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ปั จจุบนั โดยพิจารณาเฉพาะละครยอดเยี่ยมที่ได้ รับรางวัลนาฏราช ตังแต่
้
ปี 2557-2558 ได้ แก่
ละครสามีตีตรา และละครสุดแค้ นแสนรัก ซึง่ มีทงหมดจ
ั้
านวน 6 เพลง ได้ แก่ ฉันก็รักของฉัน ไม่เจ็บ
อย่างฉันใครจะเข้ าใจ เกิดมาเพื่อรักเธอ จากละครสามีตีตรา และเจ็บนี ้จาจนตาย แพ้ รัก ให้ ตายก็
ไม่รักกัน จากละครสุดแค้ นแสนรัก งานวิจัยชิ น้ นีใ้ ช้ ระเบียบวิธี วิจัยเชิง คุณภาพศึกษาจากการ
วิเคราะห์ตวั บท ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญทังสาขาวิ
้
ชาชีพ และนักวิชาการ
ที่เกี่ยวข้ อง
ผลการศึก ษาข้ อ ที่ ห นึ่ ง พบว่ า การเล่ า เรื่ อ งของเพลงละครส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การสื่ อ สาร
ทางเดียว ที่ม่งุ บอกความต้ องการส่วนบุคคล แต่เพลงฉันก็รักของฉัน นาเสนอผ่านตัวละครหลัก
สองคนที่ตอบโต้ กัน จึง ทาให้ อารมณ์ เพลงมีความรุ นแรงเพิ่ม มากขึน้ เป็ นเหตุให้ ขัน้ วิกฤตของ
เพลงนี ้ครอบคลุมตังแต่
้ ทอ่ นฮุคข้ ามไปยังท่อนเชื่อม ซึง่ โดยปกติแล้ วเพลงอื่นจะหยุดขันภาวะวิ
้
กฤต
ไว้ ที่ ท่อ นฮุค และละครชี วิ ต ทัง้ สองเรื่ อ งพบว่า ทุก เพลงน าเสนอแก่ น ความรั ก ที่ เ ป็ น ขัว้ ขัด แย้ ง
สอดคล้ องกับอารมณ์เพลงที่มาจากพื ้นฐานของละคร การใช้ สญ
ั ญะมีหน้ าที่เล่าข้ อมูลที่ลึกลงไปใน
จิตใจของตัวละครอันสะท้ อนให้ เห็นถึงทัศนคติ ค่านิยม รวมถึงภูมิหลังตัวละคร

(4)
ข้ อค้ นพบข้ อที่สอง พบว่าบทบาทและหน้ าที่ของเพลงประกอบละครในปั จจุบนั นอกจาก
เพลงประกอบละครที่ดีต้องส่งเสริ มอารมณ์ตวั ละครแล้ ว ยังต้ องเป็ นเพลงที่ดี กล่าวคือ เป็ นเพลง
ที่ให้ ผ้ ฟู ั งมีอารมณ์ร่วมไปกับเพลงนัน้ ๆ ได้ ด้วย โดยละครสองเรื่ องนี ้มีการนาเสนออารมณ์ของ
เพลงเหมือนกัน ประกอบไปด้ วยหนึ่งเพลงประกอบละครหลักที่นาเสนอแก่นสาคัญ และต้ องเป็ น
มุมมองของตัวละครหลักที่เป็ นต้ นเหตุสาคัญของเรื่ องทังหมด
้
ตามด้ วยเพลงประกอบละครอีกสอง
เพลงที่ ส ะท้ อนมุม มองตัวละครหลักฝ่ ายชาย และฝ่ ายหญิ ง โดยหยิบเฉพาะฉากเวลาที่เกิดขัว้
ขัดแย้ งมาเล่าเรื่ องในเพลง โดยสัญญะที่พบคือการเลือกเสียงประสานที่มีทงความหมายทางตรง
ั้
ที่เห็นได้ จากภายนอก เพศสภาพ ช่วงอายุ และความหมายโดยนัยจากการสื่ออารมณ์ การตีความ
ผู้ถ่ายทอดทังสองต้
้
องมีความเชื่อในระดับเดียวกันเพื่อสื่อสารออกมาในทิศทางเดียว แต่ตา่ งกันแค่
บริบทในการเล่าเรื่ องของเพลงประกอบละครและละครโทรทัศน์
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The objective of this research is to study the storytelling of original soundtrack
and the current role of chosen storytelling of original soundtrack in Thai Television series
context. The songs from this study were chosen from Nataraja Awards which rewarded
as Best Television Series since 2014-2015. There were two stories and six songs were
studied in Qualitative research method by contextual analyzing and in-depth
interviewing from producer’s point of view.
The findings of first objective was found that the majority of songs storytelling
presented in one-way communication to express the individual purpose, however, there
was different presentation in “Chan Koh Rak Khong Chan” song from Samee Tree Tra
which communicated by two singers. The result revealed that being representative of
main characters who were having an argument could push the level of aggression since
hook part until bridge part progressively. Meanwhile, other songs stopped the climax
point at the hook and then falling action. Regarding to theme, it turned out that these two
series were both based on love conflict topic. Using symbolic was applied to imply the
character’s insight especially attitude, social value and upbringing background.

(6)
Currently, the role of chosen storytelling of original soundtrack in Thai Television
series was created to drive the actor’s feeling rather than telling the whole story. Thus,
the ideal original soundtrack should not only consist of building the emotion but also
being a song for everyone. The emotional presentation of two series was shown
similarly, which consisted of three songs; 1) the main song that communicated to the
whole story with the main character’s point of view 2) Actor’s Point of view that
represented to Man’s thought. 3) Actress’s Point of view that interpreted Woman’s
requirement. Additionally, the criteria of choosing a singer was considered to be
relevant in terms of physical (gender and age) and mental (emotion and tone of voice).
Both of singer and character need to find-tune for the optimal performance in their own
role.

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย ครั ง้ นี ้ ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง บททดสอบส าคัญ ของชี วิ ต ผู้วิ จัย ต้ อ งขอขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ อุบลวรรณ เปรมศรี รัตน์ อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักที่คอยให้ คาแนะนา
อย่างใจเย็น ขอขอบคุณทุกคาแนะนาของ อาจารย์ ดร.วิเชียร ลัทธิ พงศ์พันธ์ ประธานกรรมการ
และรองศาสตราจารย์ อวยพร พานิช กรรมการสอบ ที่ช่วยลับคมให้ งานวิจยั ชิ ้นนี ้มีความถูกต้ อง
และสมบูรณ์ มากยิ่งขึน้ และขอบคุณทุกความช่วยเหลือจากเจ้ าหน้ าที่คณะนิเทศศาตสร์ ที่มีให้
แก่ผ้ วู ิจยั เสมอมา
อีกทังผู
้ ้ วิจยั ยังได้ รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากผู้ ให้ สมั ภาษณ์ ผู้มีประสบการณ์ความรู้
ตรงกับวิชาชีพที่ผ้ วู ิจยั เลือกศึกษา อันได้ แก่ พี่หนึ่ง ณรงวิทย์ เตชะธนะวัฒน์ พี่ฟองเบียร์ ปฏิเวธ
อุทยั เฉลิม พี่ฟิล์ม บงกช เจริ ญธรรม พี่ปิง เกรี ยงไกร วชิรธรรมพร พี่โต นราธิป ปานแร่ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ ภาดา รวมถึงขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้ องในการประสานงานนัดเข้ า
สัม ภาษณ์ ได้ แ ก่ พี่ ตั๊ก พี่ เ งาะ พี่ หญิ ง พี่ ต๊ ุกตา พี่ แท๊ ด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ
ประจักษ์เนตร
นอกจากนี ผ้ ้ ูอยู่เ บื ้องหลังความส าเร็ จครัง้ นี ้ ผู้วิจัยขอมอบความสาเร็ จ ทางการศึกษานี ้
ให้ แก่ป๊าและแม่ผ้ ูไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับลูกคนนี ้ ขอบคุณ ทุกพลังกาลังใจจากเจ้ เบล เจ้ โบว์ ญาติ
พี่น้อง ดา มุก และพี่ ๆ ที่ออฟฟิ ศ MEC Thailand ทุกท่าน
สุดท้ ายขอบคุณพี่อิง เพื่อนร่ วมคณะนิเทศศาสตร์ GSCM รุ่ นที่ 4 ภาคพิเศษ ที่ช่วยกัน
ผลักดันให้ มีวนั นี ้ตามสัญญา

อุษา แซ่จิว
กันยายน 2560

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่ อ
ABSTRACT
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.3 ปัญหานาวิจยั
1.4 ขอบเขตการวิจยั
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
บทที่ 2 แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 แนวคิดเรื่ องการวิเคราะห์การเล่าเรื่ อง
2.2 แนวคิดเรื่ องการสื่อสารของเพลง และองค์ประกอบของดนตรี ในละครโทรทัศน์
2.3 แนวคิดสัญญวิทยาผ่านเพลงประกอบละคร
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 วิธีดาเนินการวิจยั
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3 การนาเสนอข้ อมูล
3.4 ตัวอย่างคาถามสัมภาษณ์

(3)
(5)
(7)
(8)
(10)
(12)
1
1
6
6
6
7
8
8
12
18
22
25
25
28
28
28

(9)
บทที่ 4 ผลการศึกษา
4.1 การวิเคราะห์วิธีการเล่าเรื่ องของบทเพลงประกอบละคร
ในละครโทรทัศน์ไทยรายเพลง
4.2 การวิเคราะห์ตอ่ ไปถึงบทบาทและหน้ าที่ของเพลงประกอบละคร
จากกลวิธีการเล่าเรื่ องของเพลงประกอบละครที่ถกู นาไปใช้
ในละครโทรทัศน์ไทยปั จจุบนั รายเพลง
บทที่ 5 บทสรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 บทสรุปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้ อเสนอแนะ

30
30

116
116
121
127

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก เนื ้อเพลงประกอบละคร 6 เพลง
ภาคผนวก ข เรื่ องย่อบทละคร 2 เรื่ อง
ประวัตผิ ้ ูเขียน

128
133
134
146
156

99

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้ า

4.1 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในโครงเรื่ องของเพลงฉันก็รักของฉัน
4.2 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในแก่นเรื่ องของเพลงฉันก็รักของฉัน

36
37

4.3 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในตัวละครของเพลงฉันก็รักของฉัน
4.4 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในฉากของเพลงฉันก็รักของฉัน

38
39

4.5 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในขัวขั
้ ดแย้ งของเพลงฉันก็รักของฉัน
4.6 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในมุมมองการเล่าเรื่ องของ

41
42

เพลงฉันก็รักของฉัน
4.7 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในโครงเรื่ องของ

48

เพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ
4.8 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในแก่นเรื่ องของ

50

เพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ
4.9 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในตัวละครของ
เพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ

51

4.10 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในฉากของเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ
4.11 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในขัวขั
้ ดแย้ ง

52
53

ของเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ
4.12 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในมุมมองการเล่าเรื่ อง

54

ของเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ
4.13 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในโครงเรื่ องของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ

59

4.14 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในแก่นเรื่ องของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ
4.15 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในตัวละครของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ

60
61

4.16 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในฉากของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ

62

(11)
4.17 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในขัวขั
้ ดแย้ งของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ
4.18 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในมุมมองการเล่าเรื่ อง

63
64

ของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ
4.19 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในโครงเรื่ องของเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย

69

4.20 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในแก่นเรื่ องของเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย
4.21 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในตัวละครของเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย

70
71

4.22 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในฉากของเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย
4.23 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในขัวขั
้ ดแย้ งของเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย

72
74

4.24 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในมุมมองการเล่าเรื่ อง
ของเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย
4.25 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในโครงเรื่ องของเพลงแพ้ รัก

75

4.26 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในแก่นเรื่ องของเพลงแพ้ รัก
4.27 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในตัวละครของเพลงแพ้ รัก

82
83

4.28 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในฉากของเพลงแพ้ รัก
4.29 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในขัวขั
้ ดแย้ งของเพลงแพ้ รัก

85
86

4.30 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในมุมมองการเล่าเรื่ องของเพลงแพ้ รัก
4.31 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในโครงเรื่ องของเพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน

87
92

4.32 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในแก่นเรื่ องของเพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน
4.33 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในตัวละครของเพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน

93
94

4.34 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในฉากของเพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน
4.35 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในขัวขั
้ ดแย้ งของเพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน

96
97

4.36 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในมุมมองการเล่าเรื่ อง
ของเพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน

98

81

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
2.1 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของสัญญะและกระบวนการสร้ างความหมาย
ตามทัศนะของ Saussure
2.2 สายโซ่แห่งความหมาย (Chain of Meaning) ตามแนวคิดของ Roland Barthes
4.1 ฉากเหตุการณ์เพลงฉันก็รักของฉัน
4.2 ภาพตัวละครหลัก และผู้ขบั ร้ องจากเพลงฉันก็รักของฉัน
4.3 ฉากเหตุการณ์เพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ
4.4 ภาพตัวละครหลัก และผู้ขบั ร้ องจากเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ
4.5 ฉากเหตุการณ์เพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ
4.6 ภาพตัวละครหลัก และผู้ขบั ร้ องจากเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ
4.7 ฉากเหตุการณ์เพลงเจ็บนี ้จาจนตาย
4.8 ภาพตัวละครหลัก และผู้ขบั ร้ องจากเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย
4.9 ฉากเหตุการณ์เพลงแพ้ รัก
4.10 ภาพตัวละครหลัก และผู้ขบั ร้ องจากเพลงแพ้ รัก
4.11 ฉากเหตุการณ์เพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน
4.12 ภาพตัวละครหลัก และผู้ขบั ร้ องจากเพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน

20
21
34
35
47
48
57
58
67
68
79
80
90
91

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
การสื่อสารที่ม่งุ เน้ นประโยชน์อย่างถ่องแท้ คือการสื่อสารที่ให้ ความเพลิดเพลิน บันเทิง
อารมณ์ในระดับสูงขึ ้นไป ก่อให้ เกิดจินตนาการร่วมกัน เช่น การสื่อสารผ่านดนตรี นิทาน กวีนิพนธ์
หรื อ นิ ย าย เป็ นต้ น เรี ย กได้ ว่ า เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการสื่ อ สารเชิ ง จิ น ตคดี ( Imaginative
Communication) คุณ ลักษณะเด่น คือ การเล่าเรื่ องให้ น่าจดจ า และการสื่ ออารมณ์ ของผู้เล่า
(ถิรนันท์ อรวัชศิริวงศ์ , 2546) ดังนันหากพิ
้
จารณาจากสภาพแวดล้ อมรอบตัวจะพบว่าการสื่อสาร
เชิงจินตคดีนีเ้ กิดขึน้ บ่อยครัง้ จากการสื่อสารผ่านดนตรี หรื อบทเพลงที่มีมาอย่างยาวนานตังแต่
้
อดีตจนถึงปั จจุบนั นอกจากการให้ ความเพลิดเพลินแล้ ว ดนตรี ยงั ทาหน้ าที่เป็ นตัวชี ้วัดสังคม และ
วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ของมนุษย์ในช่วงเวลานัน้ ๆ และเป็ นศาสตร์ ที่คนทุกชาติสามารถเข้ าใจ
ร่วมกันได้ จนกล่าวได้ วา่ เพลงเป็ นภาษาสากล (Universal Language) (Savan, 1993)
ในอดีต มนุษย์จะคุ้นเคยกับเพลงในรู ปแบบเพลงพืน้ บ้ าน เพลงกล่อมลูก เพลงหมอลา
ต่อมาได้ รับการพัฒนาในเชิงพาณิชย์กลายมาเป็ นเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุงสมัยใหม่ และเพลงไทยสากล
ในปั จจุบนั (ศมกมล ลิมปิ ชยั , 2532) โดยเพลงไทยสากลในยุคแรก ๆ เริ่ มในสมัยปลายรัชกาลที่ 5
ที่โรงละครหลวงนฤมิตร นาเสนอเรื่ องราวผ่านบทร้ องที่ขบั ร้ องโดยตัวละครและแทรกบทพูดเป็ น
ระยะ แต่ไม่มีการร่ ายรา หลังจากนันไม่
้ นานโรงละครถูกวางเพลิง พระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ทรงมีรับสัง่ ให้ สร้ างโรงละครปรี ดาลัยแห่งใหม่ ในช่วงนันเพลงประกอบละคร
้
ได้ รับการพัฒนาให้ มีความสากลมากขึ ้นกว่าเดิม คือมีลกู เอื ้อนน้ อยลง และมีเนื ้อร้ องเพิ่มขึ ้น และ
เรื่ องที่ได้ รับความนิยมอย่างมาก คือเรื่ อง “สาวเครื อฟ้า” ซึ่งถือเป็ นจุดกาเนิดของละครร้ องที่มีคา
ร้ องเป็ นไทย และทานองเป็ นไทยสากลนัน่ เอง (กาญจนาคพันธุ์, 2520)
ต่อมาการประพันธ์ เพลงในลักษณะดังกล่าวเริ่ มแผ่ ขยายไปยังวงการภาพยนตร์ ในช่วงปี
พ.ศ. 2474 เพลง “พัดชา” “บัวบังใบ” “ลาวเดินดง” ใช้ ประกอบภาพยนตร์ “หลงทาง” และเพลงที่
เป็ นที่ร้ ูจกั กันอย่างกว้ างขวางคือเพลง “กล้ วยไม้ ” เพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่ อง “ปู่ โสมเฝ้าทรัพย์ ”
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(ศมกมล ลิมปิ ชยั , 2532) สาหรับเพลงประกอบละครโทรทัศน์เรื่ องแรก คือละครราเรื่ อง“ขุนช้ าง
ขุนแผน” เข้ าฉายทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม ในปี พ.ศ. 2498 จนต่อมา รู ปแบบ
การเล่นละครได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักแสดงไม่จาเป็ นต้ องร้ องเพลงสดอีกต่อไป เพราะ
บทเพลงได้ ถูกบันทึกลงในแผ่นเสียงเพื่อเปิ ดควบคู่ไปกับการแสดงละคร และวิธีการดัง กล่าวนี ้
ยังช่วยเพิ่มอรรถรสในการชม พร้ อมถ่ายทอดจินตนาการของผู้เขียนได้ ชดั เจนขึ ้นอี กด้ วย (จิตติณี
ธรรมพักตรกุล, 2540)
นอกจากความบัน เทิ ง ผ่ า นการสื่ อ สารของบทเพลงแล้ ว ละครโทรทั ศ น์ ยั ง ถื อ เป็ น
อีกศาสตร์ ที่ให้ ความบันเทิง ได้ อย่างครบถ้ วน ผ่านทางภาพ ฉาก แสง สี รวมถึง การแสดงออก
ทางสี หน้ า ท่าทางของนักแสดง อี กทัง้ ละครยัง มี หน้ าที่ คล้ ายกับบทเพลงในการสะท้ อนความ
เป็ นอยู่ของสังคม ขณะเดียวกันละครก็สามารถสร้ างภาพแห่งความจริ งในสังคมขึ ้นใหม่ได้ เช่นกัน
(วราภรณ์ ศรี กาญจนเพริ ศ, 2544) ดังนัน้ หากพิจารณาองค์ประกอบหลักของละคร จากหนังสือ
เรื่ อง โพเอทติกส์ (Poetics) ของนักปราชญ์ผ้ ยู ิ่งใหญ่ชาวกรี ก อย่างอริ สโตเติล (Aristotle) จะพบว่า
ส่วนสาคัญของการละครแบ่งออกเป็ น 6 ส่วน (6 Elements of a Play) (อริ สโตเติล อ้ างถึงใน
วรัทพร ศรี จนั ทร์ , 2551) ได้ แก่
1) โครงเรื่ อง (Plot)
2) ตัวละคร และการวางลักษณะนิสยั ตัวละคร (Character and Characterization)
3) ความคิด หรื อแก่นเรื่ อง (Thought)
4) การใช้ ภาษา (Diction)
5) เพลง (Song)
6) ภาพ (Spectacle)
โครงเรื่ อง (Plot) หมายถึ ง การล าดับ เหตุก ารณ์ เ รื่ อ งราวที่ เ กิ ดขึน้ จากจุด เริ่ ม ต้ นไป มี
การพัฒนาเรื่ องราว และดาเนินไปยังจุดจบของเรื่ องอย่างสมเหตุสมผล การวางโครงเรื่ องที่ดี คือ
จะต้ องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีการวางแผนการกระทา และกาหนดทิศทางของตัวละครอย่าง
ชัดเจนและรัดกุม ทังนี
้ ้เพื่อให้ เข้ าใจถึงที่มาที่ไปของตัวละคร กล่าวได้ ว่าแต่ละฉากมีความสัมพั นธ์
กัน ไม่สามารถตัดฉากใดฉากหนึ่งออกไปได้ เพราะจะทาให้ กระทบกับบทละครทังเรื
้ ่ อง หากเป็ น
โครงเรื่ องที่นาเหตุการณ์ตา่ งๆ มาประติดประต่อกันอย่างไม่สอดคล้ อง ตามทฤษฎีของอริ สโตเติล
นับว่าเป็ นโครงเรื่ องที่ยงั บกพร่อง
ตัวละคร และการวางลักษณะนิสยั ตัวละคร (Character and Characterization) ตัวละคร
คือ ผู้กระทา รวมถึ ง ลัก ษณะนิ สัยในเรื่ อง ส่วนการวางลัก ษณะนิสัยตัวละคร คือ การก าหนด
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บทบาทให้ ตวั ละครเหล่านันมี
้ ลกั ษณะนิสยั อย่างไร จากประสบการณ์ที่เข้ ามากระทบในชีวิต และมี
การพั ฒ นาการของนิ สัย ใจคอเป็ นเช่ น ไร ซึ่ ง ตัว ละครหลั ก ถื อ เป็ นผู้ ด าเนิ นเรื่ อ งที่ เ รี ย กว่ า
Protagonist และตัวละครฝ่ ายตรงข้ ามที่คอยขัดขวาง เรี ยกว่า Antagonist การกระทาในละคร
เกิดขึ ้นจากความต้ องการหรื อจุดมุง่ หมายของตัวละคร (Objective)
ลักษณะตัวละคร โดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) ตัว ละครที่ มี ลัก ษณะเป็ น แบบตายตัว (Typed Character) เป็ น ตัว ละครที่ ไ ม่ มี
เปลี่ยนแปลง หรื อพัฒนาเลย จะมีลักษณะนิสัยชัดเจนไปด้ านใดด้ านหนึ่ง เช่น พระเอก ตัวโกง
นางอิจฉา เป็ นตัวละครที่ผ้ ูชมสามารถติดตาม และเข้ าใจโดยง่าย อีกทังเป็
้ นตัวละครที่คาดเดา
การกระทาได้ ง่าย เหมาะกับละครเด็ก หรื อละครที่ไม่ต้องการการนาเสนอที่ซบั ซ้ อนจนเกินไป
2) ตัวละครที่มีทงส่
ั ้ วนดี และข้ อบกพร่ องในตัว (Well – Rounded Character) จัดเป็ น
ตัวละครที่สะท้ อนลักษณะของคนจริ ง ๆ ในสังคม มีการพัฒนานิสยั อารมณ์ และความรู้ สึกอยู่
เสมอ หากมีเหตุการณ์มากระทบ ต้ องอาศัยการตีความเพื่อเข้ าใจในตัวละครอย่ างแท้ จริ ง ลักษณะ
ตัวละครประเภทนี ้ จะพบอยูใ่ นบทละครสมัยใหม่ หรื อพลิกผันไปสูโ่ ศกนาฏกรรมก็เป็ นได้
3) ความคิด หรื อแก่นเรื่ อง (Thought) คือ ข้ อสรุ ปของเรื่ องที่ผ้ ูเขียนต้ องการจะนาเสนอ
ภายใต้ ความคิดที่แฝงอยูใ่ นบทละครตลอดทังเรื
้ ่ อง ปัจจุบนั มักใช้ คาว่า “แก่นของเรื่ อง” (Theme)
4) การใช้ ภาษา (Diction) คือ สารที่ใช้ ในการถ่ายทอดเรื่ องราวของตัวละคร และความคิด
ซึ่ง ถื อ เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ของการเขี ย นบทที่ ดี ใ นการหาจุด เชื่ อ มโยงระหว่ า งผู้เ ขี ย น และผู้ช ม
การศึกษาและวิเคราะห์ตวั ละคร เหตุการณ์ ความสัมพันธ์ทางเวลา ล้ วนแต่มีผลต่อการเลือกใช้ คา
ทั ง้ นี เ้ พื่ อ แสดงถึ ง ความคิ ด หรื อลั ก ษณะนิ สั ย ของตั ว ละครให้ ออกมาตรงกั บ บทที่ ว างไว้
5) เพลง (Song) คื อ อี ก สารที่ ใ ช้ ใ นการถ่ า ยทอด อาจหมายรวมไปถึ ง การขับ กล่ อ ม
เรื่ องราวให้ ผ้ ชู มมีอารมณ์คล้ อยตามมากยิ่งขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นบทเพลง สาเนียงภาษา การใช้ เสียงสูง
ต่าของนักแสดง หรื อแม้ แต่ความเงียบก็สามารถสร้ างอารมณ์ร่วมให้ ได้ เช่นกัน ดังนันการใช้
้
เพลง
จึงต้ องคานึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สมั พันธ์กนั เพื่อให้ ความรู้สึกของเหตุการณ์นนั ้ ๆ ดาเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน
6) ภาพ (Spectacle) คือ สิ่งผู้ชมเห็น ผ่านการตีความและถ่ายทอดด้ วยสีหน้ า ท่าทางของ
ตัว ละคร รวมไปถึ ง องค์ ป ระกอบฉาก แสง สี เครื่ อ งแต่ง กาย ที่ แ สดงออกเพื่ อ เพิ่ ม รสชาติใ น
การรับชมให้ สมบูรณ์แบบยิ่งขึ ้น
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หากจะกล่าวว่าโครงเรื่ อง ตัวละคร และความคิดเปรี ยบเสมือนวิญญาณที่อยู่ภายในจิตใจ
ภาษา เพลง และภาพก็เปรี ยบเสมือนร่างกายภายนอก ที่มีหน้ าที่สื่อสาร และถ่ายทอดเนื ้อหาสาระ
จากภายในไปยังผู้ชมภายนอกเช่นกัน
จากองค์ประกอบหลายอย่างดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่ากว่าจะมีผลงานละคร
สักเรื่ องหนึ่ง ต้ องประกอบไปด้ วยบุคลากรหลากหลาย ฝ่ ายเพื่อสร้ างความกลมกลืน และส่งเสริ ม
เติมแต่งให้ การสื่อสาร และการแสดงนันออกมาอย่
้
างสมบูรณ์แบบที่ สุด แต่การที่ละครจะประสบ
ความสาเร็ จหรื อไม่นนั ้ สิ่งที่สาคัญคือต้ องคานึงว่าละครสามารถตรึงอารมณ์ของผู้ชมได้ มากน้ อย
แค่ไหน เพราะจานวนผู้ชมคือเกณฑ์การวัดผลที่รวดเร็ วที่สดุ และเชื่อถือได้ มากที่สุด เพราะฉะนัน้
ผู้ทาวิจยั จึงมองว่าการผลิตเพลงประกอบละคร ถือเป็ นเครื่ อ งมือในการตรึงอารมณ์ผ้ ชู มอีกหนึ่งวิธี
ที่สาคัญ และต้ องผ่านกระบวนการคิดอย่างละเอียดอ่อน ทังนี
้ ้เพราะเพลงถือเป็ นการสื่อสารเชิงจิ
นตคดี และเป็ น บทประพัน ธ์ ที่ แต่ง ขึน้ จากความคิด เหตุก ารณ์ ค่า นิย ม ทัศนคติ และอารมณ์
ความรู้ สึกของคนในช่วงเวลานัน้ ๆ รวมไปถึงการเป็ นสัญลักษณ์ของความหลังที่รวบรวมไว้ เพื่อ
ประมวลภาพความประทับใจในความทรงจาของผู้ฟังอย่างไรข้ อจากัดทางกาลเวลา นอกจากนี ้บท
เพลงยังทาหน้ าที่ในการกล่อมเกลาจิตใจและวิญญาณของผู้ฟังได้ ไม่ว่าในยามทุกข์ ศุกร์ เศร้ า
เหงา รัก ตลอดจนปลุกใจให้ ฮึกเหิม เพราะเพลง ถือเป็ นสารที่สามารถเข้ าถึงผู้ฟังได้ ทกุ ที่ อาจเปิ ด
จากการรับชมผ่านโทรทัศน์ ฟั งผ่านวิทยุ หรื อหากผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมก็สามารถฮัมเพลงได้ เอง โดย
ไม่ต้องอาศัยสื่อใด ๆ มากระตุ้นเลย
เพราะฉะนัน้ การสร้ างเพลงประกอบละคร จึงถื อเป็ นการสร้ างมิติทางเสียง ที่กระตุ้นให้
ผู้ฟังเกิดจินตนาการไปกับฉากอารมณ์นนั ้ ละครโทรทัศน์เรื่ องหนึ่งๆ มักจะมีเพลงประกอบละคร
2 เพลงขึ ้นไป ได้ แก่ เพลงประกอบละครหลัก (Theme Song) ที่สะท้ อนเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
ของเรื่ องนัน้ ๆ และอีกเพลงที่ส ะท้ อนความรู้ สึกของตัวละครเอก ซึ่งอาจเป็ นได้ ทงั ้ มุมมองของ
พระเอกหรื อนางเอก หรื ออาจจะเป็ นเพลงที่สะท้ อนความสัมพันธ์โดยรวมของพระนางก็เป็ นได้ โดย
กระบวนการผลิตนัน้ ต้ องผ่านการพิจารณาอย่างพิถีพิถันว่าจะเลือกหยิบแกนไหนมานาสนอ ซึ่ง
เพลงประกอบละครนีม้ ักจะถูกนามาใช้ ตอนเปิ ดเรื่ อง และปิ ดเรื่ อง หรื อหากเป็ นเพลงที่สะท้ อน
อารมณ์ของตัวละครนันๆ
้ ผู้ชมก็จะมีโอกาสได้ ฟังมากขึ ้น เนื่องจากเพลงเหล่านี ้สามารถดาเนินเรื่ อง
ล้ อไปกับความรู้สกึ ของฉากในตอนนันได้
้ เป็ นอย่างดี เพื่อให้ ผ้ ชู มจะสามารถเข้ าถึงตัวละครได้ อย่ าง
ลึกซึ ้ง และกินใจมากขึ ้น และการเปิ ดเพลงซ ้าๆ ยังนาไปสู่การจดจา และทาให้ เพลงเหล่านันเป็
้ น
ที่นิยมในที่สดุ ดังตัวอย่างการจัดอันดับ "10 อันดับเพลงประกอบละครสุดฮิต" (Sanook Music,
2558) เช่น “ใจสั่ง ให้ รัก ” (ประกอบละครเรื่ องเลื อดมังกร ตอน สิง ห์) ขับร้ องโดย บี พี ระพัฒ น์
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เถรว่อง, “คนที่ยืนตรงนี ้” (ประกอบละครเรื่ องแอบรักออนไลน์) ขับร้ องโดย ปี เตอร์ คอร์ ป ไดเรนดัล
หรื อ “ที่จริงฉันก็เจ็บ” (ประกอบละครเรื่ องลมซ่อนรัก) ขับร้ องโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ เป็ นต้ น
เวทีประกวดรางวัลนาฏราช (นาฏราช, 2558) ถือเป็ นอีกหนึ่งรางวัลทรงคุณค่า เพราะเกิด
จากการรวมตัวของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้ านกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่
เปรี ยบเสมือนครูบาอาจารย์ในศาสตร์ แห่งการละคร ได้ มองเห็นพร้ อมกันว่างานประกาศผลรางวัล
ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ในประเทศไทย ยังไม่มีรางวัลที่ผ้ ตู ดั สิน เป็ นผู้มีประสบการณ์จากศาสตร์
และศิลป์ ที่มาจากการประกอบวิชาชีพอย่างแท้ จริง รางวัลดังกล่าวนี ้จึงได้ ถือกาเนิดขึ ้นเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ ให้ คนในสังคมได้ รับทราบ ซึ่ง ถื อเป็ นการแสดงศักยภาพ และส่ง เสริ ม กิจ การของผู้
ประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์อย่างแท้ จริ ง อีกทังยั
้ ง เป็ นการสร้ างมาตรฐานใหม่ให้ แก่เกณฑ์
การตัดสินรางวัลที่ได้ รับการยอมรับในวงกว้ าง และจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
โดยผลงานเข้ าประกวดแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้ แก่ ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์
และรายการวิทยุ รวมทังสิ
้ ้น 31 รางวัล และรางวัลที่เป็ นจับตามองที่สดุ คือ รางวัลละครยอดเยี่ยม
แห่งปี ที่ตดั สินโดยผู้ที่ประกอบอาชีพด้ านกิจการวิทยุโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็ นผู้ผลิตรายการ ผู้กากับ
หรื อนักแสดงที่เคยได้ รับรางวัลในปี ที่ผา่ นมา รวมถึงผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารอบชิงชนะเลิศรางวัล
นาฏราชในปี ก่อน ๆ ด้ วย โดยผู้มีสิทธิ์ ลงคะแนน จะพิจ ารณาผลงานทัง้ หมด เพื่อลงคะแนนใน
เอกสารให้ คะแนนปิ ด ตามเกณฑ์การตัดสินดังนี ้
1) องค์ประกอบของละครสอดคล้ องกัน เช่น ด้ านการแสดง ด้ านศิลป์ ด้ านการผลิต
2) แนวคิดของละครแปลกใหม่สร้ างสรรค์ให้ สารประโยชน์และความบันเทิง
3) การดาเนินเรื่ องน่าติดตาม
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงเชื่อมัน่ ว่ารางวัลนาฏราชเป็ นรางวัลอันทรงเกียรติที่น่าเชื่อถือ และเป็ น
ที่ยอมรับในวงการบันเทิงไทย และสาหรับงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ตังใจที
้ ่จะนาเสนอกลวิธีการเล่าเรื่ อง
เพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์ไทย เพื่อมุ่งหวังที่จะเห็นถึงกลไกการถ่ายทอดความรู้ สึกนึก
คิดผ่านบทเพลงเพียงไม่กี่นาที แต่สามารถรวบรวมเรื่ องราวที่แฝงไปด้ วยอารมณ์ได้ อย่างไพเราะน่า
ฟั ง และน่าติดตามเสมือนอ่านเรื่ องย่อของบทละครน ้าดีเล่มหนึ่ง อีกทังน
้ าเสนอบทบาทหน้ าที่ของ
เพลงประกอบละครไทยในปั จจุบนั โดยศึกษาจากละครที่ประสบความสาเร็ จเป็ นที่ตงั ้ และศึกษา
ลึกไปถึงชุดของเพลงประกอบละครที่ใช้ ต่อละครเรื่ องหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่เริ่ ม
ศึกษาจากเพลงประกอบละครที่ประสบความสาเร็จ
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หากเราดูละคร แล้ วลองลดเสียงเพลงลง ผู้วิจยั เชื่อว่าการดูละครจะขาดอรรถรสไปอย่าง
คาดไม่ถึง เพราะเสียงเพลงประกอบละครในปั จจุบนั ไม่ได้ เป็ นเพียงแค่ส่วนขยายที่เติมเต็มช่องว่าง
ให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น แต่เป็ นส่วนขยายที่ถ้าขาดไปแล้ วละครโทรทัศน์จะไม่มีความสมบูรณ์ได้ เลย

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1) เพื่อศึกษากลวิธีการเล่าเรื่ องของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์ไทย
2) เพื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทและหน้ าที่ของเพลงประกอบละคร จากกลวิธีการเล่าเรื่ องของ
เพลงประกอบละครที่ถกู นาไปใช้ ในละครโทรทัศน์ไทยปัจจุบนั

1.3 ปั ญหำนำวิจัย
1) กลวิธีการเล่าเรื่ องของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์ไทยเป็ นอย่างไร
2) บทบาทและหน้ าที่ของเพลงประกอบละคร จากกลวิธีการเล่าเรื่ องของเพลงประกอบ
ละครที่ถกู นาไปใช้ ในละครโทรทัศน์ไทยปัจจุบนั เป็ นอย่างไร

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
1) ศึก ษาเฉพาะเพลงประกอบละคร ของละครที่ ไ ด้ รั บ รางวัล นาฏราช สาขาละคร
ยอดเยี่ยม ตังแต่
้ ปี 2557-2558 ได้ แก่ ละครสามีตีตรา และละครสุดแค้ นแสนรัก
2) ศึกษาระหว่าง 2 แนวคิดประกอบกัน ได้ แก่ แนวคิดเรื่ องการวิเคราะห์การเล่าเรื่ อง
ประกอบกับแนวคิดสัญญวิทยาที่ปรากฏในการเล่าเรื่ อง และแนวคิดเรื่ องการสื่อสารของเพลง และ
องค์ประกอบของดนตรี ในละครโทรทัศน์ ประกอบกับแนวคิดสัญญวิทยาที่พบในการสื่อสารของ
เพลง ด้ วยวิธีการเก็บข้ อมูลจากสื่อต่างๆ รวมทังการสั
้
มภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตละครโทรทัศน์ และ
เพลงประกอบละครที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องกั บ บทเพลงที่ ผ้ ู วิ จั ย เลื อ กศึ ก ษา และผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในวงการละครโทรทัศน์ และเพลง ทังในภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ
3) งานวิจัยชิ น้ นี ้ มุ่ง ศึกษาในมุม ของผู้ส่ง สาร (Sender) ที่ เป็ นเสมื อนต้ นทางการผลิ ต
ผลงานเพลงประกอบละคร รวมถึงเนื ้อร้ องที่เป็ นสาร (Message) แต่จะไม่วิเคราะห์ในมุมของผู้รับ
สาร หรื อผู้ฟัง (Receiver)
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1.5 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1) ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ จะส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบอาชีพและวิชาชีพด้ านกิจการวิทยุกระจาย
เสียง และวิทยุโทรทัศน์ได้ รับองค์ความรู้ เกี่ ยวกับการเล่าเรื่ องของบทเพลงประกอบละคร อีกทัง้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาโครงสร้ างการสื่อสารในศิลปะแขนงอื่น ๆ ได้ เช่น ละคร
โทรทัศน์ ละครเพลง เพลงประกอบละคร หรื อเพลงสากลทัว่ ไป
2) เพื่อให้ ทราบถึงกระบวนการสร้ างสรรค์เพลงที่แฝงแนวคิดเชิงสัญญวิทยา จนก่อให้ เกิด
อารมณ์ และความรู้ สึกร่ วมกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร อีกทังยั
้ งก่อให้ เกิดผลสาเร็ จแก่เพลง
ประกอบละคร และละครโทรทัศน์ด้วย

บทที่ 2
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง “กลวิธีการเล่าเรื่ องของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์ไทย” ได้ นา
แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ ดังนี ้
แนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.1 แนวคิดเรื่ องการวิเคราะห์การเล่าเรื่ อง
2.2 แนวคิดเรื่ องการสื่อสารของเพลง และองค์ประกอบของดนตรี ในละครโทรทัศน์
2.3 แนวคิดสัญญวิทยาผ่านเพลงประกอบละคร
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเรื่ องการวิเคราะห์ การเล่ าเรื่ อง (Narrative Analysis)
การเล่าเรื่ อง หรื อบันเทิงคดี คือ วิธีการส่งสารที่ม่งุ เน้ นให้ ส่งผลต่อความรู้สึก และอารมณ์
เป็ นหลัก ในขันพื
้ ้นฐาน คือ เน้ นให้ ความเพลิดเพลิน ในขันที
้ ่สงู ขึ ้นไป คือ ยกระดับคุณค่าทางจิตใจ
ของคนในสังคม เพิ่มความเจริ ญในการดารงชีวิต โดยการเล่าเรื่ องประเภทนีจ้ ะโยงการเล่าเรื่ อง
(Narrative) ผ่านการถ่ายทอดทางอารมณ์ (Emotional) และสร้ างภาพให้ ดนู ่าสนใจ ตื่นตาตื่นใจใน
ที่สดุ (Spectacle) เพื่อกระตุ้นให้ เกิดความคิดบางอย่าง (Intellectual) ที่มกั มีองค์ประกอบพื ้นฐาน
ของการเล่าเรื่ องอย่างสมบูรณ์ (ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และคณะ, 2543)
Fisher (อ้ างถึงในกาญจนา แก้ วเทพ, 2553) กล่าวว่า การเล่าเรื่ อง คือการกระทาที่แฝงไป
ด้ วยสัญลักษณ์ทางการพูด และการกระทาอย่างมีลาดับเป็ นขันเป็
้ นตอน ซึ่งจะมีความหมายต่อผู้
อาศัยไม่ว่าจะเป็ นผู้เล่าเรื่ อง ผู้ฟัง หรื อผู้ตีความ โดย ตัวกาหนดวิธีการเล่าเรื่ องนัน้ จะขึน้ อยู่กับ
หน้ าที่ของสารเหล่านันด้
้ วย
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2.1.1 องค์ ประกอบของการเล่ าเรื่อง (Component of Narrative)
นอกจากการวิเคราะห์การเล่าเรื่ องแล้ ว ปั จจัยสาคัญที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการจะศึกษาเพิ่มเติม คือ
องค์ประกอบของการเล่าเรื่ อง ซึ่งมีหนังสือหลายเล่มได้ นาเสนอไว้ ตรงกัน (มาโนช ดินลานสกูล ,
2548; อิราวดี ไตลังคะ, 2543) ว่ามีองค์ประกอบ ดังนี ้
1) โครงเรื่ อง (Plot) หมายถึง การเรี ยงล าดับเหตุการณ์ อย่างมี เหตุมี ผลและมี
จุดหมายปลายทาง ดังนันการวางโครงเรื
้
่ องก็คือ การวางแผน และการกาหนดทิศทางของตัวละคร
เพื่อให้ ผ้ ชู มเข้ าใจว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ ้น ใครทาอะไร เพื่อจุดประสงค์อะไร และก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรตามมา โดยโครงเรื่ องมักมีองค์ประกอบ 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ความต้ องการของ
ตัวละครอย่างหนึ่ง กับอุปสรรคที่เป็ นปั ญหาให้ ตวั ละครไม่บรรลุจุดมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่ง และมี
ขันตอนการล
้
าดับเหตุการณ์ ดัง 5 ขันต่
้ อไปนี ้ (กาญจนา แก้ วเทพ, 2541; ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ ,
2551)
(1) การเริ่มเรื่ อง (Exposition) เป็ นจุดเริ่ มต้ นเพื่อชักจูงความสนใจของผู้ชมให้
ติดตามต่อไป ซึ่งอาจจะใช้ กลยุทธ์ การเริ่ มเรื่ องได้ หลาย ๆ แบบ เช่น แนะนาตัวละคร แนะนาฉาก
เปิ ดประเด็นขัดแย้ ง ฯลฯ โดยไม่จาเป็ นต้ องเรี ยงลาดับตามเหตุการณ์ จริ ง อาจนาตอนท้ าย หรื อ
ตอนกลางมาเป็ นจุดเริ่มต้ นได้
(2) การพัฒนาเหตุการณ์ (Raising Action) เป็ นขันตอนที
้
่เรื่ องราวเริ่ มดาเนิน
ไป พร้ อมๆ กับความขัด แย้ ง ที่ ทวี ความรุ นแรงหรื อความเข้ ม ข้ นขึน้ แล้ วเกิ ดจุดหักเหของเรื่ อ ง
(Turning Point) ทาให้ เ รื่ องราวเปลี่ยนแปลง และมี ขวั ้ ขัดแย้ ง (Conflict) เกิดขึน้ ตัวละครเริ่ ม
ยุง่ ยากลาบากใจมากขึ ้น (Complication) จนต้ องพยายามหาวิธีแก้ ปมปัญหา
(3) ขันภาวะวิ
้
กฤต (Climax) เป็ นขันตอนที
้
่มีความขัดแย้ งพุ่งขึ ้นสูงสุดและถึง
จุดแตกหัก ตัวละครอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เพื่อเผชิญหน้ ากับปั ญหานัน้ ๆ
ด้ วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึง่
(4) ขันภาวะคลี
้
่คลาย (Falling Action) เป็ นขัน้ ตอนหลังจากที่จุดวิกฤตได้
ผ่านพ้ นไป อันเนื่องมาจากปัญหาความยุง่ ยากหรื อเงื่อนงาต่าง ๆ ได้ เปิ ดเผยหรื อแก้ ไขแล้ ว
(5) ขันยุ
้ ติเรื่ องราว (Ending) เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายที่เรื่ องราวได้ จบสิ ้นลง โดย
อาจจะมีจุดจบหลาย ๆ แบบ เช่น อาจจะจบอย่างมีความสุข (Happy Ending) อย่างสูญเสีย
(Tragic Ending) หรื อจบแบบหักมุม (Twist Ending) เป็ นต้ น
2) แก่นเรื่ อง (Theme) คือ เส้ นแกนของเรื่ อง หรื อแนวคิด ที่เป็ นความคิดรวบยอด
ของเรื่ องราวที่ ผ้ ูเขี ยนตังใจเขี
้
ยนขึน้ เพื่อนามาใช้ เป็ นแนวทางในการเล่าเรื่ อง แก่นเรื่ องถื อเป็ น
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วิถีทางในการสื่อสารของผู้ประพันธ์ ที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สุดในการเล่าเรื่ อง เพราะบรรจุ
ความหมายสาคัญที่ผ้ เู ขียนต้ องการให้ ผ้ รู ับสารเข้ าใจ รับรู้และมีความรู้สกึ ร่วมกัน
3) ตัวละคร (Character) คือ การแสดงออกของผู้ที่มี คุณลักษณะ และบุคลิ ก
ตามที่เราเลือกไว้ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการแสดง (Blacker, 1986
อ้ างถึงใน อัศวิน ซาบารา, 2551) ความสัมพันธ์ระหว่า งโครงเรื่ องและตัวละครจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น
เพราะผู้ชมส่วนใหญ่มักจะให้ ความสนใจกับตัวละครเป็ นหลัก ผ่านการเข้ าถึง จากคุณลักษณะ
ภายนอกที่มีตอ่ ภาพแวดล้ อม และเหตุการณ์ตา่ งๆ เช่น กิริยาท่าทาง คาพูดหรื อการกระทาภายใน
จิตใจของตัวละครที่เริ่ มเผยออกมาให้ เห็น ขณะเดียวกันการเล่าเรื่ องที่ดียงั ต้ องทาให้ ผ้ ชู มสามารถ
เข้ าถึงทัศนคติ อารมณ์ เบื ้องลึกในจิตใจที่ซ่อนอยู่ภายในได้ อย่างรวดเร็ ว ในงานวิจัยชิ ้นนี ้ ผู้วิจัย
เลือกเกณฑ์การแบ่งตัวละครออกเป็ น 2 เกณฑ์ คือ
(1) การแบ่งตัวละครโดยใช้ บทบาทเป็ นเกณฑ์
ก) ตัวละครหลัก (Main Character) คือ ตัวเดินเรื่ องราวในภาพยนตร์ อาจ
เป็ นได้ ทงตั
ั ้ วเอก (Hero/Heroine) และตัวร้ าย (Villain)
ข) ตัวละครรอง (Subordinate Character) คือ ตัวละครที่ช่วยส่งเสริ มตัว
ละครหลัก เช่น ผู้ชว่ ยพระเอก (Helper/Assistant)
(2) การแบ่งตัวละครโดยใช้ คณ
ุ ลักษณะเป็ นเกณฑ์
ก) ตัวละครมิติเดียว (Flat Character) หมายถึง ตัวละครที่มีลกั ษณะนิสยั
อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดทังเรื
้ ่ องผู้ชมสามารถคาดเดาได้ ว่าตัวละครจะกระทาอย่างไรต่อไป ข้ อดี
ของตัวละครนี ้ คือ เข้ าใจง่าย และผู้ชมจดจาลักษณะของตัวละครแบบนี ้ได้
ข) ตัวละครหลายมิติ (Round Character) หมายถึง ตัวละครที่มีลกั ษณะ
นิสยั และพฤติกรรมที่หลากหลาย อาจมีความขัดแย้ งกันและคาดเดาได้ ยาก ทาให้ การพัฒนาหรื อ
การ เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์นนั ้ สร้ างความประหลาดใจให้ แก่ผ้ ชู มได้ แบบไม่คาดคิดมาก่อน
4) ฉาก (Setting) หมายถึง จุดของเวลาและจุดของสถานที่เกิ ดเหตุการณ์ ของ
โครงเรื่ อ งนัน้ ท าหน้ า ที่ ถ่ า ยทอดเหตุก ารณ์ ใ นการเล่ า เรื่ อ ง เช่ น ฉากเปิ ด ตัว ละคร การเผย
ความสัมพันธ์ ของตัวละคร เป็ นต้ น ฉากที่ดี ต้ องมีความเกี่ยวเนื่องกับโครงเรื่ องและตัวละคร เพื่อ
ความสมจริ งในการแสดง ธัญญา สังขพันธานนท์ (2539) ได้ แบ่งประเภทการเล่าเรื่ องของฉากไว้
5 ข้ อ ดังนี ้
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(1)
(2)
(3)
(4)

ฉากธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ ลาธาร หรื อบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ ้น และตก
ฉากที่เป็ นสิ่งประดิษฐ์ เช่น อาคาร บ้ านเรื อน ห้ องครัว
ฉากยุคสมัย หรื อช่วงเวลา เช่น ภาพในอดีตที่เกิดเหตุการณ์ตามท้ องเรื่ อง
ฉากดาเนินชี วิตของตัวละคร เช่น กิ จ วัตรประจ าวัน ท้ องถิ่ นที่ ตัวละคร

อาศัยอยู่
(5) ฉากสภาพแวดล้ อ มเชิ ง นามธรรม เช่น ความเชื่ อ ค่า นิย ม ธรรมเนี ย ม
ปฏิบตั ิ
5) ขัวขั
้ ดแย้ ง (Conflict) หมายถึง จุดที่ไม่ลงรอยของเรื่ อง นับว่าเป็ นจุดที่สาคัญ
มากของโครงเรื่ อง เพราะเปรี ยบเสมือนจุดเริ่มต้ นของการผูกปมปัญหาที่นาไปสู่จดุ สูงสุดหรื อจุดจบ
ของเรื่ อง โดยความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นนี ้ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
(1) ความขัดแย้ งภายในจิตใจของตัวละคร ทาให้ เกิดความสับสน และความ
ลาบากใจในการตัดสินใจทาอย่างใดอย่างหนึง่
(2) ความขัดแย้ งระหว่างคนกับคน หรื ออาจจะเป็ นกลุ่มคนก็ได้ อาจจะมาจาก
หลากหลายสาเหตุ เช่น ผลประโยชน์ ความคิดเห็น หรื ออุดมการณ์ที่ขดั กัน
(3) ความขัดแย้ งระหว่างคนกับสังคม หรื อโครงสร้ างทางสังคมที่ถกู กาหนดไว้
เช่น การปฏิบตั ขิ ดั ต่อธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความเชื่อหลักของคนในสังคม เป็ นต้ น
(4) ความขัดแย้ งระหว่างมนุษย์กบั พลังภายนอก หรื อพลังที่เหนือธรรมชาติ
6) มุมมองการเล่าเรื่ อง (Point of View) หมายถึง วิธีการเล่าเรื่ องที่ผ้ แู ต่งใช้ โดย
กาหนดว่าใครจะเป็ นผู้เ ล่า หรื อจะเล่าผ่านสายตาหรื อมุมมองตัวละครใด โดยการเล่าเรื่ องใน
มุมมองที่แตกต่างกัน ก็จะให้ อารมณ์ และความเข้ าใจที่แตกต่างกัน โดยจาแนกมุมมองการเล่า
เรื่ องออกเป็ น 4 มุมมองด้ วยกัน (Giannetti, 2008 อ้ างถึงใน วรวุฒิ เครื อแก้ ว, 2555)
(1) มุมมองจากบุคคลที่หนึ่ง (The First-Person Narrator) เล่าเรื่ องโดยตัว
ละครเอกของเรื่ อง ผู้ชมมีโอกาสเข้ าถึงตัวละครได้ ลึกซึ ้งมากขึ ้น แต่จะเป็ นการนาเสนอผ่านมิติของ
ตัวละครตัวเดียว ผู้ชมจึงต้ องใช้ วิจารณาญานในการชม และเชื่อในเหตุและผลที่ควร
(2) มุมมองจากบุคคลที่สาม (The Third-Person Narrator) เล่าเรื่ องจากตัว
ละครที่มีความเกี่ยวข้ องกับตัวเอก หรื อเป็ นผู้พบเห็นเหตุการณ์นนั ้ ๆ จะคาดเดาความรู้สึกของตัว
เอกได้ แต่จะไม่เข้ าใจความรู้สกึ ของตัวละครอื่น ๆ
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(3) มุมมองที่เป็ นกลาง (The Objective) เป็ นการถ่ายทอดเรื่ องราวจากการ
สังเกตการณ์ของบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับเรื่ องราว เล่าโดยปราศจากอคติ แต่อาจจะเข้ าไม่
ถึงความรู้สกึ นึกคิดของตัวละครได้ อย่างลึกซึ ้งมากนัก เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ชู มตีความเรื่ องราวเอง
(4) มุมมองผู้ร้ ู รอบด้ าน (The Omniscient) ผู้เล่าสามารถหยัง่ จิตใจตัวละคร
ได้ ทกุ ตัว โดยไม่มีข้อจากัดทางด้ านเวลา สถานที่ สามารถล่วงรู้ เหตุการณ์ในอนาคต และสามารถ
อธิบายทุกอย่างให้ ผ้ ชู มรู้และคิดตามได้

2.2 แนวคิดเรื่ องการสื่ อสารของเพลง และองค์ ประกอบของดนตรี ในละคร
โทรทัศน์
ดนตรี นบั ได้ ว่าเป็ นอีกหนึ่งเครื่ องมือการสื่อสารที่ร่วมกับขับเคลื่อน และส่งเสริ มให้ ละคร
โทรทัศน์เป็ นที่ จดจามาขึ ้น นับได้ ว่าเป็ นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ เพราะถูกนามาใช้ ในวงกว้ าง ทังจอเงิ
้
น
และจอแก้ ว ด้ วยเทคนิคการถ่ายทอดอารมณ์ลงบนเสียงดนตรี ที่มีคาร้ อง และท่วงทานองขับกล่อม
มีคณ
ุ ประโยชน์หลากหลายประการ ดังนี ้
1) เพื่อส่งเสริ มบรรยากาศ การใช้ เสียงดนตรี ในการประกอบฉากช่วยให้ บรรยากาศ และ
ทิศทางของอารมณ์ เ ป็ นไปตามที่ ต้ องการ ขณะเดีย วกัน ก็ ยัง ช่วยแต่ง เติม สี สัน ให้ ภ าพมี ค วาม
น่าสนใจมากขึ ้น
2) เพื่อสร้ างมิติใหม่ สร้ างความรู้ สึกใหม่ให้ เหนือความเป็ นจริ ง เพราะเสียงของดนตรี จะ
ช่วยเล่าภาพให้ เหมาะกับอารมณ์นนั ้ เช่น ฉากในเทพนิยาย การผจญภัยต่าง ๆ เป็ นต้ น
3) เพื่อเชื่อมระหว่างฉากในเรื่ อง ร้ อยเรี ยงเรื่ องราวของเหตุการณ์ให้ ไม่สะดุด หรื อขาดตอน
เสียงดนตรี จะช่วยเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของภาพให้ กลมกลืนขึ ้นได้
4) เพื่อแทนเสียงประกอบ ในบางฉากอาจไม่มีเสียงประกอบ เนื่องจากเวลาถ่ายทาไม่ได้
บันทึกเสียงไว้ จึงต้ องนาเสียงดนตรี มาใส่แทน แต่ในบางครัง้ เสียงประกอบ หรื อเสียงดนตรี ก็ให้ ผล
ทางภาพและอารมณ์ ที่แตกต่ างกัน ได้ เช่น การเลื อกใช้ เสี ยงประกอบเหตุการณ์ ทาให้ ภ าพมี
ความรู้ สึกเหมือนจริ ง ส่วนการใช้ เสียงดนตรี จะทาให้ ภาพคล้ ายกับความรู้ สึกที่ผิดแปลกไปจาก
ธรรมชาติ
5) เพื่อใช้ ประกอบหัวเรื่ อง โดยส่วนมากเสียงดนตรี มักถูกนามาใช้ เพื่อ เปิ ดหัวเรื่ องของ
ละครโทรทัศน์ ใช้ เล่าแก่นเรื่ องประกอบตัวอย่างละคร และใช้ เป็ นเพลงนาเรื่ องให้ กบั ละครโทรทัศน์
จนอาจกลายเป็ นสัญลักษณ์ของละครเรื่ องนัน้ ๆ ไป
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จุดประสงค์ของการแต่งเพลงประกอบละครนันมี
้ หลากหลาย อาจได้ มาจากการแต่งขึน้
เพื่อใช้ กบั ละครโทรทัศน์เป็ นครัง้ แรก หรื อแต่งขึ ้นเพื่อใช้ ในธุรกิจอื่นก่อน แล้ วถูกนามาดัดแปลงเพื่อ
ใช้ ร่วมกับละครโทรทัศน์ ภายหลังในรูปแบบซีดี ดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชัน่ หรื อฟั งออนไลน์จาก
เว็บไซต์ตา่ ง ๆ ฉะนันหากไม่
้
นบั เรื่ องการติดปั ญหาลิขสิทธิ์แล้ ว เสียงดนตรี ก็น่าจะมีให้ เลือกใช้ งาน
อย่างมากมาย สุดท้ ายแล้ วหน้ าที่ของเสียงดนตรี ก็คือการลาเลียงความรู้สึกให้ มีความสัมพันธ์ กัน
ระหว่างภาพและเสียง เพราะสิ่งเหล่านี ้จะยิ่ง ช่วยส่งเสริ มให้ ภาพมีความน่าสนใจมากขึ ้น (เอกอมร
เอี่ยมศิริรักษ์ , 2550)
ณรงวิทย์ เตชะธนะวัฒน์ นับได้ ว่าเป็ นอีกหนึ่งบุคคลสาคัญที่คร่ าหวอดวงการแต่งเพลงมา
นานกว่า 17 ปี ทังบทบาทนั
้
กแต่งเพลง นักร้ อง โปรดิวเซอร์ และเจ้ าของอัลบัม้ Sleepless Society
by Narongvit 1-3 อัลบัม้ DiY by Narongvit อัลบัม้ 4 หัวใจแห่งขุนเขา by Narongvit ที่ถือเป็ น
ผลงานสร้ างชื่อกับการแต่งเพลงประกอบละครซีรีส์เป็ นครัง้ แรก นอกจากนี ้ยังมีรางวัลการันตี ความ
สามารถมากมาย อาทิเช่น รางวัลเพลงประกอบละครยอดเยี่ยม ปี 2557 จากเวทีนาฏราช เพลงฉัน
ก็รักของฉัน ที่ประกอบละครเรื่ องสามีตีตรา ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง Executive Producer Music
บริ หารดูแลแผนกมิวสิคของละครโทรทัศน์ สถานีไทยทีวีสีช่อง 3 ภายใต้ ชื่อว่า Chandelier Music
โดยณรงวิทย์ได้ ให้ สมั ภาษณ์เกี่ยวกับสูตรสาเร็จในการผลิตเพลงละครไว้ วา่
จริ ง ๆ ผมคิดว่ามันเป็ นสูตรในการทางานของเรามากกว่า เวลาเราจะแต่งเพลงละคร เรา
ศึกษามันเยอะ ๆ เราไม่ได้ อ่านเรื่ อง อ่านบทแล้ วคิดชันเดี
้ ยว เราคิดเยอะมาก เราคิดแทน
ตัวเองเป็ นตัวแสดงตัวนัน้ ว่าจริ ง ๆ แล้ วเขารู้ สึกอย่างไรมากกว่าที่จะมาแต่งเพลงละคร
แบบเล่าเรื่ อง คนอื่นทางานยังไงเราไม่ร้ ู แต่ถ้าวิธีของเราคือเราไม่เล่าเรื่ องละคร เราเอา
ความรู้สกึ เขามาเป็ นเมนมากกว่าครับ ซึ่งละครสมัยก่อนจะเล่าเรื่ อง บางครัง้ มีชื่อละครใน
เนื ้อเพลง ซึ่งก็เป็ นวิธีการทางานอีกแบบหนึ่ง แต่สตู รของเราในการทางานเราคิดของเรา
แบบนี ้ครับ (ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2558)
John Williams นักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงมากในอุตสาหกรรมเพลงประกอบภาพยนตร์
Holly wood ด้ วยความที่เป็ นนักดนตรี ทาให้ เขาเข้ าใจความรู้สึกของฉากแต่ละฉากได้ เป็ นอย่างดี
และมองภาพชัดว่าอารมณ์ฉากประมาณนี ้ ควรจะใช้ ท่วงทานองเพลงประมาณไหน ลักษณะนิสยั
ของตัวละครควรถ่ายทอดอารมณ์เพลงแบบใดคนฟั งถึงจะเชื่อ การใช้ เพลงประกอบภาพยนตร์ มี
ส่วนช่วยในการส่งพลังให้ เรื่ องดาเนินไปอย่างสมบูรณ์ม ากขึ ้น เพราะเสียงดนตรี สามารถกาหนด
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บทบาทของลักษณะตัวละครนัน้ ๆ ได้ ดังนันผู
้ ้ ชมจะเข้ าใจได้ ทนั ทีเมื่อได้ ยินเสียงทานองอย่างนี ้ จะ
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ ้นในฉากต่อไป เพราะเสียงดนตรี เหมือนเป็ นสัญญะ (Sign) ที่สามารถบ่งชี ้
(Index) ได้ วา่ จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ ้น (เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์ , 2550)
Sonny Kompanek นักประพันธ์และผู้เรี ยบเรี ยงดนตรี ที่ใช้ ในหนัง อาทิเรื่ อง De-lovely,
The Alamo, Sex and the City, South Pacific ฯลฯ ได้ รวบรวมเรื่ องราวทางดนตรี ในภาพยนตร์ ไว้
ว่า เมื่อนักแต่งเพลง (The composer) ได้ เริ่ มแต่งโน้ ตเพลงสาหรับใช้ เล่นในหนังแล้ ว สาระสาคัญ
ในหนัง จะกลายมาเป็ นแก่ น ส าคัญ และท่ ว งท านองของบทเพลง ในที่ สุด บทเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ ก็กลายเป็ นส่วนสาคัญของบทละครที่เชื่อมโยงให้ ผ้ ชู มสามารถสัมผัสได้ มากยิ่งขึ ้น โดย
องค์ประกอบของเพลงจะช่วยส่งเสริมในสิ่งที่ผ้ ชู มเห็นจากภาพ หรื ออาจจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งก็
เป็ นได้ และการสร้ างเพลงประจาเรื่ อง (Musical Themes) จะต้ องตังอยู
้ ่บนแนวความคิดหลักของ
ละครเรื่ องนัน้ ๆ โดยที่ผ้ แู ต่งเองมีหน้ าที่ในการแต่งเสริ มเติมแต่ง หรื อเปลี่ยนแปลงการตีความให้ ได้
ตามอารมณ์ของเรื่ อง โครงสร้ างของรู ปแบบเพลงที่ดีนนั ้ จะสามารถฝากอารมณ์ ความรู้ สึกของ
เพลงทิ ้งไว้ กบั คนดูได้ (Kompanek, 2004)
หากพิจารณาถึงส่วนประกอบสาคัญที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องตังแต่
้ ขนตอนการผลิ
ั้
ตเพลงประกอบ
ละคร ไปยังถึงขันตอนการถ่
้
ายทอดอารมณ์บทเพลง สามารถลาดับเหตุการณ์ได้ ดังนี ้
1) ผู้แต่งเพลง (Composer) ผู้คิดริ เริ่ มในการสื่ อสารความหมาย และความรู้ สึกนึกคิด
อารมณ์ตา่ ง ๆ ออกมาในรูปแบบคาร้ อง และท่วงทานองเพลง ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สาคัญอย่างยิ่งใน
การส่งความหมายของบทเพลงที่จะสื่อไปยังกลุม่ ผู้ฟัง
2) ผู้เผยแพร่ (Publisher) ผู้รับช่วงต่อในการโปรโมทบทเพลงดังกล่าวไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อาจเป็ นค่ายเพลงที่เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์บทเพลง หรื อค่ายละครที่จ้างให้ คา่ ยเพลงแต่ง
เพลงใหม่ขึ ้นมาเพื่อเป็ นเพลงละครโดยเฉพาะ
3) ผู้แสดง (Performer) นักดนตรี หรื อนักร้ องที่มี หน้ าที่ในการถ่ายทอดอารมณ์ เพลงให้
เป็ นไปตามเจตนาของผู้แต่ง ผ่านสื่อกลางที่อาจเป็ นได้ ทงเสี
ั ้ ยงดนตรี หรื อเสียงขับร้ อง
4) บทเพลง (Song) ประกอบไปด้ วยเนือ้ ร้ อง ทานอง รวมไปถึงจังหวะของเพลงที่ผ้ แู ต่ง
เขียนขึ ้น โดยเนือ้ ร้ องนีม้ ีหน้ าที่สาคัญในการกาหนดทิศทางการถ่ายทอดอารมณ์ เนื่องจากเป็ น
ข้ อมูลที่สื่อสารเข้ าใจได้ ง่ายที่สดุ
5) สื่ อ (Medium) คื อ ตัว เชื่ อ มระหว่า งผู้แ สดงกับ ผู้ฟั ง เช่ น เสี ย งดนตรี เสี ย งขับ ร้ อง
นอกจากนี ย้ ัง หมายรวมไปถึง สื่ อสารมวลชนที่ ช่วยล าเลี ยงสารหรื อบทเพลงไปยัง กลุ่ม ผู้ฟั ง ได้
กว้ างขวางมากขึ ้น เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรื อสื่อออนไลน์ เป็ นต้ น
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6) ผู้ฟัง (Listener) คือ ผู้ที่อยูป่ ลายทางคอยรับสารจากกลุม่ ศิลปิ น และนักดนตรี
2.2.1 การสื่อสารของเพลง
เพื่อวิเคราะห์ การเลือกมุมมองทางอารมณ์ ในการนาเสนอผ่านบทเพลงประกอบละคร
โทรทัศน์ไทย ผู้วิจยั เลือกศึกษาถึงการสื่อสารของเพลง ดังหัวข้ อต่อไปนี ้
1) เนื ้อเพลง (Lyrics) คือ เนื ้อหาที่ใช้ สื่อสารในการเล่าเรื่ องขนาดสันผ่
้ านบทเพลง
นาเสนอมุมมองทางความคิด และอารมณ์ของตัวละครหลักในละคร ถือเป็ นส่วนประกอบสาคัญที่
ขาดไม่ได้ ในการสื่อสารของเพลง เพราะเป็ นวัจนภาษาที่ถูก สร้ างขึ ้นเพื่อแสดงออกในรูปแบบของ
คาพูด ตัวอักษรไม่ว่าจะเป็ นภาษาเขียน หรื อภาษาพูด ซึ่งนักแต่งเพลงจะเป็ นผู้คดั เลือกคาร้ องให้
เหมาะกับวัตถุประสงค์ และแก่นความคิดของเพลงนัน้ ๆ เป็ นเกณฑ์ บางครัง้ อาจจะกลัน่ กรองมา
จากจินตนาการ หรื อประสบการณ์จากนักแต่งเพลง (อวยพร พานิช , 2530 อ้ างถึงใน มนทกานติ
ธีรนันทวัฒน์, 2544) โดยระดับภาษาที่ใช้ ในการประพันธ์ สามารถแบ่งย่อยได้ 3 ระดับดังนี ้
(1) ภาษาปาก คือ ภาษาที่มกั ใช้ พดู คุยในชีวิตประจาวัน อาจรวมถึงภาษาถิ่น
ภาษาแสลง คาหยาบ หรื อภาษาเขียนที่ไม่เป็ นทางการมาก โดยคาพูดระดับนี ้จะสามารถแสดงถึง
อารมณ์และความรู้สกึ ให้ เข้ าใจได้ เป็ นอย่างดี
(2) ภาษากึ่งแบบแผน คือ ภาษาที่ผสมระหว่างภาษาปากและภาษาแบบแผน
มีความสวยงามและละเอียดอ่อนของภาษามากกว่าภาษาปาก แต่ยงั ไม่ถึงขันภาษาแบบแผน
้
(3) ภาษาแบบแผน คือ ภาษาทางการ ที่เลือกใช้ อย่างถูกต้ องตามระเบียบ
แบบแผน ทังในด้
้ านการใช้ คา สานวน ประโยค นับได้ ว่าเป็ นภาษามาตรฐานของสังคม เช่น ภาษา
วิชาการ ภาษากวี ร้ อยกรอง เป็ นต้ น
2) ภาพพจน์ (Figure of Speech) คือ สานวนโวหารที่ช่วยอธิบายความหมายให้
เห็นภาพมากกว่าการบอกเล่าอย่างตรงไปตรงมา มีผลต่อความความคิด ความเข้ าใจ รวมไปถึง
จินตนาการที่สง่ ผลไปยังการถ่ายทอดอารมณ์ให้ ลึกซึ ้งยิ่งขึ ้น โดยภาพพจน์ ที่ใช้ ในการประพันธ์แบ่ง
ออกเป็ น 8 ลักษณะดังนี ้
(1) อุปมา (Simile) การอธิบายด้ วยการเปรี ยบเทียบในสิ่งที่เหมือน หรื อสิ่งที่
ต่างกัน ช่วยยกตัวอย่างการอธิ บายในสิ่งที่ ไม่ค้ นุ เคยด้ วยการเปรี ยบเทียบจากสิ่งที่ค้ นุ เคย เพื่ อ
ความเข้ าใจที่ชัดเจนยิ่งขึน้ มักใช้ คาเชื่อม เช่น เหมือนกับ ราว ประดุจ ตัวอย่างเช่น หวานปาน
น ้าผึ ้งเดือนห้ า ซนเหมือนลิง
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(2) อุปลักษณ์ (Metaphor) การเปรี ย บเที ยบอี กวิ ธี ห นึ่ง แต่ก ล่า วเป็ นนัยให้
เข้ าใจเองโดยไม่มีคาเชื่อมให้ เห็นชัด ถ้ ามีต้องใช้ คาว่า “เป็ น” หรื อ “คือ” ตัวอย่างเช่น ป่ าคอนกรี ต
ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ
(3) บุคลาธิษฐาน (Personification) การกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้ มี ความรู้สึก
เหมือนสิ่งมีชีวิต ซึง่ ภาพพจน์นี ้ทาให้ ผ้ ฟู ั งจินตนาการภาพตามไปได้ ตัวอย่างเช่น ฟ้าร้ องไห้ ตัก๊ แตน
โยงโย่ ผูกโบว์ทดั ดอกจาปา
(4) อนุนามนัย (Synecdoche) การนาส่วนย่อยที่มีลักษณะเด่นมากล่าวถึ ง
ส่วนทังหมด
้
เช่น มือที่เปื อ้ นชอล์คยังมุง่ มัน่ ที่จะสานฝันให้ เป็ นจริง (มือที่เปื อ้ นชอล์ค หมายถึงครู)
(5) นามนัย (Metonymy) การเปรี ยบเทียบโดยใช้ คาวลี แทนความหมายสิ่ง
หนึง่ โดยไม่เรี ยกตรง ๆ แต่ต้องเป็ นคาที่ร้ ูจกั กันอย่างกว้ างขวาง ตัวอย่างเช่น เลือดของวีรชน (เลือด
หมายถึง การต่อสู้)
(6) อธิพจน์ (Hyperbole) การกล่าวเกินจริ ง อาจเป็ นได้ ทงมากเกิ
ั้
นหรื อน้ อย
เกินจริงก็ได้ ทาให้ เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ ้น ตัวอย่างเช่น ร้ อนตับจะแตก คิดถึงใจจะขาด
(7) ปฏิพจน์ (Paradox) การใช้ คาที่มีความหมายขัดแย้ งหรื อตรงข้ ามกัน มา
รวมกันได้ อย่างกลมกลืนมักจะใช้ กล่าวในเชิงปรัชญาและต้ องใช้ การวิ เคราะห์ความหมายถึงจะ
เข้ าใจ เช่น ชัยชนะของผู้แพ้ หัวเราะร่าน ้าตาริน
(8) สัทพจน์ (Onomatopoeia) การเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงดนตรี เสียง
สัตว์ จะช่วยให้ ผู้รับสารรู้สึกเหมือนได้ ยินเสียงธรรมชาตินนั ้ ๆ จริ ง ๆ ตัวอย่างเช่น เสียงปื นดัง ปั ง
ปัง ฝนตกแปะ ๆ
2.2.2 องค์ ประกอบทางดนตรี
ดนตรี ที่สมบูรณ์แบบเกิดจากการจัดวางด้ วยองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วน เพื่อมุ่งสื่อสารไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนหลัก ๆ ได้ ดงั นี ้
1) จังหวะ (Rhythm) คือ การจัดระเบียบของเส้ นเสียงที่แสดงถึงความหนักเบา
ความช้ าเร็วของเพลง วิธีสงั เกตง่าย ๆ คือ ถ้ ามีตวั โน๊ ตเขบ็จติดต่อกันหลายตัวจะแสดงถึงเสียงที่จะ
สับเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็ ว หรื อถ้ าหากมีช่องว่างในห้ องหนึ่งมาก ๆ ก็แปลว่าดนตรี ในช่วงนันจะ
้
ดาเนินไปอย่างช้ า ๆ (โกวิทย์ ขันธศิริ, 2528) ทังนี
้ ้ การกาหนดจังหวะความเร็ วหรื อช้ าของเพลง
มักจะขึ ้นอยู่กับอารมณ์ของเพลงนัน้ ๆ ด้ วย นอกจากนี ้จังหวะเพลงยังช่วยกระตุ้นการแสดงออก
ทางร่างกายได้ ยกตัวอย่างเช่นการเคาะนิ ้วตามจังหวะ หรื อการเต้ นราประกอบเพลง เป็ นต้ น หาก
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พิจารณาตามแนวคิดของ ลาเนา เอี่ยมสอาด (2539) จะใช้ เกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ในการแบ่งจังหวะเพลง
ไทย ในสมัยนิยมแนวร็อค โดยที่เกณฑ์นี ้สามารถนาไปปรับใช้ กบั เพลงประกอบโทรทัศน์ได้ เช่นกัน
(1) จังหวะช้ า ได้ แก่ เพลงที่มีความเร็วประมาณ 60.95 บีทต่อนาทีขึ ้นไป
(2) จังหวะปานกลาง ได้ แก่ เพลงที่มีความเร็ วประมาณ 95.115 บีทต่อนาที
ขึ ้นไป
(3) จังหวะเร็ว ได้ แก่ เพลงที่มีความเร็วประมาณ 115.150 บีทต่อนาทีขึ ้นไป
(4) จังหวะเร็วมาก ได้ แก่ เพลงที่มีความเร็วประมาณ 150 บีทต่อนาทีขึ ้นไป
(5) จังหวะผสม ได้ แก่ เพลงที่มีหลายๆ จังหวะรวมอยูใ่ นเพลงเดียว
2) ทานอง (Melody) คือ ระดับเสียงสูงสุดต่าสุดจากเครื่ องดนตรี ที่ประสานไปกับ
จังหวะ ถือเป็ นสิ่งที่สร้ างความประทับใจให้ ผ้ ฟู ั งได้ ดีมากกว่าจังหวะเพลง ทานองเพลงที่ดี มักลื่น
ไหลกลมกลืนไปกับประสาทหูตงแต่
ั ้ ต้นจนจบ โดยทัว่ ไปแล้ วการแต่งเพลง มักจะมีทานองดังนี ้
(1) การแต่ง เพลงลัก ษณะแม่แ บบ คื อ การเริ่ ม ท่อ นแรกด้ วยท่อ นเกริ่ น น า
(Introduction) ก่อนที่ทานองหลักจะขึ ้น จะมีจานวนห้ องแล้ วแต่ผ้ แู ต่งเป็ นผู้กาหนด จากนันค่
้ อย
ตามด้ วยท่ อ น A1
A2 ท่ อ นสร้ อย ( Hook) และ A3 ปกติ แ ล้ วท่ อ น A1 และ A2
จะเป็ นทานองเดียวกัน ต่างกันเพียงทานองที่ จะส่งต่อไปยังท่อนสร้ อย ในช่วงประมาณห้ องที่ 7
และ 8 เมื่ อ จากท่อนสร้ อย ก็ จ ะตามด้ วยด้ ว ยท่อน A3 ซึ่ง มี ทานองเดี ยวกับ A1 การแต่ง เพลง
ทานองนี ้มักนิยมใช้ กบั บทเพลงในอดีต
(2) การแต่งเพลงลักษณะปั จจุบนั คือ การเริ่ มด้ วยท่อนเกริ่ นนา แล้ วตามด้ วย
ท่อน A1 และมีท่อน Chime ที่แยกออกมาจากท่อน A1 และ A2 ท่อน Chime ของ A2 ตาม
ด้ ว ยท่ อ นสร้ อย และบางเพลงมี ท่ อ นท านองพิ เ ศษที่ ใ ช้ เชื่ อ มต่ อ ไปยัง ท่ อ นสร้ อย (Bridge)
และปิ ดจบด้ วยท่อนสร้ อย
(3) การแต่ง เพลงที่ ดดั แปลงจากเพลงในลักษณะปั จจุบัน คือ มีการเริ่ มต้ น
ด้ วย ท่อนเกริ่ นนาที่ สัน้ เพี ยง 2-3 ห้ อง แล้ วต่อด้ วยท่อนสร้ อยในท่อนแรก ตามด้ วยท่อน A1
โดยการแต่ง เพลงในรู ป แบบนี ส้ ามารถจัด เรี ย งได้ ต ามความต้ อ งการของผู้แ ต่ง (กี ร ติ ก านต์
วันถนอม, 2539)
3) เสียงประสาน (Harmony) การจัดระบบของเสียงสูง และต่าที่เกิดขึ ้นพร้ อม ๆ
กันให้ มีความผสมผสานไปกับท่วงทานองหลักได้ อย่างลงตัว เพื่อให้ เกิดความไพเราะ คล้ องจอง
ของเสียง ทาให้ บทเพลงสื่อถึงพลังทางอารมณ์ได้ ดีขึ ้นอีกด้ วย
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4) อารมณ์เพลง เพลงเป็ นตัวแทนในการสื่อสารทางอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพลงประกอบละครมีหน้ าที่หลักในการถ่ายทอดความรู้ สึก ของตัวละครนัน้ ๆ โดยทัว่ ไปอารมณ์
เพลงสามารถแยกออกเป็ นข้ อ ๆ ได้ ดงั นี ้ (ลาเนา เอี่ยมสอาด, 2539)
(1) เพลงสะท้ อนอารมณ์ คือ เพลงที่สื่อถึงการแสดงออกทางอารมณ์ขนรุ
ั ้ นแรง
เป็ นการระบายออกถึงความกดดันภายในจิตใจ
(2) เพลงสนุกสนาน คือ เพลงที่มีจงั หวะขึ ้นมา เพื่อแสดงถึงความสดใสร่าเริ ง
ชวนให้ มีความสุขคล้ อยตามไปได้ ง่าย
(3) เพลงไซเคเดลิค คือ เพลงที่แสดงภาวะทางอารมณ์ที่กาลังขุ่นมัว สับสน
และเพ้ อฝัน
(4) เพลงอ่อ นหวาน คือ เพลงที่ สื่ อถึ ง ความรู้ สึก ด้ ว ยท่ว งท านองที่ มี ค วาม
อ่อนโยน อ่อนหวาน หรื อปนเศร้ าได้ เพลงนี ้ให้ อารมณ์ที่ไม่รุนแรงเท่าเพลงสะท้ อนอารมณ์
(5) เพลงง่าย ๆ ธรรมดา คือ เพลงที่ฟังได้ เรื่ อย ๆ ไม่มีจุดเด่นให้ จดจาเป็ น
พิเศษ
(6) เพลงที่ผสมผสานหลายอารมณ์ คือ เพลงที่เล่าถึงอารมณ์ ที่แตกต่างกัน
เช่น เล่าที่มาก่อนเคยรักกันแสนหวาน แต่ปัจจุบนั ขมกลืนกลายเป็ นความรู้สกึ เกลียดชัง เป็ นต้ น

2.3 แนวคิดสัญญวิทยาผ่ านเพลงประกอบละคร
การวิเคราะห์การตีความหมายของเพลงประกอบละครโทรทัศน์ ผู้วิจัยเลือกใช้ แนวคิด
สัญญวิทยามาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ สัญญะ (Sign) หมายถึง สิ่งๆ หนึ่งที่ถกู สร้ างขึ ้นเพื่อให้
มีความหมาย (Meaning) แทนของจริ ง (Object) ในบริ บทหนึ่ง ดัง นัน้ สัญญวิทยาจึง หมายถึง
ศาสตร์ ที่ว่าด้ วยการศึกษาระบบสัญญะ และมีคณ
ุ สมบัติที่สาคัญ (กาญจนา แก้ วเทพ และสมสุข
หินวิมาน, 2551) ดังต่อไปนี ้
1) สัญญะที่ มีลักษณะทางกายภาพ คือ สิ่งที่ จับต้ องและรับรู้ ได้ ด้วยอวัยวะสัมผัส เช่น
ตัวอักษร คาพูด อากัปกิริยา ภาพ เสียง วัตถุหรื ออื่น ๆ เป็ นต้ น
2) สัญญะที่ เกิดจากความตังใจของผู
้
้ ส่งสารที่ จะสื่อ สารบางอย่าง ด้ วยการสร้ างความ
หมาย ด้ วยเหตุนี ้เอง ทาให้ วตั ถุ หรื อสิ่งใด ๆ ก็ตาม จะเป็ นสัญญะหรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยู่กับปฏิบตั ิการ
(Practice) บางอย่างในการสื่อความหมาย (assign หรื อ ‘make it as a sign’) หรื อที่เรี ยกอีกอย่าง
ว่า การประกอบสร้ างความหมาย (Construction of Meaning) ยกตัวอย่างเช่น เมฆไม่มีสถานะ
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เป็ นสัญญะใด ๆ แต่หากผู้กากับจงใจใส่เมฆเข้ ามาในฉากใดฉากหนึ่ง เมฆก็จะกลายเป็ นสัญญะ
ทันที
3) สัญญะที่มีความหมายมากกว่าตัวของมันเอง เช่น ท่อนเพลงจาก “ก้ อนหินก้ อนนัน”
้ ที่
ขับร้ องโดย โรส ศิรินทิพย์ ว่า
เคยมีใครสักคนได้ บอกฉันมา
ว่าเวลาใครมาทากับเราให้ เจ็บช ้าใจ
ลองไปเก็บก้ อนหินขึ ้นมาสักอัน
ถือมันอยูอ่ ย่างนันและบี
้
บมันไว้
บีบให้ แรงจนสุดแรง
ให้ มือทังมื
้ อมันเริ่มสัน่
ใครคนนันยิ
้ ้มให้ ฉนั ถามว่าเจ็บมือใช่ไหม
ในเพลงนี ้ “ก้ อนหิน” มีสถานะเป็ นสัญญะ เพราะมีความหมายที่มากไปกว่า ลักษณะทาง
กายภาพ แต่หมายรวมไปถึง ความทุกข์ใจที่เราแบกรับเอาไว้ ไม่ มีใครสามารถช่วยปลดปล่อยได้
ถ้ าเราไม่ปล่อยก้ อนหินนันออกจากมื
้
อเราด้ วยตัวเราเอง
2.3.1 การศึกษาสัญญะตามทัศนะของ Ferdinand de Saussure
กระบวนการสร้ างความหมาย (Signification) จะเกิดขึน้ ได้ ก็ต่อเมื่อมีตวั อ้ างอิง/ของจริ ง
(Reference) กับตัวสัญญะ (Sign) ที่ประกอบไปด้ วยองค์ประกอบของสัญญะ (Composition of
Sign) ทังสองส่
้
วน คือ
1) รู ป สั ญ ญะ/ตั ว หมาย (Signifier) ที่ อ าจจะเป็ นภาพ (Image) หรื อเสี ย ง
(Sound) เช่น ตัวอักษร รูปวาด เป็ นต้ น
2) ความหมายสัญญะ/ตัวหมายถึง (Signified) ที่มีความสัมพันธ์ แบบพลวัตรต่อ
กัน หรื อเป็ นแนวคิดที่เกิดขึ ้นในใจ (Mental Concept) แล้ วมีความหมายเชื่อมโยงไปถึงตัวอ้ างอิง
ของจริ ง นอกจากนัน้ Saussure ยังได้ อธิ บายเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง Signifier กับ
Signified ว่ามีลกั ษณะสาคัญ 3 ประการ ได้ แก่
(1) เกิดขึ ้นได้ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ (Arbitrary)
(2) เกิดขึ ้นโดยมิได้ ตงใจ
ั ้ (Unmotivated)
(3) ไม่ได้ เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ (Unnatural)
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ภาพที่ 2.1 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของสัญญะและกระบวนการสร้ างความหมายตามทัศนะ
ของ Saussure
แหล่ งที่มา: กาญจนา แก้ วเทพ, 2552.
2.3.2 การศึกษาสัญญะตามทัศนะของ Roland Barthes
นักคิดแนวโครงสร้ างนิยม ที่เป็ นลูกศิษย์ของ de Saussure ได้ เสนอว่ากระบวนการสร้ าง
ความหมายจะมี 2 ชัน้ (Two Orders of Signification) โดยแบ่งประเภทของความหมายออกเป็ น
2 ประเภท คือ
1) Denotative Meaning (ความหมายโดยอรรถ/ความหมายตรง) คื อ
กระบวนการสร้ างความหมายในขันแรก
้
(Primary Signification) ความหมายนันจะถู
้
กประกอบ
สร้ างอย่างภววิสยั (Objective) เข้ าใจได้ ตามตัวอักษร เป็ นที่ยอมรับกันโดยสามัญและเห็นได้ อย่าง
ชัดเจน
2) Connotative Meaning (ความหมายโดยนัย /ความหมายแฝง) คื อ
กระบวนการสร้ างความหมายในขันที
้ ่สอง (Secondary Signification) ความหมายที่ถกู ประกอบ
สร้ างอย่างอัตวิสยั (Subjective) ความหมายนี ้จะแปรเปลี่ยนได้ ขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ส่วนบุคคล
หรื อค่านิยมของแต่ละวัฒนธรรม
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ต่อมา Barthes ได้ พัฒนาแนวคิดเรื่ องความหมายโดยนัยอีกว่า หลังจากความหมาย
โดยนัยตัวแรกถูกสร้ างขึ ้นมาแล้ ว ความหมายจะแปรสภาพเป็ นรูปของสัญญะ (Signifier) แล้ วจึง
สร้ างความหมายโดยนัยตัวที่สองไปเรื่ อย ๆ กลายเป็ นสายโซ่แห่งความหมาย (Chain of Meaning)
ดังนี ้
(1) รูปสัญญะ (Signifier)
มายาคติ
(Myth)

(2) ความหมายสัญญะ (Signified)

(3) สัญญะ (Denotative Sign)
(I) รูปสัญญะ (Connotative Signifier)

(II) ความหมายสัญญะ (Connotative Signified)

(III) สัญญะ (Connotative Sign)

ภาพที่ 2.2 สายโซ่แห่งความหมาย (Chain of Meaning) ตามแนวคิดของ Roland Barthes
แหล่ งที่มา: กาญจนา แก้ วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551.
ยกตัวอย่างเช่น คาว่า “แอปเปิ ล้ ” ถือเป็ น สัญญะ (3) ที่ประกอบขึ ้นจาก รูปสัญญะ (1) มี
ความหมายตรงตัวอักษรว่า แ-อ-ป-เ-ปิ -้ ล และความหมายสัญญะ (2) คือ ผลไม้ ชนิดหนึ่งมีผลสี
แดง และเขียวที่คนเข้ าใจได้ ทวั่ ไป อันเป็ นการสร้ างความหมายชันแรก
้
(Denotation) แต่สงั คมแต่
ละสังคมย่อมไม่หยุดการให้ ความหมายเพียงเพื่อการสื่อสารในลาดับขันแรกเท่
้
านัน้ ส่วนใหญ่แล้ ว
สังคมมักจะสร้ างความหมายในชันที
้ ่สอง โดยการแปลง สัญญะ (3) ให้ กลายเป็ น รูปสัญญะ (I) ใน
อีกลาดับหนึง่ ที่มี ความหมายสัญญะ (II) ที่เป็ นความหมายทางสังคมกาหนดเพิ่มเติมเข้ าไป ทาให้
กลายเป็ น สัญญะ (III) ในระดับความหมายโดยนัย / มายาคติ (Connotation /Myth) อีกทอดหนึ่ง
ในที่สดุ ความหมายในขันที
้ ่สองนี ้ แอปเปิ ล้ จึงไม่ได้ เป็ นเพียงแค่ผลไม้ เท่านัน้ แต่มีความหมายแฝง
อี ก ขัน้ คื อ ภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์ ไ อที ชัน้ นสูง ที่ ผ้ ูใ ช้ ส่ว นมากเป็ น คนทัน สมัย ทัน กระแสอยู่
ตลอดเวลา โดยคุณ ลักษณะเหล่านี ค้ ือสัญญลักษณ์ ที่คนในสัง คมนัน้ ๆ กาหนดขึน้ มา เป็ นต้ น
Barthes จึงได้ ให้ คานิยามแก่ มายาคติ (Myth) ว่าเป็ นวิธีคิดของแต่ละสังคม และวัฒนธรรมที่มีตอ่
เรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ถือเป็ นวิธีการสรุปแนวคิด (Conceptualization) ที่มีคณ
ุ สมบัติ 2 ประการ คือ
1) Myth ที่มีลักษณะเป็ นพลวัต (Dynamism) คือ ความหมายชัน้ ที่สองที่เป็ น
Myth สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา เพื่อให้ สอดคล้ องต่อความต้ องการของกลุม่ คนบางกลุม่
2) Myth ที่ มี ม ายาคติต่อ ต้ า น (Counter-Myth) ในวัฒ นธรรมย่ อ ยของการ
วิเคราะห์ตวั บทนัน้ เมื่อเข้ าใจสัญญะและกระบวนการสร้ างความหมายของสัญญะ เราก็จะพบ
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“รหัส (Code)” ที่เป็ นเสมือนตัวเชื่อมทุกอย่างเข้ าไว้ ด้วยกัน อาจสรุปได้ ว่า รหัสนี ้ถือเป็ นแบบแผน
ขัน้ สูง ที่ซับซ้ อนของความสัมพันธ์ ระหว่างสัญญะต่าง ๆ (Highly Complex Pattern of
Association of Signs) หรื อวิธีการนาเอาสัญญะย่อยต่าง ๆ มาสัมพันธ์กนั อย่างไร ซึ่ง หากเราทา
ความเข้ าใจในประเด็นนี ้ได้ แล้ ว เราก็จะเข้ าใจความหมายของตัวบทได้ ไม่ยาก

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พึง พิ ศ เทพปฏิ ม า (2546) ได้ ศึก ษาเรื่ อง “การถ่ า ยทอดความคิด เรื่ อ งจิ ตวิ ญ ญาณใน
ภาพยนตร์ ” โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ และพรรณนาความคิ ด ในด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณ
กระบวนการสื่ อ ความหมายทางความคิดในภาพยนตร์ และการนาเสนอสถานการณ์ เรื่ องจิ ต
วิญญาณในสังคมผ่านทางความคิดในด้ านจิตวิญญาณที่ แสดงออกมาในภาพยนตร์ โดยการวิจยั
ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผ่านการวิเคราะห์เนื ้อหาของภาพยนตร์ มีแก่นความคิด และเนื ้อหา
เกี่ยวกับความคิดในด้ านจิตวิญญาณที่เข้ าฉายในประเทศไทย ตังแต่
้ ปี 2544 ถึงเดือนมิถุนายน
2546 จานวน 11 เรื่ อง แบ่งออกเป็ นภาพยนตร์ ฮอลลีว้ ดู จานวน 7 เรื่ อง และภาพยนตร์ ไทยและ
เอเชียจานวน 4 เรื่ อง ผ่านการวิเคราะห์โครงสร้ างการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ 7 ประการ ได้ แก่
โครงเรื่ อง แก่นความคิด ความขัดแย้ ง ตัวละคร ฉาก สัญลักษณ์พิเศษ และจุดยืนในการเล่าเรื่ อง
ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื ้อเรื่ องย่อ และบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์ จากการศึกษา
พบว่า ภาพฮอลลีว้ ดู ไทยและเอเชียนันการสื
้
่อสารทางความคิดในด้ านจิตวิญญาณที่สอดคล้ องกัน
คือ ความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระเจ้ าหรื อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่ องการแสวงหาความเป็ นจริ ง การยึดมัน่
ในคุณธรรม ตลอดจนการมีจิตสานึกต่อความดีและความชัว่ ของมนุษย์ โดยโครงสร้ างการเล่าเรื่ อง
ที่นามาใช้ ในการสื่อสารมากที่สดุ คือ ความขัดแย้ ง และตัวละคร จากการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์
ฮออลีว้ ดู นัน้ มีการนาเสนอที่สะท้ อนบริบททางสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจเป็ นหลัก
ขณะที่ภาพยนตร์ ไทย และเอเชียเน้ นการนาเสนอที่สะท้ อนบริบททางสังคม วัฒนธรรมเป็ นหลัก
องค์กช วรรณภักตร์ (2552) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “การใช้ ดนตรี คลาสสิคเพื่อการสื่อสารในละคร
โทรทัศน์เรื่ อง โนดาเมะ คันทาบิเล่” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้ าที่ของดนตรี คลาสสิคและ
วิธีการเล่าเรื่ องที่เกี่ยวกับดนตรี คลาสสิค รวมถึงศึกษาสุนทรี ยรสและทัศนคติของกลุ่มคนที่มีความรู้
ทางด้ านดนตรี คลาสสิค กับกลุ่มคนทั่วไป ในการรับชมละครโทรทัศน์ เรื่ องโนดาเมะ คันทาบิเล่
จากการวิเ คราะห์ตัวบท การสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก และการส ารวจด้ วยแบบสอบถามพบว่า ดนตรี
คลาสสิ คในละครเปรี ยบเสมือนแก่นของเรื่ องที่ สื่อสารบุ คลิกตัวละครออกมาได้ เป็ นอย่างดี ทา
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หน้ าที่เพื่อประกอบการกระทาของตัวละคร เล่าสถานการณ์ในเรื่ อง สร้ างโลกแห่งจินตนาการให้ ตวั
ละครนัน้ ๆ และสร้ างบรรยากาศในเรื่ องดาเนินไปตามท้ องเรื่ องที่วางไว้ นอกจากนี ้ยังพบว่าการที่
ละครเรื่ องนี ้ได้ รับกระแสตอบรับอย่างดีมาจากวิธีการเล่าเรื่ องที่เรี ยบเรี ยงดนตรี คลาสสิคให้ เข้ ากับ
การดาเนินเรื่ อง และการเลือกวิธีการนาเสนอของละครตลอดจนการแสดงที่มีชีวิตชีวาของนักแสดง
ที่คล้ ายการ์ ตนู ช่วยให้ การชมเกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งระหว่างศิลปะทังสองศาสตร์
้
อย่างดนตรี
คลาสสิคและละครโทรทัศน์
มนทกานติ ธี รนันทวัฒน์ (2544) ได้ ศึกษาเรื่ องเกี่ยวกับ “หน้ าที่และอัตลักษณ์ ของเพลง
ละครโทรทัศน์ ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหน้ าที่และอัตลักษณ์ของเพลงละคร ความสัมพันธ์
ระหว่างเพลงละครและละครโทรทัศน์ ภายใต้ แนวคิดกระบวนทัศน์ Hermeneutics และทฤษฎี
สัญญวิทยาประกอบกัน จากการวิเคราะห์ตวั บทของละครหลังข่าวภาคค่า ในช่วงปี 2542 และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจยั พบว่าหน้ าที่ของเพลงละครโทรทัศน์คือเพื่อเล่าโครงเรื่ องของละคร
โทรทัศน์ และช่วยส่งเสริ มด้ านอารมณ์ของตัวละครให้ ชัดเจนขึ ้น นอกจากนี ้ การนาไปใช้ ประกอบ
เพลงเปิ ดละครและเพลงท้ ายละคร ยังถือเป็ นการช่วยให้ ผ้ ชู มเข้ าใจเรื่ องราวของละคร และเป็ นการ
ส่งเสริมด้ านประชาสัมพันธ์เพลงละครให้ ร้ ูจกั ในวงกว้ างมากขึ ้นด้ วย ในด้ านความสัมพันธ์ระหว่าง
เพลงละครกับละครโทรทัศน์ ทิศทางของเพลงละครจะถู กกาหนดมาจากเนื ้อหาของละครเรื่ องนัน้
เป็ นหลัก ผ่านการคัดย่อยเนื อ้ หาบางส่วนจากทัง้ หมดมาเล่า เพราะมี ข้อจ ากัดทางเวลาที่ต้อง
นาเสนอเพียงประเด็นเดียว และมีการใช้ นามนัย คาหรื อวลีเข้ ามาเชื่อมโยงระหว่างความหมาย
ส่วนย่อยในเพลงกับความหมายส่วนรวมของละคร บางครัง้ มีการใช้ สั ญญะที่ระบุชื่อเรื่ องเข้ าไปใน
เนื ้อเพลงละครหรื อเป็ นชื่อเพลงละครนัน้ ๆ ได้ เลย ข้ อค้ นพบสุดท้ ายพบว่าอัตลักษณ์ของเพลง
ละครมีความแตกต่างกับเพลงไทยสากลในแง่ของการเล่าเรื่ องละครตังแต่
้ ต้นจนจบ และอารมณ์
ภาพรวมของเพลงจะมีความสัมพันธ์กบั แนวละครที่ผ้ จู ดั ละครต้ องการนาเสนอด้ วย
ชโลธร จันทะวงศ์ (2554) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “การสร้ างสรรค์ละครเพลงของ บริ ษัท ดรี มบอกซ์
เอนเตอร์ เทนเมนท์ จากัด และบริ ษัท ซีเนริ โอ จากัด พ.ศ. 2533-2553” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปั จจัยในกระบวนการสร้ างสรรค์ละครเพลง และศึกษารวมไปถึงทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญ นักการ
ละคร นักวิชาการ และกลุ่มผู้ชมละคร โดยงานวิจัยชิน้ นีใ้ ช้ สหวิธีการ ตังแต่
้ การวิเคราะห์ตวั บท
สัมภาษณ์เชิงลึก และสารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชม ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่สามารถดึงดูด
ให้ เ ข้ ามาชมละครเพลงของทัง้ สองบริ ษัทมี ความแตกต่างกัน โดยบริ ษัท ดรี ม บอกซ์ ฯ ผู้ช มจะ
พิจารณาจากบทละครเป็ นอันดับแรก ขณะที่บริ ษัท ซีเนริ โอฯ ผู้ชมเลือกที่จะดูที่ตวั นักแสดงเป็ น
อันดับแรก และทังสองบริ
้
ษัทมีกระบวนการคิดในการผลิตละครเพลง และเป้าหมายทางธุรกิจที่
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แตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิง บริ ษัท ดรี มบอกซ์ฯ มุ่งเน้ นแนวเพลงที่นาเสนออารมณ์ ตวั ละครหรื อเล่ า
เรื่ องจากฉากในบริ บทที่เกี่ ยวเนื่องกับบทละครเท่านัน้ และวางแผนเชิงธุรกิจในการทาซีดีละคร
เพลงเพื่อให้ ผ้ ูชมได้ เก็บเป็ นที่ระลึก ส่งผลต่อละครเพลงแนวนี ้ มีความซับซ้ อนทางดนตรี คนฟั ง
อาจจะจดจาได้ ยาก ขณะที่ฝั่งบริ ษัท ซีเนริ โอฯ นาเสนอแนวดนตรี ป๊อบหรื อบัลลาด เนือ้ หาและ
ทานองฟั งติดหูได้ ง่าย ทาให้ เกิดการจดจา อีกทังยั
้ งมีแผนโปรโมทเพลงละครผ่านมิวสิกวีดีโอ มีการ
จัดจาหน่ายซีดีเพลง ของที่ระลึก และสินค้ าอื่น ๆ ในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง “กลวิธีการเล่าเรื่ องของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์ไทย” ศึกษา
โดยใช้ ระเบียบวิธี วิ จัยเชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Research) ที่ วิเคราะห์ จ ากตัวบท (Textual
Analysis) กล่าวคือ การวิเ คราะห์ วิธี การเล่าเรื่ องของบทเพลงประกอบละคร ที่ ส่ง ผลให้ ละคร
โทรทัศน์นนั ้ ๆ ได้ รับรางวัลนาฏราช สาขาละครยอดเยี่ยมแห่งปี ด้ วยวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
เอกสาร สื่ อ รวมถึง บุคคลด้ วยการสัม ภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) แล้ วนามา
วิเคราะห์ในขอบเขตการศึกษาจากละครที่ได้ รับรางวัลละครยอดเยี่ยมจากเวทีนาฏราช ตังแต่
้ ปี
2557-2558 รวมเพลงประกอบละครทังสิ
้ ้น 6 เพลง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) ละคร สามีตีตรา ช่อง 3 (2557)
(1) ฉันก็รักของฉัน
ศิลปิ น
นิว&จิ๋ว
คาร้ อง
ณรงวิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทานอง
จักรกฤษณ์ มัฆนาโส
เรี ยบเรี ยง
จักรกฤษณ์ มัฆนาโส
(2) ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ
ศิลปิ น
ฟิ ล์ม บงกช
คาร้ อง
ฟองเบียร์
ทานอง
ปฏิเวธ อุทยั เฉลิม
เรี ยบเรี ยง
ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
(3) เกิดมาเพื่อรักเธอ
ศิลปิ น
S.D.F
คาร้ อง
ฟองเบียร์
ทานอง
ปฏิเวธ อุทยั เฉลิม
เรี ยบเรี ยง
S.D.F
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2) ละคร สุดแค้ นแสนรัก ช่อง 3 (2558)
(1) เจ็บนี ้จาจนตาย
ศิลปิ น
นัดดา วิยะกาญจน์
คาร้ อง
ณรงวิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทานอง
จักรกฤษณ์ มัฆนาโส
เรี ยบเรี ยง
จักรกฤษณ์ มัฆนาโส
(2) แพ้ รัก
ศิลปิ น
แนน วาทิยา รวยนิรัตน์
คาร้ อง
วัลยา พระคุ้มครอง
ทานอง
เรื องกิจ ยงปิ ยะกุล
เรี ยบเรี ยง
เรื องกิจ ยงปิ ยะกุล
(3) ให้ ตายก็ไม่รักกัน
ศิลปิ น
ชาติ สุชาติ แซ่เห้ ง
คาร้ อง
ณรงวิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทานอง
ภาสฐากร
เรี ยบเรี ยง
จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

3.1 วิธีดำเนินกำรวิจัย
งานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน เพื่อศึกษา และเปรี ยบเทียบระหว่างแนวคิด
เรื่ องการวิเคราะห์การเล่าเรื่ องกับแนวคิดสัญญวิทยา และแนวคิดเรื่ องการสื่อสารของเพลงกับ
องค์ประกอบของดนตรี ในละครโทรทัศน์กบั แนวคิดสัญญวิทยา ด้ วยวิธีการดังนี ้
3.1.1 กำรวิเครำะห์ ตัวบท (Textual Analysis)
วิ เ คราะห์ ไ ปยัง โครงเรื่ อ ง แก่ น เรื่ อ ง ตัว ละคร ฉาก ขัว้ ขัด แย้ ง มุม มองการเล่ า เรื่ อ ง
และสัญญะที่พบในการเล่าเรื่ องของเพลงประกอบละคร และวิเคราะห์ตอ่ ไปยังเนื ้อเพลงภาพพจน์
องค์ประกอบทางดนตรี และสัญญะที่พบในการสื่อสารของดนตรี โดยศึกษาจากการเก็บข้ อมูลจาก
สื่อประเภทต่าง ๆ
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1) สื่อละครโทรทัศน์ ละครเรื่ องสามีตีตรา จานวน 20 ตอน และละครเรื่ องสุดแค้ น
แสนรัก จานวน 18 ตอน ไม่รวมสื่อมิวสิควีดีโอ
2) สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทังเอกสาร
้
บทสัมภาษณ์ บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3) สื่ออินเตอร์ เน็ต และสื่อ Social Media ต่าง ๆ
3.1.2 กำรสัมภำษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview)
ผู้วิจยั จะทาการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบอาชีพ และวิชาชีพด้ านกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ ตังแต่
้ กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ ต่อไปจนถึงผลิตเพลงประกอบละคร และ
นัก วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ ให้ ทราบถึ ง วิ ธี คิ ด ของทั ง้ ผู้ ผลิ ต ในมุ ม มองบุ ค คลภายใน และ
บุคคลภายนอกที่อยูใ่ นวงการผลิตละครโทรทัศน์อื่นๆ รวมถึงในวงการเชิงวิชาการด้ วย ได้ แก่
1) ฝ่ ายผลิตละครโทรทัศน์ และเพลงจากมุมมองบุคคลภายในขอบเขตการศึกษา
(1) ณรงวิทย์ เตชะธนะวัฒน์ นักแต่งเพลงและผู้บริ หารค่ายเพลง Chandelier
Music ผู้แต่งเพลงประกอบละคร “ฉันก็รักของฉัน ” จากละครสามีตีตรา “เจ็บนีจ้ าจนตาย” และ
“ให้ ตายก็ไม่รักกัน” จากละครสุดแค้ นแสนรัก
(2) ปฏิเวธ อุทยั เฉลิม นักแต่งเพลงและผู้บริ หารค่ายเพลง มีเรคคอร์ ดส ผู้แต่ง
เพลง “ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ” และ “เกิดมาเพื่อรักเธอ” จากละครสามีตีตรา
(3) บงกช เจริ ญธรรม ผู้ขับร้ องเพลงประกอบละคร “ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะ
เข้ าใจ” จากละครสามีตีตรา
2) ฝ่ ายผลิ ต ละครโทรทั ศ น์ และเพลงจากมุ ม มองบุ ค คลภายนอกขอบเขต
การศึกษา
(1) เกรี ย งไกร วชิ ร ธรรมพร นั ก แต่ ง เพลง ผู้ เขี ย นบท และผู้ ก ากั บ ละคร
Hormones The Series Season 3
(2) นราธิป ปานแร่ นักแต่งเพลงและผู้บริหารค่ายเพลง Core Music
3) นักวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้ อง
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ ภาดา นักวิจารณ์ รางวัล ม.ล.บุญเหลือ
เทพยสุวรรณ อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ
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3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย และกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) การจดบันทึกข้ อมูลที่จะศึกษา แล้ วนามาวิเคราะห์ตามแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง จากนันเก็
้ บ
รวบรวมข้ อมูลจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อตอบปัญหานาการวิจยั ทัง้ 2 ข้ อ ดังนี ้
(1) กลวิธีการเล่าเรื่ องของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์ ไทยเป็ นอย่างไร
โดยใช้ แนวคิดเรื่ องการวิเคราะห์การเล่าเรื่ อง และแนวคิดสัญญวิทยามาศึกษา
(2) บทบาทและหน้ า ที่ ข องเพลงประกอบละคร จากกลวิ ธี ก ารเล่ า เรื่ อ งของเพลง
ประกอบละครที่ถกู นาไปใช้ ในละครโทรทัศน์ไทยปัจจุบนั เป็ นอย่างไร โดยใช้ แนวคิดเรื่ องการสื่อสาร
ของเพลง และองค์ประกอบของดนตรี ในละครโทรทัศ น์ ประกอบกับแนวคิดสัญญวิทยามาศึกษา
เช่นกัน
2) คาถามในการสัมภาษณ์ ของกลุ่มคนที่ทางานวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ ตังแต่
้ ผ้ ผู ลิตละคร
ไปจนถึงผู้ประพันธ์เพลง ผู้ขบั ร้ อง รวมถึงนักวิชาการในสายนิเทศศาสตร์

3.3 กำรนำเสนอข้ อมูล
ผู้วิจยั เลือกนาเสนอข้ อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน ดังนี ้
1) การวิ เ คราะห์ การเล่า เรื่ อง จากบทสรุ ปการเปรี ย บเที ย บแนวคิด เรื่ องการวิ เคราะห์
การเล่าเรื่ อง และแนวคิดสัญญวิทยา
2) การวิเคราะห์ถึงบทบาทและหน้ าที่ของเพลงประกอบละคร จากกลวิธีการเล่าเรื่ องของ
เพลงประกอบละครที่ ถูก น าไปใช้ ในละครโทรทัศ น์ ไ ทยปั จ จุบัน จากบทสรุ ป ของแนวคิดเรื่ อ ง
การสื่อสารของเพลง และองค์ประกอบของดนตรี ในละครโทรทัศน์ และแนวคิดสัญญวิทยา

3.4 ตัวอย่ ำงคำถำมสัมภำษณ์
ผู้วิจยั ได้ แบ่งคาถามออกเป็ น 2 ชุด เพื่อสอบถามข้ อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในด้ านปฏิบตั ิ
ได้ แก่ ผู้ผลิตละคร เพลงประกอบละคร และผู้เชี่ยวชาญในด้ านทฤษฎี ได้ แก่ นักวิชาการสาขาที่
เกี่ยวข้ อง
1) ฝ่ ายผลิ ตละครโทรทัศน์ และเพลงจากมุมมองบุคคลภายใน และภายนอกขอบเขต
การศึกษา
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(1) กระบวนการผลิตเพลงประกอบละคร เริ่มต้ นจากจุดใด
(2) เกณฑ์การคัดเลือกเส้ นเรื่ อง หรื อเหตุการณ์ในการสื่อสารผ่านเพลงประกอบละคร
คืออะไร
(3) ความสัมพันธ์ของการเล่าเรื่ องในเพลงประกอบละครมีความจาเป็ นต้ องสอดคล้ อง
กับการเดินเรื่ องของละครโทรทัศน์หรื อไม่
(4) การเล่าเรื่ องผ่านเพลงประกอบละคร และเพลงสากลทั่วไปมีความแตกต่างกัน
อย่างไร
(5) รูปแบบการนาเสนอทางดนตรี จังหวะ รวมทังนั
้ กร้ องผู้ถ่ายทอดอารมณ์พิจารณา
จากอะไร
(6) ระหว่างการนาบทเพลงเดิม ที่ มี อยู่ม าร้ องใหม่ และการแต่ง เพลงใหม่ขึน้ มาให้
อารมณ์และความรู้สกึ แตกต่างกันอย่างไร
(7) การเพิ่มสัญญะหรื อความหมายแฝงลงในบทเพลง ส่งผลให้ เพลงมีความน่าสนใจ
มากขึ ้นหรื อไม่ อย่างไร และปัจจัยในการเลือกใส่สญ
ั ญะในบทเพลง มีข้อควรคานึงอย่างไรบ้ าง
(8) รูปแบบการนาเสนอเพลงประกอบละครในอดีต ปั จจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต มี
ความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
(9) องค์ประกอบการเล่าเรื่ องของเพลงประกอบละครที่ดีประกอบไปด้ วยอะไร
2) นักวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้ อง
(1) การเล่าเรื่ องผ่านเพลงประกอบละคร และเพลงสากลทั่วไปมีความแตกต่างกัน
อย่างไร
(2) การตีความเชิงสัญญะลงในบทเพลง มีความสาคัญในการสื่อความหมายอย่างไร
(3) รูปแบบการนาเสนอเพลงประกอบละครในอดีต ปั จจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต มี
ความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
(4) คุณคิดว่าเพลงประกอบละคร ช่วยส่งเสริมให้ ละครเป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้นจริ งหรื อไม่ ใน
ทิศทางใดบ้ าง
(5) ในฐานะผู้ฟั ง คุณ คิด ว่า องค์ ป ระกอบการเล่า เรื่ อ งของเพลงประกอบละครที่ ดี
ประกอบไปด้ วยอะไร

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากคาถามนาวิจยั เกี่ยวกับกลวิธีการเล่าเรื่ องของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์
ไทย รวมถึงบทบาทและหน้ าที่ของเพลงประกอบละคร จากกลวิธีการเล่าเรื่ องของเพลงประกอบ
ละครที่ถูกนาไปใช้ ในละครโทรทัศน์ ไ ทยปั จ จุบัน ผู้วิจัยได้ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 แนวคิด
ประกอบกัน เพื่อตอบคาถามนาการวิจยั ทัง้ 2 ข้ อ ได้ แก่ แนวคิดเรื่ องการวิเคราะห์การเล่าเรื่ องราย
เพลง และแนวคิดสัญญวิทยาที่ปรากฏอยูใ่ นการเล่าเรื่ องของบทเพลงนัน้ ๆ เพื่อตอบคาถามนาการ
วิจยั ข้ อที่หนึง่ และใช้ แนวคิดเรื่ องการสื่อสารของเพลง และองค์ประกอบของดนตรี ในละครโทรทัศน์
และแนวคิดสัญญวิทยาในเพลง เพื่อตอบคาถามข้ อที่สอง โดยผู้วิจยั จะวิเคราะห์ตามรายเพลง
ดังนี ้

4.1 การวิเคราะห์ วิธีการเล่ าเรื่ องของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์
ไทยรายเพลง
4.1.1 ฉันก็รักของฉัน
ฉันก็รักของฉัน คือ เพลงประกอบละครหลักของละครเรื่ องสามีตีตรา ขับร้ องโดยนักร้ อง
หญิงคุณภาพอย่างนิวจิ๋ว และเพลงนี ้ยังได้ รับรางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม จากเวทีนาฏราช ครัง้ ที่ 6
ปี 2557 อีกด้ วย ในละครบทเพลงนี ้ถูกใช้ ประกอบไตเติ ้ลแนะนาละคร และประกอบระหว่างดาเนิน
เรื่ อง เมื่อพิจารณาผ่านแนวคิดการวิเคราะห์การเล่าเรื่ องแล้ ว มีองค์ประกอบการเล่าเรื่ อง ดังนี ้
4.1.1.1 วิเคราะห์การเล่าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อง (Plot) จุดประสงค์ของเพลงนี ้ คือการแสดงจุดยืนของแต่ละ
ฝ่ ายผ่า นถ้ อ ยค าที่ ก ระแทกกระทัน้ เพื่ อ ให้ อี ก ฝ่ ายท าใจยอมรั บ ในความไม่ ถูก ต้ อ งที่ ต่า งโยน
ความผิดให้ กนั แต่อปุ สรรคของบทเพลงนี ้คือ ตัวละครทังสองมี
้
ความเชื่อมัน่ ว่าตนเองไม่ผิด ทาให้
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บทสนทนามีการโต้ ตอบที่รุนแรงมากขึ น้ โดยบทเพลงนี ้ถ่ายทอดอารมณ์ด้วยนักร้ องผู้หญิงสองคน
ที่เป็ นเสมือนตัวแทนของนักแสดงนาในเรื่ อง ได้ แก่ นิว นภัสสร ภูธรใจ ขับร้ องและถ่ายทอดใน
มุมมองของกะรัต และจิ๋ว ปิ ยนุช เสือจงพรู ขับร้ องและถ่ายทอดในมุมมองของสายนา้ ผึง้ หาก
พิจารณาตามลาดับขันของเหตุ
้
การณ์ สามารถแบ่งออกได้ ดงั นี ้
(1) การเริ่ ม เรื่ อ ง (Exposition) คื อการกล่า วถึ ง จุด เริ่ ม ต้ น เพื่ อ ชัก จูง
ความสนใจของผู้ชมให้ ตดิ ตามต่อไป
(นิว) “เสียใจคน ๆ นี ้ไม่ใช่ของเธอ
ได้ โปรดอย่ามาข้ องแวะกันอีก ฉันหวังว่าคงเข้ าใจ
เพราะมันคือสิทธิ์ของฉันที่จะเรี ยกร้ อง
ขอให้ เธอจงไปไกล ๆ ไม่ต้องมาเจอ
อย่ามาใกล้ เขา..ได้ ไหม”
เริ่มเรื่ องด้ วยความคิดเห็นของกะรัต ขับร้ องโดยนิว ผู้หญิงที่เป็ นเจ้ าของ
หัวใจของชายที่รัก ต้ องการจะบอกอีกฝ่ ายว่าให้ หยุดการกระทาใด ๆ ที่จะมายุ่งกับผู้ชายของตน
ด้ วยท่าทีเย่อหยิ่งยะโสและเชื่อมัน่ ว่าตนต้ องชนะในความรักครัง้ นี ้ เพราะตนมาก่อน
(2) การพัฒนาเหตุการณ์ (Raising Action) เมื่อเรื่ องราวเริ่ มดาเนินไป
ความขัดแย้ งยิ่งทวีความรุนแรงขึ ้น
(นิว) “ ฉันก็รักของฉัน เข้ าใจบ้ างไหม
(จิ๋ว) ฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหม
(นิว)

เธอก็นา่ จะรู้มนั เจ็บเพียงใด

(จิ๋ว)

เหมือนโดนกรี ดหัวใจ ถ้ าเธอแย่งไปครอง
ฉันก็รักของฉัน เข้ าใจบ้ างไหม
เธอมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ ทาใจ

(นิว)
(จิ๋ว)
(นิว)
(จิ๋ว)

ฉันก็รัก จนจะเป็ นจนจะตาย
เธอไม่ต้อง
เธอไม่ต้อง

(นิว/จิ๋ว) มาทาลายความรักเรา”
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(จิ๋ว) “เสียใจคนอย่างฉันก็มีหวั ใจ
ก็เจ็บก็ทนได้ เหมือนกับเธอ
ฉันหวังว่าคงเข้ าใจ ถ้ าเธอจะมาเรี ยกร้ อง
ให้ เข้ าใจเธอ แล้ วฉันล่ะ จะเป็ นยังไง
เมื่อไม่มีใคร เธอจะเจ็บแทนฉันไหม”
ในท่อนฮุค (Hook) มีการขับร้ องโต้ กันทีละประโยคอย่างไม่มีใครยอม
ใคร ด้ วยเหตุผลของแต่ล ะคน หากเปรี ยบเทียบบทเพลงดังกล่าวเป็ นบทสนทนา นับว่าเป็ นบท
สนทนาที่มีการโต้ เถียงกันอย่างเข้ มข้ น จากนันมาถึ
้ งท่อนความคิดเห็นของสายน ้าผึ ้ง ขับร้ องโดยจิ๋ว
ผู้หญิ งที่มาทีหลังแต่กลับเรี ยกร้ องขอความเป็ นธรรม เพราะรู้ สึกว่าคนเรามี สิทธิ์ ที่จะรั กใครก็ ได้
อย่างเท่าเทียมกัน แสดงให้ เห็นถึงอานาจของความรักที่คานึงแต่ความรู้สึกของตัวเอง ขาดความย ้า
คิดถึงความถูกต้ อง และขัวขั
้ ดแย้ ง (Conflict) ระหว่างสองคนนี ้ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
(3) ขันภาวะวิ
้
กฤต (Climax) ขันที
้ ่ความขัดแย้ งพุ่งขึ ้นสูงสุดและเมื่อถึง
จุดแตกหักจะเกิดการตัดสินใจเพื่อหาข้ อสรุปของความขัดแย้ งนี ้
(นิว) ไม่เธอกับฉันต้ องมีสกั คนเป็ นคนไป
(จิ๋ว) อยูท่ ี่วา่ ใครจะทนไม่ไหว ทนไม่ไหว…
ในท่อนนี ้ทังคู
้ ไ่ ด้ เลือกการตัดสินใจในแบบเดียวกัน คือ การเผชิญหน้ า
กัน หากใครทนไม่ไหวก็ต้องยอมแพ้ ไ ปในที่สุด สอดคล้ องกับคาแรคเตอร์ ของตัวแสดงที่ เล่ามา
ตังแต่
้ เริ่มเรื่ องว่า แต่ละคนจะมองในจุดที่ตนเองยืนอยู่เท่านัน้ โดยไม่ได้ คานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
ขาดความพิจารณาถึงเหตุและผลอย่างรอบคอบ แม้ เรื่ องราวของกะรัตที่ดู เหมือนความรักของเธอ
จะถูกต้ อง เพราะกะรัตและพิศทุ ธิ์รักกัน แต่ตวั ละครนี ้กลับมีอปุ สรรคสาคัญที่ใครก็ไม่สามารถแก้ ไข
ได้ นั่นคือตัวเอง กะรัตขาดความเชื่อใจในสามีของตน และแสดงให้ เห็นถึงการใช้ อารมณ์ ตดั สิน
ปั ญหา แม้ จะอยู่ในสถานะที่ถกู ต้ อง แต่เรื่ องราวกลับพลิกผันเป็ นผิ ดจากการกระทาของตัวเองได้
เช่นกัน ในทางกลับกันสายน ้าผึ ้ง เลือกที่จะแสดงออกตามแผนที่ตนวางไว้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป
เพราะรู้จดุ อ่อนของคู่ตอ่ สู้ว่าเป็ นคนอารมณ์ร้าย จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะยัว่ ยุ สร้ างสถานการณ์
ให้ เกิดความเข้ าใจผิด และมองว่าความรักเป็ นสิทธิส่วนบุคคล จะรักใครก็ได้ ไม่ผิด และเลือกที่จะ
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นาเสนอตัวเองออกมาให้ ดนู ่าสงสารและขอความเห็นใจ จากสถานะเดิมที่ผิดตังแต่
้ ต้น กลับดูเป็ น
คนที่นา่ สงสาร เพราะศรัทธาต่อความรัก ทาทุกอย่างได้ เพราะความรัก
(4) ขัน้ ภาวะคลี่ คลาย (Falling Action) เป็ นขัน้ ตอนหลังจากที่ จุด
วิกฤตได้ ผ่านพ้ นไป เมื่อปั ญหาได้ ผ่านการแก้ ไขแล้ ว จากการวิเคราะห์การเล่าเรื่ องของเนื ้อเพลงนี ้
ได้ นาเสนอไว้ ถึงขันภาวะวิ
้
กฤตที่ทงคู
ั ้ ไ่ ม่ยอมกัน และดึงดันจะสู้กนั ถึงที่สุด โดยที่ไม่ได้ เล่าถึงภาวะ
คลี่คลายเหมือนเรื่ องราวในบทละคร
(5) ขันยุ
้ ติเรื่ องราว (Ending) แม้ จะไม่มีการคลี่คลายปมปั ญหา แต่จดุ
จบของเรื่ องนี ้คือการยืนกรานที่จะต่อสู้ให้ ถึงที่สดุ คนที่ชนะคือคนที่ทนอยู่ ได้ นานกว่า แม้ ในเพลงนี ้
ไม่ระบุวา่ ใครคือผู้แพ้ ชนะ แต่เป็ นบทสรุปของความไม่ลงรอยกันอย่างไม่มีใครมีความสุขได้
2) แก่นเรื่ อง (Theme) คือ บทเพลงนี ม้ ุ่งให้ เห็นถึงการแก่ง แย่ง ชิง ดีเพื่ อ
พยายามเอาชนะความรั กระหว่างคนสองคนที่ ยกเหตุผลต่าง ๆ นานามาเพื่ อให้ ตัวเองดูเป็ นที่
ยอมรับและเข้ าใจได้ จากอีกฝ่ าย โดยปราศจากกระบวนการคิดเชิงเหตุและผล คนหนึ่งขาดสติใน
การระงับอารมณ์ คนหนึ่งขาดสติในการทะเยอทะยานใฝ่ สูง ทาให้ เรื่ องราวเกิดปั ญหาบานปลาย
ตามมา
3) ตัวละคร (Character)
(1) การแบ่ง ตัวละครโดยใช้ บทบาทเป็ นเกณฑ์ ในบทเพลงนาเสนอ
เรื่ องราวของสองตัวละครหลักคือกะรัต และสายน ้าผึ ้งที่เป็ นปมปัญหาสาคัญของการเกิดเรื่ อง โดย
ไม่ได้ กล่าวถึงตัวละครอื่นเลย
(2) การแบ่งตัวละครโดยใช้ คุณลักษณะเป็ นเกณฑ์ หากพิจารณาถึง
เจตนาของเนือ้ เพลง จะเห็นได้ ว่าตัวละครหลักทัง้ สองตั ว ถูกนาเสนอออกมาในหลากหลายมิติ
เริ่ มต้ นจากบทสนทนาของแต่ละฝ่ ายด้ วยถ้ อยคาหว่านล้ อมให้ อีกฝ่ ายเข้ าใจในมุมของตน แต่ด้วย
ความเห็นที่ไม่ตรงกันทาให้ เกิดขัวขั
้ ดแย้ ง เริ่ มมีการพูดจาด้ วยถ้ อยคาและอารมณ์ที่รุนแรงมากขึ ้น
และหากพิจารณาประกอบกับบทละครจะพบว่าเส้ นเรื่ องของละครก็เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เริ่ ม
ตังแต่
้ เป็ นเพื่อนรักที่ดีตอ่ กัน จนถึงแตกหักความสัมพันธ์กนั อย่างไม่มีใครยอมใคร แต่ในละครจะลง
รายละเอียดที่ลกึ กว่า
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4) ฉาก (Setting) หมายถึง ในบทละครเล่าเรื่ องการพัฒนาความสัมพันธ์
ของกะรัตและสายน ้าผึ ้งตังแต่
้ สมัยเรี ยนมหาวิทยาลัย ทางาน จนกระทัง่ การแต่งงานมีครอบครัว
ตัวละครทุกตัวพัฒนาต่อกันมาเรื่ อย ๆ อย่างมีที่มาที่ไป อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแค่ในบทเพลง
ประกอบละครนัน้ จะพบว่าวิธีการนาเสนอฉากนันหยิ
้ บเรื่ องราวหลังจากที่ความจริ งถูกเปิ ดเผยกัน
มาระยะหนึ่งแล้ วนับตังแต่
้ สามีคนแรกของกะรัตเสียชีวิตลง กะรัตเริ่ มมีความสงสัยในพฤติกรรม
การแสดงความเป็ นเจ้ าของของสายน ้าผึ ้งที่แสดงออกมากกว่าตนเอง อีกทังพบยาบ
้
ารุ งครรภ์ใน
กระเป๋ าของสายน ้าผึ ้งที่ลืมไว้ จึงไปสอบถามความจริงที่บ้านสายน ้าผึ ้งทาให้ ได้ ร้ ูว่าสายน ้าผึ ้งได้ คบ
หากับสามีของตนอยู่ก่อนจนตังครรภ์
้
ซึ่งถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นของขัวขั
้ ดแย้ งแรกที่เกิดขึ ้น และต่างทวี
ความเกลียดชังกันมากขึ ้นเรื่ อย ๆ จากสาเหตุการหลงรักผู้ชายคนเดียวกันอีกครัง้ อย่างคุณ พิศทุ ธิ์
ชายในอุดมคติ ผู้เพียบพร้ อมทังคุ
้ ณลักษณะนิสยั ฐานะ หน้ าตา และหน้ าที่การทางาน และนี่ถือ
เป็ นขัวขั
้ ดแย้ งสูงสุดของเรื่ องที่ทาให้ ทงคู
ั ้ ท่ ะเลาะ และต้ องการจะเอาชนะกันและกัน

ภาพที่ 4.1 ฉากสถานที่ บ้ านสายน ้าผึ ้ง
แหล่ งที่มา: ยูทบู , 2558.
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5) ขัว้ ขัด แย้ ง (Conflict) ทัง้ ในละครและบทเพลงมี ขัว้ ความขัด แย้ ง ที่
ตรงกัน เพราะได้ หยิบนาความขัดแย้ งระหว่างบุคคลสองคนมาร้ อยเรี ยงเป็ นบทเพลง อีกทังความ
้
ขัดแย้ งครัง้ นี ้เปรี ยบเสมือนจุดเริ่ มต้ น ที่นาพาไปยังบทสรุปของความเศร้ า เสียใจของเรื่ อง จนอาจ
กล่าวได้ นี ้ละครเรื่ องนี ้เดินเรื่ องอยู่บนความขัดแย้ งตังแต่
้ ต้น และทวีความรุ นแรงมากขึ ้นไปเรื่ อย ๆ
จนจบ
6) มุมมองการเล่าเรื่ อง (Point of View) คือ หากพิจารณาการเล่าเรื่ องใน
บทละคร และบทเพลง จะเห็นได้ ว่าตัวละครแต่ละตัวเล่า มุมมองจากบุคคลที่หนึ่ง อย่างกะรัตและ
สายน ้าผึ ้ง มีบทบาทหน้ าที่ในการนาเสนอแง่มมุ ทางความคิด และความรู้สึกของตัวเองออกมาได้
อย่างชัดเจน โดยไม่ใส่ใจความรู้สกึ ของผู้อื่น

ภาพที่ 4.2 ภาพตัวละครหลัก สายน ้าผึ ้ง (ซ้ ายสุด) และกะรัต (ขวา)
ผู้ขบั ร้ อง จิ๋ว (ซ้ าย) และ นิว (ขวาสุด) จากเพลงฉันก็รักของฉัน
แหล่ งที่มา: จีเมมเบอร์ , 2558; ทรูไอดี, 2559.
4.1.1.2 วิเคราะห์สญ
ั ญวิทยาในการเล่าเรื่ องผ่านเพลงประกอบละคร
ผู้วิจัยเลือกศึกษาและวิเคราะห์สัญญวิทยาที่แทรกอยู่ในการเล่าเรื่ องของเพลง
ประกอบละคร เพื่อให้ เข้ าใจถึง กลวิธีการเล่าเรื่ องของบทเพลงประกอบละครตามจุดประสงค์ข้อที่
หนึ่ง โดยตีความตามกระบวนการสร้ างความหมายตามทัศนะของ Saussure อันประกอบไปด้ วย
ตัวสัญญะ (Sign) รู ปสัญญะ (Signifier) และความหมายของสัญญะ (Signified) โดยจะแบ่งการ
ตีความหมายออกเป็ น 2 ขัน้ ตามทัศนะของ Roland Barthes ได้ แก่ Denotative Meaning
(ความหมายตรง) ที่ เ ข้ าใจได้ และเป็ นที่ ย อมรั บกัน โดยสามัญ และ Connotative Meaning
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(ความหมายแฝง) การให้ ความหมายจะแปรเปลี่ยนได้ ขึ ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคลของคน
นัน้ ๆ โดยจะพิจารณาจากองค์ประกอบการเล่าเรื่ อง ดังไปนี ้
ตารางที่ 4.1 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในโครงเรื่ องของเพลงฉันก็รักของฉัน
การเล่ าเรื่อง

1. โครงเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ในขันการเริ
้
่มเรื่ อง จนถึงขันพั
้ ฒนาเหตุการณ์ คาว่า
“เสียใจ”
เป็ นคาแรกที่ใช้ ร้องเริ่มต้ นท่อนเพลงทังสอง
้
(A1) เสียใจคน ๆ นี ้ไม่ใช่ของเธอ...
(A2) เสียใจคนอย่างฉันก็มีหวั ใจ...

รูปสัญญะ (Signifier)
ความหมายของสัญญะ
(Signified)

ถ้ อยคาที่เปล่งออกมาผ่านคาว่า “เสียใจ”
เมื่อบุคคลที่หนึ่งมีความรู้ สึกเศร้ า เสียใจ แสดงความเห็น
อกเห็นใจต่อบุคคลที่สองอย่างจริ งใจต่อเหตุการณ์ใด ๆ ที่
ทาให้ อีกฝ่ ายรู้สกึ ไม่มีความสุข

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
รูปสัญญะ (Signifier)

“เสียใจ”
ถ้ อยคาที่เปล่งออกมาผ่านคาว่า “เสียใจ”

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

หากพิ จ ารณาจากบริ บ ทของประโยคโดยรอบ รวมกับ
น ้าเสียงที่เปล่งออกมา คาว่า “เสียใจ” ไม่ได้ แสดงอารมณ์
ถึงความรู้ สึกเศร้ า หรื อเสียใจ หากแต่เป็ นความรู้ สึกเย้ ย
หยัน ประชดประชัน และเป็ นการแสดงความเสี ยใจใน
ความพ่ายแพ้ ของอีกฝ่ ายล่วงหน้ า
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ตารางที่ 4.2 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในแก่นเรื่ องของเพลงฉันก็รักของฉัน
การเล่ าเรื่อง

2. แก่ นเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
รูปสัญญะ (Signifier)

การแก่งแย่งชิงดี
การกระทาใด ๆ เพื่อจะได้ ของที่ตนปรารถนา

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

เพื่อได้ ครอบครองชายที่ตนรัก สามารถยอมทาได้ ทุก
อย่างไม่ว่า จะถูก หรื อผิ ด หรื อแม้ แ ต่ก ารต้ อ งสิ น้ สุด

ความสัมพันธ์ฉนั ท์เพื่อนก็ตาม
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
รูปสัญญะ (Signifier)

การแก่งแย่งชิงดี
ความปรารถนาสิ่งเดียวกันในสังคมส่วนใหญ่

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

การกระทาโดยขาดการไตร่ตรองถึงความถูกต้ อง
มุง่ หวังเพียงเพื่อให้ ได้ ชายที่ตนรักเปรี ยบเสมือนเป็ น
เป้าหมายสูงสุดในชีวิตโดยไม่คานึงถึงความสัมพันธ์
ของคนรอบข้ าง ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อน พ่อแม่ หรื อญาติ
พี่ น้ องที่ ห วั ง ดี สะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง ทั ศ นคติ ข องการ
วางเป้ า หมายในชี วิ ต ของผู้ หญิ ง ในเรื่ อ งนี ไ้ ด้ เ ป็ น
อย่ า งดี ว่ า ชายยัง เป็ น ใหญ่ ใ นสัง คม เพราะผู้ห ญิ ง
กระหายการมีชีวิตคู่และคู่ชีวิตที่ดี อาจหมายรวมไป
ถึงความเป็ นอยู่ ที่สบายขึ ้นทังทางกายและทางจิ
้
ตใจ
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ตารางที่ 4.3 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในตัวละครของเพลงฉันก็รักของฉัน
การเล่ าเรื่อง

3. ตัวละคร

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
1) กะรัต
รูปสัญญะ (Signifier)
ความหมายของสัญญะ
(Signified)

2) สายน ้าผึ ้ง
ความหมายของชื่อตัวละครหลัก ของละครสามีตีตรา
1) หน่วยมาตราชัง่ เพชร หรื อพลอย
(เปลื ้อง ณ นคร, 2555)
2) พันธุ์ไม้ เลื ้อยชอบเกาะแยงไปตามผนังต่าง ๆ

ดอกมีกลิ่นหอมระรวย ตังแต่
้ เวลาเย็น ๆ ไปจน
วันรุ่งขึ ้น (เปลื ้อง ณ นคร, 2555)
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
1) กะรัต
2) สายน ้าผึ ้ง
รูปสัญญะ (Signifier)
ความหมายของสัญญะ

ความหมายของชื่อที่สื่อถืองลักษณะนิสยั ของตัวละคร
1) กะรั ต หญิ ง สูง ส่ง มี ช าติตระกูล มี ความมั่นใจสูง

(Signified)

ทะนงในความเป็ นตัวของตัวเอง
2) สายน า้ ผึง้ หญิ ง ที่ มี รูปร่ างหน้ าตางดงาม เกิ ดใน
ฐานะต่ า ต้ อ ย จึ ง มี ค วามทะเยอทะยานใฝ่ สูง และ
ต้ องการหาผู้ชายเป็ นที่พึ่ง เพื่อยกระดับชีวิตตัวเองให้
สูงขึ ้น
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ตารางที่ 4.4 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในฉากของเพลงฉันก็รักของฉัน
การเล่ าเรื่อง

4. ฉาก

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

1) ฉากเวลาความจริ งถูกเปิ ดเผย
2) ฉากสถานที่บ้านสายน ้าผึ ้ง

รูปสัญญะ (Signifier)

กะรัตตามไปถามความจริงสายน ้าผึ ้งที่บ้าน

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

กะรั ต คาดคัน้ ความจริ ง จากสายน า้ ผึ ง้ ด้ วยความ
เกรี ย้ วกราด เพราะมี ค วามสงสั ย อยู่ ลึ ก ๆ ถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ ข องสายน า้ ผึ ง้ กั บ สามี ข องตน จน
สายน ้าผึ ้งทนไม่ไหว ยอมเปิ ดเผยเรื่ องราวทัง้ หมดว่า
ตนเองรักกับฝ่ ายชายมาก่อนแล้ ว แต่ต้องปิ ดไว้ เพราะ
ฝ่ ายชายขอ อีกทังยั
้ งสารภาพว่าไม่เคยรู้ สึกซาบซึ ้งใน
น ้าใจของกะรัตที่เคยมีให้ เพราะเชื่อว่ากะรัตไม่ได้ หวัง
ดีกบั ตน

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

1) ฉากเวลาความจริ งถูกเปิ ดเผย
2) ฉากสถานที่บ้านสายน ้าผึ ้ง

รูปสัญญะ (Signifier)

สายน ้าผึ ้งยอมเปิ ดเผยความรู้สกึ ที่แท้ จริงทังเรื
้ ่ อง
ความรัก และความสัมพันธ์ของเพื่อน
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
การเล่ าเรื่อง

4. ฉาก

สัญญวิทยา
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ความหมายของสัญญะ
(Signified)

ฉากบ้ านไม้ หลังเก่าของสายนา้ ผึง้ สะท้ อนให้ เห็นถึง
ฐานะความเป็ นอยู่ และตัวตนที่แท้ จริ งของสายน ้าผึ ้ง
ซึง่ เป็ นเหตุผลเบื ้องหลังที่ทาให้ สายน ้าผึ ้งมีความใฝ่ สูง
รู้สึกอิจฉาความมัง่ คงของกะรัตตลอดเวลา จนยอมมี
ความสัม พัน ธ์ ลับ ๆ กับ ภู เ บศร์ สามี ข องกะรั ต เพื่ อ
ต้ อ งการให้ ภู เ บศร์ ห ลอกน าเงิ น ของกะรั ต มาสร้ าง
ครอบครัวใหม่กับตน นอกจากนี ้ภายในห้ องนอนของ
สายน า้ ผึ ง้ ยัง มี ภ าพปะติ ด ที่ ส ายน า้ ผึ ง้ สร้ างไว้ เ พื่ อ
ประกอบการจินตนาการ เฝ้ารอวันที่ภู เบศร์ จะเลิกกับ
กะรั ต เพื่ อ มาแต่ง งานกับ ตน สะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง ภาพ
ความฝันที่สายน ้าผึ ้งตังความหวั
้
งไว้
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ตารางที่ 4.5 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในขัวขั
้ ดแย้ งของเพลงฉันก็รักของฉัน
การเล่ าเรื่อง

5. ขัว้ ขัดแย้ ง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ผู้หญิงสองคนรักผู้ชายคนเดียวกัน

รูปสัญญะ (Signifier)

ความรู้สกึ รักของผู้หญิงสองคนที่มีตอ่ ผู้ชายคนเดียวกันโดย
ไม่ได้ ตงใจ
ั้

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

กะรัต และสายน ้าผึ ้ง อดีตเพื่อนรักที่ต้องมาถึงจุดแตกหัก
ในความสัม พัน ธ์ เมื่ อ รู้ ว่ า ต่า งฝ่ ายต่า งมี ค วามรั ก ให้ กับ
ผู้ชายคนเดียวกันถึงสองครัง้

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความขัดแย้ งระหว่างคนกับคน

รูปสัญญะ (Signifier)

กะรัตและสายน ้าผึ ้งต้ องการครอบครองคุณพิศทุ ธิ์

ความหมายของสัญญะ

สะท้ อนให้ เห็นการประเมินค่าผู้ชายในอุดมคติของผู้หญิ ง

(Signified)

ยุคนี ้ ที่มีคณ
ุ ลักษณะเพรี ยบพร้ อม ทังรู้ ปร่างหน้ าตา หน้ าที่
การงานที่ดี ซึ่งหาได้ ยากในสังคมปั จจุบนั ทาให้ ใครต่อใคร
พร้ อมที่ จ ะช่ ว งชิ ง แม้ ว่ า จะต้ องแลกมาด้ วยการยุ ติ
ความสัมพันธ์กบั คนสาคัญในชีวิตก็ตาม
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ตารางที่ 4.6 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในมุมมองการเล่าเรื่ องของเพลงฉันก็รักของฉัน
การเล่ าเรื่อง

6. มุมมองการเล่ าเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

นิว และจิ๋ว เป็ นผู้ขบั ร้ อง

รูปสัญญะ (Signifier)

นิว และจิ๋ วน าเสนอมุม มองบุคคลที่ หนึ่ง คื อกะรั ต และ
สายน ้าผึ ้ง

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

นิว นาเสนอมุมมองการเล่าเรื่ องของตัวละครกะรัต ผู้หญิง
อารมณ์ ร้อน และพยายามแสดงความเป็ นเจ้ าของฝ่ าย
ชายเพราะตนเองนันมาก่
้
อน เพื่อหวังให้ อีกฝ่ ายเลิกยุ่งกับ
ชายของตน ในขณะที่จิ๋ว นาเสนอมุมมองการเล่าเรื่ องของ
ตัวละครสายน ้าผึ ้ง แม้ จะมาทีหลัง แต่เชื่อมัน่ ว่าคนเรามี
สิ ท ธิ์ จ ะรั ก ใครก็ ไ ด้ และมุ่ ง หวั ง ที่ ค รอบครองชายคน
เดียวกัน

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

นิว และจิ๋ว เป็ นผู้ขบั ร้ อง

รูปสัญญะ (Signifier)

นิวจิ๋ว ตัวแทนถ่ายทอดอารมณ์แทนตัวละครหลักทังสอง
้
นิว ถ่ายทอดอารมณ์เป็ นกะรัต
จิ๋ว ถ่ายทอดอารมณ์เป็ นสายน ้าผึ ้ง

43
ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
การเล่ าเรื่อง

6. มุมมองการเล่ าเรื่อง

สัญญวิทยา
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ความหมายของสัญญะ
(Signified)

เนื ้อเพลงที่ถกู แต่งขึ ้นมานันสะท้
้
อนให้ เห็นถึงแก่นความคิด
ของตัวละครแต่ละตัวได้ อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น
(นิว) เพราะมันคือสิทธิ์ของฉันที่จะเรี ยกร้ อง
ขอให้ เธอจงไปไกล ๆ ไม่ต้องมาเจอ
อย่ามาใกล้ เขา..ได้ ไหม
ท่อนของนิวเริ่มก่อน แสดงให้ เห็นลาดับเหตุการณ์ของ
เรื่ องที่เกิดขึ ้น และชี ้ให้ เห็นถึงความมัน่ ใจของกะรัตที่
เชื่อมัน่ ว่าตนมีสิทธิ์ในการครอบครองผู้ชายโดยชอบธรรม
สะท้ อนกับลักษณะนิสยั ของผู้หญิงสมัยใหม่ ที่กล้ าได้ กล้ า
เสีย และมีความมัน่ ใจสูง กล้ าที่จะแสดงออกถึงความเป็ น
เจ้ าของฝ่ ายชายโดยไม่สนใจคาครหาจากสังคม
(จิ๋ว) ถ้ าเธอจะมาเรี ยกร้ อง
ให้ เข้ าใจเธอ แล้ วฉันล่ะจะเป็ นยังไง
เมื่อไม่มีใคร เธอจะเจ็บแทนฉันไหม
ในท่อนต่อมา เป็ นการตอบกลับของสายน ้าผึ ้งที่
แสดงให้ เห็นถึงนิสยั และความคิดที่เห็นแก่ตวั โดยไม่
คานึงถึงความถูกผิดในสังคมแม้ จะทราบดีวา่ ตนมาทีหลัง
เป็ นกระบวนการคิดที่ไร้ เหตุผลที่ถกู ที่ควร
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4.1.2 ไม่ เจ็บอย่ างฉันใครจะเข้ าใจ
ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ คืออีกหนึ่งเพลงประกอบละครเรื่ องสามีตีตรา ขับร้ องโดย
บงกช เจริ ญธรรม หรื อฟิ ล์ม เดอะวอยซ์ เพลงนี ้มักถูกใช้ ประกอบระหว่างดาเนินเรื่ องเมื่อตัวละคร
หญิง ทังกะรั
้ ต และสายน ้าผึ ้งต้ องเจอกับความผิดหวัง สูญเสียคนรักไปซ ้าแล้ วซ ้าเล่า
4.1.2.1 วิเคราะห์การเล่าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อง (Plot) เพลงนี ้ชูเรื่ องความใฝ่ ฝั นในการมีชีวิตคูท่ ี่สมบูรณ์ แบบ
ของผู้หญิง แม้ ว่าอดีตจะพบเจอแต่ความผิดหวังจากคนหลอกลวง แต่ก็ยงั มีความหวังลึก ๆ ว่าสัก
วัน จะได้ เ จอกับ ผู้ช ายสัก คนที่ พ ร้ อมจะมอบรั ก แท้ ใ ห้ ด้ ว ยความจริ ง ใจ ซึ่ ง สามารถวิ เ คราะห์
ตามลาดับขันของเหตุ
้
การณ์ได้ ดงั นี ้
(1) การเริ่มเรื่ อง (Exposition)
“ยังมีอยูจ่ ริงใช่ไหม คนรักที่ไม่หลอกกัน
ยังมีอยูจ่ ริงใช่ไหม ความรักที่เป็ นดัง่ ฝัน
ฉันแค่กลัวว่าเธอนัน้ จะมองฉันเป็ นทางผ่าน
อย่างใคร ใครที่เค้ าเคยเข้ ามา”
ในท่อนแรก เปิ ดเรื่ องด้ วยการตังค
้ าถามเพื่อต้ องการให้ ได้ คาตอบตามที่
ใจตนต้ องการ การตังค
้ าถามว่า “ยังมี” ให้ ความรู้สึกถึงความเชื่ อส่วนตัวที่มีตอ่ สิ่ง ๆ หนึ่ง แต่ยงั มี
ความไม่แน่ใจในสิ่ง ๆ นัน้ อยู่ สิ่งที่ผ้ ูสื่อสารต้ องการคือหาคนที่เชื่อในสิ่ง ๆ เดียว เพื่อเพิ่มความ
มัน่ ใจให้ คาตอบของเขาหนักแน่นขึ ้น และทาความเชื่อให้ เป็ นจริงให้ ได้
(2) การพัฒนาเหตุการณ์ (Raising Action)
“ โหยหาจนมันไม่คดิ ว่ารักแท้ มีอยูจ่ ริง
โหยหาจนมันไม่หวังจะพบใครดีสกั คน
ถ้ าเป็ นเธอในวันนี ้ ช่วยทาให้ ฉนั รู้ที”
ท่อนนีเ้ ริ่ มกล่าวถึงที่มาของความเชื่อในปั จจุบนั ด้ วยความเจ็บปวดใน
อดีตนับครัง้ ไม่ถ้วน จนทาให้ ความศรัทธาที่มีตอ่ ความรักสัน่ คลอนจนเกือบจะหมดหวัง แต่ผ้ ชู ายที่
เข้ ามาคนนี ้กลับทาให้ ชีวิตดูมีความหวังได้ อีกครัง้ หนึ่ง และหวังว่าเขาคือคาตอบของคาถามที่ตงไว้
ั้
ในชีวิต
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(3) ขันภาวะวิ
้
กฤต (Climax)
“ ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ ว่ารักน่ากลัวเท่าไร
กี่คนที่เขามาดีมากมาย แต่สดุ ท้ ายหลอกกันทุกที
มันหมดไปแล้ วทุกความรู้สกึ ไม่อยากรักใครอีกวันนี ้
เธอช่วยบอกกับฉันทีวา่ รักแท้ มีอยูจ่ ริง”
ในขัน้ ภาวะวิก ฤต ผู้แต่ง เลื อ กใช้ อ ารมณ์ การตัดพ้ อ น้ อ ยใจ ซึ่ง เป็ น
ลัก ษณะนิ สัย ของผู้ หญิ ง โดยทั่ว ไป รวมถึ ง การกระท าที่ ตัด สิ น ด้ ว ยอารมณ์ ที่ ต รงกัน ข้ า มกั บ
ความรู้สกึ แม้ จะพูดย ้าออกมาว่าไม่อยากรักใครอีกแล้ ว แต่ความรู้สึกจริ ง ๆ ข้ างในกลับเต็มไปด้ วย
ความรักใคร่ที่พร้ อมจะเสี่ยงทุกเมื่อ หากฝ่ ายชายยืนยันว่าความรักครัง้ นี ้คือรักแท้ ที่จริ งใจ ในท่อนนี ้
สะท้ อนแง่มมุ การเชิดชูความรักของผู้หญิงได้ เป็ นอย่างดี
(4) ขันภาวะคลี
้
่คลาย (Falling Action)
“ ฝันร้ ายอย่างเดิมซ ้า ๆ กับทุกคนที่ผา่ นมา
ฝันร้ ายอย่างเดิมซ ้า ๆ สุดท้ ายก็จมน ้าตา
ถ้ าเวลาจากวันนี ้ เธอทาให้ ฉนั หายดี
ก็คงตื่นจากฝันที่มนั ร้ าย”
ในภาวะคลี่คลายนี ้ กล่าวถึงอดีตที่ผิดหวังอีกครัง้ เพื่อเน้ นย ้าให้ เห็นว่า
บาดแผลที่ยิ่งใหญ่ในปั จจุบนั เกิดจากการถูกทาร้ ายอย่างสาหัสจากสมัยก่อน การกล่าวถึงอดีตซ ้า
แล้ วซ ้าเล่า แสดงให้ เห็นถึงความคิดที่ยึดติด ไม่ปล่อยวางของผู้สื่อสารแม้ เวลาจะผ่านก็ไม่ได้ ทาให้
ความรู้สึกเศร้ า ผิดหวังนันผ่
้ านไปด้ วย ชีวิตยังดาเนินไปด้ วยห้ วงแห่งความเศร้ าหมอง เหมือนฝั น
ร้ ายที่คอยหลอกหลอนย ้าเตือนในทุกคืน แต่ปัญหาเหล่านี ้จะคลี่คลายลงได้ หากได้ รับการช่วยเหลือ
จากคนที่พร้ อมจะมาปลุกให้ ตื่นจากฝันร้ าย
(5) ขันยุ
้ ติเรื่ องราว (Ending) ในบทเพลงนี ้เปิ ดเรื่ องด้ วยคาถาม “ยังมี
อยู่จริ งใช่ไหม คนรักที่ไม่หลอกกัน” และจบด้ วยคาถามเช่นกันว่า “เธอช่วยบอกให้ ฉันทีว่ารักแท้ มี
อยู่จ ริ ง ” ซึ่ง ไม่ไ ด้ กล่าวถึง จุดจบของความสัม พันธ์ เป็ นสื่ อสารด้ านเดียวของฝ่ ายหญิ ง ที่เฝ้ารอ
คาตอบจากฝ่ ายชาย
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2) แก่นเรื่ อง (Theme) คือ ในบทเพลงนีแ้ สดงให้ เห็นถึง ความเชื่ อ และ
ศรัทธาในรักแท้ ของผู้หญิ ง ต่อให้ ผิดหวัง ช ้ารักซักกี่ครัง้ ก็พร้ อมที่จะเสี่ยงให้ กบั ความรักครัง้ ใหม่อยู่
เสมอ ด้ วยความเชื่อว่าจะต้ องเจอรักแท้ จริงในสักวันหนึง่
3) ตัวละคร (Character)
(1) การแบ่ง ตัว ละครโดยใช้ บ ทบาทเป็ น เกณฑ์ เพลงนี ใ้ ช้ ป ระกอบ
ระหว่างการดาเนินเรื่ อง เมื่ อมี ฉ ากที่ สะเทื อนอารมณ์ เศร้ า ผิดหวัง จากคนรั ก นาเสนอเฉพาะ
มุมมองทางอารมณ์ของนักแสดงหญิงทังตั
้ วละครหลัก อย่างกะรัต และสายน ้าผึ ้ง และตัวละครรอง
อย่างกุนตี น้ องสาวของกะรัตที่ผิดหวังในความรักจากคูห่ มันอย่
้ างศิวา
(2) การแบ่งตัวละครโดยใช้ คณ
ุ ลักษณะเป็ นเกณฑ์ หากพิจารณาจาก
เนื ้อเพลงจะพบว่าเส้ นการเล่าเรื่ องของเพลงนัน้ ตัวละครมีลกั ษณะนิสยั ที่มีความขัดแย้ งกัน หรื อตัว
ละครหลายมิติ ตอนต้ นสับสนกับความรู้ สึก และความเชื่อมั่นในความรัก ไม่แน่ใจว่าจะเริ่ มต้ น
ความรั กครั ง้ ใหม่ไ ด้ หรื อไม่ เพราะอดีตที่ เข้ ามาทาลายความเชื่ อมั่นที่ เคยมี แต่ทิง้ ท้ ายในท่อน
สุดท้ ายไว้ วา่ หากมีใครที่จะเข้ ามาช่วยเติมเต็มความรักให้ อีกครัง้ ก็พร้ อมที่จะเริ่มต้ นได้ เช่นกัน
4) ฉาก (Setting) จุด ที่ ถูก น ามาเล่ า เรื่ อ งในเพลงคื อ จุด เวลาที่ เ กิ ด ขึ น้
หลังจากความผิดหวังในชายคนรัก และหลายครัง้ ที่ความผิดหวังมักเกิดขึ ้นในวันสาคัญต่าง ๆ ของ
ชีวิต เช่น งานศพของสามีคนแรกของกะรัต คือวันที่กะรัตได้ ร้ ู ความจริ งว่ากาลังโดนสามีและสาย
น ้าผึ ้งหักหลัง งานแต่งงานของกะรัตกับคุณพิศทุ ธิ์ คือวันที่กะรัตรู้ความจริ งว่าสายน ้าผึ ้งได้ กลับเข้ า
มาวนเวียนในชีวิตรั กของตนเองอีกครัง้ จากการเป็ นเพื่อนร่วมงานของสามีตนเอง อีกทังยั
้ งผิดหวัง
จากการที่คณ
ุ พิศทุ ธิ์ ที่ปิดบังความจริ งว่าสายน ้าผึง้ ได้ ทางานอยู่บริ ษัทเดียวกัน และงานแต่งงาน
ของกันตากับศิวา ที่กนั ตาเผลอได้ ยินความจริ งระหว่างที่กะรัตกาลังคุยกับศิวาเรื่ องพ่อในท้ องของ
สายน ้าผึ ้ง ทาให้ กันตาเสียใจและหนีออกจากงานแต่งงานไป จะเห็นได้ ว่าฉากของความผิดหวัง
ของตัวละครหญิงในเรื่ องต้ องพบเจอกับความรักที่ไม่สมหวังอยู่หลายครัง้ หลายหน และไม่ว่าจะ
ผิดหวังในรูปแบบใด เพลงนี ้ก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครหญิงออกมาได้
เป็ นอย่างดี
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ภาพที่ 4.3 ฉากเหตุการณ์เรี ยงจากบนลงล่าง งานศพภูเบศร์ และงานแต่งงานระหว่างกะรัต
และพิศทุ ธิ์ และงานแต่งงานระหว่างกันตาและศิวา
แหล่ งที่มา: ยูทบู , 2558.
5) ขัวขั
้ ดแย้ ง (Conflict) บทเพลงนี ้เกิดจากความขัดแย้ ง และความสับสน
ภายในจิตใจของตัวละครอย่างกะรัตและสายน ้าผึ ้ง ที่เริ่ มไม่แน่ใจกับชีวิตรัก ว่าจะผิดหวัง หรื อ
สมหวังกับความรักครัง้ ใหม่ที่จะเกิดขึ ้น ทาให้ เกิดคาถามในหัวตลอดเวลาว่าความรักแท้ นนมี
ั ้ อยู่
จริงหรื อไม่ หรื อแม้ แต่กนั ตา น้ องสาวของกะรัตที่ในเรื่ องกล่าวถึงความผิดหวังครัง้ แรกกับศิวา แต่
นับเป็ นความผิดหวังครัง้ ใหญ่ เพราะชายที่ตนกาลังจะแต่งงานด้ วยนัน้ ไปมีสมั พันธ์ลกึ ซึ ้งกับสาว
อีกคน และผู้หญิงคนนันคื
้ อสายน ้าผึ ้ง ศัตรูคนสาคัญของพี่สาวตัวเอง นอกจากนี ้ ยังมีประเด็น
ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างคนกับสังคมในตัวละครกะรัต เนื่องจากเป็ นคนมีหน้ าตาทางสังคม
จึงทาให้ เสียงของสังคมส่งผลต่อความรู้สึกของกะรัต อย่างกรณีการปฏิเสธการขอแต่งงานจากคุณ
พิศทุ ธิ์กลางงานแฟชัน่ เพราะคิดว่าตนเองแต่งงานมาหลายครัง้ ไม่คคู่ วรกับฝ่ ายชาย
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ภาพที่ 4.4 ภาพตัวละครหลักเรี ยงจากซ้ ายไปขวา กะรัต สายน ้าผึ ้ง กันตา
และผู้ขบั ร้ อง ฟิ ล์ม บงกช จากเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ
แหล่ งที่มา: จีเมมเบอร์ , 2557; ยูทบู , 2558.
4.1.2.2 วิเคราะห์สญ
ั ญวิทยาในการเล่าเรื่ องผ่านเพลงประกอบละคร
ตารางที่ 4.7 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในโครงเรื่ องของเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ
การเล่ าเรื่อง

1. โครงเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

“ความรักที่เป็ นดัง่ ฝัน”

รูปสัญญะ (Signifier)

ความรักคือความปรารถนาและความใฝ่ ฝันของ
ผู้หญิง

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

จากโครงเรื่ องโดยรวมผู้หญิ ง เปรี ยบประสบการณ์
ความรักเป็ นความฝัน หากมีความรักที่ดี ก็เหมือนกับ
ความฝั น สูง สุด นัน้ ประสบความส าเร็ จ แต่ห ากมี
ความรั ก ที่ ผิ ด หวัง นัน้ ความรั ก กลายเป็ นฝั น ร้ ายที่
ตามมาหลอกหลอนแม้ ในยามหลับ หรื อยามตื่น

49
ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
การเล่ าเรื่อง

2. โครงเรื่อง

สัญญวิทยา
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

“ความรักที่เป็ นดัง่ ฝัน”

รูปสัญญะ (Signifier)

ความรัก และความฝันเกิดจากจิตใต้ สานึกเหมือนกัน

ความหมายของสัญญะ

ความฝันอาจเกิดได้ ทงจากสิ
ั้
่งที่เคยพบเจอมาในอดีต

(Signified)

แต่ยังมีห้วงแห่งความรู้ สึกกับสิ่งนัน้ ๆ อยู่ หรื ออาจ
เกิดขึน้ จากจินตนาการที่เราอยากให้ เป็ นจริ ง ๆ ใน
อนาคตจนกลายเป็ นความฝั นในปั จจุบนั ในที่นี ้หาก
พิ จ ารณาว่ า ความรั ก และความฝั น มี ลั ก ษณะที่
คล้ ายกัน อาจกล่าวได้ ว่าเกิ ดจากจิ ต ใต้ ส านึกที่ ไ ม่
สามารถควบคุม ได้ เ หมื อนกัน ทัง้ ประสบการณ์ ใ น
อดี ต และความคาดหวัง ในอนาคตย่ อ มส่ ง ผลถึ ง
เหตุการณ์ และความรู้สกึ ในปัจจุบนั ได้ เช่นกัน
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ตารางที่ 4.8 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในแก่นเรื่ องของเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ
การเล่ าเรื่อง

3. แก่ นเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความศรัทธาในรักแท้

รูปสัญญะ (Signifier)

ความรู้สกึ เชื่อมัน่ ว่าต้ องมีรักแท้ ในสักวัน

ความหมายของสัญญะ

แม้ จะผิดหวังอยู่หลายครัง้ แต่ก็ยงั มีทศั นคติที่ดีตอ่ ความรัก

(Signified)

และพร้ อมที่จะใช้ ชีวิตด้ วยการเฝ้ารอรักแท้ ด้ วยเชื่อว่ารัก
แท้ มีอยูจ่ ริง

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความศรัทธาในรักแท้

รูปสัญญะ (Signifier)

ความศรัทธา ที่มาพร้ อมกับความคาดหวัง

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

ความเชื่อในความรักแท้ ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นมากจนเกินไป อาจ
มาพร้ อมกับความคาดหวังที่ไม่มีทางเป็ นจริ ง ดังตัวละคร
หลักอย่างกะรัต ที่พบแต่ความผิดหวังในความรักหลายครัง้
ซึง่ สาเหตุสว่ นใหญ่นนมาจากความไม่
ั้
เข้ าใจของคนสองคน
ท าให้ มี อัน ต้ อ งเลิ ก รากัน ไป ความเชื่ อ ในรั ก แท้ อ าจเป็ น
กุศโลบายในการปลอบใจตัวเองว่ารักครัง้ นี ้อาจจะยังไม่ใช่
รักที่แท้ จริ ง ต้ องเฝ้ารอรักแท้ ครัง้ ต่อไป ทังที
้ ่ความจริ งแล้ ว
สามารถประคองรั ก ปั จจุ บั น ให้ ดี ขึ น้ กว่ า เดิ ม ได้ ด้ วย
การปรับตัวของคนทังคู
้ ่
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ตารางที่ 4.9 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในตัวละครของเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ
การเล่ าเรื่อง

4. ตัวละคร

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ตัวละครหญิง

รูปสัญญะ (Signifier)

ตัวละครหญิงในเรื่ องที่ผิดหวังในความรัก

ความหมายของสัญญะ

ในชีวิตหนึ่งของลูกผู้หญิง การไม่สมหวังในความรักเกิดขึ ้น

(Signified)

ได้ กบั ผู้หญิงหลายต่อหลายครัง้

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ตัวละครหญิง

รูปสัญญะ (Signifier)

ตัวละครหญิงที่มีทศั นคติเชิงบวกในความรักอยูเ่ สมอ

ความหมายของสัญญะ

การรู้ จั ก ปรั บ ปรุ ง ความผิ ด พลาดในอดี ต แล้ วปรั บ ตัว

(Signified)

ปรับทัศนคติในเชิ งบวกต่อสิ่ง ๆ นัน้ ทาให้ เกิ ดการเปิ ดใจ
ที่ พ ยายามท าความเข้ า ใจต่อ สิ่ ง นัน้ มากขึน้ เมื่ อ มี ค วาม
เข้ า ใจ ก็ ย่อ มทาให้ ค วามรั ก หนัก แน่น ขึน้ อย่างตัวละคร
กะรั ต ที่ ก่ อ นหน้ า นี เ้ ต็ ม ไปด้ ว ยทัศ นคติ เ ชิ ง ลบต่อ คนรั ก
ทาให้ รักเต็ม ไปด้ วยความไม่เชื่ อใจ หวาดระแวง แต่เมื่ อ
ลองฟั งให้ มากขึ ้นถึงข้ อผิดพลาดของตน ถ้ าไม่เปิ ดโอกาส
ให้ ศัตรู อ ย่างสายนา้ ผึง้ มาท าลายความรั กได้ ความรั ก ก็
ไม่มีทางสมบูรณ์แบบได้
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ตารางที่ 4.10 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในฉากของเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ
การเล่ าเรื่อง

4. ฉาก

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
1) ฉากเวลาผิดหวังจากความรัก
รูปสัญญะ (Signifier)
ความหมายของสัญญะ
(Signified)

2) ฉากสถานที่สาคัญ
ความรู้สกึ ผิดหวังต่อชายที่รัก
ฉากอารมณ์ผิดหวังที่เกิดขึ ้นในเรื่ องหลายครัง้ เกิดจากการปิ ดบัง
ความจริ ง กับ คนที่ รั ก ด้ ว ยสาเหตุแ ตกต่า งกั น และมัก เกิ ด จาก
ความตังใจให้
้
เกิดขึ ้นในช่วงเวลาสาคัญของชีวิต เพื่อสร้ างความจา

ให้ ฝังใจมากขึ ้นอีกระดับ เช่น งานศพ งานแต่งงาน เป็ นต้ น
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
1) ฉากเวลาผิดหวังจากความรัก
รูปสัญญะ (Signifier)
ความหมายของสัญญะ
(Signified)

2) ฉากสถานที่สาคัญ
การเปิ ดโปงความจริงให้ อีกฝ่ ายอับอายต่อสังคม
จากฉากสาคัญต่าง ๆ ในละครจะเห็นได้ ว่ากระแสทางสังคมมีผล
อย่างยิ่งต่อการกระทาของตัวละครนัน้ ๆ เช่น ฉากแต่งงานของคุณ
พิศทุ ธิ์ และกะรัต ที่มีแขกผู้ร่วมงานและสื่อนับร้ อย การปรากฏตัว
ของสายน ้าผึ ้ง ผู้หญิงท้ องในชุดสีดา แสดงให้ เห็นถึงการประสงค์
ร้ ายที่ ตัง้ ใจจะมาร่ ว มงาน เพื่ อ ปั่ น ความคิด ของกะรั ต ให้ ร ะแคะ
ระคายเรื่ องที่ สามี ของเธอได้ ปิดบัง ความจริ ง บางอย่างไว้ ทาให้
กะรัตโกรธมากจนบังเอิญผลักสายน ้าผึ ้งที่กาลังตังครรภ์
้
อยู่ล้มลง
ไป ภาพของสัง คมและคุณ พิศุทธิ์ ที่มองสายนา้ ผึง้ กลับกลายเป็ น
ความสงสาร ซึ่งเป็ นไปตามเกมของสายนา้ ผึง้ ที่ต้องการเรี ยกร้ อง
ความสนใจจากคุณพิศทุ ธิ์
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ตารางที่ 4.11 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในขัวขั
้ ดแย้ งของเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ
การเล่ าเรื่อง

5. ขัว้ ขัดแย้ ง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความกลัวในจิตใจตัวเอง

รูปสัญญะ (Signifier)

ความรู้สกึ หวัน่ กลัวที่จะเริ่มต้ นใหม่

ความหมายของสัญญะ

จากความผิดหวังในอดีตที่ผ่านมา สัง่ สมเป็ นความรู้สึกกลัว

(Signified)

ที่จะผิดหวัง และเจ็บปวดอีกครัง้ กับความรักครัง้ ใหม่ที่กาลัง
จะเกิดขึ ้น

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

คาครหาจากสังคม

รูปสัญญะ (Signifier)

ความกดดัน ในหน้ า ตาทางสัง คม ส่ ง ผลต่อ ความกัง วล
ในใจของกะรัต

ความหมายของสัญญะ

กระแสสั ง คมเปรี ยบเสมื อ นกรอบความคิ ด ของคน

(Signified)

ส่ว นใหญ่ ที่ ส ะท้ อนให้ เ ห็น ถึ ง ความไม่เ ป็ น ธรรมของเพศ
หญิ ง หลายครั ง้ ที่ ก ารกระท าเช่ น เดี ย วกัน แต่ต่า งกัน ที่
เพศสภาพ เพศหญิ ง มัก ถูก ต าหนิ ม ากกว่า เพศชาย เช่น
การที่ ผ้ ู ชายเจ้ าชู้ กลั บ ถู ก มองว่ า เป็ นเรื่ องธรรมดา
แต่ ก ารที่ ผ้ ู หญิ ง เจ้ าชู้ แต่ ง งานหลายครั ง้ อย่ า งกะรั ต
กลั บ ถู ก สั ง คมตราหน้ าว่ า เป็ นผู้ หญิ ง มี ต าหนิ โดย
ไม่ แ ม้ แต่ จ ะสนใจว่ า ความผิ ด พลาดในอดี ต นั น้ เกิ ด
จากใคร
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ตารางที่ 4.12 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในมุมมองการเล่าเรื่ องของเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใคร
จะเข้ าใจ
การเล่ าเรื่อง

6. มุมมองการเล่ าเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
ฟิ ล์ม บงกช เจริญธรรม เป็ นผู้ขบั ร้ อง
รูปสัญญะ (Signifier)
บงกช เจริญธรรม นาเสนอมุมมองบุรุษที่หนึง่
ความหมายของสัญญะ
ตัวแทนผู้หญิ งในเรื่ องที่ไ ม่สมหวัง ในความรั ก นาเสนอมุม มองที่
(Signified)
สะท้ อนอารมณ์เศร้ า รวมถึงทัศนคติวา่ ยังเชื่อมัน่ ในความรักแท้ อยู่
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
ฟิ ล์ม บงกช เจริญธรรม เป็ นผู้ขบั ร้ อง
รูปสัญญะ (Signifier)

บงกช เจริ ญธรรม ถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้ สึกของตัวละคร
หญิงในเรื่ องที่ไม่สมหวังในความรัก

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

เนือ้ หาโดยรวมของเรื่ องนี ้ เน้ นหนักไปที่ความผิดหวังของผู้หญิ ง
เป็ นหลัก ทาให้ เพลงนี ส้ ามารถเล่าถึงทุกตัวละครหญิ ง ที่ ผิดหวัง
ในเรื่ องได้ อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็ นกะรั ต สายนา้ ผึง้ กันตา
พวงหยก หรื อเนือ้ แพร สะท้ อนให้ เห็นค่านิยมว่า ไม่ว่าผู้หญิ งยุค
สมัยไหน ฐานะทางสังคมสูงต่าเพียงใด ย่อมมีอปุ สรรคในความรัก
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่หากมีความเข้ าใจให้ กัน ในบางอุปสรรค
อาจลดทอนลงได้ บ้ า ง ขึ น้ อยู่กับ ใครจะใช้ วิ ธี ใ ดจัด การปั ญ หา
ตัวอย่างเช่นเมื่อสุดท้ ายกะรัต รู้ ความจริ งว่าคุณ พิศุทธิ์ ไม่ได้ เป็ น
อย่างที่ตนเองคิด และมีความรักให้ กับเธออย่างจริ งใจ เพียงแต่ที่
ผ่านมาทัง้ สองไม่ยอมพูดเพื่อทาความเข้ าใจกันและกัน จนทาให้
เรื่ องบานปลาย ดังนันเมื
้ ่อคนสองคนเข้ าใจกันและมีความรักให้ แก่
กันมากพอ ใครก็ไม่สามารถมาทาลายความรักของเขาทังสองได้
้
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4.1.3 เกิดมาเพื่อรักเธอ
เพลงประกอบละครเพลงนี ้ เป็ นเพลงเดียวในเรื่ องที่ขบั ร้ องโดยผู้ชาย และถ่ายทอดอารมณ์
ของตัวละครชาย ขับร้ องโดยวงดนตรี ชายล้ วนอย่าง S.D.F. เพลงนี ้มักถูกเปิ ดท้ ายละคร และถูก
แทรกในเนื ้อละครระหว่างการดาเนินเรื่ องเมื่อคุณ พิศุทธิ์ พระเอกมีปัญหากับกะรัต นางเอกของ
เรื่ อง บทเพลงดังกล่าวแสดงออกความรู้สึกนึกคิดของพระเอกออกมาได้ เป็ นอย่างดี แม้ ว่าลักษณะ
และบุคคลิกของตัวละครจะเน้ นแสดงออกทางการกระทาที่มีต่อคนรักมากกว่าคาพูด แต่การใช้
เพลงประกอบละครที่ มี อ ารมณ์ เ ดี ย วกัน กับ ความรู้ สึก ย่ อ มส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กัน และกัน ท าให้ ก าร
แสดงออกของตัวละครมีมิติที่ชดั เจนมากขึ ้น หากพิจารณาด้ วยแนวคิดการเล่าเรื่ อง สามารถแจก
แจงองค์ประกอบได้ ดงั นี ้
4.1.3.1 วิเคราะห์การเล่าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อ ง (Plot) เพลงนี น้ าเสนอมุม มองความรั ก ที่ มั่น คงของฝ่ าย
พระเอกที่มีต่อนางเอก พร้ อมคามั่นสัญญาว่าจะมีความรัก และความซื่อสัตย์ที่จะมอบให้ เช่นนี ้
ตลอดไป หากพิจารณาตามลาดับขันของเหตุ
้
การณ์ในบทเพลง สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
(1) การเริ่มเรื่ อง (Exposition)
“ ความรักที่ฉนั ให้ เธอ จะวันไหนก็มีแค่เธอ
และเป็ นรักจากใจเสมอ ไม่วา่ คนไหนจะพูดยังไง
แต่ฉนั ก็จะมัน่ คง และซื่อตรงกับเธอเรื่ อยไป
ไม่วา่ พรุ่งนี ้หรื อว่าเมื่อไหร่ ก็จะรักแต่เธอเท่านัน”
้
เปิ ดเรื่ องด้ วยทัศนคติทางความรักของฝ่ ายชาย ที่แสดงถึงความเชื่อมัน่ ใน
ความรักที่มีความซื่อสัตย์ และความจริ งใจ แม้ ว่าใคร หรื ออุปสรรคใดมาขวางกันก็
้ ไม่สนใจ เพราะ
เชื่อว่าความรักที่มนั่ คงจะสามารถฝ่ าฝันทุกอย่างไปด้ วยกันได้
(2) การพัฒนาเหตุการณ์ (Raising Action)
“ สิ่งใดผันและหมุนวนเปลี่ยนไป แต่ขอให้ เธอได้ เข้ าใจ
จิตใจฉันไม่คดิ จะเปลี่ยนไป ขอให้ มนั่ ใจ”
ท่อ นก่ อนหน้ า นี ก้ ล่า วถึง อุป สรรคระหว่า งบุคคล ในท่อ นนี ก้ ล่า วถึ ง
อุปสรรคเชิงเวลาที่ดาเนินเรื่ องมาเรื่ อยๆ จากอดีตถึงปัจจุบนั และอนาคตที่กาลังจะเกิดขึ ้น แต่ไม่ว่า
เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็จะไม่ขอเปลี่ยนใจจากหญิงอันเป็ นที่รัก
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(3) ขันภาวะวิ
้
กฤต (Climax)
“ คนคนนี ้เกิดมาเพื่อจะรักเธอ เกิดมาเพื่อเป็ นของเธอ
นันคื
้ อสิ่งที่ฟ้านันตั
้ งใจ
้
คนคนนี ้ไม่วา่ อีกนานเท่าไหร่ จะมีแต่เธอเรื่ อยไป
ตราบวันนี ้จนถึงวันสุดท้ าย ฉันสัญญา”
ในขันภาวะวิ
้
กฤต ท่อนนี ้ยังยืนยันในความรัก แต่หนักแน่นมากขึ ้น โดย
อ้ างเหตุผลมารองรับว่าความรักของฉั นนันเกิ
้ ดมาเพื่อเป็ นของเธอ เป็ นสิ่งที่เบื ้องบนกาหนดไว้ แล้ ว
พร้ อมให้ สญ
ั ญาว่าจะรักจนวันสุดท้ ายของชีวิต เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ฝ่ายหญิงในอีกขัน้
(4) ขันภาวะคลี
้
่คลาย (Falling Action)
“ ความรักของเราสองคน ก็เป็ นเรื่ องของเราสองคน
อย่าไปสนไปฟั งเหตุผล ไม่วา่ คนไหนจะพูดยังไง
แค่ขอให้ เรารักกัน เธอมีฉนั อยูก่ นั เรื่ อยไป
ไม่วา่ พรุ่งนี ้จะเป็ นอย่างไร ก็จะรักแต่เธอเท่านัน”
้
ในภาวะคลี่คลายนี ้ ฝ่ ายชายพยายามให้ ฝ่ายหญิงคานึงถึงความรักของ
เขาทังสองเป็
้
นที่ตงั ้ ด้ วยความเชื่อว่าความรักนี ้เกิดจากคนสองคน หากคิดจะรักกันต้ องไม่สนใจ
ปัจจัยภายนอกที่จะมาบัน่ ทอนความรู้สกึ ของเขาทังสอง
้
(5) ขัน้ ยุติเรื่ องราว (Ending) บทเพลงนี แ้ สดงจุด ยื นของฝ่ ายชายที่
มัน่ คงในรักแท้ ตงแต่
ั ้ เปิ ดเรื่ อง จนจบ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ ้น เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ก็จะขอยึดมัน่
ในรักครัง้ นี ้ตลอดไป แต่ไม่ได้ มีการระบุจดุ จบของเรื่ องไว้ ชดั เจน
2) แก่นเรื่ อง (Theme) คือ บทเพลงนีก้ ล่าวถึงแก่นความมัน่ คงในรักแท้
ของฝ่ ายชาย ที่ต้องการสื่อสารให้ ฝ่ายหญิงรับรู้และเชื่อมัน่ ในรักแท้ ไปด้ วยกัน
3) ตัวละคร (Character)
(1) การแบ่งตัวละครโดยใช้ บทบาทเป็ นเกณฑ์ เพลงนี ้ถูกนาไปใช้ เล่า
เรื่ องระหว่างการดาเนินเรื่ องของตัวละครหลัก อย่างพิศุทธ์ และบางฉากถูกใช้ กับตัวละครรอง
อย่างศิวา ความเหมือนของตัวละครชายทังสองนี
้
้ คือ ความรักที่มนั่ คงของฝ่ ายชายที่มีให้ แก่หญิงที่
ตนรัก อย่างคูต่ วั ละครหลักพิศทุ ธิ์และกะรัต และตัวอย่างละครรองอย่างศิวาและกันตา แม้ ว่าความ
รักนันจะมี
้ อปุ สรรคใด ๆ มีกีดขวาง ก็ไม่ทาให้ ความรักที่มีให้ แก่ฝ่ายหญิงนันลดน้
้
อยลงแต่อย่างใด
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(2) การแบ่งตัวละครโดยใช้ คณ
ุ ลักษณะเป็ นเกณฑ์ ในเพลงนี ้นาเสนอ
ตัวละครมิติเดียวตังแต่
้ ต้นเรื่ องไปจนจบเรื่ อง แม้ ว่าจะมีปัญหาเข้ ามาทาลายจิตใจของเขาทังคู
้ จ่ น
ความสัมพันธ์ เกือบสิ ้นสุดลง แต่ฝ่ายชายก็ยงั เลือกที่จะให้ อภัยในสิ่งที่เกิดขึ ้นและรักฝ่ ายหญิงไม่
เสื่อมคลาย
4) ฉาก (Setting) เล่าประกอบฉากแสดงอารมณ์ ของพระเอก ไม่ว่าจะ
เป็ นอารมณ์ สมหวัง ในฉากที่ขอกะรัตแต่งงาน พร้ อมให้ คามัน่ สัญญาว่าจะรักและจะดูแลกะรัต
ตลอดไป หรื อตอนเสียใจ ที่เห็นกะรัตต้ องมาทะเลาะกับสายน ้าผึ ้งเพราะตนเองจนเป็ นเหตุให้ กะรัต
ต้ องเข้ าโรงพยาบาล แม้ จะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ น้ เชิง บทเพลงนี ้ก็สามารถประกอบเรื่ อง
เล่าของฉากทังสองอารมณ์
้
ได้ เป็ นอย่างดี

ภาพที่ 4.5 ฉากเหตุการณ์เรี ยงจากซ้ ายไปขวา พิศทุ ธิ์ขอกะรัตแต่งงาน
และพิศทุ ธิ์เยี่ยมกะรัตที่โรงพยาบาล
แหล่ งที่มา: ยูทบู , 2558.
5) ขัวขั
้ ดแย้ ง (Conflict) บทเพลงนีเ้ กิดจากความขัดแย้ งระหว่างคนกับ
คน ในที่นี ้หมายถึงความขัดแย้ งต่อความเชื่อมัน่ ในความรัก ที่ฝ่ายชายมีให้ ต่อฝ่ ายหญิงอย่างเต็ม
เปี่ ยม ขณะที่ ฝ่ายหญิ ง กลับ ไม่มั่นใจในคาสัญญา เพราะจิ ตใจไม่เ ข้ ม แข็ ง ต่อ ความรั กมากพอ
หลงเชื่อในปั จจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ เข้ ามาแทรกซึม ทาให้ เกิ ดความหวาดระแวงในรั ก และเป็ น
ปัญหาในเวลาต่อมา
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6) มุมมองการเล่าเรื่ อง (Point of View) เพลงนี ้เลือกนาเสนอมุมมองทาง
ความรักของตัวละครชายในเรื่ องที่มีความมัน่ คงในความรักอย่างคุณ พิศุทธิ์ และศิวา ที่ถึงแม้ จะ
เจ้ าชู้แต่ก็มีความรักที่จริ งใจให้ แก่กันตา เป็ นการเล่าเรื่ องผ่านมุมมองจากบุคคลที่หนึ่ง ที่เล่าจาก
ความรู้สกึ ของแต่ละตัวละครเป็ นที่ตงั ้

ภาพที่ 4.6 ภาพตัวละครหลักเรี ยงจากซ้ ายไปขวาพิศทุ ธิ์ ศิวา
และผู้ขบั ร้ อง วง S.D.F. จากเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ
แหล่ งที่มา: ยูบบู , 2558; ยูทเู พลย์, 2557.
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4.1.2.3 วิเคราะห์สญ
ั ญวิทยาในการเล่าเรื่ องผ่านเพลงประกอบละคร
ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในโครงเรื่ องของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ
การเล่ าเรื่อง

1. โครงเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

“คนคนนี ้เกิดมาเพื่อจะรักเธอ”

รูปสัญญะ (Signifier)

ความรักของชายที่มอบให้ แก่หญิงอันเป็ นที่รัก

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

คาพูดที่ฝ่ายชายมอบให้ แก่หญิงที่รักว่าจะยึดมัน่ ใน
รักแท้ อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

“คนคนนี ้เกิดมาเพื่อจะรักเธอ”

รูปสัญญะ (Signifier)

ความรักแท้ ที่ถกู ขีดไว้ แล้ วว่าต้ องเกิดมาเป็ นคูก่ นั

ความหมายของสัญญะ

การอ้ างถึงความรักที่เบื ้องบนกาหนดไว้ แล้ วว่าความ

(Signified)

รักของเรานันต้
้ องได้ อยู่ค่กู ัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ ้น มี
ปั ญหาสักเพี ยงใด ก็ ไ ม่มี อะไรมาขัดขวางความรั ก
ของเราได้ ทาให้ การให้ คามั่นสัญญานี ด้ ูมี นา้ หนัก
น่าเชื่อถือมากขึ ้น
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ตารางที่ 4.14 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในแก่นเรื่ องของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ
การเล่ าเรื่อง

2. แก่ นเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความมัน่ คงในรักแท้

รูปสัญญะ (Signifier)

ความซื่อสัตย์และจริงใจต่อหญิงที่รักเพียงคนเดียว

ความหมายของสัญญะ

ผู้ช ายเมื่ อ รั ก ใครจริ ง สัก คน จะซื่ อ สัต ย์ แ ละมั่น คงต่อ ทัง้

(Signified)

ความรู้สกึ ของตนเอง และคนที่รัก

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความมัน่ คงในรักแท้

รูปสัญญะ (Signifier)

ความรู้สกึ เด็ดเดี่ยว มุง่ มัน่ ที่จะรักอย่างสุดหัวใจ

ความหมายของสัญญะ

สะท้ อนถึง กระบวนการคิด และการตัดสินใจของผู้ช ายที่

(Signified)

มุ่ง มั่น ซื่ อ สัต ย์ กับ ความรู้ สึ ก ของตนเอง ไม่ ส นใจปั จ จัย
ภายนอกที่จะเข้ ามาบัน่ ทอนความสัมพันธ์ ด้ วยเชื่อว่าความ
รักเป็ นเรื่ องของคนสองคน หากคนสองตกลงปลงใจกันแล้ ว
ต่อให้ มีคนหรื ออุปสรรคใดมากีดขวาง ก็ไม่ได้ ทาให้ ความรัก
ของทังคู
้ ล่ ดน้ อยลง ซึ่งกระบวนการคิดนี ้จะซับซ้ อนน้ อยกว่า
ฝ่ ายหญิง
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ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในตัวละครของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ
การเล่ าเรื่อง

3. ตัวละคร

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ตัวละครชาย

รูปสัญญะ (Signifier)

ตัวละครชายในเรื่ อง ที่ซื่อสัตย์ตอ่ คนรัก

ความหมายของสัญญะ

แม้ ว่าจะมีอปุ สรรคมากมายเข้ ามาทดสอบความรักของคนทัง้

(Signified)

สองคน อาจท าให้ เ กิ ด ปั ญ หากระทบกระทั่ง กัน บ้ า ง แต่ตัว
ละครชายในเรื่ องก็ยังเลือกที่จะรักตัวละครหญิ งคนเดียวไม่
เปลี่ยนแปลง

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ตัวละครชาย

รูปสัญญะ (Signifier)

ตัวละครชายที่ถกู เลือกนาเสนอมิตเิ ดียว

ความหมายของสัญญะ

ด้ ว ยเส้ น เรื่ อ งของบทละครสามี ตี ต รานี ้ เกิ ด จากปมความ

(Signified)

ขัดแย้ งของฝ่ ายหญิ งเป็ นหลักและได้ มี การนาเสนอมุมมอง
ทางอารมณ์ทงแง่
ั ้ บวกและลบของตัวละครในบทเพลงที่ผ่าน
มาอย่างชัดเจน ขณะที่เพลงประกอบละครเพลงนี ้ กล่าวถึง
แต่มมุ มองด้ านบวกของฝ่ ายชายเพียงด้ านเดียว ซึ่งสอดคล้ อง
กับการกาหนดทิศทางของตัวละครในเรื่ องให้ น ้าหนักตัวละคร
หญิ งมีมิติหลายด้ านมากกว่าตัวละครชายที่ มีมิติเพียงด้ าน
เดียว อีกทังยั
้ งสะท้ อนให้ เห็นถึงชายในอุดมคติของผู้หญิง ที่มี
คุณสมบัตติ รงกับคุณพิศทุ ธิ์
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ตารางที่ 4.16 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในฉากของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ
การเล่ าเรื่อง

4. ฉาก

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
1) ฉากคุณพิศทุ ธิ์ขอกะรัตแต่งาน
2) ฉากคุณพิศทุ ธิ์เยี่ยมกะรัตที่โรงพยาบาล
รูปสัญญะ (Signifier)

ฉากอารมณ์สมหวัง โรแมนติก และฉากเศร้ าเพื่อมาบอกลา

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

ฉากอารมณ์ทงสองน
ั้
าเสนอต่างมุมกันอย่างสิ ้นเชิง แต่ความรู้สึกทัง้
ก่อนและหลัง ของคุณ พิ ศุท ธิ์ ที่มี ต่อกะรั ตยัง เป็ นรั ก มั่นคงไม่มี วัน
เปลี่ยนแปลง
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
1) ฉากคุณพิศทุ ธิ์ขอกะรัตแต่งาน
2) ฉากคุณพิศทุ ธิ์เยี่ยมกะรัตที่โรงพยาบาล
รูปสัญญะ (Signifier)
ความหมายของสัญญะ
(Signified)

ฉากอารมณ์ที่ตา่ งกัน แต่ใช้ เพลงประกอบละครท่อนเดียวกัน
จากความแตกต่างของทังสองฉาก
้
ยิ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความมัน่ คง
ในความรัก และความจริ งใจของคุณ พิศุทธิ์ ที่ไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง
สืบเนื่องจากฉากขอแต่งงานที่คณ
ุ พิศทุ ธิ์กล้ าเปิ ดเผยความสัมพันธ์
ของตนต่อหน้ าสื่อมวลชน เพื่อบอกให้ กะรัตเชื่อใจ และเชื่อมัน่ ในตัว
เขา และขอให้ วางอดีต และเดินไปพร้ อมกับปั จจุบนั และอนาคตกับ
เขา นี่ คือสิ่ง เดียวที่ คุณ พิ ศุทธิ์ ขอจากกะรั ตมาตลอด ขณะที่ ภ าพ
ที่โรงพยาบาลเหตุการณ์ต่าง ๆ บานปลายจนกะรัตเกื อบเอาชีวิต
ไม่รอด สาเหตุทงหมดของเรื
ั้
่ องนี ้คือกะรัตไม่มีความเชื่อใจในตัวของ
คุณ พิศุทธิ์ จึง ทาให้ เขาผิดหวัง อย่างมาก เพราะเป็ นสิ่งเดียวที่ ขอ
และกะรัตไม่เคยทาให้ เขาได้ เลย และเขาพบว่าหากมีแต่ความรัก
ที่ มั่น คงแต่ไ ร้ ซึ่ง ความเชื่ อ ใจกัน คู่รั ก ก็ ไ ม่ส ามารถอยู่ด้ ว ยกัน ได้
จึงตัดสินใจพักความสัมพันธ์นี ้และหนีไปเมืองนอก
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ตารางที่ 4.17 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในขัวขั
้ ดแย้ งของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ
การเล่ าเรื่อง

5. ขัว้ ขัดแย้ ง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความไม่เชื่อใจในคูร่ ัก

รูปสัญญะ (Signifier)

กะรัตไม่เชื่อใจในความรักที่คณ
ุ พิศทุ ธิ์มอบให้

ความหมายของสัญญะ

แม้ คุณ พิ ศุท ธิ์ จ ะพยายามพร่ า บอกกะรั ต อยู่เ สมอว่ า ให้

(Signified)

เชื่อมัน่ ในรักที่มีให้ กนั มากกว่าฟั งคาพูดของคนอื่น แต่กะรัต
ก็ ไ ม่ ส ามารถวางใจให้ เชื่ อ อย่ า งนัน้ ได้ เนื่ อ งจากความ
ผิดหวังครัง้ แล้ วครัง้ เล่าทาให้ เกิดความหวาดระแวง อีกทัง้
ยังมีบาดแผลที่เพื่อนรักอย่างสายน ้าผึ ้งตังใจแย่
้
งผู้ชายคน
เดียวกันในอดีต

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความขัดแย้ งระหว่างคนกับคน

รูปสัญญะ (Signifier)

ความไม่เชื่อใจคือจุดเริ่ มต้ นของความสั่นคลอน และอาจ

ความหมายของสัญญะ

เป็ นจุดจบของความรัก
แม้ อ ดี ต ที่ เ จ็ บ ช า้ ของกะรั ต อาจท าให้ ไ ม่ส ามารถเปิ ด ใจ

(Signified)

ให้ กับชายผู้ใดได้ อย่างเต็มที่ แต่การใช้ ชีวิตอย่างให้ อดีตมี
ผลต่ อ คนปั จ จุ บั น ก็ ย่ อ มไม่ ใ ช่ ท างออกที่ ยุ ติ ธ รรมกั บ
ความรู้สึกของคนปั จจุบนั เช่นกัน จากปั ญหาเดียวนี ้ถือเป็ น
ขัวขั
้ ดแย้ งที่สร้ างความเสียหายต่อความสัมพันธ์ ได้ รุ นแรง
ที่สุด เพราะหากกะรัตไม่เชื่อในสิ่งที่สายน ้าผึ ้งกุเรื่ องขึ ้นมา
เองทังหมด
้
และเชื่อใจในสิ่งที่คณ
ุ พิศทุ ธิ์บอก ปั ญหาเหล่านี ้
ก็จะไม่มีวนั เกิดขึ ้นได้ อย่างแน่นอน
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ตารางที่ 4.18 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในมุมมองการเล่าเรื่ องของเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ
การเล่ าเรื่อง

6. มุมมองการเล่ าเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

วงดนตรี ชาย S.D.F. เป็ นผู้ขบั ร้ อง

รูปสัญญะ (Signifier)

นาเสนอและเล่าความรู้สกึ ของตัวละครชายในมุมมองบุรุษ
ที่หนึง่

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

เพลงนี ้สื่อให้ เห็นถึงความคิด และทัศนคติต่อความรักของ
ฝ่ ายชายที่มีให้ ตอ่ หญิงที่ตนรักอย่างมัน่ คง

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
รูปสัญญะ (Signifier)
ความหมายของสัญญะ
(Signified)

วงดนตรี ชาย S.D.F. เป็ นผู้ขบั ร้ อง
ถ่ายทอดอารมณ์ ฝ่ายชายที่แน่วแน่ในความรักอย่างคุณ
พิศทุ ธิ์
จากการเล่าเรื่ องผ่านมุมมองของคุณ พิศทุ ธิ์ ยิ่งสะท้ อนให้
เห็นถึงการอบรมสัง่ สอนที่ดีของเนื ้อแพร แม่ของคุณ พิศทุ ธิ์
เนื่ อ งจากอาชี พ นัก แสดงท าให้ เ นื อ้ แพรโดนดูถูก ต่า ง ๆ
นานาจากแม่ส ามี อี กทัง้ ยัง โดนพวงหยก แม่ข องกะรั ต
ปรั ก ปร าว่ า เป็ น ภรรยาน้ อ ยของสามี เ ธอ แต่ด้ ว ยจิ ต ใจ
ที่ แ ข็ ง แกร่ ง และเด็ ด เดี่ ย วของเนื อ้ แพร กลับ ไม่ ส ะทก
สะท้ า นกับ ค ากล่ า วหาที่ ไ ม่ เ ป็ น จริ ง ดัง กล่ า ว ส่ ง ผลให้
ลั ก ษณะนิ สั ย ของตั ว ละครพิ ศุ ท ธิ์ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง
เช่ น เดี ย วกั บ แม่ ข องเขา ขณะเดี ย วกั น พฤติ ก รรมของ
พวงหยกที่คอยแต่จะจับผิดสามีตวั เองก็ส่งผลต่อทัศนคติ
แง่ลบของกะรัตได้ เช่นกัน
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4.1.4 เจ็บนีจ้ าจนตาย
เพลงประกอบละครเพลงนี ้ ขับร้ องโดยนัดดา วิยกาญจน์ นักร้ องหญิงเสียงทรงพลังที่มี
ประสบการณ์ในแวดวงดนตรี มามากว่า 30 ปี อีกทังบทเพลงนี
้
้ยังได้ รับรางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม
จากเวทีนาฏราช ครัง้ ที่ 7 ปี 2558 ด้ วย เพลงประกอบละครนี ้เป็ นเพลงหลักที่ถกู นาไปใช้ ประกอบ
ไตเติ ้ลเข้ าละคร และระหว่างการดาเนินเรื่ อง โดยผู้วิจยั จะวิเคราะห์องค์ประกอบของแนวคิดการ
เล่าเรื่ องดังนี ้
4.1.4.1 วิเคราะห์การเล่าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อง (Plot) เพลงนี ้เล่าถึงความแค้ นในอดีตที่สงั่ สมมาเรื่ อยจนถึง
ปั จจุบนั ก็ยงั ไม่สามารถลบล้ างความอาฆาตแค้ นนี ้ได้ ออกไปจากใจได้ และเฝ้ารอวันที่จะได้ ชาระ
ความแค้ นนี ้อยูท่ กุ นาทีที่มีโอกาส หากพิจารณาตามลาดับเหตุการณ์ สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
(1) การเริ่มเรื่ อง (Exposition)
“เราเคยดีตอ่ กันมาก่อน ไม่คดิ เลยเธอจะทา
ใจของเธอทาไมมันต่า เธอทากันลงได้ ไง
เธอเป็ นคนเริ่มก่อน ให้ ฉนั ต้ องร้ อนต้ องแรงกลับไป
ไม่มีทางอภัย ฉันกับเธอขาดกัน”
เปิ ด ด้ ว ยเรื่ อ งราวบาดหมางในอดี ต ที่ ผ้ ูเ ล่า ประกาศกร้ าวว่า ความ
ขัดแย้ งในครัง้ นี ้นันน
้ าไปสูจ่ ดุ จบในความสัมพันธ์ที่มีตอ่ กันอย่างให้ อภัยไม่ได้
(2) การพัฒนาเหตุการณ์ (Raising Action)
“เธอไม่ต้องมาให้ เห็น เธอไม่ต้องมาให้ เจอกันอีก
บอกกันดีดี จะหาว่าฉันไม่เตือน”
เมื่อความสัมพันธ์จบลง เรื่ องราวก็พฒ
ั นาไปในทางใครทางมัน การไม่
พบเจอหรื อติดต่อกันอีกน่าจะเป็ นทางออกที่ดีที่สดุ สาหรับความบาดหมางในครัง้ นี ้
(3) ขันภาวะวิ
้
กฤต (Climax)
“เจ็บนี ้จาไปจนตาย เจ็บนี ้ไม่มีวนั ลืม
เพราะเธอคนเดียว ที่ทาให้ ใจแหลกลาญไม่มีชิ ้นดี
เจ็บนี ้ รอวันเอาคืน เจ็บนี ้ แค้ นทุกนาที
ให้ ฉนั ตายก็ไม่คืนดี ไม่ต้องมี

66
เรื่ องที่ดีหลงเหลือในใจ”
แม้ ว่าจะใช้ ชีวิตอย่างต่างคนต่างอยู่ แต่ไม่ได้ หมายความว่าความคับ
แค้ นในใจที่สงั่ สมมาจะจางหายไปด้ วย หากแต่เป็ นความเครี ยดแค้ นที่มีพลังมากยิ่งขึ ้นเพราะแรง
อาฆาตที่ไม่ยอมลดละ และรอวันเอาคืนให้ สาสมแก่ใจ แม้ จนวันตายความแค้ นนี ้ก็ไม่ได้ รับการให้
อภัย เพราะความทุกข์ตรมในอดีตนันมั
้ นยากที่จะลบลืมได้
(4) ขันภาวะคลี
้
่คลาย (Falling Action)
เพลงนี ้ ไต่ระดับอารมณ์ของความอาฆาตแค้ นตังแต่
้ เปิ ดเรื่ องด้ วยการ
ท้ าวความที่มาปัญหาจนถึงภาวะวิกฤตที่จะขอล้ างแค้ น และไม่ให้ อภัยในสิ่งที่เกิดขึ ้น โดยไม่ได้ ระบุ
จุดคลี่คลายที่ทาให้ ความขัดแย้ งนี ้ดูเบาลง
(5) ขันยุ
้ ตเิ รื่ องราว (Ending)
“เคยทาดีกบั เธอเท่าไร จะขอร้ ายคืนไปเท่านัน้
ขอให้ ทกุ ข์แบบฉันเหมือนกัน จะเอาคืนให้ สาใจ
เธอเป็ นคนเริ่มก่อน ให้ ฉนั ต้ องร้ อนต้ องแรงกลับไป
ไม่มีทางอภัย นับจากนี ้ขาดกัน”
แม้ จะไม่ได้ มีจุดคลี่คลายของอารมณ์ ในเพลงนี ้ แต่จุดจบของเรื่ องได้
ระบุไว้ ตามประสงค์ของผู้เล่าตังแต่
้ แรกแล้ วว่าจะไม่ขอคืนดีในความสัมพันธ์ ครัง้ นี ้ และขออาฆาต
แค้ นต่อไปในทุก ๆ กรณีอย่างไม่มีวนั ให้ อภัย แม้ แต่วาระสุดท้ ายของชีวิต
2) แก่นเรื่ อง (Theme) คือ ความคิดรวบยอดของบทเพลงนี ้กล่าวถึงความ
อาฆาตแค้ นที่ ไ ม่ มี วัน ลื ม เสมื อ นไฟที่ สุม อยู่ในอกรอวันประทุ ชี ใ้ ห้ เห็นถึ ง จิ ตใจคนเมื่ อมี ความ
พยาบาทต่อกัน ย่อมทาให้ จิตใจไม่สงบ ไม่ปล่อยวาง และสุดท้ ายความคิดเหล่านี ้จะย้ อนกลับมา
ทาลายตัวเราเองในที่สดุ
3) ตัวละคร (Character)
(1) การแบ่ง ตัว ละครโดยใช้ บ ทบาทเป็ น เกณฑ์ เพลงนี เ้ ล่า ถึง ที่ ม า
ปั ญหาของตัวละครหลักทัง้ สองครอบครัวที่ไม่ลงรอยกัน คือครอบครัวของนางแย้ มที่เกลียดชัง
ครอบครัวของนางอ่า อันเนื่องมาจากสามีของทังสองทะเลาะกั
้
นเป็ นเหตุให้ ถึงแก่ความตาย อีกทัง้
ลูกชายของนางแย้ มอย่างประยงค์แอบรักอัมพรลูกสาวของนางอ่าจนถึงขันมี
้ ลู กด้ วยกัน ท่ามกลาง
การแต่งงานที่ไม่เต็มใจนัก ทาให้ ทงสองครอบครั
ั้
วมีเรื่ องบาดหมางกันมากขึ ้นเรื่ อย ๆ เมื่ออัมพร
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คลอดยงยุทธออกมา นางแย้ มจึงหาทางกาจัดให้ อมั พรออกไปจากชีวิตของลูกชายตน เป็ นเหตุให้
แม่ลกู คูน่ ี ้ต้ องพรากจากกันเพียงเพราะความอาฆาตของนางแย้ มตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา
(2) การแบ่ ง ตัว ละครโดยใช้ คุ ณ ลั ก ษณะเป็ นเกณฑ์ บทเพลงนี ้
นาเสนอตัวละครเพียงมิติเดียว คือมิติของอารมณ์โกรธที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น ยิ่งคิดก็ยิ่งแค้ น
แค้ นจนกลายเป็ นลักษณะนิสยั ที่ทาให้ บุคคลภายนอกมองเห็นเพียงด้ านเดียว คืออารมณ์เกรี ยว
กราด ไมน่าคบหาซึง่ เป็ นแก่นเรื่ องของทังบทละคร
้
และเพลงละครเพลงนี ้
4) ฉาก (Setting) เพลงละครนี ้ เป็ นเพลงประกอบหลักของเรื่ อง ที่แบ่ง
เส้ นเวลาไว้ อย่างชัดเจน ตังแต่
้ ตอนสุดแค้ น ที่เกิดขึ ้นช่วง พ.ศ. 2515 ปูเรื่ องจากความแค้ นของรุ่ น
ปู่ ยา่ ต่อด้ วยตอนแสนรัก ที่เกิดขึ ้นช่วง พ.ศ. 2534 รุ่นพ่อแม่ที่มีความรักต่อกัน แต่กลับเจออุปสรรค
ที่เป็ นผลมาจากความเกลียดชังของรุ่ นปู่ ย่า และบทสรุ ปตอนสุดแค้ นแสนรักในปี พ.ศ. 2544 ตัว
ละครหลักในการดาเนินเรื่ องเข้ าสู่ช่วงต่อของรุ่ นลูกที่มีเส้ นเรื่ องของความรักข้ ามตระกูล และมี
ความแค้ นในอดีตเข้ ามาเป็ นอุปสรรคใหญ่ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของตัวละครในปัจจุบนั

ภาพที่ 4.7 ฉากเหตุการณ์เรี ยงจากบนลงล่าง บ้ านนางแย้ ม จ.นครสวรรค์ ช่วงปี พ.ศ. 2515
โรงพยาบาล จ.กรุงเทพฯ ช่วงปี พ.ศ.2534 และบ้ านนางแย้ ม จ.กรุงเทพฯ
ช่วงปี พ.ศ. 2544
แหล่ งที่มา: ยูทบู , 2558.
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5) ขัวขั
้ ดแย้ ง (Conflict) บทเพลงนี ้พูดถึงความขัดแย้ งระหว่างคนกับคน
อย่างเห็นได้ ชดั เพราะเกิดจากการทะเลาะวิวาทของสองครอบครัวในอดีตที่ส่งผลกระทบต่อเนื่อง
มายังปัจจุบนั เพราะความขัดแย้ งนี ้กลายเป็ นความอาฆาตจองเวรไม่จบไม่สิ ้น ส่งผลกระทบต่อทัง้
คนรอบข้ างและตัวเองในที่สดุ จะเห็นได้ ชดั เจนจากผลการกระทาของตัวละครหลักอย่างย่าแย้ ม ที่
ชีวิตคิดแต่เรื่ องอาฆาตแค้ นจนบัน่ ปลายชีวิตไม่เหลือใคร เป็ นความขัดแย้ งที่พฒ
ั นาจากเหตุการณ์
เดียวในอดีตที่ไม่เพียงส่งผลในรุ่ นลูก แต่ยงั ลามมาถึงรุ่นหลานอย่างยงยุทธ และถึงแม้ ว่านางแย้ ม
จะรักยงยุทธอย่างสุดหัวใจ แต่ความรักนี ้กลับเป็ นความรักในทางที่ผิด เพราะเป็ นความรักที่เสี ้ยม
สอนให้ ยงยุทธเกลียดแม่แท้ ๆ ของตัวเองจนในที่สุดยงยุทธรู้ ความจริ งก็เกลียดย่าที่หลอกตนมา
ตลอด จะเห็นได้ วา่ ต่อให้ มีความรักมากเพียงใด แต่หากใจยังไม่ละความแค้ นนันทิ
้ ้ง จิตใจก็ย่อมไม่
พบความสงบสุข
6) มุมมองการเล่าเรื่ อง (Point of View) บทเพลงนี ้นาเสนอมุมมองจาก
บุคคลที่หนึ่ง (The First-Person Narrator) หรื อมุมมองจากย่าแย้ มแย้ ม ที่เป็ นตัวละครหลักเพียง
ตัวเดียวที่มีความแค้ นเป็ นที่ตงั ้ แล้ วให้ ความแค้ นนี ้เป็ นจุดเริ่ มต้ นของเรื่ องราวทังหมด
้
อารมณ์เพลง
นี ้เล่าถึงความรู้ สึกของนางแย้ มตังแต่
้ ก่อนเกิดปั ญหาที่เคยญาติดีต่อกัน แต่เมื่อสามีของตนต้ อง
ตายเพราะสามีของนางอ่า จึงประกาศตัวว่าจะไม่มีวนั ให้ อภัยไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ ้นก็ตาม

ภาพที่ 4.8 ภาพตัวละครหลัก ย่าแย้ ม (ซ้ าย) และผู้ขบั ร้ อง นัดดา วิยกาญจน์ (ขวา)
จากเพลงเจ็บ นี ้จาจนตาย
แหล่ งที่มา: บีอีซี-เทโร เรดิโอ, 2558; สนุกดอทคอม, 2558.
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4.1.4.2 วิเคราะห์สญ
ั ญวิทยาในการเล่าเรื่ องผ่านเพลงประกอบละคร
ตารางที่ 4.19 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในโครงเรื่ องของเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย
การเล่ าเรื่อง

1. โครงเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความสัมพันธ์เชิงเวลาที่ปรากฏในเพลง ดังประโยคต่อไปนี ้
“เราเคยดีตอ่ กันมาก่อน”
“เธอเป็ นคนเริ่มก่อน”
“เจ็บนี ้จาไปจนตาย เจ็บนี ้ไม่มีวนั ลืม”
“เจ็บนี ้ รอวันเอาคืน เจ็บนี ้ แค้ นทุกนาที”

รูปสัญญะ (Signifier)

บทเพลงนี ้ มีเส้ นเวลาเป็ นตัวขับเคลื่อนเรื่ องราวของเพลง

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

ผู้เล่าสะท้ อนให้ เห็นถึงความทรงจาฝั งใจในอดีต ที่ส่งผลต่อ
การกระทาในปั จจุบนั และแสดงเจตนาในอนาคตออกมา
อย่างชัดเจนว่าไม่มีวนั ให้ อภัยเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นได้

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความสัมพันธ์เชิงเวลาที่ปรากฏอยูใ่ นประโยคต่าง ๆ ข้ างต้ น

รูปสัญญะ (Signifier)

ตัวละครมีความเครี ยดแค้ นอยูใ่ นใจตลอดเวลา

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

สืบเนื่องจากเรื่ องราวที่ เกิดขึน้ มานานเป็ นสิบปี แต่ความ
อาฆาตแค้ นนี ้ไม่มีทีท่าว่าจะลดละ มีแต่จะเพิ่มขึ ้นทุกครัง้ ที่
กล่า วถึ ง ความสัม พัน ธ์ นี ้ อี ก ทัง้ การยึด ติด แต่กับ อดี ต อัน
เลวร้ ายที่ไม่วนั กลับไปแก้ ไขได้ จะทาให้ จิตใจของมีแต่ความ
ร้ อนรุ่มสร้ างความทุกข์ใจให้ แก่ตวั เอง
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ตารางที่ 4.20 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในแก่นเรื่ องของเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย
การเล่ าเรื่อง

2. แก่ นเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความอาฆาตแค้ น

รูปสัญญะ (Signifier)

ความรู้สกึ โกรธขันรุ
้ นแรง ที่กลายเป็ นความพยาบาท

ความหมายของสัญญะ

เมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งถูกกระทา จนเกิดเป็ นความโกรธแค้ น

(Signified)

อีกฝ่ ายหนึ่ง ปั ญหาที่เกิดไม่ได้ ถูกแก้ ไขหรื ออธิบายเหตุผล
ให้ เ ข้ า ใจได้ ทัง้ สองฝ่ าย จึ ง สะสมเป็ น ความเครี ย ดแค้ น
พยาบาท ที่จ้องจะหาเวลาเอาคืนให้ คนที่เคยกระทาได้ รับ
และเข้ าใจความเจ็บปวดนันบ้
้ าง

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความอาฆาตแค้ น

รูปสัญญะ (Signifier)

การไม่ปล่อยวางความโกรธ

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

การท าลายความสงบในจิ ต ใจของตัว เองเช่น กัน เมื่ อ มี
ความโกรธแต่ไม่ร้ ู จักยับยัง้ หรื อจัดการ ความโกรธนัน้ จะ
ย้ อนมาทาร้ ายตัวเราเองได้ เช่นกัน
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ตารางที่ 4.21 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในตัวละครของเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย
การเล่ าเรื่อง

3. ตัวละคร

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ตัวละครหลัก อย่างย่าแย้ ม

รูปสัญญะ (Signifier)

ผู้หญิงสูงวัย อารมณ์ร้อน ปากร้ าย

ความหมายของสัญญะ

ตลอดทัง้ เพลง ผู้เล่าหรื อย่าแย้ ม แสดงออกถึง ความโกรธ

(Signified)

ตังแต่
้ ต้น ยันจบเพลง ถื อเป็ นการแสดงออกทางอารมณ์
ก้ าวร้ าวของย่ า แย้ มที่ ท าให้ เนื อ้ เรื่ อ งมี ค วามขั ด แย้ งที่
เข้ มข้ นขึ ้น

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ตัวละครหลัก อย่างย่าแย้ ม

รูปสัญญะ (Signifier)

ตัวละครหลักหญิงที่มีลกั ษณะนิสยั มิตเิ ดียว

ความหมายของสัญญะ

ด้ ว ยฐานะทางการเงิ น ที่ ค่ อ นข้ างดี และลั ก ษณะนิ สั ย

(Signified)

ที่ ไ ม่เ คยยอมก้ ม หัว ให้ ใ คร จึง ท าให้ ย่า แย้ ม มัก มองคนที่
ฐานะ และมองคนที่ ม าขอความช่ ว ยเหลื อ ด้ วยความ
เหยี ย ดหยาม การอยู่ใ นโลกของคนที่ ไ ม่เ คยต้ อ งร้ องขอ
ความช่วยเหลือจากใครทาให้ เกิดความทะนงตน สุดท้ าย
แล้ วเมื่ออานาจเงินก็ซือ้ ความเห็นอกเห็นใจจากลูกหลาน
ตัวเองหรื อแม้ แต่ชีวิตของตัวเองไม่ได้ เพราะต้ องตายด้ วย
นา้ มื อ ของลูก สะใภ้ ที่ ต นเองเลื อ กมานั่น คื อ สุด า เหมื อ น
เป็ นกรรมที่ตนเองควรได้ รับจากการกระทาของตัวเอง
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ตารางที่ 4.22 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในฉากของเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย
การเล่ าเรื่อง

4. ฉาก

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

1) ฉากบ้ านนางแย้ ม จ.นครสวรรค์ ช่วงปี พ.ศ. 2515
2) ฉากโรงพยาบาล จ.กรุงเทพฯ ช่วงปี พ.ศ.2534
3) ฉากบ้ านนางแย้ ม จ.กรุงเทพฯ ช่วงปี พ.ศ. 2544

รูปสัญญะ (Signifier)

เรื่ องราวสาคัญของแต่ละช่วงเวลาเกิ ดขึน้ อย่างที่ มาที่ไ ป
ตังแต่
้ อดีตจนถึงปัจจุบนั

ความหมายของสัญญะ

เหตุการณ์ ต่าง ๆ ดาเนินเรื่ องอย่างมีการพัฒนามาตลอด

(Signified)

ตังแต่
้ ปี 2515 ที่จ.นครสวรรค์ ถือเป็ นชนวนความแค้ นที่ทา
ให้ นางแย้ มโกรธครอบครัวนางอ่าอย่างไม่มีทางให้ อภัย จน
คิดหาทางล้ างแค้ นด้ วยการพรากลูกชายคนแรกของอัมพร
อย่างยงยุทธ อีกทังยั
้ งปิ ดบังความจริ งเรื่ องแม่บงั เกิดเกล้ า
แม้ ก ารกลับ มาเจอกัน อี ก ครั ง้ ของนางแย้ ม กับ นางอ่ า ที่
โรงพยาบาล นางแย้ มก็ยืนยันที่จะไม่ให้ อัมพรยุ่งเกี่ยวกับ
ลูกของเธอ จนในช่วง ปี 2544 ยงยุทธได้ ร้ ูความจริ งเรื่ องแม่
พร้ อมกับข่าวร้ ายว่าแม่อมั พรกาลังจะจากโลกนี ้ไป ทาให้ ยง
ยุ ท ธโกรธย่ า แย้ มมากที่ ปิ ดบัง เรื่ อ งนี ม้ าโดยตลอดจึ ง
ตัดสินใจออกจากบ้ านนางแย้ ม ถือเป็ นการสูญเสียอีกครัง้ ที่
ยิ่งใหญ่ของนางแย้ ม

73
ตารางที่ 4.22 (ต่อ)
การเล่ าเรื่อง

4. ฉาก

สัญญวิทยา
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

1) ฉากบ้ านนางแย้ ม จ.นครสวรรค์ ช่วงปี พ.ศ. 2515
2) ฉากโรงพยาบาล จ.กรุงเทพฯ ช่วงปี พ.ศ.2534
3) ฉากบ้ านนางแย้ ม จ.กรุงเทพฯ ช่วงปี พ.ศ. 2544

รูปสัญญะ (Signifier)

ความอาฆาตแค้ นที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

ความเข้ มข้ นของเรื่ อ งนี เ้ กิ ด จากความแค้ น ที่ เ พิ่ ม พลัง
ความรุ นแรงมากขึน้ เรื่ อย ๆ แม้ เรื่ องราวจะผ่านเป็ นสิบปี
แล้ ว แต่ค วามอคติ ข องคนเรากลับ แข็ ง แกร่ ง ขึ น้ เรื่ อ ย ๆ
เสมื อ นเป็ น กรรมที่ สั่ง สมมาตลอด และผลของกระท า
ครั ง้ นี ค้ ื อ การที่ ย งยุ ท ธเลื อ กที่ จ ะไปมี ชี วิ ต ของตนเอง
อ ย่ า ง ไ ม่ มี น า ง แ ย้ ม ค อ ย บ ง ก า ร ชี วิ ต เ ข า ใ น ที่ สุ ด
สร้ างความผิดหวังครัง้ ใหญ่ให้ แก่นางแย้ มจนตรอมใจ
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ตารางที่ 4.23 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในขัวขั
้ ดแย้ งของเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย
การเล่ าเรื่อง

5. ขัว้ ขัดแย้ ง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

การทะเลาะเบาะแว้ งของสองต้ นตระกูล

รูปสัญญะ (Signifier)

ครอบครั ว นางอ่ า กั บ นางแย้ มทะเลาะกั น เนื่ อ งจาก
การปล่อยน ้าเข้ านาจนเป็ นเหตุให้ สามีทงคู
ั ้ ม่ ีอนั เป็ นไป

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

ความขัด แย้ ง ที่ ก่อ ให้ เ กิ ดการตายครั ง้ นี ้ เป็ นชนวนส าคัญ
ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การจองเวร และบาดหมางจากอดี ต จนถึ ง
ปัจจุบนั

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความขัดแย้ งระหว่างคนกับคน

รูปสัญญะ (Signifier)

แม้ จะเกิ ด การสู ญ เสี ย ชี วิ ต ทั ง้ สองฝ่ าย แต่ วิ ธี จั ด การ
ทังสองฝ่
้
ายแตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิง

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

ความขั ด แย้ งระหว่ า งคนนั น้ เกิ ด ขึ น้ ได้ แต่ ก็ ส ามารถ
คลี่ ค ลายลงได้ เช่ น กั น หากทั ง้ สองฝ่ ายยอมรั บ และ
ให้ อภั ย กั น จากเรื่ องราวที่ เ กิ ด ขึ น้ ทั ง้ สองครอบครั ว
ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ต้ น เ ห ตุ เ ดี ย ว กั น คื อ ก า ร สู ญ เ สี ย
หั ว หน้ าครอบครั ว ไป แต่ ผ ลที่ แ ตกต่ า งกั น เนื่ อ งมา
จากการก ระท า ที่ แต กต่ า ง กั น ครอบครั วนาง แย้ ม
เลื อ กที่ จ ะจองเวรอี ก ฝ่ ายด้ วยการสาปแช่ ง ขณะที่
อีกฝ่ ายเลือกที่จะยอมรับความจริง และให้ อภัยกัน
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ตารางที่ 4.24 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในมุมมองการเล่าเรื่ องของเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย
การเล่ าเรื่อง

6. มุมมองการเล่ าเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
นัดดา เป็ นผู้ขบั ร้ อง
รูปสัญญะ (Signifier)
ความหมายของสัญญะ

นัดดา เล่าจากมุมมองบุคคลที่หนึง่ คือ นางแย้ ม
เพลงนีเ้ ล่าถึงความคับแค้ นใจในอดีตที่ยากจะลบล้ างของ

(Signified)

นางแย้ ม และไม่คิดญาติดีกับศัตรู ไม่ว่าจะด้ วยกรณี ใด ๆ
ตัวเพลงสามารถสื่อถึงอารมณ์ ความโกรธและความรู้ สึก
คับแค้ นใจของนางแย้ มได้ เป็ นอย่างดี
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
นัดดา เป็ นผู้ขบั ร้ อง
รูปสัญญะ (Signifier)
เล่าถึงมุมมองและทัศนคติของตัวละครหลักของเรื่ อง
ความหมายของสัญญะ
(Signified)

บทเพลงนี เ้ ป็ น เพลงหลัก ของละครเรื่ อ งสุด แค้ น แสนรั ก
ที่ใช้ ประกอบละครตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั แสดงให้ เห็น
ถึงทิฏฐิ ในใจของมนุษย์ที่ยากต่อการลบล้ าง เวลาไม่ได้ ช่วย
บรรเทาความโกรธนี ้ลงได้ ถ้ าจิตใจยังคิดพยาบาทจองเวร
ชี ้ให้ เห็นว่าสุดท้ ายแล้ ววิถีแห่งการใช้ ชีวิตที่สงบสุข คือการ
ปล่อยวาง ไม่คิดร้ ายต่อผู้อื่น เช่น นางอ่า คูก่ รณีที่พยายาม
สอนลูกสอนหลานให้ เลิกคิดจองเวรต่อผู้อื่น เพราะสุดท้ าย
แล้ ว การคิดดี ทาดี ก็จะส่งผลให้ ชีวิตของคนเรามีแต่สิ่งดี ๆ
เข้ ามาในชีวิต หรื อหากมีอปุ สรรคเราก็จะมีคนรอบข้ างดี ๆ
คอยช่วยเหลือค ้าจุนอยู่เสมอ ซึ่งเหมือนกับครอบครัวนาง
อ่าที่ลกู หลานอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เข้ าใจกัน ตรงกัน
ข้ ามกับครอบครัวนางแย้ มที่ลกู หลานมีปัญหา
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4.1.5 แพ้ รัก
เพลงประกอบละครเพลงนี ้ ขับร้ องโดยแนน วาทิยา รวยนิรัตน์ เพลงประกอบละครนี ้ถูก
นามาเปิ ดใช้ ระหว่างการดาเนินเรื่ อง ซึง่ สามารถวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของแนวคิดการเล่าเรื่ อง
ได้ ดงั นี ้
4.1.5.1 วิเคราะห์การเล่าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อ ง (Plot)เพลงแพ้ รั ก นี พ้ ูด ถึ ง อ านาจของความรั ก และหาก
พิจารณาลาดับเหตุการณ์ตงแต่
ั ้ ต้นเพลงจนจบ สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
(1) การเริ่มเรื่ อง (Exposition)
“ เปลี่ยนสิ่งที่เป็ นเหมือน ความสุข ให้ เป็ นทุกข์ทน
สวยงามกลับกลายเป็ นหมองหม่น ขาวกลายเป็ นดาไป”
เปิ ดเรื่ องด้ วยการเปรี ยบเทียบสิ่งของสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสุดโต่ง
ชี ้ให้ เห็นว่าไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อมีความรักเข้ ามาเกี่ยวข้ อง เพราะความรักมักมีอิทธิพลต่อจิตใจของ
มนุษย์ ทังในแง่
้
ของความรู้สกึ หรื อการรับรู้
(2) การพัฒนาเหตุการณ์ (Raising Action)
“ เปลี่ยนจากคนที่เคยรัก ที่สดุ เกลียดสุดหัวใจ
น ้าผึ ้ง กลับเป็ นยาพิษไป หวานกลายเป็ นขมได้ เพราะว่ารัก”
ไม่ เ พี ย งแต่ ค วามรู้ สึ ก ต่ อ สิ่ ง ของที่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้
ความรู้สกึ ต่อคนด้ วยกันย่อมสามารถผันแปรได้ เมื่อมีปัจจัยอื่น ๆ มากระทบต่อความรัก
(3) ขันภาวะวิ
้
กฤต (Climax)
“ ที่ต้องเสียน ้าตา ก็เพราะว่าคาว่ารัก คาเดียว
หากว่าไม่รักใคร ไม่ขอข้ องเกี่ยว ก็ไม่ เสียใจ
แต่ไม่มีทางใดไม่มีสกั คน หนีพ้นความรักได้
ไม่วา่ เก่งแค่ไหน แพ้ รักได้ ทกุ คน”
ในท่อนนี ้ได้ กล่าวถึงสัจธรรมของความรักที่ทกุ คนต้ องพบเจออย่างไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ไม่วา่ จะมีเชื ้อชาติ เพศ ฐานะใด ก็เสียใจได้ เหมือนกัน เพราะความรักมักประกอบด้ วย
ความสุขและความทุกข์คกู่ นั อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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(4) ขันภาวะคลี
้
่คลาย (Falling Action)
“ เปลี่ยนคนที่ทกุ ครัง้ ฉลาด โง่ในพริบตา
สูงส่งกลับกลายเป็ นไร้ คา่ น ้าเย็นกลายเป็ นไฟ
เปลี่ยนสิ่งใด ๆ ทุก ทุกอย่าง ให้ แปรผันไป
สรรสร้ างอะไรตังมากมาย
้
และพร้ อมทาลายมันได้ เพราะว่ารัก”
ในขันนี
้ ้ เริ่มเข้ าใจความจริงมากขึ ้นว่าทุกอย่างในโลกล้ วนเปลี่ยนแปลง
ได้ ทงั ้ นัน้ อาณุภาพของความรักมีพลังมหาศาลในการสร้ างหรื อทาลายได้ ขึน้ อยู่กับว่าเราให้ ค่า
ความรักในรูปแบบใด หากเรามองว่าความรักเป็ นสิ่งจรรโลงใจ ขับเคลื่อนความสุขในการใช้ ชีวิต
ความรักนี ้จะกลายเป็ นพลังทาให้ เรามีแรงทาในสิ่งดี ๆ ได้ แต่หากเรามองว่าความรักเป็ นสิ่งที่บนั่
ทอนกาลังใจ มองแต่ด้านลบ ขาดศรัทธาในความรัก ก็อาจจะทาให้ เราดาเนินชีวิตโดยมองตัวเอง
เป็ นที่ตงั ้ และไม่ใส่ใจความรู้สกึ ของคนรอบข้ างก็เป็ นได้
(5) ขันยุ
้ ตเิ รื่ องราว (Ending)
ผู้วิ จัย พบว่ า ขัน้ คลี่ ค ลายและขัน้ ยุติ เ รื่ อ งราวของเพลงนี อ้ ยู่ใ นขัน้
เดียวกัน เป็ นขันที
้ ่ทาใจยอมรับได้ วา่ ความรักมีสองด้ านมีสขุ และมีทกุ ข์ สิ่งที่ต้องพึงระวังคือมีสติอยู่
กับมัน รับรู้และตักตวงช่วงเวลาแห่งความสุข และเตรี ยมพร้ อมรับมืออยู่เสมอกับความทุกข์ที่กาลัง
จะเกิดขึ ้น เรี ยนรู้เพื่อที่จะอยูใ่ ห้ เป็ นกับทุกความรู้สึก และทุกการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความแน่นอน
2) แก่ น เรื่ อ ง (Theme) คื อ ความไม่ แ น่ น อนของความรั ก ที่ ส ามารถ
เปลี่ ยนแปลงได้ ตลอดโดยไม่ไ ด้ ขึน้ อยู่บนเงื่ อนไขของเหตุและผล มี อิทธิ พ ลต่อความรู้ สึก และ
ทัศนคติที่สง่ ผลกระทบไปยังพฤติกรรมของคนๆ หนึ่ง ข้ อดีของความรักคือ มีอานาจในการจูงใจให้
คนปฏิบตั ิต่อ ๆ สิ่งหนึ่งด้ วยความเต็มใจ และเต็มที่ ขณะเดียวกันก็มีข้อเสียหากความรักนันไม่
้
สมหวังก็อาจจะทาให้ ชีวิตของคน ๆ หนึ่งด้ อยค่าได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับทัศนคติ และการให้ คณ
ุ ค่าต่อ
ความรักของแต่ละคน
3) ตัวละคร (Character)
(1) การแบ่ง ตัว ละครโดยใช้ บ ทบาทเป็ นเกณฑ์ เ พลงแพ้ รั ก เล่ า ถึ ง
ความรู้ สึกของตัวละครหลักอย่างหมอรัตน์ นางเอกในรุ่ นบทสรุ ปของสุดแค้ น แสนรัก ที่มีความ
มัน่ คงในรักแท้ ตอ่ ยงยุทธมาตลอดตังแต่
้ เด็กจนโต และคาดหวังความรักครัง้ นี ้ถึงขันแต่
้ งงาน แม้ ว่า
หมอรัตน์จะรู้วา่ ธนามีใจให้ ตน และคอยใส่ใจในความรู้สกึ ของตนตลอดก็ไม่เคยหวัน่ ไหวหรื อคิดปั น
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ใจให้ จนกระทัง่ วันหนึง่ ที่หมอรัตน์เริ่มรู้สกึ ว่ายงยุทธไม่ได้ ใส่ใจ หรื อเป็ นห่วงจิตใจของเธอเลยแม้ แต่
น้ อย ขณะที่ยงยุทธมีปัญหากับย่าแย้ ม ยงยุทธเลือกที่จะแก้ ปัญหาด้ วยตัวคนเดียว โดยไม่คิดว่า
หญิ งที่ตนรักนัน้ พร้ อมที่จะอยู่ข้าง ๆ ช่วยเหลือ ในขณะนัน้ เองทาให้ ความรู้ สึกของหมอรัตน์ที่มี
ให้ กับยงยุทธอย่างสุดหัวใจเปลี่ยนไป ระหว่างที่ยงยุทธขาดการติดต่อ หมอรัตน์ได้ แต่เฝ้ารอการ
ติดต่อกลับด้ วยความเป็ นห่วง และได้ กาลังใจดีจากธนา ซึ่งจุดนี ้เองถือเป็ นจุดเปลี่ยนในความรู้สึก
ของหมอรัตน์ที่สุดท้ ายแล้ วเลือกคนที่พร้ อมจะอยู่เคียงข้ าง และใส่ใจความรู้ สึกของเธอในวันที่ทงั ้
สุขและทุกข์
(2) การแบ่งตัวละครโดยใช้ คณ
ุ ลักษณะเป็ นเกณฑ์ เพลงนี ้นาเสนอตัว
ละครหลายมิติ เพราะตัวละครนี ้เต็มไปด้ วยความสับสนทางอารมณ์ ที่ขึ ้นอยู่กบั การให้ คณ
ุ ค่าความ
รักนัน้ ๆ ว่าจะมองเป็ นสีขาว หรื อสีดา น ้าผึ ง้ หรื อยาพิษ ตลอดทังเพลงจะพู
้
ดถึงความสุดโต่งของ
สองสิ่งที่แตกต่างกันเปรี ยบเสมือนสองสิ่งที่จะมาคูก่ นั อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีความรักย่อมมีสขุ
และทุกข์ปนกันไป
4) ฉาก (Setting) เพลงนี ้ใช้ ประกอบฉากตังแต่
้ ช่วงแสนรัก พ.ศ.2534 ไป
จนถึงบทช่วงบทสรุ ปตอนสุดแค้ น แสนรักในปี พ.ศ. 2544 ถือเป็ นอีกจุดที่พลิกอารมณ์ของเรื่ อง
เมื่อหมอรัตน์ตดั สินใจที่จะบอกความรู้ สึกที่แท้ จริ งของตัวเอง ว่าความรักที่มีให้ ต่อยงยุทธนัน้ ได้
เปลี่ยนไปแล้ ว อี กทัง้ การตัดสินใจครัง้ นีย้ ากขึน้ ไปอีกเมื่ อความจริ งคนที่ รักคื อธนา น้ องชายแม่
เดียวกันกับยงยุทธ ความผิดหวังครัง้ นี ้สร้ างความเสียใจให้ แก่ยงยุทธเป็ นอย่างมาก จากเดิมที่เชื่อ
ว่าหมอรัตน์เป็ นผู้หญิงคนเดียวที่ตนอยากแต่งงานด้ วยเพราะเข้ าใจตนมาตลอด แต่อีกมุมหนึ่งหมอ
รัตน์เ องกลับรู้ สึกว่าการกระทาของยงยุทธบางอย่างแสดงถึงการไม่เห็น คุณค่า และไม่ใส่ใจใน
ความรู้สกึ ของหมอรัตน์ จนทาให้ ความรักครัง้ นี ้มีอนั ต้ องสิ ้นสุดลง
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ภาพที่4.9 ฉากสวนสารธารณะ ช่วงปี พ.ศ. 2544
แหล่ งที่มา: ยูทบู , 2558.
5) ขัวขั
้ ดแย้ ง (Conflict) เพลงนี ้แสดงถึงความขัดแย้ งภายในจิตใจของตัว
ละครได้ อย่างชัดเจนผ่านตัวละครของหมอรัตน์ที่มีความสับสนในความรู้ สึกที่ต้องเลือกระหว่าง
ความผูกพันที่มีตอ่ ยงยุทธ หรื อความรักที่มีต่อธนา ทาให้ ยากต่อการตัดสินใจว่าจะเลือกรับรักใคร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ยงยุทธตัดสินใจฆ่าตัวตายเมื่อถูกหมอรัตน์บอกเลิก ทาให้ หมอรัตน์ร้ ู สึก
ผิดเป็ นอย่างมากที่ เป็ นสาเหตุส าคัญในการทาร้ ายจิตใจยงยุทธ ในขณะที่ตัวธนาเองก็ร้ ู สึกผิด
เพราะรู้ตวั ดีว่าถ้ าไม่เข้ ามายุ่งเกี่ยวในความสัมพันธ์นี ้ หมอรัตน์และยงยุทธก็คงได้ ลงเอยกันด้ วยดี
ด้ วยเหตุนี ้ธนาจึงได้ ตดั สินใจเสียสละความรักนี ้ให้ แก่พี่ชายของเขา ยิ่งทาให้ หมอรัตน์ลาบากใจเป็ น
อย่างยิ่ง
6) มุมมองการเล่าเรื่ อง (Point of View) บทเพลงนี ้เล่าอย่างมุมมองบุคคล
ที่หนึ่งอย่างหมอรัตน์ ที่เลือกจะเคารพในความรู้ สึกของหัวใจตัวเอง แม้ หมอรัตน์จะมีการศึกษาสูง
และรู้ดีว่าการเปลี่ยนใจไปรักกับน้ องชายของอดีตคนรักของตนเป็ นสิ่งที่ ไม่สมควรนัก เพราะจะทา
ให้ ยงยุทธเจ็บช ้ามากขึ ้นไปอีก แต่ก็ไม่สามารถต้ านทานต่อรักที่มีในใจได้ ขณะเดียวกันเพลงนี ้ยัง
เสนอมุมมองผู้ร้ ูรอบด้ านอีกด้ วย (The Omniscient) เพราะเนื ้อร้ องแสดงออกถึงความเข้ าอกเข้ าใจ
ในมุมมองทางความรักในทุก ๆ ด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านทุกข์ ด้ านสุข ล้ วนแล้ วแต่เป็ นเงื่ อนไขของ
ความรักที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้
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ภาพที่ 4.10 ภาพตัวละครหลักเรี ยงจากซ้ ายไปขวาบนลงล่าง ทวี-อัมพร ลือพงษ์ -อุไร
หทัยรัตน์-ยงยุทธ ธนา และผู้ขบั ร้ อง แนน วาทิยา จากเพลงแพ้ รัก
แหล่ งที่มา: กระปุกดอทคอม, 2555; ยูทบู , 2558.
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4.1.5.2 วิเคราะห์สญ
ั ญวิทยาในการเล่าเรื่ องผ่านเพลงประกอบละคร
ตารางที่ 4.25 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในโครงเรื่ องของเพลงแพ้ รัก
การเล่ าเรื่อง

1. โครงเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
“เปลี่ ยนสิ่ ง ที่ เป็ น เหมื อ น ความสุข ให้ เ ป็ นทุกข์ ท น
เปลี่ ย นจากคนที่ เ คยรั ก ที่ สุ ด เกลี ย ดสุ ด หั ว ใจ
เปลี่ยนคนที่ทกุ ครัง้ ฉลาด โง่ในพริบตา
รูปสัญญะ (Signifier)

เปลี่ยนสิ่งใด ๆ ทุก ทุกอย่าง ให้ แปรผันไป”
การเปรี ยบเที ย บความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ น้

ความหมายของสัญญะ

จากสิ่งหนึง่ ไปยังอีกสิ่งหนึง่ ที่เป็ นคูต่ รงข้ าม
ความรักมี อิทธิ พ ลกับความรู้ สึกที่ส่งผลไปยัง จิตใจ

(Signified)

จนถึงการกระทา สามารถสร้ างให้ เกิดพลังด้ านบวก
เช่น ความขยัน ความตัง้ ใจ ขณะเดีย วกัน ก็ พ ร้ อม
ทาลายพลังนันได้
้ เช่นกัน
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
“เปลี่ ยนสิ่ ง ที่ เป็ น เหมื อ น ความสุข ให้ เ ป็ นทุกข์ ท น
เปลี่ ย นจากคนที่ เ คยรั ก ที่ สุ ด เกลี ย ดสุ ด หั ว ใจ
เปลี่ยนคนที่ทกุ ครัง้ ฉลาด โง่ในพริบตา
เปลี่ยนสิ่งใด ๆ ทุก ทุกอย่าง ให้ แปรผันไป”
รูปสัญญะ (Signifier)
ความหมายของสัญญะ

ใด ๆ ในโลกนี ้เปลี่ยนแปลงได้ เสมอ
การยึ ด ติ ด เชื่ อว่ า สิ่ ง ๆ นั น้ เป็ นของ เรา หรื อ

(Signified)

การปรารถนาให้ สิ่ง ๆ หนึ่งเหมือนเดิม เป็ นสิ่งที่ไม่
สามารถเกิดขึ ้นได้ จริ ง เป็ นเงื่อนไขสากลที่เกิดขึ ้นกับ
ทุกสิ่งบนโลกใบนี ้ ทังสิ
้ ่งมีชีวิต ไม่มีชีวิ ต วัตถุสิ่งของ
สิ่งที่มนุษย์พงึ กระทาคือการเผชิญหน้ าอย่างมีสติ
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ตารางที่ 4.26 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในแก่นเรื่ องของเพลงแพ้ รัก
การเล่ าเรื่อง

2. แก่ นเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความไม่แน่นอนของความรัก

รูปสัญญะ (Signifier)

ความรักเป็ นสิ่งไม่มนั่ คง

ความหมายของสัญญะ

ความรั ก เกิ ด ขึ น้ จากความรู้ สึ ก เมื่ อ มี ค วามรู้ สึ ก รั ก
ปรารถนาดี ต่ อ คน ๆ หนึ่ ง ความรั ก นี จ้ ะก่ อ ให้ เกิ ด แต่

(Signified)

สิ่งดี ๆ ร่ วมกัน แต่เมื่อวันใดก็ตามที่หมดรัก ความรู้ สึก
ย่อมเปลี่ ยนไป จากหวัง ดี อาจจะกลายเป็ นการผิดหวัง
หรื อ หวั ง ร้ าย ต่ อ กั น ก็ เ ป็ นไ ด้ ซึ่ ง ล้ ว นแ ต่ เ ป็ น สิ่ ง ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เลย
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความไม่แน่นอนของความรัก

รูปสัญญะ (Signifier)

ทุกสิ่งล้ วนไม่แน่นอน

ความหมายของสัญญะ

ความรั ก ความคิด ความรู้ สึก หรื อสิ่งใด ๆ ในโลกล้ วน

(Signified)

ไม่มี อ ะไรมั่น คงหรื อ แน่น อน ไม่มี ใ ครที่ ส ามารถควบคุม
หรื อคาดเดาสถานการณ์ ได้ ไม่มีสูตรสาเร็ จว่าคนที่ฉลาด
จะถูก หลอกไม่ไ ด้ หรื อ คนที่ ไ ม่ฉลาด จะไม่มี โอกาสที่ จ ะ
มี ค วามรั ก ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบได้ หรื อ แม้ กระทั่ง ความรู้ สึ ก
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ อยู่ ต ลอดเวลา วั น นี อ้ าจจะยั ง เป็ น
ความรั ก แต่พ รุ่ ง นี อ้ าจจะเป็ น ความเกลี ย ดชัง ที่ เ กิ ด ขึ น้
อย่างไม่มีเหตุผลก็เป็ นได้
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ตารางที่ 4.27 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในตัวละครของเพลงแพ้ รัก
การเล่ าเรื่อง

3. ตัวละคร

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ตัวละครหญิง (หมอรัตน์)

รูปสัญญะ (Signifier)

ตัวละครหญิงที่มีลกั ษณะนิสยั หลายมิติ

ความหมายของสัญญะ

ความรู้ สึ ก ของฝ่ ายหญิ ง ที่ มี ห ลากหลายอารมณ์

(Signified)

จากรั กเป็ น โกรธ จากโกรธเป็ นเกลี ยด หรื อจากรั ก
เป็ นเคยรั ก แท้ จริ ง แล้ ว สามารถเกิ ด ขึ น้ ได้ กับ ทุ ก
ตัวละคร แต่ในบทเพลงนี เ้ น้ นเล่าผ่า นมุม มองของ
ตัวละครหญิง ยกตัวอย่างเช่น หมอรัตน์จะเป็ นหมอ
ที่ มี จ ริ ย ธรรม อุป นิ สัย ดี และมี ก ารศึก ษาสูง แต่ก็
ไม่อ าจรอดพ้ นห้ ว งความรู้ สึกของความรั ก ที่ ท าให้
ทุ ก ข์ ใ จได้ เมื่ อ สุ ด ท้ ายต้ อ งปฏิ เ สธความรั ก ของ
ยงยุทธ เพราะความรู้ สึกที่มีให้ แก่ยงยุทธได้ เปลี่ยน
สถานะจากคนรั ก เป็ นเพี ย งเพื่ อ นเท่ า นัน้ กรณี นี ้
หมอรัตน์เลือกที่จะปฏิบตั ิตามที่ ใจต้ องการ แม้ ร้ ู ว่า
อดีตคนที่เคยรักต้ องใจสลายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ)
การเล่ าเรื่อง

3. ตัวละคร

สัญญวิทยา
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ตัวละครหญิง (หมอรัตน์)

รูปสัญญะ (Signifier)

ตัวละครหญิงที่พา่ ยแพ้ ตอ่ ความรัก

ความหมายของสัญญะ

การพ่ า ยแพ้ ต่ อ ความรั ก คื อ การยกตั ว อย่ า งที่

(Signified)

ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ า ความรั ก มี อ าณุ ภ าพยิ่ ง ใหญ่ จ นใครก็
ไม่ ส ามารถต้ า นทานได้ แต่ไ ม่ ไ ด้ ห มายถึ ง ผลแพ้
หรื อ ชนะคู่ ต่ อ สู้ ที่ ผ้ ู แพ้ ต้ องเป็ นฝ่ ายเสี ย ใจ หรื อ
ผู้ ชนะต้ องเป็ นฝ่ ายดี ใ จเพี ย งฝ่ ายเดี ย ว การแพ้
ต่อ ความรั ก นี ้ คู่ต่อ สู้ที่ ส าคัญ คื อ จิ ต ใจของตัว เอง
เพราะการแสดงออกภายนอกของเรานัน้ คัดกรอง
มาจากจิ ตสานึกภายใน หรื อทัศนคติที่เราเลือกจะ
ให้ คุณ ค่ า สิ่ ง นัน้ ๆ เช่ น อาการเศร้ า เกิ ด มาจาก
ความรู้ สึก ที่ เ ราให้ ค่า ว่า เป็ น สิ่ ง น่า เศร้ า เนื่ อ งจาก
ไม่เป็ นไปตามที่ หวังไว้ คิดว่าแต่ว่าทาไมต้ องเป็ น
แบบนี ้ ท าไมสิ่ ง นี ต้ ้ อ งเกิ ด ขึน้ กับ เรา หากเราปรั บ
มุม มองว่าเรื่ องเศร้ านีเ้ กิ ดขึน้ ได้ กับทุกคน เพียงแต่
วันนี ้ถึงกาหนดของเรา แล้ วเราเลือกที่จะเศร้ าต่อไป
หรื อทิง้ ความเศร้ าไว้ เป็ นอดีตที่ไ ม่สามารถแก้ ไขได้
มี ชี วิ ต อยู่ เ พื่ อ ปั จ จุ บัน และท าให้ ดี ขึ น้ ในอนาคต
ทุกสิ่งอยูท่ ี่เราเลือกให้ มองมุมไหน
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ตารางที่ 4.28 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในฉากของเพลงแพ้ รัก
การเล่ าเรื่อง

4. ฉาก

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ฉากสวนสาธารณะ ช่วงปี พ.ศ. 2544

รูปสัญญะ (Signifier)

พื ้นที่เปิ ด ตังอยู
้ ร่ ิมคลอง มีต้นไม้ สงู มีเสาไฟ

ความหมายของสัญญะ

สถานที่แห่งนี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงช่วงเวลาที่เรื่ องราวกาลังเดิน

(Signified)

อยู่ มี ตัวอาคารที่ ก่อสร้ างขึน้ มี สายไฟโยงรยางค์ เห็นถึง
ความเจริญมากขึ ้นในยุคนัน้

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ฉากสวนสาธารณะ ช่วงปี พ.ศ. 2544

รูปสัญญะ (Signifier)

พื ้นที่เปิ ดโล่ง กว้ าง สงบ

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

ฉากนี เ้ ป็ นฉากที่ ห มอรั ต น์ เ ลื อ กที่ จ ะมาปลดปล่ อ ย
ความรู้ สึ ก ผิ ด ที่ ตนรู้ สึ ก ต่ อ ยง ยุ ท ธ พื น้ ที่ โล่ ง โปล่ ง
เต็ ม ไปด้ ว ยความสงบแห่ ง นี ท้ าให้ หมอรั ต น์ ไ ด้ ท บทวน
ความรู้ สึ ก กั บ ตั ว เอง และสิ่ ง ที่ ก ระท าไปอย่ า งมี ส ติ
ครบถ้ วนดี แ ล้ วว่ า ตนได้ ท าตามความรู้ สึ ก ของตนเอง
จริ ง ๆ แม้ จ ะไม่ใช่เป็ นสิ่งที่ อยากทา แต่การกระทาเช่นนี ้
จะมีผลดีกบั ทุกฝ่ ายในระยะยาว
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ตารางที่ 4.29 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในขัวขั
้ ดแย้ งของเพลงแพ้ รัก
การเล่ าเรื่อง

5. ขัว้ ขัดแย้ ง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความขัดแย้ งภายในจิตใจ

รูปสัญญะ (Signifier)

ความรู้สกึ สับสนในความรัก

ความหมายของสัญญะ

อาการลั ง เลกั บ ความรู้ สึ ก ของตนเองที่ มี ต่ อ ความรั ก

(Signified)

ไม่ แ น่ ใ จในสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ ว่า ยัง เรี ย กว่ า ความรั ก อยู่ห รื อ ไม่
เพราะความรู้สกึ บางอย่างเปลี่ยนไป

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความขัดแย้ งภายในจิตใจ

รูปสัญญะ (Signifier)

การหวัน่ ไหวในความรักเกิดขึ ้นได้ เสมอ

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

ความรู้ สึ ก คนเราเปลี่ ย นแปลงได้ เสมอ เช่ น เดี ย วกั บ
ความหวั่นไหวที่อาจเกิดขึน้ ได้ กับอี กคน หากคน ๆ นัน้
ดูแ ลเอาใจใส่ เ ราเป็ นอย่ า งดี ในขณะที่ ค นรั ก ปั จ จุ บัน
กลับ เมิ น เฉย ไม่ใ ส่ใ จเราเหมื อ นแต่ก่อ น ความรั ก ก็ อ าจ
เปลี่ ย นแปลงได้ ต ามกาลเวลา จากที่ เ คยว่ า หวานกลับ
เป็ นขมได้ เพียงชัว่ ข้ ามคืน
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ตารางที่ 4.30 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในมุมมองการเล่าเรื่ องของเพลงแพ้ รัก
การเล่ าเรื่อง

6. มุมมองการเล่ าเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
เล่า อย่ า งมุม มองผสมผสาน ระหว่า งบุรุ ษ ที่ ห นึ่ง และผู้ร้ ู
รูปสัญญะ (Signifier)

รอบด้ าน
นาเสนอเพลงที่เล่าสถานการณ์สอดคล้ องกับตัวละครหญิง

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

ในบทละครอย่างหมอรัตน์ และเป็ นมุมมองของผู้ที่ร้ ูผิดชอบ
เพลงประกอบละครเพลงนี ้ถูกเปิ ดใช้ บรรยายความรู้สึกของ
ตัว ละครหลัก ฝ่ ายหญิ ง อย่ า งหมอรั ต น์ ผ่ า นมุม มองที่ มี
ความรู้สกึ ถูกและผิดในคราวเดียวกัน กล่าวคือ รู้ว่าการมีรัก
ท าให้ เ ศร้ า และเสี ย น า้ ตา ขณะที่ อี ก มุม หนึ่ง ก็ ร้ ู แก่ ใ จว่ า
หากไม่อยากทุกข์ ก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับ เรื่ องรัก ๆ ใคร่ ๆ
แต่ สุ ด ท้ ายก็ ยั ง จะเลื อ กที่ จ ะเดิ น ไปห้ วงของความรั ก

ที่แม้ จะต้ องมีคนเจ็บ ก็ยืนยัดที่จะทาเพื่อความรักของตน
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
เล่ า อย่ า งมุม มองผสมผสาน ระหว่ า งบุ รุ ษ ที่ ห นึ่ ง และผู้ รู้
รูปสัญญะ (Signifier)

รอบด้ าน
ยา้ ให้ เ ห็ น ถึง คุณลัก ษณะนิ สัยรอบด้ า นของตัว ละครหญิ ง

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

อย่างหมอรัตน์
ความจริ งที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ หมอรั ต น์ แ ละละครเรื่ องนี ้ คื อ
ในการกระท าของคนหนึ่ ง ๆ ไม่ ส ามารถท าให้ ทุ ก คน
พึ ง พอใจได้ สุ ด ท้ ายคนเรามั ก เลื อ กสิ่ ง ที่ คิ ด ว่ า ดี ที่ สุ ด
ให้ กั บ ตั ว เองทั ง้ นั น้ ไม่ ว่ า จะเหตุ ก ารณ์ ใ ด ย่ อ มมี ค น
ได้ เปรี ยบหรื อเสียเปรี ยบอยูเ่ สมอในสังคม
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4.1.6 ให้ ตายก็ไม่ รักกัน
ให้ ตายก็ไม่รักกัน เป็ นเพลงประกอบละครเพลงสุดท้ ายของละครเรื่ องสุดแค้ นแสนรัก ขับ
ร้ องโดยชาติ สุช าติ แซ่เ ห้ ง เพลงนี ม้ ักนามาประกอบฉากในช่วงยุคหลัง ๆ ของละคร นาเสนอ
มุม มองของยงยุท ธ พระเอกของเรื่ อ งที่ ถูก ยุติความสัม พันธ์ ลงจากหมอนพรั ตน์ โดยสามารถ
วิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบของแนวคิดการเล่าเรื่ องได้ ดังต่อไปนี ้
4.1.6.1 วิเคราะห์การเล่าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อง (Plot) กล่าวถึงความรักเพียงด้ านเดียวของชายคนหนึ่ง โดย
ไล่ลาดับเหตุการณ์ของเพลง ดังนี ้
(1) การเริ่มเรื่ อง (Exposition)
“มันทรมาน ที่ต้องเห็นเธอไปกับเขา ไม่อยากเห็น
ทาใจไม่เป็ น ก็มนั รักเธอ เกินกว่าให้ ตดั ใจ ไปจากเธอ”
เริ่มต้ นด้ วยการตัดพ้ อถึงความรู้สกึ ของผู้เล่าที่ต้องทนดูคนที่ตนรักกาลัง
จากไปกับอีกคน แม้ จะรู้สถานะของตนเองดี แต่ก็ไม่สามารถทาใจหรื อตัดใจจากความรักที่เคยมีได้
(2) การพัฒนาเหตุการณ์ (Raising Action)
“บอกตัวเอง ว่าเธอไม่รัก จะรอทาไม
ตัดใจไป คนเขาไม่รักยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนใจ”
ในท่อนการพัฒนาเหตุการณ์ ผู้เล่าพยายามเตือนสติตวั เอง ให้ ร้ ู ตวั ว่า
ผลที่ตามคืออะไร การรักคน ๆ หนึ่งข้ างเดียว เหมือนกับการปรบมือข้ างเดียวที่ไม่มีทางดัง เป็ น
ความรักที่ไม่มีทางเป็ นไปได้ อีกแล้ ว
(3) ขันภาวะวิ
้
กฤต (Climax)
“ ให้ ตายก็ไม่รักกัน เป็ นคาที่ฉนั ควรจาให้ ขึ ้นใจ แต่ทาไมไม่เคยจา
มันจาได้ เพียงแค่สามคา คือคา ๆ นี ้ว่าฉันรักเธอ
เธอจะรักหรื อเปล่า ใจฉันไม่เคยเปลี่ยน รักเธอทุกลมหายใจ”
ในขัน้ วิกฤตนี ้ พูดถึงความขัดแย้ ง ที่ เกิ ดขึน้ ในจิ ตใจภายในของผู้เล่า
เป็ นความจริงที่ร้ ูตวั ดีวา่ ทาอย่างไรความรักนี ้ก็ไม่มีทางเป็ นไปได้ แต่จิตใจเลือกที่จะกาหนดให้ จาใน
สิ่งที่อยากจาเท่านัน้ กล่าวคือเป็ นการแสดงจุดยืนของความรักของตน ที่จะขอรักคนที่ตนรักต่อไป
ทุกลมหายใจ
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(4) ขันภาวะคลี
้
่คลาย (Falling Action)
“ ไม่มีคา่ พอ ให้ เธอรักกันฉันก็ร้ ู อยูเ่ ต็มใจ
จะทาเช่นไร ภายในหัวใจมีแต่เธอผู้เดียว อยูใ่ นนัน”
้
ในขัน้ นี ้ เป็ น ภาวะคลี่ ค ลายที่ ต้ อ งจ ายอมต่อ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้
เพราะรู้ตวั ดีวา่ ตนเองไม่มีคา่ พอให้ ใครรัก แต่ก็ยงั ไม่ร้ ูวา่ จะต้ องทาอย่างไรให้ ดีขึ ้นได้
(5) ขันยุ
้ ตเิ รื่ องราว (Ending)
ในขันยุ
้ ติเรื่ องราวนี ้ ไม่ได้ ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนว่าผู้เล่าเรื่ องจัดการ
กับสถานการณ์นี ้อย่างไร เพราะเนื ้อร้ องได้ พูดถึงแค่เรื่ องราวที่เกิดขึ ้นเนื่องจากตนเองไม่ได้ ถูกรัก
อย่างเช่นเคย แต่ยงั ยืนยันในความรักที่มีวา่ จะเหมือนเดิมตลอดไป
2) แก่นเรื่ อง (Theme) คือ ความรักข้ างเดียว เนื่องจากถูกปฏิเสธจากอดีต
คนที่เคยรัก จนไม่ร้ ู ว่าจะเดินต่อไปยังไง แต่ขอเลือกที่จะรอและยึดมัน่ ในความรักต่อไป แม้ ร้ ู ดีว่า
ความรักครัง้ นี ้ไม่มีทางเป็ นไปได้ ก็ตาม
3) ตัวละคร (Character)
(1) การแบ่งตัวละครโดยใช้ บทบาทเป็ นเกณฑ์ เพลงนี ้แทนความรู้ สึก
ของตัวละครหลักอย่างยงยุทธ กับความรักแท้ ที่มอบให้ หมอรัตน์แต่เพียงผู้เดียวมาโดยตลอด แม้
วันที่ความรักครัง้ นี ้ไม่เหมือนเดิม ก็ยงั ยึดมัน่ ในรักแท้ ที่มีให้ แก่หมอรัตน์ ด้ วยความรักครั ง้ นี ้นัน้ มี
ความสาคัญกับยงยุทธมาก เพราะถื อเป็ นความรั กครัง้ แรกและครัง้ เดียวที่ยงยุทธมีและมอบให้
อย่างบริ สทุ ธิ์ใจ ทาให้ ยามผิดหวังยงยุทธจึงเสียใจมากถึงขันเกื
้ อบฆ่าตัวตาย เพราะคิดว่าโลกนี ้ไม่มี
ใครอยู่เคียงข้ างอีกแล้ ว ยงยุทธเองเติบโตมากับการเลี ้ยงดูของย่าแย้ มแต่เพียงผู้เดียว ในขณะที่
ชีวิตวัยเด็กก็มีแค่หมอรัตน์เป็ นเพื่อนคูค่ ิดตังแต่
้ เด็กจนโต ทาให้ เมื่อขาดผู้หญิงสองคนที่สาคัญที่สดุ
ในชีวิตไปในเวลาไล่เลี่ยกัน จึงนับว่าเป็ นความทุกข์ใจอย่างมาก
(2) การแบ่งตัวละครโดยใช้ คณ
ุ ลักษณะเป็ นเกณฑ์ เพลงนี ้นาเสนอตัว
ละครมิตเิ ดียว คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ ้น แม้ จะถูกปฏิเสธความสัมพันธ์ก็ไม่เปลี่ย นใจไปจากรักครัง้ นี ้
ลักษณะบุคลิกของยงยุทธเอง ตังแต่
้ เด็กเป็ นคนไม่ค่อยพูด และไว้ ใจคนได้ ยาก เพราะมีปมในใจ
จากการเลี ้ยงดูของย่าแย้ มทาให้ เข้ าสังคมไม่เก่ง ดังนันคนที
้
่จะเข้ าถึง ยงยุทธได้ ในชีวิต จึงมีเพียง
ไม่กี่คน ยงยุทธจึงทุ่มเทความรู้ สึกทุกอย่างให้ ไปที่คนเหล่านันทั
้ งหมดอย่
้
างไม่เผื่อใจ ย่าแย้ มเอง
เปรี ยบเสมือนแม่ที่เลี ้ยงดูยงยุทธมาตังแต่
้ เด็ก แม้ ยา่ แย้ มจะเลี ้ยงด้ วยวิธีที่ผิด แต่ยงยุทธก็ยงั รักและ
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เคารพด้ วยความกตัญญูร้ ูคณ
ุ แก่บญ
ุ คุณของย่าแย้ ม หมอรัตน์เองก็เป็ นทังเพื
้ ่อนและแฟนที่ดีของยง
ยุทธคอยช่วยเหลือให้ คาปรึ กษาแก่ยงยุทธด้ วยดีมาโดยตลอด แต่การมีความรักที่สมบูรณ์ในวัยที่
โตขึ ้น ก็ย่อมมีความซับซ้ อนมากขึ ้น ความรักอย่างเดียวที่ยงยุทธมอบให้ หมอรัตน์อาจไม่เพียงพอ
ยงยุทธเติบโตมาด้ วยการเป็ นผู้รับมาตลอด จนไม่ร้ ูวา่ ความรักที่แท้ จริ งต้ องเป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ รับและผู้ให้ ที่
ดี นี ้จึงเป็ นอีกหนึง่ ชนวนสาคัญจากลักษณะนิสยั ของยงยุทธที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเขา
4) ฉาก (Setting) บทเพลงนี ถ้ ูก ถ่ า ยทอดในช่ว งบทสรุ ป ตอน สุด แค้ น
แสนรัก เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นปี พ.ศ. 2544 เป็ นผลต่อเนื่องจากเพลงแพ้ รัก เมื่อความรักของหมอรัตน์
ที่ มี ใ ห้ แ ก่ ย งยุท ธเปลี่ ย นสถานนะจากคนรั ก เป็ น เพี ย งเพื่ อ น บทเพลงนี จ้ ึง ถูก เล่า ออกมาผ่า น
ความรู้ สึกผิดหวังในคราบผู้แพ้ ของยงยุทธ ชายหนุ่มที่มีแต่รักมัน่ คงมอบให้ แต่ขาดความเป็ นผู้นา
หรื อ การเอาใจใส่ ค นรอบข้ าง ด้ วยเหตุ นี จ้ ึ ง ท าให้ ยงยุ ท ธแสดงความอ่ อ นแอ่ อ อกมาด้ วย
การพยายามฆ่า ตัว ตาย เพราะรู้ ตัว ดี ว่ า ไม่มี อ ะไรจะสู้กับ ธนา น้ อ งชายต่า งบิด าที่ ม าหลงรั ก
หมอรัตน์ได้ เลย

ภาพที่ 4.11 ภาพบ้ านยงยุทธ และจดหมาย ช่วงปี 2544
แหล่ งที่มา: ยูทบู , 2558.
5) ขัว้ ขัด แย้ ง (Conflict) ความขัด แย้ ง ในเพลงนี เ้ กิ ด จากความขัด แย้ ง
ระหว่างคนกับคน คือ ยงยุทธและหมอรัตน์ เมื่อทังสองมี
้
มุมมองการใช้ ชีวิต และการแก้ ปัญหาที่
แตกต่างกัน ความขัดแย้ ง นีจ้ ึง เกิ ดขึน้ ในช่วงที่ยงยุทธรู้ ความจริ งว่าถูกย่าแย้ มปิ ดบัง ความจริ ง
ตลอดชีวิตว่าแม่ของเขาไม่เคยไม่รักเขาเลย ทาให้ ยงยุงทธเสียใจและผิดหวังเป็ นอย่างมาก ยงยุทธ
โกรธย่าแย้ มจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้ านไปและขาดการติดต่อกลับ ด้ านหมอรัตน์ เองก็เป็ นห่วง
อย่างยิ่งแต่ยงยุทธก็เลือกที่จะไม่ติดต่อกลับแม้ กระทัง่ คนรักของเขาเช่นกัน ทังที
้ ่ในใจก็ร้ ู ว่าทุกคน
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เป็ นห่วงเพียงแต่ยงยุทธเลือกใช้ วิธีหนีปัญหาไม่อยากพบเจอใครในช่วงเวลาที่เจ็บปวดนี ้ หาวิธีใน
การเยียวยาความรู้สกึ ของตนเองด้ วยการอยูก่ บั ตัวเอง ในทางกลับกันความกังวลของหมอรัตน์ยิ่งมี
มากขึ ้นเรื่ อย ๆ เนื่องมากจากรู้จกั ตัวตนยงยุทธดีว่าเป็ นคนไม่มีเพื่อน และไม่เคยใช้ ชีวิตลาพังมา
ก่อน จึงยิ่งเป็ นห่วงว่าจะเป็ นตายร้ ายดีอย่างไรบ้ าง นอกจากความเป็ นห่วงก็มีความน้ อยใจว่าถ้ ายง
ยุทธเห็นความสาคัญและไว้ ใจตน ก็ คงส่งข่าวมาบอกให้ คลายความกัง วลบ้ าง ไม่ใช่การเงี ยบ
หายไปเฉย ๆ โดยละเลยความรู้สกึ ของคนอื่น
6) มุมมองการเล่าเรื่ อง (Point of View) บทเพลงนี ้เล่าผ่านมุมมองจาก
บุคคลที่หนึ่ง อย่างยงยุทธ (The First-person Narrator) ซึ่งเนือ้ ร้ องถูกนาเสนอและถ่ายทอด
ออกมาได้ อ ย่า งดี ใ นเชิ ง อารมณ์ ความรู้ สึ ก ของตัว ละคร รวมถึ ง คุณ ลัก ษณะและทัศ นคติใ น
การเลือกแก้ ไขปั ญหาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ เช่น การหนีปัญหาของยงยุทธ เมื่อความรักไม่สมหวัง
วิธี การรั บมื อคือการเลื อกที่ จะจาในสิ่ง ที่ตนเองอยากจ า โดยไม่คานึงถึง โลกแห่ง ความเป็ นจริ ง
ตัง้ มั่นว่า จะรั ก ต่อ ไปอย่า งไม่มี วัน เปลี่ ย นแปลง สะท้ อ นให้ ถึ ง เห็ น เหตุแ ละผลที่ เ กิ ดขึน้ ต่อ การ
ไม่ประสบความสาเร็จในความรัก เพราะยงยุทธเลือกที่จะมองแต่ด้านของตนเองเท่านัน้

ภาพที่ 4.12 ภาพตัวละครหลักยงยุทธ และผู้ขบั ร้ อง ชาติ สุชาติ จากเพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน
แหล่ งที่มา: มิวสิคไทยซ่า, 2558; ยูทบู , 2558.
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4.1.2.2 วิเคราะห์สญ
ั ญวิทยาในการเล่าเรื่ องผ่านเพลงประกอบละคร
ตารางที่ 4.31 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในโครงเรื่ องของเพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน
การเล่ าเรื่อง

1. โครงเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

“ให้ ตายก็ไม่รักกัน”

รูปสัญญะ (Signifier)

ความพยายามทาทุกอย่างเพื่อให้ คนรักกลับมา แต่
ไม่เป็ นผล

ความหมายของสัญญะ

ในเรื่ องยงยุทธพยายามจะฆ่าตัวตาย เพราะคิดว่า

(Signified)

ไม่เหลือใครเคียงข้ างแล้ วทังคนรั
้ กและย่าแย้ ม แต่
ต่ อ ให้ การตัด สิ น ใจครั ง้ นี ข้ องยงยุ ท ธน่ า เวทนา
เพียงใด ก็ไม่อาจเปลี่ยนใจให้ คนรักกลับมาได้

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

“ให้ ตายก็ไม่รักกัน”

รูปสัญญะ (Signifier)

ความรักที่ไม่มีวนั เป็ นไปได้

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

ความรั ก เกิ ด จากความรู้ สึ ก ตรงกั น อย่ า งเป็ น
ธรรมชาติของคนสองคนที่เลือกจะเดินเคียงข้ างกัน
ไปไม่ว่าจะทุกข์หรื อสุข ไม่ได้ เกิดจากความสงสาร
หรื อความพยายามมากจนเกินความจาเป็ น เพราะ
แม้ กระทัง่ การยอมตายต่อหน้ า คือการให้ ที่ยิ่งใหญ่
อย่างการให้ ชีวิต ก็ไม่อาจรัง้ อีกคนให้ กลับมารักกัน
ได้ อยูด่ ี
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ตารางที่ 4.32 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในแก่นเรื่ องของเพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน
การเล่ าเรื่อง

2. แก่ นเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความรักข้ างเดียว

รูปสัญญะ (Signifier)

ความรักที่มอบให้ แก่คนที่ไม่ได้ รัก

ความหมายของสัญญะ

คาสารภาพจากชายที่ถูกปฏิเสธจากคนรัก โดยรู้ ตวั
ดีว่าตนเองไม่ค่คู วรกับความรักที่ฝ่ายหญิ งมอบให้

(Signified)

เพราะเคยละเลยความหวังดีของฝ่ ายหญิงไปจนทา
ให้ ฝ่ายหญิ ง ปั นใจไปให้ กับชายอีกคนที่เห็นคุณค่า
ในความรั กของเธอมากกว่า แต่ก็ ยัง เลื อ กที่ จ ะรั ก
ฝ่ ายหญิงต่อไป
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ความรักข้ างเดียว

รูปสัญญะ (Signifier)

ทางเลือกทางเดียวที่มีอยู่ เพื่อคนที่เรารักที่สดุ

ความหมายของสัญญะ

อารมณ์ ตัดพ้ อ ที่ เกิ ดขึน้ นี ้ เกิ ดจากความหวัง เดีย ว

(Signified)

ของตัวละครได้ พังทลายลง และยังอยู่ในช่วงเวลา
ของความสับสน ชีใ้ ห้ เห็นถึง ตัวละครที่มองไม่เห็น
ทางออก สิ่งเดียวที่ร้ ูว่าตนทาได้ และอยากพยายาม
ทาให้ ดีขึ ้นคือความรักที่มีให้ แก่อดีตคนรัก เพราะรู้ ดี
ว่าการสูญเสียนันเจ็
้ บปวดเพียงใด จึงพยายามทาสิ่ง
ที่อยู่ตรงหน้ าให้ ดีขึน้ โดยไม่ได้ หวังผลตอบแทนว่า
อีกฝ่ ายจะหันกลับมามองหรื อไม่
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ตารางที่ 4.33 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในตัวละครของเพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน
การเล่ าเรื่อง

3. ตัวละคร

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ตัวละครชาย (ยงยุทธ)

รูปสัญญะ (Signifier)

ตัวละครชายที่มีลกั ษณะนิสยั มิตเิ ดียว

ความหมายของสัญญะ

ยงยุทธเป็ นถูกเลี ้ยงดูมาด้ วยความรักของย่าแย้ ม จึง

(Signified)

รักและเชื่อฟั งย่าแย้ มมาโดยตลอด ขณะเดียวกันย่ า
แย้ มก็ไม่ได้ เปิ ดโอกาสให้ ยงยุทธได้ สนิทกับใครอื่น
โดยที่ ต นเองไม่อ นุญ าต เพราะกลัว จะเล่า เรื่ อ งที่
ปิ ดบังไว้ ให้ แก่ยงยุทธ ทาให้ ยงยุทธมีโลกแคบ และมี
คนที่ไว้ ใจคุยได้ ด้วยน้ อย หมอรัตน์เองจึงเป็ นอีกหนึ่ง
คนที่ยงยุทธทังรั
้ กและไว้ ใจ วิธีการแสดงออกต่อคน
รักของยงยุทธจึงชัดเจนตรงไปตรงมา รักคือรักมาก
เกลียดคือเกลียดมาก ไม่สนใจคือไม่สนใจมาก เป็ น
ตัวละครที่ไม่ซบั ซ้ อนในความรู้สกึ

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ตัวละครชาย (ยงยุทธ)

รูปสัญญะ (Signifier)

ตัวละครชายที่ไม่เปิ ดใจ
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ)
การเล่ าเรื่อง

3. ตัวละคร

สัญญวิทยา
ความหมายของสัญญะ

ยงยุ ท ธเลี ย้ งดู ม าอย่ า งไข่ ใ นหิ น ย่ า แย้ มขี ด กรอบ

(Signified)

เส้ นทางการใช้ ชีวิตให้ ว่าต้ องเรี ยนหมอ ยงยุทธจึงตังใจ
้
เรี ยนและปฏิบตั ติ ามแต่โดยดี แม้ ตวั เองจะกลัวเลือดแค่
ไหน ก็ ไม่กล้ าปฏิ เสธ เพราะเกรงว่าย่าแย้ ม จะเสี ยใจ
การเติบโตมากับสภาพแวดล้ อมที่ถูกกาหนดไว้ แล้ ว นี ้
เอง ทาให้ ยงยุทธขาดกระบวนการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ น
ผลด้ วยตัวเอง จนบางครัง้ ขาดสติในการแก้ ปัญหา จึง
เลือกที่จ ะหนีปัญหา ตัดขาดจากคนภายนอก และไม่
พร้ อมเปิ ดใจฟั งผู้อื่น เพราะมีความเชื่อเดิมที่หนักแน่น
ไม่มีใครสามารถเข้ ามาแทรกแซงได้ เช่น เชื่อว่าแม่ทิง้
ไปตังแต่
้ เด็ก ในใจก็คิดแต่ความโกรธน้ อยเนื ้อต่าใจ ไม่
เชื่อในสิ่งที่ ผ้ ูอื่นพูด เชื่ อแต่คาพูดของย่าแย้ มที่ เต็ มไป
ด้ วยความใส่ร้ายป้ายสี ยงยุทธกลับเลือกที่จะเชื่ออย่าง
สุดหัวใจจนกระทั่งวันหนึ่งพบว่าสิ่งที่เข้ าใจนันตรงกั
้
น
ข้ ามกับความเป็ นจริ ง อี กทัง้ ยัง เป็ นเหตุให้ แม่ของตน
ต้ อ งตรอมใจตาย นับว่าเป็ น การสูญ เสี ย ครั ง้ ยิ่ ง ใหญ่
สาหรับยงยุทธที่ถูกผู้มีพระคุณสูงสุดหลอกหลวง และ
แม่บงั เกิดเกล้ าตายเพราะตนเป็ นต้ นเหตุ หากเพียงแต่
ยงยุทธรับฟั งคาเตือนของคนอื่นบ้ าง ค้ นหาความจริ งที่
เกิดขึ ้นด้ วยตัวเอง และใช้ สติไตร่ ตรองกับเรื่ องที่เกิดขึ ้น
เรื่ องราวอาจไม่ได้ ลงเอยด้ วยความผิดหวังร้ ายแรงเช่นนี ้
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ตารางที่ 4.34 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในฉากของเพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน
การเล่ าเรื่อง

4. ฉาก

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ภาพบ้ านยงยุทธ และจดหมาย ช่วงปี 2544

รูปสัญญะ (Signifier)

ยงยุทธกาลังเขียนจดหมายอยูใ่ นบ้ านเพียงลาพัง

ความหมายของสัญญะ

หมอรั ต น์ ไ ม่ก ล้ า บอกความรู้ สึก ที่ แ ท้ จ ริ ง ต่อ หน้ า ยงยุท ธ

(Signified)

จึง เลื อ กที่ จ ะอธิ บายความในใจลงไปในจดหมาย ท าให้
ยงยุ ท ธเสี ย ใจเป็ นอย่ า งมาก และเลื อ กที่ จ ะตอบกลั บ
ความรู้ สึก ของตนเองลงไปในกระดาษแผ่นเดิม ก่ อ นจะ
ตัดสินใจฆ่าตัวตาย

2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)

ภาพบ้ านยงยุทธ และจดหมาย ช่วงปี 2544

รูปสัญญะ (Signifier)

ยงยุทธสวมชุดนอน อยูใ่ นบ้ านเพียงลาพัง

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

สืบเนื่องจากการจากไปของย่าแย้ มก่อนหน้ านี ้ ทาให้ ยงยุทธ
เสียใจเป็ นอย่างมากเพราะคิดว่าตนเองมีส่วนให้ ย่าแย้ มต้ อง
ตายจนตรอมใจ ไม่ไ ปทางาน ไม่ทานข้ าว การใส่ชุดนอน
ชี ้ให้ เห็นถึงสภาพของคนที่เศร้ าเสียใจจนไม่เป็ นอันทาอะไร
อีกทังการสู
้
ญเสียคนที่รักไปทีละคน ยิ่งทาให้ โลกของยงยุทธ
ไม่เหลื อใคร จนเป็ น เหตุให้ ยงยุทธตัดสิน ใจฆ่าตัวตายใน
ที่สดุ
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ตารางที่ 4.35 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในขัวขั
้ ดแย้ งของเพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน
การเล่ าเรื่อง

5. ขัว้ ขัดแย้ ง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
ความขัดแย้ งระหว่างคนกับคน
รูปสัญญะ (Signifier)
ความหมายของสัญญะ

ความคิดเห็นไม่ตรงกันระหว่างยงยุทธ และหมอรัตน์
นอกเหนื อจากความรั กความผูกพันที่ ทัง้ คู่เคยมี ตรงกันแล้ ว

(Signified)

ความคิ ด เห็ น อื่ น ๆ ในการด ารงชี วิ ต บางครั ง้ ก็ ไ ม่ ต รงกั น
ชี ้ให้ เห็นว่าความรักอย่างเดียวไม่ได้ เป็ นตัวบ่งชี ้ว่าความรักนัน้
จะราบรื่ นเสมอไป เช่น ทัศนคติในการให้ อภัยที่ยงยุทธมีตอ่ แม่
บังเกิดเกล้ า ด้ วยความเชื่อมัน่ ของตนที่ถูก ปลูกฝั งว่าแม่ไม่รัก
ทาให้ ยงยุทธปั กใจเชื่ออย่างไม่คิดให้ อภัยแม่ของเขาจนวาระ

สุดท้ ายของชีวิต ในขณะที่หมอรัตน์พร่ าเตื อนสติให้ ยงยุทธให้
อภัย เพื่อทดแทนบุญคุณในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ เป็ นต้ น
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
ความขัดแย้ งระหว่างคนกับคน
รูปสัญญะ (Signifier)
ทัศนคติที่แตกต่างกัน เกิดจากการบ่มเพาะที่ถกู ปลูกฝังมา
ความหมายของสัญญะ
(Signified)

ยงยุท ธ เลื อ กใช้ อ ดี ต มาก าหนดแนวทางปฏิ บัติใ นปั จ จุบัน
เหมือนกับย่าแย้ มที่มีแค้ นฝั งปมในอดีตส่งผลถึงความเครี ยด
แค้ นในปั จจุบนั ทาให้ มีกาแพงในกระบวนการคิดเวลารับฟั ง
ความคิดเห็ นของผู้ อื่ น เพราะเชื่ อ มั่นว่า ความคิด ตัว เองนั่น
ถูกต้ องแล้ ว ในขณะที่หมอรัตน์ เลื อกที่จะมองสิ่งที่อยากให้
เกิดขึ ้นจริงในอนาคต พิจารณาอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลว่าสิ่งที่ตน
ทาจะเกิดผลกระทบกับใครบ้ าง มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มา
จากพื น้ ที่ ค รอบครั ว ที่ ป ลูก ฝั ง ให้ ท าอะไรเพื่ อ ส่ว นรวม เป็ น
สาเหตุสาคัญให้ หมอรัตน์เลือกสายอาชีพทางการแพทย์
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ตารางที่ 4.36 แสดงการวิเคราะห์สญ
ั ญวิทยา ในมุมมองการเล่าเรื่ องของเพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน
การเล่ าเรื่อง

6. มุมมองการเล่ าเรื่อง

สัญญวิทยา
1) ความหมายตรง (Denotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
เล่าผ่านมุมมองจากบุคคลที่หนึง่ อย่างยงยุทธ
รูปสัญญะ (Signifier)

สะท้ อนมุมมองทางความคิดของตัวละครชายที่ผิดหวังจาก
ความรัก

ความหมายของสัญญะ
(Signified)

จากที่ วิ เ คราะห์ คุณ ลัก ษณะของยงยุ ท ธที่ มี มิ ติ เ ดี ย วนัน้
ชี ้ให้ เห็นว่ายงยุทธเป็ นคนจริ งจังและจริ งใจในความรู้ สึก รัก
มาก เกลี ย ดมาก บทเพลงนี เ้ ล่ า ถึ ง อารมณ์ ผิ ด หวั ง ปน
ความรู้สกึ ตัดพ้ อของยงยุทธว่าทรมานใจกับสิ่งที่เกิดขึ ้น แต่ก็
รู้ตวั ดีไม่ได้ มีคณ
ุ ค่าพอจะเปลี่ยนใจหญิงที่รักได้ สิ่งที่ทาได้ ดี

ที่สดุ ตอนนี ้คือการยืนหยัดที่จะรักต่อไป
2) ความหมายแฝง (Connotative Meaning)
ตัวสัญญะ (Sign)
เล่าผ่านมุมมองจากบุคคลที่หนึง่ อย่างยงยุทธ
รูปสัญญะ (Signifier)
ความหมายของสัญญะ

บุคคลผู้ไม่มีทางเลือก
หากพิจารณาความหมายตรง จะเห็นว่าความเสียใจอย่ าง

(Signified)

หนักหน่วงที่เกิดขึ ้นของยงยุทธเกิดจากความคาดหวังสูง แต่
หากพิจารณารวมไปถึงบุคคลรอบข้ างที่ยงยุทธรักและไว้ ใจก็
จะเห็นว่ามีแค่ย่าแย้ ม และหมอรัตน์ การสูญเสียทังสองคน
้
ไปในเวลาใกล้ เคียงกัน แสดงให้ เห็นถึงความเปราะบางของ
ยงยุทธ และการเลือกที่จะรัก จะรอหมอรัตน์ต่อไปนัน้ อาจ
ไม่ได้ เป็ นทางที่ยงยุทธอยากจะเลือก แต่เพราะไม่มีทางเลือก
อื่นเลยที่ทาให้ ยงยุทธรู้ สึกไว้ วางใจได้ การที่ได้ เห็นคนอดีต
คนรักยังอยู่ในสายตา จึงอาจเป็ นอีกทางที่ทาให้ ยงยุ ทธไม่
รู้สกึ โดดเดี่ยว
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4.2 การวิ เ คราะห์ ถึง บทบาทและหน้ า ที่ ข องเพลงประกอบละคร จากกลวิ ธี
การเล่ าเรื่ องของเพลงประกอบละครที่ถูกนาไปใช้ ในละครโทรทัศน์ ไทย
ปั จจุบันรายเพลง
4.2.1 ฉันก็รักของฉัน
เพลงฉันก็ รักของฉันถูกใช้ เป็ นเพลงเปิ ดเรื่ องของละครเรื่ องสามีตีตรา เพื่อช่วยส่งเสริ ม
บรรยากาศของละครให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมอารมณ์ระหว่างฉาก และบางครัง้ ทานอง
ของเพลงนี ้ก็ถกู นามาใช้ แทนเสียงประกอบในบางฉาก อีกทังวิ
้ ธีการนาเสนอยังมีลกู เล่นที่น่าสนใจ
คือ การร้ องประชัน กัน ระหว่า งผู้ร้ องสองคน ที่ ก าลัง ถ่า ยทอดมุม มองความคิด และอารมณ์ ที่
แตกต่างกันของสองตัวละครหลักออกมาได้ อย่างชัดเจนดังที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น องค์ประกอบของ
ดนตรี ก็ถกู นาเสนอออกมาได้ อย่างละเอียดอ่อนเช่นกัน
4.2.1.1 วิ เ คราะห์ ก ารสื่ อ สารของเพลง และองค์ ป ระกอบของดนตรี ประกอบ
กับสัญญวิทยาที่พบในเพลง
1) เนือ้ เพลง คือ ถ้ อยคาที่ถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงนีเ้ ป็ นภาษากึ่งแบบ
แผน ที่ผสมระหว่างภาษาพูด และภาษาแบบแผนมุง่ สื่อสารถึงอารมณ์การแก่งแย่งชิงดีกนั เป็ นแก่น
ของเรื่ อง ทาให้ ในบางท่อนต้ องใช้ ภาษาพูดในเพลงเพื่อการแสดงออกถึงความประชดประชันที่
ชัดเจน และเข้ าถึงอารมณ์ในความเป็ นจริ งมากขึ ้น เช่น “เสียใจคนอย่างฉันก็มีหวั ใจ ก็เจ็บก็ทนได้
เหมือนกับเธอ ฉันหวังว่าคงเข้ าใจ ถ้ าเธอจะมาเรี ยกร้ อง ให้ เข้ าใจเธอ แล้ วฉันล่ะ จะเป็ นยังไง เมื่อ
ไม่มีใครเธอจะเจ็บแทนฉันไหม เป็ นต้ น
สัญญะของเนื ้อร้ องที่พบในเพลงนี ้ ความหมายตรงคือ การเลือกใช้ ภาษา
ที่เข้ าใจง่าย กระชับตรงประเด็น ผู้สื่อสารทังสองมุ
้
่งเน้ นบอกเจตนาของแต่ละคนอย่างชัดเจนว่า
ตัวเองต้ องการเป็ นเจ้ าของผู้ชายคนนี ้ และต้ องการให้ อีกฝ่ ายหลีกทางไป ขณะเดียวกันความหมาย
โดยนัยของเพลงนี ้ มุง่ เน้ นให้ เห็นถึงความเห็นแก่ตวั ของมนุษย์ที่เห็นแก่ความสุขของตัวเองเป็ นที่ตงั ้
โดยหวังให้ ฝั่งตรงข้ ามยอมรับและเข้ าใจในเหตุผลที่พยายามสร้ างขึน้ มาอย่างไม่คานึงถึงความ
ถูกผิด เช่น การใช้ ชื่ อเพลง “ฉันก็รักของฉัน ” ที่แสดงให้ เห็นถึง การดึง ดันที่ จะรั กไม่ว่าใครจะว่า
อย่างไร หรื อการเล่าเรื่ องของบทเพลงจากมุมมองบุคคลที่หนึ่ง โดยไม่สนใจความรู้สึกของบุคคล
อื่น ๆ เป็ นต้ น
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2) ภาพพจน์ บทเพลงนี ้มีการเล่าเรื่ องเชิงอธิพจน์ หรื อการกล่าวเกินจริ งใน
เพลง เพื่อสื่อสารให้ ผ้ ฟู ั งเห็นภาพ และเข้ าใจถึงอารมณ์ความรู้สกึ ที่เจ็บปวดของตัวละคร และความ
รักที่มีให้ คนรักอย่างท้ วมท้ น ดังจะเห็นได้ จากประโยคนี ้ “ฉันก็รักของฉันเข้ าใจบ้ างมัย้ ฉันมีสิทธิ์จะ
รักไม่ผิดใช่มยั ้ เธอก็นา่ จะรู้มนั เจ็บเพียงใด เหมือนโดนกรี ดหัวใจถ้ าเธอแย่งไปครอง ฉันก็รักของฉัน
เข้ าใจบ้ างไหม เธอมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ ทาใจ ฉันก็รักจนจะเป็ นจนจะตาย เธอไม่ต้อง เธอไม่ต้อง
มาทาลายความรักเรา”
สัญญะที่พบในความหมายตรงของภาพพจน์ คือ การพยายามยกหาเหตุผลส่วนตนต่าง ๆ
นานามาเพื่อประกอบเหตุผลของฝ่ ายตนเองให้ หนักแน่นขึ ้น ขณะที่ความหมายโดยนัยของการ
กล่าวเกินจริ งในเพลงนี ้ แสดงให้ เห็นถึงการเชิดชูคณ
ุ ค่าความรักของผู้หญิ งสมัยนี ้ที่มีให้ กบั ชายที่
ตนรัก ความรักเปรี ยบเสมือนที่ทกุ สิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ขาดไม่ได้ รักมากจนยอมทาทุกสิ่งเพื่อให้ ได้
ครอบครอง
3) องค์ประกอบทางดนตรี
(1) จังหวะ เพลงฉันก็รักของฉัน มีจงั หวะช้ าในตอนต้ นอยู่ที่ความเร็ ว
จังหวะ 70 บีทต่อนาที เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเล่าเรื่ องที่คอ่ ย ๆ ไต่ระดับความรุนแรงทางอารมณ์
ขึ ้นไปเรื่ อย ๆ การเร่ งจังหวะให้ เร็ วขึ ้นในช่วงท่อนสร้ อยนันช่
้ วยส่งเสริ มให้ เพลงมีมิติทางอารมณ์ที่
ชัดเจนมากขึ ้นเช่นกัน
สัญญะที่พบในจังหวะ ความหมายตรงคือ การเล่าเรื่ องด้ วยจังหวะที่ช้า
จะช่วยในเรื่ องการเล่าที่มาของเรื่ องได้ ละเอียดอ่อนมากขึ ้น เพื่อคล้ อยให้ ผ้ ฟู ั งมีเวลาทาความเข้ าใจ
กับเหตุการณ์ขณะหนึ่งที่เกิดขึ ้นในเพลง ขณะที่สญ
ั ญะโดยนัยที่พบคือ ห้ วงอารมณ์ของตัวละคร
ที่ ต้ อ งการจะสื่ อออกไปเมื่ อ ความรั ก ไม่ส มหวัง อัน เนื่ องจากมี อุป สรรคมาขัด ขวาง เหมาะแก่
การเลือกใช้ จงั หวะช้ าแสดงให้ เห็นถึงภาวะทางอารมณ์ที่ข่นุ มัว สับสนทางความคิด หาทางออกไม่
เจอให้ กบั ความรักไม่ได้
(2) ทานอง เพลงนี ้เป็ นลักษณะการแต่งเพลงในปั จจุบนั โดยเริ่ มจาก
ดนตรี ในท่อนเกริ่ นนา จากนันตามด้
้
วยเนื ้อร้ องในท่อน A1 ท่อน A2 และเข้ าสู่ท่อนสร้ อย ต่อด้ วย
ท่อน A3 แล้ ววนกลับมาที่ท่อนสร้ อยอีกครัง้ นอกจากนี ้ในเพลงนี ้ยังมีท่อนเชื่อม (Bridge) ไปยัง
ท่อนสร้ อยในตอนจบอีกด้ วย
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หากพิ จ ารณาถึ ง สัญ ญะในท านองเพลงนี ้ ความหมายโดยตรงคื อ
ลักษณะการแต่งเพลงในปัจจุบนั ที่ผ้ แู ต่งมีอิสระทางความคิดในการต่อเติมทานองต่ าง ๆ เข้ าไปได้
อย่างไม่มีแบบแผนตายตัว ขณะที่ความหมายโดยนัยการเพิ่มทานองท่อนเชื่อม สื่อให้ เห็นถึงยุค
สมัยที่ เ ปลี่ ย นไป เป็ น การฉี กกฎเกณฑ์ เดิม ๆ ของขนบธรรมเนี ย มที่ คนยึดถื อปฏิ บัติกันมา ซึ่ง
เหมือนกับการประพฤติตนของผู้หญิงทังสองในเรื
้
่ อง ที่หลุดออกจากกรอบที่ผ้ หู ญิงเรี ยบร้ อย เป็ น
แม่บ้านแม่เรื อนในอดีต มาเป็ นผู้หญิงยุคใหม่ที่ทางานนอกบ้ านได้ เก่ง และมีทศั นคติเรื่ องรักใคร
ต้ องได้ มาครอบครองโดยไม่สนความถูกต้ อง
(3) เสี ย งประสาน บทเพลงนี ไ้ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดจากนัก ร้ องหญิ ง
คุณภาพอย่างนิวจิ๋วที่มีทกั ษะการร้ องขันสู
้ ง ทาให้ เสียงประสาน ที่ขบั ร้ องออกมาไม่ว่าจะร้ องเดี่ยว
ร้ องคู่ หรื อแม้ แต่เสียงสูงหรื อเสียงต่าก็ผสมผสานไปกับดนตรี ได้ อย่างลงตัว นอกจากคุณภาพเสียง
ที่ไพเราะแล้ ว การเลือกใช้ น ้าเสียงให้ เหมาะสมยังช่วยถ่ายทอดอารมณ์เพลงให้ สอดคล้ องกับเนื ้อ
ร้ องอีกด้ วย
ความหมายขันแรกที
้
่พบในเสียงประสาน คือ การเลือกใช้ ผ้ ทู ี่มีทกั ษะ
การร้ องเพลงขันสู
้ ง สามารถขับร้ องได้ ตงแต่
ั ้ เสียงต่า ไปยังเสียงสูง อีกทังสื
้ ่อสารความหมายของ
อารมณ์เพลงผ่านน ้าเสียงที่แตกต่างได้ อย่างชัดเจน ความหมายขันสองที
้
่แฝงอยู่คือการเลือกใช้
เสียงประสานจากนักร้ องสองคน เพื่อเป็ นสัญญะในการแสดงออกแทนของตัวละครหลักทังคู
้ อ่ ย่าง
กะรัต และสายนา้ ผึง้ โดยที่ลักษณะการใช้ นา้ เสียงจะแตกต่างกันไปตามบุคคลิกตัวละคร เช่น
กะรัต ถ่ายทอดโดยนิว เลือกใช้ น ้าเสียงเด็ดเดี่ยว มัน่ ใจ กระชับทุกถ้ อยคา ในขณะที่น ้าผึ ้ง ถ่ายทอด
โดยจิ๋ว เลือกใช้ เสียงประชด เย้ ยหยัน เป็ นต้ น
(4) อารมณ์เพลง ฉันก็รักของฉัน นับว่าเป็ นเพลงสะท้ อนอารมณ์ ที่ถูก
ขับร้ องออกมาจากการความรู้สึกในจิตใจของตัวละครหลักทังสองตั
้
ว แสดงออกถึงความโกรธแค้ น
ที่มีระหว่างกัน ด้ วยการหยิบเอาเหตุผล และทัศนคติทางความรักส่วนบุคคลมาถกเถียงกันผ่านบท
เพลง
สัญญะขันที
้ ่หนึ่ง ที่พบในอารมณ์เพลงประเภทนี ้ คือการสื่อสารที่ต้อง
ปะทะอารมณ์กนั ไปมา ทังท
้ านอง คาร้ อง และเสียงประสานทางานสอดคล้ องกัน ยิ่งทาให้ อารมณ์
ของเพลงที่มีความโกรธแค้ นกันรุนแรงมากขึ ้น ขณะที่ความหมายแฝงของสัญญะในอารมณ์เพลงนี ้
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คือ ความเห็นแก่ตวั ของมนุษย์ที่มองแต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็ นหลัก เลือกที่จะปิ ดหูปิดตาไม่
พิจารณาเหตุผลของอีกฝ่ ายว่าสมควรยอมรับหรื อไม่
4.2.2 ไม่ เจ็บอย่ างฉันใครจะเข้ าใจ
เพลงนี ้ถูกใช้ เปิ ดระหว่างฉากเพื่อสะท้ อนอารมณ์ของตัวละครหญิงในเรื่ องได้ หลากหลาย
ตัวละคร แต่จะมาในช่วงของความผิดหวังในความรัก
4.2.2.1 วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง เ พ ล ง แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ด น ต รี
ประกอบกับสัญญวิทยาที่พบในเพลง
1) เนื อ้ เพลง ภาษาที่ ใ ช้ ใ นเพลงนี เ้ ป็ น ภาษากึ่ ง แบบแผนที่ โ หยหาถึ ง
ความรักแท้ จริ ง ที่ผ้ หู ญิงทุกคนเฝ้ารอมาทังชี
้ วิต แสดงออกถึงความน้ อยใจในโชคชะตาที่ต้องพบ
เจอกับความผิดหวังซ ้าแล้ วซ ้าเล่า และคาดหวังกับรักครัง้ ใหม่ว่าจะเป็ นรักแท้ และเป็ นรักสุดท้ ายที่
เฝ้ารอ
สัญญะในเนือ้ เพลง ความหมายขันแรก
้
คือ การผิดหวังกับความรักครัง้
แล้ วครัง้ เล่าในชีวิต ทาให้ ความศรัทธาที่มีต่อรักแท้ นนั ้ ลดน้ อยลงไปเรื่ อย ๆ แต่ลึก ๆ แล้ วก็ยังมี
ความหวัง พร้ อมกับตังค
้ าถามกลับไปกับคนรักปั จจุบนั ว่าความรักครัง้ นีจ้ ะเป็ นรักแท้ จริ งหรื อไม่
เพื่อเรี ยกความเชื่อมัน่ ในความรักกลับมา พร้ อมความกล้ าที่จะเปิ ดใจมอบความรักให้ กบั คนรักใหม่
อีกครัง้ ดังท่อนที่ว่า “เธอช่วยบอกกับฉันที ว่ารักแท้ มีอยู่จริ ง ” ขณะที่ความหมายโดยนัยที่ผ้ วู ิจัย
ค้ นพบในเนื อ้ เพลงนี ้ คือ ความแข็ ง แกร่ ง ของผู้หญิ ง ที่ เต็ม ไปด้ ว ยความกลัวจากอดีต ที่ พ ลาด
ขณะเดียวกันกลับมีความกล้ าหาญที่พร้ อมจะฝากชีวิตใหม่อีกครัง้ ให้ กบั รักครัง้ ใหม่
2) ภาพพจน์ บทเพลงนี ้มีการใช้ ภาพพจน์เพื่อเปรี ยบเปรยหลายประเภท
ได้ แก่ การอุปมา เปรี ยบเทียบความรักเป็ นความฝั น คือ ความรักที่ปรารถนาว่าอยากให้ เป็ น แต่ยงั
ไม่เกิดขึน้ ในชีวิตจริ ง ดังจะเห็นในท่อน “ยังมีอยู่จริ งใช่ไหม ความรักที่เป็ นดัง่ ฝั น ” ต่อมาคือ อุป
ลักษณ์ คือการเปรี ยบเทียบสิ่งหนึ่งเป็ นอีกสิ่งหนึ่ง ในท่อน “ฉันแค่กลัวว่าเธอนัน้ จะมองฉันเป็ น
ทางผ่าน” เพื่อสื่อถึงสถานะที่คบกันในวันนี ้เพื่อผ่านไป ไม่ได้ เป็ นจุดสุดท้ ายที่ต้องการจะหยุดเพื่อมี
รักสุดท้ าย และสุดท้ ายการให้ ภาพพจน์ ลักษณะอธิพจน์ คือ กล่าวเกินจริ งเพื่อให้ เห็นถึงความเศร้ า
โศกที่เกิดขึ ้นว่ามากมายเพียงใด ในท่อน “ฝันร้ ายอย่างเดิมซ ้า ๆ สุดท้ ายก็จมน ้าตา”
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สัญญะในความหมายตรง คือ ทัง้ การอุปมา อุปลักษณ์ และอธิ พจน์คือ
การเล่าเรื่ องราวให้ เห็นถึงความเจ็บปวดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่สมหวังในความรัก และต้ องการคน
ที่ใช่เพื่อมาเติมเต็มความรักครัง้ นีใ้ ห้ สมบูรณ์ แบบ ความหมายโดยนัยที่พบ คือ เพลงนี ถ้ ื อว่าใช้
ภาพพจน์ได้ หลากหลายที่สดุ ในบรรดาเพลงที่ผ้ วู ิจยั เลือกศึกษา สะท้ อนให้ เห็นถึงบาดแผลครัง้ ใหญ่
ที่เกิดขึ ้นในอดีตนาไปสู่ความไม่แน่ใจให้ กบั ตัวเอง กล่าวคือ ไม่แน่ใจว่าตนเองจะดีพอกับความรัก
ครัง้ ใหม่หรื อไม่ จึงเกิดการย ้าคิดย ้าทา จนเก็บไปฝั น หรื อพยายามพูดเปรี ยบเปรยเพื่อเปรี ยบเทียบ
ให้ เห็นถึงความรู้สกึ เบื ้องลึกว่าตนรู้สกึ อย่างนันจริ
้ งๆ ในเชิงของการให้ ความหมายนันๆ
้ จะมีคณ
ุ ค่า
ทางจิตใจต่อผู้ฟังได้ มากกว่า
3) องค์ประกอบทางดนตรี
(1) จัง หวะ เพลงไม่เจ็ บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ มี จัง หวะช้ าตังแต่
้ ต้น
จนจบอยู่ ที่ ร ะดับ ความเร็ ว จัง หวะที่ 66 บี ท ต่ อ นาที เป็ น ลัก ษณะการเล่ า เรื่ อ งคร่ า ครวญถึ ง
ความโชคร้ ายที่ต้องเจอมาทังชี
้ วิต
สัญญะที่พบในจังหวะ ความหมายตรงคือ การเล่าเรื่ องด้ วยจังหวะช้ า
จะช่วยนาเสนออารมณ์ เศร้ าให้ ผ้ ฟู ั งคล้ อยตามได้ เป็ นอย่างดี ขณะที่ความหมายโดยนัย การใช้
จังหวะช้ าคลอไปกับน ้าเสียงโหยหวนแสดงถึงความอ่อนแอของผู้เล่าที่กาลังโศกเศร้ าได้ เป็ นอย่างดี
เช่นกัน
(2) ทานอง เพลงนีแ้ ต่งในลักษณะแม่แบบ คือ เริ่ มด้ วยท่อนเกริ่ นนา
จากนันเข้
้ าสู่ท่อน A1 A2 ต่อไปยังท่อนสร้ อย และท่อน A3 จากนันซ
้ ้าสองรอบด้ วยท่อนสร้ อยจน
จบเพลง
สัญญะในทานองเพลงนี ้ ความหมายโดยตรงคือมีวิธีการสื่อสารที่เป็ น
ขันเป็
้ นตอน เข้ าใจง่าย ไม่ซบั ซ้ อน ส่วนความหมายโดยนัยของทานองเพลงนี ้ ผู้วิจยั ไม่ค้นพบ
(3) เสียงประสาน เพลงนี ้ได้ ขบั ร้ องโดยนักร้ องหญิง เสียงคุณภาพจาก
บงกช เจริ ญ ธรรม หรื อฟิ ล์ม เดอะวอยซ์ ด้ วยน ้าเสียงที่สื่อความหมายได้ หลากหลายอารมณ์ ใน
ท่อนแรกใช้ เสียงโทนต่า เพื่อแสดงออกถึงความหวัน่ กลัวปนความไม่แน่ใจว่าจะผิดหวังในความรัก
อีกหรื อไม่ ต่อด้ วยท่อนสร้ อยที่เพิ่มระดับความแข็งแกร่ งเข้ ามาในเนื ้อเสียงเรื่ อย ๆ จนท่อนสร้ อย
สุดท้ ายนาไปสู่ท่อนเสียงสูงสุดที่ระบายด้ วยความอดทนอดกลัน้ และจบลงอีกครัง้ กับคาถามด้ วย
น ้าเสียงอ้ อนวอนเพื่อขอความเข้ าใจ ในท่อน “เธอ ช่วยบอกกับฉันที ว่ารักแท้ มีอยูจ่ ริง”
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ความหมายในชันต้
้ นของการเลือกใช้ เสียงในเพลงนี ้ มีการใช้ ช่องเสียง
ที่หลากหลายเพื่อสื่ออารมณ์ที่ต่างกัน เช่น ใช้ เสียงทุ่มต่าตอนต้ นเพื่อเล่าเรื่ อง และใช้ เสียงสูงสุด
เพื่อให้ ไล่อารมณ์ในขันสุ
้ ดท้ ายของเพลง ในขณะที่ความหมายโดยนัยของการใช้ เสียงที่แตกต่างกัน
นี ้ สะท้ อนในเห็นถึงคุณลักษณะสาคัญของความเป็ นผู้หญิง กล่าวคือเป็ นคนมีหลากหลายบุคลิก
อารมณ์แปรปรวนง่าย แต่มีความชัดเจนในทุกการสื่อสาร เช่น ในท่อนแรก ใช้ เสียงต่าเพื่อเล่าอดีต
ที่ผ่านมา ให้ ผ้ ูรับสารทราบถึง ความเป็ นมาก่อน จากเข้ าสู่ท่อนสร้ อยที่เริ่ ม ใส่อารมณ์ รุนแรงขึน้
เพื่อให้ เห็นว่าความเจ็บปวดที่มีอยู่ในอดีตส่งผลถึงความเป็ นอยู่ในปั จจุบนั อย่างไรได้ บ้าง และท่อน
สุดท้ ายใช้ ช่องเสียงที่เบาลง แต่เต็มไปด้ วยพลังของการขอร้ อง ทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้ มีจุดประสงค์
ชัดเจนเพียงหนึง่ เดียว คือ เพื่อให้ ฝ่ายชายทาให้ ตนกลับมาเชื่อในรักแท้ วา่ มีอยูจ่ ริง
(4) อารมณ์เพลง ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ เพลงนี ้นาเสนออารมณ์
เพลงในลักษณะไซเคเดลิค เนื่องจากเป็ นเพลงที่มีอารมณ์สบั สนในความคิด ครุ่นคิดถึงอดีตที่ส่งผล
กระทบต่อจิตใจในปัจจุบนั และเพ้ อฝันว่าจะได้ เจอรักแท้ สกั วันในอนาคต
สัญ ญะขัน้ ที่ ห นึ่ ง บทเพลงนี เ้ ล่ า ถึ ง มุม มองความรั ก ของผู้ห ญิ ง ที่ มี
ประสบการณ์ทางความรักที่ผิดหวังซ ้าแล้ วซ ้าเล่าก่อให้ เกิดความทุกข์ใจเรื่ อยมา สัญญะโดยนัยที่
พบในเพลงนี ้ คือความไม่แน่ใจ หรื อความยากที่จะเชื่อใจในความรักอีกครัง้ จะเห็นได้ จากเนื ้อเพลง
ที่มีการย ้าคิดย ้าทา ตังค
้ าถามซ ้าไปมากับคนรักตลอดทังเพลง
้
ในท่อน “ยังมีอยู่จริ งใช่ไหม คนรักที่
ไม่หลอกกัน ยังมีอยูจ่ ริงใช่ไหม ความรักที่เป็ นดัง่ ฝัน”
4.2.3 เกิดมาเพื่อรักเธอ
เพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ เป็ นเพลงเดียวของเรื่ องที่นาเสนอมุมมองทางความรักของตัวละคร
ชาย มักถูกใช้ เปิ ดในช่วงท้ ายของละคร และเปิ ดประกอบระหว่างฉากของพระเอกอย่างพิศทุ ธิ์ หรื อ
ตัวละครชายอย่างศิวา ทังในฉากมี
้
ความสุข หรื อเศร้ า โดยจะนาเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
เช่น ฉากมี ความสุข จะเลื อกใช้ แต่ทานองที่ เร็ วขึน้ เพื่ อ ให้ จัง หวะสนุกสนาน หรื อฉากเศร้ า จะ
เลือกใช้ แต่เสียงร้ องแบบไม่มีทานอง เพื่อให้ ผ้ ฟู ั งได้ โฟกัสกับเรื่ องราวที่จะเล่าผ่านเนื ้อเพลง
4.2.3.1 วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง เ พ ล ง แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ด น ต รี
ประกอบกับสัญญวิทยาที่พบในเพลง
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1) เนือ้ เพลง ภาษาที่ใช้ ในเพลงนีเ้ ป็ นภาษากึ่งแบบแผน ที่ประกอบด้ วย
ภาษาปากที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน ดังท่อน “ความรักที่ฉันให้ เธอ จะวันไหนก็มีแค่เธอ และเป็ นรักจาก
ใจเสมอ ไม่ว่าคนไหนจะพูดยังไง” และภาษาที่เป็ นทางการมากขึ ้นในบางท่อน “สิ่งใดผันและหมุน
วนเปลี่ยนไป แต่ขอให้ เธอได้ เข้ าใจ จิตใจฉันไม่คดิ จะเปลี่ยนไป ขอให้ มนั่ ใจ”
ความหมายขันแรกของสั
้
ญญะที่พบในเนื ้อเพลง คือ การให้ คามัน่ สัญญา
จากผู้ ช ายว่ า จะรั ก และมั่น คงกับ ผู้ห ญิ ง อัน เป็ นที่ รั ก เพี ย งคนเดี ย วไม่ เ ปลี่ ย นแปลง ถัด มาที่
ความหมายโดยนัยที่ผ้ วู ิจยั ค้ นพบในเนื ้อหาของเพลงนี ้ พูดถึงคุณสมบัติสาคัญประการหนึ่งที่ค่รู ัก
ทุกคู่พึงมี นัน่ คือการไว้ เนื ้อเชื่อใจระหว่างกัน จากเพลงก่อนหน้ านี ้ “ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ”
สะท้ อนให้ เ ห็นถึง ความกัง วลใจของฝ่ ายหญิ ง ที่ เต็ม ไปด้ วยคาถามว่า จะได้ พ บรั กแท้ ที่ตามหา
หรื อไม่ เพลง “เกิดมาเพื่อรักเธอ” เป็ นเสมือนคาตอบจากฝ่ ายชายที่ขอให้ ฝ่ายหญิงเพียงแค่เชื่อใจ ก็
จะไม่มีใครมาทาลายความรักที่มีให้ แก่กันได้ นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังเล็งเห็นถึงทัศนคติการมองความ
รักที่แตกต่างกันระหว่างชายและหญิง ในเพลงนี ้ฝ่ ายชายพยายามจะตีกรอบความรักของตนเองว่า
เป็ นเรื่ องราวของคนสองคน อย่าไปสนบุคคลที่สามหรื อปั จจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ขณะที่เพลง
ของฝ่ ายหญิง พยายามกล่าวถึงบุคคลในอดีตที่มีอิทธิพลต่อตนเองในปั จจุบนั สะท้ อนให้ เห็นถึง
กระบวนการทางความคิดว่า หลายครัง้ การตัดสินใจของฝ่ ายหญิงมักจะเปิ ดโอกาสให้ คนนอกมีผล
ต่อชีวิตตนเอง มากกว่าฝ่ ายชายที่เลือกจะเชื่อเพียงความรู้สกึ ของตนเองเท่านัน้
2) ภาพพจน์ เพลงนี ้มีการใช้ อธิพจน์เพื่อเปรี ยบเทียบความหนักแน่นของ
ความรักที่มีให้ ตอ่ ฝ่ ายหญิง ในท่อน “คนคนนี ้เกิดมาเพื่อจะรักเธอ เกิดมาเพื่อเป็ นของเธอ นันคื
้ อสิ่ง
ที่ฟ้านันตั
้ งใจ”
้
ความหมายขัน้ แรกในสัญญะที่ พ บ คือ ความรั ก ที่ มั่นคง เหมื อนถูก ฟ้า
กาหนดไว้ แล้ วว่าจะต้ องรักเพียงคนเดียว ไม่มีทางเปลี่ยนใจได้ เพื่อทาให้ ฝ่ายหญิงแน่ใจมากขึน้
ในขณะที่ความหมายโดยนัยของภาพพจน์นี ้ สะท้ อนให้ เห็นจุดเชื่อมต่อระหว่างขัวขั
้ ดแย้ งที่เกิดขึ ้น
ของเรื่ องที่ ทัง้ หมดเกิ ดจากความไม่แน่ใจในความรั กของฝ่ ายหญิ ง อันก่อให้ เกิ ดปั ญหาต่าง ๆ
มากมาย การให้ คามัน่ สัญญาว่าเกิดมาเพื่อรักเธอจึงเป็ นเสมือนคาตอบของคาถามที่ฝ่ายหญิงเฝ้า
รอมาทังชี
้ วิตจากเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ ในท่อน “เธอช่วยกับฉันที ว่ารักแท้ มีอยู่จริ ง ”
โดยการให้ คาตอบของฝ่ ายชายในท่อน “คนคนนี ้เกิดมาเพื่อจะรักเธอ เกิดมาเพื่อเป็ นของเธอ นัน้
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คือสิ่งที่ฟ้านันตั
้ งใจ
้ คนคนนี ้ไม่ว่าอีกนานเท่าไหร่ จะมีแต่เธอเรื่ อยไป ตราบวันนี ้จนถึงวันสุดท้ าย
ฉันสัญญา”
3) องค์ประกอบทางดนตรี
(1) จังหวะ เพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ จัดว่าเป็ นจังหวะช้ าอยู่ที่ความเร็ ว
จังหวะประมาณ 78 บีทต่อนาที แต่เนื่องจากเป็ นแนวเพลงร็ อค จึงเป็ นเพลงที่บีทเร็ วที่สุดจาก
ทังหมด
้
6 เพลงประกอบละคร และจะมีจงั หวะที่เร็วขึ ้นในท่อนสร้ อย
สัญ ญะที่ พ บในจังหวะ ความหมายตรงคือ การเล่าเรื่ องด้ วยจัง หวะ
ประมาณนี ้ ประกอบกับเนื ้อหาแง่บวกของเพลงช่วยให้ อารมณ์เพลงนี ้ มีความสดใสมากขึ ้นและ
ไม่เ ศร้ าจนเกิ นไป สามารถถ่ ายทอดอารมณ์ ข องตัว ละครได้ ทัง้ ฉากผิ ดหวัง และสมหวัง ส่ว น
ความหมายโดยนัยคือการนาเสนอในมุมมองของฝ่ ายชายอย่างคุณ พิศทุ ธิ์ แสดงออกถึงการมอง
โลกในแง่ดี แม้ จะมีปัญหาจากความไม่เชื่อมัน่ ในความรัก คุณพิ ศุทธิ์ ก็เลือกที่จะแก้ ไขปั ญหาได้
อย่างมีสติ และตรงจุดคือการปรับทัศนคติตอ่ ความรักนัน่ เอง
(2) ทานอง ทานองเพลงนี ้ถูกแต่งในลักษณะแม่แบบ ที่เริ่ มด้ วยท่อน
เกริ่ นนา แล้ วสู่ท่อน A1 A2 ต่อไปยังท่อน B ก่อนเข้ าสู่ท่อนสร้ อย และมีท่อน A3 A4 ที่เป็ นจังหวะ
เดียวกับท่อน A1 A2 แล้ ววนซ ้าด้ วยท่อน B และท่อนสร้ อยจนจบเพลง
สัญญะในทานองเพลงนี ้ ความหมายโดยตรงคือวิธีการเล่าเรื่ องจาก
เหตุผลที่มาที่ไป นาไปสู่การกระทาในท่อนสร้ อย เพื่อความเข้ าใจง่ายในบทเพลง ส่วนความหมาย
โดยนัย ผู้วิจยั ไม่ค้นพบในทานองเพลงนี ้
(3) เสียงประสาน เพลงนีเ้ ลือกนาเสนอมุมมองของฝ่ ายชาย ขับร้ อง
โดยศิล ปิ นกลุ่ม S.D.F มี นา้ เสี ยงนุ่ม ลึก เหมาะกับบุคลิกของตัวละครนาชาย นอกจากเสี ยง
ประสานที่ไ พเราะแล้ ว เพลงนี ย้ ัง นาเสนอคาคล้ องจอง หรื อการเล่นคาซ า้ เพื่ อให้ เพลงมี ความ
ไพเราะมากขึ ้นอีกด้ วย เช่น “ความรักที่ฉันให้ เธอ จะวันไหนก็มีแค่เธอ และเป็ นรักจากใจเสมอ ไม่
ว่าคนไหนจะพูดยังไง แต่ฉันก็จะมัน่ คง และซื่อตรงกับเธอเรื่ อยไป ไม่ว่าพรุ่ งนี ้หรื อว่าเมื่อไหร่ ก็จะ
รักแต่เธอเท่านัน”
้
ความหมายในขันต้
้ นของการใช้ เสียงในเพลงนี ้ คือเป็ นตัวแทนผู้ชายที่
เชื่อมัน่ ในความรัก บุคลิกและน ้าเสียงโทนอบอุ่นเหมือนคุณพิศทุ ธิ์ ในขณะที่ความหมายโดยนัย
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เลือกใช้ เสียงโทนเดียวตลอดทังเพลง
้
เพื่อแสดงถึงลักษณะนิสยั ที่มีเพียงมิติเดียว คือความมัน่ คง
สอดคล้ องกับแก่นของเพลงที่ต้องการจะสื่อออกมาให้ เห็นถึงความหนักแน่นในรักแท้
(4) อารมณ์ เพลง เพลงเกิดมาเพื่อรั กเธอ นับว่าเป็ นเพลงที่ แสดงถึง
ความอ่อนหวาน อ่อนโยนของฝ่ ายชาย ซึง่ จะไม่มีอารมณ์รุนแรง ประชดประชันเหมือนกับสองเพลง
ที่ผ่านมา บทเพลงนี ้พยายามจะเล่าเรื่ องถึงมุมมองทางความรักของผู้ชายคนหนึ่งอย่างเป็ นเหตุ
และผล
ความหมายขันแรกที
้
่พบในอารมณ์เพลง การหยิบเอาลักษณะเด่นของ
ตัวละครชายมาเล่าเพื่อให้ เห็นถึงภาพรวมทังความคิ
้
ด และความประพฤติของผู้ชายซึ่งถือเป็ นแก่น
หลักของความรัก ในขณะที่ความหมายโดยนัยของเพลงนี ้ จะพบว่าฝ่ ายชายให้ ความสาคัญกับ
ความเชื่อว่า ความรักเกิดจากเรื่ องของคนสองคน ดังนันฝ่
้ ายหญิงที่จะมาเป็ น คู่ครองของตนนัน้
ต้ องมีจิตใจที่หนักแน่นพอและมองเห็นปลายทางร่ วมกัน โดยไม่คานึงถึงเสียงของคนอื่นเป็ นที่ตงั ้
การก้ าวผ่านคาครหาหรื อคาวิจารณ์จากคนอื่น จึงถือเป็ นจุดทดสอบสาคัญที่ฝ่ายหญิงจะต้ องผ่าน
ไปให้ ได้ เพราะหากมีความเชื่อที่ไม่ตรงกัน ชีวิตคู่ก็อาจจะไม่มีความสุ ข ดังที่ตอนอวสาน กะรัต
เลือกที่จะปรับตัวเป็ นคนใหม่ จิตใจเย็นลง มองทุกอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลมากขึ ้น ทาให้ คณ
ุ พิศทุ ธิ์ใจ
อ่อน จนยอมกลับมาเริ่มต้ นชีวิตคูค่ รัง้ ใหม่อีกครัง้
4.2.4 เจ็บนีจ้ าจนตาย
เพลงเจ็บนี ้จาจนตาย เป็ นเพลงหลักที่ใช้ ประกอบละครเรื่ องสุดแค้ น แสนรัก ถูกใช้ ตอนเปิ ด
เรื่ อ ง และระหว่า งเรื่ อ ง และตอนจบของเรื่ อ ง เป็ นเพลงที่ เ ล่า ถึ ง แก่ น ของละครได้ เ ป็ น อย่า งดี
เนื่องจากละครเรื่ องนี ้มีเรื่ องของเส้ นเวลาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั เข้ ามาเกี่ยวข้ อง ความต่อเนื่อง
จากรุ่นสูร่ ุ่นคือความอาฆาตอย่างไม่ลดละ
4.2.4.1 วิ เ คราะห์ ก ารสื่ อ สารของเพลง และองค์ ป ระกอบของดนตรี ประกอบ
กับสัญญวิทยาที่พบในเพลง
1) เนื ้อเพลง คาร้ องหรื อภาษาที่ใช้ ในเพลงนี ้ ผู้ประพันธ์ เลือกใช้ ภาษากึ่ง
แบบแผน คือ ผสมระหว่างภาษาที่ใช้ จริงในชีวิต และภาษาทางการ เพื่อความสวยงามไพเราะมาก
ขึ ้น ตัวอย่างท่อนภาษาปาก ได้ แก่ “เราเคยดีตอ่ กันมาก่อน ไม่คิดเลยเธอจะทา ใจของเธอทาไมมัน
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ต่า เธอทากันลงได้ ไง” ท่อนภาษาแบบแผน ได้ แก่ “เธอเป็ นคนเริ่ มก่อน ให้ ฉันต้ องร้ อนต้ องแรง
กลับไป ไม่มีทางอภัย ฉันกับเธอขาดกัน”
ความหมายขันแรกที
้
่พบในเนื ้อเพลงคือ มุ่งเสนอแต่อารมณ์เครี ยดแค้ นที่
เกิดขึ ้นจากอดีตแล้ วส่งผลมาถึงจิตใจที่พยาบาทและให้ อภัยไม่ได้ ในปั จจุบนั ความหมายโดยนัยที่
พบคือบุคคลที่มีความอาฆาตอยู่ในจิตใจ ยากที่จะหาความสุขสงบให้ แก่ตนเองได้ เพราะจิตฝั่ งอยู่
แต่เรื่ องที่ทาให้ ตวั เองเป็ นทุกข์ การไม่ให้ อภัยคือการไม่ปล่อยวางความทุกข์นนลง
ั ้ เหนือสิ่งอื่นใดคือ
ขึ ้นอยู่กับการกาหนดจิตใจของตนเอง ถ้ าจิตสัง่ ให้ ทกุ ข์ ให้ จองเวรก็ยิ่งทาให้ จิตใจไม่พบเจอความ
สงบ อีกทังยั
้ งประสงค์ร้ายให้ อีกฝ่ ายต้ องทุกข์เหมือนที่ตนเคยเจออีกด้ วย
2) ภาพพจน์ ที่ พ บในเพลงนี ้ มี อ ยู่ ลั ก ษณะเดี ย วคื อ อธิ พ จน์ การ
เปรี ยบเทียบเกินจริ งเพื่อทวีคูณความหมายให้ รุนแรงมากขึน้ โดยพบอยู่เนื ้อเพลงมากถึงสามจุด
ได้ แก่ “เจ็บนี ้จาไปจนตาย” ในท่อนฮุค และท่อนนี ้ยังถูกดัดแปลงเป็ นชื่อเพลง เจ็บน ้าจาจนตาย อีก
ด้ วย ท่อนต่อมาคือ “เจ็บนี ้ แค้ นทุกนาที ” แสดงให้ เห็นถึง ความเจ้ าคิดเจ้ าแค้ นที่ ฝัง อยู่ในจิตใจ
ตลอดเวลา และท่อนสุดท้ าย “ให้ ฉนั ตายก็ไม่คืนดี”
ความหมายขันแรกในภาพพจน์
้
เชิงอธิพจน์ คือ การเพิ่มระดับความรุนแรง
ของความโกรธที่ไม่มีวนั จะให้ อภัยแม้ ต้องตายก็ไม่มีทางลืม ในขณะที่ความหมายโดยนัยในเพลงนี ้
พยายามจะพูดถึงความแค้ นกับความตายที่เกิดขึ ้นพร้ อมกันและอยากให้ จบไปพร้ อม ๆ กัน เพราะ
จุดเริ่ มต้ นของความแค้ นนี ้เกิดจากการตายของสามีนางแย้ ม ที่มาจากการทะเลาะวิวาทกับสามี
นางอ่า นับตังแต่
้ บดั นันนางแย้
้
มก็เฝ้าพยาบาทและสาปแช่งครอบครัวนางอ่าอยู่เรื่ อยมา จนสามี
นางอ่าตายเพราะถูกฟ้าผ่าทาให้ นางแย้ มยิ่งเชื่อว่าคาสาปแช่งของตนนันเป็
้ นจริ ง โดยความแค้ นนี ้
เองทาให้ นางแย้ มได้ แบกไว้ จนถึงวาระสุดท้ ายของชีวิต
3) องค์ประกอบทางดนตรี
(1) จังหวะ ของเพลงนี ้นับได้ ว่าเป็ นจังหวะค่อนข้ างช้ า อยู่ที่ความเร็ ว
74 บีทต่อนาที เน้ นการเล่าเรื่ องในตอนต้ น และจังหวะแรงขึ ้นในท่อนสร้ อยสอดคล้ องไปกับอารมณ์
เพลงในขันภาวะวิ
้
กฤตที่นบั ได้ วา่ รุนแรงที่สดุ ของเพลง
ความหมายขัน้ แรกที่ พ บในจัง หวะค่อนข้ างช้ าของเพลงนี ค้ ือ ผู้แต่ง
พยายามจะค่อ ย ๆ เล่ า เหตุผ ลที่ ม าที่ ไ ปของความเกลี ย ดชัง ตัง้ แต่ต้ น เพลง ไปจนถึ ง ผลหรื อ
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การกระทาที่แสดงออกถึงความอาฆาตอย่างไม่ลดละในช่วงท่อนสร้ อย ขณะที่ความหมายโดยนัย
ของจังหวะ ผู้วิจยั ไม่ค้นพบในข้ อนี ้
(2) ท านอง เพลงนี ม้ ี ลัก ษณะการแต่ ง ท านองเพลงแม่ แ บบ ด้ ว ย
ภาพรวมของเพลงนี ส้ ื่ อถึ ง ช่วงเวลาตัง้ แต่อ ดีตจนถึง ปั จ จุบัน ลักษณะการแต่ง ทานองเพลงจึง
สอดคล้ องกับเพลงในสมัยก่อน เริ่ มด้ วยท่อนเกริ่ นนาก่อนทานองหลัก แล้ วตามด้ วยท่อน A1 A2
แล้ วเปลี่ยนทานองเข้ าสู่ท่อน B1 จึงค่อยเข้ าท่อนฮุค หลังจากนันตามด้
้
วยท่อน A3 ที่มีทานอง
เดียวกับ A1 และซ ้าด้ วยคาร้ องเดียวกับ A2 แล้ วเข้ าสูท่ อ่ น A3 ท่อนฮุค สุดท้ ายวนกลับมาที่ท่อนฮุค
อีกครัง้ เป็ นอันจบเพลง
ความหมายขัน้ แรกในท านองเพลงนี ้ ใช้ ดนตรี หนักเน้ นส่ง ช่วงท่อ น
สร้ อยให้ มีความรุนแรงขึ ้นสอดคล้ องกับคาร้ องที่กาลังระเบิดอารมณ์ ขณะที่ความหมายโดยนัยของ
ทานองเพลงนี ้ คือ ให้ ความสาคัญในการไต่ระดับทางอารมณ์ จากดนตรี เบาๆ ไปยังหนัก อีกทังยั
้ ง
เน้ นทานองหนักเป็ นคาๆ ในคาร้ องท่อนสุดท้ ายเพื่อเพิ่มความก้ าวร้ าวให้ แก่ทานองเพลง ในท่อน
“ให้ ฉนั ตาย ก็ไม่คืนดี ไม่ต้องมี เรื่ องที่ดี หลงเหลือในใจ”
(3) เสี ยงประสาน เพลงนี ข้ ับร้ องโดยนัดดา วิยกาญจน์ อดีตนักร้ อง
คุณภาพที่ถนัดแนวแจ๊ สแบบไทยประยุกต์ และถูกเชิญมาขับร้ องเพลงอีกครัง้ ด้ วยเพลงประกอบ
ละครหลักของเรื่ องอย่าง “เจ็บนี ้จาจนตาย”
ความหมายชัน้ แรกที่พบในนา้ เสียงคือ การเลือกอดีตศิลปิ นหญิ งคน
ดังกล่าวมาถ่ายทอดอารมณ์เพลงเพื่อให้ ได้ กลิ่นอายของเพลงในอดีต ในขณะที่ความหมายโดยนัย
ของเสียงประสานนี ้ ผู้วิจยั พบว่าผลงานเพลงของนัดดาเริ่ มมีชื่อเสียงตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2520 ซึ่งนับว่า
ใกล้ เคียงกับช่วงเวลาของละครที่เกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2515 อีกทัง้ การเลือกศิลปิ นหญิงที่มีช่วงอายุ
ใกล้ เคียงกับตัวละครหลักอย่างย่าแย้ มมาถ่ายทอดอารมณ์ ถือเป็ นการเพิ่มมิติให้ เสียงร้ องและตัว
ละครมีความเชื่อมต่อกันและสมจริงมากขึ ้น
(4) อารมณ์เพลง ด้ วยแก่นของละครเรื่ องสุดแค้ นแสนรัก เป็ นเรื่ องราว
ของทิฏฐิ ที่เกิดจากความเกลียดชังจึงเห็นได้ ชดั ว่าเป็ นเพลงที่เน้ นแกนสะท้ อนอารมณ์โกรธเป็ นหลัก
สัญญะที่พบในขันแรก
้
ด้ วยภาพรวมของเพลงนี ้สื่อได้ ชดั เจนอยู่แล้ วทัง้
เนื ้อหา ภาษาประชดประชันที่เลือกใช้ หรื อแม้ แต่น ้าเสียงของการขับร้ องล้ วนผ่านกระบวนการคิด
ที่มาจากทิศทางเดียวกัน เพื่อมุง่ เน้ นให้ เห็นมิตขิ องตัวละครด้ านเดียวตังแต่
้ ต้นจนจบเรื่ อง จิตใจเต็ม

110
ไปด้ วยความโกรธแค้ น ไม่ฟังใคร ขณะเดียวกันหากพิจารณาถึงสัญญะขัน้ ที่สองของแนวเพลง
สะท้ อนอารมณ์ที่สื่อสารผ่านคนในยุคก่อน จะแสดงให้ เห็นถึงค่านิยม และความเชื่อของคนยุคนัน้
ยามโกรธจนควบคุมสติไม่ได้ จ้ องที่จะล้ างแค้ น สาปแช่งให้ คตู่ รงข้ ามมีอนั เป็ นไป
4.2.5 แพ้ รัก
เพลงแพ้ รักนี ้ เป็ นเพลงประกอบละครที่ใช้ ระหว่างฉาก ถูกนาเสนอมุมมองตัวละครทังจาก
้
บุรุษที่หนึง่ ตังแต่
้ อดีตอย่างอัมพร จนถึงรุ่นลูกอย่างหมอรัตน์ อีกทังยั
้ งสามารถเล่าถึงมุมมองผู้ร้ ูรอบ
ด้ านอีกด้ วย เพราะแก่นของเพลงได้ พดู ถึงสัจธรรมของความรักอย่างเป็ นกลาง ไม่ว่าจะฐานะยากดี
มีจน เรี ยนสูงหรื อเรี ยนต่า ก็มีสิทธิ์แพ้ ภยั ความรักด้ วยกันทังนั
้ น้
4.2.5.1 วิ เ คราะห์ ก ารสื่ อ สารของเพลง และองค์ ป ระกอบของดนตรี ประกอบ
กับสัญญวิทยาที่พบในเพลง
1) เนื อ้ เพลง เพลงนี ถ้ ู ก ประพัน ธ์ ขึ น้ ด้ ว ยภาษาแบนแผน บางท่ อ นมี
สอดแทรกคาคล้ องจองเข้ ามาเพื่อความไพเราะ ดังตัวอย่างนี ้ “เปลี่ยนสิ่งที่เป็ นเหมือน ความสุข ให้
เป็ นทุกข์ทน สวยงามกลับกลายเป็ นหมองหม่น ขาวกลายเป็ นดาไป” และบางท่อนมีการใช้ สานวน
เปรี ยบเทียบเพื่อสื่อความหมายให้ ลึกซึ ้งยิ่งขึ ้น เช่น “เปลี่ยนจากคนที่เคยรัก ที่สุด เกลียดสุดหัวใจ
น ้าผึ ้งกลับเป็ นยาพิษไป หวานกลายเป็ นขมได้ เพราะว่ารัก”
ความหมายของสัญญะขันแรกที
้
่พบคือ ชี ้ให้ เห็นถึงความแตกต่างของสอง
สิ่งที่มีคณ
ุ ลักษณะตรงกันข้ ามอย่างสิ ้นเชิงในคนละด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นสุขหรื อทุกข์ ขาวหรื อดา ฉลาด
หรื อโง่ ไม่ว่าใครหากต้ องเจอกับความรักแล้ วย่อมต้ องมีวนั ที่อ่อนแอพ่ายแพ้ ให้ กับความรักอย่าง
แน่น อน ขณะที่ ค วามหมายของสัญ ญะขัน้ ที่ ส อง หาตี ค วามกลับ กัน จากในขัน้ แรกจะพบว่ า
ความแตกต่างนัน้ มีหนึ่งสิ่งที่ให้ ความเท่าเทียมเหมือนกันในทุก ๆ คน นัน่ คือพลังของความรัก ที่
เกิดขึ ้นได้ โดยไม่ได้ แบ่งแยกสถานะจนรวย หรื อการตีคา่ ของสังคมว่าถูกผิด อีกทังพลั
้ งนี ้สามารถ
กลายเป็ นพลังบวกที่พร้ อมจะสร้ างสรรค์สิ่งดี ๆ หรื อพลังลบที่จะทาลายทุกสิ่งได้ ในชัว่ ขณะ ขึ ้นอยู่
กับการมองคุณค่าความรักของบุคคลนัน้ ๆ
2) ภาพพจน์ เพลงนี ม้ ี การกล่าวถึง คู่ตรงข้ ามหลายคู่ แต่ทัง้ หมดนัน้ ให้
ความหมายตรงตัวเพียงเพื่อสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงจากคุณลักษณะหนึง่ ไปยังคุณลักษณะหนึ่ง แต่
ไม่ได้ เป็ นการเปรี ยบเทียบคาดังกล่าวว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ความสุข -ความทุกข์ ขาว-ดา
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ฉลาด-โง่ แต่ผ้ ูวิจัยพบภาพพจน์ เ ชิ ง อธิ พ จน์ ในท่อ นหนึ่ง ที่ ว่า “เปลี่ ยนคนที่ ทุก ครั ง้ ฉลาด โง่ ใ น
พริบตา” เพื่อชี ้ให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ ้นได้
ความหมายขัน้ แรก ยกตัวอย่างจากท่อนที่ กล่าวมา จากคนที่ ฉลาด ก็
สามารถพลาดพลังได้
้ ทนั ทีในเรื่ องบางเรื่ อง ขณะที่ความหมายโดยนัยของภาพพจน์นี ้ ชี ้ให้ เห็นถึง
ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้ กับเราได้ ตลอดเวลา หากเราไม่มีสติ แม้ แต่ปัญญาความรู้ ที่มีก็ไม่
สามารถช่วยแก้ ไขปัญหาได้ จนอาจจะกลายเป็ นคนเป็ นโง่ในสายตาคนอื่นได้ ทนั ที
3) องค์ประกอบทางดนตรี
(1) จัง หวะ เพลงนี ถ้ ื อ ว่ า เป็ น จัง หวะช้ า เนื่ อ งจากมี ค วามเร็ ว อยู่ ที่
ประมาณ 66 บีทต่อนาที เน้ นจังหวะเดียวทังเพลงเพื
้
่อเล่าเรื่ องราว
ความหมายของสัญญะขันแรกในจั
้
งหวะเพลงนี ้ คือ การเล่าเรื่ องของ
สัจธรรมความรักด้ วยจังหวะช้ า ๆ คล้ อยให้ ผ้ ฟู ั งได้ คิดตามตังแต่
้ ต้นเรื่ องจนจบเพลง อาศัยทานองที่
แตกต่างกันเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้ เพลงมีความน่าสนใจยิ่งขึน้ ส่วนสัญญะโดยนัยของจังหวะเพลงนี ้
ผู้วิจยั ไม่ค้นพบ
(2) ทานอง เลือกใช้ ลกั ษณะการแต่งเพลงแม่แบบเหมือนเพลงในอดีต
คือเริ่ มด้ วยท่อนเกริ่ นนา แล้ วเข้ าสู่ท่อน A1 A2 ตามด้ วยท่อนสร้ อย A3 และซ ้าด้ วยท่อนสร้ อยอีก
สามครั ง้ จนจบเพลง แม้ ว่าจะเล่น ท่อนสร้ อยซ า้ ถึ ง สามครั ง้ ในตอนท้ า ย แต่เ ล่น ด้ วยท านองที่
แตกต่างกัน และให้ อารมณ์เพลงที่แตกต่างกันด้ วย
สัญญะของความหมายขัน้ แรกที่พบในทานอง คือ ท่วงทานองช้ าใน
ตอนต้ นให้ ความรู้สกึ ที่ชวนคล้ อยตาม มายังท่อนสร้ อยครัง้ ที่หนึ่งและสอง เลือกใช้ ทานองที่หนักขึ ้น
เพื่อเพิ่มพลังให้ ฉุกคิดด้ วยคาเตือนว่าหากไม่อยากเสียน ้าตาให้ กับความรัก ไม่ควรเข้ าไปยุ่งเกี่ยว
ตังแต่
้ แรก แต่ในท่อนสร้ อยรอบที่สาม เลือกใช้ ทานองที่มีเครื่ องดนตรี น้อยชิ ้นลง เพื่อให้ เสียงร้ อง
สะกดให้ ผ้ ฟู ั ง ตังใจฟั
้ งมากขึน้ และท่อนสุดท้ ายกลับสู่ทานองช้ าเหมือนท่อนเกริ่ นนาเพื่อย ้าแก่น
สาคัญของเพลงอีกครัง้ หนึง่ ว่า “ไม่วา่ เก่งแค่ไหน แพ้ รักได้ ทกุ คน” เป็ นอันจบเพลง ขณะที่สญ
ั ญะขัน้
ที่สองที่พบท่อนนี ้เช่นกัน จะเห็นว่าแม้ คาร้ องเดียวกัน แต่เลือกใช้ ทานองดนตรี ที่ต่างกัน ย่อ มให้
อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป ในขันนี
้ ้ท่อนแรกเลือกใช้ ทานอง และเปล่งเสียงเต็มตามปกติ สื่อถึง
พลังของความเก่ง และความเข้ มแข็งของผู้หญิงที่ไม่กลัวความรัก แต่ในท่อนสุดท้ าย เลือกใช้ เสียง
เปี ยโนที่มากับเสียงที่เบาลง สื่อให้ เห็นถึงความอ่อนแอของผู้ที่พา่ ยแพ้ ในความรัก
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(3) เสียงประสาน ในเพลงนี ้ขับร้ องโดยวาทิยา รวยนิรัตน์ นักร้ องหญิง
ที่มีผลงานทังเพลงไทยสากล
้
และเพลงประกอบละคร อย่างละครเรื่ องทาสรักทรนง เพลงใกล้ กนั ยิ่ง
หวัน่ ไหว อีกทังยั
้ งเป็ นอาจารย์ประจาสอนร้ องเพลงสถาบันพัฒนาศิลปิ น Grammy Vocal Studio
อีกด้ วย
ความหมายชันแรกที
้
่พบในนา้ เสียงคือ เพลงนีเ้ ล่ามุมมองของผู้ร้ ู รอบ
ด้ าน และบุรุษที่ หนึ่ง อย่างหมอรั ตน์ การเลื อกศิลปิ นหญิ ง มาขับร้ องเพื่ อให้ เข้ ากับมุม มองทาง
อารมณ์นกั แสดงหญิง ที่ผ้ แู ต่งต้ องการจะสื่อสารไปยังผู้ฟัง ขณะที่ความหมายโดยนัยของการเลือก
เสียงประสานเป็ นผู้หญิงนัน้ ด้ วยเนื ้อเรื่ องถูกขับเคลื่อนด้ วยตัวละครหลักผู้หญิงเป็ นส่วนใหญ่ ไม่ว่า
จะเป็ นย่าแย้ ม ปะทะอารมณ์ กับนางอ่ า อัม พร หรื ออุไ ร การเลื อกผู้เล่าเป็ นผู้หญิ ง จึงเหมาะแก่
การสื่อสารผ่านตัวละคร เพราะเนือ้ เพลงเองได้ กล่าวถึงพลังความรักในด้ านที่ดี ที่สามารถสร้ าง
ความเจริ ญงอกงามให้ เกิดขึ ้นได้ เหมือนกับลักษณะนิสยั ของนางอ่าที่พร่ าสอนลูกหลานให้ รักใคร่
ปรองดองกัน ให้ อภัยซึง่ กันและกันทาให้ ครอบครัวมีแต่ความสุข ลูกหลานเป็ นเด็กดีเพราะถูกอบรม
มาด้ วยความรักในทางที่ถกู ต้ อง ในทางตรงกันข้ ามพลังความรักในด้ านลบที่เกิดขึ ้นกับนางแย้ มจะ
เห็นว่าแม้ นางแย้ มจะรักลูกหลานมากเพียงใด ความสุขสงบก็ไม่ได้ เกิดขึ ้นกับตนเองและลูกหลาน
อีกทังยั
้ งนามาซึ่งความทะเลาะเบาะแว้ ง และความทุกข์ในจิตใจที่ไม่มีทางขจัดออกไปได้ แม้ จน
วาระสุดท้ ายของชีวิต เพราะมาจากจิตใจที่อคติคดิ ร้ ายนัน่ เอง
(4) อารมณ์ เ พลง เพลงนี เ้ ล่ า ถึ ง ความแตกต่ า งอย่ า งชัด เจนของ
เหตุการณ์ก่อนรัก และหลังหมดรัก เป็ นอารมณ์เพลงที่ผสมผสานหลายอารมณ์เข้ าไว้ ด้วยกัน
สัญญะที่พบในความหมายขันแรก
้
ความรักทาให้ คนเรามีพลังพิเศษใน
การสร้ างสรรค์สิ่งดี ๆ ขณะเดียวเมื่อหมดรักก็เหมือนกับหมดพลัง การกระทา หรื อการมองโลกทุก
อย่างดูจะเลวร้ ายมากขึ ้น ขณะที่สัญญะของอารมณ์เพลงในเพลงนี ้สะท้ อนให้ เห็นว่าความรักมี
หลากหลายอารมณ์ในตัวมันเองที่พร้ อมจะเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา เป็ นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แต่สิ่ง
ที่ควบคุมได้ คือจิตใจของเราเองว่าเลือกที่แปรผันตามพลังความรัก หรื อเลือกจะเป็ นตัวกาหนด
ทิศทางของความรักนัน่ เอง
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4.2.6 ให้ ตายก็ไม่ รักกัน
เพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน ถูกใช้ ประกอบระหว่างฉากอารมณ์ของตัวละครหลักฝ่ ายชายอย่าง
ยงยุทธในช่วงปี พ.ศ. 2544 ช่วงเวลาที่เป็ นจุดเปลี่ยนชีวิตของยงยุทธจากการผิดหวังจากความรัก
ครัง้ ยิ่งใหญ่ทงจากย่
ั้
าแย้ ม ที่ปิดบังความจริงเรื่ องแม่บงั เกิดเกล้ า และจากหมอรัตน์หญิงที่ตนรักปั น
ใจให้ กับน้ องชายในไส้ ของตน ทาให้ เพลงนี ถ้ ูกเค้ นอารมณ์ ออกมาด้ วยความเศร้ า และเข้ าถึ ง
อารมณ์ยิ่งขึ ้นจากการถ่ายทอดผ่านน ้าเสียงของชาติ สุชาติ แซ่เห้ ง (ชาติ The Voice)
4.2.6.1 วิ เ คราะห์ ก ารสื่ อ สารของเพลง และองค์ ป ระกอบของดนตรี ประกอบ
กับสัญญวิทยาที่พบในเพลง
1) เนือ้ เพลง เพลงนีถ้ ูกแต่งขึน้ ด้ วยภาษากึ่งแบบแผน คือผสมทัง้ ภาษา
ทางการที่มีสานวนเข้ ามาเสริ มเพื่อความไพเราะมากขึ ้น และภาษาปากที่เรี ยบง่าย สามารถใช้ ใน
ชี วิ ต ประจ าวัน ลักษณะของการเลื อ กใช้ ค าประเภทนี จ้ ะท าให้ ผ้ ูฟั ง เข้ า ถึ ง อารมณ์ ไ ด้ ง่ า ยกว่า
เนื่องจากมีความคุ้นชินมากกว่า ตัวอย่างท่อนภาษาทางการ เช่น “เธอจะรักหรื อเปล่า ใจฉันไม่เคย
เปลี่ยน รักเธอทุกลมหายใจ” และตัวอย่างท่อนภาษาปากของเพลงนี ้ เช่น “บอกตัวเอง ว่าเธอไม่รัก
จะรอทาไม ตัดใจไป คนเขาไม่รักยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนใจ”
ความหมายของสัญญะขัน้ แรกที่พบในภาษากึ่งแบบแผน เพลงนี ้สื่อสาร
กับตัวเองเพื่อย ้าเตือนว่าผู้หญิงที่รักไม่ได้ รักตนเหมือนแต่ก่อนแล้ ว จึงเลือกใช้ ภาษาที่สื่อสารง่าย
หรื อภาษาปาก ขณะเดียวกันก็คานึงถึงความไพเราะของเพลงผ่านการใช้ สานวนภาษาทางการเข้ า
มาบ้ าง ในขณะที่ความหมายโดยนัยของเพลงนีช้ ี ใ้ ห้ เห็นถึง การเปรี ยบเปรยระหว่างความเป็ น
ความตายกับความรัก คาว่า “ให้ ตายก็ไม่รัก” จึงหมายถึงต่อให้ พยายามมากเท่าไหร่ ความรักก็ไม่
มีทางกลับมาเป็ นเหมือนเดิมได้
2) ภาพพจน์ ที่ใช้ ในเพลงนี ้ คืออธิพจน์ การให้ คาอธิบายที่น้อยหรื อมาก
เกินความเป็ นจริ ง เพื่อให้ เห็นภาพชัดยิ่งขึ ้น ในเพลงนี ้จะพบได้ อยู่หลายจุด เนื่องมาจากอารมณ์
เพลงที่กาลังตัดพ้ อถึงความรักต่อให้ ทาดีมากมายแค่ไหน ก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจให้ กลับมารักกันได้
เหมือนเดิม ดังจะเห็นได้ จากประโยคที่กล่าวมากเกินจริ ง หรื อน้ อยเกินจริ งดังต่อไปนี ้ “ให้ ตายก็ไม่
รักกัน เป็ นคาที่ฉันควรจาให้ ขึ ้นใจ แต่ทาไมไม่เคยจา มันจาได้ เพียงแค่สามคา คือคา ๆ นี ้ว่าฉันรัก
เธอ เธอจะรักหรื อเปล่า ใจฉันไม่เคยเปลี่ยน รักเธอทุกลมหายใจไม่มีคา่ พอ ให้ เธอรักกันฉันก็ร้ ู อยู่
เต็มใจ จะทาเช่นไร ภายในหัวใจมีแต่เธอผู้เดียว อยูใ่ นนัน”
้
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ความหมายของสัญญะขันแรกที
้
่พบ คือ การใช้ อธิพจน์ช่วยให้ ความหมาย
ของคา ๆ หนึง่ มีน ้าหนักมากขึ ้น เช่น “จาได้ เพียงแค่สามคา” หมายถึง ตอนนี ้ในหัวใจมีแต่คาว่าฉัน
รักเธอ ไม่ได้ คิดอะไรมากกว่าไปกว่าสามคานี ้อีกแล้ ว ขณะสัญญะขันที
้ ่สองของเพลงนี ้ จะเห็นว่า
ผู้ชายคนนี ้เลือกที่จะทุม่ สุดตัวให้ กบั ความรักครัง้ นี ้อีกครัง้ โดยไม่ได้ สนใจว่าผู้หญิงของตนอาจไม่ได้
รักกันแล้ ว แต่ยงั ดึงดันที่จะรักต่อไป
3) องค์ประกอบทางดนตรี
(1) จังหวะ เพลงนี ้มีความเร็ วอยู่ที่ประมาณ 72 บีทต่อนาที จัดได้ ว่า
เป็ น เพลงจัง หวะช้ า ที่ เ ล่ า ถึ ง ความผิ ด หวัง ของตัว ละครได้ อ ย่า งน่า สงสาร สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
คาแรคเตอร์ ของตัวละครอย่างยงยุทธได้ อย่างชัดเจน
ความหมายของสัญญะขัน้ แรกที่ พ บ คือ จัง หวะเพลงช้ า เหมาะกับ
อารมณ์ เ พลงที่ อ ยู่ใ นห้ ว งความรู้ สึก เศร้ า พร่ า เพ้ อ ส่ว นความหมายในขัน้ ที่ ส อง จัง หวะช้ า ก็
สอดคล้ องกับเนื ้อหาของเพลง คือคิดทบทวนวกไปวนมาว่าผู้หญิงไม่รักจะรออะไร รู้ตวั ว่าดีไม่พอ
แต่สดุ ท้ ายก็ขอที่จะรักเธอด้ านเดียวต่อไป
(2) ทานอง เพลงนี เ้ ป็ นการแต่งเพลงลักษณะแม่แบบ เริ่ ม จากท่อน
เกริ่นนา ไปสูท่ านองหลัก แล้ วต่อด้ วยท่อน A1 A2 ในท่วงทานองเดียวกันต่อเนื่องไปยัง B1 แล้ วเข้ า
ท่อนสร้ อย ตามด้ วย A3 A4 ในทานองเดียวกับ A1 A2 แล้ วซ ้าเดิมด้ วย B1 และท่อนสร้ อยอีกครัง้
เป็ นอันจบเพลง
ความหมายของสัญญะขัน้ แรกที่พบในทานองเพลงนี ้ มีทานองเพลง
โทนเดียวตังแต่
้ เริ่ม ไปยังท่อนสร้ อย และจนจบเพลง แม้ เนื ้อหาเป็ นความขัดแย้ งระหว่างคน แต่มา
ในอารมณ์เพลงที่เจียมตัวในความรักเพราะรู้ตวั ดีว่าไม่คคู่ วรกับความรักที่ฝ่ายหญิงควรมอบให้ ทา
ได้ เพียงแค่ตดั พ้ อชีวิตรักของตนจึงทาให้ ทานองเพลงสอดคล้ องไปกับอารมณ์ เพลง ที่ไม่ได้ เน้ น
อารมณ์รุนแรง ขณะที่สญ
ั ญะโดยนัยของทานองเพลงนี ้ ผู้วิจยั ไม่ค้นพบ
(3) เสียงประสาน เพลงนีข้ ับร้ องโดยนักร้ องชาย อย่างสุชาติ แซ่เห้ ง
ด้ ว ยบุ ค ลิ ก และน า้ เสี ย งมี ค วามอบอุ่ น ปนเศร้ า สามารถถ่ า ยทอดอารมณ์ เ พลงได้ ต รงกั บ
คาแรคเตอร์ ตวั ละคร และแก่นสาคัญของเรื่ อง
ในเสียงประสานนี ้ ความหมายของสัญญะขันที
้ ่หนึ่ง คือ การเลือกใช้
น ้าเสียงเศร้ าของผู้ชาย วัยประมาณสามสิบอย่างสุชาติมาถ่ายอารมณ์เพลงของยงยุทธ ผู้จดั การ
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ธนาคาร ถือเป็ นการถ่ายทอดอารมณ์ ด้วยภาพลักษณ์ภายนอกที่ใกล้ เคียง หากพิจารณาสัญญะ
ขันที
้ ่สองลงไปถึงจิตใจของตัวละคร และสุชาติแล้ ว จะเห็นว่ามีลกั ษณะนิสยั ใกล้ เคียงกันตรงที่เป็ น
คนสุขุม พูดน้ อย และนา้ เสียงมีความเศร้ าอยู่ในจิตใจ เหมือนยงยุทธที่มีปมแต่เด็กว่าแม่ได้ ตาย
จากไป ทังชี
้ วิตอยูแ่ ต่กบั ย่าแย้ มที่สอนแต่สิ่งผิด ๆ และหมอรัตน์ เพื่อนสมัยเด็ก ๆ ทาให้ ยงยุทธเป็ น
คนเข้ าสังคมยาก และเป็ นคนไม่แสดงออกทางความรู้สกึ
(4) อารมณ์ เ พลง เพลงนี เ้ ป็ นเพลงแนวเพลงไซเคเดลิ ค ที่ สื่ อ ถึ ง
คุณลักษณะนิสยั ของตัวละครยงยุทธ ในด้ านความอ่อนแอที่สดุ นับว่าเป็ นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ ้นใน
ชี วิ ต ผู้ เล่ า ก าลัง ตกอยู่ ใ นห้ วงอารมณ์ ที่ ผิ ด หวัง สับ สนกั บ ชี วิ ต ว่ า ควรจะด าเนิ น ต่ อ ไปยัง ไง
ความหมายของสัญ ญะขัน้ แรกของอารมณ์ เ พลงนี ้ คื อ หลัง จากถูก
ปฏิเสธความรักแล้ ว ราวกับว่าชีวิตของยงยุทธแทบจะพังทลายลง เพราะถื อเป็ นการผิ ดหวังใน
ความรักครัง้ แรกของยงยุทธ ด้ วยประสบการณ์ชีวิตรักที่ยงั น้ อยทาให้ ยงยุทธไม่สามารถจัดการ
หรื อทนอยู่กับความผิดหวังนีไ้ ด้ จนเกื อบคิดฆ่าตัวตาย ขณะที่ความหมายขัน้ ที่สองของอารมณ์
เพลงนี ้ สื่อให้ เห็นถึงการพึ่งพาผู้อื่นมากจนเกินไป เช่น การรักหมอรัตน์จนหมดหัวใจ รักจนเชื่อว่ า
หมอรัตน์จะเข้ าใจทุกอย่างที่ตนทา พอพบว่าสิ่งที่คิดตรงกันข้ ามกับสิ่งที่เป็ น จึงเสมือนขาดที่พึ่งพิง
และไม่คดิ ว่าตนเองจะสามารถอยูบ่ นโลกใบนี ้ได้ อีกต่อไป

บทที่ 5
บทสรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การสื่ อ สารของเพลงประกอบละครในละครโทรทั ศ น์ ไ ทยในปั จ จุ บั น นั บ ได้ ว่ า มี
ความละเอียดอ่อนมากขึน้ เพราะผ่านทัง้ กระบวนการคิด และกระบวนการผลิตในหลากหลาย
ขันตอน
้
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ูฟังได้ เข้ าถึงอารมณ์ของตัวละครนัน้ ๆ ได้ อย่างชัดเจน และเข้ าใจเรื่ องราว
ตามจุดประสงค์ที่ผ้ ูจดั ทาได้ กาหนดไว้ โดยผู้วิจยั ได้ สรุปกลวิธีการเล่าเรื่ องของเพลงประกอบละคร
ในละครโทรทัศน์ไทย และบทบาทและหน้ าที่ของเพลงประกอบละคร จากกลวิธีการเล่าเรื่ องของ
เพลงประกอบละครที่ถกู นาไปใช้ ในละครโทรทัศน์ไทยปัจจุบนั ดังหัวข้ อต่อไปนี ้

5.1 บทสรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 กลวิธีการเล่ าเรื่องของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์ ไทย
จากบทสรุ ป การเปรี ย บเที ย บแนวคิ ด เรื่ อ งการวิ เ คราะห์ ก ารเล่ า เรื่ อ ง และแนวคิ ด
สัญญวิทยา
1) โครงเรื่ อง จากการศึกษาเพลงละครทัง้ 6 เพลงจากชุดละครทัง้ 2 เรื่ องพบว่ามี
การพัฒนาการเรื่ องราวโดยเริ่มจากขันเริ
้ ่มเรื่ อง ที่มงุ่ บอกเหตุของความต้ องการส่วนบุคคล ไปยังผล
ที่ยงั ไม่เป็ นไปตามความต้ องการจนทาให้ เกิดความขัดแย้ ง โดยภาวะวิกฤตของเพลงส่วนใหญ่จะ
หยุดที่ทอ่ นฮุค ยกเว้ นเพลงฉันก็รักของฉันที่มีภาวะวิกฤตจบในท่อนเชื่อม อี กทังยั
้ งพบว่าแนวเพลง
ที่เ น้ นสะท้ อนอารมณ์ รุนแรงอย่างฉันก็ รักของฉัน และเจ็ บนี จ้ าจนตายไม่มี ภ าวะคลี่ คลายของ
อารมณ์ปรากฏในเพลง
สัญญะที่ปรากฏในโครงเรื่ องจะสอดแทรกได้ ในหลายส่วนประกอบ จะเห็นได้ อย่าง
ชัดเจนจากการตีความของชื่อเพลง เช่น เกิดมาเพื่อรักเธอ และให้ ตายก็ไม่รักกัน การเล่นคาซา้
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หรื อคาตรงข้ าม เช่น คาว่าเสียใจ ในท่อนเปิ ดของกะรัตและท่อนเปิ ดของสายน ้าผึ ้งในเพลงฉันก็รัก
ของฉัน คาตรงข้ าม สุขและทุกข์ รักและเกลียดในเพลงแพ้ รัก เป็ นต้ น
2) แก่นเรื่ อง ทัง้ 6 เพลงต่างสะท้ อนแก่นของความรัก แต่ในรูปแบบของความรักที่
แตกต่ า งกั น ออกไป เช่ น รั ก ที่ ต้ อ งแก่ ง แย่ ง ความศรั ท ธาในรั ก แท้ รั ก ที่ มั่น คง รั ก ที่ น าไปสู่
ความอาฆาตแค้ น ความรักที่ไม่แน่นอน และการรักข้ างเดียว เป็ นต้ น
สัญญะเชิงความรักที่พบในแก่นเรื่ องทัง้ 6 เรื่ อง สะท้ อนถึงทัศนคติ ค่านิยม และ
ความเชื่อของตัวละครในยุคสมัยนัน้ ๆ เช่น ละครเรื่ องสามีตีตรา ให้ ความสาคัญและยกย่องเพศ
ชายเป็ นใหญ่ เพราะตัวละครหญิงในเรื่ องล้ วนเคยผิดหวังกับความรักมาหลายครัง้ ตังแต่
้ รุ่นแม่ไปยัง
รุ่ น ลูก ส่ ว นละครเรื่ อ งสุด แค้ น แสนรั ก ด าเนิ น เรื่ อ งจากความแค้ น ของคนยุค ก่ อ น ที่ เ ชื่ อ เรื่ อ ง
การสาปแช่งและการจองเวรมีผลให้ อีกฝ่ ายพบเจอแต่ความเลวร้ าย
3) ตัว ละคร หากพิ จ ารณาจากบทบาทเป็ น เกณฑ์ พ บว่ า เพลงทัง้ หมดน าเสนอ
เรื่ อ งราวผ่านตัว ละครหลั ก แต่บ างเพลงยัง สามารถเล่า เรื่ อ งราวของตัว ละครรองที่ มี อ ารมณ์
เหมือนกับตัวละครหลักได้ ด้วย เช่น เพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ เล่าถึงตัวละครหลักอย่าง
กะรัต สายน ้าผึ ้ง และตัวละครรองอย่างกันตา หรื อเพลงแพ้ รัก ที่เล่าถึงสัจธรรมของความรักที่ไม่มี
อะไรเที่ยงแท้ สามารถเล่าภาพรวมความรักของตัวละครได้ ทกุ ตัวเช่นกัน
สัญ ญะในตัว ละคร มี ค วามสอดคล้ อ งกัน กับ ลัก ษณะนิ สัย ของตัว ละคร อี ก ทัง้
การเลี ้ยงดูของครอบครัวยังมีผลต่อตรรกะทางความคิดของตัวละครอีกด้ วย เช่น ลักษณะนิสยั ของ
ยงยุทธ มีมิตเิ ดียวตลอดทังเรื
้ ่ อง คือเชื่อฟั งสิ่งที่ย่าแย้ มชี ้ให้ ทาตาม หลงเชื่อในคาสอนผิด ๆ ไม่มีวิธี
คิดเป็ นของตัวเองตังแต่
้ เด็กจนโต แม้ กระทัง่ หน้ าที่การงานก็เลือกตามที่ย่าแย้ มอยากให้ เป็ น จน
เมื่อเกิดปัญหาจึงหาทางออกให้ กบั ชีวิตไม่ได้ จึงเลือกที่จะหนีปัญหาด้ วยการฆ่าตัวตาย นอกจากนี ้
ความหมายของชื่อตัวละครกะรัต และสายน ้าผึ ้งยังมีสญ
ั ญะแฝงถึงลักษณะนิสยั ของตัวละครนัน้ ๆ
อีกด้ วย
4) ฉาก ในฉากเวลาพบว่ า เพลงประกอบละครได้ ห ยิ บ น าช่ ว งเวลาหนึ่ ง ของ
ความรู้สกึ ตัวละครมาเล่าเท่านัน้ โดยฉากเวลาที่พบในเพลงทุกเพลงคือ ช่วงเวลาของความขัดแย้ ง
ที่ เ กิ ด ขึ น้ และฉากสถานที่ ที่ พ บในช่ ว งที่ เ พลงประกอบละครขึ น้ เป็ น ฉากสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ได้ แ ก่
บ้ านเรื อน สวนสาธารณะ แต่นาเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
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สัญญะที่พบในฉาก นอกจากส่งผลให้ เกิ ดความขัดแย้ งของเรื่ องราวทัง้ หมดแล้ ว
ฉากสถานที่ ยัง มี ผ ลต่อ ที่ ม าที่ ไ ปของช่ว งเวลาที่ เ กิ ด เหตุก ารณ์ นัน้ ๆ ด้ ว ย เช่น ฉากบ้ า นของ
สายน ้าผึ ้งในเพลงฉันก็รักของฉัน ชี ้ให้ เห็นถึงการเปิ ดเผยตัวตนเบื ้องลึกภายในจิตใจของตัวละคร
ฉากทะเลาะกันที่เลือกจะให้ เกิดขึ ้นในงานแต่งงานเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ สะท้ อนให้ เห็น
ถึงการให้ คณ
ุ ค่ากับภาพที่สงั คมมอง หรื อฉากการอยู่บ้านอย่างเงียบ ๆ เพียงลาพังของยงยุทธใน
เพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน สะท้ อนให้ เห็นถึงความว่างเปล่า เงียบงันที่ยงยุทธกาลังรู้ สึกจนเป็ นเหตุให้
คิดสัน้
5) ขัวขั
้ ดแย้ ง จากที่กล่าวถึงฉากข้ างต้ นว่าได้ หยิบนาช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้ งมา
เล่ า ในเพลงประกอบละคร พบว่า เพลงประกอบละครหลัก ของทัง้ สองเรื่ อ ง เป็ น เพลงที่ เ กิ ด
ความขัดแย้ ง ระหว่างตัวละครหลัก กับตัวละครหลัก ที่ เป็ นต้ นเหตุของเรื่ องราวทัง้ หมด โดยไม่
จาเป็ นต้ องเรื่ องระหว่างพระเอกหรื อนางเอก ได้ แก่ เพลงฉันก็รักของฉัน จากละครเรื่ องสามีตีตรา
เป็ นความขัดแย้ งระหว่างกะรัตและสายน ้าผึ ้ง เพลงเจ็บนี ้จาจนจนตาย จากละครเรื่ องสุดแค้ นแสน
รัก เป็ นความขัดแย้ งระหว่างครอบครัวนางแย้ มและครอบครัวนางอ่า ขณะที่เพลงประกอบละคร
ของมุมมองพระเอกเกิดจาความขัดแย้ งระหว่างพระเอก และนางเอกของเรื่ องนัน้ ได้ แก่ เพลงเกิด
มาเพื่อรักเธอ เป็ นความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นกับพิศทุ ธิ์และกะรัต จากละครเรื่ องสามีตีตรา เพลงให้ ตาย
ก็ไม่รักกัน เป็ นความขัดแย้ งระหว่างตัวละครของยงยุทธและหมอรัตน์ จากละครเรื่ องสุดแค้ นแสน
รัก และเพลงประกอบละครที่นาเสนอมุมมองฝั่งนางเอก อย่างไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ และแพ้
รัก พบว่าทัง้ 2 เรื่ องนาเสนอความขัดแย้ งภายในจิตใจของตัวละครเหมื อนกัน แต่เพลงไม่เจ็บอย่าง
ฉันใครจะเข้ าใจ เพิ่มความขัดแย้ งระหว่างคนกับสังคมเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย
สัญญะที่พบในขัวขั
้ ดแย้ งที่เกิดขึน้ ล้ วนมีผลต่อเนื่องมาจากคุณลักษณะนิสัยและ
ความเชื่อของตัวละครในยุคสมัยนัน้ ๆ เช่น ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างคนกับสังคม ในเพลงไม่
เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ มาจากลักษณะนิสยั ของกะรัตที่ให้ คา่ กับคาครหาของสังคมว่าตนเองเป็ น
ผู้หญิ งมี ตาหนิ แต่งงานมาแล้ วสามครัง้ ทาให้ ร้ ู สึกว่าตนเองไม่ค่คู วรกับความรั กที่พิศทุ ธิ์ มอบให้
6) มุมมองการเล่าเรื่ อง ทัง้ 6 เพลงทาหน้ าที่เล่าผ่านมุมมองจากบุคคลที่ หนึ่ง ที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ สึกนึกคิดของแต่ละตัวละครออกมาได้ อย่างลึกซึง้ ในขณะที่บางเพลง
สามารถทาหน้ าที่เล่าเรื่ องราวของมุมมองการเล่าเรื่ องได้ มากกว่าหนึ่ง ได้ แก่ เพลงแพ้ รัก จากละคร
เรื่ องสุดแค้ นแสนรัก ที่เล่าทัศนคติของความรักอย่างเป็ นกลาง ผ่านมุมมองผู้ร้ ูรอบด้ าน
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สัญ ญะในมุม มองการเล่ า เรื่ อ งของเพลงประกอบละครทัง้ 2 เรื่ อ งพบว่ า มี
การนาเสนอผ่านมุมมองบุคคลที่หนึ่งเหมือนกัน ทัง้ นีเ้ พื่อให้ หน้ าที่ของเพลงละครได้ เล่าถึงแก่น
ความคิด อารมณ์ภายในจิตใจของตัวละครนัน้ ๆ ให้ ผ้ ฟู ั งมีความเข้ าใจตัวตนของตัวละครลึกมาก
ขึ ้นกว่าการสื่อสารผ่านทางจอทีวีที่เห็นได้ แค่การแสดงภายนอกที่สื่อออกมาผ่านคาพูด สีหน้ า และ
ท่าทาง
5.1.2 บทบาทและหน้ าที่ของเพลงประกอบละคร จากกลวิธีการเล่ าเรื่ องของเพลง
ละครที่ถูกนาไปใช้ ในละครโทรทัศน์ ไทยปั จจุบัน
จากบทสรุ ปของแนวคิดเรื่ องการสื่อสารของเพลง และองค์ประกอบของดนตรี ในละคร
โทรทัศน์ และแนวคิดสัญญวิทยา
1) เนื ้อเพลง จากการศึกษาคาร้ องของทัง้ 6 เพลงประกอบละคร พบว่า มี 5 เพลงที่
ใช้ ภาษาภาษากึ่งแบบแผนในการแต่งเพลง ได้ แก่ ฉันก็รักของฉัน ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ เกิด
มาเพื่อรักเธอ เจ็บนี ้จาจนตาย และให้ ตายก็ไม่รักกัน ในขณะที่เพลงแพ้ รัก ใช้ สานวนภาษาทางการ
หรื อแบบแผนในการแต่งเนื ้อเพลงนี ้
ความหมายของสัญ ญะที่ พ บในเนื อ้ เพลง สอดคล้ อ งกับ แก่ น ของเรื่ อ งที่ ผ้ ูแ ต่ง
ต้ องการจะสื่อสารไปในตัวบทเพลงนัน้ ๆ นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังพบความเชื่อมโยงระหว่างคาถามที่ย ้า
บ่อยในเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ ที่เล่าผ่านมุมมองของกะรัต โดยทิ ้งท้ ายไว้ ว่า “เธอ ช่วย
บอกกับฉันที ว่ารักแท้ มีอยู่จริ ง ” กับคาตอบที่ให้ สญ
ั ญาของฝ่ ายชายในเพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ ว่า
“คนคนนี ้ ไม่วา่ อีกนานเท่าไหร่ จะเป็ นของเธอเรื่ อยไป จากวันนี ้จนถึงวันสุดท้ าย ฉันสัญญา”
2) ภาพพจน์ ส านวนโวหารที่ ป รากฏอยู่ใ นทุก เพลงคื อ การใช้ อ ธิ พ จน์ เพื่ อ ให้
ความหมายที่มากหรื อน้ อยเกินจริง มีคณ
ุ ค่าในเชิงของการตีความ ส่วนเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะ
เข้ าใจมีการใช้ ภาพพจน์มากถึง 3 ประเภทด้ วยกัน ได้ แก่ อธิพจน์ อุปมา และอุปลักษณ์
สัญ ญะที่ ใช้ ในภาพพจน์ สะท้ อนให้ เห็น คุณลักษณะ ทัศนคติต่อความรั กของตัว
ละครที่มีความเชื่อแตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กบั ภูมิหลังของตัวละคร เช่น คุณลักษณะภายนอกของกะรัต
ดูเหมือนเป็ นสาวสมัยใหม่ มัน่ ใจในตัวเองสูงมาก แต่สญ
ั ญะที่พบในเพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะ
เข้ าใจแสดงออกถึงความแข็งนอกอ่อนในของกะรัต ชีใ้ ห้ เห็นว่าความรู้ สึกลึก ๆ แล้ วไม่ได้ เป็ นคน
มัน่ ใจในตัวเอง แต่กลับโอนเอียงได้ ง่ายจากกระแสสังคม
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3) องค์ประกอบทางดนตรี พิจารณาได้ 4 แกนหลัก ดังนี ้
(1) จังหวะ พบว่ามีทุกเพลงประกอบละครใช้ จงั หวะช้ าที่มีความเร็ วอยู่ระหว่าง
60.95 – 95.114 บีทต่อนาที
สัญ ญะที่พ บในจังหวะเพลงช้ าส่วนใหญ่ เน้ นการเล่าเรื่ องในช่วงที่ จิตใจกาลัง
สับสน อ่อนแรง พร่ าเพ้ อ และหาทางออกให้ ตนเองไม่ได้ ในขณะที่สญ
ั ญะของจังหวะเพลงเจ็บนี ้จา
จนตายและแพ้ รัก ผู้วิจยั ไม่ค้นพบ
(2) ทานอง ลักษณะการแต่งทานองเพลงพบว่ามี 5 เพลงที่มีการแต่งลักษณะ
แม่แบบเดียวกันตังแต่
้ ในอดีตจนถึงปั จจุบนั คือเริ่ มด้ วยท่อนเกริ่ นนา ตามด้ วยท่อน A1 หรื อ A2
เข้ าสู่ท่อนสร้ อย และ A3 จากนันเข้
้ าสู่ท่อนสร้ อยอีกครัง้ ได้ แก่ เพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ
เกิดมาเพื่อรักเธอ จากละครเรื่ องสามีตีตรา เจ็บนี ้จาจนตาย แพ้ รัก และให้ ตายก็ไม่รักกัน จากละคร
เรื่ องสุดแค้ นแสนรัก ขณะที่เพลงฉันก็รักของฉันมีลกั ษณะการนาเสนอที่แตกต่างไปจากเพลงอื่น
เป็ นลักษณะการแต่งแพลงในปั จจุบนั ที่ไม่ได้ มีรูปแบบการแต่งตายตัว ขึ ้นอยู่กับจุดประสงค์ข้อผู้
แต่ง ข้ อสังเกตที่ตา่ งจากเพลงอื่นอย่างชัดเจนคือ เพลงนี ้มีท่อนเชื่อม ที่ลากยาวต่อจากท่อนสร้ อย
นัน่ เอง
สัญญะของทานองที่พบคือ เพลงฉันก็รักของฉันมีทานองที่ตา่ งไปจากเพลงอื่น ๆ
เพื่ อ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การออกนอกกรอบของขนบผู้ห ญิ ง ในอดี ต มาเป็ น ผู้หญิ ง ยุค ใหม่ ขณะ
ที่สญ
ั ญะของทานองเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย แสดงให้ เห็นถึงการไล่ระดับความก้ าวร้ าวทางอารมณ์ที่
ไต่สูงขึน้ เรื่ อย ๆ ส่วนเพลงแพ้ รักก็แสดงให้ เห็นถึงความแข็งแกร่ ง และอ่อนไหวของทานองเพลง
เช่นเดียวกับอารมณ์ผ้ หู ญิง และอีกสามเพลงที่เหลือ ผู้วิจยั ไม่ค้นพบสัญญะโดยนัย
(3) เสียงประสาน เกณฑ์การคัดเลือกเสี ยงผู้ขับร้ องของทุกเพลงสอดคล้ องไป
ตามลักษณะทางกายภาย ระหว่างตัวละครเชื่อมไปยังผู้ขบั ร้ อง มุมมองผู้ชายผู้ขบั ร้ องเป็ นผู้ชาย
และมุมมองผู้หญิงผู้ขบั ร้ องเป็ นผู้หญิง
สัญญะในเสียงประสาน นอกจากลักษณะทางกายภาพที่เห็นได้ อย่างชัดเจนแล้ ว
ผู้แต่ง เพลงยัง หาจุดเชื่ อมโยงของตัวละครและผู้ขับร้ องให้ เข้ าใกล้ กันมากขึน้ ทัง้ ในแง่อารมณ์
ความรู้ สึกของตัวละครในช่วงอารมณ์ นนั ้ ๆ การเลือกใช้ นา้ เสียงยังแสดงออกถึงทัศนคติของตัว
ละครได้ อีกด้ วย เช่น เพลงฉันก็รักของฉัน ถ่ายทอดอารมณ์แทนตัวละครกะรัตผ่านนิวผู้ขบั ร้ อง และ
ตัวละครสายน ้าผึ ้งเล่าเรื่ องราวผ่านจิ๋วผู้ขบั ร้ อง นอกจากผู้หญิงสองคนทะเลาะกัน น ้าเสียงยังสื่อถึง
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การตีความถึงความมัน่ ใจของกะรัต อีกฝั่ งสื่อถึงนา้ เสียงของความเยือกเย็นไม่สะทกสะท้ านต่อ
ความรู้ สึกใด ๆ ของสายน ้าผึ ้ง หรื อเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย ที่ขบั ร้ องโดยนัดดา น ้าเสียงเต็ม ไปด้ วย
ความโกรธแค้ นที่ไล่ระดับความโหดร้ ายขึ ้นเรื่ อย ๆ เสมือนนิสยั ของตัวละครย่าแย้ ม
(4) อารมณ์เพลง พบว่าเพลงประกอบหลักของทังสองเรื
้
่ องอย่างฉันก็รักของฉัน
และเจ็บนี ้จาจนตาย เลือกใช้ อารมณ์ เพลงเดียวกัน คือแนวเพลงสะท้ อนอารมณ์ ขณะที่อารมณ์
เพลงของตัวละครอื่น ๆ มีความหลากหลายขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะนิสยั ของตัวละครนัน้ ๆ ด้ วย เช่น แนว
เพลงไซเคเดลิค นาเสนอผ่านตัวละครที่กาลังสับสน หาทางออกให้ แก่ชีวิตตัวเองไม่ได้ อย่างเพลง
ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ และเพลงให้ ตายก็ไม่รักกัน ส่วนอารมณ์อ่อนหวานอย่างเพลงเกิดมา
เพื่อรักเธอ นาเสนอผ่านตัวละครพิศุทธิ์ เพื่อบอกถึงความมั่นคงในรักแท้ ที่มีให้ แก่กะรัตได้ แค่คน
เดียวเท่านัน้ และแนวเพลงที่ ผสมผสานอารมณ์ ที่หลากหลาย เล่าถึง ความเปลี่ยนแปลงที่ อาจ
เกิดขึ ้นได้ ในเพลง อย่างเพลงแพ้ รัก ที่ยกตัวอย่างคูต่ รงข้ ามในหลาย ๆ ด้ านมาเพื่อชี ้ให้ เห็นถึงความ
ไม่แน่นอนในความรักที่เปลี่ยนแปลงได้ เสมอ
สัญญะที่พบเชิงอารมณ์ มีความสอดคล้ องกับแก่นเรื่ อง และเนือ้ เพลงที่สื่อให้
เห็นถึงทัศนคติ มุมมองทางความรักของตัวละครที่เป็ นไปตามความประสงค์ของทังผู
้ ้ แต่งเพลงและ
ตัวบทละครด้ วย

5.2 อภิปรายผล
จากการสรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ เพลงประกอบละครทัง้ 6 เพลง สามารถแบ่ง ข้ อ ค้ น พบ
ออกเป็ น 2 หัวข้ อ ดังนี ้
5.2.1 กลวิธีการเล่ าเรื่องของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์ ไทย
การเลือกนาเสนอโครงเรื่ องของเพลงส่วนใหญ่มกั มีรูปแบบชัดเจน คือเริ่ มจากการเล่าที่มา
ที่ไปของเรื่ องหรื อเหตุเพื่อให้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจพื ้นหลังของเรื่ องราวก่อน แล้ วตามด้ วยผลว่าความต้ องการ
ของตนเองนันคื
้ ออะไร นับได้ ว่าเป็ นการสื่อสารทางเดียว โดยมีแค่เพลงฉันก็รักของฉันเพลงเดียวที่
เป็ นการสื่อสารสองทาง ขับร้ องโดยนักร้ องสองคน ที่เป็ นเสมือนตัวแทนของตัวละครหลัก ทาให้
โครงเรื่ องมีการโต้ ตอบไปมาและมีแรงขับทางอารมณ์ มากกว่าการร้ องเพียงคนเดียว โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งขันภาวะวิ
้
กฤตของเพลงนี ้สามารถไต่ระดับความรุ นแรงตังแต่
้ ท่อนฮุคไปยังท่อนเชื่อมได้
ในขณะที่เพลงอื่นมีขนภาวะวิ
ั้
กฤตหยุดอยู่ที่ท่อนฮุค และลักษณะเพลงที่มีอารมณ์ก้าวร้ าวไม่ฟัง
เหตุและผลอย่างเพลงฉันก็รักของฉัน และเจ็บนี ้จาจนตายมักจะไม่พบจุดคลี่คลาย เนื่องด้ วยการ
หยิบช่วงเวลาแค่ช่วงหนึ่งของตัวละครมาเล่า โดยเลือกจุดที่อารมณ์โกรธพุ่งสูงสุดทาให้ เส้ นการไล่
ระดับอารมณ์จะต้ องยิ่งสูงขึ ้นไปเรื่ อย ๆ การมีจุดคลี่คลายในบทเพลงอาจจะทาให้ เกิดการกระชาก
อารมณ์ กับคนฟั ง อี กทัง้ อาจดูไ ม่สมเหตุสมผลเพราะเพลงมีข้อจากัดทางเวลาในการเล่า ที่ ไ ม่
สามารถบรรจุเรื่ องราวในช่วงเวลาที่ตวั ละครกลับใจลงไปได้ จึงเลือกที่จะไปให้ สุดในทางใดทาง
หนึง่ และสุดท้ ายขันยุ
้ ตเิ รื่ องราว สามารถจบได้ หลายแบบขึ ้นอยู่กบั ความประสงค์ของผู้แต่งไม่ได้ มี
กฎตายตัว ซึง่ จะสอดคล้ องกับความคิด และการกระทาของตัวละครในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านัน้
โดยไม่จาเป็ นว่าเพลง และละครต้ องมีบทสรุปเหมือนกัน เช่น เพลงเจ็บนี ้จาจนตาย ขันยุ
้ ติเรื่ องราว
ในเพลง จบด้ วยการประกาศตัดความสัมพันธ์ อ ย่างไม่มีวนั คืนดีของย่าแย้ มกับครอบครัวยายอ่า
แต่บทละครตอนสุดท้ ายทังสองครอบครั
้
วรักใคร่ปรองดองกัน ส่วนช่วงสุดท้ ายในชีวิตย่าแย้ มก่อน
ตายก็ร้ ูสกึ ผิดถึงกรรมที่ตนเองก่อไว้ ทงหมด
ั้
แก่นสาคัญของเรื่ องที่หยิบมาพูดในเพลงประกอบละคร ทุกเพลงล้ วนมีแก่นของความรัก
เข้ ามาเป็ นพื ้นฐาน แต่เป็ นรักในรูปแบบแตกต่างกัน มักพบได้ อย่างชัดเจนในท่อนฮุค บ่อยครัง้ ชื่อ
เพลงก็มกั จะปรากฏ และถูกเน้ นย ้าในท่อนนี ถ้ ้ วยภาษาปากเพื่อให้ ผ้ ฟู ั งเกิดการจดจาและเข้ าใจได้
ง่ายขึ ้น อีกทังแก่
้ นของเรื่ องมักจะพบในขันที
้ ่ขดั แย้ งสู งสุด จนอาจกล่าวได้ ว่าขันนี
้ ้ ทาหน้ าที่ขมวด
แก่นสาคัญเอาไว้ ได้ เป็ นอย่างดี และจากการวิเคราะห์ฉากในเพลงจะพบเพียงฉากเวลาที่เกิดความ
ขัดแย้ งสูงสุดของแต่ละตัวละคร โดยความขัดแย้ งนีเ้ อง สามารถเป็ นได้ ทงั ้ ความขัดแย้ งภายใน
จิตใจ หรื อขัดแย้ งระหว่างบุคคลกับสังคม ซึง่ สอดคล้ องกันกับอารมณ์ของเพลงนันๆ
้ หากตัวละครมี
ความขัดแย้ งภายในจิตใจ อารมณ์เพลงที่สื่อออกมาคือไซเคเดลิค สับสน หากทางออกให้ กบั ชีวิต
ไม่ได้ วา่ ควรทาอย่างไรดี เช่น เพลงไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ ที่เปิ ดเรื่ องด้ วยคาถามเพราะจิตใจ
เต็มไปด้ วยความไม่แน่ใจว่ารักแท้ จะเกิดขึ น้ จริ งได้ หรื อไม่ และจบลงด้ วยการร้ องขอคาตอบจาก
ฝ่ ายชายเพื่อเพิ่มความมั่นใจอี กครัง้ ขณะที่เพลงสะท้ อนอารมณ์ รุนแรงนัน้ สอดคล้ องกับความ
ขัดแย้ งระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง ดังจะเห็นได้ ชดั เจนที่สดุ จากเพลงฉันก็รักของฉัน ซึ่งเพลงนี ไ้ ด้
ยกความขัดแย้ งระหว่างคนมาไว้ ในเพลงเดียวได้ อย่างลงตัว
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จากการสัมภาษณ์แก่นเรื่ องของเพลงประกอบละคร พบว่า “เพลงประกอบละครโทรทัศน์
ไทยในอดีตกับปั จจุบนั ยังคงเป็ นแกนของความรัก หากบทละครยังคงเป็ นบทสรุปของพระเอกและ
นางเอกที่ต้องรักกัน แก่นเรื่ องของเพลงก็คงหนีไม่พ้นแกนนี ้ แค่แตกต่างกันในรายละเอียดของเรื่ อง
ก่อนที่ จะมารักกันเท่านัน้ ซึ่งจุดนีแ้ หละ คือความยากของนักแต่งเพลงประกอบละครที่ต้องหา
ความแปลกใหม่ให้ กบั เพลงที่แต่งอยูเ่ สมอ” (ปฏิเวธ อุทยั เฉลิม, สัมภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2560)
ผลการวิจยั มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ องการถ่ายทอดความคิดเรื่ องจิตวิญญาณใน
ภาพยนตร์ ของ พึงพิศ เทพปฏิมา (2546) ที่พบว่าโครงสร้ างการเล่าเรื่ องที่มกั นามาใช้ ในการสื่อสาร
มากที่สุดของกระบวนการสื่อความหมายทางอารมณ์ ของภาพยนตร์ ที่มีแก่นความคิดในด้ านจิต
วิญญาณ คือ ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น เพราะถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นของเรื่ องราวทาให้ การเดินเรื่ องมีความ
เข้ มข้ นมากขึ ้น อีกทัง้ ยังสอดคล้ องกับการให้ สมั ภาษณ์ของนักวิชาการที่เกี่ ยวข้ อง “ถ้ าตามขนบ
การเล่ า เรื่ อ งของเพลงประกอบละครในอดี ต คื อ การเล่ า เรื่ อ งผ่ า นมุม มองของตัว ละครเอก
ยกตัวอย่างเพลงอุทยั เทวี ที่เล่าเรื่ องย่อของตัวละครตังแต่
้ ตอนเกิด จนถึงเติบโตขึ ้นไปพบรักกับ
พระราชา คือสามารถเข้ าใจเรื่ องราวได้ โดยไม่ต้องดูละคร แต่หลัง ๆ จะเห็นว่าเพลงประกอบละคร
มักนาเสนอปมปัญหาเด่นที่เป็ นขัวขั
้ ดแย้ ง และแทนตัวละครได้ หลายตัวมากขึ ้น” (ธเนศ เวศร์ ภาดา,
สัมภาษณ์, 2 สิงหาคม 2560)
เพลงประกอบละคร คือ ตัวการสาคัญในการนาเสนออารมณ์ ภายในจิตใจของตัวละคร
หลักนัน้ ๆ ออกมา สามารถสื่อความให้ เข้ าใจได้ ลกึ กว่าการแสดงออกทางสีหน้ า ท่าทาง หรื อแม้ แต่
การกระทาของตัวละครที่เห็นเพียงภายนอก ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ โดยทัว่ ไปเพลงประกอบละครจะเลือก
นาเสนอผ่านมุมมองบุคคลที่หนึ่ง นอกจากนี ้ เพลงบางเพลงยังสามารถสื่อถึงมุมมองผู้ร้ ูรอบด้ าน
ตัวละครรอง รวมถึงภาพรวมของละครได้ อีกด้ วย เพื่อประโยชน์สงู สุดในการนาไปใช้ แต่เพลงที่จะ
นาเสนอภาพรวมของละครเรื่ องนันๆ
้ ได้ มักเกิดจากการนาแก่นสาคัญของความสัมพันธ์ตวั ละครที่
เด่นที่สดุ ของเรื่ องนัน้ ๆ มาเล่า เช่น เพลงฉันก็รักของฉัน ที่นอกจากนาเสนอมุมมองความรู้สึกจาก
กะรัตและสายนา้ ผึง้ โดยตรงแล้ ว ยัง กลายเป็ นเพลงประกอบละครหลักของเรื่ องได้ ด้วย เพราะ
เรื่ องราวทังหมดเกิ
้
ดจากความขัดแย้ งของทัง้ สองคนนี ้ตังแต่
้ ต้นจบจบ หรื อเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย ที่
สื่อถึงความแค้ นที่เกิดขึ ้นจากคน ๆ เดียวอย่างย่าแย้ ม แต่สง่ ผลกระทบตามมายันรุ่นลูกรุ่นหลาน
สัญญะที่พบในการเล่าเรื่ อง มีหน้ าที่หลักคือการสื่อสารข้ อมูลที่ลึกไปกว่ามิติที่มองเห็นได้
ด้ วยตา นัน่ คือสะท้ อนให้ เห็ นถึงทัศนคติ ความเชื่อ รวมถึงค่านิยมในสังคมในช่วงเวลาที่เรื่ องราว
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กาลังเกิดขึ ้น เช่น การเล่าเรื่ องในเพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย สะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่อของชุมชนใน
สมัยก่อน ถึงอาถรรพณ์การสาปแช่งเผาพริ กเผาเกลือให้ ศตั รูมีอนั เป็ นไป หรื อการเล่าเรื่ องในเพลง
ฉันก็รักของฉันที่ สะท้ อนให้ เ ห็นมุมมองทางความรักของผู้หญิ ง ยุคนี ท้ ี่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน
มุ่งหวัง เพียงจะได้ ครอบครองชายที่เพี ยบพร้ อมเสมื อนเป็ นความใฝ่ ฝั นสูงสุดที่ ผ้ ูหญิ งส่วนใหญ่
ปรารถนา นอกจากนี ก้ ารวิเ คราะห์ ตัวละครเชิ ง สัญญะยัง พบไปถึงภูมิ หลัง ของการเลี ย้ งดูจ าก
ครอบครัว ที่มีผลต่อการเลือกปฏิบตั ิ และการตัดสินใจของตัวละครตัวหนึง่ อีกด้ วย
ผลการวิจยั เกี่ ยวกับการใส่สัญญะในเพลงประกอบละคร ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ อง
หน้ าที่และอัตลักษณ์ ของเพลงละครโทรทัศน์ ของ มนทกานติ ธี รนันทวัฒน์ (2544) ที่พบว่าการ
ใช้ สญ
ั ญะในเพลงประกอบละครช่วง ปี 2542 มีการใช้ ชื่อเรื่ องเข้ าไปอยู่ในเนื ้อเพลงหรื อบางครัง้
อาจใช้ เป็ นชื่อเพลง ซึง่ ตรงกันข้ ามกับงานวิจยั ที่ค้นพบว่าสัญญะในเพลงประกอบละครปั จจุบนั อาจ
ไม่ได้ บรรจุอยู่ในคาร้ องของเพลงหรื อชื่อเพลง สัญญะที่พบในเพลงส่วนใหญ่เป็ นสัญลักษณ์ทาง
กายภาพ เช่น ตัวอักษร คาร้ อง ทานอง จัง หวะ ที่ ผ้ ูผ ลิตตัง้ ใจจะสื่ อ โดยเน้ นการสื่ อสารอย่า ง
ตรงไปตรงมาเป็ นหลัก
จากการสัมภาษณ์ในมุมของผู้เขียนบท ผู้กากับ และนักแต่งเพลงได้ อธิบายเกี่ยวกับการใช้
สัญลักษณ์เฉพาะในเพลงว่า “การใส่สญ
ั ลักษณ์เฉพาะลงไปในเพลงสมัยนี ้ ส่วนตัวคิดว่าขึ ้นอยู่กบั
ความแตกต่างของชิ ้นงาน เพราะละครบางเรื่ องไม่ได้ มีหลายตัวละคร เพลงจึงสามารถเล่าเรื่ องของ
ตัวละครนัน้ ๆ ได้ อย่างตรงไปตรงมา แต่ถ้าเป็ นละครที่มีหลายตัวละคร เพลงประกอบละครต้ องมี
หน้ าที่ในการตีความที่ครอบคลุม คาที่ใช้ ต้องค่อนข้ างเปิ ดกว้ างให้ มีสญ
ั ลักษณ์กลางในการเปรี ยบ
เปรย เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้ กับตัวละครได้ หลากหลายมากขึ ้น” (เกรี ยงไกร วชิรธรรมพร,
สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2560)
“การใส่สญ
ั ลักษณ์เฉพาะลงไปในโครงเรื่ องของเพลงส่วนใหญ่ผ้ แู ต่งมักจะไม่ใส่ลงไปใน
ท่อนฮุค แต่จะสอดแทรกอยู่ในบางท่อนของเพลงขึ ้นอยู่กับความเหมาะสม เพราะท่อนฮุคควรจะ
เป็ นท่อนที่เน้ นให้ คนทัว่ ไปร้ องตามได้ ด้วยภาษาธรรมชาติ หรื อภาษาปาก แต่บางครัง้ สัญลักษณ์
ของเพลงก็มาในรูปของวลี หรื อคาที่ดงึ มาจากชื่อเรื่ อง เช่น เพลงประกอบละครที่ผมแต่งขึ ้น เพลง
คนที่เธอไม่ควรเผลอใจ ในละครปี กมาร สัญลักษณ์เฉพาะในเพลงจะใส่อยู่ในท่อนแรก ๆ เลย คือ
ฟ้านาทางให้ ฉนั ได้ มาพบเจอกับเธอ แต่ฟ้ากลับทาให้ รัก มีขวากหนามเพื่ออะไร ซึ่งความหมายแรก
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ก็คือ ท้ องฟ้า ความหมายโดยนัย คือ เบื ้องบน สิ่งศักดิส์ ิทธ์ และมีความเชื่อมโยงกับชื่อเรื่ องก็คือปี ก
มาร เพราะปี กเสมือนนกที่โบยบินอยูบ่ นท้ องฟ้า” (นราธิป ปานแร่, สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2560)
5.2.2 บทบาทและหน้ าที่ของเพลงประกอบละคร จากกลวิธีการเล่ าเรื่ องของเพลง
ประกอบละครที่ถูกนาไปใช้ ในละครโทรทัศน์ ไทยปั จจุบัน
คาร้ องส่วนใหญ่มกั ใช้ ภาษากึ่งแบบแผน มีการใช้ ภาษาปากเพื่อให้ ผ้ ฟู ั ง เข้ าถึงได้ ง่าย ผสม
กับภาษาทางการในสานวนโวหารต่าง ๆ ที่อาจไม่ได้ เป็ นคาที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน แต่เป็ นคาที่
เปรี ยบเปรยเพื่อให้ ความหมายที่ลึกซึ ้งกว่า ไพเราะกว่า ซึ่งภาพพจน์ที่มกั ใช้ ในเพลงที่มีแก่นความ
รักคือ อธิพจน์ การเปรี ยบเทียบที่มากเกินจริ งหรื อน้ อยเกินจริ ง เป็ นการเพิ่มคุณค่าให้ กบั วลีนนั ้ ๆ มี
ผลอย่างยิ่งทังโดยตรง
้
และโดยนัยต่อคนฟั ง ดังเช่นท่อนในเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ “คนคนนี ้ เกิดมา
เพื่อที่จะรักเธอ เกิดมาเพื่อเป็ นของเธอ” ความหมายตรงที่พบก็คือ ฉันเกิดมาเพื่อรักเธอคนเดียว
ขณะที่ความหมายโดยนัยคือ ความรักของฉันที่มีให้ ตอ่ เธอนันเปรี
้ ยบเสมือนสิ่งที่เบื ้องบนกาหนดไว้
ตังแต่
้ แรก หรื อตังแต่
้ เกิดแล้ วว่าต่อจากนี ้จะรักใครไม่ได้ นอกจากเธอเท่านัน้ จะเห็นได้ ว่าเมื่อตีความ
ทังสองขั
้
น้ น ้าหนักของความหมายจะแตกต่างกัน
ละครที่ศกึ ษาเป็ นแนวชีวิตทังสองเรื
้
่ อง ทาให้ จงั หวะเพลงที่ออกมาล้ วนมีจงั หวะช้ าเพื่อเน้ น
การสื่ออารมณ์ตวั ละครให้ ไปถึงผู้ฟั งได้ ชดั เจนทุกถ้ อยคามากที่สุด และเลือกใช้ การแต่งทานอง
เพลงเหมือนลักษณะทัว่ ไปของเพลงสากล แต่ความสอดคล้ องเชิงสัญญะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ
คือการเลื อ กเสี ยงประสาน ที่ มี ความสัม พันธ์ กับตัว ละครอย่า งชัด เจนทัง้ ความหมายตรงและ
ความหมายโดยนัย ความหมายตรงคือการหาผู้ที่มีค วามสามารถในการร้ องเพลง และมีลกั ษณะ
ทางกายภาพใกล้ เคียงกับตัวละครนัน้ ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเพศสภาพ อายุ แต่ความหมายโดยนัย คือการ
ตีความในน ้าเสียงที่ถ้อยคาที่ส่งผลไปยังอารมณ์เพลง เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวเพลงที่ผ้ แู ต่งตังใจ
้
ไว้ เช่น นัดดา วิยกาญจน์ ผู้ขบั ร้ องเพลงเจ็บนี ้จาจนตาย มีลกั ษณะทางกายภาพคล้ ายกับย่าแย้ ม
คือ เพศหญิง วัยกลางคนที่มีความสามารถในการร้ องเพลงสูง ขณะที่หากตีความอีกขันจะพบว่
้
า
การเลือกใช้ น ้าเสียงทุ่มต่าในท่อนแรกของเพลง แสดงถึงนิสยั ใจคอของตัวละครที่มีความโกรธฝั ง
ลึก อยู่ใ นจิ ต ใจ และระเบิ ด ความโกรธออกมาในท่อ นฮุค เพื่ อ แสดงจุด ยื น ของตนที่ จ ะสิ น้ สุด
ความสัมพันธ์อย่างไม่มีวนั ให้ อภัย หรื อนิวจิ๋ว ผู้ขบั ร้ องเพลงฉันก็รักของฉัน ต่างฝ่ ายต่างถ่ายทอด
อารมณ์ตวั ละครของตัวเองได้ อย่างเหมาะสม เปิ ดเรื่ องด้ วยนิว ผู้ถ่ายทอดอารมณ์ของกะรัต หญิง
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สาวที่มนั่ ใจในตัวเอง อารมณ์ร้อน และจิ๋ว ผู้ถ่ายทอดความรู้ สึกของสายน ้าผึ ้ง หญิงสาวที่มีความ
เก็บกด ทะเยอะทะยานอย่างไม่เกรงกลัวถูกผิด
จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูแต่ง เพลงที่ อยู่ในขอบเขตการศึกษา พบว่า “ผมมี วิธี การคัดเลื อก
นักร้ องโดยดูจากความเหมาะสมของคาแรคเตอร์ เสียงเป็ นหลัก ทาอย่างไรให้ คนเชื่อในน ้าเสียงของ
คนร้ อง เพราะอารมณ์เพลงจาเป็ นต้ องสอดคล้ องกับตัวละคร หรื อ อย่างเพลงฉันก็รักของฉัน เป็ น
เรื่ องราวของผู้หญิ งสองคนทะเลาะกัน เพลงนี ก้ ็มีการกาหนดตัวละครลงในเนือ้ เพลงว่าให้ ใคร
ถ่ายทอดเป็ นใคร หรื ออย่างเพลงสุดแค้ นแสนรัก ก็เลือกจากคาแรคเตอร์ เสียงร้ องที่เหมาะจะมา
ถ่ายทอดบทของย่าแย้ มเหมือนกัน” (ณรงค์วิทย์ เตชะธนวัฒน์, สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2560)
นอกจากนี ้ผู้ขบั ร้ องเพลงประกอบละคร ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้ าใจ จากละครเรื่ องสามี
ตีตรา ได้ ให้ สมั ภาษณ์เสริ มอีกว่า “หน้ าที่ของนักร้ องคือนักเล่าเรื่ องผ่านตัวโน้ ตนัน่ แหละ เราต้ องมี
การตีความมาในระดับหนึง่ ว่าตนเองกาลังเป็ นกะรัตตัวละครหลักในเรื่ องอยู่ และกาลังเล่าถึงความ
โชคร้ ายของตัวเองด้ วยนา้ เสียงอ่อนแรง น้ อยใจในโชคชะตา แต่อีกนัยหนึ่งก็ต้องใช้ น ้าเสียงออด
อ้ อนพระเอกของเรื่ องเพื่อขอคายืนยันจากปากเขาว่ารักแท้ ยงั มีอยู่จริ งใช่ไหม” (บงกช เจริ ญธรรม,
สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2560)
จากการศึก ษาละครยอดเยี่ ยมแห่ง ปี ทัง้ สองเรื่ อ งนี ้ พบว่ามี มุม มองทางอารมณ์ เพลง
ที่เหมือนกัน อันประกอบไปด้ วยหนึ่งเพลงประกอบละครหลักของเรื่ อง ที่สามารถทาหน้ าที่เป็ นได้
ทังเพลงธี
้
ม (Theme) ที่รวบยอดแก่นสาคัญของเรื่ อง และสามารถนาเสนอมุมมองความคิดของตัว
ละครหลักที่เป็ นต้ นเหตุสาคัญของเรื่ องราวทังหมดได้
้
เป็ นอย่างดี ตามด้ วยเพลงประกอบละครอีก
สองเพลง ที่สะท้ อนมุมมองความคิดของตัวละครหลักฝ่ ายชาย และตัวละครหลักฝ่ ายหญิง โดย
หยิบเฉพาะขัวขั
้ ดแย้ ง (Conflict) ที่เกิดขึ ้นในขันภาวะวิ
้
กฤต (Climax) ของละครมาเล่าเรื่ องในเพลง
เพื่อสื่อถึงอารมณ์ในชัว่ ขณะหนึ่งให้ มีความหมายลึกซึ ้งและเข้ าถึงอารมณ์ผ้ ฟู ั งได้ มากยิ่งขึ ้น แม้ ใน
บางฉากที่ ไ ม่ มี บ ทสนทนา การใช้ เ พลงประกอบละครเชื่ อ มระหว่ า งฉาก ก็ ส ามารถล าเลี ย ง
ความรู้ สึกของตัวละครที่ถ่ายทอดผ่านบทเพลงไปยังผู้ รับสารได้ เช่นกัน อีกทังเพลงประกอบละคร
้
หลักของทังสองเรื
้
่ องนี ้อย่างฉันก็รักของฉันจากสามีตีตรา และเจ็บนี ้จาจนตายจากสุดแค้ นแสนรัก
ยังได้ รับรางวัลเพลงประกอบละครยอดเยี่ยมจากเวทีนาฏราชในปี เดียวกัน ยิ่งสะท้ อนให้ เห็นว่า
เพลงประกอบละครที่ดีมีสว่ นช่วยให้ การเล่าเรื่ องของละครให้ มีความแข็งแรงขึ ้นตามไปด้ วย
จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญทังภายใน
้
และภายนอกขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
และหน้ าที่ของเพลงประกอบละครสมัยนี ้พบว่ามีความสอดคล้ องกัน นอกจากกลวิธีการเล่าเรื่ องจะ
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เน้ นการสื่ออารมณ์ เพลงของตัวละครเป็ นหลักแล้ ว เพลงประกอบละครที่ดียัง ต้ องมีหน้ าที่ ช่วย
ส่งเสริมอารมณ์ตวั ละครให้ มีมิตไิ ด้ อย่างพอดี และสามารถดึงผู้ฟังย้ อนกลับไปเป็ นผู้ชมละครได้ อีก
ทังยั
้ งต้ องเป็ นเพลงที่เป็ นของผู้ฟังได้ ด้วย กล่าวคือ เมื่อผู้ฟังนาความรู้สึกของตัวเองลงไปบทเพลง
แล้ วมีความรู้ สึกร่วม เพลงนันมี
้ แนวโน้ มที่จะประสบความสาเร็ จ ซึ่งจะส่งผลต่อการฟั งเพลงในวง
กว้ าง และส่งผลต่อธุรกิจเพลงอีกด้ วย

5.3 ข้ อเสนอแนะสาหรั บงานวิจัยในอนาคต
1) งานวิจยั ชิ ้นนี ้มุ่งศึกษาเฉพาะผู้ส่งสารหรื อผู้ผลิต ไปจนถึงตัวสารหรื อเนื ้อเพลง จังหวะ
ทานอง เสียงร้ อง และอารมณ์เพลงจึงทาให้ เข้ าใจวิธีการผลิตจากผู้ตงใจส่
ั ้ งสารเป็ นหลัก หากศึกษา
ขยายต่อไปยังช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสารด้ วย จะทาให้ ทราบว่าการเล่าเรื่ องวิธีใดส่งผลต่อ
การรับรู้ของผู้ฟังได้ มากที่สดุ และจะเป็ นประโยชน์เพิ่มเติมต่อสาขาวิชาชีพต่อไป
2) จากการศึกษาเริ่ มต้ นที่มาจากละครไทยที่ได้ รับรางวัลละครยอดเยี่ยม สะท้ อนให้ เห็น
ถึงความนิยมของประเทศไทยว่าชื่นชอบละครแนวชีวิต จึงทาให้ เพลงประกอบละครที่ศึกษาทุก
เพลงล้ วนเกี่ยวเนื่องกับแกนความรัก หากศึกษาแนวละครอื่นเพิ่มเติม อาจได้ เห็นความหลากหลาย
ของการเล่าเรื่ องเพลงประกอบละครมากขึ ้น เช่น ละครแนวบู๊ หรื อละครแนวกีฬา เป็ นต้ น
3) จากการศึก ษาการเล่ า เรื่ อ งของเพลงประกอบละคร พบว่ า ผู้แ ต่ง ทุก คนพยายาม
สื่ออารมณ์ ตวั ละครให้ ผ้ ูฟัง เข้ าใจง่ าย และตรงไปตรงมามากที่สุด จึงทาให้ บางครั ง้ สัญลักษณ์
เฉพาะอาจไม่ได้ มีความหมายแฝงซ่อนอยู่ ดังนันหากมี
้
การศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติม โดยเริ่ มจากเพลง
ที่มีสญ
ั ลักษณ์เข้ ามาเกี่ยวข้ องอย่างเห็นได้ ชดั เลย อาจได้ เห็นกลวิธีการเล่าเรื่ อง และการนาเสนอ
ที่แตกต่างออกไปอีกทางหนึ่ง เช่น เพลงกี่เพ้ า จากละครกี่เพ้ า หรื อเพลงโดเรมี จากละครสะใภ้ ไร้
ศักดินา เป็ นต้ น
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1) เพลงฉันก็รักของฉัน (เพลงประกอบละคร สามีตีตรา)
ศิลปิ น: นิว & จิ๋ว
คำร้ อง: ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรี ยบเรี ยง: จักรกฤษณ์ มัฆนำโส
(นิว) เสียใจคน ๆ นี ้ไม่ใช่ของเธอ
ได้ โปรดอย่ำมำข้ องแวะกันอีก ฉันหวังว่ำคงเข้ ำใจ
เพรำะมันคือสิทธิ์ของฉันที่จะเรี ยกร้ อง
ขอให้ เธอจงไปไกล ๆ ไม่ต้องมำเจอ
อย่ำมำใกล้ เขำ..ได้ ไหม
(นิว,จิ๋ว) ฉันก็รักของฉัน เข้ ำใจบ้ ำงไหม
ฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหม
เธอก็นำ่ จะรู้มนั เจ็บเพียงใด
เหมือนโดนกรี ดหัวใจ ถ้ ำเธอแย่งไปครอง
ฉันก็รักของฉัน เข้ ำใจบ้ ำงไหม
เธอมีสิทธิ์อะไรมำบอกให้ ทำใจ
ฉันก็รัก จนจะเป็ นจนจะตำย
เธอไม่ต้อง เธอไม่ต้อง มำทำลำยควำมรักเรำ
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(จิ๋ว)เสียใจคนอย่ำงฉันก็มีหวั ใจ
ก็เจ็บก็ทนได้ เหมือนกับเธอ
ฉันหวังว่ำคงเข้ ำใจ
ถ้ ำเธอจะมำเรี ยกร้ อง ให้ เข้ ำใจเธอ
แล้ วฉันล่ะจะเป็ นยังไง
เมื่อไม่มีใคร เธอจะเจ็บแทนฉันไหม
(นิว,จิ๋ว) ฉันก็รักของฉัน เข้ ำใจบ้ ำงไหม
ฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหม
เธอก็นำ่ จะรู้มนั เจ็บเพียงใด
เหมือนโดนกรี ดหัวใจ ถ้ ำเธอแย่งไปครอง
ฉันก็รักของฉัน เข้ ำใจบ้ ำงไหม
เธอมีสิทธิ์อะไรมำบอกให้ ทำใจ
ฉันก็รัก จนจะเป็ นจนจะตำย
เธอไม่ต้อง เธอไม่ต้อง มำทำลำยควำมรักเรำ
(นิว,จิ๋ว) ไม่เธอกับฉันต้ องมีสกั คน..เป็ นคนไป
อยูท่ ี่ว่ำใครจะทนไม่ไหว ทนไม่ไหว
(นิว,จิ๋ว) ฉันก็รักของฉัน เข้ ำใจบ้ ำงไหม
ฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหม
เธอก็นำ่ จะรู้มนั เจ็บเพียงใด
เหมือนโดนกรี ดหัวใจ ถ้ ำเธอแย่งไปครอง
ฉันก็รักของฉัน เข้ ำใจบ้ ำงไหม
เธอมีสิทธิ์อะไรมำบอกให้ ทำใจ
ฉันก็รัก จนจะเป็ นจนจะตำย
เธอไม่ต้อง เธอไม่ต้อง มำทำลำยควำมรักเรำ
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2) เพลงไม่ เจ็บอย่ างฉันใครจะเข้ าใจ (เพลงประกอบละคร สามีตีตรา)
ศิลปิ น: ฟิ ล์ม บงกช
คำร้ อง: ฟองเบียร์
ทำนอง: ปฏิเวธ อุทยั เฉลิม
เรี ยบเรี ยง: ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
ยังมีอยูจ่ ริงใช่ไหม คนรักที่ไม่หลอกกัน
ยังมีอยูจ่ ริงใช่ไหม ควำมรักที่เป็ นดัง่ ฝัน
ฉันแค่กลัวว่ำเธอนัน้ จะมองฉันเป็ นทำงผ่ำน
อย่ำงใคร ใครที่เค้ ำเคยเข้ ำมำ
โหยหำจนมันไม่คดิ ว่ำรักแท้ มีอยูจ่ ริง
โหยหำจนมันไม่หวังจะพบใครดีสกั คน
ถ้ ำเป็ นเธอในวันนี ้ ช่วยทำให้ ฉนั รู้ที
ว่ำเธอมีควำมรักที่เที่ยงแท้
ไม่เจ็บอย่ำงฉันใครจะเข้ ำใจ ว่ำรักน่ำกลัวเท่ำไร
กี่คนที่เขำมำดีมำกมำย แต่สดุ ท้ ำยหลอกกันทุกที
มันหมดไปแล้ วทุกควำมรู้สกึ ไม่อยำกรักใครอีกวันนี ้
เธอช่วยบอกกับฉันที ว่ำรักแท้ มีอยูจ่ ริง
ฝันร้ ำยอย่ำงเดิมซ ้ำ ๆ กับทุกคนที่ผำ่ นมำ
ฝันร้ ำยอย่ำงเดิมซ ้ำ ๆ สุดท้ ำยก็จมน ้ำตำ
ถ้ ำเวลำจำกวันนี ้ เธอทำให้ ฉันหำยดี
ก็คงตื่นจำกฝันที่มนั ร้ ำย
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ไม่เจ็บอย่ำงฉันใครจะเข้ ำใจ ว่ำรักน่ำกลัวเท่ำไร
กี่คนที่เขำมำดีมำกมำย แต่สดุ ท้ ำยหลอกกันทุกที
มันหมดไปแล้ วทุกควำมรู้สกึ ไม่อยำกรักใครอีกวันนี ้
เธอช่วยบอกกับฉันที ว่ำรักแท้ มีอยูจ่ ริง
ไม่เจ็บอย่ำงฉันใครจะเข้ ำใจ ว่ำรักน่ำกลัวเท่ำไร
กี่คนที่เขำมำดีมำกมำย แต่สดุ ท้ ำยหลอกกันทุกที
มันหมดไปแล้ วทุกควำมรู้สกึ ไม่อยำกรักใครอีกวันนี ้
เธอช่วยบอกกับฉันที ว่ำรักแท้ มีอยูจ่ ริง
โห...ว่ำรักแท้ มีอยูจ่ ริง
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3) เพลงเกิดมาเพื่อรักเธอ (เพลงประกอบละคร สามีตีตรา)
ศิลปิ น: เอสดีเอฟ
คำร้ อง: ฟองเบียร์
ทำนอง: ปฏิเวธ อุทยั เฉลิม
เรี ยบเรี ยง: เอสดีเอฟ
ควำมรักที่ฉนั ให้ เธอ จะวันไหนก็มีแค่เธอ
และเป็ นรักจำกใจเสมอ ไม่ว่ำคนไหนจะพูดยังไง
แต่ฉนั ก็จะมัน่ คง และซื่อตรงกับเธอเรื่ อยไป
ไม่วำ่ พรุ่งนี ้หรื อว่ำเมื่อไหร่ ก็จะรักแต่เธอเท่ำนัน้
สิ่งใดผันและหมุนวนเปลี่ยนไป แต่ขอให้ เธอได้ เข้ ำใจ
จิตใจฉันไม่คิดจะเปลี่ยนไป ขอให้ มนั่ ใจ

คนคนนี ้เกิดมำเพื่อจะรักเธอ เกิดมำเพื่อเป็ นของเธอ
นันคื
้ อสิ่งที่ฟ้ำนันตั
้ งใจ
้
คนคนนี ้ไม่วำ่ อีกนำนเท่ำไหร่ จะมีแต่เธอเรื่ อยไป
ตรำบวันนี ้จนถึงวันสุดท้ ำย ฉันสัญญำ
ควำมรักของเรำสองคน ก็เป็ นเรื่ องของเรำสองคน
อย่ำไปสนไปฟั งเหตุผล ไม่วำ่ คนไหนจะพูดยังไง
แค่ขอให้ เรำรักกัน เธอมีฉนั อยูก่ นั เรื่ อยไป
ไม่วำ่ พรุ่งนี ้จะเป็ นอย่ำงไร ก็จะรักแต่เธอเท่ำนัน้
สิ่งใดผันและหมุนวนเปลี่ยนไป แต่ขอให้ เธอได้ เข้ ำใจ
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จิตใจฉันไม่คิดจะเปลี่ยนไป ขอให้ มนั่ ใจ
คนคนนี ้เกิดมำเพื่อจะรักเธอ เกิดมำเพื่อเป็ นของเธอ
นันคื
้ อสิ่งที่ฟ้ำนันตั
้ งใจ
้
คนคนนี ้ไม่วำ่ อีกนำนเท่ำไหร่ จะมีแต่เธอเรื่ อยไป
ตรำบวันนี ้จนถึงวันสุดท้ ำย ฉันสัญญำ
คนคนนี ้เกิดมำเพื่อจะรักเธอ เกิดมำเพื่อเป็ นของเธอ
นันคื
้ อสิ่งที่ฟ้ำนันตั
้ งใจ
้
คนคนนี ้ไม่วำ่ อีกนำนเท่ำไหร่ จะมีแต่เธอเรื่ อยไป
ตรำบวันนี ้จนถึงวันสุดท้ ำย ฉันสัญญำ
คนคนนี ้เกิดมำเพื่อจะรักเธอ เกิดมำเพื่อเป็ นของเธอ
นันคื
้ อสิ่งที่ฟ้ำนันตั
้ งใจ
้
คนคนนี ้ไม่วำ่ อีกนำนเท่ำไหร่ จะมีแต่เธอเรื่ อยไป
ตรำบวันนี ้จนถึงวันสุดท้ ำย ฉันสัญญำ ฉันสัญญำ…
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4) เพลงเจ็บนีจ้ าจนตาย (เพลงประกอบละคร สุดแค้ นแสนรัก)
ศิลปิ น: นัดดา วิยกาญจน์
คาร้ อง: ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทานอง/เรี ยบเรี ยง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส
เราเคยดีตอ่ กันมาก่อน ไม่คิดเลยเธอจะทา
ใจของเธอทาไมมันต่า เธอทากันลงได้ ไง
เธอเป็ นคนเริ่มก่อน ให้ ฉันต้ องร้ อนต้ องแรงกลับไป
ไม่มีทางอภัย ฉันกับเธอขาดกัน
เธอไม่ต้องมาให้ เห็น เธอไม่ต้องมาให้ เจอกันอีก
บอกกันดีดี จะหาว่าฉันไม่เตือน
เจ็บนี ้จาไปจนตาย เจ็บนี ้ไม่มีวนั ลืม
เพราะเธอคนเดียว ที่ทาให้ ใจแหลกลาญไม่มีชิ ้นดี
เจ็บนี ้ รอวันเอาคืน เจ็บนี ้ แค้ นทุกนาที
ให้ ฉนั ตายก็ไม่คืนดี ไม่ต้องมี
เรื่ องที่ดีหลงเหลือในใจ
เคยทาดีกบั เธอเท่าไร จะขอร้ ายคืนไปเท่านัน้
ขอให้ ทกุ ข์แบบฉันเหมือนกัน จะเอาคืนให้ สาใจ
เธอเป็ นคนเริ่มก่อน ให้ ฉันต้ องร้ อนต้ องแรงกลับไป
ไม่มีทางอภัย นับจากนี ้ขาดกัน
เธอไม่ต้องมาให้ เห็น เธอไม่ต้องมาให้ เจอกันอีก
บอกกันดีดี จะหาว่าฉันไม่เตือน
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เจ็บนี ้ จาไปจนตาย เจ็บนี ้ ไม่มีวนั ลืม
เพราะเธอคนเดียว ที่ทาให้ ใจแหลกลาญไม่มีชิ ้นดี
เจ็บนี ้ รอวันเอาคืน เจ็บนี ้ แค้ นทุกนาที
ให้ ฉนั ตายก็ไม่คืนดี ไม่ต้องมี
เรื่ องที่ดีหลงเหลือในใจ
เจ็บนี ้ จาไปจนตาย เจ็บนี ้ ไม่มีวนั ลืม
เพราะเธอคนเดียว ที่ทาให้ ใจแหลกลาญไม่มีชิ ้นดี
เจ็บนี ้ รอวันเอาคืน เจ็บนี ้ แค้ นทุกนาที
ให้ ฉนั ตายก็ไม่คืนดี ไม่ต้องมี
เรื่ องที่ดีหลงเหลือในใจ

143
5) เพลงแพ้ รัก (เพลงประกอบละคร สุดแค้ นแสนรั ก)
ศิลปิ น: แนน วาทิยา รวยนิรัตน์
คาร้ อง: วัลยา พระคุ้มครอง
ทานอง/เรี ยบเรี ยง : เรื องกิจ ยงปิ ยะกุล
เปลี่ยนสิ่งที่เป็ นเหมือน ความสุข ให้ เป็ นทุกข์ทน
สวยงามกลับกลายเป็ นหมองหม่น ขาวกลายเป็ นดาไป
เปลี่ยนจากคนที่เคยรัก ที่สดุ เกลียดสุดหัวใจ
น ้าผึ ้ง กลับเป็ นยาพิษไป หวานกลายเป็ นขมได้ เพราะว่ารัก
ที่ต้องเสียน ้าตา ก็เพราะว่าคาว่ารัก คาเดียว
หากว่าไม่รักใคร ไม่ขอข้ องเกี่ยว ก็ไม่ เสียใจ
แต่ไม่มีทางใดไม่มีสกั คน หนีพ้นความรักได้
ไม่วา่ เก่งแค่ไหน แพ้ รักได้ ทกุ คน
เปลี่ยนคนที่ทกุ ครัง้ ฉลาด โง่ในพริบตา
สูงส่งกลับกลายเป็ นไร้ คา่ น ้าเย็นกลายเป็ นไฟ
เปลี่ยนสิ่งใด ๆ ทุก ทุกอย่าง ให้ แปรผันไป
สรรสร้ างอะไรตังมากมาย
้
และพร้ อมทาลายมันได้ เพราะว่ารัก
ที่ต้องเสียน ้าตา ก็เพราะว่าคาว่ารัก คาเดียว
หากว่าไม่รักใคร ไม่ขอข้ องเกี่ยว ก็ไม่เสียใจ
แต่ไม่มีทางใดไม่มีสกั คน หนีพ้นความรักได้
ไม่วา่ เก่งแค่ไหน แพ้ รักได้ ทกุ คน
ที่ต้องเสียน ้าตา ก็เพราะว่าคาว่ารัก คาเดียว
หากว่าไม่รักใคร ไม่ขอข้ องเกี่ยว ก็ไม่เสียใจ
แต่ไม่มีทางใดไม่มีสกั คน หนีพ้นความรักได้
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ไม่วา่ เก่งแค่ไหน แพ้ รักได้ ทกุ คน
ที่ต้องเสียน ้าตา ก็เพราะว่าคาว่ารัก คาเดียว
หากว่าไม่รักใคร ไม่ขอข้ องเกี่ยว ก็ไม่เสียใจ
แต่ไม่มีทางใดไม่มีสกั คน หนีพ้นความรักได้
ไม่วา่ เก่งแค่ไหน แพ้ รักได้ ทกุ คน
ไม่วา่ เก่งแค่ไหน แพ้ รัก ได้ ทกุ คน
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6) เพลงให้ ตายก็ไม่ รักกัน (เพลงประกอบละคร สุดแค้ นแสนรัก)
ศิลปิ น: ชำติ สุชำติ แซ่เห้ ง
คำร้ อง: ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง: ภำสฐำกร
เรี ยบเรี ยง: จักรกฤษณ์ มัฆนำโส
มันทรมำน ที่ต้องเห็นเธอไปกับเขำ ไม่อยำกเห็น
ทำใจไม่เป็ น ก็มนั รักเธอ เกินกว่ำให้ ตดั ใจ ไปจำกเธอ
บอกตัวเอง ว่ำเธอไม่รัก จะรอทำไม
ตัดใจไป คนเขำไม่รักยังไงเขำก็ไม่เปลี่ยนใจ
ให้ ตำยก็ไม่รักกัน เป็ นคำที่ฉันควรจำให้ ขึ ้นใจ แต่ทำไมไม่เคยจำ
มันจำได้ เพียงแค่สำมคำ คือคำ ๆ นี ้ว่ำฉันรักเธอ
เธอจะรักหรื อเปล่ำ ใจฉันไม่เคยเปลี่ยน รักเธอทุกลมหำยใจ
ไม่มีคำ่ พอ ให้ เธอรักกันฉันก็ร้ ู อยูเ่ ต็มใจ
จะทำเช่นไร ภำยในหัวใจมีแต่เธอผู้เดียว อยูใ่ นนัน้
บอกตัวเอง ว่ำเธอไม่รัก จะรอทำไม
ตัดใจไป คนเขำไม่รักยังไงเขำก็ไม่เปลี่ยนใจ
ให้ ตำยก็ไม่รักกัน เป็ นคำที่ฉันควรจำให้ ขึ ้นใจ แต่ทำไมไม่เคยจำ
มันจำได้ เพียงแค่สำมคำ คือคำ ๆ นี ้ว่ำฉันรักเธอ
เธอจะรักหรื อเปล่ำ ใจฉันไม่เคยเปลี่ยน รักเธอทุกลมหำยใจ
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ภาคผนวก ข
เรื่ องย่ อบทละคร 2 เรื่ อง
1) สามีตีตรา
บทประพันธ์: นาวิกา
บทโทรทัศน์: วรรณวิภา สามงามแจ่ม
กากับโดย: อาไพพร จิตต์ไม่งง
แนวละคร: เมโลดราม่า
ผลิต: บริษัททองเอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด โดยผู้จดั แอน ทองประสม
เธอ... คือผู้หญิงโชคร้ ายที่พบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงานครัง้ แล้ วครัง้ เล่า เมื่อเขาก้ าว
เข้ ามาเพื่อมอบรักแท้ ให้ แก่เธอ ความเชื่อมัน่ ทัง้ หลายที่จมหายไปกับอดีตอันเจ็บชา้ ทาให้ เธอไม่
เชื่อมัน่ ว่ารักแท้ จะมีอยูจ่ ริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของเขาด้ วยการ ตีตราจอง และกระทา
เหมือนเขาเป็ นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้ หวั ใจ หากแต่เขาก็ยงั มุ่งมัน่ ที่จะใช้ หวั ใจรักหลอมละลายหัวใจ
เธอให้ เป็ นหนึง่ เดียว
ความตายของภูเบศร์ ทาให้ กะรัต ที่ แม้ จ ะอยู่ในระหว่างประชดหนี ความเจ้ าชู้ของสามี
ตกใจและรี บกลับกรุงเทพฯ ในทันที ระหว่างทางรถกะรัตประสบอุบตั ิเหตุ ทาให้ เธอต้ องลงไปโบก
รถ แต่โชคชะตาก็ทาให้ เธอได้ พบกับพิศทุ ธิ์ เจ้ าของรถที่มีน ้าใจจอดรับเธอ
ในงานศพ มีผ้ หู ญิงมากหน้ ามาแสดงตัวว่ามีความสัมพันธ์กบั ภูเบศร์ บางรายถึงกับมาทวง
ทรัพย์สินเอากับกะรัตในฐานะเมียคนหนึง่ แต่ไม่มีใครจะช็อกหัวใจกะรัตได้ เท่ากับการต้ องรับรู้ว่า มี
ผู้หญิงอีกคนที่เสียใจกับการจากไปของภูเบศร์ มากกว่าเธอ เพราะขณะนันสายน
้
้าผึ ้งกาลังตังท้
้ อง
กับภูเ บศร์ และยัง มี ความจริ ง อี กสิ่ง ที่ ทาให้ กะรั ตแทบคลั่ง คือคาบอกเล่าจากปากเพื่ อนรั กว่า
ภูเบศร์ เพียงใช้ เธอเป็ นสะพานไปสูค่ วามมัง่ มีเพื่อจะได้ ไปมีชีวิตที่มีความสุขกับสายน ้าผึ ้ง
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เวลาเพียงข้ ามคืน...สายนา้ ผึง้ เพื่อนผู้แสนดีสวมวิญญาณซาตานด้ วยการนาทะเบียน
สมรสมาโชว์ ใ ห้ รั บ รู้ ว่ า เธอเป็ น เมี ย ที่ ถูก ต้ อ งตามกฎหมาย และนั่น หมายถึ ง กะรั ต ผู้ หญิ ง ที่
เพียบพร้ อมทังรู้ ปสมบัติ คุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติ ต้ องกลายเป็ นเมียน้ อยไปในทันที หัวใจของกะรัต
แทบแหลกสลาย หญิงสาวกลายเป็ นคนมองโลกแง่ร้าย มองความรักเป็ นสิ่งจอมปลอม และไม่
เชื่อมัน่ ในความรักอีกต่อไป จนไม่อยากมีชีวิตจึงตัดสินใจมุ่งหน้ าไปที่บ้านชายทะเลเพื่อ ฆ่าตัวตาย
โชคดีที่พิศทุ ธิ์ ที่หนี หน้ า หม่อมมลุลิ หม่อมย่าของเขาที่คิดจะจับเขาคลุมถุงชน ไปพักที่กระท่อม
น้ อยชายทะเลใกล้ กับบ้ านของกะรัตพอดี พิศุทธิ์ จึงเข้ าช่วยชี วิตกะรัตไว้ ได้ อย่างหวุดหวิด และที่
นั่นเองที่ พิ ศุทธิ์ ม องเห็ นความอ่อนแอ ที่ ซ่อนอยู่ภ ายใต้ ใ บหน้ าท่าทางหยิ่ ง ผยอง ทาให้ เ ขาเกิ ด
ความรู้สกึ อยากเป็ นผู้ดแู ล ปกป้อง และเยียวยาหัวใจของเธอ ส่วนกะรัตเองก็ไม่ปฏิเสธว่าเธอรู้สึกดี
กับพิศทุ ธิ์มาก เพราะเขาต่างจากผู้ชายทัว่ ไปตรงที่ไม่ฉวยโอกาส และไม่คดิ จะคบกับเธอเพื่อเงิน
ความรักของทังสองด
้
าเนินไปภายใต้ การรับรู้ของผู้ใหญ่ทงสองฝ่
ั้
าย แต่พวงหยก แม่ของ
กะรัตกลับแสดงความรังเกี ยจพิศทุ ธิ์ อย่างออกนอกหน้ า ด้ วยเหตุที่พิศทุ ธิ์ คือลูกชายของเนื ้อแพร
ผู้หญิงที่กฤชหลงรักและยอมรับเป็ นเมียลับ ๆ อีกคน เช่นเดียวกับ หม่อมมลุลีและท่านชายอ๊ อดที่
รับไม่ได้ ที่สายเลือดเจ้ าจะต้ องไปปะปนกับผู้หญิ งที่ผ่านการแต่งงานกับผู้ชายมาแล้ วถึงสามหน
แถมยังได้ ชื่อว่าเป็ นหญิงกาลกิณี กินผัว ตรงข้ ามกับบัญชา ผู้เป็ นตาของกะรัตที่พอใจที่จะได้ คนดี
อย่างพิศทุ ธิ์ มาเป็ นหลานเขย ส่วนเนื ้อแพร แม้ จะไม่สบายใจนักเพราะเกรงว่าลูกชายจะต้ องมีอนั
เป็ นไปเหมือนสามีคนก่อน ๆ ของกะรัต แต่ด้วยความรักลูก จึงไม่กล้ าขัดขวาง แต่ศตั รูหวั ใจคนใดก็
ไม่ร้ายกาจเท่าศัตรูคนเดิมของกะรัต เพราะทันทีที่สายน ้าผึ ้งรู้วา่ กะรัตกาลังคบหาอยู่กบั พิศทุ ธิ์ สาย
น ้าผึ ้งก็วางแผนจะทาให้ กะรัตได้ ร้ ูสกึ ถึงการต้ องเสียคนรักไปเหมือนที่เธอเคยเป็ น ทังที
้ ่กาลังตังท้
้ อง
แต่สายน ้าผึ ้งก็ยงั กล้ ายัว่ ยวนพิศทุ ธิ์ และยัว่ โทสะให้ กะรัตแสดงความโกรธเกรี ย้ วออกมาได้ ทกุ ครัง้
โชคดีที่พิศทุ ธิ์มองสายน ้าผึ ้งอย่างรู้ทนั จึงไม่เพลี่ยงพล ้าไปกับเกมที่สายน ้าผึ ้งตังใจก่
้ อขึ ้น
ความรั ก ที่ จ ริ ง ใจเปิ ดเผยของพิ ศุ ท ธิ์ แ ละความกล้ าออกโรงปกป้ อ งเธอจากทุ ก ๆ
สถานการณ์ ทาให้ กะรัตหลงรักพิศทุ ธิ์ มาก และด้ วยความรัก ทาให้ กะรัตหวาดกลัวว่าจะต้ องเสีย
พิศทุ ธิ์ ไป เธอจึงเปรยเรื่ องแต่งงานกับพิศทุ ธิ์ ขณะที่ พิศทุ ธิ์ เองก็ ไม่ลังเลด้ วยใจรักที่มีให้ กับกะรัต
อย่างเต็มเปี่ ยม งานแต่งงานถูกกาหนดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว เป็ นข่าวดังไปทัว่ เมืองว่า กระดังงาลนไฟ
กาลังจะได้ ครองใจชายหนุม่ เชื ้อเจ้ า ไฟริ ษยาลุกท่วมใจสายน ้าผึ ้งทันทีที่ได้ ร้ ูข่าว แม้ จะอยู่ในสภาพ
ท้ องแก่ใกล้ คลอด สายน ้าผึ ้งก็ไม่หยุดยังการตามล่
้
าตามล้ าง ไปยัว่ กะรัตกลางงานแต่งงานจนกะรัต
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ฟิ วส์ขาดผลักสายน ้าผึ ้งล้ มลง เป็ นเหตุให้ สายน ้าผึ ้งต้ องคลอดก่อนกาหนด กะรัตต้ องกลายเป็ นข่าว
ทาร้ ายคนท้ องให้ ได้ อบั อายอีกครัง้ โชคดีที่พิศทุ ธิ์ เข้ าใจและเข้ าข้ างเธอ ทาให้ กะรัตยิ่งรักและหวง
พิศทุ ธิ์มากขึ ้นไปอีก
สายน ้าผึ ้งทาตัวเองให้ กลับมาสวยสดใสในเวลารวดเร็ วเพื่อเป้าหมายคือแย่งพิศทุ ธิ์มาเป็ น
ของตัว แม้ จะได้ รับคาตักเตือนจาก รสสุคนธ์ น้ าสาวให้ คิดถึงความผิดชอบชัว่ ดี แต่ด้วยมิจฉาทิฏฐิ
ทาให้ สายน ้าผึ ้งไม่คดิ จะล้ มเลิกแผนการ ยังเดินหน้ าทาทุกทางเพื่อสร้ างความร้ าวฉานให้ กะรัตและ
พิศทุ ธิ์ เพราะสายน ้าผึ ้งนันรู
้ ้ ดีว่ากะรัตเป็ นคนร้ ายแต่ภายนอก แต่ข้างในอ่อนปวกเปี ยกและไม่มี
ทางทันเกมเธอ ความหน้ าด้ านหน้ าทนของสายน ้าผึ ้งเหนือชัน้ แม้ กนั ตาที่ว่าร้ ายยังไม่ทนั เกม กุนตี
เตือนกันตาว่าอย่ามัวแต่หว่ งเรื่ องคนอื่น เพราะกุนตีแอบไปเห็น ศิวา คนรักของกันตาควงกับผู้หญิง
อื่นโดยบังเอิญ แต่ไม่กล้ าบอกน้ อง ได้ แต่เอ่ยเตือนศิวา
ศิวากลัวจะเสียคนรักไป จึงรี บขอกันตาหมัน้ จังหวะที่สายนา้ ผึ ้งพลาดหวังจากการบ่อน
ทาลายครอบครัวของกะรัต จึงเบนเข็มคิดแย่งศิวามาจากกันตา เพื่อทาร้ ายกะรัตทางอ้ อมและหวัง
ประโยชน์ด้านการเงินจากศิวา พิศทุ ธิ์เตือนศิวาฐานะเพื่อนว่าให้ ระวังสายน ้าผึ ้ง แต่ศิวาที่เชื่อมัน่ ใน
ตัวเองมากจนประมาท คิดว่าสายน ้าผึ ้งเป็ นแค่ศาลาริ มทางที่ตนแค่มาพักเหนื่อยแล้ วก็จากไป แต่
สายน ้าผึ ้งฉลาดเกินกว่าที่ศวิ าคิด
ในวันหนึ่งศิวาจึงรับรู้ว่าสายน ้าผึ ้งตังท้
้ อง และลูกในท้ องก็เป็ นลูกของเขา สายน ้าผึ ้งขู่ศิวา
ว่าให้ ปิดเรื่ องนี ้เป็ นความลับและให้ ร่วมมือกับเธอชี ้ตัวว่าพ่อของเด็กคือพิศทุ ธิ์ จากนันสายน
้
้าผึ ้งก็
วางแผนหาโอกาสใกล้ ชิดกับพิศทุ ธิ์ ซึ่งทังเวลาและเหตุ
้
การณ์ตามแผนของสายน ้าผึ ้งก็ทาให้ กะรัต
หลงเข้ าใจผิดพิศทุ ธิ์ แม้ พิศทุ ธิ์จะยืนยันว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวหรื อคิดนอกใจกะรัตเลย แต่ด้วยภาพอดีต
ที่ตามหลอกหลอน และความร้ ายกาจของสายน ้าผึ ้ง ทาให้ กะรัตเดินหลงเข้ าไปในเกมของผู้หญิง
จิตใจร้ ายอย่างสายน ้าผึ ้งอย่างไม่ทนั ตังหลั
้ ก
เหตุการณ์ยิ่งเลวร้ าย เมื่อกะรัตได้ รับรู้เรื่ องที่บญ
ั ชาต้ องจ่ ายเงินให้ กบั พ่อของพิศทุ ธิ์ คาพูด
กรอกหูจากสายน ้าผึ ้งที่นาเรื่ องนี ้มาบอกกับเธอและคาเย้ ยหยันว่าที่แท้ กะรัตก็ต้องใช้ เงินซื ้อผู้ชาย
ทาให้ กะรัตหน้ ามืด มองไม่เห็นความรักของพิศทุ ธิ์ที่มีตอ่ เธอ เหตุการณ์บานปลาย เพราะสายน ้าผึ ้ง
ยังยืนยันว่าลูกในท้ องเป็ นลูกของพิศทุ ธิ์และเธอยินดีจะตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสจู น์ ศิวาเองที่กลัวว่าจะ
มีภยั มาถึงตัว ก็เก็บปากคาเงียบเมื่อถูกกะรัตซักไซ้ ยิ่งย ้าความเข้ าใจของกะรัตว่าพิศทุ ธิ์แต่งงานกับ
เธอเพื่อเงินและยังนอกใจเธอไม่ตา่ งกับผู้ชายทุกคนที่ผา่ นมา
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ความเจ็บช ้าซ ้า ๆ ทาร้ ายหัวใจกะรัต จนในที่สุด เธอก็ประกาศขอหย่าจากพิศทุ ธิ์ เนื ้อแพร
ที่ร้ ูวา่ ลูกยังรักกะรัตมาก พยายามมาไกล่เกลี่ยอ้ างว่า ไม่อยากให้ กะรัตต้ องเสียใจไปตลอดชีวิต แต่
ความรู้สกึ ของกะรัตในยามนี ้ แตกแยกเกินกว่าจะต่อติดเสียแล้ ว เมื่อพิศทุ ธิ์ตามมาปรับความเข้ าใจ
ครัง้ สุดท้ าย คาพูดจากกะรัตที่ทาร้ ายจิ ตใจเขาให้ ยบั เยิน ไม่ต่างกันคือการเผยใจจากกะรัตว่าไม่
เคยรักเขาเลย ที่ผ่านมาเขาเป็ นเพียงคนที่เธอแต่งงานด้ วยเพื่อรักษาหน้ าเท่านัน้ พิศทุ ธิ์เสียใจมาก
จึงตกลงใจยอมหย่าให้ กะรัตแต่โดยดี
หลังจากการหย่า กะรัตได้ รับการยืนยันจากหลากหลายฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ น คาเตือนของ
บัญชา คาพูดของเนื ้อแพร และพฤติกรรมของพิศทุ ธิ์ ที่เธอได้ รับฟั งจากทังกั
้ นตาและกุนตีว่า ไม่เคย
เห็นพิศทุ ธิ์ ไปมาหาสู่สายน ้าผึ ้งเลยทาให้ กะรัตเริ่ มใจแกว่ง ส่วนกันตาที่ทนเห็นพี่สาวหลอกตัวเอง
ต่อไปไม่ไหว เริ่ มตามจับตาดูพฤติกรรมของสายน ้าผึ ้ง แล้ วในที่สุด กันตาก็ได้ ร้ ู ความจริ งว่า สาย
น ้าผึ ้งมีความสัมพันธ์ลบั ๆ กับ ศิวา กันตาแม้ จะเสียใจ แต่ด้วยความเป็ นผู้หญิงที่ถือเรื่ องสิทธิสตรี
เป็ นใหญ่ กอปรกับนิสยั ที่รักตัวเองเกินกว่าจะยอมฟูมฟายกับเรื่ องแบบนี ้ กันตาจึงร้ องไห้ เพียงครัง้
เดียวให้ กบั ผู้ชายทรยศ
ศิวาโกรธสายน ้าผึ ้งมากที่ทาลายความรักของเขาพังลง จนทะเลาะกันรุ นแรงเป็ นเหตุให้
สายน ้าผึ ้งแท้ งลูก และกลับไปสารภาพผิดกับกันตาเพื่อขอเริ่ มต้ นใหม่ แต่กันตาปฏิเสธ เพราะไม่
อาจทาใจยอมรับผู้ชายเลว ๆ อย่างศิวาได้ สายน ้าผึ ้งที่สิ ้นท่าหมดทาง เพราะพิศทุ ธิ์ก็ไม่มีท่าทีว่าจะ
ใจอ่อน ซ ้ายังมองเธออย่างดูถูกเหมือนไส้ เดือนกิง้ กื อ จึงระแวงว่าสักวันพิศทุ ธิ์จะกลับไปคืนดีกับ
กะรัต ซึ่งก็เท่ากับว่าเธอคือผู้แพ้ และเป็ นการพ่ายแพ้ อย่างที่แทบไม่มีที่ยืนในสังคม เธอเก็บสะสม
ความแค้ นดังกล่าวไว้ เต็มอกจนในที่สุดเธอจึงคิดว่าหากเธอไม่ได้ ครอบครองในตัวของพิศทุ ธิ์แล้ ว
คนอื่น ๆ รวมถึงกะรัตก็อย่าหวังที่จะได้ ด้วย จึงตังใจที
้ ่จะฆ่ากะรัตให้ ตายจากการจับกดน ้าจนกะรัต
หมดสติไป ในขณะเดียวกันพิศทุ ธิ์เองก็บงั เอิญตามมาเพื่อปรับความเข้ าใจกับกะรัตพอดีจึงได้ ช่วย
นาตัวกะรัตส่งโรงพยาบาล พิศุทธิ์ เสี ยใจมากและคอยโทษตัวเองว่าเป็ นต้ นเหตุให้ เกิ ดเรื่ องราว
ทังหมด
้
เมื่อกะรัตฟื น้ ขึ ้นมา เธอรู้ สึกทราบซึ ้งในตัวของพิศทุ ธิ์มาก และได้ ร้ ูว่าแท้ จริ งแล้ วตัวเธอเอง
ต่างหากที่เข้ าใจพิศทุ ธิ์ผิดมาโดยตลอด ดังนันกะรั
้ ตจึงพยายามหาทางขอพิศทุ ธิ์คืนดีจนเขายอมใจ
อ่อนและตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเธออีกครัง้ หนึ่งและในขณะเดียวกัน สายน ้าผึ ้งก็ได้ รับผลกรรม
จากเหตุการณ์ เมื่อครัง้ ทะเลาะกับศิวาทาให้ กระจกบาดหน้ าเสียโฉม ต้ องจมอยู่กับผลกรรมจาก
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บาดแผลที่ตวั เองก่อไว้ ทงหมด
ั้
พิศทุ ธิ์และกะรัตจดทะเบียนสมรสกันอีกครัง้ แต่ด้วยความรู้ สึกที่ตา่ ง
จากครัง้ แรก เพราะการจดทะเบียนครัง้ นี ้ เป็ นการจดทะเบียนเพื่อแสดงว่าทัง้ สองคือบุคคลคน
เดียวกัน มิใช่การตีตราแสดงความเป็ นเจ้ าของเหมือนที่ผา่ นมา
2) สุดแค้ นแสนรัก
บทประพันธ์: จุฬามณี
บทโทรทัศน์: ยิ่งยศ ปัญญา
กากับการแสดง: กฤษณ์ ศุกระมงคล และ อดุลย์ ประยันโต
แนวละคร: เมโลดราม่า
ผลิต: บริษัท เมคเกอร์ เค จากัด โดยผู้จดั : มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช และ
กฤษณ์ ศุกระมงคล
เรื่ องราวความรัก ความแค้ น ระหว่างสองครอบครัว ที่รอยแค้ นฝั งลึกมิอาจคืนดีกนั ได้ ทา
ให้ ความรักแท้ ของหนุ่มสาว ถูกอานาจความแค้ นของคน ๆ เดียว กีดกัน ทาลายจนพังพินาศไป
อย่างน่าเสียดาย
ภาคสุด แค้ น พ.ศ.2515 ที่ ห มู่บ้ า นหนองนมวัว จ.นครสวรรค์ เมื่ อ ปี 2515 ซึ่ง ยัง เป็ น
หมู่บ้านที่เ ต็มไปด้ วยบรรยากาศท้ องทุ่ ง ชาวบ้ านต่างช่วยเหลื อเกื อ้ กูลกันดีเสมอมา จนกระทั่ง
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ ้น เมื่อสองครอบครัว คือ ครอบครัว “นางแย้ ม” กับ “ตาเทือง” ที่มีลูก
ชายคือ “ประยงค์” ได้ แต่งงานกับ “อัมพร” ลูกสาวของ “ตาขัน” กับ “นางอ่า” ชาวบ้ านหมู่บ้าน
เดียวกัน ทัง้ ๆ ที่นางแย้ ม เองก็ ไม่ค่อยถูกใจลูกสะใภ้ คนนี ส้ ักเท่าไหร่ แต่เธอก็ ต้องตัดใจให้ ทงั ้ คู่
แต่งงานกัน เพราะประยงค์รักอัมพรมาก พร้ อมกับตอนนี ้อัมพรเองก็กาลังตังท้
้ องลูกของประยงค์
อยูแ่ ต่เหตุการณ์กลับพลิกหน้ ามือเป็ นหลังมือ เมื่อตาเทือง สามีนางแย้ มตายกะทันหันจากฝี มือของ
ตาขัน พ่อของอัมพร เนื่องจากทังคู
้ ่ทะเลาะกันเรื่ องปล่อยน ้าเข้ านา นางแย้ มโกรธแค้ นเป็ นอย่าง
มาก สาปแช่งตาขันให้ ถูกฟ้าผ่าตายทันทีที่ร้ ู เรื่ อง และคาสาปแช่ง ดูเหมือนจะได้ ผล เพราะคืน
นันเองตาขั
้
นก็ถกู ฟ้าผ่าตายตามตาเทืองไป สร้ างความเศร้ าโศกเสียใจให้ กับครอบครัวของอัมพร
เป็ น อย่า งมาก และวัน นัน้ อัม พรก็ ป วดท้ องคลอดลูก พอดี ค วามโกรธแค้ น ของนางแย้ ม ที่ มี ต่อ
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ครอบครัวอัมพร เพิ่มขึ ้นทวีคณ
ู ขัดขวางไม่ให้ ประยงค์ไปดูแลอัมพรและลูกที่โรงพยาบาล และยังไม่
ยอมให้ ศพของตาขันสวดและเผาวัดเดียวกับตาเทือง “อุไร” น้ องสาวของอัมพร ทนไม่ได้ ไปด่ากราด
ถอนหงอกแย้ มถึงศาลาสวดศพตาเทือง จนเป็ นที่ร่ าลือถึงความปากจัดของอุไรที่กาลังปลูกต้ นรัก
กับ “ลือพงษ์ ” เจ้ าของคิวรถประจาทางและกิจการห้ องเช่าประจาหมู่บ้าน ทาให้ เป็ นช่องทางของ
แย้ มที่ยยุ ง “โกตา” และ “นกเล็ก” พ่อแม่ของลือพงษ์ ให้ เกลียดชังอุไร พร้ อมทังหมายตาลื
้
อพงษ์ ไว้
ให้ “พะยอม” ลูกสาวคนเล็กที่แอบชอบลือพงษ์
หลังจากอัมพรคลอดลูกชาย แย้ มตังชื
้ ่อให้ ว่า “ยงยุทธ” อัมพรกล ้ากลืนกลับมาอยู่ที่บ้าน
ประยงค์ แย้ มก็คอยด่าว่าเหน็บแนมไม่หยุดหย่อน จนความอดทนของอัมพรสิน้ สุดลง เมื่อแย้ ม
พยายามจับคูป่ ระยงค์ให้ กับ “สุดา” ลูกสาวของเพื่อนรัก เมื่ออัมพรรู้ เรื่ องจึงเกิดความหึงหวง และ
ทะเลาะวิวาทอย่างหนัก จากเหตุการณ์ นีเ้ องที่ทาให้ แย้ มถื อโอกาสไล่อัมพรกลับบ้ านและไม่ให้
กลับมาอีก อัมพรกลับบ้ านด้ ว ยความชอกช ้า และคิดหาทางเอาลูก คืน ด้ านอุไรก็เผลอใจแอบได้
เสียกับลือพงษ์ ซึ่งมิอาจรอดพ้ นสายตาของแย้ ม อุไรกลัว แย้ มจะเอาไปป่ าวประกาศให้ ชาวบ้ านรู้
จึงขอร้ องให้ ลือพงษ์ รีบบอกพ่อแม่มาสู่ขอโดยเร็ ว ลือพงษ์ รับปากไปทัง้ ๆ ที่ร้ ูแก่ใจว่าพ่อแม่ไม่ยอม
เพราะทังคู
้ ไ่ ม่ชอบอุไร
ส่วนประยงค์ทนความคิดถึงอัมพรไม่ไหว ดื่มเหล้ าย้ อมใจเมาเละที่กระท่อมปลายนา จน
อัมพรไปเจอ เธอช่วยเช็ดตัวและหาอาหารให้ สามีกิน ทังคู
้ ป่ รับความเข้ าใจกัน อัมพรขอลูกคืน แต่
ประยงค์ขอลูกไว้ เพื่อเป็ นตัวแทนรักของอัมพร และสัญญาว่าจะไม่แต่งงานใหม่ หากวันใดเขา
แต่งงาน อัมพรจะได้ ลกู คืน อัมพรตัดสินใจยกลูกให้ ประยงค์และให้ รักษาสัญญาให้ ดี
เวลาผ่านไป อัม พรยัง แอบเอาข้ าวไปส่ง ให้ ประยงค์ทุกกลางวัน ความรั กของทัง้ คู่ยัง
เหมือนเดิม ทังอั
้ มพรเองก็ยงั แอบไปหายงยุทธ โดยพะยอมคอยช่วย ในที่สดุ แย้ มก็จบั ได้ ทาให้ แย้ ม
และอัม พร มี เ รื่ องตบตีกัน จนต้ อ งขึน้ โรงพัก ทาให้ อุไ รและอัม พรได้ พ บกับ “ร้ อยต ารวจตรี ทวี ”
ร้ อยเวรบันทึกการแจ้ ง ความ ชายหนุ่ม ถูกชะตากับสองพี่ น้องมาก อาสาไปส่ง ถึง บ้ าน แย้ ม จึง
วางแผนทาให้ ลือพงษ์ กบั อุไรประกาศตัดขาดกัน ลือพงษ์ เองก็เผลอไผลมีอะไรกับพะยอม สุดท้ าย
ลือพงษ์ ต้องเแต่งงานกับพะยอมอย่างไม่เต็มใจ ส่วนอุไรก็ร้ ูว่าตัวเองท้ อง ประยงค์ถูกหมากัดและ
เป็ นไข้ สูงจนต้ องไปโรงพยาบาล อัมพรมาดูใจประยงค์ทนั ในนาทีสุดท้ าย ก่อนที่ประยงค์ก็จากไป
อย่างไม่มีวนั กลับ หลังจากประยงค์ตาย อัมพรก็แน่ใจแล้ วว่าไม่มีทางได้ ลกู ชายคืน ตัดสินใจจะพา
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ครอบครัวย้ ายไปอยู่ที่อื่นโดยมีทวีช่วยเหลือพาทังหมดไปหาท
้
าเลค้ าขายอยู่ในเมือง เพื่อตั ง้ หลัก
ชีวิตใหม่ตอ่ ไป
ภาคแสนรัก พ.ศ. 2534 หลังจากตัดสินใจย้ ายมาอยู่ในตัวเมือง อุไรก็หาทาเลเปิ ดร้ าน
ข้ าวแกง ส่วนทวีพลาดรักจากอุไร ก็ได้ ตกลงปลงใจแต่งงานกับอัมพร มีลกู สองคน คือ “ธนา” กับ
“มยุรีย์” ส่วนอุไรก็คลอดลูกสาว ชื่อ “ระพีพรรณ” และฝ่ ายครอบครัวของลือพงษ์ กบั พะยอม มีลูก
ชายชื่ อ “ลื อชัย ” ส่วนประยูรลูกชายคนเล็ก แย้ ม ก็ ให้ แต่ง งานกับสุด ามี ลูก ด้ วยกันสองคน คื อ
“ปวริศ” และ “ลลดา”
ยงยุทธนัน้ แย้ มไม่เคยคิดจะให้ เจอกับแม่อย่างอัมพร แถมยังเสี ้ยมสอนให้ เกลียดแม่ โดย
บอกว่าอัมพรมีคนมาติดพันจนทิง้ สามี แล้ วพ่อก็ตรอมใจตาย เด็กชายถูกกรอกหูอยู่ทกุ เมื่อเชื่อวัน
ทาให้ ฝังหัวว่าแม่ตวั เองเลวร้ ายเกินกว่าจะให้ อภัย เมื่อเวลาผ่านไปจนทุกชีวิตเติบโตและรู้จกั กันใน
ฐานะนักเรี ยนโรงเรี ยนเดียวกัน สร้ างความระทมทุกข์ให้ กบั อัมพรเป็ นอย่างมาก เพราะเวลาเจอลูก
ยงยุทธจะหลบลี ้หนีหน้ า เมินเฉย ไม่สนใจใยดี
สาหรั บธนากับมยุรีย์ ก็ ไ ม่เคยนับถื อยงยุทธเป็ นพี่ ชายเพราะเห็นการกระทาที่ ยงยุทธ
แสดงกับอัม พร ส่วนยงยุทธเองก็ มีโรคประจ าตัวคือ หอบหื ดตัง้ แต่เด็ก ทาให้ เขากลายเป็ นคน
อ่อนแอทัง้ ร่ างกายและจิตใจ แต่ยังดีที่มีสิ่งหนึ่งที่ทาให้ ยงยุทธเหนือกว่าธนาพี่น้องต่างพ่อ ก็คือ
“หทัยรัตน์” ลูกสาวเจ้ าของกิจการร้ านทอง ที่มีใจให้ เขาคนเดียวมาโดยตลอด ทังๆ
้ ที่ธนาก็หลงรัก
หทัยรัตน์อย่างหัวปักหัวปา ส่วนปวริศลูกชายประยูรก็มาตามจีบระพีพรรณ โดยที่อไุ รไม่เคยชอบใจ
สักนิด ทาให้ ระพีพรรณคิดเรื่ องของตนเองไม่ตก
กระทัง่ ช่วงสอบเข้ ามหาวิทยาลัย แย้ มอยากให้ ยงยุทธติดคณะแพทยศาสตร์ แต่ยงยุทธ
อยากเรี ยนวิศวกรรมศาสตร์ มากกว่า ผลออกมายงยุทธสอบไม่ติดคณะแพทย์สร้ างความเสียใจให้
แย้ มจนเป็ นลมพับ ส่วนระพีพรรณก็ทาให้ อไุ รสมหวังเพราะเธอคือแพทย์หญิงในอนาคต เคียงคูไ่ ป
กับหทัยรัตน์ที่ติดคณะแพทย์เหมือนกัน แต่ในที่สุดยงยุทธสอบติดที่เชียงใหม่ ส่วนปวริ ศสอบติด
นายร้ อยทาให้ นางแย้ มปลื ้มนักหนา และธนาก็ได้ โควตาด้ านกีฬาของมหาลัยแห่งหนึง่
ภาคสุด แค้ น แสนรั ก พ.ศ. 2544 วัน เวลาผ่า นไป ธนากลายเป็ น นัก ร้ องนัก แสดงที่ มี
ชื่อเสียง เช่นเดียวกับลลดาซึ่งกลายเป็ นดาราสาวสุดฮอต ลลดาแอบชอบธนามานานแล้ ว แต่ธนา
ไม่เคยสนใจ ส่วนมยุรีย์เรี ยนจบกลับมาเป็ นคุณครู ยงยุทธเองก็ได้ เป็ นผู้จดั การธนาคารแห่งหนึ่ง
หทัยรัตน์กบั ระพีพรรณเรี ยนจบแพทย์ทางานในโรงพยาบาลเดียวกัน
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ความสัมพันธ์ของหทัยรัตน์กบั ยงยุทธนับวันยิ่งห่างเหิน ผิดกับธนาที่ยงั รักมัน่ คงเสมอต้ น
เสมอปลายกับหทัยรัตน์จนทาให้ หทัยรัตน์หวัน่ ไหวขึ ้นทุกวัน พอๆ กับ ปวริ ศที่ยงั มัน่ คงเหนียวแน่น
ต่อระพีพรรณ ซึ่งยิ่งทาให้ ระพีพรรณหนักใจเพราะอุไรไม่ยอมรับในตัวปวริ ศแน่นอน คนที่สร้ าง
ปั ญหาให้ ระพีพรรณอีกคนคือ ลือชัย ที่หลังออกจากคุกก็ติดยาบ้ า ทาให้ พะยอมผู้เป็ นแม่เครี ยด
ระพีพรรณต้ องทาหน้ าที่พาน้ องต่างมารดาไปบาบัด และคอยดูแล ทาให้ พะยอมซาบซึง้ ใจระพี
พรรณมาก
ส่วนอัมพรเองก็ตรอมใจเรื่ องยงยุทธหนักขึน้ ทุกวัน ในที่สดุ ก็ล้มป่ วยหนัก ทุกคนพยายาม
ให้ ยงยุทธมาเยี่ยมอัมพรทาให้ หทัยรัตน์ร้ ูความจริงว่ายงยุทธกับธนาเป็ นพี่น้องแม่เดียวกัน จากระพี
พรรณเพราะมาขอร้ องให้ หทัยรัตน์พายงยุทธมาหาอัมพรให้ ได้ เมื่ออัมพรเจอยงยุทธก็ดีใจมาก สัง่
เสียให้ พี่น้องอย่าทอดทิ ้งกัน ช่วยเหลือกันเวลามีเรื่ องเดือดร้ อน ให้ รักย่าให้ มาก ๆ และขอร้ องอุไร
ไม่ให้ ขดั ขวางความรักของปวริ ศกับระพีพรรณ อุไรจาใจตอบตกลงเห็นแก่พี่สาวที่กาลังจะจากโลก
นี ้ไป อัมพรสิ ้นใจอย่างสงบ
สุดาตัดสินใจบอกเรื่ องราวต่าง ๆ ในอดีตที่เป็ นปมขัดแย้ งระหว่างย่าแย้ มกับอัม พรให้ ยง
ยุทธรู้ เพื่อกาจัดคนที่จะได้ รับมรดกจากแย้ มได้ อีกหนึ่งคน เมื่อยงยุทธรู้ เรื่ องราวแล้ วก็รับไม่ได้ กับ
การกระทาของผู้เป็ นย่า เขาโกรธย่ามากจนเก็บเสื ้อผ้ าหนีออกจากบ้ าน ยอมทิ ้งทุกอย่างมุ่งหน้ าไป
เชียงใหม่ ทาให้ แย้ มเกือบหัวใจสลาย
หลังจากนัน้ ยงยุทธก็ได้ ไปเป็ นผู้จดั การรี สอร์ ตที่ลาปาง เขาไม่ได้ สนใจครอบครัวอีกเลย
ช่วงนันเอง
้ ธนา หทัยรัตน์ ปวริศ ระพีพรรณ ก็บงั เอิญมาพักรี สอร์ ทที่ยงยุทธทางานอยู่ ทาให้ ยงยุทธ
เห็นความสนิทสนมของธนากับหทัยรัตน์ จึงถามให้ มั่นใจว่าความสัมพันธ์ ยงั เหมือนเดิมหรื อไม่
หทัยรัตน์ร้ ูใจตัวเองว่าไขว้ เขวมาทางธนา แต่ตอนนี ้ก็ไม่อาจทาร้ ายใจยงยุทธได้ จึงถนอมใจว่ายังคง
เหมือนเดิม
ส่วนนางแย้ มเกิดป่ วยเป็ นมะเร็ งระยะสุดท้ าย ทาให้ ต้องพยายามตามหายงยุทธกลับมา
เป็ นกาลังใจให้ ย่า ฟากธนาดูท่าทางออกว่าหทัยรัตน์คงจะยังตัดสินใจไม่เด็ดขาดว่าจะเลือกใคร
เขาจึงเลือกจะเป็ นฝ่ ายไป โดยบอกว่าจะไปเรี ยนต่อเมืองนอก หทัยรัตน์ใจหายรี บเผยความรู้สึกที่
แท้ จริ งในใจ ก่อนที่ทกุ อย่างจะสายไป เพราะเธอรู้ใจตัวเองแล้ วว่าเธอรักธนาไม่ใช่ยงยุทธอีกต่อไป
ธนาดีใจมากและไม่ไปเรี ยนต่อ ยอมทาตามใจหทัยรัตน์ทกุ อย่างเพียงเธอต้ องการ ในที่สดุ ยงยุทธก็
ติดต่อกลับมาที่หทัยรัตน์และคิดจะกลับมาเยี่ยมย่า แต่เมื่อมาถึงกลับตัดพ้ อเรื่ องในอดีต และบอก
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ว่าเกลียดย่า ทาให้ แย้ มเสียใจ ในขณะที่สุดาสะใจที่ได้ เห็นภาพสุดแค้ นแสนรักของย่าหลาน และ
หวังว่าครอบครัวตนจะได้ ครอบครองสมบัตแิ ต่เพียงผู้เดียว จึงเป่ าหูแย้ มเรื่ องที่ยงยุทธเนรคุณและยุ
ยงนางแย้ มให้ เปลี่ยนพินยั กรรม แย้ มเมื่อฟั งสุดาให้ ร้ายหลานรักก็นึกอยากเปลี่ยนพินยั กรรมใหม่
โดยไม่บอกอะไรกับสุดา คือ ยกที่นา ใน ต.หนองกระโดนหกสิบห้ าไร่ ที่จะยกให้ ประยูรกับสุดา
เปลี่ยนให้ เป็ นยงยุทธแทน
หลังจากนัน้ ยงยุทธกลับบ้ านมาเห็นรองเท้ าคู่เท่าฝาหอยคู่เก่าเก็บของเขาวางบนเตียง
ทาให้ สานึกในบุญคุณที่ย่าเลี ้ยงดูเขามาตังแต่
้ เด็กจึงรี บรุ ดไปหาย่า เหตุนี ้ทาให้ สดุ าระแวงว่าแย้ ม
จะเปลี่ยนใจยกสมบัตใิ ห้ ยงยุทธอีก จึงลักลอบเพิ่มความเร็วของสายน ้าเกลือให้ เร็ วขึ ้นจนทาให้ แย้ ม
หัวใจวายตาย
หทัยรัตน์ตดั สินใจบอกเลิกยงยุทธทางจดหมาย เพราะไม่กล้ าที่จะบอกต่อหน้ าเนื่องจาก
ยงยุทธต้ องเจอกับเรื่ องสะเทือนใจมากมาย แต่ถ้าไม่บอกตอนนี ้ปั ญหาก็จะคาราคาซังต่อไปไม่จบ
ยงยุทธอ่านจดหมายแล้ วเสี ยใจมาก เขาเขี ยนพินัยกรรมยกสมบัติทัง้ หมดให้ กับลลดาลูกของ
ประยูรกับสุดาที่มกั จะคอยห่วงใยเขาเสมอ และตัดสินใจฆ่าตัวตาย แต่ธนา และหทัยรัตน์ช่วยไว้ ได้
ทัน
ธนารู้สึกผิดที่เขาได้ ทาร้ ายยงยุทธจึงขอให้ หทัยรัตน์เลือกยงยุทธเสีย แต่หทัยรัตน์ไม่ยอม
เพราะยงยุทธน่าจะค่อย ๆ เรี ยนรู้ การสูญเสีย แต่ธนากลัวว่ายงยุทธจะคิดสันอี
้ ก ธนาจึงพยายาม
ออกห่างหทัยรัตน์ แต่ยงยุทธรู้แล้ วว่าหทัยรัตน์ไม่ได้ รักเขาต้ นเหตุก็เกิดจากตัวเขาเอง และเรื่ องราว
มากมายที่เกิดขึ ้นทาให้ เขาตัดสินใจบวช หทัยรัตน์กบั ธนาจึงมาขอขมายงยุทธในงานบวช
ส่วนปวริ ศกับระพีพรรณ ประยูรกับสุดาก็ยอมมาขอขมาทังน
้ ้าตาเพื่อความสุขของลูกทัง้
สองฝ่ าย อย่าได้ เหมือนกับรุ่นพ่อแม่ที่ต้องผิดหวัง ทาให้ อไุ รยอมอโหสิกรรมทังน
้ ้าตาเช่นกัน
พระยงยุทธขึน้ ธรรมมาสน์เทศน์ โดยมีแม่ชีอ่า ผู้เป็ นยาย และทุกคนมาพร้ อมหน้ ากัน
หลวงพี่ เ ทศนาธรรมที่ อัน ซาบซึง้ ในเรื่ องของความรั ก ที่ ก่อ ให้ เกิ ดทัง้ สุข ทุกข์ หรื อแม้ แต่ความ
เจ็บปวด
อานุภาพของความรักช่างยิ่งใหญ่เหลือแสน ขึ ้นอยู่กบั ว่า เราจะเลิกให้ เป็ นอานุภาพที่สุด
แค้ น หรื อ แสนรัก
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