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การวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างตัวตนและการปรับตัวของนัก
แต่งเพลงที่มีผลงานที่ต่างรูปแบบกัน กรณีศึกษาคือคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบ
ไปด้วยการเข้าพูดคุยสัมภาษณเ์ชิงลึกกับกรณีตัวอย่างและสำรวจผลงานเพลงที่เขาทำออกมา แล้วจึงเลือกเพลง
ตัวอย่างออกมา 5 เพลงโดยกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างกันของผลงานเพลง  แล้วจึงนำไป
วิเคราะห์ในส่วนต่อ ๆ ไป ผลการศึกษาพบว่าคุณสุทธิพงษ์ไม่ได้มีความลื่นไหลทางผลงานอย่างที่ตั้งสมมติฐาน
ไว้ แต่กลับมีความมั่งคงทางอัตลักษณ์ที่ชี้ไปในทางเดียวว่ายังยึดติดอยู่กับความโรแมนติกและทำนองเพลงสากล
ในช่วงปี ค.ศ. 1980 หากไม่มีการกำหนดและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทางผู้จ้างวานต้องการ โดยการเพลงแต่ละครั้ง 
คุณสุทธิ-พงษ์จะมีการข้อมูลและเนื้อหาอ้างอิงก่อนทำการแต่งเพลง เช่น ในช่วงที่แต่งเพลงให้กับวงฟรุตตี้ ได้
อ้างอิงทำนองและแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อเพลงส่วนใหญ่มาจากเพลงสากลช่วงปี ค.ศ. 1970 – 1980 และในช่วง
เวลาที่ทำงานโดยมีตำแหน่งหัวหน้าทีมสร้างเพลงในช่วงปี พ.ศ. 2539 – 2545 ให้กับบริษัทอาร์เอส การแต่ง
เพลงก็ได้เปลี่ยนไปโดยมีโจทย์ที่กำหนดบุคลิกของศิลปินเป็นแนวทางกำกับไว้อยู่แล้ว จึงทำได้เพียงแค่แต่งคำ
ร้องให้เข้ากับทำนองและเรื่องราวที่เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นในยุคนั้น อีกทั้งในการทำเพลงประกอบละครก็ได้มี
เนื้อหามาจากละครหรือเหตุการณ์จากในละคร และนำมาประกอบกับทำนองที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงอารมณ์และ
สอดคล้องกับคำร้องโดยที่น้ำเสียงและความหมายของคำยังไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการปรับตัวเพื่อเข้าหาตลาด
เพลงและผู้ฟังเป็นตัวแปรหลักที่นักแต่งเพลงจะต้องให้ความสำคัญและสร้างผลงานที่เป็นแนวทางของตน 

  



ข 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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งานวิจัยครั้งนี้เริ่มต้นจากความคิดของผู้ศึกษาขณะที่กำลังนั่งฟังเพลงอยู่กลางดึกของคืนหนึ่ง แต่ด้วย
อะไรหลาย ๆ อย่างเกิดจากการคิดเองเออเองของผู้ศึกษามากเกินไป ในการศึกษาครั้งนี้จึงจำเป็นต้องมีผู้ที่คอย
แนะนำ สนับสนุน และให้กำลังใจตลอดการศึกษา  

ขอขอบคุณวิชาระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งอาจารย์ดำรงพล อินทร์จันทร์ เป็นผู้สอนและคอยขัดเกลาความคิด
และวิธีการที่จะนำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
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การศึกษา ถึงแม้ว่าผู้ศึกษาจะเขียนไม่ออกเพราะยังใช้แนวคิดทฤษฎีไม่เป็น หรือไม่เข้าใจงานศึกษานี้หลาย ๆ 
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ขอขอบคุณครอบครัววัฒนจัง ที่ให้การตอบรับและคอยตอบคำถามต่าง ๆ อยู่ตลอดโดยไม่มีท่าทีที่เบื่อ
กับงานศึกษาชิ้นนี ้

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแม่ที่คอยเป็นห่วงและทุกคนที่ให้กำลังใจ ถึงแม้ว่างานศึกษานี้จะจบลงแต่ถ้า
กลับมาอ่านอีกรอบก็คงจะมีอะไรที่ต้องตำหนิและอยากจะแก้อยู่แน่ ๆ แต่ถึงอย่างนั้นก็ขอให้ระลึกไว้ว่านี่เป็น
งานศึกษาชิ้นแรกที่ได้ทำอย่างสุดชีวิต 
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บทที่ 1 

 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา  

ระบบดนตรีทุกระบบ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดหลายแนวคิด ที่สร้างดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ต่าง ๆ ในสังคม และกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมนี้เองได้จัดให้ดนตรีอยู่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์
ของสังคม มโนทัศน์เหล่านี้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติและการแสดงตลอดจนการทำให้เกิดเสียงดนตรีขึ้น การ
ค้นหามโนทัศน์เหล่านี้จึงต้องอาศัยการวิจัยที่เกิดจากการเข้าใจวัฒนธรรม เมื่อนำความคิดเหล่านี้เป็นพื้นฐาน
มาประกอบกันแล้วก็จะได้โครงสร้างที่กำหนดให้ดนตรีอยู่ในตำแหน่งของโครงสร้างนี้ ตลอดจนความเข้าใจของ
ผู้คนว่าดนตรีคืออะไร หรือดนตรีควรจะเป็นอย่างไร สิ่งที่ให้ความสนใจอยู่ที่ธรรมชาติของดนตรีเป็นอย่างไร 
และดนตรีเป็นส่วนหนึ่งในสังคมฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ของชีวิตอย่างไร และผู้ที่ใช้ดนตรีจะจัดระบบดนตรีให้
อยู่ในตำแหน่งและฐานะอย่างไรในสังคม (บุษกร สำโรงทอง, 2545 : 69) 

การศึกษาด้านดนตรีในทางมานุษยวิทยานั้นยังมีความกำกวมและไม่แพร่หลายเหมือนการศึกษา
ในทางอื่น ๆ ของมานุษยวิทยา การที่นักศึกษาสนใจในทางดนตรีและบริบทโดยรอบของระบบดนตรีจึง
จำเป็นต้องเชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรม แนวคิด โครงสร้าง ความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้แต่งเพลง และผู้เสพ
เพลง ความเป็นอิสระและเลื่อนไหลของบทเพลงทำให้นึกถึงความเข้าใจบทเพลงของทั้งผู้แต่งก็ดี ผู้ฟังก็ดีว่ามี
ความเข้าใจตรงกันหรือไม่ ความเลื่อนไหลในการประพันธ์เพลงของนักแต่งเพลงที่ต้องอาศัยประสบการณ์ และ
อารมณ์ รวมทั้งความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถ่ายทอดออกมาในเพลงหนึ่ง ๆ (นักผจญเพลง,  2561 : ออนไลน์) 
เมื่อผู้ฟังไดฟ้ังเพลงน้ัน ๆ แล้ว ผู้ฟังต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ตรงกันกับศิลปินจึงจะเข้าใจเพลงได้อย่างลึกซึ้ง
และอินไปกับมัน 

ความแตกต่างกันไปของแต่ละเพลงนั้นมาจากประสบการณ์ต่างวาระกันในช่วงชีวิตของศิลปิน หรือ
เชื้อชาติของศิลปินได้จากดนตรีชาติพันธุ์วรรณนา ถึงแม้ว่าจะเป็นแนวเพลงรูปแบบเดียวกัน เราก็สามารถ
แยกแยะออกได้ด้วยภาษา วลี การเรียงร้อยถ้อยคำ หรือแม้แต่สำเนียงของคนร้องที่นักประพันธ์ต้องการให้ขับ
ร้องบทเพลงของตน เพื่อให้ถ่ายทอดความคิดที่อยู่ในหัวของนักประพันธ์ออกมาได้อย่างเที่ยงตรงที่สุด การ
สื่อสารอย่างเที่ยงตรงในแง่ของการถ่ายทอดเพลงจากความคิดให้ออกมาเป็นเสียงเพื่อให้ผู้ฟังได้ยิน โดยสิ่ง
เหล่านี้เรียกรวม ๆ ว่าเป็นพฤติกรรมทางด้านดนตรี  

แต่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า “ผู้ฟังต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ตรงกันจึงจะเข้าใจเพลงได้อย่างลึกซึ้ง
และอินไปกับมัน” คำกล่าวนี้อาจบอกเราได้ว่ามีกลุ่มวัฒนธรรมขึ้นในวงการดนตรี มีทั้งแนวเพลงที่ผู้แต่ง ผู้
บรรเลง และผู้ฟังต้องประสานงานกันอย่างลงตัวภายใต้วัฒนธรรมของดนตรีนั้น ๆ การมีอยู่ของวัฒนธรรมหรือ
แนวเพลงเป็นตัวกำหนดทิศทางและอัตลักษณ์ในการแต่งเพลงของศิลปินผู้นั้นหรือไม่ ? 
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การที่เราเริ่มมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักแต่งเพลงนั้น เราไม่เคยคิดหรอกว่าเราจะแต่งเพลงให้ใครฟัง ทุก
คนอยากให้ใครสักคนหรือหลายคนฟังเพลงที่ตัวเองแต่งขึ้น อยากให้ผู้ที่ได้ฟังเพลงบอกว่าดีไหม ไพเราะหรือไม่ 
ชอบไหม แต่ในความเป็นจริงก็คือ ในระบบของความคิดเบื้องต้น ไม่ได้เจาะจงกลุ่มผู้ฟัง ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเรา
จะแต่งแบบไหน (สมชาย รัศมี, 2540 : 2) 

ในบทความของสมชาย รัศมีได้กล่าวถึง “เชื้ออารมณ์” และ “จริต” โดยความหมายของทั้งสองคำนี้
คือกระบวนการสะสมและการประกอบสร้างทางความคิดและความชอบ มันเป็นการสะสมของมันเรื่อยมาตาม
กาลเวลาที่ผ่านไป ยิ่งอายุมากประสบการณ์มาก เชื้ออารมณ์ยิ่งเข้มข้นและมีอิทธิพลต่องานทางด้านศิลปะอย่าง
มาก (เพิ่งอ้าง) เชื้ออารมณ์มักตกตะกอนควบคู่มากับจริต ตกผลึกรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คนที่ชอบดนตรี
แบบหนึ่งทำอย่างไรก็เลิกชอบไม่ได้ อย่างอื่นก็ดีแต่ชอบสิ่งนี้มากกว่า เราได้พบว่านักการเมืองที่มีแนวคิดทาง
การเมืองที่ละเอียดอ่อนชอบดนตรีแนวร็อค สถาปนิกชอบดนตรีเพื่อชีวิต อาจารย์มหาวิทยาลัยชอบเพลงลูกทุ่ง 
ใคร ๆ ก็มีดนตรีที่ตนเองโปรดปรานมากที่สุดอยู่คนละแบบคนละอย่าง ถ้าคนเหล่านี้อยากจะแต่งเพลงขึ้นมา 
เขาก็จะเขียนในแบบที่เขาชอบ คิดวนไปวนมาผลงานเพลงก็จะออกมาในรูปแบบเดิมที่ฝังตกตะกอนอยู่ในก้น
บึ้งของความคิดนั่นเอง (เพิ่งอ้าง : 3) เชื้ออารมณ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดรูปแบบเฉพาะตัวของงาน
ศิลปะ เราจึงพบว่าเมื่อเราเห็นหรือฟังงานบางชิ้น เราอาจรู้ได้ทันทีว่าเป็นผลงานของใคร 

นักแต่งเพลงทุกคนจึงถูกอิทธิพลของเชื้ออารมณ์เดิมของตนเองกำหนดรูปแบบของเพลงที่แต่ง และ
เพราะเหตุนี้ ผู้แต่งจึงไม่อาจกำหนดกลุ่มผู้ฟังเองได้ เพราะจริง ๆ แล้วผู้ฟังที่ถูกกำหนดโดยที่ผู้แต่งไม่รู้ตัวก็คือ
ตัวผู้แต่งนั่นเอง ดังนั้นการศึกษาดนตรีในทางมานุษยวิทยาที่ไม่ได้มองในประเด็นสาแหรกจึงต้องหาประเด็นที่
เกี่ยวกับตัวผู้แต่ง นักร้อง หรือตัวนักดนตรีเอง 

การมองดนตรีในประเด็นของสาแหรก ในทางมานุษยวิทยายังมีการศึกษาดนตรีในรูปแบบหนึ่งที่เรียน
ว่า “ดนตรีชาติพันธุ์วรรณนา” เป็นวิชาที่ตั้งใจศึกษาดนตรีในวัฒนธรรม วิชานี้ชัดเจนตามชื่อของมัน คือ
การศึกษาดนตรี แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องศึกษาดนตรีเพียงอย่างเดียว (บุษกร,  2545 : 4-10) 
การศึกษาดนตรีชาติพันธุ์วรรณามีการศึกษาตั้งแต่การศึกษาการใช้เสียงในดนตรีชนเผ่า การทบทวนและสืบหา
สาแหรกของดนตรีชาติพันธุ์ต่าง ๆ การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของบทเพลง การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ดนตรีเพลงในบริบทสังคมที่แตกต่างกัน ฯลฯ 

เนตเทิล (Nettl, 1956:26-39 อ้างถึงใน บุษกร, 2545 : 4) ได้เคยเสนอว่า เราสามารถแยกแยะ
ลักษณะของวิชาดนตรีชาติพันธุ์วรรณาของเยอรมันและอเมริกาได้ ถ้าเปรียบเทียบในวิชาดนตรีชาติพันธุ์
วรรณาของ 2 ประเทศนี้แล้ว ความแตกต่างนั้นไม่ได้อยู่ที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละที่ หากแต่อยู่ที่ทฤษฎี
วิธีการศึกษา และการเน้นความสำคัญ เนื่องจากในช่วงแรกของดนตรีชาติพันธุ์วรรณาไม่ได้มุ ่งสนใจทาง
โครงสร้างดนตรีเลย การศึกษาน้ีในอเมริกาผู้ศึกษาจึงเน้นไปศึกษาด้านเทคนิคของการวิเคราะห์ด้านเสียงดนตรี
เป็นสำคัญ (บุษกร, 2545 : 4-5) 

การมองว่าเสียงดนตรีคือผลผลิตของกระบวนการที่กระทำอย่างต่อเนื่อง ได้ชี้ให้เห็นว่าเป็นการทำให้
เกิดโครงสร้างและกระบวนการนำเสนอ ซึ่งจะต้องมาจากการเรียนรู้แนวคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ เนื่ องจาก
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วัฒนธรรมโดยรวมคือ พฤติกรรมที่ได้รับในการอบรมจากแต่ละวัฒนธรรมทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็น
รูปร่าง เสียงดนตรีจึงเป็นการสะท้อนแนวคิดที่มีต่อดนตรี การเรียนรู้ดนตรีจึงมีจากทั้งทางพฤติกรรม เช่น การ
ฝึกซ้อมเล่นเครื่องดนตรี ฝึกขับร้อง และจากทางแนวคิดที่มี ต่อดนตรี ทำให้ก่อเกิดสิ่งใหม่ ๆ ในการผลิต
เสียงดนตรี (เพิ่งอ้าง : 155-156) 

กระบวนการประพันธ์เพลงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเรียนรู้ การประพันธ์เพลงเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้อง
ฝึกฝน การสั่งสมทักษะในการประพันธ์เพลงน้ันมีที่มาที่หลากหลาย ทั้งจากการอ่านหนังสือเพื่อหาคำเพ่ือเก็บไว้
ใช้ การชมภาพยนตร์เพื่อหาแรงบันดาลเรื่องราวในการเขียนเพลง หรือแม้กระทั่งประสบการณ์จากชีวิตจริง
หรือจากคำบอกเล่าเพื่อนำมาแต่งเป็นเพลงหนึ่ง ๆ 

มีคำกล่าวว่า “เนื้อเพลงเป็นพฤติกรรมทางภาษาของมนุษย์” จึงกล่าวได้ว่าเนื้อเพลงมีอิทธิพลในการ
ฟังเพลงมากกว่าเสียงจากเครื่องดนตรี เนื้อเพลงแม้จะเป็นส่วนสำคัญของเพลงนั้น ๆ แต่ภาษาที่ใช้ในเพลงก็ยัง
แตกต่างจากภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (บุษกร, 2545 : 195)  เนื้อเพลงหรือการเลือกใช้คำในเพลงดูจะเป็น
การกำหนดทั้ง สัมผัส วรรณยุกต์ เสียงสูง-ต่ำของตัวอักษรเพื่อให้เข้ากับดนตรี การดัดแปลงคำบางคำเพ่ือให้เข้า
กับดนตรีนั้นโดยที่เนื้อหายังคงเดิมหรือไปในแนวทางเดิมจึงเป็นสิ่งที่เป็นทักษะในการแต่งเพลงที่ต้องอาศัย
ประสบการณ์ และทักษะอย่างมาก (perspective, 2559 : ออนไลน์) 

การผลิตผลงานของศิลปินออกสู่ตลาดผู้ฟัง ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน เนื่องจากต้องการคัด
กรองเพลงเพลงหนึ่งให้มีความเหมาะสมที่สุดทั้งในด้านเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ ฝีมือทางด้านดนตรีหรือการ
ขับร้อง ผู้ประพันธ์เพลงจึงเป็นต้นทางหนึ่งของเพลงร่วมกับการสร้างเสียงดนตรีหรือทำนอง การทำงานในค่าย
เพลงร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่คิดว่าดีทีสุดออกให้ให้ทุกคนได้รับฟัง เป็นกระบวนการการ “ทำ
เพลง” ศิลปินจะสร้างสรรค์ผลงานได้ก็ต้องอาศัยทักษะ (Skill) และอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อเป็นลายเซ็นต์ว่า
ศิลปินคนใดเป็นผูป้ระพันธ์ คล้ายกับการที่เราจำเสียงนักร้องได้ 

คำว่า “อัตลักษณ์” ในด้านดนตรีศึกษาและในด้านสังคมศาสตร์  มีความแตกต่างกันในเรื่องของ
ประเด็นการมองกับทั้งตัวบุคคลเองและตัวผลงานเอง ในทางดนตรีศึกษาวิธีการมองคำว่า “อัตลักษณ์” 
หมายถึงการมีจุดเด่นของตัวตนตลอดจนการสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์ และเป็นที่จดจำของผู้คน ส่วนคำว่า 
“อัตลักษณ์” ในความหมายของสังคมศาสตร์ มีความหมายว่า การแสดงคุณสมบัติเฉพาะตัว ทั้งในการ
แสดงออกทางกายภาพ ความคิด และการกระการใด ๆ ของปัจเจกบุคคล นอกจากนี้การแสดงคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของปัจเจกยังมีความเกี่ยวข้องกับสังคมในการมีปฏิสัมพันธ์กับอัตลักษณ์อื่น ๆ ในสังคม ดังนั้นการ
ปรับใช้กับกรณีศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการพูดถึงการแสดงออกของศิลปินในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของตนไปยัง
ผู้ฟัง 

ในการถ่ายทอดบทเพลงออกไปต้องใช้ความเป็นตัวตน (Self) และอัตลักษณ์อย่างมากในการแต่งเพลง 
เพราะการแต่งเพลงเราไม่สามารถบอกได้ หรือคาดเดาได้ตั้งแต่ตอนแต่งว่าใครเป็นกลุ่มผู้ฟังของเรา ดังนั้นเรา
ได้แต่คาดหวังและรอเวลาที่จะมีคนมาสนใจในผลงานเพลงของเรา กล่าวคือกลุ่มผู้ ฟังจะต้องเห็นความงามใน
แบบที่เขาชอบ เขาต้องเห็นเพลงของเราว่าเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่า ยิ่งมีแนวคิดและขั้นตอนที่ละเอียดประณีต 
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เต็มไปด้วยความตั้งใจ ก็จะยิ่งมีคุณค่า ในเบื้องต้นนั้นเป็นคุณค่าที่อาบใจของผู้แต่งเอง ต่อมาคุณค่านั้นก็ปรากฏ
แก่ผู้ฟังที่สามารถเสพความงามได้ ผมพูดอย่างนี้แสดงว่ามีงานระดับที่เสพไม่ได้ (สมชาย, 2540 : 3-4) 

คนที่จะเสพได้ต้องมีปัจจัยอื่น ๆ นอกจากการเห็นคุณค่าในงานเพลง ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เห็น
ความงามและมีคุณค่าของเพลงคือ “ความรู้” หลายคนอาจสงสัยว่า ชาวบ้านที่ทำนาอยู่ไม่ต้องมีความรู้อะ ไร
ทำไมเสพเพลงลูกทุ่งได้ นั่นแสดงว่าคนที่ฟังเพลงลูกทุ่งไม่ต้องมีความรู้หรืออย่างไร หรือเพลงลุกทุ่งไม่มีระดบัที่
ต้องการความรู้สำหรับฟังใช่ไหม ความจริงไม่ว่าเพลงลูกทุ่ง หรือเพลงชนิดใดล้วนมีคุณค่าทางศิลปะทั้งสิ้น และ
การที่จะฟังอย่างได้รสชาด การจะเสพได้อย่างสุนทรีนั้นต้องมีความรู้จริง ชาวบ้านชาวนาฟังเพลงลูกทุ่งได้อย่าง
อร่อยก็เพราะพวกเขามีความรู้ในเพลงลูกทุ่งพร้อมมูลและเหลือเฟือ ความรู้ของชาวบ้านแทบจะรู้กระทั่งว่า
ดนตรีจะขึ้นจะรับอย่างไรด้วยซ้ำไป ยิ่งถ้อยความหมายในเพลงยิ่งไม่ต้องพูดถึง ปลอดโปร่ง โล่งตลอด รู้ซึ้ง 
เข้าใจซึ้ง นั่นก็คือเขามีอารมณ์ร่วมได้กับงานเพลงนั้น  

หากเราลองมาดูกลุ่มคนที่ฟังเพลงคลาสสิค ตรงนี้ยิ่งต้องการความรู้เฉพาะทางมาก ความรู้ที่ต้องการก็
คือ ใครแต่ง เป็นเพลงในยุคใด บทไหนบรรยายอะไรหรือลีลาเป็นอย่างไร เครื่องดนตรีอะไรเล่นตอนไหน มี
บทบาทอย่างไร เบื ้องหลังของเพลงเป็นอย่างไร เช่น แต่งให้ใคร ปีไหน เป็นต้น ความสลับซับซ้อนของ
พัฒนาการทางดนตรี ทำให้ผู้ฟังเพลงต้องรู้ตามผู้สร้างเพลง ถ้าปราศจากความรู้เหล่านี้ ผู้ฟังจะไม่เข้าใจ เมื่อไม่
เข้าใจก็ไม่สามารถเสพได้ และท้ายที่สุดคือไม่ชอบฟัง 

ดังนั้นการแต่งเพลงซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการเสพเพลงที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดจึงมีความสำคัญ
อย่างมาก การจะถ่ายทอดตัวตน จริต อารมณ์ ความรู้ นักแต่งเพลงจึงต้องถ่ายทอดและสร้างประสบการณ์ 
อารมณ์ที่สามารถเข้าถึงและสัมผัสใจคนทั่วไปได้โดยง่าย การใช้เรื่องความรักมาเป็นตัวเชื่อมสะพานอารมณ์
ระหว่างผู้แต่งเพลงและผู้ฟัง จึงเป็นสิ่งที่ถูกใช้อยู่บ่อย ๆ เพราะความรักเป็นสิ่งที่คนทั่วไปสามารถพบเห็นได้ง่าย 
แต่ปัญหาที่พบก็คือ ระหว่างทางการสร้างสะพานเชื่อมอารมณ์นี้ นักแต่งเพลงมีกระบวนการสร้างอัตลักษณ์
และตัวตนอย่างไร กระบวนการนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อการแต่งเพลง ปัญหาเหล่านี้คือข้อสังเกตที่พบเห็นได้
จากการหาข้อมูลในเบื้องตนและจากการพูดคุยกับกรณีศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งเรื่องราวของดนตรี มานุษยวิทยาดนตรี และกระบวนการประพันธ์เพลงได้
แสดงให้เห็นว่าการทำงานของศิลปินนักแต่งเพลง จำเป็นต้องใช้อัตลักษณ์ของศิลปินมากเพียงใดในการ
สร้างสรรค์ผลงานสักช้ินหนึ่ง 

ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ตีแผ่การสร้างตัวตนและการสร้างสรรค์
ผลงานในด้านต่าง ๆ เช่น การเป็นศิลปิน การเป็นครูอาจารย์ หรืออัตลักษณ์ตัวตนที่เป็นของบุคคลและหรือ
กลุ่มบุคคลหนึ่งหนึ่ง ซึ่งงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์และตัวตนส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการสร้าง
ตัวตนของกรณีศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเต้น บุคคลที่มีความสำคัญ หรือกลุ่มคนไร้บ้าน โดยกระบวนการสร้าง
ตัวตนส่วนใหญ่จะมาจากพื้นฐานของจิตใจ ความชอบ และนิสัยอยู่แล้ว แต่ที่ผิดแปลก เช่น นักเต้นบางคนเป็น
คนขี ้อายแต่กลับใช้ความชอบในตัวศิลปินที ่เป็นต้นแบบมาเป็นกำลังใจและมองข้ามความขี้อายไม่กล้า



5 
 

แสดงออกของตนได้ (ธนพร ประทักษ์วิริยะ , 2560) หรือการเข้ามาเป็นคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่กลับมีบ้านและครอบครัวรออยู่ที่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ในกรุงเทพเอง  แต่เลือกที่จะไม่กลับไปเพราะ
ต้องการหนีปัญหาหรือมองว่าตนเองหมดที่พึ่งแล้ว แต่งานวิจัยนี้ก็ยังแสดงให้เห็นว่ายังมีคนไร้บ้านอีกพวกคือ
ขาดที่พึ่ง ไร้ญาติที่คอยช่วยเหลือจริง ๆ แต่ทั้งนี้ตัวตนก่อนและตอนที่มาเป็นไร้บ้านก็ยังคงมีพื้นฐานลักษณะ
นิสัยใกล้เคียงกันคือไม่ต้องการเผชิญหน้ากับปัญหาใด ๆ (ปวีณา รักษาภักดี , 2560)  

ในงานศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์จากผลงานของนักแต่งเพลง กรณีศึกษา : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง  ที่ต้องการ
จัดทำขึ้นเพราะต้องการทราบว่ากระบวนการสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ที่ศิลปินที่มีต่อผลงานตนเองนั้นมีความ
แตกต่างกันอย่างไร การมอบตัวตนหรือลายเซ็นให้กับผลงานเพลงมีอยู่ในขั้นตอนการทำเพลงของคุณสุทธิพงษ์
หรือไม่อย่างไร กล่าวคืองานวิจัยนี้ต้องการจะมุ่งเน้นไปที่วิธีการสร้างผลงานและค้นหาว่ามีการนำเสนออัต-
ลักษณ์ของศิลปินลงไปในผลงานหรือไม่อย่างไร โดยการนำผลงานมาเทียบกับช่วงชีวิตของคุณสุทธิพงษ์ว่ามีการ
สร้างตัวตนและเรียนรู้สิ่งใดมาบ้าง มีไอเดียการสร้างเพลงแต่ละเพลงมาจากอะไร งานศึกษาชิ้นนี้จึงมีคำถาม
สำคัญอยู่ที่ตัวตนของคุณสุทธิพงษ์และอัตลักษณ์จากผลงานของเขา 

ในแง่ของกรณีศึกษา คุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง (พ.ศ. 2507 - ปัจจุบัน) เป็นศิลปินที่เรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่
อยู่ในหลาย ๆ ยุคแนวเพลง หากถ้าเขาแต่งเพลงและอยู่ในยุคใดยุคหนึ่งก็คงจะไม่น่าสนใจในแง่ของอัตลักษณ์ 
และผู้อ่านคงจะเดาได้ง่ายว่าอัตลักษณ์ในแนวเพลงของศิลปินนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร แต่ในกรณีศึกษานี้ คุณสุทธิ
พงษ์เป็นศิลปินที่แต่งเพลงให้ทั้งกับตัวเองร้อง และแต่งให้ผู้อื่นร้องในหลาย ๆ ยุคของดนตรีที่เป็นที่นิยมในไทย 
รวมทั้งยังผลิตผลงานที่หลากหลายทางอักลักษณ์ดนตรี ในแง่ของอารมณ์ เรื่องราว และวัฒนธรรม 

ที่มาและความสำคัญของปัญหาที่ทำให้เกิดการศึกษาครั้งนี้ก็คงจะเป็นความสนใจในความหลากหลาย
และที่มาของแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของคุณสุทธิพงษ์ ความรู้ความสามารถในการแต่งเพลงคงไม่พอที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายได้ อาจต้องใช้ประสบการณ์และการพัฒนาแนวคิดทางดนตรีควบคู่ไปด้วย
เพื่อให้ได้ผลงานที่ได้รับความสนใจในทุกยุคทุกสมัย 

คุณชมพู ฟรุตตี้ หรือ สุทธิพงษ์ วัฒนจัง ได้มีการแต่งเพลงขึ้นมาอย่างหลากหลาย ในวัยเด็กได้มีการฝึก
เล่นกีต้าร์แนวโฟล์ค ประกอบกับฟังเพลงสตริงไทยในยุควัยเด็ก ทำให้คุณชมพูได้มีแนวทางการแต่งเพลงมา
ตั้งแต่เดก็ อย่างเช่น เพลงแรกที่เขาแต่งเมื่ออายุ 9 ปีได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงชาวดง ของดิอิมพอสซิเบิ้ล 
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพรรณนาถึงป่าเขาลำเนาไพร หลังจากนั้นก็ได้ทดลองแต่งเพลงเรื่อยมา เมื่อมาถึงช่วง
อายุที่เรียกว่าวัยรุ่น คนชมพูได้เริ่มรู้จักกับความรัก จากทั้งเพื่อนรอบตัวหรือประสบการณ์ตรงก็ตาม จึงตั้งใจจะ
ถ่ายทอดอารมณ์ของความรักในรูปแบบต่าง ๆ ออกมาให้ผู้ฟังได้สัมผัส (ชีวประวัติโดยละเอียด โปรดดูบทที่ 3) 

หลังจากการทดลองแต่งเพลงของเขา เขาได้รวมวงกับเพื ่อนมัธยมและนำเอาเพลงที ่แต่งเองไป
ประกวดซึ่งก็มีการร่วมงานกับคุณธนิฐ ธนโกเศศ (พ.ศ. 2497 - ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นนักแต่งเพลงที่มีฝีมือ ก็ได้ศึกษา
จากท่านนั้นด้วย หลังจากนั้นก็ได้รับงานจ้างหลายงาน แต่ด้วยเวลาว่างไม่ตรงกันประกอบกับเป็นช่วงสอบเข้า
มัธยมปลาย ต้องแยกโรงเรียนกันจึงยุบวง จึงผันตัวไปเป็นนักร้องตามร้านอาหาร และได้พบกับคุณปิง หลังจาก
ได้ร่วมร้องเพลงกับคุณปิงก็ได้พบกับ อาจารย์บุญสม รดาเจริญ (ไม่ทราบอายุ) ซึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านดนตรี
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และเป็นโปรดิวเซอร์ในการจัดทำอัลบั้มแรก ในตอนนั้นคุณชมพูได้มีการแต่งเพลงออกมาและนำมาปรึกษากับ
อาจารย์บุญสมอยู่หลายครั้ง จนได้ออกมาเป็นวงฟรุตตี้ ระหว่างที่ทำวงฟรุตตี้อยู่ก็รู้สึกว่าจะต้องมีการพัฒนา
ผลงานเพลงของตน การพัฒนาทั้งในด้านเนื้อหา โน้ต ทำนอง จังหวะเพ่ือให้มีความโดดเด่นและสมบูรณ์มากขึ้น 
ซึ่งวงในสมัยนั้นทุกวงดนตรีจะเป็นการแข่งขันฝีมือกันอย่างแท้จริง ต้องแต่งเพลงเอง คิดทำนองเอง และดึง
ทักษะทางดนตรีออกมาใช้ให้มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดอารมณ์มากที่สุด หลังจากเลิกวงเพราะตัดสินใจ
ร่วมกันแล้วว่าด้วยแนวคิดของวง และตัวศิลปินเองได้ไม่รับความนิยม คุณชมพูก็ได้หารายได้จากการแต่งเพลง 
โดยเพลงแรกที่แต่งหลังจากแยกวงคือเพลงคู่กรรม ซึ่งก็ต้องอ่านและทำความเข้าใจบทประพันธ์ เพราะทางต้น
สังกัดเขาต้องการนำไปเป็นเพลงประกอบละครคู่กรรม (พ.ศ. 2533) คุณชมพูเล่าว่า ในตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจ
คอนเซปต์เขาเท่าไหร่ ก็แต่งตามบทประพันธ์และตามอารมณ์ที่เรารู้สึกไปกับบท พอเขาบอกให้แก้ เขาก็ให้เล่า
เรื่องย่อของละครให้ฟัง แล้วเขาก็บอกเอาตามโครงเรื่องนี้ ก็เลยแต่งออกมาเป็นคู่กรรมเวอร์ชั่นที่ได้ยินกัน (สุทธิ
พงษ์ วัฒนจัง, 2563 : สัมภาษณ)์ 

หลังจากนั้นก็ได้เป็นทีมแต่งเพลงให้กับค่ายอาร์เอส ช่วงนี้คุณสุทธิพงษ์ต้องแต่งเพลงให้กับศิลปินวัยรุ่น 
ซึ่งวงที่แต่งเพลงให้ เช่น บอยสเก๊าท์ เริ่มแรกก็ต้องเข้าใจในตัวตนของวงก่อน แล้วจึงนำไปแต่งเป็นเพลง ถ้าเรา
ไม่รู้ตัวตนของวงแล้วไปแต่งมันก็ไม่ใช่วงบอยสเก๊าท์ จึงต้องสมมติขึ้นว่าเราเป็นวงวัยรุ่น เราจะแต่งเพลงแนว
ไหน หลังจากนั้นการสวมบทบาทเพื่อถ่ายทอดอารมณ์จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการทำเพลงอยู่เบื้องหลัง 
เพราะคุณชมพูจะต้องชูความเป็นศิลปินของนักร้อง หรือแนวคิดและโครงเรื่องละครออกมาให้ได้ (สุทธิพงษ์ 
วัฒนจัง, 2563 : สัมภาษณ)์ 

จากประวัติ (สามารถอ่านรายละเอียดได้ใน บทที่ 3) ของคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง ทำให้เห็นความเลื่อน
ไหลของผลงานเพลงและการนำตนไปอยู่ในที่ต่าง ๆ ที่ทำให้การประพันธ์เพลงของเขาได้มีความหลากหลาย
และเลื่อนไหลไปตามยุคตามสมัย แม้ว่าจะยังมีการคงแนวทางหลักเอาไว้ อย่างเช่น เรื่องความรัก ความขี้เล่น 
ในบทเพลงต่าง ๆ ของคุณสุทธิพงษ์ แต่โดยหลักแล้วการใช้คำ ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดออกมา
กลับมีความแตกต่าง การสร้างตัวตนหรืออัตลักษณืของชมพู ฟรุตตี้หรือคุณสุทธิพงษ์อาจมาจากการที่เขาได้สั่ง
สมประสบการณ์เพลงจากการฟัง การได้ร่วมงานกับผู้ที่มีฝีมือการแต่งเพลง และการฝึกแต่งเพลงจากการ
ทำงานในวงการบันเทิงโอกาสต่าง ๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้และขัดเกลาที่มีประสิทธิภาพและเสียงตอบรับที่
สะท้อนมาถึงนักแต่งเพลงก็ทำให้คุณสุทธิพงษ์มีการปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุดอยู่
เสมอ 

กรณีศึกษาและท่ีมาในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างตัวตนและอัตลักษณ์เป็นหลัก เพื่อให้เห็นถึง
ความพยายามและมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานเพลงของเขา การตีความและวิเคราะห์ตัวตนผ่านผลงานเพลงอาจทำ
ให้เราผ่านได้เห็นแง่มุมชีวิตหลาย ๆ ด้านของเขา ความหมายและถ้อยคำที่เขาใช้ในการประพันธ์เพลงต่าง ๆ 
ทั้งกับวงฟรุตตี้ ละคร ภาพยนตร์ และวงดนตรีอื่น ๆ ก็ยังจะได้รับอิทธิพลจากความเป็นตัวตนของสุทธิพงษ์อยู่
ไม่มากก็น้อย ความมุ่งหมายที่จะสื่ออารมณ์ของเพลงน้ันแม้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่นักแต่งเพลงทุกคนจะต้องคำนึงถึง
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เป็นอันดับแรก แต่ลึก ๆ แล้วตัวตนที่อยู่ข้างในหรือ “จริต” จะเป็นตัวนำพาถ้อยคำและเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ตัวตนของนักแต่งเพลงเอง 

การสร้างจริตหรือการหล่อหลอมตัวตนทางด้านดนตรีของคุณสุทธิพงษ์ได้มีกระบวนการที่แตกต่างและ
ซับซ้อนมากกว่าการฟังเพลงต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับเพลงที่ตนเองแต่ง เช่น มีการใช้ประสบการณ์หรือ
ข้อคิดจากการใช้ชีวิตของทั้งตนเองและคนรู้จักนำมาประยุกต์เป็นเพลง โดยจุดประสงค์ของการแต่งเพลงอาจ
ไม่ได้เป็นไปเพ่ือการถ่ายทอดอัตลักษณ์และความสุนทรีย์เพียงอย่างเดียว แต่อาจมีข้อคิด หรือคำที่ทำให้ผู้ฟังฉุด
คิดในการดำเนินชีวิต ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าคุณชมพู ฟรุตตี้ต้องการแต่งเพลงที่มากกว่าการถ่ายทอดอัตลักษณ์
และการสร้างความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟัง หรือการถ่ายทอดประสบการณ์และอัตลักษณ์ผ่านเพลงเองอาจมี
บางอย่างที่แฝงอยู่เพื่อให้ผู้ฟังได้ค้นหา 

ทั้งนี้ งานศึกษานี้นอกจากจะมุ่งเน้นศึกษาผลงานเพลงและบริบทรอบตัวของเขาในช่วงเวลาที่แต่ง
เพลงต่าง ๆ แล้วยังมีการศึกษาจากชีวประวัติเพื่อให้รู้ถึงความเป็น “ชมพู ฟรุตตี้” หรือ คุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง 
และนำเรื่องราวในชีวิตของเขามาตีแผ่ พร้อมวิพากษ์เพื่อให้ทราบถึงที่มาที่ไปของตัวตน และความเป็นไปในการ
ประกอบอาชีพนักร้องนักแต่งเพลง 

โดยการตีแผ่และวิพากษ์ ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดอัตลักษณ์ ( Identity) เป็นแนวคิดหลักในการศึกษา ซึ่ง
ในการใช้แนวคิดอัตลักษณ์นี้ ผู้ศึกษาต้องการใช้แนวคิดทฤษฎีนี้ในการหาที่มาที่ไปของการมีหรือเลือกใช้อัต -
ลักษณ์ของนักแต่งเพลง ที่มากกว่าการบ่งบอกว่านักแต่งเพลงท่านนี้เคยเรียนรู้และผ่านประสบการณ์ใดบ้าง
ก่อนจะแต่งเพลงเพลงหนึ่งออกมาได้ 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษา ตีแผ่ และวิพากษ์ความเป็นนักร้อง นักแต่งเพลง โดยใช้ทฤษฎีอัตลักษณ์ 
2. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์จากผลงานเพลงของชมพู ฟรุ๊ตต้ี ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีที่มาที่ไป

อย่างไร 
 

คำถามของการศึกษา 

1. นักแต่งเพลงมีกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ในการแต่งเพลงอย่างไร 
2. ทำไมนักแต่งเพลงต้องมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนอยู่ตลอดเวลา 
3. นอกจากประสบการณ์ชีวิตแล้ว มีสิ่งอื่นใดหรือไม่ที่เป็นวัตถุดิบในการแต่งเพลง อะไรบ้าง 

อย่างไร 

 
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

งานวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์จากผลงานของนักแต่งเพลง กรณีศึกษา : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง เลือกที่จะศึกษา
แนวคิดและแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของ คุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง รวมทั้งศึกษากระบวนการเรียนรู้ในการ
เล่นดนตรีและแต่งเพลง เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปในผลงานเพลงของเขา โดยคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง เป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการแต่งเพลงและมีฐานะเป็นนักร้องและโปรดิวเซอร์ จึงน่าจะมีความเข้าใจในด้านดนตรีเป็น
อย่างดี ผลงานการแต่งเพลงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของคุณสุทธิพงษ์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามยุค
สมัย และบริบทของบทเพลงที่จะนำไปนำเสนอในพื้นที่ที่ต่างกัน  

ความแตกต่างในบรรดาผลงานของเขาทำให้เกิดความน่าสนใจในช่วงเวลาหนึ่งและยังมีการแต่งเพลง
ออกมาอยู่บ้างจนถึงปัจจุบัน ในฐานะนักแต่งเพลงเขาต้องสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ จะด้วยประสบการณ์ใหม่
หรือการเรียงร้อยเรื่องราวเดิมด้วยถ้อยคำใหม่ จากข้อความข้างต้นทำให้การศึกษาอัตลักษณ์ที่แปรเปลี่ยนผ่าน
บทเพลงจึงถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ผ่านแนวคิดอัตลักษณ์และตัวตน 
 
ระเบยีบวิธีการศึกษา (Research methodology) 

ในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต (Life History) ครั้งนี้ ผู้ศึกษาแบ่งข้อมูลของ
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. ข้อมูลค้นคว้าและรวบรวมจากหนังสือ งานวิจัย บทความ เอกสารทางราชการ สื่อมัลติมีเดีย 
รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต (Life History) และดนตรี 
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1.1. หลักการรวบรวมข้อมูลเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต (Life History) และหรือชีวิประวัติ
ของคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง มาจากการดูรายการสัมภาษณ์ คอลัมน์นิตยสาร หรือ
บทสัมภาษณ์ออนไลน์ต่าง ๆ โดยอาจเป็นข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูม ิ

2. ข้อมูลจากภาคสนามที่ได้ลงเก็บข้อมูลสัมภาษณ์กับเจ้าของประวัติชีวิต เน้นการถ่ายทอด
เรื่องราวหรือประสบการณ์เกี่ยวกับผู้เล่า และนำมาเรียบเรียงโดยใช้ถ้อยคำของผู้เล่ามากที่สุด เมื่อเก็บข้อมูลมา
ได้ครบถ้วนแล้ว จึงนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ โดยการเลือกบทเพลงที่สำคัญมา 5 บทเพลง 
โดยบทเพลงทั้ง 5 มีวิธีการเลือกโดยมีปัจจัยต่อไปน้ี 

2.1. เลือกโดยมีความดังหรือเป็นที่รู้จักมากที่สุด โดยเป็นเพลงดังจากช่วงปีที่ต่างกัน 
เพื่อให้เห็นว่าแต่ละช่วงวัยของคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจังมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร
บ้างจากผลงานเพลงดังกล่าว 

2.2. เลือกโดยมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เป็นจุดพลิกผันชีวิตของคุณสุทธิพงษ์
วัฒนจัง เพื่อนำไปเปรียบเทียบและวิเคราะห์ร่วมกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต 

2.3. เลือกโดยแบ่งจากนายจ้าง คือ ในแต่ละช่วงคุณสุทธิพงษ์ได้แต่งเพลงให้กับหลาย
บริษัท จึงแบ่งตามสังกัดนั้น ๆ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การศึกษาครั้งนี้ทำให้เข้าใจเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต (Life History) ของบุคคลที่ถูกศึกษา รวมถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่หล่อหลอมก่อให้เกิดหรือมีผลต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลในรูปแบบของการสะท้อนตัวตนผ่าน
ผลงานต่าง ๆ ที่ถูกผลิตออกมา การนำเสนอผลงานผ่านช่องทางและพื้นที่ต่าง ๆ ในสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
คำนึงถึงเมื่อสร้างสรรค์ผลงาน 

2. ได้ทราบถึงวิถีชีวิตของนักร้อง นักแต่งเพลง การเรียนรู้ การสั่งสมประสบการณ์ รวมถึง
กระบวนการเข้าสู่อาชีพ จนก้าวไปสู่ศิลปินแนวหน้าของเมืองไทย 

3. ความคาดหวังจากกการศึกษาแบบเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต (Life History) คือการได้เห็นการ
ปรับเปลี่ยนพลิกแพลงผลงานให้ยังมีความสดใหม่และน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา 

4. ได้รับรู้เรื่องราวที่จะนำไปสู่ความหลากหลายทางประสบการณ์ การสัมผัสแนวทางดนตรีใหม่ 
เพื่อนำไปปรับใช้ในผลงานของตน 
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ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน  

 

ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 กำหนดหัวข้อการวิจัยให้ชัดเจน ค้นคว้าเอกสารและ
หนังสือ ติดต่อขอทำการสัมภาษณ์คุณสุทธิพงษ์ 
วัฒนจัง 

เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 ลงพื ้นที ่ภาคสนามเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ค้นคว้าและศึกษาจากหนังสือ งานวิจัย และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง 

เดือนมกราคม - เมษายน 2564 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ภาคสนามและ
เอกสารมาวิเคราะหแ์ละสรุปผล 

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 สรุปผลการศึกษาและนำเสนอผลงาน 
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บทที่ 2 

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาเรื่องนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับตัวตนและอัตลักษณ์เป็นหลัก 
เพื่อให้ตีแผ่และวิพากษ์ความเป็นสุทธิพงษ์ วัฒนจังผ่านผลงานเพลงของเขา การใช้แนวคิดตัวตนและอัตลักษณ์
นี้ยังช่วยให้เห็นถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่ค่อย ๆ ประกอบสร้างให้สุทธิพงษ์กลายมาเป็นศิลปิน เขาได้สร้าง
ผลงานที่มีความงามและสื่ออารมณ์ถึงผู้ฟังได้อย่างจับใจ การอธิบายแนวคิดและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ
ตัวตน อัตลักษณ์ ดนตรี และเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต (Life History) จึงอาจเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจให้แก่
การศึกษาครั้งนี้ได้เป็นอย่างด ี

แนวคิดเรื่องตัวตน 

ในการศึกษาครั้งนี้ของคูณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง ผู้ศึกษาได้เลือกใช้แนวคิดเรื่อง “ตัวตน” ของ จอร์จ เฮช. 
มี้ด (George Herbert Mead) ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนทางสังคม (Social Self) มี้ดเสนอว่าตัวตนของ
บุคคลจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเกิดการสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ดังนั้นตัวตนกับสังคมจึงแยกออกจากกันได้ยาก การที่
เราจะทราบได้ว่าใครเป็นใคร ใครมีตัวตนอย่างไร เกิดจากการที่เราได้ถูกรับเข้ามาอยู่ในสังคม มีความสัมพันธ์
กับคนรอบข้าง นอกจากนี้บุคคลแต่ละท่าน มีการเรียนรู้ทางอ้อมในลักษณะของผู้ที่มาร่วมสัมพันธ์ด้วย (ภุชงค์ 
กุณฑลบุตร อ้างถึงใน รัตนวลี เห็นแจ้ง, 2549 : 8 - 9) กล่าวคือความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลจะเปลี่ยนไป
ตามลักษณะของผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเรา 

เราจะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเราเป็นใครหากเราอยู่ตัวคนเดียวในโลก การที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่ง
หมายความว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำให้มนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และจากกระบวนการนี้
เองทำให้เราทราบว่าเราคือใคร เช่น เมื่อมีคนเรียกชื่อเรา เราจะนิยามตัวตนของเรา แต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลาและบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย 

“ตัวตนและสังคม” เป็นถ้อยคำที่มาคู่กันเป็นฝาแฝดกัน  ชาร์ล ฮอร์ตัน คูลีย์ (Charles Horton 
Cooley) (1864-1929) ได้สร้างผลงานเรื่อง “กระจกส่องตน” (The Looking-Glasses Self) ความคิดของ   
คูลีย์ถูกสร้างผลพื้นฐานผลงานของ วิลเลี่ยม เจมส์ (William James) คูลี่ย์จึงคัดค้านจารีตความคิดแบบเดส์
การ์ดส์ (Cartesian tradition) ซึ่งเสนอให้มีการแยกแยะอย่างเด็ดขาดระหว่างการรู้ ผู้คิด และโลกภายนอก 
วัตถุที่อยู่ในโลกสังคมตามคำของคูลี่ย์เป็นส่วนประกอบของจิตใจและตัวตน คูลี่ย์ต้องการกำจัดกำแพงทาง
ความคิดที่เดส์การ์ดส์สร้างขึ้นมาแยกปัจเจกและสังคมออกจากกัน และแทนที่ด้วยการเน้นการแทรกซึมผสาน
ซึ่งกันและกัน 
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คูลี่ย์ได้เขียนไว้ว่า  

ปัจเจกบุคคลทีแ่ยกจากสังคมเป็นนามธรรมที่ไม่เคยมีในประสบการณ์ เช่นเดียวกับสังคมที่ถูก
พิจารณาว่า เป็นอะไรบางอย่างที่แยกออกจากปัจเจกบุคคล “สังคม” และ “ปัจเจกบุคคล” มิได้เป็น
ปรากฏการณ์ที่แยกออกจากกันได้ แต่เป็นแง่มุมที่เป็นการรวมและการกระจาย (collective and 
distributive aspects) ของสิ่งเดียวกัน เมื่อเราพูดถึงสังคม หรือใช้คำอื่นที่มีความหมายเกี่ยวกับการ
รวมหมู่ เรากำหนดความคิดของเราไว้ที่ทรรศนะบางประการของผู้คนนที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่เมื่อเรา
พูดถึงปัจเจกบุคคลเราไม่คำนึงถึงแง่มุมทั่วไปดังกล่าวและคิดถึงพวกเขาเหมือนกับว่าพวกเขาออกจาก
กัน (ลิวอิส เอ. โคเซอร,์ 2535 : 2-3) 

นั้นเป็นการสนับสนุนการโต้แย้งของเขาว่า ตัวตนของปัจเจกบุคคลเติบโตขึ้นจากการที่บุคคลได้คบค้า
สมาคมกับบุคคลอื่น ตัวตนตามความคิดของคูลี่ย์ไม่ใช่เริ่มต้นจากปัจเจกบุคคลแล้วตามมาด้วยสังคม แต่ตัวตน
เกิดขึ้นในเชิงวิภาษวิธีผ่านทางการสื่อสาร สำนึกของบุคคลเกี่ยวกับตัวเองเป็นการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
ตนเองซึ่งบุคคลแสดงให้จิตของคนอื่นเห็น สำหรับคูลี่ย์จึงไม่มีตัวตนที่โดดเด่ียว ไม่มีความเป็นฉัน โดยปราศจาก
ความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับท่าน หรือเขา หรือพวกเขา 

ในการอธิบายลักษณะเชิงสะท้อนของตัวตน คูลี่ย์เปรียบเทียบตัวตนกับกระจกเงาว่า สะท้อนผู้อื่นที่
ผ่านมา 

เช่นเดียวกับที่เราเห็นหน้าเห็นตา รูปร่าง และการแต่งกายของเราในกระจก สนใจในสิ่ง
เหล่านั้นเพราะเป็นของเรา และรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจแล้วแต่ว่าภาพเหล่านั้นเป็นหรือไม่เป็นอย่างที่
เราต้องการจะให้มันเป็น ในจินตนาการ เรารับรู้ความคิดบางประการในจิตของผู้อื่นเกี่ยวกับลักษณะ
ท่าทางของเรา มรรยาท จุดมุ่งหมาย การกระทำ บุคลิก เพื่อน ๆ และอื่น ๆ และได้รับผลกระทบจาก
การรับรู้นี้แตกต่างกันไป (ลิวอิส เอ. โคเซอร,์ 2535 : 3-4) 

แนวคิดเก่ียวกับ “กระจกส่องตน” ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

1. จินตนาการเกี่ยวกับลักษณะท่าทางของเราในสายตาบุคคลอื่น 
2. จินตนาการเกี่ยวกับการตัดสินของบุคคลอื่นที่มีต่อลักษณะท่าทางน้ัน 
3. ความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง 

ตัวตนเหล่านี้เกิดขึ้นในกระบวนการแลกเปลี่ยนสื่อสารทางสังคมและตามที่ถูกสะท้อนอยู่ในสำนึกของ
บุคคล โดย จอร์จ เฮช. มี้ด ได้กล่าวไว้เมื่อพูดถึงผลงานของคูลี่ย์ว่า  

“โดยการวางสองขั้นตอนของกระบวนการทางสังคมนี้ในจิตสำนึกอย่างเดียวกัน โดยให้ตัวตน
เปรียบเสมือนความคิดของผู้อื่นที่มีเกี่ยวกับตน และให้ผู้อื่นเปรียบเสมือนความคิดของตนที่มีเกี่ยวกับ
ผู้อืน่ การกระทำของผู้อ่ืนที่มีต่อตัวตน และตัวตนที่มีต่อผู้อื่น จะกลายเป็นการปะทะกันของความคิดที่
มีต่อกันและกันภายในจิตใจ” (จอร์จ เฮช. มี้ด อ้างถึงใน ลิวอิส เอ. โคเซอร,์ 2535 : 4) 
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คูลี่ย์ได้กล่าวว่า สังคมเป็นการผสมผสานและทำงานร่วมกับตัวตนเชิงจิต (Mental Selves) ของคน
หลายคน ฉันนึกภาพความคิดของคุณ คุณนึกภาพความคิดของฉัน โดยเฉพาะเรื่องที่มีต่อตัวตนของกันและกัน 
และสิ่งที่จิตของฉันคิดว่าจิตของคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับฉัน ฉันจึงตบแต่งจิตของฉันต่อหน้าคุณ และคุณก็ตบ
แต่งจิตของคุณต่อหน้าฉันเช่นกัน ใครซึ่งไม่สามารถและไม่กระทำสิ่งเหล่านี้ ก็ไม่อยู่ในเกมอย่างเหมาะสม 
ทรรศนะจำนวนมากถูกนำมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยผ่านความประทับใจ และการประเมินความคิดระหว่าง
เราและคนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง สังคมได้ซึมและแทรกตัวเขาไปในจิตวิญญาณของบุคคล สังคมได้กลายเป็นส่วน
หนึ่งของตัวตนปัจเจกบุคคลผ่านทางการกระทำระหว่างกันเองของคนหลาย ๆ คน ซึ่งเชื่อมและหลอมพวกเขา
เหล่านั้นให้เป็นอินทรีย์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ลิวอิส เอ. โคเซอร,์ 2535 : 5) 

จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด มองว่าจิตวิทยาสังคมเป็นแขนงวิชาที่ศึกษากิจกรรมหรือพฤติกรรมของบุคคลที่
เกิดขึ้นในกระบวนการทางสังคม พฤติกรรมของบุคคลจะสามารถเข้าใจได้เฉพาะในแง่ของพฤติกรรมของกลุ่ม
สังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ เนื่องจากการกระทำของปัจเจกบุคคลนั้นเกี่ยวข้องอยู่ในการกระทำทางสังคม
ที่กว่างขวางกว่า ซึ่งอยู่นอกเหนือตัวเขาและเกี่ยวพันกับสมาชิกอื่น ๆ ของกลุ่มนั้น ขณะที่จิตวิทยาสั งคมก่อน
หน้านั้นศึกษาประสบการณ์ทางสังคมจากจุดยืนเชิงจิตวิทยาบุคคล มี้ดเสนอแนะว่า ประสบการณ์ของปัจเจก
บุคคลต้องศึกษาจากจุดยืนของสังคมอย่างน้อยที่สุดจากจุดยืนในด้านการติดต่อสื่อสารในฐานะที่เป็นพื้นฐาน
สำคัญของระเบียบทางสังคม จิตวิทยาสังคมของเขามีความคิดพื้นฐานอยู่ที่การศึกษาประสบการณ์จากจุดยืน
ของปัจเจกบุคคล เพราะฉะนั้นจึงแตกต่างจากลัทธิพฤติกรรมแนววัตสัน (Watsonian behaviorism) ที่เป็น
การสังเคราะห์ของนักพฤติกรรมศาสตร์คือ การมีส่วนร่วมในสังคมของปัจเจกบุคคลต่างมีผลต่อพฤติกรรมใน
อนาคตของพวกเขา เช่น ถ้าพวกเขามีปฏิสัมพันธ์มาในด้านที่ดี ไม่มีการดุด่าหรือการมีปฏิสัมพันธ์ด้านลบจาก
สังคมก็จะส่งผลให้เขามีพฤติกรรมที่ดี แต่หากเขามีประสบการณ์การมีส่วนร่วมในสงัคมที่ไม่ดี เช่น ถู กทำโทษ 
ถูกใช้ความรุนแรง พวกเขาก็มีแนวโน้มว่าจะใช้ความรุนแรงเช่นกัน แต่จิตวิทยาสังคมของมี้ดมุ่งที่จะให้ความ
สนใจเป็นพิเศษในการตัดสินสิ่งที่เป็นประสบการณ์ดังกล่าว เพราะว่าปัจเจกบุคคลเองก็เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้างทางสังคม ระเบียบสังคม 

มี้ดได้โต้แย้งว่าไม่มีตัวตน ไม่มีจิตสำนึกของตัวตน และไม่มีการติดต่อสื่อสารถ้าปราศจากสังคม ในทาง
กลับกันสังคมต้องถูกเข้าใจในฐานะที่เป็นโครงสร้างซึ่งเกิดขึ้นโดยผ่านทางกระบวนการที่ดำเนินไปของการ
กระทำทางสังคมในด้านการติดต่อสื่อสาร ผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลต่าง ๆ ที่กระทำโดยคำนึ งถึงกัน
และกัน (ลิวอิส เอ. โคเซอร,์ 2535 : 60) 

สำหรับมี้ดแล้ว อากัปกิริยา (gesture) เป็นกลไกที่มีผลต่อการกระทำทางสังคม ซึ่งเขายังได้แบ่ง
อากัปกิริยาออกเป็น อากัปกิริยาที ่ไม่มีนัยสำคัญ (nonsignificant) (ที ่ไม่รู ้สึกตัว) ที ่พบได้ในสัตว์ และ
อากัปกิริยาที่มีนัยสำคัญ (significant) (ที่รู้สึกตัว) ที่พบได้ในมนุษย์ (ซึ่งเป็นลักษณะของการติดต่อของมนุษย์) 
มี้ดได้เสนอว่าอากัปกิริยาเป้นปฏิกิริยาตอบสนองอย่างทันทีต่อสิ่งเร้า เช่น การส่งเสียงขู่ของสนัข A เป็นสิ่งเร้า 
สุนัข B จึงมีปฏิกิริยาโต้ตอบกลับโดยการเข้าไปปะทะหรือถอยกลับ ในทางตรงกันข้ามการสื่อสารของมนุษย์ 
“อากัปกิริยาที่มีนัยสำคัญ” เช้ามามีบทบาทแทน อากัปกิริยาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการต่ืนตัวของปัจเจกบุคคลเองใน
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การตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากบุคคลอื่น การสวมบทบาทเป็นคนอื่น มีแนวโน้มที่จะกระทำตามการกระทำของ
บุคคลอื่น (จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด อ้างถึงใน ลิวอิส เอ. โคเซอร,์ 2535 : 61) 

อากัปกิริยาที่มีมีนัยสำคัญมีพื้นฐานมาจากสัญลักษณ์ทางภาษาซึ่งมีเนื้อหาที่เหมือนกันไม่มากก็น้อย
สำหรับต่างบุคคล ดังนั้นจึงมีความหมายที่เหมือนกันในสิ่งเดียวกันสำหรับทุกคน แต่สัตว์ไม่นำตัวเองไปอยู่ใน
ตำแหน่งของผู้อื่นโดยอนุมานว่า ผู้อื่นจะทำแบบนั้น ฉันจะทำแบบนี้ เราพูดไม่ได้ว่าสัตว์คิด ความคิดของมนุษย์
เกิดขึ้นเมื่อมีสัญลักษณ์ ซี่งโดยทั่วไปเป็นอากัปกิริยาทางเสียงซึ่งกระตุ้นจากบุคคลอื่นและจากความคิดของตนที่
ตอบสนองน้ัน ทำให้เขาสามารถมีแนวทางในการปฏิบัติตัวในเวลาต่อมา 

อากัปกิริยาที่มีนัยยะสำคัญเกี่ยวพันกับการใช้สัญลักษณ์ มีเงื ่อนไขข้อแรกอยู่ที่ความสามารถของ
ผู้เข้าร่วมแต่ละคนในกระบวนการสื่อสารในการมองเห็นผลการกระทำของเขาเองจากจุดยืนของผู้อื่น ( ลิวอิส 
เอ. โคเซอร์, 2535 : 62) ซึ่งหมายถึงการสวมบทบาทเป็นผู้อื่นนั่นเอง 

ในการกระทำระหว่างกัน หรือการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ที่ไม่มีสัญลักษณ์ของมนุษย์มีลักษณะ
เหมือนกับสัตว์ คือเป็นการตอบสนองโดยตรงระหว่างกัน หากแต่การกระทำหว่างกันโดยใช้สัญลักษณ์ซึ่งมนุษย์
ใช้อากัปกิริยาที่มีนัยยะสำคัญ (มีสัญญะหรือสัญลักษณ์บางอย่าง) พวกเขาจะตีทัศนคติของความกันและกัน 
และจะมีการตอบสนองที่เป็นพื้นฐานที่ได้จากการตีความนั้น 

ดังที่บลูเมอร์ (Blumer) กล่าวไว้ว่าการกระทำระหว่างกันเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับการตีความ 
(Interpretation) หรือการตรวจสอบให้แน่ชัดถึงความหมายของการกระทำหรือข้อสังเกตต่าง ๆ ของคนอื่น ๆ 
และการนิยามหรือการบ่งชี้ให้กับบุคคลอีกคนหนึ่งว่า เขาควรจะทำอย่างไร กระบวนการสื่อสารของมนุษย์
เกี่ยวข้องกับการปรับตัวอย่างสำนึกรู้เสมอมาต่อการกระทำของผู้อื่น (ลิวอิส เอ. โคเซอร์, 2535 : 62) คือใส่ใจ
ในการกระทำและความคิดของผู้อื่นและตอบสนองออกมา เป็นการปรับแนวทางให้เข้าใจกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่าน
การนิยามและการตีความใหม่ มี้ดและวิลเลี่ยม เจมส์โต้แย้งว่า ต้องทำความเข้าใจจิตสำนึกในแง่ที่เป็นสายธาร
ของความคิดที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์แบบพลวัตระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมของคนคนนั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสภาพแวดล้อมทางสังคม 

มี้ดได้อธิบายเกี่ยวกับการกำเนิดของจิตสำนึกและตัวตน ผ่านทางความสามารถที่พัฒนาขึ้นอย่างช้า ๆ 
ในวัยเด็กในการสวมบทบาทเลียนแบบผู้อื ่น และมองถึงผลของการกระทำของตนเองจากจุดยืนผู้อื ่น ใน
ประเด็นนี้การสื่อสารของมนุษย์เป็นไปได้เมื่อ “สิ่งที่สัญลักษณ์กระตุ้นให้เกิดขึ้นในตัวตนของคนคนหนึ่ง คือสิ่งที่
ถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นในปัจเจกบุคคลอื่น ๆ เช่นกัน” เด็กที่อายุน้อยมาก ๆ ยังไม่มีความาสามารถในการใช้
สัญลักษณ์ที่มีนัยยะสำคัญ เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเขาเล่นด้วยกันพฤติกรรมของพวกเขามีความคล้ายคลึงกับการ
เล่นของลูกสุนัข (ลิวอิส เอ. โคเซอร,์ 2535 : 63)  

อย่างไรก็ตามเด็ก ๆ จะเรียนรู้การสวมบทบาทและเลียนแบบของคนอื่น ๆ ผ่านทางการเล่น เช่น การ
เล่นพ่อแม่ลูก การเล่นตำรวจจับผู้ร้าย นั่นคือการสวมบทบาทที่แตกต่างกัน เด็กวัยกำลังโตที่กำลังเรียนรู้
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บทบาทเหล่านี้จากการเล่น เป็นการสร้างความสามารถในการสวมตนเองลงในที่ของผู้ที่มีความสำคัญของเขา 
(คนที่เขาเลียนแบบ) เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่เพียงแต่สามารถสวมบทบาทเหล่านี้โดยการกระทำเท่านั้น แต่ยังจะ
สามารถรับรู้ได้ด้วยจินตนาการของเขาในระดับความคิดอีกด้วย (เพิ่งอ้าง) ข้อสังเกตที่สำคัญในการพัฒนาทาง
สังคมของเด็กเห็นได้เมื่อเขาแสดงรูปที่ดูอยู่ให้แก่ผู้ที่นั่งตรงข้าม เขาจะหันรูปภาพนั้นออกไปจากตัวเขาแทนที่
จะทำอย่างที่เคยทำมา คือหันรูปภาพน้ันเข้าหาตนเอง โดยเชื่อว่าผู้ที่นั่งตรงข้ามสามารถจะเห็นได้ก็เฉพาะในสิ่ง
ที่ตัวเขาเองมองเห็น 

เด็กเล่นในระดับการสวมบทบาทง่าย ๆ เป็นระยะแรกของการเปลี่ยนอย่างช้า ๆ จากการสื่อสารที่ไม่
สลับซับซ้อนของอากัปกิริยา เช่น การที่เด็กวิ่งหนีเมื่อถูกไล่ ไปเป็นความสามารถขั้นวุฒิภาวะ คือการใช้
สัญลักษณ์ที่มีนัยสำคัญในการกระทำระหว่างกันกับคนอื่น ๆ หลาย ๆคน ถึงแม้ว่าเขาจะเรียนรู้ที่จะวางตนเอง
อยู่ในตำแหน่งของคู่เล่นในจินตนาการของเขา แต่ในความคิดเขาก็ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับบทบาทของคนอื่น
นอกจากตัวเขาเข้าด้วยกัน ดังนั้นเขาจึงสามารถเข้าใจได้ถึงความสัมพันธ์ของพ่อมที่มีต่อตัวเองแต่ไม่สามารถ
เข้าใจได้ถึงแม่ของเขาไม่ใช่แม่ของพ่อเขา และนี่เป็นสิ่งที่มี้ดเรียกว่าการก่อกำเนิดตัวตน (เพิ่งอ้าง : 64) 

นอกจากนั้นมี้ดยังได้เสนอเรื่อง I ฉันที่เป็นประธาน และ Me ฉันที่เป็นกรรม มี้ดพยายามอธิบายถึง
ทรรศนะของเขาเกี่ยวกับพื้นฐานทางสังคมของตัวตนและความเชื่อที่ควบคู่กันที่ว่า “ตัวตนไม่ได้ประกอบขึ้น
ด้วยเพียงการจัดระเบียบทัศนคติทางสังคม” โดยการแยกข้อแตกต่างระหว่าง “ I” กับ “Me” โดยทั้ง “I” และ 
“Me” จำเป็นต้องสัมพันธ์กับประสบการณ์ทางสังคม แต่ “I” เป็นการตอบสนองของอินทรีย์ที่มีต่อทัศนคติของ
คนอื่น ๆ ส่วน “Me” เป็นชุดทัศนคติของคนอื่น ๆ ที่มีการจัดระเบียบซึ่งคนคนหนึ่งรับไว้ ทัศนคติของคนอื่น ๆ 
จะก่อให้เกิด “Me” ที่มีการจัดระเบียบและคนจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นและแสดงออกมาเป็น “I” ในฐานะที่เป็น 
“Me” บุคคลจะตระหนักว่าตัวเขาเองเป็นผลผลิตจากการที่คนอื่นประเมินตัวเขา “Me” เป็นตัวตนที่รับรู้และ
เข้าใจตามทรรศนะของ “บุคคลทีมีความสำคัญต่อตัวเขา” และทรรศนะของชุมชนโดยส่วนรวม “Me” สะท้อน
ให้เห็นถึงกฎหมายและจารีต ซึ่งก็คือกฎระเบียบที่จัดการสังคมและเป็นที่คาดหวังของชุมชน ในทางตรงกันข้าม 
“I” เป็นคำตอบซึ่งบุคคลตอบต่อทัศนคติที่ผู ้อื่นมีต่อเขา เมื่อเขามีทัศนคติต่อคนอื่น ๆ มีต่อเขา เมื่อเขามี
ทัศนคติต่อคนอื่น ๆ มันให้ความรู้สึกของอิสรภาพและริเริ่ม สิ่งที่ปรากฏในจิตสำนึกเป็นตัวตนในสภาพที่ถูก
กระทำเสมอในฐานะของ “Me” แต่ “Me” ไม่สามารถรับรู้ได้ถ้าปราศจาก “I” ซึ่งเป็นผู้กระทำเพื่อที่ “Me” 
จะได้เป็นผู้ถูกกระทำได้ (ลิวอิส เอ. โคเซอร์, 2535 : 68-69) “I” และ “Me” ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะ “I” เป็น
สิ่งที่ไม่สามารถคำนวณได้ทั้งหมด และเป็นบางอย่างที่แตกต่างจากสิ่งที่สถานการณ์เรียกร้องได้เสมอ 

มี ้ดให้ความเห็นว่า เราเป็นปัจเจกบุคคลที ่เกิดขึ ้นในสัญชาติหนึ ่ง อาศัยจุดพื ้นที ่ที ่แน่นอน มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน มีความสัมพันธ์ทางการเมืองแบบหนึ่ง ๆ ทั้งหมด
เหล่านี้เป็นตัวแทนสภาวะที่ก่อให้เกิด “Me” แต่สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องเกี่ยวพันกับการกระทำที่ต่อเนื่องของ
อินทรีย์ที่มีต่อ “Me” มนุษย์เกิดมาภายใต้โครงสร้างสังคมที่พวกเขาไม่ได้สร้าง สำหรับมี้ดการรับปัจเจกบุคคล
เข้าไปอยู่ในสังคม แต่ขณะเดียวกันบุคคลก็มีปฏิกิริยาตอบโต้กลับต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตัวตนโดยส่วนรวมที่
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ปรากฏในประสบการณ์ทางสังคมเป็นองค์ประกอบของการสะท้อนที่ไม่เปลี่ยนแปลงของคนอื่นทั่วไปที่อยู่ใน 
“Me” และการเป็นไปเองอย่างไม่สามารถคาดเดาได้ของ “I” 

นั่นคือเหตุผลที่ว่าตัวตนโดยรวมจึงเป็นแบบเปิด “ถ้าตัวตนไม่มีสภาพทั้งสองแล้วก็จะไม่สามารถมี
ความรับผิดชอบในจิตสำนึก และไม่มีความแปลกใหม่ในประสบการณ์ได้ มี้ดให้คุณค่าต่อความเป็นอิสระใน
เจตจำนง (Autonomy) ของบุคคล แต่เขามองว่าความเป็นอิสระนั้นเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาตอบโต้มากกว่าจาก
ความพยายามแยกตัวเองจากผู้อื่น-ผู้กระทำที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ตัวตนที่มีวุฒิ
ภาวะจะแปรเปลี่ยนโลกได้ (เพิ่งอ้าง : 70) 

แนวคิดตัวตนของทั้งคูลี่ย์และมี้ด ได้มีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยคูลี่ย์มีทฤษฎีกระจกเงาที่ว่า เราทุก
คนเปรียบเสมือนกระจกเงา เราจะกระทำการบางสิ่งได้เราต้องเคยเห็นหรือเคยรับรู้ และมีประสบการณ์นั้น ๆ 
อยู่ในความทรงจำ โดยการเปรียบตัวตนเราในความคิดของผู้อื่น และเปรียบตัวตนของผู้อื่นในความคิดเรา เป็น
การปะทะกันของความคิดที่มีต่อกันและกัน ส่วนมี้ดเป็นการมองการสร้างตัวตนเชิงโครงสร้าง มองว่ามีปัจจัย
ภายนอกมากระทำและทำให้ตัวตนของเราแสดงออกมาด้วยการมีปฏิกิริยาต่อสังคมนั้น ๆ 

ในการนำมาปรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตที่ได้สัมภาษณ์มา จะทำให้เห็นถึงการ
เติบโตเป็นชมพู ฟรุตตี ้โดยการใช้แนวคิดตัวตน (Self) อธิบายชีวิตที่ตีแผ่ของชมพู ฟรุตตี้ เพื่อให้ทราบถึงตัวตน
และความเป็นมาเป็นไปของในสังคมวงการเพลง และตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมอื่น ๆ ที่เขาอยู่ เขา
อาจมีสิ่งที่เป็นกระจกเงาหรือผู้สอนที่มีเอกลักษณ์ลายเซ็นการแต่งเพลงที่เหมือนกับเขา หรือการเสพงานเพลง
ของเขาอาจเป็นอีกหนึ ่งปัจจัยที ่ดลบันดาลให้เขาแต่งเพลงออกมาในแบบที่เราได้ฟัง แต่ท้ายที ่สุดแล้ว
กระบวนการเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการอธิบายอย่างเป็นระบบด้วยแนวคิดตัวตน (Self) การเรียนรู้และการเติบโต
ของ ชมพู ฟรุตตี้ ในการเป็นนักแต่งเพลงนั้นอาจจะมีรายละเอียดเล็ก ๆ ที่สามารถมองเห็นได้โดยใช้การ
วิเคราะห์ผ่านแนวคิดตัวตนเท่านั้น 

แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity) 

แนวคิดเกี ่ยวกับอัตลักษณ์ เป็นการแสดงคุณสมบัติเฉพาะตัว ทั้งในการแสดงออกทางกายภาพ 
ความคิด และการกระการใด ๆ ของปัจเจกบุคคล โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ให้ความหมายไว้ว่า 
“สมบัติเฉพาะตัว หรือ ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรื อจดจำได้” (รู้ 
รัก ภาษาไทย, 2550 : รายการวิทยุ) 

การใช้แนวคิดอัตลักษณ์ เป็นประเด็นแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากกรณีศึกษาเป็นนักร้อง
และนักแต่งเพลง จึงต้องการดึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งจากตัวผู้ถูกสัมภาษณ์เองและผู้คนรอบข้างผู้ถูก
สัมภาษณ์ เพื่อที่จะนำแนวคิดอัตลักษณ์มาตีความออกมาจากการวิเคราะห์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งตัวบท
วิเคราะห์ที่ออกมาผู้ศึกษาหวังว่าจะให้ออกมาในรูปแบบของการวิเคราะห์ประเด็นอัตลักษณ์จากทั้งตัวบทเพลง
เองก็ดี ตัวผู้ถูกสัมภาษณ์ก็ดี และความเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์กับผลงานเพลงของผู้ถูกสัมภาษณ์เอง โดยการ
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วิเคราะห์จะต้องมีข้อมูลที่ให้แง่คิดของการศึกษาว่านักแต่งเพลงมีการเขียนบทเพลงออกมาเพื่อกระทำการใด ๆ 
หรือไม่ หรือเป็นเพียงการแต่งออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเท่านั้น 

การใช้แนวคิดอัตลักษณ์เป็นแนวคิดที่พบได้ทั่วไปในการทำความเข้าใจในบริบทของสั งคมและปัจเจก
บุคคล โดยแนวคิดอัตลักษณ์เป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับสัญญะและการทำความเข้าใจสัญญะเป็นหลัก โดย
คำว่า “สัญญะ” ความหมายทั่วไปคือ “เครื่องมือ” ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นแสดงความหมายเพื่อจดจําหรือ
กําหนดรู ้ เช่น เครื ่องหมายดอกจัน  แต่ในทางวิชาการ โดยเฉพาะสาขาวิชาสังคมวิทยามีการศึกษาถึง
เครื่องหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น ดังที่พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า  สัญญะ 
(sign) โดยทั่วไปใช้คำว่า เครื่องหมาย แต่คตินิยมแนวหลังโครงสร้าง (post–structuralism) ใช้หมายถึง 
อาการ เครื่องบ่งชี้  หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ คำพูด กริยา การกระทำ เครื่องหมายขีดเขียน 
หรืออื ่น ๆ ที ่เป็นตัวแทน หรือแสดงความหมายอย่างหนึ ่งอย่างใด   สัญญะอาจสื ่อความหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา เช่น การส่งสัญญาณ (signal) เพื่อสื่อความหมายตามที่เข้าใจกันทั่วไป หรือตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
หรืออาจเป็นสัญลักษณ์ (symbol) ที่สื่อความหมายลึกซึ้ง  นักสังคมวิทยาสนใจเรื่องสัญญะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารระหว่างผู้คนในสังคม ทั้งในเรื่องรูปแบบและสาระของการสื่อสารนั้น 

ในทางส ังคมว ิทยาม ีการศ ึกษาเร ื ่องส ัญญะและส ัญล ักษณ์เร ียกว่ า ส ัญว ิทยา , ส ัญญาณ
วิทยา  (semiology) ซึ่งพัฒนามาจากภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้าง (structural linguistics) ของ แฟร์ดินองด์ 
เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) นักภาษาศาสตร์ชาวสวิส  มโนทัศน์เรื่องสัญญะได้มาจากงานเขียน
เรื่อง The Course in General Linguistics (1916) ในทัศนะของเดอ โซซูร์ สัญญะ ประกอบด้วย  ตัวสัญญะ 
(signifier) เช่น วัตถุสิ่งของ เสียง หรือเครื่องหมายที่ขีดเขียนขึ้น  และสารสัญญะ (signified) หรือมโนทัศน์ที่
ตัวสัญญะเกี่ยวข้องด้วย  ส่วน โรลอง บาร์ต (Roland Barthes) เป็นผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยาคนแรก 
ๆ  ผลงานสำคัญของเขาคือ Mythologies (1957)  บาร์ตพัฒนามโนทัศน์เกี่ยวกับสัญญะเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เขา
เรียกว่า มายาคติสมัยใหม่ (modern myths) ประเด็นที ่น่าสนใจคือ เมื ่อตัวสัญญะอย่างหนึ่งกลายเป็น
ตัวสัญญะสำหรับสารสัญญะอย่างอื่น ๆ เช่น รูปนกพิราบ   ในระดับหนึ่งให้สารสัญญะอย่างธรรมดาว่าเป็น
นกพิราบ แต่ในอีกระดับหนึ ่งแสดงถึงส ันติภาพ   อาหารชนิดต่าง ๆ ย่อมมีความหมายทางสังคม
นอกเหนือไปจากอาหารที่มีไว้กินเพื่ออิ่มท้อง   การวิเคราะห์การทำงานของระบบสัญญะที่สื่อความหมายใน
ระดับต่าง ๆ เช่นนี้ จำเป็นต้องนำเอาความคิดทางสังคมวิทยาในแง่มุมอื่น ๆ มาพิจารณาประกอบด้วย (จินดา
รัตน์ โพธิ์นอก, 2557 : ออนไลน์) 

คำว่าสัญญะปรากฏอยู่มากในทฤษฎีอัตลักษณ์ ( Identity Theory) ซึ่งเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ โดย
แนวคิดทฤษฎีอัตลักษณ์ คือสัญญะบางอย่างที่เกิดขึ้นจากกระทำบางอย่างระหว่างสัญลักษณ์ (Symbolic 
Interactionism) (Burke and Stets, 1998 : 1) โดยมีจุดเริ่มต้นจากปัจเจกแต่ละคนที่เป็นผู้กระทำการ และ
การกระทำสามารถขยายไปถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม เป็นแนวคิดที่
ให้ความสำคัญต่อมนุษย์แต่ละคน อัตลักษณ์ของแต่ละปัจเจกบุคคลจึงเป็นสิ ่งที ่ถูกประกอบสร้างผ่าน
ประสบการณ์ และการเรียนรู้ของบุคลนั้น ๆ ดังนั้นการถ่ายทอดบางอย่างออกมาจากตัวปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะ
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เป็นกิริยา วิถีชีวิต อุปนิสัยส่วนตัว ความคิด หรือผลงานต่าง ๆ ที่บุคคลนั้นสร้างขึ้นเป็นผลพวงมาจากการ
กระทำการหรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัญญะและปัจเจกนั้น ๆ 

อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity Theory) เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างสัญญะหลาย ๆ อย่าง
รวมกัน ซึ่งก่อให้เกิดการจัดระเบียบทางสังคม ในแนวคิดนี้พื้นฐานมากจากอัตลักษณ์ที่เป็นส่วนของปัจเจก
บุคคล แล้วจึงนำมาต่อยอดเพื่อศึกษาสังคม โดยแนวคิดทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคมนี้มุ ่งศึกษาส่วนที่เป็น
พฤติกรรมร่วม หรือองค์ความรู้ของสังคมนั้น ๆ (เพิ่งอ้าง) 

อัตลักษณ์ส่วนบุคคล หรืออัตลักษณ์ทางสังคมเองก็ดี มีหน้าที่ในการบอกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะ
หรือปัจเจกบุคคลกับสิ่งอื่น ๆ รอบตัว การสร้างอัตลักษณ์และการใช้อัตลักษณ์นั้นเพื่อ สื่อสารออกไป จึงเป็น
ข้อสรุปของแนวคิดอัตลักษณ์นี้ ซึ่งในการสื่อสารออกไปแต่ละครั้งความหมายและเครื่องมือที่ใช้สื่อแทนควา
หมายอาจเปลี่ยนไปและเลื่อนไหลได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แล้วแต่การตัดสินในใช้เครื่องมือแทนความหมายของ
ปัจเจกบุคคลนั้น ๆ 

การสร้างอัตลักษณ์จึงเป็นการสร้างตัวตน หรือจิตสำนึกที่มาจากการปะทะสังสรรค์กันกับบุคคลหรือ
สังคม การสร้างอัตลักษณ์จึงเป็นผลมาจากการปะทะสังสรรค์ดังกล่าวและมีอีกที่มาคือประสบการณ์หรือความ
ทรงจำ การมีความทรงจำที่แตกต่างกันทำให้เกิดค่อย ๆ สร้างและหล่อหลอมจิตสำนึกให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ ซึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นการที่คุณมองตัวคุณเอง หรือการที่คนอื่นมองคุณว่าคุณมีอัตลักษณ์เช่นไรอย่างไร  ทำให้เกิดการ
ปะทะสังสรรค์ทางความคิดและเกิดการกระทำที่สอดคลอ้งกับอัตลักษณ์ทางความคิด 

ดังนั้นอัตลักษณ์ไม่เพียงเป็นการสร้างตัวตนมาเพื่อบอกคนอื่นว่าตนเองเป็นอย่างไร แต่อัตลักษณ์ยังทำ
ให้เราสามารถรู้ได้ว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างไร ในกรณีศึกษานี้จึงมีคำถามว่าคุณสุทธิพงษ์มีอัตลักษณ์และตัวตน
อย่างไรจึงทำให้เกิดผลงานที่เขาสร้างสรรค์ออกมา ความสอดคล้องระหว่าง “ตัวตน” และ “อัตลักษณ์” จึงมี
อยู่ที่การใช้ประสบการณ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ตัวตน และใช้การปะทะสังสรรค์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ตัวตน ดังนั้น
การสร้างอัตลักษณ์ตัวตนจึงสามารถเปลี่ยนอัตลักษณ์ตัวตนปัจจุบันของบุคลลได้เรื่อย ๆ ตามกาลเวลา แต่แม้
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังมีความสอดคล้องและสามารรถอธิบายได้ว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเกิดขึ้น 
แม้ว่าคุณในวันนี้กับคุณเมื่อสิบปีก่อนอาจมีอัตลักษณ์ตัวตนทางความคิดที่ไม่เหมือนกันเลย 

สรุปแล้ว “ตัวตน” คือการที่มนุษย์ปัจเจกท่านหนึ่งได้มีการเรียนรู้และมีพฤติกรรม ความคิดที่ได้รับมา
จากสังคมหรือคนรอบข้าง โดยมีกระบวนการเรียนรู้ทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ถูกนำมาสร้างเป็นตัวตนของปัจเจก
นั้น ๆ จึงเป็นเหมือนการเรียนรู้และหล่อหลอมตัวตนโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

“อัตลักษณ์” เป็นสิ่งที่เกิดจากการปะทะสังสรรค์เช่นเดียวกัน แต่นอกจากจะมีสิ่งแวดล้อมเป็นตัวหล่อ
หลอมแล้วยังจะสามารถต่อต้านหรือนำมาปรับใช้ก็ได้ ต่างจากตัวตนที่มีทฤษฎีว่ าสิ่งแวดล้อมจะหล่อหลอม
ปัจเจกโดยที่ปัจเจกไม่ต่อต้าน อัตลักษณ์จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อัตลักษณ์ทางกายซึ่งก็คือเอกลักษณ์ที่บ่ง
บอกได้ว่าใครเป็นใครโดยรูปลักษณ์ และอัตลักษณ์ทางความคิดหรือจิตใจ อัตลักษณ์ทางความคิด คือการที่
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ปัจเจกเข้าร่วมสังคมและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางอัตลักษณ์กัน หรือที่เรียกว่าการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งวิธี
นี้จะทำให้รู้ถึงนิสัยใจคอ ความคิดและทัศนคติของปัจเจก บุคคล และสังคมได้ (ขึ้นอยู่กับว่าปะทะสังสรรค์กับ
ใครหรืออะไร) ดังนั้นตัวตนและอัตลักษณ์มีจุดร่วมกันที่ต้องมีการปะทะสังสรรค์กับบุคคล และสังคม ซึ่งทั้งสอง
ทฤษฎีต่างกล่าวว่าสังคมคือสิ่งที่หล่อหลอมและมีส่วนในการปรับเปลี่ยนตัวตนและอัตลักษณ์ของเรา ซึ่งในการ
สร้างหรือปรับเปลี่ยนนั้นจะไม่ถูกเปลี่ยนไปจนหมดสิ้น เช่น เมื่อก่อนเรามีนิสัยที่อ่อนน้อม แต่วันนี้เรามีนิสัยที่
แข็งกร้าว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนแข็งกร้าวมาตั้งแต่แรก การมีรากเหง้าหรือที่มาจึงเป็นสิ่งสำคัญใน
การสร้างและปรับเปลี่ยนตัวตนในทฤษฎีทั้งสอง แต่สิ่งที่ต่างกันระหว่างทฤษฎี “ตัวตน”และ “อัตลักษณ์” คือ 
การที่ตัวตนบอกว่าสังคมเป็นเหมือนกระจกส่องตนว่าจะต้องสร้างตัวตนให้ออกมาเป็นอย่างไร เป็นทฤษฎีที่มีคู่
ตรงข้าม แต่อัตลักษณ์กลับบอกว่าการมีอัตลักษณ์ตัวตนมาจากประสบการณ์และความทรงจำ ซึ่งสามารถเลือก
หยิบมาใช้สร้างหรือปรับเปลี่ยนตัวตนได ้

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาต้องการนำแนวคิดอัตลักษณ์มาอธิบายและวิเคราะห์ความเป็นไปในเพลงที่
แต่งแต่ละยุคสมัยของ ชมพู ฟรุ๊ตตี้ ซึ่งมีความเลื่อนไหลในการแต่งเพลง ยกตัวอย่างเช่น มีการแต่งเพลงให้กับ 
“วงฟรุ๊ตตี้” ซึ่งเขาเป็นนักร้องนำ ในยุคต่อมามีการแต่งเพลงประกอบละครเรื่อง “คู่กรรม” ที่เป็นผลงานที่เป็น
ที่รู้จัก ในยุคต่อมาก็ได้แต่งเพลง “เกรงใจ” ให้กับวงแร็ปเตอร์  การเปลี่ยนแปลงการสื่อสารผ่านเพลงในแต่ละ
ยุคสมัย หรือชิ้นงานเพลงที่เขาประพันธ์ให้กับแต่ละโอกาสต่างก็มีความแปลกแยกซึ่งกันและกัน ทำให้ประเด็น
ในการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดอัตลักษณ์สามารถนำมาอธิบายและวิเคาะห์ได้อย่างตรงไปตรงมาว่าทำไมเขาถึงมี
ลักษณะการแต่งเพลงที่เลื่อนไหลและสามารถสื่อสารผ่านเพลงที่กลายเป็นกระแสได้ในเกือบทุกยุค 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อความเข้าใจในตัวตนของสุทธิพงษ์ วัฒนจัง ศิลปินที่เป็นนักร้อง นักแต่งเพลงในประเทศไทย ผู้
ศึกษาได้แบ่งประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 3 ประเด็นคือ 1) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวตน 
(Self) 2) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักดนตรีหรือศิลปินในวงการเพลง 3) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่า
เกี ่ยวกับชีวิต (Life History) การทบทวนวรรณกรรมอาจทำให้เห็นประเด็นแนวคิดและการตั้งคำถามต่อ
การศึกษาที่มากขึ้นเพื่อให้ได้คำตอบที่สมบูรณ์ทั้งในแง่ของแนวคิดทฤษฎี วิธีการวิจัย และประเด็นแวดล้อม 

 

1. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวตน 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวตนเป็นการกล่าวถึงการมีตัวตนของบุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่มบุคคลใน
สังคมที่ต้องการสื่อสารและแสดงออกมาผ่านรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ คำพูด หรือความคิด โดยมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมไม่มากก็น้อย 
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ธนพร ประทักษ์วิริยะ ได้ทำการศึกษาเฉพาะบุคคลเรื ่อง Cover dance กับการสร้างตัวตน : 
กรณีศึกษากลุ่มนักเต้น Cover dance J-pop ในปี 2560 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตุการณ์อย่างมี
ส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง 2 วง คือ Arthur cover Johnny’s Jr และ Ais Cream cover Hey! Say! Jump 
และได้ใช้แนวคิดทฤษฎีเรื่อง I and Me ผ่านการอธิบายโดยนักคิด 3 ทานได้แก่ วิลเลี่ยม เจมส์ , เฮอร์เบิร์ต มี้ด 
, ชาร์ลส์ คูลี่ย์ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ผ่านคำของมี้ดที่ว่า I เป็นตัวตนที่ได้รับอิทธิพลมาจากความชอบของ
บุคคลที่มาจากความคิดและความรู้สึก ซึ่งเป็นลักษณะและพฤติกรรมส่วนบุคคล ส่วน Me ได้มากจากการที่
สังคมทุกสถาบันได้ปลูกฝังปัจเจก โดยนำแนวคิดเหล่านี้มาวิเคราะห์กับกรณีศึกษาซึ่งเจาะจงไปที่ประเด็นการ
สร้างตัวตนของนักเต้น Cover dance ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการสร้างตัวตนนั้นเกิดจากการผ่าน
กระบวนการเป็นส่วนหนึ่งของการเต้น Cover dance แต่ยังคงไว้ซึ่งตัวตนก่อนหน้าที่จะมาเต้น เพื่อที่จะมี
กระบวนการกลืนกลายและนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ โดยการเต้น Cover dance นั้นเป็นเพียงการค้นหา
ตัวตนของปัจเจกและสร้างตัวตนหนึ่งขึ้นมาใหม่จากการเต้น กล่าวคือการเต้น Cover dance J-pop เป็นทั้ง
การแสดงออกว่าชื่นชอบในตัวศิลปิน j-pop ที่ตนเอง Cover dance และยังรวมไปถึงการสร้างอัตลักษณ์ที่
แตกต่างจากคนอื่น ๆ ในสังคม เมื่อสร้างอัตลักษณ์ในสังคมได้ก็เริ่มที่จะมีชื่อเสียงและไล่ล่าความฝันในเวทีเต้น
ได้ การสร้างตัวตนในงานศึกษาชิ้นนี้มีความต้องการที่จะสื่อสารกระบวนการสร้างตัวตนผ่านกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้ทราบว่ากระบวนการกว่าจะมาเป็นนักเต้น Cover dance J-pop และทราบว่าเมื ่อได้เป็นนักเต้น 
Cover dance แล้วจะเป็นอย่างไรต่อ ซึ ่งก็ตามมาด้วยการประกวด การมีแฟนคลับ ความไม่เข้าใจกับ
ครอบครัว ฯลฯ ผลงานชิ้นนี้จึงบอกว่าการเป็นนักเต้น Cover dance คืออะไร 

ปวีรา รักษาภักดี ทำการศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง ตัวตนของคนไร้ที่พึ่ง กรณีศึกษาคนไร้ที่พึ่งบ้าน
มิตรไมตรี เขตดินแดน กรุงเทพมหานคร ในปี 2560 ในงานศึกษาชิ้นนี้ผู ้ศึกษาได้ใช้แนวคิดตัวตน  และ
เชื่อมโยงกับแนวคิดความเป็นชายขอบ (Marginalization) เพื่ออธิบายชีวิตของคนไร้ที่พึ่งแต่ละบุคคล โดยใน
ประเด็นการอธิบายผ่านเรื่องตัวตนผู้ศึกษาได้ใช้เพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมคนรอบข้างที่มีต่อคนไร้ที่พึ่ง เช่น    
นางจิราพรเคยถูกเหยียดหยามแต่เลือกที่จะมองข้ามไป นางมะลิวัลย์ออกไปเดินตลาดแล้วมักจะถูกคนในตลาด
มองด้วยความรังเกียจและไม่กล้าเข้าใกล้ ทั้งที่นางมะลิวัลย์ไม่ได้แต่งตัวมอมแมมเลยเพียงแค่คนเหล่านั้นเห็นว่า
นางมะลิวัลย์เดินออกมาจากบ้านมิตรไมตรี แต่ก็ยอมรับด้วยความเข้าใจ และเรื่องราวอีกประเภทหนึ่ง คือมอง
ตนเองว่าเป็นคนไร้บ้านมีทัศนคติอย่างเดียวกับที่คนอื่นมองตนเอง เช่น ลุงชำนาญที่ให้ความหมายกับตนเอง
เป็นคนไร้ที ่พึ ่ง ไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่ง ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือ ต้องอาศัยอยู่คนเดียว ลุงกำพลก็ให้
ความหมายว่าเป็นคนไร้ที่พึ่งซึ่งเป็นคนที่อาศัยอยู่กับคนอื่นไปเรื่อย ๆ ไม่มีหลักแหล่ง เวลาจะไปอาศัยใครก็ยาก
ไม่ค่อยมีคนต้อนรับหรืออยากให้เราอยู่ด้วย การใช้แนวคิดตัวตนมาวิเคราะห์งานศึกษาชิ้นนี้จึงทำให้ทราบได้ว่า
พื้นฐานการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับบริบทสภาพสังคมที่แวดล้อมของเขา ซึ่งงานศึกษาชิ้นนี้ได้
ให้ผลสรุปออกมาว่าคนไร้ที่พึ่งส่วนใหญ่ถูกมองด้วยสายตาที่ถูกเหยียดหยามและตัวเขาเองก็มีทรรศนะคติต่อ
ตนเองแบบน้ันเช่นกัน 
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มัญชิมา จีนเทศ ทำการศึกษาในหัวเรื่อง นาฏศิลป์สกุลหลวง :  ความรู้ ตัวตน และพื้นที่ทางสังคม 
ปี พ.ศ. 2548 ในประเด็นตัวตน อัตลักษณ์ กลไกทางสังคม งานศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างตัวตนโดย
สถาบัน ซึ่งสถาบันสอนนาฏศิลป์ได้บ่มเพาะความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์ ในฐานะการเป็นผู้อนุรักษ์และ
ยังรวมไปถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถาบันหรือกลุ่มนักเรียนนาฏศิลป์ มัญชิมากล่าวว่าการจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนาฏศิลป์จะต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาทางด้านความรู้ การสั่งสมความรู้ทางสังคม การฝึกปฏิบัติ 
ทั้งร่างกายและจิตใจ แม้ว่าในทางบริบทสังคมจะเห็นต่างไปว่านาฏศิลป์คือความบันเทิง หรือเป็นวัฒนธรรม
โบราณที่ควรอนุรักษ์ไว้ การปลูกฝังในวงการนาฏศิลป์ไทยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่การประกอบสร้างตัวตนขอ ง
นักเรียนให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์เหมือนกันครูหรือผู้อาวุโสในด้านนาฏศิลป์ แต่เป็นการสืบ
สานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเพื่อไม่ให้มีการบิดเบือนหรือถูกผสมกลืนกลายกับศิลป์อ่ืน ๆ  

ในงานศึกษานี้แม้ว่าผลการวิเคราะห์ที่อกมาจะไม่ตรงประเด็นทางด้านตัวตนและอัตลักษณ์มากนัก แต่
ก็ทำให้เราได้ทราบว่าการสร้างตัวตนและการขัดเกลาที่เป็นการเรียนรู้ทางด้านนาฏศิลป์มีหน้าที่เพื่ออนุรักษ์
และสืบสานไว้ซึ่งนาฏศิลป ์

พัสวี พิทักษ์กุล ได้ศึกษาในชื่อเรื ่อง ตัวตนของผู้ชื ่นชอบเอลวิส เพรสลี่ย์ (Elvis Presley) ใน
เมืองไทย ปี พ.ศ. 2554 ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด Symbolic Interaction ของจอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด ที่จะมีการ
เรียนรู้การสวมบทบาทและมีปฏิกิริยากับสังคม โดยภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์
และกฎเกณฑ์ร่วมของสังคม เมื่อมองเช่นนี้อาจมองได้ว่าสังคมเป็นตัวบังคับและครอบงำ แต่มี้ดได้เสนอว่า
ตัวตนนี้มีสองด้านคือมีด้านที่เป็น “ I” คือตัวตนเฉพาะของเราเอง และ “Me” ตัวตนที่เป็นการประเมินจาก
ผู้อื่น เราจำลองความคิดของผู้อื่นและทำตามความคิดนั้น ๆ (อยู่ในกรอบทางสังคมและความคิดของผู้อื่น) ซึ่ง
ในงานศึกษาชิ้นนี้ได้พบว่าการสั่งสมประสบการณ์ความเป็นเอลวิสของผู้ที่ชื่นชอบเอลวิสเริ่มมาตั้งแต่ในวัยเด็ก 
เช่น นายธนารักษ์ฟังเพลงสากลตามพี่น้องและครอบครัวของเขา ทำให้วัยเด็กของธนารักษ์ถูกสั่งสมไปด้วย
เพลงสากล ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเพลงของเอลวิส และตัวอย่างอื่น ๆ จากกการศึกษาพบว่าได้มีทั้งชื่นชอบในผลงาน
เพลงและชื่นชอบในแฟชั่นการแต่งตัวของเขาอีกด้วย กระทั่งการสั่งสมความชอบและความคลั่งไคล้ดำเนินมา
เป็นเวลานานจึงทำให้รู้ได้ว่าการสร้างตัวตนผ่านการชอบอะไรสักอย่างนำมาซึ่งการกำเนิดรูปแบบตัวตนใหม่ ๆ 
ของปัจเจก ซึ่งทำให้ตัวตนของปัจเจกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าสังคมจะมีส่วนในการหล่อหลอม
และสั่งสมแต่โดยแท้ที่จริงแล้วกระบวนการสั่งสมก็ไม่ได้มีแค่ด้าน Me แต่ยังมีด้าน I ที่เป็นตัวตัดสินใจในการ
เลือกที่จะรับอะไรบางอย่างเขามาในตัวตนของเรา 

รัตนาวลี เห็นแจ้ง ได้ทำการศึกษาเรื่อง ตัวตน (Self) ของธเนศ วงศ์ยานนาวา ในปี 2549 โดย
วิเคราะห์ตัวตนของอาจารย์ธเนศผ่านแนวคิดตัวตนของจอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งประเด็น
ไปที่การทำความเข้าใจกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ที่มีส่วนในการสร้างตัวตน (Self) ของ
บุคคลและผลที่บุคคลมีต่อสังคม ผู้ศึกษาเรื่องนี้จะสื่อสารด้านที่เป็น I ของธเนศเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะเขาเห็น
ด้านที่ธเนศต่อต้านสังคมผ่านทางการพูด บทความ หนังสือ และบุคลิกของเขา ซึ่งผู้ศึกษาได้สรุปผลออกเป็น
ประเด็นการกระทำของธเนศได้ดังนี้  
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1) การเป็นคนรักการอ่าน ธเนศเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ เขาอ่านมาตั้งแต่เด็ก ธเนศอ่านหนังสือ
หลากหลายประเภทเพียงเพื่อฆ่าเวลาเท่านั้นเอง แต่แล้วการอ่านนั้นก็ทำให้เขาจุดประกายความคิดและเป็นคน
ที่มีกรอบคิดใหญ่กว่าคนทั่วไปมาก 2) การวิจารณ์อย่างไม่ไว้หน้า ธเนศเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบีบบังคับและ
ไม่ชอบไปบังคับใคร เหตุเกิดจากการเลี้ยงดู เพราะครอบครัวของเขาได้เปิดให้มีการโต้แย้งและวิจารณ์กัน 
(อย่างมีเหตุผล) 3) รักความเท่าเทียม การวิจารณ์และโต้เถียงของเขาอาจเป็นไปเพื่อการณ์นี้ก็เป็นได้ ความรัก
ความยุติธรรมและเท่าเทียมของเขาส่งผลให้เขาต้องโต้เถียงอยู่เสมอ 4) ตัวตนในเรื่องเพศ เขามองว่าเรื่อ งเพศ
เป็นปกติ แต่สำหรับเขาแล้วเขาสามารรถพูดเรื ่องเพศได้อย่างโจ่งแจ้งและไม่เขินอาย เรื ่องเพศของเขา
ครอบคลุมเพศสัมพันธ์ เพศวิถี และการเมืองเรื่องเพศ ก็สืบเนื่องจากข้อที่แล้วว่าเขารักความเท่าเทียม ด้วย
ความที่เขาเป็นคนใจร้อนและชอบวิจารณ์จึงสามารถพูดออกมาได้อย่างโจ่งแจ้ง 5) การมองโลกด้วยความเป็น
จริง เขายอมรับว่าแม้จะทำอย่างไรก็ไม่สามรถหนีความเป็นคนได้ เขามองโลกด้วยความเป็นจริงเสมอ เช่นใน
เรื่องความรัก เขาไม่เคยมองความรักแบบโรแมนติก แต่มองว่าความรักเป็นเรื่องของความเข้าใจ ความรักที่มีแต่
ให้นั้นไม่มีจริง 6) วิถีชีวิตคนแพงแบบธเนศ ปฏิเสธไม่ได้ว่าธเนศเป็นคนที่ชอบสรรหาของกินอร่อย ๆ การ
เลือกใช้ของราคาแพง การไปเที่ยวต่างประเทศ เขาให้เหตุผลว่าเป็นการผ่อนคลายและเรียนรู้ และแสวงหาสิ่ง
แปลกใหม่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็ยังมีความสมถะยังใช้ของบางอย่างที่ไม่แพงหรือรถที่เก่า 7) การศึกษา ใน
ตอนแรกเขาต้องการเรียนสายอาชีพเพราะคิดว่าตัวเองไม่ขยันเรียน แต่แล้วก็โอนอ่อนตามคำขอร้องของพ่อให้
ไปเรียนสายสามัญและเรียนต่อมหาวิทยาลัย หลังจากเรียนจบเขาก็ใช้ชีวิตไปวัน ๆ และได้รับคำแนะนำให้ไป
เรียนต่อต่างประเทศ ในข้อนี้เขาเลือกที่จะทำตามความต้องการของพ่อแม่มากกว่าความต้องการของตนเอง 8) 
ชีวิตคู่ แม้ว่าเขาจะไม่จัดงานแต่งงานเพราะเป็นการเปลืองเงิน แต่เขาก็ยังได้ให้เกียรติฝ่ายหญิงและเป็นที่
ยอมรับของสังคมโดยการจดทะเบียนกับฝ่ายหญิง 9) ธเนศกับการเป็นอาจารย์ แม้ว่าเขาจะเป็นอาจารย์คณะ
รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่เขาไม่สนใจการเมืองเท่าไรนัก เขากลับสนใจปรัชญาและประวัติศาสตร์
มากกว่า เมื่อเขาไปร้านหนังสือ เขาจะไปที่ชั้นปรัชญาและประวัติศาสตร์ก่อน แล้วจึงไปที่ช้ันรัฐศาสตร์ แสดงให้
เห็นว่าเขาหาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เพียงเพื่อบทบาทหน้าที่อาจารย์ของเขาเท่านั้น 

งานศึกษาตัวตนของธเนศ วงยานนาวานี้แสดงให้เห็นถึงการมีตัวตนที่ปะทะกันอยู่ตลอดเวลาทั้ง I และ 
Me โดยการปะทะแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และความสมเหตุสมผลที่ว่าจะตัดสินใจจะ
เลือกอะไร หรือจะเช่ือฝั่งไหน 

ในงานศึกษาตัวตนจะเล่าและอธิบายการสร้างตตัวตนไว้อย่างชัดเจน ว่าการเติบโดไปเป็นตัวตนหนึ่ง ๆ 
นั้นจะต้องมีกระบวนการอย่างไรบ้าง และนอกจากนี้ยังทำให้เห็นการปะทะสังสรรค์กันระหว่างตัวตนและสังคม 
มีการต่อต้านสังคม มีการรับเอาบางสิ่งเข้าไว้ในตัวตน การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเรื่องตัวตนจึงทำให้
เห็นว่าการเกิดตัวตนมีกระบวนการอย่างไรบ้าง ตัวตนมีปฏิบัติการอย่างไรต่อสังคม และสังคมให้อะไรกับตัวตน
บ้าง ในการศึกษาชมพู ฟรุตตี้ซึ่งเป็นนักแต่งเพลง อาจมีการสร้างตัวตนและมีปฏิบัติการบางอย่างที่เป็นตัวตน
ของเขาที่กำลังต่อต้านหรือต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่ 
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2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักดนตรีหรือศิลปินในวงการเพลง 

พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ ทำการศึกษาในหัวเรื่อง อัตลักษณ์ของกลุ่มผู้นิยมดนตรีฮาร์ดคอร์ใน
เมืองไทย ปี 2548 ดนตรีแนวฮาร์ดคอร์มีความใกล้กับกลุ่มดนตรีแนวเมทัล ทั้งในด้านการแต่งกาย การ
แสดงออก และด้วยความที่กลุ่มผู้ฟังจะมีความไหลลื่นไปฟังเพลงอื่นบ้างทำให้อัตลักษณ์ของกลุ่มไม่มีความ
ชัดเจน และทำให้เกิดลูกผสมระหว่าง “ฮาร์ดคอร์” และ “เมทัล” เป็น “เมทัลคอร์” อีกทั้งการแต่งยังแยกได้
ยากเน่ืองจากเป็นสิ่งที่ปัจเจกแต่ละคนชอบมากกว่า เช่น คนที่ใส่เสื้อที่สรีนลายวงดนตรีฮาร์ดคอร์อาจไม่ได้ชอบ
วงดนตรี เพียงแต่เห็นว่าสวยดีจึงซื้อมาใส่ก็ได้ แนวคิดหลักของดนตรีฮาร์ดคอร์คือต่อต้านระบบทุนนิยม และ
เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียม และมักคิดขบเรื่องการเมือง ทุนนิยม เสรีภาพ และปัญหาสังคมอยู่เสมอ  

จะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์ของดนตรีฮาร์ดคอร์คือการต่อต้านและปะทะกับระบบบางอย่างของสังคม และ
สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม แต่กลุ่มผู้ฟังกลับมีความหลากหลายกว่านั้น ทั้งคนที่อินไปกับบทเพลงและคน
ที่เห็นว่าแฟชั่นของดนตรีฮาร์ดคอร์น่าสนใจ การมีอัตลักษณ์ที่ไหลลื่นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เสพย์เพลงประเภทนีร้
กลับมีแนวความคิดทางการเมือง การใช้ชีวิตและวิถีปฏิบัติที่ค่อนข้างจะไปทางเดียวกัน 

ทศพร สัจจพงศ์ ทำการศึกษาในหัวข้อ วงดนตรีคนตาบอด : ทางเลือกหนึ่งของคนพิการ ปี 2541 
กลุ่มวงดนตรีเหล่านี้เป็นกลุ่มคนตาบอดกลุ่มหนึ่งที่มีดนตรีเป็นอาชีพ กลุ่มคนเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากครอบครัว
ที่ค่อนข้างยากจนอีกทั้งต้องแบกรับภาระดูแลลูกตาที่บอด ส่วนใหญ่สมาชิกในวงมีประสบการณ์ความหลังที่
คล้ายคลึงกัน คือมีอดีตที่ยากลำบากมาก่อน รู้สึกว่าตนเป็นส่วนเกินหรือภาระของครอบครัว และได้รับ
การศึกษาและฝึกเล่นดนตรีจากโรงเรียนคนตาบอด ทำให้สามารถเล่นดนตรีเพื่อเป็นอาชีพได้ 

โดยทั่วไปแล้วงานศึกษานี้เน้นไปที่การสอบถามปัญหาชีวิตของคนตาบอดว่าเคยมีชีวิตอย่างไรมา
ก่อนที่จะมาเป็นวงดนตรีคนตาบอด และการวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานภาครัฐที่ไม่มีการรองรับผู้พิการที่ดีกว่านี้ 

สุนิสา ผางยอยซ้าย ศึกษาเรื่อง ตัวตนนักดนตรีเร้กเก้ ปี 2552 ได้ใช้แนวคิดเรื่องฮาบิทัสมาอธิบาย 
แนวคิดฮาบิทัสคือการสะสมทุนของแต่ละปัจเจกเพื่อให้ได้มีจุดยืนที่ชัดเจนในสังคม จากการศึกษาพบว่า
กระบวนการสร้างตัวตนของนักดนตรีเร้กเก้มีจุดร่วมที่คล้ายคลึงกันคือ รูปแบบของฮาบิทัสที่หล่อหลอมให้
โครงสร้างหรือระบบการเรียนรู้บางอย่างฝังลึกอยู่ ในตัวคน จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 5 คนพบว่าทุคน
ล้วนมีพื้นฐานทางดนตรีมาตั้งแต่วัยเด็ก ทำให้คุณสมบัติทางด้านดนตรีเป็นทุนที่ประกอบสร้างรสนิยมมาตั้งแต่
วัยเด็ก แต่ดนตรีเร้กเก้เป็นดนตรีที่ต้องการความแตกต่าง ดังนั้นเพื่อใช้ความต่างและใช้นัยยะของการเป็นนัก
ดนตรีจึงเลือกที่จะมาเป็นนักดนตรีเร้กเก้ การเป็นนักดนตรีเร้กเก้จึงไม่ใช่แค่การสั่งสมทุนแต่เป็นการสร้างวิถี
ชีวิตที่ต้องการความแตกต่าง และอิสระ การที่ต้องการจะต่อต้านสังคมจึงเป็นหนึ่งในแนวคิดที่เป็นแกนของเร้ก
เก้ 

ศรัญญา เปี่ยมพุทธากุล ได้ทำการศึกษาเรื่อง JAPAN – J-POP กระแสการนิยมดนตรีญี่ปุ่นในกลุ่ม
เด็กไทย กรณีศึกษา : แฟนคลับศิลปินค่าย Johnny’s Family ปี 2547 ได้เสนอว่ากระแสจากการนิยม
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ดนตรีจากฝั่งตะวันออกมากขึ้น ทำให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม การรับเอาวัฒนธรรมอื่นและ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม (cultural assimilation) ได้แปรเปลี่ยนไปจากการยึด “ตะวันตกนำ” มาสู่การเปิด
พื้นที่ให้คนชาติตะวันออกมากขึ้นด้วย อิทธิพลของวัฒนธรรมเพลง J-pop ได้เข้ามาสู่วัยรุ่นไทยหลายปีแล้ว 
เนื่องจากญี่ปุ่นมีความสามารถในการเข้าถึงและตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้ดี ทำให้ดารานักร้องญี่ปุ่นมีชื่อเสียงข้าม
น้ำข้ามทะเลมา การเข้ามาของความเป็นโลกาภิวัตน์ทั้งการขนถ่ายสินค้า สื่อสารมวลชน อินเตอร์เน็ต ต่างก็ทำ
ให้การเข้าถึงภาพลักษณืของการานักร้องได้ง่ายขึ้น 

ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับดนตรีและศิลปินในวงการเพลง ได้ทำให้เห็นข้อสังเกตุที่ว่ามีการ
สร้างตัวตน มีการปะทะสังสรรค์กันระหว่างกลุ่มคนและสังคม มีการส่งต่อวัฒนธรรมที่กลายเป็นสินค้าให้แก่
กลุ่มผู้ฟัง การทบทวนประเด็นนักดนตรีทำให้เห็นว่าทุกคนต่างก็มีการสร้างตัวตนหรือค่อย ๆ สร้างตัวตนขึ้นมา
เพื่อให้กลายเป็นนักดนตร ี

 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต (Life History) 

สิริยา จันทร์ต้น ได้ทำการศึกษาเรื่อง Life History เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต: ครูนักอนุรักษ์รวมสมัย
กับบทบาทที่มีต่อการธำรงอัตลักษณ์ของชาวไทยวน เสาไห้ สระบุรี ในปี 2552 จากการศึกษาครั้งนี้อาจารย์
ทรงชัย วรรณกุลกับบทบาทที่มีต่อการธำรงอัตลักษณ์ของชาวไทยวน เสาไห้ สระบุรี จะพบว่าท่านเองในฐานะ
ที่เป็นมนุษย์เหมือนกับคนอื่น ๆ ก็ยังมีความปรารถนาที่จะได้รับการตอบสนองกลับ อาจารย์ทรงชัยเลือกที่จะ
ใช้อัตลักษณ์ของชุมชนและประสบการณ์ที่สั่งสมมาของท่านเองในการช่วยเหลือ อนุรักษ์ความเป็นชาวไทยวน 
โดยผ่านการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ ปรับเปลี่ยนมุมมองของตนเอง และจัดการกับปัญหาได้ กล่าวคือ
งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการถ่ายทอดชีวิตการเป็นผู้อนุรักษ์ของอาจารย์ทรงชัยที่ได้ทำงานอนุรักษ์ในพื้นที่เสา ไห้ 
สระบุรี 

พิมลวรรณ เพ็ชรสีสม ได้ทำรายงานการค้นคว้าส่วนบุคคลเรื่อง เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของพราหมณ์
ราชสำนักในสังคมไทย ปี 2548 กล่าวถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของพราหมณ์ผู้ที่มีบทบาทในพิธีราชสำนักของ
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมความเชื่อกรอบศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสังคมไทย 
กระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของสังคมไทย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพราหมณ์ราชสำนัก จึง
มีชื่อเสียงเรียกจำกัดกลุ่มว่า “พราหมณ์ไทย” เป็นกรผสมผสานระหว่างรุ่นลูกรุ่นหลานของพราหมณ์เป็นการ
ผสมที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ การแตง่งานกันระหว่างกลุ่มพราหมณ์กับคนกลุ่มอื่นในสังคมไทย ก็เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม บุตรที่เกิดมาก็สามารถสืบเชื้อสายพราหมณ์ต่อไปได้ 

งานวิจัยเรื่องนี้สามารถนำมาศึกษาในรูปแบบของการเล่าเรื่อง บรรยาย และนำมาวิเคราะห์โดยใช้
ทฤษฎีการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation) นำมาอธิบายและทำความเข้าใจเรื่องความเชื่อระหว่าง
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ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธ ทั้งยังกล่าวถึงกระบวนการขัดเกลาทางสังคม บทบาทและการปรับตัว
ของพราหมณ์อีกด้วย 

ภัทราพร ธุลารัตน์ ได้ทำศึกษาในหัวข้อเรื่อง ขลุ่ยคือชีวิต: Life History เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของ
อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งได้ทำการศึกษาในปีการศึกษา 2560 รายงานการศึกษาเฉพาะ
บุคคลเล่มนี้ต้องกล่าวก่อนว่าผู้ศึกษาไม่ได้ใช้ทฤษฎีใด ๆ มาอธิบายเรื่องเล่าที่ได้จากอาจารย์ธนิสร์ ดังนั้น
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากรายงานการศึกษาเล่มนี้ก็คือการศึกษาระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีการดำเนิน
งานวิจัยน่ันเอง จากการศึกษาพบว่าต้องการสื่อสารช่วงชีวิตของอาจารย์ธนิสร์อย่างครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
แต่ปัญหาของเล่มนี้คือการหาข้อมูลมาได้เกือบหมด แต่ยังขาดช่วงที่สำคัญเช่น ช่วงชีวิตที่อาจารย์ธนิสร์ไปร่วม
วงกับคาราบาว การออกมาทำอัลบั้มเดี่ยวแล้วไม่ประสบความสำเร็จเท่าตอนอยู่กับคาราบาวแล้วท่านมีความรู้
อย่างไร อะไรที่ทำให้ท่านออกจากวงคาราบาว รายละเอียดเล็กน้อยจุดนี้ทำให้พล็อตหลักของงานที่จะถูกโฟกัส
ได้หายไปช่วงเวลาหน่ึงเลยทีเดียว 

จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตทำให้เห็นว่า ในเรื่องราวชีวิตหนึ่งของบุคคลหนึ่ง ๆ 
ต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา เพื่อนำไปสู่เส้นทางในชีวิตใหม่ ๆ ที่
เปลี่ยนไป การสร้างตัวตนใหม่หลังจากการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอีกหนึ่งในใจความการอธิบายเพื่อนำมาประกอบ
เรื่องราวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือจะเป็นการอธิบายผ่านแนวคิดอัตลักษณ์ที่ว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
เช่นกัน 

4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการสร้างอัตลักษณ ์(Identity) 

กษมาพร แสงสุระธรรม ได้ตีพิมพ์เรื่อง กว่าจะมาเป็น “ศิลปินล้านนา” : ศิลปะและอัตลักษณ์ของ
ศิลปินในโลกศลิปะไทย ในวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยาปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 
พ.ศ. 2555 ซึ่งมีเนื้อหามาจากบทที่ 3 และ 4 ของวิทยานิพนธ์เรื่อง  การสร้างและต่อรองความหมายของ
ความเป็น “ล้านนา” ในงานจิตรกรรมร่วมสมัย ในงานเขียนชิ้นนี้ได้อธิบายถึงการที่ศิลปิน (นักเขียนภาพ) ที่
สร้างผลงานในรูปแบบศิลปะล้านนา ซึ่งศิลปินล้านนาที่ถูกสัมภาษณ์ในงานนี้ต่างก็เป็นศิลปินที่มีความหลังกับ
ล้านนาและพื้นเพจากความชอบในการเขียนภาพและศิลปะอยู่แล้ว ทำให้ศิลปินเหล่านั้นได้เลือกทางเดินชีวิต
โดยการเรียนทางด้านศิลปะและกลับไปทำงานที่บ้านเกิดของตน จึงอาจกล่าวได้ว่าการสร้ างตัวตนและอัต-
ลักษณ์ของศิลปินกลุ่มนี้มาจากการมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบล้านนา ดังนั้นการสร้างอัตลักษณ์และตัวตนของ
กลุ่มศิลปินเหล่านี้เป็นการสร้างอัตลักษณ์แบบ “การสร้างภาพแทน” ซึ่งหมายถึงการสื่อภาพแทนชุมชนท้องถิ่น
ที่เป็นที่อยู่ของตน อาจเปรียบเทียบได้ง่าย ๆ ว่า เราเป็นคนไทยสยามเมืองยิ้ม เราต้องมีบุคลิกที่สดใจและยิ้ม
แย้มอยู่เสมอ ซึ่งในความเป็นจริงการสร้างอัตลักษณ์แบบนั้นอาจไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป การสร้างอัตลักษณ์
ภาพแทนจึงเป็นการหยิบยกตัวตนของสิ่งแวดล้อมและพื้นที่มาเป็นและแสดงให้คนเห็นว่า “ตนเอง” เห็น
อย่างไร และต้องการให้ผู้อื่นเห็นอย่างไรโดยการปรับเปลี่ยนตัวตนจากชาวบ้านธรรมดามาเป็นศิลปินล้านนา 
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งานศึกษานี้สามารถนำมาปรับใช้ได้ในแนวคิดของการสร้างอัตลักษณ์ที่เป็นภาพตัวแทน โดยการปรับเปลี่ยน
ตัวตนจากสิ่งที่พวกเขาคิดว่าตนเองเป็นอยู ่

นฤมล กล้าทุกวัน ได้ตีพิมพ์เรื่อง การ hang out ของวัยรุ่นสะพานพุทธฯ : อัตลักษณ์ของวัยรุ่นใน
พื้นที่สาธารณะ ในวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยาปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 
2555 นฤมลได้ทำการเข้าศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มวัยรุ่นสะพานพุทธฯ ซึ่งภาพของวัยรุ่นสะพานพุทธได้ถูก
ผูกติดไว้กับคำว่า “เด็กมีปัญหา” ซึ่งแทนภาพของการเป็นวัยรุ่นที่ก้าวร้าว หยาบคาย และสร้างปัญหาให้กับ
สังคม ซึ่งในขณะเดียวกันสะพานพุทธฯก็เป็นสถานที่ที่ถูกมองมองว่าไม่ปลอดภัย เปลี่ยว การมีอัตลักษณ์ตัวตน
ของวัยรุ่นสะพานพุทธคือการที่ได้มีอิสระและได้ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อจำกัดของวัยรุ่นในพื้นที่
สาธารณะ ซึ่งอัตลักษณ์ดังกล่าวมาจากการมีอายุอยู่ในข่วงวัยรุ่น ซึ่งคำอธิบายของการศึกษานี้ได้นิยามว่าวัยรุ่น
สะพานพุทธฯ ได้ใช้พื้นที่สะพานพุทธซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะในการแสดงออก ลบเร้นจากสายตาของผู้ใหญ่และ
ข้อจำกัดของสังคมในเวลาเดียวกัน ในการแสดงออกในพื้นที่สะพานพุทธฯนอกจากจะเป็นพื้นที่สาธารณะที่คน
นอกสามารถรับรู้ได้แล้ว พื้นที่สะพานพุทธฯยังเป็นพื้นที่ในการรวมกลุ่มของวัยรุ่นที่ต้องการจะหลีกหนีจาก
เงื่อนไขสังคมเช่นเดียวกัน (เช่น การรวมตัวกันกินเหล้า สูบบุหรี่ หรือการมาจีบกัน) ทำให้นอกจากคนที่ผ่านไป
ผ่านมาเห็นการกระทำของกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้แล้ว คนในกลุ่ม เองก็ยังสามารถรับรู้สถานะของตนทั้งจากการถูก
คนนอกกลุ่มมองและคนในกลุ่มมอง ซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของวัยรุ่นเหล่านั้นอีกด้วย นอกจากนี้
การสร้างอัตลักษณ์ของเหล่าวัยรุ่นสะพานพุทธฯทั้งชายหญิง ต่างก็เพื่อดึงดูดเพศตรงข้าม และทำให้ประทับใจ
ด้วยการทำให้ตนเอง “เฟี้ยว” ที่สุดก่อนออกจากบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หน้า ผม หรือบุคลิก เพื่อที่จะแสดง
ออกมาเป็นอัตลักษณ์ของตน งานศึกษาชิ้นนี้ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณ์ที่มีสิ ่งแวดล้อมและการ
รวมกลุ่มมาเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Struat Hall ที่เสนอไว้ในปี 1998 เรื่องการแสดงออก
ทางอัตลักษณืทั้งสองรูปแบบคือ ภาพตัวแทนตัวตน (Representation of) และ ภาพตัวแทนเพื่อปฏิบัติการ
สร้างตัวตน (Representation for) ซึ่งกล่าวเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ไว้เพื่อใครและมีภาพแสดงแทนอัต
ลักษณ์เพื่อใคร 

การปรับใช้การศึกษาทั้งสองข้างต้น ผู้ศึกษาต้องการประยุกต์แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
“การแสดงภาพแทน” ซึ่งในงานศึกษานี้อาจใช้วิเคราะห์รูปแบบการแต่งเพลงของคุณสุทธิพงษ์ได้ว่าอัตลักษณ์ที่
สื่อผ่านเพลงนั้นมีการแย่งประเภทของการแสดงภาพแทนอย่างไร และมีปฏิบัติการทางอัตลักษณ์อย่างไร 

  



27 
 

บทที่ 3 

เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของสุทธิพงษ์ วัฒนจัง 

 

ในการศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์จากผลงานของนักแต่งเพลง กรณีศึกษา : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง” ผู้ศึกษา
จำเป็นต้องเข้าใจในประวัติความเป็นมาของคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง เพื่อนำมาวิเคราะห์ตัวตนและผลงานเพลง
ของคุณสุทธิพงษ์ โดยกอ่นที่จะมาเป็นคุณสุทธิพงษ์ในวันน้ี เขาได้ผ่านอะไรมาบ้าง อะไรที่หล่อหลอมเขาและทำ
ให้เขามีฝีมือการแต่งเพลงที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

ในบทนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งช่วงชีวิตของคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจังหรือชมพู ฟรุตต้ี ออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ 1) วัย
เด็ก 2) ช่วงการเป็นนักดนตรีอิสระ 3) ช่วงการเป็นนักร้องวงฟรุตตี้ 4) ช่วงการเป็นนักแต่งเพลงเต็มเวลา  โดย
ในแต่ละช่วงจะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของช่วงเวลานั้นโดยละเอียด ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความเป็นมา การจุด
ประเด็นความสนใจทางดนตรีและการสร้างอัตลักษณ์ของคุณชมพู เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและนำไปวิเคราะห์ใน
บทต่อไป 

 

วัยเด็ก 

สุทธิพงษ์ วัฒนจัง หรือที่รู้จักในชื่อว่า  "ชมพู ฟรุ๊ตต้ี" เกิดวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2507  ชื่อเล่น  "ชมพ"ู 
ตั้งตามช่ือของ  "คุณชมพู อรรถจินดา"  ทนายความชื่อดังในสมัยนั้น เป็นบุตรคนสุดท้องคนที่ 6 ของครอบครัว 
และมีพี่ต่างมารดา 4 คน บิดาประกอบอาชีพช่างตัดเสื้อ มารดาประกอบอาชีพครู  สำเร็จการศึกษาชั้นประถม
จากโรงเรียนวรบุตรวิทยา ก่อนที่จะย้ายไปศึกษาต่อชั้น ป.6 ที่โรงเรียนเซนต์จอห์น เมื่อจบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณชมพูได้เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ และจบการศึกษาชั้น
อุดมศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คุณชมพูมีเชื้อสายอังกฤษจากทางคุณพ่อ เนื่องจากแท้จริงแล้วคุณปู่เป็นช่างตัดเสื้อชาวอังกฤษที่ถูก
เกณฑ์เพื่อมาร่วมรบในสงคราม จนได้มาพบรักกับหญิงสาวชาวไทย ซึ่งเป็นคุณย่าของคุณชมพู เมื่อมีคุณพ่อ 
คุณปู่ได้เผยแพร่วิชาการตัดเสื้อให้แก่ท่าน แต่คุณชมพูใช้นามสกุลวัฒนจัง ซึ่งเป็นนามสกุลพ่อแม่บุญธรรมของ
คุณพ่อ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณชมพูมี 2 นามสกุล คือนามสกุล  "วัฒนจัง"  และ นามสกุล  "Kenny"  ซึ่งเป็น
นามสกุลของคุณปู ่

ในวัยเด็กคุณชมพูเป็นเด็กที่มีลักษณะนิสัยซุกซน ไม่อยู่นิ่ง คุณชมพูมักมีนิสัยที่มักจะนำนาฬิกา หรือ
อุปกรณ์กลไกต่าง ๆ มาแกะแยกชิ้นส่วนเล่นอยู่เสมอ อีกทั้งในช่วงประถมศึกษาปีที่ 1 ขณะเวลาคาบเรียน คุณ
ชมพูได้ออกนอกห้องเพื่อปีนต้นไม้เล่นทำให้ในวัยเด็กคุณชมพูมักถูกเรียกว่า  "เห้งเจีย"  เนื่องจากความซุกซน 
ไม่อยู่นิ่งของเขามีความคล้ายคลึงกับลิงเห้งเจียหรืออีกช่ือที่รู้จักกันในนามว่า  "หงอคง" 

เดิมทีคุณชมพูอาศัยอยู่ที่ซอยสังข์ทอง (ซอยพหลโยธิน 35) และย้ายไปอยู่ซอยเปี่ยมสุข เขตลาดพร้าว 
ตามลำดับ ปี พ.ศ. 2514 เมื่อคุณชมพูอายุได้ 7 ขวบ ครอบครัวของคุณชมพูได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่แฟลตดินแดน 
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เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก ทำให้แม่ของคุณชมพูมีความเป็นห่วงถึงสภาพแวดล้อมที่อาจจะ
พาลูกของตนออกนอกลู่นอกทาง จึงให้ลูกอยู่แต่ในห้องห้ามออกไปเล่นนอกห้อง แต่เมื่อคุณชมพูเริ่มมีความ
สนใจทางด้านดนตรีตั้งแต่อายุ 9 ขวบ โดยมีวง  "The impossible"  เป็นวงดนตรีในดวงใจ เนื่องจากเป็นวงที่
คนในครอบครัวชอบเปิดให้ฟัง ประกอบกับวิทยุในช่วงนั้นก็ประโคมเปิดเพลงของ the Impossible ด้วย จน
คุณแม่ได้สังเกตุเห็นถึงความสนใจทางด้านดนตรีของเขา เมื่อเห็นดังนั้นเธอจึงสนับสนุนลูกชายของเธออย่าง
เต็มที่ 

นอกจากความชื่นชอบส่วนตัวและการสนับสนุนจากทางคุณแม่แล้วนั้น สิ่งที่มีอิทธิพลต่อเขาเป็นอย่าง
ยิ่งคือรุ่นพี่ที่อาศัยอยู่แฟลตข้างห้อง 

ขณะที่เด็กชายชมพูวัย 9 ขวบ เขาได้เสียพี่ชายคนสนิทไปจึงทำให้รู้สึกเหงาและไม่อยากเล่นอะไรกับ
ใคร ขณะที่เขาอยู่ในห้องแฟลตทรงสี่เหลี่ยม เขามักจะได้ยินเสียงดนตรีดังแว่ว เสียงที่ลอยมากระทบโสต
ประสาทของเด็กชายชมพูดังมากพอจนสามารถจับใจความได้ เสียงดนตรีเหล่านี้ได้กระตุ้นบางสิ่งบางอย่างที่
แฝงอยู่ภายในตัวของเด็กชายชมพูวัย 9 ขวบคนนี้ 

คุณชมพูจึงได้เดินไปดูเขา ปรากฏว่าเขาเป็นวงดนตรีที่เล่นตอนกลางคืนตามร้านอาหาร คุณชมพูจึงไป
ขอกีต้าร์เขาเล่นระหว่างที่เขาพักจากการซ้อม คุณชมพูได้รับการฝึกฝนทางด้านดนตรีจากพี่ๆ ที่อาศัยอยู่แฟลต
ข้างห้อง ในช่วงแรกนั้นคุณชมพูจะมีหน้าที่เป็นคนไปซื้อน้ำและอาหารตามคำสั่งของพวกพี่ๆ เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนกับการสอนดนตรี เมื่อรุ่นพี่ฝึกซ้อมดนตรีเสร็จ คุณชมพูจะขอยืมกีต้าร์เพ่ือนำมาฝึกซ้อม 

หลังจากนั้นเด็กชายชมพูก็มีความคลั่งไคล้ทางดนตรีโดยเฉพาะกีต้าร์ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่ายและ
สามารถฝึกคนเดียวได ้ซึ่งดนตรีที่เล่นในช่วงฝึกหัดก็คือเพลงที่กลุ่มรุ่นพี่นักดนตรีซ้อมกัน และเพลงอ่ืน ๆ ที่เป็น
เพลงฮิตในช่วงนั้นที่ได้ฟังจากวิทยุ อาทิ Impossible สุนทราภรณ ์หรือแม้แต่เพลงสากล 

“จำได้ว่าเพลงที่เล่นแรก ๆ ตอนนั้นเลยและเป็นเพลงที่ทำให้เล่นกีต้าร์เป็น คือ Iron horse และ For 
Yasgur’s Farm และหลังจากนั้นก็เล่นกีต้าร์ทุกวัน รีบกลับบ้านมาเล่น เสาร์-อาทิตย์ก็เล่นทั้งวัน ไม่ออกไปเล่น
กับเพ่ือน” (สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, 2563 : สัมภาษณ์) 

ภาพของเด็กชายชมพูวัย 9 ขวบที่กำลังจดจ่ออยู่กับการเล่นกีต้าร์ จนไม่ออกไปไหนเฉกเช่นเด็กคนอื่น 
ๆ ในวัยเดียวกันสะกิดใจของมารดา  

เมื่อมีลูกพี่ลูกน้องนำกีต้าร์มาจำนำในราคา 50 บาท เธอจึงรับจำนำกีต้าร์ตัวนั้นเพื่อนำไปให้ลูกชายตัว
น้อยที่กำลังหลงใหลในเครื่องดนตรีช้ินนี้ 

เมื่อได้กีต้าร์เครื่องดนตรีสุดโปรดมาอยู่ในกำมือ  ตั้งแต่นั้นเมื่อเลิกเรียนคุณชมพูจะรีบกลับบ้านเพื่อมา
เล่นกีต้าร์ที่เขารัก ความรักความชื่นชอบในดนตรีทำให้คุณชมพูได้เข้าไปสมัครเรียนสอนดนตรีในยุคนั้น อย่าง 
โรงเรียนสยามกลการ และโรงเรียนเวชสวรรค์การดนตรี  (ตั้งอยู่ที่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เป็น
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โรงเรียนสอนดนตรีสากลที่มีการจัดแข่งขันและส่งเข้าประกวดเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีการพัฒนาฝีมือ ต่างจาก
สยามกลการที่จะเน้นให้เด็กที่มาเรียนน่ังเรียนทฤษฎีและฝึกซ้อมในห้อง) ตามลำดับ 

เมื่อย่างเข้าวัย 10 ขวบ เป็นครั้งแรกที่คุณชมพูได้มีโอกาสแต่ง เพลงอย่างจริงจัง และเป็นครั้งแรกอีก
เช่นกันที่ฝีมือทางดนตรีของคุณชมพูเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนเป็นครั้งแรก เมื่อทางโรงเรียนเวชสวรรค์การดนตรี
ได้ส่งเขาเข้าสู่เวทีประกวดโฟล์คซองชิงถ้วยพระราชทาน เพื่อเล่นโชว์ช่วงพักนับคะแนนและถูกถ่ายทอดสดช่อง 
4 บางขุนพรหม (โรงเรียนเวชสวรรค์การดนตรีจะมีการส่งนักเรียนเข้าประกวดในงานต่าง ๆ ตามเครื่องดนตรี
และแนวเพลงที่นักเรียนคนนั้น ๆ เล่น) แม้จะเป็นการเล่นโชว์ในช่วงพักนับคะแนน แต่ฝีมือทางด้านดนตรีของ
คุณชมพูกลับโดดเด่น จนทำให้ทางวงชาตรีซึ่งได้ที่ 2 ในการประกวดครั้งนั้นเห็นแววชักชวนคุณชมพูมาร่วมเล่น
ดนตรี แต่ทางแม่คุณชมพูเห็นว่าคุณชมพูอายุยังไม่มากนัก จึงไม่ได้ให้คุณชมพูเข้าร่วมกับวงชาตรี  

วันเวลาผ่านไปจนถึง ณ ตอนที่คุณชมพูอยู่ประมาณชั้น ป.5 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาถ้ำ
กระบอก คุณชมพูได้นำเอากีต้าร์คู่ใจไปพร้อมกับการเดินทางในครั้งนี้ จนกระทั่งเมื่อคุณชมพูและเพื่อนๆ ได้ไป
ถึงยังที่หมาย ในขณะที่นักเรียนคนอื่น ๆ กำลังเดินเที่ยวชมสถานที่อย่างเพลิดเพลิน คุณชมพูเกิดหลงทางจึงได้
นำกีต้าร์คู่ใจของตนขึ้นมาเล่น ท่ามกลางผู้คนที่กำลังสัญจรไปมา นับต้ังแต่วันนั้นคุณชมพูก็กลายเป็นคนดังที่มัก
ถูกพูดถึงความช่ืนชอบในการเล่นกีต้าร์  จนคุณชมพูได้รับสมญานามว่า  "ไอ้กีต้าร์" 

เวลาไปไหนมาไหนผู้คนในโรงเรียนมักเรียกขานเขาในสมญานามนี้เสมอ เมื่อโด่งดังเป็นคนรู้จักในแวด
วงสังคมของโรงเรียน คุณชมพูมีความคิดว่ากีต้าร์นั ้นทำให้ตนเองมีตัวตน ความรู ้สึกดี  ๆ ที ่มีต่อเครื ่อง
ดนตรีกีต้าร์ยิ่งมีมากยิ่งขึ้น 

ขณะคุณชมพูอายุได้ประมาณ 12-13 ปี คุณชมพูได้มีโอกาสมีผลงานในวงการบันเทิงอีกครั้ง โดยพี่สาว
และครอบครัวของคุณชมพูได้มีโอกาสไปเล่นหนังโฆษณาหลายงาน เช่น แบรนด์ซุปไก่สกัด ต่อมาเมื่อรุ่นพี่จาก
โรงเรียนเซนต์จอห์นพี่สุโภชน์และพี่สุพลได้ร่วมกันตั้งวงนานา และได้ร่วมงานกับคุณธนิฐ ธนโกเศศ ซึ่งเป็นนัก
แต่งเพลงที่มากฝีมือ จึงได้ศึกษาการแต่งเพลง และชักชวนเขาไปออกเทปอยู่ประมาณ 3 ชุด ในนามของวง  
"นานา"  โชคไม่ดีที่ผลงานไม่ประสบความสำเร็จทำให้ไม่มีใครจดจำและรู้จักเขาจากผลงานเพลงชิ้นนี้  แต่ก็ทำ
ให้คุณชมพูได้เรียนรู้เรื่องการแต่งเพลงจากคนที่มีฝีมือการแต่งเพลงจากการร่วมงานครั้งนี ้

เมื่อขึ้นชั้น มศ.3 (อายุ 14 ปี) คุณชมพูร่วมตั้งวงดนตรีกับเพื่อนๆ  ในโรงเรียนในนามว่า  "VSOP"  ซึ่ง
เป็นชื่อของเหล้าชนิดหนึ่ง โดยมีชื่อวง  "VIP"  เป็นต้นแบบ อีกทั้งชื่อวงยังคล้องกับชื่อของสมาชิกทุกคนในวง
อีกด้วย แต่เมื่อใช้ชื่อวงนี้ไป สมาชิกเห็นว่าพวกเขาทุกคนไม่ดื่มเหล้า หากตั้งชื่อวงในลักษณะนี้คงไม่เป็นการดี 
ประกอบกับในช่วงนั้น  "วง Queen"  วงดนตรีสากลจากต่างประเทศกำลังเป็นที่โด่งดัง และมีคนได้กล่าวไว้ว่า
พวกเขาคือ  "ราชาในนามของราชินี"  สมาชิกในวงของคุณชมพูจึงได้ตั้งชื่อวงใหม่ว่า  "Princess" เพื่อให้คล้อง
กับชื่อของวง Queen  
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หาก Queen คือเจ้าชายในนามของราชินี พวกเขาก็จะขอเป็นเจ้าชายในนามของเจ้าหญิงแต่เจ้าชาย
ในนามของเจ้าหญิงอยู่เพียงไม่นานนักก็จำเป็นต้องสละบัลลังก์ เพราะเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมศ. 3 สมาชิก
เจ้าชายในวงต่างแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตนเอง โดยวงนี้มีการรับงานเล่นดนตรี เช่น งานบวช งานแต่ง 
และงานเล่นในร้านอาหารตอนกลางคืนอยู่บ้างจนถึงมัธยมปลาย และพยายามจะแต่งเพลงเพื่อลงประกวดอยู่
หลายครั้งแต่ก็รวมวงกันไม่ได้เพราะเวลาไม่ตรงกัน 

 

ช่วงการเป็นนักดนตรีอิสระ 

เข้าสู่ช่วงมัธยมปลาย คุณชมพูได้เขารับการศึกษาที่ช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพฯ ควบคู่กับการรับงาน
เป็นนักร้องในร้านอาหารอยู่ในย่านพระโขนง ซึ่งแนวเพลงที่เขาร้องก็คือแนวโฟล์คซองที่เขาถนัด 

“ตอนนั้นได้ไปเล่นดนตรีที่ร้านอาหารใกล้ ๆ โรงหนังวิลล่า ชื่อร้าน Flavors เล่นไปจนอายุ 18 ปี ซึ่ง
ระหว่างนั้น ได้รู้จักคุณมัม ลาโดนิคจากร้านใกล้ ๆ โรงหนังคิงส์” (สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, 2563 : สัมภาษณ)์ 

ช่วงอายุ 18 ปีคุณชมพูได้รวบรวมสมาชิกที่กระจัดกระจายแยกย้ายไปคนละทางเพื่อเข้าร่วมประกวด
ดนตรีที่โอเชี่ยนพระขโนง เพราะมี  "คุณปราจีน ทรงเผ่า" (พ.ศ. 2489 – 2548) นักดนตรีและนักแต่งเพลงวง 
The impossible วงดนตรีในดวงของคุณชมพู  แต่สุดท้ายพวกเขากลับต้องสละสิทธิ์เนื่องจากติดงาน เล่น
ดนตรีให้ร้านอาหารที่อยู่ใกล้สถานที่ประกวด 

“ตอนนั้นได้รวมวงอีกครั้ง ก็พอรู้แล้วแหละว่าไปไม่ได้ เพราะแค่จะซ้อมยังเวลาไม่
ตรงกันเลย พอถึงวันประกวดเราไปรอที่โอเชี่ยนพระโขนงจะประกวดตอน 18.00 น. แต่
เกือบทุ่มนึงก็ยังไม่ได้ขึ้นประกวด เลยเดินไปร้านที่ร้องเพลงให้เขาอยู่ พอทุ่มกว่าเพื่อนมา
ตามแต่ก็ไม่ทันแล้ว เราเข้างานร้องเพลงที่ร้านอาหารแล้ว” (สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, 2563 : 
สัมภาษณ์) 

ตอนนั้นเองเขาก็ได้เริ่มเล่นดนตรีโฟล์คซองให้กับทางศาลาโฟรโมสต์ จนเมื่อโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เขาได้
เล่นดนตรี ณ ศาลาโฟรโมสต์ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านของ  "คุณปิง ฟรุตตี้"  หรือ  กัณพล ปรีดามาโนช (พ.ศ. 
2504 - ปัจจุบัน) มือเบส  "วงฟรุตตี้"  วงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากระดับหนึ่งในยุคนั้น ซึ่งวงฟรุตตี้นั้นเป็นวงที่เล่น
ตามร้านอาหารและผับในย่านพระขโนงอยู่แล้ว 

คราใดที่เห็นคุณปิงและวงฟรุตตี้ คุณชมพูมักจะมีความคิดที่อยากจะเข้าไปร่วมวงฟรุตตี้อยู่เสมอ 
ท้ายที่สุดแล้วความต้องการของเขากส็ัมฤทธิ์ผล 

ในวันหนึ่งขณะที่คุณชมพูเล่นดนตรีตามปกติ เมื่อลงจากเวทีได้มีคนเข้ามาคุยกับคุณชมพูว่า คุณปิงมี
เรื่องที่ต้องการจะคุยกับเขา เมื่อทราบดังนั้นคุณชมพูรู้สึกตื่น เต้นเป็นอย่างมาก เพราะตนมีความต้องการเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกในวงฟรุตตี้ เมื่อเข้าไปพูดคุยกับทางคุณปิง คุณปิงได้กล่าวชักชวนมาร่วมวงเนื่องจากนักร้องนำ
ลาออก คุณชมพูตัดสินใจรับคำชักชวนของคุณปิงโดยไม่ลังเล 
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เมื่อเข้าร่วมกับทางวงฟรุตตี้ที่มีแนวทางเพลงร็อค ซึ่งขัดกับแนวทางที่ผ่านมาของคุณชมพูที่ร้องเพลง
แนวโฟล์คซอง ส่งผลให้เมื่อร้องเพลงเสียงของคุณชมพูพลังไม่มากพอที่จะสามารถขับร้องเพลงร็อคให้ออกมาได้
ดี อีกทั้งคุณชมพูต้องร้องเพลงถึง 4 ที่ภายในคืนเดียวส่งผลให้เสียงของคุณชมพูแหบแห้ง  

เมื่อได้พลิกจากแนวทางที่ตนเคยดำรงมาเป็นอีกแนวทางที่ผิดแผกออกไป ทำให้คุณชมพูไม่สามารถ
ปรับตัวกับการร้องเพลงแนวร็อคได้ดีพอ ทำให้มีคนติติงถึงเสียงของเขา เมื่อได้ยินดังนั้นคุณชมพูจึงคิดลาออก
จากวงเพราะคิดว่าที่นี่คงไม่เหมาะกับตน แต่คุณปิงได้ปรามไว้ โดยให้เหตุผลว่าหากมีคนติติงถึงน้ำเสียงที่ไม่
หนักแน่นของเขา ทำไมเขาถึงไม่ฝึกฝนให้เสียงของเขามีพลังขึ้นเล่า 

คิดได้ดังนั้นคุณชมพูจึงหวนนึกถึงคำแนะนำของอาถึงวิธีการเกร็งกระบังลมเพื่อทำให้เสียงมีพลังยิ่งขึ้น 
จากนั้นคุณชมพูจึงฝึกฝนการใช้เสียงจนสามารถทำให้เสียงของคุณชมพูสามารถมีพลังมากพอจะร้องเพลงร็อค
ได้ในที่สุด 

จากการเป็นนักร้องนักดนตรีตามร้านอาหาร ตามผับ ตามบาร์ ก้าวเข้าสู่เส้นทางการนักร้องนักดนตรีที่
มีผลงานออกเทปกับทางค่ายเพลงชื่อดัง เมื่อวงฟรุ๊ตต้ีได้เข้าร่วมเป็นวงดนตรีในสังกัดของอาร์เอสจากการชักนำ
ของอาจารย์บุญสม รดาเจริญ (ไม่ทราบอายุ) และมีผลงานอัลบั้มชุดแรก ในปี พ.ศ. 2526 กับทางค่ายในชื่อชุด  
"เหมือนนกไร้ปีก" 

 

ช่วงการเป็นนักร้องวงฟรุ๊ตตี้ 

เมื่อวงฟรุ๊ตตี้ได้เข้าร่วมเป็นวงดนตรีในสังกัดของอาร์เอสจากการชักนำของอาจารย์บุญสม และมี
ผลงานอัลบั้มชุดแรก ในปี พ.ศ. 2526 กับทางค่ายในชื่อชุด  "เหมือนนกไร้ปีก" ในอัลบั้มนี้คุณชมพูได้แต่งเพลง
เองทั้งหมด โดยมีการนำเอาแพลงที่เคยแต่งในช่วงที่รวมวงกับเพื่อน ๆ ตอนมัธยมมาใส่ด้วย ได้อาจารย์บุญสม 
รดาเจริญ (อาจารย์ภาคดนตรี มหาวิทยาลัยจันทรเกษมขณะนั้น) มาเป็นผู้จัดการวง และได้ฝาก RS ขาย 

“เราได้เริ่มแต่งเพลงจริงจังเองครั้งแรก ก็นำเอาประสบการณ์ที่เคยพบเคยเห็นหรือ
เคยได้ยินจากคนอื่น ๆ มาเขียนเป็นเพลง โดยตั้งใจว่าจะสื่ออารมณ์ให้ได้ตรงกับที่เรารู้สึกกับ
เรื่องราวมากที่สุด” (สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, 2563 : สัมภาษณ์) 

พ.ศ. 2527 คุณชมพูได้เป็นนักร้องในอัลบั้มชุด "รวมดาว" ซึ่ งเป็นอัลบั้มที่ค่าย RS นำนักร้องวัยรุ่นชื่อ
ดังมาร่วมร้องเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุงยุคเก่า เพลงละ 1 คู่  เพื่อขยายตลาดให้คนที่ฟังเพลงยุคสุนทรภาณ์หรือเพลง
ลูกกรุงมาฟังเพลงจากนักร้องวัยรุ่น ในทางกลับกันกลุ่มคนที่ตามศิลปินวัยรุ่นก็ได้ฟังเพลงลูกกรุง โดยคุณชมพู
ได้คู่กับ  "คุณบุ๋ม จุฑามาศ อิสสรานุกฤต" (พ.ศ. 2509 – ปัจจุบัน) นักร้องสาวจากวงปุยฝ้าย ในบทเพลง  
"นกเขาคูรัก" ซึ่งในภายหลังทั้งคู่ได้กลายมาเป็นคู่ชีวิตกันในที่สุด ส่วนทางด้านผลงานในนามของวงฟรุ๊ตตี้ ทาง
วงได้ออกอัลบั้มชุด  "คนข้างเคียง" อีกทั้งในปีเดียวกันคุณชมพูยังได้รับงานแสดงชิ้นแรกในภาพยนตร์เรื่อง  
"ชมพู่แก้มแหม่ม"  อีกด้วย 
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ปีถัดมา พ.ศ. 2528 ฟรุ๊ตตี้ได้ออกอัลบั้มชุด "รวมดาว 2" กับคุณบุ๋มเช่นเคยในอัลบั้มชุดนี้ทั้งสอง
กลับมาในเพลง  "พ่อแง่-แม่งอน"  อีกทั้งวงฟรุตตี้ยังได้ออกผลงานอัลบั้มในชื่อชุดว่า "2 สไตล์" จากนั้นทาง
ฟรุตต้ีได้ออกอัลบั้มชุด  

"รอยนิรันดร์"  มกราคม พ.ศ. 2529 

"อยากบอกรัก"  มกราคม พ.ศ. 2530 

หลังอัลบั้มชุดนี้เป็นต้นไป ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับทางฟรุตตี้เมื่อทางอาร์เอสต้องการเปลี่ยนรูปแบบ
การเสนอให้เน้นไปที่ตัวของคุณปิงและคุณชมพูเป็นหลัก ส่งผลให้หลังจากอัลบั้มอยากบอกรัก ภาพลักษณ์ที่
เห็นจะเน้นไปที่ตัวสมาชิกเพียง 2 คนคือคุณปิงและคุณชมพ ู

"5.5"  กันยายน พ.ศ. 2530 

"คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง"  มกราคม พ.ศ. 2531 

"Fruity aka. รักแท้ (แต่รอให้รวยก่อน)"  พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 

"สุดขีด"  ธันวาคม พ.ศ. 25532 

และอัลบั้มสุดท้ายในปี พ.ศ. 2534 กับอัลบั้มชุด 

"ฟรุตตี้คั้น" 

ช่วงการเป็นนักแต่งเพลงเต็มเวลา 

เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงระยะที่คุณชมพูเป็นสมาชิกของฟรุตตี้ นอกจากมีหน้าที่เป็นนักร้องนำแล้วนั้น 
คุณชมพูยังมีหน้าที่แต่งเพลงให้กับทางวง โดยหลังจากทำวงฟรุตตี้ไป 5 อัลบั้มก็เลิกวง เพราะคนรุ่นใหม่ ๆ ไม่
ตามวงฟรุตตี้แล้ว ก็เลยต้องหาทางเลี้ยงชีพต่อไป ซึ่งในปี พ.ศ. 2533 ที่เลิกวง หลังจากนั้นไม่นานคุณไพรัช   
สังวริบุตร (พ.ศ. 2474 - ปัจจุบัน) เจ้าของบริษัทดาราวิดีโอได้มาติดต่อของให้แต่งเพลงประกอบละครให้ 

“เป็นจังหวะชีวิตพอดีเลย พอเลิกวงปุ๊ปเขาก็ติดต่อมาในช่วงที่เรากำลังเคว้งอยู่ ไม่รู้
จะทำอะไรต่อดี พอเราได้ลองแต่งก็เลยคิดว่าคงฝากชีวิตไว้กับการแต่งเพลงได้ คู่กรรมนี่ก็
เป็นเพลงแรก ประกอบละครคู่กรรมเวอร์ชั่นที่พี่เบิร์ดเล่น ปี 33” (สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, 2563 
: สัมภาษณ์) 

นอกจากนี้ในปีเดียวกันคุณชมพูยังได้มีประพันธ์เพลงประกอบละครอีก 2 เรื่อง คือ  "มณีร้าว"  และ  
"กนกลายโบต๋ัน" ซึ่งทั้งสองเพลงนี้ล้วนเป็นเพลงประกอบละครที่ผู้คนพูดถึงในเรื่องของความไพเราะทั้งสิ้น 

3 ปีต่อมา หลังจากที่คุณชมพูได้มีโอกาสประพันธ์เพลงประกอบละครให้กับทางช่อง 7  พ.ศ. 2536 
เป็นครั้งแรกที่คุณชมพูได้ข้ามมาประพันธ์เพลงประกอบละครกับทางช่อง 3 ในละครเรื่อง  "บาดาลใจ"  อีกทั้ง
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ในปีนี้คุณชมพูยังได้ฝากผลงานการแต่งเพลง  "อย่ามาห้าม"  ให้กับวงบอยสเก๊าท์อีกด้วย ในช่วงปี พ.ศ. 2536 - 
พ.ศ. 2546 คุณชมพูได้เป็นผู้บริหารในค่าย RS และทีมแต่งเพลงให้กับศิลปินวัยรุ่นของค่ายเพลง RS ขณะนั้น
และยังรับงานแต่งเพลงประกอบละครควบคู่กันไป 

พ.ศ. 2538 คุณชมพูได้กลับมาแต่งเพลงประกอบละครให้กับทางช่อง 7 อีกครั ้งในละครเรื ่อง 
"สายโลหิต" ละครฟอร์มยักษ์อิงประวัติศาสตร์ โดยคุณชมพูได้แต่งเพลงประกอบละครเรื่องนี้ ไว้ 2 เพลง ได้แก่ 
เพลง "สายโลหิต"  และ เพลง  "ความรักไม่มีวันละลาย"  ในปีเดียวกันคุณชมพูได้แต่งเพลงประกอบละครเรื่อง 
"ภูติพิศวาส" และ  "เงาราหู" 

ด้านผลงานการแต่งเพลงให้กับทางอาร์เอส ในปีนี้คุณชมพูได้ฝากผลงานการแต่งเพลง  "เธอคือผู้หญิง
คนนั้น"  ของ Two  และเพลง  "ห่วงใยเหลือเกิน"  ของคุณแช้งค์ ปฏิวัติ เรืองศร ี

ปีต่อมาคุณชมพูได้แต่งเพลงประกอบละครเรื่อง "ญาติกา"  ซึ่งเป็นละครภาคต่อของสายโลหิต ไว้ 2 
เพลง คือเพลง  "ญาติกา"  และ  "อาณาจักรแห่งรัก" อีกทั้งในปีนี้คุณชมพูยังได้รับให้โอกาสแต่งเพลงประกอบ
ละครเรื่อง  "รัตนโกสินทร์"  ละครแนวอิงประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับเรื่องญาติกา , เพลงประกอบละคร  "ด้วย
แรงอธิษฐาน"  ในชื่อเพลง  "ด้วยแรงอธิษฐาน"  และเป็นโอกาสอันดียิ่งเมื่อคุณชมพูได้รับโอกาสแต่งเพลง
ประกอบละครเรื่อง  "ดั่งดวงหฤทัย" ละครโทรทัศน์จากบทประพันธ์อมตะ คลาสสิคของลักษณวดี ซึ่งเป็นอีก
นามปากกาหนึ่งของทมยันตี 

เมื่อทำงานด้านเบื้องหน้าและทำงานด้านเพลงให้กับทางวงมากมาย ตอนนี้ประสบการณ์ของคุณชมพู
เจนจัดพอที่จะสามารถดำเนินงานในฐานะผู้บริหารได้อย่างไม่ขัดข้อง  "เฮียฮ้อ สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์"  (พ.ศ. 
2505 – ปัจจุบัน)  ผู้บริหารอาร์เอสได้มอบโอกาสนี้ให้กับเขา 

วันหนึ่งเฮียฮ้อ สุรชัยได้ชักชวนให้คุณชมพูทำงานขึ้นแท่นเป็นโปรดิวเซอร์ครั้งแรกในโปรเจคชุด   "The 
Next"  ผลงานโปรเจคเพลงในปี พ.ศ. 2540 กับการร่วมมือกับเป๊บซี่ เนื่องในโอกาสที่เป๊บซี่เปลี่ยนตราโลโก้
สินค้า และได้นำศิลปนิวัยรุ่นจากค่ายอาร์เอสมาเป็นพรีเซนเตอร์ 

จากนั้นคุณชมพูได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายผลิตธุรกิจเพลงไทยของบริษัทอาร์
เอส ค่ายเพลงที่เขาเติบโตมา  

เมื่อมาดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บริหารทำให้คุณชมพูได้เข้าใจมุมมองของคน 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายอาร์ต และ
ฝ่ายการตลาด ตัวเขาเองเคยเป็นอดีตศิลปินที่มีความเห็นขัดแย้งกับฝ่ายการตลาด แต่เมื่อมาดำรงตำแหน่งใน
ฐานะผู้บริหารที่ต้องมองถึงผลรายได้และสิ่งที่ตามมาเป็นสิ่งสำคัญจึงทำให้คุณชมพูเข้าใจถึงมุมมองของสองฝ่าย
มากขึ้น 
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เขาเรียกตัวเองว่าเป็น  "สะพาน"  ที่คอยเชื่อมความแตกต่างของ 2 ฝ่ายเข้าด้วยกัน เนื่องด้วยตัวของ
คุณชมพูที่เคยตกอยู่ในสถานะทั้ง 2 แบบ ทำให้เขามีความเข้าใจดีกับความคิดและความต้องการของแต่ละฝ่าย 
คุณชมพูจึงใช้จุดนี้ในการทำความเข้าใจและเช่ือมแต่ละฝ่ายเข้าหากัน 

คุณชมพูได้ห่างหายจากการแต่งเพลงสำหรับประกอบละครไป ในปี พ.ศ. 2540 คุณชมพูได้มีผลงาน
แต่งเพลงให้กับทางอาร์เอส ได้แก่ 

เพลง  "ก่อนเกลียด"  ของคุณนุ๊ก สุทธิดา (พ.ศ. 2520 – ปัจจุบัน) 

เพลง  "เกรงใจ"  เพลงฮิตติดหูคนไทยของแร็พเตอร์ และมีศิลปินร่วมร้องคือคุณโดม ปกรณ์ ลัม (พ.ศ. 
2522 - ปัจจุบัน) 

พ.ศ. 2541 ในปีนี้คุณชมพูได้มีผลงานการแต่งเพลงเพลง  "อย่าเปลี่ยน"  ของคุณโมเม นภัสสร อีกทั้ง
หลังห่างหายการแต่งเพลงประกอบละครไป 2 ปี คุณชมพูได้มีผลงานเพลงประกอบละครเรื่อง  "บ้านไร่เรือน
รัก"   

กระทั่งปี พ.ศ. 2543 คุณชมพูได้กลับมาแต่งเพลงประกอบละครอีกครั้ง การกลับมาครั้งนี้ของคุณชมพู
สมเกียรติยิ่งนัก เมื่อคุณชมพูได้เป็นผู้แต่งเพลงประกอบละครดังทางช่อง 3 ที่รวมดาราฟอร์มยักษ์ไว้มากมาย
อย่าง  "อาญารัก"  ผลงานการแต่งเพลงประกอบละครครั้งนี้ของคุณชมพูเป็นที่จดจำเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็น
การกลับมาแต่งเพลงประกอบละครอย่างสมศักดิ์ศรี ในปีเดียวกันคุณชมพูได้มีผลงานแต่งเพลงอีก 2 เรื่องได้แก่  
"น้ำผึ้งขม"  และ  "ปริศนา"  ทางช่อง 7 

ด้านผลงานแต่งเพลงกับทางอาร์เอส ในปีนั้นคุณชมพูมีผลงานการแต่งเพลงกับทางอาร์เอสมากมาย
เริ่มตั้งแต่เพลง  "สอน"  ของคุณโมเม นภัสสร (พ.ศ. 2523 - ปัจจุบัน) เพลง  "บอกได้ไหมว่ายังรัก" ของคุณ
เอิร์น จิรวรรณ (พ.ศ. 2524 – ปัจจุบัน) , เพลง  "ความหวังครั้งใหม่ (reborn)"  และเพลง  "คนโง่ๆ (อย่างฉัน
จะรู้อะไร)" ของคุณเจมส์ เพลง  "ไม่มีเธอ...อยู่ไหนก็เหงา"  ของโฟร์ท 

และเป็นเกียรติแก่คุณชมพูอย่างยิ่ง เมื่อในปีเดียวกัน (พ.ศ. 2544) คุณกรพินธุ์ นักร้องในค่ายอาร์เอส
ได้นำเพลง  "เหมือนนกไร้ปีก"  ที่คุณชมพูเป็นทั้งผู้ร้องและแต่งมาร้องใหม่ในอัลบั้ม  "The Celebration"  
สำหรับโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ 20 ปีอาร์เอส 

หลังจากนั้นคุณชมพูได้มีผลงานการแต่งเพลงกับทาง อาร์เอสเรื่อยมา และห่างหายจากการแต่งเพลง
ประกอบละครไปถึง 4 ปี พ.ศ. 2547 การกลับมาครั้งนี้ของคุณชมพูสมศักดิ์ศรีไม่แพ้ครั้งก่อน คราวนี้คุณชมพู
ได้มีโอกาสแต่งเพลงประกอบละครดังทางช่อง 7 อีกครั้งในเรื่อง  "แม่อายสะอื้น"  ผลงานละครดราม่า  เคล้า
น้ำตาคนไทยค่อนประเทศ เพลงประกอบละครเรื่องแม่อายสะอื้นเป็นเพลงละครที่ถูกพูดถึงอย่างมากอีกเพลง
หน่ึง 
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เมื่อทำงานให้กับทางอาร์เอสเป็นระยะเวลานาน ด้วยเหตุผลอะไรหลายๆ อย่างทำให้คุณชมพูตัดสินใจ
ลาออก มาบริหารค่ายกามิกาเซ่ หากให้พูดอย่างตรงไปตรงมาแล้ว ยุคสมัยที่ มีคุณชมพูเป็นผู้บริหารกามิกาเซ่
ถือว่ารุ่งโรจน์อย่างขีดสุด ก่อนที่จะมาแผ่วลงในช่วงหลังจากการออกจากตำแหน่งบริหารของคุณชมพู 

หลังลาออกจากการบริหารกามิกาเซ่ คุณชมพูได้เข้าร่วมกับ  "โซนี่ มิวสิก (ไทยแลนด์) จำกัด"  เป็นผู้
แต่งเพลงและผู้ผลักดันให้กับศิลปินชื่อดังต่าง ๆ มากมายอย่าง ชิงกูล่า, ไอน้ำ, เกิร์ลรี่เบอร์รี่, คุณฟิล์ม รัฐภูมิ 
ฯลฯ 

การทำงานแต่ละครั้งของคุณชมพูจะมีหลักการที่ว่า การแต่งเพลงสำหรับเขาไม่ใช่เรื่องยากแม้แต่น้อย 
เพราะเขาแต่งเพลงมาตั้งแต่อายุเพียง 10 ขวบ เกือบทั้งชีวิตของเขามีให้กับการเล่นดนตรีและแต่งเพลง 
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สำหรับเขาไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งที่ยากในการแต่งเพลงสำหรับเขาคือการแต่งเพลงเช่นไรให้
ออกมา  "ดัง"  นั่นคือสิ่งที่ถือว่าเป็นงานหินสำหรับเขา 

คุณชมพูจะมองดูเพลงที่โด่งดังเป็นกระแสว่ามีจุดตรงไหนพิเศษหรือ  "อะไร" ที่ทำให้ผลงานเพลงชิ้นนี้
โด่งดัง เมื่อจับจุดจนสามารถตีความว่าเพลงนี้มีอะไรที่สามารถทำให้โด่งดังได้ คุณชมพูจะย้อนกลับไปฟังผลงาน
เพลงอื่น ๆ ว่าเพลงเหล่านั้น  "ขาด"  อะไรที่ผลงานเพลงดังนั้นไม่มี เมื่อรู้ดังนั้นสิ่งที่คุณชมพูทำคือจะไม่นำจุด
ด้อยเหล่านั้นใส่ลงไปในผลงานเพลงของตน 

นอกจากตำแหน่งการเป็นผู้บริหารแล้ว คุณชมพูยังเคยเป็นกรรมการตัดสินรายการทรู อคาเดเมีย 
แฟนเทเซีย และยังเป็นกรรมการตัดสินในรายการกิ๊กดู๋สงครามเพลงให้กับทางเจเอสแอลมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 
2553 ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของรายการ 

เมื่อได้ทำงานเป็นกรรมการให้กับทางรายการกิ๊กดู๋สงครามเพลง ทำให้คุณชมพูได้เห็นถึงความสามารถ
ของแขกทางบ้านที่มาร่วมร้องเพลงในรายการมากมายหลายคน มีหลายท่านที่มีแววเจิดจรัสพอที่จะนำมา
เจียระไนให้เป็นเพชรเม็ดงามได้ เมื่อคิดดังนั้นคุณชมพูจึงติดต่อกับทางเจเอสแอลเพื่อพูดคุยถึงเรื่องตรงนี ้

คุณชมพูมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลคัดสรรเกี่ยวกับแขกรับเชิญที่เข้ามาร่วมรายการ เมื่อเล็งเห็นถึงแววความ
เป็นนักร้องศิลปิน คุณชมพูจะพูดคุยชักชวน และผลักดันทางด้านผลงาน หากประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคุณ
ชมพูจะยังคงให้การผลักดันสนับสนุน แต่หากไม่ประสบความสำเร็จ คุณชมพูจะแนะนำให้ศิลปินเหล่านั้น
กลับไปเล่าเรียนหนังสือต่อเพื่อให้เอาดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

ปัจจุบันคุณชมพูดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการให้กับทางบริษัท เจเอสแอล และยังคงเป็น
กรรมการให้กับรายการกิ๊กดู๋สงครามเพลงจวบจนปัจจุบัน และยังคงมีผลงานด้านการแต่งเพลงและด้านงาน
แสดงเข้ามาอยู่เรื่อย ๆ อีกทั้งคุณชมพูยังเคยได้เป็นนักร้องหน้ากากปริศนาในรายการ The mask LineThai 
ในนามของ  "หน้ากากกอไผ่" 
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บทที่ 4 

ตัวตนและอัตลักษณ์ในบทเพลงของสุทธพิงษ์ วัฒนจัง 

 

 ในบทนี้ได้ทำการเลือกศึกษาบทเพลงที ่แต่งโดยคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง ซึ ่งการศึกษาวิเคราะห์มี
จุดประสงค์ที่จะทำให้เห็นถึงที่มาที่ไปของเพลง แรงบันดาลใจ และวิธีการถ่ายทอดบทเพลงนั้น ๆ ในรูปแบบ
ของคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง การที่จะแต่งหรือประพันธ์เพลงออกมาในรูปแบบและเนื้อหาที่ ต่างกันนั้นจะต้องใช้
ความรู้สึก ประสบการณ์ และความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่จะถ่ายทอดออกไป ดังนั้นบทเพลงจึงเป็นเหมือนบันทึก
ชีวิตส่วนตัวที่ผ่านมา เรื่องราวที่ถ่ายทอดออกไปผ่านบทเพลงจึงเป็นตัวบ่งบอกว่าผู้เขียนเคยผ่านหรือได้พบเจอ
กับเรื่องราวใดมาบ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวต่าง ๆ ผู้ประพันธ์เพลงอาจหยิบยืมมาจากสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่
จากประสบการณ์ของตนก็ได้ โดยเพลงที่ผู้ศึกษาเลือกมาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดตัวตน (Self) มี 5 บทเพลง
ด้วยกัน คือ เหมือนนกไร้ปีก , คนข้างเคียง ,คู่กรรม , สายโลหิต , เกรงใจ โดยเกณฑ์การเลือกที่กำหนดไว้ในบท
นำแล้ว (บทที่ 1) 

 

บทเพลงที่แสดงถึงตัวตนของสุทธิพงษ์ วัฒนจัง 

บทเพลงต่าง ๆ ที่คุณสุทธิพงษ์ วัฒนจังได้แต่งและนำเผยแพร่ออกสู่สาธารณะแต่ละเพลงนั้น มีที่มาที่
ไปและการเรียบเรียงที่แตกต่างกัน บางเพลงอาจเริ่มจากเนื้อร้องและจึงหาทำนองที่เหมาะสมเข้ามาผสม หรือ
บางเพลงอาจคิดทำนองได้ก่อนเนื้อร้อง ซึ่งแต่ละเพลงย่อมมีที่มาที่ไปหรือโจทย์ของการแต่งเพลงอยู่แล้ว อยู่
ที่ว่าจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบและเรื่องราวใด หรืออารมณ์ที่ออกมาในแต่ละเพลง แต่ละท่อนของเนื้อร้ อง 
แต่ละท่อนของทำนอง ต่างก็มีการนำความรู้ทางด้านดนตรีหรือประสบการณ์จากบทเพลงหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
ในชีวิตมาร้อยเรียงกัน 

 

“เหมือนนกไร้ปีก” (พ.ศ. 2526) 

เหมือนนกไร้ปีกเป็นเพลงที่คุณสุทธิพงษ์ วัฒนจังได้แต่งขึ้นช่วงที่เป็นนักร้องอิสระ ก่อนที่จะเข้าวง
ฟรุตตี้ เพลงเหมือนนกไร้ปีกเป็นเพลงแรก ๆ ที่คุณสุทธิพงษ์ได้ลองแต่งเนื้อร้องเอง การแต่งเพลงนี้เริ่มจากการ
เอาคำร้องจากเพลงที ่เคยฟังมาร้อยเรียงเป็นเรื ่องราวอย่างเพลง The Twelfth Of Never ของ Donny 
Osmond (พ.ศ. 2517) 

เนื้อเพลง Twelfth Of Never 

You ask how much I need you, must I explain? 
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I need you, oh my darling, like roses need rain. 

You ask how long I'll love you; I'll tell you true: 

Until the twelfth of never, I'll still be loving you. 

Hold me close, never let me go. 

Hold me close, melt my heart like April snow. 

I'll love you till the bluebells forget to bloom; 

I'll love you till the clover has lost its perfume. 

I'll love you till the poets run out of rhyme, 

Until the twelfth of never and that's a long, long time. 

Hold me close, never let me go. 

Hold me close, melt my heart like April snow. 

I'll love you till the bluebells forget to bloom; 

I'll love you till the clover has lost its perfume. 

I'll love you till the poets run out of rhyme, 

Until the twelfth of never and that's a long, long time. 

Until the twelfth of never and that's a long, long time. 

 

 โดยคุณสุทธิพงษ์ได้นำคำที่เป็นคู่ตรงข้ามอย่างเพลง Twelfth Of Never ข้างต้น ประกอบกับในช่วง
อายุ 14 – 15 คุณสุทธิพงษ์ได้มีความรักและช่วงที ่แต่งเพลงยังคงนึกถึงความรักในครั้งนั ้นอยู่  จึงได้ใส่
ประสบการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับความรักที่มีความเป็นนิรันดร์โดยใช้การเล่นคำแบบคู่ตรงข้าม 

“หากโลกนี้ ไม่มีพระจันทร์ 

หากตะวัน หยุดการส่องแสง 

ใบไม้ล้วนตาย เฉาแห้ง 
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น้ำแข็งกลับร้อน ดังไฟ” 

ในท่อนนี้เป็นการหยิบยืมแนวคิดในการใช้ความเป็นคู่ตรงข้ามมาจากเพลงดังกล่าวและผสมผสานเข้า
กับทำนองดนตรีของยุค 70 - 80’s ซึ่งเป็นดนตรียุคที่คุณสุทธิพงษ์คุ้นเคยจากการฟัง ซ้อม ร้อง เล่นในช่วง
ก่อนที่จะเข้าวงฟรุตตี้ การใช้ความโรแมนติกและความรักเป็นเนื้อความหลักของเพลงจึงเป็นธีมหลักของวง
ฟรุตตี้เรื่อยมา เนื่องจากความโรแมนติกและเรื่องราวความรักเป็นเนื้อหาที่สามารถทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ในทุกยุค
และยังประกอบกับเรื่องราวที่ถูกนำมาอุปมาอุปไมยอย่างหลากหลาย จึงทำให้เกิดความต้องการเฉพาะกลุ่ม
ตามแต่เนื้อหาและทำนองของเพลงในยุคนั้น ๆ 

ตัวตนของคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจังในเพลงเหมือนนกไร้ปีก มีที่มาที่ไปจากเพลงในยุคนั้นที่มีทำนองเพลง
ในรูปแบบเพลงช้าและเครื่องดนตรีแบบ 3 ชิ้นคือ กีต้าร์ เบส กลอง โดยทางคอร์ดและจังหวะจะเป็นแบบสากล 
กล่าวให้เห็นภาพคือมีทำนองเหมือนสุนทราภรณ์ หรือดิ อิมพอสสิเบิล ซึ่งเป็นดนตรีที่มีอิทธิพลต่อคุณสุทธิพงษ์
ในวัยเด็กอย่างมาก เนื่องจากคุณสุทธิพงษ์หัดเล่นเพลงในรูปแบบของสุนทราภรณ์ก่อนที่จะมาเล่นเพลงโฟล์ค
ในช่วงวัยรุ่น 

ในส่วนของเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจหลักอย่างเพลง The Twelfth Of Never ซึ่งเป็นเพลงสากลที่อยู่
ในยุค 60’s และเป็นเพลงที่อยู่ในกระแสช่วง พ.ศ. 2520 ทำให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกนำมาร้องโดยศิลปินไทย
หลาย ๆ ท่าน และคุณสุทธิพงษ์ก็ได้นำแนวทางของเนื้อเพลงมาเป็นแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลง 
“เหมือนกไร้ปีก” ประกอบกับเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจอีกเพลงคือ “เพลงเมื่อใดฉันไร้รัก” (พ.ศ. 2526) ของวง
เดอะเบส ที่มีการเปรียบเปรยอย่างท่อนแรกของเพลง 

“เมื่อใดเสือไม่รักป่า เมื่อใดหญ้าไม่รักดิน  

เมื่อใดน้ำหยุดไหลริน เมื่อนั้นฉันสิ้นรักเธอ” 

การเปรียบเปรยนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้นำวิธีการเปรียบเปรยนี้ผนวกเข้ากับการใช้คู่ตรงข้ามของ
เพลง The Twelfth Of Never และนำมาเล่าเรื่องราวความรักที่ยังฝังใจจากวัย 14 - 15 ปีเช่นที่กล่าวข้างต้น 
นอกจากนี้เพลง เหมือนนกไร้ปีก ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านช่วงชีวิตของคุณสุทธิพงษ์จากการเป็นนักร้อง
อิสระ มาเป็นนักร้องวงฟรุตตี้ ซึ่งเพลงเหมือนนกไร้ปีกก็ได้แต่งตามจินตนาการและถูกสร้างมาจากความคิดที่
เป็นอิสระจากตลาดเพลงและหรือบริษัทเพลง ซึ่งบริบทของวงฟรุตตี้ในตอนนั้นคือเป็นวงศิลปินอิสระที่ทำการ
ขอเข้าใช้ห้องอัดและห้องซ้อมของบริษัทเพลงแห่งหนึ่ง และนำเทปที่ถูกอัดแล้วไปให้กับบริษัทอาร์เอสซึ่งเป็น
บริษัทที่ทำการขายเทปเพลง (สมัยนั้นบริษัทอาร์เอสยังไม่มีทุนมากพอที่จะจ้างศิลปินเป็นของบริษัทเอง) กล่าว
ได้ว่าทั้งแนวเพลง แนวคิดการแต่งคำร้องทำนอง และความหมายของเพลงสร้างขึ้นจากความคิดที่เป็นอิสระไม่
มีการครอบงำจากบุคลิก ตลาดเพลง และนายจ้าง แต่ก็ยังคงมีกลิ่นอายของเพลงตลาดในยุคนั้น เนื่องจากคุณ
สิทธิพงษ์ และวงฟรุตตี้เป็นนักร้องกลางคืนที่ต้องร้องเพลงที่เป็นที่ รู้จักเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ลูกค้าของ
ร้านอาหารน้ัน ๆ  
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 เนื้อเพลง เหมือนนกไร้ปีก 

หากโลกนี้ ไม่มพีระจันทร ์

หากตะวัน หยุดการส่องแสง 

ใบไม้ล้วนตาย เฉาแห้ง 

น้ำแข็งกลับร้อน ดังไฟ 

หากทะเล ไม่มฝีูงปลา 

พสุธา สิ้นป่าพฤกไพร 

ทุกสิ่งหยุดการเคลื่อนไหว 

แต่ดวงใจยังคงรักเธอ 

แม้ดวงดาว ดับหมดนภา 

ขอสัญญา รักอยู่เสมอ 

มอบใจ เป็นทาสบำเรอ 

พร่ำเพ้อ มิวาย 

หากนกขาดปีกผกผิน 

เจ้าคงไร้สิ้นความหมาย 

หากฉันขาดเธอเมื่อไร 

คงคล้ายด่ังนกไร้ปีก 

หากนกขาดปีกผกผิน 

เจ้าคงไร้สิ้นความหมาย 

หากฉันขาดเธอเมื่อไร 

คงคล้ายด่ังนกไร้ปีก 
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“คนข้างเคียง” (พ.ศ. 2527) 

คนข้างเคียงเป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับเพลงต่าง ๆ ในอัลบั้มแรก  โดยการแต่งเนื้อร้องของ
เพลงคนข้างเคียง คุณสุทธิพงษ์ได้นำเอาเรื่องราวในประสบการณ์ชีวิตของตนและของเพื่อนที่มีความรักมาเขียน
ให้เป็นเรื่องราวโรแมนติกและอธิบายถึงความรัก 

“ใครมีคนรักจริงก็อวยพรจงให้สมใจ 

แต่ถ้าใครมีรักลวง อย่าตรม 

รักมีพ่าย รักมีให้ รักมิได้ให้ใครสุขสม 

อย่าตรอมตรม ขอจงมั่นใจ” 

ท่อนตัวอย่างดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพรวมของเพลงคนข้างเคียงอย่างคร่าว ๆ โดยเพลงคน
ข้างเคียงได้ถูกเขียนจากความเข้าใจในความรักและการเป็นคนรักของคุณสุทธิพงษ์ในช่วงเวลานั้น อย่างที่กล่าว
ไปข้างต้น เพลงคนข้างเคียงได้ถูกแต่งจากประสบการณ์ของตัวคุณสุทธิพงษ์ เองและคนรอบข้างคุณสุทธิพงษ์ 
ทำให้เป็นการนำสิ่งที่อยู่รอบตัวมาประพันธ์เพลงขึ้นมาภายใต้กรอบ “ความรักและโรแมนติก” และประกอบ
กับประสบการณ์ส่วนตัว และหากคิดตามแนวคิดทฤษฎีเรื่องตัวตนมีพื้นฐานแนวคิดคือสังคมเป็นตัวสร้างปัจเจก
บุคคล กล่าวคือสังคมมีการสร้างเสริมประสบกาณ์และการรวมหมู่จะทำให้เกิดการเรียนรู้และการหยิบยืมสิ่ง
ต่าง ๆ ที่มาจากสังคม 

ในแง่ของทำนองได้มีการใช้ทำนองที่ร่วมสมัยมากขึ้น ไม่มีการยึดติดกับทำนองและจังหวะจากยุค 70s 
– 80s หรือสุนทราภรณ์อีกต่อไป เนื่องจากคนข้างเคียงเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม “คนข้างเคียง” ซึ่ งเป็นอัลบั้มที่ 
2 ของวงฟรุตตี้ที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ของวงให้เป็นวงดนตรีวัยรุ่น  แม้จะมีรูปแบบการเขียนที่มีสัมผัสเป็น
กลอนแปด 

ในทางด้านการใช้สัมผัสหรือรูปแบบการเขียนคำร้อง เป็นการใช้รูปแบบของกลอนแปด ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่คุณสุทธิพงษ์คุ้นเคย เนื่องจากคุณแม่ของคุณสุทธิพงษ์เป็นครูสอนภาษาไทย จึงทำให้เรียนรู้การแต่งกลอน 
โคลง กาพย์ ซึ่งได้ใช้ในการแต่งเพลงช่วงแรก ๆ ด้วย 

ในยุคสมัยนั้นศิลปินวัยรุ่นร่วมรุ่นคนอื่น ๆ ก็ได้มีแนวทางที่เป็นเพลงป็อปและโฟล์คซองที่พูดถึง
เกี่ยวกับความรักเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้ทางผู้ควบคุมการผลิต บริษัทค่ายเพลง และตัวศิลปินเองก็เห็นว่าถ้าทำ
เพลงออกมาในรูปแบบดังกล่าวจะทำให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ฟังได้ง่าย ซึ่งถึงแม้ว่าคุณสุทธิ-
พงษ์จะมีการฝึกฝนการร้องเพลงและเล่นกีต้าร์ในแนวเพลงต่าง ๆ เช่น ร็อคแอนด์โรล แต่ก็เป็นเพียงความชื่น
ชอบและใชเ้พื่อการฝึกฝนกีต้ารแ์ละการร้องเท่านั้น อีกทั้งผู้ศึกษายังสังเกตเห็นว่าในช่วงที่แต่งเพลงคนข้างเคียง
คุณสุทธิพงษ์ยังมีประสบการณ์การแต่งเพลงน้อยจึงทำให้ต้องอาศัยการอ้างอิงจากผลงานของผู้อื่นในการแต่ง
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เพลงค่อนข้างมาก และประกอบกับความกดดันของผู้ควบคุมการผลิตได้แก่ อาจารย์บุญสม รดาเจริญ ที่ทำให้
เพลงต้องอยู่ในรูปแบบที่เป็นที่นิยมเพื่อทำให้ผู้ฟังไม่รู้สึกว่าเปน็เพลงแนวใหม่ที่เข้าถึงยาก 

เนื้อเพลง คนข้างเคียง 

ฟังมาสิฟัง ฟังเรื่องรักเอย 

ใครแม้นเคยมตี้องฟัง  

แม้จะช้ำตรม หรือขื่นขมบา้ง 

แต่ว่าเราควรจำฝังใจ 

มีความรักลวง มีความรักจริง 

มีแม้นใครที่ลวงหลอกเรา 

ถึงจะช้ำตรม จงเก็บรักเอา 

เก็บเอาไปเป็นครูสอนตน 

ใครมีคนรักจรงิก็อวยพรจงให้สมใจ 

แต่ถ้าใครมีรักลวง อย่าตรม 

รักมีพ่าย รักมใีห ้

รักมิได้ให้ใครสขุสม 

อย่าตรอมตรม ขอจงมั่นใจ 

จงโปรดเหลียวมอง มองคนข้างเคียง 

เธอนั้นคงเป็นเช่นเรา 

โดนใครเขาทำ ใจให้หมองเศร้า 

มาเถิดมาเถิดเรา รักกัน 

ใครมีคนรักจรงิก็อวยพรจงให้สมใจ 

แต่ถ้าใครมีรักลวง อย่าตรม 

รักมีพ่าย รักมใีห ้
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รักมิได้ให้ใครสขุสม 

อย่าตรอมตรม ขอจงมั่นใจ 

จงโปรดเหลียวมอง มองคนข้างเคียง 

เธอนั้นคงเป็นเช่นเรา 

โดนใครเขาทำ ใจให้หมองเศร้า 

มาเถิดมาเถิดเรารักกัน 

โดนใครเขาทำ ใจให้หมองเศร้า 

มาเถิดมาเถิดเรา รักกัน 

 

“คู่กรรม” (พ.ศ. 2533) 

คู่กรรมเป็นเพลงที่คุณสุทธิพงษ์แต่งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นเวลาที่วงฟรุตตี้กำลังจะเลิกวงพอดี (วง
ฟรุตตี้ออกอัลบั้มสุดท้ายในปี พ.ศ. 2534) ประกอบกับคุณสุทธิพงษ์ได้รับการติดต่อจากดาราวิดีโอให้ประพันธ์
เพลงประกอบละครเรื่องคู่กรรม (พ.ศ. 2533) หลังจากได้รับโจทย์ให้แต่งเพลงประกอบเรื่องคู่กรรม คุณสุทธิ -
พงษ์ก็ได้เดินทางไปปรึกษากับทางดาราวิดีโอว่าบทละครเป็นรูปแบบไหน ต่างจากบทประพันธ์ของทมยันตีมาก
น้อยแค่ไหน ทำให้ได้วัตถุดิบในการเขียนคำร้องมาส่วนหนึ่ง จึงนำมาประกอบกับประสบการณ์การแต่งเพลง
และเรื่องราวความโรแมนติกจากบทประพันธ์เรื่องคู่กรรมนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว 

ในส่วนของทำนอง ยังใช้ทำนองแบบเพลงช้าในยุค 80’s ซึ่งเป็นลักษณะจังหวะแบบเดียวกับที่ใช้ใน
เพลงช้าหลาย ๆ เพลงของวงฟรุตตี้ ซึ่งยังไม่เป็นทำนองสมัยใหม่แต่ก็ไม่เป็นทำนองที่ล้าหลังจนเกินไป ทำให้
เพลงคู่กรรมปี พ.ศ. 2533 เป็นเพลงประกอบละครที่ฮิตติดหูในระดับหนึ่งเลยทีเดียว 

จนในปีที่ละครออกฉายก็ได้นำเพลงนี้ขับร้องโดยพีระพงษ์ พลชนะและกลมชนก โกมลฐิติซึ่งเป็น
นางเอกของเรื่อง และมีการเล่าเรื่องคู่กรรมแบบคร่าว ๆ และมีการแสดงความรักความเสียใจในเพลง โดยส่วน
ใหญ่จะกล่าวถึงการสูญเสีย การพลัดพรากและความเสียใจที่มีต่อคนรัก การนำเรื่องราวของการพลัดกรากและ
การรอคอยที่จะได้เจอคู่รักของตนในอีกภพอีกชาติ เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้และนำเสนอด้วยการ
เล่าในมุมมองและภาษาที่เข้ากับยุคสมัย การกล่าวพร่ำเพ้อพรรณนาที่ว่าเป็นดั่งสวรรค์แกล้งหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่คอยขัดขวางความรักในครั้งน้ี ก็เป็นอีกประเด็นที่ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านเพลงนี้เช่นกัน 

จากการสัมภาษณ์คุณสุทธิพงษ์ทำให้รู้ว่าบริษัทดาราวิดีโอซึ่งเป็นบริษัทที่จ้างวานให้คุณสุทธิพงษ์แต่ง
เพลงประกอบละครคู่กรรมให้ได้มีการร่วมงานกันมาก่อนแล้วในฐานะนักแสดง ซึ่งทำให้ทางบริษัทและคณะผู้
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จัดละครตัดสินใจเลือกคุณสุทธิพงษ์มาแต่งเพลงประกอบละครเรื่องนี้ ซึ่งทางคณะผู้จัดคงจะสังเกตเห็นอัต-
ลักษณ์ของคุณสุทธิพงษ์จากผลงานเพลงก่อนหน้าทีม่ีทิศทางไปในทางเดียวกับที่ผู้จัดละครต้องการ 

 

เรื่องย่อ คู่กรรม 

แม้จะเป็นลูกสาวคนเดียว และขาดพ่อมาตั้งแต่เด็ก แต่ อัง ( อังศุมาลิน ชลาสินธุ์ ) ก็
เติบโตมาท่ามกลางความรักและความอบอุ่นของ แม่อร เจ้าของสวนส้มริมน้ำเจ้าพระยา ฝั่ง
บางกอกน้อย กับ ยาย ( แม่ของอร ) พ่อของอังเป็นอดีตทหารเรือ ชื่อ หลวงชลาสินธุราช เขา
พบรักกับอร เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนทหารเรือ จนได้เสียแต่งงานกัน แต่ญาติฝ่ายชายไม่
ยอมรับอร เมื่ออรได้กำเนิดลูกสาวคนแรก ( อังศุมาลิน ) สามีก็จำต้องไปศึกษาวิชาการต่อเรือ
ที่อิตาลี จากนั้นมาข่าวของชลาสินธุราชก็เงียบหายไป จนถึงกำหนดกลับ หลวงชลาสินธุราชก็
ถูกคำสั่งจากญาติผู้ใหญ่ให้สั่งหย่าขาดกับอร อรจำยอมอย่างไม่มีสิทธิ์คัดค้าน แต่เพราะทิฐิ จึง
มีข้อแม้ ห้ามไม่ให้เขามายุ่งกับอังศุมาลินอีกเป็นอันขาด 

อังฯมีเพื่อนชายที่รู้ใจและสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็ก ชื่อ วนัส นิสิตหนุ่มคณะวิศวฯ 
มหาลัยเดียวกัน วนัสแก่กว่าอังฯเล็กน้อย จึงต้องทำหน้าที่ดูแลอังฯเหมือนเป็นพี่ชายไปด้วย 
โดยที่ในใจลึกๆของเขาแอบรักอังมากกว่าน้องสาว ซึ่งแม้อังฯจะรับรู้ แต่ก็ไม่เคยเปิดโอกาส
หรือตอบรับความในใจของวนัสเลยสักครั้ง เธอไม่ปฎิเสธ แต่เธอคิดว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความ
รัก 

วนัสเป็นลูกชายคนเดียวของ กำนันนุ่ม กำนันนุ่มเองก็เอ็นดูอังฯเหมือนลูกสาว 
เช่นเดียวกับแม่อรกับยายก็รักและเอ็นดูวนัสเหมือนลูกเหมือนหลาน จนกำนันนุ่มถึงกับเคย
ออกปากกับแม่อรเรื่องการหมั้นหมายอังฯให้วนัสเมื่อทั้งคู่ถึงวัยอันควร ซึ่งแม่อรก็ไม่ได้ปฏิเสธ 

วนัสได้ทุนไปเรียนต่ออังกฤษ เขากังวลที ่จะต้องจากอังฯไปนานถึง 5 ปี กลัว
ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอังฯ จะเปลี่ยนไป ก่อนวันเดินทาง วนัสจึงถือโอกาสบอกรักอังฯ
ใต้ต้นลำพู พร้อมกับขอให้อังสัญญาว่า จะรอเขาคนเดียว แม้จะเชื่อมั่นในตัววนัส แต่อังฯก็
เลี่ยงตอบว่า เธอจะให้คำตอบวนัสทันทีที่เขากลับมา 

วนัสเดินทางไปอังกฤษ จดหมายติดต่อกับอังฯเป็นระยะ บอกเล่าถึงสงครามที่เริ่มคุ
กรุ่นในยุโรป ทำให้อังฯเป็นห่วงวนัส และแทบทุกคืนเธอจะเล่นขิม เพื่อเป็นสื่อความคิดถึง
และห่วงใยของเธอส่งไปยังวนัส 

สงครามเริ่มแผ่ขยายเข้ามาถึงเมืองไทย ถึงกรุงเทพ ข่าวคราวจากทางยุโรปถูกตัด
ขาดอย่างสิ้นเชิง ทหารญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาตั้งฐานทัพในจุดต่างๆของกรุงเทพ ไม่เว้นแม้แต่ใกล้ๆ
สวนของบ้านอังฯ แต่สถานการณ์ยังราบรื่น เป็นปกติด ี
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อังฯกับครอบครัวมีโอกาสได้รู้จักสนิทสนมกับ หมอโยชิ หมอชาวญี่ปุ่นผู้แสนใจดีและ
เป็นมิตร หมอโยชิเอ็นดูอังฯจนเสนอตัวสอนภาษาญี่ปุ่นให้เธอด้วยความเต็มใจ 

หมอโยชิชวนอังเป็นล่ามสื่อสาร แต่อังปฏิเสธอย่างไม่ใยดี เพราะเธออคติกับคนญี่ปุ่น 
ด้วยมองว่าญี่ปุ่นนำสงครามมาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน 

แล้วอังฯก็ได้พบกับ โกโบริ ขณะที่เธอว่ายน้ำเล่นไปแอบดูอู่เรือของทหารญี่ปุ่นที่มา
ตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆสวนบ้านเธอ โกโบริเป็นนายช่างใหญ่ประจำอู่ เขากล่าวทักทายอังฯอย่าง
เป็นมิตร แต่อังฯไม่พูดด้วย เพราะอคติกับคนญี่ปุ่น โดยเฉพาะทหาร 

ทหารญี่ปุ่นที่อู่เรือ จ้างชาวบ้านคนไทยไปทำงานหลายต่อหลายคน รวมทั้ง ตาผล ซึ่ง
โกโบริจ้างไปสอนภาษาไทยให้ ไม่นานนักตาผลก็ร่วมกับ ตาบัว แอบขโมยของในโกดังทหาร 
จึงถูกทหารญี่ปุ่นทำโทษ 

อังฯกับชาวบ้านตามไปดู โกโบริทำโทษตาผลอย่างทารุณ อังฯโกรธโกโบริ ด่าทอ
สารพัด โกโบริเองก็พยายามอธิบายว่าเป็นกฎของกองทัพญี่ปุ่น จนทั้งคู่เกิดปากเสียงกันจนได้ 
แม่อรซึ่งตามไปด้วย ต้องรีบดึงอังฯกลับบ้าน 

แทบทุกคืนที่อู่ต่อเรือ โกโบริจะได้ยินเสียงขิมแว่วมาจากบ้านอังฯ เขารู้สึกไพเราะ
ถูกใจ จนต้องแวะไปหาที่บ้านอังฯเพื่อขอชม การไปบ้านอังฯครั้งแรกของโกโบริ เขาได้พบกับ
แม่และยาย ( ทั้งคู่จะเรียกเขาว่า "พ่อดอกมะลิ" ) พอดีกับยายไม่สบาย โกโบริจึงไปตามหมอ
ที่อู่ต่อเรือมาดูอาการ และคอยเป็นล่ามถ่ายทอดให้อังฯฟัง นอกจากนั้นยังมีโอกาสได้ใช้วิธี
โบราณของชาวญี่ปุ่นช่วยรักษาอังฯที่เผลอโดนแมงป่องต่อยอีกด้วย 

จากนั้นมา โกโบริก็เริ่มแสดงไมตรีกับครอบครัวอังฯ ใช้ให้ทหารลูกน้องส่งข้าวของ
ผลไม้สำหรับคนป่วยมาให้ยายของอังฯ พาหมอมาดูอาการยาย จนทำให้ทั้งแม่กับยายเริ่ม
เอ็นดูและมองเห็นถึงน้ำใจไมตรีของโกโบริ ขณะที่อังฯก็ยังอคติกับเขาอย่างเดิม 

ครั้งหนึ่ง โกโบริกับหมอรับเชิญของแม่อรให้ไปกินข้าวที่บ้าน และอังฯได้พบกับตาบัว
กับตาผลมาแอบซุ่มดักรอทำร้ายโกโบริ ( เพราะแค้นที่ถูกลงโทษเมื่อครั้งก่อน ) แต่ด้วยทิฐิ อัง
ฯจึงไม่บอกโกโบร ิ

จนโกโบริกับหมอกลับไป อังฯจึงกังวล จนตัดสินใจตามไปดู แต่ช้าเกินไป ทั้งโกโบริ
กับหมอโดนทำร้ายบาดเจ็บ อังฯตามไปช่วยไม่ทัน พาโกโบริกับหมอมารักษาตัวและนอนค้าง
ที่บ้าน 

โกโบริเจ็บหนักกว่าหมอ อังฯรู้สึกผิดจึงสารภาพกับโกโบริเรื่องที่เธอรู้มาก่อนแล้ว โก
โบริเสียใจที่อังฯโกรธเกลียดเขามากเพียงนี้ โดยไม่รู้เลยว่าลึกๆแล้วอังฯก็เสียใจไม่แพ้เขา 
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แต่เมื่อพบกันอีกครั้ง โกโบริกลับปฏิบัติกับอังเหมือนปกติ เหมือนไม่เคยมีเรื่องใดๆ
เกิดขึ้น อังฯจึงยิ่งรู้สึกผิดและยอมอ่อนให้กับโกโบริมากขึ้น จนวันหนึ่ง ขณะที่โกโบริแวะมาที่
บ้านอังฯตาบัวเกิดแวะมาหาอังฯเพื่อขอยาไปให้ตาผล ทั้งคู่พบกันอีกครั้ง แต่โกโบริกลับยังมี
น้ำใจพอที่จะใช้ให้หมอตามไปช่วยรักษาตาผล…อังฯให้ตาบัวกับตาผลอาศัยรักษาตัวอยู่ใน
สวนฯ ขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นน้ำใจของโกโบริ 

โกโบริชวนหมดนำข้าวปลาอาหารมาบ้านอังฯ พร้อมกับเสนอตัวจะเข้าครัวทำอาหาร
ญี่ปุ่นเลี้ยงตอบแทน อังฯคอยช่วยเป็นลูกมือ จู่ๆสัญญาณสงครามดังขึ้น โกโบริกับหมอรีบขอ
ตัวกลับฐาน เสียงระเบิดลงตูม ๆ ทุกคนตื่นตระหนก ไม่มีใครรู้เลยว่าในใจลึกๆของอังฯตอนนี้
นั้นแอบรู้สึกเป็นห่วงโกโบร ิ

สงครามเริ่มคุกรุ่นขึ้น ชาวบ้านต้องโกลาหลกับการหาที่หลบภัยทุกครั้ง ที่มีสัญญาณ
ทิ้งระเบิด จนครั้งหนึ่ง หลังจากเสียงระเบิดเงียบลง อังฯ กับแม่และยายก็กลับขึ้นบ้านและอัง
ฯ ได้พบกับ รท.ไมเคิล วอลเด็น ทหารเชลยศึกของญี่ปุ่นที่แอบหนีขึ้นมาหลบอยู่ในบ้าน ไม
เคิลอ้อนวอนขอที่หลบภัย จนอังฯกับแม่เกิดสงสาร จึงตัดสินใจยอมให้ไมเคิลแอบรักษาตัวอยู่
ในบ้านในห้องเก็บของ 

ทหารญี่ปุ่นเริ่มออกมาหาตัวเชลยกันจ้าละหวั่น ไม่เว้นแม้แต่บ้านของอังฯ โกโบริกับ
ลูกน้องมาขออนุญาตค้นบ้านตามหน้าที่ โชคดีที่อังฯรู้ตัวเสียก่อน จึงบอกให้ไมเคิลหลบในตู้
เสื้อผ้าห้องนอนของเธอ โกโบริพบร่องรอยของไมเคิล แต่อังฯปฏิเสธ โกโบริเสียใจที่อังฯทำกับ
เขาเหมือนเขาเป็นคนโง่ จึงลากลับไปด้วยความน้อยใจ และไม่อยากให้อังฯต้องเดือดร้อน ใน
ข้อหาช่วยเหลือเชลยสงคราม 

กลางดึกคืนหนึ่ง อังบอกให้ไมเคิลเปลี่ยนที่หลบซ่อนตัว ให้ไปอยู่กับตาบัวที่ท้ายสวน 
แต่เมื่อเธอพาเขาไปถึงกระท่อม กลับเจอโกโบริอยู่กับตาบัว แต่โกโบริไม่เชื่อ อังฯเลยเดินหนี 
โกโบริตามไป โกโบริรู้ดีว่าอังฯพาไมเคิลมาอยู่กับตาบัว แต่เขาก็แสร้งเป็นไม่รู้ ไมเคิลจึงมี
โอกาสหลบเข้าไปหาตาบัว ตามที่นัดแนะกับอังฯไว้เรียบร้อยแล้ว 

โกโบริเดินตามอังฯ มีปากเสียงกันเรื่องความรับผิดชอบ จน น้าเมี้ยน บังเอิญเดินมา
เจอทั้งคู่ เลยเข้าใจว่าทั้งคู่จีบกัน อังฯพาลโกรธใส่โกโบริที่ทำให้น้าเมี้ยนเขา้ใจอย่างนั้น 

สัญญาณระเบิดดังขึ้น ในคืนที่อังฯอยู่บ้านคนเดียว โกโบริซึ่งแวะมาหาพอดี เลยมี
โอกาสได้ช่วยเหลือพาอังฯไปหลบภัยที่ท้ายสวน ทั้งคู่วิ่งฝ่ากระสุน โกโบริกอดอังฯวิ่งเอาตัว
เป็นกำบังให้ และพาอังฯไปหลบในท้องร่องและกอดอังไว้แน่น ระเบิดก็ลงใกล้ๆจุดนั้น โกโบริ
ยอมเสี่ยงชีวิตเจ็บตัวแทนอังฯ และก่อนที่เขาจะหมดสติไป โกโบริก็บอกรักอังฯ "ผมรักคุณ" 
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อังฯมารู้สึกตัวอีกทีบนบ้าน และถามถึงโกโบริทันที แม่บอกว่าโกโบริไม่เป็นไรมากแค่
บาดเจ็บนิดหน่อย และก็ไม่รับไปรักษาตัวที่อู่เรือ โกโบริช่วยชีวิตอังฯไว้ และคำว่า "ผมรักคุณ" 
ของโกโบริ ก็ยังก้องอยู่ในใจอังฯ ทั้งที่เธอพยายามบอกตัวเองว่าเธอรักวนัส แต่ดูเหมือนส่วน
หนึ่งของใจเธอ จะเริ่มอ่อนไหวไปซะแล้ว 

น้าเมี้ยนเอาข่าวอังฯ กับโกโบริไปพูดจนเข้าถึงหูกำนันนุ่ม กำนันนุ่มไม่สบายใจเลย
แวะมาซักถามกับอังฯ อังฯอธิบายความจริง แม้กำนันนุ่มจะเชื่อใจ แต่ก็ทำให้อังฯ กับแม่และ
ยายไม่สบายใจกับข่าวนี้เท่าไรนัก 

โกโบริได้รับฟังข่าวนี้จากหมอโยชิ ซึ่งคุ้นเคยกับชาวบ้าน เขาไม่สบายใจที่ทำให้อังฯ
เสียหาย จึงปรึกษากับหมอโยชิ และตัดสินใจไปหาอังฯและยอมรับผิด หาทางรักษาชื่อเสียง
ของอังฯด้วยการขอเธอแต่งงาน 

แม้ลึกๆแล้วเธอจะรัก แต่เพราะโกโบริเป็นชาวญี่ปุ่น เป็นศัตรูที่เข้ามากร้ำกรายบ้าน
เกิดเมืองนอนของเธอ อังฯจึงปฏิเสธโกโบริอย่างไม่ใยดี 

หมอโยชิเป็นตัวแทนโกโบริมาสู่ขออังฯในวันที่อังฯไม่อยู่ แม่ขอเวลาให้อังฯตัดสินใจ 
แม่หารือกับยาย ทั้งแม่กับยายต่างก็เอ็นดูโกโบริ แต่ในที่สุดแล้ วก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของ
อังฯคนเดียว 

นสพ. ลงข่าวซุบซิบเรื่องอังฯกับโกโบริ หลวงชลาสินธุราชเดินทางมาพบอังฯถึงบ้าน
สวน เพื่อสอบถามเรื่องข่าวใน นสพ. เขาเล่าว่าทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายไทยกับญี่ปุ่น พากันยินดี
กันยกใหญ่ ต่างฝ่ายต่างมองว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ เชื่อมวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น 
หากอังฯไม่ยอมตกลง คงวุ่นวายกันน่าดู 

โกโบริมาขอโทษอังฯ ที่เรื่องของเขากับเธอกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต และมีเรื่อง
การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ทุกอย่างบีบคั้น เหมือนมัดมือชก จนในที่สุด อังฯก็จำต้องจำยอม
แต่งงานกับโกโบริด้วยเหตุผลทางการเมือง 

ข่าวการแต่งงานของอังฯกับโกโบริลง นสพ. ไมเคิลบังเอิญได้เห็นรูปพ่ออังฯใน นสพ. 
แล้วตกใจว่า เพราะพ่ออังฯคือพวกเสรีไทยที่เขากำลังตามหา และเป็นคนเดียวที่จะช่วยพาเขา
กลับประเทศได้ นั่นเอง ไมเคิลขอให้อังฯช่วยติดต่อพ่อเพื่อช่วยเหลือเขา อังฯรับปากจะช่วย 
แม่อรปรามอังฯกังวลว่า หากโกโบริรู้เข้าเรื่องจะไปกันใหญ่ แต่อังฯไม่สน 

อังฯเข้าเมืองไปพบกับพ่อเรื่องไมเคิล พ่อรับปากจะช่วย โดยนัดแนะกันว่าจะให้ไม
เคิลหลบในโรงศพแล้วให้คนช่วยกันแบกพาออกไปในวันแต่งงานของอังฯ 
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วันหมั้น แผนการร้ายไมเคิลสำเร็จลุล่วง โดยความร่วมมือของอังฯกับตาผล ตาบัว 
และลูกน้องของพ่อ โกโบริรู้เห็นทุกอย่าง แต่ไม่ต่อว่าใดๆกับอัง ได้แต่เก็บความรู้สึกและพาล
เข้าใจไปว่าที่อังฯเกลียดเขา เพราะอังฯเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งเท่ากับเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเขา 

การเตรียมงานแต่งเป็นไปอย่างเอิกเกริก แต่โกโบริกลับห่างหายจากอังฯ มุงานหนัก
เพราะคิดไม่ตกเรื่องที่อังฯกับเขาอยู่กันคนละฝ่าย ทั้งความรักและสงคราม จนหมอโยชิ ซึ่งก็
พอจะรู้เรื่องราวทุกอย่างดี เกิดเห็นใจพยายามแวะมาให้กำลังใจ พร้อมทั้งบอกให้โกโบริรู้
เหตุผล ที่ทางการต่ืนเต้นกับการแต่งงานครั้งนี้ เพราะทางญี่ปุ่นรู้เรื่องที่พ่ออังฯเป็นเสรีไทย จึง
หวังว่างานแต่งงานระหว่างลูกสาวเขากับทหารญี่ปุ่นอย่างโกโบริ จะทำให้พ่ออังฯเปลี่ยนใจตี
จากฝ่ายเสรีไทย นั่นเอง 

ความสุภาพแสนดีของโกโบริ เริ่มทำให้อังฯเริ่มมองเขาในแง่ดีมากขึ้นทีละนิด จนคืน
หนึ่งขณะที่เธอมายืนนึกถึงสัญญาที่เคยให้ไว้กับวนัสที่ใต้ต้นลำพู โกโบริก็มาเจอ อังฯจึง
สารภาพกับโกโบริว่าเธอมีคนที่เธอรออยู่แล้ว ( วนัส ) โกโบริเสียใจแต่ไม่แสดงออก แต่อังฯ
กลับเป็นฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองได้ทำร้ายจิตใจของโกโบริ เธอเห็นใจและสงสารโกโบริจับใจ 

โกโบริตัดสินใจไปหารือกับทหารชั้นผู้ใหญ่ เรื่องจะขอยกเลิกการแต่งงานแต่ไม่สำเร็จ 

การแต่งงานของโกโบริกับอังศุมาลิน จึงเป็นไปตามกำหนดการ แขกเหรื่อมากมาย
มาร่วมแสดงความยินดี คืนส่งตัวโกโบริก็ปฏิบัติตัวเป็นสุภาพบุรุษ อ่อนโยน และไม่คิดที่จะ
ล่วงเกินอังฯ แม้แต่น้อย 

แตใ่นวันที่ชาวบ้านจัดงานรำวงขึ้นโกโบริสนุกสนานมากเพราะชาวบ้านที่เริ่มเป็นมิตร
กับเขาเลี้ยงเหล้าดื่มกินกันอย่างสนุกสนาน และคืนนั้นเองโกโบริกับอังศุมาลินก็เป็นของกัน
และกัน โกโบริรู้สึกผิดมากที่ล่วงเกินอังศุมาลินไปด้านอังศุมาลินก็ได้แต่เก็บอารมณ์ของตัวเอง
เอาไว ้

อังฯเริ่มแพ้ท้อง โกโบริดีใจ แต่ใจนึงก็กลัวว่าจะต้องเสียอังฯไป เพราะได้สัญญากับอัง
ฯไว้แล้ว ตาบัวเอาข่าวดีมาบอกว่า วนัสกำลังจะกลับเมืองไทย อังฯยิ่งสับสนเพราะไม่รู้จะตอบ
คำถามวนัสอย่างไร โกโบริแอบอ่านจดหมายของวนัส อังฯรู้เข้าก็ไม่พอใจ ด่าทอโกโบริ และ
ประชดด้วยการย้ำให้โกโบริอย่าลืมสัญญาที่จะให้อิสระกับเธอ 

โกโบริมุงานหนัก นอนที่อู่เรือไม่ยอมกลับบ้าน พร้อมกับทำเรื่องขอย้ายไปประจำที่
พม่า เพราะสถานการณ์ที่พม่ากำลังวุ่นวาย เขาไม่ต้องการได้ชื่อว่าเป็นทหารที่เลือกแต่งาน
สบาย แต่หมอโยชิรู้ดีว่าโกโบริมีเหตุผลมากกว่านั้น เพราะสังเกตเห็นว่าโกโบริกับอังฯมีปัญหา
ไม่เข้าใจกัน หมอโยชิจึงพยายามเข้ามาประสานความสัมพันธ์ของทั้งคู่ แต่ก็ไม่เป็นผล 
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ตาบัวและตาผลบอกข่าวเรื่องวนัสหายดีแล้ว แถมทางสันติบาล ตกลงจะร่วมมือกับ
เสรีไทยกำจัดญี่ปุ่น ยอมให้พวกเชลยออกไปปฏิบัติงานตอนกลางคืน ส่วนกลางวันก็ ให้รีบ
กลับไปอยู่ในห้องขังตามเดิม แล้วคืนหนึ่ง วนัสก็แอบมาพบกับอังฯ วนัสรู้เรื่องอังฯดีทุกอย่าง 
เขารู้ดีว่าอังฯกำลังสับสนใจระหว่างโกโบริกับเขา จึงให้อิสระอังฯได้เลือกคนที่เธอรัก พร้อม
กับฝากให้อังฯบอกโกโบริด้วยว่า อย่าไปบางกกอกน้อยตอนมีระเบิด อังฯซึ้งใจกับความเป็น
สุภาพบุรุษของวนัส 

ระเบิดลงชุดใหญ่ทำให้อังฯกลัวว่าโกโบริจะเป็นอันตราย จึงรีบตามไปบางกอกน้อย
โดยไม่สนคำทัดทานของใคร 

เมื ่อไปถึงปรากฏว่าสถานีรถไฟบางกอกน้อยโดนถล่ม ทหารนอนตาย บาดเจ็บ
มากมาย อังเจอฯเจอหมอโยชิ ซึ่งก็กำลังตามหาโกโบริอยู่เหมือนกัน 

อังฯขอพรลูกในท้องให้ช่วยคุ้มครองโกโบริ อังฯเดินตามหาโกโบริอย่างรุ่มร้อนใจ จน
ในที่สุดอังฯก็พบโกโบรินอนบาดเจ็บ อาการสาหัส อังฯไม่ยอมให้โกโบริจากเธอไป แต่โกโบริ
รู้ตัวดีว่าเขาคงไม่รอด จึงฝากให้อังฯช่วยดูแลลูกแทนเขาด้วย อังฯบอกรักโกโบริก่อนที่เขาจะ
สิ้นลมบนตักอังฯ นั่นเอง จบที่งานศพของโกโบริ ทุกคนร่ำไห้เสียใจ อังฯให้สัญญาต่อหน้าศพ
โกโบริว่า เธอจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อลูก และจะดูแลลูกให้ดีที่สุดเพื่อโกโบริ……ผู้ชายที่เธอรัก
สุดหัวใจ  

(RYT9. 2004 : ออนไลน์) 

เนื้อเพลง คู่กรรม 

ดั่งนรกชัง หรือสวรรค์แกล้ง แกล้งทรมาน ให้ฉันได้เจอ 

เกลียดชิงชัง สุดท้ายรักเธอ แต่พอเผลอ พรากเธอดับสูญ 

เวรกรรมหรือไร แต่ปางไหนนั่น สุขเพียงชั่ววัน แต่ช้ำทวีคูณ 

ให้ห่างไกล สุดฟ้าอาดูร สูญสิ้นเธอ ตลอดกาล 

อธิษฐานจิตใจ หากเกิดชาติไหน ฐานันดรใดใด ทุกสถาน 

ดลให้เรา ได้พบเจอเป็นคู่กัน วอนสวรรค์ ได้ไหม 

วิญญาณฉันรอ ที่ทางช้างเผือก เลือกเธอรักเธอ ไม่ร้างลาไกล 

ดั่งหิ่งห้อย เฝ้าคอยจนชีพวาย ใต้ลำพู รอคู่กรรม 
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อธิษฐานจิตใจ หากเกิดชาติไหน ฐานันดรใดใด ทุกสถาน 

ดลให้เรา ได้พบเจอเป็นคู่กัน วอนสวรรค์ ได้ไหม 

วิญญาณฉันรอ ที่ทางช้างเผือก เลือกเธอรักเธอ ไม่ร้างลาไกล 

ดั่งหิ่งห้อย เฝ้าคอยจนชีพวาย ใต้ลำพู รอคู่กรรม 

 

“สายโลหิต” (พ.ศ. 2538) 

สายโลหิตเป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อเป็นเพลงประกอบละครเรื่องสายโลหิตในปี พ.ศ. 2538 โดยโจทย์และ
วิธีการประพันธ์จะใช้ในรูปแบบที่เรียกว่าการแต่งเพลงประกอบละครคือ นำบทประพันธ์หรือบทละครของ
เรื่องราวที่จะแต่งนั้นมาอ่านและทำความเข้าใจของตัวละครเอกไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกและบรรยากาศ
โดยรอบที่เป็นฉากหลังของเรื่องราวว่าอารมณ์ของบทประพันธ์นั้น ๆ เป็นไปในทิศทางใด  

การประพันธ์สายโลหิตจึงเริ่มด้วยการที่คุณสุทธิพงษ์อ่านและทำความเข้าใจเรื่องราว ทั้งอ่านหนังสือที่
คุณโสภาค สุวรรณเขียนและได้พูดคุยและเปลี่ยนกับทีมผู้จัดทำละคร จึงได้นำเรื่องราวที่ได้มานั้นมาเรียบเรียง
และนำมาแต่งคำร้อง โดยเรื่องย่อของสายโลหิตมีดังต่อไปนี้ 

ดาวเรือง หญิงสาวที ่เกิดและเติบโตในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เธอเป็น
หลานสาวที่คุณย่านิ่มให้ความรักและความเอ็นดู เนื่องด้วยเมื่อตอนเด็กดาวเรืองต้องกำพร้า
แม่ มีเพียง หลวงสุวรรณราชา ผู้เป็นพ่อ ท่านได้มอบให้เธออยู่ในความดูแลของคุณย่านิ่มนับ
แต่นั้นมา ดาวเรืองมีพี่อยู่ 2 คน เธอเป็นน้องสาวคนสุดท้อง คนหนึ่งเป็นพี่ชายมีชื่อว่า หลวง
เสนาสุรภาค อีกคนหนึ่งเป็นพี่สาวมีชื่อว่า ลำดวน ต่อมา เมื่อลำดวนมีอายุได้ 20 ปี เธอตกลง
ปลงใจที่ตกแต่งกับ หลวงเทพฤทธิ์อริศัตรูพ่าย ผู้เป็นพี่ชายร่วมสายโลหิตเดียวกับ ขุนไกร มี
หน้าที่เป็นกองทะลวงฟันในตอนน้ัน โดยทั้งคู่เป็นบุตรชายของ พระยาพิริยะแสนพลพ่าย และ
คุณหญิงศรีนวล 

      หมื่นทิพเทศา บุตรชายของ พระวิชิต และคุณหญิงปริก ตอนนั้นเขาเป็นทหาร
ฝ่ายพระยารัตนาธิเบศร์ หมื่นทิพเทศาเธอเป็นผู้ชายที่มักมากในกาม เที่ยวไปมีเรื่องชู้สาวกับ
ผู้หญิงอื่นนับไม่ถ้วน ทั้งยังทำตัวกร่างเป็นนักเลงหัวไม้ คอยบีบบังคับให้ดาวเรืองช่วยแอบส่ง
เพลงยาวให้กับ แม่หญิงเยื้อน น้องสาวคนสุดท้องของขุนไกร แต่แล้วก็ถูกจับได้เสียก่อน โดย
ดาวเรืองยอมรับกับขุนไกรว่าที่เธอช่วยทำเรื่องนี้ให้หมื่นทิพนั้น เป็นเพราะเขารู้ว่าเธอแอบหนี
ไปเที่ยวที่คุกกับบรรดาแม่ครัว ซึ่งในตอนนั้นนับว่าเป็นสถานที่ต้องห้าม พอถูกจับได้ ขุนไกร
เลยขอยึดเอาเพลงยาวไว้ แล้วขออนุญาตกับคุณย่านิ่มพาดาวเรืองไปเที่ยวรอบๆ กรุงศรี
อยุธยา 
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      ดาวเรืองเป็นคนที่ชอบซัก ชอบถาม เธอจดจำสิ่งต่างๆ รอบตัวที่พบเห็นได้ดี มี
ความรอบรู้เกินกว่าเด็กที่อยู่ในวัยเดียวกัน ทำให้ขุนไกรเกิดความรู้สึกเอ็นดูในตัวของดาวเรือง
เป็นอย่างมาก เมื่อความรู้ถึงหูของหมื่นทิพเข้าว่าถูกขัดขวางเส้นทางความรักระหว่างเขากับ
แม่หญิงเยื้อน หมื่นทิพจึงประกาศชัดว่าจะต้องขอแม่หญิงเยื้อนมาเป็นเมียของตนให้จงได้ 
ครั้นเมื่อขุนไกร หลวงเสนาสุรภาค และพระยาพิริยะ แสนพลพ่าย จำต้องออกทัพเพื่อไปป้อง
ศึกที่พม่ายกทัพเข้ามาตี หมื่นทิพสบโอกาส จึงเดินทางไปมาหาสู่แม่หญิงเยื้อนได้ตามใจ อีก
ทั้งแม่หญิงเยื้อนก็มีท่าทีพอใจในตัวหมื่นทิพอยู่ไม่น้อย เมื่อขุนไกรรู้เรื่องเข้า จึงเกิดความแค้น
เคืองในตัวหมื่นทิพเป็นอันมาก 

      เมื่อดาวเรืองอายุย่างเข้า 13 ปี ในตอนนั้นพม่าเริ่มยกทัพเข้ามารุกหนักขึ้น ขุน
ไกรขันอาสาที่จะไปออกรบ พันสิงห์ผู้ที่เป็นลูกน้องคนสนิทของขุนไกร ได้ผลัดมือกันหนีตาย
กลับเข้ากรุง พันสิงห์หนีมาจนถึงเขตบ้านของดาวเรือง เมื่อมีผู้มาพบจึงได้ไปแจ้งความให้คุณ
ย่านิ่มทราบ โดยให้นางเยื้อนผู้ซึ ่งเป็นพี่เลี้ยงของดาวเรืองช่วยรักษาและดูแลจนหายป่วย 
จากนั้นพันสิงห์และนางเยื้อนก็ตกลงที่จะแต่งงานกันในที่สุด ขุนไกรเข้าสู้รบจนมีอาการ
บาดเจ็บสาหัสจนต้องถูกหามกลับเข้ามารักษาตัวที่บ้านของครูดาบ แต่อาการยังไม่ทันจะ
ทุเลาก็อาสาที่จะออกไปรบอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากทนที่จะดูอยู่เฉยๆ ไม่ได้ ในขณะเดียวกัน แม่
หญิงเยื้อนก็ตัดสินใจที่จะรับหมั้นหมื่นทิพ เมื่อขุนไกรรู้ข่าวว่าพม่าใกล้จะเข้าประชิดเขตกรุง
ศรีเต็มที จึงตัดสินใจขอย้ายราชการไปอยู่ที่หัวเมืองเหนือ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องอยู่ร่วมชายคา
เดียวกับหมื่นทิพ โดยมีพันสิงห์กับนางเยื้อนติดตามไปอยู่ที่หัวเมืองด้วย 

      เข้าสู่ช่วงปลายปี พุทธศักราช 2309 ศึกจากฝั่งพม่าเริ่มทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น หลวงไกรเดินทางเข้ามาส่งข่าวราชการที่กรุงศรี บังเอิญไปได้ยินขุนทิพหลุดปากเรื่อง
ที่ว่าเคยฉุดดาวเรืองไปลวนลามใต้น้ำ หลวงไกรโกรธมาก จึงตัดสินใจสู่ขอดาวเรืองจากหลวง
สุวรรณราชาด้วยตัวเอง แล้วก็ได้รับความยินยอมในเรื่องนี้ด้วยความยินดี เมื่อขุนทิพรู้ข่าวก็
แค้นเคืองใจมาก ขุนทิพจึงกลั่นแกล้งลงคำสั่งให้หลวงไกรต้องรักษาเมืองธนบุรีตั้งแต่คืนวันที่
ต้องเข้าพิธีแต่งงาน ทำให้ดาวเรืองต้องอยู่เฝ้าเรือนหอเพียงลำพัง จากนั้นคุณย่านิ่มจึงมาอยู่
ด้วย แต่แล้วคุณย่าก็สิ้นใจลงที่นี่ โดยที่ก่อนหน้านี้ท่านได้ดูดวงบ้านเมืองเอาไว้ ซึ่งคำทำนาย
ได้บอกไว้ว่ากรุงศรีอยุธยากำลังจะแตก ไม่นาน ถ้อยคำที่ทำนายก็กลายเป็นจริง เมื่อทัพพม่า
บุกเข้าประชิดกำแพงได้และเผาทำลายจนพังราบ แล้วเดินหน้าเข้าสู่ตัวเมืองชั้นใน ขุนทิพและ
นายมิ่ง บ่าวรับใช้ ไม่ยอมเข้าเป็นพวกกับฝั่งพม่า ฮึดสู้กันจนตายที่ป้อมประตูเชิงเทิน ไม่มีผู้ใด
ที่จะต้านทานศึกในครั้งนี้ได้ ทำให้อยุธยาต้องสิ้นสุดยุคสมัยลงในตอนนี ้

      ขุนไกรและดาวเรืองถูกจับเข้าเป็นเชลยของพม่า ซึ่งในขณะนั้นเธอกำลังตั้งท้อง
อ่อนๆ เมื่อขุนไกรรู้เข้าก็เตรียมการที่จะพากันหนีและทำได้สำเร็จจนมาพบเข้ากับเจ้าพระยา
จันทบุรี จากนั้นก็ร่วมรบกันเรื่อยมาสำเร็จหลายครั้ง ครั้นเมื่อเจ้าพระยาจันทบุรีขึ้นครองราชย์ 
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ณ กรุงธนบุรี ขนานนามว่า พระเจ้าตากสินมหาราช แต่ก็ทรงอยู่ในราชสมบัติได้เพียงไม่นาน
เนื่องด้วยตกอยู่ในภาวะวิกลจริต เจ้าพระยาจักรีจึงได้ตั ้งกรุงใหม่และสถาปนาเป็นกรุง
รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นยุคเริ่มแรกของราชวงศ์จักรี เจ้าพระยาจักรีได้รับการขนานนามว่า พระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

      นับต้ังแต่นั้น ขุนไกรต้องคอยออกรบอยู่เรื่อยมา แต่ก็สิ้นใจลง เน่ืองด้วยชรามาก
แลว้ ทำให้ดาวเรืองและลูกๆ ต้องเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก ต่อมาไม่นาน ดาวเรืองก็สิ้นใจ
ลงด้วยโรคชรา ส่วนบรรดาลูกหลานก็ยังคงทำหน้าที่ของตนและรับราชการแผ่นดินสืบต่อกัน 
รอวันเวลาที่ดาบของทั้งบรรพบุรุษทั้งสองจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 

(Sanook, 2561 : ออนไลน์) 

เรื่องราวของสายโลหิตที่ถูกถ่ายทอดผ่านเพลงโดยนำเนื้อเรื่องมาเรียบเรียง ในส่วนของทำนองได้ใช้
ทำนองที่สมัยใหม่ขึ้นมีความเป็น “ป็อปร็อค” มากขึ้น และด้วยเนื้อหาที่เล่าถึงควาวมหาญกล้าของขุนไกร ตัว
เอกของเรื่องก็ทำให้เพลงสายโลหิตได้ถูกนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ที่แสดงถึงความรักชาติ 

ในการแต่งเพลงสายโลหิต นอกจากจะแต่งเพลงเกี่ยวกับสงครามและวีรบุรุษสงครามแล้วยังเป็นเพลง
ที่สื่อสารกันถึงสถาบันครอบครัวที่ผู้ชายมีหน้าที่ในการเป็นผู้นำครอบครัวและสื่อถึงวาทกรรมการเป็นผู้ชายที่
รักครอบครัว ในช่วงเวลานั้นอาจเป็นได้ว่าเนื่องจากคุณสุทธิพงษ์มีลูกคนแรกในช่วงเวลานั้นทำให้เกิดความรู้สึก
ที่นึกถึงครอบครัวและกล่าวถึงหน้าที่ของผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งก็สื่อถึงตัวเขาเอง 

 

เนื้อเพลง สายโลหิต 

ข้าคือชายชาญ ชาติทหาร 

วิญญาณ แห่งนักรบไทย 

ศึกนี้ หรือศึกไหน 

หัวใจไม่เคยหวัน่เกรง 

และความรักขา้ ก็คือ 

ดวงใจ เจ้าดวงนี้เอง 

ใครหาญ มาขม่เหง 

ข้าเอง จะหยุดมัน 



52 
 

ออกศึกข้านึกแต่รบ และรบ 

จบศึกข้านึกแต่รักเจ้าเท่านั้น 

หากรอดชีวิตกลับมาหากัน 

หวังให้เจ้านั้นดูแลหัวใจ 

ชีพพลีนี้เพื่อ แผ่นดิน 

ชีวา ต้องมามลาย 

ยังขอ ปกป้องไว ้

ด้วยสาย โลหิตของเรา 

ออกศึกข้านึกแต่รบ และรบ 

จบศึกข้านึกแต่รักเจ้าเท่านั้น 

หากรอดชีวิตกลับมาหากัน 

หวังให้เจ้านั้นดูแลหัวใจ 

ชีพพลีนี้เพ่ือ แผ่นดิน 

ชีวา ต้องมามลาย 

ยังขอ ปกป้องไว ้

ด้วยสาย โลหิตของเรา 

 

“เกรงใจ” (พ.ศ. 2540) 

เกรงใจ นับว่าเป็นเพลงที่อยู่ในยุคของเพลงวัยรุ่นหรือเพลงป็อปที่เข้ามาทำตลาดในช่วงก่อนปี ค.ศ. 
2000 โดยในปี พ.ศ. 2540 ทางค่าย RS ได้ร่วมกับแบรนด์น้ำอัดลมอย่าง PEPSI เพื่อสร้างแคมเปญ “Pepsi 
Generation Next” ซึ่งเป็นการต่อยอดศิลปินวัยรุ่นในยุคนั้นทั้ง 8 คน และทำเป็นอัลบั้มพิเศษออกมาในชื่อ 
“The Next” จุดเด่นของอัลบั้มนี้คือ คาแรคเตอร์ที่แตกต่างของศิลปินทั้ง 8 ถูกผนวกเข้ากับธีมสีน้ำเงินตามสี
แบรนด์สปอนเซอร์อัลบั้ม เพลงธีมอย่าง Love of generation next เนื้อเพลงถูกร้อยเรียงแต่งขึ้นจากตัวเพลง
ที่นิยมของศิลปินทุกคน อัลบั้มชุดนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง การันตีด้วยยอดขายเกิน 1 ล้านตลับ มีการจัด
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ทัวร์คอนเสิร์ตไปตามหลายจังหวัดใหญ่ทั่วประเทศ รวมทั้งคอนเสิร์ตใหญ่ 2 ครั้งที่กรุงเทพ โดยแร็พเตอร์มีเพลง
ที่เป็นที่รู้จักจากอัลบั้มนี้ ได้แก่เพลงเกรงใจ (Wikipedia, 2564 : ออนไลน์) 

โดยเพลงเกรงใจได้ถูกแต่งโดยคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง ซึ่งในขณะนั้นผันตัวจากศิลปินมาเป็นทีมแต่งเพลง
ให้กับค่าย RS โดยคุณสุทธิพงษ์ซึ่งเป็นผู้แต่งคำร้อง ได้เริ่มจากการตั้งโจทย์ว่าต้องการแต่งเพลงวัยรุ่นและเป็นที่
เข้าถึงได้ง่าย คุณสุทธิพงษ์จึงใช้วิธีการหาทำนองมาก่อนแล้วจึงแต่งเพลง ซึ่งเพลงเกรงใจก็ได้แต่งโดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรักซึ่งเป็นประเด็นที่วัยรุ่นเข้าถึงได้ง่ายและใช้ภาษาที่ไม่ยากอย่างตอนที่แต่งเพลงประกอบละคร
หรือแต่งเพลงให้กับวงฟรุตตี ้

เพลงเกรงใจจึงเป็นการแต่งเพลงโดยมีบริษัทค่ายเพลงและตัวศิลปินเองมาเป็นเครื่องมือกำกับในการ
แต่งคำร้องอย่างมาก เพราะการแต่งเพลงให้กับศิลปินวัยรุ่นจะต้องมีการแต่งเพื่อให้เป็นที่นิยมและแต่งให้เข้า
กับเอกลักษณ์ของศิลปินด้วย 

เนื้อเพลง เกรงใจ 

แปลกใจจริง ๆ งงจังเลย ก็ฉันไม่เคย ไม่เคยจะคิดมาก่อน 

ว่าเธอจะมา ว่าเธอจะมา มาขอคืนดี 

แบบตกกะใจ  ก็มันก็ไม่น่าเป็นไปได้จริง ๆ 

 

ยังไง     ยังไงดี กลัวเธอลำบากจังเลย 

ทำไงดี  ทำไงดี กลัวเธอจะไม่เข้าใจ 

จริง ๆ อันที่จรงิฉันก็ไม่ได้โกรธนะ 

ยังไม่ลืมเธอ     แต่ไม่เอาหรอก แบบว่าเกรงใจ 

 

ไม่เอานะ เกรงใจ  ไม่ดีหรอก เกรงใจ 

ไม่เอานะ  เกรงใจ  ไม่ดีหรอก เกรงใจ 

ไม่เอานะ เกรงใจ  ไม่ดีหรอก เกรงใจ 

ไม่เอานะ  เกรงใจ  ยังไงก็เกรงใจ 
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สงสัยเธอลืม เธอคงลืม ว่าฉันไม่ดีไม่ดียิ่งคบยิ่งเบื่อ 

ไปไปมามา ไปไปมามา  มาขอคืนด ี

เกิดอยากปรับตัว  ทำไม ทำไมเธอลังเลใจจริง ๆ 

 

ยังไง ยังไงดี กลัวเธอลำบากจังเลย 

ทำไงดี  ทำไงดี กลัวเธอจะไม่เขา้ใจ 

จริง ๆ อันที่จรงิฉันก็ไม่ได้โกรธนะ 

ยังไม่ลืมเธอ แต่ไม่เอาหรอก แบบว่าเกรงใจ 
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บทที่ 5 

บทวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

แนวคิดทฤษฎีเรื่องตัวตนมีพื้นฐานแนวคิดคือสังคมเป็นตัวสร้างปัจเจกบุคคล กล่าวคือสังคมมีการสร้าง
เสริมประสบกาณ์และการรวมหมู่ ทำให้เกิดการเรียนรู้และการหยิบยืมแนวคิดที่มาจากสังคม ในการแต่งเพลง
ของคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจังก็ได้นำแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้มาจากการฝึกแต่งเพลงและร่วมงานกับผู้ที่มีฝีมือ
การแต่งเพลงหลาย ๆ ท่านตั้งแต่วัยเยาว์ ทำให้คุณสุทธิพงษ์ได้เกิดการเรียนรู้การแต่งเพลงในสมัยวัยรุ่น
ตลอดจนวัยทำงานในช่วงที่ก่อตั้งวงฟรุตตี้ ตลอดจนปัจจุบันคุณสุทธิพงษ์ก็ยังต้องหาความรู้และแนวทางใหม่ ๆ 
มาเป็นวัตถุดิบในการแต่งเพลงอยู่เสมอ 

 

อัตลักษณ์ที่อยู่ในเพลง 

การศึกษาอัตลักษณ์ของคุณสุทธิพงษ์จากผลงานเพลงของเขา หากดูจากบทที่ 4 ที่มีการยกตัวอย่าง
เพลงในแต่ละช่วงการทำงานของคุณสุทธิพงษ์ จะมีจุดที่แตกต่างกันไปในแต่ละเพลง โดยความแตกต่างนี้มา
จากสิ่งที่เรียกว่าตัวตน ตัวตนและทัศนคติที่เปลี่ยนไปทำให้เพลงที่ถูกประพันธ์ออกมามีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ข้อมูลใหม่ ๆ ที่ถูกอัพเดตตลอดเวลาในวงการเพลงหรือวงการละคร การนำข้อมูลใหม่ ๆ มาประยุกต์และปรับ
ให้เข้ากับสไตล์การแต่งเพลงเป็นวิธีการหลักที่คุณสุทธิพงษ์ใช้ตลอดเวลาที่แต่งเพลง 

การใช้ทฤษฎีตัวตน I and Me ที่อธิบายได้อย่างคร่าว ๆ ว่า I (ไอ) เป็นตัวตนของบุคคลที่เป็นประธาน 
ตัวตนที่ได้รับอิทธิพลมาจากความชอบของบุคคลที่มาจากความคิดและความรู ้สึก ซึ ่งเป็นลักษณะและ
พฤติกรรมส่วนบุคคล ส่วน Me (มี) ได้มากจากการที่สังคมทุกสถาบันได้ปลูกฝังปัจเจกบุคคล 

จากทฤษฎีข้างต้นจะใช้มองในประเด็นของตัวตน (อัตลักษณ์) ที่อยู่ในเพลงของคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง 
ซึ่งจากการยกตัวอย่างเพลงในบทที่ 4  ที่มีการคัดเลือกจากช่วงเวลาที่ต่างกันและมีโจทย์ในการแต่งเพลงที่
ต่างกัน หากแบ่งแยกการแต่งเพลงของคุณสุทธิพงษ์เช่นนั้นแล้วก็จะแบ่งได้เป็น 3 ช่วงหลัก ได้แก่ 

1. ช่วงที่แต่งเพลงให้กับวงฟรุตตี ้
2. ช่วงที่แต่งเพลงประกอบละคร 
3. ช่วงที่แต่งเพลงให้กับศิลปินรุ่นใหม่ 

การแบ่งลักษณะการแต่งเพลงเป็น 3 ลักษณะเช่นนี้ทำให้เห็นว่าคุณสุทธิพงษ์สามารถแต่งเพลงได้
หลากหลายแนว แต่ก็ยังคงความเป็นชมพู ฟรุตต้ีจากช่วงแรกได้บ้างในบางเพลง 
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หลักการแต่งเพลงคร่าว ๆ ที่คุณสุทธิพงษ์ใช้มาตลอด คือการที่ตั้งต้นความคิดด้วยการกำหนดอารมณ์
ของเพลงว่าจะไปทางใด เช่น เพลงสุข เพลงเศร้า เพลงให้กำลังใจ เมื่อกำหนดอารมณ์ของเพลงแล้วก็ไปหา
เพลงที่อยู่ในอารมณ์ลักษณะเดียวกันมาฟัง ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทย เพลงสากล เพลงต่างประเทศ หรือแม้แต่
เพลงคลาสสิค โดยการฟังจะฟังที่ทำนองและเนื้อเพลง โดยไม่มีกำหนดตายตัวว่าจะฟังทำนองหรือเนื้อร้องก่อน 
และในแต่ละเพลงเราอาจหยิบยกมาเพียงแค่ 1 ประโยคหรือ 1 ท่อน ครึ่งเพลง หรือทั้งเพลง แต่ข้อสำคัญคือ
ต้องทำการหาข้อมูลซึ่งในที่นี้คือเพลงตัวอย่างจะต้องหามาฟังให้ได้เยอะที่สุด เพื่อที่จะมีแร งบันดาลใจและมี
ท่อนหรือลูกเล่นบางอย่างในเพลงที่อาจเป็นตัวอย่างให้เรานำมาใส่ในเพลงของเราได้ (สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, 2563 
: สัมภาษณ์) 

ซึ่งผู้ศึกษามองว่าวิธีการของคุณสุทธิพงษ์เป็นวิธีการที่นำเพลงที่มีอยู่แล้วมาเป็นการต่อยอด ซึ่งบาง
ท่อนบางบทที่ยกมาอาจถูกดัดแปลงเพื่อให้เกิดเสียงและการร้อยเรียงคำร้องแบบใหม่ที่ทำให้เพลงมีการ
พัฒนาขึ้น 

 

ช่วงที่แต่งเพลงให้กับวงฟรุตตี้ 

ในช่วงแรกที่แต่งเพลงซึ่งก็คือการแต่งเพลงให้กับวงฟรุตตี้ โดยเพลงแรกที่แต่งก็คือ “เหมือนนกไร้ปีก” 
การแต่งเพลงเหมือนนกไร้ปีกได้ใช้วิธีการนำหลาย ๆ เพลงมาผสมกัน โดยโจทย์หลักของเพลงคือเพลงเศร้า 
เพลงอกหัก การหาเพลงแนวเดียวกันนี้มาฟังหลาย ๆ เพลงอาจทำให้คุณสุทธิพงษ์ยึดติดกับการแต่งเพลงไปใน
เนื้อหาของเพลงรักเป็นส่วนมาก ซึ่งการฟังเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักในหลายรูปแบบทำให้เขาได้นำ
ข้อมูลในส่วนนี้มาเป็นอัตลักษณ์ประจำผลงานเพลงของเขาเลยก็เป็นได้ 

การแต่งเพลงให้กับวงฟรุตตี้ ในส่วนของเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรักหรือคนรักเป็นหลัก ซึ่ง
เป็นแนวเพลงที่นิยมในยุคนั้นและเป็นที่เข้าถึงผู้ฟังได้ง่าย เพราะกลุ่มผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นถึงวัยทำงาน ซึ่ง
เป็นวัยที่กำลังมีความรัก ประกอบกับการที่คุณสุทธิพงษ์มีประสบการณ์การเป็นผู้ฟังเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรักนี้อยู่แล้วทำให้การฟังถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการแต่งเพลงให้กับวงฟรุตตี้ 

การเริ่มเป็นนักแต่งเพลงได้เริ่มจากความชอบของคุณสุทธิพงษ์ที่ต้องการจะเล่นดนตรีและสร้างเพลง
ด้วยตนเอง เนื่องจากได้เข้าวงฟรุตตี้และมีทางค่าย RS มาชวนให้ออกอัลบั้มจึงทำให้คุณสุทธิพงษ์มีโอกาสแต่ง
เพลงให้กับวง จึงใช้โอกาสนี้ในการทดสอบว่าเพลงที่ตนเองแต่งจะออกมาดีหรือไม่ โดยมีอาจารย์บุญสม รดา -
เจริญเป็นผู้ควบคุมการผลิต (โปรดิวเซอร์) เพลง นับว่าความชอบในการแต่งเพลงของคุณสุทธิพงษ์จัดอยู่ใน
ตัวตนประเภท I เพราะเป็นตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นจากความต้องการของปัจเจก ตัวกระตุ้นความต้องการที่จะแต่ง
เพลงก็มาจากตัวคุณสุทธิพงษ์เองที่เล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กและต้องการผลิตและบรรเลงเพลงที่ตนเองทำขึ้น 
เรียกได้ว่าเป็นความต้องการของนักดนตรีทุกคนที่อยากจะสร้างผลงานและเป็นผู้บรรเลงผลงานที่ตนเองสร้าง
ขึ้น ทำให้การแต่งเพลงในช่วงที่อยู่กับวงฟรุตต้ีคุณสุทธิพงษ์สามารถใส่ความเป็นตัวเองลงไปในเพลงได้เต็มที่ 
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เพลงที่ยกตัวอย่างมาในบทที่ 4 ได้แก่เพลง “เหมือนนกไร้ปีก” และเพลง “คนข้างเคียง” ทั้งสองเพลง
ต่างก็มีความสำคัญและยังคงเป็นผลงานที่โดดเด่นของวงฟรุตตี้มาจนถึงปัจจุบัน ในเพลงทั้งสองเป็นเพลงที่อยู่
ในอัลบั้มแรกของวงฟรุตตี้ และยังเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าทำเพราะต้องการจะเล่นดนตรีและมีเพลงเป็นของ
ตัวเอง ซึ่งนั้นทำให้ทั้งสองเพลงนี้เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ถูกเอาใจใส่และใช้เวลาในการผลิตมากกว่า
เพลงในอัลบั้มอื่น ๆ อย่างเช่นการเลือกใช้ถ้อยคำ ทำนองที่สื่ออารมณ์ของเพลง และบุคลิกที่ยังไม่ได้ถูกกำหนด
จากทางค่ายหรือความคาดหวังของผู้ฟังจึงทำให้การเขียนเพลงใช้อัตลักษณ์ของพวกเขาก่อนหน้าที่จะถูกหล่อ
หลอมด้วยบริษัทค่ายเพลงและผู้ฟัง การเขียนเพลงในอัลบั้มรวมถึงอัลบั้มชุดอื่น ๆ ของวงฟรุตตี้ต่างก็ถูก
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับความต้องการของบริษัทและผู้ฟังทั้ งสิ้น เนื่องจากการเป็นศิลปินของคุณสุทธิพงษ์
เป็นไปเพื่อการหาเลี้ยงชีพทำให้สิ่งที่คำนึงเป็นอันดับแรก ๆ ไม่ใช่การใส่อั ตลักษณ์ตัวตนลงไปในเพลงแต่เป็น
กระแสตอบรับจากผู้ฟังมากกว่า 

 

ช่วงที่แต่งเพลงประกอบละคร 

ช่วงปี พ.ศ. 2533 เป็นช่วงที่วงฟรุตตี้กำลังจะเลิกวง และเป็นช่วงเวลาที่ดาราวิดีโอติดต่อคุณสุทธิพงษ์
เพื่อให้แต่งเพลงประกอบละครคู่กรรม การแต่งเพลงคู่กรรมเป็นเพลงแรกที่ไม่ได้แต่งให้กับวงฟรุตตี้ และยังเป็น
ครั้งแรกที่คุณสุทธิพงษ์แต่งเพลงประกอบละคร ในการแต่งเพลงประกอบละครมีความต่างออกไปจากการแต่ง
เพลงให้กับวงฟรุตตี ้

ในการแต่งเพลงประกอบละครคุณสุทธิพงษ์จะใช้วิธีการอ่านบทละครหรือพูดคุยกับผู้จัดละครถึง
เรื่องราวโดยย่อของละครเรื่องนั้น ๆ และเน้นฟังเพลงที่ให้อารมณ์ที่เข้ากับละคร ทำให้การแต่งเพลงประกอบ
ละครจะต้องใช้ทำนองที่มาจากเพลงที่ฟังและเนื้อหาที่มาจากบทละครมาผสมกัน 

การแต่งเพลงประกอบละครจึงเป็นเหมือนการนำความชอบของคุณสุทธิพงษ์ที่ฟังเพลงที่เป็นวัตถุดิบ
หลาย ๆ เพลงและนำมาประกอบกับเนื้อหาและอารมณ์ของละครที่เป็นตัวกำกับธีมหลักของเพลงประกอบ
ละคร ทำให้การแต่งเพลงประกอบละครจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการแต่งมากไม่ได้อาจะใช้เพื่อให้ยังคง
เอกลักษณ์ของผู้แต่งไว้บ้างแต่จะไม่ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปในเพลงนั้นเลย 

ในการแต่งเพลงนอกจากจะมีตัวบทละครมากำกับการแต่งเพลงแล้ว ยังมีเรื่องของ “จริต” ของผู้จัด
ละครว่ามีความชอบเพลงที่คุณสุทธิพงษ์แต่งด้วย เพราะหากมาจ้างคุณสุทธิพงษ์แล้วก็แน่นอนว่าย่อมต้องชอบ
ผลงานเพลงของคุณสุทธิพงษ์ด้วยเช่นกัน การแต่งเพลงประกอบละครจึงเป็นการผสมผสานระหว่างการใส่
ตัวตนที่เป็น I และ Me ลงไปในงาน กล่าวคือในทางหนึ่งก็ต้องแต่งเพลงให้มีเอกลักษณ์ของคุณสุทธิพงษ์ แต่ใน
อีกทางหนึ่งก็ต้องแต่งเพลงเพื่อให้เข้ากับละครและความคาดหวังของคณะผู้จัดทำละครด้วย 

ยกตัวอย่างเช่น เพลง “คู่กรรม” คู่กรรมเป็นเพลงที่เล่าเรื่องโดยสังเขปของละครคู่กรรม โดยมีสรรพ
นาม “ฉัน” และ “เธอ” ซึ่งเป็นสรรพนามที่ทำให้คนเข้าใจและอินไปกับเพลงได้ไม่ยาก เนื่องจากใช้สรรพนามที่
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มีความหมายกว้าง และมีตัวละครที่ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถจินตนาการตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละ
คนได ้

 

ช่วงที่แต่งเพลงให้กับศิลปินรุ่นใหม่ 

ในช่วงที่แต่งเพลงให้กับศิลปินรุ่นใหม่ คุณสุทธิพงษ์ วัฒนจังในช่วงปี พ.ศ. 2536 – 2540 ได้เป็นทีม
แต่งเพลงให้กับทางค่าย RS จึงต้องทำความเข้าใจกับตัวศิลปินและทีมโปรดิวเซอร์ว่าต้องการให้เพลงออกมา
เป็นอย่างไร การแต่งเพลงจะต้องทำให้เพลงเหมาะสมกับบุคลิกและคอนเซปต์ที่ทางค่ายได้ให้ไว้กับตัวศิลปิน 
เนื่องจากการแต่งเพลงให้กับศิลปินวัยรุ่นของค่าย RS ในยุคนั้นจะต้องดึงความเป็นตัวศิลปินออกมาให้ได้มาก
ที่สุดไม่แพ้กับการทำเพลงให้ตรงคอนเซปต์ กล่าวคือการแต่งเพลงจะต้องคำนึงถึงทางบริษัทและตัวศิลปิน
ควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้ฟังได้รับการถ่ายทอดเพลงจากตัวศิลปินและก็ยังรับรู้ได้ด้วยว่าศิลปินคนนี้มาจากค่ายหรือ
บริษัทใด 

การแต่งเพลงให้กับศิลปินวัยรุ่น คุณสุทธิพงษ์จะต้องทำการอัพเดตข้อมูลในวงการเพลงให้ใหม่ที่สุด 
และจะต้องเข้าใจถึงกระแสของแนวเพลงในยุคนั้น ๆ ว่าผู้ฟังต้องการอะไร และทางบริษัทต้องการอะไร จึง
กล่าวได้ว่าการแต่งเพลงให้ศิลปินอื่น ๆ เป็นการทำตามแบบที่คนอื่นต้องการทั้งหมด ถึงแม้จะมีการใส่ความโร
แมนติกและเนื้อหาเกี่ยวกับความรักซึ่งเป็นเหมือนลายเซ็นต์ของคุณสุทธิพงษ์ลงไป แต่เพลงยังไม่แสดงออกถึง
ความเป็นคุณสุทธิพงษ์ได้อย่างเต็มที่ 

การแต่งเพลงให้กับศิลปินอื่น ๆ คือการแต่งให้ตรงกับจริตของศิลปินคนนั้น ๆ และจริตของกลุ่มผู้ฟังให้
ได้มากที่สุดโดยการแต่งเพลงเพื่อศิลปินในค่ายเช่นนี้ถือประโยชน์ทางธุรกิจเป็นที่ตั้งเป็นหลัก การแต่งเพลง
ให้กับศิลปินอื่นจึงเป็นการใช้ตัวตนที่เป็น Me ซึ่งโดนกดดันจากสังคมรอบตัวให้ทำตามกระแส 

ดังนั้นการแต่งเพลงให้ศิลปินวัยรุ่นจึงเป็นการทำเพลงตามคำสั่งโดยที่นึกถึงบุคลิกของศิลปินและความ
คาดหวังของผู้ฟังเป็นหลักโดยในแง่ของเพลง โดยเฉพาะคำร้องที่คุณสุทธิพงษ์เป็นผู้แต่ง จะมีการทำเนื้อร้องที่มี
เนื้อหาเข้าใจง่าย โดยวิธีการที่ใช้ตัวละครเป็นตัวดำเนินเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นวิธีที่จะเข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายและถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกของเพลงหรือเหตุการณ์ได้ดีที่สุด 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์จากผลงานของนักแต่งเพลง กรณีศึกษา : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง ผู้ศึกษาได้
มุ่งเน้นไปในประเด็นของการใส่ตัวตนหรืออัตลักษณ์ลงไปในผลงานเพลงที่คุณสุทธิพงษ์แต่ง โดยคำถามหลัก
ของการศึกษาคืออัตลักษณ์หรือตัวตนที่ถูกใส่ไปในผลงานเพลงมีสาเหตุการเปลี่ยนแปลงมาจากอะไร และมี
กระบวนการถ่ายทอดที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งผลการศึกษาได้ชี้ให้ เห็นว่าคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง ที่จริงแล้วมี
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ตัวตนและสไตล์เพลงที่เป็นของเขาอย่างชัดเจน คือ มีการแต่งเพลงไปในแนวของความโรมแมนติกและทำนอง
ส่วนใหญ่จะอ้างอิงจากเพลงต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่โดยอาจจะผสมแนวเพลงที่เป็นค่านิยมอยู่ในขณะนั้นบ้าง 
เพื่อให้ผู้ฟังไม่รู้สึกว่ามีความเป็นสากลเกินไป และมีความเป็นมิตรกับผู้ฟังชาวไทยมากขึ้น ซึ่งหลังจากการยุบวง
ฟรุตตี้คุณสุทธิพงษ์ได้ย้ายมาเป็นทีมแต่งเพลงให้กับค่ายเพลง RS และเป็นนักแต่งเพลงประกอบละครอิสระ ซึ่ง
งานทั้ง 2 อย่างนี้ทำให้คุณสุทธิพงษ์ต้องทำงานตามที่ผู้จ้างต้องการเท่านั้น อาจมี ความคิดหรือทัศนคติที่เป็น
ของคุณสุทธิพงษ์แต่โดยรวมแล้วก็ยังถูกควบคุมโดยค่ายเพลงหรือผู้จ้างวานเท่านั้น 

จากข้อมูลทั้งหมดของการศึกษาสื่อให้เห็นว่าผลงานเพลงที่คุณสุทธิพงษ์แต่งในวาระต่าง ๆ ที่หลาย ๆ 
คนอาจเห็นว่ามีความแตกต่างหลากหลายหรือมีความลื่นไหลนั้น แท้ที่จริงแล้วมีเบื้องหลังอยู่ คือหากไม่มีผู้จ้าง
วานที่คอยกำหนดขอบเขตการแต่งเพลงแล้วคุณสุทธิงพงษ์ก็จะเน้นแต่งเพลงที่เป็นไปในแบบฉบับของเขาเอง
อย่างที่จะเห็นได้ในงานเพลงของเขาขณะที่ยังอยู่วงฟรุตตี้ คือใช้แนวเพลงประเภทโฟล์คซอง มีการเล่าเรื่องโดย
ใช้ตัวละครหรือสรรพนาม “ฉัน” “เธอ” ซึ่งทำให้ผู้ฟังจินตนาการและมีประสบการณ์ร่วมไปกับเพลงได ้
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