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บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อรวบรวมเนื้อหาค�าร้องของบทเพลงไทยสากล

ยุคต้นเผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2474-2485 2) เพื่อศึกษาความหมายของความรักระหว่างชายหญิง ที่ปรากฏ

ในเน้ือหาค�าร้อง 3) เพื่อศึกษาเน้ือหาค�าร้องว่าสะท้อนปรากฏการณ์ความรักในเชิงมายาคติหรือสัจธรรม

ศกึษาเฉพาะบทเพลงทีเ่ปิดรบัฟังได้จากสือ่สงัคมออนไลน์ใช้การวเิคราะห์เน้ือหาและการพรรณนาตามวธีิวจัิย

เชิงคุณภาพ การคัดเลือกบทเพลง ตัวอย่างใช้เครื่องมือสองลักษณะคือ การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน 

ในลักษณะ Small group discussion เครื่องมืออีกลักษณะหนึ่งคือการใช้แบบสอบถาม จ�านวน 20 ชุด

แบบเก็บข้อมูลครั้งเดียว การเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยวิธีการน้ี ได้ชื่อเพลงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์รวม 163 ชื่อเพลง รวบรวมเน้ือหาค�าร้องได้ 129 

บทเพลง คิดเป็นร้อยละ 79.1 ไม่พบเน้ือหาค�าร้อง 34 บทเพลง คิดเป็นร้อยละ 20.9 บทเพลงตัวอย่าง

จ�านวน 38 บทเพลง เป็นบทเพลงที่ผู้รับสารชอบในระดับมากที่สุด

 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา การสื่อสารความหมายของความรัก จ�าแนกเป็นสองรูปแบบคือ ด้านการ

สือ่สารด้วยถ้อยค�า และด้านการสือ่สารด้วยความหมาย ในด้านการสือ่สารด้วยถ้อยค�า พบค�าทีม่คีวามหมาย

นัยตรงและนัยประหวัด และค�าที่เป็นคู่ตรงกันข้าม ด้านการสื่อสารด้วยความหมายจ�าแนกความรักเป็น

3 ลักษณะ 3 ระยะ คือระยะใกล้ชิดสนิทสนม ระยะเสน่หา ระยะความผูกพัน สรุปเป็นองค์รวมของความรัก 

16 ลักษณะ ค�าที่มีความหมายเป็นคู่ตรงกันข้ามกัน ตามกรอบแนวคิดจิตศาสตร์ความรัก ได้แก่ มุมมองด้าน

โลกธรรมคือ ค�าที่มีความหมายถึง โลภะ โทสะ โมหะ กิเลสตัณหา เป็นอวิชชา ส่วนค�าที่เป็นคู่ตรงกันข้าม

ในมุมมองด้านศาสนธรรมคือค�าที่มีความหมายถึงทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เป็นวิชชา การวิเคราะห์สัญญะ

คือภาษาพบค�ามีความหมายนัยตรงเกี่ยวกับความรักระหว่างชายหญิงปรากฏในเนื้อหาบทเพลง จ�านวน 38 

บทเพลง (38/38) คิดเป็นร้อยละ 100 ค�าสื่อความหมายนัยตรงแต่ไม่สื่อความหมายนัยประหวัด จ�านวน 1 

บทเพลง คิดเป็นร้อยละ 2.63 ค�าสื่อความหมายทั้งนัยตรงและนัยประหวัด จ�านวน 37 บทเพลง (37/38) 

คิดเป็นร้อยละ 97.37 ความหมายนัยตรง ความหมายนัยประหวัดที่พบมีความสัมพันธ์กันอย่างแยก
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ไม่ออก ค�า ๆ  หนึ่งเป็นสัญญะสื่ออารมณ์และจินตนาการได้ไร้ขีดจ�ากัด ตามประสบการณ์ที่สอดคล้องกันของ

ผู้ส่งสารและผู้รับสาร เป็นตัวก�าหนดความหมาย การวิเคราะห์สัญญะคือ เน้ือหาค�าร้องเปรียบเทียบกัน

พบว่า ข้อมูลสะท้อนปรากฏการณ์ความรักระหว่างชายหญิง สื่อความหมายถึงสัจธรรมและมายาคติ 

ขึ้นกับปัญญาพิจารณา

ค�าส�าคัญ: การสื่อสารมายาคติ สัจธรรม บทเพลงไทยสากล

Abstract

 The research entitled “The Communication of Myth and the Truth in Thai 

popular Songs” has three objectives; 1) to compile the texts of early ‘Thai popular Songs’ 

2) to study the meanings of love between male and female as appeared in the texts of

‘Thai popular Songs’ publicized between 1931-1942 and 3) to study the songs texts 

reflecting love phenomenon as ‘the myth’ or ‘the truth’ using only the songs avialable via 

the social media on line. The text analysis and the description are in line with the 

qualitative research method. 

 The selection of the sample songs is through two-aspect tool: one is the ‘Focus 

Group’ of three distinguished people in small group discussion and another is the 20 

copies of questionnaire for a one-time collection of data. The respondents are chosen for 

the purposive sampling. This procedure results in obtaining 163 songs from the social 

media online with 129 songs texts or 79.1 and 34 songs without texts or 20.9. The sample 

songs for analysis are the 38 songs for analysis are the 38 songs with the highest level 

of ‘like’ of the message receivers.

 The analysis of texts shows that the communication of the meaning of love falls 

into two forms, that is wording communication and meaning communication. In wording 

communication, It is found that there are words, words with direct and indirect implications 

as well as there are pairs of opposite words while the meaning communication show that 

love is of three aspects and three stages, namly intimacy, passions and commitment 

leading to the 16 aspects of consumate love. As for the words with opposite pairs of 

meaning in line with the concept framework of ‘The Psychology of Love’ or the worldly 

viewpoint referring to greed, anger, illussion and craving are regarded as ignorance or 

the myth. As for the opposing pairs of words in the eyes of religions are suffering, cause, 

cessation and path which are considered as enlightenment or truth. The language analysis 

has found words with direct implications with love between male and female appearing
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in the texts of 38 songs (38/38) or 100. Words with direct implications but not 

communicating indirectly is found in one song or 2.63. Words with both direct and 

indirect meanings are in 37 songs (37/38) or 97.37. The meanings of direct and indirect 

implications are founded to be inseparable. A word can convey boundless emotion and 

imagination depending on the experiences of the sender and receiver of the message that 

will designate the meaning. The analysis of the comparative of song texts show that the 

information reflecting the love phenomenon between male communicates both ‘the myth’ 

and ‘the truth’ it’s up to the message receiver to apply individual’s intelligence, logic and 

investigation in line with the principles religion concept.

Keywords: The Communication, The Myth, The Truth, Thai Popular Songs
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บทน�ำ

	 ดนตรคืีอผลผลติทางอารมณ์	ความรูส้กึ	เกดิจากสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมในสงัคม	สือ่สาร

อารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ส่งสาร	 (อ�านาจ	บุญอนนต์,	 2550)	 จัดระบบจากปัจจัย

ความเป็นจริงตามธรรมชาติ	 เชื่อมโยงกับอารมณ์อันลึกซึ้ง	 จึงมีความส�าคัญต่อมนุษย์ทั้งทางกายและ

ทางใจ	 (สุกรี	 เจริญ	 สุข,	 2550:	 62-	 63)	 เนื่องจากดนตรีและบทเพลงสร้างความรู้สึกที่งดงามขึ้น

ในจิตใจ	 เป็นเครื่องมือส�าคัญเสริมสร้างความศรัทธา	 ความเช่ือในคุณธรรม	 ความนิยมดนตรีและ

บทเพลง	 พบหลักฐานเชิงประจักษ์ในด้านศาสนาและวัฒนธรรม	 ทั้งปัจเจกบุคคลและสภาวะสังคม

องค์รวม	 (ทิพย์สุดา	 ญาณโกมุท,	 2543:	 23)	 การสวดมนต์ของคนไทยเกิดจากความเช่ือและ

ความศรทัธา	เนือ่งจากสงัคมไทยมรีากฐานหล่อหลอมจากหลกัธรรมค�าสอนในพระพทุธศาสนา	ศรทัธา

การกระท�ากุศลกรรม	ท�าจิตใจให้แจ่มใส	ละ	รัก	โลภ	โกรธ	หลง	ซึ่งเป็นอกุศลกรรม	(อภิ.สงฺ.	(ไทย)	

ท.ีปา.	(ไทย)	11/26;	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยตฺุโต),	2536;	พระมหาสมบรูณ์	วฑุฒฺกิโร,	2548:	5)

	 การสื่อสารบทเพลงในท่วงท�านองที่ประกอบสร้างขึ้นจากการขับร้องด้วยน�้าเสียงไพเราะ

เสนาะโสตร่วมกับ	 บทบาทการแสดงและบุคลิกภาพหน้าตาผู้แสดง	 กอปรด้วยความสอดคล้องกัน

อย่างเหมาะเจาะ	 สื่อความหมายด้วยความเช่ือที่ถูกกลบเกลื่อนให้เกิดการรับรู้เสมือนเป็นธรรมชาติ	

ทุกอย่างปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตา	มิได้ปิดบังอ�าพรางสิ่งใด	ผู้รับสารทั้งได้เห็น	 ได้ยิน	 ได้รู้สึก	แต่สิ่งที่

ปรากฏชวนให้หลงคิดว่า	สิง่ทีป่รากฏขึน้นัน้เป็นความจรงิ	(Barthes,	R,	1972;	วรรณพมิล	อังคสริสิรรพ,	

2551)	หลงปล่อยจิตใจเคลิม้คล้อยตามอารมณ์รกั	เหงา	เศร้า	สขุ	สมหวัง	หวานช่ืนหรอืขืน่ขมท่ีปรากฏ

อยู่	เผลอสติจนไม่อาจแยกแยะว่า	สิ่งใดเป็นสัจธรรมคือความเป็นจริงแท้	(Reality)	แท้จริงแล้วความ

เป็นจริงแท้นั้นคืออย่างไร	และสิ่งใดคือความเป็นจริงเสมือน	(Virtual	Reality)	ซี่งเป็นเพียงมายาคติ	

แต่กลับเปิดรับและเสพสารนั้นโดยดุษณี	เนื่องจากสารที่ส่งมาจากผู้ส่งสารสู่ผู้รับสารก็คือภาพสะท้อน	

เป็นภาพลวงทีเ่กิดขึน้จากความรูส้กึทีแ่ฝงอยูภ่ายในตัวตนของผู้รบัสารนัน้เอง	(ประกายกาวิล	ศรจีนิดา,	

2554)	

	 อนึ่ง	หากพิจารณาบทเพลงไทยสากลในมุมมองด้านการสื่อสาร	นอกจากเป็นสื่อสุนทรียภาพ	

สร้างสรรค์ความสะเทอืนอารมณ์ได้ตามเนือ้หาค�าร้องแล้ว	เพลงไทยสากลยงัสร้างสรรค์ความจรรโลงใจ

ตามบทบาทหน้าที่ของสื่อ	 เห็นได้ว่าบทเพลงทุกบทเพลงมีค�าร้องกินใจ	 ให้แง่มุมความคิดที่มีคุณค่า

ต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 ส่วนบทเพลงซ่ึงสื่อสารเนื้อหาความรักระหว่างชายหญิง	 จะเห็นได้ว่า	

ถ้อยค�าส�านวนภาษาเมือ่กล่าวถงึความรกัให้ความรูส้กึเป็นสขุยามสมหวัง	เป็นทกุข์ยามไม่สมหวงั	เมือ่

ผู้รบัสารเปิดรบัสารและเข้าถงึอวัจนสารทีส่ือ่ผ่านน�า้เสยีงและภาษาค�าร้อง	ไตร่ตรองตามและตระหนกัรู้

เท่าทันถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิต	 จะส่งผลให้เกิดแนวคิด	 คติสอนใจดังพระนิพนธ์	 “...ดูหนัง

ดูละคร	แล้วย้อนดูตัว	ข�าอุราน่าหัว	เต้นยั่วอย่างฝัน...”	(กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์,	2513)	
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	 กล่าวได้ว่า	บทเพลงและดนตรมีคีวามส�าคัญในสงัคมไทย	ทัง้ด้านศาสนา	สงัคม	และวัฒนธรรม	

ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน	พัฒนามาโดยล�าดับ	(มนตรี	ตราโมท,	2503:	1942)	การฟังดนตรี

มีประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต	 ดังพระราชนิพนธ์	 “...เจ้าจงฟังดนตรีเถิดช่ืนใจ...”	 (พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,	2459)		

	 ด้วยเหตุที่บทเพลงไทยสากลมีความส�าคัญในประการต่าง	ๆ 	จึงสนใจศึกษาเนื้อหาค�าร้องของ

บทเพลง	 ว่ามีคุณค่าเชิงสัจธรรมความเป็นจริงแท้	 หรือเป็นแต่เพียงมายาคติความเป็นจริงเสมือน

เป็นประโยชน์	 เสริมสร้างความตระหนักรู้	 เข้าใจสัจธรรมของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงของชีวิต	

เป็นภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทันทั้งความสุข	 ความทุกข์	 ความสมหวังและผิดหวังจากความรัก	 เป็นแนวทาง

น�าสู่ความสุขแท้ที่ยั่งยืน	(Sustainable	Happiness)	

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	 เพือ่รวบรวมเนือ้หาค�าร้องของบทเพลงไทยสากลยคุต้น	เผยแพร่ระหว่างพ.ศ.	2474-2485

	 2.	 เพือ่ศึกษาความหมายของความรกัระหว่างชายหญิง	ทีป่รากฏในเนือ้หาค�าร้องของบทเพลง

ไทยสากล

	 3.	 เพื่อศึกษาเนื้อหาค�าร้องว่าสะท้อนปรากฏการณ์ความรักในเชิงมายาคติหรือสัจธรรม

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

	 การวิจัยเรื่องนี้มีกรอบแนวคิดคือ	 แนวคิดการวิเคราะห์เนื้อหาค�าร้องและความหมายของ

ความรักที่ปรากฏในเพลงไทยสากลยุคต้น	แนวคิดมายาคติระดับที่สองของบาร์ธส์	(Barthes,	1972)	

คือสญัญะทีม่คีวามหมายถงึระดับ	ขัน้ของความรกัและความหมายทีเ่ป็นคู่ตรงกันข้าม	แนวคิดจิตศาสตร์

ความรัก	2	มุมมอง	ได้แก่	แนวคิดปรัชญาเชิงโลกธรรมคือแนวคิดสามเหลี่ยมของความรัก	ซึ่งอธิบาย

ความรักระหว่างชายหญิงว่าประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ	3	ลักษณะ	(Sternberg,	1988)	คือความ

ใกล้ชิดสนิทสนม	 (Intimacy)	 ความเสน่หา	 (Passion)	 ความผูกพัน	 (Commitment)	 และแนวคิด

เชิงศาสนธรรม	 คือ	พระพุทธปรัชญาว่า	 กระท�าแต่กุศลกรรม	 ท�าจิตใจให้แจ่มใส	 ละคลาย	 ความรัก

โลภ	โกรธ	หลง	ซึ่งเป็นอกุศลกรรม	(ที.ม.	10/8;	ขุ.ธ.	25/16/165;	อภิ.สงฺ.	(ไทย);	ที.ปา.	(ไทย)	

11/26;	อภิ.วิ.	2/300;	พระพรหมคุณาภรณ์	[ป.อ.ปยุตฺโต],	2548:	124)	แนวคิดการสื่อสารยุคดิจิทัล	

รูปแบบการติดต่อสื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลง	 อธิบายปรากฏการณ์การสื่อสารในสื่อใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี

ขยายพลังอ�านาจจากพื้นที่โลกจริง	 สู่พื้นที่โลกเสมือนจริง	 ที่เป็นเพียงมายาคติความเป็นจริงเสมือน	

(Virtual	Reality)	(พรพรรณ	ประจักษ์เนตร,	2557:	33-35)	สานความสัมพันธ์กับผู้ส่งสารบนพื้นที่

เสมือนจริงที่ปรากฏอยู่	ได้ยินอยู่	ก้าวข้ามความมีตัวตน	พื้นที่และเวลา	(Spaceless	and	Timeless)	
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สิ่งที่ผู้รับสารรับรู้จากผัสสะทั้ง	 5	 ผ่านช่องทางการสื่อสารยุคดิจิทัล	 อาจมิใช่สภาพจริงแท้อย่างที่เห็น	

ต้องถอดรหัส	(Code)	สารที่แฝงอยู่ในตัวบท	(Text)	(ศิริชัย	ศิริกายะ,	2557)	และพิจารณาไตร่ตรอง

ด้วยเหตุผล	(อภิ.วิ.	2/300)

ระเบียบวิธีวิจัย

	 การศึกษาเรื่องนี้	 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาค�าร้องบทเพลงรักระหว่างชายหญิง	 โดยวิเคราะห์

ความหมายและสัญญะของค�า	 น�าเสนอข้อมูลที่พบโดยการพรรณนาตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 การเก็บ

รวบรวมบทเพลงตัวอย่างที่น�ามาวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 ตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ใช้เครื่องมือสองลักษณะคือ	 การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	 คน	 ในลักษณะ	 Small	 Group	

Discussion	 และน�าความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม	 สรุปเป็นกรอบการรวบรวมช่ือเพลงเพื่อน�ามา

สร้างแบบสอบถาม	 (Questionaire)	 ซ่ึงเป็นเครื่องมืออีกลักษณะหนึ่งส�าหรับเก็บข้อมูลจากผู้รับฟัง

เพลง	 เป็นการเก็บข้อมูลอย่างง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	 แบบเก็บข้อมูลครั้งเดียว	 โดย

เลือกผู้ตอบแบบ	สอบถามจากผู้รับสารเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	5	ชุด	จังหวัดอื่น	ๆ	5	ชุด	

รวม	10	ชุด	การเลือกผู้ตอบแบบสอบถามแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	คือ	ผู้ตอบต้องเป็น

ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางการรับฟังบทเพลงซ่ึงน�าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์บนพื้นที่สาธารณะ	

การรวบรวมชื่อบทเพลงที่สามารถเปิดรับฟังได้ในถิ่นที่อยู่ต่าง	 ๆ	กัน	น�ามาสรุปปรากฏการณ์ความรัก

ระหว่างชายหญิงที่ปรากฏในเนื้อหาบทเพลง	 ด�าเนินตามกรอบแนวคิดจิตศาสตร์ความรัก	 ในมุมมอง

เชิงโลกธรรมและศาสนธรรม	ว่าเนื้อหาค�าร้องน�าเสนอสัญญะมายาคติหรือสัจธรรม

ผลกำรวิจัย

	 จากการใช้เครื่องมือตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพคือ	 การสนทนากลุ่ม	 และแบบสอบถาม

รวบรวมบทเพลงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ได้	 163	 ช่ือเพลง	 ในจ�านวนน้ี	 พบเน้ือหาค�าร้อง

จ�านวน	129	บทเพลง	คิดเป็นร้อยละ	79.1	ไม่พบเนื้อหาค�าร้อง	34	บทเพลง	คิดเป็นร้อยละ	20.9	

บทเพลงที่ผู้ตอบแบบสอบถามรับฟังในระดับชอบมากที่สุด	 จ�านวน	 38	 บทเพลง	 เหตุผลที่ชอบคือ	

ชอบวัจนภาษา	ได้แก่	เนื้อหาค�าร้อง	และชอบอวัจนภาษา	ได้แก่	ลีลาการขับร้อง	ส�าเนียงสื่ออารมณ์	

ลึกซ้ึงกินใจ	 ให้จินตนาการ	 สะท้อนปรากฏการณ์ความรักระหว่างชายหญิง	 ประมวลข้อมูลที่พบสู่

ข้อสรุป	ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย	ดังนี้

 1) กำรรวบรวมเนื้อหำค�ำร้องบทเพลงตัวอย่ำง

	 	 บทเพลงไทยสากลกลุ่มตัวอย่าง	เผยแพร่ระหว่าง	พ.ศ.	2474-2485	รวบรวมได้	จ�านวน	

38	บทเพลง	ดังนี้
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	 พ.ศ.	 2474-2476	 ได้แก่	 เพลงเห็นหน้าคนรัก	 เพลงจันทร์ลอย	 เพลงจันทร์เจ้าขา	 เพลง

จันทร์ลอยฟ้า	 เพลงจันทร์โลม	 เพลงจันทร์แฝงแสง	 เพลงจันทร์แจ่มฟ้า	 เพลงจันทร์สวาท	 เพลงเห็น

น�้าใจ	เพลงเมฆรัศมี	รวม	10	บทเพลง

	 พ.ศ.	 2477-2479	 ได้แก่	 เพลงกุหลาบร่วง	 เพลงยอดสน	 เพลงกุหลาบในมือเธอ	 เพลง

นาฏนารี	 เพลงสูงสุดสอย	 เพลงฝนสั่งฟ้า	 เพลงฉันรักเธอจริง	 เพลงคืนหนึ่งยังจ�าได้	 เพลงดวงจันทร์	

เพลงเธอใกล้หรือไกล	รวม	10	บท	เพลง

	 พ.ศ.	 2480-2482	 ได้แก่	 เพลงกระแจะจันทร์	 เพลงเสียดายเดือน	 เพลงถ่านไฟเก่า	

เพลงเสน่ห์นวล	 เพลงเมื่อแดนฟ้าขาดเดือน	 เพลงน�้าผ้ึงรวง	 เพลงเพียงเห็นหน้า	 เพลงชายในฝัน	

เพลงรักเธอแต่แรกยล	เพลงอยู่ไกล	รวม	10	บทเพลง	

	 พ.ศ.	 2483-2485	 ได้แก่	 เพลงสายสวาท	 เพลงช่ืนชีวัน	 เพลงอยากจะรักสักครั้ง	 เพลง

คอยไหวหรือรักเรา	เพลงเพราะเชื่อน�้าค�าหญิง	เพลงศรอนงค์	 เพลงเนตรเสน่ห์	 เพลงคืนเดือนหงาย	

รวม	8	บทเพลง

 2) กำรสื่อสำรควำมหมำยของควำมรักระหว่ำงชำยหญิง 

	 	 การวิเคราะห์ภาษาในมิติด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา	 พบการสื่อสารความหมายของ

ความรัก	จ�าแนกเป็นสองรูปแบบคือ	ด้านการสื่อสารด้วยถ้อยค�า	และด้านการสื่อสารด้วยความหมาย	

ในด้านการสือ่สารด้วยถ้อยค�า	พบค�าทีม่คีวามหมายนยัตรงและนยัประหวัด	และค�าท่ีเป็นคู่ตรงกนัข้าม

กันตามแนวคิดจิตศาสตร์ความรักในมุมมองเชิงโลกธรรมและศาสนธรรม	 ด้านการสื่อสารด้วย

ความหมาย	จ�าแนกความรักเป็น	3	ลักษณะ	3	ระยะคือ	ระยะใกล้ชิดสนิทสนม	(Intimacy)	ระยะ

เสน่หา	(Passion)	ระยะความผูกพัน	(Commitment)	สรุปเป็นองค์รวมของความรัก	(Consummate	

Love)	และค�าที่มีความหมายเป็นคู่ตรงกันข้ามกัน	คือค�าที่มีความหมายเชิงโลกธรรมถึง	โลภะ	โทสะ	

โมหะ	 กิเลสตัณหา	 เป็นอวิชชา	 เป็นมายาคติ	 ส่วนค�าที่เป็นคู่ตรงกันข้ามคือ	 ค�าที่มีความหมายเชิง

ศาสนธรรมถึง	ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรค	เป็นวิชชา	เป็นสัจธรรม	ดังจะได้แสดงในล�าดับต่อไป

	 ด้านการสื่อสารถ้อยค�าร้องบทเพลงความรัก	 สื่อผ่านวัจนภาษาและอวัจนภาษา	 สร้างความ

เข้าใจแก่ผู้รับสาร	สะท้อนปรากฏการณ์ความจริงของความรักหลายประการ	เข้าถึงได้หลายวิธี	(พัชนี	

เชยจรรยา,	เมตตา	วิวัฒนานุกูล,	ถิรนันท์	อนวัชศิริวงศ์,	2541:	237-239)	สิ่งส�าคัญคือรหัส	((Sign)	

ที่ผู้ส่งสารน�าเสนอผ่านค�าร้องมีความหมายที่แฝงอยู่	(Myth)	ในเนื้อหา	(Content)	(Strauss,	1963	

พบค�าที่มีความหมายนัยตรงและนัยประหวัด	ดังตารางที่	1	ดังนี้	
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ตำรำงที่ 1 การสื่อสารความหมายของค�า	(Barthes,	1975)

ชื่อบทเพลง 

กำรสื่อสำรควำมหมำยของค�ำ

ควำมหมำยนัยประหวัดควำมหมำยนัยตรง

เพลงเธอใกล้หรือไกล,	เพลงจันทร์ลอยฟ้า,

เพลงจันทร์สวาท,	เพลงเมฆรัศมี,

เพลงเมื่อแดนฟ้าขาดเดือน

 กระต่าย ชายธรรมดาสามัญไม่มีฐานะ,

ชายผู้ต�า่ต้อยไม่มยีศฐาบรรดา-

ศักดิ์,	

ชายผู ้ตกหลุมรักหญิงที่ ไม ่

สนใจตน

เพลงจันทร์ลอย,	เพลงจันทร์แฝงแสง,	

เพลงถ่านไฟเก่า,	เพลงชื่นชีวัน

แมลง,	ผึ้ง,	ภมร,	ภุมริน,	

ภุมรา,	แมลงภู่

ชายผู้ได้เปรียบในความ

สัมพันธ์ระหว่างชายหญิง

เพลงจันทร์ลอย,	เพลงจันทร์แจ่มฟ้า,

เพลงจันทร์โลม,	เพลงจันทร์สวาท,	

เพลงสงูสดุสอย,	เพลงเหน็น�า้ใจ,	เพลงดวงจันทร์,	

เพลงเธอใกล้หรือไกล,	เพลงเสียดายเดือน,	

เพลงคืนเดือนหงาย,	เพลงเมื่อแดนฟ้าขาดเดือน

จันทร์,	จันทรา,	จันทร์เพ็ญ,

ดวงจันทร์,	ดวงเดือน,	

เดือนหงาย,	เดือน,	ดอกฟ้า,	

เดือนดวงเด่น

หญิงสูงศักดิ์,	

หญิงผู้มีสถานภาพศักดิ์ศรี

สูงกว่า,	หญิงงามผู้เป็นที่รัก

เพลงจันทร์โลม,	เพลงจันทร์ลอย,

เพลงจันทร์แฝงแสง,	เพลงถ่านไฟเก่า,

เพลงเสน่ห์นวล,	เพลงคืนเดือนหงาย

ดอกไม้,	มาลี,	ดอกฟ้า,

ดอกกุหลาบ,	เดือน,	ดาว,	

แขไข,	กุหลาบหนามคม

หญิงสาวรูปงาม

เพลงจันทร์แฝงแสง,	เพลงเมฆรัศมี,	

เพลงน�้าผึ้งรวง,	เพลงชื่นชีวัน,	เพลงจันทร์เจ้าขา,	

เพลงเสน่ห์นวล,	เพลงเมื่อแดนฟ้าขาดเดือน

น�้าผึ้ง,	น�้าตาล,	น�้าอ้อย,	

แสงจันทร์,	แสงเดือน,	

แสงเดือนสกาว,	แสงดาวพร่าง

ความรักและอารมณ์รัก

โรแมนติก

เพลงเห็นหน้าคนรัก,	จันทร์แฝงแสง,	

เพลงกุหลาบร่วง,	เพลงฝนสั่งฟ้า,

เพลงเนตรเสน่ห์

กอระก�า,	ระก�า,	จันทร์จากฟ้า,	

จันทร์สลัว,	จันทร์แรม,	

เดือนสลดหมดแสง,	เดือนตก

ความชอกช�้าใจ	ตรมใจ	

ทุกข์ใจจากความรัก

เพลงยอดสน,	เพลงเพราะเชื่อน�้าค�าหญิง ยอดสน,	น�้าขึ้นน�้าลง,	น�้าไหล,	

น�้าฝน,	ฝนสั่งฟ้า,	

จันทร์ข้างแรม,	ดาวตก

ความโลเลของจิตใจที่

ไม่มั่นคงในความรัก

ความรักที่ไม่สมหวัง,	พิษรักเพลงเพียงเห็นหน้า ไฟร้อน

ความรักครั้งก่อนเก่าที่เมื่อพบ

กันอีก	 ก็กลับมารักกันใหม่ได้

ง่ายขึ้น

เพลงถ่านไฟเก่า ถ่านไฟที่ใช้แล้ว
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 จากตารางสรุปได้ว่า	 การสื่อสารความหมายของค�ามี	 2	 ลักษณะ	 ได้แก่	 ค�าที่มีความหมาย

นัยตรงแต่ไม่สื่อความหมายนัยประหวัด	ปรากฏในบทเพลงจ�านวน	1	บทเพลง	(1/38)	คิดเป็นร้อยละ	

2.63	พบค�าที่สื่อความหมายทั้งความหมายนัยตรงและความหมายนัยประหวัด	จ�านวน	37	บทเพลง	

(37/38)	คิดเป็นร้อยละ	97.37	ความหมายนัยตรงและความหมายนัยประหวัดที่พบ	มีความสัมพันธ์

ซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่ออก	ค�า	ๆ 	หนึ่ง	สามารถสื่ออารมณ์และจินตนาการได้ไร้ขีดจ�ากัด	ขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์เดิมที่สอดคล้องกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารโดยมีถ้อยค�าและความหมายของค�าที่

น�ามาใช้เป็นสัญญะ	 เป็นตัวก�าหนดความหมายท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการการสื่อสารระหว่างกันจัดเป็น

คุณค่าด้านการสื่อสารด้วยถ้อยค�า	

ตำรำงที่ 1 การสื่อสารความหมายของค�า	(Barthes,	1975)	(ต่อ)

ชื่อบทเพลง 

กำรสื่อสำรควำมหมำยของค�ำ

ควำมหมำยนัยประหวัดควำมหมำยนัยตรง

เพลงจันทร์แฝงแสง,	ถ่านไฟเก่า ดอกรัก,	เกสรดอกไม้,	

น�้าตาลสด

ความรักที่ชายหญิงมีต่อกัน

เพลงจันทร์แจ่มฟ้า,	เพลงกุหลาบในมือเธอ,	

เพลงกุหลาบร่วง,	เพลงอยากจะรักสักครั้ง

กหุลาบ,	จันทร์แจ่ม,	แสงจันทร์,

รสเปรี้ยว-หวาน-มัน-เค็ม

ความรัก,	รสรัก

เพลงเสน่ห์นวล,	เพลงศรอนงค์,

เพลงคืนเดือนหงาย

ศรกามเทพ,	กามเทพ ความรู้สึกหลงรัก	

ด้วยอานุภาพของกามเทพ	

เทพเจ้าแห่งความรัก

เพลงนาฎนาร,ี	เพลงฉนัรกัเธอจรงิ,	เพลงคืนหนึง่

ยังจ�าได้,	เพลงกระแจะจันทร์,	เพลงชายในฝัน,	

เพลงรักเธอแต่แรกยล,	เพลงสายสวาท,

เพลงคอยไหวหรือรักเรา

อารมณ์รัก,	ความสนิทสนม,	

ความคิดถึงไม่ลืมเลือน,	อยาก

อยูด้่วยกนั,	หวงแหนรกัจากใจ,

รกัแนบสนทิ,	รกัฝังจติรกัฝังใจ,

เพือ่นชีวิต,	ช่ืนชีวิต,	สายสวาท

งามสมเป็นชายถูกใจสตรี,	

กลัดกลุ้ม,	รักแต่แรกยล,	

อยากปองน้องเป็นคู่,	

ยามนอนนอนเคียง,

รักหลงหนัก,	สวรรค์แปลง

ความรักใคร่เสน่หา,	

อารมณ์รักที่ลุ่มหลงในรูปร่าง

หน้าตา,	สัมพันธ์รักร่วมเตียง

เคียงหมอน

เพลงอยู่ไกล ทกุค�าในบทเพลงมคีวามหมาย

นัยตรง

-



255

 การสื่อสารมายาคติและสัจธรรมในบทเพลงไทยสากล 

	 การสื่อสารความหมายของค�าแสดงระดับของความรัก

	 นอกจากคุณค่าด้านการสื่อความหมายนัยตรง	 และการสื่อความหมายนัยประหวัดแล้ว	 เมื่อ

พิจารณาจากหลักแนวคิดทฤษฎีเรื่องความรักระหว่างชายหญิง	 พบว่า	 แม้ความรักจะมีหลายลักษณะ	

แต่ในภาพรวมจ�าแนกเป็น	3	ลักษณะ	3	ระยะ	(Sternberg,	1988)	คือ	ระยะแรกรัก	ได้แก่	ความ

ใกล้ชิดสนิทสนม	(Intimacy)	ระยะตกหลุมรัก	ได้แก่	ความเสน่หา	(Passion)	ระยะผลของความรัก	

ได้แก่	ความผูกพัน	(Commitment)	สรุปเป็นองค์รวมของความรัก	(Consummate	Love)	รักแต่ละ

แบบเกดิขึน้ในช่วงเวลาต่าง	ๆ 	กนั	(อุมาพร	ตรงัคสมบติั,	2545:	10	อ้างจาก	Lasswell	and	Lasswell.	

1976)	 จ�าแนกลักษณะการสื่อสารความหมายของค�าแสดงระดับความรักระหว่างชายหญิง	 ได้	

ด้วยตารางที่	2	ดังนี้

ตำรำงที่ 2	จ�าแนกระดับขั้นความหมายของความรักระหว่างชายหญิง	(Sternberg,	1988)

ชื่อบทเพลง

ระดับขั้นของควำมรักระหว่ำงชำยหญิง (Sternberg, 1988)

ควำมใกล้ชิดสนิทสนม

(Intimacy)

ควำมเสน่หำ

(Passion)

ควำมผูกพัน

(Commitment)

องค์รวมของควำมรัก

(Consummate 

Love) 

อารมณ์รักโรแมนติก

รักอยากอยู่ร่วมกัน

รักที่หลงใหล	(โลภะ)

เพลงเห็นหน้าคนรัก อยากได้เห็นหน้า

คนรัก,	สนทนากัน,

ระแวง,	เศร้าอยู่เดียว

ดาย,	อกจะหัก

ใจเต้นระทึก,	

อิงแอบรัก,	

พร�่าพลอด,	

หวานค�าออด,	

สวิงสวายในกาย	

รักชื่นอยู่มิรู้วาย

เพลงจันทร์ลอย ชายจะคลุกชายจะคลี ชื่นชูรู้รัก,	ชายจะไต่

จะตอม,	ชายจะขยี้,	

ชายจะแนบจะแอบจะ

อิง,	หวานล�า้ฉ�า่เหลอื,	

หวานล�้าค�าออด,

พร�่าพลอดเรื่องรัก

ความแหนงหน่าย,

ความขื่นขม,

ความชอกช�้า,

ความระก�า,	

ความไม่เหลียวแล

ความรักที่หญิง

แพ้รู้ชาย

(โทสะ)

เพลงจันทร์เจ้าขา ระริกระรื่นรื่น,	

เอียงหน้ามา

จะกระซิบเบาๆ

ความชื่นใจ,	หวานล�้า

ฉ�่าทวีค�ารัก,	

ความซาบซ่านหวานฉ�า่, 

กระซี้กระซิก,

เสนอสนองของสงวน

รักมั่นดุจค�าสัญญา,	

รักไม่ลวงเล่น

สัมผัสรัก,

ความรักโรแมนติก

(โลภะ,	กิเลสตัณหา)
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ตำรำงที่ 2	จ�าแนกระดับขั้นความหมายของความรักระหว่างชายหญิง	(Sternberg,	1988)	(ต่อ)

ชื่อบทเพลง

ระดับขั้นของควำมรักระหว่ำงชำยหญิง (Sternberg, 1988)

ควำมใกล้ชิดสนิทสนม

(Intimacy)

ควำมเสน่หำ

(Passion)

ควำมผูกพัน

(Commitment)

องค์รวมของควำมรัก

(Consummate 

Love) 

รักที่อาจเอื้อม	(โลภะ),

รักไม่สมหวัง	(โทสะ)

เพลงจันทร์ลอยฟ้า ปลอบฤดีให้หงอย

คลาย,	สดชื่นตื้นตัน,	

ชื่น,	อกตรม

กระสัน,	

เอื้อมโอบ,	ชื่นใจ

รักอยู่ห่างๆ,	

รักที่เจียมตน

เพลงจันทร์โลม สร้างวิมานความรัก,

รอคอยไม่สมดั่งใจ,

อยากจะโลม,	

อยากสมรกั,	ฝันหวาน, 

รักรุมสุมใจ

เพียงภาพฝัน,

ความระทมใจ

ความรักที่อาจเอื้อม,	

รักที่เพ้อฝันจะ

ครอบครองกัน,	

ความรักข้างเดียว

(โลภะ,	ตัณหา)

เพลงจันทร์แฝงแสง ฟังคารม,	

หวานล�้าค�าชาย,

รู้เท่าทันค�าชาย,

สงวนตัวสงวน

ความสาว,

ไม่มีราคีคาว,	ระก�า

ซาบซ่านหวานฉ�่า,

แกล้งเคล้าแกล้งเคลยี

ความนิยมในยอด

นาร,ี	สงวนความสาว, 

สงบเสงี่ยมใจกาย

ความรักในศักดิ์ศรี

สตรี

(นิโรธ,	มรรค)

เพลงจันทร์แจ่มฟ้า สดชื่นชื่นชีวัน,

สดชื่นเหมือนใจ

กระสนัซ่า,	ความช่ืนใจ,

สองเราร่วมสัมพันธ์,

อิงแอบ

รักร่วมหัวใจร่วมตาย,

ร่วมสัมพันธ์,

รักไม่ลวงเล่น,

รักไม่เปลี่ยนแปลง,

รักไม่เป็นอื่น

ความรักที่สมหวัง

(โลภะ,	ตัณหา),

ความรักที่ได้

ครอบครองกัน,

ความรักโรแมนติก

(โลภะ,	กเิลสตัณหา)

เพลงจันทร์สวาท ตาแรกพบ,	

โปรดจงปราณี,

เสนอถ้อยสนองค�า,

หวานฉ�่าชุ่มใน,	ชะลอ

ชะโลมโน้มให้หวัใจช่ืน,

เสนอถ้อยสนองค�า,

ครวญคร�่าหลั่งแต่

น�้าตานอง

รักกระทบใจเสียว,

หัวใจรัญจวน,	

ตะกายจะตระกอง,

รสรักหวาน,	สนิทราว

กับสนิมแนบเนื้อ,	

กลุม้อยูใ่นเช้ือเพลงิรกั,

อกร้อน,	เสน่ห์สนิท

โปรดจงรับรัก วงิวอนขอสมความรกั

(โลภะ,	โทสะ),

รกัทีอ่ยากครอบครอง

(กิเลสตัณหา),

รักที่ขอผูกพัน

(โลภะ,	กเิลสตัณหา)
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ตำรำงที่ 2	จ�าแนกระดับขั้นความหมายของความรักระหว่างชายหญิง	(Sternberg,	1988)	(ต่อ)

ชื่อบทเพลง

ระดับขั้นของควำมรักระหว่ำงชำยหญิง (Sternberg, 1988)

ควำมใกล้ชิดสนิทสนม

(Intimacy)

ควำมเสน่หำ

(Passion)

ควำมผูกพัน

(Commitment)

องค์รวมของควำมรัก

(Consummate 

Love) 

เพลงเห็นน�้าใจ

(เพลงเดือนเด่น)

ใจหาย,	ครวญคร�่าร�่า

ร�าพัน,	อาลัย,	หัวใจ

โรยรา,	เฉยเมย,

นึกเวทนา,	เห็นใจ

อาลัย รักที่ไม่สมหวัง

(โทสะ)

เพลงเมฆรัศมี เพียงเอารูปสวย

เข้าเกี้ยว,	พาหล่อน

เทีย่วส�าราญ,	เทีย่วจน

ดึกดื่นชื่นบาน,

เชื่อง่าย,	ไม่ตริไม่

ตรองให้ถ้วนถี่,	

เหิมเห่อ,	เชื่องชิน,

เหลิงหลงปลงใจ,

เชื่อง่าย,	ชอกช�้า,

กระต่ายหมายแข,

ว่าหญิงเสียป่น

หมายจะชม,

เขาเชยเขาชมเขา

ดมชิมลิ้มรสหวาน

ชิมแต่เนื้อเหลือแต่

ชานแล้วก็คาย,

ความชอกช�้าใจ,

รกัระบมระทมเพราะ

เหิมเพราะเห่อ,

รักร้าวลวงใจ

รักที่หลอกลวง,

รกัทีผิ่ดหวงั,	(โทสะ)

รักต้องไตร่ตรอง

(โลภะ),

เหยียดรักของเพศ

หญิง	(โทสะ,	โมหะ)

เพลงกุหลาบร่วง ชื่นอารมณ์เพียงชั่วคืน,

อกระทม,

ความชื่นบาน

หวังใจว่าจะได้ชื่น,

เขาเด็ดดอกเอาไปชม

สุดเสียดาย,	

กลายไปเป็น

ของเขาอื่น

รักที่ผิดหวัง,

รักที่แสนเสียดาย,

รักที่แสนห่วง

(โทสะ,	โมหะ)

เพลงยอดสน รักค�ายอพ้อค�าวอน,

ลวงใจด้วยน�้าค�าคน

ชื่นบานด้วยรัก,

หัวใจอ่อนดังยอดสน

คล้อยตามค�าคน

เปลี่ยนใจ,	เชื่อใจง่าย

รักปรนเปรอ รักร้างโรยรา,

รักร้าวลวงใจ,

ไร้รักจริงจัง

ความรักของใจที่

ไม่มั่นคง	(โทสะ,	

โมหะ)

เพลงกหุลาบในมอืเธอ เพ้อขอมานาน,	

ให้หลัง,	หัวใจราน

เพราะไปหมายอื่น,

มีที่ที่ต้องการ

ให้เขาชื่นชมดมเล่น ดมเล่นแล้วทิ้ง,

ขยี้ทิ้งกระจายแสน

จะเสียดาย

รักที่ผิดหวัง,

รักที่แสนเสียดาย

(โลภะ,	โทสะ,	โมหะ)
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ตำรำงที่ 2	จ�าแนกระดับขั้นความหมายของความรักระหว่างชายหญิง	(Sternberg,	1988)	(ต่อ)

ชื่อบทเพลง

ระดับขั้นของควำมรักระหว่ำงชำยหญิง (Sternberg, 1988)

ควำมใกล้ชิดสนิทสนม

(Intimacy)

ควำมเสน่หำ

(Passion)

ควำมผูกพัน

(Commitment)

องค์รวมของควำมรัก

(Consummate 

Love) 

เพลงนาฏนารี รักนั้นฝันถึงขยันรัก,

รักไม่มีอื่น,

รักชิดสนิทคิดถึงกัน,

รักจักกลืนตลอด

ชั่วชีวา

รักมั่น	รักเดียวใจ

เดียว

(โลภะ,	โทสะ,	โมหะ)

ใคร่อยูร่่วมห้องผูกพนั

เสน่หา,	

เฝ้าเคล้ากอด,

จะเชยจะเชย,

จักดูดดื่มเสน่หา

เพลงสูงสุดสอย เพ้อละเมอ,	

เฝ้านึกคะนึง,	

เพียงมองหมองอุรา,

หมดปัญญา,

เสียดาย,	ใจหาย,	

หนักอก,	ขมขื่น,

เวทนา

จุมพิต รันทดเห็นหมด

ปัญญา,	น่าเสียดาย,

เดือนหายใจหายไป

ด้วยกัน

ความรักที่สูงสุด

เอื้อม,	รักที่ไม่อาจ

สมหวัง

(โทสะ,	โมหะ)

เพลงฝนสั่งฟ้า คนึงถึงรักอันซึ้งตรึง

อุรา,	สดช่ืนนกัเมือ่รกั,

รักโหยโรยรา,

ไม่น่าพนอ,	เหงาจริง,	

ฝนสั่งฟ้าพารักไกล

รักชุ่มฉ�่า รักเราไม่สมรัก,

รักช�้าระก�าอุรา

รักที่ผิดหวัง	

(โทสะ,	โมหะ)

เพลงฉันรักเธอจริง รักจริงยิ่งกว่าสิ่งไหน,

เพียงมองเห็นหน้า,

พลอดพร�่าพูดแต่

เรื่องรัก,	ฉันยังไม่เคย

ร่วมรักกับใคร,

รักเกิดจากใจ,

จะเคียงจะคู่จะอยู่

ใกล้ๆ

สะทกสะเทื้อนในรัก,	

เสียวซ่าสะเทิ้นใจ,

จะเคียงจะคู่จะอยู่

ใกล้ๆ	ได้แนบแอบอิง,	

จะช่ืนจะชมสนมสนิท

ไว้เชยไว้ชิด,	ตลอด

ทั้งตัวรักทั่วทุกสิ่ง

อยากอยู่ด้วยกัน,

ไม่คิดทิ้ง,

ฉันรักเธอจริงๆ,

รักแหนรักหวง

รักที่อยาก

ครอบครอง

(โลภะ)
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เพลงคืนหนึ่งยังจ�าได้ คืนรักฝากค�า,

ยังจ�าได้อยู่ใกล้ร�าพัน,

พูดแต่เรื่องรัก,

จ�าได้ไม่ลืม

คืนเธอกับฉันอยู่ร่วม

รวมกัน,	สองสอด

สองนั่ง,	นั่งแนบแอบ

กันกกกอดอ้อนออด

ร�าพัน,	คืนเราปลุก

ปลื้มคืนนั้นลืมไม่ได้

ตำรำงที่ 2	จ�าแนกระดับขั้นความหมายของความรักระหว่างชายหญิง	(Sternberg,	1988)	(ต่อ)

ชื่อบทเพลง

ระดับขั้นของควำมรักระหว่ำงชำยหญิง (Sternberg, 1988)

ควำมใกล้ชิดสนิทสนม

(Intimacy)

ควำมเสน่หำ

(Passion)

ควำมผูกพัน

(Commitment)

องค์รวมของควำมรัก

(Consummate 

Love) 

รักเพียงคืนหนึ่ง

จูงจิตคิดถึงรักซึ้ง

ทรวงใน,	

คืนหนึงจึงฝังใจ

รักที่ได้ครอบครอง

(โมหะ)

เพลงดวงจันทร์ งามพักตร์พิศเพียง

พระจันทร์,

จะมาหาไม่ไปอื่นเลย

รักเจียนจะคลั่ง รกัและห่วงใยห่วงหน้า

ห่วงหลังพะว้าพะวัง,	

ฝันจะฝากชีพไว้

รักที่ผูกพัน	(โมหะ)

เพลงเธอใกล้หรือไกล บ้านอยู่ไกลกันแต่ตัว

ฉันใกล้กันกับเธอ,

ตาลอดไปถึงเธอ,

ยามมองต้องเจอ,

เมื่อไรจะได้เข้าถึงเธอ

รกัทีอ่ยากครอบครอง

(โลภะ)

เพลงกระแจะจันทร์ ฟังค�าแล้วจ�า,	รักคน

เดียวฝังจิตฝังใจ,	ฝาก

ใจไว้กับตัว,	คิดถึงกัน

วนัละนดิละนดิละหน่อย,

ทวีรักไว้วันละน้อย

ค่อยซึ้ง,	พลอดพร�่า

สองรักเราร่วมเคล้า รักแนบสนิท	

รักฝังจิตฝังใจ,

สองรักเราร่วมใจ,

รักไม่มีวันจืดจาง,

มอบหัวใจให้แก่กัน,

ต่างหวงห่วงอาลัย

รักที่ผูกพัน	

(โลภะ,	โมหะ)

เพลงเสียดายเดือน เห็นเดือนสกาวเศร้า

ฤทัย,	 ดาวพร่างพราว

เย้ยเดือนพี่ฟั่นเฟือน

หลงใหล,	เจ็บทรวง

เหลือเกินสะเทือน

ปวดใจระทม,	เพลิน

ลุม่หลง,	เสยีดายเดือน

ผ่องเพ้อคลัง่เพ้อครวญ,

สุดหวังปองเนื้อทอง,

เคยมองเมินสุด,

มัวเมินขวัญฟ้า

เคยคลอพะนอเชยชม

สดุข่มใจลา,	เหน็เดือน

งามตาพาป่วน

เสียดายที่พี่มีดาว

แนบครอง,	หวังปอง

เนื้อทองนุ่มนวล,	

แม้นทิ้งดาวโลม

เดือนเกรงดาวหมอง

ทรวงสะเทือน	

ปวดใจ,	สงสารดาว

ตรอมตรม

รักที่ต้องตัดใจเลือก

เพียงหนึ่ง	

(โลภะ,	โมหะ)
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เพลงรักเธอแต่แรกยล รักเธอแต่แรกยล,	

ขวยอาย,	ฟังถ้อยส�าเนยีง,

อย่าอายเอื้อนเอียง,	

ยามนอนนอนเคียง,	

ร่วมเตียงหมอนเอย

เหน็หน้ามนเสยีวกาย,

เห็นเกี้ยวใจหาย,

สมใจหยอกเอิน,	

พรอดกอดรัด

ตำรำงที่ 2	จ�าแนกระดับขั้นความหมายของความรักระหว่างชายหญิง	(Sternberg,	1988)	(ต่อ)

ชื่อบทเพลง

ระดับขั้นของควำมรักระหว่ำงชำยหญิง (Sternberg, 1988)

ควำมใกล้ชิดสนิทสนม

(Intimacy)

ควำมเสน่หำ

(Passion)

ควำมผูกพัน

(Commitment)

องค์รวมของควำมรัก

(Consummate 

Love) 

อยากปองน้อง

เป็นคู่

รักแรกพบ

(โลภะ,	โมหะ)

เพลงอยู่ไกล คิดถึงร�าพึงถึงเธอ

ทุกวัน,	ถนอมน�้าใจไว้

ทุกวัน,	สนิทสนมกลม

เกลียวรักเราเคยชื่น

ร่วมรักกันอยู่แต่เพียง

ในใจ,	หัวใจเราร่วม

รักกัน,	รักจอดใจพลัน

รักกันทุกวันคืน

ห่างกันก็แต่เพียง

เนื้อตัว	ใจยังพันพัว,

ฝากรักฝากใคร่,

หัวใจให้มั่นให้คงให้

ซ่ือให้ตรงอยูด้่วยกนั,

เราร่วมรักกันร่วมใจ

เป็นใจเดียว

ความรักและผูกพัน

(โลภะ,	โมหะ)

เพลงสายสวาท เคยมุ่งเคยหมายไม่

วายตรอง

เรารักเราใคร่,	ต่าง

เคลื่อนไคล้คลอชม,

ร่วมภิรมย์,	สุขเสพ

สมกลมกลืน

รักเก่าที่พราก

จากไกล

(โลภะ,	โทสะ)

รักที่เป็นอื่น

เพลงชื่นชีวัน หวานใจเมื่ออยู่

ใกล้กัน,	หวานรัก

หว่านล้อม,	แม้นเชื่อ

ค�าชายรักง่ายหน่าย

เรว็,	ใจเราแสนจะปลืม้

หวานรักไม่ลืมเหมือน

ดื่มน�้าผึ้ง,	ร่วมรักร่วม

เรียงเคียงขวัญ

รักที่สมรัก,

รักชื่นฉ�่าอุรา

รักที่รอความสมหวัง

(โลภะ,	โมหะ)

เพลงอยากจะรัก

สักครั้ง

อยากจะรัก,	เที่ยว

เสาะหาความรัก,	ได้

แต่หลงละเมอเพ้อ

ฝันฟั่นเฟือน,

หนาวใจหนาวกาย

จะรีบรักตอบและ

	มอบตัวตามหลัง

ความรักที่ไขว่คว้าหา

(โลภะ,	โทสะ,	โมหะ)

จอดจิตจริงจังหาก

สมหวังดังใจ
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ตำรำงที่ 2	จ�าแนกระดับขั้นความหมายของความรักระหว่างชายหญิง	(Sternberg,	1988)	(ต่อ)

ชื่อบทเพลง

ระดับขั้นของควำมรักระหว่ำงชำยหญิง (Sternberg, 1988)

ควำมใกล้ชิดสนิทสนม

(Intimacy)

ควำมเสน่หำ

(Passion)

ควำมผูกพัน

(Commitment)

องค์รวมของควำมรัก

(Consummate 

Love) 

เพลงคอยไหวหรือ

รักเรา

เมื่อแรกนั้นเราชิด	

รักกันแล้วสนิท,

รักให้เหมือนดังเพื่อน

ชีวิต

รักแล้วรื่นสวรรค์แปลง,

ร่วมอยู่คู่ร่วมรัก,

รักเราหลงหนัก,	

รกัเจ้าไม่ลมืเคลือ่นรกั

เจ้าไม่ลืมคล้อย

รักกันมั่นคง,

รักยืนยง,	รักกัน

เหมือนรักเมื่อวาน,

รักกันไว้นมนาน

รักที่มั่นคงสมหวัง

(โลภะ,	โมหะ)

เพลงเพราะเชื่อ

น�้าค�าหญิง

รกัจรงิเพยีงเพือ่จะลอง,

รักคะนองเพียงแรก

จะชม,	แม่นกึจะกลาย

แล้วแม่ก็ท�า,	ใจหญิง

ยิ่งยั้งหยั่งไม่ได้,

อย่านึกว่าจะจริงจะจัง

รักคะนองเพียงแรก

จะชม

แล้วรักก็ล่มสละ

สลาย,	 ความหลังท่ี

สร้างสลาย,

รักแล้วก็ชัง

รักที่หลงเชื่อน�้าค�า

(โลภะ,	โมหะ)

เพลงศรอนงค์ ใจครั่นคร้าม,	ใจชโลม

ด้วยทิพย์วารี,	แต่เธอ

คงเอ็นดูผู้ฝากชีพไว้

ด้วยรักพร้อมยอมพลี ไม่ขอพรากจากจร รักที่หวังจะ

ครอบครอง

(โลภะ,	โมหะ)

เพลงถ่านไฟเก่า พบรักเก่า,	รักเก่าที่

อับเฉา,	ถึงอย่างไร

ก็ไม่เหมือนเดิม,	

รกัยงัอุ่น,	ถงึห่างกนัไป

มิใช่ละเลย,	ช�้าใจ,	

รักเก่าที่ร้อนแรง,

ถ่านไฟเก่ายังเร้าเริง

ร้อนรุ่ม,	รักเก่าเรานั้น

ร้อนแรง,	ถ่านไฟรัก

คุกรุ่น,	รักยังอุ่น

ด้วยไอ

อารมณ์รักชักพาให้

ตั้งต้นกลับมารักกัน

ใหม่,	รักชั่วฟ้าตรา

ตรึงซึ้งมั่น

รักเก่าที่กลับมารัก

กันใหม่

(โลภะ,	โทสะ)

เพลงเสน่ห์นวล ใฝ่ฝันหานวลนาง,	

แหนงเสน่ห์พี่หนี

เสน่ห์วอน,	เพลงรัก

ยังรื่นหวานแช่มชื่นใจ

เบกิบาน	หวัใจนัน้รอนๆ

ไยมาแหนงเสน่ห์,

ใจฝังเสน่ห์น้อง,

ใจหมางระคางสงสัย

ก�าสรวลกระสัน,	

นวลไหนไม่ชวนชม

เหมือนนวลหน้าน้อง

เจ้ามาผันผวน

ไม่หวนค�านึงถึง,

ศรกามเทพไยกลับ

ย้อนแสลงส�าแดงพษิ

รักราน

รักท่ีเปลี่ยนแปรไม่

เหมือนดังที่หวัง

(โลภะ,	โมหะ)
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ตำรำงที่ 2	จ�าแนกระดับขั้นความหมายของความรักระหว่างชายหญิง	(Sternberg,	1988)	(ต่อ)

ชื่อบทเพลง

ระดับขั้นของควำมรักระหว่ำงชำยหญิง (Sternberg, 1988)

ควำมใกล้ชิดสนิทสนม

(Intimacy)

ควำมเสน่หำ

(Passion)

ควำมผูกพัน

(Commitment)

องค์รวมของควำมรัก

(Consummate 

Love) 

เพลงน�้าผึ้งรวง รักเมื่อแรกหวัง,

เกรงจะลวงแล้วลอง

รัก,	หวานรักหากไม่

สมจิตระบมเพราะ

ตรอมใจ,	รักเคยชื่น

รักเป็นอื่นไปเสียได้

หวานรักเมื่อแรกหวัง	

หวานดังน�้าผึ้งรวง,

รักเอ๋ยเราเคยชื่น,

น�้ารักในใจรักท่วม

หนักทับระทม

รักกว่าจะได้สมใจ

แต่กลับกลายไป

เป็นอื่นจืดจางร้าง

กันไปอาลัย

เสียดายนัก

รักที่ไม่มั่นคงไม่

สมหวังทุกข์เพราะ

รักที่เป็นอื่น

(โลภะ,	โทสะ,	

โมหะ)

เพลงเมื่อแดนฟ้าขาด

เดือน

เศร้าใจ,	หงอยเหงา,

อกใจสะเทือนเมื่อฉัน

ขาดเธอ,	คิดถงึเธอมุง่

ละเมอไม่วาย

รักที่จากไกล

(โทสะ)

เพลงเพียงเห็นหน้า ดลใจให้คอยแอบมอง,

รักพาให้คิดสนิทปอง

รักคะนองเพียงแรก

จะชม,	รักพาจับใจ

ดังไฟร้อน,	รักเพียง

แต่หวังเพิ่มพูนพลัง

สวาท,	รักล้นอุรามา

ประดัง

หวังเป็นคู่ครอง,

คิดอาวรณ์

จะผิดหวัง

รักที่อยาก

ครอบครอง

(โลภะ,	โมหะ)

เพลงชายในฝัน งามสมเป็นชายถูกใจ

สตรี,	หาใครอย่างเธอ

ไม่มี,	จากนางห่างไกล

ใจทุกข์เกรียม

งามโฉมเจ้าชวนเคล้า

เย้าใจ,

ชายอื่นดื่นไปไม่เทียม

รักที่ต้องใจ

(โลภะ,	โมหะ)

เพลงเนตรเสน่ห์ เห็นหน้าถูกชะตาชวน

มอง,	คอยสบตา,	

เธอยิ้มให้ต้องหลบตา,	

สบตาชื่นหัวใจเพลิน,

ใจคิดได้แต่ก็ไม่วายแล

มอง,	มองแล้วต้อง

หลบเพราะอายเธอมอง,

กลวัรกัจะหม่น	ยามรกั

ล้น	จะระก�าช�้าใจจริง

ใจฉันปองเมื่อสบนัย

ตาด้วยใจรัก,	รักล้น

รักแรกพบ รักแรกพบเมื่อ

สบตากัน

(โลภะ,	โมหะ)
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 จากตารางสรุปได้ว่า	 เนื้อหาบทเพลงใช้ถ้อยค�าภาษา	 เป็นสัญญะสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึก	

อันเนื่องมาจากองค์ประกอบสามส่วนของความรัก	(Sternberg,	1988)	ได้แก่	ความใกล้ชิดสนิทสนม	

(Intimacy)	จ�านวน	38	บทเพลง	(38/38)	คิดเป็นร้อยละ	100	ความเสน่หา	(Passion)	จ�านวน	32	

บทเพลง	คิดเป็นร้อยละ	84.21	(32/38)	และความผูกพัน	(Commitment)	จ�านวน	33	บทเพลง	

คิดเป็นร้อยละ	86.84	(33/38)	ทั้ง	3	ลักษณะสรุปเป็นองค์รวมของความรัก	(Consummate	Love)	

ในลักษณะต่าง	ๆ	กัน	จ�านวน	16	ลักษณะ	ได้แก่	ความรักที่สมหวัง	รักที่ไม่สมหวัง	รักที่อาจเอื้อม	

รักโรแมนติก	 รักที่หลงใหล	 รักอยากอยู่ร่วมกัน	 รักที่ได้ครอบครองกัน	 รักที่เพียงแต่หวังจะได้ครอบ

ครองกัน	 รักข้างเดียว	 รักที่หญิงแพ้รู้ชาย	 รักที่ผิดหวัง	 รักที่ไม่มั่นคง	 รักที่วิงวอนขอ	รักที่หลอกลวง	

รักที่แสนเสียดาย	 และรักในศักด์ิศรีของหญิง	 ความรักทุกลักษณะนี้	 หากจ�าแนกตามแนวคิดเชิง

ศาสนธรรม	เป็นอกุศลมูล	

 3) ปรำกฏกำรณ์สะท้อนภำพควำมรักเชิงมำยำคติและสัจธรรม

	 จากการศึกษาปรากฏการณ์ระดับขั้นของความรักดังปรากฏในตารางที่	2	นั้น	เมื่อน�าองค์รวม

ของความรักมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายว่าสะท้อนภาพมายาคติหรือสัจธรรม	 พบว่า	 หาก

พิจารณาตามกรอบแนวคิดจิตศาสตร์ความรักในมุมมองโลกธรรมและศาสนธรรมซ่ึงเป็นคู่ตรงกันข้าม

เปรียบเทียบกัน	 พบว่า	 ในมุมมองโลกธรรม	 คือ	 อารมณ์ความรู้สึกอันเนื่องมาจากองค์ประกอบสาม

ส่วนของความรัก	 (Sternberg,	 1988)	 ล้วนเป็นบ่อเกิดความทุกข์	 (อวิชชา)	 แม้ความรักจะสมหวัง	

(โลภะ)	ก็เป็นทกุข์	(โมหะ)	เพราะเกรงคนรักและความรักจะเปลีย่นแปลงเป็นอืน่	(โทสะ)	ความรักก่อ

ให้เกิดความโลภ	คิดอยากครอบครอง	อารมณ์ลักษณะต่าง	ๆ	คือ	ความเศร้า	การรอคอย	ความคิดถึง	

ความกังวล	ความหวงแหน	ที่เกิดขึ้นจากความรัก	ล้วนเป็นโทสะ	ล่อให้หลงเวียนวนอยู่ในสภาพที่คิด

และยึดติด	(โมหะ)	เป็นกับดักความคิด	(อวิชชา)	เป็นอกุศลมูล	(อภิ.วิ.	2/300)	เป็นอวิชชา	(โลภะ

โทสะ	โมหะ	กิเลสตัณหา)	อารมณ์	ความรู้สึกเหล่านี้คือ	ตัวก�าหนดการรับรู้สิ่งที่สังคมยอมรับ	(Barth,	

ตำรำงที่ 2	จ�าแนกระดับขั้นความหมายของความรักระหว่างชายหญิง	(Sternberg,	1988)	(ต่อ)

ชื่อบทเพลง

ระดับขั้นของควำมรักระหว่ำงชำยหญิง (Sternberg, 1988)

ควำมใกล้ชิดสนิทสนม

(Intimacy)

ควำมเสน่หำ

(Passion)

ควำมผูกพัน

(Commitment)

องค์รวมของควำมรัก

(Consummate 

Love) 

เพลงคืนเดือนหงาย ชมจันทร์ใจชื่น,

อยากรักแต่ยังหวั่นใจ

อารมณ์รักที่ยังไม่

มั่นใจ

(โลภะ,	โทสะ)
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 ธ�ำรง รัตนภรำนุเดช จริยำ สมประสงค์ 

1972)	 เป็นกระบวนการสร้างมายาคติ	 (Mythologies)	 ซ่ึงเมื่อวิเคราะห์ตามหลักอกุศลมูล	 (โลภะ	

โทสะ	โมหะ)	จะพบสัจธรรม	(The	Truth)	เปรียบเทียบดังตารางที่	3	ดังนี้

ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบมายาคติ	(Barth,	1972)	และสัจธรรม	(อภิ.วิ.	2/300)

องค์รวมของควำมรักที่ปรำกฏในบทเพลง กำรสื่อสำรควำมหมำยของบทเพลง

ควำมหมำยเชิงมำยำคติ ควำมหมำยเชิงสัจธรรม

ความรักและอารมณ์รักที่มีความสุข	

รักโรแมนติก	(เพลงเห็นหน้าคนรัก)

โลภะ,	โมหะ,	ตัณหา	

เป็นอวิชชา

ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละ

คลาย	เป็นวิชชา

รักที่หญิงแพ้รู้ชาย

(เพลงจันทร์ลอย)

โทสะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้	ว่าควรละ

คลายเป็นวิชชา

สัมผัสรัก	รักโรแมนติก

(เพลงจันทร์เจ้าขา)

โลภะ,	ตัณหา	เป็นอวิชชา ทกุข์สิง่ทีค่วรก�าหนดรูว่้าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่อาจเอื้อม,	รักที่ไม่สมหวัง

(เพลงจันทร์ลอยฟ้า)

โลภะ,	โทสะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่อาจเอื้อม,	รักที่เพ้อฝันจะครอบครอง,

รักข้างเดียว

(เพลงจันทร์โลม)

โลภะ,	ตัณหา	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

ความรักในศักดิ์ศรีสตรี

(เพลงจันทร์แฝงแสง)

นิโรธ,	มรรค	เป็นอวิชชา ทกุข์สิง่ทีค่วรก�าหนดรูว่้าควรละคลาย

สมุทัยเหตุแห่งทุกข์ต้องละให้สิ้น	

เป็นวิชชา

รักที่สมหวัง	รักที่ได้ครอบครองกัน

รักโรแมนติก

(เพลงจันทร์แจ่มฟ้า)

โลภะ,	กิเลส,	ตัณหา	

เป็นอวิชชา

ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

วิงวอนขอสมความรัก,	รักที่อยากจะ

ครอบครอง,	รักที่ขอผูกพัน

(เพลงจันทร์สวาท)

โลภะ,	 โทสะ,	 กิเลส,	 ตัณหา	

เป็นอวิชชา

ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่ไม่สมหวัง

(เพลงเห็นน�้าใจ)

โทสะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่หลอกลวง,	รักที่ผิดหวัง,	รักต้อง

ไตร่ตรอง,	เหยียดรักของเพศหญิง	

(เพลงเมฆรัศมี)

โลภะ,	โทสะ,	โมหะ	

เป็นอวิชชา

ทกุข์สิง่ทีค่วรก�าหนดรูว่้าควรละคลาย

เป็นวิชชา



265

 การสื่อสารมายาคติและสัจธรรมในบทเพลงไทยสากล 

ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบมายาคติ	(Barth,	1972)	และสัจธรรม	(อภิ.วิ.	2/300)	(ต่อ)

องค์รวมของควำมรักที่ปรำกฏในบทเพลง กำรสื่อสำรควำมหมำยของบทเพลง

ควำมหมำยเชิงมำยำคติ ควำมหมำยเชิงสัจธรรม

รักที่ผิดหวัง,	รักที่แสนเสียดาย,

รักที่แสนห่วง	(เพลงกุหลาบร่วง)

โทสะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทกุข์สิง่ทีค่วรก�าหนดรูว่้าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักของใจที่ไม่มั่นคง

(เพลงยอดสน)

โทสะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่ผิดหวัง,	รักที่แสนเสียดาย

(เพลงกุหลาบในมือเธอ)

โลภะ,	โทสะ,	โมหะ	

เป็นอวิชชา

ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักมั่น	รักเดียวใจเดียว

(เพลงนาฏนารี)

โลภะ,	โทสะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่สูงสุดเอื้อม,	รักที่ไม่อาจสมหวัง

(เพลงสูงสุดสอย)

โทสะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่ผิดหวัง

(เพลงฝนสั่งฟ้า)

โทสะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทกุข์สิง่ทีค่วรก�าหนดรูว่้าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่อยากครอบครอง

(เพลงฉันรักเธอจริง)

โลภะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่ได้ครอบครอง

(เพลงคืนหนึ่งยังจ�าได้)

โลภะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่ผูกพัน	

(เพลงดวงจันทร์)

โมหะ	เป็นอวิชชา ทกุข์สิง่ทีค่วรก�าหนดรูว่้าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่อยากครอบครอง

(เพลงเธอใกล้หรือไกล)

โลภะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่ได้ครอบครอง

(เพลงเธอกับฉันคือเพลง)

โมหะ	เป็นอวิชชา ทกุข์สิง่ท่ีควรก�าหนดรูว่้าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่ผูกพัน

(เพลงกระแจะจันทร์)

โลภะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่ต้องตัดใจเลือกเพียงหนึ่ง

(เพลงเสียดายเดือน)

โลภะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา
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 ธ�ำรง รัตนภรำนุเดช จริยำ สมประสงค์ 

ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบมายาคติ	(Barth,	1972)	และสัจธรรม	(อภิ.วิ.	2/300)	(ต่อ)

องค์รวมของควำมรักที่ปรำกฏในบทเพลง กำรสื่อสำรควำมหมำยของบทเพลง

ควำมหมำยเชิงมำยำคติ ควำมหมำยเชิงสัจธรรม

รักเก่าที่ยังผูกพันฝังใจ

(เพลงถ่านไฟเก่า)

โลภะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

ความรักที่เปลี่ยนแปลงไป

(เพลงเสน่ห์นวล)

โลภะ,	โทสะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่จากไกล

(เพลงเมื่อแดนฟ้าขาดเดือน)

โทสะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่จากไกล	รักที่ต้องการให้ผู้ที่ตนรัก

มีแต่ความสุข	(เพลงน�้าผึ้งรวง)

โลภะ,	โทสะ,	โมหะ	

เป็นอวิชชา

ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่อยากครอบครอง

(เพลงเพียงเห็นหน้า)

โลภะ,	โทสะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่ต้องใจ	(เพลงชายในฝัน) โลภะ,	โทสะ,	โมหะ	เป็นอวชิชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักแรกพบ	(เพลงรักเธอแต่แรกยล) โลภะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

ความรักและผูกพัน	(เพลงอยู่ไกล) โลภะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักเก่าที่พรากจากไกล	(เพลงสายสวาท) โลภะ,	โทสะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่รอความสมหวัง	(เพลงชื่นชีวัน) โลภะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

ความรักที่ไขว่คว้าหา

(เพลงอยากจะรักสักครั้ง)

โลภะ,	โทสะ,	โมหะ	เป็นอวชิชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่มั่นคงสมหวัง

(เพลงคอยไหวหรือรักเรา)

โลภะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

รักที่หลงเชื่อน�้าค�า

(เพลงเพราะเชื่อน�้าค�าหญิง)

โลภะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา
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 การสื่อสารมายาคติและสัจธรรมในบทเพลงไทยสากล 

ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบมายาคติ	(Barth,	1972)	และสัจธรรม	(อภิ.วิ.	2/300)	(ต่อ)

องค์รวมของควำมรักที่ปรำกฏในบทเพลง กำรสื่อสำรควำมหมำยของบทเพลง

ควำมหมำยเชิงมำยำคติ ควำมหมำยเชิงสัจธรรม

รักแต่แรกพบสบตากัน

(เพลงเนตรเสน่ห์)

โลภะ,	โมหะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

อารมณ์รักที่ยังไม่มั่นใจ

(เพลงคืนเดือนหงาย)

โลภะ,	โทสะ	เป็นอวิชชา ทุกข์สิ่งที่ควรก�าหนดรู้ว่าควรละคลาย

เป็นวิชชา

 จากตารางสรปุได้ว่า	ความรกัคือเหตุแห่งทกุข์	เป็นอวชิชาและเป็นอกศุลมลู	ไม่ว่าปัจเจกบคุคล

จะตระหนักถึงความจริงนี้หรือไม่ก็ตาม	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ความทุกข์ปรากฏอยู่ต่อหน้า	 ปรากฏอยู่ตรงหน้ามิได้

ปิดบังสิ่งใด	 หากแต่มายาคติของความรักคือความใกล้ชิดสนิทสนม	 (Intimacy)	 ความเสน่หา

(Passion)	และความผูกพนั	(Commitment)	ลวงล่อให้หลงตามผัสสะทัง้	5	ว่า	ความรกั	ความสมหวงั

ในรักเป็นความสุขแท้	 ดังนั้นจึงควรจะไขว่คว้าหาความรักมาครอบครอง	 แต่แท้จริงความรักเป็นเพียง

สญัญะของกระบวนการสร้างมายาคติอันเนือ่งมาจากโลภะ	(ความต้องการครอบครอง)	โทสะ	(เกรงคน

รกัและความรกัจะเปลีย่นแปลงเป็นอ่ืน	ความกงัวลคือกเิลสทีเ่กิดจากความรกั)	และ	โมหะ	(ความไม่รู้

ว่านัน่คือความทกุข์)	เป็นอวิชชาด้วยความไม่รู	้ความไม่เข้าใจในสิง่ทีเ่ป็นสจัธรรม	ความจรงิแท้	(วชิชา)	

เป็นความสุขแท้	สอดคล้องกับแนวคิดของคาสซิเออร์	(Cassirer,	1953)	ว่า	ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียม

กันในการเข้าถึงสัจธรรมด้วยเหตุผลและปัญญาไตร่ตรอง	

สรุปและอภิปรำยผล

	 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า	 ความรักคืออารมณ์ที่เกิดทางใจ	 เป็นรูปธรรมที่รับรู้ผ่านผัสสะทั้ง	 5

เป็นการรับรู้ปัจจัยที่เป็นความเป็นจริงแท้	 (Reality)	 ตามธรรมชาติ	 ถ้อยค�าและเนื้อหาบทเพลงสร้าง

ความสะเทอืนอารมณ์ตามแต่สญัญะคือถ้อยค�าภาษาเพลงจะน�าพาไป	สอดคล้องกับแนวคิดของบาร์ธส	

(Barthes,	 1972)	 ภาพรวมของอารมณ์รักและความคิดนึก	 ความรู้สึกว่าสุขสมหวังในความรัก	 คือ

อารมณ์โรแมนติกที่เกิดจากความต้องการอย่างเสน่หา	 คือความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายหญิง	

สอดคล้องกบัแนวคิด	(Kristeller	and	Oskar,	1980;	Fromm	E.,	1956)	ทีพ่บว่าความรกัผสมผสาน

ระหว่างอารมณ์รกัใคร่และความดึงดูดด้านสรรีะเย้ายวน	ส่งผลให้ความรูส้กึอ่อนไหว	อารมณ์	เปราะบาง	

มีความสุขซึ่งเป็นเพียงภาพมายา	เป็นเพียงความรู้สึกเสมือนจริง	มิใช่ความสุขแท้ที่เป็นความเป็นจริง	

	 เนือ้หาค�าร้องของบทเพลงรกั	เป็นได้ทัง้มายาคติ	(Myth)	และสจัธรรม	(The	Truth)	เป็นความ

เป็นจริงเสมือน	 (Virtual	Reality)	และเป็นความเป็นจริงแท้	 (Reality)	ความจริงทั้งสองประการนี้
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เช่ือมโยงกันอย่างหลากหลาย	 เข้าถึงได้ด้วยแนวคิดโลกธรรมและศาสนธรรม	 แต่ผู้ส่งสารมักจะเน้น

เพยีงประเด็นของความรกั	สอดคล้องกบัแนวคิดของ	เดอ	เฟลอร์	(De	Fleur,	1970)	กล่าวได้ว่า	เจตนา

และบริบทของผู้ส่งสารเป็นตัวสร้างเนื้อหา	และบริบทยังเป็นตัวก�าหนดความหมายใหม่ที่ถูกประกอบ

สร้างขึน้ด้วย	ผู้รบัสารควรพจิารณาให้ลกึถงึความหมายซับซ้อนระดับอุดมคติทีแ่ฝงอยูใ่นเนือ้หาค�าร้อง

ของบทเพลง	 นอกเหนือจากความหมายที่ปรากฏเพียงผิวหน้า	 (Manifest)	 เท่านั้นสอดคล้องกับ

แนวคิดของโซสซูร์	 (Saussure,	 1959)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นจากการผสม

รวมของสัญญะทางภาษา	 ผ่านการเข้ารหัส	 เพื่อสร้างตัวสารให้มีความหมายที่ซับซ้อนนอกเหนือ

มมุมองเชิงโลกธรรม	สูม่มุมองเชิงศาสนธรรม	สอดคล้องกับแนวคิดของฟิสก์	(Fiske,	1990)	แนวคิด

ของศิริชัย	 ศิริกายะ	 (2557:	 11)	 ที่พบว่ารหัสเป็นกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติของสื่อ	 เพื่อให้

เกิดตัวสารที่มีความหมายนอกเหนือจากความหมายของตัวสารเอง	 เนื้อหาภาษาที่ผู้รับสารสามารถ

คิด	พิจารณา	 ไตร่ตรอง	ด้วยหลักเหตุผล	หลักคิดทางศาสนธรรม	ส่งผลให้เกิดปัญญา	 เข้าถึงความ

หมายระดับอุดมคติ	ตระหนักรู้ก้าวข้ามความหมายที่ปรากฏเพียงผิวหน้าสู่ความเป็นจริงแท้

	 จากแนวคิดจิตศาสตร์ความรัก	 ความรักเป็นมุมมองด้านโลกธรรม	 เป็นความสุขทางโลก	 มี

คุณค่าจรรโลงจิตใจสะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมตามความเป็นจริง	 ส่วนมุมมองด้าน

ศาสนธรรม	 มองความรักว่าเป็นสิ่งที่ต้องละคลายเพื่อเข้าถึงความสุขแท้ที่เป็นสัจธรรม	 อันที่จริงนั้น

ทั้งความรักและศาสนธรรมล้วนเป็นเรื่องของจิตใจกล่าวได้ว่าเป็นแนวทางเดียวกัน	 มนุษย์มีสิทธิ์

ทัดเทียมกันในการเข้าถึงสัจธรรม	สอดคล้องกับแนวคิดของคาสซิเออร์	(Cassirer,	1953)	นิทเชอร์	

(Nietzsche,	1844-1900)	และคอฟมันน์	(Kaufmann,	1954)	

	 ถึงแม้มายาคติเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในทุกมิติแม้ในเนื้อหาบทเพลง	 แต่ด้วยอารมณ์ความรู้สึก

ที่หลากหลายอันเนื่องมาจากความรัก	 ส่งผลให้ผู้รับสารไม่อาจเห็นความจริงแท้ที่ลึกลงไปกว่าความ

หมายเพียงผิวหน้า	 แท้จริงความรักคือความทุกข์	 สอดคล้องกับแนวคิดของเสฐียรโกเศสและนาคะ

ประทีป	 (2522)	 เหตุผลส�าคัญคือการเห็นสัจธรรมไม่อาจยืนยันหรือพิสูจน์ได้โดยง่าย	 เว้นเสียแต่ว่า

ผู้รับสารจะเกิดความตระหนักรู้ขึ้นได้ด้วยปัญญาของตน	 จึงจะเข้าใจหลักความจริงทางศาสนธรรม	

สอดคล้องกบัแนวคิดของซุ่นจ๊ือ	(พ.ศ.	74-153)	และคานท์	(	Kant,	1724-1804)	เปรยีบด่ังนกบนฟ้า

ปลาในน�้า	 ย่อมไม่เห็นความไพศาลของท้องฟ้า	 (อภิ.วิ.	 2/300)	 เพราะความจริงแท้ของหลักการอยู่

ในจิตใจ	มไิด้อยู่แต่เพยีงสิง่ทีม่องเหน็	สอดคล้องกบัแนวคิดของไชยรตัน์	เจรญิสนิโอฬาร	(2556:	138)	

กาญจนา	แก้วเทพ	และ	สมสุข	หินวิมาน	(2551)	แต่มนุษย์มักร�่าร้องหาความรักระดับผิวหน้า	ซึ่งเป็น

มายาคติ	สอดคล้องกับแนวคิดของเสติร์นเบร์ิก	(1995)	และแนวคิดของจอห์น	ล	ี(1973)	มไิด้พฒันา

กระบวนการสร้างความหมายของความรักในระดับสัจธรรม	 การชนะใจตนเองเกิดขึ้นได้โดยใช้ปัญญา

พิจารณาไตร่ตรองด้วยมุมมองศาสนธรรม	สอดคล้องกับแนวคิดของเบอร์ทรันด์	 รัสเซล	 (Bertrund,	
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1970	-1972)	ที่กล่าวว่า	ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเหตุผล	(อภิ.	วิ.	35/2/	581;	ส�.ข.	3/259/343)	

เป็นสัจธรรม	 สอดคล้องกับแนวคิดของบาร์ธส์	 (Barthes,	 1972)	 อธิบายได้ด้วยความสัมพันธ์

ระหว่างภาษากับมายาคติและสัจธรรม	ดังนี้

ภำษำ 1.	ถ้อยค�า	(รูปสัญญะ)

		 -	ค�ามีความหมายนัยตรง

		 -	ค�ามีความหมายนัยประหวัด

2.	ความรกัระหว่างชายหญิง	(ความหมายของ

	 สัญญะ)	

	 -	 ความหมายขั้นที่1:	 ระดับขั้นของความ

	 	 รัก	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 ความใกล้ชิดสนิท

	 	 สนม	ความเสน่หา	ความผูกพนั	สรปุรวม

	 	 กันเป็นองค์รวมของความรักจัดเป็น

	 	 โลภะ	 โทสะ	 โมหะ	 กิเลสตัณหาเป็น

	 	 อวิชชา

มำยำคติ

และ

สัจธรรม

การตีความจากองค์รวมของความรัก

2.	ความรกัระหว่างชายหญิง	(ความหมายของ

	 สัญญะ)	ความหมายขั้นที่	2:	ความหมาย

	 ที่เป็นคู่ตรงกันข้ามกัน

		 -	 โลภะ	 โทสะ	 โมหะ	 กิเลสตัณหา	 เป็น

	 	 อวิชชา	จัดเป็นมายาคติ

		 -	 ทุกข์	 สมุทัย	 นิโรธ	 มรรค	 เป็นวิชชา	

	 	 จัดเป็นสัจธรรม

3.	เนื้อหาภาษาเพลง	(สัญญะ)	สรุปเป็นองค์รวมของความรัก

		 ความหมายขั้นที่	3:	ความหมายของสัญญะ

		 คือความหมายที่เกิดจากการผูกโยงร่วมกัน	จากการเสกสรร	ปั้นแต่ง	เป็นสิ่งประกอบสร้าง

	 ทางวัฒนธรรม

		 -	 เป็นความหมายทีย่อมรบัในระดับสงัคม	เป็นเพยีงความเป็นจรงิเสมอืน	(Virtual	Reality) 

	 	 เป็นมายาคติ	(Myth)

	 -	 เป็นความหมายตามธรรมชาติ	 ในระดับอุดมคติ	 เป็นความเป็นจริงแท้	 (Reality)	 เป็น

	 	 สัจธรรม	(The	Truth)

ภำพที่ 1	ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับมายาคติและสัจธรรมปรับจาก	Barthes,	1972;	ไชยรัตน์	เจริญสินโอฬาร,	

	 2551:	130
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	 จากภาพ	 จะเห็นได้ถึงความหมายของสัจธรรมและมายาคติที่ปรากฏในบทเพลง	 เป็นความ

หมายระดับที่สองของสัญญะคือภาษา	ประมวลสู่ข้อสรุปว่า	 ‘สัจธรรม’ หมำยถึง	ลักษณะ	ส�าคัญ	2	

ประการ	กล่าวคือ	ประการแรก	สัจธรรมเป็นข้อมูลที่มีสภาพความเป็นจริง	สอดคล้องกับแนวคิดของ

ฟื้น	ดอกบัว	(2550)	ที่กล่าวถึงหลักปรัชญาและสัจธรรมความจริงแท้	ผู้ใดย่อมไม่อาจคัดค้านได้	ใน

ทางปรชัญาเรยีกความเป็นจรงิแท้นีว่้า	ความเป็นจรงิอันติมะ	(Ultimate)	ประการทีส่อง	แม้เน้ือหามไิด้

ปรากฏข้อความเน้นพระพทุธปรชัญาโดยตรง	แต่หากปัจเจกบคุคลพยายามท�าความเข้าใจ	ตีความเนือ้หา

บทเพลงและอารมณ์รักที่ปรากฏอยู่เห็นอยู่ต่อหน้า	 เห็นอยู่ตรงหน้า	มิได้ปิดบังอ�าพรางสิ่งใด	ตีความ

ตามความรูค้วามเข้าใจและประสบการณ์ทีต่รงกนัของผู้รบัสาร	อาศัยปัญญาคิดพจิารณา	ไตร่ตรองด้วย

เหตุผล	จะเข้าถึงความหมายระดับอุดมคติทีแ่ฝงอยู	่แม้สจัธรรมจะเป็นเรือ่งทีเ่หน็ได้ยาก	แต่หากเหน็ได้

นัน่คือชัยชนะทีแ่ท้จรงิภายในจิตใจ	ส่วน	‘มำยำคติ’ หมำยถงึ เง่ือนไขและการแลกเปลีย่นกันของภาษา	

สอดคล้องกับแนวคิดของมูลเลอร์	(Müller,	1823-1900)	แนวคิดของ	บาร์ธส์	 (Barthes,	1972)	
และแนวคิดของชัยรัตน์	เจริญสินโอฬาร	(2556:	138)	ที่พบว่า	มายาคติระดับที่สอง	เกิดขึ้นและเห็น	

ได้ในกระบวนการการสื่อสารผ่านการอ่านตัวบท	(Text)	คือสัญญะในเนื้อหาค�าร้องของบทเพลง

	 การฟังดนตรแีละบทเพลงเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ต่อจติใจ	การวิเคราะห์เนือ้หาค�าร้องของบทเพลง	

ท�าให้ได้ทราบแนวคิดของผู้รบัสารมุง่สูก่ารอนรุกัษ์และเผยแพร่คุณค่าของเพลงไทยสากลยคุต้น	ซ่ึงเป็น

มรดกทางวัฒนธรรม	เป็นต�านานเพลงไทยสากล	ยิง่ได้รบัสารบ่อยครัง้	ยิง่เป็นทีรู่จ้กั	รกัและรกัษาไว้จาก

รุ่นสู่รุ่น	สามารถประยุกต์ใช้เป็นหลักคิดเรื่องความรักของปัจเจกบุคคล	พัฒนามุมมองระดับโลกธรรม

สู่มุมมองระดับศาสนธรรม	

	 อนึ่ง	จากการศึกษาข้อมูลเพลงไทยสากลยุคต้นผ่านสื่อสังคมออนไลน์	พบว่า	ผู้รับสารไม่อาจ

เข้าถงึข้อมลูได้ครบถ้วน	เนือ่งจากถูกปิดกัน้ด้วยกฎหมายลขิสทิธิ	์นอกจากนี	้สงัคมควรให้ความส�าคัญ

กับ	‘ความรัก’	มากยิ่งกว่าเป็นเรื่องระหว่างชายหญิง	พัฒนาถึงระดับหลักอุดมคติ	ในเมื่อรู้แล้ว	เข้าใจ

ได้แล้ว	ต้องละวาง	ถ้าไม่ละวาง	ย่อมไม่อาจเห็นสัจธรรมซึ่งเห็นได้ยาก	เข้าใจได้ยากและลุ่มลึก	แทง

ทะลุผ่านความสุขเทียมที่เรียกว่า	‘ความรัก’	สู่ศรัทธาในศาสนธรรม	เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ	

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

	 องค์กรด้านวัฒนธรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ควรรวบรวม	 จัดเก็บ	 และเผยแพร่ผลงาน

สร้างสรรค์ของครูเพลง	ศิลปินเพลง	ผู้เป็นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน	เป็นศิลปินแห่งชาติ	สมกับที่ดนตรี

และบทเพลงมีความส�าคัญในสังคมไทย	 เป็นมรดกทางปัญญา	 ทางศาสนาและวัฒนธรรม	 ต่อเนื่อง

สืบทอดกันมายาวนาน	
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 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะบทเพลงที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 ควรศึกษาผ่านช่องทางอ่ืน

และสื่ออื่น	เพื่อการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม	
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