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ความสัมพันธ์ชาย – หญิงในเพลงไทยสากลร่วมสมัยที่มาจากวรรณคดีไทย1 
ศุภชัย สิงห์สระน้อย 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าเสนอความสัมพันธ์ชาย – หญิง ในเพลงไทยสากล 

ร่วมสมัยที่มาจากวรรณคดีไทยจ านวนทั้งสิ้น 15 เพลง จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ชาย-หญิง ใน
รูปแบบความรักหนุ่มสาวที่สะท้อนจากเพลงแบ่งได้เป็น 8 ลักษณะ ดังนี้  1. ความรักแบบอกหัก เป็น
ความรักในรูปแบบไม่สมหวังโดยฝ่ายหนึ่งกระท าพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาต่ออีกฝ่ายกระทั่ งท าให้
อีกฝ่ายมีความรู้สึกผิดหวังเป็นผลพวงตามมา 2. ความรักแบบรู้สึกผิด เป็นความรู้สึกของมนุษย์ที่ได้
กระท าการต่าง ๆ ลงไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามจนท าให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึก แต่ผู้กระท าได้รู้สึก
นึกคิดในผลของการกระท าที่ท าให้อีกฝ่ายเสียใจจึงได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านทางบทเพลง 3. ความรัก
แบบเจียมเนื้อเจียมตัว เกิดจากความรู้สึกท่ีมนุษย์เกิดความรักกับอีกฝ่ายแต่อีกฝา่ยไมเ่หมาะสมกับตนเอง 
โดยมีข้อกีดกันบางประการไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ฐานะ เงินทอง รูปลักษณ์จนท าให้ไม่กล้ารักอีกฝ่ายได้ 
4. ความรักแบบเสียสละในรูปแบบผู้ให้ เกิดจากท่ีมนุษย์มีความรู้สึกดีต่อกัน จนกระทั้งยอมเสียสละในสิ่ง
ที่ตนมีหรือเป็นการเสียสละในรูปแบบความหวังดีต่ออีกฝ่ายด้วยความเต็มใจ 5. ความรักของคนท่ีถูกมอง 

ว่าไม่ดี เกิดจากมนุษย์ท าผิดหรือเคยท าผิดลงไป จนสังคมมองว่าเป็นคนที่ไม่ดีแต่คนกลุ่มนี้ก็ยังคงมีความรัก 

และความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่ 6.ความรักขอคนที่หน้าตาไม่ดี เกิดจากการที่คนบางกลุ่มที่มีหน้าตา
ไม่ได้สวยหล่อตามในอุดมคติของสังคม แต่หลงรักและชอบคนที่หน้าตาดี ซึ่งเป็นความรักที่มีหน้าต า 

มาแบ่งประเภทเพียงเท่านั้น จนอาจท าให้เกิความรักท่ีผิดหวังตามมาภายหลัง 7. ความรักของคนท่ีมีปม
ในจิตใจ เกิดจากมนุษย์ยังยึดติดกับอดีตในสิ่งที่เคยท าผิดจนท าให้เป็นปมที่ยังค้างอยู่ในจิตใจจนถึง
ปัจจุบันซึ่งอาจส่งผลต่อสายสัมพันธ์ในเรื่องความรักตามมา 

บทเพลงน าเสนอให้เห็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อรูปความสัมพันธ์ชาย – หญิง ในหลาย
ลักษณะ อันได้แก่  ค่านิยมในสังคมไทย  บุญคุณ  ความรัก  ความสงสาร  รูปร่างหน้าตา และภาพ 

ตัวละครร้าย – ดี ในวรรณคดี โดยสังคมจะให้ความส าคัญกับตัวละครดีเป็นส่วนใหญ่และให้ภาพลักษณ์
ความเกลียดชังตัวละครร้าย 
 
ค าส าคัญ : ชาย - หญิง, ความสัมพันธ์ชาย - หญิง, เพลงไทยจากวรรณคดีไทย 
 

                                                           
1 บทความความวจิัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยัเร่ือง สายสมัพันธ์ชาย – หญิงในเพลงไทยสากลร่วมสมัย

ที่มาจากวรรณคดีไทย ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ประจ าปกีารศึกษา 2560 
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Male - female Relationships in Contemporary Thai Songs  
from Thai Literature 

Supachai singsanoi 
Thai lunguage program, humanities and social sciences Suan sunandha rajabhat university 

 
ABSTRACT 

This paper aims to study presentation of male - female relationships in 15 contemporary 
thai songs from thai literature. The study yielded 8 categories of male - female relationships in 
contemporary thai songs thai literature i.e. 1.broken-hearted love which was an unrequited love 
because of undesirsble conducts against the other party resulting in consequential disappointment  
2.regretful love which was a kind of love with unintended or intended wrongdoing which made 
the other party feel bad; however, the wrongdoer regretted for such wrongdoing and decided to 
express it into lyrics 3. Uneven love, a kind of love with the other party which  was deemed 
unsuitable to him/her by limitations either social status, financial status or appearance in the 
degree of being unable to be loved 4. Generous love which is a kind of love born out of good 
mutual feeling in the degree of being able to leave what he/she have behind or a goodwill 
devotion towards the other party. 5. Love of the wolf in the  sheep’s cloting, a kind of love born 
out of the present or past wrongdoing in the  level of making a society perceive  him/her as a bad 
person; on the contrary, this person still gave love and had a good intention to the people 6. Love 
between beauty and the beast which is a kind of love from a person who is not handsome and 
pretty according to the social ideal; however, such one was fallen in love and had a crush on the 
pretty/handsome person – in other words it is a love  defined  by the appearance, which might 
result in disappointment 7. Demeritorious love, a kind of love which    was related to the clinging 
to the past full of mistakes leading to inferior complex until the present possibly affecting romantic 
relationships  

The  lyrics showed factors affecting male – female relationship in values in society, good 
acts, love, kindness, look and appearance and protagonist and antagonist image in literature. A 
society sympathized with most protagonists and abhorred antagonists 
 
Keyword : male and female, male-female relationship and thai songs from thai literature   
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บทน า 
เพลงไทยตั้ งแต่ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  มี

วิวัฒนาการเป็นเวลานาน โดยเพลงที่มีความโดดเด่น 
มากที่สุดคือ เพลงไทยสากลร่วมสมัย เนื่องจาก
เพลงรูปแบบดังกล่าวได้ม ีการพัฒนารูปแบบ 
การแต่งเพลงไปในทิศทางที่น่าสนใจ กล่าวคือ 
น าเนื้อหาจากวรรณคดีไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
บทเพลง โดยพัฒนารูปแบบการแต่งมาจากเพลง
วรรณคดีไทยในอดีต ที่น าเนื้อร้องมาจากกลอนใน
วรรณคดีไทย แต่ในเพลงไทยสากลร่วมสมัยที่มา
จากวรรณคดีไทยในปัจจุบัน ได้มีวิวัฒนาการ 
การแต่งเพลง โดยน าภาพลักษณ์ของตัวละครที่
ได้รับความสนใจในสังคมและความสัมพันธ์ชาย – หญิง 
รวมถึงความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครับเข้ามา
เป็นส่วนส าคัญในเพลงยุคดังกล่าว 

ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงท าให้เกิดประเด็นที ่
น่าสนใจในวงการเพลงไทยในปัจจุบัน ที่ให้ความสนใจ 
กับวรรณคดีของไทยมากขึ้นกว่าในอดีต โดย
สังเกตได้จากการพูดถึงกระแสเพลงไทยสากล 
ร่วมสมัยที่มาจากวรรณคดีไทยในสังคมออนไลน์ 
ไม ่ว ่าจะเป็น  Youtube Facebook Twitter 
ก็ต่างให้ความสนใจกับกระแสเพลงในรูปแบบ 
ดังกล่าว นอกจากนี ้แล้วศิลปินรุ ่นใหม่ย ังให้ 
ความสนใจในการแต่งเพลงไทยสากลร่วมสมัย 
ที่มาจากวรรณคดีไทยมากขึ้นอีก อย่างเช่น วง 
The Rube, ธชย ประทุมวรรณ, มินตรา น่านเจ้า 
เป็นต้น โดยกระแสดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับการวงการเพลงไทยในปัจจุบันว่า เกิด
ปรากฏการณ์การฟังเพลงที่มีเนื้อหาจากวรรณคดี
ไทยจนท าให้เกิดกระแสที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 
สาเหตุดังกล่าวอาจเป็นเครื่องช้ีวัดว่า คนไทยใน
ปัจจุบันหันมาให้ความสนใจกับวรรณคดีไทย
มากกว่าในอดีต ซึ่งในเนื้อเพลงไทยสากลมีเนื้อหา

ที่เกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีไทยทั้งสิ้น โดย 
ผู้แต่งเพลงไทยสากลในยุคปัจจุบันจะแต่งเพลง 
ให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของตัวละครจากวรรณคดี 
ไทยในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปิดกรอบความคิด 
ของตัวละครในวรรณคดีไทยที่ต่างไปจากในอดีต 
ไม่ได้มอง ตัวละครในวรรณคดีในด้านเดียว 
เพียงเท่านั้น นับว่าเป็นอีกสาเหตุส าคัญที่ท าให้
เพลงที่เกี่ยวกับวรรณคดีของไทยได้รับความสนใจมาก 
นอกจากนี้แล้วรูปแบบของเพลงไทยสากลร่วมสมัย 
ได้มุ่งเน้นการน าเสนอ โดยเอาวรรณคดีไทยเข้ามา
เป็นสื่อกลางในการให้ภาพมุมมองของความสัมพันธ์ 
ชาย – หญิงในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความแปลกใหม่
และมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของตัวละครใน
วรรณคดีจริง ๆ โดยมุ่งน าเสนอความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นจริงในวรรณคดีไทยที่คนไทยรู้จักกันดี  
มาเป็นสื่อกลางที่บอกเล่าถึงอารมณ์ความรู้สึกของ
บทเพลง ด้วยสาเหตุดังท่ีกล่าวมาจึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการท าวิจัยเล่มนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ศึกษาการน าเสนอความสัมพันธ์ชาย – หญิง 

ในเพลงไทยสากลร่วมสมัยที่มาจากวรรณคดีไทย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
เพลงไทยสากลที่ได้น าวรรณคดีไทยเข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งในบทเพลง มีการน าเสนอเนื้อหาไป
ในหลายทิศทาง ซึ่ งเป็นการเปิดมุมมองของ
อารมณ์เพลงที่ผู้แต่งเพลงต้องการจะน าเสนอ
ให้กับผู้ฟัง โดยเป็นการเปิดมุมมองอารมณ์ของ
ความรักท่ีเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ชาย – หญิงทีใ่น
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความรักแบบอกหัก 
ความรักแบบรู้สึกผิด ความรักแบบเจียมเนื้อเจียมตัว 
ความรักแบบเสียสละ ความรักแบบคนที่ถูกมองว่า
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ไม่ดี ความรักแบบคนหน้าตาไม่ดี ความรักของคน
ที่มีปมในจิตใจ รูปแบบต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้น
จริงในชีวิตประจ าวันและการด ารงชีวิตอยู่ของ
มนุษย์ ในสังคมโดยทั้ งสิ้ น  รวมถึงยั งปรากฏ 
รูปแบบสายสัมพันธ์ดังกล่าวในวรรณคดีไทยอีกด้วย 
ผู้แต่งเพลงต้องการน าจุดเด่นดังกล่าวในวรรณคดี 
ไทยเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในบทเพลงจึงได้มี  
การหยิบเอาประเด็นดังกล่าวมาเป็นตัวกลางที่
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านทางบทเพลง
นั้นเอง นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยที่เป็นส่วนก่อรูป
ของความสัมพันธ์ชาย – หญิง ไม่ว่าจะเป็น ค่านิยม
ในสั งคมไทย บุญคุณ  ความรัก ความสงสาร 
หน้าตา ภาพของตัวละครในวรรณคดีอีกด้วย 
 

ระเบียบวิธวิิจัย 
การด าเนินงานการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้

มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะบทเพลงไทยสากลที่เกี่ยวกับ
วรรณคดีไทย โดยทั้งสิ้นและน าเสนอผลของ
การศึกษา ในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ 
โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 

1. การค้นคว้าข้อมูล ค้นคว้าข้อมูลจาก บท
เพลงไทยสากลที่ มี การกล่ าวถึ งตั วละครใน
วรรณคดีไทย ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ชาย – หญิงของตัวละครในวรรณคดีไทยและ
เนื้อหาของเพลงที่มาจากวรรณคดีไทย 

2. การศึกษาข้อมูล ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ์แทนชาย-หญิงพลงไทยสากล ที่มา
จากวรรณคดีไทย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์วรรณคดีที่
ปรากฏในบทเพลงไทยสากลใน ปัจจุบันที่น ามา
ศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ด้านเนื้อร้อง ของเพลงที่มี
ความเช่ือมโยงกับวรรณคดีไทย 

4. ขั้นเรียบเรียงและน าเสนอ มีการน าเสนอใน
รูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์ 
 

ขอบเขตการวิจัย  
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาของเพลงไทยสากล

ที่ได้น าวรรณคดีไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในบทเพลง 
โดยเลือกจากบทเพลงไทยสากลในปัจจุบันท่ีก าลัง
เป็นที่นิยมในกลุ่มคนไทยสมัยใหม่ที่ได้ให้ความสนใจ 
โดยเพลงไทยสากลดังกล่าวจะเป็นเพลงที่คนใน
สังคมออนไลน์พูดถึงและมีการเผยแพร่ทาง 
Youtube, Facebook, Twitter (เว็บไซต์ที่ก าลัง
ได้รับความสนใจในปัจจุบัน) เพื่อท่ีจะได้เป็นข้อมลู
ที่ชัดเจนว่าบทเพลงดังกล่าวได้รับความสนใจจาก
กลุ่มคนในปัจจุบันอย่างแท้จริง โดยบทเพลงที่
น ามาท าการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 15 เพลง ได้แก่  

1. เพลงต้องสวยแค่ไหน ศิลปิน มินตรา น่านเจ้า 
(พ.ศ. 2560)  

2. เพลงรักเกินห้ามใจ ศิลปิน มินตรา น่านเจ้า 
(พ.ศ. 2559)  

3. เพลงอาญาสองใจ ศิลปิน มินตรา น่านเจ้า 
(พ.ศ. 2559)  

4. เพ ล ง รับ ไ ด ้ไ ห ม ไม ่บ ริส ุท ธิ ์  ศ ิล ป ิน  
มินตรา น่านเจ้า (พ.ศ. 2560)  

5. เพลงวันทอง ศิลปิน The Rube (พ.ศ. 2559)  
6. เพลงไม่ใช่พระเอก ศิลปิน The Rube 

(พ.ศ. 2560)  
7. เพลง I’m sorry สีดา ศิลปิน The Rube 

(พ.ศ. 2559)  
8. เพลงขันหมากล่ม ศิลปิน The Rube 

(พ.ศ. 2560)  
9. เพลงหัวใจทศกัณฐ์ ศิลปิน ธชย ประทุมวรรณ 

(พ.ศ.2560)  
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10. เพลงพระรามอกหัก ศิลปิน ปืน ซีพราย 
(พ.ศ. 2559)  

11. เพลงผู้เสียสละ ศิลปิน เจษฏากงจักร 
(พ.ศ. 2559)  

12. เพลงก็คิดถึง ศิลปิน แต้ ศิลา สมนาค 
(พ.ศ. 2559)  

13. เพลงทศกัณฐ์จากลา ศิลปิน ต๋อง วัฒนา 
(พ.ศ. 2559)  

14. เพลงตัวร้ายที่รักเธอ ศิลปิน กวินทร์ วงค์มานิจ 
(พ.ศ. 2558)  

15. เพลงขอโทษที่หูเบา ศิลปิน มิกซ์ เซมเบ้ 
(พ.ศ. 2559) 

 
ผลการวิจัย 

เพลงไทยสากลร่วมสมัยที่มาจากวรรณคดี
ไทยในปัจจุบัน ผู้แต่งเพลงต้องการน าเสนอ
รูปแบบของความสัมพันธ์ชาย – หญิงในลักษณะ
ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายและแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นกว่า
ในอดีต โดยผู้แต่งเพลงมีความคิดสร้างสรรค์ โดย
ในการน าเสนอรูปแบบของความสัมพันธ์ชาย – หญิง 
ลักษณะต่าง ๆ โดยน าวรรณคดีไทยมาเป็นส่วน
ส าคัญ ในการเล่าอารมณ์ ความรู้สึกของสาย
สัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆเพื่อให้ผู้ฟังเข้าถึงอารมณ์
ของบทเพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในสาย
สัมพันธ์ชาย – หญิ งในเพลงไทยสากลมีการ
น าเสนอมุมมองของความรักของตัวละครใน
วรรณคดีที่มีความแปลกใหม่ ไปจากเดิม โดย
สังเกตได้จากมีการน าเสนอมุมมองความรักของตัว
ละครนอกกระแสที่ไม่ใช่ตัวพระเอกนางเอก แต่ยัง
ได้น าเสนอมุมมองความรักของตัวร้าย กระทั่งตัว
ป ร ะ ก อ บ ภ า ย ใน ว ร ร ณ ค ดี อี ก ด้ ว ย  โด ย
ความสัมพันธ์ชาย - หญิงจะถูกแบ่งตามลักษณะ
ต่าง ๆ ได้ดังนี้  

1. ความสัมพันธ์ชาย – หญิงในรูปแบบ
ความรักหนุ่มสาว 

รูปแบบความรักหนุ่มสาวเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับ
การด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์มาเป็นเวลานาน โดย
สายสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวเป็นการแสดงออก
ถึงความรักที่สมหวัง ผิดหวังของเพศชายและเพศ
หญิงที่พึงมีต่อกัน โดยในเพลงไทยสากลร่วมสมัย
ที่มาจากวรรณคดีไทยมีการน าเสนอรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ชาย - หญิงผ่านทางบทเพลง ไม่ว่า
จะเป็นรูปแบบความรักแบบอกหัก สมหวัง 
ผิดหวัง และในเพลงไทยสากลร่วมสมัยที่มาจาก
วรรณคดีไทยมีรูปแบบการถ่ายทอดเพลงโดยการ
น าเอาวรรณคดีไทยเข้ามาเป็นส่วนส าคัญ และ
คอยบอกเล่าเรื่องราวให้เพลงรูปแบบดังกล่าวมี
ความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
บอกเล่าอารมณ์ของความสัมพันธ์หนุ่มสาวได้
อย่างดีที่สุด แบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

1.1 ความรักแบบอกหัก 
ในรูปแบบความรักแบบอกหัก  นับเป็น

รูปแบบความรักที่ ไม่สมหวังต่อความรักที่พึ ง
ปรารถนาต่อกัน จนท าให้อีกฝ่ายเสียใจ สาเหตุ
ดังกล่าวท าให้เกิดการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ผ่านทางบทเพลงเพราะว่าความรักในรูปแบบนี้
เป็นความรักที่อ่อนไหว และตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ได้ง่าย เมื่อมีการฟังเพลงในรูปแบบที่ตรงตาม
อารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟัง จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้
ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมต่อบทเพลงได้อย่างดีที่สุด จึง
ท าให้รูปแบบความรักอกหักมีความโดดเด่นเป็น
อย่างมากในเพลงไทยสากลร่วมสมัยที่มาจาก
วรรณคดีไทยที่พยายามจะถ่ายทอดความสัมพันธ์
ชาย – หญิงในบทเพลง และเพลงในรูปแบบความ
รักแบบอกหักส่วนใหญ่จะถูกถ่ายทอดโดยจะเป็น
การเล่าถึงความรักท่ีฝ่ายหนึ่งไปรักกับอีกฝ่ายด้วย
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ความเต็มใจ  เป็นรักที่บริสุทธิ์แต่อีกฝ่ายกับไม่รัก
ตอบ จึงท าให้เกิดอารมณ์เพลงและสายสัมพันธ์
ชาย-หญิงในรูปแบบนี ้

เพลงต้องสวยแค่ไหน  ของศิลปินมินตรา 
น่านเจ้า ได้น าวรรณคดีไทยเข้ามาเป็นส่วนส าคัญ
ในการถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงนั้นคือ 
เรื่องแก้วหน้าม้า ที่ลักษณะเด่นของเรื่องคือ
นางเอกจะมีรูปลักษณ์หน้าตาที่ไม่สวย ผู้แต่งเพลง
จึงน าจุดเด่นในวรรณคดีของนางเอกมาสร้างเป็น
จุดเด่นของบทเพลง โดยน าเสนอรูปแบบความรัก
แบบอกหักโดยน าความรู้สึกท่ีนางแก้วหน้าม้าหลง
รักพระปิ่นทองแต่พระปิ่นทองไม่รักตนกลับ ดัง
เนื้อเพลงท่ีว่า  

 
“เธออายใช่ไหมที่มีฉัน อยู่เคียงเป็นคู่ชีวิต 

ก็ เพราะฉันรักเธอ แต่ เธอกลับมองว่าผิ ด 
รังเกียจทุกอย่างที่เป็นฉัน” 

 
นอกจากนี้แล้วความรักแบบอกหักดังกล่าว

ยังแสดงออกให้เห็นถึงรูปลักษณ์หน้าตาที่เข้ามามี
บทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์ โดยจากบทเพลง
ข้างต้นและวรรณคดีที่ผู้แต่งเพลงหยิบยกมา
แสดงออกให้เห็นว่าพระปิ่นทองเป็นลูกกษัตริย์
และยังมีรูปลักษณ์ที่ งดงาม และในภายหน้า
จะต้องปกครองบ้านเมือง การเลือกพระมเหสีมา
เคียงคู่ จะต้องมีความเหมาะสมทั้ งรูปลักษณ์
หน้าตา ยศถาบรรดาศักดิ์ แต่นางแก้วหน้าม้าไม่มี
คุณสมบัติดังกล่าวเลย จึงท าให้นางแก้วหน้าม้า
ต้องพบกับความสัมพันธ์ที่อกหักและผิดหวัง แต่
หากนางแก้วหน้าม้าถอดรูปออกม้าออกมาเป็น
นางมณีรัตนา พระปิ่นทองกับมีความหลงใหลใน
ตัวนางมณีรัตนาเพราะรูปลักษณ์ที่งดงามของนาง 
จะเห็นได้ว่า เรื่องรูปลักษณ์หน้าตานับว่าเป็นส่วน

ส าคัญในเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ชาย – 
หญิงอยู่ไม่น้อย 

1.2 ความรักแบบรู้สึกผิด 
ในรูปแบบความรักแบบรู้สึกผิดเกิดจาก

พฤติกรรมของมนุษย์ที่กระท าการใดโดยเจตนา
และไม่เจตนา โดยการกระท านั้นท าให้อีกฝ่ายเสีย
ความรู้สึกแล้วอีกฝ่ายรู้สกึส านึกคิดในสิ่งท่ีท าลงไป 
จนเกิดความรู้สึกผิดกับการกระท าของตนเอง ซึ่ง
ความรักรูปแบบดังกล่าวมีความโดดเด่นในเพลง
ไทยสากลร่วมสมัยที่มาจากวรรณคดีไทย โดยมี
การหยิบยกประเด็นของความสัมพันธ์ชาย – หญิง
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบทเพลง ซึ่งเป็นมุมมอง
ความรักที่ผู้แต่งเพลงต้องการน าเสนอความรู้สึก
แบบส านึกผิด ที่กระท าสิ่งที่ไม่ดีลงไปในอารมณ์
ของตัวละครที่มาจากวรรณคดีไทย นับว่าเป็นการ
เปิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในวรรณคดี
ผ่านทางบทเพลงได้อย่างชัดเจน 

ตัวอย่างเช่น เพลง I’sorry สีดา ของศิลปิน 
The Rube ในเพลงดังกล่าวผู้แต่ งเพลงได้น า
วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
บทเพลง โดยน าเสนอมุมมองความรักของ
พระรามที่รู้สึกผิดต่อนางสีดาที่เคยไม่เชื่อใจนางสี
ดาแล้วให้นางสีดาไปเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ว่านาง
นั้นบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ โดยในเพลงมีการกล่าว
ขอโทษในสิ่งที่พระรามไม่เช่ือใจนางสีดาเลยเกิด
อารมณ์ความรู้สึกผิดขึ้นมาในภายหลัง ดังเนื้อ
เพลงที่ว่า ท่ีว่า 

 
“ ผิดไปแล้วหนอใจที่ผลักไสแก้วตา โปรด

รับรู้แม่สีพี่พลาดไป ฉันเสียใจที่ฉันชอบท าผิด
ไปทุกที ความคิดไม่ตรงกับใจสักที ถ้าหากยัง
เป็ นคนแบบนี้  ไม่ รู้ ว่ าเธอจะยั งเข้ าใจกัน     
บ้างไหม” 
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โดยใน เพลง I’sorry สีดา สะท้อนให้เห็น
ความเหมาะสมทางด้านด้านความเช่ือเรื่องการ
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนางสีดาในท่อนที่ว่า “  
พิสูจน์เจ้านางสีดาให้บุกเดินลุยไฟแต่ว่ารูปยักษ์ไม่
ทันได้ถาม” ซึ่งในเพลงกล่าวถึงการเดินลุยไฟ
พิสูจน์ตัวเองของนางสีดาว่าเป็นสตรีที่มีความ
บริสุทธิ์ ซึ่งการเสนอมุมมองด้านนี้ของบทเพลง
เป็นการแสดงแง่คิดในมุมมองที่ว่า “พระราม” 
เป็นพระนารายณ์ที่อวตาลลงมาเกิดยังเมืองมนุษย์
การที่จะมีคู่ครองหรือผู้หญิงที่จะมาเคียงคู่นั้น
จะต้องเป็นสตรีที่มีความพร้อมมีความบริสุทธิ์ 
เป็นสตรีที่สูงศักดิ์สมเกียรติกับพระนารายณ์
อวตาลลงมา ดังนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ที่นางสีดา
ต้องลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตัวเองหลังจากถูกทศกัณฐ์จับ
ตัวไปยังกรุงลงกา ว่าบริสุทธิ์หรือไม่ เพื่อที่จะได้
เคียงคู่กับพระรามได้อย่างไม่ถูกนินทาในภายหลัง  
ซึ่งการลุยไฟของนางสีดานี้เป็นการพิสูจน์ตัวเองว่า
มีความบริสุทธิ์และความจริงใจต่อพระรามและ
ความประพฤติเช่นนี้ได้รับการยกย่องว่านางสีดา
นั้นเป็นหญิงในอุดมคติ 

1.3 ความรักแบบเจียมเนื้อเจียมตัว 
รูปแบบความรักแบบเจียมเนื้อเจียมตัวเกิด

จากการที่มนุษย์มีความรักหรือพึงพอใจปรารถนา
ต่ออีกฝ่ายแต่อีกฝ่ายไม่ได้เหมาะสมกับตนเอง 
หรือมีข้อกีดกันบางประการจึงท าให้ความรักไม่
สมหวัง ซึ่งเป็นรูปแบบความรักท่ีมีความเกี่ยวข้อง
กับชนช้ันวรรณะ รูปลักษณ์ เข้ามาเป็นปัจจัย
ส าคัญภายในเรื่องนี้อีกด้วย สาเหตุที่ท าให้เกิด
ความรักแบบเจียมเนื้อเจียมตัวอาจมาจากอีกฝ่าย
รวยกว่า มียศ มีฐานะ หรือเรื่องรูปลักษณ์หน้าตา
เข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นไป ซึ่งผู้แต่งเพลงไทยสากล
ที่มาจากวรรณคดีไทยก็ได้ให้ความส าคัญกับ

มุมมองความรักในรูปแบบดังกล่าวในการแต่ง
เพลงเป็นอย่างมาก 

เพลงรับได้ไหมไม่บริสุทธิ์ ของศิลปิน มินตรา 
น่านเจ้า  ได้น าเอาวรรณคดีเรื่องไกรทองเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในบทเพลง และได้น าเนื้อหาของ
เรื่องที่มีความโดดเด่นมาถ่ายทอดอารมณ์ผ่านทาง
บทเพลง นั้นคือในตอนที่นางตะเภาทองถูกชาละ
วันจับตัวไปในเมืองบาดาล ไกรทองได้ตามลงไป
ช่วยในภายหลัง ผู้แต่งเพลงต้องการน าเสนอให้
เห็นถึงนางตะเภาทองรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่คู่ควรกับ
ไกรทอง เพราะเคยโดยชาละวันจับตัวไปอยู่ใน
เมืองบาดาลแล้วจึงท าให้เกิดอารมณ์ความรักที่มี
ต่อไกรทอง เป็นความรักที่เจียมเนื้อเจียมตัว ดัง
เนื้อเพลงท่ีว่า  

 
“ เธอจะรับได้ไหมถ้าฉันไม่บริสุทธิ์ หากรัก

เราต้องสะดุดเพราะราคีที่มัวหมอง ตะเภาแก้ว 
เท่านั้นที่เหมาะสมไม่ใช่ฉันจะเภาทอง” 

 
จะเห็นได้ว่าในเพลงต้องการน าเสนอปม

ภายในจิตใจของนางตะเภาทองกับเรื่องราวต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมาเจอกับไกรทอง เป็นความรัก
ของคนที่มีปมในจิตใจเลยไม่กล้าที่จะรักใครตอบ
เป็นปมที่เรื่องศีลธรรมของคนในสังคมเข้ามามี
บทบาทส าคัญนั้นคือ สังคมจะต้องตราหน้าว่านาง
ตะเภาทองไม่บริสุทธ์ิ เพราะเคยถูกชาละวันจับตัว
ไป ถึงนางจะไม่โดยชาละวันท าอะไรแต่สังคมให้
ความรู้สึกดังกล่าวกับนางไปแล้ว จึงเป็นสาเหตุ
ของความรักรูปแบบดังกล่าว แต่ตอนท้ายของ
เรื่องนางตะเภาทองก็ได้เคียงคู่กับไกรทอง 
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1.4 ความรักแบบเสียสละในรูปแบบผู้ให ้
มุมมองความรักแบบผู้เสียสละในรูปแบบของ

ผู้ให้เกิดจากที่มนุษย์มีความพึงปรารถนาที่จะยอม
เสียสละในสิ่งที่ตนมีหรือเป็นความหวังดีกับคนอื่น 
ซึ่งเป็นมุมมองของการเสียสละโดยไม่ได้หวัง
ผลตอบแทนแต่อย่างใด นับว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมอง
ที่ปรากฏอยู่จ านวนไม่น้อยในวรรณคดีไทย และ
ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้กับตัวละครใน
วรรณคดีหลาย ๆ เรื่องอีกด้วย จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ
ที่ผู้ประพันธ์เพลงได้น าเอาสายสัมพันธ์ชาย -  หญิง 
ในรูปแบบการเสียสละในฐานะผู้ ให้ เข้ามามี
บทบาทในเพลงไทยสากลร่วมสมัยที่มาจาก
วรรณคดีไทย เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ดีกับตัว
ละคร และมองเห็นคุณค่าของตัวละครในอีก
รูปแบบหนึ่งที่ผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนก็ได้ 

เพลงตัวร้ายที่เธอรัก ของศิลปิน กวินทร์ วงค์มานิจ 
ที่กล่าวถึงความรักที่เสียสละยอมทุกอย่างเพื่ออีก
ฝ่ายรักตอบกลับมา  ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ให้รัก
กลับมาหรือไม่สนใจเลย  ตัวอย่างเพลงที่ว่า 

 
“ทุก ๆ อย่าง ทุกการกระท าเพียงหวังให้

เธอหันมาเจอะเจอให้มาจ้องมองและลอง
สนใจ” 

 
ในเพลงตัวร้ายที่เธอรัก สะท้อนมุมมองความรัก 

ของตัวร้ายคือ ทศกัณฐ์ที่ไม่สามารถรักกับนางสีดา 
ได้ เหตุเพราะมาจากตามอุดมคติของพระและ
นางในวรรณคดีไทย พระเอกและนางเอกที่จะ
เคียงคู่กันต้องมีความเหมาะสม ซึ่งนางสีดาเป็น
สตรีที่ เพี ยบพร้อมงดงามและเป็นคู่ ครอง ที่
เหมาะสมกับพระราม ส่วนทศกัณฐ์ตัวร้ายของ
เรื่อง ที่มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่ดีและยังเป็นตัวร้าย
ของเรื่อง จึงท าให้เกิดการแสดงความรู้สึกผิดหวัง

ในเพลง ถึงทศกัณฐ์จะรักและจะเสียสละให้กับ
นางสีดามากสักเพียงไรแต่ตัวพระเอกที่มีรุปร่าง
หน้าตาย่อมสมหวังมากกว่าตัวร้ายที่หน้าตาไม่ดี 
เพราะตัวร้ายก็ต้องพ่ายให้แก่พระรามแม้ตัวเองจะ
ตายก็ยังคงรักนางสีดาไม่เสื่อมคลายซึ่งในส่วนนี้
สะท้อนให้เห็นความรักแม้จะเป็นตวัร้ายก็มหีัวใจที่
จะรักนางสีดาอย่างจริงใจ 

1.5 ความรักของคนที่ถูกมองว่าไม่ดี 
มุมมองความรักของคนที่ถูกมองว่าไม่ดีเกิด

จากที่บุคคลอาจท าผิด หรือเคยท าผิดมาก่อน 
มุมมองดังกล่าวนี้เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจ 
เหตุเพราะคนในสังคมจะให้ความสนใจกับมุมมอง
ความรักของพระเอก ที่มีต่อนางเอกเป็นส่วนมาก
แต่อีกหนึ่งมุมมองที่มีความรักเหมือนกันนั้นก็คือ 
มุมมองของตัวร้ายในวรรณคดีที่มีความรู้สึก มี
หัวใจเช่นเดียวกันกับตัวละครอื่น ๆ ซึ่งความรัก
ของตัวร้ายหรือตัวละครที่ถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีใน
วรรณคดี ไทย ปรากฏเกือบจะทุกเรื่อง และ
ส่วนมากจะเป็นความรู้สึกที่ไม่สมหวัง เพราะ
ธรรมชาติของวรรณคดีจะถูกสร้างให้ตัวละคร
พระเอกคู่กับตัวละครนางเอกอยู่แล้วซึ่งก็เหลือตัว
ละครร้ายที่ต้องพบกับความผิดหวังถึงจะรัก
นางเอกหรือรักตัวละครอีกฝ่ายมากเพียงใด แต่ก็
ไม่สามารถเป็นไปได้ดังที่ตนเองปรารถนา เพลง
ไทยสากลร่วมสมัยที่มาจากวรรณคดี ไทยใน
ปัจจุบัน ได้น าเอาประเด็นมุมมองความรักใน
รูปแบบนี้มาประพันธ์ เป็นเนื้อเพลงอยู่จ านวน
มากเหตุด้วยตัวละครเหล่านี้จะเล่าถึงอารมณ์
ความรู้สึกของเนื้อเพลงได้อย่างดีที่สุด  เปรียบ
เหมือนเป็นผู้แต่งเพลงเป็นตัวละครนั้น ๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วมุมมองความรักของตัวละครที่ไม่ดีหรือ
ตัวละครร้าย จะเป็นมุมมองที่ผู้ประพันธ์เพลงจะ
น าเสนอในรูปแบบสายสัมพันธ์ที่ อกหักเป็น
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ส่วนมากเหตุเพราะตัวละครนั้นสามารถแสดง
อารมณ์และท าให้ผู้ฟังเข้าใจถึงอารมณ์ที่ผู้แต่ง
เพลงต้องการจะสื่อได้อย่างดีที่สุด 

เพลงอาญาสองใจ ของศิลปิน มินตรา น่านเจ้า 
น าเอาวรรณคดีไทย น าเอาวรรณคดีเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน มาแต่งเป็นเพลง ในเพลงจะกล่าวถึงนาง
วันทอง (นางเอกของเรื่อง) ที่ทุกคนมองว่า เป็น
คนไม่ดีเป็นผู้หญิงสองใจ โดยเพลงพยายามที่จะ
น าเสนอมุมมองของนางวันทองในอีกรูปแบบหนึ่ง 
เพื่อให้ผู้ฟังสามารถมองตัวละครในวรรณคดีไทย
ในหลากหลายแง่มุม โดยผู้แต่งเพลงพยายาม
น าเสนอความคิดของนางวันทองว่าการที่นาง
เลือกไม่ได้ว่าจะอยู่กับใครนั้นมีเหตุผลอื่น ๆ เข้า
มาเกี่ยวข้องคือ บุญคุณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คือ 
ขุนช้าง (ตัวร้ายของเรื่อง) รักใคร่และคอยดูแลนาง
อย่างจริงใจ จนนางไม่สามารถท้ิงขุนช้างไปได้และ
ก็ไม่สามารถเลือกขุนแผนได้เช่นเดียวกัน เพราะ
ขุนแผนนั้นเป็นคนหลายใจมีภรรยาหลายคน ท าให้ 
นางไม่รู้จะไปอยู่กับใครดีที่จะเป็นค าตอบที่ดีที่สุด 
จึงเป็นสาเหตุให้นางนั้นถูกประหารแต่บทเพลง
ไทยสากลร่วมสมัยที่มาจากวรรณคดีไทย เพลง
อาญาสองใจ ก็ได้น าเสนอมุมมองความรักของ
ผู้หญิงที่คนอื่นมองว่าไม่ดี และในตัวอย่างเพลง
ที่ว่า 

“หยุดประณามฉัน ว่านางวันทองสองใจ
เสียใจ  ตกที่นั่งนี้  ใครจะรู้ถ้าไม่ลองเป็นฉัน 
ล าบากแค่ไหน ที่ต้องเลือกต้องท าแบบนั้น 
ไม่เลือกก็โดนลงทัณฑ์ ต้องประหารอาญาสอง
ใจ ใจหนึ่งก็รักขุนแผนพี่คือที่หนึ่ง ขุนช้างก็ซึ้ง 
คอยดูแลไม่เคยจากไป” 

 
จะเห็นได้ว่าในบทเพลงอาญาสองใจ เป็นการ

สะท้อนวรรณคดีในแง่ของสังคมที่มองนางวันทอง 

เป็นผู้หญิงสองใจ แต่สังคมไม่ได้มองลึกไปถึง
เรื่องราวภายในจิตใจของนางวันทอง ท่ีไม่สามารถ
เลือกได้ว่าจะไปอยู่กับใคร เพราะทุกคนล้วน
แล้วแต่ดีและมีส่วนส าคัญในชีวิตของนางโดย
ทั้งสิ้น ซึ่งสังคมให้มองว่านางวันทองว่าเป็นผู้หญิง
สองใจ แต่ความจริงนางไม่ได้หลายใจแต่นางเป็น
เพียงหญิงสาวที่ไม่มีใจเด็ดเดี่ยว ห้าวหาญกล้า
ตัดสินใจ เมื่อขุนช้างมีจิตใจรักใคร่และคอยดูแล
มาตลอด ท าให้นางวันทองเกิดความลังเลใจอยู่กับ
ขุนช้างเขาก็รักใคร่ถ้าไปอยู่กับขุนแผนก็มีแต่จะ
เจ็บช้ าใจ เป็นการสะท้อนให้ เห็นวิถีชีวิตของ
ผู้หญิงที่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ชายเพื่อให้ตัวเองได้อยู่
อย่างปกติสุข เช่นท่อนที่ว่า “ขุนช้างก็ซึ่งคอยดูแล
ไม่เคยจางหาย” เพลงอาญาสองใจยังสะท้อนภาพ
ของสังคมแบบ “ปิตาธิปไตย” ได้เช่นเดียวกันคือ 
ผู้หญิงจะถูกสังคมมองว่าไม่ดีหากท าอะไรผิดไป
แม้เรื่องนั้นตนจะท าจริงหรือไม่ซึ่งมีความแตกต่าง
จากผู้ชายที่ท าอะไรก็ได้  อย่างเช่น  ขุนแผนมี
ภรรยาหลายคนแต่สังคมกลับไม่มองว่าขุนแผน
เป็นคนสองใจ อาจพูดว่าเป็นผู้ชายเจ้าชู้เพียง
เท่านั้น  ซึ่งผิดกับนางวันทองที่ถูกสังคมมองว่า
สองใจเพราะเป็นสตรี ซึ่งมุมมองดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าสังคมเราให้ค่าผู้ชายมากกว่าผู้หญิง จึง
ท าให้ผู้คนเรียกนางวันทองว่าหญิงสองใจ 

1.6 ความรักของคนหน้าตาไม่ดี 
รูปแบบมุมมองความรักของคนหน้าตาไม่ดี

เกิดจากการที่คนบางกลุ่มมีหน้าตาไม่ได้สวยหล่อ
ตามในอุดมคติของสังคม แต่หลงรักและชอบคนที่
หน้าตาดี ซึ่งเป็นความรักท่ีมีหน้าตามาแบ่งจ าพวก
เพียงเท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพทางสังคมได้
ว่าคนในสังคมให้ความส าคัญกับคนที่หน้าตาดี 
เพลงไทยสากลร่วมสมัยที่มาจากวรรณคดีไทยได้
หยิบยกความสัมพันธ์ในประเด็นดังกล่าวเข้ามามี
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บทบาทภายในเพลงด้วย เป็นการเปิดมุมมอง ให้
ผู้ฟังว่าคนที่หน้าตาไม่ดีก็มีความรักมีความรู้สึก
เช่นเดียวกับคนที่น่าตาดีทุกประการ โดยความรัก
ของคนที่หน้าตาไม่ดีที่ผู้แต่งเพลงไทยสากลร่วม
สมัยที่มาจากวรรณคดีไทยต้องการน าเสนอส่วน
ใหญ่จะจัดอยู่ในรูปแบบความรักแบบผิดหวังไม่
สมหวัง  เหตุเพราะหน้าตาที่ไม่ได้สวย หล่อ จึง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ไม่สมหวังในเรื่องของความรัก 

เพลงต้องสวยแค่ไหน ของศิลปิน มินตรา น่านเจ้า 
เพลงนี้ผู ้แต่งเพลงพูดถึงมุมมองความรัก ของ 
นางแก้วหน้าม้าที่ไม่สวยไม่งดงามเหมือนนางเอก
ในวรรณคดีตามอุดมคติทั่วไปที่สังคมให้ความ
สนใจคือ ต้องสวยและเพียบพร้อม แต่นางแก้ว
หน้าม้ามีรูปร่างที่กลับกันกับนางเอกในวรรณคดี
โดยสิ้นเชิง เพลงไทยสากลร่วมสมัยที่มาจาก
วรรณคดีไทยผู้แต่งเพลงพยายามเอาจุดด้อยของ
นางแก้วหน้าม้ ามาเป็นจุด เด่นใน เพลง โดย
น าเสนอในรูปแบบของผู้หญิงที่ไม่ได้สวยแต่มีใจที่
รักต่อคนคนหนึ่ง ตัวอย่างเนื้อเพลงที่ว่า 

 
“ต้องสวยแค่ไหน ต้องดีเท่า ตอบหน่อย

เธอถึงจะรัก  เธออายใช่ไหมที่เธอมีฉัน อยู่เคียง
เป็นคู่ชีวิต ก็เพราะฉันรักเธอ แต่เธอกลับมอง
ว่าผิด รังเกียจที่เป็นฉัน” 

 
จากเนื้อเพลงต้องสวยแค่ไหน จะเห็นได้ว่า

สาเหตุที่เกิดมุมมองความรกัของคนหน้าตาไม่ดีคือ 
สังคมให้ความส าคัญกับคนที่หน้าตาดี ซึ่งเพลง
ดังกล่าวพยายามเสนอมุมมองความอกหักของนาง
แก้วหน้าม้าที่หน้าตาไม่สวย เป็นมุมมองความรัก
ของคนหน้าตาไม่ดีที่รักและชอบคนหน้าตาดีนั้น
คือพระปิ่นทอง โดยที่ พระปิ่นทองนั้น  เป็น
พระเอกตามอุดมณ์คติของวรรณคดีไทยที่มี

รูปลักษณ์หน้าตาดี และยังมีฐานะเป็นลูกกษัตริย์ 
ดังนั้น การที่พระปิ่นทองจะเลือกหาคู่ต้องเลือกคู่
ที่เหมาะสมกับตนได้นั้นต้องมีความเท่าเทียมกัน 
ซึ่งนางแก้วหน้าม้าไม่มีความเหมาะสมกับพระปิ่น
ทองเลย จึงท าให้พระปิ่นทองไม่สามารถรักและ
เคียงคู่กับนางแก้วหน้าม้าได้ จะเห็นได้ว่าเมื่อนาง
แก้วหน้าม้าถอดรูปมาเป็นนางมณีรัตนาแล้ว พระ
ปิ่นมณีกลับหลงรัก และอยากได้นางมณีรตันาสตรี
ที่มคีวามงามและมีจิตใจท่ีดีมาคู่ครอง 

1.7 ความรักของคนที่มีปมในจิตใจ 
รูปแบบความรักของคนที่มีปมในจิตใจเกิด

จากการที่คนหนึ่งเกิดความรู้สึกนึกถึงอดีตในสิ่งที่
คนเป็นผู้กระท า หรือถูกกระท าไปในทางลบหรือ
ทางที่ไม่ดี ท าให้เกิดปมที่ไม่ดีเข้ามาในจิตใจ จน
เป็นสาเหตุของความรักในลักษณะที่ไม่กล้าจะรัก
ใครเพราะเกิดจากปมที่ค้างอยู่ภายในจิตใจ จึงไม่
กล้าที่จะตัดสินใจหรือกระท าการใดได้เลย ผู้แต่ง
เพลงได้หยิบยกมาเขียนเป็นเพลงโดยพยายามจะ
สะท้อนแง่คิดในรูปแบบของมุมมองนี้ผ่านออกมา
ทางตัวละครในวรรณคดีที่เพลงก าลังจะกล่าวถึง 
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  

ตัวอย่างเช่น เพลงรับได้ไหมไม่บริสุทธิ์ ของ
ศิลปิน มินตรา น่านเจ้า ท่ีได้หยิบยกวรรณคดเีรื่อง
ที่ส าคัญมาเป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงคือเรื่อง ไกร
ทอง โดยกล่าวถึงนางตะเภาทองที่ถูกชาละวันจับ
ตัวไปยังเมืองบาดาล แล้วจึงเกิดปมในจิตใจว่าตน
เปรียบเหมือนผู้หญิงที่ไม่บริสุทธิ์และสังคมต้อง
มองว่าตนเป็นผู้หญิงที่มีราคีแล้ว เพราะถูกชาละ
วันจับตัวไปยังเมืองบาดาลมาก่อนแล้ว ดังตัวอย่าง
เนื้อเพลงท่ีว่า 

“เธอจะรับได้ไหม ฉันไม่บริสุทธิ์ หากรัก
เราต้องสะดุด เพราะราคีที่มัวหมอง” 
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จะเห็นได้ว่าเป็นความรักของคนที่มีปมใน
จิตใจนั้นคือ นางตะเภาทองที่ถูกชาละวันจับตัวไป 
ในเพลงนี้จะสะท้อนให้เห็นมุมมองของสังคมที่
มองนางตะเภาทองว่าเป็นหญิงที่ไม่บริสุทธิ์เพียง
ถูกชาละวันจับตัวไปยังเมืองบาดาล ซึ่งหลังจาก
จับตัวไปก็ไม่มีใครรู้ว่านางตะเภาทองเจออะไรมา
บ้าง จึงท าให้นางเกิดปมในจิตใจในสิ่งที่สังคมเป็น
ผู้ให้ภาพของนางในมุมมองผู้หญิงที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่ง
ส่วนดังกล่าวจะพบได้ว่าในวรรณคดีเรื่องไกรทอง 
โดยไกรทองจะได้แต่งงานกับนางตะเภาแล้วและ
นางตะเภาทองและเคียงคู่ เป็นภรรยา เพราะ
สังคมมองนางตะเภาทองที่โดนชาละวันจับตัวไป
ว่าเป็นผู้หญิงไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นพ่อของนางตะเภา
แก้วและนางตะเภาทองต้องยกลูกสาวให้ทั้งสอง
คนเพราะไม่เช่นนั้นนางตะเภาทองที่ถูกสังคมมอง
ว่าไม่บริสุทธ์ิจะหาสามีได้ยาก เพราะถูกสังคมตรา
หน้านั่นเอง 
 

2. ปัจจัยก่อรูปความสัมพันธ์ชาย – หญิง
ในบทเพลง 

ปัจจัยที่ก่อรูปความสัมพันธ์ชาย – หญิงใน
เพลงไทยสากลร่วมสมัยที่มาจากวรรณคดีไทย มี
สาเหตุมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคม
และในวรรณคดีไทย ไม่ว่าจะเป็น เรื่องความ
เป็นอยู่ในสังคม ความรู้สึกของคนในสังคมมุมมอง
ของคนในสังคมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนส าคัญที่
ท าให้เกิดความสัมพันธ์ชาย - หญิงเกิดขึ้น เห็นได้
จาก ชาย – หญิงจะเกิดความสัมพันธ์ต่อกันได้
ต้องเกิดมาจากปัจจัยที่ส าคัญในด้านความรู้สึก 
ด้านความเป็นอยู่ของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
นิยมในสังคมไทย  ก็เป็นส่วนที่มีความส าคัญ
ทั้งสิ้น หรือแม้กระทั่งในเรื่องของมุมมองต่าง ๆ ที่
สั งคม เป็ นผู้ ก าหนดขึ้นมาเอง ไม่ ว่าจะ เป็ น

รูปลักษณ์หน้าตา รวมถึงการให้ภาพมุมมองกับบุ
คลอื่นว่าเป็นคนอย่างไร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเกิด
จากการด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์โดยทั้งสิ้น โดย
ปัจจัยก่อรูปลายสัมพันธ์ชาย - หญิงในบทเพลง 
จะถูกแบ่งตามลักษณะต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

2.1 ค่านิยมในสังคมไทย 
ค่านิยมในสังคมไทย เป็นเรื่องที่ยึดถือกันมา

นานตามแต่ละยุคสมัย ซึ่งในสังคมไทยเป็นสาเหตุ
ประการส าคัญที่ท าให้เกิดสายสัมพันธ์ของชาย - 
ห ญิ ง   เพ ราะสั งค ม ไท ย เป็ น สั งค ม ยึ ด มั่ น
กฎระเบียบท่ีปฏิบัติสืบกันมาเป็นสิ่งที่ส าคัญ ก่อน
จะท าอะไรควรนึกถึงข้อนี้เป็นหลัก ในเพลงไทย
สากลร่วมสมัยที่มาจากวรรณคดีไทยผู้แต่งเพลงมี
ความพยายามที่จะน าเสนอมุมมองของค่านิยมใน
สังคมไทยที่ให้เกิดแง่คิด ท าให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิดถึงกรอบค่านิยมของสังคมไทยที่มี
การสั่งสอนผ่านทางเพลงที่มาจากวรรณคดีไทย 
โดยน าตัวละครจากวรรณคดีไทยมาเล่าเรื่องราว 
เป็นการสั่งสอนกรอบของศีลธรรมโดยทางอ้อมให้
ผู้ฟังเกิดรู้สึกนึกคิดจากจิตส านึกของตนเอง 

เพลงอาญาสองใจ ของศิลปิน มินตรา น่าน
เจ้า ในเพลงจะกล่างถึงนางวันทองที่ต้องตัดสินใจ
เลือกไปอยู่กับใครสักคนระหว่างขุน ช้างกับ
ขุนแผนแต่นางวันทองกลับเลือกไม่ได้ จึงท าให้
พระพันวษาต้องสั่งประหารชีวิตนางและทุกคน
ประณามว่านางวันทองว่าเป็นผู้หญิงสองใจ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชาย - 
หญิงที่มีกฏเกณฑ์ทางสังคมที่ยึดมั่นกันมาว่าต้อง
ให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวมีสามีภรรยาเดียว ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ชาย – หญิง
เกิดขึ้น ตัวอย่างเนื้อเพลงท่ีว่า 
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“หยุดประนามฉันว่าวันทองสองใจเสียที 
ตกที่น่ังนี้ ใครจะรู้ถ้าไม่ลองเป็นฉัน 

 
ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่า ศีลธรรมนั้นมีบทบาท

ต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากจนก่อให้เกิดรูปของ
สายสัมพันธ์ชาย - หญิงในรูปแบบดังกล่าว จาก
เพลงอาญาสองใจ สะท้อนแง่คิดให้เห็นค่านิยมใน
สังคมไทยในรูปแบบของสังคมปิตาธิปไตร ที่สังคม
ที่สะท้อนภาพความไม่เสมอภาคกันของเพศชาย
และเพศหญิงซึ่งนางวันทอง ถูกกล่าวหาว่าเป็น
ผู้หญิงสองใจที่ไม่สามารถเลือกอยู่กับใครได้แต่
ตามความจริงแล้วนางวันทองนั้นมีเหตุผลที่นางรัก
ขุนแผนแต่ขุนช้างนั้นก็ดีกับนางเช่นกัน และยัง
ดูแลนางมาเป็นอย่างดีจึงเป็นสาเหตุที่นางไม่
สามารถเลือกได้ว่านางจะอยูก่ับใคร ความไม่เสมอ
ภาคทางสังคมเข้ามามีบทบาทต่อวรรณคดีเรื่องนี้
และเพลงดังกล่าว จึงท าให้นางวันทองถูกมองว่า
เป็นผู้หญิงสองใจหรือช่ือเพลงที่ว่าอาญาสองใจ 
ซึ่งสะท้อนภาพของสังคมไทยที่มีค่านิยมยกย่อง
และให้คุณค่ากับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 

2.2 หน้าท่ี 
หน้าที่ก็นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่เข้ามามีบทบาท

ในการเกิดความสัมพันธ์ชาย - หญิงในเพลงไทย
สากลร่วมสมัยที่มาจากวรรณคดไีทย จนท าให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ของความรักของคนสองคนได้
อย่างชัดเจนมากขึ้น 

ตัวอย่าวเพลง ก็คิดถึง ของศิลปิน แต้ ศิลาใน
บทเพลงดังกล่าวจะกล่าวถึงหนุมานที่ต้องจากลา
จากนางสุพรรณมัจฉา แล้วก็คิดถึงนางมากแต่ก็
ท าได้แค่คิดถึงเพราะหนุมานมีหน้าที่ที่ต้องไปรับ
ใช้พระราม ดังตัวอย่างท่อนที่ว่า 

 

“เป็นดั่ งเช่นหนุมาน ที่ต้องจากลากัน 
สุพรรณมัจฉา ปานนี้เธอจะรู้ไหมว่า ต้องกลั้น
น้ าตาทรมานแค่ไหน” 

2.3 ความรัก 
ความรักคือสิ่งที่มนุษย์มอบให้กันและกนั

ด้วยความเสน่ห์หา และความรักเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ชาย -  หญิง
เพราะเมื่อชาย - หญิงมีความรักซึ่งกัน และ
กันความเสน่หากันจะท าให้ก่อเกิดสาย
สัมพันธ์ต่อกัน โดยความรักนับว่าเป็นปัจจัยที่
มีความส าคัญ และเป็นปัจจัยพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ชาย - หญิง เพราะความรักเป็น
สิ่งที่มนุษย์ทั้งเพศหญิงเพศชายพึงมีต่อกัน
มากที่สุด เมื่อมนุษย์มีความรักต่อกันแล้วจะ
ท าให้เกิดความสัมพันธ์ชาย - หญิงเกิดขึ้นใน
ที่สุด ในบทเพลงไทยสากลร่วมสมัยที่มาจาก
วรรณคดีไทยน าเสนอมุมมองของความรัก
ของตัวละครในวรรณคดีที่เป็นต้นก าเนิดก่อ
รูปเป็นความสัมพันธ์ของชาย - หญิง สังเกต
ได้จาก เพลงโดยส่วนมากจะมีการพูดถึง
อารมณ์ความรักทั้งผิดหวังสมหวัง  เมื่อเพลง
พูดถึงความรักแล้วก็จะท าให้ผู้ฟั งเข้าใจ
ความรู้สึกของอารมณ์ชายหญิงที่มีความรัก
ต่อกันมากขึ้น  ความรักที่ ก่อให้ เกิดสาย
สัมพันธ์ในรูปแบบชาย- หญิงไม่ได้จ ากัดแค่
ความรักที่สมหวังเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความ
รักในรูปแบบอกหักผิดหวังอีกด้วย 

เพลงรักเกินห้ามใจ ของศิลปิน มินตรา 
น่านเจ้า ในเพลงกล่าวถึงความรักที่ก่อรูปให้
เกิดสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของชาย - หญิง  
ตัวอย่างท่อนที่ว่า “แค่ได้เจอก็รู้สึกรัก รักจน
หมดใจ”  นอกจากนี้ยังมี เพลงตัวร้ายที่เธอรัก 
ของศิลปิน กวินทร์  วงค์มานิจ ในบทเพลง 
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ดังกล่าวจะกล่าวถึงความรักของตัวละครหนึ่ง
ที่พึงมีต่ออีกตัวละครหนึ่งคือ ทศกัณฐ์ที่มีต่อ
นางสีดา โดยทศกัณฐ์มีความรักความเสน่หา
ต่อนางสีดา ซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ของชาย - หญิงเกิดขึ้นภายใน
เพลง ตัวอย่างท่อนที่ว่า 

 
“ถ ึงก ูจะร ้ายก ูก ็ร ัก ไม ่น ้อยกว่า เขา 

แล้วเหตุใดเล่าจึงเป็นตัวเราที่แพ้เสมอ” 
 
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเพลงดังกล่าวเป็น

รูปแบบความรักที่ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ของ
ชายหญิงก็จริงแต่เป็นรูปแบบของความรักที่
อกหักไม่สมหวัง ท าให้ เปิ ดมุ มมองของ
ความสัมพันธ์ชาย-หญิงให้หลายรูปแบบมาก
ยิ่งข้ึน 

2.4 ความสงสาร 
ความสงสารนับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่

เป็นสาเหตุให้เกิดการก่อรูปของความสัมพันธ์
ชาย - หญิงเกิดขึ้นในเพลงไทยสากลร่วมสมัย
ที่มาจากวรรณคดีไทย โดยผู้แต่งเพลงจะ
มุ่งเน้นความน่าสงสารของตัวละครที่หน้าตา
ไม่ดี เข้ามาเป็นจุดเด่นในเพลง โดยตัวละคร
ดังกล่าวจะมีความรักและความชอบในตัว
นางเอกของวรรณ คดี แล้ ว เกิ ดอารมณ์
ความรู้สึกผิดหวังไม่สมหวังเพราะตนเอง
หน้าตาไม่ดีเหมือนกับพระเอกนางเอกใน
วรรณคดีตามอุดมคติโดยทั่วไป ซึ่งสาเหตุ
ดังกล่าวก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างชาย - หญิงเกิดขึ้นใน
วรรณ คดี  และผู้ แต่ งเพลง เห็นถึ งความ
น่าสนใจในส่วนดังกล่าวจึงน าความน่าสนใจ
นั้นมาแต่งเป็นบทเพลงให้ผู้ฟังเพลงมีความ

หลากหลายในการฟังเพลงมากขึ้นและเข้าถึง
อารมณ์ความรู้สึกของคนที่หน้าตาไม่ดีมาก
ขึ้น โดยมุมมองความน่าสงสารนี้ส่วนใหญ่ที่
มุ่งเน้นไปที่คนที่หน้าตาไม่ดีเพราะคนกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มที่สังคมมักมองข้าม 

เพลงหัวใจทศกัณฐ์ ของศิลปิน ธชย 
ประทุมวรรณ เพลงนี้ผู้แต่งเพลงต้องการ
น าเสนอมุมมองความน่าสงสารของทศกัณฐ์ที่
ผิดหวังในเรื่อง ความรักที่มีให้กับนางสีดา 
โดยแสดงให้เห็นความผิดหวังในสัมพันธ์ความ
รักที่เพลงต้องการน าเสนอในท่อนที่ว่า “ฉันก็
มีหัวใจ ที่เหมือนเหมือนคนทั่วไป วันที่ถูกทิ้ง
ก็มีน้ าตา และยังหวั่นไหวต่อค าร่ าลา มีหัวใจ
ที่เหมือนเหมือนคนทั่วไป ยิ่งคิดถึงยิ่งท าให้
เพ้อยิ่งพบเจอยิ่งท าให้มีน้ าตา” ในเนื้อเพลง
พยายามน าเสนอมมุมมองว่าทศกัณฐ์นั้นมี
หัวใจต้องการความรักเหมือนคนอื่น ๆ แต่ก็
ต้องผิดหวังทุกครั้งไป ซึ่งเป็นการน าเสนอ
ความน่ าส งสารของตั วละครที่ ม าจาก
วรรณคดีที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ชาย – 
หญิงที่เป็นรูปแบบรักเพียงข้างเดียวและมี
เรื่องหน้าตาของตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้อง 

2.5 รูปร่างหน้าตา 
รูปลักษณ์ ของตั วละครในวรรณคดี 

นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ส าคัญและมีอิทธิพล
ต่อสายสัมพันธ์ชาย – หญิง โดยผู้แต่งเพลง
พยายามจะสื่อความรักของตัวละคร ใน
วรรณคดีที่มีรูปลักษณ์หน้าตาที่ดีก็จะสมหวัง
ในเรื่องของความรัก ส่วนตัวละครที่มีหน้าตา
ไม่ดีก็จะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรัก 
จะเห็นได้จากตัวละครพระเอกในวรรณคดีคดี
จะเคียงคู่กับนางเอกเพราะสองตัวละครนี้ผู้
แต่งวรรณคดีจะน าเสนอภาพลักษณ์ของสอง
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ตัวละครให้ออกมาสวยหล่อผิดกับตัวละคร
ร้ายที่ส่วนใหญ่รูปลักษณ์หน้าตาไม่ดี ก็จะไม่
สมหวังตามมา ส่วนเหล่านี้ จึ งท าให้ เกิด
ความสัมพันธ์ชาย – หญิงได้ในท่ีสุด 

เพลงหัวใจทศกัณฐ ์ของศิลปิน ธชย ประทุมวรรณ 
โดยในเพลงดังกล่าวเป็นการแสดงมุมมองของตัว
ละครที่มีรูปลักษณ์หน้าตาที่ไม่ดีคือ ทศกัณฐ์ที่รัก
นางสีดา แต่ไม่สมหวังเพราะเรื่องรูปลักษณ์หน้าตา
ที่ทศกัณฐ์นั้นเป็นพญายักษ์ อีกทั้งยังมีรูปลักษณ์
หน้าตาที่น่ากลัวน่าเกรงขามผิดไปจากคนทั่วไป ผู้
แต่งเพลงจึงพยายามจะเสนอมุมมองความไม่
สมหวังของตัวละครที่อกหักเพราะรูปลักษณ์
หน้าตาที่เป็นยักษ์รูปร่างผิดแปลก จึงเป็นสาเหตุที่
ไม่สามารถความสัมพันธ์ชาย - หญิงได้ ตัวอย่าง
ท่อนท่ีว่า “เหมือนกันเหมือนกับทศกัณฐ์ ถึงแม้จะ
เป็นพญายักษ์” จากเพลงหัวใจทศกัณฐ์จะเห็นได้
ว่าสังคมให้คุณค่า และให้ค่ากับตัวละครที่หน้าตา
ดีมากกว่าตัวละครที่หน้าตาไม่ดี  เห็นได้จาก
ทศกัณฐ์นั้นรักและเสียสละให้นางสีดามากจากที่
บทเพลงได้กล่าวถึง แต่นางสีดาก็ไม่สามารถรับรัก
ทศกัณฐ์ได้เพราะทศกัณฐ์เป็นตัวละครร้ายที่มี
รูปลักษณ์หน้าตาไม่ดี  อย่างเช่นพระรามที่มี
รูปลักษณ์หน้าตาดีตามอุดมคติของพระเอกใน
วรรณคดีไทยทุกประการ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้
ทศกัณฐ์ต้องอกหักต่อความรักที่มีให้นางสีดา 

2.6 ภาพตัวละครร้าย - ดี ในวรรณคดี 
ภาพของตัวละครร้าย หรือ ตัวละครดี ใน

วรรณ ค ดี ก็ เป็ น อี ก ห นึ่ งปั จ จั ยที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ชาย - หญิง โดยในเพลงจะน าเสนอ
มุมมองของตั วละครดี ส่ วนใหญ่ จะประสบ
ความส าเร็จในเรื่องความรัก (ตัวละครดีส่วนใหญ่
คือพระเอก) จะได้เคียงคู่กับตัวนางก็เป็นตัวละคร
ที่ ดี เ ช่ น เดี ย ว กั น ทั้ ง คู่ จ ะ ได้ ส ม ห วั ง ส ร้ า ง

ความสัมพันธ์ชาย - หญิงซึ่งกันและกัน ผิดกับตัว
ละครที่เป็นตัวร้าย ที่เป็นคนร้ายจะไม่สมหวังใน
เรื่องของความรักจะผิดหวังเสียเป็นส่วนมาก ซึ่งก็
แสดงให้เห็นแล้วว่าภาพของตัวละครร้ายกับตัว
ละครดีในวรรณคดีเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ชาย - หญิงเกิดขึ้นได้ เช่น วรรณคดี
เรื่องรามเกียรติ์ ที่ทศกัณฐ์นั้นรักนางสีดายอม แต่
ก็ได้แค่รักและปรารถนาเท่านั้น ความเป็นจริงแล้ว
ก็เป็นไปไม่ได้เพราะผู้แต่งวรรณคดีต้องการให้
ทศกัณฐ์เป็นตัวละครร้าย จึงพบกับความผิดหวัง
ในเรื่องความรักที่มีต่อนางเอกเสมอ แต่ในทาง
กลับกันพระรามซึ่งเป็นตัวละครดีในเรื่องสมหวัง
ในเรื่องของความรักที่มีต่อนางสีดา ซึ่งเป็นสิ่งที่
แสดงให้ เราเห็น ภาพลักษณ์ของตัวละครใน
วรรณคดีเป็นสาเหตุประการส าคัญที่จะก่อให้เกิด
สายสัมพันธ์ชาย – หญิงของตัวละครในวรรณคดี
ที่ผู้แต่งเพลงพยายามจะถ่ายทอดออกมาผ่านทาง
บทเพลงไทยสากลที่มาจากวรรณคดีไทย 

เ พ ล ง ต ัว ร ้า ย ที ่ เ ธ อ ร ัก  ข อ ง ศ ิล ป ิน  
กวินทร์ วงค์มานิจ ในบทเพลงเป็นการกล่าวถึง
วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ โดยมีการกล่าวถึงความ
รักของทศกัณฐ์ที่มีต่อนางสีดา ถึงจะท าดีท า
อย่างไร นางสีดาก็ไม่มีทางที่จะมาสนใจตน ผิดกับ
พระรามที่นางสีดานั้นพึงปรารถนาอยู่แต่แรกอยู่
แล้ว ตัวอย่างท่อนที่ว่า 

 
“ดังทศกัณฐ์ที่แพ้พระรามทุกที ให้ดีแค่

ไหนก็ไม่ได้ใจสีดา ถึงกูจะร้ายกูก็รักไม่น้อย
กว่าเขา แล้วเหตุใดเล่าจึงเป็นตัวเราที่แพ้
เสมอ ทุก ๆ อย่าง ทุกการกระท าเพียงหวังให้
เธอ หันมาเจอะเจอหันมาจองมองและลอง
สนใจ” 
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ในเพลงจะพูดถึงทศกัณฐ์ที่ ไม่สมหวังกับ
ความรักที่มีต่อนางสีดา ต้องแพ้ให้กับพระราม
เพราะทศกัณฐ์เป็นตัวร้ายในท่อนที่ว่า “ถึงกูจะ
ร้ายกูก็รักไม่น้อยกว่าเขา” ซึ่งเป็นข้อสังเกตได้ว่า 
พระรามเป็นตัวละครดีย่อมคู่กับตัวละครดีอย่า
นางสีดา ส่วนทศกัณฐ์เป็นตัวร้ายของเรื่องย่อม
ผิดหวัง 
 

สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง “การน าเสนอความสัมพันธ์

ชาย - หญิงในเพลงไทยสากลที่มาจากวรรณคดี
ไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าเสนอสาย
สัมพันธ์ชาย - หญิงในเพลงไทยสากลที่มาจาก
วรรณคดีไทย โดยมีการศึกษาจากเพลงไทยสากล
ที่มีความเกี่ยวข้องกับสรรคดีไทยทั้งหมด 15 บท
เพลง  และการวิจัยครั้งนี้ได้ผลสรุปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ว่ามีการน าเสนอเนื้อหาของเพลงไปใน
หลายรูปแบบ ไม่ได้น าเสนอเนื้อหาของเพลงไปใน
แง่มุมเดียวแต่อย่างใด นับว่าเป็นการสร้างมุมมอง
ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับตัวละครที่มาจากวรรณคดี
ไทยที่ถูกถ่ายทอดออกมาทางบทเพลง โดยแต่ละ
เพลงจะให้คุณค่าของตัวละครนอกกระแสและใน
กระแสที่สังคมพูดถึง นับว่าเป็นการเปิดโลกของ
วรรณคดีไทยให้ผู้ฟัง โดยในเพลงไทยสากลที่มา
จากวรรณคดีไทยมีการพัฒนารูปแบบการน าเสนอ
ของความสัมพันธ์ชาย – หญิ งไปหลากหลาย
รูปแบบด้วยกัน 

จากการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ชาย – หญิง 
ในเพลงไทยสากลที่มาจากวรรณคดีไทยพบว่า 
ความสัมพันธ์ชาย - หญิงในรูปแบบความรักหนุ่ม
สาวแบ่งออกได้ทั้งหมด 8 หัวข้อคือ ความรักแบบ
อกหัก ความรักแบบรู้สึกผิด ความรักแบบเจียม
เนื้อเจียมตัว ความรักแบบเสียสละในรูปแบบผู้ให้ 

ความรักของคนที่ถูกมองว่าไม่ได้ ความรักของคน
ที่หน้าตาไม่ดี  ความรักของคนที่มีปมในจิตใจ 
และความรักของคนในครอบครัว  ซึ่งในแต่ละ
รูปแบบล้วนแต่สร้างความสัมพันธ์ชาย - หญิงที่มี
ต่อกันให้เกิดขึ้นได้โดยทั้งสิ้น โดยความสัมพันธ์
ชาย -  หญิงในรูปแบบความอกหักนั้น มักพบอยู่
ในเพลงไทยสากลที่มาจากวรรณคดีไทยจ านวน
มาก เพราะเพลงไทยสากลที่มาจากวรรณคดีไทย
นั้นนับว่าสามารถเข้าถึงอารมณ์ผู้ฟังได้ง่าย จึงเป็น
สาเหตุประการส าคัญที่ท าให้ผู้แต่งเพลงในปัจจบุนั
นิ ยมแต่ งเพลงในรูปแบบนี้ กั น เพิ่ มมากขึ้ น 
น อ ก จ า ก นี้ แ ล้ ว ยั ง มี ปั จ จั ย ที่ ก่ อ รู ป ข อ ง
ความสัมพันธ์ชาย - หญิงอีกด้วย โดยแบ่งได้เป็น 
6 หัวข้อ คือ ค่านิยมในสังคมไทย บุณคุณที่ท าให้
เกิดสายสัมพันธ์ชายหญิง ความรัก ความสงสาร
ตัวละครหน้าตาดีและตัวละครที่หน้าตาไม่ดี  และ
ภาพตัวละครร้าย-ดีในวรรณคดี 

ความสัมพันธ์ชาย – หญิงที่มาจากวรรณคดี
ไทยมีหลายรูปแบบ ทุกรูปแบบล้วนแล้วแต่สร้าง
ความรัก ความรู้สึกของผู้ชายและผู้หญิงผ่าน
ออกมาทางบทเพลงโดยทั้งสิ้น ซึ่งความสัมพันธ์
ของชาย – หญิงในรูปแบบของความรักก็สามารถ
แบ่งออกได้หลายรูปแบบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น  
ความรักแบบอกหัก เป็นสายสัมพันธ์ที่ไม่สมหวัง
ต่อความรักที่พึงปรารถนาซึ่งเกิดจากฝ่ายหนึ่งเป็น
ผู้กระท าพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนากับอีกฝ่าย
หนึ่ง จนท าให้อีกฝ่ายรู้สึกเสียใจ จึงเป็นสาเหตุให้
เกิดอารมณ์ความรักแบบอกในความสัมพันธ์ชาย - หญิง 
ตัวอย่างเพลงที่เกี่ยวข้องเช่น เพลงต้องสวยแค่
ไหน ของศิลปิน มินตราน่านเจ้า หรือจะเป็น 
ความรักแบบรู้สึกผิด ความรักในรูปแบบนี้เกิดจาก
การที่มนุษย์กระท าพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อบุคคลอื่น 
โดยเจตนาหรือไม่เจตนาแล้วฝ่ายผู้กระท ารู้สึก
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ส านึกผิดต่อสิ่งที่ท าลงไปท าให้เกิดความรักแบบ
รู้สึกผิด ตั วอย่างเพลงที่ เกี่ยวข้องเช่น เพลง 
I’sorry สีดา ของศิลปิน The Rube หรือจะเป็น
ความรักแบบเจียมเนื้อเจียมตัว เป็นรูปแบบความรัก 
หรือความพึงพอใจท่ีฝ่ายหนึ่งรักอีกฝ่ายหนึ่งแต่คน
ที่เรารักไม่ได้เหมาะสมกับตัวเรา อีกฝ่ายจึงไม่กล้า
ที่คิดจะยุ่งเกี่ยวหรือต่อสายสัมพันธ์กัน ตัวอย่าง
เพลงที่เกี่ยวข้อง เช่น เพลงรับได้ไหมไม่บริสุทธิ์ 
ของศิลปิน มินตรา น่านเจ้า หรือจะเป็นความรัก
แบบเสียสละในรูปแบบผู้ให้มุมมองความรักใน
รูปแบบนี้เกิดจากการที่มนุษย์มีความพึงพอใจ 
และพึงปรารถนาที่จะยอมเสียสละในสิ่งที่ตนมี
หรือความหวังดีกับผู้อื่นที่มอบให้ผู้อื่น โดยไม่ได้
หวังผลตอบแทนกลับมาแต่อย่างใด ตัวอย่างเพลง
ที่เกี่ยวข้อง  เพลงผู้เสียสละ    เจษฏา   กงจักร 
หรือจะเป็นความรักของคนที่ถูกมองว่าไม่ดีความ
รักในรูปแบบดังกล่าวเกิดจากการที่ตัวละครใน
วรรณคดีกระท าความผิด หรือเคยท าผิดมาก่อน 
ทั้งในอดีตหรือปัจจุบัน ท าให้เกิดภาพลักษณ์ของ
คนอื่นที่มองว่าเป็นคนไม่ดี   ตัวอย่างเพลงที่
เกี่ยวข้อง เพลงอาญาสองใจ ศิลปิน มินตรา น่านเจ้า 
หรือจะเป็นความรักของคนที่หน้าตาไม่ดี เกิดจาก
ตัวละครในวรรณคดีบางตัวที่มีรูปลักษณ์หน้าตา
ไม่มีดีเหมือนตัวละครพระเอกนางเอกตามอุดมคติ
ของตัวละครในวรรณคดีไทยที่ต้องสวยหลอ่งดงาม 
แต่ตัวละครที่หน้าตาไม่ดีกลับมาความรักเกิดขึ้น
ซึ่งเป็นความรักที่มีหน้าตามาแบ่งชนช้ันจ าพวก
ด้วย ตัวอย่างเพลงที่เกี่ยวข้อง เพลงต้องสวยแค่
ไหน ของศิลปิน มินตรา น่านเจ้า หรือจะเป็น
ความรักของคนที่มีปมในจิตใจ ซึ่งความรักใน
รูปแบบนี้เกิดจากท่ีตัวละครหนึ่งยังคงคิดถึงอดีตที่
ไม่ดีของตัวเองในอดีต แล้วท าให้เรื่องของอดีตนั้น
เข้ามามีบทเพลงในปัจจุบันของตนเองจนเกิดปม

ในจิตใจของตัวละคร ตัวอย่างเพลงที่เกี่ยวข้อง 
เพลงรับไดไ้หมไม่บรสิุทธิ์ ของศิลปิน มินตรา น่านเจา้ 
หรือจะเป็นความรักของคนในครอบครัว ความรัก
ในรูปแบบครอบครัวเกิดจากการที่มนุษย์ใช้อยู่
ชีวิตอยู่กันมากกว่าหนึ่งคน โดยมีสายสัมพันธ์
เลือด เนื้ อ เช้ือ ไขเดี ยวกันอาศั ยอยู่ ร่ วมกั นมี
ความสัมพันธ์ซึ่ งกันและกัน ตัวอย่างเพลงที่
เกี่ยวข้อง เพลงผู้เสียสละ ของศิลปิน เจษฏา กงจักร  

จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ชาย - หญิ งใน
รูปแบบของหนุ่มสาวมีความรักในรูปแบบต่าง ๆ 
ในเพลงไทยสากลที่มาจากวรรณคดีไทยท่ีต้องการ
น าเสนอ ให้ผู้ฟังเข้าใจถึงอารมณ์เพลงความรู้สึก
ของเพลงและตัวละครในวรรณคดีที่ปรากฏอยู่ใน
เพลง ซึ่งรูปแบบความรักที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดคือ รูปแบบความรักแบบอกหัก และรูปแบบ
ความรักแบบคนท่ีถูกมองว่าไม่ดี 

นอกจากนี้แล้วสิ่งที่ท าให้ความสัมพันธ์ใน
รูปแบบของชาย -หญิงเกิดขึ้นได้ล้วนแล้วต้องมี
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ชาย - หญิงท่ีผู้แต่ง
เพลงต้องการจะสื่อผ่านทางบทเพลงไทยสากล
ที่มาจากวรรณคดีไทย โดยทั้งสิ้น โดยบทเพลง
หลาย ๆ บทเพลงพยายามจะพูดถึงปัจจัยที่
ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ของชาย - หญิ งที่ถูก
ถ่ายทอดผ่านออกมาทางบทเพลงนั้นคือ ความรัก 
ความรู้สึก ซึ่งเหตุต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์
หรือตัวละครจากวรรณคดีนั้นสร้างขึ้นมาเองโดย
ทั้ งสิ้น   จึ งก่อให้ เกิดปัจจัยในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามมาในภายหลัง  โดยปัจจัยต่าง ๆที่เกิดขึ้นล้วน
แล้วแต่สร้างความสัมพันธ์ชาย - หญิงผ่านทางบท
เพลงโดยทั้งสิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยกรอบของ
ศี ล ธร รม ใน สั งค ม ไทย  เป็ น สิ่ งที่ ท า ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ของชาย - หญิงในอีกรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งกรอบศีลธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงปฏิบัติ และมี
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การปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานเพื่อให้สังคมมี
กฎระเบียบมากขึ้น  โดยกรอบศีลธรรมนับว่าเป็น
สาเหตุที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของชาย - หญิง 
เช่น ผู้หญิงจะชิงสุกก่อนห่ามไม่ได้ การรักเดียวผัว
เดียวเมียเดียว ตัวอย่างเพลงที่เกี่ยวข้อง เพลง
อาญาสองใจ ของศิลปิน มินตรา น่านเจ้า  หรือจะ
เป็นบุญคุณท าให้เกิดความสัมพันธ์ชายหญิง   ซึ่ง
สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดถือเรื่องบุญคุณเป็นใหญ่  
โดยหากผู้ใดมีคุณบุญต่อใคร อีกฝ่ายจะต้องระลึก
ถึงบุญคุณนั้นอยู่เสมอ โดยเรื่องของ “บุญคุณ” นี้
เองที่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ชาย - หญิง เนื่องจากความเกรงใจกันความระลึก
ถึงกัน จึงท าให้ เป็นส่วนหนึ่ งที่ท าให้ เกิดคาม
สัมพันธ์ของชาย - หญิง ตัวอย่างเพลงที่เกี่ยวข้อง 
เพลงอาญาสองใจ ของศิลปิน มินตรา น่านเจ้า 
หรือจะเป็นความรักที่ เป็นปัจจัยที่ท าให้ เกิด
ความสัมพันธ์ของชาย - หญิงเกิดขึ้น ความรักคือ
สิ่งที่มนุษย์มอบให้กันและกันด้วยความเสน่ห์หา  
และความรัก เป็ นปั จจั ยส าคัญ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ชาย - หญิง เพราะเมื่อชายหญิงมี
ความรักซึ่งกันและกันความเสน่ห์หากันก็จะท าให้
ก่อเกิดสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยความรักนับว่าเป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานของสาย
สัมพันธ์ดังกล่าวก็ว่าได้ ยกตัวอย่างเพลงที่เกี่ยวข้อง 
เพลงรักเกินห้ามใจ ของศิลปิน  มินตรา น่านเจ้า  

ความสงสารนับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็น
สาเหตุให้เกิดการก่อรูปของความสัมพันธ์ชาย – หญิง 
เกิดขึ้นในบทเพลงไทยสากลที่มาจากวรรณคดีไทย 
โดยผู้แต่งเพลงจะเน้นความน่าสงสารของตัวละคร
ที่หน้าตาไม่ดีแต่พึงรักกับตัวละครนางเอก ซึ่งตาม
หลักของวรรณคดีไทยแล้วนางเอกในวรรณคดีไทย
จะเป็นตัวละครดีที่ชอบสงสารคนอื่น จึงเป็น
สาเหตุที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของชายหญิงของ

ตัวละครในวรรณคดีไทยที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมา
ทางบทเพลง ตัวอย่างเพลงท่ีเกี่ยวข้อง เพลงอาญา
สองใจ ของศิลปิน มินตรา น่านเจ้า  

ตัวละครที่มีรูปลักษณ์หน้าตาดีและไม่ดีก็
นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ชาย - หญิงได้เช่นเดียวกัน  โดยจะเห็นได้ว่าตัว
ละครตัวพระตัวนางจะมีรูปลักษณ์ที่ดี จึงท าให้
สมหวังกันในเรื่องของความรักทั้งคู่ แต่ตัวละคร
ร้ายหรือตัวละครอื่น ๆ ที่รูปลักษณ์ไม่หล่อไม่สวย
จะไม่สมหวังในเรื่องของความรักไม่สามารถสร้าง
สัมพันธ์ได้ ยกตัวอย่างเพลงที่เกี่ยวข้อง เพลงหัวใจ
ทศกัณฐ์ ของศิลปิน ธชย ประทุมวรรณ หรือจะ
เป็นภาพตัวละครร้าย - ดีในวรรณคดี รูปลักษณ์
ของตัวละครในวรรณคดีก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่
ส าคัญที่ เป็นส่วนหนึ่งที่ เป็นปัจจัยที่ก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์ชาย - หญิงได้ โดยจะเห็นได้จากตัว
ละครพระนางที่มีรูปลักษณ์หน้าตาดีก็เป็นสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ชาย - หญิงของทั้งคู่ได้ 
แต่หากเรามองตัวละครที่เป็นตัวร้ายหรือตัวละคร
อื่น ๆ ที่มีรูปลักษณ์หน้าตาที่ไม่ดีก็จะไม่สามารถ
ก่อเกิดความสัมพันธ์ชาย - หญิงได้  ยกตัวอย่าง
เพลงที่เกี่ยวข้อง เพลงตัวร้ายที่เธอรัก ของศิลปิน 
กวินทร์ วงค์มานิจ 

จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ก่อรูปความสัมพันธ์ชาย
หญิงในบทเพลงมีหลายปัจจัย ผู้แต่งเพลงพยายาม
น าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ชาย - หญิง
มาแต่งเป็นเพลง เพื่อให้เพลงเป็นสื่อกลางแสดง
อารมณ์ ค วาม รู้ สึ กของผู้ ฟั งได้ อ ย่ าง เข้ าถึ ง
ความรู้สึก บทความวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการฟัง
เพ ล ง เป็ น สิ่ งที่ คู่ กั บ ค น ไท ย เป็ น เวล าน าน 
โดยเฉพาะการฟังเพลงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกของผู้แต่งเพลง เมื่อผู้ฟังรับรู้ถึงอารมณ์
ของเพลงที ่ฟังแล้วนับว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ที ่ดีใน 
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การฟังเพลงประการหนึ่ง โดยเพลงไทยสากลร่วมสมัย 
ที่มาจากวรรณคดีไทย เป็นกลุ่มเพลงที่มีการถ่ายทอด 
อารมณ์ความรักความรู้สึกได้อย่างครบรส และ
เป็นการเปิดมุมมองความสัมพันธ์ชาย - หญิงใน
รูป แบ บ ให ม่  ๆ  โดย ไม่ จ ากั ด เพี ย งมุ ม มอ ง
ความสัมพันธ์ชาย - หญิงในรูปแบบหนุ่มสาวที่มี
ความรักกัน แต่ยังเปิดมุมมองของความสัมพันธ์
ชาย - หญิงในรูปแบบความรักสายสัมพันธ์ของ
ครอบครัว ท่ีเป็นความรักที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์
เช่นเดียวกัน  
 

ข้อเสนอแนะ 
ประเด็นเรื่องสายสัมพันธ์ชาย -หญิ งเป็น

ประเด็นที่น่าสนใจ ควรมีการศึกษาขยายขอบเขต
จากความสัมพันธ์ชาย-หญิงในเพลงไทยสากลที่น า
เนื้อหามาจากวรรณคดีไทยเป็นเพลงประเภทอื่น 
เช่น ศึกษาจากเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง ฯลฯ หรือ
ศึกษาเพลงที่น าเนื้อหามาจากวรรณกรรมรว่มสมยั 
หรือนิทาน เพื ่อต่อยอดและขยายความรู ้เรื ่อง 
สายสัมพันธ์ชาย-หญิงออกไป 
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