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แนวคิดและศิลปะการใช้ ภาษาในบทเพลงของบอดีส้ แลม
Lyric Themes and the Art of Language Use in Bodyslam’s Songs
ปิ ยนุช ทองทิพย์1
Piyanoot Thongthip
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาเรื่ องแนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงของบอดี้ สแลม
จานวน 59 เพลง ตั้งแต่พ.ศ. 2545 – 2557 รวม 6 ชุ ด ผลการวิจยั พบว่า แนวคิดที่พบมากที่สุดคือแนวคิด
เกี่ยวกับความรัก แนวคิดเกี่ยวกับชี วิต และแนวคิดเกี่ยวกับการให้กาลังใจ ตามลาดับ ส่ วนการวิเคราะห์ดา้ น
ศิลปะการใช้ภาษาที่พบมากที่สุดคือ การซ้ าคา ซ้ าความ และซ้ าข้อความ ตามลาดับ ส่ วนศิลปะการใช้ภาษา
ด้านภาพพจน์ที่พบมากที่สุดคือ ปฏิปุจฉา อุปมาอุไมย อติพจน์ อุปลักษณ์ บุคคลวัต ปฏิทรรศน์ และอาวัต
พากย์ ตามลาดับ ส่ วนในด้านการสื่ ออารมณ์ที่พบมากที่สุดคือ สื่ ออารมณ์โศกเศร้า เสี ยใจ น้อยใจ สื่ ออารมณ์
เสี ยดาย อาลัยอาวรณ์ สื่ ออารมณ์รัก สุ ข สดชื่น และสื่ ออารมณ์ดา้ นผัสสะ ตามลาดับ
คาสาคัญ : บอดี้สแลม , แนวคิด , ศิลปะการใช้ภาษา
Abstract
This article aimed to analyze Bodyslam’s songs by studying songs from 2002 – 2014, total 6
albums, 59 songs. The results of the research showed that the most common concept is the concept about
love, life and encouragement respectively. As for the analysis of the art of language usage, the most
common are word repetition, repetition and text repetition respectively. As for the figures of speech, the
most common ones are Rhetorical question, Analogy, Hyperbole, Metaphor, Personification, Paradox and
Synesthesia respectively. In the aspect of emotion communication, the most common are Emotional
media, sad, heartbreaking, emotional media, regretful, emotional media, love, happiness, freshness and
emotional emotions, respectively.
Keywords : Bodyslam ,Theme, TECHNIQUE LANGUAGE USAGE
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บทนา
บทเพลงเป็ นงานศิ ลปะที่ เกิ ดจากการรั งสรรค์ของมนุ ษย์ที่ใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมื อในการถ่ ายทอด
ความรู ้ สึกนึ กคิดของกวี เพื่อให้อีกฝ่ ายหนึ่ งรับรู ้และเข้าใจความรู ้สึกนึ กคิดที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ การสื่ อสารด้วย
บทเพลงนั้น นอกจากจะใช้เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้ สึกนึ กคิ ดแล้ว ยังใช้บทเพลงเพื่อบันทึกเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในสั งคม ประกอบกับสุ นทรี ยภาพทางอารมณ์ อนั ละเอี ยดอ่ อนของมนุ ษย์อีกด้วย การเรี ยงร้ อย
ถ้อยคาผสมผสานเข้ากับท่วงทานองจังหวะ และดนตรี ทาให้เกิดความไพเราะ จนสื่ ออารมณ์ความรู ้สึกนึ กคิด
ของผูเ้ ขียนบทเพลงไปยังผูฟ้ ังได้อย่างลึกซึ้ ง
วงดนตรี บอดี้สแลม เป็ นวงดนตรี ร็อกจากกรุ งเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เป็ นวงดนตรี ที่
ได้รับความนิ ยมในประเทศไทย สมาชิ กวงที่เป็ นที่รู้จกั กันดี จากวงนี้ คือ นักร้ องนา คือ อาทิวราห์ คงมาลัย
(ตูน) บทเพลงส่ วนใหญ่ได้รับอิทธิ พลมาจากดนตรี ร็อกจากฝั่ งสหรัฐอเมริ กาในยุคต้นคริ สต์ทศวรรษ 1990
ผสมผสานกับดนตรี แนวโปรเกรสซี ฟร็ อก นอกจากนี้ บทเพลงของวงบอดี้สแลมก็ยงั ได้รับรางวัลต่าง ๆ อีก
มากด้วยเช่นกัน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2563)
วงบอดี้ สแลมเริ่ มมีผลงานปรากฏครั้งแรกตั้งแต่พ.ศ. 2545 จนถึงปั จจุบนั มีผลงานจานวน 7 อัลบั้ม
ได้แก่ อัลบั้มแรก Bodyslam พ.ศ. 2545 อัลบั้มที่สอง Drive พ.ศ. 2546 อัลบั้มที่สาม Believe พ.ศ. 2548
อัลบั้มที่สี่ Save my life พ.ศ. 2550 อัลบั้มที่ห้า คราม พ.ศ. 2553 อัลบั้มที่หก Dharmajati พ.ศ. 2557 และ
อัลบั้มล่ าสุ ดวิชาตัวเบา พ.ศ. 2562 ระยะเวลาเกื อบสองทศวรรษที่ โลดแล่ นอยู่ของวงดนตรี วงนี้ นับว่า
สะท้อนความสาเร็ จและความนิ ยมของผูฟ้ ั งได้เป็ นอย่างดี บทเพลงที่ สร้ างชื่ อเสี ย งให้แก่ วงบอดี้ สแลมมี
ด้วยกันหลายบทเพลง เช่น ขอบฟ้ า และความเชื่อ เป็ นต้น (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2563)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั เห็นว่าบทเพลงของบอดี้สแลมมีความน่าสนใจ ทั้งแนวคิด และศิลปะการ
ใช้ภาษา ประกอบกับยังไม่มีผใู ้ ดศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงทุกอัลบั้มของวงดนตรี น้ ี ผูว้ ิจยั จึงสนใจ
ที่จะศึกษาแนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงของวงบอดี้สแลม ทั้งนี้ จะศึกษาถึงลักษณะภาษาและ
ความหมายของคาที่มีการเชื่ อมโยงความหมายของบทเพลง เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะการใช้ภาษาของการ
ประพันธ์บทเพลง และสะท้อนแนวเพลงที่ได้ขบั ร้องและถ่ายทอดสู่ สาธารณชนได้อย่างลึกซึ้ งกินใจ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดในบทเพลงของวงดนตรี บอดี้สแลม
2. เพื่อวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาที่ปรากฏในบทเพลงของวงดนตรี บอดี้สแลม
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์จะศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลง
ของวงดนตรี บอดี้สแลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2557 โดยจะศึกษาผลงานเพลงตั้งแต่อลั บั้มที่ 1 – อัลบั้มที่ 6
ดังต่อไปนี้
1. อัลบั้ม Bodyslam ( 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) จานวน 12 เพลง ได้แก่ เพลงทางของฉันฝันของเธอ
เพลงอากาศ เพลงเผื่อไว้ เพลงยกโทษ เพลงย้ า เพลงนาทีสุดท้าย เพลงงมงาย เพลงสักวันฉันจะดีพอ เพลง
ป่ านนี้ เพลงมือใหม่ เพลงผมไม่สู้ เพลงAway
2. อัลบั้ม Drive (9 กันยายน พ.ศ. 2546) จานวน 10 เพลง ได้แก่ เพลงให้รักคุ ม้ ครอง เพลงความ
ซื่ อสัตย์ เพลงชีวติ ที่ฉนั เหลืออยู่ เพลงหวัน่ ไหว เพลง Bodyslam เพลงปลายทาง เพลงหลังฝน เพลงมีแค่เธอก็
เกินพอ เพลงจันทร์ยงั เต็มดวง เพลงภาพลวงตา
3. อัลบั้ม Believe (22 เมษายน พ.ศ. 2548) จานวน 10 เพลง ได้แก่ เพลงชี วิตเป็ นของเรา เพลงขอบ
ฟ้ า เพลงคนที่ถูกรัก เพลงความรักทาให้คนตาบอด เพลงความเชื่ อ เพลงพูดในใจ เพลงรักก็เป็ นอย่างนี้ เพลง
ห้ามใจ เพลงไม่รู้เมื่อไร เพลงเจ็บมาจนวันนี้
4. อัลบั้ม Save my life (18 กันยายน พ.ศ. 2550) จานวน 10 เพลง ได้แก่ เพลงยาพิษ เพลงอกหัก
เพลงท่านผูช้ ม เพลงยิ่งรู ้ ยิ่งไม่เข้าใจ เพลงแค่หลับตา เพลงเสี้ ยววินาที เพลงคนมีตงั ค์ เพลงแสงแรก เพลง
นาฬิกาตาย เพลงขอบคุณน้ าตา
5. อัลบั้ม คราม (9 มิถุนายน พ.ศ. 2553) จานวน 10 เพลง ได้แก่ เพลงคราม เพลงความรัก เพลง
Sticker เพลงคิดฮอด เพลงทางกลับบ้าน เพลงแสงสุ ดท้าย เพลงปล่อย เพลงเปราะบาง เพลงโทน เพลงเงา
6. อัลบั้ม Dharmajati (25 กันยายน พ.ศ. 2557) จานวน 10 เพลง ได้แก่ เพลงเตรี ยมตัวตาย เพลงเรื อ
เล็กควรออกจากฝั่ง เพลงชี วิตยังคงสวยงาม เพลงปลิดปลิว เพลงDharmajati (ดัม-มะ-ชา-ติ) เพลงครึ่ งหลับ
ครึ่ งตื่น เพลงคิดถึง เพลงรักอยูข่ า้ งเธอ เพลงความฝันกับจักรวาล เพลงช่างมันเถอะเหงา
เพลงที่นามาศึ กษาวิเคราะห์ครั้ งนี้ มีท้ งั หมด 6 อัลบั้ม จานวน 62 เพลง แต่จะศึ กษาเพียง 59 เพลง
เนื่องจากมี 3 บทเพลงในอัลบั้ม Bodyslam ที่มีเนื้ อเพลงเป็ นภาษาอังกฤษคือเพลง Away และอีก2เพลงที่มี
เนื้อหาภาษาอังกฤษปนอยู่ คือเพลงผมไม่สู้ และเพลงมือใหม่ ผูว้ จิ ยั จะไม่นามาศึกษาวิเคราะห์
ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับศิลปะการใช้ คา การเลือกสรรคา ภาษาไปใช้ในววรณกรรมประเภทต่าง ๆ
ถือเป็ นศิลปะอย่างหนึ่งของนักประพันธ์ที่จะนาคาที่ไพเราะ สละสลวย อ่อนหวาน ลึกซึ้ ง ผูอ้ ่านหรื อผูฟ้ ั งจะ
เกิดความซาบซึ้ งในรสคาและรสความ มีผรู ้ ู ้ในวงวรรณกรรมได้กล่าวถึงศิลปะการใช้ภาษาไว้ ดังนี้
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กุหลาบ มัลลิกะมาส (2531, หน้า 181) ได้กล่าวถึ งศิลปะการใช้ภาษาว่า เป็ นทานองในการแต่งและ
เป็ นลักษณะเฉพาะของผูแ้ ต่งแต่ละคน ได้แก่ การเลื อกสรรใช้คา การใช้ประโยคแบบต่าง ๆ การใช้สานวน
โวหาร อุปมาอุปไมย เป็ นต้น
ศรี สุดา จริ ยากุล (2551, หน้า 9) ได้กล่าวถึ งความสาคัญของการใช้คาไว้ว่าการรู ้ ความหมายของคา
และการเลือกใช้คาที่ตรงความหมาย ซึ่ งการรู ้ความหมายของคาแต่ละคา ล้วนมีความสาคัญในการเขียนอย่าง
มาก เพราะถ้ารู ้ความหมายที่ไม่แท้จริ ง
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับศิลปะการใช้ ภาพพจน์ ศิ ลปะการใช้ภาษา คื อ การถ่ายทอดความรู้ สึก และ
ความคิดต่าง ๆ ที่ผปู ้ ระพันธ์เพลงถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ผฟู ้ ั งเกิดจินตนาการและมีอารมณ์ร่วมไปกับบทเพลง
สาหรับการใช้ภาษานั้น คาว่า “ศิลปะการใช้ภาษา” จะปรากฏอยูใ่ นสไตล์ของผูเ้ ขียน ซึ่ งมีผเู ้ รี ยกแตกต่างกัน
ไปว่า “สไตล์” และ “ภาพพจน์”
กาญจนา นาคสกุล (2517, หน้า 240) ได้ให้ความหมายคาว่า ภาพพจน์ หมายถึง กลวิธีการใช้ถอ้ ยคา
หรื อกลุ่มคา เพื่อให้เกิดภาพแก่ผอู ้ ่านที่แจ่มชัดและลึกซึ้ ง
สายทิพย์ นุกลู กิจ (2523, หน้า 141) ได้กล่าวถึงภาพพจน์ คือ การใช้ถอ้ ยคา บรรยายเชิ งเปรี ยบเทียบ
เพื่อให้เกิดเป็ นภาพขึ้นมา
ผลการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงของบอดี้สแลม ผูว้ ิจยั พบแนวคิดที่ปรากฏ
ในบทเพลงของวงดนตรี บอดี้ สแลม 3 แนวคิดโดยเรี ยงตามลาดับที่พบมากที่สุดไปหาลาดับที่พบน้อยที่สุด
ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับความรัก แนวคิดเกี่ยวกับชีวติ และแนวคิดเกี่ยวกับการให้กาลังใจ
แนวคิดเกี่ยวกับความรักจากการศึกษาวิเคราะห์พบจานวน 38 เพลง พบแนวคิดเกี่ยวกับความรักใน
แง่มุมต่าง ๆ 4 ด้าน โดยเรี ยงตามลาดับที่พบมากที่สุดไปลาดับที่พบน้อยที่สุด ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับความรัก
ที่ไม่สมหวัง พบมากที่สุดจานวน 29 เพลง แนวคิดเกี่ยวกับการรอคอยจานวน 6 เพลง แนวคิดเกี่ยวกับความ
รักที่สมหวังจานวน 2 เพลง และแนวคิดเกี่ยวกับการแอบรักจานวน 1 เพลง
ตัวอย่างแนวคิดเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวัง
ยังเหมือนเดิม ยังไงก็ยงั อย่างนั้น เวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัน ที่มนั ยังมีแต่เธอทั้งใจ ยังเก็บเธอไว้
อย่างดี ยังมีรักเดียวเสมอ ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอไม่จากไป ยังอยูก่ บั รักที่มี ไม่เคยคิดจะ
เปลี่ยนใจ ฉันยังซื่ อสัตย์ ยังไม่อาจรักใคร ยังรักได้แค่เธอ
(ความซื่อสัตย์ : Drive)
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แนวคิดเกี่ยวกับชีวติ จากการศึกษาวิเคราะห์พบจานวน 12 เพลง พบแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตใน
แง่มุมต่าง ๆ 5 ด้าน โดยเรี ยงตามลาดับที่พบมากที่สุดไปลาดับที่พบน้อยที่สุด ได้แก่ ชีวิตกับความฝัน สัจธรรม
ของชีวติ ชีวิตกับความตาย การดาเนินชีวิต และชีวติ กับเวลา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างแนวคิดเกี่ยวกับชีวติ กับความฝัน
ถามใคร ใครก็บอกให้ถอนตัว ถามใคร ใครก็เตือนให้เรานั้นถอยไป ฝันไกลให้ระวังจะ
เสี ยใจ ช่างใครจะเป็ นยังไงก็เป็ นกัน ถามใจ ใจก็บอกว่าต้องลอง เพราะคนเราต่างมองอะไร
ไม่เหมือนกัน หัวใจเราต่างหากที่สาคัญ ช่างมันก็เป็ นอะไรให้เป็ นไป แม้ยงั ยังบาดเจ็บสัก
เท่าไร ยังยืนยัน นี่แหละคือชี วติ ที่ตอ้ งการ แค่ได้ทาสิ่ งนั้นที่ใจฝัน ต่อให้เอาชีวติ เป็ นเดิมพัน
เราจะสร้างความฝันด้วยตัวเราเอง
(บอดี้สแลม :Drive)
แนวคิดเกี่ยวกับการให้กาลังใจ จากการศึกษาวิเคราะห์พบจานวน 4 เพลง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
พายุที่มนั พัดผ่าน หอบฝนมา ฟ้ ามืดหม่นสักเท่าไร เราอาจจะต้องหนาว ต้องทรมาน แต่ไม่
นานก็คงจางหาย มันเป็ นเหมือนกาลังใจจากฟ้ า ส่ งมาให้คนรู ้วา่ ชีวิตมีค่าแค่อย่าเพิ่งถอดใจ
เริ่ มใหม่อีกที ชีวติ ไม่มีคาว่าสาย เมื่อพายุฝนผ่านพ้น ฟ้ าจะสดใส และเธอจะได้สุขใจ
(หลังฝน : Drive)
จากการวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงของบอดี้สแลม ได้แก่ การซ้ าคา การใช้ถอ้ ยคาสื่ อ
อารมณ์ความรู้สึก และการใช้ความเปรี ยบหรื อภาพพจน์
ตัวอย่างการซ้ าคา
**เมื่อก่ อนเคยรั กมากเท่ าไร มันยังคงรั กมากเท่ านั้น แต่ ชีวิตมันต้ องเป็ นไป เมื่อก่ อนเคยรั ก
เธอที่สุด มันยังคงรักเธอสุดหัวใจ ไม่ เคยจะเสี ยดายที่ชีวิตฉันเคยได้ รักเธอ เวลาที่ เชื่ องช้ ามัน
ก็ยงั หมุนไป เก็บเกี่ยววันร้ ายๆ เตือนจิ ตใจให้ จา รั กที่ มันต้ องจบ แม้ ว่ายังไงมันก็ยังสวยงาม
และที่ สุดชี วิตต้ องเดิ นต่ อไปอี กครั้ ง หากย้ อนคื นวันเวลาได้ อีกครั้ ง อย่ างไรฉั นก็จะยอมให้
เป็ นเหมือนเดิม จะรั กเธอเหมือนที่ เคยทา รั บความเป็ นไปจนถึงนาที สุดท้ าย ทาเพื่อใครสั ก
คน ฉั นได้ ทาเพื่ อความรั ก ร้ องให้ ใครสั กคน ฉั นก็ร้องจากหั วใจ รั กที่ มันต้ องจบ มันก็ยัง
งดงาม ฉันยังจาไว้
(ความรั ก: คราม)
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ในบทเพลงนี้พบการซ้ าคาว่า รัก เป็ นการเน้นย้าถึงความรักของชายหนุ่มที่มีต่อหญิงที่ตนรัก ที่ผา่ น
มาเคยรักมากแค่ไหน ปั จจุบนั ก็ยงั คงรักมากเหมือนเดิม ถึงแม้สถานะคนรักต้องจบลง แต่ความรักที่มีต่อคน
รักยังคงอยู่
ตัวอย่างการใช้ภาพพจน์ปฏิปุจฉา
จากสิ่ งที่ฝันกันมา
ทาไมเธอจะไปจากฝัน
เหน็บหนาวเท่าไร

ที่ทุ่มเทมา
จะเหนื่อยจะล้ าเพียงใด
อย่าลืมเรามีกนั และกัน
(ให้ รักคุ้มครอง :Drive)

ในบทเพลงนี้ผแู ้ ต่งใช้ภาพพจน์แบบประโยคคาถามคือ “ทาไมเธอจะไปจากฝัน” “จะเหนื่อยจะล้า
เพียงใด” “เหน็บหนาวเท่าไร”
ตัวอย่างการสื่ ออารมณ์โศกเศร้า
ก็ยงั เจ็บมาจนวันนี ้ นอนก็มีแต่ นา้ ตา มีแต่ เธออยู่ทุกเวลา ไม่ ร้ ู จะทายังไง ยังต้ องเจ็บ
ไปจนวันไหน นานเท่ าไรกว่ าฉันจะทาใจได้ ต้ องอยู่อย่ างทรมาน อย่ างนีไ้ ปนานเพียงใด ก็
ยังเจ็บมาจนวันนี ้ นอนก็มีแต่ นา้ ตา มีแต่ เธออยู่ทุกเวลา ไม่ ร้ ู จะทายังไง ยังต้ องเจ็บไปจนวัน
ไหน นานเท่ าไรกว่ าฉันจะทาใจได้ ต้ องอยู่อย่ างทรมาน อย่ างนีไ้ ปนานเพียงใด
(เจ็บจนวันนี ้ : Believe)
จากตัวอย่างข้างต้นสรุ ปได้วา่ การสื่ ออารมณ์โศกเศร้า เสี ยใจ น้อยใจ ในบทเพลงเหล่านี้ มกั จะปรากฏ
คาว่า เจ็บ น้ าตา ทรมาน ลาจาก คร่ าครวญ หัวใจแหลกสลาย เพื่อสื่ อถึงความเศร้าโศกเสี ยใจ ความทุกข์
ทรมาน ที่ตอ้ งจากคนรักไป
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์แนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงของวงบอดี้ สแลมพบว่าทั้งแนวคิด
และศิ ลปะการใช้ภาษา ท าให้บ ทเพลงมี ความเป็ นเอกลัก ษณ์ โดดเด่ น มี คุ ณค่ า ลึ กซึ้ ง ก่ อให้เกิ ดอารมณ์
สะเทือนใจ และเป็ นที่ประทับใจแก่ผฟู ้ ัง
ด้านแนวคิ ด กล่ าวได้ว่าบทเพลงของบอดี้ สแลม เน้นการเสนอสัจธรรมของชี วิต แม้จะกล่ าวถึ ง
ความรักแบบเพลงของวัยรุ่ นทัว่ ไป แต่ก็ให้ผฟู ้ ั งตระหนักถึงความเป็ นเช่นนั้นของทุกสิ่ ง เมื่อมีความรักก็ตอ้ ง
เตรี ยมพร้ อมที่จะผิดหวังกับความรักด้วยเช่ นกัน ในบทเพลงทั้ง 59 เพลงที่นามาวิเคราะห์ครั้งนี้ มีแนวคิด
เกี่ ยวกับความผิดหวังในความรั กถึ ง 29 เพลง การเน้นแนวคิ ดเกี่ ยวกับความผิดหวังในความรั ก ทาให้
บทเพลงของบอดี้สแลมมีลกั ษณะเด่นในด้านการปลุกปลอบใจให้มีความหวัง และมีความเข้มแข็งเป็ นหลัก
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ด้านศิลปะการใช้ภาษา จากการวิเคราะห์ศิลปะการใช้ถอ้ ยคา การเล่นเสี ยง การสื่ ออารมณ์ และ
ศิลปะการใช้ภาพพจน์ พบว่า ในเพลงเกื อบทุกเพลงของบอดี้ สแลม มักจะใช้ภาษาเน้นความเปรี ยบ และมี
การใช้กลวิธีที่ให้จดจาเนื้ อเพลงได้ง่าย นัน่ คือ การใช้ศิลปะของการซ้ า ซ้ าทั้งคา ซ้ าความ และซ้ าข้อความ
หรื อร้ องซ้ าทั้งท่อน เพื่อให้จดจาเนื้ อเพลงได้ดี และมีการใช้ศิลปะการใช้ภาษาด้านภาพพจน์ปฏิ ปุจฉามาก
ที่ สุ ด เป็ นการเน้นกระตุ ้นให้ผูฟ้ ั ง คิ ด รู ้ สึ ก ถึ ง สิ่ งที่ ก ล่ า ว เป็ นการถามค าถามแบบไม่ ต้องการค าตอบเพื่ อ
ประชดคนรัก หรื อในอีกกรณี คือน้อยใจคนรัก ทั้งนี้เพื่อเน้นย้าให้ผฟู ้ ังเกิดความคิด คิดตาม ค้นหาคาตอบและ
สัมผัสความรู ้สึกที่นาเสนอได้อย่างเข้าใจ
ด้านการสื่ ออารมณ์ พบการสื่ ออารมณ์โศกเศร้า เสี ยใจ น้อยใจ เสี ยดายอาลัยอาวรณ์ คาสื่ ออารมณ์รัก
สุ ข สดชื่ น และการสื่ ออารมณ์ ดา้ นผัสสะ ทาให้ผฟู ้ ั งเกิ ดจินตภาพตาม และรู ้ สึกร่ วมไปกับเพลง ทาให้เกิ ด
อารมณ์คล้อยตามได้ การศึกษาศิลปะของการใช้ภาษาในบทเพลงของบอดี้สแลม แสดงถึงความใส่ ใจที่จะ
สื่ อความหมายให้เข้าใจอารมณ์ของผูฟ้ ั ง กล่าวได้วา่ บทเพลงของวงดนตรี น้ ี มีคุณค่าที่จะวิเคราะห์ภาษาของ
สังคมปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึ กษาการใช้เสี ยง เช่ น เสี ยงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในบทเพลงของวงดนตรี
บอดี้สแลม
2.ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาของบทเพลงประเภทอื่นๆ เช่น เพลงปลุกใจ เพลงลูก
กรุ ง และเพลงลูกทุ่ง
3. ควรศึกษาบริ บททางสังคมที่สัมพันธ์กบั บทเพลงของBodyslam
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