ภาพตัว แทนความรั ก และความสั ม พัน ธ์ ข องหญิ ง สาวใน
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพตัวแทนความรักและ
ความสัมพันธ์ของหญิงสาวในบทเพลงของกลุม่ ศิลปิ นหญิง โดยคัดเลือก
กลุม่ ศิลปิ นหญิง 8 วง ทีม่ อี ทิ ธิพลในอุตสาหกรรมเพลงไทยในช่วงระยะเวลา
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2525-2561 โดยศึกษาตัวบท (textual analysis) ของเนื ้อหา
ในเพลง และศึกษาบริบท (contextual analysis) ของอุตสาหกรรมเพลงใน
ช่วงทีบ่ ทเพลงนันถู
้ กผลิตขึ ้นมา ผลการวิจยั คือภาพตัวแทนของความสัมพันธ์
ของหญิงสาว สามารถจ�ำแนกได้ สแี่ บบหลัก คือ หญิงสาวทีแ่ อบรัก หญิงสาว
ทีม่ แี ฟนหรือคนรัก หญิงสาวทีผ่ ดิ หวังในความรัก และหญิงสาวกับมิตรภาพ
ความเป็ นเพือ่ น แต่ในแต่ละช่วงระยะเวลาได้ มคี วามเปลีย่ นแปลงในเนื ้อหา
ของเพลง เช่น หญิงสาวทีแ่ อบรักกล้ าแสดงออกมากขึ ้น หญิงสาวทีม่ แี ฟน
หรือคนรักก็มบี ทบาทในการเริ่มต้ นความสัมพันธ์มากขึ ้น รวมทังหญิ
้ งสาวที่
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ผิดหวังในความรัก ก็ไม่ได้ มองว่าความผิดหวังนัน้ เป็ นสิ่งที่ร้ายแรง ซึ่ง
พัฒนาการของภาพตัวแทนเหล่านี ้ มีผลจากปั จจัยทังอิ
้ ทธิพลของวงการ
เพลงภายในประเทศและต่างประเทศ ภาพลักษณ์ของวงดนตรี และอายุการ
ท�ำงานในวงการของศิลปิ น ซึง่ ภาพตัวแทนเหล่านี ้เป็ นสิง่ ทีส่ ะท้ อนวัฒนธรรม
หญิงสาวในแต่ละยุคได้ เป็ นอย่างดี
ค�ำส�ำคัญ: ภาพตัวแทน / หญิงสาว / วัฒนธรรมหญิงสาว / เกิร์ลกรุป /
เกิร์ลดูโอ
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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�ำ

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 สาว สาว สาว วงเกิร์ลกรุ ปที่โด่งดัง
ตังแต่
้ ยคุ 80 ได้ รวมตัวกันอีกครัง้ เพือ่ จัดคอนเสิร์ตทีร่ อยัล พารากอน ฮอลล์
กรุ งเทพฯ คอนเสิร์ตซึง่ มีการแสดงทังหมด
้
3 รอบ ระหว่างวันที่ 23-25
พฤศจิกายน สามารถขายบัตรหมดเกลี ้ยงทุกรอบ โดยกลุม่ คนดูหลักคือแฟน
คลับซึง่ รอคอยการกลับมาของวง สาว สาว สาว ทีร่ ้ างราการจัดคอนเสิร์ตการ
แสดงร่วมกันไปถึง 34 ปี
ในขณะเดียวกัน วง BNK48 ซึง่ เป็ นวงน้ องสาวของ AKB48 วงไอดอล
ของญี่ปนุ่ ก็ได้ ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง เพลง ‘คุกกี ้เสีย่ งทาย’ ซึง่ ดัดแปลง
มาจากเพลง ‘Koisuru Fortune Cookie’ ของ AKB48 กลายเป็ นเพลงฮิตติด
ชาร์ ตของหลายคลืน่ วิทยุ และมีนกั ร้ องนักแสดงที่นำ� เพลงนี ้มาร้ องจ�ำนวน
มาก สมาชิกในวง BNK48 หลายคน ก็ได้ รับความนิยมอย่างล้ นหลามและ
เป็ นพรีเซนเตอร์ สนิ ค้ าหลากหลายชนิด
หากพิจารณาว่าความนิยมของวงเกิร์ลกรุป จะพบว่ามีความต่อ
เนือ่ งเกือบ 40 ปี โดยนับตังแต่
้ อลั บัมแรกของ
้
สาว สาว สาว ซึง่ วางแผงในปี
2525 มาจนถึงการออกผลงานเพลงของวง BNK48 ล่าสุดในปี 2561 ซึง่ ใน
ระหว่างช่วงดังกล่าว ก็จะมีวงเกิร์ลกรุปอืน่ ๆทีโ่ ด่งดังในช่วงเวลาต่างๆ เช่น
T-Skirt (2538-2539) ของคีตา Girly Berry (2545-2547) ของอาร์ เอส และ
Zaza (2541-ปั จจุบนั ) ของ GMM Grammy เป็ นต้ น นอกจากนี หากพิ
้
จารณา
วงศิลปิ นหญิงไปถึงวงดนตรีผ้ หู ญิงล้ วนทีม่ สี มาชิก 2 คน ก็มหี ลายวงทีไ่ ด้ รับ
ความนิยมในช่วงต่างๆ เช่น Triumphs Kingdom (2542-2544) ของค่าย
Dojo City และ โฟร์ -มด (2548-2558) ของอาร์ เอส
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ถึงแม้ ว่ากลุม่ ศิลปิ นหญิงจะได้ รับความนิยมอย่างต่อเนื่องหลาย
สิบปี แต่กลับมีงานวิจยั น้ อยมากที่ม่งุ ศึกษากลุ่มศิลปิ นหญิงซึง่ เป็ นหนึ่ง
ในวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) ของไทย ผู้วจิ ยั จึงได้ หยิบยก
หัวข้ อดังกล่าวมาศึกษา โดยงานวิจยั นี ้จะเน้ นศึกษาถึงภาพตัวแทนความ
รักและความสัมพันธ์ ของหญิงสาวในบทเพลงของกลุม่ ศิลปิ นหญิงที่ร้อง
เพลงป็ อบ (pop music) ตังแต่
้ ยคุ ของวง สาว สาว สาว จนถึง วง BNK48 โดย
มีสมมุตฐิ านว่า บทเพลงของวงศิลปิ นหญิงล้ วนเหล่านี ได้
้ ทำ� หน้ าทีถ่ า่ ยทอด
อัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เริ่ มก้ าวสูว่ ยั สาว และเริ่ มที่จะมีความรักและความ
สัมพันธ์ โดยความสัมพันธ์ในที่นี ้ หมายถึง ความผูกพัน เกี่ยวข้ องกัน ทัง้
แบบคนรักและแบบเพื่อน ระหว่างต่างเพศหรื อเพศเดียวกัน ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั
เลือกศึกษากลุม่ ศิลปิ นหญิง เนือ่ งด้ วยกลุม่ ศิลปิ นหญิงมักมีการก�ำหนดภาพ
ลักษณ์อย่างชัดเจน จากบทเพลงและการแต่งกาย ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับความ
เป็ นผู้หญิงในแต่ละยุคสมัย การศึกษาภาพตัวแทนในบทเพลงนี ้จึงท�ำให้
สามารถเห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมในบริ บท
ของอุตสาหกรรมเพลงระหว่างในช่วงเวลาเกือบ 40 ปี ของการมีกลุม่ ศิลปิ น
หญิงในวงการเพลงไทย
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. ศึกษาภาพตัวแทนของความรักและความสัมพันธ์ของหญิงสาว
ในบทเพลงของกลุม่ ศิลปิ นหญิงเพลงป็ อบ
2. ศึกษาบริ บทของอุตสาหกรรมเพลงที่มีผลต่อบทเพลงของกลุม่
ศิลปิ นหญิงเพลงป็ อบ
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แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
1. แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมหญิงสาว (Girl Culture)
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ‘สาว’ หมาย
ถึงหญิงทีอ่ ายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมแล้ วมีอายุตงแต่
ั ้ 15-30 ปี ขึ ้นไป
อย่างไรก็ตาม หากใช้ คำ� ภาษาอังกฤษว่า Girl แล้ ว อาจหมายความตังแต่
้
เด็กผู้หญิง เด็กสาวแรกรุ่น ไปจนถึงหญิงสาว ในการศึกษาชิ ้นนี เลื
้ อกทีใ่ ช้ คำ�
ภาษาไทยว่า ‘หญิงสาว’ และภาษาอังกฤษว่า Girl เพือ่ เจาะจงถึงกลุม่ ศิลปิ น
หญิงทีม่ ผี ลงานเพลงออกมาในขณะทีอ่ ายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 15-25 ปี และ
มีอทิ ธิพลต่อกลุม่ คนฟั งทีอ่ ยูใ่ นช่วงวัยเดียวกันหรือช่วงวัยทีใ่ กล้ เคียง รวมทัง้
เป็ นส่วนหนึง่ ในวัฒนธรรมหญิงสาว (Girl Culture)
Mitchell and Reid-Walsh (2008) ได้ กล่าวถึงวัฒนธรรมของหญิง
สาวในฐานะวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) ซึง่ เป็ นภาพตัวแทน
(representation) ของความเป็ นหญิงสาว (girlhood) ซึง่ สามารถศึกษาได้
หลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเพียงบางส่วนดังนี ้
วัฒนธรรมของหญิงสาวสามารถศึกษาได้ จากการปฏิบตั ทิ างสังคม
(social practice) โดยศึกษาว่าหญิงสาวท�ำอะไร หรือการกระท�ำใดถูกเชือ่ มโยง
กั บ ความเป็ นหญิ ง สาว ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในบริ บ ทสั ง คมอเมริ กั น
ความเป็ นหญิงสาวในสือ่ มักเชือ่ มโยงกับการคุยโทรศัพท์ หรือการแต่งตัวไป
งานฉลองจบการศึกษา เป็ นต้ น วัฒนธรรมของหญิงสาวยังสามารถศึกษา
ได้ จากวัฒนธรรมทางวัตถุ (material culture) ยกตัวอย่างเช่น ศึกษาเสื ้อผ้ า
เครื่องประดับ หรือตุ๊กตาทีเ่ ป็ นนิยมในหมูห่ ญิงสาว เป็ นต้ น หรือศึกษาจาก
สื่อ (media) โดยศึกษาหนังสือ ภาพยนตร์ ดนตรี หรื อรายการโทรทัศน์
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ทีเ่ ป็ นทีน่ ยิ มในกลุม่ หญิงสาว หรือเป็ นส่วนหนึง่ ในการประกอบสร้ างความ
เป็ นหญิงสาวในสังคม
วัฒนธรรมของหญิงสาวยังสามารถศึกษาจากพื ้นที่ (space) ทีเ่ ชือ่ ม
โยงกับความเป็ นหญิงสาว เช่น ห้ างสรรพสินค้ าได้ กลายเป็ นพื ้นทีท่ ถ่ี กู เชือ่ ม
โยงกับความเป็ นหญิงสาว นอกจากนี ้ วัฒนธรรมของหญิงสาว ยังสามารถ
ศึกษาได้ จากพิธีกรรม (rite of passage) ของการเปลีย่ นผ่านช่วงวัยของ
หญิงสาวในทังเชิ
้ งศาสนาและเชิงสังคม ยกตัวอย่างเช่น การสวมใส่ยกทรง
เป็ นครัง้ แรก การออกเดท และการมีแฟน เป็ นต้ น
วัฒนธรรมของหญิงสาว จึงสามารถศึกษาได้ หลากหลายรูปแบบ
ในบทความชิ ้นนี ้ จะเน้ นการศึกษาวัฒนธรรมของหญิงสาวโดยผ่านสือ่ คือ
บทเพลงของวงศิลปิ นหญิง แต่ทงนี
ั ้ ้ การวิเคราะห์บทเพลง อาจมีการกล่าว
ถึงวัฒนธรรมของหญิงสาวตามรูปแบบอืน่ ๆทีก่ ล่าวมาข้ างต้ น
2. แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) และ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry)
‘เพลงป็ อบ’ (pop music) คือ แนวเพลงทีฟ่ ั งง่าย มีทำ� นองทีต่ ดิ หู และ
เป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) หรือวัฒนธรรม
มวลชน (mass culture) การศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมในงานวิชาการ
สามารถแยกได้ เป็ นสองแนวคิดหลัก แนวคิดแรก คือ แนวคิดทีม่ ตี ้ นก�ำเนิด
จากส�ำนักแฟรงค์เฟิ ร์ต (Frankfurt School) ศูนย์รวมของนักวิชาการสาย
ทฤษฎีวิพากษ์ ช่วงศตวรรษที่ 1930 ประกอบด้ วยนักคิดที่ส�ำคัญคือ เช่น
Theodor Adorno และ Max Horkheimer ซึง่ ได้ วพิ ากษ์วฒ
ั นธรรมมวลชน
ภายใต้การผลิตของ “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” (Culture Industry) ว่ามีลกั ษณะ
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ทีส่ ำ� คัญ 3 ประการ คือ 1) มีลกั ษณะของการเป็ นสินค้ า (commodification)
2) มีมาตรฐานเดียวกันหมด (standardization) และ 3) มีปริมาณมากมาย
มหาศาล (massification) ซึง่ ท�ำให้ ผ้ ผู ลิตและผู้บริโภคผลผลิตทางวัฒนธรรม
ดังกล่าว ขาดความเป็ นปั จเจกบุคคล และตกอยูภ่ ายใต้ ระบบของนายทุน
อุตสาหกรรม (กาญจนา แก้ วเทพ: 2557, 268-269)
แนวคิดอีกแบบหนึง่ คือ แนวคิดของส�ำนักเบอร์มงิ แฮม (Birmingham
School) ซึง่ ก�ำเนิดมาจาก Centre for Contemporary Cultural Studies
(CCCS) ซึง่ ก่อตังในปี
้
1964 ที่มหาวิทยาลัยเบอร์ มงิ แฮมประเทศอังกฤษ
ซึง่ เน้ นการศึกษาวัฒนธรรมในฐานะปฏิบตั ิการทางวัฒนธรรม (cultural
practice) มากกว่าทีจ่ ะสนใจผลผลิตทางวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว ดังนัน้
นักวิชาการในส�ำนักเบอร์ มิงแฮมจึงสนใจว่าปฏิบตั กิ ารวัฒนธรรมดังกล่าว
เกีย่ วข้ องกับโครงสร้ างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างไร
(กาญจนา แก้ วเทพ: 2557, 257-258) นอกจากนี ้ส�ำนักเบอร์ มงิ แฮมยังมอง
ว่าวัฒนธรรมประชานิยมไม่ได้ ทำ� หน้ าทีผ่ ลิตซ� ้ำทางอุดมการณ์ และครอบง�ำ
ทางอุดมการณ์เพียงอย่างเดียว แต่ยงั ท�ำหน้ าทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์หรือต่อต้ าน
อ�ำนาจได้ เช่นกัน (กาญจนา แก้ วเทพ: 2557, 269)
3. สัญญะวิทยา (Semiotics) และภาพตัวแทน (Representation)
ส�ำนักเบอร์มงิ แฮมได้ นำ� แนวคิดของ Ferdinand De Saussure มาใช้
ในการวิเคราะห์ระบบชุดของความสัมพันธ์ทเี่ ป็ นตัววางกรอบและการสร้ าง
ความหมาย โดย Saussure ได้ เสนอว่าภาษาไม่ได้ มหี น้ าทีใ่ นการสร้ างความ
หมายเท่านัน้ แต่ยงั ท�ำหน้ าที่ “จัดระบบ” (organize) และ “ประกอบสร้ าง”
(obstruct) วิธีการเข้ าถึงความเป็ นจริง โดยความหมายของค�ำเกิดขึ ้นได้ เมือ่
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มี “ระบบความสัมพันธ์” (system of relationship) ดังนัน้ ความหมายของ
“ผู้ชาย” ก็เกิดขึ ้นได้ เมือ่ สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้ชาย” กับ
“สิง่ อืน่ ๆทีไ่ ม่ใช่ผ้ ชู าย” เช่น ผู้หญิง กระเทย ว่าเป็ นอย่างไร (กาญจนา แก้ ว
เทพ: 2557, 272) หากเปรียบเทียบกัน เนื ้อหาของเพลงป็ อบของกลุม่ ศิลปิ น
หญิง ก็เป็ นสิง่ ทีส่ ร้ างความหมายให้ กบั “ความเป็ นหญิงสาว” (Girlhood)
โดยสร้ างระบบความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวกับสิง่ อืน่ ๆขึ ้นมาเช่นเดียวกัน
อีกแนวคิดที่ส�ำคัญในส�ำนักเบอร์ มิงแฮม คือ แนวคิดเรื่ องภาพ
ตัวแทน (Representation) ซึง่ หมายความถึง การผลิตความหมายผ่าน
ภาษา (the production of meaning through language) โดย Stuart Hall
(2013: 3) ได้ ระบุวา่ ระบบของภาพตัวแทน (systems of representation)
คือระบบทีว่ ตั ถุ คน หรือเหตุการณ์ สามารถเชือ่ มต่อกับแนวคิดทีม่ อี ยูใ่ นหัว
ของผู้รับสารและท�ำให้ ผ้ รู ับสารสามารถตีความวัตถุ หรือคน หรือเหตุการณ์
เป็ นภาพตัวแทนของบางสิง่ บางอย่างได้ ซึง่ ระบบของภาพตัวแทนนี ้เองเป็ น
สิ่งที่มนุษย์ใช้ ท�ำความเข้ าใจต่อโลกใบนี ้ ซึง่ ระบบของภาพตัวแทนนันท�
้ ำ
หน้ าทีไ่ ด้ ทงเป็
ั ้ นเชิงภาพสะท้ อน (reflective approach) ของวัตถุ คน ความ
คิด หรือเหตุการณ์ ในโลกความจริง หรืออาจท�ำหน้ าทีเ่ ชิงภาพการประกอบ
สร้ างทางสังคม (constructionist approach) ทีส่ ร้ างความหมายและความ
เชือ่ ในสังคม (Hall, 2013: 10-11)
4. ภาพตัวแทนของความเป็ นผู้หญิงในเพลง
การศึกษาภาพตัวแทนของความเป็ นผู้หญิงในเพลงปรากฏในงาน
วิจยั หลายชิ ้น อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ และวราทิพย์ อธิบาย (2554) ได้ ศกึ ษา
ภาพของความเป็ นผู้หญิงสมัยใหม่ทเี่ บีย่ งเบนออกจากจารีตของสังคม ผ่าน
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เพลงไทยสมัยนิยม โดยศึกษาภาพและเนื ้อหาของนักร้ องเดีย่ วและนักร้ อง
กลุม่ จ�ำนวน 4 กรณีศกึ ษา ได้ แก่ ทาทา ยัง, มาช่า วัฒนพานิช, โฟร์ -มด
และ Girly Berry และพบว่าเพลงสมัยนิยมได้ สร้ างให้ ผ้ หู ญิงแตกต่างจาก
บรรทัดฐานเดิมของสังคม เช่น มีความมัน่ ใจในตนเองสูง เป็ นตัวของตัวเอง
กล้ าแสดงออก เซ็กซี่ ยัว่ ยวน เข้ มแข็ง ฉลาด และรู้เท่าทันผู้ชาย รวมถึงไม่ได้
ยึดมัน่ ในความรักและสามารถพึง่ พาตนเองได้
ในขณะที่ ทับทิม ชัยชนะ โกชัย สาริกบุตร และรังสรรค์ จันต๊ ะ (2559)
ได้ ศกึ ษาบทบาทของผู้หญิงสามัญในเพลงลูกทุง่ ร่วมสมัย โดยศึกษาบทเพลง
ลูกทุง่ ร่วมสมัย ตังแค่
้ ปี พ.ศ. 2550-2555 และค้ นพบว่า บทบาทของผู้หญิง
ที่ปรากฏ มี 8 ด้ าน ดังนี ้ คือ ผู้หญิงด้ านการสร้ างอ�ำนาจต่อรองทางเพศ
ผู้หญิงทีบ่ ชู าความรัก ผู้หญิงในฐานะลูกสาว ผู้หญิงด้ านความเชือ่ และความ
ศรัทธา ผู้หญิงทีต่ อ่ สู้ชวี ติ ผู้หญิงทางเพศสภาวะ ผู้หญิงในฐานะภรรยา และ
ผู้หญิงในฐานะแม่ นอกจากนี ผลวิ
้ จยั ชิ ้นนี ระบุ
้ วา่ แนวคิดทีเ่ ด่นชัดมากทีส่ ดุ
คือ แนวคิดความเป็ นผู้หญิงสมัยใหม่ ซึง่ มีความเข้ มแข็ง รักศักดิศ์ รี เปิ ดเผย
และกล้ าท้ าทาย ซึง่ สอดคล้ องกันผลวิจยั ของ อมรรัตน์และวราทิพย์ (2554)
ทีศ่ กึ ษาเพลงไทยสมัยนิยม
งานวิจยั บางชิ ้นไม่ได้ เน้ นทีเ่ พลงของศิลปิ นหญิงอย่างเดียว แต่เน้ น
ที่เพลงที่มีลกั ษณะเนื ้อหาที่คล้ ายคลึงกัน เช่น งานของ ปรมาภรณ์ ลิมป์
เลิศเสถียร (2557) ซึง่ ศึกษาเพลงลูกทุง่ และเพลงลูกกรุงทีม่ เี นื ้อหาเกี่ยวกับ
การนอกใจ หรือการมีช้ ู ซึง่ ปรมาภรณ์ได้ วเิ คราะห์วา่ เพลงทีม่ ฝี ่ ายชายเป็ นผู้
นอกใจ จะมีเนื ้อหาเชิงอ้ อนวอนให้ ฝ่ายหญิงยกโทษให้ หรือโทษว่าเป็ นเพราะ
ความยัว่ ยวนของอีกฝ่ ายเลยท�ำให้ ตนเองพลังเผลอไป
้
ในขณะที่ ถ้ าผู้หญิง
เป็ นฝ่ ายนอกใจ เพลงก็จะสะท้ อนว่าผู้ชายเป็ นผู้ทนี่ า่ สงสาร ถูกเมียทอดทิ ้ง
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เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นภาพสะท้ อนของการทีย่ อมรับ ‘ผัวเดียวหลายเมีย’ แต่กลับ
ประนาม ‘เมียเดียวหลายผัว’ ในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม ปรมาภรณ์ ก็ได้
สรุปว่าสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป ได้ ทำ� ให้ บทบาทของผู้หญิงทีป่ รากฏในเพลง
นอกใจมีความเปลีย่ นแปลง กล่าวคือ ไม่จำ� เป็ นต้ องเก็บความรู้สกึ และกล้ า
ทีจ่ ะมีพฤติกรรมสวนทางกับความเชือ่ ของสังคม เช่น เพลง “ฉันรักผัวเขา”
ของ สินจัย เปล่งพานิช หรือ เพลง “ให้ เลวกว่านี ้” ของ ปาน ธนพร เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ยังมีการใช้ ค�ำใหม่ เช่น ค�ำว่า ‘กิ๊ ก’ เพื่อหลีกเลี่ยงค�ำว่าชู้
และหลีกหนีจากบรรทัดฐานของการมีผวั เดียวเมียเดียว
จากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา พบว่า บทเพลงของศิลปิ นนักร้ อง
หญิง มีความใกล้ ชดิ กับความเป็ นหญิง และมีการใช้ ภาษาซึง่ ประกอบสร้ าง
เป็ นภาพตัวแทนของความเป็ นหญิงในวัฒนธรรมประชานิยม งานวิจยั ชิ ้นนี ้
จึงมุง่ เน้ นทีจ่ ะวิเคราะห์ภาพตัวแทนดังกล่าว โดยเชือ่ มโยงบทเพลงของกลุม่
ศิลปิ นหญิงกับบริบททีเ่ กิดขึ ้นในอุตสาหกรรมเพลงในยุคต่างๆ ซึง่ การศึกษา
ภาพตัวแทนนี ้ยังเป็ นการมองในมิตเิ ชิงอ�ำนาจของผู้หญิง บริบทสังคม และ
อุตสาหกรรมเพลง ทีล่ ้วนส่งผลต่อการก�ำหนดความหมายของความเป็ นหญิง
นิยามศัพท์ เฉพาะ
กลุม่ ศิลปิ นหญิง ในทีน่ ี ้หมายถึงวงดนตรีทมี่ สี มาชิกเป็ นผู้หญิงล้ วน
และมีสมาชิกตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป โดยผู้วจิ ยั จึงเลือกใช้ คำ� ภาษาอังกฤษแทน
ค�ำว่ากลุม่ ศิลปิ นหญิงสองค�ำด้ วยกันคือ เกิร์ลกรุป (Girl Goups) ซึง่ มีความ
หมายถึงกลุม่ ศิลปิ นหญิงทีม่ สี มาชิก 3 คนขึ ้นไป และ เกิร์ลดูโอ (Girl Duos)
ทีม่ คี วามหมายถึงกลุม่ ศิลปิ นหญิงทีม่ สี มาชิก 2 คน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ประจ�ำปี 2562

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ภาพตัวแทน ในทีน่ ี ้หมายถึงการผลิตความหมายผ่านภาษาโดยเน้ น
ทีเ่ นื ้อเพลงของกลุม่ ศิลปิ นหญิงทีแ่ สดงให้ เห็นถึงความรักและความสัมพันธ์
ทังในแบบคนรั
้
กและแบบเพือ่ นของหญิงสาว
ขอบเขตของการวิจยั
งานวิจยั ครัง้ นี ้ มุง่ ศึกษาภาพตัวแทนของผู้หญิงผ่านเพลงป็ อบของ
วงศิลปิ นหญิง ในประเทศไทย ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2525-2561
ทังนี
้ ้ การคัดเลือกวงศิลปิ นทีจ่ ะน�ำมาวิเคราะห์ มีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. เป็ นกลุม่ ศิลปิ นที่มีสมาชิกเป็ นผู้หญิงล้ วนและมีสมาชิกจ�ำนวน
2 คนขึ ้นไป
2. เป็ นกลุม่ ศิลปิ นซึง่ ออกผลงานเพลงในฐานะวงตังแต่
้ เริ่มแรก ไม่ได้
เป็ นศิลปิ นเดีย่ วทีม่ ารวมกันเป็ นวงเพือ่ ออกผลงานเพลงเฉพาะกิจ
3. เป็ นศิลปิ นเพลงทีม่ ผี ลงานเป็ นทีย่ อมรับ กล่าวคือ มีผลงานต่อ
เนือ่ งกันมากกว่า 1 อัลบัม้ หรือมากกว่า 1 ซิงเกิลในยุคหลัง และมีผลงานที่
ติดอันดับเพลงฮิตและเป็ นทีจ่ ดจ�ำของผู้ฟัง
4. เป็ นศิลปิ นทีม่ ผี ลกระทบต่อวัฒนธรรมหญิงสาว เช่น เป็ นต้ นแบบ
ของเสื ้อผ้ า ทรงผม หรือค�ำพูดติดปากทีเ่ ป็ นวัฒนธรรมประชานิยมในกลุม่
หญิงสาวในแต่ละยุค
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จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ท�ำให้ ผ้ วู จิ ยั เลือกกลุม่ ศิลปิ นทีจ่ ะศึกษาดังนี ้
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บทเพลงของศิลปิ นหญิงทัง้ 8 วงนี ้เป็ นประเด็นหลักของการวิเคราะห์
ในบทความชิ ้นนี ้อย่างไรก็ตาม ผู้วจิ ยั อาจยกตัวอย่างบทเพลงของศิลปิ นวง
อืน่ ๆในยุคสมัยเดียวกันเพือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบ
วิธกี ารวิจยั
งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ที่วเิ คราะห์ทงตั
ั ้ วบท (textual
analysis) และบริบท (context analysis) ของบทเพลงของกลุม่ ศิลปิ นหญิง
โดยมีขนตอนในการวิ
ั้
จยั มีดงั นี ้
1. วิจยั เอกสารเพื่อศึกษาบริบทของอุตสาหกรรมเพลงในไทยและ
ต่างประเทศในช่วงยุคสมัยดังกล่าว
2. น�ำบทเพลงของศิลปิ นกลุม่ หญิงมาวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์เนื ้อหา
ความหมาย และค�ำทีถ่ กู ใช้ ในเพลงทีส่ อื่ ถึงสองประเด็นความรักและความ
สัมพันธ์ของหญิงสาวในบทเพลง
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3. วิเคราะห์และอภิปรายผลว่าบทเพลงทีเ่ ป็ นภาพตัวแทนความรัก
และความสัมพันธ์ของหญิงสาวมีความเปลีย่ นแปลงในแต่ละยุคสมัยอย่างไร
และความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดขึ ้นจากปั จจัยใด
ผลการวิจยั : ‘หญิงสาว’ในบทเพลงของวงศิลปิ นหญิง
ผลการวิจยั พบว่าภาพตัวแทนของหญิงสาวในเพลงของวงศิลปิ น
หญิง สามารถแบ่งออกเป็ นยุคสมัยหลักๆได้ สยี่ คุ ด้ วยกัน และแต่ละยุคสมัย
จะมีความยาวประมาณสิบปี ได้ แก่
- ยุคเริ่มต้ น ปี 2525-2537 เหตุการณ์โดดเด่นทีเ่ กิดขึ ้นในยุคนี ้ คือ
การเกิดขึ ้นของวง สาว สาว สาว ของค่ายรถไฟดนตรี จนกระทัง่ วง สาว สาว
สาว ยุบวง
- ยุคทีส่ อง ปี 2538-2547 เหตุการณ์โดดเด่นทีเ่ กิดขึ ้นในยุคนี ้ คือ
การเริ่มมีเกิร์ลกรุปทีม่ กี ารวางภาพลักษณ์อย่างชัดเจน เช่น T-Skirt จากค่าย
คีตา Zaza จาก GMM Grammy Triumphs Kingdom จาก Dojo City และ
Girly Berry จากอาร์ เอส
- ยุคทีส่ าม ปี 2550-2558 เหตุการณ์โดดเด่นทีเ่ กิดขึ ้นในยุคนี ้ คือ
การก�ำเนิดของค่ายเพลงกามิกาเซ่ภายใต้ สงั กัดอาร์ เอส ซึง่ รวมศิลปิ นวัยรุ่น
มากมาย เช่น โฟร์ -มด และ เฟย์ ฟาง แก้ ว
- ยุคทีส่ ี่ ปี 2558-ปั จจุบนั เหตุการณ์ทโี่ ดดเด่นทีเ่ กิดขึ ้นในยุคนี ้ คือ
การเกิดศิลปิ นกรุ๊ปไอดอลทีไ่ ด้ รับอิทธิพลจากญี่ปนุ่ เช่น BNK48
บทเพลงในแต่ละยุคสมัยจะมีความคล้ ายคลึงในเชิงของเนื ้อหาของ
บทเพลง มากกว่าบทเพลงทีเ่ กิดขึ ้นในยุคสมัยทีแ่ ตกต่างกัน โดยส่วนต่อไป
จะเป็ นการวิเคราะห์รายละเอียดของบทเพลงในแต่ละยุค
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ยุคเริ่มต้ น: ก๊ อก ก๊ อก ก๊ อก เปิ ดประตู (2525-2537)
จุดเริ่มต้ นของวง สาว สาว สาว เริ่มจากประเสริฐ พงษ์ธนานิกร หรือ
ทีว่ งการเพลงรู้จกั ในชือ่ “ระย้ า” ซึง่ เป็ นนักจัดรายการวิทยุชอื่ ดัง และเจ้ าของ
ค่ายรถไฟดนตรี คิดทีจ่ ะท�ำวงดนตรีสำ� หรับวัยรุ่น ระย้ าได้ สอบถามไปยังวิรชั
อยูถ่ าวร ซึง่ เป็ นผู้อำ� นวยการโรงเรียนดนตรีสยามยามาฮ่าในขณะนัน้ ให้ หา
เด็กวัยรุ่นอายุสกั 17-18 ปี มาร้ องเพลง วิรัชได้ แนะน�ำระย้ าให้ ร้ ูจกั กับ แอม
เสาวลักษณ์ ลีละบุตร ลูกสาวของฉันทนา กิตยิ พันธ์ ซึง่ เข้ ามาร้ องเพลงสากล
ให้ ระย้ าฟั งพร้ อมกับ แหม่ม พัชริดา วัฒนา ระย้ าพอใจการแสดงของทังสอง
้
คนและตังใจที
้ จ่ ะให้ ออกเทปด้ วยกันสองคน แต่ฉนั ทนา กิตยิ ะพันธ์ ได้ แนะน�ำ
หลานสาวอีกคนทีเ่ ป็ นญาติกนั คือ ปุ้ม อรวรรณ เย็นพูนสุข สุดท้ ายวง สาว
สาว สาว จึงมีสมาชิกสามคนในทีส่ ดุ (วิภว์ บูรพาเดชะ, 2561)
เพลงยุคเริ่มต้ นของวง สาว สาว สาว นัน้ มักเอ่ยถึงมุมมองความ
รักของหญิงสาวทีเ่ พิง่ เคยสัมผัสประสบการณ์ความรัก ทีท่ ำ� ให้ เกิดทังความ
้
สับสน ลังเลใจ และไม่แน่ใจว่าจะจัดการกับอารมณ์ความรู้สกึ ของตนเอง
อย่างไร อาทิ เพลง “รักปั กใจ” ซึ่งแต่เดิมเป็ นเพลงที่ขบั ร้ องโดย ลินจง
บุนนากรินทร์ แต่วง สาว สาว สาว ได้ นำ� มาขับร้ องใหม่
“รักปั กใจ โอ้ ใครช่วยฉันที ทุกนาที ดังไฟมาจี ้เหลือทีบ่ รรเทา
อาวรณ์ใจร้ อนรน พะวักพะวงเหลือก่นซึมเซา
ตรึงฤทัย ให้ หลงเมา หัวใจกระเส่า นีต่ วั เราหรือตัวใคร”
						
(รักปั กใจ, 2525)
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อย่างไรก็ตาม อัลบัมชุ
้ ดแรก รักปั กใจ (2524) ของ สาว สาว สาว
ไม่ประสบความส�ำเร็จ ซึง่ ระย้ าได้ วเิ คราะห์ไว้ ในบทสัมภาษณ์วา่ สาเหตุหลัก
น่าจะมาจากดนตรี ที่เป็ นผู้ใหญ่มากเกินไป ไม่เหมาะกับวัยรุ่นในสมัยนัน้
ในอัลบัมชุ
้ ดต่อมา ประตูใจ (2526) จึงมีการเปลีย่ นแนวทางดนตรี และท�ำให้
วงได้ รับความนิยมเพิม่ ขึ ้นมาก (วิภว์ บูรพาเดชะ, 2561)
บทเพลงโปรโมทของอัลบัมที
้ ส่ องต่างถ่ายทอดว่าความรักครัง้ แรก
มักจะลงเอยด้ วยความผิดหวัง เมือ่ หญิงสาวตระหนักว่าคนรักไม่จริงใจ หรือ
มีมือที่สามที่พาคนรักจากไป ซึง่ ความผิดหวังนี ้ ก็สรุปด้ วยท่าทีโศกเศร้ าที่
ท�ำให้ หญิงสาว ‘ปิ ดประตู(หัวใจ)’ หรือตระหนักว่า ‘รักคือฝั นไป’ เพียงเท่านัน้
ยกตัวอย่างเช่น
“ก๊ อก ก๊ อก ก๊ อก เปิ ดประตู เปิ ดประตู เขาเป็ นใคร
แต่ใยเขา เขาท�ำไม เอาเธอจากไปสูป่ ระตูววิ าห์
ล็อก ล็อก ล็อก ปิ ดประตู ไม่อยากดู ดูหน้ าใคร
ไม่อยากเห็น คนไร้ หวั ใจ จึงต้ องปิ ดไฟ ใส่กลอนประตู”
					
(ประตูใจ, 2526)
“รักของเธอ พาใจข้ าเศร้ าหมอง บางครังจอง
้ ให้ ใจ ฉันสุขสันต์
เมือ่ มีรัก ไม่จริงใจ ต่อกัน ทุกคืนวัน ผ่านมา ฉันฝั นไป”
						
(รักคือฝั นไป, 2526)
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อย่างไรก็ดี สาว สาว สาว ก็มเี พลงทีก่ ล่าวถึงความสัมพันธ์ของแบบ
คนรัก เช่น เพลง “เป็ นแฟนกันได้ ยงั ไง” ซึง่ กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการเป็ น
แฟนด้ วยอารมณ์ขนั
“เราชอบกันเหมือนฝั น นันเป็
้ นบุพเพ หันเหตลก
ฉันจอมงกขี ้ตืด ส่วนเธอหน้ าจืด สุดฝื ดเหลือทน
ฉันนันชอบปู
้
เค็ม ส่วนพ่อเนื ้อเย็นชอบกินแกงจืด
ดูๆไปคงคบกันยืด เหมือนกินแกงจืด......ใส่ปเู ค็ม”
					
(เป็ นแฟนกันได้ ยงั ไง, 2527)
96

ส่วนในความสัมพันธ์แบบเพือ่ นนัน้ สาว สาว สาว ก็มีเพลง “แค่
เพือ่ นกัน” (2531) ทีก่ ล่าวถึงหญิงสาวพยายามเตือนเพือ่ นทีค่ ดิ กับเธอมาก
เกินกว่าค�ำว่าเพือ่ น นอกจากนี ยั้ งมีเพลงทีไ่ ม่ได้ มคี ำ� ว่าเพือ่ นอยูใ่ นเนื ้อเพลง
แต่ก็เป็ นเพลงที่แสดงถึงน� ้ำใจไมตรี และการให้ ก�ำลังใจในช่วงเวลาที่ท้อแท้
คือ เพลง “ดอกไม้ ของน� ้ำใจ” (2533) ซึง่ ดัดแปลงมาจากเพลง “Hana” ของ
ศิลปิ น Shinji Tanimura
ความนิยมของวง สาว สาว สาว ต่อเนือ่ งยาวนานเกือบสิบปี เมือ่
เวลาผ่านไป สมาชิกในวงเติบโตขึ ้น ระย้ าได้ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกเข้ ามามี
บทบาทในการแต่งเนื ้อร้ องและท�ำร้ อง เช่น ในอัลบัม้ ‘หาคนร่วมฝั น’ ปี 2529
เสาวลักษณ์ ลีละบุตร แต่งเพลง ‘ทุง่ อ้ อ’ และอรวรรณ เย็นพูนสุข แต่งเพลง
‘หาคนร่วมฝั น’ ซึง่ เป็ นเพลงที่กล่าวถึงความรักที่ลมุ่ ลึกและเป็ นผู้ใหญ่มาก
ขึ ้น ทังนี
้ ้ แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร หนึง่ ในสมาชิกในวงก็ยอมรับในช่วง
หลัง ทางวงล�ำบากมากขึ ้นในการวางภาพลักษณ์และเนื ้อเพลง
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“ทุกคนเริ่มโต เริ่มมีบคุ ลิกของตัวเองทีช่ ดั เจนขึ ้น มันก็เป็ นธรรมดา
ที่...ไม่ไหวแล้ วว่ะ ครัน้ จะหน่อมแน้ ม ชีวิตเราก็ไม่หน่อมแน้ มแล้ ว ครัน้
จะโตเกินเพลง คนดูก็ยงั อยากเห็นความน่ารักอยู่ แต่เราไม่น่ารักแล้ วไง”
(ประชาชาติธรุ กิจ, 2561)
ในอัลบัมชุ
้ ดที่ 8 ว้ าว..ว! วง สาว สาว สาว ได้ ปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์
เป็ นผู้หญิงที่มีความมัน่ ใจมากขึ ้น บทเพลงในอัลบัมได้
้ สะท้ อนถึงบุคลิก
ดังกล่าว เช่น เพลง ‘ฉันบอกเธอเอง’ (2531) ซึง่ ได้เอ่ยถึงหญิงสาวทีโ่ ดนชายหนุม่
ถามว่าเธอรักเขาหรือไม่ แต่เธอกลับตอบอย่างตรงไปตรงมาดังเนื ้อเพลงทีว่ า่
“ความรั กเกิ ดในใจ ไม่อาจเขี ยนขึน้ มาได้ หากฉันแกล้ งรั กไป
ไม่มคี วามหมาย
วันใดตัดสินใจ ไม่จ�ำเป็ นให้ เธอถามก่ อน หากรั กเธอแน่นอน
ฉันบอกเธอเอง”
					
(ฉันบอกเธอเอง, 2531)
			
วง สาว สาว สาว ถึงจุดอิม่ ตัวและมีอลั บัมสุ
้ ดท้ ายในปี 2533 คือ
ชุด ดอกไม้ ของน� ้ำใจ ซึง่ มีเพลงดอกไม้ ของน� ้ำใจ เป็ นเพลงทีม่ เี นื ้อร้ องผสม
ระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปนเป็
ุ่ นเพลงหลัก
ในช่วงของวง สาว สาว สาว ก็มศี ลิ ปิ นหญิงอีกวง คือ ปุยฝ้าย ของ
ค่ายเพลงอาร์เอส ซาวด์ ทีท่ ำ� งานเพลงออกมาในแนวคล้ ายคลึงกัน หลังจาก
การยุบวง สาว สาว สาว มีวง Carrot ของค่ายนิธิทศั น์ ซึง่ ได้ รับความนิยมใน
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ช่วงสันๆในปี
้
2535-2539 โดยมีเพลงโปรโมท เช่น เพลง ‘ลองดู’ (2535) เพลง
‘ชิดซ้ าย’ (2535) ซึง่ มีการพูดถึงผู้หญิงทีท่ นั สมัยมากขึ ้น มีทงความกล้
ั้
าใน
การเริ่มต้ นความสัมพันธ์ และตัดความสัมพันธ์ แต่กย็ งั ไม่มศี ลิ ปิ นวงใดทีไ่ ด้
รับความนิยมเช่นเดียวกันกับวง สาว สาว สาว
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ยุคที่สอง: ไม่ อยากทอดสะพาน แต่ รอนานๆก็ไม่ ไหวนะ
(2538-2549)
ในช่วงต้ นทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533) ได้ เกิดปรากฏการณ์ทเี่ รียก
ว่า Girl Power ขึ ้น โดยผู้หญิงผิวขาวชนชันกลางในวอชิ
้
งตัน ได้ รวมตัวกันใน
ชือ่ Riot Grrrls ใช้ ดนตรีพงั ก์ (Punk) และสโลแกนว่า “Girls need guitar” ใน
การปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมของหญิงสาว และกระตุ้นให้ หญิงสาวลุกขึ ้นมาวิพากษ์
วิจารณ์เรื่องผิว ชนชัน้ และเพศมากขึ ้น (Mitchell and Reid-Walsh, 2008:
310-311) ขณะเดียวกันในอุตสาหกรรมบันเทิง ก็เริ่มเกิดภาพยนตร์และละคร
ซีรีสท์ เี่ น้ นตัวละครหลักทีเ่ ป็ นผู้หญิงมากขึ ้น เช่น Charlie’s Angels, Buffy the
Vampire Slayer เป็ นต้ น แต่สงิ่ ทีน่ า่ จะเป็ นทีจ่ ดจ�ำมากทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรม
เพลงทีข่ บั เคลือ่ นแนวคิดแบบ Girl Power ก็คอื Spice Girls วงเกิร์ลกรุปจาก
ประเทศอังกฤษทีส่ ร้ างความเปลีย่ นแปลงให้ กบั อุตสาหกรรมเพลงสากล หลัง
จากอัลบัมแรกในปี
้
2537 ประสบความส�ำเร็จอย่างเป็ นปรากฏการณ์ และ
ท�ำให้ ภาพลักษณ์ของผู้หญิงหลายแบบเริ่มเป็ นทีย่ อมรับมากขึ ้น (ibid: 312)
ในวงการเพลงไทย ความเปลีย่ นแปลงของเกิร์ลกรุป เริ่มเห็นชัดเจน
เมือ่ มีการก่อตังวง
้ T-Skirt เป็ นวงเกิร์ลกรุปทีม่ กี ารดีไซน์คาแรคเตอร์ รวมทัง้
เสื ้อผ้ าอย่างชัดเจน และหากวิเคราะห์ถงึ เนื ้อหาของเพลง T-Skirt เป็ นวงดนตรี
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ทีพ่ ดู ถึงหญิงสาวทีม่ คี วามกล้ าในเรื่องความรักมากขึ ้น ในเพลง มีการพูดถึง
ความรักในแง่วา่ เป็ นความเสีย่ ง ซึง่ เธออยากจะทดลอง แม้ วา่ จะรู้วา่ อาจจะ
ต้ องเสียใจในภายหลังก็ตาม
“ไม่เท่าไหร่หรอก ไม่เท่าไหร่หรอกคนเนี ้ยะ
เสีย่ งกันซะหน่อย เสีย่ งกันให้ ร้ ู ขอตามไปดูให้ มนั เห็นให้ เข้ าใจ
กีค่ นเขาบอกบอกว่าเธอร้ าย หลอกเขามามากมาย ไม่เคยรักใครซักคน
ดูดยู งิ่ ท้ าทาย อะไรมันจะยากเย็น ก็จำ� เป็ นต้ องทดลอง
ขอร้ องอย่าห้ าม มีดีเหมือนกันมันจะเท่าไร คงไม่ถึงตายหากใจ
จะไปรักเธอ”
						
(ไม่เท่าไหร่, 2538)
แม้ กระทัง่ ในเพลงทีแ่ สดงความผิดหวัง หญิงสาวในเพลงของ T-Skirt
ยังมีการย้ อนถามคนรักและขอให้ เขารับผิดชอบต่อความรู้สกึ ของเธอ
“เข้ าใจเธอเข้ าใจทุกค�ำ พร้ อมจะท�ำอย่างทีเ่ ธอต้ องการ
แต่ถามเธอค�ำเดียว ว่าใจทีเ่ จ็บช� ้ำ เธอจะรับผิดชอบอย่างไร
เจ็บแทนได้ ไหมอยากฟั งแค่นี ้ บอกฉันสักค�ำแล้ วยินดีจะเลิกรา
เจ็บแทนกันได้ ไหมถ้ าฉันมีน� ้ำตา เธอจะร้ องแทนฉันได้ ไหม”
			
(เจ็บแทนได้ ไหม, 2538)
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นอกจากนี ้ T-Skirt ยังมีเพลงที่กล่าวถึงมิตรภาพของความเป็ น
เพือ่ น ซึง่ แสดงถึงความสัมพันธ์ของเพือ่ นทีค่ อยอยูเ่ คียงข้ างและปลอบโยน
กันและกันในเพลง ‘เพือ่ นกัน’ (2538) และเพลง ‘ถามเพือ่ นก่อน’ (2539) ก็
แสดงให้ เห็นว่าเพือ่ นมีอทิ ธิพลต่อการเลือกคนรักของหญิงสาว ทังนี
้ สามารถ
้
วิเคราะห์ได้ วา่ การให้ ความส�ำคัญกับมิตรภาพความเป็ นเพือ่ นในกลุม่ ผู้หญิง
มากขึ ้นก็สะท้ อนถึงการเพิม่ ขึ ้นของ Girl Power ได้ แบบหนึง่ แต่ Girl Power
ในอุตสาหกรรมเพลงไทยนันแตกต่
้
างจากอุตสาหกรรมเพลงตะวันตกทีไ่ ม่ได้
เน้ นในเรื่องการวิพากษ์ชนชัน้ เพศ หรือสังคมอย่างชัดเจน แต่เป็ นการทีผ่ ้ หู ญิง
สามารถเปิ ดเผยความรู้สกึ มากขึ ้นและมีบทบาทมากขึ ้นในความสัมพันธ์
จุดเปลีย่ นทีช่ ดั เจนมากขึ ้นของเพลงวงเกิร์ลกรุปเกิดขึ ้นในยุคทีค่ า่ ย
Bakery Music ของบอย โกสิยะพงษ์ เริ่มต้ นตังค่
้ าย Dojo City เพือ่ รองรับ
ศิลปิ นวัยรุ่นโดยเฉพาะ โดยมี สมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย์ เป็ นผู้ดแู ลในการ
ผลิต โดยสมเกียรติได้ กล่าวถึงแนวทางของ Dojo City ว่าเป็ นค่ายเพลงทีท่ ำ�
เพลงมาจากเรื่ องจริงหรือไลฟ์สไตล์ของคนร้ อง เพือ่ ให้ เนื ้อหาเป็ นกระบอก
เสียงให้ กบั วัยรุ่น ในการท�ำเพลงให้ กบั ศิลปิ นค่าย Dojo City นัน้ สมเกียรติ
ได้ กล่าวว่าเขาได้ รับอิทธิพลจากเพลงของหลายประเทศ เพลง “อย่าเข้ าใจ
ฉันผิด” ของวง Triumphs Kingdom ก็ได้ รับอิทธิพลจากเพลง Latin Lover
และเพลง “ผ้ าเช็ดหน้ า” ก็ได้ รับแรงบันดาลใจจากเพลงจีนทีช่ อื่ เย่ไหลเซียง
ของ เติ ้งลีจ่ วิน (ยอดมนุษย์..คนธรรมดา, 2562)
ศิลปิ นวง Triumphs Kingdom ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง เพลง
“อย่าเข้ าใจฉันผิด” ซึง่ เป็ นเพลงโปรโมทเพลงแรกของวง ได้ กล่าวถึงหญิง
สาวทีพ่ ยายามอธิบายความรู้สกึ ของตนเอง และยังเรียกร้ องให้ คนรักเข้ าใจ
ในตัวเธอ
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“ทีว่ นั นันฉั
้ นนะโกรธ โธ่ เพราะคิดถึง ทีว่ นั นันฉั
้ นหน้ าบึ ้ง บึ ้งก็เพราะ
ว่าแคร์
ก็งอแงเป็ นเหมือนกัน เพราะตัวฉันนันสุ
้ ดทน ก็แค่บน่ ๆ ๆ แหม
ก็คนมันมีใจ”
				
(อย่าเข้ าใจฉันผิด, 2542)
นอกจากนี ้ เพลงของ Triumphs Kingdom ยังมีการกล่าวถึงสรีระ
ของผู้ชาย และหญิงสาวได้ เปลีย่ นจากผู้ถกู มอง เป็ นผู้จ้องมอง และยังมีการ
วิพากษ์สรีระของผู้ชายอย่างตรงไปตรงมา
“อ้ วนอ้ วนอ้ วนอ้ วน อ้ วน ใครๆก็หาว่าเธอน่ะอ้ วน
หน้ าอกหน้ าใจหน้ าท้ อง จับไปมีแต่ไขมันล้ วนๆ
คนโน้ นคนนี ้ชอบบอก ให้ ตวั เธอนันไปลดความอ้
้
วน
แต่ฉนั ดูวา่ น่ารักดีแล้ ว ดังนันไม่
้ ควรไม่ควร”
				
(อ้ วน, 2542)
“ล�ำ่ บึ ้กไปเท่านัน้ ไม่เห็นเขาหล่อกว่าแฟนฉัน ไม่เห็นจะสักเท่าไร
ไหนใครบอกคิ ้วหนาหน้าตาก็ดี รู้ไหมฉันแอบดูกที่ ี ยังไงก็ยงั ไม่นา่ สนใจ”
					
(ล�ำ่ บึ ้ก, 2544)
สิง่ ทีน่ า่ สังเกตอีกประการคือ ‘ผู้ชาย’ ในเพลงของ Triumphs Kingdom นัน้ มักเป็ นผู้ชายอยูใ่ นสถานะเป็ นรอง เช่น ผู้ชายทีไ่ ม่มนั่ ใจในรูปร่าง
ของตนเองในเพลง “อ้ วน” หรือเป็ นผู้ชายทีไ่ ม่กล้ าเผยความรู้สกึ จนกระทัง่
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หญิงสาวในเพลงของ Triumphs Kingdom ต้ องเป็ นฝ่ ายทีท่ อดสะพานออก
มาก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในเพลง “คนขี ้อาย” ซึง่ มีการใช้ ‘ประตู’ ในการเปรียบ
เทียบถึงการเปิ ดใจเช่นเดียวกับเพลง “ประตูใจ” ของ สาว สาว สาว แต่แทนที่
หญิงสาวจะเป็ นฝ่ ายหลบอยูห่ ลังประตู รอให้ คนมาเคาะ กลับเป็ นฝ่ ายชายที่
อยูห่ ลังประตู และสลับบทบาทให้ หญิงสาวเป็ นผู้ทไี่ ปเคาะประตูบานนัน้ รวม
ทังจะ
้ ‘บุก’ ด้ วย หากผู้ชายไม่ยอมเปิ ดประตู(หัวใจ)ให้ กบั เธอ
“เปิ ด ประตู เปิ ด ออกมาดูนสี่ ิ เปิ ดประตู โอเพน เซซามิ
เปิ ดประตู ออกมาดูใจฉันที ไม่งนจะ
ั ้ บุก บุก บุก ไม่เชือ่ ก็ลองดูส”ิ
						
(คนขี ้อาย, 2542)
102

“ไม่อยากทอดสะพาน แต่รอนานๆก็ไม่ไหวนะ
เจอกันมาตังนานแล้
้
ว ท�ำไมไม่มองตัวฉันบ้ างล่ะ
ตรงนี ้ตรงนี ้ หยิบสิหยิบสิ มองเห็นไหมจ๊ ะ
อุตส่าห์ทิ ้งให้ เธอเก็บ ท�ำไมไม่เก็บซะทีละ่ คะ”
			
(ผ้ าเช็ดหน้ า, 2542)
ความส�ำเร็จของ Triumphs Kingdom และศิลปิ นคนอืน่ ๆใน Dojo City
ไม่ได้ สร้ างความนิยมแค่ในวงการเพลงเท่านัน้ แต่ได้ มอี ทิ ธิพลต่อวัฒนธรรม
วัยรุ่น เช่น โบ-จอยส์ นักร้ องวง Triumphs Kingdom ได้ ถกู มองว่าเป็ นผู้นำ�
แฟชัน่ เกาะอก-สายเดีย่ วทีส่ าววัยรุ่นใส่ในเซ็นเตอร์ พ้อยต์ รวมทัง้ Dojo City
ก็ได้ ผลิตนิตยสาร Katch ซึง่ นางแบบทีไ่ ด้ ขึ ้นปกของนิตยสารก็ได้ กลายเป็ น
ผู้นำ� แฟชัน่ ของวัยรุ่นในยุคสมัยนัน้ (ยอดมนุษย์..คนธรรมดา, 2562)
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ทังนี
้ ้ ในช่วงดังกล่าว อาจจะถือได้ วา่ เป็ นยุคเฟื่ องฟูของเกิร์ลกรุป
เพราะค่ายใหญ่ เช่น แกรมมี่ และอาร์ เอส ต่างปั น้ ศิลปิ นกลุม่ หญิงมากมาย
เช่น วง Bubble Girls (2541-2548) วง JAMP (2542-2544) 3G (2545) และ
China Dolls (2542-2548) ซึง่ ส่วนใหญ่มจี ดุ ขายทีค่ วามสดใสและเพลงเต้ น
แต่กลุม่ ศิลปิ นหญิงของแกรมมี่ที่มีผลงานต่อเนื่องและได้ รับความนิยมมา
ยาวนานได้ แก่ วง Zaza (2541-ปั จจุบนั )
ในขณะที่ อาร์ เอส โปรโมชัน่ ก็พยายามโปรโมทวงศิลปิ นหญิงอีก
หลายกลุม่ ซึง่ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูง คือ Girly Berry มีผลงานแรกในปี 2545
และ โฟร์-มด มีผลงานแรกในปี 2548 ส�ำหรับวง Girly Berry นัน้ ในอัลบัมแรก
้
ชุด Girly Berry เน้ นความสดใสร่าเริงและเพลงเต้ น แต่ในอัลบัมที
้ ส่ องชุด
Very Girly วงได้ ปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์เป็ นเซ็กซี่ ซึง่ ท�ำให้ วงเป็ นทีน่ ยิ มและ
ได้ รบั เสียงโจมตีไปพร้ อมกัน ทังนี
้ เนื
้ ้อเพลงของอัลบัมแรกและอั
้
ลบัมที
้ ส่ องก็
มีความเปลีย่ นแปลงเช่นกัน โดยในอัลบัมที
้ ส่ อง มีการพูดประเด็นทีส่ ามารถ
โยงกับเรื่องเพศหลายเพลง เช่น เพลง “เรื่องคืนนัน”
้ ซึง่ กล่าวถึงผู้ชายทีเ่ หงา
ใจและมาเผลอบอกรักหญิงสาวในคืนหนึง่ ซึง่ มีนยั ยะถึงการมีความสัมพันธ์
ชัว่ ข้ ามคืนหรือ one night stand ได้ ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ทหี่ ญิงสาวยอมรับ
และเข้ าใจโดยดี แม้ วา่ ความสัมพันธ์ระยะสันจะจบลงในที
้
ส่ ดุ แต่หญิงสาวใน
เพลงของ Girly Berry ก็ไม่ได้ แสดงท่าทีในฐานะผู้ทถี่ กู เอาเปรียบแต่อย่างใด
“เรื่องคืนนันเธอก็
้
คดิ ซะว่าฝั นไป
ไม่เป็ นไรฉันเข้ าใจไม่ต้องขอโทษ
คือฉันไม่ได้ โกรธ รู้วา่ คืนนันเธอแค่
้
เหงาใจ”
					

(เรื่องคืนนัน,้ 2547)
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นอกจากนี ยั้ งมีการน�ำความสัมพันธ์ทเี่ รียกกันว่า ‘กิก๊ ’ ซึง่ เป็ นค�ำใหม่
ทีเ่ กิดขึ ้นในกลุม่ วัยรุ่น แสดงถึงความสัมพันธ์ทกี่ ำ� กวมระหว่างเพือ่ นกับแฟน
มาเอ่ยถึงในเพลงของ Girly Berry ด้ วยในท่าทีของการสนับสนุนให้ ‘กิก๊ ’ กัน
ก่อน หากยังไม่พร้ อมทีจ่ ะเป็ นแฟนในเพลง “นะกิก๊ นะ” (2547)
เพลงของ Girly Berry ยังเอ่ยถึงความสัมพันธ์ทมี่ มี อื ทีส่ ามเข้ ามา
เกี่ยวข้ อง โดยเนื ้อเพลงเอ่ยถึงหญิงสาวผู้ที่กลายเป็ นมือที่สามของความ
สัมพันธ์ และพยายามทีจ่ ะตัดใจโดยไม่แสดงออกถึงความอ่อนแอ ในเพลง
“รักนะแต่ไม่แสดงออก” (2548) และแม้ วา่ ผู้ชายคนนันมี
้ คนรักอยูแ่ ล้ ว แต่ถ้า
เห็นว่าแฟนของเขาไม่รักเขามากพอ ก็มบี ทเพลง “ขอได้ ไหมผู้ชายของเธอ”
(2555) ทีข่ อผู้ชายคนนันมาจากแฟนอย่
้
างตรงไปตรงมา
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“ขอได้ ไหมผู้ชายทีเ่ ธอทิ ้ง เมือ่ ความจริงเธอไม่ได้ รักเขา
รักมันเปลีย่ นใช่หรือเปล่า น่าจะปล่อยเขาไป”
			
(ขอได้ ไหมผู้ชายของเธอ, 2555)
นอกจากนี เพลงของ
้
Girly Berry ยังเกาะกระแสสังคมอืน่ ๆทีเ่ กิดขึ ้น
เช่น เพลง “Reality” (2548) ทีเ่ อ่ยถึงความนิยมของรายการ Reality Show
ซึง่ ให้ ผ้ ชู มสามารถตัดสินความนิยมของผู้แข่งขันในรายการด้ วยการโหวต
ผ่านมือถือ และเพลง “Gossip” (2548) ทีอ่ ้ างอิงถึงการเกิด Paparazzi และ
การแอบถ่ายคนดังทีเ่ ริ่มแพร่หลายมากขึ ้น
ในขณะเดียวกัน เจมส์ เรื องศักดิ์ ลอยชูศกั ดิ์ นักร้ องชื่อดังของค่า
ยอาร์ เอส ได้ ผนั ตัวมาเป็ นผู้บริหารของค่ายไอดี เร็คคอร์ ด และได้ ทาบทาม
โฟร์ -ศกลรัตน์ วรอุไร และ มด-ณปณัช วัฒนากมลวุฒิ มาเป็ นศิลปิ นค่ายไอ
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ดี เร็คคอร์ ด ภายใต้ ชอื่ ‘โฟร์ -มด’ (Prepanod Nainapat, 2560) โฟร์ -มด เริ่ม
ออกอัลบัมแรกในปี
้
2548 โดยเน้ นความสดใสร่าเริงของวัยสาว ดังนัน้ เพลง
ทีโ่ ปรโมตจึงเน้ นทีค่ วามตืน่ แต้ นกระวนกระวายใจของหญิงสาวทีไ่ ด้ เจอคนที่
ถูกใจ เช่น เพลง ‘หายใจเป็ นเธอ’ (2548) ซึง่ ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง และ
ท�ำให้ ‘โฟร์ -มด’ เป็ นทีร่ ้ ูจกั นับตังแต่
้ นนั ้
แต่หลังจากนันสองปี
้
เจมส์ เรืองศักดิ์ ก็ได้ ลาออกจากค่ายอาร์ เอส
ไอดี เร็คคอร์ ดจึงปิ ดตัวลง พร้ อมกับที่ โฟร์ -มด ย้ ายไปอยูค่ า่ ยกามิกาเซ่ ซึง่
เป็ นค่ายใหม่ทอี่ ยูภ่ ายใต้ สงั กัดอาร์เอสทีเ่ จาะตลาดกลุม่ วัยรุ่นโดยเฉพาะ โดย
มี สุทธิพงษ์ วัฒนจัง หรือ ชมพู ฟรุตตี ้ เป็ นผู้บริหาร (Prepanod Nainapat,
2560) กามิกาเซ่กลายเป็ นค่ายเพลงทีผ่ ลิตนักร้ องวัยรุ่นมากมาย และเป็ น
หมุดหมายส�ำคัญของวงการเพลงในทศวรรษต่อมา
ยุคที่สาม: เจอเธอออนเอ็มเมื่อไร เราควรจะแชทเลยม่ ะ
(2550-2557)
ในยุคนี กลุ
้ ม่ ศิลปิ นเกิร์ลกรุปไทยยังคงได้รบั อิทธิพลจากอุตสาหกรรม
เพลงญี่ปนุ่ อย่างไรก็ตามกลุม่ ศิลปิ นหญิงจากเกาหลีใต้ ได้ เริ่ มได้ รับความ
นิยมและมีบทบาทมากขึ ้นในอุตสาหกรรมเพลง ทังนี
้ Kim
้ (2011) ได้ วเิ คราะห์
ว่าการเกิดขึ ้นของกลุม่ ศิลปิ นหญิงจากเกาหลีใต้ เกิดจากสองปั จจัยหลัก
ด้ วยกัน ปั จจัยแรกคือ การเข้ ามาของสือ่ สังคมออนไลน์ทท่ี ำ� ให้ ร่างกายของ
หญิงสาว (girl bodies) เป็ นภาพลักษณ์ทถี่ กู บริโภคผ่านภาพในสือ่ สังคม
ออนไลน์ และอีกปั จจัยหนึง่ คือ การทีบ่ ริษทั บันเทิงขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้
เช่น SM, YG และ JYP ได้ หนั มาพัฒนากลุม่ ศิลปิ นหญิงมากขึ ้น เช่น Girls’
Generation, Wonder Girls และ 2NE1 เป็ นต้ น
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ในขณะทีใ่ นอุตสาหกรรมเพลงไทยได้ เกิดค่ายเพลงกามิกาเซ่ภายใต้
สังกัดของอาร์เอส ทีก่ อ่ ตังขึ
้ ้นเพือ่ ปั น้ ศิลปิ นวัยรุ่นทังชายและหญิ
้
งโดยเฉพาะ
เพลงของวงศิลปิ นหญิงในยุคนี ้ เริ่มมีการกล่าวถึงเทคโนโลยีการสือ่ สารทีม่ ี
บทบาทในความสัมพันธ์ของหนุม่ สาวมากขึ ้น เช่น เพลง “MSN” ของวง เฟย์
ฟาง แก้ ว และ “Ab” (แอ๊ บ) ของวง Kiss Me Five
“เจอเธอออนเอ็มเมือ่ ไร เราควรจะแชทเลยม่ะ หรือต้องแกล้งๆออฟไลน์
ก็คดิ จะโทรเข้ าไป แต่เธอคงจะรู้วา่ ใคร เพราะ sms ทีใ่ ห้ ไป”
						
(MSN (^_^), 2550)
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อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการกล่าวถึงเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลง
ไปแล้ ว ภาพตัวแทนของหญิงสาวทีป่ รากฏอยูใ่ นเพลงยังค่อนข้ างคล้ ายเดิม
คือ หากเป็ นเพลงของศิลปิ นกลุม่ หญิงทีเ่ พิง่ มีผลงานเพลง ก็มกั จะสะท้ อน
ว่าอยากมีความรัก เช่น เพลง “ยังโสด” ของวง Olives ความหวัน่ ไหว
กระวนกระวายใจของหญิงสาวทีเ่ ริ่มหลงรักใครสักคน เช่น เพลง “ค�ำถาม”
ของวงเฟย์ ฟาง แก้ ว และการอยากให้ คนทีแ่ อบรักได้ รับรู้ความในใจ เช่น
เพลง “สายตายาว” ของวง Sugar Eyes
ในขณะที่ หากเป็ นวงศิลปิ นหญิงทีผ่ ลงานต่อเนือ่ งมาหลายปี ภาพ
ลักษณ์จะถูกปรับให้ เน้ นเรื่องความมัน่ ใจ ความเซ็กซีม่ ากขึ ้น รวมทังมี
้ เนื ้อ
เพลงทีเ่ ปิ ดกว้ างเรื่องความสัมพันธ์มากขึ ้นด้ วย เช่น วง โฟร์ -มด หลังจากที่
เข้ ามาสังกัดค่ายกามิกาเซ่ ก็ได้ ถกู พัฒนาภาพลักษณ์ให้ มคี วามมัน่ ใจมากขึ ้น
ไปตามอายุของสมาชิกในวง ยกตัวอย่าง ในอัลบัมที
้ ่ 4 In Wonderland ซึง่
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ออกมาในปี 2551 มีเพลง ‘เป็ นแฟนกันไหม’ ทีแ่ สดงความมัน่ ใจของผู้หญิง
ทีเ่ ป็ นฝ่ ายเข้ าไปถามหาความชัดเจนของความสัมพันธ์กอ่ น
		
“เป็ นแฟนกันไหม ฉันถามใจมานาน ก็กว่าจะมัน่ ใจ ว่าเธอคือคนนัน้
ตอบกันมาได้ ไหม เพราะใจก็เริ่ มหวัง เธอยังอยาก มีแฟนเป็ นฉัน
ใช่ไหมเธอ”
				
(เป็ นแฟนกันไหม, 2551)
		
ในอัลบัมที
้ ่ 8 I am Four Mod ทีอ่ อกมาในปี 2555 ยังมีเพลง ‘จีบ
ได้ แฟนไม่รัก’ ซึง่ หญิงสาวได้ ประกาศตัวว่าใครก็สามารถมาจีบเธอได้ แม้ วา่
เธอจะมีแฟนอยูแ่ ล้ ว เนือ่ งจากแฟนไม่ดแู ลเธอเท่าทีค่ วร
		
“อยากจีบ จีบได้ แฟนไม่รัก ตอนเนี ้ยช่วงเหงาหนัก
อยากได้ คน Take care อยากจีบ จีบได้ แฟนไม่หวง
ขอแค่ใครเหลียวแล ถ้ าเธอ ว่า Fair ว่าไง”
				
(จีบได้ แฟนไม่รัก, 2555)
วงเฟย์ ฟาง แก้ ว ก็พฒ
ั นาบุคลิกให้ เป็ นผู้ใหญ่มากขึ ้นในอัลบัมชุ
้ ด
หลังๆเช่นเดียวกัน เช่น ในอัลบัมที
้ ่ 5 FFKAHOLIC (2555) มีเพลงโปรโมทคือ
“Loveaholic” ซึง่ ได้ กล่าวถึงผู้หญิงทีส่ ามารถแยกได้ อย่างชัดเจนว่าระหว่าง
“ความรัก” กับ “คนรัก” ว่าสิง่ ใดทีเ่ ธอต้ องการอย่างแท้ จริง
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“ถ้ าไม่แคร์ ไม่แคร์ ฉันก็มคี นอืน่ เรื่องของเธอ ของเธอ ถ้ าไม่จำ� ก็ลมื
ชอบมีความรัก แค่มคี วามรัก ไม่จำ� เป็ นต้ องรักเธอ”
					
(Loveaholic, 2555)
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อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับศิลปิ นเพลงลูกทุง่ ในเครื อของอาร์ เอส
โปรโมชัน่ เช่น วงบลูเบอร์ รี่ของค่ายอาร์ สยาม ซึง่ เมือ่ มารวมตัวกันก็มภี าพ
ลักษณ์เซ็กซีข่ ี ้เล่นคล้ ายๆกับภาพลักษณ์ของ Girly Berry แต่ร้องเพลงลูก
ทุง่ โดยเพลงแรกทีอ่ อกมาในปี 2553 คือเพลง ‘ชิม’ิ ซึง่ น�ำกระแสของค�ำว่า
‘ชิม’ิ ซึง่ เป็ นการกร่อนค�ำของค�ำว่า ‘ใช่ไหม’ มากล่าวถึงในเพลง จากนันจึ
้ ง
มีเพลง ‘มีเวลาโทรมาด้ วยเหรอ’ และเพลง ‘เจ้ าทีแ่ รง’ ออกมา โดยเฉพาะ
ในเนื ้อเพลง ‘เจ้ าทีแ่ รง’ กล่าวถึงผู้หญิงทีพ่ ยายามเข้ าไปมือทีส่ ามด้ วยท่าที
ทีเล่นทีจริง กล่าวเปรียบเทียบถึงผู้ชายในฐานะ ‘อาหาร’ และ ‘ทรัพย์สนิ ’ ที่
พยายามจะแย่งชิงมาให้ ได้
ดังนัน้ จะเห็นได้ วา่ แม้ วา่ เพลงของวงศิลปิ นหญิงของอาร์ เอสจะมี
ความเปลีย่ นแปลงทีค่ ล้ ายคลึงกัน ในแง่ของการทีผ่ ้ หู ญิงลุกขึ ้นมาเป็ นฝ่ าย
รุกในความสัมพันธ์ หรือมีความสัมพันธ์ทหี่ ลากหลายนอกจากความสัมพันธ์
ทีห่ วังการครองคูใ่ นระยะยาวมากขึ ้น แต่เพลงของวง บลูเบอรี่ ซึง่ เป็ นศิลปิ น
ลูกทุง่ มีการใช้ คำ� ทีอ่ าจเรียกได้ วา่ หวือหวาและมีนยั ยะทางเพศชัดเจนกว่า
เพลงของวงศิลปิ นเพลงป็ อบอย่าง เฟย์ ฟาง แก้ ว
วง เฟย์ ฟาง แก้ ว ยังมีเพลงทีแ่ สดงความสัมพันธ์แบบเพือ่ น แต่ความ
เป็ นเพือ่ นนันมั
้ กเป็ นสิง่ ทีห่ ญิงสาวต้ องยอมรับอย่างจ�ำใจเมือ่ คนทีเ่ ธอมีใจนัน้
ไม่สามารถเห็นเธอเป็ นมากกว่าค�ำว่าเพือ่ นได้ กล่าวคือ ความเป็ นเพือ่ นนัน้
เป็ นสถานะทีร่ องกว่าความรัก เช่น ในเพลง “ยอมเป็ นเพือ่ นเธอ” (2552) ที่
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กล่าวว่า “ยอมให้ เธอเป็ นเพือ่ นกัน ดีกว่าฉันไม่มเี ธอเลยในชีวติ ” อีกทังเพลง
้
ในยุคนี ้ยังแสดงให้ เห็นความพร่าเลือนระหว่างสถานะเพือ่ นกับแฟนมากขึ ้น
เช่น เพลง “ผู้ชายใจเย็น” ของโฟร์-มด ทีแ่ สดงถึงความอึดอัดใจของหญิงสาว
ทีเ่ พือ่ นชายของเธอไม่ขยับสถานะของเธอไปเกินกว่าค�ำว่าเพือ่ นเสียที
		
“รอเธอบอกให้ รอ กีท่ ที เี่ ราถามไป ว่าเรานันคบกั
้
นแบบไหน
เธอบอกให้ เป็ นเพือ่ นกันไปก่อน คบคบกันไปก่อน”
						
(ผู้ชายใจเย็น, 2550)
ถึงแม้ เพลงดังกล่าว จะสะท้ อนว่าผู้หญิงจะมีเสรีภาพมากขึ ้นในการ
คบหาผู้ชาย แต่ความพร่าเลือนทีไ่ ม่สามารถแบ่งแยกได้ ชดั เจนระหว่างเพือ่ น
กับแฟน ก็กลายมาเป็ นสิง่ ทีก่ ลายมาเป็ นอุปสรรคในการนิยามความสัมพันธ์
ให้ ชดั เจนและสร้ างความอึดอัดให้ กบั หญิงสาว ซึง่ สุดท้ าย ผู้ทเี่ หมือนยังมีสทิ ธิ์
มากกว่าในการก�ำหนดความสัมพันธ์กย็ งั คงเป็ นฝ่ ายชาย อย่างไรก็ตาม เพลง
ในยุคเดียวกันทีเ่ ป็ นของศิลปิ นฝ่ ายชาย ก็มกั จะกล่าวถึงปั ญหาเดียวกันทีม่ า
จากความไม่ชดั เจนของฝ่ ายหญิง
นอกจากนี ้ สิง่ ทีเ่ ห็นได้ ชดั ในยุคนี ้ คือ เพลงทีเ่ กีย่ วข้ องกับความโสด
นันเพิ
้ ม่ ขึ ้น เช่น เพลง “ยังโสด” (2554) ของวง Olives เพลงทีโ่ ดดเด่นอีก
เพลงทีเ่ กีย่ วข้ องกับความโสด คือ เพลง “เหรอ” ของวง Zaza ในอัลบัม้ Zaza
Travel (2550) ซึง่ สมาชิกในวงได้ มกี ารปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์ให้ ดโู ต และ
เป็ นผู้หญิงทีม่ นั่ ใจมากขึ ้น จนสามารถทีจ่ ะครองตัวเป็ นโสดได้ อย่างสบายใจ
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“สวยๆเลิ ศ ๆเกิ ด มาพร้ อมความมั่ น ใจ ไม่ คิ ด อยากมี ค นรั ก
เบือ่ นักพวกผู้ชาย
เสือสิงห์กระทิงทังนั
้ น้ เขาว่าอันตราย แล้ วจะมีแฟนท�ำไม ให้ ชีวติ
มันวุน่ วาย”
(เหรอ, 2550)

110

อย่างไรก็ดี เพลง “เหรอ” เป็ นเพลงที่ Zaza ร้ องคูก่ บั ศิลปิ นชายอย่าง
วง Buddha Bless ซึง่ ร้ องท่อนทีค่ อยถามดักคอว่าหญิงสาวในเพลงเธอพอใจ
ในความโสดจริงเหรอ ซึง่ ในทีส่ ดุ หญิงสาวในเพลงก็ลงั เลเหมือนกันว่าเธอควร
จะเปลีย่ นใจดีหรือไม่
ความเคลือ่ นไหวอีกประการคือเริ่มมีเพลงทีเ่ หมือนจะแตะประเด็น
ของเพศทางเลือก เช่น เพลง “ไม่ชอบผู้ชาย” (2554) ของวง KAT-PAT อย่างไร
ก็ตามสุดท้ ายในเนื ้อเพลงก็สรุปว่า เธอเพียง“ไม่ชอบผู้ชาย(คนอืน่ )” เพราะ
หลงรักผู้ชายเพียงคนเดียว
ภาพรวมของเพลงในยุคนี จึ้ งอาจสามารถสรุปได้ วา่ มีความก้ าวหน้ า
ในเรื่องบทบาทของผู้หญิงต่อความสัมพันธ์ในหลายเรื่อง อย่างไรก็ตามเนื ้อ
เพลงของศิลปิ นก็ยงั มุง่ เน้ นทีค่ วามรักแบบหนุม่ สาวทีค่ วามโสดหรือการอยู่
คนเดียวไม่ใช่ทางเลือกทีน่ า่ พึงพอใจ และความรักและความสัมพันธ์กย็ งั ไม่
พ้ นไปจากกรอบระหว่างชาย-หญิงตามขนบของสังคม
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ยุคที่ส่ :ี ให้ คกุ กีท้ ำ� นายกัน (2558-ปั จจุบนั )
ความเปลี่ ย นแปลงในอุต สาหกรรมเพลงที่ เ กิ ด ขึ น้ จากความ
เปลีย่ นแปลงด้ านเทคโนโลยี การซื ้อขาย CD ไม่เป็ นที่นิยมอีกต่อไป ผู้ฟัง
เพลงนิยมดาวน์โหลดเพลง รวมทังมี
้ ศิลปิ นหน้ าใหม่ที่เกิดขึ ้นจากการท�ำ
ดนตรีผา่ นสือ่ ออนไลน์ เช่น YouTube การปั น้ วงศิลปิ นหญิงของค่ายเพลง
ต่างๆในไทยจึงได้ ซบเซาลงได้ ไปหลายปี จนในปี 2558 เริ่มมีกลุม่ ศิลปิ นไอ
ดอลเกิดขึ ้น เช่น วง Siamese Kittenz วง BNK48 และวง Sweat16! ขึ ้นมา
ย้ อนกลับไปทีญ
่ ี่ปนในปี
ุ่
2548 Yasushi Akimoto โปรดิวเซอร์ ชาว
ญี่ปนได้
ุ่ กอ่ ตังศิ
้ ลปิ นวง AKB48 ขึ ้นมา โดยมีแนวคิดว่าศิลปิ นเหล่านี ้เป็ น
ศิลปิ นที่แฟนคลับสามารถเข้ าถึงได้ งา่ ย หรื อ ‘Idols-you-can-meet’ และ
มีบคุ ลิกเป็ น ‘girls next door’ หรือสาวข้ างบ้ าน คือ เป็ นผู้หญิงทีห่ น้ าตาดี
แต่ไม่ได้ สวยเลิศเลอจนแฟนคลับไม่สามารถเข้ าถึงได้ (Xie, 2015) นอกจาก
นี ้Akimoto ยังได้ พฒ
ั นาโมเดลทางธุรกิจหลายอย่างทีเ่ กีย่ วข้ องกับศิลปิ นวง
AKB48 เช่น การทีศ่ ลิ ปิ นวง AKB48 มีสถานทีส่ ำ� หรับการแสดงเป็ นประจ�ำ
หรือทีเ่ รียกว่า Theatre การขาย CD พร้ อมบัตรจับมือ ทีแ่ ฟนคลับสามารถ
มาพบปะและจับมือศิลปิ นได้ นอกจากนี ้ยังมีการเลือกตังเป็
้ นประจ�ำทุกปี
ทีแ่ ฟนคลับมีสทิ ธิท์ จี่ ะโหวตให้ ศลิ ปิ นทีต่ นเองชืน่ ชอบได้ เป็ นนักร้ องน�ำของวง
(Xie, 2015; เหมือนฝั น, 2556) โมเดลทางธุรกิจนี ได้
้ กลายเป็ นความส�ำเร็จที่
ดึงดูดคนให้ กลับมาซื ้อ CD และสนับสนุนทีต่ นเองชืน่ ชอบในหลายรูปแบบ
สิบปี หลังจากการเกิด AKB48 ความนิยมของกลุม่ ศิลปิ นไอดอล
เหล่านี ้ ได้ เริ่ มมาท�ำให้ เกิดกลุม่ ศิลปิ นไอดอลแบบเดียวกันที่ไทย จนในปี
2558 เริ่มมีกลุม่ ศิลปิ นไอดอลเกิดขึ ้น โดยวงแรกคือวง Siamese Kittenz
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จากนันในปี
้
2560 ก็เกิดวง BNK48 ของค่าย BNK48 Office และวง
Sweat16! ของค่าย Loveis และ Yoshimoto เกิดขึ ้นในเวลาไล่เลีย่ กัน
ในส่วนของเพลง วง Siamese Kittenz ได้ ใช้ เพลง ‘ซึนเดเระ’ ซึง่ เป็ น
ค�ำญี่ปนที
ุ่ ม่ คี วามหมายถึงอาการปากไม่ตรงกับใจ โดยเนื ้อเพลงก็แสดงถึง
หญิงสาวทีไ่ ปชอบใครสักคน แต่กลับปากแข็งว่าไม่ได้ ชอบ เป็ นต้ น ในขณะ
ทีว่ ง Sweat16! ของค่าย Loveis มีบอย โกสิยะพงศ์ เป็ นนักแต่งเพลงหลัก
โดยน�ำวัฒนธรรมของญี่ปนมาใช้
ุ่
ในเพลง เช่น เพลง “ปิ ง้ ย่าง” (2561) เป็ นต้ น
ส่วนของวง BNK48 เนื ้อเพลงไทยจะเป็ นการดัดแปลงเนื ้อเพลงจาก
ภาษาญีป่ นุ่ ซึง่ หลายเพลงเป็ นการแสดงถึงความมานะพยายามในด้ านต่างๆ
รวมถึงด้ านความรัก ทังนี
้ ้ เป็ นเพราะคอนเซปของ BNK48 คือการน�ำศิลปิ น
ทีม่ ศี กั ยภาพ แต่ยงั ไม่ได้ พฒ
ั นาเต็มที่ มาพัฒนา ดังนันเนื
้ ้อเพลงจึงมักสือ่ ถึง
ความพยายามเสมอ
“อุปสรรคมากมายที่ผ่านเข้ ามา แม้ จะเหนื่อย ฉันจะปั ดมันไป
ด้ วยใจทีไ่ ม่ยอมแพ้
ลมจะแรงเส้ นทางจะชันแค่ไหน ฉันจะฝ่ ามุง่ ไปสู่ ค�ำนึงว่ารักเธอ”
					
(อยากจะได้ พบเธอ, 2560)
“รักไม่รัก จะรักไม่รัก ก็ลองเสีย่ งดูอกี สักนิด
ปาฏิหาริย์และดวงชะตา อาจท�ำให้ เราไม่คาดคิด
ฉันมัน่ ใจว่าเราจะเป็ นดัง่ ฝั น ในวันแห่งความรัก สักวันหนึง่ ”
					
(คุกกี ้เสีย่ งทาย, 2560)
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เพลงของ BNK48 เป็ นเพลงที่แปลจากเนื ้อเพลงฉบับญี่ปนของ
ุ่
AKB48 อย่างไรก็ตาม เป็ นทางเลือกของโปรดิวเซอร์ ชาวไทยว่าจะเลือกที่
แปลเพลงแบบเก็บความหมายทังหมด
้
หรือเลือกทีจ่ ะบิดความหมายให้ เข้ า
กับท�ำนองของเพลง เช่น ในเพลง “วันแรก” ทีม่ าจากเพลง Shonichi ผู้แต่ง
เนื ้อร้ องไทย คือ ประภพ ชมถาวร หรือ กอล์ฟ Superbaker เลือกทีจ่ ะถอด
ความหมายเนื ้อเพลงภาษาไทยมาจากภาษาญี่ปนแบบตรงตั
ุ่
วเกือบทังหมด
้
แต่ในขณะทีเ่ พลง “คุกกี ้เสีย่ งทาย” ซึง่ ผู้ควบคุมดนตรีคอื พงศ์จกั ร พิษฐาน
พร หรือ เอ๊ ะ ละอองฟอง เลือกทีบ่ ดิ ค�ำบางส่วนเพือ่ ให้ เนื ้อร้ องภาษาไทยเข้ า
กับท�ำนอง และยังเป็ นการปรับเพือ่ ให้ คนไทยทีไ่ ม่ได้ ค้ นุ เคยกับวัฒนธรรมของ
การเสีย่ งทายผ่านคุกกี ้ สามารถเข้ าใจเนื ้อเพลงได้ มากขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น
ท่อนทีร่ ้ องว่า “Uranatte yo” ทีแ่ ปลว่า “มาท�ำนายดวงฉันสิ” จึงถูกดัดแปลง
เป็ นค�ำว่า “ให้ คกุ กี ้ท�ำนายกัน” เป็ นต้ น (RicchanSama, 2561)
นอกจากนี ้ BNK48 ยังมีเพลงทีแ่ สดงถึงมิตรภาพของเพือ่ นทีร่ ่วม
ฝ่ าฟั นกันมาจนถึงจุดหมายปลายทางในเพลง ‘ความทรงจ�ำและค�ำอ�ำลา’
ซึง่ กล่าวถึงการจบการศึกษา การแยกย้ ายไปตามทางของตนเอง รวมถึงการ
เติบโต และเป็ นอิสระ สอดคล้ องกับแนวทางหลักของวงทีเ่ น้ นพัฒนาการของ
ศิลปิ น
“ห้ อ งเรี ย นที่ เ คยอยู่ด้ ว ยกัน เมื่ อ วาน เรี ย นด้ ว ยกัน ตรงนี ้ เป็ น
เพือ่ นกันตรงนี ้
ใส่เครื่องแบบเดียวกันยังจ�ำขึ ้นใจ แค่เพียงในเวลานี ้ เห็นเธอโตขึ ้น
อีกมากมาย”
				
(ความทรงจ�ำและค�ำอ�ำลา, 2561)
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อภิปรายผลการศึกษา
ภาพตัวแทนความรักและความสัมพันธ์ที่มกั พบในวงศิลปิ นหญิง
สามารถจ�ำแนกได้ เป็ นสีป่ ระเภทหลักดังนี ้

114

1. หญิงสาวที่แอบรัก
เพลงแอบรักเป็ นเพลงที่อยู่ค่ศู ิลปิ นหญิงมาตลอดทุกยุคทุกสมัย
โดยเพลงดังกล่าว มักแสดงถึงอาการคลัง่ ไคล้ หลงใหลของหญิงสาวที่เพิ่ง
รู้จกั ความรัก เช่น เพลง “รักปั กใจ” (2525) ของ สาว สาว สาว และมักแสดง
ถึงความหวัน่ ไหว ไม่แน่ใจว่าคนทีแ่ อบชอบนันรู
้ ้ สกึ อย่างไรกับตน ไปจนถึง
อาการประหม่าท�ำอะไรไม่ถกู เมือ่ อยูใ่ กล้ คนทีต่ นแอบรัก เช่น เพลง “หายใจ
เป็ นเธอ” (2548) ของโฟร์ -มด และในบางเพลง ก็อยากให้ คนทีต่ นแอบรัก
นัน้ รู้ความในใจสักทีด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เพลง “ผ้ าเช็ดหน้ า” (2542) ของ
Triumphs Kingdom เพลง “เข้ าใจใช่ไหม”(2543) ของ ZAZA และ “คุกกี ้
เสีย่ งทาย” (2560) ของ BNK48 เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ เป็ นที่น่าสังเกตว่าเพลงแอบรักของศิลปิ นหญิงในยุคเริ่ มต้ น
(2520-2530) เน้ นที่หญิงสาวที่เผชิญกับอาการตกหลุมรัก แต่เพลงแอบ
รักของศิลปิ นหญิงในยุคหลังจาก 2530 เป็ นต้ นมา กลับมีเนื ้อหาถึงความ
พยายามทีจ่ ะให้ คนทีต่ นหลงรัก ได้ รับรู้ความในใจมากขึ ้นและมีพฒ
ั นาการ
ตามตารางหน้ าถัดไป
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2. หญิงสาวที่มแี ฟนหรือคนรัก
มีหลายเพลงของศิลปิ นหญิงที่มีค�ำว่า “แฟน” และบรรยายความ
สัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวและแฟนหรือคนทีถ่ กู ใจของเธอ ยกตัวอย่าง เพลง
“เราเป็ นแฟนกันได้ ยงั ไง” (2527) “นะกิ๊กนะ” (2547) ของ Girly Berry “จีบ
ได้ แฟนไม่รัก” (2555) ของโฟร์ -มด ไปจนถึงเพลง “Loveaholic“ (2555)
ของเฟย์ ฟาง แก้ ว ในยุคหลังปี 2530 เพลงของกลุม่ ศิลปิ นหญิงเริ่ มกล่าว
ถึงบทบาทของผู้หญิงต่อความสัมพันธ์มากขึ ้น และมีพฒ
ั นาการตามตาราง
ดังต่อไปนี ้
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3. หญิงสาวที่ผิดหวังในความรั ก
เพลงอกหัก หมายรวมถึง เพลงที่กล่าวถึงการผิดหวังในความรัก
ไม่วา่ จะเป็ นการโดนบอกเลิก โดนนอกใจ หรื อไปหลงรักคนที่แฟนอยูแ่ ล้ ว
เช่น เพลง “ประตูใจ” (2526) ของ สาว สาว สาว “เจ็บแทนได้ ไหม” (2538)
ของ T-Skirt “เรื่ องคืนนัน”
้ (2547) และ “รักนะ…ไม่แสดงออก” (2548) ของ
Girly Berry สิง่ ที่นา่ สังเกตคือ เพลงอกหักของศิลปิ นหญิงในยุคแรก กล่าว
ว่า เช่น ในยุคหลังปี 2530 เป็ นต้ นมา แสดงให้ เห็นท่าทีที่แตกต่างต่อความ
ผิดหวัง และมีพฒ
ั นาการดังตารางต่อไปนี ้
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4. หญิงสาวกับมิตรภาพความเป็ นเพื่อน
เพลงที่กล่าวถึงมิตรภาพมีอย่างต่อเนื่องมาตังแต่
้ ยคุ ที่หนึ่งจนถึง
ยุคทีส่ ี่ แต่เนื ้อหาไม่ได้ เปลีย่ นแปลงมากนัก โดยมิตรภาพทีก่ ล่าวถึงในเพลง
มักแบ่งเป็ นสองแบบหลักคือ เนื ้อเพลงทีก่ ล่าวถึงหญิงสาวทีแ่ อบชอบเพือ่ น
ตัวเอง เช่น เพลง “เพื่อนกัน...ท�ำไมพูดกันไม่ได้ ” (2547) ของ Girly Berry
“ยอมเป็ นเพื่อนเธอ” (2552) และ “อยากลืมว่าเป็ นเพื่อนเธอ” (2553) ของ
เฟย์ ฟาง แก้ ว หรือในทางกลับกัน คนทีเ่ ธอคิดเพียงเพือ่ นอาจจะมาชอบเธอ
เช่น เพลง “แค่เพื่อนกัน” (2531) ของ สาว สาว สาว แม้ วา่ เพลงเหล่านี ้อาจ
ไม่ได้ ระบุ ‘เพศ’ ของ ‘เพื่อน’ อย่างชัดเจน เพลงส่วนใหญ่กล่าวถึงอีกฝ่ าย
หนึง่ โดยใช้ คำ� ว่า ‘เธอ’ แต่โดยบริบทแล้ วก็หมายความถึงเพื่อนผู้ชาย ซึง่ ใน
มิวสิกวิดีโอที่ถา่ ยทอดเพลงเหล่านี ้ก็ใช้ นกั แสดงชายเป็ น ‘เธอ’ ด้ วยเช่นกัน
ในขณะที่เพลงอีกแบบหนึ่ง จะเป็ นเพลงที่กล่าวถึงมิตรภาพของ
เพือ่ นซึง่ คอยอยูเ่ คียงข้ างกัน เช่น เพลง “เพือ่ นกัน” (2538) ของ T-Skirt หรือ
เพลงที่กล่าวถึงความรั กความผูกพันเมื่อต้ องอ� ำลาจากกัน เช่น เพลง
“กันและกัน” ของ Triumphs Kingdom และ “ความทรงจ�ำและค�ำอ�ำลา”
(2561) ของ BNK48 ซึง่ ถึงมักเป็ นการสะท้ อนมิตรภาพของสมาชิกหญิงในวง
มิตรภาพระหว่างเพศหญิงและเพศชายจึงถูกน�ำเสนอในแง่ที่ว่า
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ จะต้ องคิดเกินเลยมากกว่าความเป็ นเพือ่ นเสมอ และในยุค
หลังๆ ก็มีเพลงที่น�ำเสนอความพร่ าเลือนระหว่างค�ำว่าเพื่อนและแฟนที่
สร้ างความไม่ชดั เจนในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย ในขณะที่มติ รภาพ
ระหว่างผู้หญิงนันถู
้ กน�ำเสนออย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ที่สนับสนุนซึ่งกัน
และกัน
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ทัง้ นี ้ พัฒนาการของบทเพลงของวงศิลปิ นวัยรุ่ นหญิ งของไทย
นอกจากจะสะท้ อนบทบาทและค่านิยมทีเ่ ปลีย่ นไปของความรักและความ
สัมพันธ์ของหญิงสาวแล้ ว ยังได้ รับอิทธิพลที่มีสว่ นท�ำให้ ภาพตัวแทนของ
หญิงสาวในบทเพลงมีการเปลีย่ นแปลงไปตามช่วงเวลา ดังนี ้
1. อิทธิพลของอุตสาหกรรมเพลงต่ างประเทศ
กลุม่ ศิลปิ นหญิงได้ รับอิทธิพลจากอุตสาหกรรมเพลงหลากหลาย
ประเทศ ในช่วงปี 2520 ซึง่ เป็ นยุคของวง สาว สาว สาว นัน้ วงศิลปิ นหญิง
ของไทยได้ รับอิทธิพลจาก Pop idol ในยุค 80 ของญี่ปนุ่ เมือ่ ไปสูใ่ นช่วงปี
2530 วงศิลปิ นหญิง เริ่มได้ รับอิทธิพลจากตะวันตก โดยเฉพาะวงเกิร์ลกรุ๊ป
ทีเ่ ป็ นทีน่ ยิ มทัว่ โลกอย่าง Spice Girls ทีท่ ำ� ให้ วงศิลปิ นหญิงต้ องมีภาพลักษณ์
ทีช่ ดั เจน ขณะเดียวกันอิทธิพลจากญี่ปนก็
ุ่ ยงั คงอยู่ โดยเฉพาะ Dojo City
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ค่ายภายใต้ Bakery Music ซึง่ ปั น้ ศิลปิ นหญิงออกมาเป็ นจ�ำนวนมาก หลัง
จากนันในช่
้ วงปี 2540 วงศิลปิ นหญิงไทยก็ยงั คงได้ รบั อิทธิพลจากญี่ปนุ่ โดย
เฉพาะวงศิลปิ นจากค่ายกามิกาเซ่ ของอาร์เอส โปรโมชัน่ อย่างไรก็ตาม หลัง
จากกระแสความนิยมของเกาหลีมีมากขึ ้น วงศิลปิ นหญิงไทยก็เริ่ มมีกลิน่
อายและท่าเต้ นทีค่ ล้ ายคลึงกับศิลปิ นเกาหลีมากขึ ้น จนกระทัง่ ช่วงปี 2560
ทีค่ วามนิยมของ BNK48 ท�ำให้ วงศิลปิ นหญิงไทยหันกลับมาได้ รับอิทธิพล
จาก Idol ของฝั่ งญี่ปนอี
ุ่ กครัง้
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2. อิทธิพลของอุตสาหกรรมเพลงในประเทศ
จากผลการวิจยั เห็นได้ ชดั ว่าวงศิลปิ นหญิงทังแบบเกิ
้
ร์ลกรุปและดูโอ
ในแต่ละช่วงเวลา มักมีเบื ้องหลังความส�ำเร็จเป็ นโปรดิวเซอร์ชายทีท่ �ำหน้ าที่
ผลักดัน รวมทังสร้
้ างสรรค์บคุ ลิกและเนื ้อเพลงของศิลปิ นหญิง ยกตัวอย่าง
ในยุคของวง สาว สาว สาว ก็มีระย้ า เจ้ าของค่ายรถไฟดนตรี เป็ นผู้ปัน้ วง
สาว สาว สาว ให้ โด่งดังขึ ้นมาได้ หรือในยุคของ Triumphs Kingdom ก็มี
สมเกียรติ อริยะชัยพาณิชย์ ทีเ่ ป็ นผู้บริหารของค่าย Dojo City จนมาถึงใน
ยุคของค่ายกามิกาเซ่ ก็มอี ดีตศิลปิ นเพลงป็ อบอย่าง สุทธิพงษ์ วัฒนจัง หรือ
ชมพู ฟรุ๊ตตี เป็
้ นผู้ปลุกปั น้ ศิลปิ นวัยรุ่นในค่าย จนกระทัง่ ปั จจุบนั ความส�ำเร็จ
ของ BNK48 ก็มนี กั แต่งเพลง เช่น ประภพ ชมถาวร และ พงศ์จกั ร พิษฐาน
พร เป็ นผู้ดดั แปลงเนื ้อร้ องภาษาญี่ปนให้
ุ่ เป็ นเนื ้อร้ องภาษาไทย อาจกล่าวได้
ว่าเนื ้อเพลงทีแ่ สดงถึงความสดใสและอารมณ์ความรู้สกึ ต่างๆของวงศิลปิ น
หญิง เป็ นการมองผ่านมุมมองของ “ผู้ชาย” ทีเ่ ป็ นผู้สร้ างสรรค์และบริหาร
ผลงานอยูเ่ บื ้องหลัง
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3. ภาพลักษณ์ ของวง
ภาพลักษณ์ของวงมีสว่ นส�ำคัญต่อเนื ้อเพลง โดยวงศิลปิ นหญิงมัก
ถูกวางภาพลักษณ์ในสองแนวทางหลัก คือ สดใสร่าเริง หรือ เซ็กซี่ ซึง่ ก็จะมีผล
ต่อเนื ้อเพลงและภาพตัวแทนของหญิงสาวในเพลง ซึง่ ผลดังกล่าว สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ทีม่ งุ่ ศึกษากระบวนการในการสร้ างภาพลักษณ์ของ
ศิลปิ นเพลง เช่น งานวิจยั ของ ณัฐภรณ์ สถิรกุล (2537) ศึกษากระบวนการ
สร้ างนักร้ องยอดนิยมของ บริษทั แกรมมี่ เอ็นเตอร์ เทน เม้ นท์ จ�ำกัด ยุคล
รัตน์ เจตนธรรมจักร (2537) ศึกษาภาพลักษณ์ของนักร้ องสังกัดบริษทั คีตา
เรคคอร์ ดส จ�ำกัด งานวิจยั ของ สุประสิทธิ์ สิทธิอารีย์ (2543) ทีศ่ กึ ษาการ
สร้ างภาพลักษณ์ของศิลปิ นเพลงโดโจซิตี ้ และงานวิจยั ของ ศิรินภา นรสาร
(2557) ศึกษาการสร้ างภาพลักษณ์ศลิ ปิ นลูกทุง่ หญิงของบริษัทอาร์ สยาม
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาการสร้ างภาพลักษณ์ของศิลปิ นในช่วงเวลาต่างๆมีผลค่อน
ข้ างคล้ ายกัน กล่าวคือ ภาพลักษณ์ของศิลปิ นและบทเพลงของศิลปิ นนันมี
้
ส่วนเกีย่ วข้ องกันโดยตรง ก่อนทีจ่ ะแต่งเนื ้อร้ องและท�ำนอง นักแต่งเพลงต้ อง
มีการศึกษาบุคลิกและทัศนคติของศิลปิ น ถ้ าเป็ นผู้หญิงสมัยใหม่ มีความเป็ น
ตัวเองสูง ก็ต้องแต่งเพลงให้ สอดคล้ องกัน (ณัฐภรณ์, 2537: 96-97)
4. อายุการท�ำงานในวงการของศิลปิ น
อายุการท�ำงานของศิลปิ นหญิง มีผลต่อภาพลักษณ์ของวง ซึง่ ภาพ
ลักษณ์นี ้ก็สง่ ผลต่อภาพตัวแทนของหญิงสาวในบทเพลงของศิลปิ น ที่พบ
ส่วนมากคือ ศิลปิ นหญิงทีเ่ พิง่ เข้ ามาในวงการและออกผลงานชุดแรก จะมี
ภาพลักษณ์ของความสดใส ร่าเริง ไร้ เดียงสาต่อความรัก ขณะทีเ่ มือ่ ศิลปิ น
หญิงมีผลงานต่อเนือ่ งเป็ นระยะเวลาหนึง่ ภาพลักษณ์นี ้ก็จะถูกปรับเปลีย่ น
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ให้ เป็ นผู้หญิงที่มนั่ ใจและกล้ าแสดงออกในเรื่ องของความสัมพันธ์มากขึ ้น
ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ ชดั เจน คือ เพลง ‘ประตูใจ’ ของ สาว สาว สาว ในปี 2526
ที่แสดงถึงผู้หญิงที่เริ่ มรักเป็ นครัง้ แรก มาเป็ นหญิงสาวที่เชื่อมัน่ และกล้ าที่
จะบอกรักก่อนเมื่อเธอมัน่ ใจในความสัมพันธ์มากพอในเพลง ‘ฉันบอกเธอ
เอง’ ของ สาว สาว สาว ในปี 2531 หรือเฟย์ ฟาง แก้ ว ซึง่ มีภาพลักษณ์ทโี่ ต
ขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างเพลง “MSN (^_^)” (2550) และ
“Loveaholic” (2555)
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วงศิลปิ นหญิงในอุตสาหกรรมเพลง: ภาพตัวแทนที่ผลิตซ�ำ้ หรื อ
สร้ างใหม่ ?
ถ้ าหากพิจารณาอุตสาหกรรมเพลงในฐานะอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
จากกรณีศึกษาของเพลงกลุ่มศิลปิ นหญิง พบว่าภาพตัวแทนซึ่งเป็ นสิ่ง
ประกอบสร้ างทางสังคมท�ำหน้ าที่ทงผลิ
ั ้ ตซ� ้ำอุดมการณ์เดิม และพยายาม
ที่จะท้ าทายอุดมการณ์เดิมและสร้ างภาพตัวแทนใหม่ขึ ้นมา แม้ ว่าความ
สัมพันธ์สว่ นใหญ่ทสี่ ะท้ อนออกมาในช่วงระยะเวลาเกือบ 40 ปี ทผ่ี า่ นมาคือ
ความสัมพันธ์แบบหนุม่ สาวทีแ่ อบรัก-มีแฟน-อกหักเหมือนเดิม แต่หญิงสาว
มีอำ� นาจมากขึ ้นในการแสดงออกถึงความรักและมีบทบาททีเ่ ป็ นฝ่ ายรุกมาก
ขึ ้นในความสัมพันธ์ ซึง่ อ�ำนาจนี ้ก็มาจากการทีผ่ ้ หู ญิงได้ รบั โอกาสทางสังคม
มากขึ ้น รวมถึงกระแสความนิยมของเกิร์ลกรุปทีม่ ภี าพลักษณ์ของหญิงสาว
ที่มีความมัน่ ใจได้ รับความนิยมในกลุม่ แฟนเพลงตังแต่
้ ยคุ 1990 เป็ นต้ น
มา อย่างไรก็ตาม อ�ำนาจของผู้หญิง ก็ยงั ถูกครอบไว้ ด้วยอ�ำนาจของผู้ทขี่ บั
เคลือ่ นอุตสาหกรรมเพลงซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ในแง่หนึง่ ภาพตัวแทน
ของหญิงสาวจึงถูกก�ำหนดในฐานะสินค้ าภายใต้ อตุ สาหกรรมวัฒนธรรม
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ซึง่ มีการท�ำให้ เป็ นสินค้ า (commodification) และท�ำให้ มมี าตรฐานเดียวกัน
(standardization) เหมือนที่ Adorno และ Horkheimer ได้ วพิ ากษ์ เนื ้อเพลง
และภาพลักษณ์ของวงได้ รับการออกแบบให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นกลุม่ วัยรุ่นหญิงและชาย รวมถึงเมือ่ สมาชิกในวงเติบโตไป ก็ต้อง
มีการปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์ให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายที่เติบโตขึ ้น เนื ้อหาที่
ดู ‘เสรี’ มากขึ ้น จึงมีเป้าหมายในเชิงของการตลาดเป็ นหลัก มากกว่าการส่ง
เสริมสถานะของผู้หญิง
อย่างไรก็ดี บทเพลงในยุคหลังมีความหลากหลายขึ ้นในแง่ของ
ความรักและความสัมพันธ์ ‘รักปั กใจ โอ้ ใครช่วยฉันที’ ในยุคของ สาว สาว
สาว ก็เปลีย่ นแปลงไปสู่ ‘รักไม่รัก ก็ลองเสีย่ งดูอกี สักนิด’ ในยุคของ BNK48
วัฒนธรรมของหญิงสาว (Girl culture) จึงไม่หยุดนิง่ แต่เปลีย่ นแปลงอย่าง
เป็ นพลวัต ควบคูไ่ ปกับพัฒนาการของสังคมและอุตสาหกรรมเพลง
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