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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

60208302 : Major (Thai for Career Development) 
Keyword : Songs of Bodyslam, Value, opinion, Impact, Behavior 

MR. THONGCHAI BOONNUMSUKSAKUL : SONGS OF BODYSLAM : VALUE AND 
LISTENERS' OPINIONABOUT IMPACT ON THEIR BEHAVIOR THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR SOMCHAI SUMNIENGNGAM, Ph.D. 

This research aimed to study the value of the songs of Body Slam and investigate 
the opinions of the audiences of Body Slam band about the impact of the songs on their 
behavior. 72 songs of Body Slam from seven albums were analyzed in the research. A 
questionnaire was used to survey the opinions of 128 audiences. 

Research results illustrated that the content of the songs was classified into two 
categories. Firstly, it was about love, which the content involved being in love, having love 
and happiness, and problems and goodbye. Secondly, it was about life, which content 
involved living the life and encouragement. Regarding the language of the song lyrics, the 
results pointed out the five characteristics. They were alliteration, reduplication, 
compound words, synonym, and figure of speech. Furthermore, the content and language 
of the songs constructed the two values. First, it was the content value comprising the 
reflection of life and society and giving viewpoint and encouragement. Second, it was the 
language value, consisting of the beauty of language and the visualization. In addition, the 
opinions of the audiences of Body Slam on the impact of the songs on their behavior 
revealed that the songs affected them, at a high level, in four respects, which were 
behavior reinforcement, encouragement of explicit behavior, promoting creativity, and 
changing behavior.    

 All in all, the content and language of the songs of Body Slam supplemented 
each other. That being said, the beautiful language stressed and empowered the song's 
contents. As a result, the songs contained the content and language value. Additionally, 
with a nice rhythm, the songs impressed and fascinated the audiences. Eventually, the 
songs of Body Slam influenced the audience's thoughts and behavior 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาความสำคัญของปัญหา  
 บทเพลงในแต่ละยุคสมัยล้วนสะท้อนทัศนคติของสังคมนั้นยุคนั้น ๆ ในแต่ละบทเพลงจะมี

จังหวะ ท่วงทำนอง และเนื้อหาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ประพันธ์ว่าประสงค์จะสื่อสาร  

สิ่งใดผ่านการ ร้อยเรียงถ้อยคำ และเรียบเรียงให้เกิดคุณค่าทางวรรณศิลป์ อีกทั้งยังแฝงความงดงาม

ทางภาษา ในแง่ของภาพพจน์ หรือการสัมผัสสระอักษร ตัวอย่างเช่นบทเพลงไทยเดิมในอดีตกาล 

โดยมากจะได้รับอิทธิพลจากวรรณคดี หรือตัวละครในวรรณคดี ผู้ประพันธ์ในยุคสมัยนั้นจะนำเนื้อ

เรื่องจากวรรณคดีมาร้อยเรียงเข้ากับเสียงดนตรีไทย ทำให้เพ่ิมอรรถรสในกับผู้ฟังให้ติดตามหรือมี

ความรู้สึกร่วมกับเนื้อเรื่อง ตัวละครมากยิ่งขึ้น ยุคสมัยต่อมาดนตรีสากลได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศ

ไทยมากยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นยุคแรกของเพลงไทยสากล หรือ “เพลงลูกกรุง” โดยยุคสมัยนี้เนื้อหาเพลง

จะถ่ายทอดเรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมช่วงนั้น โดยมากจะกล่าวถึงสังคมเมืองหลวง 

ทัศนคติคนเมืองที่ต้องใช้ชีวิตในเมืองกรุง ส่งผลต่อพฤติกรรมการแต่งตัวตามรสนิยมแฟชั่นเพ่ือให้

สอดคล้องกับความโก้หรูของบทเพลงไทยสากล ซึ่งต่างจากบทเพลงลูกทุ่งที่เน้นเนื้อหาไปในด้านของ

ชีวิตชนบท ถิ่นแดนไกล ระหกระเหินมาทำงานเลี้ยงชีพในเมืองหลวง เนื้อเพลงจะถ่ายทอดบรรยากาศ

วิถีชีวิตชนบท ความคิดน้อยใจต่อโชคชะตา และได้นำวิถีชีวิตของสังคมเมืองเปรียบเทียบกับสังคมบ้าน

นอก จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าบทเพลงหลากหลายประเภทในแต่ละยุคสมัย ถ่ายทอด

เรื่องราวสะท้อนทัศนคติของสังคมในแต่ละยุคได้เป็นอย่างดี จินตนา ดำรงคฺเลิศ (2533: 2) กล่าวไว้ว่า

ดนตรีและบทเพลงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมนุษย์ ไม่ว่าชนชาติใดย่อมมีดนตรีและบทเพลงสืบทอด

กันมาไม่ขาดสาย และศิลปินผู้สร้างผลงานมักได้แรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมในสังคมของตน  

 ถ้อยคำที่ใช้ในบทเพลงถูกเรียบเรียงผ่านภาษาที่สละสลวย มีจังหวะจะโคน ทำให้ผู้ฟังเพลง

สามารถรู้สึกถึงความหมายของเนื้อหาที่ผู้ประพันธ์ได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยแต่ละเพลงจะมีเนื้อหาที่

แตกต่างกัน ถ้อยคำที่ใช้ในแต่ละเพลงก็จะถูกเรียบเรียงด้วยวรรณศิลป์อันสวยงาม มีสัมผัสสระอักษร 

สัมผัสในสัมผัสนอก อีกท้ังยังมีการใช้คำเปรียบเปรยสิ่งต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง สวยงามและแฝงความหมาย

ได้อย่างแยบยล ทำให้ผู้ฟังเพลงได้ตระหนักถึงคุณค่าในถ้อยคำที่สวยงาม ยิ่งไปกว่านั้นยังมองเห็นถึง

ความหมายที่ผู้ประพันธ์ได้ถ่ายทอดออกมา โดยผู้ฟังสามารถเลือกรับฟังเพลงที่มีเนื้อหาตรงกับวิถีชีวิต 

เหตุการณ์ในชีวิต หรือเพลงที่เสริมสร้างกำลังใจ เพลงที่บรรยายบรรยากาศท้องถิ่นที่ถวิลหา เพ่ือเป็น
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กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่นเพลง”เก็บตะวัน” ของอิทธิ พลางกูร  “เก็บตะวัน ที่เคย

ส่องฟ้าเก็บเอามา ใส่ไว้ในใจ เก็บพลัง เก็บแรงแห่งแสง ยิ่งใหญ่รวมกันไว้ ให้เป็นหนึ่งเดียวเก็บเอา

กาลเวลาผ่านเลย สิ่งที่เคยผิดหวังช่างมันหนึ่งตัวตน หนึ่งคนชีวิต แสนสั้น เจ็บแค่นั้น ก็คงไม่ตาย”  

โดยเนื้อหาเพลงจะมุ่งเน้นการให้กำลังใจคนที่กำลังผิดหวัง เพ่ือให้มีแรงใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น หรือ

เพลง “คิดถึงบ้าน” ของจรัล มโนเพ็ชร “อยู่ในเมืองกรุงก็คงวุ่นวายและวกวน มีแต่ผู้คนก็เหมือนดังคน

ไม่รู้จักกัน ชีวิตผกผัน คิดถึงบ้าน มองไปทางใดก็มีแต่ตึกสูงสวยงาม แต่ใจคนไม่งามเหมือนกับคนที่

บ้านเรา ยามนี้ฉันเหงา คิดถึงบ้าน” เนื้อหาของเพลงนี้ ผู้แต่งได้เล่าถึงวิถีชีวิตของคนที่ต้องจากถิ่นเกิด 

เพ่ือมาใช้ชีวิตในเมืองหลวง มีความวุ่นวาย สับสน จึงทำให้มีความถวิลหาบ้านเกิด ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด

และคุ้นชินในการใช้ชีวิต 

 การที่บทเพลงเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของผู้ฟังเพลง ทำให้เพลงมีความสำคัญมากขึ้น

อย่างเด่นชัด การนำเพลงมาใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ จึงได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเพลง

ในงานรื่นเริง จะเห็นได้ว่าเพลงที่ใช้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาไปในทางสนุกสนาน ปลุกเร้าอารมณ์ผู้ฟัง 

เพ่ือสร้างความสุข ความชื่นมื่น อย่างเช่นเพลง “สวัสดีปีใหม่” ของสุนทราภรณ์ ในทางกลับกันเพลงที่

ใช้ในงานโศกเศร้า จะปรากฏเนื้อหาไปในทางหดหู่ เศร้าโศก เพ่ือให้ผู้ฟังรู้สึกถึงอารมณ์สูญเสีย ระลึก

ถึงผู้จากลา อย่างเช่นเพลงปี่พาทย์มอญ ที่มีทำนองดนตรีแสดงถึงความเศร้าโศก นอกจากนั้นยังมี

เพลงปลุกใจ เพ่ือใช้กระตุ้น ตอกย้ำความรู้สึกของผู้ฟัง โดยเพลงจะใช้ถ้อยคำไปในทางฮึกเหิม  

การต่อสู้ รักชาติสถาบันพระมหากษัตริย์  ยิ่งไปกว่านั้นนักจิตวิทยายังใช้ เพลงเพ่ือเป็นเครื่องมือใน 

การบำบัดโรคได้อีกด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่าเพลงมีผลกระทบในด้านพฤติกรรมต่าง  ๆ 

ของมนุษย์ การใช้เพลงเป็นเครื่องมือในการจูงใจ กระตุ้น หรือทำให้คล้อยตามจึงมีมากมายในทุกยุค 

 บทเพลงใช้เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังพฤติกรรม ขัดเกลาทัศนคติ ระเบียบวินัยตั้งแต่วัยเด็ก 

วัยแรกเริ่มการศึกษา หรือจะกล่าวว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัยเรียนหรือวัยทำงาน ต้องได้ผ่านการฟังเพลง

ลักษณะปลูกฝัง สั่งสอนระเบียบวินัยมาในวัยเยาว์ เมื่ออายุผู้ฟังเพลงมากขึ้นก็จะเลื อกฟังเพลงใน

เนื้อหาที่ชื่นชอบตามประสบการณ์ มุมมองการใช้ชีวิต ผ่านเพลงและศิลปินในยุคสมัยของตน ดังเช่น

ในยุคเพลงลูกกรุงเฟ่ืองฟู ผู้ฟังเพลงจะได้รับอิทธิพลจากสุนทราภรณ์อย่างมาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ใช้ชีวิต มีมุมมองด้านความรักตามเนื้อหาที่ได้รับฟัง ถัดมาในยุคที่มี วงดนดนตรีแนวร็อกเข้ามา 

อย่างเช่น”วงไมโคร” “ดิ อิมพอสิเบิล” มุมมองของผู้ฟังเพลงต่อความรักก็เปลี่ยนไปตามถ้อยคำของ

เพลงเช่นกัน  
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเนื้อหาในบทเพลงของวงดนตรีที่ได้รับความนิยมมีอิทธิพล

ต่อแนวคิดและพฤติกรรมของผู้ฟังอย่างเห็นได้ชัด และหากจะยกวงดนตรีในปัจจุบันขึ้นมาเปรียบเทียบ

เฉกเช่นเดียวกับวงดนตรีที่ได้รับความนิยมในยุคก่อน ต้องมองถึงความนิยมของผู้ฟังในยุคปัจจุบัน  

ซึ่งจากการสวนวงดนตรียอดนิยมของสวนดุสิตโพลล์ ปรากฏว่าวงดนตรี “บอดี้สแลม” ได้รับ 

ความนิยมสูงสุดในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  

 วงบอดี้สแลมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 แนวเพลงโดยมากได้รับอิทธิพลมาจากดนตรีแนวร็อก

จากฝั่งอเมริกา ในยุคต้น ค.ศ.1990 จึงทำให้วัยรุ่นหรือกลุ่มฟังเพลงไทยในยุคนั้น ชื่นชอบผลงานของ

วงบอดี้สแลมจำนวนมาก ผลงานที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อัลบั้มแรก ได้แก่เพลง “งมงาย” , “ย้ำ” และ 

“สักวันจะดีพอ” ภายใต้สังกัด มิวสิกบั๊กส์ โดยความหมายของคำว่า “บอดี้สแลม” (Bodyslam) 

แปลว่า ทุ่มสุดตัว ซึ่งได้บ่งชี้ความมุ่งมั่นของวงดนตรีรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะทุ่มสุดตัวเพ่ือไปสู่ความสำเร็จ 

และต่อยอดความฝันด้วยการออกอัลบั้มต่อไป ทำให้ฐานแฟนเพลงมีจำนวนมากข้ึนในเวลาไม่นาน 

 เนื้อหาเพลงในช่วงแรกของวงบอดี้สแลม โดยมากจะกล่าวถึงความรักโดยทั่วไป ตามกระแส

ความนิยมแนวเพลงป๊อปในยุคนั้น ประกอบกับช่วงอายุของสมาชิกในวงก็มีผลต่อการสื่อสารเนื้อหา  

ที่เข้าใจง่าย และอยู่ในกระแสหลัก จนกระทั้งปี 2548 วงบอดี้สแลมได้ย้ายไปสังกัดที่ จีนี่ เรคคอร์ด 

ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง โดยออกอัลบั้มชื่อ “บีลีฟ” 

(Believe) เพลงที่ได้รับความนิยมในอัลบั้มนี้ได้แก่เพลง “ความเชื่อ” ,”ชีวิตเป็นของเรา” และ  

“ขอบฟ้า”  จะเห็นได้ว่าเพลงในอัลบั้มนี้ เริ่มมีเนื้อหามุ่งเน้นการให้แรงบันดาลใจ ความเชื่อในการใช้

ชีวิต แต่ก็ยังผสมผสานกับเนื้อหาความรักในแบบฉบับวงบอดี้สแลมอยู่เช่นกัน 

 ความนิยมในบทเพลง รวมไปถึงความนิยมในตัวศิลปินที่ผู้ฟังเพลงยึดถือเป็นแบบอย่าง ทำให้

ภาพลักษณ์วงบอดี้สแลมกลายเป็นวงที่ส่งเสริม กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังได้อย่างมาก ด้วย

เนื้อหาของเพลงที่มุ่งเน้นการให้กำลังใจมากข้ึน ประกอบกับการที่ผู้ฟังมองตัวตนศิลปินเป็นแบบอย่าง 

ทำให้เพลงของวงบอดี้สแลมอาจมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ฟังเพลงบอดี้สแลมด้วยเช่นกัน 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าบทเพลงวงบอดี้สแลม มีเนื้อหา ภาษา และมีคุณค่าด้านใดบ้าง อย่างไร 

และผู้ฟังบทเพลงวงบอดี้สแลมมีความคิดเห็นว่าบทเพลงวงบอดี้สแลมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมตน

หรือไม่ อย่างไร 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณค่าของบทเพลงวงบอดี้สแลม 

 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ฟังบทเพลงวงบอดี้สแลมเกี่ยวกับผลกระทบของบทเพลง 

วงบอดี้สแลมต่อพฤติกรรมของตน 

 

1.3 สมมติฐาน  
 1. บทเพลงวงบอดี้สแลมมีคุณค่าทั้งด้านเนื้อหา และด้านภาษา โดยสะท้อนให้เห็นภาพของ

คนในสังคมไทยปัจจุบัน และให้สุนทรียะแก่ผู้ฟัง 

 2. ผู้ฟังบทเพลงวงบอดี้สแลมมีความคิดเห็นว่าบทเพลงวงบอดี้สแลมทำให้เกิดผลกระทบด้าน

การช่วยตอกย้ำและเสริมสร้างพฤติกรรมของผู้ฟังให้มั่นคงมากท่ีสุด  

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 1. ผู้ วิจัยใช้บทเพลงของวงบอดี้สแลมจำนวน 72 เพลง จาก 7 อัลบั้ม ได้แก่  อัลบั้ม 

บอดี้สแลม, ไดรฟ์, บีลีฟ, เซฟมายไลฟ์, คราม, ดัมมะชาติ และวิชาตัวเบา 

 2 . ผู้ วิ จั ย ใช้ แบ บ สอบ ถาม ค วาม คิ ด เห็ น ข อ งผู้ ฟั ง เพ ล งจ ากแฟ น เพ ล งใน ก ลุ่ ม 

Bodyslamfanclub จำนวน128 คน  

 

1.5 วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2. รวบรวมเนื้อเพลงวงบอดี้สแลมจาก 7 อัลบั้ม รวมทั้งสิ้น 72 เพลง 

 3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ฟังบทเพลงวงบอดี้สแลมเกี่ยวกับผลกระทบของ  

บทเพลงวงบอดี้สแลมต่อพฤติกรรมของตน โดยใช้ทฤษฏีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของธอร์นไดก์ และ

แนวคิดด้านผลกระทบต่อพฤติกรรมของแม็กเคลว  และใช้แบบสอบถามดังกล่าวเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้ google form สอบถามผู้ ฟังบทเพลงวงบอดี้สแลมในกลุ่ม Bodyslamfanclub จำนวน  

128 คน โดยแบบสอบถามส่วนแรกให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกชื่อเพลงของวงบอดี้สแลมที่ชื่นชอบ

ที่สุด พร้อมทั้งระบุเหตุผล และส่วนที่สองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลกระทบด้านต่าง ๆ ของบทเพลงวงบอดี้สแลมต่อพฤติกรรมของตน 
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1.6 วิเคราะห์ข้อมูล  
 1 วิ เคราะห์ เนื้อหา ภาษา และคุณค่าของบทเพลงวงบอดี้สแลม จากเนื้อเพลงของ 

วงบอดี้สแลม 

 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของบทเพลงวงบอดี้สแลมต่อพฤติกรรมผู้ฟังเพลง 

จากแบบสอบถาม 

1.7 สรุปและอภิปรายผล 
 

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือให้ทราบถึงคุณค่าของบทเพลงวงบอดี้สแลม 

 2. เพ่ือให้ทราบความคิดเห็นของผู้ฟังบทเพลงวงบอดี้สแลมเกี่ยวกับผลกระทบของบทเพลง 

วงบอดี้สแลมต่อพฤติกรรมของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้  โดยนำเสนอเป็น 3 

ประเด็น ดังนี้ 

 2.1 เอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาษา 

 2.2 เอกสารเกี่ยวกับความสำคัญของบทเพลง 

 2.3 เอกสารเก่ียวกบัพฤติกรรมและความคิดเห็น 

 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 เอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาษา 
 การใช้คำ  

 จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ภาษาพบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้คำ ดังนี้ 

 คำซ้ำ (Reduplication) 

 บรรจบ พันธุเมธา (2556: 76) ได้นิยามว่า “คำซ้ำ” ว่าคำซ้ำ คือ คำคำเดียวกัน นำมากล่าว 

2 ครั้ง มีความหมายเน้นหนักหรือบางทีต่างกันไปกับคำเดี่ยวเพียงคำเดียว จึงถือว่าเป็นคำสร้างใหม่  

มีความหมายใหม่ทำนองเดียวกับคำซ้อน ต่างกันก็แต่เพียงคำซ้ำใช้คำคำเดียวกันซ้อนกันเท่านั้น และ

เพ่ือให้รู้ว่าคำที่กล่าว 2 ครั้งนั้นเป็นคำซ้ำ ไม่ใช่คำเดี่ยว ๆ เรียงกัน จึงต้องคิดเครื่องหมายกำกับไว้ใน

ภาษาไทยใช้ ไม้ยมก แทนคำท้ายที่ซ้ำกับคำต้น (ยมกแปลว่าคู่ ไม้ยมกจึงใช้สำหรับคำซ้ำที่มาเป็นคู่ ๆ 

กันเท่านั้น หาใช่มีไว้แทนคำอ่ืน ๆ ที่มีเสียงเดียวกันทุกคำไปไม่) หากไม่ใช้ไม้ยมกจะทำให้สังเกตยากว่า 

คำใดเป็นคำเดี่ยว คำใดเป็นคำซ้ำ เช่น ชาวนาใส่เสื้อดำดำดำนา 

 คำซ้ำ คือ คำที่เกิดจากการออกเสียงหน่วยคำเดียวกันซ้ำ 2 ครั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้

ความหมายเน้นหนักข้ึนหรือเบาลง ต่างไปจากความหมายของคำเดิมคำเดียวเป็นประการสำคัญ โดยมี

เครื่องหมาย ไม้ยมก เขียนแทนคำซ้ำคำหลังเช่น ใหญ่ใหญ่ เขียนเป็น ใหญ่ ๆ ดังดัง เขียนเป็น ดัง ๆคำ

ซ้ำในภาษาไทยเกิดจากการนำคำ ๆ เดียวกันมาซ้ำกันบางครั้งเวลาออกเสียงจะมีการลงน้ำหนักเสียงที่

คำใดคำหนึ่งในคำซ้ำ การลงน้ำหนักเสียงมีผลต่อความหมายของคำซ้ำที่เกิดใหม่ ส่วนการเขียนนิยมใช้

เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ)แทนการเขียนซ้ำรูปคำเดิม จึงถือว่าคำซ้ำแต่ละคำประกอบด้วยหน่วยคำอิสระ 

1 หน่วยคำ และหน่วยคำไม่อิสระ (คือ ไม้ยมก) อีกหนึ่งหน่วยคำ 
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  บรรจบ พันธุเมธา (2556: 77-79) ได้กล่าวถึงลักษณะของคำซ้ำไว้ว่าคำซ้ำคือคำคำเดียวกันที่

นำมากล่าว 2 ครั้ง เพ่ือให้มีความหมายเน้นหนักขึ้นหรือเพ่ือให้มีความหมายต่างจากคำเดี่ยว วิธีการ

สร้างคำก็เหมือนกับการสร้างคำซ้อน แต่ใช้คำคำเดียวมาซ้อนกัน โดยมีเครื่องหมายไม้ยมกกำกับ คำที่

จะใช้เครื่องหมายไม้ยมกได้จะต้องเป็นคำซ้ำ ถ้าไม่ใช่คำซ้ำจะใช้ไม้ยมกไม่ได้เพราะอาจจะเป็นคำที่พูด

ติดต่อกันเป็นความเดียวกัน แต่เป็นคำคนละประเภทหรือเป็นการพูดซ้ำกันเพ่ือเน้นความก็ได้ 

 1. คำซ้ำท่ีซ้ำคำนาม แสดงพหูพจน์ บอกว่านามนั้นมีจำนวนมากกว่าหนึ่ง เช่น เด็ก ๆ หนุ่ม ๆ 

 2. คำซ้ำที่ซ้ำคำขยายนาม แสดงพหูพจน์ก็มี เน้นลักษณะก็มี เช่นฉันให้เสื้อดี ๆ เขาไป 

 3. คำซ้ำที่ซ้ำคำขยายนามหรือสรรพนาม แสดงความไม่เจาะจง เช่นมะม่วงลูกเล็ก ๆ แสดงว่า

อาจจะไม่เล็กทั้งหมด มีเล็กบ้างใหญ่บ้าง แต่ส่วนมากเห็นแต่ลูกเล็ก ๆที่ซ้ำคำขยาย เช่น เสื้อสีแดง ๆ 

แสดงว่าไม่แดงทีเดียว แต่มีลักษณะไปทางแดงที่ซ้ำคำนาม เช่น พวกเด็ก ๆ นั่งคนละทางกับพวก

ผู้ใหญ่ ๆ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นพวกเด็กทั้งหมด หรือผู้ใหญ่ทั้งหมดที่ซ้ำคำสรรพนาม เช่น เรา ๆ ท่าน ๆ 

หมายถึงคนทั้งสองฝ่าย แต่ไม่ได้ระบุแน่ว่าเป็นฝ่ายใด 

 4. คำซ้ำที่ซ้ำคำนามหรือคำบอกจำนวนนับ จะแยกความหมาออกเป็นส่วน ๆ เมื่อมีคำว่า 

“เป็น” มาอยู่ข้างหน้า ถ้าใช้คำเดี่ยวก็เป็นเพียงจำนวนครั้งเดียว แต่ถ้าใช้คำซ้ำนอกจากจำนวนนั้นมี

มากกว่าหนึ่งแล้ว ยังแยกออกไปเป็นทีละหนึ่ง ๆ อีกด้วย เช่น  ชั่งเป็นกิโล ๆ (ชั่งทีละกิโล และมี

มากกว่าหนึ่งกิโล) ตรวจเป็นบ้าน ๆ ไป (ตรวจทีละบ้าน แต่มีหลายบ้าน) 

 5. คำซ้ำที่ซ้ำคำบุพบทหรือคำขยาย ใช้ขยายกริยาบอกความเน้นเมื่อเป็นคำสั่งที่ซ้ำคำบุพบท 

เช่น หยิบบน ๆ นั่งใน ๆที่ซ้ำคำขยาย เช่น เขียนดี ๆ พูดดัง ๆ 

 6. คำซ้ำที่ซ้ำจากคำซ้อน 2 คู่ ใช้เป็นคำขยายบอกความเน้น เช่น  ง่อก ๆ แง่ก ๆ (ดูไม่มั่นคง

ยิ่งกว่า ง่อกแง่ก) 

 7. คำซ้ำที่ซ้ำคำซ้อน 2 คู่ มีความหมายต่างออกไป ไม่เนื่องกับความหมายเดิมใช้เป็นคำขยาย 

เช่น ไป ๆ มา ๆ หมายความว่า ในที่สุด 

 8. คำซ้ำที่ซ้ำคำนามก็มี คำกริยา หรือคำขยายก็มี ความหมายต่างออกไป ไม่เนื่องกับ

ความหมายเดิม ใช้เป็นคำขยายที่ซ้ำคำนาม เช่น พื้น ๆ (หมายความว่า ธรรมดา)กล้วย ๆ (หมายความ

ว่า ง่าย สะดวก) ที่ซ้ำคำกริยา เช่น ลวก ๆ (หมายความว่า หยาบ ๆ ไม่เรียบร้อย)ที่ซ้ำคำขยาย เช่น 

พลาง ๆ (หมายความว่าทำไปชั่วคราวก่อนรอเวลา) 
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 คำซ้อน (Synonymous compound) 

 สุนันท์ อัญชลีนุกูล (2556: 33-43) ได้แบ่งการสร้างคำซ้อนเป็น 2 ประเภท ดังนี้คำซ้อนเป็น

ชื่อเรียกคำอีกประเภทหนึ่งที่เกิดจากการนำคำ 2 คำมาซ้อนกัน คำที่นำมาซ้อนกันเพ่ือให้เกิดเป็น  

คำซ้อนนั้น แต่เดิมมักใช้คำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน โดยที่คำทั้งสองอาจมีใช้ใน

ภาษาถิ่นคนละถิ่น หรือใช้ต่างกาลเวลากันมาซ้อนกัน อย่างคำว่า บ้านเรือน เสื่อสาด เข็ดหลาบต่อมา

น่าคำที่มีความ หมายตรงข้ามกัน มาซ้อน กัน เช่น  หน้าหลังเท็จจริง สูงต่ำ ดำขาว ผิดชอบ ชั่วดี

นอกจากนี้คำซ้อนอาจพิจารณารวมถึงเสียงด้วย ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของความหมายเท่านั้น เราจึง

อาจกล่าวได้ว่าคำซ้อนมีความหมายกว้างขึ้น กล่าวคือ สามารถพิจารณาทั้งเรื่องของความหมายและ

เรื่องของเสียงของคำซ้อนด้วย ดังนั้นเราจึงอาจแบ่งคำซ้อนออกเป็น 2 ชนิด คือ คำซ้อนเพ่ือ

ความหมาย และคำซ้อนเพ่ือเสียงคำซ้อนเพ่ือความหมาย คำซ้อนเพ่ือความหมาย เกิดจากการนำคำ 2 

คำ ที่มีความหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน ทำนองเดียวกัน หรือตรงข้ามกันมาซ้อนกัน  

 คำไวพจน์ หรือการหลากคำ (Synonyms) 

 คำไวพจน์ หรือการหลากคำ คือ คำที่หมายความหมายเหมือนกัน แต่ปรากฏรูปภาษาที่

แตกต่างกัน ตัวอย่างคำไวพจน์ หรือการหลากคำ มีดังต่อไปนี้ 

 1. สตรี วนิดา กัลยา หมายถึง ผู้หญิง 

 2. แข เดือน รัชนีกร หมายถึง ดวงจันทร์ 

 3. บุปผา ผกา บุษบา หมายถึง ดอกไม้ 

 
 การใช้ภาพพจน์ 

 ภาพพจน์ (Figures of Speech) คือ “ถ้อยคำที่ทำให้เกิดภาพในใจ โดยใช้กลวิธีหรือ 

ชั้นเชิงในการเรียบเรียงถ้อยคำ ให้มีพลังที่จะสัมผัสอารมณ์ของผู้ อ่าน จนเกิดความประทับใจ  

เกิดความเข้าใจลึกซึ้ง และเกิดอารมณ์สะเทือนใจมากกว่าถ้อยคำที่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา” (ชุมสาย 

สุวรรณชมภู, 2556: 68) “ดวงหน้านางนวลกระจ่างดุจดวงจันทร์” 

 ชุมสาย สุวรรณชมภู (2556: 69-74) ได้กล่าวถึงชนิดของภาพพจน์ดังต่อไปนี้ 

 1. อุปมา (Simile) คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งที่โดยธรรมชาติแล้วมีสภาพที่

แตกต่างกัน แต่มีลักษณะเด่นร่วมกัน และใช้คำที่มีความหมายว่าเหมือนหรือคล้ายเป็นคำแสดงการ

เปรียบเทียบ เพื่อเน้นให้เห็นจริงว่า เหมือนอย่างไร ในลักษณะใด 

 2. อุปลักษณ์ (Metaphor) คือ การเปรียบเทียบด้วยการกล่าวว่า สิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง  

โดยใช้คำแสดงการเปรียบเทียบว่า “เป็น” หรือ “คือ” ความหมายจะลึกซึ้ งกว่าอุปมา เช่น  
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“ลูกคือดวงตาดวงใจของพ่อแม่” ตัวอย่างนี้มิได้เปรียบลูกเหมือนดวงตาดวงใจเท่านั้นแต่ลูกเป็นดวงตา 

ดวงใจของพ่อแม่เลยทีเดียว 

 3. สัญลักษณ์ (Symbol) คือ การเปรียบเทียบที่เรียกสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยใช้คำอ่ืนแทน คำที่ใช้

เรียกนั้นเกิดจากการเปรียบเทียบและตีความ ซึ่งใช้กันมานานจนเป็ นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป เช่น  

“ดอกฟ้า” ในที่นี้เป็นอุปลักษณ์โดยนัย หมายถึง ผู้หญิงสูงศักดิ์และมีฐานะดีฉะนั้น “พ่ี” ซึ่งเป็นผู้ชาย

ที่ยากจน จึงต้องเจียมตัว มองได้ เพียง“ดอกหญ้า” ซึ่ งเป็นอุปลักษณ์ โดยนัยเช่นกัน และมี  

ความหมายถึงผู้หญิงที่ต่ำศักดิ ์

 4. นามนัย (Metonymy) คือ การใช้คำหรือวลี ซึ่งบ่งลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

มาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นทั้งหมด เช่น เวที หมายถึง การแสดงละคร  มงกุฎ หมายถึง กษัตริย์ 

เศวตฉัตร หมายถึง ราชสมบัติ มือขวา หมายถึง คนสนิทที่ไว้วางใจ 

 5. อติพจน์ (Hyperbole) คือ การกล่าวเกินจริง ซึ่งเป็นความรู้สึกหรือความคิดของ ผู้กล่าว 

ที่ต้องการย้ำความหมายให้ผู้ฟังรู้สึกว่าหนักแน่น จริงจัง ทั้งผู้กล่าวและผู้ฟังก็เข้าใจ ว่า มิใช่การ  

กล่าวเท็จ เช่น 

  “ฉันหิวไส้จะขาดแล้วนะ” 

  “ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ จึงจะได้พบคนดีเช่นนี้อีก” 

 

2.2 เอกสารเกี่ยวกับความสำคัญของบทเพลง 
 การวิเคราะห์คุณค่าในบทเพลง 

 บทเพลงประกอบไปด้วยการสอดประสานลีลาระหว่างเรียบ เรียงท่ วงทำนองกับ 

การสร้างสรรค์เนื้อหาสาระจากความคิดของผู้ประพันธ์สู่ผู้ฟัง ในแต่ละบทเพลงจะมีเนื้อหาที่แฝงด้วย

สาระเนื้อหา คุณค่าสะท้อนสังคมในหลากหลายมุมมอง ทำให้บทเพลงมีเสน่ห์ดึงดูดผู้ฟัง อีกทั้ง 

ยังสามารถเข้าถึงอารมณ์อ่อนไหวของผู้ฟังได้อย่างมาก 

 การวิเคราะห์บทเพลงนอกจากท่วงทำนองที่ไพเราะแล้ว ยังรวมถึงการมองไปถึงความหมาย

ของเนื้อหา ความสวยงามของภาษา และคุณค่าที่สะท้อนออกมาจากบทเพลงนั้น ๆ 

 ความสำคัญของดนตรี ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ฟัง 

 ดนตรี’ คือ หนึ่งในความงดงามท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมผสาน

รวมกัน ซึ่งช่วยทำให้มนุษย์มีความสุข สนุกสนานรื่นเริง รู้สึกผ่อนคลาย จากความตึงเครียด

นานาประการ และยังเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจมนุษย์ ให้เกิดความรู้สึกความเบิกบาน และในการ
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ดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดมา จนกระทั่งตายจากไป ดนตรีล้วนมีความเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได ้

 การสื่อสารทางอารมณ์ 

 ‘ดนตรี’ จัดเป็นศิลปะที่มีความงดงามอีกประการหนึ่ง ซึ่งใช้เสียงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด

อารมณ์ รวมทั้งความรู้สึกต่างๆ ไปสู่ผู้ฟัง ก่อให้เกิดอารมณ์ต่างๆ สำหรับมนุษย์แล้วไม่ว่าจะเป็น  

ชนชาติไหน หรือพูดภาษาใดก็สามารถรับรู้การสื่อสารของดนตรีได้ด้วยการใช้เสียงเป็นสื่อ 

 สำหรับคำว่า ‘ดนตรี’ จัดเป็นคำที่มีความหมายกว้างมาก อีกทั้งยังเต็มไปด้วยหลากหลาย  

จึงมีการนำดนตรีไปใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่มนุษย์ต่างคุ้นเคยกันดีเช่น ใช้ในการประกอบ

ใน MV ใช้ในการประกอบงานพิธีต่างๆ เป็นต้น โดยดนตรีสามารถนำไปเป็นรากฐานในการสร้าง

อารมณ์ รวมทั้งคุณลักษณะต่างๆ ของในแต่ละฉากได้ นอกจากนี้ในส่วนของพิธีกรรมทางศาสนา ก็ได้

มีการนำดนตรีเข้าไปร่วมด้วยจึงก่อให้เกิดความขลัง น่าเชื่อถือ และเกิดความศรัทธาขึ้นมาอย่าง  

เปี่ยมล้น ในบางครั้งมนุษย์ก็ใช้ดนตรีในการแยกประเภทของมนุษย์ให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 

เช่น วัยรุ่นตามย่านสถานบันเทิง ก็จะชอบฟังเพลงจังหวะสนุกๆ วัยรุ่นตามชนบทก็ชอบฟัง  

เพลงเพื่อชีวิต เพลงลูกทุ่ง เป็นต้น 

 ดนตรีกับกิจกรรมของมนุษย์ 

 มนุษย์ ใช้ดนตรีเป็นปัจจัยกระตุ้นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ขับรถ , เรียน, ออกกำลัง

กาย เป็นต้น ก่อเกิดเป็นความผูกพันแยกกันไม่ขาด โดยก่อนจะมาเป็นดนตรีนานาชนิด ให้ทุกคนได้

ยินได้ฟัง ณ ปัจจุบันนี้มนุษย์ได้คิดต้น พัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาแล้ว เป็นเวลาไม่ต่ำกว่าพันปี 

เพราะฉะนั้นดนตรีจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีค่า และอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานแล้วอย่างไรก็ตามมีดนตรี

ประเภทหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างจากดนตรีประเภทอ่ืนๆ คือ ต้องใช้ทั้งสติปัญญาสมาธิ รวมทั้งความ

ตั้งใจในการรับฟังในระดับสูง และดนตรีประเภทนี้ คือ ‘ดนตรีคลาสสิก’ ส่วนใหญ่แล้ว มนุษย์จำนวน

มากเลือกฟังดนตรีประเภทนี้เพราะความพึงพอใจส่วนตัว โดยไม่มีเหตุผลใดๆอย่างไรก็ตามยังมีมนุษย์

จำนวนมาก ไม่เข้าใจว่าดนตรีนั้นมีความสำคัญอย่างไร อีกทั้งยังมองอีกว่าดนตรีจะมีค่าได้อย่างไร  

ในเมื่อไม่อาจใช้ทำอะไรได้เลย สำหรับคำตอบนี้  คือ ดนตรีเป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่ เป็น

นามธรรม ตามปกติทั่วไปแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ จะมีความเข้าใจว่าสิ่งใดสำคัญ ก็อันเนื่องมากจาก

จำเป็นต้องใช้มันจริงๆ ในรูปธรรม หากแต่ทางด้านดนตรีรวมทั้งงานอ่ืน ๆ เช่น ภาพเขียน , รูปปั้น,  

บทกวี, วรรณคดี และอ่ืนๆ มีเพียงคนที่รักจริงๆ เท่านั้น 
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เหตุผลที่มนุษย์ต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา เป็นเพราะการประเมินคุณค่า ที่มาจากสติปัญญารวมทั้ง

ความพึงพอใจของคนๆ นั้น หากแต่ความพอใจที่กล่าวมานี้มีมาตรฐานในการวัดอย่างไรก็อาจทราบได้ 

ถึงแม้ว่าจะมีทฤษฎีที่น่าสนใจออกมามากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่มีความแน่นอนที่สุด ก็คือ การแสดงออกถึง

เรื่องนามธรรมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่แยกมนุษย์ให้แตกต่างจากสัตว์โลกทั่วไป เนื่องจากสัตว์ไม่มี ดนตรี  

อีกทั้งไม่มีความงามทางศิลป์และมนุษย์ยังคงมีความแตกต่างจากสัตว์ในเรื่องของ ‘การดำรงอยู่’ และ 

‘การดำรงชีวิต’ เพราะมนุษย์ไม่ต้องการเพียงแค่ดำรงชีวิตอยู่เท่านั้น หากแต่มนุษย์ยังมีความต้องการ

ในด้านอื่นๆอีกมากมาย เช่น อยากมีเงินมีทองมากข้ึน, อยากมีบ้าน, อยากขับรถเก๋ง เป็นต้น สรุปแล้ว

ก็ คือ อยากมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย อีกทั้งยังมีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น หากแต่สัตว์  

ไม่ต้องการอยากจะได้เช่นเดียวกับมนุษย์นั่นเอง 

 ดร. เอ็มม่า เกรย์  (Emma Grey) นักบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (cognitive 

behavioral therapist) ได้ทำงานร่วมกับ Spotify เพ่ือค้นคว้าประโยชน์ของดนตรีบางประเภท  

เธอพบว่าการฟังเพลงในช่วง 50-80 bpm ทำให้สมองอยู่ในสถานะคลื่นอัลฟ่าซึ่งเป็นช่วงคลื่นที่ทำให้

เรามีจิตใจสงบ เยือกเย็น สุขุม มีอารมณ์ดี เบิกบาน ความคิดสร้างสรรค์สูง สมาธิสูง มีความจำดี และ

มีพลังความคิดด้านบวกสูง มองโลกในแง่ดี (ซึ่งการทำสมาธิคือวิธีที่ดีที่ทำให้เราเข้าสู่ช่วงคลื่นอัลฟ่า) 

 จากการศึกษางานวิจยัหลายฉบบัพบว่าตนตรีมีผลกระทบต่อความทรงจำ การได้ฟังเพลง

เพลงเดิมๆสามารถกระตุ้นอารมณ์ และนำความรู้สึกเก่าๆกลับมาให้หวนนึกถึงและมีความรู้สึกกับ

ช่วงเวลาเดิม ๆ ได้อีกครั้ง 

 ในด้านเสียงดนตรี อัลวิน (Alvin, 1966) ได้กล่าวไว้ว่า เสียงดนตรีเป็นสิ่งที่งดงามสามารถพบ

ได้ทุกหนทุกแห่ง มีอิทธิพลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย 

สามารถใช้สื่อสารกับบุคคลได้ โดยไม่จำกัดอายุ การศึกษา เชื้อชาติ และสภาพร่างกาย สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ศศิธร พุมดวง (2548) ที่ค้นพบว่า ดนตรีมีผลต่อร่างกายจิตใจ และวิญญาณของบุคคล 

ช่วยให้เกิดความสุข และความสงบ ลดพฤติกรรมการกระวนกระวาย ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจ 

 มันโร (Munro, 1993) ได้อธิบายว่าเสียงเพลง คือลักษณะเสียงที่ประกอบด้วยความถี่ 

(pitch) จังหวะ (tempo) การประสานเสียง(harmony) ทำนอง (melody) และลีลา (rhythm)  

ที่แสดงออกถึงความคิด ประสบการณ์ ความหวัง และความฝัน โดยมีผลต่อร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ 

และสังคมของมนุษย์ โดยมนุษย์สามารถเข้าถึงเสียงเพลงได้หลายระดับ ตั้งแต่ระดับผิวเผินระดับ

อารมณ์ ระดับการทำงานของสมอง (cerebrally) และระดับลึก (innermost depth) นอกจากนั้น
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เสียงเพลงยังมีผลต่อความสุข ความรู้สึกผ่อนคลาย แต่ในเชิงลบเสียงเพลงทำให้เกิดความรู้สึก 

ถูกรบกวน รู้สึกรำคาญได้เช่นกัน  

 สุพิชญา แผ่นทอง (2556) ที่ได้อธิบายไว้ว่า สิ่งที่ทำให้ดนตรีเป็นที่ชื่นชอบ และก่อให้เกิด

ความสุขแก่ผู้ฟัง ประกอบด้วย คุณสมบัติสำคัญ 6 ประการ ดังนี้ 1) เนื้อร้อง เป็นส่วนที่บอกเรื่องราว 

และสื่อความหมายต่อผู้ฟังอย่างชัดเจนที่สุด เพราะเป็นภาษาที่มนุษย์เราใช้ในการสื่อสาร 2) จังหวะ 

เป็นสิ่งสำคัญของดนตรี ความเร็วหรือช้าของจังหวะ สามารถกระตุ้น กลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ 

ในร่างกาย และตอบสนองทางอารมณ์ได้ จังหวะเร็วจะกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ ทำให้ชีพจร

เต้นเร็วขึ้น จังหวะช้าจะก่อให้เกิดความรู้สึก สงบ เยือกเย็นลง ทำให้ชีพจรเต้นช้าลง จังหวะปานกลาง

จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายเสียงของเครื่องดนตรีมีความแตกต่างกัน การเลือกเล่นเครื่องดนตรีชนิดใด

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความพึงพอใจของผู้เล่น 

 งานวิจัยด้านดนตรีนั้น วัลลภ กรานวงษ์ (2556) ได้ทดลองโดยการมองภาพสวยงามและ 

การนำเพลงบรรเลง Classical music เปิดควบคู่ในระหว่างปฏิบัติงานจากแบบทดสอบความคิด

สร้างสรรค์ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความคิดริเริ่ม ด้านแนวคิด และทฤษฎีด้านความคิดสร้างสรรค์ 

นักจิตวิทยาและนักวิชาการศึกษาได้ให้ความหมายของความคิด สร้างสรรค์ไว้มากมาย เช่น Guilford 

(1956) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นความสามารถทางสมองในการคิดได้หลาย

ทิศทาง หลายแง่ หลายมุม คิดได้กว้างไกล ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้หลายรูปแบบ ซึ่งเรียกความคิด

สร้างสรรค์ลักษณะนี้ว่า ความคิดแบบอเนกนัย (divergent thinking) ซึ่งความคิดอเนกนัยนี้

ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม (originality) ความมนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือคลี่คลายปัญหายุ่งยากที่มนุษย์

ประสบอยู่ ความคิดในการจินตนาการจึงเป็นลักษณะที่สำคัญของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะนำไปสู่การ

ประดิษฐ์คิดค้น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ขึ้นมา และไพรัตน์ วงษ์นาม (2523) ได้นิยามคำ

ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปรับปรุง ดัดแปลง ออกแบบ ต่อเติม

และหาความสัมพันธ์ของสิ่งเร้าในแง่มุมต่าง ๆ กัน คนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงจะสามารถตอบสนอง

สิ่งเร้าในแง่ของปริมาณ ความยืดหยุ่น และความแปลกใหม่ได้มาก ทฤษฎีด้านการรับรู้อารมณ์ 

ความรู้สึก อารมณ์ ความรู้สึก หมายถึง ปฏิกิริยาทางกายของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ  

รอบ ๆ ตัว ความรู้สึกภายนอกที่เกิดจากการสัมผัส ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เช่น การได้ยิน 

การชิมเพ่ือรับรู้รสชาติ การสัมผัสเพ่ือให้ได้รับรู้ความรู้สึก การได้กลิ่น และการมองเห็น และเกิดจาก

ความรู้สึกภายใน ได้แก่ หิว เจ็บ ปวดร้อน หนาว เป็นต้น ปัจจุบันการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องในด้าน

ความรู้สึกจากการสัมผัสรับรู้ มีการเรียนการสอนในสาขาจิตวิทยา (ทฤษฎีการรับรู้: Gestalt Theory 
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of Psychology ) เป็นการเรียนเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ โดยอธิบายถึงอวัยวะที่ทำหน้าที่ประสาท

สัมผัสรับรู้ความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นด้วยข้อมูลที่เป็นความรู้สึก สมองจะแปลข้อมูลที่เป็นความรู้สึกเป็น

การสัมผัสรู้ที่เป็นความรู้สึก ได้แก่ เสียง รสชาติ อุณหภูมิความกดอากาศ กลิ่น และการมองเห็น 

ดังนั้น การได้กลิ่นอาหาร เราสามารถรบัรู้ได้ว่าเป็นขนมประเภทใด สิ่งที่เห็นมีรูปลักษณ์เราก็รับรู้ได้ว่า

เป็น นก ผึ้ง ฯลฯ สัมผัสรู้ว่าเป็นของเหลวร้อน เราสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นน้ำร้อน เป็นต้น (วิจิตพาณี 

เจริญขวัญ, 2556) และคำว่าอารมณ์ เป็นความรู้สึกจากสภาวะทางจิตใจที่ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า

จากเรื่องหนึ่ง ๆ หรือกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าภายนอกท่ีส่งผลต่อการตอบสนองทางความคิด 

ตามทฤษฎี S – O - R model (S – O - R Model: Stimulus – Organism - Response Model) 

ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร และแบบจำลองทางอารมณ์ PAD Model (Pleasure Arousal 

Dominance Model) ของ Mehrabian และ Russell (1974) เพ่ือเป็นการอธิบายประสบการณ์ทาง

อารมณ์ของแต่ละบุคคล 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความประทับใจ (pleasure) เป็นระดับที่บุคคลรู้สึกดีมี

ความสุขหรือพอใจในสถานการณ์หนึ่ง 2) ด้านการตื่นตัว (arousal) เป็นระดับของการกระตุ้นทาง

ร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ และ 3) ด้านความโดดเด่น (dominance) เป็นระดับที่

บุคคลรู้สึกมีอิทธิพลต่อสถานการณ์หรือโดดเด่นสภาพแวดล้อมภายใน ระหว่างมีประสบการณ์ทาง

อารมณ์ ซึ่งการศึกษามิติทางอารมณ์เหล่านี้จะสามารถอธิบายอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นโดย  

สิ่งเร้าต่าง ๆ 

 

2.3 เอกสารเกี่ยวกับพฤติกรรมและความคิดเห็น 
 

 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 

 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 51) กล่าวว่า พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง เป็นการ

แสดงออกของบุคคลโดยมีพ้ืนฐานมาจาก ความรู้และทัศนคติที่แตกต่างกัน ความแตกต่างของความรู้

และทัศนคติเกิดขึ้นเพราะความแตกต่างกัน ในเรื่องการรับสาร และความแตกต่างในการแปลความ

สารที่ตนได้รับ จึงทำให้เกิดประสบการณ์ท่ี แตกต่างกันออกไป และทำให้มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล

ที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปการสื่อสาร เพ่ือโน้มน้าวพฤติกรรมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกระดับ  

 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theories) เป็นทฤษฎีว่าด้วยการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรม

นิยม เน้นการเรียนรู้ที่เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง สิ่งเร้า (Stimulus) และ การตอบสนอง (Response) 

แนวคิดท่ีสำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
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 1. พฤติกรรมทุกอย่างเกิดโดยการเรียนรู้และสามารถสังเกตได้ 

 2. พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ 

 3. แรงเสริม (Reinforcement) ช่วยทำให้พฤติกรรมเกิดข้ึนได้ 

 กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2550) ได้กล่าวอ้างถึงทฤษฎีของพาฟลอฟ (Pavlov) เชื่อว่าสิ่งเร้า 

(Stimulus) ที่เป็นกลางเกิดขึ้นพร้อมๆกับสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดกริยาสะท้อนอย่างหนึ่งหลาย ๆ ครั้ง สิ่งเร้า

ที่เป็นกลางจะทำให้เกิดกริยาสะท้อนอย่างนั้นด้วยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการวางเงื่อนไข 

(Conditioning) กล่าวคือ การตอบสนองหรือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งเร้านั้นๆต้องมีเงื่อนไขหรือมี

การสร้างสถานการณ์ให้เกิดข้ึนที่เป็นผลของการเรียนรู้ 

 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 119-121) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ 

และพฤติกรรม ไว้ว่า อันตรกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อสิ่งรอบด้านโดยถูกกำหนดจากอิทธิพล ของปัจจัย

ต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะจากระบบสังคม (social system) ซึ่งบทเพลงจัดว่าเป็นสื่อกลางในการ

กระจายสาร หรือเนื้อหาในเพลงสู่ผู้ฟังเพลง ผลกระทบเกิดกับผู้ฟังเพลงนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคม 

หรือประสบการณ์ของผู้ฟัง 

 แม็กเคลว (Mcquail, 2005) ได้กล่าวว่าสื่อมีบทบาท และอิทธิพลโดยตรงในการความคิด 

ความ เชื่อทัศนคติ เปลี่ยนแปลงอุปนิสัย ตลอดจนหล่อหลอมพฤติกรรมของผู้รับสารให้เป็นไปตามผู้ที่

สื่อสารต้องการ แนวคิดนี้มี พ้ืนฐานมาจากการสังเกตเห็นว่าสื่อหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น

หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เพลงล้วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมสาธารณะ

หลายๆ ด้าน จนทำให้เกิดเป็นความเชื่อว่าสื่อมีอิทธิพลอย่างมากกับพฤติกรรมของผู้รับสาร 

 ผลกระทบที่ตามมา (impacts) จากแนวคิดของ แม็กเคลว (Mcquail) ว่าด้วยการมุ่งเน้นถึง

ความสำคัญของสื่อที่มีผลกระทบโดนตรงกับผู้รับสาร จึงอธิบายเป็นลักษณะผลกระทบของการสื่อสาร 

4 ลักษณะ คือ 

 1. แรงเสริม (reinforce) หมายถึง การสื่อสารสังคมที่ช่วยตอกย้ำพฤติกรรม หรือนิสัยของ

ผู้รับสารให้มั่นคงข้ึนกว่าเก่า เช่น เคยเชื่อว่าคนหน้าตาน่ากลัวเป็นคนชั่วร้าย ก็จะเชื่อเช่นนั้นต่อไป 

 2. แรงกระตุ้น (activate) หมายถึง การสื่อสารสังคมช่วยทำให้ผู้รับสารเกิดมานะ ที่จะทำ 

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือมีพฤติกรรมตามความคาดหวัง หรือ ความจำเป็นของตนหรือของสังคม 

 3. แรงสร้างสรรค์ (create) เป็นการสร้างพฤติกรรมต่อผู้รับสารในแนวทางใหม่ โดยไม่สนใจ

กับเงื่อนไขของสังคมและวัฒนธรรมเดิม 
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 4. แรงเปลี่ยน (convert) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสารแบบเดิมไปสู่รูปแบบ

ใหม่ เช่น การโฆษณาช่วยทำให้แม่บ้านเคยใช้ผงซักฟอกล้างภาชนะ ก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้น้ำยาล้าง

จานมาแทนที่ อย่างไรก็ตาม นักวิชาการหลายคนเชื่อว่า แรงเปลี่ยนจากการสื่อสารสังคมนั้น เพียงทำ

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราวมากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร ทั้งนี้เนื่องจากการสื่อสารสังคม 

จะทำให้มนุษย์พัฒนา (เปลี่ยนแปลง) วิถีชีวิตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมจาก

รูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งอยู่เสมอ 

 บทเพลงอาจทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อสังคมไปในทิศทางต่างๆได้ 

หากเนื้อหาในเพลงมีความรุนแรง ก้าวร้าว ก็อาจนำไปสู่ความรุนแรงทางด้านพฤติกรรม แต่หากเป็น

เนื้อเพลงที่สร้างสรรค์ให้กำลังใจ ปลูกฝังค่านิยมอันดี ทำให้มีผลกระทบในเชิงบวกทางสังคมเพ่ิมมาก

ขึ้นโดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

 1. ผลกระทบเชิงปฏิปักษ์สังคม (antisocial) เป็นผลกระทบที่ส่งผลในเชิงลบต่อสังคม  

เป็นการมองโลกในแง่ร้ายที่เห็นว่า การสื่อสารสังคมและสื่อมวลชนมีส่วนสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมของ

บุคคลทั่วไปเลวลง (เช่น การก่อความรุนแรง การข่มขืนหรือการผละหนีสังคม) ทั้งนี้เนื่องจากการ

นำเสนอของสื่อสังคมหรือสื่อมวลชน ในรูปแบบของความรุนแรง กามราคะ หรือความชั่วร้าย เป็นต้น 

 2. ผลกระทบเชิงเสริมสังคม (prosocial) เป็นผลกระทบที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม 

ซึ่งตรงข้ามกับผลลัพธ์ในแบบแรก โดยการมองว่าสื่อสังคมและสื่อมวลชนให้ประโยชน์ มิใช่ให้แต่ความ

เลวร้ายอย่างเดียวเสมอไป และเห็นว่าในภาพรวมแล้ว สื่อสังคมและสื่อมวลชนให้คุณค่ามากกว่าให้

โทษ เช่น การทำให้ผู้รับสารเกิดทักษะในด้านข่าวสารให้ความบันเทิงคลายเครียด และการให้ความรู้

ด้านต่าง ๆ ในการปรับใช้กับสังคม 

 

 แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 

 สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ (2522: 99) กล่าววาความคิดเห็นเป็นสภาพจิตใจความรู้สึกนึก

คิดของบุคคลหนึ่งๆ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยที่ยังไม่แสดงพฤติกรรมออกมาปรากฏต่อบุคคล และ

สาธารณชน 

 สุชา จันทร์เอม และสุรางค์ จันทร์เอม (2520: 104) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของ

ทัศนคติ เราไม่สามารถแยกความคิดเห็นและทัศนคติออกจากกนได้ เพราะความ คิดเห็นมีลักษณะ

คล้ายทัศนคติ แต่ความคิดเห็นแตกต่างจากมโนทัศน์ตรงที่ทัศนคตินั้นเป็นความพร้อมทางด้านจิตใจที่
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มีต่อสิ่งเร้าที่จะแสดงออกมาได้อย่างเปิดเผยหรือตอบสนองอย่างตรง ๆ และลักษณะของความคิดเห็น

ไม่ลึกซึ้งเหมือนทัศนคติ 

 สุโธ เจริญสุข (2525: 58) กล่าวถึงความคิดเห็นว่า เป็นสภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจที่

เกิดปรากฎการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล อันเป็นผลให้บุคคลมีความคิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่

ชอบ หรือไม่ชอบ และเฉย ๆ 

 วิเชียร แพทยาคม (2509: 162-163) กล่าวว่า ความคิดเห็นกับทัศนคติมักจะถูก ใช้สลับกน

ได้เสมอ ทัศนคติมักจะหมายถึง ความพยายามที่จะทํ า ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างมากกับอุปนิสัยและ

พฤติกรรมส่วนความคิดเห็นเป็นเพียงคําพูดและเครื่องหมาย แต่ทุกคราวที่พูดถึงการทดสอบทัศนคติ

มักจะเลยถึงความคิดเห็นด้วย 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง 

 ชิดชนก ผลาผล (2561) ทำงานวิจัยเรื่อง “คุณค่าที่ปรากฏในบทเพลงของก้อง ห้วยไร่”  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์และคุณค่าทางสังคมที่ปรากฏในบทเพลงของ

ก้อง ห้วยไร่ ผลการศึกษาพบคุณค่าด้านการใช้คำ จำแนกได้ 6 ชนิดโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย

ดังนี้ การใช้คำซ้ำ การใช้คำในภาษาถิ่น การใช้คำซ้อน การตัดคำ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้ คำ

แสลง อีกทั้งยังพบการใช้ภาพพจน์เพ่ือทำให้บทเพลงน่าสนใจ สร้างจินตภาพให้ผู้ฟัง สามารถจำแนก

ได้ 10 ประเภทเรียงจากน้อยไปมากดังนี้ สมมุติภาวะ นามนัย อนุนามนัย ปฏิปุจฉา บุคลาธิษฐาน ปฏิ

พจน์ อติพจน์ อุปลักษณ์ อุปมา สัทพจน์ และยังมีคุณค่าทางสังคมปรากฏอยู่ในเพลงก้อ ง ห้วยไร่ 

จำนวน 8  เรื่อง เรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ เรื่องรักที่ไม่สมหวัง วัฒนธรรม เพศ การศึกษา 

ประเพณีความเชื่อ คำสั่งสอน ค่านิยม  

 ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก (2562) ทำงานวิจัยเรื่อง“ชีวิต ความรักและธรรมชาติ ในบทเพลง

บอดี้สแลม : การวิเคราะห์ผ่านกรอบทฤษฏีวรรณคดีวิจารณ์แนวโรแมนติก” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

วิเคราะห์บทเพลงบอดี้สแลมผ่านกรอบทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์โรแมนติก ผลการศึกษาพบว่าเนื้อหา

ของเพลงเกี่ยวกับชีวิต ความรักและธรรมชาติอย่างเด่นชัด และเนื้อหากล่าวถึงเมื่อชีวิตต้องเจอปัญหา

ให้พิจารณาความเป็นจริงที่อยู่ในธรรมชาติเพ่ือยอมรับและเรียนรู้ ความเป็นจริงของชีวิตว่า ชีวิตมี

ความผันแปรเป็นธรรมดา การยอมรับสัจธรรมนาไปสู่ความเข้าใจ ความเข้าใจเสนอผ่านความรัก และ
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เป้าหมายสูงสุดของชีวิต คือ การเดินทางไปสู่เป้าหมายโดยมักเปรียบเทียบโดยใช้ธรรมชาติแทน  

การต่อสู้ และการบรรลุเป้าหมายได้จำเป็นต้องมีความรักมาเคียงข้าง ข้อสังเกตจากงานวิจัยฉบับนี้ มี

การวิเคราะห์เนื้อหาบทเพลงบอดี้สแลมอย่างลึกซึ้ง ทำให้เรียนรู้ความงดงามของเนื้อหา และมุมมอง

ผู้ฟังเพลงที่สะท้อนต่อการฟังเพลง บอดี้สแลม โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้เพ่ือการวิเคราะห์คุณค่า

ทางด้านคำ  

 ศรุตานนท์ ไรแสง (2557) ทำงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์คุณวิทยาที่ปรากฏในบท

เพลงของศิลปินวงบอดี้สแลม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและขอบเขตของคุณวิทยา เพ่ือศึกษาประวัติ

และแนวคิดในบทเพลงวงบอดี้สแลม และเพ่ือวิเคราะห์คุณวิทยาที่ปรากฏในบทเพลงของวงบอดี้สแลม 

ผลการวิจัยพบว่าบทเพลงของวงบอดี้สแลมได้แฝงปรัชญาคุณค่าในเรื่องความดีทางจริยศาสตร์และ

คุณค่าสุนทรียรสของดนตรีที่เกิดจาการฟังด้วยความเข้าใจลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวคิดในแต่ละ

เพลงของวงบอดี้สแลมอีกด้วย การได้เห็นถึงการวิเคราะห์ความสำคัญในเนื้อหา ทำให้เห็นคุณค่าที่

แตกต่างกันไปในแต่ละบทเพลง อีกทั้งยังทำให้ตระหนักถึงแนวคิดที่แฝงไว้ในเพลง ผ่านภาษาที่

สวยงามเกิดเป็นสุนทรียศาสตร์ และเชื่อมโยงไปถึงความรู้สึก พฤติกรรมของผู้ฟังได้อีกด้วย 

 ภานุมาศ ภมรบุตร (2558) ทำงานวิจัยเรื่อง“อิทธิพลต่อการใช้ชีวิตที่มีต่อทัศนคติและ

พฤติกรรมการเลียนแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหัวหมาก” มีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาทัศนคติที่มีต่อเพลงเพ่ือชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตหัวหมาก และ

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเลียนแบบที่มีต่อเพลงเพ่ือชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขต

หัวหมาก และประการสุดท้ายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมเลียนแบบที่มีต่อ

เพลงเพ่ือชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตหัวหมาก ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ดังกล่าวมีทัศนคติต่อเพลงเพ่ือชีวิตในประเด็นการแสดงออกที่แปลกใหม่ของศิลปินมากที่สุดมี

พฤติกรรมเลียนแบบเพลงเพ่ือชีวิตในแง่มุมของการรักชาติ และมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเรียนแบบ

ของนักศึกษาในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

 จากผลการศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้  ทำให้เห็นถึงความสำคัญของเนื้อหาในบทเพลง 

นอกจากผู้ฟังจะได้รับความบันเทิง ความผ่อนคลายแล้ว ยังสามารถเข้าถึงความหมายที่ผู้ประพันธ์

เพลงถ่ายทอดได้อย่างเข้าใจ และนำมาเป็นแบบอย่างในการเลียนแบบพฤติกรรมตามเนื้อหาใน 

บทเพลง งานวิจัยฉบับนี้สามารถบ่งบอกได้ชัดเจนว่า เนื้อหาในบทเพลงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของ

ผู้ฟัง 
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 ณัชชา ตั้งตรงหฤทัย (2559) ทำงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทของเพลงร็อกในการปลูกฝัง

คุณค่าและการสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตของเยาวชน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าของ

สารจากเพลงร็อกในยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต และ

เพ่ือศึกษาผลกระทบของเพลงร็อกในยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างแรงบันดาลใจ

ในการดำเนินชีวิต ผลการศึกษาพบว่า เพลงร็อกมีเนื้อหาให้กำลังใจระหว่างบุคคลเพ่ือเสริมสร้าง

กำลังใจในการผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ อีกทั้งยังมีเนื้อหาในการให้กำลังใจตนเอง งานวิจัยฉบับนี้มี  

การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เยาวชน และพบว่าเพลงร็อกทำให้เกิดความบันเทิง ผ่อนคลาย  

สร้างมิตรภาพ และช่วยสะท้อนสังคม 

 ข้อสังเกตของงานวิจัยนี้ พบว่าการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ ทำให้เห็นถึงความหมายที่สื่อ

ผ่านบทเพลงโดยละเอียด ยิ่งไปกว่านั้นผลศึกษายังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหาสาระ 

ความหมายในเพลง และเป็นแนวทางสู่การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ฟังได้เป็นอย่างดี 

 

 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสอบถามความคิดเห็น 

ปิยนันวดี เสน่หธ์นวัชร ์(2562) ทำงานวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการสูบ

บหุรี่ของนกัเรียนวิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก(อี.เทค) อาํเภอพานทองจงัหวดัชลบุรี” งานวิจยั

นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนวิทยาลยัเทคโนโลยี

ภาคตะวันออก(อี.เทค) อาํเภอพานทองจังหวัดชลบุรี จาํนวน 374 คน  ผลการวิจัยปรากฏว่า 

ขอ้มูลทั่วไปของนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครวัที่ไม่สูบบุหรี่  ส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหรี่กับ

เพื่อน และสว่นใหญ่ไม่เคยสบูบุหรี่กบัพ่อแม่ ดา้นความสมัพนัธข์องครอบครวัอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ

ด้านรูปแบบการเลีย้งดูอยู่ในระดับน้อย ด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมอยู่ในระดับน้อย ด้านการ

เลียนแบบพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ดา้นอิทธิพลจากสื่ออยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรม

การสูบบุหรี่อยู่ในระดับปานกลาง จากงานวิจัยนีส้รุปไดว้่าปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ มีปัจจัย

ทัง้หมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธก์บัครอบครวั ดา้นรูปแบบการเลีย้งด ูดา้นสิ่งแวดลอ้มทาง

สงัคม ดา้นการเลียนแบบพฤติกรรม และดา้นอิทธิพลจากสื่อ โดยมากจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม

การสูบบุหรี่ระดับปานกลาง ไปถึงระดับนอ้ย แสดงใหเ้ห็นว่าปัจจัยทัง้ 5 ดา้นไม่ไดเ้ป็นผลกระทบ

มากกับการตัดสินใจสูบบุหรี่ของเยาวชน โดยได้รวบรวมขอ้มูลจากการแบบสอบถามเพื่อถาม

ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของตน และสรุปผลตามระดับความคิดเห็นดังตัวอย่าง

ต่อไปนี ้ 
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 จากตวัอย่างแบบสอบถามขา้งตน้ เห็นไดว้่าผูว้ิจยัระบุปัจจยัแต่ละดา้น พรอ้มสถานการณ์

ต่าง ๆ ใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นถึงระดับความคิดต่อสถานการณต่์าง ๆ ที่เป็น

ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการสบูบุหรี่ โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย 

นอ้ยที่สุด หลงัจากผูว้ิจัยรวมรวบแบบสอบถามแลว้ ไดร้วบรวมขอ้มลูไปวิเคราะห ์และสรุปผลใน

ขัน้ตอนต่อไป 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยทราบว่า มีงานวิจัยที่วิเคราะห์เรื่อง

คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คำ ภาพพจน์ของศิลปินวงอ่ืน ๆ และมีงานวิจัยที่วิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา

ของวงบอดดี้สแลมโดยผ่านกรอบทฤษฎีหลายแขนง แต่ยังไม่พบงานวิจัยเรื่องคุณค่าด้านสังคมของ  

วงบอดี้สแลม และยังไม่พบงานวิจัยใดที่มุ่งเน้นศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบขอบทเพลง 
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วงบอดี้สแลมต่อพฤติกรรมของผู้ฟังเพลง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณค่าของบทเพลง และความคิดเห็น

ของผู้ฟังเพลงวงบอดี้สแลมเกี่ยวกับผลกระทบของบทเพลงต่อพฤติกรรมของตน โดยผู้วิจัยจะใช้ 

แนวทางการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ในการวิเคราะห์คุณค่าและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลกระทบต่อพฤติกรรม ในขั้นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3 

คุณค่าของบทเพลงวงบอดี้สแลม 

 
 งานวิจัยเรื่อง “บทเพลงวงบอดี้สแลม : คุณค่าและความคิดเห็นของผู้ฟังเกี่ยวกับผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมของตน”  เก็บข้อมูลจากบทเพลงของวงบอดี้สแลมทั้งรวมสิ้น 72 เพลง จาก 7 อัลบั้ม 
เนื้อเพลงของวงบอดี้สแลมได้ร้อยเรียงถ้อยคำผ่านศิลปะการใช้ภาษา มีเนื้อหาที่หลากหลาย ไพเราะ 
อีกท้ังยังแฝงความคิดต่าง ๆ ไว้ในแต่ละเพลงให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมไปกับเพลงอีกด้วย จากการวิเคราะห์
บทเพลงวงบอดี้สแลมพบว่ามีเนื้อหา การใช้ภาษา และคุณค่าที่ของบทเพลง ดังต่อไปนี้   
 
3.1 เนื้อหาของบทเพลงบอดี้สแลม  
 เนื้อหาคือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียบเรียงภาษาในบทเพลง เนื้อหามักจะมุ่งเน้นเพ่ือ

สื่อความหมายบางประการไปยังผู้ฟังไปตามที่ผู้แต่งเพลงต้องการ โดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ทั้งนี้เนื้อหาของ

บทเพลงอาจให้ความรู้ ประสบการณ์ หรือคุณประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ฟังด้วย จากการศึกษา

เนื้อหาบทเพลงของวงบอดี้สแลม พบว่ามีเนื้อหาสำคัญ 2 ประเภทคือ เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก และ

เนื้อหาเก่ียวกับชีวิต ดังนี้ 

 3.1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก  

 เนื้อหาเกี่ยวกับความรักเป็นเนื้อหาที่กล่าวถึง ความรู้สึกดีที่ผู้ใดผู้หนึ่งมีให้แก่ผู้อ่ืน ทำให้มีใจ

ผูกพันด้วยความห่วงใย บทเพลงวงบอดี้สแลมมักมีเนื้อหากล่าวถึงความรักฉันชู้สาว จำแนกเป็น 3 

ประเภท ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับการตกหลุมรัก เนื้อหาเกี่ยวกับการสุขสมหวั งในความรัก และเนื้อหา

เกี่ยวกับปัญหาและการจากลา พบทั้งสิ้น 42 เพลง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   

     3.1.1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับการตกหลุมรัก 

     เนื้อหาเกี่ยวกับการตกหลุมรัก กล่าวถึงความรู้สึกหรือเหตุการณ์ช่วงเริ่มต้นก่อนจะมี

ความรัก โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีต่อคนที่ตนชอบและยังไม่ได้บอกความรู้สึกดังกล่าวแก่คนนั้น 

เนื้อหาเก่ียวกับการตกหลุมรักพบทั้งสิ้น 6 เพลง 
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ตัวอย่าง 
 
“อดใจไม่ไหวเมื่อได้พบหน้า  ยิ่งเธอส่งยิ้มคืนมายังหวั่นไหวยังเป็น

อย่างนี้อยู่ทุกวันฉันต้องคอยหักห้ามใจมันยังอดใจไม่ได้ มันยังห้ามใจไม่ได้
อดใจไม่ไหวทุกทีที่เจอเพียงแค่แอบเผลอมองตาจะผิดไหม เก็บเอาไปฝันอยู่
ทุกคืนฉันต้องทำตัวเช่นไร ช่วยบอกได้ไหมเธอ” 

(หวั่นไหว : ไดรฟ์) 
     เพลงนี้กล่าวถึงการตกหลุมเพียงฝ่ายเดียว โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ตอบรับความรัก 

เนื้อหาอธิบายความรู้สึกหวั่นไหวทุกครั้งที่ได้พบหน้าคนที่ตนตกหลุมรัก แต่ก็ยังไม่กล้าบอกรักกลับไป 

ได้เพียงเก็บไปฝันทุกคืน เห็นได้ชัดเจนว่าความรักในช่วงนี้เป็นเพียงการตกหลุมรักฝ่ายเดียว 

 

ตัวอย่าง 
“เธอ แล้วเธอกับฉันก็เจอกัน ความหวังมีอีกครั้งในใจฉัน เจ็บช้ำมา

อย่างนั้นแต่ฉันยังจะขอลองอีกสักทีจะร้ายดีอย่างไร สุดท้ายถ้าเธอนั้นมอง
ผ่านถ้าฉันไม่มีใครต้องการอย่างน้อยมันก็คุ้ม จะทุ่มเทให้มันรู้ไป แค่อยาก
เป็นคนที่ถูกรัก แค่อยากเป็นคนที่ถูกใครสักคนเข้าใจช่วยเติมชีวิตที่ว่าง
เปล่า ช่วยเอาความรักมาให้ แค่อยากเป็นคนที่เธอรัก อยากเป็นคนที่เธอนั้น
จะมาเข้าใจ แค่สบตาฉันแล้วช่วยตอบ ว่าเธอจะรักกันได้ได้ อย่างที่ฉันรัก
เธอ” 

(คนที่ถูกรัก : บีลฟ) 
 

     เพลงนี้กล่าวถึงการตกหลุมรักของคนที่เพ่ิงผิดหวังกับความรักมาก่อนหน้านี้ แต่เมื่อพบ

คนที่ถูกใจ ก็อยากลองพยายามเพ่ือความรักครั้งใหม่อีกครั้ง ไม่ว่าผลสุดท้ายจะไม่ได้รับความรักตอบ

กลับ แต่ก็รู้สึกคุ้มค่าท่ีได้ทุ่มเทเพ่ือความรักอีกครั้ง 

 
     3.1.1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับความสุขสมหวังในความรัก     

     เนื้อหาเกี่ยวกับความสุขสมหวังในความรัก กล่าวถึงความรู้สึกของคู่รักที่มีความสัมพันธ์

ราบรื่น ไร้ปัญหาและอุปสรรคใด ๆ คู่รักให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักกันมั่นคง ทำให้ในช่วงความรักระยะนี้

มีความสุข แม้ในบางครั้งคู่รักอาจต้องพรากจากกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่ก็ยังคงมีความรัก
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มั่นคงให้แก่กัน และรอคอยที่จะกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เนื้อหาเกี่ยวกับความสุขสมหวังใน

ความรัก พบทั้งสิ้น 11 เพลง 

 

ตัวอย่าง 
“จากนี้ทุกลมหายใจมีแค่เธอ แค่เธอเท่านั้นฉันขอให้เธอได้รู้ว่าชีวิต

ที่ฉันเหลืออยู่จงมั่นใจ ฉันจะให้เธอ ฉันเคยรักคนไหนก็ไม่สำคัญแต่เธอคือ
คนสุดท้ายของชีวิตฉันต่อจากวันนี้ไปจะมีเพียงแค่เธอ” 

(ชีวิตที่เหลืออยู่ : ไดร์ฟ) 
 

     เพลงนี้ กล่าวถึงสัญญาที่ ฝ่ ายหนึ่ งให้แก่คนรักของตน โดยการพูดให้มั่นใจว่า  

“เธอจะเป็นคนสุดท้าย” “จะมีเพียงเธอ” ทำให้อีกฝ่ายมีความม่ันใจในความรักครั้งนี้มากยิ่งขึ้น  

 
     ในบางกรณีที่คู่รักพบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินชีวิต หรือต้องอยู่ห่างกัน แต่

ความรักนั้นก็ยังคงอยู่ ยังมั่นคงในความรักและซื่อสัตย์ต่อกัน รวมทั้งยังคงเคียงข้างฝ่าฟันอุปสรรคนั้น

ไปด้วยกัน ทำให้ความรักนั้นยังคงสุขสมหวังอยู่เช่นเดิม 

 

ตัวอย่าง 
“อย่าลืมเรามีกันและกันมั่นใจในฉันสิ เชื่อในฉันสิ จะบุกน้ำหรือลุย

ไฟฉันยอมไป มั่นใจในรักเราเชื่อในรักเราสิ เส้นทางนี้ยังยาวไกลแม้มัน
อันตราย จะมีฉันคุ้มครองเธอ” 

(ให้รักคุ้มครอง : ไดร์ฟ) 
 

     เพลงนี้กล่าวถึงคู่รักที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และได้พบอุปสรรคปัญหาในชีวิต แต่ด้วย  

ความรักทำให้ทั้งสองให้สัญญาว่าจะเดินต่อไปด้วยกัน เพียงเชื่อในความรักของกันและกัน แม้ความรัก

จะพบเจออุปสรรคยากลำบากเพียงใด ก็จะฝ่าฟันไปได้ด้วยความรักที่คุ้มครองเอาไว้  
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ตัวอย่าง 

“ด้วยความห่างไกลจึงมองไม่เห็นอยากให้รู้ว่าจันทร์ยังส่องแสงยัง

ฉายลงมาที่เธอไม่เคยห่างหายแค่อยู่ไกลตา แค่แผ่นฟ้ากั้นเราไว้ แต่ยัง

ห่วงใยเหมือนเดิมเสมออยากให้รู้ฉันยังไม่เปลี่ยนไปยังรักเพียงเธอยังคิดถึง

กันเสมอ ค่ำคืนนี้แม้ไม่อาจได้พบได้เจอะเจอ ให้รู้ไว้ว่าฉันยังคงเดิมอยากให้

รู้ฉันยังไม่เปลี่ยนไป ยังรักเพียงเธอยังคิดถึงกันเสมอ” 

(จันทร์ยังเต็มดวง : ไดร์ฟ) 

 

เพลงนี้กล่าวถึงคู่รักที่ต้องอยู่ห่างไกลกัน แต่ยังมีความรักให้แก่กัน เนื้อเพลง

เปรียบความรักดั่งดวงจันทร์ ที่ยังคงส่องแสงในยามค่ำคืน ส่องไปยังคนรักเสมอ 

เปรียบเหมือนความรักที่ไม่ว่าจะห่างไกลกันสักเพียงใด แต่ก็ยังคงรู้สึกถึงความรักใน

หัวใจเสมอ เพียงแค่มองดวงจันทร์ ก็จะรู้สึกได้ถึงความรักที่ยังมั่นคง ส่องแสงสว่าง

แม้ในยามค่ำคืนที่อ้างว้าง 

 

ตัวอย่าง 

“ไม่หวั่นไหวแม้ใจจะสุดเหงา อยากให้เรามั่นคงอยู่อย่างนี้เก็บไว้

หัวใจเราที่มีได้ไหม ฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉัน อีกสักครั้งแค่

อยากจะย้ำ อยากจะย้ำจนเธอนั้นมั่นใจถึง ต่อให้นานอีกนานสักเท่าไร ก็

อยากให้เชื่อใจว่าฉันรออยู่ และฉันจะรอต่อไป อย่างที่ได้เคยบอกไว้จะรอ

เธอรักที่มีไม่ได้เปลี่ยนไปไหว ความห่างไกลระหว่างเธอกับฉัน เราหลับตา

เราเจอกันในฝัน ฉันจะย้ำให้เธอมั่นใจ”  

(ย้ำ : บอดี้สแลม) 

 

     เพลงนี้กล่าวถึงคู่รักท่ีแม้จะห่างไกลกันสักแค่ไหน แม้จะเหงาอ้างว้างเพียงใด ความรักก็

ยังมั่นคง ไม่มีปัญหาให้ต้องเลิกรา โดยเนื้อเพลงใช้คำว่า “ย้ำ” ซึ่งหมายถึงการทำให้อีกฝ่ายมั่นใจกันว่า 

ความรักท่ีมีไม่เคยเปลี่ยนไป ความห่างไกลไม่สามารถทำให้ความรักท่ีมีเปลี่ยนแปลงได้ 
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     3.1.1.3 เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและการจากลา  

     เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและการจากลา กล่าวถึงความรักที่คู่รักกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้าย

ของความรัก อาจเกิดจากปัญหาระหว่างคู่รัก หรือมีอุปสรรคจากเรื่องอ่ืน ๆ  จนในบางกรณีต้อง

ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ฉันคู่รักและจากลากัน เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและการจากลา  พบทั้งสิ้น  25 

เพลง 

 
   ตัวอย่าง  

“เผื่อไว้ โทษทีแล้วกันขอสักวันเถอะเจอะกันทุกวันก็มีแต่
ฉันและเธอ ให้ฉันได้อยู่คนเดียวอยากอยู่ลำพังได้อยู่คนเดียว” 

(เผื่อไว้ : บอดี้สแลม) 
 

     เพลงนี้กล่าวถึงคู่รักที่กำลังพบปัญหาความรัก ทำให้ฝ่ายหนึ่งเสนอให้แยกกันสักวัน 

เพ่ือลองดูว่าการมีพ้ืนที่ส่วนตัวให้ของกันและกันอาจทำให้ความรักดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่กำลัง

พยายามหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 
ตัวอย่าง  

“ขอบใจเธอที่เคยรักฉัน ที่เคยร่วมทางกันมา ต้องขอบใจที่ทำให้รู้
ว่าไม่ต้องรอเจ็บยังไงต้องทนรับไว้ ให้เราจบแค่นี้พอ จากวันนี้ฉันก็จะขอ ให้
โชคดี” 

(ปลายทาง : ไดร์ฟ) 
 

     เพลงนี้กล่าวถึงความรักที่กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของความรัก ในระหว่างความสัมพันธ์

ของคู่รักอาจเกิดปัญหาขึ้นจึงทำให้ความรักไม่สามารถไปต่อได้ โดยอาจมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดรัก ทำให้

อีกฝ่ายต้องยอมทำใจเดินจากไป และอวยพรให้มีความสุขเมื่อจากลากัน 

  
     อย่างไรก็ตาม การจากลาของคู่รักบางคู่ยังคงมีฝ่ายหนึ่งที่ยังคงคิดถึงความรักครั้งนั้น 

และยังคงคร่ำครวญ ถวิลหาคนรัก และเหตุการณ์เดิม ๆ ที่เคยอยู่ร่วมกัน รวมทั้งหวังว่าจะได้กลับมา

รักกันอีกครั้งหนึ่ง   
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ตัวอย่าง 
“เมื่อเธอมีทางชีวิตไม่เหมือนฉันฉันห้ามไม่ได้ แต่ฉันจะมีชีวิตเพ่ือ

รอเธอแม้วันสุดท้ายเกิดมาได้เจอคนที่ตามหามานานแสนนานทำให้รู้ว่าเธอ
มีค่ามากแค่ไหนจะ อยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่เหลือใครไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันจะ
ยังรักเธอ ไม่ว่าเธอกับฉันวันนี้จะอยู่แสนไกล ก็ยังจะรออย่างมีความหวัง
ยังคงไม่เปลี่ยนไปไม่ว่าใครจะมองว่าฉันงมงาย ฉันก็ยังเหมือนเดิม” 

(งมงาย : บอดี้สแลม) 
 

“ไม่รู้เมื่อไหร่ก็ได้แต่รอแต่รอวันนี้ไม่เหลือใครแต่รักไม่มีวันเปลี่ยน 
รอแต่รักที่หายไปที่หัวใจยังคงต้องการ รอไม่รู้เมื่อไรไม่บอกหัวใจให้หยุดฝัน
ได้แต่เฝ้ารอจนวันนั้น” 

(ไม่รู้เมื่อไหร่ : บีลีฟ) 
 

 “จากวันนั้นที่เธอบอกลา ชีวิตก็ยังเดินไปผ่านไปพบผู้คนมากมาย 
เพียงใดก็ยังไม่ลืมเธอมีความรักเข้ามากี่ครั้งสุดท้ายก็ยังร้องไห้เพราะเธอ
เจ็บปวดเสมอ ที่ยังต้องเจอเธออยู่ในใจก็ยังเจ็บมาจนวันนี้ นอนก็มีแต่
น้ำตา” 

         (เจ็บจนวันนี้ : บีลีฟ) 
     ทั้งสามเพลงข้างต้นกล่าวถึงความรักที่มีการลาจาก แต่ยังมีความถวิลหา และยังเฝ้ารอ

ความรัก หวังจะได้กลับไปหาคนรักอีกครั้ง ทั้งที่รู้แก่ใจว่าไม่มีทางเป็นไปได้ การรอจึงเต็มไปด้วยความ

เศร้า คร่ำครวญหาอดีตอันหอมหวาน แต่ก็ไม่สามารถห้ามความรู้สึกตัวเองได้ แม้ต้องเสียใจสักเพียงใด 

 
     จากการศึกษาเนื้อหาของบทเพลงวงบอดี้สแลมที่เกี่ยวกับความรัก สามารถสรุปเป็น

ตารางความถี่ของการปรากฏได้ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 เนื้อหาของบทเพลงวงบอดี้สแลมที่เก่ียวกับความรัก 

ประเภทเนื้อหา ความถี่ (เพลง) ร้อยละ 
1. เนื้อหาเก่ียวกับการตกหลุมรัก 6 14.29 

2. เนื้อหาเก่ียวกับความสุขสมหวังในความรัก 11 26.19 

3. เนื้อหาเก่ียวกับปัญหาและการจากลา 25 59.52 
รวม 42 100 

 
     จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าเนื้อหาของบทเพลงวงบอดี้สแลมที่เกี่ยวกับความรัก  

เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับปัญหาและการจากลามากที่สุด 25 เพลง คิดเป็นร้อยละ 59.52 ส่วนเนื้อหา

เกี่ยวกับความสุขสมหวังในความรัก พบ 11 เพลง คิดเป็นร้อยละ 26.19 และเนื้อหาเกี่ยวกับ  

การตกหลุมรัก พบ 6 เพลง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาเกี่ยวกับการผิดหวังใน

ความรัก เป็นเนื้อหาเพลงที่ผู้ฟังเพลงส่วนใหญ่ชื่นชอบ เพราะกระทบอารมณ์ความรู้สึกของตนมาก  

วงดนตรีแนวป็อปร็อกวัยรุ่นโดยมากจึงมีเนื้อหาประเภทนี้ วงบอดี้สแลมซึ่งถือเป็นวงที่มีผู้ฟังอยู่ใน

ระดับต้นของประเทศจึงสร้างสรรค์บทเพลงส่วนใหญ่ที่มุ่งเน้นเนื้อหาไปในทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคน

ฟังได ้

 3.1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต 

 เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงเรื่องราว เหตุการณ์ หรือความรู้สึกของคนในการ

ดำเนินชีวิตและการทำงาน รวมถึงความเข้าใจชีวิต วิธีการดำเนินชีวิตให้มีความสุข และการให้กำลังใจ

ซึ่งกันและกัน จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต และเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ให้กำลังใจ  พบทั้งสิ้น 30 เพลง 

     3.1.2.1 เนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต  

     เนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต กล่าวถึง เรื่องราวของชีวิต ความคิดที่มีเกี่ยวกับชีวิต 

วิธีการดำเนินชีวิต และการให้แง่คิดเก่ียวกับการดำเนินชีวิต พบทั้งสิ้น 19 เพลง 

 

ตัวอย่าง  

“ชีวิตนี้บางทีก็น้อย คิดไปทำไม ชีวิตนี้บางวันก็เยอะ ถือเป็นกำไร
ชีวิตเราก็เท่านี้ ความสุขที่หัวใจต้องการสุดท้าย มันอยู่ไม่ไกลค้นลงไปข้างใน
จิตใจ ใครใครก็พบมัน” 

 (คนมีตังค์ : เซฟมายไลฟ์) 
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     เพลงนี้กล่าวถึงแง่คิดการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องร่ำรวยมากเท่าคนอ่ืน ๆ 

พอใจในสิ่งที่ตนมี อาจมีบางวันที่มีความสุข และบางวันมีความทุกข์ แต่เมื่อลองมองเข้าไปในใจของ

ตนเองก็จะพบคำตอบว่า ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น เริ่มต้นจากใจตนเอง 

 
     3.1.2.2 เนื้อหาเกี่ยวกับการให้กำลังใจ  

     เนื้อหาเกี่ยวกับการให้กำลังใจ กล่าวถึง เรื่องราวในชีวิตที่อาจมีปัญหาอุปสรรค ในด้าน

ต่าง ๆ และชี้ให้เห็นหนทางในการขจัดปัญหาและให้กำลังใจผู้ที่กำลังประสบปัญหาให้มีแรงในการ

ดำเนินชีวิตต่อไป พบทั้งสิ้น 11 เพลง 

 

ตัวอย่าง  
“มันเกือบจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบขาดใจเดินมาจนท้อไม่

เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันจะกลับดีไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้น ยัง
ถามใจตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดหรือมันจะเป็นอะไรที่ผิดและฉันเองที่
หลงทางชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มคลุกคลานเท่าไหร่มันจะไป
จบที่ตรงไหนเมื่อเดินเท่าไหร่มันก็ไปไม่ถึง” 

(ความเชื่อ : เซฟมาไลฟ์) 
ตัวอย่าง 

“วินาทีที่เราต้องไปให้ถึง วินาทีที่เราไม่ยอมแพ้ไม่มีสิ่งไหนจะหนัก
เกินไปไม่มีคำว่าทำไม่ได้นาทีนี้ตรงนี้เป็นของเรามาทำวันนี้ให้เป็นตำนาน
ฝากไว้ให้นานเท่านานเพ่ือสิ่งนี้ที่หัวใจเราต้องการแม้ที่จริงมันอาจดู เลือน
รางแม้ท่ีสุดแล้วเราต้องผิดหวังแต่หัวใจจะขอพุ่งชน” 

(เสี้ยววินาที : เซฟมายไลฟ์) 
 

     ทั้งสองเพลงข้างต้นมีเนื้อหาการให้กำลังใจ การปลุก กระตุ้นให้ไม่ยอมแพ้ เพ่ือทำให้

ชีวิตมีความหวังมากขึ้น อย่างเช่นคำว่า “ต้องไปให้ถึง”  “จะขอพุ่งชน” “ไม่ยอมแพ้” ซึ่งเป็นคำที่ให้

กำลังใจคนที่กำลังท้อ หมดเรี่ยวแรงเพ่ือให้กลับมาสู้ได้อีกครั้ง 

     นอกจากเนื้อหาที่ให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตทั่ว ๆ ไป ดังกล่าวแล้ว บทเพลงวง

บอดี้สแลมยังมีเนื้อหาที่ให้กำลังใจเกี่ยวกับความรักด้วย กล่าวคือเนื้อหาไม่ได้กล่าวถึงเรื่องราว อารมณ์ 
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หรือความรู้สึกในฐานะเป็นคู่รัก แต่กล่าวในฐานะเป็นบุคคลอ่ืนที่ต้องการให้กำลังใจผู้ที่กำลังประสบ

ปัญหาเกี่ยวกับความรัก 

 
ตัวอย่าง 

“ชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทำลาย แค่วันนี้หัวใจ
สลายเตือนตัวเองว่าถึงยังไง ฉันยังต้องอยู่ความรักลวงหลอกมันก็แค่
เจ็บปวด ไม่มีค่าให้มันทำลายชีวิตไม่ได้” 

(อกหัก : เซฟมายไลฟ์) 
 

 “เธอจะได้กำลังใจจากฟ้าเธอจะได้รับรู้ว่า รักนี้ มีค่าโปรดอย่าเพ่ิง
ปิดใจเริ่มใหม่อีกที ความรัก ไม่มีคำว่าสายเมื่อพายุฝนผ่านพ้น ฟ้าจะสดใส
และเธอจะได้สุขใจเดินไป เดินไปบนทางที่เริ่มใหม่ ไปกับหัวใจที่พร้อมจะรับ
ความงดงาม และความเข้าใจ” 

(หลังฝน : บอดี้สแลม) 
  

“ก็ปล่อยให้ใจร้องสักครั้งร้องจนกว่ามันจะชินและชา ร้องครั้งนี้
ร้องให้กับรักและวันเวลาให้หยดน้ำตามันลบภาพในหัวใจวันนั้นสิ่งนั้นจะรั้ง
ไว้ทำไมวันนี้พรุ่งนี้ความฝันยังยาวไกลความรักวันนั้นให้เรียนรู้มันเอาไว้
สุดท้ายชีวิตมันสวยงามเพียงใด พอน้ำตามันลดเลือนไป สักวันก็คงเข้าใจ” 

(ปล่อย : คราม) 
 

เพลงสามเพลงนี้เนื้อหาให้กำลังใจผู้ผิดหวังในความรัก คล้ายกับ
เป็นคนที่พูดให้กำลังใจอีกคนหนึ่งที่กำลังผิดหวังและทุกข์ระทมจากความรัก 
เพ่ือให้ลืมความผิดหวังและความทุกข์จากความรักครั้งเก่าที่ผ่านมา ทำให้
คนที่กำลังผิดหวัง อกหัก มีกำลังใจมากขึ้น 

 
     จากการศึกษาเนื้อหาของบทเพลงวงบอดี้สแลมที่เกี่ยวกับชีวิต สามารถสรุปเป็นตาราง

ความถี่ของการปรากฏได้ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 เนื้อหาของบทเพลงวงบอดี้สแลมที่เก่ียวกับชีวิต 

ประเภทเนื้อหา ความถี่ (เพลง) ร้อยละ 
1. เนื้อหาเก่ียวกับการดำเนินชีวิต 19 63.33 

2. เนื้อหาเก่ียวกับการให้กำลังใจ 11 36.64 

รวม 30 100 
 

     จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าเนื้อหาของบทเพลงวงบอดี้สแลมที่เกี่ยวกับชีวิต เป็นเนื้อหา

ที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตมากที่สุด พบ 19 เพลง คิดเป็นร้อยละ 63.33 และเนื้อหาเกี่ยวกับการให้

กำลังใจ พบ 11 เพลง คิดเป็นร้อยละ 36.64 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต เป็น

เนื้อหาที่ผู้ฟังมีประสบการณ์ร่วม ทำให้เข้าใจและประทับใจบทเพลง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่กล่าวถึง

วิธีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งผู้ฟังอาจนำไปคิดและใช้ในชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาเกี่ยวกับ

การให้กำลังใจก็คงเป็นเนื้อหาที่ผู้ฟังต้องการฟังในยามท้อแท้ หรือประสบปัญหาเพ่ือปลุกปลอบให้

ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ในชีวิต  

 
     เมื่อพิจารณาเนื้อหาของบทเพลงวงบอดี้สแลมทั้ง 72 เพลง สามารถสรุปเป็นตาราง

ความถี่ของการปรากฏได้ ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 เนื้อหาของบทเพลงวงบอดี้สแลม 

ประเภทเนื้อหา ความถี่ (เพลง) ร้อยละ 

1. เนื้อหาเก่ียวกับความรัก 42 58.33 
2. เนื้อหาเก่ียวกับชีวิต 30 41.67 

รวม 72 100 
 

     จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าเนื้อหาของบทเพลงวงบอดี้สแลม เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

ความรักมากท่ีสุด พบ 42 เพลง คิดเป็นร้อยละ 58.33 ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต พบ 30 เพลง คิดเป็น

ร้อยละ 41.67 การที่ เนื้อหาของบทเพลงบอดี้สแลมส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักมากกว่า

เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต อาจเป็นเพราะผู้ฟังบทเพลงวงบอดี้สแลมส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น จึงอาจจะมีความ

สนใจ และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความรักมากกว่าเรื่องอ่ืน ๆ วงดนตรีจึงต้องเลือกนำเสนอเนื้อหาที่

สามารถสร้างความนิยมจากกลุ่มผู้ฟังเพลงได้ และหากพิจารณาเนื้อหาของบทเพลงประเภทอ่ืน  เช่น 
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เพลงไทยลูกกรุง และเพลงลูกทุ่ง  ก็มักจะพบว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้

ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของบทเพลงวงบอดี้สแลมเริ่มพบมากข้ึนในอัลบั้มที่ 4 เซฟมาย

ไลฟ์ ซึ่งอาจเป็นเพราะต้องการนำเสนอเนื้อหาที่แตกต่างไปจากอัลบั้มแรก ๆ ประกอบกับอาจเป็น

เพราะสมาชิกในวงเติบโตขึ้น มีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น ทำให้วงบอดี้สแลมเริ่มใช้เนื้อหาที่มุ่งเน้น

เกี่ยวกับชีวิตมากยิ่งขึ้น  

 

3.2 ภาษาของบทเพลงวงบอดี้สแลม  
 ภาษาของบทเพลงวงบอดี้สแลม แสดงให้เห็นชั้นเชิงที่ผู้แต่งเพลงได้ใช้ศิลปะการเรียบเรียง

ถ้อยคำ ผสมผสานกับการใช้ภาพพจน์ชนิดต่าง ๆ เพ่ือให้เนื้อหาในบทเพลงมีความไพเราะ สละสลวย 

น่าติดตามมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาบทเพลงของวงบอดี้สแลม พบว่ามีภาษาที่น่าสนใจ 5 ประเภท 

ได้แก่ การสัมผัส การซ้ำ การซ้อนคำ การหลากคำ และภาพพจน์ ดังนี้ 

  

 3.2.1. การสัมผัส คือ การใช้คำที่มีเสียงสระและมาตราตัวสะกดอย่างเดียวกัน เรียกว่า 

สัมผัสสระ และคำคล้องจองที่มีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันเรียกว่า สัมผัสอักษร 

ตัวอย่าง 
ขอแค่คำคำเดียวจากปาก ว่าเธออยากจากหรือเธออยากอยู่ 
หัวใจฉันไม่อาจหยั่งรู้      ได้แค่ดูว่าเธอเปลี่ยนไป 

(ช่างมันเถอะเหงา : ดัมมะชาติ) 
 

 เพลงนี้มีการใช้สัมผัสสระ เพ่ือการสัมผัสคล้องจอง ทำให้เพลงมีความสละสลวย น่าฟังมาก

ยิ่งขึ้น ทั้งการสัมผัสสระภายในข้อความ และระหว่างวรรค ได้แก่ คำว่า จาก - ปาก – อยาก และ  

อยู่ – รู้  – ดู  

ตัวอย่าง 
“ปล่อย วันนี้เธอแค่ปล่อย วันนี้เธอเข้าใจเสียทีวันที่โลกทั้งใบนั้น

เปลี่ยน เธอก็คงต้องปล่อย พอเสียทีอย่าทนรั้งมันเอาไว้” 
(ปล่อย : คราม) 

 
 เพลงนี้มีการใช้สัมผัสอักษร คือ คำว่า ปล่อย และ เปลี่ยน การใช้คำที่มีพยัญชนะ เหมือนกัน

ทำให้มีเสียงที่ละม้ายคล้ายกัน เป็นการเล่นคำเล่นเสียงทำให้ไพเราะยิ่งข้ึน 
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 3.2.2 การซ้ำ เป็นกลวิธีที่ใช้คำหรือข้อความเดียวกันซ้ำสองครั้งหรือมากกว่า โดยอาจจะเป็น

การซ้ำที่วางไว้ติดกันแบบคำซ้ำ หรือวางไว้แยกกันโดยมีคำอ่ืนมาคั่น ทั้งนี้ความหมายของคำหรือ

ข้อความที่ซ้ำนั้นจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง  

 

ตัวอย่าง 
“ใครสักคนด้วยรัก ชีวิตตายให้มีความหมายขอทำต่อไป ไม่ยิ่งใหญ่ 

แค่เธอจำไว้เพียง ใครสักคนก็พอ     ชีวิตตายให้มีความหมายเพ่ือคำว่ารัก 
ไม่ยิ่งใหญ่ แค่เธอจำไว้” 

(เตรียมตัวตาย : ดัมมะชาติ) 
 

 เพลงนี้มีการซ้ำข้อความว่า ใครสักคน และ ชีวิตตายให้มีความหมาย ผู้แต่งได้ใช้วิธีการซ้ำเพ่ือ

ย้ำให้ผู้ฟังเห็นถึงความสำคัญของความหมายของข้อความที่ปรากฏในเนื้อเพลง กล่าวคือ ใครสักคน 

ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นใคร แต่เน้นให้เห็นว่าเป็นคนคนหนึ่งที่มีความสำคัญ เช่นเดียวกับข้อความว่า 

ชีวิตตายให้มีความหมาย เน้นให้เห็นว่าแม้ทุกชีวิตต้องสิ้นสลาย แต่ก่อนตายก็ควรทำบางสิ่งเพ่ือให้ชีวิต

มีความหมาย ซึ่งสิ่งนั้นก็คือการมั่นคงต่อความรัก  

 

 3.2.3 การซ้อนคำ คือ การนำคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน หรือความหมายต่างกันมา

รวมกัน ใช้เพื่อให้เกิดความสละสลวยของภาษาและสอดคล้องกับท่วงทำนองเพลง  

ตัวอย่าง 
“กับล้านคำลวงที่ทำให้เจ็บกับทุกข์ระทมยังจำและเก็บเอาไว้ไม่ลบ

จนวันตาย ทุกเรื่องราวที่เคยต้องผ่านกับทุกร่องรอยที่ยอมให้เธอทิ่มแทง ถ้า
ไม่เจ็บคงไม่รู้ให้ฉีดวัคซีนกับชีวิตให้วัคซีนแห่งรักแม้ต้องเจ็บต้องทรมาน  ให้
ทุกเรื่องจริงจากเม่ือวานตอกย้ำให้จำจนเข้าใจต้องขอบคุณที่ทำร้ายกัน” 

        เพลงทฤษฎีวัคซีน (อัลบั้มวิชาตัวเบา) 
 

 จากเนื้อเพลงแสดงถึงความทุกข์ที่เกิดจากความรัก แต่ก็ยังต้องหาทางเยียวยาตนเองให้หาย

จากความทุกข์ที่ เกิดขึ้น เพลงนี้ ใช้คำซ้อนที่ เกิดจากคำสองคำคือ “ทุกข์” และ “ระทม”  ซึ่ง

ความหมายในทำนองเดียวกันมาซ้อนกันเพ่ือย้ำความหมายให้ชัดเจนมากขึ้น ชวนให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์

ร่วมโดยรู้สึกถึงความทุกข์นั้นได้มากยิ่งขึ้น  
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ตัวอย่าง 
“ในเมื่อชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนแข่งกันอย่างนี้ก็คงมีแต่เหนื่อยไม่คุ้ม

เท่าไหร่ ใครชิงดีไม่ขอชิงเด่น แต่ก็ไม่ใช่ชนะไม่เป็น เมื่ออยู่อย่างนี้ก็พอดีอยู่
แล้ว” 

(ผมไม่สู้ : บอดี้สแลม) 
 

 เพลงนี้นำคำซ้อนคือ แน่นอน มาแยกออกจากกัน แล้วเติมคำว่า ไม่ ข้างหน้าคำทั้งสอง ทั้ง ๆ 

ที่อาจใช้คำว่า ไม่ นำหน้าคำว่า แน่นอน เลยก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือทำให้เกิดความสละสลวยในด้านของ

ท่วงทำนอง และสร้างความน่าสนใจให้แก่เนื้อหาของเพลงด้วย นอกจากนี้ยังนำคำซ้อน 4 พยางค์ คือ 

“ชิงดีชิงเด่น” ที่มีความหมายว่าการแข่งขันเพ่ือชิงเอาชนะ หรือการเอาหน้าเพ่ือให้ตัวเองโดดเด่น  

โดยนำมาแยกออกจากกัน และเติมคำว่า ใคร หน้าคำว่า ชิงดี เพ่ือทำให้เป็นประโยค รวมทั้งเติมคำว่า 

ไม่ขอ นำหน้าคำว่า ชิงเด่น เพ่ือให้เป็นประโยคอีกประโยคหนึ่งที่มีความขัดแย้งกัน เพ่ือเพ่ิมมิติของ

ความหมายให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ให้ความหมายว่า ใครอยากจะโดดเด่นก็เป็นความต้องการของคน

เหล่านั้น เราไม่จำเป็นต้องไปสู้รบปรบมือกับใคร  

   
 3.2.4 การหลากคำ คือการนำคำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่อยู่ในรูปที่แตกต่างกันไป  

มาวางไว้ใกล้ ๆ กันในเพลงเดียวกัน  

 

ตัวอย่าง 

“เอ้ือมคว้าเก็บดวงดาวหมดฟ้า ครอบครองท้องนภานั้นเพ่ืออะไร
สิ่งที่ใฝ่ฝันหากเป็นจริงตามนั้น อาจจะไม่สำคัญถ้าไร้ซึ่งคนเข้าใจ หากไม่มี
ใครเคียงข้างกาย แค่บางครั้งเพียงได้มองรอยยิ้ม” 

(ความหมาย : วิชาตัวเบา) 
 

 เพลงนี้ใช้คำว่า “ฟ้า” และ “นภา” ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน เพ่ือหลากคำให้เกิด

ความแตกต่าง สร้างความไพเราะ ทั้งยังทำให้มีเสียงสัมผัสระหว่างข้อความ 
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 3.2.5 ภาพพจน์ คือ คำที่ทำให้เกิดภาพในใจ ทำให้ผู้ฟังได้จินตนาการเห็นภาพตามถ้อยคำที่

อยู่ ในเพลงนั้น ๆ ภาพพจน์ที่พบในเพลงบอดี้สแลม มี 6 ประเภท ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์  

บุคลาธิษฐาน อธิพจน์   นามนัย และสัญลักษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

     3.2.5.1 อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งว่าเหมือนกัน มักใช้คำเชื่อม เปรียบ ดัง 

ดุจ ประหนึ่ง 

 
ตัวอย่าง 

“ฝันในฝัน รอยยิ้มเธองดงามดังดาวที่พร่างพราย เมื่อเธอสบตาฉัน 
เราสองคนล่องลอยไปสุดฟ้าไกลแสนไกล ก็รออย่างนี้ไม่ไหว ได้แค่ฝันถึงกัน
ก็สุขใจ” 

(ภาพลวงตา : ไดร์ฟ) 
 

     เพลงนี้ผู้แต่งได้เปรียบรอยยิ้มของคนรักเป็นเหมือนดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับบน

ท้องฟ้า สวยงาม ทำให้ผู้ฟังจินตนาการถึงภาพความสวยงามของรอยยิ้มที่สดใส มีชีวิตชีวา 

  
ตัวอย่าง 

 “ความรักจากใจฉัน ยังเหมือนดวงจันทร์ที่ไม่เคยเปลี่ยนไป” 
                                   (จันทร์ยังเต็มดวง : ไดรฟ์) 

 
     ผู้แต่งได้เปรียบความรักของตนเหมือนกับดวงจันทร์ กล่าวคือดวงจันทร์ส่องแสงได้โดย

ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นใด ความรักก็จะยังคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น ทำให้ผู้ฟังจินตนาการถึงความรัก

ที่มั่นคงมาก และละมนุละไมดังแสงจันทร์ 

 
ตัวอย่าง 

“โลกท่ียังร้อน มันยังร้อน ยังคงร้อน ยังมีความรักให้รักเป็นดังสาย
ลมช่วยดับร้อน ฟ้าที่ยังร้อน มันยังร้อนยังคงร้อน น้ำตานองฟ้าร้องไปเถอะ
จะคลายหายเหนื่อยล้ากับรักที่เคยรักใจยังรัก ความปวดร้าวใจยังเหน็บ
หนาวรักเป็นดั่งเชื้อไฟให้ชีวิต” 

(สติ๊กเกอร์ : คราม) 
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     เพลงนี้เปรียบความรัก เหมือนลม และเชื้อไฟ โดยให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไป

ตามบริบท ความรักบางครั้งอาจช่วยดับร้อนหรือความทุกข์ได้เช่นเดียวกับสายลม และบางครั้งความ

รักก็ช่วยทำให้ชีวิตที่หมดหวัง ไร้เรี่ยวแรง กลับมีพลังขึ้นได้ เหมือนกับเชื้อไฟที่ทำให้ไฟลุกโชนขึ้นได้

เสมอ แม้จะมีคำว่าเป็นประกอบอยู่ด้วย แต่คำนี้ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคโดยไม่ได้เป็นคำเชื่อม

ที่แสดงความเปรียบเทียบ 

 
     3.2.5.2 อุปลักษณ์ คือการเปรียบสิ่งสองสิ่งว่าเป็นสิ่งเดียวกัน มักจะใช้คำเชื่อม คือ 

เป็น หรือในบางกรณีอาจจะไม่ปรากฏคำเชื่อมที่เรียกว่าอุปลักษณ์โดยนัย  

 

ตัวอย่าง 
“ในค่ำคืนที่ ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้

เป็นแสงนำไปในคืนที่หลงทาง กับที่ที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพ่ือนตาย
เส้นทางนี ้ฉันยังมีจุดหมาย 

(แสงสุดท้าย : คราม) 
 

     เพลงนี้กล่าวเปรียบเทียบความรักว่าเป็นแสงสว่าง และความฝันว่าเป็นเพ่ือนตาย  

โดยเนื้อหาของเพลงกล่าวถึงคนที่กำลังต่อสู้ชีวิต แม้เส้นทางจะพบกับอุปสรรค ชีวิตมืดมน แต่ก็มี  

ความรักเป็นแสงสว่างส่องนำทาง เป็นกำลังใจ ไม่ย่อท้อ แม้ชีวิตจะผิดพลาดหรือไร้จุดหมายไปบ้างแต่

ความรักก็เป็นสิ่งนำทางให้กลับมาใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องหรือมีเป้าหมายอีกครั้ง นอกจากนี้ยังกล่าวว่า

นอกจากความรักแล้ว ความฝันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตยังคงมีจุดหมาย ซึ่งเปรียบได้กับเพ่ือนตาย

ที่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่เคยทิ้งกัน  

 

ตัวอย่าง 
“อาจเป็นเพียงสายลมที่คอยพัดพา เมื่อเธอเหนื่อยล้า ฉันอยู่ไม่ไกล

อาจไม่เห็นด้วยตาแต่มีความหมาย” 
(รักอยู่ข้างเธอ : ดัมมะชาติ) 
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     เพลงนี้กล่าวเปรียบตัวเองเป็นสายลม กล่าวคือคอยช่วยปัดเป่าความเหนื่อยล้าให้แก่ 

คนรักเสมอ แม้ในบางครั้งคนรักอาจจะไม่รู้ เช่นเดียวกับสายลมที่ช่วยพัดพาความร้อนให้หายไป  

แม้เราจะไม่เห็นสายลมแต่ก็รู้สึกเย็นสบายทุกครั้งที่ลมพัด  

     3.2.5.3 บุคลาธิษฐาน คือการกล่าวถึงสิ่งไม่มีชีวิตให้เสมือนมีความรู้สึกหรือการ

กระทำราวกับเป็นสิ่งมีชีวิต 

 

ตัวอย่าง 
“หัวใจคำราม ฟ้าครามไม่สร้างใคร ทะเลจะสร้างคน ด้วยอันตราย 

พายุถั่งโถมสักเพียงไหน จะไม่ยอมแพ้คำขู่ เรียนรู้ และสู้ไป            
                                                                (เรือเล็กควรออกจากฝั่ง : ดัมมะชาติ) 
 

     เพลงนี้นำธรรมชาติมาเปรียบเทียบเป็นอุปสรรคต่าง ๆ ที่ราวกับเป็นสิ่งมีชีวิต คือมี

ความสามารถหรือกิริยาเช่นเดียวกับมนุษย์ คือ สร้าง และ ขู่  เพื่อให้ผู้ฟังสามารถจินตนาการเห็นภาพ

พายุที่ถาโถมเหมือนกำลังขู่ และทะเลที่มีคลื่นลมอันตรายที่จะช่วยสร้างคนให้เติบโตและแข็งแกร่งมาก

ยิ่งขึ้นหากฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นไปได้   

 

ตัวอย่าง 
“ไม่มีแสงดาวสักดวง ไม่เห็นแสงเดือนดวงไหนควานหาว่าตัวฉันยืน

ที่ใด” 
                                                          (แสงแรก : เซฟมายไลฟ์) 

 
     เพลงนี้กล่าวถึงคนที่กำลังสิ้นหวัง ไร้กำลัง ไม่มีกำลังใจ  แม้แต่แสงดาวก็ส่องมาไม่ถึง 

การกล่าวว่าไม่มีแสงเดือนควานหาตัวฉัน เป็นการเปรียบให้แสงเดือนทำกิริยาเช่นเดียวกับมนุษย์ คือ

ควานหาใครสักคน ช่วยทำให้ผู้ฟังมีจิตนาการถึงความเหงา และความไร้คุณค่าของผู้ขับร้องเพลงนี้มาก

ยิ่งขึ้น    
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     3.2.5.4 อธิพจน์ คือ การกล่าวเกินจริง 
 

ตัวอย่าง  

“ฝันในฝัน รอยยิ้มเธองดงามดังดาวที่พรั่งพราย เมื่อเธอสบตาฉัน 
เราสองคนล่องลอยไปสุดฟ้าไกลแสนไกล ก็รออย่างนี้ไม่ไหว ได้แค่ฝันถึงกัน
ก็สุขใจ” 

   (ภาพลวงตา : ไดรฟ์)  
     เพลงนี้ใช้การกล่าวเกินจริงเพ่ือแสดงอารมณ์ความรักที่มีให้กันและกันอย่างมหาศาล 

การใช้คำว่า “ล่องลอยไปสุดฟ้าไกลแสนไกล” คือเหตุการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ แต่ในทาง

กลับกัน ผู้ฟังจะรู้สึกได้ถึงความรักท่ียิ่งใหญ่และมีภาพจินตนาการถึงความรักท่ีสวยงาม 

 

ตัวอย่าง  
“จะออกไปแตะขอบฟ้าแต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจมองไปไม่มีหนทาง 
ชีวิตฉันต้องล่มลงใช่ไหม” 

(เรือเล็กควรออกจากฝั่ง : ดัมมะชาติ) 
 

     เพลงนี้กล่าวถึงการออกเดินทาง ฝ่าฟันอุปสรรคของมนุษย์คนหนึ่ง ที่ต้องการไปถึง

จุดหมายปลายทาง คำว่า ขอบฟ้า เปรียบเหมือนความสำเร็จในชีวิต ซึ่งการไปแตะขอบฟ้าเป็นเรื่องที่

กล่าวเกินจริงกว่าความสามารถของมนุษย์ 

  
     3.2.5.5 นามนัย คือ การใช้คำหรือวลีซึ่งบ่งลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

แทนอีกสิ่งหนึ่ง คล้ายๆ สัญลักษณ์ แต่ต่างกันตรงที่ นามนัยนั้นจะดึงเอาลักษณะบางส่วนของสิ่งหนึ่ง

มากล่าวให้หมายถึงส่วนทั้งหมด หรือใช้ชื่อส่วนประกอบสำคัญของสิ่งนั้นแทนสิ่งนั้นทั้งหมด 

 

ตัวอย่าง 
“ชีวิตทั้งหมดแม้มันจะลงเอยกันอย่างไรตายเป็นตายไม่หลีกหนี 

เลือดเนื้อทุกหยด ทดแทนกลับคืนคุณให้แผ่นดิน ยินดีเอาชีวิตเป็นชาติพลี
สิ้นเสียงระเบิดเหลือไว้เป็นนิรันดร์คนเราตาย เป็นตายขอทำในสิ่งดี” 

(โทน : คราม) 
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     เพลงนี้กล่าวถึงชายไทยที่ได้รับหน้าที่รับใช้ชาติ เป็นชายชาติทหารออกไปสู้รบปกป้อง

ประเทศ เพลงนี้จะพบคำว่า เลือดเนื้อ ที่ใช้แทนคำว่า ชีวิต การที่เสียเลือดเนื้อเพ่ือปกป้องแผ่นดินคือ

การยอมสละชีวิต แม้ตัวตายก็ไยอมให้ใครมาครอบครองได้ และคำว่า แผ่นดิน ซึ่งใช้แทนคำว่า

ประเทศไทย แผ่นดินที่ปกป้องคือความสงบสุขของประเทศไทย การยอมสละชีวิตครั้งนี้จึงทำเพ่ือ

ทดแทนประเทศไทยอันเป็นแผ่นดินแม่ 

 
ตัวอย่าง 

“เราก็เป็นแค่คนที่ยังไม่เป็นก็เลยขอสักทีมันจะดีไม่ดีเราก็ต้องเสี่ยง
ขอลองสักครั้งก็เพราะว่าเรายังมือใหม่ ยังเป็นคนใหม่ต้องขออภัยที่ยังไม่รู้ ก็
เพราะไม่ยอมเป็นคนเก่า ไม่อยากจะนอนเฉยอยู่แค่อยากลองดูให้รู้ด้วย
ตัวเอง” 

  (มือใหม่ : บอดี้สแลม) 
 

     เพลงนี้กล่าวถึงคนที่ต้องการจะพัฒนาชีวิตตนเองให้ดีขึ้น จะลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ จึง

เปรียบเสมือน มือใหม่ ซึ่งเป็นคำที่บอกถึง ผู้เริ่มต้น ที่เพ่ิงเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เป็นคนใหม่ที่ไม่เคยได้ทดลอง

ทำ  

 
     3.2.5.6 สัญลักษณ์ คือ การเปรียบเทียบที่เรียกสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยใช้คำอ่ืนแทน คำที่ใช้

เรียกนั้นเกิดจากการเปรียบเทียบและตีความ ซึ่งใช้กันมานานจนเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป  

 

ตัวอย่าง 
“เรื่องไม่ดี ไม่งามมากมายจนโลกวุ่นวายกลายเป็นสีดำถ้าหาก

คนเรายังรักกันดี โลกใบที่มีคงไม่บอบช้ำก็รู้ แต่ให้เปลี่ยนทั้งโลกคงทำไม่ไหว 
เศรษฐกิจไม่ดีเงินต้องเก็บไว้”  

(สติ๊กเกอร์ : คราม) 
 

     เพลงนี้ เนื้อหากล่าวถึงโลกที่วุ่นวาย และสถานการณ์บนโลกที่เลวร้าย ผู้แต่งจึง

เปรียบเทียบโลกกลายเป็นสีดำ ซึ่งสีดำเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ดีทั้งปวง สื่อความหมายตรงข้ามกับ

สีที่ดูสดใส ทำให้ผู้ฟังรู้ถึงความหมายเชิงลบในทันที 
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ตัวอย่าง 
“ขับรถต้องเชื่อแสงไฟรีบขนาดไหนยังต้องเจอไฟแดงหยุดพักคอย

ใจฟ้ืนคืนเรี่ยวแรงบอกใจรู้ที่จะเรียนหยุดยั้งรู้ที่เคยผิดพลั้ง วันที่เมฆบดบัง
ทางเดินชีวิตล้มคือธรรมดา ต้องหยุดฟ้ืนกำลังวังชารับทุกบทเรียนจากฟ้า 
รบัว่าใจเหนื่อยล้า” 

(แสงสวรรค์ : วิชาตัวเบา) 
 

     เพลงนี้เปรียบเส้นทางชีวิตเหมือนการเดินทาง รถที่ขับไปบนถนนเมื่อพบไฟแดงก็ต้อง

หยุด เปรียบเหมือนชีวิตที่ต้องมีการหยุดพัก เพ่ือเก็บเรี่ยวแรง เยียวยาหัวใจ คำว่า ไฟแดง  

เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ทราบโดยทันทีว่ามีความหมายถึงการให้หยุด ตรงข้ามกับ ไฟเขียว ที่เป็น

สัญลักษณห์มายถึงการให้ไป 

 
 กล่าวได้ว่าภาษาที่ใช้ในบทเพลงบอดี้สแลม มีลักษณะเด่นในเรื่องการสัมผัส ทั้งสระ อักษร  

ทุกเพลง รวมถึงบทเพลงส่วนใหญ่ก็ยังใช้ภาพพจน์ในการเปรียบเทียบ ทำให้ผู้ฟังเพลงเห็นภาพ เข้าใจ 

และซาบซึ้งเนื้อร้องที่นำเสนอให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การร้อยเรียงถ้อยถ้อยคำผ่านการใช้คำที่สละสลวย 

ประกอบกับการใช้ภาพพจน์ดังกล่าวจึงทำให้ความหมายของบทเพลงน่าสนใจ น่าติดตามมากยิ่งขึ้น 

และสร้างคุณค่าให้แก่บทเพลง 

 
3.3 คุณค่าของบทเพลงวงบอดี้สแลม 
 การสอดประสานลีลาระหว่างการเรียบเรียงภาษา การสร้างสรรค์ท่วงทำนอง และการคัดสรร
เนื้อหาของผู้แต่งสู่ผู้ฟังในแต่ละบทเพลง ทำให้เพลงกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟัง มีเสน่ห์ดึงดูด 
และมีเนื้อหาที่แฝงด้วยสาระในหลากหลายมุมมอง จากการศึกษาพบว่า บทเพลงของวงบอดี้สแลม
แสดงให้เห็นคุณค่าสำคัญ 2 ประการคือ คุณค่าด้านเนื้อหา และคุณค่าด้านภาษา ดังต่อไปนี้  
 3.3.1 คุณค่าด้านเนื้อหา  

 เนื้อหาในบทเพลงมักแฝงคุณประโยชน์ แนวคิด ทั้งด้านความรัก และการดำเนินชีวิต รวมทั้ง

อาจสะท้อนถึงบริบทวัฒนธรรม การปฏิบัติตน ความเชื่อ และระเบียบปฏิบัติในสังคม เนื่องจากผู้แต่ง

มักแฝงแง่คิดบางประการลงไปในบทเพลงไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เมื่อผู้ฟังได้ฟังแล้วก็จะ

สามารถตีความความคิดและเจตนาของผู้แต่งได้ ทั้งนี้  เนื้อหาเพลงที่สะท้อนถึงเรื่องราวต่าง ๆ  

ในสังคม เมื่อนำมารวมกับท่วงทำนองเพลงก็จะยิ่งทำให้มีความลึกซึ้ง ชวนให้ผู้ฟังยิ่งงสนใจเรื่องราวใน
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เพลงมายิ่งขึ้น  จากการศึกษาพบว่า บทเพลงของบอดี้สแลมมีคุณค่า 2 ประการ ได้แก่ การสะท้อน

ภาพชีวิตและสังคม และการให้แง่คิดและแนวทางการดำเนินชีวิต ดังนี้ 

     3.3.2.1 การสะท้อนภาพชีวิตและสังคม  

          บทเพลงวงบอดี้สแลมสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตของคนในสังคมทั้งที่เกี่ยวข้อง

กับความรักและการดำเนินชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมเมืองที่ต้องดิ้นรน แข่งขัน และต่อสู้เพ่ือให้มี

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยเล่าเรื่องราวเหล่านั้นในเนื้อหาของบทเพลง 

           1) การสะท้อนภาพชีวิตเกี่ยวกับความรัก 

บทเพลงวงบอดี้สแลมส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและให้คุณค่า
ในด้านการสะท้อนภาพชีวิตเกี่ยวกับความรักได้อย่างชัดเจนโดยเล่าเรื่อง
นำเสนอให้เห็นวัฏจักรของความรักได้อย่างครบถ้วน กล่าวคือเริ่มต้นด้วย
การตกหลุมรัก การสุขสมหวังในความรัก และอาจจะจบลงด้วยปัญหาของ
ความรักและการจากลา 
ตัวอย่าง 

“ฉันก็เลยแค่ขอให้เธอเธออย่าเพ่ิงไปบอกรักใครรอฉันได้
หรือไม่วันที่ฉันจะดีพอ อยากจะขอเวลาได้ไหมเธอ ก็แค่อยากให้
เรารักกันและฉันต้องทำให้ได้ก็คงมีสักวันแค่อย่าเผลอไปมีใคร 
ยังไงก็รอกันหน่อย” 

(สักวันฉันจะดีพอ : บอดี้สแลม) 
 
ตัวอย่าง 

“เรามีกันและกัน เรารักกันอย่างนี้มีแค่เธอก็เกินพอหลาย
คนไม่เคยจะพอใจ ดิ้นรนกันไปเพียงเพราะใจนั้นยังต้องการฉันเอง
ไม่มีอย่างใครใคร แต่ก็พอใจนานนับไปจากนี้ อีกนาน เพราะมีแค่
เธอก็พอ ไม่อยากได้สิ่งใด” 

 (มีแค่เธอก็เกินพอ : ไดร์ฟ) 
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ตัวอย่าง 
“ใช้ทั้งชีวิตแลกใจของเธอ แล้วในที่สุดเมื่อเธอต้องล่ำลา 

ทุกอย่างวันนี้มันเลยได้สอนฉันใหม่รักแค่ไหนก็ไม่มีทางทั้งชีวิตมัน
ยังน้อยไปให้ทำอย่างไรก็ไม่เพียงพอสุดท้าย ฉันก็ไม่มีใครฉันได้แต่
ทบทวนว่าทำไมชีวิตมันต้องเจ็บช้ำ แค่อยากจะรู้ รักนั้นคืออะไร” 

(ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ : เซฟมายไลฟ์) 
 

          จากตัวอย่างทั้ง 3 เพลงข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความรัก ตั้งแต่การแอบรักและตกหลุมรัก การสุขสมหวังในความรัก จนกระทั้งการพบปัญหาในความ

รัก และนำไปสู่การจากลา ผู้ที่ เคยมีประสบการณ์จะเข้าใจบทเพลงมากยิ่งขึ้น และผู้ที่ไม่เคยมี

ประสบการณ์ในบางเหตุการณ์ ก็สามารถเรียนรู้ได้เนื้อหาในเพลง ทำให้มองความรักเป็นวัฏจักรที่

เกิดข้ึนเหมือนธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ โรยรา และดับลง 

           2) การสะท้อนภาพการดำเนินชีวิตและสังคม 

บทเพลงวงบอดี้สแลมสะท้อนภาพการดำเนินชีวิตและสังคมโดยการเล่า
เรื่องให้เห็นภาพของบุคคลต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งยังสะท้อนให้
เห็นความคิด ความเชื่อของสังคมอีกด้วย 

ตัวอย่าง 
“ปลิวไปตามกระแสใจคน ยังเคว้งคว้างและไร้จุดหมาย

มืดมน ความจริงใจสุดท้ายไม่มีความหมายโลกที่มันลวงหลอกมัน
ช่างโหดร้ายหรือมันอาจเป็นโชคชะตาที่ฟ้าได้กำหนดเอาไว้และ
ยังคงคิดถึงพ่อเมื่อไหร่ที่ท้อยังคิดถึงแม่และยังคงทำตามคำสัญญา
ชีวิตเมื่อทำได้ตามความฝันวันนั้นฉันคงได้กลับ เอาฝันไปกราบ
เท้า” 

(ทางกลับบ้าน : คราม) 
 

           เพลงนี้กล่าวถึงคนที่เดินทางจากบ้านเกิดสู่เมืองใหญ่เพ่ือทำให้ชีวิตดีขึ้นตาม

ความฝัน แต่กลับพบว่าการตัดสินใจออกจากถิ่นฐานครั้งนี้ทำให้พบกับความหลอกลวง ความไม่จริงใจ 

ทำให้จิตใจเหนื่อยล้า สะท้อนภาพสังคมเมืองที่แก่งแย่ง และชีวิตคนในเมืองที่เหนื่อยอ่อน อย่าง ไรก็

ตามชีวิตก็ต้องต่อสู้ต่อไปเพ่ือจะนำความสำเร็จกลับไปสู่ครอบครัว สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งมั่นเพ่ือ
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ครอบครัว อีทั้งยั้งใช้คำว่า “กราบเท้า” ซึ่งสะท้อนวิถีปฏิบัติของคนไทยที่รู้คุณและต้องการตอบแทน

พระคุณบุพการี  

 
           นอกจากนี้บทเพลงวงบอดี้สแลมยังสะท้อนให้เห็นความเชื่อบางประการใน

สังคมไทย เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับการทำนาย โชคลาภ โชคชะตา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่ในวิถีปฏิบัติ

ของคนไทยมาแต่ช้านาน ด้วย 

 

ตัวอย่าง 
“ใครต่อใครก็เตือนประจำขับรถสีดำมันไม่น่าดูดวงชะตาเจ้าไม่

ค่อยดี จะให้เข้าทีต้องสีชมพูก็รู้ แต่ให้เปลี่ยนทั้งคันคงยังไม่ไหวเศรษฐกิจไม่
ดีเงินต้องเก็บไว้ทำได้เพียงแค่เอาสติ๊กเกอร์แปะท้ายรถไปให้มันเป็นสีชมพู
แค่ให้หัวใจของเราได้รู้ว่ารถคันนี้เป็นสีชมพู” 

(สติ๊กเกอร์ : คราม) 
 

           เพลงนี้กล่าวถึงความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับสี โดยยกกรณีสีของรถยนต์ว่า 

บางครั้งเมื่อถูกทักว่าสีของรถที่ขับไม่เป็นมงคล อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ หรือการใช้รถที่มีสีที่ไม่ถูกกับ

ดวงชะตาของตนเอง ก็อาจทำให้ไม่มีโชคลาภ ไม่ส่งเสริมชีวิต ในขณะที่ใช้สีที่ถูกกับดวงชะตาก็จะทำ

ให้ชีวิตรุ่งเรืองขึ้น คนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าตนใช้รถท่ีมีสีไม่ถูกกับดวงชะตาของตน จึงใช้วิธีเขียนสติก

เกอร์ปิดไว้ที่รถว่ารถที่ตนขับเป็นสีอ่ืนที่ถูกกับดวงชะตา ในเนื้อเพลงกล่าวว่า “ขับรถสีดำ” แต่ใช้สติก

เกอร์ติดว่า “รถคันนี้เป็นสีชมพู” เพ่ือทำให้ผู้ขับขี่สบายใจ นอกจากนี้เพลงนี้ยังสะท้อนยังคมในด้าน

เศรษฐกิจด้วย กล่าวคือ สังคมยังคงมีเศรษฐกิจไม่ดี ทำงานได้รายได้น้อย ไม่มีเงินเพียงพอที่จะเปลี่ยน

สีรถได้จึงต้องใช้สติกเกอร์ติดไว้เพื่อแก้เคล็ดแทน 

 
           เนื้อหาบทเพลงวงบอดี้สแลมสะท้อนให้เห็นภาพของคนในสังคมทั้งในด้าน

ความรักและการดำเนินชีวิต รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นความคิดและความเชื่อบางประการที่อยู่ในสังคม

อีกด้วย เนื้อหาดังกล่าวทำให้บทเพลงวงบอดี้สแลมมีคุณค่าและน่าประทับใจ 
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     3.3.2.2 การให้แง่คิดและกำลังใจ 

     เนื้อหาเพลงวงบอดี้สแลมทั้งที่เกี่ยวกับความรักและชีวิต นอกจากจะสะท้อนให้เห็น

ภาพชีวิตและสังคมดังกล่าวแล้ว ยังให้แง่คิดเพ่ือชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิต และให้กำลังใจแก่

ผู้ฟังด้วย เมื่อผู้ฟังฟังเพลงก็จะได้รับแง่มุมการใช้ชีวิต หรืออาจได้รับกำลังใจมากขึ้น การให้แง่คิดและ

กำลังใจของบทเพลงบอดี้สแลม มีทั้งที่เก่ียวกับความรัก และการดำเนินชีวิตโดยทั่วไป 

 
1) การให้แง่คิดและกำลังใจเกี่ยวกับความรัก 
บทเพลงวงบอดี้สแลมที่กล่าวถึงความรักนอกจากจะสะท้อนให้เห็น
ถึงวัฏจักรของความรักแล้ว ยังให้แง่คิดและกำลังใจเกี่ยวกับความรักอีก
ด้วย 

          ตัวอย่าง 
“เม่ือพายุฝนผ่านพ้น ฟ้าจะสดใสและเธอจะได้สุขใจกับรัก

ที่เธอเคยผ่าน เจ็บช้ำมา ต้องเสียน้ำตาไปเพราะใครมันอาจจะ
มืดมนดูหมด หนทางแต่ไม่นานมันจะผ่านไปเธอจะได้กำลังใจจาก
ฟ้า” 

(หลังฝน : ไดร์ฟ) 
เพลงนี้กล่าวถึงแง่คิดของความรักที่ผ่านพ้นไป ทำให้เกิดความ

ผิดหวัง โศกเศร้าในความรัก แต่ไม่ว่าอย่างไรชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป 
เหมือนกันฟ้าฝนที่โหมกระหน่ำสุดท้ายแล้วฟ้าที่สดใสจะเข้ามาแทนที่ เสมอ 
เนื้อหาเปรียบความรักเหมือนธรรมชาติที่มีเกิดและต้องมีจาก  

    ตัวอย่าง 
“เมื่อทุกก้าว แสนไกลยังมีขวากหนามให้เราต้องเผชิญ ยัง

ต้องเดินต่อไป ต่อไปยังต้องเชื่อ ยังต้องฝันมีกันและกันเราจะไม่
เดียวดายให้ความรักนําทางเราไปในความอ้างว้าง ยังมีความหมาย
จะอยู่กับเธอเสมอ ไม่ว่าไกลเท่าไรห่างกันสุดฟ้าเพียงใดทั้งหัวใจจะ
อยู่ใกล้ใกล้เธอ” 

(รักอยู่ข้างเธอ : ดัมมะชาติ) 
 



  44 

เพลงนี้ให้กำลังใจเกี่ยวกับความรักโดยกล่าวว่าแม้คู่รักจะพบกับ
อุปสรรคในการใช้ชีวิตคู่  แต่ทั้งคู่ก็พร้อมจะมั่นคงในความรักและมีความรัก
เป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป และเชื่อว่าความรักจะช่วยให้ต่อสู้และ
ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ด้วยดี 

 
2) การให้แง่คิดและกำลังใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต 

บทเพลงวงบอดี้สแลมมีเนื้อหาที่ให้แง่คิดและกำลังใจเกี่ยวกับ
การดำเนินชีวิตแก่ผู้ฟัง ทำให้บทเพลงมีคุณค่า 

ตัวอย่าง 
“สตางค์นี่มันช่างดีเหลือเกินมีสตางค์จะทำอะไรก็เพลินจะ

ตายไม่ต้องดิ้นต้องรน  จะนกจะไม้จะเอาอะไรก็ชี้มีสตางค์ก็คงจะดี
น ะ เออ เพี ย งแต่ คน อย่ าง เราน่ ะมั น ไม่ ค่ อยจะมีพ ยายาม
ประคับประคอง สุดท้ายก็ได้เท่านี้แต่ฉันไม่เดือดร้อนแม้ไม่มี
มากมาย อย่างใครสักทีแม้มีเท่านี้แต่หัวใจมันก็ยินดี ทุกวันชีวิตนี้
บางทีก็น้อย คิดไปทำไมชีวิตนี้บางวันก็เยอะ ถือเป็นกำไรชีวิตเราก็
เท่านี้ ความสุขที่หัวใจต้องการสุดท้าย มันอยู่ไม่ไกลค้นลงไปข้างใน
จิตใจ ใครใครก็พบมัน” 

(คนทีตังค์ : เซฟมายไลฟ์) 
 

 เพลงนี้ให้แง่คิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต โดยกล่าวถึงสังคมซึ่งต่าง
คนต่างแก่งแย่งชิงดีกัน เพ่ือตำแหน่งหน้าที่และเงินทองมากมาย เนื้อเพลง
ให้แง่คิดแก่ผู้ฟังว่าไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันกับผู้อ่ืน เพียงแค่มีชีวิตในแบบที่
เป็น พอเพียง ไม่ยากลำบาก ก็ดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีมากเท่ากับผู้อ่ืน และ
ยังให้แง่คิดอีกด้วยว่า ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจของตนเอง 
ตัวอย่าง 

“แต่อย่างน้อยใครคนนั้นก็ยังคงเหลือไว้ซึ่งความฝันอาจยัง
เมตตาหัวใจอ่อนล้าภาพความฝันเหมือนดั่งหยาดฝนชะโลมดวงใจ
ให้ก้าวต่อไป หากโลกใบนี้มืดมนแค่ไหน ค่ำคืนยังมีแสงดาว” 

(ความฝันกับจักรวาล : ดัมมะชาติ) 
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เพลงนี้กล่าวถึงแง่คิดดังคำสอนที่ว่า “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” แม้ชีวิต
จะเจอกับอุปสรรค ความผิดหวัง ไร้ซึ่งหนทาง แต่สุดท้ายยังมีความฝันของ
ตนเองที่ยังคงอยู่ เมื่อไรที่รู้สึกท้อแท้ไม่เหลือใคร ก็ยังมีความหวังในตนเอง
เสมอ 

 
     กล่าวได้ว่าบทเพลงบอดี้สแลมมีคุณค่าในด้านการให้แง่คิดและกำลังใจทั้งที่เกี่ยวกับ

ความรักและการดำเนินชีวิต ทำให้ผู้ฟังทุกกลุ่มมองเห็นความเป็นไปในชีวิต เข้าใจและสามารถนำไป

ปรับใช้ในชีวิตของตนได้ 

  
 3.3.2 คุณค่าด้านภาษา  
 บทเพลงวงบอดี้สแลมมีคุณค่าด้านภาษา 2 ประการ คือ การสร้างความไพเราะ และการสร้าง

ภาพให้ชัดเจน ดังนี้ 

     3.3.2.1 การสร้างความสละสลวย   
     ภาษาที่ใช้ในบทเพลงบอดี้สแลมสร้างความไพเราะ เนื่องจากผู้แต่งเลือกสรรคำที่มีเสียง

สัมผัสมาเรียงร้อยถ้อยคำในบทเพลง นอกจากนี้ถ้อยคำสัมผัสดังกล่าวยังสัมพันธ์กับจังหวะ และ

ท่วงทำนองดนตรียิ่งทำให้เกิดความไพเราะมากข้ึน ผู้ฟังเมื่อได้ยินคำร้องที่ใช้คำสัมผัสและมีท่วงทำนอง

อันไพเราะ ก็จะยิ่งมีอารมณ์ร่วมไปกับเนื้อเพลงและทำนองเพลงมากยิ่งขึ้น  

 

ตัวอย่าง  
“ฝืนข่มเหมือนคนไม่มีน้ำตาฝืนทนกับความช้ำของวันวานกับ

เรื่องราวที่ผ่านมาอยากจะร้องก็ร้องร้องให้กับการร่ำลา ร้องสักครั้งร้อง
ให้กับคนที่คงไม่กลับมา ร้องจนกว่าจะหมดน้ำตา ก็ปล่อยให้ใจร้องสักครั้ง
ร้องจนกว่ามันจะชินและชา ร้องครั้งนี้ร้องให้กับรักและวันเวลา ให้หยด
น้ำตามันลบภาพในหัวใจ” 

 
     เพลงนี้ใช้การสัมผัสทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร เช่น คน -คง ใจ-จน ชิน-ชา และ 

ร้อง-รัก 
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     ตัวอย่าง 

          จนวันนี้ยังเจ็บปวดยังต้องเสียนํ้าตา       ยังดูเหมือนคําภาวนาไม่มีค่าอันใด 
  วันพรุ่งนี้ยังเลือนรางเกินจะหวังอะไร      แต่หัวใจยังพยายามเชื่อในความหวัง 

(ปลิดปลิว : วชิาตัวเบา) 
 

     เพลงนี้เลือกใช้การสัมผัสสระคล้ายกับฉันทลักษณ์ของกลอนแปด ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 

     การใช้สัมผัสที่มีลักษณะคล้ายฉันทลักษณ์กลอนแปดดังกล่าว ทำให้ผู้ฟังคุ้นเคย เกิด

เสียงคล้องจองไพเราะ เมื่อประกอบกับเนื้อเพลงที่มีคุณค่าด้านเนื้อหา ก็ยิ่งทำให้บทเพลงมีคุณค่าใน

ด้านการสร้างความสละสลวยมากยิ่งขึ้น 

 

ตัวอย่าง 
“ตั้งแต่ที่ฉันลืมตา ใช้ชีวิต ท่ามกลางโลกแห่งเครื่องหมายคำถาม 

โลกแห่งความสับสน ฉันเคยหวาดกลัวความตาย กลัวในวันที่สุดท้าย 
เรื่องราวชีวิตจบลงเหลือไว้เพียงร่างว่างเปล่าไม่มีความหมาย ไม่มีสักหยด
น้ำตา” 

(เตรียมตัวตาย : ดัมมะชาติ) 
 

     เพลงนี้มีการใช้สัมผัสสระคือ ตาย-ท้าย-หมาย แม้จะไม่ได้ใช้รูปแบบฉันทลักษณ์  

คล้ายกลอนแปด แต่ก็มีการเรียบเรียงถ้อยคำที่มีการสัมผัสแบบไม่บังคับฉันทลักษณ์คล้ายกลอนเปล่า 

จึงทำให้มีความสละสลวย 
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     จะเห็นได้ว่าบทเพลงวงบอดี้สแลมมีการใช้สัมผัส เพ่ือเพ่ิมความสละสลวย และไพเราะ 
ให้แก่บทเพลง ทั้งยังอาจจะผสมผสานรูปแบบฉันทลักษณ์ของกลอนแปดหรือกลอนเปล่าในการเล่า
เรื่อง โดยการเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม เข้ากับบริบทของเนื้อหา ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของคนไทยกับบทกลอน ที่มีท่วงทำนองทางภาษางดงามมาแต่ดั้งเดิม การใช้สัมผัสคล้อง
จองยังคงเพ่ิมเสน่ห์และคุณค่าให้แก่บทเพลง และทำให้ผู้ฟังยิ่งมีอารมณ์ร่วมกับการฟังเพลงมากขึ้น  

 
     3.3.1.2 การสร้างภาพให้ชัดเจน 

     การสร้างภาพให้ชัดเจนเกิดจากการใช้ภาษาท่ีทำให้ผู้ฟังมีจินตนาการมากยิ่งข้ึน คือการ

ใช้ภาพพจน์สอดแทรกลงไปในเนื้อหา ผู้ฟังจะมีความรู้สึกมีอารมณ์ร่วม และมีภาพในใจขึ้นเด่นชัดขึ้น 

ภาพพจน์เปรียบเทียบความหมายของคำหนึ่งที่มักเป็นนามธรรมหรือเรื่องไกลตัวให้เป็นอีกคำหนึ่งที่

เป็นรูปธรรมหรือเรื่องใกล้ตัว ทำให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดเจน และสร้างความน่าสนใจให้แก่เนื้อหามากข้ึน 

ตัวอย่าง 
 “เธอเหมือนลมที่พัด ให้เรือชีวิตลอยมาถึงฝั่งฝัน 
เธอเป็นดั่งเงา มีแต่เพียงเรา  ปลอบโยนซึ่งกันและกัน” 

(เงา : คราม) 
     เพลงนี้ใช้อุปมาว่าเธอเหมือนลมที่พัด ให้เรือชีวิตฉันไปถึงฝัน เปรียบเหมือนเธอคือ

แรงใจให้ชีวิตฉันสามารถต่อสู้ไปถึงฝั่งฝันได้ และเธอเหมือนกับเงา ที่ไม่ว่าจะพบเหตุ การณ์ดีร้าย

เพียงใด เธอก็เป็นคนที่อยู่เคียงข้างเสมอ การเปรียบเทียบดังกล่าวทำให้ผู้ฟังเห็นภาพความปรารถนา 

ความช่วยเหลือ และการปฏิบัติตัวอขง “เธอ” ที่มีต่อผู้ขับร้องเพลงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

เปรียบเทียบสิ่งเหล่านั้นกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมและผู้ฟังมีประสบการณ์ร่วม 

   
ตัวอย่าง 

“จะออกไปแตะขอบฟ้า แต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจมองไปไม่มี
หนทางชีวิตฉันต้องล่มลงใช่ไหม  หัวใจคำราม ฟ้าครามไม่สร้างใคร ทะเลจะ
สร้างคน ด้วยอันตรายพายุ ถั่งโถม สักเพียงไหนจะไม่ยอมแพ้คำขู่ เรียนรู้
และสู้ไป” 

(เรือเล็กควรออกจากฝั่ง : ดัมมะชาติ) 
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     เพลงนี้ใช้อุปลักษณ์เปรียบเทียบเทียบชีวิตคือการเดินเรือ หากจะเปรียบเทียบการ

เดนิทางของชีวิตที่ต้องเจออุปสรรคมากมาย คงต้องเปรียบเทียบกับการเดินเรือ ซึ่งท้องทะเลมีภัยพิบัติ

ธรรมชาติมากมาย การเทียบชีวิตคือเรือท่ีกำลังล่มลง เห็นภาพได้ชัดเจนถึงการจมดิ่ง การพังทลายของ

ชีวิต 

การใช้ภาษาในบทเพลงบอดี้สแลมทำให้บทเพลงที่มี เนื้อหา
น่าสนใจมีความไพเราะสละสลวยเพ่ิมมากขึ้น และยังช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพ
ของเนื้อหาชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้บทเพลงวงบอดี้สแลมมีคุณค่าและได้รับ
ความนิยมเสมอมา 

 
     จากการศึกษาบทเพลงวงบอดี้สแลม ผู้วิจัยพบว่าเพลงหนึ่งเพลงมักมีคุณค่าทั้งคุณค่า

ด้านภาษาและคุณค่าด้านเนื้อหา โดยคุณค่าแต่ละด้านก็อาจแสดงออกด้วยภาษาและเนื้อหาได้

มากกว่าหนึ่งประการด้วย  

ตัวอย่าง  
“เสียงลมคำราม ฟ้าครามพลันมืดมัว หัวใจสั่นระรัว ฉันกลัวอะไร 

ทะเลเอาจริง หรือเพียงจะวัดใจใคร เหมือนคำขู่ท้าทาย ให้ยอมจำนน พายุ
ถั่งโถมอยู่ในใจจะออกไปแตะขอบฟ้า แต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจ  
มองไปไม่มีหนทาง ชีวิตฉันต้องล่มลงใช่ไหม 
หัวใจคำราม ฟ้าครามไม่สร้างใคร ทะเลจะสร้างคน ด้วยอันตราย  
พายุถั่งโถมสักเพียงไหน จะไม่ยอมแพ้คำขู่ เรียนรู้และสู้ไป 
จะออกไปแตะขอบฟ้า สุดท้ายแม้โชคชะตาไม่เข้าใจ 
มองไปไม่มีหนทาง แต่รู้ว่าฉันต้องไปต่อไป 
ตรงเส้นขอบฟ้าสีคราม ความหวังยังนำทางฉันใช่หรือไม่ คำตอบอยู่กลาง
คลื่นลม ชีวิตแม้ต้องล้มลงตรงไหน แต่ฉันก็ยังยืนยันที่จะไป 
ความหวังยังนำทางฉันใช่หรือไม่ ชีวิตมันยังยืนยันที่จะ ที่จะ ไป” 

(เรือเล็กควรออกจากฝั่ง : ดัมมะชาติ) 
 

 เพลงเรือเล็กควรออกจากฝั่งให้คุณค่าทั้ งด้านภาษาและคุณค่าด้านเนื้อหา กล่าวคือ  

การใช้การสัมผัส เช่น คำราม-คราม มืดมัว-ระรัว เรียนรู้-สู้ไป และการซ้ำประธานของประโยค เช่น 

ฟ้าครามพลันมืดมัว - ฟ้าครามไม่สร้างใคร  ทะเลเอาจริง – ทะเลจะสร้างคน ช่วยสร้างเสียงสัมผัสที่
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ทำให้บทเพลงไพเราะ การใช้ภาพพจน์ต่าง ๆ เช่น บุคลาธิษฐาน -เสียงลมคำราม ทะเลเอาจริง 

โชคชะตาไม่เข้าใจ ความหวังยังคงนำทาง และอุปลักษณ์ - “เรือ (ต้องล่มลง)” ที่เปรียบเป็นชีวิต  

“คลื่นลม พายุ” ที่เปรียบเป็นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต ล้วนทำให้ผู้ฟังเห็นภาพการประสบปัญหา

และการต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน นับเป็นคุณค่าด้านภาษาที่ได้จากบทเพลง 

 ส่วนคุณค่าด้านเนื้อหา เพลงนี้ให้แง่คิดและกำลังในการดำเนินชีวิตได้อย่างดี กล่าวคือ  

ชีวิตทุกชีวิตย่อมมีอุปสรรค ทุกคนจึงไม่ควรกลัวที่จะทำตามความมุ่งหมายของตน เพราะแม้ว่าจะมี

อุปสรรคเพียงใดก็ตาม หากเรามีความมุ่งมั่น รู้จักเรียนรู้ ต่อสู้ ก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ตาม

ความมุ่งหมาย 

 จากการวิเคราะห์เนื้อหา การใช้ภาษา และคุณค่าของบทเพลงวงบอดี้สแลม พบว่าบทเพลง

ของวงบอดี้สแลมมีทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต ที่เกิดจากการร้อยเรียงด้วย

ภาษารูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส การซ้ำ การซ้อน การหลากคำ หรือภาพพจน์ประเภทต่าง 

ๆ ทำให้บทเพลงมีคุณค่าด้านภาษาที่ไพเราะสละสลวย และช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดเจน รวมทั้งมี

คุณค่าด้านเนื้อหาที่สะท้อนภาพชีวิตและสังคม และให้แง่คิด กำลังใจในการดำเนินชีวิตด้วย 

นอกจากนี้ภาษาและเนื้อหาที่ใช้ในบทเพลงยังสัมพันธ์กับจังหวะและทำนองของดนตรี ทำให้ผู้ฟังรับรู้

ถึงคุณค่าดังกล่าว ประทับใจ และอาจมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ฟังเพลงในด้านต่าง ๆ ต่อไปด้วย  

 

 

 



 

บทที่ 4 

ความคิดเห็นของผู้ฟังเกี่ยวกับผลกระทบของบทเพลงวงบอดี้สแลมต่อพฤติกรรมของตน 

 

 ในบทนี้ผู้วิจัยนำเสนอผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ ฟังบทเพลงบอดี้สแลมเกี่ยวกับ

ผลกระทบของบทเพลงที่มีต่อพฤติกรรมของตน โดยใช้ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดก์ 

(Thorndike)  และแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบต่อพฤติกรรมของแม็กเคลว (Mcquil) เป็นแนวทางใน

การวิเคราะห ์

 สยุมพร  ศรีมุงคุณ  (2553)  กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

ไว้ว่า นักคิดในกลุ่มนี้มองธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะที่เป็นกลาง คือ ไม่ดีไม่เลว การกระทำต่าง

ของมนุษย์เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก  พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการตอบสนองต่อ

สิ่งเร้า การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง  กลุ่มพฤติกรรมนิยมให้  

ความสนใจพฤติกรรมมากเพราะพฤติกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน  สามารถวัดและทดสอบได้ 

 นักคิดคนสำคัญของกลุ่มพฤติกรรมนิยมคือ ธอร์นไดก์ (Thorndike) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 

ผู้นำเสนอทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดก์ (Thorndike’s Connectionism Theory) ซึ่งเป็น

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ เน้นความสัมพันธ์เชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งเร้า (Stimulus) กับการตอบสนอง 

(Response) โดยเสนอว่าเมื่อผู้เรียนพบปัญหาจะมีปฏิกิริยาแบบเดาสุ่มแบบการลองผิดลองถูก 

กล่าวคือ ผู้เรียนจะลองหลาย ๆ วิธีจนกระทั่งประสบผลสำเร็จในที่สุด โดยที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง

สิ่งเร้าหรือปัญหาด้วยการตอบสนองที่เหมาะสมได้ สิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ คือ การเสริมแรง 

(Reinforcement) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองมากขึ้น 

กล่าวคือ สิ่งเร้าใดทำให้เกิดการตอบสนอง และการตอบสนองนั้นได้รับการเสริมแรง จะก่อให้เกิดการ

เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองนั้นมากข้ึน ดังแผนภูมิดังนี้ 
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 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กำหนดให้บทเพลงของวงบอดี้สแลมเป็นสิ่งเร้า (Stimulus) และกำหนดให้

พฤติกรรมตอบสนองของผู้ฟังต่อบทเพลงเป็น การตอบสนอง (Response) ผู้วิจัยจัดทำแบบสอบถาม

ให้กลุ่มแฟนคลับของวงบอดี้สแลมที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 128 คน ในแบบสอบถามส่วนแรก  

ผู้วิจัยให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุชื่อเพลงวงบอดี้สแลมที่ชื่นชอบ พร้อมยกเหตุผลประกอบ จากนั้น

ผู้วิจัยนำทฤษฎีผลกระทบต่อพฤติกรรมมาเป็นแนวทางในการจัดทำแบบสอบถามในส่วนที่สอง  

(ดูในภาคผนวก) เพ่ือวัดระดับความคิดเห็นของผู้ฟังเพลงวงบอดี้สแลมเกี่ยวกับผลกระทบของเพลงต่อ

พฤติกรรมของตน โดยให้กลุ่มตัวอย่างระบุระดับของผลกระทบ 4 ด้าน คือ 1.บทเพลงวงบอดี้สแล

มช่วยตอกย้ำและเสริมสร้างพฤติกรรมของท่านให้มั่นคง (Reinforce) 2.บทเพลงวงบอดี้สแลมช่วย

กระตุ้นพฤติกรรมของท่านให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น (Activate) 3.บทเพลงวงบอดี้สแลมช่วยให้ท่าน

มีความคิดสร้างสรรค์ (Create) และ4.บทเพลงวงบอดี้สแลมช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของท่านจาก

เดิมสู่พฤติกรรมใหม่ (Converse) ผู้วิจัยกำหนดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อพฤติกรรม

เป็น 4 ระดับ ได้แก่ มาก ปานกลาง น้อย และไม่มีผลกระทบ โดยใช้แนวทางจากแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการวัดระดับความคิดเห็นของงานวิจัยเรื่อง “โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “ ของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งกำหนดระดับความคิดเห็นเป็น 4 ระดับ คือ  

มาก กลาง น้อย และไม่มีผลใด ๆ  

ผู้วิจัยแบ่งการนำเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ประเด็น คือ บทเพลงวงบอดี้สแลมที่ผู้ฟัง 

ชื่นชอบ และความคิดเห็นของผู้ฟังบทเพลงวงบอดี้สแลมเกี่ยวกับผลกระทบของบทเพลงต่อพฤติกรรม

ของตน ดังต่อไปนี้ 
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4.1 บทเพลงวงบอดี้สแลมที่ผู้ฟังช่ืนชอบ   
 ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถาม และให้ผู้ชื่นชอบฟังบทเพลงของบอดี้สแลม จากกลุ่มม 

Bodyslam Fanclub จำนวน 128 คน ระบุชื่อเพลงที่ชอบที่สุด พร้อมเหตุผลที่ชื่นชอบ  ผลการศึกษา

แสดงได้ดังแผนภูมิที่ 1 ต่อไปนี้ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1 บทเพลงวงบอดี้สแลมที่ผู้ฟังชื่นชอบ 
 

 จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นได้ว่า บทเพลงวงบอดี้สแลมที่ผู้ฟังชื่นชอบมากที่สุด คือ เพลงชีวิต

ยังคงสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือเพลงความเชื่อ คิดเป็นร้อยละ 17 และเพลงแสงสุดท้าย 

คิดเป็นร้อยละ 9  ส่วนเพลงอ่ืน ๆ  ที่คิดรวมกันเป็นร้อยละ 53 นั้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละของแต่ละเพลง

ต่ำกว่า 3 เพลงดังกล่าว ผู้วิจัยจึงขอนำเสนอเฉพาะบทเพลงที่ผู้ฟังชื่นชอบมากที่สุดสามอันดับแรก

เท่านั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

เพลงชีวิตยังคงสวยงาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลที่ชื่นชอบเพลงนี้ว่า เพลงชีวิตยังคงสวยงาม ให้แง่คิดในการใช้

ชีวิต  และเสริมสร้างกำลังใจให้ต่อสู้ชีวิตต่อไป 

 

ชีวิตยังคงสวยงาม 21%

เพลงความเช่ือ 17%

เพลงแสงสุดท้าย 9%

เพลงอ่ืนๆ 53%

เพลงทีผู้่ฟังชื่นชอบทีสุ่ด
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เนื้อเพลงชีวิตยังคงสวยงาม  

“ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา ขอบฟ้าจะเปลี่ยนสีไป  จากหยด

น้ำ เป็นฝนพรำโปรยปราย คือฤดูกาล โลกนี้ยังคงหมุนไป   ไม่มีอะไรที่มันจะยืนยาว

เท่าความผันเปลี่ยน  และบางทีเราอาจเรียนรู้คุณค่าไอแดด เมื่อฝนมา   

จะยิ้มรับมันวันที่ใจอ่อนแอ แม้ทุกเรื่องราวมันยังคงโหดร้ายสุขทุกข์ท่ีเราพบ

พานมันคือชีวิตของเรา 

แม้ทั้งหัวใจมันยังคงทรมานแม้ว่าน้ำตายังไม่แห้งเหือดไปกอดไว้ทุกความ

หมองหม่น ไม่ว่าจะร้ายดี ชีวิตยังคงสวยงาม 

ใจอาจจะยังมืดมิด แต่คงไม่นาน ที่ความรักจะกลับหวนมา อีกครั้งหนึ่ง

ถึงแม้ว่าท้องฟ้าค่ำนี้ไม่มีหมู่ดาวระบายประกายความฝันของเราบนฟ้าให้เป็นแสง

พราว 

แม้ทั้งหัวใจมันยังคงทรมาน แม้ว่าน้ำตายังไม่แห้งเหือดไป กอดไว้ทุกความ

หมองหม่น ไม่ว่าจะร้ายดี ชีวิตยังคงสวยงามในคืนที่หมองหม่นก็พร้อมจะกอดไว้  แม้

ทั้งหัวใจมันยังคงทรมานแม้ว่าน้ำตาไม่แห้งหายไป แม้เส้นทางไกลห่างเพียงไหน ไม่

ว่าจะร้ายดี ชีวิตยังคงสวยงาม” 

(ชีวิตยังคงสวยงาม : ดัมมะชาติ) 

 

เพลงนี้กล่าวถึงชีวิตคนที่ไม่มีความแน่นอน ต้องพบกับความเปลี่ยนแปลง

เสมอ เนื้อเพลงใช้การเปรียบเทียบชีวิตกับธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงทุกสรรพสิ่งที่

เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีความผันเปลี่ยน สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในไม่ช้าก็จะหายไป มีสิ่งดี ๆ 

เข้ามาแทนที่ภาษาที่ใช้ร้อยเรียงเป็นภาษาที่สละสลวย มีการใช้คำสัมผัสสระ สัมผัส

อักษร คล้องจองสอดคล้องกับท่วงทำนองเพลงที่ไม่ช้าและไม่เร็วจนเกินไป ยิ่งไปกว่า

นั้นเพลงนี้ยังปรากฏภาพพจน์ให้ผู้ฟังได้มีจินตนาการ เกิดภาพในใจ และมีอารมณ์

ร่วมมากยิ่งขึ้น เช่น “หมู่ดาวระบายประกายความฝันของเราบนฟ้าให้เป็นแสง

พราว” เป็นการใช้การสัมผัส และภาพพจน์อุปลักษณ์ เปรียบความฝันเป็นแสงพราว

จากฟากฟ้า  

นอกจากนี้เนื้อหาของเพลงนี้ยังสะท้อนคุณค่าในด้านการใช้ชีวิต แฝงคำ

ชี้แนะในการใช้ชีวิตในเนื้อเพลงตลอดทั้งเพลง เช่น “จะยิ้มรับมันวันที่ใจอ่อนแอ  แม้
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ทุกเรื่องราวมันยังคงโหดร้ายสุขทุกข์ที่เราพบพานมันคือชีวิตของเรา” คือการชี้แนะ

ให้ยอมรับทุก ๆ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะสุขเพียงใด หรือทุกข์มากเพียงใด 

แค่ยิ้มให้กับทุกสิ่งก็จะพบว่าชีวิตยังคงสวยงาม 

เพลงความเชื่อ  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลว่า เพลงความเชื่อเป็นเพลงที่มีความหมายในทางให้

กำลังใจ และเนื้อเพลงสามารถสร้างแรงกระตุ้น ทำให้ผู้ฟังมีเรี่ยวแรงสู้ชีวิตต่อไปได้  

 

เนื้อเพลงความเชื่อ 

 “มันเกือบจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบขาดใจ เดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมาย

ปลายทางท่ีฝัน จะกลับดีไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้น ยังถามใจตลอดชีวิตฉัน

เชื่อในสิ่งที่คิดหรือมันจะเป็นอะไรที่ผิด และฉันเองที่หลงทางชีวิตมันต้องเดินตามหา

ความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่ มันจะไปจบที่ตรงไหนเมื่อเดินเท่าไหร่มันก็ไปไม่

ถึง เดินต่อช้าช้าไม่อยากปล่อยฝันให้มันหลุดมือ ที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อ

เท่านั้น ถ้าในวันนี้เรี่ยวแรงยังเหลือก็ยังต้องฝัน ต้องก้าวไปที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้ม แต่มัน

ก็ดีท่ีอย่างน้อยได้จดจำว่าครั้งหนึ่งเคยก้าวไป แค่คนที่เชื่อในความฝัน จะเหน็ดจะ

เหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อไปฉันท้อแท้สักกี่ทียังมีหวัง แม้พลาดพลั้งสักก่ีครั้งยังฝันไกล 

แม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ” 

(ความเชื่อ : บีลีฟ) 

 

เพลงนี้กล่าวถึงการให้กำลังใจตนเองให้กล้าลุกขึ้นอีกครั้งในยามที่ผิดหวัง 

หรือท้อใจ เนื้อเพลงพูดถึงชีวิตของตัวเองที่เหนื่อยล้าจนแทบจะยอมแพ้กับโชคชะตา 

ไม่มีกำลังใจสู้ต่อ แต่สิ่งที่เป็นเหมือนแรงใจให้กลับมาได้คือความเชื่อ ความเชื่อ

หมายถึงการมั่นใจและ ไว้ใจตัวเอง หากมีความเชื่อแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เลวร้าย 

ยากเย็นเพียงใด แม้ต้องท้อแท้สักก่ีครั้ง ก็จะสามารถก้าวผ่านไปได้  

เพลงนี้สะท้อนคุณค่าด้านภาษาอย่างชัดเจน มีการใช้สัมผัสสระ สัมผัส

อักษร สอดคล้องไปกับท่วงทำนองที่ปานกลาง ค่อนไปทางเร็ว อีกทั้งยังมีการ

ผสมผสานการใช้ภาพพจน์ให้เกิดภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น “ชีวิตมันต้องเดินตาม

หาความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่ มันจะไปจบที่ตรงไหนเมื่อเดินเท่าไหร่มันก็ไป
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ไม่ถึง” เนื้อเพลงท่อนนี้จะเห็นถึงการร้อยเรียงคำมีสัมผัสสระ สัมผัสอักษรที่สละสวย 

อีกทั้งยังเห็นถึงอุปลักษณ์ของคำว่าชีวิต เปรียบชีวิตคือการเดินทางตามหาความฝัน 

ผู้ฟังเมื่อจินตนาการถึงการเดินทาง ก็จะเห็นภาพเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ 

มีอุปสรรคอยู่เสมอ แต่ถ้ามีความเชื่อก็จะสามารถเดินทางข้ามพ้นปัญหาต่าง ๆ ใน

เส้นทางท่ีเดินได้ 

 

เพลงแสงสุดท้าย  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลว่า เพลงแสงสุดท้ายมีเนื้อหาไพเราะ พูดถึงการชีวิตที่อาจจะมี

วันคืนที่มืดมน แต่ก็มีแสงดาวเปรียบเหมือนความหวังในการดำเนินชีวิต และยังช่วยกระตุ้นแรงใจให้สู้

ต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมาย  

เนื้อเพลงแสงสุดท้าย 

“รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ กับทางที่โรยเอาไว้ด้วยขวากหนาม ดู

แหลมคม ทิ่มแทงจนมันแทบจะทนไม่ไหวชีวิตถ้าไม่ยากเย็นขนาดนั้นสองมือจะมี

เรี่ยวแรงขนาดไหนแต่หัวใจ ของคน ยังยืนยันจะไม่ถอดใจ 

ในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้ เป็นแสง

นำไปในคืนที่หลงทาง วันเวลาไม่เคยจะหยุดเดินอย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมันเก็บ

ทุกความ ผิดพลั้งเป็นคำเตือนให้เราเข้าใจชีวิตเริ่มต้นที่คำว่าฝ่าฟัน ขอเพียงใจเรา

เท่านั้นไม่หวั่นไหว บทชีวิตของเราเราจะทำให้มีความหมายกับท่ีที่ความฝันนั้นพร้อม

เป็นเพ่ือนตายเส้นทางนี้ ฉันยังมีจุดหมายตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงรำไร จะไป

จนถึงแสงสุดท้าย กับความเดียวดายในคืนเหน็บหนาวแหงนมองฟ้ายังนึกถึงวันเก่า  

มันคงชินที่ทางยาวไกล  กร่อนหัวใจ ภาวนากับความมืดมิด ขอให้รักยังคุ้มครองเรา

อยู่ เตือนคืนวันให้ใจดวงนี้ไม่ยอมแพ้ 

ในค่ำคืนที่ฟ้าท้าทายใจคนอยู่ตรงนี้ และฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้ เป็น

แสงนำไปในคืนที่หลงทาง กับที่ที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพ่ือนตายเส้นทางนี้ฉันยังมี

จุดหมายตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงรำไร จะไปจนถึงแสงสุดท้าย” 

(แสงสุดท้าย : คราม) 
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เพลงนี้กล่าวถึงการเดินทางของชีวิตในคืนที่ทุกอย่างนั้นมืดมิด แต่ก็ยังมี

ความรักแท้เป็นแสงนำทางให้เดินต่อไปให้ถึงจุดหมาย เนื้อเพลงพูดถึงอุปสรรคท่ีราย

ล้อม ทำให้ชีวิตติดขัดไม่สามารถเดินต่อได้ เช่น ขวากหนาม , วันเวลาไม่เคยจะหยุด

เดิน  ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหากับชีวิต ไม่สามารถเดินทางต่อได้ แต่ก็

มีความรักแท้ช่วยให้ข้ามผ่านไปได้ 

เพลงนี้ได้สะท้อนถึงคุณค่าทางภาษาที่สวยงาม มีการใช้สัมผัสสระ สัมผัส

อักษร ใช้ภาพพจน์ให้เกิดภาพในจิตนาการอย่างชัดเจน เช่น “รอนแรมมาเนิ่นนาน

เพียงหนึ่งใจ กับทางที่โรยเอาไว้ด้วยขวากหนาม ดูแหลมคม ทิ่มแทง” ท่อนนี้จะ

ปรากฏทั้งสัมผัสสระ สัมผัสอักษร ซึ่งทำให้เนื้อหาลื่นไหลไพเราะน่าติดตาม ส่วน

ภาพพจน์ที่ปรากฏคือการใช้อุปลักษณ์เทียบอุปสรรคเป็นขวากหนาม โดยลักษณะ

ขวากหนามคือความแหลมคม สามารถทิ่มแทงให้บาดเจ็บจนไม่สามารถเดินต่อได้  

เนื้อหาเพลงนี้ได้สะท้อนคุณค่าทางสังคมอีกด้วย เช่น “กับความเดียวดาย

ในคืนเหน็บหนาวแหงนมองฟ้ายังนึกถึงวันเก่า  มันคงชินที่ทางยาวไกล  กร่อนหัวใจ 

ภาวนากับความมืดมิด ขอให้รักยังคุ้มครองเราอยู่” ตามความเชื่อสังคมไทย การขอ

พรจากฟากฟ้าคือความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ในเนื้อเพลงท่อนนี้ ได้พูดถึง

การขอพรความรักให้คุ้มครองตน เหมือนกับการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครอง ซึ่งเป็น

ความเชื่อทางใจในการแคล้วคลาดปลอดภัยต่อสิ่งร้าย ๆ ให้ชีวิตมีแต่ความโชคดี 

 

 อนึ่ง เพลงอ่ืน ๆ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าชื่นชอบนั้น มักเป็นเพลงที่มีเนื้อหาตรงกับ

สถานการณ์ในชีวิต ทั้งเรื่องชีวิต และเรื่องความรัก โดยเหตุผลที่ระบุจะกล่าวถึงชีวิตรักที่ไม่สมหวัง 

ชีวิตการทำงานที่ไม่สำเร็จ การท้อแท้หมดกำลังใจ เช่น เพลงพูดในใจ ผู้ตอบแบบสอบถามคนหนึ่งระบุ

เหตุผลว่า “เป็นเพลงแรกที่ร้องให้แฟนเก่าฟัง” เนื้อหาเพลงกล่าวถึงช่วงเวลาที่มีปัญหาด้านความรัก 

เมื่อได้ฟังเพลงนี้ จึงยิ่งตอกย้ำความทรงจำและเพ่ิมความรู้สึกเสียใจเมื่อความรักครั้งนั้นไม่สมหวัง  

ในที่สุด 
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เนื้อเพลงพูดในใจ 

“ยังทรมานอย่างนี้ เจอะเธอทุกทีต้องคอยข่มใจต้องทำเป็นคุยทักทายต้อง

ทำเหมือนไม่เป็นไรทั้งที่ข้างในใจนั้นไม่ใช่เลยอยากบอกว่าฉันยังรักเธอเสมอมันยัง

คิดถึงเธอไม่เคยเปลี่ยนไปเจ็บปวดที่ฉันเองพูดได้แค่ในใจก็รู้ถ้าพูดออกไป เธอคงจะ

ไม่ย้อนกลับมา” 

(พูดในใจ : บีลีฟ) 

เพลงนี้กล่าวถึงความรักครั้งเก่าที่ผ่านพ้นไป แต่ความรู้สึกรักยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง 

เมื่อพบคนรักเก่าต้องควบคุมตนเองไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึก แต่ความรู้สึกข้างในจิตใจยังคงผูกพัน 

เพราะรู้อยู่แก่ใจว่ารักครั้งนี้คงไม่มีทางเป็นไปได้อีก เนื้อเพลงแสดงให้เห็นถึงความทรงจำที่

ผิดหวังในความรัก มีผลให้นึกย้อนไปถึงช่วงเวลาที่เคยรัก เคยเศร้า และจากลากันอย่างไม่มี

ทางหวนคืน เป็นการตอกย้ำความรู้สึกผู้ฟังถึงเหตุการณ์ในอดีตทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้ 

 

 เพลงที่ผู้ฟังชื่นชอบระบุถึงมากที่สุดสามอันดับแรกคือเพลงชีวิตยังคงสวยงาม เพลงความเชื่อ 

และเพลงแสงสุดท้าย เนื้อเพลงทั้งสามเพลงกล่าวถึงการดำเนินชีวิตที่ให้แง่คิดและกำลังใจ อาจแสดง

ให้เห็นว่าผู้ฟังเพลงเลือกฟังเพลงที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจเพ่ือให้มีแรงขับเคลื่อนการใช้ชีวิตต่อไป และ

อาจเพราะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาแตกต่างกับวงดนตรีอ่ืน ๆที่มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก อย่างไรก็ตาม 

เพลงอ่ืน ๆ ที่ผู้ฟังระบุว่าชื่นชอบก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักอยู่ไม่น้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ผู้ฟังเลือกเพลงที่เข้ากับอารมณ์ความรู้สึก และตรงกับสถานการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิตด้วย 

จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่าผู้ ฟังมักกล่าวตรงกันว่า เนื้อหาแต่ละเพลงของ 

วงบอดี้สแลมมีหลากหลาย แตกต่างกันออกไป ใช้ภาษาดี และมักแฝงความหมายบางประการ 

นอกจากนี้เนื้อเพลงที่ตรงกับสถานการณ์ชีวิตในแต่ละช่วงชีวิตของผู้ฟังยังช่วยให้ผู้ฟังเพลงบอดี้สแลม

เข้าใจความหมาย เห็นถึงคุณค่าในเพลงได้เป็นอย่างดี และสามารถนำมาปรับใช้กับพฤติกรรมของ

ตนเองได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าคุณค่าทั้งในด้านเนื้อหาและภาษาของบทเพลงวงบอดี้สแลมเป็นปัจจัย

สำคัญที่ทำให้ผู้ฟังชื่นชอบ 
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4.2 ความคิดเห็นของผู้ฟังบทเพลงวงบอดี้สแลมเกี่ยวกับผลกระทบของบทเพลงต่อพฤติกรรมของ
ตน 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ฟังบทเพลงวงบอดี้สแลมเกี่ยวกับผลกระทบของบทเพลงต่อ

พฤติกรรมของตนในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ฟังเพลงเกี่ยวกับผลกระทบของบทเพลงวงบอดี้สแลมในด้านการช่วย
ตอกย้ำและเสริมสร้างพฤติกรรม 

 

 จากแผนภูมิที่  2 จะเห็น ได้ว่ า ผู้ ฟั งเพลงวงบอดี้ สแลมมีความคิด เห็นว่าบท เพลง 

บอดี้สแลมช่วยตอกย้ำและเสริมสร้างพฤติกรรมของผู้ฟังในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ

มีผลกระทบระดับกลาง ร้อยละ 38 ระดับน้อย ร้อยละ 5 และไม่มีผลกระทบ ร้อยละ 2 การที่ผู้ฟังมี

ความคิดเห็นว่าบทเพลงบอดี้สแลมสามารถตอกย้ำพฤติกรรม เสริมสร้างพฤติกรรมของตนเองได้อย่าง

มาก อาจเป็นเพราะบทเพลงวงบอดี้สแลมตรงกับความคิดที่มีอยู่ก่อนแล้วของผู้ฟังเพลงส่ วนใหญ่ 

 เมื่อได้ฟังบทเพลงวงบอดี้สแลมจึงยิ่งทำให้ผู้ฟังมั่นใจความคิดและการปฏิบัติของตนมากยิ่งข้ึน  

 

 

มาก 55%
กลาง 38%

น้อย 5% ไม่มี 2%

บทเพลงวงบอดีส้แลมช่วยตอกย า้และเสริมสร้างพฤตกิรรมของท่าน
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แผนภูมิที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ฟังเพลงเกี่ยวกับผลกระทบของบทเพลงวงบอดี้สแลมในด้านการช่วย
กระตุ้นพฤติกรรมใหช้ัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 จากแผนภูมิที่  3  จะเห็น ได้ว่ า ผู้ ฟั งเพลงวงบอดี้ สแลมมีความคิด เห็นว่าบท เพลง 

บอดี้สแลมช่วยกระตุ้นพฤติกรรมของตนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ 

มีผลกระทบระดับกลาง ร้อยละ 46  ระดับน้อย ร้อยละ 4 และไม่มีผลกระทบ ร้อยละ 2 สังเกตได้ว่า

ความคิดเห็นในระดับมากและระดับกลางมีความใกล้เคียงกัน อาจเนื้อหาของบทเพลงวงบอดี้สแล

มช่วยกระตุ้นพฤติกรรมที่ผู้ฟังคิด/ปฏิบัติอยู่ หรือเคยคิด/ปฏิบัติ แต่กำลังจะเลิกคิด/ปฏิบัติ ให้กลับมา

เป็นดังเดิมหรือให้มากขึ้นกว่าเดิม ผู้ฟังเลือกฟังเพลงบอดี้สแลมที่ส่งเสริมกำลังใจในการดำเนินชีวิต 

หรือกระตุ้นตนเองให้ก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิต  

 

 

มาก 48%

กลาง 46%

น้อย 4%ไม่มี 2%

บทเพลงบอดีส้แลมช่วยกระตุ้นพฤตกิรรมของท่านให้ชัดเจนยิง่ขึน้
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แผนภูมิที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ฟังเพลงเกี่ยวกับผลกระทบของบทเพลงวงบอดี้สแลมในด้านการช่วย
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ 

 

 จากแผนภูมิที่  4  จะเห็น ได้ว่ า ผู้ ฟั งเพลงวงบอดี้ สแลมมีความคิด เห็นว่าบท เพลง 

บอดี้สแลมช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคือ มีผลกระทบ

ระดับกลาง ร้อยละ 38  ระดับน้อย ร้อยละ 13 และไม่มีผลกระทบ ร้อยละ 2 อาจกล่าวได้ว่าผู้ฟังมี

ความคิดเห็นว่าบทเพลงบอดี้สแลมสามารถช่วยเสริมให้ผู้ฟังความคิดสร้างสรรค์  ริเริ่มพฤติกรรมใหม่ 

ๆ ที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน ผู้ฟังอาจเลือกฟังเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตและได้พบความคิด แนวทาง 

หรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของตน  

 

 

 

มาก 47%

กลาง 38%

น้อย 13%

ไม่มี 2%

บทเพลงบอดีส้แลมช่วยให้ท่านมีความคิดสร้างสรรคต์่อพฤตกิรรมของ

ท่าน
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แผนภูมิที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ฟังเพลงเกี่ยวกับผลกระทบของบทเพลงวงบอดี้สแลมในด้านการช่วย
ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมสู่พฤติกรรมใหม่ 
 

 จากแผนภูมิที่  5  จะเห็น ได้ว่ า ผู้ ฟั งเพลงวงบอดี้ สแลมมีความคิด เห็นว่าบท เพลง 

บอดี้สแลมช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมสู่พฤติกรรมใหม่ ในระดับมาก และระดับกลาง คิดเป็น

ร้อยละ 43 เท่ากัน รองลงมาคือ มีผลกระทบระดับน้อย ร้อยละ 11 และไม่มีผลกระทบ ร้อยละ 3 

อาจกล่าวได้ว่าผู้ฟังเพลงวงบอดี้สแลม อาจมีความคิดหรือพฤติกรรมเดิมที่ไม่ตรงกับแนวคิดหรือวิธีการ

ปฏิบัติที่ปรากฏในบทเพลงวงบอดี้สแลม แต่เมื่อฟังเพลงแล้วทำให้คิดและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

ตนเองไปสู่พฤติกรรมใหม่ได้ เช่น ผู้ฟังเพลงอาจอยู่ในช่วงที่พบอุปสรรคหรืออาจรู้สึกท้อแท้กับสิ่งที่ตน

ได้ปฏิบัติอยู่ แต่เมื่อฟังเพลงวงบอดี้สแลมแล้ว ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ 

หลุดพ้นจากความท้อแท้ดังกล่าว  

 

มาก 43%

กลาง 43%

น้อย 11%

ไม่มี 3%

บทเพลงบอดีส้แลมช่วยเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของท่านจากเดมิสู่

พฤตกิรรมใหม่
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 จากแผนภูมิที่ 2-5 ข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ฟังบทเพลงวงบอดี้สแลมมีความคิดเห็นว่าบทเพลง

วงบอดี้สแลมมีผลกระทบต่อผู้ฟังเพลงในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ  

ช่วยตอกย้ำและเสริมสร้างพฤติกรรมให้มั่นคง ร้อยละ 55  ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมมีความชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น ร้อยละ 48  ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 47  และช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิม

สู่พฤติกรรมใหม่ ร้อยละ 43 

 ผู้วิจัยขอนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ ฟังเพลงบอดี้สแลมดังกล่าว  

โดยยกตัวอย่างเพลงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ฟังในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ผลกระทบในด้านที่ช่วยตอกย้ำและเสริมสร้างพฤติกรรมให้ม่ันคง 

ผลกระทบในด้านที่ช่วยตอกย้ำและเสริมสร้างพฤติกรรมให้มั่นคง อาจเห็นได้จากการที่ผู้ชื่น

ชอบฟังเพลงของวงบอดี้สแลมโดยมากจะฟังตามอารมณ์ความรู้สึก หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิต

ตัวเองในขณะนั้น ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง ระบุว่าเพลงบอดี้สแลมสัมพันธ์กับชีวิตรักแต่ละช่วง 

เพลงรักของบอดี้สแลมมีความหมายที่บาดใจ และชวนตอกย้ำความรู้สึก เช่น เพลงพูดในใจ และเพลง

ความรัก โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า  “เพลงพูดในใจ เพราะเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่แฟน

ร้องให้ฟังก่อนที่เราจะคบกัน” และ“เพลงความรัก เพราะเพลงนี้มันมาอยู่ในช่วงจังหวะที่ เลิกกับแฟน

เก่าพอดี “ 

 

ตัวอย่าง 

 “เม่ือก่อนเคยรักมากเท่าไหร่มันยังคงรักมากเท่านั้นแต่ชีวิตมันต้อง

เป็นไปเมื่อก่อนเคยรักเธอที่สุด มันยังคงรักเธอสุดหัวใจไม่เคยจะเสียดาย ที่

ชีวิตฉันเคยได้รักเธอ เวลาที่เชื่องช้า มันก็ยังหมุนไปเก็บเกี่ยววันร้ายๆ เตือน

จิตใจให้จำรักที่มันต้องจบ แม้ว่ายังไง มันก็ยังสวยงามและที่สุดชีวิต ต้อง

เดินต่อไปอีกครั้ง” 

(ความรัก : คราม) 
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เพลงนี้กล่าวถึงคู่รักที่จากลากันและความรักจะไม่มีวันกลับมา เป็นเพลงที่

บอกถึงสถานการณ์ความรักในช่วงของการจากลา และมีความคิดถวิลหา แต่ก็เข้าใจ

การจากลา เลือกจดจำแต่สิ่งดี ๆ เมื่อครั้งความรักยังหวานชื่น เนื้อเพลงย้ำถึงความ

รักเมื่อก่อนเคยรักมากเท่าไหร่ ในตอนนี้ก็ยังมีความรักไม่เคยเปลี่ยนแปลง ผู้ฟังเมื่อ

ได้ฟังเนื้อท่อนนี้แล้ว จะรู้สึกถึงการตอกย้ำความรักครั้งเก่าอันงดงาม ได้นึกย้อนถึง

ความทรงจำอันยากที่จะลืม และเก็บเอาความรักครั้งนั้นมาเป็นบทเรียนสอนใจ 

เดินทางต่อในเส้นทางชีวิตของตัวเอง 

 จะเห็นได้ว่าบทเพลงวงบอดี้สแลมช่วยตอกย้ำความรู้สึกเกี่ยวกับความรักให้ชัดเจนมากขึ้น 

และยังชวนให้ความรู้สึกนั้นกลับมาทุกครั้งที่ได้ฟังเพลง  

 นอกจากนี้ยังมีผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า เพลงบอดี้สแลมช่วยย้ำความคิดเดิมของตนให้

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แม้อยู่ในสถานการณ์ที่มีอุปสรรคหรือปัญหา เมื่อฟังบทเพลงวงบอดี้สแลมก็จะทำให้

ย้ำเตือนตนเองว่าทางที่ตนเลือกเดินนั้นถูกต้องแล้ว และต้องดำเนินต่อไปจนประสบความสำเร็จ 

ผู้ตอบแบบสอบถามคนหนึ่งกล่าวว่า “ ฟังเพลงทางกลับบ้าน – เพราะกำลังเรียนที่จีน”  สะท้อนให้

เห็นถึงการถวิลหาบ้านเกิดในขณะที่ต้องเดินทางข้ามประเทศไปเพ่ือศึกษาต่อที่ต่างประเทศ แต่ยังต้อง

อดทนเพ่ือนำความสำเร็จกลับไปให้กับครอบครัว 

ตัวอย่าง 

"ในวันที่ใจ มืดหม่น วันที่ชีวิตหลงทางมาไกลในวันที่ใจ วุ่นวายยิ่ง

ทำให้คิดถึงบ้านเราจากมาตั้งนานไกลแสนไกลเมื่อไหร่ความฝันจะเป็นจริง

หรือที่ฝันใฝ่ไม่มีจริง 

เข้าใจว่าคน ทุกคนย่อมมีเหตุผลของการเดินทางแต่ใจฉันยัง

อ้างว้าง เมื่อสิ่งที่หวังนั้นยังไกล หนึ่งใจล่องลอยกลางผู้คนที่ก็ไม่รู้ใครเป็น

ใครหนี่งใจที่ยังต้องเดินไปเมื่อไหร่ที่ล้มยังคิดถึงพ่อ เมื่อไหร่ที่ท้อยังคิดถึงแม่

และยังคงทำตามคำสัญญาชีวิตเมื่อทำได้ตามความฝันวันนั้นฉันคงได้กลับ 

เอาฝันนั้นไปฝาก ปลิวไปตามกระแสใจคน ยังเคว้งคว้าง และไร้จุดหมาย

มืดมน ความจริงใจสุดท้ายไม่มีความหมายโลกที่มันลวงหลอกมันช่าง

โหดร้ายหรือมันอาจเป็นโชคชะตาที่ฟ้าได้กำหนดเอาไว้ชีวิตเมื่อทำได้ตาม

ความฝัน วันนั้นฉันคงได้กลับ เอาฝันไปกราบเท้า” 

(ทางกลับบ้าน : คราม) 
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เนื้อหาเพลงนี้กล่าวถึงชีวิตคนคนหนึ่งที่เดินทางไปจากบ้านเกิดไปเพ่ือตาม

หาความฝัน ในเส้นทางใหม่ที่เลือกเดิน พบกับอุปสรรคมากมาย ผู้คนที่ไม่จริงใจ  

จนตัวเองต้องจมอยู่สถานการณ์ท่ีตนเองหมดเรี่ยวแรง ไร้กำลังใจ แต่เมื่อไหร่ที่ท้อจะ

คิดถึงพ่อแม่ และชีวิตก็ต้องเดินต่อไปให้ถึงจุดหมาย เพ่ือนำความสำเร็จกลับไปฝาก  

เนื้อเพลงสะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านภาษาที่สวยงามลึกซึ้งสละสลวยฟังแล้ว

หวนคิดถึงบ้าน ในเนื้อเพลงมีการใช้สัมผัสสระ สัมผัสอักษร ทำให้เนื้อเพลงไหลลื่นไม่

ติดขัด แฝงด้วยภาพพจน์อุปลักษณ์ในท่อน  “ปลิวไปตามกระแสใจคน ยังเคว้งคว้าง 

และไร้จุดหมายมืดมน ความจริงใจสุดท้ายไม่มีความหมายโลกท่ีมันลวงหลอกมันช่าง

โหด” เห็นได้ว่ามีการอุปลักษณ์เปรียบชีวิตบอบบางเหมือนใบไม้ กระดาษบาง ๆ ที่

ถูกพัดปลิวไปตามผู้คนที่ไม่จริงใจ ในโลกที่โหดร้าย ทำให้เห็นภาพความเปราะบางใน

จิตใจได้อย่างชัดเจน 

เนื้อเพลงยังสะท้อนคุณค่าในด้านของสังคม คือ “ชีวิตเมื่อทำได้ตามความ

ฝัน วันนั้นฉันคงได้กลับ เอาฝันไปกราบเท้า” ธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมไทย คือการ

รู้จักทดแทนบุญคุณบุพการี เนื้อเพลงพูดถึงการนำความฝัน ซึ่งเปรียบเหมื อน

ความสำเร็จไปกราบเท้าของผู้มีพระคุณ  

 อาจกล่าวได้ว่าคุณค่าต่าง ๆ ในบทเพลงกลับบ้านของวงบอดี้สแลมช่วยย้ำความคิดและ

ความรู้สึกของผู้ฟังให้ยังคงดำเนินไปตามความมุ่งหมายเดิม และมีพฤติกรรมมั่นคงมากข้ึน 

 

 4.2.2 ผลกระทบในด้านที่ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ผลกระทบในด้านที่ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือเพลงจะส่งผลให้ผู้ฟัง

รู้สึกถึงการถูกกระตุ้นความรู้สึก ให้มีกำลังใจมากข้ึน กล้าที่จะทำตามความฝัน อาจมีช่วงที่ท้อ หรือพบ

อุปสรรคบ้าง แต่จะลุกขึ้นอีกครั้งและก้าวผ่านไปได้ ผู้ตอบแบบสอบถามคนหนึ่ งได้ให้ความคิดเห็นว่า 

“เพลงชีวิตเป็นของเรา ปลิดปลิว ให้กำลังใจได้ดี” ทั้งสองเพลงเป็นเพลงที่กล่าวถึงการใช้ชีวิตว่าไม่รู้ว่า

เราจะมีวันพรุ่งนี้ได้อีกก่ีวัน ชีวิตเป็นของเรา หมายถึงทุกคนสามารถเลือกสิ่งที่จะทำในชีวิตได้  
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ตัวอย่าง 

“คนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วัน เวลามีเหลือกันเท่าไหร่คนเราจะมีลม

หายใจอีกกี่ครั้งใครจะรู้ คนเรายังมีสมองที่แตกต่างกันยังมีความฝันได้

มากมาย คนเราถ้ามีชีวิตแล้วไม่ได้ใช้ คงน่าเสียดาย ต้องขออภัยจริงจริง ที่

ฉันไม่ได้ไปด้วยกับเส้นทางของใคร ที่เขาคิดว่าดี วันนี้ไม่ได้เดินตาม แต่ฉันก็

เต็มที่กับเส้นทางของฉันวันนี้” 

ชีวิตจะเป็นแบบไหน คงต้องเลือกเอาก็ตัวของเรา ก็ใจของใครของ

มันชีวิตที่เป็นแบบนี้ คงไม่ว่ากันก็ชีวิตมันเป็นของเรา 

คนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วัน เวลามีเหลือกันเท่าไหร่ คนเราจะมีลม

หายใจอีกกี่ครั้งยังไม่รู้เลยให้คิดให้ทำตามใคร ก็รู้ว่าคงดีแน่แต่เกิดมาทั้งที 

ต้องทำท่ีใจอยากชีวิตที่เป็นตัวเอง ก็รู้ว่ามันยาก แต่มันต้องขอลองสักครั้ง 

(ชีวิตยังเป็นของเรา : บีลีฟ) 

 

เนื้อหาเพลงนี้กล่าวถึงทางเลือกในชีวิต คนเราทุกคนมี

ความสามารถ ความฝันแตกต่างกันไป และไม่มีใครรู้ว่าเวลาชีวิตจะเหลืออีก

มากน้อยแค่ไหน ดังนั้นเลือกทางเดินชีวิตที่ต้องการจะเดิน เป็นในสิ่งที่

ต้องการจะเป็น ไม่จำเป็นต้องเลือกเดินตามใคร 

คุณค่าด้านภาษาท่ีปรากฏเด่นชัดในเพลงนี้ คือ การซ้ำคำ คือคำว่า 

“คนเรา” เนื้อเพลงจะย้ำชัดว่าคนเรา มีสิ่งที่คนอ่ืนไม่มี คนเราต้องพบเจอ

อะไรอีกมากมาย คนเราไม่รู้เหลือเวลาชีวิตมากเพียงใด ทำให้ตระหนักถึง

ความเป็นอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าใคร ๆ ล้วนแต่มีความสามารถแตกต่าง

กันไป  

เพลงนี้ยังสะท้อนคุณค่าของสังคม ในแง่ของการดำเนินชีวิตอีกด้วย 

จากท่อน “คนเราถ้ามีชีวิตแล้วไม่ได้ใช้ คงน่าเสียดาย ต้องขออภัยจริงจริง 

ที่ฉันไม่ได้ไปด้วยกับเส้นทางของใคร ที่เขาคิดว่าดี วันนี้ไม่ได้เดินตาม แต่ฉัน

ก็เต็มที่กับเส้นทางของฉันวันนี้”เนื้อเพลงได้พูดถึงการให้แง่คิดในชีวิต ถ้ามี

ชีวิตแล้วไม่ได้เลือกทำในสิ่งที่ต้องการ ก็คงเสียดาย เพราะชีวิตนี้เกิดมาไม่รู้

ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน 
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 คุณค่าต่าง ๆ ในบทเพลงชีวิตเป็นของเราของบอดี้สแลมช่วยกระตุ้นผู้ฟังให้มีพฤติกรรมที่

ชัดเจนมากขึ้น คือให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตแม้จะพบอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตาม เพราะเวลา

ของชีวิตมีไม่มากนัก 

4.2.3 ผลกระทบในด้านที่ช่วยให้ผู้ฟังมีความคิดสร้างสรรค์ 

 ผลกระทบในด้านที่ช่วยให้ผู้ฟังมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการ

ออกไปทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายตัวเอง  ผู้ตอบแบบสอบถามคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “เพลงเรือเล็ก

ควรออกจากฝั่ง ชอบเพราะเพลงให้กำลังใจกล้าเดินตามความฝัน” เนื้อเพลงพูดถึงการกล้าออกไปสู่

หนทางใหม่ ๆ ในชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างความคิดใหม่ให้ผู้ฟังออกไปทำตามความฝัน  

ตัวอย่าง 

“เสียงลมคำราม ฟ้าครามพลันมืดมัวหัวใจสั่นระรัว ฉันกลัวอะไร

ทะเลเอาจริง หรือเพียงจะวัดใจใครเหมือนคำขู่ท้าทาย ให้ยอมจำนนพายุ 

ถั่งโถม อยู่ในใจจะออกไปแตะขอบฟ้าแต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจมองไป

ไม่มีหนทางชีวิตฉันต้องล่มลงใช่ไหม หัวใจคำราม ฟ้าครามไม่สร้างใคร 

ทะเลจะสร้างคน ด้วยอันตรายพายุ ถั่งโถม สักเพียงไหนจะไม่ยอมแพ้คำขู่ 

เรียนรู้และสู้ไปตรงเส้นขอบฟ้าสีคราม ความหวังยังนำทางฉันใช่หรือไม่ (มี

อุปสรรคเปลี่ยนผันก็ต้องเดิน) คำตอบอยู่กลางคลื่นลม ชีวิตแม้ต้องล้มลง

ตรงไหน แต่ฉันก็ยังยืนยันที่จะไปความหวังยังนำทางฉันใช่หรือไม่  ชีวิตมัน

ยังยืนยันที่จะ ที่จะไป” 

(เรื่องเล็กควรออกจากฝั่ง : ดัมมะชาติ) 

 เพลงนี้กล่าวถึงคนที่ต้องการออกไปหาความท้าทายในชีวิต เมื่อออกไปแล้วจะพบอุปสรรค

มากมาย แต่อุปสรรค หรือปัญหาที่พบจะทำให้เข้มแข็งมากขึ้น เนื้อเพลงยังกล่าวอีกว่า ถึงแม้ความ

พยายามจะยังไม่เป็นผล แต่ก็ต้องลุกขึ้นและเดินต่อไปให้ถึงจุดหมายให้ได้ 

 เนื้อเพลงได้สะท้อนคุณค่าทางภาษาได้อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อุปลักษณ์

โดยนัย ที่เปรียบเทียบการเดินทางของชีวิต กับการออกเรือสู่ท้องทะเล ในทะเลเต็มไปด้วยคลื่นลม 

พายุโหมกระหน่ำ แต่อุปสรรคเหล่านั้น คือสิ่งช่วยขัดเกลาความแข็งแกร่งของตัวเอง ถ้าชีวิตเดิน

ออกไปพบเจอปัญหาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ แล้วสู้จนพ้นผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ทำให้ไปถึงจุดหมาย 

โดยมีความหวังเป็นเครื่องนำทาง 
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4.2.4 ผลกระทบในด้านที่ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมสู่พฤติกรรมใหม่ 

ผลกระทบในด้านที่ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมสู่พฤติกรรมใหม่  เป็นการให้แง่คิด  

ช่วยเตือนสติแก่คนที่มีความคิด ทัศนะคติที่ผิดพลาด เปลี่ยนจากอารมณ์จากเศร้าเป็นสุข ทั้งมุมมอง

ความรักและมุมมองการใช้ชีวิต  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงบอดี้สแลมดังนี้ 

 “เกือบคุกเพลงค่ะ บางเพลงก็แฝงข้อคิดการใช้ชีวิต” 

 “รักทุกเพลง เพราะทุกเพลงมีเนื้อเพ่ือสอนเรื่องนั้น ๆ ช่วยเตือนสติ” 

 “ชีวิตยังคงสวยงามค่ะ ฟังเพลงนี้ในทุก ๆ เช้าทำให้มองโลกในแง่ดี” 

ความคิดเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเพลงของบอดี้สแลมมีเนื้อหาที่มีข้อคิดเกี่ยวกับความรัก

และการใช้ชีวิต เนื้อหาในแต่ละเพลงก็จะแตกต่างกันไป หนึ่งในเพลงที่มีเนื้อหาเตือนสติที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามพูดถึงที่สามารถเตือนสติได้ คือ “ชีวิตยังคงสวยงาม” ซึ่งเป็นเพลงที่ผู้ตอบแบบสอบถาม

เลือกฟังมากที่สุด นอกจากนั้นในแบบสอบถามยังปรากฏเพลง “อกหัก” ซึ่งเป็นเพลงที่ช่วยเตือนสติใน

ด้านความรักอีกด้วย ทั้งสองเพลงมีเนื้อหาแตกต่างกันคนละด้าน แต่สามารถแฝงข้อคิดการใช้ชีวิตได้

เช่นกนั เนื้อเพลงมีดังนี้ 

ตัวอย่าง 

“ความรักต้องพังลงไป อนาคตที่สุดก็ผ่านพ้นไปเหลือเพียงหัวใจที่

ยับเยินบาดแผล มันลึกเกินเยียวยาตื่นจากฝัน เพราะถูกปลุกด้วยน้ำตาทุรน

ทุรายหัวใจเหนื่อยล้า  

ภาวนาให้ใจที่เจ็บจงเข้มแข็ง แม้มันจะไร้เรี่ยวแรง จะฝืนลุกยืนให้

ไหวคนคนเดียวมันไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นไม่ทำให้ช้ำถึงตาย ยังไงต้องรับให้ได้ 

ชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่ที่สุดมันต้องไม่โดน ทำลายแค่วันนี้หัวใจ

สลายเตือนตัวเองว่าถึงยังไง ฉันยังต้องอยู่ความรักลวงหลอกมันก็แค่

เจ็บปวด ไม่มีค่าให้มันทำลายชีวิตไม่ได้”  

(อกหัก : เซฟมายไลฟ์) 
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เพลงนี้กล่าวถึงคนที่อยู่ในสถานการณ์ผิดหวังจากความรัก และคิดว่าโลกท้ัง

ใบจบสิ้น มืดมน จนคิดจะทำร้ายตัวเองเพ่ือประชดความรัก คนที่ได้พบกับความ

ผิดหวังจะคิดว่าความรักคือทุกสิ่งทุกอย่าง จนสามารถทำลายชีวิตได้ แต่เพลงนี้ได้ให้

แง่คิดเตือนสติว่า “ชีวิตที่โดนทำร้าย แต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทำลาย” เนื้อหาเพลง

ช่วยเตือนให้ผู้ที่กำลังผิดหวังกับความรักต้องผ่านพ้นช่วงเวลาร้าย ๆ ไป และใช้ชีวิต

อยู่ต่อไป 

ความโดดเด่นในการใช้ภาษาของเพลงนี้ คือการใช้การซ้อนคำที่ ให้

ความหมายเกี่ยวกับความโศกเศร้า เจ็บช้ำ เช่นคำว่า ยับเยิน, สลาย , ทุรนทุราย  

คำเหล่านี้ล้วนย้ำความหมาย และย้ำความรู้สึกให้ผู้ฟังรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึก

ผิดหวังได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อนำไปประกอบกับแง่คิดในเนื้อหา ทำให้เกิด

ความรู้สึกว่าตนเองต้องออกจากความเศร้าไปสู่ความหวังในการใช้ชีวิต 

  

 สรุปได้ว่าผู้ฟังเพลงวงบอดี้สแลมมีความคิดเห็นว่าบทเพลงวงบอดี้สแลมมีผลกระทบต่อ

พฤติกรรมของผู้ฟังเพลงในระดับมากทุกด้าน ทั้งช่วยตอกย้ำและเสริมสร้างพฤติกรรมให้มั่นคง  

ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ และ ช่วยเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมจากเดิมสู่พฤติกรรมใหม่ การที่ผู้ฟังมีความคิดเห็นว่าบทเพลงวงบอดี้สแลมมีผลกระทบใน

ด้านการตอกย้ำและสร้างเสริมพฤติกรรมให้มั่นคงในระดับมาก โดยปรากฏความถี่สูงมากกว่าด้านอ่ืน 

ๆ อาจสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่ชื่นชอบฟังเพลงวงบอดี้สแลมมีความคิดความเชื่อและพฤติกรรมเดิมเป็นไป

ในทำนองเดียวกันกับเนื้อหาของบทเพลงวงบอดี้สแลม และต้องการฟังเพลงเพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจ 

ตอกย้ำความรู้สึกตนเองให้มากยิ่งขึ้น  

 

 

 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 

 งานวิจัยเรื่อง “บทเพลงวงบอดี้สแลม : คุณค่าและความคิดเห็นของผู้ ฟังเกี่ยวกับผลกระทบ

ต่อพฤติกรรมของตน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณค่าของบทเพลงวงดนตรีบอดี้สแลม และเพ่ือศึกษา

ความคิดเห็นของผู้ฟังเพลงวงบอดี้สแลมเกี่ยวกับผลกระทบของบทเพลงต่อพฤติกรรมของตน โดยใช้

บทเพลงวงดนตรีบอดี้สแลม 7 อัลบั้ม จำนวน  72 เพลง และใช้แบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็น

ของผู้ฟังบทเพลงวงบอดี้สแลมจำนวน 128 คน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 

สรุปผลการศึกษา 
 1. เนื้อหาของบทเพลงวงบอดี้สแลม   

 เนื้อหาที่พบในบทเพลงวงบอดี้สแลมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับความ

รัก เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต  

 เนื้อหาเกี่ยวกับความรักของบทเพลงวงบอดี้สแลมเป็นความรักฉันชู้สาว จำแนกออกเป็น 3 

ประเภท ได้แก่ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับการตกหลุมรัก เช่น เพลงหวั่นไหว เพลงสักวันจะดีพอ และเพลงคน

ที่ถูกรัก 2) เนื้อหาเกี่ยวกับความสุขสมหวังในความรัก เช่น เพลงชีวิตที่เหลืออยู่ และเพลงให้รัก

คุ้มครอง และ 3) เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและการจากลา เช่น เพลงเผื่อไว้ เพลงปลายทาง และ 

เพลงเจ็บจนวันนี้  

 ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต จำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิ ต 

เช่น เพลงคนมีตังค์ เพลงโทน และเพลงทางกลับบ้าน และ 2) เนื้อหาเกี่ยวกับการให้กำลังใจ เช่น 

เพลงอกหัก เพลงความเชื่อ และเพลงแสงสุดท้าย 

 

 2. ภาษาของบทเพลงวงบอดี้สแลม  

 จากการศึกษาเนื้อหาบทเพลงของวงบอดี้สแลม พบว่ามีภาษาที่น่าสนใจ 5 ประเภท ได้แก่ 

การสัมผัส การซ้ำ การซ้อนคำ การหลากคำ และภาพพจน์  

 การสัมผัสพบในทุกบทเพลงของวงบอดี้สแลมพบทั้งสัมผัสสระ เช่น เศร้า -เหงา, ใช่-ใจ,  

คน-พ้น และสัมผัสอักษร เช่น ปล่อย-เปลี่ยน, เหมือน-หมาย  
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 การซ้ำ พบการซ้ำโดยการวางไว้ติดกันแบบคำซ้ำ และวางไว้แยกกันโดยมีคำอ่ืนมาคั่น เช่น 

เพลงเตรียมตัวตาย ดังตัวอย่าง ใครสักคน...ด้วยรัก-ใครสักคน...ก็พอ, ชีวิตตายให้มีความหมาย…ขอทำ

ต่อไปไม่ยิ่งใหญ-่ชีวิตตายให้มีความหมายเพ่ือคำว่ารักไม่ยิ่งใหญ่ 

 การซ้อนคำ พบทั้งการซ้อนคำแบบคำซ้อน เช่น ทุกข์ระทม และการนำคำซ้อนมาแยก 

ออกจากกันแล้วเพ่ิมคำเข้าไปข้างหน้า เช่น “ไม่แน่ไม่นอน” และ “ชิงดีไม่ขอชิงเด่น”  

 การหลากคำ พบจำนวนไม่มากนัก เช่น ฟ้า-ท้องนภา ในเพลงความหมาย  

 ภาพพจน์ บทเพลงวงบอดี้สแลม มี 6 ประเภท ได้แก่ อุปมา เช่น “รอยยิ้มเธองดงามดังดาวที่

พรั่งพราย” เปรียบรอยยิ้มเหมือนดวงดาวที่สดใส อุปลักษณ์ เช่น “ยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไปในคืนที่

หลงทาง” บุคลาธิษฐาน เช่น “ฟ้าครามไม่สร้างใคร ทะเลจะสร้างคน” อธิพจน์ เช่น “จะออกไปแตะ

ขอบฟ้าแต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจ” นามนัย เช่น “เลือดเนื้อทุกหยด ทดแทนกลับคืนคุณให้

แผ่นดิน ยินดีเอาชีวิตเป็นชาติพลี” และสัญลักษณ์ เช่น “โลกวุ่นวายกลายเป็นสีดำ” สีดำเป็น

สัญลักษณ์ของความเศร้าหรือความทุกข์ 

 

 3. คุณค่าของบทเพลงวงบอดี้สแลม 

 คุณค่าของบทเพลงวงบอดี้สแลมจำแนกเป็น 2 ด้าน คือ คุณค่าด้านภาษา และคุณค่าด้าน

เนื้อหา  

 คุณค่าด้านเนื้อหา บทเพลงวงบอดี้สแลมมีคุณค่าด้านเนื้อหา 2 ประการ คือ 1.การสะท้อน

ภาพชีวิตและสังคม จำแนกเป็น 1) การสะท้อนภาพชีวิตเกี่ยวกับความรัก 2) การสะท้อนภาพการ

ดำเนินชีวิตและสังคม  และ 2.การให้แง่คิดและกำลังใจ จำแนกเป็น 1) การให้แง่คิดและกำลังใจ

เกี่ยวกับความรัก 2) การให้แง่คิดและกำลังใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต   

 คุณค่าด้านภาษา บทเพลงวงบอดี้สแลมมีคุณค่าด้านภาษา 2 ประการ คือ 1.การสร้างความ

สละสลวย เป็นการนำถ้อยคำมาเรียงร้อย และสัมพันธ์กับท่วงทำนองดนตรีทำให้เกิดความไพเราะ 

และ 2.การสร้างภาพให้ชัดเจน เป็นการใช้ภาษาเพ่ือให้ผู้ฟังมีจินตนาการมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การใช้ภาพพจน์ที่ทำให้ผู้ฟังมีความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับบทเพลง และมีภาพในใจขึ้นเด่นชัดขึ้น 
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 4. ความคิดเห็นของผู้ฟังเพลงวงบอดี้สแลมเกี่ยวกับผลกระทบของบทเพลงต่อพฤติกรรม

ของตน 

 ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดก์ (Thorndike)  และแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ

ต่อพฤติกรรมของแม็กเคลว (Mcquil) เป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ

ผู้ฟังเพลงวงบอดี้สแลมเก่ียวกับผลกระทบของบทเพลงต่อพฤติกรรมของตน 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับบทเพลงวงบอดี้สแลมที่ผู้ฟังชื่นชอบ พบว่าบทเพลงวงบอดี้สแลมที่ผู้ฟัง

ชื่นชอบมากที่สุดสามอันดับแรก คือ เพลงชีวิตยังคงสวยงาม เพลงความเชื่อ และเพลงแสงสุดท้าย 

ส่วนผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ ฟังเพลงวงบอดี้สแลมเกี่ยวกับผลกระทบของบทเพลงต่อ

พฤติกรรมของตน พบว่าผู้ฟังเพลงวงบอดี้สแลมมีความคิดเห็นว่าบทเพลงวงบอดี้สแลมมีผลกระทบต่อ

ตนในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ช่วยตอกย้ำและเสริมสร้างพฤติกรรมให้

มั่นคง ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ และช่วย

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมสู่พฤติกรรมใหม่  

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 1. จากผลการศึกษาพบว่าบทเพลงของวงบอดี้สแลมมีคุณค่าทั้งด้านภาษา และด้านเนื้อหา 

สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อ 1 โดยการใช้ภาษาในบทเพลงวงบอดี้สแลมแสดงให้เห็นความสวยงามใน

ด้านการเรียงร้อยถ้อยคำให้เกิดความไพเราะ สละสลวย สร้างภาพจินตนาการให้แก่ผู้ฟัง แต่ละเพลงมี

ความโดดเด่นทางภาษาแตกต่างกันไป การใช้ภาษาดังกล่าวยังส่งเสริมให้เนื้อหาของบทเพลงน่าสนใจ 

มีความหมายมากยิ่งขึ้น เพราะหากเนื้อหาไม่มีการใช้ภาษาที่ดี เติมแต่งจินตนาการผู้ฟัง ก็อาจทำให้ไม่

เกิดภาพในใจ ส่งผลทำให้บทเพลงนั้นไม่น่าฟัง ไม่น่าหลงใหล การเลือกใช้คำที่เหมาะสมจะส่งผลให้

เนื้อหาโดดเด่นน่าติดตาม มีสุนทรียะ และช่วยส่งเสริมให้เนื้อหามีพลัง และทำให้ผู้ฟังมีความรู้สึก

ร่วมกับบทเพลง จึงกล่าวได้ว่าบทเพลงวงบอดี้สแลมมีคุณค่าด้านภาษา ส่วนเนื้อหาของบทเพลงวง

บอดี้สแลมก็สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในสังคมไทยปัจจุบัน และยังให้แง่คิด กำลังใจ

ทั้งในด้านความรัก และในการดำเนินชีวิต จึงนับว่ามีคุณค่าด้านเนื้อหา ทั้งนี้ เกือบทุกบทเพลงของ 

วงบอดี้สแลมมักมีคุณค่าทั้งด้านภาษาและเนื้อหาประกอบกัน ทำให้ผู้ฟังจำนวนไม่น้อยประทับใจและ

กลายเป็นแฟนเพลงของวง 

 2. จากผลการศึกษาพบว่าผู้ฟังเพลงวงบอดี้สแลมมีความคิดเห็นว่าบทเพลงของบอดี้สแลมมี

ผลกระทบต่อพฤติกรรมของตนในด้านการช่วยตอกย้ำและเสริมสร้างพฤติกรรมของผู้ฟังให้มั่นคงมาก
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ที่สุด สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้ที่ชื่นชอบฟังเพลงวงบอดี้สแลมส่วนหนึ่งมี

ความคิดความเชื่อและพฤติกรรมเดิมเป็นไปในทำนองเดียวกันกับเนื้อหาของบทเพลงวงบอดี้สแลมอยู่

ก่อนแล้ว หรือเลือกฟังเพลงตามสถานการณ์ของอารมณ์และความรู้สึกในชีวิตช่วงนั้น ๆ และต้องการ

ฟังเพลงวงบอดี้สแลมเพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจ ตอกย้ำความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองให้มาก

ยิ่งขึ้น  

 3. เพลงบอดี้สแลมไม่เพียงแต่มีสุนทรียะทางภาษาเท่านั้น แต่ยังมีสุนทรียะทางด้านอารมณ์ซึ่ง

เกิดจากการนำภาษาที่งดงามไปร้อยเรียงกับท่วงทำนองของดนตรี แล้วแสดงออกโดยการขับร้องของ

นักร้องนำ ทำให้ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เนื้อหาของเพลงน่าติดตาม สะเทือนอารมณ์มากยิ่งขึ้น 

สอดคล้องกับที่อรวรรณ บรรจงศิลป์ (2546: 206) กล่าวว่า “ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์การร้อง

เพลงสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์ได้ชัดเจนกว่าเสียงดนตรี เพราะการร้องเพลงมีการ

เชื่อมโยงกับภาษา ได้แก่ คำร้อง ซึ่งมีความหมายที่เฉพาะเจาะจง และถึงแม้การร้องนั้นจะไม่มีคำร้อง 

เสียงร้องก็ยังสามารถก่อให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์แก่ผู้ฟังได้ ซึ่งหมายถึง การนำคำพูดมาใส่ทำนอง

จะยิ่งมีพลังในการสื่อสารออกไปมากยิ่งข้ึน การนำเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่แล้ว รวมเข้ากับเสียงเพลงยิ่งทำ

ให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วม จึงทำให้บทเพลงมีผลต่อความคิด และนำไปสู่ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ฟังได้

ในที่สุด 

 4. ผลการศึกษาผลกระทบของบทเพลงบอดี้สแลมที่มีต่อของพฤติกรรมผู้ฟังเพลงครั้งนี้ พบว่า

บทเพลงบอดี้สแลมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ฟังทุกด้าน สอดคล้องกับการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ

เพลงและพฤติกรรมมนุษย์ เช่น งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทของเพลงร๊อกในการปลูกฝังคุณค่า

และการสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตของเยาวชน” ของ  ณัชชา ตั้งตรงหฤทัย. (2559)  ที่พบว่า 

เพลงร็อกให้ความบันเทิง เปลี่ยนวิธีคิด ให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตและความรัก ใช้เป็นรงบันดาลใจ

ให้กับเยาวชนในการริเริ่มอะไรใหม่ๆ  

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงวงบอดี้สแลมหรือวงอ่ืน ๆ  

 2. ศึกษาคุณค่าในบทเพลงของวงดนตรีอ่ืน ๆ เพ่ือให้เห็นลักษณะร่วมหรือแตกต่างของ 

วงดนตรีแต่ละวง 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายธงชัย บุญนำสุขสกุล 
วัน เดือน ปี เกิด 27 ธันวาคม 2530 
สถานที่เกิด จังหวัดสิงห์บุรี 
วุฒิการศึกษา 95/946 ซ.สุขุมวิท64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 2553    สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  

          มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อำเภอบางเสาธง   
          จังหวัดสมุทรปราการ  
 
2565    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  
          สาขาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ   
          มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   
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