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“ความรัก” ในบทเพลงลูกทุ่งไทยของ ตั๊กแตน ชลดา1
วันเฉลิม ใจสุข
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บทคัดย่อ
งานวิจัย ฉบับ นี้มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาการนาเสนอความรัก ในบทเพลงลูก ทุ่งไทยของ
ตั๊กแตน ชลดา โดยกาหนดขอบเขตการศึกษาเป็นบทเพลงลูกทุ่งคัดสรรของตั๊กแตนชลดาจานวน 20 บทเพลง
ผลการวิจัยพบว่า การนาเสนอความรักในบทเพลงลูกทุ่งไทยของตั๊กแตน ชลดา มีความรักที่
ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ได้แก่ ความรักของหนุ่มสาว และความรักจากบุพการี
ในด้านความรักของหนุ่มสาวเป็นความรักที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีทั้งความสุขความทุกข์ โดยแบ่ง
ความรักได้ดังนี้ การสมหวังกับความรัก : ความรักสมบูรณ์แบบ และพรหมลิขิต ความรักที่ไม่สมหวัง :
ฝ่ายชายปล่อยให้ฝ่ายหญิงรอ ฝ่ายชายนอกใจ ฝ่ายชายบอกเลิก ฝ่ายหญิงเป็นมือที่สาม ความรักจืดจาง
ความรักแบบต่างคนต่างเลิกรา แอบชอบคนมีเจ้าของ และแอบจีบแอบชอบ ในด้านความรักจากบุพการี
หรือความรักของพ่อแม่ เพลงสื่อให้เห็นรูปแบบความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นความรักที่ใสสะอาด
และเปรียบเสมือนยาวิเศษที่คอยเป็นกาลังใจเมื่อลูกพบเจอสิ่งที่เลวร้ายมา และพ่อแม่ยอมเสียสละทุกอย่าง
ให้ลูกได้เสมอ : ความรักที่บริสุทธิ์ ปัจจัยทีท่ าให้เกิดความรักรูปแบบต่าง ๆ มาจากความคาดหวังต่อความรัก
ความไว้เนื้อเชื่อใจ และระยะเวลา
คาสาคัญ : ความรัก, เพลงลูกทุ่ง, ความรักในบทเพลงลูกทุ่งไทย, ตั๊กแตน ชลดา
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“Love” in Thai country songs lyrics by Takkatan Chonlada2
Wanchaloem Jaisook
Thai Language program, Humanities and Social Sciences Suan Sunandha Rajabhat University

ABSTRACT
This paper aims to study representation of love in lyrics of Thai country songs authored
by Takatan Chontada. Delimitation of the study was 20 lyrics from the songs authored by
Takkatan Chonlada
According to the results, it revealed that the representation of love in Thai country songs
by Takkatan Chonlada depicted love in 2 main topics i.e. male-female romance and parental love.
In the aspect of male-female romance, it was a kind of love which had to learn happiness and
sadness from each other and could categorize as follows : fulfilment in relationship : perfect
relationship and fate, heartbreaking : waiting a response from male party, unfaithful male party,
breaking up by male party, broken relationship by female lover, undeveloped relationship, both
parties being broken up, having a crush on a person in other relationship and hitting on other
party on the sty or having a secret crush. Moving on to the parental love, it was a kind of love
given by mother and father, which was depicted in some of the songs as transparent and
unconditional love considered as the greatest medicine giving power to their children when facing
with adversaries and was depicted as the great sacrifice of the parent as they could sacrifice
everything to their children - in other words it was pure love. Factors inducing various kinds of love
were originated from expectation in relationship, trust and time
Keyword : Love, Thai country song, love in Thai country songs lyrics and Takkatan Chonlada
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This is a part of the article “Love” in Thai country songs’ lyrics by Takkatan Chonlada"

(Bachelor's Degree),Thai Language program. Humanities and Social Sciences, Suan Sunadha Rajabhat
University, 2017
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บทนา
บทเพลงลูกทุ่งไทยกลายเป็นศิลปะทางบทเพลง
อี ก สาขาหนึ่ งที่ มุ่ งเน้ น และถ่ ายทอดให้ เห็ น ถึ ง
เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการปฏิบัติตนของคน
ในสั งคม การเล่ าเรื่องราวต่ างๆตามยุ คสมั ยของ
สังคมบทเพลงลูกทุ่งมักจะสื่อถึงความรู้สึกต่าง ๆ
ผ่านเสียงเพลง เช่น ความรู้สึกโดดเดียว เสียใจ มี
ความสุขและอื่น ๆ นอกจากนี้เพลงลูกทุ่งยังได้รับ
การเรี ย กขานว่ า เป็ น บทเพลงที่ มี ชี วิ ต เพราะ
เนื้ อหาของเพลงแต่งขึ้นจากวิถีชีวิตจริงหรื อจาก
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชนในสั งคม เช่น สภาพของวิถี ชีวิตใน
แง่ มุ ม ต่ า ง ๆ บทเพลงลู ก ทุ่ ง มั ก จะกล่ า วถึ ง
เรื่องราวของคนในสังคมเกี่ยวกับเรื่องของความรัก
หรื อ วนเวี ย นอยู่ กั บ ผลแห่ งความรั ก สิ่ งส าคั ญ
เพลงลู กทุ่ งประเภทนี้ มีเรื่องราวที่ ท าให้ ผู้ ฟังได้ มี
ความรู้สึ กร่ วมไปกับปั ญ หาในบทเพลง บทเพลง
ประเภทความผิ ด หวั งนี้ ช วนให้ ผู้ ฟั งคล้ อ ยตาม
อารมณ์ เพลงได้ ง่าย เพลงลู ก ทุ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้ในเพลงลูกทุ่งจึงเป็น
ภาษาที่ฟังง่ายสามารถเข้าใจได้ทันทีและเป็นภาษา
ที่ฟั งแล้วเข้าใจสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของวิ ถี ชีวิต เนื่ อ งจากผู้ ฟั งเพลงลู ก ทุ่ งส่ ว นใหญ่
มั กจะเป็ นผู้ ที่ มี ภู มิ ล าเนาต่ า งจั ง ห วั ด ห รื อ
ผู้ประพันธ์บทเพลงมีพื้นเพมาจากต่างจังหวัด
ด้ า นเนื้ อ หาบทเพลงลู ก ทุ่ ง ส่ ว นใหญ่ จะ
เกี่ยวข้องกับความรัก ความสัมพันธ์ของหญิงชาย
ในรูปแบบของความรักด้านต่าง ๆลูกทุ่งยุคใหม่จะ
สร้ า งผลงานที่ เป็ น ลั ก ษณะเด่ น ในรู ป แบบของ
เนื้อหาเพลงลูกทุ่งเกี่ยวกับความรัก บทเพลงลูกทุ่ง

ที่เกี่ยวกับความรักจานวนหนึ่งสื่อถึงอารมณ์ความเศร้า
เพราะเป็นความรักที่ไม่สมหวังเกิดจากการพลัดพราก
การเป็น มือที่สามหรือการคบซ้อน ลักษณะของ
เนื้อหาเพลงก็เหมือนเพลงทั่วไป ที่เกี่ยวกับความรัก
ที่ไม่สมหวังแต่แท้จริงเป็นบทเพลงเปรียบเสมือน
เพื่ อ นที่ รู้ ใ จ คอยเป็ น ก าลั ง ใจให้ ห รื อ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ น
อารมณ์ร่ว มก็จ ะเกิด ความเห็น ใจซึ่งกัน และกัน
จนเกิดความรู้สึกว่ามีเพื่อนยามเหงาและจะกลายเป็น
แรงผลักดันของการต่อสู้ในการใช้ชีวิต
การถ่ายทอดเรื่องราวความรักของผู้หญิงผ่าน
บทเพลงลู ก ทุ ่ ง มี ม าตั ้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ั น
บทเพลงลูกทุ่งของตั๊กแตน ชลดา เป็นเป็นอีกแนวเพลง
หนึ่งที่เกี่ยวกับความรักของชายหญิง เช่น ตัวอย่าง
เพลงลูกทุ่ง “โยนใจให้หมากิน” ความรักในบทเพลงนี้
กล่าวถึงความรักของผู้หญิงที่รักหมดใจแต่ความรัก
ของผู้ชายที่คอยหลอกลวงเสมอ “เห็นว่าฮักหลาย
กะอย่า ทาร้า ยเกิน ไปเด้อ อ้า ย ฟ.แฟน บ่แ ม่น
ค.ควาย หยุ ด ท าร้ า ยหั ว ใจน้ อ งสา..” “อยาก
หลับตาในอ้อมกอดเธอ” ความรักแบบชู้หรือมือที่สาม
ที่ถ่ายทอดผ่านเนื้อหาในบทเพลง ในมุมมองความรัก
ของหญิงสาวที่ต้องอยู่ในฐานะที่สังคมไม่ยอมรับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อศึ กษาการน าเสนอความรั กในบทเพลง
ลูกทุ่งไทยของ ตั๊กแตน ชลดา
สมมติฐานการวิจัย
ความรักในบทเพลงลูกทุ่งไทยของ ตั๊กแตน ชลดา
กล่าวถึงความรักที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งความรัก
ของหนุ่มสาว ความรักที่เกิดต่อบุพการี ซึ่งในความรัก
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ของหนุ่มสาวจะมีทั้งความรักที่สมหวังและ ไม่สมหวัง
ที่เกิดจากพฤติกรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมเอกสาร
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรัก
นามาศึกษาพร้อมกับศึกษาเนื้อหาของเพลงลูกทุ่ง
ที่กล่าวถึงความรักทั้ง 20 บทเพลง
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 วิเคราะห์ความรักที่ปรากฏในบทเพลง
ทั้ง 20 บทเพลง และสรุปผลการวิเคราะห์
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
3. นาเสนอผลการวิจัย
ผลการวิจัย
บทเพลงลูกทุ่งเป็นบทเพลงชีวิตล้วนแต่งขึ้น
มาจากหลักของความเป็นจริง ทั้งการดาเนินชีวิต
อุปสรรคและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น
เพลงแนวเนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความรัก
ความรักถือว่าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่เคย
ผ่า นมาตั้ งแต่ วัย เด็ ก จนถึ งสู งวัย หลายคนเคยมี
บาดแผลที่เกิดจากความรักบ้างหลายคนสมหวัง
กับรักบ้างและอีกหลาย ๆ คนที่ไม่เคยเจอความรัก
ในรู ป แบบของหนุ่ ม สาวเลย ความรั ก เป็ น สิ่ งที่
สวยงามที่ ท าให้ เราทุ กคนมีค วามสุ ขแต่ บ้ างครั้ง
ความรักก็เป็นโทษที่ค่อยส่งผลร้ายแก่เรา บทเพลง
ทั้ง 20 บทเพลง ผู้วิจัย จึง ศึก ษาและวิเ คราะห์
การน าเสนอรู ป แบบความรั ก ในบทเพลงของ
ตั๊กแตน ชลดา มีรายละเอียด ดังนี้
1.รูปแบบความรักของชายหญิง
เพลงลู ก ทุ่ งเป็ น เรื่ อ งราวที่ ส ะท้ อ นวิ ถี ชี วิ ต
ความเป็นอยู่ของผู้คนผ่านภาษาที่เรียบเรียงเป็น
บทเพลงอย่างไพเราะเพลงลูกทุ่งทั้งในอดีตจนถึง

ปัจจุบันมักเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของหญิงชาย
และบทเพลงลูกทุ่งของ ตั๊กแตน ชลดา ก็มีเนื้อหา
เกี่ย วกับ ความรั กซึ่ งสามารถจาแนกความรัก ใน
บทเพลงได้ดังนี้
1.1 การสมหวังกับความรัก
ความรักที่สมหวังหรือสมบูรณ์แบบ เป็น
ความรักที่เกิดจากคนสองคนที่สร้างความสัมพันธ์
ดี ๆ ต่อกัน มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ความเข้าใจกัน
อย่า งลึก ซึ ้ง มีค วามเอื ้อ อาทรต่อ กัน และมี
ความไว้ ว างใจต่ อ กั น ล้ ว นแล้ ว แต่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสุขทั้งสองฝ่ายจึงทาให้คนทั้งสองคนใช้ชีวิตคู่
ต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดั่งบทเพลง ยิ่งกว่าคาว่ารัก
มากกว่าคาว่าใช้ และบทเพลง ลงเอยด้วยรัก
1.1.1 ความรักสมบูรณ์แบบ
ความรักแบบสมบูรณ์แบบ เป็นความรัก
ระหว่ างคนสองคนที่ เป็ น แฟนกั น หรื อเป็ น สามี
ภรรยากันแล้ว ความรักในรูปแบบนี้เป็นสิ่งที่คู่รัก
ทุกคู่พึ่งต้องการเพราะการใช้ชีวิตคู่จะต้องมีความรัก
ให้ กั น และกั น ไม่ ม ากเกิ น ไปและไม่ น้ อ ยเกิ น ไป
เช่น เพลง ยิ่งกว่าคาว่ารัก มากกว่าคาว่าใช้ เป็น
บทเพลงที่กล่าวถึงรูปแบบของความรักที่สมบูรณ์แบบ
ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่มีความรักให้กันและกัน
เป็นความรักที่ให้ความสุขกับทั้งสองฝ่ายถือเป็ น
บทเพลงที่ สื่ อ อารมณ์ ค วามรั ก ที่ ส มหวั งให้ ผู้ ฟั ง
เข้าใจได้อย่างอย่างเจน ตามที่เนื้อเพลงได้กล่าวไว้ว่า
“…คะแนนใจ ต้องให้เธอเกินร้อยให้
เธอน้ อยกว่ านี้ ได้ ไง คะแนนน าต าแหน่ งดู แล
หัวใจ ไม่มีใครเหมาะสมกว่านี้ เมื่อฟ้าจัดให้ใจ
เราเจอกันเมื่ อสวรรค์ให้ โชคทั้ งที ขอทดแทน
ด้วยการเป็น แฟนที่ดี พูด ยังงี้เฉพาะกับเธอ
ยิ่งกว่าคาว่ารัก มากกว่าคาว่าใช่…”
(เพลงยิ่งกว่าคาว่ารัก มากกว่าคาว่าใช้)
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ความรักแบบสมหวังในบทเพลง ยิ่งกว่า
คาว่ารัก มากกว่าคาว่าใช่ บทเพลงนี้ปรากฏความรัก
ในรูปแบบของสมหวังหรือสมบูรแบบ การที่ความรัก
จะสมหวังได้จะต้องเจอคนที่เราคิดว่าใช่คนที่เรา
คิดว่าคนนี้เหมาะสมกับเราและสิ่งสาคัญทั้งสองคน
จะต้องรักเดียวใจเดียว
1.1.2 ความรักแบบพรหมลิขิต
ความ เชื ่อ แล ะความ ศ รัท ธาในสิ ่ง
เหนือธรรมชาติ ทาให้เกิดเป็นทารักแบบพรหมลิขิต
เชื่อว่าเป็นความรักที่ถูกกาหนดโดยพระพรหมให้
คนสองคนมาพบเจอกัน ดั่ง ที่ป รากฏในเพลง
ลงเอยด้วยรัก ความรักที่สมหวัง เกิดจากคนสองคน
ที่ ต กลงปลงใจที่ รั ก กั น พร้ อ มสานความสั ม พั น ธ์
ระหว่างคนสองคนให้ยึดยาว และผสานกับความเชื่อ
เกี่ ย วกั บ พรหมลิ ขิ ต ที่ คิ ด ว่ า เป็ น ความรั ก ที่ ถู ก
ก าหนดมาแต่ช าติป างก่อ นโดยมีพ รหมลิข ิต
ความจริงแล้วความรักแบบพรหมลิขิต เป็นความรัก
ที่ทั้งสองฝ่ายชอบพอกันทั้งรูปร่างหน้าตา อุปนิสัย
หรือตามที่ทั้งฝ่ายชาย และหญิงตามหาเป็นความรัก
ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน จึงนามาสรรค์สร้าง
จนเกิดเป็นบทเพลง และเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ฟังหรือตรงกับความรู้สึกของผู้ที่มีความรัก
ในรูปแบบของพรหมลิขิต ดั่งในเนื้อเพลงลงเอยด้วยรัก
“ …ฟ้ าเป็ น ผู้ อ าน วย ก ารผ ลิ ต
พรหมลิ ขิ ต เป็ น ผู้ ก ากั บ การแสดงบทโดย
โชคชะตา เขียนให้ฟ้ ามี ฝนลมแรง ในชีวิตฉั น
เรื่อ ยมาสั่งให้ช้าให้เจ็บ ให้เ หงาสั่งให้รับ บท
เจ้ าน้ าตา แต่ ยั งดี ที่ ฟ้ า ปรานี ส่งเธอมาคู่ กั น
ทันเวลาพอดี…”
(เพลงลงเอยด้วยรัก)
พรหมลิขิต เป็นรูปแบบความรักของคน
สองคนที่ได้มาพบเจอกันซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติที่ได้ลิขิตหรือกาหนดให้คนสองคน

มาเจอกันแล้วถูกตาต้องใจกัน ซึ่งจะเป็นความคิด
ความเชื่อสาหรับคู่รักบ้างคู่อาจจะไม่เกิดความรัก
แบบพรหมลิขิตกับทุกคู่แต่ในสังคมไทยความรัก
ประเภทนี้ก็สามมารถพบเจอได้บ่อยครั้ง ซึ่งคู่รักคู่
จะต้อ งเจอคนที่ใช่จ ริง ๆ ใช่ใ นที่นี้นั้น หมายถึง
ทั้งรูปร่างหน้าตา นิสัยใจคอ ต้องตามที่ทั้งสองฝ่าย
กาหนดไว้ในใจ
1.2 ความรักที่ไม่สมหวัง
ความรักที่ไม่สมหวังเป็นความรักที่เกิดจาก
ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง เป็ น ผู้ ก ระทาพฤติ ก รรมอั น
ไม่พึงประสงค์ของอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น การที่ฝ่ายชาย
บอกเลิ ก ฝ่ ายหญิ งเนื่ อ งจากมี ค วามรัก ใหม่ ห รื อ
การที่ ฝ่ ายหญิ งถู กฝ่ายชายนอกใจและนอกกาย
ในขณะที่ยังเป็นสามีภรรยากัน เหตุการณ์ดังกล่าว
ล้วนแล้วแต่ทาให้เกิดการผิดใจกันหรืออาจทาให้
คู่รักบางคู่ต้องเลิกราและหย่าร้างกันได้ ซึ่งความรัก
ไม่สมหวังที่ปรากฏในบทเพลงมี ดังนี้
1.2.1 ฝ่ายชายปล่อยให้ฝ่ายหญิงรอ
ความรักที่ ไม่สมหวัง เกิดจากฝ่ ายชาย
เป็นผู้กระทาฝ่ายหญิงโดยการปล่อยให้ฝ่ายหญิง
รอแต่ฝ่ายชายก็ไม่ติด ต่อหรือคบหาเป็น แฟนจึ ง
ทาให้ฝ่ายหญิงรอค่อยเพราะฝ่ายชายเคยบอกรักไว้
ดั่งเพลง จิรัก หรือ จิห ลอก เป็ น เพลงที่ มี รูป แบบ
ความรักไม่สมหวัง เพราะการที่ฝ่ายชายบอกรัก
ฝ่ายหญิ งแล้วแต่กั บไม่ส นใจหรือไม่ มี การติด ต่ อ
หากัน ฝ่ายหญิงจึงรอความรักที่ฝ่ายชายเคยให้ไว้
ซึ่งความรักในรูปแบบนี้มีอยู่จริงในสังคมไทย ดั่งใน
เนื้อเพลงนี้
“...ฝนตกบ้ านน้ อง ฟ้ ามันร้องตึมตึ ม
คาว่ารักที่ พี่ ให้ ยืม กลั วพี่ จะลื มเมื่อลาไกล ลา
ไกล ไปดูเดือนต่างดาว รึไปเหล่สาวบ้ านไหน
หมู่นี้ดูพี่เปลี่ยนไป๋ หรือมีแฟนใหม่ให้บอก กง กง
รักเล่นรั ก แท้ หรื อ ว่ า แค่ ขาขา กลั ว ตกหลุ ม
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รั ก หั วสักขะมา เพราะใจพี่แห้ง แล้งลง แล้ ง
ลง…”
(เพลงจิรักหรือจิหลอก)
ความรั ก ไม่ ส มหวังจากการที่ ฝ่ า ยชาย
ปล่อยให้ฝ่ายหญิงรอ ซึ่งในบทเพลงเป็นการบ่งบอก
ถึงความรักที่ฝ่ายชายได้ให้คามั่นสัญญาว่ารักไว้กับ
ฝ่ายหญิ งหรือ เป็ น การเริ่มสร้างความสั ม พั น ธ์ไว้
แต่ก็ไม่ไม่ได้มาสานสัมพันธ์ต่อจนทาให้ฝ่ายหญิง
คอยเก้อ
1.2.2 ฝ่ายชายนอกใจ
การนอกใจเป็ น อีก เหตุ ผลหนึ่ งที่ ท าให้
เกิด ความรัก แบบไม่ส มหวัง ส่ว นใหญ่ฝ่ายหญิง
จะเป็น ผู้ถูก กระทาโดยการที่ฝ่า ยชายหนีไ ปมี
คนรักใหม่ หรือแค่นอกกายเป็นพฤติกรรมที่ฝ่ายหญิง
รับ ไม่ ได้ม ากที่สุ ด ในปัจจุ บัน ปั ญ หาที่ ท าให้คู่ รัก
ต้องหย่าร้างกัน เพราะความรักในรูปแบบนี้จึงทาให้
เกิดความรักแบบไม่สมหวัง เพลงคืนใจให้กัน เป็น
เพลงที่ ส ะท้ อ นสั งคมอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เพราะใน
สังคมไทยทุ กภู มิภ าค และทุก สถานที่มั กจะเกิ ด
ปัญหานี้อยู่เป็นประจา ซึ่งบทเพลงนี้เป็นบทเพลง
ที่ต อบสนองต่ อความต้ องการของผู้ที่ ถูก กระท า
จากการถู ก นอกใจและไม่ ส มหวั ง กั บ ความรั ก
เปรีย บเสมื อ นเพลงนี้ เป็ น การระบายความรู้ สึ ก
ของตนเอง ตามที่เนื้อเพลงได้กล่าวไว้ว่า
“…เกิดอะไร กับความรักเรา สิ่งดีนี้ใน
วันเก่ า นานเข้าก็ยิ่ งจื ดจาง เหมือนไม่ แคร์กั น
ฉันรู้สึกยังไงก็ช่าง ลองถามหัวใจดูบ้าง ว่ายังรักกัน
อยู่ ไหม นิ้ วก้ อยที่ เคยเกี่ ยวกั นเสมอ ดู ซิ ดู เธอ
แกล้งทาเป็นถือ ข้าวของวุ่นวาย ยามเดินด้วยกัน
ก็เดินห่างฉันเหมือนไม่อยากใกล้ เธอทาให้ฉัน
เหมือนรู้สึกได้ ว่าคบฉันไปด้วยคาว่าทน…”
(เพลงคืนใจให้กัน)

ความรักที่เกิดการนอกใจกันเป็นสาเหตุที่
ทาให้ คู่รักหลาย ๆ คู่ต้องเลิกราและหย่าร้างกันไป
ซึ่ งความรักของคนสองนั้ นเริ่มน้ อยลง เป็ นการไม่
สนใจกันทาตัวไม่เหมือนเดิมแตกต่างจากตอนที่รัก
กัน การที่เกิดการนอกใจในบทเพลงนี้ ฝ่ายชายเป็น
ผู้กระทาฝ่ายหญิงให้เจ็บช้าน้าใจ
บทเพลง รักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง
เป็น บทเพลงที่ส ะท้อ นให้เ ห็น ถึงความรัก แบบ
ไม่สมหวังของคู่รักชายหญิงในสังคมไทยที่ผู้หญิงเป็น
ผู้ถูกกระทาโดยการนอกใจ ในเนื้อเพลงกล่าวถึง
ฝ่ายชายที่นอกใจโดยการไปหญิงผู้หญิงอื่นซึ่งความรัก
และความเชื่อใจที่ฝ่ายหญิงมีให้แค่ครั้งเดียว ฉะนั้น
การนอกใจถื อว่ าเป็ นสาเหตุ หลั กในการท าให้ เกิ ด
ความรักแบบไม่สมหวัง ดั่งเนื้อเพลงที่กล่าวไว้ว่า
“…ขอโทษทาไม เมื่อใจเธอนั้นไม่รู้สึกผิด
ในเมื่อเธอคิด กาไรชีวิตคือการนอกใจ เธอก็รู้ว่า
ฉันต้องเจ็บ แต่เธอก็ยังทามันลงไป ที่ผ่านมาฉัน
ไม่เชื่อใคร คิดว่าเป็นข่าวลือเท่านั้น…”
(เพลงรักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง)
ความรักที่ไม่สมหวังเป็นเหตุที่ทาให้คน
สองคนต้องเลิกรากัน ในเมื่อฝ่ายชายไม่รู้สึกผิดถึง
การกระทาของตนคาขอโทษก็ไม่สามารถเป็นตัวช่วย
ในการทาให้ความสัมพันธ์นั้นกับมาเป็นเหมือนเดิมได้
เพราะความรักและความเชื่อใจนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้
เวลาในการสร้างมันขึ้นมา
ความรั ก ที่ ไม่ ส มหวั งเกิ ด การที่ ฝ่ า ยใด
ฝ่ายหนึ่งนอกใจคู่รักของตน เช่น เพลงโยนใจให้
หมากิน เป็นบทเพลงที่กล่าวถึงความรักที่ไม่สมหวัง
เป็นความรักของผู้หญิงที่มีให้กับผู้ชายแต่ฝ่ายนั้น
ไม่เห็นความรักของฝ่ายหญิงที่มีให้กลับเฉยชาต่อ
ความรักและไปมีรักใหม่ “อ้ายฮักเขาสิล้มสิตาย”
ข้ อ ความดั งกล่ าวเป็ น การชี้ ให้ เห็ น ว่าฝ่ ายชายมี
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ผู้หญิงอื่นทั้งที่มีภรรยาอยู่แล้ว บทเพลงนี้สะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความรั ก ไม่ ว่ า จะอยู่ ภู มิ ภ าคไหน ๆ
ปัญหาเกี่ยวกับความรักที่เกิดจากการนอกใจย่อม
ทาให้ความรักแบบไม่สมหวังได้เสมอ ตามที่เนื้อเพลง
กล่าวไว้ดังนี้
“…ฮั ก กั น มาตั้ งโดน บ่ คิ ด หลู โตน
น้อ งแหน่บ้ อ อ้าย เขี่ย ถิ่ม ป๋านขี้ไก่ จบง่าย
แท้..น้อ ความดีที่เคยสร้างมา อ้ายเคยเห็นค่า
..แนบ่หนอ หรือเห็นน้องเป็นแค่ไม่ลาปอ หักไว้
อ่อยไฟเห็นว่าฮักหลายกะอย่าทาร้ายเกินไป
เด้ ออ้ าย ฟ.แฟน บ่ แม่ น ค.ควาย หยุดทาร้าย
หัวใจน้องสา…”
(เพลงโยนใจให้หมากิน)
บทเพลง ฉันไม่ใช่หรือเธอไม่พอ เป็นอีก
บทเพลงหนึ่ งที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ความรั ก แบบไม่
สมหวังจากการนอกใจของฝ่ายชาย ที่เกิดขึ้นจริง
ในสังคม มีเนื้อหากล่าวถึงการที่ผู้ชายไม่รู้จักพอมี
คนรักอื่นไปทั่ว ทั้ง ๆ ที่มีภรรยาอยู่แล้ว “คาว่าใจ
เธอแจกจ่ายวันละกี่หน นับการนอกใจหนึ่งครั้ง”
ข้อความดังกล่าวชี้ชัดว่ากานอกใจเป็นปัจจัยหลัก
ในการทาให้คู่รักต้องหยุดความสัมพันธ์ลง
“…คนหนึ่งคน เธอว่าทนเจ็บได้กี่ครั้ง
พอหรือยัง เธอตอบฉันหน่ อยจะได้ไหม ฉันยั ง
ไม่ใช่ หรือเธอยังไม่พอ คาว่าแฟนเธอให้ฉันใช้
ร่วมกับใคร คาว่าใจเธอแจกจ่ายวันละกี่หน…”
(เพลงฉันไม่ใช่หรือเธอไม่พอ)
การนอกใจจากการกระทาของฝ่ายชาย
ที่กระทาต่อฝ่ายหญิงคู่รักทุกคู่ สิ่งสาคัญที่สุด คือ
การไม่นอกใจและไม่อยากใช่คู่รักร่วมกับใครดั่งชื่อเพลง

และเนื้อเพลงที่กล่าวถึงความไม่รู้จักพอในตัณหา
และกระทาย่ายีต่อจิตใจคู่รักของตน
1.2.3 ฝ่ายชายบอกเลิก
การถูกบอกเลิก เป็นความรักที่ไม่สมหวัง
อีกรูปแบบหนึ่ง การบอกเลิกเป็ นการสื่อสารให้อี ก
ฝ่ายรู้ว่า สถานะความสัมพันธ์ของเราไม่ได้เป็นแฟน
กันแล้วหรือไม่มีความสัมพั นธ์ต่อกันแล้ว อาจเป็ น
เพราะการส่งผลต่อเนื่องจากการนอกใจจึงทาให้เกิด
การบอกเลิก ตัวอย่าง เพลงอย่าโทรมาแค่ปลอบใจ
เป็นเพลงที่สื่อสารให้เห็นถึงความรู้สึกของหัวอกของคน
ที่ถูกบอกเลิกว่ารู้สึกอย่างไร ดั่งเนื้อเพลงดังนี้
“…เจ็ บในใจเหมื อนจะตาย นั่ นคื อ
ความจริงคนที่หัวใจถูกทิ้งก็ต้องช้าเป็นธรรมดา
ฉัน มัน คนเก่า เขาคือ ฝัน ใหม่ใ ห้เ ธอค้น หา
เธอจึงหาเรื่องบอกลามอบน้าตาตอบแทนใจฉัน…”
(เพลงอย่าโทรมาแค่ปลอบใจ)
อย่าโทรมาแค่ปลอบใจ ความรักที่ไม่สมหวัง
จากการบอกเลิก การที่คู่รักคู่หนึ่งจะบอกเลิกกัน
นั้ น เป็ น ไปไม่ ไ ด้ ที่ จ ะอยู่ ดี ๆ แล้ ว เลิ ก รากั น
เพราะฉะนั้นจะต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
1.2.4 ฝ่ายหญิงเป็นมือที่สาม
ความรั ก ในรู ป แบบนี้ เป็ น ความรั ก ที่ มี
คนสามคนเข้ามาเกี่ยวข้อง การที่ผู้หญิงกลายไป
เป็ น มื อ ที่ ส ามหรื อ ไปเป็ น อนุ ภ รรยาของคนที่ มี
เจ้าของอยู่แล้ ว เป็ นเรื่องที่ สังคมไม่ ยอมรับ แต่ ก็
เป็นความต้องการของคนสองคนนั้นคือ ฝ่ายชาย
และผู้ ห ญิ ง ที่ เ ป็ น มื อ ที่ ส ามและการที่ จ ะเป็ น
อนุภรรยาหรือมือที่สามได้นั้นมีหลายสาเหตุ เช่น
บทเพลงคาพิพากษา เป็นบทเพลงที่กล่าวถึงการที่
ฝ่ายหญิ งที่เป็นมือสามที่ไม่รู้ว่าฝ่ายชายมีภรรยา
แล้ ว ซึ่ งภรรยาก็ เป็ น เพื่ อ นของตนเอง จึ งท าให้
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ความรักของฝ่ายหญิงที่มีต่อฝ่ายชายนั้นกลายเป็น
ความรักที่ไม่สมหวังเพราะกลับกลายเป็นตัวเอง
ต้องไปเป็นมือที่สามแทนและจากการที่ฝ่ายชายก็
สร้างความสัมพันธ์ด้วย ดั่งเนื้อเพลงที่กล่าวไว้ว่า
“…คงเป็ นเป็ นเวรกรรมที่ ฉั นเคยท า
ชาติที่ผ่านมา รักใครเลยได้น้าตาตอบแทนมาอีก
ครั้งจนได้ ล่าสุดที่เจอไม่รู้ว่าเธอมีเจ้าของใจมา
เห็นความจริงเมื่ อสาย ได้แต่ร้องไห้ปลอบใจที่
พลั้งอยากให้เธอรู้ ที่ฉันเป็นอยู่มันเจ็บหนักหนา
มาทางานถูกคนคุ้นหน้า…”
(เพลงคาพิพากษา)
ความรักในรูปแบบของการเป็นมือที่สาม
เป็นความรักที่ไม่สมหวังอยู่ตั้งแต่แรก จากตัวอย่างเพลง
การเป็นมือที่สามในเพลงนี้เป็นการที่ฝ่ายหญิงถูก
ฝ่ายชายหลอก ซึ่งตนเองก็ไม่ทราบว่าฝ่ายชายมี
เจ้าของแล้วถือว่าเป็นการหลอกลวงของฝ่ายชาย
ที่หวังจะได้ในร่างกายเธอ
การเป็ น มือ ที่ สามถือ ว่าเป็ น ความรัก ที่
ไม่สมหวังตังแต่เริ่มแรก เพราะฝ่ายชายย่อมมีคู่รัก
ของตนอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่า การที่ฝ่ายหญิงจะรู้
หรือ ไม่ว่า ฝ่า ยชายนั ้น มีห รือ ไม่ม ีคู ่รัก และเป็น
เรื่องธรรมดาที่ฝ่ายชายจะสร้างความสัมพันธ์ด้วย
หรือที่เรียกกันว่า เล่นด้วย เช่น บทเพลง อยากเป็น
คนรัก ไม่อยากเป็นชู้
“…แฟนของใครโทรมาฝากน้าตาไว้
ที่แก้มของฉัน เขาโทรมาร้องราพันบอกว่าคน
ของฉั น นั้ น มี เขาเป็ น เจ้ า ของ เป็ น แฟนของ
เธอใช่ไหม หรือเป็ นใครถึงโทรมาเรียกมาร้อง
ถ้าหัวใจมีเจ้าของบอกตรงตรง สักคาได้ไหม…”
(เพลงอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้)

การกระท าของฝ่ า ยชายที่ ต้ อ งท าให้
ผู้หญิงคนหนึ่งต้องกลายเป็นชู้จากความไม่รู้จักพอ
ของผู้ชาย จนทาให้ความรักของผู้หญิงคนหนึ่งที่
มีให้ต้องไม่สมหวังกับความรัก ซึ่งในตัวของฝ่ายหญิง
ที่เป็นมือที่สามก็ไม่ได้อยากเป็นชู้กับฝ่ายชาย
บทเพลงรู ป แบบความรั ก ไม่ ส มหวั ง
เพราะการที่ฝ่ายหญิงไปเป็นมือที่สามทั้งที่รู้ว่าฝ่ายชาย
มีคู่รักอยู่แล้วแต่ก็ยังที่จะสานความสัมพันธ์ต่อกับ
ฝ่ายชาย เช่น เพลงอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ
เป็นเพลงที่สื่อให้เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของคน
เป็นมือที่สาม ดังเนื้อหาที่ว่า
“…เธอหลับหรือยังคงกาลังนอนกอด
กั บเขา เธอรู้ หรื อเปล่ าใครก าลั งหั วใจสลาย
หลับตาเห็นแต่ภาพบาดใจอิจฉา น้าตายิ่งไหล
เหมื อ นตายทั้ ง เป็ น คื น นี้ เธอกั บ เขาคงมี
ความสุ ขกั บชี วิตคู่ ฉั นเพิ่ งรู้ การท าใจมั นช่าง
ยากเย็น…”
(เพลงอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ)
ความรัก ของมือ ที่ส ามเป็น ความรัก ที่
ไม่สมหวังเป็นความรักที่เฝ้ารอคอยฝ่ายชายให้มาหา
ตนเองบ้าง ได้แต่รอคอยอิจฉาความรักและการกระทา
ที่ฝ่ายชายมีกับคู่รกั ของเขา โดยหวังว่าสักวันฝ่ายชาย
จะต้องทากับตนบ้าง แต่ในที่สุดความรักที่ฝ่ายหญิง
ที่เ ป็น มือ ที่ส ามก็ไ ม่มีค วามหมายและฝ่า ยชาย
ก็ไม่ได้ให้ความสาคัญต่อความรักของเขาเลย
เพลง แฟนเก็บ เป็นความรักแบบไม่สมหวัง
เกิ ด จากการที่ เดิ ม มี ความรัก แค่ คู่ รัก ระหว่างคน
สองคนแต่ปัจจุบันมีสามคนแน่นอนคนที่มาทีหลัง
ยอมเป็นมือที่สาม ซึ่งการเป็นมือที่สามย่อมเป็น
ความรั ก ที่ ส มบู ร ณ์ ไม่ ไ ด้ เพลงนี้ เ ป็ น เพลงที่
กล่าวถึงความรู้สึกขอคนที่เป็นมือที่สามที่จะต้อง
หลบ ๆ ซ่อน ๆ ไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้
ในความรู้สึกของคนเป็นมือที่สามก็ต้องทนอยู่กับ
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ความเจ็บปวดที่ไม่สามารถแสดงตัวตนได้ จึงต้อง
จายอมเพราะความรักที่ไม่สมหวัง ดั่งเนื้อเพลงที่
กล่าวว่า
“…อย่าให้ใครรู้ว่าเราคบกันคือคาที่
เธอนั้น ย้าเตือนฉันอยู่เสมอเธอบอกว่างจาก
ตัวจริง แล้วเธอจะรีบมาเจอรู้ไหมน้าตาฉันเอ่อ
เมื่อเธอหันหลังจากลาล่ามโซ่หัวใจฉันไว้ใช้งาน
แต่ไม่ให้ความสาคัญยกย่องออกหน้าออกตา…”
(เพลงแฟนเก็บ)
แฟนเก็บเป็นเพลงที่ชี้ให้เห็นถึงความรัก
ที่ไม่ส มหวังจากการเป็นมือ ที่สามของฝ่ายหญิง
ซึ่งในส่วนของบทเพลงที่ฝ่ายหญิงซึ่งเป็นมือที่สาม
และฝ่ายชายก็สมรู้ร่วมคิดกัน ฝ่ายหญิงก็ทราบดีว่า
ฝ่ายชายมีคู่รักอยู่แล้วแต่ก็เต็มใจที่จะยอมเป็นชู้
บทเพลง ไม่ ใช่ แ ฟนท าแทนไม่ได้ เป็ น
เพลงที่กล่าวถึงความรักที่ไม่สมหวังซึ่งเป็นความรัก
ที่ ฝ่ า ยหญิ ง แอบไปเป็ น มื อ ที่ ส าม ในบทเพลง
กล่าวถึง ฝ่ายหญิงค่อยให้ความช่วยเหลือฝ่ายชาย
ในทุก ๆ เรื่อง แต่ฝ่ายหญิงก็ทาได้แค่เป็นมือที่สาม
ไม่ส ามารถท าเกิน กว่า หน้า ที ่แ ฟนตัว จริง ได้
ความรักที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นความรักที่ไม่สมหวัง
ดั่งเนื้อเพลงที่กล่าวว่า
“ …ก็ อ ย า ก ดู แ ล ให้ ม าก ก ว่ า นี้
เหลือ เกิ น แต่ กลัวจะ"เพลิน จนเผลอท าเกิ น
หน้าที่ ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จัก เลื่อนเป็นคนรัก
ไม่ได้สักที จึงทาเท่าสิทธิ์ที่มี ยามเห็นเธอเป็น
ทุกข์ใจ…”
(เพลงไม่ใช่แฟนทาแทนไม่ได้)
จากตัวอย่างเนื้อหาของเพลง ได้กล่าวถึง
ความรักที่ไม่สมหวังของรูปแบบความรักแบบมือที่สาม
หญิ งซึ่ งจะท าหน้ า ที่ อ ะไรมากไม่ ไ ด้ ไม่ ส ามารถ

ออกสื่อได้หรือคบกันแบบเปิดเผยได้ ได้เพียงแต่
คอยช่วยเหลือในเรื่องบางเรื่องที่ช่วยได้ แต่ฝ่ายหญิง
ที่เป็นมือที่สามในบทเพลงนี้ก็รู้และทาตามหน้าที่
ของตนเท่าทีจ่ ะทาได้เพราะไม่ใช่แฟนจึงทาทุกอย่าง
แทนไม่ได้
1.2.5 ความรักจืดจาง
ความรักจืดจาง เป็นสิ่งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
กระทาโดยการไม่สนใจไยดีไม่มีความห่วงใยต่อกัน
ทาตัวเหมือนไม่รูจักกันหรือเรียกง่ายๆว่า หมดรัก
ในบทเพลง ฉันคิดมากไปหรือเปล่า เป็นการกล่าวถึง
ความรักที่เต็มเปี่ยมของผู้หญิงที่มีให้ต่อผู้ชาย แต่
ผู้ชายไม่สนใจในความรัก ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ตัวคนเดียว
ทั้ง ๆ ที่ยังมีคู่รักของตนอยู่ เป็นการกระทาที่บ่งบอก
ถึงการเบื่อคนที่เราเคยรักซึ่งในบทเพลงฝ่ายหญิง
ก็กลัวที่ฝ่ายชายจะไปมีรักใหม่และบอกเลิกตัวเอง
จากความรักที่เคยเป็นแบบสมหวังกลับกลายเป็น
ความรักที่ไม่สมหวังจากการกระทาของฝ่ายชาย
ดั่งเนื้อเพลงที่กล่าวไว้ดังนี้
“…ทาอะไรก็ผิด ไม่ทาอะไรก็ผิด
ไม่ อยากคิ ด แต่ ก็ อดคิ ดไม่ ได้ เธอเหมื อนคน
ก าลั งหมดใจ ฉั นก็ คล้ ายคล้ าย คนใกล้ หมด
ความสาคัญ หน้าก็แทบไม่มอง พู ดด้ วยเธอก็
ไม่พูด ไม่รับรู้เหมือนอยู่กันไปวันวัน…”
(เพลงฉันคิดมากไปหรือเปล่า)
เนื้อหาของเพลงกล่าวถึงความรักที่จางหายไป
จากคู่ รัก ที่ เคยรัก กั น ซึ่ งการที่ ค นเราอยู่ ด้ วยกั น
นาน ๆ ก็จะมีเรื่องของการเบื่อหน่ายต่อความรัก
หรือมีความสัมพันธ์ที่น้อยลง
1.2.6 ความรักแบบต่างคนต่างเลิกรา
ความรักที่ไม่สมหวังเกิดได้จากหลายอย่าง
ความรักแบบต่างคนต่างเลิกรากันไปมีความรักใหม่
เป็นการเลิกราแบบไม่มีฝ่ายได้เสียหายเพราะทั้งคู่
ต่ า งตกลงกั น ที่ จ ะเลิ ก เพื่ อ นห าคู ่ก ัน ที ่ด ีก ว่า
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ตัว อย่า งเพลง ไม่ใ ช่แ ฟนฉัน ฉัน ไม่ใช่แ ฟนเธอ
เป็ นบทเพลงที่ก ล่าวถึ งความรักที่ ไม่สมหวังจาก
การเลิ ก รากั น ของคนสองคนที่ ต่ า งคนต่ างหมด
ความรักซึ่งกันและกันแล้วเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความรัก แบบไม่ ส มบู ร ณ์ แ บบหรื อ ไม่ ส มหวั งใน
ความรัก ตามที่เนื้อเพลงกล่าวไว้ว่า
“…อย่าประชดด้วยการควงใครไม่ซ้า
หน้า อยากให้เราเลิกราก็จะไม่ขวาง บีบคั้นให้ฉัน
เจ็บใจ ฉันก็จะทาตามใจฉันบ้าง จบกันอย่างเป็น
ทางการสักที เธอเลือกเอาสักคน เริ่มต้นรักใหม่
ฉันก็อยากรักคนจริงใจกว่านี้…”
(เพลงไม่ใช่แฟนฉัน ฉันไม่ใช่แฟนเธอ)
จากตัวอย่างเพลง มีการกล่าวถึงความรัก
ที่ไม่สมหวังซึ่งต่างคนก็ต่างเลิกรากัน เพราะจาก
การกระทาของฝ่ายชายที่เห็นแก่ตัวและเป็นผลพวง
จากความไม่ รู้จักพอที่ ไปแอบมี คู่รักอื่ นจนท าให้
ความรัก นี้ต้อ งจบลงด้วยการเลิก ราต่า งคนต่า ง
ไปหาคู่รักของตนใหม่
1.2.7 แอบชอบคนมีเจ้าของ
ความรั ก แบบแอบชอบคนมี เจ้ า ของ
เป็นความรักที่ไม่ทาให้เกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียใจ
เป็นความรักที่เกิดขึ้นฝ่ายเดียวแต่เป็นรูปแบบของ
การแอบชอบคนที่เรามีคู่รัดอยู่แล้ว เช่น เพลงขอ
จองในใจ เป็ นเพลงที่ กล่าวถึงความรักที่ แอบรัก
แอบชอบคนที่มีเจาของแต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ได้แสดง
อาการหรือบ่งบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่าตนชอบเป็นการที่
แอบรักอยู่ฝ่ายเดียว ความรักจึงไม่สมหวัง ดั่งตัวอย่าง
เพลงดังนี้
“…ฟ้ าสั่ งให้ ฉั น รั ก คนที่ มี เจ้ าของ
หมดสิ ท ธิ์ เรีย กร้อ งรัก เอื้ อ อาทรที่ ไหน ไม่ มี
บั ต รทอง รั กษาโรครั กในใจ สามสิ บบาทเลย

เก็ บไว้ไปซื้ อผ้ าเช็ ดน้ าตา ได้อยู่ใกล้ ชิดได้ มอง
เธอก็สุขใจ…”
(เพลงขอจองในใจ)
ความรั ก ในรู ป แบบแอบรั ก แอบชอบ
เป็ นความรู้สึกใกล้ชิดต่อใครสักคนและสามารถ
สร้างความสัมพันธ์กับเขาได้อย่างดีเป็นความรู้สึก
ที่หลงในเสน่ห์รูปลักษณ์รวมไปถึงอุปนิสัย ซึ่งจาก
ตัวอย่างเพลง การแอบรักแอบชอบถือเป็นความรัก
ที่ไ ม่ส มหวังเพราะเป็น การแอบรัก คนมีเจ้า ของ
อยู่แล้วซึ่งฝ่ายชายก็ไม่ทราบว่ามี ฝ่ายหญิ งกาลัง
แอบชอบอยู่ ฉะนั้นความรักจึงไม่สมหวังดั่งใจหมาย
บทเพลง รอเป็ น คนถัด ไป เป็ น เพลงที่
กล่าวถึงความรักที่ไม่สมหวังเพราะฝ่ายหญิงได้แต่
แอบรักอยู่ฝ่ายเดียว แต่ในเนื้อหาของเพลง ก็บ่งบอก
ถึงการรอค่อยฝ่ายชาย เมื่อเลิกราจากแฟนคนนั้น
ก็อยากให้เลือกเราไปเป็นแฟนบางความรักแอบรัก
แอบชอบอยู่ ฝ่ า ยเดี ย วเช่ น นี้ ย่ อ มไม่ ส มหวั งกั บ
ความรัก ดั่งตัวอย่างเพลง ดังนี้
“…อยากบอกว่ ารัก รักเธอสั กหมื่ น
พันครั้ง สิ่งที่รับฟัง มีเพียงท่านเทวดา ก็อยาก
จะขอให้รักเธออยู่คู่ฟ้า แต่หากวันไหน รักเธอ
ไม่สมปรารถนา บังเอิญเลิกรา ช่วยมาจ้องตา
ฉันที ก็อยากจะขอเป็นคนถัดไป…”
(เพลงรอเป็นคนถัดไป)
จากตัวอย่างเพลง การแอบรักแอบชอบ
เป็นความรักที่ไม่สมหวังเนื่องจากเป็นความรักที่
เกิดขึ้นฝ่ายเดียว ดั่งในบทเพลง ที่กล่าวถึงผู้ชาย
คนหนึ่งที่ตัวเองแอบชอบละหวังว่าวันที่ผู้ชายคนนี้
เลิ ก รากั บ คู่ รั ก ของเขา ฝ่ า ยชายจะมองเราเป็ น
แฟนคนต่อไปบ้าง แต่ความรักก็ไม่สมหวังเพราะ
เป็นเพียงแค่การแอบรักอยู่ฝ่ายเดียว
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การแอบรักหรือแอบชอบเป็นความรักที่
ไม่สมหวังเพราะ มีสิ่งที่ย้าเตือนในใจเสมอว่ าคนที่
เราแอบชอบเขามีเ จ้า ของแล้ว จึงได้แ ค่แ อบรัก
อยู่ข้างเดียว ไม่สมหวังกับความรักใน บทเพลง
ใช้ คาว่ารักอย่างเดียวไม่ได้ มีการกล่าวเรื่องราว
ของศีลธรรมหรือการไม่ทาผิดศีล โดยการไปเป็น
มือที่สามจึงได้แค่แอบชอบแอบรัก เหมือนเนื้อหา
ในเพลงที่ว่า “ศีลธรรมขีดเส้นใต้สีแดงศีลธรรม ใช้
เป็ น ข้ อ ห้ ามไม่ ให้ ท าผิ ด ต่ อ เขา” เป็ น ข้อ ความที่
กล่าวให้เห็นถึงการได้แค่แอบชอบแอบรักแต่ไม่ไป
แย่งคู่รักของใครมาเป็นของตนตามตัวอย่างเพลง
ดังนี้
“…แฟนเขาบอกตัวเองว่าเธอแฟนเขา
ไม่ใช่ของเราไปแย่งเอาคงไม่ไหว แค่แอบรักอยู่
นี้ก็ละอายมากพอแล้วใจ ขืนล้าเส้นเข้าไปอาจ
เสียใจเสียรู้ความเหงา ศีลธรรมขีดเส้นใต้สีแดง
ศีลธรรม ใช้เป็นข้อห้ามไม่ให้ทาผิดต่อเขา…”
(เพลงใช้คาว่ารักอย่างเดียวไม่ได้)
ความรักในบทเพลงนี้กล่าวถึงความรักที่
เป็ นการแอบรักแอบชอบคนที่มีเจ้าของแล้ว ซึ่ ง
ความรัก รูป แบบนี ้เ ป็น ความรัก ที ่ไ ม่ส มหวังใน
บทเพลงนี้ มีการกล่าวถึงเรื่องราวของ ศีลธรรมที่
เป็นตัวห้ามเพื่อไม่ให้ก้าวล้าไปมากกว่าคาว่าแอบชอบ
จึ งท าใหม่ ค วามรั ก ที่ ฝ่ า ยหญิ ง มี ใหม่ ก ลายเป็ น
ความรักที่ไม่สมหวัง
1.2.8 แอบจีบแอบชอบ
ความรัก ในลั ก ษณะของการแอบชอบ
และมีการจีบ ตัวอย่าง เช่น เพลงน่ารักก็ให้รีบมารัก
การจีบของฝ่ายชายโดยการชมว่าฝ่ายหญิงน่ารัก
แต่ ฝ่ า ยชายก็ ไ ม่ ได้ ม าบอกรั ก หรื อ ขอเป็ น แฟน
ความรักของฝ่ายหญิงจึงไม่สมหวังได้แต่รอฝ่ายชาย
บอกรักฝ่ายเดียว

“…เจ๊อะกี่ทีก็บอกน่ารัก แต่ไม่ยักกะ
รักสั กที แล้ วเมื่ อไรจะเริ่ มล่ ะเนี่ ย อ่ ะบอกวั น
เดือนปีให้รู้ได้ไหม ดอกไม้สักช่อก็คงดี วันที่สิบสี่
ล่ะกุมภาได้ไหม ข้อความคิดถึงห่วงใย ฉันรอให้
เธอล่ะส่งมาทุกวัน…”
(เพลงน่ารักก็ให้รีบมารัก)
จากตั ว อย่ า งเนื้ อ เพลง เป็ น รู ป แบบ
ความรักที่แอบจีบแอบชอบ เป็นการสร้างสัมพันธ์
ที่ให้ ค วามรักเชิงหยอกล้ อของฝ่ ายชายจนท าให้
ฝ่า ยหญิง มีใ จให้แ ต่ส ุด ท้า ยฝ่า ยชายก็ไ ม่ม า
สานสัมพันธ์ต่อการแอบจีบแอบชอบจึงกลายเป็น
ความรักที่ไม่สมหวัง
2. ความรักจากบุพการี
ความรั ก ของพ่ อ เป็ น ความรั ก ที่ ไ ม่ ห วั ง สิ่ ง
ตอบ แทน เป็ นความรั ก ที่ บ ริ สุ ท ธ์ เ ป็ นสิ่ ง ที่
เปรียบเสมือนยาวิเศษที่คอยเป็นกาลังใจ เมื่อลูก
พบเจอสิ่งที่เลวร้า ยมาและพ่อ แม่ย่อ มเสีย สละ
ทุกอย่างให้ลูกได้เสมอ ความรักของพ่อเป็นความรัก
ที่หาความรักใดมาเปรียบเทียบมิได้ ผู้ที่คอยอบรม
สั่งสอนเฝ้าเลี้ยงดูเราตั้งแต่เล็กจนโดยหวัง ว่า เมื่อ
เราเติบใหญ่ จะเป็นคนดี และเลี้ยงดูพ่อ ความรัก
ของพ่อแม่เป็นความรักที่บริสทุ ธิ์ไม่หวังในสิง่ ตอบแทน
เหมือนความรักในแบบต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นเป็น
ความรักที่ไม่มีสิ่งใดเปรียบได้ พ่อกับแม่หวังสิ่งเดียว
ในตัวลู ก คือ เมื่อ เติ บใหญ่ ขอให้ ลูก เลี้ย งดูพ่ อ แม่
เหมือนที่พ่อแม่เฝ้าเลี้ยงดูทะนุถนอมลูกในตอนเด็ก
ดั่งบทเพลง หัวใจยังมีรอยยิ้ม ที่กล่าวถึงความรัก
ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ลูกที่ทางานหาเงินและอดออม
ส่งไปเพื่ อ เป็ น สิ่ งตอบแทนที่ พ่ อ กั บ แม่ เลี้ ย งดู ม า
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ตั้งแต่เด็ก นอกจากนี้ยังกล่าวถึง ความรักอันแท้จริง
ของพ่อแม่ที่ค่อยเป็นกาลังใจในการทางาน
“…ยัง ไม่ท ้อ ไม่ท ้อ ไม่ท ้อ ขอสู ้ต ่อ ไป
อยู่ตรงนี้ไม่สบายเหมือนบ้านเรา เหนื่อยและเหงา
กลางเมืองแปลกหน้าวุ่นวาย เช้าจรดเย็นสู้งาน
เหนื่อ ยแทบขาดใจ ทาไงได้ที่มีมัน ยังไม่พ อ
ยังไม่ท้อ ๆ ขอสู้ต่อไป จะลาบากแค่ไหนหัวใจ
ยังมีรอยยิ้ม ขอแค่คนทางบ้านท้องอิ่ม ปาดกี่
หยาดเหงื่อก็ไม่เป็นไร ความห่วงใยของแม่และพ่อ
ยังห่ อเก็ บในหั วใจยั งหมั่ นท างานยั งคงยิ้ มได้
เพราะรักแท้ที่ส่งมา…”
(เพลงหัวใจยังมีรอยยิม้ )
จากตั วอย่ า งเนื้ อ เพลง ความรั ก ของพ่ อ แม่
เป็ น ความรั ก ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ และความรัก ของพ่ อ แม่
เปรี ย บเสมื อ นยาชู ก าลั งที่ ท าให้ ลู ก มี ก าลั งใจใน
การทางานเพื่อแลกกับเงินที่ลูกจะส่งไปตอบแทน
ความรัก และการเลี้ยงดูลูกในตอนเด็กของพ่อแม่
3. ปัจจัยที่มีผลต่อความรัก
ความรักในทุ ก ๆ รูป แบบย่ อมเกิด ขึ้น ไม่ได้
ถ้าขาดปัจจัยในการสนับสนุนความรัก ซึ่งความรัก
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่
เป็นการสร้างขึ้นจากตัวบุคคลดั่งความรักของหนุ่มสาว
ที่เกิด ขึ้น จากการปัจ จัยโดยรวมที่ค นทั้งสองคน
พึ ง พอใจกั น และกั น นอกจากนี้ ค วามรั ก ใน
สั งคมไทยมี ปั จ จั ย เกี่ ย วข้ อ งหลายประการ เช่ น
ครอบครัว สังคม ฐานะทางการเงิ น ระดับชนชั้น
รวมไปถึงสิ่งอื่น ๆ ในการศึก ษาบทเพลงครั้งนี้
พบปัจจัยดังนี้

3.1 การคาดหวังต่อความรัก
ความรักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนสองคน
ซึ่ ง การคาดหวั งในตั วบุ คคลมั กจะมี อยู่ มากทั้ งการ
คาดหวัง ในเรื่องของความรักที่ได้รับจากคู่รักของ
ตนหรือเมื่อก่อนที่จะเป็นแฟนกันก็คาดหวังให้เจอ
คนที่มีรูปลักษณ์และอุปนิสัยอย่างที่ตนเองคาดหวังไว้
เช่น เพลงยิ่งกว่าคาว่ารัก มากกว่าคาว่าใช่
จากบทเพลง ยิ่ งกว่าค าว่ารั ก มากกว่ า
คาว่าใช่ ปรากฏข้อความว่า “สมมุติว่าเรายังไม่เจอกัน
ห้องใจฉันคงแขวนป้ายรอ เพราะคนอื่นคะแนนใจ
คงไม่พอ ไม่มีใครเหมาะสมกว่าเธอ ยิ่งกว่าคาว่ารัก
มากกว่า คาว่า ใช่ เป็น คู่แ ท้คู่ใ จที่ห ากัน จนเจอ
ยิ่งได้ยินว่ารักก็ยิ่งรักรักเธอ” ข้อความดังกว่าเป็นการ
กล่าวถึงความคาดหวังที่จะรอผู้ชายคนนี้ ถึงจะมี
คนอื่ น มาชอบก็ จ ะไม่ รั บ รั ก เพราะเธอคื อ คนที่
มากกว่าคาว่าใช่ เป็นการให้ความหมายเกี่ยวกับ
การคาดหวั งทั้ ง เรื่ อ งรู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอก และ
อุปนิ สัยที่ ผู้ห ญิ งคนนี้ได้ เจอคนที่ตัวเองคาดหวัง
แล้วสมหวังกับความรัก
3.2 ความไว้เนื้อเชื่อใจ
เมื่ อ ความรั ก ของระหว่ า งคนสองคน
เกิดขึ้นแล้ว ความรักจะดาเนินต่อไปหรือจะสิ้นสุดลง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยเกี่ยวกับความไว้เนื้อเชื่อใจ คนรักกัน
ย่ อมมี ความไว้ เนื้ อเชื่ อใจกั น คู่ รั กคู่ ใดที่ มี ปั จจั ย
เกี่ยวกับความไว้เนื้อเชื่อใจอยู่ความรักของเขาก็จะมี
ความสุข แต่เมื่อคู่รักคู่ใดสิ้นศรัทธาต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ
ซึ่ งกั น และกั น แล้ ว ค าที่ เรี ย กว่ า ความสุ ข ก็ จ ะไม่
ปรากฏขึ้น กับ คู่ รัก ที่ สิ น ความไว้เนื้ อ เชื่อ ใจ และ
ความไว้เนื้อเชื่อใจจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนสองคน
ไม่ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ กั น เพราะการซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ
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ความรักจะทาให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและนาพา
ให้เกิดความรักและความสุข แต่ถ้าคู่รักคู่ใดไม่มี
ความซื่ อ สั ต ย์ ค วามไว้ เนื้ อ เชื่ อ ใจก็ จ ะไม่ มี ด้ ว ย
เช่นกัน ดั่งบทเพลงรักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง
บทเพลง รักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง
บทเพลงที่มีความรักที่ไม่สมหวังและไม่มีความสุข
เพราะการกระทาของฝ่ายชายที่ไปแอบมีผู้หญิ ง
คนอื่ น ซึ่ งเป็ น ในบทเพลงมี นี้ ค วามที่ ป รากฏว่ า
“ผู้หญิงอย่างฉัน รักผู้ชายได้ครั้งละคนและความเชื่อใจ
ฉัน ให้ไ ด้แ ค่ค นละครั้ง ฝากชีวิต กับ เธอไม่ไ หว
ต้องตัดใจตีตัวออกห่าง รักแค่ไหนก็ต้องแยกทาง
ดีกว่ารอฟังข่าวคนหลายใจ ครั้งเดียวก็เกินจะพอ”
ข้อ ความข้า งต้น กล่า วถึง การที ่ผู ้ช ายท าให้
ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความรักของผู้หญิงคนหนึ่งนั้น
ลดลงจากการที่ผู้ชายมีคนรักใหม่
3.3 ระยะเวลา
คู่รักหลายคู่มีระยะเวลาเป็นปัจจัยที่มผี ลต่อ
ความรั ก ความรัก เป็ น การใช้ ชีวิต คู่ แ ตกต่ างกั น
ตรงที่ คู่รักคู่ไหนจะประคองความรักให้ ยาวนาน
ที่สุดนั้น ก็คือระยะเวลาที่เกิดความรัก แต่ในความรัก
ที่ มี ร ะยะเวลายาวนานเป็ น เหตุ ท าให้ คู่ รัก บางคู่
เกิดความเบื่อต่อคนที่เรารักหรือความรักนั้นมักจะ
จืดจางลงจนทาให้เกิดปัญ หาตามมาดั่ง บทเพลง
คืนใจให้กัน
บทเพลง คืนใจให้กัน ชี้ให้เห็นว่าความรัก
ที่ดาเนินบนเส้นทางด้วยระยะเวลาที่ยาวนานย่อม
ทาให้ความรักเกิดความจืดจาง และเกิดความเบื่อหน่าย
ดังข้อความในเพลงที่ว่า “เกิดอะไร กับความรักเรา
สิ่งดีนี้ในวันเก่า นานเข้าก็ยิ่งจืดจาง เหมือนไม่แคร์กัน
ฉัน รู้สึก ยังไงก็ช่า ง ลองถามหัวใจดูบ้า งว่า ยังรัก

กั น อยู่ ไ หม” ข้ อ ความดั ง นี้ ห มายถึ ง ความรั ก ที่
เกิด ขึ้น เป็น ระยะเวลานานแต่แ ล้ว ในช่ว งหลัง
ฝ่ ายชายเริ่ ม ไม่ ส นใจและเบื่ อ คู่ รั ก ของตนท าให้
ความรั ก นั้ น ถึ งเวลาที่ จ ะต้ อ งสิ้ น สุ ด ลงจึ งท าให้
ระยะเวลาเป็นอีกปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความรัก
3.4 ศีลธรรม
ศีลธรรม เปรียบเสมือนสิ่งที่ห้ามไม่ให้คู่รัก
หรือคนอื่น ๆ มีความรักที่มากว่าหนึ่งคน เพราะ
ศีลธรรมนั้นได้ให้ความหมายไว้ว่า การประพฤติดี
ประพฤติ ช อบ และรวมไปถึ ง การประพฤติ
ด้วยความสุจริต ทั้งกายวาจาใจ ก็จะต้องบริสุทธิ์
เป็นเรื่องที่สังคมให้การยอมรับ ดังเช่น บทเพลง
ใช้คาว่ารักอย่างเดียวไม่ได้ ที่กล่าวถึงศีลธรรมใน
ความรัก คาว่าศีลธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทาให้คน
และคู่รักหลายคู่ไม่นอกใจกัน และไม่ทาให้ความรัก
ของคนสองคนเกิดรอยร้าว เป็นเสมือนเส้นที่กั้ น
ระหว่างความดีและความชั่วร้ายไม่ให้อยู่รวมกัน
แต่ก็ขึ้นอยู่ว่า คนไหนที่จะเลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
ตามศีลธรรม
สรุปผล
การศึกษาการนาเสนอความรักในเพลงลูกทุ่งไทย
พบว่า ความรักที่ปรากฏในบทเพลงของ ตั๊กแตน ชลดา
มีดังนี้
รูปแบบความรักของชายหญิงในบทเพลงลูกทุ่ง
จะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของหญิงชายเป็น
ส่วนใหญ่ เหมือนกับความรักในบทเพลงลูกทุ่งของ
ตั๊ ก แตน ชลดา ชี้ ใ ห้ เห็ น ถึ ง รู ป แบบความรั ก ที่
ผู้หญิ งมีให้กับผู้ชายซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความรักในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
ความรั ก ที่ ส มหวั ง ความรั ก ที่ ส มหวั งหรื อ
สมบูรณ์แบบ เป็นความรักที่เกิดจากคนสองคนที่
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สร้างความสัมพันธ์ดีๆต่อกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
ก่อให้เกิดความสุขทั้งสองฝ่ายจึงทาให้คนทั้งสอง
คนใช้ชีวิตคู่ต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความรักที่
สมหวังจะถูกแบ่งออกได้ 2 ข้อย่อย ได้แก่ ความรัก
สมบูรณ์แบบ และความรักแบบพรหมลิขิต
ความรักสมบูรณ์ แบบ เป็นความรักระหว่าง
คนสองคนที่เป็นแฟนกัน หรือเป็นสามีภรรยากัน
แล้ ว ความรั ก ในรู ป แบบนี้ เป็ น สิ่ งที่ คู่ รัก ทุ ก คู่ พึ ง
ต้องการเพราะการใช้ชีวิตคู่จะต้องมีความรักให้กัน
และกัน ไม่ม ากเกิน ไปและไม่น ้อ ยเกิน ไป เช่น
เพลงยิ่งกว่าคาว่ารัก มากกว่าคาว่าใช้ เป็นบทเพลง
ที่ กล่ าวถึ งรู ปแบบของความรั ก ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ
ระหว่ า งผู้ ช ายและผู้ ห ญิ ง ส่ ว น ความรั ก แบบ
พรหมลิข ิต ความเชื ่อ และความศรัท ธาในสิ ่ง
เหนื อ ธรรมชาติ ท าให้ เ กิ ด เป็ น ความรั ก แบบ
พรหมลิขิต เชื่อว่าเป็นความรัก ที่ถูกกาหนดโดย
พรหมลิ ขิ ต ให้ ค นสองคนมาพบเจอกัน ดั ่ง ที่
ปรากฏในเพลงลงเอยด้วยรัก
ความรักที่ไม่สมหวัง ความรักที่ไม่สมหวังเป็น
ความรักที่ เกิ ดจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งเป็ น ผู้ กระท า
พฤติก รรมอั นไม่พึ่ งประสงค์ข องอีกฝ่ ายหนึ่ งจน
ทาให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจต่อกันจนทาให้บางคู่
ต้อ งหย่า ร้า งและเลิก รากัน ไป เป็น ความรัก ที่
ไม่สมหวัง เป็นความรักที่พบมากที่สุดในบทเพลงลูกทุ่ง
ของ ตั๊กแตน ชลดา ซึ่งในปัจจุบันบทเพลงความรัก
ที่ไม่สมหวังจะได้ยินอยู่มาก เพราะเป็นแนวเพลงที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ฟังมากที่สุดซึ่ง
จะมีรูปแบบความรักที่ไม่สมหวังดังนี้
ฝ่า ยชายปล่อ ยให้ฝ ่า ยหญิง รอ ความรัก ที่
ไม่สมหวัง เกิดจากฝ่ายชายเป็นผู้กระทาฝ่ายหญิง
โดยการปล่อยให้ฝ่ายหญิงรอแต่ฝ่ายชายก็ไม่ติดต่อ
หรื อ คบหาเป็ น แฟนจึ ง ท าให้ ฝ่ า ยหญิ ง รอคอย
เพราะฝ่ายชายเคยบอกรักไว้ ดั่งเพลง จิรักหรือจิหลอก
ฝ่ายชายนอกใจ การนอกใจเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง
ที่ทาให้เกิดความรักแบบไม่สมหวัง ส่วนใหญ่ฝ่ายหญิง

จะเป็น ผู้ถูก กระทาโดยการที่ฝ่า ยชายหนีไ ปมี
คนใหม่หรือแค่นอกกายเป็นพฤติกรรมที่ฝ่ายหญิง
รับ ไม่ ได้ม ากที่สุ ด ในปัจจุ บัน ปั ญ หาที่ ท าให้คู่ รัก
ต้องหย่าร้างกันเพราะความรักในรูปแบบนี้จึงทาให้
เกิดความรักแบบไม่สมหวัง เช่น เพลงคืนใจให้กัน
เพลงรัก ได้ ค รั้งละคน เชื่อ ใจได้ ค นละครั้ง เพลง
โยนใจให้หมากิน เพลงฉันไม่ใช่หรือเธอยังไม่พอ
ฝ่ายชายบอกเลิก การถูกบอกเลิก เป็นความรัก
ที่ไม่สมหวังอีกรูปแบบหนึ่ง การบอกเลิกเป็นการสื่อสาร
ให้อีกฝ่ายรู้ว่าสถานะความสัมพันธ์ของเรา ไม่ได้
เป็นแฟนกันแล้วหรือไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันแล้ว
อาจเป็นเพราะการส่งผลต่อเนื่องจากการนอกใจ
จึงทาให้เกิดการบอกเลิก ตัวอย่าง เพลงอย่าโทรมา
แค่ปลอบใจ
ฝ่ายหญิงเป็นมือที่สาม ความรักในรูปแบบนี้
เป็นความรักที่มีคนสามคนเข้ามาเกี่ยวข้อง การที่
ผู้หญิงกลายไปเป็นมือที่สามหรือไปเป็นอนุภรรยา
ของคนที่มีเจ้าของอยูแ่ ล้ว เป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับ
แต่ก็เป็นความต้องการของคนสองคนนั้น คือ ฝ่ายชาย
และผู้ ห ญิ ง ที่ เ ป็ น มื อ ที่ ส ามและการที่ จ ะเป็ น
อนุภรรยาหรือมือที่สามได้นั้นมีหลายสาเหตุ เช่น
เพลงคาพิพากษา เพลงอยากเป็นคนรักไม่อยาก
เป็ น ชู้ เพลงอยากหลั บ ตาในอ้ อ มกอดเธอ เพลง
แฟนเก็บ และเพลงไม่ใช่แฟนทาแทนไม่ได้
ความรั ก จื ด จาง เป็ น สิ่ ง ที่ ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง
กระทาโดยการไม่สนใจไยดีไม่มีความห่วงใยต่อกัน
ทาตัวเหมือนไม่รู้จักกันหรือเรียกง่ายๆว่า หมดรัก
เช่น เพลงฉันคิดมากไปหรือเปล่า
ความรัก แบบต่ างคนต่างเลิ กรา ความรัก ที่
ไม่ สมหวังเกิดได้จากหลากหลายอย่าง ความรัก
แบบต่างคนต่างเลิก รากัน ไปมี ค วามรัก ใหม่ เป็ น
การเลิกราแบบไม่มีฝ่ายได้เสียหายเพราะทั้งคู่ต่าง
ตกลงกันที่จะเลิกเพื่อนหาคู่กัน ที่ดีกว่า ตัวอย่าง
เพลงไม่ใช่แฟนฉัน ฉันไม่ใช่แฟนเธอ
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ความรั ก ในรู ป แบบแอบรั ก แอบชอบ เป็ น
ความรู้สึกใกล้ชิดต่อใครสักคนและสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กับเขาได้อย่างดีเป็นความรู้สึกที่หลงใน
เสน่ห์รูป ลัก ษณ์ร วมไปถึงอุป นิสัย การแอบรัก
แอบชอบ เป็นความรักที่ไม่สมหวังอีกรูปแบบหนึ่ง
เพราะเป็นการแอบรักอยู่ฝ่ายเดียว
แอบชอบคนมีเจ้าของ ความรักแบบแอบชอบ
คนมีเจ้ าของ เป็ น ความรั กที่ ไม่ ท าให้ เกิ ด ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเสียใจเป็นความรักที่เกิดขึ้นฝ่ายเดียวแต่
เป็นรูปแบบของการแอบชอบคนที่เรามีคู่รักอยู่แล้ว
เช่น เพลงขอจองในใจ เพลงรอเป็นคนถัดไป และ
เพลงใช้คาว่ารักอย่างเดียวไม่ได้
แอบจี บ แอบชอบ เป็ น ความรั กในลั ก ษณะ
ของการแอบชอบ และมีการจีบ โดยการหยอกล้อ
หรื อ ให้ ค วามหวั ง กั บ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้
สานสัมพันธ์ต่อ เช่น เพลงน่ารักก็ให้รีบมารัก
ความรัก จากบุพ การี ความรักของพ่ อ เป็ น
ความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนพ่อแม่ย่อมเสียสละ
ทุ ก อย่ างให้ ลู ก ได้ เสมอ ความรัก ของพ่ อ แม่ เป็ น
ความรักที่หาความรักใดมาเปรียบเทียบมิได้ ผู้ที่
ค่อ ยอบรมสั่งสอนเฝ้าเลี้ ยงดู เราตั้ งแต่ เล็ก จนโต
โดยหวังว่าเมื่อเราเติบใหญ่จะเป็นคนดีและเลี้ยงดู
พ่อแม่ต่อไป
ความรักที่บริสุทธิ์ เกิดจากพ่อแม่เป็นความรัก
ทีไ่ ม่หวังในสิ่งตอบแทน เหมือนความรักในแบบต่าง ๆ
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นคนรักที่หาสิ่งเปรียบเทียบ
ได้ยาก พ่อกับแม่หวังสิ่งเดียวในตัวลูกคือ เมื่อเติบใหญ่
ขอให้ ลูกเลี้ยงดูพ่ อแม่ เหมือ นที่ พ่อ แม่เฝ้าเลี้ยงดู
ทะนุ ถ นอมลู ก ในตอนเด็ ก เช่ น เพลงหั วใจยั งมี
รอยยิ้ม
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยต่อความรักที่เป็นผลพวง
ที่ก่อให้เกิดความรักในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะมี ดังนี้
การคาดหวังต่ อ ความรัก ความรัก เป็ นสิ่ งที่
เกิดขึ้นจากคนสองคน ซึ่งการคาดหวังในตัวบุคคล
มักจะมีอยู่มากทั้งการคาดหวังในเรื่องของความรัก

ที่ได้รับจากคู่รกั ของตนหรือเมือ่ ก่อนที่จะเป็นแฟนกัน
ก็ ค าดหวั งให้ เจอคนที่ มี รู ป ลั ก ษณ์ แ ละอุ ป นิ สั ย
อย่างที่ตนเองคาดหวังไว้ เช่น บทเพลงยิ่งกว่าคาว่ารัก
มากกว่าคาว่าใช่
ความไว้ เนื้ อ เชื่ อ ใจ ความไว้ เนื้ อ เชื่ อ ใจจะ
เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนสองคนไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกัน
เพราะการซื ่อ สัต ย์ต ่อ ความรัก จะท าให้เ กิด
ความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจน าพาให้ เกิ ด ความรั ก และ
ความสุข แต่ถ ้า คู ่ร ัก คู ่ใ ดไม่ม ีค วามซื ่อ สัต ย์
ความไว้เนื้อเชื่อใจก็จะไม่มีด้วยเช่นกัน ดั่งบทเพลง
รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้ง
ระยะเวลา คู่ รั ก หลายคู่ มี ร ะยะเวลาเป็ น
ปัจจัยที่มีผลต่อความรัก ความรักเป็นการใช้ชีวิตคู่
ซึ่งแตกต่างตรงที่คู่รักคู่ไหนจะประคองความรักให้
ยาวนานที่สุดนั้นก็คือระยะเวลาที่เกิดความรัก แต่
ในความรักที่มีระยะเวลายาวนานเป็นเหตุทาให้
คู่รักบางคู่เกิดความเบื่อต่อคนที่เรารักหรือความรัก
นั้นมักจะจืดจางลงจนทาให้เกิดปัญหาตามมาดั่ง
บทเพลงคืนใจให้กัน
ศีล ธรรม เปรีย บเสมื อ นสิ่งที่ ห้ ามไม่ให้ คู่รั ก
หรือคนอื่น ๆ มีความรักที่มากกว่าหนึ่งคน เพราะ
ศีลธรรมนั้นได้ให้ความหมายไว้ว่า การประพฤติดี
ประพฤติ ชอบ และรวมไปถึ ง การประพฤติ ด้ ว ย
ความสุจริตทั้งกายวาจาใจ ก็จะต้องบริสุทธิ์เป็ น
เรื่องที่สังคมให้การยอมรับ ดังเช่น บทเพลงใช้คาว่ารัก
อย่างเดียวไม่ได้
อภิปรายผล
จากการวิจัยการศึกษาการนาเสนอความรัก
ในบทเพลงลู กทุ่ งไทยของตั๊ กแตน ชลดา พบว่ า
ความรักที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนแบ่งออก
เป็ น 2 หัวข้ อใหญ่ นั้น คื อ ความรักของหนุ่ มสาว
และความรัก จากบุพ การี ซึ่ง ความรัก เป็น สิ่ง ที่
ไม่สามารถเกิดขึ้นเกิดได้เองจะต้องมีปัจจัยอย่างอื่น
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เข้ามาเกี่ยวข้องตามแนวคิดจิตวิทยาที่ว่าด้วยเรื่อง
ความรักตามคากล่าวของ (กิติกร มีทรัพย์, 2543,
น. 4–28) ที่กล่าวไว้ว่า “ความรักก็จะเกิดขึ้นเป็น
เงาตามตัวแบบสลับซับซ้อนตามในฐานะของผู้ให้
ความรัก และผู้ที่ถูกรั กจึงเห็นได้ว่าความรักนั้นมี
ขั้นตอน และมีพัฒนาการไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ จาก
ความว่างปล่าวแต่ได้ผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์
และจัดอบรมบ่มเลี้ยง การได้ความรักในเบื้องแรก
ของชีวิตจากพ่อแม่หรือคนใกล้เคียงเป็นทุกข์ต่อ
สาคัญที่จะผลักดั นเด็กให้เป็นคนรู้จักให้ความรัก
และเป็นผู้ได้รับความรักอย่างเหมาะสมกลมกลืน
ขณะเดียวกันความรักระดับต้นตอนนี้จะแปรเปลี่ยน
ไปสู่ความรักในรูปอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรักจาก
คู่ รั ก ความรั กอื่ น ๆ ที่ กว้ างออกไปเช่ น ความรั ก
เพื่อนพ้องและมิตรสหาย ซึ่งชี้ให้เป็นถึงสัจธรรม
ของมนุ ษ ย์ ทุ ก คนที่ ต้ อ งเกิ ด มาแล้ ว พบเจอกั บ
ความรักตั้งแต่เกิดจนโตซึ่งแต่ละคนก็จะพบเจอ
ความรัก ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไปหลายรู ป แบบทั้ ง
ความรั ก ที่ ส มหวั งบ้ างความรั ก ที่ ไม่ ส มหวั งบ้ า ง
บางครั้งความรักก็ เป็ น เครื่องเตื อ นจิต ใจและให้
จดจาว่าความรักแบบไหนที่ทาให้เราสุขหรือเรา
ทุกข์ ความรักเปรียบเสมือนดาบสองคมพร้อมที่
จะมอบความสุขให้กับคนที่เจอคู่รักที่ดีและพร้อม
ที่จะทิ่มแทงใจสาหรับคนที่พบคู่รักที่ไม่รู้จักพอ ซึ่ง
ทั้งสองอย่างนั้นมีความรักที่สมหวัง และไม่สมหวัง
ที่อยู่ ในเรื่องราว ความรักของหนุ่ม สาวความรัก
ทั้งสองนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าได้ไม่เกิดจากการชอบพอกัน
และการดึงดูดของเพศดั่งแนวคิดของ (ไชย ณ พล,
2558, น. 16-17) ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า รั ก เพศตรงข้ า ม
เช่น ชายรักหญิง หรือหญิงรักชาย ในบรรดาความรัก

ต่อบุคคลอื่นทั้งหมดนั้นความรักเพศตรงข้ามจะมี
อานุภาพร้อนแรงที่สุด การรักเพศตรงข้ามมาก ๆ
จะหล่อหลอมบุคลิกภาพให้เป็นคนอ่อนโยน แต่ถ้า
มากเกินไปก็จะกลายเป็นคนมักมากในกาม เจ้าชู้
เชื่อ ถือ ไม่ค่อ ยได้ ไม่เป็น ตัว ของตัว เอง ถ้า มาก
ถึงขีดสุดใจจะวุ่นวาย ระงับไม่ค่อยลง จะไม่ผ่องใส
สติปัญ ญาจะเลอะเลือน ในส่วนของความรักนั้น
คู่ รั ก ทุ ก คู่ แ ละคนทุ ก คนเชื่ อ ว่ า ต้ อ งเคยประสบ
ปัญหาต่าง ๆ นานาเกี่ยวกับความรัก ปัญหานั้นจะ
เป็ น เหมื อ นบททดสอบความเข้ ม แข็ งของใจเรา
เพื่อให้เรามีเกราะป้องกันความรักหรือเหมือนเป็น
การฉีดวัคซีน เพื่ อที่จะให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกั น
ตัวเอง แต่แน่นอนเมื่อเกิดปัญ หาสิ่งแรกที่ทุกคน
ต้องเจอคือ ความทุกข์ ดังคาสอนทางศาสนาพุทธ
ที่กล่าวว่า “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์”
ความรัก ของชายหญิงจะถูก แบ่ง ออกเป็น
2 หัวข้อใหญ่ นั้นคือ ความรักที่สมหวังและความรัก
ที่ ไม่ ส มหวัง ในความรัก ที่ ส มหวังพบความรัก ที่
ปรากฏในบทเพลง 2 รูปแบบคือ ความรักสมบูรณ์
ในเพลงยิ่งกว่าคาว่ารักมากกว่าคาว่าใช่ และความ
รัก แบบพรหมลิขิตในเพลงลงเอยด้วยรัก ความรัก
สมบูรณ์ในเพลง ยิ่งกว่าคาว่ารักมากกว่าคาว่าใช่
เป็นบทเพลงที่กล่าวถึงความรักของชายหญิงที่มี
ความสุขมีความผูกพันมีเสน่หา และมีความสนิทสนม
ซึ ่ง ความรัก ตรงกับ แนวคิด ของ สเติร์น เบิร ์ก
วินัย เพชรช่วย (2552) กล่า วไว้ว่า “รัก แท้ จะ
เกิด ขึ้น เมื่อ คู่รัก มีทั้ง ความสนิทสนม ความเสน่หา
และพั นธะผู กพั นต่อกัน จึงจะเป็ น ความสมบู ร ณ์
และสมหวังในความรัก มีขึ้นได้ในเฉพาะกรณี ที่มี
ความสัมพันธ์กันเป็นพิเศษมากเท่านั้น ” อีกหนึ่ง
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รูปแบบความรัก ความรัก แบบพรหมลิขิตในเพลง
ลงเอยด้ วยรัก เป็ นการกล่าวถึง ความเชื่อเกี่ยวกั บ
ความรักที่มีความสุ ขและสมหวังกับความรัก ใน
ความรักที่ไม่สมหวังมีความรักหลายรูปแบบที่ทาให้
ความรักไม่เกิดความสุขและ ความสมบูรณ์ ความรัก
ที่ฝ่ายชายปล่อยให้ฝ่ายหญิง รอในเพลงจิรักหรือ
จิ ห ลอก เป็ น บทเพลงที่ ก ล่า วถึง ความรัก ที ่ไ ม่
สมหวัง จากชายฝ่า ยที ่ไ ม่ สานสั มพั นธ์ ต่ อ เป็ น
ความรักที่ไม่สมหวังโดยฝ่ายชาย นอกใจเป็นความรัก
ที่ปรากฏในเพลงคืนใจให้กัน เพลงรักได้ครั้งละคน
เชื่อใจได้ คนละครั้ง เพลงโยนใจให้ หมากิน และ
เพลงฉั น ไม่ ใ ช่ ห รื อ เธอไม่ พ อ เป็ น การกล่ า วถึ ง
ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งเป็ น คนรั กกั นและ
กล่าวถึงความรักที่ฝ่ายชายไปมีหญิงอื่น ซึ่งไม่สนใจ
ความรู้สึกของภรรยาและไม่ยอมเลิกราหรือหย่าร้าง
กั บ ภรรยาซึ ่ ง เนื ้ อ เพลงตรงกั บ แนวคิ ด ของ
(วินัย เพชรช่วย, 2552) ที่กล่าวไว้ว่า “ รักหลอก ๆ
เกิดขึ้นในกรณีที่ถูกจับให้เป็นคู่รักกันโดยไม่สมัครใจ
หรือคู่รักที่มีปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่
ยังอยู่ร่วมกันโดยไม่มีความสนิทสนมทางอารมณ์
และไม่มีความเสน่หาต่อกันแล้ว นับเป็นความรัก
แบบหลอก ๆ เพื่อให้คนเชื่อว่ายังรักกันอยู่ มักเกิดขึน้
ในชีวิตการแต่งงานที่มีปัญหาและต้องอยู่ ร่วมกัน
ต่อไปด้วยเหตุผลบางอย่างโดยไม่หย่าร้างกัน” และ
ความรักที่ปรากฏในบทเพลงอย่าโทรมาแค่ปลอบใจ
เป็นความรักที่ฝ่ายชายบอกเลิกเพราะฝ่ายชายไปมี
คู่รักใหม่ ซึ่งทาให้ความรักของทั้งสองคนต้องเป็น
อันสิ้นสุดลง ในเอกสารมีแนวคิดของ วินัย เพชรช่วย
(2552) ที่ว่า “รักลวง เป็นพันธะผูก พัน ที่เ กิด ขึ้น
ได้อย่างรวดเร็วโดยเกิดจาก ความดึงดูดใจทางร่างกาย

หรื อ ความเสน่ ห า แต่ จ ะ ไม่ม ีค วาม ใกล้ช ิด
ทางอารมณ์และความรู้สึกที่ เอื้ออาทรต่อกันซึ่ง
ความรักประเภทนี้ทาให้ระยะเวลาต่อมาไม่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งจะนอกกาย นอกใจ และจบลงด้วยการ
บอกเลิกหรือหย่าร้างในคู่รักหลาย ๆ คู่ ความสัมพันธ์
ที่เริ่มต้นแบบนี้เสี่ยงต่อการล่มสลาย เพราะคู่สัมพันธ์
ยอมรับพันธะผูกพันต่อกันก่อนที่จะได้เรียนรู้และ
ทาความเข้าใจในกันและกันให้ดี”
ในส่วนของเพลงคาพิพากษา เพลงอยากเป็น
คนรักไม่อยากเป็นชู้ เพลงอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอ
เพลงแฟนเก็ บ และเพลงไม่ ใช่แฟนท าแทนไม่ ได้
บทเพลงทั้ง 5 เป็นบทเพลงที่ปรากฏมีความรัก ของ
ผู้ หญิ งที่ เป็ นมื อที่ สาม เป็ นความรั กที่ ไม่ สมหวั ง
เพราะฝ่ายชายนั้นมีคู่รักอยู่แล้วเป็นความรักแบบชู้
สาวมีตัณ หาทางอารมณ์ซึ่งตรงกับ แนวคิด ของ
ไชย ณ พล (2558, น. 16-17) ที่กล่าวไว้ว่า “รักแบบ
หวือหวา เป็นความรักที่ร้อนแรงหรือความรักชู้สาว
ที่ มี พั นธนาการทางอารมณ์ และทางร่างกาย เพื่ อ
สมปรารถนาด้ า นตั ณ หาเป็ น ส าคั ญ แต่ ไ ม่ มี
การวางแผนอนาคตที่จะใช้ชีวิตด้วยกัน” ความรักจืดจาง
ที่ปรากฏในเพลงฉันคิดมากไปหรือเปล่า เป็นความรัก
ที่เกิดขึ้นกับคนสองคนที่ที่เริ่มเบื่อเฉยชาต่อความรัก
หรือหมดความโรแมนติกไปแล้ว มีแนวคิดเกี่ยวกับ
ความรักที่ ตรงกับเนื้ อเพลงของ ไชย ณ พล (2558,
น. 16-17) ที่ ว่ าไว้ “หมดรั ก ความรั ก ของคู่ รั ก ที่
จืดชืดจนหมดรักไปแล้ว แต่ยังมีความผูกพันร่วมกัน
อยู่ ห รื อ ยั ง ต้ อ งชี วิ ต ร่ ว มกั น อยู่ แ ต่ จะไม่ มี ทั้ ง
ความเสน่ ห์ หา และสนิ ทสนมเหมือนคนที่ แต่งงาน
กั นมานาน” ในรู ป แบบของความรั กของต่ างคน
ต่ างเลิ ก ราที่ เป็ น ความรั ก ไม่ ส มหวั งอยู่ ในเพลง
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เธอไม่ ใช่แฟนฉั น ฉั นไม่ ใช่แฟนเธอ เป็ นความรักที่
กล่ าวถึ งการเลิ กราของคู่ รั กสองคนที่ ต่ างคนต่ าง
ตกลงที่จะจบความสัมพันธ์ด้วย การต่างคนต่างไป
มีรักใหม่เป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์แบบ หรือจบแบบ
ความรั กไม่ สมหวั ง ในบทเพลงขอจองในใจ เพลง
ใช้คาว่ารักอย่างเดียวไม่ได้ และเพลงรอเป็นคนถัดไป
ทั้ง 3 บทเพลงนี้เป็นความรักที่ไม่สมหวังเป็นความรัก
แบบแอบรั กแอบชอบ ที่ ไม่ สมหวั งเพราะคนที่ ไป
แอบชอบนั้ นเป็ นคนที่ มีคู่ รักอยู่แล้วทาได้ เพี ยงแค่
มองและคอยช่วยเหลือห่าง ๆ มีแนวคิดที่ตรงกับทั้ง
3 เพลงนี้เป็นแนวคิดของ ไชย ณ พล (2558, น. 16-17)
ที่ ก ล่ า วว่ า “หลงเสน่ ห์ เมื่ อฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง มี
ความรู้สึกด้านนี้เพียงด้านเดียว จะเป็นความรู้สึกที่
คนทั่วไปเป็น เมื่อพบรูปลักษณ์ที่ตนชอบ แต่ไม่ได้มี
ความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด กันมาก่อน และไม่สามารถ
รักได้ เพราะอาจจะมี คู่ รักอยู่ แล้ ว และความรู้สึกนี้
ก็ จะหายไปได้ อย่ างรวดเร็ ว” ความรั กในรู ปแบบ
แอบจีบแอบชอบเป็นความรักในบทเพลง น่ารักก็ให้
รีบมารัก เนื้อเพลงกล่าวถึงความรักที่ไม่สมหวัง โดย
โดนฝ่ายชายมาจีบหรือ มาสานสัมพันธ์ โดยการให้
ความหวังไว้แต่ในที่สุดฝ่ายชายก็ไม่สานสัมพันธ์ต่อ
จึ งท าให้ ความรั กไม่ สมหวั ง และในส่ วนความรั ก
ประเภทสุ ดท้ ายนั้ นคื อ ความรั กจาก บุ พการี ซึ่ ง
ปรากฏเป็ น ความรั ก ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ดั่ งในบทเพลง
หั วใจยั งมี รอยยิ้ ม ในบทเพลงกล่ าวถึ งความรั กที่
บริ สุ ทธิ์ ของพ่ อแม่ ที่ อยู่ ทางบ้ านค่ อยส่ งความรั ก
ความห่ วงใย และก าลั งใจให้ กั บลู กที่ มาท างานให้
เมืองกรุง ซึ่งมีแนวคิดที่กล่าวถึงความรักของพ่อแม่
ไว้ในเอกสารของ แพทย์เชิงดอย (2542, น.139-145)
ที่กล่าวไว้ว่า “ความรักและการเสียสละที่พ่อแม่มีต่อ

ลู ก นั้ น ยากที่ จ ะมี สิ่ งใดเปรี ย บเที ย บ การที่ เฝ้ า
ทะนุ ถ นอมอบรมเลี้ ย งดู เอาใจใส่ ทุ ก สิ่ งอย่ า งที่
ประกอบกันจนขึ้นเป็นลูก ก็เพราะลูกคือส่วนหนึ่ ง
ของพ่ อแม่ ส่ วนหนึ่ งของชี วิ ตมี ความเกี่ ยวพั น ที่
แน่นหนาทั้งจิตใจสายเลือด และพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วย
ความรั กที่ ประกอบด้ วยสติ ปั ญญาของตนเองและ
จะต้ อ งมี อิ ส รภาพทางใจพอสมควรถึ งจะต้ องมี
ความมั่ น คงของจิ ต ใจและจะเป็ น ผู้ ให้ รั ก อย่ า ง
บริสุทธ์” และนอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ทาให้เกิดความรัก
ในบทเพลงตั๊กแตน ชลดา ซึ่งมีทั้งหมด 4 ปัจจัย คือ
การคาดหวัง ต่อความรัก ดั่งบทเพลง ยิ่งกว่าคาว่ารัก
มากกว่าคาว่าใช่ ที่นาเสนอความรัก ของฝ่ายหญิงที่
คาดหวังคู่ครองทั้ งอุปนิ สัยและรูปลักษณ์ ภายนอก
ของฝ่ายชาย และความไว้เนื้อเชื่อใจ ที่ปรากฏใน
บทเพลงรักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง กล่าวถึง
การที่ฝ่ายหญิงมีค วามไว้เนื้อเชื่อ ใจฝ่ายชาย แต่
ฝ่ายชาย กับความเชื่อใจให้หมดลง โดยการไปมีรักอื่น
ระยะเวลา ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคั ญของความรัก ดั่ งใน
บทเพลง คื น ใจให้ กั น ในบทเพลงกล่ าวถึ งช่ ว ง
ระยะเวลาที่ ด าเนิ นความรั กกั นมาอย่ างยาวนาน
ในช่วงหลังก็เริ่มจะเกิดความเบื่อหน่ายต่อคู่รักของ
คนโดยการไปมี รักอื่นแต่ก็ไม่เลิกราหรือหย่าร้างกัน
และปัจจัยสุดท้ายคือ ศีลธรรม ดังบทเพลง ใช้คาว่ารัก
อย่างเดียวไม่ได้ ซึ่งในบทเพลง กล่าวถึงศีลธรรมเป็น
ดั่งเครื่องตักเตือนจิตใจที่ไม่ให้คนทั้งฝ่ายหญิงและ
ฝ่ายชายนั้นทาผิดศีลธรรม ตามที่สังคมไทยนั้นยอมรับ
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