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บทคัดย่อ

งานวิจยัชิน้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาภาพตวัแทนความรักและ

ความสมัพนัธ์ของหญิงสาวในบทเพลงของกลุม่ศิลปินหญิง โดยคดัเลือก

กลุม่ศลิปินหญิง 8 วง ท่ีมีอิทธิพลในอตุสาหกรรมเพลงไทยในชว่งระยะเวลา

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2525-2561 โดยศกึษาตวับท (textual analysis) ของเนือ้หา

ในเพลง และศกึษาบริบท (contextual analysis) ของอตุสาหกรรมเพลงใน

ชว่งท่ีบทเพลงนัน้ถกูผลติขึน้มา ผลการวิจยัคือภาพตวัแทนของความสมัพนัธ์

ของหญิงสาว สามารถจ�าแนกได้สีแ่บบหลกั คือ หญิงสาวท่ีแอบรัก หญิงสาว

ท่ีมีแฟนหรือคนรัก หญิงสาวท่ีผิดหวงัในความรัก และหญิงสาวกบัมิตรภาพ

ความเป็นเพ่ือน แตใ่นแตล่ะชว่งระยะเวลาได้มีความเปลีย่นแปลงในเนือ้หา

ของเพลง เชน่ หญิงสาวท่ีแอบรักกล้าแสดงออกมากขึน้ หญิงสาวท่ีมีแฟน

หรือคนรักก็มีบทบาทในการเร่ิมต้นความสมัพนัธ์มากขึน้ รวมทัง้หญิงสาวท่ี 
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ผิดหวงัในความรัก ก็ไม่ได้มองว่าความผิดหวงันัน้เป็นสิ่งท่ีร้ายแรง ซึ่ง

พฒันาการของภาพตวัแทนเหลา่นี ้ มีผลจากปัจจยัทัง้อิทธิพลของวงการ 

เพลงภายในประเทศและตา่งประเทศ ภาพลกัษณ์ของวงดนตรี และอายกุาร

ท�างานในวงการของศลิปิน ซึง่ภาพตวัแทนเหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีสะท้อนวฒันธรรม

หญิงสาวในแตล่ะยคุได้เป็นอยา่งดี 

ค�าส�าคัญ: ภาพตวัแทน / หญิงสาว / วฒันธรรมหญิงสาว / เกิร์ลกรุป /  

เกิร์ลดโูอ
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Abstract

This research has objectives to study the representations 

of girls in the song lyrics of girl groups and girl duos in Thailand by 

choosing 8 girl groups and duos that are influential in the Thai music 

industry during 1982-2018. By using textual analysis of the song lyrics 

and contextual analysis of the music industry during these songs were 

produced, the research finding is the representation of girl relationship 

can be classified in four categories, including girls who secretly fall in 

love, girls who have relationship with boyfriends or lovers, girls who 

are disappointed in love, and girls with their friendship. Nonetheless, 

many developments can be found in the lyrics. As time has gone by, 

girls portrayed in the song lyrics have more courage to show their 

affections. They also have more active roles in relationships. And, girls 

who are disappointed in love do not take their disappointment too 

seriously. This development is affected by serval factors in domestic 

and international music industry, girl band images, length of time that 

girl bands have been formed. These representations can effectively 

reflect girl culture in each era. 

Keywords: Representation / Girl / Girl culture / Girl groups / Girl duos
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บทน�า

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 สาว สาว สาว วงเกิร์ลกรุปท่ีโดง่ดงั

ตัง้แตย่คุ 80 ได้รวมตวักนัอีกครัง้เพ่ือจดัคอนเสร์ิตท่ีรอยลั พารากอน ฮอลล์ 

กรุงเทพฯ คอนเสิร์ตซึง่มีการแสดงทัง้หมด 3 รอบ ระหว่างวนัท่ี 23-25 

พฤศจิกายน สามารถขายบตัรหมดเกลีย้งทกุรอบ โดยกลุม่คนดหูลกัคือแฟน

คลบัซึง่รอคอยการกลบัมาของวง สาว สาว สาว ท่ีร้างราการจดัคอนเสร์ิตการ

แสดงร่วมกนัไปถงึ 34 ปี 

 ในขณะเดียวกนั วง BNK48 ซึง่เป็นวงน้องสาวของ AKB48 วงไอดอล 

ของญ่ีปุ่ น ก็ได้ประสบความส�าเร็จอยา่งสงู เพลง ‘คกุกีเ้สีย่งทาย’ ซึง่ดดัแปลง

มาจากเพลง ‘Koisuru Fortune Cookie’ ของ AKB48 กลายเป็นเพลงฮิตตดิ

ชาร์ตของหลายคลืน่วิทย ุและมีนกัร้องนกัแสดงท่ีน�าเพลงนีม้าร้องจ�านวน

มาก สมาชิกในวง BNK48 หลายคน ก็ได้รับความนิยมอยา่งล้นหลามและ

เป็นพรีเซนเตอร์สนิค้าหลากหลายชนิด 

 หากพิจารณาวา่ความนิยมของวงเกิร์ลกรุป จะพบวา่มีความตอ่

เน่ืองเกือบ 40 ปี โดยนบัตัง้แตอ่ลับัม้แรกของ สาว สาว สาว ซึง่วางแผงในปี 

2525 มาจนถงึการออกผลงานเพลงของวง BNK48 ลา่สดุในปี 2561 ซึง่ใน

ระหวา่งชว่งดงักลา่ว ก็จะมีวงเกิร์ลกรุปอ่ืนๆท่ีโดง่ดงัในชว่งเวลาตา่งๆ เชน่ 

T-Skirt (2538-2539) ของคีตา Girly Berry (2545-2547) ของอาร์เอส และ 

Zaza (2541-ปัจจบุนั) ของ GMM Grammy เป็นต้น นอกจากนี ้หากพิจารณา

วงศลิปินหญิงไปถงึวงดนตรีผู้หญิงล้วนท่ีมีสมาชิก 2 คน ก็มีหลายวงท่ีได้รับ

ความนิยมในชว่งตา่งๆ เชน่  Triumphs Kingdom (2542-2544) ของคา่ย 

Dojo City และ โฟร์-มด (2548-2558) ของอาร์เอส
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 ถึงแม้ว่ากลุม่ศิลปินหญิงจะได้รับความนิยมอย่างตอ่เน่ืองหลาย

สิบปี แต่กลบัมีงานวิจยัน้อยมากท่ีมุ่งศกึษากลุ่มศิลปินหญิงซึง่เป็นหนึ่ง

ในวฒันธรรมประชานิยม (popular culture) ของไทย ผู้ วิจยัจงึได้หยิบยก

หวัข้อดงักลา่วมาศกึษา โดยงานวิจยันีจ้ะเน้นศกึษาถงึภาพตวัแทนความ

รักและความสมัพนัธ์ของหญิงสาวในบทเพลงของกลุม่ศิลปินหญิงท่ีร้อง 

เพลงป็อบ (pop music) ตัง้แตย่คุของวง สาว สาว สาว จนถงึ วง BNK48 โดย 

มีสมมตุฐิานวา่ บทเพลงของวงศลิปินหญิงล้วนเหลา่นี ้ได้ท�าหน้าท่ีถ่ายทอด

อตัลกัษณ์ของผู้หญิงท่ีเร่ิมก้าวสูว่ยัสาว และเร่ิมท่ีจะมีความรักและความ

สมัพนัธ์ โดยความสมัพนัธ์ในท่ีนี ้หมายถงึ ความผกูพนั เก่ียวข้องกนั ทัง้

แบบคนรักและแบบเพ่ือน ระหวา่งตา่งเพศหรือเพศเดียวกนั ทัง้นี ้ ผู้ วิจยั

เลอืกศกึษากลุม่ศลิปินหญิง เน่ืองด้วยกลุม่ศลิปินหญิงมกัมีการก�าหนดภาพ

ลกัษณ์อยา่งชดัเจน จากบทเพลงและการแตง่กาย ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัความ

เป็นผู้หญิงในแตล่ะยคุสมยั การศกึษาภาพตวัแทนในบทเพลงนีจ้งึท�าให้

สามารถเห็นพฒันาการและความเปลี่ยนแปลงสงัคมวฒันธรรมในบริบท

ของอตุสาหกรรมเพลงระหวา่งในชว่งเวลาเกือบ 40 ปี ของการมีกลุม่ศลิปิน

หญิงในวงการเพลงไทย 

วัตถุประสงค์การวจิยั

1. ศกึษาภาพตวัแทนของความรักและความสมัพนัธ์ของหญิงสาว

ในบทเพลงของกลุม่ศลิปินหญิงเพลงป็อบ 

2. ศกึษาบริบทของอตุสาหกรรมเพลงท่ีมีผลตอ่บทเพลงของกลุม่

ศลิปินหญิงเพลงป็อบ
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แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

1. แนวคดิเร่ืองวัฒนธรรมหญิงสาว (Girl Culture)

ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ‘สาว’ หมาย

ถงึหญิงท่ีอายพุ้นวยัเดก็ นบัตามความนิยมแล้วมีอายตุัง้แต ่15-30 ปีขึน้ไป 

อยา่งไรก็ตาม หากใช้ค�าภาษาองักฤษวา่ Girl แล้ว อาจหมายความตัง้แต่

เดก็ผู้หญิง เดก็สาวแรกรุ่น ไปจนถงึหญิงสาว ในการศกึษาชิน้นี ้เลอืกท่ีใช้ค�า

ภาษาไทยวา่ ‘หญิงสาว’ และภาษาองักฤษวา่ Girl เพ่ือเจาะจงถงึกลุม่ศลิปิน

หญิงท่ีมีผลงานเพลงออกมาในขณะท่ีอายอุยูใ่นชว่งระหวา่ง 15-25 ปี และ

มีอิทธิพลตอ่กลุม่คนฟังท่ีอยูใ่นชว่งวยัเดียวกนัหรือชว่งวยัท่ีใกล้เคียง รวมทัง้

เป็นสว่นหนึง่ในวฒันธรรมหญิงสาว (Girl Culture) 

Mitchell and Reid-Walsh (2008) ได้กลา่วถงึวฒันธรรมของหญิง

สาวในฐานะวฒันธรรมประชานิยม (popular culture) ซึง่เป็นภาพตวัแทน 

(representation) ของความเป็นหญิงสาว (girlhood) ซึง่สามารถศกึษาได้

หลายรูปแบบ ยกตวัอยา่งเพียงบางสว่นดงันี ้

วฒันธรรมของหญิงสาวสามารถศกึษาได้จากการปฏิบตัทิางสงัคม 

(social practice) โดยศกึษาวา่หญิงสาวท�าอะไร หรือการกระท�าใดถกูเช่ือมโยง 

กับความเป็นหญิงสาว ยกตัวอย่างเช่น ในบริบทสังคมอเมริกัน  

ความเป็นหญิงสาวในสือ่มกัเช่ือมโยงกบัการคยุโทรศพัท์ หรือการแตง่ตวัไป

งานฉลองจบการศกึษา เป็นต้น วฒันธรรมของหญิงสาวยงัสามารถศกึษา

ได้จากวฒันธรรมทางวตัถ ุ(material culture) ยกตวัอยา่งเชน่ ศกึษาเสือ้ผ้า 

เคร่ืองประดบั หรือตุ๊กตาท่ีเป็นนิยมในหมูห่ญิงสาว เป็นต้น หรือศกึษาจาก

สื่อ (media) โดยศกึษาหนงัสือ ภาพยนตร์ ดนตรี หรือรายการโทรทศัน์ 
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ท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุม่หญิงสาว หรือเป็นสว่นหนึง่ในการประกอบสร้างความ

เป็นหญิงสาวในสงัคม

วฒันธรรมของหญิงสาวยงัสามารถศกึษาจากพืน้ท่ี (space) ท่ีเช่ือม

โยงกบัความเป็นหญิงสาว เชน่ ห้างสรรพสนิค้าได้กลายเป็นพืน้ท่ีท่ีถกูเช่ือม

โยงกบัความเป็นหญิงสาว นอกจากนี ้วฒันธรรมของหญิงสาว ยงัสามารถ

ศกึษาได้จากพิธีกรรม (rite of passage) ของการเปลีย่นผา่นชว่งวยัของ

หญิงสาวในทัง้เชิงศาสนาและเชิงสงัคม ยกตวัอยา่งเชน่ การสวมใสย่กทรง

เป็นครัง้แรก การออกเดท และการมีแฟน เป็นต้น 

วฒันธรรมของหญิงสาว จงึสามารถศกึษาได้หลากหลายรูปแบบ 

ในบทความชิน้นี ้ จะเน้นการศกึษาวฒันธรรมของหญิงสาวโดยผา่นสือ่ คือ 

บทเพลงของวงศลิปินหญิง แตท่ัง้นี ้ การวิเคราะห์บทเพลง อาจมีการกลา่ว

ถงึวฒันธรรมของหญิงสาวตามรูปแบบอ่ืนๆท่ีกลา่วมาข้างต้น 

 

2. แนวคดิเร่ืองวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) และ

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry)

‘เพลงป็อบ’ (pop music) คือ แนวเพลงท่ีฟังงา่ย มีท�านองท่ีตดิห ูและ

เป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมประชานิยม (popular culture) หรือวฒันธรรม

มวลชน (mass culture) การศกึษาวฒันธรรมประชานิยมในงานวิชาการ

สามารถแยกได้เป็นสองแนวคดิหลกั แนวคดิแรก คือ แนวคดิท่ีมีต้นก�าเนิด

จากส�านกัแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt School) ศนูย์รวมของนกัวิชาการสาย

ทฤษฎีวิพากษ์ช่วงศตวรรษท่ี 1930 ประกอบด้วยนกัคิดท่ีส�าคญัคือ เช่น  

Theodor Adorno และ Max Horkheimer ซึง่ได้วิพากษ์วฒันธรรมมวลชน 

ภายใต้การผลติของ “อตุสาหกรรมวฒันธรรม” (Culture Industry) วา่มีลกัษณะ
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ท่ีส�าคญั 3 ประการ คือ 1) มีลกัษณะของการเป็นสนิค้า (commodification)  

2) มีมาตรฐานเดียวกนัหมด (standardization) และ 3) มีปริมาณมากมาย

มหาศาล (massification) ซึง่ท�าให้ผู้ผลติและผู้บริโภคผลผลติทางวฒันธรรม

ดงักลา่ว ขาดความเป็นปัจเจกบคุคล และตกอยูภ่ายใต้ระบบของนายทนุ

อตุสาหกรรม (กาญจนา แก้วเทพ: 2557, 268-269)

แนวคดิอีกแบบหนึง่ คือ แนวคดิของส�านกัเบอร์มิงแฮม (Birmingham  

School) ซึง่ก�าเนิดมาจาก Centre for Contemporary Cultural Studies 

(CCCS) ซึง่ก่อตัง้ในปี 1964 ท่ีมหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮมประเทศองักฤษ 

ซึง่เน้นการศกึษาวฒันธรรมในฐานะปฏิบตัิการทางวฒันธรรม (cultural 

practice) มากกวา่ท่ีจะสนใจผลผลติทางวฒันธรรมเพียงอยา่งเดียว ดงันัน้ 

นกัวิชาการในส�านกัเบอร์มิงแฮมจงึสนใจวา่ปฏิบตักิารวฒันธรรมดงักลา่ว

เก่ียวข้องกบัโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมอยา่งไร  

(กาญจนา แก้วเทพ: 2557, 257-258) นอกจากนี ้ส�านกัเบอร์มิงแฮมยงัมอง

วา่วฒันธรรมประชานิยมไมไ่ด้ท�าหน้าท่ีผลติซ�า้ทางอดุมการณ์ และครอบง�า

ทางอดุมการณ์เพียงอยา่งเดียว แตย่งัท�าหน้าท่ีวิพากษ์วิจารณ์หรือตอ่ต้าน

อ�านาจได้เชน่กนั (กาญจนา แก้วเทพ: 2557, 269)

3. สัญญะวทิยา (Semiotics) และภาพตวัแทน (Representation) 

ส�านกัเบอร์มิงแฮมได้น�าแนวคดิของ Ferdinand De Saussure มาใช้

ในการวิเคราะห์ระบบชดุของความสมัพนัธ์ท่ีเป็นตวัวางกรอบและการสร้าง

ความหมาย โดย Saussure ได้เสนอวา่ภาษาไมไ่ด้มีหน้าท่ีในการสร้างความ

หมายเทา่นัน้ แตย่งัท�าหน้าท่ี “จดัระบบ” (organize) และ “ประกอบสร้าง” 

(obstruct) วิธีการเข้าถงึความเป็นจริง โดยความหมายของค�าเกิดขึน้ได้เม่ือ
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มี “ระบบความสมัพนัธ์” (system of relationship) ดงันัน้ ความหมายของ 

“ผู้ชาย” ก็เกิดขึน้ได้เม่ือสามารถมองเหน็ความสมัพนัธ์ระหวา่ง “ผู้ชาย” กบั 

“สิง่อ่ืนๆท่ีไมใ่ชผู่้ชาย” เชน่ ผู้หญิง กระเทย วา่เป็นอยา่งไร (กาญจนา แก้ว

เทพ: 2557, 272) หากเปรียบเทียบกนั เนือ้หาของเพลงป็อบของกลุม่ศลิปิน

หญิง ก็เป็นสิง่ท่ีสร้างความหมายให้กบั “ความเป็นหญิงสาว” (Girlhood) 

โดยสร้างระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งหญิงสาวกบัสิง่อ่ืนๆขึน้มาเชน่เดียวกนั

 อีกแนวคิดท่ีส�าคญัในส�านกัเบอร์มิงแฮม คือ แนวคิดเร่ืองภาพ

ตวัแทน (Representation) ซึง่หมายความถึง การผลิตความหมายผ่าน

ภาษา (the production of meaning through language) โดย Stuart Hall 

(2013: 3) ได้ระบวุา่ ระบบของภาพตวัแทน (systems of representation) 

คือระบบท่ีวตัถ ุคน หรือเหตกุารณ์ สามารถเช่ือมตอ่กบัแนวคดิท่ีมีอยูใ่นหวั

ของผู้ รับสารและท�าให้ผู้ รับสารสามารถตีความวตัถ ุหรือคน หรือเหตกุารณ์ 

เป็นภาพตวัแทนของบางสิง่บางอยา่งได้ ซึง่ระบบของภาพตวัแทนนีเ้องเป็น

สิ่งท่ีมนษุย์ใช้ท�าความเข้าใจตอ่โลกใบนี ้ ซึง่ระบบของภาพตวัแทนนัน้ท�า

หน้าท่ีได้ทัง้เป็นเชิงภาพสะท้อน (reflective approach) ของวตัถ ุคน ความ

คดิ หรือเหตกุารณ์ ในโลกความจริง หรืออาจท�าหน้าท่ีเชิงภาพการประกอบ

สร้างทางสงัคม (constructionist approach) ท่ีสร้างความหมายและความ

เช่ือในสงัคม (Hall, 2013: 10-11)  

4. ภาพตวัแทนของความเป็นผู้หญิงในเพลง

การศกึษาภาพตวัแทนของความเป็นผู้หญิงในเพลงปรากฏในงาน

วิจยัหลายชิน้ อมรรัตน์ ทิพย์เลศิ และวราทิพย์ อธิบาย (2554) ได้ศกึษา

ภาพของความเป็นผู้หญิงสมยัใหมท่ี่เบ่ียงเบนออกจากจารีตของสงัคม ผา่น
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เพลงไทยสมยันิยม โดยศกึษาภาพและเนือ้หาของนกัร้องเด่ียวและนกัร้อง

กลุม่ จ�านวน 4 กรณีศกึษา ได้แก่ ทาทา ยงั, มาชา่ วฒันพานิช, โฟร์-มด 

และ Girly Berry และพบวา่เพลงสมยันิยมได้สร้างให้ผู้หญิงแตกตา่งจาก

บรรทดัฐานเดมิของสงัคม เชน่ มีความมัน่ใจในตนเองสงู เป็นตวัของตวัเอง 

กล้าแสดงออก เซก็ซ่ี ยัว่ยวน เข้มแข็ง ฉลาด และรู้เทา่ทนัผู้ชาย รวมถงึไมไ่ด้

ยดึมัน่ในความรักและสามารถพึง่พาตนเองได้ 

 ในขณะท่ี ทบัทิม ชยัชนะ โกชยั สาริกบตุร และรังสรรค์ จนัต๊ะ (2559) 

ได้ศกึษาบทบาทของผู้หญิงสามญัในเพลงลกูทุง่ร่วมสมยั โดยศกึษาบทเพลง

ลกูทุง่ร่วมสมยั ตัง้แคปี่ พ.ศ. 2550-2555 และค้นพบวา่ บทบาทของผู้หญิง

ท่ีปรากฏ มี 8 ด้าน ดงันี ้ คือ ผู้หญิงด้านการสร้างอ�านาจตอ่รองทางเพศ  

ผู้หญิงท่ีบชูาความรัก ผู้หญิงในฐานะลกูสาว ผู้หญิงด้านความเช่ือและความ

ศรัทธา ผู้หญิงท่ีตอ่สู้ชีวิต ผู้หญิงทางเพศสภาวะ ผู้หญิงในฐานะภรรยา และ

ผู้หญิงในฐานะแม ่นอกจากนี ้ผลวิจยัชิน้นี ้ระบวุา่แนวคดิท่ีเดน่ชดัมากท่ีสดุ

คือ แนวคดิความเป็นผู้หญิงสมยัใหม ่ซึง่มีความเข้มแขง็ รักศกัดิศ์รี เปิดเผย 

และกล้าท้าทาย ซึง่สอดคล้องกนัผลวิจยัของ อมรรัตน์และวราทิพย์ (2554) 

ท่ีศกึษาเพลงไทยสมยันิยม

งานวิจยับางชิน้ไมไ่ด้เน้นท่ีเพลงของศลิปินหญิงอยา่งเดียว แตเ่น้น

ท่ีเพลงท่ีมีลกัษณะเนือ้หาท่ีคล้ายคลงึกนั เชน่ งานของ ปรมาภรณ์ ลมิป์

เลศิเสถียร (2557) ซึง่ศกึษาเพลงลกูทุง่และเพลงลกูกรุงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบั

การนอกใจ หรือการมีชู้  ซึง่ปรมาภรณ์ได้วิเคราะห์วา่ เพลงท่ีมีฝ่ายชายเป็นผู้

นอกใจ จะมีเนือ้หาเชิงอ้อนวอนให้ฝ่ายหญิงยกโทษให้ หรือโทษวา่เป็นเพราะ

ความยัว่ยวนของอีกฝ่ายเลยท�าให้ตนเองพลัง้เผลอไป ในขณะท่ี ถ้าผู้หญิง

เป็นฝ่ายนอกใจ เพลงก็จะสะท้อนวา่ผู้ชายเป็นผู้ ท่ีนา่สงสาร ถกูเมียทอดทิง้ 



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2562

90

เป็นต้น ซึง่เป็นภาพสะท้อนของการท่ียอมรับ ‘ผวัเดียวหลายเมีย’ แตก่ลบั

ประนาม ‘เมียเดียวหลายผวั’ ในสงัคมไทย อยา่งไรก็ตาม ปรมาภรณ์ ก็ได้

สรุปวา่สภาพสงัคมท่ีเปลีย่นไป ได้ท�าให้บทบาทของผู้หญิงท่ีปรากฏในเพลง

นอกใจมีความเปลีย่นแปลง กลา่วคือ ไมจ่�าเป็นต้องเก็บความรู้สกึ และกล้า

ท่ีจะมีพฤตกิรรมสวนทางกบัความเช่ือของสงัคม เชน่ เพลง “ฉนัรักผวัเขา” 

ของ สนิจยั เปลง่พานิช หรือ เพลง “ให้เลวกวา่นี”้ ของ ปาน ธนพร เป็นต้น  

นอกจากนี ้ ยังมีการใช้ค�าใหม่ เช่น ค�าว่า ‘ก๊ิก’ เพ่ือหลีกเลี่ยงค�าว่าชู้   

และหลกีหนีจากบรรทดัฐานของการมีผวัเดียวเมียเดียว

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีผา่นมา พบวา่ บทเพลงของศลิปินนกัร้อง

หญิง มีความใกล้ชิดกบัความเป็นหญิง และมีการใช้ภาษาซึง่ประกอบสร้าง

เป็นภาพตวัแทนของความเป็นหญิงในวฒันธรรมประชานิยม งานวิจยัชิน้นี ้

จงึมุง่เน้นท่ีจะวิเคราะห์ภาพตวัแทนดงักลา่ว โดยเช่ือมโยงบทเพลงของกลุม่

ศลิปินหญิงกบับริบทท่ีเกิดขึน้ในอตุสาหกรรมเพลงในยคุตา่งๆ ซึง่การศกึษา

ภาพตวัแทนนีย้งัเป็นการมองในมิตเิชิงอ�านาจของผู้หญิง บริบทสงัคม และ

อตุสาหกรรมเพลง ท่ีล้วนสง่ผลตอ่การก�าหนดความหมายของความเป็นหญิง

 

นิยามศัพท์เฉพาะ

กลุม่ศลิปินหญิง ในท่ีนีห้มายถงึวงดนตรีท่ีมีสมาชิกเป็นผู้หญิงล้วน 

และมีสมาชิกตัง้แต ่2 คนขึน้ไป โดยผู้ วิจยัจงึเลอืกใช้ค�าภาษาองักฤษแทน

ค�าวา่กลุม่ศลิปินหญิงสองค�าด้วยกนัคือ เกิร์ลกรุป (Girl Goups) ซึง่มีความ

หมายถงึกลุม่ศลิปินหญิงท่ีมีสมาชิก 3 คนขึน้ไป และ เกิร์ลดโูอ (Girl Duos) 

ท่ีมีความหมายถงึกลุม่ศลิปินหญิงท่ีมีสมาชิก 2 คน 
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ภาพตวัแทน ในท่ีนีห้มายถงึการผลติความหมายผา่นภาษาโดยเน้น

ท่ีเนือ้เพลงของกลุม่ศลิปินหญิงท่ีแสดงให้เหน็ถงึความรักและความสมัพนัธ์

ทัง้ในแบบคนรักและแบบเพ่ือนของหญิงสาว

ขอบเขตของการวจิยั

 งานวิจยัครัง้นี ้มุง่ศกึษาภาพตวัแทนของผู้หญิงผา่นเพลงป็อบของ

วงศลิปินหญิง ในประเทศไทย ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2525-2561

 ทัง้นี ้การคดัเลอืกวงศลิปินท่ีจะน�ามาวิเคราะห์ มีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1. เป็นกลุม่ศลิปินท่ีมีสมาชิกเป็นผู้หญิงล้วนและมีสมาชิกจ�านวน 

2 คนขึน้ไป

2. เป็นกลุม่ศลิปินซึง่ออกผลงานเพลงในฐานะวงตัง้แตเ่ร่ิมแรก ไมไ่ด้

เป็นศลิปินเด่ียวท่ีมารวมกนัเป็นวงเพ่ือออกผลงานเพลงเฉพาะกิจ

3. เป็นศลิปินเพลงท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับ กลา่วคือ มีผลงานตอ่

เน่ืองกนัมากกวา่ 1 อลับัม้ หรือมากกวา่ 1  ซงิเกิลในยคุหลงั และมีผลงานท่ี

ตดิอนัดบัเพลงฮิตและเป็นท่ีจดจ�าของผู้ฟัง

4. เป็นศลิปินท่ีมีผลกระทบตอ่วฒันธรรมหญิงสาว เชน่ เป็นต้นแบบ

ของเสือ้ผ้า ทรงผม หรือค�าพดูตดิปากท่ีเป็นวฒันธรรมประชานิยมในกลุม่

หญิงสาวในแตล่ะยคุ
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จากหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ท�าให้ผู้วิจยัเลอืกกลุม่ศลิปินท่ีจะศกึษาดงันี ้

บทเพลงของศลิปินหญิงทัง้ 8 วงนีเ้ป็นประเดน็หลกัของการวิเคราะห์

ในบทความชิน้นี ้อยา่งไรก็ตาม ผู้ วิจยัอาจยกตวัอยา่งบทเพลงของศลิปินวง

อ่ืนๆในยคุสมยัเดียวกนัเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ

วธีิการวจิยั

 งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ ท่ีวิเคราะห์ทัง้ตวับท (textual 

analysis) และบริบท (context analysis) ของบทเพลงของกลุม่ศลิปินหญิง 

โดยมีขัน้ตอนในการวิจยัมีดงันี ้

1. วิจยัเอกสารเพ่ือศกึษาบริบทของอตุสาหกรรมเพลงในไทยและ

ตา่งประเทศในชว่งยคุสมยัดงักลา่ว

2. น�าบทเพลงของศลิปินกลุม่หญิงมาวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์เนือ้หา 

ความหมาย และค�าท่ีถกูใช้ในเพลงท่ีสือ่ถงึสองประเดน็ความรักและความ

สมัพนัธ์ของหญิงสาวในบทเพลง 
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3. วิเคราะห์และอภิปรายผลวา่บทเพลงท่ีเป็นภาพตวัแทนความรัก

และความสมัพนัธ์ของหญิงสาวมีความเปลีย่นแปลงในแตล่ะยคุสมยัอยา่งไร 

และความเปลีย่นแปลงดงักลา่วเกิดขึน้จากปัจจยัใด

ผลการวจิยั: ‘หญิงสาว’ในบทเพลงของวงศลิปินหญิง

ผลการวิจยัพบวา่ภาพตวัแทนของหญิงสาวในเพลงของวงศิลปิน

หญิง สามารถแบง่ออกเป็นยคุสมยัหลกัๆได้สีย่คุด้วยกนั และแตล่ะยคุสมยั

จะมีความยาวประมาณสบิปี ได้แก่ 

- ยคุเร่ิมต้น ปี 2525-2537  เหตกุารณ์โดดเดน่ท่ีเกิดขึน้ในยคุนี ้คือ 

การเกิดขึน้ของวง สาว สาว สาว ของคา่ยรถไฟดนตรี จนกระทัง่วง สาว สาว 

สาว ยบุวง

- ยคุท่ีสอง ปี 2538-2547 เหตกุารณ์โดดเดน่ท่ีเกิดขึน้ในยคุนี ้ คือ 

การเร่ิมมีเกิร์ลกรุปท่ีมีการวางภาพลกัษณ์อยา่งชดัเจน เชน่ T-Skirt จากคา่ย

คีตา Zaza จาก GMM Grammy Triumphs Kingdom จาก Dojo City และ 

Girly Berry จากอาร์เอส   

- ยคุท่ีสาม ปี 2550-2558 เหตกุารณ์โดดเดน่ท่ีเกิดขึน้ในยคุนี ้ คือ 

การก�าเนิดของคา่ยเพลงกามิกาเซภ่ายใต้สงักดัอาร์เอส ซึง่รวมศลิปินวยัรุ่น

มากมาย เชน่ โฟร์-มด และ เฟย์ ฟาง แก้ว

- ยคุท่ีสี ่ปี 2558-ปัจจบุนั เหตกุารณ์ท่ีโดดเดน่ท่ีเกิดขึน้ในยคุนี ้คือ

การเกิดศลิปินกรุ๊ปไอดอลท่ีได้รับอิทธิพลจากญ่ีปุ่ น เชน่ BNK48

บทเพลงในแตล่ะยคุสมยัจะมีความคล้ายคลงึในเชิงของเนือ้หาของ

บทเพลง มากกวา่บทเพลงท่ีเกิดขึน้ในยคุสมยัท่ีแตกตา่งกนั โดยสว่นตอ่ไป 

จะเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของบทเพลงในแตล่ะยคุ
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ยุคเร่ิมต้น: ก๊อก ก๊อก ก๊อก เปิดประต ู(2525-2537)

จดุเร่ิมต้นของวง สาว สาว สาว เร่ิมจากประเสริฐ พงษ์ธนานิกร หรือ

ท่ีวงการเพลงรู้จกัในช่ือ “ระย้า” ซึง่เป็นนกัจดัรายการวิทยช่ืุอดงั และเจ้าของ

คา่ยรถไฟดนตรี คดิท่ีจะท�าวงดนตรีส�าหรับวยัรุ่น ระย้าได้สอบถามไปยงัวิรัช 

อยูถ่าวร ซึง่เป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนดนตรีสยามยามาฮา่ในขณะนัน้ ให้หา

เดก็วยัรุ่นอายสุกั 17-18 ปี มาร้องเพลง วิรัชได้แนะน�าระย้าให้รู้จกักบั แอม 

เสาวลกัษณ์ ลลีะบตุร ลกูสาวของฉนัทนา กิตยิพนัธ์ ซึง่เข้ามาร้องเพลงสากล

ให้ระย้าฟังพร้อมกบั แหมม่ พชัริดา วฒันา ระย้าพอใจการแสดงของทัง้สอง

คนและตัง้ใจท่ีจะให้ออกเทปด้วยกนัสองคน แตฉ่นัทนา กิตยิะพนัธ์ ได้แนะน�า

หลานสาวอีกคนท่ีเป็นญาตกินั คือ ปุ้ ม อรวรรณ เยน็พนูสขุ สดุท้ายวง สาว 

สาว สาว จงึมีสมาชิกสามคนในท่ีสดุ (วิภว์ บรูพาเดชะ, 2561)

เพลงยคุเร่ิมต้นของวง สาว สาว สาว นัน้ มกัเอย่ถงึมมุมองความ

รักของหญิงสาวท่ีเพ่ิงเคยสมัผสัประสบการณ์ความรัก ท่ีท�าให้เกิดทัง้ความ

สบัสน ลงัเลใจ และไมแ่นใ่จวา่จะจดัการกบัอารมณ์ความรู้สกึของตนเอง

อย่างไร อาทิ เพลง “รักปักใจ” ซึ่งแต่เดิมเป็นเพลงท่ีขบัร้องโดย ลินจง  

บนุนากรินทร์ แตว่ง สาว สาว สาว ได้น�ามาขบัร้องใหม่

 “รักปักใจ โอ้ใครชว่ยฉนัที  ทกุนาที ดงัไฟมาจีเ้หลอืท่ีบรรเทา

 อาวรณ์ใจร้อนรน พะวกัพะวงเหลอืก่นซมึเซา

 ตรึงฤทยั ให้หลงเมา หวัใจกระเสา่ น่ีตวัเราหรือตวัใคร”

      (รักปักใจ, 2525)
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อยา่งไรก็ตาม อลับัม้ชดุแรก รักปักใจ (2524) ของ สาว สาว สาว  

ไมป่ระสบความส�าเร็จ ซึง่ระย้าได้วิเคราะห์ไว้ในบทสมัภาษณ์วา่สาเหตหุลกั

น่าจะมาจากดนตรีท่ีเป็นผู้ ใหญ่มากเกินไป ไมเ่หมาะกบัวยัรุ่นในสมยันัน้  

ในอลับัม้ชดุตอ่มา ประตใูจ (2526) จงึมีการเปลีย่นแนวทางดนตรี และท�าให้

วงได้รับความนิยมเพ่ิมขึน้มาก (วิภว์ บรูพาเดชะ, 2561)

 บทเพลงโปรโมทของอลับัม้ท่ีสองตา่งถ่ายทอดวา่ความรักครัง้แรก

มกัจะลงเอยด้วยความผิดหวงั เม่ือหญิงสาวตระหนกัวา่คนรักไมจ่ริงใจ หรือ

มีมือท่ีสามท่ีพาคนรักจากไป ซึง่ความผิดหวงันี ้ ก็สรุปด้วยทา่ทีโศกเศร้าท่ี

ท�าให้หญิงสาว ‘ปิดประต(ูหวัใจ)’ หรือตระหนกัวา่ ‘รักคือฝันไป’ เพียงเทา่นัน้  

ยกตวัอยา่งเชน่

“ก๊อก ก๊อก ก๊อก เปิดประต ูเปิดประต ูเขาเป็นใคร

 แตใ่ยเขา เขาท�าไม เอาเธอจากไปสูป่ระตวิูวาห์

ลอ็ก ลอ็ก ลอ็ก ปิดประต ูไมอ่ยากด ูดหูน้าใคร

ไมอ่ยากเหน็ คนไร้หวัใจ จงึต้องปิดไฟ ใสก่ลอนประต”ู

     (ประตใูจ, 2526)

“รักของเธอ พาใจข้าเศร้าหมอง บางครัง้จอง ให้ใจ ฉนัสขุสนัต์

เม่ือมีรัก ไมจ่ริงใจ ตอ่กนั ทกุคืนวนั ผา่นมา ฉนัฝันไป”

      (รักคือฝันไป, 2526)
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 อยา่งไรก็ดี สาว สาว สาว ก็มีเพลงท่ีกลา่วถงึความสมัพนัธ์ของแบบ

คนรัก เชน่ เพลง “เป็นแฟนกนัได้ยงัไง”  ซึง่กลา่วถงึความสมัพนัธ์ของการเป็น

แฟนด้วยอารมณ์ขนั 

 

“เราชอบกนัเหมือนฝัน นัน้เป็นบพุเพ หนัเหตลก

ฉนัจอมงกขีตื้ด สว่นเธอหน้าจืด สดุฝืดเหลอืทน

ฉนันัน้ชอบปเูคม็ สว่นพอ่เนือ้เยน็ชอบกินแกงจืด

ดูๆ ไปคงคบกนัยืด เหมือนกินแกงจืด......ใสป่เูคม็”

     (เป็นแฟนกนัได้ยงัไง, 2527)

 

 สว่นในความสมัพนัธ์แบบเพ่ือนนัน้ สาว สาว สาว ก็มีเพลง “แค่

เพ่ือนกนั” (2531) ท่ีกลา่วถงึหญิงสาวพยายามเตือนเพ่ือนท่ีคดิกบัเธอมาก

เกินกวา่ค�าวา่เพ่ือน นอกจากนี ้ยงัมีเพลงท่ีไมไ่ด้มีค�าวา่เพ่ือนอยูใ่นเนือ้เพลง 

แตก็่เป็นเพลงท่ีแสดงถงึน�า้ใจไมตรีและการให้ก�าลงัใจในชว่งเวลาท่ีท้อแท้ 

คือ เพลง “ดอกไม้ของน�า้ใจ” (2533) ซึง่ดดัแปลงมาจากเพลง “Hana” ของ

ศลิปิน Shinji Tanimura 

 ความนิยมของวง สาว สาว สาว ตอ่เน่ืองยาวนานเกือบสบิปี เม่ือ

เวลาผา่นไป สมาชิกในวงเตบิโตขึน้ ระย้าได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามี

บทบาทในการแตง่เนือ้ร้องและท�าร้อง เชน่ ในอลับัม้ ‘หาคนร่วมฝัน’ ปี 2529 

เสาวลกัษณ์ ลลีะบตุร แตง่เพลง ‘ทุง่อ้อ’ และอรวรรณ เยน็พนูสขุ แตง่เพลง 

‘หาคนร่วมฝัน’ ซึง่เป็นเพลงท่ีกลา่วถงึความรักท่ีลุม่ลกึและเป็นผู้ใหญ่มาก

ขึน้  ทัง้นี ้ แอม เสาวลกัษณ์ ลลีะบตุร หนึง่ในสมาชิกในวงก็ยอมรับในชว่ง

หลงั ทางวงล�าบากมากขึน้ในการวางภาพลกัษณ์และเนือ้เพลง 
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“ทกุคนเร่ิมโต เร่ิมมีบคุลกิของตวัเองท่ีชดัเจนขึน้ มนัก็เป็นธรรมดา

ท่ี...ไม่ไหวแล้วว่ะ ครัน้จะหน่อมแน้ม ชีวิตเราก็ไม่หน่อมแน้มแล้ว ครัน้

จะโตเกินเพลง คนดก็ูยงัอยากเห็นความน่ารักอยู่ แตเ่ราไม่น่ารักแล้วไง” 

(ประชาชาตธิรุกิจ, 2561)

ในอลับัม้ชดุท่ี 8 ว้าว..ว! วง สาว สาว สาว ได้ปรับเปลีย่นภาพลกัษณ์

เป็นผู้หญิงท่ีมีความมัน่ใจมากขึน้ บทเพลงในอลับัม้ได้สะท้อนถึงบคุลิก 

ดงักลา่ว เชน่ เพลง ‘ฉนับอกเธอเอง’ (2531) ซึง่ได้เอย่ถงึหญิงสาวท่ีโดนชายหนุม่

ถามวา่เธอรักเขาหรือไม ่แตเ่ธอกลบัตอบอยา่งตรงไปตรงมาดงัเนือ้เพลงท่ีวา่

“ความรักเกิดในใจ ไม่อาจเขียนขึน้มาได้ หากฉันแกล้งรักไป  

 ไมมี่ความหมาย 

วันใดตัดสินใจ ไม่จ�าเป็นให้เธอถามก่อน หากรักเธอแน่นอน  

 ฉนับอกเธอเอง”

     (ฉนับอกเธอเอง, 2531)

   

วง สาว สาว สาว ถงึจดุอ่ิมตวัและมีอลับัม้สดุท้ายในปี 2533 คือ

ชดุ ดอกไม้ของน�า้ใจ ซึง่มีเพลงดอกไม้ของน�า้ใจ เป็นเพลงท่ีมีเนือ้ร้องผสม

ระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาญ่ีปุ่ นเป็นเพลงหลกั 

ในชว่งของวง สาว สาว สาว ก็มีศลิปินหญิงอีกวง คือ ปยุฝ้าย ของ

คา่ยเพลงอาร์เอส ซาวด์ ท่ีท�างานเพลงออกมาในแนวคล้ายคลงึกนั หลงัจาก

การยบุวง สาว สาว สาว มีวง Carrot ของคา่ยนิธิทศัน์ ซึง่ได้รับความนิยมใน
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ชว่งสัน้ๆในปี 2535-2539 โดยมีเพลงโปรโมท เชน่ เพลง ‘ลองด’ู (2535) เพลง 

‘ชิดซ้าย’ (2535) ซึง่มีการพดูถงึผู้หญิงท่ีทนัสมยัมากขึน้ มีทัง้ความกล้าใน

การเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ และตดัความสมัพนัธ์ แตก็่ยงัไมมี่ศลิปินวงใดท่ีได้

รับความนิยมเชน่เดียวกนักบัวง สาว สาว สาว 

ยุคที่สอง: ไม่อยากทอดสะพาน แต่รอนานๆก็ไม่ไหวนะ 

(2538-2549)

 ในชว่งต้นทศวรรษท่ี 1990 (พ.ศ. 2533) ได้เกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียก

วา่ Girl Power ขึน้ โดยผู้หญิงผิวขาวชนชัน้กลางในวอชิงตนั ได้รวมตวักนัใน

ช่ือ Riot Grrrls ใช้ดนตรีพงัก์ (Punk) และสโลแกนวา่ “Girls need guitar” ใน

การปฏิวตัวิฒันธรรมของหญิงสาว และกระตุ้นให้หญิงสาวลกุขึน้มาวิพากษ์

วิจารณ์เร่ืองผิว ชนชัน้ และเพศมากขึน้ (Mitchell and Reid-Walsh, 2008: 

310-311) ขณะเดียวกนัในอตุสาหกรรมบนัเทิง ก็เร่ิมเกิดภาพยนตร์และละคร

ซีรีส์ท่ีเน้นตวัละครหลกัท่ีเป็นผู้หญิงมากขึน้ เชน่ Charlie’s Angels, Buffy the 

Vampire Slayer เป็นต้น แตส่ิง่ท่ีนา่จะเป็นท่ีจดจ�ามากท่ีสดุในอตุสาหกรรม

เพลงท่ีขบัเคลือ่นแนวคดิแบบ Girl Power ก็คือ Spice Girls วงเกิร์ลกรุปจาก

ประเทศองักฤษท่ีสร้างความเปลีย่นแปลงให้กบัอตุสาหกรรมเพลงสากล หลงั

จากอลับัม้แรกในปี 2537 ประสบความส�าเร็จอยา่งเป็นปรากฏการณ์ และ

ท�าให้ภาพลกัษณ์ของผู้หญิงหลายแบบเร่ิมเป็นท่ียอมรับมากขึน้ (ibid: 312)

 ในวงการเพลงไทย ความเปลีย่นแปลงของเกิร์ลกรุป เร่ิมเหน็ชดัเจน

เม่ือมีการก่อตัง้วง T-Skirt เป็นวงเกิร์ลกรุปท่ีมีการดีไซน์คาแรคเตอร์ รวมทัง้

เสือ้ผ้าอยา่งชดัเจน และหากวิเคราะห์ถงึเนือ้หาของเพลง T-Skirt เป็นวงดนตรี
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ท่ีพดูถงึหญิงสาวท่ีมีความกล้าในเร่ืองความรักมากขึน้ ในเพลง มีการพดูถงึ

ความรักในแงว่า่เป็นความเสีย่ง ซึง่เธออยากจะทดลอง แม้วา่จะรู้วา่อาจจะ

ต้องเสยีใจในภายหลงัก็ตาม

 

“ไมเ่ทา่ไหร่หรอก ไมเ่ทา่ไหร่หรอกคนเนีย้ะ

เสีย่งกนัซะหนอ่ย เสีย่งกนัให้รู้ ขอตามไปดใูห้มนัเหน็ให้เข้าใจ

ก่ีคนเขาบอกบอกวา่เธอร้าย หลอกเขามามากมาย ไมเ่คยรักใครซกัคน

ดดูย่ิูงท้าทาย อะไรมนัจะยากเยน็ ก็จ�าเป็นต้องทดลอง

ขอร้องอย่าห้าม มีดีเหมือนกนัมนัจะเท่าไร คงไม่ถึงตายหากใจ 

 จะไปรักเธอ”

      (ไมเ่ทา่ไหร่, 2538)

แม้กระทัง่ในเพลงท่ีแสดงความผิดหวงั หญิงสาวในเพลงของ T-Skirt 

ยงัมีการย้อนถามคนรักและขอให้เขารับผิดชอบตอ่ความรู้สกึของเธอ 

“เข้าใจเธอเข้าใจทกุค�า พร้อมจะท�าอยา่งท่ีเธอต้องการ

แตถ่ามเธอค�าเดียว วา่ใจท่ีเจ็บช�า้ เธอจะรับผิดชอบอยา่งไร

เจ็บแทนได้ไหมอยากฟังแคนี่ ้บอกฉนัสกัค�าแล้วยินดีจะเลกิรา

เจ็บแทนกนัได้ไหมถ้าฉนัมีน�า้ตา เธอจะร้องแทนฉนัได้ไหม”

     (เจ็บแทนได้ไหม, 2538)
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นอกจากนี ้  T-Skirt ยงัมีเพลงท่ีกลา่วถึงมิตรภาพของความเป็น

เพ่ือน ซึง่แสดงถงึความสมัพนัธ์ของเพ่ือนท่ีคอยอยูเ่คียงข้างและปลอบโยน

กนัและกนัในเพลง ‘เพ่ือนกนั’ (2538) และเพลง ‘ถามเพ่ือนก่อน’ (2539) ก็

แสดงให้เหน็วา่เพ่ือนมีอิทธิพลตอ่การเลอืกคนรักของหญิงสาว ทัง้นี ้สามารถ

วิเคราะห์ได้วา่ การให้ความส�าคญักบัมิตรภาพความเป็นเพ่ือนในกลุม่ผู้หญิง

มากขึน้ก็สะท้อนถงึการเพ่ิมขึน้ของ Girl Power ได้แบบหนึง่ แต ่Girl Power 

ในอตุสาหกรรมเพลงไทยนัน้แตกตา่งจากอตุสาหกรรมเพลงตะวนัตกท่ีไมไ่ด้

เน้นในเร่ืองการวิพากษ์ชนชัน้ เพศ หรือสงัคมอยา่งชดัเจน แตเ่ป็นการท่ีผู้หญิง

สามารถเปิดเผยความรู้สกึมากขึน้และมีบทบาทมากขึน้ในความสมัพนัธ์ 

จดุเปลีย่นท่ีชดัเจนมากขึน้ของเพลงวงเกิร์ลกรุปเกิดขึน้ในยคุท่ีคา่ย 

Bakery Music ของบอย        โกสยิะพงษ์ เร่ิมต้นตัง้คา่ย Dojo City เพ่ือรองรับ

ศลิปินวยัรุ่นโดยเฉพาะ โดยมี สมเกียรต ิอริยะชยัพาณิชย์ เป็นผู้ดแูลในการ

ผลติ โดยสมเกียรตไิด้กลา่วถงึแนวทางของ Dojo City วา่เป็นคา่ยเพลงท่ีท�า

เพลงมาจากเร่ืองจริงหรือไลฟ์สไตล์ของคนร้อง เพ่ือให้เนือ้หาเป็นกระบอก

เสยีงให้กบัวยัรุ่น  ในการท�าเพลงให้กบัศลิปินคา่ย Dojo City นัน้ สมเกียรติ

ได้กลา่ววา่เขาได้รับอิทธิพลจากเพลงของหลายประเทศ เพลง “อยา่เข้าใจ

ฉนัผิด” ของวง Triumphs Kingdom ก็ได้รับอิทธิพลจากเพลง Latin Lover 

และเพลง “ผ้าเช็ดหน้า” ก็ได้รับแรงบนัดาลใจจากเพลงจีนท่ีช่ือ เยไ่หลเซียง 

ของ เติง้ลีจ่วิน (ยอดมนษุย์..คนธรรมดา, 2562)  

ศลิปินวง Triumphs Kingdom ประสบความส�าเร็จอยา่งสงู เพลง 

“อยา่เข้าใจฉนัผิด” ซึง่เป็นเพลงโปรโมทเพลงแรกของวง ได้กลา่วถงึหญิง

สาวท่ีพยายามอธิบายความรู้สกึของตนเอง และยงัเรียกร้องให้คนรักเข้าใจ

ในตวัเธอ
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“ท่ีวนันัน้ฉนันะโกรธ โธ่ เพราะคดิถงึ ท่ีวนันัน้ฉนัหน้าบึง้ บึง้ก็เพราะ 

 วา่แคร์

ก็งอแงเป็นเหมือนกนั เพราะตวัฉนันัน้สดุทน ก็แคบ่น่ ๆ ๆ แหม  

 ก็คนมนัมีใจ”

    (อยา่เข้าใจฉนัผิด, 2542)

นอกจากนี ้ เพลงของ Triumphs Kingdom ยงัมีการกลา่วถงึสรีระ

ของผู้ชาย และหญิงสาวได้เปลีย่นจากผู้ถกูมอง เป็นผู้ จ้องมอง และยงัมีการ

วิพากษ์สรีระของผู้ชายอยา่งตรงไปตรงมา

“อ้วนอ้วนอ้วนอ้วน อ้วน ใครๆก็หาวา่เธอนะ่อ้วน 

หน้าอกหน้าใจหน้าท้อง จบัไปมีแตไ่ขมนัล้วนๆ

คนโน้นคนนีช้อบบอก ให้ตวัเธอนัน้ไปลดความอ้วน

แตฉ่นัดวูา่นา่รักดีแล้ว ดงันัน้ไมค่วรไมค่วร” 

    (อ้วน, 2542)

“ล�า่บึก้ไปเทา่นัน้ ไมเ่หน็เขาหลอ่กวา่แฟนฉนั ไมเ่หน็จะสกัเทา่ไร

ไหนใครบอกคิว้หนาหน้าตาก็ดี รู้ไหมฉนัแอบดก่ีูที ยงัไงก็ยงัไมน่า่สนใจ”

     (ล�า่บึก้, 2544)

สิง่ท่ีนา่สงัเกตอีกประการคือ ‘ผู้ชาย’ ในเพลงของ Triumphs King-

dom นัน้ มกัเป็นผู้ชายอยูใ่นสถานะเป็นรอง เชน่ ผู้ชายท่ีไมม่ัน่ใจในรูปร่าง

ของตนเองในเพลง “อ้วน” หรือเป็นผู้ชายท่ีไมก่ล้าเผยความรู้สกึ จนกระทัง่
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หญิงสาวในเพลงของ Triumphs Kingdom ต้องเป็นฝ่ายท่ีทอดสะพานออก

มาก่อน ยกตวัอยา่งเชน่ ในเพลง “คนขีอ้าย” ซึง่มีการใช้ ‘ประต’ู ในการเปรียบ

เทียบถงึการเปิดใจเชน่เดียวกบัเพลง “ประตใูจ” ของ สาว สาว สาว แตแ่ทนท่ี

หญิงสาวจะเป็นฝ่ายหลบอยูห่ลงัประต ูรอให้คนมาเคาะ กลบัเป็นฝ่ายชายท่ี

อยูห่ลงัประต ูและสลบับทบาทให้หญิงสาวเป็นผู้ ท่ีไปเคาะประตบูานนัน้ รวม

ทัง้จะ ‘บกุ’ ด้วย หากผู้ชายไมย่อมเปิดประต(ูหวัใจ)ให้กบัเธอ

“เปิด ประต ูเปิด ออกมาดน่ีูส ิเปิดประต ูโอเพน เซซามิ

เปิดประต ูออกมาดใูจฉนัที ไมง่ัน้จะ บกุ บกุ บกุ ไมเ่ช่ือก็ลองดสู”ิ

      (คนขีอ้าย, 2542)

“ไมอ่ยากทอดสะพาน แตร่อนานๆก็ไมไ่หวนะ

เจอกนัมาตัง้นานแล้ว ท�าไมไมม่องตวัฉนับ้างละ่

ตรงนีต้รงนี ้หยิบสหิยิบส ิมองเหน็ไหมจ๊ะ

อตุสา่ห์ทิง้ให้เธอเก็บ ท�าไมไมเ่ก็บซะทีละ่คะ”

   (ผ้าเช็ดหน้า, 2542)

 ความส�าเร็จของ Triumphs Kingdom และศลิปินคนอ่ืนๆใน Dojo City  

ไมไ่ด้สร้างความนิยมแคใ่นวงการเพลงเทา่นัน้ แตไ่ด้มีอิทธิพลตอ่วฒันธรรม

วยัรุ่น เชน่ โบ-จอยส์ นกัร้องวง Triumphs Kingdom ได้ถกูมองวา่เป็นผู้น�า

แฟชัน่เกาะอก-สายเด่ียวท่ีสาววยัรุ่นใสใ่นเซน็เตอร์พ้อยต์ รวมทัง้ Dojo City 

ก็ได้ผลตินิตยสาร Katch ซึง่นางแบบท่ีได้ขึน้ปกของนิตยสารก็ได้กลายเป็น

ผู้น�าแฟชัน่ของวยัรุ่นในยคุสมยันัน้ (ยอดมนษุย์..คนธรรมดา, 2562)
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ทัง้นี ้ ในชว่งดงักลา่ว อาจจะถือได้วา่เป็นยคุเฟ่ืองฟขูองเกิร์ลกรุป 

เพราะคา่ยใหญ่ เชน่ แกรมม่ี และอาร์เอส ตา่งปัน้ศลิปินกลุม่หญิงมากมาย 

เชน่ วง Bubble Girls (2541-2548) วง JAMP (2542-2544) 3G (2545) และ 

China Dolls (2542-2548) ซึง่สว่นใหญ่มีจดุขายท่ีความสดใสและเพลงเต้น 

แตก่ลุม่ศลิปินหญิงของแกรมม่ีท่ีมีผลงานตอ่เน่ืองและได้รับความนิยมมา

ยาวนานได้แก่ วง Zaza (2541-ปัจจบุนั) 

 ในขณะท่ี อาร์เอส โปรโมชัน่ ก็พยายามโปรโมทวงศลิปินหญิงอีก

หลายกลุม่ ซึง่กลุม่ท่ีได้รับความนิยมสงู คือ Girly Berry มีผลงานแรกในปี 2545 

และ โฟร์-มด มีผลงานแรกในปี 2548 ส�าหรับวง Girly Berry นัน้ ในอลับัม้แรก 

ชดุ Girly Berry เน้นความสดใสร่าเริงและเพลงเต้น แตใ่นอลับัม้ท่ีสองชดุ 

Very Girly วงได้ปรับเปลีย่นภาพลกัษณ์เป็นเซก็ซ่ี ซึง่ท�าให้วงเป็นท่ีนิยมและ

ได้รับเสยีงโจมตีไปพร้อมกนั ทัง้นี ้เนือ้เพลงของอลับัม้แรกและอลับัม้ท่ีสองก็

มีความเปลีย่นแปลงเชน่กนั โดยในอลับัม้ท่ีสอง มีการพดูประเดน็ท่ีสามารถ

โยงกบัเร่ืองเพศหลายเพลง เชน่ เพลง “เร่ืองคืนนัน้” ซึง่กลา่วถงึผู้ชายท่ีเหงา

ใจและมาเผลอบอกรักหญิงสาวในคืนหนึง่ ซึง่มีนยัยะถงึการมีความสมัพนัธ์

ชัว่ข้ามคืนหรือ one night stand ได้ ซึง่เป็นความสมัพนัธ์ท่ีหญิงสาวยอมรับ

และเข้าใจโดยดี แม้วา่ความสมัพนัธ์ระยะสัน้จะจบลงในท่ีสดุ แตห่ญิงสาวใน

เพลงของ Girly Berry ก็ไมไ่ด้แสดงทา่ทีในฐานะผู้ ท่ีถกูเอาเปรียบแตอ่ยา่งใด

“เร่ืองคืนนัน้เธอก็คดิซะวา่ฝันไป

ไมเ่ป็นไรฉนัเข้าใจไมต้่องขอโทษ

คือฉนัไมไ่ด้โกรธ รู้วา่คืนนัน้เธอแคเ่หงาใจ”

     (เร่ืองคืนนัน้, 2547)
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นอกจากนี ้ยงัมีการน�าความสมัพนัธ์ท่ีเรียกกนัวา่ ‘ก๊ิก’ ซึง่เป็นค�าใหม่

ท่ีเกิดขึน้ในกลุม่วยัรุ่น แสดงถงึความสมัพนัธ์ท่ีก�ากวมระหวา่งเพ่ือนกบัแฟน

มาเอย่ถงึในเพลงของ Girly Berry ด้วยในทา่ทีของการสนบัสนนุให้ ‘ก๊ิก’ กนั

ก่อน หากยงัไมพ่ร้อมท่ีจะเป็นแฟนในเพลง “นะก๊ิกนะ” (2547) 

เพลงของ Girly Berry ยงัเอย่ถงึความสมัพนัธ์ท่ีมีมือท่ีสามเข้ามา

เก่ียวข้อง โดยเนือ้เพลงเอ่ยถึงหญิงสาวผู้ ท่ีกลายเป็นมือท่ีสามของความ

สมัพนัธ์ และพยายามท่ีจะตดัใจโดยไมแ่สดงออกถงึความออ่นแอ ในเพลง 

“รักนะแตไ่มแ่สดงออก” (2548) และแม้วา่ผู้ชายคนนัน้มีคนรักอยูแ่ล้ว แตถ้่า

เหน็วา่แฟนของเขาไมรั่กเขามากพอ ก็มีบทเพลง “ขอได้ไหมผู้ชายของเธอ” 

(2555) ท่ีขอผู้ชายคนนัน้มาจากแฟนอยา่งตรงไปตรงมา

 

“ขอได้ไหมผู้ชายท่ีเธอทิง้ เม่ือความจริงเธอไมไ่ด้รักเขา

รักมนัเปลีย่นใชห่รือเปลา่ นา่จะปลอ่ยเขาไป” 

   (ขอได้ไหมผู้ชายของเธอ, 2555)

นอกจากนี ้เพลงของ Girly Berry ยงัเกาะกระแสสงัคมอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ 

เชน่ เพลง “Reality” (2548) ท่ีเอย่ถงึความนิยมของรายการ Reality Show 

ซึง่ให้ผู้ชมสามารถตดัสนิความนิยมของผู้แขง่ขนัในรายการด้วยการโหวต

ผา่นมือถือ และเพลง “Gossip” (2548) ท่ีอ้างอิงถงึการเกิด Paparazzi และ

การแอบถ่ายคนดงัท่ีเร่ิมแพร่หลายมากขึน้

ในขณะเดียวกนั เจมส์ เรืองศกัดิ ์ ลอยชศูกัดิ ์ นกัร้องช่ือดงัของคา่

ยอาร์เอส ได้ผนัตวัมาเป็นผู้บริหารของคา่ยไอดี เร็คคอร์ด และได้ทาบทาม 

โฟร์-ศกลรัตน์ วรอไุร และ มด-ณปณชั วฒันากมลวฒิุ มาเป็นศลิปินคา่ยไอ
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ดี เร็คคอร์ด ภายใต้ช่ือ ‘โฟร์-มด’  (Prepanod Nainapat, 2560) โฟร์-มด เร่ิม

ออกอลับัม้แรกในปี 2548 โดยเน้นความสดใสร่าเริงของวยัสาว ดงันัน้ เพลง

ท่ีโปรโมตจงึเน้นท่ีความต่ืนแต้นกระวนกระวายใจของหญิงสาวท่ีได้เจอคนท่ี

ถกูใจ เชน่ เพลง ‘หายใจเป็นเธอ’ (2548) ซึง่ประสบความส�าเร็จอยา่งสงู และ

ท�าให้ ‘โฟร์-มด’ เป็นท่ีรู้จกันบัตัง้แตน่ัน้ 

 แตห่ลงัจากนัน้สองปี เจมส์ เรืองศกัดิ ์ก็ได้ลาออกจากคา่ยอาร์เอส 

ไอดี เร็คคอร์ดจงึปิดตวัลง พร้อมกบัท่ี โฟร์-มด ย้ายไปอยูค่า่ยกามิกาเซ ่ซึง่

เป็นคา่ยใหมท่ี่อยูภ่ายใต้สงักดัอาร์เอสท่ีเจาะตลาดกลุม่วยัรุ่นโดยเฉพาะ โดย

มี สทุธิพงษ์ วฒันจงั หรือ ชมพ ูฟรุตตี ้เป็นผู้บริหาร (Prepanod Nainapat, 

2560) กามิกาเซก่ลายเป็นคา่ยเพลงท่ีผลตินกัร้องวยัรุ่นมากมาย และเป็น

หมดุหมายส�าคญัของวงการเพลงในทศวรรษตอ่มา

ยุคที่สาม: เจอเธอออนเอ็มเม่ือไร เราควรจะแชทเลยม่ะ 

(2550-2557)

ในยคุนี ้กลุม่ศลิปินเกิร์ลกรุปไทยยงัคงได้รับอิทธิพลจากอตุสาหกรรม

เพลงญ่ีปุ่ น อยา่งไรก็ตามกลุม่ศลิปินหญิงจากเกาหลใีต้ได้เร่ิมได้รับความ

นิยมและมีบทบาทมากขึน้ในอตุสาหกรรมเพลง ทัง้นี ้Kim (2011) ได้วิเคราะห์

วา่การเกิดขึน้ของกลุม่ศิลปินหญิงจากเกาหลีใต้ เกิดจากสองปัจจยัหลกั

ด้วยกนั ปัจจยัแรกคือ การเข้ามาของสือ่สงัคมออนไลน์ท่ีท�าให้ร่างกายของ

หญิงสาว (girl bodies) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีถกูบริโภคผา่นภาพในสือ่สงัคม

ออนไลน์ และอีกปัจจยัหนึง่คือ การท่ีบริษัทบนัเทิงขนาดใหญ่ของเกาหลใีต้ 

เชน่ SM, YG และ JYP ได้หนัมาพฒันากลุม่ศลิปินหญิงมากขึน้ เชน่ Girls’ 

Generation, Wonder Girls และ 2NE1 เป็นต้น
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 ในขณะท่ีในอตุสาหกรรมเพลงไทยได้เกิดคา่ยเพลงกามิกาเซภ่ายใต้

สงักดัของอาร์เอส ท่ีก่อตัง้ขึน้เพ่ือปัน้ศลิปินวยัรุ่นทัง้ชายและหญิงโดยเฉพาะ 

เพลงของวงศลิปินหญิงในยคุนี ้ เร่ิมมีการกลา่วถงึเทคโนโลยีการสือ่สารท่ีมี

บทบาทในความสมัพนัธ์ของหนุม่สาวมากขึน้ เชน่ เพลง “MSN” ของวง เฟย์ 

ฟาง แก้ว และ “Ab” (แอ๊บ) ของวง Kiss Me Five

 

“เจอเธอออนเอม็เม่ือไร เราควรจะแชทเลยมะ่ หรือต้องแกล้งๆออฟไลน์

ก็คดิจะโทรเข้าไป แตเ่ธอคงจะรู้วา่ใคร เพราะ sms ท่ีให้ไป”

      (MSN (^_^), 2550)

อยา่งไรก็ตาม นอกเหนือจากการกลา่วถงึเทคโนโลยีท่ีเปลีย่นแปลง

ไปแล้ว ภาพตวัแทนของหญิงสาวท่ีปรากฏอยูใ่นเพลงยงัคอ่นข้างคล้ายเดมิ 

คือ หากเป็นเพลงของศลิปินกลุม่หญิงท่ีเพ่ิงมีผลงานเพลง ก็มกัจะสะท้อน

ว่าอยากมีความรัก เช่น เพลง “ยงัโสด” ของวง Olives  ความหวัน่ไหว

กระวนกระวายใจของหญิงสาวท่ีเร่ิมหลงรักใครสกัคน เชน่ เพลง “ค�าถาม” 

ของวงเฟย์ ฟาง แก้ว และการอยากให้คนท่ีแอบรักได้รับรู้ความในใจ เชน่ 

เพลง “สายตายาว” ของวง Sugar Eyes

ในขณะท่ี หากเป็นวงศลิปินหญิงท่ีผลงานตอ่เน่ืองมาหลายปี ภาพ

ลกัษณ์จะถกูปรับให้เน้นเร่ืองความมัน่ใจ ความเซก็ซ่ีมากขึน้ รวมทัง้มีเนือ้

เพลงท่ีเปิดกว้างเร่ืองความสมัพนัธ์มากขึน้ด้วย เชน่ วง โฟร์-มด หลงัจากท่ี

เข้ามาสงักดัคา่ยกามิกาเซ ่ก็ได้ถกูพฒันาภาพลกัษณ์ให้มีความมัน่ใจมากขึน้

ไปตามอายขุองสมาชิกในวง ยกตวัอยา่ง ในอลับัม้ท่ี 4 In Wonderland ซึง่



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�าปี 2562

107

ออกมาในปี 2551 มีเพลง ‘เป็นแฟนกนัไหม’ ท่ีแสดงความมัน่ใจของผู้หญิง

ท่ีเป็นฝ่ายเข้าไปถามหาความชดัเจนของความสมัพนัธ์ก่อน

  

“เป็นแฟนกนัไหม ฉนัถามใจมานาน ก็กวา่จะมัน่ใจ วา่เธอคือคนนัน้

ตอบกนัมาได้ไหม เพราะใจก็เร่ิมหวงั เธอยงัอยาก มีแฟนเป็นฉนั 

 ใชไ่หมเธอ”

    (เป็นแฟนกนัไหม, 2551)

  

 ในอลับัม้ท่ี 8 I am Four Mod ท่ีออกมาในปี 2555 ยงัมีเพลง ‘จีบ

ได้แฟนไมรั่ก’ ซึง่หญิงสาวได้ประกาศตวัวา่ใครก็สามารถมาจีบเธอได้ แม้วา่

เธอจะมีแฟนอยูแ่ล้ว เน่ืองจากแฟนไมด่แูลเธอเทา่ท่ีควร 

  

 “อยากจีบ จีบได้แฟนไมรั่ก ตอนเนีย้ชว่งเหงาหนกั

 อยากได้คน Take care อยากจีบ จีบได้แฟนไมห่วง

 ขอแคใ่ครเหลยีวแล ถ้าเธอ วา่ Fair วา่ไง”

    (จีบได้แฟนไมรั่ก, 2555)

 วงเฟย์ ฟาง แก้ว ก็พฒันาบคุลกิให้เป็นผู้ใหญ่มากขึน้ในอลับัม้ชดุ

หลงัๆเชน่เดียวกนั เชน่ ในอลับัม้ท่ี 5 FFKAHOLIC (2555) มีเพลงโปรโมทคือ 

“Loveaholic” ซึง่ได้กลา่วถงึผู้หญิงท่ีสามารถแยกได้อยา่งชดัเจนวา่ระหวา่ง 

“ความรัก” กบั “คนรัก” วา่สิง่ใดท่ีเธอต้องการอยา่งแท้จริง
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“ถ้าไมแ่คร์ ไมแ่คร์ ฉนัก็มีคนอ่ืน เร่ืองของเธอ ของเธอ ถ้าไมจ่�าก็ลมื

ชอบมีความรัก แคมี่ความรัก ไมจ่�าเป็นต้องรักเธอ”

     (Loveaholic, 2555)

อยา่งไรก็ตาม เม่ือเทียบกบัศลิปินเพลงลกูทุง่ในเครือของอาร์เอส 

โปรโมชัน่ เชน่  วงบลเูบอร์ร่ีของคา่ยอาร์ สยาม ซึง่เม่ือมารวมตวักนัก็มีภาพ

ลกัษณ์เซก็ซ่ีขีเ้ลน่คล้ายๆกบัภาพลกัษณ์ของ Girly Berry แตร้่องเพลงลกู

ทุง่ โดยเพลงแรกท่ีออกมาในปี 2553 คือเพลง ‘ชิมิ’ ซึง่น�ากระแสของค�าวา่ 

‘ชิมิ’ ซึง่เป็นการกร่อนค�าของค�าวา่ ‘ใชไ่หม’ มากลา่วถงึในเพลง จากนัน้จงึ

มีเพลง ‘มีเวลาโทรมาด้วยเหรอ’ และเพลง ‘เจ้าท่ีแรง’ ออกมา โดยเฉพาะ

ในเนือ้เพลง ‘เจ้าท่ีแรง’ กลา่วถงึผู้หญิงท่ีพยายามเข้าไปมือท่ีสามด้วยทา่ที

ทีเลน่ทีจริง กลา่วเปรียบเทียบถงึผู้ชายในฐานะ ‘อาหาร’ และ ‘ทรัพย์สนิ’ ท่ี

พยายามจะแยง่ชิงมาให้ได้ 

 ดงันัน้ จะเหน็ได้วา่ แม้วา่เพลงของวงศลิปินหญิงของอาร์เอสจะมี

ความเปลีย่นแปลงท่ีคล้ายคลงึกนั ในแงข่องการท่ีผู้หญิงลกุขึน้มาเป็นฝ่าย

รุกในความสมัพนัธ์ หรือมีความสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายนอกจากความสมัพนัธ์

ท่ีหวงัการครองคูใ่นระยะยาวมากขึน้ แตเ่พลงของวง บลเูบอร่ี ซึง่เป็นศลิปิน

ลกูทุง่ มีการใช้ค�าท่ีอาจเรียกได้วา่หวือหวาและมีนยัยะทางเพศชดัเจนกวา่

เพลงของวงศลิปินเพลงป็อบอยา่ง เฟย์ ฟาง แก้ว 

 วง เฟย์ ฟาง แก้ว ยงัมีเพลงท่ีแสดงความสมัพนัธ์แบบเพ่ือน แตค่วาม

เป็นเพ่ือนนัน้มกัเป็นสิง่ท่ีหญิงสาวต้องยอมรับอยา่งจ�าใจเม่ือคนท่ีเธอมีใจนัน้

ไมส่ามารถเหน็เธอเป็นมากกวา่ค�าวา่เพ่ือนได้ กลา่วคือ ความเป็นเพ่ือนนัน้

เป็นสถานะท่ีรองกวา่ความรัก เชน่ ในเพลง “ยอมเป็นเพ่ือนเธอ” (2552) ท่ี
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กลา่ววา่ “ยอมให้เธอเป็นเพ่ือนกนั ดีกวา่ฉนัไมมี่เธอเลยในชีวิต” อีกทัง้เพลง

ในยคุนีย้งัแสดงให้เหน็ความพร่าเลอืนระหวา่งสถานะเพ่ือนกบัแฟนมากขึน้ 

เชน่ เพลง “ผู้ชายใจเยน็” ของโฟร์-มด ท่ีแสดงถงึความอดึอดัใจของหญิงสาว

ท่ีเพ่ือนชายของเธอไมข่ยบัสถานะของเธอไปเกินกวา่ค�าวา่เพ่ือนเสยีที

  

“รอเธอบอกให้รอ ก่ีทีท่ีเราถามไป วา่เรานัน้คบกนัแบบไหน

เธอบอกให้เป็นเพ่ือนกนัไปก่อน คบคบกนัไปก่อน” 

      (ผู้ชายใจเยน็, 2550)

 

ถงึแม้เพลงดงักลา่ว จะสะท้อนวา่ผู้หญิงจะมีเสรีภาพมากขึน้ในการ

คบหาผู้ชาย แตค่วามพร่าเลอืนท่ีไมส่ามารถแบง่แยกได้ชดัเจนระหวา่งเพ่ือน

กบัแฟน ก็กลายมาเป็นสิง่ท่ีกลายมาเป็นอปุสรรคในการนิยามความสมัพนัธ์

ให้ชดัเจนและสร้างความอดึอดัให้กบัหญิงสาว ซึง่สดุท้าย ผู้ท่ีเหมือนยงัมีสทิธ์ิ

มากกวา่ในการก�าหนดความสมัพนัธ์ก็ยงัคงเป็นฝ่ายชาย อยา่งไรก็ตาม เพลง

ในยคุเดียวกนัท่ีเป็นของศลิปินฝ่ายชาย  ก็มกัจะกลา่วถงึปัญหาเดียวกนัท่ีมา

จากความไมช่ดัเจนของฝ่ายหญิง

นอกจากนี ้สิง่ท่ีเหน็ได้ชดัในยคุนี ้คือ เพลงท่ีเก่ียวข้องกบัความโสด

นัน้เพ่ิมขึน้ เชน่ เพลง “ยงัโสด” (2554) ของวง Olives เพลงท่ีโดดเดน่อีก

เพลงท่ีเก่ียวข้องกบัความโสด คือ เพลง “เหรอ” ของวง Zaza ในอลับัม้ Zaza 

Travel (2550) ซึง่สมาชิกในวงได้มีการปรับเปลีย่นภาพลกัษณ์ให้ดโูต และ

เป็นผู้หญิงท่ีมัน่ใจมากขึน้ จนสามารถท่ีจะครองตวัเป็นโสดได้อยา่งสบายใจ
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“สวยๆเลิศๆเกิดมาพร้อมความมั่นใจ ไม่คิดอยากมีคนรัก  

 เบ่ือนกัพวกผู้ชาย

เสอืสงิห์กระทิงทัง้นัน้ เขาวา่อนัตราย แล้วจะมีแฟนท�าไม ให้ชีวิต 

 มนัวุน่วาย”

 (เหรอ, 2550)

 

 อยา่งไรก็ดี เพลง “เหรอ” เป็นเพลงท่ี Zaza ร้องคูก่บัศลิปินชายอยา่ง

วง Buddha Bless ซึง่ร้องทอ่นท่ีคอยถามดกัคอวา่หญิงสาวในเพลงเธอพอใจ

ในความโสดจริงเหรอ ซึง่ในท่ีสดุหญิงสาวในเพลงก็ลงัเลเหมือนกนัวา่เธอควร

จะเปลีย่นใจดีหรือไม่

 ความเคลือ่นไหวอีกประการคือเร่ิมมีเพลงท่ีเหมือนจะแตะประเดน็

ของเพศทางเลอืก เชน่ เพลง “ไมช่อบผู้ชาย” (2554) ของวง KAT-PAT อยา่งไร

ก็ตามสดุท้ายในเนือ้เพลงก็สรุปวา่ เธอเพียง“ไมช่อบผู้ชาย(คนอ่ืน)” เพราะ

หลงรักผู้ชายเพียงคนเดียว 

 ภาพรวมของเพลงในยคุนี ้จงึอาจสามารถสรุปได้วา่มีความก้าวหน้า

ในเร่ืองบทบาทของผู้หญิงตอ่ความสมัพนัธ์ในหลายเร่ือง อยา่งไรก็ตามเนือ้

เพลงของศลิปินก็ยงัมุง่เน้นท่ีความรักแบบหนุม่สาวท่ีความโสดหรือการอยู่

คนเดียวไมใ่ชท่างเลอืกท่ีนา่พงึพอใจ และความรักและความสมัพนัธ์ก็ยงัไม่

พ้นไปจากกรอบระหวา่งชาย-หญิงตามขนบของสงัคม
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ยุคที่ส่ี: ให้คุกกีท้�านายกัน (2558-ปัจจุบนั)

ความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเพลงท่ีเกิดขึน้จากความ

เปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยี การซือ้ขาย CD ไมเ่ป็นท่ีนิยมอีกตอ่ไป ผู้ ฟัง

เพลงนิยมดาวน์โหลดเพลง รวมทัง้มีศิลปินหน้าใหม่ท่ีเกิดขึน้จากการท�า

ดนตรีผา่นสือ่ออนไลน์ เชน่ YouTube การปัน้วงศลิปินหญิงของคา่ยเพลง

ตา่งๆในไทยจงึได้ซบเซาลงได้ไปหลายปี จนในปี 2558 เร่ิมมีกลุม่ศลิปินไอ

ดอลเกิดขึน้ เชน่ วง Siamese Kittenz วง BNK48 และวง Sweat16! ขึน้มา

ย้อนกลบัไปท่ีญ่ีปุ่ นในปี 2548 Yasushi Akimoto โปรดวิเซอร์ชาว

ญ่ีปุ่ นได้ก่อตัง้ศลิปินวง AKB48 ขึน้มา โดยมีแนวคดิวา่ศลิปินเหลา่นีเ้ป็น

ศลิปินท่ีแฟนคลบัสามารถเข้าถงึได้งา่ย หรือ ‘Idols-you-can-meet’ และ

มีบคุลกิเป็น ‘girls next door’ หรือสาวข้างบ้าน คือ เป็นผู้หญิงท่ีหน้าตาดี  

แตไ่มไ่ด้สวยเลศิเลอจนแฟนคลบัไมส่ามารถเข้าถงึได้  (Xie, 2015) นอกจาก

นี ้Akimoto ยงัได้พฒันาโมเดลทางธรุกิจหลายอยา่งท่ีเก่ียวข้องกบัศลิปินวง 

AKB48 เชน่ การท่ีศลิปินวง AKB48 มีสถานท่ีส�าหรับการแสดงเป็นประจ�า

หรือท่ีเรียกวา่ Theatre การขาย CD พร้อมบตัรจบัมือ ท่ีแฟนคลบัสามารถ

มาพบปะและจบัมือศลิปินได้ นอกจากนีย้งัมีการเลอืกตัง้เป็นประจ�าทกุปี  

ท่ีแฟนคลบัมีสทิธ์ิท่ีจะโหวตให้ศลิปินท่ีตนเองช่ืนชอบได้เป็นนกัร้องน�าของวง 

(Xie, 2015; เหมือนฝัน, 2556) โมเดลทางธรุกิจนี ้ได้กลายเป็นความส�าเร็จท่ี

ดงึดดูคนให้กลบัมาซือ้ CD และสนบัสนนุท่ีตนเองช่ืนชอบในหลายรูปแบบ

สบิปีหลงัจากการเกิด AKB48 ความนิยมของกลุม่ศิลปินไอดอล

เหลา่นี ้ ได้เร่ิมมาท�าให้เกิดกลุม่ศิลปินไอดอลแบบเดียวกนัท่ีไทย จนในปี 

2558 เร่ิมมีกลุม่ศลิปินไอดอลเกิดขึน้ โดยวงแรกคือวง Siamese Kittenz  
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จากนัน้ในปี 2560 ก็เกิดวง BNK48 ของค่าย BNK48 Office และวง 

Sweat16! ของคา่ย Loveis และ Yoshimoto เกิดขึน้ในเวลาไลเ่ลีย่กนั

ในสว่นของเพลง วง Siamese Kittenz ได้ใช้เพลง ‘ซนึเดเระ’ ซึง่เป็น

ค�าญ่ีปุ่ นท่ีมีความหมายถงึอาการปากไมต่รงกบัใจ โดยเนือ้เพลงก็แสดงถงึ

หญิงสาวท่ีไปชอบใครสกัคน แตก่ลบัปากแขง็วา่ไมไ่ด้ชอบ เป็นต้น ในขณะ

ท่ีวง Sweat16! ของคา่ย Loveis มีบอย โกสยิะพงศ์ เป็นนกัแตง่เพลงหลกั 

โดยน�าวฒันธรรมของญ่ีปุ่ นมาใช้ในเพลง เชน่ เพลง “ปิง้ยา่ง” (2561) เป็นต้น 

สว่นของวง BNK48 เนือ้เพลงไทยจะเป็นการดดัแปลงเนือ้เพลงจาก

ภาษาญ่ีปุ่ น ซึง่หลายเพลงเป็นการแสดงถงึความมานะพยายามในด้านตา่งๆ 

รวมถงึด้านความรัก ทัง้นี ้เป็นเพราะคอนเซปของ BNK48 คือการน�าศลิปิน

ท่ีมีศกัยภาพ แตย่งัไมไ่ด้พฒันาเตม็ท่ี มาพฒันา ดงันัน้เนือ้เพลงจงึมกัสือ่ถงึ

ความพยายามเสมอ 

 

“อุปสรรคมากมายท่ีผ่านเข้ามา แม้จะเหน่ือย ฉันจะปัดมันไป 

 ด้วยใจท่ีไมย่อมแพ้

ลมจะแรงเส้นทางจะชนัแคไ่หน ฉนัจะฝ่ามุง่ไปสู ่ค�านงึวา่รักเธอ”

     (อยากจะได้พบเธอ, 2560)

“รักไมรั่ก จะรักไมรั่ก ก็ลองเสีย่งดอีูกสกันิด 

ปาฏิหาริย์และดวงชะตา อาจท�าให้เราไมค่าดคดิ

ฉนัมัน่ใจวา่เราจะเป็นดัง่ฝัน ในวนัแหง่ความรัก สกัวนัหนึง่”

     (คกุกีเ้สีย่งทาย, 2560)
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เพลงของ BNK48 เป็นเพลงท่ีแปลจากเนือ้เพลงฉบบัญ่ีปุ่ นของ 

AKB48 อยา่งไรก็ตาม เป็นทางเลอืกของโปรดวิเซอร์ชาวไทยวา่จะเลอืกท่ี

แปลเพลงแบบเก็บความหมายทัง้หมด หรือเลอืกท่ีจะบดิความหมายให้เข้า

กบัท�านองของเพลง เชน่ ในเพลง “วนัแรก” ท่ีมาจากเพลง Shonichi ผู้แตง่

เนือ้ร้องไทย คือ ประภพ ชมถาวร หรือ กอล์ฟ Superbaker เลอืกท่ีจะถอด

ความหมายเนือ้เพลงภาษาไทยมาจากภาษาญ่ีปุ่ นแบบตรงตวัเกือบทัง้หมด 

แตใ่นขณะท่ีเพลง “คกุกีเ้สีย่งทาย” ซึง่ผู้ควบคมุดนตรีคือ พงศ์จกัร พิษฐาน

พร หรือ เอ๊ะ ละอองฟอง เลอืกท่ีบดิค�าบางสว่นเพ่ือให้เนือ้ร้องภาษาไทยเข้า

กบัท�านอง และยงัเป็นการปรับเพ่ือให้คนไทยท่ีไมไ่ด้คุ้นเคยกบัวฒันธรรมของ

การเสีย่งทายผา่นคกุกี ้สามารถเข้าใจเนือ้เพลงได้มากขึน้ ยกตวัอยา่งเชน่ 

ทอ่นท่ีร้องวา่ “Uranatte yo” ท่ีแปลวา่ “มาท�านายดวงฉนัส”ิ จงึถกูดดัแปลง

เป็นค�าวา่ “ให้คกุกีท้�านายกนั” เป็นต้น (RicchanSama, 2561)

  นอกจากนี ้BNK48 ยงัมีเพลงท่ีแสดงถงึมิตรภาพของเพ่ือนท่ีร่วม

ฝ่าฟันกนัมาจนถงึจดุหมายปลายทางในเพลง ‘ความทรงจ�าและค�าอ�าลา’ 

ซึง่กลา่วถงึการจบการศกึษา การแยกย้ายไปตามทางของตนเอง รวมถงึการ

เตบิโต และเป็นอิสระ สอดคล้องกบัแนวทางหลกัของวงท่ีเน้นพฒันาการของ

ศลิปิน

 “ห้องเรียนท่ีเคยอยู่ด้วยกันเม่ือวาน เรียนด้วยกันตรงนี ้ เป็น 

 เพ่ือนกนัตรงนี ้

 ใสเ่คร่ืองแบบเดียวกนัยงัจ�าขึน้ใจ แคเ่พียงในเวลานี ้ เหน็เธอโตขึน้ 

 อีกมากมาย”

    (ความทรงจ�าและค�าอ�าลา, 2561)
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อภปิรายผลการศกึษา

ภาพตวัแทนความรักและความสมัพนัธ์ท่ีมกัพบในวงศิลปินหญิง 

สามารถจ�าแนกได้เป็นสีป่ระเภทหลกัดงันี ้

1. หญิงสาวที่แอบรัก 

เพลงแอบรักเป็นเพลงท่ีอยู่คู่ศิลปินหญิงมาตลอดทกุยคุทกุสมยั 

โดยเพลงดงักลา่ว มกัแสดงถงึอาการคลัง่ไคล้หลงใหลของหญิงสาวท่ีเพ่ิง

รู้จกัความรัก เชน่ เพลง “รักปักใจ” (2525) ของ สาว สาว สาว และมกัแสดง

ถงึความหวัน่ไหว ไมแ่นใ่จวา่คนท่ีแอบชอบนัน้รู้สกึอยา่งไรกบัตน ไปจนถงึ

อาการประหมา่ท�าอะไรไมถ่กูเม่ืออยูใ่กล้คนท่ีตนแอบรัก เชน่ เพลง “หายใจ

เป็นเธอ” (2548) ของโฟร์-มด และในบางเพลง ก็อยากให้คนท่ีตนแอบรัก

นัน้ รู้ความในใจสกัทีด้วยวิธีการตา่งๆ เชน่ เพลง “ผ้าเช็ดหน้า” (2542) ของ 

Triumphs Kingdom เพลง  “เข้าใจใชไ่หม”(2543) ของ ZAZA และ “คกุกี ้

เสีย่งทาย” (2560) ของ BNK48 เป็นต้น 

ทัง้นี ้ เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่เพลงแอบรักของศิลปินหญิงในยคุเร่ิมต้น 

(2520-2530) เน้นท่ีหญิงสาวท่ีเผชิญกบัอาการตกหลมุรัก แตเ่พลงแอบ

รักของศลิปินหญิงในยคุหลงัจาก 2530 เป็นต้นมา กลบัมีเนือ้หาถงึความ

พยายามท่ีจะให้คนท่ีตนหลงรัก ได้รับรู้ความในใจมากขึน้และมีพฒันาการ

ตามตารางหน้าถดัไป
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2. หญิงสาวที่มีแฟนหรือคนรัก

มีหลายเพลงของศลิปินหญิงท่ีมีค�าวา่ “แฟน” และบรรยายความ

สมัพนัธ์ระหวา่งหญิงสาวและแฟนหรือคนท่ีถกูใจของเธอ ยกตวัอยา่ง เพลง 

“เราเป็นแฟนกนัได้ยงัไง” (2527) “นะก๊ิกนะ” (2547) ของ Girly Berry “จีบ

ได้แฟนไมรั่ก” (2555) ของโฟร์-มด ไปจนถงึเพลง “Loveaholic“ (2555) 

ของเฟย์ ฟาง แก้ว ในยคุหลงัปี 2530 เพลงของกลุม่ศลิปินหญิงเร่ิมกลา่ว

ถงึบทบาทของผู้หญิงตอ่ความสมัพนัธ์มากขึน้ และมีพฒันาการตามตาราง

ดงัตอ่ไปนี ้
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3. หญิงสาวที่ผิดหวังในความรัก 

เพลงอกหกั หมายรวมถงึ เพลงท่ีกลา่วถึงการผิดหวงัในความรัก 

ไมว่า่จะเป็นการโดนบอกเลกิ โดนนอกใจ หรือไปหลงรักคนท่ีแฟนอยูแ่ล้ว 

เชน่ เพลง “ประตใูจ” (2526) ของ สาว สาว สาว  “เจ็บแทนได้ไหม” (2538) 

ของ T-Skirt “เร่ืองคืนนัน้” (2547) และ “รักนะ…ไมแ่สดงออก” (2548) ของ 

Girly Berry สิง่ท่ีนา่สงัเกตคือ เพลงอกหกัของศลิปินหญิงในยคุแรก กลา่ว

วา่ เชน่ ในยคุหลงัปี 2530 เป็นต้นมา แสดงให้เหน็ทา่ทีท่ีแตกตา่งตอ่ความ

ผิดหวงั และมีพฒันาการดงัตารางตอ่ไปนี ้
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4. หญิงสาวกับมติรภาพความเป็นเพื่อน

เพลงท่ีกลา่วถึงมิตรภาพมีอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ยคุท่ีหนึ่งจนถึง

ยคุท่ีสี ่แตเ่นือ้หาไมไ่ด้เปลีย่นแปลงมากนกั โดยมิตรภาพท่ีกลา่วถงึในเพลง 

มกัแบง่เป็นสองแบบหลกัคือ เนือ้เพลงท่ีกลา่วถงึหญิงสาวท่ีแอบชอบเพ่ือน

ตวัเอง เชน่ เพลง “เพ่ือนกนั...ท�าไมพดูกนัไมไ่ด้” (2547) ของ Girly Berry 

“ยอมเป็นเพ่ือนเธอ” (2552) และ “อยากลืมวา่เป็นเพ่ือนเธอ” (2553) ของ 

เฟย์ ฟาง แก้ว หรือในทางกลบักนั คนท่ีเธอคดิเพียงเพ่ือนอาจจะมาชอบเธอ 

เชน่ เพลง “แคเ่พ่ือนกนั” (2531) ของ สาว สาว สาว แม้วา่เพลงเหลา่นี ้อาจ

ไมไ่ด้ระบ ุ‘เพศ’ ของ ‘เพ่ือน’ อยา่งชดัเจน เพลงสว่นใหญ่กลา่วถงึอีกฝ่าย

หนึง่โดยใช้ค�าวา่ ‘เธอ’ แตโ่ดยบริบทแล้วก็หมายความถงึเพ่ือนผู้ชาย ซึง่ใน

มิวสกิวิดีโอท่ีถ่ายทอดเพลงเหลา่นี ้ก็ใช้นกัแสดงชายเป็น ‘เธอ’ ด้วยเชน่กนั

ในขณะท่ีเพลงอีกแบบหนึ่ง จะเป็นเพลงท่ีกลา่วถึงมิตรภาพของ

เพ่ือนซึง่คอยอยูเ่คียงข้างกนั เชน่ เพลง “เพ่ือนกนั” (2538) ของ T-Skirt หรือ 

เพลงท่ีกล่าวถึงความรักความผูกพันเม่ือต้องอ�าลาจากกัน เช่น เพลง  

“กนัและกนั” ของ Triumphs Kingdom และ “ความทรงจ�าและค�าอ�าลา” 

(2561) ของ BNK48 ซึง่ถงึมกัเป็นการสะท้อนมิตรภาพของสมาชิกหญิงในวง 

มิตรภาพระหว่างเพศหญิงและเพศชายจึงถกูน�าเสนอในแง่ท่ีว่า

ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะต้องคดิเกินเลยมากกวา่ความเป็นเพ่ือนเสมอ และในยคุ 

หลงัๆ ก็มีเพลงท่ีน�าเสนอความพร่าเลือนระหว่างค�าว่าเพ่ือนและแฟนท่ี

สร้างความไมช่ดัเจนในความสมัพนัธ์ระหวา่งหญิงชาย ในขณะท่ีมิตรภาพ

ระหว่างผู้หญิงนัน้ถูกน�าเสนออย่างต่อเน่ืองในฐานะผู้ ท่ีสนบัสนนุซึ่งกนั

และกนั
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ทัง้นี ้ พัฒนาการของบทเพลงของวงศิลปินวยัรุ่นหญิงของไทย

นอกจากจะสะท้อนบทบาทและคา่นิยมท่ีเปลีย่นไปของความรักและความ

สมัพนัธ์ของหญิงสาวแล้ว ยงัได้รับอิทธิพลท่ีมีสว่นท�าให้ภาพตวัแทนของ

หญิงสาวในบทเพลงมีการเปลีย่นแปลงไปตามชว่งเวลา ดงันี ้

1. อทิธิพลของอุตสาหกรรมเพลงต่างประเทศ

กลุม่ศิลปินหญิงได้รับอิทธิพลจากอตุสาหกรรมเพลงหลากหลาย

ประเทศ ในชว่งปี 2520 ซึง่เป็นยคุของวง สาว สาว สาว นัน้ วงศลิปินหญิง

ของไทยได้รับอิทธิพลจาก Pop idol ในยคุ 80 ของญ่ีปุ่ น เม่ือไปสูใ่นชว่งปี 

2530 วงศลิปินหญิง เร่ิมได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก โดยเฉพาะวงเกิร์ลกรุ๊ป 

ท่ีเป็นท่ีนิยมทัว่โลกอยา่ง Spice Girls ท่ีท�าให้วงศลิปินหญิงต้องมีภาพลกัษณ์

ท่ีชดัเจน ขณะเดียวกนัอิทธิพลจากญ่ีปุ่ นก็ยงัคงอยู ่ โดยเฉพาะ Dojo City 
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คา่ยภายใต้ Bakery Music ซึง่ปัน้ศลิปินหญิงออกมาเป็นจ�านวนมาก หลงั

จากนัน้ในชว่งปี 2540 วงศลิปินหญิงไทยก็ยงัคงได้รับอิทธิพลจากญ่ีปุ่ น โดย

เฉพาะวงศลิปินจากคา่ยกามิกาเซ ่ของอาร์เอส โปรโมชัน่ อยา่งไรก็ตาม หลงั

จากกระแสความนิยมของเกาหลีมีมากขึน้ วงศลิปินหญิงไทยก็เร่ิมมีกลิน่

อายและทา่เต้นท่ีคล้ายคลงึกบัศลิปินเกาหลมีากขึน้ จนกระทัง่ชว่งปี 2560 

ท่ีความนิยมของ BNK48 ท�าให้วงศลิปินหญิงไทยหนักลบัมาได้รับอิทธิพล

จาก Idol ของฝ่ังญ่ีปุ่ นอีกครัง้

2. อทิธิพลของอุตสาหกรรมเพลงในประเทศ

จากผลการวิจยั เหน็ได้ชดัวา่วงศลิปินหญิงทัง้แบบเกิร์ลกรุปและดโูอ

ในแตล่ะชว่งเวลา มกัมีเบือ้งหลงัความส�าเร็จเป็นโปรดวิเซอร์ชายท่ีท�าหน้าท่ี

ผลกัดนั รวมทัง้สร้างสรรค์บคุลกิและเนือ้เพลงของศลิปินหญิง ยกตวัอยา่ง 

ในยคุของวง สาว สาว สาว ก็มีระย้า เจ้าของคา่ยรถไฟดนตรีเป็นผู้ ปัน้วง 

สาว สาว สาว ให้โดง่ดงัขึน้มาได้ หรือในยคุของ Triumphs Kingdom ก็มี

สมเกียรต ิอริยะชยัพาณิชย์ ท่ีเป็นผู้บริหารของคา่ย Dojo City จนมาถงึใน

ยคุของคา่ยกามิกาเซ ่ก็มีอดีตศลิปินเพลงป็อบอยา่ง สทุธิพงษ์ วฒันจงั หรือ 

ชมพ ูฟรุ๊ตตี ้เป็นผู้ปลกุปัน้ศลิปินวยัรุ่นในคา่ย จนกระทัง่ปัจจบุนั ความส�าเร็จ

ของ BNK48 ก็มีนกัแตง่เพลง เชน่ ประภพ ชมถาวร และ พงศ์จกัร พิษฐาน

พร เป็นผู้ดดัแปลงเนือ้ร้องภาษาญ่ีปุ่ นให้เป็นเนือ้ร้องภาษาไทย อาจกลา่วได้

วา่เนือ้เพลงท่ีแสดงถงึความสดใสและอารมณ์ความรู้สกึตา่งๆของวงศลิปิน

หญิง เป็นการมองผา่นมมุมองของ “ผู้ชาย” ท่ีเป็นผู้สร้างสรรค์และบริหาร

ผลงานอยูเ่บือ้งหลงั 
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3. ภาพลักษณ์ของวง 

ภาพลกัษณ์ของวงมีสว่นส�าคญัตอ่เนือ้เพลง โดยวงศลิปินหญิงมกั

ถกูวางภาพลกัษณ์ในสองแนวทางหลกั คือ สดใสร่าเริง หรือ เซก็ซ่ี ซึง่ก็จะมีผล

ตอ่เนือ้เพลงและภาพตวัแทนของหญิงสาวในเพลง ซึง่ผลดงักลา่ว สอดคล้อง

กบังานวิจยัก่อนหน้านีท่ี้มุง่ศกึษากระบวนการในการสร้างภาพลกัษณ์ของ

ศลิปินเพลง เชน่ งานวิจยัของ ณฐัภรณ์  สถิรกลุ (2537) ศกึษากระบวนการ

สร้างนกัร้องยอดนิยมของ บริษัท แกรมม่ี เอน็เตอร์เทน เม้นท์ จ�ากดั ยคุล

รัตน์ เจตนธรรมจกัร (2537) ศกึษาภาพลกัษณ์ของนกัร้องสงักดับริษัท คีตา 

เรคคอร์ดส จ�ากดั งานวิจยัของ สปุระสทิธ์ิ สทิธิอารีย์ (2543) ท่ีศกึษาการ

สร้างภาพลกัษณ์ของศลิปินเพลงโดโจซตีิ ้และงานวิจยัของ ศริินภา นรสาร 

(2557) ศกึษาการสร้างภาพลกัษณ์ศลิปินลกูทุง่หญิงของบริษัทอาร์สยาม 

งานวิจยัท่ีศกึษาการสร้างภาพลกัษณ์ของศลิปินในชว่งเวลาตา่งๆมีผลคอ่น

ข้างคล้ายกนั กลา่วคือ ภาพลกัษณ์ของศลิปินและบทเพลงของศลิปินนัน้มี

สว่นเก่ียวข้องกนัโดยตรง ก่อนท่ีจะแตง่เนือ้ร้องและท�านอง นกัแตง่เพลงต้อง

มีการศกึษาบคุลกิและทศันคตขิองศลิปิน ถ้าเป็นผู้หญิงสมยัใหม ่มีความเป็น

ตวัเองสงู ก็ต้องแตง่เพลงให้สอดคล้องกนั (ณฐัภรณ์, 2537: 96-97) 

4. อายุการท�างานในวงการของศลิปิน

อายกุารท�างานของศลิปินหญิง มีผลตอ่ภาพลกัษณ์ของวง ซึง่ภาพ

ลกัษณ์นีก็้สง่ผลตอ่ภาพตวัแทนของหญิงสาวในบทเพลงของศลิปิน ท่ีพบ

สว่นมากคือ ศลิปินหญิงท่ีเพ่ิงเข้ามาในวงการและออกผลงานชดุแรก จะมี

ภาพลกัษณ์ของความสดใส ร่าเริง ไร้เดียงสาตอ่ความรัก ขณะท่ีเม่ือศลิปิน

หญิงมีผลงานตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลาหนึง่ ภาพลกัษณ์นีก็้จะถกูปรับเปลีย่น
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ให้เป็นผู้หญิงท่ีมัน่ใจและกล้าแสดงออกในเร่ืองของความสมัพนัธ์มากขึน้ 

ตวัอยา่งท่ีเหน็ได้ชดัเจน คือ เพลง ‘ประตใูจ’ ของ สาว สาว สาว ในปี 2526 

ท่ีแสดงถงึผู้หญิงท่ีเร่ิมรักเป็นครัง้แรก มาเป็นหญิงสาวท่ีเช่ือมัน่และกล้าท่ี

จะบอกรักก่อนเม่ือเธอมัน่ใจในความสมัพนัธ์มากพอในเพลง ‘ฉนับอกเธอ

เอง’ ของ สาว สาว สาว ในปี 2531 หรือเฟย์ ฟาง แก้ว ซึง่มีภาพลกัษณ์ท่ีโต

ขึน้อยา่งเหน็ได้ชดั เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งเพลง “MSN (^_^)” (2550) และ 

“Loveaholic” (2555)

วงศิลปินหญิงในอุตสาหกรรมเพลง: ภาพตัวแทนที่ผลิตซ�า้หรือ 

สร้างใหม่? 

ถ้าหากพิจารณาอตุสาหกรรมเพลงในฐานะอตุสาหกรรมวฒันธรรม 

จากกรณีศึกษาของเพลงกลุ่มศิลปินหญิง พบว่าภาพตวัแทนซึ่งเป็นสิ่ง

ประกอบสร้างทางสงัคมท�าหน้าท่ีทัง้ผลติซ�า้อดุมการณ์เดมิ และพยายาม

ท่ีจะท้าทายอดุมการณ์เดิมและสร้างภาพตวัแทนใหม่ขึน้มา แม้ว่าความ

สมัพนัธ์สว่นใหญ่ท่ีสะท้อนออกมาในชว่งระยะเวลาเกือบ 40 ปีท่ีผา่นมาคือ

ความสมัพนัธ์แบบหนุม่สาวท่ีแอบรัก-มีแฟน-อกหกัเหมือนเดมิ แตห่ญิงสาว

มีอ�านาจมากขึน้ในการแสดงออกถงึความรักและมีบทบาทท่ีเป็นฝ่ายรุกมาก

ขึน้ในความสมัพนัธ์ ซึง่อ�านาจนีก็้มาจากการท่ีผู้หญิงได้รับโอกาสทางสงัคม

มากขึน้ รวมถงึกระแสความนิยมของเกิร์ลกรุปท่ีมีภาพลกัษณ์ของหญิงสาว

ท่ีมีความมัน่ใจได้รับความนิยมในกลุม่แฟนเพลงตัง้แตย่คุ 1990 เป็นต้น

มา อยา่งไรก็ตาม อ�านาจของผู้หญิง ก็ยงัถกูครอบไว้ด้วยอ�านาจของผู้ ท่ีขบั

เคลือ่นอตุสาหกรรมเพลงซึง่สว่นใหญ่เป็นเพศชาย ในแงห่นึง่ ภาพตวัแทน

ของหญิงสาวจงึถกูก�าหนดในฐานะสินค้าภายใต้อตุสาหกรรมวฒันธรรม 
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ซึง่มีการท�าให้เป็นสนิค้า (commodification) และท�าให้มีมาตรฐานเดียวกนั 

(standardization) เหมือนท่ี Adorno และ Horkheimer ได้วิพากษ์ เนือ้เพลง

และภาพลกัษณ์ของวงได้รับการออกแบบให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมายซึง่สว่น

ใหญ่เป็นกลุม่วยัรุ่นหญิงและชาย รวมถงึเม่ือสมาชิกในวงเตบิโตไป ก็ต้อง

มีการปรับเปลีย่นภาพลกัษณ์ให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมายท่ีเตบิโตขึน้ เนือ้หาท่ี

ด ู‘เสรี’ มากขึน้ จงึมีเป้าหมายในเชิงของการตลาดเป็นหลกั มากกวา่การสง่

เสริมสถานะของผู้หญิง

อย่างไรก็ดี บทเพลงในยคุหลงัมีความหลากหลายขึน้ในแง่ของ

ความรักและความสมัพนัธ์ ‘รักปักใจ โอ้ใครชว่ยฉนัที’ ในยคุของ สาว สาว 

สาว ก็เปลีย่นแปลงไปสู ่‘รักไมรั่ก ก็ลองเสีย่งดอีูกสกันิด’ ในยคุของ BNK48 

วฒันธรรมของหญิงสาว (Girl culture) จงึไมห่ยดุน่ิง แตเ่ปลีย่นแปลงอยา่ง

เป็นพลวตั ควบคูไ่ปกบัพฒันาการของสงัคมและอตุสาหกรรมเพลง
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