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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรือ่ง การศึกษาการสรา้งสรรคง์านเพลงเพื่อสะทอ้นสงัคมของวงเยนา 
ผูว้ิจยั ณิชพร แกว้สถิตย ์
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศึกษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ฌานิก หวงัพานิช  

  
การศึกษาการสรา้งสรรคง์านเพลงเพื่อสะท้อนสังคมของวงเยนา  เป็นการศึกษาแนวคิด 

ในการสรา้งสรรคง์านเพลงเพื่อสะท้อนสังคมในเรื่องที่มา  แรงบันดาลใจ และศึกษารูปแบบวรรณกรรม 
กับการสะท้อนสังคม  โดยน าแนวคิดสัญวิทยามาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการสร้าง  
ความหมายของบทเพลง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ความหมายนัยตรงหรือความหมายโดยอรรถ  
ความหมายนัยประหวัดหรือความหมายโดยนัย  และความหมายในระดับอุดมการณ์ รวมทั้งศึกษา 
ความสมัพันธ์ของเนือ้รอ้งและท านองในการสรา้งความหมายและการส่ือสารทางอารมณ์ ผลการศึกษา 
พบว่า บทเพลงของวงเยนามีที่มาและแรงบันดาลใจจากความต้องการตีแผ่เรื่องราวในสังคมไทย   
โดยเนือ้เพลงมีความหมายนัยตรงหรือความหมายโดยอรรถที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าและความส าคัญ  
ของส่ิงมีชีวิต  มีความหมายนัยประหวัดหรือความหมายโดยนัยที่กล่าวถึงการอยู่ภายใต้อ  านาจ 
ของชนชัน้สงู และมีความหมายในระดบัอดุมการณท์ี่เนน้ย า้เรื่องความเหล่ือมล า้ที่เกิดขึน้ในบริบทต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นต้นเหตุส าคัญที่น าไปสู่ปัญหาความไม่เท่าเทียม  จึงท าให้วงเยนาถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ 
และอุดมการณ์ผ่านบทเพลง เพื่อสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวต่าง  ๆ  
ในสังคม ทางดา้นแนวดนตรี มีรูปแบบผสมผสานระหว่าง ร็อกแอนดโ์รล,โฟลก์ และ นิวเวฟ มีลักษณะ 
การรอ้งแบบทอดค ายาวเพื่อถ่ายทอดความหมายของบทเพลง  รูปแบบของกีตาร  ์มีความสอดคล้อง 
กบัลกัษณะการรอ้งอย่างชัดเจน รูปแบบของเบส มีการด าเนินคอรด์ที่เนน้การเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อท าให้เพลงมีลักษณะการขับเคล่ือนไปข้างหน้า  และรูปแบบของกลองชุด  จะเน้นจังหวะตัวด า   
เขบ็ต 2 ชั้น และจังหวะขัด เพื่อเติมสีสันให้กับเพลง โดยภาพรวม วงเยนามีการสรา้งสรรค์บทเพลง 
เพื่อเล่าเรื่องราวที่เกิดขึน้ในสังคม  ซึ่งมีเนื ้อหาสะท้อนให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของส่ิงมีชีวิต   
รวมทั้งสอดแทรกความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมตามอุดมการณ์ของศิลปิน  และเน้นสรา้งเสียงดนตรี 
ให้สอดคล้องกับท านองเพลงเป็นหลัก  ทั้งยังเติมสีสันให้กับเพลงด้วยการด าเนินคอรด์ที่เน้นการเดิน 
แนวเบสอย่างต่อเน่ืองและจงัหวะขดัของกลอง 

 
ค าส าคญั : บทเพลงสะทอ้นสังคม, กระบวนการสรา้งความหมาย, สญัวิทยา 
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This research is a study of music creation to reflect society of Yena, aims to study 

the concept of creating music to reflect society in terms of origin, inspiration and literary style 
and social reflection by applying the concept of semiology as a tool to analyze the process of 
creating meaning in music. This concept is divided into three stages, consisting of denoting 
meaning, connotating meaning and meaning at an ideological level. This also studied 
the relationship of lyrics and melodies in the construction of meaning and emotional 
communication. The study found that Yena songs originated and were inspired by the need 
to reflect Thai society. The songs denoted a meaning that reflects the value and importance  
of life, connotating meaning by being under the power of the aristocracy and ideological 
meaning by emphasizing inequality in various contexts, which lead to inequality. Thus, 
the Yena convey their thoughts, beliefs and ideologies through music in order to support the 
rights and freedoms of human beings in order to criticize society. In terms of music styles, 
the songs combined several styles of rock and roll, folk and new wave, with an elongated, 
rapid-fire style of singing in order to convey meaning, the guitar patterns are clearly 
congruent with the style of singing, basso continuo is used for bass patterns in order to make  
the music move forward and the stress on the quarter notes, sixteenth-notes and against 
time are used for the drum patterns in order to add tone and color. Overall, Yena created 
songs to discuss what is happening in society, the contents reflect the value and importance 
of life and also the belief in equality according to the ideology of the artists. Yena music is 
arranged by the congruence of melodies and adding a tone color to the songs by performing 
chord progression using the basso continuo of the bass and against time of the drum. 

 
Keyword : Songs reflecting society, Meaning creation process, Semiology 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 

ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหน่ึงท่ีผูกพันกับชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่อดีต โดยมนุษย์ใช้การ 
เลียนเสียงสัตว์เพื่อประโยชน์ในการล่าสัตว์ บทสวดอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อให้คุ้มครองจากภั ย
ธรรมชาติ บทเพลงกล่อมลูกเพื่อความรักภายในครอบครัว บทเพลงส าหรับเก็บเกี่ยวพืชผล  
เพื่อความสุขในการท างานช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ตลอดจนบทโห่รอ้งลั่นกลองรบและบทเพลงปลุกใจ  
ท่ีเกิดขึน้เพื่อสรา้งความฮึกเหิมให้กับมนุษย์ ดนตรีจึงมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มาทุกยุค 
ทุกสมัย และเมื่อสังคมเจริญขึน้ มนุษย์จึงใช้ความสามารถในการสรา้งสรรค์บทเพลงเพื่อการ  
ปลกุเรา้และโฆษณาชวนเชื่อมากกว่าสรา้งความรื่นรมยใ์นสงัคม บทเพลงเป็นเสมือนเครื่องมือท่ีกวี
หรือผู้แต่งสอดใส่ความคิดและความรูสึ้กเพื่อบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้รอบตัว ทั้งยังเป็นภาพ
สะทอ้นเหตกุารณท์างประวัติศาสตร ์บทเพลงจึงเปรียบเสมือนวรรณกรรมท่ีมีท านองสะทอ้นสงัคม 
และมีความส าคัญในฐานะวรรณกรรมของยุคสมัย ซึ่งสะทอ้นสัญลักษณ์ท่ีแท้จริงของความหลัง 
เป็นตัวแทนของยุค เป็นภาพแห่งรสนิยม เป็นสายสัมพันธ์ของมวลมนุษยใ์นอดีต และเป็นขอ้มูล 
ท่ีประมวลภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ และความประทับใจแต่หนหลังสู่ความทรงจ าของผูฟั้งไดเ้สมอ 
นอกจากนี้ บทเพลงยังสามารถกล่อมจิตและวิญญาณของผู้ฟัง ทั้งยังเป็นภาษาทัศนลักษณ ์ 
อันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของชาติท่ีปลูกฝังค่านิยมและสรา้งทัศนคติให้คนในสังคม บทเพลง 
มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและจิตส านึกของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย  โดยเฉพาะบทเพลง 
ท่ีเกิดขึน้ในห้วงเวลาแห่งความทุกข์ยากหรือความขัดแย้งของสังคม บทเพลงจึงเป็นหลักฐาน 
ส าคัญทางประวัติศาสตรท่ี์สามารถน ามาศึกษาแนวความคิดของกลุ่มคน และการเคล่ือนไหว 
ทางวัฒนธรรมของสังคม (มนต์สวรรค์ จินดาแสง, 2532, น. 12-13) ดังนั้น การสร้างสรรค ์
ทางดนตรีจึงเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในทุ กระดับ  
ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจท่ีพยายามสะทอ้นภาพความเป็นจริงของสงัคมท่ีเกิดขึน้ในแต่ละยคุสมัย  
รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมก็เป็นปัจจัยก าหนดหรือเป็นวัตถุดิบท่ีน ามาผสม
สรา้งสรรคก์ับแนวคิดทางศิลปะท่ีสะท้อนผ่านดนตรีและบทเพลงในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 
ดนตรีหรือบทเพลงจึงเป็นนวัตกรรมหน่ึงท่ีสามารถสะท้อนเหตุการณ์ส าคัญ แนวความคิด  
และอุดมการณ์ในแต่ละยุคสมัยได้อย่างต่อเน่ือง (ภูมิ  พ่วงกิ่ม , 2558, น. 94) นอกจากนี ้ 
ดนตรียังถือเป็นภาษาแห่งอารมณ์ท่ีผู้ประพันธ์น าเสนอผ่านเสียงเพลงท่ีได้มาจากแรงกระตุ้น  
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หรือประสบการณ์ของตนเอง บทเพลงจึงเป็นส่ือกลางการติดต่อท่ีส าคัญของมนุษย์ในการ 
ส่ือความคิดต่อกัน ทั้งยังสามารถชักจูงผู้ฟังให้คล้อยตามได้ ซึ่งบทเพลงท่ีถูกใช้เป็นเครื่องมือ 
เพื่อส่ือความคิดดงักล่าวคือบทเพลงประเภทปลกุใจหรือบทเพลงเพื่อชีวิต (สุชาติ แสงทอง, 2547, 
น. 1-2) 

เพลงเพื่อชีวิตเป็นงานวรรณกรรมอันเกิดจากการส่งผ่านแนวคิดการรับใช้ประชาชน 
ของ จิตร ภูมิศัก ด์ิ ท่ีว่าด้วย “ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน” เพลงเพื่อชีวิตถือเป็น 
งานวรรณกรรมท่ีผู้ประพันธ์สรา้งขึน้เพื่อมุ่งสะท้อนภาพชีวิตและสังคมในช่วงระยะเวลาหน่ึง  
ดังท่ี จารุณี กองพลพรหม (ภัทรินทร ์สว่างอารมณ์, 2553, น. 167-168)  กล่าวไว้ว่า บทเพลง 
เป็นงานวรรณกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และความเชื่อของชาวบา้นในทอ้งถิ่น ในการประพันธ์เพลง ผูป้ระพนัธ์ตอ้งมีความสามารถในการ
เลือกสรรถ้อยค าเพื่อให้เกิดความไพเราะ และก่อให้เกิดพลังทางภาษา สามารถกระตุ้นให้ผู้ฟัง
เขา้ใจอารมณ์และความรูสึ้กของผู้ประพันธ์ได้อย่างลึกซึง้ ส่วนเนือ้หาของบทเพลงจะให้แง่คิด 
และให้ก าลังใจกับคนในสังคม เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้กับปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิต ทั้งยังมี 
เนือ้หาท่ีสะท้อนให้มองเห็นสภาพหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมือง เพลงเพื่อชีวิตจึงเป็น 
งานวรรณกรรมประเภทหน่ึงท่ีมีคุณค่า ซึ่งเกิดจากการสะท้อนแนวคิดทั้งด้านค่านิยม อารมณ์  
และพฤติกรรมของคนในสังคม โดยผู้ประพันธ์ได้น าแนวคิดและประสบการณ์ ท่ีมีมาเรียงรอ้ย 
เป็นถ้อยค าผ่านบทเพลงไว้อย่างมีศิลปะ ท าให้เพลงเพื่อชีวิตเป็นเพลงท่ีทรงคุณค่าตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจบุนั 

ปัจจุบนัวงดนตรีส่วนมากมักสรา้งงานเพลงท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวกบัความรกัและความสมัพันธ์
ของหนุ่มสาว แต่เยนา (YENA) เป็นวงดนตรีนอกกระแสท่ีสรา้งงานเพลงเพื่อตีแผ่เรื่องราวต่าง ๆ  
ท่ีเกิดขึน้ในสังคม โดยน าเสนอเนื้อหาของบทเพลงในรูปแบบเพลงชีวิต แนวดนตรีของเยนา 
มีความผสมผสานระหว่าง Rock and Roll, Folk และ New Wave มีลักษณะการร้องท่ีเน้น 
เสียงประสาน และเน้นสรา้งเสียงดนตรีให้สอดคล้องกับท านองเพลงเป็นหลัก ทั้งยังเติมสีสัน 
ให้กับเพลงด้วยการด าเนินคอร์ดท่ีเน้นการเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ืองในลักษณะเดียวกับ  
Basso Continuo ของดนตรีคลาสสิกและจังหวะขัด (Against Time) ของกลองชุด โดยเนื้อหา 
ของบทเพลงเป็นการเสียดสีสังคม สะท้อนมุมมองของผู้คน และความเหล่ือมล ้าท่ี เกิดขึ ้น  
ในบริบทต่าง ๆ ในวงการเพลงไทยเยนามีความแตกต่างจากศิลปินนอกกระแสกลุ่มอื่น ๆ  
ในเรื่องการเลือกสะท้อนปัญหาสังคมผ่านเนื้อเพลง ด้วยเหตุท่ีต้องการให้ผู้ฟังมองเห็นคุณค่า  
และความส าคัญ จึงท าใหส้ะทอ้นเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสังคมผ่านบทเพลง ซึ่งเพลงของเยนา
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ไม่ได้ท าหน้าท่ีทางฉันทลักษณ์เท่านั้น แต่ยังดึงดูดผู้ฟังเข้าไปในโลกของความคิดท่ีมีท านอง  
และด้วยความเชื่อเรื่องความเท่าเทียม ทุกเพลงของเยนาจึงเป็นบทเพลงท่ีกล่าวถึงสิทธิ  
และเสรีภาพ เพื่อสนบัสนนุสิทธิในการวิพากษ์วิจารณเ์ร่ืองราวต่าง ๆ ในสงัคมอย่างเสรี 

ด้วยความแตกต่างจากศิลปินนอกกระแสวงอื่น ๆ และเป็นบทเพลงท่ีเน้นการสะท้อน
ปัญหาทางสังคม จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการสรา้งสรรค์งานเพลงเพื่อสะท้อนสังคม  
ของวงเยนา โดยศึกษาแนวคิดในการสรา้งสรรคง์านเพลงท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางในการสรา้งความหมาย 
การเคล่ือนไหวทางความคิด และมุมมองท่ีมีต่อเรื่องราวในสังคมไทยผ่านแนวคิดสัญวิทยา 
(Semiology) ซึ่งเป็นศาสตรท่ี์ว่าดว้ยการส่ือความหมาย โดยศึกษาเรื่องสัญญะ (Sign) หมายถึง 
ส่ิงท่ีถูกสรา้งขึน้เพื่อใหม้ีความหมายแทนของจริง/ตัวจริง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริบท 
(Context)(กาญจนา แก้วเทพ, 2552, น. 76-77) และผลท่ีได้จากการศึกษาจะสะท้อนเรื่องราว 
ท่ีเกิดขึน้ในสังคมไทย ทัง้ยังเป็นแนวทางในการประพันธ์และสรา้งสรรค์ผลงานเพลงเพื่อสะทอ้น
สงัคมต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ศึกษาแนวคิดในการสรา้งสรรคง์านเพลงเพื่อสะทอ้นสงัคมของวงเยนา 

ความส าคัญของการวิจัย 

ในการศึกษาครัง้นีจ้ะช่วยใหท้ราบถึงแนวคิดในการสรา้งสรรคง์านเพลงเพื่อสะทอ้นสงัคม
ของวงเยนาในเร่ืองท่ีมา แรงบนัดาลใจ รูปแบบวรรณกรรมกบัการสะทอ้นสงัคม และความสัมพนัธ์
ของเนื้อรอ้งและท านองในการสรา้งความหมายและการส่ือสารทางอารมณ์ ซึ่งมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวัท่ีเนน้ความคิดและมุมมองท่ีมีต่อเร่ืองราวในสังคม โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะสะทอ้น
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย ทัง้ยงัเป็นแนวทางในการประพนัธแ์ละสรา้งสรรคผ์ลงานเพลง
เพื่อสะทอ้นสงัคมต่อไป 
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ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

การศึกษาการสรา้งสรรคง์านเพลงเพื่อสะทอ้นสงัคมของวงเยนา มีขอบเขตของการศึกษา
คน้ควา้ดงันี ้

ศึกษาแนวคิดในการสร้างสรรค์งานเพลงเพื่อสะท้อนสังคมของวงเยนาในเรื่องท่ีมา  
แรงบันดาลใจ และศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสังคม โดยน าแนวคิดสัญวิทยา 
(Semiology) มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะหก์ระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลง รวมทัง้
ศึกษาความสัมพันธ์ของเนือ้รอ้งและท านองในการสรา้งความหมายและการส่ือสารทางอารมณ ์
จ านวน 13 เพลง โดยศึกษาทีละ 1 บทเพลง ดงันี ้

1. พิราบ 
2. Circus Song 
3. กตญัญ ู
4. กรุงเทพ 
5. ชายเหวี่ยงแห 
6. Hi Hello 
7. คนรบัใช ้
8. แกงไตปลา 
9. ต ารวจ 
10. ปิดทอง 
11. อิสลามใหก้อดอก 
12. กม้ลงช่วยมด 
13. โถขี ้
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. เยนา (YENA) หมายถึง คณะนักดนตรีแนว Alternative indie rock ประกอบด้วย
สมาชิก 3 คน ได้แก่ กุล พงศ์พิพัฒน์ (กุล) ท าหน้าท่ีเป็นนักรอ้งและมือกีตาร์, โฟน อิงอมรรัตน ์
(โฟน) ท าหนา้ท่ีเป็นนกัรอ้งและมือเบส และ คึกฤทธิ์ เยนา (เย) ท าหนา้ท่ีเป็นมือกลอง 

2. บทเพลงสะทอ้นสงัคม หมายถึง บทเพลงท่ีมีความผสามผสานระหว่าง Rock and Roll, 
Folk และ New Wave จ านวน 13 เพลงของวงเยนา ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณค่าและความส าคัญ 
ของส่ิงมีชีวิตในสังคม และความเหล่ือมล า้ท่ีเกิดขึน้ในบริบทต่าง ๆ รวมทั้งสอดแทรกความเชื่อ 
เร่ืองความเท่าเทียมตามอดุมการณข์องศิลปิน  

3. แนวคิดในการสรา้งสรรค์ หมายถึง ท่ีมา แรงบันดาลใจ รูปแบบวรรณกรรมกับกา ร
สะทอ้นสังคม และความสัมพันธ์ของเนือ้รอ้งและท านองในการสรา้งความหมายและการส่ือสาร
ทางอารมณข์องบทเพลงจากวงเยนา จ านวน 13 เพลง 

4. สัญวิทยา (Semiology) หมายถึง ศาสตรท่ี์ว่าด้วยการส่ือความหมาย โดยศึกษา 
เร่ืองสัญญะ (Sign) หมายถึง ส่ิงท่ีถูกสรา้งขึน้เพื่อใหม้ีความหมายแทนของจริง/ตัวจริง (Object)  
ในตัวบท (Text) และในบริบท (Context) ซึ่งผูว้ิจัยน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวน 
การสรา้งความหมายเรื่องรูปแบบวรรณกรรมกบัการสะทอ้นสงัคมจากบทเพลงของวงเยนา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาแนวคิดในการสรา้งสรรคง์านเพลงเพื่อสะทอ้นสงัคม 

ท่ีมาและแรงบนัดาลใจ 
รูปแบบวรรณกรรม 
กบัการสะทอ้นสงัคม 

ความสมัพนัธข์องเนือ้รอ้งและท านอง 
ในการสรา้งความหมายและการส่ือสารทางอารมณ ์

แนวคิดสญัวิทยา 

(Semiology) 

การศึกษาการสร้างสรรคง์านเพลงเพื่อสะทอ้นสังคมของวงเยนา 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาการสรา้งสรรคง์านเพลงเพื่อสะทอ้นสังคมของวงเยนา ผูว้ิจยัไดศึ้กษา รวบรวม 
และเก็บข้อมูลจากหนังสือ บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อขยาย 
ความต่าง ๆ ใหช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ในหวัขอ้ต่อไปนี ้

เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 
เยนา (YENA)   
เพลงเพื่อชีวิต 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง 
สญัวิทยา (Semiology) 

งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 

เยนา (YENA) 
มาริษ สาครพันธรกัษ์ (2562)(เอกสารจากเว็บไซต)์ กล่าวถึงเยนาไวใ้นบทความออนไลน ์

Review : Yena : เยนา ว่าเยนามีสมาชิกดว้ยกัน 3 คน ได้แก่ กุล (รอ้ง, กีตาร)์, โฟน (รอ้ง, เบส) 
และ เย (กลอง) เป็นวงดนตรีนอกกระแสท่ีมีจุดมุ่งหมายในการท าเพลงเพื่อตีแผ่เรื่องราวต่าง ๆ  
ของสงัคม ในยคุท่ีวงดนตรีนอกกระแสส่วนมากมกัสรา้งงานเพลงท่ีมีรูปแบบแนวดนตรีฟังสบาย ๆ 
เนือ้หาเขา้ถึงง่าย และมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรกัของหนุ่มสาว แต่เยนายังคงยึดแนวทาง Rock 
ท่ีผสมผสานกับ Folk, Country และ Blues โดยมีเนื ้อหาของบทเพลงท่ีหนักหน่วงแบบเพลง 
เพื่อชีวิต เช่นเดียวกับ อนุชา ทองเติม (2561)(เอกสารจากเว็บไซต)์ ได้กล่าวไวใ้นบทความพิเศษ
ของมติชนสุดสัปดาหว์่า ในปัจจุบันมีวงดนตรีเกิดขึน้จ านวนมาก เน่ืองจากการท าเพลงไม่ใช่เร่ือง
ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะการท าเพลงไม่เพียงแต่ค านึงถึงกระบวนการผลิตเท่านั้น หากยังรวมถึง
วิธีการโปรโมตด้วย และในยุคท่ีมีการส่ือสารผ่านระบบออนไลน์อย่างในปัจจุบัน คนท าเพลง 
ไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาส่ือกระแสหลักให้ช่วยโฆษณาเหมือนในอดีต เพราะเพียงแค่อัปโหลดเพลง  
ลง Youtube หรือ Facebook ถ้าเพลงมีคุณภาพย่อมท าให้ได้รับความนิยมได้อย่างไม่ล าบาก  
ช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา แมว้งการเพลงไทยสากลจะดูซบเซา เน่ืองมาจากอยู่ในช่วงปรบัตัว
ให้สอดคล้องกับส่ือสมัยใหม่ โดยเฉพาะค่ายเพลงขนาดใหญ่ ท่ีต้องสูญเสียเม็ดเงินจากกา ร
จ าหน่ายซีดี แต่ในความซบเซานั้นกลับมีความคึกคักและหลากหลายเกิดขึน้กับศิลปินอิสระ  
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ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแนวดนตรี  หรือเนื้อหาของบทเพลงท่ีหลากหลายจากการกล้าน าเสนอ  
ซึ่งในความคึกคักและหลากหลายท่ีว่านี้ มีวงดนตรีวงหน่ึงได้น าเสนอบทเพลงเพื่อชีวิตท่ีตรง 
กบัความตอ้งการของกลุ่มคนสมยัใหม่ วงดนตรีนัน้คือ เยนา แนวดนตรีของเยนามีความเป็น Rock 
ผสมผสานกับ Folk มีลักษณะการรอ้งท่ีเน้นเสียงประสาน โดยเนือ้หาของบทเพลงล้วนเป็นการ
เสียดสีสงัคม และกล่าวถึงความเหล่ือมล า้ท่ีเกิดขึน้ในบริบทต่าง ๆ เยนามีความแตกต่างจากศิลปิน
นอกกระแสวงอื่น ๆ ตรงท่ีเลือกสะท้อนปัญหาสังคมผ่านเนื้อเพลงท่ีหนักหน่วงในท่วงท านอง 
ท่ีไพเราะชวนติดตาม ซึ่งต่างจากวงดนตรีส่วนใหญ่ท่ีมักพดูถึงเพลงรกั นอกจากนี ้เอกวิทย ์ธีรดิษฐ์ 
(2560)(เอกสารจากเว็บไซต)์ ยังได้กล่าวไว้ในบทความออนไลนเ์รื่อง Plalist 2017 # 12 ปัญหา 
ท่ีเยนาเล่า ว่าในยุคสมัยท่ีเรามีส่ือศิลป์ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบใหเ้สพอย่างท่ีมีเวลาเท่าไร
ก็ไม่พอ หากจะดึงความสนใจผู้คนไว้ได้ ต้องย่อยเรื่องราวเหล่านั้นให้สั้น กระชับ และอธิบาย  
ดว้ยวิธีท่ีเขา้ใจง่าย ซึ่งเหมือนเยนาจะอ่านจดุนัน้ออก จึงไดน้ าเสนอออกมาในรูปแบบของบทเพลง 
 อรสา ศรีดาวเรือง และ คนอื่น ๆ (2562)(เอกสารจากเว็บไซต)์ กล่าวไวใ้น ปีท่ี 9 ของเยนา              
‘เพราะเราเดินช้า เราจึงสะดุดยาก ’ ว่าเพลงของเยนาคือเพลงท่ีเมื่อเปิดประตูบ้านออกไปเดิน 
ตามท้องถนนจะพบกับตัวละครตามตรอกซอกซอย รา้นขายสุรา และในหน้าหนังสือพิมพ ์  
บางเพลงเล่าเรื่องคนท่ีลงไปหาส่ิงประทังชีวิตในคลองริมถนนของเมืองใหญ่ บางเพลงเล่าเร่ือง  
เด็กขายดอกกุหลาบในรา้นขายสุรา ฯลฯ วัยหนุ่มของนักดนตรีย่อมมีเรื่องให้เลือกเล่ามากมาย  
แต่เยนากลบัเล่าเร่ืองราวกลับดา้นจากแง่งามของสังคม ดว้ยเหตุท่ีตอ้งการใหผู้ฟั้งมองเห็นคุณค่า 
และความส าคญัของส่ิงมีชีวิต จึงท าใหถ้่ายทอดเร่ืองราวเหล่านัน้ผ่านบทเพลงชีวิตท่ีคนตอ้งเท่ากัน 
ในแง่มุมเดียวกัน ธิติ มีแตม้ และ พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล (2561)(เอกสารจากเว็บไซต)์ ยังได้กล่าว 
ไวใ้นบทความออนไลน์เรื่อง ลอ้มวงฟัง ‘เยนา’ เล่าเพลงคนเท่ากัน - “เธอและฉันสน้เทา้ก็เหยียบ 
บนพืน้ดิน” ว่าบทเพลงของวงเยนาไดร้บัการกล่าวขานถึงความเขม้ขน้ในการเล่าถึงเลือดเนือ้ชีวิต
และสภาพของสังคม ซ ้ายังตอกย ้าเข้าไปในจิตใต้ส านึก เสมือนเปิดแผลเพื่อสืบค้นดูว่าผู้ฟัง 
อย่างเรา ๆ ท่าน ๆ สมาทานความคิดความเชื่ออะไรในการสานสมัพนัธก์ับผูค้นท่ีปะปนอยู่รว่มกัน 
ดูจากเนื้อเพลงคงพออนุมานได้เบื ้องต้นว่าเยนาเป็นกวี ถ้อยค าในบทเพลงไม่ได้ท าหน้าท่ี  
ทางฉันทลักษณ์เท่านั้น แต่ยังฉุดผู้ฟังเขา้ไปในโลกของความคิดท่ีมีท านอง ในฐานะคนรุ่นใหม่  
แทนท่ีเยนาจะเล่าเร่ืองของตัวเอง กลับเล่าเรื่องท่ีไกลตัวออกไป เพราะมีความเชื่อว่าส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีได้พบและสัมผัสไม่ใช่เรื่องของใครเพียงคนเดียว แต่เป็นเรื่องของทุกคน และหากสามารถ 
น าเร่ืองราวเหล่านีม้าเล่าให้คนทั่วไปได้ฟัง แมไ้ม่อาจเปล่ียนแปลงสังคมได ้แต่อย่างน้อยก็ท าให้
ผู้ฟังได้ตระหนักถึงคุณค่าของบทเพลงท่ีต้องการส่ือสารออกมา และด้วยความเชื่อเรื่องความ 
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เท่าเทียม จึงท าให้วงเยนาน าเสนออุดมการณ์ผ่านบทเพลง เพื่อสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพ  
ในการวิพากษ์วิจารณเ์ร่ืองราวต่าง ๆ ในสงัคม (อนชุา ทองเติม, 2561)(เอกสารจากเว็บไซต)์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ผูว้ิจยัและศิลปินวงเยนา 
ท่ีมา : ณิชพร แกว้สถิตย ์(2564) 
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ภาพประกอบ 2 กุล พงศพ์ิพฒัน ์(กุล) นกัรอ้งและมือกีตาร ์
ท่ีมา : อรรคพรรษ อินทปุระภา (2563) เอกสารจากเว็บไซต ์

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 โฟน อิงอมรรตัน ์(โฟน) นกัรอ้งและมือเบส 
ท่ีมา : อรรคพรรษ อินทปุระภา (2563) เอกสารจากเว็บไซต ์

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 คึกฤทธิ์ เยนา (เย) มือกลอง 
ท่ีมา : อรรคพรรษ อินทปุระภา (2563) เอกสารจากเว็บไซต ์
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เพลงเพื่อชีวติ 
 ชุติมา (ม.ป.ป.)(เอกสารจากเว็บไซต์) อธิบายท่ีมาของเพลงเพื่อชีวิต ว่าเป็นบทเพลง 
ท่ีบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน เดิมทีเพลงเพื่อชีวิตถูกเรียกว่า  
“เพลงชีวิต” จากนั้นถกูบญัญัติชื่อใหม่ว่า “เพลงเพื่อชีวิต” จดุเริ่มตน้ของเพลงชีวิตและเพลงเสียดสี
สังคมเกิดขึน้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2480 นับได้ว่าเป็นครัง้แรกในประวัติศาสตรท่ี์ศิลปินมีบทบาท 
ในการสะทอ้นความทุกขย์ากของผูค้น รวมถึงการคดโกงของผูแ้ทนและนักการเมืองผ่านบทเพลง 
โดยมีปัจจัยเกือ้หนุนอยู่ในช่วงระหว่างสงครามและหลังสงคราม ต่อมาในช่วงทศวรรษท่ี 2490 
ความต่ืนตัวของวงการเพลงท่ีมีสถานีวิทยุและธุรกิจแผ่นเสียงเป็นแรงกระตุน้ส าคญัท่ีท าใหรู้ปแบบ
และเนื้อหาของเพลงชีวิตพัฒนาไปในทิศทางท่ีมีความหลากหลายเพิ่มมากขึน้ ทั้งยังได้รับ 
ความนิยมจากผู้คนอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งเขา้สู่ช่วงทศวรรษท่ี 2500 เพลงชีวิตได้ซบเซาลง 
และเกิดเพลงชีวิตอีกแนวหน่ึงภายในก าแพงคุกท่ีถูกจองจ าเป็นนักโทษทางการเมืองของ  
จิตร ภูมิศักด์ิ ผ่านการเขียนบทความเพื่อน าเสนอแนวคิด “ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน” 
และเป็นแรงบันดาลใจใหเ้กิดแนวเพลงใหม่หลงัเหตกุารณ ์14 ตลุา จนพัฒนาเป็นตน้แบบของเพลง
เพื่อชีวิตในเวลาต่อมา กล่าวไดว้่า เพลงเพื่อชีวิตคือเพชรเม็ดงามทางดา้นวฒันธรรม อันเกิดจาก
เหตุการณเ์มื่อวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 เช่นเดียวกับ ฐิติพล ปัญญาลิมปนันท ์(2560)(เอกสาร
จากเว็บไซต์) ได้กล่าวว่า เพลงเพื่อชีวิตท่ีสะท้อนสังคมและการเมืองเริ่มต้นขึน้จากเหตุการณ ์
14 ตุลา น าโดยวงคาราวานและกรรมาชนท่ีเริ่มใช้เพลงเป็นกระบอกเสียงทางความคิด 
ของขบวนการนักศึกษา จากบทความเรื่อง แสงดาวแห่งศรัทธา สถานะของเพลงเพื่อชีวิต 
และคอมมิวนิสต์ ชื่อ จิตร ภูมิศักด์ิ (อติภพ ภัทรเดชไพศาล, 2556,  น. 163,170) อธิบายไว้ว่า 
เพลงเพ่ือชีวิตเป็นการส่งผ่านแนวคิดของ จิตร ภูมิศักด์ิ ท่ีว่าดว้ยศิลปะเพ่ือชีวิตและเพ่ือประชาชน 
อันเป็นแนวคิดของนักคิดนักเขียนฝ่ายก้าวหน้า (ในความหมายอุดมการณ์แบบสังคมนิยม)  
จ านวนมากในยุคหน่ึง ท่ีเสนอว่าศิลปะทุกประเภทควรมีหนา้ท่ีรบัใชส้ามัญชนคนธรรมดา เปิดเผย
และสะท้อนสภาพสังคมท่ีเป็นจริง เพื่อน าไปสู่การสรา้งสรรค์สังคมใหม่ท่ีดีกว่าเดิม นิยามเพลง 
เพ่ือชีวิตจากแนวคิดของ จิตร ภูมิศักด์ิ จึงไม่ต่างจากวรรณกรรมเพ่ือชีวิต คือการมุ่งเขียนเพลง
สะท้อนสังคมด้วยอุดมการณ์แบบสังคมนิยม มีลักษณะการบรรเลงท่ีเรียบง่าย เป็นท่ีเข้าใจได้ 
ของคนทั่วไป และมีเนือ้หาเกี่ยวกับการปลดปล่อยมวลชนว่าดว้ยความทกุขย์ากของคนเล็กคนนอ้ย 
หรือบรรยายเกี่ยวกับภยันตรายของจักรวรรดินิยมและนายทุน ในทางเดียวกัน ชาตรี ใจทิม 
(ม.ป.ป.)(เอกสารจากเว็บไซต์) ได้อธิบายไว้ในบทความออนไลน์เรื่อง ประวัติบทเพลงเพื่อชีวิต  
ว่าแต่แรกเริ่มเพลงเพื่อชีวิตหมายถึงเพลงท่ีมีเนื ้อหากล่าวถึงชีวิตของคน โดยเฉพาะชนชั้นล่าง  
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บอกเล่าถึงความยากล าบากในการใชช้ีวิตและการถูกเอารดัเอาเปรียบ แนวเพลงเพื่อชีวิตในยุคนี้
ส่วนมากจะเป็นเพลงลูกทุ่ง เช่น น า้มันแพง ของ สรวง สันติ, จักรยานคนจน ของ ยอดรกั สลักใจ, 
กล่ินโคนสาบควาย ของ ค ารณ สัมบุญณานนท,์ น า้ตาอีสาน แต่งโดย ชลธี ธารทอง และขับรอ้ง
โดย สายัณห์ สัญญา เป็นต้น เพลงเพื่อชีวิตในประเทศไทยเริ่มเป็นท่ีรู ้จักและได้รับความนิยม 
อย่างกว้างขวางโดยแพร่หลายในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา โดยเนือ้หาของบทเพลงไม่จ ากัด
เฉพาะชีวิตของชนชั้นล่างเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการเรียกรอ้งประชาธิปไตยและการ 
เหน็บแนมการเมือง อีกทั้งแนวดนตรียังไดเ้ปิดกวา้งมากขึน้ โดยไดร้บัอิทธิพลและแรงบันดาลใจ
จากศิลปินต่างประเทศ เช่น Bob Dylan, Bob Marley, Neil Percival Young, Simon & Garfunkel 
เป็นต้น ซึ่งบทเพลงเพื่อชีวิตในยุคแรกมีรูปแบบทางดนตรีเป็น Folk พรอ้มกับการใชเ้ครื่องดนตรี 
Acoustic ต่อมาไดเ้พิ่มดนตรีแนว Rock พรอ้มกับใชก้ีตารไ์ฟฟ้า เบส และกลองชุด สอดคลอ้งกับ 
คฑาวุธ ทองไทย (2562)(เอกสารจากเว็บไซต)์ ไดศึ้กษาเพลงเพื่อชีวิตของไทย จากแนวพฒันาการ
สู่การวิเคราะห์การประกอบสรา้งวาทกรรมทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า การเกิดขึน้ของเพลง 
เพื่ อชีวิตมี ท่ีมาจากการปรับ เพลงจ าอวดสู่การแต่งเพลงยั่ วล้อการเมืองและผู้มีอ  านาจ  
ในสังคม ต่อมาจึงได้มีการผสมผสานท านองกับแนวดนตรีลูกทุ่ง และมีเนื ้อหาของบทเพลง 
เพื่อสะท้อนภาพชนบท นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ และ  
ธนาภรณ์ ภู่มั่ ง (2555, น. 824-828) ได้กล่าวไว้ในวิจัยเรื่อง เนื ้อหาของเพลงเพื่อชีวิตในสังคม 
การเมืองไทย ว่าเนือ้หาของบทเพลงเพื่อชีวิตไม่เพียงแต่กล่าวถึงเรื่องการเมืองเท่านั้น แต่ยังร  าพึง
ร  าพนัถึงความยากล าบากในการใชช้ีวิตทัง้ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม  

การเกิดขึน้ของเพลงเพื่อชีวิตมี เป้าหมายเพื่อตีแผ่ปัญหาท่ีเกิดขึ ้นกับผู้คนในสังคม  
ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรม รวมทัง้การปลุกใจเพื่อเรียกรอ้งความเป็นธรรม 
ในสังคม แนวความคิดของนักศึกษาในยคุท่ีประชาธิปไตยเบ่งบานจะมุ่งเนน้เร่ืองการรบัใชม้วลชน 
การต่อสูเ้พื่อความยุติธรรม รวมทัง้ป้องกันการเอารดัเอาเปรียบ ดังนั้น เนือ้รอ้งของเพลงเพื่อชีวิต
ในช่วงนีจ้ึงมีเนือ้หาสะท้อนให้เห็นถึงความหวังท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งเป็น  
หัวใจส าคัญในการต่อตา้นอ านาจรฐั ยิ่งในช่วงท่ีสังคมมีความสับสนทุกขย์ากมากเท่าไหร่ ศิลปะ
และบทเพลงก็ซับซ้อนและเรียกรอ้งมากขึน้เท่านั้น เช่นเดียวกัน วัฒนธรรมเหล่านีไ้ด้หลั่งไหล 
ถ่ายทอด และพฒันาไปตามยุคสมยั ภายหลงัเหตกุารณ ์14 ตุลา แนวความคิดเรื่องศิลปะเพื่อชีวิต
ไดร้บัความสนใจเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา นักเรียน และนักเขียน ไดม้ีการวิพากษ์ 
วิจารณแ์ละตีพิมพง์านแปลวรรณกรรมต่างชาติ ดังนัน้ แนวคิดหลังเหตกุารณ ์14 ตลุาของเยาวชน
กลุ่มนีจ้ึงมีจดุมุ่งหมายเพื่อรบัใชป้ระชาชน ในขณะเดียวกนั บทเพลงเพื่อชีวิตของนกัศึกษาในช่วงนี้



  13 

ก็ไดถู้กใช้ในบริบทสังคมเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียกรอ้งและแก้ไขปัญหาของสังคม หลังจาก 
ชัยชนะของขบวนการนักศึกษาปัญญาชนจากเหตุการณ์ 14 ตุลา ท าให้นักศึกษาเหล่านั้น 
ขยายอุดมการณท์างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยการเขา้ถึงประชาชนในรูปแบบของการ
ออกค่ายอาสา การเคาะประตูบา้นเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยในชนบท และการชีน้  าเพื่อต่อต้าน 
กลุ่มนายทุนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการจัดนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความคิดทาง  
การเมือง การอภิปรายปัญหาบา้นเมือง รวมทัง้การเขียนเรื่องสั้นเพื่อสะท้อนอุดมการณ์ ซึ่งลว้น 
เป็นการเปิดเผยและสรา้งความแปลกใหม่ท่ีเป็นเรื่องต้องห้ามของรฐับาลในช่วงนั้น นอกจากนี ้ 
การจดังานส่งเสริมศิลปวฒันธรรมเพื่อเผยแพรช่ีวประวติัของ จิตร ภมูิศักด์ิ, กุหลาบ สายประดิษฐ์ 
ฯลฯ ท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง นับเป็นเร่ืองท่ีไดร้บัความสนใจ 
จากมวลชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานของ จิตร ภมูิศกัด์ิ ซึ่งบุคคลนีไ้ดก้ลายเป็นวีรบุรุษของงาน
ศิลปะเพื่อชีวิตเพื่อประชาชน อันสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการต่อสูก้ับอ านาจรฐัดว้ยการใช้วฒันธรรมเพลง 
(มนตส์วรรค ์จินดาแสง, 2532, น. 84-86)  

กล่าวได้ว่า กระบวนการเคล่ือนไหวทางวัฒนธรรมและแนวคิดของบทเพลงเพื่อชีวิต 
ในยุคแรกเกิดขึน้จากสภาพแวดล้อมในสังคมผ่านการผสมผสานแนวความคิดและรูปแบบ 
ทางดนตรีของศิลปินผู้สรา้งสรรค์ผลงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอดแทรกความคิดให้กับคน 
ในสงัคม นอกจากนี ้แนวคิดเร่ืองศิลปะกบัการต่อสูข้องจีน และการต่อตา้นสงัคมของสหรฐัอเมริกา 
ยังเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคัญท่ีท าใหเ้กิดบทเพลงเพื่อชีวิต จากส านึกท่ีว่า เพลงสามารถเป็นเครื่องมือ 
ในการรวบรวมพลังและการเปล่ียนแนวความคิดของคนในสงัคมได ้ดงันัน้ แนวคิดนีจ้ึงไดม้ีบทบาท
ส าคัญต่อการเกิดบทเพลงเพื่อชีวิตของนักศึกษาปัญญาชนในยุคของไทยท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง
สงัคมท่ีเป็นอยู่ใหดี้ขึน้  

 
 
 
 
 
 
 
 



  14 

พัฒนาการของเพลงเพื่อชีวิตในช่วงปลายปี พ.ศ.2516 - ต้นปี พ.ศ.2517 บทบาทของ 
Bob Dylan, Joan Baez และกลุ่มศิลปินท่ีรอ้งเพลงเพื่อประท้วงเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศ
อเมริกา นับว่ามีอิทธิพลสงูสดุต่อแนวเพลงเพื่อชีวิตของนกัศึกษาปัญญาชน ผลงานเพลงเพื่อชีวิต
ในช่วงแรกจึงเป็นบทเพลงท่ีสะทอ้นปัญหาความยากล าบากของชาวนา กรรมกร ความแหง้แล้ง 
และความไม่เป็นธรรม ซึ่งลักษณะของบทเพลงในช่วงนีย้ังไม่รุนแรงถึงขัน้สามารถปลุกใจมวลชน
ใหล้กุขึน้ต่อสูเ้พื่อทา้ทายอ านาจรฐั ต่อมาช่วงปลายปี พ.ศ.2517 - พ.ศ.2518 ในงานพระราชทาน
เพลิงศพวีรชน มีวงดนตรีมาร่วมแสดงหลายวง ไดแ้ก่ วงกรรมาชน, วงกงลอ้, วงไดอะเลคติค ฯลฯ 
นับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นยุคของการปลุกเรา้อุดมการณ์ตามแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต นอกจากนี้  
ยงัมีการอภิปรายโจมตีรฐับาลและความขัดแยง้ทางการเมืองจากการออกเผยแพรป่ระชาธิปไตย 
ซึ่งลักษณะของดนตรีในรูปแบบ Folk ดูจะไม่เหมาะกับการชุมนุมประท้วงท่ามกลางผู้คน 
จ านวนมากได้อีกต่อไปแล้ว พัฒนาการของรูปแบบทางดนตรีจึงกลายเป็นประเภท  Rock  
และ String ทัง้ยงัมีการแต่งเพลงปลกุใจเพื่อเผยแพรอ่ดุมการณท์างการเมือง และเมื่อการประทว้ง
มีกลุ่มนักศึกษาเป็นผูน้  าชาวนาและกรรมกร ซึ่งมีความกดดันจากการคุกคามของพวกกระทิงแดง 
อันเป็นกลุ่มจัดตั้งของขบวนการฝ่ายขวา ขบวนการนักศึกษาจึงได้จัดตั้งองค์กรแห่งการปฏิวัติ  
มีการประชุมแบ่งแยกงานเพื่อเผยแพร่แนวความคิดและอุดมการณ์ มีการอบรมสัมมนาในหมู่
นักศึกษาและปัญญาชนต่าง ๆ ในขณะเดียวกันได้มีโฆษณาชวนเชื่อจากฝ่ายรัฐบาลท่ีกลัว
ผลกระทบจากขบวนการคอมมิวนิสต์ ซึ่งอาจแฝงมาในรูปแบบของขบวนการนักศึกษา ในปีนี  ้
จึงเป็นปีแห่งความขัดแย้งยุ่งยาก จนกระทั่งกลุ่มกระทิงแดงไดบุ้กเผามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ส่งผลให้ภาพพจน์นักศึกษาเกิดความเสียหาย จึงมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการองค์การ
นักศึกษา วงดนตรีเพื่ อชีวิตอันเป็นปีกหน่ึงของงานวัฒนธรรมจึงต้องปรับแนว ความคิด 
และรูปแบบทางดนตรี โดยมีท่วงท านองและจังหวะเป็นแบบอนุรักษนิยมตามสถานการณ์ 
และเหตุการณ์ของบ้านเมือง แต่เนือ้หาของบทเพลงยังคงสะท้อนแนวความคิดและอุดมการณ์
แบบเดิม (มนตส์วรรค ์จินดาแสง, 2532, น. 94)  
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แนวคิดและทฤษฎทีี่เก่ียวข้อง 

สัญวิทยา (Semiology) 
 กาญจนา แก้วเทพ (2552, น. 76-77) และ ปิยลดา เทวกุล ทวีปรงัษีพร (2557, น. 162) 
อธิบายว่า สัญวิทยา หรือ Semiology มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก Semeio (Sign) + Logia 
(Theory, Discourse, Science) แปลว่า ศาสตร์แห่งสัญญะ (Science of Sign) เป็นศาสตร ์
ท่ีว่าด้วยการส่ือความหมาย โดยศึกษาเรื่องสัญญะ (Sign) หมายถึง ส่ิงท่ีถูกสรา้งขึน้เพื่อให้มี
ความหมายแทนของจริง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริบท (Context) เช่น แหวนหมั้น 
เป็นสัญญะแทนความผูกพันระหว่างคู่รักในบริบทสังคมตะวันตก หากอยู่ในบริบทสังคมอื่น  
ความผูกพันระหว่างคู่รักอาจถูกแทนท่ีด้วยสัญญะอื่นได้ตามความเชื่อของแต่ละวัฒนธรรม  
สญัวิทยามกัใชภ้าษามาวิเคราะหค์วามหมายในเชิงภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะภาษาท่ีอยู่ในรูปแบบ
วรรณกรรม ต านาน และคัมภีรท์างศาสนา เช่น สามก๊ก ส่ีแผ่นดิน คัมภีรไ์บเบิล้ และพระไตรปิฎก 
ซึ่งวรรณกรรมดงักล่าวหากมีการถอดความหรือแปลความรว่มกบับริบทแวดลอ้ม จะสะทอ้นใหเ้ห็น
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย รวมทัง้อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนในสงัคม  

เฟอรดิ์นาน เดอ โซซูร ์(Ferdinand de Saussure) บิดาแห่งสัญวิทยา ให้ความส าคัญ 
ต่อการศึกษาภาษาในฐานะท่ีเป็นระบบสัญญะเพื่อใช้แสดงความหมาย และเสนอว่ายังมี 
ระบบสัญญะในรูปแบบอื่นท่ีสามารถน ามาใช้แสดงความหมายและความคิดของผู้ส่งสารได ้ 
เช่น ภาษาใบไม้ พิธีกรรม และอาหาร กล่าวคือ ทุกส่ิงสามารถเป็นสัญญะได้หากถูกน ามาใช้ 
แสดงความหมาย (กาญจนา แกว้เทพ, 2552, น. 77-78) 

Ferdinand de Saussure ไดนิ้ยามวิชาทางดา้นภาษาศาสตรนี์ว้่า สญัวิทยา (Semiology) 
และใหค้วามหมายของสัญญะ ว่าเป็นส่ิงท่ีสมัผสัไดด้ว้ยอายตนะ (สมัผัสทัง้ 5 ประกอบดว้ย รูป รส 
กล่ิน เสียง สัมผัส) โดยคนกลุ่มหน่ึงตกลงใชเ้พื่อหมายถึงอีกส่ิงหน่ึง ซึ่งไม่ไดป้รากฏอยู่ในสัญญะ 
และเกิดขึน้โดยความไรเ้หตผุล เช่น การท่ีเราเรียกสัตว ์4 เทา้ท่ีรอ้งเหมียว ๆ ว่า แมว ไม่ไดม้ีเหตผุล
เน่ืองมาจากความจ าเป็นทางธรรมชาติอันใดทั้งสิน้ เพราะชาวอังกฤษเรียกสัตว์ชนิดนีว้่า แคท  
ชาวญ่ีปุ่ นเรียกว่า เนโกะ และชาวฝรั่งเศสเรียกว่า ชา ซึ่งชื่อท่ีใช้เรียกทั้งหมดเกิดขึน้ค่อนข้าง  
ไรเ้หตผุล เป็นเพียงส่ิงท่ีคนในสงัคมก าหนดขึน้เพื่อใชร้ว่มกนั หรือเรียกว่าเป็นขอ้ตกลงทางสงัคม 
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นอกจากนี ้Ferdinand de Saussure ยงัไดแ้บ่งองคป์ระกอบของสญัญะออกเป็น 2 ส่วน 
1. ตัวหมาย/ตัวสัญญาณ (Signifier) คือรูปสญัญะท่ีปรากฏใหเ้ห็นเป็นรูป เป็นส่วนท่ีรบัรู ้

ผ่านทางประสาทสมัผสัทัง้ 5 เช่น ภาพบนกระดาษ เสียงพดู (Image & Sound) เป็นตน้ 
2. ตัวหมายถึง/นัยสัญญาณ (Signified) คือความหมายของสัญญะ ซึ่งมีลักษณะ 

เป็นนามธรรม เป็นภาพท่ีเกิดขึน้ในใจหรือความคิด (Concept) และจบัตอ้งไม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 แผนผงัแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างของจริง - ตวัหมาย - ตวัหมายถึง 
ท่ีมา : กาญจนา แกว้เทพ (2552, น. 81) 

จากแผนผังดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า ภาพท่ี 1 เป็นภาพของจริง (Reference)  
ภาพท่ี 2 คือตัวหมาย (Signifier) โดยเป็นสัญญะท่ีแต่ละสังคมสรา้งขึน้ในรูปแบบของตัวหนังสือ
หรือลายลักษณ์อักษร (Image) ภาษาไทยเขียนว่า ขวด ภาษาอังกฤษเขียนว่า  Bottle และ 
ภาษาฝรั่งเศสเขียนว่า Bouteille ในอีกรูปแบบของสัญญะอาจเป็นเพียงเสียง (Sound) กล่าวคือ 
การเปล่งเสียงเรียกของส่ิงนั้นออกมาเป็นถ้อยค า และเมื่อคนในสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู ้ 
ได้รับการถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจตรงกัน จึงสามารถอ่านอักษร ขวด /Bottle/ Bouteille  
แลว้เกิดการจินตนาการภาพขวดขึน้มาในใจหรือในความคิด (Concept) ไดใ้นทา้ยท่ีสดุ ซึ่งเรียกว่า  
ตวัหมายถึง (Signified)(กาญจนา แกว้เทพ, 2552, น. 81-82) 
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ในการศึกษาระบบสัญญะมีความสัมพันธ์ด้วยกัน 3 คุณลักษณะ ได้แก่ ความสัมพันธ ์                          
ท่ีไม่มีกฎเกณฑ์ใด ๆ จะเห็นได้จากค าว่า ขวด /Bottle/ Bouteille ไม่มีลักษณะท่ีคล้ายคลึง 
กับรูปร่างจริงแต่อย่างใด ประการต่อมา เป็นความสัมพันธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ไม่ไดเ้กิดขึน้เอง
ตามธรรมชาติ และประการสุดท้าย เป็นความสัมพันธ์ท่ีไม่มีเหตุจูงใจพิเศษทั้งจากผู้สร้า ง
ความหมายและผูใ้ชค้วามหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 6 แผนผงัแสดงความสมัพนัธต์ามระบบสญัญะของ Ferdinand de Saussure 

ท่ีมา : ปิยลดา เทวกุล ทวีปรงัสีพร (2557, น. 164) 

ทัง้นี ้ตัวหมาย (Signifier) ท างานรว่มกับตวัหมายถึง (Signified) ทัง้สองยึดโยงกนัอยู่ดว้ย
ข้อตกลงทางสังคม ท าให้ผู้คนในสังคมสามารถส่ือสารกันได้ และทั้ง 2 ส่ิงมีความสัมพันธ ์
ท่ีไม่หยุดน่ิงในลักษณะพลวัตระหว่างกันตลอดเวลา กล่าวคือ ทัง้ตัวให้ความหมายและตัวถูกให้
ความหมายสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ขึน้อยู่กับกาลเทศะในการใช้สัญญะนั้น ๆ  
(ปิยลดา เทวกุล ทวีปรงัษีพร, 2557, น. 163-164) 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 แผนผงัแสดงความสมัพนัธเ์ชิงพลวตั 
ท่ีมา : วงศกร วงเวียน (2562, น. 28) 
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ชารล์ส์ แซนเดอร ์เพียส (Charles Sanders Peirce) นักทฤษฎีชาวอเมริกา ผู้บัญญัติ 
ค าว่า Semiotics และอธิบายว่า สญัญะคือส่ิงท่ีมีความหมายมากกว่าตวัของมนัเอง  

Charles Sanders Peirce ไดน้ าระยะห่างระหว่าง ตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง 
(Signified) ตามแนวคิดของ Ferdinand de Saussure มาจดัประเภทของสัญญะ (Sign) โดยแบ่ง
ออกได ้3 ประเภท ดงันี ้(กาญจนา แกว้เทพ, 2552, น. 78-80)  

1. Icon (สัญรูป) หมายถึง ภาพเหมือนท่ีถูกน ามาแสดงแทนของจริง เช่น ภาพถ่าย 
ซึ่งภาพเหล่านีส้ามารถมองเห็นได ้และมีความคลา้ยคลึงกบัของจริง 

2. Index (ดรรชนี) หมายถึง สัญญะท่ีเชื่อมโยงเหตุและผลไปสู่ความเป็นจริง โดยผ่าน
กระบวนการคิดในลกัษณะเป็นเหตเุป็นผล เช่น ควนัไฟ เป็นดรรชนีท่ีเชื่อมโยงถึงไฟไหม ้เป็นตน้ 

3. Symbol (สัญลักษณ)์ หมายถึง รูปสญัญะกบัความหมายสัญญะท่ีไม่มีความเกี่ยวขอ้ง
สัมพันธ์กัน แต่ถูกน ามาใช้เพื่อส่ือความคิดหรือความหมายภายใต้เงื่อนไขท่ีต้องผ่านกระบวน 
การเรียนรู ้ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในสังคมท่ีท าให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เช่น ตัวเลข  
6/๖/VI ในภาษาท่ีแตกต่างกัน เป็นตัวหมาย (Signifier) ท่ีมีความหมายถึง (Signified) เลขหก  
เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่ารูปสัญญะหน่ึงจะเป็นได้เฉพาะสัญรูป ดรรชนี หรือ
สัญลักษณ์เพียงเท่านั้น เพราะในกระบวนการส่ือสารของมนุษยข์ึน้อยู่กับการตีความท่ีสามารถ 
ส่ือความมากกว่านัน้ได ้

ตาราง 1 ประเภทของสญัญะตามทศันะของ Charles Sanders Peirce 

      ประเภทสัญญะ 
 

เกณฑก์ารพิจารณา 

สัญรูป  
(Icon) 

ดรรชนี  
(Index) 

สัญลักษณ ์ 
(Symbol) 

ความสัมพันธ ์ มีความคลา้ยคลึง 
มีความเชื่อมโยง 
แบบเหตผุล 

(Casual Connection) 

มีความเชื่อมโยง 
เกิดจากขอ้ตกลง 
(Convention) 

ตัวอย่าง 

ภาพถ่าย 
ควนัไฟ 

อาการของโรค 

ค า 

อนสุาวรีย ์ ตวัเลข 
รูปป้ัน ชวเลข 

กระบวนการ 
ถอดความหมาย 

มองเห็นได ้
ตอ้งคิดหาเหตผุล 
(Figure out) 

ตอ้งเรียนรู ้
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โรลองต์ บารธ์ส์ (Roland Barths) นักทฤษฎีชาวฝรั่งเศส ได้อธิบายกระบวนการสรา้ง
ความหมายตามแนวคิดสัญวิทยา ว่าประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน ดังนี ้(กาญจนา แกว้เทพ, 2552, 
น. 94-95)  

1. ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) เป็นกระบวนการ
สร้างความหมายในขั้นแรก เป็นความหมายท่ีมีลักษณะเป็นสากล (Universality) หมายถึง  
เป็นความหมายเดียวกนัส าหรบัทุกคน และเป็นสภาวะวิสัย (Objectivity) คืออา้งอิงขึน้มาโดยไม่มี
การประเมินคุณค่าจากตัวผูใ้ชค้วามหมาย ตัวอย่างท่ีชดัเจนคือความหมายท่ีระบุในพจนานุกรม 
เช่น ค าว่า แม่ หมายถึง สตรีผูใ้หก้ าเนิดลูก, ค าว่า หมี หมายถึง สัตว ์4 เท้าประเภทหน่ึง เป็นต้น 
ดังนั้น ความหมายนัยตรงจึงเป็นความหมายตรง ๆ หรือเป็นการให้ความหมายของส่ิงท่ีกล่าวถึง  
และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าในความเป็นจริงไม่มีระบบความหมายใดท่ีเป็นสภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง
อย่างแทจ้ริง เวน้แต่ภาษาท่ีเฉพาะเจาะจงมาก เช่น ภาษาคณิตศาสตร ์

2. ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) เป็นความหมาย
ทางสงัคม ความหมายในขั้นนีจ้ะเปล่ียนไปตามวฒันธรรมในการรบัสาร เป็นความหมายทางออ้ม 
ท่ีเกิดจากข้อตกลงของกลุ่มคน หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะบุคคล เช่น เมื่อกล่าวถึ งแม่  
บางคนอาจนึกถึงความอบอุ่น ในขณะท่ีอีกคนอาจนึกถึงความเขม้งวด ดังนั้น ความหมายในขั้นนี้
จึงเป็นการใหค้วามหมายถึงส่ิงอื่นนอกเหนือจากตัวมันเอง และเป็นความหมายท่ีมีความส าคัญ 
กับบุคคลอย่างแท้จริงในแง่ของการรบัรู ้การถอดรหัส และการตีความ ซึ่งความหมายโดยนัย
สามารถแปรเปล่ียนไดอ้ีกมากมาย 

เน่ืองจากความหมายทางสังคมมีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคม 
และวัฒนธรรมของผู้ส่งสารและผู้รบัสาร ดังนั้น การตีความหมายของสัญญะระหว่างทัง้ 2 ฝ่าย 
อาจไม่ตรงกัน กรณี เช่นนี้ไม่ถือเป็นความล้มเหลวทางการส่ือสาร แต่ เป็นการถอดรหัส  
ท่ีคลาดเคล่ือน (Aberrant Decoding) ซึ่งเป็นส่ิงปกติท่ีเกิดขึน้ได้ของการส่ือสาร ตัวอย่างเช่น 
ค าว่า ความใจกวา้ง ในยุคสมยัหน่ึงท าใหนึ้กถึงพระเวทสนัดร ผูบ้  าเพ็ญทานบารมีที่มีความใจกวา้ง 
และมักท าทานดว้ยการให ้แต่เมื่อยุคสมัยเปล่ียน เมื่อเอ่ยถึงความใจกวา้ง ส่วนใหญ่มักจะนึกถึง
แม่น ้า เปรียบความใจกว้างเหมือนแม่น ้าท่ีมีความกว้างใหญ่ เป็นต้น สาเหตุส าคัญอยู่ท่ีก าร 
ไม่หยดุน่ิงของความหมายในการส่ือสารของมนษุย ์
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นอกจากนี ้สุขสม หินวิมาน (วงศกร วงเวียน, 2562, น. 31) ได้ขยายความว่า กระบวน 
การสรา้งความหมายในขั้นท่ี 2 นอกจากจะเป็นความหมายทางสังคม ยังมีความหมายในเชิง 
มายาคติ (Myth) หมายถึง ความหมายท่ีผสมผสานจากความเชื่อท่ียึดติดจนกลายเป็นต านาน 
ประสบการณ์ หรือเป็นภาพท่ีมีมาตั้งแต่ในอดีตของสังคม เช่น คนเมืองเพชร มีความหมาย 
ในขั้นแรกว่าคนท่ีอาศัยในเมืองเพชรบุรี แต่มีความหมายเชิงมายาคติและมีภาพติดตามาตั้งแต่ 
ในอดีตว่าเป็นคนด ุ

ต่อมา Fiske and Hartley นักวิชาการด้านส่ือสารมวลชนได้น ากระบวนการสร้า ง
ความหมายขั้นท่ี 2 มาพัฒนาและเสนอว่า ความหมายทางสังคมและมายาคติเป็นเพียงระบบ 
สัญญะและความหมายขั้นผิวเผิน ซึ่งหากความหมายทางสังคมได้รับการตอกย า้หรือผลิตซ ้า  
จากสถาบนัสงัคม จะน าไปสู่กระบวนการสรา้งความหมายในขัน้ท่ี 3 เรียกว่า ความหมายในระดับ
อดุมการณ ์(Ideology) หมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดจากการผลิตซ า้อยู่เสมอจากสถาบนัสงัคม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    สภาพธรรมชาติ       ความเป็นวัฒนธรรม 
 

ภาพประกอบ 8 กระบวนการสรา้งความหมาย 3 ขัน้ตอน 
ท่ีมา : วงศกร วงเวียน (2562, น. 31) 

ตัวอย่างสัญญะท่ีถูกผลิตซ า้จนพัฒนาเป็นอุดมการณ์ผ่านสถาบันทางสังคมท่ีเห็นไดช้ัด 
คือการออกอากาศเพลงชาติผ่านส่ือวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยเวลา 8.00 น. และ 18.00 น.  
ของทกุวนั 

ความหมาย
นัยตรง 

ความหมาย
ทางสังคม 

ตัวให้ความหมาย 

ตัวถูกให้ความหมาย 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

มายาคต ิ

อุดมการณ ์ตัวอ้างอิง 
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จะเห็นได้ว่าสัญวิทยาสามารถช่วยขยายขอบเขตของการศึกษาทางด้านภาษาศาสตร ์ 
เน่ืองจากทุกส่ิงสามารถน ามาขยายและแปลความให้มีความหมายได้มากกว่าตัวของส่ิงนั้น  
โดยไม่จ ากดัขอบเขตของการศึกษา และส่ิงท่ีน ามาศึกษาเพื่อตีความเรียกว่า ตวับท (Text) 

การศึกษาตัวบท (Text) เป็นหน้าท่ีของผู้ส่งสารในการสรา้งสรรค์ตัวบทใหม้ีความหมาย
ต่าง ๆ ออกไป และมีวิธีการส่งสารเพื่อให้ผูร้ ับสารตีความไปในทิศทางท่ีต้องการ ขณะเดียวกัน  
ฝ่ายผูร้บัสารตอ้งท าหนา้ท่ีถอดความโดยอาศัยกระบวนการเรียนรูเ้พื่อเขา้ใจความหมายของสาร 
และการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ท่ีท าให้สัญญะเกิดความหมายจึงเป็นส่ิงส าคัญ ทั้งนี ้ ทุกส่ิงท่ีมี
ความสมัพนัธป์ระกอบขึน้จากองคป์ระกอบ 2 อย่าง ไดแ้ก่ (กาญจนา แกว้เทพ, 2552, น. 83-85) 

1. ส่วนประกอบย่อย (Element) หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจนเกิดความสัมพันธ ์
แลว้เกิดความหมายอย่างใดอย่างหน่ึง 

2. ความสัมพันธ์ (Relation) หมายถึง ความสัมพันธ์ท่ีท าให้เข้าใจความหมายของ
ส่วนประกอบย่อย และหากความสมัพนัธเ์ปล่ียนจะท าใหส่้วนประกอบย่อยถกูแปลความเปลี่ยนไป 
ตวัอย่างเช่น การเรียงรูปประโยค ต่อไปนี ้

ตาราง 2 ตวัอย่างการเรียงรูปประโยค 

ประโยค 1 พ่อ ตี ลกู 

ประโยค 2 ลกู ตี พ่อ 

 
จากตารางจะเห็นว่าส่วนประกอบย่อยไม่ไดเ้ปล่ียนไป แต่การเรียงล าดบัของความสมัพนัธ ์

(Order Relation) ท าใหส้ามารถแปลความไดแ้ตกต่างกนัอย่างสิน้เชิง 
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แนวคิดเร่ืองความสัมพันธ์ถูกน ามาใชอ้ธิบายความหมาย พบว่าไม่มีอะไรมีความหมาย 
ในตัวเอง แต่ความหมายเกิดจากความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์เป็นตัวท าใหเ้กิดความหมาย 
เช่น การบอกว่าสมศักด์ิมี เงิน 1 ล้านบาท จะไม่มีความหมายอะไรเลยหากไม่น าสมศักด์ิ 
ไปเปรียบเทียบกบัคนงานในโรงงานหรือเศรษฐีพนัลา้น 

ตัวอย่างความสัมพันธ์ท่ีท าให้เข้าใจความหมายอย่างชัดเจนเป็นความสัมพันธ์แบบ 
คู่ตรงขา้ม (Binary Opposition) หมายถึง การน าส่ิงท่ีเป็นของตรงขา้มมาเขา้คู่กันจะท าใหเ้ขา้ใจ
ความหมายไดร้วดเร็วและชดัเจนมากยิ่งขึน้ เช่น ตวัละคร พระเอก-ผูร้า้ย ซึ่งการท าหนา้ท่ีของผูร้า้ย
ท าใหต้วัละครท่ีเป็นพระเอกโดดเด่นขึน้มา 

ตาราง 3 ตวัอย่างความสมัพนัธแ์บบคู่ตรงขา้ม (Binary Opposition) 

 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างของ 2 ส่ิงตามแนวคิดสัญวิทยา คือการวิเคราะห์ 

ตัวบท (Text) และบริบท (Context) ซึ่งบริบทคือส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวบท และเป็นตัวก าหนดท่ีท าให้
ความหมายของตวับทเปลี่ยนไป โดยเฉพาะบริบททางสงัคม-วฒันธรรม (Socio-Cultural Context) 
เป็นบริบทท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในการก าหนดความหมาย เช่น เมื่อท้องฟ้ามีเมฆด า ฟ้าครึม้  
และมีฟ้าแลบ ในแอฟริกาหมายความถึงลางรา้ย ในประเทศไทยมีความเชื่อว่าพระรามสูรก าลัง 
ขวา้งขวาน แต่นักวิทยาศาสตรอ์ธิบายว่าเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีเกิดขึน้เมื่อฝนใกลจ้ะตก 
เป็นตน้ 

 
 
 
 

พระเอก ผู้ร้าย 

• หนุ่ม 

• โสด 

• รกัเดียวใจเดียว 

• สภุาพบุรุษ 

• รกัษาสญัญา 

• แก่ 

• แต่งงานแลว้/มีภรรยาหลายคน 

• เจา้ชู ้

• ขีโ้กง 

• หลอกลวง 
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นอกจากนี ้การวิเคราะหค์วามหมายตามแนวคิดสญัวิทยาของ Ferdinand de Saussure 
(กาญจนา แกว้เทพ, 2552, น. 87-90) มีองคป์ระกอบส าคญั 2 ส่วน คือ ลกัษณะส่วนตัว/ส่วนรวม
ของสญัญะ (Private/Public) และรหสั (Code) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ลกัษณะส่วนตวั/ส่วนรวมของสญัญะ (Private/Public) เป็นการกล่าวถึงมิติของสัญญะ
ท่ีมี 2 มิติเสมอ มิติแรกคือมิติส่วนรวม หรือ Language ตัวอย่างเช่น ภาษาไทยประกอบด้วย
พยัญชนะ 44 ตัว สระ 32 ตัว วรรณยกุต ์5 เสียง มีไวยากรณใ์นการเรียงล าดับ คือ ประธาน กริยา 
กรรม ซึ่งเป็นหลักในการใช้ภาษาท่ีทุกคนใช้ร่วมกัน และมิติท่ี 2 คือมิติส่วนตัว หรือ Speech 
กล่าวคือ การน าภาษาไปใชใ้นท่วงท่าลีลาการพูด หรือการน าเสนอท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล  
เช่น การอ่านข่าวของผูป้ระกาศข่าวท่ีไม่เหมือนกนัท าใหรู้สึ้กชวนติดตามในแบบท่ีแตกต่างกนัไป  

2. รหัส (Code/Rule) ในชีวิตของมนุษยม์ีรหัสเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ซึ่งรหัสต่าง ๆ ไดท้ าหน้าท่ี
ควบคุมและก ากบัโดยท่ีเราเองก็ไม่รูต้วั Joseph Berger นักสังคมวิทยากล่าวว่า รหสัคือแบบแผน
ชั้นสูงท่ีซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะ ซึ่งแบบแผนนี้จะเป็นโครงสรา้งในสมอง  
ท าหนา้ท่ีเปิดรบัและตีความสัญญะท่ีเขา้มา เช่น วิธีการล าดับญาติของคนไทย กล่าวคือ พี่ชาย 
ของแม่จะมีศกัด์ิเป็นลงุ และนอ้งสาวของพ่อจะมีศกัด์ิเป็นอา เป็นตน้ 

Basil Bernstein นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ (กาญจนา แก้วเทพ , 2552, น. 92-93) 
แบ่งประเภทของรหัสออกเป็น 2 ประเภท คือ elaborated code และ restricted code ทั้งยัง
ชีใ้ห้เห็นว่าพัฒนาการในการใช้รหัสของมนุษย์ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ คือการก้าวจาก 
restricted มาเป็น elaborated ดงัคณุลกัษณะ (attributes) ของแต่ละรหสั ดงันี ้

ตาราง 4 ตารางแสดงความแตกต่างประเภทของรหสั Elaborated Code และ Restricted Code 

Elaborated Code Restricted Code 

1. ส่วนใหญ่เป็นรหสัของชนชัน้กลาง 1. ส่วนใหญ่เป็นรหสัของชนชัน้ล่าง 
2. มีวิธีการใชไ้วยากรณท์ี่ซบัซอ้น 2. มีไวยากรณง์่าย ๆ ชัน้เดียว 
3. ใชค้  าศพัทท์ี่หลากหลาย 3. ใชค้  าศพัทซ์  า้ ๆ อยู่ชุดเดียว 
4. โครงสรา้งของประโยคซบัซอ้น 4. โครงสรา้งประโยคเป็นแบบสัน้ ๆ และซ า้ ๆ กนั 
5. เลือกใชค้ าคณุศพัทแ์ละกริยาวิเศษณ์ 5. ไม่ค่อยใชค้ าคณุศพัทแ์ละกริยาวิเศษณ์ 
6. มีลกัษณะเป็นนามธรรมมาก 6. ไม่ค่อยมีลกัษณะเป็นนามธรรม 
7. เนน้ความเป็นเหต-ุผล และตรรกะ 7. เนน้ลกัษณะการใชอ้ารมณ ์
8. ใชค้  าแสดงคณุสมบตัิมาก 8. ไม่ค่อยใชค้ าแสดงคณุสมบตัิ 
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Umberto Eco นักทฤษฎีชาวอิตาลี (กาญจนา แก้วเทพ , 2552, น. 91-92) ได้อธิบาย
กระบวนการเขา้รหัส (Encoding) และการถอดรหัส (Decoding) ว่าไม่มีการถอดรหัสใดผิดพลาด 
เป็นเพียงการถอดรหสัท่ีแตกต่างกันออกไป เน่ืองจากผูร้บัสารมีกรอบอา้งอิง(Reference) ของรหัส
ท่ีแตกต่างกนั 

ประเภทของรหสัมี 4 ประเภท ดงันี ้ 
1. Product Code เป็นรหัสท่ีเกี่ยวขอ้งกับชีวิตประจ าวัน เช่น การเลือกใช้จานใส่อาหาร

ของแต่ละบา้น จะบ่งบอกถึงความหมายของบา้นนัน้ ๆ 
2. Social Code เป็นรหัสท่ีเกี่ยวขอ้งกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น คนไทยไม่ตบ

ไหล่พ่อเพื่อแสดงความรกั แต่คนอเมริกนัสามารถท าได ้
3. Cultural Code เป็นรหัสเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี  เช่น การยิ ้มของคนไทย 

ท่ีท าไดใ้นทกุวาระโอกาส ซึ่งแตกต่างจากคนตะวนัตกท่ีการยิม้เป็นรหสัท่ีมีความหมายนอ้ยกว่า 
4. Personal Code เป็นรหสัเกี่ยวกบัตวับุคคล เช่น ลกัษณะเฉพาะตวัของนกัการเมืองไทย 

และอเมริกนัจะมีความหมายต่างกนั 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ลือชัย จิรวินิจนันท์ (2532, น. 101-104) ได้ศึกษาเรื่อง เพลงเพื่อชีวิต : การน าเสนอ
อุดมการณ์ใหม่ (14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519) พบว่า เพลงเพื่อชีวิตท่ีเกิดขึ ้นในช่วง  
พ.ศ.2516-2519 มีเนือ้หาท่ีสะทอ้นอุดมการณท์างการเมือง ทัง้ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม 
และระบอบประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม นอกจากนี ้บทเพลงเพื่อชีวิตท่ีเกิดขึน้ในช่วงดังกล่าว  
ยงัมีเนือ้หาสะทอ้นภาพของสังคม สามารถถ่ายทอดอารมณแ์ละความรูสึ้กของศิลปิน ทัง้ยงัท าให้
ประชาชนมีความรูสึ้กร่วม ส่งผลให้เพลงเพื่อชีวิตเปรียบเสมือนอาวุธท่ีมีคุณภาพในการต่อสู้ 
และเรียกรอ้งเพื่ออดุมการณท์างการเมืองของคนในสงัคม  
 สุทธาสินี เกียรติไพบูลย์ (2533, น. 263-269) ได้ศึกษาเพลงเพื่อชีวิตในฐานะบทเพลง
เฉพาะกลุ่มท่ีพัฒนาไปสู่เพลงสมัยนิยม (พ.ศ.2516-2531) พบว่า การท่ีเพลงเพื่อชีวิตของไทย
เปล่ียนแปลงจากเพลงเฉพาะกลุ่มมาเป็นเพลงท่ีไดร้บัความนิยมจากมวลชน ปัจจัยส าคัญคือการ
ปรบัเปลี่ยนดา้นเนือ้หา รูปแบบ และภาพพจน ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด นอกจากนี ้
ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ยังมีส่วนส าคัญท่ีท าให้เพลงเพื่อชีวิตต้องปรบัเปล่ียน 
ตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม จนท าให้เพลงเพื่อชีวิตกลายเป็นบทเพลงท่ีได้รบัความนิยม 
จากคนจ านวนมาก             
 วรุณ ฮอลลิงก้า (2536, น. 413-418) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เพลงเพื่อชีวิต ระหว่าง  
พ.ศ.2516-2534 พบว่า เพลงเพื่อชีวิตในยุคนี้ไม่ เพียงแต่ให้ความบันเทิงแก่คนฟังเท่านั้น  
แต่ยังเป็นบันทึกเหตุการณท์างการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวดว้ย โดยได้วิเคราะหแ์บ่งเหตุการณ์
ทางการเมืองออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ในระหว่าง พ.ศ.2516-2519 เป็นช่วงท่ีมีความขัดแย้ง
ทางการเมืองสูง เพลงเพื่อชีวิตในช่วงนี้เริ่มต้นอย่างจริงจังหลังเหตุการณ์เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม  
พ.ศ.2516 โดยปรากฏศิลปินเพลงเพื่อชีวิตหลายวง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษา 
ท่ีมีความสนใจด้านการเมือง การปกครอง ตลอดจนความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ ของประเทศ  
ในทิศทางเดียวกัน มีการผลิตเพลงเพื่อใช้แสดงดนตรีในงานต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา  
เช่น การจัดนิทรรศการ และการประทว้งในสถานท่ีต่าง ๆ รวมกับกลุ่มแรงงานและกลุ่มนักศึกษา
สถาบนัอื่น ๆ โดยเนือ้หาของบทเพลงเพื่อชีวิตแต่ละเพลงไม่ไดก้ล่าวถึงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 
ช่วงท่ีสอง ในระหว่าง พ.ศ.2519-2534 จากเหตุการณ์ รุนแรงโหดเหี้ยมเมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม  
พ.ศ.2516 นิสิต นักศึกษา ปัญญาชน และกลุ่มวงดนตรีเพื่อชีวิตได้หลบหนีภัยทางการเมือง 
เขา้ไปอยู่ในป่า ทัง้ยังเป็นแนวร่วมพรรคคอมมิวนิสต ์รฐับาลคณะปฏิรูปจึงมีนโยบายปราบปราม
การกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง มีการยุบเลิกขบวนการนักศึกษาทั้งศูนย์กลางนิสิต
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นักศึกษาแห่งประเทศไทยและสโมสรนัก ศึกษาทุกสถาบัน รวมทั้งออกประกาศคณะปฏิรูป 
ฉบับท่ี 42 เพื่อควบคุมการกระจายเสียงของสถานีวิทยุโทรทัศนแ์ละส่ือมวลชนต่าง ๆ และแมว้่า 
รฐับาลชุดนีจ้ะท าใหเ้หตกุารณ์ในเดือนตลุาคมสงบลงได้ แต่ก็ตอ้งประสบกบัปัญหาทางการเมือง 
อย่างมาก จึงปฏิวัติอีกครั้งเพื่อยึดอ านาจการปกครองคืนจากรัฐบาล กล่าวโดยสรุป เนื้อหา 
ของเพลงเพื่อชีวิตทัง้สองช่วงไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกั ยงัคงกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิดของกลุ่มคนในสังคม นอกจากนี ้พัฒนาการ 
ของเนื้อเพลงยังเปรียบเสมือนบันทึกท่ีแสดงถึงความผันผวนและความขัดแย้งทางการเมือง
ค่อนขา้งชดัเจน 
 สุกัญญา โกมุทมาศ (2542, น. 166-174) ได้ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงของ  
เรวัต พุทธินันท์ พบว่า บทเพลงจะมุ่งให้ความเพลิดเพลินทางอารมณ์แก่ผู้ฟัง มีเนือ้หาสะท้อน 
ให้เห็นสภาพของสังคมและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ ้น ทั้งยังให้แง่คิดเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต 
เพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยน าประสบการณ์เรื่องราวท่ีผ่านมาในชีวิต  
รวมทัง้เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสังคมมาเรียบเรียงเป็นบทเพลง ในดา้นการใชภ้าษา มีการเลือกใช้
ถ้อยค า ส านวน โวหาร และการสรา้งภาพพจน์ อันเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้บทเพลงเป็นท่ีนิยม  
และไดร้บัการยอมรบัจากบุคคลทั่วไปมาจนถึงปัจจบุนั 
 ธีระวัฒน์ ประกอบบุญ  (2549, น. 83-90) ได้ศึกษาเพลงเพื่อชีวิตกับภาพสะท้อน
สังคมไทย : วิเคราะห์เนื ้อหาเพลงเพื่อชีวิตในช่วง พ.ศ.2535-2540 ของศิลปินเพื่อชีวิต 3 คน  
ได้แก่ พงษ์เทพ กระโดนช านาญ , ยืนยง โอภากุล และ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร ์โดยวิเคราะห์ทั้งหมด  
309 เพลง จาก 38 ชุด พบว่า เนื ้อหาของบทเพลงในช่วงนีย้ังคงมีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม เรียกได้ว่าเป็นเนื้อหากลุ่มหลัก ๆ ของเพลงเพื่อชีวิต โดยเน้นประเด็น 
ท่ีเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก เช่น ปัญหาความยากจนของผู้คนท่ีท าให้เกิด  
การแบ่งแยกชนชัน้ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาครอบครวั ยาเสพติด และการศึกษาของเยาวชนตามมา 
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จากการส ารวจงานวิจัยข้างต้นพบว่า เนื ้อหาของเพลงเพื่อชีวิตตั้งแต่ พ.ศ.2516-2540 
ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ยังคงท าหน้าท่ีสะทอ้นสังคมท่ีคลา้ยคลึงกัน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ 
การเมือง และปัญหาสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงอารมณ์ผ่านชีวิตของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ 
ด้วยเหตุนี ้จึงท าให้เพลงเพื่อชีวิตได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในมวลชนหลากหลายกลุ่ม  
ทัง้ยังไดร้บัความนิยมอย่างไม่เส่ือมคลาย นอกจากนี ้เพลงเพื่อชีวิตบางเพลงยงัท าหนา้ท่ีน าเสนอ
เร่ืองราวชีวิตบุคคลส าคญัของไทย และการเขา้มาของอารยธรรมตะวนัตกท่ีรุกคืบในวฒันธรรมไทย
ในมุมมองท่ีแสดงถึงความเป็นห่วงต่อวัฒนธรรมท่ีจะถูกกลืนหาย อย่างไรก็ตาม ในการศึกษา 
เพลงเพื่อชีวิตเหล่านี้ยังเป็นการศึกษาพัฒนาการของเนื้อหา โดยใช้แนวคิดภาพสะท้อน  
ท าใหพ้บขอ้สรุปท่ีว่า เพลงเพื่อชีวิตมีแนวคิดสะทอ้นสังคม สามารถเขา้ถึงอารมณ์และความรูสึ้ก  
ของผู้คนได้ทุกยุคทุกสมัย ทั้งยังให้ความบันเทิงและความสะเทือนใจแก่ผู้ฟังได้เป็นอย่างดี  
ในงานศึกษาของ จิตกวี กระจ่างเมฆ (2541, น. 166-169) ได้ศึกษาวรรณกรรมเพลงเพื่อชีวิต 
ของ สุรชัย จันทิมาธร โดยใชแ้นวคิดภาพสะทอ้นเป็นเครื่องมือในการศึกษาเนือ้หาของบทเพลง 
พบว่า ลักษณะความเป็นวรรณกรรมเพลงเพื่อชีวิตของสุรชัยท่ีถ่ายทอดจากหลักฐานความจริง  
ในสังคม สามารถเชื่อมโยงอารมณ์และสะทอ้นภาพสังคมทัง้ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
และประเพณี ผ่านบทเพลงอย่างสละสลวย มีคุณค่าต่อการศึกษาเรื่องราวในอดีตสู่ปัจจุบัน 
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเนื ้อหาของบทเพลงได้สะท้อนแนวคิด อุดมการณ์ สภาพปัญหาเกี่ยวกับ  
ชาวนาภาคอีสาน กรรมกร วีรชน การปราบปรามคอมมิวนิสต ์สงคราม ความรกั การใหก้ าลังใจ 
ฉ้อราษฎรบ์ังหลวง และประสบการณ์ส่วนตัว กล่าวได้ว่า สุรชัย จันทิมาธร เป็นผู้สรา้งต านาน 
เพลงเพื่อชีวิต ทัง้ยงัเป็นตน้แบบและเป็นตวัแทนใหก้บัศิลปินเพื่อชีวิตรุน่ต่อมาจนถึงปัจจบุนั  
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อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบทเพลงเพื่อชีวิต  
ยังมีการน าแนวคิดอัตลักษณ์และแนวคิดวาทกรรมมาร่วมวิเคราะห์ด้วย ดังเช่น จักรี ศรีมุงคุณ 
(2547, น. 201-205) ได้ศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์ในวรรณกรรมเพลงเพ่ือชีวิตของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร ์ 
ในด้านเนือ้หา แนวคิด และศิลปะในการประพันธ์ พบว่า บทเพลงเพ่ือชีวิตของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร ์ 
มีทั้งแนวเพลงท่ีเป็นเพลงเพื่อชีวิตในยุคแรกเริ่ม ซึ่งมีเนื ้อหาท่ีสะท้อนอุดมการณ์ทางการเมือง 
ในรูปแบบประชาธิปไตยและการต่อสูข้องชาวนา และแนวเพลงแบบปัจจุบันท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวขอ้ง 
กับความเป็นสามัญของชีวิตผู้คนในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ ทางด้านการประพันธ ์ 
แสดงใหเ้ห็นถึงความรูแ้ละความสามารถท่ีเป็นอัตลกัษณข์อง พงษ์สิทธิ์ คัมภีร ์ผ่านการสรา้งสรรค์
ท านองเพลงให้มีความแปลกใหม่ มีการเลือกใช้ถ้อยค าต่าง ๆ เช่น ค าแสดงอารมณ์ ค าแสดง
อาการเคล่ือนไหว ค าเลียนเสียงธรรมชาติ และค าภาษาถิ่น มีการใช้ศิลปะการเรียงรอ้ยถ้อยค า  
โดยการใช้ค าซ ้า การเล่นค าซ้อน การเล่นอักษร และการหลากค า ทั้งยังมีการใช้โวหารต่าง ๆ 
เพื่อใหบ้ทเพลงเกิดความไพเราะ และน าเสนอดว้ยการบอกเล่าอย่างตรงไปตรงมา 

ความเคล่ือนเปล่ียนของการศึกษาเพลงเพื่อชีวิตเริ่มมีให้เห็นในช่วงทศวรรษ 2550  
เป็นต้นมา ดังในงานศึกษาของ ณัฏฐณิชา นันตา (2553, น. 258-275) เรื่อง วาทกรรมเพลง 
เพื่อชีวิตในบริบทการเมืองไทย พ.ศ.2525-2550 ในยุคประชาธิปไตยแบบทุนนิยม เพื่อวิเคราะห์
เนือ้หาของบทเพลงเพื่อชีวิตในการถ่ายทอดแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ผลการศึกษา
พบว่า วาทกรรมหลักและแนวคิดทางการเมืองของเพลงเพื่อชีวิตคือการเรียกรอ้งประชาธิปไตย 
ท่ีมีความยุติธรรมและเท่าเทียม โดยค าว่า “ประชาธิปไตย” ท่ีศิลปินเพื่อชีวิตเรียกรอ้งเป็นไป  
ในสองแนวทาง แนวทางแรกคือประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นระบอบการปกครอง และแนวทาง  
ท่ีสองคือประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นวิถีการด ารงชีวิตในสงัคม โดยมีเนือ้หาท่ีสะทอ้นในเร่ืองชนชั้น 
เชือ้ชาติ และเศรษฐกิจ ทั้งนี ้ รายละเอียดของวาทกรรมการเรียกรอ้งประชาธิปไตยได้แตกต่าง 
ไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ในช่วงเวลาต่าง ๆ ส าหรบัความแตกต่างระหว่าง
วงดนตรีเพื่อชีวิตระดับประเทศและระดับท้องถิ่น พบว่า ศิลปินระดับประเทศมีจุดมุ่งหมาย 
ในการแต่งเพลงเพื่อสะทอ้นปัญหาสังคมในเชิงโครงสรา้ง ส่วนศิลปินระดับท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อน าเสนอปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การเกิดขึน้ของเพลงเพื่อชีวิตยังคง  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ือความถึงเพื่อชีวิตและสังคมท่ีดีกว่าเช่นเดียวกับในอดีต เพียงแต่รูปแบบ 
ของการน าเสนอผ่านบทเพลงมีความหลากหลายและซับซอ้นมากขึน้ตามสภาพการเปล่ียนแปลง
ในบริบทสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง นอกจากนีย้ังพบว่ามีสาเหตุหลักมาจากกระบวนการ  
ทางธุรกิจ โดยเฉพาะกระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงเพื่อชีวิตจากภาพลักษณ์ศิลปิน 
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ท่ีส่งผลใหเ้นือ้หาของเพลงเพื่อชีวิตเปล่ียนไปจากบทเพลงท่ีมีความหมายตามรากเหงา้ และเป็น 
บทเพลงท่ีสร้างขึน้เพื่อช่วยเหลือและต่อสู้เพื่อสังคมลดน้อยถอยลง จนกลายเป็นบทเพลง 
ท่ีมีเนือ้หาเป็นไปตามกระแสนิยมมากขึน้ ท าใหว้งการเพลงเพื่อชีวิตถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ  
จากสงัคมเป็นวงกวา้ง 

ในการศึกษาเพลงเพื่อชีวิตของไทยจากแนวพัฒนาการสู่การวิเคราะหก์ารประกอบสรา้ง
วาทกรรมทางสังคมของ คฑาวุธ ทองไทย (2562)(เอกสารจากเว็บไซต์) ได้กล่าวถึงบทความ 
เร่ือง “จับไม่มั่น คัน้ไม่ตาย : เพื่อชีวิตและมาลีฮวนน่าในสังคมการเมืองไทย” ของ พิเชฐ แสงทอง  
ว่ามีการส ารวจอย่างกว้าง ๆ ถึงบริบทแวดล้อมจากการปรากฏตัวของมาลีฮวนน่า โดยให้
ความส าคัญเป็นพิเศษกับแนวคิดของบทเพลงเพื่อชีวิตในวงการวรรณกรรมและวงการเพลงไทย
ช่วงหลังเหตุการณพ์ฤษภาทมิฬผ่านการวิเคราะหเ์นือ้เพลงและท่วงท านองของดนตรีบางประการ 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีเรียกว่า “อาการจับไม่มั่นคั้นไม่ตายของนิยาม ความหมาย เพื่อชีวิต  
ในสังคมไทย” ท่ีปรากฏเป็นรูปธรรมในการเกิดของมาลีฮวนน่าเมื่อกลางทศวรรษ 2530 ทั้งนี ้ 
การเกิดของมาลีฮวนน่าเป็น “รอบปริตาย” ของวงการเพลงเพื่อชีวิต ซึ่งเป็นแนวเพลงประชานิยม
แนวหน่ึงของสังคมไทย หากใช่การเกิดท่ีมีเสน้เชื่อมสัมพันธ์ท่ีเรียบรื่นแต่อย่างใด และดว้ยบริบท
ทางสังคม การเมือง และพัฒนาการของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสท่ี์เปิดโอกาสให้ปัจเจกบุคคล
ส าแดงตัวเองได้มากขึน้ บทเพลงเพื่อชีวิตในสังคมไทยจึงได้ปรับเปล่ียนตัวเองในช่วงทศวรรษ 
2540 แต่ก็ยังมีกระแสโหยหาอดีตท่ีตอ้งการจ าหลักเพลงเพื่อชีวิตแบบเก่า ๆ อยู่ เพียงแต่ถกูจัดสรร
ไวใ้นพืน้ท่ีเฉพาะหรือสถานบันเทิงประเภทท่ีเรียกว่า “ผับเพื่อชีวิต” เท่านั้น ในขณะท่ีกระแสหลัก
ของเพลงแนวนีไ้ดเ้ปล่ียนแปลง และเกิดแนวดนตรีอื่น ๆ ท่ีน าเสนอเนือ้หาและท่าทีท่ีมีกล่ินอาย 
แบบเพลงเพื่อชีวิต เช่น เพลงลูกทุ่ง ท่ีน าเสนอปัญหาสังคม ปัญหาคนชนบทพลัดถิ่น และปัญหา
ความแปลกแยกระหว่างคนทอ้งถิ่นท่ีพลดับา้นเขา้มาอยู่ในเมือง 
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นอกจากนี้ เชาว์วัจน์ พาณิชย์เสรีวิศิษฐ์ (2552, น. 192-197) ได้ศึกษาการส่ือสาร 
ทางการเมืองผ่านบทเพลงของ ยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว ในช่วงปี พ.ศ.2524-2552  
ผลการศึกษาพบว่า บทเพลงของ ยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว มีเนือ้หาเกิดจากความรูสึ้ก 
ของศิลปินผ่านการส่ือสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีการน าภาษาท้องถิ่นหรือภาษาไทยพืน้บ้าน  
มาเรียงร้อยเป็นภาษากวี เพราะผู้ฟังเพลงส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป ภาษาท่ีใช้จึงไม่มี  
ความซับซอ้น รูปแบบของดนตรีเป็นแนวร็อคผสมพืน้บา้น มีจังหวะท่ีเรา้ใจประกอบกับกล่ินอาย
ของความเป็นไทยด้วยการน าเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงร่วมกับดนตรีสากล และรูปแบบ 
ของบทเพลงมีลักษณะเป็นเพลงสองท่อนและรอ้งซ า้ท่อนแรก ทั้งยังสรา้งความบันเทิง ค่านิยม  
และปลุกใจแก่ประชาชน โดยเนือ้หาของบทเพลงจะสะท้อนเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสังคม  
ทัง้ด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งมีประเด็นและนัยทางการเมืองประกอบดว้ย หลักการ 
และกระบวนการทางประชาธิปไตย นโยบายและผลกระทบนโยบาย บุคคลส าคัญทาง
ประวัติศาสตร ์ผู้น าทางการเมือง พฤติกรรมนักการเมือง และการสรา้งความรกัความสามัคคี  
ของคนในสังคม ประเด็นและนัยทางสังคม ประกอบด้วย ความไม่เท่าเทียม ความยากจน เด็ก 
จริยธรรม การศึกษา ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม และประเด็นและนัยทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย 
ราคาสินคา้การเกษตร ระบบเศรษฐกิจ และวิกฤตเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การส่ือสารทางการเมือง
ผ่านบทเพลงจะเกิดประสิทธิภาพไดข้ึน้อยู่กับศิลปินผูส้รา้งสรรค์ผลงานท่ีมีอุดมการณแ์ละจุดยืน 
อย่างชัดเจน ตลอดจนเป็นผูม้ีความรูแ้ละความสนใจทางการเมืองค่อนขา้งดี ทัง้ยังมีการใชภ้าษา 
ท่ีเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จึงจะท าให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายของสาร  
ไดเ้ป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

การศึกษาการสรา้งสรรคง์านเพลงเพื่อสะทอ้นสังคมของวงเยนา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยเริ่มจากศึกษาเอกสาร และการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์ แล้วน ามาวิเคราะห ์
เรียบเรียง และน าเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนา ซึ่งมีกระบวนการวิเคราะห์
ขอ้มลูและก าหนดแนวทางวิธีด าเนินการศึกษาคน้ควา้ไวเ้ป็นขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

ขัน้คน้ควา้และจดัเก็บขอ้มลู 
ขัน้เก็บขอ้มลูภาคสนาม 
ขัน้วิเคราะหข์อ้มลู 
ขัน้สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

ขั้นค้นคว้าและจดัเก็บข้อมลู 

ศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล  
ต่าง ๆ ดงันี ้

1. ขอ้มลูจากส่ิงตีพิมพ ์(Printed materials) โดยรวบรวมจากสถานท่ีต่อไปนี ้
1.1 ส านกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
1.2 หอสมดุป๋วย อึง๊ภากรณ ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 
1.3 หอสมดุแห่งชาติ 

2. ขอ้มลูจากเทปบนัทึกเสียง (Recording materials) 
3. ขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์(Interview materials) 

ขั้นเก็บข้อมลูภาคสนาม 

1. สมัภาษณศิ์ลปินวงเยนา ทัง้ 3 คน ไดแ้ก่ 
กุล     พงศพ์ิพฒัน ์(กุล) นกัรอ้ง, กีตาร ์
โฟน   อิงอมรรตัน ์(โฟน) นกัรอ้ง, เบส 
คึกฤทธิ์   เยนา (เย)  กลอง 
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โดยประกอบดว้ยสาระส าคญั ดงันี ้
1.1 ท่ีมาและแรงบนัดาลใจในการแต่งเพลง 
1.2 เหตกุารณแ์ละสภาพแวดลอ้มของสงัคมในช่วงนัน้เป็นอย่างไร 
1.3 การส่ือความหมายของแต่ละบทเพลง 
1.4 ความสมัพนัธข์องเนือ้รอ้งและท านองในการสรา้งความหมายเพื่อสะทอ้นสงัคม 
1.5 ผลกระทบจากสงัคมท่ีมีต่อบทเพลง 
1.6 บทเพลงท าใหส้งัคมเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไรบา้ง 

2. อปุกรณท่ี์น ามาใชใ้นการวิจยั คือ เครื่องบนัทึกเสียง และกลอ้งถ่ายภาพ 

ขั้นวิเคราะหข์้อมลู 

น าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนามท่ีได้จาก  
การสัมภาษณ์ ประกอบกับการศึกษาเอกสารเพิ่มเติมท่ีเกี่ ยวข้องกับบทเพลงมารวบรวม  
และวิเคราะหใ์หเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจยัท่ีก าหนดไว ้ดงันี ้  

ศึกษาแนวคิดในการสรา้งสรรคง์านเพลงเพื่อสะทอ้นสังคมของวงเยนา จ านวน 13 เพลง 
ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

1. ท่ีมาและแรงบนัดาลใจ 
2. รูปแบบวรรณกรรมกบัการสะทอ้นสงัคม โดยน าแนวคิดสญัวิทยา (Semiology)  

มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะหก์ระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลง 
3. ความสมัพนัธข์องเนือ้รอ้งและท านองในการสรา้งความหมายและการส่ือสาร 

ทางอารมณ ์

ขั้นสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า พร้อมน าเสนอแนวคิด และอภิปรายสาระส าคัญ 
ในรูปแบบของการพรรณนา 

 

 

 



 

บทท่ี 4 
การวิเคราะหข์้อมูล                                                                                                                                         

การศึกษาการสรา้งสรรคง์านเพลงเพื่อสะท้อนสังคมของวงเยนา เป็นการศึกษาแนวคิด 
ในการสรา้งสรรค์งานเพลงเพื่อสะท้อนสังคมในเรื่องท่ีมา แรงบันดาลใจ รูปแบบวรรณกรรม 
กับการสะท้อนสังคม และความสัมพันธ์ของเนื้อร้องและท านองในการสร้างความหมาย  
และการส่ือสารทางอารมณ ์จ านวน 13 เพลง ประกอบดว้ยเนือ้หาดงันี ้

1. ท่ีมาและแรงบนัดาลใจ 
2. รูปแบบวรรณกรรมกับการสะทอ้นสังคม โดยน าแนวคิดสัญวิทยา (Semiology) 

มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะหก์ระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลง 
3. ความสมัพนัธข์องเนือ้รอ้งและท านองในการสรา้งความหมายและการส่ือสาร 

ทางอารมณ ์

โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง และขอ้มูลภาคสนาม  
ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ ์ประกอบกบัการศึกษาเอกสารเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวขอ้งกับบทเพลงของวงเยนา 
มาศึกษา และน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบของการพรรณนา ซึ่งมีผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

เยนา (YENA) เป็นวงดนตรีนอกกระแสท่ีสรา้งงานเพลงเพื่อตีแผ่เร่ืองราวต่าง ๆ ของสังคม 
ในรูปแบบเพลงชีวิต โดยเนื้อหาในบทเพลงเป็นการเสียดสีสังคม สะท้อนมุมมองของผู้คน  
และความเหล่ือมล ้าท่ีเกิดขึน้ในบริบทต่าง ๆ ซึ่งเนื ้อหาเหล่านั้นล้วนสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า 
และความส าคัญของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งสอดแทรกความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมตามอุดมการณ์ 
ของศิลปิน ทางดา้นแนวดนตรี มีความผสมผสานระหว่าง Rock and Roll, Folk และ New Wave  
มีลักษณะการรอ้งท่ีเน้นเสียงประสาน และเน้นสรา้งเสียงดนตรีให้สอดคล้องกับท านองเพลง 
เป็นหลัก ทั้งยังเติมสีสันให้กับเพลงด้วยการด าเนินคอรด์ท่ีเน้นการเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ือง  
ในลักษณะเดียวกับ  Basso Continuo ของดนตรีคลาสสิกและจังหวะขัด (Against Time)  
ของกลองชดุ ซึ่งสามารถวิเคราะหเ์ป็นรายบทเพลงไดด้งันี ้
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บทเพลง พิราบ 

เนือ้เพลง 

เดินจิกเศษอาหารเศษขา้วซงัขา้วโพดกระโดดไปมาบนพืน้น า้คร  า 

ท าเวลาใหท้นัหลบลกูปืนบีบีกนัก่อนนบัถอยหลงัคืนวนัอนัแสนไรค่้า 

เผลอมองฟ้าแวบเดียวรูสึ้กเสียวสนัหลงัเลือดหลั่งลงอาบเพื่อนนกพิราบขา้งกาย 

ท าไม่รูไ้ม่เห็นเลือดเพื่อนสาดกระเซ็นเปรอะตากม้หนา้หาอาหารต่อไป 

หรือมนัเป็นเพียงเพราะจ านวนประชากร 

หรือมนัเป็นเพียงเพราะจ านวนปริมาณ 

นั่งนอนฝันกลางวนัถึงพวกสตัวใ์กลส้ญูพนัธุแ์ลว้มนัคิดอิจฉาโดยไม่ทนัรูต้วั 

ค่างเลียงผาละมั่งนกแตว้แลว้ทอ้งด าท าเวลาใหท้นัเพียงก่อนอาทิตยจ์ะตกดิน 

มนัผิดหรือท่ีฉันมีมากเลยตอ้งถกูตดัสินจากประกาศ พ.ร.บ. สตัวป่์าคุม้ครอง 

โอใ้ครเล่าหนอประกาศส าคญัชีวิตนัน้วดัเพียงไดจ้ากจ านวนท่ีหลงเหลือท่ีขาดหรือเกิน 

ก็แค่มนัเป็นเพียงเพราะจ านวนประชากร 

ก็แค่มนัเป็นเพียงเพราะจ านวนปริมาณ 

วนั/เดือน/ปี ท่ีเผยแพร ่19 สิงหาคม พ.ศ.2560 
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ที่มาและแรงบนัดาลใจ 

จากการสัมภาษณ ์ศิลปินไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวของนกพิราบ ซึ่งสอดคลอ้งกับความเป็นมา
ของนกพิราบท่ีถูกรวบรวมข้อมูลไวใ้นเอกสารจากเว็บไซต์ว่า  นกพิราบเป็นนกท่ีมีความสัมพันธ์ 
กับมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมนุษย์ได้เลี ้ยงนกเพื่อความสวยงาม เพื่อการส่ือสาร  
และเพื่อบริโภค นอกจากนี ้ในสมัยโบราณมนุษย์ยังได้ใช้นกพิราบเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร 
เน่ืองจากเป็นนกท่ีมีประสาทสัมผัสเป็นอย่างดีในการหาทางกลับมาสู่ถิ่นฐานแม้ว่าจะอยู่ไกล  
แค่ไหนก็ตาม (สารานุกรมเสรี, 2564)(เอกสารจากเว็บไซต์) และในยุคท่ีส่ิงแวดล้อมมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งตึกระฟ้า การตัดถนนหนทาง การคมนาคม  
รวมถึงการยา้ยถิ่นฐานผู้คนจากชนบทเขา้มาอาศัยในเขตเมืองก็เริ่มมีมากขึน้ทุกวัน ส่งผลใหเ้กิด
มลพิษต่าง ๆ ทั้งจากการทิ้งขยะ การปล่อยเขม่ารถยนต์ และฝุ่ นละออง ดังนั้น ผู้คนจึงต้อง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงเพื่อให้มีความเป็นอยู่ ท่ีดี ส าหรับ
ส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ อย่างเช่น สัตว์ ก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมเพื่อการอยู่รอดเช่นกัน โดยเฉพาะ 
สัตวป์ระเภทนก ดว้ยเหตุนี ้คนเมืองจึงมักเห็นนกนานาชนิดบินไปมาเพื่อหาอาหาร หาคู่ หาท่ีอยู่ 
และส่งเสียงรอ้งไปทั่วเมืองจนสรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูค้น และเมื่อนกพิราบมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ 
การแย่งอาหารตามท่ีสาธารณะของบรรดานกก็ยิ่งมาก นกเหล่านั้นจึงตอ้งบินไปกินเศษอาหาร 
และเศษขยะตามบ้านเรือน ในระยะแรกท่ีจ านวนนกพิราบยังมีไม่มาก แต่ด้วยการแพร่พันธุ์  
อย่างรวดเร็วท าใหน้กพิราบมีจ านวนมากขึน้จนสรา้งปัญหาใหแ้ก่ผู้คน อีกทั้งมูลนกท่ีอยู่บริเวณ  
รูปป้ัน อนุสาวรีย ์และส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ ยังท าใหส่ิ้งเหล่านั้นไดร้บัความเสียหาย จนการซ่อมแซม 
ใหก้ลับสู่สภาพเดิมเป็นไปได้ยาก และเมื่อมีการปฏิรูปอุตสาหกรรม พืน้ท่ีในการท าเกษตรกรรม  
ได้ลดลง อาหารท่ีนกเคยได้กินก็เริ่มลดตาม นกพิราบจึงต้องบินออกนอกเมืองเพื่อหาอาหาร  
โดยไปกินพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวนา ส่งผลให้คนเหล่านั้นเห็นนกพิราบเป็นศัตรูท่ีสร้าง 
ความร าคาญและท าลายรายได ้จึงหาทางก าจัดโดยการประดิษฐ์ปืนลูกปราย (shotgun) เพื่อใช ้
ยิงนก จนการยิงปืนเพื่อฆ่านกพิราบไดก้ลายเป็นกีฬายอดนิยมในช่วงหน่ึง (สทุัศน ์ยกสา้น, 2561) 
(เอกสารจากเว็บไซต์) ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการยิงนกเพื่อความสนุกสนานในหมู่วัยรุ่นอีกด้วย
นอกจากนี ้น.สพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า ผูอ้  านวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาวะฉุกเฉิน 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในตัวนกพิราบจะมีตัวไรอยู่ ทุกครัง้ท่ีกระพือปีก 
จะท าใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของละอองดินและตัวไร ประกอบกับตัวนกพิราบยังเป็นพาหะน าโรค 
มาสู่คนได้อีกหลายโรค และด้วยข้อเสียต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา จึงท าให้นกพิราบเป็นสัตว์ปีกท่ีถูก 
จดัระเบียบอย่างหนัก กล่าวคือ การใหอ้าหารนกพิราบมีความผิดตาม พ.ร.บ.รกัษาความสะอาด
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และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง พ.ศ.2535 มีโทษปรบั 2,000 บาท และมีความผิด
ตาม พ.ร.บ.สาธารณสขุ พ.ศ.2535 มีโทษจ าคกุไม่เกิน 3 เดือน ปรบัไม่เกิน 25,000 บาท หรือทัง้จ  า
ทัง้ปรบั (ปรภตั จตูระกูล, 2561)(เอกสารจากเว็บไซต)์ 

ปัจจุบันนอกจากจะมี พ.ร.บ. เพื่อแก้ไขปัญหาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง และ พ.ร.บ.สาธารณสุข เพื่ อป้องกันโรคติดต่อจากนกมาสู่คน  
ในขณะเดียวกันกลับไม่มี พ.ร.บ. คุ้มครองนกพิราบท่ีมักถูกวางยาหรือถูกท าลายดว้ยวิธีต่าง ๆ  
จากคนท่ีไม่คิดถึงชีวิตและประโยชน์จากการมีอยู่ของมันแม้แต่น้อย ด้วยเหตุนี ้ ศิลปินจึงมี
ความเห็นว่ารัฐบาลควรมีนโยบายหรือวิธีจัดการเร่ืองนกพิราบท่ีดีกว่าการท าลายให้มันหายไป  
เพียงเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตของคนเพียงอย่างเดียว เพราะนกพิราบเหล่านั้นต่างก็มีชีวิต
เช่นเดียวกับคน ดังนั้น ศิลปินจึงเลือกนกพิราบมาเป็นตัวละครในการสะท้อนให้เห็นคุณค่า 
และความส าคญัของชีวิตผ่านบทเพลง “พิราบ” 

รูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสงัคม 

การศึกษารูปแบบวรรณกรรมกบัการสะทอ้นสงัคมท่ีปรากฏในบทเพลงพิราบ เป็นการศึกษา
กระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงผ่านแนวคิดสญัวิทยา (Semiology) ดงันี ้

1. ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) 

“เดินจิกเศษอาหารเศษขา้วซงัขา้วโพดกระโดดไปมาบนพืน้น า้คร  า 

ท าเวลาใหท้นัหลบลกูปืนบีบีกนัก่อนนบัถอยหลงัคืนวนัอนัแสนไรค่้า 

เผลอมองฟ้าแวบเดียวรูสึ้กเสียวสนัหลงัเลือดหลั่งลงอาบเพื่อนนกพิราบขา้งกาย 

ท าไม่รูไ้ม่เห็นเลือดเพื่อนสาดกระเซ็นเปรอะตากม้หนา้หาอาหารต่อไป” 

ในท่อน Verse 1 เป็นการบรรยายพฤติกรรมของนกพิราบท่ีก าลังเดินจิกเศษซังขา้วโพด
บริเวณน า้เสียท่ีขังอยู่บนพืน้ ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยหลบอันตรายจากลูกปืนบีบีกันไปด้วย  
แมน้กพิราบเหล่านัน้ตอ้งใชช้ีวิตอยู่ท่ามกลางอนัตรายอย่างไรค่้า ตอ้งเห็นเพื่อน ๆ นกพิราบดว้ยกัน
ตายหายไปทีละตวั แต่ก็จ  าตอ้งใชช้ีวิตต่อไปประหน่ึงว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึน้ 
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“หรือมนัเป็นเพียงเพราะจ านวนประชากร 

หรือมนัเป็นเพียงเพราะจ านวนปริมาณ” 

และในท่อน Hook เป็นการตั้งค าถามถึงคุณค่าของนกพิราบ ว่าด้วยจ านวนท่ีมีมากไป
หรือไม่ จึงท าใหน้กพิราบดไูม่มีค่า การตายของนกพิราบจึงไม่ส าคญั 

“นั่งนอนฝันกลางวนัถึงพวกสตัวใ์กลส้ญูพนัธุแ์ลว้มนัคิดอิจฉาโดยไม่ทนัรูต้วั 

ค่างเลียงผาละมั่งนกแตว้แลว้ทอ้งด าท าเวลาใหท้นัเพียงก่อนอาทิตยจ์ะตกดิน 

มนัผิดหรือท่ีฉันมีมากเลยตอ้งถกูตดัสินจากประกาศ พ.ร.บ. สตัวป่์าคุม้ครอง 

โอใ้ครเล่าหนอประกาศส าคญัชีวิตนัน้วดัเพียงไดจ้ากจ านวนท่ีหลงเหลือท่ีขาดหรือเกิน” 

ต่อมาในท่อน Verse 2 เป็นการบอกเล่าความรูสึ้กของนกพิราบ ว่าด้วยจ านวนท่ีมีมาก 
ชีวิตและการตายของพวกมนัจึงไม่มีความหมาย พวกมนัเฝา้อิจฉาสตัวท่ี์ใกลส้ญูพนัธุ ์ไม่ว่าจะเป็น 
ค่าง เลียงผา ละมั่ง และนกแต้วแล้วทอ้งด า ท่ีถูกคุ้มครองชีวิตอย่างมีคุณค่า ในขณะท่ีนกพิราบ 
อีกจ านวนมากต่างใชช้ีวิตเส่ียงตายโดยไม่มี พ.ร.บ. คุม้ครองอย่างสัตวป่์าชนิดอื่น ๆ และทิง้ทา้ย 
ดว้ยการตั้งค าถามถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคุ้มครองสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในประโยคสุดท้ายว่า  
“โอใ้ครเล่าหนอประกาศส าคญัชีวิตนัน้วดัเพียงไดจ้ากจ านวนท่ีหลงเหลือท่ีขาดหรือเกิน” 

“ก็แค่มนัเป็นเพียงเพราะจ านวนประชากร 

ก็แค่มนัเป็นเพียงเพราะจ านวนปริมาณ” 

และจบเพลงดว้ย Hook ในท่อนสุดทา้ย เพื่อเป็นการสรุปถึงเหตุและผลของการใหค้ณุค่า
และความส าคญัของชีวิตนกพิราบ 

จากการเล่าเร่ืองผ่านบทเพลงพิราบสรุปไดว้่า เป็นเพราะดว้ยจ านวนของนกพิราบท่ีมีมาก 
การตายของนกพิราบจึงไม่ส าคัญ ซึ่งต่างจากสัตวส์งวนท่ีเพียงเพราะจ านวนท่ีมีอยู่ใกลสู้ญพันธุ์ 
มนัจึงดมูีค่าแก่การอนรุกัษ์ไว ้

ค าส าคญั : นกพิราบ 
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2. ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) 

“หรือมนัเป็นเพียงเพราะจ านวนประชากร 

หรือมนัเป็นเพียงเพราะจ านวนปริมาณ” 

จากการตัง้ค าถามถึงคุณค่าของนกพิราบในท่อน Hook ว่าดว้ยจ านวนท่ีมีมากไปหรือไม่             
จึงท าให้นกพิราบดูไม่มีค่า การตายของนกพิราบจึงไม่ส าคัญ หากเปรียบนามสกุลของคน  
คือนกพิราบ นั่นแปลว่าคนท่ีมีนามสกุลเดียวกันสามารถโดนฆ่าได้โดยไม่ผิดกฎหมายอย่างนั้น 
หรือเปล่า แต่ในความเป็นจริงแล้ว นามสกุลของใครท่ีมีคนใช้จ  านวนมากยิ่งมีความส าคัญ  
ดมูีชื่อเสียง และมีหนา้มีตาในสงัคม ต่างกบัสตัว ์ยิ่งมีจ  านวนมากเท่าไหรก่ลบัยิ่งไม่มีค่า  

จากความหมายของเนื้อเพลงทั้งหมด จึงท าให้เกิดการตั้งค าถามถึงการให้คุณค่า 
และความส าคัญของส่ิงมีชีวิตในสังคม ว่าเหตุใดคุณค่าและความส าคัญของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้น 
กลับมีไม่เท่ากัน ทั้ง ๆ ท่ีทุก ส่ิงล้วนมีชีวิตและมีประโยชน์แตกต่างกันไป การถูกให้คุณค่า  
และความส าคญัขึน้อยู่กบัการพยายามท าส่ิงนัน้ใหโ้ดนเด่นขึน้มาเพียงเท่านัน้หรือไม่ 

ค าส าคญั : ชนชัน้ 

3. ความหมายระดบัอดุมการณ ์(Ideology) 
 

ปัจจุบันนอกจากจะมี พ.ร.บ. เพื่อแก้ไขปัญหาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง และ พ.ร.บ.สาธารณสุข เพื่ อป้องกันโรคติดต่อจากนกมาสู่คน  
ในขณะเดียวกันกลับไม่มี พ.ร.บ. คุ้มครองนกพิราบท่ีมักถูกวางยาหรือถูกท าลายดว้ยวิธีต่าง ๆ  
จากคนท่ีไม่คิดถึงชีวิตและประโยชน์จากการมีอยู่ของมันแม้แต่น้อย ด้วยเหตุนี ้  ศิลปินจึงมี
ความเห็นว่ารัฐบาลควรมีนโยบายหรือวิธีจัดการเร่ืองนกพิราบท่ีดีกว่าการท าลายให้มันหายไป
เพียงเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตของคนเพียงอย่างเดียว เพราะนกพิราบเหล่านั้นต่างก็มีชีวิต
เช่นเดียวกับคน ศิลปินจึงไดส่ื้อความหมายเหล่านีผ่้านบทเพลงพิราบเพื่อผลักดันใหเ้กิด พ.ร.บ.  
คุม้ครองสตัวช์นิดอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกนั 
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และนอกจากเรื่องราวท่ีถ่ายทอดผ่านบทเพลงพิ ราบ เพื่ อสะท้อนให้เห็นคุณ ค่ า 
และความส าคัญของชีวิตสัตว์ชนิดต่าง ๆ อีกส่ิงหน่ึงท่ีศิลปินต้องการส่ือความหมายคือเรื่อง  
การให้ความส าคัญกับคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเกิดในตระกูลไหน  
มีนามสกุลอะไร มียศถาบรรดาศักด์ิหรือไม่ ทกุคนลว้นมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนสังคม ฉะนั้น 
การแบ่งแยกชนชั้นจึงเป็นต้นเหตุส าคัญท่ีน าไปสู่ปัญหาความไม่เท่าเทียม บทเพลง “พิราบ”  
จึงเป็นบทเพลงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นคณุค่าและความส าคญัของส่ิงมีชีวิตในสงัคมอย่างเท่าเทียมกนั 

 

ค าส าคญั : ความเท่าเทียม 

ความสัมพนัธข์องเนือ้ร้องและท านองในการสร้างความหมายและการสื่อสารทางอารมณ ์        

บทเพลงพิราบ เป็นบทเพลงท่ีมี รูปแบบแนวดนตรีเป็น Alternative Rock and Roll 
ผสมผสานกับ New Wave โดยมีลักษณะการร้องแบบใช้ค ากระชับ ซึ่งเป็นเทคนิคการร้อง 
ในลักษณะเดียวกับการพูดเหมือนแนวดนตรี Rap และมีการร้องประสานเพื่อ เน้นให้เห็น 
ถึงความส าคญัของความหมายในท่อน Hook ท่ีว่า 

“หรือมนัเป็นเพียงเพราะจ านวนประชากร 

หรือมนัเป็นเพียงเพราะจ านวนปริมาณ” 

รูปแบบของกีตาร ์มีการเล่นคอรด์โดยการใชโ้น้ตยาวเพื่อเป็นเครื่องดนตรีในการด าเนิน
ท านองหลักของเพลง รูปแบบของเบส เป็นการด าเนินคอรด์ท่ีเน้นการเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ือง  
ในลักษณะเดียวกบั Basso Continuo ของดนตรีคลาสสิกเพื่อท าใหเ้พลงมีลักษณะการขับเคล่ือน
ไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็มีความกระชับเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของ  
การรอ้ง และรูปแบบของกลองชุด มีจังหวะท่ีกระชับ เน้นสรา้งแบบแผนจากโน้ตเขบ็ต 2 ชั้น 
เป็นหลกั เพื่อสรา้งความปลกุเรา้และรอ้นรนผ่านเสียงเพลง 
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บทเพลง Circus Song 

เนือ้เพลง 

วาฬเพชฌฆาตพ่นน า้เรียกเสียงกรีด๊ฮือฮา 

ลกูวอลรสันอ้ยซิทอพัโชวเ์พื่อแลกปลาประทงัหิว 

เจา้ชา้งวยัแรกรุน่ก าลงัใชง้วงจบัพู่กนัวาดรูป 

แม่ลิงทอ้งแก่ป่ันจกัรยานมากม้ลงจบูครูฝึก 

ส่วนเขาก าลงักลืนกาแฟค าใหญ่ 

พรอ้มผลก าไรอีกหน่ึงอึกโต 

เจา้ป่าดทู่าน่าเกรงขามหมนุตวัตามกนัตามท่ีโดนสั่งการ 

เสร็จแลว้ก็พากนัโชวเ์ดินขึน้สะพานรอบสดุทา้ยใกลแ้ลว้ก าลงัจะผ่านไป 

เด็กนอ้ยผูช้ายนอกกรงปรบมือตามผูใ้หญ่ขา้ง ๆ ตัง้กลอ้งถ่ายวิดีโอ 

มาคอวต์วันัน้ดผูอมโซบินคาบทิปมาคายโชวท่ี์บนอุง้มือ 

ส่วนเขาก าลงักลืนกาแฟค าใหญ่ 

พรอ้มผลก าไรอีกหน่ึงอึกโต 

     วนั/เดือน/ปี ท่ีเผยแพร ่11 มิถนุายน พ.ศ.2561 
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ที่มาและแรงบนัดาลใจ 

จากการสัมภาษณ์ ศิลปินได้เน้นถึงการให้คุณ ค่าและความส าคัญของชีวิตสัตว์ 
ผ่านเรื่องราวในวัยเด็กท่ีเคยไปชมการแสดงจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งในช่วงวัยเด็กก็มีความรูสึ้ก
สนุกสนานและต่ืนตาต่ืนใจกับการแสดงเหล่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่าน ความคิดและทัศนคติ  
ก็เปล่ียนตาม และเริ่มไม่เห็นด้วยกับการน าสัตว์ทั้งหลายมาใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ  
สอดคล้องกับบทความเรื่อง The Circus ละครสัตว์ (ละครสัตว์, 2563)(เอกสารจากเว็บไซต์)  
เป็นการแสดงท่ีได้รบัความนิยมมากท่ีสุดรูปแบบหน่ึงในสมัยก่อน เน่ืองด้วยบรรยากาศท่ีไม่เป็น
ทางการของการแสดงสดอย่างละครสัตว์ ท าให้สามารถดึงดูดผู้คนจากทุกหนแห่งให้สนใจ  
เขา้มารบัชมไดไ้ม่ยากนกั นอกจากนี ้ละครสตัวย์ังเป็นศิลปะท่ีไม่มีก าแพงทางภาษาและวฒันธรรม
เข้ามาขวางกั้น เพราะเป็นการแสดงท่ีใช้ภาษากาย ไม่ใช้ภาษาพูด จึงเป็นเหตุผลท่ีละครสัตว์ 
ถกูกระจายไปทกุพืน้ท่ีทั่วโลก  

การแสดงละครสัตว์เป็นการแสดงท่ีเข้าถึงง่าย เปรียบเสมือนการแสดงตามงานวัด  
และส่ิงท่ีท าใหก้ารแสดงนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบคือความอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ทุกเมื่อ 
จากสัตวห์ลากหลายชนิดท่ีไม่สามารถคาดเดาอารมณ์ได้ ยกตัวอย่างเช่น การแสดงละครสัตว ์
ในประเทศยเูครน ขณะท่ีผูฝึ้กก าลงัสั่งใหเ้สือและสิงโตท าตามค าสั่ง สิงโตตัวหน่ึงบนเวทีไดก้ระโจน
เขา้ไปท ารา้ยและฝังเขีย้วลงไปท่ีแขนและขาของผูฝึ้ก ทัง้ยงัใชก้รงเล็บตะปบและขย า้ไปทั่วรา่งกาย 
เหตุการณ์นีโ้ด่งดังและมีผู้คนพูดถึงจ านวนมาก โดยต้นเหตุของการโจมตีเกิดจากความเครียด  
และความกดดันท่ีสัตว์ได้รับในระหว่างการฝึกซ้อมและระหว่างท าการแสดง  นอกจากนี ้
ยังมีเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในการแสดงละครสัตว์ของประเทศรัสเซีย ซึ่งช้างตัวใหญ่ถูกสั่งให้ท า 
การแสดงผาดโผนโดยการขึน้ไปยืนบนโต๊ะแคบ ๆ ท่ีสูง 3 ชั้นด้วยสองขาหน้า และเมื่อโต๊ะ 
ไม่สามารถรบัน า้หนกัของชา้งได ้จึงท าใหช้า้งตวันัน้ตกลงมาท่ีพืน้และไดร้บับาดเจ็บ  
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จากเหตุการณ์ดังกล่าว ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและข้อโต้แย้งมากมายเกี่ยวกับ 
การแสดงละครสัตว์ ทั้งยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับสวัสดิภาพและการดูแลสัตว์ ตลอดจนมีการ 
ทรมานสัตวเ์พื่อใหท้ าตามค าสั่ง ท าให ้40 กว่าประเทศทั่วโลกไม่อนุญาตใหม้ีการแสดงละครสัตว์
อีกต่อไป ส่งผลกระทบต่อคณะละครสัตว์จ  านวนมาก ล่าสุดในปี  2017 Ringling Brothers and 
Barnum & Bailey Circus คณะละครสัตวส์ัญชาติอเมริกันในต านานท่ีเคยสรา้งความประทับใจ 
แก่ผู้ชมทั่ วโลกมามากว่า 146 ปี ได้ปิดตัวลง เน่ืองจากถูกโจมตีจากกลุ่มองค์กรพิทักษ์สัตว ์
หรือ PETA ท่ีคัดคา้นการทารุณสัตวผ่์านการแสดง และกระแสคัดคา้นนี้ไดแ้พร่กระจายไปทั่วโลก 
ท าใหค้นท่ีท างานเกี่ยวขอ้งกบัอตุสาหกรรมเหล่านีต้อ้งปรบัตวัเพื่อความอยู่รอดในปัจจบุนั 

ปัจจบุนัละครท่ีน าสตัวจ์ริง ๆ มาแสดงไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก เพราะมีคนรกัสตัวจ์  านวนมาก
ลกุขึน้มาต่อสูเ้พื่อเรียกรอ้งสิทธิของพวกมนั ทัง้ยังมีคนต่อตา้นการน าสัตวม์าแสดงมากขึน้เร่ือย ๆ 
คณะละครสัตว์ Circus Roncalli ในประเทศเยอรมันจึงได้ปรับการแสดงละครสัตว์ท่ีปราศจาก 
การทารุณสัตว์ขึน้มา โดยในการแสดงจะใชส้ัตวจ์ากภาพโฮโลแกรมทั้งหมด ซึ่งสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
ยังคงแสดงความสามารถ เช่น หกสูง กระโดดลอดห่วงไฟ หรือการแสดงผาดโผนอื่น ๆ  
ได้เหมือนเดิม นอกจากนี้ คณะละครสัตว์อื่น ๆ ทั่ วโลกก็มีการปรับตัวเพื่อไม่ให้เป็นปัญหา  
กบักลุ่มคดัคา้นการทารุณสตัวผ่์านการแสดงอีกต่อไป 

ดว้ยเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเคยเกิดขึน้ จึงท าใหศิ้ลปินตั้งค าถามถึงความเหมาะสมจากการ 
น าสัตว์มาเป็นตัวละครในการแสดง ซึ่งสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อ มีชีวิตเฉกเช่นทหาร 
ท่ีต้องปฏิบัติตามค าสั่งของครูฝึก และท่ีส าคัญสัตว์กับคนมีภาษาในการส่ือสารท่ีแตกต่างกัน  
จะล าบากขนาดไหนหากสัตวเ์หล่านัน้ตอ้งพยายามเรียนรูภ้าษาคนเพื่อเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ
ให้กับมนุษย์ เรื่องราวเหล่านีจ้ึงได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลง “Circus Song” เพื่อสะทอ้นถึงการ
มองเห็นคณุค่าและความส าคญัของส่ิงมีชีวิต 
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รูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสงัคม 

การศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสังคมท่ีปรากฏในบทเพลง Circus Song  
เป็นการศึกษากระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงผ่านแนวคิดสัญวิทยา (Semiology) ดงันี ้
 

1. ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) 

“วาฬเพชฌฆาตพ่นน า้เรียกเสียงกรีด๊ฮือฮา 

ลกูวอลรสันอ้ยซิทอพัโชวเ์พื่อแลกปลาประทงัหิว 

เจา้ชา้งวยัแรกรุน่ก าลงัใชง้วงจบัพู่กนัวาดรูป 

แม่ลิงทอ้งแก่ป่ันจกัรยานมากม้ลงจบูครูฝึก” 

ในท่อน Verse 1 เป็นการบรรยายการแสดงของเหล่าบรรดาสัตว์หลากหลายชนิด 
จากคณะละครสัตว์ ได้แก่ ปลาวาฬท่ีก าลังลอยขึ ้นมาพ่นน ้าเพื่อเรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ชม  
ลกูวอลรสัท่ีก าลังซิทอัพเพื่อแลกกับอาหารประทังชีวิต ชา้งท่ีเพิ่งเติบโตก าลังใชง้วงจบัพู่กนัวาดรูป  
และแม่ลิงทอ้งแก่ท่ีต้องป่ันจักรยานมาก้มลงจูบครูฝึก จะเห็นได้ว่าส่ิงท่ีสัตวเ์หล่านั้นก าลังท าอยู่  
กับผลตอบแทนท่ีได้รบัช่างดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ท่ีเจ้าของคณะละครสัตว์ได้รับ  
ซึ่งกล่าวถึงในท่อน Hook ต่อไปว่า 

“ส่วนเขาก าลงักลืนกาแฟค าใหญ่ 

พรอ้มผลก าไรอีกหน่ึงอึกโต” 

กล่าวคือ ในขณะท่ีสัตว์ทั้งหลายก าลังท าการแสดงละครอยู่  “เขา” ซึ่งเป็นเจ้าของ  
คณะละครสัตว์ ก าลังนั่ งกินกาแฟด้วยความสบายใจ พรอ้มรอรบัผลประโยชน์จากการน าสัตว์
ทัง้หลายมาแสดงละครโดยท่ีตนเองไม่ตอ้งท าส่ิงใดเลย แต่กลบัเป็นผูท่ี้ไดร้บัผลประโยชนม์ากท่ีสุด 
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“เจา้ป่าดทู่าน่าเกรงขามหมนุตวัตามกนัตามท่ีโดนสั่งการ 

เสร็จแลว้ก็พากนัโชวเ์ดินขึน้สะพานรอบสดุทา้ยใกลแ้ลว้ก าลงัจะผ่านไป 

เด็กนอ้ยผูช้ายนอกกรงปรบมือตามผูใ้หญ่ขา้ง ๆ ตัง้กลอ้งถ่ายวิดีโอ 

มาคอวต์วันัน้ดผูอมโซบินคาบทิปมาคายโชวท่ี์บนอุง้มือ” 

ต่อมาในท่อน Verse 2 ยังคงเป็นการบรรยายการแสดงจากเหล่าบรรดาสตัวอ์ีกมากมาย 
ได้แก่  สิงโตท่ีก าลังหมุนตัวและเดินขึ ้นสะพานตามค าสั่ งของครูฝึก ซึ่งดูขัดกับธรรมชาติ 
ความเป็นเจา้ป่าผู้น่าเกรงขามโดยสิน้เชิง และนกแก้วมาคอวท่ี์ผอมโซแต่ก็ต้องฝืนท าการแสดง  
ในขณะเดียวกัน ผู้ชมต่างปรบมือชื่นชมความสามารถของบรรดาสัตว์เหล่านั้น ทั้งยังให้เงิน 
เพื่อแทนค าขอบคุณและถ่ายวิดีโอเพื่อเก็บภาพความประทับใจโดยไม่ได้คิดถึงความเหมาะสม 
ของส่ิงท่ีเกิดขึน้เลยแมแ้ต่นอ้ย 

“ส่วนเขาก าลงักลืนกาแฟค าใหญ่ 

พรอ้มผลก าไรอีกหน่ึงอึกโต” 

และปิดท้ายเพลงดว้ยการซ า้ท่อน Hook เพื่อเนน้ย า้ถึงความแตกต่างระหว่างคนท่ีได้รับ
ผลประโยชนจ์ านวนมากโดยไม่ตอ้งท าส่ิงใด กบัสตัวท่ี์ตอ้งท างานเพื่อรบัใชม้นษุย ์แต่ผลตอบแทน
ท่ีไดก้ลบัไม่คุม้ค่าเอาเสียเลย 

จากเนือ้หาของบทเพลงกล่าวได้ว่า เป็นบทเพลงท่ีสะท้อนเรื่องราวของสัตว์ชนิดต่าง ๆ  
ในคณะละครสตัว ์ซึ่งแทนท่ีสตัวเ์หล่านัน้จะไดม้ีชีวิตตามธรรมชาติของตัวเอง กลบัถกูน ามาใชง้าน
ใหก้บัคนท่ีตีค่าพวกมนัเป็นเพียงเครื่องมือทางเศรษฐกิจเท่านัน้ 

ค าส าคญั : แรงงานสตัว ์
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2. ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) 

Circus หรือท่ีเรียกกันว่า ละครสัตว์ เป็นศิลปะการแสดงอย่างหน่ึงท่ีมีสัตว์หลายชนิด 
ถูกน ามาเลีย้งดูและฝึกฝนเพื่อใช้เป็นตัวละคร จากเนือ้หาในบทเพลงนีจ้ะเห็นได้ว่าบรรดาสัตว ์
ชนิดต่าง ๆ ท่ีก าลังรับบทเป็นนักแสดงต้องท าส่ิงท่ีผิดธรรมชาติเพื่อแลกกับการมีชีวิตรอด  
ในขณะเดียวกัน คนท่ีได้ประโยชน์มากท่ีสุดจากส่ิงเหล่านั้นก็คือมนุษย์ ผู้เห็นสัตว์เป็นเพียง
เครื่องมือท ามาหากิน เพลงนีไ้ดส้ะทอ้นเร่ืองราวชีวิตของบรรดาสตัวช์นิดต่าง ๆ ในคณะละครสัตว ์ 
ซึ่งแทนท่ีสัตวเ์หล่านั้นจะไดม้ีชีวิตตามธรรมชาติของตัวเองกลับถูกน ามาใชง้านใหก้ับคนท่ีตีค่า 
พวกมันเป็นเพียงเครื่องมือทางเศรษฐกิจเท่านั้น ซึ่งคณะละครสตัวไ์ม่ใช่สถานท่ีเดียวท่ีมีการแสดง
จากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ปัจจุบันตามสวนสัตว์ก็ยังคงมีการแสดงโชว์จากสัตว์อยู่ ซึ่งไม่แน่ใจว่า  
กว่าสัตว์เหล่านั้นจะสามารถท าการแสดงความสามารถท่ีแตกต่างจากสัตวท์ั่วไปให้เราไดร้บัชม
ตอ้งผ่านวิธีการฝึกฝนในรูปแบบใดมาบา้ง จะโดนทารุณเช่นเดียวกับเร่ืองราวจากคณะละครสัตว์
หรือไม่ 

Circus ในท่ีนี้จึงไม่ได้กล่าวถึงสัตว์ท่ีถูกใช้เป็นตัวละครในคณะละครสัตว์เพียงเท่านั้น                
แต่ยงัหมายรวมไปถึงสตัวท์กุชนิดท่ีถกูใชเ้ป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจใหแ้ก่มนษุย์ 

ค าส าคญั : การทารุณสตัว ์

3. ความหมายระดบัอดุมการณ ์(Ideology) 

ปัจจุบันละครสัตว์ท่ีน าสัตว์จริง ๆ มาแสดงเริ่มได้รับความนิยมน้อยลง เน่ืองจากมีคน  
รกัสตัวจ์  านวนมากลกุขึน้มาต่อสูเ้พื่อเรียกรอ้งสิทธิและเสรีภาพของสตัวเ์หล่านัน้ ทัง้ยงัมีคนต่อตา้น
การน าสัตว์มาแสดงมากขึน้เรื่อย ๆ จนกระทั่งมีการสรา้งสรรค์การแสดงละครสัตว์ท่ีปราศจาก  
การทารุณสัตวข์ึน้มาในประเทศเยอรมัน โดยในการแสดงจะใช้สัตวจ์ากภาพโฮโลแกรมทั้งหมด  
ซึ่งทางคณะละครสัตว์ยังคงสามารถสร้างความสนุกสนานให้ผู้ชมได้เหมือนเดิมโดยไม่ต้อง 
ทารุณสัตวอ์ีกต่อไป นอกจากนี้ คณะละครสัตวอ์ื่น ๆ ทั่วโลกก็มีการปรบัตัวเพื่อไม่ใหเ้ป็นปัญหา 
กับกลุ่มคัดค้านการทารุณสัตว์ผ่านการแสดง และแม้ว่าการแสดงละครสัตว์จะมีการปรับตัว 
อย่างท่ีกล่าวมาแล้ว ปัจจุบันตามสวนสัต ว์ก็ยังคงมีการแสดงจากสัตว์ช นิดต่าง ๆ อยู่  
โดยไม่สามารถระบุได้ว่าสัตวเ์หล่านั้นต้องผ่านวิธีการฝึกฝนในรูปแบบใดมาบ้าง จะโดนทารุณ
เช่นเดียวกบัเร่ืองราวจากคณะละครสตัวห์รือไม่ 



  46 

ดว้ยเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเคยเกิดขึน้ จึงท าใหศิ้ลปินตั้งค าถามถึงความเหมาะสมจากการ 
น าสัตว์มาเป็นตัวละครในการแสดง ซึ่งสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเฉกเช่นทหาร  
ท่ีต้องปฏิบัติตามค าสั่งของครูฝึก และท่ีส าคัญสัตว์กับคนมีภาษาในการส่ือสารท่ีแตกต่างกัน  
จะล าบากขนาดไหนหากสตัวเ์หล่านัน้ตอ้งพยายามเรียนรูภ้าษาคนเพื่อเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ
ให้กับมนุษย ์ซึ่งศิลปินไม่เห็นด้วยกับการน าสัตว์มาใช้งาน เน่ืองดว้ยสัตวก์็คือส่ิงมีชีวิตเช่นเดียว 
กบัคน เพราะฉะนัน้ควรใหค้ณุค่าและความส าคญัแก่ส่ิงมีชีวิตทกุชนิดอย่างเท่าเทียมกนั 

ค าส าคญั : ความเท่าเทียม 

ความสัมพนัธข์องเนือ้ร้องและท านองในการสร้างความหมายและการสื่อสารทางอารมณ ์  

บทเพลง Circus Song เป็นบทเพลงท่ีมี รูปแบบแนวดนตรีเป็น  Alternative Rock  
and Roll ในเรื่องของเสียง มีการปรับเสียงให้มีรูปแบบเสียงก้อง (Reverb) เพื่อสะท้อนให้เห็น 
ภาพการอยู่ใน Hall เปรียบเสมือนอยู่ในโรงละครสัตว ์และในท่อน Hook มีการบรรเลงในรูปแบบ 
การทิง้คอรด์เพื่อเนน้ความส าคญัของความหมายเพลงท่ีว่า  

“ส่วนเขาก าลงักลืนกาแฟค าใหญ่  
พรอ้มผลก าไรอีกหน่ึงอึกโต” 

ลักษณะของการร้อง มีการทอดค ายาวเป็นประโยคบอกเล่าเพื่อสะท้อนความคิด 
จากศิลปินและสรา้งการตระหนักถึงให้ผู้ฟังในด้านความหมายของบทเพลง รูปแบบของกีตาร ์ 
มีการเล่นคอรด์ท่ีสอดคลอ้งกับการรอ้งในลักษณะเดียวกัน รูปแบบของเบส เป็นการด าเนินคอรด์ 
ท่ีเน้นการเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ืองในลักษณะเดียวกับ Basso Continuo ของดนตรีคลาสสิก 
เพื่อท าให้เพลงมีลักษณะการขับเคล่ือนไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา  และรูปแบบของกลองชุด  
มีการย า้จงัหวะตัวด าท่ีชัดเจนเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นจงัหวะหลักใหก้บัเพลง และมีท่อนส่งท่ีเนน้จังหวะ
รูปแบบขดัแยง้ (Against Time) เพื่อเติมสีสนัใหก้บัเพลงไม่ใหเ้กิดความรูสึ้กน่าเบื่อจนเกินไป 

 
 

 

 



  47 

บทเพลง กตัญญ ู

เนือ้เพลง 

ซีเมนตร์อ้นลนเทา้ไม่หยดุหย่อน 

หวัใจยงัจ าไดถ้ึงวนัก่อน 

วนัท่ีเทา้เหยียบทบัน า้คา้งบนปลายหญา้ 

โอใ้ครเอ๋ยพารอ่นเรเ่ขา้มา 

คิดถึงวนัท่ีเทา้เหยียบทบัน า้คา้งบนปลายหญา้ 

โอใ้ครเอ๋ยพารอ่นเรเ่ขา้มา 

อยากพดูค าว่าหนา้ไม่อาย 

ถึงนายท่ีอยู่บนหลงั 

แต่หวัใจส่งเสียงดงั กตญัญ ู

วนั/เดือน/ปี ท่ีเผยแพร ่17 ตลุาคม พ.ศ.2558 
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ที่มาและแรงบนัดาลใจ 

จากการสัมภาษณ์ ศิลปินไม่เห็นด้วยกับการเลี้ยงช้างเพื่อการท างาน ไม่ว่าจะเป็น 
การนั่งช้าง การขี่ช้าง หรือแม้กระทั่งการแสดงความสามารถต่าง ๆ ท่ีผิดแผกไปจากธรรมชาติ  
เพื่อแลกกับอาหารประทังชีวิต ซึ่งกว่าท่ีชา้งจะแสดงความสามารถต่าง ๆ ได ้เบือ้งหลังของการ
เลีย้งดูและฝึกฝนความสามารถเหล่านั้นมีความเป็นไปไดท่ี้อาจเกิดจากการทารุณของควาญชา้ง 
และถึงแม้ช้างจะไม่ ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมกับธรรมชาติของความเป็นสัตว์ป่า  
แต่ด้วยความรกัท่ีมีต่อเจ้าของและความไม่รูภ้าษา ท าให้ช้างต้องใช้ชีวิตไปตามความต้องการ 
ของมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันมีช้างจ านวนไม่น้อยถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุ
เพราะช้างเป็นสัตว์ฉลาด สามารถฝึกให้เชื่องได้ อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้งานได้หลายอย่าง  
ซึ่งศิลปินไม่เห็นดว้ยกับการเลีย้งชา้งเพื่อการท างาน เร่ืองราวเหล่านีจ้ึงไดถ้กูถ่ายทอดผ่านบทเพลง 
“กตญัญ”ู เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นคณุค่าและความส าคญัของชีวิตชา้ง 

รูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสงัคม 

การศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสังคมท่ีปรากฏในบทเพลงกตัญญ ู 
เป็นการศึกษากระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงผ่านแนวคิดสัญวิทยา (Semiology) ดงันี ้
 

1. ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) 

“ซีเมนตร์อ้นลนเทา้ไม่หยดุหย่อน” 

“หวัใจยงัจ าไดถ้ึงวนัก่อน” 

“วนัท่ีเทา้เหยียบทบัน า้คา้งบนปลายหญา้” 

“โอใ้ครเอ๋ยพารอ่นเรเ่ขา้มา” 

เนือ้หาของบทเพลงในท่อน A1 A2 B1 และ C เป็นการบรรยายความรูสึ้กนึกคิดของชา้ง  
ท่ีถูกพาร่อนเร่มาอยู่ในเมืองใหญ่  จากเคยเดินบนพื ้นดินพื ้นหญ้าก็ต้องมาเดินเท้าทนร้อน  
กบัถนนปูนซีเมนต ์ท าใหห้วนนึกถึงชีวิตในป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งแตกต่างจากชีวิตในเมือง 
อย่างสิน้เชิง 
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“คิดถึงวนัท่ีเทา้เหยียบทบัน า้คา้งบนปลายหญา้” 

ในท่อน B2 เป็นการซ า้ประโยค “วันท่ีเท้าเหยียบทับน า้คา้งบนปลายหญ้า” ของท่อน B1           
เพื่อเนน้ย า้ถึงความรูสึ้กโหยหาและคิดถึงพืน้ดินพืน้หญา้ในป่าใหญ่ของชา้ง 

“โอใ้ครเอ๋ยพารอ่นเรเ่ขา้มา” 

พรอ้มทิ้งท้ายด้วยประโยคค าถามประโยคเดิมของท่อน C ท่ีว่า “โอ้ใครเอ๋ยพาร่อนเร ่
เขา้มา” เพื่อเป็นการเนน้ย า้ใหร้บัรูถ้ึงความรูสึ้กโหยหาบา้นเกิดของชา้ง 

“อยากพดูค าว่าหนา้ไม่อาย 

ถึงนายท่ีอยู่บนหลงั 

แต่หวัใจส่งเสียงดงั กตญัญ”ู 

และในท่อน D เป็นการบอกเล่าความรูสึ้กของชา้งท่ีมีต่อเจา้นายหรือท่ีเรียกว่าควาญชา้ง  
ผู้เลีย้งดูและพาช้างเข้ามาใช้ชีวิตในเมือง ถึงแม้ช้างจะไม่ได้มีชีวิตสุขสบายอย่างท่ีควรจะเป็น 
ไปตามธรรมชาติ แต่ดว้ยความรูส้ านึกบุญคณุท่ีมีต่อควาญชา้งผูเ้ลีย้งดู ท าใหช้า้งจ าตอ้งตอบแทน
เจา้นายดว้ยการกตญัญู 

จะเห็นไดว้่าจากท่ีช้างเคยเป็นสัตวท่ี์เติบโตและมีชีวิตอยู่ในป่า แต่กลับถูกคนน ามาเลีย้ง
และใชเ้ป็นเครื่องมือท ามาหากินโดยไม่ไดค้ านึงถึงธรรมชาติท่ีควรจะเป็นของมนัแมแ้ต่นอ้ย 

ค าส าคญั : แรงงานชา้ง 

2. ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) 

ปัจจุบัน มีช้างจ านวนไม่น้อยถูกน าไปใช้งานในเชิงเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งช้าง  
การขี่ช้าง หรือแม้กระทั่งการแสดงความสามารถต่าง ๆ ท่ีผิดแผกไปจากธรรมชาติเพื่อแลกกับ
อาหารประทังชีวิต ซึ่งกว่าท่ีช้างจะแสดงความสามารถต่าง ๆ ได้ เบื ้องหลังของการเลี้ยงดู 
และฝึกฝนความสามารถเหล่านั้นมีความเป็นไปได้ท่ีอาจเกิดจากการทารุณของควาญช้าง  
และถึงแม้ช้างจะไม่ได้รบัการเลีย้งดูอย่างเหมาะสมกับธรรมชาติของความเป็นสัตว์ป่า แต่ด้วย
ความรกัท่ีมีต่อเจา้ของและความไม่รูภ้าษา ท าใหช้า้งตอ้งใชช้ีวิตไปตามความตอ้งการของมนษุย ์ 

ค าส าคญั : การทารุณสตัว ์
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3. ความหมายระดบัอดุมการณ ์(Ideology) 

ปัจจุบันมีชา้งจ านวนไม่น้อยถูกน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ ดว้ยเหตุเพราะชา้ง
เป็นสัตว์ฉลาด สามารถฝึกให้เชื่องได้ อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้งานได้หลายอย่าง ซึ่งศิลปิน  
ไม่เห็นด้วยกับการเลี้ยงช้างเพื่อการท างาน เรื่องราวเหล่านี้จึงได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลง 
“กตญัญ”ู เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นคณุค่าและความส าคญัของชีวิตชา้ง 

ค าส าคญั : คณุค่าและความส าคญั 

ความสัมพนัธข์องเนือ้ร้องและท านองในการสร้างความหมายและการสื่อสารทางอารมณ ์   

บทเพลงกตัญญู  เป็นบทเพลงท่ีมี รูปแบบแนวดนตรีเป็น  Folk ในส่วนของเสียง  
เน้นปรับเสียงให้มีรูปแบบเสียงก้อง (Reverb) เพื่อสรา้งบรรยากาศและอารมณ์เพลง ลักษณะ 
ของการรอ้ง มีการทอดค ายาวเป็นประโยคบอกเล่าเพื่อสะท้อนความคิดจากศิลปินและสรา้ง  
การตระหนักถึงพร้อมตั้งค าถามให้ผู้ฟังในด้านความหมายของบทเพลง รูปแบบของกีตาร ์ 
มีการเล่นคอรด์ท่ีสอดคล้องกับลักษณะของการร้อง รูปแบบของเบส เป็นการด าเนินคอร์ด 
ท่ีเน้นการเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ืองในลักษณะเดียวกับ Basso Continuo ของดนตรีคลาสสิก 
ในแบบแผนการใชโ้นต้ยาวเพื่อแสดงถึงความรูสึ้กเศรา้ และรูปแบบของกลองชุด มีการย า้จังหวะ
ตัวด า และมีการท าแบบแผนเน้นจังหวะกระเด่ืองตามโน้ตตัวด า  เพื่อเปรียบเสมือนเสียงเดิน 
ของชา้ง ในท่อน A1 และ A2 ท่ีว่า 

“ซีเมนตร์อ้นลนเทา้ไม่หยดุหย่อน 

หวัใจยงัจ าไดถ้ึงวนัก่อน” 
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บทเพลง กรุงเทพ 

เนือ้เพลง 

กรุงเทพยามมืดค ่า ดแูลว้ไม่เคยน่าจดจ า 

เพราะดวงตาเล็ก ๆ สีด าไม่เคยปิดลงพรอ้ม ๆ กนั 

กรุงเทพยามบ่ายวนัอาทิตย ์ดแูลว้น่าคิดน่าสลดใจ 

เพราะหยาดเหงื่อของเด็กท่ีไหลไม่เคยไหลออกมาเท่า ๆ กนั 

เด็กหญิงหนา้ตามอมแมม ใบหนา้แต่งแตม้ดว้ยคราบน า้ตา 

มีใครบา้งไหมรูว้่าเธอลืมเวลาเขา้นอนตัง้แต่อายหุา้ปี 

เด็กชายหนา้ตามวัเมา ใบหนา้ดเูศรา้เปื้อนรอยบาทา 

มีใครท่ีรูบ้า้งไหมหนาว่ารอยนีม้าจากพอ่ของเขา 

ราวกบัเป็นวนัธรรมดาทกุวนัในหน่ึงอาทิตย์ 

ราวกบัว่าวนัเสารอ์าทิตยน์ัน้ถกูตดัไปตดัออกไปแลว้จากปฏิทิน 

กรุงเทพสิบส่ีกุมภา มนษุยจ์ดัว่ามนัเป็นวนัวาเลนไทน์ 

แลว้วาเลนไทนข์องเด็กขายดอกกุหลาบนัน้ตรงกับวนัท่ีเท่าไร 

วนัเสารท่ี์สองของเดือนมกราคม เด็ก ๆ ทั่วกรุงสขุสมเพราะมนัคือวนัของตวัเอง 

แต่เด็กบางคนกบัแค่กางเกงใส่ไปโรงเรียนนัน้ยงัไม่ค่อยจะมี 

ราวกบัเป็นวนัธรรมดาทกุวนัในหน่ึงอาทิตย์ 

ราวกบัว่าวนัเสารอ์าทิตยน์ัน้ถกูตดัไปตดัออกไปแลว้จากปฏิทิน 

วนั/เดือน/ปี ท่ีเผยแพร ่11 ธันวาคม พ.ศ.2557 
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ที่มาและแรงบนัดาลใจ 

จากการสัมภาษณ์ ศิลปินได้วิพากษ์วิจารณ์ระบบการจัดการสวัสดิการและนโยบาย  
การดูแลต่าง ๆ จากรัฐบาลท่ียังไม่ประสบผลส าเร็จ ซึ่งสิทธิและสวัสดิการสังคมเป็นเรื่อง  
ท่ีเกี่ยวขอ้งกับทุกคนตัง้แต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะเป็นบริการดา้นสาธารณสุข การศึกษา ท่ีอยู่อาศัย 
ประกนัสงัคม บริการสงเคราะหป์ระชาชน และบริการสงัคม เน่ืองจากยงัมีประชาชนจ านวนไม่นอ้ย 
ท่ีไม่ทราบสิทธิของตนทางด้านสวัสดิการสังคมท่ีรฐัจัดให้ ปัจจุบันงานสวัสดิการสังคมได้มีการ
ก าหนดในกฎหมายหลายฉบับ ทั้งยังมีหน่วยงานภาครฐัและองค์กรเอกชนจัดสวัสดิการสังคม 
ในหลาย ๆ ดา้นใหก้ับประชาชน ดังนั้น ส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่งในมิติของการท างานสวัสดิการสังคม  
ในหน่วยงานภาครัฐประการหน่ึงคือการให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิของตนตามกฎหมาย  
และเขา้ถึงสวัสดิการสังคมท่ีรฐัจัดขึน้ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัสวัสดิการสังคมท่ีจ าเป็นขั้นพืน้ฐาน 
และการมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นกระทรวงหน่ึงท่ีมีภารกิจ  
ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชน โดยมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม  
สรา้งความเป็นธรรม ความเสมอภาค ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งความมั่นคงในชีวิต  
ทั้งในสถาบันครอบครัวและชุมชน นอกจากนี ้ส านักงานสวัสดิการสังคมในกลุ่มเป้าหมายเด็ก  
สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ยังเป็นอีกภารกิจหน่ึงท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ให้ความส าคัญกับประชาชนในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวในการ 
ใหป้ระชาชนไดร้บัสวสัดิการสงัคมอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม  

ความหมายของค าว่า “เด็ก” ตามกฎหมายคุม้ครองเด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต ่ากว่า  
18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส และในกฎหมายคุ้มครองเด็ก 
ไดก้ าหนดการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กทั้งระบบ โดยค านึง  
ถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและการไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก กล่าวคือ  เด็กต้องได้รับการปฏิบัติ 
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด การด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายจะต้องอยู่ภายใต้หลักการ  
ยึดถือประโยชน์ของเด็กเป็นส าคัญ เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองและพัฒนาอย่างเหมาะสม  
และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก เด็กจะต้องไดร้บัการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน 
และเด็กจะต้องไม่ได้รบัการปฏิบัติให้มีผลท าให้เกิดความแตกต่างต่อเด็กบางคนหรือบางกลุ่ม  
อย่างชดัเจน  
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ปัจจุบันมีสิทธิและสวัสดิการคุ้มครองเด็กในด้านต่าง ๆ ทั้งการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก  
แบบครอบครัวอุปถัมภ์ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม สถานรับเลี้ยงเด็ก การสงเคราะห์เด็ ก 
ในครอบครัว การสนับสนุนแก่เด็ก ครอบครัว หรือบุคคลท่ีอุปการะเลี้ยงดูเด็กจากกองทุน  
คุม้ครองเด็ก การคุม้ครองสวัสดิภาพของเด็กท่ีควรจะไดร้บัการปฏิบัติจากครอบครวั การปกป้อง
คุ้มครองเด็กให้พ้นจากการทารุณ กรรม  การละเลยไม่ ให้ ส่ิ งจ า เป็ นแก่การด ารงชี วิต  
การรักษาพยาบาล การปกป้องการให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร การยกเด็กให้บุคคลอื่น 
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย การใหเ้ด็กเป็นขอทาน เร่รอ่น การแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบจากเด็ก 
การให้เด็กท างานอันตราย การขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก การให้เด็ก  
ข้องเกี่ยวกับการพนัน การให้เด็กอยู่ในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม การให้กระท าลามกอนาจาร  
การข้องเกี่ยวกับสุราและบุหรี่ การคุ้มครองแรงงานเด็ก การบริการบ้านพักชั่ วคราว และ  
การคุ้มครองเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย ์นอกจากนี ้ยังมีศูนย์ช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤติ  
จากความรุนแรง โดยจัดตั้งขึน้ในโรงพยาบาลท่ีมีชื่อเรียกว่า “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ” ทางด้าน
การศึกษา เด็กจะไดร้บัสิทธิท่ีจะไดร้บัการศึกษาขั้นพืน้ฐานไม่นอ้ยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 
มีสิทธิท่ีจะกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา สิทธิท่ีจะได้รบัการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก  
และสิทธิท่ีจะไดร้บัการช่วยเหลือในภาวะวิกฤตฉกุเฉิน ในดา้นการพัฒนา เด็กจะไดร้บัการพัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับการสนับสนุนภาวะโภชนาการของเด็ก และการเข้าชมโบราณสถาน 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและโรงละครแห่งชาติ ทั้งยังมีการคุ้มครองเฉพาะส าหรับเด็กพิการ  
เด็กในกระบวนการยุติธรรม และเด็กติดผู้ต้องขัง รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการทางด้านอื่น ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สิทธิประโยชน์ 
จากกองทุนประกันสังคม และสิทธิจากกองทุนเงินทดแทน (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมั่นคงของมนษุย,์ 2564)(เอกสารจากเว็บไซต)์ 

ถึงแม้จะมีสิทธิและสวัสดิการคุ้มครองเด็กในด้านต่าง ๆ อย่างท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  
แต่ในความเป็นจริงเรายังคงพบเห็นการใชแ้รงงานจากเด็กจ านวนไม่นอ้ยในสังคม ไม่ว่าจะเป็น 
เด็กท่ีต้องเดินขายพวงมาลัยตามส่ีแยกไฟแดง หรือแม้กระทั่ งเด็กขายลูกอมในรา้นขายสุรา  
และด้วยสภาพความเป็นอยู่ท่ีแท้จริงของเด็กเหล่านั้น สะท้อนให้เห็นระบบการจัดการสวัสดิการ
และนโยบายการดูแลต่าง ๆ จากรัฐบาลท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะหากสวัสดิการเหล่านั้น 
มีประสิทธิภาพ เราจะยังคงพบเห็นเด็กท่ีถูกใช้แรงงานอย่างเช่นทุกวันนีอ้ยู่หรือไม่ นั่นคือการ  
ตัง้ค าถามจากศิลปินท่ีเกิดขึน้ผ่านเรื่องราวในสังคมท่ีพบเจอ จึงท าให้สะท้อนเรื่องราวเหล่านั้น  
ผ่านบทเพลง “กรุงเทพ” 
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รูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสงัคม 

การศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสังคมท่ีปรากฏในบทเพลงกรุงเทพ  
เป็นการศึกษากระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงผ่านแนวคิดสัญวิทยา (Semiology) ดงันี ้
 

1. ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) 

“กรุงเทพยามมืดค ่า ดแูลว้ไม่เคยน่าจดจ า 

เพราะดวงตาเล็ก ๆ สีด าไม่เคยปิดลงพรอ้ม ๆ กนั 

กรุงเทพยามบ่ายวนัอาทิตย ์ดแูลว้น่าคิดน่าสลดใจ 

เพราะหยาดเหงื่อของเด็กท่ีไหลไม่เคยไหลออกมาเท่า ๆ กนั” 

ในท่อน Verse 1 เป็นการบรรยายถึงบรรยากาศของกรุงเทพฯ ทั้งในเวลากลางคืน 
และกลางวันผ่านมุมมองของศิลปิน ว่าเป็นบรรยากาศท่ีไม่ว่าพบเจอเมื่อใดก็ไม่เป็นท่ีน่าจดจ า 
ได้เลยสักครั้ง เน่ืองจากมีเด็กจ านวนไม่น้อยท่ีต้องท างานอย่างยากล าบาก ในขณะท่ียังมีเด็ก  
อีกหลายคนไม่ตอ้งพบเจอกบัความยากล าบากเช่นนี ้

“เด็กหญิงหนา้ตามอมแมม ใบหนา้แต่งแตม้ดว้ยคราบน า้ตา 

มีใครบา้งไหมรูว้่าเธอลืมเวลาเขา้นอนตัง้แต่อายหุา้ปี 

เด็กชายหนา้ตามวัเมา ใบหนา้ดเูศรา้เปื้อนรอยบาทา 

มีใครท่ีรูบ้า้งไหมหนาว่ารอยนีม้าจากพอ่ของเขา” 

และในท่อน Verse 2 ไดบ้รรยายถึงลกัษณะของเด็กหญิงผูม้ีหนา้ตามอมแมมท่ีเต็มไปดว้ย
ความทุกข์ เธออดหลับอดนอนเน่ืองจากต้องท างานตั้งแต่อายุห้าขวบ และเด็กชายผู้มีใบหน้า  
หมองมวัท่ีเต็มไปดว้ยรอยเทา้จากพ่อของตนเอง ผูเ้ค่ียวเข็ญใหท้ างานหนกัตัง้แต่ยงัเด็ก 

 

 

 

 



  55 

“ราวกบัเป็นวนัธรรมดาทกุวนัในหน่ึงอาทิตย์ 

ราวกบัว่าวนัเสารอ์าทิตยน์ัน้ถกูตดัไปตดัออกไปแลว้จากปฏิทิน” 

ในส่วนของท่อน Hook เป็นการเปรียบเทียบถึงช่วงเวลาในการท างานของเด็ก ๆ เหล่านั้น
กับชีวิตของเด็กคนอื่นทั่ วไป กล่าวคือ ในช่วงเวลาปกติของเด็กทั่ วไปจะมีเสารแ์ละอาทิตย์ 
เป็นวนัหยดุในหน่ึงสัปดาห ์ในขณะท่ียังมีเด็กอีกกลุ่มหน่ึงตอ้งท างานและใชช้ีวิตเสมือนว่าวันหยุด
เหล่านัน้ไม่มีอยู่ในปฏิทินชีวิตของพวกเขาเลย 

“กรุงเทพสิบส่ีกุมภา มนษุยจ์ดัว่ามนัเป็นวนัวาเลนไทน์ 

แลว้วาเลนไทนข์องเด็กขายดอกกุหลาบนัน้ตรงกับวนัท่ีเท่าไร 

วนัเสารท่ี์สองของเดือนมกราคม เด็ก ๆ ทั่วกรุงสขุสมเพราะมนัคือวนัของตวัเอง 

แต่เด็กบางคนกบัแค่กางเกงใส่ไปโรงเรียนนัน้ยงัไม่ค่อยจะมี” 

ต่อเน่ืองจากการกล่าวถึงวันหยุดของเด็กทั่ วไปในท่อน Hook ในท่อน Verse 3 นี ้ 
จึงเป็นการกล่าวถึงวันหยุดเน่ืองในโอกาสพิเศษอื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือจากวันเสารแ์ละวันอาทิตย์  
ยังมีวันวาเลนไทนท่ี์เป็นวันพิเศษของใครหลาย ๆ คนท่ีต่างซือ้ดอกกุหลาบเพื่อมอบเป็นตัวแทน
ความรกัใหแ้ก่กนั ในขณะท่ีเด็กขายดอกกุหลาบคนนัน้ไม่มีวันไหนท่ีเขาจะไดร้บัความรกัเป็นพิเศษ  
เพราะทุกวันยังคงเป็นเหมือนวันธรรมดาท่ีตอ้งขายดอกกุหลาบต่อไป และวันเด็กแห่งชาติท่ีเป็น 
วันแห่งความสุขของเด็กทุกคน ในขณะท่ีความสุขของเด็กเหล่านีไ้ม่มีเพราะตอ้งท างานหนีความ
ยากจน มิหน าซ า้เด็กบางคนยงัแทบไม่มีกางเกงท่ีจะใส่ไปโรงเรียน 

“ราวกบัเป็นวนัธรรมดาทกุวนัในหน่ึงอาทิตย์ 

ราวกบัว่าวนัเสารอ์าทิตยน์ัน้ถกูตดัไปตดัออกไปแลว้จากปฏิทิน” 

และจบเพลงดว้ยท่อน Hook เดิม เพื่อเป็นการเนน้ย า้ถึงความไม่เท่าเทียมของเด็กท่ีไม่มี
โอกาสในการเลือกใชช้ีวิต 
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จากเนือ้หาของบทเพลงสรุปไดว้่า เป็นการปรียบเทียบเร่ืองราวของเด็กขายดอกกุหลาบ 
ท่ีไม่ไดเ้กิดมามีชีวิตอย่างสขุสบาย ตอ้งดิน้รนท างานตัง้แต่ยังเด็กทกุวนัโดยไม่มีวนัหยุดเหมือนกับ
เด็กคนอื่นทั่วไปท่ีชีวิตไม่ตอ้งพบเจอกบัความยากล าบาก ซึ่งเนือ้หาของบทเพลงไดส้ะทอ้นเร่ืองราว
ความไม่เท่าเทียมของเด็กท่ีไม่สามารถเลือกเกิดได ้จ าตอ้งใชช้ีวิตไปตามสภาพความเป็นอยู่ท่ีมี 

ค าส าคญั : แรงงานเด็ก 

2. ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) 

“เด็กขายดอกกุหลาบ” จากบทเพลงกรุงเทพ เป็นเพียงตัวละครตัวหน่ึงท่ีศิลปินน ามาเล่า
เรื่องราวชีวิตท่ีเลือกเกิดไม่ได้ จึงท าให้ต้องท างานหาเลี้ยงชีพตั้งแต่วัยเยาว์ ในขณะท่ีเด็ก 
วัยเดียวกันแต่เกิดมาในสังคมท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย กลับมีชีวิตท่ีตรงกันข้าม 
กับเด็กเหล่านั้นอย่างสิน้เชิง โดยศิลปินต้องการสะท้อนถึงเรื่องโครงสรา้งทางสังคมท่ีมีระบบ  
การจัดการสวัสดิการและนโยบายการดูแลต่าง ๆ จากรฐับาลท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะหาก
สวัสดิการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ เราจะยังคงพบเห็นเด็กท่ีถูกใชแ้รงงานอย่างเช่นทุกวันนีห้รือไม่ 
นั่นคือการตัง้ค าถามจากศิลปินผ่านเรื่องราวในสังคมท่ีพบเจอ จึงท าให้สะทอ้นเรื่องราวเหล่านั้น
ผ่านบทเพลง “กรุงเทพ” 

ค าส าคญั : โครงสรา้งทางสงัคม 

3. ความหมายระดบัอดุมการณ ์(Ideology) 

ปัจจุบันถึงแม้จะมีสิทธิและสวัสดิการคุ้มครองเด็กในด้านต่าง ๆ อย่างท่ีกล่าวมาแล้ว 
แต่ในความเป็นจริงเรายังคงพบเห็นการใชแ้รงงานจากเด็กจ านวนไม่นอ้ยในสังคม ไม่ว่าจะเป็น  
เด็กท่ีต้องเดินขายพวงมาลัยตามส่ีแยกไฟแดง หรือแม้กระทั่ งเด็กขายลูกอมในรา้นขายสุรา  
ดว้ยสภาพความเป็นอยู่ ท่ีแท้จริงของเด็กเหล่านั้น สะท้อนให้เห็นถึงระบบการจัดการสวัสดิการ 
และนโยบายการดูแลต่าง ๆ จากรฐับาลท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ จึงส่งผลใหม้าตรฐานชีวิตของคน 
ไม่เท่ากนั 

ค าส าคญั : ความเท่าเทียม 
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ความสัมพนัธข์องเนือ้ร้องและท านองในการสร้างความหมายและการสื่อสารทางอารมณ ์     

บทเพลงกรุงเทพ เป็นบทเพลงท่ีมี รูปแบบแนวดนตรีเป็น Alternative Rock and Roll 
ผสมผสานกับ New Wave แบบแผนของดนตรีมีการเปล่ียนแปลงอัตราจังหวะตลอดเวลา  
เพื่อสรา้งความน่าสนใจใหก้บัผูฟั้ง ลกัษณะของการรอ้ง มีการใชค้ ากระชบัในการถ่ายทอดเร่ืองราว
สลับกับท่อนช้าเพื่อต้องการเน้นความหมายของบทเพลง รูปแบบของกีตาร ์มีการเล่นคอร์ด 
ในแบบแผนการใช้โน้ตยาวเพื่ อด าเนินท านองหลักให้กับเพลง รูปแบบของเบส เป็นการ  
ด าเนินคอรด์ท่ีเนน้การเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ืองในลักษณะเดียวกับ Basso Continuo ของดนตรี
คลาสสิกเพื่อท าให้เพลงมีลักษณะการขับเคล่ือนไปขา้งหน้าอยู่ตลอดเวลาและเปล่ียนแบบแผน 
ไปตามจังหวะของกลอง และรูปแบบของกลองชุด มีการเปล่ียนแปลงอัตราจังหวะในแต่ละท่อน 
ท่ีไม่เหมือนกนัเพื่อตอ้งการเนน้ความหมายในแต่ละท่อนเพลงใหช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ 
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บทเพลง ชายเหวี่ยงแห 

เนือ้เพลง 

ชายวยักลางคนอายนุ่าจะราว ๆ ส่ีสิบกว่า ๆ  

ยืนเหวี่ยงแหปากเก่า ๆ ลงในคลองระบายน า้เสีย 

สองวินมอเตอรไ์ซคว์ยัรุน่ยืนตลกขบขนัชายคนดังกล่าว  

พวกเขาคงคิดในใจจะไดอ้ะไรนอกจากขยะกองโต 

ส่วนฉันยืนอยู่บนสะพานลอยมองลงไปเห็นเหตกุารณด์งักล่าว 

ฉันจึงรอ้งตะโกนบอกเขาไปเป็นเพลงว่า 

ทกุแรงเหวี่ยงของเขาคือการมั่วสุ่มเดาเพื่อเอาชวีติใหร้อดไปอีกหน่ึงวนั 

คณุไม่มีสิทธิ์มีเสียงหวัเราะเยาะเยย้การกระท าของเขา 

เหตกุารณผ่์านไปหน่ึงสปัดาห ์ฉันเดินมาตรงท่ีเดิมสะพานลอยเก่า 

เฝา้มองดชูายหาปลาหากินเหมือนอย่างเคย ๆ 

สองตาเพ่งลงมองในคลองสีเทาหม่น ท่ีบนถนนเห็นวินคนเดิมเรง่เครื่องไป 

แต่ตรงน า้เน่าชายดเูฉย ๆ ไม่ไดดี้ใจไดป้ลาสลิดหน่ึงตวั 

ทกุแรงเหวี่ยงของเขาคือการมั่วสุ่มเดาเพื่อเอาชวีิตใหร้อดไปอีกหน่ึงวนั 

คณุไม่มีสิทธิ์มีเสียงหวัเราะเยาะเยย้การกระท าของเขา 

วนั/เดือน/ปี ท่ีเผยแพร ่19 สิงหาคม พ.ศ.2560 
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ที่มาและแรงบนัดาลใจ 
 

เรื่องราวของชายเหวี่ยงแหท่ีถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลง “ชายเหวี่ยงแห” คือเรื่องจริง  
ท่ีเกิดขึน้กับ กุล (กุล พงศ์พิพัฒน์) นักร้องน าและมือกีตาร์ของวง ซึ่งในวันนั้นกุลได้บังเอิญ  
เห็นชายคนหน่ึงก าลังทอดแหลงในคลองระบายน ้าเสีย ในขณะเดียวกันท่ีตรงนั้นก็มีหนุ่ม  
วินมอเตอร์ไซค์ก าลังยืนหัวเราะอยู่  ในความเป็นจริงกุลก็ไม่แน่ใจว่าเขาหัวเราะการกระท า  
ของชายเหวี่ยงแหหรือหัวเราะอะไรบางอย่างในโทรศัพทม์ือถือของตัวเอง แต่กุลค่อนข้างมั่นใจ 
ว่าเขาหัวเราะการกระท าของชายเหวี่ยงแห เพราะดว้ยความไม่รูจ้ึงคิดว่าในคลองระบายน า้เสีย 
นอกจากขยะแลว้คงไม่มีปลาใหน้ ามาท ากินได ้ในทางกลับกัน เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน ชายผูน้ั้น
กลบัไดป้ลาติดแหขึน้มาจากคลองระบายน า้เสียเน่า ๆ คลองนัน้  

ด้วยความท่ีไม่เห็นด้วยกับการกระท าของหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์ กุลจึงได้น าเรื่องราว  
และเหตกุารณท่ี์พบเจอมาเล่าผ่านบทเพลง “ชายเหวี่ยงแห” 

 

รูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสงัคม 
 

การศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสังคมท่ีปรากฏในบทเพลงชายเหวี่ยงแห  
เป็นการศึกษากระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงผ่านแนวคิดสญัวิทยา (Semiology) ดงันี ้

 

1. ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) 

“ชายวยักลางคนอายนุ่าจะราว ๆ ส่ีสิบกว่า ๆ  

ยืนเหวี่ยงแหปากเก่า ๆ ลงในคลองระบายน า้เสีย 

สองวินมอเตอรไ์ซคว์ยัรุน่ยืนตลกขบขนัชายคนดังกล่าว  

พวกเขาคงคิดในใจจะไดอ้ะไรนอกจากขยะกองโต 

ส่วนฉันยืนอยู่บนสะพานลอยมองลงไปเห็นเหตกุารณด์งักล่าว 

ฉันจึงรอ้งตะโกนบอกเขาไปเป็นเพลงว่า” 

ในท่อน Verse 1 เป็นการบอกเล่าความเป็นมาของเพลงดว้ยการบรรยายถึงเหตุการณ์
บริเวณคลองระบายน า้เสียท่ีมีชายวัยกลางคน อายุประมาณส่ีสิบปีเศษ ก าลงัทอดแหลงในคลอง 
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับชายหนุ่มมอเตอรไ์ซค์รับจ้างท่ีผ่านมาเห็นแล้วหัวเราะเยาะ เพราะ คิดว่า 
ท่ีตรงนั้นน่าจะทอดแหแล้วได้ขยะกองโตแทนท่ีจะได้ปลามาท ากิน และทิง้ท้ายด้วยการอธิบาย  
ถึงเหตุและผลจากการกระท าของชายผู้นั้นผ่านมุมมองของศิลปินท่ียืนดูเหตุการณ์ดังกล่าว 
อยู่บนสะพานลอยในท่อน Hook ว่า 
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“ทกุแรงเหวี่ยงของเขาคือการมั่วสุ่มเดาเพื่อเอาชวีิตใหร้อดไปอีกหน่ึงวนั 

คณุไม่มีสิทธิ์มีเสียงหวัเราะเยาะเยย้การกระท าของเขา” 

ทกุครัง้ท่ีชายคนนั้นทอดแหลงไปนั่นคือความหวังและวิถีทางเอาชีวิตรอด ไม่ว่าใครก็ตาม
ไม่มีสิทธิ์หัวเราะเยาะถึงการกระท าของเขา จากประโยคแรกของท่อนท่ีว่า “ทุกแรงเหวี่ยงของเขา
คือการมั่วสุ่มเดาเพื่อเอาชีวิตให้รอดไปอีกหน่ึงวัน” ตามหลักวิทยาศาสตร ์การออกแรงเหวี่ยง  
มีหลักการและทฤษฎีท่ีสามารถปฏิบัติตามเพื่อใหเ้กิดความแม่นย าได้ แต่ในบริบทของประโยคนี ้
ได้เปรียบเทียบแรงเหวี่ยงกับการคาดเดา ซึ่งเปรียบเสมือนความหวังท่ีไม่มีหลักการหรือทฤษฎี
รองรบัเลยว่าความหวงันัน้จะเป็นเพียงความหวงัลม ๆ แลง้ ๆ หรือเปล่า 

“เหตกุารณผ่์านไปหน่ึงสปัดาห ์ฉันเดินมาตรงท่ีเดิมสะพานลอยเก่า 

เฝา้มองดชูายหาปลาหากินเหมือนอย่างเคย ๆ 

สองตาเพ่งลงมองในคลองสีเทาหม่น ท่ีบนถนนเห็นวินคนเดิมเรง่เครื่องไป 

แต่ตรงน า้เน่าชายดเูฉย ๆ ไม่ไดดี้ใจไดป้ลาสลิดหน่ึงตวั” 

ในท่อน Verse 2 เป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์บริเวณคลองระบายน ้าเสียท่ีเกิดขึ ้น 
ในอีกหน่ึงสัปดาหต่์อมา ซึ่งศิลปินไดเ้ดินไปยังสะพานลอยเก่าท่ีเดิมพรอ้มมองดูชายผูม้าทอดแห 
หาปลาเหมือนอย่างเคย แต่กลับเห็นว่าชายผู้นั้นไม่ได้ดีใจกับการได้ปลาสลิดมาหน่ึงตัว  
ในขณะเดียวกัน ชายหนุ่มมอเตอรไ์ซคร์บัจ้างคนเดิมก็ไดผ่้านมา แต่ครัง้นีเ้ขาไม่ไดห้ัวเราะเยาะ  
การกระท าของชายเหวี่ยงแหเหมือนครัง้ก่อน  

“ทกุแรงเหวี่ยงของเขาคือการมั่วสุ่มเดาเพื่อเอาชวีิตใหร้อดไปอีกหน่ึงวนั 

คณุไม่มีสิทธิ์มีเสียงหวัเราะเยาะเยย้การกระท าของเขา” 

และปิดท้ายเรื่องราวทั้งหมดด้วยท่อน Hook ของเพลง เพื่ อเน้นย ้าถึงเหตุและผล 
ในการกระท าของชายเหวี่ยงแห โดยศิลปินต้องการจะส่ือความว่า  เมื่อเราอยู่ร่วมโลกเดียวกัน  
ก็ไม่ควรดูถูกซึ่งกันและกัน เพราะบางครั้งชีวิตคนเราก็มีทางเลือกไม่มากนัก การหัวเราะเยาะ  
การกระท าคนอื่นจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่น่าสนกุสกัเท่าไร 

ค าส าคญั : การเอาตวัรอด 
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2. ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) 

เรื่องราวท่ีเกิดขึน้ในบทเพลง “ชายเหวี่ยงแห” เป็นเรื่องท่ีเกิดขึน้จากประสบการณ์จริง 
ของศิลปิน ซึ่งเนือ้หาทัง้หมดไดถู้กถ่ายทอดผ่านบทเพลงตามเหตุการณ์และอารมณ์ท่ีเกิดขึน้จริง  
ณ ช่วงเวลานั้น ความหมายของบทเพลงจึงเป็นความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถทัง้สิน้ 
 

3. ความหมายระดบัอดุมการณ ์(Ideology) 

ดว้ยพืน้ฐานความคิดของศิลปินท่ีมีความเชื่อเรื่องความเท่าเทียม ประจวบกับเหตุการณ์ 
ท่ีพบเจอตามเรื่องราวท่ีเล่าผ่านบทเพลง ท าให้ยิ่งสรา้งแรงผลักในการสรา้งผลงานเพื่อเน้นย ้า
อุดมการณ์ของตนเอง เพลง “ชายเหวี่ยงแห” จึงเป็นอีกหน่ึงบทเพลงท่ีถูกถ่ายทอดความคิด 
และอุดมการณ์ของศิลปินท่ีเชื่อว่าทุกส่ิงล้วนมีชีวิตและมีประโยชน์ต่อกัน ฉะนั้น  การแบ่งแยก 
ชนชัน้หรือดถูกูในความแตกต่างระหว่างคนจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่สมควรเกิดขึน้ 

ค าส าคญั : ความเท่าเทียม 

ความสัมพนัธข์องเนือ้ร้องและท านองในการสร้างความหมายและการสื่อสารทางอารมณ ์

บทเพลงชายเหวี่ยงแห เป็นบทเพลงท่ีมีรูปแบบแนวดนตรีเป็น  Folk ในเรื่องของเสียง  
เน้นปรับเสียงให้มีรูปแบบเสียงก้อง (Reverb) เพื่อสรา้งบรรยากาศและอารมณ์เพลง ลักษณะ 
ของการรอ้ง มีการทอดค ายาวเป็นประโยคบอกเล่าเพื่อสะท้อนความคิดจากศิลปินและสรา้ง  
การตระหนักถึงพร้อมตั้งค าถามให้ผู้ฟังในด้านความหมายของบทเพลง รูปแบบของกีตาร ์ 
มีการเล่นคอร์ดท่ีสอดคล้องกับการร้องในลักษณะเดียวกัน และรูปแบบของเบส เป็นการ 
ด าเนินคอรด์ท่ีเนน้การเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ืองในลกัษณะเดียวกับ Basso Continuo ของดนตรี
คลาสสิกในแบบแผนท่ีใชโ้นต้ยาวเพื่อมุ่งเนน้ตามความหมายของบทเพลง 
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บทเพลง Hi Hello 

เนือ้เพลง 

จากป่าเขาทิง้บา้นนามาก็นาน นานจนแทบจ าความไม่ได ้

สู่เมืองกรุง กรุงเทพมหานครฯ แห่งความหวงั 

จากอา้ยค ารา่งก าย าผมดกด าตาสีน า้ตาลไหมเ้ขม้ 

สู่เดวิดผมสีทองตาสีฟ้าส่องประกายความมั่งมี 

จากวนันัน้ท่ีอุม้ลกูนอ้ยหอ้ยโตงเตงกล่อมบทเพลงแข่งเสียงหวดูรถไฟ 

สู่นมผงกล่องใหม่แทนท่ีเตา้นมไรน้ า้เห่ียวแลง้ 

จากยอดรกัชายผูม้ีรกัเพียงอยา่งเดียว ความรกัคลกุขา้วเร่ิมเคีย้วกลืนไม่ลง 

หวงัเพียงแค่เอ็งยงัคงรกัและอภยั 

“Hi, hello. How are you?” “I’m fine, I’m fine” 

ฉันสบายดี ความรูป้อส่ีฝากบอกพ่อแม่พี่นอ้ง 

“I miss you… I miss you, and I love you… I love you!” 

โอ่ไผซอยบอกข่อยแน 

ว่าทางท่ีข่อยเลือกย่างมนัถืกแลว้ 

(โอใ้ครช่วยบอกฉันที ว่าทางท่ีฉันเลือกเดินมนัถูกแลว้) 

วนั/เดือน/ปี ท่ีเผยแพร ่19 สิงหาคม พ.ศ.2560 
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ที่มาและแรงบนัดาลใจ 

จากการสัมภาษณ์ ศิลปินได้ให้ความส าคัญกับคุณค่าของความเป็นคน แม้คน ๆ นั้น 
จะตัดสินใจกระท าส่ิงท่ีสังคมมองว่าเป็นเรื่องท่ีไม่ถูกต้องก็ตาม  แต่ด้วยชีวิตคนเราเกิดมา 
แตกต่างกนั เมื่อถึงเวลาท่ีชีวิตมีทางเลือกไม่มากนัก บางครัง้เราอาจตอ้งเลือกท าในส่ิงท่ีไม่เคยคิด
ว่าจะท า เร่ืองราวเหล่านีจ้ึงไดถู้กถ่ายทอดผ่านชีวิตของหญิงสาวผูข้ึน้ชื่อว่า เมียฝรั่ง ในบทเพลง  
“Hi Hello” ซึ่งค าว่าเมียฝรั่งภายใต้บริบทสังคมไทยมักถูกใครหลายคนให้ความหมายท่ีมีนัย 
ในทางลบมากกว่าความหมายตามตัวอักษรท่ีหมายถึงการเป็นเมียหรือภรรยาของชาวต่างชาติ  
นอกจากนี ้ภาพจ าของคนส่วนมากท่ีมีต่อเมียฝรั่งมักเป็นภาพของหญิงไทยภาคอีสาน ซึ่งเสน้ทาง
ในการเป็นเมียฝรั่งไม่ไดโ้รยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะอาชีพการงานของหญิงสาวเหล่านีถู้กเขา้ใจ
และเหมารวมว่าต้องอยู่ในสายงานท่ีเรียกว่า  เพศพาณิชย์ แรงงานไร้ฝีมือ หรือคนท่ีไม่ได้ 
มีการศึกษาสูงมากนัก จากการศึกษางานวิจยัและค าสมัภาษณ์ของนักวิชาการดา้นสงัคมศาสตร ์
ท่ีมีงานศึกษาว่าด้วยการเปล่ียนแปลงในภาคอีสานหลายชิ ้นพบว่า  การแต่งงานข้ามชาติ 
(transnational marriage) เป็นปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึน้หลายประเทศและหลายภูมิภาคทั่วโลก 
ยกตัวอย่างผู้หญิงฟิลิปปินสท่ี์ท างานในบารต์ามเขตชนบทของประเทศญ่ีปุ่ น แมว้่าในตอนแรก 
หญิงชาวฟิลิปปินสจ์ะถูกมองว่าเป็นตัวเลือกท่ีไม่ดีในฐานะเจ้าสาว แต่หลังจากแต่งงานไปแล้ว 
พวกเธอก็พยายามปรับตัวและเรียนรู้ไปกับขนบธรรมเนียมของญ่ีปุ่ นจนสามารถประคอ ง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมถึงยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว 
ในประเทศบ้านเกิดได้ ไม่เฉพาะผู้หญิงในแถบเอเชียเท่านั้น แต่ยังมีกรณีศึกษาผู้หญิงท้องถิ่น 
ท่ีท างานบริการในประเทศโดมินิกัน  ก็พบว่าพวกเธอใช้ช่องทางในการท างานเพื่อเป็นการ 
เปิดโอกาสให้ตัวเองสรา้งความสัมพันธ์กับลูกค้าจนสามารถพัฒนาไปสู่การแต่งงานเพื่อเริ่มต้น  
ชีวิตใหม่ จุดมุ่ งหมายของการแต่งงานในลักษณะนี้จึงเปรียบเสมือน passport to the west  
หรือใบเบิกทางสู่ชีวิตท่ีดีกว่าในประเทศตะวนัตก ส่วนในประเทศไทย เสน้ทางท่ีน าไปสู่การแต่งงาน
ขา้มชาติมีหลายช่องทาง ซึ่งหลัก ๆ ก็คือการท างานในแหล่งท่องเท่ียวอย่างพัทยา สมุย และภูเก็ต
ของผู้หญิงชนบทหรือผู้หญิงท่ีไม่ได้มีสถานะทางสังคมท่ีดีมากนัก มักจะใช้ช่องทางนี้ในการ 
สร้างความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติเพื่อน าไปสู่การแต่งงานและการย้ายถิ่น ฐานได้ในท่ีสุด  
และจากลักษณะท่ีกล่าวมาทั้งหมด ท าให้เห็นว่าผู้หญิงไม่ได้อยู่ในสถานะท่ีมีอ  านาจต่อรอง 
ดอ้ยกว่าด้วยการรอคอยเพื่อจะแต่งงานกับชาวต่างชาติเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกัน ผู้หญิง 
ยังเป็นผูก้ระท าการท่ีคัดกรองและไตร่ตรองมาเป็นอย่างดีแลว้ว่าผูช้ายหรือการแต่งงานในครัง้นี ้ 
จะสามารถน าพาให้เธอและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ ท่ีดีขึ ้นได้ อีกทั้ง ผู้หญิ งบางคน 
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เคยแต่งงานมีครอบครวัมาแลว้ จึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มหลายอย่างว่าความสมัพนัธค์รัง้ใหม่
จะช่วยสนับสนุนการศึกษาและอนาคตของลูกเธอไดไ้หม รวมถึงบางครัง้การเลือกสรา้งครอบครวั 
กับชายชาวต่างชาติยังประกอบไปด้วยเหตุผลของการหลบหลีกจากอคติเดิม ๆ ในถิ่นก าเนิด 
ของตัวเอง เช่น การเป็นหม้ายลูกติด หรือการดูถูกจากคนในสังคมว่าผู้หญิงอายุเยอะแล้ว  
จะไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ได้อย่างง่ายดายแบบผู้หญิงโสด และไม่ใช่แค่ฝ่ายหญิงเท่านั้น 
ท่ีมีหมุดหมายในการแต่งงานข้ามชาติอย่างชัดเจน แต่ฝ่ายชายในฐานะเขยฝรั่งก็ยังคาดหวัง 
จะมีชีวิตหลังเกษียณท่ีมีผู้หญิงคอยดูแล และถ้าได้รบัการยอมรบัจากครอบครวัของฝ่ายหญิง 
และคนในชมุชน ก็จะท าใหรู้สึ้กไดร้บัการเติมเต็มเพิ่มมากขึน้ อ.ชานนท ์ไชยทองดี อาจารยป์ระจ า 
คณะครุศาสตร ์สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไดศึ้กษาเร่ืองการเปลี่ยนแปลง
ในภาคอีสาน และยืนยันว่าการเกิดขึน้ของเมียฝรั่งมีส่วนมาจากปัญหาเชิงโครงสรา้ง ทั้งปัญหา
เศรษฐกิจ การศึกษา ความเหล่ือมล า้ และรัฐสวัสดิการท่ีไม่สามารถตอบโจทย์คนทุกระดับได ้  
และยังมีงานวิจัยอีกหลายชิน้ท่ีส ารวจอายุและการศึกษาของผูท่ี้แต่งงานกับชาวต่างชาติ พบว่า 
ส่วนใหญ่ผูห้ญิงจบการศึกษาชั้นประถม 4 หมายความว่าระดับการศึกษาท่ีไม่สามารถเขา้ถึงคน 
ได้ทุกระดับกลายเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งมีส่วนท าให้ผู้หญิงต้องการมีสามี  
เป็นชาวต่างชาติ แต่ในเวลาต่อมาก็มีงานวิจัยท่ีศึกษาชีวิตสมรสของหญิงไทยท่ีแต่งงาน 
กับชาวต่างชาติ  พบว่า  นอกจากผู้หญิ งในแถบภาคอีสานจะมีความต้องการแต่งงาน 
กับชาวต่างชาติเพราะความเชื่อท่ีว่าชาวต่างชาติสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตให้ดีกว่าเดิมได ้  
ยังมีนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมีความต้องการจะมีคนรกัเป็นชาวต่างชาติมากขึ ้นเช่นกัน  
ตรงนี้เองท่ีชี ้ให้เห็นว่าระดับการศึกษาอาจไม่ใช่ ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อความคิดจะมีสามี 
เป็นชาวต่างชาติเพียงอย่างเดียว นอกจากนีย้งัพบอีกว่า สามีชาวต่างชาติของหญิงไทยภาคอีสาน
ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป มีรายได้เฉล่ีย 120,000-200,000 บาทต่อเดือน ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นท าให้
ความเป็นอยู่ของผู้หญิงและครอบครัวดีขึน้ด้วยแน่นอน และแม้ว่าค่านิยมดังกล่าวจะส่งผล 
ต่อความคิดของคนรุน่หลัง แต่ก็พบว่าเด็กบางคนแม้จะมีความตอ้งการแต่งงานกับชาวต่างชาติ 
แต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ ้น ในทางกลับกัน เด็กเหล่านั้น 
ยังมีความต้องการศึกษาต่อให้สูงท่ีสุด มีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นท่ีคิดว่าเรียนไปก็หางานยาก  
แล้วคิดจะรวยทางลัดด้วยการแต่งงานกับชาวต่างชาติแม้อาจจะต้องเผชิญกับความจนซ า้ซาก  
ก็ตาม ทั้งนี ้ การมองถึงความคิดเรื่องเมียฝรั่งเป็นเพียงคนอีสานดูจะเป็นมุมมองท่ีคับแคบ  
และเหมารวมจนเกินไป ซึ่งขอ้มูลจากงานวิจัยหลายชิน้มีผลการศึกษาท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ กรณีดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงกระแสนิยมผู้ชาย
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ชาวต่างชาติไม่ได้เกิดขึน้กับผู้หญิงชาวอีสานเพียงกลุ่มเดียว แต่ผู้หญิงชนชั้นกลางท่ีมีสถานะ 
ทางสังคมท่ีดี หรือมีความนิยมชื่นชอบชายชาวต่างชาติในหมู่วัยรุ่นก็มีให้เห็นเป็นปกติทั่วไป 
นอกจากนี ้ในงานวิจยัของ รตันา บุญมธัยะ ยงัพบว่า ไม่ไดม้ีเพียงผูห้ญิงภาคอีสานเพียงภาคเดียว  
แต่มีทั่วทุกภาคในประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันตก แต่ภาพลักษณ์ 
ของผูห้ญิงอีสานอาจจะดูติดตามากกว่า ถา้ไม่เป็นการจับผิดดว้ยอคติและเพ่งเล็งประเด็นเมียฝรั่ง
ปนกับนัยของเมียเช่าจะพบว่ามีงานวิจัยหลายชิ ้นท่ีชี ้ให้เห็นว่าหญิงไทยในภูมิภาคอื่นก็มี  
การแต่งงานกับชาวต่างชาติ ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยเรื่องกระบวนการกลายเป็นเมียฝรั่งภายใต้ 
บริบทสังคมและวัฒนธรรมในพืน้ท่ีอ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หรืองานวิจยัท่ีศึกษาชีวิตสมรส 
ของผูห้ญิงไทยท่ีแต่งงานกบัชาวต่างชาติในเขตจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ ์ 

ไม่ว่าการแต่งงานข้ามชาติจะขึน้อยู่กับเหตุผลใดก็ตาม ค าถามก็คือ ผู้หญิงเหล่านั้น 
ผิดไหมท่ีตอ้งการยกสถานะของตัวเองดว้ยการแต่งงาน ถ้านั่นเป็นความมุ่งมั่นในการเอาตัวรอด
ออกจากชีวิตท่ีขาดแคลนดว้ยตวัของเธอเอง (พิราภรณ ์วิทรูตัน,์ 2564)( เอกสารจากเว็บไซต)์ 

“Hi Hello” เป็นบทเพลงท่ีศิลปินตอ้งการบอกเล่าเร่ืองราวการเลือกทางเดินชีวิตของคน  
ซึ่งไม่ว่าส่ิงท่ีท านัน้จะถูกหรือผิด แต่เมื่อชีวิตมาถึงจุดท่ีมีทางเลือกไม่มากนกั สญัชาตญาณจะบอก
ให้เราต้องตัดสินใจ ฉะนั้น ไม่ว่าใครจะเลือกทางเดินชีวิตอย่างไร ทุกคนล้วนมีเหตุและผล 
ในการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างกัน การตัดสินคนจากการกระท าโดยไม่รูพ้ืน้หลังชีวิตของเขาจึงเป็นเร่ือง 
ท่ีไม่สมควรท า นอกจากนี้ การเกิดขึ ้นของเมียฝรั่งยังมีสาเหตุมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง  
ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ การศึกษา ความเหล่ือมล ้า และสวัสดิการจากรัฐท่ีไม่สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมไดอ้ย่างเท่าเทียม สุดทา้ยแลว้ส่ิงท่ีศิลปินตอ้งการจะส่ือความหมาย  
ก็คือ ปัญหาความไม่เท่าเทียมของคนในสังคมท่ีเกิดจากระบบโครงสรา้งของหน่วยงานรัฐบาล 
ท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ 
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รูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสงัคม 

การศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสังคมท่ีปรากฏในบทเพลง Hi Hello  
เป็นการศึกษากระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงผ่านแนวคิดสัญวิทยา (Semiology) ดงันี ้
 

1. ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) 

“จากป่าเขาทิง้บา้นนามาก็นาน นานจนแทบจ าความไม่ได ้

สู่เมืองกรุง กรุงเทพมหานครฯ แห่งความหวงั 

จากอา้ยค ารา่งก าย าผมดกด าตาสีน า้ตาลไหมเ้ขม้ 

สู่เดวิดผมสีทองตาสีฟ้าส่องประกายความมั่งมี” 

ในท่อน A1 เป็นการบรรยายเรื่องราวความเปล่ียนแปลงในชีวิตของหญิงสาวคนหน่ึง  
จากเคยใช้ชีวิตอยู่กินกับสามี “อ้ายค า” ชาวบ้านนอก แต่เธอก็ได้ทิ ้งเขา และเข้ามาใช้ชีวิต 
ในเมืองกรุงกบั “เดวิด” สามีใหม่ชาวต่างชาติผูม้ีฐานะร ่ารวยกว่าเพียงเพราะหวงัว่าจะสขุสบาย 

“จากวนันัน้ท่ีอุม้ลกูนอ้ยหอ้ยโตงเตงกล่อมบทเพลงแข่งเสียงหวดูรถไฟ 

สู่นมผงกล่องใหม่แทนท่ีเตา้นมไรน้ า้เห่ียวแลง้ 

จากยอดรกัชายผูม้ีรกัเพียงอยา่งเดียว ความรกัคลกุขา้วเร่ิมเคีย้วกลืนไม่ลง 

หวงัเพียงแค่เอ็งยงัคงรกัและอภยั” 

ต่อมาในท่อน A2 เป็นการบรรยายถึงความสะดวกสบายท่ีได้จากการใช้ชีวิตกับสามี
ชาวต่างชาติ กล่าวคือ จากเคยเลี้ยงลูกน้อยด้วยนมแม่ท่ีไม่มีน ้านมก็ได้เปล่ียนมาใช้นมผง 
จากกล่อง ในขณะเดียวกัน แม้หญิงสาวจะได้เลือกทางเดินชีวิตดังกล่าวแล้ว แต่ยังคงรัก 
และอาวรณ์คนรกัเก่า หากแต่ความรกันั้นกินไม่ได ้ดว้ยความจนท าใหห้ญิงสาวจ าตอ้งเลือกทาง  
ท่ีคิดว่าดีกว่าเพื่อลกูนอ้ย และหวงัเพียงชายคนรกัเก่าจะยงัรกัและใหอ้ภยัตนเอง 
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“Hi, hello. How are you?” “I’m fine, I’m fine” 

ฉันสบายดี ความรูป้อส่ีฝากบอกพ่อแม่พี่นอ้ง 

“I miss you… I miss you, and I love you… I love you!” 

ในท่อน B เป็นการแสดงความเป็นห่วงด้วยการถามถึงความเป็นอยู่ของคนในครอบครวั     
พร้อมทิ้งท้ายด้วยการบอกเล่าถึงความรู้สึกคิดถึงและความรักของตนท่ียังมีต่อครอบครัว  
ทัง้นี ้จากประโยคท่ีว่า “Hi, hello. How are you? I’m fine, I’m fine ฉันสบายดี” เป็นการบอกว่า
ตัวเองสบายดีเพื่อใหค้รอบครวัสบายใจ ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถรูไ้ด้เลยว่าหญิงสาวผูน้ั้น 
มีชีวิตท่ีสขุสบายอย่างท่ีบอกจริง ๆ หรือเปล่า 

“โอ่ไผซอยบอกขอ่ยแน 

ว่าทางท่ีข่อยเลือกย่างมนัถืกแลว้ 

(โอใ้ครช่วยบอกฉันที ว่าทางท่ีฉันเลือกเดินมนัถูกแลว้)” 

ต่อเน่ืองจากท่อน B จากประโยคท่ีว่า “ฉันสบายดี ความรูป้อส่ีฝากบอกพ่อแม่พี่น้อง”                 
แสดงให้เห็นถึงระดับการศึกษาของหญิงสาวท่ีไม่ไดสู้งมากนัก ด้วยเหตุนี ้ จึงท าให้เธอต้องการ                
ความมั่นใจจากใครสกัคนใหช้่วยยืนยนัถึงการเลือกทางเดินชีวิตของตนเองในท่อน C ว่าส่ิงท่ีท านั้น        
ถูกต้องแลว้หรือไม่ ดังประโยคสุดท้ายของเพลงท่ีว่า “โอ้ใครช่วยบอกฉันที ว่าทางท่ีฉันเลือกเดิน  
มันถูกแล้ว” และจากประโยคแรกของท่อน B “โอ่ไผซอยบอกข่อยแน ว่าทางท่ีข่อยเลือกย่าง 
มนัถืกแลว้” เป็นการตัง้ค าถามดว้ยภาษาบา้นเกิดของหญิงสาวเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นคน
ต่างจงัหวดัผูม้ีทางเลือกในชีวิตไม่มากมายนกั 

จากการเล่าเรื่องของหญิงสาวบ้านนาผ่านบทเพลง Hi Hello ท่ีสะทอ้นเรื่องราวของผูท่ี้มี
โอกาสในการเลือกทางเดินชีวิตไม่มากนัก ท าใหไ้ม่สามารถตัดสินใจเลือกส่ิงต่าง ๆ ตามใจตนเอง
ได้ทุกอย่าง เน่ืองดว้ยฐานะ การศึกษา และความรบัผิดชอบ จึงท าให้ตอ้งเลือกส่ิงท่ีคิดว่าดีท่ีสุด  
แมจ้ะท าใหต้นเองล าบากใจก็ตาม 

ค าส าคญั : เมียฝรั่ง 
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2. ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) 

“โอ่ไผซอยบอกขอ่ยแน 

ว่าทางท่ีข่อยเลือกย่างมนัถืกแลว้ 

(โอใ้ครช่วยบอกฉันที ว่าทางท่ีฉันเลือกเดินมนัถูกแลว้)” 

ในท่อน C เป็นการตั้งค าถามด้วยภาษาอีสานเพื่อสะท้อนถึงบ้านเกิดของหญิงสาว  
ท่ีเป็นตัวละครในบทเพลง ซึ่งภาพจ าของผู้หญิงท่ีถูกเรียกว่าเมียฝรั่งส่วนมากมักเป็นภาพจ า  
ของคนท่ีมาจากภาคอีสาน ในท่อนนีจ้ึงมีการใชภ้าษาอีสานในการช่วยส่ือความหมายผ่านบทเพลง 

ค าส าคญั : สาวอีสาน 

3. ความหมายระดบัอดุมการณ ์(Ideology) 

“Hi Hello” เป็นบทเพลงท่ี ศิลปินต้องการบอกเล่าเรื่องราวการเลือกทางเดินชีวิต 
ของคน ๆ หน่ึง ซึ่งไม่ว่าส่ิงท่ีท านั้นจะถูกหรือผิด แต่เมื่อชีวิตมาถึงจุดท่ีมีทางเลือกไม่มากนัก 
สัญชาตญาณจะบอกให้เราต้องตัดสินใจ ฉะนั้น ไม่ว่าใครจะเลือกทางเดินชีวิตอย่างไร ทุกคน 
ล้วนมีเหตุและผลในการชีวิตท่ีแตกต่างกัน การตัดสินคนจากการกระท าโดยไม่รูพ้ื ้นหลังชีวิต  
ของเขาจึงเป็นเรื่องท่ีไม่สมควรท า นอกจากนี้ การเกิดขึน้ของเมียฝรั่งยังมีสาเหตุมาจากปัญหา 
เชิงโครงสรา้ง ทัง้ปัญหาเศรษฐกิจ การศึกษา ความเหล่ือมล า้ และสวัสดิการจากรฐัท่ีไม่สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน สุดท้ายแล้วส่ิงท่ีศิลปินต้องการ  
จะส่ือความหมายก็คือปัญหาความไม่เท่าเทียมของคนในสังคมท่ี เกิดจากระบบโครงสรา้ง 
ของหน่วยงานรฐับาลท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ 

ค าส าคญั : โครงสรา้งทางสงัคม 
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ความสัมพนัธข์องเนือ้ร้องและท านองในการสร้างความหมายและการสื่อสารทางอารมณ ์                 

บทเพลง Hi Hello เป็นบทเพลงท่ีมี รูปแบบแนวดนตรีเป็น Alternative Rock and Roll 
ผสมผสานกับ Folk ในเรื่องของเสียง เน้นปรับเสียงให้มีรูปแบบเสียงก้อง  (Reverb) เพื่อสรา้ง
บรรยากาศและอารมณ์เพลง ลักษณะของการรอ้ง มีการทอดค ายาวเป็นประโยคบอกเล่า 
เพื่อสะท้อนความคิดจากศิลปินและสร้างการตระหนักถึงพร้อมตั้งค าถามให้ผู้ฟังในด้าน
ความหมายของบทเพลง รูปแบบของกีตาร ์มีการเล่นไลน์และคอรด์ท่ีสอดคล้องกับการร้อง 
ในลักษณะเดียวกัน รูปแบบของเบส เป็นการด าเนินคอรด์ท่ีเน้นการเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ือง  
ในลักษณะเดียวกับ Basso Continuo ของดนตรีคลาสสิกในแบบแผนท่ีใช้โน้ตยาวเพื่อมุ่งเน้น 
ตามความหมายของบทเพลง และรูปแบบของกลองชดุ มีแบบแผนการเล่นดนตรีในรูปแบบ Disco 
และมีการเร่งอัตราจังหวะขึน้เรื่อย ๆ แล้วจึงค่อย ๆ ปรับอัตราจังหวะให้ช้าลงในท่อนสุดท้าย  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาและอารมณข์องบทเพลง 
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บทเพลง คนรับใช ้

เนือ้เพลง 

หอบผา้หอบผ่อนมาเมอืงกรุง มุ่งสู่อาชีพคนรบัใช ้ 

เรียนมาแค่ไหนมนัก็ไดแ้ค่นัน้ 

ผา้ถงุหน่ึงผืนเสือ้ยืดคอกลม เคีย้วหมากขืนขมแทบลม้ทัง้ยืน  

อดทนกล า้กลืนฝืนหิวต่อไป 

ในมือก ากระดาษยบัยู่ยี่ เพ่งตามองอ่านออกเพียงบา้นเลขท่ี 

รอยหมึกสีเร่ิมเลือนรางจางไปพรอ้มคราบเหงื่อขีไ้คล 

เควง้ควา้งอา้งวา้งกลางฝงูชน ออ้นวอนหาใครสกัคนช่วยน าทาง 

ทางชีวิตหรือหนทางสู่บา้นของนาย 

คฤหาสนห์ลงัโตใหญ่มโหฬาร กลางบา้นมีสะพานขา้มน า้ขา้มบ่อปลา 

มองแลว้คิดถึงทกุคราสะพานไมไ้ผ่บา้นเรา 

เจา้นายร ่ารวยเป็นพวกรฐัมนตรี มีลกูสาวส่ีจากเมียถึงสองคน 

สขุกนัแบบงง ๆ ขอเพียงไมจ่นก็พอ 

เงินเดือน 5 พนัท าทกุอย่างท่ีมี ลา้งเยี่ยวเช็ดขีย้นัเจียวไข่เปล่ียนหลอดไฟ 

น่ีแหละคนรบัใชอ้าชีพซึ่งไรค้นแล 

ทกุส่ิงในโลกต่างหมนุเวียนเปลี่ยนภาระหนา้ท่ีรบัใชซ้ึ่งกนัและกนั 

แต่คณุค่าความส าคญัความเป็นคนใยแบ่งชนแตกย่อยชัน้ 

ทบัถมกนัเพียงเพราะต่างวิธีหากิน 

วนั/เดือน/ปี ท่ีเผยแพร ่19 เมษายน พ.ศ.2556 
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ที่มาและแรงบนัดาลใจ 

จากการสัมภาษณ์ ศิลปินได้กล่าวถึงการรบัใช้ของคนในสังคม ว่าทุกคนต่างมีหน้าท่ี 
ในการรบัใชซ้ึ่งกันและกัน ทัง้ยังตอ้งพึ่งพาอาศยัและมีประโยชนร์่วมกัน แต่ทุกคนไม่ไดถู้กเรียกว่า
คนรบัใช้ ค าว่าคนรับใช้ถูกจ ากัดความแค่คนท่ีท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนแม่บ้านตามบ้านเศรษฐี  
หรือคนท่ีมีฐานะค่อนข้างดี ซึ่งคนเหล่านั้นก็เป็นคนหน่ึงท่ีมีอาชีพตามความสามารถเหมือนคน
ทั่วไปในสังคม ฉะนั้น ค าว่าคนรับใช้ยังควรถูกใช้เรียกเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะอาชีพของคนใด 
คนหน่ึงอยู่หรือไม่ หากค านัน้จะสรา้งความไม่เท่าเทียมทางอาชีพใหเ้กิดขึน้ในสงัคม  

จากบทความเรื่อง ‘คนท างานรบัใช้ในบ้าน ’ สิทธิและแรงงานท่ียังไม่เท่าเทียม ระบุว่า  
ในปี พ.ศ.2558 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO : International Labour Organization)  
ไดส้ ารวจจ านวนแรงงานคนรบัใชแ้ละสิทธิต่าง ๆ ท่ีพึงไดร้บั พบว่า มีคนท างานรบัใชใ้นบา้นทั่วโลก
จ านวน 58 ล้านคน ซึ่ง 83% เป็นผู้หญิง ด้วยลักษณะการท างานท่ียากต่อการก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบเน่ืองจากอยู่ในสถานท่ีส่วนบุคคล หลายกรณีไม่มีสญัญาจา้งท่ีระบุขอบเขต
ประเภทงานท่ีรับผิดชอบ ช่วงเวลาท างาน หรือแม้กระทั่งค่าจ้างและค่าชดเชยอื่น ๆ คนท างาน  
รบัใช้ในบ้านจึงถือเป็นกลุ่มคนท่ีมีความเส่ียงต่อการถูกละเมิด เอาเปรียบ และความไม่มั่นคง 
ในการท างาน ในปี พ.ศ.2554 องค์การแรงงานระหว่างประเทศจึงได้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่า 
การท างานของคนท างานรับใช้ในบ้าน เช่น ชั่ วโมงท างาน วันหยุดประจ าสัปดาห์ ค่าจ้าง  
การท างานล่วงเวลา และสญัญาจา้ง ทัง้ยงัประกาศใหว้นัท่ี 16 มิถุนายนของทกุปีเป็นวนัคนท างาน
รับ ใช้ในบ้านสากล ( International Domestic Workers Day) เพื่ อชี ้ให้ เห็นถึ งความส าคัญ 
ของคนท างานรบัใชใ้นบา้นและสิทธิต่าง ๆ ท่ีคนกลุ่มนีพ้ึงมี ในประเทศไทยคนท างานรบัใชใ้นบา้น
ไดร้ับการคุ้มครองภายใต้กฎกระทรวงแรงงาน ฉบับท่ี 14 (พ.ศ.2555) โดยก าหนดสิทธิเกี่ยวกับ 
การท างานของคนรบัใช้ในบ้าน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวคุ้มครองทั้งคนท างานรบัใช้ในบ้านท่ีเป็น  
ชาวไทยและแรงงานต่างชาติอย่างเท่าเทียม โดยคนท างานรบัใชใ้นบา้นมีสิทธิท่ีจะไดร้บัวันหยุด  
ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน มีวันหยุดตามประเพณีปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน (รวมวันแรงงาน
แห่งชาติด้วย) ลูกจ้างท่ีท างานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี ปีละไม่เกิน 6 วันท างาน  
และมีสิทธิลาป่วยตามท่ีป่วยจริง (หากลา 3 วันขึน้ไป นายจา้งสามารถขอใบรบัรองแพทยย์ืนยัน
จากลูกจ้างได้) อย่างไรก็ตาม คนท างานรับใช้ในบ้านยังไม่ได้รบัสิทธิเกี่ยวกับการท างานอื่น ๆ  
ท่ีแรงงานทั่วไปไดร้บั เช่น สิทธิในการไดร้บัค่าจา้งขัน้ต ่า ชั่วโมงการท างานท่ีแน่นอน สิทธิท่ีจะไดร้บั
ค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ไม่มีสิทธิลาคลอด ไม่มีการคุ้มครองลูกจ้างหญิง  
ท่ีจะไม่ถกูเลิกจา้งดว้ยเหตุมีครรภ ์เป็นตน้ นอกจากนี ้คนท างานรบัใชใ้นบา้นหลายคนยังเขา้ไม่ถึง
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สิทธิประกนัสังคมแมว้่าจะมีนายจา้งท่ีแน่นอน ซึ่งตามหลกัการควรจะสามารถเขา้เป็นผูป้ระกันตน
ตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยจะได้สิทธิประโยชน์ประกันสังคม  
9 ประเภท ได้แก่ ชราภาพ ทุพพลภาพ เสียชีวิต บาดเจ็บจากการท างาน เจ็บป่วย คลอดบุตร 
รกัษาพยาบาล ว่างงาน และสงเคราะหบ์ุตร แต่เน่ืองจากมาตรา 33 ระบุใหเ้ฉพาะลกูจา้งในสถาน
ประกอบการเท่านัน้ ท าใหค้นท างานรบัใชใ้นบา้นท่ีมีสถานท่ีท างานเป็นบา้นพักอาศยัจึงไม่เขา้ข่าย
เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และต้องเข้ามาตรา 40 ท่ีให้สิทธิประโยชน์น้อยกว่า หลายคน 
จึงเลือกท่ีจะไม่ เป็นผู้ประกันตน ส่งผลให้ไม่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมในหลายกรณี  
ยิ่งไปกว่านั้น ยังไม่มีการจดทะเบียนนายจา้งท่ีมีคนรับใชใ้นบ้าน นอกจากจะเป็นการจ้างคนใช้ 
ในบ้านท่ีเป็นแรงงานต่างชาติ ท าให้ยากท่ีจะรูว้่าบ้านไหนบ้างท่ีมีคนรับใช้ในบ้าน และกลไก 
การตรวจสอบก ากับดูแลของรฐัก็ยากท่ีจะเข้าถึงสถานท่ีส่วนบุคคลอย่างบ้านเรือนได้  (บุญวรา 
สมุะโน และ ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบรต์, 2562)(เอกสารจากเว็บไซต)์ 

ด้วยสาเหตุดังกล่าว อาชีพคนรับใช้จึงไม่ได้รับความเท่าเทียมและให้ความส าคัญ  
อย่างท่ีควรจะได้รบัเช่นเดียวกับผู้ใช้แรงงานในดา้นอื่น ๆ จึงท าให้เกิดความเหล่ือมล า้ทางด้าน
อาชีพเกิดขึน้ ในขณะเดียวกัน อาชีพคนรับใชไ้ม่ใช่อาชีพเดียวท่ีท าหนา้ท่ีรบัใช ้ยังมีอีกหลาย ๆ 
อาชีพท่ีต่างก็ท างานรับใช้ซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราไปธนาคาร พนักงานธนาคาร  
ก็ท าหน้าท่ีรับใช้เรา เพียงแต่ไม่ได้ถูกเรียกชื่ออาชีพว่าคนรับใช้ แล้วเหตุใดคนท่ีท างานดูแล  
ทุกอย่างภายในบ้านจึงถูกเรียกว่าคนรบัใช้ ซึ่งดูเป็นการไม่ให้คุณค่าและความส าคัญในอาชีพ  
ของคนเหล่านัน้ กุล (กุล พงศพ์ิพัฒน)์ นักรอ้งน าและมือกีตารข์องวงพูดทิง้ทา้ยไวป้ระโยคหน่ึงว่า 
“เฟืองตัวเล็กท่ีสุดกับเฟืองตัวใหญ่ท่ีสุดต้องหมุนไปพรอ้มกัน” แสดงให้เห็นถึงการให้คุณค่า  
และความส าคัญของคนอย่างเท่าเทียมกัน จึงท าให้เกิดการตั้งค าถามและถ่ายทอดความรูสึ้ก 
ผ่านบทเพลง “คนรบัใช”้ 
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รูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสงัคม 

การศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสังคมท่ีปรากฏในบทเพลงคนรับใช ้ 
เป็นการศึกษากระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงผ่านแนวคิดสัญวิทยา (Semiology) ดงันี ้
 

1. ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) 

“หอบผา้หอบผ่อนมาเมืองกรุง มุ่งสู่อาชีพคนรบัใช ้ 

เรียนมาแค่ไหนมนัก็ไดแ้ค่นัน้ 

ผา้ถงุหน่ึงผืนเสือ้ยืดคอกลม เคีย้วหมากขืนขมแทบลม้ทัง้ยืน  

อดทนกล า้กลืนฝืนหิวต่อไป 

ในมือก ากระดาษยบัยู่ยี่ เพ่งตามองอ่านออกเพียงบา้นเลขท่ี 

รอยหมึกสีเร่ิมเลือนรางจางไปพรอ้มคราบเหงื่อขีไ้คล” 

ในท่อน A1 เป็นการบรรยายลักษณะของหญิงมีอายุคนหน่ึง ซึ่งไม่ได้มีฐานะร ่ารวย  
ทั้งไม่ได้มีโอกาสทางการศึกษาอะไรมากนัก ได้เดินทางไกลเพื่อเข้ามาท างานเป็นคนรับใช้ 
ในกรุงเทพฯ และในประโยคสุดท้ายของท่อนท่ีว่า “ในมือก ากระดาษยับยู่ยี่ เพ่งตามองอ่านออก 
เพียงบ้านเลขท่ี รอยหมึกสีเริ่มเลือนรางจางไปพรอ้มคราบเหงื่อขีไ้คล” ซึ่งกระดาษท่ีก ามานั้น
นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงระยะทางในการเดินทางมาไกลแล้ว ยังสะทอ้นถึงความหวังของคน  
ท่ีเขา้มาท างานในเมืองเพราะตอ้งการใหช้ีวิตมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 
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“เควง้ควา้งอา้งวา้งกลางฝงูชน ออ้นวอนหาใครสักคนช่วยน าทาง 

ทางชีวิตหรือหนทางสู่บา้นของนาย 

คฤหาสนห์ลงัโตใหญ่มโหฬาร กลางบา้นมีสะพานขา้มน า้ขา้มบ่อปลา 

มองแลว้คิดถึงทกุคราสะพานไมไ้ผ่บา้นเรา 

เจา้นายร ่ารวยเป็นพวกรฐัมนตรี มีลกูสาวส่ีจากเมียถึงสองคน 

สขุกนัแบบงง ๆ ขอเพียงไมจ่นก็พอ” 

ต่อมาในท่อน A2 เป็นการบรรยายความรูสึ้กอา้งวา้งจากการเดินทางไกลเพื่อมาท างาน 
หาเลี้ยงชีพเพียงคนเดียวของหญิงคนเดิม จากประโยคท่ีว่า “คฤหาสน์หลังโตใหญ่มโหฬาร 
กลางบา้นมีสะพานขา้มน า้ขา้มบ่อปลา มองแลว้คิดถึงทกุคราสะพานไมไ้ผ่บา้นเรา” แสดงใหเ้ห็น
ถึงความแตกต่างทางฐานะระหว่างเจา้นายและคนใชอ้ย่างสิน้เชิง และถึงแมเ้จา้นายผูเ้ป็นรฐัมนตรี 
มีฐานะร ่ารวย สามารถใชช้ีวิตไดอ้ย่างสขุสบายโดยไม่ตอ้งค านึงถึงความทุกขย์ากล าบากของใคร 
แต่นั่นก็ไม่ไดท้ าใหห้ญิงคนนัน้รูสึ้กอิจฉา ในทางตรงกันขา้ม กลบัท าใหย้ิ่งรูสึ้กคิดถึงบา้นของตวัเอง
มากขึน้ดว้ยซ า้ 

“เงินเดือน 5 พนัท าทกุอย่างท่ีมี ลา้งเยี่ยวเช็ดขีย้นัเจียวไข่เปล่ียนหลอดไฟ 

น่ีแหละคนรบัใชอ้าชีพซึ่งไรค้นแล” 

ในท่อน B เป็นการอธิบายหน้าท่ีของคนรับใช้ผู้ท าทุกอย่างเพื่อคอยอ านวยความ
สะดวกสบายให้แก่เจ้านาย มีหน้าท่ีดูแลตั้งแต่บ้านเรือนไปจนถึงผู้คนภายในบ้าน ซึ่งไม่ว่า  
จะท างานหนักเพียงใด ทุ่มเทมากแค่ไหน ค่าตอบแทนท่ีได้รับส าหรับบางคนยังไม่เพียงพอ  
ท่ีจะดูแลความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครวัให้สุขสบายเท่าท่ีควร ทั้งยังถูกมองข้ามคุณค่า 
และความส าคัญ เพียงเพราะคนเหล่านั้นมีอาชีพเป็น “คนรับใช้” ซึ่ งเนื ้อหาของบทเพลง 
ในท่อนนี้เป็นการอธิบายถึงภาระมากมายท่ีต้องรับผิดชอบเมื่อ เทียบกับเงินเดือนท่ีได้มา  
เพื่อเป็นการเนน้ย า้ถึงคณุค่าและความส าคญัของคนรบัใช ้
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“ทกุส่ิงในโลกต่างหมนุเวียนเปลี่ยนภาระหนา้ท่ีรบัใชซ้ึ่งกนัและกนั 

แต่คณุค่าความส าคญัความเป็นคนใยแบ่งชนแตกย่อยชัน้ 

ทบัถมกนัเพียงเพราะต่างวิธีหากิน” 

และในท่อน C เป็นการตัง้ค าถามถึงคุณค่าและความส าคัญของความเป็นคน ว่าเหตุใด 
จึงมีการแบ่งแยกชนชั้นจากวิธีท ามาหากินท่ีแตกต่างกันของคนในสังคม ซึ่งอาชีพคนรบัใชไ้ม่ใช่
อาชีพเดียวท่ีท าหน้าท่ีรบัใช ้ทุกคนล้วนรบัใชซ้ึ่งกันและกัน เพียงแต่ไม่ไดอ้ยู่ในสถานะคนรบัใช้ 
เท่านัน้เอง 

อย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยหลายประการท่ีแตกต่างกัน ทุกอย่างจึงไม่สามารถเท่าเทียม  
กนัได ้แต่เราสามารถปฏิบติัต่อคนใหเ้ท่าเทียมและพรอ้มท่ีจะเคารพศกัด์ิศรีซึ่งกนัและกนั 

ค าส าคญั : คนรบัใช ้

2. ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) 

จากความหมายของบทเพลง ค าว่า “คนรับใช้” ในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึงอาชีพคนรับใช้ 
เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมไปถึง “การรับใช้” ซึ่ งอาชีพทุกอาชีพต่างท าหน้าท่ีรับใช้ 
ซึ่งกันและกัน คนทุกคนลว้นมีประโยชน์พึ่งพาอาศัยกัน ฉะนั้น การดูถูกคนอื่นหรือการแบ่งแยก 
ชนชัน้ฐานะดว้ยอาชีพจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรเกิดขึน้ในสงัคมประชาธิปไตย 

ค าส าคญั : การรบัใช ้
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3. ความหมายระดบัอดุมการณ ์(Ideology) 

อาชีพคนรับใช้เป็นอาชีพท่ียังไม่ได้รับความเท่าเทียมและให้ความส าคัญอย่างท่ีควร 
จะไดร้บัเช่นเดียวกับผูใ้ชแ้รงงานในด้านอื่น ๆ จึงท าใหเ้กิดความเหล่ือมล า้ทางดา้นอาชีพเกิดขึน้                              
ในขณะเดียวกัน อาชีพคนรับใช้ไม่ใช่อาชีพเดียวท่ีท าหน้าท่ีรับใช้ ยังมีอีกหลาย ๆ อาชีพ  
ท่ีต่างก็ท างานรบัใชซ้ึ่งกันและกนั ยกตวัอย่างเช่น เมื่อเราไปธนาคาร พนกังานธนาคารก็ท าหนา้ท่ี 
รับใช้เรา เพียงแต่ไม่ได้ถูกเรียกชื่ออาชีพว่าคนรับใช้ แล้วเหตุใดคนท่ีท างานดูแลทุกอย่าง 
ภายในบ้านจึงถูกเรียกว่าคนรับใช้ ซึ่งดูเป็นการไม่ให้คุณค่าและความส าคัญในอาชีพของคน
เหล่านั้น จึงท าให้เกิดการตั้งค าถามถึงการแบ่งแยกชนชั้นในสังคมด้วยอาชีพผ่านบทเพลง  
“คนรบัใช”้ 

ค าส าคญั : ความเท่าเทียม 

ความสัมพนัธข์องเนือ้ร้องและท านองในการสร้างความหมายและการสื่อสารทางอารมณ ์                 

บทเพลงคนรับใช้ เป็นบทเพลงท่ีมี รูปแบบแนวดนตรีเป็น Alternative Rock and Roll 
ผสมผสานกับ  New Wave ลักษณะของการร้อง มีการทอดค ายาวเป็นประโยคบอกเล่า  
เพื่อสะท้อนความคิดจากศิลปินและสร้างการตระหนักถึงพร้อมตั้งค าถามให้ผู้ฟังในด้าน
ความหมายของบทเพลง รูปแบบของกีตาร ์มีการเล่นคอรด์ท่ีสอดคล้องกับการรอ้งในลักษณะ
เดียวกัน และมีการเล่นไลนพ์รอ้มกันกับเบสเพื่อสรา้งความน่าสนใจใหก้ับเพลง รูปแบบของเบส 
เป็นการด าเนินคอรด์ท่ีเน้นการเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ืองในลักษณะเดียวกับ Basso Continuo 
ของดนตรีคลาสสิก และเล่นไลนส์อดประสานกบักีตารเ์พื่อเนน้ใหเ้ห็นความส าคญัตามความหมาย
ของบทเพลง และรูปแบบของกลองชดุ มีแบบแผนในการเนน้จงัหวะตวัด าเพื่อสรา้งความหนกัแน่น
ใหก้บัเพลง 
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บทเพลง แกงไตปลา 

เนือ้เพลง 

สิน้สดุเสียงปืนดบัลง บา้งก็ถกูทบัถมลงดว้ยผืนดิน 

สิน้สดุเสียงปืนนัดต่อไป เถา้ถ่านล่องลอยริว้รอยองัคาร 

ฉันไม่อาจปฏิเสธค าสั่งจากทอ้งฟ้า  

เหน่ียวไกปืนแนบตามแบบท่ีฝึกมา 

ไม่หวาดผวาต่อเสียงกรีดรอ้ง  

กระสนุทะลทุอ้งของชายชรา 

ชีวิตแขวนบนเสน้ดา้ย  

บ่าซา้ยท ามอืขวาดนักลายเป็นตีน 

ชีวิตแขวนบนเสน้ดา้ย  

บ่าซา้ยเสียบยศใหม่ 

ยืดอกติดยศดว้ยรา่งไรว้ิญญาณ 

แลว้นั่นรถถงัยานเกราะสั่งตรงจากเมืองนอก 

คือเครื่องบ่งบอกความพงัพินาศ 

แลว้น่ีเสือ้เกราะสรา้งมาเพื่อกนักระสนุ 

แต่ไม่อาจซบัน า้ตาเพียงเศษฝุ่ นดินปืน 

แลว้ผา้เช็ดหนา้สรา้งมาเพื่อซบัน า้ตา 

แต่กี่ผืนล่ะจะซบัเวลาทัง้หมดของสงคราม 

แม่จ๋า...จะเอายศเอาดาวไปฝาก 

พ่อจ๋า...จะเอารา่งไปประดบัประดาพวงหรีด 

แม่จ๋า...จะเอายศไปเสริมปรุงแกงไตปลา 

พ่อจ๋า...จะเอารา่งไปเสริมบารมี 

วนั/เดือน/ปี ท่ีเผยแพร ่5 ธันวาคม พ.ศ.2557 
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ที่มาและแรงบนัดาลใจ 

จากการสัมภาษณ์ ศิลปินได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการแก้ปัญหาความไม่สงบ  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
นบัตัง้แต่การปลน้อาวธุปืนจ านวนมากของราชการเมื่อวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2547 ท่ีค่ายกองพัน
ทหารพัฒนา อ าเภอเจาะไอรอ้ง จังหวัดนราธิวาส ตามมาดว้ยเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ จังหวัด
ปัตตานี เมื่อวันท่ี 28 เมษายน มีผู้เสียชีวิตจ านวน 108 ศพ และเหตุการณ์สลายการชุมนุม 
หน้า สภ.อ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม ท่ีท าให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 84 ศพ  
นับได้ว่าปี พ.ศ.2547 เป็นปีแห่งความรุนแรงอย่างผิดสังเกตส าหรับดินแดนชายขอบในภาคใต ้ 
และแม้ในระดับนโยบายของรัฐจะพยายามหาทางออกของปัญหาด้วยการเปล่ียนตัวแม่ทัพ  
ภาคท่ี 4 ผ่านการปรบัคณะรัฐมนตรี รวมถึงการปรับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ทั้งยังมีการผนึก 
แนวร่วมจากทุกฝ่าย แต่จนถึงทุกวันนี้ปัญหากลับไม่ได้รับการแก้ไขเท่าท่ีควร มีการวิเคราะห ์
ถึงตน้เหตุของไฟใตไ้ปต่าง ๆ นานา บ้างมองว่ามาจากการลงขันของกลุ่มนักการเมืองและธุรกิจ  
ผิดกฎหมาย บา้งโยงไปยังการก่อการรา้ยข้ามประเทศ และปัญหาการแบ่งแยกดินแดน รวมทั้ง
ปัญหาจากการปกครองของรฐับาลกลางจากกรุงเทพฯ ท่ีขาดความเขา้ใจต่อประชาชน วัฒนธรรม 
ประเพณี ชนชาติ ภาษา และศาสนาของปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทัง้ยังไม่ได้คัดสรร
ข้าราชการท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมกับพื ้นท่ีเพื่อไปประจ าการ ท าให้ปัญหา 
ท่ีมีอยู่แลว้กลบัมีมากขึน้ ส่งผลใหปั้ญหาเก่าซึ่งเป็นบาดแผลทางประวติัศาสตรท่ี์ตกคา้งถกูหยิบยก 
กลับมาเป็นปัญหาใหม่ ทั้งปัญหาการทุจริตทางการเมือง ปัญหาการทอดทิ้งดินแดนเหล่านี้ 
เป็นเวลานาน และยังขาดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง  จนกลายเป็นปัญหา 
หมกัหมมมากมาย (ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, 2564)(เอกสารจากเว็บไซต)์ 

จากปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  
ปัจจุบันปัญหาเหล่านั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถาวร และยังคงมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธี
แบบเดิม ๆ กล่าวคือ ในช่วงหน่ึงมีการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพว์่ารฐับาลมีนโยบายจะยุติสงคราม
ดว้ยสนัติวิธี แต่ในขณะเดียวกันกลบัมีการสั่งซือ้รถถังมาจากต่างประเทศ ซึ่งดูขัดแยง้กับแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหา หรือเรียกไดว้่ารฐัเลือกท่ีจะใชค้วามรุนแรงเป็นหน่ึงในแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
ในขณะท่ีประกาศว่าตอ้งการใหพ้ืน้ท่ีปราศจากความรุนแรง ดว้ยเหตุผลดังกล่าว เพลง “แกงไตปลา” 
จึงเป็นบทเพลงท่ีเขียนขึน้เพื่อวิพากษ์ความยอ้นแยง้ในแนวทางการแกไ้ขปัญหาเขตพืน้ท่ี 3 จงัหวัด
ชายแดนภาคใตข้องรฐับาล 
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รูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสงัคม 

การศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสังคมท่ีปรากฏในบทเพลงแกงไตปลา  
เป็นการศึกษากระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงผ่านแนวคิดสัญวิทยา (Semiology) ดงันี ้
 

1. ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) 
 

“สิน้สดุเสียงปืนดบัลง บา้งก็ถกูทบัถมลงดว้ยผืนดิน 

สิน้สดุเสียงปืนนัดต่อไป เถา้ถ่านล่องลอยริว้รอยองัคาร” 
 

ในท่อน A1 เป็นการเริ่มบทเพลงด้วยการบรรยายเหตุการณ์ท่ีมีการต่อสู้ด้วยอาวุธปืน 
ในสงคราม ซึ่งเสียงปืนท่ีดับลงนอกจากจะสรา้งเถ้าถ่านจากเขม่าปืน ในขณะเดียวกันยังสรา้ง 
เถา้ถ่านจากการเสียชีวิตของผูค้นในสงครามดว้ยเช่นกนั 

 

“ฉันไม่อาจปฏิเสธค าสั่งจากทอ้งฟ้า  

เหน่ียวไกปืนแนบตามแบบท่ีฝึกมา 

ไม่หวาดผวาต่อเสียงกรีดรอ้ง  

กระสนุทะลทุอ้งของชายชรา” 
 

ต่อมาในท่อน A2 เป็นการอธิบายหน้าท่ีของทหารผู้ ท่ีต้องปฏิบั ติตามค าสั่ งของ
ผูบ้งัคับบญัชา ไม่ว่าส่ิงท่ีท าอยู่นัน้จะถกูหรือผิดหรือสรา้งผลกระทบต่อใครอย่างไร ดงัประโยคท่ีว่า 
“ไม่หวาดผวาต่อเสียงกรีดรอ้ง กระสุนทะลุท้องของชายชรา” เพราะไม่มีสิทธิคัดค้านหรือแสดง
ความคิดเห็นส่วนตวัไดแ้มแ้ต่นอ้ย 
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“ชีวิตแขวนบนเสน้ดา้ย  

บ่าซา้ยท ามอืขวาดนักลายเป็นตีน  

ชีวิตแขวนบนเสน้ดา้ย  

บ่าซา้ยเสียบยศใหม่ 

ยืดอกติดยศดว้ยรา่งไรว้ิญญาณ” 

จากนั้นไดบ้รรยายถึงสัจธรรมของชีวิตทหารในท่อน B ผูท่ี้ตอ้งใชช้ีวิตท่ามกลางอันตราย            
ในพืน้ท่ีเส่ียงโดยไม่รูช้ะตากรรม จากประโยคท่ีว่า “บ่าซ้ายท ามือขวาดันกลายเป็นตีน” เป็นการ
เปรียบเปรยถึงการกระท าของมนษุยผ์ูท่ี้ยอมท าทุกอย่างโดยไม่สนใจว่าส่ิงท่ีท าอยู่นัน้จะถูกหรือผิด 
เพียงเพราะตอ้งการเกียรติยศเพื่อเสริมอ านาจใหแ้ก่ตนเองแมจ้ะตอ้งแลกดว้ยชีวิตก็ตาม ซึ่งแสดง
ใหเ้ห็นถึงผลเสียของความขดัแยง้และสงคราม 

“แลว้นั่นรถถงัยานเกราะสั่งตรงจากเมืองนอก 

คือเครื่องบ่งบอกความพงัพินาศ 

แลว้น่ีเสือ้เกราะสรา้งมาเพื่อกนักระสนุ 

แต่ไม่อาจซบัน า้ตาเพียงเศษฝุ่ นดินปืน 

แลว้ผา้เช็ดหนา้สรา้งมาเพื่อซบัน า้ตา 

แต่กี่ผืนล่ะจะซบัเวลาทัง้หมดของสงคราม” 

ในท่อน C เป็นการกล่าวถึงอาวุธของทหาร ไม่ว่าจะเป็นรถถังท่ีสั่งมาจากต่างประเทศ  
หรือเสื้อเกราะท่ีใช้เพื่อกันกระสุน ซึ่งไม่ว่าจะมีอาวุธพรอ้มใช้ในศึกสงครามมากน้อยเพียงไร 
สุดท้ายแล้วส่ิงเหล่านั้นก็ไม่สามารถยุติความสูญเสียท่ีเกิดขึน้จากสงครามได้เลย ซึ่งในท่อนนี ้ 
ใช้การเปรียบเทียบถึงส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้เลยสักชิ ้นเดียว กล่าวคือ เสื้อเกราะสร้างมาเพื่อกัน  
ลูกกระสุนจากปืนแต่ไม่สามารถใชเ้ช็ดน า้ตาได ้ผา้เช็ดหนา้ใชเ้ช็ดน า้ตาไดแ้ต่ไม่สามารถลบลา้ง
ความเสียใจท่ีเกิดขึน้จากความสญูเสียในสงคราม ราวกับว่าสามารถมีเกราะป้องกันภัยอันตราย
ต่าง ๆ ได ้แต่ในขณะเดียวกนักลบัไม่มีอะไรที่ช่วยปกป้องหวัใจจากความเสียใจไดเ้ลย 
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“แม่จ๋า...จะเอายศเอาดาวไปฝาก 

พ่อจ๋า...จะเอารา่งไปประดบัประดาพวงหรีด 

แม่จ๋า...จะเอายศไปเสริมปรุงแกงไตปลา 

พ่อจ๋า...จะเอารา่งไปเสริมบารมี” 

และในท่อน D เป็นการจบเพลงด้วยการบรรยายความรู้สึกของทหารผู้สูญเสียชีวิต 
จากศึกสงครามผ่านการเปรียบเทียบถึงคุณค่าของเกียรติยศท่ีได้มากับชีวิตท่ีต้องแลกไป  
พรอ้มกับความเสียใจของคนในครอบครัว ซึ่ งเป็นการกล่าวประชดถึงความคุ้มค่าของชีวิต 
ท่ีต้องสูญ เสียเพื่ อแลกกับ ส่ิงท่ี ได้มา ท่ีไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อกันได้ ก ล่าวคือ  
ในประโยคแรก “แม่จ๋า...จะเอายศเอาดาวไปฝาก” แม่ท่ี เอ่ยถึงอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได ้  
ฉะนั้น จะมีประโยชนอ์ะไรกับการเอายศไปฝากคนท่ีเสียชีวิตไปแล้ว ต่อมา “พ่อจ๋า...จะเอาร่าง 
ไปประดับประดาพวงหรีด” ในความเป็นจริง พวงหรีดมีไว้ประดับในงานศพ ไม่ได้มีไว้ประดับ
ร่างกายของคนท่ีสิน้ชีพ “แม่จ๋า...จะเอายศไปเสริมปรุงแกงไตปลา” ซึ่งเกียรติยศไม่ใช่วัตถุดิบ  
ในการประกอบอาหาร และสุดท้าย “พ่อจ๋า...จะเอาร่างไปเสริมบารมี” ต้องการจะบอกว่า  
ลกูขา้ตายในหนา้ท่ีนะ การเอารา่งของคนท่ีตายไปแลว้มาเสริมบารีมนัไม่มีทางเป็นไปได้ 

จากเนือ้หาของบทเพลงสรุปได้ว่า เป็นการสะท้อนเรื่องราวชีวิตของข้าราชการทหาร  
ท่ีแมจ้ะตอ้งท างานเส่ียงอนัตรายมากนอ้ยเพียงไร กว่าจะไดม้าซึ่งเกียรติยศก็ต้องแลกดว้ยศักด์ิศรี
และชีวิต ถึงสุดท้ายแล้วจะได้รับเกียรติยศเป็นค่าตอบแทน แต่ก็ไม่อาจแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จาก
ความขดัแยง้และสงครามได ้

ค าส าคญั : ทหาร 
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2. ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) 

“ฉันไม่อาจปฏิเสธค าสั่งจากทอ้งฟ้า  

เหน่ียวไกปืนแนบตามแบบท่ีฝึกมา 

ไม่หวาดผวาต่อเสียงกรีดรอ้ง  

กระสนุทะลทุอ้งของชายชรา” 

ในท่อน A2 เป็นการอธิบายถึงหนา้ท่ีของทหารผูท่ี้ตอ้งปฏิบัติตามค าสั่งของผูบ้ังคับบญัชา 
ไม่ว่าส่ิงท่ีท าอยู่นั้นจะถูกหรือผิดหรือสรา้งผลกระทบต่อใครอย่างไร ดังประโยคท่ีว่า “ไม่หวาดผวา
ต่อเสียงกรีดรอ้ง กระสุนทะลุท้องของชายชรา” เพราะไม่มีสิทธิคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็น
ส่วนตัวได้แม้แต่น้อย ซึ่งค าว่า “ท้องฟ้า” ในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึงผู้บังคับบัญชาในยศของทหาร  
เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงผูม้ีอ  านาจในสังคมท่ีสามารถสั่งการทุกอย่างให้เป็นไปตาม 
ท่ีตอ้งการได ้

“แลว้นั่นรถถงัยานเกราะสั่งตรงจากเมืองนอก 

คือเครื่องบ่งบอกความพงัพินาศ 

แลว้น่ีเสือ้เกราะสรา้งมาเพื่อกนักระสนุ 

แต่ไม่อาจซบัน า้ตาเพียงเศษฝุ่ นดินปืน 

แลว้ผา้เช็ดหนา้สรา้งมาเพื่อซบัน า้ตา 

แต่กี่ผืนล่ะจะซบัเวลาทัง้หมดของสงคราม” 

ในท่อน C เป็นการกล่าวถึงอาวุธของทหาร ไม่ว่าจะเป็นรถถังท่ีสั่งมาจากต่างประเทศ  
หรือเสื้อเกราะท่ีใช้เพื่อกันกระสุน ซึ่งไม่ว่าจะมีอาวุธพรอ้มใช้ในศึกสงครามมากน้อยเพียงไร 
สุดท้ายแล้วส่ิงเหล่านั้นก็ไม่สามารถยุติความสูญเสียท่ีเกิดขึ ้นจากสงครามได้ และทิ้งท้าย 
ด้วยประโยคค าถามท่ีว่า “แล้วผ้าเช็ดหน้าสรา้งมาเพื่อซับน ้าตา แต่กี่ผืนล่ะจะซับเวลาทั้งหมด  
ของสงคราม” ซึ่ง “ผา้เช็ดหนา้” ท่ีว่านั้น ในอีกมุมหน่ึงอาจเปรียบเสมือนธงชาติห่อกายของทหาร
ผูเ้สียชีวิตจากการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยสามารถตีความไดว้่า สดุทา้ยแลว้ไม่ว่าจะมีทหารท่ีตอ้งสญูเสีย
ชีวิตจากการปฏิบัติหน้าท่ีมากน้อยเพียงไร จะจัดงานศพอย่างสมเกียรติขนาดไหน แต่ก็ไม่อาจ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากความขัดแยง้และสงครามได ้เพราะทา้ยท่ีสุดแลว้เหตุการณ์เหล่านีก้็ยังคง 
เกิดขึน้ซ า้ ๆ อยู่ดี 
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นอกจากนี้ ศิลปินยังต้องการส่ือความถึงโอกาสของคนท่ีควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน    
บางคนท างานด้วยความเสียสละแรงกายและแรงใจอย่างเต็มท่ีแต่กลับไม่ช่วยให้มีฐานะท่ีดีขึน้            
เพราะด้วยระบบหรืออะไรก็ตามท่ีส่งผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจของคนไม่เท่ากัน พูดง่าย ๆ ก็คือ  
คนรวยก็รวยอยู่อย่างนัน้ คนจนขยนัแค่ไหนก็ไม่รวย เพราะโดนชนชัน้สงูกดขี่ ประหน่ึงว่าถกูล่ามโซ่
ไวอ้ยู่  

ค าส าคญั : อ านาจ 

3. ความหมายระดบัอดุมการณ ์(Ideology) 

ปัจจบุันปัญหาจากเหตุการณค์วามไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใตย้งัไม่ไดร้บัการแกไ้ข
อย่างถาวร ทั้งยังมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีแบบเดิม ๆ กล่าวคือ ในช่วงนึงมีการพาดหัวข่าว
หนังสือพิมพว์่ารฐับาลมีนโยบายจะยุติสงครามด้วยสันติวิธี แต่ในขณะเดียวกันกลับมีการสั่งซือ้
รถถงัมาจากต่างประเทศ ซึ่งดขูดัแยง้กับแนวทางในการแกไ้ขปัญหา หรือเรียกไดว้่ารฐัเลือกท่ีจะใช้
ความรุนแรงเป็นหน่ึงในแนวทางการแก้ไขปัญหาในขณะท่ีประกาศว่าต้องการให้พืน้ท่ีปราศจาก
ความรุนแรง ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพลง “แกงไตปลา” จึงเป็นบทเพลงท่ีเขียนขึน้เพื่อวิพากษ์ 
ความยอ้นแยง้ในแนวทางการแกไ้ขปัญหาเขตพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องรฐับาล และจาก
เนือ้หาของบทเพลงสรุปไดว้่า เป็นการสะทอ้นเร่ืองราวชีวิตของขา้ราชการทหาร ท่ีแมจ้ะตอ้งท างาน
เส่ียงอันตรายมากน้อยเพียงไร กว่าจะได้มาซึ่งเกียรติยศก็ต้องแลกด้วยศักด์ิศรีและชีวิต  
ถึงท้ายท่ีสุดจะไดร้บัเกียรติยศเป็นค่าตอบแทน แต่ก็ไม่อาจแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้จากความขัดแย้ง  
และสงครามได ้และดว้ยเรื่องราวท่ีเกิดขึน้ผ่านบทเพลง นอกจากจะแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นทหาร
ผูน้อ้ยท่ีตอ้งอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูม้ีอ  านาจในสังคมท่ีสามารถสั่งการทกุอย่างใหเ้ป็นไป
ตามท่ีตอ้งการได้ ยังแสดงใหเ้ห็นถึงการแบ่งแยกชนชั้นด้วยเกียรติยศท่ีไดม้าจากหน้าท่ีการงาน  
หรืออะไรก็ตาม จึงท าให้ศิลปินเน้นย ้าความไม่เท่าเทียมในสังคมผ่านเรื่องราวชีวิตของทหาร  
จากบทเพลง “แกงไตปลา” 

ค าส าคญั : ความเท่าเทียม 
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ความสัมพนัธข์องเนือ้ร้องและท านองในการสร้างความหมายและการสื่อสารทางอารมณ ์                  

บทเพลงแกงไตปลา เป็นบทเพลงท่ีมีรูปแบบแนวดนตรีเป็น Alternative Rock and Roll 
ผสมผสานกบั New Wave ลกัษณะของการรอ้ง มีการทอดค ายาวเป็นประโยคบอกเล่าเพื่อสะทอ้น
ความคิดจากศิลปินและสร้างการตระหนักถึงพร้อมตั้งค าถามให้ผู้ฟังในด้านความหมาย 
ของบทเพลง รูปแบบของกีตาร ์มีการเล่นคอรด์ท่ีสอดคล้องกับการร้องในลักษณะเดียวกัน  
และมีการเล่นไลน์พร้อมกันกับเบสเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเพลง รูปแบบของเบส  
เป็นการด าเนินคอรด์ท่ีเน้นการเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ืองในลักษณะเดียวกับ  Basso Continuo 
ของดนตรีคลาสสิก และเล่นไลนส์อดประสานกบักีตารเ์พื่อเนน้ใหเ้ห็นความส าคญัตามความหมาย 
ของบทเพลง และรูปแบบของกลองชุด มีแบบแผนในการเนน้จังหวะเขบ็ต 2 ชั้น สลับกับรูปแบบ 
จงัหวะขดั (Against Time) เพื่อสรา้งความหนกัแน่นใหก้บัเพลง 
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บทเพลง ต ารวจ 

เนือ้เพลง  

ในงานศพหน่ึงของชายชาตรี ยศพนัต ารวจเสียงพระสวดเร่ิมดงั 

ผูค้นชดุด านั่งลอ้มเรียงราย ยกมือขึน้ไหวไ้ปในทางเดียวกนั 

ฝาโลงเรืองรอง สีทองอรา่ม ลกูแมววิ่งขา้มยามคนลบัตา 

ธงชาติห่อกาย ผา้ห่มสดุทา้ย โอฉั้นนัน้ตายดว้ยมีเกียรติและศกัด์ิศรี 

พวงหรีดมากมาย ประดบัประดาถึงความอาลยั 

จะตายท่ีใด ดว้ยเกียรติยศแบบใด ใช่หรือส าคญั 

เพราะฉันยงัคงรอ้งไห ้ต่อไป 

และฉันยงัคงรอ้งไห ้ต่อไป 

เพราะฉันยงัคงรอ้งไห ้ต่อไป 

และฉันยงัคงจะตาย อยู่ดี 

ภายใตผ้า้ห่มหลากสี เกียรติยศ 

วนั/เดือน/ปี ท่ีเผยแพร ่7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
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ที่มาและแรงบนัดาลใจ 

เพลงนีไ้ดแ้รงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของจ่าเพียร พลต ารวจเอก สมเพียร เอกสมญา  
ผู้ได้ฉายาว่า “จ่าเพียร นักสู้แห่งเทือกเขาบูโด” และ “จ่าเพียร ขาเหล็ก” จากการปฏิบัติหน้าท่ี  
อยู่ในพื ้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มท่ีเป็นเวลากว่า 40 ปี ในฐานะต ารวจชั้นประทวน  
และเมื่อเข้าสู่ปีสุดท้ายก่อนจะเกษียณอายุราชการได้ท าเรื่องขอย้ายไปเป็น ผกก.สภ.กันตัง  
จังหวัดตรงั เพราะตอ้งการกลับไปอยู่กับครอบครวั แต่ไม่ไดร้ับการพิจารณาโดยไม่ทราบสาเหตุ  
อย่างไรก็ตาม ส านกังานต ารวจแห่งชาติไดอ้อกมาชีแ้จงว่าคณะกรรมการ ก.ตร. ไดเ้ตรียมพิจารณา
ข้อรอ้งเรียนของ พล.ต.อ.สมเพียร โดยจะเล่ือนต าแหน่งเป็น รอง ผบก. แต่ พล.ต.อ.สมเพียร  
ไดเ้สียชีวิตจากการปฏิบติัหนา้ท่ีเสียก่อน หลงัจาก พล.ต.อ.สมเพียร เสียชีวิต ทางส านกังานต ารวจ
แห่งชาติได้พิจารณาให้เล่ือนขั้น 7 ขั้นยศ เป็นพลต ารวจเอก พรอ้มมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และเงินสวสัดิการต ารวจเพื่อช่วยเหลือครอบครวัจ านวน 3 ลา้นบาท ทัง้ดแูลการศึกษาของทายาท
จนจบปริญญาตรีและรบัเขา้ท างานราชการต ารวจต่อไป 

ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว จึงท าให้ศิลปินตั้งค าถามผ่านบทเพลง “ต ารวจ” เพื่อต้องการ
สะท้อนถึงวิธีการเยียวยาของรัฐบาลต่อการสูญเสียชีวิตของผู้ ท่ีท าหน้าท่ีรบัใช้แผ่นดินมาเกือบ 
ทัง้ชีวิตว่าส่ิงเหล่านั้นยังส าคัญอยู่หรือไม่  หากท้ายท่ีสุดไม่สามารถเอาชีวิตของคนท่ีตายไปแล้ว
กลบัคืนมาได ้
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รูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสงัคม 

การศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะทอ้นสังคมท่ีปรากฏในบทเพลงต ารวจ เป็นการศึกษา
กระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงผ่านแนวคิดสญัวิทยา (Semiology) ดงันี ้

1. ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) 

“ในงานศพหน่ึงของชายชาตรี ยศพนัต ารวจเสียงพระสวดเร่ิมดงั 

ผูค้นชดุด านั่งลอ้มเรียงราย ยกมือขึน้ไหวไ้ปในทางเดียวกนั 

ฝาโลงเรืองรอง สีทองอรา่ม ลกูแมววิ่งขา้มยามคนลบัตา 

ธงชาติห่อกาย ผา้ห่มสดุทา้ย โอฉั้นนัน้ตายดว้ยมีเกียรติและศกัด์ิศรี” 

ในท่อน Verse เป็นการบอกเล่าความเป็นมาของเนื้อหาในบทเพลง โดยบรรยายถึง
บรรยากาศภายในงานศพของต ารวจยศนายพันท่ีมีการจัดงานอย่างสมเกียรติ ดังประโยคท่ีว่า  
“ฝาโลงเรืองรอง สีทองอร่าม” ทัง้ยังมีผูค้นมาร่วมงานจ านวนไม่นอ้ย และมีธงชาติห่อหุม้ร่างกาย  
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผ้าห่มผืนสุดท้ายของชีวิตท่ีแสดงถึงเกียรติและศักด์ิศรีท่ีไดม้าจากต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงาน 

“พวงหรีดมากมาย ประดบัประดาถึงความอาลยั 

จะตายท่ีใด ดว้ยเกียรติยศแบบใด ใช่หรือส าคญั” 

ในส่วนของ Pre-Hook ยังคงบรรยายถึงบรรยากาศภายในงานศพท่ีมีพวงหรีดจ านวนมาก
ประดับอยู่โดยรอบเพื่อแสดงถึงความอาลัยแก่นายพันต ารวจ และทิง้ท้ายด้วยการตั้งค าถาม 
ถึงเกียรติยศต่าง ๆ ท่ีได้มาว่ายังมีความส าคัญอยู่หรือไม่  หากท้ายท่ีสุดแล้วนายพันต ารวจผู้นั้น
ยงัคงเสียชีวิตอยู่ดี เพื่อเป็นการสรา้งแรงผลกัมุ่งไปสู่ท่อน Hook  ท่ีว่า 
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“เพราะฉันยงัคงรอ้งไห ้ต่อไป 

และฉันยงัคงรอ้งไห ้ต่อไป 

เพราะฉันยงัคงรอ้งไห ้ต่อไป 

และฉันยงัคงจะตาย อยู่ดี 

ภายใตผ้า้ห่มหลากสี เกียรติยศ” 

ทั้งนี ้ มีการซ ้าประโยค “ฉันยังคงร้องไห้ ต่อไป” ในท่อน Hook เพื่อต้องการเน้นย ้า 
ถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการเสียชีวิตของนายพันต ารวจท่ีแมว้่าจะไดเ้กียรติยศมาแต่ ก็ไม่สามารถ 
ลบลา้งความเสียใจของคนในครอบครวัผูท่ี้ตอ้งใชช้ีวิตต่อไปได ้

จากเนือ้หาของบทเพลง ไดส้ะทอ้นเรื่องราวชีวิตของขา้ราชการต ารวจท่ีแมจ้ะท างานหนัก
มากน้อยเพียงไรกว่าจะได้มาซึ่งเกี ยรติยศก็ต้องแลกด้วยชีวิต จึงท าให้เกิดการตั้งค าถาม 
ถึงเกียรติยศต่าง ๆ ท่ีไดม้าในตอนท่ีเสียชีวิตไปแล้วว่ายังมีความส าคัญอยู่หรือไม่ หากท้ายท่ีสุด  
ไม่สามารถเอาชีวิตของคนท่ีตายไปแล้วกลับคืนมาได้ และแม้ครอบครัวจะได้รับการชดเชย  
ด้วยสวัสดิการต่าง ๆ จ านวนมาก แต่ก็ไม่อาจลบล้างความเสียใจจากการสูญเสียคนส าคัญ 
ในครอบครวัได ้

ค าส าคญั : ต ารวจ 

2. ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) 

“ต ารวจ” เป็นเพียงตัวละครตัวหน่ึงท่ีศิลปินใช้เป็นภาพแทนของงานศพท่ีถูกจัดขึ ้น 
อย่างยิ่งใหญ่เน่ืองด้วยเกียรติยศท่ีได้มาจากหน้าท่ีการงาน ส่ิงส าคัญท่ีศิลปินต้องการจะส่ือ
ความหมายก็คือ “งานศพ” ของทกุคนควรเท่ากนั ไม่ควรมีงานศพใครยิ่งใหญ่ไปกว่าใคร  

ค าส าคญั : งานศพ 
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3. ความหมายระดบัอดุมการณ ์(Ideology) 

จากเนือ้หาของบทเพลง ไดส้ะทอ้นเรื่องราวชีวิตของขา้ราชการต ารวจท่ีแมจ้ะท างานหนัก
มากน้อยเพียงไรกว่าจะได้มาซึ่งเกียรติยศก็ต้องแลกด้วยชีวิต จึงท าให้เกิดการตั้งค าถาม  
ถึงเกียรติยศต่าง ๆ ท่ีไดม้าในตอนท่ีเสียชีวิตไปแล้วว่ายังมีความส าคัญอยู่หรือไม่ หากท้ายท่ีสุด  
ไม่สามารถเอาชีวิตของคนท่ีตายไปแล้วกลับคืนมาได้ และแม้ครอบครัวจะได้รับการชดเชย  
ด้วยสวัสดิการต่าง ๆ จ านวนมาก แต่ก็ไม่อาจลบล้างความเสียใจจากการสูญเสียคนส าคัญ 
ในครอบครวัได ้ซึ่งต ารวจเป็นเพียงตัวละครตัวหน่ึงท่ีศิลปินใชเ้ป็นภาพแทนของงานศพท่ีถกูจดัขึน้
อย่างยิ่งใหญ่เน่ืองด้วยเกียรติยศท่ีได้มาจากหน้าท่ีการงาน ส่ิงส าคัญท่ีศิลปินต้องการจะส่ือ
ความหมายก็คือ งานศพของทุกคนควรเท่ากัน ไม่ควรมีงานศพใครยิ่งใหญ่ไปกว่าใคร สุดทา้ยแลว้ 
เพลง “ต ารวจ” ก็เป็นอีกหน่ึงบทเพลงท่ีศิลปินถ่ายทอดอุดมการณ์ความเชื่อเร่ืองความเท่าเทียม
ผ่านภาพงานศพของชนชัน้สงูท่ีมีความแตกต่างกบัชนชัน้ล่างอย่างสิน้เชิง 

ค าส าคญั : ความเท่าเทียม 

ความสัมพนัธข์องเนือ้ร้องและท านองในการสร้างความหมายและการสื่อสารทางอารมณ ์                 

บทเพลงต ารวจ เป็นบทเพลงท่ีมี รูปแบบแนวดนตรีเป็น Alternative Rock and Roll 
ผสมผสานกับ  New Wave ลักษณะของการร้อง มีการทอดค ายาวเป็นประโยคบอกเล่า  
เพื่อสะท้อนความคิดจากศิลปินและสร้างการตระหนักถึงพร้อมตั้งค าถามให้ผู้ฟังในด้าน
ความหมายของบทเพลง รูปแบบของกีตาร ์มีการเล่นคอรด์ท่ีสอดคล้องกับการรอ้งในลักษณะ
เดียวกัน และมีการเล่นไลนพ์รอ้มกันกับเบสเพื่อสรา้งความน่าสนใจใหก้ับเพลง รูปแบบของเบส 
เป็นการด าเนินคอรด์ท่ีเน้นการเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ืองในลักษณะเดียวกับ  Basso Continuo 
ของดนตรีคลาสสิก และเล่นไลนส์อดประสานกบักีตารเ์พื่อเนน้ใหเ้ห็นความส าคญัตามความหมาย
ของบทเพลง รูปแบบของกลองชุด มีแบบแผนในการเน้นจังหวะเขบ็ต 2 ชั้น สลับกับรูปแบบ 
Marching เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความมีอ านาจและยศถาบรรดาศักด์ิ และมีเสียง Harmonica  
ช่วงตอนทา้ยของเพลงในรอบแรก ซึ่งเปรียบเสมือนเสียงของแตรสังข ์เพื่อแสดงถึงความสุภาพ 
ในงานศพ และในเพลงนีศิ้ลปินตัง้ใจเล่นซ า้สองรอบเพื่อตอ้งการเน้นย า้ความหมายของบทเพลง 
ใหก้ระตุน้ความรูสึ้กของผูฟั้งมากยิ่งขึน้ 
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บทเพลง ปิดทอง 

เนือ้เพลง 

นายรถขายไอติม เฉาก๊วยผลไม ้

เคยเสิรฟ์อาหารเคยสรา้งบา้นสรา้งสะพาน 

หนา้ต่างบานโตมีโลโกรู้ปเจา้นาย 

เป็นรอ้ย ๆ บาน เขาหอ้ยตวัลงมาเช็ด 

อยู่โรงงานเป็นพ่อบา้นคนขบัรถ 

(ค าสรอ้ย) 

เรียกสัน้ ๆ ว่าไอแ้ดง 

เรียกเต็ม ๆ ไอถ้ั่วแดง 

เรียกสัน้ ๆ ว่าไอแ้ดง 

ทัง้หมู่บา้นเรียกไอห่้าแดง 

นายรถขายบะหมี่ ลกูชิน้คนละไม ้

คมุเครื่องสบูน า้ ขดัรองเทา้ รบันายพล 

บางวนัเป็นช่างไปติดไฟลกูปิงปอง 

เป็นรอ้ยพนัดวง เขาท าโอ เอาใหเ้สร็จ 

อยู่หนา้บา้นขายขา้วแกงคนปักษ์ใต ้

(ค าสรอ้ย) 

เรียกสัน้ ๆ ว่าไอนุ้ย้ 

เรียกเต็ม ๆ ไอไ้ข่นุย้ 

เรียกสัน้ ๆ ว่าไอนุ้ย้ 

ทัง้หมู่บา้นเรียกไอห่้านุย้ 

วนั/เดือน/ปี ท่ีเผยแพร ่17 ตลุาคม พ.ศ. 2563 
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ที่มาและแรงบนัดาลใจ 

เพลงนีไ้ดแ้รงบนัดาลใจมาจากเพลงปิดทองหลงัพระ ของ ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) 
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง เพลงดังกล่าวถูกเเต่งขึน้เมื่อปี พ.ศ.2554 เพื่อร่วมฉลอง 
การครองราชย ์65 ปี และพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
ภมูิพลอดลุยเดช (รชักาลท่ี 9) โดย แอ๊ด คาราบาว กล่าวว่า เน่ืองในโอกาสมหามงคล จึงอยากให้
คนไทยทั้งประเทศได้รู ้จักพระนามเต็มของพระองค์ เลยรับอาสาเเต่งเพลงปิดทองหลังพระ  
เพราะหวังใหค้นไทยไดเ้ปล่งพระนามของพระองค์โดยพรอ้มเพรียงกันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง
เเละประเทศไทยท่ีเเตกความสามัคคีจากเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้น ทั้งนี ้ เนื ้อหาของ 
เพลงปิดทองหลังพระยังได้บอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจและการทรงงานเพื่ อประชาชน 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี 9 และเปรียบพระองค์เป็นดั่ งผู้ปิดทองหลังพระ 
ท่ีทรงเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อประชาชน  

ด้วยเนื้อหาของบทเพลงท่ีได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจและการทรงงานเพื่อประชาชน 
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รชักาลท่ี 9 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผูปิ้ดทองหลงัพระ ศิลปินจึงได้
น าเพลงปิดทองหลงัพระมาเป็นแรงบนัดาลใจในการเล่าเร่ืองราวของคนธรรมดาท่ีท าคุณประโยชน์
มากมายโดยไม่หวงัผลตอบแทน ดงัเช่น พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 9 
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รูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสงัคม 

การศึกษารูปแบบวรรณกรรมกบัการสะทอ้นสงัคมท่ีปรากฏในบทเพลงปิดทอง เป็นการศึกษา
กระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงผ่านแนวคิดสญัวิทยา (Semiology) ดงันี ้

1. ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) 

“นายรถขายไอติม เฉาก๊วยผลไม ้

เคยเสิรฟ์อาหารเคยสรา้งบา้นสรา้งสะพาน 

หนา้ต่างบานโตมีโลโกรู้ปเจา้นาย 

เป็นรอ้ย ๆ บาน เขาหอ้ยตวัลงมาเช็ด 

อยู่โรงงานเป็นพ่อบา้นคนขบัรถ 

(ค าสรอ้ย)” 

ในท่อน Verse 1 เป็นการบรรยายถึงชายคนหน่ึง ผู้มีอาชีพขับรถเข็นขายไอศกรีม ขนม 
และผลไม้ ก่อนหน้านี้เขาเคยท างานเป็นเด็กเสิรฟ์ ทั้งยังเคยเป็นคนงานก่อสร้าง นอกจากนี้ 
ยังเป็นพ่อบ้านและคนขับรถในโรงงาน จากประโยคท่ีว่า “หน้าต่างบานโตมีโลโก้รูปเจ้านาย  
เป็นรอ้ย ๆ บาน” แสดงใหเ้ห็นถึงประสบการณใ์นการท างานซึ่งผ่านมาแลว้นบัไม่ถว้น 

“เรียกสัน้ ๆ ว่าไอแ้ดง 

เรียกเต็ม ๆ ไอถ้ั่วแดง 

เรียกสัน้ ๆ ว่าไอแ้ดง 

ทัง้หมู่บา้นเรียกไอห่้าแดง” 

ในท่อน Hook เป็นการเรียกชื่อของชายผู้นั้นซ า้ ๆ ทั้ง ไอ้แดง ไอ้ถั่วแดง และ ไอ้ห่าแดง                
เพื่อเนน้ย า้ใหเ้ห็นถึงการเป็นคนธรรมดาคนหน่ึงท่ีท าคุณประโยชนม์ากมายโดยไม่ต้องการค าชม
หรือการยกย่องจากใคร 
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“นายรถขายบะหมี่ ลกูชิน้คนละไม ้

คมุเครื่องสบูน า้ ขดัรองเทา้ รบันายพล 

บางวนัเป็นช่างไปติดไฟลกูปิงปอง 

เป็นรอ้ยพนัดวง เขาท าโอ เอาใหเ้สร็จ 

อยู่หนา้บา้นขายขา้วแกงคนปักษ์ใต ้

(ค าสรอ้ย)” 
 

ในท่อน Verse 2 เป็นกล่าวถึงชายอีกคนหน่ึง ผู้มีอาชีพขับรถเข็นขายบะหมี่  ลูกชิ ้น  
เป็นผูคุ้มเครื่องสูบน า้ ขัดรองเทา้รบัใชน้ายพล บ้างก็เป็นช่างไฟ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นพ่อค้า 
ขายข้าวแกงท่ีหน้าบ้านของตนเอง จากประโยคท่ีว่า “บางวันเป็นช่างไปติดไฟลูกปิงปอง  
เป็นรอ้ยพันดวง เขาท าโอ เอาใหเ้สร็จ” แสดงให้เห็นถึงการท างานหนักภายใต้ค าสั่งของเจ้านาย 
เพื่อใหเ้สร็จทนัเวลา 

“เรียกสัน้ ๆ ว่าไอนุ้ย้ 

เรียกเต็ม ๆ ไอไ้ข่นุย้ 

เรียกสัน้ ๆ ว่าไอนุ้ย้ 

ทัง้หมู่บา้นเรียกไอห่้านุย้” 
 

และปิดท้ายเพลงด้วยท่อน Hook จากการเรียกชื่อของชายอีกคนหน่ึงซ า้ ๆ ทั้ง ไอ้นุ้ย  
ไอ้ไข่นุ้ย และ ไอ้ห่านุ้ย เช่นเดียวกับท่อน Hook แรก เพื่อเน้นย ้าให้เห็นถึงการเป็นคนธรรมดา 
คนหน่ึงท่ีท าคณุประโยชนม์ากมายโดยไม่ตอ้งการค าชมหรือการยกย่องจากใคร 

จะเห็นไดว้่าทัง้สองคนมีประสบการณก์ารท างานท่ีผ่านมาอย่างนับไม่ถว้น เปรียบเสมือน
เป็นผู้ปิดทองหลังพระท่ีท าคุณประโยชน์มากมายโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือต้องการได้ รับ 
การยกย่องจากใคร 

จากส านวนไทย ค าว่าปิดทองหลังพระ หมายถึง การประกอบคุณงามความดีโดยไม่ได้
มุ่งหวังให้ใครรู ้ ทั้งไม่ได้ต้องการชื่อ เสียงและค าสรรเสริญจากผู้อื่น ส านวนนี้เปรียบเทียบ  
มาจากการปิดทองด้านหลังของพระพุทธรูป ซึ่งมักไม่ค่อยมีคนนิยมไปปิด เพราะเป็นส่วนท่ีคน 
ไม่ค่อยนึกถึง เช่นเดียวกับการกระท าของชายทัง้สองคน ผูท้  าหนา้ท่ีอนัเป็นคณุประโยชนม์ากมาย
โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

ค าส าคญั : ปิดทองหลงัพระ 
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2. ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) 

“นายรถขายไอติม เฉาก๊วยผลไม ้

เคยเสิรฟ์อาหารเคยสรา้งบา้นสรา้งสะพาน 

หนา้ต่างบานโตมีโลโกรู้ปเจา้นาย 

เป็นรอ้ย ๆ บาน เขาหอ้ยตวัลงมาเช็ด 

อยู่โรงงานเป็นพ่อบา้นคนขบัรถ 

(ค าสรอ้ย)” 

“นายรถขายบะหมี่ ลกูชิน้คนละไม ้

คมุเครื่องสบูน า้ ขดัรองเทา้ รบันายพล 

บางวนัเป็นช่างไปติดไฟลกูปิงปอง 

เป็นรอ้ยพนัดวง เขาท าโอ เอาใหเ้สร็จ 

อยู่หนา้บา้นขายขา้วแกงคนปักษ์ใต ้

(ค าสรอ้ย)” 

ท านองของเพลงในท่อน Verse 1 และ Verse 2 เป็นการใช้ท านองเดียวกับท่อน Hook              
ของเพลงปิดทองหลงัพระ 

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภมูิพลอดลุยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 

จกัรีนฤบดินทร 

สยามินทราธิราช 

บรมนาถบพิตร” 

โดยศิลปินต้องการบอกเล่าถึงประสบการณ์การท างานของตัวละครในบทเพลง  
เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการท าคณุประโยชนต่์าง ๆ มากมาย ดงัเช่นพระราชกรณียกิจและการทรงงาน 
เพื่อประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 9  
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และในท่อน Hook ของเพลงท่ีว่า 

“เรียกสัน้ ๆ ว่าไอแ้ดง 

เรียกเต็ม ๆ ไอถ้ั่วแดง 

เรียกสัน้ ๆ ว่าไอแ้ดง 

ทัง้หมู่บา้นเรียกไอห่้าแดง” 

“เรียกสัน้ ๆ ว่าไอนุ้ย้ 

เรียกเต็ม ๆ ไอไ้ข่นุย้ 

เรียกสัน้ ๆ ว่าไอนุ้ย้ 

ทัง้หมู่บา้นเรียกไอห่้านุย้” 

มีท านองเช่นเดียวกบัทา้ยท่อน Hook ของเพลงปิดทองหลงัพระ 

“ทรงสถิตเหนือเกลา้ชาวไทย 

เป็นดวงใจของแผ่นดิน 

ทรงสถิตเหนือเกลา้ชาวไทย 

ศนูยร์วมใจแผ่นดิน” 

เพื่ อต้องการแสดงถึงความรักของคนทั้งหมู่บ้านจากการเรียกชื่อชายทั้งสองคน 
อย่างคุ้นเคยว่า “ไอ้ห่าแดง” และ “ไอ้ห่านุ้ย” ดังเช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี 9  
ผูเ้ปรียบเสมือนดวงใจและศนูยร์วมใจของประชาชนชาวไทยทัง้ประเทศ 

ค าส าคญั : รชักาลท่ี 9 
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3. ความหมายระดบัอดุมการณ ์(Ideology) 

จากเนื้อหาของบทเพลงจะเห็นได้ว่า ตัวละครทั้งสองคนมีประสบการณ์การท างาน 
ท่ีผ่านมาอย่างนับไม่ถว้น เปรียบเสมือนเป็นผูปิ้ดทองหลังพระท่ีท าคุณประโยชนต่์าง ๆ มากมาย
โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือต้องการได้รับการยกย่องจากใคร จากส านวนไทย ค าว่าปิดทอง 
หลังพระ หมายถึง การประกอบคุณงามความดีโดยไม่ไดมุ้่งหวังใหใ้ครรู ้ ทัง้ไม่ไดต้อ้งการชื่อเสียง
และค าสรรเสริญจากผู้อื่น ส านวนนีเ้ปรียบเทียบมาจากการปิดทองด้านหลังของพระพุทธรูป  
ซึ่งมักไม่ค่อยมีคนนิยมไปปิด เพราะเป็นส่วนท่ีคนไม่ค่อยนึกถึง เช่นเดียวกับการกระท าของชาย 
ทัง้สองคน ผูท้  าคณุประโยชนโ์ดยไม่หวงัผลตอบแทน  

หากมองอีกมุมหน่ึง ในบางครั้งคนเหล่านั้นอาจถูกมองข้ามคุณค่าและความส าคัญ 
แม้ว่าจะท าประโยชน์มากมายเพียงใด เพียงเพราะเป็นคนธรรมดาท่ีไม่ได้มีฐานะร ่ารวย 
หรือเป็นท่ีรูจ้ักในสังคม ซึ่งต่อให้ท างานหรือท าประโยชนม์ากเพียงใดก็ยากท่ีจะมีผู้ใดสรรเสริญ  
และในท้ายท่ีสุดแล้วเรื่องทั้งหมดท่ีกล่าวมาก็ คือเรื่องของการให้คุณ ค่าและความส าคัญ  
เพื่อให้คนมีความเท่าเทียมกัน เพลง “ปิดทอง” จึงเป็นอีกหน่ึงบทเพลงท่ีถ่ายทอดอุดมการณ ์
ของศิลปินเร่ืองความเท่าเทียม ซึ่งสะทอ้นผ่านเรื่องราวของคนท่ีท าคุณประโยชนต่์าง ๆ มากมาย 
แม้เขาจะไม่ได้ต้องการค าชื่นชมหรือการยกย่องจากส่ิงท่ีท า แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลท่ีจะท าให้ถูก
มองขา้มคณุค่าและความส าคญัเพียงเพราะเป็นคนธรรมดาคนหน่ึงในสงัคม  

ค าส าคญั : ประชาชน 

ความสัมพนัธข์องเนือ้ร้องและท านองในการสร้างความหมายและการสื่อสารทางอารมณ ์                  

บทเพลงปิดทอง เป็นบทเพลงท่ีมี รูปแบบแนวดนตรีเป็น Folk  รูปแบบของเพลง 
มีลักษณะเดียวกับเพลงปิดทองหลังพระของคาราบาว ลักษณะของการรอ้ง มีการทอดค ายาว 
เป็นประโยคบอกเล่าเพื่อสะท้อนความคิดจากศิลปินและสรา้งการตระหนักถึงพรอ้มตั้งค าถาม 
ใหผู้ฟั้งในดา้นความหมายของบทเพลง รูปแบบของกีตาร ์มีการเล่นคอรด์ท่ีสอดคลอ้งกับการรอ้ง
ในลักษณะเดียวกัน และมีการทิ้งคอรด์เพื่อเน้นให้เนื ้อรอ้งในท่อนนั้นมีความเด่นชัด รูปแบบ 
ของเบส เป็นการด าเนินคอรด์ท่ีเน้นการเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ืองในลักษณะเดียวกับ Basso 
Continuo ของดนตรีคลาสสิกเพื่อท าใหเ้พลงมีลักษณะการขับเคล่ือนไปขา้งหน้าอยู่ตลอดเวลา 
และรูปแบบของกลองชดุ มีแบบแผนในการเล่นท่ีเนน้จงัหวะตวัด า  
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บทเพลง อิสลามให้กอดอก 

เนือ้เพลง 

ในเชา้วนัพระ ณ หอประชมุโรงเรียนประถมคณุครูกม้ลงมองความเรียบรอ้ย 

และชายชดุผา้เหลืองก็ทยอยเดินเขา้มาอย่างชา้ ๆ 

และไม่นานต่อจากนัน้คณุครูตะโกนว่า 

อิสลามใหก้อดอก เอ่าใครเป็นอิสลามใหก้อดอก 

ในคาบวิชาพละเมื่อวานหลงัอาหารกลางวนัพวกเรามารวมกนัเตรียมสอบลกูอนัเดอรว์อลเลย ์

และครูคนเดิมคนนัน้ในชดุวอรม์ก็ยืนพรอ้มรออยูท่ี่กลางสนาม 

และไม่นานต่อจากนัน้พวกเรารูสึ้กว่า 

ฟ้าเริ่มครึม้พวกเราแอบดีใจแต่ครูบอกเอ่าไปเปลีย่นไปสอบในโรงยิม (โห่) 

ในเชา้วนัพระ ณ หอประชมุโรงเรียนประถมคณุครูกม้ลงมองความเรียบรอ้ย 

และชายชดุผา้เหลืองก็ทยอยเดินเขา้มาอย่างชา้ ๆ 

และไม่นานต่อจากนัน้คณุครูตะโกนว่า 

อิสลามใหก้อดอก เอ่าใครเป็นอิสลามใหก้อดอก 

และเย็นวนันีท่ี้ลานดินประจ าหลงัเสาธงมีคนนั่งยองลกุยืนตรงลุน้เกมสท่ี์อยู่ตรงหนา้ 

เสียงดงัเต๊าะกินกันไปมาเอ่าถึงเวลาใกลพ้่อกูมางัน้ตาหนา้ตาสุดทา้ย 

และไม่นานต่อจากนัน้มีเสียงตะโกนก่อนจบตา 

เฮย้นิว้โป้งมึงยกหนิไอห่้า เอ่าเฮย้นิว้โป้งมึงยกหนิไอห่้า 

ในเชา้วนัพระ ณ หอประชมุโรงเรียนประถมคณุครูกม้ลงมองความเรียบรอ้ย 

วนั/เดือน/ปี ท่ีเผยแพร ่17 มกราคม พ.ศ.2563 
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ที่มาและแรงบนัดาลใจ 

จากการสัมภาษณ์ ศิลปินไดแ้สดงทัศนคติท่ีมีต่อการเลือกนับถือศาสนาของคนในสังคม 
ซึ่งสอดคล้องกับ สรุปร่างรฐัธรรมนูญ : กรธ. ไม่เขียน “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ”  
แต่สั่งรฐัสนับสนุนเฉพาะพุทธเถรวาท (iLaw, 2559)(เอกสารจากเว็บไซต)์ เป็นบทความท่ีกล่าวถึง
การร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องศาสนา โดยร่างรฐัธรรมนูญฉบับลงประชามติ พ.ศ.2559 ไม่ได้ระบุ 
ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ทัง้ยังตัดเรื่องการเสริมสรา้งความสมานฉันท์ระหว่าง
ศาสนาออกไป และมีขอ้ก าหนดใหม่ใหร้ฐัตอ้งส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท ทั้งยังเพิ่มขอ้ยกเว้นเสรีภาพในการนับถือศาสนา กล่าวคือ “ต้องไม่เป็นอันตราย  
ต่อความปลอดภยัของรฐั" 

ตาราง 5 ตารางเปรียบเทียบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยการคุม้ครองเสรีภาพในการนบัถือศาสนา 

 
รัฐธรรมนูญ  

2540 
รัฐธรรมนูญ  

2550 

ร่างรัฐธรรมนูญ  
ฉบับลงประชามติ 

2559 

สถานะ
พระพุทธศาสนา 

ไม่ไดเ้ขียนไว ้

เป็นศาสนา 
ที่ประชาชนชาวไทย 
ส่วนใหญ่นบัถือ 
มาชา้นาน 

เป็นศาสนา 
ที่ประชาชนชาวไทย 
ส่วนใหญ่นบัถือ 
มาชา้นาน 

หน้าที่ของรัฐ #1 
อปุถมัภแ์ละคุม้ครอง 

ทกุศาสนา 
อปุถมัภแ์ละคุม้ครอง 

ทกุศาสนา 

1. อปุถมัภแ์ละคุม้ครอง
ทกุศาสนา 
2. ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา และเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
นิกายเถรวาท 
3. ป้องกัน 
การบ่อนท าลาย
พระพุทธศาสนา 

หน้าที่ของรัฐ #2 

หา้มลิดรอนสิทธิ 
เพราะการนับถือศาสนา

แตกต่างกนั 

หา้มลิดรอนสิทธิ 
เพราะการนับถือศาสนา

แตกต่างกนั 
ไม่ได้เขียนไว้ 
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ตาราง 6 ตารางเปรียบเทียบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยการคุม้ครองเสรีภาพในการนบัถือศาสนา (ต่อ) 

 
รัฐธรรมนูญ  

2540 
รัฐธรรมนูญ  

2550 

ร่างรัฐธรรมนูญ  
ฉบับลงประชามติ 

2559 

ข้อยกเว้น 
ของเสรีภาพ 

การนับถือศาสนา 

1. ไม่เป็นปฏิปักษ์ 
ต่อหนา้ที่ของปวงชน
ชาวไทย 
2. ไม่ขดัต่อความสงบ
เรียบรอ้ยหรือศีลธรรม 
อนัดีของประชาชน 

1. ไม่เป็นปฏิปักษ์ 
ต่อหนา้ที่ของปวงชน 
ชาวไทย 
2. ไม่ขดัต่อความสงบ
เรียบรอ้ยหรือศีลธรรม 
อนัดีของประชาชน 

1. ไม่เป็นปฏิปักษ์ 
ต่อหนา้ที่ของปวงชน 
ชาวไทย 
2. ต้องไม่เป็นอนัตราย
ต่อความปลอดภัย 
ของรัฐ 
3. ไม่ขดัต่อความสงบ
เรียบรอ้ยหรือศีลธรรม 
อนัดีของประชาชน 

 
ตามท่ีคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ (กรธ.) ไดเ้ปิดเผยร่างรฐัธรรมนูญฉบับท่ีจะน าไปท า

ประชามติเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2559 ในประเด็นการคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนา
และการรับรองสถานะของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหน่ึงในข้อถกเถียงท่ีอ่อนไหวในสังคมไทย 
มานานหลายปีนัน้ กรธ. ไดเ้ขียนสองประเด็นดงักล่าวไวด้งันี ้ 

“มาตรา 31 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการ
ปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ตอ้งไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหนา้ท่ีของปวงชน
ชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรฐั และไม่ขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชน” 

“มาตรา 67 รฐัพึงอุปถัมภแ์ละคุม้ครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ซึ่งในการอุปถัมภ ์
และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน  
รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และตอ้งมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการ 
บ่อนท าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินมาตรการหรือกลไกดงักล่าวดว้ย” 
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จากมาตรา 67 จะเห็นว่า กรธ. ไดเ้ขียนรบัรองสถานะของพระพทุธศาสนาว่าเป็น "ศาสนา
ท่ีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นบัถือมาชา้นาน" โดยไม่เขียนรบัรองว่า "พระพทุธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติ" ตามท่ีมีข้อเรียกรอ้งจากชาวพุทธกลุ่มหน่ึง  จุดยืนของ กรธ. ในประเด็นนีค่้อนข้าง
ชัดเจนมาตลอด โดยเมื่อวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2559 เว็บไซต์วิทยุรฐัสภาเคยรายงานว่า กรธ. 
ชีแ้จงขอ้เสนอท่ีไม่สามารถบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติได ้เพราะกรรมการ
มองว่าเป็นเรื่องท่ีอันตรายและอาจท าให้เกิดปัญหาตามมาได้ในภายหลัง นอกจากนี้  ยังมี
ข้อบัญญัติให้มีการส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  
ซึ่งในประเด็นนี้มีข้อสังเกตว่า แม้มาตรา 67 จะไม่ได้บัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา 
ประจ าชาติเพื่อไม่ให้เกิดความแบ่งแยกหรือขัดแย้งระหว่างคนต่างศาสนา แต่มาตรา 67  
ก็ยังระบุให้รัฐมีหน้าท่ีส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ทั้งยังมี
มาตรการปกป้องการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้ก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีต้องส่งเสริม  
การเผยแพร่หลักธรรมของศาสนาอื่นหรือศาสนาพุทธนิกายอื่นด้วย เท่ากับว่าร่างรฐัธรรมนูญ  
ฉบับนีย้ังคงมีบทบัญญัติใหร้ฐัปฏิบัติต่อศาสนาหรือบุคคลท่ีนับถือศาสนาท่ีแตกต่างกันอย่างไม่ 
เท่าเทียม หากย้อนดูรฐัธรรมนูญฉบับปี 2540 และ 2550 จะเห็นว่าได้มีการระบุให้รัฐมีหน้าท่ี
อุปถัมภ์และคุม้ครองทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม ทัง้ไม่ไดก้ าหนดใหส่้งเสริมการเผยแพร่หลักธรรม
ของศาสนาใดหรือนิกายใดโดยเฉพาะ นอกจากนี ้รฐัธรรมนูญทัง้สองฉบับดงักล่าวยงับญัญัติใหร้ฐั
ตอ้งส่งเสริมความสมานฉันทร์ะหว่างทุกศาสนาดว้ย ซึ่งร่างรฐัธรรมนูญ กรธ. ฉบับลงประชามติ 
พ.ศ.2559 ไดต้ดัประเด็นนีอ้อกไป 

ส าหรบัประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาสนา ร่างรฐัธรรมนูญของ กรธ. ไดร้บัรองเสรีภาพ 
ในการนับถือศาสนาและการปฏิบติัหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไวใ้นมาตรา 31 โดยมีเหตผุล
ท่ีอาจเป็นขอ้จ ากดัทางเสรีภาพ 3 ประการ คือ  

1. ตอ้งไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหนา้ท่ีของปวงชนชาวไทย  
2. ตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัของรฐั  
3. ตอ้งไม่ขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
หากพิจารณาประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

ทุกฉบับตั้งแต่ฉบับท่ีประกาศใช้เมื่อ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 เป็นต้นมา รวมทั้งรัฐธรมนูญ 
ฉบบัปี 2540 และ 2550 ต่างก็เขียนไวท้ านองเดียวกนั เพียงแต่มีการก าหนดเหตุผลท่ีเป็นขอ้จ ากัด
ทางเสรีภาพไว้เพียง 2 ประการเท่านั้น คือ ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย  
และตอ้งไม่เป็นการขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  

http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=5384#.Vv_QOqR97IU
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ดงันัน้ เหตผุลของการจ ากดัเสรีภาพทางศาสนาว่า “ตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อความปลอดภัย
ของรฐั” จึงเป็นเร่ืองใหม่ท่ีมีขึน้เป็นครัง้แรกในร่างรฐัธรรมนูญฉบับนี ้นอกจากนีย้ังมีขอ้สังเกตว่า 
รัฐธรรมนูญท่ีเขียนรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนาตั้งแต่ฉบับปี  พ.ศ.2492 เป็นต้นมา  
ไดเ้ขียนหลักการในวรรคสองไวท้ านองเดียวกนัทุกฉบับว่า “บุคคลย่อมไดร้บัความคุม้ครองมิใหร้ฐั 
ลิดรอนสิทธิหรือต้องเสียประโยชน์เพราะเหตุท่ีนับถือศาสนาแตกต่างจากบุคคลอื่น ” แต่ร่าง
รฐัธรรมนญูฉบบั กรธ. ไม่ไดเ้ขียนหลกัการนีไ้วด้ว้ย 

จากบทความขา้งตน้ แมจ้ะมีรฐัธรรมนูญมาตราท่ีบอกไวว้่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์
ในการนับถือ ปฏิบัติ และประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน ในความเป็นจริงตามโรงเรียน
ส่วนใหญ่ยังคงมีความไม่เท่าเทียมในเรื่องศาสนาผ่านการจัดกิจกรรมประกอบพิธีกรรมในวัน
ส าคัญต่าง ๆ ซึ่งเด็กนักเรียนไม่สามารถมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือความประสงค ์
ในการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเหล่านั้นได้ ทั้งนี ้เรื่องศาสนานับว่าเป็นเรื่องใหญ่ของสังคม  
เด็ก ๆ ควรจะได้รับความรู้ในเรื่องเหล่านี้ก่อนจะถูกก าหนดให้นับถือศาสนาใดศาสนาหน่ึง  
ด้วยสภาพแวดล้อมสังคมท่ีอยู่ ในทางเดียวกัน ทุกประเทศจะมีศาสนาประจ าชาติ ท่ีโดนอุ้มช ู
และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า  
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ แต่ด้วยข้อปฏิบัติของรฐัท่ีมีต่อศาสนาอันแสดงให้เห็นถึง 
การให้ความส าคัญกับศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอื่นอยู่ดี ซึ่งท าให้ศาสนาอื่นโดนแบ่งแยก  
ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมของคนในสังคม ไม่เพียงเท่านั้น คนท่ีนับถือศาสนาเดียวกัน 
แต่ต่างเพศก็ยังมีความไม่เท่าเทียมในทางศาสนาอยู่ ดี ยกตัวอย่างเช่น ในศาสนาอิสลาม  
ผูช้ายสามารถมีภรรยาไดห้ลายคน ในขณะท่ีผูห้ญิงไม่สามารถกระท าเช่นนัน้ได้ 

ในวัยเด็ก กุล (กุล พงศ์พิพัฒน์) นักรอ้งน าและมือกีตารข์องวงมีเพื่อนสนิทคนหน่ึง 
ท่ีนับถือศาสนาอิสลามและเครง่ครดัในศาสนาของตนเองเป็นอย่างมาก ซึ่งในตอนนั้นก็รูสึ้กเขา้ใจ         
และศรทัธาในความเชื่อของเพื่อนคนนั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ดว้ยประสบการณ์และการใชช้ีวิต 
ท่ีผ่านมาท าใหเ้กิดการตัง้ค าถามถึงประโยชนจ์ากส่ิงท่ีผูค้นต่างพากนันบัถือไว้เพียงยึดเหน่ียวจิตใจ 
ว่าส่ิงเหล่านัน้สามารถช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตใหดี้ขึน้จริง ๆ ไดห้รือไม่ จึงไดน้ าเร่ืองราวเหล่านั้น
มาถ่ายทอดผ่านบทเพลง “อิสลามใหก้อดอก” 
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รูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสงัคม 

การศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะทอ้นสังคมท่ีปรากฏในบทเพลงอิสลามใหก้อดอก 
เป็นการศึกษากระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงผ่านแนวคิดสญัวิทยา (Semiology) ดงันี ้

1. ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) 

“ในเชา้วนัพระ ณ หอประชมุโรงเรียนประถมคณุครูกม้ลงมองความเรียบรอ้ย 

และชายชดุผา้เหลืองก็ทยอยเดินเขา้มาอย่างชา้ ๆ 

และไม่นานต่อจากนัน้คณุครูตะโกนว่า 

อิสลามใหก้อดอก เอ่าใครเป็นอิสลามใหก้อดอก” 

ในท่อน A1 เป็นการบรรยายเหตุการณ์ในเช้าวันพระ ณ หอประชุมโรงเรียนประถม  
แห่งหน่ึงท่ีก าลังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ และในขณะท่ีพระสงฆ์ก าลังเดินเข้ามา  
ครูได้สั่งให้นักเรียนท่ีนับถือศาสนาอิสลามเอามือกอดอก ซึ่งหมายถึงการอยู่ในอาการส ารวม
เน่ืองจากต่างศาสนากัน และแม้ว่าเด็กเหล่านั้นจะไม่อยากอยู่ร่วมพิธีท่ีไม่ใช่ศาสนาของตน  
แต่ก็ไม่อาจคดัคา้นได ้

“ในคาบวิชาพละเมื่อวานหลงัอาหารกลางวนัพวกเรามารวมกนัเตรียมสอบลกูอนัเดอรว์อลเลย ์

และครูคนเดิมคนนัน้ในชดุวอรม์ก็ยืนพรอ้มรออยูท่ี่กลางสนาม 

และไม่นานต่อจากนัน้พวกเรารูสึ้กว่า 

ฟ้าเริ่มครึม้พวกเราแอบดีใจแต่ครูบอกเอ่าไปเปลีย่นไปสอบในโรงยิม (โห่)” 

ท่อน A2 เป็นการบรรยายเหตุการณ์ในตอนบ่ายของเมื่อวาน ซึ่งเป็นคาบวิชาพลศึกษา 
นักเรียนมารวมตัวกันเพื่อเตรียมสอบกีฬาวอลเลย์บอล โดยมีครูคนเดิมยืนรออยู่กลางสนาม  
ในขณะเดียวกันฟ้าก็เริ่มครึม้คล้ายฝนจะตก เด็ก ๆ ต่างพากันดีใจเพราะคิดว่าไม่ต้องสอบ  
แต่ฝันนัน้ก็สลายเมื่อคณุครูบอกใหเ้ปล่ียนสถานท่ีสอบเป็นในโรงยิมแทน และในตอนทา้ยของท่อน
มีเสียงโห่รอ้งจากเด็ก ๆ แสดงใหเ้ห็นถึงการมีสิทธิแสดงความรูสึ้กของตัวเองต่อเร่ืองท่ีไม่เห็นดว้ย  
ไดบ้า้งในฐานะนกัเรียน 
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“ในเชา้วนัพระ ณ หอประชมุโรงเรียนประถมคณุครูกม้ลงมองความเรียบรอ้ย 

และชายชดุผา้เหลืองก็ทยอยเดินเขา้มาอย่างชา้ ๆ 

และไม่นานต่อจากนัน้คณุครูตะโกนว่า 

อิสลามใหก้อดอก เอ่าใครเป็นอิสลามใหก้อดอก” 

ท่อน A3 เป็นการซ า้เนือ้รอ้งของเพลงในท่อน A1 เพื่อบอกย า้ถึงเหตุการณเ์ดิม ๆ ท่ีเกิดขึน้             
ในทกุเชา้ของวนัพระ 

“และเย็นวนันีท่ี้ลานดินประจ าหลงัเสาธงมีคนนั่งยองลกุยืนตรงลุน้เกมสท่ี์อยู่ตรงหนา้ 

เสียงดงัเต๊าะกินกันไปมาเอ่าถึงเวลาใกลพ้่อกูมางัน้ตาหนา้ตาสุดทา้ย 

และไม่นานต่อจากนัน้มีเสียงตะโกนก่อนจบตา 

เฮย้นิว้โป้งมึงยกหนิไอห่้า เอ่าเฮย้นิว้โป้งมึงยกหนิไอห่้า” 

ท่อน A4 ได้บรรยายถึงบรรยากาศการรวมตัวเพื่อมาเล่นลูกแก้วท่ีลานดินในช่วงเย็น 
ซึ่งเป็นท่ีประจ าของกลุ่มเด็กนักเรียนเหล่านั้น แต่ก็เล่นได้ไม่นานเพราะพ่อของเด็กในกลุ่ม  
ใกล้จะมารบักลับบ้าน และในประโยคสุดท้ายของท่อนท่ีว่า “เฮ้ยนิว้โป้งมึงยกหนิไอ้ห่า เอ่าเฮ้ย
นิว้โป้งมึงยกหนิไอห่้า” แสดงใหเ้ห็นถึงการมีสิทธิแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ีในเร่ืองการเล่น 

“ในเชา้วนัพระ ณ หอประชมุโรงเรียนประถมคณุครูกม้ลงมองความเรียบรอ้ย” 

และปิดทา้ยเพลงดว้ยประโยคแรกของท่อน A1 และ A2 ท่ีว่า “ในเชา้วนัพระ ณ หอประชุม
โรงเรียนประถมคุณครูก้มลงมองความเรียบรอ้ย” เพื่อต้องการเน้นย า้ถึงการถูกจ ากัดอิสรภาพ
บางอย่างของเด็กเมื่ออยู่ในสถานะนกัเรียนภายใตก้ารดแูลของคณุครู 
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จากเนือ้หาของบทเพลง สามารถตัง้ค าถามถึงการถูกจ ากัดอิสระของเด็กไดใ้นหลายเร่ือง 
ทัง้การเลือกนบัถือศาสนา และการท าตามค าสั่งของคณุครูหรือผูใ้หญ่ ท าไมเด็กเหล่านัน้ไม่มีอิสระ 
ในการตัดสินใจเลือกท าส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม การ เลือกนับถือศาสนา 
หรือการเลือกตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ จะดีกว่าหรือไม่หากเด็กเหล่านั้นมีโอกาสตัดสินใจเลือกดว้ย
ตนเอง ไม่ใช่ถูกจ ากัดมาแล้วเพียงเพราะต้องเป็นไปตามท่ีผู้ใหญ่ เป็นผู้ก าหนด ซึ่งเนื ้อหา  
ของบทเพลงตอ้งการกล่าวถึงสิทธิของเด็กท่ีควรแสดงความคิดเห็นในทกุเร่ืองไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นไดเ้พียงบางเร่ืองเท่านั้น ดังเช่นในท่อน A1 เร่ืองศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่
ของสังคม เด็ก ๆ ไม่สามารถบอกคุณครูได้หากไม่อยากเข้าร่วมพิธีทางศาสนาท่ีไม่ใช่ศาสนา  
ของตนเอง หรือแมแ้ต่เด็กท่ีนับถือศาสนาพุทธตามผูป้กครองก็ตาม บางคนอาจจะไม่ไดอ้ยากเขา้
รว่มพิธี แต่ก็ไม่มีสิทธิคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ตอ้งท าตามค าสั่งของครูเท่านั้น ต่อมา 
ในท่อน A2 เร่ืองการเรียน แม้สุดทา้ยเด็ก ๆ จะไม่ต้องการสอบในคาบนั้น แต่ก็ตอ้งท าตามค าสั่ง
ของครูเช่นเดียวกับเรื่องศาสนา เพียงแต่ในเร่ืองนีเ้ด็ก ๆ สามารถแสดงความรูสึ้กออกมาไดบ้้าง 
โดยการโห่รอ้งในช่วงตอนท้ายของท่อนเพลง และในท่อน A4 เรื่องการเล่น ซึ่งเด็ก ๆ มีอิสระ 
ในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี เห็นไดจ้ากประโยคสุดทา้ยของท่อนเพลงท่ีว่า “เฮย้นิว้โป้ง
มึงยกหนิไอห่้า เอ่าเฮย้นิว้โป้งมึงยกหนิไอห่้า” 

ค าส าคญั : สิทธิและเสรีภาพ 

2. ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) 

เพลง “อิสลามให้กอดอก” เป็นบทเพลงท่ีกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็นของเด็กต่อเร่ืองราวต่าง ๆ ในสังคม โดยศิลปินได้วางโครงเรื่องจากเรื่องใหญ่ท่ีสุด  
ของสังคมซึ่งเป็นเรื่องศาสนาท่ีเด็กไม่สามารถมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นได้เลย รองลงมา  
คือเรื่องการเรียน เด็ก ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้มากขึ ้น และสุดท้าย เรื่องการเล่น  
เด็ก ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี ส่ิงท่ีศิลปินต้องการจะกล่าวก็คือ  เด็กควรจะ 
มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ในทุกเรื่อง เพราะเด็กก็คือประชาชน 
คนหน่ึงท่ีเกิดมาอยู่ในสงัคมเช่นเดียวกนั  
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และความหมายในอีกนัยหน่ึงท่ีศิลปินต้องการจะส่ือความก็คือการปลูกฝังเรื่องศาสนา  
เพื่อเป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจให้กับประชาชนโดยปราศจากเหตุและผลท่ีสามา รถพิสูจน์ได ้ 
เป็นเพียงความหวังลม ๆ แล้ง ๆ ประสิทธิภาพของการจัดการสวัสดิการและนโยบายการดูแล  
จากรฐับาลต่างหากคือส่ิงท่ีสามารถช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

ค าส าคญั : ศาสนา 

3. ความหมายระดบัอดุมการณ ์(Ideology) 

จากบทความขา้งตน้ แมจ้ะมีรฐัธรรมนูญมาตราท่ีบอกไวว้่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์
ในการนับถือ ปฏิบัติ และประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน ในความเป็นจริงตามโรงเรียน
ส่วนใหญ่ยังคงมีความไม่เท่าเทียมในเรื่องศาสนาผ่านการจัดกิจกรรมประกอบพิธีกรรมในวัน
ส าคัญต่าง ๆ ซึ่งเด็กนักเรียนไม่สามารถมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือความประสงค์ 
ในการเขา้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเหล่านั้นได ้ทัง้นี ้เรื่องศาสนาถือไดว้่าเป็นเร่ืองใหญ่ของสังคม 
เด็ก ๆ ควรจะได้รับความรู้ในเรื่องเหล่านี้ก่อนจะถูกก าหนดให้นับถือศาสนาใดศาสนาหน่ึง  
ด้วยสภาพแวดล้อมสังคมท่ีอยู่ ในทางเดียวกัน ทุกประเทศจะมีศาสนาประจ าชาติท่ีโดนอุ้มชู  
และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางกา รว่า 
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ แต่ดว้ยขอ้ปฏิบัติของรฐัท่ีมีต่อศาสนาอันแสดงใหเ้ห็นถึงการ 
ให้ความส าคัญกับศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอื่นอยู่ดี ซึ่งท าให้ศาสนาอื่นโดนแบ่งแยก ส่งผล  
ให้เกิดความไม่เท่าเทียมของคนในสังคม ไม่เพียงเท่านั้น คนท่ีนับถือศาสนาเดียวกันแต่ต่างเพศ  
ก็ยังมีความไม่เท่าเทียมในทางศาสนาอยู่ดี ยกตัวอย่างเช่น ในศาสนาอิสลาม  ผู้ชายสามารถ 
มีภรรยาได้หลายคน ในขณะท่ีผู้หญิงไม่สามารถกระท าเช่นนั้นได้  สุดท้ายแล้ว เพลงนี้ก็เป็น 
อีกหน่ึงบทเพลงท่ีเนน้ย า้อดุมการณแ์ละความเชื่อเร่ืองความเท่าเทียมจากศิลปิน 

ค าส าคญั : ความเท่าเทียม 
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ความสัมพนัธข์องเนือ้ร้องและท านองในการสร้างความหมายและการสื่อสารทางอารมณ ์                 

บทเพลงอิสลามให้กอดอก เป็นบทเพลงท่ีมีรูปแบบแนวดนตรีเป็น Alternative Rock  
and Roll ผสมผสานกับ New Wave ลักษณะของการรอ้ง มีการทอดค ายาวเป็นประโยคบอกเล่า
เพื่อสะท้อนความคิดจากศิลปินและสร้างการตระหนักถึงพร้อมตั้งค าถามให้ผู้ฟังในด้าน
ความหมายของบทเพลง รูปแบบของกีตาร ์มีการเล่นคอรด์ท่ีสอดคล้องกับการรอ้งในลักษณะ
เดียวกัน และมีการเล่นไลนพ์รอ้มกันกับเบสเพื่อสรา้งความน่าสนใจใหก้ับเพลง รูปแบบของเบส 
เป็นการด าเนินคอรด์ท่ีเน้นการเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ืองในลักษณะเดียวกับ Basso Continuo 
ของดนตรีคลาสสิก และเล่นไลนส์อดประสานกับกีตารเ์พื่อมุ่งเนน้ตามความหมายของบทเพลง 
รูปแบบของกลองชุด มีแบบแผนในการเล่นท่ีเน้นจังหวะเขบ็ต 1 ชั้น สลับกับรูปแบบจังหวะขัด 
(Against Time) เพื่อสรา้งความหนักแน่นให้กับเพลง และในเพลงนี้จังหวะของเบสและกลอง 
จะไม่เท่ากัน โดยศิลปินต้องการส่ือความหมายไปในทิศทางเดียวกันกับเนื้อหาของบทเพลง 
กล่าวคือ “แตกต่างแต่ตอ้งอยู่ดว้ยกนัได”้ 
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บทเพลง ก้มลงช่วยมด 

เนือ้เพลง 

ออกไปโห่รอ้งถอืธงโบกสะบดั 

ตามใจหรือตามกนัหรือตามการปลกูฝัง 

กม้ลงช่วยมดในคอห่านบนแผ่นดินท่ีคณุยืน 

ตามใจแค่ตามใจก็แค่ตามหวัใจ 

ยืนเคารพใครเคารพคนบนนัน้ใคร 

ตามใจหรือตามกนัหรือตามการปลกูฝัง 

กม้ลงโอบกอดไทยหลงัอานบนแผ่นดินท่ีเรียกไทย 

ตามใจแค่ตามใจก็แค่ตามหวัใจ 

ทกุคนต่างพูดต่างฝันอยากเห็นโลกท่ีสวยสดงดงาม 

ไม่ยากหรอกแค่ลองพยายามใชศ้รทัธากบัเสียงหวัใจที่เราไดย้ินมนัใกล ้ๆ 

ออกไปขีดเขียนอวยพรใครสกัคน 

ตามใจหรือตามกนัหรือตามการปลกูฝัง 

กม้ลงเขียนโต๊ะดว้ยลิควิดประกาศรกัในชัน้เรียน 

ตามใจแค่ตามใจก็แค่ตามหวัใจ 

เดินกุมมือเธอในหนา้หนาวเดือนธันวาแลว้สญัญาว่าจะรกักนั 

ตามใจหรือตามกนัหรือตามการปลกูฝัง 

พน้จากหนา้หนาวนัน้เพียงไม่นานเธอทิง้ฉันไป 

ตามใจแค่ตามใจก็แค่ตามหวัใจของเธอ 

ทกุคนต่างพูดต่างฝันอยากเห็นโลกท่ีสวยสดงดงาม 

ไม่ยากหรอกแค่ลองพยายามใชศ้รทัธากบัเสียงหวัใจที่เราไดย้ินมนัใกล ้ๆ 

วนั/เดือน/ปี ท่ีเผยแพร ่18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
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ที่มาและแรงบนัดาลใจ 

จากการสัมภาษณ์ ศิลปินได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการแบ่งแยกผู้คนด้วยค าว่า  
ชนชาติ รวมทั้งตั้งค าถามถึงการปลูกฝังจากสังคมเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อแสดงว่ารักชาติ 
จ าเป็นต้องท าในส่ิงท่ีผูค้นในสังคมปฏิบัติตาม ๆ กันมาเสมอไปหรือไม่ ซึ่งนับตัง้แต่ประเทศไทย  
เกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “รัฐชาติ” (nation-state) ขึน้มาในกลางศตวรรษท่ี 19  ค าว่า “ชาติไทย” ก็ถูกใช้
อย่างแพร่หลาย และบางครัง้ยังถูกใช้จนน าไปสู่ความรุนแรง ค าว่ารฐัชาติจึงกลายเป็นเครื่องมือ 
ในการห า้หั่นเข่นฆ่าทางการเมืองดังเช่นท่ีเคยเกิดขึน้ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 และอีก 
นับไม่ถว้น จากหนังสือเรื่อง ชาติไทย ในทัศนะปัญญาชนหัวกา้วหน้า เขียนโดย โสภา ชานะมูล 
เสนอไว้ว่า ปัญญาชนไทยมีส่วนส าคัญในการให้ค าอธิบายต่อความหมายของค าว่าชาติไทย  
และประดิษฐกรรมท่ีถือเป็นของน าเข้านี้มีลักษณะเช่นเดียวกับของหลายอย่างท่ีน าเข้ามา 
แลว้ถูกให้ความหมายจนซึมลึกลงไปในความทรงจ ารว่มของประชาชน ซึ่งประเทศไทยเริ่มก่อรูป
ความเป็นรฐัชาติตัง้แต่สมยัรฐัสมบูรณาญาสิทธิราชย ์โดยการแบ่งแยกเขตแดน มีการจดัตัง้รฐับาล 
และส ารวจส ามะโนประชากร รวมทัง้การสรา้งประวัติศาสตรก์ระแสหลักหรือประวัติศาสตรช์าติ
จากเหล่าปัญญาชนชั้นน า อาทิ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รชักาลท่ี 5 และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รชักาลท่ี 6 ในช่วงเวลานี ้สมเด็จฯ กรมพระยา 
ด ารงราชานุภาพ ทรงเนน้บทบาทหนา้ท่ีในการสรา้งอัตลักษณข์องเมืองไทยมากกว่าการพยายาม
หาความหมายหรือนิยามค าว่าชาติไทย เช่นเดียวกับรัชกาลท่ี 6 ก็ทรงเน้นบทบาทหน้าท่ี 
ในการสร้างหรือนิยามความหมายชาติไทยผ่านงานเขียนโดยใช้นามปากกาแตกต่างกันไป  
กรณี นี้ นิ ธิ เอียวศรีวงศ์ ได้อธิบายมโนภาพของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ภายใต้กรอบ 
ของการสรา้งชาติไว้ว่ามีหัวใจอยู่ท่ีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน กล่าวคือ ใครอยากแสดงตน 
ว่ามีชาติ สามารถแสดงออกไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมดว้ยสถาบนัพระมหากษัตริย ์ซึ่งเป็นอุดมคติสงูสุด 
ของสังคมไทย และกลายเป็นศูนย์รวมท่ีทุกหมู่เหล่าย่อมอยู่ภายใต้การปกครอง ท่ีเป็นอันหน่ึง 
อันเดียวกันนี ้และความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันภายใต้ความเป็นพระมหากษัตริย์รวมถึงการมี
วฒันธรรมท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัดว้ย โดยวิธีการเผยแพรค่วามหมายของค าว่าชาติใหเ้ขา้ไปอยู่
ในส านึกของราษฎรท่ีทางราชการท าคือการก าหนดให้เรียนพงศาวดารในโรงเรียนสามัญชั้นสูง 
เพื่อถ่ายทอดส านึกประวัติศาสตรท่ี์พระมหากษัตริย์คือสถาบันทางสังคมท่ีได้รบัความส าคัญ 
มากท่ีสุด ดังท่ี สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ประทานแก่กองเสือป่า  
โดยกล่าวว่าใหม้ีความสามัคคีร่วมใจ และใหถ้ือชาติเป็นส่ิงส าคัญยิ่งกว่าตน ทัง้ยังทรงกล่าวเน้น
ความส าคญัของพระมหากษัตริยท่ี์มีนยัส าคญัต่อชาติไวว้่า 
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“...แลชาตินั้นจ าเป็นต้องมีหัวหน้าผู้ชักน าให้ด าเนินไปในกิจการเหมือนร่างกายแลเรือ 
ท่ีกล่าวเปรียบไวข้า้งตน้ รา่งกายก็ย่อมมีใจเป็นผูน้  า เรือก็ย่อมมีนายเรือเป็นผูบ้ญัชาการ หวัหนา้นี้
แลเรียกว่าพระราชาหรือพระเจา้แผ่นดิน ชาติท่ีขาดหัวหน้าย่อมเป็นเหมือนร่างกายท่ีปราศจาก
จิตตแ์ละดุจเรืออันหาผูบ้ัญชาการมิได้ ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ พระเจ้าแผ่นดินท่ีดีย่อมเป็นสง่าแห่งชาติ  
ท าให้มีอ  านาจเป็นท่ีนับถือและย าเกรงของชาติอื่นฯ … สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้า 
ผูเ้ป็นพระเจ้าแผ่นดินย่อมเป็นเหมือนศีรษะของชาติ พวกพสกเป็นเหมือนอวัยวะอันเหลือมีมือ 
แลเทา้เป็นตน้” 

ในขณะท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รชักาลท่ี 6 ไดพ้ยายามสรา้งอุดมการณข์องชาติ  
อันประกอบด้วยชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีการสร้างเอกลักษณ์ ท่ีแสดงถึง 
ความเป็นไทยผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใชธ้งไตรรงคเ์ป็นธงชาติไทย หรือการสรา้งส่ือ 
ผ่านข้อเขียนด้วยนัยทางภาษาต่าง ๆ ดังบทกลอนท่ีทรงพระราชนิพนธ์เพื่อให้ความหมาย 
ของธงไตรรงค ์ว่า 

“… ขาว คือบริสทุธิ์ศรีสวสัด์ิ หมายพระไตรรตัน และธรรมคุม้จิตไทย 
แดง คือโลหิตเราไซร ้  ซึ่งยอมสละได ้  เพื่อรกัษาชาติศาสนา 
น า้เงิน คือสีโสภา   อนัจอมประชา   ธ โปรดเป็นของส่วนองค…์” 

อย่างไรก็ตาม งานชิ ้นนี้ของรัชกาลท่ี 6 ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าใดนัก เพราะไม่
สามารถสรา้งส านึกร่วมได้อย่างเช่นงานของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ และผลผลิต
อย่างหน่ึงในการน าเสนอส่ิงท่ีเรียกว่าชาติไทยคือการเขียนสารคดีของปัญญาชนชั้นน า  
ซึ่งส่ิงท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงบันทึกในสารคดีคือการใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
ทางภาษาในการเปรียบเทียบเพื่อชีใ้ห้เห็นว่าการใชภ้าษาท่ีแตกต่างกันหมายถึงคนต่างจ าพวก 
ฉะนั้น กลุ่มคนท่ีพูดภาษาไทยเท่านั้นจึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นไทย ซึ่งประเด็นเดียวกันนี้ 
ในงานเขียนของรัชกาลท่ี 6 ก็ได้พยายามใช้ภาษาเป็นเส้นแบ่งเช่นกัน ดังท่ีทรงแบ่ง “พวกเขา” 
(หมายถึงคนจีนท่ีไม่ยอมใช้ภาษาไทย) และ “พวกเรา” (หมายถึงคนไทยท่ีพูดภาษาไทย 
และจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ) ซึ่ งปรากฏต่อมาในแบบเรียนของโรงเรียน 
ท่ีได้ยึดตามแนวพระราชวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพในการสรา้งความรู้ 
ว่าด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทย ประเด็นข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษาของ นิธิ เอียวศรีวงศ ์  
ท่ีได้ค้นคว้าและวิเคราะห์ไว้ว่าเป็นการครอบง าทางความคิดในยุคสมัยต่อมาท่ีมักอ้างเอา 
พระราชวินิจฉัยของพระบิดาทางประวัติศาสตรว์่าเป็นความรูท่ี้ตายตัว ท าใหค้วามรูก้ระแสหลักนี้
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ลงรากปักฐานอย่างมั่นคงในสังคมไทยยิ่งขึน้ ดังนั้น หลังผ่านการปฏิรูปแผ่นดินในรัชกาลท่ี 5  
จนถึงก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 สยามประเทศจึงได้ปรากฏแนวคิดใหม่ในการ
อธิบายค าว่าชาติจ านวนหน่ึงขึน้ และมีการบรรจุเร่ืองนีล้งในแบบสอนอ่านหนา้ท่ีพลเมือง โดยระบุ
ให้ราษฎรทุกคนเป็นหน่วยของชาติ และราษฎรมาจากรัฏฐ ซึ่งแปลว่า แว่นแคว้น บ้านเมือง 
หมายถึง คนท่ีอยู่ในบ้านเมืองหรือประเทศนั้น ๆ เช่น คนท่ีเกิดและอยู่ในประเทศสยาม เรียกว่า 
คนไทย หรือชาวสยาม หรือเรียกว่าราษฎรของประเทศสยาม เป็นตน้ 

แนวคิดเรื่องชาติไทยยังคงสืบเน่ืองและมีพลวัตอย่างต่อ เน่ืองมาจนถึงช่วงหลัง 
การเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบราชาธิปไตย  
ความคิดของชาติไทยถูกปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับโครงสรา้งการเมืองการปกครองใหม่ท่ีมี
รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยเป็นทางน า  ซึ่ง ปรีดี พนมยงค์ ได้ให้ความหมายใหม่ 
แก่รฐัไทยในช่วงหลงั 2475 ดงัท่ีอธิบายถึงลกัษณะความเป็นชาติ (nation) ว่า  

“…ชาติปัจจุบันชนิดท่ีประกอบขึน้โดยรวมผู้คนจากหลายกลุ่ม  หลายเผ่าพันธุ์ และ 
หลายชาติรวมไวด้ว้ยกันเป็นเวลาชา้นาน จนกระทั่งเผ่าพันธุแ์ละชนชาติต่าง ๆ ไดม้ีความเคยชิน
และจิตส านึกว่าเป็นสมาชิกแห่งชาติเดียวกนั ชาติดังกล่าวนั้นก็มีฐานะท่ีจะเป็นรฐัอันหน่ึงอันเดียว
ของชาตินัน้ได”้  

ถึงกระนั้นก็ตาม ปรีดี  ไม่ได้แตะไปถึงการนิยามหรือการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ  
หากแต่เป็นรัฐธรรมนูญท่ีมีประเด็นของสัญชาติมากกว่าเรื่องชาติหรือเชื ้อชาติในการนิยาม 
ความเป็นไทย ฉะนั้น โครงเรื่องชาติไทยจึงเป็นเรื่องเก่า โดยเฉพาะความสืบเน่ืองของอาณาจักร
และราชธานีต่าง ๆ ยังคงเป็นแกนหลักของงานเขียนประวัติศาสตรไ์ทยจนถึงปัจจุบนั กรณีนีเ้ช่นนี้
เกิดขึน้กับ หลวงวิจิตรวาทการ ปัญญาชนคนส าคัญขา้มยุคขา้มสมัย วิธีการท่ีหลวงวิจิตรท าคือ 
เน้นการเขียนประวัติศาสตรใ์นเชิงปลุกใจ และน าการเขียนประวัติศาสตร์มาเล่นในเชิงของ
วัฒนธรรมเพื่อ เป็นภาพตัวแทน (representation) ในการแสดงอัตลักษณ์ ผ่านการส่ือสาร 
ในรูปแบบของวตัถุ เช่น สถาปัตยกรรม การแต่งกาย และศิลปะ ซึ่งมีส่วนสรา้งเสริมความกา้วหนา้
ของชาติ ในอีกแง่หน่ึง วัฒนธรรมยงัมีนัยทางพฤติกรรมและศีลธรรมอันจะน าไปสู่การพัฒนาชาติ
ให้เกิดความมั่นคง นอกจากนี ้การบรรยายเรื่องชาติไทยของหลวงวิจิตรวาทการมักใช้ใจความ
ส าคัญ (motif) เรื่องวีรบุรุษนักรบผู้กอบกู้บ้านเมืองจากการปกครองของต่างชาติ หรือผู้ปกป้อง
แผ่นดินจากผูรุ้กรานภายนอก ใจความส าคัญนีท้ าใหพ้ระมหากษัตริยไ์ทยในอดีตกลายเป็นวีรบุรุษ
ผู้กอบกู้บ้านเมือง เช่น พ่อขุนรามค าแหงผู้กอบกู้บ้านเมืองจากขอม พระนเรศวรทรงกอบกู้
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บา้นเมืองจากพม่า และพระนารายณ์ทรงกอบกู้ประเทศไทยให้พน้จากอ านาจฝรั่งเศส ทัง้หมดนี ้
จึงท าให้เกิดการสร้างนามมหาราชต่อท้ายชื่อกษัตริย์เพื่อให้เป็นวีรบุ รุษของชาติ ถึงตรงนี ้
ผลกระทบอย่างไม่ตัง้ใจของการผลิตความหมายของชาติไทยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
2475 ได้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางนอกพืน้ท่ีรั้ววังผ่านข้อเขียนของปัญญาชนชั้นน า  
นอกจากนี้ยังมีการผลิตงานเขียนท่ีสอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรมเรื่องชาติไทยในช่วง
ทศวรรษท่ี 2490 จากกลุ่ม ปัญญาชนฝ่ายซ้าย ได้แก่  เสนีย์ เสาวพงศ์ , อุดม ศรีสุวรรณ ,  
อัศนี พลจันทร และ สุภา ศิริมานนท์ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเริ่มต้นบทบาทงานเขียนอย่างจริงจัง 
ได้แก่ เปลือ้ง วรรณศรี, ทวีป วรดิลก และ จิตร ภูมิศักด์ิ ซึ่งกลุ่มปัญญาชนทัง้สองรุ่นต่างตีความ
และใหค้วามหมายชาติไทยท่ีแตกต่างกันออกไปจากปัญญาชนชั้นน าในยุคแรกดว้ยการประสาน
อดุมคติเกี่ยวกบัเรื่องชาติบา้นเมืองผ่านการเปิดพืน้ท่ีทางการเขียนตามหนา้หนงัสือพิมพ ์เพื่อเสนอ
ความคิดเห็นเรื่องการวิพากษ์อ านาจรัฐ และน าเสนออุดมคติเรื่องชาติท่ีกลายเป็นวาทกรรม 
อีกชดุหน่ึงในเวลาต่อมาจนเกิดการเรียกขานในกลุ่มพวกเขาว่ากลุ่มหวักา้วหนา้ 

การเคล่ือนไหวของปัญญาชนหัวกา้วหนา้กลุ่มนีม้ีจุดร่วมท่ีเหมือนกันจากการใช้ปากกา
เป็นอาวุธในการท่ิมแทงไปท่ีศูนยอ์  านาจรฐั ซึ่งกระบวนการวิพากษ์อ านาจรฐัท่ีกลุ่มปัญญาชน 
หัวก้าวหน้าได้สรา้งวาทกรรมขึน้ในช่วงทศวรรษ 2490 จนถึง 2500 มีความหมายเพื่อต่อต้าน
อ านาจรฐั 3 นยัดว้ยกนั ความหมายแรก หมายถึง การต่อตา้นอ านาจเผด็จการของกลุ่มผูป้กครอง  
เป็นการต่อตา้นการใชอ้  านาจไม่เป็นธรรมของระบบราชการท่ีเป็นฐานของการค า้จนุอ านาจรฐับาล 
รวมทั้งกลไกอ านาจรัฐท่ีส่งผ่านหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงศึกษาธิการ และต่อตา้นการกอบโกยผลประโยชนข์องบรรดากลุ่มนกัการเมือง ขา้ราชการ
ทหาร ต ารวจ และพลเรือน ท่ีสรา้งเครือข่ายทางอ านาจและแผ่ฐานอ านาจทางธุรกิจ รวมถึง 
กลุ่มพ่อคา้ นกัธุรกิจ และนายธนาคารบางกลุ่มท่ีเอือ้ผลประโยชนซ์ึ่งกนัและกัน ความหมายท่ีสอง 
หมายถึง การต่อตา้นระบบจักรวรรดินิยมและทุนนิยมท่ีเขา้มามีอิทธิพลเหนือรฐัไทย ส่งผลให้รฐั
ไทยด าเนินนโยบายคลอ้ยตามประเทศมหาอ านาจ และความหมายท่ีสาม หมายถึง การต่อต้าน
แนวคิดเรื่องประวติัศาสตรช์าติไทยท่ีเป็นอดุมการณฝั์งรากลึกในสังคมไทยผ่านกระบวนการสรา้ง
ความรูท่ี้สืบเน่ืองมายาวนาน ทั้งยังเพาะบ่มในจิตส านึกการรบัรูข้องคนในสังคมนับตั้งแต่สมัย 
รฐัสมบูรณาญาสิทธิราชย์จนถึงทศวรรษ 2490 ซึ่งปัญญาชนเหล่านีรู้สึ้กว่าอุดมการณห์รือส านึก 
ท่ีถูกสร้างขึ ้นเป็นแนวคิดแบบถอยหลังเข้าคลอง และเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้า 
ของประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นระบบศักดินาหรือความคิดเร่ืองลทัธิความรกัชาติของชนชัน้ผูน้  าไทย
ท่ีปลกูฝังผ่านการรบัรูป้ระวติัศาสตรช์าติไทย (อิทธิพล โคตะมี, 2563c)(เอกสารจากเว็บไซต)์ 
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จะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่องชาตินับเป็นประดิษฐกรรมจากตะวันตกท่ีชนชั้นน าหลังการ 
ปฏิรูปแผ่นดินน าเข้ามาเพื่อใช้รวมศูนย์อ  านาจจากแว่นแคว้นเข้าสู่รัฐบาลราชส านักกรุงเทพฯ  
ในช่วงหลงัรฐับาลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รชักาลท่ี 5 จากนั้นความหมายและความส าคัญ
ของสาระส าคัญท่ีเรียกว่าชาติไทยก็แปรเปล่ียนสัมพันธ์ไปกับระบอบทางการเมืองและตัวแสดง  
ทางการเมือง ดังในยุคแรกท่ีถือว่าชาติเปรียบประหน่ึงร่างกายท่ีมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นศีรษะ  
ส่วนพสกนิกรเปรียบเสมือนมือและเทา้ตามนิยามของพระบรมวงศเ์ธอกรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
มาสู่การจ าแนกคนจากการใช้ภาษา แต่เมื่อถึงช่วงหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475  
การตระหนักถึงความหลากหลายทางเชือ้ชาติของผูค้นในเขตแดนไทยไดม้ีส่วนท าใหร้ฐัธรรมนูญ
กลายเป็นจดุเนน้ท่ีโอบรบัคนหลากภาษา เชือ้ชาติ และเผ่าพนัธุ์ เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของอตัลักษณ์
ใตฉ้ลากท่ีเรียกว่าสญัชาติไทย และเมื่อแนวคิดเร่ืองชาติเร่ิมลงหลกัปักฐานในสงัคมไทย ท าใหก้ลุ่ม
ปัญญาชนรุ่นใหม่เลือกนิยามความหมายของค าว่าชาติดว้ยเช่นกนั หากแต่มีความหมายท่ีแทบจะ
สวนทางกบัค าอธิบายดัง้เดิมของปัญญาชนราชส านกั 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 ส่งผลใหเ้กิดการล่มสลายของระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ความคิดในการพยายามหวนคืนสู่ระบอบเก่าของกลุ่มอนุรักษนิยม 
ไม่ได้หายไปไหน หากแต่ปรับเปล่ียนให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ผ่านการผลิตซ า้ทางวาทกรรม 
กระแสหลกั ซึ่งหมายถึงอดุมการณท่ี์มาจากการสรา้งความรูเ้กี่ยวกบัอัตลักษณข์องความเป็นไทย 
กล่าวคือ เป็นความรูท่ี้ถูกสรา้งโดยกลุ่มชนชั้นสูง กลุ่มผูป้กครอง หรือกลุ่มนกัปราชญ์ท่ีมีจินตภาพ
เกี่ยวกับตัวตนของคนไทย เมืองไทย และลักษณะของความเป็นไทย โดยการสรา้งค าอธิบายว่า  
เราคือใคร มีความเป็นมาอย่างไร และมีลกัษณะวฒันธรรมประจ าเฉพาะอย่างไร (อิทธิพล โคตะมี, 
2563a)(เอกสารจากเว็บไซต)์ 

แม้ว่าปัญญาชนอนุรักษนิยมและปัญญาชนฝ่ายซา้ยจ านวนไม่นอ้ยอาจจะไม่เห็นด้วย  
กบัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 แต่ไม่ไดร้บัประกันว่าพวกเขาจะไม่ไดร้บัผลกระทบใดเลย 
กระทั่งรฐัธรรมนญู 2490 ท่ีน ามาสู่การรา่งรฐัธรรมนญูใหม่ของฝ่ายนิยมเจา้ในปี 2492 และการน า
รฐัธรรมนูญ 2475 ฉบับท่ี 2 มาใช้ใหม่ล้วนคงความคิดเรื่องอ านาจสูงสุดเป็นของราษฎรท่ีถูก
สถาปนาลงในรฐัธรรมนูญเอาไว ้เช่นเดียวกับนิยามเร่ืองชาติไทยท่ีกลายมาเป็นความทรงจ าร่วม
ของคนในยุคนั้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้ตกอยู่ในกระดานสงครามเย็นพรอ้มกับการขึน้สู่
อ  านาจของเผด็จการทหาร สฤษด์ิ, ถนอม และ ประภาส ท่ีกินเวลายาวนานนบัทศวรรษก่อนจะถูก
ขบวนการนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในทศวรรษท่ี 2510 โค่นลม้ โดยมีแนวคิดชาตินิยม 
เป็นหน่ึงในแรงผลกัดนัท่ีส าคญั  
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เมื่อเขา้สู่ทศวรรษ 2500 อิทธิพลของความคิดจากปัญญาชนฝ่ายซา้ยอย่าง จิตร ภมูิศักด์ิ  
และ ทวีป วรดิลก ได้เริ่มปรากฏขึน้ โดยเสนอว่ารากฐานของชาติมาจากความหลากหลาย 
ทางชาติพันธุข์องกลุ่มคนท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของชาติ ไม่ใช่ประวัติศาสตรช์าติไทยท่ีมีเฉพาะ
ภาพของกษัตริย์ท่ี เป็นผู้ปกครองเท่านั้น งานเขียนนี้ชี ้ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ไทยมี ท่ีมา 
จากประชาชนท่ีเป็นรากหญ้าของแผ่นดิน ทั้งยังเป็นส่วนส าคัญของชาติ มิใช่พระมหากษัตริย์ 
หรือชนชัน้ผูป้กครอง ดงัจะขอสรุปดว้ยบทกวีของ ทวีปวร ท่ีไดเ้ขียนไวใ้นอกัษรสาสน์ ว่า 

“ประวติัศาสตรช์าติไทยอยู่ไหนเล่า  ไดแ้ต่เฝา้ใฝ่จิตตคิ์ดกงัขา 
อ่านประวติัคิดเขียนพากเพียรมา    ช่างไรส้าระแห่งศาสตรอ์นาถใจ 
ลว้นแต่วาด ราชประวติั จดัมาอา้ง   โกหกบา้งจริงบา้งต่างขานไข 
ชีวิตผองของคนบนแดนไทย    ไม่เคยไดเ้ปิดเผยหรือเอ่ยกนั” 

สรุปไดว้่า การพยายามคน้หาอตัลกัษณช์าติไทยของ จิตร ภูมิศักด์ิ คือการหาความหมาย
ของค าว่าสยาม ซึ่งอาจเรียกวิธีการท่ี จิตร ภูมิศักด์ิ ใช้ว่าเป็นการขุดค้นหาร่องรอยท่ีซ้อนทับ 
อยู่ในตัวบริบทของภาษา (linguistics context)  หากพิจารณางานเขียนเชิงประวัติศาสตรข์อง  
จิตร ภูมิศกัด์ิ จะพบว่าส่ิงหน่ึงท่ีถือเป็นส านึกรว่มในงานทกุชิน้คือส านึกของการเป็นชาติท่ีเกิดจาก
การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางอัตลักษณ์ ทั้งทางวัฒนธรรมและเชือ้ชาติ  
ชาติท่ีประกอบกันขึน้จึงไม่ได้มีอัตลักษณ์เดียวแต่อย่างใด เช่นเดียวกับปัญญาชนหัวเสรีนิยม  
อย่าง มาลัย ชูพินิจ (อิทธิพล โคตะมี, 2563b)(เอกสารจากเว็บไซต์) ท่ีเสนอแนวคิดว่าด้วยการ 
รือ้ถอนความรูสึ้กรกัชาติท่ีฝ่ายรฐัสรา้งสรรคโ์ฆษณามาในทศวรรษ 2480 ดว้ยการเขียนงานเสียดสี
วิธีการสรา้งความรักชาติของหลวงวิจิตรวาทการผู้มีอิทธิพลในการสรา้งอุดมการณ์ชาตินิยม  
เชิงปลกุใจว่า  

“…ความรักชาติส าหรับไทยเราบางคนเริ่มต้นและลงเอยด้วยการรอ้งเพลงชาติเท่านั้น  
เองหรือ? ความจงรกัภักดีต่อชาติไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงออกดว้ยการเสียสละแบบพระเอกในละคร
หรือบทรอ้งเพลงเสมอไป…” 
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จากความเป็นมาและเรื่องราวของการสรา้งความหมายของค าว่าชาติตามท่ีกล่าวอ้าง  
มาทัง้หมดไม่อาจสรุปไดแ้น่ชดัว่าจริง ๆ แลว้ ชาติ คืออะไร การรกัชาติ สามารถกระท าไดอ้ย่างไร 
ล้วนขึ ้นอยู่กับประสบการณ์และภูมิ ปัญญาท่ีสั่ งสมมาของแต่ละบุคคล ซึ่ งศิลปินมองว่า 
การแบ่งแยกผู้คนด้วยค าว่าเชื ้อชาติ หรือแม้กระทั่ งการแบ่งเขตแดนออกเป็นประเทศต่าง ๆ  
เป็นหน่ึงในหลาย ๆ สาเหตุของการแบ่งแยกชนชั้นในสังคม และนับได้ว่าเป็นปัญหาหลักท่ีท าให้
ผู้คนในสังคมเกิดการแตกแยกและทะเลาะเบาะแว้งกัน ในสังคมหน่ึงมีผู้คนจากหลากหลาย  
เชื ้อชาติมาอาศัยอยู่รวมกัน ฉะนั้น การสร้างความหมายของค าว่าชาติเพื่อการแสดงตัวตน 
หรือจุดยืนบางอย่างเพื่อให้เกิดส านึกร่วมยังควรเกิดขึน้อีกต่อไปหรือไม่ หากผลกระทบท่ีเกิดขึน้
จากส่ิงเหล่านั้นจะสรา้งความรา้วฉานให้กับคนในสังคม และด้วยความเชื่อท่ีว่าทุกคนมีสิทธิ 
ในการคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน เพลง “กม้ลงช่วยมด” จึงเป็นบทเพลงท่ีแต่งขึน้
เพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเลือกแสดงออกหรือเลือกกระท าส่ิงต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งท าเพียงเพราะ
ถกูปลกูฝังจากสงัคม หากแต่ท าตามหวัใจของตนเองถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสดุ 

รูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสงัคม 

การศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสังคมท่ีปรากฏในบทเพลงก้มลงช่วยมด  
เป็นการศึกษากระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงผ่านแนวคิดสญัวิทยา (Semiology) ดงันี ้

1. ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) 

“ออกไปโห่รอ้งถือธงโบกสะบดั 

ตามใจหรือตามกนัหรือตามการปลกูฝัง 

กม้ลงช่วยมดในคอห่านบนแผ่นดินท่ีคณุยืน 

ตามใจแค่ตามใจก็แค่ตามหวัใจ” 

ในท่อน Verse 1 เป็นการตั้งค าถามถึงการแสดงความรักของผู้คนท่ีมี ต่อชาติไทย 
ว่าท าเพราะตามใจตนเอง ท าตามผูอ้ื่น หรือท าเพราะถกูสงัคมปลกูฝัง ในความเป็นจริง การรกัชาติ
ไม่จ  าเป็นต้องท าส่ิงท่ียิ่ งใหญ่ตาม ท่ีโดนปลูกฝังให้ท าตาม ๆ กันมาเสมอไป เพียงแค่เรา 
กม้ลงช่วยมดในคอห่าน ซึ่งเปรียบไดว้่าแค่เร่ิมท าประโยชนจ์ากส่ิงเล็ก ๆ ใกลต้ัวก็แปลว่ารกัชาติ 
ไดเ้ช่นกนั 
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“ยืนเคารพใครเคารพคนบนนัน้ใคร 

ตามใจหรือตามกนัหรือตามการปลกูฝัง 

กม้ลงโอบกอดไทยหลงัอานบนแผ่นดินท่ีเรียกไทย 

ตามใจแค่ตามใจก็แค่ตามหวัใจ” 

ต่อมาในท่อน Verse 2 เป็นการตั้งค าถามถึงการให้ความเคารพใครสักคน เป็นการ 
ท าตามใจตนเอง ท าตามผูอ้ื่น หรือท าเพราะถกูสังคมปลูกฝัง ซึ่งคนไทยถกูปลกูฝังเรื่องการอนรุกัษ์
ของไทย ใช้ของไทย กินของไทย  นิยมความเป็นชาติไทยมาโดยตลอด ตามประโยคท่ีว่า  
“กม้ลงโอบกอดไทยหลังอานบนแผ่นดินท่ีเรียกไทย” ฉะนั้นแล้ว หากตอ้งการแสดงออกถึงความ 
รกัชาติ เพียงแค่รกัและดแูลอะไรก็ตามท่ีเป็นของไทยก็นบัว่าเป็นการรกัชาติไดเ้ช่นกนั 

“ทกุคนต่างพดูต่างฝันอยากเห็นโลกท่ีสวยสดงดงาม 

ไม่ยากหรอกแค่ลองพยายามใชศ้รทัธากบัเสียงหวัใจที่เราไดย้ินมนัใกล ้ๆ” 

และในท่อน Hook เป็นการแนะน าให้ศรัทธาและกล้าท าตามเสียงหัวใจของตนเอง  
เพียงเท่านัน้ก็สามารถท าใหโ้ลกสวยงามไดโ้ดยไม่ตอ้งท าตามการปลกูฝังของใคร 

“ออกไปขีดเขียนอวยพรใครสกัคน 

ตามใจหรือตามกนัหรือตามการปลกูฝัง 

กม้ลงเขียนโต๊ะดว้ยลิควิดประกาศรกัในชัน้เรียน 

ตามใจแค่ตามใจก็แค่ตามหวัใจ” 

ในท่อน Verse 3  เป็นการตั้งค าถามถึงการกระท าต่าง ๆ ของมนุษย์เพื่ อแสดงออก 
ถึงความรกั ซึ่งการเขียนบอกรกักนัตามโต๊ะเรียนสามารถแสดงออกถึงความรกัท่ีจริงใจไดม้ากกว่า
การออกไปเขียนอวยพรใหใ้ครสกัคนตามท่ีสงัคมปลกูฝัง 
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“เดินกุมมือเธอในหนา้หนาวเดือนธันวาแลว้สญัญาว่าจะรกักนั 

ตามใจหรือตามกนัหรือตามการปลกูฝัง 

พน้จากหนา้หนาวนัน้เพียงไม่นานเธอทิง้ฉันไป 

ตามใจแค่ตามใจก็แค่ตามหวัใจของเธอ” 

แม้กระทั่งการเดินกุมมือใครสักคนแล้วให้ค ามั่นสัญญาว่าจะรกักัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป  
ไม่นานความรกัท่ีเคยสุขสมก็เป็นอันตอ้งแยกจาก เพราะสดุทา้ยแลว้ต่างก็ท าตามหัวใจของตนเอง 
ดังประโยคท่ีว่า “ตามใจแค่ตามใจก็แค่ตามหัวใจของเธอ” เป็นการทิง้ท้ายไวใ้นประโยคสุดท้าย  
ของท่อน Verse 4 เพื่อสร้างแรงผลักไปสู่ท่อน Hook สุดท้ายท่ีต้องการเน้นย ้าถึงการเคารพ 
และศรทัธาต่อเสียงหวัใจของตนเองว่า 

“ทกุคนต่างพดูต่างฝันอยากเห็นโลกท่ีสวยสดงดงาม 

ไม่ยากหรอกแค่ลองพยายามใชศ้รทัธากบัเสียงหวัใจที่เราไดย้ินมนัใกล ้ๆ” 

“ตามใจหรือตามกันหรือตามการปลูกฝัง” เป็นการตั้งค าถามต่อการกระท าของมนุษย์ 
ถึงการกระท าส่ิงใดนั้นมาจากหัวใจของเรา หรือเป็นเพียงการท าตามคนอื่น หรือถูกปลูกฝังใหท้ า 
จนลืมถามตัวเองว่าท าส่ิงนั้นไปเพื่ออะไร เพลงนี้จึงเป็นบทเพลงท่ีสนับสนุนเสรีภาพในการ  
เลือกแสดงออกหรือเลือกกระท าส่ิงต่าง ๆ โดยท่ีไม่ต้องท าเพียงเพราะท าตามกัน หรือตามการ
ปลูกฝังของสังคม การท าตามหัวใจของตนเองถือเป็นส่ิงส าคัญ ทุกคนมีสิทธิท่ีจะใฝ่ฝันถึงโลก 
ท่ีสวยงามขอเพียงแค่ท าตามหัวใจของตนเอง ดงัเนือ้เพลงท่อนสุดทา้ยท่ีว่า “ทกุคนต่างพูดต่างฝัน
อยากเห็นโลกท่ีสวยสดงดงาม ไม่ยากหรอกแค่ลองพยายามใชศ้รัทธากับเสียงหัวใจท่ีเราได้ยิน  
มนัใกล ้ๆ” 

ค าส าคญั : สิทธิและเสรีภาพ 
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2. ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) 

“เดินกุมมือเธอในหนา้หนาวเดือนธันวาแลว้สญัญาว่าจะรกักนั 

ตามใจหรือตามกนัหรือตามการปลกูฝัง 

พน้จากหนา้หนาวนัน้เพียงไม่นานเธอทิง้ฉันไป 

ตามใจแค่ตามใจก็แค่ตามหวัใจของเธอ” 

ในท่อน Verse 4 นอกจากความหมายของการบอกรกักันตามเนือ้เพลงแล้ว ส่ิงท่ีศิลปิน
ตอ้งการจะส่ือความหมายในอีกนัยหน่ึงก็คือ เดือน “ธันวาคม” เป็นเดือนแห่งความรกัท่ีถกูปลกูฝัง
จากสถาบันสังคมมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งท้ายท่ีสุดแล้วไม่มีธันวาไหนท่ีเป็นรักนิรันดร ์  
เพราะไม่ว่าจะเป็นเดือนธันวาปีนี ้เดือนธันวาปีหนา้ หรือเดือนธันวาปีไหน ไม่มีอะไรรบัประกนัไดว้่า
ความรกันัน้จะคงอยู่ตลอดไป ฉะนัน้ ไม่ควรมีเดือนไหนท่ีถกูใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษ 

“ทกุคนต่างพดูต่างฝันอยากเห็นโลกท่ีสวยสดงดงาม 

ไม่ยากหรอกแค่ลองพยายามใชศ้รทัธากบัเสียงหวัใจที่เราไดย้ินมนัใกล ้ๆ” 

และในท่อน Hook นอกจากการเน้นย า้เสรีภาพในการเลือกแสดงออกหรือเลือกกระท า 
ส่ิงต่าง ๆ โดยท่ีไม่ตอ้งท าเพียงเพราะท าตามกนัหรือตามการปลกูฝังของสังคม อีกส่ิงหน่ึงท่ีศิลปิน
ตอ้งการส่ือความคือการท าดีเพือ่สงัคมหรือการแสดงตนเพื่อบอกว่ารกัชาติ แค่เร่ิมตน้ท าประโยชน์
จากส่ิงใกลต้วัก่อนก็ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงตนในท่ีสาธารณะเพื่อใหค้นอื่นมองเห็นเสมอไป 

ค าส าคญั : ชาติ 
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3. ความหมายระดบัอดุมการณ ์(Ideology) 

จากความเป็นมาและเรื่องราวของการสรา้งความหมายของค าว่าชาติตามท่ีกล่าวอ้าง  
มาทัง้หมดไม่อาจสรุปไดแ้น่ชดัว่าจริง ๆ แลว้ ชาติ คืออะไร การรกัชาติ สามารถกระท าไดอ้ย่างไร 
ล้วนขึ ้นอยู่กับประสบการณ์และภูมิ ปัญญาท่ีสั่ งสมมาของแต่ละบุคคล ซึ่ งศิลปินมองว่า  
การแบ่งแยกผู้คนด้วยค าว่าเชื ้อชาติ หรือแม้กระทั่ งการแบ่งเขตแดนออกเป็นประเทศต่าง ๆ  
เป็นหน่ึงในหลาย ๆ สาเหตุของการแบ่งแยกชนชั้นในสังคม และนับได้ว่าเป็นปัญหาหลักท่ีท าให้
ผู้คนในสังคมเกิดการแตกแยกและทะเลาะเบาะแว้งกัน ในสังคมหน่ึงมีผู้คนจากหลากหลาย  
เชื ้อชาติมาอาศัยอยู่รวมกัน ฉะนั้น การสร้างความหมายของค าว่าชาติเพื่อการแสดงตัวตน 
หรือจุดยืนบางอย่างเพื่อให้เกิดส านึกร่วมยังควรเกิดขึน้อีกต่อไปหรือไม่ หากผลกระทบท่ีเกิดขึน้
จากส่ิงเหล่านั้นจะสรา้งความรา้วฉานให้กับคนในสังคม และด้วยความเชื่อท่ีว่าทุกคนมีสิทธิ  
ในการคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน เพลง “กม้ลงช่วยมด” จึงเป็นบทเพลงท่ีแต่งขึน้
เพื่อเนน้ย า้อดุมการณค์วามเชื่อเร่ืองความเท่าเทียมจากศิลปิน 

ค าส าคญั : ความเท่าเทียม 

ความสัมพนัธข์องเนือ้ร้องและท านองในการสร้างความหมายและการสื่อสารทางอารมณ ์                  

บทเพลงกม้ลงช่วยมด เป็นบทเพลงท่ีมีรูปแบบแนวดนตรีเป็น Folk ลักษณะของการรอ้ง  
มีการทอดค ายาวเป็นประโยคบอกเล่าเพื่อสะทอ้นความคิดจากศิลปินและสรา้งการตระหนักถึง 
พร้อมตั้งค าถามให้ผู้ฟังในด้านความหมายของบทเพลง รูปแบบของกีตาร ์มีการเล่นคอร์ด 
ท่ีสอดคล้องกับการรอ้งในลักษณะเดียวกัน รูปแบบของเบส เป็นการด าเนินคอรด์ท่ีเนน้การเดิน 
แนวเบสอย่างต่อเน่ืองในลักษณะเดียวกับ Basso Continuo ของดนตรีคลาสสิกเพื่อท าให้เพลง 
มีลกัษณะการขับเคล่ือนไปขา้งหนา้อยู่ตลอดเวลา และรูปแบบของกลองชุด มีการใชแ้ซ่ (Brush) 
เพื่อ เปรียบเสมือนเสียงลากรองเท้าเวลาเดิน และเน้นจังหวะตัวด าเพื่อเป็นเครื่องก าหนด 
จงัหวะหลกัของเพลงและสรา้งความรูสึ้กเสมือนก าลงัอยู่ในชมุนมุ 
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บทเพลง โถขี ้

เนือ้เพลง 

ผูค้นมากมายก่ายกอง ต่างคนต่างคิดว่าอีกคนเป็นรอง 

แต่ต่างคนต่างไม่เคยคิดว่าเคยนั่งยอง ๆ ท่ีโถขีโ้ถเดียวกนั 
 

อยู่บนโลกเดียวกนั มีเพียงชัน้บรรยากาศเป็นหลังคา 

อยู่ในเชา้วนัจนัทรเ์ดือนพฤษภาเดียวกนั เธอและฉันสน้เทา้ก็เหยียบบนพืน้ดิน 

ยืนบนพืน้ท่ีมีกอ้นหินภายใตด้วงดาวเดียวกนั 

มีความฝันในยามค ่าคืนท่ียงัมีความหวงัเหมือนกนั 
 

เม็ดเงินมากมายก่ายกอง ต่างคนต่างแย่งเขา้ไปเพื่อจบัจอง 

แต่ต่างคนต่างไม่เคยรูว้่ามนัคือตวัการท่ีเขา้ครอบครองค าว่าชนชัน้ 
 

อยู่บนโลกเดียวกนั มีเพียงชัน้บรรยากาศเป็นหลังคา 

อยู่ในเชา้วนัจนัทรเ์ดือนพฤษภาเดียวกนั เธอและฉันสน้เทา้ก็เหยียบบนพืน้ดิน 

ยืนบนพืน้ท่ีมีกอ้นหินภายใตด้วงดาวเดียวกนั 

มีความฝันในยามค ่าคืนท่ียงัมีความหวงัเหมือนกนั 
 

วนั/เดือน/ปี ท่ีเผยแพร ่21 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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ที่มาและแรงบนัดาลใจ 

จากการสัมภาษณ ์ศิลปินไดแ้สดงความคิด ความเชื่อ และอดุมการณเ์ร่ืองความเท่าเทียม 
ซึ่งสอดคล้องกับบทความเรื่อง สองมาตรฐาน : ความเสมอภาคท่ีไม่เสมอภาคในสังคมไทย  
ไดอ้ธิบายไวว้่า ความเสมอภาค (Equity) เป็นหลักพืน้ฐานของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ซึ่งมนุษย์
ย่อมได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันโดยมิต้องค านึงถึงเชื ้อชาติ 
ศาสนา ภาษา และถิ่นก าเนิด ในขณะเดียวกัน หลักความเสมอภาคยังเป็นหลักท่ีควบคุมมิให้รฐั  
ใช้อ  านาจแก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามอ าเภอใจ กล่าวคือ รัฐต้องสามารถอธิบายได้ว่า 
เพราะเหตใุดจึงกระท าการอนัก่อใหเ้กิดผลกระทบหรือเป็นการใหป้ระโยชนแ์ก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง
โดยเฉพาะ หลักความเสมอภาคหรืออีกนัยหน่ึงของสิทธิ ท่ีราษฎรจะได้รับการปฏิบัติจากรัฐ 
อย่างเท่าเทียมกันนี้ ในรัฐธรรมนูญของเสรีประชาธิปไตยแทบทุกรัฐมี บทบัญญัติรับรองไว ้
อย่างชัดเจน กล่าวคือ องค์การต่าง ๆ ของรัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลเหมือนกันในสาระส าคัญ 
อย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลท่ีแตกต่างกันในสาระส าคัญ ท่ีแตกต่างกัน ทั้งนี ้การปฏิบัติ 
ต่อบุคคลแตกต่างกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกันย่อมขัดต่อหลักแห่งความเสมอภาค  
ซึ่งค าว่าความเสมอภาคมักใช้คู่กับค าว่าความเท่าเทียม คือท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติ
สม ่าเสมอกันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์ โดยร่วมรับรู ้ แก้ไข ตลอดจนการวางตน 
ให้เหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์  และส่ิงแวดล้อม มีความถูกต้องตามธรรม 
ในแต่ละกรณี ความเสมอภาคจึงมิได้หมายความเพียงการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 
โดยไม่เลือกเชื ้อชาติ สีผิว ภาษา และศาสนาเท่านั้น แต่ยังต้องมีการช่วยเหลือกัน รูจ้ักกัน  
สรา้งความสมัพนัธต่์อกนั เพื่อความเขา้ใจ และนบัถือกนัใหม้ากขึน้  

ปรีชา ช้างขวัญยืน ได้อธิบายลักษณะของความเสมอภาคไว้ว่า ความเสมอภาค 
เป็นการบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติหากเป็นพรรคพวกเดียวกัน 
ในทางตรงกันข้าม ธนาชัย สุนทรอนันตชัย อธิบายในมุมมองทางกฎหมายว่า ความเสมอภาค 
มีนัยยะท่ีแตกต่างกับค าว่าความเท่าเทียม ซึ่งทุกคนจะไดร้บัการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยค านึง 
ถึงข้อแตกต่างของบุคคลนั้น ๆ กล่าวคือ ในกรณีส่ิงสองส่ิงมีสาระส าคัญเหมือนกันย่อมได้รับ 
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และกรณี ส่ิงสองส่ิงมีสาระส าคัญต่างกันย่อมได้รับการปฏิบัติ 
ท่ีแตกต่างกัน เพราะหากทุกคนไดร้บัการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ค านึงถึงขอ้แตกต่างใด ๆ 
เช่น ทุกคนจะตอ้งเสียภาษีอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ค านึงถึงรายได้ ในท่ีสุดจะน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างไม่เสมอภาคต่อบุคคลบางกลุ่ม ดังนั้น เร่ืองความเสมอภาคจึงเป็นกรณีท่ีมีการเปรียบเทียบ
ระหว่างขอ้เท็จจริง บุคคล และกลุ่มบุคคล โดยจะต้องค า นึงว่าไม่มีข้อเท็จจริง บุคคล หรือกลุ่ม
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บุคคลใดจะเหมือนกันทุกประการ นอกจากนี ้การจัดสวัสดิการสังคมถือเป็นบริการสาธารณะ 
ท่ีรฐัตอ้งจดัขึน้โดยค านึงถึงความเสมอภาคของประชาชนดว้ย  

ค าว่าสองมาตรฐานเป็นประเด็นการเปรียบเทียบในการจัดการ แนวทาง หรือมาตรฐาน 
ในกลุ่มเป้าหมายสองกลุ่มอย่างแตกต่างกัน และนิยมใชเ้รียกการแก้ปัญหาท่ีไม่ไดร้บัการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม เช่น การตอบรบัของเจา้หนา้ท่ีกบักลุ่มคนรวยและกลุ่มคนจนท่ีไม่เท่ากนั  

ธนาคารโลก (World Bank) ได้ใหค้ านิยามค าว่าความยากจนในแง่ของความไม่สมบูรณ์
ของส่ิงจ าเป็นบนพื ้นฐานว่าหมายถึงสภาวะท่ีอัตคัดอย่างไม่อาจยอมรับได้ของมนุษย ์ 
โดยพิจารณาความอัตคัดทางกายภาพ จิตใจ และสังคม ท่ีเกี่ยวพันโดยตรงกับความไม่สมบูรณ ์
ของส่ิงจ าเป็นพื ้นฐานทางวัตถุ ซึ่งหมายถึงโภชนาการ สาธารณสุข การศึกษา และท่ีพักอาศัย 
รวมทัง้การขาดแคลนโอกาสและส่ิงจ าเป็นพืน้ฐานของชีวิต เช่น โอกาสในการศึกษา และโอกาส
การมีสุขภาพท่ีดี ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะน าไปสู่การมีงานท าและสร้างรายได้ในอนาคต ด้วยเหตุ 
และปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้คนจนถูกเอาเปรียบจากช่องโหว่ของกฎหมายอยู่บ่อยครัง้ และยังถูก
เลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นอกจากนี้ ความเหล่ือมล ้าในสังคมยังท าให้เงินจ านวน  
100,000 บาทของคนต่างฐานะมีคุณ ค่าต่างกัน สรุปได้ว่า  ความเสมอภาคตามกฎหมาย 
มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่ท่ีไม่เสมอภาคคือฐานะ
ความเป็นอยู่และศกัดินาทางสงัคมท่ีไม่เท่าเทียม (สิริปภา ภาคอตัถ,์ 2563, น. 333-342) 

คงเล่ียงไม่ไดท่ี้จะกล่าวว่าความเหล่ือมล า้เป็นปัญหาส าคัญอนัดับตน้ ๆ ของประเทศไทย 
และหน่ึงในสาเหตุของปัญหาความเหล่ือมล า้มาจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อคนในสังคม 
มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่ากัน จึงท าใหเ้กิดการแบ่งแยกชนชั้นเกิดขึน้ เรื่องราวเหล่านีจ้ึงได้ถูก
ถ่ายทอดผ่านบทเพลง “โถขี”้  
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รูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสงัคม 

การศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะทอ้นสงัคมท่ีปรากฏในบทเพลงโถขี ้เป็นการศึกษา
กระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงผ่านแนวคิดสญัวิทยา (Semiology) ดงันี ้

1. ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) 

“ผูค้นมากมายก่ายกอง ต่างคนต่างคิดว่าอีกคนเป็นรอง 

แต่ต่างคนต่างไม่เคยคิดว่าเคยนั่งยอง ๆ ท่ีโถขีโ้ถเดียวกนั” 

ในท่อน Verse 1 ได้กล่าวถึงความคิดของผู้คนส่วนมากท่ีต่างคิดหาเหตุและผลเพื่อให้
ตนเองรูสึ้กอยู่เหนือกว่าผู้อื่นเสมอ ซึ่งไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลอะไรก็ตาม กลับไม่เคยมีใครคิดเลยว่า 
ในบางครัง้เราอาจจะเคยเขา้หอ้งน า้สาธารณะท่ีเดียวกนั หรือเคยใชโ้ถสขุภณัฑร์ว่มกนัก็ได้ 

“อยู่บนโลกเดียวกนั มีเพียงชัน้บรรยากาศเป็นหลงัคา 

อยู่ในเชา้วนัจนัทรเ์ดือนพฤษภาเดียวกนั เธอและฉันสน้เทา้ก็เหยียบบนพืน้ดิน 

ยืนบนพืน้ท่ีมีกอ้นหินภายใตด้วงดาวเดียวกนั 

มีความฝันในยามค ่าคืนท่ียงัมีความหวงัเหมือนกนั” 

ในท่อน Hook เป็นการบรรยายลักษณะการใชช้ีวิตท่ีเหมือนกันของผูค้นในสังคม ซึ่งต่าง 
ก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกเดียวกัน เหยียบย ่าอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกัน มีช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งยังมี 
ความฝันและความหวงัเหมือนกนั 

“เม็ดเงินมากมายก่ายกอง ต่างคนต่างแย่งเขา้ไปเพื่อจบัจอง 

แต่ต่างคนต่างไม่เคยรูว้่ามนัคือตวัการท่ีเขา้ครอบครองค าว่าชนชัน้” 

ในท่อน Verse 2 เป็นการอธิบายถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้น ซึ่งเกิดจาก 
ความต้องการมีฐานะท่ีร  ่ารวยของผู้คน จึงพยายามท าทุกอย่างเพื่อให้ตนเองมีทรัพย์สมบัติ 
ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ โดยไม่รูต้วัเลยว่าส่ิงเหล่านัน้คือตน้เหตขุองการแบ่งแยกชนชัน้ในสงัคม 
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“อยู่บนโลกเดียวกนั มีเพียงชัน้บรรยากาศเป็นหลงัคา 

อยู่ในเชา้วนัจนัทรเ์ดือนพฤษภาเดียวกนั เธอและฉันสน้เทา้ก็เหยียบบนพืน้ดิน 

ยืนบนพืน้ท่ีมีกอ้นหินภายใตด้วงดาวเดียวกนั 

มีความฝันในยามค ่าคืนท่ียงัมีความหวงัเหมือนกนั” 

และเป็นการซ า้ประโยคเดิมใน Hook สุดทา้ย เพื่อเนน้ย า้ว่าสุดทา้ยแลว้ไม่ว่าเราจะมีชีวิต
อยู่ในสงัคมแบบใด เราต่างก็อาศยัอยู่บนโลกเดียวกัน ใชช้ีวิตในช่วงเวลาเดียวกนั เหยียบย ่าอยู่บน
ผืนแผ่นดินเดียวกนั มีความฝันและความหวงัเหมือนกนั ไม่มีใครอยู่เหนือกว่าใคร 

ค าส าคญั : ชนชัน้ 

2. ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) 

จากเนือ้หาของบทเพลงทั้งหมดสรุปไดว้่า เพลง “โถขี”้ เป็นบทเพลงท่ีส่ือถึงความขัดแย้ง 
แก่งแย่ง และการแบ่งชนชั้นในสังคม โดยปัจจัยหลักส าคัญท่ีท าให้เกิดส่ิงเหล่านั้นก็คือเงิน  
ดงัประโยคหน่ึงของเพลงท่ีว่า  

“เม็ดเงินมากมายก่ายกอง ต่างคนต่างแย่งเขา้ไปเพื่อจบัจอง 

แต่ต่างคนต่างไม่เคยรูว้่ามนัคือตวัการท่ีเขา้ครอบครองค าว่าชนชัน้” 

ซึ่งความเหล่ือมล า้นับเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสังคมทุกรูปแบบ และเป็นปัญหาอนัดับตน้ ๆ 
ของสังคม เพราะคนเราเกิดมาในสังคมท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดความไม่เท่าเทียม และมีการ
แบ่งแยกชนชั้นเกิดขึน้ โดยบางทีก็ลืมคิดไปว่า ไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในสังคมแบบไหน สุดท้าย  
เราต่างก็อาศัยอยู่บนโลกเดียวกัน ใชช้ีวิตในช่วงเวลาเดียวกัน ไม่มีใครอยู่เหนือกว่าใคร เช่นเดียว 
กบัท่อน Hook ของเพลงท่ีว่า 

“อยู่บนโลกเดียวกนั มีเพียงชัน้บรรยากาศเป็นหลงัคา 

อยู่ในเชา้วนัจนัทรเ์ดือนพฤษภาเดียวกนั เธอและฉันสน้เทา้ก็เหยียบบนพืน้ดิน 

ยืนบนพืน้ท่ีมีกอ้นหินภายใตด้วงดาวเดียวกนั 

มีความฝันในยามค ่าคืนท่ียงัมีความหวงัเหมือนกนั” 
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และนอกจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเป็นสาเหตขุองปัญหาความเหล่ือมล า้ ยงัมีเร่ืองอ านาจ
ทางสังคมของชนชั้นสูงท่ีกดขี่ชนชั้นล่างอยู่ด้วย สุดท้ายแลว้ไม่ว่าคนจะดิน้รนเพื่อมีฐานะท่ีดีขึน้
มากนอ้ยเพียงไรก็ยงัคงตกอยู่ภายใตอ้  านาจของชนชัน้สงูในสงัคมอยู่ดี 

นอกจากนี ้จากประโยคท่ีว่า “อยู่ในเช้าวันจันทรเ์ดือนพฤษภาเดียวกัน” เดือนพฤษภา 
ท่ีว่านั้น นอกจากจะส่ือความถึงการใชช้ีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันของคนในสังคมแลว้ อีกส่ิงหน่ึง 
ท่ีศิลปินต้องการจะส่ือความหมายก็คือ การเรียกรอ้งความเป็นประชาธิปไตยจากการประท้วง  
ของประชาชนในเหตกุารณพ์ฤษภาทมิฬ เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2535 

 

ค าส าคญั : อ านาจ 

3. ความหมายระดบัอดุมการณ ์(Ideology) 

ความเหล่ือมล า้เป็นปัญหาหลักส าคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และหน่ึงในสาเหตุ
ของปัญหาความเหล่ือมล า้มาจากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ เมื่อคนในสังคมมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ไม่เท่ากัน จึงท าให้มีการแบ่งแยกชนชั้น และส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมในสังคม เรื่องราว
เหล่านีจ้ึงไดถ้กูถ่ายทอดผ่านบทเพลง “โถขี”้ เพื่อเนน้ย า้อดุมการณข์องศิลปินเช่นเดียวกบัทกุเพลง
ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ทัง้หมด 

ค าส าคญั : ความเท่าเทียม 

ความสัมพนัธข์องเนือ้ร้องและท านองในการสร้างความหมายและการสื่อสารทางอารมณ ์                

บทเพลงโถขี ้ เป็นบทเพลงท่ีมี รูปแบบแนวดนตรี เป็น Alternative Rock and Roll 
ผสมผสานกับ Folk ในส่วนของเสียง เน้นปรับเสียงให้มีรูปแบบเสียงก้อง  (Reverb) เพื่อสรา้ง
บรรยากาศและอารมณเ์พลง ลักษณะการรอ้ง มีการทอดค ายาวเป็นประโยคบอกเล่าเพื่อสะทอ้น
ความคิดจากศิลปินและสร้างการตระหนักถึงพร้อมตั้งค าถามให้ผู้ฟังในด้านความหมาย  
ของบทเพลง รูปแบบของกีตาร ์มีการเล่นไลนแ์ละคอรด์ท่ีสอดคลอ้งกบัการรอ้งในลกัษณะเดียวกัน 
รูปแบบของเบส เป็นการด าเนินคอรด์ท่ีเน้นการเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ืองในลักษณะเดียวกับ 
Basso Continuo ของดนตรีคลาสสิกในแบบแผนท่ีใช้โน้ตยาวเพื่ อเน้นให้เห็ นความส าคัญ 
ตามความหมายของบทเพลง และรูปแบบของกลองชุด มีแบบแผนการเล่นดนตรีในลักษณะ 
การเนน้จงัหวะตวัด าสลบักบัเขบ็ต 2 ชัน้ 
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จากการศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะทอ้นสังคมท่ีปรากฏในบทเพลงของวงเยนา  
ทัง้ 13 เพลง โดยน าแนวคิดสญัวิทยา (Semiology) มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะหก์ระบวนการ
สร้างความหมายของบทเพลง สามารถสรุปค าส าคัญของแต่ละบทเพลงตามกระบวนการ  
สรา้งความหมายทัง้ 3 ขัน้ตอนไดด้งัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 7 ค าส าคญัของแต่ละบทเพลงตามกระบวนการสรา้งความหมายผ่านแนวคิดสญัวิทยา 

บทเพลง 

กระบวนการสร้างความหมายตามแนวคิดสัญวิทยา (Semiology) 

ความหมายนัยตรง 

(Denotation meaning) 

 

ความหมายโดยนัย 

(Connotation meaning) 

ความหมาย 
ระดับอุดมการณ ์

(Ideology) 

พิราบ นกพิราบ ชนชัน้ ความเท่าเทียม 

Circus Song แรงงานสตัว ์ การทารุณสตัว ์ ความเท่าเทียม 

กตญัญ ู แรงงานชา้ง การทารุณสตัว ์ คณุค่าและความส าคญั 

กรุงเทพ แรงงานเด็ก โครงสรา้งทางสงัคม ความเท่าเทียม 

ชายเหว่ียงแห การเอาตวัรอด - ความเท่าเทียม 
Hi Hello เมียฝรั่ง สาวอีสาน โครงสรา้งทางสงัคม 
คนรบัใช ้ คนรบัใช ้ การรบัใช ้ ความเท่าเทียม 
แกงไตปลา ทหาร อ านาจ ความเท่าเทียม 

ต ารวจ ต ารวจ งานศพ ความเท่าเทียม 

ปิดทอง ปิดทองหลงัพระ รชักาลที่ 9 ประชาชน 
อิสลามใหก้อดอก สิทธิและเสรีภาพ ศาสนา ความเท่าเทียม 
กม้ลงช่วยมด สิทธิและเสรีภาพ ชาติ ความเท่าเทียม 

โถขี ้ ชนชัน้ อ านาจ ความเท่าเทียม 

 

 



 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการสรา้งสรรคง์านเพลงเพื่อสะทอ้นสังคมของวงเยนา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยเร่ิมจากการศึกษาเอกสาร และการศึกษาภาคสนามดว้ยวิธีการสมัภาษณ ์แลว้น ามาวิเคราะห ์
เรียบเรียง และน าเสนอรายงานการวิจยัในรูปแบบของการพรรณนา ซึ่งสรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการสรา้งสรรคง์านเพลงเพื่อสะท้อนสังคมของวงเยนา เป็นการศึกษาแนวคิด 
ในการสรา้งสรรค์งานเพลงเพื่อสะท้อนสังคมในเรื่องท่ีมา แรงบันดาลใจ และศึกษารูปแบบ
วรรณกรรมกับการสะท้อนสังคม โดยน าแนวคิดสัญวิทยา (Semiology) มาเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์กระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลง รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของเนื้อรอ้ง  
และท านองในการสรา้งความหมายและการส่ือสารทางอารมณ ์ซึ่งสามารถสรุปขอ้มลูไดด้งันี ้ 

ศึกษาแนวคิดในการสรา้งสรรคง์านเพลงเพื่อสะทอ้นสงัคมของวงเยนา ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

1. ท่ีมาและแรงบนัดาลใจ 

บทเพลงทั้ง 13 เพลงของวงเยนา เป็นบทเพลงท่ีสะท้อนปัญหาความไม่เท่าเทียม 
ของส่ิงมีชีวิตในสังคม ด้วยเหตุท่ีเยนามีความสนใจในเรื่องราวต่าง ๆ ของสังคม จึงได้ถ่ายทอด
ความคิด ความรูสึ้ก และทัศนคติต่อเรื่องราวเหล่านั้นผ่านบทเพลง เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่า 
และความส าคัญของส่ิงมีชีวิต และด้วยความเชื่อเรื่องความเท่าเทียม ทุกเพลงของเยนา 
จึงเป็นบทเพลงท่ีกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์
เร่ืองราวต่าง ๆ ในสงัคมไดอ้ย่างเสรี 
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2. รูปแบบวรรณกรรมกบัการสะทอ้นสงัคม 
 

การศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสังคมท่ีปรากฏในบทเพลงของวงเยนา  
ทั้ง 13 เพลง เป็นการศึกษากระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงผ่านแนวคิดสัญวิทยา
(Semiology) ซึ่งสามารถสรุปขอ้มลูไดด้งันี ้

 

2.1 ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) 
 

จากการศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสังคมท่ีปรากฏในบทเพลง 
ของวงเยนาทั้ง 13 เพลง โดยน าแนวคิดสัญวิทยา (Semiology) มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
กระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลง สามารถสรุปค าส าคญัของแต่ละบทเพลงตามกระบวน 
การสรา้งความหมายในขัน้ท่ี 1 ไดด้งัตารางต่อไปนี ้

 

ตาราง 8 ค าส าคญัของแต่ละบทเพลงตามความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ 

บทเพลง 
ความหมายนัยตรงหรอืความหมายโดยอรรถ 

(Denotation meaning) 

พิราบ นกพิราบ 

Circus Song แรงงานสตัว ์

กตญัญ ู แรงงานชา้ง 

กรุงเทพ แรงงานเด็ก 

ชายเหวี่ยงแห การเอาตวัรอด 

Hi Hello เมียฝรั่ง 

คนรบัใช ้ คนรบัใช ้

แกงไตปลา ทหาร 

ต ารวจ ต ารวจ 

ปิดทอง ปิดทองหลงัพระ 

อิสลามใหก้อดอก สิทธิและเสรีภาพ 

กม้ลงชว่ยมด สิทธิและเสรีภาพ 

โถขี ้ ชนชัน้ 
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และเมื่อวิเคราะห์กระบวนการสรา้งความหมายนัยตรงหรือความหมายโดยอรรถ  
เป็นรายบทเพลง สามารถสรุปขอ้มลูไดด้งันี ้

บทเพลง พิราบ 

เพลงพิราบ เป็นบทเพลงท่ีกล่าวถึงชีวิตของเหล่านกพิราบท่ีต่างใช้ชีวิตเส่ียงตาย 
โดยไม่มี พ.ร.บ. คุ้มครองอย่างสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ อาจเป็นเพราะด้วยจ านวนท่ีมีมากจึงท าให้
นกพิราบดูไม่มีค่า การตายของนกพิราบจึงไม่ส าคัญ ซึ่งต่างจากสัตวส์งวนท่ีเพียงเพราะจ านวน 
ท่ีมีอยู่ใกล้สูญพันธุ์ มันจึงดูมีค่าแก่การอนุรกัษ์ไว้ เพลงนีจ้ึงเป็นบทเพลงท่ีสะท้อนให้เห็นคุณค่า 
และความส าคญัของส่ิงมีชีวิตท่ีมีจ  านวนมาก และเมื่อส่ิงมีชีวิตเหล่านัน้ตายไปก็ควรใหค้วามหมาย
กบัมนับา้ง ไม่เพียงแต่ใหค้วามส าคญักบัส่ิงมีชีวิตท่ีมีจ  านวนนอ้ยเท่านัน้ 

บทเพลง Circus Song 

Circus หรือท่ีเรียกกนัว่า ละครสัตว ์เป็นศิลปะการแสดงอย่างหน่ึงท่ีมีสตัว์หลายชนิด
ถูกน ามาเลี้ยงดูและฝึกฝนเพื่อใช้เป็นตัวละคร จากเนื้อหาในบทเพลงนี้ มีการแสดงจากสัตว ์
หลายชนิด ทัง้ปลาวาฬ ลูกวอลรสั ชา้ง ลิง สิงโต และนกแกว้มาคอว ์จะเห็นไดว้่าบรรดาสัตวต่์าง ๆ 
ท่ีก าลังรับบทเป็นนักแสดงต้องท าส่ิงท่ีผิดธรรมชาติเพื่อแลกกับการมีชีวิตรอด ในขณะเดียวกัน  
คนท่ีได้ประโยชนม์ากท่ีสุดจากส่ิงเหล่านั้นก็คือมนุษย์ ผู้เห็นสัตวเ์ป็นเพียงเครื่องมือท ามาหากิน  
เพลงนี้จึงเป็นเพลงท่ีสะท้อนเรื่องราวของบรรดาสัตว์ต่าง ๆ ในคณะละครสัตว์ ซึ่งแทนท่ีสัตว์
เหล่านัน้จะไดม้ีชีวิตตามธรรมชาติของตวัเอง กลบัถกูน ามาใชง้านใหก้บัคนท่ีตีค่าพวกมนัเป็นเพียง
เครื่องมือทางเศรษฐกิจเท่านัน้ 

บทเพลง กตญัญ ู

เพลงกตัญญู เป็นบทเพลงท่ีบอกเล่าความรูสึ้กของชา้งท่ีมีต่อเจา้นายหรือท่ีเรียกว่า           
ควาญช้าง ผู้เลี ้ยงดูและพาช้างเข้ามาใช้ชีวิตในเมือง ถึงแม้ว่ าช้างจะไม่ได้มีชีวิตท่ีสุขสบาย 
อย่างท่ีควรจะเป็นไปตามธรรมชาติ แต่ด้วยความรูส้ านึกบุญคุณท่ีมีต่อควาญช้างผู้เลี ้ยงด ู  
ท าให้ช้างจ าต้องตอบแทนเจ้านายด้วยการกตัญญู จะเห็นได้ว่าจากท่ีช้างเคยเป็นสัตว์ท่ีเติบโต  
และใช้ชีวิตอยู่ในป่า แต่กลับถูกคนน ามาเลี้ยงและใช้เป็นเครื่องมือท ามาหากินโดยไม่ได้ค านึง 
ถึงธรรมชาติท่ีควรจะเป็นของมนัแมแ้ต่นอ้ย 
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บทเพลง กรุงเทพ 

เพลงกรุงเทพ เป็นบทเพลงท่ีเปรียบเทียบเรื่องราวของเด็กขายดอกกุหลาบในรา้น 
ขายสุราซึ่งไม่ได้เกิดมามีชีวิตสุขสบาย ต้องดิ้นรนท างานตั้งแต่ยังเด็กทุกวันโดยไม่มีวันหยุด
เหมือนกับเด็กคนอื่น ๆ ทั่ วไปท่ีชีวิตไม่ต้องพบเจอกับความยากล าบาก เนื้อหาของบทเพลง 
ไดส้ะทอ้นเร่ืองราวความไม่เท่าเทียมของเด็กท่ีไม่สามารถเลือกเกิดได ้จ าตอ้งใชช้ีวิตไปตามสภาพ 
ความเป็นอยู่ท่ีมี 

บทเพลง ชายเหวี่ยงแห 

เร่ืองราวของชายเหวี่ยงแหท่ีถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลง “ชายเหวี่ยงแห” คือเรื่องจริง 
ท่ีเกิดขึน้กับ กุล (กุล พงศ์พิพัฒน์) นักร้องน าและมือกีตาร์ของวง ซึ่งในวันนั้นกุลได้บังเอิญ  
เห็นชายคนหน่ึงก าลังทอดแหลงในคลองระบายน ้าเสีย ในขณะเดียวกันท่ีตรงนั้นก็มีชายหนุ่ม  
วินมอเตอร์ไซค์ก าลังยืนหัวเราะอยู่  ในความเป็นจริงกุลก็ไม่แน่ใจว่าเขาหัวเราะการกระท า  
ของชายเหวี่ยงแหหรือหัวเราะอะไรบางอย่างในโทรศัพทม์ือถือของตัวเอง แต่กุลค่อนข้างมั่นใจ  
ว่าเขาหัวเราะการกระท าของชายเหวี่ยงแห เพราะดว้ยความไม่รูจ้ึงคิดว่าในคลองระบายน า้เสีย 
นอกจากขยะแลว้คงไม่มีปลาใหน้ ามาท ากินได ้ในทางกลับกัน เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน ชายผูน้ั้น
กลับได้ปลาติดแหขึ ้นมาจากคลองระบายน ้าเสียเน่า ๆ คลองนั้น ด้วยความท่ีไม่เห็นด้วย  
กับการกระท าของหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์ กุลจึงได้น าเรื่องราวและเหตุการณ์ท่ีพบเจอมาเล่า  
ผ่านบทเพลง “ชายเหวี่ยงแห” โดยตอ้งการจะส่ือความว่า เมื่อเราอยู่รว่มโลกเดียวกันก็ไม่ควรดูถูก
ซึ่งกันและกัน เพราะบางครั้งชีวิตคนเราก็มีทางเลือกไม่มากนัก การหัวเราะเยาะการกระท า  
ของคนอื่นจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่น่าสนกุสกัเท่าไร 

บทเพลง Hi Hello 

เพลง Hi Hello เป็นบทเพลงท่ีเล่าเรื่องราวของหญิงสาวบา้นนาผูใ้ชช้ีวิตในเมืองกรุง 
ในฐานะเมียฝรั่ ง ซึ่ งเนื ้อหาของบทเพลงได้สะท้อนวิถีการใช้ชีวิตของผู้ ท่ีมี โอกาสในการ 
เลือกทางเดินชีวิตไม่มากนัก ท าใหไ้ม่สามารถตัดสินใจเลือกส่ิงต่าง ๆ ตามใจตนเองไดทุ้กอย่าง 
เน่ืองดว้ยฐานะการศึกษา และความรบัผิดชอบ ท าใหต้้องเลือกส่ิงท่ีคิดว่าดีท่ีสดุแมจ้ะท าใหต้นเอง
ล าบากใจก็ตาม 
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บทเพลง คนรบัใช ้

เพลงคนรบัใช ้เป็นบทเพลงท่ีสะทอ้นชีวิตของหญิงสาวคนหน่ึงท่ีไม่ไดม้ีฐานะร ่ารวย  
ทั้งไม่ได้มีโอกาสทางการศึกษาอะไรมากนัก เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อมาท างานเป็นคนรับใช้ 
ให้กับเจ้านายซึ่งเป็นรฐัมนตรี ผู้มีฐานะร ่ารวย สามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายโดยไม่ต้องค านึง 
ถึงความทุกขย์ากล าบากของใคร ในขณะเดียวกัน คนรบัใช้ผูท้  าหนา้ท่ีรบัใชทุ้กอย่างเพื่ออ านวย  
ความสะดวกสบายใหแ้ก่เจา้นาย มีหนา้ท่ีดูแลตัง้แต่บ้านเรือนไปจนถึงผูค้นภายในบา้น ซึ่งไม่ว่า  
จะท างานหนักเพียงใด ทุ่มเทมากแค่ไหน ค่าตอบแทนท่ีได้รับส าหรับบางคนยังไม่เพียงพอ  
ท่ีจะดูแลความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครวัให้สุขสบายเท่าท่ีควร ทั้งยังถูกมองขา้มคุณค่า  
และความส าคัญเพียงเพราะคนเหล่านั้นมีวิธีท ามาหากินในฐานะ “คนรบัใช้” ซึ่งอาชีพคนรบัใช้
ไม่ใช่อาชีพเดียวท่ีท าหน้าท่ีรบัใช้ เราทุกคนล้วนรบัใช้ซึ่งกันและกัน เพียงแต่ไม่ได้รบัใช้ในฐานะ 
“คนรบัใช”้ เท่านัน้เอง อย่างไรก็ตาม ดว้ยปัจจยัหลายประการท่ีแตกต่างกนั ทกุอย่างจึงไม่สามารถ
เท่าเทียมกนัได ้แต่เราสามารถปฏิบติัต่อคนใหเ้ท่าเทียมและพรอ้มท่ีจะเคารพศกัด์ิศรีซึ่งกนัและกนั 

บทเพลง แกงไตปลา 

เพลงแกงไตปลา เป็นบทเพลงท่ีวิพากษ์ความย้อนแย้งในแนวทางการแก้ไขปัญหา 
เขตพืน้ท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรฐับาล โดยมีวัตถุประสงคใ์หพ้ืน้ท่ีปราศจากความรุนแรง  
แต่ในทางกลับกัน รัฐเลือกท่ีจะใช้ความรุนแรงเป็นหน่ึงในแนวทางการแก้ไขปัญหา เนื้อหา 
ของบทเพลงจึงเป็นการสะทอ้นเรื่องราวชีวิตของขา้ราชการทหารท่ีแมจ้ะตอ้งท างานเส่ียงอนัตราย 
มากนอ้ยเพียงไรกว่าจะไดม้าซึ่งเกียรติยศก็ตอ้งแลกดว้ยศักด์ิศรีและชีวิต ถึงสุดทา้ยแลว้จะไดร้บั
เกียรติยศเป็นค่าตอบแทน แต่ก็ไม่อาจแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้จากความขดัแยง้และสงครามได ้
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บทเพลง ต ารวจ 

เพลงต ารวจ เป็นบทเพลงท่ีสะทอ้นเรื่องราวชีวิตของขา้ราชการต ารวจท่ีแมจ้ะท างาน
อย่างหนกัมากนอ้ยเพียงไรกว่าจะไดม้าซึ่งเกียรติยศก็ตอ้งแลกดว้ยชีวิต จึงท าใหเ้กิดการตัง้ค าถาม
ถึงเกียรติยศท่ีได้มาในตอนท่ีเสียชีวิตไปแล้วว่ายังมีความส าคัญอยู่หรือไม่  หากท้ายท่ีสุดแล้ว  
ไม่สามารถเอาชีวิตของคนท่ีตายกลับคืนมาได ้และแมค้รอบครวัจะไดร้บัการชดเชยดว้ยสวสัดิการ
จ านวนมาก แต่ก็ไม่อาจลบลา้งความเสียใจจากการสญูเสียคนส าคญัในครอบครวัได ้

บทเพลง ปิดทอง 

เพลงปิดทอง เป็นบทเพลงท่ีเล่าเรื่องราวของชายสองคนผู้ท าคุณประโยชน์ต่าง ๆ 
มากมายอย่างนับไม่ถ้วน เปรียบเสมือนเป็นผู้ปิดทองหลังพระท่ีท าคุณประโยชน์โดยไม่หวั ง
ผลตอบแทนหรือต้องการได้รับการยกย่องจากใคร ซึ่ งเพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก  
เพลงปิดทองหลังพระของ ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง 
ด้วยเนื้อหาของบทเพลงท่ีกล่าวถึงพระราชกรณียกิจและการทรงงานเพื่อประชาชนของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รชักาลท่ี 9  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผูปิ้ดทองหลังพระ ศิลปินจึงไดน้ า
เพลงปิดทองหลังพระมาเป็นแรงบันดาลใจในการเล่าเรื่องราวของคนธรรมดาท่ีท าคุณประโยชน์
โดยไม่หวงัผลตอบแทน ดงัเช่น พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 9 

บทเพลง อิสลามใหก้อดอก 

เพลงอิสลามให้กอดอก เป็นบทเพลงท่ีกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็นของเด็กต่อเร่ืองราวต่าง ๆ ในสังคม โดยศิลปินได้วางโครงเรื่องจากเรื่องใหญ่ท่ีสุด  
ของสงัคม คือเรื่องศาสนาท่ีเด็กไม่สามารถมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นไดเ้ลย รองลงมาคือเร่ือง 
การเรียน เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นไดม้ากขึน้ และสุดทา้ยเร่ืองการเล่น เด็ก ๆ สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี ส่ิงท่ีศิลปินต้องการจะกล่าวก็คือ เด็กควรจะมีสิทธิและเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็นของตนเองไดใ้นทกุเร่ืองอย่างเท่าเทียม เพราะเด็กก็คือประชาชนคนหน่ึง
ท่ีเกิดมาอยู่ในสงัคมเช่นเดียวกนั  
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บทเพลง กม้ลงช่วยมด 

“ตามใจหรือตามกนัหรือตามการปลกูฝัง” เป็นการตัง้ค าถามต่อการกระท าของมนษุย ์                
ถึงการกระท าส่ิงใดนัน้มาจากหวัใจของเรา การท าตามคนอื่น หรือเป็นเพียงเพราะถูกปลูกฝังให้ท า 
จนลืมถามตัวเองว่าท าส่ิงนั้นไปเพื่ออะไร เพลงนี้จึงเป็นบทเพลงท่ีสนับสนุนเสรีภาพในการ 
เลือกแสดงออกหรือเลือกกระท าส่ิงต่าง ๆ โดยท่ีไม่ต้องท าเพียงเพราะท าตามกันหรือตามการ
ปลูกฝังของสังคม การท าตามหัวใจของตนเองถือเป็นส่ิงส าคัญ ทุกคนมีสิทธิท่ีจะใฝ่ฝันถึงโลก  
ท่ีสวยงามขอเพียงแค่ท าตามหวัใจของตนเอง ดังเนือ้เพลงท่อนสดุทา้ยท่ีว่า  

“ทกุคนต่างพดูต่างฝันอยากเห็นโลกท่ีสวยสดงดงาม 

ไม่ยากหรอกแค่ลองพยายามใชศ้รทัธากบัเสียงหวัใจที่เราไดย้ินมนัใกล ้ๆ” 

บทเพลง โถขี ้

เพลงโถขี ้เป็นบทเพลงท่ีส่ือถึงความขัดแย้ง แก่งแย่ง และการแบ่งชนชั้นในสังคม  
โดยปัจจยัหลกัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดส่ิงเหล่านัน้ก็คือเงิน ดงัประโยคหน่ึงของเพลงท่ีว่า  

“เม็ดเงินมากมายก่ายกอง ต่างคนต่างแย่งเขา้ไปเพื่อจบัจอง 

แต่ต่างคนต่างไม่เคยรูว้่ามนัคือตวัการท่ีเขา้ครอบครองค าว่าชนชัน้” 

ซึ่งความเหล่ือมล ้านับเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสังคมทุกรูปแบบ และเป็นปัญหา  
อันดับต้น ๆ ของสังคม เพราะคนเราเกิดมาในสังคมท่ีแตกต่างกันจึงท าให้เกิดความไม่เท่าเทียม 
และมีการแบ่งแยกชนชั้นเกิดขึน้ โดยบางทีก็ลืมคิดไปว่า ไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในสังคมแบบไหน 
สุดท้ายเราต่างก็อยู่บนโลกเดียวกัน ใช้ชีวิตในช่วงเวลาเดียวกัน ไม่มีใครอยู่ เหนือกว่าใคร  
เหมือนท่อน Hook ของเพลงท่ีว่า 

“อยู่บนโลกเดียวกนั มีเพียงชัน้บรรยากาศเป็นหลงัคา 

อยู่ในเชา้วนัจนัทรเ์ดือนพฤษภาเดียวกนั เธอและฉันสน้เทา้ก็เหยียบบนพืน้ดิน 

ยืนบนพืน้ท่ีมีกอ้นหินภายใตด้วงดาวเดียวกนั 

มีความฝันในยามค ่าคืนท่ียงัมีความหวงัเหมือนกนั” 
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2.2 ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) 

จากการศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสังคมท่ีปรากฏในบทเพลง 
ของวงเยนาทั้ง 13 เพลง โดยน าแนวคิดสัญวิทยา (Semiology) มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
กระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลง สามารถสรุปค าส าคญัของแต่ละบทเพลงตามกระบวน 
การสรา้งความหมายในขัน้ท่ี 2 ไดด้งัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 9 ค าส าคญัของแต่ละบทเพลงตามความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั 

บทเพลง 

 

ความหมายนัยประหวัดหรือความหมายโดยนัย  

(Connotation meaning) 

พิราบ ชนชัน้ 

Circus Song การทารุณสตัว ์

กตญัญ ู การทารุณสตัว ์

กรุงเทพ โครงสรา้งทางสงัคม 

ชายเหว่ียงแห - 

Hi Hello สาวอีสาน 

คนรบัใช ้ การรบัใช ้

แกงไตปลา อ านาจ 

ต ารวจ งานศพ 

ปิดทอง รชักาลที่ 9 

อิสลามใหก้อดอก ศาสนา 

กม้ลงช่วยมด ชาต ิ

โถขี ้ อ านาจ 
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และเมื่อวิเคราะหก์ระบวนการสรา้งความหมายนัยประหวัดหรือความหมายโดยนัย                  
เป็นรายบทเพลง สามารถสรุปขอ้มลูไดด้งันี ้

บทเพลง พิราบ 

เพลงพิราบ เป็นบทเพลงท่ีตัง้ค าถามถึงการใหคุ้ณค่าและความส าคัญของส่ิงมีชีวิต 
ในสังคมว่าเหตุใดคุณค่าและความส าคัญเหล่านั้นกลับมีไม่เท่ากัน ทั้ง ๆ ท่ีทุกส่ิงล้วนมีชีวิต  
และมีประโยชน์แตกต่างกันไป การให้คุณค่าและความส าคัญขึน้อยู่กับการพยายามท าส่ิงนั้น  
ใหโ้ดนเด่นขึน้มาเพียงเท่านั้นหรือไม่ ซึ่งหากเปรียบนามสกุลของคนคือนกพิราบ นั่นแปลว่าคนท่ีมี
นามสกุลเดียวกันสามารถโดนฆ่าได้โดยไม่ผิดกฎหมายอย่างนั้นหรือเปล่า แต่ในความเป็นจริง  
นามสกุลของใครมีคนใช้จ  านวนมากยิ่งมีความส าคัญ ดูมีชื่อเสียง และมีหน้ามีตาในสังคม  
ต่างกบัสตัว ์ยิ่งมีจ  านวนมากเท่าไหรก่ลบัยิ่งไม่มีค่า  

บทเพลง Circus Song 

เพลง Circus Song เป็นบทเพลงท่ีสะทอ้นเรื่องราวชีวิตของสัตวช์นิดต่าง ๆ ในคณะ
ละครสตัว ์ซึ่งแทนท่ีสตัวเ์หล่านัน้จะไดม้ีชีวิตตามธรรมชาติของตวัเองกลบัถกูน ามาใชง้านใหก้บัคน
ท่ีตีค่าพวกมนัเป็นเพียงเครื่องมือทางเศรษฐกิจ และคณะละครสตัวไ์ม่ใช่สถานท่ีเดียวท่ีมีการแสดง
จากสัตวช์นิดต่าง ๆ ปัจจุบันตามสวนสัตว์ก็ยังคงมีการแสดงจากสัตว์อยู่ ซึ่งไม่แน่ใจว่ากว่าสัตว์
เหล่านั้นจะสามารถแสดงความสามารถท่ีแตกต่างจากสัตว์ทั่ วไปให้เราได้รับชม ต้องผ่าน  
วิธีการฝึกฝนในรูปแบบใดมาบา้ง จะโดนทารุณเช่นเดียวกับเรื่องราวจากคณะละครสัตวห์รือไม่  
ค าว่า Circus ในท่ีนีจ้ึงไม่ไดห้มายถึงสัตว์ท่ีถูกใชเ้ป็นตัวละครในคณะละครสัตวเ์พียงอย่างเดียว  
แต่ยงัหมายรวมไปถึงสตัวท์กุชนิดท่ีถกูใชเ้ป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจใหแ้ก่มนษุย์ 
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บทเพลง กตญัญ ู

ปัจจุบนั มีชา้งจ านวนไม่นอ้ยถูกน าไปใชง้านในเชิงเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งชา้ง  
การขี่ช้าง หรือแม้กระทั่งการแสดงความสามารถต่าง ๆ ท่ีผิดแผกไปจากธรรมชาติเพื่อแลกกับ
อาหารประทังชีวิต ซึ่งกว่าท่ีช้างจะแสดงความสามารถต่าง ๆ ได้ เบื ้องหลังของการเลี้ยงดู 
และฝึกฝนความสามารถเหล่านั้นมีความเป็นไปได้ท่ีอาจเกิดจากการทารุณของควาญช้าง  
และถึงแม้ช้างจะไม่ได้รบัการเลีย้งดูอย่างเหมาะสมกับธรรมชาติของความเป็นสัตว์ป่า แต่ด้วย
ความรกัท่ีมีต่อเจา้ของและความไม่รูภ้าษา ท าใหช้า้งตอ้งใชช้ีวิตไปตามความตอ้งการของมนษุย์ 

บทเพลง กรุงเทพ 

“เด็กขายดอกกุหลาบ” ในรา้นขายสรุาจากบทเพลงกรุงเทพเป็นเพียงตวัละครตวัหน่ึง
ท่ีศิลปินน ามาเล่าเรื่องราวชีวิตท่ีเลือกเกิดไม่ได้ จึงท าให้ต้องท างานหาเลี้ยงชีพตั้งแต่วัยเยาว ์
ในขณะท่ีเด็กวัยเดียวกันแต่เกิดมาในสังคมท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย  กลับมีชีวิต 
ท่ีตรงกันข้ามกับเด็กเหล่านั้นอย่างสิน้เชิง โดยศิลปินตอ้งการสะทอ้นถึงเรื่องโครงสรา้งทางสังคม  
ท่ีมีระบบการจัดการสวัสดิการและนโยบายการดูแลต่าง ๆ จากรัฐบาลท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ  
จึงส่งผลใหม้าตรฐานชีวิตของคนไม่เท่ากนั 

บทเพลง ชายเหวี่ยงแห 

เรื่องราวท่ีเกิดขึ ้นในบทเพลงชายเหวี่ยงแหเป็นเรื่องท่ี เกิดขึ ้นจากเหตุการณ์ 
และประสบการณ์จริงของศิลปิน ซึ่งเนือ้หาทั้งหมดได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงตามเหตุการณ์ 
และอารมณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ณ ช่วงเวลานั้น ความหมายของบทเพลงจึงเป็นความหมายนัยตรง 
หรือความหมายโดยอรรถทัง้สิน้ 

บทเพลง Hi Hello 

จากเนือ้เพลงในท่อน C ว่า “โอ่ไผซอยบอกข่อยแน ว่าทางท่ีข่อยเลือกย่างมันถืกแลว้” 
เป็นการตัง้ค าถามดว้ยภาษาอีสานเพื่อสะทอ้นถึงบา้นเกิดของหญิงสาวท่ีเป็นตวัละครในบทเพลง 
ซึ่งภาพจ าของผู้หญิงท่ีถูกเรียกว่าเมียฝรั่งส่วนมากมักเป็นภาพจ าของคนท่ีมาจากภาคอีสาน  
ในท่อนนีจ้ึงมีการใชภ้าษาอีสานในการช่วยส่ือความหมายผ่านบทเพลง 
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บทเพลง คนรบัใช ้

จากความหมายของบทเพลง ค าว่า “คนรบัใช”้ ในท่ีนีไ้ม่ไดห้มายถึงอาชีพคนรบัใช้
เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมไปถึง “การรับใช้” ซึ่ งอาชีพทุกอาชีพต่างท าหน้าท่ีรับใช้ 
ซึ่งกันและกัน คนทุกคนลว้นมีประโยชนพ์ึ่งพาอาศัยกัน ฉะนั้น การดูถูกคนอื่นหรือการแบ่งชนชั้น
ดว้ยอาชีพจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรเกิดขึน้ในสงัคมประชาธิปไตย 

บทเพลง แกงไตปลา 

เพลงแกงไตปลา เป็นบทเพลงท่ีศิลปินตอ้งการส่ือความถึงโอกาสของคนท่ีควรไดร้บั
อย่างเท่าเทียมกนั บางคนท างานดว้ยความเสียสละแรงกายและแรงใจอย่างเต็มท่ี แต่กลับไม่ช่วย
ใหม้ีฐานะท่ีดีขึน้ เน่ืองดว้ยระบบการบริหารบา้นเมืองหรืออะไรก็ตามท่ีส่งผลใหฐ้านะทางเศรษฐกิจ
ของคนไม่เท่ากัน พูดง่าย ๆ ก็คือ คนรวยก็รวยอยู่อย่างนั้น คนจนขยันแค่ไหนก็ไม่รวย เพราะโดน
ชนชั้นสูงกดขี่ ประหน่ึงว่าถูกล่ามโซ่ไว้อยู่ ซึ่งเรื่องราวของชีวิตทหารผู้ตกอยู่ภายใต้อ านาจจาก 
“ท้องฟ้า” ท่ีกล่าวไว้ในท่อน A2 ค าว่าท้องฟ้าในท่ีนี้นอกจากจะหมายถึงผู้บังคับบัญชาแล้ว  
ยงัหมายถึงผูม้ีอ  านาจในสงัคมท่ีสามารถสั่งการทกุอย่างใหเ้ป็นไปตามใจท่ีตอ้งการไดอ้ีกดว้ย 

บทเพลง ต ารวจ 

“ต ารวจ” เป็นเพียงตัวละครตัวหน่ึงท่ีศิลปินใช้เป็นภาพแทนของงานศพท่ีถูกจัดขึน้ 
อย่างยิ่งใหญ่เพราะด้วยเกียรติยศท่ีได้มาจากหน้าท่ีการงาน ส่ิงส าคัญท่ีศิลปินต้องการจะส่ือ
ความหมายก็คือ “งานศพ” ของทกุคนควรเท่ากนั ไม่ควรมีงานศพใครยิ่งใหญ่ไปกว่าใคร  
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บทเพลง ปิดทอง 

เพลงปิดทอง เป็นบทเพลงท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงปิดทองหลังพระของ  
ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง เพลงดังกล่าวถูกเเต่งขึน้ 
เพื่อร่วมฉลองการครองราชย ์65 ปี และพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รชักาลท่ี 9 ซึ่งศิลปินไดน้ าท านองของท่อน Hook ในเพลงปิดทอง
หลังพระมาเรียบเรียงเป็นเพลงปิดทอง โดยในท่อน Verse 1 และ Verse 2 เป็นการบอกเล่าถึง
ประสบการณ์การท างานของตัวละครในบทเพลง ซึ่งจะตรงกับเนือ้เพลงท่ีเป็นชื่อของรชักาลท่ี 9 
เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงการท าคุณประโยชน์ต่าง ๆ มากมายดังเช่นพระราชกรณียกิจและ 
การทรงงานเพื่อประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี 9 และในท่อน Hook  
ของเพลงปิดทองมีท านองเดียวกบัทา้ยท่อน Hook ของเพลงปิดทองหลังพระเพื่อตอ้งการแสดงถึง
ความรักของคนทั้งหมู่บ้านจากการเรียกชื่อของชายสองคนอย่างคุ้นเคยว่า “ไอ้ห่าแดง” และ  
“ไอห่้านุย้” ดงัเช่น พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 9 ผูเ้ปรียบเสมือนดวงใจและศนูยร์วมใจ
ของประชาชนชาวไทยตามเนือ้รอ้งในท่อนนัน้ 

บทเพลง อิสลามใหก้อดอก 

เพลงอิสลามให้กอดอก นอกจากจะเป็นบทเพลงท่ีกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของเด็กต่อเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคมแล้ว ความหมายในอีกนัยหน่ึงท่ีศิลปิน
ต้องการจะส่ือความก็คือการปลูกฝังเรื่องศาสนาเพื่อเป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจให้กับประชาชน  
โดยปราศจากเหตแุละผลท่ีสามารถพิสจูนไ์ดเ้ป็นเพียงความหวงัลม ๆ แลง้ ๆ ประสิทธิภาพจากการ
จดัการสวัสดิการและนโยบายการดแูลจากรฐับาลต่างหากคือส่ิงท่ีสามารถช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในสงัคมไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
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บทเพลง กม้ลงช่วยมด 

เพลงก้มลงช่วยมด นอกจากต้องการสนับสนุนเสรีภาพในการเลือกแสดงออก  
หรือเลือกกระท าส่ิงต่าง ๆ โดยท่ีไม่ตอ้งท าเพียงเพราะท าตามกันหรือตามการปลูกฝังของสังคม  
อีกส่ิงหน่ึงท่ีศิลปินต้องการส่ือความคือการท าดีเพื่อสังคมหรือการแสดงตนเพื่อบอกว่ารกัชาติ  
แค่เร่ิมตน้ท าประโยชนจ์ากส่ิงใกลต้ัวก่อนก็ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงตนในท่ีสาธารณะเพื่อใหค้นอื่น
มองเห็นเสมอไป 

บทเพลง โถขี ้

เพลงโถขี ้เป็นบทเพลงท่ีส่ือถึงความขัดแย้ง แก่งแย่ง และการแบ่งชนชั้นในสังคม  
ปัจจัยหลักส าคัญท่ีท าให้เกิดส่ิงเหล่านั้นก็คือเงิน ซึ่งความเหล่ือมล ้านับเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้  
ในสังคมทุกรูปแบบ และเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ของสังคม ซึ่งนอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
ท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาความเหล่ือมล า้ ยังมีเร่ืองอ านาจทางสังคมของชนชั้นสูงท่ีกดขี่ชนชั้นล่าง 
สุดท้ายแล้วไม่ว่าคนจะดิน้รนเพื่อมีฐานะท่ีดีขึน้มากน้อยเพียงไร  ก็ยังคงตกอยู่ภายใต้อ านาจ 
ของชนชัน้สงูในสงัคมอยู่ดี 
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2.3 ความหมายระดบัอดุมการณ ์(Ideology) 

ความเหล่ือมล ้าเป็นปัญหาหลักส าคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยท่ีส่งผล 
ใหเ้กิดปัญหาความไม่เท่าเทียมในสังคม เรื่องราวเหล่านั้นส่วนหน่ึงไดถู้กถ่ายทอดผ่านบทเพลง 
จากวงเยนา ซึ่งบทเพลงทัง้ 13 เพลงของวงเยนาเป็นบทเพลงท่ีเล่าเรื่องราวท่ีเกิดขึน้ของส่ิงมีชีวิต 
ในสงัคม รวมทัง้สะทอ้นใหเ้ห็นคุณค่าและความส าคัญของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้น และดว้ยความสนใจ 
ในเรื่องราวต่าง ๆ ของสังคม จึงท าใหถ้่ายทอดความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ผ่านบทเพลง 
เพื่อเน้นย า้สิทธิและเสรีภาพของความเท่าเทียม โดยสามารถสรุปค าส าคัญของแต่ละบทเพลง 
ตามความหมายในระดบัอดุมการณไ์ดด้งัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 10 ค าส าคญัของแต่ละบทเพลงตามความหมายระดบัอดุมการณ ์

บทเพลง 
 

ความหมายระดับอุดมการณ ์(Ideology) 

พิราบ ความเท่าเทียม 
Circus Song ความเท่าเทียม 
กตญัญ ู คณุค่าและความส าคญั 
กรุงเทพ ความเท่าเทียม 

ชายเหว่ียงแห ความเท่าเทียม 
Hi Hello โครงสรา้งทางสงัคม 
คนรบัใช ้ ความเท่าเทียม 

แกงไตปลา ความเท่าเทียม 

ต ารวจ ความเท่าเทียม 

ปิดทอง ประชาชน 
อิสลามใหก้อดอก ความเท่าเทียม 

กม้ลงช่วยมด ความเท่าเทียม 

โถขี ้ ความเท่าเทียม 
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จากการศึกษารูปแบบวรรณกรรมกบัการสะทอ้นสงัคมท่ีปรากฏในบทเพลงของวงเยนาทัง้ 
13 เพลง โดยน าแนวคิดสญัวิทยา (Semiology) มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะหก์ระบวนการสรา้ง
ความหมายของบทเพลง สามารถสรุปค าส าคัญ ของแต่ละบทเพลงตามกระบวนการ  
สรา้งความหมายทัง้ 3 ขัน้ตอนไดด้งัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 11 ค าส าคญัของแต่ละบทเพลงตามกระบวนการสรา้งความหมายผ่านแนวคิดสญัวิทยา 

บทเพลง 

กระบวนการสร้างความหมายตามแนวคิดสัญวิทยา (Semiology) 

ความหมายนัยตรง 

(Denotation meaning) 

 

ความหมายโดยนัย 

(Connotation meaning) 

ความหมาย 
ระดับอุดมการณ ์

(Ideology) 

พิราบ นกพิราบ ชนชัน้ ความเท่าเทียม 

Circus Song แรงงานสตัว ์ การทารุณสตัว ์ ความเท่าเทียม 

กตญัญ ู แรงงานชา้ง การทารุณสตัว ์ คณุค่าและความส าคญั 

กรุงเทพ แรงงานเด็ก โครงสรา้งทางสงัคม ความเท่าเทียม 

ชายเหว่ียงแห การเอาตวัรอด - ความเท่าเทียม 
Hi Hello เมียฝรั่ง สาวอีสาน โครงสรา้งทางสงัคม 
คนรบัใช ้ คนรบัใช ้ การรบัใช ้ ความเท่าเทียม 
แกงไตปลา ทหาร อ านาจ ความเท่าเทียม 

ต ารวจ ต ารวจ งานศพ ความเท่าเทียม 

ปิดทอง ปิดทองหลงัพระ รชักาลที่ 9 ประชาชน 
อิสลามใหก้อดอก สิทธิและเสรีภาพ ศาสนา ความเท่าเทียม 
กม้ลงช่วยมด สิทธิและเสรีภาพ ชาติ ความเท่าเทียม 

โถขี ้ ชนชัน้ อ านาจ ความเท่าเทียม 
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3. ความสมัพนัธข์องเนือ้รอ้งและท านองในการสรา้งความหมายและการสื่อสารทางอารมณ์ 
 

แนวดนตรีของวงเยนามีรูปแบบผสมผสานระหว่าง Rock and Roll, Folk และ New Wave  
มีลักษณะการร้องแบบทอดค ายาวเพื่อถ่ายทอดความหมายของบทเพลง รูปแบบของกีตาร ์ 
มีความสอดคล้องกับลักษณะการรอ้งอย่างชัดเจน รูปแบบของเบส มีการด าเนินคอรด์ท่ีเน้น 
การเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ืองในลักษณะเดียวกับ  Basso Continuo ของดนตรีคลาสสิก  
เพื่อท าใหเ้พลงมีลักษณะการขับเคล่ือนไปขา้งหนา้ และรูปแบบของกลองชุด จะเนน้จงัหวะตัวด า 
เขบ็ต 2 ชัน้ และจงัหวะขดั (Against Time) เพื่อเติมสีสนัใหก้บัเพลง                 

โดยภาพรวม วงเยนามีการสรา้งสรรค์บทเพลงโดยเน้นสรา้งเสียงดนตรีให้สอดคล้อง  
กับท านองเพลงเป็นหลัก ทั้งยังเติมสีสันให้กับเพลงด้วยการด าเนินคอรด์ท่ีเน้นการเดินแนวเบส
อย่างต่อเน่ืองและจงัหวะขดัของกลอง 

อภิปรายผลการวิจัย 

แนวดนตรีของวงเยนามีรูปแบบผสมผสานระหว่าง Rock and Roll, Folk และ New Wave 
มีลักษณะการร้องแบบทอดค ายาวเพื่อถ่ายทอดความหมายของบทเพลง รูปแบบของกีตาร ์
มีความสอดคล้องกับลักษณะการรอ้งอย่างชัดเจน รูปแบบของเบส เป็นการด าเนินคอรด์ท่ีเน้น 
การเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ืองในลักษณะเดียวกับ  Basso Continuo ของดนตรีคลาสสิก 
เพื่อท าใหเ้พลงมีลักษณะการขับเคล่ือนไปขา้งหนา้ และรูปแบบของกลองชุด จะเนน้จงัหวะตัวด า 
เขบ็ต 2 ชั้น และจังหวะขัด (Against Time) เพื่อเติมสีสันใหก้ับเพลง โดยภาพรวม วงเยนามีการ
สรา้งสรรคบ์ทเพลงโดยเนน้สรา้งเสียงดนตรีใหส้อดคลอ้งกับท านองเพลงเป็นหลัก ทัง้ยังเติมสีสัน
ให้กับเพลงด้วยการด าเนินคอรด์ท่ีเน้นการเดินแนวเบสอย่างต่อเน่ืองและจังหวะขัดของกลอง  
ในส่วนเนือ้หาของบทเพลง เป็นการเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ของส่ิงมีชีวิตในสังคม ซึ่งเนือ้หาเหล่านั้น
ลว้นสะท้อนให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งสอดแทรกความเชื่อเรื่องความ  
เท่าเทียมตามอดุมการณข์องศิลปิน กล่าวไดว้่า บทเพลงของวงเยนาคือเพลงชีวิตท่ีมีลกัษณะตีแผ่
ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัประชาชนในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และวฒันธรรม จนไปถึงการปลกุใจ
ให้ลุกขึน้ต่อสู้เพื่อเรียกรอ้งความเป็นธรรมในสังคม สอดคล้องกับ ชุติมา (ม.ป.ป.)(เอกสารจาก
เว็บไซต)์ ไดก้ล่าวไวว้่า เพลงเพื่อชีวิตเป็นเพลงประวัติศาสตรใ์นช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ซึ่งมีเนือ้หา
กล่าวถึงปัญหาชีวิตของคน โดยเฉพาะชนชั้นล่างท่ีมีความยากล าบากในการใช้ชีวิตและการ 
ถกูเอารดัเอาเปรียบจากสงัคม (ชาตรี ใจทิม, ม.ป.ป.)(เอกสารจากเว็บไซต)์ โดยน าเสนอดว้ยภาษา
ท่ีเขา้ใจง่าย และมีการน าภาษาทอ้งถิ่นหรือภาษาไทยพืน้บ้านมาใช้ดว้ยลักษณะจังหวะท่ีเรา้ใจ 
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(เชาวว์จัน ์พาณิชยเ์สรีวิศิษฐ์, 2552, น. 192-197) ในทางเดียวกนั อติภพ ภัทรเดชไพศาล (2556, 
น . 163,170) ได้ เขี ยนบทความ เรื่ อ ง  แสงดาวแห่ งศรัทธา  สถานะขอ งเพลงเพื่ อ ชี วิ ต 
และคอมมิวนิสต ์ชื่อ จิตร ภูมิศักด์ิ โดยอธิบายความหมายของเพลงเพื่อชีวิตไวว้่า เพลงเพื่อชีวิต
เป็นการส่งผ่านแนวคิดของ จิตร ภมูิศักด์ิ ท่ีว่าดว้ยศิลปะเพ่ือชีวิตและเพ่ือประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิด
ของนักคิดนักเขียนฝ่ายก้าวหน้าจ านวนมากในยุคหน่ึง ท่ีเสนอว่าศิลปะทุกประเภทควรมีหน้าท่ี 
รบัใชส้ามญัชนคนธรรมดา เปิดเผยและสะทอ้นสภาพสังคมท่ีเป็นจริง อนัจะน าไปสู่การสรา้งสรรค์
สังคมใหม่ท่ีดีกว่าเดิม นิยามค าว่าเพลงเพ่ือชีวิตจากแนวคิดของ จิตร ภูมิศักด์ิ จึงไม่ต่างจาก
วรรณกรรมเพื่อชีวิต คือการเขียนเพลงสะท้อนสังคมด้วยอุดมการณ์แบบสังคมนิยม มีลักษณะ 
การบรรเลงท่ีเรียบง่าย เป็นท่ีเข้าใจไดข้องคนทั่วไป และมีเนือ้หาเกี่ยวกับการปลดปล่อยมวลชน 
ว่าด้วยความทุกข์ยากของคนเล็กคนน้อย หรือบรรยายเกี่ยวกับภยันตรายของจักรวรรดินิยม 
และนายทุน เช่นเดียวกับ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์โพธิ์หวังประสิทธิ์ และ ธนาภรณ์ ภู่มั่ง 
(2555, น. 824-828) ยังได้กล่าวไว้ในวิจัยเรื่อง เนือ้หาของเพลงเพื่อชีวิตในสังคมการเมืองไทย  
ว่าเนือ้หาของเพลงเพื่อชีวิตไม่เพียงแต่กล่าวถึงเรื่องการเมืองเท่านั้น แต่ยังร  าพึงร  าพันถึงความ
ยากล าบากในการใชช้ีวิตทัง้ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม  

เน่ืองจากความหมายทางสังคมมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคม  
และวฒันธรรมของผูส่้งสารและผู้รบัสาร จึงท าใหผู้ว้ิจัยน าแนวคิดสัญวิทยา (Semiology) มาเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลงในเรื่องรูปแบบวรรณกรรม 
กบัการสะทอ้นสงัคมจากบทเพลงของวงเยนา  

ศาสตรแ์ห่งสัญญะ (Science of Sign) เป็นศาสตรท่ี์ว่าดว้ยการส่ือความหมาย โดยศึกษา 
เร่ืองสัญญะ (Sign) หมายถึง ส่ิงท่ีถูกสรา้งขึน้เพื่อใหม้ีความหมายแทนของจริง/ตัวจริง (Object)  
ในตัวบท (Text) และในบริบท (Context) สอดคล้องกับ  เฟอร์ดินาน เดอ โซซูร ์ (Ferdinand  
de Saussure) บิดาแห่งสัญวิทยา กล่าวว่า สัญวิทยาเป็นส่ิงท่ีคนกลุ่มหน่ึงตกลงใชเ้พื่อหมายถึง 
อีกส่ิงหน่ึงซึ่งไม่ไดป้รากฏอยู่ในสัญญะ และเกิดขึน้โดยความไรเ้หตุผล หรือเรียกว่าเป็นขอ้ตกลง
ทางสงัคม 
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โรลองต์ บารธ์ส์ (Roland Barths) นักทฤษฎีชาวฝรั่งเศส ได้อธิบายกระบวนการสรา้ง
ความหมายตามแนวคิดสัญวิทยา ว่าประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน ดังนี ้(กาญจนา แกว้เทพ, 2552, 
น. 94-95)  

1. ความหมายนยัตรงหรือความหมายโดยอรรถ (Denotation meaning) เป็นกระบวนการ
สร้างความหมายในขั้นแรก เป็นความหมายท่ีมีลักษณะเป็นสากล (Universality) หมายถึง  
เป็นความหมายเดียวกนัส าหรบัทุกคน และเป็นสภาวะวิสัย (Objectivity) คืออา้งอิงขึน้มาโดยไม่มี
การประเมินคุณค่าจากตัวผู้ใช้ความหมาย ดังนั้น ความหมายนัยตรงจึงเป็นความหมายตรง ๆ  
หรือเป็นการใหค้วามหมายของส่ิงท่ีกล่าวถึง  

2. ความหมายนยัประหวดัหรือความหมายโดยนยั (Connotation meaning) เป็นความหมาย
ทางสงัคม ความหมายในขั้นนีจ้ะเปล่ียนไปตามวฒันธรรมในการรบัสาร เป็นความหมายทางออ้ม 
ท่ีเกิดจากขอ้ตกลงของกลุ่มคน หรือเกิดจากประสบการณเ์ฉพาะบุคคล ดังนั้น ความหมายในขัน้นี ้
จึงเป็นการใหค้วามหมายถึงส่ิงอื่นนอกเหนือจากตัวมันเอง และเป็นความหมายท่ีมีความส าคัญ  
กับบุคคลอย่างแท้จริงในแง่ของการรบัรู ้การถอดรหัส และการตีความ ซึ่งความหมายโดยนัย
สามารถแปรเปล่ียนได้อีกมากมายตามแต่ความเข้าใจของแต่ละบุคคลผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
ทางสงัคม 

การตีความหมายของสัญญะระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายอาจไม่ตรงกัน กรณี เช่นนี้ไม่ถือว่า 
เป็นความล้มเหลวทางการส่ือสาร แต่เป็นการถอดรหัสท่ีคลาดเคล่ือน (Aberrant Decoding)  
ซึ่งเป็นส่ิงปกติท่ีเกิดขึน้ได้ของการส่ือสาร นอกจากนี้ สุขสม หินวิมาน (วงศกร วงเวียน, 2562,  
น. 31) ได้ขยายความว่า กระบวนการสรา้งความหมายในขั้นท่ี 2 นอกจากจะเป็นความหมาย 
ทางสงัคม ยงัมีความหมายในเชิงมายาคติ (Myth) หมายถึง ความหมายท่ีผสมผสานจากความเชื่อ
ท่ียึดติดจนกลายเป็นต านาน ประสบการณ ์หรือเป็นภาพท่ีมีมาตัง้แต่ในอดีตของสงัคม 

ต่อมา Fiske and Hartley นักวิชาการด้านส่ือสารมวลชนได้น ากระบวนการสร้าง
ความหมายขั้นท่ี 2 มาพัฒนาและเสนอว่า ความหมายทางสังคมและมายาคติเป็นเพียงระบบ 
สัญญะและความหมายขั้นผิวเผิน ซึ่งหากความหมายทางสังคมได้รับการตอกย า้หรือผลิตซ ้า  
จากสถาบนัสงัคม จะน าไปสู่กระบวนการสรา้งความหมายในขัน้ท่ี 3 เรียกว่า ความหมายในระดับ
อดุมการณ ์(Ideology) หมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดจากการผลิตซ า้อยู่เสมอจากสถาบนัสงัคม 
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จากการศึกษาแนวคิดในการสร้างสรรค์งานเพลงเพื่ อสะท้อนสังคมของวงเยนา  
จะเห็นได้ว่าสัญวิทยาสามารถช่วยขยายขอบเขตความหมายทางภาษาศาสตร์ เน่ืองจาก  
ทุกส่ิงสามารถน ามาขยายแปลความให้มีความหมายไดม้ากเกินกว่าตัวของส่ิงนั้นโดยไม่จ ากัด
ขอบเขตของการศึกษา การศึกษาการสร้างสรรค์งานเพลงเพื่อสะท้อนสังคมของวงเยนา  
จึงเป็นการศึกษารูปแบบวรรณกรรมกบัการสะทอ้นสงัคม โดยน าแนวคิดสัญวิทยามาเป็นเครื่องมือ 
ในการศึกษาเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์กระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลง ซึ่งบทเพลง 
ทั้ง 13 เพลงของวงเยนาล้วนมีความหมายชัดเจนตามเนื้อหาของบทเพลงท่ีศิลปินต้องการ 
ส่ือสารออกมา และนอกเหนือจากเรื่องราวท่ีส่ือสารผ่านตวัอกัษรตามเนือ้เพลง อีกส่ิงหน่ึงท่ีศิลปิน
ตอ้งการกล่าวถึงคือการอยู่ภายใต้อ านาจของชนชั้นสูงท่ีเป็นตน้เหตุของปัญหาความเหล่ือมล า้ 
ซึ่งเป็นปัญหาหลักส าคัญของสังคมไทยมาเน่ินนาน และยังไม่มีทีท่าท่ี ปัญหานี้จะถูกแก้ไข 
ได้โดยถาวร เน่ืองด้วยระบบการจัดการ การบริหารบ้านเมือง หรือการจัดการสวัสดิการต่าง ๆ  
ของรฐับาลก็ดี ท่ีแม้จะมีนโยบายต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของบา้นเมืองอยู่โดยตลอด 
แต่ก็ไม่สามารถยกระดับชีวิตของประชาชนใหม้ีคุณภาพและใชช้ีวิตอย่างมีความเท่าเทียมกันได ้
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบการจัดการสวัสดิการและนโยบายการดูแลต่าง ๆ จากรฐับาลท่ีไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เพราะหากสวัสดิการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านีค้งจะไม่เป็นปัญหาเรือ้รัง 
ท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และด้วยปัญหาเรื่องความเท่าเทียมท่ียังคง  
มีผลต่อการใชช้ีวิตของคนในสังคม จึงท าให้ศิลปินถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ 
ผ่านบทเพลงเพื่อสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวต่าง ๆ ในสังคม 
สอดคล้องกับ สุกัญญา โกมุทมาศ (2542, น. 166-174) ได้ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเพลง 
ของ เรวตั พทุธินนัท ์พบว่า บทเพลงจะมุ่งใหค้วามเพลิดเพลินทางอารมณแ์ก่ผูฟั้ง มีเนือ้หาสะทอ้น 
ให้เห็นถึงสภาพของสังคม และปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ รวมทั้งให้แง่คิดเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต 
เพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยน าประสบการณ์เรื่องราวท่ีผ่านมาในชีวิต  
รวมทั้งเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้นในสังคมมาเรียบเรียงเป็นบทเพลง และ  ธีระวัฒน์ ประกอบบุญ  
(2546, น. 83-90) ได้ศึกษาเพลงเพื่อชีวิตกับภาพสะท้อนสังคมไทย : วิเคราะห์เนื ้อหาของ 
เพลงเพื่อชีวิตในช่วง พ.ศ.2535-2540 ของศิลปินเพื่อชีวิต 3 คน ไดแ้ก่ พงษ์เทพ กระโดนช านาญ,  
ยืนยง โอภากุล และ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร ์ซึ่งเนื ้อหาของบทเพลงในช่วงนี้ยังคงมีความเกี่ยวข้อง 
กับเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เช่น ปัญหาความยากจนท่ีท าให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้น  
และน าไปสู่ปัญหาครอบครวั ยาเสพติด และการศึกษาของเยาวชน 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการสร้างสรรค์งานเพลงเพื่อสะท้อนสังคมของวงเยนาเพื่อหาท่ีมา  
แรงบันดาลใจ และศึกษารูปแบบวรรณกรรมกับการสะท้อนสังคม โดยน าแนวคิดสัญวิทยา 
(Semiology) มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะหก์ระบวนการสรา้งความหมายของบทเพลง รวมทัง้
ศึกษาความสัมพันธ์ของเนือ้รอ้งและท านองในการสรา้งความหมายและการส่ือสารทางอารมณ ์  
ซึ่งผลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนีส้ามารถช่วยให้เข้าใจสภาพปัญหาและความเหล่ือมล า้ ท่ีเกิดขึน้ 
ในบริบทต่าง ๆ ของสังคมไทย ทั้งยังเป็นแนวทางในการประพันธ์และสรา้งสรรค์ผลงานเพลง 
เพื่อสะทอ้นสงัคม 

และในการศึกษาครัง้ต่อไป ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะใหศึ้กษาเรื่องการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
โครงสร้าง และรูปแบบการประพันธ์บทเพลงเพื่อสะท้อนสังคมของวงเยนา โดยน าทฤษ ฎี 
และหลักการวิเคราะห์เพลงสากลมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทาง  
ในการศึกษาทางดา้นดนตรีต่อไป 
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