นต้น
การดาเนินธุ รกิจเพลงสมัยนิยมจาเป็ นต้องหันมองพลังของสังคมในระดับมวลชนเป็ นหลัก
เพื่ อที่ จะสร้ า งงานที่ ส่ ง ผลต่ อความพึ ง พอใจแก่ ค นในสั ง คมให้ม ากที่ สุ ด ถ้า ประสบผลส าเร็ จ ก็
หมายถึ งความเจริ ญทางธุ รกิ จ แต่ถ้ามองพลังการขับเคลื่ อนของสังคมที่ มีปฏิ กิริยาตอบสนองต่อ
เพลงสมัยนิ ยม จะเห็นได้ว่ากระแสความนิ ยมจะคงอยูใ่ นช่วงระยะเวลาหนึ่ งเท่านั้น จะค่อยๆเสื่ อม
ความนิ ยมไปตามกาลเวลา เพลงสมัยนิ ยมจึงเปรี ยบเสมือนเป็ นประวัติศาสตร์ หน้าหนึ่ งของการ
ขับเคลื่อนสังคมในอีกมิติหนึ่ งของสังคมไทยที่มีการปรับเปลี่ยนตัวตนให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิ ดขึ้นของสังคมโลก ซึ่ งเพลงสามารถสะท้อนสภาพวิถีชีวิตของผูค้ นในขณะนั้น ตลอดจนการ
มองเห็นภาพมิติเชิงซ้อนในการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่างๆ
เพลงทางเลือก (Alternative Song) หรื อ เพลงอินดี้ (Indy Song) เกิดในช่วงศตวรรษที่ 1960
เป็ นแนวเพลงที่แตกต่างไปจากเพลงสมัยนิ ยม มีลกั ษณะเด่นคือไม่ตามใจตลาด และไม่ตอ้ งการอยู่
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ในกระแสพาณิ ชย์ มีแหล่งกาเนิ ดจากประเทศอังกฤษก่อนที่จะแพร่ หลายไปยังทัว่ โลกในช่วงปลาย
ยุค 80 และเข้ามาในประเทศไทยช่วงกลางยุค 90 ซึ่ งในยุคนี้ วฒั นธรรมเพลงไทยถู กแบ่งออกเป็ น 2
ส่ วนคือ เพลงป๊ อป (Pop Song) จากทางฝั่ งอเมริ กา และกลุ่มเพลงทางเลือกใหม่จากฝั่ งประเทศ
อังกฤษ เมื่อเพลงนอกกระแสจากฝั่งประเทศอังกฤษเริ่ มเข้ามามีอิทธิ พลในกลุ่มคนฟั งชาวไทยทาให้
เกิ ดวงดนตรี อินดี้ ที่ได้รับความสนใจเป็ นอย่างยิ่งในขณะนั้นคือวง “โมเดิ ร์นด๊อก” (Moderndog)
อย่างไรก็ตาม ในขณะนั้นยังไม่มีการใช้คาว่า “อินดี้” ในวงการเพลงไทย แต่จะเรี ยกว่า “อัลเทอร์ เน
ทีฟ” (Alternative) หรื อเพลงทางเลือก (ฐิติมา ธารารัตนกุล, 2548)
วิวฒั นาการของเพลงอินดี้ในประเทศไทยมีจุดกาเนิ ดในปี พ.ศ. 2537 เนื่องจากเพลงไทยใน
ตลาดส่ วนใหญ่ในเวลานั้นเป็ นแนวเพลงป๊ อป (Pop Song) ที่เกิดจากค่ายเพลงขนาดใหญ่สองค่ายคือ
ค่ายเพลง Grammy และค่ายเพลง RS จึงเกิดความจาเจในเรื่ องของแนวดนตรี ทาให้เกิดค่ายเพลง
ใหม่ๆที่มีขนาดเล็ก มีความเป็ นอิสระในการทาเพลง และไม่เน้นแนวทางการตลาด
เพชรภี ปิ่ นแก้ว (2552) กล่าวว่า ในช่วงยุคปี พ.ศ. 2537 ประเทศไทยจะใช้คาว่า “อัลเทอร์
เนทีฟ” มีวงดนตรี หลายวงที่เป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยงในยุคนั้น ได้แก่ โมเดิร์นด็อก พราว พารา
ด็อกซ์ พอส ฯลฯ รวมถึงค่ายเพลงอย่างเบเกอร์ รี่มิวสิ ค หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปีความนิยมในเพลงอัล
เทอร์ เนทีฟก็เริ่ มจางหาย และกลายมาเป็ นยุคของเพลงอินดี้ โดยที่คนในยุคอัลเทอร์ เนทีฟมีความเชื่ อ
ว่า “อัลเทอร์ เนทีฟ” นั้นได้ฟ้ื นกลับมากลายเป็ น “อินดิเพนเดนซ์” (Independence) ซึ่ งนักวิชาการ
ในอังกฤษใช้คาย่อว่า “Indie” ส่ วนทางฝั่ งอเมริ กาใช้คาว่า “Indy” แต่ในเมื่อไทยนั้นรับมาทั้ง 2 คา
นักวิชาการในช่ วงนั้นมักจะเอาคาว่าอินดี้ มาตีความผิด เนื่ องจาก คาว่า “เพลงอินดี้ ” แท้จริ งแล้ว
ไม่ใช่แนวเพลงแต่หมายถึงรู ปแบบการทาเพลง ดังนั้นไม่วา่ ศิลปิ นนั้นจะทาเพลงแนวใดก็เป็ นเพลง
อินดี้ได้ท้ งั หมด ถ้าเพลงนั้นเกิดจากการความคิด และการลงมือทาด้วยตนเองของศิลปิ น อย่างอิสระ
ไม่ข้ ึนกับค่ายเพลง” บางครั้งคาว่า “อินดี้ ” ก็อาจถู กเจาะจงไปที่ประเภท หรื อเสี ยงดนตรี ที่มีความ
แปลก และหลากหลายมิติทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กบั โครงสร้ างและบริ บททางเศรษฐกิ จ
สังคม มีส่วนช่ วยสร้ างความเข้าใจความหมายทางอุดมการณ์ จากผลผลิ ตของเพลงอินดี้ กาญจนา
แก้วเทพ (2544) กล่าวว่า วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์อย่างแยกกันไม่ได้กบั “อุดมการณ์ ” และ“การ
สื่ อสาร” ในด้านหนึ่ งวัฒนธรรมเป็ นวิถีของการผลิตซ้ าและครอบงาทางอุดมการณ์ แต่อีกด้านหนึ่ ง
ในปริ มณฑลทางวัฒนธรรมนี้ เองที่ จะเป็ นแหล่งผลิ ตซ้ าอุ ดมการณ์ ของการต่อต้านระบบทุนนิ ยม
โดยแหล่ งต่อต้านนั้นมาจากวัฒนธรรมระดับล่างในสังคม ในขณะที่มีขอ้ ค้นพบหนึ่ งที่ มานนท์
เอพาณิ ช (2546) ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ดนตรี ท าเอง พบว่ า ดนตรี ท าเอง หรื อ เพลงอิ น ดี้
เปรี ยบเสมื อนเป็ นบทบาทของวัฒนธรรมย่อยในดนตรี กระแสนิ ยม เพราะวัฒนธรรมย่อย เกิ ดขึ้ น
เพื่อสะท้อนค่านิ ยมหลักของสังคม ซึ่ งมาเติมเต็มช่ องว่างที่ขาดหายไป แต่ดว้ ยดนตรี อินดี้ เป็ นแนว
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ดนตรี ที่เปิ ดกว้างอิสระการรวมตัวเป็ นกลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นทาให้เราเห็นภาพสะท้อนของสังคมโดยไม่
มีสิ่งใดปิ ดกัน ทาให้ดนตรี อินดี้กลายเป็ นดนตรี ที่อยูใ่ นกระแสนิ ยม จากความแตกต่างของเพลงสมัย
นิยมและเพลงทางเลือก ทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษารู ปแบบการสื่ อสารของเพลงที่ประพันธ์
โดยผูป้ ระพันธ์ เพลงทั้งแบบสมัยนิ ยมและแบบทางเลื อกที่ สะท้อนถึ งอัตลักษณ์ และหรื ออัตมโน
ทัศน์ของผูป้ ระพันธ์ โดยทาการศึกษาผูป้ ระพันธ์ เพลง 2 ท่าน ท่านแรกเป็ นผูป้ ระพันธ์เพลงสมัย
นิ ยม (Popular Song) มีผลงานเพลงมากมายที่ได้รับการยอมรั บ ได้แก่ เพลงรั กเธอคนเดี ยวของ
ณัฐ ศัก ดาทร เพลงค าอธิ ษ ฐานด้วยน้ าตา ของ โดมจารุ วฒั น์ เชี่ ยวอร่ า ม เพลงรั ก นะคะ ของ บี้ สุ กฤษฎิ์ วิเศษแก้ว เป็ นต้น และท่านที่สอง เป็ นผูป้ ระพันธ์เพลงทางเลื อก (Alternative Song) มี
ผลงานเพลงที่ได้รับการยอมรับมากมายในกลุ่มผูน้ ิ ยมเพลงทางเลือก เช่น เพลงกาแพง เพลงไม่รู้จกั
ฉันไม่รู้จกั เธอ เพลงปรากฎการณ์ เพลงสถานีต่อไป ผลิตภัณฑ์น้ ีรับประกัน 100 ปี เป็ นต้น
นอกจากการศึกษาบทเพลงอันสะท้อนถึงตัวตนของปั จเจกบุคคลแล้ว ผูว้ ิจยั ยังได้ตระหนัก
ถึ งบริ บทสังคมโดยรวมที่ถูกสะท้อนผ่านเพลงอีกด้วย อมรรัตน์ รัตนภาสู ร (2534) กล่าวว่า การ
วิเคราะห์แนวคิดทางสุ นทรี ยศาสตร์ ต่อบทเพลงที่เกิ ดขึ้ นในแต่ละยุคสมัย สามารถวิเคราะห์ได้ 2
ประการ คือ 1) การวิเคราะห์ตวั ตนทางสุ นทรี ยศาสตร์ ทางดนตรี หรื อความเป็ นอัตวิสัยและกรอบ
มาตรฐานแนวคิ ดวัตถุ ป ระสงค์ข องผูส้ ร้ างงาน 2) การวิเคราะห์ ตวั ตนของสุ นทรี ยศาสตร์ ที่มีต่อ
สังคม ซึ่ งมีความเชื่ อมโยงกับส่ วนของอัตวิสัย เพราะจิตสานึ กในตัวตนจะสะท้อนผ่านโครงสร้ าง
ทางสั ง คม ทั้ง โครงสร้ า งหน้า ที่ ป ระจัก ษ์ และโครงสร้ า งหน้า ที่ แฝง ในภาพรวมที่ เ ป็ นวิ ถี ชี วิ ต
ประเพณี สั ง คม วัฒ นธรรม ศาสนาความเชื่ อ การเมื อ งการปกครอง ตลอดจนกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เป็ นต้น ภาพรวมที่เกิดขึ้นจะสะท้อนการเกิดพลังทางสังคมที่เรี ยกว่า “สังคม
มวลชน” (Mass Society) ในยุ ค ของสั ง คมมวลชน สมาชิ ก มี ส ภาพต่ า งคนต่ า งอยู่ และใน
ขณะเดียวกันจิตใจก็มีความรู ้สึกแปลกแยกกับสภาวะสังคมที่ตนดารงอยู่ (Alienation) พวกเขาต้อง
กลายมาเป็ นฟั นเฟื องตัวหนึ่ งของระบบเศรษฐกิ จและสังคมที่ปราศจากเสรี ภาพทางความคิด ขาด
ความเสมอภาคในการดารงชี วิต และปราศจากการมีส่วนร่ วมของระบอบการเมืองนั้นๆ มวลชนจึง
ถู ก ควบคุ ม ด้ว ยกลุ่ ม นายทุ น ที่ มี อ านาจทางเศรษฐกิ จ และกลุ่ ม ที่ มี อ านาจทางการเมื อ งซึ่ งใช้
สื่ อมวลชนเป็ นส่ วนหนึ่ งของเครื่ องมือในการควบคุ มและครอบงาสังคม ดังนั้นสื่ อมวลชนจึงถู ก
ผนวกเข้ากับส่ วนหนึ่ งของกลไกอานาจ เนื้ อหาสาระที่นาเสนอจึงมีเป้ าหมายในทางการเมืองและ
การค้าของกลุ่มคนที่มีอานาจทางสังคม (ยศ สันตสมบัติ, 2540)
วัฒนธรรมมวลชนเกิ ดจากการแบ่ งแยกวัฒนธรรมชาวบ้า น (Low Culture) ออกจาก
วัฒนธรรมของชนชั้นนา (High Culture) โดยวัฒนธรรมของชนชั้นนาถูกผลิตขึ้นภายใต้ศิลปะและ
วรรณคดี ช้ นั สู ง ไม่ข้ ึนกับมาตรฐานของผูบ้ ริ โภค แต่จะขึ้นอยูก่ บั มาตรฐานของฝ่ ายผูผ้ ลิตเป็ นหลัก

6
ในขณะที่สื่อมวลชนจะทาหน้าที่ตอบสนองวัฒนธรรมมวลชนโดยการผลิตสิ นค้าทางวัฒนธรรม
หรื อสื่ อตรงตามความต้องการของตลาดมวลชน (Mass Market) ซึ่ งต้องมีมาตรฐานเดี ยวกันเพื่อ
สะดวกต่อการผลิ ต และมีแบบแผนที่เป็ นมาตรฐานเดี ยวของมวลชน (Standardized) (Adorno &
Horkheimer , 1973, อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์, 2547 น. 23)
ต่อมาเมื่อสื่ อมวลชนเข้ามามีบทบาทต่อสังคมสมัยใหม่ การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านเนื้ อหา
สื่ อมวลชนในรู ปแบบการผลิตแบบมวลรวม (Mass Production) ทาให้วฒั นธรรมชั้นสู ง และ
แม้ก ระทัง่ วัฒนธรรมพื้ นบ้า นถู ก นามาเผยแพร่ สู่ ประชาชนอย่า งกว้า งขวางทุ ก ระดับ ไม่ ว่า คน
ระดับสู งหรื อระดับล่างในสังคมก็สามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมชั้นสู งได้เท่าเทียมกันทัว่ ทุกหนทุก
แห่ ง ส่ ว นวัฒ นธรรมพื้ น บ้า นก็ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นสิ่ ง ที่ เ สพกัน เฉพาะในชุ ม ชนของตนเองอี ก ต่ อ ไป
สื่ อมวลชนนามาถ่ายทอดผลิตซ้ าจนกลายเป็ นวัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) ซึ่ งผลกระทบจาก
การสร้ างวัฒนธรรมมวลชนของสื่ อมวลชน ทาให้เกิ ดวัฒนธรรมประชานิ ยม (Popular Culture)
ตามมา สร้ างความนิ ยม คลัง่ ไคล้ หลงใหล ขึ้นในกลุ่มสังคมต่างๆ เพื่อประโยชน์ดา้ นธุ รกิ จ เช่ น
การคลัง่ ไคล้พฤติกรรมการแต่งกาย การแสดง การขับร้ องของศิลปิ นต่างๆ การนิ ยมพูดหรื อเขียน
ด้วยภาษาวัยรุ่ นที่เบี่ยงเบนไปจากวัฒนธรรมภาษาดั้งเดิม เป็ นต้น
เนื่ องจากเพลงเป็ นสิ่ งที่ถูกหล่อหลอมกลมกลื นอยู่ในชี วิตประจาวันของผูค้ น สร้างความ
บันเทิง ปลุกเร้าอารมณ์ร่วมแก่ผฟู ้ ัง อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารเพื่อถ่ายทอดความรู ้สึก
ต่างๆ การศึ กษาเกี่ ยวกับเพลงจึงเป็ นสิ่ งที่ น่าสนใจเพราะเป็ นผลผลิ ตทางสุ นทรี ยะที่มีอิทธิ พลต่อ
สภาวะจิตใจและอารมณ์ ความรู ้สึกของผูฟ้ ั ง เป็ นสิ่ งที่ สะท้อนถึ งวิธีคิดอันเกี่ ยวโยงกับอัตลักษณ์
และอัตมโนทัศน์ของผูป้ ระพันธ์ รวมถึงสะท้อนภาพรวมของบริ บทสังคมในขณะนั้นด้วย

1.2 ปัญหำนำวิจัย
1) ศึกษารู ปแบบการสื่ อสารของเนื้อหาเพลงที่ประพันธ์โดยผูป้ ระพันธ์เพลงแบบสมัยนิ ยม
และแบบทางเลือกว่าเป็ นอย่างไร และสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของผูป้ ระพันธ์ท้ งั สองท่านอย่างไร
2) อัตลักษณ์ ที่ถูกค้นพบในรู ปแบบการสื่ อสารของเพลงมีความเหมือนหรื อแตกต่างกับ
อัตมโนทัศน์ที่ผปู ้ ระพันธ์มองตนเองอย่างไร
3) ปั จจัยใดที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของผูป้ ระพันธ์
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1.3 วัตถุประสงค์ ในกำรวิจัย
1) เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่ อสารของเนื้ อหาเพลงที่ประพันธ์โดยผูป้ ระพันธ์เพลงแบบสมัย
นิยมและแบบทางเลือกอันสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผูป้ ระพันธ์ท้ งั สองท่าน
2) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ที่ถูกค้นพบในรู ปแบบการสื่ อสารของเพลง
กับอัตมโนทัศน์ที่ผปู ้ ระพันธ์มองตนเอง
3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของผูป้ ระพันธ์

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
งานวิ จ ัย นี้ จะศึ ก ษาถึ ง สั ญ ญะของเพลงกับ การสะท้อ นอัตลัก ษณ์ และอัต มโนทัศ น์ ข อง
ผูป้ ระพันธ์เพลง โดยจะทาการศึกษาจากตัวบุคคลและผลงานการประพันธ์เพลงของศิลปิ นสองท่าน
โดยท่านแรกเป็ นผูเ้ ป็ นนักประพันธ์ ที่มีชื่อเสี ยง มี แนวทางการประพันธ์ เพลงเป็ นแบบสมัยนิ ยม
(Popular Song) และท่านที่สองผูเ้ ป็ นทั้งนักร้องและนักประพันธ์ในสายเพลงทางเลือก (Alternative
Song) โดยผูว้ ิจยั จะทาการสัมภาษณ์เชิ งลึกผูป้ ระพันธ์ท้ งั สองท่าน ผูร้ ่ วมงาน และบุคคลผูม้ ีอานาจ
หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในวงการเพลง เพื่อศึ กษาเกี่ ยวกับอัตลักษณ์ และอัตมโนทัศน์ของผูป้ ระพันธ์ และ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลง รวมถึ งศึกษาตัวบทเพลงที่ผูป้ ระพันธ์ได้ประพันธ์ท้ งั
เนื้ อร้องและหรื อทานอง โดยการวิเคราะห์เนื้ อหาสาร (Qualitative Content Analysis) เพื่อศึกษาถึง
รู ปแบบการสื่ อสารผ่านเพลงอันสะท้อนถึงอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันของผูป้ ระพันธ์เพลงทั้งสองท่าน

1.5 นิยำมคำศัพท์
1) เพลง หมายถึ ง ถ้อ ยค าที่ ผูป้ ระพันธ์ เรี ย งร้ อยขึ้ น ถู ก สร้ า งขึ้ นมาจากความคิ ด ซึ่ ง
ประกอบด้วย เนื้ อร้ อง ทานอง จังหวะ โดยเพลงสร้างสรรค์จากเครื่ องดนตรี หรื อการขับร้ อง มีการ
เรี ยบเรี ยงเสี ยงดนตรี ของเครื่ องดนตรี ชนิ ดต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิ ดความไพเราะ (Braheny,
1988)
2) เพลงสมัยนิยม หมายถึง เพลงซึ่ งเป็ นที่นิยมชมชอบของคนส่ วนใหญ่ในสังคมหนึ่ ง และ
ยุค โดยใช้ประสบการณ์ ดนตรี และศาสตร์ แห่ งดนตรี ผนวกกับความคิ ดสร้ างสรรค์เพื่อสร้ างงาน
เพลงสาหรับคนส่ วนใหญ่ (อมรรัตน์ รัตนภาสู ร, 2534)
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3) เพลงทางเลือก หมายถึง แนวทางการทาเพลงที่มีลกั ษณะเด่นคือไม่ตามใจตลาด และไม่
ต้องการอยูใ่ นกระแสพาณิ ชย์ (ฐิติมา ธารารัตนกุล, 2548)
4) ผูป้ ระพันธ์เพลง หมายถึง ผูท้ ี่มีความสามารถในการคิดท่วงทานอง และเนื้ อเพลง มี
ความคิดสร้ างสรรค์ที่จะนาความรู ้สึกหรื อเหตุการณ์ ต่างๆ มาถ่ายทอดเป็ นบทเพลงที่มีความหมาย
และประทับใจผูฟ้ ัง
5) อัตลัก ษณ์ ข องผูป้ ระพันธ์ หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะตัว ซึ่ งเป็ นตัวบ่ ง ชี้ ของ
ลักษณะเฉพาะของบุคล สังคม ชุมชน หรื อประเทศนั้นๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ศาสนา ฯลฯ ซึ่ งมีคุณลักษณะที่ไม่ทวั่ ไปหรื อสากลกับสังคม หรื อมีลกั ษณะที่ไม่เหมือนกับของคน
อื่นๆ
6) อัตมโนทัศน์ของผูป้ ระพันธ์ หมายถึง ความเข้าใจตนเองในด้านต่างๆ ว่าตนเป็ นอย่างไร
ตามที่ตนประเมินซึ่ งเป็ นผลมาจากปั จจัยต่างๆ เช่น การปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น การเปรี ยบเทียบตนเอง
กับผูอ้ ื่นการรับข้อมูลย้อนกลับจากผูอ้ ื่น การสังเกตความรู ้ สึก ความคิด และพฤติกรรมของตนเอง
เป็ นต้น
7) สัญญะของเพลง หมายถึง ตัวหมายและความหมายในองค์ประกอบของเพลง เช่น เนื้ อ
ร้อง
8) รู ปแบบการสื่ อสาร หมายถึง วิธีที่ผปู ้ ระพันธ์ได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดจน
จิตนาการของตนที่มีต่อปรากฏการณ์ หรื อเรื่ องราวใดๆ ให้ปรากฏในลักษณะของการสื่ อสารของ
บทเพลง ซึ่งสามารถสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผูป้ ระพันธ์ได้

1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
เพื่อทราบถึงกระบวนการและแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของผูป้ ระพันธ์ท้ งั แบบ
สมัยนิยมและแบบทางเลือกที่เกี่ยวพันถึงการสะท้อนอัตลักษณ์ของผูป้ ระพันธ์ การต่อรองกับบริ บท
และอานาจทางสังคมเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลงานที่ตรงตามจุดมุ่งหมายของผูป้ ระพันธ์เองและหรื อเพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุ รกิจ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่นามาอธิ บายการวิจยั เรื่ อง สัญญะของเพลงกับการ
สะท้อนอัตลักษณ์และอัตมโนทัศน์ของผูป้ ระพันธ์ สามารถแบ่งได้ดงั นี้
2.1 อัตลักษณ์และอัตมโนทัศน์ของปัจเจกบุคคล
2.2 สุ นทรี ยะหลังสมัยใหม่กบั ปั จเจกบุคคล
2.3 การสื่ อสารของปัจเจกบุคคล
2.4 สัญวิทยาและการเล่าเรื่ อง
2.5 ผูป้ ระพันธ์เพลงกับความคิดสร้างสรรค์
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.7 กรอบแนวคิดการวิจยั

2.1 อัตลักษณ์ และอัตมโนทัศน์ ของปัจเจกบุคคล
2.1.1 อัตลักษณ์
Rosenau (1992) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า ยุ ค สมัย ใหม่ เ ป็ นยุ ค ที่ ยึ ด มั่น ในลัท ธิ ปั จ เจกนิ ย ม
(Individualism) วิธีคิดกระแสหลักของยุคมีความเชื่อในแนวคิด “สารัตถะนิยม” (Essentialism) คือ
เชื่ อว่าธรรมชาติของสังคมหรื อมนุ ษย์มีคุณสมบัติบางอย่างที่เป็ นแก่นแกนหรื อสารัตถะ เป็ นสิ่ งที่
ซ่ อนแฝงอยูล่ ึกๆ และกาหนดทิศทางของพฤติกรรมที่เห็นจากภายนอกอีกทีหนึ่ ง มีความเชื่ อมัน่ ใน
อุดมคติแห่งการใช้ความรู ้เพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติให้เป็ นอิสระจากความงมงายไร้เหตุผล และเป็ น
เสรี จากธรรมชาติดา้ นมืดในตัวของมนุษย์เอง
2.1.1.1 ปัจเจกภาพจากมุมมองทางปรัชญา
Descartes (1897, อ้างถึงใน Lorraine, 1990) กล่าวว่า “เหตุผล” เป็ นแก่นแกนที่เป็ น
สากลซึ่ งแยกแยะมนุ ษย์ออกจากสัตว์ เป็ นคุ ณสมบัติที่มีอยู่ในธรรมชาติของมนุ ษย์ทุกคน แม้แต่ละ
คนจะมีความสามารถในการใช้มนั ไม่เท่ากัน ซึ่ งวิธีการหาความรู ้ที่เป็ นเเก่นแท้หรื อการเข้าถึงความ

10
จริ งของสิ่ งหนึ่งจะทาได้โดยการดึงสิ่ งนั้นๆ ออกจากสิ่ งอื่นๆ ที่แวดล้อมมันเพื่อศึกษาเฉพาะเจาะจง
แต่สิ่งนั้น วิธีน้ ี จะทาให้เข้าถึ งคุ ณสมบัติแก่ นแท้ของสิ่ งนั้นได้ การเข้าถึ งแก่ นแท้ของมนุ ษย์ก็ใ ช้
วิธีการเดี ยวกัน เราต้องตัดตัวเองออกจากโลกแวดล้อมทั้งหมด ดึ งตัวเองออกจากความรั บรู ้ ทาง
ประสาทสัมผัสทั้งมวล และค่อยๆ ก้าวเข้าสู่ ความรู ้ที่ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้นเกี่ยวกับตัวเอง
ในทัศนะของ Hume (1888, อ้างถึงใน Selby-Bigge, 2014) มองว่า ความเชื่ อมัน่ ที่วา่
มีตวั เราเองเป็ นแก่นแกนที่เป็ นเอกภาพนั้นเป็ นเพียงจินตนาการที่เกิดจากความทรงจาซึ่ งเชื่ อมโยง
การรับรู ้ ไว้ดว้ ยกัน ทั้งนี้ ความทรงจาก็ไม่ใช่ สิ่งที่ เที่ยงตรงแม่นยาเสมอไป ความเป็ นเหตุเป็ นผลที่
เป็ นคุ ณสมบัติพิ เศษของมนุ ษ ย์น้ ัน มิ ไ ด้เป็ นสิ่ งที่ ก าหนดมาให้อยู่ก่ อนแล้ว (Innate) หรื อเป็ น
คุณสมบัติภายใน (Intrinsic) ที่ฝังลึกเป็ นแก่นแกนมาแต่เดิม ความเป็ นเหตุเป็ นผลจึงเป็ นคุณสมบัติที่
ค่อยๆ เรี ยนรู ้ฝึกฝนพัฒนาขึ้นมา ในขณะที่ Kant (1781, อ้างถึงใน Sullivan, 1989) มองว่า ประสาท
สัมผัสจะเป็ นประตูเปิ ดออกสู่ โลกและเป็ นฐานที่มาของความรู ้ โดยมีศกั ยภาพที่เป็ นแก่นแกนของ
จิ ตที่ สามารถสร้ า งมโนทัศ น์และกรอบความคิ ดทุ กชนิ ดให้เป็ นระเบี ยบ เช่ น กรอบของมิ ติเวลา
สถานที่ หรื อการเชื่อมโยงความเป็ นเหตุเป็ นผลของสิ่ งต่างๆ เป็ นต้น
ต่อมา Kant (1781, อ้างถึงใน Sullivan, 1989) ได้นาเสนอ “โลกของสิ่ งที่มีอยูจ่ ริ ง”
(Noumena) เป็ นโลกที่เป็ นที่อยูข่ อง “ตัวตน” (Self) ไม่อาจรับรู ้หรื อเข้าใจได้โดยประสาทสัมผัส แต่
สามารถรับรู ้หรื อเข้าใจได้ดว้ ยเหตุผล เป็ นสิ่ งที่อยูน่ อกเหนื อประสบการณ์ เรี ยกตัวตนนี้ วา่ “ตัวตน
เหนือโลกเชิงประจักษ์” (Transcendenal Self) ซึ่ งมีความเชื่ อมโยงกับความเป็ นมาของศักดิ์ศรี และ
รากฐานทางศีลธรรม Kant (1781, อ้างถึงใน Sullivan, 1989) ยังกล่าวต่อไปอีกว่า มนุ ษย์มีศกั ยภาพที่
จะกาหนดทิศทางของตนเองในเชิงจริ ยธรรม มีอิสรภาพที่จะเลือกกระทาสิ่ งต่างๆ โดยปราศจากแรง
บีบของสังคม แรงกดดันของธรรมชาติ หรื อแม้แต่อิทธิ พลความเชื่อทางศาสนา โดยพลังแห่ งเหตุผล
จะกาหนดหน้าที่ทางจริ ยธรรมของมนุ ษย์ ซึ่ งจิตสานึ กทางศีลธรรมจะเป็ นแก่นแกนของความรู ้สึก
อันเป็ นตัวตนของบุคคลนั้น
Willhelm (2003) ได้แสดงทัศนะที่แตกต่างไปจาก Descartes โดยกล่าวว่า โลก
ภายนอกมีส่วนจาเป็ นในกระบวนการสร้างและนิ ยามของจิตสานึ ก ตัวตนที่สมบูรณ์ข้ ึนเรื่ อยๆ ต้อง
ปฏิ เสธการจากัดกรอบที่หยุดนิ่ ง และต้องอาศัยการตระหนักและนาพาโลกภายนอกให้เข้ามาเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของตนเองเสมอ โลกภายนอกจึงเป็ นเงื่ อนไขจาเป็ นของการทาให้ตวั ตนของเราปรากฏ
จริ งขึ้นมา
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2.1.1.2 มโนทัศบุคลิกภาพในทฤษฎีจิตวิทยา
1) จิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis)
Freud (1961) ได้เสนอแนวคิดการก่อรู ปของอัตลักษณ์ของปั จเจกบุคคลโดย
ดาเนินไปภายในโครงสร้าง 3 ระดับของจิตใจคือ
(1) ระดับ Id เป็ นระดับที่มีความปรารถนาเป็ นแรงขับเคลื่ อน มีการ
ทางานภายใต้กฎแห่งการสนองความพึงพอใจ (Pressure Principle) ความพึงพอใจดังกล่าวประกอบ
ไปด้วยทุ กสิ่ งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพันธุ กรรมดั้งเดิ มและแรงกระตุ น้ ที่มีมาตั้งแต่กาเนิ ด สิ่ ง
เหล่านี้หมายรวมถึงความต้องการของร่ างกาย ความปรารถนาทางเพศ และแรงกระตุน้ ความก้าวร้าว
อันทางานในแนวทางที่ไม่มีเหตุผลและไม่มีศีลธรรม
(2) ระดับ Ego ทางานภายใต้กฎของความเป็ นจริ ง (Reality Principle)
ด้านหนึ่ งก็เพื่อสนองความต้องการของ Id และเนื่ องจากเป้ าหมายของ Ego คือมิให้บุคคลนั้นเสี ย
สมดุ ลทางกายภาพและจิตใจ ดังนั้น Ego จึงสามารถทางานขัดแย้งกับความต้องการของ Id ได้
นอกจากนี้ Ego ยังมีขีดความสามารถในการพิจารณาตัดสิ นใจโดยอาศัยหลักการและเหตุผล และ
สามารถระลึ กนึ กถึ งประสบการณ์ ที่ผ่านมาแล้ว อันเป็ นส่ วนช่วยชี้ นาพฤติกรรมให้ได้รับความสุ ข
สู งสุ ดและขจัดความเจ็บปวดให้ได้มากที่สุด โดยเลือกแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสนองความต้องการ
ของ Id
(3) ระดับ Superego คื อพลังของค่ านิ ยมและศี ลธรรมของสั ง คมซึ่ ง
ถ่ายทอดแก่บุคคลในกระบวนการขัดเกลา (Socialization) ผ่านกลไกการให้รางวัลและการลงโทษ มี
หน้าที่ควบคุมการแสวงหาความสุ ขของ Id ทั้งนี้ Superego จะกาหนดว่าการกระทาใดถู กหรื อผิด
และจะยอมให้แรงกระตุน้ ของ Id ได้รับการตอบสนองเฉพาะการกระทาที่ถูกต้องทางด้านศีลธรรม
ซึ่ งต่างกับ Ego ที่ยนิ ยอมให้ Id กระทาได้เมื่อเป็ นสิ่ งที่ปลอดภัยหรื อมีความเป็ นไปได้ Superego เป็ น
สิ่ งที่เกิดจากการมีประสบการณ์ โดยได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ การสอนทางด้านศีลธรรม
ของสถานศึกษา (Norms) และการปฏิบตั ิของบุคคลในสังคม
Freud (1961) มองว่า ความปรารถนาทางสั ญ ชาตญาณที่ ไ ม่ ไ ด้รับ การ
ตอบสนองหรื อการถู กลงโทษทางสังคมไม่ได้หายไปจากความทรงจาของปั จเจกบุคคล แต่จะถู ก
แปรรู ปในกระบวนการที่เรี ยกว่า “กลไกการปกป้ องตนเอง” (Defense Mechanism) ซึ่ งเป็ นการ
ปรับตัวของ Egoให้อยู่ในสภาพที่ไม่ทาลายความสมดุ ลทางจิต อันได้แก่ การเก็บกด (Repression)
การทดแทน (Displacement) หรื อการชดเชย (Compensation) เป็ นต้น อย่างไรก็ตามพลังงานที่ถูก
เก็บกดก็จะแสดงออกมาในรู ปแบบหรื อสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ความฝัน ความกลัว หรื ออาการย้ าคิด
ย้ าทา ซึ่ งกลไกดังกล่าวจะก่อให้เกิ ดการต่อรองระหว่างสัญชาตญาณในจิตใต้สานึ กกับแห่ งเหตุผล
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และแรงกดดันจากสังคมอันส่ งผลต่อการพัฒนาการของบุคลิ กภาพของปั จเจก (Smith &Vetter,
1991)
2) Ego Theory
Erikson (1963, อ้างถึงใน Friedman & Schustack, 1999) มองว่าการก่อรู ป
ของอัตลักษณ์เป็ นกระบวนการตลอดทั้งชี วิต และคนเราสามารถเปลี่ ยนแปลงลักษณะสาคัญของ
ตนเองได้ เขาเชื่ อว่าชี วิตคนประกอบด้วย 8 ขั้นตอนของการพัฒนาอัตลักษณ์ ซึ่ งในแต่ละขั้นจะเกิด
สิ่ งที่เรี ยกกว่า Ego Crisis ผลลัพธ์ของแต่ละขั้นจะสัมพันธ์กบั ขั้นก่อนหน้า ดังนี้
(1) ขั้นที่ 1 การเป็ นทารก เป็ นขั้นที่ มีความสับสนต่อความไว้วางใจ
ต้องการการเอาใจใส่ จากมารดา หากไม่ได้รับการตอบสนองจะเกิดความรู ้สึกถูกทอดทิ้งและนาไปสู่
ความกังวล หวาดระแวง และไม่เชื่อใจต่อโลกภายนอก ซึ่ งส่ งผลให้เขาอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่
ยัง่ ยืนกับผูอ้ ื่นในภายหลัง
(2) ขั้นที่ 2 เป็ นวัยเด็กราว 2-4 ขวบ เป็ นขั้นที่เกิดวิกฤตของ Ego คือ
วิกฤตระหว่างความรู ้สึกมัน่ คงกับความละอาย สงสัย หรื อหวาดระแวง เด็กเริ่ มถู กสอนให้ควบคุ ม
ร่ างกายของตน เช่ น การขับถ่ ายเป็ นที่ เป็ นทางและเป็ นเวลา พ่อแม่ ที่เข้มงวดเกิ นไปและใช้การ
ลงโทษบ่อยๆ จะทาให้เด็กๆ รู ้สึกผิดและขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง
(3) ขั้นที่ 3 เป็ นวิกฤติระหว่างความสามารถจะพัฒนาความคิดริ เริ่ มและ
ความรู ้สึกผิด การปรับสัมพันธ์กบั คนสาคัญรอบตัวเป็ นปั จจัยให้เด็กพัฒนาความรู ้สึกให้เป็ นอิสระ
และมีความมัน่ คงทางความรู ้สึกได้
(4) ขั้นที่ 4 เป็ นความขัดแย้งระหว่างความขยันขันแข็งและความรู ้สึก
ด้อย เด็ ก ในวัย นี้ จะมี ค วามกระตื อรื อร้ นในการท างานที่ ไ ด้รับ มอบหมายจากครู และพ่อแม่ ถ้า
ความรู ้สึกนี้ถูกบัน่ ทอนก็จะเกิดพัฒนาการของปมด้อยขึ้นแทน
(5) ขั้นที่ 5 ในช่วงวัยรุ่ น เป็ นขั้นที่สาคัญที่สุดเป็ นช่วงวิกฤติระหว่างการ
มีอตั ลักษณ์ ที่ลงตัวกับการเกิดความสับสนในบทบาท วัยรุ่ นต้องเผชิ ญกับการสวมหมวกทางสังคม
หลากหลายใบที่อาจขัดแย้งกันได้ หากพัฒนาการในขั้นนี้ เป็ นไปได้ดว้ ยดี ปั จเจกบุคคลจะสามารถ
บูรณาการบทบาทที่หลากหลายให้เข้ามาอยู่ภายใต้อตั ลักษณ์เพียงหนึ่ งเดียวได้ หากล้มเหลวจะเกิ ด
ภาวะ “วิกฤติของอัตลักษณ์” (Identity Crisis) คือการค้นหาตนเองไม่พบ ไม่มนั่ ใจในความสามารถ
ของตน และไม่รู้จกั วางตนในความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
(6) ขั้น ที่ 6 คื อ ทางเลื อ กระหว่ า งบุ ค ลิ ก ภาพที่ ส ามารถพัฒ นา
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับผูอ้ ื่นกับบุคลิกภาพที่ชอบโดดเดี่ยวตนเอง
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(7) ขั้นที่ 7 เป็ นช่วงอายุของการมีครอบครัว ผูท้ ี่ลม้ เหลวจะรู ้สึกว่าชี วิต
ไร้คุณค่าและความหมายแม้อาจจะประสบความสาเร็ จในการงานก็ตาม
(8) ขั้นที่ 8 คื อช่ วงวัยชรา ผูม้ ี อตั ลักษณ์ ที่ มีดุล ยภาพจะมี บุคลิ กภาพที่
สะท้อนถึ งความสัมพันธ์ที่ดีกบั อดีตของตน ส่ วนคนที่หาอัตลักษณ์ ตนเองไม่พบหรื อมีอตั ลักษณ์ที่
แตกสลาย ก็จะรู ้สึกว่าชีวติ คือความสิ้ นหวังและไม่อาจแก้ไขให้ดีได้อีก
ลักษณะสาคัญของคนที่หาเอกลักษณ์ ของตนได้คือ รู ้ ว่าตนเองคื อใคร มีความ
ต้องการอะไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไร โดยที่ตระหนักถึงความสามารถของตนเอง ซึ่ ง Erikson (1963)
เชื่อว่าการแสดงพฤติกรรมของคนเป็ นไปเพื่อการหาเอกลักษณ์ของตนเอง สังคมจะมีอิทธิ พลต่อการ
หาเอกลักษณ์ของบุคคล และช่ วงวัยรุ่ นเป็ นช่ วงที่สาคัญที่สุดในการหาเอกลักษณ์ ถ้าบุคคลใด
สามารถหาเอกลักษณ์ของตนเองได้จะสามารถพัฒนาตนเองให้ประสบความสาเร็ จในอนาคตได้
2.1.1.3 มโนทัศน์ปัจเจกภาพในทฤษฎีสังคมวิทยา
Cooley (1902) มองว่า อัตลักษณ์ เกิ ดขึ้ นจากกระบวนการปฏิ สัมพันธ์กบั สังคม
ความรู ้ สึกเกี่ ยวกับภาพลักษณ์ ของเราและจินตนาการณ์ เกี่ ยวกับการตัดสิ นของผูอ้ ื่นต่อภาพลักษณ์
นั้น เกิ ด ขึ้ น มาจากปฏิ กิ ริ ย าของเราต่ อ ความเห็ น ของผู ้อื่ น ที่ มี ต่ อ ตัว เรา เรี ย กตัว ตนที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการนี้ ว่า “ตัวตนในกระจกเงา” (The Looking Glass Self) วัฒนธรรมจึงมีส่วนหล่ อ
หลอมอัตลักษณ์ของปั จเจกบุคคลเป็ นอย่างมาก
Mead (1934) ได้เสนอแนวคิดที่วา่ ตัวตน (Self) นั้นมี 2 ด้านซึ่ งปฏิสัมพันธ์กนั เอง
ตลอดเวลา ด้านหนึ่ งคือ “Me” เป็ นตัวตนที่เกิดจากความเห็ นและการปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น เรี ยกว่า
“อัตลักษณ์” และ “I” เป็ นลักษณะเฉพาะอันเป็ นทัศนะที่ปัจเจกบุคคลมีต่อตนเอง เรี ยกว่า “อัตมโน
ทัศน์” Mead (2003) ยังชี้ ให้เห็นอีกว่า ตัวตนไม่ใช่หุ่นเชิ ดของสังคม ขอบเขตของการสร้างตัวตน
สามารถขยายยืดออกตามขอบเขตแห่ งความสัมพันธ์ (Ego Involvement) ที่ปัจเจกบุคคลมีต่อสิ่ งอื่น
ซึ่ งขึ้ น อยู่ ก ับ ตัว แปรทางสั ง คม เช่ น อายุ เพศ อาชี พ ชนชั้น ทางสั ง คม กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ เป็ นต้น
นอกจากนี้ “เวลา” ก็เป็ นปั จจัยสาคัญอีกอย่างหนึ่ งของความรู ้สึกต่อเนื่ องของอัตลักษณ์ เวลาเป็ นตัว
หล่อหลอมและพัฒนาการกระทาต่างๆของปั จเจกบุคคลให้เชื่ อมต่อกันอย่างมีความหมาย มีการทา
สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ตามด้วยการทาอีกสิ่ งหนึ่ งเพื่อให้บรรลุสิ่งอื่นๆ ในอนาคต ลาดับความต่อเนื่ องของ
เวลาทาให้เรามองย้อนอดีตสู่ อนาคต และทาให้รู้สึกถึงความต่อเนื่องของความเป็ นเรา
จากการศึกษาเรื่ องอัตลักษณ์ของศิลปิ นผูท้ าเพลงอินดี้ในประเทศไทยของ อนุ สิกข์
ศิรินนั ท์ (2554) พบว่า จุดเริ่ มต้นของเพลงอินดี้มาจากความเบื่อหน่ายเพลงในกระแสหลัก จนนามา
สู่ การสร้างผลงานที่เป็ นอิสระของศิลปิ น การกาหนดอัตลักษณ์ท้ งั ด้านแนวเพลง เนื้ อเพลง การแต่ง
กาย สามารถแยกออกได้เป็ นปัจจัยภายในซึ่งประกอบด้วยรสนิยม และทัศนะคติ และปั จจัยภายนอก
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ซึ่ งประกอบด้วยนโยบายของค่ายเพลง ปั จจัยทางเศรษฐกิจ และทางสังคมที่มีผลในการสร้างตัวตน
ของศิลปิ น
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ อัต ลัก ษณ์ จ ะน าไปสู่ ข ้อ บ่ ง ชี้ เกี่ ย วกับ กระบวนการก่ อ ตัว ของ
อัตลักษณ์ ในตัวผูป้ ระพันธ์เพลง อันเกิ ดจากปั จจัยที่แตกต่างต่างกัน เพื่อวิเคราะห์ว่าความแตกต่าง
ทางอัตลักษณ์ดงั กล่าวจะสะท้อนผ่านผลงานการประพันธ์เพลงได้แตกต่างกันอย่างไร
2.1.2 อัตมโนทัศน์
อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) เป็ นแนวคิดที่ถูกนามาใช้อธิบายพฤติกรรมและบุคลิกภาพของ
มนุ ษย์ เนื่ องจากความรู ้สึกนึ กคิดต่อตัวเองนั้นมีอิทธิ พลโดยตรงต่อการแสดงออกของปั จเจกบุคคล
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
Rogers (1959) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์เป็ นโครงสร้ างจากการรับรู ้ เกี่ ยวกับบุคลิ กลักษณะ
ความสามารถ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผูอ้ ื่น และสิ่ งแวดล้อม ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีที่
ปั จเจกบุคคลมีต่อตนเอง เป็ นความรู ้สึกนึกคิดเกี่ยวกับ “ตัวตน” (Self) ว่าตนเป็ นใคร ควรทาอย่างไร
และอยากเป็ นเช่ นไร เป็ นการสะท้อนถึ งลักษณะเฉพาะต่างๆ ที่ บุคคลรั บรู ้ เกี่ ยวกับตนเองทั้งใน
ความรู ้สึกนึ กคิดและบทบาทในชี วิต อัตมโนทัศน์ของบุคคลมีความหลากหลายและซับซ้อนมาก
ยิง่ ขึ้นตามวุฒิภาวะและประสบการณ์ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งส่ งผลต่อการรับรู ้ และพฤติกรรมการแสดงออก
ต่างๆ ของบุคคล กล่าวได้วา่ อัตมโนทัศน์เป็ นผลผลิตจากการหล่อหลอมทางสังคม
Rogers (1959) ได้แบ่งโครงสร้างของบุคลิกภาพไว้ 3 ประการ ได้แก่
1) ประสบการณ์ บุ คคลแต่ละคนมี ชีวิตอยู่ในโลกของประสบการณ์ โดยมีตนเอง
เป็ นศู น ย์ก ลาง โลกแห่ ง ประสบการณ์ น้ ี คื อ ความจริ ง ส าหรั บ บุ ค คลนั้น บุ ค คลมิ ไ ด้มี ป ฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนองต่อความจริ งที่แท้จริ ง แต่จะมีปฏิกิริยาต่อความจริ งที่เขารับรู ้ ซึ่ งมีเพียงบุคคลผูน้ ้ นั ผูเ้ ดียว
ที่จะรู ้อย่างถ่องแท้ ผูอ้ ื่นมิอาจล่วงรู ้ได้อย่างสมบูรณ์
2) อัตมโนทัศน์ด้วยอิ ทธิ พลของสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิ ทธิ พลของบิ ดา
มารดาและผูใ้ กล้ชิด ส่ วนหนึ่ งของประสบการณ์จะค่อยๆ ก่อตัวขึ้นเป็ นอัตมโนทัศน์ ซึ่ งมีลกั ษณะ
เป็ นหน่วยรวม (Gestalt) ที่มีระบบอันประกอบด้วยการรับรู ้คุณลักษณะของสิ่ งที่เป็ น “ตัวฉัน” (I) ที่
มีกบั ผูอ้ ื่นหรื อสิ่ งอื่น รวมทั้งค่านิยมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตมโนทัศน์เหล่านี้
3) ความสอดคล้องและไม่สอดคล้องระหว่างอัตมโนทัศน์และประสบการณ์ ของ
ตนเอง เมื่อประสบการณ์ ซ่ ึ งผ่านการรับรู ้ และถู กจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตมโนทัศน์น้ นั ตรงกับ
ประสบการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บุ ค คลจะมี ก ารปรั บ ตัว ที่ ดี มี วุฒิ ภ าวะและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเต็ม ที่ (Fully
Functioning) บุคคลจะยอมรับประสบการณ์ท้ งั มวลที่เกิดขึ้นโดยปราศจากความหวาดหวัน่ หรื อวิตก
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กัง วล สามารถที่ จ ะคิ ด อ่ า นได้ต รงตามความเป็ นจริ ง ในทางตรงกัน ข้า มหากอัต มโนทัศ น์ ไ ม่
สอดคล้องกับประสบการณ์ บุคคลจะวิตกกังวล ความคิดอ่านของเขาจะถูกจากัด ขาดความยืดหยุน่
และมีพฤติกรรมปกป้ องตนเองด้วยวิธีการบางอย่าง กล่าวคือ เพื่อปฏิเสธประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่
หรื อบิดเบือนประสบการณ์ เหล่านั้นให้สอดคล้องกับสิ่ งที่คิดว่าเป็ นตนเอง ทาให้ประสบการณ์ ที่
แท้จริ งไม่ได้ถูกจัดรวมเข้าสู่ โครงสร้างของ “ตัวตน” (Self) สิ่ งที่เกิดขึ้นจึงเป็ นความตึงเครี ยดทางจิต
(Psychological Tensions) อันเป็ นภาวะของการปรับตัวที่ไม่ดี
นอกจากนี้ Rogers (1959) ได้กล่าวไว้วา่ ความนึ กคิดเกี่ยวกับตนเองนั้นจะมีลกั ษณะในแง่
บวกและแง่ลบ ดังนี้
1) ลักษณะในแง่บวก คือ เป็ นบุคคลที่มีความรู ้สึกนึ กคิดที่เกิ ดจากการรับรู ้ เกี่ ยวกับ
ตนเอง และเป็ นผูท้ ี่สามารถเข้าใจและยอมรับข้อมูลในด้านที่แตกต่างกันได้ การมีแนวคิดเกี่ยวกับ
ตนเองในแง่บวก จะเอื้อต่อประสบการณ์ทางจิตใจของปั จเจกบุคคลให้สามารถประเมินตนเองในแง่
ที่ดีได้ สามารถยอมรั บในสิ่ งที่ตนเองเป็ น ในขณะเดี ยวกันก็ยอมรั บในสิ่ งที่ บุคคลอื่ นเป็ นได้ด้วย
ทั้งนี้ผทู ้ ี่มีความรู ้สึกนึกคิดกับตนเองในแง่บวกจะตั้งเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสมและมีความเป็ นจริ ง
มีเนื้อหาที่สามารถทาสาเร็ จได้ ซึ่ งความสาเร็ จนั้นจะก่อให้เกิดการยกย่องนับถือตนเอง
2) ลักษณะในแง่ ลบ บุ คคลนั้นจะมองตนเองในลักษณะผิดปกติ ขาดความสมดุ ล
ขาดซึ่ งความรู ้ สึ กมัน่ คงและความเป็ นเอกภาพในตัวเอง ถื อเป็ นสิ่ ง ที่ แสดงถึ งการปรั บ ตัวที่ ไม่ ดี
บุคคลจะมองตัวตนในลักษณะตายตัว ไม่ยืดหยุ่น สาเหตุ เนื่ องจากการขาดความรั ก การเลี้ ยงดู ที่
เข้มงวด และจากการที่บุคคลนั้นได้สร้ างภาพพจน์ของตนเองตามลักษณะที่ เขานึ กคิดและเห็ นว่า
ถูกต้องสมควร
อาไพ ศิริพฒั น์ (2515) ให้ความหมายเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ ไว้วา่ เป็ นความคิดความเชื่ อทั้ง
มวลที่ปัจเจกบุคคลมีต่อตนเองเกี่ยวกับบุคลิกภาพ เกิดเป็ นรู ปแบบของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละ
สถานการณ์ อันเป็ นไปตามความรู ้สึกที่ประเมินจากการสังเกตประสบการณ์ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้
พฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นยังได้รับอิทธิ พลจากความคิดเห็ นที่บุคคลอื่นมีต่อตัวเราด้วย ซึ่ งมองว่าเราเป็ น
อย่างไรจากการสังเกตพฤติกรรมที่เราแสดง ก่อเป็ นความคิดที่สัมพันธ์กบั บุคลิกภาพและเชื่ อมโยงสู่
ตัวเรา นาให้ตวั เราเองก็เชื่อว่ามีลกั ษณะเช่นนั้น
Fitts (1971) ได้ให้ความหมายไว้ว่า อัตมโนทัศน์ คือความรู ้ สึกนึ กคิด ความเชื่ อ ค่านิ ยม
และการรับรู ้ เกี่ ยวกับตนเองทั้งทางร่ างกาย อารมณ์ และสังคม โดยได้แบ่งเกณฑ์โครงสร้างของ
อัตมโนทัศน์ออกเป็ น 2 ประเภท คือ การพิจารณาโดยใช้ตนเองเป็ นเกณฑ์ (Internal Frame of
Reference) และการพิจารณาโดยใช้ผอู ้ ื่นเป็ นเกณฑ์ (Eternal Frame of Reference) ดังนี้
1) การพิจารณาโดยใช้ตนเองเป็ นเกณฑ์ (Internal Frame of Reference) แบ่งเป็ น
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(1) อัตมโนทัศน์ดา้ นความเป็ นเอกลักษณ์ (Identity) เป็ นความรู ้สึกนึ กคิดของ
บุคคลเกี่ ยวกับตนเองว่าเป็ นอย่างไร เป็ นการพิจารณาเพื่อตอบคาถามว่า “ฉันเป็ นอะไร” (What I
am)
(2) อัตมโนทัศน์ดา้ นความพึงพอใจในตนเอง (Self-Satisfaction) เป็ นความรู ้สึก
นึ กคิ ดของบุ คคลเกี่ ยวกับความพึงพอใจในตนเอง เป็ นการพิจารณาเพื่อตอบคาถามว่า “ฉันรู ้ สึ ก
เกี่ยวกับตนเองอย่างไร” (How I feel about myself)
(3) อัตมโนทัศน์ด้านพฤติกรรม (Behavior) เป็ นความรู ้ สึกนึ กคิดของบุคคล
เกี่ ยวกับการประพฤติ ของตนเองในเรื่ องต่างๆ เป็ นการพิจารณาเพื่อตอบคาถามว่า “ฉันประพฤติ
หรื อกระทาอย่างไร” (What I do or the way I am)
2) การพิจารณาโดยผูอ้ ื่นเป็ นเกณฑ์ (Eternal Frame of Reference) แบ่งออกเป็ น
(1) อัตมโนทัศน์ดา้ นกายภาพ (Physical Self) เป็ นความรู ้สึกนึ กคิดของบุคคล
เกี่ยวกับการรับรู ้วา่ บุคคลอื่นมีความคิดเกี่ยวกับรู ปร่ าง ลักษณะร่ างกาย สุ ขภาพ ความสามารถ และ
ทักษะของตนอย่างไร
(2) อัตลักษณ์ดา้ นศีลธรรมจรรยา (Moral Self) โดยเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานใน
สังคมที่ตนอาศัยอยู่ อัตมโนทัศน์ดา้ นนี้ ได้รับอิทธิ พลจากค่านิ ยม วัฒนธรรม ตลอดจนศาสนาที่นบั
ถือ
(3) อัตมโนทัศน์ความเป็ นส่ วนตัว (Personal Self) เป็ นความรู ้สึกนึ กคิดของ
บุ ค คลเกี่ ย วกับ คุ ณค่ า ของตนเอง ความคาดหวังด้า นอุ ดมคติ ต่า งๆ การประเมิ นบุ คลิ ก ภาพ และ
ความรู ้สึกมัน่ ใจในตนเอง
(4) อัตมโนทัศน์ด้านครอบครัว (Family Self) เป็ นความรู ้ สึกนึ กของบุคคล
เกี่ยวกับคุณค่าและความพึงพอใจในฐานะที่ตนเป็ นสมาชิ กคนหนึ่ งในครอบครัว รวมถึงการรับรู ้วา่
ตนเองใกล้ชิดหรื อห่างเหิ นจากครอบครัว
(5) อัตมโนทัศน์ด้านสังคม (Social Self) เป็ นความรู ้ สึ กนึ ก คิดของบุ คคล
เกี่ยวกับความเชื่อมัน่ ในการสร้างสัมพันธภาพ และการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
กาญจนา ภูยาธร (2541) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์ หมายถึง ความรู ้สึกนึ กคิด ทัศนคติ ค่านิ ยม
ความเชื่ อที่บุคคลมีต่อตนเองทั้งด้านดี และด้านไม่ดี ทั้งด้านรางกาย จิตใจ และสังคม อันเป็ นผลมา
จากการรับรู ้ เกี่ ยวกับตนเอง ซึ่ งความรู ้สึกนึ กคิด ทัศนคติ ค่านิ ยม และความเชื่ อต่างๆเหล่านี้ จะเป็ น
ตัวกาหนดการแสดงออกของบุคคล โดยอัตมโนทัศน์น้ นั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวุฒิภาวะและ
สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
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อัต มโนทัศ น์ ส่ วนบุ ค คล เป็ นความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม ความคาดหวัง ทัศ นคติ ปณิ ธ านต่ า งๆ
เกี่ยวกับตนเองที่บุคคลยึดถืออยู่ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ด้านคือ (Gross & Alder, 1970)
1) อัตมโนทัศ น์ท างด้า นศี ล ธรรมจรรยา (Moral-Ethical Self-Concept) คื อการ
กาหนดกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมจรรยา และสิ่ งที่เขาคิดว่ามีคุณค่าตามความสานึ กแห่ งตนโดยเฉพาะ
ด้านศาสนา
2) อัตมโนทัศ น์ ด้า นเสมอต้นเสมอปลาย (Consistency) หมายถึ ง การที่ บุ คคล
พยายามต่อสู ้ฝ่าฟันเพื่อรักษาความมัน่ คงในการจัดระเบียบตนเองให้มีความหนักแน่นเสมอต้นเสมอ
ปลาย หรื อเป็ นการรักษาความมัน่ คงของมโนภาพแห่งตน (Self-Image) ไว้
3) อัตมโนทัศน์ดา้ นอุดมการณ์และความคาดหวัง (Self-Ideal and Self-Expectancy)
เป็ นความคาดหวังของบุคคลว่าตนอยากจะเป็ นอะไร อยากจะทาอะไรบ้าง นัน่ คือความสานึ กของ
บุคคลต่ออุดมคติและเป้ าหมายในชีวติ โดยรับรู ้ความคาดหวังของบุคคลอื่นที่มีต่อตนเองด้วย ความ
คาดหวังและความปรารถนาตามปณิ ธานนี้ จะเป็ นแนวทางในการวางแผนการดาเนิ นชี วิตให้สาเร็ จ
ตามความมุ่งหมาย แต่ถา้ เขาไม่สาเร็ จตามความมุ่งหมาย เขาจะรู ้สึกหมดกาลังใจ
4) อัตมโนทัศน์ด้านการยกย่องนับถื อตนเอง (Self-Esteem) เป็ นการรับรู ้ ถึงคุ ณค่า
ของตน รู ้สึกว่าตนเองมีค่าสมควรได้รับการยกย่องนับถือก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ บุคคลที่มีความ
มัน่ คงในตนเองเท่านั้นจึ งจะให้คุณค่าแก่ตนเอง กล่าวคื อ ความภาคภู มิใจในตนเอง จะรวมอยู่ใน
ทุกๆ องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ ดังนั้น ความสามารถในการควบคุ มการทาหน้าที่ของร่ างกาย
การพิจารณาตัดสิ นเกี่ ยวกับศีลธรรมจรรยาของตนเองได้ดี จึงมีผลให้บุคคลรู ้ สึกว่าตนเองมีคุณค่า
และเกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ ความหวังในปณิ ธานและความคาดหวังของบุคคลยังมีอิทธิ พล
โดยตรงต่อความรู ้ สึกภาคภู มิใจของเขา และในทางกลับกัน ความรู ้ สึกด้อยค่าไร้ ความสาคัญ จะ
เปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ต่างๆ ด้วยเช่นกัน
Sulivan (1953) ได้ให้ทศั นคติ เกี่ ยวกับอัตมโนทัศน์ว่า อัตมโนทัศน์เป็ นแนวความคิ ด
เกี่ ยวกับตนเองที่ เปลี่ ยนแปลงได้ โดยเกิ ดขึ้นจากการสรุ ปตีความหมายจากความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล การถ่ายทอดจากรุ่ นหนึ่ งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ ง กระบวนการอบรมสั่งสอน การให้ขอ้ มูลต่างๆ ซึ่ ง
เกิ ดขึ้ นตลอดระยะเวลาของช่ วงชี วิต แต่จะเห็ นเด่ นชัดหรื อมีความสาคัญมากในช่ วงวัยรุ่ น เพราะ
เป็ นช่วงที่บุคคลสร้ างระบบความเป็ นตัวของตัวเอง ภาพที่แต่ละคนมองตนเอง เช่น ฉันดี ฉันไม่ดี
ล้วนแต่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้รับ เริ่ มตั้งแต่การเลี้ยงดูในวัยทารก ความรู ้สึกที่ทารกมีต่อบิดา
มารดา เช่น การมีภาพตนเองว่าเป็ นคนดี เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับความพึงพอใจจากการเลี้ยงดู
ของมารดาที่ แสดงความอ่อนโยน ให้ความรักและการเอาใจใส่ แต่หากถู กทอดทิ้ง ไม่ได้รับการ
ตอบสนอง มักเกิดการวิตกกังวล เกิดภาพว่าฉันไม่ดี ไม่มีใครรัก ทาให้เกิดความกลัว ความตึงเครี ยด
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และความวิตกกังวลอย่างรุ นแรง บุคคลเหล่านี้ จะขาดวิธีขจัดประสบการณ์ที่น่ากลัวเหล่านั้น ทาให้
ไม่สามารถที่จะรวบรวมและค้นหาความจริ งที่เกี่ยวกับตนเองได้
อัตมโนทัศน์ในทัศนะของ Combs and Snygg (1959) คือ ความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลมีผล
ต่อการรับรู ้ บุ คคลจะเลื อกรั บรู ้ ในสิ่ งที่ สอดคล้องกับอัตมโนทัศน์ของตนเอง เป็ นสิ่ งที่ ไม่ตายตัว
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและบทบาทในแต่ละสังคม แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ
ลงๆ ได้บ่อยๆ ความรู ้สึกนึ กคิดของบุคคลสามารถผันแปรไปตามการรับรู ้ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั แรงจูงใจ
(Motivation) ความรู ้ (Knowledge) และประสบการณ์ (Experience)
McDavid and Harari (1968) ได้กล่าวถึง อัตมโนทัศน์ของบุคคลว่า เป็ นโครงสร้างของการ
รับรู ้ที่ได้รับจากการจัดระเบียบ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของปั จเจกแต่ละบุคคล การรับรู ้ที่เกิดขึ้น
อาจไม่ถูกต้องหรื อบิดเบือนจากความเป็ นจริ งได้ เนื่ องจากมี การประเมินภาพลักษณ์ ของตนเองที่
เกิ นจริ งหรื อไม่ใช่ สิ่งที่ตนเองเป็ นอยู่ รวมถึ งอาจมีการปฏิเสธความเป็ นจริ งของตน อัตมโนทัศน์ที่
บุคคลมีอยูจ่ ะเป็ นตัวกาหนดกรอบความคิด การตีความ และประสบการณ์ใหม่ของบุคคลนั้นๆ หาก
ข้อมูลที่เข้ามาสอดคล้องกับอัตมโนทัศน์ที่ตนเองมีอยู่ บุคคลจะรับประสบการณ์น้ นั ไว้ ส่ วนสิ่ งที่ไม่
สอดคล้องจะถูกคัดออกและปฏิเสธไม่ให้เข้ามาอยูใ่ นอัตมโนทัศน์หรื อความรู ้สึกที่มีต่อตนเอง
กาญจนา ภูยาธร (2541) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับพัฒนาการของอัตมโนทัศน์ไว้วา่ อัตมโน
ทัศน์เป็ นสิ่ งที่ค่อยๆ พัฒนา บุคคลไม่ได้เกิ ดมาพร้ อมกับความนึ กคิดเกี่ ยวกับตนเอง ทั้งนี้ บุคคล
สาคัญ (Significant Others) ก็มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการของอัตมโนทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิ พล
จากบิดามารดาและสมาชิ กในครอบครัว ความสัมพันธ์ของเด็กต่อบุคคลสาคัญนั้นจะทาให้บุคคล
เรี ย นรู ้ ว่า ตนเองชอบหรื อ ไม่ ช อบ ยอมรั บ หรื อ ไม่ ย อมรั บ ในเกี ย รติ ห รื อ เพิ ก เฉยต่ อ ตัว เขา ซึ่ ง
ความรู ้ สึกเหล่านี้ มีผลอย่างมากต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของเขา ทั้งนี้ บุคคลมี “ตนทางสังคม”
(Social Selves) ซึ่ งเกิดจากการเรี ยนรู ้วา่ กลุ่มและบทบาททางสังคมที่แตกต่างกันจะคาดหวังสิ่ งต่างๆ
จากบุคคลต่างกัน บุคคลจะปฏิบตั ิและแสดงตัวตนตามสภาพการณ์ เช่น เด็กวัยรุ่ นจะแสดงออกต่อ
ครอบครัว ครู เพื่อน และคู่รักแตกต่างกัน
นวลศิ ริ เปาโรหิ ตย์ (2527) อธิ บายว่า มี ปั จจัย หลายประการที่ ทาให้อตั มโนทัศน์ มีก าร
เปลี่ยนแปลงโดยมีประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง หนึ่ งในนั้นคือการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤตการณ์ที่
บุ คคลได้ประสบ เช่ น ความสู ญเสี ย ความเจ็บป่ วย อุ บ ตั ิ เหตุ หรื อภัย ธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่ งเป็ นแรง
กดดันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้อตั มโนทัศน์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถ
ของแต่ละบุคคลและความรุ นแรงของสถานการณ์น้ นั ด้วย
จากแนวคิดเกี่ ยวกับอัตมโนทัศน์ดงั ที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า อัตมโนทัศน์
เป็ นความรู ้ สึกเกี่ ยวกับตนที่มีอิทธิ พลโดยตรงต่อพฤติกรรมของบุ คคล เนื่ องจากอัตมโนทัศน์เป็ น
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องค์ประกอบหนึ่ งของบุคลิกภาพซึ่ งเกิดจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และอัตมโนทัศน์
เป็ นการรับรู ้เกี่ยวกับตนเองที่อาจไม่ตรงกับความเป็ นจริ งได้ บุคคลจะหลีกเลี่ยงการรับรู ้ที่บิดเบือน
ไปจาก อัตมโนทัศน์ของตนเอง แต่ถึงอย่างไรก็ตามอัตมโนทัศน์ของแต่ละบุ คคลสามารถที่ จะ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์ แรงจูงใจ เวลา และบทบาทในแต่ละสังคม

2.2 สุ นทรียะสมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่ กบั ปัจเจกบุคคลและสั งคมมวลชน
2.2.1 สุ นทรียะสมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่ กบั ปัจเจกบุคคล
แนวคิดสมัยใหม่ (Modernity) มีลกั ษณะสาคัญคือ 1) ในด้านวัฒนธรรมจะใช้ระบบเหตุผล
และประสบการณ์ของมนุษย์แทนความเชื่อที่งมงาย ความศรัทธาถูกแทนที่ดว้ ยความรู ้และความจริ ง
จะต้องได้รับการพิสู จน์ด้วยการทดลอง มี การใช้ความรู ้ ความเข้า ใจแบบวิทยาศาสตร์ นาไปสู่
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาของโลกวัตถุ เครื่ องจักรและการผลิตอุตสาหกรรม 2)
ในด้านเศรษฐกิ จ มี การปฏิ วตั ิ ทางพาณิ ชย์และอุ ตสาหกรรม ทาให้ตลาดขยายตัวกว้างขวาง การ
สะสมทุนขยายตัว ใช้เครื่ องจักรแทนแรงงานมนุษย์ การผลิตมีการขยายตัวในปริ มาณที่มาก เกิดเป็ น
โรงงานและเมืองขนาดใหญ่ 3) ในด้านสังคม เกิดระบบทุนนิ ยม (Capitalism) สังคมแบ่งเป็ นชนชั้น
นายทุ นและชนชั้นแรงงานซึ่ งมีความแตกต่างกันอย่างมาก องค์กรในสังคมเกิ ดเป็ นรู ปแบบใหม่
หน่วยการผลิตมีขนาดใหญ่ ใช้แรงานรับจ้างและผลิตเพื่อขาย องค์กรมีการรวมตัวอย่างเป็ นทางการ
และด้ว ยผลประโยชน์ เ ฉพาะด้ า น สมาชิ ก เป็ นเอกเทศต่ อ กันในชี วิ ต มี ค วามเป็ นปั จเจกชนสู ง
(Individualism) อย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นของสงครามได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า แนวคิดแบบสมัยใหม่
มีความผิดพลาด ผลของสงครามทั้งสองครั้ งทาให้ความเชื่ อความศรั ทธาที่ ชาวตะวันตกเคยมี ต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวา่ ที่จะทาให้ชีวิตดีข้ ึนเริ่ มเสื่ อมถอยลง ความเชื่ อมัน่ และความศรัทธา
ต่อความคิดแบบสมัยใหม่จึงเริ่ มถู กท้าทาย สังคมตะวันตกตั้งคาถามและต่อต้านต่อระบบแนวคิ ด
แบบสมัยใหม่ซ่ ึ งมีรากฐานมาจากมนุ ษยนิ ยมทั้งหมดตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 20 จึงนับเป็ นการ
สิ้ น สุ ด ของลัท ธิ ส มัย ใหม่ กระแสต่ อต้า นและกระบวนการตรวจสอบระบบความคิ ด ของลัท ธิ
สมัยใหม่ที่เกิดขึ้นตามมา คือลัทธิ หลังสมัยใหม่ (Postmodernism) (ฉัตรทิพ นาถสุ ภา, 2553)
การเกิดกระบวนการหลังสมัยใหม่ (Postmodernization) นั้นประกอบไปด้วยการพัฒนาใน
การผลิ ตสิ นค้าสารสนเทศ อันนาไปสู่ ความดกดื่ นของวัฒนธรรมเชิ งสัญลักษณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา (จันทนี เจริ ญศรี , 2554, น. 13) โดย จิรโชค วีระสย (2550) ได้เสนอลักษณะ 4 ประการ
ของยุคหลังสมัยใหม่ที่แตกต่างไปจากยุคสมัยใหม่ คือ 1) มีมิติทางด้านสังคมที่ชนชั้นทางสังคมมี
ความสาคัญลดลง แต่โครงสร้ างทางสังคมมีลกั ษณะแบ่งแยกและมีความสลับซับซ้อนโดยที่ การ
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จาแนกแตกต่าง (Differentiation) ทางสถานเพศ (Gender) ชาติพนั ธุ์และอายุมีบทบาทสาคัญมาก
ยิง่ ขึ้น 2) มิติดา้ นวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องรสนิ ยม ค่านิ ยม ความมีศรัทธา ความสุ นทรี ย ์
ชีวติ มนุษย์เกี่ยวข้องกับเรื่ องราวทางศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 3) มิติดา้ นเศรษฐกิจ จากเศรษฐกิจถูก
ครอบงาโดยวิธีการแบบเฮนรี ฟอร์ ด ที่มุ่งประสิ ทธิ ภาพเป็ นเกณฑ์โดยถือประโยชน์สูงประหยัดสุ ด
มาสู่ ระบบเศรษฐกิ จที่ เน้นผลิ ตชิ้ นส่ วนเฉพาะอย่างตามความต้องการของตลาดมากขึ้ น (จิ รโชค
วีระสย, 2550)
ความล้มเหลว ความหายนะ และความสิ้ นหวังที่คนเคยมีต่อวิทยาศาสตร์ ในยุคสมัยใหม่ได้
ทาให้คนในยุคหลังสมัยใหม่หันมาสู่ วิธีคิดและมุมมองในการดารงชี วิตอย่างมีสัมพันธภาพกับสิ่ ง
ต่างๆ ที่เคยถู กละเลยและหลงลื มไปมากยิ่งขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นคุ ณค่าทางมรดก ขนบจารี ตทางด้าน
วัฒนธรรม และศิลปะที่คนในยุคสมัยใหม่เคยมองว่าเป็ นความล้าหลัง ความงดงามของธรรมชาติ
สัตว์ และสิ่ งแวดล้อม ที่เคยถู กมองว่า เป็ นเพียงวัตถุ ดิบที่มนุ ษย์สามารถใช้ประโยชน์ครอบครอง
รวมไปถึงวัฒนธรรมชุ มชนชายขอบที่แตกต่างกันของคนจากหลากมุมโลกที่เคยถูกมองว่ามีคุณค่า
ด้อยกว่าวัฒนธรรมของคนผิวขาวจากซี กโลกตะวันตก กล่าวได้วา่ แนวคิดหลังสมัยใหม่เป็ นการให้
คุณค่ากับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น และเชื่ อในคุณค่าซึ่ งมีความเชื่ อมโยงกับ
บริ บทวัฒนธรรมชุมชนพื้นถิ่น (สมเกียรติ ตั้งนโม, 2552)
ยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern) เป็ นยุคที่ปฏิเสธสิ่ งเดิมๆ ในยุคสมัยใหม่ โดยบริ บทของยุค
หลังสมัยใหม่น้ นั เป็ นภาพของความหลากหลาย (Diversity) หลากมิติ หลากมุมมอง สุ นทรี ยภาพ
ความงามหลังสมัยใหม่ (Postmodern Aesthetic) เป็ นการรับรู ้ความงามและความรู ้ สึกทางคุ ณค่า
เฉพาะ แต่ไม่ได้ยึดติดต่อการมองความงามเพียงด้านเดียวหรื อต้องมองเพียงเฉพาะแนวความคิดใน
การสร้างสรรค์ผลงานเท่านั้น หากแต่สุนทรี ยะความงามแบบหลังสมัยใหม่เปิ ดโอกาส เปิ ดวิสัยทัศน์
ที่มีต่อความงามที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย (Multiplicity) ตามจิตนาการของแต่ละบุคคลหรื อผู ้
เสพรวมทั้งแตกต่างไปตามการรับรู ้ เกิดการทลายของเส้นกั้นแบ่งของความงาม ประสบการณ์ หรื อ
อารมณ์ ดังนั้นการเสพสุ นทรี ยะความงามในบริ บทหลังสมัยใหม่จึงไม่มีกรอบของความงามหรื อไม่
งาม การวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์น้ นั ไม่ใช่ เป็ นที่สุด แต่ถือเป็ นการนาเสนอประเด็นสุ นทรี ยภาพ
ความงามของตนต่อชุมชนหรื อสังคมนั้นๆ (Sands & Nuccio, 1992)
Bell (1960) นักสังคมวิทยาชาวอเมริ กนั กล่าวว่า เมื่อกลุ่มความคิดแบบหลังสมัยใหม่ให้
ความสาคัญกับการเหลื่อมซ้อนทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ชุมชนสังคม การอยูร่ ่ วมกัน
ด้วยความต่างทางเชื้ อชาติอย่างเป็ นปกติ สุข การเรี ยนรู ้ที่เชื่ อมโยงสิ่ งต่างๆ เข้าด้วยกัน กระแส
ความคิ ด แบบหลัง สมัย ใหม่ จึ ง เป็ นปรากฏการณ์ ท างสั ง คมที่ เ กี่ ย วเนื่ องกัน ทั้ง ในด้า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่ งแวดล้อมรวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ศิลปะไม่ได้อยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวดังอดีตที่ผา่ น
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มา ศิ ลปิ นไม่จาเป็ นต้องมีทกั ษะฝี มื อ แต่ศิลปิ นต้องเน้นหนักในเรื่ องของกระบวนการคิด พื้นที่
ทางด้านศิลปะไม่ได้อยู่แค่ระนาบสองมิติ ศิลปิ นได้ขยายพื้นที่ไปสู่ สิ่งแวดล้อมที่มีมิติสัมพันธ์กบั
เวลาและสถานการณ์ ซึ่ งกลุ่มความคิดของศิลปิ นหลังสมัยใหม่ได้เสนอแนวคิดแบบองค์รวมไม่เห็น
ด้วยกับศิลปะแบบถาวร ไม่เกี่ยวข้องกับกาลเวลาในอดีต ไม่จาเป็ นต้องอยูใ่ นหอศิลป์ อาคาร หรื อ
การนาเสนอนิทรรศการตามแบบแผนเดิม ศิลปะอาจจะหลอมรวมเข้ากับธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม
ชุมชน สังคม ศิลปะหลังสมัยใหม่ได้เสนอแนวความคิดที่หลากหลายราวกับการปฏิวตั ิทางศิลปะ
ศิ ล ปิ นได้แสดงบทบาททางศิ ล ปะที่ อ ยู่บ นฐานของทฤษฎี แนวคิ ด โดยได้ล ะทิ้ ง สิ่ ง ที่ เป็ น
กระบวนการแบบให้ความสาคัญเรื่ องพื้นที่ เวลา ธรรมชาติ วิถีวฒั นธรรม ด้วยการเชื่อมโยงในเชิง
บริ บทและมีลกั ษณะเป็ นวาทกรรมปรากฏการณ์ดงั กล่าวนี้เป็ นเรื่ องของมโนทัศน์ที่สัมพันธ์กบั พื้นที่
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 1960-1970 และต้นศตวรรษที่ 1980 อันส่ งผลต่องานศิลปะหลังสมัยหลาย
รู ปแบบ เช่น งานสังกัปศิลป์ (Conceptual Art) เอิร์ธเวิร์ค (Eartwork) ศิลปะร่ างกาย (Body Art) เป็ น
ต้น
Featherstone (1991) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวัฒนธรรมและสังคมหลังสมัยใหม่ได้อธิ บายไว้ว่า
ความเป็ นหลังสมัยใหม่ คือการกาจัดเส้นแบ่งระหว่างงานศิลปะและชีวติ ประจาวัน เป็ นการพังทลาย
ของความแตกต่างตามลาดับชั้นระหว่างวัฒนธรรมที่สูงส่ งกับวัฒนธรรมมวลชน เป็ นการสรรหา
ลักษณะที่ปนเปกันและผสมผสานของรหัสรวม ทั้งในเรื่ องเชิ งล่อเลียนแบบ เยาะเย้ย ละเล่น และยัง
เป็ นการเฉลิมฉลองของการปราศจากความลึกทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็ นการเสื่ อมถอยของผูผ้ ลิต
ที่มีการยึดถือความงามทางศิลปะแบบดั้งเดิม และยังมีสมมุติฐานว่าศิลปะเป็ นเพียงแค่การผลิ ตซ้ า
เท่านั้น ในขณะที่วริ ุ ณ ตั้งเจริ ญ (2547)ได้อธิ บายเกี่ยวกับลัทธิ หลังสมัยใหม่ไว้วา่ ลัทธิ หลังสมัยใหม่
ประกาศอิสรภาพทางความคิด มีความเป็ นตัวของตัวเอง ไม่เห็นด้วยกับวิถีคิดเก่า ไม่เห็นด้วยกับ
แนวคิ ดและแนวทางของลัทธิ สมัยใหม่ ศิ ลปะมี ความหลากหลายตั้งแต่การแสดงแนวคิ ดอย่าง
บริ สุทธิ์ ไปจนถึ งการแสดงภาพลักษณ์ ของความคิดที่ไม่ได้มองเชิ งประโยชน์เพียงอย่างเดียว มุ่ง
พัฒ นามาสู่ ก ารสร้ า งงานในเชิ ง ความคิ ด มากขึ้ น พัฒนาไปสู่ ก ารบู รณาการความรู ้ ค วามคิ ด
ประสบการณ์ ความคิด และการสร้ างสรรค์ดงั กล่ าวก่ อเกิ ดพลวัตการสร้ างเสรี ภาพและสร้ าง
สุ นทรี ยภาพหน้าใหม่ ความคิดในเรื่ องศิลปะ ทักษะและความงามแปรเปลี่ยนไปเป็ นการสร้างสรรค์
ศิลปะที่หลากหลายเปิ ดกว้างขึ้น ลัทธิ สมัยใหม่น้ นั เติบโตมาพร้อมกับบทบาทและอานาจของชนชั้น
กลาง ระบบทุนนิ ยม และระบบโรงเรี ยนที่มีกรอบความคิดและหลักสู ตรที่ผลิตคนในลักษณะ
มวลชน ต่อมาลัทธิ หลังสมัยใหม่ก่อตัวและแสดงตัวอย่างเป็ นสากล เป็ นปรากฏการณ์ร่วมในกระแส
วัฒนธรรมร่ วมสมัยในปัจจุบนั ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบนั ที่ไม่สิ้นสุ ด รู ้สึกต่อความเป็ นจริ ง
ว่าชีวติ เป็ นเพียงจินตภาพ (Image) และมีความหมายในเชิงกระบวนการมากกว่าปรากฏการณ์
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จากการศึกษาศิ ลปะก่ อนจะเข้าสู่ ยุคหลังสมัยใหม่พบว่า ศิลปะในยุคสมัยใหม่จะเน้นใน
เรื่ องความเป็ นดั้งเดิม (Originality) ที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และไม่เหมือน
ใคร มีความเป็ นเอกภาพ รู ปแบบของศิลปะเน้นความเป็ นสากล (Universal) ศิลปิ นไม่วา่ จะเป็ นชน
ชาติใด หรื อมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกันอย่างไร ผลงานที่สร้างสรรค์ข้ ึนมาจะต้องมีความเป็ น
สากล ทั้งนี้ ศิลปะสมัยใหม่ได้แบ่งแยกศิลปะชั้นสู งกับศิลปะชั้นต่ าออกจากกัน ศิลปะชั้นสู งจะถู ก
แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ หอศิ ลป์ ซึ่ งหมายรวมถึ งผลงานศิลปะที่สร้ างสรรค์ข้ ึนจากนักศึกษา
หรื อผูท้ ี่ผ่านสถาบันการศึกษาทางศิลปะเท่านั้น ส่ วนศิลปะชั้นต่ านั้นได้แก่ ศิลปะที่ไม่ได้ผลิตจาก
สถาบันศิลปะหรื อศิลปะของชาวบ้าน นอกจากนี้ ความเป็ นสมัยใหม่ยงั ให้ความสาคัญกับความเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงมีการแบ่งแยกว่าคนผิวขาวหรื อคนตะวันตกเป็ นผูน้ าของโลก หรื อเป็ นคน
ที่ประกาศวาทกรรมที่ แท้จริ งที่สุดอันปฏิ เสธไม่ได้ ในขณะที่ศิลปะของกลุ่ มหลังสมัยใหม่เชื่ อว่า
ศิลปะที่ทาขึ้นมานั้นสามารถที่จะลอก (Copy) ผูอ้ ื่นมาได้ ไม่จาเป็ นต้องคานึ งถึงเรื่ องความเป็ นความ
เป็ นดั้งเดิม (Originality) และไม่ตอ้ งคานึ งถึงความเป็ นเอกภาพอีกด้วย สามารถนาทุกอย่างมาผสม
กันได้อย่างอิสระ ศิลปะในยุคนี้ไม่จาเป็ นต้องอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์หรื อสถาบันเกี่ยวกับศิลปะแต่อย่างใด
ไม่จาเป็ นต้องมีรูปแบบที่เป็ นสากล (Universal) และไม่มีการแบ่งแยกระหว่างศิลปะชั้นสู งกับศิลปะ
ชั้น ต่ า ทั้ง นี้ กลุ่ ม คนหลัง สมัย ใหม่ ย งั ปฏิ เ สธความเป็ นผู ้เ ชี่ ย วชาญรวมถึ ง ความเป็ นผู ้น าของ
ชาวตะวันตกอีกด้วย เนื่องจากเชื่อว่าชนกลุ่มน้อยที่เคยด้อยกว่าในยุคสมัยใหม่สามารถที่จะประกาศ
วาทกรรมของตนเองได้เช่ นกัน อี ก ทั้ง ผูห้ ญิ ง ยัง มี สิ ท ธิ์ เท่ า เที ย มกับ ผู ช้ าย เป็ นต้น ทั้ง นี้ ผูเ้ สพ
(Audience) สามารถสร้างมิติของความหมาย เนื้ อหา มุมมองและการรับรู ้เกี่ยวกับความงามของ
ศิลปะซึ่ งสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะของผูเ้ สพ (Hutchens & Suggs, 1997)
Gloag (2012) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านดนตรี กล่าวว่า ดนตรี ในยุคหลังสมัยใหม่จะมีลกั ษณะของการ
มาอยูร่ วมกันของดนตรี หลากหลายแนว (Genres) ที่ไม่น่าจะไปด้วยกันได้ (Incompatible) ขอบเขต
และความแตกต่างของดนตรี สมัยนิ ยม (Popular Music) ที่ส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากดนตรี ของกลุ่ม
แอฟริ กนั -อเมริ กนั และกลุ่มลาติน กับดนตรี ช้ นั สู ง (Art Music) ที่มีรากฐานมาจากดนตรี ของยุโรปมี
ลัก ษณะที่ มี เส้ นแบ่ง ที่ ไ ม่ชัดเจน (Blurred) มี การหยิบยืม (Crossed) และลบล้างรู ปแบบเดิ ม
(Obliterated) ซึ่ งแม้วา่ ลักษณะของดนตรี ในยุโรปจะปรากฏของการผสมผสานทางวัฒนธรรมดนตรี
มาเป็ นระยะเวลายาวนาน และนัก ประพันธ์ เพลงในช่ วงครึ่ งแรกของศตวรรษที่ 20 จะมี ก าร
ผสมผสานแนวดนตรี แต่ก็ยงั มีความแตกต่างกับดนตรี ยุคหลังสมัยใหม่เพราะเทคโนโลยีได้นาพา
รู ปแบบดนตรี นบั ร้อยจากทัว่ ทุกมุมโลกมารวมกัน เกิดเป็ นแนวเพลงที่หลากหลายมากขึ้น
Gloag (2012) ยัง กล่ าวต่อไปอี กว่า ดนตรี ในยุค หลัง สมัยใหม่เป็ นดนตรี ที่ มีคุณค่า ด้า น
สุ นทรี ยภาพผสมกับปรั ชญาตามแนวคิ ดยุค หลังสมัยใหม่ โดยดนตรี ในยุค นี้ จะเน้นไปที่ อารมณ์
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ความรู ้ สึก การสัมผัส และถ่ ายทอดออกมาอย่า งที่ ไม่เคยมี มาก่ อน อย่างเช่ นดนตรี แนวโพสร็ อค
(Post-Rock) มีตน้ กาเนิ ดจากแนว Alternative Rock และ Progressive Rock ลักษณะของดนตรี แนว
นี้ จะคล้ายกับดนตรี ร็อค (Rock) แต่จงั หวะและการเรี ยบเรี ยงเพลงนั้นจะต่อต้านกับดนตรี ร็อคอย่าง
สิ้ นเชิ ง เพราะไม่ใช้นักร้ องนา แต่จะใช้เครื่ องดนตรี เช่ น กี ตา้ ร์ ในการบรรเลงแทน โดย Don
Caballero and Tortoise เป็ นวงดนตรี วงแรกๆ ที่มีการสร้างสรรค์แนวดนตรี โพสร็ อคขึ้นมา ในช่วงปี
ค.ศ. 1990 จึงมีการบัญญัติแนวดนตรี น้ ีข้ ึนและทาให้เกิดวงโพสร็ อครุ่ นใหม่ๆ ตามมา
จากแนวคิดเกี่ ยวกับสุ นทรี ยะความงามของศิลปะทั้งในยุคสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ทา
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งในรู ป แบบความคิ ด และการสรรค์ ส ร้ า งผลงานศิ ล ปะของศิ ล ปิ นใน
หลากหลายแขนง เพลงก็เป็ นหนึ่ งในนั้น ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวนี้ สามารถนาไปเป็ นแนวทางการศึกษา
เกี่ยวกับรู ปแบบการประพันธ์เพลงของศิลปิ นนักประพันธ์เพลง เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้กา้ ว
ไปสู่ แนวคิดหลังสมัยใหม่แล้วหรื อไม่ องค์ประกอบใดในดนตรี ที่บอกชี้ ให้เห็ นถึ งความเป็ นหลัง
สมัยใหม่
2.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับสั งคมมวลชน
ยศ สันตสมบัติ (2540) กล่าวว่า ในยุคของสังคมมวลชน สมาชิ กมีสภาพต่างคนต่างอยู่ และ
ในขณะเดี ยวกันจิตใจก็มีความรู ้ สึกแปลกแยกกับสภาวะสังคมที่ตนดารงอยู่ (Alienation) พวกเขา
ต้องกลายมาเป็ นฟั นเฟื องตัวหนึ่ งของระบบเศรษฐกิ จและสังคมที่ปราศจากเสรี ภาพทางความคิ ด
ขาดความเสมอภาคในการดารงชีวติ และปราศจากการมีส่วนร่ วมของระบอบการเมืองนั้นๆ มวลชน
จึ ง ถู ก ควบคุ ม ด้วยกลุ่ ม นายทุ น ที่ มี อานาจทางเศรษฐกิ จ และกลุ่ ม ที่ มี อานาจทางการเมื อ งซึ่ ง ใช้
สื่ อมวลชนเป็ นส่ วนหนึ่ งของเครื่ องมือในการควบคุ มและครอบงาสังคม ดังนั้นสื่ อมวลชนจึงถู ก
ผนวกเข้ากับส่ วนหนึ่ งของกลไกอานาจ เนื้ อหาสาระที่นาเสนอจึงมีเป้ าหมายในทางการเมืองและ
การค้าของกลุ่มคนที่มีอานาจทางสังคม
Adorno and Horkheimer (1973, อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2547, น. 23) กล่าวว่า
วัฒนธรรมมวลชนเกิดจากการแบ่งแยกวัฒนธรรมชาวบ้าน (Low Culture) ออกจากวัฒนธรรมของ
ชนชั้นนา (High Culture) โดยวัฒนธรรมของชนชั้นนาถูกผลิตขึ้นภายใต้ศิลปะและวรรณคดีช้ นั สู ง
ไม่ ข้ ึ น กับ มาตรฐานของผูบ้ ริ โภค แต่ จะขึ้ นอยู่ก ับ มาตรฐานของฝ่ ายผู ผ้ ลิ ต เป็ นหลัก ในขณะที่
สื่ อมวลชนจะทาหน้าที่ตอบสนองวัฒนธรรมมวลชนโดยการผลิตสิ นค้าทางวัฒนธรรมหรื อสื่ อตรง
ตามความต้องการของตลาดมวลชน (Mass Market) ซึ่ งต้องมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการ
ผลิต และมีแบบแผนที่เป็ นมาตรฐานเดียวของมวลชน (Standardized)
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ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบลักษณะความสาคัญของวัฒนธรรมชั้นนาและวัฒนธรรมชั้นสู ง
ประเด็นเปรียบเทียบ

วัฒนธรรมชนชั้ นนา
วัฒนธรรมมวลชน
(High Culture)
(Low Culture)
ความเป็ นสถาบัน
ได้รับการยอมรับ มีการอนุรักษ์ เป็ นส่ วนประกอบของ
โดยรัฐ/สังคม
สื่ อมวลชนสมัยใหม่และระบบ
ตลาด
ประเภทขององค์กรการผลิต สถาบันศิลปะของรัฐ และ
องค์กรธุ รกิจเพื่อตลาดมวลชน
ศิลปิ นอิสระ เพื่อตลาดเฉพาะ ใช้เทคโนโลยีผลิตสิ นค้า
กลุ่ม
มาตรฐานอุตสาหกรรม
เนื้อหาสาระและความหมาย แปลกใหม่แต่มีคุณค่าแบบ
แปลกใหม่ แต่มีสูตรสาเร็ จ มี
คลาสสิ ก เข้าใจยาก
ความเป็ นสากล แต่เสื่ อมง่าย
เข้าใจง่าย ให้ความเพลิดเพลิน
กลุ่มผูร้ ับสาร วัตถุประสงค์ มีขนาดเล็ก เป็ นผูน้ ิยมศิลปะ
มีขนาดใหญ่ เน้นการบริ โภค
ในการใช้ และผลกระทบ
เปิ ดโลกประสบการณ์ ให้ความ ให้ความพึงพอใจในทันที คลาย
เข้าใจลึกซึ้ ง ความพึงพอใจและ เครี ยด หันเหความสนใจจาก
ให้อภิสิทธิ์
ชีวติ ประจาวัน
แนวคิดเรื่ องวัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) กลายเป็ นที่สนใจศึกษากันอย่างต่อเนื่ อง
วัฒนธรรมมวลชนเป็ นปรากฏการณ์ที่เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างสังคม วัฒนธรรม และสื่ อมวลชนที่
มี อิท ธิ พ ลต่ อกันและกัน วัฒนธรรมมวลชนเป็ นผลพวงจากอิ ทธิ พ ลของสื่ อมวลชนเช่ นเดี ย วกับ
ปรากฏการณ์ตามแนวคิดของทฤษฎีสังคมมวลชน (อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์, 2547)
ในยุค ต้นๆ ศิล ปวัฒนธรรม วรรณกรรม ดนตรี การขับร้ อง ละคร การแสดง ถื อว่าเป็ น
วัฒนธรรมชั้นสู ง (High Culture) มีคุณค่าสู งส่ ง มีมาตรฐานเป็ นที่รับรองโดยสถาบันทางสังคม กลุ่ม
ชนชั้นสู งในสังคมเท่านั้นที่มีโอกาสได้เสพ ได้สัมผัส เช่ น ภาพเขียน ดนตรี คลาสสิ ก การขับร้อง
ละครโอเปร่ า บัลเลย์ มีไว้สาหรับกลุ่มคนสังคมชั้นสู ง ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าราคาแพง มีเกียรติมี
ศักดิ์ศรี ที่ได้สัมผัส ส่ วนสามัญชนคนธรรมดาก็สร้างความบันเทิงเริ งใจจากวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Folk
Culture) ซึ่ งมักเป็ นศิ ลปะการแสดงในพิธีกรรมต่างๆ ของชาวบ้านตามประเพณี ปฏิ บตั ิ ใช้เป็ น
เครื่ องหมายแห่ งความสามัคคี และเป็ นเอกลักษณ์ ของชุ มชน มีลกั ษณะเรี ยบง่ายสอดคล้องกับวิถี
ชีวติ ของชุมชน ต่อมาเมื่อสื่ อมวลชนเข้ามามีบทบาทต่อสังคมสมัยใหม่ การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่าน
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เนื้อหาสื่ อมวลชนในรู ปแบบการผลิตแบบมวลรวม (Mass Production) ทาให้วฒั นธรรมชั้นสู ง และ
แม้ก ระทั่ง วัฒนธรรมพื้ น บ้า นถู ก นามาเผยแพร่ สู่ ป ระชาชนอย่า งกว้า งขวางทุ ก ระดับ ไม่ ว่า คน
ระดับสู งหรื อระดับล่างในสังคมก็สามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมชั้นสู งได้เท่าเทียมกันทัว่ ทุกหนทุก
แห่ ง เช่ น สามารถสัมผัสภาพเขี ยนที่ มี ชื่อเสี ยงผ่านการผลิ ตซ้ าของสื่ อสิ่ งพิม พ์ สามารถฟั งเพลง
คลาสสิ กผ่านวิทยุกระจายเสี ยง สามารถดูการถ่ายทอดดนตรี การขับร้องคอนเสิ ร์ตหรื อโอเปร่ าผ่าน
โทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ ส่ วนวัฒนธรรมพื้นบ้านก็ไม่ได้เป็ นสิ่ งที่เสพกันเฉพาะในชุมชนของตนเอง
อีกต่อไป สื่ อมวลชนนามาถ่ายทอดผลิตซ้ าจนกลายเป็ นวัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) (อุบล
รัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์, 2547)
ประเด็ น ส าคัญ ของแนวคิ ด วัฒ นธรรมมวลชน ไม่ ใ ช่ เ พี ย งเพราะถู ก เผยแพร่ ไ ปอย่ า ง
กว้างขวางทุกระดับในสังคมเท่านั้น เพราะผลพวงจากบทบาทสื่ อมวลชนกรณี น้ ี ถือเป็ นด้านบวกที่
เสริ มสร้างประชาธิปไตยทางวัฒนธรรม แต่ประเด็นสาคัญที่มีการวิพากษ์วจิ ารณ์และสนใจศึกษากัน
อย่างกว้างขวางก็คือบทบาทในด้านลบของการสร้างวัฒนธรรมมวลชน โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่ว่า
สื่ อมวลชนทาลายความงดงามและสุ นทรี ยะของวัฒนธรรมดั้งเดิม สร้างวัฒนธรรมเทียม แสวงหาผล
กาไร มุ่งค้าขายวัฒนธรรมโดยไม่มีความรับผิดชอบ สร้างผลทางลบต่อศิลปะความงดงาม สุ นทรี ยะ
ของสังคมและจิตใจของปั จเจกบุคคลลักษณะของวัฒนธรรมมวลชนที่สาคัญคือ เป็ นการผลิตทีล ะ
มากๆ (Mass Production) มีม าตรฐานเดี ยว มี ล ักษณะเป็ นอุ ตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture
Industry) เป็ นการผลิตซ้ า (Reproduce) จากวัฒนธรรมของแท้ด้ งั เดิม เช่น การพิมพ์ซ้ า แต่งซ้ า ถ่าย
ทาซ้ า แสดงซ้ า ฯลฯ มี การใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งในการผลิ ตซ้ า ซึ่ งอาจมีการตัดเติ มเสริ มแต่งได้ มี
ระบบการจัดการเป็ นองค์กรธุ รกิจขนาดใหญ่ และมีระบบการตลาดแบบครบวงจร มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แสวงหากาไร มองวัฒนธรรมเป็ นสิ นค้ามากกว่าเป็ นสิ่ งเสริ มความงดงามในจิตใจ และเน้นกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหญ่ มุ่งตอบสนองความบันเทิงมากกว่าศิลปะ (ยศ สันตสมบัติ, 2540)
Baran and Davis (1995) ทฤษฎีสังคมมวลชนนาเสนอข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับปั จเจก
บุคคล บทบาทสื่ อมวลชนและลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสังคมไว้วา่ สื่ อมวลชนเป็ นเสมือนโรค
ร้ายในสังคมที่จะต้องปรับปรุ งแก้ไข มีพลังอานาจที่จะเข้าถึ งและมีอิทธิ พลโดยตรงต่อคนทัว่ ไป มี
การนาเสนอวัฒนธรรมมวลชนที่ทาให้ลดรู ปแบบความเป็ นวัฒนธรรมชั้นสู งและความเป็ นศิวิไลซ์
แบบดั้งเดิมลงไป และการครอบงาของลัทธิ เผด็จการเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สาหรับสื่ อมวลชน เมื่อ
คนในสังคมได้รับผลกระทบในทางลบจากสื่ อมวลชนก็จะส่ งผลตามมาต่อปั ญหาสังคมโดยรวมได้
ทั้งนี้คนทัว่ ไปอ่อนไหวต่ออิทธิ พลจากสื่ อมวลชน เพราะเขาเหล่านั้นอยูใ่ นสังคมเมืองใหญ่ที่ถูกโดด
เดี่ยวจากสถาบันทางสังคมและประเพณี ที่เคยเป็ นภูมิคุม้ กันมาก่อน
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การสร้ า งวัฒนธรรมมวลชนของสื่ อมวลชน ท าให้เกิ ดวัฒนธรรมประชานิ ย ม (Popular
Culture) ตามมา ซึ่ งสร้างความนิยม คลัง่ ไคล้ หลงใหล ให้เกิดขึ้นในกลุ่มสังคมต่างๆ เพื่อประโยชน์
ด้านธุ รกิจ เช่น การคลัง่ ไคล้พฤติกรรมการแต่งกาย การแสดง การขับร้องของศิลปิ น ต่างๆ การนิยม
พูดหรื อเขียนด้วยภาษาวัยรุ่ นที่เบี่ยงเบนไปจากวัฒนธรรมภาษาดั้งเดิม วัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดทาง
สื่ อ มวลชน นอกจากจะเบี่ ย งเบน บิ ด เบื อน บางครั้ งก็ ผ ลิ ตผลงานขึ้ นมากลายเป็ นรู ป แบบของ
วัฒนธรรมที่ ไม่พึงประสงค์ เช่ น ละคร ภาพยนตร์ หรื อเพลงที่ขดั กับศี ลธรรมอันดี กระตุน้ ความ
รุ นแรง และอาชญากรรมทางเพศ สร้างปั ญหาให้กบั สังคม (Fiske & Hartley, 1978, อ้างถึงใน อุบล
รัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์, 2547, น. 24)

2.3 การสื่ อสารของปัจเจกบุคคล
2.3.1 ความหมาย บทบาทหน้ าที่ วัตถุประสงค์ และพฤติกรรมการสื่ อสาร
Samovar and Larson (2004) ได้ให้คาจากัดความเรื่ องการสื่ อสารของมนุ ษย์วา่ การสื่ อสาร
หมายถึ งกระบวนการซึ่ งปั จเจกบุคคลในบริ บทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นในกลุ่ มเครื อญาติ องค์กร และ
สังคมชุ มชนมีปฏิ สัมพันธ์ตอบสนองและสร้ างข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับบริ บท
หรื อสภาพแวดล้อมและผูอ้ ื่นในสังคม
การสื่ อสารทาให้มนุ ษย์วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และคนอื่นก่อนสะท้อนย้อนดูตวั เอง
(Self-Reflection) เมื่อเราพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดของบริ บททางการสื่ อสารจะเห็ นว่าปั จเจก
นั้นไม่เพียงแต่รับและส่ งสาร แต่ยงั วิเคราะห์ขอ้ มูลและตอบสนองต่อสิ่ งที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็ น
บริ บทหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประเมินการสื่ อสารทั้งหมดของตนและผูอ้ ื่น ที่สาคัญมนุ ษย์มี
ความสามารถที่จะคิดใคร่ ครวญเกี่ยวกับตัวเอง ความสามารถที่จะเฝ้ามองความเป็ นไปของโลก และ
สะท้อนให้เห็ นถึงอดีต ปั จจุบนั และอนาคต นัน่ คือเน้นว่าตัวตนสามารถเกิดขึ้นในขณะสื่ อสาร เรา
สามารถมอง ประเมิน และแก้ไขการปฏิ บตั ิของเราในฐานะของผูท้ ี่สื่อสารกับคนรอบข้าง อนึ่ งใน
บางวัฒนธรรม ความสามารถที่จะสะท้อนตนเองของปั จเจกนั้นอาจไม่ถูกแสดงออกมาโดยเปิ ดเผย
ด้วยความเชื่ อประกอบกับความเชื่ อที่ ว่าปั จเจกควรมี ชีวิตอยู่เพื่อผูอ้ ื่ น วัฒนธรรมซึ่ งอาจเน้นการ
แสดงออกของกลุ่มเป็ นสาคัญ ซึ่ งเป็ นการเน้นความสาคัญของการสื่ อสารกับการอยู่ร่วมกับคนอื่น
แม้วา่ จะผูกกับกิจกรรมที่สะท้อนตัวเองระหว่างสื่ อสาร แต่ประเด็นหลักคือการรักษาความสัมพันธ์
กับผูอ้ ื่น อาทิ วัฒนธรรมไทยเราจะเน้นค่านิ นมเรื่ องความเกรงใจ การสื่ อสารแบบเน้นการเอาใจเขา
มาใส่ ใจเรา (Empathic Communication) ในขณะที่บางวัฒนธรรมจะแสดงความสนใจของตัวตน
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มากกว่าวัฒนธรรมอื่นๆ อาทิ ชาวอเมริ กนั เติบโตกับความเชื่ อที่วา่ ปั จเจกบุคคลเป็ นศูนย์กลางของ
จักรวาล
ลักษณะสาคัญของการสื่ อสารสามารถอธิ บายได้ 5 ประการ ดังนี้ (Pearson & Nelson,
2000)
1) การสื่ อสารเป็ นกระบวนการที่เป็ นพลวัต (Dynamic Process) มีการเปลี่ยนแปลง
ต่อเนื่ องตลอดเวลาโดยไม่มีที่ สิ้นสุ ด นั่นคื อมนุ ษย์ต้องกระทาการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ อยู่
ตลอดเวลาขณะตื่นและรู ้สึกตัว โดยที่รูปแบบการสื่ อสารต่างๆ เหล่านั้นจะถูกปรับเปลี่ยนไปตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์แวดล้อม
2) การสื่ อสารมีกระบวนการทางานที่เป็ นระบบ (Systematic Process) กระบวนการ
ทางานของการสื่ อสารประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิ พลซึ่ งกันและ
กัน ทั้งองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผูส้ ่ งสาร สารช่องทางในการสื่ อสาร และผูร้ ับสาร อันขาดไม่ได้ใน
กระบวนการสื่ อสาร เนื่ องจากถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ งไป การสื่ อสารก็ จะไม่
สามารถเกิ ดขึ้นได้ เเละองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ปฏิ กิริยาป้ อนกลับสภาพแวดล้อม
ทางการสื่ อสาร บริ บททางการสื่ อสาร ฯลฯ ที่ ช่วยเสริ มให้กระบวนการทางานของการสื่ อสาร
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
3) สัญลักษณ์ (Symbol) เป็ นเครื่ องหมายสาคัญที่มนุษย์ใช้ในการสื่ อสาร สัญลักษณ์
ในที่ น้ ี หมายถึ ง สิ่ งที่มนุ ษย์สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนแสดงหรื อสะท้อนความรู ้ สึกนึ กคิดที่ มีต่อสิ่ ง
ต่างๆ และเพื่อเชื่ อมโยงตนเองกับผูอ้ ื่นในสังคม สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่ อสารมีท้ งั สัญลักษณ์ที่เป็ น
ภาษาพูดและภาษาเขียน (วัจนภาษา) และไม่ใช่ภาษาพูดและภาษาเขียน (อวัจนภาษา) การสื่ อสารถือ
เป็ นระบบแห่งสัญลักษณ์ (Symbolic) ความสามารถในการสร้างสัญลักษณ์ของมนุ ษย์ก่อให้เกิดการ
ใช้สัญลักษณ์เพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่ งยังผลให้วฒั นธรรมถูกส่ งผ่านจากคนรุ่ นหนึ่ งไปยัง
อีกรุ่ นหนึ่ง อาจกล่าวได้วา่ การสร้างและการบริ โภคสัญลักษณ์น้ นั เป็ นความสามารถทางการสื่ อสาร
ที่มีลกั ษณะเฉพาะ เป็ นเอกลักษณ์ของมนุษย์เพื่อแสดงกระบวนการสื่ อสารภายในตัวตนของบุคคล
ในแง่วฒั นธรรมสัญลักษณ์ น้ นั ขึ้นอยู่กบั อัตวิสัยของบุ คคลและบริ บททางวัฒนธรรม ถึ งแม้ว่าทุ ก
วัฒนธรรมจะใช้สัญลักษณ์ แต่ก็กาหนดความหมายและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปสาหรับ
การใช้สัญลักษณ์น้ นั ๆ
4) ความหมาย (Meaning) เป็ นสิ่ งที่ทาให้การสื่ อสารเป็ นที่เข้าใจและยอมรับร่ วมกัน
ความหมายคือแนวคิดที่มนุ ษย์กาหนดสร้าง (Construct) ให้กบั สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยูใ่ นสังคมเพื่อ
เชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด ความเข้า ใจร่ ว มกัน นั่น หมายความว่า การสื่ อ สารที่ ส มบู ร ณ์ ต้อ งมี ส่ ว นที่ เ ป็ น
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สัญลักษณ์และความหมาย หากปราศจากซึ่ งความหมายแล้ว การสื่ อสารก็จะเป็ นเพียงการแสดงออก
ซึ่ งสัญลักษณ์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเท่านั้น
5) การสื่ อสารเป็ นการกระท าที่ เกิ ดจากความตั้ง ใจ (Intent) และมี จุ ดมุ่ ง หมาย
(Purposive) ในการก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ความตั้งใจของผูส้ ่ งสารในการดาเนิ นการสื่ อสาร
และจุดมุ่งหมายในการสื่ อสาร เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการสื่ อสารอย่างแท้จริ ง ความตั้งใจและ
จุดมุ่งหมายในการสื่ อสารมักเป็ นปั จจัยที่เกิดขึ้นควบคู่กนั ไปในกระบวนการสื่ อสาร โดยทัว่ ไปแล้ว
การสื่ อสารมักเกิ ดจากความตั้งใจและจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ได้แก่ จุดมุ่งหมายในการบอกกล่าว
(Informing) จุ ดมุ่ ง หมายในการโน้มน้า วใจ (Persuading) และจุ ด มุ่ ง หมายในการเข้า สั ง คม
(Socializing)
Curtis (1997) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของการสื่ อสารในระดับปั จเจกบุคคล เป็ นบทบาท
หน้าที่ ใ นการตอบสนองความต้องการในด้านต่ างๆของบุ ค คล โดยเฉพาะการตอบสนองความ
ต้องการสร้าง อัตลักษณ์ให้กบั ตัวเอง (Identity Needs) ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว อัตลักษณ์คือ ภาพลักษณ์
ที่ บุ ค คลสร้ า งให้ ก ับ ตัว เองผ่ า นทางการรั บ รู ้ ที่ เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าของคนอื่ น ๆ มนุ ษ ย์เ ราทุ ก คน
จาเป็ นต้องมีอตั ลักษณ์ และอัตลักษณ์ เป็ นสิ่ งที่มาจากการติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นใน 2 ลักษณะคือ
บุคคลรับรู ้ ว่าตนเองเป็ นใครตามคานิ ยามที่ผูอ้ ื่นให้แก่ตน และบุคคลรับรู ้ ว่าตนเองเป็ นคนอย่างไร
ตามวิถีทางที่ผอู ้ ื่นมีปฏิสัมพันธ์กบั ตน
Curtis (1997) ยังกล่าวต่อไปอีกว่า การสร้ างอัตลักษณ์ ให้กบั ตนเองเป็ นกระบวนการที่
เกิ ดขึ้นตลอดชี วิต มีการศึกษาทางสังคมวิทยาที่สาคัญที่ช้ ี ให้เห็ นว่าการสื่ อสารมีความสัมพันธ์กบั
การสร้างอัตลักษณ์ เด็กที่เติบโตมาในห้องมืดตามลาพังโดยปราศจากการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่น
เนื่ องจากถูกกักขังเป็ นเวลานาน 12 ปี ไม่สามารถพูดและรับรู ้วา่ ตนเองเป็ นใคร จนกระทัง่ ได้เข้าสู่
สังคมมนุ ษย์และเรี ยนรู ้ กระบวนการสื่ อสาร จึ งทาให้เด็กผูน้ ้ นั สามารถกลับมาดาเนิ นชี วิตอยู่ใ น
สังคมได้อีกครั้ง การสื่ อสารจึงเป็ นไปเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการด้านสังคม (Social Needs)
เช่ นกัน ซึ่ งความต้องการด้านสังคมนี้ หมายถึ ง ความต้องการในการเชื่ อมโยงตนเองให้เข้ากับผูอ้ ื่น
เนื่องจากตลอดช่วงชีวติ มนุษย์ตอ้ งอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นตลอดเวลา การสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ทาให้
มนุษย์อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การสื่ อสารสามารถตอบนองความต้องการด้านสังคม
ในระดับพื้นฐาน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับการเชื่ อมโยงกับบุคคลอื่นในสังคม ระดับการทาให้ตนเอง
เป็ นที่ ยอมรั บในสังคม และระดับการทาให้ตนเองมี ส่วนร่ วมในสังคม ซึ่ งจะทาให้ปัจเจกบุ คคล
สามารถเชื่อมโยงกับผูอ้ ื่น ทาให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และก่อให้เกิดการเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มสังคม ไม่
ว่าจะเป็ นกลุ่มสังคมในระดับไหนหรื อรู ปแบบใดก็ตาม
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Boorstin (1970, อ้างใน ยุคลรัตน์ เจตนธรรมจักร, 2537) กล่าวถึงการสื่ อสารในการสร้าง
ภาพลักษณ์ ของศิ ลปิ นว่า เมื่อบุ คคลมี ภาพลักษณ์ ต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดในความรู ้ สึกนึ กคิดของตนแล้ว
ภาพลักษณ์น้ ี จะมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของบุคคล และมีแนวโน้มที่จะไปเหนี่ ยวนาพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคและสาธารณชนให้เห็ นคล้อยตามไปในทิ ศ ทางเดี ยวกันได้ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ เมื่ อ
เกิดขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก และหากข้อมูลดังกล่าวไปขัดแย้งกับความคิดเห็ นตามความเชื่ อ
อาจจะถูกปฏิเสธได้ ซึ่ งภาพลักษณ์น้ ีมี 6 ประการ คือ
1) ภาพลักษณ์เป็ นการสังเคราะห์ (An Image is Synthetic) คือมีการสร้างขึ้นโดย
วางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สนองต่อวัตถุ ประสงค์ โดยเฉพาะเพื่อสร้ างความประทับใจให้เกิ ดแก่
สาธารณชน ซึ่ งกลุ่มผูส้ ร้างสรรค์จะมีการวางแผน นาจินตนาการต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน มีการ
นาเสนอไปตามสื่ อต่างๆ ที่ได้ตระเตรี ยมไว้ โดยกาหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ที่ตอ้ งการจะสร้าง
ให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนทัว่ ไป ซึ่ งศิลปิ นแต่ละคนจะมีจุดขายอยู่ตรงไหนนั้นขึ้นอยู่กบั การคิดค้น
งานสร้างสรรค์ที่มองเห็นจากจุดเด่นในตัวของศิลปิ นนัน่ เอง
2) ภาพลักษณ์ ถูก สร้ างขึ้ นให้น่า เชื่ อถื อ (An Image is Believable) การสร้ าง
ภาพลักษณ์จะไม่เกิดประโยชน์หากไม่มีความน่าเชื่ อถือ ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่ อถือต้องสามารถ
เข้าใจได้ง่าย ไม่เกินจริ ง เป็ นที่ยอมรับของสาธารณชน บุคลิกภาพส่ วนตัวที่เหมาะสมซึ่ งถื อว่าเป็ น
ข้อที่สาคัญที่สุดในการสร้ างภาพลักษณ์ เพราะเป็ นสิ่ งแรกที่คนได้พบเห็ น จะเกิ ดความประทับใจ
ความน่าเชื่อถือ ความชื่นชม
3) ภาพลักษณ์ ควรสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง (An Image is Passive) ผูส้ ร้าง
ภาพลักษณ์จะต้องวางภาพลักษณ์น้ นั ให้เหมาะสมกับสิ่ งที่นามาสร้างและภาพลักษณ์น้ นั สามารถเข้า
กันได้ดีกบั ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค
4) ภาพลักษณ์สามารถตอบสนองเป้ าประสงค์และดึงดูดความรู ้สึก (An Image is
Vivid and Concrete) ภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นควรเลือกเฉพาะคุณสมบัติที่โดดเด่นมองเห็นได้ชดั
และเป็ นรู ปธรรมที่ดึงดูดความรู ้สึกโดยจะต้องตอบสนองเป้าหมายได้ดีที่สุด
5) ภาพลักษณ์ควรเป็ นที่เข้าใจง่าย (An Image is Simplified) ภาพลักษณ์จะต้องเป็ น
สิ่ งที่ดูง่าย แต่มีเอกลักษณ์พอจดจาได้ เมื่อเห็นแล้วรู ้สึกได้ทนั ที
6) ภาพลักษณ์ เป็ นสิ่ งที่ อยู่ระหว่างจิ นตนาการกับความเป็ นจริ ง (An Image is
Ambiguous) เป็ นการนาภาพลัก ษณ์ ที่ มี ความคลุ ม เครื อมาผนวกกับบุ ค ลิ กของนัก ร้ องแล้วเสนอ
ออกมาตอบสนองตามความต้องการผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคตีความหมายตามความคาดหวัง
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2.3.2 การรับรู้ ความเชื่ อ ทัศนคติ และค่ านิยม
1) การรับรู ้และวัฒนธรรม (Perception and Culture)
วัฒนธรรมมีส่วนทาให้คนกลุ่มส่ วนใหญ่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ได้หมายความ
ว่า ทุกคนที่อยูใ่ นวัฒนธรรมเดียวกันจะต้องมีเหมือนกันทุกประการ Triandis (1971) กล่าวว่า ปั จจัย
ด้านวัฒนธรรมมีผลและมีส่วนสัมพันธ์อย่างลึกซึ่ งกับกระบวนการการรับรู ้ มนุ ษย์ทุกคนเกิดมาบน
โลกโดยปราศจากความหมาย และวัฒนธรรมเป็ นตัวท าให้เกิ ดความหมาย โดยส่ ง ผ่า นมาทาง
ประสบการณ์ เป็ นส่ วนใหญ่ ดัง นั้นการรั บ รู ้ คือการตัดสิ นวัฒนธรรม มนุ ษย์เลื อกที่ จะเรี ยนรู ้ ล ะ
พัฒนาทัศนคติ มโนคติ หรื อมุมมองต่อโลกที่หลากหลายขึ้นอยูก่ บั ภูมิหลังของวัฒนธรรม
2) ความเชื่อ (Beliefs)
เมื่อปั จเจกบุคคลเชื่ อในสิ่ งใด เขาจะหยุดตั้งคาถามกับสิ่ งๆ นั้น อาจกล่าวได้วา่ ความ
เชื่อเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อระบบความคิดและการสื่ อสารเพราะมีผลกระทบต่อจิตสานึ กของมนุ ษย์
ความเชื่ อจะปลุกฝังอยูใ่ นตัวเราพร้อมๆ กับการเติบโตและกระบวนการทางสังคม มนุ ษย์เราเติบโต
มาพร้อมกับความเชื่ อที่หนักแน่นต่อสิ่ งต่างๆ เมื่อเราตั้งคาถามกับความเชื่ อพื้นฐานของวัฒนธรรม
เราจะได้รับปฏิ กิริยาโต้ตอบในทางลบ ดังนั้นเราก็จะหลี กเลี่ ยงการตั้งคาถามไปโดยปริ ยาย และ
ยอมรับเอาสิ่ งต่างๆ ที่ถูกสั่งสอนมา มิเช่นนั้นเราก็จะถูกขับออกจากสังคม อีกนัยหนึ่ งวัฒนธรรมเป็ น
ตัวกาหนดให้เราเชื่อว่ามันเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าและถูกต้อง (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549)
Rogers and Steinfatt (1999) กล่าวว่า ความเชื่ อเปรี ยบได้กบั ระบบการจัดเก็บ
ประสบการณ์ ในอดี ต รวมทั้งความคิ ด ความจาและการตี ความเรื่ องราวต่างๆ ซึ่ งวัฒนธรรมส่ วน
บุคคลเป็ นตัวก่อให้เกิดความเชื่อ ความเชื่อเป็ นหน่วยพื้นฐานของระบบความคิดของมนุ ษย์ก่อนการ
สร้ างค่านิ ยมและทัศ นคติ เมื่ อเราเชื่ อในสิ่ งใดแล้วเรามักมี แนวโน้มที่ จะเชื่ อในสิ่ งนั้นต่อไปโดย
ปราศจากข้อกังขาใดๆ ทั้งสิ้ น
3) ทัศนคติ (Attitudes)
Rokeach (1970) กล่ าวว่า ทัศนคติ เป็ นอี กมิ ติหนึ่ งของการรั บรู ้ ซึ่ งมี อิทธิ พลต่อ
ประสบการณ์และปฏิกิริยาที่เรามีต่อโลก ถ้าเราเชื่อว่าการชกมวยอาจก่อให้เกิดการทาร้ายร่ างกายกัน
มากขึ้น เราก็จะเกิ ดอคติต่อกี ฬาชกมวย เช่ นเดี ยวกันกับกรณี ของความเชื่ อ มีการถ่ายทอดทัศนคติ
ผ่านทางองค์ประกอบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรามี ส่วนช่ วยกาหนดรู ปแบบ
ทัศนคติ ความพร้อมในการตอบสนอง และความประพฤติข้ นั พื้นฐานของปั จเจกบุคคล
4) ค่านิยม (Values)
ความเชื่ อและทัศนคติมีบทบาทสาคัญต่อค่านิ ยม Nanda and Warms (1998) กล่าวว่า
ค่านิ ยม คือ ความคิดร่ วมว่าอะไรถูกต้อง จริ งแท้ และงดงาม โดยระบบค่านิ ยมแสดงให้เห็นถึงสิ่ งที่
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เราคาดหวัง ต้องการ และสิ่ งที่ตอ้ งห้าม ซึ่ งมิใช่ การกระทาที่เกิ ดขึ้นจริ ง แต่เป็ นระบบของบรรทัด
ฐานและประยุกต์ใช้ในการลงโทษ ค่านิ ยมทางวัฒนธรรมส่ วนใหญ่มกั ไม่ใช่ ค่านิ ยมส่ วนบุ คคล
(Personalized Values) แต่มกั เป็ นค่านิ ยมเชิ งกลุ่ม (Collective Values) เรามองโลกและการสื่ อสาร
กับโลกอย่างไรนั้นขึ้นอยูก่ บั ตัวแปร เช่น อายุที่เปลี่ยนแปลงไป เพศ สถานภาพ อาชีพ การเมือง กลุ่ม
และผู ท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งกันทางวัฒนธรรมร่ ว ม โดยวัฒ นธรรมพื้ น ฐานเกิ ด จากโครงสร้ า งของ
ครอบครัว ซึ่ งวัฒนธรรมครอบครัวเป็ นแรงกระตุน้ สาคัญที่จะช่วยจัดรู ปร่ างของความเชื่ อ ทัศนคติ
และค่านิยมของมนุษย์
2.3.3 การเล่าเรื่ อง (Storytelling)
การเล่าเรื่ อง คือ การถ่ายทอดความรู ้ ความคิด อารมณ์ ความรู ้ สึก จากเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ น
จริ งหรื อเหตุ การณ์ ที่สร้ างขึ้นเอง ซึ่ งบุ คคลหนึ่ งได้ถ่ายทอดไปยังอีกบุ คคลหนึ่ ง โดยอาศัยการพูด
ภาพ เสี ยง ตัวอักษร หรื อสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกจากัดด้วยรู ปแบบ และไม่ถูกจากัดด้วยประเภทของสื่ อ
โดยเรื่ องเล่าแต่ละเรื่ องนั้นมักแฝงไว้ดว้ ยวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ผเู ้ ล่าต้องการจะถ่ายทอดไปสู่ ผอู ้ ่าน
หรื อผูฟ้ ัง โดยองค์ประกอบการเล่าเรื่ องมีอยูด่ ว้ ยกัน 8 องค์ประกอบ ดังนี้ (อุบลวรรณ เปรมศรี รัตน์,
2558)
1) โครงเรื่ อง (Plot)
โครงเรื่ อง (Plot) ตามทัศนะของ อุมาพร มะโรณี ย ์ (2551) หมายถึง “การลาดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผล และมีจุดหมายปลายทาง กล่าวคือ มีช่วงต้น ช่วงกลาง และตอน
จบของเรื่ อง การวางโครงเรื่ องคือการวางแผน หรื อกาหนดเส้นทางของตัวละครภายในเรื่ องที่จะมี
ทั้งปั ญหา อุปสรรค การกระทา ทางเลื อก และบทสรุ ปของตัวละครแต่ละตัวว่าจะเป็ นอย่างไร” ซึ่ ง
การลาดับเหตุการณ์โครงเรื่ องมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง (Exposition) เป็ นการชักจูงความสนใจให้ติดตามเรื่ องราว มีการ
ปูเรื่ อง เช่ น แนะนาตัว ละคร สถานที่ หรื อเผยปมปั ญหา หรื อข้อขัดแย้งให้ช วนติ ดตาม โดยไม่
จาเป็ นต้องไล่ตามลาดับเวลาก่อนหลังก็ได้
(2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) คือการดาเนินเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์
ต่อเนื่ องให้ส มเหตุ ส มผล โดยเพิ่ม ปมปั ญหาความขัดแย้ง ของตัวละครให้เข้ม ข้นขึ้ นเพื่ อพัฒนา
เหตุการณ์สู่ข้ นั ต่อไป
(3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) เป็ นขั้นที่ ป มวิกฤตหรื อปั ญหาความขัดแย้งพุ่ง
สู งขึ้นถึงขีดสุ ดของเรื่ อง ตัวละครจะถูกบีบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
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(4) ขั้นภาวะคลี่ คลาย (Falling Action) เป็ นขั้นที่ ปั ญหาความขัดแย้งต่างๆ
เปิ ดเผยหรื อคลี่คลายได้แล้ว
(5) ขั้นยุติเรื่ องราว (Ending) เป็ นขั้นที่ เรื่ องราวต่างๆ ได้จบสิ้ นลง โดยไม่
จาเป็ นต้องจบแบบมีความสุ ขเสมอไป อาจจะจบแบบสู ญเสี ย หรื อจบเป็ นปริ ศนาก็ได้
2) แก่นเรื่ อง (Theme)
แก่นเรื่ องหรื อแก่นความคิด (Theme) เป็ นแนวคิดหลักของเรื่ องที่เป็ นองค์ประกอบที่
สาคัญของการเล่าเรื่ องเมื่อต้องวิเคราะห์ใจความสาคัญของเรื่ องเพื่อให้ทราบว่าผูส้ ่ งสารต้องการบอก
อะไร โดยแก่นเรื่ องแบ่งได้ 6 ประเภท ดังนี้ (Goodlad, 1971) คือ ความรัก (Love Theme) ศีลธรรม
จรรยา (Morality Theme) แนวคิด (Idealism Theme) อานาจ (Power Theme) การทางาน (Career
Theme) และเหนือจริ ง (Outcast Theme)
3) ความขัดแย้ง (Conflict)
ปริ ญญา เกื้ อหนุ น (2537, อ้างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความขัดแย้งว่า “ความขัดแย้งเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่ งของเรื่ องที่สร้างปมปั ญหา
การหาหนทางแก้ปัญหา ความขัดแย้งของตัวละคร คือ การปฏิปักษ์ต่อกัน หรื อความไม่ลงลอยใน
พฤติกรรม การกระทา ความคิด ความปรารถนา หรื อความตั้งใจของตัวละครในเรื่ อง” โดยความ
ขัดแย้งสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 1) ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน 2) ความขัดแย้งภายใน
จิตใจ 3) ความขัดแย้งกับภายนอก เช่น ความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมหรื อธรรมชาติอนั โหดร้าย
4) ตัวละคร (Character)
ตัวละคร (Character) คือ ผูก้ ระทา และผูท้ ี่ ได้รับผลจากการกระทา ตัวละครที่ ดี
จะต้องมีพฒั นาการ คือมีการเปลี่ยนแปลงความคิด อุปนิสัย ตลอดจนถึงทัศนคติและการกระทา โดย
ที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะต้องไม่ขดั กับหลักเหตุผลและความเป็ นจริ ง
5) ฉาก (Setting)
ฉากเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่มีอยู่ในเรื่ องเล่าแทบจะทุกประเภท เนื่ องจากฉากเป็ น
สถานที่ ที่ดาเนิ นเหตุ การณ์ ต่างๆ ภายในเรื่ องซึ่ งสามารถบอกความหมายบางอย่างในเรื่ องและมี
อิทธิ พลต่อความคิด และการกระทาของตัวละคร โดยฉากในการเล่าเรื่ องแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
คือ 1) ช่ วงเวลา (Time) คือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่ องเล่านั้นขึ้น 2) สถานที่ (Location) คือ
สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ข้ ึน เป็ นตัวกาหนดต่อจากช่วงเวลา
6) บทสนทนา (Dialogue)
บทสนทนาเป็ นส่ วนที่ช่วยให้เหตุการณ์ในเรื่ องดาเนิ นไปตามที่ตอ้ งการ นอกจากนั้น
บทสนทนายังเป็ นส่ วนที่ สะท้อนถึ งความคิ ด อารมณ์ ความรู ้ สึก ลักษณะนิ สัย และบุ คลิ กของตัว
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ละครด้วย การเขียนบทสนทนาจึงจาเป็ นต้องให้ค วามสาคัญกับความเหมาะสมของตัวละครด้วย
วีรวัฒน์ อินทรพร (2545, น. 122-123) ได้กล่ าวว่าบทสนทนามี ความสาคัญต่อการเขี ยนเรื่ อง
วัตถุประสงค์สาคัญต่อการเขียนบทสนทนาคือ ช่วยดาเนินเรื่ องแทนคาบรรยายของผูเ้ ล่า ช่วยให้รู้จกั
ตัวละครในเรื่ องโดยอ้อม ช่วยให้วธิ ี การเขียนไม่ซ้ าซากจาเจ สร้างความสมจริ งทาให้ผรู ้ ับสารรู ้สึกว่า
เป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ้นจริ ง ทาให้บทประพันธ์น่าอ่าน มีชีวติ ชีวา โดยเฉพาะบทสนทนาที่เขียนได้ตรง
ตามบุคลิกตัวละคร
7) มุมมอง (Point of View)
มุมมองเป็ นกลวิธีที่ผแู ้ ต่งใช้ในการเล่าเรื่ อง โดยกาหนดว่าจะเล่าเรื่ องผ่านมุมมองของ
ใครหรื อตัวละครตัวไหน กลวิธีในการเล่าเรื่ องจึงอาจแบ่งได้หลายวิธีดงั นี้
(1) บุรุษที่หนึ่งเป็ นตัวละครสาคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่า
(2) บุรุษที่หนึ่งซึ่ งเป็ นตัวละครรองในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่า
(3) ผูป้ ระพันธ์ในฐานะเป็ นผูร้ ู ้แจ้งเห็นจริ งทุกอย่างเป็ นผูเ้ ล่า
(4) ผูป้ ระพันธ์ในฐานะเป็ นผูส้ ังเกตการณ์ เป็ นผูเ้ ล่า การเล่าแบบนี้ จะไม่เล่าถึ ง
การนึกคิดของตัวละคร แต่เล่าเพียงลักษณะภายนอกที่ได้เห็นและได้ยนิ เท่านั้น
(5) บุรุษที่หนึ่ งเป็ นผูเ้ ล่าด้วยกระแสจิตประหวัด (Stream of Consciousness) คือ
การให้ตวั ละครสาคัญเล่าเรื่ องของตนเอง แต่ไม่ใช่การเล่าตามเหตุการณ์ เป็ นการที่ตวั ละครเล่าผ่าน
ความนึกคิดหรื อความทรงจา
8) สัญลักษณ์พิเศษ (Special Symbolic)
เป็ นการใช้สัญลักษณ์ของภาพในการสื่ อความหมายทั้งในรู ปของคาพูดและภาพ จาก
งานวิจยั เรื่ อง “การวิเคราะห์เนื้ อหาเรื่ องโทรศัพท์ในเพลงไทยสากล” ของ พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุ
พัชร์ (2550) ซึ่ งเป็ นงานวิจยั ที่ ได้ศึกษาถึ งกระบวนการสื่ อสารและการสื่ อความหมายต่างๆ ใน
เนื้ อหาเพลงจากการมีหรื อใช้โทรศัพท์ รวมถึ งปั จจัยที่ ส่งผลต่อการสร้ างผลงานเพลงไทยสากลที่
เนื้ อ หาและภาษาเกี่ ย วกับ การใช้โ ทรศัพ ท์ โดยที่ ม าของการท าวิ จ ัย เรื่ องนี้ เกิ ด จากการเล็ ง เห็ น
ความสาคัญของอิทธิ พลและบทบาทของการใช้โทรศัพท์ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องความรักในเพลงไทย
สากลได้หลายรู ปแบบ เช่น การบอกรัก การบอกเลิ ก หรื อการเรี ยกร้องและรอคอยให้กลับมาคืนดี
กัน เป็ นต้น จากการวิจยั พบว่า เนื้ อร้องบางท่อนมีการใช้สัญญะแทนความหมายบางอย่างที่ตอ้ งการ
สื่ อซึ่ ง เป็ นความหมายที่ อยู่ใ นระดับ การตี ค วาม อี ก ทั้ง ยัง เรื่ องการใช้โทรศัพ ท์เพื่ อเป็ นสั ญญะที่
เกี่ยวข้องกับการสื่ อความหมายเรื่ องความรัก นัน่ คือโทรศัพท์ได้กลายเป็ น Symbol ของคนที่มีความ
รัก เพราะคนที่มีความรักมักใช้โทรศัพท์เพื่อคุยกับคนรักของตนอยู่บ่อยครั้ง เพราะฉะนั้นสิ่ งซึ่ งจะ
บอกให้รู้ในเพลงว่าผูใ้ ดมีความรักจึงมักจะมีโทรศัพท์เป็ นสัญลักษณ์ที่ช้ ี บอกถึงสถานภาพของผูน้ ้ นั
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อยู่เสมอ รวมถึ งยังเป็ นสัญญะในเรื่ องสาเหตุ ความระแวงกันระหว่างคนรัก เช่ น เลี่ ยงออกไปคุ ย
โทรศัพท์ที่อื่น หรื อไม่ยอมรับโทรศัพท์ในขณะที่อยูด่ ว้ ยกัน เป็ นต้น
การศึ ก ษาแนวความคิ ดเกี่ ย วกับการสื่ อสารสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการศึ ก ษา
รู ปแบบการสื่ อสารของนักประพันธ์ ผ่านทางบทเพลง โดยจะทาการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับอัตลักษณ์
ทางการสื่ อสาร ที่มาและวัตถุประสงค์ทางการสื่ อสาร รวมถึงการใช้สัญญะต่างๆ ในบทเพลง

2.4 สั ญวิทยาและการเล่าเรื่ อง
2.4.1 ความหมายของสั ญญะ
Geertz (1993) กล่ าวว่า วัฒนธรรมคื อระบบสัญลักษณ์ และความหมาย วัฒนธรรมเป็ น
ระบบที่ มี ความซับ ซ้อนตั้ง แต่ระดับพื้ นผิวไปจนถึ ง ระดับ แก่ นในของบรรดาสัญญะ สั ญลัก ษณ์
ปรัมปราคติ (Myth) กิจกรรมในชี วิตประจาวัน และนิ สัยต่างๆ ที่ตอ้ งวิเคราะห์ดว้ ยการอ่านและการ
ตีความหมาย
Rappaport (1988) กล่าวว่า พลังของสัญญะที่สามารถกระตุน้ อารมณ์ความรู ้สึกอย่างรุ นแรง
นั้นจะนาไปสู่ ภาวะของการเปลี่ ยนแปลงของจิตสานึ กได้ (Consciousness Alternation) แต่การ
เปลี่ ย นแปลงจิ ตส านึ ก นี้ มิ ใ ช่ ก ารเปลี่ ย นแปลงจิ ต ส านึ ก ระหว่า งบุ ค คลเท่ า นั้น หากแต่ เ ป็ นการ
เปลี่ยนแปลงจิตสานึกร่ วมของทั้งกลุ่ม
Nottingham (1971, อ้างถึงใน Roberts, 2007) กล่าวว่า เมื่อสมาชิ กกลุ่มได้มองเห็นสัญญะ
เดียวกัน (Signifier) เช่น ธงชาติ การปรากฏตัวของนักร้องคนโปรด ฯลฯ สมาชิ กต่างก็ตีความหมาย
รวมถึงอารมณ์ความรู ้สึกในแบบเดียวกัน (Signified) เช่นมีความรู ้สึกภาคภูมิใจในชาติของตน รู ้สึก
ปลาบปลื้ มใจที่ ได้พบเห็ นตัวนักร้ องแบบตัวจริ ง เสี ยงจริ งโดยไม่มีใครตี ความหมายหรื ออารมณ์
ความรู ้สึกแตกแถวไปเป็ นอย่างอื่นๆ
คาว่า สัญญะ (Sign) คื อ สิ่ ง ที่ ม นุ ษย์สร้ างขึ้ นเพื่อให้มีค วามหมายแทนสิ่ ง ต่า งๆในตัวบท
(Text) และบริ บทนั้นๆ (Context) ซึ่ ง Saussure (1960) บิดาแห่ งสัญญะศาสตร์ ได้เสนอความคิดไว้
อย่างน่าสนใจว่า เมื่อเราพูดถึ งศาสตร์ ของสัญญะแล้ว เราควรเริ่ มจากการมองว่าอันที่จริ งภาษาเป็ น
ระบบของสัญญะ (A System of Signs) เพื่อใช้ถ่ายทอดความคิดต่างๆ ระหว่างมนุ ษย์ โดยที่สัญญะ
ทางภาษาศาสตร์ น้ นั มีองค์ประกอบ 2 ส่ วนที่สาคัญ คือ ส่ วนที่หนึ่ ง ได้แก่ Signifier อันหมายถึงคา
ต่างๆ (Actual Words) ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปของภาษาพูดหรื อภาษาเขียน ที่แสดงถึงความคิดในภาษา
นั้นๆ อาทิ คาว่าอาหาร สตรี ดนตรี กองทัพ เป็ นต้น และส่ วนที่สองได้แก่ Signified อันหมายถึง
แนวคิด (Concept) ที่คาต่างๆ นั้นเป็ นตัวแทนแสดงความหมาย อาทิ เมื่อเรากล่าวถึงสตรี เราจะทา
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ความเข้าใจได้วา่ สตรี หมายถึงผูห้ ญิง คาว่าอาหาร หมายถึง สิ่ งที่เรารับประทานและมีประโยชน์ต่อ
ร่ างกาย คาว่าดนตรี หมายถึ ง เสี ยงเพลงหรื อท่วงทานองเพลงในรู ปแบบต่างๆ ส่ วนคาว่ากองทัพ
หมายถึงกองทหารที่อยูก่ นั เป็ นหมู่เหล่าเพื่อทาหน้าที่รักษาความมัน่ คงให้กบั ประเทศชาติ เป็ นต้น
ภาษามีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการปฏิสัมพันธ์ของมนุ ษย์ในสังคม (Social Interaction) ใน
การร่ วมเสนอความคิดเห็น การแสดงอารมณ์ระหว่างมนุ ษย์ อันเป็ นพื้นฐานของการสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ในบริ บทนั้นๆ (Vocate, 1994) อันประกอบด้วย
1) การแสดงออกทางอารมณ์ (Emotive Expression) เป็ นการแสดงการสื่ อสารภาวะ
ทางอารมณ์ภายใน ถูกแสดงออกมาด้วยภาษา ตัวอย่างเช่น ฉันรู ้สึกเหงา ว้าเหว่ เป็ นต้น
2) การคิด (Thinking) มนุษย์เราเป็ นนักคิดที่คิดด้วยการมองและคิดด้วยการพูด ด้วย
ระบบการสื่ อสารภายในตัวเอง (Intrapersonal Communication) ขึ้นอยูก่ บั กิจกรรมที่ทา การคิดด้วย
การพูดมีบทบาทสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร เนื่ องจากหน้าที่ของภาษาถือเป็ นเครื่ องมือในการคิด
และพูดความคิดออกมาราวกับว่าเป็ นตัวช่วยในการแก้ปัญหาและการคิด
3) การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) การมีปฏิสัมพันธ์เป็ นหน้าที่อีกอย่างหนึ่ งในการ
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย เป็ นต้น
4) การส่ งหรื อถ่ายทอดข้อมูล (Transmission) เป็ นกระบวนการส่ งข้อมูลไปยังคน
อื่นๆ และรับข้อมูลย้อนกลับในการสื่ อสารซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการแสดงอัตลักษณ์ (Expression of
Identity) ของผูพ้ ูดด้วยว่าเขาเป็ นใคร มีขอ้ มูลอย่างไรในเรื่ องของถิ่นฐานดั้งเดิ ม ภูมิหลังทางสังคม
ระดับการศึกษา อาชีพ เพศ อายุ และบุคลิกภาพ เป็ นต้น
ดังนั้นกระบวนการที่ทาให้มนุ ษย์สามารถสร้างความเข้าใจระหว่างคาและแนวคิดที่คานั้น
บ่งชี้ความหมายในภาษานั้นๆ Saussure เรี ยกว่า “กระบวนการการทาให้เกิดสัญญะ” (Signification)
นัน่ คือ เมื่อมนุ ษย์สามารถเชื่ อมโยงระหว่างสององค์ประกอบดังกล่าวคือ Signifier กับ Signified ก็
จะทาให้เกิด “สัญญะ” (Sign) ในที่สุด ซึ่ งคุณลักษณะที่สาคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง “ตัวหมาย”
และ “ตัวหมายถึง” มี 3 ลักษณะ (กาญจนา แก้วเทพ, 2542, น. 86) ดังนี้
1) Arbitary ลักษณะความไม่เป็ นเหตุเป็ นผล กล่าวคือ เป็ นลักษณะความสัมพันธ์ที่
เป็ นไปตามอาเภอใจ เช่น คาว่า “ขวด” ก็ไม่ได้มีความคล้ายคลึงอะไรกับรู ปร่ างของขวดจริ งๆ หรื อ
หากจะเปลี่ยนจากคาว่าขวด เป็ นคาว่า bottle ก็ไม่มีอะไรที่คล้ายกับรู ปร่ างของของจริ งเช่นกัน
2) Unnatural ลักษณะความไม่เป็ นธรรมชาติ กล่าวคือ ทั้งตัวหมายและตัวหมายถึงมี
ความสัมพันธ์ที่จะต้องเรี ยนรู ้ เป็ นความสัมพันธ์ที่เกิดจากข้อตกลง เนื่ องจากไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตาม
ธรรมชาติ
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3) Unmotivated ลักษณะไม่มีแรงจูงใจ กล่าวคือ ทั้งตัวหมายและตัวหมายถึงไม่ได้
เกิ ดจากแรงจูงใจใดๆ เป็ นพิเศษ ของผูส้ ร้างความหายและผูใ้ ช้ความหมาย ไม่เกี่ ยวข้องกับการ
กระตุน้ ใจของผูใ้ ช้สัญญะ
Saussure (1960) ยัง เน้นอี ก ว่า เมื่ อเราต้องการท าความเข้า ใจในเรื่ องของภาษาและ
วัฒนธรรมแล้ว ก็ควรมองให้ออกว่าสัญญะต่างๆ มีความหมายและได้รับการตีความอย่างไรใน
สั ง คมนั้นๆ การที่ เราจะเข้า ใจสั ญญะได้น้ ัน เป็ นเพราะเราสามารถท าให้แตกต่ า งหรื อแยกแยะ
(Differentiate) สัญญะตัวหนึ่งออกจากสัญญะตัวอื่นๆ ได้ คาต่างๆ อาจได้รับการสะกดคาต่างไปจาก
คาอื่นๆ หรื อแม้จะสะกดเหมือนกัน แต่ความหมายอาจแตกต่างออกไปตามบริ บทที่แวดล้อมสัญญะ
นั้นๆ อาทิ เมื่อเรากล่าวถึงคาว่า “เสื อ” เรามักเชื่ อมโยงคาว่าเสื อที่หมายถึงสัตว์ป่าชนิ ดหนึ่ ง แต่เมื่อ
เรากล่าวว่า “เสื อผูห้ ญิง” เราจะเชื่อมโยงคาว่าเสื อกับบริ บทที่แวดล้อม ได้แก่คาว่า “ผูห้ ญิง” และเกิด
การแยกแยะจนได้ความหมายใหม่ว่า หมายถึ งผูช้ ายที่มีพฤติกรรมเจ้าชู ้ เห็ นผูห้ ญิงเป็ นดอกไม้ริม
ทาง เป็ นต้น จะเห็นได้ชดั ว่ากระบวนการแยกแยะดังกล่าวต้องอาศัยความเข้าใจของโครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรม คาว่าเสื อผูห้ ญิงนั้นยังสะท้อนถึงบทบาททางเพศ (Gender Roles) และมิติทาง
อานาจที่เหลือมล้ าระหว่างสถานภาพของผูช้ ายและผูห้ ญิงในสังคมได้ดว้ ย เพราะเมื่อเราได้ยินคาว่า
เสื อผูห้ ญิง เราไม่ได้หมายถึงผูห้ ญิงที่เป็ นนักล่าหรื อมีพฤติกรรมเจ้าชู ้ ถึงแม้ในความเป็ นจริ ง อาจจะ
มีผูห้ ญิ งบางคนที่มีพฤติ กรรมดังกล่ าว แต่สังคมส่ วนใหญ่ยงั คงมองว่าผูช้ ายมักสวมบทบาทเป็ น
“ผูล้ ่า” เสี ยมากกว่า
Peirce (1987) ได้แบ่งสัญญะออกเป็ น 3 ประเภทตามความสัมพันธ์ของสัญญะกับของจริ งที่
ถูกแทนที่กนั (ตารางที่ 2.2) ได้แก่
1) Icon (รู ปเหมือน) เป็ นเครื่ องหมายที่เข้าใจได้ง่าย มีรูปร่ างหรื อลักษณะคล้ายกับ
ของจริ ง เช่น ภาพถ่าย แผนที่ ภาพวาดจาลอง หรื อหรื อการเปล่งเสี ยงเลียนแบบธรรมชาติ เป็ นต้น
2) Index (ดัชนี ) เป็ นเครื่ องหมายที่เชื่ อมโยงของจริ งแบบเป็ นเหตุเป็ นผลอันบ่งชี้ ถึง
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เช่น เมฆสี ดาเป็ นเครื่ องมือบ่งชี้วา่ ฝนกาลังจะตก เป็ นต้น
3) Symbol (สัญลักษณ์ ) เป็ นเครื่ องหมายที่แสดงถึ งบางสิ่ งบางอย่าง อันเกิ ดจาก
ข้อตกลงในสัง คมและต้องอาศัย การเรี ย นรู ้ เช่ น ภาษา เครื่ องหมายจราจร และเครื่ องหมายทาง
คณิ ตศาสตร์ เป็ นต้น
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ตารางที่ 2.2 แสดงประเภทสัญญะตามทัศนะของ Peirce
ประเภทสั ญญะ /
Icon
Index
เกณฑ์ การพิจารณา
ความสัมพันธ์
มีความหมายคล้ายคลึง มีความเชื่อมโยง
แบบเหตุผล
ตัวอย่าง
ภาพถ่าย
ควันไฟ
อนุสาวรี ย ์
อาการของโรค
รู ปปั้ น
กระบวนการถอด
มองเห็นได้
ต้องคิดหาเหตุผล
ความหมาย

Symbol
ความเชื่อมโยงเกิดจาก
ข้อตกลง
คา
ตัวเลข
ต้องเรี ยนรู ้

แหล่งทีม่ า: กาญจนา แก้วเทพ, 2542.
2.4.2 วิธีการวิเคราะห์ สัญญะ
แนวทางที่ใช้ในการวิเคราะห์จาแนกประเภทและระดับของความหมายที่บรรจุอยูใ่ นสัญญะ
มี 3 แนวทาง ดังนี้ (Saussure, 1960)
1) การวิเคราะห์แบบกระบวนทัศน์และแบบวากยสัมพันธ์
Saussure (1960) กล่าวว่า ระบบสัญญะมี 2 ระนาบ คือความสัมพันธ์แบบกระบวน
ทัศน์ (Paradigimatic Relation) และความสัมพันธ์แบบวากยสัมพันธ์ (Syntagmaitics Relation)
(1) ความสั ม พัน ธ์ แ บบกระบวนทัศ น์ (Paradigimatic
Relation) เป็ น
ความสัมพันธ์แบบเปรี ยบเที ยบความแตกต่างบนความเหมือน กระบวนทัศน์หรื อ Paradigm คือ
ชุดสัญญะซึ่ งประกอบด้วยสัญญะที่มีความเหมือนมากพอที่จะอยูใ่ นชุ ดเดียวกัน (Set of Signs) แต่ก็
มีความแตกต่างกันมากพอที่จะแยกออกจากกันได้ออกอย่างชัดเจน เช่ น ชุ ดกระบวนทัศน์ของรถ
ประกอบด้ว ย รถเก๋ ง รถกระบะ รถตู ้ รถบรรทุ ก เป็ นต้น ทั้ง นี้ หากปราศจากความแตกต่ า ง
ความหมายก็กลายเป็ นสิ่ งไม่มีความหมาย (กาญจนา แก้วเทพ, 2542)
การวิเคราะห์ในระบบนี้ ยงั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 แนวทาง (กาญจนา แก้ว
เทพ, 2542, น. 100) ดังนี้
ก) การหาแบบแผนที่ซ่อนเร้ นของคู่ตรงข้ามและสร้ างความหมายขึ้ นมา
ทั้งนี้ หากปราศจากความแตกต่าง (Difference) ความหมายก็จะกลายเป็ นสิ่ งที่ไม่มีความหมาย หาก
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ปราศจากสี ดา สี ขาว ก็ไม่มีความหมาย หากไม่มีลกั ษณะยัว่ ยวนทางเพศของนางร้ าย การรั กนวล
สงวนตัวของนางเอกก็ไร้ความหมาย ดังนั้นในอีกมุมหนึ่ งการวิเคราะห์แบบ Paradigmatic จึงเป็ น
การแสวงหาคุณลักษณะทั้งหมด ของสัญญะที่ตรงกันข้ามกัน เพื่อให้ได้มาซึ่ งความหมายของอีกคา
หนึ่ง (Saussure, 1974, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2542)
ข) การพิ จารณาจากโครงสร้ างเบื้ องลึ ก (Deep Structure) ของตัวบท
กล่าวคือ การวิเคราะห์ตวั บทนั้น เราต้องแยกระหว่างความหมายที่เปิ ดเผย (Manifest Meaning) ซึ่ ง
จะเป็ นตัวเล่ า เรื่ องว่าตัวละครทาอะไร มี เหตุ ก ารณ์ อะไรเกิ ดขึ้ น กับ ความหมายแฝงเร้ น (Latent
Meaning) อันเป็ นความหมายที่บ่งบอกว่าแท้จริ งแล้วตัวบทนั้นเกี่ยวข้องและมีความหมายอย่างไร
(Levi-Strauss, 1967, อ้างถึ งใน กาญจนา แก้วเทพ, 2542) เป็ นการศึ กษาว่าการเล่าเรื่ องมีการ
จัดระบบอย่างไร เช่น คุณสมบัติของนางเอกแบบ “นางแมวป่ า” เพราะเหตุใดจึงมีวิธีการเล่าเรื่ องให้
นางเอกมี ล ัก ษณะที่ แ ก่ น แกน เป็ นอิ ส ระ ก้า วร้ า วในตอนแรก และแปรเปลี่ ย นมาเป็ นผูห้ ญิ ง ที่
เรี ยบร้ อย ในตอนหลังนอกจากนี้ ยงั ศึ ก ษาวิธีการสร้ างตัวละครดังกล่ าวว่ามี ความหมายซ่ อนเร้ น
อย่างไร เช่น คุณลักษณะของนางเอกแบบแก่นแก้วนั้นก็คือ ผูห้ ญิงที่เพิ่มคุณค่าของตัวเองให้มากขึ้น
ด้วยการปรับดีกรี ของ “ความเป็ นผูห้ ญิง” ให้นอ้ ยลง และเพิ่ม “ความเป็ นผูช้ าย” ให้มากขึ้น อันเป็ น
ความหมายที่ แท้จ ริ ง ของตัวละครแบบนี้ แต่ ถึ ง อย่า งไรผู ช้ าย (พระเอก) ยัง คงมี อานาจในการ
แปรเปลี่ยนดีกรี ความแก่นแก้วของนางเอกให้ถอยกลับไปเป็ นผูห้ ญิงเรี ยบร้อยดังเดิม อีกทั้งยังศึกษา
ต่อไปได้อีกว่าความหมายที่ ซ่อนเร้ นอยู่น้ นั จะสะท้อนโครงสร้ า งความคิ ดของคนกลุ่ มต่า งๆ ได้
อย่างไร
ค) มุ่งเน้นที่ การแสวงหาชุ ดของสัญญะชุ ดหนึ่ งๆ ที่ อยู่ในกระบวนทัศน์
เดียวกัน และยังสามารถนามาใช้แปรเปลี่ยนกันได้โดยยังคงรักษาความหมายเดิมเอาไว้ ตัวอย่างเช่น
“พ่อตีลูก” ในประโยคนี้ เรายังคงสามารถจะหาบุคคลอื่นๆ เข้ามาแทนที่ตวั ประธาน กริ ยา กรรม ได้
โดยยังคงรักษาความหมายเดิ มเอาไว้ เนื่ องจากสัญญะอื่นๆ ที่ นามาแทนที่น้ นั ต่างอยู่ในกระบวน
ทัศน์เดียวกัน (Paradigm) เช่น “ลุงทาโทษหลาน” เป็ นต้น
คาชุดใหม่ที่นาเอาไปแปรเปลี่ยนนั้น ไม่ได้ทาให้ความหมายของประโยคเดิมซึ่ งมี
ความหมายว่า “ผูม้ ีอานาจมากกว่า กระทาการในทางลบต่อผูม้ ีอานาจน้อยกว่า” เปลี่ยนแปลงไปเลย
ดังนั้น การวิเคราะห์แบบ Paradigmatic ก็คือ การหาชุ ดของสัญญะต่างๆ นัน่ เอง (Set of Signs) ซึ่ ง
ความรู ้ดงั กล่าวนี้เป็ นประโยชน์ต่อผูส้ ร้างสารโดยการนาเอาสัญญะตัวใหม่ๆ มาใช้แทนที่สัญญะตัว
เก่าแต่ทว่ายังคงรักษาความหมายเดิมเอาไว้ได้ เช่น การสร้างละครโทรทัศน์ในแบบฉบับของซิ นเดอ
เรล่าพบกบเจ้าชาย เป็ นต้น (กาญจนา แก้วเทพ, 2542, น. 103)
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(2) ความสั ม พัน ธ์ แ บบวากยสั ม พัน ธ์ (Syntagmaitics Relation) เป็ น
ความสั ม พัน ธ์ แ บบเรี ย งล าดับ ก่ อ นและหลัง โดยจะเน้น การล าดับ ขั้น หรื อ ช่ ว งระยะเวลาของ
เหตุการณ์หรื อการปรากฏของสัญญะ (กาญจนา แก้วเทพ, 2542) ตัวอย่างเช่น จากประโยค หมากัด
แมว ถ้ามีการสลับคาระหว่างประธานและกรรมเป็ น แมวกัดหมา ความหมายก็จะเปลี่ ยนไป หรื อ
เมื่อเราเห็นกระเป๋ าสี ชมพู ภายในกระเป๋ ามีเครื่ องเขียนลายคิตตี้ ก็สามารถอนุ มานได้วา่ กระเป๋ าใบนี้
เป็ นของผูห้ ญิง ทั้งนี้เกิดจากการนาองค์ประกอบต่างๆ ที่เห็นมาประกอบสร้างแบบจัดรวมเกิดขึ้น
การวิเคราะห์แบบ Syntagmatic จะพบมากในเรื่ องของการเล่าเรื่ อง (Narration)
เนื่องจากโครงสร้างของการเล่าเรื่ องนั้นจะต้องกาหนดขั้นตอนของเหตุการณ์เอาไว้อย่างชัดเจน หาก
สลับขั้นตอนกัน อาจทาให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป
2) การวิเคราะห์ความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย
มายาคติ (Myth) หมายถึง การสื่ อความหมายด้วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรมซึ่ งถูก
กลบเกลือนให้เป็ นที่รับรู ้เสมือนว่าเป็ นธรรมชาติ และมายาคติมิได้ปิดบังอาพรางสิ่ งใดทั้งสิ้ น ทุก
อย่างปรากฏต่อหน้าต่อตาเราอย่างเปิ ดเผย แต่เราต่างหากที่คุน้ เคยกับมัน จนไม่ทนั สังเกตว่ามันเป็ น
สิ่ งประกอบสร้างทางวัฒนธรรม เราเองที่หลงคิดไปว่าค่านิ ยมที่เรายึดถืออยูน่ ้ นั เป็ นเรื่ องธรรมชาติ...
(นพพร ประชากุล, 2547, น. 207-219)
Barthes (1957, อ้างถึงใน ไชยรั ตน์ สิ นเจริ ญโอฬาร, 2545) กล่าวว่า มายาคติคือ
ความคิดหรื อความเชื่อที่คนส่ วนใหญ่ในสังคมยอมรับโดยไม่มีการตั้งคาถาม และเป็ นความคิดความ
เชื่ อที่สอดรับกับระบบอานาจของสังคมในขณะนั้น เขาได้ให้แนวคิดในการวิเคราะห์ความหมาย
แฝงที่ อยู่ใ นกระบวนการสื่ อ สารโดยแบ่ ง ความหมายของสั ญ ญะออกได้เ ป็ น 2 ประเภท ได้แ ก่
1) ความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) เป็ นความหมายที่เราเข้าใจกันตามตัวอักษรและ
สามารถท าความเข้า ใจตรงกันได้โ ดยคนส่ ว นใหญ่ ตัว อย่า งที่ ชัด เจนที่ สุ ด คื อ ความหมายตาม
พจนานุกรม 2) ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) เป็ นความหมายทางอ้อมที่เกิดจากการ
ตกลงร่ ว มกันของคนในกลุ่ ม หรื อ เกิ ดจากประสบการณ์ เฉพาะของเราเอง ส่ ว นใหญ่ แล้ว การ
เปลี่ยนแปลงความหมายนัยแฝงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงบริ บท กล่าวคือ ความหมายโดยนัยนี้ จะเกิด
จากการตี ค วามของคนในแต่ ล ะสั ง คม เมื่ อ สั ญ ญะตัว เดี ย วกัน ไปอยู่ ใ นที่ ที่ ต่ า งกัน ก็ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงความหมายไปด้วย ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การตีความหรื อการอ่านความหมายของคนในแต่ละ
บริ บทต่างๆ
3) การวิเคราะห์แบบ Metaphor และ Metonymy
เป็ นวิธีการหลักอีก 2 วิธีการที่ใช้ในการถ่ายทอดความหมายจากสัญญะตัวหนึ่ ง โดย
อาศัยสัญญะอีกตัวหนึ่ง (กาญจนา แก้วเทพ, 2542, น. 104)
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(1) การวิ เ คราะห์ แ บบ Metaphor เป็ นวิ ธี ก ารสร้ า งความหมายโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะ 2 ตัวที่มีความหมายคล้ายกันโดยการเปรี ยบเทียบแบบอุปมาอุปมัย ซึ่ ง
ต้องอาศัยความหมายของสัญญะตัวแรกเพื่อทาให้สัญญะตัวหลังถู กรั บรู ้ ความหมายไปด้วย เช่ น
“ผูห้ ญิงคนนี้เรี ยบร้อยดัง่ ผ้าพับไว้” เป็ นต้น
(2) การวิเคราะห์แบบ Metonymy เป็ นวิธีการถ่ายทอดความหมายโดยหยิบเอา
ส่ วนเสี้ ยวเล็กๆส่ วนหนึ่งของสัญญะมาแทนความหมายของส่ วนรวมทั้งหมด ตัวอย่างที่บ่อยที่สุดคือ
การใช้สัญญะแทนเมืองต่างๆ เช่น การใช้หอไอเฟลแทนการอธิ บายกรุ งปารี ส เป็ นต้น
การศึกษาเกี่ ยวกับสัญวิยาจะเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบการประพันธ์เพลง และ
องค์ประกอบต่างๆ ของเพลงที่แตกต่างกันของนักประพันธ์เพลง โดยองค์ประกอบต่างๆ ที่วา่ หมาย
รวมถึ ง เนื้ อเพลง ท่วงทานอง จังหวะ เสี ยงดนตรี และอื่นๆ ที่ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการแฝงเร้นสัญญะ
เอาไว้เพื่อสร้างอารมณ์ความรู ้สึกแก่ผฟู ้ ัง

2.5 ผู้ประพันธ์ เพลงกับความคิดสร้ างสรรค์
2.5.1 ความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยอาศัย
พื้นฐานของสิ่ งที มีอยู่เดิ ม เช่ น ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ ความรู ้ วิทยาการ วัสดุ และเทคโนโลยี เป็ น
ข้อมูลสาคัญในการคิ ดค้นสิ่ งใหม่ๆ ที่ให้ความรู ้ สึกแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เคยเห็ นจากที่ใดมา
ก่ อน และสามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้เหมาะสมกว่า สิ่ ง ที่ มี อยู่เ ดิ ม เช่ น ปื นใหญ่ ที่ ม าจากพลุ
รถยนต์ที่มาจากรถม้า เครื่ องบินที่มาจากนก เป็ นต้น
การคิดสร้ างสรรค์อาจเป็ นการสร้ างสิ่ งใหม่ๆ โดยไม่ซ้ าแบบใครหรื อไม่เคยมีผูใ้ ดเคยคิด
หรื อทามาก่อน หรื อจะเป็ นการนาสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วมาต่อเติมเสริ มแต่ง ดัดแปลงให้เกิ ดเป็ นสิ่ งใหม่ข้ ึน
ได้เช่ นกัน การที่ เราจะกาหนดว่าสิ่ งใดเกิ ดจากความคิ ดสร้ า งสรรค์น้ ัน สามารถพิ จารณาได้จาก
องค์ประกอบสาคัญ อันได้แก่ ความคิดนั้นต้องเป็ นสิ่ งใหม่ (Original) ใช้การได้ (Workable) และมี
ความเหมาะสม (Appropriate) ลงตัวพอดี กบั ปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข ซึ่ งเกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์
(2556) ได้สรุ ปไว้ดงั นี้
1) ต้องเป็ นสิ่ งใหม่
สิ่ งที่ คิดสร้ างสรรค์ออกมานั้นต้องเป็ นการคิ ดที่ แหวกวงล้อที่มีอยู่เดิ ม เรี ยกได้ว่ามี
ความเป็ นต้นแบบ (Original) ที่ไม่เคยคิดได้มาก่อน และไม่ได้ลอกเลียนแบบใครแม้กระทัง่ ความคิด
เดิ ม ๆ ของตนเองก็ จ ะเป็ นการดี ที่ สุ ด แต่ เ ป็ นเรื่ อ งที่ ท าได้ค่ อ นข้า งยาก จึ ง มัก เริ่ ม จากการ
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ลอกเลียนแบบและค่อยๆคิดต่อจากเดิม ความคิดสร้างสรรค์ที่แม้วา่ อาจจะซ้ ากับคนอื่น หรื อมีคนอื่น
เคยคิดขึ้นมาก่อนแล้ว แต่ผูส้ ร้ างสรรค์ไม่รู้มาก่อน และไม่ได้ลอกเลี ยนแบบความรู ้ ที่มีอยู่แล้วนั้น
เช่นนี้ก็ยงั คงเรี ยกว่า ความคิดสร้างสรรค์
2) การใช้การได้
ความคิ ดที่ เกิ ดจากการสร้ างสรรค์ไม่ได้หยุดเพียงจินตนาการเพ้อฝั น แต่สามารถ
นามาพัฒนาให้เป็ นจริ งและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการคิดได้
เป็ นอย่างดี Osborn (1963) ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ไว้วา่ เป็ นจินตนาการประยุกต์ (Applied
Imagination) หมายถึงจินตนาการที่มนุ ษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เผชิ ญอยู่ มิใช่จินตนาการเพ้อฝัน
ทัว่ ไป ความคิ ดสร้ า งสรรค์จึง ต้องเป็ นความคิ ดที่ มี เหตุ ผ ล และสามารถนาไปใช้แก้ปั ญหาที่ ไ ม่
สามารถแก้ไขได้ดว้ ยวิธีเดิม
3) ต้องมีความเหมาะสม
แม้วา่ ความคิดใหม่น้ นั จะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่หรื อเป็ นความคิดต้นแบบ
แต่ตอ้ งผสมผสานองค์ปรกอบของความมีเหตุมีผล ความเหมาะสม และคุ ณค่าภายใต้มาตรฐานที่
ยอมรับกันทัว่ ไปบางประการด้วย
Lubart (1994) ได้กล่าวไว้วา่ “เราจาเป็ นต้องบันทึกลงไปว่า สิ่ งใหม่ที่ไม่ได้ลงตัวเหมาะสม
พอดีกบั ข้อจากัดของปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข สิ่ งนั้นไม่ได้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ แต่เป็ นเพียงสิ่ ง
ที่แปลก และเป็ นคาตอบที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์” นอกจากนี้ ยงั มีระดับของความคิดสร้างสรรค์หลาย
แบบ ได้แก่
1) ความคิดสร้ างสรรค์ระดับต้น เป็ นความคิดที่ มีอิสระ แปลกใหม่ ยังไม่คานึ งถึ ง
คุณภาพและการนาไปประยุกต์ใช้
2) ความคิดสร้างสรรค์ระดับกลาง คานึงถึงผลผลิตทางคุณภาพ นาไปประยุกต์ใช้ได้
3) ความคิดสร้างสรรค์ระดับสู ง สรุ ปสิ่ งที่คน้ พบเป็ นรู ปธรรม นาไปใช้ในการสร้าง
หลักการหรื อทฤษฎีที่เป็ นสากลเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
2.5.1.1 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
องค์ป ระกอบของความคิ ดสร้ างสรรค์เป็ นความคิ ดที่มี ลกั ษณะที่คิ ดได้กว้างไกล
หลายทิศทาง ซึ่งประกอบด้วย (Guiford, 1971, อ้างถึงใน อารี รังสิ นนั ท์, 2532, น. 29)
1) ความคิ ดริ เริ่ ม (Originality) มีลกั ษณะแปลกใหม่แตกต่างจากเดิ ม คิ ด
ดัดแปลงประยุกต์เป็ นความคิดใหม่
2) ความคิ ดคล่ องตัว (Fluency) เป็ นความคิ ดที่ มีลกั ษณะถู กต้องแม่นย า
สามารถทาความเข้าใจได้ โดยความคิดคล่องตัวสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ด้าน คือ
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(1) ความคิ ดด้านถ้อยค า (Word Fluency) สามารถใช้ถ้อยคาจาก
ความคิดได้เหมาะสม เข้าใจถูกต้อง
(2) ความคิดด้านความสัมพันธ์ (Associational Fluency) สามารถแสดง
ความสัมพันธ์จากสิ่ งที่ริเริ่ มได้ออกมาอย่างเหมาะสม
(3) ความคิดด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) สามารถนา
ความคิดริ เริ่ มนั้นมาแสดงออกให้รับรู ้หรื อเข้าใจได้อย่างรวดเร็ ว
(4) ความคิ ดคล่องเชิ งสร้ างสรรค์ (Creative Fluency) เป็ นการสร้าง
ความคิดใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) มีความเป็ นอิสระทางความคิด คิดได้หลาย
ทางหลายแบบ
4) ความคิ ดสวยงามละละเอี ย ดลออ (Elaboration) มี ความรอบคอบ
สวยงาม มีคุณภาพ มีความประณี ตในความคิด สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพใน
ทุกๆ ด้าน
2.5.1.2 ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
แม้ว่ามนุ ษย์จะมีสมองซี กขวาที่ทาหน้าที่ในการคิดสร้ างสรรค์ แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าทุ กคนจะใช้สมองส่ วนนี้ ใ นการคิ ดสร้ า งสรรค์ได้เท่า เที ยมกัน เพราะการที่ คนแต่ละคนจะคิ ด
สร้ างสรรค์ได้ดีหรื อไม่ หรื อมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ อันได้แก่ (เกรี ยง
ศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2556)
1) ทัศนคติและบุคลิกภาพ
ความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์กบั ทัศนคติ (Attitude) และบุคลิกภาพ
(Personality) นั้นมี ความเกี่ ย วข้องกันอย่างมาก หากรู ้ เพีย งวิธีก ารแต่ ปราศจากซึ่ งทัศนคติ และ
บุ ค ลิ ก ภาพที่ ส ร้ า งสรรค์ อาจจะสามารถคิ ดเชิ ง สร้ า งสรรค์ไ ด้แค่ ระดับ หนึ่ ง เท่ า นั้น ทั้ง นี้ นัก คิ ด
สร้ างสรรค์ที่ประสบความสาเร็ จส่ วนใหญ่จะมีทศั นคติและบุคลิกภาพดังต่อไปนี้ คือเป็ นคนที่เปิ ด
กว้า งรั บประสบการณ์ ใหม่ๆ มี อิสระในการคิดพินิจและตัดสิ นใจ กล้าเผชิ ญความเสี่ ยง มีความ
เชื่ อมัน่ และเป็ นตัวของตัวเอง มี ทศั นคติ เชิ งบวกต่อสถานการณ์ มี แรงจู ง ใจอันสู งส่ งที่ จะทาให้
ประสบความสาเร็ จ เป็ นคนที่ทางานหนัก มีความสนใจต่อสิ่ งที่สลับซับซ้อน อดทนต่อปั ญหาที่มอง
ไม่เห็นคาตอบ มีความสามารถในการปรับตัวด้านสุ นทรี ยะ บากบัน่ อุตสาหะ เรี ยนรู ้จากประสบการ
ความล้มเหลว และรับมือกับสถานการณ์ได้เป็ นอย่างดี
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2) ความสามารถทางสติปัญญา
ความคิ ดสร้ างสรรค์จดั ว่า เป็ นทักษะระดับสู ง (High Level Skill) ของ
ความสามารถทางสติปัญญา ซึ่ งได้แก่
(1) ความสามารถในการกาหนดขอบเขตของปั ญหา
ผูม้ ีความคิดสร้างสรรค์จะไม่มองปั ญหาเดิมๆ ด้วยสายตาธรรมดาแต่มอง
ด้วยมุมมองใหม่ๆ เพื่อเป็ นทางแก้ปัญหาใหม่ๆที่เหมาะสมกว่า โดยเริ่ มต้นด้วยการให้นิยามหรื อ
ขอบเขตของปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไขได้อย่างชัดเจน จากนั้นจึ งตั้งเป้ าหมายเพื่อกาหนดแนวทางใน
การแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์กว่าเดิม
(2) ความสามารถในการใช้จินตนาการ
ในการพิจารณาปั ญหาเพื่อนาไปสู่ การคิ ดสร้ างสรรค์ การวาดภาพจาก
จินตนาการช่วยทาให้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เกิดง่ายขึ้น เช่น การที่ Albert Einstein สามารถ
พัฒนาทฤษฎีสัมพันธภาพได้ ส่ วนหนึ่ งเกิดจากการวาดภาพว่าตนเองกาลังท่องเที่ยวไปบนลาแสงที่
ยาวไกลลาแสงหนึ่ง
(3) ความสามารถในการคัดเลือกอย่างมียทุ ธศาสตร์
การคัดเลือกอย่างมียทุ ธศาสตร์ น้ นั เป็ นความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ด้ว ยตนเอง ความสามารถในการมุ่ ง สู่ ห นทางแก้ปั ญ หาที่ มี ศ ัก ยภาพ ความสามารถในการทิ้ ง
ทางเลือกที่ไม่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการรู ้วา่ เวลาใดจะใช้ความคิดแบบใด เป็ นต้น
3) ความรู ้
Rosenman (1988) กล่าวว่า ความรู ้เปรี ยบเสมือนดาบสองคมที่มีผลกระทบ
ต่อความคิดสร้ างสรรค์ท้ งั ในมุมบวกและมุมลบ ในมุมบวกนั้นจากการวิจยั พบว่า ความรู ้ที่เกิดการ
สั่งสมมาหลายปี นั้นมีผลกระทบต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ คนที่มีความรู ้ มกั จะคิดสร้ างสรรค์
ได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความรู ้ เพราะทาให้เข้าใจธรรมชาติของปั ญหาได้ดีกว่า ทาให้สามารถคิดงานที่มี
คุ ณภาพ เพราะมี รากฐานความรู ้ เกี่ ยวกับเรื่ องนั้นรองรั บ ทาให้รู้จกั สังเกตและรู ้ จกั ฉวยโอกาสที่
เกิดขึ้น เพื่อนามาเป็ นต้นกาเนิดความคิด อย่างไรก็ตาม Schank (1988) ได้กล่าวในทางตรงกันข้ามว่า
ความรู ้อาจเป็ นตัวขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ได้ หากเกิดการยึดติดความรู ้ที่มีอยูม่ ากเกินไปจนเป็ น
อุปสรรค์ที่ทาให้ขาดความยืดหยุน่ ในการคิดนอกกรอบหรื อคิดเกี่ยวกับสิ่ งใหม่ๆ
4) รู ปแบบความคิด
Sternberg and Lubart (1999) กล่าวว่า รู ปแบบความคิดของแต่ละคน มีผล
ต่อการรับรู ้และบุคลิ กภาพของคนๆนั้น รู ปแบบการคิดของคนบางคนช่วยส่ งเสริ มให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์หรื อขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ ขึ้นอยูก่ บั ความสมดุลในการคิดแบบมองมุมแคบหรื อ
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มุมกว้าง การคิดในมุมแคบเป็ นการคิดแบบลงรายละเอียดของปั ญหา ส่ วนการคิดในมุมกว้างเป็ น
การคิ ดแบบการมองในระดับทัว่ ไปของปั ญหา ซึ่ งการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ที่ดีมกั จะต้อง
มองในในมุมกว้างก่อน จากนั้นค่อยพิจารณาในรายละเอียดปลีกย่อย
5) แรงจูงใจ
Amabile, Hennessey, and Grossman (1986) กล่ าวว่า แรงจู งใจเป็ น
องค์ประกอบที่ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คนที่มีแรงกระตุน้ จากภายในมักจะบอกว่าเขาทางานนี้
เพราะรู ้ สึกสนุ ก หรื อพบว่ามันน่ าสนใจและจะพึงพอใจเมื่องานที่ทานั้นประสบความสาเร็ จ คน
เหล่านี้ มกั จะต้องการเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ๆและมี ความอยากรู ้ อยากเห็ นในสิ่ งที่ ตนเองสนใจเพื่อพัฒนา
ผลงานให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ว นคนที่ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานโดยใช้ แ รงกระตุ ้น จากภายนอกอัน เกิ ด จาก
สิ่ งแวดล้อมหรื อสั งคมเป็ นผูย้ ื่นเสนอรางวัลให้น้ นั จะมี ความคิ ดสร้ างสรรค์ที่ ต่ า กว่าคนที่ มี แรง
กระตุน้ จากความต้องการที่อยูภ่ ายใน หรื อการได้รับรางวัลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทาอยู่
6) สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมเป็ นปั จ จัย ส าคัญที่ ส่ ง ผลต่ อความคิ ดสร้ า งสรรค์ สั ง คมที่
ส่ งเสริ มเสรี ภาพในการแสดงออกของประชาชน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สนับสนุ นความ
แตกต่างทางความคิด และมีการส่ งเสริ มการแข่งขันทางธุ รกิจอย่างเสรี จะเป็ นสังคมที่จะสร้างให้คน
มีความคิดสร้ างสรรค์ ทั้งนี้ มนุ ษย์สามารถพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้นโดย
(1) การเห็นและรับรู ้ เป็ นการรวบรวมข้อมูลซึ่ งเป็ นวัตถุดิบสาคัญทาง
ความคิด การรับรู ้ที่ดีหมายถึงการเห็นมากรู ้มาก จะทาให้สมองมีวตั ถุดิบพียงพอสาหรับใช้ในการคิด
อย่างสร้ างสรรค์ได้ทนั ท่วงที การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จึงจาเป็ นต้องพัฒนาการเห็นและรับรู ้
เป็ นอันดับแรก
(2) ประสบการณ์ เหตุ การณ์ ที่เผชิ ญหน้าทาให้เกิ ดการแก้ปัญหาและ
การเรี ย นรู ้ ไม่ ว่า เหตุ ก ารณ์ น้ ันจะเป็ นเช่ น ไร การเผชิ ญ หน้า กับ ปั ญ หาเป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ มี ค่ า ต่ อ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพราะท าให้ ส มองคิ ด ค้ น หาทางขจัด ปั ญ หานั้น ให้ ห มดสิ้ น จึ ง ถื อ ได้ว่ า
ประสบการณ์เป็ นสิ่ งที่ช่วยเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่ง
(3) การศึ ก ษา เป็ นการบันทึ ก ข้อมู ล และฝึ กฝนความคิ ดที่ ดี อี ก อย่า ง
หนึ่งและถือเป็ นการเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์อย่างง่ายๆที่สามารถทาได้ตลอดเวลา
(4) จินตนาการ เป็ นกระบวนการต่อเนื่ องทางความคิด หลังจากเกิดการ
รับรู ้ ทางประสบการณ์ และการศึ กษาแล้ว การสร้ างภาพของสิ่ งที่เป็ นข้อมูลเหล่ านั้นต่อเติมขึ้นมา
อย่างกว้างไกลและลุ่มลึก แสดงถึงคุณภาพของความคิดสร้างสรรค์วา่ มีมากน้อยเพียงใด จินตนาการ
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ที่มีมาจากข้อมูลต่างๆ ที่เป็ นความจริ งมีคุณค่าในการคิดสร้างสรรค์มากกว่าจินตนาการที่ไม่ได้มีมา
จากสิ่ ง ใดเลย ดัง นั้นคาว่า จิ นตนาการจึ ง ไม่ไ ด้หมายถึ ง การคิ ดอย่างเลื่ อนลอย ไม่ มี จุดหมาย ไร้
ขอบเขต แต่หมายถึงความคิดที่มีมาจากพื้นฐานของความจริ ง
2.5.1.3 ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างไร
ความคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้ 2 ทางด้วยกัน
1) เริ่ มจากจินตนาการแล้วย้อนกลับสู่ สภาพความเป็ นจริ ง
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2557) ได้กล่าวถึงสมองว่ามีความสามารถในการ
จินตนาการ สามารถคิดแหวกวงล้อมออกไปอย่างไม่จากัด และเป็ นส่ วนประกอบสาคัญอย่ายิ่งใน
การคิดสร้างสรรค์ เพราะจะช่วยให้เราสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่จากัด และช่วยให้เรา
ค้นพบสิ่ งแปลกใหม่ ซึ่ งเมื่ อนามาประกอบกับการคิ ดเชิ งวิเคราะห์ และการคิ ดในมิ ติอื่นๆ เพื่ อ
กลัน่ กรองความเป็ นไปได้ จินตนาการหลายอย่างของมนุษย์จึงได้ถูกนามาใช้อย่างเหมาะสมในโลก
แห่งความจริ ง
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นลั ก ษณะนี้ เกิ ด จากการที่ เ ราน าความฝั น และ
จินตนาการของเราซึ่ งเป็ นเพียงความคิด ความฝั นที่ยงั ไม่เป็ นจริ ง แต่เกิ ดความปรารถนาอย่างแรง
กล้าที่จะทาให้ความฝันนั้นเป็ นจริ งและใช้การได้อย่างเหมาะสมตามเป้ าหมายที่วางไว้
2) เริ่ มจากความรู ้แล้วคิดต่อยอดสู่ สิ่งใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะนี้ เกิ ดจากการนาข้อมูลหรื อความรู ้ ที่มีอยู่มา
คิดต่อยอดหรื อคิดเพิ่ม ฐานข้อมูลที่มีอยูจ่ ะเป็ นเหมือนตัวเขี่ยความคิดให้เราคิดเรื่ องใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้น
จากเดิ ม ทั้งนี้ ในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง ความคิดใหม่ๆที่ได้น้ นั มักจะไม่ใช่ ความคิดต้นแบบล้วนๆ
แต่ ม ัก จะมาจากการรวบรวมหรื อปรั บ ปรุ ง แนวคิ ดของผูอ้ ื่ นที่ ไ ด้นาเสนอก่ อนหน้า นี้ ความคิ ด
สร้ างสรรค์จะเข้าไปต่อยอดความคิดเดิ มให้กลายเป็ นความคิดใหม่ และความคิดใหม่มกั จะถู กท้า
ทายจากความคิดหนึ่ งเสมอ ส่ งผลให้เกิดความงอกงามทางความคิดและเกิ ดเป็ นสิ่ งประดิ ษฐ์ต่างๆ
ในโลกที่พฒั นาอย่างไม่หยุดยั้ง
นักจิตวิทยาค้นพบว่าคนสามารถฝึ กฝนให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยไม่ข้ ึนอยูก่ บั
ว่าคนนั้นมีพรสวรรค์หรื อไม่ และไม่ได้ถูกจากัดโดยสภาพของชี วิต เช่น อายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ
อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าเด็กจะคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายกว่าผูใ้ หญ่ เพราะไม่ถูกจากัดด้วยเหตุผลต่างๆ
อันเกิดจากกรอบโลกทัศน์ มโนทัศน์ ประสบการณ์ ความเคยชิน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะทาให้ผใู ้ หญ่ไม่กล้า
ที่จะคิดสร้างสรรค์มากนักทั้งๆ ที่มีศกั ยภาพที่จะคิดได้ และเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อการดาเนินชีวติ
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2.5.2 The Systems Model of Creativity
Csikszentmihalyi (1999, อ้างถึงใน Starko, 2005) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากแต่
ละบุคคล โดยบุคลนั้นจะต้องมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ลึกซึ้ งในอุตสาหกรรมหรื อองค์
ความรู ้ น้ นั ๆ บุคคลนั้นๆ สามารถที่ จะรวบรวมความคิดและมี ความสุ ขกับการค้นหาอย่างไม่รู้จบ
ด้วยตนเองและมีความสามารถที่จะแยกแยะว่า อะไรควรที่จะให้ความสนใจและอะไรควรที่จะละ
ทิ้งเพื่อไปสู่ จุดหมาย โดยปั จจัยที่ก่อให้เกิ ดความคิดสร้างสรรค์คือ ความลื่นไหลที่จะเกิ ดขึ้นเมื่อทา
กิจกรรมที่ตอ้ งใช้สมาธิ แต่ให้ความเพลิดเพลินอย่างน่าพึงพอใจมาก
ความคิ ดสร้ างสรรค์นอกจากจะมี การมุ่งเน้นศึ กษาในเชิ งจิตวิทยาแล้ว นักวิชาการยังให้
ความสาคัญในด้านวัฒนธรรมและสังคมอันส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เนื่ องจากความคิด
สร้ างสรรค์ไม่ได้เป็ นผลผลิ ตที่ เกี่ ยวข้องกับคนเพียงคนเดี ยว แต่สังคมเป็ นตัวตัดสิ นการผลิ ตของ
คนๆนั้นด้วย ดังนั้นผูช้ มหรื อผูเ้ สพจึงมีความสาคัญเทียบเท่ากับผูผ้ ลิตผลงานที่สร้างสรรค์เหล่านั้น
Csikszentmihalyi (1999) ยังได้กล่าวถึงปั จจัย 3 ด้านที่มีปฏิสัมพันธ์กนั (ภาพที่ 2.1) คือ
1) บุคคล (Person: Individual Talent) หมายถึง ความสามารถของบุคคล ทักษะ
บุคลิกภาพ และประสบการณ์
2) ขอบเขตเนื้ อหา (Domain: The Discipline in Which This Individual Works)
หมายถึง องค์ความรู ้เฉพาะเจาะจงที่ได้เรี ยนรู ้ฝึกฝนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตน
3) การควบคุมตัดสิ น (Field: Social Organization of Domain) หมายถึง การให้
คุณค่าผลงานสร้างสรรค์โดยกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญของขอบเขตเนื้อหานั้นๆ
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ภาพที่ 2.1 ปั จจัยที่มีปฏิสัมพันธ์กนั อันส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
แหล่งทีม่ า: Csikszentmihalyi, 1999, p. 315.
ปั จจัยทั้งสามด้านสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นพลวัต กล่าวคือปั จจัยด้านการควบคุ มตัดสิ น
(Field) จะพิจารณาผลงานของบุคคลว่ามีหรื อไม่มีคุณค่าในขอบเขตเนื้ อหา (Domain) นั้นๆ หากมี
คุ ณค่าย่อมทาให้บุคคล (Person) เจ้าของผลงานได้รับการยอมรั บว่ามีการคิดสร้ างสรรค์สูง และ
ผลงานของบุคคลนั้นก็จะกลายเป็ นมาตรฐานของขอบเขตเนื้ อหาต่อไป แนวคิดนี้ จึงมองว่าความคิด
สร้ างสรรค์เป็ นส่ วนหนึ่ งของการมีปฏิ สัมพันธ์กบั ระบบอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม
การที่ บุคคลจะผลิ ตผลงานสร้ างสรรค์ได้น้ นั จาเป็ นต้องได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของผูอ้ ื่ น
และได้รับการยอมรับจากคนในวงการของตนว่าผลงานที่สร้างขึ้นคือผลงานที่สร้างสรรค์
2.5.3 ทฤษฎีประพันธกร (Theory of Auteurism)
“ทฤษฎีประพันธกร” (Theory of Auteurism) เป็ นทฤษฎีที่มองว่า “ภาพยนตร์ ” เป็ นผลิตผล
แห่ งความคิดอ่านของผูก้ ากับ ซึ่ งต้องรับผิดชอบในคุ ณภาพโดยรวมของงานที่ตนสร้างขึ้นมา หาก
ภาพยนตร์ ที่สร้างมาทาให้ผชู ้ มสามารถระบุได้วา่ เป็ นผลงานของผูก้ ากับท่านใด ผูก้ ากับท่านนั้นก็จะ
ได้รับการเรี ยกขานว่าเป็ น “ประพันธกร” หรื อ “Auteur” ไปด้วย (Truffaut, 1976) ขอบเขตที่ใช้
อธิ บายประพันธกรคนหนึ่ งๆ นั้น ตามหลักการ ไม่ได้แค่ตอ้ งศึ กษาผลงานของเขาอย่างถี่ ถ้วน
ครอบคลุมเท่านั้น หากแต่ยงั เข้าไปตรวจสอบปูมหลังชีวติ ของประพันธกรคนนั้นๆ ด้วยว่าเติบโตมา
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อย่างไร ผ่านการเลี้ ยงดู อบรมสั่งสอนและศึกษามาแบบไหน รวมไปจนถึ งมีโลกทัศน์ต่อเรื่ องราว
ต่างๆ อย่างไร ไม่วา่ จะต่อชีวติ สังคม หรื อแม้กระทัง่ การเมือง (Lynn, 2005)
นักประพันธ์ที่ถือได้ว่าเป็ นประพันธกรที่มีเอกลักษณ์ เป็ นที่จดจาของผูค้ น ได้แก่ Johann
Van Beethoven ลักษณะงานของ Beethoven คือ การใช้จงั หวะขัด (Syncopation) และการใช้เสี ยงที่
ไม่ ก ลมกลื น (Dissonance) ในการสร้ างความตึ งเครี ยดและความตื่ นเต้นในบทเพลง มี การใช้
ช่วงกว้างของเสี ยง (Range) และความดัง-ค่อย (Dynamic) ที่มากกว่าในเพลงยุคก่อนๆ เมื่อดังจะดัง
มาก และเมื่อเบาจะเบาจนแทบไม่ได้ยนิ หลายครั้ง Beethoven ใช้ความเงียบทาให้เกิดความตึงเครี ยด
ด้วย ส่ งผลให้ผฟู ้ ั งเกิดความรู ้สึกและอารมณ์ มากกว่าดนตรี ยุคคลาสสิ ค นอกจากนี้ Beethoven ใช้
การเน้นเสี ยง (Accent) และการใช้แนวคิดเรื่ องเกี่ยวกับรู ปแบบจังหวะสั้นๆ ช้าๆ ต่อเนื่ องกันหลายๆ
ครั้ง เพื่อทาให้เพลงมีพลังขึ้นมา ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั คือ Symphony no. 5 ในท่อนแรก Beethoven
ยังใช้การประสานเสี ยงที่แตกต่างจากยุคคลาสสิ ก เช่น การใช้คอร์ ดที่ไม่ใช่ Triad ขึ้นต้นบทเพลง
เพื่อช่ วยเพิ่มความมีพลัง ความหนักแน่ นมากขึ้น ในการสร้ างความตึงเครี ยดที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นตั้งแต่
ต้นเพลงเช่นนี้ทาให้เพลงมีความยาวมากขึ้น (Landon, 1970)
นอกจากนี้ยงั มีประพันธกรที่สร้างผลงานเพลงอันเป็ นเอกลักษณ์ ตราตรึ งใจจนถึงคนในยุค
ปั จจุบนั นัน่ ก็คือ Leopard Mozart นักประพันธ์เพลงชาวออสเตรี ย บทเพลงของ Mozart ได้รับ
อิทธิ พลจากปั จจัยหลายประการ เช่ น จากการที่อยู่ในครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมด้วยดนตรี จาก
การที่ได้ศึกษาและมีประสบการณ์ในการเดินทางแสดงคอนเสิ ร์ตในประเทศต่างๆ จากลักษณะบท
เพลงของผูป้ ระพันธ์ เพลงที่มีชื่อเสี ยงในยุคนั้น เช่ นไฮเดิ น จากความอัจฉริ ยะทางดนตรี และจาก
ความสาเร็ จทางดนตรี ขณะที่ยงั เป็ นเด็ก ทาให้ลกั ษณะงานของ Mozart มีความไพเราะ สามารถ
ถ่ายทอดถึงความสดใสสดชื่ น ความน่ารักหรื อความเศร้าไว้ในบทเพลง ผลงานของ Mozart จะเน้น
ทานองที่เด่นชัด ไพเราะน่าฟัง จนถูกกล่าวว่า Mozart เป็ นผูท้ ี่สามารถทาให้เครื่ องดนตรี ร้องเพลงได้
(Burkholder, Grout, & Palisca, 2010) นัน่ เป็ นคากล่าวที่ทาให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า Mozart เข้าใจ
ดี ถึงการประพันธ์ทานองให้เหมาะกับการขับร้ องเป็ นอย่างยิ่ง บทร้ องอันไพเราะจากโอเปราและ
ผลงานประเภทการขับร้องจึงเป็ นที่ชื่นชอบของผูฟ้ ังและผูข้ บั ร้อง รู ปแบบบทเพลงของ Mozart มี
การพัฒนาเพิ่มเติ มให้น่าสนใจมากขึ้ น แต่ก็ย งั คงรั กษารู ปแบบและหลัก การในการประพันธ์ ไ ว้
ความงดงามของบทเพลงที่ Mozart ประพันธ์มิได้อยูเ่ ฉพาะที่แนวทานองเท่านั้น หากแต่เกิดจากการ
ผสมผสานอย่างกลมกลื นกันขององค์ประกอบของดนตรี การใช้การประสานเสี ยงที่ธรรมดาแต่มี
ความหมาย การคานึ งถึงสี สันของเสี ยงของเครื่ องดนตรี ด้วยความสามารถในการเรี ยบเรี ยงเสี ยง
ประสานเพื่อวงออร์ เคสตราทาให้เขาประพันธ์แนวทานองส่ วนเชื่ อมต่อระหว่างทานองย่อยมากมาย
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เพื่อให้เครื่ องดนตรี ในวงออร์ เคสตราได้บรรเลงออกมาอย่างสมบูรณ์ และมีสีสัน ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ น
เอกลักษณ์ในการประพันธ์ของ Mozart (Burkholder, Grout, & Palisca, 2010)
จากการศึ ก ษาแนวคิ ดเกี่ ยวกับ ความคิ ดสร้ างสรรค์ สามารถนาไปวิเคราะห์ ลกั ษณะการ
สร้ างสรรค์ผลงานของนักประพันธ์เพลง รวมถึ งปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อวิธีคิดในการแต่งเพลง
และวิเคราะห์เอกลักษณ์เฉพาะของเพลงที่ศิลปิ นได้รังสรรค์ข้ ึนมา

2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณัฐธิ นี ชัยตรี (2558) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ “การสื่ อสารบน Facebook Fanpage ของ
ศิ ล ปิ นเพลงอิ น ดี้ ที่ น ามาสู่ ค วามนิ ย มในตัว ตนศิ ล ปิ นเพลงอิ น ดี้ และผลงานเพลง” โดยมี
วัตถุ ประสงค์ที่จะศึกษารู ปแบบการทาเพลงของศิลปิ นอินดี้ รวมถึ งการสร้ างอัตลักษณ์ และตัวตน
ของศิลปิ น โดยได้ทาการศึกษาวงสตูนดิโอซึ่ งเป็ นวงดนตรี อินดี้ ของไทยที่ท้ งั ทั้งแต่งเพลงเองและ
สร้างภาพลักษณ์ของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์ จากการวิจยั พบว่า สตูนดิโอมีการทาเพลงแบบ D.I.Y.
(Do It Yourself) เป็ นการทาเพลงที่ไม่ได้อยู่ในระบบของค่าย ศิลปิ นเป็ นผูด้ าเนิ นการเองทั้งหมด
ตั้ง แต่ ก ระบวนการทางความคิ ด การลงมื อ ท าเพลง การประชาสั ม พัน ธ์ และการขาย ด้ ว ย
กระบวนการทาเพลงแบบ D.I.Y ทาให้ผูว้ ิจยั ทราบว่าศิ ลปิ นเพลงอิ นดี้ จะมี ขอ้ จากัดในเรื่ องของ
ต้นทุนการผลิตทุกกระบวนการ และจากการสัมภาษณ์พบว่าการทางานเพลงของวงสตูนดิโอได้รับ
ความช่วยเหลือจากคนรู ้จกั ซึ่ งเป็ นการอาศัยเครื อข่ายพันธมิตรนักดนตรี ดว้ ยกัน ทั้งนี้ กระบวนการ
สื่ อสารกลุ่มสามารถสร้างการดารงไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์ให้กบั ศิลปิ นอินดี้ได้ เพราะกระบวนการสื่ อสาร
กลุ่มมีท้ งั แรงสนับสนุ นที่ทาให้กลุ่มยังดาเนิ นต่อไปได้ และแรงสกัดจะเป็ นการลดความเข้มแข็ง
ของอัตลักษณ์ความเป็ นศิลปิ นอินดี้ลงไป แรงสนับสนุ นที่ทาให้ศิลปิ นอินดี้ดารงอยูไ่ ด้คือการสร้าง
เครื อข่ายพันธมิตรของกลุ่มอินดี้ดว้ ยกันเอง และแสดงให้เห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
ของบุคคล โดยมีการติดต่อสื่ อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กนั และกันผ่านทางเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่าง Facebook
ศศิประภา อุทยั ชลานนท์ (2557) ได้ทาการศึกษาในหัวข้อ “การศึกษาอัตลักษณ์ของศิลปิ น
บอยแบนด์แห่ งค่ายเพลง S.M. Entertainment กรณี ศึกษาศิลปิ นบอยแบนด์วง Super Junior และ
EXO” โดยให้ความสนใจเกี่ ยวกับองค์ประกอบด้านรู ปแบบเพลง ซึ่ งศึกษาเกี่ ยวกับประเภทและ
ลักษณะแนวดนตรี รวมถึงประเด็นและลักษณะของเนื้ อหาเพลงที่ถูกนาเสนอในผลงานเพลงของ
ศิลปิ นบอยแบนด์ โดยพบว่า องค์ประกอบด้านรู ปแบบเพลงเป็ นองค์ประกอบที่มีบทบาทสาคัญมาก
ที่สุดเนื่ องจากเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ในการกาหนดทิศทางและรู ปแบบของศิลปิ นบอยแบนด์ให้มี
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ความแตกต่างและเป็ นไปตามแนวทางที่ค่ายเพลงต้นสังกัดวางเอาไว้ ซึ่ งการผลิ ตรู ปแบบเพลงของ
ศิลปิ นบอยแบนด์น้ ีไม่ได้มุ่งเพียงแค่ตลาดเพลงในประเทศและตลาดเพลงเอเชียเท่านั้น แต่มองไปถึง
ตลาดเพลงทัว่ โลก แนวดนตรี จึงต้องมีความทันสมัย แปลกใหม่ และอยูใ่ นกระแสนิยม
ปริ ยทยา วงศ์กาแหงหาญ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ “การสื่ อสารอัตลักษณ์ความเป็ นวัยรุ่ น
ในเนื้อเพลงไทยสากลค่ายกามิกาเซ่ (Kamikaze)” โดยมุ่งให้ความสนใจในเรื่ องของสัญญะของเพลง
จากการศึกษาในงานวิจยั ชิ้ นนี้ ทาให้สามารถสรุ ปอัตลักษณ์ ของวัยรุ่ นจากสัญญะที่ใช้ในบทเพลง
ไทยสากลค่ายกามิกาเซ่ อนั เป็ นเพลงสมัยนิ ยมได้ว่า วัยรุ่ นเป็ นวัยแห่ งการเริ่ มต้นที่จะไขว่คว้าและ
ต่อสู ้เพื่อสิ่ งที่ตนต้องการโดยไม่สนใจต่ออุปสรรคใดๆ เพราะวัยรุ่ นไม่เชื่ อเรื่ องการรอคอยโอกาส
หรื อโชคชะตาที่ จะเข้ามาหาตน แต่วยั รุ่ นกลับเชื่ อและศรั ทธาพลังของตัวเองจากความตั้งใจจริ ง
ความพยายาม และการลงมือกระทาจนกว่าจะสาเร็ จอีกทั้งเมื่อวัยรุ่ นรู ้ สึกว่าตนกาลังถู กรังแกหรื อ
เสี ยเปรี ยบจากความไม่ยุติธรรม วัยรุ่ นจะไม่ทนอยูเ่ ฉยแล้วก้มหน้ายอมรับกับสิ่ งที่เกิ ดขึ้น แต่วยั รุ่ น
จะต่อสู ้เพื่อสิ ทธิ ของตัวเองตามความเหมาะสมและพึงมี หรื อเลือกการละทิ้งไปเพื่อหาหนทางใหม่ที่
ดีกว่าแบบเดิม โดยอัตลักษณ์ของวัยรุ่ นได้ถูกแสดงออกผ่านคาพูดในลักษณะเชิ งเปรี ยบเทียบ การ
ถามย้อน การประชดประชัน และการตัดพ้อ รวมถึ งการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ในการทา
หน้าที่เป็ นสื่ อเพื่อให้อีกฝ่ ายเข้าใจความหมายได้เองโดยที่ไม่ตอ้ งพูดโดยตรง ซึ่ งการแสดงออกใน
ลักษณะทางอ้อมนี้ ตอ้ งไม่ใช่ เพื่อรอเวลาเพื่อโกหก หรื อใช้เพื่อการปิ ดบัง เพราะหากเป็ นเช่ นนั้น
วัยรุ่ นมักเลือกใช้การพูดจากันโดยตรงให้เข้าใจมากกว่าการปล่อยให้คาดเดาหรื อทาความเข้าใจด้วย
ตนเอง
กอบชัย รัฐอุบล และวณิ ชญา รัฐอุบล (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ความเป็ นโพสต์
โมเดิ ร์นที่ เกิ ดขึ้ นในแพลงลู กทุ่งร่ วมสมัย พบว่า มีการผสมผสาน การปะติดปะต่อ การปฏิ เสธ
ระเบียบกฎเกณฑ์ทางสุ นทรี ยะของเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย และการใช้สัมพันธบท (Intertextuality) ซึ่ ง
ลัก ษณะต่ า งๆ ท าให้เห็ นถึ ง แนวคิ ดทางสั ง คมที่ แฝงอยู่ใ นบทเพลงลู ก ทุ่ ง ร่ วมสมัย ซึ่ ง ผูเ้ ขี ย นได้
วิเคราะห์ ตีค วามทั้งด้า นรู ป แบบ ภาษาเนื้ อหาการปะทะกันทางความคิ ดเดิ ม และความความคิ ด
สมัยใหม่นอกจากนี้ยงั นาเสนอให้เห็นว่าเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัยยังเป็ นส่ วนหนึ่ งยังคงรักษาขนบดั้งเดิม
เอาไว้แต่อีกส่ วนหนึ่งก็ได้กา้ วข้ามหรื อปฏิเสธขนบดั้งเดิม อันแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามเพลงลูกทุ่งยังคงทาหน้าที่เป็ นเครื่ องบันเทิง
ใจ เครื่ องปลอบประโลมใจ และสร้างอุดมการณ์ ตลอดจนการสร้างความสานึ กร่ วมให้เกิดขึ้นกับ
คนในสังคมรวมไปถึงการทาหน้าที่เล่าเรื่ องและบันทึกเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ในสังคมต่อไป
อภิรักษ์ ชัยปั ญหา (2550) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับการสัมผัสภาษาในเพลงไทยสากลยอดนิ ยม
พบว่า ปั จจุบนั เพลงไทยากลที่ได้รับความนิ ยมจากกลุ่ มผูฟ้ ั งวัยรุ่ น มีลกั ษณะสัมผัสภาษามากขึ้ น
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กล่าวคือ มีการประพันธ์เนื้อร้องภาษาต่างประเทศร่ วมกับเนื้ อร้องภาษาไทย จากการศึกษาเพลงไทย
ยอกนิยมที่ได้รับความนิยมสู งสุ ด 10 อันดับแรกของสถานีวิทยุ 2 สถานี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549มิถุนายน 2550 พบว่ามีเพลงที่มีการสัมผัสภาษาถึง 47 เพลง ภาษาที่ผปู ้ ระพันธ์นามาใช้ในการสัมผัส
มากที่สุด ได้แก ภาษาอังกฤษ รองลงมาคือภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น ตามลาดับ โดยปรากฏเป็ น 4
ลักษณะ ได้แก่ การยืมภาษา การปนภาษา การสลับภาษา และการแทรกแซงภาษา ซึ่ งปรากฏการณ์
ดังกล่าวอาจเกิดจากปั จจัย 4 ด้าน ได้แก่ กระแสโลกาภิวฒั น์ การตลาด วัฒนธรรมประชานิ ยมของ
ต่างประเทศ และความรู ้ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างประเทศ

2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย

Denotation Process

Connotation Process
เพลง

ผู้เชี่ยวชาญหรื อนักวิชาการ

เพลงสมัยนิยม

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจยั

เพลงสมัย

เพลง

นิยม

ทางเลือก

ผู้ร่วมงาน

นราธิป ปานแร่

อภิชัย ตระกูลเผด็จ กร

(อัตลักษณ์และอัตมโนทัศน์ของปั จเจกบุคคล)
เพลงทางเลือก

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “สัญญะของเพลงกับการสะท้อนอัตลักษณ์และอัตมโนทัศน์ของผูป้ ระพันธ์”
เป็ นการวิ จ ัย เพื่ อ มุ่ ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ รู ปแบบการสื่ อสารผ่ า นเพลงของผู ้ป ระพัน ธ์ เ พลง และ
องค์ประกอบของเพลงที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์และหรื ออัตมโนทัศน์ของผูป้ ระพันธ์เพลง โดย
ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ในการทาการศึกษาผูป้ ระพันธ์เพลงสอง
ท่าน คือ ผูป้ ระพันธ์เพลงสมัยนิยม (นามสมมติ Q1) และผูป้ ระพันธ์เพลงทางเลือก (นามสมมติ Q2)
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูป้ ระพันธ์ที่ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดไว้ดงั นี้ คือ 1) เป็ นผูท้ ี่ได้รับการยอมรับ
ในการประพันธ์เพลงสมัยนิยม 1 ท่าน และเพลงทางเลือก 1 ท่าน 2) มีผลงานเพลงที่ได้ประพันธ์ท้ งั
เนื้อร้องและทานอง และได้รับรางวัลหรื อติดอันดับผังเพลงบนสื่ อวิทยุเป็ นอันดับต้นๆของประเทศ
และ 3) มีค่ายเพลงเป็ นต้นสังกัด โดยแบ่งขั้นตอนการดาเนินการวิจยั เป็ น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 ขั้นตอนที่ 1 : การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
ศึกษารู ปแบบการสื่ อสารของเนื้ อหาเพลงที่ ประพันธ์โดยผูป้ ระพันธ์เพลงแบบสมัยนิ ยม
และแบบทางเลือกว่าเป็ นอย่างไร และสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของผูป้ ระพันธ์ท้ งั สองท่านอย่างไร
เพื่อตอบคาถามวิจยั ข้อที่ 1 ผูว้ จิ ยั จะทาการศึกษาข้อมูลแวดล้อมทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระพันธ์ท้ งั 2
ท่าน ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมู ลจากเอกสาร อันได้แก่ขอ้ มู ลจากอิ นเตอร์ เน็ต หนังสื อ นิ ตยาสาร
และสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ โดยจะทาการศึกษาข้อมูลใน 2 ส่ วนคือ
3.1.1 แหล่ งข้ อมูล
1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระพันธ์เพลงทั้งสองท่าน
โดยมีขอบเขตเนื้อหาของข้อมูลที่ศึกษาดังต่อไปนี้คือ
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง เช่น ครอบครัว อาชี พการงาน การศึกษา งานอดิเรก
รู ปแบบการ ดาเนิน ชีวติ รวมถึงความเชื่อ ความคิดเห็นและทัศนคติที่มีต่อสิ่ งต่างๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญ
ในการหล่อหลอมความเป็ นตัวตนของผูป้ ระพันธ์ (อัตมโนทัศน์)
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(2) บทสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับผลงานเพลง แนวเพลง และเพลงที่ได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มผูฟ้ ัง สื่ อมวลชน และหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในวงการเพลงไทย และความคิดเห็นของผูฟ้ ัง หรื อบท
วิจารณ์ของผูค้ นในวงการเพลง เพื่อให้ทราบถึงอัตลักษณ์ของผูป้ ระพันธ์ที่เกิดขึ้นจากผูร้ ับสาร
2) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่ผปู ้ ระพันธ์ได้ทาการประพันธ์
3.1.2 วิธีวจิ ัย
การวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research)

3.2 ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะห์ เนื้อหาสารเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis)
ศึกษารู ปแบบการสื่ อสารของเนื้ อหาเพลงที่ ประพันธ์โดยผูป้ ระพันธ์เพลงแบบสมัยนิ ยม
และแบบทางเลือกว่าเป็ นอย่างไร และสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของผูป้ ระพันธ์ท้ งั สองท่านอย่างไร
ผูว้ จิ ยั จะทาการวิจยั เนื้อหาสารในผลงานเพลงของผูป้ ระพันธ์ท้ งั 2 ท่าน
3.2.1 แหล่ งข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั จะทาการวิเคราะห์เนื้ อหาสารเชิ งคุณภาพโดยการหยิบยกผลงานเพลงของผูป้ ระพันธ์
ทั้งสองท่าน ท่านละ 5 เพลง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังต่อไปนี้ คือ 1) เป็ นเพลงที่ผปู ้ ระพันธ์ได้
ประพันธ์เนื้ อร้ อง 2) เป็ นเพลงที่ได้รับรางวัลหรื อติดผังเพลงเป็ นอันดับต้นๆบนคลื่นวิทยุที่เป็ นที่
นิยมและมีชื่อเสี ยงของประเทศไทย ซึ่ งเพลงที่คดั เลือกมามีดงั ต่อไปนี้
1) เพลงที่ประพันธ์โดยผูป้ ระพันธ์เพลงสมัยนิยม (Q1)
(1) เพลง “รักนะคะ” ติดอันดับสู งสุ ดที่ 2 จากการจัดอันดับของซี้ ดเอฟเอ็ม ใน
ชาร์ ตของ ซี้ ดเอฟเอ็ม ชาร์ ตท็อป 20 ประจาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และอันดับสู งสุ ดที่ 19
จากการจัดอันดับของเวอร์ จิ้นฮิตซ์ ในชาร์ ตของ 95.5 เอฟเอ็ม เวอร์ จิ้นฮิตซ์ ชาร์ ตท็อป 40 ประจา
วันที่ 20 มี นาคม พ.ศ. 2554 โดยวัด จากการออกอากาศของคลื่ นวิทยุใ นกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล จานาน 40 สถานี
(2) เพลง “ยังว่าง” ได้อนั ดับสู งสุ ด 18 ของชาร์ ต GMM Grammy Gmember
Song Chart Top 100 ประประจาวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และอันดับสู งสุ ด 1 GMM
Grammy Gmember MV Chart Top 5 ประจาวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จากการจัดอันดับของ
เว็บไซต์ Gmember.com
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(3) เพลง “อยูเ่ พื่อรัก” ได้อนั ดับ 1 ของชาร์ ต GMM Grammy Gmember Song
Chart Top 100 ประประจาวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และ GMM Grammy Gmember MV Chart
Top 5 ประจาวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Gmember.com
(4) เพลง “คาอธิ ษฐานด้วยน้ าตา” ได้อนั ดับ 1 จากการจัดอันดับของอีเอฟเอ็ม
ในชาร์ ตของ อีเอฟเอ็ม ชาร์ ต 94 ท็อป แอร์ เพลย์ ประจาวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยวัดจาก
การออกอากาศของคลื่นวิทยุในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานาน 40 สถานี
(5) เพลง “ความผูกพันซื้ อความรักไม่ได้” รับรางวัลเพลงแห่ งปี ไนน์เอ็นเตอร์
เทน อวอร์ ดส์ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2551 จัดโดย กองบรรณาธิ การข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง
สานักข่า วไทย จัดขึ้ นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ หอประชุ มใหญ่ ศู นย์วฒั นธรรมแห่ ง
ประเทศไทย กรุ งเทพมหานคร
2) เพลงที่ประพันธ์ผปู ้ ระพันธ์เพลงทางเลือก (Q2)
(1) เพลง “กาแพง” ได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมในการประกาศรางวัล FAT
Award ครั้งที่ 2
(2) เพลง “ไม่รู้จกั ฉันไม่รู้จกั เธอ” ในอัลบั้ม Romantic Comedy ได้รับเลือกเป็ น
เพลงนาภาพยนตร์ เรื่ อง "สายลับจับบ้านเล็ก" ของ จีเอ็มเอ็ม ไท หับ โดยทางค่ายมีการทาดนตรี ข้ ึน
ใหม่ และมอบหมายให้ ปองกูล สื บซึ้ ง (ป๊ อบ แคลอรี บลา บลา) และธนิ ดา ธรรมวิมล (ดา เอ็นโดร
ฟิ น) เป็ นผูข้ บั ร้ องเพลงนี้ ติ ดอันดับสู งสุ ดที่ 3 จากการจัดอันดับของซี้ ดเอฟเอ็ม (97.5 FM) ในผัง
อันดับของ ซี้ ดเอฟเอ็ม ชาร์ ตท็อป 20 ประจาวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และอันดับสู งสุ ดที่ 1 จาก
การจัดอันดับของเวอร์ จิ้นฮิตซ์ ในผังอันดับของเวอร์ จิ้นฮิตซ์ ชาร์ ตท็อป 40 (95.5 FM) ประจาวันที่
14 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยวัดจากการออกอากาศของคลื่นวิทยุในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จา
นาน 40 สถานี
(3) เพลง “ปรากฎการณ์” ครองอันดับ 1 ถึง 3 สัปดาห์ซ้อนในผังอันดับของ Fat
Radio (104.5 FM)
(4) เพลง “ผลิตภัณฑ์น้ ี รับประกัน 100 ปี ” ได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยม จากเพลง
“ผลิตภัณฑ์น้ ีรับประกัน 100 ปี ” จากอัลบั้ม “โรแมนติก คอเมดี้” (Romantic Comedy)
(5) เพลง “สถานี ต่อไป” ได้อนั ดับสู งสุ ดที่ 2 จากการจัดอันดับของซี้ ดเอฟเอ็ม
(97.5 FM) ในชาร์ ตของ ซี้ ดเอฟเอ็ม ชาร์ ตท็อป 20 ประจาวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยวัดจาก
การออกอากาศของคลื่นวิทยุในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานาน 40 สถานี
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3.2.2 วิธีวจิ ัย : การวิเคราะห์ เนื้อหาสารเชิ งคุณภาพ (Qualitative Content Analysis)
การวิเคราะห์เนื้ อหาสารเป็ นวิธีวิจยั ที่มุ่งหาการสื่ อความหมายในขอบเขตเนื้ อหา โดยจะ
ระบุวสั ดุ สื่อที่ตอ้ งการจะศึกษา แยกแยะเนื้ อหาออกเป็ นหมวดหมู่ จากนั้นสร้ างหรื อกาหนดเกณฑ์
เพื่อวิเคราะห์ บันทึกรายละเอียดข้อมูลส่ วนต่างๆ เพื่อวิเคราะห์คาวลีหรื อแนวคิด บรรยายสาระตาม
เกณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อหาข้อสรุ ปของเนื้อหาจากวัสดุหรื อสื่ อที่นามาวิเคราะห์ (Neuman, 2000, อ้างถึง
ใน อภิรดี เกล็ดมณี , 2551)
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบตารางลงรหัส (Coding Sheet) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือส่ วนที่ 1
ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อเพลง (Lyrics) และส่ วนที่ 2 ศึกษาเกี่ยวกับทานอง (Melody) ดังที่แสดงในตารางที่
3.1
ตารางที่ 3.1 ตารางลงรหัส (Coding Sheet) สัญญะของการเล่าเรื่ องในเพลง
องค์ ประกอบการเล่ าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อง (Plot)
1.1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง (Exposition)
1.2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (Rising
Action)
1.3) ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax)
1.4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action)
1.5) ขั้นยุติเรื่ องราว (Ending)
2) แก่นเรื่ อง (Theme)
2.1) ความรัก (Love Theme)
2.2) ศีลธรรมจรรยา (Morality Theme)
2.3) แนวคิด (Idealism Theme)
2.4) อานาจ (Power Theme)
2.5) การทางาน (Career Theme)
2.6) เหนือจริ ง (Outcast Theme)
3) ความขัดแย้ง (Conflict)
3.1) ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน
3.2) ความขัดแย้งภายในจิตใจ
3.3) ความขัดแย้งกับภายนอก

รู ปสัญญะ ความหมายสัญญะ
(Signifier)
(Signified)

มายาคติ (Myth)
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่ าเรื่ อง

รู ปสัญญะ
(Signifier)

ความหมายสัญญะ
(Signified)

มายาคติ (Myth)

4) ตัวละคร (Character)
4.1) บุคลิกภาพที่เปราะบางทาง
อารมณ์ (Neuroticism)
4.2) บุคลิกภาพที่ชอบเข้าสังคม
(Extrovert)
4.3) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
(Agreeableness)
4.4) บุคลิกภาพแบบยึดมัน่ ใน
หลักการ (Conscientiousness)
4.5) บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับ
ประสบการณ์ (Openness to
Experience)
5) มุมมอง (Point of View)
5.1) บุรุษที่หนึ่งเป็ นตัวละครสาคัญ
ในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่า
5.2) บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็ นตัวละครรอง
ในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่า
5.3) ผูป้ ระพันธ์ในฐานะเป็ นผูร้ ู ้แจ้ง
เห็นจริ งทุกอย่างเป็ นผูเ้ ล่า
5.4) ผูป้ ระพันธ์ในฐานะเป็ นผู ้
สังเกตการณ์เป็ นผูเ้ ล่า
5.5) บุรุษที่หนึ่งเป็ นผูเ้ ล่าด้วย
กระแสจิตประหวัด

3.3 ขั้นตอนที่ 3 : การสั มภาษณ์ เชิงลึก (Indepth-Interview)
เพื่อตอบคาถามวิจยั ทั้ง 3 ข้อคือ 1) ศึกษารู ปแบบการสื่ อสารของเนื้ อหาเพลงที่ ประพันธ์
โดยผูป้ ระพันธ์เพลงแบบสมัยนิยมและแบบทางเลือกว่าเป็ นอย่างไร และสามารถสะท้อนอัตลักษณ์
ของผูป้ ระพันธ์ท้ งั สองท่านอย่างไร 2) อัตลักษณ์ที่ถูกค้นพบในรู ปแบบการสื่ อสารของเพลงมีความ
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เหมื อนหรื อแตกต่างกับ อัตมโนทัศน์ที่ผูป้ ระพันธ์ มองตนเองอย่างไร 3) ปั จจัยใดที่ ส่งผลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานเพลงของผูป้ ระพันธ์ ดังนั้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกจากตัวผูป้ ระพันธ์ ผูว้ ิจยั จะทา
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ ระพันธ์ท้ งั 2 ท่านและบุคคลแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
3.3.1 แหล่ งข้ อมูล
ผูว้ ิจยั จะสร้ างแนวคาถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ โดยลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด
โดยวางขอบเขตแนวคาถามที่เชื่ อมโยงกับแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์และอัตมโนทัศน์ (Identity and
Self-Concept) แนวคิดเกี่ ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity) และแนวคิดเกี่ ยวกับการสื่ อสาร
(Communication) เพื่อวิเคราะห์ เกี่ ยวกับองค์ประกอบของเพลงที่ สะท้อนถึ งอัตลักษณ์ และหรื อ
อัตมโนทัศน์ของผูป้ ระพันธ์ โดยจะทาการสัมภาษณ์ 3 ส่ วน คือ
1) ส่ วนที่ 1 สัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ ระพันธ์เพลง 2 ท่าน คือ ผูป้ ระพันธ์เพลงสมัยนิ ยม
(Q1) และผูป้ ระพันธ์เพลงทางเลือก (Q2) โดยมีแนวคาถาม 2 ประเด็นดังต่อไปนี้
(1) ประเด็นที่ 1: คาถามเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เพลง
ก) องค์ประกอบและปั จจัยที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์
เพลง เช่น แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน แหล่งข้อมูลในการสร้างสรรค์เพลงอันได้แก่เนื้ อร้อง
และการวางประเด็นหรื อเค้าโครงเพลง ประสบการณ์ ทางด้านดนตรี และการใช้ชีวิตทัว่ ไป (งาน
อดิ เรก ความชอบส่ วนตัว ศาสนา แนวคิดเกี่ ยวกับความรัก แนวคิดที่มีต่อเพลงสมัยนิ ยมและเพลง
ทางเลือก ฯลฯ) เป็ นต้น
ข) วัตถุประสงค์ (นามสัญญะ) ที่แท้จริ งที่ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการสื่ อสารผ่าน
เพลงในแต่ละเพลง
ค) การสร้างภาพลักษณ์ของเพลงอันเป็ นอัตลักษณ์ของผูป้ ระพันธ์
ง) ปั จจัยภายนอกที่ ส่งผลต่อการสร้ างสรรค์ผลเพลง เช่ น แรงกดดันหรื อ
แรงสนับสนุ นที่เกิ ดขึ้นจากบุคคลหรื อกลุ่มผูม้ ีอานาจในวงการเพลง บริ บทของสังคมในขณะนั้น
เป็ นต้น
(2) ประเด็นที่ 2 : คาถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์และอัตมโนทัศน์ของผูป้ ระพันธ์
ก) การพัฒ นาอัต มโนทัศ น์ ข องผู ้ป ระพัน ธ์ โ ดยเริ่ ม จากการเลี้ ยงดู ข อง
ครอบครัว ชี วิตในวัยรุ่ น ชี วิตของการมีครอบครัว การรับรู ้ วา่ ตนเองคือใคร มีความต้องการอะไร
และมีจุดมุ่งหมายอย่างไร เป็ นต้น
ข) บุคลิกภาพของผูป้ ระพันธ์เพลง
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ค) ประสบการณ์ รู ปแบบของสังคมและวัฒนธรรมที่ผปู ้ ระพันธ์ได้เป็ นส่ วน
หนึ่ง
ง) ผลงานเพลงที่สามารถสะท้อนอัตมโนทัศน์ของผูป้ ระพันธ์เพลงได้อย่าง
แท้จริ ง
จ) มุ ม มองความคิ ด ที่ มี ต่ อ ตนเองในแง่ บ วกและแง่ ล บ รวมถึ ง การ
พิจารณาอัตมโนทัศน์โดยใช้ตนเองเป็ นเกณฑ์และการพิจารณาจากผูอ้ ื่นเป็ นเกณฑ์
ฉ) ความเชื่ อ ค่านิ ยม ความคาดหวัง ทัศนคติ และปณิ ธานต่างๆ เกี่ ยวกับ
ตนเองที่ผปู ้ ระพันธ์ยดึ ถืออยู่
ช) บุ ค คลแบบอย่า ง (Role Models) ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ ออัตมโนทัศ น์ ของ
ผูป้ ระพันธ์
2) ส่ วนที่ 2 สัมภาษณ์ เจาะลึ กบุ คคลที่ เคยร่ วมงานกับผูป้ ระพันธ์ เพลง 6 ท่า น
ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลที่เคยร่ วมงานกับผูป้ ระพันธ์เพลงสมัยนิ ยม (Q1) โดยทั้งสามท่านทา
หน้าที่เป็ นนักร้องต้นแบบเสี ยงให้กบั คุณ Q1 ซึ่งได้แก่
ก) นามสมมติ S1 เคยร่ วมงานในฐานะนักร้ องต้นเสี ยงให้กบั Q1 ปั จจุบนั
ทางานที่ Search Entertainment
ข) นามสมมติ S2 เป็ นนักร้ องค่ายเพลงจี เอ็มเอ็มแกรมมี่ เคยร่ วมงานใน
ฐานะนักร้องต้นเสี ยงให้กบั Q1 และเคยได้อนั ดับที่ 4 ในการประกวดรายการ The Star ค้นฟ้าคว้า
ดาวปี 5
ค) นามสมมติ S3 เป็ นครู สอนร้องเพลง ปั จจุบนั เป็ นผูบ้ ริ หารที่ Smile Work
Record
(2) บุคคลที่เคยร่ วมงานกับผูป้ ระพันธ์เพลงทางเลือก (Q2) ซึ่ งได้แก่
ก) นามสมมติ S4 เคยร่ วมงานกับ Q2 ในฐานะมือกีตาร์ วงอะไรจ๊ะ และวงอ
พาร์ ทเม้นท์คุณป้ าในปั จจุบนั ปั จจุบนั เป็ นมือกีตาร์ ให้กบั วง Bangkok Molam International Band
ข) นามสมมติ S5 เคยร่ วมงานเพลงกับ Q2 ในการทาเพลงโฆษณา และเคย
เป็ นสมาชิกวงดนตรี ทางเลือกชื่อ Holly Berry ปัจจุบนั ทางานเดี่ยวของตนเองในนาม Yaak Lab เป็ น
แนวดนตรี อิเล็คทรอนิคส์ สังกัด Box Records
ค) นามสมมติ S6 เคยร่ วมงานเพลงกับ Q2 เคยเป็ นสมาชิกวง Knock The
Knock, Siam Secrete Service, และวงอะไรจ๊ะ และเคยเป็ นโปรดิวเซอร์ ให้กบั วงอพาร์ ตเมนต์คุณป้ า
ในอัลบั้ม Romantic Comedy และอัลบั้มสมรสและภาระ
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โดยแนวค าถามจะมี ดัง ต่ อไปนี้ 1) อัตลัก ษณ์ ของผูป้ ระพันธ์ และตัวบทเพลงที่
ผูป้ ระพันธ์ได้สร้างสรรค์ข้ ึน 2) บุคลิกภาพของผูป้ ระพันธ์เพลง และการปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น เช่ น
วิธีการคิ ดงาน ทัศนคติ ในการทางาน ปั ญหาในการทางานร่ วมกัน เป็ นต้น 3) บทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผูป้ ระพันธ์เพลงที่ผรู ้ ่ วมงานรับรู ้ต้ งั แต่อดีตจนถึ งปั จจุบนั 4) มุมมองเกี่ ยวกับ
เพลงที่ผปู ้ ระพันธ์ได้แต่งขึ้น 5) ความเชื่ อ ค่านิ ยม ความคาดหวัง ทัศนคติ และปณิ ธานต่างๆ ที่
ผูป้ ระพันธ์ยดึ ถืออยู่ ในแง่มุมของผูร้ ่ วมงาน
3) ส่ วนที่ 3 สัม ภาษณ์ เจาะลึ กผูม้ ี อิท ธิ พ ลในวงการเพลงเกี่ ย วกับปั จจัย ที่ ส่ง ผล
กระทบต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของผูป้ ระพันธ์ ซึ่ งได้แก่
(1) คุณปิ ยะพงษ์ หมื่นประเสริ ฐดี เป็ น Community Manager & Co-Founder
บริ ษ ัท ฟั ง ใจ จากัด ซึ่ งเป็ นชุ ม ชนทางดนตรี ที่ เชื่ อ มศิ ล ปิ นและแฟนเพลงเข้า ด้ว ยกัน ผ่า นทาง
แพลตฟอร์ ม กิ จ กรรมทั้ง ออนไลน์ และออฟไลน์ ไม่ ว่า จะเป็ นมิ ว สิ ก สตรี ม มิ่ ง นิ ตยสารดนตรี
คอนเสิ ร์ต และการสัมมนาทางดนตรี
(2) คุณวิเชียร ฤกษ์ไพศาล ดารงตาแหน่งเป็ นรองกรรมการผูอ้ านวยการสายงาน
ดนตรี การผลิต และการประชาสัมพันธ์ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
(3) คุณบรกรณ์ หลงสวาสดิ์ อดีตโปรแกรมไดเรคเตอร์ จากคลื่นวิทยุแฟตเรดิ โอ
ปัจจุบนั เป็ นโปรดิวเซอร์คลื่นวิทยุแคทเรดิโอ
โดยแนวคาถามจะมีดงั ต่อไปนี้ 1) ทัศนคติเกี่ยวกับรู ปแบบการสื่ อสารผ่านเพลงอันสะท้อน
ตัวตนของผูป้ ระพันธ์ท้ งั สองท่าน 2) ทัศนะคติเกี่ ยวกับความคิ ดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลง
ของผูป้ ระพันธ์ท้ งั สองท่าน โดยเฉพาะสัญญะในการเขียนเนื้ อร้ องนั้นสามารถสะท้อนตัวตนของ
ผูป้ ระพันธ์และบริ บทของสังคมในขณะนั้นได้อย่างไร 3) ทัศนะคติเกี่ยวกับสังคมมวลชนกับธุ รกิจ
เพลง 4) ทัศนะคติเกี่ยวกับเพลงสมัยนิ ยมและเพลงทางเลือก 5) ทัศนคติเกี่ยวกับปั จจัยภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการประพันธ์ เพลงของผูป้ ระพันธ์ ท้ งั สองท่าน 6) ทัศนคติ เกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทย
3.3.1 วิธีวจิ ัย : การสั มภาษณ์เชิงลึก (Indepth-Interview)
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก จะมี ก ารก าหนดแนวทางของค าถามและล าดับ ขั้น ตอนของการ
สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เป็ นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ โดยการถามเจาะลึกล้วงคาตอบอย่าง
ละเอียดถี่ถว้ น การถามนอกจากจะให้อธิ บายแล้ว จะต้องถามถึงเหตุผลด้วย ซึ่ งการสัมภาษณ์แบบนี้
จะใช้ได้ดีกบั การศึกษาวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความต้องการ ความเชื่ อ
ค่านิยม และบุคลิกภาพในลักษณะต่างๆ (ชาย โพธิ สิตา, 2559)

บทที่ 4
ผลการวิจยั ปัญหานาวิจยั ที่ 1
ในบทที่ 4 นี้ ผูว้ จิ ยั จะนำเสนอผลวิจยั เพื่อมุ่งตอบปั ญหำนำวิจยั ข้อที่ 1 คือ ศึกษำรู ปแบบกำร
สื่ อสำรของเนื้ อหำเพลงที่ ประพันธ์ โดยผูป้ ระพันธ์ เพลงแบบสมัยนิ ยมและแบบทำงเลื อกว่ำเป็ น
อย่ำ งไร และสำมำรถสะท้อนอัตลัก ษณ์ ข องผู ป้ ระพันธ์ ท้ งั สองท่ ำ นอย่ำ งไร โดยมี รำยละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้

4.1 การวิเคราะห์ สัญญะของการเล่าเรื่ องในเพลง
4.1.1 การวิเคราะห์ สัญญะของการเล่ าเรื่ องในเพลงที่ประพันธ์ โดยผู้ประพันธ์ เพลงสมัย
นิยม Q1
4.1.1.1 สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องใน “เพลงอยูเ่ พื่อรัก”
เพลงอยู่เพื่อรั กเป็ นเพลงประกอบละครโทรทัศน์เรื่ องจ้ำวพำยุ ทำงช่ อง 5 ขับร้ อง
โดย นภัทร อินทร์ ใจเอื้อ หรื อ กัน เดอะสตำร์ ได้อนั ดับ 1 ของชำร์ ต GMM Grammy Gmember
Song Chart Top 100 ประประจำวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2556 และ GMM Grammy Gmember MV
Chart Top 5 ประจำวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2556 จำกกำรจัดอันดับของเว็บไซต์ Gmember.com
1) เนื้อเพลง
จำกชีวติ ที่อยูล่ ำพังไม่มีจุดหมำย มีหวั ใจเพื่ออยูป่ ระคองร่ ำงกำยเท่ำนั้นเพิ่งได้รู้เมื่อ
เรำได้มำพบได้รักกัน หัวใจฉันอยูม่ ำเพื่อวันนี้ อยูม่ ำเพื่อรักแต่เธอ อยูอ่ ย่ำงเดียวดำย เพื่อมำ
พบเจอ รักแท้จริ งในหัวใจ ที่เธอมีให้กนั กี่พำยุร้ำยก็ขออยู่ดูแลเธอชัว่ นิ รันดร์ รักเพียงเธอ
เท่ำนั้นคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลง จะกี่ฝนที่ทำให้คนหัวใจสั่นไหว ก็ไม่อำจสั่นคลอนควำมรัก
ข้ำงในใจฉันลมพำยุที่กระทบจิตใจมำเนิ่ นนำน เธอเป็ นคนหยุดมันในวันนี้ อยู่มำเพื่อรักแต่
เธอ อยูอ่ ย่ำงเดียวดำย เพื่อมำพบเจอรักแท้จริ งในหัวใจที่เธอมีให้กนั กี่พำยุร้ำยก็ขอ อยูด่ ูแล
เธอชั่วนิ รันดร์ รักเพียงเธอเท่ำนั้นคนเดี ยว ไม่เปลี่ ยนแปลงตรำบที่ฟ้ำและดำวยังคงไม่
หำยไป ควำมรั ก ของฉั น จะยั ง หำยใจอยู่ ก ั บ เธออยู่ เ สมอ อยู่ ม ำเพื่ อ รั ก แต่ เ ธอ
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อยูอ่ ย่ำงเดียวดำย เพื่อมำพบเจอรักแท้จริ งในหัวใจ ที่เธอมีให้กนั กี่พำยุร้ำยก็ขอ อยูด่ ูแลเธอ
ชัว่ นิรันดร์ รักเพียงเธอเท่ำนั้นคนเดียว ไม่เปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 4.1 กำรวิเครำะห์สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องในเพลงอยูเ่ พื่อรัก
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อง (Plot)
1.1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง
(Exposition)

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

จำกชีวติ อยูล่ ำพังไม่มี
จุดหมำย

ใช้ชีวติ อยูค่ นเดียว อยูไ่ ปวันๆ ไม่มี กำรมีชีวติ อยูอ่ ย่ำงลำพังคนในสังคมมักมองว่ำ 1) ยัง
เป้ำหมำยในชีวติ
ไม่มีใครเข้ำมำจีบ หรื ออำจจะมีแต่ยงั ไม่ชอบ ไม่มี
ควำมรัก ยังไม่เจอคนที่ใช่ 2) ชอบสันโดษ โลก
ส่ วนตัวสู ง 3) อำจจะเป็ นคนเห็นแก่ตวั หรื อเข้ำ
สังคมไม่ได้ มีควำมเป็ นตัวของตัวเองสู ง ไม่มี
เป้ ำหมำยที่จะทำอะไรเพื่อใคร ไม่มีแรงบัลดำลใจที่
จะพัฒนำตัวเองหรื อทำสิ่ งดีๆ
มีหวั ใจเพื่ออยูป่ ระคอง
1) กำรทำงำนของหัวใจช่วยให้
1) คนที่ไม่มีควำมรักทำให้ชีวิตขำดรสชำติ เหมือน
ร่ ำงกำยเท่ำนั้น
ร่ ำงกำยมีชีวติ อยูต่ ่อไป 2) กำรตัด มีร่ำงแต่ไร้วิญญำณ ใช้ชีวิตไปวันๆ ไม่มีเป้ ำหมำย
พ้อว่ำคนที่ขำดควำมรักจะมี
2) คนที่ขำดควำมรักมักจะแสดงออกถึงควำมน้อย
ควำมรู ้สึกท้อแท้ ไร้เป้ำหมำย
เนื้อต่ำใจ ขำดกำลังใจ
เพิ่งได้รู้เมื่อเรำได้มำพบ ได้ กำรมีควำมรักทำให้ชีวิตมี
1) บุพเพสันนิวำส คู่กนั แล้วยังไงก็ตอ้ งเจอกัน 2)
รักกัน หัวใจฉันอยูเ่ พื่อวันนี้ เป้ำหมำย
ชีวติ อำจจะถูกเติมเต็มหรื อมีเป้ ำหมำยมำกขึ้นเมื่อ
พบเจอคนที่ถูกใจ 3) คนในสังคมให้ควำมสำคัญกับ
ควำมรักว่ำเป็ นสิ่ งสำคัญอันดับต้นๆ ของชีวิต
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1.2) ขั้นพัฒนำ
เหตุกำรณ์
(Rising Action)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
2) แก่นเรื่ อง (Theme)
2.1) ควำมรัก (Love Theme)

มีหวั ใจเพื่ออยูป่ ระคองร่ ำงกำยเท่ำนั้น, รักแท้จริ งใน
หัวใจ, ควำมรักของฉันจะยังหำยใจอยูก่ บั เธอ
หมำยเหตุ: มีกำรนำเสนอมุมมองควำมรักของคนๆหนึ่ง
ที่มอบควำมรักให้กบั อีกฝ่ ำยที่เข้ำมำในชีวติ ซึ่ งผูพ้ ูดมี
ควำมประทับใจในรักครั้งนี้ พร้อมที่จะอุทิศตน ดูแล
และมอบควำมรักให้กบั อีกฝ่ ำยอย่ำงเต็มที่ อย่ำงไรก็
ตำมจำกเนื้ อหำของตัวบทเพลงเป็ นกำรกล่ำวถึงมุมมอง
ควำมรู ้สึกของผูพ้ ูดเพียงฝ่ ำยเดียว มิอำจชี้ให้เห็นได้
ชัดเจนว่ำอีกฝ่ ำยจะมีควำมรู ้สึกเช่นเดียวกับผูพ้ ูดหรื อไม่
-

ความหมายสั ญญะ
(Signified)

มายาคติ
(Myth)

-

-

-

-
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2.2) ศีลธรรมจรรยำ (Morality Theme)
2.3) แนวคิด (Idealism Theme)
2.4) อำนำจ (Power Theme)
2.5) กำรทำงำน (Career Theme)
2.6) เหนือจริ ง (Outcast Theme)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
3) ควำมขัดแย้ง (Conflict)
3.1) ควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงคนกับคน
3.2) ควำมขัดแย้ง
ภำยในจิตใจ

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

จะกี่ฝนที่ทำให้หวั ใจสั่นไหว ก็ไม่อำจสั่นคลอนควำม
รักข้ำงในใจฉัน
หมำยเหตุ : มี ค วำมสั บ สนภำยในจิ ต ใจ มี ค วำม
หวัน่ ไหวและรู ้สึกถึงควำมไม่มนั่ คงทำงควำมรัก แต่ก็
พยำยำมที่จะรักษำควำมรักเอำไว้ให้มนั่ คง
ลมพำยุที่มำกระทบจิตใจมำเนิ่นนำน, กี่พำยุร้ำย
หมำยเหตุ: สะท้อนถึงสิ่ งต่ำงๆ ที่อยูเ่ หนื อกำรควบคุม
อัน ส่ ง ผลกระทบต่ อ ควำมรั ก เช่ น มื อ ที่ ส ำม กำร
ยอมรับของคนรอบข้ำง เป็ นต้น

-

-

-

-
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3.3) ควำมขัดแย้งกับ
ภำยนอก

รู ปสั ญญะ (Signifier)

65
ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
4) ตัวละคร (Character)
4.1) บุคลิกภำพที่เปรำะบำงทำง
อำรมณ์ (Neuroticism)

รู ปสั ญญะ (Signifier)

4.2) บุคลิกภำพที่ชอบเข้ำสังคม
(Extrovert)
4.3) บุคลิกภำพแบบประนีประนอม
(Agreeableness)
4.4) บุคลิกภำพแบบยึดมัน่ ใน
กี่พำยุร้ำยก็ขอดูแลเธอ, จะกี่ฝนที่ทำให้หวั ใจคนสั่น
หลักกำร (Conscientiousness)
ไหวก็ไม่อำจสั่นคลอนควำมรักข้ำงในใจฉันได้
หมำยเหตุ: เป็ นบุคคลที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่
4.5) บุคลิกภำพแบบเปิ ดรับ
ประสบกำรณ์ (Openness to
Experience)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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มีหวั ใจเพื่ออยูป่ ระคองร่ ำงกำยเท่ำนั้น
หมำยเหตุ : เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วำมท้อ แท้ อำรมณ์
เปรำะบำง รับมือกับควำมเครี ยดยำกลำบำก
-

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
5) มุมมอง (Point of View)
5.1) บุรุษที่หนึ่งเป็ นตัวละครสำคัญ
ในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ

รู ปสั ญญะ (Signifier)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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หัวใจฉันอยูม่ ำเพื่อวันนี้ , ก็ไม่อำจสั่นคลอนควำมรัก
ข้ำงในใจฉัน, ควำมรักของฉันจะยังหำยใจอยูก่ บั เธอ
หมำยเหตุ: ผูเ้ ล่ำคือตัวละครนำของเรื่ อง มีกำรใช้
สรรพนำม “ฉัน” แทนตัวเอง
5.2) บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็ นตัวละครรอง
ในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ
5.3) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะเป็ นผูร้ ู ้แจ้ง
เห็นจริ งทุกอย่ำงเป็ นผูเ้ ล่ำ
5.4) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะเป็ นผู ้
สังเกตกำรณ์เป็ นผูเ้ ล่ำ
5.5) บุรุษที่หนึ่งเป็ นผูเ้ ล่ำด้วยกระแส
จิตประหวัด

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
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2) สรุ ปผลกำรวิเครำะห์เพลงอยูเ่ พื่อรัก
เพลงอยูเ่ พื่อรักเป็ นเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับควำมรัก ดำเนินเรื่ องโดยบุรุษ
ที่หนึ่งซึ่ งตัวละครสำคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ มีกำรนำเสนอมุมมองควำมรักของคนๆ หนึ่งที่มอบควำม
รักให้กบั อีกฝ่ ำยที่เข้ำมำในชี วิต ซึ่ งผูพ้ ูดมีควำมประทับใจในรักครั้งนี้ พร้อมที่จะอุทิศตน ดูแล และ
มอบควำมรั กให้กบั อี กฝ่ ำยอย่ำงเต็มที่ อย่ำงไรก็ตำมจำกเนื้ อหำของตัวบทเพลงเป็ นกำรกล่ ำวถึ ง
มุ ม มองควำมรู ้ สึ ก ของผู ้พู ด เพี ย งฝ่ ำยเดี ย ว มิ อ ำจชี้ ให้ เ ห็ น ได้ชัด เจนว่ ำ อี ก ฝ่ ำยจะมี ค วำมรู ้ สึ ก
เช่นเดียวกับผูพ้ ูดหรื อไม่ โดยสำมำรถสรุ ปโครงเรื่ องได้ดงั นี้
(1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง
ก) “อยูล่ ำพัง” คือ ไร้ควำมรัก ชีวติ ไร้ควำมหมำย
ข) “มีหัวใจเพื่ออยู่ประคองร่ ำงกำย” คื อ คนที่ ไม่มีควำมรั กทำให้
ชี วิตขำดรสชำติ เหมื อน มีร่ำงแต่ไร้ วิญญำณ ใช้ชีวิตไปวันๆ ไม่มีเป้ ำหมำย มีควำมน้อยเนื้ อต่ ำใจ
ขำดกำลังใจ
(2) ขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์
ก) “หัวใจฉันอยูเ่ พื่อวันนี้ ” คือ ชีวิตถูกเติมเต็มหรื อมีเป้ ำหมำยมำก
ขึ้นเมื่อพบเจอคนที่ถูกใจ
ข) “อยูอ่ ย่ำงเดียวดำยเพื่อมำพบเจอรักแท้จริ งในหัวใจ” คือ ควำมรัก
สำมำรถช่วยเติมเต็มคลำยควำมโดดเดี่ยวเดียวดำยได้
(3) ขั้นภำวะวิกฤติ
ก) “กี่พำยุร้ำยก็ขอดูแลเธอ” คือ ไม่วำ่ จะมีอุปสรรคอะไรเข้ำมำทำ
ให้ตอ้ งลำบำก หรื อบัน่ ทอนควำมรักก็จะร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขด้วยกัน
ข) “จะกี่ฝนที่ทำให้หวั ใจคนสัน่ ไหวก็ไม่อำจสั่นคลอนควำมรักข้ำง
ในใจฉันได้” คือ เมื่ออยู่ในควำมรักแบบลึ กซึ้ ง ก็จะให้คำมัน่ สัญญำกับอีกฝ่ ำยอย่ำงหนักแน่ น และ
มัน่ คงในควำมรักนั้น
(4) ขั้นภำวะคลี่คลำย
“ลมพำยุที่กระทบจิตใจมำเนิ่ นนำน เธอเป็ นคนหยุดมันไว้ในวันนี้ ” คือ
บุคคลที่เข้ำมำทำให้เกิดควำมรักถือว่ำเป็ นบุคคลที่เข้ำมำเติมเต็มชีวติ
(5) ขั้นยุติเรื่ องรำว
“ตรำบที่ฟ้ำและดำวยังคงไม่หำยไป ควำมรั กของฉันจะยังหำยใจอยู่กบั เธอ” คือ เมื่อมีควำมรักที่
ลึกซึ้ งก็จะเกี่ยวโยงควำมรักกับที่มีควำมยิง่ ใหญ่ คงทน ถำวร เช่น ฟ้ ำ ดำว เป็ นต้น ดังคำพูดที่วำ่ “รัก
กันชัว่ ฟ้ำดินสลำย”
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สัญลักษณ์พิเศษที่สังเกตเห็นได้ คื อ 1) ลำพัง คือ โสด ไม่มีใครคบ ไม่มีญำติพี่นอ้ ง
หรื อเพื่อนให้พ่ ึงพำ อำจเป็ นเพรำะนิ สัยไม่ดี หรื ออำจมีคนเข้ำมำแต่ไม่อยำกคบ 2) เดียวดำย คือ กำร
ใช้ชีวิตอย่ำงเหงำๆ อำจจะมีคู่ครองหรื อไม่มีก็ได้ เป็ นอำรมณ์ ควำมรู ้สึกของกำรขำดที่พกั พิงทำงใจ
3) รักแท้จริ งในหัวใจ คือ ควำมรักที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มำทำให้เลิกรักกันได้ เสี ยสละต่อกัน สำมำรถ
ตำยแทนกันได้ 4) ฟ้ ำและดำว คือ สิ่ งที่อยู่เคียงคู่กนั ไม่เคยหำยไปจำกกัน และเชื่ อมัน่ ว่ำจะอยู่
ด้วยกันตลอดไป
4.1.1.2 สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องใน “เพลงคำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำ”
เพลงคำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำเป็ นซิ งเกิลแรกของ จำรุ วฒั น์ เชี่ ยวอร่ ำม หรื อ โดม เดอะ
สตำร์ ได้อนั ดับ 1 จำกกำรจัดอันดับของอีเอฟเอ็ม ในชำร์ ตของอีเอฟเอ็ม ชำร์ ต 94 ท็อป แอร์ เพลย์
ประจำวันที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 โดยวัดจำกกำรออกอำกำศของคลื่นวิทยุในกรุ งเทพมหำนคร
และปริ มณฑลจำนวน 40 สถำนี
1) เนื้อเพลง
นำฬิ กำยังเดิ นและหมุนอยู่ทุกวัน เพียงแต่ควำมทรงจำของฉันไม่หมุนตำมมันหยุดไว้ตรง
ภำพเหล่ำนั้น วันเวลำที่แสนงดงำม ทุกคืนยังจดจำและยังคงเฝ้ำคอย อีกสักครั้งฉันอยำกจะ
ฟังเสี ยงของเธอ ยังคิดถึงเสมอไม่รู้วำ่ เธอไปอยูท่ ี่ไหน คำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำก็ไม่รู้วำ่ เธอได้
ยินบ้ำงไหม เฝ้ ำรออยู่ทุกนำทีให้เธอคนนี้ คนเดิมกลับมำ ตัวหนังสื อที่เธอเขียนไว้อยูท่ ี่เดิ ม
รู ปที่ถ่ำยด้วยกันยังวำงอยูไ่ ม่ไกล ฉันไม่ได้ตอ้ งกำรสิ่ งนั้น แค่ตอ้ งกำรเธอกลับมำข้ำงกำย
ให้แลกด้วยสิ่ งใดจะทำเพื่อพบเธอ อีกสักครั้งฉันอยำกจะฟังเสี ยงของเธอ ยังคิดถึงเสมอไม่รู้
ว่ำเธอไปอยูท่ ี่ไหน คำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำก็ไม่รู้วำ่ เธอได้ยินบ้ำงไหม เฝ้ำรออยู่ทุกนำทีเพื่อ
เธอคนนี้คนเดิม ฉันพร้อมใช้ทุกชัว่ โมงในชี วิตที่เหลือที่มี เพื่อแลกแค่เสี้ ยวนำทีที่จะได้เห็น
เธอ อี ก สัก ครั้ งฉันอยำกจะฟั งเสี ย งของเธอ ยังคิ ดถึ ง เสมอไม่ รู้ว่ำเธอไปอยู่ที่ ไ หน ค ำ
อธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำขอให้เธอได้ยนิ ขอให้เธอได้ยนิ ขอให้เธอได้ยนิ ได้ไหม เฝ้ำรออยูท่ ุกนำที
ให้เธอคนนี้คนเดิมกลับมำ กลับมำ
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ตารางที่ 4.2 กำรวิเครำะห์สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องในเพลงคำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำ
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อง (Plot)
1.1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง (Exposition)

นำฬิกำยังเดินและหมุนอยู่
ทุกวัน เพียงแต่ควำมทรง
จำของฉันไม่หมุนตำม
มันหยุดไว้ตรงภำพ
เหล่ำนั้น
ตัวหนังสื อที่เธอเขียนไว้
อยูท่ ี่เดิม รู ปที่ถ่ำยด้วยกัน
ยังวำงอยูไ่ ม่ไกล
อีกสักครั้งฉันอยำกจะฟัง
เสี ยงของเธอ
คำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำก็ไม่
รู ้วำ่ เธอจะได้ยนิ บ้ำงไหม

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
นำฬิกำยังเดินและหมุนอยูท่ ุก
วัน เพียงแต่ควำมทรงจำของ
ฉันไม่หมุนตำม
ภำพควำมทรงจำที่ดียงั คง
ประทับอยูใ่ นใจ
สิ่ งต่ำงๆ ที่เรำเคยทำร่ วมกัน
ไม่วำ่ จะเป็ นกำรเขียนบันทึก
หรื อกำรถ่ำยรู ปก็ยงั อยูท่ ี่เดิม
คำดหวังขอโอกำสอีกครั้ง
เธอรู ้บำ้ งไหมว่ำฉันโหยหำ
อยำกให้เธอกลับมำ

มายาคติ (Myth)
ควำมรักที่มนั่ คงมักถูกเปรี ยบเทียบกับสัญญะ
ของช่วงเวลำอันยำวนำน
ภำพควำมทรงจำที่ดียงั คงประทับอยูใ่ นใจ
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1.2) ขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์
(Rising Action)
1.3) ขั้นภำวะวิกฤติ
(Climax)

รู ปสั ญญะ (Signifier)

คนเรำมักใช้สิ่งของเป็ นสัญญะตัวแทนของ
กำรรำลึกถึงบุคคลที่ตนรัก
ควำมคำดหวังให้ได้มำในสิ่ งที่ตอ้ งกำรมัก
เกิดขึ้นในบริ บทของควำมรัก
ควำมโหยหำให้ได้มำในสิ่ งที่ตอ้ งกำรคือ
ควำมทุกข์ทรมำนที่เกิดขึ้นกับคนที่มีควำมรัก
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

2) แก่นเรื่ อง (Theme)
2.1) ควำมรัก (Love
Theme)

มายาคติ (Myth)
คนเรำเมื่อหลงรักในสิ่ งใดมำกๆ แล้วก็มกั จะ
ทุ่มเททุกสิ่ งอย่ำงเพื่อให้ได้มำซึ่ งสิ่ งนั้น
เวลำหลงรักสิ่ งใดมำกๆ คนนั้นจะยอมแลก
ได้แม้กระทัง่ ชีวติ ของตนเอง
-

เฝ้ำรออยูท่ ุกนำที ให้เธอคนนี้ คน ฉันยังคงเฝ้ำรอให้เธอกลับมำ กำรรอคอย กำรมีควำมหวังในสิ่ งที่ปรำรถนำ
เดิมกลับมำ
ของคนมีควำมรักมันทรมำนเพรำะต้องใช้
ควำมอดทน
วันเวลำที่แสนงดงำม, ยังคิดถึง
เสมอ, เฝ้ำรออยูท่ ุกนำทีให้เธอ
คนนี้คนเดิมกลับมำ, จะทำเพื่อ

-

-
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1.4) ขั้นภำวะคลี่คลำย
(Falling Action)
1.5) ขั้นยุติเรื่ องรำว
(Ending)

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
ให้แลกด้วยสิ่ งใด จะทำเพื่อพบ ฉันจะทำทุกอย่ำงเพื่อให้ได้
เธอ
พบเธออีกครั้ง
ฉันพร้อมใช้ทุกชัว่ โมงในชีวิตที่ ยอมใช้ชีวติ แลกกับกำรที่จะ
เหลือที่มี เพื่อแลกแค่เสี้ ยวนำทีที่ ได้พบกับคนรักแม้เพียงเสี้ ยว
จะได้เห็นเธอ
นำที
รู ปสั ญญะ (Signifier)
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

รู ปสั ญญะ (Signifier)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

-

-

-

-
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พบเธอ, เพื่อแลกแค่เสี้ ยวนำทีที่จะได้เห็นเธอ
หมำยเหตุ: กล่ำวถึงควำมควำมรักในเชิงโศกเศร้ำอัน
เนื่องมำจำกกำรจำกไปของคนรัก ซึ่งอำจจะเสี ยชีวติ หรื อ
แค่แยกทำงกัน โดยตัวบทเพลงให้อำรมณ์ของควำมคิดถึง
โหยหำ เฝ้ำคอย และร้องขอให้คนรักกลับมำ
2.2) ศีลธรรมจรรยำ (Morality
Theme)
2.3) แนวคิด (Idealism
Theme)
2.4) อำนำจ (Power Theme)
2.5) เหนือจริ ง (Outcast
Theme)
3) ควำมขัดแย้ง (Conflict)
3.1) ควำมขัดแย้งระหว่ำงคน
กับคน

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

รู ปสั ญญะ (Signifier)

มายาคติ (Myth)
-
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3.2) ควำมขัดแย้งภำยในจิตใจ ตัวหนังสื อที่เธอเขียนไว้อยูท่ ี่เดิม รู ปที่ถ่ำยด้วยกันยังวำง
อยูไ่ ม่ไกลฉันไม่ตอ้ งกำรสิ่ งนั้น แค่ตอ้ งกำรเธอกลับมำ
ข้ำงกำย
หมำยเหตุ: เกิดควำมขัดแย้งภำยในจิตใจที่ถึงแม้จะมีสิ่ง
แทนใจของคนรักอยูก่ บั ตนตลอด แต่ก็ไม่ได้ปรำรถนำให้
เป็ นเช่นนั้น สิ่ งที่ตองกำรคืออยำกให้คนรักกลับมำอยูด่ ว้ ย
3.3) ควำมขัดแย้งกับภำยนอก
4) ตัวละคร (Character)
4.1) บุคลิกภำพที่เปรำะบำง
คำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำ
ทำงอำรมณ์ (Neuroticism)
หมำยเหตุ: เป็ นบุคคลที่มีอำรมณ์เปรำะบำง รับมือกับ
ควำมเครี ยดยำกลำบำก
4.2) บุคลิกภำพที่ชอบเข้ำ
สังคม (Extrovert)

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
-

-

-

-

-

-

-
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

รู ปสั ญญะ (Signifier)

มายาคติ (Myth)
-

-

-

-

-

-

-
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4.3) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม
(Agreeableness)
4.4) บุคลิกภำพแบบยึดมัน่ ใน ทุกคืนยังจดจำและยังคงเฝ้ำคอย, เฝ้ำรออยูท่ ุกนำที, ให้
หลักกำร (Conscientiousness) แลกด้วยสิ่ งใดจะทำเพื่อพบเธอ, ฉันพร้อมจะใช้ทุกชัว่ โมง
ในชีวติ ที่เหลือที่มีเพื่อแลกแค่เสี้ ยวนำทีที่จะได้พบเธอ
หมำยเหตุ: เป็ นบุคคลที่มีควำมพยำยำมเพื่อให้สำเร็ จตำม
เป้ำหมำย
4.5) บุคลิกภำพแบบเปิ ดรับ
ประสบกำรณ์ (Openness to
Experience)
5) มุมมอง (Point of View)
5.1) บุรุษที่หนึ่งเป็ นตัวละคร เพียงแต่ควำมทรงจำของฉันไม่หมุนตำม, ฉันไม่ได้
สำคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ
ต้องกำรสิ่ งนั้น, ฉันพร้อมใช้ทุกชัว่ โมงในชีวติ ที่เหลือที่มี,
ฉันอยำกจะฟังเสี ยงของเธอ

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
-
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมำยเหตุ: ผูเ้ ล่ำคือตัวละครนำของเรื่ อง มีกำรใช้สรรพ
นำม “ฉัน” แทนตัวเอง
-
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5.2) บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็ นตัว
ละครรองในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ
5.3) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะเป็ น
ผูร้ ู ้แจ้งเห็นจริ งทุกอย่ำงเป็ นผู ้
เล่ำ
5.4) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะเป็ นผู ้
สังเกตกำรณ์เป็ นผูเ้ ล่ำ
5.5) บุรุษที่หนึ่งเป็ นผูเ้ ล่ำด้วย
กระแสจิตประหวัด

ความหมายสั ญญะ
(Signified)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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2) สรุ ปผลกำรวิเครำะห์เพลงคำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำ
เพลงคำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำเป็ นเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับควำมรักในเชิงโศก
เศร้ำ ดำเนิ นเรื่ องโดย บุรุษที่หนึ่ งตัวละครสำคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ เป็ นกำรรำพันถึงกำรจำกไปของ
คนรัก ซึ่ งอำจจะเสี ยชี วิต หรื อแค่แยกทำงกัน ตัวละครมีควำมคิดถึง โหยหำ เฝ้ำคอย และร้องขอให้
คนรักกลับมำ โดยสำมำรถสรุ ปโครงเรื่ องโดยย่อได้ดงั นี้
(1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง
“นำฬิ กำยังเดิ นและหมุนอยู่ทุกวัน เพียงแต่ควำมทรงจำของฉันไม่หมุน
ตำม” คือ ควำมรักที่มนั่ คงมักถู กเปรี ยบเทียบกับสัญญะของช่ วงเวลำอันยำวนำน ในที่น้ ี ตวั ละครมี
กำรเฝ้ำรอคนรักกลับคืนมำ ซึ่งกำรเฝ้ำรอเสมือนเวลำนั้นดูยำวนำนมำกขึ้น
(2) ขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์
“อีกสักครั้งฉันอยำกจะฟั งเสี ยงของเธอ” คือ คำดหวังขอโอกำสอีกครั้ง
(ควำมคำดหวังให้ได้มำในสิ่ งที่ตอ้ งกำรมักเกิดขึ้นในบริ บทของควำมรัก)
(3) ขั้นภำวะวิกฤติ
ก) “คำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำก็ไม่รู้วำ่ เธอจะได้ยินบ้ำงไหม” คือ ควำม
โหยหำให้ได้มำในสิ่ งที่ตอ้ งกำร (ในที่น้ ี โหยหำอยำกให้คนรักกลับมำ) คือควำมทุกข์ทรมำนที่เกิ ด
ขึ้นกับคนที่มีควำมรัก
ข) “ฉันพร้อมใช้ทุกชัว่ โมงในชี วิตที่เหลือที่มี เพื่อแลกแค่เสี้ ยวนำที
ที่จะได้เห็นเธอ” คือ เวลำหลงรักสิ่ งใดมำกๆ ก็จะยอมแลกได้แม้กระทัง่ ชีวติ ของตนเอง
(4) ขั้นยุติเรื่ องรำว
“เฝ้ ำรออยู่ทุกนำที ให้เธอคนนี้ คนเดิ มกลับมำ” คือ กำรรอคอย กำรมี
ควำมหวังในสิ่ งที่ปรำรถนำของคนมีควำมรักมันทรมำนเพรำะต้องใช้ควำมอดทน
สัญลักษณ์พิเศษที่สังเกตเห็นได้ คือ 1) นำฬิกำยังเดินและหมุน คือ กำลเวลำล่วงเลย
ไป 2) คำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำ คือ กำรภำวนำให้คนรักกลับมำด้วยควำมเศร้ำโศก (อำจจะรู ้สึกเสี ยใจที่
ทิ้งคนรักไป หรื อเสี ยใจที่ถูกคนรักทิ้ง หรื อเสี ยใจที่คนรักเสี ยชี วิต 3) ทุกชัว่ โมงในชี วิตที่เหลือ คือ
ในทุกกำรกระทำ ทุกควำมรู ้ สึก ในช่ วงเวลำของชี วิตที่เหลื อต่อจำกนี้ ซึ่ งอำจจะยังคงเหลืออีกนำน
ไหม เพรำะชี วิตคือควำมไม่แน่นอน 4) เฝ้ำรออยูท่ ุกนำที คือ รอคอยอย่ำงมีควำมหวัง ทุกเวลำมีแต่
กำรคะนึงหำ
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4.1.1.3 สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องใน “เพลงควำมผูกพันซื้ อควำมรักไม่ได้”
เพลงควำมผูกพันซื้ อควำมรักไม่ได้ ขับร้ องโดย วิชญำณี เปี ยกลิ่ น หรื อ แก้ม เดอะ
สตำร์ บันทึกในอัลบั้มเดอะสตำร์ 4 ติดอันดับที่ 4 ของผังเพลงในรำยกำร Seed Chart Top 20 ประจำ
วันที่ 9 มิถุนำยน 2551
1) เนื้อเพลง
ฉันเข้ำใจแล้ว เธอไม่ตอ้ งห่ วง ฉันคงไม่อำจหวง รั้งหัวใจเธอ ขอบคุณที่ฝืนทน อยูข่ ำ้ งเคียง
มำเสมอ วันนี้ที่เจอ แค่หนึ่งบทเรี ยน เธอได้สอนให้รู้วำ่ ว่ำควำมผูกพันมันซื้ อควำมรักไม่ได้
ไม่ใช่คนที่ฝัน ผูกพันแค่ไหน ก็คงยังไม่ใช่ ผิดที่ใจหวังได้ควำมรักเธอ วันที่สบตำ คำที่ซ้ ึ ง
ใจ ข้อควำมว่ำคิดถึง ที่เธอให้กนั ผิดเองที่คิดไกล นึ กว่ำมีใจให้ฉนั ที่แท้ใจเธอมีเพียงควำม
เหงำ เธอได้สอนให้รู้ว่ำ ว่ำควำมผูกพันมันซื้ อควำมรักไม่ได้ ไม่ใช่คนที่ฝัน ผูกพันแค่ไหน
ก็คงยังไม่ใช่ ผิดที่ ใจหวังได้ควำมรั กเธอ เริ่ มจำกคำว่ำไม่รัก ต้องจบด้วยคำคำนี้ แต่อย่ำง
น้อยขอให้ใกล้ชิดเธอ ถูกแล้วที่เธอต้องไป เลือกคนในฝันของเธอ เข้ำใจเสมอ เธอได้สอน
ให้รู้วำ่ ว่ำควำมผูกพันมันซื้ อควำมรักไม่ได้ ไม่ใช่คนที่ฝัน ผูกพันแค่ไหน ก็คงยังไม่ใช่ ผิดที่
ใจหวังได้ควำมรักเธอ ทุ่มเทไปแค่ไหน ทำดีแค่ไหน เปลี่ยนใครไม่ได้ ผิดเองที่ท้ งั ใจให้เธอ
ผูเ้ ดียว
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ตารางที่ 4.3 กำรวิเครำะห์สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องในเพลงควำมผูกพันซื้ อควำมรักไม่ได้
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อง (Plot)
1.1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง
(Exposition)

รู ปสั ญญะ (Signifier)

ความหมายสั ญญะ (Signified)

ควำมใกล้ชิดไม่ทำให้เกิ ดควำมรักหำก
ไม่มีควำมรู ้สึกลึกซึ้ งต่อกัน

กำรกระทำและคำพูดของคนอำจไม่ได้
แสดงถึงควำมรู ้สึกที่แท้จริ งเสมอไป
คนในสังคมมองว่ำควำมใกล้ชิดผูกพัน
(ในที่ น้ ี หมำยถึ ง ควำมผูก พันเชิ ง ชู ้ส ำว
ซึ่ ง แตกต่ ำ งจำกควำมผูก พันเชิ ง พี่ น้อ ง
พ่อแม่ เพื่อน ฯลฯ) จะทำให้คนที่ไม่ได้
รักกันค่อยๆ มีใจให้กนั ได้ เช่น กำรคลุม
ถุงชนในสมัยก่อนที่เชื่ อว่ำคนสองคนที่
ไม่เคยรักกันมำก่ อนจะเกิ ดควำมรั กขึ้ น
ได้จำกควำมใกล้ชิดและผูกพัน แต่
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เริ่ มจำกคำว่ำไม่รักต้องจบด้วยคำ กำรคบหำที่ เ ริ่ ม ต้น จำกกำรที่ อี ก
ค ำนี้ อย่ำ งน้อ ยขอให้ ไ ด้ใ กล้ชิ ด ฝ่ ำยไม่ได้รักเรำ สุ ดท้ำยหำกยังไม่
เธอ
สำมำรถเปลี่ ยนใจอีกฝ่ ำยได้ อย่ำง
น้อยก็ยงั โชคดีที่ได้ใกล้ชิดคนที่เรำ
รัก
วันที่สบตำ คำที่ซ้ ึ งใจ ข้อควำมว่ำ สำยตำและคำพูดที่ดูเหมือนรักและ
คิดถึงที่เธอให้กนั
คิดถึงกันทำให้คิดไปไกล
1.2) ขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์ เธอได้ส อนให้ รู้ ว่ำ ควำมผู ก พัน ถึงแม้จะผูกพัน อยู่ร่วมกันมำนำน
(Rising Action)
มันซื้ อควำมรักไม่ได้
เพียงใดก็ไม่สำมำรถเปลี่ ยนใจอี ก
ฝ่ ำยให้ ม ำรั ก เรำได้ ถ้ ำ ควำมรั ก
ไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจของคนๆนั้น

มายาคติ (Myth)
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

ความหมายสั ญญะ (Signified)

ผิดเองที่คิดไปไกล นึ กว่ำมีใจให้ เนื่ อ งจำกอี ก ฝ่ ำยมี ค วำมเหงำจึ ง
ฉันที่แท้เธอมีเพียงควำมเหงำ
แสดงออกเหมือนกำลังมีใจให้กบั
เรำ ซึ่ งจริ งๆ แล้วเรำคิดไปเองฝ่ ำย
เดียว หรื ออีกนัยหนึ่งคือกำรหลอก
ใช้
ฉั น เข้ำ ใจแล้ว เธอไม่ ต้อ งห่ ว ง เมื่ อ รู ้ ว่ ำ อี ก ฝ่ ำยไม่ รั ก ก็ ต้อ งยอม
ฉันไม่อำจหวงรั้งหัวใจเธอ
ปล่ อ ยเขำไป (เป็ นกำรกลบเกลื อ
นควำมอ่อนแอ)

มายาคติ (Myth)
ส ำหรั บ บำงคน ควำมผู ก พัน ก็ มิ อ ำจ
ทลำยกำแพงขอบเขตควำมรู ้สึกที่ปิดกั้น
ไว้ได้
1) กำรมอบควำมรักหรื อกำรหลงรักใคร
เ พี ย ง ฝ่ ำ ย เ ดี ย ว มั ก จ ะ ไ ม่ ป ร ะ ส บ
ควำมส ำเร็ จในเรื่ องควำมรั ก 2) กำรที่
คนๆ หนึ่ งหลงรั ก อี ก ฝ่ ำยสำมำรถ
เกิดขึ้นได้โดยกำรที่ถูกอีกฝ่ ำยหลอกใช้
1) กำรเหนี่ ยวรั้ งคนที่ ไ ม่มี ใจให้ก ับเรำ
ไว้น้ ันเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ร้ ป ระโยชน์ เสี ย เวลำ
และทำให้เสี ยใจ 2) เป็ นกำรสะท้อนถึง
ควำมแข็งแกร่ งทำงจิตใจของเพศชำย ที่
ไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ ใดก็สำมำรถ
ด ำรงอยู่ ไ ด้ จริ งๆ แล้ ว คื อ กำรบดบัง
จุดอ่อนของตนเอง
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1.3) ขั้นภำวะวิกฤติ
(Climax)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

รู ปสั ญญะ (Signifier)
ขอบคุ ณที่ ฝื นทนอยู่เคี ย งข้ำ งมำ
เสมอ วันนี้ที่เจอเป็ นเพียงแค่หนึ่ ง
บทเรี ยน
ไม่ใช่ คนที่ฝัน ผูกพันแค่ไหน คง
ยังไม่ใช่

มายาคติ (Myth)
ควำมรักหำกต้องฝื นควำมรู ้สึกหรื อทน
ทุกข์ เป็ นสัญญำณของควำมรักที่ไม่ส่อ
แววที่ดี
คนส่ วนใหญ่มกั จะวำงลักษณะบุคคลที่
ตนใฝ่ ฝั น จะคบหำ ไม่ ว่ ำ จะเป็ นเรื่ อ ง
ของบุ คลิ ก รู ปร่ ำง หน้ำตำ และนิ สัยใจ
คอ หำกพบว่ำ คนที่ ก ำลัง พู ด คุ ย ด้ว ยมี
ลักษณะบำงอย่ำงที่ที่ตนไม่ชอบก็มกั จะ
ไม่สำนต่อควำมสัมพันธ์ให้ลึกซึ้ ง
คำดหวัง ว่ ำ อี ก ฝ่ ำยจะรั ก แต่ ก ลับ 1) ควำมรั ก มัก น ำมำซึ่ งควำมคำดหวัง
ผิดหวัง
เมื่อผิดหวังจำกควำมคำดหวังดังกล่ำวก็
จะเกิ ดควำมทุกข์ใจ 2) โดยปกติคนเรำ
มัก เชื่ อ ว่ ำ เมื่ อ ตนเองมอบสิ่ ง ใดให้ อี ก
ฝ่ ำย มักจะได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับมำ

79

ผิดที่ใจหวังได้ควำมรักเธอ

ความหมายสั ญญะ (Signified)
ประชดประชันด้วยวำทะอำรมณ์
ทำงบวก เปรี ยบเหมือนบทเรี ยนที่
ทำให้เกิดกำรเติบโตทำงควำมคิด
กำรที่ เรำไม่ ใช่ ค นในอุ ดมคติ ข อง
อีกฝ่ ำย ก็ยำกที่ จะทำให้อีกฝ่ ำยรั ก
เรำได้
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
1.4) ขั้นภำวะคลี่คลำย
(Falling Action)
1.5) ขั้นยุติเรื่ องรำว
(Ending)

ความหมายสั ญญะ (Signified)
-

มายาคติ (Myth)
-

ถูกแล้วที่เธอต้องไปเลื อกคน
ในฝันของเธอ เข้ำใจเสมอ
ทุ่มเทไปแค่ไหน ทำดีแค่ไหน
เปลี่ยนใครไม่ได้

เข้ำ ใจดี ว่ำ คนเรำมัก จะเลื อกคบ
กับคนที่ตนชอบ
ต่ อ ต้อ งทุ่ ม เทหรื อ ท ำดี ก ับ คนที่
เรำชอบสั ก แค่ ไ หน แต่ เ มื่ อ เขำ
ไม่ ไ ด้ รั ก เรำ เรำก็ ไ ม่ ส ำมำรถ
เปลี่ยนใจเขำได้
มี ค วำมรั ก ให้ ก ับ คนแค่ ค นเดี ย ว
ไม่ได้เผือ่ ใจไว้ก่อน

เรำไม่สำมำรถไปบังคับให้ใครมำชอบเรำได้
ทุกคนมีอิสรภำพที่จะเลือกรักคนที่เขำชอบ
คนเรำมักจะยอมทุ่มเทบำงอย่ำงเพื่อทำให้คน
ที่ตนชอบหันมำสนใจและรักตน หำกควำม
ทุ่มเทดังกล่ำวไม่เกิดผลก็จะทำให้เสี ยใจ

ผิดเองที่ท้ งั ใจมีเธอผูเ้ ดียว

1) คนที่รักแบบไม่เผื่อเลื อกเมื่อเลื อกที่จะรัก
คนๆหนึ่ ง โดยไม่ ไ ด้คุ ย กับ คนอื่ น เพื่ อ สร้ ำ ง
ทำงเลื อ กให้ ก ับ ตัวเอง ก็ ม ัก จะคำดหวัง ใน
คนๆนั้นเป็ นพิเศษ และหำกไม่เป็ นไปตำมที่
คำดหวังไว้ก็จะเกิ ดควำมทุกข์ใจ 2) คนที่รัก
แบบเผื่อ เลื อก มัก จะไม่ จริ ง จัง กับ ควำมรั ก
เพรำะรู ้ ว่ำเมื่ อพลำดจำกคนหนึ่ งก็ยงั คงมีอีก
คนสำรองไว้อยู่
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รู ปสั ญญะ (Signifier)
-
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
2) แก่นเรื่ อง (Theme)
2.1) ควำมรัก (Love
Theme)

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

ฉันคงไม่ อำจหวงรั้ งหัว ใจเธอ, ควำม
ผูกพันมันซื้ อควำมรักไม่ได้, ผิดที่ใจหวัง
ได้ควำมรักเธอ, นึ กว่ำมีใจให้ฉนั ที่แท้ใจ
เธอมีเพียงควำมเหงำ, เริ่ มจำกคำว่ำไม่รัก
ต้องจบด้วยคำคำนี้ , ถูกแล้วที่เธอต้องไป
เลือกคนในฝันของเธอ
หมำยเหตุ: เป็ นกำรตัดพ้อถึงควำมรักด้วย
น้ ำเสี ย งประชดประชัน เชิ ง น้อยใจ โดย
ชี้ ใ ห้ เ ห็ นว่ ำ ควำมผู ก พั น ใ กล้ ชิ ดไม่
สำมำรถทำให้คนคนหนึ่งมำรักเรำได้หำก
เขำไม่มีใจ
-

-

-

-

-

-

-

-
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2.2) ศีลธรรมจรรยำ
(Morality Theme)
2.3) แนวคิด (Idealism
Theme)

รู ปสั ญญะ (Signifier)

82
ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
มายาคติ (Myth)
-

-

-
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
ความหมายสั ญญะ (Signified)
2.4) อำนำจ (Power
Theme)
2.5) กำรทำงำน (Career
Theme)
2.6) เหนือจริ ง (Outcast
Theme)
3) ควำมขัดแย้ง (Conflict)
3.1) ควำมขัดแย้ง
ขอบคุณที่ทนอยูเ่ คียงข้ำงกันเสมอ วันนี้ที่เจอ
ระหว่ำงคนกับคน
แค่หนึ่งบทเรี ยน, เธอได้สอนให้รู้วำ่ ควำม
ผูกพันมันซื้ อควำมรักไม่ได้, ที่แท้ใจเธอมี
เพียงควำมเหงำ
หมำยเหตุ: เป็ นควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวผูพ้ ูด
กับคนที่เขำรัก
3.2) ควำมขัดแย้งภำยใน ผิดที่ใจหวังได้ควำมรักเธอ, ผิดเองที่คิดไกล
จิตใจ
นึ กว่ำเธอมี ใจให้ฉัน, ผิดเองที่ท้ งั ใจมี เธอผู ้
เดียว
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

4.2) บุคลิกภำพที่ชอบ
เข้ำสังคม (Extrovert)
4.3) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม
(Agreeableness)

ฉันคงไม่อำจหวงรั้งหัวใจเธอ, ผิดที่ใจหวังได้
ควำมรักเธอ, ผิดเองที่ท้ งั ใจให้เธอผูเ้ ดียว
หมำยเหตุ : เป็ นบุ ค คลที่ มี บุ คลิ ก ภำพที่ วิต ก
กังวล ท้อแท้ง่ำย อำรมณ์เปรำะบำง
-

-

-

-

-

มายาคติ (Myth)

-

-
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3.3) ควำมขัดแย้งกับ
ภำยนอก
4) ตัวละคร (Character)
4.1) บุคลิกภำพที่
เปรำะบำงทำงอำรมณ์
(Neuroticism)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
ความหมายสั ญญะ (Signified)
หมำยเหตุ: เกิดควำมขัดแย้งภำยในจิตใจว่ำ
อีกฝ่ ำยรักตนหรื อจริ งๆ แล้วตนคิดไปเองฝ่ ำย
เดียว
-

84
ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

5.2) บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็ น
ตัวละครรองในเรื่ องเป็ น
ผูเ้ ล่ำ

รู ปสั ญญะ (Signifier)
ความหมายสั ญญะ (Signified)
ทุ่มเทไปแค่ไหน ทำดีแค่ไหน
หมำยเหตุ : เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วำมพยำยำม
เพื่อให้สำเร็ จตำมเป้ำหมำย
ผิดเองที่คิดไปไกล
หมำยเหตุ : เป็ นบุคคลที่มีจินตนำกำร ช่ำงฝัน

มายาคติ (Myth)
-

-
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
4.4) บุคลิกภำพแบบยึด
มัน่ ในหลักกำร
(Conscientiousness)
4.5) บุคลิกภำพแบบ
เปิ ดรับประสบกำรณ์
(Openness to
Experience)
5) มุมมอง (Point of View)
5.1) บุรุษที่หนึ่งเป็ นตัว
ละครสำคัญในเรื่ องเป็ น
ผูเ้ ล่ำ

ฉันเข้ำใจแล้ว, ฉันคงไม่อำจหวงรั้งหัวใจเธอ,
ผิดเองที่คิดไกลนึกว่ำมีใจให้ฉนั
หมำยเหตุ : ผูเ้ ล่ ำ คื อตัวละครนำของเรื่ อง มี
กำรใช้สรรพนำม “ฉัน” แทนตัวเอง
-

-

-

-

-
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
รู ปสั ญญะ (Signifier)
-

ความหมายสั ญญะ (Signified)
-

มายาคติ (Myth)
-

-

-

-

-

-

-
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
5.3) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะ
เป็ นผูร้ ู ้แจ้งเห็นจริ งทุก
อย่ำงเป็ นผูเ้ ล่ำ
5.4) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะ
เป็ นผูส้ ังเกตกำรณ์เป็ นผู ้
เล่ำ
5.5) บุรุษที่หนึ่งเป็ นผู ้
เล่ำด้วยกระแสจิต
ประหวัด
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2) สรุ ปผลกำรวิเครำะห์เพลงควำมผูกพันซื้ อควำมรักไม่ได้
เพลงควำมผูกพันซื้ อควำมรักไม่ได้เป็ นเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ ยวกับควำมรัก
ดำเนิ นเรื่ องโดยบุรุษที่หนึ่ งตัวละครสำคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ เป็ นกำรตัดพ้อถึ งควำมรักด้วยน้ ำเสี ยง
ประชดประชัน เชิ งน้อยใจ โดยชี้ ให้เห็นว่ำควำมผูกพันใกล้ชิดไม่สำมำรถทำให้อีกฝ่ ำยมำรักเรำได้
หำกเขำไม่มีใจ ซึ่ งสำมำรถสรุ ปโครงเรื่ องย่อได้ดงั นี้
(1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง
“เริ่ มจำกคำว่ำไม่รักต้องจบด้วยคำคำนี้อย่ำงน้อยขอให้ได้ใกล้ชิดเธอ” คือ
ควำมใกล้ชิดไม่ทำให้เกิดควำมรักหำกไม่มีควำมรู ้สึกลึกซึ้ งต่อกัน
(2) ขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์
“เธอได้สอนให้รู้ว่ำควำมผูกพันมันซื้ อควำมรักไม่ได้” คือ คนในสังคม
มองว่ำควำมใกล้ชิดผูกพัน (ในที่น้ ี หมำยถึงควำมผูกพันเชิ งชู ส้ ำว ซึ่ งแตกต่ำงจำกควำมผูกพันเชิ งพี่
น้อง พ่อ แม่ เพื่ อ น ฯลฯ) จะท ำให้ค นที่ ไ ม่ ไ ด้รัก กัน ค่ อยๆมี ใ จให้ก ันได้ เช่ น กำรคลุ ม ถุ ง ชนใน
สมัยก่อนที่เชื่อว่ำคนสองคนที่ไม่เคยรักกันมำก่อนจะเกิดควำมรักขึ้นได้จำกควำมใกล้ชิดและผูกพัน
แต่สำหรับบำงคน ควำมผูกพันก็มิอำจทลำยกำแพงขอบเขตควำมรู ้สึกที่ปิดกั้นไว้ได้
(3) ขั้นภำวะวิกฤติ
ก) “ฉันเข้ำใจแล้ว เธอไม่ตอ้ งห่ วง ฉันไม่อำจหวงรั้งหัวใจเธอ” คือ
1) กำรเหนี่ยวรั้งคนที่ไม่มีใจให้กบั เรำไว้น้ นั เป็ นสิ่ งที่ไร้ประโยชน์ เสี ยเวลำ และทำให้เสี ยใจ 2) เป็ น
กำรสะท้อนถึงควำมแข็งแกร่ งทำงจิตใจของเพศชำย ที่ไม่วำ่ จะอยูใ่ นสถำนกำรณ์ใดก็สำมำรถดำรง
อยูไ่ ด้ จริ งๆ แล้วคือกำรบดบังจุดอ่อนของตนเอง
ข) “ขอบคุ ณที่ ฝืนทนอยู่เคี ยงข้ำงมำเสมอ วันนี้ ที่เจอเป็ นเพียงแค่
หนึ่ งบทเรี ยน” คือ ควำมรักหำกต้องฝื นควำมรู ้ สึกหรื อทนทุกข์ เป็ นสัญญำณของควำมรักที่ไม่ส่อ
แววที่ดี
(4) ขั้นยุติเรื่ องรำว
ก) “ถูกแล้วที่เธอต้องไปเลือกคนในฝันของเธอ เข้ำใจเสมอ” คือ
เรำไม่สำมำรถไปบังคับให้ใครมำชอบเรำได้ ทุกคนมีอิสรภำพที่จะเลือกรักคนที่เขำชอบ
ข) “ผิดเองที่ท้ งั ใจมีเธอผูเ้ ดียว” คือ 1) คนที่รักแบบไม่เผื่อเลือกเมื่อ
เลื อกที่ จะรั กคนๆหนึ่ งโดยไม่ได้คุยกับคนอื่ นเพื่อสร้ ำงทำงเลื อกให้กบั ตัวเอง ก็มกั จะคำดหวังใน
คนๆนั้นเป็ นพิเศษ และหำกไม่เป็ นไปตำมที่คำดหวังไว้ก็จะเกิ ดควำมทุกข์ใจ 2) คนที่รักแบบเผื่อ
เลือก มักจะไม่จริ งจังกับควำมรักเพรำะรู ้วำ่ เมื่อพลำดจำกคนหนึ่งก็ยงั คงมีอีกคนสำรองไว้อยู่
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สัญลักษณ์พิเศษที่สังเกตเห็นได้คือ 1) ควำมผูกพันมันซื้ อควำมรักไม่ได้ คือ ควำม
ผูกพันก็มิอำจทลำยกำแพงขอบเขตควำมรู ้สึกที่อีกฝ่ ำยปิ ดกั้นไว้ได้ 2) ฝื น คือ ต้องจำใจทำสิ่ งที่ไม่
อยำกจะทำ อำจเป็ นเพรำะเกรงใจ หรื อมีขอ้ ผูกมัดบำงอย่ำง ทำให้ไม่สำมำรถทำในสิ่ งที่ใจต้องกำร
ได้
4.1.1.4 สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องใน “เพลงยังว่ำง”
เพลงยัง ว่ำ งเป็ นซิ ง เกิ ล ของสุ ก ฤษฎิ์ วิเ ศษแก้ว ในปี พ.ศ. 2557 ออกจำหน่ ำ ยใน
วันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2557 ได้อนั ดับที่ 18 ของชำร์ ต GMM Grammy Gmember Song Chart Top
100 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 และอันดับที่ 1 GMM Grammy Gmember MV Chart
Top 5 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 จำกกำรจัดอันดับของเว็บไซต์ Gmember.com
1) เนื้อเพลง
ยังว่ำงๆ อยู่ ยังว่ำงๆ อยู่ ทำไมๆ ชอบคิดกัน ว่ำฉันไม่วำ่ งเสมอ อกหักทีไรไม่เห็นใจ หำว่ำมี
สต็อกอีกเยอะ ขอร้องเธอจ๋ ำอย่ำเชื่ อใคร ฉันน่ะไม่มีใครที่ไหน สถำนะไม่อยำกจะโสด ได้
โปรดช่วยหน่ อยได้ไหม โอ้อยำกชวนนวลละน้อง มำไว้เป็ นคู่ครอง โอ้ถำ้ พี่ยงั โสดนะ ก็
อำจจะทดลอง โอ้อยำกบอกนวลละน้อง พี่ไม่มีเจ้ำของ อย่ำงพี่ไม่อยำกจะเชื่ อ ว่ำจะเหลือมำ
ตกถึงน้อง เชื่ อพี่เถอะขอร้ อง ยังว่ำงๆ อยู่นะจ๊ำ อ่ะเธอก็ว่ำงอยู่ใช่ ไหม รู ้ หรอกช่ วยว่ำงๆ
หน่อยเหอะน้ำ เพรำะฉันยังว่ำง ถ้ำเธอก็วำ่ งอย่ำมำ อย่ำมัวแค่มอง มำมำมำลองกันสักที จัด
จ่ำดำดีดดั มำจัดกันไหม ใจยังว่ำงจัดจัดจ่ำดำดีดดั จะจัดให้นะ ถ้ำเธอว่ำงอยู่ จัดจ่ำดำดีดดั มำ
จัดกันไป แบบไม่ข้ ีตู่ จัดจ่ำดำดีดดั จะเอำควำมรัก จัดหนักให้รู้ โอ้อยำกชวนนวลละน้อง มำ
ไว้เป็ นคู่ครอง โอ้ถำ้ พี่ยงั โสดนะ ก็อำจจะทดลอง โอ้อยำกบอกนวลละน้อง พี่ไม่มีเจ้ำของ
อย่ำงพี่ไม่อยำกจะเชื่อ ว่ำจะเหลือมำตกถึงน้อง เชื่อพี่เถอะขอร้อง ยังว่ำงๆ อยูน่ ะจ๊ำ อ่ะเธอก็
ว่ำงอยูใ่ ช่ไหม รู ้หรอก ช่วยว่ำงๆ หน่อยเหอะน้ำ เพรำะฉันยังว่ำง ถ้ำเธอก็วำ่ งอย่ำมำ อย่ำมัว
แค่มอง มำมำมำลองกันสักที จัดจ่ำดำดีดดั มำจัดกันไหม ใจยังว่ำงจัด จัดจ่ำดำดีดดั จะจัดให้
นะ ถ้ำเธอว่ำงอยู่ จัดจ่ำดำดีดดั มำจัดกันไป แบบไม่ข้ ีตู่ จัดจ่ำดำดีดดั จะเอำควำมรัก จัดหนัก
ให้รู้ ยังว่ำงๆ อยูน่ ะจ๊ำ อ่ะเธอก็วำ่ งอยูใ่ ช่ไหม รู ้หรอก ช่วยว่ำงๆ หน่อยเหอะน้ำ เพรำะฉันยัง
ว่ำง ถ้ำเธอก็วำ่ งอย่ำมำ อย่ำมัวแค่มอง มำมำมำลองกันสักที
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ตารางที่ 4.4 กำรวิเครำะห์สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องในเพลงยังว่ำง
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อง (Plot)
1.1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง
(Exposition)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
ยังว่ำงว่ำงอยูน่ ะจ๊ำ

มายาคติ (Myth)

ยังโสดอยู่

สถำนะโสดคือยังไม่มีแฟน อำจอยู่
ในช่วงที่ไม่มีคนคุยด้วย หรื ออำจจะมี
คนคุยด้วยแต่ยงั ไม่ตกลงสถำนะที่จะ
เป็ นแฟนกัน (คำว่ำ “นะจ๊ำ” ให้อำรมณ์
ออดอ้อนแกมเจ้ำชู ้ บ่งบอกถึงควำม
กะล่อนของผูช้ ำย)
คนส่ วนใหญ่ชอบชอบมองว่ำ กำรที่คนส่ วนใหญ่มองว่ำคนๆหนึ่งไม่
บุคคลที่มีลกั ษณะออดอ้อน โสดนั้นอำจเป็ นเพรำะ 1) คนๆนั้นมี
แกมเจ้ำชูจ้ ะไม่โสด
รู ปร่ ำงหน้ำตำหรื อบุคลิกภำพที่ดี ทำให้
เป็ นที่หมำยปองของใครหลำยคน 2) มี
คนคุยด้วยเยอะ 3) ชอบไปไหนมำไหน
กับใครสักคนที่ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่
เพื่อน 4) ลักษณะกำรพูดออดอ้อนแกม
เจ้ำชู ้
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ทำไมทำไมชอบคิดกันว่ำฉันไม่วำ่ ง
เสมอ

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

รู ปสั ญญะ (Signifier)
อกหักที่ไรไม่เห็นใจหำว่ำมีสต็อก
อีกเยอะ

89

ฉันน่ะไม่มีใครที่ไหนสถำนะไม่
อยำกจะโสด

ความหมายสั ญญะ
มายาคติ (Myth)
(Signified)
เมื่อผิดหวังจำกควำมรักทีไรก็ บุคคลที่มีลกั ษณะเจ้ำชู ้ เมื่อผิดหวังจำก
ไม่มี ใครเห็ นใจ หำว่ำคนที่ มี ควำมรักก็มกั จะไม่ได้รับควำมเห็นใจ
ลักษณะออดอ้อนแกมเจ้ำชูจ้ ะ
มีคนคุยสำรองอีกเยอะ
ยังโสดและอยำกมีแฟน
1) สถำนะของควำมสัมพันธ์ เป็ นตัว
แบ่งแยกขอบเขตของกำรปฏิ บตั ิต่อกัน
เช่ น ชำยและหญิงที่มีสถำนะเพื่อนจะมี
ระดับ ควำมใกล้ชิ ด ทำงกำยน้ อ ยกว่ ำ
สถำนะแฟน ทำให้หลำยๆคนเรี ยกร้อง
และโหยหำกำรมี คู่ 2) คนๆหนึ่ ง ที่
พยำยำมโน้ม น้ำ วให้บุ ค คลที่ ต นชอบ
ตอบรับในควำมรักที่เชื้ อเชิ ญให้ แต่ดว้ ย
บุคลิ กถ้อยคำต่ำงๆ แสดงให้อีกฝ่ ำยไม่
เกิดควำมมัน่ ใจว่ำจะเป็ นโสดจริ งๆ
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
1.2) ขั้นพัฒนำ
เหตุกำรณ์ (Rising
Action)

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
โอ้อยำกชวนนวลละน้องมำไว้เป็ น อยำกจะชวนใครสั ก คนมำ
คู่ ค รอง (ถ้ ำ พี่ ย ัง โสดนะก็ อ ำจจะ เป็ นแฟนกันในขณะที่ ตนยัง
ทดลอง)
โสด
พี่ ไ ม่ มี เ จ้ำ ของ (อย่ำ งพี่ ไ ม่ อ ยำกจะ โอ้อ วดว่ำ คนหน้ำ ตำดี อ ย่ ำ ง
เชื่อว่ำจะตกมำถึงน้อง)
ตนใครจะเชื่อว่ำยังโสด
รู ปสั ญญะ (Signifier)

ตร ำ บ ใ ด ที่ ยั ง โ ส ด ก็ ส ำ ม ำ ร ถ ส ำ น
ควำมสัมพันธ์กบั คนที่เรำชอบได้
คนหน้ ำ ตำดี ห ลำยๆ คนมั ก จะหลง
ตัวเองเนื่ องจำกมีคนมำชอบเยอะ และ
หำกคนหน้ำตำดี แล้วยังโสดก็มกั จะตัด
พ้อถึงควำมโสดของตัวเอง
1) ทุกคนต่ำงคำดหวังอยำกให้คนที่ตน
หมำยปองยังโสด 2) กำรที่บุคคลหนึ่ ง
ถู ก กล่ ำ วหำในด้ำ นใดใดก็ ตำม บุ ค คล
นั้น มัก จะมี ก ำรโต้ต อบกลับ อย่ำ งใน
กรณี น้ ี คื อ กำรโต้ต อบกลับ ว่ ำ อี ก ฝ่ ำย
โสดหรื อไม่
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ช่ วยว่ำงๆ หน่ อยเหอะน้ำเพรำะฉัน เป็ นกำรโยนคำถำมไปให้อีก
ยังว่ำง
ฝ่ ำยหนึ่งว่ำยังโสดหรื อไม่เพื่อ
ตรวจสอบสถำนะ หรื อ เป็ น
กำรบิดบังกำรตอบคำถำมจำก
อีกฝ่ ำยโดยกำรย้อนถำมกลับ

มายาคติ (Myth)
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
1.3) ขั้นภำวะวิกฤติ
(Climax)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
ถ้ำเธอยังว่ำงอย่ำมำอย่ำมัวแค่มอง
มำมำมำลองกันสักที

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
เชื้อเชิ ญให้มำสำน
ควำมสัมพันธ์กนั

มายาคติ (Myth)

91

1) ควำมสัมพันธ์จะไม่เกิดหำกมัวแต่
ชอบใครแล้วคิดอยูใ่ นใจ ต้องลองพูดคุย
หรื อร่ วมกันทำสิ่ งใดเพื่อแลกเปลี่ยน
ควำมสัมพันธ์ และยังเป็ นกำรไม่ปิดกั้น
โอกำสให้ตวั เอง 2) กำรใช้คำสองแง่
สองง่ำมเป็ นวำทะของคนเจ้ำชู ้
จัดจ่ำดำดีดดั มำจัดกันไหมใจยังว่ำง มำลองคบกันดูไหม ฉันยัง
1) คนเรำเมื่ออยูใ่ นสถำนะโสดก็มกั จะ
จัด จะจัดให้นะถ้ำเธอว่ำงอยู่ จะเอำ โสดและไม่มีใครในใจ และ เรี ยกร้องที่จะมีควำมรัก และสนใจที่จะ
ควำมรักจัดหนักให้ดู
หำกคุณยังโสดเช่นกัน ฉันจะ สำนควำมสัมพันธ์กบั คนที่ตนชอบและ
เอำชนะใจคุณด้วยควำมรักที่ มีสถำนะโสดเช่นกัน 2) กำรใช้คำสอง
ฉันมี
แง่สองง่ำมเป็ นวำทะของคนเจ้ำชู ้
1.4) ขั้นภำวะคลี่คลำย
(Falling Action)
1.5) ขั้นยุติเรื่ องรำว
(Ending)
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
2) แก่นเรื่ อง (Theme)
2.1) ควำมรัก (Love
Theme)

รู ปสั ญญะ (Signifier)

มายาคติ (Myth)

-

-
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ยังว่ำงๆ อยูน่ ะจ๊ำ, อกหักที่ไรไม่มี
ใครเห็นใจ, สถำนะไม่อยำกจะโสด,
อยำกจะชวนนวลน้องมำไว้เป็ น
คู่ครอง, จะเอำควำมรักจัดหนักให้ดู
หมำยเหตุ: เป็ นเพลงรักที่มีเนื้ อหำ
เชิงเชื้อเชิญให้มำรักกัน มีกำรใช้วำ
ทะที่สะท้อนถึงควำมกะล่อน เจ้ำชู ้
และขี้เล่น มุ่งเน้นให้เห็นว่ำผูพ้ ูดยัง
โสดและต้องกำรใครสักคนมำคบ
กัน มีกำรตัดพ้อเชิงน้อยใจถึงคน
ภำยนอกที่มองว่ำคนที่มีบุคลิก
กะล่อนและเจ้ำชูจ้ ะมีคนคุยด้วยเยอะ
ทำให้เมื่ออกหักก็ไม่มีใครเห็นใจ

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ความหมายสั ญญะ (Signified)
-

มายาคติ (Myth)
-

-

-

-

-

-

-
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
2.3) แนวคิด (Idealism Theme)
2.4) อำนำจ (Power Theme)
2.5) กำรทำงำน (Career
Theme)
2.6) เหนือจริ ง (Outcast
Theme)
3) ควำมขัดแย้ง (Conflict)
3.1) ควำมขัดแย้งระหว่ำงคน ทำไมชอบคิดว่ำฉันไม่วำ่ ง
กับคน
เสมอ อกหักทีไรไม่มีใครเห็น
ใจ หำว่ำมีสต๊อกอีกเยอะ
หมำยเหตุ: ขัดแย้งกับควำมคิด
ของผูอ้ ื่น
3.2) ควำมขัดแย้งภำยในจิตใจ
3.3) ควำมขัดแย้งกับภำยนอก
-
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

-

-

-

-
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
4) ตัวละคร (Character)
4.1) บุคลิกภำพที่เปรำะบำงทำง
อำรมณ์ (Neuroticism)
4.2) บุคลิกภำพที่ชอบเข้ำสังคม ถ้ำพี่ยงั โสดก็อำจจะทดลอง, มำมำ
(Extrovert)
มำลองกันสักที, มำจัดกันไหมใจ
ยังว่ำงจัด
หมำยเหตุ: มีควำมกะล่อน เจ้ำชู ้
ชอบแสดงออก ชอบเข้ำสังคม
กระหำยควำมตื่นเต้น
4.3) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม
(Agreeableness)
4.4) บุคลิกภำพแบบยึดมัน่ ใน
หลักกำร (Conscientiousness)
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

รู ปสั ญญะ (Signifier)

มายาคติ (Myth)
-
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4.5) บุคลิกภำพแบบ
อยำกจะชวนนวลน้องมำไว้เป็ นคู่ครอง,
เปิ ดรับประสบกำรณ์
อยำกจะบอกนวลน้องพี่ไม่มีเจ้ำของ, ถ้ำเธอ
(Openness to Experience) ว่ำงอย่ำมำอย่ำมัวแต่มอง มำมำมำลองกันสักที,
มำจัดกันไหมใจยังว่ำงจัด, จะจัดให้นะถ้ำเธอ
ยังว่ำงอยู,่ จะเอำควำมรักจัดหนักให้ดู
หมำยเหตุ: เป็ นบุคคลที่ชอบลองสิ่ งใหม่ และ
เห็นคุณค่ำของอำรมณ์ดำ้ นต่ำงๆ
5) มุมมอง (Point of View)
5.1) บุรุษที่หนึ่งเป็ นตัว ทำไมทำไมชอบคิดกันว่ำฉันไม่วำ่ งเสมอ,
ละครสำคัญในเรื่ องเป็ นผู ้ ฉันน่ะไม่มีใครที่ไหน, ถ้ำพี่ยงั โสดก็อำจจะ
เล่ำ
ทดลอง, พี่ยงั ไม่มีเจ้ำของ, เชื่อพี่เถอะพี่ขอร้อง,
อย่ำงพี่ไม่อยำกจะเชื่อว่ำจะตกมำถึงน้อง
หมำยเหตุ : เป็ นมุมมองของผูช้ ำยที่สื่อสำรกับ
ผูห้ ญิงในเชิงชูส้ ำว โดยผูเ้ ล่ำคือตัวละครใน
เรื่ อง มีกำรใช้คำว่ำ “พี่” แทนตัวเอง

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
-

-

-
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มายาคติ (Myth)
-
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5.2) บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็ นตัว
ละครรองในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ
5.3) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะเป็ นผูร้ ู ้
แจ้งเห็นจริ งทุกอย่ำงเป็ นผูเ้ ล่ำ
5.4) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะเป็ นผู ้
สังเกตกำรณ์เป็ นผูเ้ ล่ำ
5.5) บุรุษที่หนึ่งเป็ นผูเ้ ล่ำด้วย
กระแสจิตประหวัด

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
-

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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2) สรุ ปผลกำรวิเครำะห์เพลงยังว่ำง
เพลงยังว่ำงเป็ นเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับควำมรักในมุมมองของผูช้ ำยที่เชื้ อ
เชิ ญให้ผูห้ ญิ งมำรั ก ดำเนิ นเรื่ องโดยบุ รุษที่ หนึ่ งตัวละครสำคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ ำ มีกำรใช้วำทะที่
สะท้อนถึงควำมกะล่อน เจ้ำชู ้ และขี้เล่นของผูเ้ ล่ำ เนื้ อหำของเพลงมุ่งเน้นให้เห็นว่ำผูพ้ ูดยังโสดและ
ต้องกำรใครสักคนมำคบกัน มีกำรตัดพ้อเชิงน้อยใจถึงคนภำยนอกที่มองว่ำคนที่มีบุคลิกกะล่อนและ
เจ้ำชูอ้ ย่ำงตนจะมีคนคุยด้วยเยอะ ทำให้เมื่ออกหักก็ไม่มีใครเห็นใจ ซึ่ งสำมำรถสรุ ปโครงเรื่ องโดยย่อ
ของเพลงยังว่ำงได้ดงั นี้
(1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง
ก) “ยังว่ำงว่ำงอยูน่ ะจ๊ำ” คือ ยังโสด (คำว่ำ “นะจ๊ำ” เป็ นวำทะของ
คนกะล่อน เจ้ำชู)้
ข) “อกหัก ที ไ รไม่ เ ห็ น ใจ หำว่ำ มี ส ต็ อ กอี ก เยอะ” คื อ บุ ค คลที่ มี
ลักษณะออดอ้อน กะล่อน แกมเจ้ำชู ้ เมื่อผิดหวังจำกควำมรักก็มกั จะไม่ได้รับควำมเห็นใจ
(2) ขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์
ก) “โอ้อยำกชวนนวลละน้องมำไว้เป็ นคู่ค รอง (ถ้ำพี่ยงั โสดนะก็
อำจจะทดลอง)” คือ เชิ ญชวนให้มำรักกัน ตรำบใดที่ยงั โสดก็สำมำรถสำนควำมสัมพันธ์กบั คนที่
ชอบได้
ข) “ช่วยว่ำงๆ หน่อยเหอะน้ำเพรำะฉันยังว่ำง” คือ คำดหวังอยำก
ให้คนที่ตนหมำยปองยังโสด หรื ออีกนัยหนึ่งเมื่อถูกกล่ำวหำว่ำไม่โสดก็จะมีกำรตอบโต้โดยกำรถำม
กลับว่ำอีกฝ่ ำยยังโสดหรื อไม่
(3) ขั้นภำวะวิกฤติ
“จัดจ่ำดำดีดดั มำจัดกันไหมใจยังว่ำงจัด จะจัดให้นะถ้ำเธอว่ำงอยู่ จะเอำ
ควำมรักจัดหนักให้ดู” คือ เมื่ออยู่ในสถำนะโสดก็จะเรี ยกร้ องที่จะมีควำมรัก และสนใจที่จะสำน
ควำมสัมพันธ์กบั คนที่ตนชอบและมีสถำนะโสดเช่นกัน ในที่น้ ี มีกำรใช้คำสองแง่สองง่ำมซึ่ งเป็ นวำ
ทะของคนเจ้ำชู ้
สัญลักษณ์พิเศษที่สังเกตเห็นได้ คือ 1) ยังว่ำงว่ำง คือ มีเวลำให้ ยังโสด ยังไม่แต่งงำน
อำจจะมีคนคุยด้วยแต่ยงั ไม่มีควำมสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ ง 2) นะจ๊ำ คือ คำประกอบท้ำยคำอื่น บอกควำม
เป็ นเชิงอ้อนวอน 3) หน่อยเหอะน้ำ คือ นิ ดหนึ่ ง, น้อยหนึ่ง, ไม่มำก, ประเดี๋ยว, ไม่ชำ้ , ไม่นำน (เป็ น
กำรพูดชิงอ้อนวอน) 4) มำจัดกันไหม คือ เชิ ญชวนให้มำทำสิ่ งหนึ่ งร่ วมกัน 5) จัดจ่ำดำดิดดั คือ กำร
ลงมือกระทำบำงอย่ำง (ให้น้ ำเสี ยงอำรมณ์ดี สนุกสนำน) 6) โอ้อยำกชวนนวลละน้อง คือ กำรเชื้ อ
ชวน (เป็ นวำทะของบุคลที่มีลกั ษณะทะเล้น) 7) มีสต๊อกอีกเยอะ คือ มีสำรองอีกมำกมำย
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4.1.1.5 สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องใน “เพลงรักนะคะ”
เพลงรักนะคะเป็ นซิ งเกิลของสุ กฤษฎิ์ วิเศษแก้ว ในปี พ.ศ. 2554 ในอัลบั้ม รักนะคะ
ออกจำหน่ำยในวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2554 ติดอันดับที่ 2 จำกกำรจัดอันดับของซี้ ดเอฟเอ็ม ในซี้ ด
เอฟเอ็ม ชำร์ตท็อป 20 ประจำวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2554 และอันดับที่ 19 จำกกำรจัดอันดับของ
เวอร์ จิ้นฮิตซ์ ใน 95.5 เอฟเอ็ม เวอร์ จิ้นฮิตซ์ ชำร์ ตท็อป 40 ประจำวันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2554 โดยวัด
จำกกำรออกอำกำศของคลื่นวิทยุในกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑลจำนำน 40 สถำนี
1) เนื้อเพลง
คำถำมเดิมเมื่อฝนโปรยมำ ห่มผ้ำบ้ำงหรื อเปล่ำ เกือบทุกวันที่ถำมตอนเช้ำ วันนี้ เธอทำอะไร
คำว่ำห่ วง คำว่ำคิดถึ ง ทุกชัว่ โมงที่ห่ำงแสนไกล เธอรู ้ไหมอะไร สร้ำงคำพูดเหล่ำนี้ ให้เธอ
แม้บำงคำ ฉันบอกไม่บ่อยเท่ำที่ควร อย่ำกังวลหรื อหวัน่ ใจ รักนะคะ คนดีของฉัน จะวัน
ไหนก็รักเพียงเธอ และจะบอกว่ำรักเธอที่สุด ใจดวงนี้ ของฉันหยุดที่เธอ รักนะคะ คนดีของ
ฉัน โปรดจงมัน่ ใจ ทุกๆ อย่ำงที่ฉนั ทำ ทุกๆ คำ คือคำว่ำรักเธอ ในทุกคืนที่เธอกลับดึก ไม่
เคยไม่นึกเป็ นห่ วง ใครเข้ำมำฉันยังแอบหวง แต่ไม่แสดงอะไร ทุกๆ สิ่ งคือคำว่ำรัก คิดเอง
อยู่ว่ำเธอรู ้ ใจ แต่ก็ไม่เป็ นไร นำทีน้ ี จะบอกชัดๆ เลย แม้บำงคำ ฉันบอกไม่บ่อยเท่ำที่ควร
อย่ำกังวลหรื อหวัน่ ใจ รักนะคะ คนดีของฉัน จะวันไหนก็รักเพียงเธอ และจะบอกว่ำรักเธอ
ที่สุด ใจดวงนี้ ของฉันหยุดที่เธอ รักนะคะ คนดีของฉัน โปรดจงมัน่ ใจ ทุกๆ อย่ำงที่ฉนั ทำ
ทุกๆ คำ คือคำว่ำรักเธอ รักนะคะ รักนะคะ คนดี ของฉัน จะวันไหนก็รักเพียงเธอ และจะ
บอกว่ำรักเธอที่สุด ใจดวงนี้ ของฉันหยุดที่เธอ รักนะคะ คนดีของฉัน โปรดจงมัน่ ใจ ทุกๆ
อย่ำงที่ฉนั ทำ ทุกๆ คำ คือคำว่ำรักเธอ รักนะคะ
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ตารางที่ 4.5 กำรวิเครำะห์สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องในเพลงรักนะคะ
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

รู ปสั ญญะ (Signifier)

ความหมายสั ญญะ
(Signified)

มายาคติ (Myth)

1) โครงเรื่ อง (Plot)
1.1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง
(Exposition)

เมื่อต้องไกลกันฉันมักจะมี
คูร่ ักที่ตอ้ งอยูไ่ กลกันก็มกั จะมีควำม
ควำมห่วงใยอยูภ่ ำยในใจลึกๆ ห่วงใยและคิดถึงกันเป็ นธรรมดำ
รวมถึงมีกำรมโนภำพไปต่ำงๆ
นำนำว่ำคนรักกำลังทำอะไร
ถึงแม้ฉนั จะไม่ได้พูดคำว่ำรัก
บ่อยนัก แต่ขอให้เธออย่ำ
กังวลหรื อกลัวว่ำฉันจะไม่รัก
เธอเลย

1) บำงครั้งคนรักกันมักจะคำดหวังที่
จะได้ยนิ คำว่ำ “รัก” เพื่อควำม
เชื่อมัน่ และเสริ มสร้ำงกำลังใจแก่กนั
2) คนบำงคนรู ้สึกลำบำกใจที่จะพูด
หรื อแสดงออกถึงควำมรักอย่ำง
ชัดเจน เช่น กำรพูดคำว่ำ “รัก” กำร
กอด เป็ นต้น
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คำถำมเดิมเมื่อฝนโปรยมำห่มผ้ำ
บ้ำงหรื อเปล่ำ เกือบทุกวันที่ถำม
ตอนเช้ำวันนี้เธอทำอะไร, คำว่ำ
ห่วง คำว่ำคิดถึง ทุกชัว่ โมงที่ห่ำง
แสนไกล
1.2 ขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์ แม้บำงคำฉันบอกไม่บ่อยเท่ำที่ควร
(Rising Action)
อย่ำกังวลหรื อหวัน่ ใจ
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
1.3) ขั้นภำวะวิกฤติ
(Climax)

1.5) ขั้นยุติเรื่ องรำว
(Ending)
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1.4) ขั้นภำวะคลี่คลำย
(Falling Action)

ความหมายสั ญญะ
มายาคติ (Myth)
(Signified)
ในทุกคืนที่เธอกลับดึก ไม่เคยไม่ เป็ นห่วงและหวง ไม่ชอบให้ 1) คนรักกันก็มกั จะห่วงใยกันและมี
นึกเป็ นห่วง ใครเข้ำมำฉันยังแอบ ใครมำยุง่ เกี่ยวกับคนรัก แต่ ควำมหึ งหวงกันเป็ นธรรมดำ 2) กำร
หวงแต่ไม่แสดงอะไร
ไม่แสดงออก
ไม่แสดงออกถึงควำมหึ งหวงอำจทำ
ให้อีกฝ่ ำยคิดว่ำไม่ได้รักก็เป็ นได้ 3)
กำรไว้เนื้ อเชื่ อใจอีกฝ่ ำยถือเป็ นกำร
ให้เกียรติกนั
ทุกๆ สิ่ งคือคำว่ำรัก คิดเองอยูว่ ำ่
กำรกระทำทุกอย่ำงมัน
บำงครั้งกำรกระทำไม่เพียงพอที่จะ
เธอรู ้ใจ แต่ก็ไม่เป็ นไร นำทีน้ ี จะ แสดงออกมำแล้วว่ำรัก แต่
ยืนยันคำว่ำรัก หลำยๆคนจึงคำดหวัง
บอกชัดๆ เลย
หำกอีกฝ่ ำยต้องกำรได้ยนิ คำ ที่จะได้ยนิ คำว่ำรักเพื่อควำมมัน่ ใจ
ว่ำรักออกจำกปำก ก็จะพูด
ออกไป
รักนะคะ คนดีของฉันจะวันไหนก็ จงมัน่ ใจในควำมรักที่ฉนั มีให้ กำรกระทำและคำพูดที่ชดั เจนจะ
รักเพียงเธอและจะบอกว่ำรักเธอที่
เป็ นตัวยืนยันควำมรักที่แท้จริ ง
สุ ดใจดวงนี้ของฉันหยุดที่เธอ รัก
นะคะคนดีของฉันโปรดจงมัน่ ใจ
รู ปสั ญญะ (Signifier)
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

รู ปสั ญญะ (Signifier)

ความหมายสั ญญะ
(Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

ทุกๆ อย่ำงที่ฉนั ทำ ทุกๆ คำ คือคำว่ำ
รักเธอ
2) แก่นเรื่ อง (Theme)
2.1) ควำมรัก (Love
Theme)
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ค ำว่ ำ ห่ ว ง ค ำว่ ำ คิ ด ถึ ง ทุ ก ชั่ว โมงที่
แสนห่ ำงไกล,ไม่เคยไม่นึกห่ วง, ใคร
เข้ำ มำฉันแอบหวงแต่ ไ ม่ แสดงออก,
ทุ กๆ สิ่ งคื อค ำว่ำรั ก, รักนะคะคนดี
ของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอ และ
จะบอกว่ ำ รั ก เธอที่ สุ ด ใจดวงนี้ ฉั น
หยุด ที่ เ ธอ, รั ก นะคะคนดี ของฉัน
โปรดจงมั่น ใจ ทุ ก ๆ อย่ ำ งที่ ฉั น ท ำ
ทุกๆ คำคือคำว่ำรักเธอ
หมำยเหตุ : เป็ นควำมรั ก ในเชิ ง บวก
ของคนสองคนเมื่อต้อง
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.2) ศีลธรรมจรรยำ (Morality
Theme)
2.3) แนวคิด (Idealism Theme)
2.4) อำนำจ (Power Theme)
2.5) กำรทำงำน (Career
Theme)
2.6) เหนือจริ ง (Outcast
Theme)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
ทุกกระทำ ทุกคำพูดของฝ่ ำยชำย
เป็ นตัวบ่งบอกถึงควำมรัก แต่เมื่อ
ฝ่ ำยหญิงอยำกได้ยนิ คำว่ำ “รัก”
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ฝ่ ำยชำยก็
ยินดีที่จะพูดคำๆ นั้นออกมำ
-
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
3) ควำมขัดแย้ง (Conflict)
3.1) ควำมขัดแย้งระหว่ำงคน
กับคน
3.2) ควำมขัดแย้งภำยในจิตใจ

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

ใครเข้ำมำฉันแอบหวงแต่ไม่
แสดงออก
หมำยเหตุ: ถึงแม้ภำยในใจจะรู ้สึก
หึ งหวง แต่ก็ไม่แสดงท่ำทีออกมำ
เพื่อให้เกียรติฝ่ำยหญิง หรื อไม่
อยำกให้เกิดปั ญหำทะเลำะเบำะ
แวงกัน
-

-

-

-

-

-

-

-
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3.3) ควำมขัดแย้งกับภำยนอก
4) ตัวละคร (Character)
4.1) บุคลิกภำพที่เปรำะบำงทำง
อำรมณ์ (Neuroticism)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
มายาคติ (Myth)
-

104

องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
ความหมายสั ญญะ (Signified)
4.2) บุคลิกภำพที่ชอบเข้ำสังคม
(Extrovert)
4.3) บุคลิกภำพแบบ
ใครเข้ำมำฉันแอบหวงแต่ไม่แสดงออก,
ประนีประนอม
ทุกๆ สิ่ งคือคำว่ำรัก คิดเองอยูว่ ำ่ เธอรู ้ใจ
(Agreeableness)
แต่ก็ไม่เป็ นไร นำทีน้ ี จะบอกชัดๆ เลย
หมำยเหตุ: เป็ นบุคคลที่มีบุคลิกภำพ
ประนีประนอมคล้อยตำม จิตใจ
อ่อนโยน พร้อมจะเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ
4.4) บุคลิกภำพแบบเปิ ดรับ
แม้บำงคำฉันบอกไม่บ่อยเท่ำที่ควร อย่ำ
ประสบกำรณ์ (Openness to
กังวลหรื อหวัน่ ใจ
Experience)
หมำยเหตุ : ดู ภำยนอกเป็ นคนบทหนัก
ไม่โรแมนติ ก แต่ลึกๆ แล้วเป็ นคนโร
แมนติ ก เห็ น คุ ณ ค่ ำ ของอำรมณ์ ด้ ำ น
ต่ำงๆ เป็ นคนเปิ ดเผยควำมรู ้สึก

-
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
5) มุมมอง (Point of View)
5.1) บุรุษที่หนึ่งเป็ นตัว
ละครสำคัญในเรื่ องเป็ นผู ้
เล่ำ

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

แม้บำงคำฉันบอกไม่บ่อยเท่ำที่ควร อย่ำ
กังวลหรื อหวัน่ ใจ, รักนะคะคนดี ของ
ฉัน, และจะบอกว่ำรักเธอที่สุด ใจดวงนี้
ของฉันหยุดที่เธอ, ทุกๆ อย่ำงที่ฉันทำ
ทุกๆ คำคือคำว่ำรักเธอ, ใครเข้ำมำฉัน
แอบหวงแต่ไม่แสดงออก
หมำยเหตุ: ผูเ้ ล่ำเป็ นตัวละครสำคัญของ
เรื่ อง มี ก ำรใช้ ส รรพนำมเรี ยกแทน
ตนเองว่ำ “ฉัน” พูดหำงเสี ยงกับผูห้ ญิ ง
ว่ำ “นะคะ” สะท้อนให้เห็นถึงกำรเป็ น
ผู ช้ ำยที่ อ่ อ นโยน นุ่ ม นวล หรื อ อี ก นัย
หนึ่งคือเป็ นวำทะของคนเจ้ำชู ้
-

-

-

-

-
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5.2) บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็ นตัว
ละครรองในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
รู ปสั ญญะ (Signifier)
-

ความหมายสั ญญะ (Signified)
-

มายาคติ (Myth)
-

-

-

-

-
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
5.3) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะ
เป็ นผูร้ ู ้แจ้งเห็นจริ งทุกอย่ำง
เป็ นผูเ้ ล่ำ
5.4) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะ
เป็ นผูส้ ังเกตกำรณ์เป็ นผูเ้ ล่ำ
5.5) บุรุษที่หนึ่งเป็ นผูเ้ ล่ำ
ด้วยกระแสจิตประหวัด
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2) สรุ ปผลกำรวิเครำะห์เพลงรักนะคะ
เพลงรักนะคะเป็ นเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับควำมรัก ซึ่ งเป็ นควำมรักในเชิ ง
บวกของคนสองคนเมื่อต้องอยูห่ ่ ำงไกลกัน มีควำมห่ วงใยคิดถึงกัน และเป็ นธรรมดำที่ต่ำงฝ่ ำยต่ำง
หึ งหวง และกลัวว่ำควำมรักจะไม่มนั่ คง ทุกกำรกระทำ ทุกคำพูดของฝ่ ำยชำยเป็ นตัวบ่งบอกถึงควำม
รัก แต่เมื่อฝ่ ำยหญิงอยำกได้ยินคำว่ำ “รัก” เพื่อสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ฝ่ ำยชำยก็ยินดี ที่จะพูดคำๆ นั้น
ออกมำ ดำเนิ นเรื่ องโดยบุรุษที่หนึ่ งตัวละครสำคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำผูเ้ ล่ำ ตัวละครมีกำรพูดหำงเสี ยง
กับผูห้ ญิงว่ำ “นะคะ” สะท้อนให้เห็นถึงกำรเป็ นผูช้ ำยที่อ่อนโยน นุ่มนวล หรื ออีกนัยหนึ่ งคือเป็ นวำ
ทะของคนเจ้ำชู ้ ซึ่ งสำมำรถสรุ ปโครงเรื่ องโดยย่อได้ดงั นี้
(1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง (Exposition)
คำถำมเดิมเมื่อฝนโปรยมำห่ มผ้ำบ้ำงหรื อเปล่ำ เกื อบทุกวันที่ถำมตอน
เช้ำวันนี้ เธอทำอะไร คำว่ำห่ วง คำว่ำคิดถึ ง ทุ กชัว่ โมงที่ห่ำงแสนไกล” คือ คู่รักที่ตอ้ งอยู่ไกลกันก็
มักจะมีควำมห่ วงใยและคิดถึ งกันเป็ นธรรมดำ รวมถึงมีกำรมโนภำพไปต่ำงๆ นำนำว่ำคนรักกำลัง
ทำอะไร
(2) ขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์ (Rising Action)
“แม้บ ำงค ำฉันบอกไม่ บ่ อ ยเท่ ำ ที่ ค วร อย่ำ กัง วลหรื อหวัน่ ใจ” คื อ
บำงครั้งคนรักกันมักจะคำดหวังที่จะได้ยนิ คำว่ำ “รัก” เพื่อควำมเชื่อมัน่ และเสริ มสร้ำงกำลังใจแก่กนั
ในขณะที่บำงครั้งฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งอำจจะเขินอำยที่จะพูดหรื อแสดงออกถึงควำมรักอย่ำงชัดเจน เช่น
กำรพูดคำว่ำ “รัก” กำรกอด เป็ นต้น
(3) ขั้นภำวะวิกฤติ (Climax)
“ในทุกคืนที่ เธอกลับดึ ก ไม่เคยไม่นึกเป็ นห่ วง ใครเข้ำมำฉันยังแอบ
หวงแต่ไม่แสดงอะไร” คือ คนรักกันก็มกั จะห่ วงใยกันและมีควำมหึ งหวงกันเป็ นธรรมดำ กำรไม่
แสดงออกถึงควำมหึ งหวงเป็ นกำรแสดงออกถึงควำมไว้เนื้ อเชื่ อใจกัน แต่บำงครั้งกลับทำให้อีกฝ่ ำย
คิดว่ำไม่ได้รักก็เป็ นได้
(4) ขั้นภำวะคลี่คลำย (Falling Action)
“ทุกๆ สิ่ งคือคำว่ำรัก คิดเองอยู่วำ่ เธอรู ้ ใจ แต่ก็ไม่เป็ นไรนำทีน้ ี จะบอก
ชัดๆเลย” คือ บำงครั้งกำรกระทำไม่เพียงพอที่จะยืนยันคำว่ำรัก หลำยๆคนจึงคำดหวังที่จะได้ยินคำ
ว่ำรักเพื่อควำมมัน่ ใจ
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(5) ขั้นยุติเรื่ องรำว (Ending)
“รักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอ” “โปรดจงมัน่ ใจ ทุกๆ
อย่ำงที่ฉนั ทำทุกๆ คำ คือคำว่ำรักเธอ” คือ กำรกระทำและคำพูดที่ชดั เจนจะเป็ นตัวยืนยันควำมรักที่
แท้จริ ง
สัญลักษณ์พิเศษที่สังเกตเห็นได้คือ รักนะคะ เป็ นกำรบอกกล่ำวกับคนรักว่ำตนมีใจ
ผูกพันด้วยควำมห่วงใย (พูดด้วยควำมอ่อนโยน)
4.1.2 การวิ เ คราะห์ สั ญ ญะของการเล่ า เรื่ อ งในเพลงที่ ป ระพั น ธ์ โ ดยผู้ ป ระพั น ธ์ เ พลง
ทางเลือก (Q2)
4.1.2.1 สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องใน “เพลงกำแพง”
เพลงกำแพงเป็ นเพลงที่ติดผังอันดับ 1 ในคลื่นวิทยุแฟตเรดิโอ และได้รับรำงวัลยอด
เยีย่ มจำกงำนแฟตอำร์วอร์ดในปี พ.ศ. 2547
1) เนื้อเพลง
จะไม่มีกำแพงขวำงกั้นคนดนตรี จะหลับตำนอนฝั นถึ งวันพรุ่ งนี้ ที่ดี จะไม่มีอำร์ เอส หัว
ลำโพง หรื อแกรมมี่ จะไม่มีสมอลล์รูม เบเกอรี่ หรื อโซนี่ ด้วยกลไกกำรตลำด มันเป็ นเรื่ อง
ของคนขลำดที่ปฏิเสธควำมจำเป็ นของออกซิ เจนในอำกำศ อยำกให้มองบทเพลงในแง่ของ
ศิลปะ ที่ไม่ใช่สินค้ำพอเอำมำขำยแล้วคือขยะ มันคือมันสมองของเยำวชนรุ่ นใหม่ ที่จะคอย
อุม้ ชูอนำคตประเทศไทย ควำมคิดแล้วก็ปรัชญำที่จะเอำมำแบ่งปั น ไม่ใช่สินค้ำที่เอำรำคำมำ
แข่งกัน เพรำะมันจะทำให้เพลงด้อยค่ำลงไป ในยุคที่เงินเป็ นน้อง แล้วทองจะเป็ นของใคร
ในยุคที่สื่อต่ำงๆ นั้นคอยหันตูดให้ฝรั่ง เพลงไทยที่มนั ประเสริ ฐ ทำไมเรำเกิดมำแล้วไม่ฟัง
จึงเกิดคำถำมขึ้นภำยใน ใครก็ไม่เข้ำใจ กำรแข่งขันทำงธุ รกิจ จะ Benefit เรำแค่ไหน ทุกคน
ในวงกำรถ้ำ หันหน้ำ มำรวมกัน แล้วรวบรวมควำมสำมำรถเอำออกมำฟำดฟั น ทำเพลง
เพรำะอยำกทำ ไม่ใช่ทำเพรำะอยำกดัง ถ้ำไม่ชอบไม่ตอ้ งซื้ อ ถ้ำจะซื้ อเพรำะอยำกฟั ง ถ้ำฟั ง
แล้วไม่เข้ำใจ เป็ นเพรำะคุ ณนั้นไม่ช อบ จะดี เลวถู กผิด ก็ คงไม่ใ ช่ คำตอบ ถ้ำคุ ณจะชอบ
Rock คุณก็ Rock กันไป แต่ทำไมต้องลืม Jazz มองข้ำมมันไปทำไม ทำไมไม่ลองฟั ง Pop
Bossa หรื อ Hardcore ดนตรี ที่มีวิญญำณรู ปแบบของมันก็คงไม่เคยพอ คล้ำยตะวันตกมันก็
เป็ นเรื่ องของ Inspiration ไม่มวั เอำ Reference ตลอดระยะในกำร Production นักดนตรี ที่ดี
ฉลำดในกำรเล่ำเรื่ อง ไม่มวั มำคิดจุกจิกจะทำชี วิตให้มนั เปลือง ไม่มวั มำแบ่งสำยว่ำสำยแจม
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หรื อสำยฝึ ก ไม่เคยจะแบ่งพวกว่ำพวกเรำนี้ คิดลึ ก ดนตรี ที่มีวิญญำณจึ งไม่จำเป็ นจะต้อง
ประหลำดเพรำะว่ำควำมคิดแบ่งแยกเผ่ำพันธุ์คือควำมคิดของปี ศำจ
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ตารางที่ 4.6 กำรวิเครำะห์สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องในเพลงกำแพง
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

รู ปสั ญญะ (Signifier)

ความหมายสั ญญะ
(Signified)

มายาคติ (Myth)

1) โครงเรื่ อง (Plot)
1.1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง
(Exposition)

คนในแวดวงธุ รกิจโดยเฉพำะที่
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มส่ วนใหญ่
ในสังคม มักจะยึดติดหรื อผลิตผลงำน
อยูภ่ ำยใต้ควำมต้องกำรของลูกค้ำส่ วน
ใหญ่เป็ นสำคัญ และไม่ได้สนับสนุน
วิถีแนวทำงใหม่ๆ ในกำรนำเสนอ
ผลงำนเพรำะเกรงว่ำสิ นค้ำจะไม่ได้รับ
ควำมนิยม
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ด้วยกลไกกำรตลำด มันเป็ นเรื่ อง 1) กลไกทำงกำรตลำดที่
ของคนขลำดที่ปฏิเสธควำม
มักจะนำเสนอองค์ประกอบ
จำเป็ นของออกซิเจนในอำกำศ อื่นๆ มำกกว่ำคุณภำพที่
แท้จริ งของสิ นค้ำ ทำให้คน
มองข้ำมสิ่ งที่สำคัญที่สุดของ
ตัวบทเพลง 2) สะท้อนให้
เห็นว่ำกำรผลิตผลงำนเพลงที่
อิงกระแสควำมต้องกำรของ
ตลำดเป็ นหลัก ไม่เล็งเห็นถึง
ควำมสำคัญของกำรนำเสนอ
แนวทำงใหม่ๆ สู่ ผบู ้ ริ โภคสู่
ผูบ้ ริ โภคที่จะทำให้วงกำร
เพลงไทยมีกำรพัฒนำให้
เจริ ญยิง่ ๆ ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

รู ปสั ญญะ (Signifier)

1.2) ขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์ อยำกให้มองบทเพลงในแง่ของ
(Rising Action)
ศิ ล ปะที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ นค้ำ พอเอำมำ
ขำยแล้วคือขยะ, ควำมคิดแล้วก็
ปรัชญำที่จะเอำมำแบ่งปั นไม่ใช่
สิ นค้ำที่เอำรำคำมำแข่งกัน
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ความหมายสั ญญะ
มายาคติ (Myth)
(Signified)
ศิลปะของบทเพลงมักมีควำม ผูป้ ระพันธ์ ม องผลงำนตนเองว่ำ เป็ น
งดงำมในส่ วนของ เนื้ อร้ อง “ศิลปะ” ในขณะที่ผูผ้ ลิตหรื อนำยทุน
ท ำนอง คี ต ลัก ษณ์ จัง หวะ มองว่ำเป็ น “สิ นค้ำ”
เป็ นต้น ไม่อยำกให้ม องเป็ น
สิ นค้ ำ ที่ ข ำยกั น อย่ ำ งไร้ ค่ ำ
โดยไม่คำนึ งถึงควำมตั้งใจใน
กำ ร ส ร้ ำ ง ส รร ค์ ง ำ น ข อ ง
ศิ ล ปิ น ผูจ้ ดั จำหน่ ำยเพลงยัง
มองว่ำ เพลงเป็ นเพี ย งสิ น ค้ำ
ช นิ ด ห นึ่ ง โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้
ควำมสำคัญของศิลปะในกำร
สร้ ำ งสรรค์ง ำน ท ำให้เ พลง
ถูกลดทอนคุณค่ำลง
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
1.3) ขั้นภำวะ
วิกฤติ (Climax)

ความหมายสั ญญะ (Signified)
1) สังคมไทยไม่ให้ควำมสนใจและ
เห็นคุณค่ำของเพลงไทยเท่ำที่ควร 2)
แนวทำงตะวันตกเป็ นที่นิยมของ
สังคมและนักธุ รกิจให้ควำมสนใจ 3)
กำรเสี ยเปรี ยบในเชิงวัฒนธรรมอัน
เนื่องมำจำกผูบ้ ริ โภคสนับสนุนแนว
เพลงสำกลมำกกว่ำเพลงไทย
มันจะเป็ นกำรแข่งขันทำงธุ รกิจที่มี
คุณค่ำต่อทั้งผูส้ ร้ำงเพลงและผูฟ้ ัง ถ้ำ
ทุกคนในวงกำรหันมำใช้
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกัน
สร้ำงสรรค์เพลงเพื่อที่จะแสดง
ควำมสำมำรถและศักยภำพของ
ตนเอง ไม่ใช่ทำไปเพรำะคำนึ งถึงแต่
ชื่อเสี ยง แต่กลับสร้ำงสรรค์งำน
ออกมำอย่ำงไม่มีคุณภำพ

มายาคติ (Myth)
คนในสังคมส่ วนใหญ่ยงั มองว่ำสิ นค้ำ
ต่ำงๆ รวมถึงผลงำนเพลงจำก
ต่ำงประเทศนั้นมีคุณภำพมำกกว่ำ
สิ นค้ำในไทย
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1.4) ขั้นภำวะ
คลี่คลำย (Falling
Action)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
ในยุคที่เงินเป็ นน้อง แล้วทอง
จะเป็ นของใคร ในยุคที่สื่อ
ต่ำงๆ นั้นคอยหันตูดให้ฝรั่ง,
เพลงไทยที่มนั ประเสริ ฐ
ทำไมเรำเกิดมำแล้วไม่ฟัง จึง
เกิดคำถำมขึ้นภำยใน ใครก็ไม่
เข้ำใจ
กำรแข่งขันทำงธุ รกิจจะ
benefit เรำแค่ไหน ทุกคนใน
วงกำรถ้ำหันหน้ำมำรวมกัน
แล้วรวบรวมควำมสำมำรถ
เอำออกมำฟำดฟัน ทำเพลง
เพรำะอยำกทำ ไม่ใช่ทำเพรำะ
อยำกดัง

หลำยหัวดีกว่ำหัวเดียว กำรสร้ำงควำม
แตกต่ำงจะทำให้เกิดควำมหลำกหลำย
และกำรพัฒนำของชิ้นงำน
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

ความหมายสั ญญะ (Signified)
1) ผูป้ ระพันธ์เปรี ยบเทียบคำว่ำ
“Rock” เพลงที่อยูใ่ นกระแสหลัก
และเปรี ยบเทียบคำว่ำ “Jazz” คือ
เพลงที่อยูน่ อกกระแส 2) เป็ น
กำรแสดงออกซึ่งมุมมองของ
ผูป้ ระพันธ์เพลงทำงเลือกถึง
อิสรภำพในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนเพลง
1) ดนตรี มกั จะไม่มีรูปแบบที่
ตำยตัว เรำอำจจะเลียนแบบเพลง
ของชำติตะวันตกก็ได้ แต่ก็ไม่
ควรเอำมำใช้เป็ นต้นแบบตลอด
กระบวนกำรทำเพลง 2) นัก
ดนตรี ที่ดีจะไม่มวั มำแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่ ำยในกำรสร้ำงสรรค์งำน ดนตรี
ที่มีจิต

มายาคติ (Myth)
1) คนในสังคมทัว่ ไปมักนิยมฟังเพลง
Rock มำกกว่ำเพลง Jazz (Pop Culture
& High Culture) 2) กำรผลิตเพลง
ทำงเลือกส่ วนใหญ่จะตั้งอยูบ่ น
พื้นฐำนของกำรไม่งอ้ งอนลูกค้ำ ไม่
คำนึงถึงควำมนิยมและผลกำไร
113

รู ปสั ญญะ (Signifier)
ถ้ำไม่ชอบไม่ตอ้ งซื้ อ ถ้ำจะซื้ อ
เพรำะอยำกฟัง ถ้ำฟังแล้วไม่เข้ำใจ
เป็ นเพรำะคุณนั้นไม่ชอบ จะดีเลว
ถูกผิด ก็คงไม่ใช่คำตอบ ถ้ำคุณจะ
ชอบ Rock คุณก็ Rock กันไป แต่
ทำไมต้องลืม Jazz มองข้ำมมันไป
ทำไม ทำไมไม่ลองฟัง Pop Bossa
หรื อ Hardcore
ดนตรี ที่มีวิญญำณรู ปแบบของมัน
ก็คงไม่เคยพอ คล้ำยตะวันตกมันก็
เป็ นเรื่ องของ Inspiration ไม่มวั เอำ
Reference ตลอดระยะในกำร
Production นักดนตรี ที่ดีฉลำดใน
กำรเล่ำเรื่ อง ไม่มวั มำคิด

1) กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงต้อง
อำศัยแรงบันดำลใจเป็ นสำคัญ 2) บท
เพลงในสังคมมักจะถูกจัดกลุ่ม
แบ่งแยกตำมควำมนิยมของผูบ้ ริ โภค
เป็ นหลัก “กระแสหลักและกระแส
รอง” ทำให้เกิดควำมแตกต่ำงใน
วงกำรเพลง
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

ความหมายสั ญญะ (Signified)
วิญญำณและมีควำมงดงำมทำง
ศิลปะก็ไม่จำเป็ นต้องฟังแล้วดู
แปลกประหลำดหรื อเข้ำถึงยำก

มายาคติ (Myth)

คำดหวังที่จะผลิตผลงำนเพลง
1) กำรแบ่งแยกเป็ นค่ำยเพลง หรื อ
อย่ำงอิสระ ไม่มีกำรแบ่งค่ำย ไม่ แนวเพลงสมัยนิยมกับเพลงทำงเลือก
มีขอ้ จำกัดใดๆ
คืออุปสรรค์ในกำรพัฒนำคุณภำพของ
เพลง 2) ค่ำยเพลงหลำยๆค่ำยมักทำให้
ศิลปิ นเกิดข้อจำกัดในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนเพลง เพรำะมัวแต่คำนึ งถึง
กระแสตอบรับและรำยได้ ไม่เปิ ด
โอกำสให้ศิลปิ นได้สร้ำงสรรค์ผลงำน
ที่เป็ นตัวเองได้อย่ำงเต็มที่ ศิลปิ นที่ไม่
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รู ปสั ญญะ (Signifier)
จุกจิกจะทำชีวติ ให้มนั เปลือง ไม่
มัวมำแบ่งสำยว่ำสำยแจมหรื อสำย
ฝึ ก ไม่เคยจะแบ่งพวกว่ำพวกเรำ
นั้นคิดลึก ดนตรี ที่มีวิญญำณจึงไม่
จำเป็ นจะต้องประหลำด เพรำะว่ำ
ควำมคิดแบ่งแยกเผ่ำพันธุ์คือ
ควำมคิดของปี ศำจ
1.5) ขั้นยุติเรื่ องรำว จะไม่มีกำแพงขวำงกั้นคนดนตรี
(Ending)
จะหลับตำนอนฝันถึงวันพรุ่ งนี้ที่ดี
จะไม่มีอำร์ เอส หัวลำโพง หรื อ
แกรมมี่ จะไม่มีสมอลล์รูม เบเกอรี่
หรื อโซนี่
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)
สังกัดค่ำยใดจึงมีอิสระในกำร
สร้ำงสรรค์งำนมำกกว่ำ ทำให้เกิด
เพลงใหม่ๆที่มีควำมแตกต่ำงจำกเดิม
มำกขึ้น

-

-

-

-

-

-

จะไม่มีกำแพงขวำงกั้นคนดนตรี ,
จะไม่มีอำร์ เอส หัวลำโพง หรื อ
แกรมมี่ จะไม่มีสมอลล์รูม เบเกอรี่
หรื อโซนี่ , ด้วยกลไกกำรตลำด มัน
เป็ นเรื่ องของคนขลำด ที่ปฎิเสธ
ควำมจำเป็ นของอ็อกซิเจนใน

-

-
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2) แก่นเรื่ อง (Theme)
2.1) ควำมรัก
(Love Theme)
2.2) ศีลธรรม
จรรยำ (Morality
Theme)
2.3) แนวคิด
(Idealism Theme)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)
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รู ปสั ญญะ (Signifier)
อำกำศ อยำกให้มองบทเพลงในแง่
ของศิลปะ ที่ไม่ใช่สินค้ำพอเอำมำ
ขำยแล้วคือขยะ, ในยุคที่สื่อต่ำงๆ
นั้นคอยหันตูดให้ฝรั่ง เพลงไทยที่
มันประเสริ ฐ ทำไมเรำเกิดมำแล้ว
ไม่ฟัง, กำรแข่งขันทำงธุ รกิจ จะ
Benefit เรำแค่ไหน ทุกคนใน
วงกำรถ้ำหันหน้ำมำรวมกัน แล้ว
รวบรวมควำมสำมำรถเอำออกมำ
ฟำดฟัน, ถ้ำคุณจะชอบ Rock คุณก็
Rock กันไป แต่ทำไมต้องลืม Jazz
มองข้ำมมันไปทำไม
หมำยเหตุ : เป็ นกำรวิจำรณ์วงกำร
เพลงไทยในปัจจุบนั ที่ให้
ควำมสำคัญกับผลกำไรมำกกว่ำ
ศิลปะควำมงำมของเพลง มีกำร
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

-

-

-

-
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รู ปสั ญญะ (Signifier)
แบ่งฝักแบ่งฝ่ ำยเพลงสมัยนิยมและ
เพลงทำงเลือก คนในสังคมยังไม่
ค่อยเห็นคุณค่ำของเพลงที่
สร้ำงสรรค์โดยคนไทย จึงเกิด
ข้อจำกัดและอิสระในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนเพลง ทำให้
วงกำรเพลงไทยไม่พฒั นำ
2.4) อำนำจ (Power
Theme)
2.5) กำรทำงำน
(Career Theme)
2.6) เหนือจริ ง
(Outcast Theme)
3) ควำมขัดแย้ง (Conflict)
3.1) ควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงคนกับคน
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

ด้วยกลไกกำรตลำด มันเป็ นเรื่ อง
ของคนขลำดที่ปฏิเสธควำมจำเป็ น
ของออกซิ เจนในอำกำศ, อยำกให้
มองบทเพลงในแง่ ข องศิ ล ปะที่
ไม่ ใ ช่ สิ นค้ำ พอเอำมำขำยแล้วคื อ
ขยะ, ควำมคิ ดแล้วก็ปรัชญำที่จะ
เอำมำแบ่งปั นไม่ใช่สินค้ำที่เอำ

-

-
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3.2) ควำมขัดแย้ง
ภำยในจิตใจ
3.3) ควำมขัดแย้ง
กับภำยนอก

รู ปสั ญญะ (Signifier)
แบ่งฝักแบ่งฝ่ ำยเพลงสมัยนิยมและ
เพลงทำงเลือก คนในสังคมยังไม่
ค่อยเห็นคุณค่ำของเพลงที่
สร้ำงสรรค์โดยคนไทย จึงเกิด
ข้อจำกัดและอิสระในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนเพลง ทำให้
วงกำรเพลงไทยไม่พฒั นำ
-
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

รู ปสั ญญะ (Signifier)

ความหมายสั ญญะ
(Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

4) ตัวละคร (Character)
4.1) บุคลิกภำพที่
เปรำะบำงทำงอำรมณ์
(Neuroticism)
4.2) บุคลิกภำพที่ชอบ
เข้ำสังคม (Extrovert)

-

ด้วยกลไกกำรตลำด มันเป็ นเรื่ อง
ของคนขลำด ที่ปฏิเสธ
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รำคำมำแข่งกัน, ในยุคที่ เงิ น เป็ น
น้อง แล้วทองจะเป็ นของใคร ในยุค
ที่ สื่ อ ต่ ำ งๆ นั้น คอยหัน ตู ด ให้ ฝ รั่ ง ,
เพลงไทยที่ ม ันประเสริ ฐ ท ำไมเรำ
เกิ ดมำแล้ว ไม่ ฟั ง จึ ง เกิ ดค ำถำมขึ้ น
ภำยใน ใครก็ไม่เข้ำใจ
หมำยเหตุ: เป็ นสถำนกำรณ์ที่ไม่
สำมำรถควบคุมได้ และขัดแย้งกับ
ควำมต้องกำรของผูพ้ ูด

120
ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

รู ปสั ญญะ (Signifier)

มายาคติ (Myth)
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ควำมจำเป็ นของออกซิ เจนในอำกำศ,
ควำมคิ ด แล้ ว ก็ ป รั ช ญำจะเอำมำ
แบ่งปั น ไม่ใช่ สินค้ำที่เอำรำคำมำแข่ง
กันเพรำะมันจะทำให้เพลงด้อยค่ำลง
ไป, กำรแข่งขันทำงธุ รกิจ จะ Benefit
เรำแค่ไหนทุกคนในวงกำรถ้ำหันหน้ำ
มำรวมกัน แล้วรวบรวมควำมสำมำรถ
เอำออกมำฟำดฟั น ท ำเพลงเพรำะ
อยำกทำ ไม่ใช่ทำเพรำะอยำกดัง, นัก
ดนตรี ที่ดีฉลำดในกำรเล่ ำเรื่ อง ไม่มวั
มำคิดจุกจิกจะทำชีวติ ให้มนั เปลือง ไม่
มัวมำแบ่งสำยว่ำสำยแจมหรื อสำยฝึ ก
ไม่เคยจะแบ่งพวกว่ำพวกเรำนี้ คิดลึ ก
ดนตรี ที่มีวิญญำณจึงไม่จำเป็ นจะต้อง
ประหลำดเพรำะว่ำควำมคิดแบ่งแยก

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

-

-

-

-

อยำกให้มองบทเพลงในแง่ของศิลปะ
ที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ น ค้ำ พอเอำมำขำยแล้ ว คื อ
ขยะ, ควำมคิดแล้วก็ปรัชญำที่จะเอำมำ

-

-

เผ่ำพันธุ์คือควำมคิดของปี ศำจ
หมำยเหตุ : เป็ นบุคคลที่แสดงออก
อย่ำงตรงไปตรงมำ มีควำมเป็ นผูน้ ำ
-
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4.3) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม
(Agreeableness)
4.4) บุคลิกภำพแบบยึด
มัน่ ในหลักกำร
(Conscientiousness)
4.5) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม
(Agreeableness)
4.6) บุคลิกภำพแบบ
เปิ ดรับประสบกำรณ์
(Openness to

ความหมายสั ญญะ
(Signified)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
Experience)

รู ปสั ญญะ (Signifier)

มายาคติ (Myth)

122

แบ่งปั นไม่ใช่สินค้ำที่เอำรำคำมำแข่งกัน,
เพลงไทยที่ ม ัน ประเสริ ฐ ท ำไมเรำเกิ ด
มำแล้วไม่ฟัง จึงเกิดคำถำมขึ้นภำยใน ใคร
ก็ไม่เข้ำใจ, ถ้ำไม่ชอบไม่ตอ้ งซื้ อ ถ้ำจะซื้ อ
เพรำะอยำกฟั ง ถ้ำ ฟั ง แล้วไม่เข้ำ ใจ เป็ น
เพรำะคุ ณนั้นไม่ชอบ จะดีเลวถูกผิด ก็คง
ไม่ใช่ คำตอบ ถ้ำคุ ณจะชอบ Rock คุ ณก็
Rock กัน ไป แต่ ท ำไมต้อ งลื ม Jazz
มองข้ำ มมัน ไปท ำไม ท ำไมไม่ ล องฟั ง
Pop Bossa หรื อ Hardcore
หมำยเหตุ: เป็ นบุคคลที่มีควำมซำบซึ้ งใน
ศิลปะและควำมสวยงำมของดนตรี
เปิ ดเผยควำมรู ้สึก เห็นคุณค่ำของอำรมณ์
ด้ำนต่ำงๆ ชอบควำมหลำกหลำย ทดลอง
สิ่ งใหม่ๆ

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

รู ปสั ญญะ (Signifier)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

-

-

-

-
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5) มุมมอง (Point of View)
5.1) บุรุษที่หนึ่งเป็ นตัว
ละครสำคัญในเรื่ องเป็ น
ผูเ้ ล่ำ
5.2) บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็ น
ตัวละครรองในเรื่ องเป็ น
ผูเ้ ล่ำ
5.3) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะ หมำยเหตุ : ผูเ้ ล่ำไม่ได้เป็ นหนึ่ งในตัว
เป็ นผูส้ ังเกตกำรณ์เป็ นผู ้ ละครของเรื่ อง แต่เล่ำเรื่ องในฐำนะที่
เล่ำ
เป็ นผูร้ ู ้แจ้งในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
5.4) บุรุษที่หนึ่งเป็ นผู ้
เล่ำด้วยกระแสจิต
ประหวัด

ความหมายสั ญญะ
(Signified)
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2) สรุ ปผลกำรวิเครำะห์เพลงกำแพง
เพลงกำแพงเป็ นเพลงที่นำเสนอควำมคิดในเชิงวิพำกษ์ต่อวงกำรเพลงไทย มี
กำรดำเนินเรื่ องโดยผูป้ ระพันธ์ในฐำนะเป็ นผูร้ ู ้แจ้งเห็นจริ งทุกอย่ำงเป็ นผูเ้ ล่ำใน ซึ่ งผูป้ ระพันธ์มองว่ำ
ปั จจุบนั ค่ำยเพลงเป็ นอุปสรรค์ต่อกำรสร้ำงสรรค์งำนอย่ำงอิสระของศิลปิ นเนื่ องจำกมัวแต่คำนึ งถึ ง
ควำมต้องกำรของผูฟ้ ังจำนวนมำกและรำยได้มำกกว่ำศิลปะของตัวบทเพลง กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง
และกำรพัฒนำเพลงให้แปลกใหม่ หลำกหลำย อีกทั้งคนในสังคมยังไม่ค่อยเห็ นคุ ณค่ำของเพลงที่
สร้ำงสรรค์โดยคนไทย มีกำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ ำยเพลงสมัยนิ ยมและเพลงทำงเลือก จึงเกิดข้อจำกัดและ
อิสระในกำรสร้ ำงสรรค์ผลงำนเพลงของศิลปิ น ทำให้วงกำรเพลงไทยไม่เกิ ดกำรพัฒนำ โดยโครง
เรื่ องของเพลงกำแพงสำมำรถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง (Exposition)
“ด้วยกลไกกำรตลำด มันเป็ นเรื่ องของคนขลำดที่ปฏิเสธควำมจำเป็ นของ
ออกซิ เจนในอำกำศ” คือ คนในแวดวงธุ รกิ จโดยเฉพำะที่เกี่ ยวข้องกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มส่ วนใหญ่ใน
สังคม มักจะยึดติดหรื อผลิตผลงำนอยูภ่ ำยใต้ควำมต้องกำรของลูกค้ำส่ วนใหญ่เป็ นสำคัญ และไม่ได้
สนับสนุ นวิถีแนวทำงใหม่ๆในกำรนำเสนอผลงำนเพรำะเกรงว่ำสิ นค้ำจะไม่ได้รับควำมนิ ยม (ใน
ที่น้ ีหมำยถึงเพลง)
(2) ขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์ (Rising Action)
“อยำกให้มองบทเพลงในแง่ ของศิลปะที่ไม่ใช่ สินค้ำพอเอำมำขำยแล้ว
คือขยะ”, “ควำมคิดแล้วก็ปรัชญำที่จะเอำมำแบ่งปั นไม่ใช่สินค้ำที่เอำรำคำมำแข่งกัน” คือ ผูป้ ระพันธ์
มองผลงำนตนเองว่ำเป็ น “ศิลปะ” ในขณะที่ผผู ้ ลิตหรื อนำยทุนมองว่ำเป็ น “สิ นค้ำ”
(3) ขั้นภำวะวิกฤติ (Climax)
“ในยุคที่เงิ นเป็ นน้อง แล้วทองจะเป็ นของใคร ในยุคที่สื่อต่ำงๆ นั้นคอย
หันตูดให้ฝรั่ง”, “เพลงไทยที่มนั ประเสริ ฐ ทำไมเรำเกิดมำแล้วไม่ฟัง จึงเกิดคำถำมขึ้นภำยใน ใครก็
ไม่เข้ำใจ” คือ คนในสังคมส่ วนใหญ่ยงั มองว่ำสิ นค้ำต่ำงๆรวมถึงผลงำนเพลงจำกต่ำงประเทศนั้นมี
คุณภำพมำกกว่ำสิ นค้ำในไทย
(4) ขั้นภำวะคลี่คลำย (Falling Action)
ก) “กำรแข่งขันทำงธุ รกิจจะ benefit เรำแค่ไหน ทุกคนในวงกำรถ้ำ
หันหน้ำมำรวมกัน แล้วรวบรวมควำมสำมำรถเอำออกมำฟำดฟั น ทำเพลงเพรำะอยำกทำ ไม่ใช่ ทำ
เพรำะอยำกดัง” คือ หลำยหัวดีกว่ำหัวเดี ยว กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงจะทำให้เกิ ดควำมหลำกหลำย
และกำรพัฒนำของเพลง
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ข) “ถ้ำคุณจะชอบ Rock คุณก็ Rock กันไป แต่ทำไมต้องลืม Jazz
มองข้ำมมันไปทำไม” คือ คนในสังคมทัว่ ไปมักนิ ยมฟั งเพลง Rock มำกกว่ำเพลง Jazz (Pop culture
& high culture)
ค) “ดนตรี ที่ มี วิ ญ ญำณรู ปแบบของมั น ก็ ค งไม่ เ คยพอ คล้ ำ ย
ตะวันตกมันก็เป็ นเรื่ องของ Inspiration ไม่มวั เอำ Reference ตลอดระยะในกำร Production นัก
ดนตรี ที่ดีฉลำดในกำรเล่ ำเรื่ อง ไม่มวั มำคิดจุกจิ กจะทำชี วิตให้มนั เปลื อง ไม่มวั มำแบ่งสำยว่ำสำย
แจมหรื อสำยฝึ ก ไม่ เคยจะแบ่ ง พวกว่ำ พวกเรำนั้นคิ ดลึ ก ดนตรี ที่ มี วิญญำณจึ ง ไม่ จำเป็ นจะต้อ ง
ประหลำด เพรำะว่ำควำมคิดแบ่งแยกเผ่ำพันธุ์คือควำมคิดของปี ศำจ” คือ 1) กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
เพลงต้องอำศัยแรงบันดำลใจเป็ นสำคัญ 2) บทเพลงในสังคมมักจะถู กจัดกลุ่มแบ่งแยกตำมควำม
นิยมของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก “กระแสหลักและกระแสรอง” ทำให้เกิดควำมแตกต่ำงในวงกำรเพลง
(5) ขั้นยุติเรื่ องรำว (Ending)
“จะไม่มีกำแพงขวำงกั้นคนดนตรี จะหลับตำนอนฝั นถึ งวันพรุ่ งนี้ ที่ดีจะ
ไม่มีอำร์ เอส หัวลำโพง หรื อแกรมมี่ จะไม่มีสมอลล์รูม เบเกอรี่ หรื อโซนี่ ” คือ กำรแบ่งแยกเป็ นค่ำย
เพลง หรื อแนวเพลงสมัยนิ ยมกับเพลงทำงเลื อก คื ออุปสรรค์ในกำรพัฒนำคุ ณภำพของเพลง ค่ำย
เพลงหลำยๆค่ำยมักทำให้ศิลปิ นเกิ ดข้อจำกัดในกำรสร้ ำงสรรค์ผลงำนเพลง เพรำะมัวแต่คำนึ งถึ ง
กระแสตอบรับและรำยได้ ไม่เปิ ดโอกำสให้ศิลปิ นได้สร้ำงสรรค์ผลงำนที่เป็ นตัวเองได้อย่ำงเต็มที่
ศิลปิ นที่ ไม่สังกัดค่ำยใดจึ งมีอิสระในกำรสร้ ำงสรรค์งำนมำกกว่ำ ทำให้เกิ ดเพลงใหม่ๆที่ มีควำม
แตกต่ำงจำกเดิมมำกขึ้น
สัญลักษณ์พิเศษที่สังเกตเห็นได้จำกเพลงกำแพงคือ 1) กำแพง คือ สิ่ งขีดขวำงที่ทำให้
ขำดอิสระ 2) ดนตรี ที่มีวิญญำณ คือ ดนตรี ที่มีควำมงดงำมของศิลปะ ถูกสรรค์สร้ำงโดยศิลปิ นที่มี
ควำมประณี ตและพิถีพิถนั ในกำรสร้ำงเพลง และมองเห็นคุณค่ำของเพลงมำกกว่ำเงินทองที่ได้มำก
3) ปี ศำจ คื อ บุ ค คลที่ ท ำตัว ร้ ำ ยกำจ(ในที่ น้ ี ห มำยถึ ง กลุ่ ม คนที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ อิ ส ระในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงของศิลปิ น) 4) กลไกกำรตลำด คือ ภำวะกำรเปลี่ยนแปลงในระดับรำคำ
สิ นค้ำและบริ กำรอันเกิ ดจำกแรงผลักดันของอุปสงค์และอุ ปทำน ซึ่ งผูผ้ ลิ ตมักจะคำนึ งถึ งอุปสงค์
หรื อควำมต้องกำรของลู กค้ำเป็ นหลัก ทำให้สินค้ำต่ำงๆหรื อแม้แต่ผลงำนเพลงในวงกำรดนตรี ไม่
เกิดควำมหลำกหลำย 5) อำร์ เอส หัวลำโพง แกรมมี่ สมอล์รูม เบเกอร์ รี่ โซนี่ คื อ ค่ำยเพลงซึ่ งมีกำร
สร้ำงกฎเกณฑ์ และข้อจำกัดในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพลง ทำให้ศิลปิ นไม่มีอิสระเท่ำที่ควร
4.1.2.2 สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องใน “เพลงไม่รู้จกั ฉันไม่รู้จกั เธอ”
เพลงไม่รู้จกั ฉันไม่รู้จกั เธอเป็ นเพลงจำกอัลบั้ม Romantic Comedy ในปี พ.ศ. 2549
ต่อมำปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกใช้เป็ นเพลงประกอบภำพยนตร์ เรื่ องสำยลับจับบ้ำนเล็ก ของค่ำยจีเอ็มเอ็ม
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ไทหับ ขับร้ องโดย ปองกูล สื บเชื้ อ และดำ เอ็นโดรฟิ น เพลงนี้ ติดอันดับที่ 3 จำกกำรจัดอันดับของ
คลื่นวิทยุซ้ ี ดเอฟเอ็ม ประจำวันที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2550 และอันดับสู งสุ ดที่ 1 จำกกำรจัดอันดับของ
คลื่นวิทยุเวอร์ จิ้นฮิตซ์ ประจำวันที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2550 โดยวัดจำกกำรออกอำกำศของคลื่นวิทยุใน
กรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล จำนำน 40 สถำนี
1) เนื้อเพลง
นัง่ คนเดียวแล้วมองกระจกที่สะท้อนแสงจันทร์ วนั เพ็ญ โดดเดี่ยวกับควำมเหงำอยูก่ บั เงำที่
พูดไม่เป็ น ฟังเพลงเดิมๆ ที่เรำรู ้จกั แต่ไม่รู้ควำมหมำยของมัน หำกฉันจะหลับตำลงสักครั้ง
เพื่อพบกับเธอผูเ้ ป็ นนิรันดร์ หำกควำมรักเกิดในควำมฝันเรำจุมพิตโดยไม่รู้จกั กัน ปฏิทินไม่
บอกคืนและวันดัง่ ที่ฉันไม่เคยต้องกำร แต่อยำกให้เธอได้พบกับฉันเรำสมรสโดยไม่มอง
หน้ำกัน จูบเพื่อล่ำลำในควำมสัมพันธ์ก่อนที่ฉนั จะปล่อยเธอหำยไปโดยไม่รู้จกั เธอ ทบทวน
เรื่ องรำวต่ำงๆ ทุกๆ ครั้งที่ฉนั ตื่นนอน บทกวีไม่มีควำมหมำยฉันงมงำยสวดมนต์ขอพร หำก
จะมีโอกำสสักหนจะร่ ำยมนต์กบั สำยน้ ำจันทร์ เพื่อจะได้หลับตำลงสักครั้งแล้วพบกับเธอผู ้
เป็ นนิรันดร์ หำกควำมรักเกิดในควำมฝันเรำจุมพิตโดยไม่รู้จกั กัน ปฏิทินไม่บอกคืนและวัน
ดัง่ ที่ฉันไม่เคยต้องกำร แต่อยำกให้เธอได้พบกับฉันเรำสมรสโดยไม่มองหน้ำกัน จูบเพื่อ
ล่ ำลำในควำมสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหำยไปโดยไม่รู้จกั เธอ หำกควำมรักเกิ ดใน
ควำมฝันเรำจุมพิตโดยไม่รู้จกั กัน ปฏิทินไม่บอกคืนและวันดัง่ ที่ฉนั ไม่เคยต้องกำร แต่อยำก
ให้เธอได้พบกับฉันเรำสมรสโดยไม่มองหน้ำกัน จูบเพื่อล่ำลำในควำมสัมพันธ์ก่อนที่ฉนั จะ
ปล่อยเธอหำยไปโดยไม่รู้จกั เธอ
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ตารางที่ 4.7 กำรวิเครำะห์สัญญะในเพลงไม่รู้จกั ฉันไม่รู้จกั เธอ
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อง (Plot)
1.1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง
(Exposition)

1.3) ขั้นภำวะวิกฤติ
(Climax)

ความหมายสั ญญะ (Signified)

นัง่ คนเดียวแล้วมองกระจกที่สะท้อน ฉันใช้ชีวติ อยูอ่ ย่ำงโดดเดี่ยว
แสงจันทร์วนั เพ็ญ โดดเดี่ยวกับควำม
เหงำอยูก่ บั เงำที่พูดไม่เป็ น ฟั งเพลง
เดิมๆ ที่เรำรู ้จกั แต่ไม่รู้ควำมหมำยของ
มัน
หำกฉันจะหลับตำลงสักครั้งและพบ 1) ขอโอกำสที่จะได้พบเจอ
กับเธอผูเ้ ป็ นนิรันดร์
บุคคลที่ตนเองหลงรักผ่ำน
ควำมฝัน 2) กำรมอบควำมรัก
และคำมัน่ สัญญำว่ำจะรัก
บุคคลนั้นตลอดไป
หำกควำมรักเกิดในควำมฝัน เรำ
พร่ ำเพ้อถึงควำมรักที่เป็ นไป
จุมพิตโดยไม่รู้จกั กัน ปฏิทินไม่บอก ไม่ได้และอยำกให้มนั เป็ นจริ ง
คืนและวัน ดัง่ ที่ฉนั ไม่เคยต้องกำร, แต่
อยำกให้เธอได้พบกับฉัน เรำสมรส
โดยไม่รู้จกั กัน จูบเพื่อร่ ำลำใน

มายาคติ (Myth)
1) กำรใช้ชีวติ อยูต่ ำมลำพังทำให้
รู ้สึกเหงำและอ้ำงว้ำง 2) “เงำ” เป็ น
ภำษำบรรยำกำศที่สะท้อนถึง
บุคคลหนึ่งที่นงั่ รำพันอยูค่ นเดียว
1) สำหรับบำงคนแค่ได้ฝันถึงหรื อ
จินตนำกำรถึงใครสักคนก็มี
ควำมสุ ขแล้ว 2) “นิรันดร์ ” สื่ อถึง
ควำมไม่แปรเปลี่ยน คงอยู่ อมตะ
กำรคำดหวังถึงควำมรักที่รู้อยูแ่ ล้ว
ว่ำไม่มีทำงเป็ นไปได้มกั จะนำมำ
ซึ่งควำมเจ็บปวด
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1.2) ขั้นพัฒนำ
เหตุกำรณ์ (Rising
Action)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

ทบทวนตัวเองถึงควำมเป็ นไป
ได้ในรักครั้งนี้ อย่ำงไรก็ตำม
ยังคงภำวนำที่จะได้พบเจอคน
รักอีกครั้ง

1) กำรรอคอยคนรักอย่ำงไม่มี
ทิศทำงที่แน่นอนมักนำมำซึ่ งควำม
ทุกข์ใจ 2) กำรยอมรับควำมจริ ง
เป็ นหนทำงของกำรแก้ไขปั ญหำ
โดยเฉพำะเรื่ องควำมรัก
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รู ปสั ญญะ (Signifier)
ควำมสัมพันธ์ ก่อนที่ฉนั จะปล่อยเธอ
หำยไปโดยไม่รู้จกั เธอ
1.4) ขั้นภำวะคลี่คลำย
(Falling Action)
1.5) ขั้นยุติเรื่ องรำว
ทบทวนเรื่ องรำวต่ำงๆทุกๆครั้งที่ฉนั
(Ending)
ตื่นนอน บทกวีไม่มีควำมหมำยฉันงม
งำยสวดมนต์ขอพร หำกจะมีโอกำส
อีกหนจะร่ ำยมนต์กบั สำยน้ ำจันทร์
เพื่อจะได้หลับตำลงสักครั้งแล้วพบ
กับเธอผูเ้ ป็ นนิรันดร์
2) แก่นเรื่ อง (Theme)
2.1) ควำมรัก (Love
โดดเดี่ยวกับควำมเหงำอยูก่ บั เงำที่พูด
Theme)
ไม่เป็ น, บทกวีไม่มีควำมหมำยฉันงม
งำยสวดมนต์ขอพร หำกจะมีโอกำส
สักหนจะร่ ำยมนต์กบั สำยน้ ำจันทร์
เพื่อจะได้หลับตำลงสักครั้งแล้วพบ
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

-

-

มายาคติ (Myth)
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2.2) ศีลธรรมจรรยำ
(Morality Theme)
2.3) แนวคิด (Idealism
Theme)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
ความหมายสั ญญะ (Signified)
กับเธอผูเ้ ป็ นนิรันดร์ , จูบเพื่อร่ ำลำใน
ควำมสัมพันธ์ก่อนที่ฉนั จะปล่อยเธอ
หำยไปโดยไม่รู้จกั เธอ
หมำยเหตุ: เนื้ อหำของเพลงเกี่ยวข้อง
กับควำมรักที่ให้ควำมหมำยใน 2 ด้ำน
คือ 1) ตัวละครหลงรักคนคนหนึ่ง แต่
พอใจที่จะหลงรักอยูฝ่ ่ ำยเดียว มี
ควำมสุ ขที่จะมีอีกฝ่ ำยอยูแ่ ค่ใน
จินตนำกำรหรื อในกำรมโนภำพที่
ตนเองสร้ำงขึ้น 2) ตัวละครเคยมีคน
รัก แต่มีเหตุที่ตอ้ งเลิกรำหรื อจำกกัน
จึงภำวนำอยำกให้คนรักกลับมำ
-

-
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
รู ปสั ญญะ (Signifier)
-

ความหมายสั ญญะ (Signified)
-

มายาคติ (Myth)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แต่อยำกให้เธอได้พบกับฉัน เรำสมรส
โดยไม่รู้จกั กัน จูบเพื่อร่ ำลำใน
ควำมสัมพันธ์ ก่อนที่ฉนั จะปล่อยเธอ
หำยไปโดยไม่รู้จกั เธอ
หมำยเหตุ: เป็ นควำมขัดแย้งภำยใน
จิตใจ โดยอยำกที่จะพบเจอคนรัก แต่
ก็ยอมให้อีกฝ่ ำยจำกไป

-

-
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
2.4) อำนำจ (Power
Theme)
2.5) กำรทำงำน
(Career Theme)
2.6) เหนือจริ ง
(Outcast Theme)
3) ควำมขัดแย้ง (Conflict)
3.1) ควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงคนกับคน
3.2) ควำมขัดแย้ง
ภำยในจิตใจ
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
รู ปสั ญญะ (Signifier)
-

ความหมายสั ญญะ (Signified)
-

มายาคติ (Myth)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
3.3) ควำมขัดแย้งกับ
ภำยนอก
4) ตัวละคร (Character)
4.1) บุคลิกภำพที่
เปรำะบำงทำงอำรมณ์
(Neuroticism)
4.2) บุคลิกภำพที่ชอบ
เข้ำสังคม (Extrovert)
4.3) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม
(Agreeableness)
4.4) บุคลิกภำพแบบ
ยึดมัน่ ในหลักกำร
(Conscientiousness)

132
ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
4.5) บุคลิกภำพแบบ
เปิ ดรับประสบกำรณ์
(Openness to
Experience)

5) มุมมอง (Point of View)
5.1) บุรุษที่หนึ่งเป็ นตัว นัง่ คนเดียวแล้วมองกระจกที่สะท้อน
ละครสำคัญในเรื่ อง
แสงจันทร์วนั เพ็ญ โดดเดี่ยวกับควำม
เป็ นผูเ้ ล่ำ
เหงำอยูก่ บั เงำที่พูดไม่เป็ น ฟั งเพลง
เดิมๆที่เรำรู ้จกั แต่ไม่รู้ควำมหมำยของ
มัน, หำกฉันจะหลับตำลงสักครั้งและ

-

มายาคติ (Myth)
-
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รู ปสั ญญะ (Signifier)
ความหมายสั ญญะ (Signified)
หำกควำมรักเกิดในควำมฝัน เรำ
จุมพิตโดยไม่รู้จกั กัน ปฏิทินไม่บอก
คืนและวัน ดัง่ ที่ฉนั ไม่เคยต้องกำร แต่
อยำกให้เธอได้พบกับฉัน เรำสมรส
โดยไม่รู้จกั กัน จูบเพื่อร่ ำลำใน
ควำมสัมพันธ์ ก่อนที่ฉนั จะปล่อยเธอ
หำยไปโดยไม่รู้จกั เธอ
หมำยเหตุ : เป็ นบุคคลที่มีจินตนำกำร
ช่ำงฝัน ซำบซึ้ งในควำมงำม และเห็น
คุณค่ำของอำรมณ์ดำ้ นต่ำงๆ

-
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

มายาคติ (Myth)
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รู ปสั ญญะ (Signifier)
ความหมายสั ญญะ (Signified)
พบกับเธอผูเ้ ป็ นนิ รันดร์ , แต่อยำกให้
เธอได้พบกับฉัน เรำสมรสโดยไม่รู้จกั
กัน จูบเพื่อร่ ำลำในควำมสัมพันธ์
ก่อนที่ฉนั จะปล่อยเธอหำยไปโดยไม่
รู ้จกั เธอ
หมำยเหตุ: ผูเ้ ล่ำเป็ นตัวละครหลักใน
เรื่ อง มีกำรใช้สรรพนำม “ฉัน” แทน
ตัวเอง
5.2) บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็ น
ตัวละครรองในเรื่ อง
เป็ นผูเ้ ล่ำ
5.3) ผูป้ ระพันธ์ใน
ฐำนะเป็ นผูร้ ู ้แจ้งเห็น
จริ งทุกอย่ำงเป็ นผูเ้ ล่ำ

-

-
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
5.4) ผูป้ ระพันธ์ใน
ฐำนะเป็ นผู ้
สังเกตกำรณ์เป็ นผูเ้ ล่ำ
5.5) บุรุษที่หนึ่งเป็ นผู ้
เล่ำด้วยกระแสจิต
ประหวัด

รู ปสั ญญะ (Signifier)
-

ความหมายสั ญญะ (Signified)
-

มายาคติ (Myth)
-

-

-

-
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2) สรุ ปผลกำรวิเครำะห์เพลงไม่รู้จกั ฉันไม่รู้จกั เธอ
เพลงไม่รู้จกั ฉันไม่รู้จกั เธอเป็ นเพลงที่ มี แก่ นเรื่ องเกี่ ย วกับ ควำมรั ก มี กำร
ดำเนินเรื่ องโดยบุรุษที่หนึ่งตัวละครสำคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ ซึ่ งสำมำรถตีควำมหมำยจำกเนื้ อหำเพลง
ได้ 2 ด้ำน คือ 1) ตัวละครหลงรักคนคนหนึ่ ง แต่พอใจที่จะหลงรักอยูฝ่ ่ ำยเดียว มีควำมสุ ขที่จะมีอีก
ฝ่ ำยอยู่แค่ในจิ นตนำกำรหรื อในกำรมโนภำพที่ตนเองสร้ ำงขึ้น 2) ตัวละครเคยมีคนรัก แต่มีเหตุ ที่
ต้องเลิกรำหรื อจำกกัน จึงภำวนำอยำกให้คนรักกลับมำ โดยสำมำรถสรุ ปโครงเรื่ องได้ดงั นี้
(1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง (Exposition)
“โดดเดี่ ยวกับควำมเหงำอยู่กบั เงำที่พูดไม่เป็ น” คือ กำรใช้ชีวิตอยู่ตำม
ลำพังทำให้รู้สึกเหงำและอ้ำงว้ำง มีคำว่ำ “เงำ” เป็ นภำษำบรรยำกำศที่สะท้อนถึ งบุคคลหนึ่ งที่นงั่
รำพันอยูค่ นเดียว
(2) ขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์ (Rising Action)
“หำกฉันจะหลับตำลงสักครั้งและพบกับเธอผูเ้ ป็ นนิรันดร์ ” คือ แค่ได้ฝัน
ถึงหรื อจินตนำกำรถึงใครสักคนก็มีควำมสุ ขแล้ว มีคำว่ำ “นิรันดร์ ” สื่ อถึงควำมไม่แปรเปลี่ยน คงอยุ่
อมตะ
(3) ขั้นภำวะวิกฤติ (Climax)
“หำกควำมรั กเกิ ดในควำมฝั น เรำจุมพิตโดยไม่รู้จกั กัน ปฏิ ทินไม่บอก
คืนและวัน ดัง่ ที่ฉันไม่เคยต้องกำร, แต่อยำกให้เธอได้พบกับฉัน เรำสมรสโดยไม่รู้จกั กัน จูบเพื่อ
ร่ ำลำในควำมสัมพันธ์ ก่อนที่ฉนั จะปล่อยเธอหำยไปโดยไม่รู้จกั เธอ” คือ กำรคำดหวังถึงควำมรักที่
รู ้อยูแ่ ล้วว่ำไม่มีทำงเป็ นไปได้มกั จะนำมำซึ่ งควำมเจ็บปวด
(4) ขั้นยุติเรื่ องรำว (Ending)
“ทบทวนเรื่ องรำวต่ำงๆ ทุกๆ ครั้งที่ฉนั ตื่นนอน บทกวีไม่มีควำมหมำย
ฉันงมงำยสวดมนต์ขอพร หำกจะมีโอกำสอีกหนจะร่ ำยมนต์กบั สำยน้ ำจันทร์ เพื่อจะได้หลับตำลง
สักครั้งแล้วพบกับเธอผูเ้ ป็ นนิ รันดร์ ” คือ กำรรอคอยคนรักอย่ำงไม่มีทิศทำงที่แน่ นอนมักนำมำซึ่ ง
ควำมทุกข์ใจ แต่ในขณะเดียวกันกำรยอมรับควำมจริ งเป็ นหนทำงของกำรแก้ไขปั ญหำ
สัญลักษณ์พิเศษที่สังเกตได้ คือ 1) เงำที่พูดไม่เป็ น คือ สิ่ งที่ไม่สำมำรถตอบสนอง
ทำงคำพูดได้ 2) ร่ ำยมนต์กบั สำยน้ ำจันทร์ คือ กำรอธิ ษฐำนกับสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ที่เป็ นสัญลักษณ์แห่ ง
ควำมรัก 3) เธอผูเ้ ป็ นนิ รันดร์ คือ คนที่จะมำเป็ นรักแท้และใช่ชีวิตอยูด่ ว้ ยกันตลอดไป 4) บทกวี คือ
เป็ นสิ่ งที่ไม่ใช้ควำมจริ ง แต่อยำกให้เกิดขึ้นจริ ง
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4.1.2.3 สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องใน “เพลงปรำกฏกำรณ์”
เพลงปรำกฏกำรณ์เป็ นเพลงในอัลบั้มสมรสและภำระในปี พ.ศ. 2551 ติดอันดับ 1 ผัง
รำยกำรวิ ท ยุ ค ลื่ น แฟตเรดิ โ อติ ด ต่ อ กัน 3 สั ป ดำห์ และติ ด ผัง อัน ดับ ที่ 4 จำกกำรจัด อัน ดับ ของ
คลื่นวิทยุ Seed 97.5 FM
1) เนื้อเพลง
รั กเหมื อนเป็ นหนังสื อที่ ต้องอ่ำน อนำคตคื อจดหมำยจำกเมื่ อวำน บันทึก ทุกถ้อยคำที่
ทรมำน และมันก็ทำให้เข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลง บำงครั้งรักเปรี ยบเหมือนแสงตะวัน ที่ทำให้
โลกเกิดเงำบนพระจันทร์ มันคือปรำกฏกำรณ์ของกันและกัน เจ็บปวดสุ ขสันต์ก็ตอ้ งจดจำ
เอำไว้ อย่ำลื มควำมสำคัญของวันก่อน วันที่ร้อนมีเธอผ่อนคลำย ในสุ ดท้ำยต้องจำกและ
อย่ำลื มควำมสำคัญของคนก่อน คนที่สอนให้ได้รู้จกั ว่ำรักเป็ นเหมือนรอยสัก เจ็บปวดแต่
งดงำม เรำจะมองตัวเองในวันที่ไม่มีใครอำจเจอคนที่รู้จกั ที่ฝังลงในส่ วนลึกของจิตใจ คนที่
สอนให้ได้รู้จกั ว่ำรักเป็ นเหมือนรอยสัก เจ็บปวดแต่งดงำม
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ตารางที่ 4.8 กำรวิเครำะห์สัญญะในเพลงปรำกฏกำรณ์
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อง (Plot)
1.1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง
(Exposition)

ความหมายสั ญญะ (Signified)

รักเหมือนเป็ นหนังสื อที่ตอ้ งอ่ำน
อนำคตคือจดหมำยจำกเมื่อวำน
บันทึกทุกถ้อยคำที่ทรมำน และมันก็
ทำให้เข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลง

บนเส้นทำงแห่งควำมรักที่มีท้ งั
ด้ำนบวกและลบทำให้บุคคลหนึ่ง
ได้เรี ยนรู ้ เติบโต และเข้ำใจควำม
เปลี่ยนแปลง

มายาคติ (Myth)

1) ผลของกำรกระทำในวันนี้ คือ
ผลกรรมจำกอดีตตำมควำมเชื่อ
ของศำสนำพุทธ 2) บทเรี ยนต่ำงๆ
ในชีวติ มักถูกเปรี ยบเสมือนแต่ละ
หน้ำของหนังสื อหนึ่งเล่ม
บำงครั้งรักเปรี ยบเหมือนแสงตะวัน ควำมรักเป็ นผลของกำรกระทำที่ กำรมีควำมรักนำมำซึ่งควำมสุ ข
ที่ทำให้โลกเกิดเงำบนพระจันทร์
เกิดขึ้นจำกคนสองคน มีท้ งั สุ ขและ และทุกข์ที่เป็ นเหตุกำรณ์ที่ตรำตรึ ง
มันคือปรำกฏกำรณ์ของกันและกัน ทุกข์ที่ตอ้ งจดจำ
ในจิตใจตลอดไป
เจ็บปวดสุ ขสันต์ก็ตอ้ งจดจำเอำไว้
อย่ำลืมควำมสำคัญของวันก่อน
อย่ำลืมควำมสุ ขที่เคยเกิดขึ้น วันที่ 1) เรื่ องรำวดีๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
วันที่ร้อนมีเธอผ่อนคลำย
เรำทุกข์ร้อนเคยมีใครอยูเ่ คียงข้ำง ควำมรัก เป็ นสิ่ งที่ควรค่ำแก่กำร
จดจำ 2) กำรหลงรักคนๆ หนึ่ง
อย่ำงลึกซึ้ งทำให้มองข้ำมสิ่ งที่ไม่ดี
ของคนๆ นั้นไปได้
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1.2) ขั้นพัฒนำ
เหตุกำรณ์ (Rising
Action)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
1.3) ขั้นภำวะ
วิกฤติ (Climax)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
ในสุ ดท้ำยต้องจำกกันไป อย่ำลืม
ควำมสำคัญของคนก่อน คนที่สอน
ให้รู้จกั ว่ำรักเป็ นเหมือนรอยสัก
เจ็บปวดแต่งดงำม

138

1.4) ขั้นภำวะ
คลี่คลำย (Falling
Action)
1.5) ขั้นยุติ
หำกเรำมองตัวเองในวันที่ไม่มีใคร
เรื่ องรำว (Ending) อำจเจอคนที่รู้จกั ที่ฝังลึกลงในส่ วน
ลึกของจิตใจ คนที่สอนให้รู้วำ่ รัก
เป็ นเหมือนรอยสัก เจ็บปวดแต่
งดงำม

ความหมายสั ญญะ (Signified)
มายาคติ (Myth)
ในวันที่ตอ้ งจำกกัน อย่ำลืมสิ่ งดีๆ ที่เคย คู่รักที่ทะเลำะกันหรื อเลิกรำกันอำจจะ
ทำร่ วมกัน รวมถึงจดจำสิ่ งที่ทำให้
จดจำแต่สิ่งที่ไม่ดีของกันและกันจน
เจ็บปวด ให้มองว่ำเป็ นบทเรี ยนที่งดงำม ลืมเรื่ องรำวดีๆ ที่เคยทำร่ วมกันมำ ให้
มองว่ำเป็ นธรรมดำของควำมรักที่มีสุข
และทุกข์ปะปนกันไป
-

บำงทีในวันที่เรำไม่มีใคร เรำอำจจะ
มองเห็นควำมสำคัญของคนๆนั้นก็ได้

ปัญหำและอุปสรรคเป็ นบทเรี ยนอัน
ลำค่ำมำกกว่ำเหตุกำรณ์หรื อบำดแผล
ที่ฝังลึกลงในจิตใจ

139
ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
2) แก่นเรื่ อง (Theme)
2.1) ควำมรัก
(Love Theme)

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

รักเหมือนเป็ นหนังสื อที่ตอ้ งอ่ำน, บำงครั้งรัก
เปรี ยบเหมือนแสงตะวันที่ทำให้โลกเกิดเงำบน
พระจันทร์ มันคือปรำกฏกำรณ์ของกันและกัน
เจ็บปวดสุ ขสันต์ก็ตอ้ งจดจำเอำไว้, อย่ำลืม
ควำมสำคัญของวันก่อน วันที่ร้อนมีเธอผ่อน
คลำย, ในสุ ดท้ำยต้องจำกกันไป อย่ำลืม
ควำมสำคัญของคนก่อน คนที่สอนให้รู้จกั ว่ำรัก
เป็ นเหมือนรอยสัก เจ็บปวดแต่งดงำม
หมำยเหตุ: เป็ นมุมมองควำมรักที่เปรี ยบเทียบ
ควำมรักเป็ นเหมือนบทเรี ยนบทหนึ่งในชีวติ มี
ทั้งสุ ขและทุกข์ปะปนกันไป ซึ่ งทำให้เรำเติบโต
ขึ้นและเข้ำใจชีวติ มำกขึ้น
-

-

-

-

-
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2.2) ศีลธรรม
จรรยำ (Morality
Theme)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

3.1) ควำมขัดแย้งระหว่ำง

รู ปสั ญญะ (Signifier)
-

ความหมายสั ญญะ (Signified)
-

มายาคติ (Myth)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อย่ำลืมควำมสำคัญของวันก่อน วันที่ร้อนมีเธอ
ผ่อนคลำย, ในสุ ดท้ำยต้องจำกกันไป อย่ำลืม
ควำมสำคัญของคนก่อน คนที่สอนให้รู้จกั ว่ำรัก
เป็ นเหมือนรอยสัก เจ็บปวดแต่งดงำม

-

-

คนกับคน
3.2) ควำมขัดแย้งภำยใน
จิตใจ
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
2.3) แนวคิด (Idealism
Theme)
2.4) อำนำจ (Power
Theme)
2.5) กำรทำงำน (Career
Theme)
2.6) เหนือจริ ง (Outcast
Theme)
3) ควำมขัดแย้ง (Conflict)
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

3.3) ควำมขัดแย้งกับ

รู ปสั ญญะ (Signifier)
หมำยเหตุ: เป็ นควำมขัดแย้งภำยในจิตใจที่
ถึงแม้จะรู ้สึกผิดหวังเสี ยใจจำกคนๆ หนึ่งมำ
แต่ก็ยงั ระลึกถึงสิ่ งดีๆ ที่เคยทำร่ วมกัน
-

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

-

-

-

-

รักเหมือนเป็ นหนังสื อที่ตอ้ งอ่ำน อนำคตคือ
จดหมำยจำกเมื่อวำน บันทึกทุกถ้อยคำที่
ทรมำน และมันก็ทำให้เข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลง,
บำงครั้งรักเปรี ยบเหมือนแสงตะวันที่ทำให้
โลกเกิดเงำบนพระจันทร์ มันคือปรำกฏกำรณ์

-

-

ภำยนอก
141

4) ตัวละคร (Character)
4.1) บุคลิกภำพที่เปรำะบำง
ทำงอำรมณ์ (Neuroticism)
4.2) บุคลิกภำพที่ชอบเข้ำ
สังคม (Extrovert)
4.3) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม
(Agreeableness)

142
ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

4.4) บุคลิกภำพแบบยึด
มัน่ ในหลักกำร
(Conscientiousness)

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-
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4.5) บุคลิกภำพแบบ
เปิ ดรับประสบกำรณ์
(Openness to
Experience)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
ของกันและกัน เจ็บปวดสุ ขสันต์ก็ตอ้ งจดจำเอำไว้
หมำยเหตุ: เป็ นบุคคลที่มีจิตใจอ่อนโยน พร้อมที่
จะเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์น้ ีรับประกันอีกร้อยปี ดูวธิ ี ใช้ได้ที่กล่อง
CD ไม่เหมำะกับคนแก่และสตรี มีครรภ์ ลูกที่อยู่
ในท้อง (จะออกมำเต้นจนรกพัน)
หมำยเหตุ: เป็ นบุคคลที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ รู ้ตวั เองว่ำมีควำมสำมำรถและมี
ประสิ ทธิภำพในกำรทำงำน
อย่ำลืมควำมสำคัญของวันก่อน วันที่ร้อนมีเธอ
ผ่อนคลำย, ในสุ ดท้ำยต้องจำกกันไป อย่ำลืม
ควำมสำคัญของคนก่อน คนที่สอนให้รู้จกั ว่ำรัก
เป็ นเหมือนรอยสัก เจ็บปวดแต่งดงำม
หมำยเหตุ: เป็ นบุคคลที่เปิ ดเผยควำมรู ้สึก เห็น
คุณค่ำของอำรมณ์ดำ้ นต่ำงๆ และเน้นกำรใช้
เหตุผลในมุมกว้ำง
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
5) มุมมอง (Point of View)
5.1) บุรุษที่หนึ่งเป็ นตัวละคร
สำคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ
5.2) บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็ นตัวละคร
รองในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ
5.3) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะเป็ นผูร้ ู ้ หมำยเหตุ: เป็ นกำรเล่ำเรื่ องในมุมมองของ
แจ้งเห็นจริ งทุกอย่ำงเป็ นผูเ้ ล่ำ ผูป้ ระพันธ์ที่รู้แจ้งถึงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
5.4) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะเป็ นผู ้
สังเกตกำรณ์เป็ นผูเ้ ล่ำ
5.5) บุรุษที่หนึ่งเป็ นผูเ้ ล่ำด้วย
กระแสจิตประหวัด
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2) สรุ ปผลกำรวิเครำะห์เพลงปรำกฏกำรณ์
เพลงปรำกฏกำรณ์ เป็ นเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ ยวกับควำมรัก ดำเนิ นเรื่ องโดย
ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะเป็ นผูร้ ู ้แจ้งเห็นจริ งทุกอย่ำงเป็ นผูเ้ ล่ำ มีกำรเปรี ยบเทียบควำมรักเหมือนบทเรี ยน
บทหนึ่งในชีวติ มีท้ งั สุ ขและทุกข์ปะปนกันไป ดัง่ รอยสักที่สร้ำงควำมเจ็บปวดแต่มีควำมงดงำม ซึ่ ง
ควำมรักทำให้คนเรำเติบโตและเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงในชีวิตมำกขึ้น ทั้งนี้ สำมำรถสรุ ปโครงเรื่ อง
โดยย่อของเพลงปรำกฏกำรณ์ได้ดงั นี้
(1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง (Exposition)
ก) “รักเหมือนเป็ นหนังสื อที่ ตอ้ งอ่ำน อนำคตคือจดหมำยจำกเมื่อ
วำน บันทึกทุกถ้อยคำที่ทรมำน และมันก็ทำให้เข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลง” คือ 1) ผลของกำรกระทำใน
วันนี้ คือผลกรรมจำกอดีต 2) บทเรี ยนที่เกิดขึ้นจำกควำมรักถูกเปรี ยบเสมือนแต่ละหน้ำของหนังสื อ
หนึ่งเล่ม
ข) “บำงครั้ งรั ก เปรี ย บเหมื อนแสงตะวัน ที่ ท ำให้ โ ลกเกิ ด เงำบน
พระจันทร์ มันคือปรำกฏกำรณ์ของกันและกัน เจ็บปวดสุ ขสันต์ก็ตอ้ งจดจำเอำไว้” คือ กำรมีควำม
รักนำมำซึ่งควำมสุ ขและทุกข์ที่เป็ นเหตุกำรณ์ที่ตรำตรึ งในจิตใจตลอดไป
(2) ขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์ (Rising Action)
“อย่ำ ลื ม ควำมส ำคัญของวันก่ อน วันที่ ร้อนมี เธอผ่อนคลำย” คื อ 1)
เรื่ องรำวดีๆ ที่เกิ ดขึ้นเกี่ ยวกับควำมรัก เป็ นสิ่ งที่ควรค่ำแก่กำรจดจำ 2) กำรหลงรักคนๆ หนึ่ งอย่ำง
ลึกซึ้ งทำให้มองข้ำมสิ่ งที่ไม่ดีของคนๆ นั้นไปได้
(3) ขั้นภำวะวิกฤติ (Climax)
“ในสุ ดท้ำยต้องจำกกันไป อย่ำลืมควำมสำคัญของคนก่อน คนที่สอนให้
รู ้จกั ว่ำรักเป็ นเหมือนรอยสัก เจ็บปวดแต่งดงำม” คือ คู่รักที่ทะเลำะกันหรื อเลิกรำกันอำจจะจดจำแต่
สิ่ งที่ไม่ดีของกันและกันจนลืมเรื่ องรำวดีๆ ที่เคยทำร่ วมกันมำ ให้มองว่ำเป็ นธรรมดำของควำมรักที่
มีสุขและทุกข์ปะปนกันไป
(4) ขั้นยุติเรื่ องรำว (Ending)
“หำกเรำมองตัวเองในวันที่ไม่มีใคร อำจเจอคนที่รู้จกั ที่ฝังลึ กลงในส่ วน
ลึกของจิตใจ คนที่สอนให้รู้วำ่ รักเป็ นเหมือนรอยสัก เจ็บปวดแต่งดงำม” คือ ปั ญหำและอุปสรรค
เป็ นบทเรี ยนอันลำค่ำมำกกว่ำเหตุกำรณ์หรื อบำดแผลที่ฝังลึกลงในจิตใจ
สัญลักษณ์พิเศษที่สังเกตเห็นได้ คื อ 1) แสงตะวัน คือ สิ่ งที่นำทำงไปหนทำงที่ดี 2)
รอยสัก คือ สิ่ งที่ประทับอย่ำงถำวร มีควำมเจ็บปวดแต่สร้ำงศิลปะที่งดงำมได้ 3) หนังสื อ คือ สิ่ งที่
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บันทึกเรื่ องรำวทั้งเรื่ องจริ งและเรื่ องจินตนำกำร ซึ่ งเนื้ อหำต่ำงๆ จะคงอยูต่ รำบใดที่ยงั ไม่ถูกทำลำย
4) จดหมำย คือ หนังสื อที่ส่งข่ำวสำรถึงกัน เป็ นสำรแสดงควำมคิดถึงจำกคนที่อยูห่ ่ำงไกลกันได้
4.1.2.4 สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องใน “เพลงผลิตภัณฑ์น้ ีรับประกัน 100 ปี ”
เพลงผลิตภัณฑ์น้ ี รับประกัน 100 ปี เป็ นผลงำนเพลงจำกอัลบั้ม Romantic Comedy
ได้รับรำงวัลเพลงยอดเยีย่ มในงำนมิวสิ ก เอ็กซ์เพลส อวอร์ด พ.ศ. 2549
1) เนื้อเพลง
อพำร์ ตเมนต์คุณป้ ำ ผลิตภัณฑ์น้ ี รับประกันร้อยปี อพำร์ ตเมนต์คุณป้ ำ ดูวิธีใช้ได้ที่
กล่อง CD อพำร์ ตเมนต์คุณป้ ำ ไม่เหมำะกับคนแก่และสตรี มีครรภ์ อพำร์ ตเมนต์
คุณป้ ำ ลูกที่อยูใ่ นท้องจะออกมำเต้นจนรกพัน อพำร์ ตเมนต์คุณป้ ำ ซ่ ำกันอีกตอน
สี สันไฉไลเหมือนในหมำนคร สองชุ ดที่ผำ่ นมำมันก็แค่ละคร หนังใหญ่กำลังจะ
เริ่ มอย่ำเพิ่งรี บเข้ำนอน นี่ ไม่ใช่อำหำรจึงไม่มี อ.ย. ไม่รับรองมำตรฐำนแบบ มอก.
ไม่ใช่ อุตสำหกรรมแบบ ISO อยำกรู ้ มำตรฐำนให้ไปดู ที่ตอนโชว์ ส่ วนผสม
ธรรมชำติ เบส กี ตำ้ ร์ กลอง ร้ องผสมใน Pro Toos ใช้ Digital รองท้อง แล้วนำ
ตรวจสภำพในห้อง Mastering ผ่ำน 2 Track Analog ทำให้ Sound มันซิ่ ง ใหม่ตบ
เบส จ้ำตีกลอง Funky Q2มำกับไมโครโฟนร้องแบบ MC บอลร่ ำงท้วมเตรี ยมโซ
โล่กีตำ้ ร์ S4ขยับแว่นก่อนกระทืบ Wah Wah ขอแรงทุกคนช่วยเข้ำมำรับฟั ง พวก
เรำอพำร์ ตเมนต์อยำกเล่นดนตรี แล้วนับตังค์ เรำคือ 1 ตำบล สร้ำง 1 ผลิตภัณฑ์ เรำ
คือ 1 กลุ่มคนร่ วมคิดผนึกกำลัง เพื่อให้ลูกค้ำทุกท่ำนได้ฟังสิ่ งดีๆ ผ่ำนมำหลำยครั้ง
ยังต้องเล่นโชว์ฟรี ผูค้ นชอบใจก็ปรบมือ 3 ที บอกว่ำวงนี้ เจ๋ งดี ว่ะ แล้ววำนเพื่อน
Write CD ไม่ใช่เรื่ องยุติธรรมถ้ำนักดนตรี ไม่มีจะกิน ไม่ใช่เรื่ องธรรมดำเรำคืนนก
ที่หดั บิน ไม่ถูกที่คนบำงคนบอกว่ำเพลงไทยไม่ไปไหน ถ้ำอยำกจะพัฒนำต้องเริ่ ม
ที่ไทยอุดหนุนไทย รับออกไปร้ำนค้ำแล้ว 1 CD คุณชุบชีวติ เรำได้ Royalty ทุกบำท
ที่ คุณมอบให้คือกำลังใจให้เรำสื่ อสำร พวกเรำอิ่ มท้อง คุ ณสนุ กสนำน ผมพู ด
อพำร์ตเมนต์ คุณพูด คุณป้ำ อพำร์ตเมนต์คุณป้ำ
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ตารางที่ 4.9 กำรวิเครำะห์สัญญะในเพลงผลิตภัณฑ์น้ ีรับประกัน 100 ปี
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อง (Plot)
1.1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง
(Exposition)

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

ผลิตภัณฑ์น้ ีรับประกันอีกร้อยปี ดู
วิธีใช้ได้ที่กล่อง CD ไม่เหมำะกับ
คนแก่และสตรี มีครรภ์ ลูกที่อยูใ่ น
ท้อง (จะออกมำเต้นจนรกพัน)

ผลงำนเพลงที่มีคุณภำพ มี
ลักษณะพิเศษ ฟังได้เฉพำะกลุ่ม
คนเท่ำนั้น

อพำร์ ตเมนต์คุณป้ ำซ่ำกันอีกตอน
สี สันไฉไลเหมือนในหมำนคร สอง
ชุดที่ผำ่ นมำมันก็แค่ละคร หนังใหญ่
กำลังจะเริ่ มอย่ำเพิ่งรี บเข้ำนอน นี่
ไม่ใช่อำหำรถึงไม่มี อย. ไม่รับรอง
มำตรฐำนแบบ มอก.ไม่ใช่
อุตสำหกรรมอย่ำง ISO อยำกจะรู ้
มำตรฐำนให้ไปดูที่ตอนโชว์
ส่ วนผสมมำตรฐำน เบส กีตำ้ ร์
กลอง ร้อง ผสมใน Pro Tools ใช้

อพำร์ตเม้นท์คุณป้ำ (ชื่อวง
ดนตรี ) ออกอัลบั้มใหม่ มีควำม
สนุกตื่นเต้นกว่ำเดิม ไม่มีสิ่งใด
ยืนยันควำมสนุกนอกจำกจะได้
ไปดูกำรแสดงของอพำร์ ตเม้นท์
คุณป้ ำ อัลบั้มนี้มีกำรใช้เครื่ องมือ
Pro Tools ทั้ง Digital และ
Analog ทำให้ได้เสี ยงที่สนุกมำก
ขึ้น

กำรใช้คำว่ำ “รับประกันร้อยปี ” และ
“ไม่เหมำะกับคนแก่และสตรี มีครรภ์”
เป็ นคำที่บ่งบอกถึงสิ นค้ำที่มีคุณภำพ
และอำจส่ งผลเสี ยได้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภค
บำงกลุ่ม
กำรมีอิสรภำพในกำรสร้ำงสรรค์ที่ไม่
ยึดอยูใ่ นกรอบใดๆ ของวงกำรดนตรี
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1.2) ขั้นพัฒนำ
เหตุกำรณ์ (Rising
Action)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

ที่ผำ่ นมำวงอพำร์ ตเม้นท์คุณป้ ำ
ยังคงมีกำรแสดงที่ให้ชมกันฟรี ๆ
ถึงแม้คนฟังจะชื่นชอบในผลงำน
เพลง แต่ก็ยงั ไม่อุดหนุนผลงำน
เพรำะยังคงมีกำรคัดลอก CD ส่ ง
ต่อๆกันในหมู่เพื่อนพ้อง

กฎหมำยเรื่ องลิขสิ ทธิ์ ในประเทศไทย
ยังไม่เข้มงวดเท่ำที่ควร ทำให้คนส่ วน
ใหญ่ไม่เกรงกลัวต่อกำรละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ อีกทั้งผูบ้ ริ โภคไม่ได้ให้กำร
สนับสนุนสิ นค้ำของศิลปิ น ทำให้
ศิลปิ นหลำยๆ คนไม่สำมำรถอยูร่ อด
ในวงกำรดนตรี ได้
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รู ปสั ญญะ (Signifier)
Digital รองท้องแล้วนำมำตรวจ
สภำพในห้อง Mastering ผ่ำน 2
Track Analog ทำให้ Sound มันซิ่ ง
ใหม่ตบเบส จ้ำตีกลอง Funky Q2มำ
กับไมโครโฟน ร้องแบบ MC บอล
ร่ ำงท้วมเตรี ยม Solo กีตำ้ ร์ S4ขยับ
แว่นก่อนกระทืบ Wah Wah
1.3) ขั้นภำวะวิกฤติ เพื่อให้ลูกค้ำทุกท่ำนได้ฟังสิ่ งดีๆ
(Climax)
ผ่ำนมำหลำยครั้งยังต้องเล่นโชว์ฟรี
ผูค้ นชอบใจก็ปรบมือสำมที บอกว่ำ
วงนี้เจ๋ งดีวะ่ แล้ววำนเพื่อน Write
CD, ไม่ใช่เรื่ องยุติธรรม ถ้ำนักดนตรี
ไม่มีจะกิน ไม่ใช่เรื่ องธรรมดำ เรำ
คือนกที่หดั บิน ไม่ถูกที่คนบำงคน
บอกว่ำเพลงไทยไม่ไปไหน
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
1.4) ขั้นภำวะ
คลี่คลำย (Falling
Action)

-

ความหมายสั ญญะ (Signified)
มายาคติ (Myth)
กำรซื้ อ CD ของวงอพำร์ตเม้นท์ กำรช่วยกันอุดหนุนสิ นค้ำของศิลปิ น
คุณป้ ำ จะทำให้เรำอยูไ่ ด้เพรำะ จะช่วยให้ศิลปิ นมีกำลังใจและ
แรงสนับสนุนจำกผูฟ้ ัง
งบประมำณเพียงพอที่จะพัฒนำ
ผลงำนเพลงใหม่ๆ ต่อไปได้
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.5) ขั้นยุติเรื่ องรำว
(Ending)
2) แก่นเรื่ อง (Theme)
2.1) ควำมรัก
(Love Theme)
2.2) ศีลธรรม
จรรยำ (Morality
Theme)
2.3) แนวคิด
(Idealism Theme)
2.4) อำนำจ (Power
Theme)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
ถ้ำอยำกจะพัฒนำต้องเริ่ มที่ไทย
อุดหนุ นไทย ออกไปร้ำนค้ำ ซื้ อ 1
CD คุณชุบชีวติ เรำได้ดว้ ย Royalty
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
2.5) กำรทำงำน
(Career Theme)

ความหมายสั ญญะ (Signified)
-

มายาคติ (Myth)
-
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รู ปสั ญญะ (Signifier)
ผลิตภัณฑ์น้ ีรับประกันอีกร้อยปี ดู
วิธีใช้ได้ที่กล่อง CD ไม่เหมำะกับ
คนแก่และสตรี มีครรภ์ ลูกที่อยูใ่ น
ท้อง (จะออกมำเต้นจนรกพัน),
เพื่อให้ลูกค้ำทุกท่ำนได้ฟังสิ่ งดีๆ
ผ่ำนมำหลำยครั้งยังต้องเล่นโชว์ฟรี
ผูค้ นชอบใจก็ปรบมือสำมที บอกว่ำ
วงนี้เจ๋ งดีวะ่ แล้ววำนเพื่อน write
CD, ออกไปร้ำนค้ำ ซื้ อ 1 CD คุณ
ชุบชีวติ เรำได้ดว้ ย Royalty
หมำยเหตุ: เป็ นกำรบอกกล่ำวถึง
สรรพคุณของผลงำนเพลงที่
สร้ำงสรรค์โดยวงอพำร์ทเม้นท์คุณ
ป้ำ และมีกำรตัดพ้อถึงกำรละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ เพลง รวมถึงมีกำรร้องขอให้
ช่วยกันสนับสนุนสิ นค้ำลิขสิ ทธิ์ แท้
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

2.6) เหนือจริ ง
(Outcast Theme)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
ของวงเพื่อจะได้มีรำยได้และแรง
สนับสนุนเพียงพอที่จะสร้ำงสรรค์
ผลงำนต่อไป
-

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช่เรื่ องยุติธรรม ถ้ำนักดนตรี ไม่มี
จะกิน ไม่ใช่เรื่ องธรรมดำ เรำคือนก
ที่หดั บิน ไม่ถูกที่คนบำงคนบอกว่ำ
เพลงไทยไม่ไปไหน ถ้ำอยำกจะ
พัฒนำต้องเริ่ มที่ไทยอุดหนุนไทย,

-

-
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3) ควำมขัดแย้ง
(Conflict)
3.1) ควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงคนกับคน
3.2) ควำมขัดแย้ง
ภำยในจิตใจ
3.3) ควำมขัดแย้ง
กับภำยนอก
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

151

รู ปสั ญญะ (Signifier)
เพื่อให้ลูกค้ำทุกท่ำนได้ฟังสิ่ งดีๆ
ผ่ำนมำหลำยครั้งยังต้องเล่นโชว์ฟรี
ผูค้ นชอบใจก็ปรบมือสำมที บอกว่ำ
วงนี้เจ๋ งดีวะ่ แล้ววำนเพื่อน write
CD
หมำยเหตุ: ปั จจัยภำยนอก เช่น
ค่ำนิยมของคนไทยที่มองว่ำเพลง
ไทยยังล้ำหลังและไม่มีคุณภำพ และ
กฎหมำยกำรละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในไทย
ยังไม่เข้มงวดเพียงพอ ทำให้ส่งผล
กระทบต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
ของศิลปิ น
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
รู ปสั ญญะ (Signifier)

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

อพำร์ตเมนต์คุณป้ ำซ่ำกันอีกตอน
สี สันไฉไลเหมือนในมหำนคร สอง
ชุดที่ผำ่ นมำมันก็แค่ละคร หนังใหญ่
กำลังจะเริ่ มอย่ำเพิง่ รี บเข้ำนอน นี่
ไม่ใช่อำหำรถึงไม่มี อย. ไม่รับรอง
มำตรฐำนแบบ มอก.ไม่ใช่
อุตสำหกรรมอย่ำง ISO อยำกจะรู ้
มำตรฐำนให้ไปดูที่ตอนโชว์
ส่ วนผสมมำตรฐำน เบส กีตำ้ ร์
กลอง ร้อง ผสมใน Pro Tools ใช้
Digital รองท้องแล้วนำมำตรวจ

-
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
4) ตัวละคร (Character)
4.1) บุคลิกภำพที่
เปรำะบำงทำง
อำรมณ์
(Neuroticism)
4.2) บุคลิกภำพที่
ชอบเข้ำสังคม
(Extrovert)
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-
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4.3) บุคลิกภำพ
แบบ
ประนีประนอม
(Agreeableness)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
สภำพในห้อง Mastering ผ่ำน 2
Track Analog ทำให้ Sound มันซิ่ ง
ใหม่ตบเบส จ้ำตีกลอง Funky Q2มำ
กับไมโครโฟน ร้องแบบ MC บอล
ร่ ำงท้วมเตรี ยม Solo กีตำ้ ร์ S4ขยับ
แว่นก่อนกระทืบ Wah Wah
หมำยเหตุ: เป็ นบุคคลที่มีกำร
แสดงออกอย่ำงตรงไปตรงมำ ชอบ
แสดงออก มีควำมเป็ นผูน้ ำ ทำ
กิจกรรมอย่ำงกระฉับกระเฉง และ
ชอบแสวงหำควำมตื่นเต้น
-

154
ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
ความหมายสั ญญะ (Signified)
-

มายาคติ (Myth)
-

-

-
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
4.4) บุคลิกภำพแบบ ผลิตภัณฑ์น้ ีรับประกันอีกร้อยปี ดูวธิ ี ใช้ได้ที่
ยึดมัน่ ในหลักกำร กล่อง CD ไม่เหมำะกับคนแก่และสตรี มี
(Conscientiousness) ครรภ์ ลูกที่อยูใ่ นท้อง (จะออกมำเต้นจนรก
พัน)
หมำยเหตุ: เป็ นบุคคลที่มีจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อหน้ำที่ รู ้ตวั เองว่ำมี
ควำมสำมำรถและมีประสิ ทธิภำพในกำร
ทำงำน
4.5) บุคลิกภำพแบบ ไม่ใช่เรื่ องยุติธรรม ถ้ำนักดนตรี ไม่มีจะกิน
เปิ ดรับ
ไม่ใช่เรื่ องธรรมดำ เรำคือนกที่หดั บิน ไม่ถูก
ประสบกำรณ์
ที่คนบำงคนบอกว่ำเพลงไทยไม่ไปไหน ถ้ำ
(Openness to
อยำกจะพัฒนำต้องเริ่ มที่ไทยอุดหนุ นไทย
Experience)
หมำยเหตุ: เป็ นบุคคลที่ซำบซึ้ งในศิลปะและ
ควำมสวยงำมของบทเพลง เปิ ดเผย
ควำมรู ้สึกและเห็นคุณค่ำของอำรมณ์ดำ้ น
ต่ำงๆ
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
5) มุมมอง (Point of View)
5.1) บุรุษที่หนึ่งเป็ นตัวละคร
สำคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ
5.2) บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็ นตัว
ละครรองในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ
5.3) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะเป็ นผูร้ ู ้ หมำยเหตุ: เป็ นกำรเล่ำเรื่ องใน
แจ้งเห็นจริ งทุกอย่ำงเป็ นผูเ้ ล่ำ มุมมองของผูป้ ระพันธ์ที่รู้แจ้งถึง
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
5.4) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะเป็ นผู ้
สังเกตกำรณ์เป็ นผูเ้ ล่ำ
5.5) บุรุษที่หนึ่งเป็ นผูเ้ ล่ำด้วย
กระแสจิตประหวัด
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2) สรุ ปผลกำรวิเครำะห์เพลงผลิตภัณฑ์น้ ีรับประกัน 100 ปี
เพลงผลิ ตภัณฑ์น้ ี รับประกัน 100 ปี เป็ นเพลงที่ มีแก่ นเรื่ องเกี่ ยวกับ กำร
ทำงำน (Career Theme) ดำเนิ นเรื่ องโดยผูป้ ระพันธ์ในฐำนะเป็ นผูร้ ู ้แจ้งเห็ นจริ งทุกอย่ำงเป็ นผูเ้ ล่ำ
เป็ นกำรบอกกล่ำวถึงสรรพคุณของผลงำนเพลงที่สร้ำงสรรค์โดยวงดนตรี อพำร์ ทเม้นท์คุณป้ ำ มีกำร
ตัดพ้อถึ ง กำรละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ เพลง รวมถึ ง มี ก ำรร้ องขอให้ค นในสั ง คมช่ วยกันสนับ สนุ นสิ นค้ำ
ลิขสิ ทธิ์ แท้ของวงเพื่อจะได้มีรำยได้และแรงสนับสนุ นเพียงพอในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนต่อไป โดย
สำมำรถสรุ ปโครงเรื่ องโดยย่อได้ดงั นี้
(1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง (Exposition)
“ผลิตภัณฑ์น้ ีรับประกันอีกร้อยปี ดูวิธีใช้ได้ที่กล่อง CD ไม่เหมำะกับคน
แก่และสตรี มีครรภ์ ลูกที่อยูใ่ นท้อง (จะออกมำเต้นจนรกพัน)” คือ กำรใช้คำว่ำ “รับประกันร้อยปี ”
และ “ไม่เหมำะกับคนแก่และสตรี มีครรภ์” เป็ นคำที่บ่งบอกถึงสิ นค้ำที่มีคุณภำพ และอำจส่ งผลเสี ย
ได้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคบำงกลุ่ม
(2) ขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์ (Rising Action)
“อพำร์ ตเมนต์คุณป้ ำซ่ ำกันอีกตอน สี สันไฉไลเหมือนในหมำนคร สอง
ชุ ดที่ผ่ำนมำมันก็แค่ละคร หนังใหญ่กำลังจะเริ่ มอย่ำเพิ่งรี บเข้ำนอน นี่ ไม่ใช่ อำหำรถึ งไม่มี อย. ไม่
รับรองมำตรฐำนแบบ มอก.ไม่ใช่อุตสำหกรรมอย่ำง ISO” คือ กำรมีอิสรภำพในกำรสร้ำงสรรค์ที่ไม่
ยึดอยูใ่ นกรอบใดๆ ของวงกำรดนตรี
(3) ขั้นภำวะวิกฤติ (Climax)
“เพื่อให้ลูกค้ำทุ กท่ำนได้ฟังสิ่ งดี ๆ ผ่ำนมำหลำยครั้ งยังต้องเล่นโชว์ฟรี
ผูค้ นชอบใจก็ปรบมือสำมที บอกว่ำวงนี้ เจ๋ งดีวะ่ แล้ววำนเพื่อน write CD”, “ไม่ใช่เรื่ องยุติธรรม ถ้ำ
นักดนตรี ไม่มีจะกิน ไม่ใช่เรื่ องธรรมดำ เรำคือนกที่หดั บิน ไม่ถูกที่คนบำงคนบอกว่ำเพลงไทยไม่ไป
ไหน” คือ กฎหมำยเรื่ องลิขสิ ทธิ์ ในประเทศไทยยังไม่เข้มงวดเท่ำที่ควร ทำให้คนส่ วนใหญ่ไม่เกรง
กลัวต่อกำรละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ อี กทั้งผูบ้ ริ โภคไม่ได้ให้กำรสนับสนุ นสิ นค้ำของศิ ลปิ น ทำให้ศิลปิ น
หลำยๆคนไม่สำมำรถอยูร่ อดในวงกำรดนตรี ได้
(4) ขั้นภำวะคลี่คลำย (Falling Action)
“ถ้ำอยำกจะพัฒนำต้องเริ่ มที่ไทยอุดหนุ นไทย”, “ออกไปร้ ำนค้ำ ซื้ อ 1
CD คุณชุ บชีวิตเรำได้ดว้ ย Royalty” คือ กำรช่วยกันอุดหนุ นสิ นค้ำของศิลปิ น จะช่ วยให้ศิลปิ นมี
กำลังใจและงบประมำณเพียงพอที่จะพัฒนำผลงำนเพลงใหม่ๆต่อไปได้
สั ญ ญะลัก ษณ์ พิ เ ศษที่ สั ง เกตเห็ น ได้ คื อ 1) ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ี รั บ ประกัน ร้ อ ยปี คื อ
ผลิตภัณฑ์
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ที่กล้ำยืนยันได้วำ่ มีคุณภำพที่ดี ไม่มีวนั เสื่ อมสภำพ 2) อพำร์ ทเม้นท์คุณป้ ำ คือ วงดนตรี ที่มีคุณ Q2
ไวฑูรเกียรติ เป็ นนักร้องนำ และเป็ นผูป้ ระพันธ์เพลง 3) ไม่เหมำะสมกับคนแก่และสตรี มีครรภ์ คือ
ไม่เหมำะสมหรื ออำจส่ งผลกระทบกับกลุ่มคนบำงกลุ่ม 4) อ.ย., ม.อ.ก., ISO คือ กรอบที่สร้ำง
ข้อจำกัดในกำรสร้ำงสรรค์งำน 5) หนังใหญ่กำลังจะเริ่ ม คือ ของจริ ง ตัวจริ ง คนที่เก่งจริ งๆ หรื อสิ่ ง
ที่มีคุณภำพจริ งๆ กำลังจะมำ 6) นกที่หดั บิน คือ คนที่ยงั ไม่ชำนำญกำรในบำงอย่ำง เพิ่งเริ่ มต้นทำสิ่ ง
หนึ่งซึ่ งยังไม่มีทกั ษะที่ดีพอเพรำะขำดประสบกำรณ์
4.1.2.5 สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องใน “เพลงสถำนีต่อไป”
เพลงสถำนี ต่อไปเป็ นเพลงในอัลบั้มรสนิ ยม พ.ศ. 2556 ติดอันดับที่ 2 ของคลื่นซี้ ด
เอฟเอ็ ม ประจ ำวัน ที่ 29 มิ ถุ น ำยน พ.ศ. 2557 โดยวัด จำกกำรออกอำกำศของคลื่ น วิ ท ยุ ใ น
กรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล จำนำน 40 สถำนี
1) เนื้อเพลง
คงจะดี ถำ้ มีสักเพลงที่จะเขียนถึ งเธอ ด้วยอุบตั ิเหตุ ทำงอำรมณ์ ที่เรำได้พบเจอ คู่รักทำไม
ต้องคลำดกัน เมื่อมำถึ งสถำนี รถไฟ ใช้เวลำเป็ นปี ถกเถี ยงกันเพื่อสะกดคำว่ำควำมเข้ำใจ
เพรำะฉันเปลี่ยนใจเธอไม่ได้ จะให้เปลี่ยนตัวเองก็ไม่ง่ำย เพรำะฉันเปลี่ยนใครใครไม่ได้ จึง
ต้องปล่อยเธอเดินไปง่ำยง่ำย ในควำมเดียวดำยของร็ อกแอนด์โรลไลฟ์ สไตล์ กำรทำใจบำง
ทีมนั ยำกเย็น ดังภูเขำที่ตอ้ งปี นและกำลเวลำจะทำให้จำงหำยไป ดัง่ สี กำงเกงยีนส์ คู่รักทำไม
ต้องคลำดกันเมื่ อมำถึ งสถำนี รถไฟ คนหนึ่ ง พอใจอยู่ที่เดิ ม อี กหนึ่ งต้องกำรสถำนี ต่อไป
เพรำะฉันเปลี่ยนใจเธอไม่ได้ จะให้เปลี่ยนตัวเองก็ไม่ง่ำย เพรำะฉันเปลี่ยนใครใครไม่ได้ จึง
ต้องปล่อยเธอเดินไปง่ำยง่ำย เพระฉันเปลี่ยนใจเธอไม่ได้ จะให้เปลี่ยนตัวเองก็ไม่ง่ำย เพรำะ
ฉันเปลี่ยนใครใครไม่ได้ เลยต้องปลอบตัวเองเมื่อสำยในควำมเดียวดำย ของร็ อคแอนด์โรล
ไลฟ์ สไตล์ เพรำะฉันเปลี่ยนใจเธอไม่ได้ จะให้เปลี่ ยนตัวเองก็ไม่ง่ำย เพรำะฉันเปลี่ยนใคร
ใครไม่ได้ จึงต้องปล่อยเธอเดินไปง่ำยง่ำย เพรำะฉันเปลี่ยนใจเธอไม่ได้ จะให้เปลี่ยนตัวเอง
ก็ไม่ง่ำ ย เพรำะฉันเปลี่ ยนใครใครไม่ได้ เลยต้องปลอบตัวเองเมื่ อสำยในควำมเดี ยวดำย
ของร็ อคแอนด์โรลไลฟ์ สไตล์
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ตารางที่ 4.10 กำรวิเครำะห์สัญญะในเพลงสถำนีต่อไป
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อง (Plot)
1.1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง
(Exposition)

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

ด้วยอุบตั ิเหตุทำงอำรมณ์ ที่เรำได้
พบเจอ, คู่รักทำไมต้องคลำดกันเมื่อ
มำถึงสถำนีรถไฟ ใช้เวลำเป็ นปี
ถกเถียงกันเพื่อสะกดคำว่ำควำม
เข้ำใจ

จุดเริ่ มต้นของควำมรักคือกำรที่
คนสองคนมีอำรมณ์รักร่ วมกัน
แต่เมื่อมำถึงจุดๆหนึ่งก็เกิดกำร
เปลี่ยนแปลง มีควำมไม่เข้ำใจกัน
และต้องแยกทำงกัน

-

-

1) ควำมรักเปรี ยบเหมือนกำรเดินทำง
ไปด้วยกันของคนสองคน และเมื่อ
มำถึงจุดที่ต่ำงฝ่ ำยต่ำงพบว่ำทั้งสองมี
ควำมคิดที่แตกต่ำงกัน หรื อเข้ำกันไม่ได้
ก็ตอ้ งแยกทำงกัน 2) ควำมไม่ต้ งั ใจ
ควำมไม่ประคองอำรมณ์ เป็ นเหตุให้
เกิดควำมขัดแย้งต่ำงๆ ส่ งผลกระทบต่อ
ควำมสัมพันธ์ได้
-

เพรำะฉันเปลี่ยนใจเธอไม่ได้ จะให้
เปลี่ยนตัวเองก็ไม่ง่ำย เพรำะฉัน
เปลี่ยนใจใครไม่ได้ จึงต้องปล่อย
เธอเดินไปง่ำยๆในควำมเดียวดำย

เรำไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงตัวตน กำรเปลี่ยนแปลงควำมคิดของผูอ้ ื่นนั้น
ของเรำเองได้ และเรำก็ไม่
ไม่ใช่เรื่ องง่ำย
สำมำรถเปลี่ยนใจคนที่จะจำกเรำ
ไปได้ เมื่อมองเห็นควำมไม่สำเร็ จ
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1.2) ขั้นพัฒนำ
เหตุกำรณ์
(Rising Action)
1.3) ขั้นภำวะ
วิกฤติ (Climax)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

รู ปสั ญญะ (Signifier)
ของร็ อกแอนด์โรลไลฟ์ สไตล์
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ความหมายสั ญญะ (Signified)
มายาคติ (Myth)
ของกำรใช้ชีวติ คู่ก็จงเดินออกมำ
อยูก่ บั ตัวเอง ลองใช้ชีวติ อยูต่ ำม
ลำพังดูบำ้ ง
1.4) ขั้นภำวะ
กำรทำใจบำงทีมนั ยำกเย็นดัง่ ภูเขำที่ กำรทำใจเรื่ องควำมรักอำจจะเป็ น กำรได้มำซึ่ งสิ่ งหนึ่งที่ตอ้ งใช้ควำม
คลี่คลำย (Falling ต้องปี น และกำรเวลำจะทำให้จำง เรื่ องยำก แต่เวลำจะทำให้เรำ
พยำยำมอย่ำงสู ง มักมีกำรเปรี ยบเทียบ
Action)
หำยไปดัง่ สี กำงเกงยีนส์
ค่อยๆทำใจได้
อุปสรรค์ต่ำงๆด้วย ขวำกหนำม ภูผำ
มหำสมุทร เป็ นต้น
1.5) ขั้นยุติ
เพรำะฉันเปลี่ยนใจใครไม่ได้ เลย เรำไม่อำจเปลี่ยนแปลงควำมรู ้สึก กำรเข้ำใจสัจธรรมของควำมรักเป็ นสิ่ ง
เรื่ องรำว
ต้องปลอบตัวเองเมื่อสำยในควำม ของคนรักที่ตอนนี้เขำหมดรักเรำ หนึ่งที่จะช่วยเยีย่ วยำตนเองได้
(Ending)
เดียวดำย
ไปแล้วได้ เรำจึงต้องถอยออกมำ
อยูค่ นเดียวอย่ำงโดดเดี่ยว
2) แก่นเรื่ อง (Theme)
2.1) ควำมรัก
คู่รักทำไมต้องคลำดกันเมื่อมำถึง
(Love Theme)
สถำนีรถไฟ ใช้เวลำเป็ นปี ถกเถียง
กันเพื่อสะกดคำว่ำควำมเข้ำใจ,
เพรำะฉันเปลี่ยนใจเธอไม่ได้ จะให้
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

-
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2.2) ศีลธรรม
จรรยำ (Morality
Theme)
2.3) แนวคิด
(Idealism
Theme)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
เปลี่ยนตัวเองก็ไม่ง่ำย เพรำะฉันเปลี่ยนใจ
ใครไม่ได้ จึงต้องปล่อยเธอเดินไปง่ำยๆ ใน
ควำมเดียวดำยของร็ อกแอนด์โรลไลฟ์
สไตล์
หมำยเหตุ: เป็ นกำรสะท้อนมุมมองควำมรัก
ของคนคนหนึ่งที่เข้ำใจถึงควำมธรรมดำ
ของควำมรักที่เกิดขึ้น มีรักก็ตอ้ งมีจำกลำ
เรำใครสำมำรถเปลี่ยนใจใครได้ และจะฝื น
เปลี่ยนตัวเองก็ไม่ใช่เรื่ องง่ำย กำรอยูอ่ ย่ำง
ลำพังอำจจะเป็ นทำงออกที่ดีสำหรับบำงคน
-
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
ความหมายสั ญญะ (Signified)
-

มายาคติ (Myth)
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
2.4) อำนำจ (Power
Theme)
2.5) กำรทำงำน
(Career Theme)
2.6) เหนือจริ ง
(Outcast Theme)
3) ควำมขัดแย้ง (Conflict)
3.1) ควำมขัดแย้ง คู่รักทำไมต้องคลำดกันเมื่อมำถึงสถำนีรถไฟ
ระหว่ำงคนกับคน ใช้เวลำเป็ นปี ถกเถียงกันเพื่อสะกดคำว่ำควำม
เข้ำใจ
หมำยเหตุ: เป็ นควำมขัดแย้งระหว่ำงคนสอง
คนที่เกิดควำมไม่เข้ำใจกันทำงควำมคิด
3.2) ควำมขัดแย้ง จะให้เปลี่ยนตัวเองก็ไม่ง่ำย
ภำยในจิตใจ
หมำยเหตุ: เป็ นควำมขัดแย้งภำยในจิตใจที่
อยำกจะทำให้คนที่ตนรักชอบแต่ก็เป็ นเรื่ อง
ยำกที่จะฝื นควำมเป็ นตัวเอง
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)

4.2) บุคลิกภำพที่
ชอบเข้ำสังคม
(Extrovert)

รู ปสั ญญะ (Signifier)
-

ความหมายสั ญญะ (Signified)
-

มายาคติ (Myth)
-

เพรำะฉันเปลี่ยนใจเธอไม่ได้ จะให้เปลี่ยนตัว
เองก็ไม่ง่ำย เพรำะฉันเปลี่ยนใจใครไม่ได้ จึง
ต้องปล่อยเธอเดินไปง่ำยๆในควำมเดียวดำย
ของร็ อกแอนด์โรลไลฟ์ สไตล์
หมำยเหตุ: เป็ นบุคคลที่มีควำมท้อแท้ง่ำย
คำนึงถึงแต่ตนเอง ท้อแท้ง่ำย และมีอำรมณ์
เปรำะบำง แต่มีควำมเป็ นตัวของตัวเองสู ง รัก
อิสระ
-

-

-

-

-
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
3.3) ควำมขัดแย้ง
กับภำยนอก
4) ตัวละคร (Character)
4.1) บุคลิกภำพที่
เปรำะบำงทำง
อำรมณ์
(Neuroticism)
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
ความหมายสั ญญะ (Signified)
-

มายาคติ (Myth)
-

-

-

-

-

-

-
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องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง
รู ปสั ญญะ (Signifier)
4.3) บุคลิกภำพแบบ
ประนีประนอม
(Agreeableness)
4.4) บุคลิกภำพแบบยึดมัน่
ในหลักกำร
(Conscientiousness)
4.5) บุคลิกภำพแบบเปิ ดรับ
ประสบกำรณ์ (Openness to
Experience)
5) มุมมอง (Point of View)
5.1) บุรุษที่หนึ่งเป็ นตัว
เพรำะฉันเปลี่ยนใจเธอไม่ได้ จะให้
ละครสำคัญในเรื่ องเป็ นผู ้ เปลี่ยนตัวเองก็ไม่ง่ำย เพรำะฉันเปลี่ยนใจ
เล่ำ
ใครไม่ได้ จึงต้องปล่อยเธอเดินไปง่ำยๆใน
ควำมเดียวดำยของร็ อกแอนด์โรลไลฟ์
สไตล์
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
องค์ ประกอบการเล่าเรื่ อง

ความหมายสั ญญะ (Signified)

มายาคติ (Myth)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5.2) บุรุษที่หนึ่งซึ่งเป็ นตัว
ละครรองในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ
5.3) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะ
เป็ นผูร้ ู ้แจ้งเห็นจริ งทุกอย่ำง
เป็ นผูเ้ ล่ำ
5.4) ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะ
เป็ นผูส้ ังเกตกำรณ์เป็ นผูเ้ ล่ำ
5.5) บุรุษที่หนึ่งเป็ นผูเ้ ล่ำ
ด้วยกระแสจิตประหวัด

รู ปสั ญญะ (Signifier)
หมำยเหตุ : ผูเ้ ล่ำเป็ นหนึ่งในตัวละครหลัก
ของเรื่ อง มีกำรใช้สรรพนำม “ฉัน” แทน
ตนเอง
-

165
2) สรุ ปผลกำรวิเครำะห์เพลงสถำนีต่อไป
เพลงสถำนี ต่อไปเป็ นเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ ยวกับควำมรั ก ดำเนิ นเรื่ องโดย
บุรุษที่หนึ่งตัวละครสำคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำ เป็ นกำรสะท้อนมุมมองควำมรักของคนคนหนึ่งที่เข้ำใจ
ถึงควำมธรรมดำที่เกิดขึ้นของควำมรัก มีรักก็ตอ้ งมีจำก เป็ นเรื่ องยำกที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่น และก็
เป็ นเรื่ องยำกอีกเช่นกันที่จะฝื นเปลี่ยนแปลงตัวเอง ดังนั้นกำรอยู่อย่ำงลำพังอำจจะเป็ นทำงออกที่ดี
สำหรับบำงคน โดยสำมำรถสรุ ปโครงเรื่ องย่อได้ดงั นี้
(1) ขั้นเริ่ มเรื่ อง (Exposition)
“ด้วยอุบตั ิเหตุทำงอำรมณ์ ที่เรำได้พบเจอ, คู่รักทำไมต้องคลำดกันเมื่อ
มำถึงสถำนีรถไฟ ใช้เวลำเป็ นปี ถกเถียงกันเพื่อสะกดคำว่ำควำมเข้ำใจ” คือ 1) ควำมรักเปรี ยบเหมือน
กำรเดิ นทำงไปด้วยกันของคนสองคน และเมื่ อมำถึ งจุ ดที่ ต่ำ งฝ่ ำยต่ ำงพบว่ำทั้งสองมี ควำมคิ ดที่
แตกต่ำงกัน หรื อเข้ำกันไม่ได้ ก็ตอ้ งแยกทำงกัน 2) ควำมไม่ต้ งั ใจ ควำมไม่ประคองอำรมณ์ เป็ นเหตุ
ให้เกิดควำมขัดแย้งต่ำงๆ ส่ งผลกระทบต่อควำมสัมพันธ์ได้
(2) ขั้นภำวะวิกฤติ (Climax)
“เพรำะฉันเปลี่ ย นใจเธอไม่ ไ ด้ จะให้เปลี่ ย นตัวเองก็ ไม่ ง่ ำย เพรำะฉัน
เปลี่ยนใจใครไม่ได้ จึงต้องปล่อยเธอเดินไปง่ำยๆในควำมเดี ยวดำยของร็ อกแอนด์โรลไลฟ์ สไตล์”
คือ กำรเปลี่ ยนแปลงควำมคิดของผูอ้ ื่นนั้นไม่ใช่ เรื่ องง่ำย กำรฝื นเปลี่ ยนแปลงสิ่ งที่ไม่เป็ นตัวเองก็
ไม่ใช่เรื่ องง่ำยเช่นกัน
(3) ขั้นภำวะคลี่คลำย (Falling Action)
“กำรทำใจบำงทีมนั ยำกเย็นดัง่ ภูเขำที่ตอ้ งปี น และกำรเวลำจะทำให้จำง
หำยไปดัง่ สี กำงเกงยีนส์ ” คือ กำรทำใจเรื่ องควำมรักอำจจะเป็ นเรื่ องยำก แต่เวลำจะทำให้เรำค่อยๆ
ทำใจได้
(4) ขั้นยุติเรื่ องรำว (Ending)
“เพรำะฉันเปลี่ ยนใจใครไม่ไ ด้ เลยต้องปลอบตัวเองเมื่ อสำยในควำม
เดียวดำย” คือ กำรเข้ำใจสัจธรรมของควำมรักเป็ นสิ่ งหนึ่งที่จะช่วยเยีย่ วยำตนเองได้
สัญลักษณ์พิเศษที่สังเกตเห็นได้ คือ 1) อุบตั ิเหตุทำงอำรมณ์ คือ กำรกระทำที่เกิดจำก
อำรมณ์ร่วมที่เหมือนกันอันมิได้เจตนำ 2) สถำนี รถไฟ คือ ปลำยทำงที่แต่ละคนต่ำงมีเป้ ำหมำยที่จะ
หยุดไม่เหมือนกัน 3) ร็ อกแอนด์โรลไลฟ์ สไตล์ คือ กำรใช้ชีวิตอย่ำงอิสระของคนที่มีควำมเป็ นชำว
ร็ อก 4) ภูเขำที่ตอ้ งปี น คือ ยำกต่อกำรประสบควำมสำเร็ จ ต้องฝ่ ำฟั นอุปสรรค์มำกมำย 5) สี กำงเกง
ยีนส์ คือ สิ่ งที่ค่อยๆ จำงหำยไปตำมกำรเวลำ
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4.2 สรุ ปรู ปแบบการสื่ อสารของเพลงที่ประพันธ์ โดยผู้ประพันธ์ เพลงสมัยนิยม (Q1)
และผู้ประพันธ์ เพลงทางเลือก (Q2)
จำกกำรวิเครำะห์สัญญะของกำรเล่ำเรื่ องในเพลงที่ประพันธ์โดยผูป้ ระพันธ์เพลงสมัยนิ ยม
(Q1) และผูป้ ระพันธ์เพลงทำงเลือก (Q2) สำมำรถสรุ ปรู ปแบบกำรสื่ อสำรผ่ำนเพลงของผูป้ ระพันธ์
ทั้งสองท่ำนได้ดงั ตำรำงที่ 4.11 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.11 เปรี ยบเทียบรู ปแบบกำรสื่ อสำรของเพลงที่ประพันธ์โดยผูป้ ระพันธ์เพลงสมัยนิ ยม
(Q1) และผูป้ ระพันธ์เพลงทำงเลือก (Q2)

ลักษณะสาคัญ
1. คำสำคัญ

2. ผูเ้ ล่ำเรื่ อง

3. เนื้อหำที่นำเสนอ

รู ปแบบการสื่ อสารของเพลง รู ปแบบการสื่ อสารของเพลง
ประพันธ์ โดยผู้ประพันธ์ เพลง ประพันธ์ โดยผู้ประพันธ์ เพลง
สมัยนิยม (Q1)
ทางเลือก (Q2)
มักพบคำว่ำ รัก, หัวใจ, คิดถึง, มักพบคำว่ำ รัก ในเพลงรัก
ห่วง, และหวง ในเพลงรัก
และ
คำทับศัพท์ภำษำอังกฤษใน
เพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับกำร
ทำงำนและอำนำจ
บุรุษที่ 1 ตัวละครสำคัญใน
บุรุษที่ 1 ตัวละครสำคัญใน
เรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำผูเ้ ล่ำ
เรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำผูเ้ ล่ำ และ
ผูป้ ระพันธ์ในฐำนะเป็ นผูร้ ู ้แจ้ง
เห็นจริ งทุกอย่ำงเป็ นผูเ้ ล่ำ
แก่นเรื่ องเกี่ยวกับควำมรัก
แก่นเรื่ องเกี่ยวกับควำมรัก
อำนำจ และกำรทำงำน

4.2.1 รู ปแบบการสื่ อสารของเพลงทีป่ ระพันธ์ โดยผู้ประพันธ์ เพลงสมัยนิยม (Q1)
จำกผลกำรวิเครำะห์เพลง 5 เพลง ที่ประพันธ์โดยผูป้ ระพันธ์เพลงสมัยนิ ยม (Q1) ซึ่ งเป็ น
เพลงที่ ได้รับ รำงวัลหรื อติดผัง เพลงเป็ นอันดับต้นๆบนคลื่ นวิทยุที่เป็ นที่นิยมและมี ชื่อเสี ยงของ
ประเทศไทย ได้แก่ เพลงอยูเ่ พื่อรัก เพลงคำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำ เพลงควำมผูกพันซื้ อควำมรักไม่ได้
เพลงยังว่ำง และเพลงรักนะคะ ซึ่ งทั้ง 5 เพลงเป็ นเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับควำมรัก ดำเนิ นเรื่ องโดย
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บุรุษที่หนึ่ งตัวละครสำคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ำผูเ้ ล่ำ ซึ่ งในส่ วนของกำรวำงโครงเรื่ องอันประกอบไป
ด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ขั้นเริ่ มเรื่ อง ขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์ ขั้นภำวะวิกฤติ ขั้นภำวะคลี่คลำย และขั้น
ยุติเรื่ องรำว ผูว้ ิจยั พบว่ำพบว่ำเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ ยวกับควำมรักในเชิ งบวกจะมีกำรวำงโครงเรื่ อง
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ในขณะที่เพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับควำมรักในเชิ งลบหรื อเชิ งเศร้ำจะขำด
ขั้นภำวะคลี่ คลำย และเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ ยวกับควำมรักที่ให้อำรมณ์ สนุ กสนำนจะขำดขั้นภำวะ
คลี่คลำยและขั้นยุติเรื่ องรำว
กลุ่มคำต่ำงๆ ที่พบว่ำถูกนำมำใช้ในหลำยๆ เพลงที่ประพันธ์โดย Q1 ได้แก่ รัก หัวใจ คิดถึง
ห่วง และหวง โดยคำคำเดียวกันถูกวำงในเพลงที่มีอำรมณ์แตกต่ำงกันทำให้มีควำมหมำยและระดับ
ควำมลึกซึ้ งที่แตกต่ำงกัน เช่น
คำว่ำ “รัก”
1) เพลงอยู่เพื่อรั ก ควำมหมำยของค ำว่ำ “รั ก” คื อ รั กแท้ที่เฝ้ ำ รอมำนำน จะอยู่
ด้วยกันตลอดไป และจะไม่มีสิ่งใดมำพรำกคนสองคนให้จำกกันได้
2) เพลงควำมผูกพันซื้ อควำมรักไม่ได้ ควำมหมำยของคำว่ำ “รัก” คือ ควำมรักที่
ทุ่มเท และคำดหวังว่ำจะได้รับควำมรั กตอบแทนจำกอี กฝ่ ำย ซึ่ งเป็ นควำมรั กที่ต้ งั อยู่บนควำมไม่
แน่นอน
3) เพลงยังว่ำงว่ำง ควำมหมำยของคำว่ำ “รัก” คือ ควำมรักที่ยงั ไม่จริ งจัง เป็ นกำร
ทดลองมำรักกัน
4) เพลงรักนะคะ ควำมหมำยของคำว่ำ “รัก” คือ ควำมรักที่มีแต่ควำมห่ วงใยและ
คิดถึงกันตลอดเวลำเนื่องด้วยระยะทำงที่ห่ำงกัน
คำว่ำ “หัวใจ”
1) เพลงอยูเ่ พื่อรัก ควำมหมำยของคำว่ำ “หัวใจ” คือ ควำมรู ้ สึกที่เคยว่ำงเปล่ำ ไม่มี
ใคร จนกระทัง่ มีบำงอย่ำงมำเติมเต็มควำมรู ้สึกให้มีชีวติ ชีวำ
2) เพลงควำมผูกพันซื้ อควำมรักไม่ได้ ควำมหมำยของคำว่ำ “หัวใจ” คือ ควำมรู ้สึก
เฉยชำของอีกฝ่ ำยที่ไม่ได้รักเรำ
คำว่ำ “คิดถึง”
1) เพลงคำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำ ควำมหมำยของคำว่ำ “คิดถึง” คือ คิดถึงและเฝ้ำคอย
อย่ำงทุกข์ทรมำนใจ
2) เพลงควำมผูกพันซื้ อควำมรักไม่ได้ ควำมหมำยของคำว่ำ “คิดถึง” คือ คำพูดที่ดู
เหมือนจะคิดถึงกัน แต่ก็เป็ นเพียงคำพูดลมๆแล้งๆที่ไร้ควำมรู ้สึก
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3) เพลงรักนะคะ ควำมหมำยของคำว่ำ “คิดถึง” คือ ควำมคิดถึงของคนรักกันที่ตอ้ ง
อยูห่ ่ำงไกลกัน มีควำมรู ้สึกอยำกพบ อยำกเจอ และเป็ นห่วงกัน
คำว่ำ “ห่วง”
1) เพลงควำมผูกพันซื้ อควำมรักไม่ได้ ควำมหมำยของคำว่ำ “ห่ วง” คือ ควำมไม่
สบำยใจ กลัวว่ำอีกฝ่ ำยจะคิดมำก
2) เพลงรักนะคะ ควำมหมำยของคำว่ำ “ห่วง” คือ ควำมห่ วงใย กังวลใจว่ำอีกฝ่ ำยจะ
ไม่สบำย หรื อเป็ นอันตรำย
คำว่ำ “หวง”
1) เพลงควำมผูกพันซื้ อควำมรักไม่ได้ ควำมหมำยของคำว่ำ “หวง” คือ กำรกระทำที่
เหนี่ยวรั้งไว้เพื่อครอบครอง
2) เพลงรักนะคะ ควำมหมำยของคำว่ำ “หวง” คือ ควำมรู ้สึกหึ งหวงแต่ที่ซ่อนอยู่
ภำยในใจ
ผูป้ ระพันธ์มีกำรวำงคำสัญลักษณ์พิเศษที่ให้อำรมณ์เชิ งบวกและเชิ งลบสอดแทรกกันไปใน
ทุกๆเพลงไม่วำ่ จะเป็ นเพลงรักในเชิงบวก รักในเชิงเศร้ำ หรื อรักในรู ปแบบสนุกสนำน ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.12 สัญลักษณ์ พิเศษของแก่นเรื่ องควำมรักในเพลงที่ประพันธ์โดยผูป้ ระพันธ์เพลงสมัย
นิยม (Q1)
สั ญลักษณ์ พเิ ศษที่ ความหมายจากเพลง
ให้ อารมณ์
เชิงบวก
1. รักแท้จริ งใน
ควำมรักที่ไม่มี
หัวใจ
อุปสรรคใดๆมำทำให้
เลิกรักกัน
2. ฟ้ำและดำว
สิ่ งที่อยูเ่ คียงคู่กนั ไม่
เคยหำยไปจำกกัน
3. รักนะคะ
4. ยังว่ำงว่ำง
ยังโสด

สั ญลักษณ์ พเิ ศษที่ให้
อารมณ์ เชิงลบ

ความหมายจากเพลง

1. ลำพัง

โสด ไม่มีใครคบ

2. เดียวดำย

กำรใช้ชีวิตอย่ำงเหงำๆ

3. นำฬิกำยังเดินและหมุน กำลเวลำล่วงเลยไป
4. คำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำ กำรภำวนำให้คนรักกลับมำ
ด้วยควำมเศร้ำโศก
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
สั ญลักษณ์ พเิ ศษที่ ความหมายจากเพลง
ให้ อารมณ์
เชิงบวก
5. นะจ๊ำ
คำประกอบท้ำยคำอื่น
บอกควำมเป็ นเชิง
อ้อนวอน
6. หน่อยเหอะน้ำ นิดหนึ่ ง (เป็ นกำรพูด
ชิงอ้อนวอน)
7. มำจัดกันไหม เชิญชวนให้มำทำสิ่ ง
หนึ่งร่ วมกัน
8. จัดจ่ำดำดิดดั

9. โอ้อยำกชวน
นวลละน้อง

กำรลงมือกระทำ
บำงอย่ำง (ให้น้ ำเสี ยง
อำรมณ์ดีสนุกสนำน)
กำรเชื้อชวน (เป็ นวำ
ทะของบุคลที่มี
ลักษณะทะเล้น)

สั ญลักษณ์ พเิ ศษที่ให้
อารมณ์ เชิงลบ
5. ทุกชัว่ โมงในชีวิตที่
เหลือ
6. เฝ้ำรออยูท่ ุกนำที
7. ควำมผูกพันมันซื้ อ
ควำมรักไม่ได้
8. ฝื น

9. มีสต๊อกอีกเยอะ

ความหมายจากเพลง

ในช่วงเวลำของชีวิตที่เหลือ
ต่อจำกนี้ ซึ่ งอำจจะยังคง
เหลืออีกนำนไหม
รอคอยอย่ำงมีควำมหวัง ทุก
เวลำมีแต่กำรคะนึงหำ
ควำมผูกพันก็มิอำจทลำย
กำแพงขอบเขตควำมรู ้สึกที่
อีกฝ่ ำยปิ ดกั้นไว้ได้
ต้องจำใจทำสิ่ งที่ไม่อยำกจะ
ทำ
คนเจ้ำชูม้ กั มีคนคุยสำรอง
อีกมำกมำย

4.2.1 รู ปแบบการสื่ อสารของเพลงทีป่ ระพันธ์ โดยผู้ประพันธ์ เพลงทางเลือก (Q2)
จำกผลกำรวิเครำะห์เพลงทั้ง 5 เพลง ที่ประพันธ์โดยผูป้ ระพันธ์เพลงทำงเลือก (Q2) ซึ่ งเป็ น
เพลงที่ได้รับรำงวัลหรื อติดผังเพลงเป็ นอันดับต้นๆ บนคลื่ นวิทยุที่เป็ นที่นิยมและมีชื่อเสี ยงของ
ประเทศไทย ได้แก่ เพลงเกี่ยวกับควำมรัก 3 คือ เพลงไม่รู้จกั ฉันไม่รู้จกั เธอ เพลงปรำกฏกำรณ์ และ
เพลงสถำนีต่อไป เพลงเกี่ยวกับกำรทำงำน 1 เพลง คือเพลงผลิตภัณฑ์น้ ี รับประกัน 100 ปี และเพลง
เกี่ยวกับอำนำจ 1 เพลง คือเพลงกำแพง สำหรับเนื้อหำเพลงมีกำรดำเนินเรื่ องโดยผูป้ ระพันธ์ในฐำนะ
เป็ นผูร้ ู ้แจ้งเห็นจริ งทุกอย่ำงเป็ นผูเ้ ล่ำในเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับควำมรัก แนวคิด และกำรทำงำน
โดยจะเล่ำถึ งมุมมองของตนเองในฐำนะผูส้ ังเกตกำรณ์ ที่เข้ำใจลึ กซึ้ งถึ งเหตุกำรณ์ต่ำงๆ และมีกำร
ดำเนิ นเรื่ องโดยบุ รุษที่ หนึ่ งซึ่ งเป็ นตัวละครสำคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ ำในเพลงที่มีแก่ นเรื่ องเกี่ ยวกับ
ควำมรักในฐำนะที่ผเู ้ ล่ำเป็ นผูก้ ระทำและหรื อถูกกระทำเอง
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กำรวำงโครงเรื่ องอันประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ขั้นเริ่ มเรื่ อง ขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์
ขั้นภำวะวิกฤติ ขั้นภำวะคลี่ คลำย และขั้นยุติเรื่ องรำว พบว่ำเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ ยวกับแนวคิดและ
กำรทำงำนมีกำรวำงโครงเรื่ องครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ในขณะที่เพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับควำมรัก
มี ก ำรวำงโครงเรื่ อ งไม่ ค รบครบทั้ง 5 องค์ป ระกอบ ซึ่ งเพลงไม่ รู้ จ ัก ฉั น ไม่ รู้ จ ัก เธอและเพลง
ปรำกฏกำรณ์ เป็ นเพลงที่ขำดขั้นภำวะคลี่คลำยไป เนื่องจำกปั ญหำควำมขัดแย้งต่ำงๆ ในเนื้อเพลง ยัง
ไม่มีกำรเปิ ดเผยหรื อคลี่คลำยได้ ในขณะที่เพลงสถำนี ต่อไป ขำดขั้นพัฒนำเหตุกำรณ์ เนื่ องจำกไม่มี
กำรเพิ่มปมปั ญหำควำมขัดแย้งของตัวละครให้เข้มข้นขึ้นเพื่อพัฒนำเหตุกำรณ์สู่ข้ นั ต่อไป
ในส่ วนของกำรใช้คำ สำหรับเพลงรักคำที่พบบ่อยคือคำว่ำ “รัก” ซึ่ งคำคำเดียวกันถูกวำงใน
เพลงที่มีอำรมณ์แตกต่ำงกันทำให้มีควำมหมำยและระดับควำมลึกซึ้ งที่แตกต่ำงกัน เช่น ในเพลงไม่
รู ้ จกั ฉันไม่รู้จกั เธอ คำว่ำรักนั้นหมำยถึ งควำมรั กที่ไม่มีวนั จับต้องหรื อเป็ นจริ งได้ ในขณะที่เพลง
ปรำกฏกำรณ์ คำว่ำรักนั้นหมำยถึง ควำมธรรมดำของควำมรักที่ตอ้ งพบเจอ มีท้ งั สุ ขและทุกข์ปะปน
กันไป สำหรับเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ ยวกับแนวคิดเช่ นในเพลงกำแพง จะมีกำรใช้คำที่ให้อำรมณ์ตดั
พ้อ ประชดประชัน เสี ยดสี และให้ขอ้ เสนอแนะ เป็ นกำรพูดให้สังคมได้ฉุกคิด ส่ วนเพลงที่มีแก่น
เรื่ องเกี่ยวกับกำรทำงำนเช่นในเพลงผลิตภัณฑ์น้ ีรับประกัน 100 ปี มีกำรใช้คำเพื่อนำเสนอคุณสมบัติ
ที่ดีในผลงำนเพลงของตน โดยทั้งเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับแนวคิดและเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับ
กำรทำงำนเป็ นเพลงแนวฮิปฮอป มีกำรสอดแทรกคำภำษำอังกฤษลงไปในเนื้ อร้ อง และวิจำรณ์ สิ่ง
ต่ำงๆอย่ำงตรงไปตรงมำ
ผูป้ ระพันธ์มีกำรวำงคำสัญลักษณ์พิเศษที่ให้อำรมณ์เชิ งบวกและเชิ งลบสอดแทรกกันไปใน
ทุกๆเพลงไม่วำ่ จะเป็ นเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับควำมรัก แนวคิด หรื อกำรทำงำน ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.13 สัญ ลัก ษณ์ พิ เ ศษของแก่ นเรื่ อ งควำมรั ก ในเพลงที่ ป ระพัน ธ์ โดยผู ป้ ระพันธ์ เพลง
ทำงเลือก (Q2) ซึ่ งมีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับควำมรัก
สั ญลักษณ์ พเิ ศษที่ให้ ความหมายจากเพลง
สั ญลักษณ์ พเิ ศษที่ให้
อารมณ์ เชิงบวก
อารมณ์ เชิงลบ
1. บทกวี
สิ่ งที่อยูใ่ นควำมคิด ไม่ 1. ร่ ำยมนต์กบั สำยน้ ำจันทร์
เกิดขึ้นจริ ง
2. เธอผูเ้ ป็ นนิรันดร์ คนที่จะอยูด่ ว้ ยกัน
2. เงำที่พูดไม่เป็ น
ตลอดไป

ความหมายจากเพลง
กำรอธิ ษฐำนให้คนรัก
กลับมำ
สิ่ งที่ไม่สำมำรถ
ตอบสนองทำงคำพูดได้
(ภำวะโดดเดี่ยว)
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
สั ญลักษณ์ พเิ ศษที่ให้ ความหมายจากเพลง
อารมณ์ เชิงบวก
3. แสงตะวัน
สิ่ งที่นำทำงไปสู่
หนทำงที่ดี
4. รอยสัก
สิ่ งที่ประทับอย่ำง
ถำวร มีควำมเจ็บปวด
แต่สร้ำงศิลปะที่
งดงำมได้
5. หนังสื อ
สิ่ งที่บนั ทึกเรื่ องรำว
ซึ่ งเนื้อหำต่ำงๆจะคง
อยูต่ รำบใดที่ยงั ไม่ถูก
ทำลำย
6. จดหมำย
เป็ นสำรแสดง
ควำมคิดถึงจำกคนที่
อยูห่ ่ำงไกลกันได้
7. ร็ อกแอนด์โรลไลฟ กำรใช้ชีวิตอย่ำงอิสระ
สไตล์

สั ญลักษณ์ พเิ ศษที่ให้
อารมณ์ เชิงลบ
3. สถำนีรถไฟ

ความหมายจากเพลง
จุดแยกทำง

4. อุบตั ิเหตุทำงอำรมณ์

กำรกระทำที่เกิดจำก
อำรมณ์ร่วมที่เหมือนกัน
อันมิได้เจตนำ

5. ภูเขำที่ตอ้ งปี น

สิ่ งที่ยำกต่อกำรประสบ
ควำมสำเร็ จ

6. สี กำงเกงยีนส์

สิ่ งที่ค่อยๆจำงหำยไป
ตำมกำรเวลำ

ตารางที่ 4.14 สั ญ ลัก ษณ์ พิ เ ศษของแก่ น เรื่ อ งแนวคิ ด ในเพลงที่ ป ระพัน ธ์ โ ดยผู ป้ ระพัน ธ์ เ พลง
ทำงเลือก (Q2) ซึ่ งมีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับอำนำจ
สั ญลักษณ์ พเิ ศษที่ให้
อารมณ์ เชิงบวก
1. ดนตรี ที่มีวิญญำณ

2. Jazz

ความหมายจากเพลง

สั ญลักษณ์ พเิ ศษที่ให้
อารมณ์ เชิงลบ
1. กำแพง

ดนตรี ที่ถูกสรรค์สร้ำง
โดยศิลปิ นที่มองเห็น
คุณค่ำของเพลงมำกกว่ำ
เงินทองที่ได้มำก
ตัวแทนของเพลง
2. ปี ศำจ
ทำงเลือก

ความหมายจากเพลง
สิ่ งที่ทำให้ขำดอิสระ

กลุ่มคนที่ส่งผลกระทบ
ต่ออิสระในกำร
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
สั ญลักษณ์ พเิ ศษที่ให้
อารมณ์ เชิงบวก

3. Inspiration

ความหมายจากเพลง

สั ญลักษณ์ พเิ ศษที่ให้
อารมณ์ เชิงลบ

กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 3. กลไกตลำด
เพลงอย่ำงอิสระ ซึ่ งเป็ น
ลักษณะกำรทำเพลงของ
แนวเพลงทำงเลือก

4. อำร์เอส หัวลำโพง
แกรมมี่ สมอล์รูม
เบเกอร์รี่ โซนี่
5. Rock
6. Reference

ความหมายจากเพลง
สร้ำงสรรค์ผลงำนเพลง
ของศิลปิ น
กำรที่ผผู ้ ลิตมักจะ
คำนึงถึงควำมต้องกำร
ของลูกค้ำเป็ นหลัก ทำ
ให้ผลงำนเพลงใน
วงกำรดนตรี ไม่เกิด
ควำมหลำกหลำย
สิ่ งที่ทำให้เกิดข้อจำกัด
ในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนเพลง
ตัวแทนของเพลงสมัย
นิยม
กำรสร้ำงสรรค์งำนที่
เลียนแบบชำติตะวันตก
หรื อเป็ นลักษณะกำร
สร้ำงเพลงของแนวเพลง
สมัยนิยม
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ตารางที่ 4.15 สัญลักษณ์ พิเศษของแก่ นเรื่ องกำรทำงำนในเพลงที่ ประพันธ์ โดยผูป้ ระพันธ์ เพลง
ทำงเลือก (Q2) ซึ่ งมีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับกำรทำงำน
สั ญลักษณ์ พเิ ศษที่ให้
อารมณ์ เชิงบวก
1. ผลิตภัณฑ์น้ ีรับประกัน
100 ปี

2. อพำร์ทเม้นท์คุณป้ำ

ความหมายจากเพลง

สั ญลักษณ์ พเิ ศษที่ให้
อารมณ์ เชิงลบ
ผลิตภัณฑ์ที่กล้ำ
1. ไม่เหมำะสมกับคนแก่
ยืนยันได้วำ่ มีคุณภำพ และสตรี มีครรภ์
ที่ดี ไม่มีวนั
เสื่ อมสภำพ
วงดนตรี ที่มีคุณQ2 2. อ.ย., ม.อ.ก., ISO
ไวฑูรเกียรติ เป็ น
นักร้องนำ และเป็ น
ผูป้ ระพันธ์เพลง
(เพลงทำงเลือกที่มี
คุณภำพ)
3. นกที่หดั บิน

ความหมายจากเพลง
ไม่เหมำะสมหรื ออำจ
ส่ งผลกระทบกับกลุ่ม
คนบำงกลุ่ม
กรอบที่สร้ำงข้อจำกัด
ในกำรสร้ำงสรรค์งำน

คนที่ยงั ไม่ชำนำญกำร
ในบำงอย่ำง

4.3 อัต ลัก ษณ์ ข องผู้ ป ระพั น ธ์ ที่ ส ะท้ อ นผ่ า นรู ป แบบการสื่ อ สารของเนื้ อ หาเพลงที่
ประพันธ์ โดยผู้ประพันธ์ เพลงสมัยนิยมและเพลงทางเลือก
4.3.1 อัตลักษณ์ ที่ค้นพบจากรู ปแบบการสื่ อสารผ่ านเพลงของผู้ประพันธ์ เพลงสมัยนิยม
(Q1)
จำกเนื้อหำของเพลงคำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำ และเพลงยังว่ำง สะท้อนให้เห็นว่ำผูป้ ระพันธ์ Q1
เป็ นบุ คคลที่ มีควำมพยำยำมเพื่อให้สำเร็ จตำมเป้ ำหมำย ซึ่ งสอดคล้องกับควำมคิดเห็ นของ S1 ที่
กล่ำวว่ำ “มีอยู่ช่วงหนึ่ งที่เพลงไร้ สำระที่มีกิมมิกกำลังมำ เขำก็ทำบ้ำงโดยเอำคนที่มีซื่อเสี ยงมำร้อง
เพื่อหวังให้ยอดวิวขึ้นสู ง” และสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของ S2 ที่กล่ำวว่ำ “ด้วยงำนที่ตอ้ งทำแข่ง
กับยุคสมัย แข่งกับเวลำ ก็อำจจะโดนบรี๊ ฟมำให้เพลงนี้ ตอ้ งเสร็ จภำยในเวลำนี้ มันก็เลยหล่อหลอม
ให้ Q1 เป็ นแบบนี้ เขำกระตือรื อร้นที่จะทำอะไรหลำยๆ อย่ำง”

174
อย่ำงไรก็ตำมเนื้อหำบำงส่ วนของเพลงอยูเ่ พื่อรัก เพลงคำอธิ ษฐำนด้วยน้ ำตำ สะท้อนให้เห็น
ว่ำ Q2 เป็ นบุคคลที่มีอำรมณ์เปรำะบำงในสถำนกำรณ์เคร่ งเครี ยด ซึ่ งสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของ
S3 ที่กล่ำวว่ำ “แกใจร้อนครับ...ไม่ได้ดงั่ ใจแก เริ่ มเห็นสี หน้ำแกเปลี่ยนแล้ว...ทำงำนกับโปรดิวเซอร์
มำหลำยคน Q1 ค่อนข้ำงเครี ยดเยอะสุ ด...มีครั้งหนึ่ งที่เขำเครี ยดสุ ดๆแล้วเรี ยกเรำออกมำคุยข้ำงนอก
เฮ้ย S1 มึงออกมำคุยข้ำงนอกกันก่อนเลย มำกินน้ ำก่อน มึงฟั งดิๆ เนี่ ย มันร้องอย่ำงนี้ ไม่ใช่อย่ำงนี้
หน้ำเขำจะเครี ยดมำก จริ งจังมำก วันนั้นทำเพลงกับเขำเป็ นวันที่โหดมำก ไม่เคยร้องไกด์เยอะขนำด
นี้เลย ร้องไกด์วนั เดียว 4 เพลง จำได้วำ่ ตั้งแต่ทุ่มถึงตีสำม พอเพลงที่ 4 หู เรำมันล้ำแล้ว...แต่โดยรวม
แกก็โอเคแหละ เพียงแต่เวลำทำงำนแก่ค่อนข้ำงจะจริ งจังกับตรงนั้นมำกๆ แกไม่อยำกให้พลำด ถ้ำ
พลำด เรำร้องไม่ได้ วันต่อไปแกก็ตอ้ งไปจ้ำงอีกคนมำร้องแก้”
จำกเนื้อหำของเพลงยังว่ำงสะท้อนให้เห็นว่ำ Q1 เป็ นบุคคลที่ร่ำเริ ง ชอบแสดงออก ชอบเข้ำ
สังคม กระหำยควำมตื่นเต้น ซึ่ งสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของ S1 ที่กล่ำวไว้วำ่ “เขำเป็ นคนตลกนะ
ขี้เล่น อัธยำศัยดี...อำจจะด้วยงำนที่ไม่ยำกจนเกินไป แล้วเคยเห็นว่ำพอเขำคิดว่ำคนนี้ ทำงำนดี เขำก็
อยำกจะทำให้ดียิ่งกว่ำ” นอกจำกนี้ Q1 ยังเป็ นบุคคลที่ชอบลองสิ่ งใหม่ ซึ่ งสอดคล้องกับควำม
คิดเห็นของ S3 ที่วำ่ Q1 มีควำมกระตือรื อร้นที่จะทำงำนในหลำกหลำยรู ปแบบ ในส่ วนของกำรแต่ง
เพลงก็มกั จะคิดเนื้ อเพลงแปลกใหม่เพื่อดึ งควำมสนใจจำกผูฟ้ ั ง ทั้งนี้ จำกเนื้ อหำของเพลงยังว่ำงกับ
เพลงรักนะคะยังสะท้อนให้เห็ นว่ำ Q1 เป็ นบุคคลที่เห็ นคุณค่ำของอำรมณ์ดำ้ นต่ำงๆและเป็ นคน
เปิ ดเผยควำมรู ้สึก ซึ่ งสอดคล้องกับควำมคิดเห็ นของ S3 ที่กล่ำวว่ำ “คำมันต่ำงกันนิ ดเดียวซึ่ งมันมี
หลำยคำด้วยไม่ใช่แค่คำว่ำไม่คำเดียว เดี๋ยวนี้คนฟังชอบสำเนี ยงที่ดูบิดๆ หน่อย รักก็เป็ นร้ำก ฟั งแล้ว
มันดูฝรั่งหน่อย วัยรุ่ นมันชอบ…ในกำรส่ งงำนของ Q1 ให้บอสเขำเนี่ ยเขำต้องรู ้วำ่ บอสชอบอะไร…
เวลำร้องไม่ได้เขำก็จะ นิ ดเดียวจ่ะๆ เหมือนผูห้ ญิง เห้ย เกือบดีแล้วหว่ะ อันไหนที่ร้องแล้วเทคเดียว
ผ่ำน ก็จะบอกว่ำ มึงนี่ ได้เลยหว่ะ มึงนี่ สุดยอด อะไรประมำณนี้ มันเป็ นจิตวิทยำเวลำเขำพูดมำแล้ว
เรำจะรู ้สึกดีวำ่ เรำก็ทำได้นะ ถ้ำเรำทำได้อะนะ แต่ถำ้ เรำทำไม่ได้เขำจะขอหลำยๆเทค เขำจะชอบเก็บ
ไว้เลือก เก็บส่ วนที่มนั สำคัญของเพลงที่เขำคิดว่ำอำรมณ์มนั ได้ เขำจะมีกำรพูดให้เรำมีกำลังใจแล้ว
อยำกทำงำนกับเขำต่อ” และสอดคล้องกับควำมควำมคิดเห็นของ S1 ที่กล่ำวว่ำ “ชอบตรงที่เขำเป็ น
กันเอง สนุกสนำน เวลำเรำพูดอะไรเขำจะสนใจฟังเรำ เหมือนที่เขำฟั งเรำเพรำะเขำจะเก็บไปทำงำน
เรำเคยพูดคำหนึ่งออกไป เขำบอกว่ำชอบคำนี้ ขอเอำไปแต่งเพลงนะ รู ้สึกว่ำกำรคุยกันมันสนุกขึ้น”
นอกจำกนี้ ในเนื้ อหำของเพลงรั กนะคะยังสะท้อนให้เห็ นว่ำ Q1 เป็ นบุคคลที่ มีจิตใจ
อ่อนโยน ประนีประนอมคล้อยตำม พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ซึ่ งสอดคล้องกับควำมคิดเห็น
ของ S3 ที่กล่ำวว่ำ “แกเป็ นคนอย่ำงนี้ ถ้ำเรำได้ก็ได้ ถ้ำไม่ได้ก็บอกแกไป บำงครั้งแกถำมด้วยซ้ ำไป
ว่ำ มึงเอื้อนยังไงดีวะ่ ช่วยกูคิดหน่อย บำงทีเรำก็ช่วยเขำคิดในเรื่ อง Improvise แกก็เหมือนแบบว่ำ
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จะทำอะไรก็ถำมเรำตลอด” ในควำมคิดเห็นของ S2 ที่กล่ำวว่ำ “Q1 ยังให้เรำได้ออกไอเดีย เลยรู ้สึก
ว่ำกำรทำงำนร่ วมกับ Q1 มันเป็ นกำรทำงำนร่ วมจริ งๆ ไม่ใช่แค่มำร้องตำมโจทย์เฉยๆ” ซึ่ งแสดงให้
เห็นว่ำ Q1 มักจะรับฟั งควำมคิดเห็นของผูร้ ่ วมงำน พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหำกพบว่ำมีแนวทำงที่
ดีกว่ำ
จำกกำรศึกษำรู ปแบบกำรสื่ อสำรผ่ำนเพลงเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของผูป้ ระพันธ์เพลงสมัย
นิ ย ม (Q1) สำมำรถสรุ ป ได้ว่ำ Q1 เป็ นบุคคลที่ มีควำมพยำยำมเพื่อให้สำเร็ จตำมเป้ ำหมำย ใน
ขณะเดี ยวกันก็มีอำรมณ์ เปรำะบำงในสถำนกำรณ์ เคร่ งเครี ยด ลักษณะโดยทัว่ ไปคือเป็ นบุคคลที่ร่ำ
เริ ง ชอบแสดงออก ชอบเข้ำสังคม กระหำยควำมตื่นเต้น ชอบลองสิ่ งใหม่ เห็ นคุ ณค่ำของอำรมณ์
ด้ำ นต่ ำ งๆ และเป็ นคนเปิ ดเผยควำมรู ้ สึ ก มี จิตใจอ่ อนโยน ประนี ป ระนอมคล้อยตำม พร้ อมจะ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ
4.3.2 อัตลักษณ์ ที่ค้นพ้ บจากรู ปแบบการสื่ อสารผ่ านเพลงขอ’ผู้ประพันธ์ เพลงทางเลื อก
(Q2)
จำกเนื้ อ หำของเพลงก ำแพง เพลงไม่ รู้ จ ัก ฉัน ไม่ รู้ จ ัก เธอ เพลงสถำนี ต่ อ ไป และเพลง
ผลิตภัณฑ์น้ ี รับประกัน 100 ปี สะท้อนให้เห็นว่ำ Q2 เป็ นบุคคลที่มีควำมซำบซึ้ งในศิลปะและควำม
สวยงำมของดนตรี เปิ ดเผยควำมรู ้ สึ ก เห็ นคุ ณ ค่ ำ ของอำรมณ์ ด้ำ นต่ ำ งๆ ชอบควำมหลำกหลำย
ทดลองสิ่ งใหม่ๆ มี ควำมเป็ นตัวของตัวเองสู ง รักอิสระ ซึ่ งสอดคล้องกับควำมคิ ดเห็ นของ S4 ที่
กล่ ำวว่ำ “Q2 เขำก็เริ่ มแต่งเพลงตอนแรกตอนอำยุ 17 เรำก็มำเริ่ มทดลองอะไรกันเอง กำรทำงำน
แน่นอนว่ำเรำเริ่ มจำกกำรลองผิดลองถูกกันก่อน…อย่ำงที่เห็น Q2 เขำสนใจศิลปะ แฟชัน่ กำรเมือง
สังคม เพรำะฉะนั้นเรื่ องรำวเหล่ ำนี้ จะถู กนำมำอยู่ในบทเพลงของเขำ มันก็เป็ นเรื่ องจริ งแซะเยอะ
มำกที่เขำเขียนออกมำ…วงมีกำรด้นสดอยูแ่ ล้วด้วย ไม่ได้มีกำรฟิ กซ์วำ่ ทุกเพลงเหมือนกันร้อยครั้งก็
เล่นเหมือนกันร้อยครั้ง อยูท่ ี่วำ่ เรำไปอยูใ่ นสถำนกำรณ์อย่ำงไร ต้นไม่ใบหญ้ำ พลัง แววตำของคนดู
ที่ ส่ ง มำให้เรำ หรื ออะไรก็ ตำม มันมี ผ ลต่ อกำรเล่ นดนตรี ข องพวกเรำ เพรำะฉะนั้นเวลำท ำงำน
แม้กระทัง่ ในห้องอัดก็ตำม เรำอำจจะมีกำรดี ไซน์แป๊ ะมำก่อน แต่ก็เหลื อช่ องให้ Magic มันเกิ ดใน
ห้องอัดด้วยก็ได้ เพรำะกำรอัดเสี ยงมันเป็ นกำรแคปเจอร์ โมเม้นตรงนั้นเหมือนกำรเล่นดนตรี สด เรำ
เลยไม่ปิดกันควำมรู ้สึกที่จะเกิดขึ้นในเวลำอัดเสี ยง จะไม่ฟิกซ์ทุกอย่ำงมำกเกินไป เรำเชื่ อว่ำมันจะมี
ควำมรู ้ สึกบำงอย่ำงเกิ ดขึ้นมำ เป็ นธรรมชำติ ซื่ อสัตย์ แล้วก็จริ ง มันมำจำกโมเม้นนั้นๆ จริ งๆ …มี
กำรสร้ำงจินตนำกำรจำกดนตรี หลำยชนิ ดที่ไม่เกี่ยวกับเนื้ อร้ อง” และในทัศนะของ S6 ที่กล่ำวว่ำ
“Q2 เป็ นคนใฝ่ รู ้ ฉลำด เร็ ว แคร์ ริ่ง มองโลกในแง่ดี เป็ นคนเปิ ดกว้ำง รับฟั งควำมคิดเห็น ทำงำนด้วย
ง่ำย มองโลกในแง่ดี เปิ ดรับควำมคิดเห็ นแบบที่มีผลลัพธ์ออกมำ ก็หำได้ยำก บำงคนเปิ ดรับควำม
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คิดเห็นแบบไม่มีขอ้ สรุ ป แต่ Q2 มีผลลัพธ์ออกมำได้เสมอ” นอกจำกนี้ S5 ยังได้ให้ควำมคิดเห็นอีก
ว่ำ “เขำเป็ นคนหัวสมัยใหม่ ไม่ค่อยปิ ดกั้น เช่นไปสัมมนำของฝั่งเสื้ อแดงก็ไปได้ ฝั่งเสื้ อแดงก็ด่ำมัน
มันก็ไม่โกรธ ฝั่งเสื้ อเหลืองก็วำ่ มึงไปสัมมนำเสื้ อแดง ตกลงมึงเป็ นเสื้ อแดงรึ เปล่ำ ก็ไม่โกรธ คือมัน
ค่อนข้ำงเป็ นคน Positive มันเป็ นคนไม่ค่อยไปด่ำใคร”
จำกเพลงกำแพงและเพลงผลิตภัณฑ์น้ ีรับประกัน 100 ปี ยังสะท้อนให้เห็นว่ำ Q2 เป็ นบุคคล
ที่มีกำรแสดงออกตรงไปตรงมำ และมีควำมเป็ นผูน้ ำ ซึ่ งสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของ S2 ที่กล่ำว
ว่ำ “เขำเป็ นคนมีควำมรับผิดชอบ ต่อให้ไปเที่ยวก็ไม่เสี ยงำน เป็ นคนตรงต่อเวลำ อย่ำงในวงอพำร์ ท
เม้นท์ Q2 อำจไม่ใช่หวั หน้ำวงแต่เขำดูแลทุกเรื่ อง คนในวงบำงทีเป็ นฟี ล Artist หน่อย เขำจะไม่ค่อย
สนใจเรื่ องเงิ นทอง เรื่ องเวลำ Q2 เขำก็จะแมเนจ พี่ว่ำวงอพำร์ ทเม้นท์อยู่มำได้นำน 10 ปี ก็เพรำะ
คำณ์แรคเตอร์ Q2 Q2 มันจัดกำรทุกอย่ำง บำงทีในวงเห็นไม่ตรงกัน Q2 ก็จะไกล่เกลี่ย”
นอกจำกนี้ เนื้ อหำในเพลงปรำกฏกำรณ์ ก็ได้สะท้อนให้เห็ นว่ำ Q2 เป็ นบุคคลที่มีจิตใจ
อ่อนโยน พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่ งสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของ S4 ที่กล่ำวว่ำ “เขำเป็ นคนใจ
เย็นและใจดี คนอยำกที่ จะอยู่ด้วย เขำไม่ใช่ คนที่ คิดมำก อยู่ด้วยก็มีควำมเพลิ ดเพลิ น รั บฟั งผูค้ น
หลำยๆคนก็เห็ นว่ำเขำเป็ นที่ปรึ กษำที่ดี” สอดคล้องกับควำมคิดเห็ นของ S5 ที่กล่ำวว่ำ “เขำก็ไม่
โกรธเวลำเรำพูดไปตรงๆ มันเป็ นกำรรับฟั ง ไม่จำเป็ นต้องเปลี่ ยนตำม” และสอดคล้องกับควำม
คิดเห็ นของ S6 ที่กล่ำวว่ำ “ทำงำนด้วยง่ำย มองโลกในแง่ดี เปิ ดรับควำมคิดเห็ นแบบที่มีผลลัพธ์
ออกมำ ก็หำได้ยำก บำงคนเปิ ดรับควำมคิดเห็นแบบไม่มีขอ้ สรุ ป แต่ Q2 มีผลลัพธ์ออกมำได้เสมอ”
จำกกำรศึ ก ษำรู ป แบบกำรสื่ อ สำรผ่ำ นเพลงเพื่ อสะท้อนอัตลัก ษณ์ ข อง (ประพันธ์ เพลง
ทำงเลือก (Q2) สำมำรถสรุ ปได้วำ่ Q2 เป็ นบุคคลที่มีควำมซำบซึ้ งในศิลปะและควำมสวยงำมของ
ดนตรี เปิ ดเผยควำมรู ้สึก เห็นคุณค่ำของอำรมณ์ดำ้ นต่ำงๆ ชอบควำมหลำกหลำย ทดลองสิ่ งใหม่ๆ มี
ควำมเป็ นตัวของตัวเองสู ง รักอิสระ แสดงออกตรงไปตรงมำ มีควำมเป็ นผูน้ ำ มีจิตใจอ่อนโยน และ
พร้อมที่จะรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง

บทที่ 5
ผลการวิจยั ปัญหานาวิจยั ข้ อที่ 2
ในบทที่ 5 นี้ ผูว้ ิจยั จะนำเสนอผลกำรวิจยั เพื่อมุ่งตอบคำถำมวิจยั ข้อที่ 2 คือ อัตลักษณ์ที่ถูก
ค้นพบในรู ปแบบกำรสื่ อสำรของเพลงมีควำมเหมือนหรื อแตกต่ำงกับอัตมโนทัศน์ที่ผปู ้ ระพันธ์มอง
ตนเองอย่ำงไร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 การวิเคราะห์ อตั ลักษณ์ จากรู ปแบบการสื่ อสารผ่ านเพลงกับอัตมโนทัศน์ ในการมอง
ตนเองของผู้ประพันธ์ เพลงสมัยนิยม (Q1)
ในกำรวิเครำะห์ อตั ลักษณ์ จำกรู ปแบบกำรสื่ อสำรผ่ำนเพลงของคุ ณQ1ในบทที่ 4 พบว่ำ
ผูป้ ระพันธ์เพลงสมัยนิยม (Q1) เป็ นบุคคลที่มีควำมพยำยำมเพื่อให้สำเร็ จตำมเป้ ำหมำย แต่มีอำรมณ์
เปรำะบำงในสถำนกำรณ์เคร่ งเครี ยด ซึ่ งสอดคล้องกับอัตมโนทัศน์ที่ Q1 สะท้อนถึงตนเองจำกกำร
สัมภำษณ์เชิ งลึกว่ำ ชี วิตในช่วงวัยรุ่ นของ Q1 ค่อนข้ำงมีขอ้ จำกัด ขำดอิสระบำงส่ วนในกำรใช้ชีวิต
อีกทั้งยังได้รับแรงกดดันในเรื่ องของกำรเรี ยนจำกครอบครัว จึงเกิดกำรปลูกฝังเกี่ยวกับกำรแข่งขัน
ค่อนข้ำงสู ง ซึ่ งจิตวิญำณแห่งกำรแข่งขันดังกล่ำวส่ งผลกระทบต่อชีวติ Q1 มำจนถึงปัจจุบนั
ชี วิตในช่ วงวัยรุ่ นมีขอ้ จำกัดเยอะไปหน่ อย ยำยแก่แล้ว จะเป็ นห่ วงเรำมำกเกิ นไป จะกลับ
บ้ำนดึกมำกไม่ได้ ที่บำ้ นมีควำมเป็ นห่วงมำกจนในช่วงเป็ นวัยรุ่ นรู ้สึกรำคำญบ้ำงก็มี และยัง
มีขอ้ จำกัดในเรื่ องของแรงกดดันที่ครอบครัวส่ งมำให้…พอไปเรี ยนกวดวิชำมันกลำยเป็ นว่ำ
กำรแข่งขันมันหล่อหลอมเรำโดยไม่รู้ตวั มันส่ งผลมำถึงวันนี้ ทุกวันนี้ จะทำอะไรก็คำนวณ
คิ ด เดื อนหนึ่ ง รำยได้เรำอย่ำ งนี้ เพื่ อนเรำที่ ไ ม่ ไ ด้อยู่ใ นวงกำร เพื่ อนเรำที่ จบมำร์ เก็ ตติ้ ง
ธรรมศำสตร์ แล้วไปเป็ นวิศวะตอนนี้ มนั ได้เงินเดือนเป็ นแสน เรำทำได้เดือนละแสนเท่ำมัน
รึ เปล่ำวะ นี่ เป็ นควำมคิดที่ผิดนะเว้ย มีควำมสุ ขไหม ไม่ใช่ แต่มนั ฝังในหัวเรำ เวลำทำเพลง
เรำจะคิ ดว่ำ พี่ บ อยฟั ง เพลงเรำคนเดี ยวไม่ ไ ด้เหรอ ของมันห่ วยจัง เรำจะคิ ดอย่ำ งนี้ เขำ
เรี ยกว่ำมันมีจิตวิญญำณกำรแข่งขันสวมมำให้เรำโดยไม่รู้ตวั
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Q1 เป็ นคนที่วำงเป้ ำหมำยในชี วิตไว้ค่อนข้ำงสู ง ผ่ำนกำรต่อสู ้ ใช้ควำมสำมำรถในกำรดิ้น
รนไขว่คว้ำหำโอกำสจนประสบควำมสำเร็ จ ดังที่ได้กล่ำวไว้วำ่ กระทัง่ ปั จจุบนั สิ่ งที่ Q1 ภูมิใจคือ
กำรมีอสังหำริ มทรัพย์ให้ครอบครัวและมำรดำครบทุกอย่ำงและไม่มีหนี้ สิน แต่กว่ำจะผ่ำนจุดนี้ มำ
ได้ก็ตอ้ งต่อสู ้ กบั กำรแข่งขันค่อนข้ำงมำก ทำให้ทุกวันนี้ กลำยเป็ นคนชอบเปรี ยบเที ยบตนเองกับ
ผูอ้ ื่น ชอบประเมินว่ำตนเองเหนือกว่ำผูอ้ ื่นแล้วหรื อไม่ ถ้ำพบว่ำตนเองด้อยกว่ำก็อยำกจะทำให้ดีกว่ำ
ให้ได้ ทำให้บำงครั้งคนในวงกำรบำงคนอำจจะไม่ชอบ Q1 เพรำะกำรต่อสู ้เรื่ องผลงำน ทั้งๆที่ Q1
เองก็ไม่ได้ต้ งั ใจทำให้เกิดผลกระทบดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม Q1 ไม่ชอบทัศนคติเหล่ำนี้ ของตนเอง
และต้องกำรลดทอนกำรเปรี ยบเที ยบลงเพรำะทำให้ตนเองไม่ มีควำมสุ ข ใช้ชีวิตอยู่บนควำมตึ ง
เครี ยด และบำงครั้งก็อำจไปสร้ำงควำมกดดันให้คนรอบข้ำงอีกด้วย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวติ พี่มนั ทำให้พี่ต่อสู ้มำเยอะมำก กำรเดินทำงของพี่เก็บเงินๆๆ ทำงำน
เปรี ยบเที ยบกับคน เอำนี่ ไปไฟท์ จนกระทัง่ บ้ำนซื้ อให้แม่ไปหลังปลดหนี้ ตรงนู ้นตรงนี้
บ้ำนหลังนี้ ปลดหนี้ หมดทุกอย่ำง รถแม่ รถตัวเอง ซื้ อคอนโดอีกสอง คือกลำยเป็ นว่ำมีทุก
อย่ำงครบหมดแล้ว ไม่มีหนี้ ไม่มีสินแล้ว โอเคดูแล้วมันก็สำเร็ จแล้ว แต่กว่ำที่มนั มำตรงนี้
กลำยเป็ นว่ำเรำเป็ นคนแบบนี้ อยูก่ บั กำรแข่งขันตลอดเวลำ พี่ต้ งั ควำมรู ้สึกว่ำต่อจำกนี้ ไปจะ
ลดแล้ว จะทิ้งกำรแข่งขันออกจำกหัวให้ได้ พูดตรงๆบำงคนในวงกำรก็เกลี ยดพี่หรื อไม่
ชอบ เพรำะเรำเคยไฟท์กบั เขำ เรำอำจไม่ได้ต้ งั ใจทำอะไรไม่ดี แต่มนั คือกำรต่อสู ้ ถ้ำถำมใจ
พี่พี่อยำกให้ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ช่ำงมันบำงคนก็มีควำมสุ ขที่จะคุยกับพี่ แต่บำงคนไม่เพรำะพี่ไป
สร้ำงควำมกดดันให้เขำ (หัวเรำะ) พี่คิดว่ำพี่ค่อยๆ ปรับไป
นอกจำกนี้ Q1 ยังมองว่ำตนเองเป็ นคนคิดเยอะในเรื่ องค่ำใช้จ่ำย ทำให้คนทัว่ ไปคิดว่ำ Q1 มี
ควำมเป็ นนักธุ รกิจจนเกินไป ทั้งนี้ Q1 อยำกให้กำรทำงำนมีควำมยุติธรรม และไม่มีปัญหำทะเลำะ
กันในภำยหลัง จึงมักจะทำข้อตกลงเรื่ องค่ำใช่จ่ำยให้ชดั เจนกันก่อนที่จะร่ วมงำนกัน
คนภำยนอกมองว่ำผมเป็ นคนคิดเยอะ เป็ นนักธุ รกิจไป คิดเรื่ องตังค์มำกไป กำรแข่งขันมำก
ไป เวลำทำงำนร่ วมกัน เพลงๆนี้ ผมได้เท่ำไหร่ คุณได้เท่ำไหร่ พี่ก็จะพูด พี่คิดว่ำถ้ำไม่ตกลง
กันก่อนแล้วอยูด่ ีๆควำมคิดไม่ตรงกันจะทำยังไง ทะเลำะกำรทีหลังเหรอ
จำกเนื้อหำของเพลงได้สะท้อนอีกว่ำ Q1 เป็ นบุคคลที่ชอบแสดงออก กระหำยควำมตื่นเต้น
และชอบลองสิ่ งใหม่ ซึ่ งสอดคล้องกับอัตมโนทัศน์ที่ Q1 มองตนเองที่ว่ำ เส้นทำงชี วิตในกำรทำ
เพลงต่อจำกนี้คือกำรหำไอเดียและเนื้อหำเพลงที่ถูกใจผูค้ นจำนวนมำก และเป็ นประเด็นให้ได้มีกำร
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พูดกันต่อกันในสังคม โดยเป็ นเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ เอง ทำเองออกเองได้แบบแข็งแรง ไม่ตอ้ งพึ่งนำยทุน
อีกต่อไป และคำดหวังว่ำจะได้รับกระแสตอบรับที่ดี
เส้นทำงกำรทำเพลงต่อจำกนี้ คิดว่ำจะหำไอเดียและคอนเทนต์ที่โดนจริ งๆให้เจอ และเป็ น
คอนเทนต์ที่คนในสังคมพูดต่อ ขยำยผลต่อ หำอะไรในเนื้ อร้องที่มนั เป็ นประเด็นพูดต่อให้
ได้ เรื่ องต่อไปเรำก็ควรตั้งตัวเป็ นเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ เองได้ ทำเองออกเองได้แบบแข็งแรง ไม่
ต้องพึ่งนำยทุนอีกต่อไป อำจจะมีสปอนเซอร์ เข้ำมำช่ วยก็ดี ถ้ำไม่มีสปอนเซอร์ เรำจะช่ วย
ตัวเองได้ไหม ณ ตอนนี้ มนั ยังอยูใ่ นกระบวนกำรคิด เรำเองยังรับจ้ำงทำให้ชำวบ้ำนอยู่ แต่
ในระหว่ำงทำงก็มีศิลปิ นที่ออกจำกค่ำยใหญ่มำ พี่มีเส้นทำงในหัวเส้นทำงหนึ่ งก็คือว่ำจะเอำ
ศิลปิ นที่ ออกจำกค่ำยใหญ่ท้ งั หมดเลย มำทำเป็ นแบรนด์ 2 แบรนด์ แบรนด์ตลำดบนกับ
ตลำดล่ำง แบรนด์ตลำดล่ำงชื่ อว่ำสมัชชำคนเพลง ตลำดบนชื่ อว่ำ Restart Restar กำลังมอง
เกมอยู่วำ่ จะเอำศิลปิ นทีมีชื่อเสี ยงมำก่อนมำไว้กบั เรำ แต่ไม่ไว้แบบผูกขำด จะเซนต์สัญญำ
เพลงต่อพลง ถ้ำคุณเอำเพลงนี้ไปออกงำนคุณจ่ำยเลยค่ำเพลงสองหมื่นบำทต่องำนเพลงหนึ่ ง
โชว์ แล้วคุณก็ไปทำงำนเพลงกับที่ไหนก็เรื่ องของคุณ ก็แค่มำจอยกับเรำแค่น้ ี
นอกจำกนี้ในเนื้ อหำของเพลงยังสะท้อนให้เห็นว่ำ Q1 เป็ นบุคคลที่มีควำม ประนีประนอม
คล้อยตำม พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ซึ่ งสอดคล้องกับอัตมโนทัศน์ที่ Q1 มองตนเองที่วำ่ กำร
มีนำยทุนนั้นดีกว่ำไม่มีนำยทุนสนับสนุน กำรทำงำนเพลงที่ผำ่ นมำของคุณQ1ส่ วนใหญ่ลิขสิ ทธิ์ เป็ น
ของนำยทุน โดยนำยทุนเขำก็จะมีสัญญำแบ่งผลประโยชน์เป็ นค่ำลิ ขสิ ทธิ์ ตีกลับมำให้ สิ่ งที่คุณQ1
ต้องคำนึ งในกำรสร้ ำงสรรค์ผลงำนเพลงนอกจำกนักร้ องแล้ วยังต้องคำนึ งถึ งกำรใส่ จิตวิทยำให้
นำยทุนชอบ เพรำะนำยทุนแต่ละที่มีควำมชอบไม่เหมือนกัน จึงต้องทำควำมเข้ำใจและปรับเปลี่ยน
งำนไปตำมควำมชอบของนำยทุน ซึ่ งข้อดีของกำรมีนำยทุนคือก็แค่ทำตำมโจทย์ที่ได้รับมอบหมำยก็
กำรันตีรำยได้ที่ตำมมำแล้ว ในขณะกำรไม่มีนำยทุนข้อดีคือมีอิสระในกำรเขียนเพลง แต่มีขอ้ จำกัด
คือควำมกลัวในกำรลงทุน เพรำะต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบันทึกเสี ยงค่อนข้ำงมำก ซึ่ งเมื่อลงทุนไป
แล้วก็ไม่สำมำรถคำดเดำถึงกระแสตอบรับได้
มันจะไปจบสุ ดท้ำยเรื่ องของนำยทุน มันมี 2 กรณี คือ เรำทำเองรึ เปล่ำ ลิขสิ ทธิ์ เป็ นของเรำ
เองไหม หรื อลิ ขสิ ทธิ์ เป็ นของนำยทุน ที่ผ่ำนมำในชี วิตพี่ท้ งั หมดลิ ขสิ ทธิ์ เป็ นของนำยทุ น
แต่นำยทุนเขำก็จะมีสัญญำแบ่งผลประโยชน์เป็ นค่ำลิขสิ ทธิ์ ตีกลับมำให้ ส่ วนปั จจัยที่เกิดขึ้น
ต่อจำกจุดเริ่ มต้นของกำรแต่ง เช่น ใส่ จิตวิทยำให้นำยทุนชอบ หลังจำกที่คำนึ งถึงนักร้องไป
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แล้ว...แต่ถำ้ เปลี่ยนระบบกลับมำเป็ นระบบเดิม คุยกับศิลปิ นแล้วเป็ นลิขสิ ทธิ์ งำนเรำเอง ก็
จะอีกแบบเลยนะ ศิลปิ นพอใจปุ๊ บจบ เรำพอใจปุ๊ บจบ มันก็จะง่ำยละ...ตอนนี้ พอเรำตัดเรื่ อง
นำยทุนออกไปปุ๊ บ ข้อจำกัดอื่นแรงกว่ำ ทำไปแล้วมันใช่รึเปล่ำ คอนเทนต์น้ ีมนั โดนรึ เปล่ำ
ในกำรวิเครำะห์ อตั ลักษณ์ จำกรู ปแบบกำรสื่ อสำรผ่ำนเพลงกับอัตมโนทัศ น์ในกำรมอง
ตนเองของผูป้ ระพันธ์ เพลงสมัย นิ ยม (Q1) สำมำรถสรุ ป ได้ว่ำ Q1 เป็ นบุ คคลที่ มีแนวคิ ดแบบ
สมัย ใหม่ (Modernism) กล่ ำ วคื อ มี ค วำมคิ ด และกำรใช้ชี วิ ตที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ระบบทุ น นิ ย ม มี จิ ต
วิญญำณแห่ งกำรแข่งขันสู ง คิ ดงำนอย่ำ งเป็ นระบบด้วยเหตุ และผลเพื่อให้ผลงำนออกมำดี ที่สุ ด
คุม้ ค่ำกับกำรลงทุน อยูใ่ นกระแสนิ ยม เน้นผลิตผลงำนในเชิ งพำณิ ชย์และอุตสำหกรรม เน้นในเรื่ อง
ของควำมเป็ นดั้งเดิม (Originality) มีควำมเป็ นเอกภำพและสำกล (Universal)

5.2 การวิเคราะห์ อตั ลักษณ์ จากรู ปแบบการสื่ อสารผ่ านเพลงกับอัตมโนทัศน์ ในการมอง
ตนเองของผู้ประพันธ์ เพลงทางเลือก (Q2)
ในกำรวิเครำะห์อตั ลักษณ์จำกรู ปแบบกำรสื่ อสำรผ่ำนเพลงของผูป้ ระพันธ์เพลงทำงเลือก
(Q2) ในบทที่ 4 พบว่ำ Q2 เป็ นบุคคลที่มีควำมซำบซึ้ งในศิลปะและควำมสวยงำมของดนตรี เปิ ดเผย
ควำมรู ้สึก เห็ นคุณค่ำของอำรมณ์ดำ้ นต่ำงๆ ชอบควำมหลำกหลำย ทดลองสิ่ งใหม่ๆ ซึ่ งสอดคล้อง
กับอัตมโนทัศน์ที่ Q2 มองตนเองว่ำตนชอบที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ และเข้ำใจในควำมแตกต่ำงของ
ควำมคิ ด ไม่เชื่ อในอะไรง่ ำยๆ พยำยำมทดลองเรื่ องจิ ตของตัวเอง ชอบหำเหตุ ผลมำแย้งกับสิ่ ง ที่
เกิดขึ้นรอบตัว แย้งกับค่ำนิยมของผูใ้ หญ่ แย้งกับเนื้อหำในหนังสื อ พยำยำมตั้งคำถำมเกี่ยวกับศำสนำ
และควำมเชื่อบำงอย่ำง พร้อมที่จะทำอะไรแผลงๆ เพื่อที่จะขัดใจหรื อหักล้ำงควำมเชื่อเดิมๆ
อย่ำงตอนที่เรำอยู่นิวยอร์ ก มันทำให้เรำไม่กลัวกับไอเดี ยอะไรที่แปลกๆอะ ให้เรำไปบำร์
คนละตินก็ไปได้ ไปบำร์ คนดำก็ไป ถึงตอนแรกจะรู ้สึกกลัว ไปบ่อยๆ ก็ไม่กลัว ไปบำร์ เกย์
ก็ไปได้ ไปบำร์ ที่เป็ น S&M เกี่ยวกับพวกซำดิสหน่อย ก็ไม่เคยไปก็ไป มันทำให้เรำเห็นว่ำ
โลกมันมีไอเดียที่หลำกหลำย มันไม่น่ำกลัวนะ มนุ ษย์เรำมันมีไอเดียที่ไม่เหมือนกัน มันไม่
น่ำกลัวเลย เป็ นเรื่ องปกติมำกๆ อย่ำงคนที่ชอบโดนแซ่ บวยแล้วมีควำมสุ ข ตรำบใดที่เขำอยู่
ในที่ๆเหมำะสม เขำอยูก่ บั พวกเขำเองก็โอเค จริ งๆช่วงที่ผมอยูใ่ นมหำลัยเป็ นช่ วงที่ได้ลอง
อะไรในชี วิตเยอะ ได้ไปเป็ น Volunteer ให้กบั คนที่ ต่อสู ้ เพื่อสิ ทธิ ในธิ เบต ช่ วงนั้นเป็ น
ประเด็นแรงในอเมริ กำ ก็อยูใ่ นกลุ่มที่เรี ยกว่ำ Student for Free Tibet ก็ได้ไปเจอกับคนที่
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เลื่อมใสในศำสนำพุทธ ซึ่ งศำสนำพุทธของเขำก็ไม่เหมือนกับที่บำ้ นเรำ มันก็ทำให้เรำคิดว่ำ
อะไรละคื อ พุ ท ธศำสนำที่ แ ท้จ ริ ง เรื่ อ งบำงเรื่ อ งเล็ ก ๆน้ อ ยๆก็ ต่ ำ งกัน ละ แต่ แ ก่ น ก็ คื อ
เหมือนกัน...ก็พยำยำมทดลองเรื่ องจิตตัวเองเยอะ ช่วงนั้นจะชอบสนใจศำสนำมำก สนใจ
เพรำะตั้งใจจะไป...ยุคที่แต่งเพลงแรกๆเป็ นคนที่ไม่เชื่ อในทุกอย่ำง พยำยำมจะหำเหตุผล
แย้งทุกอย่ำง เรี ยกได้วำ่ เป็ นสไตล์ Libera ผมจะเอำหนังสื อมำดูแล้วพยำยำมจะหำว่ำเรำแย้ง
อะไรได้ เรำจะพยำยำมแย้งค่ำนิ ยมของผูใ้ หญ่ จะพยำยำมตั้งคำถำมกับศำสนำ ควำมเชื่ อ
บำงทีก็จะทำอะไรแผลงๆ ที่พร้อมที่จะไปขัดใจ หรื อไปหักควำมเชื่ อเดิมๆ แย้งเขำ...งำนเรำ
อำจจะไม่ได้เกำะสังคม ทุ กสิ่ งทุ กอย่ำงที่เกิ ดขึ้ นในสังคมมันกำหนดงำนเรำ เรื่ องรอบตัว
สภำพเศรษฐกิ จ สภำพของวงกำรดนตรี สภำพของกำรท ำมำหำกิ น เรื่ องส่ วนตัว เรื่ อง
กำรเมือง เรื่ อกำรตั้งคำถำมต่อค่ำนิ ยมต่ำงๆ อันนี้ มนั อยูร่ อบตัว แล้วมันกำหนดเพลง สังคม
กำหนดเพลงของผม…คือผมจะเป็ นคนที่ได้ยินเสี ยงในหัว อย่ำงที่บอก เวลำมีเพลงขึ้นมำ
เนี่ย บำงทีก็เหมือนเรำไม่ได้แต่งเอง มันแวปขึ้นมำในหัวอะครับ สิ่ งที่จะต้องทำก็คือบันทึก
ลงไปให้เร็ วที่สุด แล้วก็กำรเขียนเพลงจะไม่ค่อยแก้ จะใช้ควำมรวดเร็ วตรงนั้น ถ้ำเพลงจบ
เพลงเสร็ จ เรำก็จะเสร็ จ ถ้ำเพลงไม่จบเรำก็จะค้ำง ไม่ค่อยพิจำรณำตัวเอง จะเป็ นลักษณะกำร
สร้ำงงำนแบบนั้น กำรสร้ำงงำนแบบ บำงทีเหมือนเรำไม่ได้สร้ำงอะนะ มันมำของมัน แต่วำ่
เรำจะจับมันไว้ได้รึเปล่ำ
นอกจำกนี้ เนื้ อหำเพลงยังสะท้อนให้เห็นว่ำ Q2 เป็ นบุคคลที่มีกำรแสดงออกตรงไปตรงมำ
มีควำมเป็ นตัวของตัวเองสู ง รักอิสระ และมีควำมเป็ นผูน้ ำ ซึ่ งสอดคล้องกับอัตมโนทัศน์ที่ Q2 มอง
ตนเองว่ำ เป็ นเสรี นิย ม ด้วยกำรที่ เป็ นเด็ ก เรี ย นมำก่ อน จึ ง มี ก ำรบริ หำรจัดกำรที่ เป็ นระบบ จะมี
บำงอย่ำงที่ทำตำมแผนที่วำงไว้ได้อย่ำงสม่ำเสมอ และมีบำงอย่ำงที่ฉีกกรอบแบบสุ ดๆ ทำงำนอย่ำง
เป็ นกิจวัตรและตรงต่อเวลำ แต่เมื่อเวลำเขียนเพลงก็อำจจะมีอำรมณ์ ควำมเป็ นศิลปิ นเข้ำมำมำก จะ
ไม่ชอบให้ใครมำวำงข้อจำกัดหรื อกำหนดกฎเกณฑ์ในกำรสร้ำงสรรค์งำน
จุดพี๊คตอน ป.6 เคยนำม็อบล้มอำจำรย์ใหญ่ จริ งๆผมว่ำกำรขบถในตัวเอง กำรสนใจเรื่ อง
กำรเมืองมันมำตั้งแต่เด็กๆ ตอนปฐมเรำก็เริ่ มตั้งคำถำมแล้วนะว่ำมีครู ที่ถูกไล่ออกโดยที่เรำ
ไม่รู้สำเหตุ โอ๊ยตอนนั้นเป็ นเรื่ องใหญ่เลย ลงหนังสื อพิมพ์...ผมว่ำโรงเรี ยนผม โรงเรี ยน
สำธิ ตเขำสอนให้เด็กไม่อำย เด็กที่อยูส่ ำธิ ตจะกล้ำแสดงออกมำก คือเรำได้แสดงโขนตั้งแต่
อำยุน้อยๆ เรำอยู่บนเวทีกำรแสดงอะ คนดูเป็ นพันๆ คน บังคับให้เรำแสดงด้วยตั้งแต่เด็ก
ทุกๆปี ผมว่ำมันก็เป็ นพื้นฐำนตรงนี้ที่ทำให้ทุกคนไม่ข้ ีอำยแล้วก็มีเพื่อนที่หลำกหลำย แล้วก็
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กล้ำเถียงผูใ้ หญ่...ผมเป็ นคนตรงไปตรงมำแล้วผมกล้ำพูด เป็ นเสรี นิยม เป็ นคนมีวินยั คือจะ
มีบำงอย่ำงที่ ทำได้เป๊ ะๆ และมีบำงอย่ำงที่แหกได้สุดๆ จริ งๆ แล้วมีหนึ่ งอย่ำงที่ผมมีนะ
อำจจะเทียบกับศิลปิ นคนอื่นก็ได้ ก็คือกำรเป็ นเด็กเรี ยนมำก่อนมันช่วยให้เรำวำงแผนชี วิตที่
ค่อนข้ำงจะดี ผมเป็ นศิลปิ นที่ฟังก์ชนั่ ไม่ได้เป็ นศิ ลปิ น ผมมีควำมเป็ น Management อยู่
แยอะ อำรมณ์ เรำตอนเขียนเพลงเป็ นศิลปิ น แต่ว่ำกำรใช้ชีวิตทัว่ ไปประจำวันเป็ นอีกแบบ
จะว่ำเป็ นคนออฟฟิ ศก็ได้ ซึ่ งจริ งๆแล้วเรำมีรูทีนของเรำมำกๆ ซึ่ งวงอพำร์ ทเม้นคุณป้ ำก็ถือ
เป็ นวงที่มีรูทีน มีระเบียบวินยั กล้ำบอกได้เลยว่ำในเรื่ องของกำรตรงต่อเวลำก็จะเป็ นวงที่
ค่อนข้ำงเป๊ ะ…ถ้ำทำงำนกับผมเรี ยกว่ำไว้ใจได้ แง่ลบคือบังคับผมไม่ได้ คือไว้ใจได้ในแง่
ที่วำ่ ถ้ำผมบอกว่ำมันจะต้องเสร็ จวันนี้ มันจะต้องเสร็ จวันนี้ แน่นอน ผมมีควำมเป๊ ะในเรื่ อง
ของกำรรักษำสัญญำ แต่ถำ้ ในแง่ของว่ำ ทำงำนแล้วมำกะเกณฑ์เรื่ องไอเดียเนี่ ย ต้องแล้วแต่
ผม
นอกจำกนี้เนื้อหำของเพลงยังได้สะท้อนให้เห็นว่ำ Q2 เป็ นบุคคลที่ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง
และรั บฟั งควำมคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ น ซึ่ งสอดคล้องกับอัตมโนทัศน์ที่ Q2 มองตนเองว่ำ ตนต้องไม่
ประมำท เมื่อเลื อกที่จะมำเป็ นศิลปิ นก็ตอ้ งเข้ำใจถึ งควำมเสี่ ยง เมื่อถู กวิจำรณ์ ถึงผลงำนเพลงก็ตอ้ ง
เข้ำใจและรับฟัง
คุณบีมเป็ นคนแรกๆที่รับรู ้วำ่ ผมแต่งเพลงได้ และอีกคนนึ งก็คือคุณปั้ ม S4 มือกีตำร์ ของวงอ
พำร์ เม้นคุ ณป้ ำ ก็เป็ นอี กคนแรกๆที่ รู้ว่ำผมแต่ง เพลงได้ มันก็ ดีที่เรำได้เพื่ อนที่ ดี เพื่อนที่
เข้ำใจ เขำก็มองว่ำไอเดียเพลงเรำมันเวิร์คก็ช่วยให้กำลังใจกัน แม้วำ่ หลำยๆ คนฟังเพลงเรำ
แล้วเขำบอกว่ำฟั งไม่รู้เรื่ อง แต่วำ่ ข้อดีพอเรำได้เพื่อนที่ดีเรำก็เลยมัน่ ใจว่ำเรำทำได้ เรำต้อง
มำทำงนี้ ทั้งๆ ที่ผมเองตอนนั้นใครจะเชื่ อว่ำผมจะได้มำทำอำชี พนี้ ...สิ่ งที่เรำยึดถือคือควำม
ไม่ ประมำท เรำเลื อกที่ จะมำเป็ นศิ ล ปิ น เป็ นอำชี พ ที่ มี ควำมเสี่ ย งที่ สุด ดังนั้นเรำต้องไม่
ประมำท ในเมื่อเรำเลือกเป็ นศิลปิ นแล้วเรำจะไม่บ่น เทปขำยไม่ได้ไม่บ่น ไม่มีงำนทำไม่บ่น
ตั้งแต่วนั แรกที่ตดั สิ นใจทำอำชีพนี้ก็คิดไว้เลยว่ำต้องไม่ประมำท อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้
ในกำรวิเครำะห์ อตั ลักษณ์ จำกรู ปแบบกำรสื่ อสำรผ่ำนเพลงกับอัตมโนทัศ น์ในกำรมอง
ตนเองของผูป้ ระพันธ์เพลงทำงเลือก (Q2) สำมำรถสรุ ปได้ว่ำ Q2 เป็ นบุคคลที่มีแนวคิดแบบหลัง
สมัยใหม่ (Postmodernism) กล่ำวคือ มีอิสระทำงควำมคิด มีควำมเป็ นตัวของตัวเอง เปิ ดกว้ำงและ
มองเห็ นคุ ณค่ำในควำมหลำกหลำยทำงศิลปะ มีควำมกล้ำที่จะหักล้ำงกับวิถีคิดแบบเดิ มๆ และไม่
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คำนึ งถึงควำมเป็ นเอกภำพ สำมำรถนำทุกอย่ำงมำผสมกันได้อย่ำงอิสระ ไม่จำเป็ นต้องมีรูปแบบที่
เป็ นสำกล (Universal)

บทที่ 6
ผลการวิจยั ปัญหานาวิจยั ข้ อที่ 3
ในบทที่ 6 นี้ ผูว้ จิ ยั จะนำเสนอผลกำรวิจยั เพื่อมุ่งตอบคำถำมวิจยั ข้อที่ 3 คือ ปั จจัยใดที่ส่งผล
ต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงของผูป้ ระพันธ์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพที่ 6.1 ปั จจัยใดที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงของผูป้ ระพันธ์

6.1 ปัจจัยภายนอกทีส่ ่ งผลกระทบต่ อการสร้ างสรรค์ ผลงานของผู้ประพันธ์ เพลง
จำกกำรสัมภำษณ์ บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อวงกำรเพลงในประเทศไทยเพื่อพิจำรณำถึ งปั จจัย
ภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงของผูป้ ระพันธ์ ผูว้ ิจยั พบว่ำเกิดจำก 3 ปั จจัย
ดังต่อไปนี้
6.1.1 การสนับสนุนเชิ งนโยบายของภาครัฐและธุรกิจ
จำกรำยงำนกำรศึ ก ษำเบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ สร้ ำ งสรรค์ ซ่ ึ งจัด ท ำโดยส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ พ.ศ. 2552 พบว่ำปั จจุบนั รัฐบำลโดยกำรนำ
ของ คสช. พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชำ มีกำรสร้ำงกรอบนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิ จสร้ ำงสรรค์
โดยจุดแข็งของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ของไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจบันเทิงจะเน้นไปที่
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ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพำะของไทย
อย่ำงไรก็ตำมยังคงมีจุดอ่อน ได้แก่ กำรขำดกำรบูรณำกำรและควำมต่อเนื่ องของนโยบำยกำรพัฒนำ
ตลอดจนกลไกขับเคลื่ อนและประสำนงำนของหน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้องอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ปั ญหำ
กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำยังเป็ นปั ญหำสำคัญโดยเฉพำะกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เด็ดขำดและ
มีประสิ ทธิภำพ กำรสนับสนุนทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงินไทยในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ยงั คง
อยู่ใ นวงจำกัด รวมถึ ง ยังมี ปั ญหำกำรขำดหน่ วยงำนกลำงที่ รับ ผิดชอบในภำพรวมและส่ ง เสริ ม
อุตสำหกรรมธุ รกิจบันเทิงอย่ำงจริ งจัง เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำมปั ญหำที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงของศิลปิ น
นั่น คื อ กรอบแนวคิ ด ที่ จ ำกัด ของผู ส้ ร้ ำ งนโยบำย กล่ ำ วคื อรั ฐ บำลยัง คงมี ค วำมคิ ดที่ จ ะอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิม และปฏิเสธที่จะเปิ ดรับกำรผสมผสำนวัฒนธรรมสมัยใหม่ให้เข้ำกับ
วัฒนธรรมดั้งเดิ มในเรื่ องของศิลปะกำรแสดงและดนตรี ทำให้วฒั นธรรมสมัยใหม่ไม่ถูกพัฒนำ
ศิลปิ นผูส้ ร้ ำงสรรค์งำนในรู ปแบบใหม่ๆ ไม่ไ ด้รับกำรสนับสนุ นจำกรั ฐบำลและหน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้องเท่ำที่ควร ดังที่คุณปิ ยะพงษ์ หมื่นประเสริ ฐดี ได้กล่ำวไว้วำ่ “รัฐบำลก็ยงั มีควำมคิดค่อนข้ำง
โบรำณอยู่ มองว่ำควำมเป็ นไทยก็คือรำไทย เพลงไทยเดิ ม วัฒนธรรมสมัยใหม่จึงไม่ได้ถูกพัฒนำ”
สอดคล้องกับควำมคิดเห็นของคุณS4 โชติกเสถียร ที่ได้ยกตัวอย่ำงวงดนตรี ที่ตนได้เป็ นสมำชิ กอยู่
ชื่ อว่ำ Bangkok Paradise Molam International Band เป็ นวงดนตรี ที่ผสมผสำนวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ให้เข้ำกับเพลงหมอลำของไทยได้อย่ำงสร้ ำงสรรค์และลงตัว ซึ่ งไปสร้ ำงชื่ อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับ
อย่ำ งมำกในต่ ำ งประเทศ แต่ ก ลับ ไม่ ไ ด้รับ แรงสนับ สนุ นจำกรั ฐบำลและหน่ วยงำนที่ เกี่ ย วข้อง
เท่ำที่ ควร เนื่ องจำกยังมองว่ำต้องนำเสนอวัฒนธรรมไทยที่ แท้จริ งเท่ำนั้นถึ งจะสร้ ำงกำรยอมรั บ
ให้กบั ชำวต่ำงชำติได้ ดังที่ได้กล่ำวไว้วำ่ “เรำเคยไปแสดงกับ TCDC แต่กลับไม่ได้รับกำรสนับสนุ น
ที่ดีเท่ำไหร่ เขำยังมองว่ำเรำไม่ใช่ตวั แทนวัฒนธรรมไทย” ด้วยเหตุน้ ี ทำให้วงดนตรี ดงั กล่ำวรวมถึงผู ้
สร้ ำ งสรรค์ง ำนในรู ป แบบของวัฒ นธรรมร่ ว มสมัย จึ ง ไม่ มี พ ลัง ขับ เคลื่ อ นที่ เ พี ย งพอ ส่ ง ผลให้
อุตสำหกรรมเพลงในไทยยังคงมีขอ้ จำกัด และไม่พฒั นำเท่ำที่ควร
6.1.2 ความคาดหวังของผู้บริโภค
วัฒนธรรมกำรฟังเพลงของคนไทยยังคงนิยมฟังเพลงสมัยนิ ยมอยูม่ ำก และยังคงปิ ดกั้นที่จะ
เปิ ดใจรับฟั งเพลงทำงเลื อกใหม่ๆ ทำให้ศิลปิ นอิสระที่ ทำเพลงนอกกระแสไม่ได้ถูกส่ งเสริ มและ
ผลักดันจำกสังคมเท่ำที่ควร สังเกตได้จำกสถำนบันเทิงต่ำงๆมักจะเปิ ดเพลงสมัยนิ ยม รวมถึงนักร้อง
อิสระตำมผับ บำร์ หรื องำนอีเว้นท์ต่ำงๆ ก็ตอ้ งร้องเพลงสมัยนิยม เนื่องจำกผูฟ้ ั งมีควำมคำดหวังที่จะ
ได้ยนิ เพลงที่คุน้ หู สำมำรถร้องตำมได้ ซึ่ งคนส่ วนใหญ่มองข้ำมศิลปะของดนตรี ไป ดนตรี เป็ นเพียง
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ส่ วนประกอบของกำรดื่ มกิ นในสถำนบันเทิ ง ดังที่ คุณปิ ยะพงษ์ หมื่ นประเสริ ฐดี ได้กล่ ำวไว้ว่ำ
“วัฒนธรรมกำรฟั งเพลงของคนไทยก็ค่อนข้ำงปิ ดกั้นเหมือนกัน ยกตัวอย่ำงเช่ น เวลำเรำไปผับ เรำ
ต้องกำรฟั งเพลงที่เรำรู ้ จกั ร้ องตำมได้ ดนตรี เป็ นเพียงแบคกรำวด์ประกอบกำรกิ นเหล้ำ แต่อย่ำง
ประเทศโปรตุเกส คนที่เข้ำไปในผับเขำสำมำรถฟั งเพลงอะไรก็ได้ถำ้ เขำรู ้สึกว่ำวงนี้ เล่นดี ก็จะไปมี
ส่ วนร่ วม ไปซื้ อตั๋วไปซื้ อของได้ ไม่ จำเป็ นต้องฟั ง เพลงที่ ตวั เองรู ้ จกั หรื ออย่ำ งในอัง กฤษใคร
เล่นคัฟเวอร์ นี่โดนด่ำ ถ้ำมีวงดนตรี ตอ้ งเล่นเพลงตัวเอง หรื อถ้ำจะเล่นคัฟเวอร์ เขำก็ตอ้ ง Rearrange
ไปในแนวทำงของตัวเอง หรื อในญี่ปุ่น กฎหมำยลิขสิ ทธิ์ แรง เขำไม่สำมำรถเล่นเพลงคัฟเวอร์ ได้ ก็
ต้องแต่งเพลงตัวเอง ก็เลยเป็ นวัฒนธรรม Live House ที่ตอ้ งเล่นเพลงตัวเอง บ้ำนเรำมันแตกต่ำงตรง
นี้แหละที่คนมันอยำกไปฟังเพลงคัฟเวอร์ เพรำะฉะนั้นเรำต้องปูพ้นื ฐำนให้เปิ ดใจรับฟังเพลง”
อย่ำงไรก็ตำมกระแสเพลงทำงเลือกในไทยกำลังเริ่ มมีทิศทำงกำรขยำยตัวที่ดีข้ ึน ผูค้ นเริ่ มให้
ควำมสนใจฟังเพลงนอกกระแสมำกยิ่งขึ้น ทำให้ค่ำยเพลงใหญ่ๆมองเห็นควำมเป็ นไปได้ของธุ รกิจ
เพลงทำงเลื อก จึงสังเกตได้ว่ำในปั จจุบนั ค่ำยใหญ่เริ่ มซื้ อตัววงดนตรี ทำงเลือกหรื อวงอินดี้มำกขึ้น
เช่น วง The Yers และวง Lomosonic ที่จำกเดิมสังกัดค่ำยเพลง Smallroom ซึ่ งเป็ นค่ำยเพลงที่ผคู ้ น
มองว่ำผลิ ตเพลงทำงเลื อกเสี ยส่ วนใหญ่ ถูกค่ำยเพลงยักษ์ใหญ่อย่ำงแกรมมี่ซ่ ึ งเป็ นค่ำยเพลงที่ผลิ ต
เพลงสมัยนิยมหรื อเพลงที่อยูใ่ นกระแสซื้ อตัวไปอยูใ่ นสังกัดเป็ นที่เรี ยบร้อย หรื อวง Telex Telex ซึ่ ง
เป็ นวงดนตรี ทำงเลือกที่สร้ำงเพลงที่มีคนฟั งเฉพำะกลุ่มมำกๆ ถูกค่ำยเพลง Warner Music ซึ่ งเป็ น 1
ใน 4 ค่ำยเพลงยักษ์ใหญ่ของไทยซื้ อตัวไปเช่นกัน แต่ถึงอย่ำงไรค่ำยเพลงต่ำงๆเหล่ำนี้ หำกมีควำม
ประสงค์ที่จะซื้ อตัวหรื อจัดคอนเสิ ร์ตให้วงดนตรี ทำงเลือก ก็ตอ้ งเป็ นวงที่ได้รับควำมนิ ยมอย่ำงมำก
ในกลุ่มผูฟ้ ั งเฉพำะกลุ่มเช่ นกัน เรี ยกได้วำ่ วงดนตรี ดงั กล่ำวต้องผลิตผลงำนเพลงที่ได้รับควำมนิ ยม
อย่ำงมำกในกลุ่มผูฟ้ ังเฉพำะกลุ่มเมื่อเทียบกับวงดนตรี ทำงเลือกอื่นๆ ซึ่ งวงดนตรี ทำงเลือกหน้ำใหม่
จะไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกค่ำยเพลงเหล่ำนี้ จึงจำเป็ นต้องพึงตนเองด้วยช่องทำงและงบประมำณ
ที่มีอยูอ่ ย่ำงจำกัด
สิ่ งที่กำลังเกิ ดขึ้นตอนนี้ ก็คือค่ำยใหญ่เริ่ มซื้ อตัววงอินดี้ มำกขึ้น หรื อไม่ค่ำยใหญ่ก็
ซื้ อวงจำกค่ำยเล็กเข้ำมำอยูก่ บั ตัวเอง เช่น The Yers , Lomosonic มำจำก Smallroom เข้ำไป
ในแกรมมี่อะไรอย่ำงนี้ หรื อวงอย่ำง Telex Telex ก็ไปอยูก่ บั Warner ดูเหมือนว่ำคนไทยก็
เริ่ มฟั งเพลงกว้ำงขึ้ นในกลุ่มย่อยๆ ซึ่ งมันก็ทำให้ค่ำยใหญ่ๆเห็ นถึ งโอกำสในกำรจับกลุ่ ม
ย่อยๆเหล่ำนี้ เข้ำมำ ด้วยเทรนที่คนเริ่ มฟั งเพลงนอกกระแสมำกขึ้น เลยทำให้ค่ำยใหญ่ๆมำ
จับตัวมำกกว่ำ…กำรที่จะทำคอนเสิ ร์ตแบบนี้ ที่มีคนมำพอสมควรแล้วเรำไม่เจ๊งเนี่ ย มันก็
ต้องหำวงที่คนรู ้จกั อยูบ่ ำ้ ง โดยที่พยำยำมแนะนำวงหน้ำใหม่เข้ำไปด้วย แต่วงหน้ำใหม่ที่มำ
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เล่ นก็ ไ ม่ใ ช่ ว่ำ จะเป็ นใครก็ ไ ด้ แต่เป็ นวงที่ มี ฝีมื อ น่ ำ จับ ตำมอง ต้องผ่ำนกำรคัดเลื อกมำ
นิดนึง (ปิ ยะพงษ์ หมื่นประเสริ ฐดี, สัมภำษณ์)
ในวันแรกที่เรำบอกว่ำเป็ นวำไรตี้อินดี้นนั่ เป็ นเพรำะเรำไม่มีทำงเลือกมำก เรำได้คดั
คนที่ไม่มีโอกำสทำงสังคมเท่ำไหร่ สังเกตในปี แรกๆค่อนข้ำงเพียว เรำต้องตำถึ ง เรำต้อง
เหนื่อยหน่อย พอเรำขยับแล้วเรำก็ปรับมำกขึ้น เพรำะเรำรู ้แล้วว่ำทำแล้วมันเสี ยงบประมำณ
...ค่ำยอินดี้ส่วนใหญ่ถูกตีควำมว่ำเก๋ ๆ ไม่ป๊อบ ซึ่ งพอบอกไม่ป๊อบก็เจ๋ งแล้ว แต่พี่ไม่ได้เอำ
กำรตีควำมแบบนั้นมำใช้ พี่ตีควำมในเชิง Commercial Art มันจะต้องมีควำมเป็ นอินดี้ที่ขำย
ได้…ศิ ล ปิ นจ ำเป็ นต้อ งมี ต้นทุ น หน่ อ ย มี ชื่ อ เสี ย งมำบ้ำ ง มัน ก็ เ ลยท ำให้ เ รำได้ศิ ล ปิ นที่
ค่อนข้ำงเติบโตแล้วในระดับหนึ่ งโดยปริ ยำยเพรำะเรำตั้งแกนไว้แบบนี้ เกมที่เรำเล่ นมัน
ใหญ่กว่ำกำรขุนหน้ำใหม่ไม่ไหว (วิเชียร ฤกษ์ไพศำล, สัมภำษณ์)
ทั้งนี้กำรศึกษำก็ถือได้วำ่ มีส่วนสำคัญในกำรสนับสนุนวงกำรเพลงในไทย เพรำะมีส่วนช่วย
เสริ มสร้ ำงควำมรู ้ และปรับเปลี่ ยนทัศนะคติที่ดีให้กบั บุคลำกรในประเทศได้เห็ นควำมสำคัญของ
ศิลปะทำงด้ำนดนตรี ทำให้ผคู ้ นเปิ ดใจยอมรับเพลงในรู ปแบบใหม่มำกยิ่งขึ้น รวมถึงกระตุน้ ควำม
กล้ำที่ จะคิ ดต่ำงอย่ำงสร้ ำงสรรค์ในกำรทำเพลงให้กบั ผูท้ ี่ มีควำมสนใจทำงด้ำนอำชี พในสำยงำน
ดนตรี ทำให้อำชี พในสำยงำนนี้ ถูกมองว่ำมีควำมเป็ นไปได้ที่จะยึดเป็ นอำชี พหลักและสร้ ำงรำยได้
เพียงพอต่อกำรดำรงชี พ ซึ่ งจะช่ วยให้ประเทศมีบุคคลำกรที่มีควำมชำนำญเกี่ ยวกับดนตรี ผลิ ตผล
งำนที่มีคุณภำพและสร้ำงสรรค์ ทำให้ธุรกิจในวงกำรเพลงไทยได้รับกำรพัฒนำขึ้นไปเรื่ อยๆ
เรำอยำกให้ควำมรู ้คน อยำกให้เขำได้มำรวมตัวกัน เผื่อที่ว่ำคนที่อยำกมำทำงำนในอำชี พนี้
จะต้องคิดยังไงทำยังไงบ้ำง พยำยำมใช้กำรศึกษำเป็ นเครื่ องมือในกำรทำให้บุคลำกรใน
ประเทศพัฒนำขึ้น แล้วก็ได้มำนัดเจอกันด้วย เรำชื่ อว่ำกำรศึกษำมันจะทำให้ผลิตบุคลำกรที่
ดีเพื่อมำช่ วยพัฒนำวงกำรดนตรี ในอนำคต...เรำก็ต้ งั ใจอยำกจะทำให้อำชี พนักดนตรี อิสระ
เป็ นอำชีพจริ งๆได้ คือไม่ตอ้ งอยูค่ ่ำยก็ได้ บริ หำรตัวเองได้ มีรำยได้เพียงพอต่อกำรดำรงชี พ
ซึ่ งถ้ำเรำจะไปถึงจุดนั้นเนี่ ย มันไม่ใช่แค่วำ่ มำที่ฟังใจ ใช้เครื่ องมือทุกอย่ำงแล้วจะหำเงินได้
แต่มนั เป็ นเรื่ องของกำรศึกษำ เรื่ องควำมรู ้ทวั่ ไป เรื่ องกำรเปิ ดใจยอมรับแนวเพลงต่ำงๆโดย
ไม่ปิดกั้น เพรำะวัฒนธรรมกำรฟั งเพลงของคนไทยก็ค่อนข้ำงปิ ดกั้นเหมือนกัน (ปิ ยะพงษ์
หมื่นประเสริ ฐดี, สัมภำษณ์)
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6.1.3 ความเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและสั งคม
เพลงเป็ นศิ ลปะที่ สะท้อนวัฒนธรรม และสังคมในขณะนั้น เนื้ อหำของเพลงสมัยใหม่มี
ควำมแตกต่ำงไปจำกเดิ มทั้งกำรนำเสนอ เนื้ อเพลง ภำษำ ทำนอง และดนตรี เพื่อเข้ำถึ งควำมรู ้ สึก
ของผูฟ้ ั งได้มำกขึ้น ซึ่ งสิ่ งที่สำคัญที่สุดคือเนื้ อหำของเพลง ยกตัวอย่ำงเช่น เพลง Ps. I Love You
เป็ นเพลงที่เกี่ยวกับกำรเขียนจดหมำยถึงคนรัก ซึ่ งมีเนื้อหำที่ลึกซึ้ งกินใจและเคยเป็ นที่นิยมอย่ำงมำก
มำก่อน แต่หำกเพลงดังกล่ำวถู กนำเสนอในยุคปั จจุบนั อำจไม่ได้รับควำมนิ ยมเท่ำที่ควรเนื่ องจำก
ผู ค้ นไม่ มี ค วำมรู ้ สึ ก ที่ ลึ ก ซึ้ งกับ กำรเขี ย นจดหมำยรั ก อี ก ต่ อ ไป ด้ว ยยุ ค สมัย ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
เทคโนโลยีทำให้คนใกล้ชิดกันมำกขึ้น กำรกล่ำวคำคิดถึงในตอนนี้อำจไม่มีควำมหมำยลึกซึ้ งเหมือน
เมื่อก่อนเพรำะสำมำรถบอกกล่ำวกันอย่ำงง่ำยดำยผ่ำนโซเชียลมีเดียหรื อกำรโทร ดังนั้นนักแต่งเพลง
จึงต้องปรับเปลี่ยนกำรสร้ำงสรรค์งำนไปตำมยุคสมัยเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับจำกผูฟ้ ัง
เพลงมันเป็ นงำนศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรม สะท้อนสังคม เพลงในสมัยใหม่ก็ตอ้ งร้ องไม่
เหมื อนสมัย เก่ ำ ทั้ง กำรน ำเสนอ กำร Compose เพลง เนื้ อ หำสำระ ภำษำ เรื่ อ งรำวก็
เปลี่ยนไป จดหมำยเดี๋ยวนี้ ไม่เขียนกันแล้ว มันเป็ นเรื่ องเก่ำๆแล้ว Ps. I love เพลงนี้ เด็กก็จะ
งงแล้ว มำพูดเรื่ องคิดถึง วันนี้ คำว่ำคิดถึงมันอยู่ในระดับไหน เทคโนโลยีมนั ไกลกัน วันนี้
คนที่ พูดคำว่ำ คิ ดถึ ง อำจจะเฟกก็ ได้ ทุ กวันนี้ คุย ไลน์ไ ด้ เห็ นหน้ำได้ด้วย ควำมคิ ดถึ งมัน
น้อยลง เทคโนโลยีมนั ทำให้อะไรหลำยๆอย่ำ งมันเปลี่ ยน ขอให้เรำอยู่กบั มันให้ชัดเจน
(วิเชียร ฤกษ์ไพศำล, สัมภำษณ์)
จำกเดิ มที่ สื่อโทรทัศน์และวิทยุครองตลำด ค่ำยเพลงที่ มีเม็ดเงิ นลงทุ นจำนวนมำกก็จะใช้
ช่ อ งทำงดัง กล่ ำ วในกำรประชำสั ม พัน ธ์ ผ ลงำนเพลง ในขณะที่ ค่ ำ ยเพลงเล็ ก ๆที่ ผ ลิ ต วงดนตรี
ทำงเลือกก็จะไม่มีกำลังกำรลงทุนที่เพียงพอ ทำให้วงดนตรี ทำงเลือกเหล่ำนั้นมีกลุ่มผูฟ้ ั งจำนวนน้อย
และไม่เป็ นที่รู้จกั มำกนัก อย่ำงไรก็ตำมยังคงมีช่องทำงที่ดีในกำรเผยแพร่ ผลงำนเพลง โดยวงดนตรี
ทำงเลือกส่ วนใหญ่มกั จะคำดหวังที่จะได้เผยแพร่ ผลงำนของตนผ่ำนทำงคลื่นวิทยุ Fat Radio ซึ่ งเป็ น
คลื่นวิทยุที่เปิ ดโอกำสให้คนทำเพลงใหม่ๆ ได้มีพ้ืนที่ได้แสดงผลงำนโดยไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย ทั้งนี้ ผจู ้ ดั
รำยกำรวิทยุหรื อดี เจเป็ นผูท้ ี่มี บทบำทสำคัญที่ จะกระตุน้ ให้ผูฟ้ ั งรู ้ จกั เพลงโดยกำรเลื อกเพลงมำ
นำเสนอและจัดอันดับผังเพลงที่ได้รับควำมนิ ยม มิใช่เพียงผูจ้ ดั รำยกำรวิทยุเท่ำนั้นที่มีส่วนช่ วยใน
กำรสนับสนุ นให้เพลงมีชื่อเสี ยง บำงครั้งเพลงจะมีชื่อเสี ยงได้ตอ้ งอำศัยกำรสนับสนุ นจำกสื่ อหลำย
ประเภท ซึ่ งสื่ อมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนจำกเพลงทำงเลือกเป็ นเพลงสมัยนิ ยมได้ เช่น เพลง
ไม่บอกเธอ ของวง Bedroom Audio ซึ่ งเป็ นวงอินดี้ ร็อก เปิ ดครั้งแรกในคลื่นวิทยุ Fat Radio ยัง
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ไม่ได้รับกระแสตอบรับดีเท่ำที่ควร แต่เมื่อเพลงได้ถูกนำไปประกอบภำพยนตร์ เรื่ องฮอร์ โมน กลับ
ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่ำงมำก และเป็ นเพลงที่ติดหู ผฟู ้ ังจำนวนมำก
มีเดียมันเยอะขึ้น ทีวมี ีทำงเลือกมำกขึ้น แต่ถำ้ ไม่มีคนแนะนำคนฟั งก็ไม่มีทำงรู ้ คน
แนะนำเพลงสำคัญ…เรำมองว่ำมันเป็ น Community ตั้งแต่เรำอยูท่ ี่ Fat แล้ว บำงวงไม่เคยส่ ง
เพลงไปที่ไหน ก็ส่งมำที่ เรำที่ เดี ยว พอมีเพลงใหม่เขำก็จะส่ งมำที่ นี่โดยอัตโนมัติ...อย่ำง
เพลงไม่บอกเธอของ Bedroom เปิ ดที่ Fat ครั้ งแรก ไม่มีใครรู ้ จกั เลย จนอยู่วนั หนึ่ งมำ
ประกอบฮอร์ โมน กลำยเป็ น 60 ล้ำนวิวเฉยเลย เป็ นป๊ อบไปเลย กำรเลือกของดีเจหรื อกำร
ขอเข้ำมำมันจะมีผลต่อเพลงที่อยูใ่ นชำร์ จ มันจะทำงำนของมันเอง (บรกรณ์ หลงสวำสดิ์ ,
สัมภำษณ์)
มันเป็ นแก๊ปที่ Fat Radio เพิ่งปิ ดตัวไป Cat Radio ก็ยงั ไม่ยิ่งใหญ่เท่ำเดิ ม มันก็
เหมื อนกับว่ำเรำเป็ นสื่ อใหม่ที่มำเติ มเต็มในช่ วงนี้ เฉยๆ เหมือนเป็ นสื่ อทำงเลื อกมำกกว่ำ
นอกจำกจะส่ งเพลงไปที่ Cat Radio แล้วก็ยงั ส่ งมำยังฟั งใจได้ดว้ ย มันมีที่ให้คนมำปล่อย
เพลงอะ คนก็เลยได้ฟังมำกขึ้น แล้วมันก็อยูใ่ นเทรนพอดี เหมือนทุกอย่ำงมันเกิดขึ้นพร้อมๆ
กัน (ปิ ยะพงษ์ หมื่นประเสริ ฐดี, สัมภำษณ์)
ปั จจุบนั โลกกำลังก้ำวเข้ำสู่ ยคุ ดิจิทลั เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เพลงทำงเลือกได้รับ
ควำมสนใจจำกผู ฟ้ ั ง มำกขึ้ น สื่ อ โทรทัศ น์ แ ละวิ ท ยุ ไ ม่ ไ ด้รั บ ควำมนิ ย มเหมื อ นเมื่ อ ก่ อ น ล่ ำ สุ ด
คลื่นวิทยุที่ได้รับควำมนิ ยมอย่ำงมำกในประเทศไทยอย่ำงคลื่น Seeds 97.5 FM และคลื่น Hot Wave
91.5 FM ก็ตอ้ งปิ ดตัวลงด้วยเหตุผลทำงธุ รกิจ ซึ่ งสื่ อที่เข้ำมำมีบทบำทสำคัญในปั จจุบนั คือโซเชี ยล
มีเดีย (Social Media) ได้แก่ YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Line เป็ นต้น โซเชียลมีเดียถือ
ได้ว่ำเป็ นช่ องทำงที่ สะดวกและใช้เงิ นลงทุนน้อยในกำรเผยแพร่ ผลงำนเพลงของศิลปิ น วงดนตรี
ทำงเลือกหลำยๆ วงเริ่ มมีกำรสร้ำงช่ องทำงในโซเชี ยลมีเดี ยเพื่อเผยแพร่ ผลงำนเป็ นของตนเองโดย
ไม่จำเป็ นต้องพึ่ง ค่ำยเพลงมำกขึ้ น ทำให้ก ลุ่ มผูส้ ร้ ำ งเพลงนอกกระแสขยำยตัวใหญ่ข้ ึ น เกิ ดเป็ น
เครื อข่ำยพันธมิตรของศิลปิ นอินดี้ ทำให้ผฟู ้ ั งมีทำงเลือกในกำรฟั งเพลงมำกยิ่งขึ้น รวมถึงเปิ ดใจรับ
ฟังวงดนตรี ทำงเลือกใหม่ๆ มำกขึ้น ปั จจุบนั ธุ รกิจแผ่นเสี ยงเพลงสมัยนิ ยมหรื อเพลงป๊ อบของไทยมี
อันต้องซบเซำลง อย่ำงไรก็ตำมกำรขำยแผ่นเสี ยงของกลุ่มผูส้ ร้ำงเพลงทำงเลือกหรื อเพลงอินดี้กลับ
ได้รับกระแสตอบรับมำกขึ้น ซึ่ งสวนทำงกับเพลงสมัยนิ ยม สังเกตได้จำกกำรจัดงำนเทศกำลดนตรี
ต่ำงๆ เช่น Cat Expo, Cat T-shirt, มันใหญ่มำก, Melody of Life เป็ นต้น ภำยในงำนจะมีกำรขำยซี ดี
แผ่นเสี ยงของศิลปิ นมำกมำย ซึ่ งแผ่นซี ดีของศิลปิ นเพลงทำงเลือกมักจะขำยดีที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องจำกผู ้
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ซื้ อมีควำมชื่ นชอบในตัวศิลปิ นและผลงำนเพลงเป็ นอย่ำงมำก จึงมีควำมจงรักภัคดี ต่อกำรบริ โภค
ผลงำนของศิลปิ นที่ตนชื่นชอบ และมีควำมภำคภูมิใจที่ได้ครอบครองสิ นค้ำต่ำงๆที่ศิลปิ นดังกล่ำว
ได้จดั จำหน่ำยไม่วำ่ จะเป็ น ซี ดี เสื้ อ กระเป๋ ำ หมวก และของที่ระลึกต่ำงๆ
แต่ละวงจะมีช่องทำงโซเซี ยลในกำรเผยแพร่ งำน เริ่ มทำเพลงเสร็ จเองโดยที่ไม่ตอ้ ง
มำพึ่งค่ำย จำกงำน Cat Expo ปี ที่แล้วก็รู้สึกว่ำวงหน้ำใหม่ๆก็ขำยงำนได้ดีข้ ึน พี่วำ่ ค่ำยเพลง
ไม่ใช่ องค์ประกอบหลักที่จะทำให้คนซื้ อหรื อไม่ซ้ื ออีกแล้ว คนสำมำรถเลือกเสพเพลงได้
เอง…Cat Expo เป็ นงำนที่ศิลปิ นรอวันนี้ เพื่อที่จะนำงำนใหม่ๆมำขำย ซึ่ งเป็ นงำนที่เขำขำย
ได้ ซึ่ งไม่น่ำเชื่อว่ำซี ดียงั คงขำยได้ (บรกรณ์ หลงสวำสดิ์, สัมภำษณ์)
คนไทยก็ยงั นิยมฟังเพลงแมสเพลงคัฟเวอร์ อยู่ ศิลปิ นอิสระที่ทำเพลงนอกกระแสก็
เลยไม่ได้ถูกผลักดันทำงสังคมสักเท่ำไหร่ แต่อย่ำงน้อย Social Media ก็ทำให้เจำะกลุ่ม
Niche ได้มำกขึ้น ทำให้คนนอกกลุ่มสำมำรถที่จะเห็นได้บำ้ ง เลยแผ่ขยำยได้ดีกว่ำเมื่อก่อน
ซึ่ งสื่ อแมสจะครองตลำด อยำกดังก็ไปออกช่องสำมช่องเจ็ดก็เป็ นที่รู้จกั แล้ว แต่ตอนนี้ คนที่
อยูใ่ นกลุ่ม Niche ก็ยงั มีสื่อของตัวเองไว้เลือกฟั งเลือกดูได้ ทิศทำงที่มนั กำลังจะไปก็คือเท
รนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนนั่ แหละ พี่ก็เชื่อว่ำเพลงนอกกระแสก็จะเป็ นกลุ่มที่ใหญ่ข้ ึนเรื่ อยๆ
แต่ก็อำจจะไม่ได้ทำให้คนที่ยงั ติดแมสอยู่ได้เห็นมำกนัก แต่ก็คงจะดี ข้ ึน (ปิ ยะพงษ์ หมื่น
ประเสริ ฐดี, สัมภำษณ์)
ด้วยปั จจัยที่ว่ำโปรดักมันเปลี่ ยน เดิ มมันมี physical มีเทปแคทเสท สร้ ำงกำไรได้
เยอะ วันนี้ ส่วนนั้นได้กำไรน้อย หรื อแทบไม่ได้ขำย แต่ถำ้ เรำรู ้จกั Adapt ทุกวันนี้ มนั ก็ยงั มี
ตัวสิ นค้ำอยู่ ทุกอย่ำงเปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย แต่เพลงยังไม่เปลี่ยน คนยัง Need เพลง
ยังอยำกดู คอนเสิ ร์ต Core มันไม่เปลี่ ยน ถ้ำเรำอยำกทำธุ รกิ จเรำต้องจับประเด็นนี้ ให้ได้
Genie เข้ำใจตรงนี้ พี่ก็เคลื่ อนตำมควำมเปลี่ยนแปลง พี่ก็ให้วิทยุช่วยเปิ ด ทีวีช่วยประกำศ
หนังสื อพิ มพ์ช่วยลงข่ ำว แต่ พอเรำปรั บ ตัวไปมำ Genie กลำยเป็ นเจ้ำของสื่ อ เพรำะมี
โซเชี ยลใหญ่ที่สุด มียูทูปที่มี Subscriber สู งสุ ด เรำไม่ตอ้ งพึ่งวิทยุ วิทยุก็เจ๊งไป ล่ำสุ ด Hot
Wave ปิ ด Seeds ปิ ด ทุกอย่ำงมันก็ยำก โจทย์ใหม่มำก็ตอ้ งแก้ให้ได้ (วิเชียร ฤกษ์ไพศำล,
สัมภำษณ์)
นอกจำกโซเชี ย ลมี เดี ย แล้ว ยัง มี แพลตฟอร์ ม ที่ ช่ วยให้ศิ ล ปิ นอิ ส ระได้มี ช่ องทำงในกำร
เผยแพร่ ผลงำน เช่ น ฟั งใจแอพพลิ เคชัน่ เป็ นแพลตฟอร์ มฟั ง เพลงระบบ Music Streaming ที่
รวบรวมดนตรี ของศิลปิ นและค่ำยเพลงโดยไม่จำกัดค่ำยไม่จำกัดแนวจำกทัว่ ประเทศไทย ให้ผฟู ้ ั งได้
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ฟั งเพลงผ่ำน Website และ Mobile Application เป็ นพื้นที่ให้ศิลปิ นได้เผยแพร่ ผลงำนเพลงใหม่ๆ
โดยมีส่วนแบ่งรำยได้ให้กบั ศิลปิ นตำมยอดกำรดำวน์โหลด ผลงำนเพลงมีสิทธิ์ ถูกค้นพบเท่ำๆ กัน
ไม่ ว่ำ จะค่ำ ยเล็ ก ค่ำ ยใหญ่ หรื อศิ ลปิ นอิ สระ ซึ่ งผูฟ้ ั ง มี อำนำจประชำธิ ป ไตยในกำรเลื อกฟั งโดย
สมบูรณ์ อย่ำงไรก็ตำมค่ำยเพลงใหญ่ๆยังคงไม่มีส่วนร่ วมกับแฟลตฟอร์ มของฟั งใจเท่ำที่ควร เพรำะ
มองว่ ำ เป็ นช่ อ งทำงในกำรสร้ ำ งรำยได้ ที่ น้ อ ยกิ น ไป แต่ ก็ ส ำมำรถใช้ เ ป็ นช่ อ งทำงในกำร
ประชำสัมพันธ์วงดนตรี หรื อเพลงใหม่ๆ ได้
Streaming ก็เป็ นเครื่ องมือแรกที่เรำทำขึ้นมำเพรำะว่ำมันมี Pain Point สำหรับศิลปิ นก็คือ
ไม่รู้ว่ำจะไปปล่อยเพลงที่ไหนคนถึงจะฟั ง เมื่อก่อนมันก็มีไปเปิ ดตำม Hot Wave หรื อว่ำ
Fat Radio อะไรงี้ แต่เดี๋ยวนี้มนั ก็มี Youtube มี Facebook แล้ว แต่มนั ก็เหมือนเอำเรื อเล็กไป
ออกทะเลกว้ำง มันก็ไม่ รู้ว่ำจะไปไหน ไปเจอกับใคร…จุ ดเริ่ ม ต้นของฟั งใจมำจำกอิ นดี้
เพรำะเป็ นสิ่ งที่เรำเข้ำใจและชอบอยูแ่ ล้ว แต่คิดไปคิดมำจริ งๆแล้วเพลงที่ดีมนั มำจำกไหนก็
ได้ ถ้ำเรำต้องกำรให้คนเปิ ดใจฟั งเพลงก็ไม่ควรที่จะแบ่งแยกว่ำใครเป็ นแมสใครเป็ นอินดี้
อีกอย่ำงเรำต้องกรพัฒนำวงกำรดนตรี ในประเทศไทยโดยรวม เรำจึงอยำกที่จะทลำยกำแพง
ระหว่ำงอินดี้กบั แมส อยำกให้คนฟั งแมสเปิ ดใจฟั งอินดี้ อยำกให้คนอินดี้เปิ ดใจว่ำเพลงที่ดี
มำจำกแมสก็ได้ ในจุดเริ่ มต้นเรำมีอินดี้ซะส่ วนใหญ่ แต่วำ่ Motto ของเรำคือประชำธิ ปไตย
ทำงดนตรี มอบอำนำจและสิ ทธิ์ ในกำรฟังเพลงให้กบั ผูฟ้ ัง เขำจะเป็ นคนเลือกเองว่ำอยำกจะ
ฟั งเพลงอะไร เพรำะฉะนั้นเรำไม่ถือว่ำเป็ น Streaming Indie ค่ำยใหญ่ๆก็มี Smallroom,
Spicy disc, สนำมหลวง ซึ่ งก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของแกรมมี่ใช่ ไหมครับ แต่ก็ตวั Grammy ,
Genie, หรื อ RS เอง ก็ยงั ไม่สนใจมำลงกับเรำ เพรำะค่ำตอบแทนของเรำก็ต่ำมำกๆ…แต่ก็มี
บำงค่ำยที่มองว่ำฟั งใจหรื อ Streaming ไม่ใช่แหล่งที่หำรำยได้ เพรำะว่ำมันจ่ำยน้อย แต่เขำ
มองว่ำเรำมีสื่อ เรำมี ชุมชนที่รับฟั งรั บอ่ำนสื่ อของเรำ เขำจึงมองว่ำเป็ นที่ ที่จะมำ Launch
เพลงให้คนรู ้ จกั มำกกว่ำ ก็เหมือนเป็ นที่ PR เพลงให้กบั เขำ (ปิ ยะพงษ์ หมื่นประเสริ ฐดี ,
สัมภำษณ์)

6.2 ปัจจัยภายในทีส่ ่ งผลต่ อการสร้ างสรรค์ ผลงานของผู้ประพันธ์ เพลงทั้งสองท่ าน
6.2.1 ภูมิหลังครอบครัว
ผูป้ ระพันธ์เพลงสมัยนิ ยม (Q1): มี ชีวิตครอบครัวที่ค่อนข้ำงอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีขอ้ จำกัด
ค่อนข้ำงมำกในช่วงชีวติ วัยรุ่ น กล่ำวคือได้รับแรงกดดันจำกครอบครัวให้ตอ้ งเรี ยนในสถำบันที่ดี จึง
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ส่ งผลให้กลำยเป็ นคนที่ทำงำนภำยใต้แรงกดดัน ชอบเปรี ยบเทียบตนเองกับผูอ้ ื่น มีจิตวิญญำณแห่ ง
กำรแข่งขันอยูใ่ นตัว มีบุคคลที่เป็ นแบบอย่ำงในกำรดำเนินชีวติ คือ คุณบอย ถกลเกียรติ (ปั จจุบนั เป็ น
หนึ่ งในบอร์ ดของจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ และเป็ นประธำนกรรมกำรฝ่ ำยบริ หำร สถำนี โทรทัศน์ช่องวัน)
เนื่องจำกได้ทำงำนร่ วมกัน 8 ปี ทำให้ Q1 ได้ซึมซับพฤติกรรมบำงอย่ำงจำกคุณถกลเกียรติ ไม่วำ่ จะ
เป็ นเรื่ องบุคลิกกำรพูด ควำมคิด และควำมเชื่อ ทำให้กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงของ Q1 นั้นจะต้อง
แข่งขันและเปรี ยบเทียบกับผลงำนของคนอื่นตลอดเวลำ
ผูป้ ระพันธ์เพลงทำงเลือก (Q2): ในวัยเด็ก Q2 มีควำมเป็ นอิสระและได้รับกำรสนับสนุ น
ทำงด้ำนกำรศึกษำที่ดีจำกครอบครัว สมัยเรี ยนมีควำมเป็ นผูน้ ำสู ง เคยเป็ นประธำนนักเรี ยน ได้รับ
กำรปลู กฝั งจำกโรงเรี ยนให้เป็ นคนกล้ำแสดงออก และกล้ำที่ จะแสดงควำมคิ ดเห็ น กล้ำที่ จะตั้ง
คำถำมกับสิ่ งต่ำงๆ สำหรับศิลปิ นที่เป็ นแบบอย่ำงคือปฐมพร ปฐมพร ซึ่งเป็ นนักร้องแนวโพรเกรสซี
ฟร็ อก (Progressive Rock) ปฐมพรไม่ใช่นกั ร้องที่ร้องเพลงเก่ง เสี ยงร้องอำจจะไม่ได้เลิ ศเลอ แต่มี
ลีลำกำรใช้ภำษำและบุคลิกภำพที่เป็ นเอกลักษณ์ มีควำมตรงไปตรงมำ กล้ำพูดกล้ำขบถ กล้ำทำใน
สิ่ ง ที่ ค นอื่ นไม่ ก ล้ำ ท ำ เนื้ อหำของเพลงมัก จะพู ดถึ ง เรื่ องควำมตำย ควำมเหงำ แต่ พู ดออกมำใน
อำรมณ์ที่งดงำมและโรแมนติก ทำให้ผฟู ้ ังรู ้สึกสนุกกับกำรตีควำม สนุ กกับกำรได้ฟัง นอกจำกนี้ Q2
ยังชื่นชอบวงโมเดิร์นด็อก เพรำะมีลีลำทำงดนตรี ที่แตกต่ำงไปจำกวงกำรดนตรี ในอดีต ไม่เกินเอื้อม
จนเกินไป ผลงำนเพลงของ Q2 จึงมีแนวทำงคล้ำยกับผลงำนของปฐมพรปฐมพรและโมเดิร์นด็อกที่
กล้ำฉีกกรอบควำมคิดเดิมๆ
6.2.2 ประสบการณ์ การศึกษา และ ความรู้ เฉพาะทาง
ผูป้ ระพันธ์เพลงสมัยนิ ยม (Q1): Q1 ไม่ได้เรี ยนเกี่ ยวกับดนตรี มำโดยตรง จบกำรศึกษำ
ปริ ญญำตรี จำกคณะพำณิ ชยศำสตร์ และกำรบัญชี เอกกำรตลำด ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของชมรม Folk Song ชมรมประสำนเสี ยง และ TU Band จึงได้มำพบกับอำจำรย์อ๋อง ชิ ต
พงษ์ ตรี มำตร นักแต่งเพลงของช่อง 7 ทำให้ได้เรี ยนรู ้เทคนิคกำรเขียนเพลงจำกอำจำรย์อ๋ อง สำหรับ
งำนอดิเรกและควำมสนใจของ Q1 คือกำรฟังเพลงทุกแนวเพื่อที่จะเรี ยนรู ้วิธีกำรเขียนเพลง รวมถึง
ทำกำรวิเครำะห์ ว่ำเหตุ ใดเพลงดังกล่ ำวถึ งได้รับควำมนิ ยม ด้วยองค์ควำมรู ้ กำรเขี ยนเพลงในเชิ ง
พำณิ ชย์ที่สั่งสมมำ ทำให้กำรเขียนเพลงของ Q1 ต้องคำนึงถึงกระแสตอบรับตลอดเวลำ ส่ งผลให้มี
ข้อจำกัดและขำดอิสระที่จะแสดงตัวตนผ่ำนผลงำนเพลงได้อย่ำงเต็มที่
ผูป้ ระพันธ์เพลงทำงเลื อก (Q2): Q2 จบกำรศึ กษำในระดับปริ ญญำตรี ที่ Five Towns
College ในนิ วยอร์ ก สำขำวิชำบันทึกเสี ยงและบริ หำรธุ รกิจ ซึ่ งนำองค์ควำมรู ้ที่ได้มำสร้ำงวงดนตรี
กับเพื่อนที่ไทย Q2 เป็ นเด็กที่เรี ยนดีมำตลอด ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน ให้เรี ยนอะไรก็ไม่รู้สึกว่ำเป็ นเรื่ องยำก
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โดยงำนอดิ เรกและควำมสนใจคื อชอบอ่ำนและเขี ยนหนังสื อ เนื่ องจำกได้รับกำรสนับสนุ นจำก
ครอบครั วในกำรส่ ง เสริ ม กำรอ่ ำ น หนัง สื อที่ ช อบอ่ำ นคื อ หนัง สื อกำร์ ตูน วรรณกรรม หนัง สื อ
เกี่ยวกับชี วิตสัตว์ วิทยำศำสตร์ ชีวประวัติ สำรำนุกรมที่มีรูปภำพประกอบ รวมถึงหนังสื อเรี ยนทุก
วิช ำ นอกจำกนี้ ย งั ชอบเรี ย นรู ้ ภำษำ ศึ ก ษำวัฒ นธรรมที่ หลำกหลำย ชอบฟั ง เพลงหลำยรู ป แบบ
โดยเฉพำะเพลงร็ อกและเพลงฮิปฮอป ชอบที่จะแย้งกับสิ่ งที่อยูใ่ นหนังสื อ แย้งกับค่ำนิ ยมของผูใ้ หญ่
พยำยำมตั้งคำถำมกับศำสนำ ควำมเชื่ อ บำงครั้ งก็ทำอะไรแผลงๆที่ พร้ อมจะไปขัดใจหรื อไปหัก
ควำมเชื่อเดิมๆ ด้วยองค์ควำมรู ้และควำมสนใจที่หลำกหลำย ส่ งผลให้ Q2 สร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงที่
มีเนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำย นำเสนอมุมมองที่แปลกใหม่ให้สังคมได้ฉุกคิด และมีควำมซื่ อตรงกับ
ควำมรู ้สึกนึกคิดของ Q2
6.2.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจ
ผูป้ ระพันธ์เพลงสมัยนิยม (Q1): ในกระบวนกำรเขียนเพลงของ Q1 จะเริ่ มจำกกำรทำควำม
รู ้จกั นักร้ อง หำเพลงต้นแบบ จินตนำกำรเนื้ อร้ องและทำนองที่เหมำะสมกับศิลปิ น ทั้งนี้ Q1 ไม่
สำมำรถแสดงตัวตนผ่ำนผลงำนเพลงได้อย่ำงเต็มที่ เนื่ องจำกต้องทำตำมโจทย์ที่ตน้ สังกัดหรื อผู ้
ว่ำจ้ำงให้มำ ซึ่ งมุมมองเกี่ยวกับข้อจำกัดและเป้ ำหมำยในกำรเขียนเพลงสำหรับ Q1 มองว่ำ สิ่ งที่ยำก
ที่สุดในกำรเขียนเพลงคือกำรสร้ำง “ควำมแตกต่ำง” ทำให้ Q1 เกิดควำมกดดันและควำมกลัวในกำร
สร้ ำงสรรค์ผลงำนเพลง เพรำะไม่เข้ำใจว่ำเพลงแบบไหนถึ งจะดังได้ จึ งมองว่ำกำรมี นำยทุนย่อม
ดีกว่ำไม่มี เพรำะเงินสนับสนุนสำมำรถผลักดันให้เพลงได้รับควำมนิ ยมได้ สำหรับควำมคำดหวังว่ำ
ในอนำคตคืออยำกที่จะทำผลงำนเพลงออกมำเองโดยไม่ข้ ึนกับนำยทุน และมียอดวิวในยูทูปถึง 100
ล้ำนวิว ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่ำ Q1 มีควำมปรำรถที่จะได้รับอิ สระในกำรทำงำน แต่ก็ยงั คงกังวลถึ ง
กระแสตอบรับของคนในสังคม
ผูป้ ระพันธ์เพลงทำงเลือก (Q2): ในกระบวนกำรเขียนเพลงของ Q2 เมื่อได้ยินเสี ยงในหัว ก็
จะทำกำรจดบันทึกให้มำกและเร็ วที่สุด ไม่ได้คำนึ งถึงกระแสตอบรับจำกผูฟ้ ั งในขณะที่เขียน จึงไม่
ค่อยแก้ไขอะไรจำกตัวบทเพลงมำก มีกำรเขียนเพลงไปเรื่ อยๆ และมีผลงำนที่เขียนเก็บไว้จำนวน
มำก เมื่อพบว่ำเพลงไหนเหมำะสมที่จะทำกำรบันทึกเสี ยงก็จะเลือกมำใช้ ทั้งนี้ขอ้ จำกัดและเป้ ำหมำย
ในกำรเขียนเพลง Q2 มองว่ำสิ่ งที่ยำกคือช่วงอำยุที่มำกขึ้น เนื่องจำกสำมำรถจัดกำรกับปั ญหำชี วิตได้
อำรมณ์ดีมำกขึ้น ทำให้ไม่ค่อยมีเรื่ องเล่ำ แตกต่ำงจำกสมัยวัยรุ่ นที่เมื่อจัดกำรกับปั ญหำชี วิตไม่ได้ก็
จะไปฟ้ องในเพลง ซึ่ งสมัยวัยรุ่ นเนื้ อหำเพลงค่อนข้ำงกรำดเกรี ยวและรุ นแรง แต่เมื่อโตขึ้นเนื้ อหำ
เพลงมีควำมสุ ขุมรุ่ มลึ กมำกขึ้น ทั้งนี้ Q2 ไม่ชอบให้ใครมำกำหนดกฎเกณฑ์หรื อข้อจำกัดในกำร
สร้ ำงสรรค์งำน หลำยคนอำจจะมองว่ำเพลงที่แต่งเป็ นเพลงที่แปลกประหลำด แต่ค่อนข้ำงโชคดี ที่
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Q2 ได้รับกำลังใจที่ดีจำกเพื่อนร่ วมงำน อีกทั้งยังได้รับแรงสนับสนุ นและอิสระในกำรทำงำนเพลง
จำกต้นสังกัดเนื่ องจำกได้รับกำรยอมรับในตัวตนที่แตกต่ำง ทำให้ Q2 กล้ำที่จะสร้ ำงสรรค์ผลงำน
เพลงที่สะท้อนอัตมโนทัศน์ของ Q2 ได้จริ ง โดยเส้ นทำงกำรทำงำนต่อจำกนี้ ของ Q2 จะไม่
เปลี่ ยนแปลงไปจำกเดิ ม คือแต่งเพลง บันทึกเสี ยง เล่นคอนเสิ ร์ต เป็ นวัฏจักรไป ไม่ได้คำดหวังว่ำ
จะต้องได้รับควำมนิ ยมไปมำกกกว่ำนี้ เนื่ องจำกได้ต้ งั ปฏิญำณไว้กบั ตัวเองตั้งแต่เริ่ มเป็ นศิลปิ นแล้ว
ว่ำจะต้องไม่ประมำท เมื่อผลงำนขำยไม่ได้ หรื อไม่มีงำนทำก็จะไม่บ่น

บทที่ 7
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั ข้ อเสนอแนะ
7.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สัญลักษณ์ (Symbol) เป็ นเครื่ องหมายสาคัญที่ผปู ้ ระพันธ์ใช้ในการสื่ อสาร เป็ นสิ่ งที่สร้าง
ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนแสดงหรื อสะท้อนความรู ้สึกนึ กคิดที่มีต่อสิ่ งต่างๆ และเพื่อเชื่ อมโยงตนเองกับ
ผูอ้ ื่นในสังคม สัญลักษณ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั อัตวิสัยของผูป้ ระพันธ์และบริ บททางวัฒนธรรมที่ผปู ้ ระพันธ์
ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งสัญลักษณ์ ที่ใช้ในการสื่ อสารมีท้ งั สัญลักษณ์ ที่เป็ นวัจนภาษา เช่ น เนื้ อเพลง และ
สัญลักษณ์ที่เป็ นอวัจนภาษา เช่น ทานองเพลง ทั้งนี้การสื่ อสารที่สมบูรณ์ตอ้ งมีส่วนที่เป็ นสัญลักษณ์
(Symbol) และความหมาย (Meaning) ประกอบร่ วมกัน ซึ่ งความหมายคื อแนวคิดที่ ผูป้ ระพันธ์
กาหนดสร้าง (Construct) ให้กบั สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจและยอมรับร่ วมกัน
ของคนในสังคม
ข้อสังเกตที่ผูว้ ิจยั ค้นพบจากการศึกษาผลงานการประพันธ์เพลงของผูป้ ระพันธ์เพลงสมัย
นิยม (Q1) และผูป้ ระพันธ์เพลงทางเลือก (Q2) คือ เพลงของ Q1 ที่ได้รับการยอมรับและเป็ นที่นิยม
ส่ วนใหญ่จะมีแก่นเรื่ องเกี่ ยวกับความรัก ซึ่ งลักษณะการใช้ภาษาคาพูดจะแตกต่างกันไปตามเนื้ อ
เรื่ อง มีการสอดแทรกคาสัญลักษณ์พิเศษทั้งเชิ งบวกและเชิ งลบสอดแทรกกันไปภายในเพลงเพื่อให้
เนื้ อเรื่ องมีความขัดแย้งและน่าสนใจ เพลงส่ วนใหญ่ของ Q1 มีการดาเนิ นเรื่ องโดยบุรุษที่หนึ่ งซึ่ ง
เป็ นตัวละครสาคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่า เพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรักในเชิ งบวกจะมีการวางโครง
เรื่ องครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ส่ วนเพลงที่ มีแก่นเรื่ องเกี่ ยวกับความรักในเชิ งเศร้ าจะขาดขั้นภาวะ
คลี่คลาย และเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรักในเชิ งสนุ กสนานจะขาดขั้นภาวะคลี่ คลายและขั้น
ยุติเรื่ องราว โดยกลุ่มคาต่างๆที่ถูกนามาใช้ในหลายๆเพลงของ Q1 ได้แก่ รัก หัวใจ คิดถึง ห่ วง และ
หวง ซึ่ งคาคาเดียวกันถูกวางในเพลงที่มีอารมณ์แตกต่างกันทาให้มีความหมายและระดับความลึกซึ้ ง
ที่แตกต่างกันดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 4
ในขณะที่ผลงานเพลงของ Q2 จะได้รับความนิ ยมในแก่นเรื่ องที่ค่อนข้างหลากหลาย เช่ น
แก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรัก แนวคิด และการทางาน เป็ นต้น มีการดาเนินเรื่ องโดยผูป้ ระพันธ์ในฐานะ
เป็ นผูร้ ู ้แจ้งเห็นจริ งทุกอย่างเป็ นผูเ้ ล่าในเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรัก แนวคิด และการทางาน
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โดยจะเล่าถึ งมุมมองของตนเองในฐานะผูส้ ังเกตการณ์ ที่เข้าใจลึ กซึ้ งถึ งเหตุการณ์ต่างๆ และมีการ
ดาเนิ นเรื่ องโดยบุ รุษที่ หนึ่ งซึ่ งเป็ นตัวละครสาคัญในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่ าในเพลงที่มีแก่ นเรื่ องเกี่ ยวกับ
ความรักในฐานะที่ผเู ้ ล่าเป็ นผูก้ ระทาและหรื อถูกกระทาเอง ซึ่ งเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรักมี
การวางโครงเรื่ องไม่ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยจะขาดขั้นภาวะคลี่ คลายในเพลงที่ ปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆ ไม่มีการเปิ ดเผยหรื อคลี่คลายได้ และขาดขั้นพัฒนาเหตุการณ์ในเพลงที่ไม่มีการเพิ่มปม
ปั ญหาความขัดแย้งของตัวละครให้เข้มข้นขึ้นเพื่อพัฒนาเหตุการณ์สู่ข้ นั ต่อไป ในส่ วนของการใช้คา
สาหรับเพลงรักคาที่พบบ่อยคือคาว่า “รัก” ซึ่ งคาคาเดียวกันถูกวางในเพลงที่มีอารมณ์แตกต่างกันทา
ให้มีความหมายและระดับความลึกซึ้ งที่แตกต่างกัน สาหรับเพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับแนวคิดและ
เพลงที่มีแก่นเรื่ องเกี่ ยวกับการทางานที่ได้รับความนิ ยมเป็ นเพลงแนวฮิปฮอป มีการสอดแทรกคา
ภาษาอังกฤษลงไปในเนื้อร้อง และวิจารณ์สิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมา
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังพบว่าเพลงของผูป้ ระพันธ์ท้ งั 2 ท่านที่ได้รับความนิ ยมจะเป็ นเพลงที่มี
องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ดงั ต่อไปนี้ คือ 1) ความคิดริ เริ่ ม (Originality) คือ มีลกั ษณะแปลก
ใหม่แตกต่างจากเดิ ม มีการใช้คาสัญลักษณ์ พิเศษที่น่าสนใจ 2) ความคิดคล่องตัว (Fluency) คือ
สามารถใช้ถอ้ ยคาจากความคิดได้เหมาะสม เข้าใจได้ง่าย 3) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) คือ มี
เนื้ อหาที่ให้อิสระทางความคิด คิดได้หลายแบบหลายทาง 4) ความคิดสวยงามละละเอียดลออ
(Elaboration) คือ เป็ นผลงานที่มีคุณภาพและมีความประณี ตในความคิด
การสื่ อสารถื อได้ว่า มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การสร้ า งอัตลัก ษณ์ ผูป้ ระพันธ์ ท้ งั 2 ท่ า นมี ก าร
สื่ อสารผ่านเพลงเพื่อตอบนองความต้องการด้านสังคม (Social Needs) ใน 3 ระดับ คือ ระดับการ
เชื่ อมโยงกับบุคคลอื่นในสังคม ระดับการทาให้ตนเองเป็ นที่ยอมรับในสังคม และระดับการทาให้
ตนเองมีส่วนร่ วมในสังคม เพลงหนึ่ งเพลงสามารถสะท้อนอัตลักษณ์บางส่ วนของผูป้ ระพันธ์ได้แต่
ไม่ใช่ท้ งั หมด จากเนื้อหาของเพลงที่ประพันธ์โดยผูป้ ระพันธ์เพลงสมัยนิยม (Q1) สะท้อนให้เห็นว่า
Q1 เป็ นบุคคลที่มีความพยายามเพื่อให้สาเร็ จตามเป้ าหมาย แต่มีอารมณ์เปราะบางในสถานการณ์
เคร่ งเครี ยด ชอบการแสดงออก กระหายความตื่นเต้น ชอบลองสิ่ งใหม่ มีความประนี ประนอมคล้อย
ตาม และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับอัตมโนทัศน์ที่ Q1 สะท้อนถึงตนเองว่า
ชีวติ ในช่วงวัยรุ่ นค่อนข้างมีขอ้ จากัด ขาดอิสระ เกิดการปลูกฝังเกี่ยวกับการแข่งขันค่อนข้างสู ง ช่วง
ชีวติ ที่ผา่ นมาใช้ความสามารถในการดิ้นรนไขว่คว้าหาโอกาสจนประสบความสาเร็ จ อยูบ่ นความตึง
เครี ยด คิดเยอะในเรื่ องค่าใช้จ่าย มี ความคาดหวังที่จะทาเพลงให้ถูกใจผูค้ นจานวนมาก และเป็ น
ประเด็นให้ได้มีการพูดกันต่อกันในสังคม ซึ่ งการสร้ างสรรค์ผลงานเพลงของคุ ณQ1นอกจากจะ
พิจารณาถึงนักร้ องแล้วยังคานึ งถึงการใส่ จิตวิทยาให้นายทุนชอบ จึงสามารถสรุ ปได้วา่ คุณ Q1เป็ น
บุคคลที่มีแนวคิดแบบสมัยใหม่ (Modernism) ดังที่ได้กล่าวในบทที่ 5
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ในขณะที่เนื้อหาเพลงที่ประพันธ์โดยผูป้ ระพันธ์เพลงทางเลือก (Q2) สะท้อนให้เห็นว่า Q2
เป็ นบุคคลที่มีความซาบซึ้ งในศิลปะและความสวยงามของดนตรี เปิ ดเผยความรู ้สึก เห็นคุณค่าของ
อารมณ์ ดา้ นต่างๆ ชอบความหลากหลาย ทดลองสิ่ งใหม่ๆ มีการแสดงออกตรงไปตรงมา มีความ
เป็ นตัวของตัวเองสู ง รักอิสระ และมีความเป็ นผูน้ า ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น ซึ่ งสอดคล้องกับอัตมโนทัศน์ที่ Q2 มองตนเองว่า ตนชอบที่จะเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ๆ เป็ นเสรี
นิยม เข้าใจในความแตกต่างของความคิด ไม่เชื่ ออะไรง่ายๆ พร้อมที่จะไปขัดแย้งกับความเชื่ อเดิมๆ
ไม่ชอบให้ใครมาวางข้อจากัดหรื อกาหนดกฎเกณฑ์ในการสร้างสรรค์งาน เข้าใจถึงความเสี่ ยงของ
การเป็ นศิลปิ น เมื่อถูกวิจารณ์ ถึงผลงานเพลงก็เปิ ดใจรับฟั งรับฟั ง จึงสามารถสรุ ปได้ว่า Q2 เป็ น
บุคคลที่มีแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) ดังที่ได้กล่าวในบทที่ 5
อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั พบว่า ปั จจัยภายในที่ส่งผลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานของผูป้ ระพันธ์
เพลงนั้นประกอบไปด้วย 3 ปั จจัย คือ 1) ภูมิหลังครอบครัว สาหรับ Q1 มีขอ้ จากัดค่อนข้างมาก
ในช่วงชีวติ วัยรุ่ น ได้รับการเปรี ยบเทียบและแรงกดดันสู งจากครอบครัว ทาให้มีจิตวิญญาณแห่ งการ
แข่งขันอยูใ่ นตัว ส่ งผลให้การสร้างสรรค์ผลงานเพลงของ Q1 นั้นจะต้องแข่งขันและเปรี ยบเทียบกับ
ผลงานของคนอื่นตลอดเวลาและคานึ งถึ งกระแสตอบรับเป็ นอย่างมาก ในขณะที่ Q2 ในวัยเด็ก
ได้รับอิสระจากครอบครัว มีการปลูกฝังจากโรงเรี ยนให้เป็ นคนกล้าแสดงออก และกล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็ น อี กทั้งยังมีปฐมพรปฐมพรและโมเดิ ร์นด็อกเป็ นแบบอย่างในการสร้ างสรรค์ผลงาน
เพลง ทาให้ Q2 กล้าฉี กกรอบความคิดเดิมๆในผลงานเพลงของตนเองโดยไม่คานึ งถึงกระแสตอบ
รับมาก 2) ประสบการณ์ การศึกษา และ ความรู ้เฉพาะทาง สาหรับคุณนราธิ Q1 ไม่ได้เรี ยนเกี่ยวกับ
ดนตรี มาโดยตรง แต่ได้เรี ยนรู ้เทคนิคการเขียนเพลงจากอาจารย์อ๋องผูส้ ร้างสรรค์ผลงานเพลงในเชิง
พาณิ ชย์ ทาให้การเขียนเพลงของ Q2 ต้องคานึ งถึงกระแสตอบรับตลอดเวลา ส่ งผลให้มีขอ้ จากัด
และขาดอิสระที่จะแสดงตัวตนผ่านผลงานเพลงได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ Q2 จบการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี ที่ Five Towns College ในนิ วยอร์ ก สาขาวิชาบันทึกเสี ยงและบริ หารธุ รกิ จ มีความรู ้
รอบตัวหลายด้านเนื่ องจากเป็ นคนชอบอ่านหนังสื อและศึกษาวัฒนธรรม ส่ งผลให้ Q2 สร้างสรรค์
ผลงานเพลงที่ มีเนื้ อหาค่ อนข้า งหลากหลาย นาเสนอมุ ม มองที่ แปลกใหม่ ใ ห้สัง คมได้ฉุ ก คิ ด 3)
ทัศนคติ และแรงจูงใจ สาหรับคุณนราธิ Q1 ในกระบวนการเขียนเพลงจะพิจารณาถึงเรื่ องราวของ
ศิลปิ นเป็ นหลัก ทาให้ไม่สามารถแสดงตัวตนผ่านผลงานเพลงได้อย่างเต็มที่ เนื่ องจากต้องทาตาม
โจทย์ที่ตน้ สังกัดหรื อผูว้ ่าจ้างให้มา อีกทั้งยังมี มุมมองเกี่ ยวกับข้อจากัดในการสร้ างสรรค์ผลงาน
เพลงคือ “การสร้างความแตกต่าง” ปั จจุบนั Q1 มีความกดดันอย่างมากในเรื่ องนี้ ส่ งผลให้เกิดความ
กลัวในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง ในขณะที่ Q2 ไม่ได้คานึ งถึงกระแสตอบรับจากผูฟ้ ั งใน
ขณะที่เขียนเพลง จึงไม่ค่อยแก้ไขอะไรจากตัวบทเพลง และเนื่ องด้วย Q2 ไม่ชอบให้ใครมากาหนด
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กฎเกณฑ์หรื อข้อจากัดในการสร้างสรรค์งาน ทาให้มีอิสระในการเขียนเพลงและสามารถสะท้อน
ตัวตนผ่านผลงานเพลงได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของผูป้ ระพันธ์
3 ปั จจัย คือ 1) การสนับสนุ นเชิ งนโยบายของภาครัฐและธุ รกิจ ประเทศไทยยังขาดการบูรณาการ
และความต่อเนื่ องของนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ศิลปิ นผูส้ ร้ างสรรค์งานใน
รู ปแบบใหม่ๆไม่ได้รับการสนับสนุ นจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร รวมถึ งปั ญหา
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังเป็ นปัญหาสาคัญ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาดและ
มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ผสู ้ ร้างสรรค์งานขาดแรงบัลดาลใจที่จะสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆและหลากหลาย
2) ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค วัฒนธรรมการฟั งเพลงของคนไทยยังคงนิ ยมฟั งเพลงสมัยนิ ยมอยู่
มาก และยังคงปิ ดกั้นที่จะเปิ ดใจรับฟังเพลงทางเลือกใหม่ๆ ทาให้ศิลปิ นอิสระที่ทาเพลงนอกกระแส
ไม่ได้ถูกส่ งเสริ มและผลักดันจากสังคมเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามกระแสเพลงทางเลือกในไทยกาลัง
เริ่ มมี ทิศทางการขยายตัวที่ดีข้ ึน ผูค้ นเริ่ มให้ความสนใจฟั งเพลงนอกกระแสมากยิ่งขึ้น ทาให้ค่าย
เพลงใหญ่ๆมองเห็นความเป็ นไปได้ของธุ รกิจเพลงทางเลือก ผูส้ ร้างสรรค์เพลงทางเลือกจึงมีจานวน
เพิ่มขึ้น 3) ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม เทคโนโลยีมีส่วนสาคัญที่จะทาให้เพลง
ทางเลื อกได้รับความสนใจจากผูฟ้ ั งมากขึ้น ซึ่ งสื่ อที่ เข้ามามีบทบาทสาคัญในปั จจุ บนั คือโซเชี ยล
มีเดีย (Social Media) ถือได้ว่าเป็ นช่องทางที่สะดวกและใช้เงิ นลงทุนน้อยในการเผยแพร่ ผลงาน
เพลงของศิลปิ น ค่ายเพลงจึงมีบทบาทน้อยลง ศิลปิ นสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้โดยไม่ตอ้ งพึ่ง
ค่ายเพลง

7.2 ข้ อเสนอแนะ
7.2.1 ควรศึกษาปั จจัยเชิ งนโยบายที่ช่วยสนับสนุ นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานเพลงทั้งเพลงสมัย
นิยม เพลงทางเลือก และเพลงในรู ปแบบอื่นๆ ให้อยูร่ อดในอุตสาหกรรมเพลงไทย และมีกาลังที่จะ
พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไป
7.2.2 ในการศึ กษารู ปแบบการสื่ อสารอันสะท้อนอัตลักษณ์ ของผูส้ ื่ อสารนั้น ควรศึ กษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการสื่ อสารเป็ นสาคัญเนื่ องจากอาจส่ งผลต่อการบิดเบือนอัตลักษณ์ ที่แท้จริ งของผู ้
ส่ งสารได้
7.2.3 ผลการศึกษาของงานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นเพียงการถอดสัญญะสารจากข้อมูลในมุมมองของ
ผูว้ ิจยั เป็ นหลัก ทั้งนี้ ผลการวิจยั บางส่ วนอาจจะไม่สามารถสะท้อนตัวตนที่แท้จริ งของผูป้ ระพันธ์
เพลงทั้ง 2 ประเภทได้อย่างครบถ้วน ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอให้การศึกษาในอนาคต ควรเพิ่มจานวนของ
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กลุ่ มตัวอย่างผูป้ ระพันธ์ ให้มากขึ้ น เพื่อที่ จะได้เห็ นภาพรวมของอัตลักษณ์ และอัตมโนทัศน์ของ
ผูป้ ระพันธ์เพลงทั้ง 2 ประเภท
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ประวัตขิ องผู้ให้ สัมภาษณ์ โดยสังเขป
ผู้ให้ สัมภาษณ์
1. ผูป้ ระพันธ์เพลง
สมัยนิยม (Q1)

2. ผูป้ ระพันธ์เพลง
ทางเลือก (Q2)

4. นามสมมติ S1
5. นามสมมติ S2


















ประวัติโดยสั งเขป
ผูป้ ระพันธ์เพลงสมัยนิยม ผลงานเพลงที่เคยประพันธ์ ได้แก่ เพลง
เมื่อไหร่ จะไว้ใจได้เสี ยที เพลงคนไม่รักย่อมไม่ผดิ เพลงหมดใจเพลง
ไม่ใช่ความผิด เพลงโสดอยูร่ ู ้ยงั เพลงเจ็บเพราะรัก เพลงอย่าหาว่าฉัน
ร้าย เพลงรักที่ซ่อนอยู่ เพลงไม่โสดบอกซะ เพลงคนน่าเลิฟ เพลงโง
หัวไม่ข้ ึน เพลงอ่านข้อความด้วยน้ าตา เพลงชีวิตดี๊ดี เพลงหนึ่งชีวติ
เพลงสุ ดใจ เพลงคนสาคัญอันดับสุ ดท้าย เพลงกล้ามั้ย ฯลฯ
เคยเป็ น Executive producer ที่ Gmm Grammy Co., Ltd.
เคยเป็ น Executive producer ที่ Exact & Scenario
เคยเป็ น Executive producer ที่ RS Public Company Limited
ปัจจุบนั เป็ นเจ้าของ Nato Studio
ผูป้ ระพันธ์เพลงทางเลือก ผลงานเพลงที่เคยประพันธ์ ได้แก่ เพลง
ลิปสติกบนลิปสติก เพลงเปลือก เพลงระเบิดเวลา เพลงอิสระในความ
เมา เพลงถ้วยกาแฟที่ถูกลืม เพลงเรื่ องธรรมดา เพลงร็ อคแอนด์โรลเรา
เล่น เพลงฟรอยด์ เพลงทัก เพลงด้วยน้ าลาย เพลงสู ง ฯลฯ
เคยเป็ นนักร้องนาวงอะไรจ๊ะ
ปัจจุบนั เป็ นนักร้องนาวงอพาร์ทเม้นท์คุณป้า
เป็ นนักกวี นักเขียนหนังสื อ
เป็ นดีเจเปิ ดค่ายดีเจขึ้นมาเอง
เคยร่ วมงานในฐานะนักร้องต้นเสี ยงกับ Q1
ปัจจุบนั ทางานที่ Search Entertainment
เคยร่ วมงานในฐานะนักร้องต้นเสี ยงกับ Q1
เคยได้อนั ดับที่ 4 ในการประกวดรายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 5
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3. นามสมมติ S3

6. นามสมมติ S4

7. นามสมมติ S5

8. นามสมมติ S6















9. ปิ ยะพงษ์ หมื่น
ประเสริ ฐดี



10. วิเชียร ฤกษ์
ไพศาล
11. บรกรณ์ หลง
สวาสดิ์





ปั จจุบนั เป็ นศิลปิ นในสังกัด มิวสิ คครี ม ในเครื อ จีเอ็มเอ็มแกรมมี่
เคยร่ วมงานในฐานะนักร้องต้นเสี ยงกับ Q1
เคยเป็ นครู สอนร้องเพลงที่ MIFA
เคยเป็ นนักร้องนาวง Windy Smile
ปัจจุบนั เป็ นผูบ้ ริ หารที่ Smile Work Record
เคยร่ วมงานกับ Q2 ในฐานะมือกีตาร์ วงอะไรจ๊ะ และวงอพาร์ ทเม้นท์
คุณป้าในปัจจุบนั
ปั จจุบนั เป็ นมือกีตาร์ ให้กบั วง angkok Molam International Band
เคยร่ วมงานเพลงกับ Q2 ในการทาเพลงโฆษณา
เคยเป็ นสมาชิกวงดนตรี ทางเลือกชื่อ Holly Berry
ปัจจุบนั ทางานเดี่ยวของตนเองในนาม Yaak Lab เป็ นแนวดนตรี
อิเล็คทรอนิคส์ สังกัด Box Records
เคยร่ วมงานเพลงกับ Q2
เคยเป็ นสมาชิกวง Knock The Knock, Siam Secrete Service, และวง
อะไรจ๊ะ
เคยเป็ นโปรดิวเซอร์ ให้กบั วงอพาร์ ตเมนต์คุณป้ าในอัลบั้ม Romantic
Comedy และอัลบั้มสมรสและภาระ
Community Manager & Co-founder บริ ษทั ฟังใจ จากัด ซึ่ งเป็ น
ชุมชนทางดนตรี ที่เชื่ อมศิลปิ นและแฟนเพลงเข้าด้วยกัน ผ่านทาง
แพลตฟอร์ ม กิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ไม่วา่ จะเป็ นมิวสิ กส
ตรี มมิ่ง นิ ตยสารดนตรี คอนเสิ ร์ต และการสัมมนาทางดนตรีี
ดารงตาแหน่งเป็ นรองกรรมการผูอ้ านวยการ สายงานดนตรี การผลิต
และการประชาสัมพันธ์ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด(มหาชน)
อดีตโปรแกรมไดเรคเตอร์ จากคลื่นวิทยุแฟตเรดิโอ
ปัจจุบนั เป็ นโปรดิวเซอร์คลื่นวิทยุแคทเรดิโอ

ภาคผนวก ข
บทสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ประพันธ์ เพลง ผู้ร่วมงาน และบุคคลที่มีอทิ ธิพล
ต่ อวงการเพลงในประเทศไทย
1. บทสั มภาษณ์ ผ้ ปู ระพันสมัยนิยม (Q1)
ผูว้ จิ ยั : อยากจะถามถึงประสบการณ์ในวงการเพลง Q1 เริ่ มต้นเข้าวงการมาได้อย่างไรคะ
Q1 : เริ่ มต้นตั้งแต่สมัยเรี ยน ป.ตรี ที่ธรรมศาสตร์ ครับ จริ งๆผมเรี ยนคณะบัญชี เอกการตลาด ในยุค
นั้นพวกคณะดุ ริยางคศิ ลป์ ยังไม่เกิ ด ยังไม่มีทางเลื อกมากนัก ก็เลยไม่ได้ไปเรี ยนคณะดนตรี ที น้ ี
ในช่วงนั้นผมไปอยูช่ มรม Folk Song และประสานเสี ยง รวมถึง TU Band ด้วย พอไปอยูต่ รงพวก
นั้นเนี่ย ก็ได้เจอกับอาจารย์คนหนึ่ง ชื่ออาจารย์อ๋อง ชื่ อจริ งว่าชิ ตพงษ์ ตรี มาตร อาจารย์อ๋องก็เป็ นนัก
แต่งเพลงอยูก่ บั ช่อง 7 แต่งเพลงให้ละครช่อง 7 มาตลอด แกก็เข้ามาเป็ นอาจารย์พิเศษ มาสอนให้
ชมรม Folk Song พอผมได้รู้จกั แกเนี่ ย ก็เลยลองเอาเพลงที่ผมเคยแต่งเล่นๆ คือแต่งด้วยอารมณ์
ตัวเอง แต่งและอัดเองเล่นๆไปให้แกฟัง แกก็บอกบอกว่าเออดูมีอะไรนะ น่าลองมาร่ วมงานกันเล่นๆ
ดูไหม เดี๋ยวอาจารย์จะฝึ กฝนให้เพิ่มเติม อาจารย์ก็เลยพาไปดูห้องอัดของแกที่บา้ น ปกติแกก็แต่งทั้ง
เนื้ อร้องและทานองเองด้วย ก็ตื่นเต้นมากเลย เลยได้ปล่อยเพลงแรกที่ได้ออกสู่ สายตาประชาชนคือ
เพลง คู่เขยคู่ขวัญ ซึ่ งตอนนั้นเพิ่งเริ่ มเปิ ดตัวเขต ฐานทัพ มั้งครับถ้าผมจาไม่ผิด ของช่ อง 7 อ่ะนะ
ครั บ เล่ นกับ นุ่ น วรนุ ช มั้ง อาจารย์อ๋องแกก็ท าดนตรี ผมก็เขี ย นเนื้ อร้ อง แล้วก็ มี อีก เรื่ องนึ ง ชื่ อ
กามเทพลวง มีสองเรื่ องที่เป็ นของช่อง 7 นัน่ เป็ นจุดเริ่ มต้นจริ งๆ แต่วา่ ส่ วนตัวก็แต่งเนื้ อทานองเพลง
เก็บไว้เยอะๆ แต่นนั่ เป็ นงานที่ออกไปสู่ สาธารณชน แล้วหลังจากที่ผา่ นตรงนั้นไป พอผมเรี ยนจบ
ผมก็ไปทางานประจาทัว่ ๆไป ผมจบเอกการตลาด คณะบัญชี ก็ไปเป็ น officer อยู่ ที่ CP แล้วก็
หลังจากที่ CP ก็มาอยูโ่ อสถสภา ช่วงที่อยูโ่ อสถสภาเนี่ย ก็เกิดความคิดขึ้นมาอีกครั้งนึ ง ตอนนั้นผ่าน
ไปประมาณ 4-5 ปี แล้ว คือพูดง่ายๆหลังจากอาจารย์อ๋องมาผมเว้นระยะไป เหมือนกับเราก็อยากจะ
ทางานอะไรของเราเป็ นชิ้นเป็ นอันอะนะ เพราะว่าการเขียนเพลงส่ งอย่างเดี่ยวมันก็อยูไ่ ม่ได้ ที่น้ ี พอ
เราไปทางานประจา ผมก็ยงั แอบแต่งเพลงเล่นในออฟฟิ ศ ผมก็ยงั คงคิดคอนเซปเขียนเนื้ ออะไรอย่าง
นี้ ก็มีหวั หน้างานผม เจ้านายผมเขาใจดี เขาก็เห็น เอ้ย นี่ มนั อะไร เขาก็สงสัย แต่งเพลงเป็ นด้วยเหรอ
เจ้านายคนนี้ เขารู ้จกั กับพี่ชมพู ฟรุ ตตี้ เขาก็เลยให้ผมลองไปหาพี่ชมพู ฟรุ ตตี้ดู ผมก็เลยไป ตอนนั้น
อายุก็ประมาณ 25-26 พอเข้าไปหาพี่ชมพู พี่ชมพูก็บอกว่า เอ้อ เอ็งก็น่าสนใจดี มีของดีนะ ก็ให้ลอง
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มาเป็ นฟรี แลนซ์ ให้เขียนเนื้ออย่างเดียวเพราะว่าในวงการเพลงในยุคนั้น ส่ วนใหญ่คนสร้างเพลงเขา
มักจะให้คนที่ทาดนตรี ได้หรื อว่ารู ้องค์ประกอบดนตรี ทาทานองขึ้นมาก่อน แล้วก็หาคนเขียนเนื้ อมา
ใส่ เหมือนกรณี ธีมพี่ด้ ี อะครับ เขาก็จะมีธีมอย่างพี่โอม ชาตรี คงสุ วรรณ แต่งทานองดนตรี แล้วพี่ด้ ี
เขี ยนเนื้ อ ก็โครงสร้ า งในยุคนั้นเป็ นแบบนั้นโดยส่ วนใหญ่ ผมเข้า ไปเสร็ จก็มี คนมาทาดนตรี ท า
ทานอง แล้วก็ให้ผมเนี่ยอัดเป็ นเทปแคสเสท แล้วก็กลับไปฟั งทวนที่บา้ น ฟั งทานองวนไปวนมา เรา
ก็ตอ้ งทาวิธีแบบนี้ตามเขา เราก็พยายามจาทานองแล้วก็หาคามาลง หาคาที่มนั จะเหมาะกับตัวทานอง
นี้ ที่ น้ ี ภาษาไทยมันก็จะมี วรรณยุกต์ เราก็ตอ้ งพยายามท าให้ภาษามันเข้า ใจได้ คื อมันต้องไม่ผิด
วรรณยุกต์อ่ะ ต้องอยูใ่ นทานองและไม่ผดิ วรรณยุกต์อ่ะ ตรงนี้ เป็ นเรื่ องที่ยากอยูเ่ หมือนกันครับ ก็ทา
อยูต่ รงนั้นพักนึงจนกระทัง่ ได้เพลงของไดอาน่าแลนซ์มาสองเพลง เป็ นศิลปิ นใหม่ของ RS ชื่อเพลง
ระบบสั่น กับเพลงไหนๆก็ไหนๆ นัน่ เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ RS แต่เป็ นฟรี แลนซ์ แต่ก็มาช่ วยเขียนเนื้ อ
เขียนอะไรไปให้หลุยสก๊อตอยูอ่ ีกอัลบั้มนึ ง แล้วหลังจากตรงนั้นมาก็ค่อยๆมีลกั ษณะแบบนี้ คือเป็ น
ทานองดนตรี แบบนี้ ส่งมาให้พี่เขียนเนื้ อร้ องอย่างเดี ยวเข้าไป ก็มีเกอร์ รี่เบอร์ รี่ชุดแรกอีกสามเพลง
แล้วก็มาต่อด้วยวงพิง้ ค์ แล้วก็โบวีผ่ ชู ้ ายนะ มีจอนนี่ อนั วา มีเข้ามาเรื่ อยๆ สมัยนั้นอัลบั้มนึ งมีเป็ นสิ บ
เพลง ส่ วนใหญ่พี่ก็จะแต่งเพลงข้างใน ไม่ใช่ เพลงโปรโมท ในสิ บเพลงนั้นจะมี Producer คนเดียว
และมี Co-producer อีกหนึ่งคน และ Executive producer อีกหนึ่งคน Executive producer จะเป็ นคน
ที่ดูทุกอัลบั้มในธี มหนึ่ งธี ม ในยุคนั้น RS จะมี Melodica จะมีธีมชื่อ Buck Town ธี มชื่อ Monster
ต่างๆนานา และในแต่ละธี มจะมี Executive producer ธี มละคน อย่างพี่พูเนี่ ยเขาเป็ น Executive
producer ในธี มนั้นก็จะมี Producer ลูกน้องเขาประมาณ 4-5 คน และในสับย่อยของ Producer ก็จะมี
Co-producer ที่ประกบคู่กบั Producer ผมจะเขียนเนื้ อ ผมต้องส่ งไปที่ Co-producer โดย producer
จะดูเรื่ องเนื้อร้องเป็ นหลัก ส่ วนใหญ่ producer กับ Co-producer มักจะจองพื้นที่ทาเพลงโปรโมทไว้
แล้ว ผมก็จะทาแต่เพลงข้างใน ก็เป็ นยุคที่ แบหมาล่าเนื้ อนะ คือเขี ยนแล้วก็ได้ตงั ค์ ไม่ผ่านก็ไม่ได้
ตังค์
ผูว้ จิ ยั : Q1 ได้เรี ยนดนตรี มาตั้งแต่เด็กเลยหรื อเปล่าคะ
Q1 : ไม่ได้เรี ยนมาโดยเฉพาะ ก็คือเด็กๆเนี่ ยเป็ นคนชอบร้องเพลง เท่าที่จาความได้คุณยายคุณน้าก็
เปิ ดเพลงพวกสดุ ดีมหาราชา เพลงมาร์ ช เพลงแผ่นดิ นของเราอะไรอย่างนี้ ที่ มนั เป็ นเพลงมวลชน
ของประเทศชาติ อะไรอย่างนี้ แล้วเราก็ซึมซับการร้ องเพลงมาตั้งแต่เด็ก จากนั้นก็เริ่ มซึ มซับจาก
เพลงละครโทรทัศน์ต่างๆนาๆ แล้วก็มาเจอเพลงฝรั่งเก่าๆอย่างไมเคิ้ล แจ็คสัน เราฟังแล้วก็มาหัดเล่น
กีตาร์ คอร์ ด C Em Dm G7 เป็ นสี่ คอร์ ดแรก เริ่ มที่เพลงได้อย่างเสี ยอย่างของอัสนี มารู ้จกั การแต่ง
ทานองเพลงก็ช่วงเข้ามหาลัยแล้ว เริ่ มอัดเป็ นชิ้ นเป็ นอัน ที่บอกว่าอัดให้พี่อ๋องฟั ง ผมเริ่ มจับต้นชน
ปลายได้วา่ คอร์ ดพวกนี้มนั มีวธิ ี วงิ่ ของคอร์ ด ผมก็เริ่ มรู ้วา่ ถ้าเป็ นเพลงป๊ อบทางคอร์ ดก็ประมาณนี้
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ผูว้ จิ ยั : Q1 มองว่าเพลงสมัยนิยมกับเพลงทางเลือกแตกต่างกันอย่างไรคะ
Q1 : พี่แบ่งเป็ น 2 ยุคแล้วกันยุคที่พี่เติบโตมาเมื่อ 20 ปี ที่แล้ว เพลงป๊ อบมันก็คือป๊ อบจริ งๆอะ พี่เบิร์ด
บอยเบนด์ ลิฟออย UST หรื อทาทายัง จะเสี ยงดี หรื อไม่ดีแต่มีหน้าตามาเกี่ ยวข้อง มี รูปลักษณ์ มา
เกี่ยวข้อง อินดี้ก็คืออะไรที่ไม่โชว์หน้าตา ไม่โชว์รูปลักษณ์ หรื อโปรโมทแบบเงียบๆ จริ งๆมันมีวงที่
สมัยพี่อยู่ ม.6 ที่พี่รู้สึกว่ามันทัชพี่คือวง Moderndog มันเป็ นอินดี้ก็จริ งนะ แต่มนั เป็ นอินดี้ มวลชน
เป็ นอินดี้ ที่เข้าถึ งทุกคนได้ ผมว่าเราควรวิเคราะห์จากอินดี้ ที่เราได้ยินมากกว่า Moderndog มันมา
นากระแส มันเป็ นอิ นดี้ ที่เราได้ยิน แล้วหลัง Moderndog มามันก็เกิ ดกระแส Indie alternative
หลังจากนั้นก็มีวงอินดี้อื่นๆตามมา ในช่วงนั้นก็มีวงพราว แม้แต่พี่ป้างที่แยกจากไอดร้าก็ออกมาเป็ น
alternative ก่อน ในยุคนั้นเป็ นยุคเกิ ดของอินดี้ เลย ประมาณปี 38-39 แต่มนั ยังมีระยะห่ างกันอยู่
ระหว่างป๊ อบกับอินดี้ ก็ยงั แยกแยะกันได้อยู่ จนเข้ามาใกล้กนั มากขึ้ นเมื่ อพี่บอยปล่อยอัลบั้มแรก
Rhythm and Boy ชุ ดนั้นแหละที่ทาให้อินดี้เข้าใกล้ป๊อบ หมายความว่ามีรูปลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย คนเริ่ มรู ้ จกั คนที่ ร้องอิ นดี้ คนเริ่ มเห็ นหน้าตา เพราะว่ามีพี่นภเกิ ดขึ้นแล้ว จากนั้นมาก็มี Dojo
City เกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นตัวที่ทาให้อินดี้กบั ป๊ อบแยกกันไม่ขาดเลย ทานองเป็ นอินดี้ แต่รูปลักษณ์ชดั เลย
ว่าป๊ อบ มีโปรเจคเอช มี Trium Kingdom มันคือการผสานอินดี้กบั ป๊ อบรวมกัน ยี่สิบปี ที่อินดี้กบั ป๊
อบค่อยๆมารวมกัน จนตอนนี้ มนั แยกกันแทบไม่ออก อย่างเพลงคนทางนั้นของ Gift My Project
เหมือนอินดี้แต่มนั เป็ นป๊ อบ มันเป็ นเพลงที่คนทุกคนรู ้จกั กับเพลงคนมีสเน่ห์ของพี่ป้างไม่ได้ต่างกัน
อาจจะต่างกันเล็กน้อยตามงบประมาณ อินดี้ กบั ป๊ อบในทุกวันนี้ มนั ต่างกันตรงที่วา่ ลงเป็ น official
audio แต่คนมีสเน่ห์ลงเป็ น MV มันต่างกันตรงปริ มาณเป็ นเม็ดเงิน แต่รูปลักษณ์และตัวเพลงไม่ต่าง
ไม่ต่างกันในเรื่ องของลีลาการสร้าง ถ้าวันนี้ต่างจริ งๆนะ อพาร์ ทเม้นคุณป้ ายังต่างอยู่ ทาเพลงไม่รู้จกั
ฉันไม่รู้จกั เธอ หรื อลิปติก เขาต้องการ abstract ต้องการความเข้าใจล้ าลึก เป็ นปรัชญาซ่ อน อันนั้น
คือสร้ างความต่างจริ งๆ แต่อย่างคนทางนั้น ไสว่าสิ บ่ทิ่มกัน เข้าไม่ได้มีอะไรล้ าลึ ก เขาคือชั้นเชิ ง
ของป๊ อบ วิธีการคิดคือป๊ อบหมด เพียงแต่งบประมาณที่เขาเอาแค่น้ ีพอ
ผูว้ ิจยั : แสดงว่า Q1 แยกป๊ อบกับอินดี้ดว้ ยภาพลักษณ์ของศิลปิ นอย่างเดียวเหรอคะ มีอย่างอื่นไหม
กระบวนการทาเพลงต่างกันไหม
Q1: เอาเป็ นปั จจุบนั นี้ แล้วกัน เพราะถ้ามองย้อนไปเมื่ อ 20 ปี ที่แล้วมันถู กแยกด้วยหลายปั จจัย
ภาพลัก ษณ์ ตดั ทิ้ ง ไป ไม่ ส ามารถแยกขาดได้แน่ น อน สิ่ ง ที่ แบ่ ง แยกอิ นดี ก ับ ป๊ อบ ข้อที่ 1 คื อ
งบประมาณการโปรโมท อินดี้ใช้เงินน้อยกว่า มันไม่มีขอ้ จากัด คุณไม่มีตงั ค์คุณก็ปล่อยเพลงออกไป
ข้อ 2 คือความคิดสร้างสรรค์ในตัวงาน แต่มนั ก็แยกไม่ขาด เป็ นแค่เส้นบางๆจริ งๆ เช่นขัดใจ อาจจะ
เขียนเนื้อเป็ นอารมณ์ pure art ร้อยเปอร์ เซ็นต์มาก ไม่ตอ้ งนึ กถึงคาอะไรมาก พูดตรงๆง่ายๆซื่ อมันก็
อาจจะก้ ากึ่ง จริ งๆแล้วเพลงป๊ อบในปั จจุบนั ก็พูดง่ายๆเหมือนกัน ถ้าวิเคราะห์เนื้ อหาก็ยงั ต่างกันนิ ด
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เดียว ข้อ 1 เป็ นเรื่ องที่ใหญ่สุดแล้ว คืองบประมาณที่แตกต่าง ส่ วนข้อ 2 วงกางเกง Portrait หรื อ
Illslick อันนี้ แตกต่างเรื่ องเนื้ อหาไปเลย Ilslick เขาพูดถึงความรักที่มนั ไม่ดาดดื่ม อย่างนี้ มองว่าเป็ น
เรื่ องเนื้ อหาที่ดูแล้วแตกต่างระหว่างอินดี้ กบั ป๊ อบ ณ วันนี้ ถา้ พูดถึงงานจ้าง Illslick สามารถไปโชว์
ตัวพร้อมบี้เดอะสตาร์ ได้ มันไม่มีขอบเขต ป๊ อบกับอินดี้ไปด้วยกันได้
ผูว้ จิ ยั : เวลาQ1 Q1 แต่งเพลงมีการสร้างภาพลักษณ์ของเพลงเพื่อให้คนฟังรู ้วา่ เป็ นเพลงของQ1ไหม
Q1: พี่ไม่พยายามสร้าง จริ งๆแล้วเป็ นเรื่ องที่ควรจะสร้าง พี่ไม่ใช่ คนที่มีพรสวรรค์เกิ ดมาเพื่อสิ่ งนี้
ร้ อยเปอร์ เซนต์ พี่ทางานตรงนี้ ได้จากการที่พี่รักในเสี ยงเพลง มีเพลงอยู่ในหัว เอาทานองเพลงมา
ประยุกต์ ปรับเปลี่ ยนบ่อย ชอบฟั งเพลงอย่างรุ นแรง อยูก่ บั มันตลอดเวลา พี่สามารถอยูค่ นเดียวใน
โลกแล้วฟั งเพลงได้ท้ งั วัน แล้วรู ้ สึกว่ากูมีความสุ ขแล้ว พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้อินกับการสร้ างอัตลักษณ์
ตัวเองสักเท่าไหร่ วา่ จะต้องเป็ นลายมือของฉันโดยเฉพาะ พี่ก็เลยทางานตามโจทย์ได้ เช่นเขาบอกให้
เขียนให้บ้ ี พี่ก็จะเขียนในภาษาที่พี่ควรจะพูด ก็ปรับเปลี่ ยนภาษาไปตามนักร้ อง เปลี่ ยนไปแล้วแต่
งาน มันก็เลยทาให้เขียนเพลงได้หลากหลายรู ปแบบ หลายแนวเพลง
ผูว้ จิ ยั : จุดเด่นในผลงานของพี่คืออะไร
Q1: ก็ต้องวิเคราะห์ เป็ นตัวเพลงไป เช่ น เพลงรั ก นะคะ พี่ก็ ตอ้ งคิ ดว่า คาว่ารั กนะคะต้องอยู่ใ น
ตาแหน่งที่ได้ยิน ตาแหน่งของเมโลดี้ที่ได้ยิน ต้องได้ยินโดยรู ้สึกว่าได้ยินแล้วอิมแพ็ค ถ้ามีแต่คาว่า
รักทุกท่อน ถึงแม้วา่ คาว่ารักนะคะจะอยูใ่ นตาแหน่งเดิม คาว่ารักก็ไม่ได้ยิน พี่ตอ้ งหาวิธีให้คาว่ารัก
ได้ยนิ ที่สุดในวินาทีน้ นั เราอาจจะใช้วิธีช้ นั เชิ งนอกจากซ่ อนแล้ว อย่างรักนะคะ เป็ นคนที่ไม่เคยพูด
ว่ารักเพราะมันปากแข็ง มันก็เลยมาโผล่ได้ หรื อถ้าเราไปดู เพลงยังว่างว่าง เราทายังไงให้ได้ยิน นี่
เป็ นจุดเด่นที่พี่สร้าง พี่ก็ตอ้ งใช้ช้ นั เชิ งกับมันอีกเหมือนกัน ว่างของพี่คือโสด อยูด่ ีเราจะบอกว่าโสด
มันจะมีเพลงที่เกิดขึ้นแบบนี้ อย่างโปรดส่ งใครมารักฉันที ยังโสดอยูท่ างนี้ มันจะมีเพลงที่เกิดขึ้นอีก
ไม่รู้กี่ร้อยกี่ พนั เพลง ถ้าเราลองพูดว่า ใครๆก็มองว่าเราไม่โสดละ มันบิดนิ ดเดี ยว มันจะกลายเป็ น
เรื่ องใหม่
ผูว้ ิจยั : เราสร้ างคาแรคเตอร์ ของตัวละครไปเลยรึ เปล่าว่าเจ้าชู ้ แค่ไม่กล้าบอกใครว่าเราเจ้าชู ้ หรื อก็
ไม่ได้วางคาแรคเตอร์ ไว้ขนาดนั้น
Q1: ตอนที่คิดให้บ้ ี เราไม่ได้คิดขนาดนั้นว่าบี้จะต้องเจ้าชู ้ คือบี้มีความขี้เล่น แต่ไม่ได้มองไปถึงคาว่า
เจ้าชู ้ เพราะฉะนั้นเวลาที่ เราใช้คา เราใส่ ความขี้เล่นให้มนั ได้หมด พี่คิดจากทาไงให้คาว่ายังว่างมี
ความแตกต่างจากยังโสด
ผูว้ จิ ยั : Q1 คิดว่าเพลงของเราจาเป็ นต้องเกาะกระแสสังคมอยูเ่ สมอไหม
Q1: มีผลแต่ไม่ร้อยเปอร์ เซ็นต์ มันก็เป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง อย่างล่าสุ ดพี่ก็ทาเพลงเองและปล่อยเอง
ทาเพลงจับม่อนขึ้นมา ก็เป็ นเรื่ องที่ทุกคนกาลังเล่นโปรเกม่อนอยูใ่ นระหว่างที่เขากาลังอินกับอะไร
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โอกาสที่ จะอิ น กับ เพลงเรามันมี แล้วมัน จะได้ผ ลจริ ง รึ เปล่ า มันก็ ไ ม่ ใ ช่ ค าตอบ มันก็ แค่ ก ระแส
ช่วงเวลา แต่จะให้มนั เวิร์คจริ งๆมันต้องไม่เกี่ยวกับช่วงเวลา เหมือนว่าเพลงนี้เข้าไปในใจตลอดเวลา
ผูว้ จิ ยั : ความเป็ นเพลงป๊ อบของ Q1 คือต้องอยูก่ บั เขาได้ตลอดใช่ไหมคะ
Q1: อยูก่ บั เขาได้ตลอด ไม่ใช่แค่ชวั่ คราว
ผูว้ จิ ยั : แนวเพลงของ Q1 คืออะไร
Q1: ถ้าพูดถึงตัวพี่ พี่ก็คือวาไรตี้เลย พี่ก็ทาได้ทุกอย่างที่โจทย์กาหนดมาให้
ผูว้ จิ ยั : เนื้อหาของเพลงที่แต่งส่ วนใหญ่จะเกี่ยวกับอะไร
Q1 : จากประสบการณ์และผลงาน ส่ วนใหญ่ 99 ไม่พน้ เกี่ยวกับความรัก เพราะว่าความรักมันเป็ น
เรื่ องสาคัญของคนไทยมาก คนมักเอาความรักมาวนอยูก่ บั ตัวเอง ไม่วา่ คุณจะทางานอะไร จะอยูใ่ น
โลกของสังคมตรงไหน เพราะฉะนั้นก็จะพูดถึ งความรั กเป็ นประเด็นหลัก แต่ความรั กมันก็จะมี
หลายพ้อยที่พูดถึงได้ มีอยูช่ ่วงหนึ่งที่พี่ทาให้ Exact แล้วเป็ นช่วงที่ Exact ทาละครถี่ข้ ึน ความรักก็จะ
เป็ นเชิ งบวก ที่แบบเธอมีฉัน ฉันมีเธอ ฟั นฝ่ าไปด้วยกัน รักหมดใจ อะไรอย่างนี้ จะเขียนอยูบ่ ่อยๆ
อย่า งอยู่เพื่ อรั กของกันต์ นภัทร อย่า งนี้ ความรั กเชิ ง ลบก็ จะมี ค วามผูก พันซื้ อความรั กไม่ ได้ ค า
อธิ ษฐานด้วยน้ าตา ถ้าพี่วเิ คราะห์วา่ ตัวพี่เองทาอะไรแล้วดีกว่า ความรักเชิงลบ
ผูว้ จิ ยั : แล้วมุมมองความรักของเราจริ งๆแล้วเป็ นอย่างไรคะ
Q1 : พี่รู้สึกว่าความรักเชิ งบวกเป็ นความรักที่ไม่ได้ผูกพันอะไรมากมาย ไม่ใช่ รักโรแมนติก หวาน
ซึ้ งอะไรมากมาย มีความเป็ นเพื่อน มีความเข้าใจกัน ไม่ตอ้ งวานแหวว ไม่ใช่เป็ นความรักที่จะพูดว่า
จะตายแทนหรื ออะไร มันจะตายแทนได้เองโดยที่ไม่ตอ้ งพูด แค่ความเข้าใจแล้วอยู่แล้วมีความสุ ข
ต่อกัน พี่วา่ พี่สุดกับเพลงที่เป็ นความรักเชิงลบมากกว่า
ผูว้ จิ ยั : สุ ดในที่น้ ีหมายถึงมันสะท้อนความเป็ นเรา หรื อเราภูมิใจกับรางวัลที่ได้
Q1 : ทุกอย่างมันรวมกันหมดเลย ผลที่เกิดขึ้นด้วย ทาให้มนั ฟ้องว่าอย่างนี้มนั สุ ดกว่ารึ เปล่านะ ทาให้
เราได้ top award ซึ่ งทาไมไม่รู้พอแต่งเพลงความรักในเชิ งลบมันไปอิมแพ็คกับคนรอบๆตัว นี่ คือ
ผลลัพธ์ กับตัวเองก็เหมือนกัน รู ้ สึกว่าเฮ้ย เขียนดี หว่ะ แต่พอไปฟั งเพลงรักเชิ งบวกที่ตวั เองเขียน
กลับรู ้สึกว่าเฉยๆ
ผูว้ จิ ยั : ส่ วนหนึ่งมันมาจากประสบการณ์ของเรา หรื อก็แค่ตอบโจทย์ที่ได้มา
Q1 : มีท้ งั สองส่ วน ผมว่าประสบการณ์เกินครึ่ งประมาณ 70-80 % ผมเริ่ มต้นชี วิตรักโดยที่ต้ งั แต่
มัธยม ผมซื้ ออัลบั้ม Rhythm and Boy ให้ผหู ้ ญิงแล้วโดนเอาโยนทิ้งถังขยะต่อหน้า หรื อว่าเอาช่ อ
ดอกไม้ให้ผหู ้ ญิงคนหนึ่ งก็โดนเอาโยนทิ้งถังขยะต่อหน้า หรื อไปเดินตามๆๆแล้วก็ไม่ได้อะไร โทร
ไปก็ไม่รับ คือโดนปฏิ เสธมาเยอะอะ จนกระทัง่ มีแฟน ก็เกิดความไม่เข้าใจ เกิ ดความล้มเหลว ก็มี
หลายรู ปแบบ
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ผูว้ จิ ยั : เวลา Q1 จะเขียนเพลง มีการหา reference ต้นแบบมารึ เปล่า หรื อศึกษาว่าไม่ควรซ้ าใคร หรื อ
จะเริ่ มต้นอย่างไรในการเขียนเพลงขึ้นมาสักเพลง
Q1 : หนึ่งคือผมต้องทาความรู ้จกั กับคนที่ร้องก่อน ดูวา่ ภาษาประจาวันเขาเป็ นอย่างไร แล้วอายุของ
เขาพูดด้วยภาษาแบบนี้ รึเปล่ า แล้วถามเขาว่าเขาชอบฟั งเพลงอะไร และชอบร้ องเพลงอะไร ซึ่ ง
ต่างกัน เช่นบางคนชอบฟั งเพลงบอดี้แสลมมาก แต่พอเข้าคาราโอเกะชอบร้องเพลงโฟร์ มด เพราะ
ร้องบอดี้แสลมไม่ถึง นี่ คือสิ่ งที่สาคัญมากสาหรับนักแต่งเพลงที่จะต้องเข้าใจ หลังจากที่เรารู ้แล้วว่า
เขาร้องได้แค่อะไร แล้วค่อยมาหา reference โดยพี่แค่หยิบสิ่ งที่มนั ใกล้เคียงที่สุด เอามาประมาณ 4-5
เพลง ฟังๆๆๆ แล้วก็จะปิ ดทุกเพลง เพื่อที่จะให้ทุกอย่างซึ มเข้ามาในหัวก่อน เพื่อจะเรี ยนรู ้วา่ เราต้อง
ฟังทานองประมาณอย่างนี้ พอเราฟังเสร็ จเราก็ปิด reference แล้วคิดทานองของเรา
ผูว้ จิ ยั : อะไรคือสิ่ งที่ยากที่สุดในการเขียนเพลง
Q1 : ความแตกต่าง ทาอย่างไรให้หนี พน้ ความไม่ซ้ า พี่ไม่เคยปฏิ เสธที่จะฟั งเรื่ องของนักร้ องที่จะ
ร้อง เพราะมันเป็ นอินเนอร์ ของเขา พี่ไม่บิดเรื่ องเลย แต่นนั่ มันเป็ นโจทย์ของพี่ว่าจากอินเนอร์ ของ
เขา ทาอย่างไรให้มนั เกิดความแตกต่างได้
ผูว้ จิ ยั : อยากทราบถึงปั จจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของเรา เช่นแรงกดดันจากต้น
สังกัด หรื อแรงจากผูม้ ีอานาจในวงการเพลง หรื อว่าบริ บททางสังคมในขณะนั้น รวมถึ งข้อผูกมัด
ต่างๆ
Q1 : นอกจากที่พี่จะต้องคานึ งเรื่ องของน้องร้องทั้งหมด มันจะไปจบสุ ดท้ายเรื่ องของนายทุน มันมี
2 กรณี คือ เราทาเองรึ เปล่า ลิ ขสิ ทธิ์ เป็ นของเราเองไหม หรื อลิ ขสิ ทธิ์ เป็ นของนายทุน ที่ผา่ นมาใน
ชีวติ พี่ท้ งั หมดลิขสิ ทธิ์ เป็ นของนายทุน แต่นายทุนเขาก็จะมีสัญญาแบ่งผลประโยชน์เป็ นค่าลิขสิ ทธิ์ ตี
กลับ มาให้ ส่ วนปั จ จัย ที่ เกิ ดขึ้ นต่ อจากจุ ดเริ่ ม ต้นของการแต่ ง เช่ น ใส่ จิ ต วิทยาให้นายทุ นชอบ
หลังจากที่คานึ งถึงนักร้องไปแล้ว ตอนทากับพี่บอย เราก็ตอ้ งมีอะไรบางอย่างที่ทาให้พี่บอยชอบ พี่
บอยชอบคนร้องไกด์เนี๊ยบ ในลักษณะของเดอะสตาร์ ศิลปิ นจะอยูห่ ่ างจากโปรดิวเซอร์ โปรดิวเซอร์
ก็ตอ้ งทาเพลงตรงนี้ ให้พี่บอยฟั งก่ อน แต่เรี ยนรู ้ ได้จากศิลปิ น คุ ยได้ แต่ศิลปิ นจะมาไกด์ให้ตวั เอง
ไม่ได้ เราก็ตอ้ งหานักร้องไกด์ ซึ่ งถ้าไกด์ไม่ดีพี่บอยมักจะยิงร่ วง คือฟั งไม่เป็ นเพลง ฟั งไม่โดน แต่
ถ้าไกด์ดี เขาจะฟั ง โอโห ว้าว อะไรอย่างนี้ ยิ่งถ้าคนไกด์ไกด์ดีกว่าเดอะสตาร์ อีกยิ่งดี ข้อที่ 2 คือพี่
บอยเป็ นคนชอบทานองเพลงที่ฟังไม่ยากเกินไปแต่ไม่เลี่ยนเกินไป พี่บอยบอกว่าเขาเคยฟั ง Best of
the Year ของแกรมมี่ต่อกันสิ บเพลงลวดเนี่ ยแล้วต้องรี บปิ ดแล้วนอนเพราะเกือบจะอ้วก เพราะมัน
เป็ นน้ าพริ กปลาทูที่มนั ร้ อยเนื้ อทานองเดี ยว แต่พี่ไม่ได้คิดขนาดนั้นนะ พี่ว่าฟั งแล้วแต่ละเพลงก็มี
ความแตกต่างกัน แต่เขาเป็ นคนหัวฝรั่ง เขาชอบเมโลดี้ที่มีช้ นั เชิ งเยอะๆ เราต้องหาชั้นเชิ งให้เขา ชั้น
เชิ งที่ซ่อนในความป๊ อบ แต่นายทุนแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน พอข้ามมาฝั่ง RS เจ้านายใหม่บอกว่าไม่
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จาเป็ นเลยที่จะต้องใส่ ความยากอะไรขนาดนั้น ร้อยเนื้ อทานองเดียวนัน่ แหละถูกต้องเพราะนี่ คือคน
ไทยเสพย์ไม่ใช่ฝรั่ง แล้วไกด์ก็ไม่จาเป็ นต้องเอาคนเลิศเลอเฟอร์ เฟคมาไกด์ เพราะสิ่ งที่เขาตรวจคือ
ตรวจตรงเนื้ อร้องว่าโดนรึ เปล่า มันก็ดูกนั คนละพ้อย นี่ คือปั จจัยของนายทุนนะ แต่ถา้ เปลี่ยนระบบ
กลับมาเป็ นระบบเดิ ม คุยกับศิลปิ นแล้วเป็ นลิขสิ ทธิ์ งานเราเอง ก็จะอีกแบบเลยนะ ศิลปิ นพอใจปุ๊ บ
จบ เราพอใจปุ๊ บจบ มันก็จะง่ายละ จริ งๆแล้วอันนี้ เป็ นข้อแตกต่างของอินดี้กบั ป๊ อบด้วยรึ เปล่าไม่รู้
เพราะอินดี้ก็ยงั ทาเอง ใช้งบน้อย ไม่มีนายทุน
ผูว้ จิ ยั : เราสามารถแสดงตัวตนของเราได้เต็มที่ผา่ นผลงานของเราหรื อไม่
Q1 : ถ้าจากประสบการณ์ที่พี่มี พี่ยงั แทบไม่ได้แสดงตัวตนอะไรเลย เหมือนกับเขียนตามโจทย์ กับ
เขียนตามอารมณ์ อารมณ์ ที่วา่ คือโมเม้นของตัวเอง ไม่ได้เป็ นตัวตนนะ เป็ นแค่อารมณ์ อย่างความ
ผูก พัน ซื้ อ ความรั ก ไม่ ไ ด้ เป็ นแค่ อ ารมณ์ ที่ ย อ้ นกลับ ไปคิ ด ถึ ง ชี วิ ต ตัว เองในช่ ว งเวลาหนึ่ ง เป็ น
ความรู ้ สึกในโมเม้นต่างๆ แต่ไม่ใช่ตวั ตน เป็ นส่ วนหนึ่ งของเรา เป็ นภาษาของเราแต่ไม่ใช่ ท้ งั หมด
แต่ถา้ จะให้วเิ คราะห์วา่ ตัวตนเราเป็ นอะไร ภาษาที่ใกล้เคียงตัวเรามากที่สุดกลับกลายเป็ นความขี้เล่น
มากกว่า เพราะว่าอารมณ์ลบไม่ค่อยถูกขุดขึ้นมา มันมีเยอะก็จริ ง เมื่อไหร่ ที่เขียนเพลงช้าลบ โดนจริ ง
รู ้สึกโดนกับตัวเอง รู ้สึกโดนกับคนรอบข้าง แต่ไม่ค่อยที่จะขุดถ้าไม่ใช่งาน คือในชี วิตประจาวันไม่
ค่อยคิด อยู่ดีๆไปนึ กถึ งเรื่ องเก่าๆ ไม่ใช่คนแบบนั้น เพราะว่าพี่มีความเชื่ อคือคนเราเกิดมาแล้วตาย
ช่ วงเวลาที่อยู่บนโลกคือความสุ ขที่ตอ้ งกอบโกย แต่ถา้ เกิ ดมาแล้วมัวแต่วนอยู่กบั เรื่ องอะไรก็ไม่รู้
ตายไปเลยดีกว่า พี่เคยเป็ นแต่ไม่ใช่ความรักของหญิงสาว เป็ นความรักกับยาย พี่ผูกพันกับยายตั้งแต่
เด็ก ยังคิดถึงตลอด พูดตรงๆว่าขุดโมเม้นที่เราอยูก่ บั ยายขึ้นมาก็น้ าตาไหลได้ แต่ถา้ มันมีสถานการณ์
ที่ทาให้ฉุกคิดสิ่ งที่พี่ทาคือทิ้งมันไปเลย คือไม่คิดต่อ พี่ไม่เข้าใจว่าทาไมคนส่ วนใหญ่ตอ้ งฝังตนเอง
แต่เวลาพี่จะเขียนเพลงช้า นัน่ มันงาน พี่ก็จะเอาสิ่ งนี้ แหละเข้ามา นี่ คือประโยชน์ของเรา นี่ คือรายได้
เราต้องเลือกใช้ ความทุกข์ก็เป็ นประโยชน์ ความทุกข์เอามาแปลงเป็ นเงินได้ ถ้าพูดถึงอัตลักษณ์ตวั พี่
ก็คงเป็ นเพลงจังหวะหัวใจแหละ หรื อเพลงยังว่าง โสดอยูร่ ู ้ยงั เพราะชีวติ พี่มกั ปล่อยตัวเองให้ร่าเริ งมี
ความสุ ข คาที่ออกไปมักเป็ นคาขี้เล่น เล่นมุขกับเพื่อนกับแฟนมากกว่า เพราะฉะนั้นเขียนเพลงสนุ ก
มักจะเป็ นภาษาที่เห็นคาแรคเตอร์ ชดั เพราะหลายๆคนก็พูดว่านี่ ภาษาโตเลยนะ แต่ส่วนใหญ่เพลงที่
ประสบความสาเร็ จมักจะเป็ นเพลงช้าลบมากกว่า เพราะเราขุดมา แต่ถา้ อยูเ่ ผินๆในชี วิตประจาวันเรา
ไม่ขดุ มันขึ้นมา ฝังกลบไว้ดีกว่า
ผูว้ จิ ยั : แล้วแนวเพลงที่ Q1 ชอบจริ งๆคือแนวอะไรคะ
Q1 : พี่ชอบเอวิ่ลมาลาวีมาก กับความเป็ น modern bridge rock เป็ นแดนซ์ก็ฟัง EDM อะไรอย่างนี้
เวลาถึ งโมเม้นที่ผ่านหน้า RCA อยู่บนรถก็เปิ ด EDM กล่อมเพื่อนๆ alternative ที่กระโดดอย่าง
บุษบาก็ชอบมากเลยนะ เป็ นคนที่ร้องไกด์ R&B ได้
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ผูว้ จิ ยั : แต่วา่ หลักๆคือเราชอบอะไรที่มนั สนุกรึ เปล่า
Q1 : ตัวตนพี่ถา้ มองเผินๆไปในทางสนุก Q1 ปานแร่ ภาษาสนุ กชัดกว่าภาษาเศร้า แต่ภาษาเศร้าเวลา
โดนก็โนจริ งๆ แต่ผลงานน้อยกว่า สนุกเยอะกว่า แต่ถา้ มองเรื่ องตัวตน ก็พูดได้วา่ เป็ นคนสนุ ก แต่ถา้
พูดถึงความชอบ ไม่ชอบฟั งเพลงสนุ กต่อกันได้ 24 ชัว่ โมง แต่ถา้ พี่ฟังเพลงช้าต่อกัน 24 พี่อาจะฟัง
ได้ถึง 21 ชัว่ โมง พี่มีความรู ้สึกว่าเพลงสนุ กมันขาดความรื่ นหู ความสุ นทรี ยภาพ แต่เพลงช้าฟั งแล้ว
เราไปกับมันได้ อยู่กบั มันได้ดีกว่า เพลงที่ เป็ นเพลงเน้นกี ตาร์ ออกทางร็ อคหน่ อยๆ แต่ไ ม่หนัก
เกินไป เป็ นซอฟท์ร็อค เป็ นเพลงโมเดิร์นร็ อคอย่าง I’m with you , Complicated หรื อ Talor Swift
ออกแรกๆที่ไม่ใช่ตอนกลายพันธ์ หรื ออย่าง Thousand years พวก Give me อะไรอย่างนี้ ผมคงชอบ
อย่างนั้นมากกว่า แต่เวลาเขียนเพลงอัตลักษณ์กลายเป็ นความสนุก เพราะชีวติ ผมชอบความสนุก
ผูว้ จิ ยั : Q1 รู ้สึกอย่างไรกับข้อจากัดต่างๆที่บีบให้เราไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามที่ใจต้องการ
ได้เต็มที่
Q1 : พี่ขอนึกถึงข้อจากัดก่อนนะ ข้อจากัดของพี่คือความกลัว พี่เป็ นคนที่เสพเพลงตลอดเวลา แล้วพี่
ก็ฟังเพลงใหม่มาก รู ้ หมดแหละ นักแต่งเพลงหลายคนไม่รู้นะ คือตกยุคอะพูดง่ายๆ พี่ไม่เคยตกยุค
ดาบสองคมนะ พี่รู้สึกว่าตอนนี้พี่งงมากเลยว่าเพลงอะไรมันจะดัง พูดตรงๆเลยนะ ขอเวลาลืมมันดัง
ได้ไงไม่รู้ ฟั งครั้งแรกพี่ยงั ไม่คิดเลยว่ามันจะดัง พี่รู้สึกว่าคอร์ ดแบบนี้ กูก็แต่งมาแล้วทาไมมันไม่ดงั
เท่านี้ วะนี่ คือความกลัว ไม่รู้ว่าทาไมมันดัง แต่แค่เดาว่ามันร้ องมีอินเนอร์ ม้ งั มันเลยเกิ ดเป็ นความ
กลัวในใจว่า เขียนอันนี้ มนั จะดังไหมวะมันจะได้ไหมวะ อันนี้ คือข้อจากัดที่มากที่สุดในตอนนี้ เลย
บางทีเราอาจจะคิดว่ามันใช่ แต่มนั ใช่แล้ว หรื ออาจคิดว่าไม่ใช่ ตกยุคแน่เลย อย่างเพลงเหงาเหงาคือ
ซาวด์มาโบราณเลย แต่โดนชิ บหาย นี่ แหละคือการย้อนยุคที่ถูกต้อง อย่างเพลงคนมีเสน่ห์ เห็นเวลา
มาก่อนเลยในยูทูป 10 กว่านาที กูทาเนยซิ นเญอนิ ตา้ ก็ 10 กว่านาที มันยาวไปอย่างนี้ คนไม่เสพ
หรอก ใครจะดูวะ MV 10 กว่านาที มันจะได้ยอดวิวได้ยงั ไง เป็ นไงครับ กี่ลา้ นแล้วละ มันอะไรวัด
วะ แต่จริ งๆ MV มันก็น่าติดตามจริ งๆแหละ แต่ไอเดียมันต้องบรรเจิดจริ งๆแหละ ตอนนี้ นายทุน
อาจไม่ใช่ขอ้ จากัดแล้ว คุณอยูใ่ นChannel เดียวกัน ในยูทูปเหมือนกัน แต่พอทาจริ งๆขึ้นมาอย่างจับ
ม่อน พี่แต่งเพลงโปรเกม่อนขึ้นมาในเวลาที่ทุกคนบ้าเล่นเกมส์ แล้วไม่มีใครแต่งทัน พี่แต่งคนแรก
โป้ งออกมามัน่ ใจมาก เอาหญิงแย้เอาบี้เดอะสการ์ มาร้อง ได้ 20,000 วิว คิดว่าน่าจะได้ 20 ล้านวิวนะ
แล้วทาไมแว้นฟ้อมันถึงไป 200 ล้านวิว นี่ คือขอจากัดของพี่ หนึ่ งคือความกลัว สองคือความระแวง
ในจิตใจ ความสับสน ความคิดเยอะ มันตอบโจทย์รึยงั วะ มันเป็ นประเด็นรึ ยงั วะ มันคือความเครี ยด
นะ มันกลายเป็ นว่า มี นายทุ นดี กว่า ไม่มี นายทุ น มี นายทุ นก็ ท าไปเถอะ ท าตรงกับศิ ล ปิ นไหม มี
จิตวิทยาให้นายทุนชอบรึ เปล่า นายทุ นชอบ บึ๊ บ ได้ตงั ค์ ตอนนี้ พอเราตัดเรื่ องนายทุ นออกไปปุ๊ บ
ข้อจากัดอื่ นแรงกว่า ท าไปแล้วมันใช่ รึเปล่ า คอนเทนต์น้ ี ม นั โดนรึ เปล่ า อย่า งเพลงมันเป็ นใคร
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สมัยก่อน RS , Grammyคงไม่เขียน มันดู หยาบคาย แต่วนั นี้ มนั คือแมสแล้วไง ถึ งกูจะร้ ายกูก็รัก
เมื่อก่อนใครจะกล้าเขียน แต่เขามีจิตวิทยา เขาเขียนกูได้ไง เพราะมันเป็ นทศกัณฑ์ แต่ถา้ ไม่ใช่ ทศ
กัณฑ์เขาเขียนไม่ได้นะ เขียนมาก็โดนคนด่า มันมีจิตวิทยา
ผูว้ ิจยั : ถ้าให้เลื อกแต่งเพลงโดยปราศจากข้อจากัดเลย เราอยากแต่งเพลงประมาณไหนมากที่สุด
ในตอนนี้
Q1 : ถ้าช่างแม่งทุกอย่างเลยนะ พี่จะลองหาโมเม้นตัวเองมาโมเม้นหนึ่ ง ที่แรงที่สุดของพี่ ที่รู้สึกว่า
โมเม้นนี้ ฝังใจ อาจจะเป็ นโมเม้นที่โยนดอกไม้ทิ้ง หรื อไม่รับสายไม่โทรกลับ อะไรอย่างนี้ เป็ นโม
เม้นที่เราเป็ นคนราคาญของเขาอะไรอย่างนี้ คืออาจจะ แต่ทีน้ ี มดก็ตอ้ งเข้าใจว่าในหนึ่ งเพลงมันก็มี
ต้นทุนอยู่ มันมีคนทาดนตรี พี่ทาเนื้ อร้ องทานอง โปรดิวซ์นี่คือคุมร้องในห้องอัด สอนเรื่ องอารมณ์
เทคนิคต่างๆในห้องอัดด้วย แล้วก็บอกคนทาดนตรี วา่ ต้องการอะไร วาง reference แต่วา่ การใส่ เบส
ใส่ กีตาร์ อัดโปรแกรมเข้าไป อันนี้ ไม่ได้ทาเอง ให้โปรดิวเซอร์ เขาทา อันนี้ ก็จะมีค่าใช้จ่ายก็ตอ้ งคิด
ดีๆ แต่สุดท้ายถ้าไม่มีขอ้ จากัดมันก็มีความกลัวอยูด่ ี ทาแล้วจะได้อะไร ถ้าทาแล้วไม่ดงั หละ ทาไป
เพื่ออะไร เราทาเล่นไม่ได้ไง ถ้าเราทาฟังเองเราก็ตอ้ งจ่ายตังค์คนที่มาช่วยเราทา
ผูว้ จิ ยั : อยากให้เลือกเพลงที่เราแต่งที่สะท้อนความเป็ นเรามากที่สุดมาหนึ่งเพลงค่ะ
Q1 : เพลงสนุ ก เป็ นอัตลัก ษณ์ เ ป็ นเราแต่ ว่า มันต้องมี ค วามชอบเยอะด้ว ย เป็ นเรานี่ ม ันต้องมี
ความชอบในตัวเรา ชอบร้ อง ชอบฟั ง ชอบรู ้ สึกที่จะอยู่กบั มันบ่อยๆด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ ย มันพูด
ยากนะ อย่างเพลงจังหวะหัวใจ เพลงฮัก เพลงยังว่าง คามันเป็ นคาของพี่เยอะมาก แต่ไม่ได้ชอบฟั ง
เลย เข้าคาราโอเกะไม่เคยคิดจะร้องเลย พูดกันตรงๆรู ้สึกเสี่ ยวกับตัวเองมากเลย คือเพราะโจทย์มนั
เป็ นอย่างนั้นเราก็เลยต้องเอาตัวตนไปไว้ตรงนั้น แล้วก็เอาอัตลักษณ์ ของเราบางอย่างไปไว้ตรงนั้น
ที่น้ ี พี่ก็เลยมองว่าตรงนั้นไม่ใช่ เป็ นเพลงที่พี่รู้สึก เพลงสนุ กเป็ นเพลงที่คนอื่นมองปั๊ บแล้วรู ้ เลยว่า
เป็ นเรา แต่ถา้ เรามองเอง ไม่ใช่ จังหวะหัวใจ รักนะคะยังว่าง รักเธอคนเดี ยว ไม่ใช่ รักแบบไม่ตอ้ ง
แอบรักไม่ใช่ มีจินตนาการของตูมตามที่ก้ ากึ่งอยูเ่ พราะพี่อินกับเมโลดี้แบบนี้ มีการเอื้อนได้อะไรได้
และมีความเป็ นอินดี้ส่วนหนึ่งในตัว แล้วรู ้สึกว่าภูมิใจกับมันด้วย องค์ประกอบที่พี่จะรู ้สึกว่าเป็ นตัว
ของตัวเองคือองค์ประกอบมันเยอะ หนึ่ งคือเราอยู่กบั มันได้ สองคือเราภูมิใจ ภาษาก็มีส่วน อยู่กบั
มันแล้วมีความสุ ข เพลงคาอธิ ษฐานด้วยน้ าตาก็คิดถึงตอนที่ยายเสี ย แต่เขียนก่อนที่ยายจะเสี ย เขียน
ตอนที่พอ่ ของโดมเขามีปัญหา คือจินตนาการว่าเสี ยชีวติ แต่จริ งๆแล้วเขายังอยู่ แต่แค่คิดแทนมันแล้ว
เอาภาษาจากอารมณ์ตวั เองเข้าไป แต่อารมณ์หลักๆเป็ นอารมณ์ที่คิดแทนมัน เศร้าแทนคนอื่นก็เลย
ตัดทิ้งไป ความผูกพันเป็ นเพลงที่พี่กาลังคิดอยู่ มันเป็ นอารมณ์ ที่แบบว่าคนสองคนอยู่ดว้ ยกัน คน
หนึ่งรักมาก แต่มนั อยูก่ บั เรา เราก็พยายามรักๆ คือให้ความผูกพัน สุ ดท้ายคือซื้ อความรักของอีกคน
ไม่ได้ เราเป็ นแฟนกับเขามาสักระยะหนึ่ ง เราก็รู้ว่าเราผูกพันกันมากๆ แล้วเราก็รักเขา แต่เรารู ้ ว่า
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เริ่ มต้นเขาให้เราเป็ นพี่ ก็เป็ นพี่อยูอ่ ย่างนี้ เราคิดว่าวันหนึ่งจะรักกันได้ แต่จริ งๆก็เป็ นแฟนกันแล้วนะ
โดยพฤตินยั เป็ นแฟนกันหมดทุกอย่างแล้วนะ แต่ว่าสุ ดท้ายแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนจากคาว่าพี่ไม่ได้
เอาเพลงความผูกพันแล้วกัน
ผูว้ จิ ยั : งานอดิเรก ความชอบส่ วนตัวของ Q1 คืออะไรคะ
Q1 : ดูฟุตบอล ตีแบต ฟังเพลงใหม่ๆแล้วคิดตามว่ามันดังเพราะอะไร
ผูว้ จิ ยั : การดูแลครอบครัวเป็ นอย่างไร
Q1 : เป็ นลู กคนเดียวของแม่ แต่เป็ นลูกหนึ่ งในหลายคนของพ่อ พ่อแยกทางกับแม่ ชี วิตครอบครัว
ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ชี วิตในช่วงวัยรุ่ นมีขอ้ จากัดเยอะไปหน่อย ยายแก่แล้ว จะเป็ นห่ วงเรามาก
เกินไป จะกลับบ้านดึกมากไม่ได้ ที่บา้ นมีความเป็ นห่ วงมากจนในช่วงเป็ นวัยรุ่ นรู ้สึกราคาญบ้างก็มี
และยังมี ขอ้ จากัดในเรื่ องของแรงกดดันที่ ครอบครั วส่ งมาให้ น้าสาวจบรั ฐศาสตร์ จุฬา แม่จบตรี
เกษตร มาต่อโทครุ ศาสตร์ จุฬา แล้วเขาเป็ นอาจารย์ เขามีเพื่อนอาจารย์ดว้ ยกัน แล้วลู กอาจารย์ก็จะ
เก่งๆ เพราะฉะนั้นตอนสมัยเรี ยน ตอน ม.3 ต้องสอบเข้าเตรี ยมอุดม ต้องเข้าเทคโนพระนครเหนื อ
ไม่รู้เพื่ออะไร แต่ก็สอบๆ ไม่ได้แต่พอมา ม.4-5-6 ก็ตอ้ งมาเรี ยนในกรุ งเทพ คือตอนนั้นอยู่ลพบุรี
ตอนม.ต้น พอเข้าเตรี ยมอุดมไม่ได้ เข้าเทคโนพระจอมเกล้าไม่ได้ ก็ตอ้ งเข้ามาเรี ยนกรุ งเทพเพื่อที่จะ
กวดวิชา เพราะถ้าเกิ ดเราไม่เรี ยนกรุ งเทพฯ เราจะล้าหลังในเรื่ องวิชาการ เรามีความเชื่ อแบบนั้น
สมัยนั้นใครเรี ยนกศน. สอบเทียบ แล้วเอ็น ม.5 ได้คือเท่ เพื่ออะไรวะ แต่ก็ทา แล้วก็มา ม.6 กดดัน
มากๆ ถ้าไม่เรี ยนพิเศษพี่นี่เกรดสองนิดๆเกือบไม่จบ พอไปเรี ยนกวดวิชามันกลายเป็ นว่าการแข่งขัน
มันหล่อหลอมเราโดยไม่รู้ตวั มันส่ งผลมาถึงวันนี้ ทุกวันนี้ จะทาอะไรก็คานวณคิด เดือนหนึ่ งรายได้
เราอย่างนี้ เพื่อนเราที่ ไม่ได้อยู่ในวงการ เพื่อนเราที่ จบมาร์ เก็ตติ้ง ธรรมศาสตร์ แล้วไปเป็ นวิศวะ
ตอนนี้มนั ได้เงินเดือนเป็ นแสน เราทาได้เดือนละแสนเท่ามันรึ เปล่าวะ นี่ เป็ นความคิดที่ผิดนะเว้ย มี
ความสุ ขไหม ไม่ใช่ แต่มนั ฝั งในหัวเรา เวลาทาเพลงเราจะคิดว่า พี่บอยฟั งเพลงเราคนเดี ยวไม่ได้
เหรอ ของมันห่ วยจัง เราจะคิดอย่างนี้ เขาเรี ยกว่ามันมีจิตวิญญาณการแข่งขันสวมมาให้เราโดยไม่
รู ้ตวั ถ้าเกิดวันข้างหน้าเรามีลูก เราต้องเปลี่ยน ต้องไม่ทาให้เกิดแอดติจูดฝังหัวลูกแบบนี้ ต้องไม่ทา
ให้ลูกรู ้สึกว่าชี วิตนี้ ตอ้ งแข่งขันต้องสู ้รบ มันทาให้พี่เวลาคุ ยกับเพื่อนมันจะหนี ไม่พน้ ว่า มึงทางาน
อะไรอยูว่ ะ เงินเดือนเท่าไหร่ คือพี่รู้สึกว่าพี่ราคาญตัวเอง จริ งๆแล้วมันทาให้ชีวิตเราไม่ชิว ขอจากัด
ในอดีตมันส่ งผลมาถึงปั จจุบนั
ผูว้ จิ ยั : แล้วมันส่ งผลต่อเป้ าหมายของเราในปั จจุบนั ไหมคะ
Q1 : ทั้งหมดที่เกิ ดขึ้นในชี วิตพี่มนั ทาให้พี่ต่อสู ้มาเยอะมาก การเดิ นทางของพี่เก็บเงินๆๆ ทางาน
เปรี ยบเทียบกับคนๆๆ เอานี่ไปไฟท์ จนกระทัง่ บ้านซื้ อให้แม่ไปหลังปลดหนี้ ตรงนู น้ ตรงนี้ บ้านหลัง
นี้ปลดหนี้หมดทุกอย่าง รถแม่ รถตัวเอง ซื้ อคอนโดอีกสอง คือกลายเป็ นว่ามีทุกอย่างครบหมดแล้ว
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ไม่มีหนี้ไม่มีสินแล้ว โอเคดูแล้วมันก็สาเร็ จแล้ว แต่กว่าที่มนั มาตรงนี้ กลายเป็ นว่าเราเป็ นคนแบบนี้
อยูก่ บั การแข่งขันตลอดเวลา พี่ต้ งั ความรู ้สึกว่าต่อจากนี้ ไปจะลดแล้ว จะทิ้งการแข่งขันออกจากหัว
ให้ได้ พูดตรงๆบางคนในวงการก็เกลียดพี่หรื อไม่ชอบ เพราะเราเคยไฟท์กบั เขา เราอาจไม่ได้ต้ งั ใจ
ทาอะไรไม่ดี แต่มนั คือการต่อสู ้ ถ้าถามใจพี่พี่อยากให้ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ช่างมันบางคนก็มีความสุ ขที่จะ
คุยกับพี่ แต่บางคนไม่เพราะพี่ไปสร้างความกดดันให้เขา (หัวเราะ) พี่คิดว่าพี่ค่อยๆปรับไป
ผูว้ จิ ยั : เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความ unique ไหมคะ
Q1 : เปลี่ ย นเป็ นนามปากกานาโต้ เพราะตอนนั้นมี ความรู ้ สึ กว่าQ1 ปานแร่ มนั ฟั งแล้วเชย เลย
เปลี่ยนเป็ นนาโต้ เพื่อลดความเชย ความแก่ ให้ดูวยั รุ่ นขึ้น
ผูว้ จิ ยั : Q1คิดว่าบุคลิกภาพของเราเป็ นอย่างไร
Q1 : เป็ นคนร่ าเริ งในภาพแรก แต่เป็ นคนคิดมากในข้างใน คิดเยอะ คิดหลายแบบ คิดซับซ้อน
ผูว้ จิ ยั : ส่ วนใหญ่Q1ไปเป็ นส่ วนหนึ่งกับเพื่อนหรื อสังคมแบบไหน
Q1 : พี่จะแตะแค่ขอบบางๆกับกลุ่มใหญ่ แต่จะเลือกโฟกัสไปที่เพื่อนที่เรารู ้สึกชอบ แต่ถา้ เพื่อนรับ
เราน้อยก็จะถอยห่าง แต่ถา้ เขารับเราได้เราก็จะทากับเขาเหมือนแฟนเลย พี่มีความเชื่ อว่าเพื่อนน้อยๆ
แต่เรามีความสุ ขพอแล้ว ส่ วนใหญ่เพื่อนก็จะมีความใกล้เคียงกับเรา พี่ไม่ได้ยืดติดว่าเราจะต้องเป็ น
เพื่อนกันมานาน
ผูว้ จิ ยั : มุมมองที่มีต่อตัวเองแง่บวกแง่ลบเป็ นอย่างไร
Q1 : ถ้าแง่บวกพี่รู้สึกว่าเข้าใจชี วิตเข้าใจตัวเองดี อาจจะเป็ นเพราะว่าเราก็เคยเข้าวัดเข้าวานะ พี่เคย
บวช15วัน สวดมนต์ขา้ มปี 3 ปี ติดกัน ไปอยูป่ ฏิบตั ิธรรมจริ งๆ แล้วแม่เป็ นอาจารย์ดา้ นศาสนาด้วย ก็
เลยรู ้สึกว่าเราเข้าใจชีวติ ดีวา่ เราจะอยูเ่ พื่ออะไร ทาอะไรบ้าง พี่เลยจะพยายามอยูไ่ ม่ให้มีคนเกลียด อยู่
แล้วสบายใจ เงิ นไม่ ต้องเยอะก็ ไ ด้ ไม่ ต้อ งไปไฟท์เ ยอะ วันนี้ พี่ ไ ม่ ต้องการอะไรแล้ว ไปอยู่ก ับ
Grammy, RS มีชื่อ โอ๊ย Executive producer จากค่าย แต่เดี๋ยวนี้ คาว่าค่ายบทบาทมันลดลงแล้ว ก็
Gift my Project เข้าได้พิสูจน์แล้วไง เขาออกเพลงโดยไม่มีค่ายได้ เพราฉะนั้นวันนี้ มนั จบแล้ว พี่ไม่
มีหัวโขนอี กต่อไป เราอยู่ของเรา สตรองในแบบของเรา ถ้าวันหนึ่ งเราทาแล้วมันไม่รอด ก็ไปทา
อย่างอื่นที่เป็ นความสุ ขเหมือนกัน พี่รู้ตวั ว่าชี วิตพี่ตอ้ งการอะไร พี่จะทาอะไรก็ได้ที่มีความสุ ข ด้าน
ลบก็คือ ข้อจากัดที่ผา่ นมาทาให้พี่ชอบเปรี ยบเทียบคน ชอบคิดว่าเราเหนื อกว่าเขาหรื อยัง แต่ลดลง
ไปเยอะแล้ว สิ่ งนี้ พี่ไม่ชอบตัวเอง ข้อลบอีกข้อคงจะเป็ นความคิดเยอะในเรื่ องค่าใช้จ่ายมั้ง รู ้ สึกว่า
ตัวเองไม่ค่อยสปอร์ ตเหมือนผูช้ ายคนอื่น
ผูว้ จิ ยั : แล้วQ1คิดว่าคนภายนอกมองเราเป็ นแบบไหน
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Q1 : เป็ นคนคิดเยอะ เป็ นนักธุ รกิ จไป คิดเรื่ องตังค์มากไป การแข่งขันมากไป เวลาทางานร่ วมกัน
เพลงๆนี้ ผมได้เท่าไหร่ คุณได้เท่าไหร่ พี่ก็จะพูด พี่คิดว่าถ้าไม่ตกลงกันก่อนแล้วอยู่ดีๆความคิดไม่
ตรงกันจะทายังไง ทะเลาะการทีหลังเหรอ
ผูว้ จิ ยั : ความคาดหวังที่มีตอนนี้คืออะไร
Q1 : ขอเพลงร้อยล้านวิวสักเพลงได้ไหม ที่เป็ นลิขสิ ทธิ์ เราเอง ไม่เป็ นของนายทุน
ผูว้ จิ ยั : เส้นทางชีวติ ในการทาเพลงต่อจากนี้จะเป็ นยังไง
Q1 : หาไอเดียและคอนเทนต์ที่โดนจริ งๆให้เจอ และเป็ นคอนเทนต์ที่คนในสังคมพูดต่อ ขยายผลต่อ
หาอะไรในเนื้ อร้ องที่มนั เป็ นประเด็นพูดต่อให้ได้ เรื่ องต่อไปเราก็ควรตั้งตัวเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เอง
ได้ ทาเองออกเองได้แบบแข็งแรง ไม่ตอ้ งพึ่งนายทุนอีกต่อไป อาจจะมีสปอนเซอร์ เข้ามาช่วยก็ดี ถ้า
ไม่มีสปอนเซอร์ เราจะช่ วยตัวเองได้ไหม ณ ตอนนี้ มนั ยังอยูใ่ นกระบวนการคิด เราเองยังรับจ้างทา
ให้ชาวบ้านอยู่ แต่ในระหว่างทางก็มีศิลปิ นที่ออกจากค่ายใหญ่มา พี่มีเส้นทางในหัวเส้นทางหนึ่ งก็
คือว่าจะเอาศิลปิ นที่ออกจากค่ายใหญ่ท้ งั หมดเลย มาทาเป็ นแบรนด์ 2 แบรนด์ แบรนด์ตลาดบนกับ
ตลาดล่าง แบรนด์ตลาดล่างชื่ อว่าสมัชชาคนเพลง ตลาดบนชื่ อว่า Restart Restar กาลังมองเกมอยูว่ า่
จะเอาศิลปิ นทีมีชื่อเสี ยงมาก่อนมาไว้กบั เรา แต่ไม่ไว้แบบผูกขาด จะเซนต์สัญญาเพลงต่อพลง ถ้าคุณ
เอาเพลงนี้ ไปออกงานคุ ณจ่ายเลยค่าเพลงสองหมื่นบาทต่องานเพลงหนึ่ งโชว์ แล้วคุ ณก็ไปทางาน
เพลงกับที่ไหนก็เรื่ องของคุณ ก็แค่มาจอยกับเราแค่น้ ี
ผูว้ จิ ยั : บุคคลที่เป็ นแบบอย่าง มีอิทธิ พลต่อความเป็ นตัวเราคือใคร
Q1 : ผมมีส่วนของพี่บอย ถกลเกี ยรติ อยู่บางส่ วน ไม่ว่าจะเป็ นบุ คลิ กการพูด มีความใช้อินเนอร์
บางอย่า ง ความคิ ด ความเชื่ อ บางอย่า ง อยู่ก ับ เขามา 8 ปี เหมื อ นซึ ม ซับ บางอย่า งจากเขา พวก
เปอร์ เซนต์นอยๆก็ เช่ นไมเคิ้ลแจ็คสั น ผมเคยดู เวลาที่ เขาเตรี ยมพร้ อมก่ อนขึ้ นโชว์ อยากเอาเป็ น
แบบอย่างมากเลย คือไม่มีความซี เรี ยสอะไรทั้งสิ้ น งงมาก ชิ วและมีความสุ ขกับมันแบบบ้าคลัง่ ถ้า
เป็ นเราเราจะซี เรี ยส ทาไมเป็ นงี้ เอาใหม่สิ เราจะคิดเยอะ แต่เขาดู มึคิดเยอะเลย เต่สิ่งที่ ออกมามัน
เพอร์ เฟค นอกจากนี้ ตูนบอดี้แสลมก็มีส่วน เขามีอินเนอร์ ที่มีความเท่ แล้วเราทัชตรงนั้น แล้วชอบ
สิ่ งที่เขาเป็ น เขาทิ้งสิ่ งที่เขาต้องเป็ นอย่างสจ๊วจ ก็เหมือนที่ผมเคยทิ้งงานประจา มีส่วนคล้ายนิ ดนึ งแต่
เราไปพยายามคล้ายเขาเอง (หัวเราะ) เขาไม่สนใจภาพลักษณ์เลย เขาถอดเสื้ อแบบนั้นทั้งๆที่หุ่นเขา
เป็ นแบบนั้น
2. บทสั มภาษณ์ ผ้ ปู ระพันธ์ เพลงทางเลือก (Q2)
ผูว้ จิ ยั : อยากสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ทางด้านดนตรี ไล่เรี ยงมาตั้งแต่เด็ก เริ่ มต้นมาอย่างไร
Q2 : เด็กๆชอบฟั งเพลงเหมือนวัยรุ่ นทัว่ ไป ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะมีความสามารถด้านดนตรี อะไร
ร้องราทาเพลงเอาสนุกสนาน มีวงดนตรี หน้าชั้น ก็เล่นไปสนุ กๆ ได้ร้องเพลงคนอื่น พอมีงานกีฬาสี
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โรงเรี ยนก็มีการรวมกลุ่มกัน เล่นดนตรี กนั มีช่วงวัยรุ่ นอายุ 17-18 ก็เริ่ มมาเล่นพวกโมเดิร์นด็อก
เพลงป็ อบก็เล่นนะ อย่างเจเจตริ นไรเงี้ ย แต่โมเดิ ร์นด็อกเนี่ ยแหละที่ทาให้เรารู ้ สึกว่ามันมีลีลาทาง
ดนตรี ที่ทาให้แตกต่างจากวงการดนตรี ในอดีต เพราะวงที่ผมชอบเนี่ ย บางครั้งก็รู้สึกว่ามันยากเกิ น
เรา ยุคสมัยที่ชอบอย่างหิ น เหล็ก ไฟ, ดิโอฬาร โปรเจ็ค อย่างเฮฟวี่เมททอลยุคๆก่อนอ่ะครับ จะรู ้สึก
เกินเอื้อม เพลงพวกนี้เสี ยงร้องเขาค่อนข้างสู ง กีตา้ ร์ ตอ้ งเล่นเร็ ว กลองต้องตีสองกระเดื่องอะไรอย่าง
นี้ มันทาให้เรารู ้สึกว่ามันเหนือมนุษย์มนา เราก็คงเป็ นแบบนั้นไม่ได้หรอก จนพอมีโมเดิร์นด็อกเข้า
มาเนี่ ย เราเลยรู ้ สึกว่าเฮ้น ดนตรี แบบนี้ แหละเป็ นแบบที่ เราชอบ แล้วเราก็ลองเล่ นดู ฟอร์ มวงกับ
เพื่อนขึ้นมาเล่นหน้าชั้น ก็สนุกสนาน นี่ ก็เป็ นที่มาของความชอบว่า เออชอบเล่นดนตรี แล้วนะ ชอบ
ในการแสดงออกแล้วก็ไม่อายเวที เวลามีงานที่โรงเรี ยนเราก็ออกไป ก็ไม่เขินคน จนเริ่ มรู ้สึกว่าเอ๊ะ
การได้อยูบ่ นเวทีดนตรี มนั ก็ดีเหมือนกัน แต่ปัจจัยที่ทาให้ผมอยากจะลุกขึ้นมาแต่งเพลงมันมาจาก
งานของปฐมพรปฐมพร ปฐมพรปฐมพรตอนนั้นมี อลั บั้มชื่ อเจ้าหญิ งแห่ งดอกไม้กบั เจ้าชายแห่ ง
ทะเล สองซี ดีออกพร้อมกัน มันทาให้ผมรู ้สึกว่าอยากแต่งเพลง และรู ้สึกว่าเราแต่งเพลงได้ มันไม่รู้
เพราะอะไรเหมือนกัน มันเหมือนมีพลังบางอย่าง ตั้งแต่ได้ยินเพลงของปฐมพร อยู่ดีๆก็แต่งเพลง
ออกมาได้ เรี ยกว่ามีเสี ยงอยู่ในหัว เมื่อก่อนเสี ยงที่อยูใ่ นหัวเราคือเพลงที่เราเคยได้ยินทั้งนั้นเลย พอ
หลังจากได้ฟังปฐมพรปฐมพรเราก็เริ่ มได้ยินเพลงที่เราไม่เคยได้ยิน นี่ คือเพลงของเรา และผมก็เริ่ ม
บันทึกเพลงพวกนี้ที่อยูใ่ นหัวเนี่ยลงมา โดยการที่เมื่อก่อนจะมีซาวด์เบาว์และเทปคัสเสท ก็จะเข้าไป
ในห้องน้ าและกดอัดไว้
ผูว้ จิ ยั : แล้วเพลงของปฐมพรมีลกั ษณะแตกต่างไปจากเพลงอื่นทัว่ ไปอย่างไร
Q2 : ปฐมพรเป็ นเพลงที่ไม่รู้จะอธิ บายแนวไหนนะ เอาเป็ นว่า เป็ น Progressive Rock ก็เป็ นไปได้
แต่เขามีลีลาการใช้ภาษาและบุคลิกของเขาที่เป็ นเอกลักษณ์ เขามักจะพูดเรื่ องความตาย ความเหงา
แต่พูดออกมาในอารมณ์ ที่งดงามและโรแมนติก และก็การใช้ภาษาของเขาจะไม่เหมือนกับคนอื่น
ภาษาเขาจะมหัศจรรย์มาก ก็ทาให้เรารู ้ สึกว่าสนุ กในการตี ความ สนุ กในการได้ฟัง ปฐมพรไม่ใช่
นัก ร้ อ งที่ ร้ อ งเพลงเก่ ง เสี ย งก็ อ าจจะไม่ ใ ช่ ช้ ัน เลิ ศ แต่ ว่า เขามี เ อกลัก ษณ์ ต รงนี้ มี ค วามเป็ นคน
ตรงไปตรงมา เขากล้าพูดกล้าขบถ กล้าทาในสิ่ งที่คนอื่นไม่ทา
ผูว้ จิ ยั : Q2ได้เริ่ มเข้าวงการเพลงเมื่อไหร่ คะ
Q2 : เข้าวงการนี่ไม่รู้จะนับยังไงนะ สมมติวา่ นับว่าการมีอลั บั้มแรกรึ เปล่า ถือว่าเข้าวงการไหม คือ
ตอนเด็กๆมันก็รู้จกั นักดนตรี ค่อยๆมาทีละนิ ด ก็คือผมว่าตั้งแต่พอเริ่ มหัดแต่งเพลงได้ ก็เอาเพลงไป
ให้เพื่อนฟัง เพื่อที่จะแชร์ ไอเดียกับเพื่อน เพื่อนคนแรกๆที่รู้วา่ ผมแต่งเพลงเป็ นก็คือบีม S6 มุสิกบุญ
เลิ ศ ซึ่ งตอนหลังเขาก็ไปอยู่วงน็อคเดอะน็ อค แล้วก็ไปอยู่วงไวท์โรสด้วย แล้วก็ไปอยู่วงสยามซี
เครทเซอร์ วิส คุ ณบีมเป็ นคนแรกๆที่รับรู ้ ว่าผมแต่งเพลงได้ และอีกคนนึ งก็คือคุ ณปั้ ม S4 มือกี ตาร์
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ของวงอพาร์ เม้นคุ ณป้ า ก็เป็ นอี กคนแรกๆที่ รู้ว่า ผมแต่งเพลงได้ มันก็ดีที่ เราได้เพื่อนที่ ดี เพื่อนที่
เข้าใจ เขาก็มองว่าไอเดี ยเพลงเรามันเวิร์คก็ช่วยให้กาลังใจกัน แม้ว่าหลายๆคนฟั งเพลงเราแล้วเขา
บอกว่าฟังไม่รู้เรื่ อง แต่วา่ ข้อดีพอเราได้เพื่อนที่ดีเราก็เลยมัน่ ใจว่าเราทาได้ เราต้องมาทางนี้ ทั้งๆที่ผม
เองตอนนั้นใครจะเชื่อว่าผมจะได้มาทาอาชีพนี้
ผูว้ จิ ยั : อะไรคือจุดเริ่ มต้นจริ งๆที่ทาให้เรากลายเป็ นนักแต่งเพลงอย่างจริ งจัง
Q2 : จริ งจังตั้งแต่ตอนแต่งได้เลยครับ คือตั้งแต่แต่งเพลงได้เพลงแรกเนี่ ย หลังจากนั้นมาก็มีเพลงที่
สองที่สามมาเรื่ อยๆจนมีเพลงเป็ นตั้งๆเลย คุณลองไปดูหนังสื อเรื่ อง “เพลงที่คุณไม่เคยได้ฟัง” แล้ว
จะรู ้หมด เป็ นหนังสื อของผม ของ happening ครับ อันนี้ จะเล่าประวัติทุกอย่าง แล้วก็จะมีงานเขียน
ยุคแรกๆของผมด้วย สามารถเอาไปวิเคราะห์ได้ มันจะรวมเพลงที่ยงั ไม่เคยได้ตีพิมพ์หรื อว่ายังไม่
เคยได้บนั ทึกเสี ยงด้วย ก็ตรงนั้นแหละมันทาให้รู้สึกจริ งจังแล้ว เก็บสต็อกไว้เรื่ อยๆ ผมแต่งเพลง
แรกๆตอนอายุ 17 แต่กว่าจะได้มาบันทึกเสี ยงจริ งๆก็ตอนอายุ 21-22 แล้ว ตอนนั้นทากับคุณบีม S6
คุ ณปั้ ม S4 แล้วก็คุณอธิ ชยั โปษยานนท์ ใช้ชื่อวงว่า “อะไรจ๊ะ ” ออกสังกัด “หัวลาโพง ริ ดดิม ”
เพราะว่าตอนนั้นผมไปเสนอเดโม่หลายที่ครับ แต่ไม่มีที่ไหนเขาสนใจ จนมาเจอที่หวั ลาโพงริ ดดิมนี่
แหละครับ พี่กอล์ฟทีโบน เป็ นคนที่ยอมรับเข้าไปในค่าย
ผูว้ จิ ยั : รู ปแบบการเขียนเพลงของ Q2 เปลี่ยนไปมากไหมคะ ตั้งแต่แรกจนถึงปั จจุบนั
Q2 : หมายถึงว่าลีลาการเขียนใช่ไหมครับ
ผูว้ จิ ยั : ใช่ค่ะ
Q2 : ก็เปลี่ ยนไปเยอะนะ ผมว่าเพลงมันขึ้นอยู่กบั อารมณ์ พอเราอายุน้อย มันจะมีฮอร์ โมนรุ นแรง
เพลงก็จะรุ นแรง กราดเกรี้ ยว แล้วก็กา้ วร้าว พอเราอายุมากขึ้นเพลงก็ค่อนข้างจะละมุนละไม นิ่ ง เรา
อาจจะพูดเรื่ องเดียวกันด้วยคาที่น้อยลง คาที่น่าฟั งมากขึ้น ถ้าเราจะต่อยให้เขาเจ็บ ก็เจ็บลึ กๆ ไม่ได้
เหมือนกับเอาไฟไปลนเขาอะไรอย่างนี้ ตอนวัยรุ่ นมันจะมีความก้าวร้าวอยูม่ ากในเพลงนะครับ
ผูว้ จิ ยั : แนวเพลงของ Q2 เป็ นแนวเพลงอะไรคะ
Q2 : เพลงร็ อคครับ
ผูว้ จิ ยั : Q2 มีการสร้างเอกลักษณ์เพลงให้ผฟู ้ ังรู ้วา่ เพลงนี้เป็ นเพลงของเราไหมคะ
Q2 : คือเราไม่เคยคิดว่าต้องสร้างเอกลักษณ์ แต่ผมก็เชื่ อว่าผมมีเอกลักษณ์ของผมที่ภาษา ผมก็เป็ น
คนแต่งเพลงที่ไม่ได้มีเมโลดี้ สวยขนาดนั้น แต่มีภาษาที่ผมก็เชื่ อว่าถ้าใครได้ฟังก็จะรู ้ วา่ เป็ นภาษาที่
ผมเขียน ก็อาจะเป็ นเรื่ องความชอบส่ วนบุคคล มันเกิดจากทุกอย่างที่เราเสพตอนเราเป็ นเด็กอะครับ
ผมเป็ นนักอ่ าน เรี ยกว่า เป็ นหนอนหนังสื อก็ ได้ ผมอ่ านหลายอย่า ง หนังสื อการ์ ตูน วรรณกรรม
หนังสื อที่เกี่ยวกับชีวติ สัตว์ วิทยาศาสตร์ ชี วประวัติ สารานุ กรมที่มีรูปภาพประกอบ รวมถึงหนังสื อ
เรี ย นทุ ก วิช า ชอบภาษา ภาษาอัง กฤษเราก็ ช อบ ชอบวัฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย ชอบฟั ง เพลงที่
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หลากหลาย อิทธิ พลที่ทาให้เขียนเพลงได้ นอกจากปฐมพรปฐมพรแล้วก็ยงั มีเพลงสากลอีกมาก มี
หนังสื อวรรณกรรม บทกวีที่หล่อหลอม ผมเชื่อว่านักเขียนทุกคนที่เราอ่าน ที่เราดู ทาให้เราเป็ นอย่าง
นี้ และนอกจากเพลงร็ อกแล้วผมก็ยงั ชอบฮิบฮอปมากๆ ผมก็เชื่ อว่าได้หลายๆอย่างมาจากฮิปฮอป
เรื่ องของการกล้าพูด ตรงไปตรงมา ฮิปฮอปจะมีเสน่ ห์ที่ภาษาอยู่มาก เป็ นเพลงที่เล่นขาๆได้สนุ ก
มาก จานวนคามันก็เยอะ เขียนเพลงถ้ามีแร๊ พเนี่ยคามันจะเยอะกว่าเพลงร้องแน่นอน
ผูว้ จิ ยั : เวลาคิดงาน งานของเราต้องเกาะกระแสสังคมอยูเ่ สมอรึ เปล่า
Q2 : บางทีก็ไม่คิดอย่างนั้น แต่วา่ สังคมอะกาหนดงานเรา งานเราอาจจะไม่ได้เกาะสังคม ทุกสิ่ งทุก
อย่างที่ เกิ ดขึ้ นในสังคมมันกาหนดงานเรา เรื่ องรอบตัว สภาพเศรษฐกิ จ สภาพของวงการดนตรี
สภาพของการทามาหากิน เรื่ องส่ วนตัว เรื่ องการเมือง เรื่ อการตั้งคาถามต่อค่านิ ยมต่างๆ อันนี้ มนั อยู่
รอบตัว แล้วมันกาหนดเพลง สังคมกาหนดเพลงของผม
ผูว้ จิ ยั : เนื้อหาเพลงส่ วนใหญ่ที่ Q2 แต่งไว้จะเกี่ยวข้องกับอะไร
Q2 : มากมายนะ เยอะ เขียนเพลงค่อนข้างจะหลากหลาย เศรษฐกิ จ สังคม การเมือง Pop culture
ศาสนา เรื่ องความรัก เรื่ องเกี่ยวกับวงการดนตรี
ผูว้ จิ ยั : ส่ วนใหญ่ก็จะเป็ นเสี ยดสี ใช่ไหมคะ
Q2 : แล้วแต่อารมณ์ ในช่ วงนั้นครับ ถ้าเราเสี ยดสี เราก็เสี ยดสี เพราะว่า...จริ งๆแล้วมันก็เหมือนเป็ น
การบ่นกับตัวเองนะ การเขียนเพลงมันคือการระบายออก เวลาเรามีเรื่ องอัดอั้นตันใจ การเสี ยดสี มนั
ก็อาจจะเป็ นลี ลาที่ ทาให้รู้สึกว่าเพลงมันไม่เครี ยดเกิ นไป มี อารมณ์ ขนั มื ดๆอยู่ในนั้นหน่ อย แต่ถ้า
ตอนวันรุ่ นจะไม่มีอารมณ์ขนั เลย จะซัดอย่างเดียว ลองไปหาเพลงของอะไรจ๊ะฟั งดูก็ได้ครับ จะเป็ น
ยุคที่ไม่มีอารมณ์ขนั เท่าไหร่ แต่อพาร์ ทเม้นท์คุณป้ าก็จะมีอารมณ์ขนั ขึ้นหน่อย แล้วก็โตขึ้นละ
ผูว้ จิ ยั : อยากทราบถึงกระบวนการคิดและวิธีการเขียนเพลงของ Q2 ค่ะ มีการเริ่ มต้นอย่างไร ต้องหา
reference ต้นแบบ เพื่อที่จะสร้างงานไม่ซ้ ากับใครรึ เปล่าคะ
Q2 : คือผมจะเป็ นคนที่ได้ยินเสี ยงในหัว อย่างที่บอก เวลามีเพลงขึ้นมาเนี่ ย บางทีก็เหมือนเราไม่ได้
แต่งเอง มันแวปขึ้ นมาในหัวอะครั บ สิ่ งที่ จะต้องทาก็คือบันทึ กลงไปให้เร็ วที่ สุด สมัยก่อนจะใช้
เครื่ องอัดเทปคัสเสท หรื อถ้ามีกระดาษปากกา ผมเป็ นคนที่ถา้ ได้เขียนคาลงไปในกระดาษแล้วผมจะ
จาเมโลดี้ได้ ผมไม่ลืม คือถ้าไม่มีเครื่ องอัดอยูต่ รงนั้นก็ตอ้ งมีกระดาษปากกา ต้องรี บบันทึกลงไปให้
ได้มากที่สุด แล้วก็การเขียนเพลงจะไม่ค่อยแก้ จะใช้ความรวดเร็ วตรงนั้น ถ้าเพลงจบ เพลงเสร็ จ เรา
ก็จะเสร็ จ ถ้าเพลงไม่จบเราก็จะค้าง ไม่ค่อยพิจารณาตัวเอง จะเป็ นลักษณะการสร้ างงานแบบนั้น
การสร้ างงานแบบ บางทีเหมือนเราไม่ได้สร้ างอะนะ มันมาของมัน แต่ว่าเราจะจับมันไว้ได้รึเปล่า
หลายครั้งเราก็จบั มันไว้ไม่ได้ บางทีมีเพลงมาในหัวตอนที่ตอ้ งรับแขกในบ้านพอดี หรื อกาลังขับรถ
อยู่ หลายๆเพลงก็หายไปเยอะเหมือนกัน
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ผูว้ จิ ยั : อะไรคือสิ่ งที่เราต้องคานึงมากที่สุดในขณะเขียนเพลง
Q2 : ไม่คานึงอะครับ
ผูว้ จิ ยั : ส่ วนใหญ่ Q2 ก็จะแต่งแพลงแล้วเอาไปเสนอ หรื อว่ามีโจทย์มาให้แล้วแต่งตามโจทย์
Q2 : เพลงของอพาร์ ทเม้นท์คุณป้ ามีขอ้ ดีคือไม่ตอ้ งเสนออะครับ เป็ นเพลงของเราอยูแ่ ล้ว ผมมีเพลง
เยอะ มีสองสามร้อยเพลง แต่งไปเรื่ อยๆ ส่ วนเราจะเลือกอันไหนมาบันทึกเสี ยงก็อยูเ่ รา แล้วตอนวัน
รุ่ นก็แต่งได้เยอะกว่านี้ ตอนนี้อายุมากขึ้นก็ไม่ค่อยแต่ง
ผูว้ จิ ยั : อะไรคือสิ่ งที่ยากที่สุดในการเขียนเพลง
Q2 : ถ้ามันมามันก็ง่ายครับ ถ้ามันไม่มามันก็ไม่มาครับ อายุยงิ่ มากขึ้น ยิง่ เขียนเพลงยากขึ้น
ผูว้ จิ ยั : เพราะอะไรคะ
Q2 : อาจจะเป็ นเพราะว่าอารมณ์เราดีข้ ึน เราจัดการปั ญหาในชี วิตได้ เมื่อก่อนเราเหมือน lose จัดการ
ชีวติ ไม่ได้ เลยต้องไปฟ้องในเพลง จริ งๆผมว่าคนเขียนเพลงเป็ นคนขี้แพ้อะ สู ้กบั ใครไม่ได้ก็ตอ้ งมา
เขียนในกระดาษ ระบายออกมา แต่ว่าตอนนี้ ชีวิตมันมาขนาดนี้ มีปัญหาอะไรมันก็แก้ได้ทุกวัน แก้
ได้หมด มันก็เลยไม่ค่อยได้เขียนเพลง มันเป็ นอย่างนี้กบั นักเขียนเพลงหลายๆคนนะครับ ยิ่งอายุมาก
ขึ้นยิง่ ไม่ค่อยมีเรื่ องเล่า
ผูว้ จิ ยั : มีปัจจัยภายนอกอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลเพลงของเรา อย่างเช่น แรงกดดัน
หรื อแรงสนับ สนุ นที่ เกิ ด ขึ้ นจากบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม ผูม้ ี อานาจในวงการเพลง บริ บ ทของสั ง คมใน
ขณะนั้น หรื อข้อผูกมัดต่างๆ เป็ นต้น
Q2 : คือผมค่อนข้างโชคดีวา่ ตั้งแต่ทางานมาเนี่ ย ได้เพื่อนร่ วมธี มที่ค่อนข้างจะเข้าใจ แล้วได้รับการ
สนับสนุ นจากแทบจะทุ กๆฝ่ าย แทบจะไม่เคยมี ปัญหา เราทาอาชี พนี้ มาตั้ง16ปี ทาตั้งแต่อะไรจ๊ะ
มาถึงอพาร์ ทเม้นท์เนี่ย แต่งเพลงมาก็จะร้อยกว่าเพลงละ ซึ่ งถึงอาจะไม่ได้โด่งดังที่สุด แต่ก็ได้รับการ
ยอมรับในประมาณนึงที่มากกว่าที่เราคิดอะครับ ผมก็คิดว่าค่อนข้างโชคดี ไม่เคยถูกกดดันอะไรเลย
เราเป็ นศิลปิ นที่ผลิตงานเอง มีค่ายเล็กๆอย่างตอนเราไปหาหัวลาโพงริ ดดิมเขาก็เข้าใจ ก็ไม่เคยมาบีบ
บังคับเรื่ องที่เราต้องทา อยากทาอะไรก็ทาได้ พอออกจากหัวลาโพงมาก็มาเป็ นอิสระอยู่หลายปี มี
การจาหน่ายงานผ่าน distributor ชื่ อบริ ษทั HERE ซึ่ งตรงนั้นก็เป็ นวิธีการทางานที่เป็ นอิสระ เราก็
ได้รับการสนับสนุ นจกบริ ษทั ที่ดี สื่ อมวลชนทุกคนก็ค่อนข้างจะเวลคัม่ เรา สถานี วิทยุอย่างแคทเรดิ
โอก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยผลักดัน รวมถึงคนในวงกรหลายๆคนที่มาช่วยกันจนทุกวันนี้ก็ได้รับโอกาส
จนตอนนี้ ม าเข้า ในแกรมมี่ อยู่ใ นสนามหลวงในแกรมมี่ ก็ ไ ม่ถู ก ข้อจากัดอะไรเพราะเขาเข้า ใจ
ธรรมชาติของวงว่าเราเป็ นแบบนี้แล้ว ด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆที่เราอยากแสดงออกแบบนี้
ผูว้ จิ ยั : งั้นแสดงว่าเราสามารถแสดงตัวตนของเราผ่านเพลงได้อย่างเต็มที่ ไร้ซ่ ึ งข้อจากัด
Q2 : ใช่ครับ
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ผูว้ จิ ยั : ผลงานที่ Q2 แต่งออกมาสามารถสะท้อนความเป็ น Q2 ได้อย่างเต็มที่ดว้ ยรึ เปล่าคะ
Q2 : ถามว่า สะท้อนความเป็ นQ2ไหม มันขึ้ นอยู่ก ับว่าเราจะมองช่ วงอายุไ หน เพลงในวัยรุ่ นก็
สะท้อนเราในวัยรุ่ น ทุกวันนี้ถึงเราจะร้องเพลงเก่าอยู่ ตอนนี้ เราอายุเท่านี้ เราอาจจะไม่เขียนเพลงนั้น
มันเป็ นการสะท้อนตัวตนในวัยนั้นๆของคนแต่ง ซึ่ งคนเราบุ คลิ กเราเปลี่ ยน ตั้งแต่วยั รุ่ นถึ งวันนี้
บุคลิกเราเปลี่ยนไปเยอะ สุ ขภาพจิตต่างๆ สุ ขภาพกายเปลี่ยน แต่วา่ เพลงเก่าก็คือเพลงเก่า เรายังต้อง
เล่นมันอยู่ บางทีเราอาจจะต้องเล่นเพลงบางเพลงที่มนั อาจจะไม่สะท้อนบุคลิกเราในวันนี้ แล้ว แต่
มันสะท้อนอดีตของเรา
ผูว้ จิ ยั : แล้วในขณะเล่นนี่เรารู ้สึกกับมันรึ เปล่าคะ
Q2 : มันเหมือนนักแสดงอะครับ นักแสดงที่ถา้ ถึงบทเศร้าก็ตอ้ งร้องไห้ จริ งๆไม่ได้เศร้าหรอกแต่ทา
ได้ มันคงไม่ได้ไปรู ้สึกอะไรกับทุกเพลง มันเหมือนนักแสดงจริ งๆนะ เวลาคุณเห็นนักแสดงร้องไห้
เขาอาจมีความสุ ขอยูแ่ ต่เขาต้องร้องไห้ หรื อว่าเขาอาจจะเศร้าอยูแ่ ต่ตอ้ งมาเล่นตลกให้คนอื่นดู เพราะ
บทมันเป็ นอย่างนั้นพอดี การเขียนเพลงก็เหมือนการเขียนบทภาพยนตร์ การเป็ นนักร้องคือนักแสดง
เราสวมสองหน้าที่อยู่ วันที่เราขึ้นไปร้ องเพลง เราคือนักแสดง วันที่เราเขียนเพลงก็เหมื อเราเขียน
หนัง
ผูว้ จิ ยั : อยากทราบเกี่ยวกับมุมในเรื่ องของเพลงสมัยนิยมกับเพลงทางเลือก Q2 คิดว่ามันแตกต่างกัน
อย่างไรคะ
Q2 : บางทีก็ลาบากนะ เพลงทางเลือกบางทีพอมันดังขึ้นมาจะถูกเรี ยกว่าเพลงสมัยนิ ยมรึ เปล่า มันก็
บอกยากมาก มันจะมีเพลงบางเพลงที่ต้ งั ใจเลยที่จะให้ป๊อบ นัน่ คือเมื่อตอนเขาแต่ง คนแต่งอยากให้
เพลงนี้ดงั ซึ่ งบางเพลงก็ดงั ได้ บางเพลงก็ไม่ดงั กับมีอีกประเภทนึ ง คนแต่งไม่ได้คิดอะไรกับมันเลย
แต่งไปงั้นๆ มันจะดัง มันก็กลายเป็ นเพลงป๊ อบไป อย่างของผมเนี่ ย บางเพลงก็ตกอยูใ่ นเพลงป๊ อบ
ถึงวันนี้อยูม่ า 16 ปี วงอพาร์ ทเม้นท์ก็คงไม่ใช่วงทางเลือกแล้วมั้ง เพราะว่าเราก็อยูใ่ นทุกมิวสิ คเฟสติ
วอล อยูใ่ นทีวี จะว่าไปแล้วมันก็กา้ วเข้าสู ้ดนตรี ป๊อบไปแล้วเยอะอยู่ ตอนที่แต่งมันก็ไม่คิดหรอก ไม่
เคยคิดว่าเพลงจะได้รับความนิ ยมมาก แต่จะมีนกั แต่งเพลงบางประเภทที่เขาตั้งใจเลยว่าเขาอยากให้
เพลงนี้ ดงั ถ้าไม่ดงั แล้วเขาก็เฮิร์ท คือมันอยูใ่ นการวางแผน แต่อย่างเรา เราไม่ได้วางแผนเวลาแต่ง
เพลง ก็แต่งไปตามแบบที่เราชอบ ถ้าเมื่อเหมาะสมก็นามาบันทึกเสี ยง แล้วก็คาดหวังเพียงแต่น้อย
แค่เราชอบมัน เราวางเป้ าหมายไว้ต่า แต่มนั มักจะได้เกินกว่าที่คาดหวังไว้เสมอ
ผูว้ ิจยั : Q2 คิดว่าคนทัว่ ไปเขาแบ่งแยกยังไงคะ อย่างคนทัว่ ไปมองว่า Solitude is bliss เป็ นอินดี้นะ
บี้เดอะสตาร์ เป็ นป๊ อบนะ อะไรแบบนี้
Q2 : บี้เดอะสตาร์ ป๊อบแน่นอน ไม่ใช่ อินดี้ แต่ถา้ วันไหนที่ Solitude is bliss ออกเพลงแล้วดันดัง
ขึ้นมาละ เหมือนเคอนโคเบนออกเพลงแล้วดังที่หนึ่งในอเมริ กา ก็อยูใ่ นโลกของป๊ อบใช่ไหม ดังนั้น
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โลกของป๊ อบจะก้าวขามายังอินดี้ไม่ได้หรอก แต่โลกของอินดี้ ถ้าดังจะไปโลกของป๊ อบได้ ต่อให้พี่
เบิร์ดขายได้หนึ่ งม้วนเราก็จะไม่เรี ยกพี่เบิร์ดว่าอินดี้ แต่ถา้ Solitude is bliss ปี นีออกมามียอดดาวน์
โหลดเป็ นล้าน Solitude is bliss ก็จะเป็ นป๊ อบถึงแม้เพลงเขาจะเป็ นแบบนี้
ผูว้ จิ ยั : คาถามต่อไปนี้ จะเป็ นคาถามที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ Q2 นะคะ บางคาถามที่ Q2 ไม่สะดวก
ตอบสามารถข้ามไปได้ค่ะ งานอดิเรกและความชอบส่ วนตัวของ Q2 คืออะไรคะ
Q2 : ถ้าตั้งแต่แรกๆก็เป็ นหนอนหนังสื อ เป็ นคนที่ไม่เชื่ อในอะไรๆ ยุคที่แต่งเพลงแรกๆเป็ นคนที่ไม่
เชื่อในทุกอย่าง พยายามจะหาเหตุผลแย้งทุกอย่าง เรี ยกได้วา่ เป็ นสไตล์ libera ผมจะเอาหนังสื อมาดู
แล้วพยายามจะหาว่าเราแย้งอะไรได้ เราจะพยายามแย้งค่านิ ยมของผูใ้ หญ่ จะพยายามตั้งคาถามกับ
ศาสนา ความเชื่ อ บางทีก็จะทาอะไรแผลงๆ ที่พร้ อมที่จะไปขัดใจ หรื อไปหักความเชื่ อเดิ มๆ นี่ คือ
ที่มาแรกๆของการแต่งเพลง และจะเห็ นตรงนี้ ได้ในอะไรจ๊ะ และจะไม่เชื่ อในระบบการเมืองใดๆ
ทั้งสิ้ น นัน่ คือยุคแรกๆ ก็พยายามทดลองเรื่ องจิตตัวเองเยอะ ช่วงนั้นจะชอบสนใจศาสนามาก สนใจ
เพราะตั้งใจจะไปแย้งเขา
ผูว้ จิ ยั : Q2นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะ
Q2 : ตอนแรกเกิดมาเป็ นศาสนาพุทธ ช่วงแต่งเพลงใหม่ๆจะไม่มีศาสนา เพราะตอนนั้นตั้งใจว่าจะ
ไปแหกทุกศาสนา ผมเป็ นคนที่จะไปเจอพระบ่อยนะ อ่านพวกปรัชญาศาสนาเยอะมาก เพื่อจะเอา
ไปหักกับคนให้ได้ ผมค่อนข้างโชคดี นะ ผมมักจะเจอคนที่มีมุมมองน่ าสนใจ เคยได้ไปเจอพระ
ท่านนึงโดยบังเอิญ คุยกันตั้งนาน คุยกันเรื่ องพุทธศีลมีจริ งไหม ท่านก็บอกว่าพุทธศีลไม่มีทางมีจริ ง
เพราะว่าศิลปิ นต้องมีกิเลส ศิลปะที่ดีตอ้ งมีกิเลส พุทธเป็ นเครื่ องมือตัดกิเลส ศิลปะที่ไม่มีกิเลสมัน
จะจืด พระยังพูดเลย แล้วก็ห่วย พระบอกว่า ถ้าน้องอยากเป็ นศิลปิ น น้องทาตัวเหี้ ยไปเลย พระพูด
ตรงๆแบบนี้ เลยนะ น้องลุ ยไปเลย ชี วิตเหลวเป๋ วเละเทะยังไงก็ได้ น้องจะได้งานศิ ลปะที่ ดี แต่ถ้า
เมื่อไหร่ นอ้ งสนใจพุทธศาสนา หลวงพี่เชื่อว่าน้องจะไม่อยากทางานศิลปะ อันนั้นเป็ นคาพูดที่เรายัง
จาได้ และในยุคนั้นผมก็ต้ งั คาถามกับตรงนี้ ก็แน่ นอนพอเรากลับมาดูมนั ก็จริ งนะ งานศิลปะที่เรา
ชอบ หรื อศิลปิ นที่เราชอบ ชี วิตบัดซบทั้งนั้น เพลงยิ่งรุ นแรง เพลงยิ่งก้าวร้ าว เพลงยิ่งหมองหม่น
ช่างมีเสน่ห์ยวั่ ยวนมาก มันเป็ นที่มาว่าจุดหมายชี วิตเรา เราจะเลือกดิ่งไปกับกิเลส หรื อเราเลือกที่จะ
ชนะมัน หลังๆมาก็ได้ศึกษาเรื่ องของเซน เปรี ยบเทียบกับคริ สศาสนา ตอนนั้นผมไปเรี ยนเมืองนอก
มีรูมเมทเป็ นมุสลิม เราคุยกันเรื่ องนี้บ่อยมาก เรื่ องการเปรี ยบเทียบของศาสนา ว่าวิถีแต่ละอันเป็ นไง
จนประมาณช่ วงอยู่มหาลัย ผมจะเรี ยกตัวเองว่าพวกไม่มีศาสนา แต่ว่าเราก็ชอบอ่านหลายๆอย่าง
แล้วก็ไม่เชื่อในศีล ผมจะเชื่อว่า ศีล สมาธิ ปั ญญาใช่ไหม เราข้ามไปปั ญญาเลยได้ไหม ถ้าเราข้ามไป
ปั ญญา ศีลสมาธิ เราไม่ตอ้ งมีแล้วกันเนาะ
ผูว้ จิ ยั : ถ้าพูดถึงมุมมองความรักในฉบับของQ2เป็ นยังไงคะ
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Q2 : ก็สมัยเด็กๆก็ป๊อบปี้ เลิฟอะครับ เจอใครน่ารัก สวย ก็โอเคไป พอเริ่ มมีแฟนก็เหมือนวัยรุ่ นปกติ
แต่ว่าเราไม่เคยจะวางแผนไปล่วงหน้า เรื่ องครอบครัวอะไรงี้ ไม่เคยคิดว่าจะมีครอบครัวได้ ก็คิดว่า
ถ้ามีแฟน ก็เป็ นแค่แฟน สักวันคงต้องเลิ กกัน การจะมีครอบครัวเป็ นเรื่ องยาก เพราะว่าผมไม่ถนัด
ไลฟสไตล์ผมชอบสังสรรค์ ผมชอบแรดอะ ชอบออกไปข้างนอกไรงี้ ก็ทาให้ตรงนี้ ลาบาก เราก็มอง
ว่า เอ๊ะ การแต่งงานมันเป็ นเรื่ องจริ งไหม ค่านิยมนี้มนั อาจจะไร้สาระก็ได้
ผูว้ จิ ยั : จนถึงตอนนี้เราก็ยงั คิดอย่างนั้นอยูใ่ ช่ไหมคะ
Q2 : คิดอย่างนั้นอยู่
ผูว้ ิจยั : ต่อไปจะพูดถึ งการพัฒนาอัตลักษณ์ ของQ2ค่ะ เริ่ มตั้งแต่ชีวิตวัยรุ่ น ครอบครัวเราเป็ นยังไง
เรามีความต้องการยังไง มีจุดมุ่งหมายในชีวติ อย่างไร
Q2 : ครอบครัวผมก็ให้โอกาสทุกอย่าง ก็ค่อนข้างโชคดี ที่ไม่มีปัญหา แม่เป็ นครู พ่อทางานบริ ษทั
ผมก็ค่อนข้างถื อว่าเป็ นเด็กเรี ยน เป็ นเด็กที่ไม่มีปัญหาเรื่ องการเรี ยน ให้เรี ยนอะไรก็ไม่รู้สึกว่ายาก
ผ่านได้ สอบได้ แล้วก็จะมีความเป็ นผูน้ า เป็ นประธานนักเรี ยนอะไรอย่างนี้ครับ
ผูว้ จิ ยั : เรามีจุดพี๊คหรื อจุดพลิกผันในวัยรุ่ นบ้างไหมคะ
Q2 : จุดพี๊คตอน ป.6 เคยนาม็อบล้มอาจารย์ใหญ่ จริ งๆผมว่าการขบถในตัวเอง การสนใจเรื่ อง
การเมื องมันมาตั้งแต่ เด็กๆ ตอนปฐมเราก็เริ่ มตั้งคาถามแล้วนะว่ามี ครู ที่ถูก ไล่ ออกโดยที่ เราไม่ รู้
สาเหตุ โอ๊ยตอนนั้นเป็ นเรื่ องใหญ่เลย ลงหนังสื อพิมพ์
ผูว้ จิ ยั : มันเป็ นเพราะว่าเราอ่านหนังสื อมาเยอะ เราจึงมีความคิดขบถเหล่านี้ไหมคะ
Q2 : ไม่แน่ ใจนะ ผมว่าโรงเรี ยนผม โรงเรี ยนสาธิ ตเขาสอนให้เด็กไม่อาย เด็กที่อยู่สาธิ ตจะกล้า
แสดงออกมาก คื อเราได้แสดงโขนตั้งแต่อายุน้อยๆ เราอยู่บนเวทีการแสดงอะ คนดู เป็ นพันๆคน
บังคับให้เราแสดงด้วยตั้งแต่เด็กทุกๆปี ผมว่ามันก็เป็ นพื้นฐานตรงนี้ ที่ทาให้ทุกคนไม่ข้ ีอายแล้วก็มี
เพื่อนที่หลากหลาย แล้วก็กล้าเถียงผูใ้ หญ่
ผูว้ ิจยั : เราได้มีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตัวเองเพื่อให้ดูเป็ นศิลปิ นหรื อผูป้ ระพันธ์เพลงบ้าง
ไหมคะ เช่นการสื่ อสารกับสังคม ลักษณะการแต่งกาย หรื ออะไรต่างๆที่ทาให้คนแยกแยะว่าเราเป็ น
ศิลปิ น
Q2 : คือผมเป็ นคนผมยาว คนก็จะชอบคิดว่าผมเป็ นศิลปิ น ผมก็ไม่ได้ต้ งั ใจให้คนมองว่าเป็ นศิลปิ น
ผมว่าไว้ผมสั้นแล้วมันหน้าเด๋ ออะ (หัวเราะ)
ผูว้ จิ ยั : คือเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย เราก็เป็ นแบบนี้
Q2 : มันก็เปลี่ ยนมาเรื่ อย วิธีที่ผมแต่งตัวก็เปลี่ ยนมาเรื่ อยนะ มันก็เป็ นปกติอะ คนถึ งจะไม่ได้เป็ น
ศิลปิ น เขาก็มีแฟชัน่ ที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ตอนเด็กๆยุคอัลเตอร์ ผมก็แต่งตัวเป็ นแบบนึ ง ยุคที่
เราเรี ยนมหาลัยเราก็แต่งตัว บางทีเราก็มีตามแฟชัน่ ผมก็ชอบอ่านหนังสื อแฟชัน่ มันไม่ใช่วา่ เราจะ
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ปฏิ เสธแฟชั่น ใช่ ไหมฮะ เห็ นกางกงตัวนี้ สวยดี ก็ซ้ื อ รองเท้าคู่น้ ี เห็ นเพื่อนใส่ แล้วสวยดี ถ้าคิ ดว่า
เหมาะกับเรา เราก็ซ้ื อ ผมเป็ นคนชอบแฟชัน่ นะ ผมว่าศิลปิ นอะ มันจะแต่งตัวอะไรมันก็เป็ นศิลปิ น
ได้ ทุกคนมีสไตล์ ปู พงษ์สิทธิ์ ก็เห็นชัดว่าเป็ นแบบนี้ ไปเห็นโจอี้บอยก็ยงั มีต้ งั หลายยุค แต่เขาก็ยงั ดู
ชัดเจนว่าเขาเป็ นโจอี้บอย ใช่ ไหม คาราบาวนี่ ทุกปี เหมือนเดิ มไม่เคยเปลี่ ยน (หัวเราะ) ผมอาจจะ
เปลี่ ยนไปเรื่ อยๆ แฟชัน่ ชุ ดแรกกับชุ ดนี้ ก็ไม่เหมื อนกันแล้ว แต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นว่า
จะต้องแบบไหน ให้มนั เป็ นไปเรื่ อยๆอะครับ แฟชัน่ มันเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม ผมเองก็อะไร
ออกใหม่มาผมเองก็ซ้ื อ
ผูว้ จิ ยั : Q2มีนามปากกาไหมคะ
Q2 : ไม่มีครับ
ผูว้ จิ ยั : Q2มองว่าบุคลิกภาพของเราเป็ นอย่างไรคะ
Q2 : ผมเป็ นคนตรงไปตรงมาแล้วผมกล้าพูด เป็ นเสรี นิยม เป็ นคนมีวินยั คือจะมีบางอย่างที่ทาได้
เป๊ ะๆ และมีบางอย่างที่แหกได้สุดๆ จริ งๆแล้วมีหนึ่ งอย่างที่ผมมีนะ อาจจะเทียบกับศิลปิ นคนอื่นก็
ได้ ก็คือการเป็ นเด็กเรี ยนมาก่อนมันช่วยให้เราวางแผนชี วิตที่ค่อนข้างจะ... ผมเป็ นศิลปิ นที่ฟังก์ชนั่
ไม่ได้เป็ นศิลปิ น ผมมีความเป็ น management อยูแ่ ยอะ อารมณ์เราตอนเขียนเพลงเป็ นศิลปิ น แต่ว่า
การใช้ชีวิตทัว่ ไปประจาวันเป็ นอีกแบบ จะว่าเป็ นคนออฟฟิ ศก็ได้ ซึ่ งจริ งๆแล้วเรามี รูทีนของเรา
มากๆ ซึ่ งวงอพาร์ ทเม้นคุณป้ าก็ถือเป็ นวงที่มีรูทีน มีระเบียบวินยั กล้าบอกได้เลยว่าในเรื่ องของการ
ตรงต่อเวลาก็จะเป็ นวงที่ค่อนข้างเป๊ ะ
ผูว้ จิ ยั : Q2คิดว่าคนทัว่ ไปมองเราในแง่บวกอย่างไร แง่ลบอย่างไรคะ
Q2 : ศิลปิ นเหรอ แง่บวก ก็ถา้ เขาชอบผลงานเรา เขาก็มองเราในแง่บวก ถ้าไม่ชอบเรา อะไรก็ลบ ก็
เราก็โดนมองทั้งสองแบบ เพลงเพราะ กับเพลงไม่เพราะ บางทีเพลงเดียวกัน คนนึ งว่าเพราะ คนนึ ง
ว่าไม่ เพราะงั้นคนก็คงมองเราว่าเราเป็ นศิลปิ นที่ห่วยก็มี คนที่มองว่าเราเป็ นศิลปิ นที่ดีก็มี
ผูว้ จิ ยั : ถ้าในแง่ของคนที่ทางานร่ วมกับเราละคะ ไม่ยึดเกี่ยวกับเพลง แต่วา่ เป็ นตัวเราเอง เขาจะมอง
เราในแง่บวกอย่างไร แง่ลบอย่างไร
Q2 : ถ้าทางานกับผมเรี ยกว่าไว้ใจได้ แง่ลบคือบังคับผมไม่ได้ คือไว้ใจได้ในแง่ที่วา่ ถ้าผมบอกว่ามัน
จะต้องเสร็ จวันนี้ มันจะต้องเสร็ จวันนี้ แน่นอน ผมมีความเป๊ ะในเรื่ องของการรักษาสัญญา แต่ถา้ ใน
แง่ของว่า ทางานแล้วมากะเกณฑ์เรื่ องไอเดียเนี่ย ต้องแล้วแต่ผม
ผูว้ จิ ยั : รู ปแบบของสังคมแล้ววัฒนธรรมที่Q2ได้เป็ นส่ วนหนึ่ง อย่างกลุ่มเพื่อน ลักษณะกลุ่มเพื่อนที่
เราไปปฏิสัมพันธ์เป็ นแบบไหนคะ
Q2 : หลากหลายนะครับ ผมคบเพื่อนหลากหลาย มีต้ งั แต่เพื่อนติดยา...
ผูว้ จิ ยั : แบบไหนที่เราชอบมากที่สุด
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Q2 : เราไม่เชิ งว่าเราชอบอันไหนมากที่สุดนะ ตั้งแต่เด็กมาก็จะมีเพื่อนกลุ่มเด็กเรี ยน เพื่อนกลุ่มเด็ก
เกเร ตอนอยู่อเมริ กาก็เจอเพื่อนกลุ่มที่เขาไปเรี ยนเมืองนอก ไฮโซที่ไม่ตอ้ งทาอะไรมาก กับกลุ่มที่
ต้องเป็ นคนเสิ ร์ฟ สู ้ชีวิต หาเงิ น คือผมเป็ นคน เอาง่ายๆคือความแรดมันทาให้เราไปเจอคนทุกหมู่
เหล่า เนี่ ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผมเป็ นคนที่ออกจากบ้านตอนกลางคืน เจ็ดวันเนี่ ยผมออกจากบ้านทุก
วัน เราสามารถไปไหนคนเดียวได้ แล้วก็สามารถไปเจอใครที่ไม่รู้จกั แล้วก็พูดคุยด้วยได้ นี่ จะเป็ นสิ่ ง
ที่ทาให้ผมค่อนข้างมีเพื่อนหลากหลาย ไม่ปฏิเสธที่จะไป
ผูว้ จิ ยั : แสดงว่าเราชอบที่จะเรี ยนรู ้คนใหม่ๆ
Q2 : ไม่เคยคิดที่ จะเรี ยนรู ้ หรอก ผมเป็ นคนใจง่ าย ไปไหนก็ไป ไม่ได้คิดว่าจะไปเรี ยนรู ้ นะ ไป
เพราะว่ามันสนุก อย่างตอนที่เราอยูน่ ิ วยอร์ ก มันทาให้เราไม่กลัวกับไอเดียอะไรที่แปลกๆอะ ให้เรา
ไปบาร์ คนละตินก็ไปได้ ไปบาร์ คนดาก็ไป ถึงตอนแรกจะรู ้สึกกลัว ไปบ่อยๆก็ไม่กลัว ไปบาร์ เกย์ก็
ไปได้ ไปบาร์ ที่เป็ น S&M เกี่ ยวกับพวกซาดิ สหน่ อย ก็ไม่เคยไปก็ไป มันทาให้เราเห็ นว่าโลกมัน
มีไอเดียที่หลากหลาย มันไม่น่ากลัวนะ มนุ ษย์เรามันมีไอเดียที่ไม่เหมือนกัน มันไม่น่ากลัวเลย เป็ น
เรื่ องปกติมากๆ อย่างคนที่ชอบโดนแซ่ บวยแล้วมีความสุ ข ตราบใดที่เขาอยูใ่ นที่ๆเหมาะสม เขาอยู่
กับพวกเขาเองก็โอเค จริ งๆช่ วงที่ผมอยู่ในมหาลัยเป็ นช่ วงที่ ได้ลองอะไรในชี วิตเยอะ ได้ไปเป็ น
volunteer ให้กบั คนที่ ต่อสู ้ เพื่อสิ ทธิ ในธิ เบต ช่ วงนั้นเป็ นประเด็นแรงในอเมริ กา ก็อยู่ในกลุ่ ม ที่
เรี ยกว่า student for free Tibet ก็ได้ไปเจอกับคนที่เลื่อมใสในศาสนาพุทธ ซึ่ งศาสนาพุทธของเขาก็
ไม่ เ หมื อ นกับ ที่ บ ้า นเรา มัน ก็ ท าให้ เ ราคิ ด ว่า อะไรละคื อ พุ ท ธศาสนาที่ แ ท้จ ริ ง เรื่ อ งบางเรื่ อ ง
เล็กๆน้อยๆก็ต่างกันละ แต่แก่นก็คือเหมือนกัน
ผูว้ จิ ยั : อยากทราบถึงคติที่Q2ยึดถืออยูต่ อนนี้คะ
Q2 : ไม่ประมาท เราเลือกที่จะมาเป็ นศิลปิ น เป็ นอาชีพที่มีความเสี่ ยงที่สุด ดังนั้นเราต้องไม่ประมาท
ในเมื่อเราเลื อกเป็ นศิลปิ นแล้วเราจะไม่บ่น เทปขายไม่ได้ไม่บ่น ไม่มีงานทาไม่บ่น ตั้งแต่วนั แรกที่
ตัดสิ นใจทาอาชีพนี้ก็คิดไว้เลยว่าต้องไม่ประมาท อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้
ผูว้ จิ ยั : เส้นทางการทาเพลงต่อจากนี้ของQ2จะเป็ นอย่างไรคะ
Q2 : ก็ทาไปแบบนี้ อะครับ มันไม่มีอะไรหวือหวาไปกว่านี้ แล้วครับ ก็คือแต่งเพลง เข้าห้องอัด เล่น
คอนเสิ ร์ต พอเล่นๆไปชักเบื่อ ก็แต่งเพลง เข้าห้องอัด ก็เป็ นอย่างนี้ ละครับ ชี วิตนักดนตรี พอผ่านไป
แล้วมันก็มีรูทีนของมัน
ผูว้ จิ ยั : แล้วคิดว่าเราจะเกษียนจากการทางานเพลงเมื่อไหร่ คะ
Q2 : ก็จนแก่แหละ อาชีพนี้จนแก่ ทาได้จนแกครับ ไม่รู้จะทาอะไร (หัวเราะ)
ผูว้ จิ ยั : บุคคลที่เป็ นแบบอย่างที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของQ2คือใครคะ
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Q2 : อัตลักษณ์ในการแต่งเพลงผม ผมได้มาจากปฐมพรปฐมพร และคนที่ทาให้ผมอยากไปกระโดด
โลดเต้นบนเวทีน่าจะเป็ นพี่ป๊อดโมเดิ ร์นด็อก สองคนที่เป็ นคนที่ในวัยรุ่ นกระตุน้ ผมได้มาก พอเรา
โตขึ้นมาคนที่มีผลต่ออัตลักษณ์เราก็คือวอลเลน ปัฟเฟ่ น ที่เป็ นนักลงทุน
ผูว้ จิ ยั : เพราะอะไรถึงเป็ นวอลเลน บัฟเฟ่ น
Q2 : ผมชอบวิธีที่เขามองโลก เขาเป็ นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่มาก แต่เขาเป็ นคนไม่ฟุ้งเฟ้ อ เงินไม่จาเป็ น
กับเขา เขาใช้ชีวติ แบบบ้านๆ แต่เขาทาในสิ่ งที่เขารัก แล้วเขามีเป้ าหมายชัดเจน เขาทาให้เรารู ้วา่ คนที่
เชื่ อในสิ่ งที่ตวั เองทาจริ งๆอะมันเป็ นอย่างนี้ แหละ คนที่ลงทุนโดยไม่หวังเงิน หรื อคนที่ทางานโดย
ไม่หวังผลตอบรับ
3. บทสั มภาษณ์นามสมมติ S1 (ผู้ร่วมงานกับQ1)
ผูว้ จิ ยั : พี่กอ้ งได้ร่วมงานอะไรกับQ1คะ
S1 : ไปร้องไกด์ให้เพลงที่Q1แต่ง เพลงกามิกาเซ่ ป๊ อบเลย ต้องร้องแบบไม่ชดั ด้วย
ผูว้ จิ ยั : ทาไมถึงได้ไปร่ วมงานกับQ1
S1 : Q1บอกว่านักร้องที่Q1มีอยูม่ ีแต่เสี ยงกระด้าง เขาต้องการเสี ยงวัยรุ่ น
ผูว้ จิ ยั : ทาไมเขาถึงเลือกเรา เขาได้ดูผลงานเราก่อนไหม
S1 : เขารู ้วา่ เราเล่นดนตรี เคยดูคลิปเราที่เราร้อง
ผูว้ จิ ยั : การทางานกับQ1เป็ นยังไงบ้าง
S1 : เขาไม่ถือว่าเขี้ยวมาก เขาจะใส่ ใจกับสิ่ งที่เขาอยากได้ รอบแรกที่ไปถ้าเขายังไม่พอใจเขาจะเรี ยก
ไปอัดใหม่อีกรอบ เขาก็ใส่ ใจในบางจุดที่เขาต้องการ สิ่ งที่เป็ น signature ของเพลง
ผูว้ จิ ยั : เขาตั้งความหวังกับเราสู งไหม
S1 : ก็ไม่นะเขาบอกว่าเพลงมันไม่ได้ยาก แต่พอเอาเข้าจริ งมันยากนะ
ผูว้ จิ ยั : เมื่อเราทางานพลาดQ1มีการตอบสนองยังไง
S1 : พอพลาดเขาก็ไม่กดดัน เขาก็บอกเดี๋ยวร้องใหม่ ไม่ได้กดดันอะไร เดี๋ยวลองดูอีกครั้ง แต่ก็หลาย
ครั้งอยู่
ผูว้ จิ ยั : ก่อนที่จะมาทางานร่ วมกันเราได้ตกลงในเรื่ องราคากันก่อนไหม
S1 : เรารู ้สึกว่าถ้าเป็ นคนอื่นคงไม่รับ แต่คนรู ้จกั กันก็ได้
ผูว้ จิ ยั : จากที่เราสัมผัสQ1 บุคลิกเขาเป็ นยังไง
S1 : เขาเป็ นคนตลกนะ ขี้เล่น อัธยาศัยดี เขาก็มีมุมศิลปิ น การแสดงออกบางอย่างที่คนปกติไม่เป็ น
ผูว้ จิ ยั : เราคิดว่าบุคลิกภายนอกจากที่คนอื่นมอง กับความเป็ นจริ งค่อนข้างต่างกันไหม
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S1 : เขาเป็ นคนตลกที่จริ งจังกับการทางานนะ โดยดู ออกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเขาจริ งจังกับการ
ทางาน เวลาเล่นเขาก็เล่น ไม่ได้เอาความขี้เล่นมาปกปิ ด
ผูว้ ิจยั : Q1เคยบอกว่าเขามีความแข่งขันตลอดเวลา และชอบเปรี ยบเทียบคน เราเคยเจอสถานการณ์
แบบนี้ไหม หรื อเคยโดนกดดันจากการเปรี ยบเทียบไหม
S1 : ไม่นะ เพราะอาจจะด้วยงานที่ไม่ยากจนเกินไป แล้วเคยเห็นว่าพอเขาคิดว่าคนนี้ ทางานดี เขาก็
อยากจะทาให้ดียงิ่ กว่า
ผูว้ จิ ยั : คนที่มารู ้จกั กับQ1จะชอบQ1ในส่ วนไหนและไม่ชอบในส่ วนไหน
S1 : ชอบตรงที่เขาเป็ นกันเอง สนุ กสนาน เวลาเราพูดอะไรเขาจะสนใจฟั งเรา เหมือนที่เขาฟั งเรา
เพราะเขาจะเก็บไปทางาน เราเคยพูดคาหนึ่งออกไป เขาบอกว่าชอบคานี้ ขอเอาไปแต่งเพลงนะ รู ้สึก
ว่าการคุยกันมันสนุกขึ้น
ผูว้ จิ ยั : Q1เขาตั้งเป้ าหมายในการทาเพลงไว้ยงั ไง
S1 : คนทาเพลงมันก็อยากให้เพลงดังอยูแ่ ล้ว แต่สิ่งที่เป็ น signature ของQ1คือเขาจะแตกจากก้อน
ใหญ่ เป็ นย่อยๆโดยที่ ไม่ หลุ ดธี ม เดิ ม เขาจะเอามาจากหนึ่ ง ค าแล้วมองว่าค านี้ มนั สื่ อความหมาย
อะไรบ้าง
ผูว้ จิ ยั : เพลงแนวไหนน่าจะเหมาะกับQ1
S1 : เขาเป็ นคนเจ้าบทเจ้ากลอน เพลงเศร้ากินใจทาออกมาดี ทั้งๆที่ชีวติ เขาไม่ได้เศร้านะ
ผูว้ จิ ยั : เพลงอินดี้กบั เพลงป๊ อบต่างกันยังไง
S1 : ป๊ อบกับอินดี้มนั ไม่ใช่แนวเพลง ป๊ อบเป็ นเพลงที่คนเข้าใจง่ายทั้งเรื่ องภาษา ดนตรี ทานอง อินดี้
อาจจะเข้าใจยากมีทานองแปลกๆ ไม่ติดหู เนื้ อหาฟั งยาก เข้าใจยาก ต้องแปลภาษาจากไทยเป็ นไทย
อีกที สิ่ งที่วดั อินดี้กบั ป๊ อบก็คือจานวนผูฟ้ ัง เข้าถึงคนได้มากหรื อน้อย
4. บทสั มภาษณ์นามสมมติ S2 (ผู้ร่วมงานกับ Q1)
ผูว้ จิ ยั : S2ร่ วมงานอะไรกับQ1คะ
S2 : S2ประกวดเดอะสตาร์ แล้วQ1ก็เป็ นโปรดิวเซอร์ ของ Exact เริ่ มร่ วมงานครั้งแรกตอนS2ไปอัด
เพลงผิดเพราะรัก แล้วQ1มาคุมร้อง หลังจากนั้นQ1ก็เริ่ มแต่งเพลงให้S2 การทางานกับQ1ส่ วนใหญ่
เป็ นเรื่ องของเพลงค่ะ ไปอัดเพลง ทั้งเพลงที่เป็ นของS2เองและเพลงที่Q1แต่งโดยS2ก็ไปร้องเป็ น
ไกด์
ผูว้ จิ ยั : การร่ วมงานกับQ1เป็ นยังไงบ้างคะ
S2 : การทางานกับQ1ง่ายและสนุก โปรดิวเซอร์ บางคนก็อาจจะไม่ได้ให้เรามีส่วนร่ วมในเพลง
เท่าไหร่ หมายถึงเขาจะมีโจทย์มาให้เราทาเลย แต่Q1ยังให้เราได้ออกไอเดีย เลยรู ้สึกว่าการทางาน
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ร่ วมกับQ1มันเป็ นการทางานร่ วมจริ งๆ ไม่ใช่แค่มาร้องตามโจทย์เฉยๆ เวลามีปัญหาเขาก็แก้ปัญหา
ได้เร็ ว ปั ญหาส่ วนใหญ่เช่นการแก้เนื้ อร้องแก้เมโลดี้
ผูว้ จิ ยั : S2แคยเป็ นส่ วนหนึ่งในกระบวนการเขียนเพลงร่ วมกับQ1ไหม
S2 : ไม่เคยนะคะ มีแต่Q1เอาเพลงมาให้S2ฟังแล้วถามว่าชอบไหม S2ก็จะตอบไปในฐานะของคน
ฟังเพลงมากกว่า
ผูว้ จิ ยั : บุคลิกภายนอกของQ1เป็ นยังไงคะ
S2 : เป็ นคนทางานเร็ ว เขาครบในตัวเขาคนเดียว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่อนข้างรับฟัง
ความเห็นคนอื่น
ผูว้ จิ ยั : ลักษณะการสื่ อสารของQ1กับผูค้ นเป็ นยังไง
S2 : เขาเป็ นคนปกติที่มีอารมณ์ขนั ไม่ได้ซีเรี ยสกับงานตลอดเวลา แต่ถา้ ในมุมของการทางาน
ค่อนข้างจริ งจัง เขาพยายามทาทุกอย่างให้มนั เสร็ จแล้ว เลยค่อนข้างซีเรี ยส
ผูว้ จิ ยั : เรามองว่าเหตุปัจจัยใดที่เป็ นตัวหล่อหลอมให้Q1กลายเป็ นแบบนี้
S2 : น่าจะเป็ นสภาพแวดล้อม สังคมในการทางาน ด้วยงานที่ตอ้ งทาแข่งกับยุคสมัย แข่งกับเวลา ก็
อาจจะโดนบรี๊ ฟมาให้เพลงนี้ ตอ้ งเสร็ จภายในเวลานี้ มันก็เลยหล่อหลอมให้Q1เป็ นแบบนี้ เขา
กระตือรื อล้นที่จะทาอะไรหลายๆอย่าง
ผูว้ จิ ยั : เพลงส่ วนใหญ่ของQ1เป็ นลักษณะไหน
S2 : Q1ทาเพลงได้หลากหลาย มันขึ้นกับโจทย์วา่ เพลงนั้นจะไปใช้กบั ใคร มันเป็ นอาชี พนักเขียน
เพลงที่ไม่เชิง Artist มีโจทย์อะไรมาก็สามารถแก้โจทย์น้ นั ได้
ผูว้ จิ ยั : ถ้าให้ยกตัวอย่างเพลงที่สะท้อนความเป็ นเขา จะเป็ นเพลงลักษณะไหน
S2 : น่าจะเป็ นเพลงช้า easy listening จังหวะ mudium เพราะQ1น่าจะถนัด ถ้าถามว่าเพลงไหนเป็ น
ตัวตนของเขามันจะตอบยากเพราะเขาแต่งเพลงให้กบั ตัวตนของคนอื่น เขาถ่ายทอดแทนคนอื่น
ผูว้ จิ ยั : S2คิดว่าเพลงป๊ อบกับเพลงอินดี้ต่างกันยังไง
S2 : ถ้าพูดถึงวิธีการทาเพลงป๊ อบจะเป็ นเพลงที่นึกถึงคนฟังก่อน แต่ถา้ เราจะทาเพลงอินดี้เราก็
คานึงถึงสิ่ งที่เราอยากร้องอยากเล่นก่อน ไม่ได้เอาใจคนฟังเป็ นหลัก ในมุมมองคนฟังเพลงป๊ อบมัน
เป็ นเพลงที่เข้าถึงง่ายที่สุด ทุกคนฟังได้ เข้าถึงความรู ้สึกได้ง่าย แต่ถา้ เป็ นเพลงอินดี้อาจจะเป็ นเพลง
เฉพาะกลุ่ม เราต้องชอบในแนวนั้นจริ งๆเราถึงจะเปิ ดใจฟั ง
5. บทสั มภาษณ์ นามสมมติ S3 (ผู้ร่วมงานกับQ1)
ผูว้ จิ ยั : S3ได้ร่วมงานกับQ1นานหรื อยังคะ
S3 : กับQ1ก็ประมาณ 3 ปี แล้วครับ
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ผูว้ จิ ยั : งานที่ทาร่ วมกันเกี่ยวกับอะไรคะ
S3 : ตอนแรกเลยQ1ให้ไปร้องไกด์ เพลงแรกชื่ อว่าเพลงคบซ้อนที่ได้ร่วมงานกัน ส่ วนใหญ่ก็จะเป็ น
ร้องไกด์และคอรัส อย่างล่าสุ ดเพลงหนึ่งในร้อยของพี่แจ้
ผูว้ จิ ยั : เราได้มีส่วนร่ วมในการแต่งเพลงกับQ1ไหมคะ
S3 : ผมก็เคยแต่งเพลงส่ งไปให้Q1 แต่Q1บอกเก็บไว้ก่อน ถ้าเพลงไหนได้เขาจะซื้ อต่อเรา แล้วเขาจะ
มาบิดเมโลดี้อีกทีหนึ่ง
ผูว้ จิ ยั : ส่ วนใหญ่เพลงที่เขาชอบในผลงานของเราจะเป็ นแนวไหนคะ
S3 : ส่ วนใหญ่จะเป็ นเพลง medium กลางๆมีจงั หวะ เขาเป็ นคนชอบฟั งเพลงมีจงั หวะ ฟั งแล้วไม่น่า
เบื่ อ ดู น่าสนใจ ในเนื้ อร้ องมี คาที่ แปลกออกไป ส่ วนใหญ่งานQ1จะชอบคาที่ แปลกๆอยู่ในเพลง
อย่างเช่นคาอธิ ษฐานด้วยน้ าตา ซึ่ งเป็ นคาที่คนไม่ค่อยใช้ ฟั งแล้วแปลกดี ถึงมันจะเป็ นเพลงช้าแต่Q1
ก็ชอบคิดเพลงแปลกตลอดเวลา
ผูว้ จิ ยั : นอกจากเขียนเพลงส่ งให้Q1แล้วเราเคยอยูใ่ นกระบวนการเขียนเพลงร่ วมกับQ1ไหมคะ
S3 : เคยอยูค่ รั้งหนึ่ ง คือเวลาคิดร่ วมกันมันจะมีส่วนที่ไม่ตรงกันอยูแ่ ล้ว เราชอบแบบหนึ่ ง เขาชอบ
อีกแบบหนึ่ง ซึ่ งเราก็ไม่รู้วา่ แบบไหนมันจะดัง โปรดิวเซอร์ บางคนชอบที่จะทางานคนเดียว ชอบสั่ง
คนอื่นมากกว่า บางทีร่วมงานกันแล้วไม่แมชกันก็ตอ้ งตัดออกไป
ผูว้ จิ ยั : อย่างQ1นี่ชอบที่จะทางานคนเดียวมากกว่าหรื อเปล่าคะ
S3 : Q1เขาชอบทางานคนเดียว แต่งเพลงคนเดียว แล้วเขาก็ส่งมาให้เราฟัง เฮ้ย มึงว่าเพราะไหม เราก็
รู ้สึกว่าไม่โดนเราหว่ะ แต่ดนั ปล่อยไปแล้วดัง เราก็เลยรู ้สึกว่าความคิดมันไม่ตรงกันจริ งๆ บางทีเรา
ไม่ชอบเพลงนี้ แต่พอปล่อยออกมาแล้วมันมีความหมายโดนใจใครหลายคน Q1ชอบทางานคนเดียว
เพราะทุกอย่างมิกซ์เสี ยงเขาจะเป็ นคนทาเองเลย บางทีเพลงมันต้องเสร็ จวันนี้ เขาโทรบอกลูกน้อง
เลยต้องเสร็ จนะภายในเวลา 20 นาที เพราะมีนอ้ งรออัดอยู่ เราก็งงมากคือมันขนาดนั้นเลยเหรอ มัน
เร็ วมาก สั่งคนนี้ๆอย่างเร็ วเลย
ผูว้ จิ ยั : ส่ วนตัวเราเราคิดว่าQ1เป็ นคนใจร้อนไหม
S3 : ใจร้ อนครับ ส่ วนใหญ่โปรดิวเซอร์ หลายคนเป็ นคนใจร้อน บางทีมนั มีเมโลดี้ บางตัว หู เราฟั ง
แล้วเราร้ องออกไป เราคิ ดว่าเราร้ องถู ก แต่เราร้ องผิด คานั้นเวลาร้ องเพลงมันไม่เหมื อนภาษาพูด
ทัว่ ไป อย่างคาว่าไม่ บางทีสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่ไม่ แต่ไม่ตอ้ งมียานๆข้างหลัง ซึ่ งบางครั้งร้องจน
เครี ยดคือไม่ได้ดงั่ ใจแก เริ่ มเห็ นสี หน้าแกเปลี่ ยนแล้ว คามันต่างกันนิ ดเดี ยวซึ่ งมันมีหลายคาด้วย
ไม่ใช่ แค่คาว่าไม่คาเดี ยว เดี๋ ยวนี้ คนฟั งชอบสาเนี ยงที่ ดูบิดๆหน่ อย รักก็เป็ นร้ าก ฟั งแล้วมันดู ฝรั่ ง
หน่อย วัยรุ่ นมันชอบ บางตัวเราร้องไม่ถูก ถ้าเราแฟลตไปนิ ดนึ งหู เขาจะเร็ วมากQ1 เหมือนเพลงเขา
เขาจะรู ้ หมดทุกอย่างว่ามันต้องเป็ นอย่างนี้ ๆ ในการส่ งงานของQ1ให้บอสเขาเนี่ ยเขาต้องรู ้ ว่าบอ
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สชอบอะไร เพราะบางทีเราร้องไกด์ไม่ดีก็โดนบอสตีกลับมาเลย ทางานกับโปรดิวเซอร์ มาหลายคน
Q1ค่อนข้างเครี ยดเยอะสุ ด
ผูว้ จิ ยั : เขาจะกดดันอะไรเราบ้างไหม
S3 : มีครั้งหนึ่ งที่เขาเครี ยดสุ ดๆแล้วเรี ยกเราออกมาคุยข้างนอก เฮ้ยแชมป์ มึงออกมาคุยข้างนอกกัน
ก่อนเลย มากินน้ าก่อน มึงฟั งดิๆ เนี่ ย มันร้องอย่างนี้ ไม่ใช่อย่างนี้ หน้าเขาจะเครี ยดมาก จริ งจังมาก
วันนั้นทาเพลงกับเขาเป็ นวันที่โหดมาก ไม่เคยร้องไกด์เยอะขนาดนี้ เลย ร้องไกด์วนั เดียว 4 เพลง จา
ได้วา่ ตั้งแต่ทุ่มถึงตีสาม พอเพลงที่ 4 หู เรามันล้าแล้ว มันจะมีอยูค่ าหนึ่ งที่เราร้องไม่ได้สักที เราร้อง
นานมาก เคยไปถามรุ่ นพี่ที่เป็ นโปรดิวเซอร์ เหมือนกันว่าเคยจ้างนักร้องร้องไกด์ทีเดียว 4 เพลงไหม
พี่เขาบอกไม่มี 4 เพลงนี้ เราก็ไม่รู้วา่ เพลงมันจะผ่านรึ เปล่า คือถ้าเพลงผ่านเราก็จะได้ส่วนแบ่งจาก
ตรงนั้นไป ถ้าไม่ผา่ นก็ไม่ได้ แต่ว่าตอนนั้นต้องเข้าใจว่าQ1เขาทางานหนักด้วย ตอนนั้นรู ้ สึกว่าเขา
จะทาบ้าน เขาเลยอยากให้เพลงมันผ่านหลายเพลง ตอนนั้นพอเพลงที่ 4 ไม่ได้ เขาเริ่ มเครี ยดแล้ว เขา
บอกว่างั้นกลับบ้านไปได้แล้ว เพราะพี่วา่ เอ็งร้องไม่ได้แล้ว มันอาจจะเหนื่ อยจะล้าแล้ว คือเราไม่เคย
ฟังเพลงนั้นมาก่อน ต้องมาแกะตรงนั้นแล้วมีเนื้อให้ พอเพลงที่ 4 เหมือนเราล้าแล้ว กินไรก็ไม่ได้กิน
แค่จิบๆน้ า แล้วรู ้สึกว่าทางานกับQ1พักหลังๆเริ่ มเกร็ ง แต่ล่าสุ ดที่ทาไม่ค่อยเกร็ งเพราะว่าพอทาไป
นานๆก็จะรู ้วา่ แกต้องการอะไร แกเป็ นคนอย่างนี้ ถ้าเราได้ก็ได้ ถ้าไม่ได้ก็บอกแกไป บางครั้งแกถาม
ด้วยซ้ าไปว่า มึ งเอื้ อนยังไงดี ว่ะ ช่ วยกู คิดหน่ อย บางที เราก็ช่วยเขาคิ ดในเรื่ อง Improvise แกก็
เหมื อนแบบว่า จะท าอะไรก็ ถ ามเราตลอด แต่ โ ดยรวมแกก็ โ อเคแหละ เพี ย งแต่ เวลาท างานแก่
ค่อนข้างจะจริ งจังกับตรงนั้นมากๆ แกไม่อยากให้พลาด ถ้าพลาด เราร้ องไม่ได้ วันต่อไปแกก็ตอ้ ง
ไปจ้างอีกคนมาร้องแก้
ผูว้ จิ ยั : แกมีอารมณ์เหวีย่ งใช้ถอ้ ยคารุ นแรงกับเราไหม
S3 : เคยมีอยูค่ รั้งหนึ่ง พี๊คสุ ดคือ ก็แบบว่า แม่งกูวา่ มึงไม่ได้หว่ะ ก็สบถมาแต่ก็ไม่ได้ด่าแรงๆ เพราะ
เขาก็จะรู ้วา่ แต่ละคนเขาด่าได้แค่ไหน กับผูห้ ญิงพี่ไม่รู้ แต่กบั ผูช้ ายที่ร่วมงานกันแกจะเป็ นคนอย่างนี้
แต่ถา้ เกิดไปผ่อนคลาย ไปกินข้าวกัน แกก็จะไม่เครี ยด จะหัวเราะตลอดเวลา จะดูเหมือนคนเนิร์ดๆ
หน่อย แบบอยูด่ ีๆก็หวั เราะขึ้นมาอะไรอย่างนี้ อาจจะรู ้สึกว่าบ้าป่ าววะ แต่พอทางานด้วยแล้วรู ้สึกว่า
เก่งหว่ะ หู พี่เขาดีมากฟังเมโลดี้แต่ละตัวขาดมาก ทาเกี่ยวกับโปรแกรมอัดเสี ยงได้เร็ วมาก การทางาน
กับQ1ทาให้เรารู ้ อะไรหลายอย่าง นักร้ องมันไม่ได้ร้องเทคเดียวหมด บางคนร้องแทบจะเป็ นคาๆ
แล้วเอามาตัดแปะ เขายังไม่เป็ น mix master แค่อดั ธรรมดา แล้วคนมิกซ์ก็จะไปมิกซ์อีกที
ผูว้ จิ ยั : เวลามีปัญหาเขาจะมีคาพูดปลอบใจไหม
S3 : ก็มีนะ เวลาร้องไม่ได้เขาก็จะ นิ ดเดี ยวจ่ะๆ เหมือนผูห้ ญิง เห้ย เกื อบดี แล้วหว่ะ อันไหนที่ร้อง
แล้วเทคเดียวผ่าน ก็จะบอกว่า มึงนี่ ได้เลยหว่ะ มึงนี่ สุดยอด อะไรประมาณนี้ มันเป็ นจิตวิทยาเวลา
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เขาพูดมาแล้วเราจะรู ้สึกดีวา่ เราก็ทาได้นะ ถ้าเราทาได้อะนะ แต่ถา้ เราทาไม่ได้เขาจะขอหลายๆเทค
เขาจะชอบเก็บไว้เลือก เก็บส่ วนที่มนั สาคัญของเพลงที่เขาคิดว่าอารมณ์มนั ได้ เขาจะมีการพูดให้เรา
มีกาลังใจแล้วอยากทางานกับเขาต่อ
ผูว้ จิ ยั : ปั ญหาส่ วนใหญ่ที่พบในการทางานร่ วมกับQ1คืออะไร
S3 : ปั ญหาส่ วนใหญ่ก็น่าจะเป็ นคาพูดแกมากกว่า
ผูว้ ิจยั : Q1เขาบอกว่าตอนเด็กๆถู กปลู กฝั งเกี่ยวกับการแข่งขันตลอด เป็ นคนชอบเปรี ยบเทียบ เรา
เห็นด้วยไหมกับการที่เขาเป็ นคนชอบเปรี ยบเทียบ
S3 : เขาก็เคยพูดเหมือนกัน ลองร้องให้เหมือน ETC สิ ร้องให้เหมือน Jessester สิ เคยร้องเพลง
สาเนียง the Rich Man Toy ตอนนั้นเราทาไม่ได้เลย แต่เขาเค้นเราจนร้องได้ ร้องอะไรไม่รู้ซ่ ึ งเราไม่
เคยร้ องมาก่อน เขาก็เคยเปรี ยบเทียบว่ามึงต้องทาให้ได้แบบนี้ สิวะ ต้องทาให้ได้หลายๆอย่าง ซึ่ งมี
ความรู ้ สึกว่าทาไมต้องเป็ นคนอื่นด้วยหล่ะ ทาไมไม่แข่งกับตัวเองก่อน เราควรจะทาได้ในสิ่ งที่เรา
ถนัด ไม่ใช่เอาเรามาเปลี่ยน พอเปลี่ยนแล้วทาไม่ได้ก็มาด่า
ผูว้ จิ ยั : บุคลิกภายนอกที่คนอื่นมองQ1กับตัวตนQ1ต่างกันไหมคะ
S3 : เคยพาเขาไปเตะบอลกับเพื่อนๆ ดูภายนอกเขาเป็ นคนเนิ ร์ดๆหัวเราะง่าย ยิม้ ๆ อัธยาศัยดี แต่
เวลาจะเล่นบอล ถ้าเขารู ้วา่ เขาเล่นไม่ดีเขาจะขอตัวออกสนามไปเลย ทาให้เรารู ้วา่ ไม่ใช่แค่จริ งจังแค่
งานแล้ว กีฬาเล่นๆเขาก็จริ งจัง พอเขาเล่นไม่ดีเขาจะถอดเสื้ อแล้วเดินออกไปนอกสนาม เขาจะพูดว่า
กูว่ากูเล่นไม่ดี กูถ่วงพวกมึงหว่ะ อะไรอย่างนี้ เขาจะซี เรี ยสมาก ดูเขาเครี ยดตลอดเวลาพอมีเรื่ องที่
ต้องใช้ความคิด
ผูว้ จิ ยั : คิดว่าคนทัว่ ไปชอบและไม่ชอบQ1เพราะอะไร
S3 : ส่ วนใหญ่Q1ชอบทางานเป็ นเจ้านายคนมากกว่า ชอบสั่ง แต่ก็ไม่ค่อยเห็นที่จะพูดถึงเรื่ องที่ไม่
ชอบแกนะ ถ้าไม่ชอบแกก็คงเป็ นเรื่ องของความซี เรี ยส เครี ยดมากไปหน่อย
ผูว้ จิ ยั : Q1เขาคานึงถึงธุ รกิจมากไหม
S3 : เหมือนแกพยายามหาช่องทางรวยที่วา่ แกจะทาบ้าน เพราะแกคิดว่าทาเพลงคงไม่พอ
ผูว้ จิ ยั : เวลาทางานเพลงกับQ1มีการตกลงเรื่ องค่าใช้จ่ายกันยังไง
S3 : ถามว่าเขี้ยวไหม แรกๆให้เยอะอยู่ แต่หลังๆเริ่ มรู ้จกั กัน ก็สองเพลงกูขอเท่านี้ ได้ไหม แต่พี่ไป
ถามราคาส่ วนใหญ่เขาก็ให้เรทเท่านี้แหละ บางครั้งแกก็รู้สึกว่าให้นอ้ งน้อยไป งั้นสองเพลงพี่เพิ่มให้
อีกนิดหน่อยแล้วกัน กลายเป็ นว่าเหมือนสามส่ วนสี่ ที่เราได้รับ ก็ไม่ได้ครึ่ งๆน่าเกลียด เราก็พอรับได้
ผูว้ จิ ยั : คิดว่าQ1ชอบเพลงแนวไหน
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S3 : Q1นี่ ฟั ง เพลงกว้างมาก ส่ วนใหญ่ฟั ง เพลงป๊ อบ แต่ พ กั หลัง เขาชอบลู ก ทุ่ ง แกเป็ นคนที่ มี ค า
เสี่ ยวๆเยอะ แกทาเพลงลู กทุ่งเลยขึ้น อย่างเพลงบี้คาเสี่ ยวๆอย่างรั กนะคะ เขามองว่าQ1แต่งเพลง
เสี่ ยวได้ แล้วบี้ก็ร้องเพลงเสี่ ยวขึ้น
ผูว้ จิ ยั : ลักษณะแบบไหนที่แสดงความเป็ นQ1มากที่สุด สนุก เศร้า
S3 : เขาตลาดมาก เขาทาได้หมดเลย ส่ วนใหญ่เขาคิดเพลงค่อนข้างจะลึก เช่น อกหัก มันต้องมีพวก
คบซ้อนเข้ามา เพราะฉะนั้นเพลงส่ วนใหญ่ของเขาจะคละๆกัน
ผูว้ จิ ยั : ให้เพลงมา 5 เพลง เพลงไหนแสดงความเป็ นQ1มากที่สุด
S3 : พี่เลื อกเพลงยังว่าง เพราะตอนที่เขาโสด เขาชอบมองคนนู น้ คนนี้ คุยหลายคน ถ้าเกิดยังไม่มี
แฟนก็จะเจ้าชู ้ ตัวตนของเขาค่อนข้างสนุกสนาน เวลาเจอกับเขาเขาจะพูดว่ายังว่างอยูเ่ สมอ เวลาชวน
ผูห้ ญิงไปกินข้าว ก็บอกผูห้ ญิงว่าพี่ยงั โสดอยูน่ ะ เชื่อพี่เถอะพี่ไม่หลอก ฟี ลเหมือนเพลงนี้ เลย เขาเป็ น
หนุ่มออกทะเล้นๆหน่อย
6. บทสั มภาษณ์ นามสมมติ S4 (ผู้ร่วมงานกับQ2)
ผูว้ จิ ยั : S4รู ้จกั Q2ได้อย่างไรคะ
S4 : ผมเป็ นเพื่อนนักเรี ยนกับQ2ตั้งแต่สมัยประถม รู ้จกั กันตั้งแต่ 6-7 ขวบครับ
ผูว้ จิ ยั : รวมงานกับQ2มานานหรื อยังคะ สาหรับการทางานเพลง
S4 : จริ งๆแล้วก็มี background music ที่แชร์ กนั เยอะในช่วงวัยรุ่ นอะครับ ผมโตมากับครอบครัวที่มี
แผ่นเสี ยง ผมก็จะได้ฟังเพลงจากคุณพ่อคุณแม่เยอะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้อิทธิ พลมาจากเพลงร็ อก
เพลงฟั งค์ จากแผ่นเสี ยงที่คุณพ่อคุณแม่เก็บเอาไว้ พอโตขึ้นมาในช่วงวัยรุ่ น 12-13 เราก็เริ่ มซื้ อเทป
กันเอง ช่ วงนี้ แหละเป็ นช่ วงที่เราแชร์ ความชอบกับเพื่อนๆเรา Q2ก็เป็ นเพื่อนที่โตมาด้วยกัน ก็เป็ น
ช่วงเวลานั้น ม.1-ม.2 อะครับ
ผูว้ จิ ยั : เริ่ มต้นทางานเพลงด้วยกันตั้งแต่สมัยมัธยมเลยใช่ไหมคะ
S4 : ใช่ครับ ก็อาจจะเริ่ มจากการแกะเพลงคนอื่นเล่น Q2เขาก็เริ่ มแต่งเพลงตอนแรกตอนอายุ 17 เรา
ก็มาเริ่ มทดลองอะไรกันเอง
ผูว้ จิ ยั : แล้วการทางานร่ วมกับQ2เป็ นอย่างไรบ้างคะ
S4 : การทางานแน่ นอนว่าเราเริ่ มจากการลองผิดลองถู กกันก่ อน ขอข้ามมาตั้งแต่วงอะไรจ๊ะเลย
ก่ อนที่ จะมาเป็ นอพาร์ ทเม้นคุ ณป้ าเนี่ ย แน่ นอนวัย เด็ก เนี่ ย สิ่ งที่ Q2เขี ย นถ้า สัง เกตดี ๆ แน่ นอนว่า
เรื่ องราวมุมมองมันไม่เหมือนตอนนี้ แล้ว ตอนเด็กทุกคนอาจจะมีความฝันที่แรงกล้า มีความไม่เห็น
ด้วยกับ สัง คมในบางเรื่ อง ความแรงเรื่ องความคิ ด ความไฟแรง เนื้ อเพลงมันก็ จะสื่ อไปทางนั้น
วิธีการทางาน เรามานัง่ คุยกันหาความคิด หาไอเดียร่ วมกัน เราระบุเลยว่าเพลงนี้ แต่ละคนคิดอย่างไร
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ในเพลงหนึ่งเพลงมีตวั ละครอะไรบ้าง เราพูดถึงเรื่ องอะไรบ้าง เราเอาเนื้ อเพลงมาดูกนั สิ วา่ เราจะพูด
กันอย่างไร เพลงนี้ มนั กลางวันหรื อกลางคื น มันอยู่ในโลเคชั่นที่ ไหน มีตวั ละครอะไรบ้างอยู่ใน
เพลงนี้ เราทางานกันอย่างนี้
ผูว้ ิจยั : แสดงว่าS4เคยเป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการเขียนเพลงของQ2 แบบช่ วยกันคิด ว่างโครง
เรื่ อง ใช่ไหมคะ
S4 : Q2ส่ วนมากจะเขียนเนื้อเพลงออกมาเลย ส่ วนสาคัญ คุณมีเพลงมาแล้วให้นกั ดนตรี แต่ละคนทา
แน่นอนมันไม่เหมือนกันอยูแ่ ล้ว การตีความก็ต่างกัน แน่นอนนักดนตรี ที่ดีก็ตอ้ งเข้าใจคนเขียนเพลง
ด้วย
ผูว้ ิจยั : ในมุมมองของS4 กระบวนการคิดและเขียนเพลงของQ2แตกต่างไปจากคนแต่งเพลงทัว่ ไป
อย่างไรคะ
S4 : จริ งๆแล้วเรื่ องราวของQ2เป็ นการบันทึ กเหตุการณ์ ในชี วิตเขา ที่ เราเข้าใจกันว่าดนตรี ที่ดีที่
ซื่ อสัตย์มกั จะออกมาจากวิถีชีวติ ของตัวเองใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของแต่ละคนก็นาพาซึ่ ง
เนื้ อหาและเรื่ องราวมาอยูใ่ นเพลงที่มนั แตกต่างกัน อย่างที่เห็นQ2เขาสนใจศิลปะ แฟชัน่ การเมือง
สังคม เพราะฉะนั้นเรื่ องราวเหล่านี้ จะถูกนามาอยูใ่ นบทเพลงของเขา อย่างในเรื่ องมุมมองความรัก
เขาเป็ นคนที่ไม่จีบผูห้ ญิ งสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเพลงรั กของQ2ก็จะไม่มีการอ้อนสาวเพราะQ2
ไม่ใช่คนอย่างนั้น มันก็เป็ นเรื่ องจริ งแซะเยอะมากที่เขาเขียนออกมา
ผูว้ ิจยั : เวลาทางานร่ วมกับQ2 ปั ญหาที่พบร่ วมกันส่ วนใหญ่คืออะไร แล้วQ2เขามีวิธีการแก้ปัญหา
เหล่านั้นอย่างไร
S4 : เพลงส่ วนใหญ่ที่แต่งมาแล้วส่ วนมากจะไม่มีการแก้เนื้ อสักเท่าไหร่ จะมีก็ส่วนน้อยมากๆเลย
ปั ญหาที่เกิดขึ้นคือในวงของเรามีนกั เรี ยบเรี ยงหลายคน พี่บอลเขาก็มีมุมมองของเขา ผมก็มีมุมมอง
ของผม คราวนี้ แต่ละคนมองเพลงในการเล่าเรื่ องอย่างไร บางทีเราต้องมาแชร์ กนั บางทีความคิ ด
เพื่อนในวงอาจจะดีกว่า ลงตัวมากกว่า ผมว่าบางครั้งวิถีประชาธิ ปไตยมันไม่ได้เหมาะสมในทุกกรณี
โดยเฉพาะในเรื่ อ งของศิ ล ปะ บางครั้ งเราเอาไอเดี ย ของคนหนึ่ ง น าไปเลย แล้ว เรามาสานต่ อ
ความรู ้ สึกน่ าจะดี กว่ามานัง่ ถกกันแบบประชาธิ ปไตย พอมันมีคนไม่เห็ นด้วยคนหนึ่ ง งานก็จะไม่
เสร็ จ เรื่ องหลักก็คือสื่ อสารกับผูค้ นได้ก็โอเค ซึ่ งวงผมเป็ นวงที่มีการด้นสดอยูแ่ ล้วด้วย ไม่ได้มีการ
ฟิ กซ์วา่ ทุกเพลงเหมือนกันร้อยครั้งก็เล่นเหมือนกันร้อยครั้ง อยูท่ ี่วา่ เราไปอยูใ่ นสถานการณ์อย่างไร
ต้นไม่ใบหญ้า พลัง แววตาของคนดู ที่ส่งมาให้เรา หรื ออะไรก็ตาม มันมี ผลต่อการเล่นดนตรี ของ
พวกเรา เพราะฉะนั้นเวลาทางาน แม้กระทัง่ ในห้องอัดก็ตาม เราอาจจะมีการดีไซน์แป๊ ะมาก่อน แต่ก็
เหลือช่ องให้ magic มันเกิดในห้องอัดด้วยก็ได้ เพราะการอัดเสี ยงมันเป็ นการแคปเจอร์ โมเม้นตรง
นั้นเหมือนการเล่นดนตรี สด เราเลยไม่ปิดกันความรู ้สึกที่จะเกิ ดขึ้นในเวลาอัดเสี ยง จะไม่ฟิกซ์ทุก
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อย่างมากเกิ นไป เราเชื่ อว่ามันจะมีความรู ้ สึกบางอย่างเกิ ดขึ้นมา เป็ นธรรมชาติ ซื่ อสัตย์ แล้วก็จริ ง
มันมาจากโมเม้นนั้นๆจริ งๆ
ผูว้ จิ ยั : สไตล์การเขียนเพลงของQ2คล้ายกับศิลปิ นท่านไหนคะ ยกตัวอย่างสักท่านได้ไหมคะ
S4 : ขอย้อนไปอีกเรื่ องก่อนนะครับ เราทราบกันว่าประเทศไทยมีมุมมองดนตรี ดา้ นเอนเตอร์ เทน
เม้นเป็ นหลัก ส่ วนมากเป็ นเรื่ องของการประกอบการดื่มกินหรื อความสนุ กสนาน เพราะฉะนั้นการ
ทางานดนตรี ส่วนใหญ่ในบ้านเราเพื่อที่จะอยูไ่ ด้ มันก็ตอ้ งเป็ นเพลงรัก ที่มนั ไปอยูใ่ นผับในบาร์ ได้
เพลงของพวกผมก็คงไม่ได้คลื้ นเคลงที่ชวนให้คนดื่มเหล้าได้เยอะ หรื อร้องมันปากเวลาจีบผูห้ ญิง
หรื อชวนสาวโต๊ะข้างๆชนแก้ว เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึ งQ2ก็น่าจะเหมือนพี่พราย ปฐมพร ส่ วนนัก
ดนตรี เมืองนอกก็มีเยอะ ส่ วนใหญ่จะบันทึกเรื่ องราวชีวติ ผ่านเพลง แต่ถา้ ในเมืองไทยก็พี่พราย
ผูว้ จิ ยั : เนื้ อเพลงของQ2ส่ วนใหญ่ไปในทิศทางไหน อย่างเช่น การตั้งคาถามกับสิ่ งที่เกิดขึ้นรอบตัว
ความรัก การขบถ การเสี ยดสี เหตุการณ์ในปัจจุบนั
S4 : แน่นอนมันก็มีเรื่ องราวหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่มกั ออกไปทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่เขาไป
เจอ ไม่ว่าจะเป็ นในหน้าหนังสื อพิมพ์ ในสื่ อต่างๆ หรื อว่าเรื่ องที่ เขาได้ไปพูดคุ ยกับผูค้ น พบกับ
ตัวเองจริ งๆอะไรอย่างนี้
ผูว้ ิจยั : ลักษณะการทาเพลงของQ2ตั้งแต่อยูก่ บั อะไรจ๊ะ มาเป็ นอพาร์ ทเม้นคุณป้ า จนกระทัง่ ตอนนี้
มาอยูใ่ นแกรมมี่ มีสไตล์การเขียนเพลงต่างไปจากเดิมไหมคะ
S4 : ถ้าอะไรจ๊ะมีความโกรธเยอะมาก มีความไม่พอใจโลกอยู่เยอะ พอมาเป็ นอพาร์ ทเม้นคุณป้ ามี
การทดลองอะไรเยอะ มีการสร้างจินตนาการจากดนตรี หลายชนิดที่ไม่เกี่ยวกับเนื้ อร้อง เขาก็ยงั เขียน
เรื่ องที่ เขารู ้ สึกอยู่ดว้ ยวิถีการทางานแบบเดิ ม แต่เขามาชู ความเป็ นผูใ้ หญ่มากขึ้น เราก็เลยได้เห็ น
วิวฒั นาการความเป็ นผูใ้ หญ่ของเขาครับ
ผูว้ จิ ยั : ในมุมมองของS4 บุคลิกภาพภายนอกของQ2เป็ นยังไงคะ ที่คนภายนอกมองเห็นกับสิ่ งที่คน
ใกล้ชิดมองเห็นแตกต่างกันไหม
S4 : แน่นอนคนภายนอกมองก็รู้วา่ คนๆนี้ ทางานศิลปะ เขาเป็ นคนใจเย็นและใจดี คนอยากที่จะอยู่
ด้วย เขาไม่ใช่ คนที่ คิดมาก อยู่ด้วยก็มี ความเพลิ ดเพลิ น รั บฟั งผูค้ น หลายๆคนก็เห็ นว่า เขาเป็ นที่
ปรึ กษาที่ดี
ผูว้ จิ ยั : ลักษณะการสื่ อสารของผูQ้ 2กับผูอ้ ื่นเป็ นอย่างไรบ้าง
S4 : ตรงไปตรงมา ไม่ออ้ มค้อม สุ ภาพ
ผูว้ จิ ยั : อะไรเป็ นตัวหล่อหลอมให้Q2โตมาแล้วมีบุคลิกภาพและลักษณะการสื่ อสารแบบนี้คะ
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S4 : ช่วงแรกๆที่คนเห็น คนอาจจะมองว่าเขาก้าวร้าวเพราะเพลงของเขา แต่จริ งๆแล้วเนี่ ยเขาโตมา
ในครอบครัวที่คุณแม่เขาเป็ นครู คุ ณแม่เขาเรี ยบร้ อยมากๆ เป็ นผูใ้ หญ่ไทยใจดี คงเป็ นสิ่ งที่มาจาก
ครอบครัวด้วย ในเรื่ องการอบรม การอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่อยูก่ บั คนที่ใจเย็น
ผูว้ ิจยั : เพลงสมัยนิ ยมแตกต่างไปจากเพลงอินดี้ อย่างไร ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะการทาเพลง หรื อ
ลักษณะภายนอกที่ผคู ้ นตัดสิ นว่านี่คือเพลงป๊ อบ นี่คือเพลงอินดี้
S4 : จริ งๆแล้วป๊ อบที่ไม่ได้ทามาเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดมันก็มีอยูน่ ะ คราวนี้ ถา้ เราพูดถุงดนตรี
ที่ตอบโจทย์ทางการตลาด แน่นอนมันมีเรื่ องของที่ประชุ ม เรื่ องของธี มการตลาดที่ตอ้ งมาเกี่ยวข้อง
มาออกความเห็นเยอะ อย่างพวกบอยแบนด์ แน่ นอนว่าโปรดักชัน่ พวกนี้ ใช้เงิ นเยอะกว่าเพลงอินดี้
มากๆ เริ่ มจากเรื่ องจุดมุ่งหมายมันก็แตกต่างกันไปแล้วตรงที่ว่าการที่ ค่ายเพลงเห็ นคนมี potential
แล้วจับคนมาใส่ แพ็คเกจ การทาโปรเจคเพื่อให้ได้รับความนิ ยมในวงกว้าง ทุ่มเงิ นทางธุ รกิ จ ค่าย
เพลงต้องลงทุนมหาศาลเลยกว่าที่โปรเจคจะออกมาได้ จุดมุ่งหมายก็ต่างกันแล้ว ส่ วนอินดี้ มนั เริ่ ม
จากศิ ลปิ นโตขึ้นมาแล้วทาเพลงร่ วมกับเพื่อนๆ หรื อแต่งเพลงกันเอง แล้วก็เข้าไปเสนอค่ายเล็กๆ
แล้วไปเล่นตามงานต่างๆเอง จะมาแบ่งแยกบางทีก็ลาบาก อย่างนักแต่งเพลงบางคนที่ขายดีเพราะ
ธรรมชาติเขาเป็ นอย่างนั้น เขาไม่ได้ฝืน อย่างอะตอมที่กาลังดังมากๆตอนนี้ ผมว่าธรรมชาติและ
เรื่ องราวชี วิตของเขามันเป็ นอย่างนั้นจริ งๆ จะพูดว่าเขาทาเพลงป๊ อบตลาดก็ไม่เชิ ง เพลงที่เขาได้รับ
ความนิ ยมมากมายเพราะสิ่ งที่เขาพูดออกมามันดันไปโดนใจคนเยอะ คน relate ง่ายกว่าเพลงของอ
พาร์ ทเม้นคุณป้ าหรื ออะไรก็ตาม
ผูว้ จิ ยั : แสดงว่าS4มองว่ามันแบ่งแยกจากการตอบรับของผูค้ นใช่ไหมคะ
S4 : มันมีหลายกรณี นะครับ นักเขียนป๊ อบบางคนเขาก็โตมาเหมือนศิลปิ นอินดี้แหละ เพียงแต่ว่า
เพลงของเขา relate กับคนได้มากกว่า ถามว่าแตกต่างกันอย่างไร คงพูดได้วา่ แตกต่างกันทางความ
นิ ยมก็ได้ครั บ แต่วนั ใดวันหนึ่ งวงอินดี้ ก็สามารถมาเป็ นป๊ อบได้เมื่อมันมา relate กับคนเยอะๆ ก็
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นอินดี้ตลอดไป ก็สามารถได้รับความนิยมในวงกว้างได้วนั ใดวันหนึ่ง
7. บทสั มภาษณ์ นามสมมติ S5 (ผู้ร่วมงานกับQ2)
ผูว้ จิ ยั : ร่ วมงานกับQ2นานรึ ยงั คะ
S5 : เป็ น 10 ปี แล้วครับ
ผูว้ จิ ยั : แล้วรู ้จกั Q2ได้อย่างไรคะ
S5 : พี่รู้จกั กับน้องวง Siam Secret Service แล้วเขาก็เป็ นเพื่อนของQ2
ผูว้ จิ ยั : งานที่ร่วมกันตอนนี้ส่วนใหญ่เป็ นแนวไหน
S5 : จริ งๆงานที่ร่วมกันเยอะสุ ดคืองานโฆษณา
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ผูว้ จิ ยั : เราเห็นจุดเด่นอะไรของQ2ถึงได้เรี ยกมาร่ วมงานด้วยกัน
S5 : เป็ นคนสนิท คุยง่าย ร่ วมงานง่าย Q2เขียนเนื้อเพลงเก่ง พี่ก็ชอบงานของQ2ด้วย
ผูว้ จิ ยั : การทางานร่ วมกับQ2เป็ นอย่างไร วิธีคิดงานของเขา มีปัญหาร่ วมกันไหม
S5 : ไม่มีเลยครับ Q2ทางานเร็ ว เขียนเร็ ว คิดเร็ ว บางครั้งก็มีเหมือนกันนะ บางอันที่Q2ทามา เราไม่
ค่อยชอบ แต่พี่ก็จะไม่แก้ เราให้เกียรติกนั มันเหมือนว่าเราเลือกคนนี้มา เราก็จะเชื่ อในลายเซ็นเขา
Q2เก่งเนื้อร้องมากกว่าเรา
ผูว้ จิ ยั : S5เคยเป็ นส่ วนหนึ่งในกระบวนการเขียนเพลงของQ2ไหมคะ แบบคิดร่ วมกัน
S5 : มีครับอย่างเพลงโฆษณา บางเพลงพี่มีคอนเซปมาแล้ว อย่างเช่นเรื่ องการเมือง ทายังไงให้มนั ไป
สวมกับเรื่ องที่คนฟังไม่ออกว่าเราพูดเรื่ องการเมือง แล้วก็ตีความได้กากวม Q2ก็จะเขียน พี่ก็จะไม่
แก้
ผูว้ จิ ยั : แล้วตอนที่เขาให้พี่คอมเม้นเพลงของเขา พอพี่คอมเม้นเขามีแรงตอบสนองอย่างไร
S5 : พี่ก็พูดตรงๆ อะไรจ๊ะพี่ชอบตอนอะไรจ๊ะมากที่สุด แล้วก็ชอบน้อยลงเรื่ อยๆ มันเป็ นปกติที่
จะต้องคลี่คลายพอโตขึ้น มันจะไม่ซบั ซ้อน มันจะเริ่ มป๊ อบลง เข้าสู่ คนกลุ่มใหญ่ข้ ึน เขาก็ไม่โกรธ
เวลาเราพูดไปตรงๆ มันเป็ นการรับฟัง ไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนตาม
ผูว้ จิ ยั : S5คิดว่าบุคลิกของQ2เป็ นยังไง
S5 : จริ งๆดูภายนอกเหมือนคนร็ อคๆ โหดๆ แมนๆ แต่จริ งๆเป็ นคนใจดี ไม่ใช่เป็ นร็ อคสตาร์ ใจดี
ไม่เคยเห็นQ2ทะเลาะกับใครหรื อโกรธใคร น้อยมาก ถ้าใครทาให้โกรธก็จะเงียบๆแล้วเดินหนี แต่
อีกวันก็ทกั กันนะ
ผูว้ จิ ยั : ลักษณะการสื่ อสารของQ2กับคนอื่นเป็ นอย่างไร
S5 : ก็เฟรนลี่ เข้าถึงง่าย สนิทง่าย มีช่วงหลังๆ แต่ก่อนอยูใ่ นแวดวงอินดี้ แฟนเพลงก็จะเป็ นกลุ่มที่
เราคุน้ ๆกัน แต่พอเริ่ มไปอยูแ่ กรมมี่แล้วเริ่ มดัง บางทีเจอคนแปลกๆมาทักก็วางตัวไม่ถูก เดี๋ยวนี้มนั มี
เฟสบุก๊ คนเข้ามาเม้นด่า
ผูว้ จิ ยั : ปั จจัยอะไรที่เป็ นตัวหล่อหลอมให้Q2มีบุคลิกภาพ ความคิด การสื่ อสารในลักษณะแบบนี้
S5 : พี่วา่ ครอบครัวนะ พ่อแม่เขาเลี้ยงมาดี น้องเขาก็เป็ นคลายๆQ2 คือเป็ นคนไม่ค่อยโกรธใคร มอง
โลกในแง่ดี เขา polite
ผูว้ จิ ยั : เท่าที่S5เห็น มองว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของQ2ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เป็ นแบบ
ไหน
S5 : ก็เหมือนเดิมนะQ2เขาเป็ นคนมีความรับผิดชอบ ต่อให้ไปเที่ยวก็ไม่เสี ยงาน เป็ นคนตรงต่อเวลา
อย่างในวงอพาร์ ทเม้นท์ Q2อาจไม่ใช่หวั หน้าวงแต่เขาดูแลทุกเรื่ อง คนในวงบางทีเป็ นฟี ล artist

243
หน่อย เขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่ องเงินทอง เรื่ องเวลา Q2เขาก็จะแมเนจ พี่วา่ วงอพาร์ ทเม้นท์อยูม่ าได้
นาน 10 ปี ก็เพราะคาแรคเตอร์ Q2 Q2มันจัดการทุกอย่าง บางทีในวงเห็นไม่ตรงกันQ2ก็จะไกล่เกลี่ย
ผูว้ จิ ยั : Q2เขามีความเชื่อ ค่านิยม หรื อทัศนคติอะไรที่ยดึ ถืออยู่
S5 : เป็ นคนหัวสมัยใหม่ ไม่ค่อยปิ ดกั้น เช่นไปสัมมนาของฝั่งเสื้ อแดงก็ไปได้ ฝั่งเสื้ อแดงก็ด่ามัน
มันก็ไม่โกรธ ฝั่งเสื้ อเหลืองก็วา่ มึงไปสัมมนาเสื้ อแดง ตกลงมึงเป็ นเสื้ อแดงรึ เปล่า ก็ไม่โกรธ คือมัน
ค่อนข้างเป็ นคน positive มันเป็ นคนไม่ค่อยไปด่าใคร
ผูว้ จิ ยั : เราเห็นด้วยไหมกับการที่เขาเขียนเพลงที่ขบถกับสังคม
S5 : เห็นด้วยครับ มันเหมือนเขียนให้คนคิด มีการตั้งคาถามกับสถานการณ์บางอย่างในปั จจุบนั
เขียนให้คนคิด
ผูว้ จิ ยั : เพลงสมัยนิยมกับเพลงอินดี้ต่างกันอย่างไร
S5 : มันแบ่งยาก Q1กับQ2มาตั้งแต่ยคุ 90 พอเวลาเปลี่ยน งานเขายังเหมือนเดิมนะ เพียงแต่คนรู ้จกั
เขามากขึ้น คนเลยมองว่าเขาเป็ นไม่อินดี้ เหมือน Yelow Fang ตอนนี้กาลังแปรไปสู่ วงที่คนรู ้จกั เยอะ
ทั้งๆที่งานก็เหมือนเดิมนะ ตอนนี้ข้ ึน main stream ไปแล้ว อย่างวงอะไรจ๊ะ มันเป็ นอินดี้เพราะมัน
ไม่มีค่าย กระบวนทาเพลงไม่เหมือนค่ายใหญ่ ถ้าเป็ นแกรมมี่ก็จะมีวธิ ี การของเขา พี่วา่ อินดี้กบั ไม่
อินดี้พี่วา่ มันไม่ได้หมายถึงแนวเพลง มันหมายถึงวงอิสระ อยูก่ บั ค่ายเล็ก เวลาผ่านไปคุณก็เป็ นวง
ใหญ่แค่น้ นั เอง
ผูว้ จิ ยั : แล้วคนทัว่ ไปเขาแยกอินดี้กบั ไม่อินดี้ยงั ไง
S5 : เขาจะมองว่าอะไรที่ไม่คุน้ หู ก็จะเป็ นอินดี้ อย่างเพลงของแหลม 25 hours พี่วา่ มันก็ไม่ได้อินดี้
นะ แต่เพราะเสี ยงน้องเขาเป็ นแบบนั้นคนเลยมองว่าอินดี้ ที่น้ ีพอเอามาประกอบภาพยนตร์ ก็ดงั เลย
8. บทสั มภาษณ์ นามสมมติ S6 (ผู้ร่วมงานกับ Q2)
ผูว้ จิ ยั : S6เริ่ มทางานเพลงกับQ2ตั้งแต่เมื่อไหร่ คะ
S6 : ตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วครับ Q2แต่งเพลงมาแล้วเราก็คุยกัน ก็เล่นดนตรี ซ้อมดนตรี กนั อะไร
อย่างนี้
ผูว้ จิ ยั : Q2เขามีวธิ ี การคิดเพลงยังไงในการจะแต่งเพลงๆนึงขึ้นมา
S6 : เขาจะมีแฟ้ ม มีสมุดจด เขาจะมีเรื่ องที่อยูใ่ นใจ Q2ก็จะเอามากองไว้ แล้วเราก็เลือกๆกันว่าเอ๊ะ
เพลงอะไรดี มันเป็ นเรื่ อง reflection เรื่ องชีวติ เรื่ องส่ วนตัว ส่ วนใหญ่เลยก็เรื่ องส่ วนตัว
ผูว้ จิ ยั : เพลงQ2เรี ยกว่าเพลงแนวอะไรคะ
S6 : เป็ นเพลงร็ อค
ผูว้ จิ ยั : แตกต่างจากร็ อคทัว่ ไปตามท้องตลาดยังไง
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S6 : เมื่อศิลปิ นทาสะท้อนความรู ้สึกของตัวเอง เรื่ องของแต่ละคนมันก็จะมีความเป็ นเอกลักษณ์ของ
ตัวเองอยูแ่ ล้ว จะมีสิ่งต่างๆที่มองไม่เหมือนกัน Q2เป็ นคนที่มีอกลักษณ์ในการเขียน วิธีเล่าเรื่ อง วิธี
เปรี ยบเทียบ บางทีเบลอๆ วิธีเล่าของเขาจะพาทัวร์ นิดหน่อย
ผูว้ จิ ยั : แสดงว่าความแตกต่างคือวิธีเล่าที่แปลกๆเหรอคะ
S6 : ก็ไม่เชิ งแปลกหรอก พื้นฐานเขาชอบเขี ยนกวีไงครับ เขาชอบอ่านหนังสื อ มีช่วงหนึ่ งที่ บา้
ปรัชญาเซน ก็จะแบบเบลอๆ มึนๆอะ Q2เขาเป็ นนักเขียนไง วิธีเล่าเรื่ องเลยเป็ นภาษาแบบเขา เล่า
เรื่ องที่ตวั เองอยากเล่าด้วยวิธีที่ตวั เองอยากเล่า เขาเป็ นคนที่ซื่อสัตย์กบั สิ่ งที่เขาคิด และเขาเป็ นคน
น่ารัก นี่คือจุดขายที่น่าฟัง น่าสนใจ วิธีนาเสนอเขาบางอย่างเป็ นเรื่ องหนักมาก แต่มีการพูดตลกๆได้
น่าเอ็นดู เล่าการเมืองแรงๆด้วยคาน่ารัก
ผูว้ จิ ยั : เพลงที่Q2แต่งสามารถสะท้อนความเป็ นตัวตนของQ2ได้เต็มที่รึเปล่าคะ
S6 : เป็ นสิ่ งที่เขาคิ ดมากกว่า บางที เราเขี ยนเพลงก็ไม่ได้เขี ยนเรื่ องตัวเองเสมอไป เป็ นเรื่ องที่มา
กระทบเรา เราอ่า นหนังสื อพิ มพ์แล้วได้แรงบันดาลใจ ดู หนังอย่า งนี้ แต่ การเล่ า แต่ล ะคนมันไม่
เหมือนกัน story line อาจจะเหมือนกัน แต่การเล่า ความประทับใจไม่เหมือนกัน
ผูว้ จิ ยั : Q2มีขอ้ จากัดในการเขียนเพลงไหมคะ
S6 : Q2เขาไม่ได้แคร์ อะไร แต่ก็แคร์ แหละ อย่างตอนนี้เขาย้ายค่าย ดีลที่ได้คือดีลที่เป็ นตัวของตัวเอง
ไปเลย ก็เข้าไปเป็ นศิลปิ นที่มีลายเซ็ นชัดเจน มีแฟนเพจ มียอดการันตีคุณภาพอยู่แล้ว พี่คิดว่าQ2จึง
ไม่มีขอ้ จากัดอะไร แต่Q2ก็ไม่ได้เขียนเพลงแบบแรงเวอร์ อยูแ่ ล้ว ก็แค่มึนๆเฉยๆ
ผูว้ จิ ยั : สไตล์การทางานเพลงร่ วมกับคนอื่นของQ2เป็ นยังไงบ้างคะ
S6 : เป็ นคนเปิ ดกว้าง รับฟังความคิดเห็น ทางานด้วยง่าย มองโลกในแง่ดี เปิ ดรับความคิดเห็นแบบที่
มีผลลัพธ์ออกมา ก็หาได้ยาก บางคนเปิ ดรับความคิดเห็ นแบบไม่มีขอ้ สรุ ป แต่Q2มีผลลัพธ์ออกมา
ได้เสมอ
ผูว้ จิ ยั : ลักษณะการเขียนเพลงของQ2ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่คะ
S6 : โตขึ้น ตกผลึก คมคาย ชัดเจนขึ้น
ผูว้ จิ ยั : เท่าที่S6มอง Q2เขามีความพึงพอใจในผลงานเพลงของตัวเองในระดับไหนคะ
S6 : ความพอใจคือเวลาเขาไปเล่นคอนเสิ ร์ตแล้วคนร้องได้และสนุกกับเขา
ผูว้ จิ ยั : บุคลิกภาพของQ2ทั้งภายนอกภายในเป็ นยังไงบ้างคะ
S6 : เป็ นคนใฝ่ รู ้ ฉลาด เร็ ว แคร์ ริ่ง มองโลกในแง่ดี
ผูว้ ิจยั : ลักษณะการสื่ อสารของQ2กับคนอื่นในชี วิตประจาวันเป็ นยังไงบ้างคะ อย่างในสมัยก่อนที่
Q2ทาเพลงให้กบั อะไรจ๊ะ ลักษณะเนื้อหาค่อนข้างกราดเกรี้ ยว ขบถกับสิ่ งต่างๆรอบตัว เมื่อเทียบการ
แต่งเพลงกับการสื่ อสารกับผูค้ นในชีวติ ประจาวันถือว่าต่างกันไหมคะ
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S6 : ใครๆก็รักQ2 เขาน่ ารั ก มันเป็ นบุ คลิ กของเขา เขาจะโกรธจะอะไรเขาก็ยงั น่ ารั กเสมอ การ
หมกมุ่นอยูก่ บั ตัวเองสมัยอายุ 20 แล้วมันไม่มีช่องทางได้ระบายออก การรู ้เรื่ องหนึ่ งเรื่ องมันคิดไป
เป็ นวัน เป็ นอาทิตย์ อ่านหนังสื อหนึ่ งเล่มมันคิดไปเป็ นวัน ฟั งซี ดีหนึ่ งแผ่นแล้วมันก็อยูไ่ ปนาน พอ
มันเป็ นอย่างนี้ มนั ก็เกิดการหมกมุ่น พอโลกมันเปลี่ยนไป อะไรก็เร็ วขึ้น วัยรุ่ นมันอึดอัด อัดอั้น มัน
โกรธ อยากระบาย ชอบเพลงร็ อค แต่งเพลงร็ อคมันก็ระบาย เหวี่ยงๆ ผมเจอตั้งแต่เขากลับไทย เขาก็
แฮปปี้ ขึ้นเรื่ อยๆ สิ่ งที่เขาเจอเปิ ดทางให้เขา positive ไง มันไม่ได้เจอคนเลวมาก ด้วยความมองโลก
ในแง่ดว้ ย เขาเลื อกอยู่ในที่ที่เฟรนลี่ เพลงก็มีเฟรนลี่ ตอนนี้ มนั ก็มีเปลี่ ยนไป เช่ น วิพากษ์วิจารณ์
สังคม แต่ไม่ใช่เรื่ องใหญ่มากเหมือนเมื่อก่อน
ผูว้ จิ ยั : อะไรเป็ นตัวหล่อหลอมให้Q2มีบุคลิกภาพและลักษณะการสื่ อสารแบบนี้คะ
S6 : ครอบครัวเขาน่ารักมาก อบอุ่นมาก เป็ นครอบครัวดี สิ่ งนี้ เป็ นตัวชี้ เลย คุณพ่อคุณแม่เขาน่ ารัก
Q2ก็เลยมีพลังเย็นอะครับ แต่ตอนเด็กๆดนตรี มนั ก็คือการแสดงออกอะนะ เอาความร้ อนเอาความ
โกรธออก
ผูว้ จิ ยั : เพลงสมัยนิยมหรื อ mass กับเพลงทางเลือกหรื อ indie ต่างกันไหม
S6 : ต่างกันตรง label อะนะ ของเมืองไทยต่างกันที่ คุณภาพด้วยบางที อย่างของQ2เขาก็อยู่ใน
อุตสาหกรรมการผลิตแบบ mass ไปแล้ว คาว่าอินดี้จริ งๆมันก็คือ Independent หลายครั้งมันก็มากับ
ค่าแรงที่ไม่มี หลายครั้งมากับการไม่มีทุน มันก็เลยมีผลต่อการตัดสิ นใจทา production บ้านเพื่อนถูก
ที่สุด บางทีก็มากับคุ ณภาพที่มนั ไม่ดีพอ บางทีเพลงดี มาก บันทึกเสี ยงมาไม่ดี เราว่าความแตกต่าง
ของมันคือเลเวลมากกว่า ซึ่ งจริ งๆเพลงอินดี้ร้ื อเพลงมาดูมนั ก็เป็ น mass นัน่ แหลพ เพราะเขาอยาก
เป็ น mass แต่วา่ mass มันก็คือ mass produce ทาสาหรับมหาชนอะ ค่ายใหญ่ๆเขาก็ตอ้ งประชุ มว่าคา
นี้คนจะชอบรึ เปล่า ซึ่ งมันเป็ นประเด็นที่ทาเพื่อหวังผล กับอีกอันหนึ่ งคือทาเพื่อแสดงออกตัวตน ซึ่ ง
เดี๋ยวนี้แทบแยกไม่ออกแล้ว เพระนักเขียนที่เขียนเพลง mass เก่งๆเนี่ ย ก็ทาให้ศิลปิ นเป็ นแบบนั้นไป
เลย บางคนไม่เคยเขียนเพลงเองเลย แต่คนมองว่าเขาเป็ นคนแบบนั้น วิธีการของการ branding ,
marketing การสร้างภาพลักษณ์ เพราว่าความต่างคือข้าวเหมือนกันแต่อยูค่ นละกล่อง มันเห็นทุกที่
MV สวย ซาวด์ดีกว่า แต่อินดี้บางทีฟังแล้วซาวด์อะไรวะฟั งไม่รู้เรื่ องเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดัง เปิ ดปุ๊ บรู ้เลย
มึงอินดี้แน่ๆ
ผูว้ จิ ยั : คิดว่าปั จจัยอะไรที่ทาให้เพลงอินดี้กลายไปเป็ นเพลง mass ได้
S6 : ดังไง เราว่ามันคือกลไกของสังคม สังคมมัน adopt เครื่ องมือใหม่ ช่องทางเปลี่ยนแปลง บางที
สร้ างภาพเก่ง เพลงดี ภาพสวยมันถึ งจะได้ บางทีเพลงดี แต่ไม่มีภาพให้ดูคนก็ไม่เอามันก็ก้าวข้าม
ไม่ได้ บางคนคัฟเวอร์ เฉยๆคนเห็นแล้วมันน่าดูเหลือเกิน factor มันต่างไปแล้ว ข้ามมาเป็ น mass ได้
มันโชคดี ใครๆก็รัก สมัยนี้ มนั ก็แค่น้ นั เอง ความส่ วนตัวของมนุ ษย์มนั ไม่มีแล้ว ความส่ วนตัวของ
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ศิลปิ นมันไม่มีแบบ พี่พายปฐมพร ใครจะรู ้วา่ วันๆแกทาอะไร แต่ก่อนก็ไม่มีใครรู ้วา่ Q2ทาอะไร Q2
เป็ นคนมีโซเชียลมีเดียหลังสุ ดเลย ไม่มีใครรู ้วา่ Q2เป็ นใคร แต่คนในวงการดนตรี เขาจะรู ้ อย่าง Oasis
เขาอยูใ่ นจุดที่ยงั ไม่มีอินเตอร์ เน็ตด้วยซ้ า แต่ปัจจุบนั นี้ แฟคเตอร์ มนั ต่าง วงอินดี้มนั ไม่ใช่วงที่ลึกลับ
โคตรเท่ ห์อีก แล้ว การชอบวงนี้ คุ ณต้องเป็ นเพื่ อนผมได้แน่ เลย มันไม่ มี แล้ว ใส่ รองเท้า Doctor
Martin ปี 1997 ไปเดินสยาม โหคุณต้องชอบวงพังค์แน่เลย ผมอยากเป็ นเพื่อนคุณ มันไม่มีแล้ว สมัย
นี้ผชู ้ ายเป็ นคนตลก ผูห้ ญิงน่าตาดี มีฮุกการขาย มีคาดังคาเด่น มันโจ๊ะอะ บางคนแค่พฤติกรรมเฉยๆ
มีภาพถ่ายรู ปสวย บางคนก็ร้องเพลงเฉยๆแต่ตามไอจี แล้วโคตรน่ ารั กเลยวะ ชอบไปเลย คนชอบ
หลายคนเข้า การก้าวข้ามของคุณคือการที่คนเขารักคุ ณ มันเหมือนการเสพหนัง เรารักในตัวตนคน
นั้น เหมือนกัน แล้วมันก็จะเป็ นทุกอย่างของชีวติ คนๆนั้นไปเลย
9. บทสั มภาษณ์ คุณปิ ยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี (Community Manager & Co-founder บริษัท ฟังใจ
จากัด)
ผูว้ ิจยั : คาถามแรกก็จะเป็ นคาถามเกี่ยวกับฟั งใจก่อนนะคะ ฟั งใจเกิ ดขึ้นมาได้อย่างไร ใครเป็ นผู ้
บุกเบิก
ปิ ยะพงษ์ : คนที่ก่อตั้งฟั งใจขึ้นมาจริ งๆคือท็อป ศรัณย์ ภิญญรัตน์ ตอนนี้ ก็เป็ น CEO ของฟั งใจ เกิด
ขึ้นมาตั้งแต่ 2 ปี ที่แล้ว คือปี 2014 เดือนพฤษภาคม ท็อปมีเดียที่จะทา streaming สาหรับดนตรี อินดี้
ซึ่ งตอนนั้นท็อปก็ไปปรึ กษากับเพื่อน จนกระทัง่ ได้รับคอนเนคชัน่ จากค่ายเพลงต่างๆ และศิลปิ น
อินดี้ โดยที่ทอ็ ปรวบรวมโปรแกรมเมอร์ มาได้ 3 คน พร้อมกับว่าท็อปเองก็เป็ นกราฟิ กดีไซเนอร์ ดว้ ย
ก็เลยออกแบบ prototype เบื้องต้น จนกระทัง่ เดือนกรกฎาก็ได้เจอกับพี่ เพราะท็อปก็นาไอเดียไปพิช
กับค่ายเพลงและวงต่างๆ แล้วมาเจอกับ Yellow Fang ซึ่ งมือเบสเป็ นน้องสาว น้องเอาโบชัวร์ มาให้
พี่ก็เลยสมัครเข้ามาทาด้วย ในฐานะมาร์ เก็ตติ้ง ตอนนั้นก็ไปพูดคุยกับชุมชนดนตรี ต่างๆในภาคเหนื อ
กับภาคอีสาน แล้วก็เก็บข้อมูลมา ขอเพลงมาในระบบ โดยเปิ ดให้ศิลปิ นได้ใช้งานก่อนเป็ นระบบปิ ด
ช่วง 11 กันยา 2014 แล้วค่อยมาเปิ ดตัว 31 Q2า 2014 นัน่ คือจุดเริ่ มต้น แต่เหตุผลที่เริ่ มคือ ท็อปเป็ น
คนที่ชอบฟั งเพลงจากสถานี วิทยุแฟตเรดิโอ ชอบอินดี้ไทย เป็ นแฟนเพลงสมอล์รูมอะไรงี้ และพอ
ไปอยู่ต่างประเทศก็ไปเจอเว็ป Spotify ก็รู้สึกว่ามันเป็ นการใช้งานที่สะดวก ด้วยความที่เขาชอบ
เพลงอินดี้ไทย และ Spotify เป็ นเครื่ องมือสะดวกในการทาเพลง จึงอยากจะสร้าง Spotify สาหรับ
ดนตรี อินดี้ นัน่ เป็ นจุดเริ่ มต้นของท็อป แต่พอพี่เข้ามา พี่คิดว่าการที่จะทาเครื่ องมือฟั งเพลงก็ควรที่
จะเข้าไปยังชุ มชนของนักดนตรี คนสร้ างเพลงด้วย เพื่อที่จะทาให้เขาอยากส่ งเพลงมา แล้วใช้คอน
เซปความเป็ นชุมชนในการทางาน พี่รู้สึกว่าถ้าเราสร้างแฟลตฟอร์ มขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ดึงชุ มชนเข้า
มาเกี่ยวข้อง มันก็อาจจะกลายเป็ นแฟลตฟอร์ มที่วา่ งเปล่า จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้เราไปทัวร์ ตามภาค
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อีสาน โดยที่มุมมองของพี่คือมุมมองจากนักดนตรี เมื่อก่อนเคยเป็ นนักดนตรี อินดี้ มีแฟนเพลงแต่ก็
ยังไม่สามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้ ม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เพียงพอ ก็เลยพยายามที่จะหาโมเดลทาง
ธุ รกิจที่จะทาให้ศิลปิ นอินดี้สามารถอยูร่ อดทางการเงินได้ ตอนที่ไปเรี ยน MBA ที่อเมริ กาก็มีโอกาส
ได้ไปฝึ กงานในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี อินดี้ที่นู่น ก็เลยได้เรี ยนรู ้สถานการณ์ของเขา สิ่ งแวดล้อม
ต่างๆ วัฒนธรรมต่างๆ เครื่ องมือต่างๆที่เขาใช้ ก็เลยพยายามที่จะมา adapt ใช้ในเมืองไทย ก็เป็ น
จุดเริ่ มต้นมาจากสองจุดครับ เริ่ มต้นมาจากท็อปที่ตอ้ งการสร้างแฟลตฟอร์ มสาหรับอินดี้ไทย ส่ วนพี่
ก็ตอ้ งการให้วงดนตรี อินดี้ไทยสามารถที่จะอยูร่ อดได้ จึงเป็ น motto ของฟังใจที่มีจุดประสงค์ อยาก
ให้ศิลปิ นอิสระมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชี พ โดยเราก็พยายามทาผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นกิ จกรรมคอนเสิ ร์ตหรื องานสัมมนา ซึ่ งก็มีงานสัมมนาที่เราจัดเรื่ อยๆเองกับเข้าไปตามมหาลัย
เพื่อไป lecture บ้าง เรี ยกว่าไปบรรยายพิเศษ เพราะเราชื่ อว่าการศึกษามันจะทาให้ผลิตบุคลากรที่ดี
เพื่อมาช่วยพัฒนาวงการดนตรี ในอนาคต
ผูว้ จิ ยั : เราได้รับแรงสนับสนุนจากฝ่ ายไหนเป็ นพิเศษบ้างไหมคะ ในการก่อตั้งฟังใจขึ้นมา
ปิ ยะพงษ์ : แรงสนับสนุนเป็ นพิเศษที่ทาให้เราอยูไ่ ด้ในวันนี้คือแรงสนับสนุนจากผูล้ งทุน เป็ นบริ ษทั
ชื่อ Ookbee ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ทา E-book พวกหนังสื อการ์ ตูนออนไลน์ท้ งั หลาย โดยที่ Ookbee ก็ได้มี
การลงทุ นในชุ มชนนักสร้ า งคอนเทนต์ต่างๆ ของเราก็จะเป็ นคอนเทนต์เพลง ต้องเท้าความอี ก
นิ ดนึ งว่า ตอนที่พี่กลับมาเมืองไทยแล้ว ก็อยากที่จะสร้างเครื่ องมือหลายๆอย่างที่จะช่วยให้ศิลปิ น
อิสระสามารถหารายได้ได้ เผยแพร่ ผลงานได้ อย่างศิลปิ นที่อเมริ กาจะมีเครื่ องมื อออนไลน์ให้ใช้
เยอะแยะมากมาย นอกจาก Facebook, Youtube, iTune มันก็ยงั มี block ให้ความรู ้ต่างๆ พวก Tool
online ที่เอาไว้จดั ตารางเวลาซ้อม จัดการทางการเงินอะไรอย่างนี้ มันมีเครื่ องมือเยอะแยะแต่อยูก่ นั
คนละแฟลตฟอร์ มหมดเลย ก็เลยมีไอเดียว่าอยากจะให้อยูบ่ นแฟลตฟอร์ มเดียว ให้สามารถดึงข้อมูล
และจัดการข้อมู ลต่างๆด้วยระบบที่เชื่ อมต่อกัน ซึ่ ง streaming ก็เป็ นเครื่ องมื อแรกที่ เราทาขึ้ นมา
เพราะว่ามันมี pain point สาหรับศิลปิ นก็คือ ไม่รู้วา่ จะไปปล่อยเพลงที่ไหนคนถึงจะฟั ง เมื่อก่อนมัน
ก็มีไปเปิ ดตาม Hot Wave หรื อว่า Fat Radio อะไรงี้ แต่เดี๋ยวนี้ มนั ก็มี Youtube มี Facebook แล้ว แต่
มันก็เหมื อนเอาเรื อเล็กไปออกทะเลกว้าง มันก็ไม่รู้ว่าจะไปไหน ไปเจอกับใคร ก็เลยคิดว่าถ้าเรา
สร้างชุมชนสาหรับคนที่อยากจะฟั งเพลงอินดี้โดยเฉพาะ ศิลปิ นอินดี้ก็อยากมาปล่อยเพลงที่นี่ ตอน
แรกที่เราไม่มีอะไรเลย มันก็เหมือนปั ญหาไข่กบั ไก่ ถ้าไม่มีเพลงก็ไม่มีคนฟั ง แต่ถา้ ไม่มีคนฟั งเพลง
ก็ไม่มา เราก็เลยแก้ปัญหาโดยการไปขอยืมเพลงจากค่ายเพลงและศิลปิ นต่างๆมาอยูใ่ นระบบก่อน
สัก 3 เดือน เพื่อให้คนได้เข้มาลองฟังแล้วดู feedback ในที่สุด feedback ก็ค่อนข้างดี มีคนตั้งใจมา
ฟั งจริ งๆแม้วา่ เวปไซต์มนั จะใช้ไม่ค่อยดี เท่าไหร่ แต่นนั่ ก็เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาให้ค่ายอื่นๆวงอื่นๆได้
เข้ามาสนใจฟังใจ เเละมาเผยแพร่ เพลงในฟังใจ
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ผูว้ จิ ยั : มีค่ายใหญ่ๆมาร่ วมกับเราบ้างไหมคะ
ปิ ยะพงษ์ : จุดเริ่ มต้นเรามาจากอินดี้เพราะเป็ นสิ่ งที่เราเข้าใจและชอบอยูแ่ ล้ว แต่คิดไปคิดมาจริ งๆ
แล้วเพลงที่ ดีมนั มาจากไหนก็ได้ ถ้าเราต้องการให้คนเปิ ดใจฟั งเพลงก็ไม่ควรที่จะแบ่งแยกว่าใคร
เป็ นแมสใครเป็ นอินดี้ อีกอย่างเราต้องกรพัฒนาวงการดนตรี ในประเทศไทยโดยรวม เราจึงอยากที่
จะทลายกาแพงระหว่างอินดี้กบั แมส อยากให้คนฟั งแมสเปิ ดใจฟั งอินดี้ อยากให้คนอินดี้เปิ ดใจว่า
เพลงที่ดีมาจากแมสก็ได้ ในจุดเริ่ มต้นเรามีอินดี้ซะส่ วนใหญ่ แต่วา่ motto ของเราคือประชาธิ ปไตย
ทางดนตรี มอบอานาจและสิ ทธิ์ ในการฟังเพลงให้กบั ผูฟ้ ั ง เขาจะเป็ นคนเลือกเองว่าอยากจะฟั งเพลง
อะไร เพราะฉะนั้นเราไม่ถือว่าเป็ น streaming indie ค่ายใหญ่ๆก็มี Smallroom, Spicy disc,
สนามหลวง ซึ่ งก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของแกรมมี่ใช่ไหมครับ แต่ก็ตวั Grammy , Genie, หรื อ RS เอง ก็ยงั
ไม่สนใจมาลงกับเรา เพราะค่าตอบแทนของเราก็ต่ามากๆ โมเดลของเราคือพยายามหารายได้มาจาก
วิธีการต่างๆ สาหรับ streaming แล้วก็คือออนไลน์ พวก Ads เป็ น Facebook อะไรแบบนี้ รายได้จาก
ตรงนี้ เราหักส่ วนหนึ่ งเป็ นค่าบารุ งรักษาเวปไซต์ อี กส่ วนหนึ่ งก็นามาแจกจ่ายให้กบั ศิลปิ นทุ กคน
ตามจานวนยอดฟังที่ เขาถู กฟั ง เรามองว่านี่ คือชุ มชน ทุกคนก็เหมือนมาร่ วมด้วยช่วยกัน แต่วา่ ค่าย
ใหญ่เขาก็มีเป้ าหมายที่จะสร้างรายได้เท่านี้ ๆ ราคาเพลงควรจะสู งเท่านี้ ๆ แต่เราไม่สามารถที่จะจ่าย
ได้มากเพียงพอเขาถึ งไม่มา แต่ก็มีบางค่ายที่มองว่าฟั งใจหรื อ streaming ไม่ใช่ แหล่งที่หารายได้
เพราะว่ามันจ่ายน้อย แต่เขามองว่าเรามีสื่อ เรามีชุมชนที่รับฟังรับอ่านสื่ อของเรา เขาจึงมองว่าเป็ นที่
ที่จะมา launch เพลงให้คนรู ้จกั มากกว่า ก็เหมือนเป็ นที่ PR เพลงให้กบั เขา
ผูว้ จิ ยั : เรามีการดึงศิลปิ นมาร่ วมกับเรายังไงคะ มีการเซ็นต์สัญญากันรึ เปล่า
ปิ ยะพงษ์ : การเผยแพร่ เพลงในฟั งใจใช่ไหมครับ ถ้าเขามาถึงเวปไซต์เรา มันจะอัพโหลดเพลงได้
คล้ายๆ Youtube คล้ายๆ Soundclound เราก็จะมีขอ้ ตกลงในนั้น ถ้ายินยอมที่จะเผยแพร่ ในฟั งใจก็
ติ๊กถูกอะไรอย่างนี้ แต่ถา้ หากจะรับรายได้จากฟังใจก็ไปดาวน์โหลดเอกสารเป็ นสัญญามา เซ็นต์แล้ว
ส่ งแสกนมา แต่ถา้ หากว่ายังไม่เซ็นต์เราก็จะเริ่ มนับแหละว่าเขาได้รายได้เท่าไหร่ เมื่อเขาเซ็นต์เขาก็
จะสามารถรับรายได้ที่เราเก็บไว้ให้เมื่อไหร่ ก็ได้
ผูว้ จิ ยั : แสดงว่าเราเปิ ดกว้างสาหรับวงใหม่ๆ
ปิ ยะพงษ์ : เป็ นใครก็ได้แต่เน้นว่าเป็ นเพลงที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดลิ ขสิ ทธิ์ ไม่ได้ไปก็อปใครมา
ไม่ได้ไปเอาสิ่ งบันทึกเสี ยงของคนอื่นมาร้องทับ หรื อไปจาบจ้วงสถาบัน เป็ นต้น
ผูว้ จิ ยั : กลุ่มแนวเพลงที่มาร่ วมกับเราตั้งแต่ยคุ บุกเบิกจนถึงปั จจุบนั นี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหม
คะ
ปิ ยะพงษ์ : อย่างตอนแรกเราเน้นค่ายอินดี้ก่อน แล้วต่อมาก็มีค่ายใหญ่ๆอย่าง Smallroom เข้ามา มี
ค่าย Banana Records ค่าย Spicy disc ตอนแรกเขาก็ยงั ไม่มา ตอนหลังก็ขอโปรโมทศิลปิ นเล็กๆเข้า
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มา ศิลปิ นใหญ่ก็ยงั ไม่ให้เราเผยแพร่ ต่อมาก็มี Music Move เป็ นค่ายสหภาพดนตรี ที่ไปอยูก่ บั สิ งห์
แล้วเขารี แบรนด์ใหม่ ซึ่ ง Music Move ก็จะมีค่ายชื่อ เจ้าพระยาเรคคอร์ ด ก็มีลูกทุ่ง เพราะฉะนั้นเราก็
ได้เพลงลู กทุ่งผ่านเจ้าพระยาเรคคอร์ ดมา คือฟั งใจมีแนวเพลงอะไรก็ได้ เป็ น noise, experiment,
ลูกทุ่ง, หมอลา, อินดี้, ร็ อค, ป๊ อบ มีหมดเท่าที่จะมีได้ครับ
ผูว้ จิ ยั : จากที่ฟังใจกล่าวว่า เพลงจะสามารถค้นพบได้เท่าๆกันไม่วา่ จะเป็ นค่ายเล็กค่ายใหญ่ แสดงว่า
ไม่มีการสนับสนุนหรื อแรงโฆษณาจากค่ายไหนเป็ นพิเศษรึ เปล่าคะ
ปิ ยะพงษ์ : เราจะไม่ทาการโฆษณาค่ายหรื อศิลปิ นอย่างตรงๆ แต่ก็ไม่ใช่วา่ เราไม่ช่วยเลย ยกตัวอย่าง
เช่น เราจะมีการโค้ดว่าเพลงที่ถูกส่ งเข้ามาใหม่ในสัปดาห์น้ ี มีใครบ้าง เราก็แนะนาตามเพลง แต่มนั ก็
มีมาเยอะเราก็ไม่สามารถแนะนาได้หมด ก็หยิบอันที่มนั น่ าฟั ง มีท้ งั แมสทั้งอินดี้อยูใ่ นนั้นรวมๆกัน
เวลาเราจัดทาเพลลิส ก็จะมีเพลลิสแนะนาเพลงตามธี มต่างๆ โดยที่จะมีท้ งั วงที่ดงั และวงที่ไม่ดงั เพื่อ
ที่วา่ เราจะได้ดึงคนที่ฟังวงดังเข้ามารู ้ จกั วงที่ไม่ดงั ด้วย มันเป็ นนโยบายแต่วิธีการทาก็ตอ้ งดัดแปลง
เอา มันก็ไม่ใช่วา่ ไม่ดนั ใครเลย ก็พยายามดันทุกคนให้เท่าเทียมกันที่สุดเท่าที่จะทาได้มากกว่า
ผูว้ จิ ยั : พี่พายช่วยขยายความประโยคที่วา่ “ผูฟ้ ังมีอานาจอธิ ปไตยในการฟังเพลง” ได้ไหมคะ
ปิ ยะพงษ์ : เราใช้คาว่าประชาธิ ปไตยทางดนตรี ใช่ไหม ก็คือว่าเราเป็ นคนมอบสิ ทธิ์ เสี ยงให้กบั ผูฟ้ ั ง
เป็ นเลือกเองว่าเขาอยากจะไปฟังอะไรคนที่เข้ามาก็จะมีกล่องให้เสิ ร์ชเพลงที่เขาอยากจะฟั ง เสิ ร์ชได้
ว่าเขาอยากจะฟังแนวไหน ศิลปิ นไหน เราก็ถือว่าเป็ นการมอบสิ ทธิ์ ให้กบั ผูฟ้ ังเลือกเอง
ผูว้ จิ ยั : ในส่ วนของนิตยสารดนตรี เรามีการนาเสนอในรู ปแบบไหนที่ดูแตกต่างไปจากนิตยสารอื่น
ปิ ยะพงษ์ : เราก็พยายามทาตัวให้แตกต่างที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพราะ uniqueness มันก็คือส่ วนหนึ่ งใน
การขาย ยกตัวอย่างคอลัม่ ที่เราทาในฟั งใจซี นที่ได้รับความสนใจก็คือการลงพื้นที่ โดยแทนที่จะเอา
expert มาวิจารณ์เพลง เราก็ไปให้คนทัว่ ไปมาฟังแล้วก็วจิ ารณ์ ให้เขาฟั งเพลงแล้วรี วิวเพลงตามที่เขา
คิด บางที่ เขาก็ชอบ เราก็ให้อธิ บายว่าทาไมถึ งชอบ อย่างเช่ นตอนที่ เอาเพลงของโพลี่ แคท เพลง
เพื่อนพระเอก ไปให้คนที่อยูใ่ นห้องแลปโรงพยาบาลฟั ง เขาก็บอกว่าเพลงนี้ เหมือนเสปิ ร์ มที่วา่ ยน้ า
ไปไม่ถึงไข่ แล้วไปแพ้ตวั อื่น ก็เลยเป็ นเพื่อนพระเอก เป็ นต้น ซึ่ งมันก็จะได้การรี ววิ เพลงที่จริ งใจ เรา
ก็พยายามทาให้เห็นว่าเพลงอินดี้ มนั ไม่ได้เข้าถึงยากขนาดนั้นถ้าเปิ ดใจรับฟั ง คนบางคนที่เราคิดว่า
เขาไม่ฟังก็ฟัง
ผูว้ ิจยั : ในส่ วนของคอนเสิ ร์ต เราจัดคอนเสิ ร์ตให้กบั ศิลปิ นหน้าใหม่เลย หรื อศิลปิ นนั้นต้องได้รับ
พื้นฐานความนิยมมาก่อน
ปิ ยะพงษ์ : นี่ พูดถึงเห็ดสดเนาะ ถ้าพูดถึ งเห็ดสด เราจะทาคอนเสิ ร์ตอะไรให้คนมาดูก็ตอ้ งเป็ นวงที่
คนรู ้จกั เห็ ดสดมันเป็ นคอนเสิ ร์ตที่ค่อนข้างเป็ นธี ม แล้วเรามีจากัดแค่ 6 ชัว่ โมง แล้วก็มี 6 วง เรา
ไม่ได้ทาเป็ น Festival ที่มีวงเยอะๆ มีวงหน้าใหม่เยอะๆ เพราะฉะนั้นการที่จะทาคอนเสิ ร์ตแบบนี้ ที่มี
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คนมาพอสมควรแล้วเราไม่เจ๊งเนี่ย มันก็ตอ้ งหาวงที่คนรู ้จกั อยูบ่ า้ ง โดยที่พยายามแนะนาวงหน้าใหม่
เข้าไปด้วย แต่วงหน้าใหม่ที่มาเล่นก็ไม่ใช่ ว่าจะเป็ นใครก็ได้ แต่เป็ นวงที่มีฝีมือ น่ าจับตามอง ต้อง
ผ่านการคัดเลือกมานิดนึง แต่มนั จะมีคอนเซปของคอนเสิ ร์ตขนาดเล็กของเราชื่ อว่าฟั งใจมันส์ คอน
เซปของมันคือใครไม่ฟังเราฟั ง ก็เป็ นวงหน้าใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อน ไม่มีใครรู ้จกั
แต่เราคิดว่าน่าสนใจและน่าหยิบจับมาให้ดู แต่มนั ก็เป็ นคอนเสิ ร์ตที่คนมาน้อยมาก ร้อยสองร้อยคน
ก็เก่งแล้ว เราก็ยงั ไม่สามารถทาเสกลเฟสติวอลที่แบบว่า เวทีน้ ี สาหรับวงดัง เวทีน้ ี สาหรับไม่มีใคร
รู ้จกั อะไรอย่างนี้ ก็ค่อยๆทากันไป
ผูว้ จิ ยั : เราสโคปค่ายเพลงไหมคะว่าจะต้องเป็ นค่ายเพลงนี้เท่านั้นที่จะมาร่ วมกับเรา
ปิ ยะพงษ์ : ไม่ครั บ เราดู ศิลปิ นเป็ นหลัก ในการจัดคอนเสิ ร์ต การจัดไลน์อพั เป็ นสิ่ งสาคัญมาก
อารมณ์มนั จะต้องเรี ยงกัน มีเคิร์ฟขึ้นลง เพราะฉะนั้นเราจะเลื อกจากเพลงของศิลปิ นมากกว่า แล้ว
เราก็พยายามผสมผสานว่าศิลปิ นไหนจะเป็ นฝ่ ายดึงคนเข้ามาดูเยอะๆ ฝ่ ายไหนที่คนยังไม่รู้จกั ฝ่ าย
ไหนที่ ค นอายุเยอะๆมาดู เช่ น เราดึ ง วงที่ ไ ม่ ได้เล่ นมาสิ บปี แล้ว มาเล่ นที่ ง านเรา ก็จะดึ ง คนอายุ
สามสิ บกว่าๆมาดู แต่ถา้ เราเอาวงที่กาลังดังตอนนี้ ก็จะได้เด็กอายุยี่สิบมาดู ผสมๆกันไปเพื่อจะได้
แลกเปลี่ยนแฟนเพลงกันด้วย คนรุ่ นเก่าก็จะได้ฟังเพลงใหม่ คนรุ่ นใหม่ก็จะได้ฟังเพลงเก่า
ผูว้ จิ ยั : ในส่ วนของเห็ดยัง วัตถุประสงค์และเป้ าหมายคืออะไรคะ
ปิ ยะพงษ์ : เราอยากให้ความรู ้คน อยากให้เขาได้มารวมตัวกัน เผื่อที่วา่ คนที่อยากมาทางานในอาชี พ
นี้ จะต้องคิดยังไงทายังไงบ้าง พยายามใช้การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการทาให้บุคลากรในประเทศ
พัฒนาขึ้น แล้วก็ได้มานัดเจอกันด้วย
ผูว้ ิจยั : จุดประสงค์และเป้ าหมายของฟั งใจตั้งแต่วนั แรกที่ก่อตั้งจนถึงวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไป
ไหมคะ
ปิ ยะพงษ์ : ถ้าพี่มาแล้วเนี่ ย เราก็ต้ งั ใจอยากจะทาให้อาชี พนักดนตรี อิสระเป็ นอาชี พจริ งๆได้ คือไม่
ต้องอยูค่ ่ายก็ได้ บริ หารตัวเองได้ มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชี พ ซึ่ งถ้าเราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ ย มัน
ไม่ใช่ แค่ว่ามาที่ ฟังใจ ใช้เครื่ องมื อทุ กอย่างแล้วจะหาเงิ นได้ แต่มนั เป็ นเรื่ องของการศึ ก ษา เรื่ อง
ความรู ้ทวั่ ไป เรื่ องการเปิ ดใจยอมรับแนวเพลงต่างๆโดยไม่ปิดกั้น เพราะวัฒนธรรมการฟั งเพลงของ
คนไทยก็ค่อนข้างปิ ดกั้นเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปผับ เราต้องการฟั งเพลงที่เรารู ้จกั ร้อง
ตามได้ ดนตรี เป็ นเพียงแบคกราวด์ประกอบการกินเหล้า แต่อย่างประเทศโปรตุเกส คนที่เข้าไปใน
ผับเขาสามารถฟั งเพลงอะไรก็ได้ถา้ เขารู ้สึกว่าวงนี้ เล่นดี ก็จะไปมีส่วนร่ วม ไปซื้ อตัว๋ ไปซื้ อของได้
ไม่จาเป็ นต้องฟังเพลงที่ตวั เองรู ้จกั หรื ออย่างในอังกฤษ ใครเล่นคัฟเวอร์ นี่โดนด่า ถ้ามีวงดนตรี ตอ้ ง
เล่นเพลงตัวเอง หรื อถ้าจะเล่นคัฟเวอร์ เขาก็ตอ้ ง rearrange ไปในแนวทางของตัวเอง หรื อในญี่ปุ่น
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ แรง เขาไม่สามารถเล่นเพลงคัฟเวอร์ ได้ ก็ตอ้ งแต่งเพลงตัวเอง ก็เลยเป็ นวัฒนธรรม
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live house ที่ตอ้ งเล่นเพลงตัวเอง บ้านเรามันแตกต่างตรงนี้ แหละที่คนมันอยากไปฟั งเพลงคัฟเวอร์
เพราะฉะนั้นเราต้องปูพ้นื ฐานให้เปิ ดใจรับฟังเพลง
ผูว้ จิ ยั : พี่พายมองว่าการรวมตัวของชุมชนศิลปิ นมีขอ้ ดียงั ไงคะ
ปิ ยะพงษ์ : มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม ถ้าเรารู ้จกั กัน ชอบกัน เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือกัน คนเพราจะชอบ
ช่วยคนที่เราชอบ แล้วถ้าเราไม่เคยได้เจอกันก็ไม่มีทางได้ชอบกันง่ายๆ เผื่อที่ว่าจะจัดงาน จะดึ งวง
ไหนมาเล่นก็สามารถที่จะทาได้ จะจัดเป็ นเฟสติวอลใหญ่ๆโดยที่ไม่มีแบรนด์มาครอบก็สามารถที่
จะทาได้ เหมือนเปิ ดโอกาส เปิ ดทางให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้น
ผูว้ ิจยั : พี่พายมองเห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มศิลปิ นที่มาเข้าร่ วมกับเราอย่างไรบ้างคะ
อย่างเช่น มีการโยกย้ายค่าย หรื อว่าจากเดิมที่ไม่มีตน้ สังกัดเลยก็มีตน้ สังกัด
ปิ ยะพงษ์ : สิ่ งที่กาลังเกิ ดขึ้นตอนนี้ ก็คือค่ายใหญ่เริ่ มซื้ อตัววงอินดี้มากขึ้น หรื อไม่ค่ายใหญ่ก็ซ้ื อวง
จากค่ายเล็กเข้ามาอยูก่ บั ตัวเอง เช่น The Yers , Lomosonic มาจาก Smallroom เข้าไปในแกรมมี่
อะไรอย่างนี้ หรื อวงอย่าง Telex Telex ก็ไปอยูก่ บั Warner ดูเหมือนว่าคนไทยก็เริ่ มฟั งเพลงกว้างขึ้น
ในกลุ่มย่อยๆ ซึ่ งมันก็ทาให้ค่ายใหญ่ๆเห็นถึ งโอกาสในการจับกลุ่มย่อยๆเหล่านี้ เข้ามา ด้วยเทรนที่
คนเริ่ มฟังเพลงนอกกระแสมากขึ้น เลยทาให้ค่ายใหญ่ๆมาจับตัวมากกว่า จริ งๆฟั งใจเหมือนไม่ได้มี
อานาจอะไรในนั้นเลย มันเหมือนกาลังเกิ ดขึ้นพอดี ฟั งใจมาอยู่ในเวลาที่พอดิ บพอดีเท่านั้นเอง แต่
มันมีสิ่งที่ช่วยทาให้เกิดก็คือ มันเป็ นแก๊ปที่ Fat Radio เพิ่งปิ ดตัวไป Cat Radio ก็ยงั ไม่ยิ่งใหญ่เท่า
เดิ ม มันก็เหมือนกับว่าเราเป็ นสื่ อใหม่ที่มาเติมเต็มในช่ วงนี้ เฉยๆ เหมือนเป็ นสื่ อทางเลื อกมากกว่า
นอกจากจะส่ งเพลงไปที่ Cat Radio แล้วก็ยงั ส่ งมายังฟังใจได้ดว้ ย มันมีที่ให้คนมาปล่อยเพลงอะ คน
ก็เลยได้ฟังมากขึ้น แล้วมันก็อยูใ่ นเทรนพอดี เหมือนทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกัน
ผูว้ ิจยั : ต่อไปจะเป็ นคาถามเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมเพลงในบ้านเรา พี่พายมองว่าสถานการณ์ ใน
วงการเพลงไทยในปั จจุบนั เป็ นอย่างไรคะ
ปิ ยะพงษ์ : ถ้าเอาเครื่ องมืออย่าง PEST มาใช้ พูดถึง Political รัฐบาลไม่ค่อยสนับสนุ น creative
industry สักเท่าไหร่ ถ้านึ กถึง creative economy สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เมื่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้ามา สิ่ ง
ที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ เคยทาไว้ก็ถูกทาลายทิ้งทั้งหมด มันก็เลยไม่เกิ ดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โครงการ
หรื อนโยบายก็ไม่ได้สนับสนุ นวัฒนธรรมสมัยใหม่ คื อรั ฐบาลก็ยงั มี ความคิดค่อนข้างโบราณอยู่
มองว่าความเป็ นไทยก็คือราไทย เพลงไทยเดิม วัฒนธรรมสมัยใหม่จึงไม่ได้ถูกพัฒนา ทางฝั่งรัฐบาล
ถ้าในเรื่ องเศรษฐกิจ คนไทยมีรายได้ส่วนเกินจาการใช้จ่ายสิ่ งที่จาเป็ นแล้วน้อย เพราะฉะนั้นในการ
มาใช้จ่ายเรื่ องดนตรี หรื อความบันเทิงก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ รายได้ที่จะเข้าสู่ วงการดนตรี และ
วงการบันเทิ งมันก็เลยน้อยไปตามลาดับ ยิ่ง เศรษฐกิ จแย่ วงการบันเทิ งก็ยิ่งแย่ ทางด้านสัง คม ก็
เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยแหละ ก็คือ คนไทยก็ยงั นิ ยมฟั งเพลงแมสเพลงคัฟเวอร์ อยู่ ศิลปิ นอิสระที่ทา
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เพลงนอกกระแสก็เลยไม่ได้ถูกผลักดันทางสังคมสักเท่าไหร่ แต่อย่างน้อย social media ก็ทาให้เจาะ
กลุ่ม niche ได้มากขึ้น ทาให้คนนอกกลุ่มสามารถที่จะเห็นได้บา้ ง เลยแผ่ขยายได้ดีกว่าเมื่อก่อน ซึ่ ง
สื่ อแมสจะครองตลาด อยากดังก็ไปออกช่องสามช่องเจ็ดก็เป็ นที่รู้จกั แล้ว แต่ตอนนี้ คนที่อยูใ่ นกลุ่ม
niche ก็ ย งั มี สื่ อของตัว เองไว้เลื อ กฟั ง เลื อกดู ไ ด้ ทิ ศ ทางที่ ม นั ก าลัง จะไปก็ คื อเทรนที่ เ กี่ ย วกับ
เทคโนโลยีนนั่ แหละ พี่ก็เชื่ อว่าเพลงนอกกระแสก็จะเป็ นกลุ่มที่ใหญ่ข้ ึนเรื่ อยๆ แต่ก็อาจจะไม่ได้ทา
ให้คนที่ยงั ติดแมสอยูไ่ ด้เห็นมากนัก แต่ก็คงจะดีข้ ึน
ผูว้ ิจยั : พี่พายคิดว่าเพลงสมัยนิ ยม (popular music) หรื อเพลงตลาด มีความแตกต่างจากเพลง
ทางเลือก (alternative music) หรื อเพลงอินดี้อย่างไรคะ
ปิ ยะพงษ์ : เพลงนอกกระแสบางทีมนั ก็ไม่ได้ต่างจากเพลงป๊ อบเลย โครงสร้างเพลงก็คล้ายๆกัน ทาง
คอร์ ดที่ใช้ก็คล้ายๆกัน แต่มนั ก็เป็ นเพลงที่คนคุน้ เคย รับฟั งได้ เพลงป๊ อบมันก็คือเพลงที่คนฟั งเยอะ
แล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่ อยๆตามยุคสมัย เมื่อก่อนเป็ น Rock and Roll มี R&B บ้างอะไรบ้าง เพลง
สมัยนิยมก็เปลี่ยนไปเรื่ อยๆนัน่ แหละ เพลงสมัยนิ ยมในวันนี้ เคยเป็ นเพลงอินดี้ในวันก่อน พี่ก็เชื่ อว่า
เพลง alternative มันจะกลายเป็ นป๊ อบในกาลต่อๆมา ความแตกต่างของมันก็แค่ตามช่วงเวลา เวลานี้
นี่คือป๊ อบนีคือไม่ป๊อบ
ผูว้ จิ ยั : แล้ววิธีการดาเนินงานของทั้งสองฝั่งแตกต่างกันไหมคะ
ปิ ยะพงษ์ : พวกแมสเขาก็จะยึดว่าจะต้องขายยังไง เขามีเป้ าหมายที่เขาต้องการไป แล้วเขาก็มาตั้ง
โจทย์แล้วทาให้ได้ ซึ่ งมันจะมีคาว่าเพลงสู ตรอยู่ พี่มีคนที่รู้จกั เขาเป็ นโปรดิ วเซอร์ อยู่ค่ายใหญ่ค่าย
หนึ่ ง แล้วเขาก็บ่นว่าที่นี่จะทาเพลงสู ตรตลอดเลย ก็จะบังคับว่า จะทาเพลงนี้ นะ ขึ้น verse 1 เสร็ จ
แล้วก็ verse 2, pre-chorus, hook อะไรอย่างนี้ คอร์ ดจะต้องเป็ นทางคอร์ ดนี้ ให้มนั สว่างหน่ อย
จังหวะไม่ตอ้ งแปลกมาก เพื่อให้กลุ่มคนฟั งยังคงคุ น้ ชิ นอยู่ คนทาเพลงแมสก็ตอ้ งตอบโจทย์ตลาด
แต่อย่างQ2แกทาตามใจตัวเอง แกอยากจะทาอย่างนี้เท่านั้นแหละ
ผูว้ จิ ยั : ทาไมกระแสเพลงทางเลือกจึงเกิดขึ้นมากมายในปั จจุบนั คะ
ปิ ยะพงษ์ : เทคโนโลยีครับ
ผูว้ ิจยั : พี่คิดว่าคนที่ทาเพลงทางเลือกมีความต้องการและความคาดหวังแตกต่างไปจากคนทาเพลง
แมสไหมคะ
ปิ ยะพงษ์ : จริ งๆมันแล้วแต่เลย บางคนที่ทาเพลงทางเลือก ทาเพลง เพราะชอบแบบนี้ จะทาแบบนี้ ก็
เลยมาสนว่าใครจะฟัง ฟังเฉพาะกลุ่มก็ดีใจแล้ว หรื ออีกประเภทหนึ่งอยากจะทาเพลงที่แตกต่าง และ
อยากให้คนรู ้วา่ เพลงที่แตกต่างมันดีกว่าเพลงที่อยูใ่ นตลาด จงฟั งกู อะไรอย่างนี้ มีพวกที่ทาและไม่
อยากดัง อยากจะดังแค่น้ ี อยูใ่ นกลุ่มแค่น้ ี เพราะรู ้สึกว่าปลอดภัย แฮปปี้ ถ้าไปอยูใ่ นขั้นที่สูงกว่านั้นก็
อาจะโดนวิจารณ์ หรื อกลัวว่ายังไงก็ไม่ถึง ขออยูแ่ ค่น้ ี หรื อคนทาเพลงนอกกระแสบางคนก็อยากจะ
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ดัง ที่ทาเพลงนอกกระแสเพราะยังไม่มีใครรู ้ จกั นัน่ เอง แต่ว่าแนวเพลงที่เขาทามันก็คือเพลงป๊ อบ
เพราะฉะนั้นคาตอบมันคืออะไรก็ได้ครับ มันแล้วแต่สถานการณ์ของคน แล้วแต่ศิลปิ นนั้นๆ
10. บทสั มภาษณ์ คุณวิเชี ยร ฤกษ์ ไพศาล (กรรมการผู้จัดการบริษัทจีนี่ เรคคอร์ ดส)
ผูว้ จิ ยั : วัตถุประสงค์และเป้ าหมายในการก่อตั้ง Genie Records คืออะไรคะ
วิเชียร : มันเป็ นวัตถุประสงค์ทางการค้าของบริ ษทั ที่จะขยายกิจการภายใต้คอนเซปโตแล้วแตก ตอน
นั้นมันเป็ น Grammy Entertainment เฉยๆ แล้ววันนึ งก็มีการ reengineering ผ่าแกรมมีออกเป็ น
ส่ วนๆ มี Grammy Gold , Grammy Grand ที่เป็ น mainstream , Green bean ฯลฯ เพื่อให้บริ ษทั
เติบโตมากขึ้น
ผูว้ จิ ยั : Genie ก็จะมาทางร็ อกอย่างเดียวเลยรึ เปล่าคะ
วิเชียร : ไม่ ในการเริ่ มต้นเราไม่มีทางเลือกอะไรเลย พี่มีแต่ศูนย์ ว่างเปล่า พี่ไม่มีศิลปิ น ไม่มีบุคลากร
ในการทาค่ายเพลงจริ งจัง ก็เหมือนเริ่ มบริ ษทั ใหม่ มันโชคดีตรงที่วา่ เราได้เปิ ดกระบานสร้างบริ ษทั
ใหม่ แต่โชคร้ ายคือเราไม่มีตน้ ทุนอะไรเลย จุดเริ่ มต้นของ Genie จึงเป็ นวาไรตี้อินดี้ แต่พี่มีความ
การค้าเข้ามาเสริ ม จะต้องไม่เจ๊ง พี่จึงเพียวมากไม่ได้ ต้องมี ความเป็ นพาณิ ชย์ศิลป์ ต้องไม่เจ๊ง ใน
ที่สุดพี่ก็ทอนความเป็ นอินดี้ลงเหลือแค่วธิ ี ทางานเชิ งให้อิสระทางความคิดแต่ไม่ได้เป็ นรู ปแบบของ
ธุ รกิจว่าจะต้องเป็ นค่ายอินดี้ เพราะมันอยูท่ ี่การตีความ ค่ายอินดี้ส่วนใหญ่ถูกตีความว่าเก๋ ๆ ไม่ป๊อบ
ซึ่ งพอบอกไม่ป๊อบก็เจ๋ งแล้ว แต่พี่ไม่ได้เอาการตีความแบบนั้นมาใช้ พี่ตีความในเชิ ง Commercial
Art มันจะต้องมีความเป็ นอินดี้ที่ขายได้ จึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้เกิด ไท ธนาวุฒิ ในปี แรกขายได้ลา้ น
ตลับ สถานภาพของเราจากอินดี้วาไรตี้ เริ่ มมาเป็ นอินดี้ mainstream
ผูว้ ิจยั : วงดนตรี ที่จะมาอยูส่ ังกัดเราจะต้องเป็ นวงที่มีชื่อเสี ยงอยูแ่ ล้วรึ เปล่า หรื อเรามีการสนับสนุ น
วงใหม่ๆ
วิเชียร : แต่ละสถานการณ์มนั ไม่เหมือนกัน ถ้าสังเกตที่เราเริ่ มต้นเราทาตัวหยิ่งยโสมากไม่ได้ เราก็
ต้องการเติบโต ศิลปิ นก็ตอ้ งเป็ นศิลปิ นที่อยากเติบโต Positioning ที่เราเริ่ มต้นกับวันนี้ ไม่เหมือนกัน
ในวันแรกที่เราบอกว่าเป็ นวาไรตี้อินดี้นนั่ เป็ นเพราะเราไม่มีทางเลือกมาก เราได้คดั คนที่ไม่มีโอกาส
ทางสังคมเท่าไหร่ สังเกตในปี แรกๆค่อนข้างเพียว เราต้องตาถึ ง เราต้องเหนื่ อยหน่ อย พอเราขยับ
แล้วเราก็ป รั บ มากขึ้ น เพราะเรารู ้ แล้วว่าท าแล้วมันเสี ย งบประมาณ จนกระทัง่ เราเปลี่ ยน Brand
positioning เป็ นมหาลัยร็ อค แต่เราไม่เปลี่ ยนแกนนะ แต่ความเป็ น branding ในบุคลิ กภาพเรา
เปลี่ยนไป คนข้างในยังเหมือนเดิม เหมือนจากสถาบันการศึกษาหนึ่ งมาเป็ นมหาลัยหนึ่ ง พอบอกว่า
เราเป็ นมหาลัยร็ อค เราไม่ใช่อนุ บาล ไม่ใช่มธั ยม เป็ นมหาลัยที่คนต้องสอบเข้า เพราะฉะนั้นศิลปิ น
จาเป็ นต้องมี ตน้ ทุ นหน่ อย มี ชื่อเสี ยงมาบ้าง มันก็เลยทาให้เราได้ศิลปิ นที่ ค่อนข้างเติ บโตแล้วใน
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ระดับหนึ่ งโดยปริ ยายเพราะเราตั้งแกนไว้แบบนี้ เกมที่เราเล่นมันใหญ่กว่าการขุนหน้าใหม่ไม่ไหว
เราจึงเห็นว่าศิลปิ น Genie ในยุคหลังเป็ นศิลปิ นที่เติบโตมาบ้างแล้ว
ผูว้ ิจยั : วงที่เข้ามาต้องมี image เฉพาะไหมว่าต้องมีลกั ษณะภาพลักษณ์แบบนี้ ถึงจะเขามาอยูก่ บั เรา
ได้
วิเชียร : แน่นอน เราเป็ นแม่เหล็ก เราจะเลือกเฉพาะเหล็ก อย่างอื่นจะไม่เข้ากับเราโดยเด็ดขาด เราก็
วางแกน Genie is a humble , Genie is original ต้องเป็ น professional ต้องมีความเป็ น creative ต้อง
ไม่ป๊อบมาก ไม่โรงงาน ไม่มีกระบวนการผลิตแบบโรงงานที่มาแล้วมีคนมาทาให้
ผูว้ จิ ยั : ในกระบวนการทาเพลงของฝ่ าย mass การจะออกเพลงๆนึงจะเริ่ มต้นยังไง
วิเชียร : ถ้าเป็ น mainstream หน่อย เข้าจะแบ่งคนออกเป็ น 3 ส่ วน หนึ่ ง presenter สอง promoter
สาม producer สามคนนี้จะต้องมารวมกันให้ได้ ตัว presenter หรื อนักร้องไม่สามารถผลิตงานเองได้
ก็ตอ้ งอาศัย producer มาช่ วย แต่แนวทางก็ตอ้ งอาศัย promoter มาช่ วย ก็เหมื อนเป็ น strategic
planner ที่จะทาให้ศิลปิ นดัง ผิดจาก Genie เกิดจากการ combine สองส่ วนคือส่ วนที่เป็ น production
และ promoter ศิลปิ นทางานได้เองก็ควบสองขั้นตอน
ผูว้ จิ ยั : แสดงว่าเราให้โอกาสศิลปิ นคิดงานเองด้วยรึ เปล่า
วิเชียร: ถ้าเป็ น Genie ไม่ได้เรี ยกว่าให้โอกาสแต่เป็ นเงื่อนไขที่เขาต้องทาหน้าที่น้ ี จะแต่งเพลงเอง
หรื อไปทาให้เกิดเพลง โดยที่เราจะไม่อานวยความสะดวกให้มากมาย เราถือว่าคนที่จะอยูก่ บั เราได้
ต้องเก่ง ไม่มาทาให้ ไม่มีกระดาษลอกลายให้
ผูว้ จิ ยั : มีขอ้ จากัดอะไรบ้างไหมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งาน
วิเชียร : เรื่ องจริ ยธรรม ไม่ให้มนั นอกลู่นอกทาง ไม่ทาอะไรที่ห่ามๆ ไม่ให้เกินเหตุเกินเลย ของเรา
ยังมีการดูในเรื่ องวัฒนธรมมไทยอยู่
ผูว้ ิจยั : ถ้าโฟกัสไปที่โปรดิ วเซอร์ และนักแต่งเพลง คนเหล่านี้ เขามีขอ้ จากัดในการสร้างสรรค์งาน
อย่างไรบ้าง
วิเชียร : เขาแต่งเพลงได้ แต่ในแบบที่เป็ นเขาเสี ยส่ วนใหญ่ แต่ถา้ นักแต่งเพลงมืออาชี พเขาจะแต่งให้
ใครก็ได้ตามบรี ฟ แต่นี่เป็ นมืออาชี พเฉพาะทาง นักแต่งเพลงส่ วนใหญ่ใน Genie ส่ วนใหญ่จะทาได้
เฉพาะเพลงของตัวเอง พอให้แต่งเพลงของคนอื่นก็ตอ้ งไปดัดแปลงส่ วนที่เขาทาได้อีกทีนึง ความ
เปลี่ยนแปลงจะไปเปลี่ยนในโปรเสสเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
ผูว้ จิ ยั : โปรดิวเซอร์ และนักแต่งเพลงแบบไหนที่เหมาะจะมาทางานกับเรา
วิเชียร : ของเราให้ศิลปิ นทาเพลง แต่ก็จะมีโปรดิวเซอร์ ใหญ่ที่เขามีประสบการณ์คอยให้คาแนะนา
ถ้าเป็ นโปรดิวเซอร์ ของพวกป๊ อบเขาก็จะคิดให้หมดเลย แต่โปรดิวเซอร์ ที่นี่ก็แบบ อ้าวน้องเป็ นยังไง
ไหนมาว่ากัน เป็ น consult มากกว่า
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ผูว้ ิจยั : ลักษณะการทาเพลงตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะ ในอุตสาหกรรม
เพลงที่เป็ น mainstream
วิเชียร : ในยุคแรกศิลปิ นยังไม่มีประสบการณ์เยอะแยะ การร้อง การออกความคิดเห็นต่างๆก็จะไม่
ค่อยเยอะ เหมือนกันตัวโปรดิวเซอร์ ยุคแรกๆก็ยงั ไม่ค่อยคุน้ ชิ น ยังเป็ นช่วงที่ตอ้ งใช้ reference เยอะ
เหมือนกัน พอโลกมันเปลี่ยนไป reference มากมันจะกลายเป็ น copy ตัวศิลปิ นเองก็มีการถ่ายทอด
knowhow รุ่ นต่อรุ่ น เขาก็เก่งขึ้ นในเรื่ องความคิ ดความอ่าน ความเข้มข้นมันมากขึ้น การทางาน
ซับซ้อนขึ้น อยากมากขึ้น ยุคก่อนศิลปิ นเองก็ไม่ได้เข้าใจอะไร 100 เปอร์ เซนต์ โปรดิ วเซอร์ เองก็
เหมือนกัน มันก็ค่อยๆพัฒนาไป แต่ในยุคปั จจุบนั คาว่าโปรดิวเซอร์ มีจริ งขึ้น คนที่คุมงานอย่างเดียว
ก็มีจริ งขึ้น แต่งอย่างเดียวก็มีมากขึ้น นักร้องก็มีส่วนร่ วมในงานมากขึ้น สมัยก่อนบางทีดารามาร้อง
เพลง ร้องไม่เป็ น แต่งตัวยังไม่เป็ น ต้องมาสอนให้ทุกอย่าง ยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้ว สมัยนี้ อย่างน้อย
quality ต้องได้
ผูว้ จิ ยั : มีนกั แต่งเพลงท่านนึงกล่าวว่า สมัยก่อนการทางานเพลงเป็ นเหมือนหมาล่าเนื้ อ โปรดิวเซอร์
ก็จะจองเพลงโปรโมทไปเลย ส่ วนนักแต่งเพลงเล็กๆก็จะได้ทาเพลงข้างใน ปั จจุบนั ยังเป็ นแบบนั้น
อยูไ่ หมคะ
วิเชียร : พี่วา่ มันก็ไม่เป็ นแบบนั้นซะทีเดียว ไอคาว่าจอง จองแล้วมันแป้ กก็ได้ การคัดเลือกเพลงโป
รโมทมันจะคัดเลือกตอนหลังมากกว่า แต่เป็ นไปได้วา่ เขาอาจจะกาหนดว่านี่คือเพลงเป้ าหมาย จริ งๆ
แล้วทุกเพลงมีความหมายหมด ซึ่งเพลงเป้าหมายมักจะเป็ นเพลงที่เป็ น conceptual ที่บอกตัวตน บาง
ทีก็บอกตัวตนแบบเพรี ยวๆ ซึ่ งถ้าเป็ นปั จจุบนั บอกตัวตนแล้วต้องขายได้ดว้ ยนะ เพลงช้าก็ไม่ค่อย
บอกตัวตนหรอก เน้นเพราะ เพลงมันขายด้วยตัวมันเอง แต่ในยุคปั จจุบนั สื่ อมันเปลี่ ยน เพลงทุ ก
เพลงเป็ นเพลงเป้ าหมายหมดแหละ มันไม่มีเชิงอัลบั้มเท่าไหร่ แล้ว ทุกซิ งเกิ้ลมีความหมายหมด เพลง
ที่ทาเอ็มวีค่าใช้จ่ายมันสู ง เพลงที่ดีเท่านั้นที่เราจะมิวสิ กวิดีโอ
ผูว้ จิ ยั : ตอนนี้เรายังทาเป็ นอัลบัมอยูไ่ หมคะ
วิเชียร : ก็มี แต่ก็ไม่ตอ้ งทาเป็ นอัลบั้มก็ได้ ค่อยๆทาก็มีสะสมไป
ผูว้ ิจยั : เพลงสู ตรมี จริ งไหม ทางเรามี การวางไว้เลยไหมว่าทางคอร์ ดจะต้องเป็ นแบบนี้ เนื้ อหา
ใจความจะต้องฟังง่าย
วิเชียร : มันเป็ นวิทยาศาสตร์ ของเพลงป๊ อบ เพลงที่ฟังง่ายก็จะไม่มีคอร์ ดที่แป่ งๆมาก ไม่มีความเป็ น
เพนตาโทนิ กอะไรต่างๆ แต่บางทีคนไปฮิตเพลงที่ ยากก็ช่วยไม่ได้นะ มันไม่เกี่ ยวอะ ยุคสมัยมัน
เปลี่ยนไป น้องไปฟังเพลงควีนสิ แต่ละเพลงไม่ได้เป็ นเพลงสู ตรเลย ร้องยากจะตาย สู ตรมันแปลว่า
comfort zone มากกว่า แต่คนที่คน้ หาความทันสมัยเขาก็จะหาอะไรที่ใหม่ บางทีในยุคนี้ เพลงสู ตร
เป็ นเพลงที่น่าเบื่อ คนก็ไม่เอา ไม่เอาก็ไม่ฮิตไง งั้นอะไรแปลว่าสู ตร?
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ผูว้ จิ ยั : เวลาที่เราจะคัดเลือกเพลงที่ปล่อยออกไปจะคานึงถึงอะไร
วิเชียร : ถ้าเป็ นพี่พี่จะใช้ความรู ้สึก ตัดสิ นแบบคนฟั ง ไม่มานัง่ เฝ้า ไม่มา in detail มากว่าจะแต่งมา
ยากเย็นขนาดไหน มันเกี่ยวที่ผลลัพธ์ ขอให้มนั โดนเถอะ
ผูว้ จิ ยั : ที่น้ ีมาถึงสถานการณ์วงการเพลงในประเทศไทยในปั จจุบนั ถือว่าดีไหมคะ
วิเชียร : ถ้าเราเปรี ยบเทียบกับอดีตเราก็จะมองว่ามันทางานยากขึ้น แต่ถา้ เราเปรี ยบเทียบกับปั จจุบนั
มันก็เหมือนกันทุกค่าย เด็กเดี๋ยวนี้ ก็ไม่รู้จกั เทป ก็อยูใ่ นเงื่อนไขเดียวกัน แต่วา่ เมื่อเทียบกับอดีตมันก็
อาจจะหาเงิ นได้น้อยกว่าเดิ ม ด้วยปั จจัยที่ว่าโปรดักมันเปลี่ ยน เดิ มมันมี physical มีเทปแคทเสท
สร้างกาไรได้เยอะ วันนี้ ส่วนนั้นได้กาไรน้อย หรื อแทบไม่ได้ขาย แต่ถา้ เรารู ้จกั adapt ทุกวันนี้ มนั ก็
ยังมีตวั สิ นค้าอยู่ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่เพลงยังไม่เปลี่ ยน คนยัง need เพลง ยัง
อยากดูคอนเสิ ร์ต core มันไม่เปลี่ยน ถ้าเราอยากทาธุ รกิจเราต้องจับประเด็นนี้ให้ได้ Genie เข้าใจตรง
นี้ พี่ก็เคลื่อนตามความเปลี่ยนแปลง พี่ก็ให้วทิ ยุช่วยเปิ ด ทีวชี ่วยประกาศ หนังสื อพิมพ์ช่วยลงข่าว แต่
พอเราปรับตัวไปมา Genie กลายเป็ นเจ้าของสื่ อ เพราะมีโซเชี ยลใหญ่ที่สุด มียูทูปที่มี subscriber
สู งสุ ด เราไม่ตอ้ งพึ่งวิทยุ วิทยุก็เจ๊งไป ล่าสุ ด Hot wave ปิ ด Seeds ปิ ด ทุกอย่างมันก็ยาก โจทย์ใหม่
มาก็ตอ้ งแก้ให้ได้
ผูว้ ิจยั : การเปลี่ ยนแปลงในบริ บททางสังคม การเมือง เทคโนโลยี ค่านิ ยม ฯลฯ มีอิทธิ พลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานเพลงไหมคะ
วิเชียร : เพลงมันเป็ นงานศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรม สะท้อนสังคม เพลงในสมัยใหม่ก็ตอ้ งร้องไม่
เหมื อนสมัย เก่ า ทั้ง การนาเสนอ การ compose เพลง เนื้ อหาสาระ ภาษา เรื่ องราวก็ เปลี่ ย นไป
จดหมายเดี๋ยวนี้ ไม่เขียนกันแล้ว มันเป็ นเรื่ องเก่าๆแล้ว Ps. I love เพลงนี้ เด็กก็จะงงแล้ว มาพูดเรื่ อง
คิ ด ถึ ง วัน นี้ ค าว่ า คิ ด ถึ ง มัน อยู่ ใ นระดับ ไหน เทคโนโลยี ม ัน ไกลกัน วัน นี้ คนที่ พู ด ค าว่า คิ ด ถึ ง
อาจจะเฟกก็ได้ ทุ กวันนี้ คุยไลน์ได้ เห็ นหน้าได้ดว้ ย ความคิ ดถึ งมันน้อยลง เทคโนโลยีมนั ทาให้
อะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยน ขอให้เราอยูก่ บั มันให้ชดั เจน
ผูว้ ิจยั : เพลงที่เป็ นเพลง mass กับเพลงทางเลือกหรื ออินดี้ มันมีข้ นั ตอนกระบวนการที่แตกต่างกัน
ไหมคะ
วิเชียร : อะไรที่ out of box มันเป็ นการนาเสนอสิ่ งใหม่ๆ มันอาจจะอยูใ่ น mainstream ก็ได้ มันอยู่
ในอินดี้ก็ได้ หลายหลังครั้งที่เราเรี ยกเพลงที่ขายไม่ได้วา่ อินดี้ เรี ยกเพลงที่ขายได้วา่ เพลงป๊ อบ บางที
แฟนเพลงก็คิดว่าฟังแต่ป๊อบไม่เท่ ก็ตอ้ งฟั งอะไรเก๋ ๆ แนวๆ ไม่เหมือนชาวบ้าน หรื อคนทาเพลงนัน่
แหละที่ ท าเพลงไม่เป็ นเลยอนุ มานว่ามันเป็ นเพลงอิ นดี้ แล้วมันก็ ไม่ฮิตอะ ศิ ล ปิ นบางคนเขาก็ มี
แนวทางของเขา อย่าง Paradox , The Rich Man Toy เขาก็มีแนวทางของเขา อย่ามาว่าว่ากูอินดี้ไม่
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อินดี้นะ กูทางานศิลปะ บางเพลงที่ว่าอินดี้ บางทีก็โคตรป๊ อบเลย ธรรมดามาก เพียงแต่มนั ไม่ไปอยู่
ใน mainstream เท่านั้นเอง
ผูว้ ิจยั : อย่างพี่เล็ก greasy café เขาเคยเป็ นอินดี้ แต่ปัจจุบนั เขากลายเป็ น mass ไปแล้ว อะไรคือจุ ด
เปลี่ยน
วิเชียร : ความนิยม
ผูว้ จิ ยั : แสดงว่าคนเปิ ดใจรับฟังเพลงอินดี้มากขึ้นรึ เปล่า
วิเชียร : ไม่ คนไม่เข้าใจคาว่าอินดี้ไม่อินดี้ Genie อะอินดี้ร้อยเปอร์ เซ็นต์เลย ศิลปิ นพี่มีอิสระในการ
แต่งเพลง แต่เขาเป็ นอิสระที่อยากได้ตงั ค์ไง เพราะมันเป็ นอาชีพที่เลี้ยงดูเขา มันเป็ นความอิสระที่คน
อยากสัมผัส แต่อินดี้ทวั่ ไปเขาอาจจะทาตามใจชอบ เขาอาจจะรวยอยู่ อย่าง paradox เขามีอาชีพอื่น
เขาก็เพลิดเพลินในการทาเพลง เขาอยากสาเร็ จในแบบของเขา ถึงเขาจะไม่ได้ร่ ารวยกับงานของเขา
เราก็หา strategy อื่นมาดูแลค่าย เพราะเราดูกนั บรรทัดสุ ดท้าย บางครั้งเราก็ไม่จาเป็ นต้องสาเร็ จทุก
ชุ ดก็ได้ แต่โดยรวมแล้วสาเร็ จก็โอเคแล้ว ทาไมQ2ไม่แต่งเพลงฮิตละ ทั้งๆที่แต่งให้ดาร้ องแล้วดัง
แต่เขามีอุดมการณ์ อย่างนี้ เขาเรี ยกว่าเป็ นอินดี้ ท้ งั ตัวและหัวใจ อิสระมากไม่มีใครกล้าไปยุง่ กับเขา
เลย แต่เผอิญว่าเขาอาจจะยังไม่ถูกที่ถูกทาง ยังไม่มีคนทาให้เขาดังแล้วรวย อย่าง paradox เขาอยูก่ บั
พี่โดยตรง จริ งๆก็ไม่ง่ายนะ paradox ก็เดินทางมา 16 ปี ด้วยจังหวะด้วยแหละ หนัง Suckseed ด้วย
เด็กรุ่ นใหม่ตามทัน เหมือนตอนนี้ paradox ถูก freeze ไว้ งานเขาล้ ามาก คนรุ่ นเดียวกันและรุ่ นใหม่
ยังตามทัน เหมือนกับ Quean เพลงเขาทุกวันนี้ ยงั ทันสมัย มันซับซ้อนมากเลยนะ เขาคือ classical
pop
11. บทสั มภาษณ์ คุณบรกรณ์ หลงสวาสดิ์ (โปรดิวเซอร์ คลื่นวิทยุแคทเรดิโอ)
ผูว้ จิ ยั : Cat radio เปิ ดแค่ออนไลน์อย่างเดียวใช่ไหมคะ
บรกรณ์ : ทาร์ เก็ตหลักของเราคือกลุ่มคนอายุ 15-25 ปี เราเรี ยก 4 ชัว่ โมงที่เราเช่าว่าออนแอร์ เรี ยกที่
เหลือว่าออนไลน์ คนส่ วนใหญ่ที่โทรเข้ามาขอเพลงส่ วนใหญ่มาทางอินเตอร์ เน็ตทั้งนั้นเลย เด็กส่ วน
ใหญ่อยูก่ บั มือถือ เราฟังทางเฟสบุค๊ ทางแอพลิเคชัน่ ทางเวปเราก็ได้ เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าตรงนี้ เรา
เอาอยูเ่ ราก็จะโกทางนี้ เลย ทาให้ Cat Expo คนมามากกว่าเดิมด้วยซ้ าทั้งที่เราไม่ได้มีมีเดียออนแอร์
24 ชัว่ โมงแล้ว มันอาจจะกระทบสาหรับคนวัยทางานที่ขบั รถ อาจจะลาบากหน่อย
ผูว้ จิ ยั : Cat เปิ ดเพลงไทยสากล และเพลงสากลนอกกระแสรึ เปล่า
บรกรณ์ : เราจะไม่ได้บอกว่าเราเปิ ดเพลงนอกกระแส เราจะนาเสนอเพลงที่เราคิดว่าดี คนฟั งน่าจะ
ชอบ ไม่จากัดค่ายเพลง
ผูว้ จิ ยั : เราไม่ได้พยายามทาให้คนอื่นมองว่าเราเป็ นอินดี้
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บรกรณ์ : ไม่ค่ะเราก็ไม่เคยบอกว่าเราเป็ นอินดี้ คือเพลงก็ส่งมาที่คลื่นเราเยอะ เราเลยมีตวั เลือกเยอะ
คือวงนี้ไม่ได้เป็ นที่รู้จกั เลย เราเอามาเปิ ดเพราะเราว่ามันดีเดี๋ยวคนต้องชอบ
ผูว้ จิ ยั : เราก็มีการเปิ ดรับเพลงที่เป็ นเพลงแมสจากค่ายใหญ่ดว้ ย
บรกรณ์ : เปิ ดค่ะ
ผูว้ จิ ยั : ถ้าถามจากคนที่ไม่รู้การจัดการของสื่ อเหล่านี้ เลย ถามว่าเพลงที่เราเปิ ดเราต้องไปซื้ อมาหรื อ
เขามานาเสนอเอง
บรกรณ์ : ไม่ได้ซ้ื อเลยค่ะ คือเพลงที่เปิ ดส่ วนใหญ่จะส่ งมาเองที่คลื่น บางเพลงเราไปเจอเองในยูทูป
เราก็จะขอมา
ผูว้ จิ ยั : ค่ายที่เป็ นสปอนเซอร์ เราจะสนับสนุนเขาเป็ นพิเศษรึ เปล่า
บรกรณ์ : ไม่มีค่ะ เราไม่มีค่ายที่เป็ นสปอนเซอร์ เราเท่ากันหมดเลย ไม่ได้มีพนั ธมิตรหลักๆเลย เราก็
จะชวนทุกค่ายให้ส่งเพลงมา เรามองว่ามันเป็ น community ตั้งแต่เราอยูท่ ี่ Fat แล้ว บางวงไม่เคยส่ ง
เพลงไปที่ไหน ก็ส่งมาที่เราที่เดียว พอมีเพลงใหม่เขาก็จะส่ งมาที่นี่โดยอัตโนมัติ
ผูว้ จิ ยั : แสดงว่าเรามีการเปิ ดโอกาสให้ศิลปิ นหน้าใหม่ที่ไม่มีค่ายได้มานาเสนอผลงาน
บรกรณ์ : จริ งๆมันก็มีที่มีทางของมันนะ มันมีช่วง bedroom studio เป็ นดนตรี ทาเองของคนที่ทา
เพลงเองที่บา้ นส่ งเข้ามา กลายเป็ นเพลงที่มาเปิ ดในช่วงปกติ ซึ่ งทาให้ช่วง bedroom ทาให้รายการเรา
แตกต่างจากที่อื่น เพราะเพลงเหล่านี้มนั ไม่มีที่ไหน
ผูว้ จิ ยั : เวลาเราคัดเพลงมาเราต้องคานึงถึงอะไรเป็ นพิเศษรึ เปล่าคะ
บรกรณ์ : เราทา Cat จากความชอบของเราเลย ถ้าเราชอบคนฟังน่าจะชอบ อันนี้เอาตัวเราตัดสิ นเลย
ผูว้ จิ ยั : รู ปแบบการทารายการจากเดิมที่เป็ นสื่ อวิทยุจนตอนนี้ เป็ นสื่ อออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงไป
ไหมคะ
บรกรณ์ : เราไม่ได้ปรับเลยคะ เรายกธีมดีเจจาก Fat เลย แล้วเราก็เติมธี มวัยรุ่ นที่เป็ นสี สัน
ผูว้ จิ ยั : Cat Expo เรามีวตั ถุประสงค์เพื่ออะไร
บรกรณ์ : เราอยาก keep community จาก Fat ไว้ เป็ นที่ทาง วงที่มาเปิ ดในคลื่นเขาก็ไม่รู้วา่ จะไปขาย
ที่ไหนนอกจากเฟสบุค๊ ของเขา คนฟังก็ไม่ได้เจอศิลปิ นที่เปิ ด เราอยากไปเจอวง Telex Telex ขายซี ดี
เราจะไปเจอที่ไหน ทาไมเราไม่รวมคนที่ฟังเพลงจากเราให้มาเจอคนที่ทาเพลงขึ้นมา
ผูว้ จิ ยั : ค่ายเพลง community ที่วา่ เรามีการเซทไว้เลยไหมว่าจะต้องเป็ นค่ายเหล่านี้
บรกรณ์ : เราก็ไม่ได้เซทอะไรมาก เราก็มีการประกาศว่าจะมี Cat Expo เราก็โทรไปชวนค่ายเพลงทั้ง
เล็กและใหญ่ ค่ายที่เกิดในคลื่นมีสิทธิ์ หมด เป็ นงานที่ศิลปิ นรอวันนี้ เพื่อที่จะนางานใหม่ๆมาขาย ซึ่ ง
เป็ นงานที่เขาขายได้ ซึ่ งไม่น่าเชื่อว่าซี ดียงั คงขายได้
ผูว้ จิ ยั : ปั ญหาที่พบบ่อยของ Cat คืออะไร
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บรกรณ์ : ส่ วนใหญ่คือสปอนเซอร์ เพราะเราเป็ นออนไลน์ที่ก็ไม่ได้มียอดไลค์เยอะ แต่เราก็มนั่ ใจว่า
เราเป็ นคลื่นวิทยุเดียวที่จดั งานแล้วเรี ยกคนมาได้เป็ นหมื่น
ผูว้ จิ ยั : มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อรู ปแบบการนาเสนอเพลงของเรา
บรกรณ์ : ไม่มีเลยค่ะ เราเอาความชอบเราเป็ นหลัก เราไม่ได้ทา research เราไม่ได้มองว่าตลาดเพลง
เป็ นยังไง
ผูว้ จิ ยั : พี่บูมมองว่าสถานการณ์ในวงการเพลงในบ้านเราปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
บรกรณ์ : พี่วา่ คึกคัก แต่ละวงจะมีช่องทางโซเซี ยลในการเผยแพร่ งาน เริ่ มทาเพลงเสร็ จเองโดยที่ไม่
ต้องมาพึ่งค่าย จากงาน Cat Expo ปี ที่แล้วก็รู้สึกว่าวงหน้าใหม่ๆก็ขายงานได้ดีข้ ึน พี่ว่าค่ายเพลง
ไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่จะทาให้คนซื้ อหรื อไม่ซ้ื ออีกแล้ว คนสามารถเลือกเสพเพลงได้เอง
ผูว้ จิ ยั : ในมุมมองของพี่บูมเพลงแมสกับเพลงอินดี้ต่างกันไหมคะ
บรกรณ์ : อย่างคลื่นเรา เราเปิ ดเพลงป๊ อบที่ดีเพลงดีที่ป๊อบ อย่างเพลงไม่บอกเธอของ bedroom เปิ ดที่
Fat ครั้งแรก ไม่มีใครรู ้จกั เลย จนอยูว่ นั หนึ่ งมาประกอบฮอร์ โมน กลายเป็ น 60 ล้านวิวเฉยเลย เป็ น
ป๊ อบไปเลย การเลือกของดีเจหรื อการขอเข้ามามันจะมีผลต่อเพลงที่อยูใ่ นชาร์ จ มันจะทางานของมัน
เอง
ผูว้ จิ ยั : กระบวนการดาเนินของคนแต่งเพลงฝ่ ายอินดี้กบั แมสมันต่างกันไหม
บรกรณ์ : พี่วา่ ทั้งสองฝ่ ายไม่ได้แตกต่างกัน มันแล้วแต่เคส การทางานถ้ามีค่ายหรื อโปรดิวเซอร์ ก็จะ
มีคนช่วยคิด
ผูว้ จิ ยั : แล้วทาไมปั จจุบนั กระแสเพลงทางเลือกถึงได้เกิดขึ้นอย่างมาก
บรกรณ์ : มีเดียมันเยอะขึ้น ทีวมี ีทางเลือกมากขึ้น แต่ถา้ ไม่มีคนแนะนาคนฟั งก็ไม่มีทางรู ้ คนแนะนา
เพลงสาคัญ
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