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บทที ่2 
ชีวติและผลงานเพลงของบอย โกสิยพงษ์ 

 
 

2.1 ประวตัิชีวติของบอย โกสิยพงษ์ 
 

บอย โกสิยพงษ ์มีช่ือจริงวา่ ชีวนิ โกสิยพงษ ์เกิดเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2510 เขาเกิดและ
โตท่ีกรุงเทพมหานคร ในวยัเด็กบอย โกสิยพงษ์อาศยัอยู่ท่ี ทองหล่อ ซอย 23 ซ่ึงเป็นทั้งบา้นและ
ส านกังานของคุณพอ่ เพราะคุณพอ่ของเขาตอ้งการใหเ้วลากบัลูก ๆ ทุกคนอยา่งเตม็ท่ี  

บอย โกสิยพงษเ์ป็นลูกคนท่ี  3 จากจ านวน 5 คนของคุณชิงชยัและคุณอุไรวรรณ โกสิยพงษ ์
เขาเติบโตในครอบครัวท่ีอบอุ่น พ่อและแม่ให้ความรักและความเขา้ใจเป็นอย่างดี แมใ้นบรรดาพี่
นอ้งทั้ง  5 คน บอย โกสิยพงษเ์ป็นคนเดียวท่ีมีผลการเรียนไม่ค่อยดีนกั แต่ครอบครัวของบอย โกสิย
พงษ์ก็ไม่ไดน้ าเร่ืองน้ีมากดดนั ในทางตรงกนัขา้มพ่อและแม่ให้ความเขา้ใจและให้ก าลงัใจเสมอ   
ท าใหบ้อย โกสิยพงษไ์ม่รู้สึกวา่เป็นปมดอ้ยแต่ประการใด 
 ความรักความเอาใจใส่จากพอ่และแม่ ท าใหบ้อย โกสิยพงษมี์ความประทบัใจต่อครอบครัว
และส่งผลต่อความคิดในการแต่งเพลงของเขาเป็นอย่างมาก บอย โกสิยพงษ์มกัจะแต่งเพลงท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกบัครอบครัว แทรกไวใ้นแต่ละอลับั้ม นอกจากนั้น เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการใชชี้วิต
หรือการใหก้ าลงัใจก็มกัมีท่ีมาจากค าสอนของพ่อแม่  บอย โกสิยพงษ์ไดก้ล่าวถึงอิทธิพลจากพ่อแม่ 
ในการแต่งเพลงของเขาวา่ 
   

ผมไดม้าเยอะเลยนะครับ  เพราะพ่อแม่สอนเรามาเยอะ อยา่งเพลง Seasons Change เป็นส่ิง
ท่ีแม่สอน เพลง Live and Learn หรือเพลงแพบ้า้งก็ไดเ้ป็นค าสอนของพ่อ      พ่อชอบบอก
ว่า พ่อว่าแพดี้กว่าชนะ เพราะถ้าสอนให้รู้จกัแต่ชนะ เด๋ียวจะเหลิง เม่ือแพแ้ลว้จะได้รู้ว่า
รสชาติมนัเป็นอยา่งไร และพอรู้แลว้ก็ใหอ้ยูอ่ยา่งผูแ้พท่ี้ด าเนินชีวติต่อได ้  

(พีรภทัร โพธิสารัตนะ,2553:30) 
 

 ในวยัเด็กบอย โกสิยพงษ์สนใจการวาดการ์ตูนและเพลง นอกจากนั้นเขายงัมีพื้นฐานทาง
ดนตรีท่ีดีเพราะเรียนเปียโนตั้งแต่อายุเพียง  4 ปี และเม่ือเรียนชั้นประถมศึกษาท่ี 6  บอย โกสิยพงษ์
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ได้แต่งเพลงประกอบการ์ตูนท่ีเขาเขียนข้ึนเอง ความสนใจในการวาดการ์ตูนของเขาส่งผลให้
ช่วงหน่ึงของการท างาน เขาได้ตั้ งบริษัทบีบอยซีจีเพื่อสร้างงานท่ีเก่ียวข้องกับการ์ตูนและ            
แอนนิเมชัน่ ผลงานท่ีน่าสนใจในดา้นการ์ตูนของบอย โกสิยพงษ์คือ ภาพยนตร์แอนนิเมชั่นเร่ือง
นาคและเร่ืองอมัพวา 
 บอย โกสิยพงษ ์ศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีโรงเรียน เซนตด์อมินิค และศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียน Ekamai International School (Seventh-day Adventist) ท่ีโรงเรียน
น้ีเอง บอย โกสิยพงษ์ไดท้  าเพลงของตวัเองเม่ือเรียนในระดบัเกรด 11 ในช่ือ Air Crush Below และ
วางขายผลงานท่ีโรงเรียนซ่ึงท าให้บอย โกสิยพงษเ์ห็นวา่การท าเพลงก็สามารถเป็นอาชีพไดเ้ช่นกนั 
นอกจากนั้นบอย โกสิยพงษ ์ยงัไดส้ร้างผลงานชุดท่ี 2 Social Work และผลงานชุดท่ี 3 Nexx เม่ือเขา
ไดไ้ปเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษาท่ี University of California at Los Angeles (UCLA) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา บอยเลือกเรียนในสาขาท่ีเขาถนดัและสนใจคือ Music Business ซ่ึงเรียนเก่ียวกบั 
Song Writing และ Electronic Music  
 บอย โกสิยพงษ ์สมรสกบัวรกญัญา โกสิยพงษ ์(กลัยาณมิตร) และมีลูกสาว 2 คน คือนอ้ง  
ดีใจและน้องใจดี ความรักความอบอุ่นในครอบครัวท่ีไดม้าจากพ่อแม่เป็นแบบอย่างท่ีบอย โกสิย
พงษน์ ามาใชก้บัครอบครัวของตนเอง บอย โกสิยพงษไ์ดแ้สดงความเห็นในเร่ืองน้ีวา่ 
  

ผมเลือกครอบครัวก่อนงานเสมอครับ และผมก็เป็นพ่อท่ีค่อนขา้งเขม้งวดกบัลูกๆ เพราะ
เด่ียวน้ีส่ือต่าง ๆ และเทคโนโลยีเยอะมาก ผมกลวัว่าลูกๆ จะไปซึมซับอะไรท่ีไม่ดีมา เลย
ตอ้งพิถีพิถนั อยา่งถา้จะดูทีวผีมจะมีลิมิตใหว้า่ ดูแค่คร่ึงชัว่โมงนะ และจะใหดู้ช่องท่ีควรดูท่ี
เด็กดูไดเ้ท่านั้น  

(พีรภทัร โพธิสารัตนะ,2553:30) 
  

 เพลงของบอย โกสิยพงษจ์ านวนหน่ึงมีแรงบนัดาลใจมากจากความรักในครอบครัวของเขา
เอง เช่นเพลงดีใจในอลับั้ม Delite ท่ีแต่งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2541 เป็นเพลงท่ีแต่งให้กบั “ดีใจ” ลูกสาวคน
โตของเขา รวมไปถึงเพลงอ่ืน ๆ ท่ีมีเน้ือหากล่าวถึงความรักความอบอุ่นในครอบครัวเช่นเพลง 
Home, เพลงภาพประทบัใจและเพลงแค่รอยยิม้ท่ีมีเสียงของลูกสาว ดีใจ โกสิยพงษร่์วมร้องดว้ยเป็น
ตน้ 
 ตน้ปี พ.ศ. 2553 บอย โกสิยพงษ ์ตรวจพบวา่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบในระยะเร่ิมตน้ 
นอกจากครอบครัวจะคอยให้ก าลงัใจในการดูแลรักษา บอย โกสิยพงษ์ยงัลดเวลาท างานเพลงลง
เหลือเพียงวนัจนัทร์ วนัพุธ และวนัพฤหสับดีเพื่อใหเ้วลากบัครอบครัวมากข้ึน 
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  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบนับอย โกสิยพงษ ์ ไดส้ร้างสรรค์เพลงไวม้ากมาย เพลงของ 
บอย โกสิยพงษไ์ดรั้บการยอมรับวา่เป็นเพลงท่ีมีความไพเราะ สร้างความประทบัใจให้แก่ผูฟั้งและ
เป็นท่ีนิยมของผูฟั้งเห็นไดจ้ากรางวลัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
Season Awards จดัข้ึนโดยนิตยสารสีสันของทิวา สาระจูฑะ       

1. รางวลัเพลงยอดเยีย่ม จากเพลง Live And Learn (2546) 
 

Fat Award จดัข้ึนโดยสถานีวทิย ุFat Radio 
2. รางวลัศิลปินชายเด่ียวยอดเยีย่ม จากอลับั้ม Million Ways To Love Part 1 (2547)   
3. รางวลัฮิตเหลือเกิน จากเพลงใคร (2547)  
4. รางวลัอลับั้มยอดเยีย่ม จากอลับั้ม Million Ways To Love Part 1 (2547) 
5. รางวลัศิลปินในดวงใจศิลปิน (2551) 

 
Seed Awards จดัข้ึนโดยสถานีวทิย ุSEED FM  

6. รางวลัอลับั้มยอดเยีย่ม จากอลับั้ม Rhythm and Boyd Eleventh (2549) 
7. รางวลัโปรดิวเซอร์ยอดเยีย่ม จากอลับั้ม Rhythm and Boyd Eleventh (2549) 

 
Star Entertainment Awards จดัข้ึนโดยสมาคมนกัข่าวบนัเทิง  

8. รางวลัเพลงและดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยีย่มจากเพลงฤดูท่ีแตกต่าง        
(Seasons Change) (2549)        
 
 

2.2 ช่วงเวลาการท างานเพลงของบอย โกสิยพงษ์ 
  

ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบนับอย โกสิยพงษไ์ดส้ร้างสรรค์บทเพลงไวเ้ป็นจ านวนมาก 
ผลงานเพลงของบอย โกสิยพงษ์ย่อมมีภูมิหลงัท่ีแตกต่างกันทั้งในเร่ืองของลักษณะการท างาน 
ช่วงเวลาการท างานและปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  ในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้แบ่งช่วงเวลาการท างานของบอย    
โกสิยพงษอ์อกเป็นช่วงเวลาดงัน้ี  
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2.2.1 ช่วงก่อตั้งค่ายเพลง Bakery Music (พ.ศ. 2535-2540) 
2.2.2 ช่วงมรสุมทางเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2541-2542) 
2.2.3 ช่วงร่วมทุนกบับริษทั BMG (พ.ศ. 2543-2547) 
2.2.4 ช่วงค่ายเพลง Love is (พ.ศ. 2548-ปัจจุบนั) 
 

 
2.2.1 ช่วงก่อตั้งค่ายเพลง Bakery Music (พ.ศ. 2535-2540) 

 
 หลงัจากส าเร็จการศึกษาในดา้น Music Business จาก University of California at         
Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา บอย โกสิยพงษ์ เดินทางกลบัประเทศไทยและได้
ร่วมกบัเพื่อนอีก 3 คนคือ สมเกียรติ อริยะชยัพาณิชย,์ สาลิณี ปันยารชุน และ กมล สุโกศล แคลปป์ 
ตั้งบริษทัข้ึนในปี พ.ศ. 2535 รับท าเพลงทัว่ไปซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพลงโฆษณา จนกระทั้งบอย         
โกสิยพงษแ์ละเพื่อนมีโอกาสท าเพลงใหก้บัวงดนตรีของนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือวง
ว่า “โมเดิร์นด็อก” เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการท าเพลง บอย โกสิยพงษ์และเพื่อน รวมทั้ งวง             
โมเดิร์นด็อกมีความเห็นตรงกนัวา่จะไม่ขายงานผา่นค่ายเพลงแต่จะด าเนินการทางดา้นการตลาดเอง
และนัน่ก็คือจุดเร่ิมตน้ของบริษทัเบเกอร่ีมิวสิค ค่ายเพลงค่ายแรกของบอย โกสิยพงษ ์ 
 สาเหตุส าคญัท่ีท าให้บอย โกสิยพงษต์ดัสินใจตั้งค่ายเพลงคือความแตกต่างของระบบการ
ท างานของค่ายเพลงในยคุนั้นกบัแนวคิดในการท างานเพลงของบอย โกสิยพงษเ์อง 
 วงการเพลงในยุคนั้น(พ.ศ. 2530-2536) ถา้ไม่นบัแนวเพลงลูกทุ่งและแนวเพลงเพื่อชีวิตซ่ึง
มีกลุ่มผูฟั้งและตลาดแยกออกไปเป็นกลุ่มเฉพาะแลว้ เพลงไทยสากลโดยทัว่ไป ก าลงัอยู่ในยุคของ
ธุรกิจเพลงท่ีด าเนินการในรูปแบบของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพลงท่ีผลิตออกมาจึงตอ้งเป็นเพลง
ท่ีขายไดแ้ละสร้างผลก าไรให้แก่ค่ายเพลง เม่ือการผลิตเพลงด าเนินไปตามความตอ้งการของตลาด 
จึงท าให้รูปแบบเพลงในยุคนั้นไม่หลากหลาย คือเพลงส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นเพลงป๊อบและเป็น
กระแสหลัก แม้จะมีรูปแบบเพลงอ่ืนอยู่บ้างแต่ก็ยงัคงอิงกับกระแสเพลงป๊อบ เช่น ป๊อบร็อค           
ป๊อบแจส๊ เป็นตน้  
 วงการเพลงในขณะนั้นมีค่ายเพลงใหญ่เช่น แกรมม่ี, อาร์เอส, คีตา, เอสพี ศุภมิตรและ
มูเซอร์ โดยมีแกรมม่ีและอาร์เอส ครองพื้นท่ีในตลาดส่วนใหญ่ไว ้ 
 แนวคิดในการท าเพลงของค่ายใหญ่นั้นย่อมอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจเป็นส าคญั พชัริดา 
วฒันาไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ 



39 
 

นบัตั้งแต่กฎหมายลิขสิทธ์ิเพลงไทยสากลในปี พ.ศ. 2521 ซ่ึงท าให้ผลงานเพลง
ไทยสากลมีลกัษณะของการผลิตท่ีเป็นสินคา้(Products) โดยมุ่งเน้นในเร่ืองยอด
จ าหน่ายมากข้ึนส่งผลใหง้านเพลงกลายเป็นสินคา้ท่ีตอ้งสร้างจุดเด่นในการขายให้
น่าสนใจ โดยท่ีจุดเด่นนั้นก็คือตวัศิลปินเพลงไทยสากลเองท่ีจ าเป็นตอ้งมีการสร้าง
และควบคุมภาพลกัษณ์ให้มีความน่าสนใจท่ีเด่นชัด รวมทั้งตอ้งมีการแข่งขนั มี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบของดนตรีให้ทันสมัย และเ ร่ิมท่ีจะให้
ความส าคญัต่อกลุ่มเป้าหมายของสินคา้เพิ่มมากข้ึน โดยเป้าหมายส าคญัอยู่ท่ีกลุ่ม
วยัรุ่น ผลงานเพลงไทยสากลท่ีออกจ าหน่ายโดยการผลิตและสร้างสรรคข์องบริษทั
จึงถูกควบคุมทั้งรูปแบบของเพลงและตวันกัร้อง โดยตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดวยัรุ่นมากข้ึน ท าให้ตอ้งมีการแข่งขนัในการน าเสนอสินคา้ บริษทัจึงเน้นท่ี
จะน าเสนอสินคา้ในดา้นของตวัศิลปินให้มากข้ึน โดยดึงเอาภาพลกัษณ์ เสียงร้อง 
บุคลิกต่างๆ ออกมาใหเ้ป็นท่ีถูกอกถูกใจผูฟั้ง โดยอาศยัส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ เขา้
มาเป็นส่ือกลางและเป็นกลไกส าคญัในการน าเสนอเพลงท่ีกลายมาเป็นสินคา้ให้
เขา้ถึงผูฟั้งไดม้ากท่ีสุด 

(พชัริดา วฒันา, 2535:6 )  
 
ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ศิลปินนักร้องในยุคนั้นจึงมกัจะเป็นวยัรุ่นหน้าตาดี มีการออกแบบท่า

เตน้ประกอบเพลงโดยเฉพาะ มุ่งเนน้ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ มีการออกแบบเส้ือผา้และทรงผม
ให้เป็นเอกลกัษณ์และจุดขายของศิลปิน ศิลปินในยุคนั้นจึงเป็นทั้งนกัร้องและผูน้ าแฟชัน่ไปพร้อม
กนั 
 บอย โกสิยพงษ ์ไม่เห็นดว้ยกบัการเปล่ียนแปลงตวัตนของนกัร้อง เปล่ียนแปลงวิธีการร้อง 
การแต่งตวัรวมไปถึงแนวเพลงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด วงโมเดิร์นด็อกจึงเป็นวง
ดนตรีท่ีคงความเป็นตวัเองไวม้ากท่ีสุดท่ีเขา้สู่วงการเพลงในปี พ.ศ. 2537 ในฐานะศิลปินกลุ่มแรก
ของบริษทัเบเกอร่ีมิวสิคและประสบความส าเร็จอยา่งสูง 
 เบเกอร่ีมิวสิคกลายเป็นค่ายเพลงทางเลือกท่ีไดรั้บความนิยมและแตกต่างจากกระแสหลกั 
ก่อให้เกิดค าว่า “อินด้ี”(Independent)ข้ึนมา หลงัจากอยู่เบ้ืองหลงัความส าเร็จของวงโมเดิร์นด็อก 
และอภิสิทธ์ิ โอภาสเอ่ียมลิขิต (โจอ้ีบอย) ศิลปินล าดบัถดัมาของค่ายเบเกอร่ีมิวสิค บอย โกสิยพงษ์
ไดเ้ปิดตวัอลับั้ม “Rhythm & Boyd” ในปี พ.ศ. 2538 และนัน่ก็เป็นการประกาศตวั “บอย โกสิย
พงษ”์ ในนามศิลปินนกัแต่งเพลงคนใหม่ของวงการเพลง นอกจากแนวเพลงท่ีแปลกใหม่และเน้ือหา
เพลงท่ีไพเราะกินใจอยา่งเพลงเจา้หญิง (Princess) และฤดูท่ีแตกต่างแลว้ บอย โกสิยพงษ ์ยงัสร้าง
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ปรากฏการณ์ใหม่ นัน่คือการท าให้ผูฟั้งรู้จกัเพลงของเขาในฐานะเพลงของนกัแต่งเพลงช่ือ บอย    
โกสิยพงษ์ มากกว่าจะรู้จกัในนามนกัร้องคนใดคนหน่ึง นกัร้องถูกลดบทบาทเป็นเพียงผูใ้ช้เสียง
ถ่ายทอดเพลงจากนักแต่งเพลงผูเ้ป็นเจา้ของอลับั้มไปสู่ผูฟั้งเท่านั้น บอยโกสิยพงษ์ใช้นักร้องถึง       
7 คนในอลับั้มแรกของเขาคือ สรรธร ไกรยูรเสนและมาริษา สุโกศล แคลปป์ในเพลงเก็บดาว 
(Stars), ธนชยั อุชชินในเพลงข่าวของเธอ (Her news) เพลงเจา้หญิง (Princess) เพลงรักคุณเขา้แลว้ 
(Falling in love)และเพลงลมหายใจ (You are my everything), สุทธิพงศ ์ทดัพิทกัษก์ุลในเพลงคลัง่ 
(Mad), กฤษฎา สุโกศล แคลปป์ในเพลงคืนน้ี (Slowly), นภ พรช านิในเพลงดอกไม ้(Flowers) และ
เพลงฤดูท่ีแตกต่าง (Seasons Change), รัดเกล้า อามระดิษในเพลงลมหายใจ (You are my 
everything) ส่วนบอย โกสิยพงษใ์ชเ้สียงตวัเองร้องเพียงเพลงเดียวเท่านั้นคือเพลงจะเก็บเธออยูใ่นใจ
เสมอ (Always)  
 ในช่วงน้ีนอกจากอลับั้ม “Rhythm & Boyd” ในปี พ.ศ. 2538 บอย โกสิยพงษ์ ยงัได้
สร้างสรรค์ผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเน่ืองทั้ งอัลบั้มของบอย โกสิยพงษ์เอง ได้แก่ อัลบั้ม 
Simplified (2539), อลับั้ม One EP. (2539), อลับั้ม Home Single (2540) และเพลงแม่คุณ(2538)      
ท่ีแต่งใหก้บันกัร้องโจอ้ีบอย (อภิสิทธ์ิ โอภาสเอ่ียมลิขิต) อีกดว้ย  
 จะเห็นไดว้่าในช่วงน้ี บอย โกสิยพงษ์จะเน้นผลงานท่ีน าเสนอความเป็นตวัตนของ บอย  
โกสิยพงษ์เป็นหลกัคือออกอลับั้มในนามของ บอย โกสิยพงษ์ เพื่อสร้างทศันคติใหม่ให้แก่วงการ
เพลงวา่ศิลปินเจา้ของอลับั้มคือผูแ้ต่งเพลง ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นนกัร้องเสมอไป 
 
 

2.2.2 ช่วงมรสุมทางเศษฐกิจ (พ.ศ. 2541-2542) 
 

 ความมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมของเบเกอร่ีมิวสิคและบอย โกสิยพงษ์นอกจากจะสร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่ใหแ้ก่วงการเพลงดงัท่ีกล่าวไปแลว้ยงัส่งผลให้ระบบการท างานของเบเกอร่ีมิวสิค
ตอ้งเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั ความขดัแยง้ระหวา่งการให้น ้ าหนกัระหวา่ง “ศิลปะ”และ “ธุรกิจ” 
ท าให้สาลินี ปันยารชุน หน่ึงในผูก่้อตั้ งเบเกอร่ีมิวสิคลาออกและถอนหุ้น ประกอบกับสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีตกต ่าในขณะนั้นจนรัฐบาลตอ้งประกาศลอยตวัค่าเงินบาทใน    ปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้
ค่ายเพลงหลายค่ายตอ้งปิดตวัไปเหลือเพียงค่ายใหญ่คือแกรมม่ีและอาร์เอส 

 ดว้ยแนวคิดของเบเกอร่ีมิวสิคท่ีให้ความส าคญัของศิลปะมากกว่าธุรกิจมาตั้งแต่ตน้ จึงท า
ให้ไม่สามารถตา้นทานกระแสเศรษฐกิจตกต ่าได ้ทา้ยท่ีสุดเบเกอร่ีมิวสิคมีบญัชีติดลบถึง 60 ลา้น
บาท กมล สุโกศล แคลปป์ ไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ย  ่าแยใ่นขณะนั้นวา่  
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  ตอนนั้นทั้งประเทศต่างก็แยไ่ปดว้ยกนัทั้งหมด และส่ิงท่ีล าบากยิ่งกว่าส าหรับเรา
  ในฐานะคนท างาน ก็คือมีอยู่หลายเดือนท่ีเราไม่รู้จะเอาเงินเดือนพนกังานมาจาก
  ไหน เราจึงตอ้งพยายามหมุนเวียนเงินกนัอย่างสับสนวุ่นวาย เงินตรงน้ีเขา้มา เงิน
  ตรงน้ีออกไป ซ่ึงท าใหผ้มรู้สึกเครียดมาก 

(กมล สุโกศล แคมปป์, 2550:162) 
 

ช่วงมรสุมทางเศรษฐกิจน้ีส่งผลให้บอย โกสิยพงษไ์ม่สามารถผลิตผลงานเพลงและไม่ได้
ออกอลับั้มเป็นของตวัเองเลยติดต่อกนัเป็นระยะเวลาถึง 3 ปี มีเพียงเพลงดีใจซ่ึงเป็นเพลงเด่ียวใน
อลับั้ม Delite (2541) เพลงโปรดเถอะ, เพลงวนัท่ีสวยงาม(Beautiful day), เพลงวนัใหม่(A new day) 
ในอลับั้ม Request ของนกัร้อง รัดเกลา้ อามระดิษ (2541) และเพลงรักของเธอมีจริงหรือเปล่า(Real 
love ?)ในอลับั้ม Era วง P.O.P (2541) 
 จะเห็นไดว้่าช่วงน้ี ปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อบอย โกสิยพงษ์เป็นอย่างมากเขา
ไม่ไดมี้ผลงานท่ีน าเสนอความเป็นตวัตนของ บอย โกสิยพงษเ์ลยนอกจากเพลง Delite ท่ีแต่งให้กบั
ลูกสาวคนโตท่ีพึ่งเกิดในปี พ.ศ. 2541 ส่วนผลงานท่ีเหลือเป็นงานเพลงท่ีแต่งให้อลับั้มของศิลปิน
อ่ืนทั้งส้ิน  
 
 

2.2.3 ช่วงร่วมทุนกบับริษทัBMG (พ.ศ. 2543-2547) 
 
 วิธีการแกปั้ญหาเร่ืองเศรษฐกิจของเบเกอร่ีมิวสิค คือการหาบริษทัใหญ่มาร่วมทุนนัน่ก็คือ
บริษทั BMG ซ่ึงเป็นค่ายเพลงระดบัโลกในปี พ.ศ. 2543  บริษทั BMG เป็นบริษทัสาขาของ กลุ่ม 
Bertsmann ซ่ีงด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัโรงพิมพใ์นประเทศเยอรมนัมาตั้งแต่สมยัก่อนสงครามโลกคร้ัง
ท่ีสอง ต่อมาพฒันาเป็นบริษทัขา้มชาติท่ีมีแนวทางการท าธุรกิจโดยการร่วมทุนกับบริษทัต่างๆ 
บริษทั BMG หรือในช่ือเต็มว่า Bertelsmann Music Group เป็นบริษทัสาขาของ Bertsmann  ท่ี
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัเร่ืองดนตรีโดยเฉพาะ ส านกังานใหญ่ของ BMG อยู่ท่ีนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
และมีส านกังานยอ่ยใน 25 ประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยดว้ย 

 เบเกอร่ีมิวสิคจ าเป็นตอ้งปรับวิธีการท างานให้เป็นระบบมากข้ึน รวมไปถึงการลดขนาด
องคก์รเพื่อประคบัประคองบริษทัใหอ้ยูร่อด 

 นอกจากความเครียดจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อบอย โกสิยพงษ์แล้ว ยงัมีปัญหา
ดา้นครอบครัวอีกประการหน่ึง ยายของบอย โกสิยพงษเ์สียชีวติในปี พ.ศ. 2544 นอกจากนั้นพ่อและ
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แม่ของเขายงัลม้ป่วยอีกดว้ย ส่งผลต่อสภาพจิตใจบอย โกสิยพงษซ่ึ์งมีความผกูพนักบัครอบครัวมาก
จนไม่สามารถผลิตผลงานเพลงได ้ 
 พ.ศ. 2545 บอย โกสิยพงษ์เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเปล่ียนบรรยากาศการ
ท างาน เขาไดรั้บหนงัสือไบเบิ้ลจากเพื่อนท าให้เกิดแรงบนัดาลใจและพลงัท่ีจะสร้างสรรคบ์ทเพลง
ไดอี้กคร้ังหน่ึง แมว้า่บอย โกสิยพงษจ์ะนบัถือศาสนาคริสตอ์ยูแ่ลว้ แต่เหตุการณ์คร้ังนั้น ท าให้บอย 
โกสิยพงษ์มีความศรัทธาในศาสนามากข้ึน บอย โกสิยพงษ์มกัจะพูดถึงเหตุการณ์ในคร้ังนั้นวา่เขา
ได ้“พบพระเจา้” ส่งผลให้บอย โกสิยพงษ์สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพลงอลับั้มชุดท่ี 3 ของเขา
ออกมาในปี พ.ศ. 2545  ซ่ึงมีระยะเวลาห่างจากชุดท่ี 2 ถึง 3 ปี  
 ในช่วงน้ี (พ.ศ. 2543-2547) เขามีผลงานท่ีออกในนามอลับั้มของบอยโกสิยพงษ์ 5 อลับั้ม 
คือ  

1. Songs From Different Scenes 1 (2545) 
2. Song From Different Scenes 2 (2546) 
3. Song From Different Scenes 3 (2547) 
4. Million Ways To Love Part 1 (2547) 
5. Melodies for Our Mothers (2547) 

 นอกจากนั้นยงัมีผลงานท่ีแต่งใหก้บันกัร้องอ่ืนเช่น เพลงทุกส่ิงและเพลงยงัรอคอยเธอเสมอ
ในอลับั้ม Pru วง Pru (2544), เพลงระบายและเพลงอยากมองเธอในแง่ร้าย อลับั้มLove Trend 
นกัร้องโป้ โยคีเพลยบ์อย (ปิยะ ศาสตรวาหา) (2544), เพลงแค่เธอก็พอและเพลงฮอร์โมนใน อลับั้ม 
Discovery วง Groove Riders (2544) และเพลงท่ีแห่งน้ีในอลับั้ม Summary วง P.O.P (2546) 
 จะเห็นไดว้่าช่วงน้ีเป็นช่วงท่ี บอย โกสิยพงษ์มีผลงานจ านวนมาก ทั้งน้ีเพราะการร่วมทุน
กบับริษทั BMG จ  าเป็นตอ้งสร้างผลงานเพื่อกอบกูฐ้านะทางการเงินของบริษทั นอกจากอลับั้มท่ี 
บอย โกสิยพงษไ์ดส้ร้างผลงานข้ึนใหม่แลว้ ยงัมีการน าเอาเพลงท่ีเขาไดแ้ต่งข้ึนในโอกาสต่าง ๆ มา
รวบรวมท าเป็นอลับั้มรวมเพลงของบอย โกสิยพงษ์ในช่ือ Songs From Different Scenes ถึง 3 
อลับั้มดว้ยกนั  
 การเปล่ียนแปลงอีกคร้ังของ บอย โกสิยพงษ์เกิดข้ึนเม่ือ บริษทัBMG ควบรวมกิจการกบั
บริษทั Sony Music บอย โกสิยพงษ์เล็งเห็นวา่ระบบการผลิตผลงานเพลงในอนาคตภายใตบ้ริษทั
ใหม่มีความเป็นธุรกิจสูงไปเกินกวา่จุดท่ีการท างานของบอย โกสิยพงษจ์ะยอมรับได ้เขาและเพื่อน
อีกสองคนท่ีเป็นคณะผูบ้ริหารและผูก่้อตั้งเบเกอร่ีมาตั้งแต่ตน้จึงตดัสินใจลาออก บอย โกสิยพงษไ์ด้
แสดงความเห็นเก่ียวการตดัสินใจในคร้ังน้ีวา่  
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  ตอนนั้น เบเกอร่ีมิวสิคมีนโยบายไปรวมกบั BMG ซ่ึงในตอนนั้นนโยบายของ 
  BMGทั้งโลกมีนโยบายท่ีจะไปรวมกบัโซน่ี ดงันั้นเท่ากบัวา่เราก็จะมีระบบระเบียบ
  อะไรใหม่ ตอนนั้นในส่วนตวัก็อยากจะอยู่กบัอะไรท่ีมนัไม่มีระเบียบระบบก็เลย
  ขอลาออก 

(พลสัน นกน่วม, 2552:28) 
 
 

2.2.4 ช่วงค่ายเพลง Love is (พ.ศ. 2548-ปัจจุบนั) 
 

หลงัจากบอย โกสิยพงษแ์ละเพื่อนอีกสองคนท่ีเป็นคณะผูบ้ริหารและผูก่้อตั้งเบเกอร่ีลาออก
สมเกียรติ อริยะชยัพาณิชย ์เปล่ียนไปท างานเพลงให้กบัศิลปินในวงการ ส่วนกมล สุโกศล แคลปป์
เปล่ียนไปผลิตงานดา้นโทรทศัน์ มีเพียงบอย โกสิยพงษ์ท่ียงัคงมุ่งมัน่ท าค่ายเพลงอีกคร้ัง โดยค่าย
เพลงใหม่ของบอย โกสิยพงษมี์ช่ือวา่ ค่ายเพลง Love is เป็นค่ายเพลงขนาดเล็กเหมือนค่ายเบเกอร่ี 
ในยุคเร่ิมแรก แต่มีระบบการจดัการในรูปแบบสหกรณ์ซ่ึงบอย โกสิยพงษ์ได้แนวคิดน้ีมาจาก
คริสตศาสนาท่ีเขาศรัทธา เขาไดใ้หส้ัมภาษณ์เก่ียวกบัแนวคิดเร่ืองน้ีวา่  

 
  ผมเร่ิมมีไอเดียแนวทางการท างานส าหรับค่ายน้ีมาตั้งแต่ปีท่ีแลว้ครับ โดยเร่ิมมา
  จากค าพูดในไบเบิ้ลท่ีบอกวา่ “รักเพื่อนบา้นเหมือนรักตวัเอง” Quote น้ีมนัสะกิด
  ใจเรามากว่าถ้าเรารักเพื่อนบา้นเหมือนรักตวัเอง แสดงว่าเราชอบยงัไง คนอ่ืนก็
  ตอ้งอยากไดอ้ยา่งนั้นเหมือนกนั เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราก าลงัท าอยูต่อนนั้น มนัตรง
  ขา้มกบัความเช่ือของเรา คือบริษทัเป็นเจา้ของหมดทุกอย่าง แลว้ก็แบ่งส่วนหน่ึง
  ให้กบัศิลปิน ก็เลยมาคิดดูวา่ ถา้เราเป็นศิลปินอยา่งเดียว เราอยากไดอ้ะไรบา้ง เรา
  จะไดใ้ห้เขาอยา่งนั้น หน่ึงก็คือเราอยากไดลิ้ขสิทธ์ิมาเป็นของเรา สองเราอยากได้
  ส่วนแบ่งสัก50% เราก็เลยคิดถึงรูปแบบสหกรณ์  

(ยทุธนา บุญออ้ม, 2548:87) 
 
ในช่วงน้ี (พ.ศ. 2548-ปัจจุบนั) บอย โกสิยพงษ์มีผลงานท่ีออกในนามอัลบั้มของบอย       

โกสิยพงษ ์4 ชุด คือ อลับั้ม Songs From Different Scenes 4 (2549), อลับั้ม Rhythm  Boyd Eleventh 
(2549),  อลับั้ม BOYdPod (2551) และอลับั้ม Songs From Different Scenes 5 (2551) 



44 
 

นอกจากนั้นยงัมีผลงานท่ีแต่งให้กบันักร้องอ่ืนเช่น อลับั้ม 50 นกัร้องปุ๊ อญัชลี (อญัชลี     
จงคดีกิจ) (2548), อลับั้ม Ben Chalatit นกัร้อง เบน ชลาทิศ (2549), เพลงหนาวในอลับั้ม Vol.1 วง 
The Strangers (2551), นอกจากนั้นยงัมีเพลงท่ีบอย โกสิยพงษแ์ต่งในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่นเพลง
อยู่ในใจ เพลงประกอบภาพยนตร์เร่ืองโหน่งเท่งนักเลงภูเขาทอง (2549), เพลงแสงหน่ึง            
เพลงประกอบนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา (2550), เพลงยอดรักเพลงท่ีแต่ง
เพื่อให้ก าลังใจศิลปิน ยอดรัก สลักใจ (2551), เพลงชัยชนะในอัลบั้มไทยเชียร์กีฬาไทยของ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2551), เพลงของพ่อเพลงเทิดพระเกียรติเน่ืองในวนัพ่อแห่งชาติ 
(2551), เพลงภาพประทบัใจเพลงประกอบโฆษณา First Choice (2552) และเพลงความสุขเพลง
ประกอบภาพยนตร์เร่ือง ความสุขของกะทิ (2552) 

ความพิเศษของบอย โกสิยพงษ์ท่ีปรากฏในช่วงการท างานน้ีคือ การออกอลับั้มท่ีใช้ช่ือ
นกัร้องคู่คือตวับอย โกสิยพงษ์เอง กบันกัร้องคนใดคนหน่ึง เช่นอลับั้ม BoydPod (2551) ซ่ึงบอย  
โกสิยพงษ์เป็นผูแ้ต่งเพลงและป๊อด โมเดิร์นด็อก(ธนชัย อุชชิน)เป็นผูร้้องทั้งหมด หรือ อลับั้ม
บอยนภซ่ึงบอย โกสิยพงษเ์ป็นผูแ้ต่งเพลงและนภ พรช านิเป็นผูร้้องทั้งหมดเช่นเดียวกนั จะเห็นได้
วา่เป็นรูปแบบการสร้างงานแบบใหม่โดยให้นกัแต่งเพลงและนกัร้องมีบทบาทในอลับั้มเท่าเทียม
กนั แทนท่ีจะให้นกัแต่งเพลงมีบทบาทมากกว่าเหมือนอลับั้มแรก ๆ ของบอย  โกสิยพงษ์ในช่วง
ก่อตั้ง Bakery Music หรือใหน้กัร้องมีบทบาทมากกวา่เหมือนอลับั้มในช่วงท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทั BMG 
 
 
2.3 ประเภทเพลงของบอย โกสิยพงษ์  
 
 การจ าแนกประเภทเพลงโดยทั่วไปมักจะใช้เกณฑ์การจ าแนกท่ีแตกต่างกัน งานวิจัย
เก่ียวกบัเพลงจึงอาจเลือกลกัษณะเด่นของกลุ่มขอ้มูลมาเป็นเกณฑ ์เพื่อแบ่งประเภทเพลง เช่น 
 สุขุมาล จนัทวี (2535)ไดจ้  าแนกประเภทเพลงในงานวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์เพลงไทยสากล
แนวใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2524 - 2534 ออกเป็น 6 ประเภทไดแ้ก่ 1. เน้ือหาเก่ียวกบัความรัก 2. เน้ือหา
เก่ียวกบัการสะทอ้นสังคม 3. เน้ือหาเก่ียวกบัการให้แง่คิดและปรัชญาชีวิต 4. เน้ือหาเก่ียวกบัการให้
ความหวงัและก าลงัใจ 5. เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัเพลงและดนตรีและ 6. เน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ 
 อรชร เรือนค า (2536) ไดจ้  าแนกประเภทเพลงในงานวิจยัเร่ืองการศึกษาภาพสะทอ้นสังคม
ลา้นนาและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากบทเพลงของจรัล มโนเพช็รออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. บทเพลง
พรรณนา 2. บทเพลงเล่าเร่ือง และ 3. บทเพลงสะทอ้นสังคม         



45 
 

 สปัน ตนัโสภณ (2538) ไดจ้  าแนกประเภทเพลงในงานวิจยัเร่ืองวิเคราะห์เน้ือหาและกลวิธี
การสร้างอารมณ์ขนัในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งแนวข าขนัออกเป็น 6 ประเภท คือ 1.เร่ืองเก่ียวกบั
ความรัก 2. เร่ืองเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง 3. เร่ืองเก่ียวกบัเศรษฐกิจ 4. เร่ืองเก่ียวกบัสังคมและ
วฒันธรรม 5. เร่ืองท่ีมีนยัเชิงเพศ และ 6. เร่ืองอ่ืนๆ  
 ดนตรี โพธ์ิพรมศรี (2538) ไดจ้  าแนกประเภทเพลงในงานวิจยัเร่ืองวิเคราะห์เน้ือหาเพลง
พื้นบา้นของต าบลวงัลึก อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ออกเป็น 5 ประเภทคือ 1. เพลงกล่อมเด็ก 
2. เพลงปฏิพากย ์3. เพลงประกอบการละเล่น 4. เพลงร าวง และ 5. เพลงเบด็เตล็ด  
 พรรณี ปรัชญาบ ารุง  (2542) ไดจ้  าแนกประเภทเพลงในงานวจิยัเร่ืองภาพสะทอ้นสังคมและ
วฒันธรรมไทยจากเพลงไทยสากลหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 - พ.ศ. 2500 ออกเป็น     6 ประเภท คือ 
1. ความรัก 2. ความเช่ือ ค่านิยมและโลกทศัน์ 3. สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวิถีชีวิต         
4. เพลงปลุกใจ 5. เพลงสถาบนั และ 6. เพลงบรรยายธรรมชาติ   
 ส่วนการศึกษาเร่ืองวจันลีลาในเพลงของบอย โกสิยพงษ์น้ี ผู ้วิจ ัยได้ใช้หลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวจันลีลามาจ าแนกประเภทเพลงออกเป็น 2 รูปแบบคือ  
 2.3.1 การจ าแนกประเภทเพลงโดยใชล้กัษณะเน้ือหาเป็นเกณฑ ์
 2.3.2 การจ าแนกประเภทเพลงโดยใชจุ้ดประสงคก์ารแต่งเป็นเกณฑ์ 
 
 

2.3.1 การจ าแนกประเภทเพลงโดยใชล้กัษณะเน้ือหาเป็นเกณฑ ์
  

 เพลงในแต่ละอลับั้มของบอย โกสิยพงษจ์ะมีลกัษณะเน้ือหาท่ีหลากหลาย ผูว้ิจยัได้
ใชล้กัษณะของเน้ือหาเพลงเป็นเกณฑเ์พื่อจดัประเภทเพลงของบอย โกสิยพงษไ์ดเ้ป็น  5 ประเภทคือ 
เพลงรัก, เพลงการใช้ชีวิต, เพลงให้ก าลงัใจ, เพลงครอบครัวและเพลงเทิดพระเกียรติ เพลงแต่ละ
ประเภทมีลกัษณะแตกต่างกนัไปดงัน้ี 

 
2.3.1.1 เพลงรัก 
 

เพลงรักคือเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั ความรู้สึก, ความคิด, ความตอ้งการของบุคคลท่ีอยู่ใน
ห้วงแห่งความรัก ไม่ว่าจะเป็นความรักท่ีสุขสมหวงั, ความรักท่ีผิดหวงั, ความรู้สึกแอบรัก, 
ความรู้สึกต่ออดีตคนรัก เพลงประเภทความรักจะมีประเด็นเน้ือหาและมุมมองในเพลงหลาย
ประการไดแ้ก่ ความสุข ความรู้สึกดีเม่ือมีความรัก, คุณค่าและความส าคญัของคนรัก, ความรู้สึก
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อยากดูแล ปกป้อง เอาใจใส่, อาการคลัง่ไคล ้หลงใหล ไม่เป็นปกติ, อาการเฝ้ารอคอย, ความรู้สึก
สับสน อึดอดั ไม่กลา้, ความรู้สึกเสียใจ นอ้ยใจ, ความรู้สึกปวดร้าว เจบ็ช ้า 

เพลงประเภทเพลงรักของบอย โกสิยพงษมี์จ านวนทั้งหมด 107 เพลงใน 25 อลับั้มดงัน้ี 
1. อลับั้ม Rhythm & Boyd (2538) 

1. เก็บดาว (Stars)  
2. ข่าวของเธอ (Her news) 
3. คลัง่ (Mad) 
4. คืนน้ี (Slowly) 
5. จะเก็บเธออยูใ่นใจเสมอ                                 

         (Always) 

6. เจา้หญิง (Princess) 
7. ดอกไม ้(Flowers) 
8. รักคุณเขา้แลว้ (Falling in love) 
9.  ลมหายใจ 
     (You are my everything) 

2. อลับั้ม Joey Boy นกัร้องโจอ้ี บอย (2538) 
10.  แม่คุณ 

 3. อลับั้ม Simplified (2539)
11.  เจบ็ตรงไหน  
      (Kiss You There) 
12. ฉนัท าทุกๆ อยา่งใหเ้ธอมี

ความสุข 
     (Everything for you) 
13.  ถา้ฉนัไม่ต่ืน (If I die) 
14.  เท่ียงคืน (Midnight) 
15.  ในคืนท่ีเราเจอะเจอกนัคร้ัง

แรก (That night) 

16.  พยาน(Witness) 
17.  ภาพเก่าๆ (Same old picture) 
18.  ห่างไกลเหลือเกิน  
         (So far away) 
19.  อยากจะขอ (Wish) 
20.  I’m Free 
21.  Now & Forever 

 4. อลับั้ม One EP. (2539) 
22. อยากจะรู้ 

 5. อลับั้ม Home Single (2540) 
23. Home 

 6. อลับั้ม Evo & Nova วง พอส (2540) 
24. รักเธอทั้งหมดของหวัใจ 

 7. อลับั้ม Request นกัร้อง รัดเกลา้ อามระดิษ (2541) 
25. โปรดเถอะ (Please) 26. วนัท่ีสวยงาม (Beautiful day) 
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 8. อลับั้ม Era วง P.O.P (2541) 
27. รักของเธอมีจริงหรือเปล่า (Real love ?) 

 9. อลับั้ม Pru วง Pru (2544) 
28. ทุกส่ิง 29.  ยงัรอคอยเธอเสมอ

 10. อลับั้ม Love Trend นกัร้อง โป้ โยคีเพลยบ์อย (2544) 
30. ระบาย 31. อยากมองเธอในแง่ร้าย

 11. อลับั้ม Discovery  วง Groove Riders (2544) 
32. แค่เธอก็พอ 

 12. อลับั้ม Songs From Different Scenes 1 (2545) 
33. เม่ือวนัท่ีฉนัไดพ้บเธอ 

(The day I met you)                  
34. สัญญา (Connected) 
35. รักท่ีมากกวา่ 

 13. อลับั้ม Songs From Different Scenes 2 (2546) 
36. คิดลึก 
37. คะแนนแห่งชีวิต 
38. จะกลบัมาบอกอีกคร้ัง 
39. ฉนัจะรักษามนัอยา่งดี 

40. เธอเองจะไดย้นิอะไรในใจฉนั
ไหม 

41. เพราะฉนันั้นมีแต่เธอ 
42. รักแท ้
43. สักวนัหน่ึง 

 14. อลับั้ม Summary วง P.O.P (2546) 
44. ท่ีแห่งน้ี 

 15. อลับั้ม Songs From Different Scenes 3 (2547) 
45. จดหมาย 
46. จนสุดทาง 
47. แรงบนัดาลใจ 

48. สารภาพ 
49. เหตุผลท่ีคนควรอยูด่ว้ยกนั 

  16. อลับั้ม Million Ways To Love Part 1 (2547) 
50. คนขา้งล่าง 
51. ใคร 
52. ต่างมุม 
53. ผมแอบชอบคุณ 

54. พอ 
55. เพลงรัก 
56. เหมือนเคย 
57. หวัใจผกูกนั

 17. อลับั้ม 50 นกัร้อง ปุ๊ อญัชลี (2548) 
58. อยากไดย้นิเสียงเธอ 59. ถา้ไม่ไดพ้บกบัเธอ 
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60. ไม่ทิ้งกนั 
61. รัก 
62.  จะมี 

63. ไม่รู้เลย 
64. ใหม่ทุกเชา้ 
65. อยูท่ี่ไหน 

 18. อลับั้ม Songs From Different Scenes 4 (2549) 
66. จุดเดิม 
67. ฟังซิ 
68. เรา 

69. ลา ลา ลา 
70. หลอก 

 19. อลับั้ม Ben Chalatit นกัร้องเบน ชลาทิศ (2549) 
71. คนท่ีคิดถึง 
72. ช่วยที 
73. เพราะฉนัยงัรัก 
74.  เพลงจากคนผดิหวงั 

75.  มีแฟนแลว้ 
76.  แยแ่ลว้ 
77.  รักเธอมากกวา่ 

 20. เพลงพิเศษประกอบภาพยนตร์เร่ืองโหน่งเท่งนกัเลงภูเขาทอง (2549) 
78.  อยูใ่นใจ  

 21. อลับั้ม Rhythm  & Boyd Eleventh (2549) 
79. ใกลส้วรรค ์ 

                    (Just like heaven) 
80. ค าถามโง่ๆ             

 (Whenever I see her) 
81. จะท ายงัไง  
 (What will I do)                  
82. ฉนัดีใจท่ีมีเธอ 

  (I’m glad) 

83.  ท่ีฉนัรู้ (That’s all I know) 
84.  เธอไม่เคยเปล่ียน (Two steps) 
85.  เพื่อนเก่า(Old friend) 
86.  สมมติ(What if) 
87.  สีเทา(Gray) 
88.  อยา่เพิ่งไป(Please don’t go) 
89.  อยา่ใหฉ้นัรอเลย(Over the hill

 22. อลับั้ม BOYdPod (2551) 
90. รักคุณเขา้อีกแลว้ 
91. ท่ีวนัน้ี 
92. ช่วงท่ีดีท่ีสุด 
93. ค าไม่ก่ีค  า 

94.  เพื่อน 
95.  Yoo Hoo 
96.  คอย 

 
23. อลับั้ม Songs From Different Scenes 5 (2551)

97. เร่ืองจริง 98. เพื่อนก็ยงัคือเพื่อน 
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99. ถา้หาก 
100. รักคุณเท่าฟ้า 
101. เติมเตม็รัก 
102. การตดัสินใจ 

103. นานเท่าไหร่ 
104. เพื่อเธอ 
105. มือ 

 24. อลับั้ม Vol.1 วง The Strangers (2551) 
106.  หนาว 

 25. เพลงประกอบโฆษณา First Choice (2552) 
107.  ภาพประทบัใจ  

 
 

2.3.1.2 เพลงการใช้ชีวติ 
 

 เพลงประเภทการใช้ชีวิต คือเพลงท่ีมีเน้ือหาแสดงทศันคติในการด าเนินชีวิต, มุมมองการ
ใช้ชีวิต, การมองโลก และการให้ความหมายของการใช้ ชีวิต เพลงประเภทการใช้ชีวิตประเด็น
เน้ือหาและมุมมองในเพลงหลากหลายทั้งมุมมองการใช้ชีวิตท่ีเก่ียวกับตวัตนหรือการพิจารณา
ตนเอง, มุมมองการใชชี้วิตท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในบทบาทต่าง ๆ กนั รวมไปถึงมุมมอง
การใชชี้วติในฐานะส่วนหน่ึงของสังคม 

เพลงประเภทการใชชี้วิตของบอย โกสิยพงษมี์จ านวนทั้งหมด 24 เพลงใน 13 อลับั้ม ดงัน้ี 
 1. อลับั้ม Rhythm & Boyd (2538) 

1. ฤดูท่ีแตกต่าง (Seasons Change)
 2. อลับั้ม Discovery  วง Groove Riders (2544) 

2. ฮอร์โมน 
 3. อลับั้ม Songs From Different Scenes 2 (2546) 

3. ใกล ้ 4. วนัท่ีใจส่องแสง 
 4. อลับั้ม Songs From Different Scenes 3 (2547) 

5. ฉนัจะไป (ดาวหาง) 
6. ดว้ยกนั 

7. แบ่งกนั 
8. Pass the love forward 

 5. อลับั้ม Million Ways To Love Part 1 (2547) 
9. ลม้บา้งก็ได ้ 10. Live & Learn 
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6. อลับั้ม 50 นกัร้อง ปุ๊ อญัชลี (2548) 
11. ยิม้ 

7. อลับั้ม Lipta วง Lipta (2548) 
12. ไม่มีอะไรใหม่

8. อลับั้ม Songs From Different Scenes 4 (2549) 
13. ค าถาม 
14. เจา้หญิงแห่งฟากฟ้า 

15. ผลดักนั 
16. ใส่ใจ (รายละเอียด) 

 9. อลับั้ม Ben Chalatit นกัร้องเบน ชลาทิศ (2549) 
17. วนัสีชมพ ู

 10. อลับั้ม Rhythm  & Boyd Eleventh (2549) 
18. กิเลสตณัหา (Lust)

 11. อลับั้ม BOYdPod (2551) 
19. ? 
20. บทเรียน 

21. เร่ืองบา้ ๆ 
22. หวานขม 

 12. อลับั้ม Songs From Different Scenes 5 (2551)
23. วงเวยีนชีวิต 

 13.เพลงประกอบภาพยนตร์เร่ือง ความสุขของกะทิ (2552) 
24. ความสุข 

 
 
2.3.1.3 เพลงให้ก าลงัใจ 
 

 เพลงประเภทให้ก าลงั คือเพลงท่ีมีเน้ือหาให้ก าลงัใจแก่ผูท่ี้อยู่ในความทุกข์, ความทอ้แท้
หรือประสบปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ มีความตอ้งการใหผู้ท่ี้อยูใ่นความทุกขไ์ดพ้น้ทุกขแ์ละมีก าลงัใจใน
การต่อสู้กบัปัญหาหรือความทุกข ์โดยมีวธีิการให้ก าลงัใจในลกัษณะต่าง ๆ เช่นช้ีให้เห็นสภาพแห่ง
ความทุกขแ์ละผลเสียของความทุกขน์ั้น รวมถึงช้ีแนะแนวทางการออกจากความทุกขน์ั้นดว้ย 

เพลงประเภทใหก้ าลงัใจของบอย โกสิยพงษมี์จ านวนทั้งหมด 9 เพลงใน 7 อลับั้ม ดงัน้ี 

1. อลับั้ม One EP. (2539) 
1. ตดัสินใจ 
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2. อลับั้ม Request นกัร้อง รัดเกลา้ อามระดิษ (2541) 
 2.  วนัใหม่ (A new day)

 3. อลับั้ม Songs From Different Scenes 3 (2547) 
3. เปิด 

  4. อลับั้ม Million Ways To Love Part 1 (2547) 
 4. นานแค่ไหน

 5. อลับั้ม 50 นกัร้อง ปุ๊ อญัชลี (2548) 
 5. ท่ีสุดแลว้

 6. อลับั้ม Ben Chalatit นกัร้องเบน ชลาทิศ (2549) 
 6. แรงใจ 

 7. อลับั้ม BOYdPod (2551) 
7.นอ้งเอ๋ย 

 8. เพลงพิเศษ นกัร้อง ยอดรัก สลกัใจ(2551) 
 8. ยอดรัก  

 9. เพลงพิเศษ (2551) 
 9. ชยัชนะ  

 
 

2.3.1.4 เพลงครอบครัว 
 
 เพลงครอบครัวคือเพลงท่ีมีเน้ือหาแสดงความรัก ความเขา้ใจของคนในครอบครัวไดแ้ก่ พ่อ 
แม่ และ ลูก ตลอดจนแสดงถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว บอย โกสิยพงษ์มีพื้นฐาน
ครอบครัวท่ีดีและครอบครัวมีอิทธิพลต่อการแต่งเพลงของเขา เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในเพลงประเภท
อ่ืน ๆ เช่นเพลงประเภทความรัก ความสัมพันธ์ของคนรักในหลาย ๆ เพลงก็มีลักษณะเน้น
ความส าคญัของการใชชี้วติคู่ การดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนัซ่ึงเป็นลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของ
ความเป็นครอบครัวเช่นกนั ส่วนเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัครอบครัวอยา่งชดัเจนคือเนน้ความสัมพนัธ์
ของพอ่ แม่ และลูกมีจ านวน 9 เพลงใน 7 อลับั้ม ดงัน้ี  

1. อลับั้ม Simplified (2539) 
  1. ขอบพระคุณ (Love & Respect) 
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2. อลับั้ม Delite  (2541) 
  2. ดีใจ 
3. อลับั้ม Songs From Different Scenes 3 (2547) 
  3. ลูกแม่ 
4. อลับั้ม Melodies for our mothers (2547) 
  4. แม่ 
  5. พอ่ 
  6. ฉนัจะโชคดีเหมือนแม่ฉนับา้งไหม
5. อลับั้ม 50 นกัร้อง ปุ๊ อญัชลี (2548) 
  7. เพื่อนท่ีช่ือวา่พอ่ 
6. อลับั้ม BOYdPod (2551) 
  8. ส่ิงท่ีไม่เคยเปล่ียน 
7. อลับั้ม Songs From Different Scenes 5 (2551) 
  9. แค่รอยยิม้
 

2.3.1.5 เพลงเทดิพระเกียรติ 
 

 เพลงประเภทเทิดพระเกียรติ คือเพลงท่ีมีเน้ือหาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ       พระ
เจา้อยู่หัวและพระบรมวงศานุวงษ์ แสดงความจงรักภกัดีและซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ   แม้
เพลงเทิดพระเกียรติของบอย โกสิยพงษจ์ะมีจ านวนไม่มากนกั แต่กลบัไดรั้บความนิยมและเป็นท่ี
รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเพลง “แสงหน่ึง” ท่ีบอย โกสิยพงษ์แต่งข้ึนเพื่อใช้ประกอบ
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ (2550)  

นอกจากท่วงท านองและ ดนตรีท่ีไพเราะแลว้ ลกัษณะการใชภ้าษาของบอย โกสิยพงษย์งัมี

ความโดดเด่นกล่าวคือ บอย โกสิยพงษ์ใช้สรรพนามแทนสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิ

วฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วา่ “เธอ” และใชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 แทนตวัวา่ “เรา” รวม

ไปถึงการเล่ียงการใชค้  าราชาศพัทท์ั้งหมด เม่ือตอ้งบรรยายถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจา้พี่

นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บอย โกสิยพงษจ์ะเลือกใชค้  าสามญั 

ดงัตวัอยา่ง 
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รู้ไหมวา่เราซาบซ้ึงใจแค่ไหน  
และรู้ไหมวา่เรานั้น ปลาบปล้ืมเท่าไหร่  
ท่ีไดมี้เธอ เป็นพลงัอนัส าคญั  

เพราะวา่เรานั้นรู้เธอท าเพื่อใคร  
เหน็ดเหน่ือยแค่ไหน เธอไม่ไหวหวัน่  
เพื่อท่ีจะใหเ้รานั้นไดเ้ดินต่อไป  

    (แสงหน่ึง) 
 

นอกจากนั้นแลว้ บอย โกสิยพงษย์งัใชค้วามเปรียบท่ีลึกซ้ึงคือเปรียบสมเด็จพระเจา้พี่นาง
เธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ว่าเป็นดัง่แสงท่ีแมไ้ม่มีใครมองเห็นแต่
แสงนั้นกลบัสามารถสะทอ้นสีรุ้งออกมาได ้

ส่วนเพลง เพลงของพ่อก็เช่นกนั บอย โกสิยพงษใ์ชภ้าพของพ่อหรือพระบรมฉายาลกัษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีประชาชนทัว่ไปเคยเห็นเป็นประจ าทั้งในสารคดีและส่ือโฆษณา
ต่าง ๆ มาส่ือให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจ เช่นเดียวกบัเพลงแสงหน่ึง บอย โกสิยพงษ์เล่ียงการใชค้  า
ราชาศพัท์ ท าให้เน้ือเพลงส่วนใหญ่ใช้ค  าสามญัทั้งค  าแทนพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัท่ีบอย โก
สิยพงษเ์ลือกใชค้  าวา่ “พอ่” และใชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 แทนตวัเองวา่ “เรา”รวมไปถึงการใช้ค  าสามญั
แทนกิริยาอาการรวมถึงพระราชกรณียกิจ ดงัตวัอยา่ง 

    
   ภาพพอ่ท างานกลางแดดกร า เหง่ือไหลเตม็หนา้ 
   ภาพคนชราท่ีพ่อโนม้ตวั เพื่อไปรับไหว ้
   ภาพพอ่เป็นลูกท่ีกตญัญู ภาพความรักอีกมากมาย 
   ท่ียงัคงเรียงร้อยในดวงใจเราทุกคน 
   จึงเป็นบทเพลงของพอ่ ท่ีเราร่วมกนัร้องต่อ 
   ต่อความดีและความรักท่ีไม่เคยเส่ือมคลาย 
   ต่อความห่วงใยของพอ่ ท่ีทุ่มเทใหเ้ราร่มเยน็สุขสบาย 

       (เพลงของพอ่) 
 
เพลงประเภทเทิดพระเกียรติของบอย โกสิยพงษมี์จ านวน 2 เพลงดงัน้ี 
1. เพลงพิเศษประกอบนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ 

เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (2550) 
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1. แสงหน่ึง 
2. เพลงพิเศษเทิดพระเกียรติเน่ืองในวนัพอ่แห่งชาติ (2551) 

2. เพลงของพอ่ 
 
 

2.3.2 การจ าแนกประเภทเพลงโดยใชจุ้ดประสงคก์ารแต่งเป็นเกณฑ์ 
 
 บอย โกสิยพงษมี์บทบาทในการท างานในวงการเพลงอยูห่ลายบทบาท เช่นบทบาทของนกั
แต่งเพลงคือผูท่ี้มีหน้าท่ีแต่งเพลงเพื่อให้นกัร้องน าไปร้อง บทบาทของศิลปินเจา้ของอลับั้มคือผูท่ี้
คนฟังรับรู้ว่าเป็นเจา้ของบทเพลงนั้น ๆ โดยทัว่ไปศิลปินเจา้ของอลับั้มจะหมายถึงนกัร้อง เพราะ
กลไกทางการตลาดก าหนดใหเ้ป็นเช่นนั้น แต่บอย โกสิยพงษไ์ดส้ร้างความหมายของเจา้ของอลับั้ม
อีกแนวทางหน่ึงคือเจ้าของอลับั้มคือผูแ้ต่งเพลงไม่ใช่นักร้อง นอกจากนั้นบอย โกสิยพงษ์ยงัมี
บทบาทเป็นผูบ้ริหารค่ายเพลงอีกด้วย  เพลงของบอย โกสิยพงษ์จึงมีจุดประสงค์ในการแต่งท่ี
หลากหลาย ผูว้ิจยัไดใ้ช้ลกัษณะของจุดประสงค์การแต่งเพลงเป็นเกณฑ์เพื่อจดัประเภทเพลงของ
บอย โกสิยพงษไ์ดเ้ป็น 5 ประเภทคือ  
 2.3.2.1 เพลงท่ีแต่งเพื่อใชใ้นอลับั้มของบอย โกสิยพงษ ์ 
 2.3.2.2 เพลงท่ีแต่งเพื่อใชใ้นอลับั้มของนกัร้องอ่ืน  
 2.3.2.3 เพลงท่ีแต่งเพื่อใชใ้นอลับั้มร่วมของบอย โกสิยพงษ ์ 
 2.3.2.4 เพลงท่ีแต่งเพื่อใชป้ระกอบการโฆษณาสินคา้ 
 2.3.2.5 เพลงท่ีแต่งเพื่อใชใ้นโอกาสพิเศษ  
เพลงแต่ละประเภทมีลกัษณะแตกต่างกนัไปดงัน้ี 
 
 

2.3.2.1 เพลงที่แต่งเพือ่ใช้ในอัลบั้มของบอย โกสิยพงษ์  
  
 เพลงประเภทน้ีอยูใ่นอลับั้มท่ีบอย โกสิยพงษ์เป็นศิลปินเจา้ของอลับั้ม แมเ้ขาจะใช้นกัร้อง
คนอ่ืนมาร้องเพลงให้เกือบทั้งหมด แต่บทบาทของนักร้องในเพลงประเภทน้ีเป็นเพียงผูใ้ช้เสียง
ถ่ายทอดเท่านั้น เพลงประเภทน้ีบอย โกสิยพงษจึ์งใชค้วามคิด ความรู้สึกและมุมมองของตนเอง ใน
การแต่งเพลงไดอ้ย่างเต็มท่ี เพราะเป็นเพลงในนามของบอย โกสิยพงษ์เอง เพลงประเภทน้ีอยู่ใน
อลับั้มของบอย โกสิยพงษจ์ านวน 7 อลับั้ม ดงัน้ี 
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 1. อลับั้ม Rhythm & Boyd (2538) เป็นอลับั้มเปิดตวัของบอย โกสิยพงษ์ท่ีประสบ
ความส าเร็จเป็นอยา่งสูง อลับั้มน้ีบอย โกสิยพงษร้์องเพลงเองเพียงเพลงเดียวเท่านั้นคือ เพลงจะเก็บ
เธออยูใ่นใจเสมอ (Always) ส่วนอีก 9 เพลงในอลับั้มน้ี เขาใหน้กัร้องอีก  7 คนมาเป็นผูข้บัร้อง 
 2. อลับั้ม Simplified (2539) เป็นอลับั้มท่ีต่อเน่ืองจากอลับั้มแรก อลับั้มน้ีบอย โกสิยพงษ ์
ร้องเพลงเจบ็ตรงไหน (Kiss you there) เพียงเพลงเดียว ส่วนอีก 11 เพลงในอลับั้มน้ี บอย โกสิยพงษ์
ใหน้กัร้อง 6 คนมาเป็นผูข้บัร้อง  
 3. อลับั้ม One EP. (2539) 
 4. อลับั้ม Home (2540) 
 5. อลับั้ม Delite (2541) 
 อลับั้มทั้ง 3 อลับั้มคือ อลับั้ม One EP. (2539), อลับั้ม Home (2540)และ อลับั้ม Delite 
(2541) เป็นอลับั้มขนาดเล็ก มีเพลงในอลับั้มจ านวน 1-2 เพลงเท่านั้นและเป็นอลับั้มท่ีน าเสนอ
ผลงานในช่วงเวลาเดียวกบัอลับั้มอ่ืน ๆ ของบอย โกสิยพงษ์และนกัร้องอ่ืน ๆ คือ อลับั้ม One E.P. 
(2539) น าเสนอผลงานในช่วงปีเดียวกบั Simplified (2539) อลับั้ม Delite (2541) น าเสนอผลงาน
ในช่วงปีเดียวกบั อลับั้ม Evo & Nova (2541) ของวงพอส และอลับั้ม Request ของรัดเกลา้ อา
มาระดิษ อลับั้มขนาดเล็กทั้ง 3 อลับั้มน้ีจึงไม่ใช่อลับั้มท่ีมุ่งเน้นความส าเร็จของรายได้ แต่เป็น
เหมือน “ของขวญั” ท่ีมอบใหแ้ก่คนฟังและยงัส่ือถึงชีวติและตวัตนของบอย โกสิยพงษ ์ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี เช่นเพลงดีใจ ในอลับั้ม Delite (2541)  บอย โกสิยพงษ์แต่งข้ึนในโอกาสท่ีภรรยาไดใ้ห้ก าเนิด
บุตรสาวคนโตในปี พ.ศ. 2541 
 6. อลับั้ม Million Ways To Love Part 1 (2547) เป็นอลับั้มท่ีบอย โกสิยพงษ ์วา่งเวน้จาก
การแต่งเพลงประเภทน้ีไปถึง 6 ปี เน่ืองดว้ยสภาพเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของค่ายเพลงท่ีท า
ใหเ้พลงท่ีแต่งเพื่อใชใ้นอลับั้มของนกัร้องอ่ืน มีความจ าเป็นมากกวา่นัน่เอง  
 7. อลับั้ม Rhytm & boyd Eleventh (2549) อลับั้มน้ี บอย โกสิยพงษแ์ต่งข้ึนในโอกาสครอบ
รอบ 11 ปีของการท างานในวงการเพลง บอยจึงใชช่ื้อ Rhytm & Boyd Eleventh ซ่ึงตั้งใจใหพ้อ้งกบั
อลับั้ม Rhytm & Boyd อลับั้มแรกของเขาในปี 2538 นัน่เอง  
 จากตวัอยา่งท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นวา่ เพลงท่ีแต่งเพื่อใชใ้นอลับั้มของบอย  โกสิยพงษ ์มี
จ านวน 7 อลับั้ม บอย โกสิยพงษอ์ยูใ่นฐานะศิลปินเจา้ของอลับั้ม เพลงประเภทน้ีจึงมีลกัษณะเด่นคือ
สามารถถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึกและมุมมองของบอย โกสิยพงษ์อย่างเด่นชัด รวมไปถึง
สะทอ้นตวัตนของบอย โกสิยพงษอ์ยา่งชดัเจน  
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2.3.2.2 เพลงที่แต่งเพือ่ใช้ในอัลบั้มของนักร้องอืน่  
 
 เพลงประเภทน้ีอยูใ่นอลับั้มท่ีนกัร้องอ่ืนเป็นศิลปินเจา้ของอลับั้มซ่ึงจะเป็นคนร้องทุกเพลง
ในอลับั้มนั้น ส่วนบอย โกสิยพงษ์อยูใ่นบทบาทของนกัแต่งเท่านั้น บางอลับั้มบอย โกสิยพงษ์อาจ
แต่งเพลงเกือบทั้งหมดเช่น อลับั้ม Ben Chalatit (2549) บอย โกสิยพงษแ์ต่งเพลงให้ถึง 9 เพลง จาก
ทั้งหมด 10 เพลงในอลับั้ม บางอลับั้มบอย โกสิยพงษอ์าจแต่งเพลงให้เพียงจ านวนหน่ึงเท่านั้น เช่น 
อลับั้ม Joey Boy (2538) ของนกัร้องโจอ้ี บอย  บอย โกสิยพงษไ์ดแ้ต่งเพลง  แม่คุณเพียงเพลงเดียว 
อลับั้มประเภทน้ีมกัตั้งช่ืออลับั้มใหส่ื้อถึงนกัร้องหรือช่ือวงดนตรี      เพลงประเภทน้ีของบอย โกสิย
พงษ ์อยูใ่นอลับั้ม 11 อลับั้มคือ 
 อลับั้ม Joey Boy (2538) ของนกัร้องโจอ้ี บอย  
 อลับั้ม Evo & Nova (2545) ของวง Pause 
 อลับั้ม Request (2541) ของนกัร้องรัดเกลา้ อามาระดิษ 
 อลับั้ม Era (254 ) ของวง P.O.P. 
 อลับั้ม Pru (2544) ของวง Pru 
 อลับั้ม Love trend (2544) ของนกัร้องโป้ โยคีเพลยบ์อย 
 อลับั้ม Discovery (2544) ของวง Groove Riders 
 อลับั้ม Summary (2546) ของวง P.O.P. 
 อลับั้ม  50 (2548) ของนกัร้องปุ๊ อญัชลี 
 อลับั้ม Lipta (2548) ของวง Lipta  
 อลับั้ม Ben Chalatit (2549) ของนกัร้องเบน ชลาทิศ 
 
 เพลงประเภทน้ี นอกจากบอย โกสิยพงษ์จะใช้ภาษาผ่านความคิด ความรู้สึกและมุมมอง
ผ่านความรู้สึกนึกคิดของตวัเองแล้ว เพลงเหล่าน้ียงัได้รับอิทธิพลจากบุคลิก ลกัษณะ รวมไปถึง
มุมมองของศิลปินเจา้ของอลับั้มอีกดว้ย เช่นเพลงแม่คุณของนกัร้องอภิสิทธ์ิ โอภาสเอ่ียมลิขิต(โจอ้ี
บอย) ดงัตวัอยา่ง 
 
  แม่คุณเอ๋ย (แม่คุณเอ๋ย แม่คุณ) 
  เธอคงไม่รู้เจบ็ปวดแค่ไหนท่ีโดนลอ้ 
  (ท่ีโดนลอ้เพราะแม่คุณ) 
  ส่ิงเดียวท่ีขอใหต้วัเธอนั้นเป็นแฟนฉนัไม่ใช่แม่ 
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  (ไม่ใช่แม่) 
  ถา้ท าอยา่งนั้นได ้
  ฉนัก็คงนอนหลบั...แน่ๆ (ครับคุณแม่) 
      (แม่คุณ) 
 
 เพลงน้ีเป็นเพลงรักท่ีมีลกัษณะเสียดสี เยา้แหย ่ในท านองสนุกสนานซ่ึงเป็นบุคลิกของ
นกัร้อง โจอ้ีบอย ลกัษณะเพลงรักดงักล่าว ไม่ปรากฏในเพลงท่ีแต่งเพื่อใชใ้นอลับั้มของบอย  โกสิย
พงษเ์ลย 
 หรือในเพลงฮอร์โมน ของวง Groove Riders  ดงัตวัอยา่ง 
 
  ความบริสุทธ์ินั้น (ตอ้ง) เก็บใหดี้ๆ  
  Won’t you baby. 
  ก่อนท่ีจะพลี...ใหใ้คร 
  คิดเอาไว ้คิดถึงหนา้พอ่แม่ของเธอไว ้
  ถา้พวกเขามาเห็น 
  คงซวยอยา่งไม่ตอ้งสงสัย 
     (ฮอร์โมน) 
 
 เพลงน้ีเป็นเพลงท่ีพูดถึงการใชชี้วิตและการวางตวัของวยัรุ่นในเชิงต าหนิ ติเตียน ใชภ้าษา
ต่อว่าอย่างตรงไปตรงมาเช่น “คิดถึงหน้าพ่อแม่ของเธอไว ้ถา้พวกเขามาเห็น คงซวยอย่างไม่ตอ้ง
สงสัย” ซ่ึงไม่ปรากฏลกัษณะการใชภ้าษาเช่นน้ี ในเพลงท่ีแต่งเพื่อใชใ้นอลับั้มของบอย โกสิยพงษ์
เลย 
 อยา่งไรก็ตาม เพลงประเภทน้ีส่วนใหญ่ก็ยงัคงมีลกัษณะหรือวจันลีลาของบอย โกสิยพงษ์
ปรากฏอยู่ เช่นมีลักษณะการสอนหรือช้ีน าส่ิงท่ีควรปฏิบติั การให้ขอ้คิดรวมไปถึงเพลงรักท่ีมี
ลกัษณะโรแมนติก งดงาม ดว้ยเช่นกนั 
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2.3.2.3 เพลงที่แต่งเพือ่ใช้ในอัลบั้มร่วมของบอย โกสิยพงษ์  
 
 เพลงทั้งสองประเภทท่ีกล่าวมาก่อนหนา้น้ีคือเพลงท่ีแต่งเพื่อใชใ้นอลับั้มของบอย     โกสิย
พงษ์และเพลงท่ีแต่งเพื่อใช้ในอลับั้มของนักร้องอ่ืน จะให้ความส าคญักับเบ้ืองหน้าหรือศิลปิน
เจา้ของอลับั้มกบัเบ้ืองหลงัหรือคนแต่งเพลงแตกต่างกนัไป เพลงประเภทแต่งเพื่อใชใ้นอลับั้มของ
บอย โกสิยพงษ์ จะให้ความส าคญักบัคนแต่งคือบอย โกสิยพงษ์ ผูฟั้งรับรู้ว่าเพลงเหล่าน้ีคือเพลง
ของบอย โกสิยพงษแ์มว้า่จะถ่ายทอดโดยใชเ้สียงของนกัร้องคนอ่ืนก็ตามส่วนเพลงประเภทแต่งเพื่อ
ใช้ในอลับั้มของนกัร้องอ่ืน ตวันักร้องเจา้ของอลับั้มย่อมมีความส าคญัมากกว่า ผูฟั้งรับรู้ว่าเพลง
เหล่าน้ี คือเพลงของนกัร้องหรือวงดนตรีเจา้ของอลับั้มนั้นๆ  
 ระยะหลงัของการแต่งเพลง บอย โกสิยพงษไ์ดมี้เพลงประเภทใหม่ เกิดข้ึนคือเพลงท่ีแต่ง
เพื่อใชใ้นอลับั้มรวมของบอย โกสิยพงษแ์ละนกัร้องอ่ืน เพลงประเภทน้ีให้ความส าคญักบัเบ้ืองหนา้
หรือนักร้อง และเบ้ืองหลงัหรือนกัแต่งเพลงเท่าๆ กนั เพลงเหล่าน้ีปรากฏอยู่ในอลับั้ม BoydPod 
(2551) ท่ีขบัร้องโดยธนชยั อุชชิน (ป๊อด โมเดิร์นด็อก) 
 บอย โกสิยพงษ์ร่วมงานกบั ธนชัย อุชชินหรือ ป๊อด โมเดิร์นด็อก มาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2537 
บอยท าหนา้ท่ีเป็นโปรดิวเซอร์ให้กบัวงโมเดิร์นด็อก ในช่วงก่อนท่ีบอย โกสิยพงษ์จะมีอลับั้มของ
ตวัเอง หลงัจากนั้นธนชยั อุชชิน ก็เป็นนกัร้องใหก้บัเพลงของบอย โกสิยพงษ ์เช่น 
 เพลงเจา้หญิง (Princess) อลับั้ม Rhythm & Boyd (2538) 
 เพลงรักคุณเขา้แลว้ อลับั้ม Rhythm & Boyd (2538) 
 เพลงข่าวของเธอ (Her news) อลับั้ม Rhythm & Boyd (2538) 
 เพลงห่างไกลเหลือเกิน อลับั้ม Simplified (2539) 
 เพลงใครอลับั้ม Million Ways To Love Part 1 (2547) 
 นอกจากธนชยั อุชชินแลว้ บอย โกสิยพงษ์ยงัมีโครงการท่ีจะท าอลับั้มบอยนภร่วมกบันภ 
พรช านิ นกัร้องอีกคนหน่ึงท่ีร่วมงานกบับอย โกสิยพงษม์าตั้งแต่อลับั้ม Rhythm & Boyd (2538) 
เช่นกนั 
 เพลงประเภทน้ีจะใหค้วามส าคญัทั้งนกัแต่งเพลงและนกัร้องเท่าๆ กนั และถือวา่ทั้งสองฝ่าย
เป็นเจา้ของอลับั้มเท่าเทียมกนั ลกัษณะเพลงประเภทน้ีจะปรากฏในช่วงทา้ย ๆ ของการท างานของ
บอย โกสิยพงษ์ จะเห็นได้ว่าเป็นช่วงเวลาท่ีบอย โกสิยพงษ์ได้มีประสบการณ์การท างานเพลง
รูปแบบต่าง ๆ มาแล้ว นอกจากนั้นยงัเป็นช่วงเวลาท่ีบอย โกสิยพงษ์เปิดบริษทั Love is ซ่ึง
บริหารงานเอง โดยไม่มีคณะกรรมการเหมือนช่วงก่อนหน้าน้ี ท าให้บอย โกสิยพงษ์สามารถวาง
แผนการออกแบบอลับั้มไดอ้ยา่งอิสระตามท่ีตอ้งการ  
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2.3.2.4 เพลงที่แต่งเพือ่ใช้ประกอบการโฆษณาสินค้า 
 
 ก่อนท่ีบอย โกสิยพงษจ์ะออกอลับั้ม Rhythm & Boyd (2538) ซ่ึงเป็นอลับั้มแรกของเขานั้น 
บอยไดต้ั้งบริษทัข้ึนในปี พ.ศ. 2535 รับท าเพลงทัว่ไปซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพลงโฆษณา แมบ้อย โกสิย
พงษ ์จะออกอลับั้มของตวัเองและหนัมาท าอลับั้มเพลงอยา่งจริงจงัแลว้ แต่บอย     โกสิยพงษก์็ยงัรับ
ท าเพลงทัว่ไป เช่นเพลงท่ีใชป้ระกอบการโฆษณาสินคา้ เพลงท่ีใชใ้นงานเปิดตวักิจกรรมต่าง ๆ และ
ต่อมาบอย โกสิยพงษไ์ดร้วบรวมเพลงเหล่าน้ีไวใ้นอลับั้ม Songs From Different Scenes 1(2545), 
Songs From Different Scenes 2 (2546),  Songs From Different Scenes 3 (2547),  Songs From 
Different Scenes 4 (2549), Songs From Different Scenes 5 (2551) รวมถึงเพลงท่ีแต่งหลงั พ.ศ. 
2551 ท่ียงัไม่มีการรวมอลับั้มดงัเช่นเพลงอยู่ในใจ ประกอบภาพยนตร์เร่ือง โหน่งเท่ง นกัเลงภูเขา
ทอง (2549) เพลงภาพประทบัใจ ประกอบโฆษณา First Choice (2552) เพลงความสุข ประกอบ
ภาพยนตร์เร่ืองความสุขของกะทิ (2552) 
 เพลงประเภทน้ีมีจุดประสงค์เพื่อพูดถึงคุณสมบัติใดคุณสมบัติหน่ึงของตัวสินค้า , 
ผลิตภณัฑ์, หรือกิจกรรม โดยถ่ายทอดผา่นมุมมองและภาษาของบอย โกสิยพงษ ์ลกัษณะท่ีเด่นชดั
ในเพลงประเภทน้ีของบอย โกสิยพงษ์คือ เน้ือหาของเพลงจะไม่เอ่ยถึงตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์
โดยตรง แต่จะเอ่ยถึงเพียงส่วนใดส่วนหน่ึงเท่านั้น เพลงเหล่าน้ีเม่ือใชป้ระกอบการโฆษณาก็จะรู้สึก
กลมกลืน เช่ือมโยงกบัตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ในขณะเดียวกนัหากไม่ไดใ้ชป้ระกอบการโฆษณาก็
จะมีลกัษณะเหมือนเพลงทัว่ไปในอลับั้มต่าง ๆ ไดเ้ช่นเดียวกนั เช่นเพลงเร่ืองจริง ในอลับั้ม Songs 
From Different Scenes 5 (2551) ท่ีใชป้ระกอบการโฆษณาผลิตภณัฑ์ Canon ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพต่าง ๆ  ดงัตวัอยา่ง  
   
  วา่ส าหรับฉนันั้นเธอคือทุกส่ิง 
  เป็นแรงบนัดาลใจ เป็นทุกๆ อยา่ง 
  เธอเช่ือมใหฉ้นัเห็นภาพท่ีสวยงามของชีวติ 
  แมว้า่เรายงัไม่ทนัไดรู้้จกักนัเลย 
      (เร่ืองจริง) 
 
 บอย โกสิยพงษใ์ช้ค  าวา่ “ภาพท่ีสวยงาม” เป็นค าท่ีส่ือถึงลกัษณะของตวัผลิตภณัฑ์ เม่ือใช้
เพลงน้ีประกอบการโฆษณาเน้ือหาในเพลงอาจส่ือความหมายไดว้า่ การถ่ายภาพโดยใชผ้ลิตภณัฑ์น้ี
ก็เหมือนเป็นการท าความรู้จกักบัภาพท่ีสวยงามรอบ ๆ ตวั แมว้่าเราอาจจะพึ่งเจอภาพนั้นเป็นคร้ัง
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แรกหรือไม่เคยรู้จกัภาพสวยงามนั้นมาก่อน ในขณะเดียวกันเม่ือเพลงน้ีไม่ได้ใช้ประกอบการ
โฆษณา ก็สามารถส่ือความถึงเพลงรักของหนุ่มสาวไดเ้ช่นเดียวกนั  
 หรือเพลงความสุขท่ีใชป้ระกอบภาพยนตร์เร่ืองความสุขของกะทิ (2552) ดงัตวัอยา่ง  
 
  เสียงดนตรีหรือสายลมโชย    
  ใบไมร่้วงโรยกบัเมฆสีด า 
  ชีวตินั้นจะชอกช ้าหรือสวยงามแค่ไหน 
  แต่สุดทา้ยแลว้มนัก็ผา่นไป  เกิดข้ึนมาก็มีวนัจบไป 
  โลกยงัคงหมุนเวยีนและเปล่ียนไป   
  สุดแต่ใครท่ีจะเขา้ใจในเร่ืองน้ี 
      (ความสุข) 
 
 จะเห็นวา่นอกจากเน้ือเพลงจะส่ือถึงความสุขท่ีเก่ียวขอ้งเน้ือหาของเร่ืองความสุขของกะทิ
แลว้ ยงัส่ือถึงความหมายของความสุขท่ีเกิดจากความเขา้ใจ ไม่ยึดติดในมุมมองของบอย โกสิยพงษ์
ไดอี้กดว้ย 
 
 

2.3.2.5 เพลงที่แต่งเพือ่ใช้ในโอกาสพเิศษ  
 
 เพลงประเภทน้ีเป็นเพลงท่ีแต่งข้ึนเน่ืองในโอกาสพิเศษต่าง ๆ โดยมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์มาก าหนด เน้ือหาของเพลงประเภทน้ีเก่ียวกบัโอกาสพิเศษนั้นๆ หรือบุคคลส าคญัท่ี
ตอ้งการเอ่ยถึงโดยผา่นมุมมองและการใชภ้าษาของบอย โกสิยพงษ ์
 เพลงประเภทน้ีมีความแตกต่างจากเพลงท่ีแต่งเพื่อใชป้ระกอบการโฆษณาสินคา้คือเพลงท่ี
แต่งเพื่อใชป้ระกอบการโฆษณาสินคา้สามารถส่ือความในการเล่าเร่ืองได ้2 ลกัษณะคือ ส่ือความใน
การเล่าเร่ืองให้เก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ และส่ือความในการเล่าเร่ืองโดยไม่เก่ียวขอ้งกบั
สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ก็ได ้แต่เพลงท่ีแต่งเพื่อใชใ้นโอกาสพิเศษน้ีจะมุ่งเน้นการเล่าเร่ืองเจาะจงไปท่ี
โอกาสพิเศษโอกาสใดโอกาสหน่ึงหรือบุคคลในโอกาสพิเศษนั้น ๆ อยา่งชดัเจน ตวัอยา่งเช่น  
 เพลงแสงหน่ึงท่ีใช้ประกอบนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา (2550) 
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ก็ส่ือความถึงสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพียง
พระองคเ์ดียว 
  เพลงเพลงของพ่อท่ีใช้ประกอบในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เน่ือง
ในวนัพอ่แห่งชาติ(2551) ก็ส่ือความถึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเพียงพระองคเ์ดียวเช่นกนั  
 นอกจากนั้นยงัมีเพลงยอดรักท่ีแต่งข้ึนเป็นพิเศษในปี พ.ศ. 2551 ก็เป็นบทเพลงท่ีให้ก าลงัใจ
นกัร้องยอดรัก สลกัใจ ซ่ึงขณะนั้นป่วยดว้ยโรคมะเร็งตบั เพลงน้ีบอย โกสิยพงษแ์ต่งเน้ือเพลงให้มี
ช่ือของยอดรัก สลกัใจดงัตวัอยา่ง  
 
  อยากขอใหรู้้ ฉนัจะอยูก่บัเธอทุกท่ีสุขสมหรือพลาดพลั้ง  
  เธอจะมีฉนัท่ีคอยหวงัดี   ยอดรัก สลกัไว ้ในหวัใจ  
  นบัจากน้ีจะห่างกนัซกัเท่าไร แต่วา่หวัใจยงัใกลเ้หมือนทุกที 
  ฉนัอยากจะขอให้เพลงสลกัหวัใจ ของเธอเอาไว ้ดว้ยรักและหวงัดี 
        (ยอดรัก) 
 
 ทั้งยงัใหน้กัร้องยอดรัก สลกัใจเป็นผูข้บัร้องเพลงน้ีอีกดว้ย 

จากตวัอยา่งท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดจะเห็นไดว้า่พื้นฐานทางครอบครัวมีอิทธิพลต่อแนวคิดใน
การแต่งเพลงของบอย โกสิยพงษม์าก นอกจากนั้นบอย โกสิยพงษย์งัมีโอกาสไดเ้รียนเก่ียวกบัดนตรี
และเพลงท่ีตนเองชอบและถนดั ท าใหบ้อย โกสิยพงษท์ างานเก่ียวกบัเพลงไดห้ลายบทบาท ไม่วา่จะ
เป็นนกัแต่งเพลง นกัร้อง และผูบ้ริหารค่ายเพลง  

การท างานเพลงของบอย โกสิยพงษ์ แบ่งออกเป็น 4 ช่วงดว้ยกนัคือ ช่วงก่อตั้งค่ายเพลง 
Bakery Music (พ.ศ. 2535-2540), ช่วงมรสุมทางเศษฐกิจ (พ.ศ. 2541-2542), ช่วงร่วมทุนกบับริษทั 
BMG (พ.ศ. 2543-2547), ช่วงค่ายเพลง Love is  (พ.ศ. 2548-ปัจจุบนั) การท างานในแต่ละช่วงมี
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างผลงานเพลงแตกต่างกนั 

ส่วนประเภทเพลงของบอย โกสิยพงษ์แบ่งโดยใช้ลกัษณะเน้ือหาเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่ง
เพลงได้ 5 ประเภทคือ เพลงรัก, เพลงการใช้ชีวิต, เพลงให้ก าลงัใจ, เพลงครอบครัว และเพลง
เทิดพระเกียรติ และแบ่งโดยใชจุ้ดประสงคก์ารแต่งเป็นเกณฑ์ได ้5 ประเภทคือเพลงท่ีแต่งเพื่อใชใ้น
อลับั้มของบอย โกสิยพงษ,์ เพลงท่ีแต่งเพื่อใชใ้นอลับั้มของนกัร้องอ่ืน, เพลงท่ีแต่งเพื่อใชใ้นอลับั้ม
ร่วมของบอย โกสิยพงษ์, เพลงท่ีแต่งเพื่อใช้ประกอบการโฆษณาสินคา้และเพลงท่ีแต่งเพื่อใช้ใน
โอกาสพิเศษ  

 


