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 This research aims to study the songs sung by Thanaporn Wagprayoon in solo 

albums works and special solo albums  between  2001 and 2012. The content of the songs 

are analysed according to Feminism doctrine. The sources for this study are printing media, 

newspapers, weekly magazines and interviews with the composer and the singer. These 

information are used to  analyse  the concept of composition by Sutthipong Sombatjinda and 

roles of the singer, Thanaporn Wagprayoon.  

 The study finds that among 115 songs sung by Thanaporn Wagprayoon between 

2001-2012, 60 songs conceals Feminism doctrine and image of women in thai society. The 

songs can be divided into 3 groups as follow 1. The songs that represent oppressive woman 

2. The songs that represent strong woman and 3. The songs that represent fragile woman. 

These groups can be divided into 13 subcategories. Image of women can be noticeably 

observed from the third album True Story love/men/grill fish. 

 The composer has an important in establishing of images of women in the songs 

sung. According to the research, 39 out of 60 songs under this study are composed by 

Sutthipong Sombatjinda. Apart from her ability to convey the meaning of the songs, music 

video series and media are important factors that elevated the representation of women in the 

music sung by Thanaporn Wagprayoon.  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ดนตรีเป็นศิลปะสาขาหน่ึงที่มุ่งเน้นถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีการดําเนิน

ชีวิตของกลุ่มคนและสังคม ดนตรีจึงมีอิทธิพลต่อสังคมปรากฏมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดนตรี

สามารถถ่ายทอดเรื่องราวตลอดจนสื่อสารความหมาย ความคิดสร้างสรรค์จากการประพันธ์ บทเพลง

จึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสาร เล่าเร่ืองราวต่างๆตามยุคสมัยของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

เป็นงานทางศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกที่แตกต่างได้ เช่น ความรู้สึกที่

อ่อนไหว เศร้าสร้อย ร่าเริงแจ่มใสไปกับเสียงเพลง และเพลงยังเป็นสิ่งหน่ึงที่แสดงถึงวัฒนธรรม

บางส่วนของมนุษย์ ดังเช่นมนุษย์แต่ละชาติมีเพลงและลักษณะการขับร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์

ประจําชาติของตน เช่นเดียวกับเพลงไทยสากลที่เป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีตะวันตกกับ

ภาษาไทยซึ่งใช้เป็นภาษาขับร้องได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะความลึกซึ้งของภาษาที่มีความหมาย และ

เน้ือหาในเพลงไทยสากลสามารถส่ือสารความเข้าใจต่อผู้ฟังได้ 1  

 การสร้างสรรค์บทเพลง อาจเกิดจากแรงบันดาลใจของมนุษย์ที่ได้รับจากการดํารงชีวิตใน

สังคม มีส่วนสําคัญในการที่สังคมแต่ละสังคมมีสภาพต่างกัน ย่อมทําให้เพลงของมนุษย์มีความแตกต่าง

กันไป เพลงน้ัน อาจเป็นเพลงขับร้อง (vocal) หรือเพลงจากดนตรีล้วน (instrumental) หรือสองอย่าง

ประกอบกัน1

2 

 เร่ืองราวที่ปรากฏในบทเพลงล้วนแต่มีความประณีต สละสลวยด้วยถ้อยคําที่ใช้ จนทําให้

บทร้องของเพลงไทยสากลแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน เพลงไทยสากลน้ันให้ความสําคัญกับบทร้องโดย

แต่งด้วยลีลาภาษากวี คือ มีความไพเราะและเต็มไปด้วยคุณค่าทางวรรณศิลป์ และยังสะท้อนเรื่องราว

ในสังคมได้เป็นอย่างดี  บทเพลงไทยสากล มักกล่าวถึงเร่ืองราวความรักหรือวนเวียนอยู่กับผลแห่ง

                                                            

 1 จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และ อรพินธ์ คําสอน, โครงการวิจัย เพ็ญศรี พุ่มชศูรี คีตศิลปิน 
(กรุงเทพฯ : ชมนาด, 2549), 18. 
 2 ตุ้ย ชุมสาย, หม่อมหลวง, วรรรกรรมพนิิจเชิงจิตวิทยา (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 
2516), 45. 
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ความรัก เช่น ความสุข ความทุกข์ เป็นส่วนใหญ่ นับต้ังแต่เพลงไทยสากลยุคแรก ๆ จนถึงปัจจุบัน ใน

กระบวนเพลงไทยสากลน้ัน “…เพลงที่นิยมเป็นเพลงผิดหวังเสียส่วนใหญ่…”3 ทั้งน้ีเน่ืองจากคน

ส่วนมากย่อมมีความรู้สึกผิดหวังซ่อนอยู่ในใจ ประการสําคัญเพลงประเภทน้ีมีเรื่องราวที่ทําให้ผู้ฟังได้มี

ส่วนร่วมไปกับปัญหาในบทเพลงด้วย เพลงประเภทความผิดหวัง จึงชวนให้ผู้ฟังคล้อยตามอารมณ์

เพลงได้ง่าย ซึ่ง “…ต่างจากเพลงสนุกสนาน ขบขัน เมื่อฟังจบแล้วก็สิ้นสุดกัน ไม่ชวนให้เกิดอารมณ์

ถวิลหาเหมือนเพลงเศร้า…”4 

 ลักษณะเน้ือหาบทเพลงไทยสากลโดยส่วนใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับความรัก ความสัมพันธ์ของ

หญิงชายในด้านต่าง ๆ อาจมีการปรับเปล่ียนเน้ือหาเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

และมิติทางเวลา โดยเน้ือหาของเพลงผู้ประพันธ์เพลงจะเป็นผู้กําหนดขอบเขตเน้ือหาว่าจะแสดงออก

เรื่องราวอย่างไร รวมถึงการกําหนดเนื้อหา ลักษณะของบทเพลงให้เข้ากับศิลปินในฐานะผู้ถ่ายทอด

บทเพลงและสภาวะของสังคม 

 การถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงผ่านบทเพลงไทย มีมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปรากฏ

การแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงผ่านทางเพลงลูกกรุง และเพลงลูกทุ่ง ยกตัวอย่างจากเพลงลูกกรุง เช่น 

กล่าวถึงคุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่พรหมจรรย์ ในเพลง ดอกไม้กับแมลง มีเน้ือเพลงตอนหน่ึงว่า “แมลง

เหมือนชาย คอยกรีดกรายใคร่ครอบครอง เชยชมสมปอง ชายก็มองข้ามหัวไป สิ้นสาวซูบโทรม ถูกลูบ

โลมสาวเศร้าใจ พรหมจรรย์เสียไปไม่มีใครเขานิยม สิ้นสาวก็สิ้นชม สิ้นภิรมย์ตรมอยู่เดียว”4

5 

 การถ่ายทอดด้วยการสอนให้ผู้หญิงต้องรักเดียวใจเดียวและรักสามี ในเพลง สายนํ้าผึ้ง

แห่งชีวิต มีเน้ือเพลงตอนหน่ึงว่า “ความหวังเปรียบดังนํ้าผึ้ง หวังเพียงครั้งหน่ึง ชีวิตหวานซึ้งไม่กร่อย

ควรอดทนหาความใฝ่หวังขาดลอย อย่าด่วนท้อถอย ขุดนรกมาโรยใจ…ชีวิต ความรัก แน่นักย่อมพลั้ง

กันได้ เช่ือพรหมหลายใจ ไม่ดี”5

6  

 เพลงที่แสดงออกถึงการประชดและดูถูกผู้ชาย เช่น เพลง ลูกไม้ย่ัวผู้ชาย ขับร้องโดย เพ็ญศรี 

พุ่มชูศรี ความหมายของเพลงนี้แสดงถึงความเหนือกว่าหรือความรู้เท่าทันของฝ่ายหญิง ซึ่งสามารถ

                                                            

 3 สมาคมนักแต่งเพลง, เบื้องหลังเพลงดัง (กรุงเทพฯ : สยามออฟเซท, 2526), 120. 
 4 เร่ืองเดียวกัน, 120. 

      
5
  กาญจนา แก้วเทพ, ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสื่อมวลชน (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2535), 298. 
       

6 เร่ืองเดียวกัน, 301. 
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เช่ือมโยงได้กับการรับรู้พฤติกรรมการลองเชิงผู้ชายของผู้หญิงทั้งในบริบทสังคมเดิม หรือสังคมปัจจุบัน

6

7 

 การแสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงผ่านเพลงลูกทุ่ง ปรากฏชัดเจนจากการพรรณนาถ้อยคําใน

บทเพลง ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงคือเพศที่สวยงาม ในเพลงดอกฟ้าเมืองไทย เนื้อเพลงตอนหนึ่งว่า 

“ปากเธอแดงจิ้มลิ้ม วงพักตร์ผ่องพร้ิงย้ิมฝังใจย่ิงนัก ปากคอคิ้วคางเหมือนด่ังไซซี ประวัติศาสตร์ว่ามี

งามเลิศเลอ” หรือการกล่าวถึงลักษณะนิสัยของผู้หญิงผ่านบทเพลง เช่น เพลง อย่างอนเกินงาม 

“ผู้หญิงน้ันตามคําเขาว่าต้องงอน” แต่ “งอนนักมักไม่งาม” 8  

 จากบทเพลงลูกกรุง และลูกทุ่ง เป็นการกล่าวถึงลักษณะโดยรวมของผู้หญิง ในส่วนของ
บทเพลงไทยสากลที่แสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงในปัจจุบัน แก่นหลักของเน้ือหาในเพลงอาจไม่แตกต่าง

จากอดีตมากนัก แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือ ภาพลักษณ์ผู้หญิงที่มีความเช่ือมั่น เข้มแข็งมากข้ึน 

ยกตัวอย่างเช่น การเน้นบุคลิกที่แกร่งและอิสระ ในเพลง ผู้หญิงคนน้ี ขับร้องโดย แหวน ฐิติมา “ทําไว้

ตาหวานฉ่ํา ทําไม่เป็นซักอย่าง ใครรักชอบ ใครร้ายช่าง อย่างน้ีฉันเป็น ไม่เคยคิดจะเอาใจ ไม่เคยซึ้ง

กับคนไหน ไม่งอนง้อใครนี่ไงฉันเอง…ตัวฉันหย่ิงเป็นหญิงอยู่ ดูเข้าใจไหมเธอ ทําเกร้ียวกราดดูกล้า

แกร่ง น่ันทําแข็งใจ แต่ตัวฉันก็คือหญิง ไม่งามพริ้งแต่จริงใจ บอกทีว่าไง ชอบใจหรือเปล่า”8

9  

 หรือในบทเพลงที่แสดงลักษณะการกล้าแสดงออก ยกตัวอย่างเช่น เพลง จริงใจไว้ก่อน 

ขับร้องโดย ใหม่ เจริญปุระ “เคยบอกเธอว่าใจชอบเธอไม่เบา ก็เช่ือได้เลยที่เคยพูดไป มันแน่ใจจริง ๆ 

ก็เลยเปิดใจ ให้รู้ว่าจริงแน่นอน” และยังมีการแสดงภาพผู้หญิงลักษณะไม่ใส่ใจต่อสังคม ในการยุ่ง

เกี่ยวกับชายที่มีคู่รักหรือมีครอบครัวแล้ว ในเพลง ฉันรักผัวเขา ขับร้องโดย สินจัย หงษ์ไทย “ทุกคน

จะตราหน้าเรา ชอบผัวเขาเอาตัวเองพันพัว ตกนรกโลกันต์ไม่กลัวรักจริงใจ ผัวใครควรทําป้ายแขวน 

บอกให้รู้เป็นแฟนใครแฟนใคร จะได้พ้นมลทินไม่เปลืองหัวใจ”9

10  

 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับบทเพลงไทยสากลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้หญิง พบว่ามีการศึกษา
เร่ืองภาพผู้หญิงไทยในเพลง เป็นการศึกษาเพลงไทยในยุคเก่าในพ.ศ.2508 จากสูจิบัตรภาพยนตร์ 

และเพลงไทยในยุคปัจจุบัน พ.ศ. 2532-253311 แต่ในการศึกษา การแสดงภาพลักษณ์สตรีในบทเพลง

ไทยสากล : กรณีศึกษา บทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ระหว่างปี พ.ศ.2543-2554 น้ันยังไม่

                                                            

 7 จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และ อรพินธ์ คําสอน, โครงการวิจัย เพ็ญศรี พุ่มชศูรี คีตศิลปิน, 
69. 
 8 กาญจนา แก้วเทพ, ภาพลักษณ์ของผู้หญงิในสื่อมวลชน, 297-312. 

      
9
 เร่ืองเดียวกัน, 314. 

 10 เร่ืองเดียวกัน, 315. 
 11 เร่ืองเดียวกัน, 315. 
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มีผู้ศึกษา ซึ่งผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีสตรีนิยมเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์เน้ือหาบทเพลง และจัด

กลุ่มบทเพลงที่แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง ในการวิจัยบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูรน้ัน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติ ผลงาน รวมถึงรางวัลที่ได้รับของ ธนพร แวกประยูร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบใน

การศึกษาคร้ังนี้ด้วย 
 
ธนพร แวกประยูร 
 ประวัติ 
 ธนพร เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2555 อายุ 36 ปี มีความ
สนใจในการร้องเพลงมาต้ังแต่เด็ก ธนพรเร่ิมต้นด้วยการร้องเพลงในสไตล์2ลูกทุ่ง และได้เข้าเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาที่3วิทยาลัยนาฏศิลป์ เริ่มการร้องเพลงอาชีพครั้งแรกตอนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน
ฐานะนักร้องคอรัส หลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 4คณะครุศาสตร์ เอกดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ธนพร ได้ทํางานเบ้ืองหลังมาโดยตลอด เช่น ร้องคอรัส ร้องเพลงประกอบละคร ร้องเพลง
ประกอบรายการ  ร้องไกด์ให้กับศิลปินมากมายและเคยทํางานประจําในตําแหน่งครูสอนร้องเพลง
ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ 
 ในปี พ.ศ. 2543 ธนพร ได้เป็นนักร้องเด่ียวในสังกัด บริษัท อาร์เอส โปรโมช่ัน จํากัด ภายใต้
การดูแลของค่าย อะบอริจินส์ (ในเครือ อาร์.เอส) ซึ่งมีผลงาน อัลบ้ัมเด่ียวชุดแรกที่ช่ือว่าปาน ธนพร 
แนวเพลง ป็อป ร็อค ซึ่งเพลงโดยส่วนใหญ่จะมีเน้ือหาเก่ียวกับผู้หญิงอย่างตรงไปตรงมา ควบคุมการ
ผลิตโดย โปรดิวเซอร์ นิพันธ์ุ ช่วยสงเคราะห์และได้รับเสียงตอบรับอย่างดี ในปีต่อมามีผลงานอัลบ้ัมที่ 
2 ช่ือ หวานผ่าซาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ต้นสังกัดอาร์เอส ร่วมมือกับบริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค ไทย
แลนด์ สร้างสรรค์อัลบ้ัมพิเศษขึ้น โดย ธนพร แวกประยูร ร่วมงานกับวงดนตรีเพ่ือชีวิต คาราบาว ออก
ผลงานเพลงในอัลบ้ัม 8หนุ่มบาว-สาวปาน 
 ผลงาน 
 1. อัลบั้มเด่ียวและอัลบั้มเด่ียวพิเศษ 
 พ.ศ. 2543 ปาน ธนพร 
 พ.ศ. 2543 ปาน ธนพร (พิเศษ) 
 พ.ศ. 2544 หวานผ่าซาก  
 พ.ศ. 2545 True Story ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง  
 พ.ศ. 2546 Parn Exclusive คําสารภาพของความรัก 
 พ.ศ. 2547 Lover นรกในใจ  
 พ.ศ. 2548 Parn Series  
 พ.ศ. 2550 สัญชาตญาณหญิง  

   ส
ำนกัหอ
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http://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2519�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%28%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%29�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
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 พ.ศ. 2550 สาวปาน  
 พ.ศ. 2551 ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร  
 พ.ศ. 2552 พรหมลิขิต  
 พ.ศ. 2554 @Prime Time  
 2. อัลบั้มพิเศษ 
 พ.ศ. 2544  Dunk-Parn Two Seasons The Great Duet Album 
 พ.ศ. 2546  Exclusive Album คําสารภาพของความรัก  
 พ.ศ. 2547  Dreams 
 พ.ศ. 2548  Parn Series ผู้หญิงต้องร้าย : ผู้ชายต้องรู้ : เพราะเราคู่กัน  
 พ.ศ.2548  หนุ่มบาว-สาวปาน  
 พ.ศ.2549  คิดถึงแม่ เรารักแม่  
 พ.ศ.2549 ลูกของพ่อ  
 พ.ศ.2552 บาว-ปาน (รีเทิร์น)  
 3. เพลงประกอบภาพยนตร์และละคร 
 ละคร รวมพลคนน่าใช้ เพลง ให้เธอหมดใจ 
 ละคร ซึมน้อยหน่อย กะล่อนมากหน่อย เพลง ตัดใจไม่ลง 
 ละคร กระโปรงบานขาสั้น เพลง สุดแต่ใจเธอ 
 ละคร เทวดาตกสวรรค์ เพลง คํา คําน้ัน 
 ละคร เงาอโศก เพลง เงาอโศก 
 ละคร บังเกิดเกล้า เพลง ใครสักคน และ เพลง รักเธอตลอดไป  
 ละคร ตาเบบูญ่า เพลง ผู้หญิง  
 ละคร เกียรติยศ กบฏรัก เพลง ดอกไม้กับแมลง 
 ละคร ตามรักคืนใจ  
 ละคร สังข์ทอง  
 ละคร ตะวันยอแสง เพลง เธอคือรัก 
 ภาพยนตร์ ผีเสื้อสมุทร เพลง รักกว่าหัวใจ 
 ภาพยนตร์ บ้านผีสิง เพลง คนึง 
 ละคร รักซ่อนแค้น เพลง รักของเรา อย่าให้ใครทําลาย 
 ละคร เพลิงสีรุ้ง เพลง นํ้าผึ้งหรือยาพิษ 
 ละคร ระบําดวงดาว เพลง ขอไปให้ถึงดาว 
 ละคร ดอกส้มสีทอง เพลง ให้เลวกว่าน้ี 

   ส
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 รางวัลที่ได้รับ 
 รางวัลที่ ธนพร แวกประยูร ได้รับจากสื่อมวลชน และองค์กรต่างๆ น้ัน มีมากมาย 
ยกตัวอย่างได้ดังน้ี รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม งานพระพิฆเนศทอง คร้ังที่ 5 ปี 2544  รางวัลนักร้อง
หญิงดีเด่นเพ่ือเยาวชน จาก สยช. ปี 2544  รางวัลมิวสิควิดีโอยอดเย่ียม Top Awards 2002 เพลงขอ
เลวแค่น้ี จากนิตยสารทีวีพูล ปี 2545  รางวัลสีสันอะวอร์ด ประเภทศิลปินหญิงเด่ียวยอดเยี่ยม ปี 2545 
รางวัล Channel [V] Thailand Music Video Awards ประเภทมิวสิควิดีโอศิลปินหญิงยอดเย่ียม / 
เพลงขอเลวแค่น้ี ปี 2545 รางวัล Channel [V] Thailand Music Video Awards ประเภทศิลปิน
ไทยหญิงยอดนิยม ปี 2548 รางวัล “เพชรในเพลง” สาขาผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ประจําปี 
2550 รางวัล “มิวสิควีดีโอยอดเย่ียมสุดซี้ดประจําปี” เพลงหวง SEED AWARDS คร้ังที่ 3 รางวัล 
“เพชรในเพลง” สาขาผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ประจําปี 2551 รางวัล “นักร้องหญิงแห่งปี” ไนน์ 
เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด 2551 รางวัล “ศิลปินธรรมทูต” ผู้เป็นบุคคลสาธารณะและเป็นทูตเผยแพร่
พระพุทธศาสนาที่น่ายกย่อง ประจําปี 2551 รางวัล “ฮ็อทอวอร์ด” สาขาศิลปินหญิงฮ็อทแห่งปี 2552 
รางวัล “เพชรในเพลง” สาขาผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ประจําปี 2552 รางวัล “โทรทัศน์ทองคํา” 
สาขาเพลงและมิวสิควิดีโอ ดีเด่น ประจําปี 2552 รางวัลพิเศษพระคเณศทอง รางวัล “เพชรในเพลง” 
สาขาผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ประจําปี 2553 รางวัลพระคเณศ และรางวัล “เพชรในเพลง” 
สาขาผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ประจําปี 2554  
 ธนพร แวกประยูร นับเป็นนักร้องหญิงที่มีความสามารถ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในฐานะศิลปิน
หญิงอันดับต้นของวงการเพลงไทย โดยมีเอกลักษณ์ในผลงานเพลง คือ นํ้าเสียงที่โดดเด่นสามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดี รวมถึงงานเพลงที่มีเน้ือหาตรงไปตรงมา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ฟังที่ช่ืนชอบ
ส่วนมากจะเป็นเพศหญิง จนได้รับการขนานนามว่า ธนพร แวกประยูร เปรียบเสมือนตัวแทนและเป็น
ปากเป็นเสียงของผู้หญิงยุคใหม1่ 1

12 จากประวัติการทํางาน ผลงาน และรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เช่น รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม งานพระพิฆเนศทอง ครั้งที่ 5 ปี 2544 รางวัล
สีสันอะวอร์ด ประเภทศิลปินหญิงเด่ียวยอดเยี่ยม ปี 2545 รางวัล Channel [V] Thailand Music 
Video Awards ประเภทศิลปินไทยหญิงยอดนิยม ปี 2548 เป็นต้น เป็นสิ่งที่แสดงถึงความสําเร็จใน
ด้านผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ฟัง และแสดงออกถึงความสามารถ ประสบการณ์การ
ทํางานของ ธนพร แวกประยูร  
 ในการคัดเลือกบทเพลงจากผลงานอัลบ้ัมเด่ียวที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร โดยใช้การ
อ้างอิงจากแนวคิดสตรีนิยมทฤษฎีความไม่เสมอภาคทางเพศสภาพ  และทฤษฎีการกดขี่ทางเพศสภาพ 
(แนวคิดสตรีนิยมแนวเรดิคัล) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและวิเคราะห์บทเพลงที่มีการแสดงภาพของสตรี  

                                                            

 12 เริง รมณีย์, “5 ปีแล้ว ที่ผูห้ญิงมีปากเสียง,” ไทยรัฐ (8 กรกฎาคม 2548): 35. 

   ส
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 ทฤษฎีสตรีนิยม หมายถึง แบบแผนการวิเคราะห์ แนวคิด วิธีคิดและวิธีดําเนินการที่มี

ทิศทางโดยเฉพาะที่มุ่งเน้นในการปลดปล่อยผู้หญิงให้พ้นจากการกดข่ีเอารัดเอาเปรียบให้สําเร็จ แม้จะ

มีความหลากหลายในแนวคิดแต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันคือ การสร้างพลังอํานาจ ซึ่งสิ่งสําคัญของทฤษฎีสตรี

นิยมคือ การวิพากษ์บริบททางสังคมและการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ศูนย์รวมอยู่ในระบบสังคมที่ชายเป็น

ใหญ่ โดยสํานักแนวคิดสตรีนิยม แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ความสนใจทฤษฎีความแตกต่างทางเพศ

สภาพ (Theories of gender differences) 2. ความสนใจทฤษฎีความไม่เสมอภาคในเพศสภาพ 

(Theories of gender inequality) 3. ทฤษฎีการกดขี่ทางเพศสภาพ (Theories of gender 

oppression)12

13 

 ในวรรณกรรมเพลงไทยสากล ผู้ประพันธ์อาจสร้างสรรค์เน้ือหาเรื่องราว ที่หลากหลาย 

โดยถ่ายทอดผ่านทางบทเพลงไทยสากล ซึ่งเรื่องราวในวรรณกรรมเพลงน้ัน ใช่เพียงแต่จะสะท้อน

ปัญหาสังคม ความรัก ความผิดหวังในความรัก เพลงปลุกใจ เพียงอย่างเดียว แต่ในบางบทเพลงยัง

แสดงลักษณะของผู้หญิง และภาพความเป็นผู้นําของผู้หญิง ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเพลงในอดีต    

 ในการค้นคว้าข้อมูลบทเพลงไทยสากลที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ระหว่างปี พ.ศ. 

2543-2554 น้ัน มีการถ่ายทอดเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประพันธ์ คือ สุทธิพงษ์ 

สมบัติจินดา ได้ประพันธ์คําร้องที่แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ซึ่งสุทธิพงษ์ 

ใช้ประสบการณ์ และเรื่องราวที่เกิดข้ึนจริง ณ ขณะนั้น เป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ ถ่ายทอด

เร่ืองราวของผู้หญิงผ่านบทเพลง ประกอบกับการนําเสนอภาพของผู้หญิงใน มิวสิควีดีโอซีรี่ส์ บทเพลง

ที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ได้อย่างเด่นชัดและสัมพันธ์กับความหมายของบทเพลงที่ผู้ประพันธ์

ได้สร้างสรรค์ขึ้น และมีการนําเสนอข่าวของสื่อสิ่งพิมพ์ต่อบทเพลงที่ ธนพร แวกประยูร ขับร้อง อย่าง

ต่อเน่ืองเช่นเดียวกัน จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจต่อการค้นคว้าวิจัยเรื่อง การแสดง

ภาพลักษณ์สตรีในบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554  

  ดนตรีและเพลงไทยสากล เป็นสื่อที่แสดงออกเรื่องราวอันหลากหลายในสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งแฝงไปด้วยความหมาย แนวคิด และแนวทางในการดําเนินชีวิตไว้ใน

บทเพลง อีกท้ังดนตรียังเป็นสิ่งที่ขัดเกลาจิตใจ และสร้างให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือรวบรวม และวิเคราะห์ บทเพลงที่ขับร้อง โดย ธนพร แวกประยูร  
 2. เพ่ือวิเคราะห์บทเพลงที่แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง 

                                                            

       
13

 กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุล, ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์รว่มสมัย (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 127. 
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 3. เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการประพันธ์เพลงของ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ต่อการสร้างสรรค์
บทเพลงที่แสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงในสังคม ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 
 4. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อ ข่าว บทวิจารณ์ ต่าง ๆ ต่อบทเพลงที่ขับร้อง โดย ธนพร 
แวกประยูร ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 
  
สมมติฐานของการวิจัย 
 บทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร มีเน้ือหาสาระที่แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงซึ่ง
เน้ือหาวรรณกรรมในบทเพลง อาจสะท้อนเร่ืองราวในสังคม ประกอบกับการนําเสนอมิวสิควีดีโอซีรี่ส์ 
และการนําเสนอข่าวจากสื่อ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปิน ดังน้ี 
 1. บทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร มีเน้ือหาสะท้อนการแสดงภาพลักษณ์ของ
ผู้หญิง ซึ่งอาจมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อกระแสความนิยมในบทเพลง เช่น มิวสิควีดีโอซีรี่ส์  การ
นําเสนอข่าวของสื่อ เป็นต้น 
 2. บทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร มีเน้ือหาแสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงที่มีลักษณะ
เข้มแข็ง ในสังคมผู้ชายเป็นใหญ่ ซึ่งเน้ือหาในบทเพลงสื่อถึงการเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้หญิง ให้แง่คิด
เร่ืองศีลธรรม การทําความดีละเว้นความช่ัว  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การแสดงภาพลักษณ์สตรีในบทเพลงไทยสากล กรณีศึกษา : บทเพลงที่ขับ
ร้องโดย ธนพร แวกประยูร (พ.ศ.2543-2554) จากการสืบค้นข้อมูลเบ้ืองต้น ยังไม่มีการศึกษาวิจัยใน
หัวข้อดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัยจะทําการศึกษาเฉพาะขอบเขตที่กําหนดไว้ ดังน้ี 
 1. ศึกษาคําร้องในบทเพลงไทยสากลท่ีขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร เป็นองค์ประกอบ
หลัก  
 2. ศึกษาบทเพลงไทยสากล ผลงานที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ระหว่างปี พ.ศ. 
2543-2554  
 3. ศึกษาบทเพลงไทยสากลที่มีเน้ือหาการแสดงภาพลักษณ์สตรี ที่ขับร้องโดยธนพร 
แวกประยูร 
 4. ศึกษาผลงานเพลงไทยสากลในอัลบ้ัมเด่ียวและเด่ียวพิเศษของ ธนพร แวกประยูร 
เท่าน้ัน ผู้วิจัยไม่ได้ทําการศึกษา ในอัลบ้ัมศิลปินกลุ่ม อัลบ้ัมรวมพิเศษ และ อัลบ้ัม หนุ่มบาว-สาวปาน 
 5. ศึกษาข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ข่าว บทวิจารณ์  วารสารรายสัปดาห์ หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นต้น 
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ขั้นตอนการวิจัย 
 1. ค้นคว้าวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2. รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จาก แหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ 
วารสารรายสัปดาห์  อินเตอร์เน็ต และ สื่อมิวสิควีดีโอ 
 3. สัมภาษณ์ศิลปิน ธนพร แวกประยูร และ ผู้ประพันธ์เพลง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา 
 4. จัดหมวดหมู่ข้อมูล 
 5. วิเคราะห์ข้อมูล 
 6. สรุปผลการศึกษา 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 การวิจัย เร่ือง การแสดงภาพลักษณ์สตรีในบทเพลงไทยสากล : กรณีศึกษา บทเพลงที่ขับ
ร้องโดย ธนพร แวกประยูร ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง เป็นการ
แสวงหาความรู้โดยพิจารณาปรากฏการณ์ทางสังคมจากสภาพแวดล้อม ตามความเป็นจริงในทุกมิติ 
เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมน้ัน 1 3

14 โดยมีขั้นตอนการศึกษาทบทวน
วรรณกรรม งานวิจัยที่เก่ียวข้อง การรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เช่น ข่าว บทวิจารณ์ จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสารรายสัปดาห์ อินเตอร์เน็ต และสื่อมิวสิควีดีโอ รวมท้ังการสัมภาษณ์
บุคคล เช่น ธนพร แวกประยูร ศิลปิน ผู้ขับร้อง และสุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ผู้ประพันธ์บทเพลง  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ผู้วิจัยได้จัดหมวดหมู่ประเภทเนื้อหาบทเพลงซึ่ง
เป็นการจําแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) การวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงที่ ขับร้องโดย 
ธนพร แวกประยูรน้ัน ภายใต้กรอบแนวคิดสตรีนิยม รุ่นที่ 2 ในทฤษฎีความไม่เสมอภาคทางเพศสภาพ 
และ ทฤษฎีการกดขี่ทางเพศสภาพ (แนวคิดเรดิคัล) 
 
ข้อจํากัดในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยอาจได้รับข้อมูลอย่างจํากัด เน่ืองจากการศึกษา การแสดงภาพลักษณ์
สตรีในบทเพลงไทยสากล : กรณีศึกษา บทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูรน้ัน ต้องมีการสัมภาษณ์
บุคคลากรที่เก่ียวข้อง อันมีส่วนร่วมในกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานเพลงต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ซึ่งบุคลากรบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป  
 

                                                            

 14 สุภางค์ จันทวานิช, วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2531), 12. 
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คําสําคัญ 
 ภาพลักษณ์ ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่
เกิดจากความนึกคิด หรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นน้ัน 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือเผยแพร่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่แสดงภาพลักษณ์สตรี จาก ผู้ประพันธ์
เพลง สุทธิพงษ์  สมบัติจินดา โดยผู้ขับร้อง ธนพร แวกประยูร 
 2.  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลจากสื่อ ข่าว บทวิจารณ์ ต่าง ๆ ต่อกระแสความนิยมในบทเพลง
และมิวสิควีดีโอเพลง ที่ขับร้อง โดย ธนพร แวกประยูร 
 3. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ที่แสดงภาพสะท้อนของผู้หญิงในสังคม จากบทเพลงไทย
สากล ที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร  
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       บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง 
 

 การวิจัย เรื่อง การแสดงภาพลักษณ์สตรีในบทเพลงไทยสากล: กรณีศึกษา บทเพลงที่

ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543-2554 ผู้วิจัยได้นําแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเพ่ือนํามาเป็นแนวทางประกอบการวิจัย ดังน้ี  

 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

 แนวคิดสตรีนิยม 

 ทฤษฎีสตรีนิยม เป็นแบบแผนการวิเคราะห์ แนวคิด วิธีคิดและวิธีดําเนินการที่มีทิศทาง

โดยเฉพาะที่มุ่งเน้นในการปลดปล่อยผู้หญิงให้พ้นจากการกดข่ีเอารัดเอาเปรียบให้สําเร็จ แม้จะมีความ

หลากหลายในแนวคิดแต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันคือ การสร้างพลังอํานาจ สิ่งสําคัญของทฤษฎีสตรีนิยมคือ 

การวิพากษ์บริบททางสังคมและการเลือกปฏิบัติต่างๆ ศูนย์รวมอยู่ในระบบสังคมท่ีชายเป็นใหญ่

(Patriarchy) การครอบงําระบบการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและกฎหมายโดยผู้ชาย ทฤษฎีสตรี

นิยมยังเน้นความสําคัญของการกําหนดและระบุให้ชัดเจนว่าทัศนคติอย่างไร ความคาดหวังอย่างใด 

ภาษาประเภทไหน พฤติกรรมอย่างใด และการจัดการทางสังคมชนิดใดท่ีนําไปสู่การกดขี่เอารัดเอา

เปรียบและการทําให้ผู้หญิงต้องกลายเป็นคนชายขอบ0

1 

 อาจถือได้ว่า เองเกลส์ เป็นผู้บุกเบิกเรื่องสตรีนิยม จากการรวบรวมข้อมูล เองเกลส์

วิเคราะห์ว่า สังคมในอดีตเป็นสังคมท่ีผู้หญิงเป็นใหญ่ เรียกว่า matriarchal society คือ ผู้หญิงมี

อํานาจกําหนดแบบแผนต่างๆ ในสังคม จากนั้นเองเกลล์เสนอว่า สังคมได้ค่อยเปลี่ยนไปจากผู้หญิง

เป็นใหญ่กลายเป็นผู้ชายเป็นใหญ1่

2 

                                                            

 
1 กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย,์ ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ร่วมสมัย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร,์ 2553), 126. 

 
2 สุภางค์  จันทวานิช, ทฤษฎีสังคมวิทยา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2555), 96. 
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 สํานักแนวคิดสตรีนิยม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ความสนใจทฤษฎีความแตกต่างทาง
เพศสภาพ (Theories of gender differences) 2. ความสนใจทฤษฎีความไม่เสมอภาคในเพศ
สภาพ (Theories of gender inequality) 3. ทฤษฎีการกดขี่ทางเพศสภาพ (Theories of 
gender oppression)  
 1. ทฤษฎีความแตกต่างทางเพศสภาพ มีความสนใจท่ีแตกต่างด้านจิตวิทยาและความ
แตกต่างเชิงสัมพัทธ์ระหว่างประสบการณ์การรับรู้ต่อโลกและตนเองของผู้ชายและผู้หญิง ทั้งน้ีผู้หญิงมี
ประสบการณ์และการรับรู้แตกต่างจากผู้ชายในหลายด้าน เช่น ค่านิยมพ้ืนฐาน ความสนใจ วิธีการ
แสวงหาความรู้ การกําหนดสร้างอัตลักษณ์ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เป็นต้น ทฤษฎีน้ีเน้นให้เห็น
ถึงความแตกต่างของการกําหนดสร้างความเป็นจริงที่ไม่เหมือนกับผู้ชายอย่างคนละด้านมุม โดย
ทฤษฎีน้ีได้รับการยอมรับว่าเป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อทฤษฎีสตรีนิยมร่วมสมัย ทั้งน้ีจุดยืน
ของทฤษฎีความแตกต่างทางเพศสภาพพยายามอธิบายพัฒนาการของผู้หญิงในด้านบวกมากกว่าการ
ยอมรับความอ่อนด้อยของผู้หญิงในทฤษฎีชายเป็นศูนย์กลาง (Andocentric theories)2

3 
 2. ทฤษฎีความไม่เสมอภาคในเพศสภาพ หลักการสําคัญในทฤษฎีน้ีคือ ปฏิเสธการ
อธิบายความแตกต่างทางบุคลิกภาพระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย โดยช้ีให้เห็นความเหมือนกันของมนุษย์
ทุกคน  ความแตกต่างที่ปรากฏอยู่ในโครงสร้างของสังคมและในองค์กรทางสังคมต่างๆ เป็นความ
แตกต่างที่นําไปสู่ความไม่เสมอภาค ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญได้แก่ การเปลี่ยนแปลง 
“อํานาจของผู้ชายที่เหนือกว่า” และ “การแบ่งแยกแรงงานตามเพศสภาพ” หรือการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่สาธารณะในกิจกรรมทางสังคม 
  โดยนักทฤษฎีสตรีนิยมในกลุ่มความไม่เสมอภาคทางเพศสภาพ เห็นว่าพ้ืนที่สาธารณะ
ในปัจจุบันเปิดให้กับผู้ชายอย่างมหาศาล แต่ในทางตรงกันข้าม มีการสร้างข้อจํากัดให้กับผู้หญิงอย่าง
มาก ในพ้ืนที่ส่วนตัว ผู้หญิงถูกลดความสําคัญเพราะบทบาทที่ผูกติดอยู่กับความเป็นภรรยาและแม่ ย่ิง
ผู้หญิงต้องพ่ึงพิงกับบทบาทความเป็นแม่และภรรยามากเท่าใด โอกาสของผู้หญิงในการพัฒนาตนไปสู่
ระดับความเข้าใจในตนเองขั้นสูงก็จะน้อยลง ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมีความจําเป็นใน
การขจัดความไม่เสมอภาคในเพศสภาพ3

4 
 3. ทฤษฎีการกดขี่ทางเพศสภาพ เน้นความสนใจท่ีบทบาทของอํานาจและการครอบงํา
ที่นําไปสู่การผลิตความแตกต่างและความไม่เสมอภาคทางเพศสภาพ โครงสร้างพ้ืนฐานของการกดขี่
และการครอบงําคือ ระบบชายเป็นใหญ่ซึ่งเป็นโครงสร้างอํานาจหลักที่เป็นสาเหตุของการควบคุม
ผู้หญิงและลิดรอนอํานาจของผู้หญิง  
 

                                                            

 
3
 สุภางค์ จันทวานิช, ทฤษฎีสงัคมวิทยา, 127. 

   
4 กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย,์ ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ร่วมสมัย, 128. 
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  ทฤษฎีที่อธิบายการกดขี่ทางเพศสภาพแนวสตรีนิยม จําแนกได้ 3 แนวคิด ได้แก่ 

  3.1 แนวคิดจิตวิเคราะห์สตรีนิยม มีศูนย์ความสนใจที่ความแตกต่างทางเพศสภาพ
และการกดขี่เชิงเพศสภาพไปพร้อม ๆ กัน แนวคิดน้ีปฏิเสธการอธิบายปมด้อยของผู้หญิง และเปลี่ยน
การอธิบายความแตกต่างระหว่างหญิงและชายไปในด้านหน้าที่ของระบบชายเป็นใหญ่และการกดขี่
เป็นสําคัญ  
  3.2 แนวคิดสตรีนิยมแนวเรดิคัล มีมุมมองว่าระบบผู้ชายเป็นใหญ่น้ัน นับเป็นรากเหง้า
สําคัญของการเอารัดเอาเปรียบในทุกพ้ืนที่ของสังคม การกดขี่ทางเพศสภาพเป็นพ้ืนฐานสําคัญอีก
ประการหน่ึงที่มีความสัมพันธ์กับระบบชายเป็นใหญ่ ความรุนแรงที่กระทําต่อผู้หญิงทั้งในด้านร่างกาย
และจิตใจ เกิดขึ้นและดําเนินต่อไปยากที่จะแก้ไข เน่ืองจาก ผู้หญิงถูกลิดรอนอํานาจในการควบคุมวิถี
ชีวิตรวมทั้งการเลือกที่จะมีชีวิตอย่างที่ตนต้องการ การกระตุ้นให้เกิดเสรีภาพเป็นเป้าหมายสําคัญ
เบ้ืองต้นที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกในจิตสํานึกของผู้หญิง เช่น การเห็นคุณค่าของตนเองและ
ความแข็งแกร่ง อันเป็นสิ่งจําเป็นที่จะทําให้ผู้หญิงสามารถเผชิญกับการครอบงําระบบชายเป็นใหญ่   
  3.3 แนวคิดสตรีนิยมแนวสังคมนิยม เป็นแนวคิดที่นักทฤษฎีผสมผสานจากทฤษฎี
มาร์กซิสม์เข้ากับแนวคิดสตรีนิยมแนวเรดิคัล สํานักแนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยมเกิดข้ึนในช่วงต้น 
ทศวรรษ 1970 ใกล้เคียงกับสตรีนิยมสายอ่ืนๆ และเป็นผลมาจากความไม่พอใจต่อคําอธิบายสายมาร์ก
ซิสม์ที่มองไม่เห็นมิติทางเพศโดยการไม่นําเข้าไปอยู่ในกรอบการวิเคราะห์เลย แนวคิดสตรีนิยมแนว
สังคมนิยมน้ี เช่ือมโยงการกดขี่ด้านชนช้ันกับการกดขี่ทางเพศสภาพ นักวิชาการบางท่านมีความเห็นว่า 
การกดข่ีทางชนช้ันน้ันมีรากเหง้ามาจาก “วิถีการผลิตสิ่งของ”ส่วนการกดขี่ทางเพศสภาพมีรากเหง้ามา
จาก “วิถีการผลิตบุคคล” ดังน้ันระบบทุนนิยมที่มีชายเป็นใหญ่จึงมีพ้ืนฐานอยู่ที่การพยายามทําให้
ผู้หญิงต้องตกเป็นเบ้ียล่าง จากแนวคิดน้ีจะเป็นการเน้นในระบบทุนนิยมมากกว่า4

5 
   สตรีนิยมสายนี้ส่วนใหญ่เช่ือในความเหมือนกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย และยัง
วิเคราะห์สังคมโดยแบ่งเป็นโลกส่วนตัวและโลกสาธารณะ และให้ความสนใจในประเด็นเรื่องการ
ทํางานของผู้หญิงว่าถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไรในสังคม5

6 
 จากทฤษฎีสตรีนิยมข้างต้น กรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยสามารถนํามาวิเคราะห์คําร้อง เน้ือหาใน
บทเพลง ที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร คือ ทฤษฎีความไม่เสมอภาคในเพศสภาพ ทฤษฎีการกดข่ี
ทางเพศสภาพ (แนวคิดสตรีนิยมแนวเรดิคัล) ซึ่งทฤษฎีสตรีนิยมที่นํามาใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น
กระบวนทัศน์ของเฟมินิสต์รุ่นที่ 2  

                                                            

 5 กิตติพัฒน์  นนทปัทมะดุลย,์ ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ร่วมสมัย, 126-129. 
 

6 วารุณี  ภูริสินสิทธ์ิ, สตรีนิยม: ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแห่งศตวรรษท่ี 20 
(กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545), 116-117. 
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แนวคิดดุริยางควิทยา (Musicology) และมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) 
 ผู้วิจัยนําหลักของแนวคิดทั้งสองมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี แนวคิดดุริยางควิทยา 
(Musicology) เป็นการศึกษาถึงประวัติศาสตร์ดนตรี นักดนตรี คีตกวี บทประพันธ์เพลง และ
คุณลักษณะต่าง ๆ ของบทเพลงที่คีตกวีต่าง ๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานไว้ในครั้งอดีต เช่น การประสาน
เสียง ทํานองเพลง จังหวะ การวิจารณ์ดนตรี โดยใช้วิธีการการศึกษาข้อมูลจากหลักฐานเอกสารเป็น
สําคัญ และเจาะจงการศึกษาในดนตรีตะวันตก ไม่นับรวมดนตรีท้องถิ่นของกลุ่มชนต่างๆ หรือดนตรีที่
จัดเป็นดนตรีพ้ืนบ้านของประเทศในทวีปยุโรป และเป็นดนตรีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
 ในการศึกษาทางดุริยางควิทยา มีนักดนตรีวิทยาให้ความสนใจต่อแนวคิดสตรีนิยมในช่วง
ปี 1980-1990 ยกตัวอย่างเช่น Susan McClary Marcia Citron และ Ruth Solie ซึ่งเร่ิมพิจารณา
เหตุผลทางวัฒนธรรมและเง่ือนไขทางสังคมต่อความไม่เสมอภาคทางเพศของผู้ประพันธ์ที่เป็นเพศ
หญิง นอกจากน้ียังมีนักสตรีนิยม ทางด้านดนตรีวิทยา ที่ให้ความสนใจต่อดนตรีป็อป เช่น การศึกษา
ผลงานดนตรีของ Madonna โดย McClary มีความเห็นต่อการแสดงที่โดดเด่นของ Madonna ว่ามี

เอกลักษณ์ รวมถึงผลงานบางส่วนมีความแตกต่างไปจากรูปแบบศิลปะตะวันตก6

7 
 แนวคิดทางมานุษยดุริยางควิทยา มี พัฒนาการมาจากดนตรี วิทยาเปรียบเทียบ 
(Comparative Musicology) และเป็นสาขาวิชาที่มีความมั่นคงขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 Jaap Kunst 
เป็นผู้ริเริ่มใช้ศัพท์คําว่า Ethnomusicology เพราะ เหตุว่าการศึกษาในสาขานี้ไม่ใช่การศึกษาดนตรี
เปรียบเทียบดังคําเรียกเดิม เป็นผู้ที่สนใจวัฒนธรรมดัช โดยเฉพาะบทเพลงและการเต้นรํา7

8 
              มานุษยดุริยางควิทยา เป็นการศึกษาดนตรีที่กําลังดําเนินอยู่ในปัจจุบัน ของสังคมใดสังคม
หน่ึง โดยศึกษาตัวดนตรี สังคม และวัฒนธรรม ศึกษาคีตกวี นักดนตรี ผลงาน แนวคิดทางดนตรีของ
ผู้คน การสร้างเคร่ืองดนตรี รูปแบบของดนตรี บทเพลง การขับร้อง การบรรเลง บทบาทหน้าที่ และ
การใช้ดนตรีในโอกาสต่างๆ การดํารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในสังคม การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับสังคม และวัฒนธรรมของมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเป็นการศึกษาดนตรีในฐานะ
ภาพรวมของวัฒนธรรม แนวคิดที่ศึกษาการใช้ดนตรีในสังคมว่า ดนตรีน้ันมีบทบาทต่อสังคมอย่างไร 
ความหมายของดนตรีที่มี ต่อผู้คนในสังคมน้ันๆ นักมานุษยดุริยางควิทยาที่มีแนวคิดดังกล่าว 
ยกตัวอย่าง เช่น Kunst Merriam9 

                                                            

       
7 Berd David and Gloag Kenneth,  Musicology The Key Concepts 

(New York: Routledge, 2005), 48-49. 
 

8
 ปัญญา รุ่งเรือง, หลักวิชามานุษยดุริยางควิทยา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 

2553), 15. 
 

9 เร่ืองเดียวกัน, 10-11. 
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 Merriam10 ได้เขียนหนังสือ The Anthropology of Music ซึ่งกล่าวถึงการศึกษาดนตรี
ในฐานะภาพที่สะท้อนสังคม ต้องทําการศึกษาเน้ือหาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ เช่น ศึกษา
ความหมายเนื้อร้อง ซึ่งนําไปวิเคราะห์เรื่องราว อันแสดงออกถึง ค่านิยม พฤติกรรมของคนในสังคม 
นอกจากน้ี เน้ือเพลง เรื่องราวในเพลง ยังเป็นการบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้อีกทางหนึ่ง อันเป็นสื่อ
ให้เราศึกษาทัศนคติ ค่านิยม ของสังคมในสมัยนั้น ๆ และยังเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดทาง
วัฒนธรรมด้วย 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหัวข้อวิจัย มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 งานวิจัยด้านสตรีในบทเพลง 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดเรดิคัล ยกตัวอย่าง จากงานวิจัยเรื่องการสร้างภาพความเป็น
ผู้หญิงสมัยใหม่ ผ่านบทเพลงไทยสมัยนิยมระหว่างปี พ.ศ. 2527-2539 โดย มิตราภรณ์ อยู่สถาพร เป็น
การศึกษาถึงภาพรวมของลักษณะภาพความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ รวมถึงลักษณะความคิด ค่านิยม และ 
ทัศนคติของผู้หญิงสมัยใหม่ ตลอดจนกระบวนการสร้างภาพในเพลงไทยสมัยนิยมโดยผู้วิจัยได้คัดเลือก
ผลงานเพลง ไทยสมัยนิยมจากนักร้องหญิงทั้งหมด 53 คน มาดําเนินการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 
ลักษณะความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่โดยรวมที่ได้รับการนําเสนอผ่านสื่อเสียงเพลง น้ัน สามารถแบ่งได้
เป็น 3 รูปแบบ คือ ความเป็นผู้หญิงกล้า แกร่ง และเก่งโดยจากเน้ือหาของเพลงที่เกี่ยวข้องกับความ
รักเป็นส่วนใหญ่ ผู้หญิงสมัยใหม่จะมีลักษณะที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีความเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้
ชีวิต เช่ือมั่นในตนเอง มีอํานาจเหนือชาย และมักจะเป็นผู้วิพากษ์ นอกจากน้ีผู้หญิงสมัยใหม่ยังแสดง
ความคิดที่เป็นอิสระและมีหัวก้าวหน้า เคารพในศักด์ิศรีของตนเองและผู้อ่ืน เช่ือมั่นในความมี
ประสิทธิภาพของตนเองและเป็นผู้ที่พร้อมรับเอาประสบการณ์ ใหม่ ๆ10

11 
 จากงานวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกลักษณะของผู้หญิงสมัยใหม่ผ่านทาง
สื่อเสียงเพลง ในช่วงปี พ.ศ. 2527-2539 อันเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยน้ันกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง  

                                                            

 10 Alan P. Merriam, The Anthropology of Music (Illinois: Northwestern 
University Press, 1964), 1-24. 
 11 มิตราภรณ์  อยู่สถาพร,  “การสร้างภาพความเป็นหญิงสมัยใหมผ่่านบทเพลงไทยสมัย
นิยมระหว่างปี พ.ศ.2527-2539,” (วิทยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), 1-5. 
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 งานศึกษาภาพของผู้หญิงไทยในเพลง ทําการศึกษาโดยเปรียบเทียบเพลงไทยในแต่ละยุค 
แบ่งเป็น 2 ยุค คือ เพลงไทยในยุคเก่าต้ังแต่ปี พ.ศ.2508 ศึกษาโดยการเลือกหนังสือสูจิบัตรภาพยนตร์
ต้ังแต่ปี 2508 และเพลงไทยในยุคปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2531-2532 ศึกษาจากหนังสือรวมเพลงฮิตที่ออก
ในช่วงปี พ.ศ. 2531-2532 ซึ่งทําการศึกษาทั้งเพลงลูกกรุง และเพลงลูกทุ่ง โดยพิจารณาจากคําร้อง
อย่างเดียว มีการเปรียบเทียบระหว่างบทเพลงของนักร้องชาย และนักร้องหญิง  
 จากการศึกษาเพลงลูกกรุง ที่ขับร้องโดยนักร้องหญิง พบว่า มีภาพของผู้หญิงในลักษณะที่
มีคุณค่า ประกอบด้วยด้านกายภาพ ด้านจิตใจและเป้าหมายในชีวิต ดังน้ี 1. ความรักระหว่างหญิง 
ชาย คือสิ่งที่ย่ิงใหญ่ในชีวิต 2. คุณค่าของหญิงอยู่ที่ชายหมายปอง 3. คุณค่าของหญิงอยู่ที่ความสวย
ความสาว 4. คุณค่าของหญิงอยู่ที่พรหมจรรย์ 5. เป็นหญิงต้องสงวนท่าทีและเป็นฝ่ายรับ 6. หญิง
จะต้องรักเดียวใจเดียวและมีสามีเป็นสรณะ ด้านเพลงลูกกรุง ที่ขับร้องโดยนักร้องชาย พบว่า มีภาพ
ของผู้หญิงในลักษณะดังน้ี 1. ความสวยของผู้หญิง 2. หญิงจะหมดราคาหากไร้พรหมจรรย์ 3. หญิง
เป็นฝ่ายพ่ึงชาย 4. การคบชายอ่ืนคือความช่ัวช้า  
 ในการศึกษาภาพผู้หญิงจากเพลงลูกทุ่ง มีการแสดงภาพของผู้หญิงดังน้ี 1. ผู้หญิงคือเพศที่
สวยงาม 2. อุปนิสัยของผู้หญิงคือ ขี้งอน ขี้หึง ด้ือร้ัน 3. ผู้หญิงชอบผู้ชายรวยและหล่อ 4. ผู้หญิงบ้าน
นามีค่าด้อยกว่าผู้หญิงบางกอก 5. คุณค่าของหญิงจะหมดไปเมื่อถูกชายเชยชม  
 ภาพผู้หญิงที่ได้จากเพลงไทยสากลในปี พ.ศ. 2531-2532 จะเป็นภาพลบ ภาพแห่งความ
ทุกข์มากกว่าความสุขสมหวัง ซึ่งมีแก่นเร่ืองดังน้ี 1. คนรักเปลี่ยนใจ ลืมคํา หรือสัญญา 2. คนรักทิ้งไป
มีรักใหม่ 3. คนรักหลายใจ 4. คนรักเป็นคนหลอกลวง และประเด็นสําคัญคือ มีการแสดงภาพผู้หญิงที่
แกร่ง เข้มแข็ง กล้าแสดงออก ไม่แคร์สังคม ยกตัวอย่างจากเพลงฉันรักผัวเขา ขับร้องโดย สินจัย หงษ์ไทย  
เพลงจริงใจไว้ก่อน ขับร้องโดย ใหม่ เจริญปุระ และเพลงผู้หญิงคนน้ี ขับร้องโดย แหวน ฐิติมา จาก
การศึกษาพบว่า ร้อยละ 90 ของเพลงทั้งหมดจะเป็นเร่ืองราวความรักความผูกพันระหว่างหญิง-ชาย 
ภาพของผู้หญิงในเพลงยุคเก่าจะมีลักษณะเป็นฝ่ายรับ สงวนท่าทีในเรื่องความรัก เป้าหมายในชีวิต
ของผู้หญิง คือ การมีความรักที่สมบูรณ์และแต่งงานมีครอบครัว ซึ่งแตกต่างกับผู้หญิงในเพลงยุคใหม่ที่ 
มีบุคลิกแข็งแกร่ง มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง และกล้าแสดงออกในเรื่องความรัก11

12 
 งานวิจัยน้ีแสดงให้เห็นถึงการแสดงภาพของผู้หญิงผ่านบทเพลงในอดีตและในยุคที่ผู้หญิง
เริ่มกล้าแสดงออกมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้อ้างอิงและใช้ข้อมูลส่วนหน่ึงเพ่ือประกอบในการวิจัยและเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดกลุ่มบทเพลงที่แสดงภาพลักษณ์ของสตรีเป็นอย่างมาก 

                                                            

 12 ถิรนันท ์อนวัชศิริวงศ์ และ เมตตา กฤตวิทย์, ภาพลักษณข์องผู้หญิงในสื่อมวลชน 
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), 292. 
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 งานวิจัยเรื่อง การแสดงออกทางเพศของสตรีผ่านบทเพลงไทยสากลยอดนิยม ปี 2543 
โดย โสภัทร นาสวัสด์ิ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาบทเพลง และวิธีการนําเสนอการแสดงออก
ทางเพศของผู้หญิงในเพลงไทยสมัยนิยมช่วงปี พ.ศ.2543 และศึกษาแนวคิดของนักประพันธ์เพลงหญิง 
นักประพันธ์เพลงชายในบทเพลงที่ได้รับความนิยมในปี พ.ศ. 2543 โดยผู้ศึกษาพบว่าการแสดงออก
ทางเพศในบทเพลงแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 1. การไม่มีประสบการณ์ในความรัก 2. การแสดงออกใน
ลักษณะที่มีประสบการณ์มากขึ้น 3. การแสดงออกที่เข้าใจถึงความต้องการของตัวเอง กล้าแสดงออก
ตรงไปตรงมา ซึ่งจากการแสดงออกทั้ง 3 รูปแบบ การแสดงออกในรูปแบบที่ 2 มีมากที่สุด รองลงมา 
คือ การแสดงออกในแบบที่ 1 และ 3 ตามลําดับ12

13 
 หนังสือเรื่อง Women and Popular Music: Sexuality, Identity and Subjectivity 
กล่าวถึง การสํารวจบทบาทท่ีเปลี่ยนแปลงไปของนักดนตรีหญิงและวิถีของพวกเขาผ่านกรณีศึกษา  
ต่าง ๆ ซึ่ง Whitely ยกมาเป็นกรณีศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น ทัศนคติของปฏิกิริยาทางวัฒนธรรมต่อ
ผู้หญิงผ่านทางเน้ือเพลงของ The Beatles และ The Rolling Stone  Whitely สํารวจวิธีที่ศิลปิน
นํามาปะทะกับหัวข้อเร่ืองทางเพศ ความอิสระ การจํากัดความใหม่ของการมีส่วนร่วมของสตรีใน
อุตสาหกรรม ประเมินค่าคุณค่าของความสําเร็จของพวกเขา ซึ่งเธอสนใจวิธีของนักร้องดังอย่างเช่น 
Annie Lennox, Madonna และ  K. D. lang ซึ่งเผชิญกับเรื่องแบบแผนทางเพศและเร่ืองทางเพศ
ผ่านทางมิวสิควีดีโอ และมองเร่ืองความอยู่รอดของนักร้องที่แต่งเพลงผ่านทางศิลปินอย่าง Tracey 
Chapman ผู้เขียนประเมินสิ่งที่ก่อให้เกิดศิลปินร่วมสมัย รวมถึง Tori Amos  P. J . Harvey และ 
Courtney Love หนังสือเล่มน้ี แนะนําและทําการสํารวจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ เรื่องทางเพศ 
และดนตรี วิถีที่แตกต่างกันในการแสดงออกทางความหลากหลายของประวัติศาสตร์และสถานการณ์
ทางวัฒนธรรม เน้ือหาภายในของหนังสือเล่มน้ี เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในเรื่อง เพศ 
ร่างกาย ความต้องการ ยกตัวอย่างจากการ แสดงสื่อของศิลปินผ่านทางเพลง และ มิวสิควีดีโอ เช่น 
มาดอนน่า กับการแต่งกายในเพลง like a virgin ทั้งน้ี นักเขียนแต่ละคนก็ตีความคําว่า virgin อาจจะ
ไม่เหมือนกัน 
 Whitely ได้ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับ ผู้หญิง ใน popular music ซึ่งดนตรีประเภทน้ี
เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของสตรี เช่นเดียวกับ ทฤษฎี feminist ที่สอดคล้องกับเรื่องเพศ และเร่ือง
ทางเพศ whitely จึงค้นพบทางที่จะใช้ทฤษฎีวิจารณ์ในการทําความเข้าใจ เรื่องการสร้างดนตรีมาก
ขึ้น โดยการหยิบยกเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีร็อค และนําทฤษฎีมาเขียนเป็นเร่ืองราวที่เก่ียวกับ 

                                                            

 13 โสภัทร  นาสวัสด์ิ, “การแสดงออกทางเพศของสตรีผ่านบทเพลงไทยสากลยอดนิยม    
ปี 2543,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 1-4.                       
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ผู้หญิงในเพลงร็อค ได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการตอบสนองทางดนตรี 
และสามารถให้อารมณ์ในเรื่องชนิดของเสียงและวิธีการท่ีเสียงพวกน้ันสื่อออกมาจากประสบการณ์
และทางวัฒนธรรม13

14 
 ในการศึกษารวบรวมงานวิจัยและหนังสือที่เก่ียวข้องกับสตรีในบทเพลง พบว่า เป็น
การศึกษาภาพของผู้หญิงในสังคมท่ีสะท้อนผ่านคําร้อง เน้ือหาในบทเพลง เน้นการศึกษาเพลงไทย
สากล เพลงลูกกรุง เพลงป็อป โดยปรากฏภาพของผู้หญิงในสังคมท่ีเปลี่ยนไปจากภาพในอดีตที่ผู้หญิง
ต้องเป็นฝ่ายสงวนท่าที มีความเรียบร้อย เป็นภาพผู้หญิงที่มีความแกร่ง เข้มแข็ง และกล้าแสดงออก
มากย่ิงขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่สังคมไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 
 งานวิจัยด้านสตรีในเพลงลูกทุ่ง 
 ศึกษาเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการเพลงลูกทุ่ง ภาพผู้หญิงในเพลงลูกทุ่ง และศิลปินนักร้อง
ลูกทุ่งหญิง มีดังน้ี 
 งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฏในเน้ือหาของเพลงลูกทุ่ง

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2525-2540 โดย นันดา วีรวิทยานุกูล ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เน้ือหาโดยใช้ทฤษฎีสตรี

นิยมเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยศึกษาภาพของผู้หญิงที่ปรากฏในเน้ือหาเพลงลูกทุ่ง จากการศึกษา

ผู้ศึกษาเสนอภาพของผู้หญิงใน 3 รูปแบบ คือ ภาพผู้หญิงหัวเก่า ภาพของผู้หญิงที่ก้ําก่ึงระหว่างผู้หญิง

หัวเก่า และผู้หญิงหัวสมัยใหม่ และภาพของผู้หญิงหัวสมัยใหม่ บทบาทที่สื่อของเพลงลูกทุ่งต่อ

สังคมไทย และ ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการนําเสนอภาพ ได้แก่ องค์กรผู้บริหาร รองลงมา ปัจจัยด้าน

ธรรมชาติของเพลงลูกทุ่ง ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพสังคม ความเหมาะสมกับสภาพสังคม14

15  

 การศึกษาของ อัมพร จิรัฐติกร เรื่อง “Women, Modernity and Sexuality in the 

Contemporary Luktoong Song Genre in Thailand” M.A. thesis National University of 

Singapore ค.ศ. 1999 

 ผู้ศึกษาได้ทําการวิจัยใน เรื่องความเปลี่ยนแปลงในภาพลักษณ์ รูปแบบของนักร้องลูกทุ่ง

หญิงในประเทศไทย ที่ก้าวเข้าสู่ยุคของเพลงร่วมสมัย มีการกําหนดการศึกษาอยู่ในช่วงเวลา ปี 1960-

1980 โดยนักร้องลูกทุ่งหญิงที่มีช่ือเสียงมากในช่วงเวลาน้ัน คือ ราชินีเพลงลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ 

                                                            

 14 Gordon Bonnie,  Review of Women and Popular Music: Sexuality, 
Identity, and Subjectivity, by Sheila Whiteley,  accessed August 25, 2012, available 
from http://www.jstore.org  
 15 นันดา วีรวิทยานุกูล, “การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฏในเน้ือหาของเพลง
ลูกทุ่งระหว่างปีพ.ศ.2525-2540” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 1-5. 
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เพลงที่มีช่ือเสียง ยกตัวอย่างเช่น สาวนาสั่งแฟน  อะหา…หล่อจัง หนูไม่รู้ ซึ่งเพลงหนูไม่รู้น้ัน นับเป็น

นักร้องหญิงที่มีแนวทางในการร้องเพลงลูกทุ่งได้อย่างสนุกสนาน และเพลงของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ 

สามารถบอกเราให้ได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งกลายเป็นอีกหน่ึงรูปแบบที่สําคัญของ

เพลงลูกทุ่งที่ต้องการสะท้อนชีวิต ความเป็นอยู่ เร่ืองราวของคนธรรมดาสื่อสารออกมาโดยผ่าน

เสียงเพลง ในช่วงปี 1997-1998 เน้ือร้อง รายละเอียดของเพลงลูกทุ่งไทยน้ัน มีความสัมพันธ์อัน

เก่ียวเนื่อง ใกล้ชิด กับประชาชนในอาชีพเกษตรกรรม และคนยากไร้มากย่ิงขึ้น รวมท้ังคนชนช้ันกลาง

ที่มีรายได้ตํ่า รวมท้ังเป็นการบรรยาย ถ่ายทอดปัญหา เรื่องราว และสะท้อนถึงความรู้สึกของเพศหญิง

มากย่ิงขึ้น โดยใช้นักร้องลูกทุ่งหญิงเป็นสื่อกลางในการสื่อสารต่อผู้ฟัง และคนในสังคม เพลงลูกทุ่งที่มี

ช่ือเสียงมากในช่วงเวลาน้ัน เช่น เลิกแล้วคะ ชอบมั้ย โดย อาภาพร นครสวรรค์  ยุ้ย ญาติเยอะ เพลง

ที่สร้างช่ือเสียง ณ ขณะนั้น เช่น พกเมียมาด้วยเหรอ หรือเพลงฮัลโหล เฮีย อันสะท้อนถึงปัญหาสังคม

ของสถาบันครอบครัว ซึ่งในช่วงน้ันเพศชายยังมีความนิยมเที่ยวกลางคืนในคาเฟ่อยู่ แต่ปัจจุบันน้ัน

นับว่าเสื่อมความนิยมลงไปแล้ว รวมทั้งมีการศึกษาถึงวิธีการทํางาน กระบวนการ ในการเขียนเพลง 

ของนักแต่งเพลงที่มีช่ือเสียง นักร้อง หรือแม้แต่บริษัทที่เป็นผู้ผลิตเพลง และมีการสัมภาษณ์ผู้ฟังเพลง

ในการแสดงความเห็นและการตอบสนองต่อบทเพลงนั้น ๆ 15

16 

 การศึกษาของ ศิริพร กรอบทอง เรื่อง วิวัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย กล่าวถึงการ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงของเพลงลูกทุ่ง กับ สังคมไทยอันสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่ชัดเจนของ

เพลงในรูปแบบนี้ โดยเริ่มจากเพลงพ้ืนบ้านที่มีการผสมผสานกับดนตรีสากลที่เร่ิมเข้ามาแทรกซึมสู่

สังคมไทยและกําลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้น เพลงลูกทุ่งมิใช่เพียงเพลงที่สะท้อนความเป็นอยู่

ของคนในสังคมชนบท ความรู้สึกของผู้ใช้แรงงาน หรือแม้แต่คนระดับล่างในสังคมเท่าน้ัน หากแต่เรา

มอง และ ทําความเข้าใจจะพบว่า เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่มาแต่ด้ังแต่เดิมนั้นดํารงอยู่ในบทเพลง

ลูกทุ่งเสมอมา เพลง “โอแม่สาวชาวไร่” แต่งโดย เหม เวชกร ขับร้องโดย คํารณ สัมบุณณานนท์ เป็น

เพลงที่ใช้ประกอบละครวิทยุในปี พ.ศ. 2481 นับได้ว่าเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงแรกในช่วงประวัติศาสตร์ 

โดยหากจะกล่าวความเป็นมาประวัติของเพลงลูกทุ่งน้ัน ในช่วงแรก มีการเรียกว่า “เพลงชีวิต” หรือ 

“เพลงตลาด” ซึ่งมีเน้ือหาของเพลงที่สะท้อนสังคม นักร้องที่มีช่ือเสียงในยุคนี้ ยกตัวอย่าง เช่น พยงค์ 

มุกดา  สมยศ ทัศนพันธ์  คํารณ สัมบุณณานนท์ เป็นต้น และ เมื่อ ปี พ.ศ. 2507 สถานีโทรทัศน์ช่อง 

4 บางขุนพรหม ได้นําเอานักร้องในยุคน้ีมาออกอาการในรายการ นายจํานง รังสิกุล หัวหน้าฝ่ายจัด

รายการ ณ ขณะนั้น จึงต้ังช่ือรายการว่า “เพลงลูกทุ่ง” ด้วยเหตุน้ีจึงใช้เรียกต้ังแต่น้ันมา 

                                                            

 16 Amporn Jirattikorn, “Women, Modernity and Sexuality in the 
Contemporary Luktoong Song Genre in Thailand” (M.A. thesis, National University of 
Singapore (South East Asian Study), 1999), 1-6.  
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 เน้ือหาในวิทยานิพนธ์ของ ศิริพร กรอบทอง ที่เป็นการศึกษาค้นคว้ามาแต่คร้ังศึกษาอยู่ที่ 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือ 

เร่ืองวิวัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทยน้ัน ได้มีการนําเสนอ อธิบายข้อมูล เง่ือนไขในการเกิดและการ

ปรับตัวของบทเพลง อันเช่ือมโยงได้กับสังคมไทยเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้อย่างชัดเจน โดยมี

ความเห็นและทําความเข้าใจว่า เพลงลูกทุ่งน้ันมีแนวทํานองรูปแบบที่เป็นดนตรีสากล ในบางคร้ังก็ยัง

มีการนําดนตรีพ้ืนบ้านของไทยเข้าไปผสมผสานด้วย เน้ือร้อง คําร้อง มีรูปแบบที่เป็นแนวเพลงพ้ืนบ้าน

ด้ังเดิมของไทยอยู่มากเช่นกัน ซึ่งได้รับความนิยมมากในสังคมชนบทเช่นเดียวกับเพลงพ้ืนบ้านของไทย

ในอดีต การศึกษาในครั้งน้ีเป็นงานเขียนศึกษาเพลงลูกทุ่งในเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Approach) 

วิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร สัมภาษณ์ เพ่ือที่จะทําความเข้าใจในด้านวิวัฒนาการ เรื่อยมาในยุคจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม การกําเนิดสิ่งบันเทิงในรูปแบบใหม่ จากใช้แผ่นเสียงเปลี่ยนเป็นการใช้เทปบันทึกเสียง 

รวมถึงประวัติและผลงานของคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ ซึ่งนับว่าเป็นราชินีลูกทุ่งของไทย16

17 

 ในการศึกษารวบรวมงานวิจัยและหนังสือที่เก่ียวข้องกับสตรีในเพลงลูกทุ่ง พบว่า วิเคราะห์

ภาพลักษณ์ผู้หญิงในเนื้อหาเพลงลูกทุ่ง รวมถึงศึกษาประวัติเพลงลูกทุ่ง และการเปลี่ยนแปลง

ภาพลักษณ์ในนักร้องลูกทุ่ง แสดงให้เห็นว่าเพลงลูกทุ่งสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมชนบทและชน

ช้ันกลางที่มีรายได้ตํ่า และสะท้อนภาพของผู้หญิงผ่านบทเพลงลูกทุ่ง โดยภาพของผู้หญิงในเพลงลูกทุ่ง

ปรากฏทั้งลักษณะผู้หญิงหัวเก่าและผู้หญิงหัวสมัยใหม่  

 งานวิจัยด้านเพลงไทยสากล 
 งานวิจัยที่ศึกษา วิเคราะห์เน้ือหาเพลงไทยสากลเพ่ือแสดงบทบาทของเพลงไทยสากล    
ที่สะท้อนเหตุการณ์ในสังคมสมัยน้ัน มีดังต่อไปนี้ 
 งานศึกษาของ ประจักษ์ สังเกตุ งานศึกษา “เพลงปลุกใจของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ” 
วิทยานิพนธ์ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540 
 การศึกษาเร่ือง “เพลงปลุกใจของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ” น้ันเป็นการวิจัยวิเคราะห์

เน้ือร้องและทํานองเพลงปลุกใจของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งประพันธ์ในช่วงระยะเวลาหลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 น้ัน  มีการสื่อความหมายและจุดประสงค์ที่ต้องการรวมความ

เป็นหน่ึงในการปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหน่ึงอันเกิดคุณประโยชน์ในระดับชาติ โดยเช่ือมโยงกับ

เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ แนวคิดทางการเมืองของผู้นําประเทศ บริบททางสังคม วัฒนธรรม และ

นโยบายทางการเมือง บทเพลงที่หลวงวิจิตรวาทการประพันธ์ขึ้นน้ัน มีทั้งหมด 204 เพลง สามารถ

                                                            

 17 ศิริพร กรอบทอง, วิวัฒนาการเพลงลูกทุง่ในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: พันธกิจ, 2547), 
1-15. 
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แยกประเภทเป็นบทเพลงปลุกใจที่ใช้ประกอบละคร 120 เพลง ยกตัวอย่างเช่น เพลงเลือดสุพรรณ 

เพลงต่ืนเถิดชาวไทย เป็นต้น บทเพลงขับร้องทั่วไป 84 เพลง ซึ่งผู้ วิจัยได้มีการพิจารณาเน้ือร้อง 

ความหมายของบทเพลง เป็น 4 ประเภท คือ เพลงด้านวีรกรรม เพลงในด้านความรักชาติ เพลงแห่ง

ความสามัคคี รวมทั้ง เพลงที่เป็นเน้ือหาด้านความรักอันมีนัยแฝงไว้ในเร่ืองของความรักชาติ ศาสนา 

กษัตริย์ แต่บทเพลงของหลลวงวิจิตรวาทการ กลับมิได้มีแนวทาง ความหมายที่แข็งกร้าวตามกระแส

นิยม หรือ นโยบายของระบบการปกครอง ณ สมัยน้ัน เน้ือร้อง ความหมายของเพลงที่หลวงวิจิตรวาท

การประพันธ์ขึ้นน้ันล้วนแล้วแต่ มีความนุ่มนวล ไม่มีความรุนแรง สอนด้านคุณธรรม บางเพลงมี

เน้ือหาที่เป็นคติสอนใจ คุณค่าในด้านน้ีจึงส่งผลทําให้บทเพลงของหลวงวิจิตรวาทการน้ันมีความนิยม

17

18 
 งานศึกษาของ พรรณี ปรัชญาบํารุง เรื่อง “ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทยผ่าน

เพลงไทยสากลหลังสงครามโลกครั้งที่2-พ.ศ.2500” วิทยานิพนธ์ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542 

 “เพลงไทยสากล” หมายถึง เพลงที่มีเน้ือร้องเป็นภาษาไทย ท่วงทํานองอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนจากเพลงไทย เพลงต่างชาติ หรือ เรียบเรียงขึ้นใหม่ โดยทํานองของเพลงไทยสากลจะ

ได้รับการบันทึกไว้แน่นอนตามระบบโน้ตสากล เพ่ือที่จะให้นักดนตรีใช้เคร่ืองดนตรีสากลบรรเลง

ประกอบการร้อง การศึกษาวิจัยศิลปะในแขนงดนตรี อันประกอบข้ึนด้วยเนื้อร้อง และทํานอง เป็น

การสื่อสารที่กว้างขวางได้อย่างดีที่ทําให้ผู้แต่ง กับ ผู้ฟัง มีความเข้าใจในจินตนาการ การสื่อสารทาง

อารมณ์ เพลง หรือ ดนตรี น้ัน จึงเป็นภาพสะท้อน สื่อที่แสดงออกความเป็นไป การเปลี่ยนแปลง 

ปรากฏการณ์ทางสังคมได้ โดยผู้วิจัยได้กําหนดการศึกษาในช่วงเวลาหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 - พ.ศ. 

2500 อันเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปในหลาย ๆ ด้าน เช่น มีการปฏิรูปคร้ัง

ใหญ่ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อสภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมไทย ดนตรีอันเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมไทย ก็ได้รับผลกระทบ

ด้วย แม้ว่าในสมัยน้ันจะมีการกําหนด “ดนตรีแบบแผน” แต่เมื่อดนตรีชนิดน้ีไม่ได้มีการพัฒนาต่อ 

ในช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังที่ 2 จึงมีความนิยมเกิดข้ึนในเพลงไทยสากล ประกอบกับนโยบายของ

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามท่ี ประกาศห้ามเล่นดนตรีไทย ให้หันมาสนใจและเล่นดนตรีสากล 

เพลงไทยสากล เครื่องดนตรีสากล ดนตรีสากลที่มาจากตะวันตก จึงถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือตอบสนอง

และรับใช้ทางสังคม  

                                                            

 18 ประจักษ์  สังเกตุ, “เพลงปลุกใจของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล, 2540), 1-6. 
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 ดังน้ัน เพลงไทยสากลในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน ในด้าน

ความบันเทิง และ สถานภาพทางการเมืองภายในประเทศ ที่ได้สะท้อนถึงเหตุการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อของ

สังคมไทย18

19 

 ในการศึกษารวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเพลงไทยสากล พบว่า บทเพลงเป็นสื่อที่

สะท้อนสภาพสังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลาน้ันๆ ซึ่งคําร้องและทํานองในเพลง สามารถแสดงการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเช่ือมโยงได้กับเหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

 งานวิจัยด้านสตรีในวรรณกรรม 

 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยายของทมยันตี ระหว่างพุทธศักราช 

2506-2534 โดย ภัทรพร หงษ์ทอง นําเสนอลักษณะนวนิยายของผู้เขียน ทมยันตี ที่มีลักษณะเป็น

วรรณกรรมเพ่ือสตรีที่สําคัญ คือ ทมยันตีเอง นับว่าเป็นนักเขียนสตรีไทยที่มีพัฒนาการทางความคิด

เพ่ือสตรีอย่างชัดเจน มีแนวเรื่องหลักเกี่ยวกับปัญหาของสตรีในเรื่องชีวิตครอบครัว ซึ่งภาพตัวแทน

ของสตรีมีความเป็นกุลสตรีและยังเป็นภาพตัวแทนของสตรียุคใหม่ที่มีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะการ

ต่อสู้เพ่ือสิทธิสตรี ซึ่งมีการให้เหตุผลที่ชัดเจนว่า สตรีถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุรุษเพศ เน่ืองจากสภาพ

สังคมไทย เป็นสังคมท่ียอมรับความเป็นใหญ่ของเพศชาย19

20 

 งานวิจัยเร่ือง ผู้หญิงกับสังคม: ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม  โดย อิงอร  สุพันธ์ุวณิช เป็น

การศึกษาตัวละครหญิงในนวนิยาย 11 เรื่อง และเรื่องสั้น 1 เรื่อง นับเป็นการรวบรวมลักษณะ ความคิด 

และเร่ืองราวของตัวละครเอก เพ่ือแสดงถึงการเป็นตัวแทนของผู้หญิงในสังคมยุคที่นวนิยายเรื่องน้ันๆ

เขียนข้ึน โดยการเลือกตัวละครเป็นการวิจารณ์ตัวละครไปในขณะเดียวกัน เพ่ือเป็นการทําความเข้าใจ

ต่อสังคมและลักษณะของผู้หญิงในแต่ละช่วงเวลา20

21 

                                                            

 19 พรรณี  ปรัชญาบํารุง, “ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทยผ่านเพลงไทยสากลหลงั
สงครามโลกคร้ังที่ 2- พ.ศ.2500” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล, 2542), 1-5. 
 20 ภัทรพร หงสท์อง, “การศึกษาแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยาย ของทมยันตีระหว่าง
พุทธศักราช 2506-2534” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), 1-5. 
 21 อิงอร สุพันธ์ุวณิช, ผู้หญิงกับสังคม ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554), ค. 
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 ในการศึกษารวบรวมงานวิจัย และหนังสือที่เก่ียวข้องกับสตรีในวรรณกรรม พบว่ามีการ

แสดงลักษณะของผู้หญิงไว้ในงานเขียน โดยมีการสะท้อนให้เห็นภาพผู้หญิงในยุคสมัยต่างๆ ว่าภาพ

ของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาและสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  

 งานวิจัยด้านสตรีในนิตยสาร 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ มีงานศึกษาเร่ือง อัตลักษณ์ผู้หญิงเก่งในนิตยสาร

ช่วงปี พ.ศ. 2540-2545 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในวิธีวิเคราะห์เน้ือหา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 

อัตลักษณ์และการให้ความหมายของผู้หญิงเก่ง การประกอบสร้าง อัตลักษณ์ผู้หญิงเก่งและวัฒนธรรม

บริโภคนิยมกับวัฒนธรรมเพศในการประกอบสร้างอัตลักษณ์หญิงเก่งในนิตยสารสตรีช่วงปี พ.ศ.2540-

2545 กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา คือ นิตยสารดิฉัน แพรว ผู้หญิง 24 ผู้หญิงวันน้ี ขวัญเรือน และ

หญิงไทย ผลการวิจัยพบว่า นิตยสารทั้ง 6 ช่ือฉบับ ให้ความหมายผู้หญิงเก่งว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

ในอาชีพมีวิสัยทัศน์ มีบุคลิกภาพผู้นํา นิตยสารผู้หญิงทํางานให้ความสําคัญกับความหมายด้านช่ือเสียง

การยอมรับจากสังคม และความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย ส่วนนิตยสารผู้หญิงทํางานและครอบครัว

ให้ความสําคัญด้านบทบาทของผู้หญิงในการทํา งานเท่าเทียมกับบทบาทในครอบครัว อัตลักษณ์ผู้หญิง

เก่ง คือ อัตลักษณ์ด้านการทํางาน เป็นผู้มีภาวะผู้นําสูง มีวิสัยทัศน์ สร้างคน สร้างวัฒนธรรมการทํางาน

ร่วมกัน อัตลักษณ์ด้านการสร้างตัวตนสู่ความสําเร็จ คือการเรียนรู้นอกระบบอย่างต่อเน่ืองจากบุคคล 

ครอบครัว และการทํางาน อัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย ผู้หญิงเก่งเลือกใช้เครื่องแต่งกายเพ่ือเสริม

บุคลิกภาพ แสดงความเป็นตัวของตัวเอง เหมาะกับวัยและกาลเทศะ การประกอบสร้างอัตลักษณ์

ผู้หญิงเก่ง พบว่ามีการใช้ภาษาแบบภาพพจน์และการบรรยายคุณลักษณะเพ่ือแสดงลักษณะเฉพาะของ 

ผู้หญิงเก่ง นิตยสารทุกฉบับมีนโยบาย และมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้หญิงเก่งให้เหมาะสมกับแนวทาง

ของนิตยสารและความสนใจของสังคม โดยเลือกประเด็นการนําเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและเป็น

จุดเด่นของ ผู้หญิงเก่ง ภาพตัวแทนผู้หญิงเก่งแสดงให้เห็นวัฒนธรรมเพศสภาพ คือ ผู้หญิงมีบทบาทเท่า

เทียมชายแต่ก็ต้องแสดงบทบาททั้งในครอบครัวและบทบาทใน สังคม สื่อมวลชนจึงมีความสําคัญใน

การผลิตความหมายทางวัฒนธรรมและสร้างภาพผู้หญิงในสังคมของการบริโภคผ่านการเลือกภาพ

ตัวแทนและการใช้สัญญะต่าง 2ๆ1

22  

 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาลักษณะของผู้หญิงจากนิตยสาร ซึ่งเน้ือหาท่ีปรากฏในนิตยสาร

พบว่า มีการนําเสนออัตลักษณ์ผู้หญิงอย่างรอบด้าน เช่น อัตลักษณ์ผู้หญิงเก่ง อัตลักษณ์ด้านการแต่ง

กาย แสดงให้เห็นว่า สื่อสิ่งพิมพ์ในประเภทนิตยสาร เป็นสื่อที่แสดงออกถึงลักษณะ และภาพของ

ผู้หญิงในสังคมได้ 
                                                            

 22 วิจิกา ไชยสินธ์ุ, “อัตลักษณผ์ู้หญิงเก่งในนิตยสารช่วงปี พ.ศ. 2540-2545” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), 1-5. 
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 งานวิจัยด้านสตรีในสื่อมวลชน 

 การศึกษาเร่ือง ภาพผู้หญิงกับเพลง และสื่อต่าง ๆ ในต่างประเทศนั้น ก็มีการศึกษาและ
งานวิจัยอย่างต่อเน่ือง ยกตัวอย่าง คือ  
 รายงานการศึกษา เร่ือง สื่อมวลชน: ภาพพจน์ บทบาท และเง่ือนไขทางสังคมของผู้หญิง 
โดยนักวิชาการ 2 คน คือ Mieke Ceulemans และ Guido Fauconnier ด้วยการสนับสนุนจาก
องค์การยูเนสโก (UNESCO) โดยรายงานการศึกษาน้ีนําเสนอ แนวคิดหลัก และภาพรวมของผู้หญิง
จากสื่อมวลชนต่าง ๆ ในโลกตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การโฆษณา ภาพยนตร์ สื่อการกระจาย
เสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ ยกตัวอย่างเช่น ภาพของผู้หญิงในการโฆษณา ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ผู้หญิง
ปรากฏอยู่ในโฆษณาต่าง ๆ มากเท่ากับผู้ชายซึ่งตรงกันข้ามกับการศึกษาภาพของผู้หญิงในเน้ือหาของ
สื่อต่าง ๆ โดยทั่วไปจากการศึกษาการโฆษณา มักจะเห็นภาพของผู้หญิงใน 3 ลักษณะ คือ 1. การ
เสนอภาพของผู้หญิงที่มีงานทํา 2. ผู้หญิงในฐานะที่เป็นแม่บ้าน 3. ผู้หญิงในฐานะที่เป็นวัตถุทางเพศ 
และยังมีภาพรวมของผู้หญิงในสื่อสิ่งพิมพ์ คือ ภาพที่เน้นบทบาทการเป็นแม่และการแต่งงาน โดยมี
หน้าที่ในการเป็นวัตถุทางเพศ เน้ือหาที่ปรากฏในหน้าของผู้หญิง คือ อาหาร แฟช่ัน ข่าวสังคม และ 
ข่าวบันเทิง ซึ่งถูกมองว่าเป็นความสนใจเฉพาะของเพศหญิง ในฐานะที่เก่ียวเนื่องกับบทบาทหลักขอ
ผู้หญิงดังกล่าว หนังสือพิมพ์ทั่วไปจึงทําหน้าที่ในการ ตอกยํ้าสถานภาพเดิมมากกว่าที่จะสนใจรายงาน
ข่าวเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และบทบาทใหม่ของผู้หญิงและผู้ชายในสังคมร่วมสมัย22

23 
  งานวิจัยเร่ือภาพลักษณ์ของผู้หญิงในส่ือมวลชน โดย รศ.ดร. กาญจนา  แก้วเทพ 
วัตถุประสงค์ในงานวิจัยครั้งน้ีเพ่ือรวมกลุ่มนักวิชาการ ทั้งระดับอาจารย์และนิสิตปริญญาโทท่ีกําลัง
ศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อ “ผู้หญิงกับสื่อมวลชน” โดยมีการนําเสนอเน้ือหาแบ่งเป็น 2 
ส่วน ส่วนที่ 1 ภาคทฤษฎีและภาพรวมของสตรีจากสื่อมวลชนในระดับสากล และ ผู้หญิงกับ
สื่อสารมวลชน โดยนําเสนอตัวอย่างจากงานวิจัยใน 3 แง่มุม คือ 1. ผู้หญิงในฐานะผู้ส่งสาร 2. ผู้หญิง
ในฐานะผู้รับสาร 3. การวิเคราะห์เน้ือหาและรูปแบบของสื่อสําหรับสตรี เช่น การวิเคราะห์ตัวละคร
สตรี นิตยสารผู้หญิง รวมท้ังเสนอทฤษฎีที่อยู่เบ้ืองหลังการวิจัยแต่ละประเภท ส่วนที่ 2 ภาครูปธรรม
ของสื่อในสังคม เช่น ตัวละครหญิงในภาพยนตร์ไทย นิตยสารสตรีของไทยเมื่อ 100 ปีผ่านไป โฆษณา
กับผู้หญิง ภาพของผู้หญิงไทยในเพลง การศึกษาคอลัมน์ปัญหาของสตรีในสื่อสิ่งพิมพ์ และแบบฉบับ
ภาพของสตรีที่ปรากฏในนิตยสารการ์ตูนประเภทขบขัน23

24 

                                                            

 23 Ceulemans Mieke and Fauconnier Guido, “Image, Role and Social 
Conditions of Women,” Unesco Report,  84 (Mass Media, 1979): 1-8. 
        24 กาญจนา แก้วเทพ, ภาพลักษณ์ของผู้หญงิในสื่อมวลชน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2535), 1-7. 
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 หนังสือ เรื่อง ความเรียงว่าด้วยสตรีกับสื่อมวลชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา 
แก้วเทพ เป็นการรวบรวมบทความ 15 เรื่องที่ผู้เขียนได้เขียนเพ่ือเผยแพร่ในที่ต่างๆ ต้ังแต่ พ.ศ. 2532-
2539 เน้ือหาแบ่งได้เป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ประกอบด้วย 2 บทความที่แสดงภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการ
มอง วิธีการศึกษาเร่ืองสตรีกับสื่อมวลชน ตอนที่ 2 แนวทางการศึกษาจากกรอบแนวคิด 2 กรอบ ซึ่ง
เป็นที่นิยมในแวดวงสื่อมวลชนเมื่อถูกนําไปศึกษาความสัมพันธ์กับประเด็นต่างๆ คือ การศึกษาบทบาท
หน้าที่ของสื่อที่มีต่อสตรี เช่น หน้าที่ทางจริยธรรม หน้าที่ในการนําสตรีก้าวออกสู่โลกหรือ การทําหน้าที่
ในทางที่ผิด กรอบหน่ึงคือการศึกษาภาพสะท้อนของสตรีในฐานะแม่ เมีย สัตว์โลกแสนสวย โสเภณี 
ผู้หญิงแกร่ง ที่ปรากฏอยู่ในสื่อ ตอนที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสื่อแต่ละชนิดกับประเด็นสตร2ี4

25 
 ในการศึกษารวบรวมงานวิจัย และหนังสือที่เก่ียวข้องกับสตรีในสื่อมวลชน พบว่า มี
การศึกษาภาพของผู้หญิงจากสื่อมวลชน ยกตัวอย่างเช่น โฆษณา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ 
แสดงให้เห็นว่า สื่อมวลชนน้ันเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดภาพของผู้หญิง ลักษณะของผู้หญิงที่ปรากฏ
ในสื่อมวลชน ณ ช่วงเวลาน้ันของสังคม  
 แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ บทบาทท่ี
เช่ือมโยงระหว่างบทเพลงไทยสากลกับการแสดงภาพลักษณ์สตรีและสะท้อนเรื่องราวในสังคม จาก
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าภาพของผู้หญิงจากสื่อและบทเพลง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ภาพผู้หญิง
ที่ปรากฏในปัจจุบันมีลักษณะที่กล้าแสดงออก เข้มแข็ง มากย่ิงขึ้น แตกต่างกับภาพผู้หญิงในอดีตที่เป็น
แม่ศรีเรือน สงวนท่าที และเป็นฝ่ายรับ จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่ได้กล่าวถึงน้ัน ผู้วิจัยจึงนํา
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มาใช้ประกอบเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเรื่อง การแสดงภาพลักษณ์สตรี
ในบทเพลงไทยสากล: กรณีศึกษา บทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร 
 
 
 

                                                            

       25 กาญจนา  แก้วเทพ, ความเรียงว่าด้วยสตรีกับสื่อมวลชน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), 1. 
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บทที่ 3 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

 วิทยานิพนธ์เรื่อง การแสดงภาพลักษณ์สตรีในบทเพลงไทยสากล: กรณีศึกษา บทเพลง

ที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ บทเพลงที่แฝงการแสดง

ภาพลักษณ์ของผู ้หญิง และวิเคราะห์กระบวนการประพันธ์เพลง รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลจาก

สื่อมวลชน ในการนําเสนอข่าวต่อบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 - 

2554 โดยดําเนินการวิจัย ดังน้ี  

 

รูปแบบการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง การแสดงภาพลักษณ์สตรีในบทเพลงไทยสากล: กรณีศึกษา บทเพลงที่ 

ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพทางดุริยางควิทยาและมานุษยดุริยางควิทยา  

โดยใช้การศึกษาวิจัยเอกสาร ข่าว บทวิจารณ์ ประกอบกับการสัมภาษณ์บุคคล และวิเคราะห์บทเพลง

ที่มีเน้ือหาสัมพันธ์กับการแสดงภาพลักษณ์สตรี โดยใช้เกณฑ์อ้างอิงในการวิเคราะห์จากแนวคิด    

สตรีนิยม  

 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

 1. คอมพิวเตอร์ 

 2. เคร่ืองบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ 

 3.  แบบสัมภาษณ์ 

 4. กล้องถ่ายรูป 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ มีขั้นตอนดังน้ี 
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 การรวบรวมข้อมูลเอกสาร 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร เป็นการรวบรวม ค้นคว้าข้อมูลในบทเพลงไทยสากลท่ีขับ

ร้องโดย ธนพร แวกประยูร ที่แฝงการแสดงภาพลักษณ์ของสตรีไว้ ระหว่างปี พ.ศ.2543-2554 โดย

ค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร

รายสัปดาห์ บทความ บทวิจารณ์ โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หอสมุดแห่งชาติ หอสมุด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร ห้องสมุด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย 

มหิดล ข้อมูลจากบริษัท อาร์เอส จํากัด และสืบค้นข้อมูลข่าวสารจาก แหล่งสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 

ยกตัวอย่างเช่น 0www.dailynews.com  www.sanook.com www.newswit.com  www.thairath. 

co.th  www.parnthanaporn.com เป็นต้น 

 การคัดเลือกบทเพลงที่นํามาศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2543-2554 ใช้วิธีการคัดเลือกบทเพลง 

ดังน้ี 

 1. รวบรวมบทเพลง ผลงานในอัลบ้ัมเด่ียวและเด่ียวพิเศษของ ธนพร แวกประยูร เป็น

องค์ประกอบหลัก 

 2. การวิเคราะห์บทเพลงที่มีเน้ือหาแฝงการแสดงภาพลักษณ์ของสตรี ที่ขับร้องโดย     

ธนพร แวกประยูร 

 3. พิจารณาองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของบทเพลง เช่น วิธีการร้อง การถ่ายทอดบทเพลงของ

ศิลปิน การแสดงเน้ือหาในมิวสิควีดีโอ ซึ่งวิธีน้ีผู้วิจัยได้พิจารณาร่วมกับการสัมภาษณ์ศิลปิน ธนพร 

แวกประยูร และผู้ประพันธ์เพลง สุทธิพงษ์  สมบัติจินดา 

 จากวิธีการดังกล่าว ในการคัดเลือกบทเพลงทั้งหมด 115 เพลง ผู้วิจัยจําแนกบทเพลงที่มี

การแฝงเน้ือหาการแสดงภาพลักษณ์ของสตรี และแฝงแนวคิดสตรีนิยมเด่นชัด จํานวน 60 เพลง 

 การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์น้ัน เป็นการสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นของ

ศิลปิน ในฐานะผู้ถ่ายทอดบทเพลง รวมทั้งผู้ประพันธ์เพลง ซึ่งเก่ียวข้องในบทเพลงที่ศึกษา โดยการ

สัมภาษณ์บุคคลและผู้ที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลดังน้ี              

 1. ธนพร แวกประยูร นักร้อง ศิลปิน ผู้ถ่ายทอดบทเพลงท่ีมีเน้ือหาแฝงการแสดง

ภาพลักษณ์สตรี 

 2. สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ผู้ประพันธ์เพลง ที่สร้างสรรค์บทเพลงที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการ

แสดงภาพลักษณ์ของสตรี 
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 การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์น้ัน ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําข้อมูลและความคิดเห็น

มาอ้างอิงและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ในหัวข้อที่ศึกษา ซึ่งประเด็นในการสัมภาษณ์ มีดังต่อไปนี้ 

 1. แนวคิดหลักในการประพันธ์และถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลง 

 2. การแสดงภาพลักษณ์ของสตรีในบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ต้ังแต่ปี 

พ.ศ. 2543-2554 

 3. ผู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์บทเพลงอันแสดงภาพลักษณ์ของสตรี 

 4. ประวัติและที่มา เกร็ดความรู้ ของบทเพลง  

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ในประเด็นของการสัมภาษณ์ เช่น ประวัติส่วนตัว 
ประสบการณ์การทํางานของผู้ประพันธ์เพลง ข้อมูลที่มาประวัติของบทเพลงนั้น ๆ และสัมภาษณ์

ความคิดเห็น มุมมองต่อบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ว่ามีการแสดงภาพลักษณ์ของ

สตรีอย่างไร  

 

การตรวจสอบข้อมูล 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า โดยการเก็บข้อมูลเอกสาร จาก

หนังสือ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสารรายสัปดาห์ และแหล่งสืบค้น

ทางอินเตอร์เน็ตเป็นขั้นตอนแรก หากข้อมูลบางส่วนยังไม่ครบถ้วน จึงจะมีการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ผู้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งข้อมูล และนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือความสมบูรณ์ในการ

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของการศึกษา  

  

การวิเคราะหข์้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาจากบทเพลงท่ีรวบรวม และจัดกลุ่มตามประเภทเน้ือหาของ

บทเพลง โดยผู้วิจัยจัดทําเป็นตารางวิเคราะห์ตีความเน้ือหา ตัวบท เน้ือร้อง (ภาคผนวก ก. ตารางที่ 5) 
และตารางระบุช่ือเพลง ปีที่แต่ง อัลบ้ัม เน้ือหาของบทเพลง โดยนําบทเพลงที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับ

การแสดงภาพลักษณ์สตรีมาทําการวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดสตรีนิยม (ภาคผนวก ข. ตารางที่ 6) 

และใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รู้และผู้ที่เก่ียวข้อง (ดูภาคผนวก ค.) 

 ผู้วิจัยนําเสนอข้อมูลทั้งหมดในภาคผนวก โดยจําแนกบทเพลงที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ 

และจัดเป็นหมวดหมู่ตามประเภทเนื้อหาของบทเพลง และวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงที่แฝงการ

แสดงภาพลักษณ์ของสตรี รวมท้ังสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นการนําเสนอวิธีการเขียนในลักษณะเชิง

บรรยาย   
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การแสดงภาพลักษณ์สตรีในบทเพลงไทยสากล: กรณีศึกษา บทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร 

แวกประยูร ผู้วิจัยแบ่งข้ันตอนการวิจัยเป็น 3 ส่วน คือ 1. วิเคราะห์บทเพลง ซึ่งรวบรวมผลงานเพลงใน

อัลบ้ัมเด่ียวและเด่ียวพิเศษ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2543-2554 มีจํานวนทั้งสิ้น 115 เพลง โดยจัดทําเป็นตาราง

เพ่ือแสดงเน้ือหาของเพลง (ดูภาคผนวก ก. ตารางที่ 5) 2. วิเคราะห์บทเพลงที่แฝงการแสดงภาพของ

ผู้หญิงท่ีขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร จํานวน 60 เพลง โดยจัดทําเป็นตาราง (ดูภาคผนวก ข. ตาราง

ที่ 6) และจัดกลุ่มบทเพลงท่ีแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง ซึ่งวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดสตรีนิยม 

(ตารางที่ 2-4) 3. วิเคราะห์กระบวนการประพันธ์เพลง แนวคิดของผู้ประพันธ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

และศิลปินในฐานะผู้ถ่ายทอดบทเพลง วิเคราะห์การนําเสนอข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ต่อบทเพลง และมิวสิควีดี

โอ ที่เก่ียวข้องกับบทเพลงที่ขับร้อง โดย ธนพร แวกประยูร  

 

วิเคราะห์เนื้อหาบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร  

 ผู้วิจัยทําการศึกษาบทเพลงไทยสากลที่แสดงภาพสตรีในผลงานอัลบั้มเด่ียวและเด่ียว

พิเศษที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เน้ือเพลง คําร้อง (content analysis) โดย

วิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดสตรีนิยมใน ทฤษฎีความไม่เสมอภาคทางเพศสภาพ ทฤษฎีการกดขี่ทาง

เพศสภาพ (แนวคิดสตรีนิยมแนวเรดิคัล) แนวคิดสตรีนิยมมีเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในหลายด้าน 

เช่น การถูกทําร้ายจิตใจของผู้หญิง ผู้หญิงถูกกระทํา ความไม่เสมอภาคระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย เป็นต้น 

จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเน้ือหาบทเพลง ในผลงานอัลบ้ัมของ ธนพร 

แวกประยูร ซึ่งมี 2 ประเภท คือ อัลบ้ัมเด่ียว และอัลบ้ัมเด่ียวพิเศษ รวม 14 อัลบ้ัม ระหว่างปี พ.ศ. 

2543-2554  

 ผลงานในอัลบ้ัมเด่ียวและอัลบ้ัมเด่ียวพิเศษ  

 ปี พ.ศ. 2543  ปาน ธนพร  

 ปี พ.ศ. 2543  อัลบ้ัมพิเศษ  

 ปี พ.ศ. 2544  อัลบ้ัม หวานผ่าซาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  30 

 ปี พ.ศ.2545  อัลบ้ัม True Story ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง 

 ปี พ.ศ. 2546 Parn Exclusive คําสารภาพของความรัก 

 ปี พ.ศ. 2547 Lover นรกในใจ 

 ปี พ.ศ. 2548 Parn Series ผู้หญิงต้องร้าย  

 ปี พ.ศ. 2548 Parn Series ผู้ชายต้องรู้  

 ปี พ.ศ. 2548 Parn Series เพราะเราคู่กัน 

 ปี พ.ศ. 2550 สัญชาตญาณหญิง  

 ปี พ.ศ. 2550 อัลบ้ัม สาวปาน 

 ปี พ.ศ. 2551 ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร 

 ปี พ.ศ. 2552 พรหมลิขิต  

 ปี พ.ศ. 2554 @Prime Time  

 จากการวิเคราะห์เน้ือหาบทเพลงทั้งในอัลบ้ัมเด่ียวและอัลบ้ัมเด่ียวพิเศษท่ีขับร้องโดย   

ธนพร แวกประยูร บทเพลงที่สัมพันธ์กับแนวคิดสตรีนิยม และการแสดงภาพลักษณ์สตรี มีจํานวน 60 

เพลง (ดูภาคผนวก ข. ตารางท่ี 6) บทเพลงจํานวน 115 เพลงล้วนเป็นเพลงที่ ธนพร แวกประยูร เป็น

ผู้ขับร้องเด่ียว ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประพันธ์คําร้องหลายท่าน ยกตัวอย่างเช่น สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา  

วุฒิชัย สมบัติจินดา สมเกียรติ เมธาพฤทธ์ิ ธานี วงศ์นิวัติขจร เทพนม สุวรรณะบุณย์ กําแหง เกรียงไร

ธรณี เป็นต้น จากผู้ประพันธ์คําร้องบทเพลงทั้งหมดน้ัน ผู้ประพันธ์ที่มีการประพันธ์เพลงที่ขับร้องโดย 

ธนพร แวกประยูร จํานวนมากท่ีสุดคือ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา สุทธิพงษ์ เป็นผู้ประพันธ์เพลงทั้งหมด 

55 เพลง จากจํานวน 115 เพลง โดย 39 เพลง จัดอยู่ในกลุ่มเพลงที่สะท้อนการแสดงภาพลักษณ์ของ

ผู้หญิง สุทธิพงษ์  สมบัติจินดา จึงนับเป็นผู้ที่ประพันธ์ที่มีจํานวนเพลงมากท่ีสุดในผลงานอัลบ้ัมของธน

พร แวกประยูร ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 โดยการถ่ายทอดแสดงเน้ือหาในบทเพลงส่วนใหญ่ เป็น

การแสดงออกเรื่องราวกับความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงเป็นหลัก รวมถึงการถ่ายทอด

สะท้อนเรื่องราวภาพความโศกเศร้าทุกข์ใจของฝ่ายหญิงมากกว่าภาพแห่งความสุขสมหวัง  

 นอกเหนือจากการประพันธ์เพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ในอัลบ้ัมเด่ียวแล้ว ยังมีการนําบท

เพลงที่มีช่ือเสียงในอดีต กลับมาขับร้องใหม่ซึ่งเน้ือหาบทเพลงในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่กล่าวถึง ความรักที่

ผิดหวัง ชอกชํ้าเสียใจ เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เพลง ละลาย คําร้องโดย ฉัตรชัย ดุริยประณีต เพลง 

เก็บตะวัน คําร้องโดย ธนพล อินทฤทธ์ิ  เพลง แฟนเราหลายใจ คําร้องโดย สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา 

เพลง พูดลาสักคํา และเพลง ไร้ตัวตน คําร้องโดย สุรพันธ์ ชาญวิชนานันท์ และเพลง รักคงยังไม่พอ 

คําร้องโดย แทน ปัณฑุรอัมพร คําร้องเพ่ิมเติม โดย สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา  
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 ในตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนและจํานวนเพลงที่แสดงภาพลักษณ์สตรีโดยแยกตามจํานวนปี

และจํานวนอัลบ้ัมของ ธนพร แวกประยูร โดยมีจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนเพลงที่

เพ่ิมขึ้น ลดลงในแต่ละอัลบ้ัม รวมถึงการออกอัลบ้ัมพิเศษต่างๆ ของศิลปิน โดยพบว่า ข้อมูลในด้าน

จํานวนเพลงที่แสดงเนื้อหาของผู้หญิง และแสดงภาพลักษณ์สตรีน้ันมีความเด่นชัดต้ังแต่อัลบ้ัม True 

Story ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง และอัลบ้ัมนรกในใจ ซึ่งมีจํานวนบทเพลงแสดงภาพลักษณ์สตรีต้ังแต่ 

6-8 เพลง จากจํานวนเพลงทั้งหมดในอัลบ้ัม  

 ด้านระยะเวลาของการออกอัลบ้ัมเด่ียว  ระยะห่างของช่วงเวลาในการออกอัลบ้ัม จะเว้น

ช่วงเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากการออกผลงานล่าสุด ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาของการสร้างสรรค์ผลงาน

เพลงชุดใหม่ในระยะเวลาเวลา 1 ปี บทเพลงในแต่ละอัลบ้ัมที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ที่มี

เน้ือหาแสดงภาพลักษณ์สตรี สามารถดูข้อมูลได้จาก ภาคผนวก ข ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์และ

จัดกลุ่มบทเพลงที่แสดงภาพลักษณ์ผู้หญิง ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร พ.ศ.2543-2554 

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนบทเพลงแต่ละอัลบ้ัมที่แสดงภาพลักษณ์สตรี 
 

ปี อัลบั้ม 

จํานวน 
เพลง 
ใน 

อัลบั้ม 

จํานวน 
เพลงท่ีแสดง 

ภาพลักษณ์สตรี 
รายชื่อเพลงท่ีแสดงภาพลักษณ์สตรี 

ปาน ธนพร 10 5 1) หว่านเมล็ดบนเม็ดทราย 2) ตบมือข้างเดียว  
3) 3 คน 2 ทาง  4) ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ  
5) เจ็บไม่จํา 

2543 

** ปาน ธนพร 
อัลบั้มพิเศษ  
เพ่ิม 2 เพลง 

12 5+2 1) ขอบใจท่ีกลับมา   2) รักฉันจะมีแต่เธอ 

2544 หวานผ่าซาก 10 3 1) คืนเขา   2) รักกันจริงต้องท้ิงกันไป  
3) เหมือนรักกับลม 

2545 True Story ความรัก/ 
ผู้ชาย/ปลาย่าง 

10 6 1) ขอเลวแค่นี้  2) รักแท้แพ้ใกล้ชิด  3) ชดใช้
ยังไง  4) เพ่ืออะไร  5) เรื่องง่ายๆ (ท่ีผู้ชายไม่
รู้)   6) ฉันไม่รักเธอหรือไง 

2546 Parn Exclusive  
คําสารภาพของความรัก 

10 5 1) ชีวิตในกํามือ  2) ดวงไฟในคืนแรม   
3) ละลาย (cover)  4) ความจริงของผู้หญิง
เอาแต่ใจ   5) เก็บตะวัน (cover) 



  32 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนบทเพลงแต่ละอัลบ้ัมที่แสดงภาพลักษณ์สตรี (ต่อ) 
 

ปี อัลบั้ม 

จํานวน 
เพลง 
ใน 

อัลบั้ม 

จํานวน 
เพลงท่ีแสดง 

ภาพลักษณ์สตรี 
รายชื่อเพลงท่ีแสดงภาพลักษณ์สตรี 

2547 Lover นรกในใจ 10 8 1) นรกในใจ   2) หญิงร้ายชายเลว   
3) ไม่รู้จักคําว่าพอ  4) ทนไหว…แต่ไม่ทน    
5) เหงา..เข้าใจ 6) อีกด้านของนางมารร้าย   
7) คําขอร้องของก้อนหิน  8) เจ็บได้ร้องไห้เป็น 

**Parn Series  
ผู้หญิงต้องร้าย 

13 11 1) เสียทองเท่าหัว  2) ไม่ใช้คนรักร่วมกับใคร  
3) แฟนเราหลายใจ (cover)   4) ตบมือข้าง
เดียว 5) 3 คน 2 ทาง   6) คืนเขา   7) ขอเลว
แค่นี้   8) รักแท้แพ้ใกล้ชิด   9) นรกในใจ  
10) หญิงร้ายชายเลว  11) เจ็บไม่จํา 

**Parn Series  
ผู้ชายต้องรู้  

13 10 1) ผู้ชายหนึ่งคนจะอดทนได้นานแค่ไหน  
2) เรื่องง่ายๆ (ท่ีผู้ชายไม่รู้)  3) ผู้หญิงทุกคน
เอาแต่ใจ  4) เหมือนรักกับลม  5) ละลาย 
(cover)  6) อีกด้านของนางมารร้าย  7) เหงา
..เข้าใจ  8) ชดใช้ยังไง  9) ไร้ตัวตน (cover)   
10) หว่านเมล็ดบนเม็ดทราย 

2548 

**Parn Series  
 เพราะเราคู่กัน 

13 6 1) รักฉันจะมีแต่เธอ  2) ชีวิตในกํามือ   
3) ดวงไฟในคืนแรม 4) คําขอร้องของก้อนหิน  
5) ความจริง..ของผู้หญิงเอาแต่ใจ   
6) เก็บตะวัน 

2550 สัญชาตญาณหญิง 10 6 1) หวง  2) ผู้หญิงมือสอง  3) เพ่ือนเราเผา
เรือน 4) คนแก้เบื่อ  5) ฉันไม่ได้ง่ายกับใครทุก
คน  6) เห็นด้วยตาหาไม่เจอ 

2550 **สาวปาน  
(อัลบั้มเพ่ือชีวิต) 

10 3 1)  สตรีศรีสยาม   2) ไกลหัวใจ  
3)  ผู้ชายดีดียังมีไหม 

2551 ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร 10 6 1) เบอร์นี้ไม่มีคนของเธอ  2) เสียงหัวใจ 
วันไร้เธอ 3) ให้ทาน  4) ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร   
5) เลิกกันไม่เหงาเท่ามีเธอ  6) ต้นหญ้ากับพายุ 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนบทเพลงแต่ละอัลบ้ัมที่แสดงภาพลักษณ์สตรี (ต่อ) 

 

ปี อัลบั้ม 

จํานวน 

เพลง 

ใน 

อัลบั้ม 

จํานวน 

เพลงท่ีแสดง 

ภาพลักษณ์สตรี 

รายชื่อเพลงท่ีแสดงภาพลักษณ์สตรี 

2552 พรหมลิขิต 12 6 1) เหตุการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลง   2) เหตุผล  

3) ท้ังรักท้ังเกลียด  4)  ใจนําทาง   

5) บาปกรรมมีจริง   6) จากคนหนึ่ง..ถึงอีกคน 

2554 @Prime Time 8 5 1) ขอไปให้ถึงดาว    2) เหมือนตายทั้งท่ีอยู่

ใกล้กัน 3) ชีวิตคู่   4) ให้เลวกว่านี้    

5) รักคงยังไม่พอ 

** อัลบ้ัมพิเศษและอัลบ้ัมรวมเพลงยอดนิยม 

 

 จากข้อมูลในตารางที่ 1 ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาผลงานเพลงได้เป็น 3 ช่วง ใช้เกณฑ์การแบ่ง

โดยพิจารณาจากจํานวนบทเพลงที่แสดงภาพลักษณ์สตรีแต่ละอัลบ้ัมในช่วงเวลาต่างๆ ดังน้ี 

 ช่วงท่ี 1 ผลงานเพลงใน ปี พ.ศ. 2543-2545 

 ผลงานในช่วงที่ 1 พิจารณาจากจํานวนเพลงที่สะท้อนภาพของผู้หญิงในแต่ละอัลบ้ัม สรุป

ได้ว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2545 ช่วงแรกมีการของการออกอัลบ้ัมเด่ียวและเด่ียวพิเศษ รวม 4 

อัลบ้ัม ซึ่งมีบทเพลงที่แสดงภาพลักษณ์สตรี จํานวน 16 เพลง จากจํานวนเพลงทั้งหมด 32 เพลง ทั้งน้ี

เพลงในอัลบ้ัมที่ 1 และ อัลบ้ัมพิเศษ จะมีลักษณะเน้ือหาที่หลากหลาย ไม่ได้มีการเจาะจงว่าเป็นเพลง

ที่แสดงเนื้อหาเก่ียวข้องกับผู้หญิงอย่างชัดเจน  โดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงปัญหาความรัก ความสัมพันธ์

ของคู่รักผู้ถูกกดขี่ ผู้หญิงถูกกระทํา อัลบ้ัมที่ 2 คือ อัลบ้ัม “หวานผ่าซาก” อาจสังเกตได้ว่า เพลงที่

สะท้อนเร่ืองของผู้หญิงและการแสดงภาพลักษณ์สตรีน้ันมีจํานวนลดน้อยลงจากอัลบ้ัมแรก ในอัลบ้ัม

ชุดหวานผ่าซากเหมือนว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพลงและเนื้อหาเพลงมีความตรงไปตรงมาน้อยลง 

(ดูภาคผนวก ข ตารางที่ 6)  แต่การท่ีอัลบ้ัม True story ความรัก/ ผู้ชาย/ปลาย่าง ในปี พ.ศ. 2545 

มีจํานวนเพลงที่เก่ียวข้องกับผู้หญิงเพ่ิมมากขึ้นน้ัน อาจเป็นเพราะกระแสความนิยมในบทเพลงที่

สะท้อนเรื่องของผู้หญิง จึงส่งผลให้อัลบ้ัม “True story ความรัก/ ผู้ชาย/ปลาย่าง” ในปีพ.ศ. 2545 มี

การประพันธ์เพลงที่สะท้อนเรื่องราวของผู้หญิงได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา โดยอัลบ้ัมน้ีมีจํานวน

เพลงแสดงภาพลักษณ์สตรีเพ่ิมขึ้นเป็น 6 เพลงส่งผลต่อกระแสของกลุ่มผู้ฟัง รวมทั้งยอดจําหน่าย

อัลบ้ัมที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2544-2545 ธนพร แวกประยูร ได้รับรางวัลมากมายจาก
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สื่อมวลชน ทั้งภาครัฐและเอกชนในระหว่างปี พ.ศ.2543-2545 อาทิ รางวัลนักร้องหญิงยอดเย่ียม งาน

พระพิฆเนศทอง ครั้งที่ 5 ปี 2544 รางวัลนักร้องหญิงดีเด่นเพ่ือเยาวชน จาก สยช. ปี 2544 รางวัล

สีสันอะวอร์ด ประเภทศิลปินหญิงเด่ียวยอดเยี่ยม ปี 2545 รางวัลมิวสิควีดีโอยอดเย่ียม Top Awards 

2002 ในเพลงขอเลวแค่นี้ จากนิตยสารทีวีพูล ปี 2545 และรางวัล Channel [V] Thailand Music 

Video Awards ประเภทมิวสิควีดีโอศิลปินหญิงยอดเย่ียม ในเพลงขอเลวแค่น้ี ปี 2545 นอกจากน้ี

สัดส่วนจํานวนเพลงเน้ือหาเก่ียวกับผู้หญิงในอัลบ้ัมแต่ละเพ่ิมมากย่ิงขึ้น และยังช้ีให้เห็นถึงยอด

จําหน่ายอัลบ้ัมที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่งปาน ธนพร แวกประยูร ได้กล่าวถึงยอดจําหน่ายอัลบ้ัม 4 แสนตลับใน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับ วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 25451 อีกปัจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญต่อ

การถ่ายทอดบทเพลง น่ันคือ บทบาทของผู้ประพันธ์เพลง ซึ่งจะวิเคราะห์เป็นประเด็นถัดไป  

 ช่วงท่ี 2 ผลงานเพลงในปีพ.ศ. 2546-2550 

 ผลงานเพลงในช่วงปี พ.ศ. 2546-2550 มีการออกอัลบ้ัมและอัลบ้ัมพิเศษ รวม 7 อัลบ้ัม 

จะเห็นได้ชัดว่า จํานวนบทเพลงในแต่ละอัลบ้ัมที่แสดงภาพลักษณ์สตรีเพ่ิมขึ้นมีจํานวน 5 เพลงเป็น

อย่างตํ่า อัลบ้ัม “นรกในใจ” มีจํานวนเพลงแสดงภาพลักษณ์สตรีมากที่สุด คือ 8 เพลง ซึ่งเป็นอัลบ้ัม

เด่ียวใน 14 อัลบ้ัม ที่มีจํานวนเพลงสะท้อนเรื่องของผู้หญิงชัดเจนมากท่ีสุด นับว่าการประพันธ์เพลงที่

เกี่ยวข้องกับผู้หญิงมีจํานวนเพ่ิมขึ้นมากกว่าอัลบ้ัมช่วง 2 ปีแรก นอกจากน้ียังมีการนําเพลงที่มีเน้ือหา

ใกล้เคียงกันมาจัดรวมเพลงยอดนิยมเป็นอัลบ้ัมพิเศษขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เช่น Parn Series ผู้หญิง

ต้องร้าย  Parn Series ผู้ชายต้องรู้  Parn Series เพราะเราคู่กัน แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์และ

นําเสนอบทเพลงที่แสดงภาพของสตรีได้เด่นชัดมากขึ้นจากในผลงานช่วงแรก รวมถึงการดําเนินงาน

สร้างสรรค์ผลงานเพลงซึ่งส่งผลต่อยอดจําหน่าย เน่ืองจากระยะแรกเนื้อหาเพลงที่แสดงออกเรื่องของ

ผู้หญิง อาจยังแสดงออกไม่ชัดเจนมากนัก ทั้งน้ีต้ังแต่อัลบ้ัม True story ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง เป็น

ต้นมา ทีมงานและบริษัทอาจเริ่มรับรู้แนวทางในการวางรูปแบบของอัลบ้ัมเพ่ือตอบสนองต่อกระแส

ความนิยม เห็นได้จากการได้รับรางวัลด้านนักร้องยอดนิยมจากสื่อมวลชน ของ ธนพร แวกประยูร 

เช่น รางวัล Channel [V] Thailand Music Video Awards ประเภทศิลปินไทยหญิงยอดนิยม ปี 

2548 รางวัล “เพชรในเพลง” สาขาผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ประจําปี 2550 เป็นต้น การประสบ

ความสําเร็จจากการนําเสนอเพลงที่สะท้อนการแสดงภาพลักษณ์ของสตรี และมีเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้หญิง โดยกระแสความนิยมในผลงานเพลงที่มีความต่อเน่ืองส่งผลต่อด้านภาพลักษณ์ของศิลปินที่

เปรียบเป็นตัวแทนของผู้หญิง ในปี พ.ศ. 2550 อัลบ้ัมสาวปาน บทเพลงที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับผู้หญิง

มีจํานวนน้อย เน่ืองจากอัลบ้ัมสาวปานน้ันนําเสนอเพลงในรูปแบบเพลงเพ่ือชีวิต ไม่ได้มีการเน้น

รูปแบบเน้ือหาของเพลงที่สื่อถึงผู้หญิงชัดเจนดังเช่นในอัลบ้ัมอ่ืนๆ  
                                                            

1 ไทยรัฐ, “ปาน ปลื้มยอดสี่แสน,” ไทยรัฐ (5 กันยายน 2545): 35. 
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 ช่วงท่ี 3 ผลงานเพลงในปี พ.ศ. 2551-2554  

 ผลงานเพลงในปี พ.ศ. 2551-2554 ประกอบไปด้วย ปี พ.ศ. 2551 อัลบ้ัม ผู้หญิงย่ิงกว่า

ละคร ปี พ.ศ. 2552 อัลบ้ัมพรหมลิขิต ปีพ.ศ. 2554 อัลบ้ัม @Prime Time ก็ยังคงมีการนําเสนอเพลง

ที่เกี่ยวข้องกับความรัก เน้ือหาสะท้อนความรู้สึกของผู้หญิง มีจํานวนต้ังแต่ 5 เพลงขึ้นไปในแต่ละอัลบ้ัม 

นอกจากน้ีเพลงในอัลบ้ัม @Prime Time จํานวน 3 เพลง ใช้เป็นเพลงประกอบละคร คือ เพลง “ขอ

ไปให้ถึงดาว” ประกอบละครระบําดวงดาว เพลง ให้เลวกว่าน้ี ประกอบละครดอกส้มสีทอง เพลง “ลง

ตัว” ประกอบละครสร้างสุข ซึ่งทั้ง 3 เพลงล้วนอยู่ในผลงานอัลบ้ัมเดียวกันในปี พ.ศ.2554 

  จากข้อมูลในผลงานเพลงต้ังแต่ช่วงที่ 1 - ช่วงที่ 3 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543-2554 สรุปได้ว่าว่า

ผู้ประพันธ์เพลงยังคงมีแนวทางในการสร้างสรรค์เพลงที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงอย่างต่อเน่ือง และมีความ

ชัดเจนมากข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2545 อาจเป็นเพราะกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ฟัง และสังคมที่มีต่อบท

เพลง และศิลปินก็เป็นได้ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลง โดยมีองค์ประกอบจากรูปแบบของ

ผลงานที่ได้รับความนิยม และเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้นของสังคม ซึ่งผู้ประพันธ์นํา

เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆท่ีพบเห็นมาเป็นโครงเร่ืองในการประพันธ์ นอกจากนี้ ยังมีการนําเพลงที่แสดง

เน้ือหาเก่ียวข้องกับผู้หญิง จัดอยู่ในลําดับต้นของรายช่ือเพลงในอัลบ้ัม สังเกตได้ว่าการจัดลําดับเพลง

ในอัลบ้ัมส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นการเน้นถึงรูปแบบ ลักษณะของบทเพลง รวมถึงภาพลักษณ์ของศิลปิน (ดู

ภาคผนวก ข ตารางที่ 6)  

 ในการศึกษาบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543-2554 ทั้งใน

อัลบ้ัมเด่ียวและเด่ียวพิเศษ ประกอบกับประวัติการทํางานของธนพร แวกประยูร และประสบการณ์

ของผู้ประพันธ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา แสดงให้เห็นถึง บทเพลงที่สร้างสรรค์โดยผู้ประพันธ์ที่มี

ความสามารถในการถ่ายทอดเร่ืองราว และการคัดเลือกโครงเรื่องเพ่ือนํามาประพันธ์เป็นคําร้องในบท

เพลง อีกทั้งความสามารถของศิลปินที่มีประสบการณ์การขับร้อง และถ่ายทอดบทเพลงในหลาย

รูปแบบ จนก่อให้เกิดบทเพลงที่มีรูปแบบเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆในการแสดงภาพสตรีตลอดในช่วงระยะเวลา 

12 ปีที่ผ่านมา 

 

การวิเคราะห์บทเพลงที่แสดงภาพลักษณ์สตรีขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร 

 จากการวิเคราะห์เน้ือหาบทเพลงในอัลบ้ัมเด่ียว และอัลบ้ัมพิเศษ ที่ ธนพร แวกประยูร 

ขับร้อง ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลง จํานวน 60 เพลง ที่มีการแสดงภาพลักษณ์ของสตรี และวิเคราะห์

คําร้อง เน้ือหาบทเพลง ภายใต้กรอบแนวคิดสตรีนิยม โดยสามารถจัดกลุ่มโดยแยกประเภทจากเน้ือหา

ของบทเพลง เป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปน้ี 1. บทเพลงที่แสดงภาพผู้หญิงถูกกดขี่ 2. บทเพลงที่แสดงภาพ

ผู้หญิงเข้มแข็ง 3. บทเพลงที่แสดงภาพผู้หญิงเปราะบาง และแบ่งได้เป็น 13 ลักษณะย่อย โดยผู้วิจัย
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จัดทําตารางแสดงข้อมูลในภาคผนวก ข ตารางที่ 6 ตารางแสดงการวิเคราะห์และจัดกลุ่มบทเพลงที่

แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 

 กลุ่มบทเพลง 

 กลุ่มที่ 1 บทเพลงที่แสดงภาพผู้หญิงถูกกดขี่ จากการทําร้ายจิตใจโดยผู้ชาย และผู้หญิง

ที่เป็นมือที่สามท่ีเข้ามาคั่นกลางในความรักและชีวิตคู่ จากเน้ือหาในบทเพลงส่วนใหญ่ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์

อ้างอิงในการศึกษาและจัดกลุ่มบทเพลงจากทฤษฎีความไม่เสมอภาคในเพศสภาพของแนวคิดสตรี

นิยม และทฤษฎีการกดขี่ทางเพศสภาพ (แนวคิดสตรีนิยมแนวเรดิคัล) ซึ่งการแสดงออกเรื่องราวผ่าน

ทางบทเพลงนั้น แสดงถึงความไม่เสมอภาคระหว่างผู้หญิง ผู้ชาย โดยผู้ชายยังคงเป็นผู้นํา และมีพ้ืนที่

สาธารณะที่เปิดกว้างในสังคมให้กับผู้ชายมากกว่า รวมถึงการที่ผู้หญิงถูกทําร้ายทางด้านจิตใจ และถูก

เอารัดเอาเปรียบ บทเพลงในกลุ่มน้ีมีทั้งหมด 37 เพลง คือ ตบมือข้างเดียว 3 คน 2 ทาง เจ็บไม่จํา คืน

เขา รักกันจริงต้องทิ้งกันไป เหมือนรักกับลม ขอเลวแค่น้ี รักแท้แพ้ใกล้ชิด ชดใช้ยังไง เพ่ืออะไร ฉันไม่

รักเธอหรือไง ละลาย (cover) นรกในใจ หญิงร้ายชายเลว ไม่รู้จักคําว่าพอ ทนไหวแต่ไม่ทน เจ็บได้

ร้องไห้เป็น เสียทองเท่าหัว ไม่ใช้คนรักร่วมกับใคร แฟนเราหลายใจ (cover) ไร้ตัวตน (cover) หวง 

ผู้หญิงมือสอง เพ่ือนเราเผาเรือน คนแก้เบ่ือ สตรีศรีสยาม ไกลหัวใจ ผู้ชายดีดียังมีไหม เบอร์น้ีไม่มีคน

ของเธอ เสียงหัวใจวันไร้เธอ ให้ทาน เลิกกันไม่เหงาเท่ามีเธอ เหตุผล ทั้งรักทั้งเกลียด บาปกรรมมีจริง 

เหมือนตายทั้งที่อยู่ใกล้กัน รักคงยังไม่พอ (cover) 

  เพลงในกลุ่มที่ 1 มีจํานวนมากที่สุด ซึ่งทุกเพลงล้วนเป็นเพลงที่มีเน้ือหาเจ็บชํ้า อกหัก รัก

สามเศร้าโดยผู้หญิงจะเป็นผู้ถูกกระทําให้ได้รับความเสียใจ ความเจ็บปวดอันเกิดพฤติกรรมของผู้ชาย

เป็นส่วนใหญ่ ความเช่ือในเร่ืองความไม่เสมอภาคซึ่งผู้ชายจะมีสิทธิ มีอํานาจความเป็นผู้นํามากกว่า

ผู้หญิง ผู้หญิงเปรียบเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าผู้ชาย ซึ่งสัมพันธ์กับเน้ือหาในบทเพลงกลุ่มที่1อันสะท้อนถึง

ทัศนคติ ค่านิยม ต่างๆ ที่ยังคงดํารงอยู่ในสังคมไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังที่ Nanda และ Warms2 

กล่าวถึงความหมายของค่านิยมไว้ว่า “ค่านิยม คือ ความคิดร่วมว่าอะไรถูกต้องจริงแท้และงดงาม ซึ่ง

เป็นรากฐานรูปแบบวัฒนธรรมและนําพาสังคมให้ได้รับการตอบรับจากทั้งด้านกายภาพและ

สิ่งแวดล้อมของสังคม”2

3 ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่าในทุกสังคมจะประกอบไปด้วย ค่านิยม ความเช่ือหลาย

อย่างที่ซึมซับอยู่ ในบรรดาค่านิยมเหล่าน้ีได้มีค่านิยมเกี่ยวกับการคาดหวังบทบาทของผู้ชายและผู้หญิง

รวมอยู่ด้วย สังคมจะคาดหวังว่า ชายและหญิงควรจะต้องแสดงพฤติกรรมอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเพศ

                                                            
2 จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต, วัฒนธรรม การสื่อสาร และอัตลกัษณ์ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2550), 65. 
3 เร่ืองเดียวกัน. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ของตน วัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศน้ีแตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม และวัฒนธรรม 3

4 ซึ่งเรื่องผู้ชาย

เป็นใหญ่ในสังคม มีอํานาจและความเป็นผู้นํามากกว่าผู้หญิงน้ัน ยังคงปรากฏอยู่ในสังคมระบบผู้ชาย

เป็นใหญ่ โดยค่านิยมน้ีเป็นความเข้าใจความหมายร่วมกันของกลุ่มคนในสังคม มีเพ่ือการปฏิบัติของ

การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ก่อให้เกิดความมีระเบียบ ที่สําคัญคือ ช่วยกําหนดบทบาทหน้าที่ของ

สมาชิกสังคมแต่ละคนที่ต้องปฏิบัติต่อกัน 4

5 และยังเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการขัดเกลา

ทางสังคม (Socialization process) ในสังคมน้ันๆ อีกด้วย 

 จากเน้ือหาในบทเพลงกลุ่มที่ 1 แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงถูกกดขี่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 

ลักษณะย่อย คือ 1.ผู้หญิงที่ถูกทําร้ายจิตใจ ผิดหวังในความรักจากคนรักนอกใจ 2. ผู้หญิงที่ไม่ได้รับ

การเอาใจใส่ 3. ผู้หญิงที่เป็นบุคคลที่สามของคู่รัก 4. ผู้หญิงที่ถูกคบแก้เหงา 5. ผู้หญิงที่เคยมีครอบครัว

มาแล้ว โดยบทเพลงแต่ละเพลงอาจมีการแสดงภาพของผู้หญิงมากกว่า 1 ลักษณะ 

 

ตารางที่ 2 แสดงภาพผู้หญิงถูกกดข่ีในบทเพลง ที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร  
 

ผู้หญิง 
ถูกกดขี่ 

การแสดงภาพลักษณ์ของ
สตรีที่แสดงออกในบทเพลง 

จํานวน 
เพลง 

รายชื่อเพลง 

ลักษณะที่ 1  
 

ผู้หญิงท่ีถูกทําร้ายจิตใจ 
ผิดหวังในความรัก จาก
พฤติกรรมของผู้ชายที่นอกใจ
ไปมีคนอ่ืน 

29 1) ตบมือข้างเดียว  2) 3 คน 2 ทาง  
3) เจ็บไม่จํา  4) คืนเขา  5) รักกันจริง
ต้องทิ้งกันไป  6) รักแทแ้พ้ใกล้ชิด  
7) ชดใช้ยังไง  8) เพ่ืออะไร  9) ฉันไม่
รักเธอหรือไง  10) ละลาย (cover) 
11) หญิงร้าย ชายเลว  12) ไม่รู้จักคําว่า
พอ 13) ทนไหว..แต่ไม่ทน 14) เสียทอง
เท่าหัว 15) ไมใ่ช้คนรักร่มกับใคร  
16) แฟนเราหลายใจ (cover) 17) หวง  
18) เพ่ือนเราเผาเรือน 19) สตรีศรี
สยาม  20) ไกลหัวใจ  

 

                                                            
4 กาญจนา แก้วเทพ, ม่านแหง่อคติ ความสมัพันธร์ะหว่างสตรีกับสถาบนัสังคม 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์เจนเดอร์เพรส, 2535), 15. 
5 พัทยา สายห,ู กลไกของสงัคม (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), 32. 
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ตารางที่ 2 แสดงภาพผู้หญิงถูกกดข่ีในบทเพลง ที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร (ต่อ) 
 

ผู้หญิง 
ถูกกดขี่ 

การแสดงภาพลักษณ์ของ
สตรีที่แสดงออกในบทเพลง 

จํานวน 
เพลง 

รายชื่อเพลง 

ลักษณะที่ 1  
 

ผู้หญิงท่ีถูกทําร้ายจิตใจ 
ผิดหวังในความรัก จาก
พฤติกรรมของผู้ชายที่นอกใจ
ไปมีคนอ่ืน 

29 21) ผู้ชายดีดียังมีไหม  22) เบอร์น้ีไม่มี
คนของเธอ  23) เสียงหัวใจวันไร้เธอ  
24) ให้ทาน  25) เหตุผล  26) ทั้งรัก 
ทั้งเกลียด  27) บาปกรรมมีจริง   
28) เหมือนตายทั้งที่อยู่ใกล้กนั   
29) รักคงยังไม่พอ 

ลักษณะที2่ ผู้หญิงท่ีไม่เคยได้รับความเอา
ใจใส ่ดูแลจากคนรัก 

3 1) เหมือนรักกับลม  2) เลิกกันไม่เหงา
เท่ามีเธอ  3) เหมือนตายทั้งที่อยู่ใกล้กัน 

ลักษณะที่ 3 ผู้หญิงท่ีเป็นบุคคลทีส่ามของ
คู่รัก และเมื่อรูค้วามจริง
พร้อมที่จะหยุดการกระทํา 

2 1) ขอเลวแค่น้ี  2) นรกในใจ 
 

ลักษณะที่ 4 ผู้หญิงท่ีถูกคบเป็นเพียงคน
แก้เหงา 

3 1) เจ็บได้..ร้องไห้เป็น    2) ไร้ตัวตน 
(cover)   3) คนแก้เบ่ือ 

ลักษณะที ่5 ผู้หญิงท่ีเคยผ่านการมีชีวิตรัก 
หรือ ครอบครัวมาแล้ว และ 
ไม่เป็นที่ยอมรับกับการมีรัก 
ครั้งใหม ่

1 1) ผู้หญิงมือสอง 

 
 ลักษณะท่ี 1 ภาพผู้หญิงที่ถูกทําร้ายจิตใจ ผิดหวังในความรัก จากพฤติกรรมของผู้ชายที่
นอกใจไปมีคนอ่ืน ในบทเพลงกล่าวถึงความสัมพันธ์ความรักของชาย หญิง ที่มีความผิดหวังเกิดขึ้น 
ส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ถูกกระทําให้ได้รับความเสียใจ อาจเป็นเพราะภาพของผู้หญิงที่ผ่านมา
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้หญิงคือเพศที่อ่อนแอกว่าผู้ชาย โดยส่วนมากความผิดหวังเสียใจจะเกิดจาก
พฤติกรรมนอกใจของผู้ชาย แสดงให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคทางเพศในสังคม และค่านิยมที่ผิดในการ
ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนรัก และครอบครัว  
 เหตุที่ทําให้เพลงในกลุ่มนี้มีจํานวนมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะโดยทั่วไปเพลงไทยสากลจะ

เน้นเรื่องราวความสัมพันธ์ของหนุ่ม สาว คนรัก ความรัก ความรักที่ไม่สมหวัง และด้วยบทเพลงที่ขับ

ร้องโดย ธนพร แวกประยูร จะเน้นการนําเสนอเร่ืองราวของผู้หญิง ความเจ็บชํ้า การถูกกระทําของ
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ผู้หญิงเร่ือยมา และมีความชัดเจนด้านเน้ือหาของเพลงต้ังแต่ช่วงการออกอัลบ้ัม ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้น

มา ในการแสดงภาพลักษณะที่ 1 น้ี น้ีอาจสะท้อนภาพของสังคมท่ีปรากฏในเน้ือเพลงได้ เพราะในบาง

เหตุการณ์เรารับรู้สภาพความเป็นจริงของสังคมได้จากสื่อต่างๆ เช่น การนอกใจภรรยา การทําร้าย

ร่างกายคนรัก เป็นต้น โดยเร่ืองเหล่าน้ีพบเจอได้ทั้งในเมือง และชนบท 

 ลักษณะท่ี 2 ภาพผู้หญิงที่ไม่เคยได้รับความเอาใจใส่ ดูแลจากคนรัก เป็นการสะท้อนถึง

เพศหญิงที่แท้จริงแล้วยังคงมีความบอบบางกว่า ผู้ชาย ผู้หญิงยังคงต้องการให้คนรักห่วงใย ดูแลเอาใจ

ใส่ และผู้หญิงสามารถพ่ึงพาได้ในยามที่อ่อนแอ  

 ลักษณะท่ี 3 ภาพผู้หญิงที่เป็นบุคคลที่สามของความรัก และเมื่อรู้ความจริงพร้อมที่จะ

หยุดการกระทํา เป็นการแสดงออกภาพของผู้หญิงท่ียังคงมีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปบุญ คุณโทษ 

และเลือกที่จะหยุดกระทําในสิ่งที่ผิด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในสังคมปัจจุบันเน่ืองจากปัญหา

ครอบครัวเร่ืองการมีภรรยาน้อย พบได้ในเน้ือหาของละครไทย ภาพยนตร์ไทย และแท้จริงแล้วเร่ือง

ปัญหามือที่สาม อาจแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยมบางอย่างในหมู่ผู้หญิงได้ว่าผู้หญิงในปัจจุบัน

เริ่มไม่มีความเช่ือว่าความดีสูงสุดของผู้หญิง คือ การรักษาพรหมจารีอีกต่อไป และเร่ิมมีความรู้สึกว่า 

ชีวิตของเราถ้าหากไม่หาความสุขไว้ แล้วใครจะหาความสุขมาให้ แม้จะไม่มีการศึกษาวิจัยเร่ืองภรรยา

น้อยโดยตรงแต่ก็มีการศึกษาเรื่อง “ค่านิยมของสตรีที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ” ซึ่งงานวิจัย

น้ีกล่าวถึงประเด็นที่อาจเช่ือมโยงถึงเรื่องการเกิดภรรยาน้อยได้อยู่ 2-3 ประเด็น คือ “เป็นที่น่าสังเกต

ว่า สตรีที่มีการศึกษาสูงถึงระดับอุดมศึกษาจะเลิกคบชายที่มีภรรยาแล้วฉันท์ชู้สาวน้อยกว่าสตรีที่มี

ระดับการศึกษาตํ่า”5

6 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงค่านิยมเรื่องการคบชายที่มีภรรยาอยู่แล้วก็ลด

ความเคร่งครัดลง 

 ลักษณะท่ี 4 ภาพผู้หญิงที่ถูกคบเป็นเพียงคนแก้เหงา แสดงภาพของผู้หญิงที่ เป็น

ผู้ถูกกระทํา และเป็นที่รองรับอารมณ์ของผู้ชาย สะท้อนถึงค่านิยมในสังคมที่ผู้ชายมีอํานาจเหนือกว่า

ผู้หญิง  

 ลักษณะท่ี 5 ภาพผู้หญิงที่เคยผ่านการมีชีวิตรัก หรือ ครอบครัวมาแล้ว และไม่เป็นที่
ยอมรับกับการมีรักคร้ังใหม่ ผู้หญิงต้องอยู่ภายใต้จารีตประเพณีซึ่งสอดคล้องกับภาพของผู้หญิงผ่าน
บทเพลงในอดีตที่มีค่านิยมว่า ผู้หญิงที่เสียตัวคือ ผู้หญิงที่หมดค่า ย่ิงการเป็นหญิงหม้าย ย่ิงต้องพบกับ

                                                            
6 กาญจนา แก้วเทพ, ภาพลักษณ์ของผู้หญงิในสื่อมวลชน (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2535), 192. 
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ความชอกชํ้าใจ ไม่ว่าจะเป็นหม้ายด้วยสาเหตุใดก็ตาม ดังในเน้ือเพลง หญิงหม้าย “เป็นสาวได้เพียง
ครั้งหน่ึง ถ้านึกไม่ถึงนํ้าผึ้งก็ขม”6

7 
 กลุ่มที่ 2 บทเพลงที่แสดงภาพผู้หญิงเข้มแข็ง มีความม่ันคง ทุ่มเทซื่อสัตย์ต่อความรกั มี
ความเป็นผู้นํา อดทนต่อปัญหาต่างๆในการครองชีวิตคู่ ซึ่งบทเพลงในกลุ่มนี้ แสดงออกถึงภาพของ
สตรี และลักษณะของความเป็นผู้หญิงที่มีความอดทน ผู้หญิงในบทบาทของคนรักและภรรยา มีบท
เพลงในกลุ่มน้ี 29 เพลง คือ 3 คน 2 ทาง คืนเขา หญิงร้ายชายเลว หว่านเมล็ดบนเม็ดทราย เจ็บไม่จํา 
ขอบใจท่ีกลับมา รักฉันจะมีแต่เธอ รักกันจริงต้องทิ้งกันไป เพ่ืออะไร นรกในใจ ทนไหว…แต่ไม่ทน 
เหงา…เข้าใจ ทั้งรักทั้งเกลียด เสียทองเท่าหัว ไม่ใช้คนรักร่วมกับใคร หวง ฉันไม่ได้ง่ายกับใครทุกคน 
เห็นด้วยตาหาไม่เจอ สตรีศรีสยาม เบอร์น้ีไม่มีคนของเธอ เสียงหัวใจวันไร้เธอ ให้ทาน ผู้หญิงย่ิงกว่า
ละคร เลิกกันไม่เหงาเท่ามีเธอ เหตุการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลง บาปกรรมมีจริง ขอไปให้ถึงดาว ชีวิตคู่ ให้
เลวกว่าน้ี 
 เพลงในกลุ่มที่ 2 ทั้ง 29 เพลง (ดูตารางที่ 3) อาจมีบางเพลงที่มีเน้ือหาจัดอยู่ในกลุ่มเพลง
ที่ 1 ด้วย เน้ือหาในบทเพลงมีการแสดงลักษณะของผู้หญิงยุคใหม่ที่พร้อมเผชิญปัญหา สะท้อนให้เห็น
ภาพของผู้หญิงที่มีความมั่นใจมากขึ้นกว่าภาพของผู้หญิงในอดีต เหตุที่ผู้ประพันธ์มีการนําเสนอภาพ
ผู้หญิงในลักษณะน้ี เช่ือมโยงได้กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเมื่อปัจจุบันผู้หญิงมีความสามารถและมีสิทธิเท่า
เทียมกับผู้ชายมากข้ึน ดังในงานวิจัยเร่ือง ภาพผู้หญิงในเพลง โดยวิเคราะห์เพลงลูกกรุงที่ได้รับความ
นิยมและเผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ.2531-2532 ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า แก่นเรื่องในเพลงของนักร้อง
หญิงมีอัตราเนื้อหาที่ไม่แคร์ค่อนข้างสูง ซึ่งต่างจากในอดีตที่ผู้หญิงมักขอความเห็นใจจากผู้ชายเพ่ือให้
หวนกลับคืนมา ความเป็นตัวของตัวเองของผู้หญิงเร่ิมปรากฏพบมากในเพลง แม้ว่าจะยังคงมีเพลงอีก
จํานวนมากที่สะท้อนค่านิยมเก่าของผู้หญิงก็ตาม7

8 
 จากเน้ือหาในบทเพลงกลุ่มที่ 2 แสดงออกในลักษณะ ภาพผู้หญิงเข้มแข็ง อดทน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะย่อย คือ 1. ผู้หญิงที่มีความเช่ือมั่นกล้าตัดสินใจ 2. ผู้หญิงที่อดทนซื่อสัตย์ต่อคน
รัก 3. ผู้หญิงยุคใหม่ที่เข้าใจในความรัก  4. ผู้หญิงท่ีมีความทะเยอทะยานในชีวิต 
 
 
 

                                                            
7 ถิรนันท ์อนวัชศิริวงศ์ และเมตตา กฤตวิทย์, ภาพลักษณข์องผู้หญิงในสื่อมวลชน 

(กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), 309. 
8 ,ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และเมตตา กฤตวิทย์, ภาพลักษณข์องผู้หญิงในสื่อมวลชน 

314. 
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ตารางที่  3  แสดงภาพผู้หญิงเข้มแข็งในบทเพลง ที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร 
 

ผู้หญิง
เข้มแข็ง 

การแสดงภาพลักษณ์ของสตรี
ที่แสดงออกในบทเพลง 

จํานวน 
เพลง 

รายชื่อเพลง 

ลักษณะที่ 1 
 
 
 
 
 

ผู้หญิงที่มีสภาวะความเช่ือมั่น 
และกล้าตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหา 

11 1) 3 คน 2 ทาง  2) คืนเขา 3) รักกัน
จริงต้องทิ้งกันไป 4) นรกในใจ 5) หญิง
ร้าย ชายเลว  6) เสียทองเท่าหัว   
7) ไม่ใช้คนรักร่วมกับใคร  8) หวง  
9) เห็นด้วยตาหาไม่เจอ  10) เบอร์น้ีไม่
มีคนของเธอ  11) ให้ทาน 

ลักษณะที่ 2 ผู้หญิงที่อดทน ทุ่มเท มีความ
มั่ นคงซื่ อสั ต ย์  ต่ อความ รัก 
เช่ือม่ันในการประพฤติดี 

20 1) หว่านเมล็ดบนเม็ดทราย  2) เจ็บไม่
จํา 3) ขอบใจที่กลับมา  4) รักฉันจะมี
แต่เธอ  5) เพ่ืออะไร  6) ไม่รู้จักคําว่า
พอ 7) ทนไหว…แต่ไม่ทน 8) เสียทอง
เท่าหัว  9) ไม่ใช้คนรักร่วมกับใคร  
10) หวง 11) ฉันไม่ได้ง่ายกับใครทุกคน
12) สตรีศรีสยาม  13) เบอร์น้ีไม่มีคน
ของเธอ 14) เสียงหัวใจวันไร้เธอ  
15) ให้ทาน  16) ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร 
17) เหตุการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลง  
18) ทั้งรักทั้งเกลียด  19) บาปกรรมมี
จริง  20) ชีวิตคู่ 

ลักษณะที่ 3 ผู้หญิงยุคใหม่ ที่มีความเข้าใจ
ในความรัก หากยังไม่เจอคนท่ี
พร้อม ก็เลือกที่จะไม่มีคนรัก 
อยู่คนเดียวได้ 

1 1) เหงา..เข้าใจ 

ลักษณะที่ 4 ผู้หญิงที่มีความทะเยอทะยาน 
มุ่งหวังในความสําเร็จของชีวิต
ตน แม้ต้องแลกกับการทําผิด 
โดยไม่คํานึงถึงความถูกต้อง 

2 1) ขอไปให้ถึงดาว  2) ให้เลวกว่าน้ี 
(เพลงประกอบละคร) 
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 ลักษณะท่ี 1 ภาพผู้หญิงที่มีสภาวะความเช่ือมั่น และกล้าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 
เป็นการแสดงภาพผู้หญิงโดยเน้นบุคลิกที่แข็งแกร่งมากขึ้น และมีความพร้อมที่จะเผชิญปัญหา ซึ่งส่วน
ใหญ่ในบทเพลงกล่าวถึงปัญหาความรักและมือที่สาม ผู้ชายนอกใจไปมีคนอ่ืน ยังคงเป็นสาเหตุหลักที่
ทําให้ผู้หญิงคนแรกต้องได้รับความเจ็บชํ้า แต่หากจะให้ยอมรับความเจ็บปวดอย่างเช่น ภาพของ
ผู้หญิงในอดีต ก็อาจไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมที่แปรเปล่ียนไป เน่ืองจาก ภาพผู้หญิงในปัจจุบัน 
ผู้หญิงมีสิทธิ และโอกาสมากข้ึนกว่าในอดีต ด้วยเหตุน้ี การแสดงภาพของผู้หญิงในบทเพลงจึงสะท้อน
ผู้หญิงในยุคสมัยใหม่ ที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง “ผู้หญิงในหนังไทย” ของ 
รศ. ดร.กาญจนา แก้วเทพ ซึ่งมีการกล่าวถึงลักษณะ “ผู้หญิงแกร่งในหนังไทย” ซึ่งกลุ่มผู้หญิงแกร่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. สู้เพ่ือคนส่วนรวม 2. สู้เพ่ือคุณค่าของความเป็นผู้หญิง 3. สู้เพ่ือ
ความรัก และความสุขของตนเอง 9 
 ลักษณะท่ี 2 ภาพผู้หญิงที่อดทน ทุ่มเท มีความมั่นคงซื่อสัตย์ ต่อความรัก มีจํานวน
รองลงมาจากการแสดงภาพผู้หญิงท่ีถูกกระทํา โดยการแสดงเน้ือหาในเพลงจะนําเสนอผู้หญิงที่มีความ
เช่ือมั่นในการประพฤติดี ซึ่งคําสอนเหล่าน้ีมีมาต้ังแต่อดีตว่าเมื่อผู้หญิงมีชายหมายปองแล้วก็ควรที่
จะต้องยึดมั่นในความรักที่มีต่อชายผู้น้ัน แม้ว่าจะเกิดอะไรข้ึนก็ตามก็จะต้องอดทน รอคอย ซื่อสัตย์ต่อ
คนรักของตนเพียงผู้เดียว  
 ลักษณะท่ี 3 ภาพผู้หญิงยุคใหม่ ที่มีความเข้าใจในความรัก หากยังไม่เจอคนที่พร้อม ก็
เลือกที่จะไม่มีคนรัก และสามารถดําเนินชีวิตตัวคนเดียวได้  
 ลักษณะท่ี 4 ภาพผู้หญิงที่มีความทะเยอทะยาน มุ่งหวังในความสําเร็จของชีวิตตน ไม่ใส่
ใจต่อสังคม และคนรอบข้าง แม้ต้องแลกกับการทําผิดก็ตาม ก็พร้อมที่จะทําโดยไม่คํานึงถึงความ
ถูกต้อง สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมที่แปรเปล่ียน ผู้หญิงที่ใส่ใจต่อฐานะม่ันคง ความม่ังมีเงินทอง 
วัตถุสิ่งของมีค่า ความมีช่ือเสียงโด่งดัง การมีชีวิตที่สุขสบายมากกว่าการยึดมั่นในคุณงามความดี 
สําหรับการแสดงภาพในลักษณะน้ี บทเพลงที่ประพันธ์มีการนําเค้าโครงเร่ืองมาจากตัวละคร เน่ืองจาก 
เพลง ให้เลวกว่าน้ี และเพลง ขอไปให้ถึงดาว ทั้งสองเพลงล้วนเป็นเพลงที่ผู้ประพันธ์แต่งเพ่ือเป็นเพลง
ประกอบละคร แต่ในความเป็นจริงแล้ว เหตุการณ์ หรือ เร่ืองราวในลักษณะน้ีอาจพบเจอในสังคม
ปัจจุบัน 
 กลุ่มที่ 3 บทเพลงที่แสดงภาพผู้หญิงเปราะบาง อ่อนไหว รวมถึงบทเพลงที่ให้กําลงัใจ
ต่อผู้หญิง ยกตัวอย่างเช่น ความรักของผู้หญิงท่ีมีต่อคนรักการดูแลเอาใจใส่คนรัก การหึงหวง อารมณ์
ที่อ่อนแอ และอ่อนไหวของผู้หญิง เป็นต้น ซึ่งเป็นการถ่ายทอด แสดงออกถึงภาพของสตรีส่วนใหญ่
เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้ชายได้รับรู้อีกด้านหน่ึงของผู้หญิงในปัจจุบัน บทเพลงในกลุ่มน้ีมี 14 เพลง คือ ผู้หญิง

                                                            
9 กาญจนา  แก้วเทพ, ภาพลักษณ์ของผู้หญงิในสื่อมวลชน, 179, 199. 
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ทุกคนเอาแต่ใจ เร่ืองง่ายๆท่ีผู้ชายไม่รู้ ความจริงของผู้หญิงเอาแต่ใจ ชีวิตในกํามือ ดวงไฟในคืนแรม 
ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร อีกด้านของนางมารร้าย คําขอร้องของก้อนหิน ผู้ชายหนึ่งคนจะอดทนได้นานแค่
ไหน ชีวิตคู่ จากคนหน่ึง..ถึงอีกคน รวมถึงบทเพลงที่แฝงการให้กําลังใจต่อผู้หญิง คือ เก็บตะวัน 
(cover) ต้นหญ้ากับพายุ ใจนําทาง  
 โดยเพลงในกลุ่มที่ 3 ยังคงเป็นเพลงที่กล่าวถึงความรัก ความสัมพันธ์ของหญิงกับ ชาย ซึ่ง
เพลงในกลุ่มน้ีเปรียบเสมือนตัวแทนความคิดของผู้หญิง ที่เป็นการแสดงออกความต้องการของผู้หญิง
ให้ผู้ชายได้รับรู้ ถึงลักษณะที่ผู้หญิงเป็นและอาจสะท้อนความคิดของผู้หญิงยุคใหม่ จากเน้ือหาในบท
เพลงกลุ่มที่ 3 แสดงออกภาพในลักษณะผู้หญิงที่เปราะบาง อ่อนไหว ซึ่งแบ่งออกเป็น ลักษณะนิสัย
ของผู้หญิงที่ต้องการดูแลเอาใจใส่จากคนรัก  ลักษณะนิสัยผู้หญิงที่มีต่อคนรัก  ลักษณะผู้หญิงที่
เปราะบาง อ่อนไหว และการให้กําลังใจต่อผู้หญิง 
  
ตารางที่ 4 แสดงภาพผู้หญิงเปราะบาง ในบทเพลง ที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร 
 

ผู้หญิง 
เปราะบาง 

การแสดงลักษณะภาพของ
สตรีที่แสดงออกในบทเพลง 

จํานวน 
เพลง 

รายชื่อเพลง 

ลักษณะที่1 
 
 

ลั กษณะ นิ สั ยของผู้ หญิ งที่
ต้องการความดูแลเอาใจใส่จาก
คนรัก 

2 1) ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ  
2) จากคนหน่ึง..ถึงอีกคน 

ลักษณะที่2 
 

ลักษณะนิสัยของผู้หญิงที่มีต่อ
ผู้ชาย และคนรัก 

6 1) เรื่องง่ายๆท่ีผู้ชายไม่รู้ 2) ความจริง
ของผู้หญิงเอาแต่ใจ 3) อีกด้านของ
นางมารร้าย 4) ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร  
5)จากคนหน่ึง..ถึงอีกคน 6) ชีวิตคู่ 
 

ลักษณะที่3 
 

ลักษณะของผู้หญิงที่อ่อนไหว 
อ่อนแอ ซึ่งต้องฝากชีวิตไว้กับ
คนรัก/ฝ่ายชายให้เป็นผู้นํา 

4 1) ชีวิตในกํามือ 2) ดวงไฟในคืนแรม 
3) คําขอร้องของก้อนหิน 4) ผู้ชาย
หน่ึงคนจะอดทนได้นานแค่ไหน 

ลักษณะที่4 
 

การให้กําลังใจต่อผู้หญิงเพ่ือให้
มีความเข้มแข็ง 

3 1) เก็บตะวัน (cover) 2) ต้นหญ้ากับ
พายุ 3) ใจนําทาง 

  
 ลักษณะท่ี 1 ภาพของผู้หญิงที่ต้องการความดูแลเอาใจใส่จากคนรัก เป็นการแสดงถึง
นิสัยของผู้หญิงท่ีมีความข้ีงอน ขี้หึง ด้ือรั้น อันเป็นลักษณะของผู้หญิงโดยท่ัวไป 
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 ลักษณะท่ี 2 ภาพลักษณะนิสัยของผู้หญิงที่ปฏิบัติต่อผู้ชาย และคนรัก เป็นการแสดง
อุปนิสัยของผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งผู้ชายอาจมองข้ามไปจนทําให้ บางคร้ังผู้หญิง
ไม่ได้รับความสนใจและความเข้าใจจากคนรัก  
 ลักษณะท่ี 3 ภาพของผู้หญิงที่อ่อนไหว เปราะบาง ซึ่งต้องฝากชีวิตไว้กับคนรัก การให้
ฝ่ายชายเป็นผู้นํา อันเป็นการแสดงภาพผู้หญิงที่ต้องพ่ึงพิงฝ่ายชาย สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เสมอ
ภาคทางเพศ และค่านิยมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ ซึ่งยังคงปรากฏอยู่ในสังคม  
 ลักษณะท่ี 4 ภาพการให้กําลังใจต่อผู้หญิงเพ่ือให้มีความเข้มแข็งต่อสู่ต่อปัญหาต่างๆ อัน
อาจแสดงให้เห็นถึงปัญหามากมายที่ผู้หญิงต้องพบเจอในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไป เพลงในกลุ่ม
แฝงการให้กําลังใจกับผู้หญิง เป็นกลุ่มบทเพลงมีจํานวนน้อยที่สุด โดย เพลง เก็บตะวัน เป็นเพลงเก่าที่
นํากลับมาร้องใหม่ แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าเป็นการให้กําลังใจแก่ผู้หญิงแต่เน่ืองจากเน้ือหาของเพลงที่
สะท้อนการให้กําลังใจ อีกทั้งผู้ขับร้องเพลง คือ ธนพร แวกประยูร ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ถ่ายทอดเพลงนี้ จึง
มีความหมายในการให้กําลังใจแก่ผู้หญิง เช่นเดียวกับอีกสองเพลง น่ันคือ เพลง ต้นหญ้ากับพายุ และ 
เพลง ใจนําทาง ในโครงการกําลังใจ เหตุที่เพลงในกลุ่มน้ีมีจํานวนไม่มากดังเช่น เพลงในกลุ่มที่ 1 และ 
2 ที่สะท้อนเน้ือหาความรักผิดหวัง ผู้หญิงถูกทําร้ายจิตใจ อาจเป็นเพราะ เน้ือหาในเพลงส่วนใหญ่ล้วน
เก่ียวข้องกับความรัก ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเพลงในลักษณะน้ีล้วนเป็นกลุ่มในช่วงวัยรุ่น ทั้งวัยรุ่นตอนต้น 
และวัยรุ่นตอนปลาย เพลงจึงเปรียบเป็นสิ่งที่มีสาระสําหรับกลุ่มคนฟังในวัยน้ี และเร่ืองที่สําคัญที่สุด
ในช่วงวัยน้ีคือ เร่ือง ความรัก ด้วยเหตุน้ีอาจทําให้ผู้ประพันธ์ ได้ถ่ายทอดบทเพลงที่มีเน้ือหา ความ
ผิดหวังในความรัก และสะท้อนความรู้สึกของผู้หญิงซึ่งเป็นฝ่ายเสียใจมากที่สุด เพลงโดยทั่วไป ร้อยละ 
90 มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรัก โดยสิ่งหน่ึงที่มีอยู่ในเพลง คือ บทเพลงมีเน้ือหาที่เปรียบเหมือนเป็นคํา
สอน การแนะแนวทางเร่ืองความรัก สําหรับกลุ่มคนฟังช่วงวัยรุ่น โดยเน้ือหาของเพลงส่วนใหญ่ยังคง
นําเสนอภาพของผู้หญิงที่ผิดหวังในความรักมากกว่าความสุข เพราะแท้จริงแล้วในชีวิตจริงของมนุษย์
เราน้ัน ไม่อาจหลีกหนีปัญหาที่ต้องพบกับความผิดหวังได้ เน้ือหาของเพลงจึงเป็นการรวบรวม
ประสบการณ์ความรักต่างๆ เร่ืองราวที่เกิดข้ึนจริงที่ผู้ประพันธ์ได้รับรู้มา ถ่ายทอดเป็นบทเพลงที่ทําให้
กลุ่มผู้ฟังได้เรียนรู้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของผู้ประพันธ์บทเพลงที่ ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร 
น้ันก็คือ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ได้กล่าวว่า บทเพลงน้ันแท้จริงผู้เขียนก็ถ่ายทอดเรื่องราวที่มาจาก   
การวิพากษ์เรื่องราวสังคม9

10 
 

                                                            
10 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์  สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 24 

กันยายน 2555. 
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การแสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงในบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร 
  การจัดกลุ่มบทเพลง 3 กลุ่ม ในบทเพลงที่ขับร้องโดยธนพร แวกประยูร จํานวน 60 
เพลงน้ัน สามารถแบ่งการแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงในบทเพลงได้ 13 ลักษณะย่อย ดังข้อมูลใน
ตารางที่ 2-4 ซึ่งจากการสร้างสรรค์เน้ือหาในบทเพลงของผู้ประพันธ์เพลง ผู้วิจัยพบว่า มีการนําเสนอ 
การแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง 3 แบบ คือ 1. ผู้หญิงที่ถูกกดขี่ 2. ผู้หญิงที่เข้มแข็ง 3. ผู้หญิง
เปราะบาง จากข้อมูลในตารางแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเพลงที่แสดงภาพ ผู้หญิงที่ถูกกระทํา มีจํานวนมาก
ที่สุด ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะข้อมูล ข่าวสารในปัจจุบัน รวมถึงค่านิยมในสังคมที่มองว่าผู้ชายเข้มแข็ง 
ส่วนผู้หญิงเป็นเพศที่เปราะบางกว่า ผู้ชายเป็นผู้นําครอบครัว ผู้หญิงต้องเป็นช้างเท้าหลัง ยกตัวอย่าง
จากคําร้องในเพลง สตรีศรีสยาม  “ดาบไม่มีให้แกว่ง เปลไม่มีให้ไกว แต่สตรีกี่ยุคสมัย ก็สู้ขาดใจไม่ให้
แพ้ชายชาญ…ช้างเท้าหน้าเมากลับมาทุกวัน ช้างเท้าหลังกัดฟันยกทีวีไปจํานํา”   
 จากบทเพลง สตรีศรีสยาม ในอัลบ้ัม สาวปาน มีเน้ือหาที่แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย การศึกษาภาพของผู้หญิงไทยในเพลง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2508-2532 โดย เมตตา 
กฤตวิทย์ และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ เป็นการศึกษาเพลงไทยในแต่ละยุค โดยแบ่งเป็น 2 ยุค คือ เพลง
ไทยในยุคเก่าต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2508 โดยคัดเลือกเพลงจากหนังสือสูจิบัตรภาพยนตร์ และศึกษาเพลง
ไทยในยุคปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2531-2532 โดยศึกษาจากหนังสือรวมเพลงฮิตทั้งลูกกรุงและลูกทุ่ง ที่ออก
ในช่วงปี พ.ศ. 2531-2532  ผลการศึกษาพบว่า เพลงส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวความรักระหว่างหญิง ชาย 
ภาพผู้หญิงยุคเก่าจะมีลักษณะเป็นฝ่ายรับ สงวนท่าที  ส่วนภาพผู้หญิงยุคใหม่ จะมีบุคลิกที่แข็งแกร่ง 
กล้าแสดงออกมากขึ้น  และจากการศึกษาภาพผู้หญิงในเพลงไทยระหว่างปี พ.ศ. 2531-2532ภาพ
แห่งความทุกข์มากกว่าความสุข โดยมีแก่นเรื่องดังน้ี  1. คนรักเปลี่ยนใจ ลืมคํา หรือ สัญญา2. คนรัก
ทิ้งไปมีรักใหม่ 3. คนรักหลายใจ 4. คนรักเป็นคนหลอกลวง อีกทั้ง มีการสะท้อนลักษณะบุคลิกผู้หญิง
ที่กล้าแสดงออก ไม่แคร์สังคม เข้มแข็ง ในบทเพลง ยกตัวอย่าง เช่น เพลง ผู้หญิงคนน้ี ของ แหวน ฐิติมา  
เพลง จริงใจไว้ก่อน ใหม่ เจริญปุระ และเพลง ฉันรักผัวเขา ของ สินจัย หงษ์ไทย  
 การจัดแบ่งกลุ ่มภาพของผู้หญิงไทยในบทเพลงของ เมตตา กฤตวิทย์ และถิรนันท์ 
อนวัชศิริวงศ์ สะท้อนให้เห็นถึง ความเช่ือ ความคิด ค่านิยม และภาพอันเก่ียวข้องกับผู้หญิงต้ังแต่ใน
อดีต และการเปลี่ยนแปลงภาพของผู้หญิงในบทเพลงที่มีความแข็งแกร่ง กล้าแสดงออกมากข้ึน10

11 
 การแสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงในบทเพลงที่ขับร้อง โดย ธนพร แวกประยูร น้ัน สังเกตได้ว่า 

มีการนําเสนอลักษณะของผู้หญิงในหลายมิติ ไม่ได้เจาะจงว่าบทบาทสถานภาพของผู้หญิง ภาพของ

ผู้หญิงที่แท้จริงน้ันเป็นแบบใด ซึ่งต้ังข้อสังเกตได้ว่าเป็นการแสดงลักษณะภาพของผู้หญิงอย่างรอบด้าน 

                                                            
11 ถิรนันท ์อนวัชศิริวงศ์ และเมตตา กฤตวิทย์, ภาพลักษณข์องผู้หญิงในสื่อมวลชน, 

297-302.  
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ด้วยบทบาททางเพศในสังคมปัจจุบันมีสภาพที่ยืดหยุ่นไม่ตายตัว กล่าวคือ ทั้งเพศหญิงและเพศชายมี

บทบาททางเพศ หน้าที่ที่สลับสับเปล่ียน เปลี่ยนแปลงกันได้หากมีความจําเป็น เช่น ผู้หญิงสามารถ

ออกไปทํางานนอกบ้านหรือผู้ชายช่วยเลี้ยงดูบุตรได้ เป็นต้น 1 1

12 ด้วยบทบาทหน้าที่ทางเพศที่มีการ

เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา และยุคสมัยน้ันเอง ส่งผลให้มีการแสดงออกภาพของผู้หญิงยุคใหม่ใน

ลักษณะที่มีความเช่ือมั่น ตรงไปตรงมา หรือผู้หญิงสามารถทํางานนอกบ้านได้ งานหลายอย่างทําได้ทั้ง

ชายและหญิง 1 2

13 แต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาในบทเพลงส่วนใหญ่ยังคงนําเสนอภาพผู้หญิงที่เปราะบาง 

ในขณะที่ยังคงเสนอภาพผู้หญิงในลักษณะที่เข้มแข็ง อดทน เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าผู้ประพันธ์

เพลงนั้น มีมุมมองต่อการนําเสนอเร่ืองของผู้หญิงในหลายด้าน ลักษณะของผู้หญิงในอารมณ์ความรู้สึก 

และหลากหลายสถานการณ์ อย่างไรก็ตามโดยรวมบทเพลงยังคงสื่อถึงเร่ืองราวที่เก่ียวข้องกับผู้หญิง

เป็นส่วนมาก นอกจากน้ีประเด็นที่สําคัญ คือ การประพันธ์เพลงอาจได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ 

การเรียนรู้ของผู้ประพันธ์ เหตุผลในการประพันธ์ และจากองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น แต่งในขณะที่มี

อารมณ์ร่วมและมีจิตวิญญาณของศิลปิน การแต่งเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของศิลปิน หรือกระเเสความนิยม 

ในแนวเพลงก็เป็นได้ 13

14 

 

กระบวนการประพันธ์เพลง: ผู้ประพันธ์ กับการสะท้อนภาพลักษณ์ผู้หญิงในบทเพลง 

 จากการวิเคราะห์คําร้องในบทเพลง สะท้อนให้เห็นถึงเน้ือหาที่เน้นการถ่ายทอดเรื่องราว

ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง และสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของผู้ประพันธ์เพลงที่ผู้วิจัยได้

ทําการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ประพันธ์บทเพลงของ บริษัท อาร์เอส จํากัด คือ สุทธิพงษ์ 

สมบัติจินดา ประการสําคัญที่ผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา เนื่องจากเป็นผู้ประพันธ์

เพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ที่สะท้อนภาพลักษณ์ผู้หญิงจํานวน 39 เพลง จากจํานวน 60 

เพลง  

 ประวัติ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา  

 สุทธิพงษ์ สมบัตจินดา เป็นนักแต่งเพลง ประจําบริษัท อาร์เอส จํากัด เป็นนักแต่งเพลงท่ี

มีผลงานถึง 400 กว่าเพลง ชีวิตในวัยเด็กของสุทธิพงษ์ มีความชอบด้านการร้องเพลง และวิชาภาษาไทย

มาก มีความชอบและความสามารถในการเขียนกลอนต้ังแต่เด็ก จนเมื่อสมัยมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุทธิ

พงษ์ เร่ิมเล่นดนตรีและเมื่อ มัธยมศึกษาปีที่3 สุทธิพงษ์ได้ประกวดวงดนตรีระดับโรงเรียน โดยใช้เพลง

                                                            
12 จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต, วัฒนธรรม การสื่อสาร และอัตลักษณ์, 93. 
13 พัทยา สายห,ู กลไกของสงัคม, 9. 
14 ถิรนันท ์อนวัชศิริวงศ์ และเมตตา กฤตวิทย์, ภาพลักษณข์องผู้หญิงในสื่อมวลชน,  

297-343. 
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ที่แต่งเองเข้าประกวด ต่อมาศึกษาต่อที่พาณิชยการราชดําเนิน ธนบุรี ซึ่งขณะน้ัน สุทธิพงษ์ได้เริ่มเล่น

ดนตรีในช่วงกลางคืนรวมถึงมีการเขียนเพลงเก็บไว้ 

 เมื่อจบการศึกษาจาก โรงเรียนพาณิชยการราชดําเนิน ธนบุรี ได้ประกอบอาชีพส่วนตัว 

และออกแบบตกแต่งภายใน ต่อมาได้เข้าทํางานในตําแหน่ง นักเขียน ที่สํานักพิมพ์ใยไหม และใน

ลําดับต่อมาได้ทํางานในตําแหน่งบรรณาธิการ ที่สํานักพิมพ์ใยไหม สุทธิพงษ์ เริ่มการทํางานในวงการ

นักแต่งเพลงที่ค่าย คีตา เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ผลงานแรกคือ เพลง ขอโอกาส ของ ยุ้ย ปัทมวรรณ 

ภายหลังได้มีโอกาสเข้าทํางานเป็นนักแต่งเพลง ของ ค่าย อาร์เอส โปรโมช่ัน และมีผลงานเพลงแต่ง

ให้กับศิลปินช่ือดังมากมาย เช่น ฟอร์ด สบไชย ไกรยูรเสน วง D2B หนุ่มบาว สาวปาน เป็นต้น 

นอกจากน้ี สุทธิพงษ์ ยังคงมีบทเพลงหลากหลายรูปแบบที่เขาประพันธ์ขึ้น ไม่ได้แต่งเพลงที่เน้นใน

เรื่องราวของผู้หญิงเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ยกตัวอย่าง เช่น เพลงไม่ทําร้าย ศิลปิน เจอาร์ วอย เพลง

หลับทั้งนํ้าตา ศิลปิน กรพินธ์ เพลงตบมือข้างเดียว ศิลปิน ปาน ธนพร เพลงข้ึหึง ศิลปิน วง D2B 

เพลงหนุ่มบาวสาวปาน ศิลปินวงคาราบาว-ปาน ธนพร และเพลงเรียงความเรื่องแม่ เป็นต้น 

 ในการสัมภาษณ์ ผู้ประพันธ์เพลง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ผู้ วิจัยได้ข้อมูลเรื่องการ

สร้างสรรค์ผลงานเพลงของผู้ประพันธ์ กล่าวคือ สุทธิพงษ์ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในการแต่งเพลง

จาก หนังสือ ภาพยนตร์ เพลง และประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงจากการพูดคุย

แลกเปลี่ยนเรื่องราวกับผู้อ่ืน ซึ่งผู้ประพันธ์แสดงความคิดเห็นว่า บทเพลงนั้น คือ การวิพากษ์เรื่องราว

ในสังคมที่เกิดขึ้นจริง และมีมุมมองว่า ผู้ประพันธ์เพลงน้ันย่อมทํางานไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม นอกจากการสัมภาษณ์ผู้ประพันธ์เพลง ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์ผู้ขับร้องเพลง ธนพร 

แวกประยูร ศิลปิน บริษัท อาร์เอส  จํากัด โดย ธนพร แวกประยูร ทํางานร่วมกับทีมงานนักแต่งเพลง 

และสุทธิพงษ์ สมบัติจินดา รวมระยะเวลา 12 ปี ซึ่งธนพร แวกประยูร ได้แสดงความคิดเห็นต่อการ

สร้างสรรค์บทเพลงของ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ดังน้ี 

 ธนพร กล่าว14

15  
  พ่ีบั๋ง ทํางานกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เขาใช้เวลาในการแต่งเพลงไม่นานแต่ ใช้เวลาใน

การหาข้อมูลนาน ก็จะดูตามอินเตอร์เน็ตบ้าง บางทีเขาก็ปลอมตัวเป็นเด็กนักเรียน ม.3 แชทคุย บาง

ทีก็ปลอมตัวเป็นเด็กมหาวิทยาลัย เพ่ือท่ีจะดูว่าตอนนี้เขาคุย เรื่องอะไรกัน นิยมอะไรกัน นี่ก็คือส่วน

หนึ่งของการหาข้อมูลของคนทําเพลง 

 

                                                            
15 สัมภาษณ์ ธนพร แวกประยูร, นักร้อง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 3 ตุลาคม 2555. 
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 จากการสัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ผู้ประพันธ์ได้อธิบายถึง รูปแบบการสร้างสรรค์
เพลง ซึ่งเน้ือหาสําคัญในบทเพลงที่ผู้ประพันธ์เขียนข้ึนน้ัน ประเด็นหลัก คือ การเป็นตัวแทนของ
ผู้หญิงยุคใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคนแรก ผู้หญิงคนแรก คือ ผู้หญิงที่มาก่อน ผู้หญิงที่ถูกกระทํา 
ผู้หญิงที่ถูกแย่งคนรัก การแสดงออกของผู้หญิงยุคใหม่ในบทเพลงท่ีขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร 
แสดงในลักษณะของผู้หญิงที่กล้าพูดเวลาที่ถูกกระทํา ผู้หญิงที่จะไม่เก็บความเจ็บปวดชํ้าใจไว้เพียงคน
เดียว เป็นผู้หญิงคนแรกที่ไม่แย่งใคร เช่น “ไม่ทําอะไรไม่ดีโดยท่ีแบบรู้ตัวอยู่ ถ้ามารู้ทีหลังก็ถอยให้” 
สุทธิพงษ์ กล่าว15

16  
 สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ได้ประพันธ์บทเพลงที่แสดงเรื่องราวของผู้หญิงมาตลอดในช่วง
ระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ถ่ายทอดผลงานเพลง คือ ธนพร แวกประยูร ในปี พ.ศ. 2543 อัลบ้ัม
ชุดแรกช่ือว่า ปาน ธนพร มีเพลงที่ได้รับความนิยมและแสดงภาพผู้หญิง ยกตัวอย่างเพลง เช่น เพลง 
ตบมือข้างเดียว 3 คน 2 ทาง  ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 อัลบ้ัมหวานผ่าซาก 
ยกตัวอย่างเช่น เพลง คืนเขา  ปากอย่างใจอย่าง  เหมือนรักกับลม โดยในอัลบ้ัมน้ียังคงเป็นการแสดง
เน้ือหาของผู้หญิงอย่างอ่อนโยน อาจยังไม่มีความชัดเจนมากนัก หากเทียบกับผลงานในอัลบ้ัมอ่ืนๆ 
โดยผลงานที่เร่ิมมีความชัดเจน กล่าวถึงเรื่องของผู้หญิงชัดเจนมากข้ึน อยู่ในอัลบ้ัม True Story ความ
รัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง ซึ่งในอัลบ้ัมน้ี เพลงที่ประสบความสําเร็จ 5 เพลง ล้วนแต่เป็นเพลงที่แสดง
เร่ืองราวของผู้หญิงทั้งสิ้น เช่น เพลง เรื่องง่ายๆ ที่ผู้ชายไม่รู้  เพลง รักแท้แพ้ใกล้ชิด เป็นต้น สิ่งสําคัญ
ที่ผู้ประพันธ์ใช้เป็นข้อมูลในการถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ความรักระหว่าง หญิง ชาย และแสดง
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงผ่านบทเพลง น่ันคือ เร่ืองที่เกิดข้ึนจริงในสังคม หรือ การเกิดความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม บทเพลงจึงเปรียบเหมือนภาพสะท้อนของสังคมได้ ยกตัวอย่าง จากบทเพลงในอดีตที่จะมี
การนําเสนอภาพของผู้หญิงในอีกลักษณะหน่ึงที่แตกต่างจากภาพของผู้หญิงในปัจจุบัน เช่น การแสดง
ภาพคุณค่าผู้หญิงอยู่ที่พรหมจรรย์ เป็นหญิงต้องสงวนท่าทีและเป็นฝ่ายรับ หญิงเป็นฝ่ายพ่ึงผู้ชาย
ผู้หญิงต้องรักเดียวใจเดียว และมีสามีเป็นสรณะ ย่ิงหากแต่งงานแล้ว และไม่บูชาสามีผู้เดียว หญิงจะ
ถูกประณาม ดังในเน้ือเพลง ศาสนารัก ของครูแก้ว อัจฉริยกุล  
 “หลักศาสนาทั่วไป ย่อมมีสรณะย่ิงใหญ่องค์เดียวถือไว้แน่นหนา หลักรักควรตรึงติดตรา 
เช่นศาสนาที่บูชาน้ันเทียว ศาสนารักก็มี สั่งสอนซาบซึ้งทวีบูชาสามีผู้เดียว นอกนั้นไม่ปองข้องเกี่ยว 
มั่นแต่รักเดียวผัวเดียวตลอดไป”16

17  

                                                            
16 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 24 

กันยายน 2555. 
17 ถิรนันท ์อนวัชศิริวงศ์ และเมตตา กฤตวิทย์, ภาพลักษณข์องผู้หญิงในสื่อมวลชน, 

301.  
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 ภาพของผู้หญิงผ่านบทเพลงในอดีต จึงเป็นภาพของการตอกยํ้าค่านิยมทางเพศที่เป็น
กระแสหลักของสังคมโดยไม่ได้ต้ังคําถาม หรือให้ทางเลือก หรือเสนอข้อยกเว้น ดังเช่นที่ปรากฏใน
เพลงลูกกรุงในระยะต่อมา17

18 ซึ่งในปัจจุบันการแสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงผ่านบทเพลงได้เปลี่ยนแปลงไป
เป็นผู้หญิงยุคใหม่มีความเช่ือมั่น กล้าพูดกล้าทํามากย่ิงข้ึนดังที่มีการนําเสนอในบทเพลงยุคปัจจุบัน 
สําหรับผู้ประพันธ์เพลง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ได้แสดงความคิดเห็นเรื่อง บทเพลง ซึ่งเป็นสื่อที่
สามารถสื่อสารกับผู้ฟัง รวมถึง บทเพลง น้ันยังสะท้อนภาพของสังคมที่ปรากฏในเน้ือเพลงได้ ดังน้ี 

 เพลงเป็นตัวบ่งบอกสภาวะของสังคมในยุคหนึ่ง หรือ ในยุคนั้นๆ เหมือนอย่างเราฟังเพลง
สมัยก่อน ส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงเรื ่องธรรมชาติ แต่พอโลกและสังคมมันเปลี ่ยนไป สภาพ
สิ่งแวดล้อมต่างๆเปลี่ยน เพลงมันก็ย่อมดําเนินไปตามครรลองนั้น ก็คือ มันจะพูดในสิ่งที่สังคมเป็น
พูดในส่ิงท่ีมันเห็นจากสังคมเพราะฉะนั้น เพลงในยุคปัจจุบันที่มันแรงขึ้น เพราะคําว่า คาแรกเตอร์ 
ของสังคมมันแรงขึ้น มันตรงข้ึน18

19 

 
 ภาพสะท้อนสังคมจากบทเพลง หรือ การสะท้อนภาพของสังคม มีได้สองลักษณะ อย่าง
แรก คือ การสะท้อนแบบโดยตรง กล่าวคือ เน้ือหาในบทเพลงกล่าวเช่นไร สภาพความจริงของสังคมก็
เป็นเช่นน้ัน แม้ว่าเพลง จะเป็นเรื่องราวของจินตนาการก็ตามเน่ืองจากเพลง สามารถนําเร่ืองราวเล็กๆ
มาเป็นหัวข้อที่ใหญ่ขึ้นได้แต่หากพิจารณาในส่วนอ่ืนๆด้วยน้ัน เน้ือเพลงก็ได้มีการสะท้อนทางอ้อมว่า
เหตุใดผู้หญิงจึงต้องมีความคิดเช่นน้ี หรือ ทําไม ผู้หญิงจึงต้องมีความรู้สึก และปฏิบัติอย่างน้ี 
ยกตัวอย่างในเพลง เร่ืองง่ายๆท่ีผู้ชายไม่รู้ อีกด้านของนางมารร้าย เป็นต้น   
 ในการประพันธ์บทเพลงของ สุทธิพงษ์ ไม่ได้เจาะจงว่าเพลงที่ขับร้อง โดย ธนพร  แวก 
ประยูร เป็นการแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงในชนช้ันใดชนช้ันหน่ึง สุทธิพงษ์ มีมุมมองว่า ผลงานที่
สร้างสรรค์ขึ้น ให้ความสําคัญต่อลักษณะการแสดงออกของผู้หญิงและต้องเป็นเน้ือหาที่ถูกต้องตาม
หลักศีลธรรม โดยไม่เป็นเพลงที่ส่งผลเสียต่อสังคม และด้วยแนวเพลงของ ธนพร เป็นแนวป็อปร็อค 
การเน้นทํานองที่ไพเราะ คําร้องเด่น จึงมีส่วนต่อการเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้ง่ายมากกว่าแนวเพลงอื่นๆดัง
คําสัมภาษณ์ของ สุทธิพงษ์ ดังน้ี  

 ในการทํางาน เรามองว่าเราทําเพลงข้ึนเพ่ือสะท้อนเรื่องของผู้หญิง ไม่ได้เจาะจงว่าเพลงนี้ทํา
เพ่ือกลุ่มผู้หญิงชนชั้นไหน เรามองผู้หญิงตรงวิธีการแสดงออกซ่ึงผู้หญิงเองจะมีลักษณะการ
แสดงออกต่างกับผู้ชาย ในการสร้างเพลงของ ปาน ธนพร ยกเว้นเพลงประกอบละคร เรายึดหลักว่า
ทางเดินของเพลงต้องไม่ทําลายสังคม เน้นหลักเร่ืองของ ผู้หญิงคนแรก ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงในชนชั้น 
ระดับไหนก็ตาม มองในเร่ืองการแสดงออกของผู้หญิงมากกว่า ว่าถ้าเค้าเจอเร่ืองความผิดหวังใน

                                                            
18 เร่ืองเดียวกัน, 304. 
19 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 24 

กันยายน 2555. 
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ลักษณะนี้ เค้าจะแสดงออกมายังไง  อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเร่ืองของดนตรีเพลงของปาน เป็นเพลง
แนวป็อปร็อค ไม่วางคอร์ดให้ยากเกินไป เมโลด้ีต้องเพราะ ทําให้กลิ่นของดนตรีแบบน้ีคนจะสัมผัส

เข้าถึงได้ง่าย 19

20
 

 

 แม้ว่าผู้ประพันธ์จะมีมุมมองในการถ่ายทอดบทเพลงซึ่งเน้นในเร่ืองการแสดงออก และ
ความรู้สึกของผู้หญิงเป็นหลัก แต่โดยรวมภาพของผู้หญิงที่ปรากฏในบทเพลงของ ธนพร แวกประยูร 
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากภาพของผู้หญิงในอดีต ซึ่งกลุ่มเพลงผู้หญิงเข้มแข็ง มีการแสดงภาพของ
ผู้หญิงยุคใหม่ ต้ังข้อสังเกตได้ว่า บทเพลงที่ สุทธิพงษ์ ประพันธ์ขึ้นส่วนใหญ่เป็นการสะท้อนเรื่องราว
ของผู้หญิงชนช้ันกลางในสังคมเมือง ซึ่งมีความกล้าแสดงออก และมีความเป็นผู้นํามากย่ิงขึ้น ซึ่ง
แตกต่างกับภาพผู้หญิงในอดีตและชนบท ที่ยังคงเป็นช้างเท้าหลัง ผู้ชายเป็นใหญ่ ดังงานวิจัยการศึกษา
ภาพของผู้หญิงไทยในเพลง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2508-2532 ของ เมตตา กฤตวิทย์ และถิรนันท์ อนวัชศิริ
วงศ์ ภาพผู้หญิงในบทเพลงยุคเก่าจะมีลักษณะเป็นฝ่ายรับ สงวนท่าที  ส่วนภาพผู้หญิงยุคใหม่ จะมี

บุคลิกที่แข็งแกร่ง กล้าแสดงออกมากข้ึน20

21 
 จากการวิเคราะห์เน้ือหาบทเพลง รวมถึงการแสดงภาพของผู้หญิงน้ัน บทเพลง ได้สะท้อน
การแสดงภาพผู้หญิงในบทบาทที่เป็นส่วนหน่ึงของระบบภายในสังคม และเมื่อระบบอ่ืนๆ ได้
เปลี่ยนไป การแสดงภาพของผู้หญิงจึงแปรเปลี่ยนไปด้วย จะเห็นได้ว่า ภาพของผู้หญิง มีการ
เปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปตามความเป็นจริงในขณะน้ัน แม้ว่าบางส่วนของ
เพลงจะมีลักษณะเป็นเน้ือหาประเภทจินตนาการที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นก็ตามที แต่ด้านเน้ือหาของบท
เพลงที่ผู้ประพันธ์ได้ถ่ายทอดภาพของผู้หญิงน้ัน ก็มิได้มีแต่การนําเสนอภาพลักษณ์ที่เปราะบาง และ 
การถูกกระทําของผู้หญิงอย่างเดียว ผู้ประพันธ์เองได้มีมุมมองที่รอบด้านจากประสบการณ์ หรือ สิ่งที่
เห็นที่ได้จากการศึกษา จนถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงในหลากหลายแง่มุม ทําให้เกิดการนําเสนอ
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่เข้มแข็ง อดทน เป็นผู้นํา มากขึ้นกว่าบทเพลงในอดีต ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวคือ 
สิ่งต่างๆท่ีกล่าวน้ีล้วนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสตรี การแสดงออกของผู้หญิง คือ ค่านิยม ความเช่ือ 
สิ่งแวดล้อมเรื่องราวในสังคมน้ันๆ ที่แปรเปล่ียนไปตามกาลเวลา จากอดีต ผู้หญิงจะต้องเป็นผู้ตาม แต่
ในปัจจุบันสังคมเปิดโอกาสให้กับเพศหญิงมากขึ้น ความเป็นผู้หญิงที่มีสภาวะผู้นํา จึงเกิดขึ้น ดังน้ัน 
บทเพลง จึงเป็นอีกหน่ึงสื่อที่สําคัญต่อการนําเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิง  

                                                            
20

 สัมภาษณ์ สทุธิพงษ์ สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 24 
กันยายน 2555. 

21 ถิรนันท ์อนวัชศิริวงศ์ และเมตตา กฤตวิทย์, ภาพลักษณข์องผู้หญิงในสื่อมวลชน, 
301.  
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 นอกเหนือจากการแสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงผ่านบทเพลงน้ัน สื่อประเภทต่างๆ เช่น 

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ก็มีการนําเสนอประเด็นของผู้หญิง ซึ่งหัวข้อที่ผู้หญิงจะเป็นข่าว 

โดยส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่สื่อให้ความสนใจต่อผู้หญิงในด้านลบ เช่น เหย่ือของความรุนแรง การถูก

หลอกลวง แต่เมื่อปรากฏในข่าวหน้าสตรี ก็มีการนําเสนอข่าวการพัฒนาสตรี เสนอภาพผู้หญิงเก่ง 

และเสนอปัญหาที่ผู้หญิงต้องพบอยู่ด้วย2 1

22 จะเห็นได้ชัดว่า การนําเสนอภาพของผู้หญิงยังคงเป็นภาพ

ของการถูกกระทํา เพศที่อ่อนแอ เป็นเคร่ืองรองรับทางอารมณ์ของผู้ชาย ในส่วนภาพของผู้หญิงยุค

ใหม่ที่มีการนําเสนอข่าว คือ ผู้หญิงทํางาน จะมีการถูกนําเสนอมากที่สุด รองลงมา คือ จินตภาพของ

การเป็นภรรยา หญิงผู้เคราะห์ร้าย จินตภาพที่ถูกนําเสนอน้อยที่สุดคือ ภาพของแม่ แต่โดยภาพรวม 

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีมาน้ี จินตภาพของสตรีในหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีต่อผู้หญิงก็เริ่มมีความคลี่คลาย

จากด้านลบมาเป็นกลางมากขึ้น22

23  

 จากการแสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงผ่านทางบทเพลงทั้งอดีต และปัจจุบัน รวมท้ังสื่อสิ่งพิมพ์ 

แสดงออกให้เห็นภาพของผู้หญิงที่ยังคงเป็นเพศที่มีความอดทน ต่อปัญหาต่างๆ มีลักษณะเปราะบาง 

อ่อนไหว ถูกทําร้ายจิตใจ เป็นที่รองรับทางอารมณ์ของผู้ชาย สะท้อนถึงค่านิยมในสังคมที่ผู้ชายเป็น

ใหญ่ เป็นผู้นําครอบครัวยังคงหลงเหลืออยู่ แม้ว่าในปัจจุบันภาพของผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บ้าง คือ มีลักษณะที่เข้มแข็ง มั่นใจ แข็งแกร่งมากย่ิงขึ้น เป็นภาพของผู้หญิงยุคใหม่ที่ประกอบอาชีพ

เลี้ยงดูตนเองได้ ไม่ต้องพ่ึงพาผู้ชายด่ังเช่นในอดีตแล้วก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า เน้ือหาในบทเพลงและการ

แสดงภาพของผู้หญิงผ่านบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร น้ัน ภาพท่ีแสดงในบทเพลงส่วน

หน่ึงอาจมาจากค่านิยมในสังคมท่ียังคงยึดถือมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และภาพผู้หญิงที่แสดงได้

สะท้อนจากเรื่องที่เกิดข้ึนจริงในสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไป ทําให้การแสดงภาพของผู้หญิงจึงแปร

เปลี่ยนไปตามสภาพและช่วงเวลาของสังคม ณ ขณะนั้น 

 อาจกล่าวได้ว่า บทบาทของผู้ประพันธ์เพลง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา น้ันเป็นองค์ประกอบ

สําคัญที่ส่งผลต่อการสะท้อนภาพผู้หญิงที่ปรากฏในบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร 

ยกตัวอย่างเช่น เป็นการนําเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ที่พบเห็น รวมถึงประสบการณ์การทํางานของ

ผู้ประพันธ์ มาสร้างสรรค์ถ่ายทอดเป็นเน้ือเพลง ประกอบการที่ผู้ประพันธ์ถ่ายทอดบทเพลงซึ่งอ้างอิง

จากการเปลี่ยนแปลงเร่ืองราวในสังคมปัจจุบันด้วย 

 

                                                            
22 กาญจนา แก้วเทพ, ความเรียงว่าด้วยสตรีกับสื่อมวลชน, 61. 
23 เร่ืองเดียวกัน, 204. 
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วิเคราะห์ผลงานเพลง แนวคิดของผู้ประพันธ์ และศิลปิน : ภาพสะท้อนของผู้หญิงในสังคมผ่าน

เนื้อหาในบทเพลง 

 ความเด่นชัดในการสร้างสรรค์บทเพลงที่แสดงภาพของผู้หญิง 

 ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่สะท้อนออกมาจากผลงานสื่อมวลชนนั้น ส่วนใหญ่จะให้ความ

สนใจกับนวนิยาย ละครโทรทัศน์ หรือ บทเพลง อาจเป็นเพราะสื่อเหล่าน้ีเป็นรูปแบบที่มองเห็น 

“ผู้หญิง” ได้ง่ายที่สุด ยกตัวอย่างได้จากงานศึกษา ภาพสะท้อนของผู้หญิงในสื่อมวลชน ของ รศ.ดร.

กาญจนา แก้วเทพ โดยศึกษาจากละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย ซึ่งแนวทางการศึกษาใช้กรอบ

แนวคิด 2 กรอบ คือ การศึกษาบทบาทหน้าที่ของสื่อที่มีต่อสตรี เช่น หน้าที่ทางจริยธรรม หน้าที่ใน

การนําสตรีก้าวออกมาสู่โลกกว้างหรือการทําหน้าที่ในทางที่ผิด เป็นต้น ส่วนอีกกรอบหน่ึง คือ 

การศึกษาภาพสะท้อนของสตรีในฐานะแม่ เมีย สัตว์โลกแสนสวย โสเภณี ผู้หญิงแกร่ง ฯลฯ ที่ปรากฏ

อยู่ในสื่อ2 3

24 และยังมีการศึกษาเร่ือง ผู้หญิงกับสังคม ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม โดย อิงอร สุพันธ์ุ

วณิช เป็นการศึกษาตัวละครหญิง จากนวนิยาย 11 เรื่อง และเร่ืองสั้น 1 เรื่อง เช่น “แม่พลอย” ในสี่

แผ่นดิน ของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช “บุญรอด” ในผู้หญิงคนน้ันช่ือบุญรอด ของ โบต๋ัน ฯลฯ ซึ่งเป็น

การรวบรวมผู้หญิงในลักษณะต่างๆไว้ด้วยกัน เพ่ือเป็นตัวแทนของผู้หญิงในสังคมยุคที่นวนิยายเรื่อง

น้ันๆเขียนขึ้น 2 4

25  อย่างไรก็ตามรูปแบบของการสื่อสารในเพลง โดยทั่วไปยังคงรับรู้ว่าเป็นเร่ือง กึ่ง 

จินตนาการโดย  James Lull กล่าวว่า เน้ือหาบางส่วนของเพลงอาจมีลักษณะเป็นจินตนาการท่ีถูก

สร้างขึ้น แม้ว่าอาจเป็นการจําลองความเป็นจริงข้ึนก็ตาม (illusion imagination) ก็มิใช่เป็นความจริง

แต่เป็นโลกส่วนตัวของบุคคล (personal) โลกแห่งจินตนาการหรือสัญลักษณ์อาจไม่ตรงกับโลกแห่ง

ความจริง 2 5

26 ภาพแห่งความจริงอาจถูกบิดเบือนได้จากความจํากัดของเพลงเอง คือ คําและภาษาที่ใช้

จะต้องสอดคล้องกับทํานองและสไตล์ของเพลง กล่าวคือ การเลือกใช้คําในเพลงส่วนหน่ึงถูกกําหนด

ด้วยสไตล์ของเพลง ผลจากการนําเสนอภาพผู้หญิงในเพลง อาจข้ึนอยู่กับการเลือกใช้สื่อของผู้รับและ

ประเภทของเพลงที่สัมพันธ์กับตน หรืออีกนัยหน่ึงขึ้นอยู่กับว่าผู้รับชอบฟังเพลงสไตล์ไหนและเพ่ือ

จุดมุ่งหมายอะไรด้วย  

                                                            
24 กาญจนา แก้วเทพ, ความเรียงว่าด้วยสตรีกับสื่อมวลชน, 5-6. 
25 อิงอร สุพันธ์ุวณิช, ผู้หญิงกับสังคม ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), ค. 
26 Lull, James. “Listener Communicative Uses of Popular music,” Popular 

Music and Communication (Newbury Park: Sage Publications, 1987), 40-74. 
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 ในการถ่ายทอดเร่ืองราวของผู้หญิงผ่านบทเพลง ที่ขับร้อง โดย ธนพร แวกประยูร 
ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 น้ัน ผู้วิจัยคัดเลือกบทเพลงที่มีเน้ือหาเด่นชัดในการสะท้อนภาพเก่ียวกับ
ผู้หญิง ความรักของผู้หญิง โดยลักษณะภาพของผู้หญิงที่ปรากฏในบทเพลง คือ ผู้หญิงถูกกดขี่ ผู้หญิง
เข้มแข็ง และผู้หญิงเปราะบาง สังเกตได้ว่าผู้ประพันธ์มีการนําเสนอถึงความหลากหลายของผู้หญิง ที่
ไม่ใช่มีแต่ประเด็นของการถูกกระทําเพียงฝ่ายเดียว เพราะในบางเพลง แสดงถึงลักษณะผู้หญิงที่
เด็ดขาด เข้มแข็งมากย่ิงขึ้น อาจเป็นไปได้ว่า เหตุที่ภาพของผู้หญิงมีหลายมุมมองมากข้ึน อาจเป็น
เพราะช่วงเวลาสภาพสังคม ณ ขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป สถานภาพ 
บทบาทของผู้หญิงก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามระบบของสังคมด้วยเช่นกัน เรื่องราวในบทเพลงจึง
เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งประเด็นต่างๆล้วนส่งผลต่อหัวข้อ หรือเร่ืองที่เลือกใช้ใน
การแต่งเพลง โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา นักแต่งเพลง บริษัท อาร์เอส จํากัด 
มหาชน ได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังน้ี  

 บทบาทของสตรีในสังคมมีมากขึ้น วันนี ้สิทธิสตรีลุกขึ ้นมา พูดเรื่องที่เมื ่อก่อนอาจดูน่า
เกลียด เช่น เรื่องแย่งแฟนคนอื่น เต็มใจจะเป็น ผู้หญิงเบอร์สอง ต่างๆ เหล่านี้ ทั้งหมดนี้ถ้าเพลง
มันเป็นแบบนี้ เราก็พูดถึงสภาวะผู้หญิงในยุคปัจจุบัน ซึ่งต่างจากผู้หญิงสมัยก่อน ผู้หญิงเมื่อก่อน
อาจจะแบบว่า เรารู้ว่าเราถูกแย่งแฟนไป ต้องทําตัวเป็นแม่บ้าน แม่ศรีเรือนดี ๆ นะ ผัวถึงจะ ได้
รักจะได้หลง ผัวจะได้ไม่ไปมีคนอื่น หรือว่า กับผู้ชายไม่ควรไปวุ่นวาย เข้มงวด กับเขามาก เดี๋ยว
จะย่ิงหนีเตลิด ซ่ึงท้ังหมดเป็นความคิดของคนสมัยก่อน แต่ ปัจจุบันนี้ ผู้หญิง ผู้ชายมันเริ่มเท่ากัน
แล้ว 26

27 

 
 เพลงที่มีการแสดงภาพของผู้หญิงในลักษณะเข้มแข็ง เช่ือมั่น กล้ามากขึ้น ยกตัวอย่างจาก 
เพลง หวง ที่มีเค้าโครงเรื่องมาจากเรื่องของผู้หญิงในอดีตที่ต้องเป็นผู้ถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียว มีหน้าที่
เป็นแม่ศรีเรือน ทํากับข้าวรอสามีกลับมาบ้าน แต่ในยุคปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทมากย่ิงขึ้น ผู้ประพันธ์ 
สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา จึงนําเสนอประเด็นเล็กๆ กับภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลง มี
ความแข็งแกร่ง และต่อสู้ต่อปัญหาต่างๆ มากย่ิงขึ้น ซึ่ง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ยังมีมุมมองต่อการ
ประพันธ์เพลงว่า ส่วนใหญ่เพลงที่เขียนขึ้น เค้าโครงเร่ืองล้วนมาจากเรื่องจริงและสิ่งที่พบเจอในสังคม 
“ฉันหวง ฉันมาทวงของฉันคืน ฉันไมเคยแย่งของคนอ่ืน เพลง มันก็คือ บทวิพากษ์สังคมในยุคนั้นๆอยู่
แล้ว เราพูดกันในเร่ือง เป็นชู้ไม่รู้ตัวซึ่งสังคมมัน เป็นแบบน้ันจริงๆ” 27

28 สุทธิพงษ์ กล่าว 

                                                            
27 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัทอาร์เอส จํากัด, 24 

กันยายน 2555. 
28 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัทอาร์เอส จํากัด, 24 

กันยายน 2555. 
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 จากคําสัมภาษณ์ และมุมมองของผู้ประพันธ์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า เพลง นับเป็นสื่อหน่ึงที่
สะท้อนความเป็นจริงของสังคมมาในรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมดังที่ผู้วิจัยกล่าวไว้ข้างต้น  
 สําหรับบทเพลงที่ขับร้องโดย ปาน ธนพร เร่ิมมีการสะท้อนเรื่องราวของผู้หญิงผ่านบท
เพลงชัดเจนย่ิงขึ้นในช่วงอัลบ้ัม True story ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง ส่วนในอัลบ้ัมแรก ที่ช่ือว่า ปาน 
ธนพร ณ ขณะน้ันอาจยังไม่มีความชัดเจนในเน้ือหาบทเพลงว่ามีจุดประสงค์ในการสะท้อนเรื่องราว
ของผู้หญิงในบทเพลงอย่างตรงไปตรงมา ซึ่ง เริง รมณีย์ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้แสดงความคิดเห็น
ต่ออัลบ้ัมชุดแรกของ ธนพร แวกประยูร ว่า โดยภาพรวมและแนวคิดหลักของอัลบ้ัมน้ี คือ การ
นําเสนอภาพของผู้หญิงยุคใหม่ 28

29 ซึ่งเน้ือหาในบทเพลงส่วนใหญ่ จะเป็นเร่ืองความผิดหวังในความรัก 
รักสามเศร้า ผู้หญิงที่ถูกกระทําและได้รับความเสียใจ ต่อมาในอัลบ้ัมที่สอง ช่ือว่า หวานผ่าซาก รุ่งฟ้า 
ลิ้มหัสนัยกุล ได้กล่าวถึงอัลบ้ัม ปาน ธนพร ใน หนังสือเนชั่นสุดสัปดาห์ ว่าแนวทางในอัลบ้ัมเริ่มมี
ทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 2 9

30 และกล่าวถึงอัลบ้ัม หวานผ่าซากของ ธนพร ว่าทีมงาน โปรดิวเซอร์ 
ยังคงเน้นดนตรีแนว ป็อปร็อค ที่ไม่ซับซ้อน มีเพลงเศร้ากินใจ การเน้นเสียงร้องของธนพร และที่เห็น
ได้ชัดคือ การใส่ท่อนฮุคให้ติดหู หรือ การใช้วลีที่ติดหูมาดัดแปลง เช่น เพลง รักกันจริงต้องทิ้งกันไป 
เพลง รักคือการไม่ให้ เพลง หวานผ่าซาก เป็นต้น ซึ่งเรื่องราวก็ยังคงวนเวียนกับเร่ืองรักใคร่ของหนุ่ม
สาว กับ เร่ืองราวของผู้หญิงที่เจอแต่รักล้มเหลว เช่น เพลง คืนเขา เพลง ปากอย่างใจอย่าง เพลง ไม่
รัก…สักคํา3 0

31 และการนําเสนอเน้ือหาในบทเพลงเริ่มมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้นในอัลบ้ัมที่สาม True 
Story ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง โดยสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของคุณสุทธิพงษ์ สมบัติจินดา 
ผู้ประพันธ์เพลง กล่าวว่า 

 พอถึงอัลบั้มชุดที่ 3 นี่มันชัดมาก เรารู้สึกว่า พอเราไปเที่ยวผับ เราไปนั่งดูแล้วมีคนที่ร้อง
เพลงตามได้ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นผู้หญิงทั้งนั้น เราก็เลยรู้สึกว่า ภาพมันชัดน่ะ เราจึงวางแนว
ไปเลยว่าภาพมันชัดแล้ว  

 
 หลังจากอัลบ้ัมที่ 3 ผู้ประพันธ์เริ่มมีการวางวิธีคิดในการเขียนเพลงที่สะท้อนเร่ืองราว
ปัญหาของผู้หญิง โดยส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับความรัก รักสามเศร้า ยกตัวอย่าง เช่น เพลง นรกในใจ 
ที่ผู้ประพันธ์ได้วางเค้าโครงเร่ืองให้เป็น ต่างคนต่างมีคนรักอยู่แล้ว แต่ทั้งคู่ก็แอบคบ และมี
ความสัมพันธ์กัน จนเกิดเป็นเรื่องราวรักซ้อนและมิวสิควีดีโอ ซี่รีส์ในที่สุด  

                                                            
29 เริง รมณีย์, “ผู้หญิงเข้มดนตรีสด,” ไทยรัฐ (2543): 35. 
30 รุ่งฟ้า ลิ้มหัสนัยกุล, “ปาน ธนพร,” เนชั่นสดุสัปดาห์ 10, 475 (9-15 กรกฎาคม

2544): 65-66.  
31 เร่ืองเดียวกัน. 
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 สําหรับเนื้อหาในบทเพลงอันสะท้อนถึงเร่ืองราวของผู้หญิง เปรียบเสมือนจุดเด่น ในเพลงท่ี 

สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา เป็นผู้ประพันธ์ขึ้น ต้ังแต่ช่วงปีพ.ศ. 2543-2554 ตลอดระยะเวลา 12 ปี แต่ ณ 

ปัจจุบัน ผู้ประพันธ์ได้คํานึงถึงภาพลักษณ์ของศิลปิน และวัยวุฒิของศิลปินต่อการประพันธ์บทเพลงขึ้น

ใหม่เช่นเดียวกัน ซึ่งเน้ือหาในแต่ละบทเพลงที่ศิลปินต้องถ่ายทอด ผู้ประพันธ์จะพิจารณาในหลายๆด้าน 

เน่ืองจาก มีการทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงมาเป็นระยะเวลานาน 12 ปี ดังนั้น ณ ปัจจุบัน ผู้ประพันธ์ 

และทีมงานยังคงมีแนวคิดในการนําเสนอบทเพลงการแสดงภาพของผู้หญิงต่อไป แต่จะถ่ายทอดเรื่องราว

ความรัก หรือ แง่มุมของผู้หญิงที่มีเหตุมีผล ละเอียดอ่อนรอบคอบมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากศิลปินมีวัยวุฒิ

เพ่ิมข้ึน ผู้ประพันธ์เพลงจึงต้องเป็นผู้พิจารณาบทเพลงที่ประพันธ์แล้วว่าเน้ือหา เรื่องราวในเพลง

แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงหรือไม่ และเหมาะสมกับบุคลิกของศิลปินหรือไม่ การทํางานต้องมีความ

สอดคล้องกัน หากผู้ประพันธ์ฟังเพลงที่แต่งแล้ว เพลงน้ันทําให้มีความรู้สึกนึกถึงความเป็นผู้หญิงได้ ก็

นับว่าตรงกับแนวคิดและเค้าโครงเรื่องที่ผู้ประพันธ์ต้ังไว้แต่แรก โดยผู้ประพันธ์วางบุคลิกของศิลปิน 

น่ันคือ ธนพร แวกประยูร ให้เป็นเหมือนตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ ผู้หญิงที่กล้าพูดกล้าทําเวลาที่ถูก

กระทํา ผู้หญิงท่ีจะไม่เก็บความเจ็บปวดไว้เพียงคนเดียว  

 จากเน้ือหาในบทเพลงอันแสดงเรื่องราวของผู้หญิงที่ผู้ประพันธ์เพลง  สุทธิพงษ์ สมบัติ

จินดา ประพันธ์ขึ้นน้ัน ทําให้ทราบว่าผู้ประพันธ์เพลงได้มีแนวคิด และมีกระบวนการประพันธ์เพลงใน

การวางเค้าโครงเรื่อง และการคัดเลือกบทเพลงให้เหมาะสมกับศิลปินตลอดระยะเวลาการทํางาน 12 

ปี รวมถึง นํ้าเสียงอันโดดเด่นในการถ่ายทอดบทเพลง และ บุคลิกลักษณะของศิลปิน คือ ธนพร 

แวกประยูร นับเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ส่งผลต่อบทเพลงในการนําเสนอ การถ่ายทอดบทเพลงที่

แฝงอัตลักษณ์สตรี และการแสดงภาพของผู้หญิงน้ัน มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน  

 ในการสัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ผู้วิจัยได้ทราบถึงประสบการณ์การทํางานและ

ประวัติชีวิตของ สุทธิพงษ์ ความชอบและความสามารถของ สุทธิพงษ์ ที่มีมาต้ังแต่วัยเด็กน่ันคือ การ

แต่งกลอน เน่ืองจาก สุทธิพงษ์ มีความชอบในการเรียนวิชาภาษาไทยโดยแต่งเพลง แต่งกลอน เก็บไว้

ต้ังแต่สมัยวัยรุ่น จนกระทั่งในวัยทํางานที่ สุทธิพงษ์ ได้เข้าทํางานเป็นนักเขียน และบรรณาธิการ ที่

สํานักพิมพ์ใยไหม ซึ่งสํานักพิมพ์ใยไหมน้ันเป็นสํานักพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์ในงานเขียนที่เก่ียวข้องกับ

ความรัก ด้วยเหตุน้ีประสบการณ์การทํางานเป็นบรรณาธิการของ สุทธิพงษ์ น้ัน อาจส่งผลต่อการ

สร้างสรรค์งานเพลงในอาชีพนักแต่งเพลงเป็นอย่างมาก 

 สุทธิพงษ์ กล่าว31

32 

                                                            
32 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 24 
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 ตอนเป็นบรรณาธิการ การเขียนกลอน เขียนหนังสือ ช่วยได้มากต่อการเขียนเนื้อเพลง 
โดยเฉพาะภาษาไทย เพราะกลอนมันแยกจากการเขียนบทความธรรมดา ด้วยฉันทลักษณ์ 
ฉันทลักษณ์ทําให้ร้อยกรองถูกแยกจาก ร้อยแก้วอย่างชัดเจน Skill เหล่านี้มีส่วนช่วยในการ
เขียนเพลง แล้วแต่ว่าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับบุคคล อันไหนที่มีคล้องจองล่ืนไหลมันจะทาํ
ให้เพลง นึกคําขึ้นได้ง่าย 

 
 เพลงที่ สุทธิพงษ์ ประพันธ์ขึ้นจะเป็นเพลงที่มีการใช้คําอย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน รวมถึง
มีการมองภาพการเล่าเร่ืองราวความรักอย่างละเอียดอ่อน “รู้แต่ว่าถ้าฟังเพลงที่มีการสัมผัสในเพลง 
จะเป็นของสุทธิพงษ์ เพลงของบั๋งจะเป็นเพลงผู้หญิงที่พูดจัด พูดตรง แต่รักจริง โดยเลือกเล่าเร่ืองที่
ละเอียดลึกลงไป เห็นเป็นภาพมากด้วย”32

33 
 นอกจากการประพันธ์เพลงท่ีสะท้อนเรื่องราวของความรัก และผู้หญิงในสังคม ที่ขับร้อง
โดย ธนพร  แวกประยูร  สุทธิพงษ์ ยังสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่ได้รับความนิยม เป็นผู้อยู่เบ้ืองหลังช่ือ
ให้กับศิลปินช่ือดังมากมาย ยกตัวอย่าง ศิลปินกลุ่ม วง D2B ซึ่งกระบวนการในการทํางาน ผู้ประพันธ์
จะพิจารณาจากบุคลิกของศิลปินว่าเหมาะสมกับบทเพลงในลักษณะใด  

  เวลาทํางานพ่ีจะดูโจทย์จากศิลปินก่อน ว่าศิลปินมีอะไรมาให้เรา อย่างพ่ีปานเค้ามาโดย 
มีความเป็นนักร้องอย่างชัดเจน แต่อย่าง D2B บิ๊ก แดน บีม เราต้องมีการพูดคุยกันกับศิลปินและ 
หาว่า ถ้าเราเป็นหนุ่มสามคนเราจะทํายังไง มีการแสดงออกยังไง  ซ่ึงจากการพูดคุยกับ บิ๊ก แดน  
บีม ทําให้เราเห็นว่า แดน เหมาะกับเพลงท่ีเศร้า ขรึม บิ๊ก เหมาะกับเพลงท่ีขี้เล่น สดใส บีม ควร 

ร้องเพลงท่ีฟังแล้วดูอบอุ่น เพราะมีบุคลิกท่ีเป็นผู้ใหญ3่3

34
  

 
 ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตได้ว่า ด้วยประสบการณ์การทํางานด้านงานเขียนของ สุทธิพงษ์ และ
ประการสําคัญคือ เป็นงานเขียนกลอนที่เกี่ยวข้องกับความรัก เป็นความรักความสัมพันธ์ของหนุ่มสาว
ในช่วงวัยรุ่น สิ่งน้ีย่อมส่งผลต่อความเข้าใจ และมุมมองที่หลากหลายในความรัก ประกอบกับ
ความสามารถในการแต่งเพลงของ สุทธิพงษ์ ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่เกี่ยวข้องกับความ
รักเช่นกัน เน่ืองจากการประพันธ์เพลงของ สุทธิพงษ์ จะมีมุมมองต่อผู้หญิง และความรักในหลายด้าน 
และมีการนําเสนอเน้ือหาที่ละเอียดอ่อนของผู้หญิง ลักษณะพิเศษน้ีเองที่ส่งผลให้ สุทธิพงษ์ สามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราว และสร้างสรรค์เพลงได้เข้าถึงลักษณะนิสัยของผู้หญิง ความรู้สึกของผู้หญิงได้เป็น

                                                            
33 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 24 

กันยายน 2555. 
34 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 24 
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อย่างดี จนเกิดเป็นลักษณะเด่นชัดในผลงานเพลงของ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา โดยเฉพาะผลงานเพลงที่
ขับร้อง โดย ธนพร แวกประยูร ที่ทีมงานและผู้ประพันธ์เพลงมีการวางรูปแบบในการทํางานเพลงที่
เป็นตัวแทนของผู้หญิงไว้ นับเป็นการประพันธ์บทเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิง ระยะเวลา 12 ปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554  
 ภาพสะท้อนของผู้หญิงในสังคมผ่านเนื้อหาในบทเพลงท่ีขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การแสดงภาพลักษณ์สตรีในบทเพลงไทยสากล: กรณีศึกษา บท
เพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร กลุ่มบทเพลงที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับผู้หญิงน้ัน ได้แสดงภาพและ
ลักษณะย่อยของผู้หญิง 13 ลักษณะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง แนวคิดของผู้ประพันธ์เพลง และ 
ภาพของผู้หญิงกับสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 ลักษณะของผู้หญิงที่ถ่ายทอดในบทเพลงแสดงถึงภาพผู้หญิงในแต่ละยุคสมัยที่มีความ
แตกต่าง เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และสภาพของสังคม เน้ือหาเพลงในอดีตมีความแตกต่างกับ
เพลงในปัจจุบัน เพลงในยุคปัจจุบันมีการนําเสนอเนื้อหาของผู้หญิงที่มั่นใจ แข็งแกร่งและตรงไปตรงมา
มากขึ้น เป็นการแสดงว่าผู้หญิงมีความเป็นตัวของตัวเองมากข้ึนกว่าในอดีตซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงของระเบียบที่กําหนดการกระทําและ
ความสัมพันธ์ของคน การเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิทธิ และหน้าที่ซึ่งสมาชิกของสังคมมีต่อกัน คือ การ
เปลี่ยนแปลงของบทบาทและสถานภาพของบุคคล การเกิดมีประเภทบุคคลและกลุ่มสังคมใหม่ๆที่ไม่
เคยมีมาก่อน และการสลายตัวหมดสิ้นไปของบทบาท และสถานภาพของบุคคลหรือกลุ่มบางชนิดบาง
ประเภทที่เคยมี ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์(Relationship)3 4

35 เช่น ผู้หญิงในสมัย
น้ีไม่เรียบร้อยอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนเหมือนอย่างผู้หญิงสมัยก่อน เป็นต้น3 5

36 กล่าวได้ว่าการที่เน้ือหา
บทเพลงมีการสะท้อนภาพของผู้หญิงที่แปรเปลี่ยนไปบ้างจากภาพผู้หญิงในอดีตนั้น อาจเป็นเพราะผู้
สร้างสรรค์งานเพลง เป็นหน่ึงในสมาชิกของสังคม และเมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้สร้างสรรค์
งานย่อมอยู่กับสภาวะแวดล้อมรอบตัวที่แปรเปลี่ยนไป และเกิดการถ่ายทอดผลงานที่แสดงเร่ืองราว
ต่างๆท่ีเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลานั้นของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของผู้ประพันธ์เพลง สุทธิพงษ์ 
สมบัติจินดา ที่อธิบายถึงการใช้แหล่งข้อมูลรอบตัว และเร่ืองราวที่เกิดข้ึนจริงที่นํามาใช้ในการแต่งเน้ือ
เพลง โดยเนื้อหาหลักเป็นการแสดงเรื่องราวความรัก และการแสดงภาพของผู้หญิง 

                                                            
35 พัทยา สายห,ู กลไกของสงัคม, 229. 
36 ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, การเปลี่ยนแปลงสงัคมและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทาลัยรามคําแหง, 2520), 6-7. 
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การแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงในบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร น้ัน เป็นลักษณะ

ของผู้หญิงยุคใหม่ที่กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความเช่ือมั่นในตนเอง เข้มแข็ง อดทน และมีสภาวะ

ความเป็นผู้นํามากกว่าภาพของผู้หญิงในอดีต แต่ก็ยังคงมีการนําเสนอลักษณะของผู้หญิงที่เปราะบาง 

อ่อนไหว ดังที่พบได้ระบบสังคมผู้ชายเป็นใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง ค่านิยมและทัศนคติของ

สังคมไทยต่อสตรี ที่มีผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวและสังคม โดย รศ. วันทนีย์  วาสิกะสิน และ   

ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย

ว่า สังคมไทยยังคงมีค่านิยมต่อสตรีในลักษณะความไม่เสมอภาค และแสดงให้สังคมเห็นว่า ค่านิยม

ความไม่เสมอภาคเป็นค่านิยมที่มีอยู่จริงก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวและปัญหาของสังคม 3 6

37 และ

งานวิจัย ผู้หญิงกับสังคม ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม โดย อิงอร สุพันธ์ุวณิช ศึกษาลักษณะของตัว

ละครเอกที่เป็นผู้หญิงในนวนิยาย 11 เรื่อง เรื่องสั้น 1 เรื่อง ที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามยุคสมัย37

38 

จากงานวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาที่แตกต่าง ยุคสมัย และสังคมท่ีแปรเปลี่ยนน้ันส่งผลต่อ

ลักษณะและการแสดงออกของผู้หญิง  

การสะท้อนภาพของผู้หญิงที่ปรากฏในบทเพลงท่ีขับร้องโดย ธนพร  แวกประยูร สรุปได้ว่า 

ภาพที่นําเสนอมีทั้งเร่ืองที่เกิดขึ้นจริงในขณะน้ัน และบางเรื่องอาจเกิดจากจินตนาการของผู้สร้างสรรค์

งาน เน่ืองจาก เพลง เป็นสื่อก่ึงจินตนาการ โดยมีองค์ประกอบสําคัญหลายอย่างประกอบกัน เช่น 

แนวเพลง  ค่ายเพลง  รูปแบบของอัลบ้ัม  บุคลิกของนักร้อง ประสบการณ์ของผู้ประพันธ์เพลง  การ

ประชาสัมพันธ์  ข่าวสาร   มิวสิควีดีโอ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนในช่วงวัยรุ่นจนถึง

วัยทํางาน ดังน้ันการบริโภคเพลงที่มีเน้ือหาความรักที่ผิดหวัง รักสามเศร้า และเน้ือหาเรื่องราวของ

ผู้หญิง จึงเป็นความแตกต่างที่โดดเด่นจากสภาพสังคมโดยปกติ เพลงในกลุ่มน้ีจึงได้รับความนิยม

มากกว่าในกลุ่มเพลงที่มีเน้ือหาสุขสมหวังในความรัก  

 

วิเคราะห์การนําเสนอข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ ต่อบทเพลงขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร  

 เพลง เปรียบเสมือน สื่อ ที่ส่งสารต่อผู้ฟังและผู้บริโภคสื่อ เน้ือหาในเพลงที่มีการถ่ายทอด

เรื่องราวต่างๆ อาจเป็นการสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านลักษณะ รูปแบบ หรือเร่ืองราวใน

สังคมได้ไม่มากก็น้อย แม้ว่าบทเพลง อาจเป็นสื่อที่มีลักษณะของการจินตนาการ แต่ประเด็นเค้าโครง

ที่ใช้ในการประพันธ์เพลงส่วนใหญ่ ผู้ประพันธ์เพลงใช้ข้อมูลจากสิ่งรอบตัว และสิ่งที่เกิดข้ึนจริงใน

                                                            

 37 วันทนีย์  วาสกิะสิน และสุนีย์  เหมะประสทิธ์ิ, สังคมไทยคาดหวังอย่างไรกับผู้หญงิ 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), 7-15. 
 38 อิงอร สุพันธ์ุวณิช, ผู้หญิงกับสังคม ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม, ค. 
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สังคมขณะน้ัน องค์ประกอบที่สําคัญต่อการนําเสนอข่าวสาร คือ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นอีกสื่อที่สําคัญในการ

นําเสนอข่าว และข้อมูลต่างๆ รวมถึงบทวิจารณ์ผลงานด้านสื่อบันเทิงด้วย  

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการนําเสนอข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ 

หนังสือพิมพ์ และวารสารรายสัปดาห์ ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร โดย

ผู้วิจัยทําการสืบค้นข้อมูลข่าว ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 ซึ่งจากการนําเสนอข่าวของส่ือสิ่งพิมพ์ มี

การนําเสนอข่าวในแง่มุมต่างๆ ดังต่อไปน้ี 1. บทเพลงที่ได้รับความนิยม 2. การวิพากษ์วิจารณ์เน้ือหา

ของบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง 3. ภาพลักษณ์ของศิลปินที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของผู้หญิง 4. 

มิวสิควีดีโอซีรีส์เร่ืองราวเข้มข้น  

 1. บทเพลงที่ได้รับความนิยม  

  มีการเสนอข่าวต่อ บทเพลงที่ได้รับความนิยมต้ังแต่ในช่วงการออกอัลบ้ัมแรก ที่ช่ือว่า 

ปาน ธนพร ยกตัวอย่างเช่น เพลง ตบมือข้างเดียว เพลง หว่านเมล็ดบนเม็ดทราย เพลง ผู้หญิงทุกคน

เอาแต่ใจ ต่อมา อัลบ้ัม หวานผ่าซาก เพลงที่ได้รับความนิยมในอัลบ้ัมน้ี คือ เพลง คืนเขา สังเกตได้ว่า

ในระหว่างปีพ.ศ. 2543-2544 บทเพลงที่มีการนําเสนอข่าวล้วนเป็นบทเพลงรักสามเศร้า ผิดหวังจาก

ความรักแทบทั้งสิ้น ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะเร่ืองความรัก และการมีคนรัก เป็นเร่ืองที่ช่วงอายุในวัยรุ่น

ให้ความสําคัญมาก เพลงรักอกหักจึงยังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนฟังมากกว่าเพลงรักสุขสมหวัง อัน

สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา  

  “เร่ืองที่ใกล้เคียงกับชีวิตวัยรุ่นมากที่สุด คือ เรื่องของความรัก เรื่องของการมีแฟน……

เพลงอกหักจะได้รับความนิยมมากกว่าเพลงอีกประเภทหน่ึงอยู่แล้ว”38

39 สุทธิพงษ์ กล่าว  

  นอกจากน้ียังคงมีการนําเสนอข่าวด้านบทเพลงอย่างต่อเน่ืองจนถึงอัลบ้ัม True story 

ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง ยกตัวอย่างรายละเอียดในข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ 22 

กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ดังน้ี “โดยอัลบ้ัมน้ีมีมุมมองต่างๆที่เปลี่ยนไปจากเดิม เพราะวุฒิภาวะของปาน

ที่โตขึ้น ประสบการณ์มากขึ้น โดยเพลงทั้ง 10 เพลง จะนําเสนอเรื่องจริงของความรักในมุมมองที่

แตกต่างกันออกไป ส่วนเน้ือหายังคงมีความตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย”39

40 จากข่าวดังกล่าวแสดงให้เห็น

ถึงมุมมองในการแต่งเพลงของผู้ประพันธ์ที่กว้างขึ้นเพ่ือให้บทเพลงสัมพันธ์กับบุคลิกและวัยของนักร้อง 

รวมถึงยังมีบทวิจารณ์ โดย เริง รมณีย์ ที่กล่าวช่ืนชมในผลงานเพลง ว่าเนื้อเพลงที่มีความตรงไปตรงมา 

ประกอบกับนํ้าเสียงของ ธนพร แวกประยูร และการถ่ายทํามิวสิควีดีโอประกอบเพลง 4 0

41 จากการ

                                                            
39 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 24 

กันยายน 2555. 
40 ไทยรัฐ,“ปาน  มองความรักหลายมุมขึ้น,” ไทยรัฐ (22 กรกฎาคม 2545): 35. 
41 เริง รมณีย์, “ปาน ธนพร หวานผ่าซาก,” ไทยรัฐ (26 เมษายน 2544): 35.  
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วิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย ความต่อเน่ืองในการนําเสนอข่าวของสื่อสิ่งพิมพ์ ในหัวข้อบทเพลงที่ได้รับ

ความนิยม เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อความนิยมในบทเพลงน้ันๆ เพราะการนําเสนอข่าว นับเป็นการ

ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ผู้บริโภคสื่อมีการรับรู้และเกิดกระแสความนิยมเพ่ิมขึ้นได้ นอกเหนือจาก

ความประสบความสําเร็จในบทเพลงแล้ว ปัจจัยหน่ึงอาจเป็นการนําเสนอข่าวซึ่งอยู่ในช่วงการวางแผน

ประชาสัมพันธ์อัลบ้ัมก็เป็นได้ แต่จากข้อมูลข่าวสาร มีการนําเสนอยอดขายของอัลบ้ัม ปาน ธนพร น้ัน

มียอดขายอัลบ้ัมเกิน 5 แสนตลับ41

42 นอกจากน้ันยอดขายในอัลบ้ัม True story ความรัก/ผู้ชาย/ปลา

ย่าง ก็มียอดขายได้ 1 ล้านตลับ จากหัวข้อข่าว “ล้านตลับ ของจริง” โดย เริง รมณีย์ เน้ือหาโดยสรุป

ดังน้ี  
 ใกล้จะสิ้นปีแบบนี้ ผมลองสอบถาม จากเพื่อนๆที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเทป ถึงอัลบั้มที่ขาย

ดี มาวินเป็นอันดับที่หนึ่ง ของปี แบบที่ต้องสั่งเพิ่ม นั่นก็คือ อัลบั้มทรูสตอรี่ความรัก/ผู้ชาย/ปลา

ย่าง ของ ปาน ธนพร และข้อมูลล่าสุดคือ ปาน หยิบ ล้านตลับอีกแล้ว….43  

 

 จากเนื้อหาข่าวเรื่อง ยอดขายอัลบ้ัมที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ย่อมแสดงให้เห็นถึงความนิยม

ในบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543-2545 ได้อย่างชัดเจน และอาจแสดง

ให้เห็นว่าบทเพลงที่ธนพร แวกประยูร เป็นผู้ขับร้องได้รับความนิยมในยุคสมัยน้ัน  

 2. การวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาของบทเพลงท่ีเก่ียวข้องกับผู้หญิง 

   เรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลง โดย ธนพร แวกประยูร เร่ิมมีความชัดเจนมาก

ย่ิงขึ้นในอัลบ้ัม True story ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง ถ่ายทอดเน้ือหาที่สะท้อนความรัก ความรู้สึก

ของผู้หญิง ซึ่งเร่ืองบางเรื่องผู้ประพันธ์ได้กล่าวว่า นํามาจากประสบการณ์และจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริง 

โดยในช่วงเวลาน้ี มีบทวิจารณ์จากสื่อที่กล่าวถึงการถ่ายทอดเน้ือหาของเพลงดังน้ี “ทุกเพลงของปานมี

เน้ือหา มีเรื่องราว มีชีวิต ที่ทุกคนสามารถสัมผัสหรือเจอะเจอได้ อย่าง ขอเลวแค่น้ี รักแท้แพ้ใกล้ชิด 

สองกายหัวใจเดียว เร่ือง(ง่ายๆ)ที่ผู้ชายไม่รู้ งานน้ีผมขอยกน้ิวให้ทีมทําเพลงของปานที่ประณีตกับทุก

รายละเอียด”4 3

44 จากบทวิจารณ์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองในการสร้างสรรค์เพลงของผู้ประพันธ์

ที่มีความละเอียดอ่อนในการถ่ายทอดเร่ืองราวใกล้เคียงกับเร่ืองที่เกิดขึ้นจริงผ่านบทเพลงได้เป็นอย่างดี 

นอกจากน้ีสื่อยังคงเสนอหัวข้อข่าวว่า ธนพร แวกประยูร เป็นนักร้องหญิงที่ถ่ายทอดเพลงด่าผู้ชาย 

ยกตัวอย่างจากข่าว “ด่า ผู้ชาย ไปทั่ว ปาน รู้ตัวเหี่ยวคา คาน” ซึ่งธนพรกล่าวว่า “ยอมรับว่ามันเป็น

เอกลักษณ์ แต่ถ้าฟังทั้งอัลบ้ัมจะมีอยู่แค่ 3 เพลงที่แรง อีก 7 เพลงที่เหลือไม่ใช่แล้วล่ะ อย่างเพลง    

                                                            
42 ไทยรัฐ, “ปาน ปลื้ม ยอดทะลุเกินล้าน,” ไทยรัฐ (25 กันยายน 2545): 35. 
43 เริง รมณีย์, “ล้านตลับของจริง,” ไทยรัฐ (29 พฤศจิกายน 2545): 35. 
44 เร่ืองเดียวกัน. 
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คําขอร้องของก้อนหิน เป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับปาน มีเพลงน้ีแหละที่ขอร้องให้ผู้ชายรักฉันหน่อยเถอะ 

ผู้หญิงเราต่อให้เก่งยังไง ย่อมต้องการความรักต่อผู้ชายอยู่ดี” 4 4

45 จากเนื้อหาข่าวแสดงให้เห็นถึง 

มุมมองในอัลบั้มที่มีการแสดงภาพผู้หญิงในทุกมิติ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงอย่างรอบ

ด้านมากขึ้น ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เน้ือหาบทเพลงและข่าว อาจต้ังข้อสังเกตว่าในบางอัลบั้ม

บทเพลงของ ธนพร แวกประยูร นั้นไม่ได้มีบทเพลงเนื้อหาแรงและสะท้อนภาพของผู้หญิง หมดทั้ง 

10 เพลง เพียงแต่เพลงใดมีความหมายชัดเจนต่อการแสดงภาพลักษณ์สตรี  ผู้ประพันธ์และทีมงานก็

จะใช้เพลงนั้นในการประชาสัมพันธ์อัลบั้มและสร้างสรรค์เป็นมิวสิควีดีโอ โดยเพลงที่สะท้อนภาพ

ของผู้หญิงในมิวสิควีดีโอที่ได้รับความนิยม ยกตัวอย่างเช่น เพลง ตบมอข้างเดียว เพลง 3 คน 2 ทาง 

เพลง รักแท้แพ้ใกล้ชิด เพลง ขอเลวแค่นี้ เพลง นรกในใจ เพลง หญิงร้าย ชายเลว เพลง หวง เป็น

ต้น จากการสร้างสรรค์มิวสิควีดีโอจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลให้เกิดความโดดเด่นและความนิยมในบท

เพลง เน้ือเพลงที่สะท้อนเร่ืองราวของผู้หญิงยังคงเป็นลักษณะเด่นในผลงานเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร 

แวกประยูร 

 3. ภาพลักษณ์ของศิลปินที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของผู้หญิง  

  ตลอดระยะเวลาที่ ธนพร แวกประยูร เป็นนักร้องที่ถ่ายทอดบทเพลงมาตลอด

ระยะเวลา 12 ปี บุคลิกรวมถึงศักยภาพประสบการณ์การทํางานของธนพรน้ันย่อมส่งผลต่อการเป็น

นักร้องที่มีความสามารถในการถ่ายทอด และตีความเนื้อหาของบทเพลง ซึ่ง สุทธิพงษ์ ได้กล่าวถึง ธน

พร ว่าเป็นนักร้องที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงได้อย่างสมบูรณ์  

  “ศักยภาพในการถ่ายทอดสําหรับ ปาน ธนพร น้ันมีมาก ปาน มีความเป็นนักแสดงสูง 

เพียงแต่ว่าเป็นนักแสดงที่ใช้เสียงในการถ่ายทอด ไม่ใช่นักแสดงที่ใช้ร่างกาย”45

46 สุทธิพงษ์ กล่าว  

  จากผลงานเพลงที่สะท้อนเรื่องราวของผู้หญิงอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543-2554 

ส่งผลให้ ธนพร แวกประยูร มีภาพลักษณ์ ภาพจดจําการเป็นตัวแทนของผู้หญิง ด้วยองค์ประกอบ

ต่างๆ ทั้ง บทเพลง บุคลิก ลักษณะ ศักยภาพในการถ่ายทอดบทเพลงของนักร้อง ล้วนเป็นองค์ประกอบ

ที่ทําให้ ธนพร มีภาพลักษณ์การเป็นตัวแทนผู้หญิงในองค์กรระดับประเทศ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ

กําลังใจ  องค์การพัฒนาศักยภาพสตรีโลก สหพันธ์สมาคม YWCA แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคม

สตรีที่เคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้นําของสตรีและเยาวสตรี4 6 47 จากการถ่ายทอดผลงานเพลงที่

                                                            
45 ไทยรัฐ,“ด่าผู้ชายไปทั่ว ปานรู้ตัวเหี่ยวคาน,” ไทยรัฐ (6 พฤศจิกายน 2547): 35. 
46 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 24 

กันยายน 2555. 
47

 สมาคมไว ดับยู ซีเอ ในประเทศไทย,  สมาคมไว ดับยู ซีเอ ในประเทศไทย,  เข้าถึง
เมื่อ 25 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.ywcathailand.net 
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สะท้อนเรื่องราวความรักของผู้หญิง ตลอดระยะเวลา 12 ปีผ่านมา ส่งผลให้สื่อมวลชนมีการนําเสนอ

ภาพลักษณ์ต่อศิลปิน ธนพร แวกประยูร ว่าเป็นตัวแทน เป็นปากเสียงแทนผู้หญิง ซึ่งส่งผลต่อการ

นําเสนอข่าวและการรับรู้ของผู้บริโภคสื่อ กลุ่มผู้ฟังเพลง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าว ในช่วงปี พ.ศ.

2543-2544 ยังไม่มีการนําเสนอข่าว ในหัวข้อว่า ธนพร แวกประยูร เป็นตัวแทนของผู้หญิง แต่เมื่อปี 

พ.ศ. 2545 ในอัลบ้ัม True story ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง เริ่มมีบทวิจารณ์และการเขียนข่าวแสดง

ให้เห็นถึงการเป็นผู้ถ่ายทอดเร่ืองของผู้หญิง เป็นปากเสียงแทนผู้หญิงในวงการเพลงไทยสากล 

ยกตัวอย่างได้จาก บทวิจารณ์ของ เริง รมณีย์ ดังน้ี “5 ปี แล้วที่ผู้หญิงมีปากมีเสียง” ที่กล่าวถึง ธนพร 

แวกประยูร  
  เม่ือต้ังหัวข้อแบบนี้ หลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าหมายถึง ปาน ธนพร แวกประยูร นักร้องหญิง

คนเดียวท่ีผมกล้ายืนยันว่า รักษาระดับคุณภาพของงานตัวเองได้อย่างคงเส้นคงวา ด้วยเพลงท่ีมี

เนื้อหาคมชัด บวกกับเนื้อเสียงท่ีชัดถ้อยชัดคํา หนักแน่น แล้ว ปาน เองก็มีอัลบั้ม 4 อัลบั้ม ภายใน

ระยะเวลา 5ปี ทุกอัลบั้มยอดขายเกินห้าแสน อันนี้คงต้องมอบให้กับทีมเพลงและค่าย อาร์เอส ท่ี

ดูแลงานเพลงให้ปานมาทุกอัลบั้ม47

48  

 

  การที่ศิลปินได้รับคํากล่าวว่าเป็นเหมือนตัวแทนของผู้หญิง อาจเช่ือมโยงได้กับผลงาน

เพลงที่ผู้ประพันธ์สร้างสรรค์ขึ้น ล้วนเป็นเพลงที่ถ่ายทอดสื่อสารเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้หญิง และสตรีมา

อย่างต่อเน่ือง ดังที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ ผู้ประพันธ์เพลงกล่าวว่า ภาพของ ธนพร มีความชัดเจน

ในการเป็นตัวแทนของผู้หญิงมากข้ึน ในอัลบ้ัมชุดที่ 3 

  “แต่พอชุดที่3น่ีชัด เราไปเที่ยวผับ เราไปนั่งดูแล้วเหมือนกับคนที่เค้าร้องเพลงตามเป็น

ผู้หญิงทั้งน้ันเลย เราก็เลยรู้สึกว่ามันชัดน่ะ ภาพมันชัดเราก็เลยลงไปเลยแล้วกันเน้ือหาจึงเริ่มหนักข้อ

ขึ้นเรื่อยๆมา”48

49 สุทธิพงษ์ กล่าว  

  จากคําสัมภาษณ์ คําร้อง เน้ือหาในบทเพลง เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลให้อัลบ้ัมมีความ

ชัดเจนในการแสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงมากย่ิงขึ้น ประกอบกับการนําเสนอข่าวจากสื่ออย่างต่อเน่ือง ทํา

ให้ผู้ฟังมีภาพจดจํา และการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของศิลปินว่า ธนพร แวกประยูร เปรียบเสมือนนักร้อง

ที่เป็นตัวแทนของผู้หญิง ส่งผลให้ ธนพร แวกประยูร ได้รับการคัดเลือกจาก องค์การพัฒนาศักยภาพ

                                                            
48 เริง รมณีย์, “5 ปีแล้ว ที่ผูห้ญิงมีปากเสียง,” ไทยรัฐ (8 กรกฎาคม 2548): 35. 
49 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 24 

กันยายน 2555. 
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สตรีโลก สหพันธ์สมาคม YWCA แห่งประเทศไทย ในฐานะทูตสันถวไมตรีสตรีในปี พ.ศ. 255450 จาก

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่โดดเด่นต่อการเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ รวมถึงบท

เพลงที่ ธนพร แวกประยูร ถ่ายทอดนั้นสะท้อนเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับผู้หญิงที่เลือกจะประพฤติปฏิบัติ

อยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

 4. มิวสิควีดีโอซีรีส์เรื่องราวเข้มข้น 

   มิวสิควีดีโอซีรีส์ที่มีเรื่องราวเข้มข้นน้ัน เป็นองค์ประกอบสําคัญนอกเหนือจากการ

สร้างสรรค์เพลง เน้ือร้อง ทํานอง ของผู้ประพันธ์ เพราะมิวสิควีดีโอประกอบบทเพลงน่ันคือ การแสดง

ภาพลักษณ์ของศิลปิน นักร้อง โดยใช้การสร้างภาพ เช่น เทคนิคการตัดต่อภาพ มิวสิควีดีโอจึงเป็นการ

ผสมผสานระหว่าง ภาพและเพลง ดังน้ัน มิวสิควีดีโอจึงเป็นสิ่งหน่ึงที่ช่วยในการสร้างภาพให้นักร้อง 

โดยมีส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น เร่ืองราว เค้าโครงเร่ือง 5 0

51 มิวสิควีดีโอยังคงมีส่วนสําคัญหลักคือ เพลง 

และ ภาพที่มีความเก่ียวข้องกัน ดังที่ Cathy Schwichtenberg กล่าวว่า แม้จะมีคําจํากัดความ

เก่ียวกับมิวสิควีดีโอในแง่มุมอย่างใดก็ตาม ส่วนประกอบสําคัญที่เห็นได้อย่างชัดเจนของมิวสิควีดีโอ 

คือ เพลงและภาพ 5 1

52 มิวสิควีดีโอน้ันอาจทําให้คนดู คนฟังตีความเสียงเพลงน้ันเข้ากับความช่ืนชอบ

ส่วนตัว หรือเป็นสัญลักษณ์ต่อการสื่อสารเฉพาะกลุ่มของตนได้ การนําเสนอข่าวมิวสิควีดีโอ บทเพลง

ที่ขับร้อง โดย ธนพร แวกประยูร น้ันมีจํานวนมาก และต่อเนื่องมาต้ังเเต่การออกอัลบ้ัมแรกในปี พ.ศ. 

2543 เพลงแรกท่ีเผยแพร่มิวสิควีดีโอน่ันคือ เพลง ตบมือข้างเดียว ยกตัวอย่างจากการนําเสนอข่าว 

ดังน้ีหัวข้อ “ปาน ย้ิมแป้น แฟน ฮืฮฮา ตบมือข้างเดียว” รายละเอียด คือ ปาน ธนพร เป็นที่รู้จักของ

แฟนเพลงอย่างรวดเร็ว จากเพลง ตบมือข้างเดียว โดยได้ดาราดัง อย่าง น้ิง กุลสตรี  พล ตัณฑเสถียร 

และ ต๊ิก กัญญารัตน์ ประชันบทบาทกันอย่างเข้มข้น พอมิวสิควีดีโอน้ีออกไป กระแสตอบรับดีมาก 5 2

53 

ต่อมาคือเพลง 3 คน 2 ทาง ที่นักแสดงนํายังคงเป็น น้ิง กุลสตรี พล ตัณฑเสถียร และ ต๊ิก กัญญารัตน์ 

และมิวสิควีดีโอในเพลงนี้เป็นตอนจบของเรื่องราวความรักของคน 3 คน ยกตัวอย่างได้จากหัวข้อข่าว

หัวข้อ “ปาน ชวนดูตอนจบ พล-น้ิง-ต๊ิก” เนื้อหาโดยสรุปดังน้ี ออกอากาศให้ได้ชมกันแล้ว สําหรับมิว

สิควีดีโอ เพลง 3 คน 2 ทาง ซึ่งเป็นภาคต่อของเพลง ตบมือข้างเดียว โดยปานบอกว่า สําหรับเพลง 3 

คน 2 ทาง เป็นเพลงที่แสดงถึงผู้หญิงที่เด็ดเด่ียว คือ เมื่อทางออกของความรักมีแค่สองทาง แต่ขณะที่

มีคนอยู่สามคน คือ ถ้าเขาไม่เดินไปกับเรา เขาก็ต้องเดินไปกับคนอ่ืน แล้วถ้าอย่างน้ัน เราจะต้องเป็น

                                                            
50 นิวสวิท, ธนพร แวกประยูร ได้รับเลือกจากองค์การ YWCA เป็นทูตสนัถวไมตรีสตร ี

ในปี พ.ศ. 2554, เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.newswit.com 
51 กาญจนา แก้วเทพ, สื่อบนัเทิง: อํานาจแห่งความไรส้าระ, 435. 
52 เร่ืองเดียวกัน, 453. 
53 “ปาน ย้ิมแป้น แฟนฮือฮา,” ไทยรัฐ (22 กรกฎาคม 2543): 37. 
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คนถูกเลือกทําไม ทําไมเราไม่เลือกที่จะเดินออกมาเอง โดยได้นักแสดง 3 คน น้ิง กุลสตรี พล ตัณฑ

เสถียร และ ต๊ิก กัญญารัตน์ 5 3

54 นอกจากน้ีในอัลบ้ัม True story ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง ยังคง

นําเสนอมิวสิควีดีโอซีรี่ส์ในเพลง ขอเลวแค่น้ี และเพลง รักแท้แพ้ใกล้ชิด นําแสดงโดย บงกช คงมาลัย  

เจษฎาภรณ์ ผลดี และ อลิชา ไล่ศัตรูไกล และในอัลบ้ัมนรกในใจ ได้มีการสร้างมิวสิควีดีโอซีรี่ส์ขึ้นอีก

ในเพลง นรกในใจ กับ เพลง หญิงร้ายชายเลว โดยมีนักแสดงนําคือ ธนากร โปษยานนท์  นุสบา 

ปุณณกันต์  สีเรียม ภักดีดํารงฤทธ์ และ วรฤทธ์ิ เฟ่ืองอารมณ์ ข้อสังเกตบางประการ คือ จุดเด่น

สําคัญในมิวสิควีดีโอ ของ ปาน ธนพร คือ การสร้างมิวสิควีดีโอซีรี่ส์ ที่มีการนําเสนอเร่ืองราวเข้มข้นที่

มีความต่อเน่ืองด้านเน้ือหาและเรื่องราวของตัวละครกับบทเพลง โดยเช่ือมเรื่องราวระหว่างเพลง1-3 

เพลง มิวสิควีดีโอซี่รีส์จึงเป็นองค์ประกอบสําคัญ ที่อาจส่งผลให้ผู้บริโภคสื่อได้รับรู้ถึงเน้ือหาของบท

เพลงได้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน เมื่อมีการตีความเนื้อหาของเพลงออกมาเป็นภาพ เป็นเรื่องราว โดยมี

นักแสดงมาแสดงบทบาทในตัวละครตามเร่ืองราวที่สอดคล้องกับเพลง มิวสิควีดีโอจึงเป็นสุนทรียศาสตร์

ทางการสื่อสารที่เป็นสัญลักษณ์ของศิลปิน นักร้อง รวมทั้งเป็นพ้ืนฐานทางการตลาดของเพลงสมัย

นิยม เป็นรูปแบบเฉพาะที่ใช้เป็นสื่อเพ่ือการโฆษณาของบริษัทค่ายเพลงอีกด้วย  

 ข่าว และบทวิจารณ์ที่นําเสนอในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารราย

สัปดาห์ที่ผู้วิจัยสืบค้นระหว่างปีพ.ศ. 2543-2554 แสดงให้เห็นว่า มีการนําเสนอข่าวทั้งในด้านข้อมูล

ส่วนตัวศิลปิน เน้ือหาบทเพลงที่สะท้อนเรื่องราวของผู้หญิง รวมถึงเน้ือหาเพลงที่ตรงไปตรงมา มิวสิควี

ดีโอ ที่มีการนําเสนอเรื่องราวอันเข้มข้นโดยมีการถ่ายทอดเน้ือเรื่องที่สัมพันธ์กับเน้ือเพลง และการ

นําเสนอข่าวจากสื่อที่มีมุมมองว่า ธนพร แวกประยูร เป็นนักร้องที่เป็นตัวแทนของผู้หญิง ผู้วิจัยสรุปได้

ว่า จากการนําเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อสิ่งพิมพ์ บทวิจารณ์ต่างๆ นับเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อการ

ประชาสัมพันธ์อัลบ้ัม และสนับสนุนภาพลักษณ์ของศิลปินที่เป็นตัวแทนของผู้หญิง ซึ่งทําให้กลุ่มผู้ฟัง 

ที่อาจมีในหลายช่วงอายุ หลายกลุ่มสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ และบทเพลงจากสื่อได้อย่าง

หลากหลาย ทั้งจากสื่อมิวสิควีดีโอ และ การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ทําให้ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีส่งผลต่อการมี

ทัศนคติด้านภาพลักษณ์ ภาพจําของศิลปิน ธนพร แวกประยูร ด้วย 

 
มิวสิควีดีโอเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร: แสดงภาพลักษณ์ผู้หญิง 
 มิวสิควีดีโอ คือ เพลงและภาพ ภาพกลายเป็นสื่อสําคัญที่แสดงถึงพัฒนาการของตลาด
เพลง มิวสิควีดีโอเกิดข้ึนคร้ังแรกที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมที่อัลบ้ัม Thriller ของ ไมเคิล แจ๊ค
สัน ในปี ค.ศ. 1972 มีการผลิตมิวสิควีดีโอออกมาหลายเพลงส่งผลให้อัลบ้ัมเพลงชุดน้ันมียอดขาย
จํานวนมาก  และนับจากน้ันมามิวสิควีดีโอก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น ภาพประกอบเพลงมิวสิควีดีโอจึง

                                                            
54 “ปาน ชวนดูตอนจบ พล-น้ิง-ต๊ิก,” ไทยรัฐ (30 สิงหาคม 2543): 37. 
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ไม่ใช่สิ่งใหม่และต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา มิวสิควีดีโอจึงกลายเป็นกลยุทธ์สําคัญในการโฆษณาของ
อุตสาหกรรมเพลง และส่งผลให้มิวสิควีดีโอกลายเป็นเครื่องช้ีวัดถึงความสําเร็จของเทปเพลง 
ปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทสําคัญของมิวสิควีดีโอต่ออุตสาหกรรมเพลงสมัยนิยม คือ 

กําเนิดสถานีโทรทัศน์เพลงที่เรียกว่า MTV (Music Television) เป็นคร้ังแรก54

55 
  การนําเสนอภาพ เร่ืองราวจากบทเพลงในมิวสิควีดีโอ ของ ธนพร แวกประยูรน้ันนับเป็น

จุดเด่น และองค์ประกอบสําคัญที่ก่อให้เกิดภาพจํา ภาพลักษณ์ต่อผลงานเพลง และศิลปิน ดังที่ 

Aufderheide  P. อธิบายว่า มิวสิควีดีโอเป็นสุนทรียศาสตร์ทางการสื่อสารที่เป็นสัญลักษณ์ของศิลปิน 

นักร้อง และเป็นชนวนให้เกิดการใช้เวลา และเงินสําหรับการซื้อหาของกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น ซึ่งมิวสิควีดี

โอมีบทบาทและความสําคัญดังน้ี 1. มิวสิควีดีโอมีบทบาทในการเสนอสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ 

อารมณ์และวัฒนธรรมวัยรุ่น 2. มิวสิควีดีโอเป็นพ้ืนฐานทางการตลาดของเพลงสมัยนิยม 3. มิวสิค  

วีดีโอมีรูปแบบเฉพาะที่ใช้เป็นสื่อเพ่ือการโฆษณาของบริษัทเทปเพลง 4. มิวสิควีดีโอมีอิทธิพลในการ

สร้างฝัน จินตนาการ และวัฒนธรรม55

56 

  ลักษณะเฉพาะของมิวสิควีดีโอเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร จะมีการถ่ายทอด

เรื่องราวที่สัมพันธ์กับเน้ือหาในเพลงที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการใช้ภาพ และสัญลักษณ์ เพ่ือสื่อสาร

กับผู้บริโภคให้เกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดี  โดยส่วนใหญ่มิวสิควีดีโอในเพลงของ ธนพร แวกประยูร 

จะมีการสร้างและลําดับเรื่องราวอย่างต่อเน่ืองกับบทเพลง 1-3 เพลง จึงเรียกว่า มิวสิควีดีโอซีรี่ส์ โดย

เพลงที่นํามาสร้างมิวสิควีดีโอจากจํานวนเพลง 10 เพลงในอัลบ้ัมน้ัน ส่วนใหญ่จะมีจํานวนเพลงช้า

มากกว่าเพลงเร็ว อีกทั้งเพลงที่เลือกมาจะเป็นเพลงที่มีท่วงทํานองเนื้อหาเด่น และอยู่ในรายช่ือเพลง

ลําดับต้นๆของอัลบ้ัม  ซึ่งเน้ือหาของเพลงในมิวสิควีดีโอจะเก่ียวข้องกับความรักที่ผิดหวัง ผู้หญิงถูกกด

ขี่ ถูกกระทําเป็นส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างจากเน้ือหาเพลงในมิวสิควีดีโอซี่รี่ส์และมิวสิควีดีโอที่ได้รับความ

นิยมดังต่อไปน้ี 

1. เพลงตบมือข้างเดียว และ เพลง 3 คน 2 ทาง  

อัลบ้ัม ปาน ธนพร พ.ศ. 2543  

นําแสดงโดย  กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา พล ตัณฑเสถียร และ กัญญารัตน์ จิรรัชกิจ 

2. เพลง คืนเขา  

อัลบ้ัม หวานผ่าซาก พ.ศ. 2544   

                                                            
55 กาญจนา แก้วเทพ, สื่อบนัเทิง: อํานาจแห่งความไรส้าระ, 425. 
56 อมรรัตน์ รัตนภาสุร, “การนําเสนอภาพความเป็นชายในเพลงไทยสมัยนิยม: วิเคราะห์

นักร้องชายยอดนิยมระหว่างปี พ.ศ.2531-2533” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 1-8. 
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นําแสดงโดย แอน ทองประสม สมชาย เข็มกลัด และ อลิซาเบธ แซดเลอร์  

3. เพลง ขอเลวแค่น้ี และ เพลงรักเเท้แพ้ใกล้ชิด 

 อัลบ้ัม True Story ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง พ.ศ. 2545  

 นําแสดงโดย 0เจษฎาภรณ์ ผลดี  บงกช คงมาลัย และ อลิชา ไล่ศัตรูไกล 

4. เพลง นรกในใจ และ เพลงหญิงร้ายชายเลว 

อัลบ้ัม  Lover นรกในใจ พ.ศ. 2547  

  นําแสดงโดย 3สิเรียม ภักดีดํารงฤทธ์ิ นุสบา วานิชอังกูร ธนากร โปษยานนท์ และ6วร

ฤทธ์ิ เฟ่ืองอารมย์ 

5. เพลง เสียทองเท่าหัว  

อัลบ้ัม Parn Series ผู้หญิงต้องร้าย พ.ศ. 2548  

นําแสดงโดย7ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์  ณัฐาวีรนุช ทองมี และ เจนน่ี เทียนโพธ์ิสุวรรณ 

6. เพลง หวง  

อัลบ้ัม สัญชาตญาณหญิง พ.ศ. 2550  

นําแสดงโดย 8อารยา เอ ฮาร์เก็ต  มีสุข แจ้งมีสุข และ ปวริศา เพ็ญชาติ 

7. เพลง เบอร์น้ีไม่มีคนของเธอ  

อัลบ้ัม ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร พ.ศ. 2551  

นําแสดงโดย ธัญญาเรศ รามณรงค์ วรัทยา นิลคูหา และ ศุภักษร ไชยมงคล  

8. เพลง เหตุการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลง และ เพลงเหตุผล 

อัลบ้ัม พรหมลิขิต พ.ศ. 2552  

  นําแสดงโดย 14ปิยธิดา วรมุสิก ไดอาน่า จงจินตนาการ  ภัทรพล ศิลปาจารย์ และ17ภรัณยู 

โรจนวุฒิธรรม 

9. เพลง บาปกรรมมีจริง   

อัลบ้ัม พรหมลิขิต พ.ศ. 2552 นําแสดงโดย 18วิชุดา พินด้ัม และ วิรากานต์ เสณีตันติกุล  

10. เพลง เพลงของเธอ เพลง เหมือนตาย..ทั้งที่ใกล้กัน และ เพลงชีวิตคู่ 

อัลบ้ัม @ Prime Time พ.ศ. 2554  

นําแสดงโดย สมชาย เข็มกลัด อารยา เอ ฮาร์เก็ต และ 22ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ 

  จากมิวสิควีดีโอบทเพลงข้างต้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของการนําเสนอภาพ และ

เร่ืองราวประกอบบทเพลงที่ขับร้อง โดย ธนพร แวกประยูร ได้ดังน้ี 
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 1. มิวสิควีดีโอมีเรื่องราวสื่อความหมายเป็นหลัก (Narrative) เป็นมิวสิควีดีโอที่มี
โครงสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องราว แต่ไม่เหมือนกับนิยายหรือ ภาพยนตร์ โดยเรื่องราวจะขึ้นอยู่กับ

ความหมายของเพลง 56

57  
 2. เนื้อหาเก่ียวข้องกับความรักสามเศร้า ผู้หญิงถูกกดขี่ จากมิวสิควีดีโอที่ขับร้องโดย   
ธนพร แวกประยูร โดยส่วนใหญ่เพลงที่นําเสนอเป็นมิวสิควีดีโอจะเป็นเพลงช้า รวมถึงเพลงจะมีเน้ือหา
เกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดหวัง ผู้ชายเป็นฝ่ายนอกใจ ทําให้ผู้หญิงคนแรกต้องถูกทําร้ายจิตใจ เจ็บชํ้า
จากความรัก ประกอบกับการนําเสนอหลากหลายเร่ืองราวความรักที่เข้มข้น และบางเพลงมีภาคต่อ
กลายเป็นมิวสิควีดีโอซีรี่ส์ ยกตัวอย่าง เช่น เพลง ตบมือข้างเดียว และเพลง 3 คน 2 ทาง ในอัลบ้ัม 
ปาน ธนพร  เพลง ขอเลวแค่น้ี และเพลง รักแท้แพ้ใกล้ชิด ในอัลบ้ัม True Story ความรัก/ผู้ชาย/
ปลาย่าง เพลงนรกในใจ และเพลงหญิงร้ายชายเลว ในอัลบ้ัม Lover นรกในใจ เพลง เพลงของเธอ 
เพลงเหมือนตายทั้งที่ใกล้กัน และเพลงชีวิตคู่ ในอัลบ้ัม @Prime Time 
 3. การนําเสนอภาพที่สัมพันธ์กับเนื้อเพลง  ซึ่งนับเป็นจุดเด่นของมิวสิควีดีโอประกอบ
เพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ยกตัวอย่างเช่น เพลง หวง มีการเสนอภาพผู้หญิงคนแรกนํา
อาหารสุนัขโรยบนจานของผู้หญิงมือที่สาม ซึ่งตรงกับคําร้องว่า “เน้ือคนอ่ืนวางไว้ แอบคาบเป็นตัว
อะไรไปคิดเอง” เป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์สื่อความหมายในเพลงให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น ประกอบ
กับวลีของนักแสดงในมิวสิควีดีโอ ที่มีความเข้มข้น ตรงไปตรงมา ส่งผลต่อกระแสนิยมในบทเพลงและ
การติดตามชมมิวสิควีดีโอของศิลปิน ยกตัวอย่างเช่น เพลง เบอร์น้ีไม่มีคนของเธอ กับวลีที่ว่า “แผล
อะไรอ่ะ? ตกต้นง้ิวมาเหรอ” ซึ่งนําเสนอพร้อมกับภาพผู้หญิงมือที่สามซึ่งมีแผลฟกช้ําหลังจากการตบตี
กับผู้หญิงคนแรก และอีกหน่ึงประโยคที่ว่า “ฉันให้เอาไว้แก้คัน” นําเสนอพร้อมกับภาพเร่ืองราวของ
ผู้ชายท่ีนอกใจมีผู้หญิงอ่ืน และเมื่อผู้หญิงคนแรกพบจึงนํายาคาราไมด์ สาดใส่ผู้หญิงมือที่สาม อีกทั้ง
บทสนทนาระหว่างตัวละครในมิวสิควีดีโอก็เพ่ิมความเข้มข้นของเน้ือหาในบทเพลงมากขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น เพลง เหตุการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลง ผู้หญิงมือที่สามถามว่า“มะม่วงอะไรคะ?” ผู้หญิงคนแรกจึง
ตอบว่า “มะม่วงแรด ไม่ได้แรดธรรมดานะ แรดเงียบ” นอกเหนือจากภาพท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาของ
เพลง บทสนทนาของตัวละครในมิวสิควีดีโอจึงเป็นสื่อสําคัญที่เพ่ิมความโดดเด่น และส่งผลต่อการ
ประชาสัมพันธ์ โฆษณาเพ่ิมกระแสความนิยมต่อบทเพลง และภาพลักษณข์องศิลปิน 
 4. การนําเสนอแง่มุมด้านศีลธรรม บทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร แสดงให้
เห็นถึงเน้ือหาที่แฝงเพ่ือสอนการทําความดี ละเว้นความช่ัว หากเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับชีวิตคู่ หรือ มือ
ที่สาม ผู้หญิงมือที่สามเหล่าน้ันเมื่อรู้ความจริง ก็พร้อมที่จะกลับตัว และออกไปจากชีวิตคู่ ยกตัวอย่าง
เช่น เพลง 3 คน 2 ทาง  เพลง คืนเขา เพลง รักแท้แพ้ใกล้ชิด  เพลงนรกในใจ  เพลง หญิงร้ายชายเลว  

                                                            
57 กาญจนา แก้วเทพ, สื่อบนัเทิง: อํานาจแห่งความไรส้าระ, 456. 
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 นอกจากน้ีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมิวสิควีดีโอที่แฝงด้านศีลธรรม เช่ือในเรื่องบาปกรรม
ยังปรากฏในเพลง บาปกรรมมีจริง ซึ่งเสนอภาพผู้หญิงมือที่สามที่เผากระต่ายของผู้หญิงคนแรก โดย
ต่อมาผู้หญิงมือที่สามก็ได้รับผลกรรมจากการถูกไฟครอกเช่นเดียวกัน เป็นการนําเสนอภาพที่ชัดเจน
สอดคล้องกับคําสอนที่ว่า ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว 
 มิวสิควีดีโอ ของ ธนพร  แวกประยูร จึงนับเป็นมิวสิควีดีโอที่มีผู้บริโภคส่ือให้ความสนใจ
และได้รับความนิยม ส่งผลต่อการได้รับรางวัลมิวสิควิดีโอยอดเย่ียม Top Awards 2002 ในเพลงขอ
เลวแค่น้ี จากนิตยสารทีวีพูล ปี 2545 รางวัล Channel [V] Thailand Music Video Awards 
ประเภทมิวสิควิดีโอศิลปินหญิงยอดเย่ียม ในเพลงขอเลวแค่น้ี  ปี 2545รางวัล “มิวสิควีดีโอยอดเย่ียม
สุดซี้ดประจําปี” ในเพลงหวง SEED AWARDS ครั้งที่ 3 และ รางวัล “โทรทัศน์ทองคํา” สาขาเพลง
และมิวสิควิดีโอ ดีเด่น ประจําปี 2552 นอกจากน้ีการนําเสนอข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ยังสะท้อนให้เห็นถึง
กระแสความนิยมในมิวสิควีดีโอและบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ระหว่างปี พ.ศ. 2543-

2554  ยกตัวอย่าง เช่นข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 หน้า 35  

หัวข้อ “ปาน รับ มิวสิค แรง”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  แรงได้ใจทั้งเน้ือหาและมิวสิควีดีโอ จนทําให้เพลง 

หวง อัลบ้ัมสัญชาตญาณหญิง ของ ปาน ธนพร แวกประยูร  เป็นหน่ึงในเพลงที่ผู้หญิงทุกคนต้องฟัง

และอาจต้องร้ายตาม เมื่อถูกกระทํา ซึ่ง ปาน เผยว่า “ยอมรับว่าเน้ือหาในมิวสิควีดีโอแรง  แต่มี

เหตุผลนะ เพราะถูกแย่งคนรักไป  ปานจะบอกให้ว่าผู้หญิง 3 สไตล์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของอารมณ์หวง 

และปานเช่ือได้เลยว่าผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะคาแรกเตอร์ไหน ถ้าถูกแย่งคนรักไป สัญชาตญาณในตัวที่มี

จะออกมาเอง57

58  ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ.  2544 หน้า35 หัวข้อ “เต๋า-

แอน-ลิซ่า ถ่ายทอดรักสามเส้า ให้ ปาน”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี เต๋า-แอน-ลิซ่า ประชันบทบาทกันในมิว

สิควีดีโอรักสามเส้า ของ ปาน-ธนพร  ในเพลงคืนเขา เรื่องราวคือเต๋าเป็นแฟนกับลิซ่า เมื่อลิซ่าทิ้งเต๋า

ไป แอน อลิชา เข้ามาปลอบใจทําให้แอนเกิดหลงรักเต๋า และทั้งสองก็เกิดความรักข้ึนมา แต่เมื่อลิซ่าได้

เกิดอุบัติเหตุและกลับมาหาเต๋า ทําให้เต๋าต้องลําบากใจว่าจะเลือกใคร 5 8

59 และข่าวจากหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 หน้า 35 หัวข้อ “สามี ป๋าดันตัวจริง นุส เล่นมิวสิ

คแรง” เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี นุสบา ปุณณกันต์ ตกปากรับคํามาเล่นมิวสิควีดีโอ เพลงนรกในใจ และ 

หญิงร้ายชายเลว ของ ปาน ธนพร แวกประยูร ซึ่งนุสบา เผยว่า “ตอนดูบทครั้งแรก เรื่องราวแรงจัง 

ต้องใช้ฝีมือในการแสดงมากเพ่ือให้ทุกอย่างมันออกมาชัดเจน เพราะมิวสิควีดีโอต้องกระชับ และเน้ือ

เร่ืองเป็นดราม่าด้วย”59

60  

                                                            
58 “ปาน รับ มิวสิคแรง,” ไทยรัฐ (2 เมษายน 2550): 35. 

 59 เต๋า-แอน-ลิซ่า ถ่ายทอดรักสามเศร้าให้ ปาน,” ไทยรัฐ  (18 เมษายน 2544): 35. 
60

  “สามี ป๋าดันตัวจริง นุส เลน่มิวสิคแรง,” ไทยรัฐ (27 พฤศจิกายน 2547): 35. 
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 จากมิวสิควีดีโอจํานวน 16 เพลง ที่ได้รับความนิยมในบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประ
ยูร  แสดงให้เห็นว่า ลักษณะที่โดดเด่นของมิวสิควีดีโอ คือ การนําเสนอเรื่องราวมิวสิควีดีโอซี่รี่ส์ที่
ต่อเน่ืองผ่านบทเพลง 1-3 เพลง ซึ่งเน้ือหาเน้นเรื่องราวความรักที่ผิดหวัง ผู้หญิงถูกกดขี่ ถูกกระทํา และ
ต่อมามีการแสดงภาพของผู้หญิงในลักษณะเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น ซึ่งเน้ือหาที่แสดงนั้นสอดคล้องกับเน้ือหา
ในบทเพลง  อาจกล่าวได้ว่ามิวสิควีดีโอเป็นสื่อ และองค์ประกอบสําคัญในการประชาสัมพันธ์บทเพลง 
และเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระแสความนิยมต่อเพลงได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งมิวสิควีดีโอยังเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของศิลปิน ธนพร  แวกประยูร ในเรื่องการเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่   
 
การสื่อสารของบทเพลง: ธนพร แวกประยูร กับภาพลักษณ์ตัวแทนของผู้หญิง  
 การสื่อสารที่ผู้ประพันธ์เพลงได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลง ในฐานะผู้ส่งสารน้ันได้ถูก
นําเสนอโดยสื่อเพ่ือให้ผู้รับสาร หรือ ผู้บริโภคได้รับรู้ในบทเพลง ซึ่งการนําเสนอข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
บทเพลง ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร เป็นการเสนอข้อมูล ประชาสัมพันธ์บทเพลงในอัลบ้ัมต่างๆ 
และด้วยผลงานที่มีความเด่นชัดในการถ่ายทอดเร่ืองของผู้หญิงในเพลงและประกอบกับการสร้างมิว
สิควีดีโอซีรีส์ที่มีเน้ือหาสอดคล้องกับบทเพลง จึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ ศิลปิน นักร้อง น่ันคือ ธนพร 
แวกประยูร ที่สื่อมวลชนและผู้รับสาร ผู้บริโภค กลุ่มผู้ฟัง มีทัศนคติต่อศิลปินว่าเปรียบเป็นตัวแทน
ผู้หญิง เป็นนักร้องที่เป็นปากเป็นเสียงให้แก่ผู้หญิง และสิทธิสตรี การสร้างมิวสิควีดีโอจึงอาจส่งผลต่อ
การสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์น้ันไม่ใช่เรื่องของการเสแสร้ง อาจกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์ 
คือสิ่งจําเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการมีปฏิสัมพันธ์ กระบวนการสร้างภาพลักษณ์คือ ความพยายาม
ของผู้แสดงที่จะควบคุมผู้ชม เน่ืองจากภาพลักษณ์เป็นสิ่งกําหนดว่าผู้ชมควรปฏิบัติตนอย่างไรกับผู้
แสดง และในขณะเดียวกัน ภาพลักษณ์ ได้ทําหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมและการวางตัวผู้แสดงด้วย หาก
ยังต้องการรักษาภาพลักษณ์น้ันอยู่ ผู้แสดงต้องทําในสิ่งที่เขาได้กําหนดขึ้นมาว่าเขาเป็นรวมถึงแสดงให้
เหมาะสมกับภาพลักษณ์น้ันๆ 60

61  
 ภาพลักษณ์ของ ธนพร แวกประยูร ที่สื่อได้นําเสนอจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของศิลปินที่
เป็นปากเป็นเสียงแทนผู้หญิง ซึ่งแท้จริงแล้ว ผลงาน และตัวตนของศิลปิน อาจแยกออกจากกันได้
เน่ืองจาก นักร้องเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเสียงร้องของตน แต่ใช่ว่าในความเป็นจริงลักษณะ บุคลิก
ของนักร้องจะเป็นดังเช่นผลงาน และภาพลักษณ์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งจากการสัมภาษณ์    
ธนพร แวกประยูร ธนพรได้กล่าวถึงเรื่องการยอมรับจากสื่อที่มีมุมมองต่อธนพร ว่าเป็นตัวแทนของ
ผู้หญิง   

                                                            
61 แบรีแมน, เจอรัลด์ ดี.  เบื้องหลังหน้ากาก, แปลโดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

(กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2549), 141. 
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 ธนพร กล่าว 61

62  
  เราก็ไม่ได้คิดว่า เราเองเป็น idol ในด้านนี้ เรามองว่ามีคนอีก จํานวนมากท่ีมีความเป็น 
feminist มากกว่า ชัดเจนกว่าเรา แต่ด้วยงาน ด้วยตัวผู้ประพันธ์เพลง นั้นก็คือพ่ีบั๋งเองได้สร้างสิ่งนี้
มาเร่ือยๆ จนชัดเจน รวมกับบุคลิกของเราท่ีอาจจะเป็นคนกล้าพูด ไม่กลัวท่ีจะโดนด่า โดนวิจารณ์ 
มันก็เลยทําให้ภาพลักษณ์ตรงน้ีเข้มแข็งสอดคล้องกันไป… 

 
 จากการสัมภาษณ์ อาจกล่าวได้ว่าผลงานเพลงที่ผู้ประพันธ์สร้างสรรค์ขึ้นน้ันสอดคล้องกับ
ภาพลักษณ์ของศิลปิน ที่มีการวางกรอบแนวคิด และรูปแบบอัลบ้ัมว่า ธนพร แวกประยูร จะเป็น
ตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่กล้าพูด กล้าแสดงออกมากข้ึน นอกจากน้ี ธนพร ยังแสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองการเป็นตัวแทนของผู้หญิงว่า ผู้ขับร้องทําหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงดังน้ี  

  สําหรับการท่ีได้รับคํากล่าวว่าเป็นเหมือน ปากเสียง ตัวแทนของ ผู้หญิง เราเองก็มีท้ังเชื่อ 
และ ไม่เชื่ออยู่ในคําวิจารณ์นั้น ก็ต้องขอบคุณท่ี ให้เรามีตัวตนในแง่มุมหนึ่ง แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งเรา
ก็มองว่า เราเป็นอย่าง นั้นจริงๆเหรอ สําหรับตัวเราเราไม่เชื่อ 100% เพราะแท้จริงๆแล้วเราไม่ได้
มีความเก่งกาจเรื ่องความรัก หรือ ตีความได้ด้วยความเข้าใจขนาดนั ้น แต่เราตีความมันด้วย 
ธรรมชาติของสิ่งที่เราเห็น จากประสบการณ์ หรือ ธรรมชาติในการตีความของนักร้อง เราเป็นนัก
เล่าเร่ือง 62

63  

 
 ธนพร แวกประยูร มีมุมมองต่อผลงานที่ตนเองได้ถ่ายทอดท้ังหมดว่า องค์ประกอบใน
ผลงานทุกอย่าง คือ สิ่งที่สร้างภาพลักษณ์ของศิลปินให้สอดคล้องไปตามบทเพลงท่ีมีเน้ือหาสะท้อน
เรื่องราวความรัก ความเจ็บชํ้าของผู้หญิง รวมถึงการถ่ายทอด มิวสิควีดีโอซี่รีส์ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่
ส่งผลให้ผลงานมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น และที่สําคัญผลงานเหล่าน้ีมีการสร้างสรรค์ตลอดช่วง
ระยะเวลา 12 ปี จนตัวศิลปินกลายเป็นภาพจํา ของสื่อ ของกลุ่มคนฟัง และผู้บริโภคว่า ธนพร แวกป
ระยูร น้ันคือ ตัวแทนของผู้หญิงในวงการเพลงไทยสากล  

ธนพร กล่าว 
  คุณสุทธิพงษ์ สร้างงานมาแบบนี้ เรามาร้องแบบนี้ รวมกับมิวสิควีดีโอ ท่ีทําเป็น series 
เป็นเรื่องราว มันเป็นองค์ประกอบท้ังหมดทุกอย่างมันชัดเจน หมด ทําให้เพลงท่ีมีเนื้อหาเข้มข้นมาก
อยู่แล้ว ชัดเจนเข้าไปอีกทีนี่พองานมันคม มันจะมีภาพชัดเจนในแง่นั้นออกมากับคนดู มันจะมีภาพ
จํา แล้วคนก็จะจําแต่ เพลงท่ีมีความ เศร้า ดุดัน งานเพลงจะมีบริบทอะไรบางอย่างท่ีบอกว่านี่มัน 
เป็นเร่ืองของผู้หญิงชัดๆ ถ้าถามว่าเรามีนิสัยผู้หญิงแบบนั้นม้ัย เราแทบจะไม่มีเลย… 

 

                                                            
62 สัมภาษณ์ ธนพร แวกประยูร, นักร้อง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 3 ตุลาคม 2555. 
63 สัมภาษณ์ ธนพร แวกประยูร, นักร้อง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 3 ตุลาคม 2555. 
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 ซึ่งการทํางานในฐานะที่เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลง ธนพร แวกประยูร แสดง
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ที่เป็นภาพจดจําของสื่อและผู้ฟังว่า  
 ธนพร กล่าว 

  ...เราทําหน้าที่เพราะเขาให้เราทําหน้าที่ถ่ายทอดตรงนั้น ถ้าเราทําหน้าที่แล้วเราได้รับ
เกียรติขนาดนี้ เราก็ภูมิใจว่าเราทําหน้าที่ได้อย่างน้อยก็เกือบจะสมบูรณ์ สมบูรณ์พอที่เขาจะให้
ตําแหน่งนี้กับเราได้ ท้ังท่ีใจเราไม่ได้เป็น 100% แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกว่ามันมี เพราะมันเป็นเรื่องของ
ผู้หญิง เราก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงเหมือนกัน 

 
 นอกเหนือจากบทเพลงที่สะท้อนเรื่องของผู้หญิงอย่างเด่นชัด สิ่งหน่ึงที่สําคัญคือศักยภาพ
ในการถ่ายทอดของศิลปิน นักร้อง เน่ืองจากนักร้องต้องถ่ายทอดภาษา บอกเล่าเร่ืองราว และแสดง
อารมณ์ ผ่านน้ําเสียงของตน ในฐานะผู้ประพันธ์เพลง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ได้กล่าวถึง ธนพร แวกป
ระยูรว่า เป็นนักร้องที่มีศักยภาพและความสามารถสูงในการถ่ายทอดอารมณ์เพลงชัดเจน รวมถึงผู้ฟัง
สามารถรับรู้ ถึงความหมายของเพลงได้จากเสียงร้อง ธนพร แวกประยูร  
 สุทธิพงษ์ กล่าว 

  ลองสังเกตดูง่ายๆ อย่างเพลง เหงา..เข้าใจ เราก็จะได้ยินเสียง ปาน ธนพร ใน character 
นั้น แต่พอ ไปร้องเพลง นรกในใจ หรือว่า เสียทองเท่าหัว น้ําเสียงก็จะไปด้วย character นั้น พอ
เพลง ใจนําทาง ก็จะไปอีกทางหนึ่ง63

64  

 
 จากคําสัมภาษณ์ ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตว่า ธนพร แวกประยูร มีศักยภาพในการถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึกของเพลงผ่านเสียงร้อง เปรียบเสมือนนักแสดง ที่วิเคราะห์ตีความหมายของเพลงใน
แต่ละบทเพลงซึ่งมีเน้ือหาแตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ สุทธิพงษ์ ว่า ธนพร 
เป็นนักร้องที่มีศักยภาพและความเป็นนักแสดงสูง  
 ด้วยผลงานที่ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา และทีมงานนักประพันธ์เพลงสร้างสรรค์ขึ้น เช่น การ
กําหนดรูปแบบ แนวเพลงในแต่ละอัลบ้ัม รวมถึงมีส่วนต่อการกําหนดภาพลักษณ์ของศิลปิน ที่สะท้อน
ออกมาจากผลงานและการถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านทางเสียงร้อง ประกอบกับมิวสิควีดีโอซีรี่ส์ที่แสดง
เรื่องราวให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ทุกอย่างล้วนเป็นองค์ประกอบที่เกื้อหนุนกัน ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ ภาพ
จาํของศิลปิน และผลงานที่สื่อ ผู้ฟัง มองจุดเด่นว่า เป็นตัวแทนของผู้หญิง ส่งผลให้ ธนพร แวกประยูร 
ได้รับการคัดเลือกจาก องค์การพัฒนาศักยภาพสตรีโลก สหพันธ์สมาคม YWCA แห่งประเทศไทย ใน

                                                            
64 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัท อาร์เอส จาํกัด,  

24 กันยายน 2555. 
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ฐานะทูตสันถวไมตรีสตรีในปี พ.ศ. 255465 รวมถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักร้อง ผู้ถ่ายทอดบทเพลง
ที่ให้กําลังใจต่อผู้หญิงและสิทธิสตรี ช่ือว่า เพลง ใจนําทาง ในโครงการ กําลังใจในพระดําริ พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ผู้ประพันธ์เพลง คือ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ซึ่งเน้ือหาของเพลงน้ี
เขียนขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดความอบอุ่นใจ และเป็นกําลังใจแก่ผู้หญิง ธนพร ได้กล่าวถึงบทเพลง ใจนําทาง 
ดังน้ี 
 ธนพร กล่าว65

66 
 เรารอเพลงแบบนี้มานานแล้ว …..พอเพลงออกมาแล้วทุกอย่างลงตัวไปหมด คําร้องโดยคุณ 
สุทธิพงษ์ ทํานอง โดยคุณ สราวุธ หรือวิธี การเรียบเรียง เนื้อเพลงท่ีเขียนมามีความอบอุ่นใจ มีความ
แข็งแรงในด้าน ของการให้กําลังใจ ….ถ้าเราทําหน้าท่ีตรงน้ีไปมีผลดีกับคนจํานวนมาก ถ้าคนฟังแล้ว
รู้สึกมีกําลังใจในความเป็นผู้หญิง เราก็ยินดี 

 
 ความรู้สึกของผู้ประพันธ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา น้ันก็มีความประทับใจต่อบทเพลง ใจนํา
ทาง ที่เปรียบเสมือนบทเพลงที่ให้กําลังใจ ให้ความหวังแก่ผู้หญิง หรือคนที่กําลังท้อแท้ได้มีความ
เข้มแข็งข้ึนอีกครั้ง กล่าวคือ 
 สุทธิพงษ์ กล่าว  

 เป็นเพลงท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ และพูดถึงเรื่องสิทธิสตรีอยู่ด้วย เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงของ 
โครงการกําลังใจ ในพระดําริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซ่ึงเพลงน้ีคือเพลง ใจนํา
ทาง เพลงนี้ไม่ได้พูดถึงความรัก ชิงรักหักสวาท ตามสไตล์ท่ีคนอ่ืนเขาว่า ปาน ธนพร ชอบร้องเพลง
แบบน้ี เพลงนี้ฟังแล้วให้ในแง่คุณค่า ฟังแล้วจรรโลงจิตใจ มีกําลังใจในการดําเนินชีวิต การคิด
แก้ปัญหา66

67  

 
 โครงการกําลังใจในพระดําริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา น้ัน มีเป้าหมาย
ที่จะดําเนินกิจกรรมที่เป็นการเสริมและไม่ซ้ําซ้อนกับสิ่งที่ทาง ราชการได้ดําเนินการอยู่แล้ว โดยเลือก
กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุด และช่วยส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ทางราชการ
ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากขาดแคลนปัจจัยต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มผู้ต้องขังสตรี 
กลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดและกลุ่มผู้ขาดโอกาสอ่ืนๆ ในกระบวนการ

                                                            
65 นิวสวิท,  ธนพร แวกประยูร ได้รับเลือกจากองค์การ YWCA เปน็ทูตสันถวไมตรีสตรี 

ในปี พ.ศ. 2554, เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.newswit.com 
66 สัมภาษณ์ ธนพร แวกประยูร, นักร้อง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 3 ตุลาคม 2555. 
67 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 24 

กันยายน 2555. 
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ยุติธรรม67

68 นอกจากการให้กําลังใจและให้โอกาสแก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแล้ว โครงการกําลังใจยังมี 
เป้าหมายสําคัญในการรณรงค์ให้สังคมไทย เป็นสังคมที่พร้อมจะเป็นกําลังใจและให้โอกาสแก่บุคคลท่ี
แม้จะก้าวพลาดแต่ก็ได้เรียนรู้ที่จะเริ่มชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม 
 จากภาพลักษณ์ในการเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่สะท้อนจากผลงานเพลง ส่งผลให้ ธนพร 
แวกประยูร ได้รับเลือกเป็นตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือผู้หญิงและสิทธิสตรี ในโครงการกําลังใจ และ
องค์การพัฒนาศักยภาพสตรีโลก สหพันธ์สมาคม YWCA แห่งประเทศไทย น่ันอาจแสดงถึงความ
ชัดเจนในผลงานเพลงที่สะท้อนเร่ืองราวผู้หญิง และส่วนประกอบอ่ืนๆที่ก่อให้เกิดการแสดง
ภาพลักษณ์ และ สัญลักษณ์ในตัวศิลปิน โดยผู้วิจัยมีข้อสังเกตบางประการจากผลงานเพลงท่ีขับร้อง
โดย ธนพร แวกประยูร ในช่วงระยะเวลาการทํางานเวลา 12 ปีที่ผ่านมา สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา และ 
ธนพร แวกประยูร มีผลงานที่สะท้อนเร่ืองราวของผู้หญิงออกมาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับการ
นําเสนอมิวสิควีดีโอซีรี่ส์เข้มข้น ทําให้บทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร มีความชัดเจนในการ
แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงมาโดยตลอด แต่ผลงานเพลงในปีพ.ศ. 2555 เป็นต้นมา บทเพลงที่ขับร้อง 
โดย ธนพร แวกประยูร การถ่ายทอดบทเพลงท่ีเป็นอ่อนโยนมากขึ้น เน้ือหาในบทเพลงเร่ิมมีการ
เปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่น เพลงเพ่ือนในฝัน  ธนพร ได้กล่าวว่า “คุณ สุทธิพงษ์ ได้แต่งเพลง เพ่ือน
ในฝัน คือเราต้องการจะพักเพลงที่มีความเศร้า เป็นเพลงที่ฟังแล้วย้ิมได้”68

69 รวมถึงเพลงพรุ่งน้ีไม่มีจริง
ที่ ธนพร กล่าวว่า  

 เป็นการพูดเร่ืองอารมณ์ของผู้หญิงในอีกมุมหนึ่ง จริงๆก็ไม่ได้เฉพาะผู้หญิง หลังๆ เราจะมี
ความเป็นกลางมากย่ิงขึ้น แต่ยังไม่ท้ิงความเป็น ดราม่า ของเพลง ยกตัวอย่างจากเพลง พรุ่งนี้ไม่มี
จริง ท่ีทําให้คนประมาทน้อยลง อยากรีบทําอะไรจงทํา อยากบอกอะไรคุณควรจะบอก มีการเล่นกับ
อารมณ์ ในแง่ความเศร้า ซ่ึงผลตอบรับค่อนข้างดีมาก เพราะเป็นจุดท่ีคนคิดไม่ถึง ซ่ึงพ่ีบั๋งได้แต่ง
เพลงนี้ขึ้นมา69

70  

 
 เหตุผลที่ผู้ประพันธ์เพลง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา และศิลปินธนพร แวกประยูร น้ันได้
เปลี่ยนมุมมองในการถ่ายทอดบทเพลงให้อ่อนโยน และปรับความเข้มข้นในเน้ือหาเพลงลงน้ัน เป็น
เพราะระยะเวลาในการทํางานที่ผ่านมาน้ัน ผู้ประพันธ์ได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานเพลงมา
จํานวนมากแล้วกับงานเพลงท่ีเกี่ยวข้องกับผู้หญิง ซึ่งหากจะทําเพลงในแนวนั้นข้ึนมาใหม่ ก็ต้องมีเหตุ

                                                            
68  โครงการกําลังใจในพระดําริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,  โครงการ

กําลังใจ,  เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.kamlangjai.or.th 
69 สัมภาษณ์ ธนพร แวกประยูร, นักร้อง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 3 ตุลาคม 2555. 
70 สัมภาษณ์ ธนพร แวกประยูร, นักร้อง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 3 ตุลาคม 2555. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  74 

และผลมากขึ้น เน่ืองจากวัยวุฒิของนักร้องที่มีวุฒิภาวะมากขึ้น ทําให้การสร้างสรรค์งานเพลงจึงต้อง
คํานึงถึงภาพลักษณ์บุคลิก และวัยของศิลปินด้วย70

71  
 ดังน้ัน สรุปได้ว่า จากการสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์เพลง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ที่มีความ
เข้าใจในมุมมองของความรัก เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการทํางานด้านงานเขียน และ ความสามารถ
ในการแต่งเพลงของ สุทธิพงษ์  ประกอบกับความต่อเน่ืองในรูปแบบอัลบ้ัม และแนวเพลง ซึ่งทีมงาน 
ผู้ประพันธ์  บริษัทค่ายเพลงมีส่วนในการกําหนด และด้วยศักยภาพ ความสามารถในการขับร้องร้อง
ของนักร้องน้ัน ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่เด่นชัดในเรื่องการเป็นตัวแทนของผู้หญิง ของธนพร แวกประยูร 
เน่ืองจาก การสื่อสารของบทเพลงที่ถ่ายทอดถึงผู้ฟัง สื่อมิวสิควีดีโอ รวมถึงการนําเสนอข่าวของ
สื่อมวลชน ก่อให้เกิดภาพลักษณ์การเป็นตัวแทนของผู้หญิง ภาพจดจําที่มีต่อ ธนพร แวกประยูร ได้
ชัดเจนมากขึ้น แม้ว่าภาพลักษณ์อาจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของนักร้องและศิลปินก็ตาม ภาพลักษณ์ กับ
ตัวตนของศิลปินสามารถแยกออกจากกันได้ เพราะส่วนสําคัญที่เป็นองค์ประกอบหลักในการกําหนด
ภาพลักษณ์น้ันคือ บทเพลง ที่ผู้ประพันธ์ได้สร้างสรรค์ขึ้น องค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ 
การนําเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนที่มีต่อศิลปินอีกด้วย  
 การแสดงภาพลักษณ์สตรีในบทเพลงไทยสากล : กรณีศึกษา บทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร  
แวกประยูร แสดงให้เห็นว่า บทเพลง เป็นสื่อสะท้อนภาพของสังคมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
จากการสร้างสรรค์โดยผู้ประพันธ์เพลง ที่ใช้ประสบการณ์ ข้อมูลจากเรื่องที่เกิดข้ึนจริง ณ ช่วงเวลาน้ัน 
เป็นองค์ประกอบในการถ่ายทอดบทเพลงที่แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง 
 
 
 
 

                                                            
71 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัท อาร์เอส จาํกัด,  

24 กันยายน 2555. 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ืองการแสดงภาพลักษณ์สตรีในบทเพลงไทยสากล : กรณีศึกษา บทเพลงที่ขับ
ร้องโดย ธนพร แวกประยูร ผู้วิจัยได้ศึกษาบทเพลงที่ ธนพร แวกประยูร ได้ขับร้องในอัลบ้ัมเด่ียวและ
เด่ียวพิเศษ ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 ผู้วิจัยวิเคราะห์เน้ือหาบทเพลงจํานวน 115 บทเพลง ภายใต้
กรอบแนวคิดสตรีนิยม ทฤษฎีความไม่เสมอภาคทางเพศสภาพ ทฤษฎีการกดขี่ทางเพศสภาพ (แนวคิด
สตรีนิยมแนวเรดิคัล) เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์บทเพลง นอกจากน้ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ประพันธ์เพลง 
สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา และธนพร แวกประยูร ผู้ขับร้อง เพ่ือนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ร่วมกับคําร้องและเน้ือหาในบทเพลง ในการวิจัยเร่ืองการแสดงภาพลักษณ์สตรีในบทเพลง
ไทยสากล : กรณีศึกษา บทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 
ข้อ ดังน้ี  
 1. เพ่ือรวบรวม และวิเคราะห์ บทเพลงที่ขับร้อง โดย ธนพร แวกประยูร  
 2. เพ่ือวิเคราะห์บทเพลงที่แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง 
 3. เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการประพันธ์เพลงของ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ต่อการสร้างสรรค์
บทเพลงที่แสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงในสังคม ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 
 4. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อ ข่าว บทวิจารณ์ ต่าง ๆ ต่อบทเพลงที่ขับร้อง โดย ธนพร 
แวกประยูร ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 
  
ผลการศึกษาวิเคราะห์  
 จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้ 
 1. เนื้อหาบทเพลงที่แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง 
  ผู้วิจัยคัดเลือกบทเพลงจากอัลบ้ัมเด่ียว และเด่ียวพิเศษของ ธนพร แวกประยูร 
ทั้งหมด 115 เพลง มีเพลงจํานวน 60 เพลง ที่เน้ือหาแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงและสะท้อนแนวคิด
สตรีนิยม ในทฤษฎีความไม่เสมอภาคทางเพศสภาพ ทฤษฎีการกดขี่ทางเพศสภาพ (แนวคิดสตรีนิยม
แนวเรดิคัล) ซึ่งผู้วิจัยจัดกลุ่มบทเพลงได้ 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้หญิงถูกกดข่ี 2. ผู้หญิงเข้มแข็ง 3. ผู้หญิง
เปราะบาง โดยผู้วิจัยได้แบ่งการแสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงจาก 3 กลุ่ม ได้ 13 ลักษณะ ดังต่อไปนี้       
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  กลุ่มที่ 1 บทเพลงที่แสดงผู้หญิงถูกกดขี่ มีจํานวนเพลงที่สัมพันธ์กับเน้ือหาในกลุ่มนี้ 

37 เพลง ซึ่งบทเพลงในกลุ่มที่ 1 สามารถแสดงภาพของผู้หญิงได้ 5 ลักษณะ คือ 1. ผู้หญิงที่ถูกทําร้าย

จิตใจ ผิดหวังในความรัก จํานวน 29 เพลง 2. ผู้หญิงที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากคนรัก จํานวน 3 

เพลง 3. ผู้หญิงที่เป็นบุคคลท่ีสามในคู่รักและเมื่อรู้พร้อมที่จะหยุดการกระทํา จํานวน 2 เพลง   

4. ผู้หญิงที่ถูกคบเป็นคนแก้เหงา จํานวน 3 เพลง  5. ผู้หญิงที่เคยผ่านการมีคู่รัก และครอบครัวมา

และไม่เป็นที่ยอมรับในการมีรักครั้งใหม่ จํานวน 1 เพลง 

  กลุ่มที่ 2 บทเพลงที่แสดงผู้หญิงเข้มแข็ง มีความอดทน ซื่อสัตย์ต่อความรัก และ

ความเป็นผู้นํา มีจํานวนเพลงที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในกลุ่มนี้จํานวน 30 เพลง ซึ่งบทเพลงในกลุ่มที่ 2 

สามารถแสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงได้ 4 ลักษณะ คือ 1. ผู้หญิงที่มีสภาวะความเชื่อมั่น กล้าตัดสินใจใน

การแก้ไขปัญหา จํานวน 11 เพลง  2. ผู้หญิงที่มีความอดทน มั่นคงซื่อสัตย์ต่อความรัก จํานวน 21 

เพลง 3. ผู้หญิงยุคใหม่ ที่พร้อมจะอยู่คนเดียวได้ หากยังไม่เจอคนรักที่ดี จํานวน 1 เพลง  4. ผู้หญิง

ที่มีความทะเยอทะยาน หวังในความสําเร็จของชีวิต โดยไม่คํานึงถึงความถูกต้อง จํานวน 2 เพลง 

  กลุ่มที่ 3 บทเพลงที่แสดงผู้หญิงเปราะบาง เช่น อารมณ์อ่อนไหว อาการหึงหวง และ 

เพลงที่ให้กําลังใจแก่ผู้หญิง มีจํานวนเพลงที่สัมพันธ์กับเน้ือหาในกลุ่มที่ 3 จํานวน 14 เพลง ซึ่งบท

เพลงในกลุ่มที่ 3 สามารถแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงได้ 4 ลักษณะ คือ 1. ลักษณะนิสัยของผู้หญิงที่

ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากคนรัก จํานวน 2 เพลง  2. ลักษณะนิสัยของผู้หญิงที่มีต่อผู้ชายและ   

คนรัก จํานวน 6 เพลง  3. ลักษณะของผู้หญิงที่อ่อนไหว เปราะบาง ต้องฝากชีวิตไว้กับผู้ชายและคน

รัก จํานวน 4 เพลง  4. การให้กําลังใจต่อผู้หญิงให้มีความเข้มแข็ง จํานวน 3 เพลง 

  จากจํานวนบทเพลงทั้ง 3 กลุ่ม แสดงให้เห็นว่า เพลงในกลุ่มที่ 1 ผู้หญิงถูกกดขี่ มี

จํานวนมากที่สุด 37 เพลง ซึ่งเป็นกลุ่มเพลงที่มีเน้ือหาเก่ียวข้อง ผู้หญิงกับความรัก ผู้หญิงที่ถูกกระทํา 

ทําร้ายจิตใจจากผู้ชาย สาเหตุคือการมีบุคคลที่สามเข้ามาทําให้มีปัญหาในชีวิตคู่ ปัญหาครอบครัว  

เป็นการแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง และแสดงความเป็นผู้นําของผู้ชาย แสดงให้เห็นความไม่เสมอ

ภาคระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่ยังคงปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบัน เพลงในกลุ่มที่ 2  ผู้หญิงเข้มแข็ง มี

จํานวนเพลงรองลงมา จํานวน 30 เพลง แสดงให้เห็นภาพของผู้หญิงยุคเก่า และยุคใหม่ที่มีการ

ผสมผสานกัน เพราะ จากเน้ือหาในบทเพลง ผู้หญิงจะมีความเข้มแข็ง อดทน ซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อคนรัก 

ครอบครัวเป็นอย่างมาก และมีการนําเสนอภาพของผู้หญิงที่เป็นผู้นํา ผู้หญิงยุคใหม่ที่กล้าเผชิญปัญหา

กล้าตัดสินใจต่อการแก้ไขปัญหาในชีวิตได้เป็นอย่างดี  และเพลงในกลุ่มเพลงที่ 3 ผู้หญิงเปราะบาง 

จํานวน 14 เพลง เป็นการสะท้อนภาพผู้หญิงอ่อนไหว มุมมองความคิด และลักษณะนิสัยของผู้หญิง

เพ่ือให้ผู้ชายได้รับรู้ถึงเหตุผลของการกระทําต่างๆได้ดีย่ิงขึ้น รวมถึงบทเพลงที่แสดงการให้กําลังใจแก่

ผู้หญิง 
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  บทเพลงที่ขับร้อง โดย ธนพร แวกประยูรน้ัน นับว่า ผู้ประพันธ์ มีการสร้างสรรค์บท
เพลงที่แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงอย่างต่อเน่ือง ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 ซึ่งจากบทเพลงจํานวน 
60 เพลง  ที่สัมพันธ์กับแนวคิดสตรีนิยมและแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงมีเพลงจํานวน 39 เพลงที่ 
สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา เป็นผู้ประพันธ์ขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ทําการสัมภาษณ์ สุทธิพงษ์ สมบัติ
จินดา เพ่ือวิเคราะห์แนวคิด และกระบวนการประพันธ์เพลง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ของผู้วิจัย 
 2. กระบวนการประพันธ์เพลง : การแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัย การสัมภาษณ์ผู้ประพันธ์เพลง สุทธิพงษ์ สมบัติ
จินดา ในแนวคิดของผู้ประพันธ์เพลง รวมถึงผู้ขับร้อง ธนพร แวกประยูร จากการวิเคราะห์ข้อมูลน้ัน 
แสดงให้เห็นว่า ในอัลบ้ัมชุดแรกที่ช่ือว่า ปาน ธนพร ในปีพ.ศ. 2543 น้ันยังมีการนําเสนอผลงานเพลง
ที่ไม่ชัดเจน แต่เริ่มมีการประพันธ์เพลงที่แสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงเด่นชัดในอัลบ้ัมที่3 True Story 
ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง ซึ่งมีจํานวนเพลงที่แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงในอัลบ้ัมเพ่ิมมากขึ้น และมี
ความชัดเจนมากย่ิงข้ึน ในผลงานเพลงที่แสดงถึงการเป็นตัวแทนของผู้หญิงในอัลบ้ัม Lover นรกในใจ 
จากการวิเคราะห์และจัดกลุ่มบทเพลง ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฏในบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร 
แวกประยูร คือ ผู้หญิงถูกกดข่ี ผู้หญิงเข้มแข็ง และผู้หญิงเปราะบาง โดยจากภาพท้ัง 3 ประเภท 
สามารถแบ่งได้เป็น 13 ลักษณะดังที่ผู้วิจัยกล่าวข้างต้น บทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร มี
การแสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงที่หลากหลาย ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงภาพของผู้หญิงในสังคม ที่มีความ
เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จากภาพในอดีตที่ผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายสงวนท่าที แม่ศรีเรือน

0

1  แต่บทเพลงในปัจจุบัน มีการสะท้อนภาพผู้หญิงที่เข้มแข็ง กล้าแสดงออกมากข้ึน ซึ่งเร่ืองราวใน
เพลงส่วนใหญ่ผู้ประพันธ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา กล่าวว่า ใช้ข้อมูลจากเรื่องที่เกิดข้ึนจริงในสังคม โดย
ใช้เป็นข้อมูลส่วนหน่ึงที่เป็นองค์ประกอบในการเขียนเพลง ยกตัวอย่างเช่น เพลง หวง ซึ่งมีการแสดง
ภาพผู้หญิงที่มีความเช่ือมั่น กล้าพูด และเข้มแข็งมากขึ้น ต่างจากภาพของผู้หญิงในอดีตที่ต้องเป็นแม่
ศรีเรือน  
 “ฉันหวง ฉันมาทวงของฉันคืน ฉันไม่เคยแย่งของคนอ่ืน” พ่ีว่าเพลง คือ บทวิพากษ์สังคม
ในยุคหน่ึง ยุคน้ันๆอยู่แล้ว ……” สุทธิพงษ์ กล่าว1

2 

                                                            

 
1
 กาญจนา แก้วเทพ, ภาพลักษณ์ของผู้หญงิในสื่อมวลชน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2535), 301. 
 2 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์  สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 24 
กันยายน 2555. 
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 จากการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของผู้ประพันธ์ ที่มีส่วนต่อการกําหนดภาพรวมในอัลบ้ัม 
อีกทั้ง บุคลิกของผู้ขับร้อง ธนพร แวกประยูร น้ัน เป็นองค์ประกอบสําคัญต่อการนําเสนอภาพลักษณ์
ตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่ ซึ่งเริ่มมีความชัดเจนในอัลบ้ัมที่ 3 True Story ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง โดย
สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา  
 “แต่พอชุดที่3น่ีชัด เราไปเที่ยวผับ เราไปน่ังดูแล้วเหมือนกับคนที่เค้าร้องเพลงตามเป็น
ผู้หญิงทั้งน้ันเลย เราก็เลยรู้สึกว่ามันชัดน่ะ ภาพมันชัดเราก็เลยลงไปเลยแล้วกันเน้ือหาจึงเริ่มหนักข้อ
ขึ้นเรื่อยๆมา” สุทธิพงษ์ กล่าว2

3 
 บทเพลงที่สะท้อนเร่ืองราวของผู้หญิงตลอดระยะเวลา 12 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 
จึงเปรียบเป็นจุดเด่นในผลงานเพลงของ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ที่ประพันธ์ซึ่งมีโครงเร่ืองที่
ละเอียดอ่อน การใช้ภาษาในคําร้องอย่างตรงไปตรงมาชัดเจน  จากการที่ สุทธิพงษ์ มีมุมมอง และ
สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวความรักของผู้หญิงผ่านบทเพลงได้เป็นอย่างดีน้ัน อาจต้ังข้อสังเกตได้ว่าเป็น
เพราะประสบการณ์ในการทํางานของผู้ประพันธ์ที่เคยเป็นนักเขียน และบรรณาธิการสํานักพิมพ์ใย
ไหม ซึ่งเป็นสํานักพิมพ์ที่มีงานเขียน บทกลอนอันเก่ียวข้องกับความรักของหนุ่มสาว ความรักในช่วง
วัยรุ่น ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ผู้ประพันธ์สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงผ่านบทเพลงได้อย่างลึกซึ้ง 
และแสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงผ่านบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร  แวกประยูร ได้เป็นอย่างดี  
 แม้ว่าบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร จะมีจุดเด่นเรื่อง การนําเสนอภาพลักษณ์
ตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ แต่ สุทธิพงษ์  สมบัติจินดา และทีมงานผู้ประพันธ์ ก็มีกระบวนการทํางานที่
คํานึงถึงภาพลักษณ์ และวัยวุฒิของศิลปินนักร้อง ดังน้ันจึงส่งผลต่อการทํางาน การสร้างสรรค์บท
เพลงในช่วงปี พ.ศ. 2555 โดยบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร น้ัน ได้มีการนําเสนอบทเพลง
ที่อ่อนโยน มีมุมมองต่อความรักที่เป็นเหตุเป็นผลมากข้ึน ยกตัวอย่างเช่น เพลง เพ่ือนในฝัน เพลง 
พรุ่งน้ีไม่มีจริง  
 จากคําร้อง เน้ือหาในบทเพลงที่ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ประพันธ์ขึ้นน้ัน มีองค์ประกอบ
สําคัญ คือประสบการณ์จากการทํางานในอาชีพนักเขียนของ สุทธิพงษ์  รวมถึงกระบวนการประพันธ์
เพลง และแนวคิดของผู้ประพันธ์ ที่นําเสนอภาพลักษณ์ผู้หญิงในสังคม ณ ขณะน้ัน ผ่านบทเพลง โดย
คํานึงถึงภาพลักษณ์ บุคลิกของศิลปิน  และด้วยความสามารถในการถ่ายทอดบทเพลง เสียงร้องที่มี
ความชัดเจนโดดเด่นของ ธนพร แวกประยูร ล้วนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการนําเสนอ และ 
ถ่ายทอดบทเพลงที่แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง ให้มีความเด่นชัดตลอดระยะเวลาการทํางานต้ังแต่ปี
พ.ศ.2543-2554  

                                                            

 3 สัมภาษณ์ สุทธิพงษ์  สมบัติจินดา, นักประพันธ์เพลง บริษัท อาร์เอส จาํกัด, 24 
กันยายน 2555. 
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 3. การนําเสนอข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ ต่อบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร 

  จากการวิเคราะห์ข่าว บทวิจารณ์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทหนังสือพิมพ์ และ วารสาร

รายสัปดาห์ ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543-2554 รวม

ระยะเวลา 12 ปี สรุปได้ว่ามีการนําเสนอข่าวในแง่มุมต่างๆ ดังน้ี  

  3.1 การนําเสนอข่าวบทเพลงที่ได้รับความนิยม โดยมีการนําเสนอข่าวต้ังแต่อัลบ้ัม

แรก ที่ช่ือว่า ปาน ธนพร ยกตัวอย่างเพลงที่ได้รับความนิยม เช่น เพลงตบมือข้างเดียว เพลงหว่าน

เมล็ดบนเม็ดทราย  เพลงผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ อัลบ้ัมที่ 2 คือ อัลบ้ัม หวานผ่าซาก เพลงที่ได้รับความ

นิยม ยกตัวอย่างเช่น เพลงคืนเขา จนถึงอัลบ้ัมที่ 3 คือ อัลบ้ัม True Story ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง 

ที่มีการนําเสนอข่าวโดยช่ืนชมเพลงในอัลบ้ัมที่มีมุมมองต่อความรักกว้างขึ้น คําร้องที่มีเนื้อหา

ตรงไปตรงมา รวมทั้งนํ้าเสียงของ ธนพร แวกประยูร 3

4 และการนําเสนอข่าวถึงยอดขายอัลบ้ัม True 

Story ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง ที่มียอดขาย 1 ล้านตลับ4

5 จากการนําเสนอข่าวของสื่อสิ่งพิมพ์แสดง

ให้เห็นถึงกระแสความนิยมในบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ของกลุ่มผู้ฟัง ณ ช่วงเวลาน้ัน 

ซึ่งส่วนใหญ่บทเพลงนั้นจะถ่ายทอดเร่ืองราวผู้หญิงเป็นผู้ถูกกดข่ี ถูกทําร้ายจิตใจ และความผิดหวังใน

ความรักของผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่  

  3.2 การวิพากษ์วิจารณ์เน้ือหาบทเพลงที่เก่ียวข้องกับผู้หญิง การถ่ายทอดเพลงที่

สะท้อนภาพลักษณ์และเร่ืองของผู้หญิงน้ัน มีความชัดเจนมากข้ึนในอัลบ้ัมที่ 3 True Story ความรัก/

ผู้ชาย/ปลาย่าง และนับว่าอัลบ้ัมน้ีประสบความสําเร็จในด้านยอดจําหน่ายเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก 

เน้ือหาในเพลงแสดงถึงผู้หญิง ความรัก ความรู้สึกของผู้หญิงได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงการนําเสนอข่าวซึ่ง

ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักร้อง ธนพร แวกประยูร ในการเป็นปากเป็นเสียง และตัวแทนของผู้หญิง

ยุคใหม่  

  3.3 ภาพลักษณ์ของศิลปินที่เป็นตัวแทนของผู้หญิง ด้วยเนื้อหาในบทเพลงที่มีการ

นําเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ชัดเจนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงบุคลิกของนักร้อง  ความสามารถในการ

ขับร้อง และถ่ายทอดบทเพลงของ ธนพร แวกประยูร การนําเสนอมิวสิควีดีโอซี่รีส์ ต้ังแต่ปีพ.ศ. 

2543-2554 ส่งผลต่อการนําเสนอข่าวของสื่อ ซึ่งมีภาพจําต่อศิลปินว่า ธนพร แวกประยูร เป็นตัวแทน

ของผู้หญิง เป็นปากเสียงแทนผู้หญิงในสังคม ส่งผลให้ ธนพร ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งการเป็นทูต

สันถวไมตรี ขององค์การพัฒนาศักยภาพสตรีโลก สหพันธ์สมาคม YWCA แห่งประเทศไทย (Young 

                                                            

 4 ไทยรัฐ, “ปาน  มองความรักหลายมุมขึ้น,” ไทยรัฐ (22 กรกฎาคม 2545): 35. 
 5 ไทยรัฐ, “ปาน ปลื้ม ยอดทะลุเกินล้าน,” ไทยรัฐ (25 กันยายน 2545): 35. 
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Women’s Christian Association of Thailand) ในฐานะทูตสันถวไมตรีสตรีในปี พ.ศ. 25546 และ

เป็นผู้ขับร้องเพลง ใจนําทาง ของโครงการ กําลังใจในพระดําริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติ

ยาภา โดย ผู้ประพันธ์เพลง คือ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา 

  3.4 มิวสิควีดีโอซีรี่ส์เรื่องราวเข้มข้น การสร้างสรรค์มิวสิควีดีโอประกอบเพลง รวมถึง
การดําเนินเรื่องราวให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับเน้ือหาในบทเพลงนั้น มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการ
ประชาสัมพันธ์ และเป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดภาพ การรับรู้ของกลุ่มคนฟังได้ดีย่ิงขึ้น จุดเด่นของ
ผลงานเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ต้ังแต่ในอัลบ้ัมแรก ที่ช่ือว่า ปาน ธนพร น้ันคือ การ
นําเสนอมิวสิควีดีโอซีรี่ส์ที่มีการดําเนินเรื่องที่ต่อเน่ืองระหว่างเพลง 2 เพลง ยกตัวอย่างเช่น เพลงตบ
มือข้างเดียว กับ เพลง 3 คน 2 ทาง นําแสดงโดย น้ิง กุลสตรี  พล ตัณฑเสถียร และต๊ิก กัญญารัตน์ 
ในอัลบ้ัม True Story ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง ก็ยังคงมีการนําเสนอมิวสิควีดีโอเร่ืองราวเข้มข้น ใน
เพลง ขอเลวแค่น้ี และเพลง รักแท้แพ้ใกล้ชิด นําแสดงโดย บงกช คงมาลัย  เจษฎาภรณ์ ผลดี และ 
อลิชา ไล่ศัตรูไกล รวมถึง ในอัลบ้ัม Lover นรกในใจ มีการสร้างมิวสิควีดีโอซีรี่ส์ต่อเน่ืองในเพลง 2 
เพลง คือ เพลง นรกในใจ และ เพลง หญิงร้ายชายเลว นําแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์  นุสบา 
ปุณณกันต์  สีเรียม ภักดีดํารงฤทธ์ิ และ วรฤทธ์ิ  เฟ่ืองอารมณ์ ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตได้ว่า การสร้างมิว
สิควีดีโอซี่รี่ส์ที่มีการดําเนินเรื่องอันสอดคล้อง และต่อเน่ืองในบทเพลง 2 เพลง ส่งผลให้ผู้บริโภคมี
ความสนใจและรับรู้ถึงเน้ือหาในบทเพลงเพ่ิมข้ึน และเป็นสิ่งสําคัญในการประชาสัมพันธ์บทเพลงในแต่
ละอัลบ้ัม ซึ่งมิวสิควีดีโอซีรี่ส์ประกอบเพลง จึงกลายเป็นจุดเด่นในบทเพลงที่ขับร้อง โดย ธนพร แวกป
ระยูร ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543-2554 
 บทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ระหว่างปีพ.ศ .2543-2554 มีการแสดง
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสังคม โดยผู้ประพันธ์ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ใช้เรื่องราวที่เกิดข้ึนจริงในสังคม
เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ดนตรี บทเพลงน้ัน เป็นสื่อที่สะท้อนให้เห็นภาพ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงได้ โดยบทเพลงที่ สุทธิพงษ์ ประพันธ์น้ัน มีการแสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงในทุกมิติ  
เช่น  ภาพผู้หญิงถูกกดข่ี  ภาพผู้หญิงเข้มแข็ง ภาพผู้หญิงเปราะบาง  ผู้ประพันธ์ยังมีส่วนสําคัญต่อการ
กําหนดภาพลักษณ์ของศิลปินจากการสร้างสรรค์บทเพลงที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงมาอย่างต่อเน่ือง และ
ด้วยการถ่ายทอดเน้ือหาเพลงที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา  บุคลิกศักยภาพความสามารถของผู้ขับร้อง สื่อ
มิวสิควีดีโอ และการนําเสนอข่าวของสื่อ  เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความนิยม และบทเพลงที่ขับ
ร้องโดย ธนพร  แวกประยูร ประสบความสําเร็จ  

                                                            

 6 นิวสวิท, “ธนพร แวกประยูร ได้รับเลือกจากองค์การ YWCA เป็นทูตสันถวไมตรีสตรี ใน
ปี พ.ศ. 2554,” เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.newswit.com 
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 การแสดงภาพลักษณ์สตรีในบทเพลงไทยสากล : กรณีศึกษา บทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร  
แวกประยูร แสดงให้เห็นว่า บทเพลง เป็นสื่อสะท้อนภาพของสังคมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
จากการสร้างสรรค์โดยผู้ประพันธ์เพลง ที่ใช้ประสบการณ์ ข้อมูลจากเรื่องที่เกิดข้ึนจริง ณ ช่วงเวลาน้ัน 
เป็นองค์ประกอบในการถ่ายทอดบทเพลงที่แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาเฉพาะในด้านการประพันธ์เพลง และตัวดนตรี 
 2. ควรมีการศึกษาการแสดงภาพของผู้หญิงผ่านทางสื่ออ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น มิวสิควีดีโอ 
โฆษณา เป็นต้น 
 3. ควรมีการศึกษาประวัติและผลงานของผู้ประพันธ์เพลง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา โดย
ละเอียด 
 4.  ควรมีการศึกษาการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคต่อการแสดงภาพลักษณ์สตรีในบทเพลง     
ที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร 
 5.  ควรมีการศึกษาบทเพลง 55 เพลง จากจํานวน 115 เพลง ที่ขับร้องโดย ธนพร แวก 
ประยูร ซึ่งมีเน้ือหาที่นําเสนอมุมมองความรักในด้านต่างๆ  
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ตารางที่ 5 แสดงรายช่ือเพลงและเนื้อหาของบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร  แวกประยูร  

 ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 

 
ลําดับ 

เพลง 
รายชื่อเพลง อัลบั้ม ปี เนื้อหาของบทเพลง 

1. หว่านเมล็ดบนเม็ดทราย ปาน ธนพร 2543 ผู้หญิงท่ีทุ่มเท ซ่ือสัตย์  ม่ันคงต่อผู้ชายที่ตนรัก 

2. ตบมือข้างเดียว ปาน ธนพร 2543 ปัญหารักสามเศรา้ท่ีผู้ชายมีผู้หญิงอ่ืน  ผู้หญิง 2 คน 

ผู้ชาย 1 คน 

3. ศีรษะมันร้ัน ปาน ธนพร 2543 ผู้หญิงท่ีมีความเชือ่ม่ันในตัวเอง  ไม่กลัวต่อปัญหา

ใดๆ 

4. 3 คน 2 ทาง ปาน ธนพร 2543 ปัญหา รักสามเศร้าท่ีผู้หญิงฝ่ายโดนกระทําพร้อมท่ี

จะเดินจากไป มีสภาวะความเชื่อม่ันในการตัดสินใจ  

5. หลบดีๆ ละกัน ปาน ธนพร 2543 เรื่องราวของผู้หญิงท่ีเตือนผู้ชายเจ้าชู้ ให้หลบหลีก

ผู้หญิงหลายคนทีถู่กท้ิงให้ดี 

6. ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ ปาน ธนพร 2543 แสดงถึงลกัษณะนิสัยของผู้หญิงสว่นใหญ่ ท่ีต้องการ

การดูแล เอาใจใส ่จากคนรกั  

7. เจ็บไม่จํา ปาน ธนพร 2543 ผู้หญิงท่ีมีความม่ันคง ซ่ือตรงอดทนต่อความรักแม้วา่

จะต้องพบกับ  ความผิดหวังเสียใจ 

8. ไปดี..มาไม่ดี ปาน ธนพร 2543 ผู้หญิงท่ีตัดใจจากผู้ชายท่ีบอกเลิก และอวยพรให้ฝ่าย

ชายไปดี โชคดี 

9. เกลียด ...ท่ีรักเธอ ปาน ธนพร 2543 เรื่องราวของผู้หญิงท่ีแอบรักผูช้ายคนหนึ่งโดยท่ีฝา่ย

ชายไม่รู้ว่ามีคนแอบรัก 

10. เพลงรัก 4 คอร์ด ปาน ธนพร 2543 เรื่องราวการแสดงความรักของผู้หญิงต่อผู้ชาย ให้รู้

ด้วยการฝึกเลน่กตีาร์และร้องเพลงให้ฟัง 

11. ขอบใจท่ีกลับมา  

(เพลงพิเศษ) 

ปาน ธนพร

(อัลบั้มพิเศษ)

2543 

 

ผู้หญิงท่ีรอคอยม่ันคงต่อคนรักเป็นเวลานาน และ

สุดท้ายคนรักกก็ลับมา 

12. รักฉันจะมีแต่เธอ ปาน ธนพร 

(อัลบั้มพิเศษ)

2543 ผู้หญิงท่ีตอบแทนความรกัของคนรกัด้วยคําสัญญาท่ี

จะม่ันคงในรักตลอดไป 

13. คืนเขา หวานผ่าซาก 2544 ผู้หญิงท่ียอมตัดใจแยกทางกับฝา่ยชายเพ่ือคืนความ

รักให้แก่คนรักเดิม 

14. ปากอย่างใจอย่าง หวานผ่าซาก 2544 ลักษณะของผู้หญงิท่ีปากกับใจไม่ตรงกันและไม่กล้า

เผยความรักต่อฝา่ยชาย 

15. รักกันจริงต้องท้ิงกันไป หวานผ่าซาก 2544 ผู้หญิงท่ีขอบอกเลิกเพราะฝา่ยชายเจ้าชู้ เละฝ่ายหญิง

ทนไม่ไหว 
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ตารางที่ 5 แสดงรายช่ือเพลงและเนื้อหาของบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร  แวกประยูร  

 ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 (ต่อ) 

 
ลําดับ 

เพลง 
รายชื่อเพลง อัลบั้ม ปี เนื้อหาของบทเพลง 

16. ไม่ผิด หวานผ่าซาก 2544  ผู้หญิงท่ีตัดใจและไม่รั้งให้ฝ่ายชายรักตนต่อไป  

17. ใจถึงไม่กลัว หวานผ่าซาก 2544 เรื่องราวของผู้หญิงท่ีไม่สนใจฝ่ายชาย และไม่ใส่ใจท่ี

ไปมีใครใหม่ 

18. เหมือนรักกับลม หวานผ่าซาก 2544 ผู้หญิงท่ีไม่ได้ความใส่ใจ ดูแลจากคนรักจนถึงวันท่ีคน

รักจากไป เปรียบความรักเป็นด่ังลมท่ีจับต้องไม่ได้ 

19. ไม่รัก....สักคํา หวานผ่าซาก 2544 ผู้หญิงท่ีรอและตอ้งการฟังคําพูดสดุท้ายจากคนรัก

แม้ว่าจะต้องเจบ็ปวด 

20. รักคือการไม่ให้ หวานผ่าซาก 2544 ผู้หญิงและผูช้ายที่มีความรักจริงใจต่อกัน 

21. หวานผ่าซาก หวานผ่าซาก 2544 ผู้หญิงท่ีบอกถึงลกัษณะนิสัย ของตนเองกบัฝ่ายชาย 

เป็นคนตรงไปตรงมา ถ้ารับได้ก็รับ 

22. มาทางใคร….ไปทางมัน หวานผ่าซาก 2544 ผู้ชายที่บอกเลิกฝา่ยหญิง   แต่ผู้หญิงยินดี ท่ีจะให้

เลิกรา  โดยไม่จาํเป็นต้องพูดอ้อมค้อม 

23. ขอเลวแค่นี้ 

 

True Story 

ความรัก/ผู้ชาย/ 

ปลาย่าง 

2545 

 

อีกแง่มุมของผู้หญิงท่ีแย่งคนรักของคนอ่ืนและเม่ือรู้

ความจรงิก็พร้อมท่ีจะหยุดและคืนคนรัก ให้อีกฝ่าย 

24. รักแท้แพ้ใกล้ชิด True Story 

ความรัก/ผู้ชาย/ 

ปลาย่าง 

2545 ความเสียใจของผูห้ญิงท่ีถูกเพ่ือนแอบคบกับคนรัก

ตนเองเพราะความใกล้ชิด  

25. ชดใช้ยังไง True Story 

ความรัก/ผู้ชาย/ 

ปลาย่าง 

2545 ผู้หญิงท่ีผิดหวังในความรักและไม่มีสิ่งใดจะมาชดใช้

ในสิ่งท่ีเสียไปได้ 

26. ข้อดีท่ีมีเธอ True Story 

ความรัก/ผู้ชาย/ 

ปลาย่าง 

2545 เพลงท่ีแสดงถึงความรักความห่วงใยของฝ่ายชายท่ีมี

ต่อคนรัก 

27. เพ่ืออะไร True Story 

ความรัก/ผู้ชาย/ 

ปลาย่าง 

2545 ผู้หญิงท่ีทุ่มเท  เพ่ือความรัก ต้องการแสดงให้ผู้ชาย

ได้รับรู้ในสิ่งท่ีทําแต่กลับถูกคนรักท้ิง  
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ตารางที่ 5 แสดงรายช่ือเพลงและเนื้อหาของบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร  แวกประยูร  

 ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 (ต่อ) 

 
ลําดับ 

เพลง 
รายชื่อเพลง อัลบั้ม ปี เนื้อหาของบทเพลง 

28. สองกายหัวใจเดียว True Story 

ความรัก/ผู้ชาย/ 

ปลาย่าง 

2545 ความรกัของคู่รักท่ีผ่านเรื่องราวต่างๆ มาจนพบรักแท้

29. เรื่องง่ายๆ (ท่ีผู้ชายไม่รู้) True Story 

ความรัก/ผู้ชาย/ 

ปลาย่าง 

2545 แสดงถึงลกัษณะนิสัย แง่มุมของผูห้ญิงท่ีมีต่อผู้ชาย

และคู่รัก 

30. ฉันไม่รักเธอหรือไง True Story 

ความรัก/ผู้ชาย/ 

ปลาย่าง 

2545 ความรกัสามเศรา้ท่ีผู้หญิงคนหนึง่เสียใจท่ีต้องเสียคน

รักไปให้คนอ่ืน 

31. คนหลายใจ True Story 

ความรัก/ผู้ชาย/ 

ปลาย่าง 

2545 ผู้หญิงท่ีรอคนรักอย่างอ้างว้าง แต่เม่ือมีคนท่ีดีเข้ามา

ในชีวิตจงึเปิดใจรับ 

32. ไม่ผิดหวัง True Story 

ความรัก/ผู้ชาย/ 

ปลาย่าง 

2545 แสดงถึงความพรอ้มท่ีจะรับกับทุกๆสถานการณ์ กับ

ความรกั  

33. ชีวิตในกํามือ Parn exclusive 

คําสารภาพของ

ความรัก 

2546 ผู้หญิงท่ีต้องการบอกคนรักว่า ท้ังชีวิตของเขาได้

ทุ่มเทและฝากไว้กับคนรกัด้วยตัวและหัวใจ  

34. ดวงไฟในคืนแรม Parn exclusive 

คําสารภาพของ

ความรัก 

2546 ชีวิตของผู้หญงิท่ีมีคนรักเข้ามา ในชีวิต และเปน็

เหมือนดังดวงไฟท่ีนําทางชีวิตฉันให้ดีขึ้น 

35. อิจฉา Parn exclusive 

คําสารภาพของ

ความรัก 

2546 ผู้หญิงท่ีอยากจะบอกว่าอยู่คนเดียวไม่ไหว เพราะคน

รัก หรือฝ่ายชาย ไม่มีเวลาให้กับคนรักเลย จนเมื่อ

เห็นคู่รักอ่ืนจึงรู้สกึอิจฉา 

36. ละลาย (cover) Parn exclusive 

คําสารภาพของ

ความรัก 

2546 แสดงเรื่อราวความรักท่ีคนรักไม่ซ่ือสัตย์ มีคนอ่ืนอีก

มากมาย จนต้องเสียใจ  และต้องการให้คนรักเลือก

ว่าจะอยู่หรือไป 
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ตารางที่ 5 แสดงรายช่ือเพลงและเนื้อหาของบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร  แวกประยูร  

 ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 (ต่อ) 

 
ลําดับ 

เพลง 
รายชื่อเพลง อัลบั้ม ปี เนื้อหาของบทเพลง 

37. เหงา…ให้กลับมา Parn exclusive 

คําสารภาพของ

ความรัก 

2546 คิดถึงและนึกถึงภาพท่ีดีของคนรักเก่า 

38. ความจริงของผู้หญิง 

เอาแต่ใจ 

Parn exclusive 

คําสารภาพของ

ความรัก 

2546 แสดงถึงนิสัย และลักษณะท่ีอ่อนแอของผู้หญิง จน

อาจทําให้คนรักไม่ชอบ 

39. ทนได้ทนไป (cover) Parn exclusive 

คําสารภาพของ

ความรัก 

2546 ความรกัท่ีผิดหวัง และอีกฝ่ายพร้อมท่ีจะไป เพ่ือให้

อีกฝ่ายเจอคนท่ีด ี

40. เก็บตะวัน (cover) Parn exclusive 

คําสารภาพของ

ความรัก 

2546 เรื่องราวให้กําลังใจ และมีความหวังในชีวิต 

41. ตัวสํารอง(cover) Parn exclusive 

คําสารภาพของ

ความรัก 

2546 คนรักจากไป และอีกฝ่ายก็เตรียมใจไว้เพราะเป็น

เพียงตัวสํารอง 

42. นรกในใจ Lover 

นรกในใจ 

2547 เรื่องราวรักสามเศร้าซ่ึงผู้หญงิท่ีเป็นมือท่ีสามต้องการ

หยุดทําความผิด 

43. หญิงร้ายชายเลว Lover 

นรกในใจ 

2547 ผู้หญิงท่ีถูกหักหลังในความรกัจากคู่รักและเพื่อน 

และกลา้ท่ีจะยกคนรักให้กับเพื่อน 

44. ไม่รู้จักคําว่าพอ 

 

Lover 

นรกในใจ 

 

2547 

 

เรื่องราวของผู้หญิงท่ีทุ่มเทเพื่อความรักแต่คนรักกลบั

มีคนอ่ืนๆอยู่เรื่อยไป ไม่รู้จักพอ 

45. ทนไหว..แต่ไม่ทน Lover 

นรกในใจ 

2547 ผู้หญิงท่ีอดทนและเสียใจกับความผิดและการท่ีคนรัก

นอกใจหลายคร้ัง สุดท้ายไม่เลือกท่ีจะทน แม้วา่จะ

อดทนได้ก็ตามท ี

46. เหงา..เข้าใจ Lover 

นรกในใจ 

2547 เรื่องราวของผู้หญิงท่ีอกหักมาและไม่อยากมีรักใหม่ 

หากยังเจอคนไม่ดีพอ 

47. อีกด้านของนางมารร้าย Lover 

นรกในใจ 

2547 เรื่องราวของผู้หญิงในมุมมองท่ีผูช้ายชอบมองวา่เป็น

นางมารร้ายท้ังๆท่ีทุ่มเทเพื่อคนรัก 
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ลําดับ 

เพลง 
รายชื่อเพลง อัลบั้ม ปี เนื้อหาของบทเพลง 

48. คําขอร้องของก้อนหิน Lover 

นรกในใจ 

2547 สะท้อนความคิด ความหวาดระแวงสงสัยของผู้หญิงท่ี

มีต่อคนรัก ว่าจะรัก จะดูแลเขาได้ไหม 

49. เข้าทาง Lover 

นรกในใจ 

2547 ผู้หญิงท่ีถูกคนรักเฉยชา  จากฝา่ยชายโดยท่ีผู้หญิง

รู้ทัน 

50. เจ็บได้….ร้องไห้เป็น Lover 

นรกในใจ 

2547 ผู้หญิงท่ีถูกเป็นเพียงคนคบคั่นเวลา  

51. รบไป รักไป Lover 

นรกในใจ 

2547 ความรกัของคู่รักท่ีเพียงมองตาก็รบัรู้ถึงความรักไม่

ต้องแสดงออกเหมือนคู่อ่ืน 

52. เสียทองเท่าหัว Parn Series 

ผู้หญิงต้องร้าย 

2548 ผู้หญิงท่ีต้องการให้มือท่ีสาม ออกจากชีวิตคูข่องเธอ  

ซ่ึงเปรียบว่าแม้จะต้องเสียของมีคา่ เสียทรัพย์สินมาก

เท่าไหร่ก็ยอม แต่ถ้าต้องเสียคนรักนั้นไม่ยอม 

53. ไม่ใช้คนรักร่วมกับใคร Parn Series 

ผู้หญิงต้องร้าย 

2548 ผู้หญิงท่ีถูกคนรักนอกใจ และจะไม่ร้ายกับใครก่อน 

รวมถึงไม่อยากมีคนรักร่วมกับใคร ถ้าอยากได้ก็ยกให้

เลย  

54. แฟนเราหลายใจ (cover) Parn Series 

ผู้หญิงต้องร้าย 

2548 เรื่องราวของคนท่ีถูกคนรักนอกใจ หลายใจ ต้องทน

กับความเจบ็ช้าํ และยังคงรักเหมือนเดิม 

55. น้ําผึ้งหรือยาพิษ Parn Series 

ผู้หญิงต้องร้าย 

2548 ความรกัท่ีครั้งแรกเหมือนดั่งน้ําผึง้ท่ีหวานแต่พอนาน

ไปกลบัเปล่ียนแปลง 

56. ผู้ชายหนึ่งคนจะอดทนได้

นานแค่ไหน 

Parn Series 

ผู้ชายต้องรู้ 

2548 ความสงสัยและกงัวลของผู้หญงิ ท่ีมีต่อคนรัก ว่า

ผู้ชายจะมีความอดทนต่อนิสัยของผู้หญิงได้นาน

เท่าไหร่  

57. อ้อมแขนแฟนเก่า Parn Series 

ผู้ชายต้องรู้ 

2548 ผู้หญิงท่ีถูกคนรักท้ิง และอ้อนวอนขอให้คนรักเก่า

เข้าใจ และกลบัมารักกันอีกคร้ัง 

58. พูดลาสักคํา (cover) Parn Series 

ผู้ชายต้องรู้ 

2548 เรื่องราวของคู่รักท่ีความสัมพันธ์กาํลังจะจบลง โดยที่

อีกฝ่ายพบกับคนรักใหม่ คนท่ีดีกว่า 

59. ไร้ตัวตน (cover) Parn Series 

ผู้ชายต้องรู้ 

2548 เรื่องราวของความรัก ท่ีฝ่ายหญิงต้องเป็นเพียงมือท่ี

สาม แก้เหงาแม้ว่าฝ่ายชายมคีนรักแล้วก็ตาม 
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ลําดับ 

เพลง 
รายชื่อเพลง อัลบั้ม ปี เนื้อหาของบทเพลง 

60. ฤดูกาล Parn Series 

เพราะเราคู่กัน 

2548 เรื่องราวของคู่รักท่ีพบอุปสรรคมากมาย เปรียบดัง

ฤดูกาลท่ีผลดัเปลีย่นไป แต่ก็ยังคงเข้าใจ และเป็นรัก

แท้ 

61. ต้องการด่วน Parn Series 

เพราะเราคู่กัน 

2548 เรื่องราวท่ีแสดงถงึข้อดีของผู้หญงิโสด แต่ตอนน้ี

อยากลองมีคนรักดูบ้าง  

62. หยุดตรงนี้ท่ีเธอ  

(cover) 

Parn Series 

เพราะเราคู่กัน 

2548 เรื่องราวความรักท่ีเคยพบแต่ความผิดหวังจนมาพบ

กับรักแท้และเป็นคนรักคนสุดท้าย 

63. ก่อนไม่มีแม่ 

ให้กอด 

Parn Series 

เพราะเราคู่กัน 

2548 เนื้อหาเรื่อง การตอบแทน พระคณุของแม่  

64. คนไทยไม่ท้ิงกัน Parn Series 

เพราะเราคู่กัน 

2548 แสดงพลงัให้คนไทยสามัคคีกนั 

65. หวง สัญชาตญาณหญิง 2550 ผู้หญิงท่ีไม่เคยทําร้ายใคร แต่เม่ือมีคนมาแย่งคนรัก 

จึงยอมไม่ได้ อีกต่อไป จงึบอกให้อีกฝ่ายหยุด

พฤติกรรมนี ้

66. ผู้หญิงมือสอง สัญชาตญาณหญิง 2550 ผู้หญิงท่ีผ่านชีวิตรัก ผิดหวังมาหลายครัง้  อาจไม่ดี

นักสําหรับคนรักคนใหม่จึงไม่กล้าหวังในความรักครั้ง

ใหม่ 

67. เพ่ือนเรา 

เผาเรือน 

สัญชาตญาณหญิง 2550 ผู้หญิงท่ีถูกคนรักนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับเพื่อน

รักของตน 

68. ฟอร์มจัด สัญชาตญาณหญิง 2550 ผู้หญิงโสดท่ีชอบทําท่าทางเหมือนมีคนรักแต่จริงๆ

แล้วไม่มี 

69. คนแก้เบื่อ 

 

สัญชาตญาณหญิง 2550 ผู้หญิงท่ีเปรียบเสมือนเป็นคนแก้เหงาให้กับผูช้ายที่ไม่

มีความจริงใจ 

70. ฉันไม่ได้ง่าย 

กับใครทุกคน 

สัญชาตญาณหญิง 2550

 

ผู้หญิงท่ีทุ่มเทจริงจงัในความรกัมอบทุกอย่างสิง่ให้แก่

คนรักคนเดียว 

71. แต่งกับงาน 

(นานไปแล้ว) 

สัญชาตญาณหญิง 2550 ผู้หญิงรุ่นใหม่ท่ีมีความม่ันใจในตัวเอง ไม่จาํเป็นต้องมี

คนรักแต่ลกึๆก็อยากมีความรัก 
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ลําดับ 

เพลง 
รายชื่อเพลง อัลบั้ม ปี เนื้อหาของบทเพลง 

72. เห็นด้วยตา 

หาไม่เจอ 

สัญชาตญาณหญิง 2550 ความรกัท่ีมาถึงจดุจบจบซ่ึงผู้หญิงต้องการให้คนรัก

พูดความจรงิต่อกัน 

73. 

 

เอาถ่าน สัญชาตญาณหญิง 2550 ฝ่ายหญิงอยากให้คนรักกลบัมารักกันใหม่อีกครั้ง 

74. เจ้าชายมีจริง สัญชาตญาณหญิง 2550 ผู้หญิงท่ีสมหวังในความรักและซ้ึงใจท่ีคนรักมอบ

ความรกัให้ 

75. สตรีศรีสยาม สาวปาน 2550 แสดงถึงลกัษณะของสตรีท่ีมีความอดทนต่อความเห็น

แก่ตัวของสามี ผูห้ญิงท่ีทําหน้าท่ีแม่บ้านรวมถงึ

ค่านิยมของผู้หญิงสมัยใหม่ 

76. จับไมค…์ใจมา สาวปาน 2550 การเฮฮาสงัสรรคก์ับเพ่ือนฝูงหลงัเหน็ดเหนื่อยจาก

การทํางาน 

77. ไกลหัวใจ สาวปาน 2550 เรื่องราวของผู้หญิงท่ีผิดหวังในความรักซ่ึงถูกผูช้าย

หลายใจทอดท้ิงและสอนให้ผู้หญิงเข้มแข็ง   

78. บ่อ่ิมแต่ย้ิมเมิน สาวปาน 2550 คู่รักท่ีต้องจากบา้นมาทํางานในเมืองกรงุพบความ

ลําบากแต่ไม่หวั่น สู้ด้วยกัน ย้ิมด้วยกัน 

79. 30 up สาวปาน 2550 แสดงเรื่องราวของผู้หญิงวัยสามสบิท่ียังไม่มีคนรัก 

80. ผู้ชายดีดียังมีไหม สาวปาน 2550 เรื่องราวของผู้หญิงท่ีอกหัก ถูกหลอกใช้และทํารา้ย

จิตใจจากคนรัก 

81. ลมใต้พัดไม่ถึง 

 

สาวปาน 

 

2550 กล่าวถึงวิถีชีวิตของชาวใต้และผู้หญิงใต้คนหนึง่ท่ี

คิดถึงคนรักท่ีมาทํางานในเมืองกรงุ 

82. ลูกไก่ในกํามือเมือง สาวปาน 2550

 

ผู้หญิงชนบทที่เข้ามาทํางานในเมืองกรงุ ประสบ

ความลําบากมากมาย 

83. รักจะไปกับเธอ สาวปาน 2550 เรื่องราวท่ีผู้หญิงมีความรักและรู้สกึดีต่อฝ่ายชายแม้

จะอยู่ห่างกันก็ตาม 

84. โลกป่วย สาวปาน 2550 รณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันรักษาธรรมชาติ และลดโลก

ร้อน 

85. เบอร์นี้ไม่มีคนของเธอ ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร 2551 ผู้หญิงท่ีต้องการบอกถึงผู้หญงิอีกคนท่ีเข้ามาเป็นมือ

ท่ีสามในชีวิตรักว่าอย่ามายุ่งวุ่นวายกับคนรักของคน

อ่ืนเขา 
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ลําดับ 

เพลง 
รายชื่อเพลง อัลบั้ม ปี เนื้อหาของบทเพลง 

86. บอกลามาบอกเอง ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร 2551 ผู้หญิงท่ีถูกคนรักบอกลา โดยสง่ข้อความ ไม่กล้ามา

พบหน้ากัน 

87. เสียงหัวใจวันไร้เธอ ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร 2551 ผู้หญิงท่ีม่ันคงต่อความรกั ซ่ึงถูกคนรักท้ิงจน

กลายเปน็ความรกัท่ีตายแล้ว  จนเปรียบเหมือนคนท่ี

ไม่มีเรี่ยวแรงอยู่ต่อไป 

88. งานไม่เข้า ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร 2551 เรื่องราวของผู้หญิงท่ีอยากให้คนรักขอแต่งงานสักที 

89. โทรมาได้ไหม ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร 2551 ผู้หญิงท่ีเลิกรากับคนรัก คิดถึงและอยากคุยทักทาย

กับคนรกัเก่า 

90. ให้ทาน ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร 2551 เรื่องราวของผู้หญิงท่ีท้อใจ ต้องอดทนกับการแย่งชงิ

คนรักจากมือท่ีสาม  เปรียบเหมือนโจรกับคนไม่รักดี 

91. ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร 2551 เรื่องราวความเสยีสละ อดทนอ่อนไหว และ ความรกั

ท่ีผู้หญิงมีให้ต่อคนรักอย่างมาก ซ่ึงผู้ชายอาจไม่เข้าใจ

92. เลิกกันไม่เหงาเท่ามีเธอ ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร 2551 ความรู้สกึของผู้หญิงท่ีไม่ได้รับการเอาใจใส่ ห่วงใย

จากคนรักเลย หากต้องเลิกกันยังดีกว่ามีคนรกัอย่าง

นี้ 

93. ไม่มีคําว่าไกล ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร 2551 ความรกัท่ีต้องห่างไกลกัน แต่ความรักท่ีมีให้กันยังคง

เดิมตลอดมา 

94. ต้นหญ้ากับพายุ ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร 2551

 

ปัญหาต่างๆท่ีเข้ามาในชีวิต แต่ทุกอย่างเป็นสิง่ท่ีทํา

ให้เราเข้มแข็งมากข้ึน 

95. เหตุการณ์ยังไม่

เปลี่ยนแปลง 

พรหมลิขิต 2552 ความรกัท่ียังไม่เปลี่ยนแปลงของผู้หญิงคนหนึง่ ท่ียัง

รอคนรักกลับคืนมา 

96. เหตุผล? พรหมลิขิต 2552 เหตุผลของฝา่ยชาย ท่ีนอกใจและอยากเลิกรากับ

ผู้หญิงเพียงเหตุผลว่าเธอเข้มแขง็เกินไป 

97. 

 

เราเลิกกันนะ พรหมลิขิต 2552 ความรกัท่ีไปด้วยกันไม่ได้ หมดความรักต่อกันแล้ว 

จึงควรหยุดความสัมพันธ์ 

98. ท้ังรักท้ังเกลียด พรหมลิขิต 2552 ความรู้สกึของผู้หญิงท่ีถูกคนรกัทําร้ายจิตใจจนชอก

ช้ํา แม้จะทุกข์แต่ผู้หญิงก็ยังยังคงทน ยังคงรัก 
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ตารางที่ 5 แสดงรายช่ือเพลงและเนื้อหาของบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร  แวกประยูร  

 ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554  (ต่อ) 

 
ลําดับ 

เพลง 
รายชื่อเพลง อัลบั้ม ปี เนื้อหาของบทเพลง 

99. ใจนําทาง พรหมลิขิต 2552 ให้กําลังใจกับผู้หญิง ท่ีหมดกําลังใจ และให้ต่อสู้กับ

ชีวิตต่อไป 

100 ใครสักคน พรหมลิขิต 2552 ผู้หญิงท่ีต้องการมีคนรักสักคนท่ีเป็นคู่ของเธอและยัง

ไม่มีเจ้าของ 

101. หูฟังข้างท่ีรอ พรหมลิขิต 2552 ผู้หญิงท่ีรอความรัก คนรัก จนวันหนึ่งฟ้าได้ทําให้พบ

กับความรักอีกคร่ึงหนึ่งท่ีแสนดี 

102. เริ่มต้นกับคนนี้ พรหมลิขิต 2552 เรื่องราวความรักท่ีผ่านมาในอดีตอาจเจอความ

ผิดหวัง แต่เม่ือได้เจอผู้ชายคนหนึ่ง คือคนท่ีรักจริง 

และได้ร่วมทุกข์รว่มสุขไปด้วยกัน 

103. กลัวเข้าใจผิด พรหมลิขิต 2552 ผู้หญิงจริงจงัท่ีอยากได้ความม่ันใจว่าฝ่ายชายจะรัก

จริงหรือเปลา่ เพียงแคบ่อกรักเบาๆเท่านั้น 

104. เธอคือความงดงามของ

ชีวิต 

พรหมลิขิต 2552 ความรู้สกึต่อคนรักท่ีมีความอ่อนโยน ความรัก

ออกมาจากจิตใจ เป็นด่ังรักแท้ 

105. บาปกรรมมีจริง 

 

พรหมลิขิต 

 

2552 เรื่องราวของผู้หญิงท่ีถูกมือท่ีสามแย่งคนรัก โดย

ต้องการบอกอีกฝา่ยว่า บาปกรรมมีจริงในสิง่ท่ีทําไม่

ดีกับคนอ่ืนไว้ 

106. จากคนหนึ่ง..ถึงอีกคน พรหมลิขิต 2552

 

แสดงเรื่องราวลกัษณะความรักของผู้หญิงท่ียังคงดูแล

เอาใจใสค่นคนรัก อยากอยู่ใกล้ชิด แต่ฝ่ายชายกลบั

ไม่สนใจ และกลายเป็นเร่ืองท่ีน่าเบือ่ 

107. พุทธคุณ single 2552 เพลงถ่ายทอดธรรมในพุทธศาสนาและพระพุทธเจา้ 

108. เพลงของเธอ @Prime Time 2554 เรื่องราวความรักท่ีผ่านทุกข์และสขุมาด้วยกัน รวมถึง

ขอบคณุความรักความห่วงใยท่ีมีให้กันมาตลอด 

109. 

 

ลงตัว(ประกอบละคนสร้าง

สุข) 

@Prime Time 2554 ความรกัของคนสองคนท่ีมีความแตกต่างกนัแต่มี

ความรกัดีๆ ให้กันเสมอ 

110. พ่ีชายที่แสนดี(cover) @Prime Time 2554 เรื่องราวของพ่ีชายท่ีดูแลน้องสาวตัง้แต่เล็กจนโต 

111. ขอไปให้ถึงดาว (ประกอบ

ละคร ระบําดวงดาว) 

@Prime Time 2554 ความใฝ่ฝนัของผูห้ญิงคนหนึง่ในการมีชื่อเสียงและ

ประสบความสาํเร็จในชีวิตแม้จะลาํบาก หรือต้อง

แลกกับอะไรก็พร้อมจะทํา 
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ตารางที่ 5 แสดงรายช่ือเพลงและเนื้อหาของบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร  แวกประยูร  

 ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554 (ต่อ) 

 
ลําดับ 

เพลง 
รายชื่อเพลง อัลบั้ม ปี เนื้อหาของบทเพลง 

112. เหมือนตายทั้งท่ีอยู่ใกล้กัน @Prime Time 2554 เรื่องราวความเจบ็ปวดของผู้หญงิท่ีเสียใจกับความ

เฉยชาของคนรักซ่ึงมีมือท่ีสามมาแทรกกลาง 

113. ชีวิตคู่ @Prime Time 2554 การอดทนต่อปัญหาของผู้หญงิท่ีเข้ามาและความ

ทุกข์ท่ีต้องมีเพ่ือชีวิตคู่และความรกัต่อคนรัก 

114. ให้เลวกว่านี้(ประกอบ

ละคร ดอกส้มสีทอง) 

@Prime Time 2554 เรื่องราวของผู้หญิงท่ีมีความคิดสมัยใหม่ ยอมทําใน

สิ่งท่ีผิด แย่งคนรกัคนอ่ืน เพียงเพือ่จะได้ในสิง่ท่ี

ต้องการและแลกกับสุขสบาย 

115. รักคงยังไม่พอ(cover) @Prime Time 2554 ความรกัท่ีต้องจบลง โดยอีกฝา่ยต้องโทษตนเองว่า

เป็นเพราะความรักท่ีให้ไปอาจยังไม่เพียงพอ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงการวิเคราะห์และจัดกลุ่มบทเพลงท่ีแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง  

ขับร้องโดย ธนพร  แวกประยูร 
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ตารางท่ี  6 แสดงการวิเคราะห์และจัดกลุ่มบทเพลงท่ีแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง ขับร้องโดย ธนพร  แวกประยูร  

 พ.ศ.2543-2554  

 

เพลงกลุ่มท่ี 1 

ภาพผู้หญิงถูกกดข่ี 

เพลงกลุ่มท่ี 2 

ภาพผู้หญิงเข้มแข็ง 

เพลงกลุ่มท่ี 3     

ภาพผู้หญิง
เปราะบาง 

ปี อัลบ้ัม 

จํา 

นวน
เพลง 

รายช่ือเพลง คําร้อง ทํานอง 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

หว่านเมล็ดบนเม็ดทราย ส ส ต น              

ตบมือข้างเดียว ส ส ว ส             

ศรีษะมันรั้น                

3 คน 2 ทาง ส ส น ช             

หลบดีๆละกัน                

ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ ส ส ว ส              

เจ็บไม่จํา ส  ม, 

MP2 

ย ศ             

ไปดี..มาดี                

เกลียด..ที่รักเธอ                

2543 ปาน ธนพร 10 

เพลงรัก 4 คอร์ด                

ขอบใจที่กลับมา ว ส อ ล              2543 อัลบ้ัมพิเศษ 12 

รักฉันจะมีแต่เธอ ส ส ว ส              

คืนเขา ส ส ว ส             

ปากอย่างใจอย่าง                

รักกันจริงต้องทิ้งกันไป ส ส ว ส             

ไม่ผิด                

ใจถึงไม่กลัว                

เหมือนรักกับลม ส ส ว ส             

ไม่รัก..สักคํา                

รักคือการไม่ให้                

หวานผ่าซาก                

2544 หวานผ่าซาก 10 

มาทางใคร..ไปทางมัน                

ขอเลวแค่น้ี ส ส      น ช             

รักแท้แพ้ใกล้ชิด ส ส ว ส             

ชดใช้ยังไง ก น ก น             

ข้อดีที่มีเธอ                

เพื่ออะไร ธ ว ก ก             

สองกายหัวใจเดียว                

เรื่องง่ายๆ(ทีผู่้ชายไม่รู้) ส ส ว ส             

ฉันไม่รักเธอหรือไง ท ส ท ส             

คนหลายใจ                

2545 True story 

ความรัก/ผู้ชาย/

ปลาย่าง 

10 

ไม่ผิดหวัง                
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ตารางท่ี  6 แสดงการวิเคราะห์และจัดกลุ่มบทเพลงท่ีแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง ขับร้องโดย ธนพร  แวกประยูร  

 พ.ศ.2543-2554  (ต่อ) 

 

เพลงกลุ่มท่ี 1 

ภาพผู้หญิงถูกกดข่ี 

เพลงกลุ่มท่ี 2 

ภาพผู้หญิงเข้มแข็ง 

เพลงกลุ่มท่ี 3     

ภาพผู้หญิง
เปราะบาง 

ปี อัลบ้ัม 

จํา 

นวน
เพลง 

รายช่ือเพลง คําร้อง ทํานอง 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ชีวิตในกํามือ ธ ว ก น             

ดวงไฟในคืนแรม ส ส ว ส             

อิจฉา                

ละลาย(cover) ฉ ด ฉ ด             

เหงา..ให้กลับมา                

ความจริงของผู้หญิงเอาแต่ใจ ส ส ว ส             

ทนได้ทนไป (cover)                

เก็บตะวัน(cover) ธ อ อ พ             

2546 Parn exclusive 

คําสารภาพของ
ความรัก 

10 

ตัวสํารอง(cover)                

นรกในใจ ส ส ว ส             

หญิงร้ายชายเลว ส ส น ช             

ไม่รู้จักคําว่าพอ ส ส ว ส             

ทนไหว..แต่ไม่ทน ก ก ก ก             

เหงา..เข้าใจ ธ ว อ อ              

อีกด้านของนางมารร้าย ส ส ว ส             

คําขอร้องของก้อนหิน ส ส น ช             

เข้าทาง                

เจ็บได้..ร้องไห้เป็น ธ ว ท ส             

2547 2546Lover นรก

ในใจ 

10 

รบไปรักไป                

เสียทองเท่าหัว ส ส น ช             

ไม่ใช้คนรักร่วมกับใคร ธ ว น ช             

แฟนเราหลายใจ(cover) ส ส น ช             

2548 

อัลบ้ัม

รวม
เพลง

พิเศษ 

Parn Series 

ผู้หญิงต้องร้าย 

13 

นํ้าผึ้งหรอืยาพิษ                

ผู้ชายหน่ึงคนจะอดทนได้

นานแค่ไหน 

ส ส ว ส             

อ้อมแขนแฟนเก่า                

พูดลาสักคํา(cover)                

2548 

อัลบ้ัม

รวม

เพลง

พิเศษ 

Parn Series 

ผู้ชายต้องรู ้

13 

ไร้ตัวตน(cover) ส ช ส ช             

ฤดูกาล                

ต้องการด่วน                

หยุดตรงน้ีที่เธอ(cover)                

ก่อนไม่มีแม่ให้กอด                

2548 

อัลบ้ัม

รวม

เพลง
พิเศษ 

Parn Series 

เพราะเราคู่กัน 

13 

คนไทยไมท่ิ้งกัน                
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ตารางท่ี  6 แสดงการวิเคราะห์และจัดกลุ่มบทเพลงท่ีแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิง ขับร้องโดย ธนพร  แวกประยูร  

 พ.ศ.2543-2554  (ต่อ) 

 

เพลงกลุ่มท่ี 1 

ภาพผู้หญิงถูกกดข่ี 

เพลงกลุ่มท่ี 2 

ภาพผู้หญิงเข้มแข็ง 

เพลงกลุ่มท่ี 3     

ภาพผู้หญิง
เปราะบาง 

ปี อัลบ้ัม 

จํา 

นวน
เพลง 

รายช่ือเพลง คําร้อง ทํานอง 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

หวง ส ส น ช             
ผู้หญิงมอืสอง ส ส ว ส             

เพื่อนเราเผาเรือน  ส ส  น ช             
ฟอรม์จัด                
คนแก้เบ่ือ ก ก ก ก             

ฉันไม่ได้ง่ายกับใครทุกคน ส ส ว ส              
แต่งกับงาน(นานไปแล้ว)                
เห็นด้วยตาหาไม่เจอ ส ม ม ส              

เอาถ่าน                

2550 สัญชาตญาณ
หญิง 

10 

เจ้าชายมีจริง                
สตรีศรีสยาม ส ส ส ส             
จับไมค.์.ใจมา                
ไกลหัวใจ ส ส น ช             

บ่อิ้มแต่ยิ้มเมิน                
30 up                

ผู้ชายดีดียังมีไหม ส ส       ว ส             
ลมใต้พัดไม่ถึง                

ลูกไก่ในกํามือเมอืง                
รักจะไปกับเธอ                

2550 
อัลบ้ัม
พิเศษ
เพลง

เพื่อชีวิต 

สาวปาน 10 

โลกป่วย                

เบอร์น้ีไมม่ีคนของเธอ ส ส น ช             
บอกลามาบอกเอง                
เสียงหัวใจวันไร้เธอ ส ส ว ส             

งานไม่เข้า                
โทรมาได้ไหม                

ให้ทาน ส ส ว ส             
ผู้หญิงยิ่งกวา่ละคร ส ส ว ส             

เลิกกันไม่เหงาเท่ามีเธอ ก น ย ศ             
ไม่มคีําว่าไกล                

2551 ผู้หญิงยิ่งกวา่
ละคร 

10 

ต้นหญ้ากับพาย ุ ส ส ว ส             
เหตุการณ์ยังไม่เปลีย่นแปลง ส ส ว ส              

เหตุผล? ส ส ส ม             
เราเลิกกันนะ                
ทั้งรักทั้งเกลยีด                

ใจนําทาง ส ส ส ล             
ใครสักคน                

หูฟังข้างที่รอ                
เริ่มต้นกับคนน้ี                
กลัวเข้าใจผิด                

เธอคอืความงดงามของชีวิต                
บาปกรรมมีจริง ส ส น ช             

2552 พรหมลิขิต 12 

จากคนหน่ึง..ถึงอีกคน ส ส ว ส             
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ตารางท่ี  6 แสดงการวิเคราะห์และจัดกลุ่มบทเพลงท่ีแสดงภาพของผู้หญิง ขับร้องโดย ธนพร  แวกประยูร  

 พ.ศ.2543-2554  (ต่อ) 

 

เพลงกลุ่มท่ี 1 

ภาพผู้หญิงถูกกดข่ี 

เพลงกลุ่มท่ี 2 

ภาพผู้หญิงเข้มแข็ง 

เพลงกลุ่มท่ี 3     

ภาพผู้หญิง

เปราะบาง 
ปี อัลบ้ัม 

จํา 

นวน

เพลง 

รายช่ือเพลง คําร้อง ทํานอง 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

2552 single 1 พุทธคุณ                

เพลงของเธอ                

ลงตัว 

(ประกอบละครคนสร้างสุข)

               

พี่ชายท่ีแสนดี(cover)                

ขอไปให้ถึงดาว(ประกอบ

ละครระบําดวงดาว) 

ส ส ว ส              

เหมือนตายทั้งทีอ่ยู่ใกลกั้น ส ส ว ส            

ชีวิตคู่ ส ส ว ส              

ให้เลวกว่าน้ี(ประกอบละคร
ดอกส้มสทีอง) 

ส ส ว ส              

2554 @Prime Time 8 

รักคงยังไม่พอ(cover) ท ป ท ป             

 

คําอธิบายเพ่ิมเตมิจากตราราง 

อักษรย่อช่ือผู้แต่ง-ทํานอง เพลงท่ีขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร 

ส ส  แทนช่ือ  สทุธิพงษ์ สมบัติจินดา อ ล  แทนช่ือ  อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล ฉ ด  แทนช่ือ  ฉัตรชัย  ดุริยประณีต ม  ส  แทนช่ือ  ไมเคิล สวัสด์ิเสวี 

ว ส  แทนช่ือ  วุฒิชัย สมบัติจินดา ก น  แทนช่ือ  กสิ นิพฒัน์ศิรผิล ธ อ   แทนช่ือ  ธนพล  อินทฤทธิ ์ ย ศ  แทนช่ือ  ยทุธนา ศรีอาจ 
ต น  แทนช่ือ  ต่อพงศ์ น่ิมนวล  ธ ว  แทนช่ือ  ธานี วงศนิ์วัติขจร อ พ   แทนช่ือ  อทิธิ   พลางกูร ส  ล  แทนช่ือ  สราวุธ เลิศปัญญานุช 

น ช  แทนช่ือ  นิพนธ์ ช่วยสงเคราะห์ ก ก  แทนช่ือ  กําแหง เกรียงไกรธรณ ี อ อ  แทนช่ือ อนุชา  อรรจนาวัฒน์ ท ป  แทนช่ือ  แทน ปัณฑุรอัมพร 

ส ม  แทนช่ือ  สมเกียรติ เมธาพฤธ์ิ ท ส  แทนช่ือ  เทพนม สุวรรณะบุณย ์ ส ช  แทนช่ือ  สรุพันธ์  ชาญวิชณานันต์ 

การแสดงภาพของผู้หญิง 13 ลักษณะย่อย  

1. ผู้หญิงถูกทําร้ายจิตใจ       8.  ผู้หญิงยคุใหม่ มีความเข้าใจในความรัก 

2. ผู้หญิงทีไ่ม่ได้รับความดูแลเอาใจใส่จากคนรัก   9.  ผู้หญิงที่ทะเยอทะยาน 
3. ผู้หญิงที่เป็นบุคคลที่สามของคูร่ัก     10. แสดงลักษณะนิสัยของผู้หญิง 

4. ผู้หญิงถูกคบเพยีงคนแก้เหงา 11. ลักษณะภาพผู้หญิงที่ปฏิบัติต่อคนรัก 

5. ผู้หญิงทีผ่่านการมีครอบครัวมาแลว้    12. ผู้หญิงที่ออ่นแอ อ่อนไหว 

6. ผู้หญิงทีม่ีความเช่ือมั่น       13. การให้กําลังใจต่อผูห้ญิง 

7. ผู้หญิงทีอ่ดทน ทุม่เท่ ซ่ือสัตย ์

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์ สุทธพิงษ์ สมบัติจินดา และ ธนพร แวกประยูร 
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บทสัมภาษณ์ สุทธพิงษ์ สมบัติจินดา (ผู้ประพันธเ์พลง) 

24 กันยายน 2555 

 

ประวัติส่วนตัว และ เส้นทางการเป็นนักแต่งเพลง ? 

 สุทธิพงษ์ : ชีวิตช่วงเด็ก ชอบร้องเพลง เดินไปโรงเรียนตามทางรถไฟ และชอบภาษาไทย

มาก ชอบเขียนกลอนมาก ตอนเรียนม. 2 เร่ิมอยากเล่นดนตรี พอ ม.3 ก็ประกวดดนตรีระดับโรงเรียน 

ใช้เพลงที่แต่งเองเล่น เข้ามาเรียนพาณิช แล้วเล่นดนตรีกลางคืนด้วย แล้วก็มีเขียนเพลงเองเก็บไว้ ช่วง

สั้นๆที่เล่นดนตรีกลางคืนเรามองว่ามันยังไม่ใช้ทั้งหมด พอจบการศึกษาจากโรงเรียนพาณิชยการราช

ดําเนิน ธนบุรี ก็ไปทํางานด้านอ่ืน ตอนแรกไม่ได้ทํางานที่เกี่ยวกับการเป็นนักแต่งเพลง จนวันหน่ึงรู้สึก

ว่างานที่ทําอยู่น้ีไม่ใช่ จึงตัดสินใจออกจากงานที่ทําอยู่ จนวันหน่ึงเราเห็นหนังสือรวมบทกลอน ที่ร้าน

หนังสือแล้วมองว่าเราทําได้ เลยส่งกลอนไปที่สํานักพิมพ์ น่ันก็คือ สํานักพิมพ์ใยไหม เข้าไปทํางานที่

สํานักพิมพ์ใยไหม เป็นนักเขียนหนังสือ ต่อมาก็เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ และ บรรณาธิการในตอน

สุดท้าย ช่วงที่เป็นบรรณาธิการ จะเป็นคนพิจารณาผลงานต่างๆ และ พ่ีซุป ระวี กังสนารักษ์ โปรดิว

เซอร์จากค่ายคีตา ได้โทรมาว่าชอบผลงานนักเขียนคนหน่ึงในบริษัทจึงชวนว่า น้องคนน้ีน่าจะเขียน

เพลงได้ หลังจากน้ันพ่ีเป็นคนพาน้องคนนั้นไปที่ค่ายคีตา และคุณซุปก็ได้ให้เมโลด้ีในการเขียนเพลงมา 

โดยซุปได้อ่านหนังสือที่พ่ีแต่งเช่นกัน จึงลองให้พ่ีแต่งด้วย พอได้เพลงมาแล้วน้องคนน้ันไม่อยากแต่ง

เพลง จึงให้พ่ีช่วยเอาเมโลด้ีไปคืนที่บริษัท แต่พ่ีซุปก็บอกว่าเขาไม่เขียนคุณก็เขียนสิ พ่ีก็เอาเมโลด้ีมาน่ัง

ฟัง กลับมาน่ังเขียน เพลงแรกท่ีเขียน เพลงเดียวแต่ใช้ 5 เน้ือเพลง เพลงน้ันคือเพลง คนเนรคุณ ของ 

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง น่ันคือเพลงแรก แต่เพลงที่อยู่ในอัลบ้ัมเป็นเพลงที่คนอ่ืนเค้าเขียน การแต่งเพลง

ทําให้รู้สึกว่างานน้ีน่าจะเหมาะกับเรา และสิ่งแรกที่ค้นพบคือ ที่ว่าง่ายนะมันไม่ง่ายน่ะ ต่อมาขอเข้ามา

น่ังประชุมในทีมงานด้วย แล้วพอทางบริษัทส่งเพลงมาให้ก็เขียนไม่ค่อยรอด เป็นประมาณ สองเดือน 

พ่ีนก ฉัตรชัย ดุริยประณีต บอกว่ามีเพลงสุดท้ายในอัลบ้ัม ยุ้ย ปัทมวรรณ เพลงที่ 10 ที่ไม่ซีเรียส พ่ีนก

อยากได้เพลงที่บรรยายว่ายุ้ยมีความรู้สึก มุมมองยังไงกับชีวิต ช่ือเพลงว่า “ ขอโอกาส” พองานมัน

ผ่าน จากเพลงอันดับที่สิบก็ขึ้นเป็นเพลงที่ 7 เพลง ที่สองที่เขียนเป็นของ ฝันดีฝันเด่น ช่ือเพลง 

“นักเรียนดีเด่น” แล้วก็มี เพลง 24 ช่ัวโมง ศิลปินแอนเดรีย เพลง เจ็บแทนได้ไหม ของ ทีเสกิร์ต  

 หลังจากนั้นมาเพลง คําน้ัน ก็ได้อยู่ในลําดับต้นๆ พอออกจากค่ายคีตาก็รวบรวมพ่ีๆ

ออกมาทําค่ายเพลง sound factory ทํางานกันไป ก็แยกย้าย และรวบรวมอีก ต้ังค่าย nightmare 

musichome แล้วก็แยกย้ายอีก จึงกลับไปทํางานหนังสือ lemon group หลังจากน้ันเจอพ่ีต๊ิก อริยะ 

พ่ีเค้าจึงชวนไปทํางานที่อาร์เอส เพราะขาดคนเขียนเน้ือเพลง และเราเคยคิดว่าเพลงแบบน้ีเขียนง่ายๆ 

แต่พอถึงการประชุมมีการคอมเม้นทุกๆเพลง เพลงของพ่ีโดนเยอะเลย เราเลยคิดว่าอาร์เอสไม่เหมาะ
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กับเรา ผ่านไปสัก 3-4 เดือน พ่ีคนเดิมบอกให้กลับไปทําอีก ผลงานแรกที่ผ่านของอาร์เอส คือ เพลง 

ไม่ทําร้าย ศิลปิน เจอาร์ วอย ต่อมา คือ เพลง หลับทั้งนํ้าตา ของ กรพินธ์ พ่วงโพธ์ิ  

 

จากการเป็นนักเขียนท่ีสํานักพิมพ์ มีส่วนช่วยในการเขียนเพลงหรือไม่ ? 

 สุทธิพงษ์ : Skill ตอนเป็น บก การเขียนกลอน เขียนหนังสือ ช่วยได้มากต่อการเขียนเน้ือ

เพลง โดยเฉพาะภาษาไทย เพราะ กลอนมันแยกจากการเขียนบทความธรรมดา ด้วยฉันทลักษณ์ ฉันท

ลักษณ์ทําให้ร้อยกรองถูกแยกจากร้อยแก้วอย่างชัดเจน Skill เหล่าน้ีมีส่วนช่วยในการเขียนเพลง แล้วแต่

ว่าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับบุคคล อันไหนที่มีคล้องจองลื่นไหลมันจะทําให้เพลงนึกคําขึ้นได้ง่าย คือ 

เขียนเพลงไม่ใช่ศาสตร์ที่สอนกันได้ ที่เหลืออยู่ที่เทคนิคของแต่ละบุคคลแล้ว เพลงต้องมเีร่ืองของสมัผสั ที่

เกี่ยวเน่ืองกับเมโลด้ี สัมผัส 1. กลอนแปดพบได้ในเพลงลูกทั่ง ลูกกรุง 2. สัมผัสแบบกลอนเปล่า พอเป็น

กวี ก็จะมีกลอนที่ว่ากันไปตามที่อารมณ์รู้สึก เด๋ียวคล้องจองตรงไหนก็ว่ากัน 3. สัมผัสจะอยู่ในท้ายสุด 

ทั้งหมดข้ึนอยู่กับเมโลด้ี ฟังแล้วรู้สึกอะไร ได้อะไร มันคล้องกันหรือป่าว 

 

แรงบันดาลใจและข้อมูลที่ใช้ในการแต่งเพลง ? 

 สุทธิพงษ์ : ข้อมูลที่ใช้ของพ่ีเวลาทํางานจะมี 4 ช่องทาง คือ เพลงทุกเพลงที่ฟัง หนังทุก

เรื่องที่ดู หนังสือทุกเล่มที่อ่าน แล้วก็ประสบการณ์ทั้งทางตรง และทางอ้อมกับการพูดคุยกับคนอื่นๆ 

เพราะส่วนใหญ่ก็จะมาจากสิ่งเหล่าน้ีละครับ เวลาที่เขียนเพลงเขียนงานต่างๆนะ 

 

เพลงที่ตรงไปตรงมา ติดหู กลายเป็นสัญลักษณ์ในเพลงของ สุทธิพงษ์ ? 

 สุทธิพงษ์ : ถ้าฟังเพลงที่เป็นกลิ่น ที่มีสัมผัสจะเป็นของสุทธิพงษ์ เพลงของบั๋งจะเป็นเพลง

เก่ียวกับผู้หญิงท่ีพูดจัด แต่รักจริง โดยเลือกเล่าเรื่องที่ละเอียดลึกลงไป เห็นเป็นภาพมากด้วย  

 

เกณฑ์ในการเลือกเพลงที่แต่งให้เหมาะสมกับศิลปิน ธนพร แวกประยูร ? 

 สุทธิพงษ์ : จริงๆ เถียงกันมาตลอด เถียงกันมาเยอะ เพราะว่าคนทํางานก็จะมองแบบ

หน่ึง ตัวศิลปินก็จะมองอีกแบบหน่ึงเหมือนกัน แต่ว่าเราคุยกันเพ่ือมองหาตรงกลางของงานให้ชัดเจน

ที่สุด โดยเราวาง position ของพ่ีปานไว้ว่า เป็นตัวแทนของผู้หญิง เป็นปากเป็นเสียงของผู้หญิงยุค

ใหม่ ผู้หญิงที่กล้าพูดเวลาที่ถูกกระทํา ผู้หญิงที่จะไม่เก็บความเจ็บปวดความชํ้าใจไว้คนเดียว มันก็จะ

ออกมาในลักษณะน้ี พอมันมีกรอบแล้วเน่ียอะไรที่หลุดออกไปจากนี้คือไม่ใช่ อย่างที่พ่ีบอกว่าการ

ทํางานมันยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่า เร่ืองที่พูดเกี่ยวกับผู้หญิง เช่น เพลง ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ 

เหมือนว่าเพลงนี้จบแล้วเพราะเร่ืองสาระที่ต้องพูดประเด็นมีอยู่เท่าน้ีล่ะ แต่พอมันประสบความสําเร็จ 
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เราก็ต้องหาช่องอ่ืนๆ ว่ามีประเด็นตรงไหนอีกบ้างนะที่เรายังไม่ได้พูด มันก็เลยไปถึงเพลง เรื่องง่ายๆท่ี

ผู้ชายไม่รู้ ไปถึง เพลง อีกด้านของนางมารร้าย ครับ 

  ซึ่งถามว่าอะไรเป็นเกณฑ์ เกณฑ์ก็คือ ความเป็นผู้หญิง มองว่าเพลงที่แต่งลองน่ังฟัง

แล้วนึกตามว่าฟังแล้วรู้สึกถึงผู้หญิงมั้ย ถ้านึกถึงผู้หญิงได้ถือว่า โอเค ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะรู้สึกว่าตรง

กับสิ่งที่เราจะพูดและถ้าดูดีๆ เพลงของพ่ีปานเอกลักษณ์คือ ไม่แย่งใครนะครับ ไม่ทําอะไรไม่ดีโดยที่

แบบรู้ตัว ถ้าเกิดแบบว่ามารู้ทีหลังก็ยอมถอยให้ครับ คือทั้งหมดเป็นแบบน้ี ประมาณว่าผู้หญิงเป็นเมีย

หลวงประเสริฐ แต่เมียหลวงประเสริฐไม่ได้หมายความว่าต้องยอมน่ะ ให้แฟนเราไปกับคนอ่ืนโดยที่ไม่

มีปากมีเสียง ก็คือ เมียหลวงประเสริฐที่ออกมาเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องน่ีคือประเด็นง่ายๆ 

 

เพลงท่ี สุทธิพงษ์ แต่งให้กับ ธนพร แวกประยูร โดยส่วนใหญ่เป็นเพลงที่เก่ียวข้องกับผู้หญิง ? 

และเพลงเปรียบเป็นสื่อในการถ่ายทอดผู้หญิงในสังคมหรือไม่ ? 

 สุทธิพงษ์ : พ่ีมองว่า เพลง เป็นตัวบ่งบอกสภาวะของสังคมในยุคนั้นๆ เหมือนอย่างที่เรา

ลองนึกทบทวนดูเพลงสมัยก่อนที่เราฟังกันต้ังแต่สมัยสุนทราภรณ์ หรือว่า เพลงลูกทุ่งเก่าๆ ของไทย 

เราจะพูดเรื่องธรรมชาติเยอะ เราจะมี มนต์รักลูกทุ่ง แต่พอโลกมันเปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยน สิ่งแวดล้อมก็

เปลี่ยน เพลงก็จะดําเนินไปตามครรลองนั้น ก็คือ มันจะพูดในสิ่งที่สังคมเป็น พูดในสิ่งที่มันเห็นจาก

สังคมเพราะฉะนั้นพ่ีว่าที่เพลงมันแรงข้ึน เพราะในยุคปัจจุบันคาแร็กเตอร์ของสังคมก็แรงข้ึนด้วย มัน

ตรงข้ึน มันมีบางคําที่เมื่อก่อนพูดไม่ได้เลยนะ เช่น คําว่า “สันดาน” แต่ปัจจุบันพอปรากฏในเพลง

กลับกลายเป็นเรื่องปกติ เมื่อก่อนตอนที่พ่ีเขียนเพลง ไม่รู้จักคําว่าพอ ที่มีคําว่า สันดานอยู่ในเพลง พ่ี

รู้สึกว่า พ่ีปานร้องคําว่า สันดานได้น่าฟังที่สุดต้ังแต่เคยทํางานมา  

 บทบาทของผู้หญิงในสังคมมีมากขึ้น วันน้ีผู้หญิงลุกขึ้นมาพูดเรื่องที่แบบเมื่อก่อนอาจจะดู

น่าเกลียด เช่น เร่ืองแย่งแฟนคนอ่ืน  เต็มใจจะเป็นเบอร์สองต่างๆ เหล่าน้ีทั้งหมด ถ้าเพลงมันเป็นแบบ

น้ีเราก็พูดถึงสภาวะผู้หญิงในปัจจุบัน ซึ่งผู้หญิงในยุคก่อนอาจจะแบบว่า พอรู้ว่าถูกแย่งแฟนไป 

เมื่อก่อนเค้าจะให้ทําตัวเป็นแม่บ้าน แม่ศรีเรือน ผัวถึงจะได้รักได้หลง ผัวจะได้ไม่ไปมีคนอ่ืน หรือว่า

ผู้ชายเน่ียอย่าไปวุ่นวายกับเค้ามาก ปล่อยเค้าไปบ้าง พ่ีว่าทั้งหมดน้ีเป็นความคิดของคนสมัยก่อน ซึ่งใน

ปัจจุบันน้ีมันเท่ากันแล้ว ผู้หญิงก็รู้สึกว่า ทําไมต้องถูกกระทํา ทําไมต้องยอมให้ผู้ชายไปมีคนอ่ืนโดยที่

ผู้หญิงต้องน่ังอยู่กับบ้านน่ังทํากับข้าว มันไม่ใช่จึงกลายเป็น เพลง หวง “ฉันหวง ฉันมาทวงของฉันคืน 

ฉันไม่เคยแย่งของคนอื่น” พ่ีว่าเพลง คือ บทวิพากษ์สังคมในยุคหน่ึง ยุคน้ันๆอยู่แล้ว เรามาพูดกันแบ

เร่ืองว่า เป็นชู้ไม่รู้ตัว สังคมบางส่วนก็เป็นแบบน้ันจริงๆ แล้วพอมาอยู่กับเพลง เรื่องที่ใกล้เคียงกับชีวิต

วัยรุ่นมากที่สุด คือ เรื่องของความรัก เรื่องของการมีแฟน เรื่องในทางประโลมโลกมากกว่าความเป็น

จริงในสังคม พ่ีคิดว่าสังคมก็พูดเรื่องน้ีอยู่ โลกทุกวันน้ีวัยรุ่นทุกวันน้ีในประเทศเราอยู่กับเรื่องแบบน้ีน่ะ 
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เป็นเร่ืองปกติครับ เพลงความรักก็ย่อมได้รับความนิยมมากว่าเพลงอีกประเภทหน่ึงที่พูดถึงข้าวตอก

ดอกไม้ อยู่แล้ว ทําให้ทุกวันน้ีที่ยืนสําหรับเพลงเพ่ือชีวิตน้อยมาก  

 

เพลงที่มีเนื้อหาเก่ียวกับผู้หญิง มีการเน้นที่กลุ่มผู้หญิงในระดับใดของสังคม ? 

 สุทธิพงษ์ : ในการทํางาน เรามองว่าเราทําเพลงขึ้นเพ่ือสะท้อนเรื่องของผู้หญิง ไม่ได้

เจาะจงว่าเพลงนี้ทําเพ่ือกลุ่มผู้หญิงชนช้ันไหน เรามองผู้หญิงตรงวิธีการแสดงออกซึ่งผู้หญิงเองจะมี

ลักษณะการแสดงออกต่างกับผู้ชาย ในการสร้างเพลงของ ปาน ธนพร ยกเว้นเพลงประกอบละคร เรา

ยึดหลักว่าทางเดินของเพลงต้องไม่ทําลายสังคม เน้นหลักเรื่องของ ผู้หญิงคนแรก ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง

ในชนช้ัน ระดับไหนก็ตาม มองในเร่ืองการแสดงออกของผู้หญิงมากกว่า ว่าถ้าเค้าเจอเร่ืองความ

ผิดหวังในลักษณะน้ี เค้าจะแสดงออกมายังไง  อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของดนตรี เพลงของ ปาน 

เป็นเพลงแนวป็อปร็อค ไม่วางคอร์ดให้ยากเกินไป เมโลด้ีต้องเพราะ ทําให้กลิ่นของดนตรีแบบนี้คนจะ

สัมผัสเข้าถึงได้ง่าย  

 

 

เพลง ให้เลวกว่านี้ เพลงประกอบละคร ดอกส้มสีทอง?  

 สุทธิพงษ์ : เพลงนี้เป็นเพลงที่แตกต่างกับเพลงของพ่ีปานโดยทั่วไป เพราะว่าเพลงนี้เป็น

เพลงประกอบละคร พอเป็นเพลงประกอบละครพ่ีก็ทํางานอยู่บนเปเปอร์ คือ ทางบริษัทก็จะส่งบทมา

ให้สัก 4-5 หน้า เราก็ต้องอ่านและทําความเข้าใจ คือ มันอาจจะไม่ได้ละเอียดที่เข้าไปอยู่ในส่วนลึกว่า

ตัวละครคิดยังไง เพราะว่าถ้าอย่างง้ันต้องน่ังอ่านกันเป็นเล่ม หรือไม่มันก็อาจไม่ลึกซึ้งขนาดผู้กํากับที่มี

บทละครอยู่ในมือ เค้าก็จะรู้ว่าจะนําพาตัวละครไปทางไหน แต่เราเห็นว่า ตัวละครน้ี “เรยา” เค้ามีปม

ในใจมาต้ังแต่เด็ก เราก็รู้สึกว่าการเอาชนะจะเป็นหนทางเดียวที่จะนําพาเขาไปสู่จุดที่มันประสบ

ความสําเร็จในชีวิต พ่ีว่าคนเราก็มองในจุดน้ีเหมือนกันทุกคน แต่เพียงเรยา เค้าเลือกที่จะไม่สนใจใน

ความถูกต้องเค้าไม่รู้ว่ามันถูก หรือ มันผิด หรือ เค้าอาจจะรู้แต่เค้ารู้สึกว่าน่ีเป็นวิธีเดียวที่เค้าจะได้ทุก

อย่างในสิ่งที่อยากจะได้มา เพราะฉะน้ัน ก็เหมือนเป็นคําตอบว่า ถ้าจะต้องเลวนะ หรือให้เลวกว่าน้ีอีก

สักเท่าไหร่ ก็จะทํา 

 เป้าหมาย คือ เพลงมีเวลาอยู่เพียง 3 นาทีกว่า 4 นาทีกว่าๆ จึงทําให้ไม่ได้เลยไปถึงจุดจบ

ของการกระทําแบบน้ีว่ามันคืออะไร แต่ก็มีทิ้งเอาไว้ให้คนฟังได้คิดบ้าง คือ เป็นลักษณะของเพลงอีก

แบบหน่ึง พอเป็นเพลงประกอบละครเราก็อิงกับเน้ือหาให้ได้ถึงตัวละครที่เป็นตัวเด่นมันก็โอเคนะครับ 

พอมันประสบความสําเร็จ ก็เกินความคาดหมายเอาไว้ เพราะก่อนหน้าน้ี ปานเองก็เคยร้องเพลง ขอ

ไปให้ถึงดาว ประกอบละครเรื่อง ระบําดวงดาว ซึ่งอันน้ันคาแร็กเตอร์ ของตัวละครใกล้เคียงกันมาก 
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ตอนแรกก็เป็นกังวล เพราะประเด็นที่เราจะพูดเราพูดในเพลง ขอไปให้ถึงดาว เกือบหมดแล้ว เราก็

เลยต้องแบบทําไงให้รู้สึกถึงความแตกต่างกัน เพราะนักร้องคนเดียวกันอีกนะ มันมีวิธีคิดง่ายๆคือแบบ

เอาให้มันแรงขึ้น แต่ว่าแรงยังไงแรงแล้วจะไม่ถูกด่า ก็เลยออกมาในแนวๆนี้ แต่ก็มีบ้างละครับที่ถูกด่า 

มันโดนทุกเพลงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ 

 

การเลือกใช้แนวดนตรีในบทเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร ? 

 สุทธิพงษ์ : เวลาแต่งเพลง เพลงของไทยอันแรกที่ต้องชัดเจนคือ เน้ือเพลง เน้ือเพลงต้อง

ลอยออกมาก่อนเลย คือฟังแล้วต้องรู้ว่าพูดอะไร ฟังแล้วต้องรู้ว่าอันน้ีท่อนฮุค เพราะมีเวลาสั้นมาก 

สําหรับเพลงพ่ีปาน พ่ีแบ่งโครงสร้างไว้กว้างๆเลยนะ คือ ผู้หญิงต้องร้าย ผู้ชายต้องรู้ อย่างที่พ่ีบอกคือ 

เพลงไหนที่เก่ียวกับผู้หญิงเจ็บชํ้า อะไรอย่างง้ีก็จะมากับโหมดเพลง minor ออกดาร์คๆ แต่ว่าธีม

โดยรวมแนวเพลงจะเป็น ป็อป ร็อค เป็นดนตรี ร็อค ที่มี เมโลด้ีติดหูง่าย จําง่ายรวมถึงท่อนฮุคที่แบบ

น่าร้องตาม ร้องแล้วรู้สึกถึงอารมณ์ร่วมได้โดยง่าย มันก็จะเป็นโทน minor หมด แสดงถึงความรู้สึก

หม่น เศร้า แต่พอเป็นหมวดเพลง ผู้ชายต้องรู้ ก็จะใช้แนวเพลงเป็น major สว่างๆ เช่น เพลง สองกาย

หัวใจเดียว คําขอร้องของก้อนหิน แต่ว่าเราใช้การเรียบเรียงดนตรีที่แตกต่างกันออกไป เพลงที่จะสว่าง 

โปร่ง เพลงพ่ีปานจะดูฟังง่ายเลย พอหลุดออกมาจากเพลงบู๊ล้างผลาญ ก็จะเป็นเพลงโปร่งๆสบายๆ 

เพลง คําขอร้องของก้อนหิน ก็จะใช้เครื่องดนตรีน้อยๆช้ิน เอาเสียงของนักร้องออกมาเด่นๆ โชคดีที่พ่ี

ปานเป็นคนคุมเสียงได้ดีและทํางานไปกับลักษณะของเพลงแต่ละเพลงได้ดี ได้หลายแบบ มันก็เลยมี

แบบว่า เหงา..เข้าใจ น่ียังไม่รวมถึงเพลง หนุ่มบาว สาวปาน นะที่ใช้เทคนิคการร้องที่แตกต่างกันไป

โดยสิ้นเชิง โดยเรื่องนี้ก็ต้องพ่ึงศักยภาพของนักร้องด้วยส่วนหน่ึง 

 

เพลงที่ประทับใจมากที่สุด ในการแต่งเพลงให้ ธนพร แวกประยูร ขับร้อง ? 

 สุทธิพงษ์ : 10 กว่าปีเพลงมันเยอะมาก เกือบ 100 เพลง จะบอกว่า จริงๆชอบทุกเพลง 

เพราะเพลงพี่ปานไม่ใช่เพลงที่ทํางานง่าย จํานวนชุดมันมากขึ้นเท่าไหร่ย่ิงทํางานยากขึ้นมากเท่าน้ัน 

เพราว่า เรื่องที่เราพูดคือเร่ืองที่เราชูประเด็นว่า พ่ีปานเป็นตัวแทนของผู้หญิง พอเป็นตัวแทนของ

ผู้หญิงแล้วเน่ียมันก็จะจํากัด จํากัดเรื่องราวที่จะพูดอยู่เร่ืองนึงล่ะ พอเป็นตัวแทนของผู้หญิงซึ่งส่วน

ใหญ่เพลงจะเป็นผู้หญิงคนแรก ผู้หญิงคนแรกคือผู้หญิงที่มาก่อน ผู้หญิงที่ถูกกระทํา ผู้หญิงที่ถูกแย่ง

คนรัก เพราะฉะนั้นกรอบมันก็จะเพ่ิมขึ้นไปอีก เพราะฉะน้ันส่วนใหญ่หลักๆพอเวลามันเปลี่ยนก็จะ

ชอบเปล่ียนไปตามเวลา แต่พอถึงวันน้ี เพลงที่มีคุณค่าทางจิตใจแล้วประทับใจ และยังพูดถึงเร่ืองสิทธิ

สตรีด้วย เพลงนี้เป็นเพลงในโครงการกําลังใจ ซึ่งเพลงนี้คือเพลง ใจนําทาง รู้สึกว่าเพลงนี้ไม่ได้พูดถึง

ความรัก ชิงรักหักสวาท แย่งสามี ตามแบบสไตล์ที่เค้าชอบเรียกกันว่าเป็นเพลงของพี่ปาน เราฟังแล้ว
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รู้สึกว่าในแง่ของคุณค่าของการฟัง ฟังแล้วรู้สึกว่าจรรโลงจิตใจ มีกําลังใจ ในการดําเนินชีวิต การคิด

แก้ปัญหา พ่ีก็เลยคิดว่า เพลง ใจนําทาง เป็นเพลงหน่ึงที่เรียกว่าประทับใจกับเพลงนี้แล้วกัน 

 

เพลงที่คุณสุทธิพงษ์เป็นคนแต่ง ส่วนใหญ่เนื้อหาจะถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงจนเป็นเอกลักษณ์ 

แล้วอนาคตจะยังมีการทําเพลงในลักษณะนี้ต่อไปอีกหรือไม่ ? 

 สุทธิพงษ์ : คือ เหมือนที่พ่ีบอกว่าเราดู ณ ขณะนั้นว่าสังคมเป็นยังไง เพลงจะพูดเร่ืองราว

ในสังคมขณะน้ัน ทีน้ีในการทํางานเพลงของ ปาน ธนพร ทั้งทีมงาน ทั้งตัวศิลปิน ทั้งคนฟังคนอ่ืนๆ 

ด้วยเวลา 11-12 ปี มันยาวนาน แล้วเราก็ผ่านการพูดอย่างที่บอกว่าเพลงเป็นร้อยเพลง เพราะฉะน้ัน 

เหมือนกับว่าวันน้ีถ้ายังทํางานอยู่ เอาเฉพาะกับ ปาน ก่อนนะ เหมือนกับว่า เรื่องบางเร่ืองที่เราพูดได้

ในวันน้ัน ด้วยวัยวุฒิของนักร้องก็จะโตเกินกว่าที่จะไปนั่งพูดเรื่องแบบนั้นแล้ว อันน้ีมันเป็นธรรมชาติ

ครับ มันไม่ใช่ว่าวางมาผิดหรืออะไร มันเป็นธรรมชาติ เมื่อนักร้องโตขึ้นทุกวัน อายุก็มากขึ้น จะให้

แบบว่า “ฉันหวง ฉันมาทวงของฉันคืน” อยู่มันก็จะทําให้นักร้องรู้สึกว่า อันน้ีไม่ใช่ ไม่ค่อยสบายใจที่

จะร้องเลย เพราะอย่าลืมว่าตอนที่เราทํางานตอนที่เราอยู่กับงานเน่ียช่วงน้ันแค่ 1 เดือน – 2 เดือน 

เพลงนั้นก็จะจบ แต่ว่านักร้องเน่ีย ถ้าเพลงประสบความสําเร็จ ต้องไปร้องเพลงน้ันอีกเป็นร้อยเป็นพัน

คร้ัง เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรา มันก็เหมือนว่าเราไม่ได้ทําสิ่งที่เป็นบวกต่อกันและกันอยู่ 

เพราะฉะน้ัน เราก็เลยคุยกันชัดเจนว่า เรายังทํางานพูดเรื่องผู้หญิงอยู่ กับงานของ ปาน ธนพร แต่ว่า

ผู้หญิงคนนี้จะเป็นผู้หญิงที่โตขึ้น เป็นการเดินทางมาถึงวัยวุฒิ และภาวะพร้อมๆกัน ซึ่งมันจะทําให้ทุก

อย่างที่พูดเน่ียมีแง่มุมที่ละเอียดรอบคอบกับเรื่องที่จะพูด แล้วก็ละเมียดละไมมากขึ้น ถ้าผลงานล่าสุด

จะเป็นเพลง พรุ่งน้ีไม่มีจริง ที่พูดเร่ืองของผู้หญิงที่มองโลกโดยสายตาที่มันผ่านเลยมา ผ่าน

ประสบการณ์ชีวิตมาระยะหน่ึงแล้ว และพูดถึงเร่ืองของการจากลาที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่าการทิ้ง

แฟน หรือ แฟนทิ้ง  

 แต่ว่าสําหรับแนวเพลงเดียวกันนะ นักร้องคนอ่ืนๆจริงๆสักประมาณ 4-5ปีก็พยายามจะ

หา เพราะพอรู้ว่าพ่ีปานอายุมากขึ้น บทบาทในการร้องเพลงจะเปลี่ยนบ้าง เราก็อยากหาคาแร็กเตอร์ 

คมๆ ตรงๆ ชัดๆมา เพ่ือมาสานต่องาน ผู้แสดง ผู้ถ่ายทอดงานที่เรารู้สึกว่า เค้าสามารถร้องเพลง

เหล่าน้ีและเข้าไปอยู่ในเพลงได้แบบพ่ีปานเน่ีย มันยังไม่เจอ คือ พอเพลงแบบพ่ีปานประสบ

ความสําเร็จมันจะมีหลายคนพยายามจะเป็นแบบพ่ีปานมาก ไม่ว่าจะเป็นสายเพลงสตริงหรือสายเพลง

ลูกทุ่งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจนถึงวันน้ี ณ จุดนี้ พ่ียังรู้สึกว่าด้วยเพลงลักษณะเดียวกันเน่ียกินไม่ลง ไม่มีใคร

กินลง สังเกตการประกวดมากมายหลายที่ที่เห็นมีคนเอาเพลงพ่ีปานไปร้องแล้วก็ตายสลบกันไปเป็น

แถว เพราะคิดว่าเพลงนี้มันร้องง่ายแต่จริงๆมันไม่ใช่มันใช้มากกว่าน้ันเยอะ ถ้าดูพ่ีปาน เสียงที่ออกมา 

และสายตาที่แสดงออก ซึ่งพ่ีปานจะพูดเสมอว่า ไม่ต้องไปเล่นเยอะคือเพลงมันเยอะมาอยู่แล้ว เล่นอยู่
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ประมาณนึงคนก็จะรู้สึก ซึ่งอันน้ีเป็นคุณสมบัติที่สอนกันไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นนักร้องระดับไหนก็แล้วแต่ 

มันไม่สามารถสอนกันได้ บางทีพอถือเน้ือเพลงมาปุ๊บพ่ีปานเห็นเน้ือเพลงเราตีความมาจากบ้านแบบ

หน่ึง ส่วนพ่ีปานก็ตีความมาจากบ้านแบบหน่ึง แล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนกัน จริงๆแล้วใช้คําว่าเถียงนะ 

เฮ้ย พ่ีปานว่าอย่างนี้นะ แต่พ่ีคิดว่าอย่างนี้และบางทีการพูดกันสิ่งเหล่าน้ีมันทําให้เกิดอะไรใหม่ในงาน

อยู่ตลอด  

 นักร้องอายุ 36 ปี คนทํางานก็ 40 ปี ทํางานด้วยกันมา 10 ปี จนรู้ใจกัน จึงมาเจอกันตรง

กลาง แล้วเราจะได้งานที่ยังเข้มข้นอยู่แต่มันไม่ล้างผลาญแล้วนะ เราไม่บู๊กันอย่างน้ัน ถ้าเจอใครก็

แล้วแต่สักคนที่มีคาแร็กเตอร์ชัด ตัวตนใช่ สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดออกมาได้ เมื่อน้ันเราอาจมีปาน 

ธนพร คนต่อไป 

 

คุณสุทธิพงษ์ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของศิลปินมากมาย เช่น D2B อยากทราบว่ามี

กระบวนการทํางานแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ? 

 สุทธิพงษ์ : เวลาทํางานพ่ีจะดูโจทย์จากศิลปินก่อน ว่าศิลปินมีอะไรมาให้เรา อย่างพ่ีปาน

เค้ามาโดยมีความเป็นนักร้องอย่างชัดเจน แต่อย่าง D2B บ๊ิก แดน บีม เราต้องมีการพูดคุยกันกับ

ศิลปินและหาว่า ถ้าเราเป็นหนุ่มสามคนเราจะทํายังไง มีการแสดงออกยังไง  ซึ่งจากการพูดคุยกับ บ๊ิก 

แดน บีม ทําให้เราเห็นว่า แดน เหมาะกับเพลงที่เศร้า ขรึม บ๊ิก เหมาะกับเพลงที่ขี้เล่น สดใส บีม ควร

ร้องเพลงที่ฟังแล้วดูอบอุ่น เพราะมีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่  

   

อะไรคือจุดเด่นของ ปาน ธนพร ในการถ่ายทอดบทเพลง ? 

 สุทธิพงษ์ : ปาน ธนพร เร่ิมมามีผลงานท่ีแสดงเรื่องราวของผู้หญิงก็ในช่วงอัลบ้ัมชุด 

ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง คือชุดน้ันเพลง 5 เพลงที่ประสบความสําเร็จว่าด้วยเร่ืองแบบน้ันทั้งหมด มัน

จะประกอบไปด้วย เร่ืองง่ายๆท่ีผู้ชายไม่รู้ รักแท้แพ้ใกล้ชิด คือ อัลบ้ัมน้ี การพูดถึงเร่ืองของความรู้สึก

ของผู้หญิงมันชัดมากเลย คือในตอนแรกพ่ีว่ามันกลางๆนะ เพลง ตบมือข้างเดียว 3 คน 2 ทาง ผู้หญิง

ทุกคนเอาแต่ใจ น่ีเป็นซีรี่ส์ของอัลบ้ัมแรก อัลบ้ัมที่สองก็จะเป็น คืนเขา ปากอย่างใจอย่าง เหมือนรัก

กับลม พยายามเขียนเร่ืองให้มันคมดูแล้วสานต่อเจตนารมณ์ว่า ปาน เป็นตัวแทนของผู้หญิง แต่พอชุด

ที่3น่ีชัด เราไปเท่ียวผับ เราไปนั่งดูแล้วเหมือนกับคนที่เค้าร้องเพลงตามเป็นผู้หญิงทั้งน้ันเลย เราก็เลย

รู้สึกว่ามันชัดน่ะ ภาพมันชัดเราก็เลยลงไปเลยแล้วกันเน้ือหาจึงเร่ิมหนักข้อขึ้นเร่ือยๆมาเป็นเพลง นรก

ในใจ วิธีคิดง่ายๆ คือ มีแฟน แฟนทิ้ง แฟนไปมีคนใหม่ เริ่มรู้สึกว่าไม่ธรรมดาแล้ว ทําไงดีที่น่ีเลยเอา

แบบ เธอก็มีแฟน ฉันก็มีแฟน กลายเป็น 4 คนเลย มันจึงกลายเป็นเพลง นรกในใจ  
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ช่วงอายุของกลุ่มผู้ฟังเพลงที่ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร อยู่ประมาณวัยไหน ? 

 สุทธิพงษ์ : เอาที่เราวางนะ คือ เราอยากให้เป็นมหาวิทยาลัยตอนปลาย–วัยทํางาน

ตอนต้น ลากยาวไปจนถึงวัยทํางานช่วงปลายๆ หรือแม่บ้านอะไรอย่างง้ีละครับ เพราะเพลงก็จะสื่อไป

ในลักษณะของผู้หญิงคนแรก แต่ที่น่าตกใจทําเพลงไปสักระยะหนึ่งก็มีแฟนเพลงกลุ่ม ป.5 ม.1 ม.2 พ่ี

เลยรู้สึกว่าพ่ีปาน เป็น ไอดอลของเพลงเหล่าน้ี กลุ่มที่ชัดๆคือ จบมหาวิทยาลัยถึงวัยเข้าทํางานต้นๆ 

เพราะกลุ่มวัยเหล่าน้ี วุฒิภาวะมากพอที่จะมาเสพเพลงเหล่าน้ี พวกที่แบบว่า อีกด้านของนางมารร้าย 

เรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้ ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ พ่ีว่ากลุ่มน้ีมาได้ตรงๆมากที่สุดแล้วก็แปลกอีกเหมือนกัน

อยู่ดีๆทําไปภาพก็จะชัดขึ้นมาเองวันน้ีกลุ่มคนฟังที่ชัดของพ่ีปานเลย คือ 1. ผู้หญิง 2. เพศท่ีสาม 

 คือ พ่ีมองว่าคาแร็กเตอร์ของพ่ีปานคือ พ่ีปานอยู่ได้นานมาจนถึงวันน้ีอยู่ได้นานเป็น 10 ปี

ซึ่งประเทศน้ีมันมีน้อยมากศิลปินเด่ียวที่อยู่มาได้ขนาดน้ี พ่ีมองว่าส่วนหน่ึงข้อดี คือ พ่ีปานคลุมเครือว่า

สวยหรือไม่สวย คือ ถ้าสวยแล้วเน่ียเราก็จะมองแบบเอ่อคนน้ีสวย แล้วพอสวยอยู่บนเพลงมันก็จะมี

เวลามีอายุของมัน เอ่อเด๋ียวพอไม่สวย เพลงก็เริ่มไม่เพราะแล้ว แต่พ่ีปานคลุมเครือ โอเค ผ่านนะ แต่

พอดูเอ๊ะยังไง พ่ีว่าลึกๆเลยนะ มันเหมือนกับว่าสิ่งที่พ่ีปานแสดงออกหรือพูดผ่านเพลง มันทําให้รู้สึกว่า

ทําให้เพศท่ีสาม เค้าเรียกร้องแบบนี้อยู่นะ อย่างเพลง เรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้ พอเพลงมันชัดว่าเรา

กําลังพูดถึงเรื่องผู้ชาย ผู้หญิง เน่ีย เค้าจึงอยากให้โลกรับรู้ว่า เค้าเป็นผู้หญิงคนนึง อะไรอย่างง้ี  

 อีกอย่างต้องยอมรับว่า ปลายทางของการทําเพลงคือ ธุรกิจ ต้องทําให้เพลงเป็นที่นิยม

ของผู้ฟัง พยายามทํานักร้องให้เป็นแบรนด์ เพราะวงการเพลงปัจจุบันมันไม่เหมือนเมื่อก่อน อะไรที่

ภาพพจน์ชัดเจนสุด อันน้ันก็จะเป็นที่นิยม เช่น ถ้าเป็นเพลงร็อค เราจะนึกถึง วงบอด้ีแสลม ถ้าเพลง

เกี่ยวกับผู้หญิง รักสามเศร้า จะเป็น ปาน ธนพร แต่ในวิธีการทํางานและสร้างศิลปินในธุรกิจเพลง พ่ี

เองก็ไม่ได้สูญเสียตัวตนในการสร้างงาน นักร้องเองก็ไม่ได้เสียความเป็นตัวของตัวเอง เพลง น้ันเริ่ม

เป็นสินค้าต้ังแต่เซ็นสัญญาของบริษัทแล้ว แต่ต้องยอมรับว่าการที่ ปาน ธนพร อยู่มาจนถึง 12 ปี น้ัน

ถือว่ายาก มันเป็นส่วนผสมในความสามารถของนักร้อง ทีมงาน แผนงานของบริษัท ต้องยอมรับใน

ความสามารถของทีมงาน 

 

ศักยภาพในการร้องเพลงของ ธนพร แวกประยูร ? 

 สุทธิพงษ์ : ศักยภาพในการถ่ายทอดของ ปาน ธนพร อันน้ีล้น เพราะว่าพ่ีปานมีความเป็น

นักแสดงสูงเพียงแต่ว่าเป็นนักแสดงที่ใช้เสียง ไม่ใช่นักแสดงที่ใช้ร่างกาย เพราะว่าลองสังเกตดูง่ายๆ

เค้าร้องเพลงเหงา…เข้าใจ เราก็จะได้ยินเสียงพ่ีปานในคาแร็กเตอร์นึง แต่พอไปร้องนรกในใจหรือว่า 

เสียทองเท่าหัว มันก็จะไปด้วยคาแร็กเตอร์ พ่ีว่านักร้องที่ร้องเก่งๆในประเทศนี้มีเยอะมากแต่นักร้องที่

มีศักยภาพพอที่จะถ่ายทอดเพลงสักเพลงให้เป็นแบบของตัวเองมันมีไม่เยอะ เราถึงมีนักร้องที่เป็น
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อมตะหรือตํานาน วันน้ีถ้าพูดถึงนักร้องหญิง 5 อันดับ ต้องมี ปาน ธนพร เพราะพี่มองว่าด้วยการ

ทํางานร่วมกันอย่างแข็งขัน และองค์ประกอบที่เหนือสิ่งอ่ืนใดคือ พ่ีปาน เป็นคนพิเศษ พิเศษต้ังแต่วิธี

คิด ด้วยความที่เค้าเป็นคนจริงใจ พอเพลงถ่ายทอดโดยคนจริงใจ พ่ีก็รู้สึกว่าเรื่องมันจริงทั้งหมดน้ีมัน

เกี่ยวข้องกัน ส่วนผลงานเพลงที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับผู้หญิง บู๊ล้างผลาญอาจจะมีออกมาถ้าเป็นเพลง

ประกอบละคร  
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     บทสัมภาษณ์ ธนพร แวกประยูร 

3 ตุลาคม 2555 

 

การเป็นนักร้องท่ีถ่ายทอดบทเพลงซึ่งเก่ียวกับผู้หญิง ?  

 ธนพร : ในฐานะผู้ร้องเราก็มีหลายอารมณ์ พ่ีมองเร่ืองอารมณ์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น

ผู้หญิงผู้ชายพ่ีมองว่าเป็นเรื่องของมนุษย์ สัญชาตญาณของมนุษย์ที่มีหลายอารมณ์ เพราะฉะนั้นใน

ฐานะที่เราเป็นคนถ่ายทอด เวลาที่เพลงมาเราต้องถ่ายทอด แม้ไม่ใช่เรื่องของเรา แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้

ว่า เราจะเข้าใจมันได้ในแง่ของความเป็นผู้หญิง บางเพลงเราชอบ บางเพลงเราก็ไม่ชอบ หรือบาง

อารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราอยากร้องขึ้นมามันก็อาจจะมีความชอบเป็นพิเศษในบางอารมณ์น้ัน ซึ่งพ่ีว่า

สุดท้ายมันเป็นเรื่องของอารมณ์จริงๆ ใช้อารมณ์ในการถ่ายทอด บางทีก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ ณ 

ตอนน้ันๆด้วย วุฒิภาวะอย่างง้ี พอเราโตแล้วกลับไปร้องเพลงในอดีต เราจะมีความเข้าใจมากข้ึนกว่า

ตอนน้ัน เพราะเราผ่านชีวิตมาจํานวนหน่ึงแล้วพอมองกลับไป แล้วเรากลับไปร้องเพลงน้ีแล้วมัน

เหมือนเดิมมั้ย มันไม่เหมือนเดิมหรอก ไม่มีทางเหมือนเดิม อันน้ีพูดในแง่ของอารมณ์ก่อนยังไม่รวมใน

แง่เทคนิคที่เราสั่งสม 

 

เทคนิคในการถ่ายทอดบทเพลง ? 

 ธนพร : เทคนิคพ่ีไม่เอานําอยู่แล้วพ่ีเอาเรื่องของอารมณ์เป็นตัวนําจะตีความ การตีความ

เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับนักร้องพี่ก็จะมองตรงน้ันจะดูว่าเราอยากสื่อสารอะไร เพราะฉะน้ันการร้อง

เพลงเหมือนการพูดน่ันแหละ เพียงแต่มันมีโน้ตมีท่วงทํานอง มีอารมณ์เข้ามา เรื่องเดียวกัน เวลา

คนเราพูด เวลาที่เราอยากจะตัดพ้ออะไรกับใครมันก็เป็นอารมณ์เหมือนกันใช่มั้ยคะ แต่ต่างตรงไม่มี

ทํานอง ฉะนั้นพอเราใช้อารมณ์นําพ่ีว่าส่วนที่เหลือมันก็จะไม่ได้ยากลําบากมาก เทคนิคคือส่วนที่เข้ามา

ช่วยให้เพลงมีมิติมีสีสันขึ้น ให้มันเกิดอะไรอย่างน้ีมากกว่า 

 

มีความคิดเห็นอย่างไรที่สื่อมวลชนเปรียบว่า ปาน ธนพร เป็นเหมือนตัวแทนของผู้หญิง เป็นปาก

เป็นเสียงแทนผู้หญิง ?  

 ธนพร : มีทั้งเช่ือและไม่เช่ือในคําวิจารณ์น้ัน ต้องขอบคุณที่ทําให้เรามีตัวตนในแง่หน่ึง แต่

ในอีกแง่หน่ึงเราก็มองว่า เราเป็นอย่างน้ันจริงๆเหรอ เราเช่ือในคําน้ันทั้งหมดจริงหรือเปล่า สําหรับพ่ี

ไม่ได้เช่ือมัน 100 เปอร์เซ็นต์ แท้จริงๆแล้วเราไม่ได้มีความเก่งกาจในด้านความรักขนาดนั้น หรือว่าเรา

จะตีความได้ด้วยความเข้าใจขนาดนั้นแต่เราตีความมันด้วยธรรมชาติ ธรรมชาติของสิ่งที่เราเห็น 

ประสบการณ์ หรือ ธรรมชาติของนักร้องในการตีความ เราเป็นนักเล่าเรื่อง เราตีความแบบน้ัน สิ่ง
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เหล่าน้ีพ่ีมองว่าเป็นผลพลอยได้มันเป็นอีกประเด็นที่มันเป็นเหมือนโยนก้อนหินลงนํ้าแล้วก็มีนํ้าเป็น

วงๆออกไป อันน้ีคือ ผลกระทบที่มาจากตัวงาน พ่ีบ๋ังสร้างงานมาแบบนี้ พ่ีมาร้องแบบนี้ มันเป็น

องค์ประกอบทั้งหมด บวกกับมิวสิควีดีโอเองก็คิดในแง่น้ัน ทุกอย่างมันชัดเจนหมด ทีน่ีแน่นอนพองาน

มันคมมันจะมีภาพชัดเจนในแง่น้ันออกมากับคนดู มันจะมีภาพจําจะมีบริบทอะไรบางอย่างที่บอกว่าน่ี

มันเป็นเรื่องของผู้หญิงชัดๆ ถ้าถามว่าเราเองมีนิสัยผู้หญิงแบบนั้นมั้ย เราแทบจะไม่มีเลย ไม่ใช่เลย 

เพราะเราเป็นคนท่ีน่ิง เราไม่เคยเอาเรื่องกับใคร เราไม่เคยมีชีวิตรักที่ขมขื่นขนาดนั้น เราทําหน้าที่

เพราะเค้าให้เราทําหน้าที่ถ่ายทอดตรงน้ัน ถ้าเราทําหน้าที่แล้วเราได้รับเกียรติขนาดนี้ เราก็ภูมิใจนะ 

ว่าเรา ทําหน้าที่ของเราอย่างน้อยก็เกือบสมบูรณ์ สมบูรณ์พอที่เค้าจะให้ตําแหน่งกับเราได้ทั้งที่ใจเรา

ไม่ได้มีทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามี เพราะมันเป็นเร่ืองของผู้หญิง เราเองก็คือ หน่ึงในน้ัน  

 

กระแสตอบรับต่อเพลงที่เก่ียวข้องกับผู้หญิงที่ ธนพร เป็นผู้ถ่ายทอด ? 

 ธนพร : มันมีทั้งดีและไม่ดี พ่ีมองว่างานแบบน้ีมันสุ่มเสี่ยง ในแง่ที่ว่าความชัดเจนเน่ียมันดี

ตรง เรามีตัวตนมันจับต้องได้ แต่มันก็จะมีศัตรูและมิตรในเวลาเดียวกัน เพราะว่าความชัดเจนถ้าเรา

เลือกข้างเลือกเดินข้างที่เป็นคนถูก ข้างคนที่เขาไม่เห็นด้วยมันต้องมี น้ีคือ สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับตรง

น้ันว่า ถ้างานตรงน้ีออกไปเราก็ต้องโดนวิจารณ์อย่างน้ีแน่นอน จากอีกมุมหน่ึงหรือเราอาจจะโดน

วิจารณ์ในอีกมุมหน่ึงว่า อันน้ีมันมากเกินไปหรืองานบางอันที่เรามองว่า มันสะท้อนภาพลักษณ์ของ

สังคม จริงๆ มีคนอย่างน้ีจริงๆนะ บางครั้งความจริงเกินไปก็ไม่ใช่คําตอบที่ดีเหมือนกัน มันก็เป็นจุดที่

แบบว่าเราอย่าลืมนะว่ามันเป็นโลกเสรี แล้วทุกคนมีสิทธิวิจารณ์ สุดท้ายคืออะไร การทํางานน้ีคือเล่น

กับความชอบของคน แล้วความชอบของคนมีกี่ล้านแบบ 

 คือ เราต้องมั่นใจว่าเราอยากจะทําอะไร เราต้องยืนอยู่บนความถูกต้องซึ่งพ่ีก็คิดว่าการยืน

อยู่บนความถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรทํา เพราะอย่าคิดว่าสิ่งที่ออกจากปากเรา จะไม่มีผลกระทบต่อสังคม 

มันมีเสมอ แล้วเราต้องรับผิดชอบในสิ่งน้ัน ไม่ใช่แค่ว่าร้องออกไปแล้วจบ เพราะว่าสิ่งเหล่าน้ีมันเป็น

โปรไฟล์ เพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบในทุกๆอย่าง เราต้องทํางานกับคําว่า สติ และความถูกต้อง น่ี

คือสิ่งที่พ่ีจะบอกกับทีมงานทุกคนว่าทําอะไรต้องเป็นองค์ประกอบที่เดินไปด้วยกัน ทุกคนต้องมี

ทัศนคติที่เหมือนๆกัน อย่างน้อยงานที่มันชัดเจนบางงานอาจถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง มันต้องมี 2 มุม

เสมอ แต่ขอให้มันอยู่ในความถูกต้องเมื่อวันหน่ึงที่ต้องถูกหยิบขึ้นมาพูดอีกคร้ัง ขอให้มันเป็นสีเทา 

หรือ ขาว เถอะ อย่าเป็นสีเทา ดํา 

 เพลงที่ดาร์คๆจะกลายเป็นภาพจําของคน ส่วนใหญ่เป็นเพลงโปรโมทชูขึ้นมาทุกอัลบ้ัม 

ต่อมาคือ มิวสิควีดีโอ ภาพเอ็มวีเป็นที่ฮือฮาเสมอ คนก็จะรอดูว่าเอ็มวี ปาน ธนพร เป็นอย่างไร 

เพราะว่าเป็นซีรี่ส์ เป็นเร่ืองราว เป็นยุทธวิธีในการโปรโมทนะคะ มันทําให้เรื่องราวของเพลงที่มัน
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เข้มข้นมากอยู่แล้ว การเอาไปทําภาพ ตีความ ย่ิงเสริมแรงบวก บวกกับเสียงที่เราร้อง ทุกอย่างถ้าไป

วิเคราะห์ดู องค์ประกอบมันสมบูรณ์ มันก็ย่ิงเสริมกันเข้าไป ภาพมันก็ย่ิงชัด คนก็จะจําตรงนั้นซะส่วน

ใหญ่ เป็นภาพจําของคน 

 

คิดเห็นอย่างไร กับงานเพลงที่ สุทธิพงษ์ สมบัติจินดาแต่งขึ้น ? 

 ธนพร : คืองานของพ่ีบ๋ังสะท้อนเรื่องในสังคมตลอด เพราะว่าเขาทํางานกับแรงกระเพ่ือม

ของสังคม พ่ีบ๋ังแต่งเพลงไม่นานแต่ใช้เวลาหาข้อมูลนาน ก็จะดูตามอินเตอร์เน็ตบ้าง บางทีเขาก็ปลอม

ตัวเป็นเด็ก ม. 3 แชทคุย บางทีก็ปลอมเป็นเด็กมหาวิทยาลัยบ้าง ดูสิวันน้ีคุยอะไรกัน มีบ้างที่ชอบแชท 

ชอบคุยกับคนน้ัน คนน้ี เพ่ือที่จะได้รู้ว่าตอนน้ีอะไรมันมา ศัพท์อะไรที่เขานิยม มีอะไรกระเพ่ือมอยู่ น่ี

คือการหาข้อมูลของคนทําเพลง เพราะพ่ีบ๋ังเป็นคนชอบพูดชอบคุยพ่ีว่าพ่ีบ๋ังเค้ามี วิธีการหา

แหล่งข้อมูลของเขา ทํางานกับพ่ีบ๋ังมานาน พ่ีบ๋ังก็จะแต่งเพลงอิงกระแสสังคมเยอะแล้วก็จะมีเรื่องจริง

จากชีวิตใครคนใดคนหน่ึงที่เค้าเห็นแล้วน่าสนใจก็เก็บมาเขียน 

 

เพลงไหนท่ีเป็นเพลงประทับใจของ ธนพร แวกประยูร ? 

 ธนพร : บอกไม่ได้เลยเพราะจํานวนมันเยอะมาก แล้วแต่ละเพลงมันมีหน้าที่ต่างกันไป 

หน้าที่ของเพลงทํางานต่างกัน คือ เพลงไหนที่มันดาร์คมากๆ เช่น หญิงร้าย ชายเลว เราก็รู้สึกว่ามัน

หม่น จังเลย ถามว่าเราอยากร้องมั้ย เราก็ไม่ได้อยากร้องนะ เอาจริงๆเราไม่ได้อยากร้องเพราะเรารู้สึก

ว่าโห เพลงน้ีมันมืดจังเลย แต่อย่างที่บอก เพลงมันทําหน้าที่ เราเป็นคนร้องเราก็ต้องทําหน้าที่

เหมือนกัน คือ ถ้าเพลงน้ันมันไม่ได้ก้าวข้ามผ่านความถูกต้องออกไปไปถึงคนผิด หรือ การเข้าข้างคน

ผิด มันยังอยู่ในความดาร์คที่เรารับได้ เป็นความดาร์คของคนที่โดนกระทํา เป็นความดาร์คที่อยู่บน

ความชอบธรรมและโดนกระทํา เราก็จะรู้สึกว่าเรายังรับได้ในแง่ของผลในการที่เราจะเล่า เพราะถ้า

ผ่านปากเราออกไป เราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําออกไป นอกเหนือจากเพลง เรยา อันน้ันยกเว้น

เพราะเป็นเพลงละคร 

 

เพลง ให้เลวกว่านี้ ประกอบละครดอกส้มสีทอง ? 

 ธนพร : มันมีสองความรู้สึก คือรู้สึกไม่ดี จริงๆแล้วไม่ชอบแต่พอเราดูเน้ือหาคนผิด มันก็

ไม่ได้บอกว่าเข้าข้างคนผิดแต่มันเป็นการบรรยาย ความรู้สึกคนหน่ึงที่ทําความผิดโดยต้ังใจ พ่ีก็มองใน

แง่ของหน้าที่ของการเป็นนักร้องว่า มองด้านขวาอย่างเดียวมันอาจจะมีนํ้าหนักที่ไม่บาลานซ์กันเกินไป 

แต่ในส่วนที่สอง ตัวละครที่ช่ือ เรยา มันเป็นเพียงตัวละครนะ มันไม่ใช่ตัวจริง มันไม่มีจริง เราถึงรู้สึก

ว่า เรายังพอยอมรับมันได้ ว่าถ้าเราจะพูดถึงผู้หญิงคนหน่ึงที่พรรณนาถึงความช่ัวร้ายของมันในการที่
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มันใช้ชีวิตของมัน ถ้าตรงน้ีมันไปสอนคนได้ในมุมมืด ว่าชีวิตของผู้หญิงคนหน่ึง ถ้ามันยอมถ้ามันทําเลว 

มันพูดไม่รู้เร่ืองแล้ว พ่ีก็มองในมุมน้ันว่า โอเค ถ้าเราจะร้องเพ่ือรับใช้ตัวละคร เพ่ือรับใช้ในตัวบทบาท

ของเรยา เราก็พอทําใจได้แต่ต้องไม่หนักไปกว่าน้ีนะ เพราะน้ีมันสุดล่ะ 

 

เพลง ใจนําทาง โครงการ กําลังใจ ? 

 ธนพร : คือเพลงนี้ เมโลด้ีมาจาก คุณสราวุธ ไปขอเมโลด้ีมาแล้วพ่ีแน่นก็เอาเมโลด้ีน้ีมาให้ 

พ่ีบ๋ังเองก็ไม่เคยเขียนไลน์ เมโลด้ีแบบน้ี ไม่เคยเขียนเน้ือเพลงในลักษณะแบบนี้ก็คิดอยู่หลายวัน แกก็

บอกว่า “ปานพ่ีลองฟังโดยรวมแล้ว มันน่าจะเป็นอย่างน้ี เป็นแบบสว่างๆ ให้กําลังใจ” พ่ีบ๋ังก็เลยเขียน

ในแนวนี้มา ซึ่งเราก็แบบเราชอบ เรารอเพลงแบบนี้มานานแล้ว สุดท้ายพอเพลงน้ีเกิดขึ้นพ่ีก็ต้องทํา

การบ้านเหมือนกันเพราะดนตรีของคุณสราวุธมีความเข้ม แบบมิวสิคัล มันไม่ได้ป็อปซะท่ีเดียว บวก

กับเน้ือเพลงที่พ่ีบ๋ังเขียนมาค่อนข้างมีความอบอุ่นใจ มีความแข็งแรงในด้านของกําลังใจ เพราะฉะน้ัน

เราก็ทํามันไปอย่างที่บอกอารมณ์นํา ถ้าอารมณ์เราเช่ือแล้ว ใจอยากได้เพลงแบบน้ีอยู่แล้วส่วนหน่ึง 

สองคือ พอเพลงออกมาแล้วทุกอย่างลงตัวไปหมด ไม่ว่าจะเป็นคําร้อง ทํานอง ทั้งของคุณสราวุธ หรือ

วิธีการเรียบเรียง เราก็เป็นคนหน่ึงที่เรียนดนตรีมา เราก็ไม่อยากร้องเพลงอะไรที่มีโครงสร้างแตกต่าง

จากสิ่งที่เรามี ซึ่งเพลงนี้เป็นอะไรท่ีกระโดดข้ามเข้ามา แล้วก็เป็นความแตกต่างที่มันชัดเจน เราก็เลย

รู้สึกว่า อารมณ์ตอนน้ันมันเป็นสิ่งที่น่าทํา แล้วเวลาที่เราร้องเพลงน้ี เราต้องต้ังแกนตัวเองเลยว่า จิต

เราต้องปรุงแต่งว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็งแล้ว เพราะการที่เราจะให้กําลังใจคนอ่ืนได้แสดงว่ากําลังใจเรา

ต้องเต็มในขณะน้ัน แล้วเราก็จะนึกถึงสิ่งดีๆในชีวิตเรา ไม่ว่าชีวิตเราจะเดินทางมาขณะน้ีได้ยังไง เรา

เองเราก็ต้องใช้หัวใจนําทางเหมือนกัน ไม่ง้ันเราจะก้าวผ่านคําว่าไม่ชอบ คือการทํางานตรงน้ีไม่ได้ทํา

ทุกอย่างที่อย่างใจ มันค่อนข้างจะอยู่บนความฝืนใจส่วนใหญ่ เราต้องก้าวข้ามผ่านตรงน้ัน น้ันแปลว่า

เราต้องมีใจที่แข็งแรงพอที่จะข้ามผ่านมันได้ แล้วมองว่ามันเป็นหน้าที่ที่พึงกระทํา ถ้าหน้าที่ตรงน้ีไปมี

ผลดีกับคนจํานวนมาก ถ้าคนฟังฟังแล้วรู้สึกมีกําลังใจในความเป็นผู้หญิง เราก็ยินดี แต่เราก็ไม่ได้คิดว่า

เราเป็นไอดอลด้านน้ี เรามองว่ามีคนอีกจํานวนมากท่ีมีความเป็นเฟมินิสต์ (feminist) มากกว่าชัดเจน

กว่าเรา แต่ด้วยงานและคนแต่งคือ พ่ีบ๋ังสร้างงานมาเรื่อยๆ มันก็เลยชัดเจน บวกกับบุคลิกที่อาจจะ

เป็นคนกล้าพูดไม่กลัวที่จะโดนด่า โดนวิจารณ์ มันก็เลยทําให้ภาพลักษณ์ตรงนี้มันเข้มแข็งและ

สอดคล้องกันไปและพอได้เพลง ใจนําทาง มาอย่างที่บอกคือ เพลงนี้ตอบโจทย์หัวใจเราด้วย มันเลยทํา

ให้เพลงนี้สว่างขึ้นมา 
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นอกเหนือจากการขับร้องบทเพลง ใจนําทาง ในโครงการกําลังใจแล้ว ธนพร ได้ร่วมกิจกรรมกับ

โครงการในด้านอ่ืนๆด้วยหรือไม่ ? 

 ธนพร : เข้าไปทํากิจกรรมสอนร้องเพลงให้กับนักโทษช้ันดี เค้าก็จะคัดเลือกให้เราสอน 

ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนเศษๆ ก็จะมีที่คลองเปรมและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พระองค์ภา 

ทรงเปิดศูนย์ เราจึงไปสอนตรงนั้น เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้โอกาสเขาบ้าง ถ้าพอมีเวลาเราเจียด

เวลาได้ อาทิตย์ละหน่ึงครั้ง เราก็อยากจะเข้าไปให้ความบันเทิงเขาบ้าง อยากจะให้เขารู้ว่ายังมีคนข้าง

นอกที่เห็น ที่เข้าใจ คนเราผิดพลาดกันได้เป็นเรื่องธรรมดา แล้วพ่ียังเช่ือว่าคนที่อยู่ในห้องขังไม่ใช่จะ

เลวทั้งหมด คนท่ีอยู่นอกห้องขังบางคนก็ไม่ได้เลวน้อยไปกว่ากัน มันเป็นเร่ืองของใจ มันอยู่ที่ว่าใครทํา

ผิดแล้วโดนจับได้มากกว่าอันน้ีโดนจับได้ก็เข้ากระบวนการของศาลไป ที่ผิดย่ิงกว่าน้ี แย่ย่ิงกว่าน้ี มันก็

ยังมีในสังคมอีกมากมาย 

 

มีความคิดเห็นอย่างไรต่อบุคลิกลักษณะเด่นของตนเอง ที่ส่งผลต่อการถ่ายทอดบทเพลง ? 

 ธนพร : พ่ีมองว่าเรามีความ พูดชัดเจน แสดงความคิดเห็นอะไรก็ไม่ค่อยกลัวว่าจะโดนด่า 

คือมันข้ามผ่านตรงน้ันไปแล้ว เราไม่ต้องกลัวอะไรมากมายแต่เราต้องอยู่ในครรลองของความถูกต้อง 

คือพ่ีจะยึดความถูกต้องเป็นหลัก ก็ดูว่าอะไรควรไม่ควร อะไรคือความเหมาะสมอันน้ันส่วนหน่ึง ความ

ชัดเจนก็ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหน่ึงพ่ีมองว่าในแง่ของการเป็นนักร้องมากกว่า พ่ีจะเรียกตนเองเสมอว่าเรา

เป็นแค่นักร้องเราไม่ใช่ศิลปิน ศิลปินสําหรับพ่ีมันยาก มันไกลมาก มันลึกซึ้ง แต่พ่ีเป็นแค่นักร้อง พ่ีรู้สึก

ว่าพ่ีมีหน้าที่แค่ถ่ายทอดเพลงเหล่าน้ี ตรงนี้มันชัดเจนมากๆ เพราะว่า หน้าที่นักร้องของพ่ีมันทํามา

หลายอย่างแล้ว มันไม่ใช่เพลงแนวเดียวที่เราถ่ายทอด เราทํามาเยอะมาก เพ่ือชีวิตเราก็ไปลุยกับเขา 

ไทยเดิมเราก็ร้อง คลาสสิคเราก็ร้อง มิวสิคัลเราก็เล่น หน้าที่ของนักร้องชัดมาก พ่ีก็มองว่าตรงนี้แหละ

มันกลายเป็นจุดที่มองว่าเราพูดอะไร คนก็อยากจะฟังแค่ว่า วันน้ีมันจะพูดอะไร คราวน้ีมันจะออกมา

บอกอะไรอีก พ่ีว่าน่ีคือสิ่งที่คนสนใจ ส่วนในเรื่องศักยภาพของเรานั้นคงไม่ได้สงสัยอะไร 

 

ผลงานเพลงล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ? 

 ธนพร : ก็พูดในเร่ืองของอารมณ์ผู้หญิงในอีกมุมหน่ึง จริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิง หลังๆเน่ีย

เราไม่ได้เจาะมุมผู้หญิงล้วนๆ พ่ีมองว่าเรามีความเป็นกลางมากขึ้นแต่เรายังไม่ทิ้งในแง่ของดราม่า และ

การสะท้อนอารมณ์ในเพลง อย่างเพลง พรุ่งนี้ไม่มีจริง มันคือ มรณานุสติ มันทําให้คนประมาทน้อยลง 

ถามว่ามันเศร้ามั้ย มันเล่นกับความรู้สึกคน มันเล่นในแง่อารมณ์ความเศร้า มันเล่นในแง่ของความ

สูญเสียขนาดเดียวกันมันก็ให้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าคุณอย่าประมาทนะ อยากรีบทําอะไรคุณทํา อยาก

บอกอะไรคุณบอก อยากให้คุณทําลายกําแพงอะไรบางอย่างเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะฉะน้ันผล
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สะท้อนที่มีต่อเพลงนี้มันค่อนข้างดีมาก คนก็รู้สึกว่า มันเป็นจุดที่คิดไม่ถึงมันเป็นจุดจบที่อยู่ตรงหน้าแต่

ไม่ได้คิด พ่ีบ๋ังก็เลยหยิบเรื่องตรงน้ีขึ้นมา หรืออย่าง เพลง เพ่ือนในฝันก็เหมือนเป็นเพลงที่เบรก พัก

ความเศร้า เราอยากสดใสบ้าง การเป็นนักร้องสําหรับพ่ีคือ โจทย์มีอะไรเราก็ต้องพัฒนาต้องปรับตัว

เปลี่ยนตัวเอง แม้กระทั่ง มิวสิควีดีโอ เพลง ทุกอย่างก็สอดคล้องกันหมด เพราะมันเป็นทีมงาน เรา

ไม่ได้ทํางานคนเดียว อย่างเพลง เพ่ือนในฝัน ทําไมเราจะย้ิมได้ เราก็เลยมีเพลงขาวๆใสๆบ้าง ผ่าน

อะไรมาเยอะแล้วกับเพลงเศร้าต่างๆ แต่ถ้าจะทําเพลงดาร์คๆขึ้นใหม่ มันก็ต้องมีเหตุมีผลมากขึ้น เพลง

ในแคตตาล็อกเรามันเยอะมากพอแล้ว เราควรจะทําเรื่องอ่ืนบ้าง  

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รวบรวมข่าวจากสื่อสิง่พิมพ ์

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

120 

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์เก่ียวข้องกับบทเพลง 

ที่ขับร้องโดย  ธนพร  แวก ประยูร 

 

ข่าว บทวิจารณ์ ในปี พ.ศ. 2543 

 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 หน้า 37  

 หัวข้อ เผยโฉมอดีตคนเบ้ืองหลัง  “ปาน”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  นักร้องสาวคนใหม่จาก

ค่าย อาร์เอส ปาน ธนพร แวกประยูร  ซึ่งเคยทํางานเบ้ืองหลัง ร้องเพลงประกอบละคร ร้องคอรัส 

ให้กับศิลปินมากมาย โดย เน้ือหาของเพลงในอัลบ้ัมน้ีดนตรีจะเป็น ซ็อฟร็อค แต่จะเป็นร็อคที่ร้องแบบ

ปานเอง  ส่วนเน้ือหาจะเป็นตัวแทนความคิดของผู้หญิงในหลาย ๆ มุม ซึ่งปานคิดว่าเพลงของปานจะ

ทําให้ทุกคนได้รู้จักปานมากข้ึน และในขณะเดียวกันก็ได้รู้จักผู้หญิง อารมณ์ของผู้หญิงมากข้ึนด้วย 

 ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 หน้า 33  

 หัวข้อ “พล ปะทะ น้ิง ต๊ิก”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  เปิดตัวกับมิวสิควีดีโอเพลงแรก ตบมือ

ข้างเดียว นักร้อง ปาน ธนพร ค่าย อาร์เอส โดยได้ดาราดัง อย่าง น้ิง กุลสตรี  พล  ตัณฑเสถียร และ 

ต๊ิก  กัญญารัตน์  มาประชันบทบาทกันในรัก 3 เส้า  ซึ่งติดตามชมครั้งแรกได้รายการ เมนูวันหยุด  

วันน้ี เวลา 13.30 น. ทางช่อง 7  

 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 หน้า 37  

 หัวข้อ “ปาน ย้ิมแป้น แฟน ฮืฮฮา ตบมือข้างเดียว”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  ปาน ธนพร 

เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงอย่างรวดเร็ว จากเพลง  ตบมือข้างเดียว  โดยได้ดาราดัง อย่าง น้ิง กุลสตรี  

พล  ตัณฑเสถียร และ ต๊ิก  กัญญารัตน์  ประชันบทบาทกันอย่างเข้มข้น  พอมิวสิควีดีโอน้ีออกไป 

กระแสตอบรับดีมาก รวมถึงมีคนท่ีสนใจในงานเพลงของ ปาน ธนพร 

 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2543 หน้า 39  

 หัวข้อ “ปาน หายเหน่ือย กระแสตอบรับดี” เนื้อหาโดยสรุปดังน้ี  ปานรู้สึกดีใจมากที่ ทุก

คนให้การต้อนรับและมีกระแสตอบรับที่ดี ซึ่งตอนน้ีหลายคลื่น เพลงก็จะขึ้นสู่อันดับหน่ึงแล้ว 

 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  วันพุธท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2543 หน้า 39  

 หัวข้อ “ปาน ชวนฟัง หว่านเมล็ดบนเม็ดทราย”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี ถ่ายทํามิวสิควีดีโอ

เพลงที่ 2  หว่านเมล็ดบนเม็ดทราย ซึ่งเป็นเพลงที่มีเน้ือหาผิดหวัง เศร้า  ซึ่งภาพในมิวสิควีดีโอ 

ถ่ายทอดออกมาในโทนธีม เศร้าเพ่ือให้เข้ากับเพลง 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2543 หน้า 37  

หัวข้อ “ปาน ขอบคุณโอกาส”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี กวาดอันดับหน่ึงในหลายสถานี

คลื่นวิทยุ เกือบทั่วประเทศแล้ว สําหรับเพลง ตบมือข้างเดียว  ซึ่งปาน เปิดเผยว่า ตอนน้ีคงไม่ได้มา
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จากปานคนเดียว ต้องขอบคุณพ่ี ๆ ครีเอทีฟที่ทํามิวสิควีดีโอถ่ายทอดออกมาได้ชัดเจนแบบน้ี ขอบคุณ

พ่ี ๆ ทีมงานเพลงที่ทําเพลงดี ๆ ให้ปาน  รวมถึงขอบคุณแฟนเพลงทุก ๆ คน 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2543  หน้า 37  

หัวข้อ “ปาน ชวนดูตอนจบ พล- น้ิง - ต๊ิก”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี ออกอากาศให้ได้ชมกัน

แล้ว สําหรับมิวสิควีดีโอ เพลง 3 คน 2 ทาง  ซึ่งเป็นภาคต่อของเพลง ตบมือข้างเดียว โดยปานบอกว่า 

สําหรับเพลง 3 คน 2 ทาง เป็นเพลงที่แสดงถึงผู้หญิงที่เด็ดเด่ียว คือ เมื่อทางออกของความรักมีแค่

สองทาง แต่ขณะท่ีมีคนอยู่สามคน  คือ ถ้าเขาไม่เดินไปกับเรา เขาก็ต้องเดินไปกับคนอ่ืน  แล้วถ้า

อย่างน้ัน เราจะต้องเป็นคนถูกเลือกทําไม ทําไมเราไม่เลือกที่จะเดินออกมาเอง  โดยได้นักแสดง 3 คน 

น้ิง กุลสตรี  พล  ตัณฑเสถียร และ ต๊ิก  กัญญารัตน์  

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2543 หน้า 39  

หัวข้อ “ปาน ขอเป็น 1 เสียงผู้หญิง” เน้ือหาโดยสรุป ดังน้ี  ออกอากาศไปแล้วสําหรับมิว

สิควีดีโอเพลงที่ 4  ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ  เร่ืองราวพูดถึงเหตุการณ์ความรักหลายแบบ  เพลงผู้หญิง

ทุกคนเอาแต่ใจ  เป็นเพลงที่พ่ีบ๋ัง สุทธิพงษ์  สมบัติจินดาแต่ง  เพลงที่พ่ีเขาแต่งมามันคือ ผู้หญิงเลย 

ซึ่งพอมาทําเป็นมิวสิค ทางทีมงานไม่อยากให้เห็นว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงคนใดคนหน่ึง 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2543  หน้า 37   

หัวข้อ “อ้อน-ปาน เพ่ิมเพลงขอบคุณแฟน”  มีเน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  ได้รับการตอบรับเป็น

อย่างดีสําหรับนักร้องหน้าใหม่ของ อาร์เอส อ้อน ลัคนา หวงมณีรุ่งโรจน์ และ ปาน ธนพร  แวกประ

ยูร ที่แจ้งเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือเป็นการฉลองความสําเร็จและขอบคุณแฟนเพลง ทั้งสองจึง

มีเพลงใหม่เพ่ิมไปในอัลบ้ัม 2 เพลง  ปาน เผยว่า “ อัลบ้ัมแรกในชีวิตของปาน ได้รับการตอบรับอย่าง

อบอุ่นมาก ต้องบอกว่าเป็นการตอบรับที่เกินความคาดหมายของปานมาก  ……ซึ่งคําขอบคุณทั้งหมด

ของปาน อยู่ใน 2 เพลงใหม่  คือเพลง รักฉันจะมีแต่เธอ กับเพลง ขอบใจที่กลับมา” 

 บทวิจารณ์ จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2543 หน้า 37   

 หัวข้อ  ความสําเร็จ(อีกคร้ัง)ของอาร์เอส มีเน้ือหาโดยสรุปดังน้ี ในบรรดานักร้องหญิงในปี

น้ีไม่มีใครโดเด่นและประสบความสําเร็จเท่ากับ ปาน ธนพร แวกประยูร และ อ้อน ลัคนา  หวงมณี

รุ่งโรจน์  ซึ่งเป็นนักร้องในสังกัดค่ายอาร์เอส ทั้งคู่เลย  ปาน ธนพร นักร้องสาวเสียงเข้ม ที่นับเป็น

หมากเด็ดของอาร์เอส เพลง ตบมือข้างเดียว ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีเกินความคาดหมาย  และแรง

ที่สุดในยุคน้ี นอกจากน้ี งานดี ๆ ดนตรีเด็ด ๆ ของ ปาน ธนพร  แรงต่อเน่ืองแบบยกอัลบ้ัม ไมว่าจะ

เป็น หว่านเมล็ดบนเม็ดทราย  3 คน 2 ทาง และผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ 
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ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 หน้า 37  

หัวข้อ “มิวสิควีดีโอ 7 ปาน ถ่ายทอดรัก 2 แง่” มีเน้ือหาโดยสรุปดังน้ี ยังแรงไม่หยุด

สําหรับ ปาน – ธนพร แวกประยูร  ซึ่งมีการถ่ายทํามิวสิควีดีโอเมื่อวันก่อนในเพลง ขอบใจที่กลับมาซึ่ง

เป็นมิวสิควีดีโอเพลงที่ 7  โดยเน้ือหาพูดถึง ความรัก 2 แง่  สําหรับปานจะเป็นในแง่ขอบคุณแฟน

เพลง และอีกมุมหน่ึงพูดถึงความรักที่เรารอคอย  รักที่ห่างกันไป แล้ววันหน่ึงก็กลับมาสร้างความรัก

ด้วยกันอีก 

บทวิจารณ์ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  พ.ศ. 2543 โดย เริง  รมณีย์   

หัวข้อ บันเทิงไทยรัฐ “ปาน ธนพร  ผู้หญิงเข้มกับดนตรีข้น” เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  สําหรับ 

ปาน ธนพร นักร้องหญิงแห่งค่าย อาร์เอส ซึ่งมีพลังเสียงที่โดดเด่น รวมถึงผลงานที่เธอเคยร้องไว้ ไม่ว่า

จะเป็น เพลงประกอบละคร การเป็นคอรัส หรือร้องไกด์ให้ศิลปินมากมาย  เพลงแรกที่ออกอากาศ คือ 

เพลง ตบมือข้างเดียว ที่ตอนน้ีฮิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในอัลบ้ัม ปาน ธนพร ยังมีเพลงน่าฟังอีก

หลายเพลง ไม่ว่าจะเป็น หว่านเมล็ดบนเม็ดทราย  และ 3 คน 2 ทาง ภาพรวมของอัลบ้ัมน้ีเน้ือหาเป็น

การนําเสนอแนวความคิดของผู้หญิงยุคใหม่ 
 

 

ข่าว บทวิจารณ์ในปี พ.ศ. 2544 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2544 หน้า 35 

หัวข้อ “ปาน เผยอัลบ้ัมใหม่ หวานผ่าซาก”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  ปาน – ธนพร แวก 

ประยูร เผยว่า “อัลบ้ัมที่สอง  ปานได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดีไซน์การร้องเอง  ส่วนแนวเพลงใน

อัลบ้ัมน้ี ยังคงเป็นเพลงช้าอกหัก รักสามเส้า เช่นเพลง คืนเขา” 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ.  2544 หน้า35  

หัวข้อ “เต๋า – แอน – ลิซ่า ถ่ายทอดรักสามเส้า ให้ ปาน” เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี เต๋า – 

แอน – ลิซ่า ประชันบทบาทกันในมิวสิควีดีโอรักสามเส้า ของ ปาน – ธนพร ในเพลง คืนเขา เรื่องราว

คือ เต๋าเป็นแฟนกับลิซ่า เมื่อลิซ่าทิ้งเต๋าไป แอน อลิชา เข้ามาปลอบใจทําให้แอนเกิดหลงรักเต๋า และ

ทั้งสองก็เกิดความรักขึ้นมา แต่เมื่อลิซ่าได้เกิดอุบัติเหตุและกลับมาหาเต๋า  ทําให้เต๋าต้องลําบากใจว่า

จะเลือกใคร  

บทวิจารณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน  พ.ศ. 2544 หน้า 35   

หัวข้อ “ปาน – ธนพร  หวานผ่าซาก”  โดย  เริง รมณีย์ เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  

ถึงวันน้ีคงไม่ต้องแนะนํากันแล้วว่า ปาน – ธนพร แวกประยูร เป็นใคร เพราะความสําเร็จจากอัลบ้ัม

ชุดแรกที่พลิกบทบาทจากคนเบ้ืองหลังมาอยู่เบ้ืองหน้า อิทธิพลของเพลง ตบมือข้างเดียว ที่ฟีเวอร์ ไป
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ทั่วประเทศ ส่งผลให้ช่ือและผลงานของเธอ เป็นที่ยอมรับทั้งคนฟังและนักวิจารณ์อย่างกว้างขวาง มี

รางวัลยอดเย่ียมยืนยันคุณภาพหลายต่อหลายรางวัล 

โดยผมคนนึงล่ะครับที่ช่ืนชอบทั้ง ตัวตน และผลงาน ของเธอ ….มาถึงผลงานชุดที่ 2 

อัลบ้ัม หวานผ่าซาก ที่สําคัญอัลบ้ัมชุดน้ีปาน ยังมีการดีไซน์การร้องที่ฉีกกว่าเดิม ได้โชว์พลังเสียง ….

แค่เพลงแรก คืนเขา เน้ือหาก็ตรงไปตรงมา กระชากใจคนฟังไปทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว  ….

โดยเฉพาะในส่วนของมิวสิควีดีโอ บอกตรง ๆ ครับว่าสาสมใจจริง ๆ กับบทบาทของ 3 นักแสดง เต๋า 

สมชาย เข็มกลัด แอน อลิชา ไล่ศัตรูไกล และ ลิซ่า อลิซาเบธ  แซดเลอร์ และอีกเพลง คือ เหมือนรัก

กับลม ที่มีความกลมกลืนระหว่างเมโลด้ีและเน้ือหาเป็นอย่างดี 

ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 หน้า 27  

หัวข้อ “ปาน อ้ึง เฟรช ร้องไห้สุดตัว”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  เลือก เฟรช อริสรา  วงษ์ชาลี 

เป็นนางเอกมิวสิกวีดีโอเพลง เหมือนรักกับลม  ของ ปาน – ธนพร  ซึ่งเฟรช สามารถถ่ายทอด

ความรู้สึก อารมณ์ที่บีบคั้นกดดันและร้องไห้  ทั้งทีมงาน และปานเองต่างออกปากชมว่าเฟรชถ่ายทอด

ออกมาได้ดี ซึ่งสามารถติดตามชมมิวสิควีดีโอน้ีได้ในวันที่  7 พ.ค.  รายการ ยู้ฮูทีม ห้าทุ่มคร่ึง 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 หน้า 35  

หัวข้อ  “ปาน โล่งใจ ไม่เจออาถรรพ์” เนื้อหาโดยสรุปดังน้ี  เพราะประสบความสําเร็จ

อย่างถล่มทลายในอัลบ้ัมชุดแรก แต่เมื่อมาทําอัลบ้ัมชุดที่สอง หวานผ่าซาก  ปาน – ธนพร ศิลปินสาว

ค่าย อาร์เอส ก็ยอมรับว่ากดดันและหว่ันอาถรรพ์ชุดที่2 จะเกิดข้ึน แต่ผลปรากฏว่าผิดคาด  เพราะชุด

น้ี ปาน ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงอย่างอบอุ่นเหมือนเดิม 

 

บทวิจารณ์อัลบั้ม ปาน ธนพร และ อัลบั้ม หวานผ่าซาก ในวารสาร เนชั่นสุดสัปดาห์ 

ปีที่ 10 ฉบับ 475 วันท่ี 9 - 15 ก.ค. 2544  หน้า 65 – 66  โดย รุ่งฟ้า  ลิ้มหัสนัยกุล  มีเน้ือหาโดย

สรุป ดังน้ี อัลบ้ัมแรก ที่ช่ือว่า ปาน ธนพร  ที่ประสบความสําเร็จจากเพลงฮิต  ตบมือข้างเดียว  (ได้รับ

รางวัลเพลงยอดเยี่ยมจาก สีสัน  อะวอร์ด ประจําปี 2543  ซึ่งมอบให้แก่ผู้ประพันธ์เพลง) และ อีก

เพลงที่ประสบความสําเร็จคือ 3 คน2 ทาง  ระยะห่างจากอัลบ้ัมแรกไม่นานนัก ปาน ธนพร ก็ออก

อัลบ้ัมที่สอง ช่ือว่า อัลบ้ัม หวานผ่าซาก  ซึ่งนับว่า อัลบ้ัมน้ีมีทิศทางของเพลงที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ที่ไม่

เหมือนกับอัลบ้ัม ปานธนพร  ที่เหมือนการเหว่ียงแหไปทั่วเผื่อว่าจะโดนใจคนฟัง ซึ่งถือว่าทําได้สําเร็จ 

โดยเฉพาะกับเพลงช้าเพราะ (หวานเศร้า)ที่เข้าทางคนไทย   

ในอัลบ้ัม หวานผ่าซาก ของ ธนพร  ทีมงาน โปรดิวเซอร์ ยังคงเน้นดนตรีแนว ป็อปร็อค ที่

ไม่ซับซ้อน  เพลงเศร้ากินใจ การเน้นเสียงร้องของธนพร และที่เห็นได้ชัดคือ การใส่ท่อนฮุคให้ติดหู 

หรือ การใช้วลีที่ติดหูมาดัดแปลง เช่น เพลง รักกันจริงต้องทิ้งกันไป รักคือการไม่ให้  หวานผ่าซาก 
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เป็นต้น  ซึ่งเรื่องราวก็ยังคงวนเวียนกับเรื่องรักใคร่ของหนุ่มสาว  และอาจมีความสับสนระหว่าง

ลักษณะของผู้หญิงท่ีไม่สนใจใคร อย่างในเพลง หวานผ่าซาก  มาทางใคร ไปทางมัน และ ใจถึงไม่กลัว  

กับ เรื่องราวของผู้หญิงที่เจอแต่รักล้มเหลว เช่น เพลง คืนเขา  ปากอย่างใจอย่าง ไม่รัก…สักคํา  หาก

จะบอกว่าเป็นการแสดงอารมณ์ที่หลากหลายของผู้หญิง ก็ต้องขอบอกว่าไม่ใช่ เพราะที่ได้ยินได้ฟัง ….

มีแค่สองมุมเท่าน้ันเอง  

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2544 หน้า 35 

 หัวข้อ “ปาน ปลื้มเพลงดังยาว”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  จากความสําเร็จในอัลบ้ัม หวาน

ผ่าซาก ของนักร้องสาว ปาน – ธนพร แวกประยูร ที่มีเพลงเด็ดอย่าง คืนเขา เหมือรักกับลม ปาก

อย่างใจอย่าง  ไม่รัก ..สักคํา แย่งกันข้ึนชาร์ตอย่างต่อเน่ือง กลายเป็นนักร้องสาวขายดีในขณะน้ี ซึ่ง

ปาน ขอบคุณแฟนเพลงที่ให้การสนับสนุนและกระแสตอบรับกับเพลงมากมายขนาดนี้ 

 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  วันพุธท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2544 หน้า 35 

หัวข้อ  “ปาน รวม เลิฟซีรี่ส์” เนื้อหาโดยสรุปดังน้ี  ประสบความสําเร็จจากอัลบ้ัม ปาน 

ธนพร และ หวานผ่าซาก ล่าสุด ปาน – ธนพร  นักร้องค่าย อาร์เอส ก็ได้เติมความประทับใจเพ่ือเป็น

ของขวัญแก่แฟนเพลงด้วยอัลบ้ัม ปาน ธนพร เลิฟ ซีรี่ส์ ที่รวม 12 เพลงของปาน วางแผงแล้ววันน้ี 

 

ข่าว บทวิจารณ์ ในปี พ.ศ. 2545 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 หน้า 35  

หัวข้อ “ปาน  มองความรักหลายมุมข้ึน”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  พร้อมแล้วสําหรับอัลบ้ัม

ใหม่ ของนักร้องค่ายอาร์เอส  ปาน – ธนพร  แวกประยูร  ในอัลบ้ัมใหม่ใช้ช่ือว่า ทรู สตอร่ี ความรัก/

ผู้ชาย/ปลาย่าง  โดยอัลบ้ัมน้ีมีมุมมองต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปจากเดิม เพราะวุฒิภาวะของปานที่โตขึ้น 

ประสบการณ์มากข้ึน  โดยเพลงทั้ง 10 เพลง จะนําเสนอเร่ืองจริงของความรักในมุมมองที่แตกต่างกัน

ออกไป ส่วนเนื้อหายังคงมีความตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย ส่วนจุดเปลี่ยนคือ เพลงจะค่อนข้างหนักไป

แนวเพลงความรักที่ไม่สมหวัง  แต่ชุดน้ีสมหวังในความรักเพ่ิมมากขึ้น 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 หน้า 35  

หัวข้อ “ต๊ิก  แอน  ต๊ัก  รักสามเส้า มิวสิคฟิล์ม”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี มีโปรเจกต์ให้

แฟนๆ ได้ชมกันอีกแล้วสําหรับอัลบ้ัมชุดที่ 3ทรู สตอรี่ ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง  ของ ปาน ธนพร  

แวกประยูร  ด้วยเพลง ขอเลวแค่น้ี ในรูปแบบมิวสิคฟิล์ม เพลง ขอเลวแค่น้ี เป็นเรื่องราวของรัก 3 

เส้า ระหว่างผู้หญิง 2 คนที่รักผู้ชายคนเดียวกัน  
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 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2545 หน้า 35  

หัวข้อ “ปาน ปลื้มยอด 4 แสน” เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี ปาน ธนพร แวกประยูร ปลื้มสุด ๆ 

ที่ยอดเทป อัลบ้ัม ทรู สตอรี่ ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง  ผ่าน 4 แสนตลับไปแล้ว ซึ่งปานขอขอบคุณ

แฟนเพลงทุกคนที่ติดตามผลงานมาทุกอัลบ้ัม 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2545 หน้า 35  

หัวข้อ “ปาน ปลื้ม ยอดทะลุเกินคร่ึงล้าน”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  ปลื้มสุด ๆ เมื่อรู้ว่า ข่าว

ว่าอัลบ้ัม ทรูสตอร่ีความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง ยอดว่ิงฉิวเกินครึ่งล้านไปแล้ว ซึ่งปานเผยว่า “ปานรู้สึกดี

ใจมาก ๆ ที่ได้รับการตอบรับที่อบอุ่นจากแฟน ๆ ทุกคน ….แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความภูมิใจว่าผลงาน

ที่เราต้ังใจทําออกมาถูกใจคนฟัง จนได้รับการสนับสนุนมากขนาดน้ี”  

 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 หน้า 35  

       หัวข้อ “ล้านตลับ ของจริง”  โดย เริง รมณีย์  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  “ใกล้จะสิ้นปีแบบนี้ 

ผมลองสอบถาม จากเพ่ือน ๆ ที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเทป ถึงอัลบ้ัมที่ขายดี มาวินเป็นอันดับที่หน่ึง 

ของปี แบบท่ีต้องสั่งเพ่ิม น่ันก็คือ อัลบ้ัมทรูสตอรี่ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง ของ ปาน ธนพร  และ

ข้อมูลล่าสุดคือ ปาน หยิบ ล้านตลับอีกแล้ว 

ซึ่งผมไม่แปลกใจเลย เพราะล้านตลับสําหรับปาน ไม่ใช่เรื่องฟลุค ….ที่มาของความสําเร็จ

นี้มากับความสามารถของปาน ธนพร เองรวมกับบทเพลงชั้นยอด ทุกเพลงของปานมีเน้ือหา มี

เรื่องราว มีชีวิต ที่ทุกคนสามารถสัมผัสหรือเจอะเจอได้ อย่าง ขอเลวแค่น้ี รักแท้แพ้ใกล้ชิด สองกาย

หัวใจเดียว  เรื่อง(ง่าย ๆ )ที่ผู้ชายไม่รู้ งานน้ีผมขอยกน้ิวให้ทีมทําเพลงของปานท่ี ประณีตกับทุก

รายละเอียด …ยินดีกับปานครับ ที่สร้างสถิติและฉายา ปาน- ล้านตลับ” 

 

ข่าว บทวิจารณ์ ในปี พ.ศ. 2546  

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันพุธ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2546 หน้า 35  

หัวข้อ “เบิร์ด –ปาน – ดีทูบี - โอ้ คว้า นักร้องยอดนิยม” เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  ประกาศ

ผลไปแล้วกับ รางวัล แชเนลวี  ไทยแลนด์ มิวสิควีดีโอ  อวอร์ดคร้ังที่  2  โดยจัดขึ้นที่หอประชุม

ธรรมศาสตร์ ซึ่ง ปาน ธนพร แวกประยูร ได้รับรางวัล ศิลปินหญิงยอดนิยมไปครอง 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันเสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 หน้า 35  

หัวข้อ “ปาน ชิงเอ็มทีวีเอเชีย” เนื้อหาโดยสรุปดังน้ี  จากกระแสความนิยมจากแฟนเพลง

เป็นจํานวนมาก ทําให้ ปาน – ธนพร แวกประยูร นักร้องค่ายอาร์เอส ได้รับการเสนอช่ือเข้าชิงรางวัล

เอ็มทีวี เอเชีย อวอร์ดส์ ของไทย ซึ่งสามารถร่วมโหวตได้ทางเว็บไซต์ 0www.mtvasiaawards.com 
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ข่าว บทวิจารณ์ ในปี พ.ศ. 2547 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547  หน้า 35  

หัวข้อ “ปาน แรงหัวจดเท้า ลุกส์ใหม่ นรกในใจ”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  ต้ังช่ืออัลบ้ัม 

Lover นรกในใจซะแรงและเพ่ือตอกยํ้ากับความแรงเป็นทวีคูณ ปาน ธนพร จึงต้องเปลี่ยนตัวเองหัว

จรดปลายเท้า ซึ่งปาน เผยว่า “ชุดน้ีเป็นอัลบ้ัมชุดที่ 4 เน้ือหาของเพลงจะโตตามประสบการณ์ นอก

จาเพลงจะโตขึ้น ลุคส์ก็เปลี่ยนไปด้วย” 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 หน้า 35  

หัวข้อ “ด่า ผู้ชาย ไปทั่ว ปาน รู้ตัวเห่ียวคา คาน” เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  ยังคงเอกลักษณ์

เน้ือหาแสบคม ดนตรี เสียดใจ ที่สําคัญช่ืออัลบ้ัม Lover นรกในใจ  จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ไปแล้ว ปาน เผยว่า “ยอมรับว่ามันเป็นเอกลักษณ์ แต่ถ้าฟังทั้งอัลบ้ัมจะมีอยู่แค่ 3 เพลงที่แรง อีก 7 

เพลงที่เหลือไม่ใช่แล้วล่ะ อย่างเพลง คําขอร้องของก้อนหิน เป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับปาน มีเพลงน้ี

แหละที่ขอร้องให้ผู้ชายรักฉันหน่อยเถอะ ผู้หญิงเราต่อให้เก่งยังไง ย่อมต้องการความรักต่อผู้ชายอยู่ดี” 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 หน้า 35  

หัวข้อ “สามี ป๋าดันตัวจริง นุส เล่นมิวสิคแรง” เนื้อหาโดยสรุปดังน้ี นุสบา ปุณณกันต์ ตก

ปากรับคํามาเล่นมิวสิควีดีโอ เพลง นรกในใจ และ หญิงร้าย ชายเลว ของ ปาน ธนพร แวกประยูร ซึ่ง  

นุสบา เผยว่า “ตอนดูบทคร้ังแรก เรื่องราวแรงจัง ต้องใช้ฝีมือในการแสดงมากเพ่ือให้ทุกอย่างมัน

ออกมาชัดเจน เพราะมิวสิควีดีโอต้องกระชับ และเน้ือเรื่องเป็นดราม่าด้วย” 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2547 หน้า 35  

หัวข้อ “ปาน ร้องเพลงด่าได้ใจ ผู้ชาย” เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี ปาน ธนพร เผยว่า มีผู้ชาย

หลายคนที่เป็นแฟนติดตามผลงานเพลงของเธออยู่ ซึ่งเน้ือหาต่าง ๆ มาจากเรื่องจริงทั้งน้ัน  ดีใจที่

ผู้ชายก็ชอบฟัง และเข้าใจในสิ่งที่ผู้หญิงนําออกมาเสนอ 

 

ข่าว บทวิจารณ์ ในปี พ.ศ. 2548  

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 หน้า 35  

หัวข้อ “ปาน ปากร้ายเอาใจเพ่ือนหญิง” เนื้อหาโดยสรุปดังน้ี  โดนหมายหัวว่า ปากร้าย 

ร้องเพลงด่าผู้ชายอยู่ได้ทุกว่ีทุกวัน แต่ ปาน ธนพร แวกประยูร กลับไม่หว่ัน มีอัลบ้ัมชุดใหม่ออกมาเอา

ใจผู้หญิงอีกครั้ง ใน Parn Series ผู้หญิงต้องร้าย ผู้ชายต้องรู้ เพราะเราคู่กัน  ซึ่งปาน เผยว่า “ต้ังแต่

ออกอัลบ้ัมมาจนถึงตอนน้ี ปานเหมือนเป็นปากเป็นเสียงของผู้หญิงมา 5 ปี เต็ม ๆ เลยถือโอกาสฉลอง

ครบรอบด้วยมิวสิคซีรี่ส์โดยมีเน้ือหาแบ่งเป็น 3ส่วนค่ะ” 

 บทวิจารณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 หน้า 35  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

127 

หัวข้อ “5 ปี แล้วที่ผู้หญิงมีปากมีเสียง” โดย เริง รมณีย์  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  “เมื่อต้ัง

หัวข้อแบบน้ี หลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าหมายถึง ปาน – ธนพร แวกประยูร  นักร้องหญิงคนเดียวที่ผม

กล้ายืนยันว่า รักษาระดับคุณภาพของงานตัวเองได้อย่างคงเส้นคงวา 

ด้วยเพลงที่มีเน้ือหาคมชัด บวกกับเน้ือเสียงที่ชัดถ้อยชัดคํา หนักแน่น แล้ว ปาน เองก็มี

อัลบ้ัม 4 อัลบ้ัม ภาในระยะเวลา 5ปี  ทุกอัลบ้ัมยอดขายเกินห้าแสน  อันน้ีคงต้องมอบให้กับทีมเพลง

และค่าย อาร์เอส ที่ดูแลงานเพลงให้ปานมาทุกอัลบ้ัม 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2548 หน้า 35  

หัวข้อ “ปาน สะใจ ไม่สนคาน คุยฟุ้งมีให้ด่าอีกเพียบ” เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  ต้ังตัวเป็นเจ้า

แม่โทรโข่ง เท้าสะเอวร้องเพลง ด่า ผู้ชาย ปาว ๆ มานานถึง 5 ปีเต็ม แต่อย่าคิดว่า ปาน ธนพร แวกป

ระยูร จะหมดมุกด่า “ในฐานะที่ปาน เป็นผู้หญิง เวลาได้มีโอกาสไปเจอเพ่ือน ๆ ที่เป็นผู้หญิงแต่ละที

นะ กลุ่มเราจะได้คุยกันทุกเรื่อง ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ซึ่งแต่ละคนจะมีมุมมองหรือแนวคิดที่

ต่างกันออกไป แค่เร่ืองจากคนใกล้ตัวปานเอง ก็ทําให้มีเรื่องราวมาเล่าให้ พ่ีบ๋ัง-สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา 

แต่งเป็นเพลงได้แล้ว และยังมีเร่ืองราวให้แต่งออกมาร้องเป็นเพลงอีกเพียบเลยค่ะ”  

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548  

หัวข้อ “ลือ ปาน ซีรีส์ ปิดฉาก” เนื้อหาโดยสรุปดังน้ี ปาน เผยว่า “ปานได้ยินข่าวลือเรื่อง

น้ีมาตลอดว่า อัลบ้ัมน้ีจะเป็นปิดฉากการร้องเพลงเน้ือหาตรง ๆ ของ ปาน ซึ่งปานบอกเลยว่า ปานรัก

การร้องเพลง…แล้วเรื่องเน้ือหาที่จะมีการใช้คําที่รุนแรง เชือดเฉือนจนเหมือนเป็นโลโก้ติดตัวปานน้ัน 

ถือเป็นสไตล์ที่ทีมงานเล็งเห็นว่าเหมาะที่จะให้ปานเป็นคนนําเสนอ ซึ่งโชคดีมาก ๆ ที่ถูกใจแฟน ๆ 

ค่ะ” 

 

ข่าว บทวิจารณ์ ในปี พ.ศ. 2550 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 หน้า 35  

หัวข้อ “ปาน รับ มิวสิค แรง”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  แรงได้ใจทั้งเน้ือหาและมิวสิควีดีโอ 

จนทําให้เพลง หวง อัลบ้ัม สัญชาตญาณหญิง ของ ปาน ธนพร แวกประยูร  เป็นหน่ึงในเพลงที่ผู้หญิง

ทุกคนต้องฟังและอาจต้องร้ายตาม เมื่อถูกกระทํา ซึ่ง ปาน เผยว่า “ยอมรับว่าเน้ือหาในมิวสิควีดีโอ

แรง แต่มีเหตุผลนะ เพราะถูกแย่งคนรักไป  ปานจะบอกให้ว่าผู้หญิง 3 สไตล์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของ

อารมณ์หวง และปานเช่ือได้เลยว่าผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะคาแรกเตอร์ไหน ถ้าถูกแย่งคนรักไป 

สัญชาตญาณในตัวที่มีจะออกมาเอง  
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 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันพฤหัสบดี ที่ 12  เมษายน พ.ศ. 2550 หน้า 35  

        หัวข้อ “แจง หวง สะท้อนอารมณ์ผู้หญิง เปล่าช้ีนํา”  เน้ือโดยสรุปดังน้ี เรื่องราวรุนแรง

จนโลกอินเตอร์เน็ต ต่อว่า มิวสิควีดีโอเพลง หวง ของ ปาน ธนพร แวกประยูร ว่าช้ีนําให้เยาวชนทํา

ตาม  ปาน เลยขอแก้ข่าว “กระแสของเพลงหวงมีทั้งติและชม ต่อว่าเร่ืองราวว่าดูแรงเกินไป ปาน

อยากอธิบายให้ฟังว่า โลกมันเปลี่ยนไป สังคมบ้านเราก็เปลี่ยนไป ส่งผลให้ความรู้สึกนึกคิดเปล่ียนไป

ด้วย รวมท้ังเรื่องความรักด้วย มิวสิควีดีโอเพลง หวง พูดจริง ๆ เป็นแค่ภาพสะท้อนจากเรื่องราวใน

สังคม การแสดงออกของผู้หญิงทั้ง 3 ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมด อยู่ที่การ

ควบคุมอารมณ์ของแต่ละคนต่างหาก …” 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 หน้า 35  

หัวข้อ “ปาน กรี๊ด แฟนยังเหนียวแน่น” เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี หายไปนาน ล่าสุดกลับมา

พร้อมอัลบ้ัม สัญชาตญาณหญิง  โดยปาน รู้สึกดีใจที่แฟน ๆ ยังคงให้การต้อนรับและติดตามผลงาน

เพลงอย่างต่อเน่ือง แม้ว่า ปานจะหายจากการทําอัลบ้ัมเด่ียวไปนานถึงสองปีก็ตาม 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 หน้า 35  

หัวข้อ “ปาน เลิกด่าผู้ชาย ผันตัวร้อง 3 ช่า”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  อาจเป็นเพราะเคยไป

ร่วมงานกับ คาราบาว ร้องเพลง หนุ่มบาว สาวปาน จึงทําให้ ปาน ธนพร เลิกร้องเพลงด่าผู้ชาย กลาย

มาเป็นสาวอารมณ์ดีร้องเพลง 3 ช่า ลงอัลบ้ัม สาวปาน ซึ่ง ปาน เผยว่า “เรื่องราวในเพลงยังคงเป็น

เพลงเพ่ือผู้หญิงเหมือนเดิม ยังมีการจิกกัดผู้ชายให้ได้ฟัง แต่ดนตรีจะเป็นสไตล์ 3 ช่า  เปิดตัวด้วยเพลง 

สตรีศรีสยาม ที่หยิบเร่ืองของผู้หญิงไทยในยุคปัจจุบัน แม้ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป แต่การต่อสู้ด้ินรนแบบ

ถือดาบ แกว่งไกวไปด้วยยังมีอยู่ คือ ผู้หญิงเราเด๋ียวน้ีต้องรับภาระหน้าที่หลาย ๆ อย่างมากมาย ปาน

เลยอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ให้กําลังใจผู้หญิงเก่งเพ่ือให้ลุกมาสู้กับปัญหาต่าง ๆ ได้” 

 

ข่าว บทวิจารณ์ ในปี พ.ศ. 2551 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันพุธ ที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2551 หน้า 35   

หัวข้อ  “ธัญญ่า ระบายแค้น สะใจ สาด ด้วยนํ้ายาแก้คัน”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี ในมิวสิค

ซีรี่ส์เพลง เบอร์น้ีไม่มีคนของเธอ ของ ปาน ธนพร แวกประยูร  นักร้องสาวปากคม ได้ ธัญญ่า ราม

ณรงค์ มาถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์เจ็บชํ้าเมื่อ ถูกแย่งคนรักไป 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551 หน้า 35  

หัวข้อ “ ปาน ตอกมือที่สาม” เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  เพลงล่าสุด เบอร์น้ีไม่มีคนของเธอ 

จากอัลบ้ัม ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร  ก็โดนมือที่สามไปเต็ม ๆ ซึ่ง ปาน เผยว่า “เน้ือเพลงนี้เกิดข้ึนกับใครก็

ได้ที่มีแฟน ไม่ว่าจะชายหรือผู้หญิง ก็ต้องมีอารมณ์หวงแฟน เพลงนี้เลยหยิบอารมณ์ของผู้หญิงคนหน่ึง
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ที่หวงคนรักในอีกแง่มุม  …… ทุกคําในเพลงนี้เลยอยากเตือนสติผู้หญิงเหล่าน้ันว่า ให้เลิกคิดทําอะไรที่

ไม่ดีซะเถอะ” 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 หน้า 35  

หัวข้อ “ปาน สอนก๊ิก แย่งรักต้องเจอดี” เน้ือหาโดยสรุปว่า กลายเป็นมิวสิคซีรี่ส์ที่แรง

สะใจเอาใจคนถูกแย่งแฟน โดยเฉพาะคนที่รอดูตอนจบว่า เพลง เบอร์น้ีไม่มีคนของเธอ จะมีบทสรุป

ยังไง ซึ่งปาน เผยว่า “อยากให้ทุกคนติดตามชมบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมด จะได้เห็นกันว่าจะเป็น

ยังไง…..”  

 

ข่าว บทวิจารณ์ ปีพ.ศ. 2552  

ข่าวจาก 1www.thairath.com 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552   

หัวข้อ “เหตุผล” แรงโดนใจสไตล์ ปาน ธนพร”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี ปาน ธนพร แวกป

ระยูร ออกเพลงใหม่มาให้ฟัง “เหตุผล” เพลงนี้จะพูดถึงเหตุผลที่มาจากความคิดแย่ ๆ ของผู้ชาย ใน

การที่จะมาบอกเลิกกับเรา  

ข่าวจาก 2www.thairath.com 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552  

หัวข้อ ปาน ธนพร กับ พรหมลิขิต ครั้งล่าสุด เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  เป็นอัลบ้ัมชุดที่ 7 ของ 

ปาน ธนพร แวกประยูร นําคําว่า พรหมลิขิตเป็น คอนเซปต์อัลบ้ัมใหม่ของเธอ เพราะหลายครั้งกับ

คําถามว่าคุณเช่ือในพรหมลิขิตไหม ซึ่งในอัลบ้ัมน้ี ปาน ธนพร  พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความเหลือเช่ือ

เก่ียวกับพรหมลิขิต กับ ความรัก  

ข่าวจาก 3www.thairath.com  22 มิถุนายน พ.ศ. 2552   

หัวข้อ ปาน ซึ้ง ร้องใจนําทางสร้างกําลังใจ  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  ปาน เผยว่า “รู้สึก

ซาบซึ้งที่ได้ขับร้องเพลงใจนําทาง เพราะเพลงนี้จะใช้ในโครงการกําลังใจ เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสร้าง

กําลังใจให้กับทุกคนในสังคมต่อไป” โดยครั้งน้ีปาน ได้ขับร้องเพลง ใจนําทางให้ผู้ต้องขังหญิงฟังด้วย 

ข่าวจาก www.thairath.com 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552   

หัวข้อ บาปกรรมมีจริง ธรรมะในแบบปาน เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี ฟังช่ือเพลง บาปกรรมมี

จริง single ใหม่ล่าสุดของปาน ธนพร ซึ่งมิวสิควีดีโอได้ นักแสดงอย่าง แหม่ม วิชุดา พินดัม ประชัน

ฝีมือกับนางร้ายวิกพระรามส่ี มะปราง วิรากานต์ ส่วนพระเอกคือ แดนน้ี หนุ่มคลีโอ ติดตามชมกันได้ 

ข่าวจาก www.thairath.com 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   

หัวข้อ “ปาน อ้ึง คลิกยอดพุ่ง”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี หลังจากปล่อยเพลง  บาปกรรมมี

จริง มียอดคลิกเข้ามาดูวันแรกถึง 150,000 คร้ัง เผยดีใจที่มีคนสนใจเพราะเนื้อหาเพลงให้สัจธรรมแก่
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ชีวิต เพราะแสดงให้เห็นว่าทําอะไรก็ได้อย่างน้ัน คนแต่งเอาเร่ืองจริงมาโยงเข้ากับเร่ืองความรักทําให้

คนฟังเข้าใจง่าย 

 ข่าวจาก 6www.thairath.com 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552   

      หัวข้อ “ปาน ตอกยํ้าอัลบ้ัมหลากหลาย” เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  คร้ังก่อน ปาน ธนพร นําเพลง 

บาปกรรมมีจริงให้ได้ฟังกันคราวนี้เป็นเพลง จากคนหน่ึง…ถึงอีกคน  โดยปาน เผยว่า “เพลงน้ีพูดถึง

ความรักในมุมมองของคนที่รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวคนรักของเขา เรื่องจริงของคู่รักที่มาถึง

ทางตัน ไปต่อไม่ได้ ซึ่งจะฉีกออกไปจาก 3 เพลงแรกที่ทํา มิวสิควีดีโอมา เพราะปานอยากให้เข้าถึงคน

ฟังได้หลายกลุ่ม”  

ข่าวจาก 7www.thairath.com 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552   

หัวข้อ “ปาน ตีแผ่ความรักมุมใกล้ตัว” เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี ปาน ธนพร มีเพลงใหม่มาให้

ฟังกันอีกแล้ว ในเพลง “จากคนหน่ึง..ถึงอีกคน” “อยากให้แฟน ๆ ได้ลองฟังกัน เพลงน้ีเล่าถึงมุมมอง

ความรักที่น่าสนใจ และเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว เรามาก ๆ ” ปาน กล่าว 

 

ข่าว บทวิจารณ์ ปีพ.ศ. 2553 

ข่าวจาก 8www.thairath.com 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553  

หัวข้อ “ปาน ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ เพลงของเธอ”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  ปาน ธนพร กลับมา

อีกคร้ังพร้อมกับอัลบ้ัมชุดที่ 8 @ Prime Time โดยปล่อยซิงเก้ิลแรกอย่างเพลง เพลงของเธอ ปาน 

เผยว่า “เป็นเพลงที่บอกว่าเพลงที่เราได้ถ่ายทอดไปในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เป็นเหมือนเพลงของคนฟัง

ทุก ๆ คน ซึ่งทุกความรู้สึกกับระยะทางที่ผ่านมาน้ันทั้งคนเขียนเพลง พ่ีบ๋ัง สุทธิพงษ์ ใช้ใจเขียน แฟน

เพลงใช้ใจฟัง รวมท้ัง ปานเป็นคนถ่ายทอดกับทุกความรู้สึก  ความรักในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในสังคม”  

 

ข่าว บทวิจารณ์ ปีพ.ศ. 2554 

ข่าวจาก  9www.thairath.com  20 กันยายน พ.ศ. 2554  

หัวข้อ “ปาน ส่งกําลังใจผู้หญิงและเยาวสตรี เน่ืองในวันสตรีสากล” เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี 

ถือเป็นตัวแทนในการถ่ายทอด ความรู้สึกของผู้หญิงผ่านบทเพลงที่โดนใจอย่างแรง สําหรับ นักร้อง

สาว ปาน ธนพร แวกประยูร ศิลปิน บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) งานน้ี เลยขอร่วมส่งกําลังใจให้

ผู้หญิง และ เยาวสตรีทุกคน ที่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ จนขาดโอกาสทางสังคม และ เน่ืองในวันสตรี

สากล 8 มีนาคมน้ี สาวปานเลยถือโอกาสไปร่วมให้กําลังใจ พร้อมมอบเคร่ืองใช้สําหรับผู้หญิง ร่วมกับ 

อุปนายกสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย (YWCA) ที่ สถานคุ้มครองพัฒนาอาชีพบ้าน

เกร็ดตระกาน นนทบุรี เวลา 13.00 น. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข่าวจาก 10www.thairath.com 12 เมษายน พ.ศ. 2554  

หัวข้อ “แต่งต้ังปาน ทูต YWCA คนแรกของโลก”เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง นายก สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย และ ปิง ลี อุป

นายก ไว ดับยู ซี เอ โลก ร่วมลงนามแต่งต้ัง ปาน-ธนพร แวกประยูร ศิลปินอาร์เอส เป็นทูตสหพันธ์

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ คนแรกของโลก เพ่ือพัฒนาเด็กและสตรีให้เป็นคนดี มีจริยธรรม มีวินัย และมี

ความรู้เพ่ือเสริมสร้างชุมชน โดยมี พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.อาร์

เอส ร่วมงานด้วย ณ ที่ทําการสมาคม ถนนสาทรใต้ 

ข่าวจาก 11www.thairath.com  21 เมษายน พ.ศ. 2554  

หัวข้อ “ปาน ถ่ายทอดชีวิตคู่ ผ่านเพลง”  เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี  มีคําถามมากกมายกับ

ความรักจะอยู่ทน หรือ ทนอยู่ ปาน ธนพร ขอเล่าเร่ืองชีวิตคู่ผ่านสื่อ ผ่านซิงเก้ิลที่ 3 “ชีวิตคู่” เพลง

ความหมายสละสลวยที่ให้กําลังใจทุกคู่รัก แต่งโดย สุทธิพงษ์  สมบัติจินดา  ที่ถ่ายทอดภาษาเพลงได้

สละสลวยมาก โดยได้ เต๋า สมชาย  ชมพู่ อารยา  แตงโม ภัทรธิดา มาแสดงในมิวสิควีดีโอ 

 

 ข่าวจาก 12www.thairath.com  1 กันยายน พ.ศ. 2554  

หัวข้อ  “ปาน  ร้อง รักร่วมสมัย” เน้ือหาโดยสรุปดังน้ี หยิบเพลงดังในอดีต รักคงยังไม่พอ 

มาร้องในเวอร์ช่ันใหม่ ปาน ธนพรต้ังใจ ทําเพ่ือเป็นเพลงพิเศษในโอกาสครบรอบ 30 ปี rs  ปาน กล่าว

ว่า “สําหรับเพลง รักคงยังไม่พอ ปานว่ามันลึกซึ้ง สําหรับคนบางคนแค่รู้สึกว่าเรารักกันพอละ แต่บาง

ทีสังคมมนุษย์บางคร้ังคําว่ารักคําเดียวไม่พอ  เพราะมันมีตัวแปรมากมายที่จะส่งผลต่อความรัก หากคู่

ที่ความรักไม่มั่นคงก็ต้องแยกกันในที่สุด จากที่คนเคยฟังปานร้องเพลงจิกกัด อันน้ีเป็นอีกแบบที่ไม่เคย

ได้ยินค่ะ” 

ข่าวจาก 13www.newswit.com  15 กันยายน พ.ศ. 2554  

หัวข้อ “ปาน ทูตสันถวไมตรี YWCA  ร่วมเสวนาสิทธิสตรีไทย เพ่ือ สตรี” เนื้อหาโดยสรุป

ดังน้ี สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย จัดพิธีระลึกวันสถาปนา สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู 

ซี เอ แห่งประเทศไทย ครบรอบ 32 ปี และ เปิดตัว “ปาน – ธนพร แวกประยูร” ในฐานะ “ทูต

สันถวไมตรี YWCA ประเทศไทย” (คนแรกของโลก) อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดเสวนาเรื่อง “สิทธิ

สตรีไทย” โดยมี ผศ.ดร จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง นายกสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซีเอ แห่งประเทศไทย 

และ คุณนิตย์ดา เจนวาณิชย์ อุปนายก สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย เป็นประธาน

ในพิธี พร้อมด้วย เยาวสตรีเข้าร่วมเสวนา ณ ห้องเอสเตอร์ ช้ัน 6 สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ 

เมื่อวันก่อน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ข่าวจาก 14www.newswit.com 20 กันยายน พ.ศ. 2554  

หัวข้อ “ปาน ดึง นุ่น ศิริพันธ์  สวมบทดราม่า เรียกนํ้าตาท่วมจอ ในเอ็มวีเพลง รักคงยัง

ไม่พอ” เน้ือหาโดยสรุปดังน้ีเป็นศิลปินนักร้องสาวเสียง คุณภาพ สําหรับ “ปาน-ธนพร แวกประยูร” 

สังกัดอาร์เอสฯ ที่ไม่ว่าจะปล่อยซิงเก้ิลเพลงไหนออกมาก็ไม่เคยทําให้แฟนเพลงผิดหวัง ล่าสุดกับซิง

เกิ้ลใหม่ เพลง “รักคงยังไม่พอ” ก็เรียกว่าพิเศษสุด ๆ ด้วยดีไซน์เสียงร้องที่มีกลิ่นไอซาวด์สไตล์แจ๊สซ์ 

จนใคร ๆ ฟังแล้วถึงกับสะดุดหู ต่างพากันถามถึงที่มาว่าเสียงน้ีเป็นเสียงของใครหนอ พอรู้ว่าเป็นเสียง

ของสาว “ปาน” เท่าน้ัน หลายคนถึงกับพากันทึ่งกับความสามารถกันไปตาม ๆ กัน นอกจากจะปล่อย

เพลงให้ฟังกันแล้ว ล่าสุดก็ได้มีการถ่ายทํามิวสิควีดีโอไปหมาด ๆ จะดราม่าเข้มข้นขนาดไหน ติดตาม

กันคอยติดตามเรื่องราวความรัก มีเพียงแค่ “รักคงยังไม่พอ” ที่ไม่เพียงแต่ฉีกแนวเน้ือหารักจิกกัด แต่

เติมความเป็นดราม่าให้เข้มข้นมากย่ิงขึ้น กับเรื่องราวของหญิงสาวธรรมดา ๆ ที่ทํามาหากินเลี้ยงชีพ

ด้วยการเล่นดนตรีกลางคืน พบรักกับหนุ่มทายาทเศรษฐี แต่กลับถูกม่านประเพณีและความต่างของ

ฐานะมาเป็นกําแพงขวางกันทั้ง ๆ ที่กําลังจะ ให้กําเนิดลูกน้อยข้ึนมา ความรักของทั้งคู่จะลงเอย

อย่างไร..กับทางรายการต่าง ๆ ในเครือ อาร์เอสฯ..พร้อมกัน 

 

ข่าว บทวิจารณ์ ในปี พ.ศ. 2555 

ข่าวจาก 15www.newswit.com 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555  

หัวข้อ “ปาน ชวน ผู้หญิงปฏิวัติ สานต่อเจตนารมณ์ 10 ปี “วันสตรีไทย”  เน้ือหาโดย

สรุปดังน้ี สมเป็นแกนนําพลังหญิง ปาน - ธนพร แวกประยูร ศิลปิน บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) 

หน่ึงในผู้สานต่อเจตนารมณ์ด้านสตรีไทย ในฐานะทูตสันถวไมตรีYWCA ของ สหพันธ์ ไว ดับยู ซีเอ 

องค์กรพัฒนาศักยภาพสตรีโลก ชวนสตรีไทยลุกขึ้นมาปฏิวัติตนเอง ในโอกาส 10 ปี วันสตรีไทย โดย

แนวคิด สตรีไทยปีน้ี คือ การทําหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ แม่บ้านให้ดี รักษาเอกลักษณ์ความเป็นสตรี

ไทย และพึงฝึกตนเอง เน่ืองในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 80 พรรษา  ปาน เผยว่า “ต้ังแต่ทํางานด้านทูตสันถวไมตรี รู้สึกว่า หญิงไทยเก่งขึ้น 

เป็นที่ยอมรับมากข้ึน แต่ก็มีอยู่เยอะ ที่ยังไม่กล้าลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเอง ซึ่ง 10 ปี วัน

สตรีไทยน้ี ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ปานอยากเห็นพลังของสตรี เยาวสตรี ปฏิวัติตัวเองให้มีเอกลักษณ์ของ

ความเป็นไทย สานต่อวัฒนธรรมไทยด้วยลักษณะนิสัย ด้วยจริตของหญิงไทยที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นที่

ยอมรับ ให้สังคมรับรู้ถึงบทบาทของสตรีไทยยุคใหม่ ที่จะก้าวเข้าไปสู่ความแข็งแกร่ง ทั้งบทบาท 

ความคิด เช่นการเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นแม่บ้านที่ดีให้ครอบครัว ทั้งหมดเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และ 

คุณภาพของตนเอง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองใน

วโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ด้วยค่ะ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 1 ภาพข่าวของ ปาน ธนพร “ปาน ปลื่มยอดสี่แสน”  
ที่มา: ไทยรัฐ, “ปาน ปลื้มยอดสี่แสน,” ไทยรัฐ (5 กันยายน 2545): 35. 
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ภาพที่ 2 ภาพข่าวของ ปาน ธนพร “5 ปีแล้วที่ผู้หญิงมีปากมีเสียง” 
ที่มา: เริง รมณย์ี, “5 ปีแล้วทีผู่้หญิงมีปากมีเสียง,” ไทยรัฐ (8 กรกฎาคม 2548): 35. 
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ภาพที่ 3 ภาพข่าวของ ปาน ธนพร “5 ปีแล้วที่ผู้หญิงมีปากมีเสียง”  
ที่มา: เริง รมณีย์, “5 ปีแล้วทีผู่้หญิงมีปากมีเสียง,” ไทยรัฐ (8 กรกฎาคม 2548): 35. 
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ภาพที่ 4 ภาพข่าวของ ปาน ธนพร “ปานเลิกด่าผู้ชาย ผันตัวร้อง 3 ช่า”  
ที่มา: ไทยรัฐ,“ปานเลิกด่าผู้ชาย ผันตัวร้อง 3 ช่า,” ไทยรัฐ (13 พฤศจิกายน 2550): 35. 
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ภาพที่ 5 ภาพข่าวของ ปาน ธนพร “ปาน ตอกมือที่สาม”  
ที่มา: ไทยรัฐ, “ปาน ตอกมือที่สาม,” ไทยรัฐ (8 กรกฎาคม 2548): 35. 
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ภาพที่ 6 ภาพข่าวของ ปาน ธนพร “ปาน ปลื้มยอดทะลุเกินคร่ึงลา้น”  
ที่มา: ไทยรัฐ, “ปาน ปลื้มยอดทะลุเกินคร่ึงล้าน,” ไทยรัฐ (25 กันยายน 2545): 35. 
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ภาพที่ 7 ภาพข่าวของ ปาน ธนพร “ปาน ธนพร หวานผ่าซาก” 
ที่มา:  เริง รมณีย์, “ปาน ธนพร หวานผ่าซาก,” ไทยรัฐ (26 เมษายน 2544): 35. 
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ภาพที่ 8  ภาพข่าวของ ปาน ธนพร “ล้านตลับ ของจริง”  
ที่มา: เริง รมณีย์, “ล้านตลับ ของจริง,” ไทยรัฐ (29 พฤศจิกายน 2545): 35.   
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ภาพที่ 9 ภาพข่าวของ ปาน ธนพร “แจง หวง สะทอ้นอารมณ์ผู้หญิง เปล่าช้ีนํา”  
ที่มา: ไทยรัฐ, “แจง หวง สะท้อนอารมณ์ผูห้ญิง เปล่าช้ีนํา,” ไทยรัฐ (12 เมษายน 2550): 35.   
 

 
 
ภาพที่ 10 ภาพข่าวของ ปาน ธนพร “ปาน กร๊ีด แฟนยังเหนียวแน่น” 
ที่มา:  ไทยรัฐ, “ปาน กร๊ีด แฟนยังเหนียวแน่น,” ไทยรัฐ (22 พฤษภาคม 2550): 35. 
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ภาพที่ 11 ภาพข่าวของ ปาน ธนพร “ปาน รับมิวสิคแรง”  
ที่มา:  ไทยรัฐ, “ปาน รับมิวสคิแรง,” ไทยรัฐ (2 เมษายน 2550): 35. 
 

 
 

ภาพที่ 12 ภาพข่าวของ ปาน ธนพร “ปาน แรงหัวจดเท้า ลุกส์ใหม ่นรกในใจ”  
ที่มา: ไทยรฐั, “ปาน แรงหัวจดเท้าลุกส์ใหม่นรกในใจ,” ไทยรัฐ (23 ตุลาคม 2547): 35. 
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ภาพที่ 13  ภาพข่าวของ ปาน ธนพร “ปาน ปากร้ายเอาใจเพ่ือนหญิง” 
ที่มา: ไทยรัฐ, “ปาน ปากร้ายเอาใจเพ่ือนหญิง,” ไทยรัฐ (6 กรกฎาคม 2548): 35. 
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ภาพที่ 14  ภาพข่าวของ ปาน ธนพร “เต๋า แอน ลซิ่า ถ่ายทอดรัก 3 เสา้ให้ ปาน”  
ที่มา: ไทยรัฐ, “เต๋า แอน ลซิา่ ถ่ายทอดรัก 3เส้าให ้ปาน,” ไทยรัฐ (8 เมษายน 2544): 35. 
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ภาพที่ 15 ภาพข่าวของ ปาน ธนพร “ปาน ปลื้มเพลงดังยาว”  
ที่มา: ไทยรัฐ, “ปาน ปลื้มเพลงดังยาว,” ไทยรัฐ (3 สิงหาคม 2544): 35. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หน้าปกผลงานในอัลบั้มเด่ียวของ ธนพร  แวกประยูร 
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หน้าปกผลงานในอัลบั้มเด่ียวของ 
ธนพร  แวกประยูร 

 
 
 อัลบ้ัม ปาน ธนพร    อัลบ้ัม ปาน ธนพร (พิเศษ) 
 21 กรกฎาคม 2543    31 ตุลาคม 2543 
 

              
 
 
 

 อัลบ้ัม  หวานผ่าซาก         อัลบ้ัม true  story ความรัก/ผู้ชาย/ปลาย่าง 
 26 เมษายน 2544        7 สิงหาคม 2545 
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 อัลบ้ัม คําสารภาพของความรัก   อัลบ้ัม Lover นรกในใจ 
 29 มกราคม 2546              28 ตุลาคม 2547     
 

     
   
 

  
 อัลบ้ัม Parn series         อัลบ้ัม  Parn series ผู้หญิงต้องร้าย 
 7 กรกฎาคม 2548       กรกฎาคม 2548 
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     อัลบ้ัม Parn series ผู้ชายต้องรู้      อัลบ้ัม  สญัชาตญาณหญิง 
                กรกฎาคม 2548  7 กรกฎาคม 2548                  
        

               
    
 
 อัลบ้ัม สาวปาน อัลบ้ัม ผู้หญิงย่ิงกว่าละคร 
 26 พฤศจิกายน 2550 26 มิถุนายน 2551 
 

                    
                                                       
   
 
 
 
 
 
 



 
 

 

151 

 อัลบ้ัม พรหมลขิิต อัลบ้ัม @Prime Time 
 มิถุนายน 2552 2554 
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