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นางสาว วรรณวิภา วงษ์เดือน: ตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล  อาจารย์ที ่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ อินทรพร 

 
วิทยานิพนธ์น ี ้ศ ึกษาบทเพลงไทยสากลที ่สร ้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีที ่เผยแพร่ใน  

www.youtube.com จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมุ่งศึกษาตัวละครจากวรรณคดีไทยที่ปรากฏในบทเพลง
ไทยสากล ซึ่งการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาการสื่อความหมายของตัวละครจากวรรณคดี
ไทยในบทเพลงไทยสากล และ 2. เพื่อศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล 

ผลการศึกษาพบว่า บทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทยจากการรวบรวมตาม
ขอบเขตการวิจัยครั้งนี ้มาจากวรรณคดีไทยจำนวน  16 เรื ่อง ปรากฏตัวละครจากวรรณคดีไทยทั ้งหมด 60 ตัว 
วรรณคดีไทยเรื่องที่นิยมนำตัวละครมาสร้างสรรค์เป็นบทเพลงไทยสากลและมีความหลากหลายมากที่สุด ได้แก่ เรื่อง
รามเกียรติ์ โดยนำตัวละครจากวรรณคดีไทยมาใช้ในการเล่าเรื่องราวของตัวละคร ได้แก่ การเล่าอารมณ์ความรู้สึก 
เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญ เรื่องราวความเป็นมารวมไปถึงลักษณะต่าง ๆ ของตัวละคร และการกล่าวอ้างถึงหรือเพื่อ
เปรียบเทียบระหว่างตัวละครจากวรรณคดีไทยกับบุคคลในสังคม ด้านการสื่อความหมายของตัวละครจากวรรณคดี
ไทยผู้วิจัยเปรียบเทียบระหว่างตัวบทวรรณคดีไทยกับบทเพลงไทยสากลพบว่ามีทั ้งความหมายที่สอดคล้องกับ
ความหมายเดิม การเปลี่ยนแปลงความหมาย และการผสมผสานระหว่างความหมายเดิมและการสร้างความหมาย
ใหม่ ทั้งน้ีการสร้างความหมายต่าง ๆ ของตัวละครในวรรณคดีไทยส่งผลต่อแนวคิดการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ในบท
เพลง 

ด้านกลวิธีการเล่าเรื่องตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากลพบว่ามีการตั้งชื่อเพลงกล่าวถึง
ตัวละครในวรรณคดีไทย ส่วนกลวิธีการเลือกใช้ผู้เล่าเรื่องมี 3 แบบคือ ผู้เล่าเรื่องเป็นตัวละครจากวรรณคดีไทย ผู้เล่า
เรื่องทีไม่ใช่ตัวละคร และผู้เล่าเรื่องแบบผสมผสาน โดยมุมมองการเล่าน้ันสามารถแบ่งออกเป็นมุมมองแบบภายใน 
มุมมองแบบภายนอก และการผสมผสานระหว่างมุมมองภายนอกสลับกับมุมมองภายใน นอกจากนี้ยังมีการใช้บท
สนทนาโต้ตอบในการนำเสนอเรื่องราวของตัวละครโดยมีลักษณะการเล่าเรื่องคล้ายกับเพลงปฏิพากย์ ที่ร้องโต้ตอบ
กัน อีกทั้งมีการใช้ภาษาที่มีการเลือกใช้เสียงของคำ คำ และความเปรียบในการเล่าเรื่อง ด้านแนวคิดที่ปรากฏมี 3 
แนวคิด ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับความรัก แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของสตรี และแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ซ่ึง
แนวคิดในบทเพลงแสดงให้เห็นลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยมที่สร้างสรรค์ผ่านสื่อใหม่  การดัดแปลงและการ
ถ่ายทอดตัวละครในบทเพลงไทยสากล การสลายเส้นกั้นระหว่างศิลปะหรือวัฒนธรรมชั้นสูงกับวัฒนธรรมประชา
นิยม การให้เสียงแก่คนไร้อำนาจ และการนำเสนอตัวตนของคนรุ่นใหม่ผ่านตัวละครจากวรรณคดีไทย ทั้งน้ีแสดงให้
เห็นว่าการนำเสนอตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากลมีการตีความและสร้างสรรค์ตามทรรศนะของคน
ในสังคมปัจจุบัน 
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 

58202207 : Major (Thai) 
MISS WANVIPA WONGDUEAN :  CHARACTERS FORM THAI LITERATURE IN NEW-

STYLE THAI SONGS THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR WEERAWAT INTARAPORN, 
Ph.D. 

The Thesis studies the New-Style Thai songs created from characters in Thai literature 
published on www.youtube.com until December, 2017 aims to 1. To study the interpretation of characters 
from Thai literature in New-Style Thai songs and 2. To study storytelling method of characters from Thai 
literature in New-Style Thai songs 

The study results showed that New-Style Thai song created from the characters in Thai 
literature, compiled from the scope of this research, from 16 Thai literatures. There are 60 characters from 
Thai literature and the characters most variedly mentioned in the New-style Thai songs were 
from Ramakian. Character presentation by telling the story of characters from Thai literature, telling 
emotions, stories, important events the story, background, including the character characteristics and 
references or comparison between the characters from Thai literature and people in society. Regarding the 
interpretation of characters  Thai literature in the song, the researcher compared the characters between 
literature and songs, While some characters were presented with their original roles, some are presented 
with changing roles and both original role and changing roles. 

The storytelling method of characters from Thai literature in New-Style Thai songs, it is found 
that the names of songs refer to the characters in Thai literature. As for the strategy of choosing the 
narrator, there are 3 types which are the narrator is a character from Thai literature. Storyteller that is not 
a character and blended storytellers in which the narrative perspective can be divided into internal views, 
external view and the combination between an external perspective and an internal perspective in 
addition, dialogue is used to present the story of the characters, with a narrative style similar to the 
Folksong. That cried out to each other there is also the use of language that has the choice of sound, 
word and analogy in story telling.  The creative meanings of characters in Thai literature affects 3 concepts 
of presenting in the song which are concepts of Love, Role of women and Humans and society. The 
creative meaning of the song demonstrated the characteristics of popular culture created through new 
media. Modification and reproduction of characters in New-Style Thai songs are disintegrate of art or high 
culture and popular culture. Voice of the powerless people and express the identity of the new generation 
through characters from Thai literature. These presentation of characters from literature in the songs has 
been interpreted and created according to the views of people in society. 
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ก ิต ตกิ รรมประก าศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องด้วยข้าพเจ้าได้รับความเมตตาและการดูแลเอาใจใส่เป็น
อย่างดีจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร อาจารย์ผู้คุมวิทยานิพนธ์ ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำ
วิทยานิพนธ์ เอ้ือเฟื้อข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ รวมไปถึงสละเวลาตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเมตตาปรานี 
ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง  อันได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี และอาจารย์ ดร.สิริชญา 
คอนกรีต ที่สละเวลาอันมีค่ามาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อ
วิทยานิพนธ์น้ีเป็นอย่างมาก 

ขอกราบขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่านที่สอนทั้งเรื่องวิชาความรู้และแนวทางในการดำเนิน
ชีวิต ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากรทุก ๆ  ท่านที่อบรม สั่งสอน ให้
วิชาความรู้ด้านวิชาการ และให้โอกาสการทำงานด้วยความเมตตากรุณาต่อศิษย์เป็นอย่างยิ่ง 

ขอพระขอบคุณครอบครัว คุณพ่อเกษม วงษ์เดือนที่คอยสั่งสอนและสนับสนุนในเร่ืองทุนการศึกษา 
คุณแม่ประดับ วงษ์เดือนผู้เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาและปรารถนาดีมาโดยตลอด ขอบคุณพี่สาวนฤมลและ
พี่ชายสัญชัยที่เป็นกำลังใจและให้ความคิด อีกทั้งเป็นแรงผลักดันในต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ในการทำ
วิทยานิพนธ์น้ี ขอขอบพระคุณอาจารย์ศิริลักษณ์ บัตรประโคน อาจารย์ที่ยังคงห่วงใยและส่งกำลังใจให้ลูกศิษย์
คนน้ีอยู่เสมอ ขอขอบคุณหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าและเจ้าหน้าที่หอสมุดที่
ให้บริการด้วยไมตรีจิต ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศิลปากรสถานที่ที่ข้าพเจ้ารักเปรียบได้
กับบ้านหลังที่สองของขา้พเจ้า ทำให้ได้พบกับกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลอืและเป็นกำลังใจให้กันอยู่เสมอ ทั้งเพื่อน ๆ 
น้องพี่บูรพา และ เพื่อน ๆ พี่น้องสาขาวิชาภาษาไทยศิลปากรทุกคนที่น่ารักโดยเฉพาะอย่างยิ่งรหัส 58 ที่น่ารัก 
โสภิตา ปิมปภา ฤทัยวรรณ ปฏิมาภา มุกรินทร์ เสาวภาคย์และภัคพล ที่เป็นกำลังใจและร่วมทุกข์ร่วมสุขและ
ช่วยเหลือข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาการศึกษาน้ี 

สุดท้ายน้ีขอบคุณทุกสรรพสิ่งในโลกน้ีที่ทำให้เกิดดนตรี เสียงเพลง และบทเพลง  ที่ช่วยส่งความสุข
มาสู่โลกในน้ี ขอขอบพระคุณผู้สร้างสรรค์ ถ่ายทอด และมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำบทเพลงทุกบทเพลงที่สร้าง
แรงบันดาลใจในการศึกษาครั้งน้ี หากมีสิ่งใดบกพร่องข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้ แต่ส่วนใดที่มีประโยชน์ขอมอบให้
ผู้สร้างสรรค์บทเพลงทุกท่านที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและตั้งใจถ่ายทอดมาสู่ผู้ฟังให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป 

  
  

วรรณวิภา  วงษ์เดือน 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 

บทเพลงเป็นผลงานทางศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความสุนทรียะ
และยังเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดให้ผู้อื่นได้ทราบ สามารถบันดาลให้มนุษย์เกิดความรู้สึก
ต่าง ๆ ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ หรือโศกเศร้า อีกทั้งยังเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของ
มนุษยชาติ (ไพบูลย์ สำราญภูติ, 2550: 38) เพลงของไทยนั้นสามารถแบ่งออกเป็นเพลงไทยเดิมและ
เพลงไทยสากล เพลงไทยเดิมหรือเรียกว่าเพลงไทยแท้ มีมาต้ังแต่สมัยสุโขทัยมีทั้งเพลงร้องและเพลง
บรรเลง เครื่องดนตรีที่ใช้เป็นเครื่องดนตรีไทยมีระเบียบแบบแผนในการเล่น หากเป็นเพลงร้องจะมี
วิธีการร้องแบบเอื้อนเสียง เนื้อร้องแต่งเป็นกวีนิพนธ์ภาษามีความวิจิตร ซึ่งเพลงไทยเดิมจะมีความ
เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทย (พูนพิศ อมาตยกุล, 2529: 13) ส่วนเพลงไทยสากล เป็นเพลงที่เกิดข้ึนใหม่
โดยมีการรับปรับเปลี่ยนจากอิทธิพลเพลงของตะวันตก ดังที่ เจตนา นาควัชระ (2546: 50) กล่าวถึง
เพลงไทยสากลไว้ว่า เพลงไทยสากลนั้นพัฒนามาจากการได้สัมผัสกับดนตรีตะวันตกในรูปแบบการ
ประสมวงที่รู้จักกันในนามของวงดนตรีแจ๊สขนาดใหญ่หรือ big band ศิลปินบุกเบิกของไทยได้พัฒนา
เป็นเพลงไทยสากลขึ้น แต่ยังคงลักษณะที่ผูกอยู่กับศิลปะไทยอย่างแน่นแฟ้นและให้ความสำคัญกับ
เนื้อร้องที่ต้องมีวรรณศิลป์ ผู้ประพันธ์จึงสร้างสรรค์บทเพลงที่ยังคงผูกพันอยู่กับวรรณคดีไทย (เจตนา 
นาควัชระ, 2546: 49)  บทเพลงไทยสากลกับวรรณคดีไทยน้ันมีความสัมพันธ์กัน โดยบทขับร้องหรือ
คำประพันธ์ที่ใช้แต่งเพลงช่วยให้บทเพลงมีความไพเราะและมีความหมาย เป็นภาษาที่คัดสรรให้
สอดคล้องกับท่วงทำนองและจังหวะของเพลง สามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี มีโวหารที่
ดีเด่น (ไพบูลย์ สำราญภูติ, 2550: 39)  

วรรณคดีไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญในการสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อสื่อความหมายไปยังผู้ฟัง 
เนื่องจากเนื้อเรื่องและตัวละครในวรรณคดีไทยเป็นที่รับรู้ของคนในสังคม อีกทั้งเพลงยังสัมพันธ์กับ
วรรณคดีดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น การใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยมาสร้างสรรค์เป็นเพลงไทยสากล
นั้น เป็นการนำวรรณศิลป์มาถ่ายทอดในรูปแบบของศิลปะอื่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสืบทอดวรรณคดี
ไทยในรูปแบบหนึ่ง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการนำวรรณคดีไทยมาแต่งเป็นบทเพลงไทยสากลนั้นมีรปูแบบ
ที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีการสร้างสรรค์เพลงใหม่จากการตีความวรรณคดีไทยมา
ถ่ายทอดเป็นบทเพลง  
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จากการสำรวจข้อมูลความนิยมในการสร้างสรรค์บทเพลงโดยใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทย
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2559 ปรากฏบทเพลงมากกว่า 40 เพลง โดยการสืบค้นข้อมูลบทเพลงจากสื่อ
ออนไลน์คือ www.youtube.com ซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่ทำให้ผู้ฟังสามารถฟังเพลง และดูวีดิทัศน์ได้ทุกที่
ทุกเวลาเมื่อมีอุปกรณ์สื่อสาร ไม่ว่าจะโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่เช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ยูทูบนี้เป็นช่องทางในการรับส่งข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ได้อย่างง่ายดายและเมื่อ
พิมพ์ค้นหา “เพลงวรรณคดีไทย” จะพบว่ามีบทเพลงจากวรรณคดีที่สร้างขึ้นใหม่ปรากฏเป็นจำนวน
มาก ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงกระแสการนำตัวละครมาแต่งเป็นบทเพลงไทยสากล เข้าถึงเม่ือวันที่  21 ธันวาคม 2559 

ยกตัวอย่างเช่น เพลง I’m sorry สีดา ของวง The Rube ซึ่งเผยแพร่ในวันที่ 17 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 ได้นำวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาแต่งเป็นบทเพลง ในเนื้อหาจากวรรณคดีไทยนั้นเป็นตอน
ที่นางสีดาวาดรูปทศกัณฐ์ซึ่งเป็นอุบายของนางยักษ์อดูลรูปนั้นจึงไม่สามารถลบออกได้ เมื่อพระราม
เห็นรูปทศกัณฐ์ในห้องจึงเกิดโกรธนางสีดาเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่านางจะอธิบายให้ฟังอย่างไรก็ตาม 
พระรามสั่งให้พระลักษมณ์ประหารชีวิตนางสีดาและให้ควักหัวใจของนางมาให้ดูด้วย ส่วนในเนื้อเพลง
เป็นตอนที่พระรามเกิดความรู้สึกผิดและเสียใจ การเล่าเรื่องในบทเพลงใช้ตัวละครในวรรณคดีไทย คือ 
พระราม เป็นผู้บอกเล่าความรู้สึกของตนเองว่ารู้สึกผิดและเสียใจที่ไม่มีความเช่ือใจนางสีดา แม้ว่านาง
จะลุยไฟพิสูจน์ตนเองมาแล้วก็ตาม อีกทั้งเมื่อพระรามเห็นรปูทศกัณฐ์โดยไม่ทราบว่าเป็นอุบายจึงได้สัง่
ประหารนางทั้งที่ทราบว่านางไม่เคยรกัชายอื่น พระรามรู้สึกผิดและเสียใจเปน็อย่างมาก ดังเนื้อหาของ
เพลงที่ว่า 
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*คือฉันเสียใจ ที่ฉันชอบทำผิดไปทุกที ความคิดไม่ตรงกับใจสักที  
ถ้าหากยังเป็นคนแบบน้ีไม่รู้ว่าเธอจะยังเข้าใจกันบ้างไหม  
ถ้าหากความผิดที่ฉันทำ มันย้ำให้เธอต้องเสียใจ มันย้ำให้เธอต้องร้องไห้  
ขอโทษ จากหัวใจ แต่จะให้ดีกว่าน้ีก็คงไม่ไหวจริง ๆ 
โอ้ว่า โอ้ว่าอกเอย โอ้พระรามแพ้รัก ไม่หว่ันจะรบสยบยักษ์ จะหักเอากรุงลงกา 
แต่ว่าความรักกลับโดยอุบายไม่เชื่อใจสีดาวาดรูปยักษ์ดั่งแทงใจสั่งให้วายชีวา 
ผิดไปแล้วหนอใจ ที่ผลักใสแก้วตา โปรดรับรู้แม่สีดาพี่พลาดไป (ซ้ำ*) 
โอ้ว่าพระรามยังแคลงใจ จบศึกกรุงลงกา พิสูจน์เจ้านางสีดา ให้บุกเดินลุยไฟ 
แต่ว่ารูปยักษ์ไม่ทันได้ถาม กลับสนองดวงใจ แค่เพียงเจ้าคิดเจ้าแค้น  
เจ้านางไม่เคยจะคิดปันใจ แต่กว่าจะรู้ก็ตอนเม่ือสายจะให้พี่ทำยังไง  
ต้องให้พี่ตายเลยแกล้งตาย ยิ่งกลับทำร้ายดวงใจเข้าไปใหญ่  
อยากจะบอกเธอว่าฉันเสียใจ จริง ๆ 

      (เพลง I’m sorry (สีดา)  วง The Rube) 

ตัวบทวรรณคดีได้กล่าวถึงตอนที่พระรามรู้สกึผิดและแสดงความโศกเศร้าเสียใจตอ่นางสีดา
เช่นเดียวกันกับเนื้อหาในบทเพลง ดังข้อความจากตัวบทวรรณคดีว่า 

เม่ือน้ัน    พระรามสุริยวงศ์รังสรรค์ 
ฟังนางสีดาวิลาวัณย์  ทรงกันแสงโศกโสกี  
กับสองพระโอรสรัก   อันทรงเยาวลักษ์เฉลิมศรี 
ดั่งหน่ึงจะสิ้นสมประดี  อยู่ที่พระบรรณศาลา 
ให้ร้อนใจดั่งสายฟ้าฟาด  แสนสวาทด้วยสามเสน่หา 
ชลเนตรคลองนัยนา   ปิ้มประหน่ึงชีวาจะบรรลัย 
จึงมีวาจาอันสุนทร   ดวงสมรพี่ยอดพิสมัย 
เป็นเวรากรรมเราทำไว้  จ่ึงให้เกิดเหตุเภทพาล 
...... 
อันตัวของพี่น้ีผิดนัก   เยาวลักษณ์อย่าโทษา 
คิดถึงความยากด้วยกันมา  แก้วตาจงได้ปรานี 
                        (รามเกียรติ์ เล่ม 4: 431) 

เพลง I’m sorry สีดา นี้เป็นบทเพลงที ่ส ื่อความหมายสอดคล้องกับตัวบทเดิมที ่บรรยาย
ความรู้สึกผิดและการเล่าเรื่องและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน กล่าวถึงการทำสงครามกับเหล่ายักษ์ การลุยไฟ
ของนางสีดา กล่าวถึงรูปวาดทศกัณฐ์อันเป็นต้นเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพระรามกับนางสีดา 
การใช้วรรณคดีในบทเพลงนี ้เป็นการนำเสนอแนวคิดของเพลง คือ การแสดงความเสียใจและ
ความรู้สึกผิดต่อคนรัก หากตัดช่วงการเล่าวรรณคดีไป เพลงนี้ยังสามารถคงแนวคิดของเพลงได้ แต่
การใช้วรรณคดีโดยเช่ือมโยงกับตัวละครพระรามที่รู้สึกผิดต่อนางสีดา ทำให้เพลงนี้น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
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อีกทั้งยังเป็นการผสมผสานเพลงไทยสากลกับความเป็นไทยโดยยึดโยงกับวรรณคดีไทยได้อย่างลงตัว   
เป็นการสร้างสรรค์บทเพลงรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงจำนวนผู้เข้าชม เพลง สีดา ของศิลปินวง The Rube เข้าถึงเม่ือวันที่  21 ธันวาคม 2559 

บทเพลง I’m sorry  (สีดา) ของศิลปินวง The Rube ยังได้รับความนิยมโดยมีผู้เข้าชมเพลงนี้
กว่าหนึ่งร้อยล้านครั้ง และเกิดเป็นกระแสของการแต่งเพลงโดยใช้เนื้อหาหรือตัวละครจากวรรณคดี
ไทยจำนวนมาก และมักจะใช้ช่ือตัวละครจากวรรณคดีไทยมาใช้โดยนำลักษณะพิเศษ หรือพฤติกรรม
ตัวละครมาแต่งเป็นบทเพลงไทยสากล  

การสร้างบทเพลงไทยสากลที่มาจากตัวละครในวรรณคดีไทย นอกจากเรื่อง รามเกียรติ์ แล้ว
ยังมีการใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยเรื่องอื่น ๆ  และที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี เช่นเพลง ขุนช้างฮ้างฮัก 
จากวรรณคดีเรื ่องขุนช้างขุนแผน เพลงผีเสื ้อสมุทร (รักเกินจะหักใจ) จากเรื ่องพระอภัยมณี              
เพลงจินตะหราวาตี (คนที่ถูกลืม) จากเรื่องอิเหนา เพลงไกรทอง จากเรื่องไกรทอง เป็นต้น  

การนำตัวละครจากวรรณคดีไทยมาสร้างสรรค์เป็นบทเพลง ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาและ
รวบรวมบทเพลงทั้งหมดที่นำตัวละครจากวรรณคดีไทยมาสร้างสรรค์เป็นบทเพลงไทยสากลทั้งจาก
อดีตจนถึงปัจจุบันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ยูทูบเพื่อศึกษาการเล่าเรื่องราวของตัวละครจากวรรณคดีไทย
ที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากล ซึ่งบทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทยมีกลวิธี
การเล่าเรื่องที่หลากหลาย และเพื่อศึกษาการสื่อความหมายของตัวละครที่มีทั้งการคงความหมายที่
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สอดคล้องกับความหมายเดิมของตัวละคร และการเปลี่ยนแปลงความหมายที่ต่างกับตัวบทวรรณคดี
ไทย ถือได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเรื่องราวของตัวละครในวรรณคดีผ่านการเล่าเรื่องและการตีความ
ใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสื่อความหมายเกี่ยวกับตัวละครจากวรรณคดีไทยสามารถแสดงให้เห็นลักษณะ
ของสังคมหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ดังที่ อัญชลี  ชัยวรพร (2543: 153) อธิบายว่า ผลผลิตทาง
วัฒนธรรมในยุคหลังสมัยใหม่มีการอ้างอิง (reference) และการคัดลอก (Quotation) จากของเก่า
นับเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่ที ่ไม่อาจสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างแท้จริง  
เพราะทุกอย่างในโลกล้วนได้รับการคิดค้นขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น ผลงานใหม่ ๆ เป็นเพียงการรื้อสร้าง 
(Deconstruct) หรือ ดัดแปลง (Modify) งานที่เคยสร้างมาแล้ว การนำวรรณคดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมมาดัดแปลง หรือผลิตซ้ำในรูปแบบใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของผู้เสพในบริบททางสังคมที่
เปลี ่ยนไป เรียกว่า Popular Culture หรือ วัฒนธรรมประชานิยม ทั ้งนี้วัฒนธรรมประชานิยม 
หมายถึง ผลผลิตและการเผยแพร่สิง่ที่สั่งสมสบืทอดกันมาในรูปแบบของสินค้าตามกระแสทุนนิยม ซึ่ง
เป็นความนิยมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ในสังคม โดยอาศัยสื่อเป็นตัวกลางสำคัญ มีการผลิตซ้ำ เป็น
ปรากฏการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเต็มไปด้วยพลวัต (รัชรินทร์ อุดเมืองคำ, 2551: 13) บท
เพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์โดยใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยนี้ จึงเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งในวัฒนธรรม
ประชานิยม มีการผลิตผ่านสื่อโดยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้สามารถ
แสดงให้เห็นลักษณะการสืบทอดวรรณคดีในรูปแบบหนึ่ง คือ จากวรรณคดีสู่บทเพลงไทยสากลที่
สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทยที่จะทำให้วรรณคดีไทยยังคงอยู่คู ่กับสังคมไทย แต่มีการ
ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงไปตามการตีความในมุมมองต่าง ๆ รวมทั้งมีความเปลี่ยนแปลงตามความคิดของ
ผู้สร้างสรรค์และสภาพสังคม  

บทเพลงไทยสากลเป็นศิลปะเพื่อสร้างความสุนทรียะ และยังเป็นสินค้าภายใต้ระบบทุนนิยม 
ผู้สร้างสรรค์บทเพลงผลิตผลงานด้วยการนำเอาตัวละครจากวรรณคดีไทยมาใช้เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ฟังใน
สังคมไทยรู้จักและคุ้นเคย โดยนำตัวละครมาใช้ที่มีทั้งคงรูปแบบเดิม ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงผ่าน
การตีความของผู้สร้างและนำเสนอในรูปแบบของบทเพลง มีการตอกย้ำความคิดความเชื่อเดิม หรือ
เสนอเรื่องใหม่หรอืมีแนวคิดใหม่ ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทย
สากล โดยสนใจศึกษาการสื่อความหมายตัวละครจากวรรณคดีไทยที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากล 
เปรียบเทียบลักษณะตัวละครในบทเพลงกับตัวบทวรรณคดี และศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องซึ่งพิจารณา
กลวิธีการเล่าเรื่องจากผู้เล่าและมุมมองทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจวรรณคดีไทยผ่านตัวละครที่ปรากฏในบท
เพลงไทยสากลในบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน       
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วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้า 

       1. เพื่อศึกษาการสื่อความหมายของตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล 
       2. เพื่อศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล 
 
สมมติฐานงานวิจัย 

 ผู้ประพันธ์บทเพลงใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยมาสื่อความหมายในบทเพลงไทยสากล ซึ่งตัว
ละครเหล่าน้ันจะมีลักษณะที่มีทั้งการคงลักษณะที่สอดคล้องกับความหมายเดิม และสร้างความหมาย
ใหม่ที่แตกต่างกับตัวบทเดิม หรือผสมผสานลักษณะที่สอดคล้องกับความหมายเดิมและความหมาย
ใหม่ โดยใช้กลวิธีการเล่าเรื่องตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากลที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการตอกย้ำความคิดบางประการหรือนำเสนอแนวคิดใหม่ตามมุมมองของบริบทสังคมในปัจจุบัน 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล จากบทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์
มีขอบเขตในการคัดเลอืกมาศึกษา ดังนี ้

1. ขอบเขตด้านข้อมูล คือ ศึกษาบทเพลงไทยสากลที่ใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยมา
สร้างสรรค์เป็นบทเพลง โดยคัดเลือกข้อมูลดงันี ้

    1.1 เพลงไทยสากลทีม่ีการกล่าวถึงตัวละครในวรรณคดีไทย ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกบัตัว 
ละคร มีชื่อตัวละคร ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะนิสัย ยกเว้นชื่อเพลงที่มีชื่อพ้องกับตัวละครใน
วรรณคดีไทยแต่ไม่ปรากฏลักษณะใด ๆ ในวรรณคดีไทย ตัวอย่างเช่น เพลงบุษบา ของ นิโคล เทริโอ 
ซึ่งในเนื้อเพลงนี้มิได้มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะใดลักษณะหนึ่งของนางบุษบา ในวรรณคดีไทยเรื่อง
อิเหนา รวมถึงไม่เป็นบทเพลงที่ยกเนื้อความมาจากวรรณคดีโดยไม่มีการแต่งเนื้อหาเพิ่มเติม 

2. ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาบทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทยตั้งแต่ 
ปพี.ศ. 2482 - 2560 กล่าวคือตั้งแต่เริ่มมเีพลงไทยสากลของวงสุนทราภรณ์จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่
ปรากฏอยูบ่นเว็บไซต์ www.youtube.com ทั้งหมด จำนวน 171 เพลง 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

 1. การยกข้อความจากเนื้อเพลง จะใช้การยกข้อความ พร้อมทั้งบอกช่ือเพลงและศิลปินไว้
ด้านล่างฝัง่ขวา ดังนี้ 
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โอ้ว่าพระรามยังแคลงใจ จบศึกกรุงลงกา 
พิสูจน์เจ้านางสีดาให้บุกเดินลุยไฟ 
แต่ว่ารูปยักษ์ไม่ทันได้ถาม กลับสนองดวงใจ  
แค่เพียงเจ้าคิดเจ้าแค้นเจ้านางไม่เคยจะคิดปันใจ 
แต่กว่าจะรู้ก็ตอนเม่ือสายจะให้พี่ทำยังไง  
ต้องให้พี่ตายเลยแกล้งตาย  
ยิ่งกลับทำลายดวงใจเข้าไปใหญ่  
อยากจะบอกเธอว่าฉันเสียใจจริง ๆ 

               (เพลง I’m sorry (สีดา) วง The Rube) 
 

 2. การยกข้อความจากวรรณคดีไทย จะใช้การยกข้อความ พร้อมทั้งบอกช่ือเรื่อง และ
หมายเลขหน้าไว้ด้านล่างฝั่งขวา ดังนี ้

อันตัวของพี่น้ีผิดนัก   เยาวลักษณ์อย่าโทษา 

คิดถึงความยากด้วยกันมา  แก้วตาจงได้ปรานี 

                        (รามเกียรติ์ เล่ม 4: 431) 

 3. การใช้ช่ือบทเพลงที่ซ้ำกัน จะมีตัวเลขกำกับเพื่อให้ทราบว่ากล่าวถึงบทเพลงใด ดังนี้ 

  เพลงวันทอง(1) เพลงวันทอง(2) เพลงวันทอง(3) 

4. ช่ือวรรณคดีไทย หรือช่ือตัวละครกับช่ือเพลงบางช่ือที่ไม่ตรงกัน ซึง่ผู้วิจัยจะคงช่ือตามที่ผู้

เผยแพร่ใช้ได้แก่  

     4.1 เรื่อง จันทะโครบ ผู้วิจัยใช้ จันทโครพ  
     4.2 นางมโนหร์า ส่วนเพลงใช้ช่ือว่า มโนราห์  

        4.3 พระพิณทอง จากเรื่องแก้วหน้าม้า ในบทเพลงใช้ช่ือว่า พระปิ่นทอง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพลงไทยสากล  หมายถึง  เพลงที่มีคำร้องเป็นภาษาไทย มีทำนองแบบเพลงสากล ใช้เครื่อง
ดนตรีสากลในการบรรเลงหรืออาจมีการใช้เครื่องดนตรีไทยมาผสมผสาน 

 ประเภทของเพลงไทยสากล หมายถึง เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง และเพลงสตริง 
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วรรณคดีไทย   หมายถึง   งานประพันธ์ที่มีความงามด้านวรรณศิลป์ ในการศึกษานี้เลือกใช้
วรรณคดีเรื่องเล่าที่มีตัวละครเป็นองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ อิเหนา ขุนช้าง
ขุนแผน สังข์ทอง พระเวสสันดร สามก๊ก  พระลอ  กากี กามนิตวาสิฏฐี พระอภัยมณี ไกรทอง พระรถ
เมรี จันทโครพ พระสุธนมโนห์รา และ ศกุนตลา   

 กลวิธีการเล่าเรื่อง หมายถึง การใช้ผู้เล่าเรื่อง มมุมองและเสยีงเล่าในบทเพลงไทยสากล 

 การตีความใหม ่  หมายถึง การสร้างความหมายใหม่ให้แก่ตวัละครจากวรรณคดีไทยในบท
เพลงไทยสากลจากมมุมองของผู้สร้างสรรค์บทเพลง โดยอิงอาศัยความหมายเดิมจากตัวบท หรือการ
สร้างเรือ่งราวใหม่ เปลี่ยนแปลงความหมายใหม่แต่คงช่ือเดิมของตัวละครจากวรรณคดีไทยไว้ 

 การสื่อความหมาย  หมายถึง ความหมายหรือสารสำคัญที่เกิดจากการเลือกสรรแง่มุมในการ
นำเสนอตัวละครรวมทั้งเรื่องราวในวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากลที่มีทั ้งการคงลักษณะหรือ
เรื่องราวตามตัวบทวรรณคดีไทย หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะและเนื้อหาให้มีความแตกต่างไปจาก
ตัวบทเดิม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

    1. ทำให้เห็นความหลากหลายของการใช้ผูเ้ล่าเรื่องตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล 
    2. ทำให้เข้าใจการสื่อความหมายของตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากลปจัจบุัน 
    3. ทำให้เข้าใจกระแสวัฒนธรรมประชานิยมและลักษณะของสังคมปจัจบุันที่เป็นปจัจัยสำคัญใน
การสร้างสรรค์บทเพลงไทยสากล 
 
วิธีการดำเนนิการวิจัย 

  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยเอกสารและการนำเสนอผลการศึกษาแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้า 
    1. ข้ันรวบรวมข้อมูล 
         1.1 รวบรวมเกี่ยวกับบทเพลง ประวัติเพลงไทยสากล 
         1.2 รวบรวมข้อมูล เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับบทเพลงและวรรณคดีไทย 
    2. ข้ันการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี 
         2.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง 
         2.2 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตีความและการสร้างความหมายใหม่ 
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    3. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 
    4. ข้ันสรปุผลการศึกษาค้นคว้า มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
        4.1 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
        4.2 อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 
        4.3  ข้อเสนอแนะ 
    5. ข้ันนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
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1 

บทที่ 2  
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

การวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัยรวมทัง้บทความที่
เกี่ยวข้องเพลงไทยสากลและวรรณคดีเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโดยแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัเพลงไทยสากลกบัวรรณคดีไทย 
              1.1 ประวัติและประเภทเพลงไทยสากล 
     1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเพลงไทยสากลกับวรรณคดีไทย 

2. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัการดัดแปลงวรรณคดีไทย 
3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบักลวิธีการเล่าเรื่องในบทเพลงไทยสากล 
     3.1 กลวิธีการเล่าเรื่อง 
     3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการเล่าเรื่องในบทเพลงไทยสากล 
4. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัแนวคิดวัฒนธรรมประชานิยมกับวรรณคดี 
     4.1 แนวคิดวัฒนธรรมประชานิยม 
     4.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับแนวคิดวัฒนธรรมประชานิยมกับวรรณคดี 
เอกสารดังกล่าวมรีายละเอียดดังนี ้
 

1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเพลงไทยสากลกับวรรณคดีไทย 

1.1 ประวัติและประเภทเพลงไทยสากล 

      เพลงเป็นศิลปะที่ทำให้เกิดความสุนทรียะจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมถือ
เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของคนในสังคมไทยยุคดั้งเดิมที ่ไม่สามารถระบุถึงจุดกำเนิดที ่ชัดเจนได้ 
(ศิริพร กรอบทอง, 2547: 27) อาจกล่าวได้ว่าเพลงอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทย และมีพัฒนาการ
จากความเรียบง่ายในชีวิตสู่ความซับซ้อนและความทันสมัยที่เกิดจากการพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม จากเพลงในชีวิตประจำวัน เช่น เพลงกล่อมลูก เพลงที่เป็นการละเล่นในสังคม เช่น เพลง
ปรบไก่ และ เพลงในงานพิธี การแสดงเพลงวงมโหรีปี่พาทย์ สู่เพลงที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
ต่างชาติทั้งเครื่องดนตรี ทำนอง วิธีการร้อง โดยเฉพาะชาติตะวันตก โดยมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาสู่
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เพลงไทยสากล  พูนพิศ  อมาตยกุล (2554) ได้อธิบายคำจำกัดความของเพลงไทยสากลว่า “เพลงไทย
สากล คือ เพลงที่บรรเลงด้วยวงดนตรีตามแบบแผนของฝรั่งวงดนตรีนั้นใช้เครื่องดนตรีของฝรั่งทุกช้ิน 
ใช้จังหวะลีลาแบบฝรั่งนิยม ถ้าเป็นเพลงขับร้องภาษาที่ใช้ขับร้องคือภาษาไทยที่สุภาพ ออกเสียงเป็น
ไทยชัดเจน ทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ มีความหมายที่งดงามและสร้างสรรค์” (พูนพิศ  อมาตย
กุล, 2554: 11)  

คำว่า เพลงไทยสากล เป็นศัพท์บัญญัติขึ้นมาใหม่ในสมัยของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อ
ครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี การใช้เพลงไทยสากลนั้นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข่าวสาร
และกิจการต่าง ๆ ของรัฐตามนโยบายเช่ือผู้นำชาติพ้นภัย โดยจัดต้ัง “วงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการ” 
ในปี พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็นกิจการบันเทิงอันเป็นของรัฐ ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้คนไทยฟังเพลงตาม
ค่านิยมแบบฝรั่ง หรือ Popular Song โดยกำหนดช่ือเพลงที่คนไทยเรยีกว่า เพลงฝรั่ง เป็น เพลงสากล 
ได้มีการสนับสนุนให้กองดุริยางค์กองทัพบกตั้งวงดนตรีเพื่อสนับสนุนการลีลาศอย่างเป็นทางการ อีก
ทั ้งยังสนับสนุนวงดนตรีลีลาศทั้งของรัฐและเอกชนให้แต่งเพลงอย่างฝรั่ง ที ่ขับร้องด้วยบทร้อง
ภาษาไทยอันสุภาพ แล้วกำหนดชื่อเพลงประเภทนี้ว่า “เพลงไทยสากล” และให้เรียกดนตรีไทยทีมี
การบรรเลงขับร้องว่า “เพลงไทยเดิม” ซึ่งในยุคนี้ได้ลดค่านิยมเพลงไทยแท้ลง สนับสนุนเพลงไทย
สากลให้เป็นที่นิยมมากข้ึน (พูนพิศ  อมาตยกุล, 2554: 10) 

ถึงแม้ว่า “เพลงไทยสากล” จะเป็นคำที่บัญญัติขึ้นใหม่ แต่ลักษณะของเพลงไทยสากล คือ 
การรับอิทธิพลจากดนตรีตะวันตก ซึ่งปรากฏตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้นำ
แตรฝรั่งมาใช้ในกิจการของทหารโดยใช้เป็นสัญญาณทหารและสอนให้คนสยามใช้เพลงคำนับกษัตริย์
ตามขนบตะวันตกโดยใช้ทำนองเพลง God Save the Queen เพลงนี้เป็นเพลงบรรเลงยังไม่มีเนื้อรอ้ง 
ซึ่งใช้เป็นทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นครั้งแรก ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เพลง God Save the Queen พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร) ได้แต่งบทร้อง
ภาษาไทย และมีช่ือไทยว่า “จอมราชย์จงเจรญิ” (ณัฐชยา นัจจนาวากุล อ้างถึงใน พูนพิศ  อมาตยกุล,  
2554: 17) ซึ่งเป็นการแต่งบทร้องภาษาไทยโดยใช้ทำนองตามแบบตะวันตกหรือที่เรียกว่า เพลง
ทำนองอย่างฝรั่ง ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงไทยสากล คือเพลงที่มีทำนองแบบตะวันตกแต่มีเนื้อ
ร้องเป็นภาษาไทย อีกทั้งในรัชสมัยของพระองค์ทรงก่อตั้งแตรวงทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เพื่อใช้
ในการบรรเลงเพลงทำนองอย่างฝรั่ง (พูนพิศ  อมาตยกุล ,  2554: 18) และในยุคนี ้ทำให้ดนตรี
ตะวันตก คือ แตรวงซึ่งถือเป็นค่านิยมการมีเครื่องดนตรีตะวันในครอบครองเพื่อสื่อฐานะของมูลนาย
ช้ันสูงได้แพร่หลายไปสู่ราษฎร เนื่องจากพระองค์โปรดให้มีการบรรเลงเพลงแตรวงในที่สาธารณะตาม
แบบประเทศตะวันตก ซึ่งลักษณะของแตรวงเป็นดนตรีที่มีเสียงดังให้ความรู้สึกสนุกสนานครึกครื้น  
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ทำให้แตรวงแพร่หลายไปสู่ราษฎรอย่างรวดเร็วและเป็นส่วนหนึ่งของประเพณี โดยใช้บรรเลงในงาน
ต่าง ๆ เช่นงานบวช และใช้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันเมื่อแตรวงเป็นความนิยมของ
ราษฎรก็กลายเป็นการเสื่อมความนิยมแตรวงของมูลนายช้ันสูงด้วย (ศิริพร กรอบทอง, 2547: 27)  ใน
ยุคนี้แตรวงซึ่งเป็นดนตรีของตะวันตกทำให้ชาวสยามคุ้นเคยกับทำนองเพลงแบบฝรั่งมากยิ่งข้ึน  

ในการแต่งเพลงที่มีทำนองอย่างฝรั่งหรือเพลงสากลในสมัยนั้นเป็นเรื่องยาก การแต่งเพลงยัง
เป็นการนำทำนองเพลงอย่างฝรั่งมาใส่เนื้อร้องภาษาไทย หรือการดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิม
โบราณไปเป็นทำนองเพลงแบบฝรั ่ง ยังไม่ปรากฏว่ามีผู ้ใดที ่สามารถแต่งทำนองเพลงสากลได้ 
จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสขุุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์ เป็นคนไทยคนแรก
ที่มีความสามารถในการแต่งทำนองเพลงอย่างฝรั่งโดยมิได้นำทำนองไทยมาดัดแปลง พระองค์ทรง
สร้างทำนองเพลงแบบฝรั่งเมื่อทรงนิพนธ์เสร็จได้บันทึกเป็นโน้ตสากลด้วยพระองค์เองดังเช่นนักดนตรี
ชาวตะวันที ่มีความรู้ความสามารถจึงได้รับยกย่องเป็นพระบิดาแห่งบทเพลงไทยสากล นอกจาก
พระองค์จะทรงนิพนธ์เพลงทำนองแบบฝรั่งได้แล้วยังทรงเพลงไทยสากลโดยการดัดแปลงจากเพลง
ไทยไว้จำนวนมาก เช่น เพลงมหาฤกษ์ เพลงสาครลั่น เพลงโศกซึ่งเปน็เพลงทีใ่ช้ในกระบวนแห่ศพ ที่ใช้
ในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ เป็นต้น (พูนพิศ  อมาตยกุล,  2554: 18) 

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนและส่งเสริมดนตรีทุก
ประเภท ทรงให้ความสำคัญกับดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยจัดตั้งโรงเรียนพรานหลวง    
ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นโรงเรียนสอนดนตรีตะวันตกมีทั้งประเภทแตรวง ดนตรีเต้นรำ วงดุริยางค์
แบบซิมโฟนีออร์เคสตร้า เกิดวงเครื่องสายฝรั่งหลวง ซึ่งนักเรียนโรงเรียนพรานหลวงนั้นในเวลาต่อมา
ได้เป็นกำลังสำคัญในด้านเพลงไทยสากล เช่น เอื้อ สุนทรสนาน  สมาน กาญจนผลิน  สังข์ อสัตถวาสี 
นารถ ถาวรบุตร สง่า อารัมภีร์ ฯลฯ  (พูนพิศ  อมาตยกุล, 2556: 39) ล้วนเป็นบุคลากรทีม่ีความสำคัญ
ต่อเพลงไทยสากลทั้งสิ้นโดยเฉพาะ เอื้อ สุนทรสนาน ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวงสุนทราภรณ์ วงดนตรีที่สามารถ
สร้างสรรค์เพลงไทยสากลที่ไพเราะและได้รับการยกย่องในด้านการนำเพลงไทยเดิมมาดัดแปลงเป็น
บทเพลงสุนทราภรณ์ได้อย่างไพเราะและเข้าถึงได้ง่าย (จารุพิมพ์ นภายน, 2540: 5) อีกทั้งในรัชสมัย
ของพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทละคร วรรณคดี กวีนิพนธ์ ไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาได้มีนักแต่ง
เพลงที่นำพระราชนิพนธ์ของพระองค์ไปเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงไทยสากลประเภทเพลง
ปลุกใจในเวลาต่อมา 

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดวงดนตรีแจ๊ส และดนตรี
ประกอบเพลงละคร เพลงประกอบภาพยนตร์เกิดความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเพลงร้องที่มีเนื้อ
เพลงเป็นภาษาไทยแต่มีทำนองเป็นเพลงฝรั่ง เครื่องดนตรีที่ใช้เป็นเครื่องดนตรีสากลไม่มีเครื่องดนตรี
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ไทยผสม โดยที่ผู้สร้างเพลงละครและเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสมัยนั้น 
คือ พรานบูรพ์ ได้เริ่มนำดนตรีสากลมาบรรเลงประกอบละครร้องเรื่องโรสิตา เพลง “จันทร์ เจ้าขา” 
ด้วยความทันสมัยของบทเพลง ทำนอง ดนตรี และเนื้อหาละครเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากจนมีการ
บันทึกลงแผ่นเสียง แต่เพลงจันทร์เจ้าขาน้ียังไม่ถูกต้องตามโน้ตสากล ซึ่งเพลงไทยสากลที่นับเป็นเพลง
แรกคือเพลง “กล้วยไม้” เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่อง ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ถือ ได้ว่าเป็นเพลงไทย
สากลเต็มรูปแบบ ส่งผลให้เพลงไทยสากลเริ่มเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น (สุมาลี วีระวงศ์ , 
เจตนา  นาควัชระ, ชมัยภร แสงกระจ่าง, 2544: 9)  ในช่วงเวลาเดียวกันเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2575 โดยคณะ
ราษฎร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2582 เป็นปีที่ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ได้ประกาศให้วันที่ 24 มิถุนายนเป็นวันชาติและเปลี่ยนช่ือประเทศจากประเทศสยามเป็นประเทศไทย 
(Thailand) และได้เปลี่ยนเพลงชาติจากเดิมโดยการจัดการประกวดเพลงชาติใหม่ โดยที่เนื้อร้องเป็น
ของหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ใช้ทำนองของพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ซึ่งเป็น
เพลงชาติไทยที่ใช้ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน (ฤดีรัตน์ กายราศ , 2555: 130) เมื่อครั้งจอมพล    
ป.พิบูลสงครามได้ดำเนินนโยบายสร้างชาติทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเพื่อนำประเทศไปสู่
ความเป็นอารยะ รัฐบาลใช้บทเพลงเป็นสื่อปลุกใจให้รักชาติและเชื่อผู้นำ อีกทั้งยังใช้ละคร เพลงใน
ละคร และภาพยนตร์เป็นสื่อสร้างจิตสำนึกรักชาติ และร่วมมือกันสร้างชาติอีกด้วยปรากฏว่าประสบ
ผลสำเร็จอย่างดีเพราะเป็นสื่อประเภทบันเทิงจึงเข้าถึงประชาชนได้ง่าย และมีพลังสืบทอดต่อเนื่องมา
อีกยาวนาน (สุมาลี วีระวงศ์, เจตนา นาควัชระ, ชมัยภร แสงกระจ่าง, 2544: 9) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เพลงไทยสากลเป็นที ่นิยม จากวงดนตรีของกรมโฆษณาการ ซึ่งต่อมาเป็นได้
แยกตัวเป็นวงดนตรีสุนทราภรณ์ที่สร้างสรรค์บทเพลงไทยสากลให้เป็นที ่รู ้จักอย่างกว้างขวางใน
สังคมไทย  

จะเห็นได้ว่าเพลงไทยสากลในยุคนี้มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านของนโยบายรัฐบาลและด้าน
ความบันเทิง ในขณะเดียวกันกลับเป็นความเสื่อมของดนตรีไทยแท้หรือดนตรีไทยเดิม ซึ่งมิได้เป็น
เพียงเพราะการไม่สนับสนุนของรัฐบาลเท่านั้น แต่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและรสนิยมด้านความบันเทิงของคนในสังคม  (ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์, 2556: 143) ซึ่ง
เพลงไทยสากลมีความแพร่หลายและมีอิทธิพลต่อผู้ที่สร้างงานดนตรี ในยุคสมัยต่อมา ไม่ว่าจะเป็นนัก
ประพันธ์เพลง นักดนตรี นักร้อง และบริษัทอัดแผ่นเสียง ฯลฯ ทำให้เกิดการพัฒนาแนวเพลงไทย
สากลมีมากมายในเวลาต่อมา (ศิริพร กรอบทอง, 2547: 93) 



  14 

นอกจากนี้ สุขุมาลย์ จันทวี (2536: 14) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของเพลงไทยสากลที่น่าสนใจ
โดยแบ่งเพลงไทยสากลออกเป็น 3 ยุค ยุคแรกมีต้นกำเนิดมาจากเพลงประกอบการแสดงซึ่งยังคง
ลักษณะของเพลงไทยเดิมไว้ ทั้งการใช้เครื่องดนตรีไทย ท่วงทำนองดนตรีและลักษณะการร้องที่ยังคง
การร้องเอื ้อนแบบไทยเดิม เนื ้อหาในบทเพลงมักจะอิงกับวรรณคดี คำร้องยังคงเป็นร้อยกรองที่
เคร่งครัดด้านฉันทลักษณ์และสัมผัส จนถึงเพลงประกอบละครร้องของพรานบูรพ์ได้พัฒนาการรอ้ง
เป็นแบบสากล ลดการร้องเอื้อนและภาษาเข้าใจง่ายข้ึน แต่ยังคงรักษารูปแบบสัมผัสของกลอนสุภาพ
ไว้    ในยุคต่อมา เพลงไทยสากลได้รับอิทธิพลทางดนตรีจากตะวันตกมีการใช้เครื่องดนตรีแบบแจ๊ส
แบรนด์มาบรรเลงเป็นเพลงและบันทึกลงแผ่นเสียงทำให้มีการเผยแพร่ไปสู่กลุ่มผู้ฟังและได้รับความ
นิยมเพราะร้องง่าย จำง่าย ซึ่งวงดนตรีที่ได้รับความนิยมมากคือ วงสุนทราภรณ์   และต่อมาในยุคที่ 3 
เป็นยุคของเพลงไทยสากลทีร่ับอิทธิพลจากเพลงรอ็ก ดนตรีร็อกหรือที่เรียกว่า ร็อกแอนด์โรล (Rock’n 
Roll) ซึ่งเป็นดนตรีที่เน้นจังหวะดัง ๆ เร้าใจ เพลงร็อกเข้ามาในเมืองไทยพร้อมกับที่ทหารอเมริกันเข้า
มาตั้งฐานทัพในเมืองไทย ประมาณปี  พ.ศ. 2512 เป็นเพลงที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย นักดนตรีใน
สมัยนั้นนิยมเล่นเพลงสากลเป็นส่วนมาก โดยเรียกวงดนตรีขณะนั้นว่า วงสตริงคอมโบ ต่อมาลักษณะ
ของเพลงสตริงคอมโบที่มีจังหวะแบบร็อกแอนด์โรลเปลี่ยนเป็นแนวสตริงแบบไทย ๆ  คือเน้นเครื่อง
ดนตรีแบบเครื่องสาย ได้แก่ กีตาร์เป็นหลัก เพลงจึงมีลีลานุ่มนวลข้ึน และเป็นช่วงที่เพลงเข้าสู่ระบบ
ธุรกิจอย่างจริงจัง นอกจากนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2510 – 2514 ยังเกิดแนวเพลงใหม่ที่เกิดจากสภาพสังคม
ที่ตึงเครียดทางการเมือง นิสิตนักศึกษารวมตัวกันแสดงพลังทางการเมืองจึงเกิดเพลงที่มีเนื้อร้องเป็น
กวีนิพนธ์กล่าวถึงชีวิตที่ถูกกดข่ี ชีวิตชนช้ันแรงงานและชาวนา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เกิดเพลงอีก
แนวหนึ่ง คือแนวเพลงเพื่อชีวิตข้ึนอีกด้วย   

จากกำเนิดและความหมายของเพลงไทยสากลที่พบผู้วิจัยจึงสามารถสรปุได้ว่า เพลงไทย
สากล เป็นบทเพลงที่มีคำรอ้งเป็นภาษาไทย มีทำนองแบบเพลงสากล ใช้เครื่องดนตรีสากลในการ
บรรเลงหรืออาจมกีารใช้เครือ่งดนตรีไทยมาผสมผสานเพื่อความไพเราะแปลกใหม่ 

 ส่วนการแบ่งประเภทเพลงไทยสากลนั้น พิจารณาจากพื้นฐานของเพลงไทย ซึ่งเพลงไทย
สากลได้พัฒนามาจากเพลงไทยประเภทต่าง ๆ โดยพูนพิศ อมายตกุล (2529: 22) ได้จำแนกไว้ ดังนี้ 

1. เพลงพื้นบ้าน ได้แก่  เพลงกล่อมลกู เพลงรอ้งเกี้ยวสาว ลำตัด เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ 
เพลงฉ่อย 

2. เพลงไทยแท้หรือเพลงไทยเดิม คือ เพลงที่มรีะเบียบแบบแผนในการเล่นและรอ้ง 
3. เพลงรำวง คือเพลงที่มาจากพื้นบ้าน ผสมเพลงไทยแท้ ผสมผสานเพลงไทยสากลราวปี 

พ.ศ. 2487 
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4. เพลงชีวิต คือเพลงทีม่ีวัตถุประสงค์จะบรรยายชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะคนที่มรีายได้
น้อย ชาวนา กรรมกร  

5. เพลงเพื่อชีวิต คือเพลงทีส่ร้างข้ึนจากชีวิตที่ได้รับการกดข่ี เพื่อเรียกรอ้งสิทธิเสรีภาพ เพื่อ
ความเป็นอยู่ทีเ่สมอภาค  

6. เพลงไทยสากลหรือเพลงลกูกรุง คือเพลงที่ได้รับอทิธิพลมาจากดนตรีตะวันตก 
7. เพลงลูกทุ่ง คือเพลงที่แต่งข้ึนสำหรบัรบัใช้สังคมชาวบ้าน ใส่ทำนอง ลีลาขับร้องพื้นบ้าน 
8. เพลงสากล คือเพลงเพลงฝรั่ง มีคนไทยเป็นผู้แต่ง เป็นเพลงประเภทป๊อปปลูาร์ เพลงไลท์

มิวสิก และเพลงคลาสสกิ 

สุกรี เจริญสุข (2538) ได้จำแนกเพลงด้วยลักษณะและลลีาเพลง ซึง่แบ่งอย่างกว้าง ๆ คือ 
ดนตรียอดนิยม (Popular Music) และดนตรีคลาสสิก (Classical Music) 

  1. ดนตรียอดนิยม (Popular Music หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า Pop Music) เพลงยอดนิยมคือ
เพลงที่มุ่งความบันเทิง หรือในความหมายของดนตรีเพื่อธุรกิจ (commercial music) คือการทำ
ดนตรีเพื่อให้ได้เงินมา ผลงานดนตรีสร้างขึ้นเพื่อเอาใจตลาดเพื่อการขาย ประเภทของดนตรียอดนิยม 
ซึ่งสามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้  

     1.1 ดนตรีพื้นบ้าน (Folk Music) หรือเพลงพื้นบ้าน เป็นศิลปะการละเล่นของชาวบ้าน 
เริ่มตั้งแต่การร้องรำทำเพลง ตีเกราะเคาะไม้ ดีดสีตีเป่า เพลงพื้นบ้านมีความเก่าแก่กว่าศิลปะดนตรี
ประเภทอื่น ๆ ซึ่งต่างก็วิวัฒนาการมาจากเพลงพื้นบ้าน ซึ่งเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงที่ชาวบ้านสร้างข้ึน
เพื่อความสนุกสนานหรือประกอบงานพิธีของชาวบ้าน ซึ่งเป็นความบันเทิงทุกชีวิตต้องการเมื ่อมี
โอกาสจะหาความบันเทิงได้ ลักษณะของเพลงพื้นบ้านพื้นบ้านเป็นเพลงร้องที ่ผูกขึ ้นโดยอาศัย       
ฉันทลักษณ์ อาจเป็นกลอนตลาด ร่ายยาว เพลงพื้นบ้านมีทำนอง สั้น ๆ ซ้ำ ๆ วกไปเวียนมา โดย
เปลี่ยนเนื้อร้องเรื่อย ๆ เนื้อเรื่องมีความสำคัญ เพลงที่นำร้องต้องมีความหมายเป็นเรื่องเป็นราว เป็น
เพลงที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน อาศัยการเล่าสืบต่อกันมา เพลงพื้นบ้านได้มีการนำไปปรับเปลี่ยน
อาจมีการเพิ่มเครื่องดนตรีสากล เช่นกีตาร์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเลียนแบบเพลงพื้นบ้าน แต่ยังคง
เรียกว่า เพลงพื้นบ้าน  

       1.2 ดนตรีลูกกรุง (Ligth Music) หรือเพลงลูกกรุงไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเกิดข้ึนเมื่อใด แต่
สันนิษฐานว่าเกิดพร้อมกันกับเพลงลูกทุง่ ซึ่งก่อนหน้านั้นเพลงไทยไม่ได้มีการแบ่งแยก แต่เรียกรวมกัน
ว่าเพลงไทยสากล โดยเช่ือกันว่าสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เป็นผู้ริเริ่มและให้กำเนิด
เพลงไทยสากล พระองค์ได้ทรงนิพนธ์เพลงที่มีจงัหวะลีลาแบบสากลแต่มีทำนองเพลงไทย ซึ่งเป็นเพลง
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บรรเลงไม่มีคำร้อง บรรเลงโดยวงโยธวาทิต ต่อมาได้มีคณะละครแต่งเพลงประกอบละคร และเพลง
ประกอบภาพยนตร์ ซึ่งถือว่าเป็นเพลงไทยสากล คือเพลงที่มีเนื้อร้องภาษาไทยแต่มีทำนองแบบเพลง
สากล ซึ่งยุคทองของเพลงไทยสากล คือยุคสุนทราภรณ์นำโดยเอื้อ สุนทรสนาน ผู้สร้างสรรค์บทเพลง
กว่า 1,000 เพลง ซึ่งคณะสุนทราภรณ์ได้สร้างนักร้องไว้เป็นจำนวนมาก ส่วนวิวัฒนาการของเพลงลูก
กรุงนั้นน่าจะมาจากความนิยมของ “ชาวกรุง” คือผู้อยู่ในเมือง ได้รับการศึกษา มีความเจริญทาง
เทคโนโลยีมากกว่าชาวบ้าน เพลงลูกกรุงจึงเป็นเพลงยอดนิยมของคนในสังคมเมือง    

       1.3 ดนตรีลูกทุ ่ง (Country Music)  หรือเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที ่เกิดขึ ้นในสังคม
เกษตรกรรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องทุ่ง ชีวิตความเป็นอยู่ การทำงาน ความรักและสังคมลูกทุ่ง เป็นต้น 
เป็นสังคมชาวบ้านที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ใช่สังคมเมือง โดยเพลงลูกทุ่ง เป็นช่ือภาพยนตร์
ของบริษัทไทยฟิล์ม ปีพ.ศ. 2481 คำว่า ลูกทุ่ง ก็หายไปและปรากฏอีกครั้งในปี ระหว่าง พ.ศ. 2505-
2507 จากการจัดรายการเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและชีวิตแบบชาวบ้าน เรียกกันทั่วไปว่า 
เพลงชีวิต ทางช่อง 4 บางขุนพรหม ต่อมาในปีพ.ศ. 2507 ประกอบ ไชยพิพัฒน์ ได้จัดรายการว่า เพลง
ลูกทุ่ง ทำให้คำว่าเพลงลูกทุ่งได้รับการยอมรับและแพรห่ลายมากขึ้นจนถึงปัจจุบนั ลักษณะเพลงลูกทุง่ 
เป็นเพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลงพื้นบ้าน ลีลาจังหวะเพลงพื้นบ้าน เพลงรำวง จังหวะลำตัด กลองยาว 
ซึ่งดัดแปลงให้เกิดความสนุกสนานครื้นเครงเป็นหลกั ทำนองเพลงเป็นทำนองง่าย ๆ สั้น ๆ ซ้ำ ๆ แบบ
ทำนองเพลงพื้นบ้าน เพลงแหล่  เพลงฉ่อย เสภา มีทั้งการร้องเดี่ยวและการร้องที่อาศัยลูกคู่ประกบ 
เนื้อร้องมีความธรรมดาไม่มีสำนวนที่วิจิตรพิสดาร การผูกประโยคของภาษาอย่างง่าย ๆ  ชมท้องทุ่ง 
รำพึงถึงความรัก การประกอบอาชีพ ตลกขบขัน หรือเสียดสังคม สิ่งสำคัญของเพลงลูกทุ่ง คือ การใช้
ลูกคอ (vibrato) หรือการระรัวเสียง ลูกคอของเพลงลูกทุ่งจะมีช่วงของคลื่นเสียงที่ลึกกว้าง ลูกคอใน
แต่ละคลื่นจะห่างกัน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของความเป็นเพลงลูกทุ่ง เครื่องดนตรีของเพลง
ลูกทุ่งมีความหลากหลาย เน้นความสนุกสนานเร้าใจซึ่งจะมีเครื่องดนตรีสากลเป็นส่วนประกอบด้วย 
ส่วนการถ่ายทอดอารมณ์เพลงเป็นหัวใจสำคัญอีกประการของเพลงลูกทุ่ง ทั้งนี้เนื้อร้องจะเกี่ยวกับชีวิต
ต้องถ่ายทอดอารมณ์ด้วยความซาบซึ้ง กินใจไม่เสแสร้ง อารมณ์ซื่อ ๆ ไม่ได้ละเอียดอ่อนมากนัก แต่ไม่
หยาบจนเกินไป    

      1.4 ดนตรีร็อก (Rock Music)  หรือเรียกว่า เพลงร็อก (Rock’n Roll) เป็นดนตรีที่เน้น
จังหวะดัง ๆ และความเร้าใจ  ไม่ได้มุ ่งเน้นความสวยงามของดนตรีมากนัก ดนตรีร็อกเข้ามาใน
ประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามที่ทหารอเมริกันเข้ามาตั ้งฐานทัพในเมืองไทย ความต้องการ
ดนตรีในค่ายทหารอเมริกันมีมาก มีทั ้งนักดนตรีที่ มาจากสหรัฐอเมริกาเองและนักดนตรีไทยที่
เลียนแบบดนตรีร็อกของอเมริกัน และได้ขยายวงกว้างออกไปนอกค่ายทหารสู่สังคมไทย ด้วยจังหวะ
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เร้าใจทำให้เป็นที่ช่ืนชอบของกลุ่มวัยรุ่น การตั้งไนต์คลับมีส่วนที่ทำให้ดนตรีร็อกเฟื่องฟูในระยะ พ.ศ. 
2515 เป็นต้นมา     

       1.5 ดนตรีแจ๊ส (Jazz Music) หรือ เพลงแจส๊ เป็นเพลงที่มีกำเนิดมาจากชาวอเมริกัน
ผิวดำ เป็นเพลงที่มีการรอ้งหรือบรรเลงเพื่อระบายอารมณ์ของคนผิวดำ เพลงเหล่าน้ีถูกนำไปใช้ใน
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น สำหรับการเต้นรำ  ประกอบการรายการแสดง  

2. ดนตรีคลาสสิก (Classical Music) คำว่า คลาสสิกมีหลายความหมาย ประการแรก 
หมายถึง ดีที่สุด ไพเราะที่สุด ในความหมายของความเป็นที่สุด เป็นที่ยอมรับว่าไม่มีใครเสมอเหมือนก็
ถือได้ว่าคลาสสิก ประการที่สอง คลาสสิก อยู่ในความหมายที่ว่าต้องไม่อยู่ในข่ายของความเป็นสมัย
นิยม ประการที่สาม ในความหมายของดนตรีคลาสสิก เป็นดนตรีที่อาศัยเค้าโครงของดนตรีที่วิจติร
พิสดาร ถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบของดนตรีที่สูงที่สุดของแนวทำนอง การประสานเสียง สีสันของ
เครื่องดนตรี รูปแบบของโครงสร้าง การถ่ายทอดอารมณ์เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้ประพันธ์ขึ้นด้วยความ
ประณีต บรรจง ดนตรีเพื่อความงามของเสียงดนตรีเป็นคลาสสิกในแง่คุณภาพของงาน ประการ
สุดท้าย คลาสสิกในความหมายของระยะเวลาที ่เรียกว่าสมัยคลาสสิก คือ ระหว่างปี ค.ศ. 1750 
จนกระทั่งปี ค.ศ. 1810 โดยประมาณ ดนตรีคลาสสิกของคนไทยนั้นเป็นของสูง ดนตรีคลาสสิกใน
เมืองไทยมีอยู ่ 2 ประเภท คือ ดนตรีไทย (Thai Classical Music) และดนตรีสากลคลาสสิก 
(Classical Music) เพลงไทยที่มีคุณสมบัติสูงละเอียดอ่อนมีความไพเราะต้องอาศัยความสามารถสูง
นั้นมักจะเป็นเพลงหน้าพาทย์ ซึ่งถือว่าเป็นเพลงช้ันสูง น้อยคนที่จะเล่นได้ นาน ๆ จะเล่นสักครั้งหนึ่ง
เพราะต้องมีงานพิธีที่เกี่ยวข้อง มีคนเล่นน้อยลง คนฟังก็ไม่เกิดความซาบซึ้งเพราะไม่เคยได้ยิน ดนตรี
ไทยคลาสสิกวนเวียนอยู่ในชนกลุ่มเล็ก ๆ  คนจำนวนมากไม่มีโอกาสได้เข้าถึง ส่วนดนตรีสากลคลาสสิก
นั้นก็เช่นเดียวกันที่จะอยู่ในวงจำกัดกลุ่มเล็ก ๆ คนส่วนใหญ่มีโอกาสช่ืนชมกับดนตรีได้น้อย  

ส่วนเพลงในปัจจุบัน เรียกว่า เพลงป๊อปปูลาร์ (Popular Song) เป็นเพลงที่สังคมไทยได้รับ
อิทธิพลมากจากชาติตะวันตก ด้วยความทันสมัยของการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทำให้
สังคมไทยรับเอาดนตรีจากต่างประเทศเข้ามาได้ง่าย ศึกษาเรียนรู้ ดัดแปลง เกิดเป็นเพลงประเภท  
ที่หลากหลายมากขึ ้นตามแบบชาติตะวันตกดังที ่ โกวิทย์ ขันธศิริ (2550 : 149-150) ได้กล่าวถึง  
เพลงป๊อปปูลาร์ (Popular Music) แบบตะวันตกไว้ว่า เพลงป๊อปปูลาร์ หรือ เพลงประชานิยม  
เป็นดนตรีที่กลุ่มวัยรุ่นช่ืนชอบและมักจะเต้นรำไปตามเสียงตามจังหวะร็อกแอนด์โรล์ ต่อมากลุ่มวัยรุ่น
ได้เปลี่ยนแนวเพลงจากร็อกแอนด์โรล์เป็นการเล่นกีตาร์และร้องเพลงแทนการเต้น ตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 
1960 กลุ่มวัยรุ่นยุคนี้ต่างแต่งเพลงด้วยตนเองจากประสบการณ์ที่หลากหลายโดยให้ความสำคัญกับ
เนื้อร้องที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ สังคม การเมือง ปรัชญา ฯลฯ และกลายเป็นหลักสำคัญของเพลง  
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ป๊อปปูลาร์ในเวลาต่อมา แล้วเกิดเป็นวงดนตรีต่าง ๆ ที่นิยมใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้า เช่น กีตาร์ไฟฟ้า 
รวมทั้งใช้เครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงที่ดังและแปลกใหม่เพื่อให้เพลงเกิดความแปลกใหม่ ตัวอย่างวง
ดนตรีที ่ทำให้วัยรุ ่นตื ่นตัวกับเพลงป๊อปปูลาร์มากที่สุดของตะวันตก อาทิ วงเดอะบีตเทิลส์ (The 
Beatles) ส่วนในสังคมไทยได้รับอิทธิพลจากดนตรีป๊อปปูลาร์โดยรับและปรับเปลี่ยนการบรรเลงเพลง
ด้วยการใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้า อีกทั้งมีการประดิษฐ์เทคนิคต่าง ๆ เช่นเดียวกับนักดนตรีตะวันตกทำให้
เกิดเป็นเสียงดนตรีที่แปลกใหม่ของนักดนตรีวัยรุ่นไทยปัจจุบัน (พ.ศ. 2545 –2550) ทำให้เกิดเป็น
ดนตรีของคนรุ่นใหม่ที่บรรเลงดนตรีแบบร่วมสมัยที่มจีังหวะลีลาแปลกใหม่ ได้แก่ แร็ป เร็กเก้ ฮิปฮอป 
สการ์  

จากการแบ่งประเภทของบทเพลงไทยข้างต้น ผู้วิจัยสามารถจำแนกประเภทเพลงไทยสากลที่
ใช้ในการศึกษาเพลงไทยสากลทีส่ร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทย โดยแบ่งประเภทไว้กว้าง ๆ 
ดังนี้  

1. เพลงลูกกรุง คือ เพลงที่มีการแต่งเนือ้ร้องด้วยภาษาวิจิตร บรรจง มเีนื้อหาเกี่ยวกับความ
รัก เช่น เพลงของวงสุนทราภรณ์  

2. เพลงลูกทุ่ง คือ เพลงทีม่ีวิธีการร้องที่มลีูกคออันเป็นลักษณะเฉพาะของเพลงลกูทุ่งมีคำร้อง
เป็นภาษาเรียบง่ายถ่ายทอดบทเพลงด้วยอารมณซ์ื่อ ๆ มีลกัษณะผสมผสานกับเพลงพื้นบ้าน  

3. เพลงยอดนิยม คือ เพลงสมัยใหม่ ที่ให้ความบันเทิงโดยมุ่งเน้นเรื่องธุรกิจ ผลงานดนตรี
สร้างขึ้นตามความสนใจของกลุ่มคนจำนวนมาก เพลงที่สร้างสรรค์ข้ึนในปัจจุบนัจะจัดอยู่ในกลุ่มนี้เป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งเพลงยอดนิยมสามารถจำแนกประเภทย่อยได้อีกจำนวนมาก เช่น เพลงป๊อปร็อก เพลง
ร็อก เพลงแร็ป เพลงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นแนวดนตรีที่มีเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างเสียงแปลก
ใหม่ให้กับบทเพลง ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าเพลงไทยสากล  

1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดไีทยกับบทเพลงไทยสากล 

        ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับดนตรีนั ้นมีมาอย่างแนบแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
บทเพลงไทยเดิม ซึ่งเพลงไทยเดิมจำนวนมากใช้เรื่องราวจากวรรณคดีในการประพันธ์บทร้องมีทั้ง  
การนำเนื้อความตอนใดตอนหนึ่งของวรรณคดีเป็นเนื้อร้อง หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำหรือ
ถ้อยความเพื่อให้เหมาะแก่การขับร้องในแต่ละทำนองดนตรี (วัฒนะ บุญจับ, 2550: 19) เช่นเดียวกัน
กับเพลงไทยสากลที่ยังคงนำเนื้อความในวรรณคดีมาใช้ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำหรือถ้อย
ความ การแต่งเพิ่มเติม หรือได้รับแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงเป็นบทเพลงไทยสากล ดังมีการศึกษา
อิทธิพลของวรรณคดีที่มีต่อบทเพลงมีความน่าสนใจและมีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ 
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ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (2533) ได้เขียนบทความ เพลงไทยสากลกับวรรณคดีไทยลงในวารสาร
ภาษาและวรรณคดีไทย  โดยกล่าวว่าเพลงไทยสากลได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีในด้านเนื้อหาและ
ความคิดบางประการ เท่าที ่กล่าวถึงในบทความนี้ระบุว่าได้รับอิทธิพลลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
ใน 3 ประการ  

1. คัดเนื้อหามาจากวรรณคดีไทยโดยตรง ผู้แต่งจะคัดเนือ้หาตอนใดตอนหนึ่งจากวรรณคดี 
เรื่องใดเรือ่งหนึ่ง แล้วใสท่ำนอง 

2. ดัดแปลงเนือ้หาในวรรณคดีไทย ประเภทนี้นอกจากจะนำเนื้อหามาจากตอนใดตอนหนึ่ง 
ในวรรณคดีไทยแล้ว ยังนำมาดัดแปลงแก้ไขเสียใหม่  

3. ได้ความคิดจากเนื้อหาในวรรณคดีไทย โดยการสร้างสรรค์เพลงข้ึนใหม่โดยใช้ความคิดที ่
ได้จากวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึง่หรือวรรณคดีหลายเรือ่งทีม่คีวามคิดแนวเดียวกันผสานให้มีความเป็น
เอกภาพ 

สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา (2529) ได้เขียนบทความ เพลงวันทอง : ลำนำขับขานวิจารณ์
วรรณคดี โดยกล่าวว่าเพลงวันทองผลงานของคนด่านเกวียนซึ่งเป็นเพลงไทยสากลร่วมสมัย เนื้อหา
ของเพลงเป็นการวิจารณ์วรรณคดี อธิบายพฤติกรรมนางวันทองอย่างเห็นอกเห็นใจ การตัดสินและ
การประณามว่าเป็นหญิงสองใจนั้นเป็นความผิดพลาดของสังคมที่เอื้อให้ผู้ชายมีอำนาจตัดสินทุกอย่าง
จนทำให้วันทองต้องอยู่ในสภาพจำยอมและรับคำตัดสินชีวิตตนเองจากผูอ้ื่น  การใช้ถ้อยคำที่เรียบง่าย 
ทำให้เข้าใจเรื่องได้ง่ายอีกทั้งยังทำให้วันทองเป็นผู้หญิงในสังคมร่วมสมัย วันทองเป็นตัวแทนของ
ผู้หญิงที่ถูกกฎเกณฑ์ของสังคมทำร้าย แต่ผู้ประพันธ์มิได้กล่าวถึงความซับซ้อนของจิตใจวันทองใน
ฐานะที่เป็นปุถุชนที่หวั่นไหวต่อความดีที่มีอยู่บ้างของขุนช้าง เมื่อถูกบังคับให้ตัดสินใจจึงเลือกไม่
สามารถเลือกได้ และด้วยความหวาดกลัวจนเกินเหตุจึงทำให้ถูกตัดสินโทษเช่นนั้น ในตัวบทได้ให้
เหตุผลของวันทองว่าเป็นเพราะผลกรรมของวันทองอีกทั้งเรือ่งผลกรรมยังเปน็ขนบที่ทำใหเ้รือ่งมีความ
สมเหตุสมผล สะท้อนทรรศนะว่าชะตากรรมเป็นอำนาจเหนือมนุษย์ที่จะทัดทานได้ แต่ในบทเพลงได้
เสนอไว้ว่า  “ผู้หญิงในสังคมชั้นชนต้องพลีกายพลีใจของตน สนองกฎเกณฑ์ทุรชน” ความอยุตธิรรม
ของผู้หญิงที่ถูกรังแกทั้งที่ตนมิได้เป็นต้นเหตุ นอกจากผู้ชายแล้วผู้หญิงด้วยกันเองก็เป็นสาเหตุ ทั้งนาง
ศรีประจันแม่ของนางวันทองที่อยากได้เงินทองของขุนช้าง และนางทองประศรีที่ยังมีอคติกับวันทอง
อีกด้วย จุดประสงค์ของเพลงมิได้เผยแพร่วรรณคดีแต่เป็นการวิจารณ์ชี้ให้เห็นสังคมผ่านวรรณกรรม 
ทำให้ผู้เสพขบคิดชะตากรรมที่วันทองได้รับ ทำให้ชะตากรรมของวันทองมีส่วนสัมผัสกับความรู้สึกนึก
คิดของคนร่วมสมัยมากข้ึน เป็นการใช้วรรณคดีมาศึกษาเปิดกว้างทางความคิด 
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พรทิพย์ พุกผาสุข (2551) ได้ศึกษาวิจัยเพลงไทยสากลจากวรรณคดีไทยไว้ใน พ.ศ. 2534 
และจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือในปี 2551 โดยผลการศึกษาพบว่า เพลงที่มาจากวรรณคดีไทยมี
จำนวน 66 เพลง มาจากวรรณคดีไทย 31 เรื่อง เพลงที่ได้รับอิทธิพลด้านเนื้อหาและความคิดจาก
วรรณคดีไทย สามารถแบ่งความสัมพันธ์ระหว่างเพลงไทยสากลกับวรรณคดีไทยเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่  

1. เพลงไทยสากลที่นำเนื้อหามาจากวรรณคดีไทย โดยมิได้เปลี่ยนแปลงถ้อยคำเดิม 
2. เพลงไทยสากลที่นำเนื้อหามาจากวรรณคดีไทยแต่เปลี่ยนแปลงถ้อยคำเดิมบางคำ หรือ 

เพิ่มคำบางคำ หรือตัดคำบางคำ 
    2.1 นำเนื้อหามาจากวรรณคดีไทยเรื่องใดเรื่องหนึง่ 
    2.2 นำเนื้อหามาจากวรรณคดีไทย 2 เรื่องโดยนำเนื้อหามาต่อกันและเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ 
 3. เพลงไทยสากลที่นำเนื้อหาบางส่วนมาจากวรรณคดีไทย แล้วนำมาแต่งเนื้อใหม่เพิ่มเตมิ 
    3.1 นำเนื้อหามาจากวรรณคดีไทยโดยมิได้เปลี่ยนแปลงถ้อยคำเดิม แล้วนำมาแต่งเนื้อใหม่
เพิ่มข้ึน 
    3.2 นำเนื้อหามาจากวรรณคดีไทย โดยมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำเดิม  แล้วนำมาแต่งเนื้อ
เพิ่มข้ึน 
 4. เพลงไทยสากลที่แต่งเนื้อข้ึนใหม่โดยได้แนวความคิดหรือความบันดาลใจจากวรรณคดีไทย  
     4.1 เพลงไทยสากลที่ได้แนวความคิดจากวรรณคดีไทย โดยมีข้อความบางตอนในวรรณคดี
เรื่องนั้น ๆ เป็นเค้าโครงความคิด 
     4.2 เพลงไทยสากลที่ได้ความบันดาลใจจากวรรณคดีไทยมาแต่งเป็นเนื้อเพลง ซึ่งแบ่งได้
เป็น 7 ประการ คือ 1. จากความงามของตังละครเอก 2. จากความรักของตัวละคร 3. จากพฤติกรรม
ของตัวละคร 4. จากการรำพึงรำพันถึงคนที่ตนรัก 5. จากการเสี่ยงสัตย์อธิษฐานของตัวละคร 6. จาก
สื่อรัก 7. จากสถานที่ 

ลัดดา ปานุทัย (2544) ได้ศึกษาวิจัย อิทธิพลของวรรณคดีไทยที่มีต่อเพลงไทยสากลในด้าน
เนื้อหา และรูปแบบ โดยศึกษาเพลงไทยสากลที่เผยแพร่ระหว่าง ปีพ.ศ. 2471 – พ.ศ. 2516 โดย
ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ กับสื่อแถบบันทึกเสียง โดยมุ่งเน้นศึกษาเพลงลูกกรุง ไม่นับเพลงลูกทุ่ง เพื่อชีวิต 
และเพลงสตริง สำหรับเพลงไทยสากลที่สืบค้นได้ว่ามีอิทธิพลจากวรรณคดีจะศึกษาจากการสัมภาษณ์
ครูเพลง ผลการศึกษาพบว่าเพลงไทยสากลคือเพลงไทยที่ใช้เครื่องดนตรตีะวันตกบรรเลง มีวิธีการแตง่ 
3 แบบ คือ 1. ดัดแปลงทำนองเพลงไทยเดิม มาใช้วิธีร้องแบบเพลงเต็มเนื้อ 2. ใช้ทำนองเพลงสากลมา
ใส่เนื้อเพลงไทย 3. แต่งทำนองเพลงใหม่แบบสากล ส่วนการแต่งเพลงนั้นมีทั้งจากวัตถุดิบใกล้ตัว จาก
อารมณ์ส่วนตัว จากวรรณคดีไทย และแต่งเพลงให้บุคคล บุคคลในประวัติศาสตร์ พัฒนาการของเพลง
ไทยสากลนั้นเดิมมาจากเพลงพื้นบ้านและเพลงไทยเดิม ต่อมาเพลงไทยสากลได้แยกตัวเป็นเพลง 
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ลูกทุ่ง ลูกกรุง เพลงสตริงและเพลงเพื่อชีวิต เนื้อเพลงไทยสากลที่ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดี มี
รูปแบบที่หลากหลายและได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีโดยตรง ซึ่งบทบาทของภาษาในเพลงไทยสากล
นั้น เป็นภาษาพิเศษที่ที่เลือกสรรให้มีเสียงไพเราะ ความหมายลึกซึ้งกินใจ มีสุนทรียะ และอุดมไปด้วย
โวหารภาพพจน์ แสดงทรรศนะกวีที่หลากหลาย บทเพลงจึงเป็นเหมือนขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีอยู่ใน
วรรณคดีไทยมาสืบทอดไว้อย่างงดงาม และทรงคุณค่าเช่นเดียวกับวรรณคดี 

วัฒนะ บุญจับ (2550) ได้เรียบเรียง ความสัมพันธ์ระหว่างเพลงไทยสากลกับวรรณคดีไทยใน
หนังสือ บัณณ์ดุรีย์ : วรรณคดีกับเพลง เล่ม 2 ซึ่งเป็นไปในทศิทางเดียวกันกบัการศึกษาของ พรทิพย์  
พุกผาสุข คือ สามารถแบ่งความสัมพันธ์ระหว่างเพลงไทยสากลกับวรรณคดีไทยเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 
1. เพลงไทยสากลที่นำเนื้อหามาจากวรรณคดีไทยโดยมิได้เปลี่ยนแปลงถ้อยคำเดิม 2. เพลงไทยสากล
ที่นำเนื ้อหามาจากวรรณคดีไทยแต่เปลี่ยนแปลงถ้อยคำโดยการเพิ ่ม ตัด ดัดแปลงถ้อยคำบางคำ  
3. เพลงไทยสากลที่นำเนื ้อหาบางส่วนมาจากวรรณคดีไทย แล้วนำมาแต่งเนื ้อใหม่เพิ่ มเติม และ  
4. เพลงไทยสากลที่แต่งเนื้อข้ึนใหม่ โดยได้แนวความคิดหรือความบันดาลใจจากวรรณคดีไทย  

นอกจากการศึกษาเพลงไทยสากลกับเนื้อหาวรรณคดีไทย ยังมีผู้ศึกษาการรับสารจากการฟัง
เพลงไทยสากลที่มาจากวรรณคดีไทย ดังนี้ 

นริศรา  โกรทินธาคม (2554) ได้ศึกษาวิจัย รูปแบบของสื่อกับความสามารถในการรับสาร : 
การศึกษาเปรียบการรับสารจากการฟังเพลงไทยสากลที่มาจากวรรณคดีไทยกับการรับสารจากการ
อ่านตัวบทวรรณคดีไทย โดยศึกษาจากการคัดเลือกบทเพลงไทยสากลในหนังสือ บัณณ์ดุรีย์ : 
วรรณคดีกับเพลง คัดเลือกบทเพลงเฉพาะเพลงไทยสากลที่นำเนื้อหามาจากวรรณคดีไทยโดยมิได้
เปลี่ยนแปลงถ้อยคำเดิมจำนวน 8 เพลง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์  โดยการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบของสื ่อ คือบทเพลงไทยสากลที่มาจากวรรณคดีและตัวบท
วรรณคดี ไม่ได้ส่งผลต่อการรับสาร แต่เป็นปัจจัยต่าง ๆ คือ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ ความสนใจ 
และช่วงวัยที่ส่งผลต่อการรับสารอย่างแท้จริง กลุ่มตัวอย่างไม่มีประสบการณ์การฟังเพลงไทยสากล
ที่มาจากวรรณคดีไทยแม้แต่เพลงเดียว ส่วนการอ่านตัวบทวรรณคดีไม่มีความรู้และประสบการณ์จาก
การอ่านวรรณคดี ยกเว้น กาพย์เห่เรือตอนเห่ชม เพียงเรื่องเดียว ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเป็นเพราะช่วง
วัยที่ไม่คุ้นเคยกับเพลงลูกกรุงในอดีตหรือไม่นิยมฟัง และเป็นนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ไม่ได้มุ่งศึกษา
ด้านภาษาและวรรณคดี ในส่วนรูปแบบของการรับสาร กลุ ่มตัวอย่างมีความเข้าใจเนื้อหาสารใน
รูปแบบของการรับสารประเภทการอ่านก่อนการฟังมากที่สุด มากกว่ารูปแบบการรับสารประเภทการ
ฟังก่อนการอ่าน เพราะเมื่ออ่านก่อนฟังสามารถอ่านทบทวนได้หลายครั้งจนกว่าจะเข้าใจ เมื่อได้ฟังจึง
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เป็นการทบทวนเนื้อหาอีกครั้งและตีความจากน้ำเสียงคนร้องได้ง่ายและทำให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน 
การจัดทำรูปแบบของสื่อมาปรับประยุกต์ต้องสร้างความคุ้นเคยเพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 
ย้ำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของถ้อยคำภาษา ความหมายที่ลึกซึ้ง ความสวยงามผ่านตัวบทวรรณคดี
ซึ่งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดทางความคิดเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน    

 จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพลงไทยสากลกับ
วรรณคดีไทยพบว่าที่ผ่านมามีการศึกษาการจำแนกบทเพลงไทยสากลที่มาวรรณคดีไทย แบ่งประเภท
เนื้อหาของเพลงเป็น 4 ประเภท คือการยกข้อความจากวรรณคดีมีทั้งมิได้ดัดแปลงเนื้อหา หรือมีการ
ดัดแปลงโดยการตัด หรือเพิ่มเนื้อหา และได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณคดีไทย และวิเคราะห์บทเพลง
ที่มาจากวรรณคดีไทย ยังไม่ปรากฏการศึกษาตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล โดย
การศึกษากลวิธีการเล่า และการสื่อความหมายของตัวละครในวรรณคดีไทย ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาในประเด็นดังกล่าวนี้  

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงวรรณคดีสู่สื่อต่าง ๆ      

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีอันเป็นศิลปะแขนงหนึ่งมีความสัมพันธ์กับศิลปะในแขนงอื่น ๆ 
เช่น ทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ วรรณคดีกับศิลปะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและเป็นไปในหลาย
ลักษณะ ในศิลปะแขนงต่าง ๆ ย่อมมีวัสดุเฉพาะตัวที่ใช้ในการสื่อสารความเป็นสุนทรีย์ ดุริยางคศิลป์
ใช้เสียง และจังหวะ ส่วนวรรณศิลป์ใช้ภาษาเป็นวัสดุในการสื่อสารอารมณ์และความคิด (รื่นฤทัย สัจ
พันธ์ุ, 2549: 16) ดังนั้นศิลปะแขนงหนึ่งสามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรค์เป็นศิลปะแขนงอื่น ๆ  ได้ 
หรือดังที่เจตนา นาควัชระกล่าวว่า “ศิลปะส่องทางให้แก่กัน” ซึ่งการดัดแปลงวรรณคดีสู่สื่อต่าง ๆ ได้
มีการศึกษาไว้อย่างมากมาย ซึ ่งจะเห็นได้ว่าวรรณคดีสามารถสร้างสรรค์สู ่ศิลปะแขนงอื ่น ๆ ทั้ง
ทัศนศิลป์และสื่อสมัยใหม่ จากการศึกษาดังนี้ 

ปวีณา ร่าเริง (2539) ได้ศึกษา รามเกียรติ์ : ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมทัศนศิลป์ ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นอิทธิพลของวรรณกรรมบทละคร ฉบับรัชกาลที่ 1 มีผลต่อการสร้างงาน
จิตรกรรมฝาผนัง โดยนำมาใช้เป็นแบบฉบับในการเขียนภาพแสดงเหตุการณ์ในจิตรกรรมฝาผนัง 
สามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากวรรณกรรมเป็นภาพจิตรกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับภาพ
ประติมากรรมที ่นำเสนอเรื ่องราวเกี ่ยวกับรามเกียรติ ์ โดยมีเนื ้อหาภาพเหตุการณ์ที ่ตรงกัน
ประติมากรรมแกะสลักภาพตัวละครได้ตรงกับลักษณะตัวละครในวรรณกรรม แม้ว่าภาพจิตรกรรมฝา
ผนังจะมีลักษณะของการเล่าเรื่องอย่างมีข้อจำกัดในการนำเสนอภาพเหตุการณ์ซึ่งแสดงได้เฉพาะบาง
ช่วงเวลาหรือเฉพาะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และไม่สามารถให้รายละเอียดบางประการเช่น
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ความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร ในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงเกิดโคลงภาพขึ้นเพื่อใช้ประกอบภาพจิตรกรรม
แสดงรายละเอียดบรรยายเหตุการณ์ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของเหตุการณ์ สามารถเช่ือมโยงภาพ
เหตุการณ์เป็นเรื่องราวได้อย่างดี ส่วนภาพประติมากรรมนูนต่ำนั้นในการนำเสนอเรื่องรามเกียรติ์นั้น
จะคัดเลือกเฉพาะบางตอนที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี โดยที่ภาพประติมากรรมนูนต่ำให้ความสำคัญ
กับรูปลักษณ์ของตัวละคร แสดงผ่านการกระทำของตัวละคร ไม่เน้นฉากสถานที่ ภาพประติมากรรม
นูนต่ำจึงมีลักษณะคล้ายกับตัวหนังซึ่งจะมีเฉพาะภาพตัวละคร ซึ่งเนื้อเรื่องมักจะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้ว 
ภาพประติมากรรมนูนต่ำน่าจะมีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อประดับพนังพาไลมากกว่าแสดงเรื่องราว
ของรามเกียรติ์อย่างแท้จริงจึงนำเสนอเรื่องราวเพียงบางส่วน จึงกล่าวได้ว่าวรรณกรรมบทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มีอิทธิพลทำให้เกิดศิลปะรูปแบบใหม่คือทัศนศิลป์ ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนัง
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและประติมากรรมนูนต่ำวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม จากนั้นทัศนศิลป์มี
อิทธิพลทำให้เกิดวรรณกรรมใหม่ ได้แก่ โคลงเรื่องรามเกียรติ โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ การศึกษาน้ี
ทำให้เห็นว่ารามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าและยังมีชีวิตอยู่ในสังคมไทย แสดงให้เห็นอย่างเป็น
รูปธรรมว่าศิลปะส่งผลให้แก่กัน การจะรับรู้และเข้าใจจิตรกรรมฝาผนังต้องมีความรู้พื้นฐานของ
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์และรู้วิธีการดูภาพจิตรกรรม จึงจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง เห็นความสามารถ
ของจิตรกรรมและประติมากรรมรวมถึงกวีที่มีความสามารถในการแสดงเรื่องราวด้วยวัสดุที่ต่างกัน
ออกมาได้อย่างมีศิลปะ 

วรัชญ์  วานิชวัฒนากุล (2549) ได้ศึกษาการสื่อความหมายใน “การ์ตูนไทยพันธุ์ใหม่” โดย
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นการดัดแปลงวรรณคดีสู่สื่อใหม่คือการ์ตูนที่เป็นลักษณะของการผสมผสาน
ข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Hybridization) ของการ์ตูนไทยพันธุ์ใหม่ที่ผสานวัฒนธรรม
โลก (Globle culture) ในลายเส้นและสตอรี่บอร์ดที่มีการเล่าเรื่องแบบการ์ตูนญี่ปุ่นกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (Local culture) ในเนื้อหาการ์ตูนไทยพันธุ์ใหม่ที่นำเรื ่องราวมาจากวรรณคดีและนิทาน
พื้นบ้านของไทย ซึ่งทำได้อย่างลงตัวรักษาแก่นของวรรณคดีและนิทานพื้นบ้านคือเรื่องธรรมะย่อม
ชนะอธรรม รวมไปถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตต่างเผ่าพันธ์ุ ผู้เขียนการ์ตูนไทยพันธ์ุใหม่มี
การปรับเปลี่ยนแนวคิดตามค่านิยมทางสังคมเรื่องชายเป็นใหญ่เป็นความเสมอภาคที่เน้นเรื่อง การมี
ผัวเดียวเมียเดียวเพื่อให้สอดคล้องบรรทัดฐานทางสังคม ผู้เขียนมียังปรับเปลี่ยนความหมายของตัว
ละครเอกที่เน้นให้เป็นฮีโร่มากขึ้น ซึ่งเป็นการปรับตัวของสื่อที่ได้รับจากการ์ตูนญี่ปุ่นและภาพยนตร์
ตะวันตก ที่เน้นย้ำความเท่และความเก่ง จนลดบทบาทความหมายในเรื่องความซื่อสัตย์และจงรกัภักดี 
หรือ ความมีสัมมาคารวะลง จนมีผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมและวรรณคดีเช่นกลุ่มครูอาจารย์ผู้สอนวิชา
ภาษาไทยแสดงความคิดเห็นว่าเด็กและเยาวชนไทยอาจถูกปลูกฝังเรื่องความเก่งและการเป็นคนที่มี
ความสามารถจนละเลยความดีงามซึ่งเป็นเรื่องสำคัญควรรักษาไว้ควบคู่กัน นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยน
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แนวคิดเรื่องโลกแห่งความศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นความเชื่อของสังคมไทยในอดีต มาเป็นแนวคิด โลกแห่ง
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ สะท้อนให้เห็นความเชื่อในเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งเป็นการครอบ งำทาง
วัฒนธรรมตะวันตกมีอิทธิพลเหนือความเป็นท้องถ่ิน ในส่วนการเลือกใช้วรรณคดีและนิทานพื้นบา้นมา
ผลิตเป็นการ์ตูนพันธุ์ใหม่เนื่องจากง่ายต่อการรับรู้โดยไม่ต้องสร้างตัวละครใหม่เพื่อให้ผู้อ่านทำความ
เข้าใจตั้งแต่ต้น อีกทั้งยังเป็นการนำวัฒนธรรมเก่ามาผลิตซ้ำใหม่โดยคงรักษาของเดิมไว้บางส่วน แต่มี
การดัดแปลงของใหม่ ซึ่งการผลิตซ้ำเพื่อเป็นการสืบทอดให้วรรณคดีและนิทานพื้นบ้านยังดำรงอยู่ใน
สังคมโดยมีผลประโยชน์ทางธุรกิจด้วย  

ฉัฐรภรณ์  ยศสุนทร (2554) ได้ศึกษาการดัดแปลงในวรรณกรรมการ์ตูนเรื่องพระลอ ผล
การศึกษาพบว่า วรรณกรรมการ์ตูนเรื่องพระลอ 4 ฉบับ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบสานวรรณคดีไทยเรื่อง
ลิลิตพระลอ มีการดัดแปลงเนื้อเรื่องโดยการตัด เปลี่ยน และมีการเพิ่มเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะสม
สำหรับวรรณกรรมเด็ก ในด้านตัวละคร เช่นเดียวกับลักษณะตัวละคร ที ่มีการเพิ ่ม ตัด และ
เปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละคร แนวคิดที่สอดแทรกในการ์ตูน มีการสอดแทรกเรื่องกรรม ความกตัญญู 
ความจงรักภักดี และการให้อภัย การใช้ภาษามีความเหมาะสมกับผู้อ่าน ใช้ภาษาสุภาพและภาษาร่วม
สมัย ยกเว้นการ์ตูนวรรณคดีชุดนิทานไทยพระลอและนิทานวรรณคดีล้านนา มีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะ 
ได้แก่ การใช้คำผิดระดับและการสะกดการันต์ผิด นิทานวรรณคดีล้านนานอกจากจะเป็นวรรณกรรม
สำหรับเด็กแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นวรรณกรรมเชิงวิจารณ์สังคม มีการนำเสนอปัญหาการเกิดสงคราม
ความขัดแย้ง ปัญหาความยากจน ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาครอบครัว ซึ่งทำหน้าที่วรรณกรรม
วิจารณ์เชิงวิจารณ์สังคมได้อย่างเด่นชัด 

   รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ (2560) ได้ศึกษาและอธิบายการสืบทอดวรรณคดีไทยเรือ่งรามเกยีรติ์ ใน
บทความ จาก “หนุมาน” ถึง “หนุแมน” การสืบทอดวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ในคนรุ่น Gen Z ดังนี้ 
รามเกียรติ์ยังคงเป็นวรรณคดียอดนิยมในสังคมไทย นอกจากวรรณกรรมแล้ว รามเกียรติ์ยังถูกนำไป
ปรุงเปลี่ยนเป็นงานศิลปะอีกหลายประเภท ดังนั้นการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของเรื่อง
รามเกียรติ์จึงปรากฏหลายรูปแบบ หลายลักษณะ ทั้งการสืบทอดศิลปะแบบดั้งเดิม การสร้างสรรค์
ศิลปะรูปแบบใหม่ และการผสมผสานศิลปะเก่า-ใหม่ เข้าด้วยกัน ครอบคลุมทั้งทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ 
ศิลปะการแสดงและสื ่อประสม มีท ั ้งจ ิตรกรรมประติมากรรมสมัยใหม่ วรรณกรรมออนไลน์ 
วรรณกรรมร่วมสมัย ภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิเมชัน แสดงให้เห็นว่าวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์สามารถ
นำไปใช้สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมรปูแบบต่าง ๆ  ตามยุคสมัย ผลงานสร้างสรรค์ใหม่เหลา่น้ีสืบทอดจาก
เรื่องรามเกียรติ์ ต้นแบบ 2 แหล่งคือ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
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การถ่ายทอดเนื้อหาของเรื่องรามเกียรติ์มาเป็นงานศิลปะมาสู่คนสมัยใหม่รุ่น Gen Z มี 4 
แบบ คือ  1. สืบทอดเรื่องราวส่วนใหญ่จากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ อาจมีเพิ่มเติมบทขบขัน หรือ 
เปลี่ยนบุคลิกตัวละครบ้าง เพื่อสอดคล้องกับผู้รับซึ่งเป็นเยาวชน 2. ดัดแปลงเนื้อเรื่ องบางส่วนหรือ
เปลี่ยนแนวเรื่อง   3. สร้างเนื้อหาเรื่องราวใหม่ทั้งหมด โดยมากสร้างเรื่องเป็นแนว action-science-
fiction กำหนดเวลาและสถานที่เป็นโลกอนาคต สร้างบทบาทของตัวละครเอกเป็นฮีโร่ บางเรื่อง
ผู้เขียนนำตัวละครบางตัวมาใช้ในเรื่องที่สร้างใหมโ่ดยเนื้อเรื่องไม่เกี่ยวพันกบัเรือ่งรามเกียรติ์แม้แต่นอ้ย 
และ 4. ตีความเรื่องใหม่ แม้จะอิงกับเรื่องรามเกียรติ์ แต่ผู้สร้างตีความใหม่ อันนำไปสู่การนำเสนอ
แก่นเรื่องที่แตกต่างกับรามเกียรติ์ต้นฉบับ 

 การถ่ายทอดกำเนิดที่มา บุคลิกลักษณะ นิสัย และความสามารถของตัวละครจากวรรณคดี
เรื่องรามเกียรติ์มาสู่รามเกียรติ์ที่สร้างสรรค์ใหม่พบว่ามี 3 ลักษณะ คือ  1. กำเนิดที่มา บุคลิกลักษณะ 
นิสัย และความสามารถของตัวละครจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ 2. เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือ 
เพิ่มเติม เช่นหนุมานมีกำเนิดจากเจ้าแม่อุลตร้าเชิญวิญญาณหนุมานเข้าสิงร่างของเด็กชายโก๊ะ หรือมี
การลดอายุตัวละคร หนุมานซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องให้เป็นเด็กเพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างเรื่อง
สำหรับเยาวชน มีการเพิ่มเติมอาวุธของตัวละคร และ 3. สร้างขึ้นใหม่ สร้างเรื่องราวข้ึนใหม่ที่แตกต่าง
จากวรรณคดี  

ลักษณะของพลวัตและนวัตกรรมของการสืบทอดวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์จากเรื ่อง
รามเกียรติ ์ที ่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมี 3 ลักษณะ 1. การผสมผสานข้ามวัฒนธรรม ( cultural 
Hybridization) 2. การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ทำให้การสืบ
ทอดวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาสร้างสรรค์เป็นศิลปะอย่างใหม่ที ่มีค วามทันสมัย 3. การนำเรื่อง
รามเกียรติ ์มาสร้างซ้ำ สร้างใหม่ แปรรูป หรือยั ่วล้อของเดิม เป็นการยืนยันทฤษฎีสัมพันธบท 
(Intertextuality) ที่เช่ือว่าตัวบทที่สร้างใหม่จะซึมซับและแปรรูปตัวบทอื่น ๆ ที่มีมาก่อนหน้านั้น อาจ
เป็นการอ้างถึงตรง ๆ หรือนำมาบิดผันให้เกิดความหมายใหม่ หรือยั่วล้อขนบนิยมในงานเรื่องเดิม 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่ารามเกียรติ ์เป็นวรรณคดีสำคัญของไทย อยู่คู่สังคมไทยมาเป็น
ระยะเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน รามเกียรติ์มีสถานะเป็นวรรณคดีชั ้นสูง ( classical literature) 
เพราะเป็นของราชสำนักเป็นภาพแทนเพื่อเชิดชูสถาบันกษัตริย์ทั้งในฐานะสมมติเทพและในฐานะผู้
ประกอบวีรกรรมและคุณธรรมความดี ปรากฏเป็นบทโขน บทละคร จ ิตรกรรมฝาผนัง และ
ประติมากรรมอันงดงามด้วยศิลปะ ถือเป็นวัฒนธรรมชั้นสูง (high culture) ที่สืบทอดต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน รามเกียรติ์ได้ไหลเลื่อนจากวัฒนธรรมชั้นสูง ไปสู่วัฒนธรรมชาวบ้าน กวี
ชาวบ้านนำอนุภาค (motif) ในเรื่องไปแทรกในนิทานและบทละครจกัร ๆ  วงศ์ ๆ หลายเรื่อง เรื่องราว
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บางส่วนกลายเป็นตำนานท้องถิ่น ทำให้รามเกียรติ์ยังคงคุณค่าในฐานะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น (Folk 
culture) เมื ่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดั ้งเดิมก็ เปลี ่ยนไป ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฯลฯ เมื่อได้ผสมผสานกับวัฒนธรรมโลก (world culture) 
การสืบทอดเรื่องรามเกียรติ์ในบริบทสงัคมสมัยใหมท่ี่เปลี่ยนแปลงจงึมหีลายช่องทาง นอกจากจะมีการ
อนุรักษ์เรื่องรามเกียรติ์ในสถานะวัฒนธรรมช้ันสูงตามที่เปน็มาด้ังเดิมแล้ว เรื่องรามเกียรติ์ยังได้รับการ
สร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบใหม่ แนวคิดใหม่ หรือตีความใหม่ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยรุ่น  
Gen Z ได้อย่างน่าสนใจและยังจะคงดำรงอยู่และเป็นวัฒนธรรมประชาชนนิยมที่คนไทยภาคภูมิใจ
ต่อไป   

 จะเห็นได้ว่าวรรณคดีไทยสามารถนำไปสรา้งสรรค์ ดัดแปลง ทำให้เกิดศิลปะในแขนงอื่น ๆ  ได้
เป็นจำนวนมาก ทั้งวรรณคดีสู่วรรณกรรมฉบับใหม่ วรรณกรรมร่วมสมัย หนังสือการ์ตูน วรรณคดีสู่
ทัศนศิลป์ ทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม วรรณคดีสู่สื่อสมัยใหม่ วรรณกรรมออนไลน์ ภาพยนตร์และ
ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน อาจกล่าวได้ว่าวรรณคดีเป็นศิลปะที่คนในสังคมสร้างสรรค์ข้ึนเป็นและถือ
มรดกที่สำคัญทางวัฒนธรรม ซึ่งต้องมีการถ่ายทอดและสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสูค่นอีกรุ่นหนึ่ง โดยการ
ดัดแปลงเพื่อให้มีความสอดคล้องตามบริบทของสังคม ดังที่ กาญจนา แก้วเทพ (2557: 15) กล่าวว่า 
คุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของวัฒนธรรม คือ ต้องมีการดัดแปลง (Adaptive) ทั้งนี้เนื่องจาก
วัฒนธรรมแต่ละอย่างถูกสร้างสรรค์ข้ึนมาในบริบทของยุคสมันหนึ่ง ๆ ดังนั้นเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง
ไป วัฒนธรรมจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ หากวัฒนธรรมนั้นสามารถ
ปรับตัวได้ก็สามารถยืดอายุไปได้ ในบทเพลงก็เปน็การสร้างสรรค์วรรณคดีในรูปแบบใหม่ทีน่่าสนใจ ซึ่ง
ผู ้ศึกษาได้สนใจและยังไม่ปรากฏการศึกษาเรื่องบทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครใน
วรรณคดีไทย    
 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลวิธีการเล่าเรื่องในบทเพลงไทยสากล 

         3.1 กลวิธีการเล่าเรื่อง  

      เรื่องเล่าทุกเรื่องต้องมีผู้เล่าเรื่อง เพื่อถ่ายทอดเรื่องเล่านั้นสู่ผู้ฟังหรือผู้อ่านต้องมีกลวิธี
การนำเสนอเพื่อให้เรื่องนั้นมีความน่าสนใจ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการเล่าเรื่องมีดังนี้ 
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       3.1.1  แนวคิดกลวิธีการเล่าเรื่อง  

                 ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วัฒนา (2542: 131) ได้อธิบาย มุมมอง (point 
of view) ไว้ว่า มุมมอง คือ กลวิธีเล่าเรื่องผ่านสายตาหรือทรรศนะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การใช้ผู้
เล่าเรื่องมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการเสนอเรื่องทั้งในด้านมุมมองและทัศนคติ ผู้เล่าเรื่องทำ
หน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้อ่านกับเรื่องที่เล่า ดังนั้นผู้เล่าเห็นเหตุการณ์อย่างไร มีทัศนคติกับเรื่องที่
เล่าอย่างไรย่อมเล่าไปตามมุมมองของเขาเช่นนั้น ผู้เล่าที่มีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ย่อมต้องรู้เรื่อง
ดีกว่าผู้เล่าเรื่องที่เพียงแค่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์เท่านั้น หรือในทางกลับกับผู้เล่าที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์
อาจเล่าเรื่องอย่างมีอคติแอบแฝงหรือลำเอียงเข้าข้างตนเองมากกกว่าผู้เล่าเรือ่งที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับเรื่องที่เล่า 

ผู้เล่ามิใช่ผู้แต่ง ผู้อ่านต้องแยกผู้แต่งกับผู้เล่าเรื่องออกจากกันเพราะผู้แต่งเป็นบุคคลจริง ๆ  
ในขณะที่ผู้เล่าเรื ่องเป็นเพียงบุคคลที่ผู้ แต่งสมมติขึ้นมาทำหน้าที่แทน  วิธีการเล่าเรื่องแบ่งได้ 2 
ลักษณะใหญ่ ๆ คือ  

1. การใช้บุรุษที่ 3 เป็นผู้เล่า (Third person point of view) ซึ่งสามารถจำแนกได้ ดังนี้ 

    1.1 ผู้รู้แจ้ง (Omniscient) ผู้เล่าเรื่องเป็นผู้รู้เรื่องทั้งหมด ผู้เล่าเรื่องในลักษณะนี้มองเห็น 
เหตุการณ์ทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ไหน รู้จักตัวละครทุกตัวและสามารถหยั่งรู้ไปถึงความคิด 
ความรู้สึกเสมือนน่ังอยู่ในจิตใจของตัวละครเหล่าน้ัน นอกจากนี้ผู้เล่าเรื่องสามารถแสดงความคิดเห็น
ส่วนตัวสอดแทรกเข้ามาในเรื่อง หรือวิพากษ์วิจารณ์ตัวละครได้อย่างเสรี  

    1.2 ผู้รู้แจ้งที่มีขีดจำกัด (Limited Omniscient) ผู้เล่าเรื่องถูกจำกัดขอบเขตของความเป็น
ผู้รู้ทุกอย่างอยู่ที่ตัวละครตัวเดียวแทนที่จะรูท้ั้งหมด ฉะนั้นเรื่องเล่าจึงมศูีนย์กลางอยู่ที่ตัวละครเดียวทีผู่้
เล่าเรื่องสามารถเข้าไปรับรู้ความคิดและจิตใจได้เท่าน้ัน 

    1.3 มุมมองเชิงละคร (Objective หรือ Dramatic point of view ) ผู้เล่าเรื่องทำหน้าที่
เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์อยู่ห่าง ๆ และถ่ายทอดเหตุการณ์ทั้งหมดโดยไม่มีการสอดแทรกความคิดเห็น 
ไม่วิพากษ์ วิจารณ์เรื่องที่เกิดข้ึนในเรื่องผู้เล่าเรื่องไม่เสนอการตีความเหตุการณ์หรือความนัยบางอย่าง
ในเรื่อง ไม่สามารถรู้ความคิดของตัวละครได้ ผู้เล่าจะบรรยายเพียงสิ่งที่สามารถมองเห็นหรือได้ยินได้
เท่านั้น ผู้อ่านต้องทำความเข้าใจโดยการวิเคราะห์ตีความจากรูปเหตุการณ์ พิจารณาคำพูดและสังเกต
พฤติกรรมและแรงจูงใจของตัวละครเอาเอง 
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2. การใช้บุรุษที่ 1 เป็นผู้เล่าเรื่อง (First person point of view) ผู้เล่าเรื่องมีสถานะเป็น
ปุถุชนธรรมดาที่ไม่สามารถรู้ทุกเรื่อง หรือล่วงรู้ความคิดของคนอื่น ๆ  ได้ การเล่าเรื่องจึงอยู่ภายใน
ขอบเขตที่ผู้เล่าเรื่องได้ประสบพบเห็นได้ยินได้ฟังมาหรือมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์เท่านั้น รวมทั้งการ
ถ่ายทอดเหตุการณ์ขึ ้นอยู ่กับความสามารถ ภูมิปัญญาหรือภูมิหลังของผู ้เล่าเรื ่อง ดังนั ้น ข้อมูล 
ความคิด ความเข้าใจ และทัศนคติของผู้เล่าเรื่องจึงอาจจะไม่ถูกต้องหรือเช่ือถือได้เสมอไป บางครั้งผู้
เล่าเรื่องอาจมีอคติแอบแฝงอยู่ด้วยทำให้เรื่องเกิดการพลิกผันได้ 

สรณัฐ ไตลังคะ (2560: 57-76) กล่าวว่า ในปัจจุบันการแบ่งประเภทแบบมุมมอง (point of 
view) ไม่สามารถใช้วิเคราะห์บันเทิงคดีได้อย่างละเอียดลึกซึ้งเพียงพอ จึงใช้ “ผู้เล่า” (Narrator) แทน 
“มุมมอง” (Point of view) เนื่องจากในการเล่าเรื่องต้องพิจารณาว่า “ใครเล่า”และใครเป็น “คน
เห็น” ในบางเรื่องคนเล่ากับคนเห็นเป็นคนเดียวกัน แต่ในบางเรื่องไม่เป็นเช่นน้ัน จึงต้องแยก “ผู้เล่า
เรื่อง” กับ “มุมมอง” ออกจากกันเพราะเป็นกิจกรรมที่ต่างกัน 

มุมมอง (point of view) คือการเล่าเรื่องจากสายตาหรือทรรศนะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
มมุมองแบ่งออกเป็น 3 มุมมอง  

1. มุมมองแบบบุรุษที่ 1 หรือ ผู้เล่าเรื่องแบบสรรพนามบุรุษที่ 1 (first person narrator)  
2. มุมมองแบบบุรุษที่ 3 หรือ ผู้เล่าเรื่องแบบสรรพนามบุรุษที่ 3 (third person narrator) 
3. มุมมองแบบผู้เล่าเรื่องที่เป็นผู้รู้รอบ (omniscient) หมายถึงผู้เล่าเรื่องทีสามารถรับรู้การ

กระทำและความคิดของตัวละครทุกตัวโดยไม่จำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ อดีตและอนาคตของตัว
ละคร รู้สิ่งที่เกิดข้ึนในเวลาเดียวกันได้  

ในปัจจุบัน การแบ่งประเภทแบบมุมมองไม่สามารถใช้วิเคราะห์บันเทิงคดีได้อย่างละเอียด
ลึกซึ้งเพียงพอ เพราะมีวิธีการเล่าที่หลากหลายมาก จนต้องจำแนกการวิเคราะห์ที่เหมาะสมใหม่  
เพราะมุมมองแบบบุรุษที่ 1 หรือ ผู้เล่าเรื่องแบบสรรพนามบุรุษที่ 1 การใช้ “ข้าพเจ้า”อาจจะเป็นตัว
ละครเอกในเรื่องเป็นผู้เล่าประสบการณ์ของตนเอง หรือ ข้าพเจ้าผู้เขียน ไม่ได้มีตัวตนอยู่ในเรื่อง 
เพียงแต่เล่าเรื่องราวของตัวละครต่าง ๆ หรือ ข้าพเจ้าที่เป็นเสมือนพยานที่รับฟังเรื่องราวโดยอาจจะ
ไม่รู้ความเป็นจริงที่แท้จริง จะเห็นได้ว่า การใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 มีความหลากหลาย การใช้มุมมอง
แบบนี้จึงมาสามารถทำให้เห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนได้  

เรื่องเล่าทุกเรื่องต้องมีผูเ้ลา่ เมื่อเรื่องเล่ามุขปาฐะเป็นลายลักษณ์ ผู้เล่าก็ยังคงอยู่เพียงแต่จะมี
ลักษณะเป็นเสมือน “เสียง” ผู้เล่าเรื่องเรียกตนเองด้วยสรรพนามบุรุษที่ 1 นั้นถูกต้อง แต่ผู้เล่าเรื่อง
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แบบสรรพนามบุรุษที่ 3 โดยตรรกะต้องเรียกตัวเองด้วยสรรพนามบุรุษที่ 3 ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง 
ผู้เล่ามิได้เรียกตนเองว่าอะไรเลย จึงใช้ “ผู้เล่าเรื่อง (narrator)” แทน มุมมอง  

ผู้เล่าเรื่อง (narrator) สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
    1. ผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละครในเรื่อง เรียกกันว่าผู้เล่าเรื่องแบบสรรพนามบุรุษที่ 1 มี 2 

ประเภท คือ  

        1.1 ผู้เล่าเรื่องที่ตนเองประสบมา เรียกว่า ผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละครหลัก (character-
narrative) ผู้เล่าเรื่องตัวเดียวกันแต่จะแตกต่างกันในด้านมุมมอง วิธีการนี้อาจมีการแฝงนัยที่เกิดจาก
การใช้ผู้เล่าเรื่อง ซึ่งผู้อ่านจะเข้าใจเรื่องจากการบรรยายของผู้เล่า แต่ตัวผู้เล่าอาจจะไม่รู้ตัว หรือการ
ใช้ผู้เล่า 2 คนในเหตุการณ์เดียวกันเพื่อให้ผู้ฟังเลือก ว่าจะเชื่อถือใคร เชื่อถือได้หรือไม่ ซึ่งเป็นกลวิธี
หนึ่งในการใช้ผู้เล่าเรื่อง  

        1.2 ผู้เล่าเรื่องที่เป็นพยาน (witness-narrtor) เป็นผู้เล่าเรื่องที่ไม่ได้เป็นตัวละครหลัก 
แต่เป็นตัวละครรองในเรื่องที่เป็น “พยาน” รับรู้สิ่งที่เกิดข้ึนกับตัวละครหลัก และนำเรื่องนั้น ๆ มาเล่า 
ลักษณะผู้เล่าคือเป็นผู้เล่าที่มีความรับรู้จำกัด เพราะไม่สามารถรับรู้ความคิดและเรื่องราวที่เ กิดข้ึน
ทั้งหมดกับตัวละครหลักได้ เหมาะกับเรื่องแนวระทึกใจเพราะผู้อ่านจะรับรู้เท่า ๆ กับผู้เล่าเรื่อง   

    2. ผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่ตัวละครในเรื่อง ผู้เล่าเรื่องแบบนี้ต่างกับแบบแรกคือไม่ได้ปรากฏเป็น
ตัวละครในเรื่องอาจแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 

                  2.1 ผู้เล่าเรื่องแบบผู้ประพันธ์ (authorial narrator) เป็นผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่ตัวละคร 
แต่เรียกตนเองว่าข้าพเจ้า หรือ ข้าพเจ้าผู้เขียน การเล่าเรื่องแบบผูป้ระพันธ์นี้ ไม่ใช้ผู้เขียน เนื่องจากใน
ทฤษฎีเรื่องเล่าจะแยกผูเ้ขียนกับผู้อา่นออกจากที่มตีัวตนจริงออกจากตัวเรื่อง ผู้เล่าเรื่องแบบนี้จะมกีาร
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ตัวละคร วิพากษ์วิจารณ์ตัวละครรู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของตัว
ละครทุกตัว 

                  2.2 ผู้เล่าเรื่องแบบเสมือนมีตัวตน (personal narrator) แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 

           2.2.1 ผู้เล่าเรื่องแบบผู้รู้ (omniscient) เป็นผู้เล่าเรื่องที่คล้ายกับผู้เล่าเรื่องแบบ
ผู้ประพันธ์ คือ แสดงทรรศนะ ความเห็น ตีความ วิจารณ์ได้ สามารถถ่ายทอดอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตของตัวละครได้ รู ้ความคิดของตัวละคร ส่วนที ่ต่างคือ ผู ้เล่าเรื ่องจะไม่เรียกตนเองว่า 
“ข้าพเจ้า” หรือ “ผู้เขียน” ผู้เล่าประเภทนี้มักจะเป็นเพียง “เสียง” แต่ผู้อ่านจะรู้สึกเสมือนว่ามีตัวตน 
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เพราะเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์ตัวละครนั่นเอง และเราจะรู้สึกว่าผู้เล่ามีทรรศนะ หรือบรรทัดฐานในการ
ตัดสินสิ่งต่าง ๆ   

            2.2.2 ผู้เล่าเรื่องแบบรับรู้จำกัด (limited) เป็นผู้เล่าเรือ่งทีเ่ลา่ความคิดความรูส้กึ 
หรือความเป็นไปของตัวละครตัวเดียว ผู้เล่าแบบนี้ไม่แตกต่างกับผู้เล่าแบบตัวละครหลักเพราะผู้อ่าน
รับรู้ความคิดของตัวละครได้ตัวเดียว สิ่งที่ต่างคือสรรพนามที่เรียกตัวละครเท่านั้น 

2.3 ผู้เล่าแบบไม่แสดงทรรศนะของตน (impersonal narrator) หรือแบบวัตถุวิสัย  
(objective) หรือ แบบตาของกล้อง (camera eye) เรื่องที่มีผู้เล่าแบบนี้คล้ายกับว่าเหตุการณ์เกิดข้ึน
เองโดยไม่มีผู ้เล่า คล้ายกับเราดูภาพยนตร์ เพราะผู ้เล่าเรื ่องบรรยายเฉพาะลักษณะภายนอก 
เหตุการณ์ หรือบทสนทนาโดยไม่เข้าไปในความคิดของตัวละคร จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก  

นอกจากนี้ยังมีการเล่าเรื ่องแบบ ผู ้เล่าเรื ่องแบบผู้รู ้ชนิดไม่แสดงทรรศนะ ( omniscient 
impersonal narrator) คล้ายกับการเล่าเรื่องแบบผู้รู้ที่ปรากฏในเรื่องทุกอย่าง ความรู้สึก ความคิด 
การกระทำ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของตัวละครทุกตัว แต่ต่างกันตรงที่ไม่แสดงทรรศนะของตนเอง 
ไม่วิพากษ์วิจารณ์ตัวละครซึ่งเป็นลักษณะของการเล่าเรื่องแบบไม่แสดงทรรศนะของตน 

เรื่องเล่าต้องมีการนำเสนอเรื่องซึ่งมกัเปน็การผสมผสานระหว่างการสรปุเรื่องหรือเล่าย่อ การ
พรรณนา การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของตัวละคร การนำเสนอด้วยบทสนทนา การนำเสนอ
เรื่องราวข้ึนอยู่กับผู้เล่าเรื่อง หากผู้เล่าเรื่องแบบผู้ประพันธ์หรือผู้รู้ การเล่าเรื่องมักมีการสรุปหรือเล่า
ย่อประวัติความเป็นมาของเรื่อง มีทั้งการสรุปย่อเชิงเวลา และสรุปย่อเชิงพื้นที่ การนำเสนอความคิด
ความรู้สึกของตัวละครมีหลายแบบ 

1. ผู้เล่าเรื่องสรุปคำพูดหรือความคิดของตัวละครหรือรายงานผู้อ่าน ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว
ของการเล่าเรื่อง 

2. ผู้เล่าเรื่องยกคำพูดของตัวละคร อาจเป็นการยกคำพูดของตัวละครมานำเสนอโดยตรง  

  นอกจากการยกคำพูดของตัวละครมาเสนอโดยตรงแลว้ยังมีกลวิธีที่ผู้เล่าเรือ่งถ่ายทอดความ 
คิดหรือคำพูดของตัวละคร ซึ่งแตกต่างกับแบบเสนอโดยตรง ตรงที่ไม่มีเครื่องหมายคำพูดและสรรพ
นามในเครื่องหมายคำพูดเปลี่ยนจากสรรพนามบุรุษที่ 1 เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 ในบางครั้งตัวละคร
พูดกับตัวเองโดยที่ผู ้เล่าไม่ได้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด เรียกว่า  บทพูดเดี่ยวในใจ  ( interior 
monologue) ซึ่งบทพูดเดี่ยวในใจจะต้องเป็นกาลปัจจุบัน บทพูดเดี่ยวในใจเป็นกลวิธีการนำเสนอ
ความคิดของตัวละครในวรรณกรรม ใช้ในความหมายเดียวกันกับ กระแสสำนึก ( stream of 
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conciousness) แต่กระแสสำนึกนั้นจะเป็นกระบวนการนำเสนอความคิดของตัวละครที่ไม่มีความ
ต่อเนื่อง ไม่สมเหตุสมผล และภาษาไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แต่บทพูดเดี่ยวในใจต้องใช้สรรพนาม 
ซึ่งต้องเป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ไม่มีผู้เล่าเรื่องมาเป็นตัวกลางในการถ่ายทอด ภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษา
ของตัวละครเองอาจเป็นข้อความที่อาจอ่านไม่เข้าใจได้ เพราะตัวละครอาจคิดฟุ้งซ่าน หรือเห็นอะไร
บางอย่างทำให้คิดข้ึนมาได้    

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลวิธีการเลา่เรื่องในบทเพลง 

      กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ (2541) ได้ศึกษาการเล่าเรื่องในเพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน 75 เพลง
ศึกษาเฉพาะเรื่องเล่าในเพลงไทยลูกทุ่งจากแถบบันทึกเสียงที่มีวางจำหน่ายระหว่างเดือน มกราคมถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2539 ผลการศึกษาพบว่า ประเภทของเรื่องที่นำมาเล่าในเพลงไทยลูกทุ ่งมี 5 
ประเภท ได้แก่ 1.นิทานชาดก 2. นิทานพื้นบ้าน 3. นิทานจากวรรณคดี 4. เรื่องเล่าชีวประวตับิุคคล 
และ 5. นิทานอีสป  โครงสร้างของการเล่าเรื่องในเพลงไทยลูกทุ่ง มีขั้นตอนของการเล่าเรื่องเริ่มจาก 
1. บทนำมีการเกริ่นนำเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้ผู้รับสารฟังเนื้อเรื่องที่จะเล่าต่อไป 2. เนื้อเรื่องซึ่งจะมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คนทำดีละเว้นความช่ัว และ 3. บทสรุปในการเล่าเรื่องในเพลงไทย
ลูกทุ่งให้ข้อคิด คติเตือนใจ และให้แนวทางในการดำเนินชีวิต  

องค์ประกอบของการเล่าเรือ่งในเพลงไทยลูกทุ่งมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสรุปประเด็นชัดเจน 
การใช้ถ้อยคำสำนวน สุภาษิตคำพังเพยและพุทธสุภาษิตเป็นที่รู้จักกันดีในหมูคนไทย และในส่วนการ
ใช้ทำนอง ลีลาในการขับร้องส่วนใหญ่ใช้ทำนองแหล่มากที่สุด มีบางเพลงที่ใช้ทำนองลิเก เห่และเพลง
ไทยประยุกต์ นักร้องมีน้ำเสียงไพเราะ ร้องชัดเจน มีลูกเอื้อนลูกคอซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทำใหก้ารรอ้ง
เพลงเล่าเรื่องในเพลงไทยลูกทุ่งมีความน่าสนใจ เรื่องที่นำมาเล่าในเพลงไทยลูกทุ่งล้วนเป็นเรื่องที่รู้จัก
กันดีในสังคมไทยโดยเฉพาะนิทานชาดก การเล่ามักจะเป็นตอนเด่น ๆ เล่าเฉพาะตัวละครที่เป็นที่รู้จัก 
การเล่าเรื่องในเพลงไทยลูกทุ่งมสี่วนทำให้ผูฟ้ังได้รู้จกัเรือ่งเล่าประเภทต่าง ๆ  อันเป็นการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมของไทยได้ทางหนึ่ง  

ปิยะ มณีวงศ์ (2544) ได้ศึกษาการเล่าเรื่องและวัจนลีลาในงานประพันธ์เนื้อร้องเพลงไทย
สากลของระวี กังสนารักษ์ ผลการศึกษาพบว่า การเล่าเรื่องในงานประพันธ์เนื้อร้องเพลงไทยสากลใช้
กลวิธีการเล่าเรื่อง 2 กลวิธี คือ กลวิธีการเล่าเรื่องที่ใช้บุรุษที่ 1 และ กลวิธีการเล่าเรื่องที่ใช้บุรุษที่ 3 
ดังนี้ คือ กลวิธีการเล่าเรื่องที่ใช้เปน็บุรุษที่ 1 ซึ่งกลวิธีนี้จะจำกัดการเลา่ให้อยู่ในสิ่งทีผู่้เล่าซึ่งเปน็บุรุษที ่
1 รู้ เผชิญเหตุการณ์หรือตกอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ  ตัวละครแสดงความคิดเห็น อารมณ์และความรู้สกึ
ของตนให้ผู้ฟังรับรู้ โดยที่นักร้องทำหน้าที่ เป็นผู้เล่า นักร้องจึงต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครที่แสดง
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ความรู้สึกและอารมณ์ในเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามหรอืเกดิอารมณ์ร่วมไปกบั
บทเพลงนั้น ๆ  ด้วย ในบางบทเพลงมีนักร้องมีนักร้องมากกว่าหนึ่งคนศิลปินจะช่วยกันเล่าเรื่อง โดย
การร้องแยกหรืออาจจะประสานเสียงกัน และ กลวิธีการเล่าเรื่องที่ใช้บุรุษที่ 3 ซึ่งกลวิธีนี้ผู้เล่ารู้ทุก
อย่างเกี่ยวกับตัวละครและเหตุการณ์ที่เกดิข้ึน ขณะเล่าเรื่องราวของตัวละครตัวหนึ่งก็สามารถเลา่เรื่อง
เกี่ยวกับตัวละครอีกตัวหนึ่งได้ อีกทั้งยังรับรู้ความคิด ความรู้สึก ของตัวละครที่แสดงออกมาอย่างชัด
แจ้ง บทเพลงมีการใช้โวหารเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ  ทั้งรูปธรรมและนามธรรมเพื่อสื่อสารให้ผู้ฟังเกิด
จินตภาพได้ชัดเจน ในส่วนวัจนลีลาในงานประพันธ์พบว่ามีท่วงทำนองเขียนมีลักษณะเฉพาะตัว
สะท้อนวัฒนธรรมของวัยรุ่น  

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดวัฒนธรรมประชานยิมกับวรรณคดีไทย 

4.1 แนวคิดวัฒนธรรมประชานิยม 

    แนวคิดวัฒนธรรมประชานิยม (pop culture) เป็นแนวคิดของสายวัฒนธรรมศึกษา 
(culture study) มีหลายช่ือเรียกและมีหลายความหมาย ทั้งนี้เกิดข้ึนและเกี่ยวข้องกับระบบทุนนิยม 
โดยที่มีนักวิชาการให้ความหมายของวัฒนธรรมประชานิยมไว้ดังนี้ 

จอห์น สตอเรย์ (John Storey) (อ้างถึงใน สุริยา  สมุทคุปติ์. 2541: 19) ได้เสนอคำ 
นิยามของวัฒนธรรมประชานิยม (pop culture) ออกเป็น 6 ประการ คือ  

       1. วัฒนธรรมประชานิยม คือ วัฒนธรรมใดก็ตาม เป็นที่ยอมรบัและช่ืนชอบของคน
จำนวนมาก ไม่สามารถระบุลกัษณะเฉพาะเจาะจงและขอบเขตของวัฒนธรรมได้                                             

        2. วัฒนธรรมประชานิยม คือ วัฒนธรรมที่อยู่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมของชนช้ันนำหรือ
วัฒนธรรมช้ันสูง  

        3. วัฒนธรรมประชานิยม คือ วัฒนธรรมมวลชน (mass culture) อันเป็นวัฒนธรรมที่
ถูกผลิต เผยแพร่และโฆษณาในตลาด ซึ่งมักจะถูกเช่ือมโยงกบัการครอบงำทางวัฒนธรรมจากประเทศ
อุตสาหกรรม 

         4. วัฒนธรรมประชานิยม คือ วัฒนธรรมที่มีแหล่งกำเนิดมาจากประชาชนเป็น
วัฒนธรรมประชาชนเพื่อประชาชน 
                   5. วัฒนธรรมประชานิยม คือ พื้นที่หรือบริเวณการต่อสู้ระหว่างพลังของกลุ่มคนที่ถูก
เอาเปรียบกับกลุ่มคนผู้ถูกอำนาจครอบงำในสังคม ซึ่งวัฒนธรรมประชานิยมในแง่นี้มิใช่ชนช้ันนำหรือ
ชนช้ันรอง แต่เป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการต่อสู้ ต่อรอง ช่วงชิงทางอุดมการณ์และผลประโยชน์ 
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         6. วัฒนธรรมประชานิยม คือ วัฒนธรรมที่เกิดข้ึนของชุมชนเมืองอันเป็นอิทธิพลของ
สื่อและการคมนาคมในโลกสมัยใหม่ที่ไปก่อรูป ขยายตัว เปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตของคนจากวัฒนธรรม
ดั้งเดิมไปสู่วัฒนธรรมสมัยใหม่    

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2549) ได้กล่าวถึง วัฒนธรรมประชานิยม (pop culture) โดยใช้คำว่า 
วัฒนธรรมกระแสนิยม ซึ่งในบทความช้ีให้เห็นความหมายและความเป็นมาของวัฒนธรรมกระแสนิยม 
โดยจำแนกความหมายตามวิธีคิดและทฤษฎีไว้ 3 ประเภทคือ 1. วัฒนธรรมมวลชน 2. วัฒนธรรมจาก
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจและ 3. วัฒนธรรมของภาพมายา   

1. วัฒนธรรมกระแสนิยม หมายถึง วัฒนธรรมมวลชน (Mass cuture) คือช่วงปลายศตวรรษ
ที่ 19 ถึง ต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่เป็นช่วงของการเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการผลิตสินค้าจำนวนมาก
เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคของมวลชน และเมื่อเกิดการขยายตัวของเมืองผู้คนต้องการความ
สะดวกสบาย ทำให้สินค้าในอุตสาหกรรมจึงมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลักการของการผลิต
สินค้าในระบบอุตสาหกรรม คือ ทำให้มีมาตรฐานเดียวกัน ลักษณะเหมือนกัน ผลิตซ้ำได้หลายครั้ง 
สามารถตอบสนองรสนิยมคนจำนวนมากได้  วัฒนธรรมแบบนี้ถูกมองว่าเป็นวัฒนธรรมบริโภคภายใต้
ระบบตลาดและทุนนิยม โดยเฉพาะในสังคมอเมริกัน กระแสการบริโภคสินค้าในสังคมอเมริกันจึงถูก
นำไปเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองของคนอเมริกันที่ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ เป็น
สังคมประชาธิปไตยที่อาศัยเสียงของประชาชนในการเลือกตั้ง ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
วัฒนธรรมกระแสนิยมเกี่ยวพันกับระบบทุนนิยมและการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย แต่ชาวอังกฤษมองว่าวัฒนธรรมอเมริกันเป็นสิ่งที่กำลังบั่นทอนและทำลายความงดงาม
ของจารีตประเพณีและงานศิลปะของชนช้ันสูง นักวิชาการจึงมีการจัดแบ่งแยกวัฒนธรรมช้ันสูงซึ่งอยู่
ตรงข้ามกับวัฒนธรรมชนชั้นแรงงาน   มองวัฒนธรรมมวลชน หรือ วัฒนธรรมกระแสนิยมในเชิงลบ 
เป็นมุมมองจากชนชั้นนำที่ประณามวิถีชีวิตของชนชั้นล่าง ชนชั้นที่คิดว่าวัฒนธรรมของชนชั้นตนดี
ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือการบริโภคศิลปะของชนช้ันสูงถูกยกย่องว่าเป็นศิลปะที่แท้จริง แตกต่าง
จากศิลปะมวลชนที่ไร้ความงามและสุนทรียะ ปัญหาอยู่ที่ว่าความงามเป็นสิ่งที่ถูกนิยามมาจากสังคม 
ไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าความงามที่แท้จริงหรือความงามที่สมบูรณ์ที่สุด 

2. ความหมายของวัฒนธรรมกระแสนิยมที่มาจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจ นักวิชาการที่มี
บทบาทในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจได้นำเอาแนวคิดของอันโตนิโอ กรัมชี ่ (Antonio 
Gramsci) มาอธิบายวัฒนธรรมกระแสนิยม ประเด็นที่ถูกนำมายกคือ hegemony หมายถึงวัฒนธรรม
ที่มาจากผู้นำทางความคิดและพยายามสร้างอิทธิพลต่อคนกลุ ่มอื่น ๆ ผู ้ที ่เชื ่อทฤษฎีนี้อธิบายว่า 
วัฒนธรรมกระแสนิยมคือวัฒนธรรมการต่อสู้ดิ้นรนระหว่างผู้ที่ถูกกดขี่ กับผู้มีอำนาจเหนือกว่าทาง
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ความคิดได้แก่ นักปราชญ์ หรือผู้ที่มีการศึกษา เป็นผู้นำทางสติปัญญาซึ่งดำรงอยู่ในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
คนเหล่าน้ีทำหน้าที่ควบคุมและจัดระเบียบสังคมหรือกลุ่มคน เป็นผู้ที่มีบทบาท เป็นผู้นำกลุ่ม สามารถ
ชี้นำความคิดและตัดสินใจ ต่อมามีผู้นำแนวคิดนี้ไปอธิบายสถาบันที่มีบทบาทชี้นำความคิดด้วย เช่น 
สถาบันครอบครัว การเมือง สื่อมวลชน ศาสนา และการศึกษา เป็นต้น 

สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) และแพดดี แวนเนล (Paddy Whannel) อธิบายว่า วัฒนธรรม
กระแสนิยมไม่อาจแยกความดีและความเลวออกจากกันได้ อีกทั ้ง  ฮอลล์และแวนแนลปฏิเสธว่า 
วัฒนธรรมกระแสนิยมมิใช่วัฒนธรรมชั้นต่ำ แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าบางประการ การมองวัฒนธรรม
ประชานิยมในเชิงลบเป็นการเหมารวม เนื ่องจากวัฒนธรรมนิยมประกอบด้วยวัฒนธรรมหลาย
ประเภทซึ่งอาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและเลวปะปนอยู่ สจ๊วต ฮอลล์ มองว่า วัฒนธรรมกระแสนิยมคอืพื้นที่
ของการต่อสู้แข่งขันทางการเมืองของบุคคลเป็นพื้นที่ความสัมพันธ์ของการควบคุมอำนาจ พื้นที่มี
ความหมายที่ซ้อนทับกัน ความหมายจากกลุ่มคนที่ถูกกดขี่และคนที่ใช้อำนาจ ความหมายจะถูกรื้อ
สร้างใหม่ ปรับแต่งแก้ไข ตามประสบการณ์ของคนแต่ละกลุม่ วัฒนธรรมนิยมจึงอาจทำให้คนที่ถูกกดข่ี
มีปากเสียงและเข้มแข็งข้ึน  

3. วัฒนธรรมกระแสนิยม หมายถึง วัฒนธรรมภาพมายา ในช่วงทศวรรษ 1970-1980 เมื่อ
เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคม สืบเนื่องมาจากบรรยากาศของการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพกลุ่มคนชายขอบ 
ทำให้เกิดการท้าทายอำนาจและสถาบันที ่เคยเป็นหลักของความรู้ โดยเฉพาะรัฐจะถูกท้าทายให้
แก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ช่วงเวลานี้คนกลุ่มต่าง ๆ  จะออกมาประกาศตัวตนและเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมต้น คนหลายกลุ่มไม่ต้องการให้ผู้ปกครองมากีดกันหรือแบ่งแยกอีกต่อไป กระแสสิทธิ
เสรีภาพแพร่กระจายไปในโลกที่สาม โดยเฉพาะในดินแดนที่ เคยตกเป็นอาณานิคมของยุโรปและ
อเมริกา คนพื้นเมืองในประเทศโลกที่สามเรียกร้องให้รัฐยอมรับสิทธิการเป็นพลเมืองของพวกเขา 
พร้อม ๆ กับมีขบวนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ ขบวนการนี้เปิดพื้นที่ใหม่ ๆ ในการสร้างความรู้
หลากหลาย ความรู้จะมิใช่มาจากรัฐเท่านั้น ต่างจากประชาชนธรรมดาปฏิกิริยาของวัฒนธรรมกระแส
นิยมมวลชนที่ขยายตัวและถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจากชนชั้นสูง ศิลปะเพื่อมวลชนในอังกฤษและ
อเมริกาในทศวรรษ 1950-1960 เติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสความคิดที่ปฏิเสธการแบ่งแยก
ว่า อะไรคือศิลปะชั้นสูงหรือศิลปะชั้นต่ำ ศิลปินหลายคนมีความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างผลงานตัวเอง
อย่างเป็นอิสระ แอนดี วอร์ฮอล (Andy Warhol) กล่าวว่าพาณิชย์ศิลป์คือศิลปะที่แท้จริง เพราะงาน
ศิลปะเป็นเรื่องรสนิยม และสุนทรียภาพของคนแต่ละคน ไม่ว่าใครก็สร้างงานศิลปะได้ เจมสันอธิบาย
ว่า วัฒนธรรมนิยมถูกแทนที่ด้วยวัฒนธรรมการค้า เขาเชื่อว่าทุนนิยมมีพัฒนาการเป็น 3 ช่วง ช่วงที่
หนึ่งเป็นยุคของระบบตลาด (market capitalism) ยุคที่สองเป็นยุคผูกขาดทางการค้า (monopoly 
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capitalism) และยุคสุดท้ายเป็นยุคที่ทุนนิยมแพรก่ระจายไปทั่วโลก (multinational capitalism) ซึ่ง
ยุคสุดท้ายนี้คือ ยุคแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ ยุคดังกล่าวเป็นยุคของภาพหลอนและการล้อเลียน 
วัฒนธรรมหลังสมัยใหม่จึงไร้แก่นที่มา ไม่มีรากและต้นกำเนิด แต่อาศัยความหมายที่หยิบยืมมาจาก
หลาย ๆ แหล่งผสมปนเปกัน 

 กาญจนา  แก้วเทพ (2557) กล่าวถึงแนวคิดของกลุ่มยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) มี
ความเกี่ยวข้องกับปริมณฑลของวัฒนธรรมประชานิยมอันมีสื่อมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญ ดังนี้  

1. เส้นแบ่งระว่าง วัฒนธรรมกับสังคมเลือนหายไป โดยสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนัง ละคร 
วิทยุ เพลง ฯลฯ จะซึมผ่านเข้าเป็นเนื้อเดียวกับชีวิตประจำวัน สถาบันทางสังคมและทุกเสี้ยวส่วนของ
สังคม อีกทั้งสัญญะต่าง ๆ ที่อยู่ในสื่อมวลชนและวัฒนธรรมประชานิยมจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นการพลิกกลับความเชื่อที่เคยมีมาแต่เดิม ที่เชื่อว่า ผลงานในสื่อเป็น
กระจกสะท้อนโลกแห่งความเป็นจริง แต่ในปัจจุบันโลกแห่งความเป็นจริงเป็นไปตามสิ่งที่สื่อนำเสนอ 

2. วัฒนธรรมประชานิยม กับ เศรษฐกิจ จะมีการผสมผสานให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยที่การ
สร้างวัฒนธรรมก็ทำเพื่อเศรษฐกิจและต้องอาศัยเศรษฐกิจ ความเติบโตทางเศรษฐกิจต้องอาศัย
วัฒนธรรมเช่นเดียวกัน  

3. การเน้น รูปแบบ (style) มากกว่าเนื้อหา (substance) การให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์
มากกว่าการเล่าเรื่อง เช่นเดียวกับกลุ่มสัญญะวิทยาแห่งการบริโภคกล่าวว่า “ในการบริโภค จะเป็น
การบริโภคสัญญะหรือภาพลักษณ์มากกว่าคุณประโยชน์ของการใช้งาน” ซึ่งผลที่เกิดข้ึน คือ สไตล์ที่ดู
เข้าท่า เก๋ไก๋จะสำคัญกว่า เนื้อหาสาระและความหมาย เป็นยุคที่ “เปลือกนอกหรือกระพี้สำคัญกว่า
แก่นแท้”   

4. เส้นกั ้นระหว่างศิลปะหรือวัฒนธรรมชั ้นสูง กับ วัฒนธรรมประชานิยมเลือนหายไป 
เนื่องจากการจำแนกศิลปะชั้นสูงคือคือการให้ความสำคัญกับความหมาย เมื่อรูปแบบสำคัญกว่า
ความหมาย ศิลปะต่าง ๆ จึงรวมกันเป็นประชานิยม ในขณะที่กลุ่มแนวคิดหลังสมัยใหม่มองว่าเปน็การ
ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลผลิตทางวัฒนธรรมได้อย่างทั่วถึง 

เสาวณิต จุลวงศ์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมยุคหลัง วัฒนธรรมถูกทำให้
เป็นหรือถูกผลิตขึ้นมาเป็นสินค้า เพื่อตอบสนองการบริโภคความปรารถนา (desire) มากกว่าความ
จำเป็นพื้นฐาน (need) ซึ่งเป็นหลักการของทุนนิยม ยุคแรกและยุคที่สองการบริโภคของคนในสังคม
เป็นการบริโภคเพื่อตอบสนองแทนการตอบสนองความจำเป็นในการดำรงชีวิต สินค้าวัฒนธรรมใน
ฐานะผลผลิตทางวัฒนธรรมกลายเป็นมีบทบาทสำคัญในสนามการต่อสู้ทางสังคมวัฒนธรรม ความ
เปลี่ยนแปลงนี้ได้เปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภค ขณะที่งานโฆษณาเป็นงานศิลปะของทุน
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นิยม ศิลปะก็เข้าไปมีบทบาทในงานโฆษณาและวัฒนธรรมการบริโภคสินค้ามวลชน ( mass-
consumer culture) ได้เข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของทุกคนภายใต้กรอบระบบทุนนิยม กิจกรรม
ทั้งหลายในสังคมปัจจุบันแสดงให้เห็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือสิ่ง
ที่สร้างขึ้นไว้ในอดีต ทำให้คุณค่าของสิ่งเหล่าน้ันลดทอนลงเป็น “เครื่องหมาย” หรือ “สัญญะ” โดยไม่
มีความหมายอยู่ภายใน และคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ดำรงอยู่แต่เพียงภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่าง 
“ภายใน” กับ “ภายนอก” ที่หายไปทำให้คนขาดการเชื่อมโยงอดีตด้วยความหมายจากภายใน และ
ต้องการแสวงหาสิ่งเติมเต็มจากวัตถุภายนอกซึ่งก็คือสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่สามารถเช่ือมโยงคนแต่
ละคนเข้ากับรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ขาดหายไป สอดคล้องกับการที่ระบบทุนนิยมยุคหลังหันมาเน้น
ผลิตสินค้า เพื ่อตอบสนองความปรารถนาในทางสังคมวัฒนธรรมมากกว่าประโยชน์ใช้สอย ใน
ขณะเดียวกันการแสวงหาสินค้าเพื่อเป็นเครื่องแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนผ่านภาพลักษณ์
ภายนอก  

4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประชานิยมกับวรรณคดีไทย 

      เปรม สวนสมุทร (2547) ได้ศึกษา ผู ้เสพกับการดัดแปลงเนื ้อหาและตัวละครเรื่อง 
พระอภัยมณีในวัฒนธรรมประชานิยม ในช่วงปีพุทธศักราช 2545-2546 โดยสนใจศึกษาตัวบท
วรรณกรรม คือการ์ตูนภาพลายเส้น การ์ตูนเคลื่อนไหว และภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณคดีไทยเรื่อง
พระอภัยมณี ในบริบทของวัฒนธรรมประชานิยมศึกษาตัวบท ผู้สร้าง และผู้เสพ ผลการศึกษาพบว่า 
การดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีที่สร้างสรรค์ใหม่มีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติและแนวโน้มของสื่อชนิดใหม่ที่ใช้ในการถ่ายทอด รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะของตัว
ละครยังคงไว้เฉพาะตัวละครหลักและตัวละครที่มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ในสำนวนใหม่
ผู้สร้างได้ตีความคุณลักษณะของตัวละครใหม่ให้เกิดความสมจริง ด้านการสืบสานคุณค่านั้นคงไว้
เฉพาะโครงเรื่อง ในส่วนผู้เสพนั้นมีอิทธิพลต่อการสรา้งผลงานวรรณกรรมตามแนวคิดทุนนิยมส่งผลตอ่
การดัดแปลงเนื้อหาของตัวละคร ในด้านคุณค่าเมื่อเทียบกับต้นฉบับในเชิงสุนทรียะสำนวนใหม่ไม่
สามารถเทียบได้ แต่พิจารณามาตรฐานคุณค่าของวรรณกรรมสำนวนที่สร้างสรรค์ใหม่ประสบ
ความสำเร็จ การ์ตูนลายเส้นได้รับความนิยมเทียบเท่ากับการ์ตูนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ในส่วน
การ์ตูนภาพเคลื่อนไหวก่อให้เกิดกระแสความนิยมตัวละครสุดสาครและตัวละครพระเจ้าตากลายเป็น
วีรบุรุษของเด็ก ๆ  และภาพยนตร์ทำให้เก ิดความบันเทิงในรูปแบบใหม่ของไทยว่าหนังแผ่น 
วรรณกรรมที่เกิดข้ึนเป็นการสบืสานเรือ่งเล่าในคงอยู่ในปัจจบุันอีกทัง้ยังมสี่วนส่งเสรมิให้ผูเ้สพบางราย
สนใจอ่านสำนวนด้ังเดิม 
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รัชรินทร์ อุดเมืองคำ (2551) ได้ศึกษา การศึกษาวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยม เรื่อง 
สังข์ทองฉบับต่าง ๆ   ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเรื่องสังข์ทอง มีการดัดแปลงสู่สื่อต่าง ๆ  ได้แก่ 
การ์ตูนนิทานเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน เรื่องสังข์ทองภาคพิสดาร การ์ตูนวรรณคดีไทยชุดนิทาน
ไทย ชุดที่ 1 เรื่องสังข์ทอง การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) เรื่องสังข์ทอง และเป็นละครเวทีเรือ่ง 
มหัศจรรย์ผจญภัย ซึ่งวรรณกรรมทั้ง 4 ฉบับดัดแปลงโดยยังคงเค้าโครงเรื่องหลักจากบทละครนอก
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีเพียงการ์ตูนนิทานเพื่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับเยาวชน เรื่องสังข์ทองภาคพิสดารที่เป็นการนำโครงเรื่องบางตอนจากเรื่องสังข์ทองไปแต่งเป็น
นิทานเรื่องใหม่ วรรณกรรมทั้งสี่ฉบับมีการดัดแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณ์ 
ตัดเหตุการณ์ และเพิ่มเหตุการณ์ที่ไม่ปรากฏใน ละครนอกพระราชนิพนธ์ ฯ ซึ่งการเปลี่ยนเหตุการณ์
ให้มีความสมเหตุสมผล และมีลักษณะร่วมสมัย มีการสะท้อนสภาพสังคม และเพื่อความตลกขบขัน 
นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงตัวละครโดยสร้างตัวละครเพิ่มให้มีความตลกขบขันซึ่งเป็นตัวละครที่
ไม่มีบทบาทสำคัญในเรื่องมากนัก และตัดตัวละครที่มีบทบาทน้อยออกไปบ้างเพื่อความกระชับของ
เรื่อง จากการวิเคราะห์ลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสังข์ทองฉบับต่าง ๆ 
ทำให้เห็นลักษณะความนิยมของยุคสมัยที่ผลิต สื่อ และภาษา ที่ทำหน้าที่ตอบสนองจุดประสงค์ของ
การผลิต ทำให้วรรณกรรมเรื่องสังข์ทองเข้าถึงง่าย นำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ และยังทำให้เข้าใจ
กระบวนการผลิตซ้ำเรื่องสังข์ทองทำให้ผู้เสพได้รู้จกัวรรณกรรมเรื่องสังข์ทองและได้แนวคิดอันมีคุณค่า
แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป  

 จากการศึกษาวรรณคดีไทยกับวัฒนธรรมประชานิยมทำให้ทราบการดัดแปลงวรรณคดีไทยให้
สอดคล้องเหมาะสมกบัรปูแบบของสื่อต่าง ๆ อีกทั้งยังผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เสพ
และเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใหเ้ป็นไปตามสงัคมในยุคปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

1  
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1  

บทที่ 3  
การสื่อความหมายของตัวละครจากวรรณคดีไทยที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากล 

 

วรรณคดีที่มีลักษณะเป็นนิยายหรือบทละครตัวละครเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นที่รู้จักและจดจำ
ด้วยพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่โดดเด่น ดังที่ ดวงมน จิตร์จำนงค์ (2540 , หน้า 99) กล่าวถึง ตัวละคร
เอกในวรรณคดีไทยมีเสน่ห์ดึงดูดใจตัวละครอื่นและผู้อ่าน มีทั้งส่วนที่มาจากรูปโฉม และมีส่วนที่เป็น
พฤติกรรมทั้งดีและไม่ดีซึ่งผู้อ่านยอมรับได้ ตัวละครอาจมีความบกพร่องในบทบาทและสถานภาพ
บางอย่าง แต่มีบางอย่างที่น่าชื่นชมชมโดยอิงอาศัยบรรทัดฐานสังคมในโลกทรรศน์ของผู้แต่ง หรือ
บรรทัดฐานของความประพฤติ การกระทำทางสังคมนั้นมีตึงมีหย่อนแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าสังคมถือ
เรื่องไหนเป็นสำคัญมาก สำคัญน้อย (ดวงมน จิตร์จำนงค์ , 2540: 99) เนื่องจากตัวละครเป็นส่วน
สำคัญที่ทำให้วรรณคดีมีความน่าสนใจ สนุกสนาน และตัวละครยังสร้างความประทับใจทั้งลักษณะ
ทางกายภาพและลักษณะนิสัยจึงนำลักษณะเฉพาะของตัวละครต่าง ๆ มาเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างสรรค์
เป็นบทเพลงไทยสากล ในบทนี้จะกล่าวถึงการสื่อความหมายของตัวละครจากวรรณคดีไทยที่ปรากฏ
ในบทเพลงไทยสากลโดยจะนำเสนอใน 3 ประเด็น คือ 

          1. ตัวละครจากวรรณคดีไทยที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากล 
          2. การนำเสนอเรื่องราวตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล 
          3. ความหมายของตัวละครจากวรรณคดีไทยที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากล 
ดังมีรายละเอียดในการศึกษา ดังนี ้

1. ตัวละครจากวรรณคดีไทยท่ีปรากฏในบทเพลงไทยสากล 

ผู้วิจัยได้รวบรวมตัวละครในวรรณคดีไทยที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากล และจำแนกไว้ตาม
วรรณคดีไทยในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

1.1 เรื่อง รามเกียรติ์ พบ 12 ตัวละคร ได้แก่ ทศกัณฐ์ นางสีดา พระราม หนุมาน พิเภก    
พระลักษมณ์ นางสำมนักขา นางสุพรรณมัจฉา นางมณโฑ กุมภกรรณ มัจฉานุ และทหารยักษ์กรุง
ลงกา 

1.2 เรื่อง ขุนช้างขุนแผน พบ 4 ตัวละคร ได้แก่ นางวันทองหรือพิมพิลาไลย ขุนแผนหรือ
พลายแก้ว ขุนช้าง และนางศรีมาลา  
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1.3 เรื่อง กากี พบ 4 ตัวละคร ได้แก่ นางกากี คนธรรพ์ ครุฑ และท้าวพรหมทัต 
1.4 เรื่อง อิเหนา พบ 6 ตัวละคร ได้แก่ นางบุษบา อิเหนา จรกา นางจินตะหรา วิหยาสะกำ 

และมะเดหวี 
1.5 เรื่อง สังข์ทอง พบ 4 ตัวละคร ได้แก่ นางรจนา พระสังข์หรือเจ้าเงาะ ท้าวยศวิมลกับนาง

จันท์เทวี 
1.6 เรื่อง สามก๊ก พบ 3 ตัวละคร ได้แก่ ขงเบ้ง โจโฉ และกวนอู   
1.7 เรื่อง พระอภัยมณี พบ 5 ตัวละคร ได้แก่ พระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทร สุดสาคร นาง

เงือก และนางละเวงวัณฬา  
1.8 เรื่อง ไกรทอง พบ 3 ตัวละคร ได้แก่ ชาละวัน ไกรทอง และนางตะเภาทอง 
1.9 เรื่อง พระสุธนมโนห์รา พบ 3 ตัวละคร ได้แก่ นางมโนห์รา พระสุธน และพรานบุญ  
1.10 เรื่อง กามนิต วาสิฏฐี พบ 2 ตัวละคร ได้แก่ กามนิต และนางวาสิฏฐี 
1.11 เรื่อง พระลอ พบ 3 ตัวละคร ได้แก่ พระลอ พระเพื่อนพระแพง และ ไก่ฟ้า 
1.12 เรื่อง พระรถเมรี พบ 2 ตัวละคร ได้แก่ พระรถ และนางเมรี 
1.13 เรื่อง พระเวสสันดร พบ 4 ตัวละคร ได้แก่ นางมัทรี พระเวสสันดร กัณหาชาลี และชูชก 
1.14 เรื่อง จันทโครพ พบ 2 ตัวละคร ได้แก่ นางโมรา และจันทโครพ 
1.15 เรื่อง แก้วหน้าม้า พบ 2 ตัวละคร ได้แก่ นางแก้วหน้าม้า และพระปิ่นทอง 
1.16 เรื่อง ศกุนตลา พบ 1 ตัวละคร ได้แก่ นางศกุนตลา 

จากการรวบรวมตัวละครจากวรรณคดีไทยที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากลจำนวน 171 เพลง 
พบจำนวนทั้งสิ้น 60 ตัวละคร จากวรรณคดีไทย 16 เรื่อง โดยพบว่าวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ปรากฏ
จำนวนเพลงมากที่สุดและยังมีตัวละครจากวรรณคดีที่ปรากฏในบทเพลงมากที่สุดอีกด้วย ซึ่งมีจำนวน
ทั้งสิ้น 12 ตัวละคร จากเพลงที่ปรากฏตัวละครจากเรื่อง รามเกียรติ์ 42 เพลง ลำดับรองลงมาพบว่า 
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน มีจำนวน 27 เพลง พบตัวละคร 4 ตัวละคร และเรื่อง กากี มีจำนวน 18 เพลง 
พบ 4 ตัวละคร  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 เรื่อง รามเกียรติ์  

     เรื่อง รามเกียรติ์ เป็นวรรณคดีไทยที่มีสถานะเป็นวรรณคดีช้ันสูง เพราะเป็นวรรณคดีใน
ราชสำนักเป็นภาพแทนเพื่อเชิดชูสถาบันกษัตริย์ทั้งฐานะสมติเทพและฐานะผู้ประกอบวีรกรรมและ
คุณงามความดี (รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ, 2560: 152) จึงมีตัวละครที่เป็นลักษณะในอุคมคติกล่าวคือเป็นตัว
ละครที่สังคมยกย่อง ถือเป็นแบบฉบับที่ควรประพฤติปฏิบัติตาม (สุกัญญา สุจฉายา , 2555: 111)  
มีตัวละครที่ปรากฏ 12 ตัวละครดังนี้           
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1.1.1 ทศกัณฐ์ 

               ทศกัณฐ์เป็นตัวละครเอกฝ่ายปฏิปักษ์ เป็นยักษ์ที่มีสิบเศียร สิบพักตร์ ยี่สิบกร 
(สิบหัว สิบหน้า ยี่สืบมือ) และมีอิทธิฤทธ์ิมากสามารถเหาะเหินเดินอากาศ และแปลงร่างเป็นสัตวไ์ด้ 
เช่น ปลา ช้าง ปู เป็นต้น อีกทั้งทศกัณฐ์ทำพิธีถอดดวงใจออกจากร่างกายจึงไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำ
อันตรายได้ แม้ว่าร่างกายจะได้รับบาดเจ็บสาหัสก็สามารถหายเป็นปรกติได้ในทันที ทศกัณฐ์ คือ 
ยักษ์นนทกกลับชาติมาเกิดอยู่ในวงศ์กษัตริย์กำเนิดเป็นพระโอรสของท้าวลัสเตียนกับนางรัชดามีน้อง
ร่วมอุทรหกตนคือ กุมภกรรณ พิเภก พญาขร พญาทูษณ์ พญาตรีเศียร และนางสำมนักขา ต่อมา
ทศกัณฐ์ได้ปกครองกรุงลงกาสืบต่อจากท้าวลัสเตียน มีนิสัยมักมากในกามคุณ และทำให้สามโลกคือ 
สวรรค์ โลกมนุษย์และบาดาลต้องเดือดร้อน มีความหลงและมัวเมาเห็นผิดเป็นชอบ ลอบลักเอาของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเองจนทำให้วงศ์ตระกูลของตนต้องถึงแก่ความตายแทบทั้งสิ้น ทศกัณฐ์จึงเป็น
ตัวแทนของฝ่ายอธรรม 

บทเพลงไทยสากลที่กล่าวถึงทศกัณฐ์ จำนวน 16 เพลง ได้แก่ เพลงทศกัณฐ์ เพลงหัวใจ
ทศกัณฐ์(1) เพลงหัวใจทศกัณฐ์(2) เพลงหัวใจทศกัณฐ์(3) เพลงยืมใจทศกัณฐ์ เพลงทศภัทร์จากลา(คน
ไม่ใช่จะไปเอง) เพลงทศกัณฐ์มานะ เพลงร้ายก็รัก เพลงตัวร้ายที่รักเธอ เพลงเป็นไปไม่ได้ เพลงยักษ์
พลาด เพลงหนุมาน(2) เพลงสมน้ำหน้าตัวร้าย(หนุมาน) เพลงหนุมานเผาลงกาเพลงอยากคู่กัน และ
เพลงในหนึ่งใจมีหนึ่งเดียว  

ยกตัวอย่างเช่น  เพลงทศกัณฐ์  ในท่อนที่ว่า “อยากเป็นทศกัณฐ์อยากบอกว่าฉันรักเธอก็เธอ
นั้นสวยเลิศเลอถึงเธอจะมีใคร” หรือ  เพลงหัวใจทศกัณฐ์(1) ในท่อนที่ว่า “รูปสุดงามสม สังคมคลั่ง
ไคล้แต่น่าเสียดาย ใจทศกัณฐ์” 

 
1.1.2 นางสีดา  

               นางสีดาเป็นนางเอกของเรื่อง นางคือพระลักษมีชายาของพระนารายณ์ที่อวตาร
ลงมาพร้อมกันเพื่อผลาญโคตรวงศ์ของทศกัณฐ์ นางสีดามีรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณที่งดงามมาก 
งามกว่าหญิงใดในสามโลก งามกว่ามเหสีของพระอินทร์ งามจนทศกัณฐ์ที่แม้เพียงได้ฟังความงามของ
นางสีดาจากนางสำมนักขาก็ทำให้เกิดความหลงจึงวางแผนและลักพาตัวนางจากพระรามไปไว้ยังกรุง
ลงกา ทำให้พระรามติดตามทำสงครามเพื่อชิงนางสีดากลับคืน นางสีดาเป็นผู้หญิงที่รักและซื่อสัตย์  
ต่อพระสวามี ตามเสด็จพระรามไปในป่าที่ทุรกันดารโดยไม่เกรงกลัวต่อความยากลำบาก นางมีจิตใจ  
ที่มั่นคง เด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดยอมตายเสียดีกว่าหากต้องตกเป็นมเหสขีองทศกัณฐ์นางจงึจะผูกคอตาย 
แต่หนุมานช่วยไว้ได้ทัน นอกจากนี้นางสีดาแสดงความตั้งมั่นและเด็ดเดี่ยวเมื่อครั้งพระรามสั่งประหาร
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ชีวิตนางเสียใจและโกรธเคืองพระรามเป็นอย่างยิ่ง จึงไม่ยอมกลับพระนครแม้ว่าพระรามจะอ้อนวอน
ขออย่างไร จนกระทั่งพระอิศวรตัดสินความนางสีดาจึงยอมกลับไปครองคู่กับพระรามอีกครั้ง  

บทเพลงไทยสากลท่ีกล่าวถึงนางสีดา จำนวน 13 เพลง ได้แก่ เพลงสีดา เพลงI’m sorry (สี
ดา) เพลงหนึ่งใจมีหนึ่งเดียว(จากใจสีดา) เพลงถึงเธอไม่ร้ายก็ไม่รัก(จากใจสีดา) เพลงจดหมายจาก
พระราม(ถึงสีดาที่หนีไปเกาหลี) เพลงพระราม(ขอโทษที่หูเบา) เพลงหัวใจทศกัณฐ์(2) เพลงพี่ราม
(สัญญา) เพลงพระรามอกหัก เพลงหนุมาน(3) เพลงทศกัณฐ์ เพลงทศภัทร์จากลา(คนไม่ใช่จะไปเอง) 
และเพลงพระลักษมณ์ (ผู้เสียสละ)  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงถึงเธอไม่ร้ายก็ไม่รัก (จากใจสีดา) ในท่อนที่ว่า “ดังนางสีดาที่คู่พระราม
ทุกที” หรือ  เพลงI’m sorry (สีดา) ในท่อนที่ว่า “โปรดรับรู้แม่สีดาพี่พลาดไป” 

1.1.3 พระราม  

              พระรามเป็นพระเอกของเรื่องซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายธรรมะ พระองค์คือพระ
นารายณ์อวตารลงมาเพื ่อปราบยักษ์อธรรมตามคำบัญชาของพระอิศวร พระรามมีลักษณะทาง
กายภาพเช่นเดียวกับมนุษย์ปุถุชน แต่มีรัศมีกายสีเขียว มีรูปลักษณ์พระพักตร์และพระวรกายงดงาม 
พระรามชำนาญการใช้ศรซึ่งพระอิศวรประทานมาให้ ได้แก่ ศรพรหมมาสตร์ ศรอัคนิวาต และศร
พลายวาต ใช้ปราบอธรรมช่วยเหลือทั้งสามโลกให้เกิดความสงบสุข พระรามเป็นพระโอรสของท้าวทศ
รถแห่งกรุงศรีอยุธยากับนางเกาสุริยา ด้วยความงดงามของพระรามจึงทำให้นางสำมนักขาเกิดความ
หลงใหล 

บทเพลงไทยสากลที่กล่าวถึงพระราม จำนวน 11 เพลง ได้แก่ เพลงพระราม พระรามตาม
กวาง  พระรามอกหัก เพลงพระราม(ขอโทษที่หูเบา) เพลงพี่ราม(สัญญา)  เพลงจดหมายจากพระราม
(ถึงสีดาที่หนีไปเกาหลี) เพลงพระราม พระลักษมณ์(อย่าแย่งแฟนผม) เพลง  I’m sorry (สีดา) เพลง
หัวใจทศกัณฐ์(3) เพลงยืมใจทศกัณฐ์ และเพลงในหนึ่งใจมีหนึ่งเดียว  

ยกตัวอย่างเช่น  เพลงพระราม ในท่อนที่ว่า“ฉันเหมือนกับพระรามที่คอยเดินตามตัวนางสีดา
อยู่เรื่อยไป” หรือ เพลงพระราม(ขอโทษที่หูเบา)  ในท่อนที่ว่า “โถแม่สีดาตัวพี่นั้นขอโทษที่พี่นั้นทำไป
เพราะหูเบาและความโกรธ” 
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1.1.4 หนุมาน  

             หนุมานเป็นตัวละครเอกตัวหนึ่งของเรื่อง เป็นทหารเอกของพระราม ทำหน้าที่
ปกป้องช่วยเหลือพระรามและพระลักษมณ์ในยามทำศึกกับทศกัณฐ์ หนุมานมีกำเนิดมาจากพระพาย
นำอาวุธของพระอิศวร อันได้แก่ คทาเพชร ตรีเพชร จักรแก้ว ซัดใส่ปากของนางสวาหะ พระพายจึงมี
ศักดิ์เป็นบิดาของหนุมาน ลักษณะของหนุมานเป็นวานรเผือกมีขนสีขาวลักษณะของขนคล้ายเพชรที่
แวววาว มีเขี้ยวเป็นแก้ว และมีเครื่องประดับคือกุลฑล (ต่างหู) หนุมานมีคุณลักษณะพิเศษคือมี
อิทธิฤทธ์ิมาก สามารถเหาะเหินเดินอากาศและหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ นอกจากนี้หนุมานยังมีชีวิตที่
เป็นอมตะ สามารถฟื้นคืนชีพได้เพียงมีลมพัดผ่าน หนุมานจงรักภักดีต่อพระราม ฉลาดรอบคอบ และ
รอบรู้กลศึกสงคราม หนุมานทำทีไปอยู่ฝ่ายเดียวกับทศกัณฐ์เพื่อล่อลวงและลักเอากล่องดวงใจอันเป็น
จุดอ่อนของทศกัณฐ์ จึงทำให้พระรามสามารถเอาชนะทศกัณฐ์ได้ ถึงแม้ว่าทศกัณฐ์จะรักและเอ็นดูหนุ
มานสักเพียงใด ยอมมอบสมบัติให้เป็นจำนวนมาก แต่หนุมานมิได้หลงใหลในสิ่งเหล่านั้นและได้ทำ
หน้าที ่ของตนเองในฐานะทหารเอกของพระรามจนได้รับชัยชนะ แม้ว่าพระรามจะมอบความดี
ความชอบแก่หนุมานโดยให้ปกครองกรุงศรีอยุธยาครึ่งหนึ่ง แต่หนุมานไม่สามารถนั่งบัลลังก์เสมอกับ
พระราม เพราะด้วยไร้บุญญาบารมี ดังนั้นพระรามจึงสร้างเมืองนพบุรีให้หนุมานปกครองแทนกรุงศรี
อยุธยา นอกจากนั้นแล้วหนุมานยังมีนิสัยเจ้าชู้และมีภรรยามาก  

 บทเพลงไทยสากลท่ีกล่าวถึงหนุมาน จำนวน 10 เพลง ได้แก่ เพลงหนุมาน(1) เพลงหนุมาน
(2) เพลงหนุมานเผาลงกา เพลงกำเนิดหนุมาน เพลงหนุมาน(ก็รักจรงิ) เพลงหนุมาน(ก็คิดถึง) เพลงหนุ
มาน(ร้องแก้เพลงสุวรรณมัจฉา) เพลงสุวรรณมัจฉา(สุพรรณมัจฉา) เพลงหนุมานHi5 เพลงสมน้ำหน้า
ตัวร้าย(หนุมาน)  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงหนุมานเผาลงกา ในท่อนที่ว่า “หนุมานเอ้ยชาญสมรกระบี่วานรเร่าร้อน

อุรา” หรือ  เพลงกำเนิดหนุมาน ในท่อนที่ว่า “สุดท้ายพระพายให้เจ้าช่ือหนุมาน” 

1.1.5 พระลักษมณ์  

              พระลักษมณ์เป็นพระอนุชาของพระรามทำหน้าที่ติดตามดูแลพระรามและนางสี
ดา กำเนิดของพระลักษมณ์ คือ อาวุธสังข์และบัลลังก์นาคของพระนารายณ์ที่อวตารลงมาพร้อมกัน 
จุติลงมาเป็นพระราชโอรสของท้าวทศรถกับนางสมุทรชา จึงมีศักดิ ์เป็นพระอนุชาของพระราม 
ลักษณะทางกายภาพของพระลักษมณ์เป็นดังมนุษย์ปุถุชนแต่มีรัศมีกายเป็นสีเหลือง มีพระพักตร์และ
พระวรกายที่งดงามเช่นเดียวกับพระราม มีความกล้าหาญในการรบกับเหล่ายักษ์ และจงรักภักดีต่อ
พระรามและนางสีดาเปน็อย่างยิ่ง ทำหน้าที่คอยดูแลปรนนิบัติและเคารพพระรามและนางสีดาเฉกเช่น
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พระบิดาและพระมารดา พระลักษมณ์มีความสามารถด้านการรบโดยใช้ศรเช่นเดียวกับพระราม 
ถึงแม้ว่าพระลักษมณ์จะพลาดพลั้งถูกศาสตราวุธของฝ่ายยักษ์ถึง 5 ครั้ง ได้แก่ หอกโมกขศักดิ์ของ  
กุมภกรรณ ศรนาคบาศกับศรพรหมศาสตร์ของอินทรชิต หอกแก้ววราวุธของมูลพลัม และหอก
กบิลพัทของทศกัณฐ์  แต่ฝ่ายพระลักษมณ์ก็สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  

บทเพลงไทยสากลที่กล่าวถึงพระลักษมณ์ จำนวน 4 เพลงได้แก่ เพลงพระลักษมณ์(ผู้
เสียสละ) เพลงพระลักษมณ์(เพราะรักจึงยอม) เพลงพระราม พระลักษมณ์ (อย่าแย่งแฟนผม) และ
เพลงยืมใจทศกัณฐ์  

ยกตัวอย่างเช่น  เพลงพระลักษมณ์(ผู้เสียสละ) ในท่อนที่ว่า “ตัวฉันพระลักษมณ์ผู้เสียสละ 
ของพวกเธอ” หรือ  เพลงพระลักษมณ์(เพราะรักจึงยอม) ในท่อนที่ว่า “พระลักษมณ์ สละได้ทุกอย่าง 
เพราะรักจึงยอมทุกอย่าง” 

1.1.6 สุพรรณมัจฉา  

              นางสุพรรณมัจฉาเป็นหนึ่งในภรรยาของหนุมานและมีบุตรด้วยกันคือ มัจฉานุ 
นางเป็นบุตรีของทศกัณฐ์กับนางปลา โดยอาศัยอยู่ในทะเลกรุงลงกา ลักษณะทางกายภาพของนาง
สุพรรณมัจฉาคือลำตัวส่วนบนเป็นมนุษย์แต่มีหางเป็นปลา นางมีหน้าตาที่สวยงาม วันหนึ่งทศกัณฐ์มี
คำสั่งให้นางไปขัดขวางการสร้างถนนของกองทพัพระรามทีส่รา้งมายังกรุงลงกา นางจึงนำสัตว์ทะเลมา
ช่วยทำลายถนนของพระราม แต่นางถูกหนุมานจับได้ นางเกิดความกลัวจึงร้องขอให้หนุมาไว้ชีวิต หนุ
มานเกี้ยวพาราสีจนได้นางเป็นภรรยาและพูดจาหว่านล้อมให้นางช่วยเหลือในการสร้างถนนครั้งนี้จน
สำเร็จในที่สุด  เมื่อนางสุพรรณมัจฉาต้ังครรภ์นางกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับลูกและตนเอง ดังนั้นเมื่อ
นางให้กำเนิดมัจฉานุ นางจึงสั่งเสียลูกและจากลูกไป จนไมยราพมาพบและนำมัจฉานุไปเลี้ยงดู  

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงนางสุพรรณมัจฉา จำนวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงสุวรรณมัจฉา
(สุพรรณมจัฉา) เพลงหนุมาน(ร้องแก้สุวรรณมจัฉา) และ เพลงหนุมาน(ก็คิดถึง)  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงสุวรรณมจัฉา(สุพรรณมจัฉา)  ในท่อนที่ว่า “ถ้าเปรียบตัวฉันเหมอืนด่ัง
สุวรรณมจัฉา ที่รอหนุมานเดินตามพระรามไปแสนไกล ทิ้งให้เราเก้อหา ทิ้งมัจฉาใหเ้ศร้าใจ” หรือ  
เพลงหนมุาน(ก็คิดถึง) ในท่อนที่ว่า “โอ้หนมุาน ก็ยังคิดถึงเธอสุพรรณมจัฉา ” 
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1.1.7 พิเภก  

             พิเภกเป็นตัวละครยักษ์ที่อยู่ฝ่ายพระราม  ที่มาของพิเภก คือ เทวดาช่ือเวสสุญาณ 
ที่พระอิศวรมีพระบัญชาให้ลงไปจุติร่วมวงศ์ของทศกัณฐ์ เพื่อเป็นไส้ศึกเมื่อพระนารายณ์อวตารลงไป
ปราบทศกัณฐ์ พิเภกทำหน้าที่บอกความลับหลายเรื่องของฝ่ายทศกัณฐ์ช่วยทำให้พระรามมีชัยชนะ 
ในการทำสงครามทุกครั้ง พิเภกมีมเหสีคือนางตรีชฎาและมีบุตรีคือนางเบญกาย พิเภกเป็นยักษ์ที่
ยึดถือความถูกต้องเป็นคุณธรรมสำคัญ แม้ว่าตนเป็นพระอนุชามีศักดิ์ต่ำกว่าทศกัณฐ์ แต่กล้าหาญที่จะ
ทูลแนะนำให้ทศกัณฐ์ส่งนางสีดาแก่พระรามเพื่อความถูกต้อง แต่กลับทำให้ทศกัณฐ์กริ้วโกรธจนขับไล่
พิเภกออกจากวังจนต้องเดินทางแรมรอนในป่าจนกระทั่งได้พบกับพระราม พิเภกมีสติปัญญามาก 
และมีความสามารถด้านโหราศาสตร์ เป็นผู้รู้ความลับและกลศึกของทศกัณฐ์เป็นอย่างดี จึงช่วยให้
พระรามมีชัยชนะเหนือทศกัณฐ์ 

 บทเพลงไทยสากลท่ีกล่าวถึงพิเภก จำนวน 2 เพลง  ได้แก่  เพลงพิเภก(ทำนายความรัก) ใน
ท่อนที่ว่า “ตัวฉันเก่งทางด้านโหรา เป็นยักษาและน้องทัศกัณฐ์” และ เพลงพิเภกกำสรวล  ในท่อน
ที่ว่า “แสนสงสารพิเภกคนซื่อคราวชะตาถึงฆาต”  

1.1.8 มณโฑ  

               นางมณโฑเป็นมเหสีเอกของทศกัณฐ์และทศคิริวงศ์ (พิเภก) นอกจากนี้นาง
มณโฑยังเคยเป็นมเหสีของพาลีอีกด้วย กำเนิดของนางมณโฑมีที่มาจากกบที่พระฤๅษีเลี้ยงดู เนื่องจาก
นางกบเคยช่วยชีวิตพระฤๅษีโดยกระโดดลงไปในอ่างน้ำนมที่นางนาคคายพิษไว้เพื่อมิให้พระฤๅษีดื่มนม
พิษนั้น พระฤๅษีจึงได้ชุบชีวิตให้เป็นหญิงสาวที่งดงามมาก และพานางไปถวายแด่พระอิศวรเพื่อตอบ
แทนในความกตัญญู พระอิศวรมอบนางให้แก่พระอุมา นางมณโฑจงรักภักดีต่อพระอุมาเทวี พระองค์
จึงทรงเอ็นดูและสอนพระเวทให้ นางจึงสามารถหุงน้ำทิพย์ได้โดยสรรพคุณของน้ำทิพย์คือทำให้คน
หรือยักษ์ที่ตายไปแล้วสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีก ความงดงามของนางมณโฑนี้ทำให้เมื่อทศกณัฐ์
พบกับนางเป็นครั้งแรกก็เกิดหลงรัก และเมื่อพาลีเห็นความงามของนางก็นึกรักด้วย จึงชิงตัวนางไป
จากทศกัณฐ์มาเป็นมเหสีของตน นางมณโฑเป็นผู้หญิงที่รักและซื่อสัตย์ต่อพระสวามี จึงเป็นที่รักของ
ทศกัณฐ์เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งนางยังคอยเตือนสติและช่วยเหลือทศกัณฐ์ในยามทำศึกกับพระราม 

บทเพลงไทยสากลที่กล่าวถึงนางมณโฑ มีจำนวน 2 เพลง ได้แก่ เพลงคนข้างเธอ(เมีย
ทศกัณฐ์) ในท่อนที่ว่า “อยู่คู่พยัญชนะไทย ยอยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ กับนางมณโฑ”  และ เพลงหนุมานHi5  
ในท่อนที่ว่า “นางมณโฑได้แก้ไข ตาโตกลมใหญ่ทั้งซ้ายทั้งขวา” 
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1.1.9 มัจฉานุ  

      มัจฉานุ คือ บุตรของหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉา เมื่อนางสุพรรณมัจฉาคลอด
มัจฉานุแล้วไม่สามารถเลี้ยงดูได้เพราะเกรงว่าจะเกิดอันรายแก่ลูก จึงทิ้งมัจฉานุไว้ที่หาดทรายเมื่อ
ไมยราพพบจึงเกิดเอ็นดูรักใคร่และได้นำมัจฉานุไปเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรม  มัจฉานุมีลักษณะเป็นลิง
คล้ายหนุมาน เป็นลิงเผือก มีกุณฑล ขนเพชร และเขี้ยวมณี แต่มีลักษณะพิเศษคือมีหางเป็นปลา  
มัจฉานุเป็นลูกที่ดีเช่ือฟังคำสั่งสอนของมารดาที่สัง่เสียไว้ว่าให้ฝากตัวกับหนุมานผู้เป็นพ่อ ในตอนที่หนุ
มานลงมายังเมืองบาดาลได้ต่อสู้กับมัจฉานุ ซึ่งไม่สามารถเอาชนะกันได้ด้วยความความเก่งกาจเสมอ
บิดาของมัจฉานุจึงไม่ทราบว่าเป็นบิดาของตน อย่างไรก็ตามมัจฉานุก็ไม่ได้ทรยศต่อผู้มีพระคุณคือ
ไม่ได้บอกทางให้หนุมานไปฆ่าไมยราพ   

 บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงมัจฉานุ จำนวน 1 เพลง ได้แก่ เพลงมัจฉานุ กล่าวถึงตัวละคร
มัจฉานุในบทเพลงดังนี้ “มัจฉานุ ไม่มีที่ดีตรงไหน พวกท่านถึงทิ้งกันไป” 

1.1.10 นางสำมนักขา      

                       นางสำมนักขาเป็นตัวละครประกอบที่มีความสำคัญ อาจกล่าวได้ว่านางเป็น
ต้นเหตุของการทำสงคราม นางสำมนักขาเป็นยักษ์ที่มีศักดิ์เป็นพระขนิษฐาของทศกัณฐ์มีพระสวามีคือ
ชิวหาแต่ถูกทศกัณฐ์ขว้างจักรตัดลิ้นจนถึงแก่ความตายจึงทำให้นางเป็นม่าย นางสำมนักขาต้องการ
คู่ครองคนใหม่ เมื่อนางได้พบกับพระราม จึงหลงรักแล้วแปลงกายเป็นหญิงงามเข้าไปทูลกับพระราม
ว่านางหนีออกจากวังเพราะไม่ต้องการมีคู่เป็นยักษ์จะมาขอถวายตัวกับพระราม แต่พระรามปฏิเสธ 
นางจึงเข้าไปทำร้ายนางสีดาแต่ถูกพระรามและพระลักษมณ์ทำร้าย นางจึงแก้แค้นโดยล่อลวงให้
ทศกัณฐ์มาชิงตัวนางสีดาไปจากพระรามจึงเกิดเป็นสงครามชิงตัวนางสีดา 

บทเพลงไทยสากลที่กล่าวถึงนางสำมนักขา จำนวน 1 เพลงได้แก่ เพลง ตัวร้ายผู้พ่ายแพ้
(สำมนักขา)  กล่าวถึงตัวละครนางสำมนักขาในบทเพลงดังนี้ “สำมนักขาต้องแพ้สีดาทุกที  ถึงเป็น
ยักษีแต่ฉันก็มีหัวใจ” 

 
1.1.11 กุมภกรรณ  

                         กุมภกรรณเป็นพระอนุชาของทศกัณฐ์ เป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมแต่ทศกัณฐ์สั่งให้ทำ
ศึกจึงไม่สามารถขัดพระราชโองการได้ กุมภกรรณมีอาวุธวิเศษคือหอกโมกขศักดิ์ และสามารถแปลง
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กายได้ อีกทั้งยังมีความเฉลียวฉลาดในการทำศึกโดยคิดทดน้ำเพื่อให้กองทัพของพระรามขาดน้ำตาย
โดยไม่ต้องทำศึกสงครามให้เสียกำลังพล           

 บทเพลงไทยสากลที่กล่าวถึงกุมภกรรณ จำนวน 1 เพลง ได้แก่ เพลงกุมภกรรณทดน้ำ 
กล่าวถึงตัวละครกุมภกรรณในบทเพลงดังนี้ “กุมภกรรณมีกรรมแต่ปางก่อนต้องมานอนทดน้ำอยู่ที่
พระบาทสระบุรี” 

1.1.12 ทหารยักษ์ในกรุงลงกา  

                            ทหารยักษ์กรุงลงกาเป็นตัวละครประกอบที่มิได้สำคัญในวรรณคดี เป็น
องค์ประกอบเพียงเสี้ยวส่วนของเรื่องในการทำสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ ซึ่งตัวละครทหาร
ยักษ์ในกรุงลงกาเป็นเพียงตัวละครที่ทำหน้าที่สู้รบในสงครามและได้รับความพ่ายแพ้ในทุกครั้ง   ซึ่ง
ลักษณะตัวละครทหารยักษ์ในกรุงลงกามีความหลากหลายมทีั้งที่หวาดกลัวความตาย และกล้าหาญทำ
หน้าที่ทหารในการรบจนตัวตาย 

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงตัวละครทหารยักษ์ จำนวน ได้แก่ 1 เพลง ได้แก่ เพลงนิราศ
ลงกา กล่าวถึงตัวละครทหารยักษ์ในบทเพลงดังนี้ “ยกัษ์เรามารวมกันปกปอ้งกรุงลงกา เรามันผิด
ตรงไหนทีเ่กิดเป็นอสุรา” 

1.2 เรื่อง ขุนช้างขุนแผน  

                 เรื่อง ขุนช้างขุนแผน เป็นวรรณคดีไทยที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ชาวสุพรรณบุรี เนื่องจากฉากต่าง ๆ ที่ปรากฏในเรื่อง ตัวอย่างเช่น วัดป่าเลไลยก์ วัดส้มใหญ่ บ้านรั้ว
ใหญ่ของขุนช้าง ล้วนเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริง  อีกทั้งยังเช่ือกันว่าเป็นเรื่องที่เคยเกิดข้ึนจริง มีการเล่าสู่
กันฟังแต่งเติมเรื่องราวจนกลายมาเป็นนิทานและนำมาแต่งเป็นกลอนเสภาในภายหลัง (สุกัญญา   
สุจฉายา, 2558: 200) ตัวละครในเรื่องล้วนมีสีสัน มีความเป็นมนุษย์สร้างความจับใจให้แก่ผู้อ่าน และ
มีการนำตัวละครมาสร้างสรรค์เป็นบทเพลง ซึ่งตัวละครที่ปรากฏในบทเพลง ดังนี้  

   1.2.1 นางวันทองหรือนางพิมพิลาไลย  

           นางวันทองหรือนางพิมพิลาไลย เป็นตัวละครเอกที่มีความสำคัญและมีบทบาทใน
วรรณคดีเป็นอย่างยิ่ง เป็นผู้หญิงที่งดงามมากหรือกล่าวได้ว่างดงามที่สุดในเมืองสุพรรณ นางวันทองมี
ช่ือเดิมว่าพิมพิลาไลย เป็นบุตรสาวของพันศรโยธากับนางศรปีระจันทร ์เมื่อเณรแก้วหรือพลายแก้วพบ



  47 

นางพิมพิลาไลยครั ้งแรกหลงรักเช่นเดียวกับขุนช้าง ทั ้งสองคนต่างต้องการได้นางมาเป็นคู่ครอง  
แต่ต่อมานางพิมพิลาไลยแต่งงานกับพลายแก้ว จากนั้นไม่นานพลายแก้วต้องไปทำศึกที ่เชียงใหม่  
ในขณะเดียวกันนางพิมพิลาไลยเกิดป่วยหนักนางศรีประจันทร์จึงไปปรึกษาพระและได้เปลี่ยนช่ือเป็น
นางเป็น “วันทอง” ขณะที่พลายแก้วไปรบนั้น ขุนช้างหลอกลวงนางวันทองและนางศรีประจันทร์ว่า
พลายแก้วตายในสงคราม ขุนช้างจึงได้แต่งงานกับนางวันทองแต่นางมิได้ยินยอม เมื่อพลายแก้วมีชัย
ชนะกลับมาได้เลื่อนยศเป็นขุนแผนและได้นางลาวทองมาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่ง แต่เมื่อขุนแผนพานาง
ลาวทองกลับมาพบกับนางวันทองจึงเกิดทะเลาะและบาดหมางกันระหว่างขุนแผนและนางวันทอง ใน
วันนั้นนางวันทองจึงตกเป็นภรรยาของขุนช้าง ซึ่งต่อมาเกิดเรื่องราวแย่งชิงตัวนางวันทองระหว่าง
ขุนแผนกับขุนช้าง เป็นผลให้นางวันทองถูกพระราชอาญาตัดสินโทษประหารชีวิตในที่สุด  

บทเพลงไทยสากลที ่กล่าวถึงนางวันทองหรือพิมพิลาไลย จำนวน 18 เพลง ได้แก่ 
เพลงพิมพิลาไลย เพลงขุนแผน พิมพิลาไลย เพลงFail(ขันหมากล่ม) เพลงFoeไม่ใช่พระเอก เพลงนาง
ใจ เพลงวันทอง(1) เพลงวันทอง(2) เพลงวันทอง(3) เพลงแหล่วันทอง เพลงFin(วันทอง) เพลงญาติวัน
ทองเพลงวันทองต้องโทษ เพลงวันทองระทม เพลงวันทองครวญ เพลงอาญาสองใจ(วันทอง) เพลง
ขุนแผนแสนสะท้าน เพลงขุนแผนอกหัก เพลงขุนช้าง2560 เพลงขุนช้าง(loserman)  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงพิมพิลาไลย  ในท่อนที่ว่า “พมิพิลาไลย พิมเอ๋ยพิมของพี่ ศรีเอยแม่ยอด

นารีเมืองสพุรรณ” หรือ  เพลงวันทอง(3) ในท่อนที่ว่า “วันทองอยากบอกว่าฉันรกัเธอโอ้วันทอง” 

 1.2.2  ขุนชา้ง  

               ขุนช้างเป็นตัวละครเอกฝ่ายปฏิปักษ์ที ่มีบทบาทสำคัญของเรื ่องทำให้เกิด
เรื่องราวและเหตุการณ์เป็นสีสันของวรรณคดีเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ขุนช้างเป็นบุตรของขุนศรีวิชยักับ
นางเทพทอง ขุนช้างเมื่อเกิดมาเป็นที่รังเกียจของแม่ แต่เมื่อขุนช้างเกิดทำให้ฐานะทางบ้านร่ำรวยข้ึน 
ขุนช้างจึงเป็นที ่รักของปู ่ย่าตายาย รูปร่างหน้าตาของขุนช้างนั้น มีความอัปลักษณ์ คือหัวล้าน  
แต่กำเนิด มีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดขนาดที่เด็กเล็กได้พบเห็นก็ร้องไห้เพราะความกลั ว แต่
เพราะความร่ำรวยจึงเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านแถวนั้น ในตอนเด็กขุนช้างเป็นเพื่อนเล่นกับพลายแก้ว
และนางพิมพิลาไลย เมื่อโตข้ึนขุนช้างหลงรักนางพิมพิลาไลย แม้จะถูกนางด่าทอต่าง ๆ นานาแต่มิได้
ทำให้ขุนช้างคลายความหลงใหลในตัวนางได้ ขุนช้างมีนิสัยเจ้าเล่ห์ วางแผนเพื่ อผลประโยชน์ของ
ตนเอง เมื่อต้องการสิ่งใดย่อมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ แม้จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่น 
แต่งเรื่องโกหกว่าพลายแก้วตายในสนามรบเพื่อให้นางพิมพิลาไลยแต่งงานกับตน ใส่ความขุนแผนทำ
ให้ขุนแผนต้องรับโทษ นอกจากนี้ขุนช้างยังมีนิสัยโหดร้ายทารุณ ลวงพลายงามไปฆ่าทั้งทำร้ายร่างกาย

https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%94
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ซึ่งในขณะนั้นพลายงามมีอายุเพียง 7 ขวบ อย่างไรก็ตามขุนช้างก็ทำหน้าที่สามีที่ดีโดยให้ความรักและ
เลี้ยงดูได้เป็นอย่างดี เพราะมีทรัพย์สมบัติมากจึงสามารถดูแลนางวันทองในฐานะภรรยาได้อย่างสุข
สบาย 

    บทเพลงไทยสากลท่ีกล่าวถึงขุนช้าง จำนวน 13 เพลง ได้แก่ เพลงขุนช้างฮ้างฮัก เพลงขุน
ช้าง2560 เพลงขุนช้างรักเจ้า เพลงขุนช้าง( loserman) เพลงFoeไม่ใช่พระเอก เพลงFail(ขันหมาก
ล่ม) เพลงแย่ง เพลงไม่เจียมกะลาหัว (ขุนช้างแอบรัก) เพลงวันทอง(1) เพลงวันทองต้องโทษ เพลงวัน
ทองระทม เพลงวันทองครวญ เพลงขุนแผนน้อยใจ 

ยกตัวอย่างเช่น เพลงขุนช้าง2560   ในท่อนที่ว่า “เปรียบเหมือนกับขุนช้าง ที่ไม่มทีางได้ใจ
วันทอง” หรือ  เพลงแย่ง ในท่อนที่ว่า “เพราะขุนช้างคนน้ีจะอยู่เคียงข้างเธอ” 

 1.2.3  ขุนแผน  

               ขุนแผน เป็นตัวละครเอกที่สำคัญของเรื่องถือได้ว่าเป็นพระเอกของวรรณคดี
เรื่องนี้ เป็นผู้ชายเจ้าชู้มีภรรยามาก ได้แก่ นางพิมพิลาไลยหรือวันทอง นางสายทอง นางลาวทอง นาง
บัวคลี่ และนางแก้วกิริยา ขุนแผนมีวิชาคาถาอาคม โดยเฉพาะรู้คาถาอาคมมนต์มหาละลวยที่สามารถ
สะกดใจคนให้กระทำตามที่ตนต้องการได้ และมีของวิเศษ ได้แก่ ม้าสีหมอก ดาบฟ้าฟื้น และกุมาร
ทอง  ชื่อเดิมของขุนแผน คือ พลายแก้ว เป็นบุตรของขุนไกรพลพ่ายกับนางทองประศรี มีหน้าตาดี
รูปร่างงดงาม และมีเสน่ห์ พลายแก้วเป็นเพื่อนเล่นในวัยเด็กกบันางพิมพิลาไลยและขุนช้าง เมื่อขุนไกร
ถูกพระพันวษาสั่งประหารชีวิตและยึดทรัพย์สินทั้งหมด นางทองประศรีจึงพาพลายแก้วหนีไปอยู่เมือง
กาญจนบุรีและฝากฝังกับพระให้ได้บวชเรียนเพื่อเรียนรู้วิชา พลายแก้วเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้และเรียนรู้
ได้อย่างรวดเร็ว ต่อมาเณรแก้วกลับมาเมืองสุพรรณพบกับพิมพิลาไลย และได้ แต่งงานกันในที่สุด 
พลายแก้วถูกสั ่งให้เป็นแม่ทัพทำศึกที ่เชียงใหม่ เมื ่อมีชัยชนะกลับมาพระพันวษาพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็น ขุนแผน  ตัวละครนี้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ จะเห็นได้จากตอน
ถูกสั่งจำคุกเพราะไปขอนางลาวทองทำให้พระพันวษากริ้ว ซึ่งตอนนั้นขุนแผนเป็นผู้ที่มีวิชาเก่งกล้า
สามารถใช้วิชาหนีได้แต่ไม่กระทำ กลับยอมรับพระราชอาญาโดยดี   

 บทเพลงไทยสากลที่กล่าวถึงขุนแผน จำนวน 8 เพลง ได้แก่ เพลงขุนแผนอกหัก เพลง
ขุนแผนน้อยใจ เพลงขุนแผนฟันม่าน เพลงขุนแผนแสนสะท้าน เพลงขุนแผนพิมพิลาไลย เพลงขุนแผน
ไอที กากีออนไลน์ เพลงวันทอง(1) เพลงวันทองต้องโทษ  
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  ยกตัวอย่างเช่น เพลงขุนแผนฟันม่าน ในท่อนที่ว่า “สุริยันจะพลับลับ ขุนแผนถอนทพั
กลับมาทักทาย”  หรือ  เพลงขุนแผนอกหัก  ในท่อนที่ว่า “ขุนแผนมีแฟนมาแล้วหลายคน ทะนงตน
ว่าเพิ่นน่ีเป็นคนหล่อ” 

 1.2.4  นางศรีมาลา  

              นางศรีมาลาเป็นผู้หญิงที่งดงามทั้งหน้าตาและกิริยามารยาท เมื่อพลายงามเห็น
นางเป็นครั้งแรกก็เกิดความหลงรัก นางเป็นบุตรีของพระพิจิตรกับนางบุษบา นางศรีมาลาแต่งงานกับ
พลายงามซึ่งต่อมาได้เลื่อนยศเป็นจมื่นไวยวรนาถ นางศรีมาลาเป็นผู้หญิงที่เป็นที่รักของสามีเป็นอย่าง
ยิ่ง จนทำให้นางสร้อยฟ้าซึ่งเป็นภรรยาอีกคนเกิดอิจฉาริษยาจึงทำเสน่ห์ใส่พระไวย นางศรีมาลาจึงถูก
ทำร้ายและถูกนางสร้อยฟ้าใส่ความว่านาเป็นชู้กับพลายชุมพล แต่เมื่อความจริงปรากฏ นางศรีมาลา
เป็นผู้บริสุทธ์ินางก็ให้อภัยนางสร้อยฟ้าด้วยความสงสาร  

 บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงนางศรีมาลา จำนวน 1 เพลง ได้แก่ เพลงศรมีาลา กล่าวถึงตัว
ละครนางศรีมาลาในบทเพลงดังนี้ “งามแท้นงพะงาโอ้ศรมีาลายอดหญิงของพี่” 

1.3 เรื่อง กากี   

         เรื่อง กากี เป็นวรรณคดีไทยที่เป็นที่รู้จักกันดีและได้รับความนิยมมาก มีผู้นำไปขับร้อง
มโหรีกันอย่างแพร่หลาย โดยที่มาของเรื่องกากีนั้นมีต้นเค้ามาจากนิทานชาดกในพระไตรปิฎกและมี
สารัตถะเพื่อแสดงให้เห็นถึงสตรีที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อสามี (เสาวณิต จุลวงศ์ อ้างถึงใน กากีกลอน
สุภาพ, 2548: 7) ตัวละครจากวรรณคดีที่ปรากฏในบทเพลง ดังนี้ 

 1.3.1 นางกากี  

              นางกากีเป็นตัวละครเอกของเรื่อง นางกากีเป็นมเหสีเอกของท้าวพรหมทัตที่ทรง
เลี้ยงดูนางตั้งแต่ยังอายุเยาว์ นางกากีมีกลิ่นกายหอม หากชายใดที่ได้สัมผัสนางจะมีกลิ่นหอมของนาง
ติดไปตัวไปถึงเจ็ดวันนางกากีเป็นสตรีที่มีรูปโฉมงดงามมากเหมือนดั่งนางฟ้าจึงเป็นที่รักใคร่ของท้าว
พรหมทัต ต่อมาพระองค์ได้แต่งตั้งให้นางเป็นมเหสีแห่งเมืองพาราณสีซึ่งเป็นเมืองทีม่ีความยิ่งใหญ่และ
สงบสุข  ท้าวพรหมทัตโปรดการเล่นสกามาก ครุฑจึงแปลงกายเป็นมาณพหนุ่มมาเล่นสกากับพระองค์ 
ครุฑจึงได้พบกับนางกากีและเกิดความหลงใหล จึงลักพาตัวไปนางกากีอยู่ที่วิมานฉิมพลี เมื่อนางกากี
อยู่บนวิมานฉิมพลีอย่างมีความสุข วันหนึ่งนางพบกับคนธรรพ์ที่แปลงกายเป็นไรเกาะขนของครุฑมา
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ลักลอบสังวาสกับนาง เมื่อครุฑทราบว่านางกากีมีความสัมพันธ์กับคนธรรพ์จึงบริภาษนางและส่งนาง
คืนแก่ท้าวพรหมทัต แต่ท้าวพรหมทัตมิได้ยอมรับนาง จึงได้สั่งลอยแพนางกากี 

บทเพลงไทยสากลท่ีกล่าวถึงนางกากี จำนวน 18 เพลง ได้แก่ เพลงกากี เพลงนางกากี เพลง
กากีเหมือนดอกไม้ เพลงใครว่ากากีช่ัว เพลงกากีมิใช่ช่ัว เพลงกากีอุทธรณ์ เพลงเหตุผลนางกากี เพลง
ขุนแผนไอทีกากีออนไลน์ เพลงนางหลายใจ เพลงคนธรรพ์รำพึง เพลงแหล่คนธรรพ์ เพลงเห่ครุฑ 
เพลงเห่ฉิมพลี เพลงแหล่พรหมทัต เพลงไพรอำพราง เพลงจริงไหมเขาเรียกเธอว่ากากี เพลงนางบุญใจ
บาป และเพลงอวสานรัก  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงกากมีิใช่ช่ัว ในท่อนที่ว่า “กากีนารีงาม โลกประณามหยามว่าช่ัว”  หรือ  

เพลงกากเีหมือนดอกไม้ ในท่อนที่ว่า “มีนามว่ากากี สวยอรชรกลิ่นขจรหอมดังมาล”ี 

 1.3.2 ครุฑ  

              ครุฑเป็นตัวละครเอกที่สำคัญในเรื่อง กล่าวคือครุฑลักพานางกากีมเหสีของท้าว
พรหมทัตไปไว้ที่วิมานฉิมพลีของตน ครุฑมีช่ือว่าเวนไตย อาศัยอยู่บนวิมานฉิมพลีบริเวณเชิงเขาพระ
สุเมรุ  แปลงกายเป็นมาณพหนุ่มเพื่อไปเล่นสกากับท้าวพรหมทัตจึงทำให้พบกบันางกากีจึงเกิดหลงรกั
และลักพาตัวนางจากเมืองพาราณสี ครุฑเป็นผู้มีพละกำลังมากสามารถบินข้ามมหานทีสีทันดรและ
สัตบริภัณฑ์ได้ อีกทั้งยังมีคาถาอาคมเพื่อป้องกันผู้รุกรานบนวิมานฉิมพล ีแต่คนธรรพ์แปลงเป็นไรเกาะ
ขนของครุฑมายังวิมานฉิมพลีเพื่อสืบข่าวนางกากีและลักลอบเสพสังวาสกับนาง เมื่ อครุฑทราบว่า
คนธรรพ์แอบติดตามมาบนวิมานของตนและลักลอบได้เสียกับนางกากี จึงโกรธแค้นนางเป็นอย่างยิ่ง 
บริภาษอย่างรุนแรงและนำตัวนางกากีคืนให้แก่ท้าวพรหมทัต    

บทเพลงไทยสากลท่ีกล่าวถึงครุฑ จำนวน 5 เพลง ได้แก่ เพลงเห่ครุฑ เพลงเห่ฉิมพลี เพลง
แหล่พรหมทัต เพลงแหล่คนธรรพ์ เพลงไพรอำพราง  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงเห่ครุฑ ในทอ่นที่ว่า “ปางหลงัยังมีครฑุฤทธิรุทธ์เกินปักษี อยู่ยังถ่ิน

ฉิมพลสีมญามีว่าเวนไตย” หรือ เพลงเห่ฉิมพลี  ในท่อนที่ว่า “เวนไตยให้ยินดี ปรีดาแนบแอบนางชม” 

 1.3.3 คนธรรพ์  

              คนธรรพ์ เป็นพี่เลี้ยงของท้าวพรหมทัตมีช่ือว่านาฏกุเวร เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ 
ที่ทำให้ครุฑนำนางกากีมาคืนแก่ท้าวพรหมทัต โดยเล่นพิณและขับเพลงเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ตนกับนางกากี คนธรรพ์มีความเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบในการสืบข่าวนางกากีตามคำสั่งของท้าว
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พรหมทัต โดยแปลงกายเป็นไรเกาะขนของครุฑไปตามหานางกากีที่วิมานฉิมพลี แต่เนื่องด้วยคนธรรพ์
เกรงว่าตนจะมีอันตรายจึงแกล้งว่าตนมีใจรักนางกากีเพื่อมิให้นางบอกครุฑและทำร้ายตน อีกทั้งยัง
ข่มขู่นางจนยอมร่วมรักด้วย เมื่อกลับมาถึงเมืองพาราณสีได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท้าวพรหมทัตฟัง 
รวมทั้งเรื่องที่ไปมีความสัมพันธ์กับกากี  และด้วยความฉลาดของคนธรรพ์จึงทำให้ครุฑนำนางกากีมา
คืนท้าวพรหมทัตได้  

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงคนธรรพ์ได้แก่ จำนวน 4 เพลง ได้แก่ เพลงคนธรรพ์รำพึง 
เพลงแหล่คนธรรพ์ เพลงไพรอำพราง เพลงใครว่ากากีช่ัว  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงคนธรรพ์รำพงึ ในท่อนที่ว่า “กลิ่นเจ้าน้ีพี่ยังอาวรณ์ดวงใจจากพี่ไปฤทัย

พี่แทบขาดรอน” หรือ เพลงแหล่คนธรรพ์  ในท่อนที่ว่า “คนธรรพ์แปลงเป็นไร แทรกขนไปถึงฉิมพล”ี 

 1.3.4 ท้าวพรหมทัต  

              ท้าวพรหมทัตเป็นกษัตริย์กรุงพาราณสีที่ยิ่งใหญ่ ทรงโปรดการเล่นสกา พระองค์
มีพระมเหสีที่มพีระสริิโฉมงดงามช่ือว่านางกากี  และพระองค์รักนางเป็นอย่างยิ่งจากการพรรณนาครำ่
ครวญหานางกากีเมื่อนางหายตัวไป พระองค์ทรงมีเหตุผลในการตัดสินใจ สามารถยับยั้งอารมณ์โกรธ
เมื่อคนธรรพ์เล่าเรื่องที่ได้ลักลอบมคีวามสัมพันธ์กับมเหสขีองตนตอนไปสืบข่าว พระองค์มีความยึดมั่น
และเด็ดขาดในการการตัดสินพระทัยที่สั่งลอยแพนางกากี  

 บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงท้าวพรหมทัต จำนวน 1 เพลง ได้แก่ เพลงแหล่พรหมทัต 
กล่าวถึงตัวละครท้าวพรหมทัตในบทเพลงดังนี้  “พรหมเอยพรหมทัต  จอมกษัตริย์ผู้ชรา” 

 1.4 เรื่อง อิเหนา  

        เรื่อง อิเหนา เป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์และศิลปะการแสดงเป็นอย่างสูง 
ได้รับการยกย่องในด้านการสร้างตัวละคร ตัวละครมีบุคลิกและอุปนิสัยใจคอชัดเจน ตลอดจนมีความ
ซับซ้อนทางจิตใจอารมณ์อันทำให้ตัวละครมีชีวิตชีวา (รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ , 2554: 3) ซึ่งมีตัวละครจาก
วรรณคดีที่ปรากฏในบทเพลง ดังนี้ 

 1.4.1 นางบษุบา  

              นางบุษบาเป็นนางเอกในวรรณคดีเรื่องนี้ นางบุษบาเป็นพระธิดาของท้าวดาหา
กับประไหมสุหรี ชีวิตของนางต้องพบกับความยากลำบากเนื่องจากอิเหนาผู้เป็นคู่ตุนาหงันปฏิเสธการ
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อภิเษก เพราะในขณะนั้นจิตใจของอิเหนารักนางจินตะหราพระธิดาเมืองหมันยาเป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่อ
อิเหนาได้พบกับนางบุษบากลับหลงรักนางจนลืมคนรักเก่า และตามง้อขอคืนดีนางและแอบลักพาตัว
นางจนได้นางเป็นชายา องค์ปะตาระกาหลาจึงบันดาลให้นางบุษบาถูกลมหอบไป ทำให้ทั้งคู่ต้องพลัด
พรากจากกัน และเผชิญเรื่องราวมากมายจนท้ายที่สุดจึงได้พบกับความสุข นางบุษบาเป็นหญิงที่
งดงามมาก เมื่อนางเจริญวัย ผู้ใดเห็นนางต่างต้องตกตะลึงในความงาม หรือแม้แต่ภาพวาดของนาง
สามารถทำให้ผู้ที่ได้ชมต้องหลงใหล ดังในตอนที่วิหยาสะกำหลงใหลรูปนางบุษบาจนทา้วกะหมังกหุนงิ
ต้องทำศึกเพื่อชิงนางบุษบาจากจรกาให้แก่วิหยาสะกำผู้เป็นพระโอรส  

 บทเพลงไทยสากลท่ีกล่าวถึงนางบุษบา จำนวน 10 เพลง ได้แก่ เพลงบุษบา อธิษฐาน เพลง
บุษบาแค้น เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน เพลงเสี่ยงเทียน เพลงบุษบาในฝัน เพลงอิเหนาโลม เพลงอิเหนา
รำพึง เพลงอิเหนา เพลงเรียมละเมอ และเพลงปฏิมาดำรัส  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงบุษบาอธิษฐาน ในท่อนที่ว่า “หากบุษบาคู่กุเรปันใหเ้ทียนอำพันขวามือ
นั้นไซร้ แสงเรืองวิไล” หรือ เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน  ในท่อนที่ว่า “เทียนจุดเวียนพระพทุธาตัวข้า
บุษบาขออธิษฐาน” 

 1.4.2 อิเหนา  

             อิเหนาเป็นพระเอกในวรรณคดี เป็นตัวละครที่มีสีสันและเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวนี้ 
อิเหนาเป็นพระโอรสของท้าวกุเรปันกับประไหมสุหรีอยู่ในวงศ์เทวัญเช่นเดียวกับนางบุษบา มีพระ
อัยกาเป็นเทวดาสถิตอยู่บนสวรรค์ เมื่ออิเหนาถือกำเนิดพระองค์ลงมาจากสวรรค์ประทานกริชและมี
ช่ือสลักไว้ อิเหนาเป็นบุรุษรูปงาม อีกทั้งยังมีความสง่างามเป็นที่หมายปองของหญิงสาว ผู้ใดพบเห็น
ต่างช่ืนชมในความงามของอิเหนา  อิเหนาเป็นคู่ตุนาหงันกับนางบุษบาแต่อิเหนาปฏิเสธการอภิเษกจน
เกิดความวุ่นวายแก่นางบุษบาคู่หมั้น เมื่อต้องไปช่วยทำสงครามและเมื่อได้พบหน้าของอดีตคู่หมั้นจึง
เกิดความเสียดายและลืมรักแรกของตน จากนั้นก็เกิดเรื่องราวมากมายจนสุดท้ายได้ครองคู่กับนาง
บุษบาที่ตนเองเคยปฏิเสธไว้ อิเหนาเช่ือมั่นในความคิดของตนเอง มีนิสัยเจ้าชู้ เมื่อแรกพบจินตะหราก็
หลงรักจนปฏิเสธการอภิเษกกับนางบุษบา แต่เมื่อได้พบบุษบาก็เกิดหลงรักคิดเสียดายที่ต้องให้นาง
อภิเษกกับจรกาผู้อัปลักษณ์ จึงเกี้ยวพาราสีนางและวางแผนเผาเมืองเพื่อลักพาตัวนางบุษบาไปอยู่ใน
ถ้ำทองก่อนที่นางจะอภิเษกกับจรกา องค์ปะตาระกาหลาจึงบันดาลให้นางบุษบาถูกลมหอบไปและ
ต้องพลัดพรากจากกัน จนในตอนสุดท้ายทั้งอิเหนา นางบุษบาและนางจินตะหราก็อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  
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บทเพลงไทยสากลที่กล่าวถึงอิเหนา จำนวน 7 เพลง ได้แก่ เพลงอิเหนาโลม เพลงอิเหนา
รำพึง เพลงอิเหนารำพัน เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน เพลงบุษบาแค้น เพลงมะเดหวีให้ความสัตย์และเพลง
ปฏิมาดำรัส  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงอเิหนาโลม ในท่อนที่ว่า “ช่ืนชีวันอิเหนาที่เฝ้าชม รกัจริงหมายครอง

นวลน้องจงอย่าตรม” หรือ เพลงอิเหนารำพ  ัน ในท่อนที่ว่า “อิเหนาเอ๋ยกรรมแล้วเอยรักเจ้า 

ผิดหวัง” 

 1.4.3 จรกา  

              จรกาเป็นตัวละครที่มีความอาภัพด้านรูปลักษณ์ที่ตรงกันข้ามกับอิเหนา จรกามี
พระเชษฐาเป็นผู้ปกครองเมืองล่าสำ ลักษณะรูปร่างหน้าตาของจรกาอัปลักษณ์ ผมหยิก หน้าตาปุปะ  
จมูกใหญ่ มีเสียงพูดแหบแห้ง จรกาเป็นคนที่อัปลักษณ์แต่อยากมีคู่ครองเป็นหญิงงาม และเกิดความ
หลงใหลในภาพวาดนางบุษบาที่งดงามมากและเป็นพระธิดาของท้าวดาหาซึ่งอยู่ในวงศ์เทวัญซึ่งสูง
ศักดิ์กว่าเมืองของจรกา   

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงจรกา จำนวน 2 เพลง ได้แก่ เพลงจรกาแพ้รัก ในท่อนที่ว่า 
“อกเอ๋ยเป็นกรรมจรกาเพราะตัวเราเกิดมาช่ัวช้าอยู่ไฉน” หรือ  เพลงจรกาคลัง่รกั ในท่อนที่ว่า “จรกา 
อาภัพหนักหนาเกิดมาชาตินี้”  

 1.4.4 นางจินตะหรา  

              นางจินตะหราเป็นตัวละครประกอบตัวหนึ่งทีม่ีความสำคัญต่อเรือ่ง ทำให้พระเอก
ของเรื่องปฏิเสธการอภิเษกกับนางเอกจนเกิดเรื่องต่าง ๆ ข้ึน นางจินตะหรามีความงาม ผิวพรรณสีดำ
แดงน่ารักทำให้อิเหนาหลงใหลเป็นอย่างยิ่ง นางจินตะหราเป็นพระธิดาของระตูหมันยากับประไหมสุรี
มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับอิเหนา เมื่ออิเหนาพบนางจินตะหราก็เกิดหลงรักตั้งแต่แรกพบ แต่เมื่อ
อิเหนาไปทำศึกก็ตัวหายไปทำให้นางเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าอิเหนาหมดรักตน นางเกิดความน้อยใจ
ที่อิเหนารักนางบุษบา มิได้ให้ความสำคัญกับตน แต่สุดท้ายสามารถปรับความเข้ าใจกับอิเหนาและ
บุษบาทำให้พบกับความสงบสุขในที่สุด 

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงนางจินตะหรา จำนวน 1 เพลงได้แก่ เพลงจินตะหราวาตี 
กล่าวถึงตัวละครนางจินตะหราในบทเพลงดังนี้  “อเิหนารักจินตะหรา  หมดทั้งใจไม่เคยจะมเียื่อใยต่อ
บุษบา” 
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 1.4.5 วิหยาสะกำ 

              วิหยาสะกำเป็นพระโอรสของท้าวกะหมังกุหนิงกับประไหมสุรี มีรูปร่างหน้าตา
และผิวพรรณงดงามจึงเป็นที่รักของพระราชบิดาและพระราชมารดาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวิหยาสะกำ
ประพาสป่าแล้วได้พบภาพวาดของนางบุษบาหลงใหลภาพวาดนั้นจนเกิดเป็นพิษรัก ด้วยความรักของ
ท้าวกะหมังกุหนิงที่มีต่อพระโอรส เมื่อเห็นว่าวิหยาสะกำป่วยด้วยพิษรักนี้ จึงได้สั่งให้สืบหานางใน
ภาพวาดแล้วพบว่านางเป็นพระธิดาของท้าวดาหา พระองค์ส่งพระราชสาส์นเพื่อสูข่อนางแต่ถูกปฏิเสธ 
เพราะท้าวดาหายกนางบุษบาแก่จรกาแล้ว ท้าวกะหมังกุหนิงจึงทำศึกเพื่อชิงตัวนางให้วิหยาสะกำ 
แม้ว่าวิหยาสะกำจะต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ แต่ยังอ่อนประสบการณ์จึงเสียทีถูกฆ่าตายในสนามรบ
เช่นเดียวกันกับท้าวกะหมังกุหนิงจะแม้มีความสามารถแต่เพลี่ยงพล้ำถูกอิเหนาฆ่าตายในศึกครั้งนี้ 

 บทเพลงไทยสากลท่ีกล่าวถึงวิหยาสะกำ จำนวน 1 เพลง ได้แก่ เพลงเรียมละเมอ กล่าวถึง
ตัวละครวิหยาสะกำในบทเพลงดังนี้  “เปรียบแล้วพรรณนา เรียมละเมอยิ่งกว่า  วิหยาสะกำ” 

 1.4.6 มะเดหวีดาหา 

              มะเดหวีดาหาเป็นพระมเหสีตำแหน่งที่สองรองจากประไหมสุหรีของท้าวดาหา 
นางเปรียบเป็นพระมารดาของนางบุษบาทำหน้าที่ดูแลและเลี้ยงดูให้ความรักแก่นางบุษบา เมื่อเห็น
นางเศร้าจึงพานางบุษบาไปประพาสอุทยานเพื่อให้คลายความเศร้าใจ เมื่ออิเหนาได้พบกับนางบุษบา
แล้วเกิดความรักใคร่ มะเดหวีเห็นดังนั้นจึงเกิดความร้อนใจต้องการพานางบุษบาไปเสี่ยงเทียนทำนาย
จนทำให้พบกับความวุ่นวายคืออิเหนาแอบติดตามนางบุษบาไป อีกทั้งอิเหนายังขอให้มะเดหวีดาหา
ช่วยกราบทูลท้าวดาหาเรื่องนางบุษบาให้แก่ตน    

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงมะเดหวี จำนวน 1 เพลง ได้แก่เพลงมะเดหวีให้ความสัตย์ 
กล่าวถึงตัวละครมะเดหวีในบทเพลงดังนี้  “ฝ่ายมะเดหวีได้เห็นทั้งสิ้น อิเหนาดูหมิ่นย่ิงกบัเจ้าบุษบา 
ช่างเหลือหกัหาญไม่เห็นแก่หน้า ไม่คิดเกรงข้าถือว่าศักดาเกรียงไกร” 

1.5 เรื่อง สังข์ทอง  

        เรื่อง สังข์ทอง เป็นวรรณคดีที่ได้รับความนิยมมากเรื่องหนึ่งของไทยและมีการผลิตซ้ำ
หลายรูปแบบทั้งวรรณกรรม การ์ตูน ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และละครเวที (รัชรินทร์  อุดเมืองคำ , 
2551: 186) จึงทำให้ตัวละครเป็นที่จดจำ ซึ่งมีตัวละครจากวรรณคดีเรื่องสังข์ทองที่ปรากฏในบทเพลง
ไทยสากล ดังนี้ 
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 1.5.1 พระสังข์หรือเจา้เงาะ 

              พระสังข์เป็นพระเอกของเรื่องและเป็นพระโอรสของท้าวยศวิมลกับนางจันท์เทวี 
พระองค์เกิดในหอยสังข์จึงช่ือว่า พระสังข์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลกิณีทำให้พระมารดาถูกขับไล่ออก
จากพระราชวังและต้องมาอาศัยกับตายายในป่า เมื่อพระสังข์อายุได้ 5 ขวบถูกจับไปถ่วงน้ำจึงได้ไปอยู่
กับนางยักษ์พันธุรัตน์ ต่อมาพระสังข์หนีนางพันธุรัตน์เพื่อตามหาพระมารดา ส่วนเจ้าเงาะเป็นตัวละคร
ที่มาจากพระสังข์สวมหัวเงาะของนางพันธุรัตน์ สวมรองเท้าแก้วและใช้ไม้เท้า จึงกลายเป็นเจ้าเงาะทีม่ี
ผมหยิกหยอย ตาโปน เนื้อตัวลาย เมื่อเดินทางมาถึงเมืองสามนต์ได้พบกับนางรจนาซึ่งเปน็นางเอกของ
เรื่อง แต่ถูกท้าวสามนต์กลั่นแกล้งต่าง ๆ  นานา แต่พระสังข์สามารถเอาชนะและเปิดเผยตัวจนท้าว
สามนต์ยอมรับ จากนั้นจึงได้พบพระราชบิดาและพระราชมารดาและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

บทเพลงไทยสากลที่กล่าวถึงพระสังข์หรือเจ้าเงาะ จำนวน 10 เพลง ได้แก่ เพลงแหล่สังข์
ทอง เพลงมนต์รักสังข์ทอง เพลงสังข์ทองลองใจรจนา เพลงรักกันที่ตรงไหน (เงาะป่า/สังข์ทอง) เพลง
คนหน้าตาไม่ดีที่เธอยังรักเงาะปา่(สังข์ทอง) เพลงรจนาเสีย่งพวงมาลัย เพลงรำวงมาลัยรจนา เพลงแกง
ช้ินฟัก เพลงรจนา2 และเพลงกระท่อมรจนา  

   ยกตัวอย่างเช่น เพลงแหล่สังข์ทอง ในท่อนที่ว่า “เรื่องสังข์ทองผ่องโสภา ตอนรจนายอด

นารีจะทำการเลือกคู่ครองถึงเจ็ดพี่น้องในวันนี้” หรือ เพลงรักกันที่ตรงไหน (เงาะป่า/สังข์ทอง)  ใน

ท่อนที่ว่า “ข้าน้ันคือพระสังข์รูปงาม เหตุไฉนทำไมไม่มองข้างในหัวใจ” 

 1.5.2 นางรจนา  

             นางรจนาเป็นพระธิดาของท้าวสามนต์และนางมณฑา เป็นพระธิดาองค์สุดท้าย 
ที่ได้ทำพิธีเสี่ยงมาลัย เมื่อนางได้พบกับพระสังข์ในร่างของเจ้าเงาะจึงได้เสี่ยงมาลัยให้เจ้าเงาะทำให้
พระราชบิดาโกรธและขับไล่นางออกจากพระราชวังไปอาศัยอยู่ที่กระท่อมปลายนา  นางรจนาเป็น
ผู้หญิงที่มุ่งมั่นแน่วแน่ในความคิดของตน นางไม่ยอมเลือกคู่ไม่ว่าจะเป็นเหล่ากษัตริย์หรือไพร่ฟ้า
ประชาชนนางขอไม่เลือก แต่ท้าวสามนต์ไม่ยอมจึงประชดนางโดยให้ทหารนำเจ้าเงาะมาให้นางเลือกคู่ 
แต่เพราะนางเห็นรูปทองภายในจึงโยนพวงมาลัยให้เจ้าเงาะ และความฉลาดเฉลียวรู้ว่าเจ้าเงาะนั้น
ภายในเป็นพระสังข์ทอง เมื่ออยู่ด้วยกันในกระท่อมปลายนาก็อยู่อย่างมีความสุขตามประสา เมื่อพระ
มารดามาขอร้องให้ช่วยเหลือเมื่อบ้านเมืองได้รับความลำบาก นางรจนาช่วยอ้อนวอนให้พระสังข์ให้
ช่วยเหลือ จึงทำให้เมืองสามนต์รอดพ้นจากวิกฤตนั้นได้ นางรจนาและพระสังข์ได้กลับมาอยู ่ใน
พระราชวังดังเดิมอย่างมีความสุข  
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บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงนางรจนา จำนวน 8 เพลง ได้แก่เพลงรจนา(1) เพลงรจนา(2) 
เพลงกระท่อมรจนา เพลงรจนาเสี่ยงพวงมาลัย เพลงรำวงมาลัยรจนา เพลงมนตร์ักสังข์ทอง เพลงสังข์
ทองลองใจรจนา และเพลงแหล่สงัข์ทอง 

ยกตัวอย่างเช่น เพลงรจนา(1)  ในท่อนที่ว่า “รจเอ๋ยรจนาเจ้าเกิดมาด้วยกุศลเป็นธิดา            

ท้าวสามนต์” หรือ เพลงสังข์ทองลองใจรจนา  ในท่อนที่ว่า “มางามแท้หล่านางฟ้ากะบ่ท่อ มีแฟน

แล้วบ๊อน๊อน้องรจนา” 

 1.5.3 ท้าวยศวิมลกบันางจันท์เทวี  

             ท้าวยศวิมลกับนางจันท์เทวีเป็นกษัตริย์กับพระมเหสีซึ่งนางเป็นมเหสีเอกอีกทั้งยัง
มีพระโอรสผู้มีบุญญาธิการ โดยประสูติเป็นหอยสังข์แต่ถูกพระสนมนามว่านางจันทาเทวีใส่ความว่า
พระโอรสเป็นกาลกิณี ท้าวยศวิมลจึงขับไล่นางจันท์เทวีออกจากพระราชวัง ซึ่งต่อมานางได้กลับคืน
เป็นพระมเหสีดังเดิมด้วยความดีของนาง ท้าวยศวิมลกับนางจันท์เทวีรักพระโอรสเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วย
ท้าวยศวิมลถูกเสน่ห์ของนางจันทาเทวีจึงทำให้ลุ่มหลงและสั่งให้ประหารพระสังข์ เวลาต่อมาเมื่อท้าว
ยศวิมลถูกพระอินทร์ข่มขู่ทำให้พระองค์เกิดความเกรงกลัวทรงติดตามหานางจันท์เทวีและเดินทาง
ตามหาพระโอรสกลับคืนพระนคร 

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงท้าวยศวิมลกับนางจันท์เทวี จำนวน 1 เพลง ได้แก่ เพลงแกง
ช้ินฟัก  กล่าวถึงตัวละครท้าวยศวิมลกับนางจันทเ์ทวีในบทเพลงดงันี้ “ท่านตาน้ันเป็นเจ้าเหนือคนช่ือ
ท้าวยศวิมลผู้เรืองศักดิ์ศรี ส่วนท่านยายน้ันช่ือจันเทวีเป็นพระมเหสีคู่กบัองค์ราชันย์”  

1.6 เรื่อง สามก๊ก  

      เรื่อง สามก๊ก เป็นวรรณคดีที่แปลจากหนังสือพงศาวดารจีน โดยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีรับสั่งให้เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นผู้อำนายการแปล ซึ่งคนไทยโดย
ส่วนใหญ่รู้เรื่องสามก๊กในนามของฉบับนี้ (สมบัติ  จันทรวงศ์, 2532: 13)  เรื่องสามก๊กมีตัวละครที่
ปรากฏในบทเพลง ดังนี ้

 1.6.1 ขงเบ้ง  

              ขงเบ้งเป็นตัวละครที่ถือได้ว่ามีความสำคัญในเรื่องสามก๊ก ขงเบ้งเป็นชายหนุ่ม
รูปร่างสูงใหญ่ ผิวหน้าและผิวพรรณสีขาวดังสีหยก แต่งกายดี มีลักษณะน่าเลื่อมใส  ขงเบ้งเป็นผู้มี
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ความสามารถ มีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดรอบรู้ทั้งเรื่องตำราพิชัยสงครามและรู้สภาพดินฟ้ าอากาศ 
และโหราศาสตร์ เป็นคนที่เช่ือมั่นในตนเองสูง  

 บทเพลงไทยสากลที่กล่าวถึงขงเบ้ง จำนวน 6 เพลง ได้แก่ เพลงขงเบ้ง เพลงขงเบ้งตีขิม 
เพลงขงเบ้งดูดาว เพลงขงเบ้งยังเซ็งเธอ เพลงขงเบ้งอกหัก และเพลงสามก๊ก  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงขงเบ้ง ในท่อนที่ว่า “เขามีช่ือเล่นว่าขงเบ้ง ช่ือจริงนามว่าจูกัดเหลียง” 
หรือ เพลงขงเบ้งดูดาว ในท่อนที่ว่า “ขงเบ้งดูดาว เอ่อ เอ๋ย เมื่อดาวตกเสียวในหัวอก เมื่อเห็นดาวไม่
แจ่มใส” 

 1.6.2 โจโฉ  

              โจโฉเป็นตัวละครที่สำคัญอีกตัวหนึ่งของวรรณคดีเรื่องนี้ โจโฉเป็นบุตรชายของ 
โจโก๋ รูปร่างสูง มีดวงตาเล็ก หนวดยาว โจโฉเป็นคนกล้าหาญ เป็นผู้นำฉลาดมีความทะนงตน โจโฉมี
ความสามารถในด้านการรบ ด้วยเป็นคนที่มีความสามารถทำให้โจโฉมีความก้าวหน้าในหน้าที่จาก
ทหารยศช้ันผู้น้อยจนกลายเป็นแม่ทัพใหญ่สามารถควบคุมคนได้จนเป็นถึงผู้ปกครองแคว้น          

            บทเพลงไทยสากลที่กล่าวถึงโจโฉ จำนวน 4 เพลง ได้แก่ เพลงโจโฉ เพลงโจโฉแตกทัพ 
เพลงโจโฉรำพัน เพลงสามก๊ก   

ยกตัวอย่างเช่น เพลงโจโฉ  ในท่อนที่ว่า “เพราะข้าเองก็เคยพลั้งพลาดไปเสียทีเพราะสตรีงาม
ลุ่มหลงในความงามจนต้องแลกด้วยชีวิตบุตรชายคนโต” หรอื เพลงโจโฉรำพัน ในท่อนที่ว่า “นามเอก
อุโจโฉมหาอํามาตย์ยะโสความช่ัวร้ายนับถือ” 

 1.6.3 กวนอู  

                กวนอูเป็นตัวละครที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู ้มีคุณธรรม และเป็นตัวละคร
สำคัญตัวหนึ่ง มิได้ปรากฏภูมิหลังอย่างชัดเจนเพยีงแต่กล่าวถึงช่ืออีกช่ือหนึ่งช่ือว่าหุยเตี๋ยง อาศัยอยู่ใน
เมืองฮอตั๋งไกเหลียง หลบหนีความผิดมาเนื่องจากฆ่าคนที่ไม่มีคุณธรรมจึงคิดอาสามาจับโจรโพก
ผ้าเหลือง กวนอูมีรูปร่างสูงใหญ่ หนวดยาว มีผิวพรรณหน้าตาและปากสีแดง มีคิ้วหนา จมูกยาวงุ้ม 
กวนอูเป็นคนที่มีคุณธรรม มีความกล้าหาญ ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และยุติธรรม กวนอูมี
ความสามารถในการรบ เป็นยอดฝีมือชำนาญในการต่อสู้ สามารถเอาชนะศัตรูได้อย่างรวดเร็ว        

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงกวนอู จำนวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงกวนอูผูซ้ื่อสัตย์ เพลงเทพ
เจ้ากวนอู และเพลงสามก๊ก  
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ยกตัวอย่างเช่น เพลงกวนอผูู้ซื่อสัตย์ ในท่อนที่ว่า “ข้าหรือคือผู้น้องผู้เคียงกายมีนามสงิหร์้าย
ผู้ร่ายง้าวคือกวนอ”ู  หรือ เพลงเทพเจ้ากวนอู ในท่อนที่ว่า “นามท่านผู้นั้นเขาช่ือกวนอูหน้าแดงหนวด
ยาวต่างรู้จักด”ี 

 
1.7 เรื่อง พระอภัยมณี  

                  เรื่อง พระอภัยมณี เป็นวรรณคดีที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังเป็นผลงาน
ขนาดยาวและมีช่ือเสียงที่สุดของสุนทรภู่ อีกทั้งยังเป็นวรรณคดีที่มีความสนุกสนานและมีตัวละครที่เปน็
ที่รู้จักเป็นอย่างดี โดยมีตัวละครจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีที่ปรากฏในบทเพลง ดังนี้ 

 1.7.1 นางผเีสื้อสมุทร  

             นางผีเสื้อสมุทรเป็นตัวละครที่มีความสำคัญตัวหนึ่ง เป็นยักษ์ที่อาศัยอยู่ในทะเล 
แต่เดิมนั้นนางเป็นก้อนหินซึ่งเมื่อชาติก่อนนางได้รับพรให้สามารถถอดดวงใจและฝากไว้ที่ก้อนหิน เมื่อ
นางรบกับพระเพลิงทำให้ร่างกายของนางมอดไหม้ ดวงใจของนางจึงติดอยู่ในก้อนหินไม่ได้ไปเกิดใหม่ 
เมื่อก้อนหินนั้นถูกไอน้ำซัดเกิดเป็นหินงอกขึ้นมาเป็นร่างกายของนาง จนถึงเวลาหมื่นปีก้อนหินน้ัน
กลายเป็นนางผีเสื้อสมุทรมีฤทธิ์และอำนาจเหนือปีศาจน้ำทั ้งหลายและได้เป็นใหญ่ในทะเลแห่งนี้  
นางยังเป็นอมตะไม่มีใครที่สามารถฆ่านางให้ตายได้ เพราะแม้นางจะตายแต่เมื่อนางถูกเปลวไฟ นาง
สามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง  นางผีเสื้อสมุทรเป็นยักษ์ที่สามารถนิมิตกายเป็นมนุษย์รูปร่างงดงาม
ได้ นางผีเสื้อสมุทรหลงรักพระอภัยมณีตั้งแต่แรกพบ เพราะหลงใหลในเสียงปี่และรูปลักษณ์อันงดงาม
ของพระอภัยมณี นางจึงลักพาตัวพระองค์มาอยู่กินกับนางโดยมิได้เต็มใจ วันหนึ่งพระอภัยมณีจึงหนี
จากนางไป นางติดตามด้วยความโกรธและหึงหวงด่าทอนางเงือกกล่าวหาว่าแย่งสามีของนางไป แต่
อย่างไรก็ตามในระยะเวลาที่นางอยู่กินกับพระอภัยมณีได้ดูแลเป็นอย่างดี เมื่อนางตายพระอภัยมณีจึง
มีความอาลัยถึงนาง     

  บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงนางผีเสื้อสมุทร จำนวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงผเีสือ้
สมุทร (รกัเกินจะหักใจ) เพลงอานุภาพพระอภัย และเพลงพระอภัยมณี  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงผเีสื้อสมุทร (รักเกินจะหกัใจ) ในท่อนทีว่่า “โอ้ดวงมณผีีเสื้อยักษียอมพลี

ทั้งกายใจไม่คืนคำ” หรือ เพลงพระอภัยมณี ในท่อนที่ว่า “เสียงปีเ่ลยพาพระองค์ตกเป็นผัวโฉมยงนาง

ผีเสื้อสมุทรเอย” 
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 1.7.2 นางเงือก 

              นางเงือกเป็นตัวละครประกอบเป็นผู้ให้กำเนิดตัวละครสุดสาครที่มีบทบาทสำคัญ
ในเรื่อง นางเงือกเป็นบุตรสาวของเงือกเฒ่าที่สนิสมุทรจบัตัวได้ เมื่อครั้งนางพาพระอภัยมณีหนี พ่อแม่
เงือกของนางถูกนางผีเสื้อสมุทรจบักิน นางจึงกำพร้าจากนั้นนางได้เป็นภรรยาของพระอภัยมณีและได้
อาศัยอยู่ในทะเลเกาะแก้วพิสดาร  

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงนางเงือก จำนวน 3 เพลง ได้แก่เพลงรอ (นางเงือก) เพลงเงือก
ทอง และเพลงอานุภาพพระอภัย  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงรอ (นางเงือก) ในท่อนที่ว่า “ดั่งนางเงอืกน้อยรอคอยพระอภัยรอ
เมื่อไหร่จะย้อนคืนมา”  หรือ  เพลงอานุภาพพระอภัย ในทอ่นที่ว่า “นางเงอืกสงสารพระอภัย จึงรับ
ขอให้พ้นภัยหนีหน้า” 

1.7.3 พระอภัยมณี  

             พระอภัยมณีเป็นพระเอกของเรื่อง และเป็นตัวละครที่แตกต่างกับพระเอกทั่วไป
คือเป็นนักดนตรีมีอาวุธคือปี่สามารถเอาชนะศัตรูได้ โดยที่มาของพระอภัยมณีเป็นพระโอรสของท้าว
สุทัศน์กับนางประทุมเกสร มีพระอนุชาช่ือศรีสุวรรณ ทั้งสองพระองค์ถูกขับออกจากวังเนื่องจากพระ
ราชบิดากริ้วเพราะเรียนวิชาที ่มีความเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการปกครองบ้านเมือง เมื่อเดิน
ทางออกจากวังพระอภัยมณีถูกนางผีเสื้อสมุทรจับไปเป็นสามีทำให้พลัดพรากจากพระอนุชา พระองค์
มีโอรสกับนางผีเสื้อสมุทรและได้พากันหนีไปอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารและได้นางเงือกเป็นภรรยา ต่อมา
พระองค์ได้เดินทางไปกับนางสุวรรณมาลีและเกี้ยวพานางโดยหวังใจจะอภิเษกกับนางโดยให้สินสมุทร
ช่วยสื่อรัก พระอภัยมณีมีความเฉลียวฉลาดเลือกใช้คนโดยรับนางวาลีผู้มีปัญญาเป็นสนมเอก อีกทั้งยัง
มีความเจ้าชู้ เกี้ยวพาราสีนางเงือกจนนางให้กำเนิดสุดสาคร อีกทั้งยังเกี้ยวพานางละเวงวัณฬาในขณะ
ทำศึก และได้เป็นพระสวามีของนางละเวงวัณฬาเจ้าเมืองลงกา ชีวิตของพระอภัยมณีมีการผจญภัย
และในท้ายที่สุดได้บวชและใช้ชีวิตอย่างสงบ     

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงพระอภัยมณี จำนวน 2 เพลง ได้แก่ เพลงพระอภัยมณี และ
เพลงอานุภาพพระอภัย  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงพระอภัยมณี  ในท่อนที่ว่า “ช่ือเสียงเกรียงไกรช่ือพระอภัยมณี”  หรือ 

เพลงอานุภาพพระอภัย ในท่อนที่ว่า “เรือ่งพระอภัยมณีเป็นนักดนตรีที่โสภีโสภา” 
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  1.7.4 สุดสาคร  

              สุดสาครเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องตัวหนึ่ง เป็นบุตรของพระอภัยมณีกับนางเงือก 
เมื่อนางคลอดลูกชายจึงได้ฝากฝังให้พระฤๅษีเกาะแก้วพิสดารรับเลี้ยงเป็นหลาน และคอยดูแลสั่งสอน
วิชาให้ เมื่ออายุได้ห้าขวบได้เดินทางตามหาพระอภัยมณีตามคำสั่งของพระฤๅษีเพื่อแสดงความกตัญญู
และช่วยเหลือพระอภัยในยามทำศึก สุดสาครมีความกล้าหาญเดินทางตามหาพระอภัยมณีผู้เป็นพ่อ 
แม้จะอยู่ในเมืองการะเวกอย่างสุขสบายแต่ได้เดินเพื่อตามหาพระอภัยมณีตามที่ได้ตั้งใจไว้ มีความ
กตัญญูมิลืมผู้มีพระคุณ ซึ่งชีวิตของสุดสาครล้วนผจญภัยและเติบโตข้ึนจนได้อภิเษกนางเสาวคนธ์  

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงสุดสาคร จำนวน 1 เพลง ได้แก่ เพลง สุดสาคร กล่าวถึงตัว
ละครสุดสาครในบทเพลงดังนี้ “สุดสาครเมื่อตอนเป็นเดก็ยังตัวเล็ก ๆ อายุได้สามปี”  

  1.7.5 นางละเวงวัณฬา  

       นางละเวงวัณฬาเป็นพระธิดาของเจ้าเมืองลังกามีพระเชษฐาช่ือว่าอุศเรน นางได้
ครองเมืองลังกาหลังจากพระเชษฐาและพระราชบิดาสวรรคต  นางละเวงวัณฬามีสิริโฉมงดงามและ
เป็นผู้หญิงที่กล้าหาญ เฉลียวฉลาด สามารถปกครองบ้านเมืองได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีตราราหู อีกทั้งมี
ที่ปรึกษาคือบาทหลวง และสามารถใช้เสน่ห์ในการทำศึก โดยสั่งให้ช่างเขียนภาพของนางเพื่อให้ชาย
หลงใหลมาช่วยนางทำศึกซึ่งภาพน้ันนางละเวงมีความสวยงามมาก และมีเจ้าชายจากเมืองอื่นมาช่วย
ทำศึกกับพระอภัยมณี 

บทเพลงไทยสากลที่กล่าวถึงนางละเวงวัณฬา จำนวน 1 เพลง ได้แก่ เพลงชมละเวง 
กล่าวถึงตัวละครนางละเวงวัณฬาในบทเพลงดังนี้ “เธอสวยกว่ามาลีมองเฉิดโฉมเทพี ท่าทีคล้ายนาง
ละเวง” 

1.8 เรื่อง ไกรทอง  

                เรื่อง ไกรทอง เป็นวรรณคดีที่มาจากนิทานพื้นบ้าน หรือกล่าวได้ว่าเป็นนิทานประจำถ่ิน
ของจังหวัดพิจิตร มีตัวละครที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี โดยมีตัวละครที่ปรากฏในบทเพลง ดังนี้ 
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 1.8.1 ชาละวัน  

              ชาละวันเป็นตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์มีบทบาทสำคัญในเรื่อง ชาละวันเป็นจระเข้
กายสิทธ์ิเพราะมีเข้ียวแก้วจึงทำให้มีฤทธ์ิมาก มีเพียงสะตะโลหะหอกเท่านั้นที่สามารถฆ่าชาละวันได้  
ชาละวันเป็นบุตรของท้าวโคจรและเป็นหลานของท้าวรำไพอาศัยอยู่ในถ้ำจระเข้ใต้น้ำเมืองพิจิตร  
ชาละวันมีภรรยาเป็นนางจระเข้ 2 ตน คือ นางวิมาลาและนางเลื่อมลายวรรณ แม้ว่าชาละวันจะเป็น
จระเข้เมื่ออยู่ในถ้ำมีแก้วทำให้มีร่างกายเปน็มนุษย์เป็นชายหนุ่มรปูงาม แต่มีนิสัยไร้คุณธรรม และเจ้าชู้ 
ลักพาตัวนางตะเภาแก้วมาเป็นภรรยาอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นเหตุให้ไกรทองฆ่าชาละวันตายเพื่อช่วยเหลือ
นาง 

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงชาละวัน จำนวน 4 เพลง ได้แก่  เพลงชาละวัน(1) เพลงชาละ
วัน(2) เพลงชาละวัน2009 และเพลงไกรทอง(1)  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงชาละวัน(1) ในทอ่นที่ว่า“เรียนวิชาปราบไพรีรบัอาสาเจ้าธานีมาล้างชีวี
ชาละวัน”  หรอื เพลงชาละวัน2009  ในท่อนที่ว่า “วันหนึ่งฮอลิเดย์ได้ข่าวจระเข้ช่ือชาละวัน” 

 1.8.2 ไกรทอง  

              ไกรทองเป็นพระเอกของเรื่องและถือได้ว่าเป็น “พระเอกแบบชาวบ้าน” (ยุรฉัตร  
บุญสนิท, 2525) กล่าวคือเป็นพระเอกที่มิได้เป็นพระโอรสของกษัตริย์หรือเจ้าเมือง ที่มาของไกรทอง
เป็นเพียงชาวบ้าน เมืองนนทบุรีที่เดินทางมาค้าขายอยู ่เมืองพิจิตร แต่เป็นผู ้มีวิชาความรู ้เร ื่อง
คาถาอาคมอาสามาปราบชาละวันจระเข้กายสิทธ์ิด้วยหอกสะตะโลหะและเทียนระเบิดน้ำ นอกจากนี้
ไกรทองมีคาถาเทพรัญจวน และมีคารมที่ทำให้ผู้หญิงหลงใหล แม้ว่าไกรทองจะมีมีภรรยาคือนาง
ตะเภาแก้วและนางตะเภาทอง แต่ไกรทองยังคงเสน่หาในตัวนางวิมาลาภรรยาของชาละวัน โดยกล่าว
ความเท็จกับทั้งสองนางว่าจะไปหาอาจารย์ แต่กลับลงไปในถ้ำชาละวันเพื่อเกลี้ยกล่อมนางวิมาลาให้
ขึ้นมาอยู่กับตน และเป่ามนต์สะกดเพื่อให้นางตามขึ้นมาจนเกิดความวุ่นวาย ทั้งปะทะคารม ด่าทอ
และทำร้ายร่างกายกันระหว่างนางตะเภาแก้วตะเภาทองกับนางวิมาลา 

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงไกรทอง จำนวน 4 เพลง ได้แก่ เพลงไกรทอง(1) เพลงไกรทอง
(2) เพลงชาละวัน(1) และ เพลงชาลวัน2009  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงไกรทอง(1)  ในท่อนที่ว่า “ไกรทองผูผ้อ่งพักตร์ จากสำนักวัดลิงขบ”  
หรือ เพลงไกรทอง(2)  ในท่อนที่ว่า “ชีวิตข้าเหมือนกับไกรทอง ที่มีคู่ครองสองคนข้าไม่เคยบ่น” 
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 1.8.3 นางตะเภาทอง 

              นางตะเภาทองเป็นบุตรสาวของเศรษฐีเมืองพิจิตร นางมีรูปลักษณ์ที่งดงามจึงถูก
ชาละวันคาบลงไปอยู่ในถ้ำของตน นางตะเภาทองยอมตกเป็นภรรยาของชาละวัน เมื่อชาละวันตาย
นางได้เป็นภรรยาของไกรทองเช่นเดียวกับนางตะเภาแก้วน้องสาว ทั้งนางตะเภาทองและนางตะเภา
แก้วหึงหวงไกรทอง จึงช่วยกันทำร้ายร่างกายนางวิมาลาเมื่อครั้งไกรทองพานางมาอยู่ด้วย จึงเกิด
ความโกลาหลตบตีทำร้ายร่างกายกัน        

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงนางตะเภาทอง จำนวน 3 เพลง ได้แก่เพลงตะเภาทอง (รับได้
ไหมถ้าไม่บรสิุทธ์ิ) เพลงไกรทอง(1) และเพลงสาวงามเมอืงพจิิตร  

ยกตัวอย่างเช่น ตะเภาทอง (รับได้ไหมถ้าไม่บรสิุทธ์ิ) ในทอ่นที่ว่า “โธ่เอ๋ยตะเภาทองขาดลง
แล้วพรหมจารี”  หรือ เพลงไกรทอง(1)  ในท่อนที่ว่า “ลกูสาวท้าวพิจิตรงามโสพิศนางผู้น้องช่ือเจ้า
ตะเภาทอง” 
 

1.9 เรื่อง พระสุธนมโนห์รา  

     เรื่อง พระสุธนมโนห์รา เป็นวรรณคดีที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างแพร่หลาย นอกจาก
ปรากฏในรูปแบบวรรณกรรม ยังมีการปรากฏเรื่องราวอยู่ในรูปแบบอื่น ทั้งเพลงพื้นเมือง นิทาน
ชาวบ้าน และการแสดงทั้งการแสดงละครและการแสดงโนรา (วินัย ภู่ระหงษ์ , 2520: 7) ด้วยความ
แพร่หลายจึงทำให้วรรณคดีเรื่องพระสุธนมโนห์ราเป็นที่รับรู้ของคนไทย อีกทั้งวรรณคดีเรื่องนี้ยังเช่ือ
กันว่าเป็นเรื่องที่ต่อจากวรรณคดีเรื ่องพระรถเมรีอีกด้วย โดยตัวละครในเรื่องพระสุธนมโนห์ราที่
ปรากฏในบทเพลง ดังนี้ 

 1.9.1 นางมโนห์รา 

               นางมโนห์ราเป็นนางเอกของเรื่องซึ่งเป็นนางกินรี นางมโนห์ราเป็นพระธิดาของ
ท้าวทุมพร กับนางเทพกินรี นางมีพี่น้องรวมเจ็ดองค์นางเป็นธิดาองค์เล็ก และยังเป็นที่รักของพระ
มารดาเป็นอย่างยิ่ง วันหนึ่งพี่สาวชวนนางไปเล่นน้ำที่สระอโนดาต แต่นางเทพกินรีห้ามนางมโนห์ราลง
ไปเล่นน้ำในสระ นางมิยอมเชื่อฟังหนีพระมารดาไปจนถูกพรานบุญจับตัวไปถวายพระสุธน วันหนึ่ง
นางจะถูกจับบูชายัญแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดใช้อุบายขอปีกขอหางเพื่อรำบูชายัญ จึงเอาตัวรอดและ
สามารถหนีกลับเมืองไกรลาสได้ พระสุธนจึงตามหานางพานางกลับเมืองได้ในที่สุด   
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บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงนางมโนห์รา จำนวน 6 เพลง ได้แก่ เพลงมโนราห์ลงสรง  

เพลงมโนห์รากำสรวล  เพลงพระสุธนมโนราห์ *  เพลงรกัเพียงเธอ (พระสุธนมโนราห์) เพลงพระสุธน
จำแหวน และเพลงตะลงุพรานบุญ  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงมโนห์ราลงสรง  ในท่อนที่ว่า “มโนราหโ์ฉมงามทรามวัยร่าเรงิใจชักชวน
น้องพี่”  หรือ เพลงพระสุธนมโนราห์  ในท่อนที่ว่า “เกิดชาตินี้ข้ามีนามมโนราห์เป็นธิดาท้าวทุมราช
กินนรเกรียงไกร” 

 1.9.2 พระสุธน  

              พระสุธนเป็นพระเอกของเรื่อง พระสุธนเป็นพระโอรสของท้าวอาทิตยวงศ์กับนาง
จันท์เทวีซึ่งเป็นกษัตริย์ครองเมืองอุดรปัญจาล์ พระสุธนมีความมั่นคงในจิตใจ แน่วแน่กล้าหาญ มานะ
พยายามต่อสู้ปัญหาและอุปสรรคเพื่อไปตามนางมโนห์รา พระสุธนมีบุญญาบารมีจึงมีพระอินทร์มา
ช่วยเหลือในตอนที่เลือกนางมโนห์รา โดยพระอินทร์แปลงเป็นแมลงวันทองมาเกาะที่หน้านางมโนห์รา
ทำให้พระสุธนเลือกนางได้ถูกต้อง และได้ครองรักกับนางมโนห์ราอย่างมีความสุข 

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงพระสุธน จำนวน 4 เพลง ได้แก่ เพลงพระ    สุธนมโนราห์ 
เพลงพระสุธนจำแหวน เพลงรกัเพียงเธอ (พระสุธนมโนราห์)  และเพลงมโนราห์กำสรวล  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงพระสุธนจำแหวน ในท่อนที่ว่า “สุธนผดิหวัง กลบัหลังมายงัพารา” หรอื 
เพลงพระสุธนมโนราห์  ในท่อนที่ว่า “เดชะบุญกรรมทำไว้แต่ปางก่อน ชาตินี้จึงยอ้นเป็นพระสุธน” 

1.9.3 พรานบญุ 

                       พรานบุญเป็นตัวละครประกอบทีท่ี่ถือได้ว่ามีความสำคัญ เป็นผู้ที่ทำให้พระเอก 

และนางเอกของเรือ่งได้พบกัน โดยที่มาของพรานบุญเป็นชาวเมืองอุดรปญัจาล์และเป็นผู้มีพระคุณต่อ
พระยานาคโดยช่วยเหลือมิให้ถูกจบัตัวไป เมื่อพรานบญุได้พบเหล่านางมโนหร์าทีม่ีความสวยงามจึง
ต้องการจับไปถวายพระสุธน จงึของบ่วงนาคบาศก์เพื่อจบันางและได้นางไปถวายพระสุธนสมดังที่
ตั้งใจ  

 

_____________________________ 

        * คำว่า มโนราห์ หมายถึง ศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหน่ึงของภาคใต้ มีบทท่ารำอย่างเดียวกับละครชาตรี, 
โนรา ก็ว่า, เขียนว่า มโนห์รา ก็มี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 672)  ผู้วิจัยจะคงไว้ตามที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ยูทูบ 
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 บทเพลงไทยสากลท่ีกล่าวถึงพรานบุญ จำนวน 1 เพลง ได้แก่ เพลงตะลุงพรานบุญ กล่าวถึง
ตัวละครพรานบุญในบทเพลงดังนี้ “ฝ่ายพรานบุญซ่อนตัวล่อไพร่จะจับนางไปถวายเจ้านาย” 

1.10 เรื่อง กามนิตวาสิฏฐี  

                เรื่อง กามนิตวาสิฏฐี เป็นวรรณคดีที่มีความสำคัญเรื่องหนึ่งของไทยที่มีการแปลจาก
วรรณกรรมต่างประเทศ ซึ่งเสฐียรโกเศศและนาคะประทีปผู้แปลได้แปลออกมาได้อย่างไพเราะและมี
เนื้อเรื่องที่ซาบซึ้งจับใจผู้อ่าน จึงทำให้วรรณคดีเรื่องนี้ได้รับการยกย่องและได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย ตัวละครที่เป็นที่รู้จักที่ปรากฏในบท ดังนี ้

 1.10.1 นางวาสิฏฐี  

        นางวาสิฏฐีเป็นนางเอกของเรื่อง นางเป็นบุตรีของเศรษฐีผู้เป็นช่างทำทองใน
เมืองโกสัมพี เป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตางดงาม ทำให้กามนิตหลงรักนางตั้งแต่แรกพบ และความงาม
ของนางเป็นที่หมายปองของสาตาเคียรซึ่งเปน็บุตรของเสนาบดีเมอืงโกสัมพี นางวาสิฏฐีเป็นคนฉลาดมี
สติรอบคอบ และมีเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาด นางเป็นคนรักของกามนิตแต่ต้องมีอันต้องพลัดพรากจากกัน 
นางมั่นคงในความรักยังคงรักกามนิตอยู่เสมอ แต่ต้องจำใจแต่งงานกับศาตาเคียร นางเป็นผู้มีปัญญา
เมื่อสิ้นชีวิต นางได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสุขาวดีและได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จนเข้าสู่
นิพพานในที่สุด 

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงวาสิฏฐี จำนวน 5 เพลง ได้แก่ เพลงวาสิฏฐ(ี1) เพลงวาสิฏฐี(2) 
เพลงวาสิฏฐีจำแลง เพลงกามนิต วาสิฏฐี และเพลงดอกไม้เมืองกรุง  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงวาสิฏฐี(1) ในท่อนที่ว่า “ยังมีนางรูปงามอันมีนามวาสิฏฐเีฉิดฉวีอยู่โกสมั
พีงามเลิศ” หรือ เพลงวาสิฏฐีจำแลง ในท่อนที่ว่า “แม่งามดัง่วาสิฏฐีผ่องพรรณสุภีเฉลย” 

 1.10.2 กามนิต 

      กามนิตเป็นลูกของพ่อค้าเมืองอุชเชนีเดินทางมาค้าขายยังเมืองโกสมัพี ทำให้เขา
ได้พบกับสาวงามชื่อว่านางวาสิฏฐีจึงเกิดหลงรักและได้รักกันในช่วงเวลาอันรวดเร็วและมีเหตุที่ต้อง
พรากจากกัน กามนิตเป็นชายหนุ่มที่มีความสามารถในหลายด้าน เนื่องจากได้ศึกษาเล่าเรียนมาเป็น
อย่างดี สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว กามนิตอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ จึงต้องการ
พบกับพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่รู้ว่าตนเองได้พบและได้สนทนากับพระองค์แล้ว เมื่อกามนิตสิ้นชีวิตไปเกิด
ในดินแดนสุขาวดี จ ึงได้พบนางวาสิฏฐีคนรักของตนอีกครั ้ง นางจึงได้แสดงพระรูปโฉมของ
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พระพุทธเจ้าจึงทำให้กามนิตจำจดได้เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ เมื่อกามนิตเกิดความเข้าใจและหลุดพ้น
จากทุกข์จึงเข้าสู่นิพพานเช่นเดียวกับนางวาสิฏฐี    

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงกามนิต มจีำนวน 2 เพลง ไดแ้ก่ เพลงกามนิต วาสิฏฐี ในท่อน
ที่กล่าวว่า “กามนิตยอดชายจะไปค้าขาย ที่โกสัมพี” และเพลงอโศกรักสลักใจ “อโศกนี้ มีแดนแว่น
แคว้นดวงมาลย์  
ข้าครองรกัยั่งยืนนาน...สร้างสรรค์พาราไว้รอคอยท่าวาสิฏฐ”ี 

1.11 เรื่อง พระลอ  

                  เรื่อง พระลอ เป็นวรรณคดีที่มีเสน่ห์จบัใจผูฟ้ังและผูอ้่านมาหลายยุคหลายสมัยมีเนื้อหา
ที่แปลกกว่าเรื่องอื่น กล่าวคือมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความรักของพี ่น้องที่พร้อมใจจะมีคู่ครองคน
เดียวกันเนื่องจากได้ยินเรื่องราวความงามเลิศของฝ่ายชายแม้ทั้งสามคนจะสมหวังในความรักแต่ต้อง
เสียชีวิตทั้งหมดในตอนท้ายเรื่อง (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต , 2558: 55) ด้วยเนื้อเรื่องที่น่าสนใจอีกทั้งยัง
สามารถตีความเรื่องได้หลายมิติในทำให้วรรณคดีเรื่องนี้จับใจผู้อ่าน โดยวรรณคดีเรื่องนี้มีตัวละครที่
ปรากฏในบทเพลง ดังนี้ 

  1.11.1 พระลอ  

        พระลอเป็นพระเอกของเรื ่อง พระลอเป็นพระโอรสของท้าวแมนสรวงกับ 
พระนางบุญเหลือ ซึ่งเมืองสรวงของพระลออยู่ทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นเมืองที่มีความยิ่งใหญ่ พระลอ
เป็นกษัตริย์หนุ่มมีพระมเหสีมีนามว่านางลักษณวดี  ความงดงามของพระลอนั้นเป็นที่กล่าวขานไปทั่ว
ดินแดน จนไปถึงเมืองสรองของพระเพื่อนพระแพง ทั้งสองนางจึงทำเสน่ห์ให้พระลอเดินทางมาหาตน 
พระลอเป็นผู้มีขัติยะมานะของกษัตริย์รู ้ว่าต้องตายเพราะเป็นเมืองที่เป็นศัตรูกันแต่พระลอก็จะ
เดินทางไป อีกทั้งเมื่อได้ยินการขับซอที่กล่าวถึงพระเพื่อนพระแพงว่านางทั้งสองคู่ควรกับกษัตริย์ที่
ยิ่งใหญ่ หรือด้วยเพราะไสยศาสตร์เวทมนตร์แต่พระลอต้องไปด้วยเป็นเรื่องของกรรมอันเป็นเหตผุล
หนึ่ง อย่างไรก็ตามในท้ายเรื่องพระลอได้เผชิญหน้ากับความตายอย่างกล้าหาญ จากฉากพระลอพระ
เพื่อนและพระแพงช่วยกันต่อสู้กับเหล่าทหารของพระเจ้าย่า แม้จะตายก็ตายอย่างสมพระเกียรติ 

 บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงพระลอ จำนวน 4 เพลง ได้แก ่เพลงพระลอ เพลงพระลอรำพัน 
เพลงพระลอตามไก่  และเพลงยอยศพระลอ  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงยอยศพระลอ ในท่อนที่ว่า “นามขุนลอท้าวเธอทรงสถิตย์ ณ ทรวงใจ”  
หรือ เพลงพระลอรำพัน ในท่อนที่ว่า “พี่ขอเป็นลอราชันย์ เฝ้าผูกพันแพงน้องครองดวงวิญญา” 
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 1.11.2 พระเพ่ือนและพระแพง 

                 พระเพื่อนพระแพงเป็นตัวละครเอกของเรื่อง ทั้งสองเป็นพระธิดาของท้าวพิชัย
พิษณุกร กับพระนางดาราวดี ซึ่งท้าวพิชัยพิษณุกรปกครองเมืองสรองซึ่งเป็นเมืองทางทิศตะวันตก 
พระองค์สืบบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าพิมพิสาครราชซึ่งถูกท้าวแมนสรวงสังหาร พระเพื่อนพระแพง
งดงามและเป็นที่รักของพระราชบิดา พระราชมารดาและเจ้าย่า ความงามของทั้งสองพระองค์เปรียบ
ดั่งนางฟ้าซึ่งคู่ควรกับกษัตริย์ผู้มบีุญ ทั้งสองพระองค์หลงใหลในความงามของพระลอ จากการร่ำลือยอ
โฉมของพระลอ แม้ทั้งสองจะมีความหลงใหลพระลอเพียงใดแต่ยังคงสงวนท่าทีของความเป็นกษัตรีย์
ไว้ ทำทีเป็นนิ่งเฉยเมื่อรู้วิธีการชักพาพระลอมาหาตนแต่ภายในใจของนางมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
นางมีความกล้าหาญไม่เกรงกลวัต่อความตายและยอมรบัผลของการกระทำหรอืชะตากรรมของตนเอง 

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงพระเพ่ือนพระแพง จำนวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงพระลอรำพัน 
เพลงพระลอ และเพลงพระลอตามไก่  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงพระลอรำพัน ในท่อนที่ว่า “เหมือนลอราชันย์ ต้องอาถรรพณ์เพื่อนแพง
สุดา” หรอื เพลงพระลอ ในท่อนที่ว่า “พระลอเพื่อนแพงแหง่แพร่” 

 1.11.3 ไก่แก้ว  

        ไก่แก้วเป็นตัวละครประกอบในเรื่องเป็นสื่อที่ช่วยนำทางให้พระลอพบกับพระ
เพื่อนพระแพง ไก่แก้วเป็นไก่อาคมของปู่เจ้าสมิงพราย มีลักษณะดี มีสีสันสวยงามและมีเสียงไพเราะ
ทำให้พระลอหลงใหลติดตามหวังจะจับไก่แก้วตัวงามนี้ เพื่อมายังเมืองสรองได้รวดเร็วข้ึน โดยท่าทีของ
ไก่เมื่อไปถึงที่พระลอประทับอยู่จึงตีปีกขันเพื่อให้พระลอเห็น ทำทีไซร้ขนเมื่อพระลอจะจับจึงเดินหนี
โดยรักษาระยะและเชิญชวนให้มาจับ แต่เมื่อถึงที่หมายตามคำปู่เจ้าสั่งไว้ก็หายตัวไป 

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงไก่ฟ้า จำนวน 2 เพลง ได้แก่ เพลงไก่แก้วพระลอ ในท่อนที่ว่า 
“สมเป็นไก้แก้วฟ้าขวัญตาแหง่เทพท้าวไท” และเพลงพระลอตามไก่ ในท่อนที่ว่า “ครั้นพอถึงจึงได้รู้ดี
ว่าไก่ฟ้าเป็นไก่มนต์ที่แปลงกาย”   

1.12 เรื่อง พระรถเมรี  

                    เรื ่อง พระรถเมรี เป็นวรรณคดีที ่ได้ร ับความนิยมแพร่หลายมากในประเทศไทย  
มีหลากหลายสำนวนทั้งรูปแบบของมุขปาฐะและแบบลายลักษณ์ เป็นวรรณคดีที่สืบทอดมาต้ังแต่สมัย
อยุธยา โดยมีที่มาจากรถเสนชาดก (นันทพร พวงแก้ว, 2527: 351) มีผู้กล่าวว่าหากยกวรรณคดีเรื่อง
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รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีเอกแห่งราชสำนัก เรื ่องพระรถเมรีอาจนับได้ว่าเป็นวรรณกรรมเอกของ
ชาวบ้านเป็นเรื่องจดจำได้กันได้ขึ้นใจปรากฏการเล่าสู่กันฟังในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งในรูปแบบของบท
มโหรีหรือ ในรูปแบบของเพลงพื้นบ้านเป็นจำนวนมาก (กรมศิลปากร , 2552: 13) ซึ่งวรรณคดีเรื่อง
พระรถเมรีมีตัวละครที่ปรากฏในบทเพลง ดังนี้ 

 1.12.1 พระรถ  

                   พระรถมีชื่อว่าพระรถเสนเป็นโอรสของท้าวรถสิทธิ์ผู้ครองเมืองไพสาลีกับ
นางลำเภาซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องในบรรดานางสิบสองซึ่งล้วนเป็นพระชายาของท้าวรถสิทธ์ิ แต่ในขณะ
สูติพระรถนั้นนางลำเภาและพี่สาวทั้งสบิเอ็ดคนถูกขังไว้ในถ้ำเนื่องจากนางยักษ์กลั่นแกลง้ให้ควักลกูตา
นางทั้งสิบสองและนำมาขังไว้ พระรถจึงทำหน้าที่เลี้ยงดูมารดาและป้าของพระองค์โดยการพนันตีไก่
เพื่อให้ได้ห่อข้าวมา เมื่อพระรถสิทธ์ิได้พบกับพระรถเสนจึงทราบว่าเปน็พระโอรสจงึให้พระรถมาอยู่ใน
พระราชวังและสั่งให้ส่งอาหารไปยังพวกนางทั้งสิบสองคน นางยักษ์สันธมารทราบเรื่องจึงคิดกำจั ด
พระรถเสน จึงให้พระรถไปเมืองทานตะวันเพื่อให้พวกยักษ์จับกิน แต่พระฤๅษีได้ช่วยไว้และพระองค์ได้
พบรักกับนางเมรีธิดาของนางสันธมารจึงรอดปลอดภัยกลับมาช่วยเหลือมารดาและป้าทั้งหลายได้
สำเร็จ แต่พระรถต้องพลัดพรากจากนางเมรีผู้เป็นที่รัก พระรถกตัญญูต่อมารดาไม่ถือโทษโกรธพระ
ราชบิดาที่ทำร้ายพระมารดาและป้าทั้งสิบเอ็ดคน พระองค์กล้าหาญโดยเดินทางไปเมืองยักษ์ตามพระ
บัญชาของพระราชบิดาและทรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถนำเอายาและดวงตามารักษาพระ
มารดาโดยทำให้นางเมรีเมาสุราและบอกความลับต่าง ๆ แก่พระองค์  

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงพระรถ จำนวน 5 เพลง ได้แก ่เพลงพระรถเมรี(1) เพลงพระรถ
เมร(ี2) เพลงเมรี(1) เพลงเมรี(2) และเพลงอาลัยเมร ี

ยกตัวอย่างเช่น เพลงพระรถเมร(ี1) ในท่อนที่ว่า  “พระรถปากพล่อยละใช่น้อยใจนักเมรีเป็น
ยักษ์พี่จะอยูท่ี่ไฉน” หรือ เพลงอาลัยเมรี  ในท่อนที่ว่า “สุรเิยนเมื่อยามค่ำ  พระรถต้องจำจากเมรี” 

 1.12.2 นางเมร ี

                 นางเมรีเป็นนางเอกของเรื่อง ซึ่งชื่อของนางในบางสำนวนชื่อว่า “นางกังรี” 
เช่น ในรถเสนชาดก แต ่ในท ี่น้ีผู้วิจัยใช้ช่ือว่านางเมรี โดยที่มาของนางคือพระธิดาของท้าวพรหมทัตกับ
นางเกศินี แห่งเมืองจำปากบูรี แต่นางยักษ์สันธมารแอบขโมยนางมาเลี้ยงดูที่เมืองยักษ์และตั้งชื่อว่า
นางเมรีซึ่งนางยักษ์รักใคร่เอ็นดู เลี้ยงนางเป็นบุตรบุญธรรมจนนางเติบโตและให้นางครองเมอืง นางเม
รีรักพระสวามีมาก เช่ือใจพระรถจึงถูกหลอกให้ดื่มเหล้าจนเมาและให้บอกความลับให้พระรถทราบทั้ง
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เรื่องดวงตานางสิบสอง ห่อยาที่ช่วยรักษาและต้นมะม่วงรู้หาวมะนาวรู้โห่ซึ่งเป็นต้นไม้ต้องห้าม เมื่อ
พระรถทราบดังนั้นจึงนำสิ่งของเหล่าน้ันไปจากนาง จึงทำให้นางเสียใจที่พระรถทอดทิ้งจึงได้สั่งเสียว่า
ให้ชาติหน้าพระรถเป็นฝ่ายติดตามนางบ้าง จากนั้นนางตรอมใจจนสิ้นพระชนม์ 

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงนางเมรจีำนวน 5 เพลง ได้แก ่เพลงเมรี(1) เพลงเมรี(2) เพลง
พระรถเมรี(1) เพลงพระรถเมรี(2) และเพลงอาลัยเมรี  

ยกตัวอย่างเช่น เพลงพระรถเมร(ี1) ในท่อนที่ว่า  “พระรถปากพล่อยละใช่น้อยใจนักเมรีเป็น
ยักษ์พี่จะอยูท่ี่ไฉน” หรือ เพลงอาลัยเมรี  ในท่อนที่ว่า “สุรเิยนเมื่อยามค่ำ  พระรถต้องจำจากเมรี” 

 
1.13 เรื่อง พระเวสสันดรชาดก   

       เรื่อง พระเวสสันดรชาดก  เป็นวรรณคดีที่มีเรื่องราวมาจากชาดกที่อยู่ในหมวดพระ
สุตันตปิฎกขุททกนิกาย มหานิบาต ที่แสดงเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระ
เวสสันดร ในพระชาตินี ้พระองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ ่งใหญ่ คือการบริจาคบุตรทาน และ  
ทารทานดังนั้นจึงเรียกชาดกเรื่องนี้ว่ามหาชาติ หรือพระชาติที่ยิ่งใหญ่ (นิธิอร พรอำไพสกุล , 2557: 
170) ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นวรรณคดีศาสนาที่มีอิทธิพลต่อในสังคมไทย 
อาจกล่าวได้ว่าเวสสันดรชาดกเป็นชาดกประจำชาติไทย (สมบัติ  จันทรวงศ์ , 2547: 258) โดยมีตัว
ละครที่ปรากฏในบท ดังนี้ 

 1.13.1 นางมัทรี  

       พระนางมัทรีเป็นพระธิดาของพระเจ้ามาตุลราช พระนางอภิเษกกับพระ
เวสสันดร ทรงเป็นพระมารดาของพระชาลีและพระกัณหา นางมัทรีมีความจงรักภักดีต่อพระสวามี 
โดยทรงติดตามพระเวสสันดรเมื่อถูกเนรเทศโดยมิกลัวความยากลำบาก ทรงเป็นพระมารดาที่รักลูก
เป็นอย่างยิ่ง 

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงนางมัทรี จำนวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงแหล่ มัทรรีำพัน เพลง
แหลส่ี่กษัตริยเ์ดินดง และเพลงแหล่ชูชกสองกุมาร(2) 

ยกตัวอย่างเช่น เพลงแหล่มทัรรีำพัน ท่อนที่ว่า  “โถมัทรีช่างไม่มีบุญกลบัต้องอาดูรช่ือไม่ดัง” 
หรือ เพลงแหล่สี่กษัตริย์เดินดง ในทอ่นที่ว่า “โฉมนางมทัรีแม่กัลยาอุม้แก้วกัญหากุมารี” 
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 1.13.2 พระเวสสันดร  

        พระเวสสันดรคือพระพุทธเจ้าในปัจจุบันชาติ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้า
กรุงสญชัย แห่งแคว้นสีพีกับพระนางผุสดี พระเวสสันดรทรงอภิเษกกับพระนางมัทรีมีพระโอรสคือ
พระชาลี และมีพระธิดาคือพระกัณหา พระเวสสันดรเป็นผู้มีนิสัยทรงมุ่งมั่นในการให้ทาน พระองค์
ทรงพระราชทานช้างปัจจยนาเคนทร์แก่พราหมณ์แค้วนกลิงคราษฎร์ ส่งผลให้ชาวเมืองแคว้นสีพีเกิด
ความไม่พอใจร้องทุกข์แก่พระเจ้ากรุงสญชัย พระองค์ทรงถูกเนรเทศจากนครไปอยู่ ยังป่าหิมพานต์  
พระเวสสันดรเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการ ในตอนที่พระองค์กล่าวแสดงเจตนาอันแน่วแน่ในการให้ทาน เกิด
แผ่นดินไหวเป็นอัศจรรย์เหล่าเทวดาต่างสาธุการแสดงความสรรเสริญ รวมถึงพระอินทร์ทรงช่วยเหลือ
มาขอบริจาคพระนางมัทรีและฝากนางไว้กับพระองค์ 

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงพระเวสสันดร จำนวน 2 เพลง ได้แก่ เพลงแหลส่ี่กษัตริยเ์ดิน
ดง ในท่อนที่ว่า “พระเวสสันดรสุริยวงค์ท้าวเธออุ้มองค์พ่อชาลี” และเพลงแหล่ชูชกสองกุมาร(2) 
“พระเวสสันดรตอนที่ทำทาน ยกสองพระกมุารให้ชูชกไป    ก็จึงสำเรจ็เป็นพุทธองค์” 

 1.13.3 พระกัณหาและพระชาล ี

               พระกัณหาและพระชาลีเป็นพระธิดาและพระโอรสของพระเวสสันดรกับพระ
นางมัทรี ทั้งสองพระองค์ติดตามพระบิดาและพระมารดามาอาศัยในป่า เมื่อชูชกเดินทางมาขอทั้งสอง
พระองค์ไปเป็นทาสรับใช้ พระเวสสันดรได้ยกทั้งสองกุมารให้แก่ชูชกไป พระกัณหาและพระชาลีทรง
เสียพระทัยที่ถูกมัดมือและทุบตี จนไปถึงเมืองสีพีจึงได้พบกับพระอัยกาและได้ไถ่ตัวทั้งสองพระองค์ 
ในตอนสุดท้ายทั้งสองพระองค์ได้ไปรับพระบิดาและพระมารดากลับมายังพระราชวังอย่างมีความสุข   
พระกัณหาและพระชาลีมีความกตัญญู เฉลียวฉลาด และมีความเมตตากรุณา ทั้งสองพระองค์เป็นผู้ที่
มีบุญญาธิการ มีเทวดาคอยช่วยเหลือพระองค์ยามที่อยู่ในป่าได้แปลงเป็นพระมารดาและพระบดิาช่วย
เลี้ยงดูเมื่อยามค่ำ       

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงกัณหา ชาลจีำนวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงแหล่ชูชกสองกมุาร(1) 
เพลงแหล่ชูชกสองกุมาร(2) และเพลงแหลส่ี่กษัตริยเ์ดินดง 

ยกตัวอย่างเช่น เพลงแหล่ชูชกสองกุมาร(2) ในท่อนที่ว่า “ว่าสองกุมารนั้นที่ดั้นดง บุกป่าฝ่า
พงแทบจะวางวาย ว่าถูกชูชกเอ้ยมันขอมา” และเพลงแหล่สี ่กษัตริย์เดินดง ในท่อนที่ว่า “พระ
เวสสันดรสุริยวงค์ท้าวเธออุ้มองค์พ่อชาลีโฉมนางมัทรีแม่กัลยาอุ้มแก้วกัณหากุมารี” 
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 1.13.4 ชูชก 

      ชูชกเป็นพราหมณ์เฒ่าเที่ยวหาขอทานจนมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งจึงนำไปฝากไว้
กับพราหมณ์สามีภรรยาแต่ทั้งสองนำเงินไปใช้และไม่มีเงินคืนแก่ชูชกจึงยกลูกสาวช่ือนางอมิตตาดาแก่
ชูชก นางขอให้ชูชกเดินทางไปขอพระราชบุตรและธิดาของพระเวสสันดรมาเป็นทาสรับใช้ ชูชกจึง
เดินทางไปขอคำขอของนาง ชูชกเป็นพราหมณ์เฒ่าอัปลักษณ์ มีลักษณะอันเป็นลักษณะของบุรุษโทษ
18 ประการ ชูชกไม่ทำมาหากิน ชอบขอทานผู้อื่น ฉลาดแกมโกง โกหก หลงภรรยาสาว หยาบคาย 
โหดเหี้ยมทารุณ มักมากในการบริโภคจนทำให้ตนเองถึงแก่ความตาย   

 บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงชูชกจำนวน 2 เพลง ได้แก่ เพลงแหล่ชูชกสองกุมาร(1) เพลง
แหล่ชูชกสองกุมาร(2) กล่าวถึงตัวละครชูชกในบทเพลงดังนี ้“ชูชกเอ้ยมันขอมา เอาไปเป็นทาสาคอย
รับใช้ ว่าเอาเถาวัลย์พันที่ข้อมือ” 

1.14 เรื่อง แก้วหน้าม้า  

            เรื่อง แก้วหน้าม้า เป็นวรรณคดีไทยที่ช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักของคนไทยเป็นอย่างดี ซึ่ง
เป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทินกร กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ ์ โดยนำ
เรื่องราวในวรรณคดีไปสร้างสรรค์ในรูปแบบอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งภาพยนตร์ การ์ตูน ละคร
โทรทัศน์ การแสดงลิเก หรือปรากฏในบทเพลงทำให้เรื่องราวของนางแก้วหน้าม้าเป็นที่รู้จ ักและ
แพร่หลายในสังคมไทย โดยมีตัวละครที่ปรากฏในบทเพลง ดังนี้ 

 1.14.1 นางแก้วหน้าม้าหรือนางมณ ี

               นางแก้วหน้าม้าหรือนางมณีเป็นนางเอกของเรื่อง โดยที่มาของนางมิได้ปรากฏ
ที่มาอย่างชัดเจน ในตัวบทปรากฏเพียงว่านางเป็นหญิงหน้าตาคล้ายม้า เป็นลูกของตายายมีฐานะ
ยากจน เก็บว่าวของพระปิ่นทองที่ขาดและปลิวหายได้ นางแก้วหน้าม้าหรือนางมณีมีหน้าตาเหมอืนมา้
จึงถูกดูถูกและดูหมิ่นและเป็นที่รังเกียจของพระพิณทอง แต่นางสามารถถอดรูปม้าจากใบหน้าได้จึง
กลายเป็นหญิงสาวทีมีรูปร่างหน้าตางดงามเป็นที่หลงใหลของพระพิณทอง นางแก้วหน้าม้าหรือนาง
มณีมีลักษณะนิสัยและมีพฤติกรรมที่แตกต่างกบันางเอกในวรรณคดีโดยทั่วไป กล่าวคือนางแสดงความ
ต้องการของตนเองคือการเป็นพระชายาของพระพิณทองและลวนลามพระพิณทองทำให้พระองค์ไม่
พอพระทัยจึงบริภาษนาง แต่นางมิได้โกรธเคืองและด้วยสติปัญญาของนางที่ต้องการเอาชนะพระพิณ
ทองโดยนางถอดรูปม้าให้พระพิณทองหลงใหลและมีพระโอรสให้พระองค์ อีกทั้งนางยังรักและห่วงใย
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พระพิณทองจึงได้ช่วยเหลือเมื่อพระองค์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตราย  นางแก้วหน้าม้าหรือนาง
มณีแม้จะมีหน้าตาคล้ายม้าแต่สามารถ ถอดรูปเป็นหญิงงามได้ดังที่กล่าวแล้วในตอนต้น นอกจากนี้
นางยังสามารถแปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีและได้รับมีดพร้าโต้ซึ่งเป็นอาวุธวิเศษจากพระ
ฤๅษีจึงทำให้นางสามารถต่อสู ้กับยักษ์ด้วยความกล้าหาญและได้รับชัยชนะจนยักษ์ยกเมืองและ
พระธิดาให้  

 บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงนางแก้วหน้าม้าหรือนางมณี จำนวน 4 เพลง ได้แก่ เพลงแก้ว
หน้าม้า เพลงแก้วหน้าม้า(ต้องสวยแค่ไหน) เพลงสัญญาฮักแก้วหน้าม้า และเพลงปิ่นทองเกี้ยวแก้วมณี   
 ตัวอย่างเช่น เพลงแก้วหน้าม้า ในท่อนที่ว่า “นางแก้วหน้ามา้ เก็บว่าวจุฬาน้ีมาครอบครอง” 

หรือ เพลงแก้วหน้าม้า (ต้องสวยแค่ไหน) ในท่อนที่ว่า “พี่หลงรูปกายร่วมอยูก่ินพูดพร่ำติฉินแก้วหน้า

ม้า มิอาจเทียบมณีรัตนา” 

 1.14.2 พระพิณทอง* 

           พระพิณทองเป็นพระเอกของเรื่อง เป็นพระเอกที่อ่อนแอต้องพึ่งพานางแก้ว

หน้าม้าเมื่อยามคับขันซึ่งที่มาของพระพิณทองคือพระโอรสของท้าวมงคลราชและพระมเหสีมณฑาเทวี 

ผู้ครองกรุงมิถิลา พระองค์ทรงเล่นว่าวซึ่งว่าวนั้นถูกลมตีจึงได้ลอยหายไป เมื่อพระองค์ตามหาว่าวที่
หายไปนั้นพบว่านางแก้วซึ่งเป็นหญิงหน้าตาเหมือนมา้เก็บได้และไม่ยอนคืนให้ พระพิณทองจึงลวงนาง
ว่าอีกสามวันจะมารับนางเข้าวังซึ่งมิได้ทำตามสัญญา พระองค์ทรงเกลียดนางเมือ่นางได้เข้ามาอยู่ในวัง
จึงได้หนีนางไปแต่งอภิเษกกับนางทัศมาลีที่เมืองโรมคัล แต่เมื่อได้พบกับนางมณีซึ่งเป็นนางแก้วหน้า
ม้าที่ถอดรูปจึงหลงรักและกลับเมืองมิถิลา จนสุดท้ายได้พบความจริงว่านางแก้วหน้าม้าคือนางมณีที่มี
หน้าตางดงามและได้อภิเษกกับนางและแต่งตั้งนางเป็นพระมเหสี พระพิณทองเป็นผู้มิรักษาคำพูด 
ตัดสินคนเพียงรูปลักษณ์ภายนอก พระองค์รังเกียจนางแก้วหน้าม้า แต่หลงรักนางมณีที่มีร ูปร ่าง
หน้าตาสวยงามซึ่งแท้จริงแล้วคือนางแก้วหน้าม้า มีนิสัยปากร้ายดูถูกเหยียดหยามนางแก้วหน้าม้า 
และบริภาษด่าทอนางต่าง ๆ นานา นอกจากนี้ยังมีนิสัยเจ้าชู้ในตอนที่พระพิณทองอภิเษกกับนางทัศ
มาลี แต่เมื่อได้พบกับนางมณีจึงละทิ้งนางทัศมาลีอย่างง่ายดายลวงนางว่าจะกลับกรุงมิถิลาแล้วจะ
กลับมารับนางแต่มิได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้จนนางเดินทางมาหาพระองค์ที่กรุงมิถิลา  

____________________________ 

        * พระพิณทองเป็นชื่อของพระเอกในตัวบทวรรณคดีไทยเรื่องแก้วหน้าม้า ส่วนชื่อในบทเพลงชื่อว่าพระปิ่น
ทอง  
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บทเพลงไทยสากลที่กล่าวถึงพระพิณทอง จำนวน 4 เพลง ได้แก่เพลงแก้วหน้าม้า เพลง
สัญญาฮักแก้วหน้าม้า และเพลงปิ่นทองเกี้ยวแก้วมณี   

1.15 เรื่อง จันทโครพ  

                  เรื่อง จันทโครพ เป็นวรรณคดีที่เป็นทีรู่้จกัในสังคมไทย มเีค้าโครงบางส่วนคล้ายกบัจลุ
ธนุคคหชาดก ในนิบาตชาดกเป็นที่นิยมนำไปแสดงในรปูละครหรอืลเิกจึงทำให้วรรณคดีเรื่องนี้เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย ตัวละครทีป่รากฏในบทเพลง ดังนี้ 

   1.15.1 นางโมรา 

              นางโมราเป็นตัวละครเอกของวรรณคดีเรื่องจันทโครพ นางโมราเป็นผู้หญิงที่
พระฤๅษีปลุกเสกไว้ในผอบเพื่อให้เป็นพระมเหสีเมื่อจันทโครพได้ขึ้นครองเมือง แต่พระฤๅษีห้ามมิให้
จันทโครพเปิดผอบระหว่างทาง  นางโมราเป็นผู้หญิงรูปร่าง หน้าตางดงามมาก งามทั้งร่างกายใบหน้า
และผิวพรรณเหมือนด่ังนางบนสวรรค์ นางโมราเป็นผู้หญิงทีม่ีความอ่อนแอในจิตใจ ไม่มีความมั่นคงใน
คนรัก นางโมราเป็นหญิงที่มีความงดงามจึงเป็นที่รักของจันทโครพเป็นอย่างยิ่งทั้งรักและหลงนางจน
เป็นอันตรายต่อจันทโครพ 

บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงนางโมรา จำนวน 5 เพลง ได้แก่เพลงโมรา(1) เพลงโมรา(2) 
เพลงจันทโครพ เพลงอวสานรัก และเพลงนางหลายใจ  

ตัวอย่างเช่น เพลงโมรา(1) ในท่อนที่ว่า “โมราถูกกล่าวหาว่าใจร้าย แหมช่างน่าอายผู้ชาย

หยามหมิ่น” หรือ เพลง อวสานรัก ในท่อนที่ว่า “อวสานแลว้พอแค่นี้พี่น้ันขอลาพอกันทีแม่นางโมรา” 

 1.15.2 จันทโครพ  

       จันทโครพเป็นพระโอรสของท้าวพรหมทัตกบัพระมเหส ี เมื่อจันทโครพอายุ 12 
พรรษาได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้เพื่อกลับมาปกครองบ้านเมืองสืบต่อจากพระราชบิดา จันทโครพ
เป็นชายหนุ่มรูปงาม เมื่อตอนที่จันทโครพเข้าไปหาพระฤๅษี เมื่อพระฤๅษีเห็นจันทโครพก็มีความยินดี 
จันทโครพมีความกตัญญูทั้งกับพระบิดาและพระมารดา รวมถึงพระฤๅษีโคดมที่ประสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู้ให้ แต่จันทโครพอยากรู้อยากเห็นจึงลืมคำสั่งของพระฤๅษีที่ไม่ให้เปิดผอบกลางป่า ในผอบนั้นมี
นางโมราหญิงงามที่ฤๅษีฝากมาให้ จันทโครพรักนางมาก แม้นางหิวน้ำก็ใช้เลือดตนให้นางดื่ม และจันท
โครพก็ถูกโจรป่าฆ่าตาย จันทโครพได้ร่ำเรียนวิชากับพระฤๅษีจนมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ 
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และได้ต้ังพิธีเพื่อให้ได้ศรและพระขรรค์แก่จันทโครพเป็นอาวุธเพื่อป้องกันอันตราย เมื่อครั้งที่จันทโค
รพต่อสู้กับกลุ่มโจรป่าได้ต่อสู้จนเหล่าทหารโจรตายมากมายแต่พลาดให้กับหัวหน้าโจร 

 บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงจันทโครพ มีจำนวน 2 เพลง ได้แก่ เพลงจันทโครพ ในท่อน
ที่ว่า จะกล่าวถึงพระจันทโครพ เมื่อเปิดผอบพบนางโมรา” และเพลงโมรา(1) ในท่อนที่ว่า “จันทโครพ
เปิดผอบกลางไพร ฤาษีสั่งไว้ไม่จำคำทำนาย” 

1.16 เรื่อง ศกุนตลา  

เรื่อง ศกุนตลา เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น
วรรณคดีบทละครที่มีช่ือเสียงและแพร่หลายเรื่องหนึ่งของไทย โดยมีตัวละครทีป่รากฏในบทเพลง 
เพียงตัวเดียวได้แก่  นางศกุนตลา  

                  นางศกุนตลา 

        นางศกุนตลาเป็นธิดาของพระฤๅษีวิศวามิตร ซึ่งเป็นกษัตริย์เกาศิกมาบำเพ็ญเป็นฤๅษี
กับนางฟ้าผู้ซึ่งมาทำลายตบะจนนางคลอดนางศกุลตาและกลับขึ้นไปบนสวรรค์ นางศกุนตลาเป็น
ผู้หญิงที่มีความงดงามมาก ผิวพรรณหน้าตา สวยงามเหนือกว่าธรรมชาติ เมื่อท้าวทุษยันต์ได้พบก็เกิด
หลงรักตั้งแต่แรกเห็น นางศกุนตลาเป็นกุลสตรีมิเคยได้มีใจให้ชายใดจนเมื่อได้พบกับทุษยันต์ก็หลงรัก 
นางคิดถึงจนล้มป่วย จึงทำให้นางถูกสาป นางศกุลตลาเติบโตมาด้วยพระฤๅษีเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน นาง
ศกุนตลาเป็นผู้หญิงที่เชื่อฟังคำสั่ง มีความกตัญญู และเมื่อนางจะมีพระสวามี พระฤๅษีได้สั่งสอนการ
เป็นภรรยาที่ดีและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติให้นางได้นำไปใช้ สุดท้ายนางได้ครองรักกับทุษยันต์อย่างมี
ความสุข 

 บทเพลงไทยสากลท่ีกลา่วถึงนางศกุลตลา จำนวน 1 เพลง ได้แก่ เพลงศกุนตลา กล่าวถึงตัว
ละครนางศกุนตลาในบทเพลงดงันี้ “ศกุนตลานางฟ้าแมกฟ้าฤาไฉนเดินดินนางเดียวเปลี่ยวใจ”  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับชื่อตัวละครจากวรรณคดีไทยที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากล
สามารถสรุปได้ว่าตัวละครจากวรรณคดีไทยที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากลมาจากวรรณคดีไทยจำนวน 
16 เรื่อง พบตัวละครจากวรรณคดีไทยจำนวน 60 ตัว โดยช่ือตัวละครที่ปรากฏนั้นมีความหลากหลาย
และน่าสนใจ มีทั้งตัวละครเอกที่เป็นที่รู้จักและจดจำในวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ  หรือเป็นตัวประกอบที่มี
บทบาทสำคัญต่อเนื้อเรื่อง นอกจากนี้ยังมีตัวละครที่ไม่มีความสำคัญต่อเนื้อเรื่องได้แก่ ทหารยักษ์กรุง
ลงกา ทั้งนี้การนำตัวละครเหล่านี้มาใช้เพื่อสื่อความหมายและแนวคิดของเรื่องที่ต้ องการนำเสนอใน
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บทเพลง ซึ่งจากการรวบรวมช่ือตัวละครจากวรรณคดีไทยสามารถคิดเป็นสัดส่วนวรรณคดีที่ปรากฏใน
บทเพลงไทยสากลด้วยแผนภูมิที่ปรากฏดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 : สัดส่วนของวรรณคดี 16 เรื่องที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากล 

 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นสัดส่วนของจำนวนเพลงวรรณคดีไทยในแต่ละเรื่องที่ปรากฏ 
โดยพบว่าวรรณคดีเรื ่องรามเกียรติ์ปรากฏมากที่สุดจากจำนวนเพลงทั ้งสิ้น 171 เพลง เป็นเพลง
เกี่ยวกับตัวละครจากเรื่อง รามเกียรติ์ รองลงมาคือเรื่อง ขุนช้างขุนแผน จนกระทั่งวรรณคดีเรื่อง 
ศกุนตลา พบจำนวนเพลงน้อยที่สุดจำนวน 1 เพลง ในส่วนตัวละครที่ปรากฏในบทเพลงมากที่สุดคือ 
ตัวละครนางกากี และ นางวันทองหรือนางพิมพิลาไลยจำนวน 18 เพลง รองลงมาคือตัวละครทศกณัฐ์ 
จำนวน 16 เพลง มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 

วรรณคด ี ตัวละคร จำนวนเพลง 
1. รามเกียรติ์ 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 42 เพลง 

 

 

1. ทศกัณฐ์  

2. นางสีดา 

3. พระราม 

4. หนุมาน 

16 เพลง 

13 เพลง 

11 เพลง 

10 เพลง 

รามเกียรติ์
25%

ขุนช้างขุนแผน
16%

กากี
10%

อิเหนา
8%

สังขท์อง
6%

สามก๊ก
6%

พระอภัยมณี
4%

ไกรทอง
4%

พระสุธนมโนหร์า
4%

กามนิตวาสิฏฐี
4%

พระลอ
3%

พระรถเมรี
3%

พระเวสสันดร
2%

แก้วหน้าม้า
2%

จันทโครพ
2% ศกุนตลา

1%
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วรรณคด ี ตัวละคร จำนวนเพลง 
1. รามเกียรติ์ 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 42 เพลง 

 

5. พระลักษมณ์ 

6. นางสุพรรณมัจฉา 

7. พิเภก 

8. นางมณโฑ 

9. กุมภกรรณ 

10. มัจฉานุ 

11. สำมนักขา 

12. ทหารยักษ์กรุงลงกา 

4 เพลง 

3 เพลง 

2 เพลง 

2 เพลง 

1 เพลง 

1 เพลง 

1 เพลง 

1 เพลง 

2. ขุนช้างขุนแผน 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 27 เพลง 

1. นางวันทอง หรือนางพิมพิลาไลย  

2.ขุนช้าง 

3.ขุนแผนหรือพลายแก้ว 

4.นางศรีมาลา 

18 เพลง 

13 เพลง 

8 เพลง 

1 เพลง 

3. กากี 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 18 เพลง 

1. นางกากี  

2. ครุฑเวนไตย 

3. คนธรรพ์นาฏกุเวร 

4. ท้าวพรหมทัต 

18 เพลง 

5 เพลง 

4 เพลง 

1 เพลง 

4. อิเหนา 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 13 เพลง 

1. นางบุษบา  

2. อิเหนา 

3. จรกา 

4. นางจินตะหรา 

5. วิหยาสะกำ 

6. มะเดหวี 

10 เพลง 

7 เพลง 

2 เพลง 

1 เพลง 

1 เพลง 

1 เพลง 

5. สังข์ทอง 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 11 เพลง 

1. พระสังข์หรือเจ้าเงาะ  

2. นางรจนา 

3. ท้าวยศวิมลกับนางจันท์เทวี 

10 เพลง 

8 เพลง 

1 เพลง 

6. สามก๊ก 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 11 เพลง 

1.ขงเบ้ง  

2.โจโฉ 

3. กวนอู  

6 เพลง 

4 เพลง 

3 เพลง 

7. พระอภัยมณี 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 7 เพลง 

1.นางผีเสื้อสมุทร  

2.นางเงือก 

3. พระอภัยมณี 

3 เพลง 

3 เพลง 

2 เพลง 
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วรรณคด ี ตัวละคร จำนวนเพลง 
4. สุดสาคร 

5. นางละเวงวัณฬา 

1 เพลง 

1 เพลง 

8. ไกรทอง 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 7 เพลง 

1. ไกรทอง  

2. ชาละวัน 

3. นางตะเภาทอง 

4 เพลง 

4 เพลง 

3 เพลง 

9. พระสุธนมโนห์รา 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 6 เพลง 

1. นางมโนห์รา  

2. พระสุธน 

3. พรานบุญ 

6 เพลง 

4 เพลง 

1 เพลง 

10. กามนิตวาสิฏฐี 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 6 เพลง 

1. นางวาสิฏฐี  

2. กามนิต 

5 เพลง 

2 เพลง 

11. พระลอ 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 5 เพลง 

1. พระลอ  

2. พระเพื่อนพระแพง 

3. ไก่แก้ว 

4 เพลง 

3 เพลง 

2 เพลง 

12. พระรถเมรี 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 5 เพลง 

1. พระรถ 

2. นางเมรี 

5 เพลง 

5 เพลง 

13. พระเวสสันดร 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 4 เพลง 

1.นางมัทรี  

2. พระเวสสันดร 

3. กัณหา ชาลี 

4. ชูชก 

4 เพลง 

3 เพลง 

2 เพลง 

2 เพลง 

14. แก้วหน้าม้า 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 4 เพลง 

1. นางแก้วหน้าม้า  

2. พระปิ่นทอง 

4 เพลง 

3 เพลง 

15. จันทโครพ 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 4 เพลง 

1. นางโมรา 

2. จันทโครพ 

5 เพลง 

2 เพลง 

16. ศกุนตลา 

จำนวนเพลงทั้งสิ้น 1 เพลง 

1.นางศกุนตลา 1 เพลง 

ตารางที่ 1: จำนวนบทเพลงไทยสากลที่กล่าวถึงตัวละครในวรรณคดีไทย 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าตัวละครที่ปรากฏในเพลงไทยสากล หากจำแนกเป็นตัวละครชาย
กับตัวละครหญิงจะพบว่าตัวละครชายนั้นมีจำนวนมากกว่าตัวละครหญิง แต่ตัวละครที่ปรากฏในบท
เพลงที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดคือ นางกากี และนางวันทองหรือนางพิมพิลาไลย แสดงให้เห็นว่าตัว
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ละครที่ปรากฏมากที่สุดเป็นตัวละครที่เป็นที่รู้จัก โดยมีลักษณะเป็นตัวละครแบบสมจริงดังที่ สุกัญญา     
สุจฉายา (2555: 112) กล่าวถึงตัวละครแบบสมจริงว่าเป็นตัวละครที่มีอารมณ์ความรู ้สึกแบบคน
ธรรมดาสามัญมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีในตนเอง มีความซับซ้อนทางอารมณ์มีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่
พึงประสงค์มีความขัดแย้งในตนเองจึงเป็นตัวละครที่จับใจผู้อ่าน ตัวละครทั้งนางกากีและนางวันทอง
เป็นตัวละครที่เปรียบเป็นตัวแทนของลักษณะผู้หญิงที่ไม่ดี แต่ในบทเพลงไทยสากลที่กล่าวถึงตัวละคร
ทั้งสองตัวนี้มีทั้งที่กล่าวถึงการเป็นตัวแทนของผู้หญิงไม่ดีและมีเพลงที่กล่าวถึงตัวละครทั้งสองตัวนี้ว่า
เป็นตัวละครที่น่าสงสาร ตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอ ตัวละครที่ปรากฏรองลงมาคือทศกณัฐ์
พบจำนวน 16 เพลง ขุนช้าง 13 เพลงซึ่งทั้งสองเป็นตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์ที่นำมาใช้ในบทเพลงมีการ
ตีความและเล่าเรื่องใหม่ที่น่าสนใจ และปรากฏตัวละครและจำนวนบทเพลงตามลำดับ 

2. การนำเสนอเรื่องราวของตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล 

ตัวละครจากวรรณคดีไทยที่ปรากฏในตัวบทวรรณคดีจะมีการบรรยายให้รายละเอียดเกี่ยวกบั
ตัวละครทั้งลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรม และลักษณะนิสัย หากตัวละครใดที ่มีลักษณะเด่น
น่าสนใจเป็นที่น่าจำจดตัวละครตัวนั้น ๆ มักจะถูกนำไปกล่าวถึงและเมื่อนำตัวละครจากวรรณคดีไทย
มาใช้ในบทเพลงไทยสากล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว หรือเลือกลักษณะพิเศษบางประการของตัวละครจาก
การตีความของผู้ประพันธ์มาดัดแปลงหรือขยายความเพิ่มเติมและนำเสนอเปน็เรื่องราวในรูปแบบของ
บทเพลงที่หลากหลาย การนำเสนอเรื่องราวตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล จำแนกได้ 
2 ประเด็นคือ 

2.1 การเล่าเรือ่งราวของตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล 
2.2 การอ้างถึงหรือเปรียบเทียบตัวละครในวรรณคดีไทยกับบุคคลในบทเพลงไทยสากล 

 ผู้วิจัยขอกล่าวถึงรายละเอียดในแตล่ะหัวข้อดังนี้ 

2.1 การเลา่เรื่องราวของตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล 

                 เมื่อนำตัวละครจากวรรณคดีไทยมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์บทเพลงไทยสากล 
ผู้ประพันธ์จะนำเรื่องราวหรือเลือกลักษณะพิเศษบางประการของตัวละครจากการตีความใหม่มา
ดัดแปลงหรือขยายความเพิ่มเติม โดยให้รายละเอียดมากขึ้นและนำเสนอเป็นเรื่องราวในรูปแบบของ
บทเพลงซึ่งมีความหลากหลายและน่าสนใจ ดังนี้  

 2.1.1 การเล่าอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร 
 2.1.2 การเล่าพฤติการณ์หรือเหตุการณ์สำคัญของตัวละคร 
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2.1.3 การเล่าเรื่องราวความเป็นมา ลักษณะหรือพฤติกรรมของตัวละคร 
    มีรายละเอียดดังนี้ 
 
     2.1.1 การเลา่อารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร 

                       การเล่าอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในวรรณคดีไทย เป็นการเล่าเรื่องโดยใช้  
ตัวละครจากวรรณคดีไทยถ่ายทอดอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ซึ่งผู้เล่าอาจเป็นตัวละครเองหรือไม่ก็
ได้ โดยผู้เล่าจะทำหน้าที่บรรยายหรือพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกในมุมมองของตัวละครที่ถ่ายทอด
ออกมาเพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ความรู้สึกของตัวละครซึ่งอาจสอดคล้องหรือขยายความเพิ่มมากกว่าที่ปรากฏ
ในตัวบทวรรณคดี อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครจากวรรณคดีไทยที่พบในบทเพลงไทยสากลมีทั้ง
ความโศกเศร้าเสียใจ ความรัก ความโกรธ หรือผสมผสานอารมณ์ที่หลากหลายในบทเพลง โดยบท
เพลงที่นำเสนออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครนั้นพบจำนวน  72 เพลง แบ่งเป็นความเศร้าโศกเสียใจ
ทั้งจากการผิดหวังในความรัก หรือการพลัดพรากจากผู้เป็นที่รัก 39 เพลง ความสุขจากความรักและ
การเกี้ยวพาราสีจำนวน 29 เพลงและ ความโกรธแค้นเจ็บใจจำนวน 15 เพลง การนำเสนอเรื่องราว
ของตัวละครโดยการเล่าอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในวรรณคดีไทยปรากฏดังนี้ 

   2.1.1.1 ความโศกเศร้าเสียใจ  

                        ความโศกเศร้าเสียใจเป็นอารมณ์ความรู้สกึของตัวละครจากวรรณคดีไทย 
ที่ถ่ายทอดเป็นบทเพลงไทยสากลที่พบมากที่สุด จำนวน 39 เพลง ความโศกเศร้าเสียใจที่นำเสนอใน
บทเพลงไทยสากลนี้มีสาเหตุจากหลายประการ มีทั ้งการพลัดพรากจากผู้เป็นที ่รัก ความผิดหวัง
เนื่องจากการรักคนที่ไม่รักตนเอง หรือการถูกคนรักทอดทิ้ง ยกตัวอย่างเช่น เพลงพิเภกกำสรวล  ดังมี
เนื้อความว่า 

แสนสงสารพิเภกคนซ่ือคราวชะตาถึงฆาต 
ขุนมารทศกัณฐ์ตัดขาดจากวงศาคณาญาติให้มาอยู่กลางป่า   

            ... 
แว่วเสียงชะนีโหย โหวกโวยพาใจให้ไหวหว่ัน  
ป่านฉะน้ีน้องพี่ก็เหมือนกันคงต้องเศร้าโศกศัลย์ครวญคร่ำพร่ำอาลัย  
ต่อไปน้ีคงจะไม่มีสุขคงจะต้องทนทุกข์จนกระทั่งวันตาย 
ลาแล้ว ลาแล้ว ลาแล้วเมียแก้วยอดดวงใจ  
อีกลงกาที่เคยสบายลาแล้วแม้นไม่ตายจะกลับมา 

(เพลงพิเภกกำสรวล  โกมินทร์ นิลวงศ์) 
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เพลงพิเภกกำสรวล เป็นบทเพลงที่แสดงความโศกเศร้าคร่ำครวญถึงการลาจากถิ่นที่อยู่และ
คนรักของพิเภก บทเพลงใช้ภาษาแสดงบรรยากาศของป่า และสภาพจิตใจของตัวละคร การใช้เสียง
ของชะนี  ในท่อนที่กล่าวว่า “แว่วเสียงชะนีโหย โหวกโวยพาใจให้ไหวหว่ัน” เสียงร้องของชะนี ทำให้
ตัวละครหวนคิดถึงนางอันเป็นที่รักที่คงกำลังโศกเศร้า ในท่อนที่ว่า “ป่านฉะนี้น้องพี่ก็เหมือนกันคง
ต้องเศร้าโศกศัลย์ครวญคร่ำพร่ำอาลัย” มีการใช้คำซ้อน ทั้งคำว่า “เศร้า” “โศก” “ศัลย์” เพื่อการ
เน้นย้ำถึงความโศกเศร้า และความอาลัยอาวรณ์โดยใช้คำว่า “ครวญ” “คร่ำ” “พร่ำ” และ “อาลัย” 
ทั้งหมดล้วนเป็นคำที่สื่ออารมณ์โศกเศร้าของตัวละคร อีกทั้งยังบรรยายความทุกข์ของตนเองที่คงต้อง
ทุกข์จนถึงวันตาย โดยเน้นย้ำทั้ง “ต่อไปนี้คงจะไม่มีสุข” และ “คงจะต้องทนทุกข์” จากท่อนที่ว่า 
“ต่อไปนี้คงจะไม่มีสุขคงจะต้องทนทุกข์จนกระทั่งวันตาย” การใช้คำซ้ำ “ลาแล้ว” ถึงสามครั้งแสดง
ความอาลัยอาวรณ์จากบ้านเมืองและคนรัก ซึ่งในบทเพลงสื่อความโศกเศร้าได้เป็นอย่างดี 

เพลงคนธรรพ์รำพึง เป็นการคร่ำครวญหานางของคนธรรพ์ที่มีต่อนางกากีอันเป็นที่รัก ดังมี
เนื้อความว่า  

ชื่นใดหาใครจะสู้ชื่นยอดชู้กากี  กลิ่นเจ้าน้ีพี่ยังอาวรณ์  
ดวงใจจากพี่ไปฤทัยพี่แทบขาดรอน อาวรณ์เจ้าไม่วาย 
ตรอมตรมอยู่เดียวดาย ยามพระพายโชยกลิ่นเจ้ามา กลิ่นสุดาหอมระรื่น 
จากไปวิมานเมืองแก้ว ลืมพี่แล้วทรามชื่น พี่ทนฝืนระกำดวงใจ  
รอคอยยอดเทวี ฤทัยพี่แทบบรรลัยดวงใจพี่เป็นกังวล 

(เพลงคนธรรพ์รำพึง ชรินทร์ นันทนาคร) 

เพลงคนธรรพ์รำพึง เป็นบทเพลงที่นำเสนออารมณ์ความรู้สึกโศกเศร้าคร่ำครวญจากการพลดั
พรากกับนางกากีผู้เป็นที่รัก เปรียบนางเป็นด่ังดวงใจ เมื่อนางจากไปจึงสร้างความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง 
บทเพลงพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกด้วยการใช้คำที่แสดงความทุกข์ทรมานทั้ง “ฤทัยพี่แทบขาดรอน” 
“ตรอมตรม” “ระกำดวงใจ” “ฤทัยพี่แทบบรรลัย” เป็นการเปรียบความเสียใจจนหัวใจแทบสลายเพือ่
สื่ออารมณ์ความโศกเศร้าของคนธรรพ์   

เพลงจรกาแพ้รัก เป็นบทเพลงที ่แสดงความโศกเศร้าเนื ่องจากความผิดหวังในความรัก      
ของจรกา ทั้งถูกแย่งคนรัก และรักคนที่ไม่รักตนเอง  ดังมีเนื้อความว่า  

ข้าถูกลวง ช้ำในทรวงต้องอกหัก ข้าถูกแย่งรัก หมายหม่ินศักดิ์เชิงชาย 
ทั้งเยาะทั้งเย้ย ซ้ำเปรียบเปรยให้อาย จากน้ีข้ายอมตาย ไว้ลายชายชาติชาตรี 
ข้าผู้แพ้ให้แก่รักน่ันก็มีวันเศียรบั่นยอมพลี  
ขอเทิดไว้หวงในรักน้ี ชีพข้าน้ีขอน้อมสิ้นแด่ความรัก 
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จรกา ใครเขาเหมือนข้า ก็คงช้ำนัก 
รูปร่างไม่งามพริ้งยอดหญิงถึงไม่รัก เจ็บช้ำนัก ข้ายอมแพ้แพ้แล้วสิ้นเอย 
จรกาโลก เหวย ข้า คือ ผู้ แพ้ 

(เพลงจรกาแพ้รัก โกมินทร์  นิลวงศ์) 

ตัวละครจรกาจากเรื่อง อิเหนา เป็นผู้เล่าความรู้สึกของตนเอง ความเจ็บช้ำใจของตนเอง    
ว่าถูกหลอกและเสียใจที่ถูกแย่งคนรัก รู้สึกอับอายเสียเกียรติที่ถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีด้วยรูปร่างหน้าตา     
ที่อัปลักษณ์ จรกาขอยอมตายเพื่อแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ แม้ว่าในบทเพลงนี้จะกล่าวถึงว่าจรกาจะ
ยอมรับว่าตนเองนั้นเป็นผู้พ่ายแพ้ แต่จากการนำเสนอในบทเพลงนี้ จรกาเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติ 
การถูกดูหมิ่นด้วยการเยาะเย้ยหรือทำให้อับอายนั้นสร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้ฟังเกิด
ความเห็นใจตัวละครตัวนี้ที่เป็นผู้ถูกกระทำให้เกิดความเสียใจ   

 เพลงผเีสือ้สมุทร(รกัเกินจะหักใจ) เป็นเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของนางผเีสือ้สมุทร 
ดังความว่า 

อกข้าสะท้าน หัวใจแหลกลาญ เม่ือเธอจะหนี 
โอ้สุดชีวีพระอภัยมณีพี่คือดวงใจ 
แม้ร่างกายของข้าเป็นยักษ์แต่ใจภักดิ์รักไม่เสื่อมคลาย 
... 
ร้องไห้วิงวอนน้ำตาเป็นสายไม่อาจเปลี่ยนใจ ได้เพียงระกำ 
เป่าปี่สังหารให้ตายก็ยัง รักเกินจะหักใจ  
ตราบลมหายใจสุดท้ายก็ยังรักเธอไม่เสื่อมคลาย 

(เพลงผีเสื้อสมุทร (รักเกินจะหักใจ)  มินตรา น่านเจ้า) 

เพลงผีเสื้อสมุทร(รักเกินจะหักใจ) นำเสนอความรู้สึกของนางผีเสื้อสมุทรที่กำลังคร่ำครวญถึง 
พระอภัยมณีที่กำลังหนีนาง ทำให้นางเจ็บปวด เสียใจ เพราะนางรักและภักดีต่อพระอภัยมณีเปน็อย่าง
ยิ่ง เปรียบพระองค์เป็นด่ังดวงใจ นางจะไม่ยอมทำร้าย ยอมแลกทั้งกายและใจของตนเอง ยอมแม้ตัว
จะตายมากกว่าจะทำอันตรายผู้เป็นที่รัก นางคร่ำครวญเพื่อให้พระอภัยมณีกลับมาหานาง ถึงแม้ว่า
พระอภัยมณีจะเป่าปี่เพื่อฆ่าตน แต่นางก็ยังคงรักแม้ตัวจะตายไปก็ตาม การถ่ายทอดความรักที่นาง
ผีเสื้อสมุทรเป็นการสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ฟัง    

ดังจะเห็นได้ว่า ความโศกเศร้าของตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงใช้เพื่อสื่ออารมณ์
ความทุกข์โศกแสดงการคร่ำครวญ โดยนำมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวในรูปแบบของบทเพลงไทยสากลที่
ไพเราะ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ หรือเห็นอกเห็นใจตัวละครนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี 
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    2.1.1.2 ความสุข 

                       ความสุขเป็นอารมณ์ความรู ้สึกของตัวละครจากวรรณคดีไทยที่
นำมาใช้ถ่ายทอดเป็นบทเพลงไทยสากลที่พบจำนวน 16 เพลง อารมณ์ความรู้สึกนี้ใช้นำเสนอเป็นบท
เพลงไทยสากลนี้มีทั้งความสุขจากความรักและการเกี้ยวพาราสี ตัวอย่างเช่น เพลงกระท่อมรจนา เป็น
บทเพลงที่นำเสนอความสุขอันเนื่องมาจากความรักระหว่าง เจ้าเงาะ กับ นางรจนา ดังความว่า  

ผู้ชาย : พี่ ต่ำ ช้า โฉด เขลาถึงกลัวน้องเจ้าระอา  
ผู้หญิง : ใคร ๆ เห็นเป็นเงาะป่าน้องก็บูชาช่างใครอิจฉาเป็นไร  
ผู้ชาย : มีรจนาเป็นม่ิงขวัญชีวาถึงแม้พี่เหน่ือยกลับมาเห็นหน้าก็ชื่นใจ  
ผู้หญิง : มา ออ เซาะหวังจะปะเหลาะอะไรไหนลองเอ่ยวาจา  
ผู้ชาย : พี่เหน่ือยจากไร่กลับมาโอ้รจนาเน้ืออุ่นแม่คุณเห็นใจเถอะแก้วตา  

    … 
ผู้ชาย : อย่าเอ็ดไปชื่นใจอีกนิดทรามเชย  
ผู้หญิง : ตายจริงน้องลืมแกงคั่วมัว อุ่น ไฟ  
ผู้ชาย : คงไหม้แล้วอย่าห่วงเลย  
ผู้หญิง : มัวเพลินน้ำคำพี่เอ่ย  
ผู้ชาย : เลยอดเลยชวดเชยได้ลิ้มแกงคั่ว  
พร้อมกัน : เราพลอดรักกันจนลืมตัวเดี๋ยวเดียวแกงคั่วไหม้ หมด เลย 

(เพลงกระท่อมรจนา  ธานินทร์ อินทรเทพ และดาวใจ ไพจิตร) 

เพลงกระท่อมรจนา นำเสนอความสุขอันเกิดจากความรักและการเกี้ยวพาราสีของพระสังข์
หรือเจ้าเงาะกับนางรจนา โดยนางกล่าวว่าตนมั่นคงในความรักและให้ความเคารพต่อสามี อีกทั้งนาง
ยังเป็นภรรยาที่ดีเป็นมิ่งขวัญของสามี ในส่วนต่อมาเป็นบทพลอดรักกัน ตัวละครพลอดรักกันไปมาใน
ระหว่างที่ปรุงอาหารจนทำให้อาหารไหม้ เป็นบทเพลงที่มีการสร้างบรรยากาศและนำเสนอความรัก
ความอบอุ่นของคู่รักได้เป็นอย่างดี  

 เพลงทศกัณฐ์มานะ เป็นบทเพลงที่นำเสนออารมณ์ความรู้สึกเป็นสุขในขณะที่อยู่ในห้วงแห่ง
ความรักของตัวละครทศกัณฐ์ ดังความว่า 

อันตัวเราเกิดมาไม่เคยจะพบหญิงใดมาก่อน งามงอนอรชรเหมือนบังอรคนน้ี 
กรุงลงกาสะเทือนเม่ือเธอส่งยิ้มให้มา คนดีโอ้แม่ทรามเชย 
มา นะ เป็นแฟนฉันนะ เธอมามะ ลอง นะ ลองดูสักครั้งไหมล่ะ 
มา นะ คนมีรักแท้ ต้องมานะ  
พยายามให้ถึงจุดหมาย ได้เกิดเป็นชายทั้งที ลองเปิดกล่องหัวใจและบอกเขา  
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ผู้ชายลังเลเขาไม่เอา สิบมือสิบหน้าอย่างเรา ก็รักเดียว 
โอแม่ประคุณ ทูนหัว 

(เพลงทศกัณฐ์มานะ  เก่ง ธชย)      

เพลงทศกัณฐ์มานะ เป็นบทเพลงสมัยใหม่ที่ให้ตัวละครทศกัณฐ์ มีลักษณะนิสัยเช่นเดียวกับ
คนในปัจจุบัน เนื้อหาในบทเพลงใช้ในเชิงการเกี้ยวพาราสี โดยเชิญชวนให้มารักกับตนเอง เริ่มต้นจาก
การชมความงามว่าไม่เคยพบผู้ใดที่งามเช่นนี้ ความงามของเธอเมื่อยามยิ้มสร้างความหวั่นไหวในใจ
เปรียบได้ว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนไปทั้งกรุงลงกา จากนั้นเกี้ยวพาราสีเชิญชวนให้มารักกัน โดยกล่าวว่า
เกิดเป็นผู้ชายต้องมีความพยายาม เปิดหัวใจบอกความรู้สึกของตนว่าเป็นผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวแม้ว่า
จะมีสิบหน้าสิบมือก็ตาม  

 เพลงศรีมาลา เป็นบทเพลงที่นำเสนออารมณ์ความรู้สึกที่เป็นสุขจากความรักของผู้ชายคน
หนึ่งที่มีต่อนางผู้เป็นที่รัก ดังความว่า 

งามแท้นงพะงา โอ้ ศรีมาลายอดหญิงของพี่ 

  ไม่เพียงงามเหมือนเทพเทพี หรือมีจริตอย่างหญิงทั่วไป 

แม่งามเพียบพร้อมนอบน้อมและมีน้ำใจ  

ซ่ือตรง รักเดียวเรื่อยไป หาที่ไหนยอดหญิงเช่นน้ี 

งามล้ำน้ำใจไม่เห็นหญิงใดเทียบแม้ธุลี 

เจ้างามพิมพ์ซ้ึงใจ ศรีมาลาของพี่คนน้ีน่ีนา 

พี่ผิดเจ้าอภัย ด้วยใจล้ำความกรุณา 

พี่รัก รักเธอเท้าฟ้า ศรีมาลายอดหญิงพี่เอย 
 (เพลงศรีมาลา สุเทพ วงศ์กำแหง)      

เพลงศรีมาลา เป็นบทเพลงที่แสดงถึงความสุขของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้รับผูห้ญงิที่ดี เพียบพร้อม
ทั้งความงามภายนอกและภายใน ซึ่งส่วนที่ผู้ชายมีความสุขและรักมาก คือ ความนอบน้อม ความ
ซื่อตรงในความรัก รักเดียวใจเดียว มีน้ำใจ และให้อภัยเมื่อยามที่ทำผิดพลาด สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้รัก
และเทิดทูนนางเป็นอย่างยิ่ง  

จะเห็นได้ว่าความสุขที่กล่าวมาข้างต้นนั้น โดยส่วนใหญ่นั้นเป็นสุขจากความรักหรือการเกี้ยว
พาราสีของผู้ชายกับผู้หญิง ซึ่งความสุขจากความรักที่นำเสนอในบทเพลงโดยใช้ตัวละครจากวรรณคดี 
แสดงภาพของความสุขจากความรักในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ฟังสามารถซึมซับบรรยากาศของความรักจาก
บทเพลงได้เป็นอย่างดี     
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2.1.1.3 ความโกรธ หรือความไม่พอใจ  

                    ความโกรธแค้นเจ็บใจเป็นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครที่ปรากฏใน
เพลงไทยสากล มีการนำเสนอด้วยการใช้ภาษาที่แสดงความโกรธแค้นเจ็บใจ หรือการใช้ถ้อยคำ
บริภาษแสดงความไม่พอใจ ปรากฏจำนวน 7 เพลง ยกตัวอย่างเช่น เพลงอานุภาพพระอภัย มี
เนื้อความที่แสดงความโกรธของนางผีเสื้อสมุทรที่นางกำลังจะถูกนางเงือกแย่งพระอภัยมณีไปจากนาง 
ดังความว่า   

ผู้หญิง 2 : ส่วนฝ่ายผีเสื้อยักษี โมโหโกรธีก็โลดรี่ลุกไล่เพราะด้วยความเดือดดาลในหัวใจ  
            จึงขวางหน้าไว้ตวาดให้เสียงลั่นชะหนอยแน่นางเงือกตัวดี  
            ผู้ชายมากมีมาอวดดีแย่งฉัน สวยกว่าอย่ามาแย่งกัน ไม่อับอายหรือน่ัน  
            ผัวของฉันไม่ให้ใคร 
...   
ผู้หญิง 2 : ผีเสื้อโกรธพิโรธยิ่งเหลือจะต้องฉีกเน้ือกินไม่เหลือเอาไว้ 

 (เพลงอานุภาพพระอภัย  วิเชียร ภู่โชติ,เอมอร วิเศษสุด,และศรีสอางค์ ตรีเนตร) 

 เพลงอานุภาพพระอภัย เป็นบทเพลงที่มีการนำเสนอความโกรธเพราะความหึงหวงของนาง
ผีเสื้อสมุทร ในขณะที่นางเงือกกำลังช่วยพระอภัยมณีหนี ผู้ประพันธ์ใช้ภาษาสื่ออารมณ์โกรธและแสดง
ภาพความเคลื่อนไหวของตัวละครในขณะโกรธ ทำให้ผู้ฟังเกิดจินตภาพได้อย่างชัดเจนในท่อนที่ว่า 
“ผีเสื้อยักษีโมโหโกรธีก็โลดรี่ลุกไล่เพราะด้วยความเดือดดาลในหัวใจจึงขวางหน้าไว้ตวาดให้เสียงลั่น” 
และ “ผีเสื้อโกรธพิโรธยิ่งเหลือจะต้องฉีกเนื้อกินไม่เหลือเอาไว้” ทั้งคำว่า “โมโหโกรธี” กับ “โกรธ
พิโรธ” ใช้คำซ้อนที่แสดงถึงอารมณ์โกรธมาก และ คำว่า“เดือดดาล” หมายถึง โกรธอย่างพลุ่งพล่าน
เน้นย้ำแสดงความรู้สึกว่านางกำลังโกรธเป็นอย่างยิ่ง เมื่อนางโกรธจึงแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
อารมณ์คือการรีบกระโจนไปขวางหน้าและตวาดด้วยเสียงอันดัง การใช้ภาษาที่ทำให้เกิดจินตภาพ 
เพลงนี้สามารถแสดงความโกรธของนางผีเสื้อสมุทรด้วยวิธีการร้องของผู้ขับร้องที่ใช้วิธีการร้องแบบ
เสียงใหญ่และสั่นคล้ายกับการออกเสียงของยักษ์ในละครโทรทัศน์ยิ่งสามารถแสดงถึงอารมณ์ความ
โกรธได้เป็นอย่างดี 

 เพลงหนุมานเผาลงกา เป็นบทเพลงนำเสนอความโกรธของหนุมานที่ทศกัณฐ์มาลกัพาตัวนาง
สีดาไปจากพระราม  ดังมีเนื้อความว่า 

หนุมานเอ้ยชาญสมรกระบี่วานรเร่าร้อนอุรา  
เจ็บใจเจ้าทศพักตร์ มาลอบลักแม่นางสีดา 
ถ้าจับได้แล้วจะไม่ปรานี จะเอากระบี่แทงให้มรณา  
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... 
หนุมานฟังแล้วหม่ันไส้ เอาหางพันรอบกายขึ้นน่ังเหนือกว่า 
ทศกัณฐ์พิโรธจึงตรัสส่ัง เฮ้ยเอาไฟเผาหาง ให้มันมรณา 
หนุมานได้ทีทันใด กระโดดเข้าใส่แล้วก็เผาลงกา 

(เพลงหนุมานเผากรุงลงกา   ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) 

เพลงหนุมานเผาลงกา เป็นเพลงที่เริ่มต้นด้วยการนำเสนอความโกรธของหนุมาน ในท่อนที่ว่า  
“หนุมานเอ้ยชาญสมรกระบี่วานรเร่าร้อนอุรา เจ็บใจเจ้าทศพักตร์มาลอบลักแม่นางสีดา ถ้าจับได้แล้ว
จะไม่ปรานี จะเอากระบี่แทงให้มรณา” การใช้คำอุทานแสดงอารมณ์โกรธว่า “เฮ้ย” เป็นการตวาด
ข่มขู่และการใช้คำขยายแสดงอารมณ์โกรธด้วยคำว่า “เร่าร้อนอุรา”และ“เจ็บใจ” แสดงถึงความโกรธ
ของหนุมานที่ทศกัณฐ์ลักพานางสีดาไป และการแสดงความอาฆาตมาดร้ายถึงขนาดที่ว่าหากจับตัวได้
จะฆ่าให้ตาย ดังในท่อน ที่ว่า “จะเอากระบี่แทงให้มรณา” ซึ่งความโกรธของตัวละครนี้ ผู้ประพันธ์
นำมาใช้เพื่อบอกสาเหตุที่หนุมานทำลายอุทยานของทศกัณฐ์และเผากรุงลงกา โดยในตอนจบของบท
เพลงการเกิดไฟไหม้กรุงลงกานั้น เกิดขึ ้นเพราะความโกรธของทศกัณฐ์ที่สั ่งให้จุดไฟเผาหนุมาน  
ในท่อนที่ว่า “ทศกัณฐ์พิโรธจึงตรัสสั่งเฮ้ยเอาไฟเผาหางให้มันมรณา” จึงทำให้หนุมานใช้โอกาสที่ตัว
กำลังติดไฟนี้เผากรุงลงกา ดังจะเห็นได้ว่าในบทเพลงนี้นำเสนอการใช้อารมณ์โกรธทั้งของทั้งหนุมาน
และทศกัณฐ์ ล้วนทำให้เกิดความเสียหายทั้งโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม 

อนึ่ง การนำเสนออารมณ์ความรู้สึกในบทเพลงหนึ่งบทเพลงอาจปรากฏอารมณ์มากกว่าหนึ่ง
อารมณ์ความรู้สึก ยกตัวอย่างเช่น เพลงวันทองต้องโทษ มีการนำเสนออารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร 
หลายตัวและหลากหลายอารมณ์ทั้ง ความโกรธ และความโศกเศร้าดังนี้ 

เพลงวันทองต้องโทษ นำเสนอความกริ้วโกรธของพระพันวษาเมื่อนางวันทองเลือกไม่ไดว่้า 
จะอยู่กับขุนแผน หรือ ขุนช้างในท่อนที่ว่า  

      ผู้หญิง : จะพิพากษาว่าใดขอตามใจท่าน 
ผู้ชาย1 : ฝ่ายพันวษาหุนหันกริ้วโกรธพลัน มึงชั่วเหลือใจ วันทองสองใจกระไรร้ายกาจ  
           เฮ้ย เพชฌฆาตเอาตัวตัดหัวเสียไว 

(เพลงวันทองต้องโทษ  ศรีสอางค์ ตรีเนตร, วิเชียร ภู่โชติ, 
                                                                           เฉลิม แก้วสมัย,ประดิษฐ์  อุตตะมัง) 

เนื้อความข้างต้นพระพันวษา ทรงพระพิโรธนางวันทองเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้คำ “หุนหัน” 
“กริ้ว” “โกรธ” ในทันทีทันใด อีกทั้งยังบริภาษ “มึงมันชั่วเหลือใจ” “สองใจร้ายกาจ” ซึ่งการแสดง
อารมณ์โกรธนี้ส่งผลให้สั่งประหารชีวิตนางวันทอง ในเนื้อความต่อมา  
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ผู้ชาย2 : ขุนแผนเงียบงันอกตันเหมือนดังขาดใจ  
ผู้ชาย3 : ขุนช้างน้ำตาหลั่งไหล ร้องไห้เสียงโฮ  
           โอโอ้ติ่งตุง ตะเรงเต่งตุง วันทองตายดับเจ้ามาลาลับลงหลุม  
          ทิ้งขุนช้างให้กลุ้มอกสูญไฟเมียจ๋าดวงใจพี่ไม่วายโศกเอย 

(เพลงวันทองต้องโทษ  ศรีสอางค์ ตรีเนตร, วิเชียร ภู่โชติ, 
                                                                           เฉลิม แก้วสมัย,ประดิษฐ์  อุตตะมัง) 

นำเสนออารมณ์ของขุนแผนที่ “ตันอก” คือ อาการที่จุกแน่นอยู่ภายในอก และความรู้สึก
เปรียบว่า “เหมือนดังขาดใจ” แม้มิได้ใช้คำบรรยายอารมณ์มากแต่เป็นคำที่แสดงอาการของผู้ที่ไม่
สามารถกล่าวสิ่งใดออกมาได้เนื่องจากจุกแน่นอยู่ภายในอกซึ่งเป็นคำที่สื่อความหมายได้โดยมิต้อง
บรรยายมากความ ส่วนการนำเสนออารมณ์ของขุนช้างด้วยการใช้คำบรรยายภาพของขุนช้างที่กำลัง
ร้องไห้ฟูมฟาย และร้องไห้เสียงดัง บรรยายความโศกเศร้าของขุนช้างอาลัยอาวรณ์ที่นางต้องตายไป
นั้นสร้างความทุกข์ทรมานและความเสียใจให้ตนเองอย่างยิ่ง 

เพลงวันทองต้องโทษนี้นำเสนอและเล่าอามรณ์และความรู้สึกของตัวละคร ความโกรธ และ
ความโศกเศร้า ทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร ซึ่งอารมณ์และความรู้สึกนี้มีส่วน
สำคัญในเรื่องราวที่นำเสนอในบทเพลง 

การเล่าอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล  จะเป็นการ
ถ่ายทอดและนำเสนอความคิด อารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร โดยอารมณ์และความรู้สึกทีป่รากฏ
มากที่สุดคือความโศกเศร้าเสียใจ พบรองลงมาคือความสุขจากความรัก และที่พบน้อยที่สุดคืออารมณ์
โกรธ อารมณ์ต่าง ๆ ที ่นำเสนอผ่านตัวละครจากวรรณคดีไทยนั้นเป็นดังภาพที่แสดงถึงอารมณ์
ความรู้สึกของมนุษย์ และอาจจะกล่าวได้ว่าบทเพลงไทยสากลได้ดำเนินรอยตามขนบในด้านลีลาการ
ประพันธ์ในวรรณคดีไทยที่สืบทอดต่อกันมา กล่าวคือบทเพลงที่นำเสนอความโศกเศร้าเสียใจมีการใช้
ภาษาแสดงความโศกเศร้าซึ่งเป็นลักษณะการใช้ลีลาการประพันธ์แบบสัลลาปังคพิสัย ทำให้ผู้ฟงัเกิด
ความคล้อยตามเรื่องราวความโศกเศร้าของตัวละครได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกันกับบทเพลงที่นำเสนอ
การเกี้ยวพาราสีแสดงความรักของตัวละครทำให้ผู้ฟังรับรู้ถึงความรักของตัวละครอันเป็นลีลาการ
ประพันธ์ในรูปแบบนารีปราโมทย์ ส่วนบทเพลงที่นำเสนออารมณ์โกรธนั้นเป็นการนำเสนอการบริภาษ
เป็นลีลาการประพันธ์แบบพิโรธวาทัง หรือช่วยเสริมให้เกิดการกระทำและพฤติกรรมของตัวละคร โดย
บทเพลงหนึ่งบทเพลงอาจมีอารมณ์ความรู้สึกเดียวหรือหลายอารมณ์ความรู้สึก ทั้งนี้เพื่อนำเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครซึ่งนำเสนออารมณ์ความรู้สึกที่ส่งผลต่อเรื่องราวดังที่กล่าวไปข้างต้น  
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               2.1.2 การเลา่พฤติการณ์หรือเหตุการณส์ำคัญของตัวละคร 

                           การนำเสนอเรื่องราวของตัวละครจากวรรณคดีไทยโดยการเล่าเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์สำคัญตอนใดตอนหนึ่งที่เกิดข้ึนกับตัวละครจากวรรณคดีไทย พบว่าบทเพลงที่เล่าเหตุการณ์
เฉพาะตอนใดตอนหนึ่งที่เป็นที่รู้จักเปรียบเสมือนเป็นอนุภาคเหตุการณ์สำคัญของวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ 
อีกทั้งโดยส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักของตัวละคร ในบทเพลงไทยสากลจำนวน 
54 บทเพลง  โดยจำแนกเหตุการณ์ที ่เก ิดขึ ้นในวรรณคดีไทยแต่ละเรื ่องที ่ปรากฏในบทเพลง 
ตัวอย่างเช่น 

 1) เรื่อง อิเหนา  

      เรื ่อง อิเหนา ปรากฏเรื ่องราวหรือเหตุการณ์ที่สำคัญคือตอนนางบุษบา 
ไปไหว้พระปฏิมาโดยมีตอนเสี่ยงเทียน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นต่อเนื่อง จำนวนทั้งหมด 7  เพลง  
ดังเหตุการณ์ตอนนางบุษบาเสี่ยงเทียน และมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันในบทเพลง ได้แก่ เพลง
เสี่ยงเทียน เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน เพลงบุษบาอธิษฐาน เพลงปฏิมาดำรัส เพลงอิเหนาโลม เพลงบุษบา
แค้น และเพลงมะเดหวีให้ความสัตย์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักของตัวละครเอกทั้งสิ้น 

เพลงเสี่ยงเทียน เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน เพลงบุษบาอธิษฐาน ทั้งสามบทเพลงเป็นตอนที่นาง
บุษบากำลังตั้งจิตอธิษฐานเสี ่ยงเทียนเพื ่อเสี่ ยงทายคู่ครองในอนาคตตามคำสั่งของมะเดหวี ดังมี
เนื้อความดังนี้ 

เพลงบุษบาอธิษฐาน 

ข้าอภิวันท์หน้าพระพุทธา อธิษฐานมาทำข้าตรงฤทัย  
ต่อหน้าแสงเทียน ไม่ผิดเพี้ยนไป วาสนาใครผู้ใดเป็นคู่กัน 
ถ้าจรกาเทียนซ้ายเป็นคู่ครอง อันเทียนทองอิเหนาจงดับพลัน 
หากบุษบาคู่กุเรปันให้เทียนอำพันขวามือน้ันไซร้ แสงเรืองวิไล สมดังวาดไว้ในใจเอย 

(เพลงบุษบาอธิษฐาน เพ็ญศรี พุ่มชูศรี,ดวงตา ชื่นประโยชน์) 

เพลงเสี่ยงเทียน  

อ้า องค์พุทธา ปฏิมาข้าน้อมเศียร เทพประจำแสงเทียนฟังข้า เสี่ยงเทียนวันทา 
ด้วยกุศลผลกรรมขอจงโปรดนำให้สมอุรา ขอความปรารถนาของข้า สมดังสัจจาที่มุ่งไว้ 
มาตรแม้นรักข้า ชื่นชมสบสมสมาน เทียนจงโชติชัชวาลดังคำอธิษฐานทันใด  
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ถ้าหากรักของข้าถึงต้องอัปราสลายไป แสงเทียนสุกใสจงดับลับไปต่อหน้าบัดน้ีเทอญ 

(เพลงเส่ียงเทียน มัณฑนา โมรากุล) 

เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน  

เทียนจุดเวียนพระพุทธา ตัวข้าบุษบาขออธิษฐาน 
เทียนที่เวียนนมัสการ บันดาลให้ หทัยสมปรารถนา 
ดลจิตอิเหนา ให้เขามารักข้า ขอองค์พระปฏิมา เมตตาช่วยคิดอุ้มชู 
ขอเทียนที่เวียนวน ดลฤทัยสิงสู่ ให้องค์ระเด่นเอ็นดู อย่าได้รู้คลายคลอน 
อ้า องค์พระพุทธา ตัวข้า บุษบาขอกราบวิงวอน 
ข้าสวดมนต์ขอพระพร วิงวอนให้ หทัยระเด่นปรานี 
รักอย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่ ขอองค์ระเด่นมนตรี โปรดมีจิตนึกเมตตา 
ขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้า รักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้าน้ีตั้งใจ  

(เพลงบุษบาเส่ียงเทียน  วงจันทร์  ไพโรจน์/พุ่มพวง ดวงจันทร)์        

 บทเพลงที่กล่าวมานั้นเป็นเหตุการณ์เดียวกัน แต่แตกต่างกันในด้านการนำเสนอ เพลงบุษบา
อธิษฐาน เป็นการเสี่ยงทายโดยให้รายละเอียดว่า ให้เทียนซ้ายเป็นตัวแทนของจรกา ส่วนเทียน
ทางขวาเป็นตัวแทนของอิเหนา หากเทียนใดที่ไม่ใช่คู่ครองขอให้เทียนน้ันดับไป เป็นการนำเสนอแบบ
รวดเร็ว และชัดเจนส่วน เพลงเสี่ยงเทียน เป็นเพลงที่พรรณนาความคิดของตัวละครตั้งแต่การแสดง
ความเคารพต่อเทพประจำแสงเทียน การตั้งจิตอธิษฐาน และการเสี่ยงทายโดยมิได้ให้เสี่ยงทายว่าจะ
ครองรักกับผู้ใด แต่เสี่ยงทายเรื่องความรักหากเป็นรักที่ไม่สมหวังขอให้เทียนนั้นดับไป และ เพลง
บุษบาเสี่ยงเทียน เป็นการแสดงความคิดเห็นของนางบุษบาที่หมายปองอเิหนา นางอธิษฐานขอพรเพื่อ
ดลใจให้อิเหนามาเป็นคู่ครองของตนเอง  

 การนำเสนอเรื่องราวในเหตุการณ์นั้น ๆ แตกต่างกัน แต่เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนน้ันเป็นเหตุการณ์
ในตอนที่นางบุษบาเสี่ยงเทียนทำนายเรื่องคู่ครอง จากนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏต่อเนื่องเป็นบทเพลง
ชุดเดียวกันอีก 4 บทเพลง ได้แก่ เพลงปฏิมาดำรัส เพลงอิเหนาโลม เพลงบุษบาแค้น และเพลง
มะเดหวีให้ความสัตย์ ดังนี้ 

เพลงปฏิมาดำรัส  

ผู้ชาย : ฝ่ายองค์อิเหนาแอบองค์ซ่อนหลังปฏิมาเฝ้ายลเฉิดโฉมบุษบาได้ฟังนางว่า  
          ตอบวาจาพลันว่าบุญวาสนา บุษบาอิเหนาครองกัน  

                      คู่วงใช่ชั้นเทวัญใช่จรกาน่ันแล้วมีอันตราย  
ผู้หญิง : บุษบาถามไป อิเหนาน้ันไม่ใฝ่ดังพระทาย เฝ้าเมินมิวายไปแนบกายจินตะหรา  
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ผู้ชาย : แต่องค์อิเหนาเฝ้าตามด้วยรักบุษบา  ต่างองค์ก็ชั้นเทวาคู่กันดังว่าศงกาไปใย  
(เพลงปฏิมาดำรัส  เลิศ ประสมทรัพย์, เพ็ญศร ีพุ่มชูศร)ี 

เพลงอิเหนาโลม  

ด้วยเชิงกลระเด่นมนตรีได้ฟังวาทีที่นางพลางพ้อมา  
จะออกไปหาบุษบา พระจึงต้อนพาค้างคาวไปดับไฟ 
แสงเทียนดับพระจึงทรงย่างองค์เข้าอุ้มนาง  
ไว้บนตักแล้วจึงพลางจูบโลมโฉมขวัญใจ  
หอมนวลเน้ือนางละมุนละไม หอมปรางวิไลซ่ึงใจชวนให้ดม  

 (เพลงอิเหนาโลม  เลิศ ประสมทรัพย์) 

เพลงบุษบาแค้น  

ผู้ชาย : สมใจอิเหนาแล้ววางนงเยาว์เจ้าลง แล้วเอาเครื่องทรงขององค์ยื่นไป  
แลกเปลี่ยนอาภรณ์ ไว้คลายอาวรณ์เม่ือไกล ขอเพียงสไบน้องไปชื่นตา  

ผู้หญิง : อกเอ๋ย ตัวข้าบุษบาแค้นจนร้องไห้ โอ้อิเหนาหนอมาทำได้  
เจ็บในหทัยเป็นหนักหนา เฝ้าเคล้า เคลียต้องให้ราคีหมองมัวตัวข้า  
ให้ข้าตายเสียยังดีกว่า ต้องตรมอุราสุดแสนช้ำ 

(เพลงบุษบาแค้น  เพ็ญศรี พุ่มชูศรี, เลิศ ประสมทรัพย์, ดวงตา ชื่นประโยชน)์ 

เพลงมะเดหวีให้ความสัตย์   

ผู้หญิง : ครั้งพอแสงเทียนแสงจ้า บุษบาหนีองค์อิเหนา 
ผู้ชาย :  น้องเอยหนีไปไหนเล่า น่ังบนเพลาของเราดีกว่า 

 ผู้หญิง :  ฝ่ายมะเดวีได้เห็นทั้งสิ้น เห็นอิเหนาดูหม่ินยึดเจ้าบุษบา 
            ช่างฮึกหักหาญไม่เห็นแก่หน้า ไม่คิดเกรงข้าด้วยความศักดาเกรียงไกร 
 ผู้ชาย :  ขอเอยขอวอนโปรดปรานีข้า ใช่องค์มารดาจะเคืองไฉน 

           เพราะนางน้ีฤาใช่คือใครไม่ ได้เคยหม้ันไว้แต่ครั้งก่อนมา 
ผู้หญิง :  ขันจริงขันจริงนะเจ้า ปล่อยลูกเราเสียที่เถิดหนา 
           ซ่ึงเคยสัมพันธ์เหมือนว่า เจ้าตัดมามิยอมเคียงข้าง 
ผู้ชาย :   โธ่เอ๋ยนางน้ีลูกแสนรักใคร่กลับคิดยกให้ระตูอ่ืนไกลครองนาง 
           ถ้าคิดข่มเหงไม่คิดเกรงว่า หากยกเคียงข้างแล้วจึงจะวางบังอร 
ผู้หญิง : พระเอยพระทรงโปรดฟังคำม่ันจะวอนทรงธรรมบิดาสมร 
         พระทรงหายเคืองก็ทรงผันผ่อนอย่าทำใจร้อนอิเหนาเจ้าเอย 

 (เพลงมะเดวีให้ความสัตย์ พุ่มชูศรี,เลิศ ประสมทรัพย์) 
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  เพลงปฏิมาดำรัส เพลงอิเหนาโลม เพลงบุษบาแค้น และเพลงมะเดหวีให้ความสัตย์ ล้วนเป็น
เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นต่อเนื ่องกันมา ตั ้งแต่ เพลงบุษบาอธิษฐาน ต่อมาเป็นเพลงปฏิมาดำรัส เป็น
เหตุการณ์ที่อิเหนาติดตามนางบุษบาไปแอบซ่อนที่หลังพระปฏิมา เมื่อได้ยินการเสี่ยงทายของนาง
บุษบา จึงกล่าวตอบว่า นางบุษบาเป็นคู่ครองกับอิเหนาไม่คู่ควรกับจรกา แต่นางบุษบากล่าวว่าอิเหนา 
นั้นครองรักกับนางจินตะหราแล้ว อิเหนายังคงกล่าวว่าบุษบากับตนนั้นเหมาะสมกันเพราะต่างเปน็วงศ์
เทวัญ และมาติดตามนางด้วยความรักที่มีให้ต่อนาง จากนั้นเป็นเหตุการณ์ต่อมาใน เพลงอิเหนาโลม 
โดยที่อิเหนาต้อนค้างคาวเพื่อดับแสงเทียน จากนั้นอิเหนาจึงเข้าไปโลมลูบ จูบ นางบุษบา ต่อมาเป็น
เหตุการณ์ในเพลงบุษบาแค้น เมื่ออิเหนาส่งเครื่องทรงให้กับนางบุษบาแล้วขอสไบเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน 
สร้างความแค้นใจให้นางบุษบาอย่างยิ่ง เพราะการทำเช่นน้ันเป็นการดูหมิ่นและไม่ให้เกียรตินาง ต่อมา
เป็นเพลงมะเดหวีให้ความสัตย์ เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง คือตอนที่เมื่อจุดไฟและเกิดแสงสว่างนางบษุบา
จึงหนีอิเหนา มะเดหวีเห็นว่าอิเหนายื้อยุดตัวนางบุษบาไว้ จึงไปตำหนิอิเหนา แต่อิเหนามิยอม มะเดหวี
จำต้องให้คำมั่นสัญญาว่าจะไปทูลท้าวดาหาให้เรื่องนางบุษบาให้ 

เหตุการณ์จากเรื่องอิเหนา นำเสนอเป็นบทเพลงไทยสากลได้ย่างน่าสนใจ มีการนำเสนอ
เรื่องราวที่แตกต่างกันกันไป ซึ่งสอดคล้องกันกับที่ปรากฏในตัวบทวรรณคดีไทยโดยมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด ตัดตอนบางส่วนในการเล่าเรื่องเพื่อความกระชับของเรื่อง และเพียงพอต่อเวลาอันจำกัด 
แต่ยังมีการเล่าเหตุการณ์ที่ชัดเจน  

 2) เรื่อง รามเกียรติ ์ 

          เรื่อง รามเกียรติ์ ปรากฏเหตุการณ์ที่สำคัญคือ ตอนตอนหนุมานเผาลงกา 
และ เหตุการณ์ตอนพระรามตามกวาง  

      2.1) เหตุการณ์ตอนหนุมานเผาลงกา ได้แก่ เพลงหนุมานเผาลงกา  และ
เพลงนิราศลงกา ดังเนื้อความว่า 

หนุมานเอ้ย ชาญสมรกระบี่วานรเร่าร้อนอุรา  
เจ็บใจเจ้าทศพักตร์ มันมาลอบลักแม่นางสีดา 
… 
ทศกัณฐ์พิโรธจึงตรัสส่ัง เฮ้ยเอาไฟเผาหาง ให้มันมรณา 
หนุมานได้ทีทันใด กระโดดเข้าใส่แล้วก็เผาลงกา 

(เพลงหนุมานเผาลงกา  ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) 
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 เพลงหนุมานเผาลงกา เล่าเรื่องโดยเริ่มเหตุการณ์ตั้งแต่หนุมานเจ็บแค้นที่ทศกัณฐ์ที่ลักพาตัว
นางสีดาไปจากพระราม แล้วนำนางไปไว้ที่กรุงลงกา หนุมานจึงเหาะไปยังกรุงลงกาและแผลงฤทธ์ิ
ทำลายอุทยานของทศกัณฐ์และแกล้งให้จับตัวไปที่กรุงลงกาและจบเหตุการณ์ที่หนุมานใช้ไฟเผากรุง
ลงกา ส่วนในเพลงนิราศลงกา ใช้เหตุการณ์ที่หนุมานเผากรุงลงกาเริม่ต้นบทเพลงเล่าถึงความวุ่นวายที่
เกิดขึ้นในกรุงลงกา ความตายของพวกเหล่ายักษ์ที่มีสาเหตุมาจาก “หนุมานหมายผลาญกรุงลงกา” 
ดังเนื้อความ    

โลกาถึงคราโกลาหล วานรหาญกล้ามาเล่นกล  
ไฟป่าลุกลามมากับสายชล เหตุผลลนลานพลันหายไป 
เม่ือราชธานีเกิดอาเพศ มนตร์ดำเป็นเหตุให้หลับใหล  
หายนะมาจากอุทกภัย อัคคีบรรลัยเข้าทำลาย 
ไม่มีใครออกมาเพื่อกู่ร้อง ปกป้องนคราไม่ให้สูญหาย  
ยักษาทารกที่ต้องล้มตาย หนุมานหมายผลาญกรุงลงกา 
ไฟลุกถึงปราสาทราชฐาน ย่อยยับทรมานเป็นหนักหนา  
ดูๆไปแล้วสมน้ำหน้า ไอ้พวกอสุราชาติจัญไร 

(เพลงนิราศลงกา   Yaak Lab, ตุล อพาร์ตเมนตค์ุณป้า) 

    2.2) เหตุการณ์ตอนพระรามตามกวาง เป็นเหตุการณ์ที ่กล่าวถึงในเพลง
พระรามตามกวาง โดยเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแสดงถึงความรักของพระรามที่ยอมติดตาม
กวางทองมาให้นาง และทำให้นางถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไป ดังมีเนื้อความว่า 

แสนสงสาร องค์สีดาโฉมเจ้ามารศรี โถนุชน้องของพี่ คราน้ีต้องจากพรากกันไกล   
เจ้าหลงเชื่อในกลคำลวงหวังอยากได้กวางทอง  
ความรักน้องพี่จึงตามไป ทิ้งทรามวัยให้ยืนเอกา  
พี่ตามกวางทองจะจับมาให้น้องยา พอกลับมาก็รู้ว่ายักษ์พาน้องไป  
เหลียวหามองสีดาน้องพี่ไม่เห็น หรือเป็นเพราะน้องพี่  
สร้างกรรมทำบาป ไว้ปางไหน มาชาติน้ีกรรมจึงตามมาพรากแก้วตาพี่จากไป 
ทิ้งให้พี่ต้องอยู่เดียวดาย พี่ร่ำไห้ ชลนัยน์ไหลนอง  

(เพลงพระรามตามกวาง  สุรพล  สมบัติเจริญ) 

เหตุการณ์ตอนพระรามตามกวาง ทำให้ผู้ฟังเกิดจินตภาพในเหตุการณ์ตอนที่นางสีดาพบ
กวางทองจึงต้องการให้พระรามตามจับมาให้นาง แต่เมื่อพระรามกลับมาก็ไม่พบนางสีดาแล้ว ซึ่ง
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดสงครามชิงตัวนางสีดามาจากทศกัณฐ์ที่ลักพาตัวนางสีดา
ไปจากพระราม 
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3) เรื่อง สังข์ทอง  

          เรื่อง สังข์ทอง ปรากฏเหตุการณ์ที่สำคัญคือตอนนางรจนาเสี่ยงพวงมาลัย
เลือกคู่ และตอนท้าวยศวิมลและนางจันท์เทวีตามพระสังข์ ทั้งสองเป็นเหตุการณ์ที่แสดงถึงความรัก
ของตัวละคร คือนางรจนาเห็นพระสังข์รูปทองภายในตัวเจ้าเงาะ และท้าวยศวิมลและนางจันท์เทวี
แสดงความรักที่มีต่อลูก ดังนี้  

            3.1) เหตุการณ์ตอนนางรจนาเสี่ยงพวงมาลัยเลือกคู่   

                    เหตุการณ์นี ้ปรากฏบทเพลง 3 บทเพลง ได้แก่ เพลงรจนาเสี่ยง
พวงมาลัย เพลงแหล่สังข์ทอง และเพลงรำวงมาลัยรจนา ดังนี ้

เพลงรจนาเสี่ยงพวงมาลัย  
 

เสียงกลองกระหึ่มมันดังโจ้งครึมสนุกจริงเอย เขาจะเลือกลูกเขย 
ลองไปสิเหวยทรามเชยแม่งามวิไล 
... 
สาวเอยใจม่ัน ใจมิหว่ันเสี่ยงมาลา ปลิวขึ้นสู่เวหา มาลัยบุปผาลอยมาไปหาสังข์ทอง 

(เพลงรจนาเส่ียงพวงมาลัย   วิเชียร ภู่โชติ, ปรีชา บุณยเกียรติ) 

เพลงแหล่สงัข์ทอง  
 

เชิญซิเชิญ เชิญมาฟังกัน จะเล่านิทานวรรณคดี เรื่อง สังข์ทองผ่องโสภา  
ตอนรจนายอดนารี จะทำการเลือกคู่ครองถึงเจ็ดพี่น้องในวันน้ี  
... 
แม่รจนาคนสุดท้อง แม่รจนาคนสุดท้องหาคู่ครองถูกใจไม่มี 
บิดาแสนจะแค้นใจ มันเป็นอะไรลูกเราน่ี 
เกณฑ์ผู้ชายมาให้หมดให้ลูกรจนาเลือกที  
เหลือแต่เงาะป่าว่าบ้าใบ้ที่เป็นชายอยู่ริมวิถี  
รจนาเห็นเงาะป่าบ้าใบ้เสี่ยงมาลัยให้ทันที 

 (เพลงแหล่สังข์ทอง   ยอดรัก สลักใจ) 

เพลงรำวงมาลัยรจนา 

เสี่ยงเอยเสี่ยงเอยพวงมาลัย คู่ใครคนไหนเชิญมาจอง 
 รจนาคอยคู่เงาะเคยครอง เงาะมีรูปทองของน้องคือพี่เอย 
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ผู้หญิง : เชิญขอเชิญๆซิยอดชาย จะเสี่ยงมาลัยไปให้ชื่นชม 
          ใครมือไวคงได้สบอารมณ์ รักร่วมภิรมย์ชมชื่นอุรา 
เฮละวา มาซิมาเถิดมา เอ้า เฮละวามารับพวงมาลัย  
          แม้นหากใครรักฉันจริงใจปอง จะมอบให้ครองทั้งกายและใจ 
         ดวงชีวามาเถิดมาเร็วไว รับพวงมาลัยไปเถิดเอย 

(เพลงรำวงมาลัยรจนา ชาวคณะสุนทราภรณ์) 

เพลงรจนาเสี่ยงพวงมาลัย เพลงแหล่สังข์ทอง และเพลงรำวงมาลัยรจนา ล้วนเป็นบทเพลงที่
นำเสนอเหตุการณ์ตอนนางรจนาเสี่ยงพวงมาลัยเลือกคู่ครอง เป็นเหตุการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นอนุภาคหนึ่ง
ที่สำคัญใน เรื่องสังข์ทอง โดยเพลงรจนาเสี่ยงพวงมาลัยเป็นเหตุการณ์ตอนที่นางรจนาเสี่ยงพวงมาลัย
เริ่มต้นบทเพลงที่เสียงกลองจากงานรื่นเริงสนุกสนานในขณะที่มีพิธีเสี่ยงพวงมาลัยเลือกคู่ครองของ
พระธิดาเมืองสามนต์ พระสังข์ที่อยู่ในรูปเงาะเมื่อได้พบกับนางรจนา เกิดความหว่ันไหว และเมื่อเข้า
ร่วมในพิธีเลือกคู่ก็ได้รับพวงมาลัยจากนางรจนา ส่วนเพลงแหล่สังข์ทอง เป็นการเล่าเหตุการณ์ตอน
นางรจนาเสี ่ยงพวงมาลัยเช่นเดียวกัน โดยเล่าเหตุการณ์แบบพอสังเขป แต่ให้รายละเอียดของ
เหตุการณ์มากกว่าเพลงรจนาเสี่ยงพวงมาลัย และในเพลงรำวงมาลัยรจนาเป็นเหตุการณ์ในตอนที่นาง
รจนาเสี่ยงพวงมาลัยเช่นเดียวกันแต่นำเสนอในรูปแบบของการร้องโต้ตอบกัน 

      3.2) เหตุการณ์ตอนท้าวยศวิมลและนางจันท์เทวีตามพระสังข์ 
เหตุการณ์นี้เป็นตอนที่ใกล้จะจบเรือ่งราวในวรรณคดีเรือ่งสังข์ทอง ปรากฏในเพลงแกงช้ินฟัก ดังมี
ความว่า   

ฟังนะผมจะเล่านิทานกาลเก่า ตั้งแต่ครั้งนานมา  
ยังมียายกับตาสองคนเดินป่าผ่านลำเนาพงพี    
ท่านตาน้ันเป็นเจ้าเหนือคนชื่อท้าวยศวิมล ผู้เรืองศักดิ์ศรี  
ส่วนท่านยายน้ันชื่อจันท์เทวีเป็นพระมเหสีคู่กับองค์ราชันย์ เอ่อ เออ เอิง เอย 
สองคนตายายเที่ยวเดิน บุก ตามหาลูกกะสังข์ทองทั่วเขตขัน  
พอพบแล้วจึงปลอมตัวเป็นแม่ครัวพลัน ถวายท่านผู้ทรงชัย  
จึงเอาชิ้นฟักแกะสลักเป็นอักษรเป็นเรื่องราวเก่าก่อนพอจำได้  
หวังจะให้ลูกน้อยกลอยใจ นึกสังหรณ์ฤทัยว่าแม่มาตาม 

(เพลงแกงชิ้นฟัก  สุรพล สมบัติเจริญ) 

เหตุการณ์ตอนท้าวยศวิมลและนางจันท์เทวีตามหาพระสังข์นี้เป็นตอนที่เมื่อท้าวยศวิมลและ
นางจันท์เทวี ทราบข่าวว่าพระสังข์ อยู ่ในเมืองสามนต์นางจันท์เทวีจึงปลอมตัวเป็นแม่ครัวแล้ว
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แกะสลักช้ินฟักเป็นเรื่องราวของพระสังข์ เมื่อพระสังข์เห็นเรื่องราวบนช้ินฟักก็เรียกพบแม่ครัว จึงทำ
ให้พระสังข์พบกับพระมารดาและพระบิดา เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรื่องราวคลี่คลายและจบเรื่อง  

4) เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน  

          เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ปรากฏเหตุการณ์ที่สำคัญคือ ตอนประหารนางวันทอง 
และตอนขุนแผนฟันม่าน  

           4.1) เหตุการณ์ตอนประหารนางวันทอง เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ปรากฏ
ในตัวบทวรรณคดี เป็นบทที่สร้างความสะเทือนใจให้ผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง ปรากฏใน เพลงวันทองครวญ 
และเพลงวันทองต้องโทษ ดังความว่า 

กรรมสนองเพราะวันทองสร้างมา เศร้าวิญญาน้ำตาอาบนอง 
ทรงธรรม์เจ้าพันวษาโปรดให้ลงอาญา สั่งให้ฆ่าวันทอง 
มีสองชู้ ช้างแผนเป็นคู่ครอง โอ้วันทองถึงคราวต้องวายปราณ 
เพราะเคราะห์กรรมที่ทำครั้งก่อนติดตามหลอกหลอนย้อนมาบันดาล 
โทษทัณฑ์อันเหลือประมาณชีพวายปราณด้วยการลงทัณฑ์ 

(เพลงวันทองครวญ  สุพัตรา  คฤหเดช) 

 เพลงวันทองครวญ แม้ว่าชื่อเพลงจะมีลักษณะที่บอกอารมณ์ความรู ้สึกของตัวละคร แต่
เนื้อความเล่าเหตุการณ์จากความคิดของมุมมองตัวละครนางวันทองซึ่งเป็นเหตุการณ์ในตอนที่นาง
กำลังถูกสั่งประหารนาง ซึ่งเหตุการณ์ที่นำเสนอนี้ส่งผลต่อความรู้สึกทำให้เกิดความโศกเศร้าแก่ตัว
ละคร เช่นเดียวกับเพลงวันทองต้องโทษ ที่เป็นการนำเสนอเหตุการณ์ตอนประหารนางวันทอง ดัง
ความว่า 

  ผู้ชาย1 :  พระพันวษาพิจารณาเรื่องเรื่องราว คดีชู้สาว วันทองเจ้าสองผัว  
            ขุนช้างขุนแผน แย่งแฟนเขาลือกันทั่ว จะพิพากษาเลือกผัว เจ้าตัวจงตัดสินใจ  

       … 
      ผู้หญิง : โฉมนางวันทอง คิดตรองดูว่ายากนัก พ่อแผนก็รักขุนช้างก็สุดสงสาร  
                 จะพิพากษาว่าใดขอตามใจท่าน 

ผู้ชาย1 : ฝ่ายพันวษาหุนหันกริ้วโกรธพลัน มึงชั่วเหลือใจ วันทองสองใจกระไรร้ายกาจ  
           เฮ้ย เพชฌฆาตเอาตัวตัดหัวเสียไว 
ผู้ชาย2 : ขุนแผนเงียบงันอกตันเหมือนดังขาดใจ  
ผู้ชาย3 : ขุนช้างน้ำตาหลั่งไหล ร้องไห้เสียงโฮ  

(เพลงวันทองต้องโทษ  ศรีสอางค์ ตรีเนตร, วิเชียร ภู่โชติ, เฉลิม แก้วสมยั, ประดษิฐ์  อุตตะมัง) 
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เพลงวันทองต้องโทษ นำเสนอเหตุการณ์ตอนประหารนางวันทอง ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคญัที่
แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครและยังเป็นอนุภาพสำคัญที่นำมากล่าวถึงในบทเพลงไทยสากล  
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการนำเสนอเหตุการณ์นี้ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของตัวละครที่สร้างความ
สะเทือนใจมายังผู้ฟังได้เป็นอย่างดี 

     4.2) เหตุการณ์ตอนขุนแผนฟันม่าน เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในเพลง
ขุนแผนฟันม่าน เป็นเพลงที่เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ขุนแผนทราบว่าขุนช้างนำตัวนางวันทองไปไว้ที่เรือน
ของตน จึงขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อจะนำตัวนางวันทองกลับมา โดยในขณะที่ขึ้นเรือนขุนช้างก็ได้พบกับ
ม่านที่ปักด้วยฝีมือนางวันทอง ดังความว่า   

ฝ่ายว่าขุนแผนเอ๋ยไม่รอช้า ถือดาบนำหน้าเข้าไปข้างใน  
เห็นม่านที่หน่ึงเอ๋ยตะลึงแลมอง ฝีมือวันทองพี่ยังจำได้  
ปักเป็นรูปป่าเอ๋ยว่าหิมพานต์ อีกทัศน์สถานสัตว์น้อยใหญ่  
ยิ่งคิดยิ่งแค้นแสนโกรธา ยกดาบขึ้นมาฟันม่านกระจาย  
เห็นม่านที่สอง เอย....  
เห็นม่านที่สองผ่องซะจริงหนอ ปักเป็นรูปพญาลอ เอ๋ยว่าตามไก่  
ฟันซ้ำม่านสองแล้วสับ ๆฟันแบบไม่นับฟันจนหนำใจ  
เห็นม่านที่สามก็งามพริ้ม ฝีมือแม่พิมพ์น่ีหรือก็ใช่  
แม่ปักเป็นรูปว่าคาวี ก็ดูสวยดีแบบไทยไทย  
ฟันซ้ำม่านสามให้หายแค้น   เอ่อ เออ เออ  
ฟันซ้ำม่านสามให้หายแค้นที่มันอัดแน่นฝังอยู่ข้างใน  
พอเห็นขุนช้างนอนกอดวันทองเลยยกดาบจ้อง กุมารทองห้ามไว้  

 ฝ่ายขุนแผนไม่รอช้า พาวันทองออกมาแล้วกลับไป 
(เพลงขุนแผนฟันม่าน  ยอดรัก  สลักใจ) 

เหตุการณ์ขุนแผนฟันม่านในเพลงขุนแผนฟันม่าน จบเรื่องที่เมื่อฟันม่านที่สามซึ่งเป็นม่าน
สุดท้าย และพบขุนช้างกำลังนอนกอดนางวันทอง ด้วยความโมโหจึงจะใช้ดาบฟันทั้งสองคน แต่กุมาร
ทองห้ามไว้ จากนั้นจบเพลงที่ขุนแผนจึงนำตัวนางวันทองไป ในตัวบทวรรณคดีไทยในเหตุการณ์นี้เป็น
ตอนที่ไพเราะ ด้วยบทพรรณนาความงามของม่านฝีมือนางวันทอง และนำเสนออารมณ์ของขุนแผนที่
ทั้งรักทั้งโกรธได้อย่างน่าสนใจ  
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5) สามก๊ก  

         เรื่อง สามก๊ก ปรากฏเหตุการณ์ที่สำคัญคือตอนโจโฉแตกทัพ และตอนขงเบ้ง
ตีขิม ทั้งสองเหตุการณ์เป็นตอนที่แสดงถึงการทำศึกที่ต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดเพื่อเอาชนะศตัรู 
ดังนี ้

          5.1) เหตุการณ์ตอนโจโฉแตกทัพ เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในเพลงโจโฉ
แตกทัพ โดยเล่าเหตุการณ์ตอนที่โจโฉยกกองทัพเรอือันยิ่งใหญ่มาสูร้บ แต่กลับถูกซ้อนกลจนทำให้ต้อง
พ่ายแพ้ ด้วยความฉลาดหลักแหลมของขงเบ้ง ดังความว่า  

ข้าโจโฉยกทัพโอฬารสะท้านทุกแดน ทัพบกใหญ่เหลือ ทัพเรือก็แน่นผืนแผ่นนทีมีแต่โยธา 
ฮา ฮ่า ฮ้า ฮา คึกกล้าทะยานปานฟ้าถล่ม เล่าปี่ลนลานคล้อยพล่านซานซม  
ขงเบ้งต้องหอบคารมยั่วยุซุนกวน  
อนาถหนักหนา ฟ้าดินเอยใหญ่ช่างผันแปรปรวน กำหนดชะตาให้ข้าปั่นป่วน  
เผลอพ่ายเซซวนเชิงศึกลวงกัน ฮา ฮ่า ฮา  แพ้เร่โรมรันชั่วพริบตาผ่าน  
ค่ายแหลกบรรลัยเห็นไพร่วายปราณสังเวยชีพพลีชลธาร สิ้นคึกทันที 
เจ็บใจแสนทัพเรือดูแคลนเหล่าพ้องไพรี  
ต้องเตลิดหนีเพราะความชะล่าทุกจุดนาวามีแต่แสงเพลิง  
ฮา ฮ่า ฮา เผาไหม้กระเจิงไปทั้งทัพใหญ่  
จิวยี่ ซุนกวนหาญกล้าทำลายเพราะขงเบ้งเจ้าอุบายรอบรู้ทางลม 

(เพลงโจโฉแตกทัพ  ชรัมภ์  เทพชัย) 

เพลงโจโฉแตกทัพ เป็นการเล่าเหตุการณ์ในตอนที่โจโฉยกทัพมาทางน้ำโดยเล่าเรื่อง
ให้ผู้ฟังทราบเรื่องราวในตอนนี้พอสังเขป ซึ่งในตัวบทมีรายละเอียดของเหตุการณ์มาก ในบทเพลง
เลือกนำเสนอตอนที่แสดงความพลิกผันของเหตุการณ์ที่สามารถเตือนใจให้ผู้ฟังตระหนักเห็นถึงความ
ไม่แน่นอนและเห็นโทษของความประมาทที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง  

     5.2) เหตุการณ์ตอนขงเบ้งตีขิม เป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในเพลงขงเบ้งตีขิม 
เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในบทเพลง ดังความว่า 

ขึ้นน่ังบนกำแพง แล้วแสร้งทำตีขิม ยิ้มยั่วข้าศึกให้นึกฉงน 
ร้อนรนวิญญาสุดมองหาใคร วังเวงเสียงเพลงลอยผ่าน ขงเบ้งขับขานกล่อมสะท้านใจ 
บทเพลงบรรเลงเร้าทรวง จะลวงจะรบหรือไรมิยอมช่วงชิงชัยไหวหว่ันปัจจา 
ยิ้มรอเริงร่าหน้าตาแจ่มใส มิกลัวไพรี ท่าทีมองท้าทาย 
ขึ้นน่ังบนกำแพง แล้วแสร้งทำตีขิม ยิ้มยั่วข้าศึกให้นึกฉงน 
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ร้อนรนวิญญาสุดมองหาใคร สุมาอีรู้ทีประหม่า ร้องสั่งโยธาอย่าเพิ่งร้อนรน 
หว่ันเกรงขงเบ้งซ้อนกล ซุ่มพลรอทีหนีภัย ขุนพลยิ่งใหญ่ นึกให้ฉงน 
ระแวงค่ายกลส่ังพลหยุดยั้ง พักรวมพลัง น่ิงฟังเพลินเสียงเพลง 
ขึ้นน่ังบนกำแพง แล้วแสร้งทำตีขิม ยิ้มยั่วข้าศึกให้นึกฉงน 
ร้อนรนวิญญาสุดมองหาใคร สุมาเจียว เหลียวมองร้องลั่น  
ขงเบ้งคับขันตั้งม่ันทำครื้นเครง  
ไพร่พลขงเบ้งซบเซา หลอกเราชะล่าท้าทาย 
แหงนมองดูค่ายร่ายเรียงธงรบ มิยอมสยบ จะรบตีขิม 
สายตาเอมอ่ิมไม่กลัว ยั่วยิ้มมอง 

(เพลงขงเบ้งตีขิม   สุเทพ วงศ์กำแหง) 

เพลงขงเบ้งตีขิม เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในบทเพลงแต่ในวรรณคดีไทย ฉบับเจ้าพระยาพระ
คลัง (หน) เป็นตอนที่นำเสนอว่าน้ันขงเบ้งดีดกระจบัปี่ แต่อย่างไรก็ตามบทเพลงนี้เล่าเหตุการณ์ แสดง
ความเฉลียวฉลาดของขงเบง้สามารถรกัษาเมืองไว้ได้ 

การเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญตอนใดตอนหนึ่งของตัวละครจากวรรณคดีไทยนั้น 
ผู้ประพันธ์จะเลือกนำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวรรณคดีมานำเสนอ เพื่อเล่าเรื่องแบบพอสังเขป 
หรือขยายเรื่องราวเหตุการณ์ หรือมาเล่าเป็นเรื่องราวให้ผูฟ้ังเกิดความเข้าใจ ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเปน็
เหตุการณ์เดียวกัน แต่การนำเสนอเรื่องราวของเหตุการณ์นั้นย่อมแตกต่างกัน ตามแนวคิดในการ
นำเสนอเรื ่อง อีกทั ้งการเล่าเหตุการณ์ยังมีการนำเสนอเพื่อมีส่วนช่วยทำให้ตัวละครเกิดอารมณ์
ความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องจากเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อีกด้วย 

2.1.3 การเล่าเรื่องราวความเปน็มา ลักษณะหรือพฤติกรรมของตัวละคร 

                           การนำเสนอเรื่องราวของตัวละครจากวรรณคดีไทยโดยการเล่าถึงความ
เป็นมา ลักษณะหรือพฤติกรรมของตัวละครมีทั้งด้านที่ดีน่ายกย่องช่ืน อาจเป็นอุทาหรณ์สอนใจ หรือ
การตำหนิตัวละคร โดยจำแนกได้ดังนี้ 

                2.1.3.1 การนำเสนอความเป็นมา และลักษณะนิสัยของตัวละคร  

     การเล่าเรื่องราวโดยนำเสนอความเป็นมาและลักษณะนสิัยของตัว
ละคร เป็นการเล่าเรือ่งเกี่ยวกับวรรณคดีไทยโดยสงัเขป เพื่อให้ผู้ฟงัรบัรู้และเข้าใจเกี่ยวกบัตัวละครที่
ต้องการนำเสนอ ยกตัวอย่างเช่น 
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           1) พระอภัยมณี  

               การนำเสนอความเป็นมาของพระอภัยมณี ปรากฏใน เพลง
พระอภัยมณี ดังมเีนื้อความว่า 

จะขอเล่าเรื่องย่อพอให้ได้ความถึงพ่อหนุ่มรูปงามผ่องโสภี 
ไม่ใช่ใครอ่ืนที่ไหนชื่อเสียงเกรียงไกรชื่อพระอภัยมณี 
ร่ำเรียนวิชากับอาจารย์ว่าเชี่ยวชาญในการเป่าปี่ 
ถ้าเป่าเบาเบา มันก็น่าฟังเอยถ้าเป่าเสียงดังหูแตกตายทันที 
เพราะเป็นปี่วิเศษศักดิ์สิทธ์ิว่าฟังแล้วหลับสนิท 
ปราบเหล่าร้ายไพรี ผีเสื้อสมุทรอยู่ในถ้ำใต้น้ำจิตใจวาบหวาม 
แว่วได้ยินเสียงปี่เป่าได้ไพเราะว่าน่าฟังออกจากถ้ำตามทางมาทันที 
เห็นคนเป่า พ่อรูปงามใจเต้นตูมตามอยากได้เป็นสามี 
เราจะอุ้มไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ที่ใต้น้ำของเราน้ี 
ว่าพลาง ไม่รอช้าเป่ามนตราแล้วอุ้มพระอภัยมณี 
พอถึงถ้ำทันใดนางแปลงกายเป็นสาวเซ็กซ่ี 
พระอภัยตื่นจากความมึนงงเห็นรูปทรง หลงรักนารี 
ดูแล้ว น่าพิสมัย เอ้อเออ เหตุใดเรามาอยู่ที่น่ี 
เข้าเมืองตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตามเลยได้โฉมงาม เป็นคู่ชีวี 
มีลูกน่ารัก ที่สุดละชื่อว่าสินสมุทร เกิดใต้วารี 
ต่อมาพระอภัยรู้แล้วรู้แล้วเมียแก้วเป็นยักษี 
จึงหาทางหนีออกจากถ้ำอาศัยเงือกน้ำช่วยพาหนี 
… 
น้องเป็นยักษ์ พี่อยู่ด้วยไม่ได้โปรดเห็นใจพี่เถิดนะคนดี 
จึงหยิบปี่ขึ้นมาเป่าเสียงแจ้วนางยักษ์ได้ฟังแล้วแก้วหูแตกตายทันที 

(เพลงพระอภัยมณี  ไวพจน์  เพชรสุพรรณ) 

เพลงพระอภัยมณี นำเสนอความเป็นมาของพระอภัยมณี โดยเล่าลักษณะของพระอภัยมณี 
ว่ามีรูปร่างหน้าตาที่งดงาม และเล่าความเป็นมาตั้งแต่ได้ร่ำเรียนวิชาเป่าปี่จนเกิดความเชี ่ยวชาญ
จากนั้นทำให้นางผีเสื้อสมุทรได้ยินเสียงปีข่องพระอภัยมณีเกิดความสนใจและเมือ่ได้เห็นความงามของ
พระอภัยมณีจึงเกิดความหลงใหลและได้ลักพาตัวมาอยู่กินกับนางจนมีบุตรช่ือว่า สินสมุทร ต่อมาพระ
อภัยมณีคิดหนีนางผีเสื้อสมุทรจึงให้เงือกพ่อลูกช่วยพาหนีจนไปถึงเกาะแก้วพิสดาร และจบเพลง
เรื่องราวของพระอภัยมณีที่ได้เป่าปีสังหารนางผีเสื้อสมุทรจนตาย ซึ่งการเล่าเรื่องความเป็นมาของตัว
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ละครพระอภัยมณีนี้เป็นการเล่าพอสังเขป ตัดทอนรายละเอียด เช่นตอนถูกพระบิดาเนรเทศก่อนที่
พระองค์จะตกเป็นสามีของนางผีเสื้อสมุทร แต่อย่างไรก็ตามการเล่าความเป็นมาก็สามารถทำให้เข้าใจ
ตัวละครและเรื่องราววรรณคดีไทยอย่างพอสังเขปได้ 

          2) พระสุธน มโนห์รา  

     การนำเสนอความเป็นมาของพระสุธนและนางมโนหร์า ในเพลง
พระสุธนมโราห์ นั้นเป็นการเล่าเรือ่งตั้งแต่อดีตชาติเพือ่บอกความเป็นมาของตัวละคร ดังความว่า 

เดชะบุญกรรมทำไว้แต่ปางก่อน ชาติน้ีจึงย้อนเป็นพระสุธนมโนราห์ 
ชาติที่แล้วเมรีลำบากหนักหนา ออกตามหาพระรถพี่ยาจากลาน้องไป 
เกิดชาติน้ีข้ามีนามมโนราห์ เป็นธิดาท้าวทุมราชกินนรเกรียงไกร 
ข้ากินรีไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไป มีปีกหางที่ถอดออกได้งามเหนือนางใดในปฐพี 
วันหน่ึงตัวข้าและพี่น้องพากันโบยบินไปเล่นน้ำ ต่างสุขสำราญเบิกบานฤดี 
ไม่ทันระวังได้ตั้งตัวถูกบ่วงรัดกายตัวข้าน้ี 
ดิ้นสุดชีวีแพ้แรงพรานบุญสะอ้ืนไห้ร่ำหาเหมือนโชคชะตาเล่นกล 
บุพเพสันนิวาสมาดลใจพรานบุญถวายตัวข้าน้ี เป็นคู่ชีวีแก่พระสุธน 
ดูแลรักใคร่เป็นอย่างดีแต่ก็หลีกหนีกรรมไม่พ้น 
เม่ือพระสุธนต้องไปรบราข้าศึกจนใจข้าต้องพลีกายบูชายัญ 
คนมุ่งปองร้ายเอาชีวิต จึงคิดทางหนีขอปีกหาง 
เพื่อรำถวาย บูชายัญ 
กรีดกรายร่ายรำไม่ทันไร ได้ทีรีบบินหนีโดยพลัน 
ระหว่างทางน้ัน เจอพระฤาษี ขอฝากภูษาและธำมรงค์คืนพระสุธน 
กลับเขาไกรลาศชำระกาย กลิ่นอายมนุษย์จนหมดสิ้น 
พระสุธนถวิลตามทุกแห่งหน 
พบธำมรงค์ตอนสรงน้ำ พี่คอยติดตามจนได้ยล 
เจ็ดนางละม้าย คล้ายมโนราห์ องค์อินทร์ ช่วยดลบันดาลชี้ทางจนเจอ 

(เพลงพระสุธนมโนราห์  มินตรา น่านเจ้า) 

 เพลงพระสุธนมโนราห์ เล่าความเป็นมาในอดีตชาติพระสุธนกับนางมโนห์รา คือ พระรถเสน
กับนางเมรี ในชาตินี้นางเมรีคือนางมโนห์รา เป็นพระธิดาของท้าวทุมราช นางเป็นกินรีมีความงดงาม 
มีปีกและมีหางสามารถบินได้ และเล่าเรื่องราวของนางจนจบเรื่องที่ทั้งนางมโนห์ราและพระสุธนได้พบ
กันด้วยความช่วยเหลือของพระอินทร์ เป็นการเล่าเรื่องที่ทำให้เข้าใจตัวละครและเรื่องราววรรณคดี
ไทยแบบพอสังเขป  
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                 3) นางรจนา  

     การเล่าเรื่องความเป็นมาของนางรจนาทั้งชาติกำเนิดและ
พฤติกรรมของตัวละคร ปรากฏใน เพลงรจนา(1)  ดังความว่า 

รจเอ๋ย รจนา เจ้าเกิดมาด้วยกุศล เป็นธิดาท้าวสามนต์ เทพเดินหนดลใจนาง  
เสี่ยงรักด้วยมาลัย ให้ยอดชู้เงาะคู่สร้าง สามลหมดหนทาง แทบล้มผางลงกลางดิน  
โทสะกระทืบบาท ร้องตวาดไม่ถวิล รจนาสร้างราคิน ดั่งดูหม่ินท้าวสามล  
ร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมือง จะเลื่องลือเสียชื่อตน ธิดาท้าวสามล คนสุดท้องพาหมองมัว  
โฉมเจ้ารจนา สิเหน่หาเงาะผู้ผัว คู่ครองทองทั้งตัว รูปนอกชั่วผิดรูปใน  
พวกพี่มีโมหา มีนัยน์ตาหาแววไม่ อวิชามาคลุมใจ จึงไม่เห็นเงาะเป็นทอง  
ถูกขับออกนอกเขต พระนิเวศน์มาทั้งสอง เจ้าเงาะเคาะกระบอง เดินยิ้มย่องพาเมียจร  
มาปลูกเป็นกระท่อม หลังย่อมย่อมท้ายนคร สองสุขสโมสร ไม่เดือดร้อนด้วยเรื่องไร  

 (เพลงรจนา(1)  ชินกร ไกรลาส/พร ภิรมย์) 

เพลงรจนา(1) นำเสนอความเป็นมาของนางรจนาว่านางเป็นพระธิดาของท้าวสามนต์ นาง
เสี่ยงพวงมาลัยให้เจา้เงาะอัปลกัษณ์ จึงเป็นเหตุให้ท้างสามนต์กริ้วและไลอ่อกจากเมอืง มาอยู่กระท่อม
ท้ายเมืองอยู่อย่างมีความสุข  

การเล่าเรื่องราวความเป็นมา ลักษณะหรือพฤติกรรมของตัวละครจากวรรณคดีไทย เป็นการ
นำเสนอตัวละครจากวรรณคดีไทยที่สอดคล้องกับตัวบทวรรณคดีไทย อาจมีการตัดทอนรายละเอยีด 
หรือเพิ่มรายละเอียดให้ให้ตัวละครมากยิ่งข้ึน หรืออาจมีการแสดงทรรศนะต่อตัวละครเพื่อให้ผู้ฟังรบัรู้
เรื่องราวในอีกมุมมองหนึ่งที่ต่างกับการรับรู้เดิมเกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีไทย 

ดังที่กล่าวมาข้างต้นการนำเสนอตัวละครโดยการเล่าเรื่องราวของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็น
อารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร เหตุการณ์ หรือการเล่าเรื่องราวความเป็นมา ลักษณะหรือพฤติกรรม
ของตัวละคร ในหนึ่งบทเพลงอาจมีหลากหลายลักษณะไม่จำกัดเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่าน้ัน 
ทั้งนี้การเล่าเรื่องเรื่องราวอาจจะทั้งนำเสนอเหตุการณ์และนำเสนออารมณ์ความรู้สึก หรือการเล่า
ความเป็นมาของตัวละครก็เป็นการเล่าเรื่องที่ผสมผสานเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในวรรณคดีไดอ้ีก
ด้วย 
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2.2 การอ้างถึงหรือเปรียบเทียบตัวละครจากวรรณคดีไทยกับบุคคลในบทเพลงไทยสากล 

      การใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยในการอ้างถึง (allusion) คือ การกล่าวอ้างอิงถึงตัว
ละครจากวรรณคดีไทยโดยใช้ตัวละครเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบกับบุคคลในบทเพลง อาจจะ
นำลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมของตัวละครในวรรณคดีไทยมาเทียบเคียง มีทั้งการเปรียบเทียบกับ
ตนเอง หรือเปรียบกับผู ้อื ่นที ่สอดคล้องกับตัวละครในวรรณคดีไทย บทเพลงที ่พบลักษณะเช่นนี้  
มีจำนวน 51 บทเพลง จำแนกได้ดังนี้  

        2.2.1 ทศกัณฐ์  

    ทศกัณฐ์ เป็นตัวละครที่ปรากฏในบทเพลงโดยมีลักษณะการกล่าวอ้างถึงหรือ
เปรียบเทียบกับบุคคลมากที่สุด พบทั้งหมด 11 บทเพลง ได้แก่ เพลงหัวใจทศกัณฐ์(1) เพลงหัวใจ
ทศกัณฐ์(2) เพลงหัวใจทศกัณฐ์(3) เพลงยืมใจทศกัณฐ์ เพลงเป็นไปไม่ได้  เพลงทศกัณฐ์ เพลงยักษ์
พลาด เพลงอยากคู่กัน เพลงร้ายก็รัก เพลงตัวร้ายที่รักเธอ เพลงหนุมาน(2) ดังนี ้

      1) เปรียบเทียบกับจิตใจท่ีชั่วร้าย  

                  การกล่าวอ้างถึง ทศกัณฐ์ ในบทเพลงเปรียบเทียบกับจิตใจที่ช่ัวร้าย เนื้อหา
ในบทเพลงกล่าวถึงลักษณะผู้ชายหน้าตาดีแต่มีจิตใจที่ไม่ดีทำให้ผู้หญิงต้องเสียใจ จึ งเปรียบกับจิตใจ
ของทศกัณฐ์ ดังความว่า “ที่ฉันจำช้ำหม่นเจ็บเพราะคนหน้าใส รูปสุดงามสมสังคมคลั่งไคล้ แต่น่า
เสียดายใจทศกัณฐ์”  (เพลงหัวใจทศกัณฐ์(1)  พุ่มพวง ดวงจันทร์) และเนื้อความที่ว่า “รูปร่างน่ารักดั่ง
ลงรักปิดทองสาวมองต้องหลง สะโอดสะองค์ทรงเหมือนหุ่นปั้น สงสัยหัวใจปั้นใส่ไม่ทันยืมใจทศกัณฐ์
มาใส่ให้เธอใช้แทน” (เพลงยืมใจทศกัณฐ์  คัทรียา มารศรี) 

 2) เปรียบเทียบกับพฤติกรรมชิงคนรักของผู้อ่ืน 

           เพลงทศกัณฐ์ เพลงหัวใจทศกัณฐ์ (2) เพลงหนุมาน(2) และเพลงอยากคู่กัน 
ทั้งหมดล้วนอ้างถึงทศกัณฐ์ โดยกล่าวถึงพฤติกรรมที่ต้องการลักพาตัวนางสีดา แม้จะรู้ว่านางเป็นพระ
มเหสีของพระราม ในเพลงทศกัณฐ์ นำพฤติกรรมนี้มากล่าวอ้างถึงเพื่อจะนำเสนอว่าอยากเป็นดัง
ทศกัณฐ์ที่แย่งคนรักของผู้อื่น ดังมีเนื้อความว่า “อยากเป็นทศกัณฐ์อยากบอกว่าฉันรักเธอ ก็เธอนั้น
สวยเลิศเลอถึงเธอจะมีใคร อยากจะแย่งเธอมาก็อยากจะได้ทั้งใจ ไม่สนว่าพระรามจะเป็นใครไม่สนว่า
ใครจะตามมา ถึงสีดามีเจ้าของถึงสีดามีคนจอง ทศกัณฐ์ก็อยากมองอยากครอบครองหัวใจ” (เพลง
ทศกัณฐ์  วงสีดา) ส่วนเพลงยืมใจทศกัณฐ์ (2) อ้างถึงทศกัณฐ์ เพื่อกล่าวถึง ความลุ่มหลงที่ทำให้
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ทศกัณฐ์ไดร้ับความเดือดร้อนจนถึงแก่ความตาย และตนเองก็เป็นเช่นเดียวที่ยอมตายเช่นทศกัณฐ์ ดัง
เนื้อความว่า “ทั้งที่รู้สีดาคือแฟนพระราม เรื่องหัวใจทำให้ต้องเกิดสงคราม สังคมประณามความรัก
ของทศกัณฐ์   นี่แหละหนอทศกัณฐ์ผู้แสนเลวทรามหลงในกามจนลืมหักห้ามหัวใจ เพียงช่ัวคืนได้เธอ
มาอยู่แนบกาย ฉันก็พร้อมยอมตายเหมือนดังทศกัณฐ์” (เพลงหัวใจทศกัณฐ์(2)  วรมัน) ส่วนทศกัณฐ์
ใน เพลงหนุมาน(2) กล่าวอ้างถึงทศกัณฐ์เพื่อเปรียบเทียบกับบคุคลที่แย่งคนรักของผูอ้ื่น มีเนื้อความว่า 
“เพื่อนข้าทั้งคนโดนทิ้งข้าไม่ยอม หากเอ็งเป็นทศกัณฐ์แย่งสีดาพระรามคือเพื่ อนที่ข้ารักทั้งหัวใจ” 
(เพลงหนุมาน(2) วง สามบาทห้าสิบ, หนุ่ม หนุมาน และปราง ปรางทิพย์ (The Voice)) เช่นเดียวกับ
เพลงอยากคู่กัน ที่มองว่าทศกัณฐ์แย่งชิงคนรักของผู้อื่น ดังเนื้อความว่า “ไม่ได้อยากเป็นทศกัณฐ์ถึงมัน
จะเป็นราชาเพราะความรักที่มันมีคือการแย่งชิงมา”  

 3) เปรียบเทียบกับ “ตัวร้าย” หรือ “ผู้รา้ย” 

           เพลงร้ายก็รัก เพลงตัวร้ายที ่ร ักเธอ เพลงยักษ์พลาด และเพลงหัวใจ
ทศกัณฐ์(3) ทั้งสี่บทเพลงกลา่วอ้างถึงทศกัณฐ์  แม้จะเป็นตัวละครฝ่ายที่เป็น “ผู้ร้าย” ก็ตามแต่เป็นตัว
ละครที่น่าเห็นใจ โดยใช้น้ำเสียงแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดยมองว่าความรักที่ทศกัณฐ์มีให้แก่นาง  
สีดานั้นเป็นความรักที่จริง ดังเนื้อความเพลงร้ายก็รัก ดังความว่า ถึงร้ายก็รักนะเกเรยังไงก็รักนะ 
หน้าตาเป็นตัวกำหนดเทวดาเขียนบทยังไงกันวะอยากเกิดเป็นตัวพระแต่เค้าลิขิตให้เป็นตัวร้ายใครจะรู้
ว่าทศกัณฐ์รักนางสีดามากกว่าเท่าไหร่ (เพลงร้ายก็รัก  โจอี้บอย) โดยแสดงทรรศนะว่าไม่มีผู้ใดทราบ
ได้ว่าทศกัณฐ์ที่เป็นตัวร้ายอาจรักนางสีดามากกว่าที่ตัวพระรามรักเสียอีก  

 เพลงตัวร้ายที่รักเธอ กล่าวอ้างถึงทศกัณฐ์โดยเปรียบกับบุคคลที่กระทำสิ่งต่าง ๆ  
แม้เป็นเรื่องที่ผิดก็เพราะความรัก แต่อย่างไรก็ตามกลับไม่ได้รับความรักตอบ เช่นเดียวกันกับทศกัณฐ์
ที่ทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อนางสีดารัก แต่ทำอย่างไรก็ไม่เป็นผล นำมาเปรียบเทียบกับบุคคลที่ถูกมองว่าเป็น 
“ตัวร้าย” เป็นคนนิสัยไม่ดีรักคนที่มีเจ้าของ แม้ว่าจะรักมากและพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนที่ตน
รักมารักกับตน แต่ในที่สุดก็ไม่ได้รับความรักตอบแทน ดังเนื้อเพลงที่กล่าวว่า ดังทศกัณฐ์ที่แพ้พระราม
ทุกทีให้ดีแค่ไหนก็ไม่ได้ใจสีดา ถึงกูจะร้ายกูก็รักไม่น้อยกว่าเขา (เพลงตัวร้ายที่รักเธอ วง ทศกัณฐ์) 
เช่นเดียวกันกับเพลงยักษ์พลาด ที่กล่าวอ้างถึงทศกัณฐ์ในมุมมองที่ว่าทศกัณฐ์ทำทุกอย่างเพื่อนางสีดา 
แต่นางมิได้สนใจ ดังความว่า “เหมือนกับทศกัณฐ์ที่ทำทุกอย่างเพื่อนางสีดา ทำไปทั้ง ๆ ที่รู้ว่านางสีดา
ไม่มองมา” (เพลงยักษ์พลาด T-ZEROxMAI-YA- RAPxBLACKSHEEPRR)   

 ส่วนเพลงหัวใจทศกัณฐ์(3) นำเสนอเรื่องราวความรักที่ผิดหวัง โดยมอบความรัก
ให้กับคนที่มิได้รักตน จึงทำให้เกิดความเจ็บช้ำใจ ทำเหมือนกับเป็นคนที่ไร้หัวใจ ไร้ความเจ็บปวด 
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กล่าวอ้างถึงทศกัณฐ์ว่าแม้แต่ทศกัณฐ์ ผู้เป็นพญายักษ์แต่ก็มีอารมณ์ความรู้สึกเช่นเดียวกันกับมนษุย์
ปุถุชนมีความรักและความเจ็บปวด ดังเนื้อความว่า เมื่อฉันหยิบยื่นหัวใจหวังไว้ให้เธอมาดูแลเธอกลับ
เอาโยนออกไปให้ไกลไม่เคยสนใจไม่เคยแคร์ ใช้เท้าขยี้ดูถูกรังเกียจเดียดฉันท์ ทำเหมือนฉันร้องไห้ไม่
เป็นทั้งทั้งที่ฉันก็เจ็บเหมือนกัน เหมือนกับทศกัณฐ์ ถึงแม้จะเป็นพญายักษ์แต่ก็ยังมีหัวใจเอาไว้เจ็บ
เอาไว้รัก (เพลงหัวใจทศกัณฐ์(3)  เก่ง ธชย Feat.ทศกัณฐ์) แม้แต่ทศกัณฐ์ผู้ที่เป็นใหญ่ของเหล่ายักษ์ยงั
มีความรักและความเจ็บ ตัวเขาเองก็มีหัวใจมีความรู้สึกทั้งความสุขและความเสียใจเช่นเดียวกับคน
ธรรมดาทั่วไป  

 4) เปรียบเทียบกับลักษณะทางกายภาพ 

          กล่าวอ้างถึงทศกัณฐ์โดยนำลักษณะทางกายภาพมาใช้เปรียบเทียบ ดัง
เนื้อความว่า ถ้าฉันมีสิบหน้าอย่างทศกัณฐ์ สิบหน้านั้นฉันจะหันมาย้ิมให้เธอ สิบลิ้นสิบปาก จะฝากคำ
พร่ำเพ้อว่ารักเธอ รักเธอเป็นเสียงเดียว ผู้ประพันธ์นำลักษณะทางกายภาพของทศกัณฐ์มาสื่อปริมาณ
หรือความรักที่เปี่ยมลน้ และแล้วก็พลิกผันจากการสมมติ มาสู่ความเป็นจริง แต่ฉันมีหน้าเดียวซีดเซียว
ทุกข์ทน ด้วยความจนความขัดสนจนเงินและทอง เพื่อเรียกร้องความเห็นใจจากผู้เป็นที่รัก (เจตนา 
นาควัชระ, 2546: 109) เป็นการกล่าวอ้างถึงทศกัณฐ์โดยนำลักษณะพิเศษทางกายภาพของตัวละครที่
มีหน้าสิบหน้ามีมือยี่สิบมือแต่จะรักเพียงเธอผู้เป็นที่รักเพียงคนเดียว ซึ่งช่วยให้เพลงนี้มีความน่าสนใจ
และเข้าถึงอารมณ์ได้ง่ายโดยการเปรียบเทียบความรักอันเป็นนามธรรมใหเ้ป็นรปูธรรมในเชิงปรมิาณที่
ชัดเจน 

จะเห็นได้ว่าทศกัณฐ์ เป็นตัวละครที่ถูกนำมากล่าวอ้างถึงในหลายลักษณะ ทั้งนำมาเพื่อ
นำเสนอว่าทศกัณฐ์มีจิตใจที่ช่ัวร้าย หรือทศกัณฐ์เป็นตัวละครที่เป็นแบบอย่างของบุคคลที่หลงรักคนที่
มีเจ้าของ หรือแย่งชิงรักของผู ้อื ่น โดยการกล่าวอ้างถึงมีทั ้งน้ำเสียงแสดงการตำหนิ และแสดง
ความเห็นอกเห็นใจหรืออยากเป็นดังเช่นเดียวกันกับทศกัณฐ์   

2.2.2 นางสีดา  

      นางสีดา เป็นนางเอกในเรื่องรามเกียรติ์ ในตัวบทวรรณคดีไทยนางเป็นพระ
ลักษมีอวตารลงมาพร้อมกับพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์ และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้หญิงที่มั่นคง
ในความรัก ในบทเพลงไทยสากลมีการกล่าวอ้างถึงนางสีดาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อกล่าวถึงความมั่นคง
ในรักของนางสีดาที่มีต่อพระราม หรือเพื่อใช้เปรียบเทียบผู้หญิงที่มีคนรักอยู่แล้วแต่ด้วยความงดงาม
น่าหลงใหลจึงทำให้เป็นที่หมายปองของผู้ชาย ดังนี้   
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 1) เปรียบเทียบกับผู้หญิงท่ีมั่นคงในความรัก  

          เพลงในหนึ่งใจมีหนึ่งเดียว (จากใจสีดา) และเพลงถึงเธอไม่ร้ายก็ไม่รัก (จาก
ใจสีดา) ทั้งสองเพลงกล่าวอ้างถึงนางสีดาโดยนำเสนอความมั่นคงในความรักของนางสีดาที ่มีต่อ
พระราม ดังความว่า 

ความรักเอย เปรียบเปรยดังในนิยาย ที่มองรอบกาย สุดท้ายคือตัวละคร 
เรื่องราวความรัก ของหัวใจ สิ่งไหนคือความแน่นอน ดั่งคำสอนเรื่องพระรามกับสีดา 
... 
หน่ึงคน ก็มีหน่ึงใจ ถ้าจะรักใครใจรักเดียว ไม่คิดจะไปข้องเก่ียว รักเดียวที่มี คือพระราม 

(เพลงในหนึ่งใจมีหนึ่งเดียว(จากใจสีดา)  ภูผา วัฒนาปรีดากุล, วรญา เจริญศิลป์) 

  เช่นเดียวกันกับในเพลงถึงเธอไม่ร้ายก็ไม่รัก (จากใจสีดา) ที่มีเนื้อความว่า “ดังนางสีดาที่คู่
พระรามทุกทีไม่มีทางไหนที่จะให้ใจทศกัณฐ์” (เพลงถึงเธอไม่ร้ายก็ไม่รัก (จากใจสีดา)  ปานหยก) ซึ่ง
ความมั่นคงในความรักของนางสีดาเป็นคุณสมบัติที่มักนำไปกล่าวอ้างถึงอันเป็นคุณสมบัติของผู้หญิงดี 

 2) เปรียบเทียบกับผู้หญิงงดงามน่าหลงใหลแต่มีคู่ครองแล้ว  

     เพลงทศกัณฐ์ และเพลงหัวใจทศกัณฐ์(2) ทั้งสองเพลงได้กล่าวอ้างถึงนางสีดา
โดยกล่าวถึงผู้หญิงที่มีความงดงามและมคีนรักอยู่แล้ว แต่ด้วยความงดงามจึงเป็นที่หมายปอง ต้องการ
แย่งชิงไปจากคนรัก ดังเนื้อความในเพลงทศกัณฐ์ ที่กล่าวว่า“เห็นนางเนื้อนวลผ่องโสภีรูปรา่งเข้าทีดัง่สี
ดา อยากชิงอยากแย่งฉกเธอมาถึงม้วยชีวีจะลองดู” ส่วนเพลงหัวใจทศกัณฐ์(2) มีเนื้อความว่า “หาก
เธอเป็นนางสีดาผู้แสนงดงาม  ฉันอยากถามในใจเธอคิดยังไง...ฉันยังปรารถนาแม้ว่าเธอเป็นของใคร” 
การเปรียบเทียบโดยการอ้างถึงนางสีดาน้ีใช้เพื่อนำเสนอไปสู่สิ่งที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของทศกัณฐ์
คือการแย่งชิงคนรักของผู้อื ่น ซึ ่งเป็นความปรารถนาของบุคคลที่ต้องการแย่งชิงคนรักของผู้อื่น
เช่นเดียวกันกับทศกัณฐ์ 

2.2.3 พระราม  

         พระรามมีการกล่าวอ้างถึงจำนวน 3 เพลง ได้แก่  เพลงหัวใจทศกัณฐ์(1) เพลง
ยืมใจทศกัณฐ์ และเพลงอยากคู่กัน  
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    เปรียบเทียบกับลักษณะทางกายภาพ  

        เพลงหัวใจทศกัณฐ์(1) เพลงยืมใจทศกัณฐ์  ทั ้งสองบทเพลงนอกจาก 
จะกล่าวอ้างถึงทศกัณฐ์ ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังกล่าวถึงพระรามเพื่อใช้เปรียบเทียบในรูปแบบคู่
ตรงข้ามของ พระรามกับทศกัณฐ์ โดยใช้พระรามเพื่อกล่าวอ้างถึงความงามและความดี ดังในเนื้อความ 
เพลงหัวใจทศกัณฐ์(1) ที่กล่าวว่า อยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามหานางสีดา ด้วยรักจริงยิ่งชีวา
พระรามงามหน้าพระรามงามใจ (เพลงหัวใจทศกัณฐ์(1)  พุ่มพวง ดวงจันทร์) ส่วนเพลงยืมใจทศกัณฐ์ 
ใช้ความงามของพระรามเปรียบเทียบกับบุคคลดังเนื้อความที่ว่า รูปร่างน่ารักดั่งพระลักษมณ์พระราม
ในรามเกียรติ์ด่ังภาพที่เขียนดั่งเทียนที่ปั้น แต่ในหัวใจนิสัยเป็นพรานหญิงคืออาหารจ้องผลาญทำลาย 
(เพลงยืมใจทศกัณฐ์  คัทรียา มารศรี) ทั้งนี้เพื่อสร้างความขัดแย้งระหว่างความงามของใบหน้า กับใจที่
ช่ัวร้ายใช้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น 

   2.2.4 นางกากี  

                  นางกากี ซึ ่งเป็นตัวละครเอกหญิงที ่แสดงให้เห็นลักษณะของผู ้หญิงที ่ไม่
ซ ื ่อส ัตย์ต่อสามี อ ีกทั ้งคำว่า กากี ม ีความหมายในพจนานุกรมหมายถึง หญิงมากชู ้หลายผัว 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 111) นางกากีจึงเป็นตัวแทน หรือเป็นคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบกบัผูห้ญงิ
ที่มีสามีหลายคน หรือเป็นผู้หญิงมากรัก ทำให้ผู้ชายต้องเสียใจ ดังนี้   

 1) เปรียบเทียบกับผู้หญิงท่ีไม่มั่นคงและไม่ซื่อสัตย์ในความรัก 

         เพลงนางกากี เพลงกากีเหมือนดอกไม้ เพลงจริงไหมเขาเรียกเธอว่ากากี 
เพลงนางบุญใจบาป เพลงอวสานรัก เพลงนางโมรา(2) และเพลงนางหลายใจ  ทุกเพลงกล่าวอ้างถึง
นางกากีโดยเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มีลกัษณะไม่พึงประสงค์ ทำให้ผู้ชายต้องเสียใจและคนรักมากกว่า
หนึ่งคน ดังใน เพลงจริงไหมเขาเรียกเธอว่ากากี ดังความว่า “หญิงเดิมชายใหม่เดินกอดกันมา...เห็น
ชายคนแรกยืนอยู่ตรงนี้ หางเสียงไม่มีเห็นแต่หยดน้ำตา” และท่อนที่ว่า “จึงร้องเพลงฝากเป็นปริศนา 
จริงไหมแก้วตาเขาเรียกเธอว่า กากี” คำว่ากากีในบทเพลงนี้ใช้เรียกแทนผู้หญงิที่มคีนรักใหมแ่ละทิ้งให้
คนรักเก่าต้องเสียใจ หรือในเพลงกากีเหมือนดอกไม้ กล่าวถึงผู้หญิงที่งามแต่กลับมีใจที่ไม่ดีโดยใช้ นาง
กากี มาเปรียบเทียบ ดังความว่า “เปรียบกานดาโสภางามผ่อง  โอ้รูปทองใจทรามมีนามว่ากากี”  ด้วย
ลักษณะที่กล่าวอ้างถึงนางกากี ว่านางมีจิตใจที่ไม่ดีจึงเป็นผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์จึงใช้เปรียบเทียบกับ
ผู้หญิงที่นิสัยไม่ดีเป็นนางกากี ดังในเพลงนางบุญใจบาป เพลงนางกากี เพลงนางหลายใจ และ เพลง
อวสานรัก จึงกล่าวอ้างถึงนางกากี เพื่อเรียกแทนผู้หญิงที่ไม่ดี ไม่จริงใจ ไม่มีรักที่มั่นคง หลายใจ ไม่น่า
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คบหา ดังเนื้อความ “ห่วงแต่ผู้ชายเอาไปสำราญ คนอย่างเธอคอยเจออย่างที่ทำ คนใจดำสักวันคงต้อง
เจอถ้าไม่หยุดพอสักทีอยากให้รู้ว่านางกากีนั้นคือเธอ”(เพลงนางกากี  น็อต นิยม) “นางกากีดวงใจไร้ที่
แน่นอน มิควรอาวรณ์ดวงจิตของหล่อนบาปหลาย” (เพลงนางบุญใจบาป  วินัย  จุลบุษปะ)  

 ส่วนเพลงอวสานรัก เพลงนางโมรา(2) และเพลงนางหลายใจ นอกจาก 
จะกล่าวอ้างถึงนางกากีแล้ว ยังกล่าวอ้างถึงนางโมรา นางเอกจากวรรณคดีไทยเรื่องจันทโครพ เป็น
ผู้หญิงที่มีช่ือเสียงว่าเป็นแบบอย่างของหญงิเลว (รื่นฤทัย  สัจจพันธ์ุ, 2556: 87) ทั้งสองเพลงกลา่วอ้าง
ถึงเพื่อเน้นย้ำผู้หญิงที่ไม่ดี ดังความว่า “พอกันทีแม่นางโมรา พอกันทีแม่นางกากี ไม่ว่าชาติหน้าหรือ
ว่าชาตินี้อย่าได้พบเจอ” (เพลงอวสานรัก วง ทศกัณฐ์) “โมรากากีที่เขาลือนั้นก็คือตัวอย่างนางหลาย
ใจ” (เพลงนางหลายใจ วง คันไถ/ประทีป ขจัดพาล) ในเพลงโมรา(2) เป็นเพลงที่กล่าวอ้างถึงนางกากี 
และนางโมรา ดังเนื้อความว่า “ครั้นว่าจะทิ้งเธอไปก็กลัวเธอจะน้อยใจ กลัวเราเองจะเสียใจโอ้เวร
กรรม โอ้เวร กรรม เหมือนนางโมราที่เล่นไฟ เหมือนนางกากีที่ไปกับครุฑรูปงามไปสู่วิมานฉิมพลี ไม่
อยากให้เป็นเช่นน้ันเลย ไม่อยากให้เป็นเช่นน้ันเลย” (เพลงโมรา(2) วง มาลีฮวนน่า) เนื้อหาของเพลง
แสดงความลังเลของผู้ชายคนหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่จะทิ้งผู้หญิงคนหนึ่งก็กลัวว่าจะเกิดความ
เสียใจ การกล่าวอ้างถึง นางกากี และนางโมรา ผู้วิจัยตีความได้ว่า ผู้หญิงที่กล่าวถึงเป็นผู้หญิงที่ไม่มี
ความซื่อสัตย์ในความรัก และกลัวว่าเขาจะต้องเกิดความเสียใจและไม่ต้องการให้เกิดการซ้ำรอย
เรื่องราวที่เกิดข้ึนของวรรณคดีทั้งสองเรื่องที่มีสาเหตุมากจากนางเอกในวรรณคดีทั้งสองคน     

 2) เปรียบเทียบผู้หญิงท่ีถูกสังคมประณามโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม 

         เพลงกากีอุทธรณ์ และเพลงเหตุผลกากี กล่าวอ้างถึงนางกากี โดยเพลง
กากีอุทธรณ์ กล่าวอ้างถึงโดยหมายถึงผู้หญิงที่นอกใจสามี แต่น้ำเสียงมิได้แสดงการตำหนิ กลับเป็น
การแสดงความเห็นอกเห็นใจ ดังความว่า “เธอถูกคนรุมด่าประณามว่าเลวทรามช่ัวช้ากากี  แค่นอกใจ
สามีไม่ดีสามีที่ไม่เคยเอาไหน แต่เพราะสังคมลำเอียงที่ให้เสียงผู้ชายมากไป เธอจึงต้องรับกรรมกลับ
กลายเป็นผู้ร้ายในสายตาคน” (เพลงกากีอุทธรณ์ ขอทาน ร้องเพลง) เช่นเดียวกันกับเพลงเหตุผลกากี 
กล่าวอ้างถึงนางกากี และแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้หญิง ดังความว่า  

“เธอถูกคนในสังคมรุมด่าประณามว่าเลวทรามว่ากากีเป็นหญิงสองใจ 
เพราะสังคมมัวถือหางเขามากเกินไป เข้าข้างผู้ชายเธอจึงต้องกลายมาเป็นจำเลยสังคม  
...  
ลองคิดดูให้ดีสามีบกพร่องตรงไหนถ้าไม่ถูกนอกใจทำไมจึงถูกหักหลัง  
บางครั้งหยาบคายข่มเหงใช้แต่กำลัง บางครั้งใจนางพาเธอเดินขวางสังคม  

      (เพลงเหตุผลกากี  กุ๋ยกิโยติน) 
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  แม้ว่าทั้งสองบทเพลงจะกล่าวอ้างนางกากีโดยเปรียบเทียบผู้หญิงที่นอกใจสามี แต่มีน้ำเสียง
แสดงความเห็นอกเห็นใจและให้เหตุผลว่าสามีเป็นผู้ชายไม่ดี จึงต้องมีคนรักใหม่ที่ดีกว่า และกล่าวถึง
สังคมชายเป็นใหญ่ที่กดข่ีโดยการประณามหยามเหยียดผู้หญิงที่มีสามีมากกว่าหนึ่งคน 

 3) เปรียบเทียบกับผู้หญิงท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้ชายอย่างง่ายดาย 

             ส่วนเพลงขุนแผนไอทีกากีออนไลน์ กล่าวอ้างถึงนางกากี และยังกล่าว
อ้างถึงขุนแผน ทั้งนี้เพื่อเรียกแทนผู้หญิงและผู้ชายที่มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างง่ายดาย พร้อมจะรักและ
จากกันอย่างรวดเร็วในสื่อสังคมออนไลน์ ดังความว่า “ขุนแผนไอทีโอ้นางกากีออนไลน์ เหงาๆ 
มากมาย ไม่มีใครห่วงหา เธอเข้าใจฉันแช็ตแช็ตกันแล้วนัดมา กดไลก์หนักหนาอยากเห็นหน้าเจอตัว
จริง ขุนแผนไอทีโอ้นางกากีออนไลน์ กดไลก์ ๆ ไปถูกใจเป็นพันครั้ง กดกันไม่ยั้งเสิร์ชกันจนเครื่องพัง
ต่างคนก็ต่างไป”(เพลงขุนแผนไอทีกากีออนไลน์  เชฐ  เสรีชน และเท่งน้อง เอ็นจอยโชว์) เพลงนี้
เปรียบเทียบนางกากีกับบุคคลในสังคมปัจจุบันว่าเป็นผู้หญิงที่ใจเร็ว รักเร็วหน่ายเร็วเช่นเดียวกนักับ
ผู้ชายที่เปรียบเทียบกับขุนแผนที่พบรักและเลิกรักกันอย่างรวดเร็วด้วยเหตุจากเทคโนโลยี 

2.2.5 นางวันทอง  

          นางวันทอง เป็นตัวละครเอกหญิงที่มักจะถูกกล่าวอ้างถึงว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี
เช่นเดียวกันกับนางกากีและนางโมรา ถูกกล่าวว่านางวันทองสองใจ ถูกกล่าวอ้างถึงใช้เปรียบเทียบ
กับผู้หญิงที่ไม่มั่นคงในความรัก แต่นอกจากจะถูกกล่าวอ้างถึงว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีแล้ว ยังมีบทเพลงที่
กล่าวอ้างถึงนางวันทองว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ ดังนี้ 

  1) เปรียบเทียบกับผู้หญิงท่ีไม่มั่นคงในความรัก 

                       เพลงวันทอง(2) เพลงญาติวันทอง ทั้งสองบทเพลงกล่าวถึงนางวันทอง
เพื่อใช้เปรียบเทียบกับผู้หญิงที่ไม่มั่นคงในความรัก ดังความว่า “อย่าได้คิดนะว่าสน ก็แค่ดูดีกว่าใคร 
สวยแล้วเป็นไง ถ้าไม่มีรักเดียว หวังให้เธอนั้นมีใจ แต่เธอรักใครไม่เคยจริง สวยรักใครแล้วก็ทิ้ง วันทอง
คงมาสิงที่ใจเธอ” (เพลงวันทอง(2) วง นานา) เปรียบเทียบกับผู้หญิงที่ไม่รักเดียวใจเดียวว่ามีนางวัน
ทองมาสิงที่หัวใจ หรือในเพลงญาติวันทอง มีความว่า  “เจ็บช้ำชอกใจมาหลายขยัก ถ้าเป็นเครื่องจักร
ก็คงผุกร่อนเต็มที เก้าสิบเก้าคนแล้วในบัญชีคนที่ร้อยต่อไปนี้ขออย่าเป็นญาติกับวันทอง" (เพลงญาติ
วันทอง ธานินทร์  อินทรเทพ) โดยเปรียบเทียบผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายเสียใจ ไม่น่าพึงปรารถนา แม้แต่
เป็นเพียงญาติกับวันทองก็ไม่ปรารถนามาเป็นคนรัก  
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 2) เปรียบเทียบกับผู้หญิงท่ีมีเสน่ห์น่าหลงใหล 

            เพลงวันทอง(3) และเพลงFin(วันทอง) ทั้งสองเพลงเป็นบทเพลงที่มิได้มี 
น้ำเสียงตำหนินางวันทอง แต่กล่าวอ้างถึงเพื่อแสดงว่า นางวันทองเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล ดัง
ในเพลงวันทอง(3) ดังเนื้อความว่า “วันทองอยากบอกว่าฉันรักเธอโอ้วันทอง ก็อยากให้เรารักกัน  
แม่วันทอง ใครบอกว่าเธอสองใจแต่ฉันไม่สน ทำไมก็อยากจะรักแล้วใครจะทำไม ต่อให้เธอมีหวานใจ
จะทำไมจะแปลกอะไรถ้าเธอมีเพิ่มอีกคน” (เพลงวันทอง(3) วง Blackhead) เช่นเดียวกันกับเพลงFin 
(วันทอง) โดยเพลงนี้ปรากฏเพียงช่ือเพลงว่าวันทอง เนื้อหาของเพลงเป็นการครวญถึงผู้หญิงอันเป็นที่
รัก ชวนให้หลงใหลจนทำให้พร่ำเพ้อพรรณนาถึงนาง  

 การอ้างถึงหรือเปรียบเทียบนางวันทองข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นว่านางวันทองมิได้ถูก
กล่าวอ้างถึงเพียงเป็นผู้หญิงสองใจเท่านั้นแต่ยังสามารถอ้างถึงเพื่อนำเสนอว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์น่า
หลงใหลได้อีกด้วย 

2.2.6 ขุนแผน 

             ขุนแผนเป็นตัวละครเอกที่ถูกนำมากล่าวอ้างถึงเพื่อกล่าวถึงลักษณะเจ้าชู้  
ดังในเพลงน้ำตาขุนแผน และเพลงขุนแผนไอทีกากีออนไลน์ ดังปรากฏใน เพลงน้ำตาขุนแผน และ
เพลงขุนแผนไอทีกากีออนไลน์ ทั้งสองเพลงกล่าวอ้างถึงขุนแผน โดยเรียกแทนผู้ชายที่เจ้าชู้มีคนรัก
หลายคน ในเพลงน้ำตาขุนแผน เรียกแทนตนเองว่าขุนแผน กล่าวคือมีพฤติกรรมที่เจ้าชู้ ไม่จริงใจ มอง
ผู้หญิงเป็นเพียงสิ่งของ ดังความว่า  

เคยเจ้าชู้ เคยหลอกเขา จีบแล้วเอามาจริง ทำให้รักแล้วหักอกทิ้งเรื่อยมา 
คิดว่าหญิงแค่สิ่งเชยชมเป็นขนมหรือตุ๊กตา หล่อปานกลาง คารมนำหน้า  
เป็นนักล่าโลกีย์... 
ปลดเขี้ยวเล็บก็ยังไม่ไว้ใจคบหาอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวเหลือแสน  
ขุนแผนต้องเสียน้ำตา 

                                         (เพลงน้ำตาขุนแผน  โก๋ หนึ่ง)  

เช่นเดียวกันกับเพลงขุนแผนไอทีกากีออนไลน์ ที่กล่าวอ้างถึงขุนแผน ใน
ลักษณะที่เป็นผู้ชายเจ้าชู้ ไม่จริงจังในความรักในบริบทของสังคมออนไลน์ดังที่กล่าวไว้ในนางกากี
ข้างต้น 

 

https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%94
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2.2.7 ขุนช้าง  

           ขุนช้างเป็นตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็นที่รู้จักและถูกกล่าวถึง ในเรื่อง
ลักษณะรูปร่างที่มีลักษณะอัปลักษณ์ จึงถูกกล่าวอ้างถึงในเพลงขุนช้างฮ่างฮัก และเพลงขุนช้าง2560 
นอกจากรูปร่างลักษณะดังใน เพลงขุนช้างฮ่างฮัก กล่าวอ้างถึงขุนช้าง เพื่อกล่าวว่าขุนช้างนั้นเป็นผู้ที่มี
ความรักที่แท้จริง  ดังความว่า “ถ้าสิเปรียบชีวิตของอ้ายกะซำขุนซ้าง มีแต่โตกับใจฮ่างฮ่างที่มันฮัก
จริง” หรือ เพลงขุนช้าง2560 ที่กล่าวว่า “เปรียบเหมือนกับขุนช้าง ที่ไม่มีทางได้ในนางวันทอง ถึงแม้
ได้เป็นเจ้าของ แต่ไม่เคยได้หัวใจ” การเปรียบเทียบถึงบุคคลที่รักคนที่เขามิได้รักตนเอง ด้วยเหตุที่
ไม่ได้รับความนั้นเป็นเพราะความอัปลักษณ์ของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงรักแม้จะไม่ได้รับความ
รักตอบแทน  

 2.2.8 นางบุษบา  

                   การกล่าวอ้างถึงนางบุษบา ปรากฏในเพลงบุษบาในฝนั  โดยการอ้างถึงนั้นนำ
ความงามของนางมาเปรียบเทียบกับผู้หญิง ดังความว่า “โอ้แม่งามกระไรหานางใดในหล้ามาเปรียบ
เสมอเหมือนเจอบุษบา พี่อยากยลโฉมหน้าฝันหาพาภิรมย์เนตรเจ้าคมค้ิวงอน สวยจริงโอ้เจ้าดวงสมร 
โอษฐ์สะคราญดุจพรานโน้มงามโก่งคันศรพี่หลับนอนคร่ำครวญป่วนอุรา” (เพลงบุษบาในฝัน ชรินทร์ 
นันทนาคร) เป็นการเปรียบความงามที่ชวนหลงใหลทำให้ผู้ชายปั่นป่วนใจใคร่ครวญหา  

2.2.9 จรกา  

                     การกล่าวอ้างถึงจรกา ใน เพลงจรกาคลั่งรัก โดยนำลักษณะเด่นอันเป็น
เอกลักษณ์คือความไม่งดงามและมีพฤติกรรมที่มองว่าใฝ่สูงหลงรักคนที่มีฐานะสูงกว่าตน ดังความว่า 

พิศดูร่างริ้วผิวพรรณชั้นต่ำ มองแล้วไม่น่าชื่นชม ทุกวันต้องเศร้าตรมไม่สมดั่งใจหมาย  
เปรียบตัวเหมือนจรกายิ่งจะพาอับอาย ที่ใฝ่ใจปองเฝ้ามองหลงรำพัน 
เพียงเธอเหมือนหน่ึงบุปผาเหมือนดวงดาวเด่นบนฟ้าที่กระต่ายฝัน 
โง่งมหลงชมแจ่มจันทร์ คลั่งไคล้ใฝ่ฝันเปรียบฉันก็เช่นกระต่ายที่หลงเต้นใฝ่ใจไม่เจียม  

            (เพลงจรกาคลั่งรัก  สุเทพ วงศ์กำแหง) 

2.2.10 วิหยาสะกำ  

                     การอ้างถึง วิหยาสะกำ ปรากฏในเพลงเรียมละเมอ โดยการกล่าวอ้างถึง
โดยนำพฤติกรรมของวิหยาสะกำที่หลงใหลรูปวาดนางบุษบา การหลงใหลของตัวละครนี้มีผลทำให้
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ท้าวกะหมังกุหนิงผู้เป็นพระบิดาต้องทำศึกเพื่อชิงตัวนางบุษบา แต่สุดท้ายต้องพ่ายแพ้ให้แก่อิเหนา
และถึงแก่ความตายในการรบพร้อมกับวิหยาสะกำ ในบทเพลงกล่าวถึงวิหยาสะกำเพื่อเปรียบเทยีบ
ความหลงใหลในภาพวาดนางบุษบาของวิหยาสะกำน้ันยังน้อยกว่าตนที่หลงใหลผู้หญิงคนหนึ่ง เพราะ
เหตุว่าวิหยาสะกำเพียงแค่เห็นรูปจึงหลงใหล แต่ผู้เล่านั้นเห็นผู้หญิงงามตัวจริงจึงหลงใหลมากกว่า
หลายเท่า ดังความว่า 

วิหยาสะกำหลงครวญหลงคร่ำอับเฉาเพียงเห็นรูปเจ้าบุษบา เปรียบแล้วพรรณา  
เรียมละเมอยิ่งกว่า วิหยาสะกำ ร่างอรชร แอ้นอ้อนคมขำ เรียมเห็นต้องมองซ้ำ  
เพียรจดเพียรจำโฉมงามโสภา วิหยาสะกำ ละเมอเพ้อพร่ำมัวหมอง  
เห็นรูปจำลองบุษบา เรียมเห็นตัวเต็มตา จึงละเมอยิ่งกว่าร้อยพันเท่าเอย 

(เพลงเรียมละเมอ  สุเทพ วงศ์กำแหง) 

 
2.2.11 นางโมรา 

           นางโมราเป็นตัวละครหญิงที่แสดงลักษณะของผู้หญิงที่ไม่ดี การกล่าวถึง
นางโมรานั้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์และเปรียบเทียบกับผู้หญิงที ่มีลักษณะนิสัยไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี โดย
ปรากฏในบทเพลง 4 เพลง ได้แก่ เพลงโมรา(2) เพลงน้ำตาจ่าโท เพลงอวสานรัก และเพลงนางหลาย
ใจ ซึ่งเพลงโมรา(2) เพลงอวสานรัก และเพลงนางหลายใจ ผู้วิจัยได้กล่าวไว้แล้วในการกล่าวอ้างถึงนาง
กากี ดั้งนั้นจะกล่าวถึงเพียง เพลงโมรา(2) และเพลงน้ำตาจ่าโท โดยเพลงโมรา(2) กล่าวอ้างถึงนาง
โมรา โดยอ้างถึงตอนที่นางทำให้โจรป่าฆ่าพระจันทโครพ ในท่อนที่ว่า “มีดาบสองเล่มให้เธอเลือก ใจ
นางโมราเลือกฆ่าผัวได้ยินเรื่องราวแล้วเศร้าใจ” น้ำเสียงที่กล่าวอ้างถึงนางโมรามีการตำหนินางว่าเป็น
ผู้หญิงที่ฆ่าสามีของตนเอง  ส่วนในเพลงน้ำตาจ่าโท ใช้เรียกแทนผู้หญิงที่ไม่ดีมีสามีอยู่แล้ว แต่กลับหนี
ไปกับผู้ชายคนอื่น ทิ้งบุตรและสามีให้ได้รับความทุกข์ทรมาน ดังความว่า “อำลาผัวไปไกลห่างทิ้งลูก
ร้องครางเสียแทบขาดใจ สิ้นสุดกันเถิดหนาแม่นางโมราใจสอง ชาตินี้ไม่ขอใฝ่ปองให้มามัวหมอง
ต่อไป” (เพลงน้ำตาจ่าโท สุรพล สมบัติเจริญ)  

2.2.12 นางวาสิฏฐี   

               นางวาสิฏฐีเป็นตัวละครเอกในวรรณคดีจากเรื่องกามนิต วาสิฏฐี กล่าวอ้าง
ถึงในบทเพลงไทยสากลจำนวน 2 เพลง ได้แก่  เพลงวาสิฏฐีจำแลง และเพลงดอกไม้เมืองกรุง โดยทั้ง
สองเพลงจะกล่าวอ้างถึงนางในฐานะที่เป็นนางที่อยู่บนสวรรค์ โดยนำลักษณะเด่นคือ ความงามของ
นางโดยกล่าวว่างามเป็นด่ังนางบนสวรรค์ ดังมีเนื้อความว่า “แม่งามดั่งวาสิฏฐีผ่องพรรณสุภีเฉลย สวย
จริงน้องเอยน่าเชยชิดชมภิรมย์เคล้าคู่ สุภางค์ดั่งนางสวรรค์  เปรียบเทียบกับจันทร์อดสู” (เพลงวา
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สิฏฐีจำแลง สุเทพ วงศ์กำแหง) หรือ ใช้กล่าวอ้างถึงว่าความงามของนางวาสิฏฐีนั้นแม้จะเป็นนางฟ้า 
แต่ยังงามน้อยกว่าผู ้หญิงที ่กล่าวถึง ดังความว่า “เหมือนองค์อุมาเหนือนางฟ้าวาสิฏฐี ช่างอ่อน
ละมุนละไมหนักหนาทั้งวาจาเสกสรรมาไพเราะเหลือที่ จริตจรรยาโสภาทุกท่าเทพีสมเป็นสตรี โสภี
เวียงฟ้าเมืองอินทร์” (เพลงดอกไม้เมืองกรุง ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์)    

 2.2.13 พระลอ และพระเพ่ือนพระแพง  

1)  เปรียบเทียบตนเองกับพระลอท่ีหลงเสน่ห์ของพระเพ่ือนพระแพง 

                  เพลงพระลอรำพัน เป็นเพลงที ่กล่าวถึงพระเพื ่อนพระแพง โดย
เปรียบเทียบกับหญิงสาวในบทเพลงกับพระเพื่อนพระแพงที่งดงามและทำเสน่ห์เพื ่อให้เกิดความ
หลงใหล อีกทั้งยังกล่าวถึงพระลอ โดยผู้เล่าเรื่องเปรียบเทียบตนเองหลงใหลหญิงสาวเหมือนกับทีพ่ระ
ลอถูกเสน่ห์ของพระเพื่อนพระแพง ดังความว่า “รุ่นสาวคราวน้องใครเห็นใครก็ต้องเฝ้าแอบมอง
ดวงตาเป็นมัน พี่ยังเผลอละเมอทุกวันเหมือนลอราชันย์ต้องอาถรรพณ์เพื่อนแพงสุดา พี่ขอเป็นลอ
ราชันย์เฝ้าผูกพันแพงน้องครองดวงวิญญา เพื่อนชีวิตไม่คิดร้างรา เฝ้ากอดโลมกานดาตราบดินฟ้า
มลายลงไป” (เพลงพระลอรำพัน นริศ อารีย์) 

 2) กล่าวอ้างถึงความรักของพระลอและพระเพ่ือนพระแพง 

                  เพลงพระลอ เป็นบทเพลงที่กล่าวอ้างถึงความรักของ พระลอและ
พระเพื่อน พระแพง เพื่อเช่ือมโยงกับจังหวัดแพร่ ดังความว่า “แห่งเวียงแพร่ต้องความรักของแพร่ ผลิ
ดอกให้ยมนั้นงามดั่งแพร คู่ดินแดนรักแท้ของพระลอที่มีต่อแพงเพื่อน กี่วันกี่เดือนความรักยังสานต่อ 
แพร่งามตามพระลอติดตามใจไปจนพบเพื่อนแพงนิรันดร์” (เพลงพระลอ นิค รณวีร์)  

2.2.14 นางละเวงวัณฬา 

           นางละเวงวัณฬาเป็นตัวละครหญิงที่มีรูปร่างหน้าตางดงามมาก อีกทั้งยงัมี
ความสามารถและฉลาดใช้รูปเสน่ห์ให้ผู้ชายคลั่งไคล้หลงใหลและลุ่มหลงและช่วยเหลอืในการรบ เพลง
ชมละเวง โดยมีเนื้อความว่า  

สวรรค์สร้างเธอให้งามสวยเลิศวิไลดังเทพเทพีงามเหมือนภาพเลขา 
เธอสวยกว่ามาลีมองเฉิดโฉมเทพีท่าทีคล้ายนางละเวง  
ฉันกลัวดวงเนตรคมเหมือนเกล็ดมณีเป็นที่หว่ันเกรง 
ปรางเหมือนกลีบบัวแย้มงามเหมือนแก้มละเวง 
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เธอเฉิดโฉมชายเกรงเพ่งมองเย้ยจันทร์วันเพ็ญ 
 (เพลงชมละเวง ทนงศักดิ์  ภักดีเทวา)  

เพลงนี้ใช้นางละเวงเพื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่งามและน่าเกรงขาม โดยชมความ
งามของหญิงสาวว่าคล้ายกับนางละเวงวัณฬา ที่งามเหมือนดังภาพเขียน มีดวงตาที่คมราวเกล็ดมณี
สามารถทำให้ชายเกรงกลัว การกล่าวอ้างถึงนางละเวงวัณฬาในบทเพลงนี้จึงใช้เพื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้หญิงที่สวยและมีอำนาจ     

2.2.15 ขงเบ้ง 

            บทเพลงนำขงเบ้งมากล่าวอ้างถึงใน เพลงขงเบ้งยังเซ็งเธอ เพื่อเช่ือมโยงกับ
ลักษณะของผู้ชายในบทเพลงที่นิสยัไม่ดี ไม่ซื่อตรงในความรัก แม้แต่ขงเบ้งที่ว่าฉลาดหลักแหลมยังเบือ่
หน่ายคนเช่นน้ี ดังความว่า “จงอย่าตามง้อพอเถอะพอทเีบื่อหน่ายนิสัยไม่ดี คนแบบนี้ฉันไม่ใจอ่อน ถ้า
ถามขงเบ้ง ขงเบ้งตอบเซ็งเธอแน่นอน” (เพลงขงเบ้งยังเซ็งเธอ ยุ้ย ญาติเยอะ) ทั้งนี้เพื่อสร้างความ
น่าสนใจ โดยใช้ตัวละครจากเรื่องสามก๊กมาอ้างถึงเพื่อเน้นลักษณะของผู้ชายที่นิสัยไม่ดี หรือคบไม่ได้
ดังสำนวนที่กล่าวไว้ว่า อ่านสามก๊กจบสามรอบเป็นคนที่คบไม่ได้ เพราะมีเล่ห์เหลี่ยมมาก   

จะเห็นได้ว่าบทเพลงไทยสากลที่มีการอ้างถึงหรือเปรียบเทียบตัวละครจากวรรณคดีไทย โดย
เปรียบเทียบตนเอง หรือเปรียบเทียบกับผูอ้ื่นในบทเพลง ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นการกลา่วถึงตัว
ละครเพื่อเป็นเครื่องมือในการนำเสนอเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ หรือนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ   ตาม
ทรรศนะของผู ้ประพันธ์ที่ต้องการจะสื ่อความหมายให้แก่ผู ้ฟัง ซึ ่งความหมายที่ปรากฏนั้นมีทั้ง
ความหมายที่สอดคล้องกับความหมายเดิมที ่ปรากฏในตัวบทวรรณคดีไทย หรือการเปลี่ยนแปลง
ความหมายของตัวละครในวรรณคดีโดยนำเสนอเรื่องราวใหม่ หรือจะปรากฏที่ลักษณะที่สอดคล้องกบั
ความหมายเดิมและความหมายใหม่ โดยผู้วิจัยจำนำเสนอในหัวข้อต่อไปนี้  

3. การสื่อความหมายของตัวละครจากวรรณคดไีทยท่ีปรากฏในบทเพลงไทยสากล 

ตัวละครจากวรรณคดีไทยเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างสรรค์บทเพลงไทยสากล ซึ่งผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงการสื่อความหมายในเพลงไทยสากลที่ใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทย โดยความหมายที่ปรากฏ
ในบทเพลงนั้นน่าสนใจ  ความหมายของตัวละครจากวรรณคดีไทยเกิดจากการตีความของผู้สร้างสรรค์ 
ซึ่งการตีความและการนำเสนอความหมายของตัวละครนั้นมีทั้งการคงความหมายที่สอดคล้องกับ
ความหมายเดิม  การเปลี่ยนแปลงความหมาย และการผสานความหมายที่มีทั้งการสอดคล้องกับ
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ความหมายเดิมและการเปลี่ยนแปลงความหมาย ซึ่งบทเพลงเหล่าน้ีล้วนสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิด
ของผู้สร้างผ่านบทเพลง โดยจะวิเคราะห์เป็นประเด็นดังนี้  

 3.1 การเปรียบเทียบความหมายของตัวละครวรรณคดีไทยในบทเพลงกับตัวบทวรรณคดีไทย 
           3.1.1 ความหมายที่สอดคล้องกับความหมายเดิม 
           3.1.2 การเปลี่ยนแปลงความหมาย 
           3.1.3 การผสมผสานระหว่างความหมายเดมิและการเปลี่ยนแปลงความหมาย       
ดังมีรายละเอียดดังนี ้

3.1 การเปรยีบเทียบความหมายของตัวละครวรรณคดีไทยในบทเพลงกับตัวบทวรรณคดี
ไทย 

     ตัวละครวรรณคดีไทยที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากลกับตัวละครจากวรรณคดีไทยที่
ปรากฏตัวบทวรรณคดีไทย มีลักษณะแตกต่างกัน แต่จะยังคงมีลักษณะบางประการที่ยังคงจะสื่อถึงตวั
ละครตัวนั้น ๆ ที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีทั้งจากการรับรู้และการเล่าเรือ่งวรรณคดีไทยในสังคมไทย ทั้งนี้
การสื ่อความหมายที่ปรากฏมีทั ้งความหมายที่สอดคล้องกับความหมายเดิม การเปลี ่ยนแปลง
ความหมาย และการผสมผสานระหว่างความหมายเดิมและการเปลี่ยนแปลงความหมาย ดังจำแนกไว้
ดังนี้     

3.1.1 ความหมายท่ีสอดคล้องกับความหมายเดิม 

                         บทเพลงที่กล่าวถึงตัวละครจะนำลักษณะเด่นอันเป็นที่รู้จักมาสร้างสรรค์และ
นำเสนอ ทั้งลักษณะทางกายภาพและลักษณะนิสัยของตัวละคร บทบาทและความสามารถของตัว
ละครที่ปรากฏในตัวบทวรรณคดีไทยและยังคงปรากฏในบทเพลงไทยสากล ดังนี้  

     3.1.1.1 ลักษณะทางกายภาพของตัวละคร 

                  ลักษณะทางกายภาพของตัวละครอันเป็นลักษณะเด่นของตัวละครเป็น
ที ่ร ู ้จ ักหรือจดจำของตัวละครที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ทั ้งความงาม ความอัปลักษณ์และ
คุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างกับตัวละครอื่นดังนี้ 
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                           3.1.1.1.1 ความงาม 

                                                   ตัวละครในวรรณคดีไทยโดยเฉพาะตัวละครเอกส่วนใหญ่
จะมีรูปลักษณ์ที่งดงามทั้งตัวละครเอกหญิงและชาย โดยบทเพลงที่กล่าวถึงความงามของตัวละครจาก
วรรณคดีโดยมีลักษณะความงามที่สอดคล้องกับความหมายเดิมมีหลายตัวละครจากหลายเรื่องได้แก่ 
ความงามของพระลอ และไก่แก้ว จากเรื่องพระลอ นางศกุนตลา จากเรื่องศกุนตลา นางบุษบา จาก
เรื่องอิเหนา นางวาสิฏฐี จากเรื่อง กามนิตวาสิฏฐี  นางสีดา พระรามและพระลักษมณ์ จากเรื่อง
รามเกียรติ์ และ นางพิมพิลาไลยหรือนางวันทองและขุนแผน จากเรื่องขุนช้างขุนแผน ตัวอย่างเช่น 

        1) ความงามของพระลอ  

                ความงามของพระลอเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด และ
ในเรื่องพระลอ มีการพรรณนาความงามของพระลอโดยละเอียด (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต , 2558: 57) 
ความงามของพระลอ จึงเป็นที่รู้จักและถูกนำไปกล่าวถึงในเพลงยอยศพระลอ โดยนำเนื้อความ หรือ
ยกข้อความจากตัวบทวรรณคดีไทยมาใช้ดังปรากฏที่ขีดเส้นใต้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตารางที่ 2: ความงามของพระลอ 

 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
รอยรูปอินทร์หยาดมาอ่าองค์ ในหล้า   

แหล่งให้ คนชม งามสมขุนลอท้าว  

น้ำพระทัย ณ หัวเจ้ายิ่งแม่กาหลง 

… 

รูปดังองค์อินทร์หยาดฟ้ามาสู่ดินโสภิณดังเดือนดวง 

เหนือแผ่น ดินแดนสรวงเหนือปวง หนุ่มใด 

เหล่าอนงค์หลงสวาทยอมเป็นทาสรักบำเรอ 

นามขุนลอท้าวเธอทรงสถิตย์ ณ ทรวงใจ 
(เพลงยอยศพระลอ ชินกร ไกรลาส) 

 

พระลอเสด็จเสวยราชย์   

โฉมอภิลาสสระสม  

ดินฟ้าชมบรู้แล้ว  

โฉมพระลอเลิศแก้ว                           

กว่าท้าวแดนดิน แลนา ฯ 

รอยรูปอินทรหยาดฟ้า           

มาอ่าองค์ในหล้า แหล่งให้คนชม แลฤา    

พระองค์กลมกล้องแกล้ง  

เอวอ่อนอรอรรแถ้ง  

ถ้วนแห่งเจ้ากูงาม บารนี ฯ 
 (พระลอ:  389) 
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        การนำเสนอความงามของพระลอทีป่รากฏในบทเพลงนั้นสอดคล้องกบัตัวบทวรรณคดีไทย 
โดยให้รายละเอียดถึงความงดงามยิง่ของพระลอ พรรณนาความงามอย่างละเอียดลออด้วยคำศัพท์เชิง
กวีอย่างไพเราะ  

     2) ความงามของไก่แก้ว  

         ไก่แก้ว มีบทบาทสำคัญในวรรณคดีเรื่องพระลอ คือทำ
หน้าที่ชักนำพระลอให้เดินทางมาหาพระเพื่อพระแพงรวดเร็วยิ่งขึ้น (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2558: 89) 
อีกทั้งความงามของไก่แก้วมีส่วนสำคัญที่ทำให้พระลอหลงใหล ความงดงามของไก่แก้วทั้งที่ปรากฏทั้ง
ในบทเพลงและปรากฏในตัวบทวรรณคดี ล่อลวงพระลอให้หลงติดตามตามคำสั่งของปู่เจ้าสมิงพราย
โดยความงามของไก่แก้วนี้ปรากฏใน เพลงไก่แก้วพระลอ โดยสอดคล้องกับตัวบทดังในตาราง 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3: ความงามของไก่แก้ว 

 

 

 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
ไก่เอ๋ยไก่พระลอเจ้าช่างงามลออล่อให้หลง  

ปีกสลับเบญจรงค์ อีกทรวดทรงระหงงามตา 

 โอ้ปู่เจ้าสมิงพรายเสกสรรม่ันหมายหวังให้เจ้ามา 

สมเป็นไก้แก้วฟ้าขวัญตาแห่งเทพท้าวไท 

 ไก่เอ๋ยไก่ แก้วทิพย์เนตรเจ้าวาวระยิบแจ่มไสว 

ใสเหมือนพลอยร้อยคอไว้สุขวิไลดังสีทอง 

 ร่างมิวายสวยสิ้นเม่ือเห็นเจ้าบินแล้วยิ่งชวนมอง 

สำเนียงเจื้อยแจ้วร้องกึกก้องดังพิณวิมาน 
(เพลงไก่แก้วพระลอ  ฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล) 

 

 ปู่เลือกไก่ตัวงาม  

ทรงทรามวัยทรามแรง 

สร้อยแสงแดงพพราย 

ขนเขียวลายยยับ 

ปีกสลับเบญจรงค์ 

เลื่อมลายหงส์สิบบาท 

ขอบตาชาดพริ้ง 

สิงคลิ้งหงอนพรายพรรณ 

ขันขานเสียงเอาใจ 

เดือยงอนใสสีระรอง 

สองเท้าเทียมนพมาศ 
(พระลอ: 440) 
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          3) ความงามของนางศกุนตลา  

                   ความงามของนางศกุนตลา เป็นความงามที่ปรากฏใน
เพลงศกุนตลา มีการพรรณนาความงามของ นางศกุนตลา ดังตาราง  

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4: ความงามของนางศกุนตลา 

 4) ความงามของนางบุษบา 

            ความงามของนางบุษบามีส่วนสำคัญทีท่ำให้เกิดเรื่องราว 
ในวรรณคดีเรื่องอิเหนา ความงามของนางจึงเป็นที่รู ้จักและปรากฏในเพลงอิเหนาโลม และเพลง
อิเหนารำพึง ดังในตาราง 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5: ความงามของนางบุษบา 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
ศกุนตลานางฟ้าแมกฟ้าฤาไฉน เดินดินนางเดียวเปลี่ยวใจ 
นางไม้แนบไม้มิได้ปาน น้ำค้างค้างกลีบกุหลาบอ่อน     
คือเนตรบังอรหยาดหวาน โอษฐอ่ิมพริ้มรัตน์ชัชวาล  
เพลิงบุญอรุณกาลผ่านทรวง  
ศกุนตลานางฟ้าแมกฟ้าจากสรวง   
คลื่นสมุทรสุดฤทัยไหวปวงคือทรวงนางสะท้อนถอนใจ   

(เพลงศกุลตลา  เพ็ญศรี พุ่มชูศร)ี 

ดูผิวสินวลลออองอ่อน 
มลิซ้อนดูดำไปหมดสิ้น 
สองเนตร์งามกว่ามฤคิน  
นางน้ีเป็นปิ่นโลกา 
งามโอษฐ์ดังใบไม้อ่อน 
งามกรดังลายเลขา 

       (ศกุนตลา: 25) 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคดี 
หอมนวลเน้ือนางละมุนละไม  
หอมปรางวิไลซ่ึงใจชวนให้ดม  
บุษบา นวลน้องช่างผ่องพรรณ  
ชื่นชีวันอิเหนาที่เฝ้าชม  

(เพลงอิเหนาโลม เลิศ ประสมทรัพย์) 

รูปทรงวงพักตร์ลักขณาบุษบานารี แม่งามเทียบเทวี
หญิงใดใครเปรียบไม่มี สตรีศรีสุดาไฉไลเลิศลักษณ์  
ลาวัลย์พริ้งเพริศเฉิดโฉมโนมพรรณสุดสรรจะพรรณนา
พักตร์ปลั่งเหมือนดั่งจันทรา  

  (เพลงอิเหนารำพึง  สุเทพ วงศ์กำแหง) 

ครั้นเห็นระเด่นบุษบา  
ดั่งนางในชั้นฟ้าสุราลัย        

    (อิเหนา: 191) 
อันนางโฉมยงองค์น้ี   
เลิศล้ำนารีในแหล่งหล้า 
นวลละอองผ่องพักตร์โสภา  
เพียงจันทราทรงกลดหมดราคี 
          (อิเหนา: 301) 
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 5) ความงามของนางวาสิฏฐี  

             เพลงวาสิฏฐจำแลง และเพลงวาสิฏฐี(1) เป็นเพลงที่ได้
ความบันดาลใจความงามของ นางวาสิฏฐี ซึ่งเป็นนางเอกในเรื่องกามนิตวาสิฏฐี ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6: ความงามของนางวาสิฏฐี 

 6) ความงามของนางพิมพิลาไลยหรือนางวันทอง  

                       ความงามของนางพิมพิลาไลยหรือนางวันทองปรากฏใน 
เพลงพิมพิลาไลย และเพลงFoe(ไม่ใช่พระเอก)  โดยที่เพลงพิมพิลาไลย กล่าวถึงความงดงามของนาง
พิมพิลาไลยและเป็นการชื่นชมความงามของนางโดยพรรณนาอย่างละเอียด  ส่วนเพลงFoe(ไม่ใช่
พระเอก)กล่าวเพียง “คนสวย” เท่านั้น  
 

 

 

 

 

ตารางที่ 7: ความงามของนางพิมพิลาไลย 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี

แม่งามดั่งวาสิฏฐีผ่องพรรณสุภีเฉลย  
สวยจริงน้องเอยน่าเชยชิดชมภิรมย์เคล้าคู่ 
สุภางค์ดั่งนางสวรรค์เปรียบเทียบกับจันทร์อดสู  
หรือเป็นยอดพธูจากกรุงโกสัมพีมาแม่เอย 
(เพลงวาสิฏฐีจำแลง  สุเทพ วงศ์กำแหง) 
ยังมีนางรูปงาม อันมีนามวาสิฏฐี     
เฉิดฉวีอยู่โกสัมพีงามเลิศ รูปเฉิดฉันท์  
ชายคนใดได้ยลโฉมนางชวนใคร่ ให้ใฝ่ฝัน 

(เพลงวาสิฏฐี(1)  พรศุลี วิชเวช) 

สาวน้อยที่อยู่กลางเวทีมีดวงหน้านวล 
ประหน่ึงแสงจันทร์อ่อน ๆ  
รูประหงทรงอรชรหาตำหนิมิได้  
ทรงทรามวัยอยู่ทั่วสรรพางค์  
จนทำให้ข้าพเจ้าเผลอสติ  
คิดว่านางคือพระลักษมีเทวีอวตารมา  

(กามนิตวาสิฏฐี: 48) 

 
  

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
พิมเอ๋ยพิมของพี่ 
ศรีเอยแม่ยอดนารีเมืองสุพรรณ  
นวลผิวพรรณบ่มกระแจะจันทร์ 
ผ่องพรรณสารพางค์นางพริ้ม  
            (เพลงพิมพิลาไลย สุเทพ วงศ์กำแหง) 

ฉันชื่อพิมคนสวยฉันไม่รวยมากนักแต่ฉันนั้นมี
คนรักชื่อดังนักเสียจริงด้วย 

       (เพลงFoe(ไม่ใช่พระเอก) วง The Rube) 

ชื่อว่าสีกาพิมพิลาไลย    
 สาวขึ้นสวยกระไรเพียงบาดตา 

      (ขุนช้าง ขุนแผน เล่ม1: 45) 

ออพิมพิลาไลยเขารูปงาม 
ล้ำคนในสุพรรณพารา  
รูปเอ็งเหมือนผ้าละว้ายย่าม 
นางพิมพริ้มเพราดังจันทรา 

(ขุนช้าง ขุนแผน เล่ม1: 87) 
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 7) ความงามของขุนแผน  

                   ขุนแผน เป็นตัวละครเอกชายที่เป็นที่รู้จักในด้านความ
งดงามเป็นที่หมายปองของหญิงสาว ปรากฏในเพลงขุนแผนอกหัก และเพลงขุนช้างฮ้างฮัก โดยถูก
กล่าวถึงโดยใช้คำว่า “คนหล่อ”  
 
 
 
 

 

ตารางที่ 8: ความงามของขุนแผน 

   8) ความงามของพระรามพระลักษมณ์  

        พระลักษมณ์พระราม ได้รับการกล่าวถึงในเพลง เพลงยืมใจ 
ทศกัณฐ์ เพลงตัวร้ายผู้พ่ายแพ้(สำมนักขา) โดยกล่าวถึงความงามด้วยคำว่า “รูปร่างน่ารัก” และ “ชาย
งาม” 
 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 9: ความงามของพระลักษมณ์พระราม 

  9) ความงามของนางสีดา  

          ความงามของนางสีดานั้นเป็นที่รูจ้ักเป็นอย่างดีโดยปรากฏใน 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
ขุนแผนมีแฟนมาแล้วหลายคน  
ทะนงตนว่าเพิ่นน่ีเป็นคนหล่อ  

(เพลงขุนแผนอกหัก  บอม ธนัฐชัย) 

ขุนแผนคนหล่อ คนที่บ่พอสะหล่อเรื่องผู้หญิง 
(ขุนช้างฮ้างฮัก  บอย พนมไพร) 

พระองค์ทรงพิศอยู่เป็นครู่  
น่าเอ็นดูรูปร่างมันงามสม 
ตาเป็นมันหยับขยับกลม  
วิทยาอาคมจักเชี่ยวชาญ 

(ขุนช้าง ขุนแผน เล่ม1: 150) 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
รูปร่างน่ารัก ดั่งพระลักษมณ์พระรามในรามเกียรติ์ 
ดั่งภาพที่เขียน ดั่งเทียนที่ปั้น 

(เพลงยืมใจทศกัณฐ์  คัฑรียา มารศรี) 

อยากเดินเข้าไปไถ่ถาม ชายงามเป็นเจ้าของใคร  
แต่เรามันเป็นตัวร้าย ที่ใคร ๆ ก็มองไม่ดี 
ก็รู้ว่าใจชอบเธอแค่ไหน แม้ร้ายก็รักเธออยู่ดี  
แต่สำมนักขา ต้องแพ้สีดาทุกที   

(เพลงตัวร้ายผู้พ่ายแพ้(สำมนักขา) ขวัญใจ)    

จ่ึงเห็นทั้งสองสุริย์วงศ์  
พระหัตทรงธนูศร  
อนงค์น่ังผิงพรรณอรชร  
เหลืองอ่อนดั่งหน่ึงทองทา 
อนงค์นอนผิวเขียวขำสด 
อลงกตดั่งนิลวัตถา 
ทรงลักษณ์เลิศโลกโลกา  
งามล้ำเทวาทั้งสององค์ 

 (รามเกียรติ์ เล่ม 2: 15) 
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เพลงหัวใจทศกัณฐ์(2) และเพลงพระลักษมณ์(เพราะรักจึงยอม) ดังนี้  

 

  

 

 

 

ตารางที่ 10: ความงามของนางสีดา 

จากตารางที่กล่าวไว้ในข้างต้น จะเห็นได้ว่าความงามของตัวละครจากวรรณคดีไทยที่ปรากฏ
ในบทเพลงไทยสากลที่มีลักษณะสอดคล้องกับตัวบทวรรณคดีไทยมีทั้งนำข้อความมาเป็นส่วนหนึ่งของ
บทเพลง แต่ในบางบทเพลงกล่าวเพียงลักษณะความงามโดยใช้ถ้อยคำแสดงความงามแบบสั้น กระชับ
ได้แก่ “สวย” “หล่อ” “น่ารัก” และ “งดงาม”  

    1.1.1.2 ความอัปลักษณ์ 

                                               ตัวละครอัปลักษณ์ หมายถึง ตัวละครที ่ม ีลักษณะทาง
กายภาพที่ไม่ดีน่าเกลียดหรือมีลักษณะที่ไม่งดงาม ซึ่งจากวรรณคดีไทยนั้นตัวละครอัปลักษณ์ที่เป็นที่
รู้จัก อีกทั้งมีลักษณะที่สอดคลอ้งกบัความหมายเดิมปรากฏในบทเพลงไทยสากลได้แก่ ความอัปลักษณ์
ของขุนช้างจากเรื่องขุนช้างขุนแผน จรกาจากเรื่องอิเหนา เจ้าเงาะจากเรื่องสังข์ทอง นางแก้วหน้าม้า
จากเรื่องแก้วหน้าม้า นางผีเสื้อสมุทรจากเรื่องพระอภัยมณี ดังนี ้

   1) ความอัปลักษณ์ของขุนช้าง    

    เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตัวละครที่อัปลักษณ์ ได้แก่ ขุนช้าง 
ปรากฏในบทเพลงทั้งสิ้น 5 เพลง โดยใช้คำว่า “อัปลักษณ์” และบอกลักษณะของขุนช้าง  โดยส่วน
ใหญ่ใช้คำว่า“หัวล้าน” นอกจากนี้ยังมี “หัวเถิก” “อ้วนพี” “รูปช่ัว” ดังตาราง 
 
 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
หากเธอเป็นนางสีดาผู้แสนงดงาม..... เพราะว่าโลก
สร้างเธอเป็นดั่งนางฟ้า  

(เพลงหัวใจทศกัณฐ์ (2)  วรมัน) 

แม่นางสีดาแม่นางเกินงามช้อย 
(เพลงพระลักษมณ์(เพราะรักจึงยอม) BP furious Music) 

 

เห็นนางสีดาลาวัณย์  
งามดั่งจันทร์ไม่ราคี 
... 
ทั้งสุธรรมานงคราญ  
จะเปรียบงามเยาวมาลย์ก็ไม่ได้ 
ทั่วสวรรค์ชั้นฟ้าสุราลัย 
ไกลกันกับโฉมนางสีดา 

(รามเกียรติ์ เล่ม 3: 241) 
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ตารางที่ 11: ความอัปลักษณ์ของขุนช้าง 

          2) ความอัปลักษณ์ของจรกา  

                         จรกา เป็นตัวละครหนึ่งที่เป็นที ่รู้จักในเรื ่องรูปลักษณ์
ภายนอกที่มีลักษณะตรงข้ามกับอิเหนา มิคู่ควรกับนางบุษบา ซึ่งเรื่องความอัปลักษณ์ของจรกานี้ 
ปรากฏในบทเพลง 2 บทเพลง ดังตาราง 

 

  

   

 

ตารางที่ 12: ความอัปลักษณ์ของจรกา 

 

 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
หน้าก็อัปลักษณ์ ก็เป็นไหนๆ   
หัวก็ล้านเพื่อนเอ๋ยน่ีแม่งมันตัวอะไร  
แถมตัวใหญ่อ้วนพีไม่มีงาม  

(เพลงแย่ง  ครูม่อน) 

ถึงจะอัปลักษณ์รูปชั่วทั้งตัวและใจ 
เกิดมารูปชั่วตัวดำแถมยังหัวล้าน  

(เพลงขุนช้างรักเจ้า ปืน ซีพราย) 

หัวล้านหน้าผีใช้แรงขืนใจ 
(เพลงวันทอง(1) คนด่านเกวียน) 
ขุนช้างหัวเถิกก็ก่อกวนลวนลาม 
(เพลงวันทองระทม พรศักดิ์ ส่องแสง) 
คนหัวล้านม่ังมี รวยแล้วดีมากนักหรือ 

(เพลง Foe (ไม่ใช่พระเอก) วง The Rube) 

นางเทพทองเหลียวหน้าคว้าลูกชาย
พลิกคว่ำพลิกหงายอยู่ตัวสั่น 
ทุดลูกบัดสีเหมือนผีปั้น  
หัวล้านในครรภ์ดังวงเดือน 

 (ขุนช้าง ขุนแผน เล่ม 1: 5) 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
พิศดูร่างริ้วผิวพรรณชั้นต่ำ มองแล้วไม่น่าชื่นชม 

(เพลงจรกาคลั่งรัก สุเทพ วงศ์กำแหง) 

รูปร่างอัปลักษณ์ ช้ำนักคล้ายกับผี 
ทั่วถิ่นน้ีใครช้ำเท่าจรกา 

(เพลงจรกาแพ้รัก โกมินทร์ นิลวงศ์) 

ด้วยทรงอัปลักษณ์หนักหนา 
ดูไหนมิได้งามทั้งกายา 
 ลักขณาผมหยักพักตร์เพรียง 
จมูกใหญ่ไม่สง่าราศี  
 จะพาทีแห้งแหบแสบเสียง 

(อิเหนา: 186) 
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   3) ความอัปลักษณ์ของเจ้าเงาะ 

                                        เจ้าเงาะ เป็นตัวละครจากเรื่อง สังข์ทอง ซึ่งเป็นร่างหนึ่ง
ของพระสังข์ที่ใช้ปลอมตัวโดยมีรปูเงาะหรือเป็นตัวละครเจา้เงาะปรากฏใน เพลงรำวงมาลัยรจนา และ
เพลงสังข์ทองลองใจรจนา  ดังตาราง 

  
  

  

 

 

 

 

ตารางที่ 13: ความอัปลักษณ์ของเจ้าเงาะ 

           4) ความอัปลักษณ์ของนางแก้วหน้าม้า 

                             นางแก้วหน้าม้า เป็นตัวละครเอกของเรื่องแก้วหน้าม้า 
ลักษณะความอัปลักษณ์คือใบหน้าที่คล้ายกับม้าปรากฏในเพลงแกว้หน้าม้า(ต้องสวยแค่ไหน) ดังตาราง 

 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 14: ความอัปลักษณ์ของนางแก้วหน้าม้า 

 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
เงาะป่าตาโปน  เหมือนทโมนในไพร  
(เพลงรำวงมาลัยรจนา ชาวคณะสุนทราภรณ์) 

 
ถึงสามีสิผู้ฮ้ายเงาะป่าบ้าใบ้ 

   (เพลงสังขท์องลองใจรจนา  ก้องหล้า ยอดจำปา,  
ทัศพร ทองจันทร)์ 

เหลือแต่เงาะป่าทรพล 
 หน้าตาผิดคนทั้งหลาย 
หัวพริกหยิกยุ่งหยาบคาย 
 ตัวลายคล้ายกันกับเสือปลา 

 (สังขท์อง: 109) 
รูปร่างอัปรีย์ขี้ทึ้ง   
... 
ผมหยิกยุ่งเหยิงเหมือนเซิงฟัก 
 หน้าตาตละยักษ์มักกะสัน     

 (สังข์ทอง: 112-113) 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
ใบหน้าเหมือนม้าแสนอัปลักษณ์ 
ฟันเหยินดั้งหักและก็ผมหยิก 

   (เพลงแก้วหน้าม้า (ต้องสวยแค่ไหน)   
มินตรา น่านเจ้า)  

เสียทีอีแก้วสัปดน  
ทรพลอุบาทว์ชาติข้า 
... 
ชาติอีอัปลักษณ์พักตร์อาชา 

 (แก้วหน้าม้า: 28) 
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 5) ความอัปลักษณ์ของนางผีเสื้อสมุทร  

             นางผีเสื้อสมุทร เป็นตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณี แม้ว่า
นางจะสามารถแปลงกายเป็นสาวงาม แต่เมื่อนางอยู่ในร่างยักษ์จะมีร่างกายสีดำและตัวใหญ่เท่าชา้ง 
โดยลักษณะของนางผีเสื้อสมุทร ปรากฏในเพลงอานุภาพพระอภัย  ดังในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 15: ความอัปลักษณ์ของนางผีเสื้อสมุทร   

 ความอัปลักษณ์ของตัวละครที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากล จะเป็นตัวละครที่มีลักษณะโดด
เด่นและเป็นที่รู้จักโดยจะใช้ถ้อยคำว่า “อัปลักษณ์” หรือ “รูปชั่ว” “ชั้นต่ำ” “ผู้ฮ้าย” เพื่อเน้นย้ำ
ลักษณะของตัวละคร อาจให้รายละเอียดเพื ่อขยายความลักษณะของตัวละครที่แสดงถึงความ
อัปลักษณ์ ดังปรากฏในตารางข้างต้น 

   3.1.1.3 ลักษณะพิเศษที่เหนือธรรมชาติ 

                                                 ลักษณะทางกายภาพที่เป็นลักษณะพิเศษเหนือธรรมชาติ 
กล่าวคือเป็นลักษณะของตัวละครในวรรณคดีไทยที่มีลักษณะทางกายภาพที่พิเศษแต่ก็มีอารมณ์
ความคิดและความรู้สึกเหมือนมนุษย์ แต่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น ยักษ์ หรือสัตว์ในวรรณคดี  ซึ่งตัวละครใน
วรรณคดีไทยที่มีลักษะพิเศษที่เด่นชัด เป็นที่รู้จักและมีบทบาทสำคัญต่อเรื่อง จึงถูกนำไปกล่าวถึงใน
บทเพลงไทยสากลซึ่งบรรยายลักษณะทางกายภาพของอมนุษย์ที่ชัดเจน ได้แก่ ทศกัณฐ์ หนุมาน และ
นางมโนห์รา ดังนี ้

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
มิดูตัวรูปชั่วอย่างช้างพังทำแอ๊คโอหังมันน่าฟัง
หรือไม่ 

 (เพลงอานุภาพพระอภัย  วิเชียร ภู่โชติ, เอมอร วิเศษสุด 
และศรีสอางค์ ตรีเนตร) 

 

จะกล่าวถึงอสุรีผีเสื้อน้ำ  
... 
สกนธ์กายใหญ่โตเท่าไอยรา 

(พระอภัยมณี เล่มที่ 1: 11) 

 สินสมุทรหยุดดูนางยักษ์   
 เห็นผิดพักตร์มารดาน่าสงสัย 
 ... 
แล้วร้องถามตามประสาเป็นทารก 
 น่ีสัตว์บกหรือสัตว์น้ำดำนักหนา   

  (พระอภัยมณี เล่มที่ 1: 142) 
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             1) ลักษณะพิเศษของทศกัณฐ์  

                           ทศกัณฐ์ เป็นตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ ที่มีบทบาท
สำคัญต่อเรื่อง มีลักษณะทางกายภาพที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี มีสิบหน้า ยี่สิบมือ ดังปรากฏใน เพลง
เป็นไปไม่ได้ ซึ่งบทเพลงนี้นำลักษณะทางกายภาพของทศกัณฐ์มาเป็นสัญญะในการสื่อปริมาณหรือ
ความรักที่เปี่ยมล้น และแล้วก็พลิกผันจากการสมมติว่าหากมีสิบหน้ามาสู่ความจริงว่าฉันมีเพียงหน้า
เดียว (เจตนา นาควัชระ, 2546: 76) เพลงนี้นำลักษณะทางกายภาพของทศกัณฐ์มาใช้เท่านั้นโดยมิได้
นำลักษณะอื่นเช่นลักษณะนิสัย หรือคุณลักษณะพิเศษอื่น ๆ มากล่าว ดังตาราง    

 
 
 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 16: ลักษณะพิเศษของทศกัณฐ์ 

         2) ลักษณะพิเศษของหนุมาน 

                          หนุมาน เป็นตัวละครที ่ม ีบทบาทสำคัญจากเร ื ่อง
รามเกียรติ์ เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี วานรที่มีสีขาว มีขนเป็นเพชรและมีเขี้ยวเป็นแก้ว ปรากฏในเพลง
กำเนิดหนุมาน ซึ่งบทเพลงบรรยายลักษณะของหนุมานอย่างละเอียด ทั้งที่มาของตัวละครลักษณะ
ทางกายภาพ ความสามารถ ซึ่งการบรรยายลักษณะของหนุมานในเพลงนี้ ถอดคำประพันธ์และนำ
เนื้อความจากวรรณคดีไทยมาใช้ในบทเพลงด้วย ดังปรากฏในตาราง 
 
 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
ถ้าฉันมี สิบหน้าอย่างทศกัณฐ์ สิบหน้าน้ัน  
ฉันจะหันมายิ้มให้เธอ สิบลิ้นสิบปากจะฝากคำพร่ำเพ้อ 
ว่ารักเธอรักเธอเป็นเสียงเดียว   
ถ้าฉันมียี่สิบตาอย่างทศกัณฐ์ ยี่สิบตาของฉัน 
จะมองเธอไม่เหลียว ยี่สิบแขนจะสวมสอดกอดเธอผู้เดียว 
แต่ฉันมีหน้าเดียว ซีดเซียวทุกข์ทน ด้วยความจน 
ความขัดสน จนเงินและทอง หน่ึงลิ้นหน่ึงปาก 
ไม่อาจจักผยองว่าฉันปองฉันปองเธอแม้เงา  
และฉันมีตาคู่เดียว แลเหลียวเมียงมอง อีกมือสองของฉัน 
มันอาภัพอับเฉาดาวจากสรวงหรือจะร่วงสู่ทรวงอกเรา  
ได้แต่ซบเซาเศร้าลำเค็ญเป็นไปไม่ได้ 

(เพลงเป็นไปไม่ได้   วง The Impossible) 

ให้สิบเศียรสิบพักตร์เกรียงไกร  
เหาะเหินเดินได้ในอัมพร 
มีมือยี่สิบมือซ้ายขวา  
ถือคถาวุธธนูศร 

(รามเกียรติ์ เล่ม 1: 53) 
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ตารางที่ 17: ลักษณะพิเศษของหนุมาน 

  3) ลักษณะพิเศษของนางมโนห์รา 

 นางมโนห์รา เป็นตัวละครเอกที่มีบทบาทสำคัญจาก
วรรณคดีเรื่องพระสุธน มโนห์รา อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีมีลักษณะที่เป็นอมนุษย์มีปีกและหางที่
สามารถถอดและสวมใส่เพื่อทำให้สามารถบินได้  ดังปรากฏในตาราง   
 
 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
กาลครั้งยังมีนางสวาหะ 
ต้องคำสาปที่เชิงเขาจักรวาล 
ด้วยความสงสารจากองค์พระอิศวร          
สั่งให้พระพายทำการหน่ึงในตอนน้ัน  
ซัดอาวุธและกำลังเข้าพุ่งใส 
เข้าในปากของนางในฉับพลัน  
ผ่านสามสิบเดือนจึงกำเนิดเป็นลิงเผือก         
พุ่งกระโจนจากปากสู่สวรรค์ 
...  
สุดท้ายพระพายให้เจ้าชื่อหนุมาน 
ตรีเพชรรวมเป็นกายทั้งมือและเท้ากระบองเพชร 
เป็นสันหลังไปตลอดหาง 
มีกุณฑลขนเพชรมีเขี้ยวเป็นแก้ว 
กำเนิดปีขาลเดือนสามตรงกับวันอังคาร 
พระอิศวรประทานพรให้เป็นอมตะ   
... 
ลอยอยู่ตรงพักตร์ชนนี รัศมีโชติช่วงในเวหา 
มีกุณฑลขนเพชรอลงการ์ เขี้ยวแก้วแววฟ้ามาลัย 
หาวเป็นดาวเดือนระวีวร แปดกรสี่หน้าสูงใหญ่  
สำแดงแผลงฤทธ์ิเกรียงไกร 
แล้วลงมาไหว้พระมารดา 
หะนุมานะ นะสังสะตัง (ซ้ำ 3 ครั้ง)   

(เพลงกำเนิดหนุมาน  วง กล้วยไทย) 

ครั้นได้ศุภฤกษ์ยามดี  
พระรวีหมดเมฆแสงฉาน 
ปีขาลเดือนสามวันอังคาร  
เยาวมาลย์ก็ประสูติพระโอรส 
เป็นวานรผู้เผ่นออกทางโอษฐ์  
เผือกผ่องไพโรจน์ทั้งกายหมด 
… 
มีกุณฑลขนเพชรอลงการ์  
เขี้ยวแก้วแววฟ้ามาลัย 
หาวเป็นดาวเดือนระวีวร   
แปดกรสี่หน้าสูงใหญ่  
สำแดงแผลงฤทธ์ิเกรียงไกร   
แล้วลงมาไหว้พระมารดา 

(รามเกียรติ์ เล่ม 1: 74-75)  
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ตารางที่ 18: ลักษณะพิเศษของนางมโนห์รา 

แม้ว่าในวรรณคดีไทยจะปรากฏตัวละครที่เป็นอมนุษย์เป็นจำนวนมาก เช่น นางเงือก ครุฑ 
คนธรรพ์ จระเข้  แต่ในบทเพลงไทยสากลปรากฏการบรรยายลักษณะทางกายภาพที่ละเอียดชดัเจน
ปรากฏตัวละครเพียง 3 ตัวละครดังที่กล่าวมาข้างต้น   

    3.1.1.2 ลักษณะนสิัยของตัวละคร 

                             ลักษณะนิสัยของตัวละครเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดพฤติกรรมของ
ตัวละครนำไปสู่การดำเนินเรื่องที่ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้เสพวรรณคดี และลักษณะ
นิสัยของตัวละครจากวรรณคดีที่เป็นที่รู้จักอาจมีความซับซ้อน หรืออาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะที่เป็น
มนุษย์ แต่ทั้งนี้ล้วนเป็นลักษณะนิสัยที่ปรากฏอยู่ในตัวบทวรรณคดีไทย ได้แก่ พระราม อิเหนา และ 
จรกา ดังนี้ 

                             1) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของพระราม 

                            พระรามคือพระนารายณ์อวตารเพื ่อลงปราบอธรรม โดยมี  
พระลักษมีผู ้เป็นชายาของพระองค์อวตารลงมาเป็นนางสีดาเพื ่อผลาญโคตรวงศ์ของทศก ัณฐ์   
ด้วยความงดงามของนางสีดาจึงทำให้ทศกัณฐ์ลักพาตัวนางไปจากพระราม พระองค์จึงทำสงครามเพื่อ
ชิงนางสีดากลับมาและสังหารทศกัณฐ์ได้ แม้ว่าพระรามจะเป็นพระนารายณ์อวตาร แต่พระองค์  
มีลักษณะที่เป็นมนุษย์ปุถุชน มีความรัก ความโกรธ และความหลง ในเหตุการณ์ที่นางอดุลปีศาจลวง
ให้นางสีดาวาดภาพทศกัณฐ์ โดยรูปนั้นไม่สามารถลบออกได้ พระรามหลงเข้าใจว่านางสีดาอาลัยรัก

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
 เหล่ากินรีโผบินกลายร่าง  
ถอดปีกถอดหางนางออกไป  
ลงเริงเล่นในสระธารสนุกสนานสำราญกันใหญ่  

(เพลงตะลุงพรานบุญ  เลิศ ประสมทรัพย์,  
ศรีสุดา รัชตะวรรณ)   

ข้ากินรีไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไป  
มีปีกหางที่ถอดออกได้ 
งามเหนือนางใดในปฐพี 

(เพลงพระสุธนมโนราห์  มินตรา น่านเจ้า)    

พรานบุญจึงปล่อยนาคบาศ  
สั่งให้ไปคล้องนางมโนราห์  
ซ่ึงเป็นกินนรน้องคนสุดท้องไว้  
นางพี่ทั้ง 6 พากันกลัวนาค  
ไม่อาจจะช่วยน้องได้  
ต่างก็ใส่ปีกใส่หางแล้วรีบบินหนีไป  

          (สุธนชดก: 11)    
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ทศกัณฐ์จึงสั่งประหารนางสีดา แต่ด้วยพระบุญญาธิการจึงไม่สามารถสังหารนางได้ (ชลดา  เรืองรักษ์
ลิขิต, 2559: 17) ต่อมาพระรามทราบความจริงจึงรู้สึกผิดต่อนางสีดาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งลักษณะความ
เป็นมนุษย์ของพระรามที่กล่าวมานี้ ได้นำไปกล่าวถึงในบทเพลงไทยสากล จำนวน 3 เพลง ได้แก่ เพลง
หัวใจทศกัณฐ์ (1) นำลักษณะนิสัยของพระราม ที่ต่อสู้ชิงนางสดีาอย่างมไิด้ย่อท้อด้วยความรักที่แทจ้รงิ
มากล่าวถึงในบทเพลง นอกจากจะกล่าวถึงลักษณะนิสัยแล้ว ยังกล่าวถึงลักษณะทางกายภาพที่งดงาม
ของพระรามอีกด้วย ต่อมาในเพลง I'm Sorry (สีดา) และ เพลงพระราม (ขอโทษที่หูเบา) นำลักษณะ
นิสัยที่เป็นมนุษย์ปุถุชน โดยการแสดงความรู้สึกผิดของพระราม มากล่าวาถึงในบทเพลง ดังในตาราง 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 19: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของพระราม 
 

   2) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของอิเหนา  

                          อิเหนาเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนในจิตใจ ดังปรากฏใน
เพลงอิเหนารำพึง โดยมีลักษณะการรำพึงถึงนางบุษบา เสียดายความงามของนางและง้อขอความรัก
จากนางและความช้ำใจ หากพิจารณาจากตัวบทวรรณคดี อิเหนาได้เป็นคู่ตุนาหงันกับนางบุษบา แต่
อิเหนาปฏิเสธการอภิเษกกับนางบุษบา เพราะหลงรักนางจินตะหราอยู่ในขณะนั้น แต่เมื่ออิเหนาได้มี
โอกาสพบกับนางบุษบา ด้วยความงามของนางทำให้อิเหนาเกิดความเสียดาย หากนางจะอภิเษกกับ
จรกาทำให้อิเหนาเกิดความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่ง ดังตาราง   

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
อยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามหานางสีดา 
ด้วยรักจริงยิ่งชีวา พระรามงามหน้าพระรามงามใจ 

(เพลงหัวใจทศกัณฐ์ (1)   พุ่มพวง ดวงจันทร์) 
ผิดไปแล้วหนอใจ ที่ผลักไสแก้วตา โปรดรับรู้ 
แม่สีดาพี่พลาดไป 

(เพลงI'm Sorry (สีดา) วง The Rube) 

แม่สีดาตัวพี่นั้นขอโทษ ที่พี่นั้นทำไป เพราะหูเบา
และความโกรธ 

(เพลงพระราม (ขอโทษที่หูเบา) มิ๊กซ์ เซมเบ้) 

 

พี่ได้ยากสู้ติดตามมา 
ข้ามมหาสาครกว้างลึก  
มาทำศึกล้างเหล่ายักษา 
มิได้อาลัยแก่ชีวา    
เพราะเสน่หาเจ้าผู้เดียว 

(รามเกียรติ์ เล่ม 3: 450) 

โทษน้ีพี่ให้หลวงนัก   
น้องรักจงอดโทษา 
ขอเชิญเยาวยอดวนิดา  
คืนครองสวรรยาธานี 

(รามเกียรติ์ เล่ม 4: 438) 

ข้าบาทผิดแล้วพระทรงธรรม์  
วันหน้ามิให้เคืองใต้ธุลี ฯ 

(รามเกียรติ์ เล่ม 4: 556) 
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ตารางที่ 20: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของอิเหนา 

3) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของจรกา 

                           จรกาในเพลง เพลงจรกาแพ้รกั บรรยายลักษณะนิสัยของจรกา
ที่มั่นคงในความรัก ถูกหมิ่นเกียรติโดยการถูกแย่งคนรักไป จรกาแสดงความเด็ดเดี่ยวเพื่อต่อสู้ชิงตัว
นางบุษบามาให้ได้ ซึ่งลักษณะนิสัยของจรกามีลักษณะที่สอดคล้องกับตัวบทในวรรณคดี ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 21: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของจรกา 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
โอ้ยอดชีวันกัลยา บุษบาน่าเชย 
เจ้าอย่าโกรธเคืองเลย โฉมตรูเป็นคู่ชมเชย  
แม่เอยเคยเมตตา เสียแรงใฝ่ฝันรัญจวน  
หัวอกพี่ช้ำคร่ำครวญ นวลน้องไม่เวทนา 
ขอพรอ้อนวอนแก้วตา นงนุชบุษบา กรุณาอย่าอาย 
แรงฤทธ์ิพิศวาส ไม่สามารถ ตัดรักหักไม่คลาย 
โอ้แม่รูปงาม รักจริงยิ่งความเสียดาย 
พี่ไม่กลับกลาย หมายปองรูปทองน้องชม 
น้อยบุญวาสนา ช้ำอุราตรอมตรม วิตกหัวอกระบม 
อิเหนาเศร้าระทม ให้พี่ชมเถิดเอย 

(เพลงอิเหนารำพึง  สุเทพ วงศ์กำแหง) 

เหลียวไปรับไหว้เทวี 
ภูมีดูนางไม่วางตา 
งามจริงยิ่งเทพนิมิต 
ให้คิดเสียดายเป็นหนักหนา 

(อิเหนา: 302) 
เสียศักดิ์อสัญแดหวา 
จะระคนปนศักดิ์จรกา 
อนิจจาพี่จะทำประการใด 
... 
ร้าวระยำช้ำจิตเจ็บอุรา 
ประหน่ึงว่าจะม้วยชีวี 

(อิเหนา: 305) 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
ยอดหญิงเอ๋ยแม่เอยผู้สูงศักดิ์  
ข้าม่ันรัก ไฉนเล่ามากลับกลาย 
ข้าถูกลวงช้ำในทรวงต้องอกหัก  
ข้าถูกแย่งรัก หมายหม่ินศักดิ์เชิงชาย 
ทั้งเยาะทั้งเย้ย ซ้ำเปรียบเปรยให้อาย  
จากน้ีข้ายอมตาย ไว้ลายชายชาติชาตรี 
ข้าผู้แพ้ให้แก่รักน่ันก็มีวันเศียรบั้นยอมพลี  
ขอเทิดไว้หวงในรักน้ี ชีพข้าน้ีขอน้อมสิ้นแด่ความรัก

(เพลงจรกาแพ้รัก โกมินทร์ นิลวงศ์) 

โอ้ว่าเสียดายดวงยิหวา 
งามเหมือนนางฟ้ากระยาหงัน 
พี่รักเจ้าเท่าเทียมชีวัน  
หมายม่ันในองค์นงลักษณ์ 
... 
เป็นชายหรือมาหม่ินชาย 
แม้นพบโฉมฉายอยู่ที่ไหน 
จะพันตูสู้กันจนบรรลัย 
ให้ลือชื่อไว้ทั้งธาตรี 

(อิเหนา:  447) 
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4) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของทศกัณฐ์ 

                        ทศกัณฐ์ เป็นตัวละครฝ่ายปฏิป ักษ์ และตัวแทนของความ
เลวร้ายของผู้มีอำนาจที่ไม่มีธรรมะ (หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2522: 15) ลักพาตัวนางสีดา
ทั้งที่ทราบว่านางสีดาเป็นมเหสีของพระราม แต่ด้วยความงามของนางสีดาจึงทำให้ทศกัณฐ์ลุ่มหลงจน
ทำสิ่งที่ผิดและส่งผลให้เผ่าพันธ์ุวงศ์ของตนต้องตายไป ดังปรากฏในเพลงหัวใจทศกัณฐ์ (2) ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 22: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของทศกัณฐ์ 

                   5) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของครุฑ  

                                       ครุฑ เป็นตัวละครจากเรื่องกากี มีลักษณะนิสัยและพฤติกรรม
ไม่ดี โดยลักพาตัวนางกากีไปจากท้าวพรหมทัตผู้เป็นพระสวามี เมื่อครุฑได้พบกับนางกากี เกิดเป็น
ความเสน่หาและต้องการลักพาตัวนางไปโดยไม่อาจจะยับยั ้งช่างใจได้ ปรากฏใน เพลงเห่ครุฑ ที่
นำเสนอลักษณะนิสัยที่ไม่มีความเกรงกลัวหรือละอายต่อบาป  

 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
เม่ือฉันเป็นทศกัณฐ์ยักษ์มารหัวใจ  
แย่งชิงเธอไปจากองค์พระราม  
เพราะความรักมันรั้งหัวใจเอาไว้ไม่อยู่  
ทั้งที่รู้สีดาคือแฟนพระราม  
เรื่องหัวใจทำให้ต้องเกิดสงคราม  
สังคมประณามความรักของทศกัณฐ์  
น่ีแหละหนอทศกัณฐ์ผู้แสนเลวทราม 
หลงในกามจนลืมหักห้ามหัวใจ 

(เพลงหัวใจทศกัณฐ์ (2)  วรมัน) 

 

ทศเศียรสุริย์วงศ์ยักษี 
ยิ่งฟังยิ่งเฟือนสมประดี 
ที่ในรูปทรงนางสีดา  
ตั้งแต่น้องท้าวมากล่าวถึง 
ให้คะนึงในความเสน่หา 
แสนรักสุดรักกัลยา  
อสุราคลั่งคลุ้มกลุ้มใจ 
(รามเกียรติ์ เล่ม 1: 564) 
เห็นเจ้าลงกาพญายักษ์ 
จะมาลักอัคเรศเสน่หา 
... 
ก็รู้ทศพักตร์ยักษา  
มันจะสิ้นชีวาสังขาร 
ด้วยเหตุสีดาเยาวมาลย์ 
จะก่อการเครี่ยวฆ่าอสุรี 

(รามเกียรติ์ เล่ม 1:  583) 
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ตารางที่ 23: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของครุฑ 

                     6) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของชูชก 

                                               ชูชกเป็นตัวละครสำคัญตัวหนึ่งในเรื่องมหาเวสสันดรชาดก  
ที่มีลักษณะนิสัยโหดร้ายทารุณ ไร้ความเมตตาปรานีต่อพระกัณหาและพระชาลี ที่ยังเป็นเด็ก โดย
เฆ่ียนตีแม้จะอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเวสสันดร และลักษณะนิสัยน้ีปรากฏในบทเพลงเพื่อแสดง
ให้เห็นความทุกข์ทรมานของสองกุมาร ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตารางที่ 24: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของชูชก 

 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
แต่ครุฑไร้หิริ ขาดสติริบัดสี แรงโลมโฉมกากี  
เพราะไม่มีธรรมะเตือน 

      (เพลงเห่ครุฑ พร ภิรมย์/ชินกร ไกรราช/                 
ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) 

ก็ประจักษ์ว่าเป็นอัครนาเรศ 
ดังดวงเนตรท้าวรักสมัครสมาน 
จะเป็นกรรมนำตนให้ทรมาน 
พี่ตริการก่อรื้ออยู่เรรวน 

 (กากีคำกลอน:  7) 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
ว่าถูกชูชกเอ้ยมันขอมา  เอาไปเป็นทาสาคอยรับใช้ 
ว่าเอาเถาวัลย์พันที่ข้อม้ือ  แล้วมันก็ยื้อเอาหนูไป 
... 
ว่าวิหคจ๋าบอกแม่ที่ ว่าหนูถูกตีแทบจะวางวาย 

 (เพลงแหล่ชูชกสองกุมาร  ยอดรัก สลักใจ/ทศพล หิมพานต์) 

ชิชะเจ้าเด็กน้อยอย่าทำสำออย  
ประเดี๋ยวจะโดนรอยหวาย  
... 
น่ีแน่ะ ไอ้วายร้าย เดี๋ยวตีเสียตาย อย่ามาทำสำออย 
... 
หนอยแน่ไอ้ตัวดี มาว่ากูน้ีหัวล้านได้ มาน่ี อ้ือ อ้ือ ตีให้
ตาย จะเอาไว้ไยไอ้เด็กสันดาน   

     (เพลงแหล่ชูชกสองกุมาร  สุรพล  สมบัติเจริญ)  

อันว่าเฒ่าชราทิชาชาติ 
เม่ือได้รับพระราชทาน่ีสองกุมารได้
แล้ว เฒ่าใจแกล้วก็ฉุดลากกระชาก
สองก ุมารมา เอกโตพน ฺธ ิต ฺวา 
ผูกพันพระพี่น้องสองกระสันเข้าให้
มั่นกับมือ ปลายเชือกข้างหนึ่งน้ัน
ถือตามตีต้อนสองบังอรต่อหน้า
สมเด็จพระบิดาไม่ปรานี 

(มหาเวสสันดรชาดก:  246) 
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                    7) ลักษณะนิสัยของนางผีเสื้อสมุทร 

                     นางผีเสื ้อสมุทรมีนิสัยหึงหวงแสดงความโกรธแค้นบริภาษ 
ด่าทอนางเงือกที่นางช่วยเหลือพระอภัยมณีหลบหนีนาง ปรากฏในเพลงอานุภาพพระอภัย 
 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 25: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางผีเสื้อสมุทร 

8) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางสีดา 

                         นางสีดา มีลักษณะนิสัยที่สำคัญคือการถือความสัตย์ ซื่อตรง
ต่อสามีเพียงคนเดียวเป็นแบบอย่างของผู ้หญิงที ่มีสัจจะต่อความรัก ทั ้งกาย วาจา ใจ อันเป็น
คุณสมบัติที่ผู้ชายคิดว่าหายากในตัวผู้หญิงทั่วไป (รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ, 2556: 124.126) ความซื่อสัตย์
และมั่นคงต่อพระรามปรากฏในเพลงถึงเธอไม่ร้ายก็ไม่รักเธอ (จากใจสีดา) ดังตาราง        

 

 

 

 

 

ตารางที่ 26: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางสีดา 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
ชะหนอยแน่นางเงือกตัวดี  
ผู้ชายมากมีมาอวดดีแย่งฉัน  
สวยกว่าอย่ามาแย่งกัน  
ไม่อับอายหรือน่ัน ผัวของฉันไม่ให้ใคร  
… 
ผีเสื้อโกรธพิโรธยิ่งเหลือจะต้องฉีกเน้ือ 
กินไม่เหลือเอาไว้ 

(เพลงอานุภาพพระอภัย  วิเชียร ภู่โชติ, เอมอร วิเศษสุด 
และศรีสอางค์ ตรีเนตร) 

แล้วชี้หน้าด่าอึงหึงนางเงือก  
ทำซบเสือกสอพลออีตอแหล 
เห็นผัวรักยักคอทำท้อแท้  
พ่อกับแม่มึงเข้าไปอยู่ในท้อง 
ทำปั้นเจ๋อเย่อหยิ่งมาชิงผัว  
ระวังตัวมึงให้ดีอีจองหอง 
พลางเข่นเขี้ยวเคี้ยวกรามคำรามร้อง 
เสียงกึกก้องโกลาลูกตาโพลง 

(พระอภัยมณี เล่มที่ 1: 122)      

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
ดังนางสีดาที่คู่พระรามทุกทีไม่มีทางไหน  
ที่จะให้ใจทศกัณฐ์ 

(เพลงถึงเธอไม่ร้ายก็ไม่รักเธอ (จากใจสีดา)  
ปานหยก) 

ว่าเหวยไอ้มารษา 
ตัวมึงอย่าพักเจรจา 
ไหว้วอนแต่งว่าพาที 
กูคือมารดาสุรารักษ์ 
ไตรจักรประณตบทศรี 
มิใช่หญิงร้ายอัปรีย์ 
จะยินดีด้วยไอ้สาธารณ์ 

(รามเกียรติ์ เล่ม 2: 131) 
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          9) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของพระสุธน  

                                         พระสุธน มีลักษณะนิสัยที ่ดี มีความรักต่อนางมโนห์ราด้วย
ความจริงใจและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีมานะอดทนต่อความยากลำบากเพื่อติดตามนางมโนห์รา
กลับมาเพื่อครองรักกันดังปรากฏในเพลงพระสุธนจำแหวน ดังตาราง 

 

   

 

 

 

ตารางที่ 27: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของพระสุธน 

10) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางมโนห์รา 

                             นางมโนห์รามีไหวพริบฉลาดหลักแหลม เพื ่อมิให้ตนเอง  
ต้องตายในตอนที่ถูกใส่ความและถูกบังคับให้บูชายัญ โดยกล่าวขอปีกและหางเพื่อรำบูชายัญและหนี
ไปได้   

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 28: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางมโนห์รา      

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
สุธนผิดหวัง กลับหลังมายังพารา  
ไร้มโนราห์ขวัญตาน้องมาจากพี่ไป 
รักยังติดตรึงพระจึงดุ่มไพรขอบฟ้ากว้างไกลดังน้องใกล้กัน 
เดินกลางพนางูร้ายก็มาขวางไม่วาย  
เสือช้างมากรายสุธนยังหมายจอมขวัญ 
ไม่ถอยไม่ท้อขอเพียงเจอกันดั่งเธอใฝ่ฝันสัมพันธ์ดวงมาลย์ 

(เพลงพระสุธนจำแหวน  เลิศ ประสมทรัพย์) 

ขอลาอยู่หัวคลาคลาย  ไปตามสมรสาย         
สวาสดิลูกยาใจ  
ผิวพบพธูทิพนางไทย  จักคืนสนองใน  
พระบาทพำนักนิด้วยดี 
เยียไปบพบเทพี        ขอลาชีวี บวาย 
บหวังจักมา  

(พระสุธนคำฉันท์: 120)     

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
คนมุ่งปองร้ายเอาชีวิต จึงคิดทางหนีขอปีกหาง 
เพื่อรำถวาย บูชายัญกรีดกรายร่ายรำไม่ทันไร 
 ได้ทีรีบบินหนีโดยพลัน 

(เพลงพระสุธน มโนราห์  มินตรา นา่นเจ้า) 

พอได้ปีกหางแล้วก็พาสดใสจะรีบบินไปไปให ้ไกล
พาราแม้นยังอาลัยต้องตัดใจจำลาขอวอนมารดา 
จงเมตตากันบ้าง 

       (เพลงมโนราห์กำสรวล  เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี,  
ดวงตา ชื่นประโยชน์) 

บินหนีออกโดยช่องบัญชร  กางปีกเขจร 
ก็ร่อนชรล่องลมบน 
มายังอัคนิติมณฑล  เนาในเวหน 
ฉเพาะพระภักตรราชา 
ประกาสเสาวนีลงมา    แก่องค์สสุรา 
ธิราชเจ้าจอมปราณ 
ไฉนมาถือถ้อยพราหมณ์พาล   กุหุกสามาญ 
แลกล่าวกะลีล่อลวง 

(พระสุธนคำฉันท์: 111) 
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                      11) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางจินตะหรา 

             ลักษณะนิสัยของนางจินตะหรา ปรากฏในเพลงจินตะหราวาตี 
(คนที่ถูกลืม) กล่าวคือมีนิสัยเช่นเดียวกันกับผู้หญิงโดยทั่วไปที่คนรักผิดสัญญาที่เคยให้ไว้ จึงทำให้เกิด
ความน้อยเนื้อต่ำใจ ในตัวบทวรรณคดี นางจินตะหราเป็นหญิงสาวที่เป็นรักแรกของอิเหนา และทำให้
อิเหนายกเลิกการเป็นคู่ตุนาหงันกับนางบุษบา แต่เมื่อเกิดสงครามชิงตัวนางบุษบาระหว่างวิหยาสะ
กำกับเมืองดาหา อิเหนาจำต้องจากนางไปช่วยทำศึก นางจินตะหราตัดพ้ออิเหนา และเมื่อเวลาผ่านไป
อิเหนามิได้กลับมาหานางเป็นเวลานาน จนวันหนึ่งอิเหนามารับนางเพื่อไปอภิเษกพร้อมกับนางบุษบา 
นางแค้นใจอิเหนาจึงไม่ยอมคืนดีด้วย แต่จำยอมเดินทางไปอภิเษก แต่ท้ายที่สุดนางยอมคืนดีกับ
อิเหนาและยอมรับนางบุษบาในฐานะประไหมสุหรี  
 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 29: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางจินตะหรา 

12) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของวิหยาสะกำ 

                             วิหยาสะกำเป็นตัวละครที่ถูกนำมากล่าวถึงใน เพลงเรียม
ละเมอ โดยนำลักษณะนิสัยที่หลงใหลภาพวาดนางบุษบา มากล่าวถึงซึ่งในตัวบทวรรณคดีไทยนั้น
พรรณนาความหลงของวิหยาสะกำอย่างละเอียดและนำไปสู่หายนะของชีวิตทั้งตนเองและพระบิดา  

 

 

 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
อนิจจาข้าต้องผิดหวัง เหมือนตายทั้งเป็น 
เธอเปลี่ยนแปลงไป เหมือนลืมว่าเคยรักกัน  
รักที่ให้ฉันลดลงจนเห็นได้ชัดเจน 
ประไหมสุหรีฝ่ายขวาตำแหน่งนี ้ข ้าไม่อยากเป็น 
เจ็บเจียนตายข่มใจเยือกเย็น ทั้งที่น้ำตาตกใน  

        (เพลงจินตะหราวาตี (คนที่ถูกลืม) มินตรา น่านเจ้า) 

 

เม่ือน้ัน 
ระเด่นจินตะหรามารศรี 
แต่เปลี่ยวเปล่าเศร้าใจอยู่หลายปี 
ถึงราตรีตรอมจิตดังพิษปืน 
สถิตแท่นแว่นฟ้าเวลาดึก 
ยิ่งหนาวนึกน้อยใจไห้สะอ้ืน 
แค้นอิเหนาคราวรักราวจักกลืน 
มากลับคืนคำม่ันสัญญา 

(อิเหนา: 967) 
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ตารางที่ 30: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของวิหยาสะกำ 

13) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของท้าวพรหมทัต 

                                     ท้าวพรหมทัต เป็นพระสวามีของนางกากี ที ่หลงรักนาง 
เป็นอย่างยิ่งเมื่อนางกากีถูกลกัพาตัวไปนั้น ท้าวพรหมทัตแสดงความโศกเศร้าเสียใจที่สูญเสยีนางผู้เปน็
ที่รักไป ดังปรากฏในตาราง 

 
 

  

 

 

 

 

ตารางที่ 31: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของท้าวพรหมทัต 

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตัวละครที่ปรากฏในข้างต้นมีทั้งลักษณะนิสัยที่ดีหรือไม่ดี  
ล้วนเป็นนิสัยของมนุษย์ปุถุชนที่มีทั ้งตัวละครที่มีความซับซ้อน ซึ่งทั้งนี้เป็นลักษณะนิสัยตัวละคร  

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
วิหยาสะกำ ละเมอเพ้อพร่ำมัวหมอง  
เห็นรูปจำลองบุษบา 

(เพลงเรียมละเมอ  สุเทพ  วงศ์กำแหง) 

 

แต่เวียนคลี่กระดาษวาดรูปนาง 
ดูพลางพินิจพิศวง 
ทำไฉนจะได้นางโฉมยง 
เหมือนดังใจจงจำนงคิด 
แม้นรู้ว่าอยู่บุรีใด 
จะตามไปภิรมย์สมสนิท 
ไม่อาลัยไยดีแก่ชีวิต 
น่ีสุดรู้สุดฤทธ์ิสุดอารมณ์ 

(อิเหนา: 211) 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
ไม่ยอมสรงเสวย ไม่ยอมเสยแม้เกศี  
ทิวาเพ็ญราตรี พระทรงมีแต่วาโย 
หทัยใครนิวรณ์ จูบแต่หมอนนอนโมโห  
ตัณหาเจือกาโม ร้องไห้โฮคิดถึงเมีย 

                (เพลงแหล่พรหมทัต พร ภิรมย์/  
ชินกร ไกรราช/ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) 

พระถวิลหว่ันใจให้เทวศ  
อัสสุชลนองเนตรพิลาปไหล 
พระลืมองค์หลงทัสนาใน  
เห็นเงาไหวคล้ายเคลิ้มว่ากากี 
ยุรยาตรจากอาสน์โองการตรัส  
ศรีสวัสดิ์ไยหมางระคางพี่ 
แล้วง่าหัตถ์รับขวัญไปทันที  
ไม่ยลศรีสุดาลักษณ์แล้วโศกา 

 (กากีคำกลอน:  11) 
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จากวรรณคดีไทยที่ผู้ประพันธ์เลือกใช้พฤติกรรมของตัวละครที่มีลักษณะเด่นมานำเสนอ ทั้งเพื่อแสดง
ลักษณะนิสัย หรือกล่าวอ้างถึงตัวละครที ่แสดงพฤติกรรมดังเช่นมนุษย์มานำเสนอเพื ่อให้ผู ้ฟัง  
เห็นลักษณะความเป็นมนุษย์ของตัวละครที่แสดงออกดังเช่นเดียวกันกับบุคคลในชีวิตจริง  

3.1.1.3 บทบาทของตัวละคร 

                     ตัวละครในวรรณคดีไทยมีบทบาทที ่สำคัญต่อเร ื ่องราวและ
เหตุการณ์ในวรรณคดีไทย ทำให้เป็นที่รู้จักและนำมากล่าวถึงในบทเพลงไทยสากล โดยจำแนกได้เป็น
บทบาทของสตรีและบทบาทของบุรษุ ได้แก่บทบาทของนางมัทร ีบทบาทของนางวันทอง บทบาทของ
พระลักษมณ์ และบทบาทของหนุมาน ดังนี้ 

                               3.1.1.3.1 บทบาทของนางมัทรี  

                                             นางม ัทร ี เป ็นต ัวละครมี ่ม ีบทบาทสำคัญในเร ื ่อง 
มหาเวสสันดรชาดก โดยมีบทบาทของภรรยา และบทบาทของแม่ โดยบทบาททั้งสองนี้ปรากฏใน
เพลงแหล่มัทรีรำพัน และเพลงแหล่ชูชกสองกุมาร(2) ในเพลงแหล่มัทรีรำพันนั้น นำเสนอทั้งบาทของ
ผู้หญิงในฐานะภรรยาที่ต้องร่วมทุกข์กับผู้เป็นสามี ในขณะเดียวกันนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องหญิงที่เป็น
ม่าย ซี่ง ม่าย หมายถึง ไร้คู่ครองเพราะผัวหรือเมียตายจากไปและยังไม่ได้แต่งงานใหม่ และหมายถึง
หย่าขาดจากกันด้วย, ถ้าเป็นชายเรียกว่า พ่อม่าย, ถ้าเป็นหญิงเรียกว่า แม่ม่าย, โดยปริยายเรียกหญิง
ที่เลิกกับผัว ว่า แม่ม่ายผัวร้าง หรือ แม่ร้าง เขียนเป็น หม้าย ก็มี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 904) ใน
เนื้อหาของบทเพลงกล่าวถึงหญิงม่ายน้ันมักจะมีพฤติกรรมที่ถูกตัดสินว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีหรือเป็นหญิง
ชั่ว ซึ่งในส่วนนี้มีลักษณะที่สอดคล้องกับตัวบทวรรณคดี ดังปรากฏในตาราง ส่วนใน เพลงแหล่ชูชก
สองกุมาร(2)  นางมัทรีมีบทบาทของแม่ที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูพระกัณหาและพระชาลี เมื่อยามทั้งสอง
พระองค์ได้รับความทุกข์ยาก นางมัทรีจะเป็นที่พึ่งให้แก่บุตรทั้งสอง 
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ตารางที่ 32: บทบาทของนางมัทรี 

 3.1.1.3.2 บทบาทของนางวันทอง           

                                บทบาทของนางว ันทองเป็นท ั ้ งบทบาทของสตรี  
ในฐานะภรรยาและผู้ที่อยู ่ใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ เมื่อมีพระราชอาญาตัดสินโทษให้
ประหารชีวิต และจำยอมต้องทำตามคำสั่งแต่โดยดี ด้วยความเกรงกลัวในพระราชอำนาจ   

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
มัทรีศรีสมร ฟังสุนทรพระพี่ท่าน ทูลสนองสองกุมาร 
นางตื้นตันในใจตัวโอ้ทูลกระหม่อมของมัทรี  
… 
อยู่กับผัวเพียงลำพัง ผัวไปไหน เมียไปด้วย  
เม่ือชาวเมืองเขาขับไล่ อยู่อย่างไร ไร้ตำแหน่ง 
หนีให้พ้นคนกลั่นแกล้ง หวาดระแวงแสนอาวรณ์ 
 โอ้ลูกแม่คงเหน่ือยยาก แสนอดอยากไม่เหมือนก่อน 
... 
อันหญิงม่าย เออ... อันหญิงม่าย เม่ือชายจาก 
เห็นนะมามากมักหมักหมม ถือใฝ่ช่ัวม่ัวโสมม 
ต้องทุกข์ระทมมีแต่ขาดทุน อุ้มลูกน้อย แสนอนาถ 
ต้องไร้ญาติวงศ์ตระกูล โถมัทรีช่างไม่มีบุญ 
กลับต้องอาดูรชื่อไม่ดัง เม่ือยามเราดีก็แสนอุดม 
เพราะบุญสมที่เคยสร้าง ยามเราแย่มีแต่หมดทาง 
สิ้นแล้วทุกอย่าง โอ้นางมัทรี เออ...เอย 

             (เพลงแหล่มัทรีรำพัน  ยอดรัก  สลักใจ/ทศพล 
หิมพานต์) 

ว่าหวนคำนึงถึงเม่ือก่อนน้ี 
ทั้งสองเรามีแม่อยู่เคียงกาย 
ว่ายามจะกินแม่ก็คอยป้อน  
ว่ายามจะนอนแม่ก็แกว่งไกว 
… 
ว่าจึงร้องสั่ง พี่ชะนีจ๋าช่วยบอกแม่มารับหนูไวไว      
โอ้แม่จ๊ะ ว่าแม่จ๋า ไม่เห็นแม่มาลูกน้ำตาไหล     

         (เพลงแหล่ชูชกสองกุมาร  ยอดรัก  สลักใจ/ 
ทศพล  หิมพานต์) 

ครั้นจะอยู่เล่าก็กลัวตัวจะเป็นม่าย 
พระคุณเอ่ย เป็นหญิงน้ียากที่จะไว้
จะวางต ัว คร ั ้นจะทำขมุกข มัว
มอมแมม ชายเห็นจะเยื้อนแย้นบริ
ภาษให้บาดจิต ครั้นจะบำรุงรูปดัด
จริตทำดีดดิ้น จะผัดหน้าทาขม้ิน
สิ้นราคี คำคนมันก็จะเสียดสีชวน
กันค่อนว่าเล่นต่าง ๆ ... 
เหมือนหญิงม่าย ชายทิ้งขว้างร้าง
ไว้ให้เอกาน่าอดสูใจ...    
...หญิงอย่างนี ้มัทรีไม่เอามาเป็น
แบบฉบับ ถ ึงจะตกระกำระยำ
อัปภาคย์ ไม่ให้ผัวจากแล้วพระ
ทูลกระหม่อม มัทรีนี ้จะสู ้ถนอม
ยอมตายกับฝ่าพระบาทจะพิทักษ์
ไทธิราชทุกเย็นเช้า  

(มหาเวสสันดรชาดก: 246) 
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ตารางที่ 33: บทบาทของนางวันทอง 

 3.1.3.3 บทบาทของพระลักษมณ์   

                        พระลักษมณ์มีบทบาทที่สำคัญเปน็พระอนุชาที่ร่วมทุกข์เดินป่าไป
กับพระราม ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองทั้งพระรามและนางสีดาด้วยความจงรักภักดี       
 

 

 

 

 

ตารางที่ 34: บทบาทของพระลักษมณ์ 

    3.1.3.4 บทบาทของหนุมาน    

                      หนุมานมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องรามเกียรติ ์ คือเป็นทหารเอก 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
วันทองตรึกตรองรำพึง 
ใคร่ครวญคิดคำนึงถึงโชคชะตา 
กรรมสนองเพราะวันทองสร้างมา  
เศร้าวิญญาน้ำตาอาบนอง 
ทรงธรรม์เจ้าพันวษาโปรดให้ลงอาญา  
สั่งให้ฆ่าวันทอง 
มีสองชู้ ช้างแผนเป็นคู่ครอง  
โอ้วันทองถึงคราวต้องวายปราณ 
เพราะเคราะห์กรรมที่ทำครั้งก่อน 
ติดตามหลอกหลอนย้อนมาบันดาล 
โทษทัณฑ์อันเหลือประมาณ 
ชีพวายปราณด้วยการลงทัณฑ์ 

(เพลงวันทองครวญ  สุพัตรา คฤหเดช) 

คราน้ันวันทองสยองหัว  
ความกลัวตัวสั่นอยู่หว่ันไหว 
ขุนช้างขุนแผนพระหม่ืนไวย  
ก็ตระหนกตกใจไปทุกคน 
บรรดาข้าราชการที่หมอบเฝ้า  
ต่างสร้อยเศร้าหัวพองสยองขน 
จะเพ็ดทูลอย่างไรไม่ชอบกล  
จำจนด้วยกลัวพระอาญา 

(ขุนช้าง ขุนแผน เล่ม2: 235) 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
พระลักษมณ์จะคอยต่อสู้ เคียงคู่พระรามแน่นอน 
              (เพลงพระราม พระลักษมณ์ (อย่าแย่งแฟนผม) 

  ไกรสร บุญมา,โอเอ ธนพนธ์) 

รักภักดีพี ่ชาย ยอมถวายชีวา ออกหน้าสู ้ย ักษา 
ปกป้องสีดาให้ปลอดภัย 

(เพลงพระลักษมณ์ (ผู้เสียสละ) วง Feedback 

ภักดีปรนนิบัติพระพี่ยา 
กับนางสีดาดวงจันทร์ 
ดั่งองค์บิตุเรศชนนี 
ไม่มีรังเกียจเดียดฉันท์ 

 (รามเกียรติ์ เล่ม 1: 517) 
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ของพระรามทำหน้าที่รับใช้พระรามด้วยความจงรักภักดี และด้วยความสามารถและความฉลาดจึง
สามารถเอาชนะทศกัณฐ์ได้ และทำให้พระรามมีชัยชนะในการทำสงคราม  
 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 35: บทบาทของหนุมาน 

  บทบาทของตัวละครทั้งสตรีและบุรุษมีลักษณะของการคงเค้าลักษณะที่ตอกย้ำค่านิยม
บางประการ เช่น นางมัทรีกับบทบาทของผู้หญงิ โดยที่ผู้หญิงหากเป็นม่ายจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่
ดี หรือในเรื่องความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสูงสุดในสังคมไทยในฐานะของ
ประชาชนที่อยู่ใต้พระราชอำนาจ เมื่อถูกตัดสินประหารชีวิตต้องยอมรับพระราชอำนาจ ส่วนบทบาท
ของพระลักษมณ์เป็นพระอนุชาของพระรามมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและรับใช้ผู้เป็นพระเชษฐา ใน
ขณะเดียวกันหนุมานมีบทบาทเป็นทหารต้องทำหน้าที่ต่อสู้ป้องกันหรือผู้เป็นนายด้วยความจงรักภักดี  

  ความหมายของตัวละครที่มีลักษณะสอดคล้องกับความหมายเดิมโดยการเปรียบเทียบกับ
ตัวบทวรรณคดี จะเห็นได้ว่าการนำตัวละครจากวรรณคดีไทยมาสร้างสรรค์เป็นบทเพลงไทยสากลนั้น 
จะนำเอาลักษณะเด่นต่าง ๆ  ของตัวละครตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพอันเป็นที่จดจำของตัวละครทั้ง
ความงามและความอัปลักษณ์ หรือลักษณะพิเศษที่เหนือธรรมชาติของตัวละครซึ่งเป็นที่รู้จักคุ้นเคย
ของคนไทยมานำเสนอที่เน้นย้ำเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ หรือลักษณะนิสัยหรือ
พฤติกรรมของตัวละครโดยเลือกมานำเสนอหรือเปรียบเทียบกับลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สอดคล้อง
กันระหว่างตัวละครในวรรณคดีไทยกับบุคคลจริงในสังคม รวมไปถึงบทบาทที่มีหน้าที่ตอกย้ำความคิด
หรือค่านิยมให้คงอยู่ในสังคมดังที่กล่าวไปในข้างต้น      

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
โอ้หนุมานแต่สุดท้ายก็คงต้องไปเพื่อรับใช้พระราม 

(เพลงหนุมาน (ก็คิดถงึ) แต้ ศิลา) 
อันวายุบุตรวุฒิไกร 
ซ่ือตรงจงรักภักดี 
จะมีสิ่งใดเปรียบก็หาไม่ 
ถึงจะเอาดวงดาวอโณทัย 
ก็ได้ดั่งใจไม่ยากนัก 
หนุมานเหมือนหน่ึงขุนพลแก้ว 
หาไม่ได้แล้วทั้งไตรจักร 
เป็นคู่สร้างมาล้างเหล่ายักษ์ 
ปรปักษ์พ่ายแพ้ฤทธา 

(รามเกียรติ์ เล่ม 3: 408) 
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3.1.2 การเปลี่ยนแปลงความหมาย 

                    การเปลี่ยนแปลงความหมายของตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล
นั้นไม่พบการเปลี ่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของตัวละครอันเป็นลักษณะเฉพาะที่ปรากฏใน
วรรณคดีไทยเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของตัวละครนั้นจะเป็นที่จดจำของตัวละครไม่ว่าจะเป็น
ความงามหรือความอัปลักษณ์รวมทั้งลักษณะพิเศษเหนือธรรมชาติจึงทำให้ไม่ปรากฏลักษณะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงความหมายทางลักษณะทางกายภาพ แต่จะพบเพียงการเปลี่ยนแปลงความหมายในแง่
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตัวละครดังนี้ 

                        3.1.2.1 การเปลีย่นแปลงลักษณะนิสยัและพฤติกรรมของตัวละคร 

                      ลักษณะนิสัยของตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย กล่าวคือ
เป็นลักษณะนิสัยของตัวละครที่เป็นที่รู้จักแต่ลักษณะนิสัยที่ปรากฏในบทเพลงไม่ปรากฏในตัวบท
วรรณคดีไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของตัวละครในบทเพลงไทยสากล ดังนี้   

                          1) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของพระราม 

                         พระราม เป็นตัวละครที่เปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยเป็นพระราม 
ผู้คร่ำครวญจากความผิดหวังในความรักกับนางสีดา เปลี่ยนแปลงบทบาทของนางสีดารักและครองคู่
กับทศกัณฐ์ปรากฏในเพลงพระรามอกหัก และ เพลงจดหมายจากพระราม (ถึงสีดาที่หนีไปเกาหล)ี ทั้ง
ที่แท้จริงแล้วนางสีดาได้รับการยกย่องจากพระรามว่าเป็นสตรีที่ซื่อตรงต่อพระองค์เป็นอย่างยิ่ง ดังนี้ 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
เม่ือพระรามดรามา น้ำตาต้องตกในอย่างน้ี  
ไม่เคยคิดเลยรักเธอทั้งชีวีอกหักวันน้ีกับคำว่าดีเกินไป 
… 
ไม่เคยคิดเลยตัวเองเป็นคนหลายใจ จำไว้ จำไว้ จำไว้ 
แม่นางสีดา 

(เพลงพระรามอกหัก ปีน ซีพราย) 

แม้จะเป็นเราที่แพ้ทศกัณฐ์  
ดีกว่าอยู่เกาหลีที่ไกลทั้งตัว ใจก็ห่างกัน 
(เพลงจดหมายจากพระราม (ถึงสีดาที่หนีไปเกาหลี) ปีน ซีพราย) 

เม่ือน้ัน 
พระสุริย์วงศ์องค์นารายณ์ทรงศร 
ได้ฟังอัครราชบังอร 
ภูธรชื่นชมด้วยสมคิด 
อันนางสีดาน้ีซ่ือตรง 
สัจธรรมม่ันคงสุจริต 
ควรเป็นมารดาสุราฤทธ์ิ 
หญิงทั้งทศทิศไม่เทียมทัน 

(รามเกียรติ์ เล่ม 3: 451) 

ตารางที่ 36: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของพระรามที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย 
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                     2) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของทศกัณฐ์ 

                 ทศกัณฐ์ในบทเพลงนั้นเปลี่ยนแปลงลกัษณะนิสัยให้เปน็ดังเช่น
มนุษย์ในปัจจุบัน โดยสร้างลักษณะธรรมดาสามัญในตัวละครมีฤทธิ์และอำนาจมากอย่างทศกัณฐ์ 
เปลี่ยนแปลงให้ทศกัณฐ์ไม่เก่งภาษา ร้องเพลงได้แต่เพียงไทยเดิม ไม่รู้จักเพลงสมัยใหม่ ดังตาราง 

 

 

 

 

ตารางที่ 37: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของทศกัณฐ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย 

            3) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางสีดา 

                          นางสีดา นอกจากจะเปลี ่ยนแปลงบทบาทแล้วยังเปลี ่ยน 
แปลงลักษณะนิสัยของนางสีดาให้เป็นสตรีที่สามารถเลอืกได้ กล่าวคือเลือกคู่ครองของตนเอง โดยใคร
ก็ตามที่เป็นผู้ชนะสามารถแย่งชิงตัวนางไปได้ นางจะยอมพลีร่างกายและหัวใจใหซ้ึ่งในส่วนน้ีไม่ปรากฏ
ในตัวบทวรรณคดีไทย นางมิได้มีใจรักทศกัณฐ์แม้แต่น้อย แม้นางจะอยู่ในกรุงลงกาเป็นระยะหลายปี 
และเมื่อจบศึกนางลุยไฟพิสูจน์ความบริสุทธ์ิให้เป็นที่ประจักษ์ว่านางมีใจรักพระรามแต่เพียงผู้เดียว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
อันตัวเราน่ันคือทศกัณฐ์พระราชาแห่งกรุงลงกา 
เอิงเงิงเงยไม่เก่งภาษาเจรจาให้ไพเราะเท่าไรนัก 
ข้าไม่เคยจะร้องเพลงแร็ปหรือรู้จัก 
ขาไม่เคยจะร้องเพลงร็อกถ้าจะรัก 
ร้องเป็นเพียงก็แต่จะเอิงเงิงเงยที่เธออาจมองดูว่ามันเชย  

(เพลงหัวใจทศกัณฐ์ (3)  เก่ง ธชย Feat.ทศกัณฐ์) 

ตัวกูผู้ทรงศักดา 
ชื่อว่าทศกัณณฐ์ขุนมาร 
หน่อท้าวลัสเตียนสุริย์วงศ์ 
ซ่ึงดำรงลงราชฐาน 

       (รามเกียรติ์ เล่ม 1: 58) 
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ตารางที่ 38: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางสีดาที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย 

                         4) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของหนุมาน 

                หนุมานเป็นตัวละครหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนำไปกล่าวถึง
ในบทเพลงไทยสากล ซึ ่งหนุมานในเพลงหนุมาน(2) มีการเปลี ่ยนแปลงบทบาทจากทหารเอกผู้
จงรักภักดีต่อพระราม เป็นหนุมานที่เป็นเพื่อนรกักับพระราม อาสาจะช่วยตามคนรักที่ถูกแย่งชิงไป ซึ่ง
ตัวบทวรรณคดีไทยนั้นหนุมานไม่สามารถก้าวล่วงพระราชอำนาจของพระราม แม้แต่จะนั่งบัลลังก์
เดียวกันได้เพราะเป็นการมิบังควร ด้วยศักดิ์และบุญญาบารมีที่ไม่เท่ากัน ดังในตาราง 

 

 

 

 
 
ตารางที่ 39: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของหนุมานที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย 

 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
หากเผาทั้งกรุงลงกาตัวข้าจะยอมพลีร่างกายใจ 
ใครเก่งมาชิงแย่งไป จะใช้หัวใจข้าเป็นเดิมพัน 
ถ้าเหยียบฟ้าแตะเมฆา ตัวข้าสีดาจะไปด้วยกัน 

(เพลงหนุมาน(2) สามบาทห้าสิบ,  
ปราง ปรางทิพย์และ หนุ่ม หนุมาน) 

แม่นางสีดากลับมาแปรผันใจ บอกว่าพระรามน้ันดี
เกินไปและยกหัวใจให้กับทศกัณฐ์ 

(เพลงพระรามอกหัก ปีนซีพราย) 

แม้เจ้าจะรักทศกัณฐ์ แค่อยู่ใกล้กัน พี่ก็ดีใจ 
      (เพลงจดหมายจากพระราม (ถึงสดีาที่หนีไปเกาหลี)  

ปีน ซีพราย) 

ค้นได้ยิ่งโกรธยิ่งกริ้วหนัก  
ว่าข้ารักทศเศียรยักษี 
ให้พระลักษมณ์พาไปในราตรี  
สังหารชีวีให้วายปราณ 
เดชะด้วยสัจสุจริต   
จ่ึงไม่สิ้นชีวิตสังขาร ฯ 

           (รามเกียรติ์ เล่ม 1: 553)  

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
หากเอ็งเป็นทศกัณฐ์แย่งสีดา  
พระรามคือเพื่อนที่ข้ารักทั้งหัวใจ 
หากเอ็งจะแย่งชิงนาง ต้องผ่านศพข้าไป  

(เพลงหนุมาน (2) สามบาทห้าสิบ, 
ปราง ปรางทิพย์, หนุ่ม หนุมาน) 

กูเป็นทหารมาร่วมอาสน์  
พระนารายณ์ธิราชหาควรไม่ 
จึงบังเกิดเหตุเภทภัย 
ด้วยศักดิ์ศรีมิได้เสมอกัน 

 (รามเกียรติ์ เล่ม 3: 563) 
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             5) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางบุษบา 

                       นางบุษบา เป็นตัวละครที่นำไปกล่าวถึงโดยการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมโดยใช้ตอนเสี่ยงเทียน ซึ่งในตัวบทวรรณคดีน้ันนางมิได้เป็นคนกล่าวคำเสี่ยงทายด้วยตนเอง 
แต่นางกล่าวตามมะเดหวีด้วยความจำใจ ส่วนในบทเพลงนั้นเป็นการขอพรให้อิเหนามารักตน ดังใน
เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน และเพลงอิเหนารำพึง ซึ่งกล่าวถึงนางบุษบาเป็นสตรีที่สองใจไปรักกับจรกา ดัง
ตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 40: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางบุษบาที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย 

  6) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของขุนช้าง 
                ขุนช้าง เป ็นตัวละครที ่กล่าวถึงในบทเพลงไทยสากลโดย
เปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยและเหตุการณ์ในตอนประหารนางวันทอง ในบทเพลงขุนช้าง (Loserman) 
ขุนช้างแสดงความกล้าหาญของตายแทนนางวันทอง ซึ่งในตัวบทวรรณคดีไทยขุนช้าง มิได้แสดงความ

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี

เทียนจุดเวียนพระพุทธา ตัวข้าบุษบาขออธิษฐาน 
เทียนที่เวียนนมัสการบันดาลให้หทัยสมปรารถนา 
ดลจิตอิเหนา ให้เขามารักข้า 
ขอองค์พระปฏิมา เมตตาช่วยคิดอุ้มชู 
ขอเทียนที่เวียนวน ดลฤทัยสิงสู่ให้องค์ระเด่นเอ็นดู 
อย่าได้รู้คลายคลอน 
         (เพลงบุษบาเส่ียงเทยีน วงจันทร ์ ไพโรจน์/ พุ่มพวง  

ดวงจันทร)์ 
เจ้าเปลี่ยนคู่พ้อไปชื่นเจ้าจรกา 
โอ้แก้วตาลมรักใดพาลอยไป 
… 
รักหลงใหลเหมือนบ้า  นิจจาลืมได้ โอ้ใจหญิง 
แม่งามพริ้งมีมนต์วาจา  เหมือนอารมณ์บุษบา 
เหมือนพิมพาพิไล  หลงลมใครโอ้ใจชื่นกมล 

(เพลงอิเหนารำพัน  ชรินทร์ นันทนาคร) 

เม่ือน้ัน                       
บุษบาประณตบทศรี 
จึงทูลสนองพระชนนี               
ลูกน้ีอดสูเป็นพ้นไป 
จะให้ว่าเหมือนคำพระมารดา     
ลูกจะกล่าววาจากระไรได้ 
นางน่ิงขวยเขินสะเทินใจ         
อรทัยบิดพลิ้วไปมา 
... 
เม่ือน้ัน                       
บุษบาบังคมประนมไหว้ 
จำเป็นกล่าวคำด้วยจำใจ          
ว่าไปตามคำพระมารดา 

(อิเหนา: 350 – 351) 
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คิดเห็นใด ๆ ด้วยกลัวพระราชอาญา อีกทั้งยังกล่าวหาว่านางวันทองนั้นสองใจและโลเล หากเลือกมา
อยูต่นก็จะไม่ถูกประหารและได้อยู่สบายในเรือนหลังใหญ่และมีอาหารการกินที่บริบูรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 41: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของขุนช้างที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย 

               8) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางรจนา 

                      นางรจนา เป็นนางในวรรณคดีที่ฉลาดเฉลียว ถูกนำมากล่าวถึง
ในบทเพลงไทยสากลโดยเปลีย่นแปลงลักษณะนิสัยและบทบาทโดยเพิ่มเหตุการณ์ที่ไม่ปรากฏในตัวบท
วรรณคดีไทย กล่าวคือเป็นตอนที่พระสังข์ถอดรูปเงาะมาลองใจนางรจนา โดยนางรจนาแสดงความ
มั่นคงในความรักที่มีต่อเจ้าเงาะ ดังตาราง 

           

  
  

 

ตารางที่ 42: ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางรจนาที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
ถ้ามันเป็นอาญามาตัดสินว่าวันทองสองใจ 
หากผิดน้ีเอาเลือดมาล้าง 
ขอเป็นไอ้ช้างคนเดียวที่ตาย 

(เพลงขุนช้าง (Loserman) พ่ีเกม พ่อกระต่ายป่า 
Chordza) 

 

จะเพ็ดทูลอย่างไรไม่ชอบกล 
จำจนด้วยกลัวพระอาญา 

(ขุนช้าง ขุนแผน เล่ม 2:  235) 

ถึงลูกทูลเหตุผลต้นปลาย 
ที่จริงหาได้ตายเพราะลูกไม่ 
พระองค์ทรงซักว่ารักใคร 
แม่สองใจคิดยากหากโลเล 
ให้การใหลหลงเพราะทรงโกรธเกรี้ยว 
ถ้ารักช้างข้างเดียวขนมโก๋ 
จะได้อยู่เรือนเหย้าเสาโตโต 
แกงเทโพกินเล่นให้เย็นใจ 

 (ขุนช้าง ขุนแผน เล่ม 2: 243) 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี

เว้าจั่งซี ่ ดูถูกศักดิ ์ศรีน้องเกินไป ถึงสามีสิผู ้ฮ ้าย 
เงาะป่าบ้าใบ้ก็ใจเดียวหนา 

 (เพลงสังข์ทองลองใจรจนา  ก้องหล้า ยอดจำปา, ทศัพร 
ทองจันทร์) 

ไม่ปรากฏในตัวบทวรรณคดีไทย 
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 จากที ่กล ่าวมาทั ้งหมดเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงความหมายจะสังเกตได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงความหมายนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของตัวละคร เนื่องจาก
ลักษณะทางกายภาพนั้นเป็นลักษณะเด่นอันเป็นที ่จดจำของผู ้เสพวรรณคดีไทยหรือเป็นที ่ร ู้จัก
โดยทั่วไป จึงไม่นิยมเปลี ่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของตัวละคร แต่จะเปลี ่ยนลักษณะนิสัย 
พฤติกรรม และบทบาทของตัวละคร ซึ่งเป็นการสร้างความหมายใหม่ให้แก่ตัวละครในวรรณคดีไทย
ได้แก่ พระราม จากตัวละครอุดมคติสร้างความหมายใหม่โดยให้พระรามเป็นบุคคลที่คร่ำครวญและ
พ่ายแพ้ให้แก่ทศกัณฐ์ เช่นเดียวกันกับนางสีดาที่เป็นตัวละครในอุดมคติที่มีความซื่อสัตย์เปลี่ยนเป็น
บุคคลที่เปลี่ยนรักใหม่ มีสิทธิในการเลือกคู่ครองมิได้คงความเป็นคู่บุญบารมีของพระราม ส่วนทศกัณฐ์ 
เป็นบุคคลที่ไม่ทันสมัยดูเชย และมีลักษณะเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญ หรือหนุมานจากทหารเอกผู้
จงรักภักดีกลายเป็นเพื่อนรักของพระราม หรือ นางบุษบาเป็นผู้อ้อนวอนขอความรักจากอิเหนาด้วย
การอธิฐานกับพระปฏิมา ขุนช้างจากตัวละครที่แสดงข้ีขลาด อ่อนแอ กลับกลายเป็นบุคคลที่กล้าหาญ
ยอมพลีชีพเพื่อนางผู้เป็นที่รัก และนางรจนา เป็นผู้ที่มั่นคงในความรักแม้คนรักของตนจะอัปลักษณ์ก็
ตาม  

3.1.3 การผสมผสานระหว่างความหมายเดิมและการเปลีย่นแปลงความหมาย 
                    การสื ่อความหมายที ่เป ็นล ักษณะของการผสมผสานระหว่างการคงเค้า
ความหมายเดิมและการเปลี่ยนแปลงความหมายจะมีทัง้ลักษณะที่มีทั้งที่ปรากฏในตัวบทวรรณคดีและ
การสร้างความหมายใหม่ที่ไม่ปรากฏในตัวบทวรรณคดี 
 
                            3.1.3.1 ลักษณะทางกายภาพของตัวละคร  

                                ลักษณะทางกายภาพของตัวละครที่มีทั ้งการผสมผสานระหว่าง
ความหมายเดิมและการเปลี่ยนแปลงความหมายน้ัน กล่าวคือตัวละครมีลักษณะบางประการที่ยังคงเดมิ 
ในขณะเดียวกันจะมีลักษณะที่ไม่ปรากฏในตัวบทวรรณคดีไทย ได้แก่ ทศกัณฐ์ ดังนี้  

                                       1) ลักษณะทางกายภาพของทศกัณฐ์ 

       ตัวละครทศกัณฐ์เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีสิบหน้า ยี่สิบมือ แต่ในบท
เพลงไทยสากลมีการเปลี่ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพของทศกัณฐ์เป็นมีสิบหน้า สิบมือ ทั้งนี้อาจเกิด
จากความไม่เข้าใจผิดหรือเกิดจากการใช้คำซ้ำจำนวน สิบหน้าสิบมือ ดังตาราง 
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ตารางที่ 43: การผสมผสานความหมายลักษณะทางกายภาพของทศกัณฐ์ 

           3.1.3.2 ลักษณะนิสยัและพฤติกรรมของตัวละคร 

                                 ลักษณะนิสัยของตัวละครที่มีทั้งการผสมผสานระหว่างความหมาย
เดิมและการเปลี่ยนแปลงความหมายนั้น คือ ตัวละครมีลักษณะนิสัยบางประการที่ปรากฏในตัวบท
วรรณคดีไทย แต่ในขณะเดียวกันจะมีลักษณะนิสัยบางประการที่ไม่ปรากฏในตัวบทวรรณคดีไทย 
ได้แก่ ทศกัณฐ์ นางสีดา พระลักษมณ์ นางกากี นางโมรา และท้าวพรหมทัต ดังนี้  

                              1) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของทศกัณฐ์ 

                           ทศกัณฐ์ มีทั้งลักษณะที่สอดคล้องกับความหมายเดิมอันได้แก่ 
ความหลงใหลในตัวของนางสีดา และหลงรักแม้จะทราบดีว่านางมีพระสวามีคือพระราม และการสร้าง
ความหมายใหม่ของทศกัณฐ์ คือการยอมเป็นผู้ที่ไม่ไปข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพระรามกับนาง 
สีดา ซึ่งในตัวบทวรรณคดีไทยน้ันทศกัณฐ์ไม่ยอมคืนนางให้แก่พระรามแม้จะทำให้เกิดความสูญเสียก็
ตาม อีกทั้งยังเกือบจะฆ่านางสีดาเมื่อตนได้สูญเสียอินทรชิตไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามทศกัณฐ์มิได้คืนนาง
สีดาแก่พระราม จนสุดท้ายตนเองต้องถึงแก่ความตายในที่สุด  
 
 
 
 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี

เค้าบอกว่าพี่เป็นทศกัณฐ์ที่ไม่มีหัวใจ  
แต่ถ้าน้องน้ันรักพี่ พี่จะบินเอามาให้  
สิบมือพี่ไม่ต้องการ สิบหน้าหน้าพี่ไม่ต้องการ  
ขอมีแค่น้องเป็นนางสีดาที่มาอยู่เคียงข้าง  

(เพลงยักษ์พลาด  T-ZEROxMAI-YA- RAP 
xBLACKSHEEPRR) 

สิบมือสิบหน้าอย่างเราก็รักเดียว 
(เพลงทศกัณฐ์มานะ เก่ง ธชย)  

เจ้าทศกัณฐ์มันดีกว่าเค้าตรงไหน สิบหน้าสิบมือ
แล้วไง 

(เพลงพระรามอกหัก  ปืน ซีพราย) 

ให้สิบเศียรสิบพักตร์เกรียงไกร  
เหาะเหินเดินได้ในอัมพร 
มีมือยี่สิบมือซ้ายขวา 
ถือคถาวุธธนูศร 

(รามเกียรติ์ เล่ม 1: 53) 
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ตารางที่ 44: การผสมผสานความหมายลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของทศกัณฐ์ 

        2) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางสีดา 

                 นางสีดา เป็นที ่ทราบดีว่านางได้รับการยกย่องซื ่อสัตย์ต่อ
พระรามเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งนางยังแสดงความบริสุทธ์ิใจด้วยการลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ิ ซึ่งส่วน
นี้สอดคล้องกับตัวบทวรรณคดีไทย แต่นางสีดามิได้ถูกกล่าวหาว่าสองใจ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ประณามนาง
วันทอง อีกทั ้งนางสีดาคือพระลักษมีที ่อวตารลงมา ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามพระนางต้องคู ่กับพระ
นารายณ์เสมอ จึงไม่สามารถที่จะคู่กับทศกัณฐ์ได้ แต่ในบทเพลงมีการเปลี่ยนแปลงให้นางสดีาสามารถ
ครองรักกันได้ 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 45: การผสมผสานความหมายลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางสีดา 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี

ทำยังไง เธอก็ไม่รัก ต่อให้รักเธอเท่าไหร่ 
ไม่เคยอยู่ในสายตา ไม่เคยอยู่ในหัวใจ 
คนมันไม่ใช่ ยังไงก็ผิด ก็พอจะรู้ ว่ามันเป็นไปไม่ได้ 
แต่ในหัวใจไม่อยากปล่อยไปอย่างน้ี 
ก็พี่เองก็แค่ยักษ์ ไม่เทียบพักตร์พระรามได้  
อสูรยักษ์ที่ว่าร้าย ยังแพ้พ่ายเพราะรักเธอ 
แต่ตัวฉันก็พอรู้ ที่ฝันอยู่จะจางหาย  
ก็เพราะรักจนหมดใจ คนมันไม่ใช่ก็ต้องไปเอง 

 (เพลงทศภัทร์จากลา  วัฒนา ชลสงคราม)  

เม่ือน้ัน 
ท้าวราพณาสูรยักษี 
… 
ให้อาลัยในองค์พระลูกนัก 
หักรักนางสีดาเสียได้ 
... 
กูจะไปยังสวนมาลา 
ฆ่าอีสีดากาลีฯ 

(รามเกียรติ์ เล่ม 3: 11) 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
หัวใจสีดาถูกตราหน้าว่าสองใจ  
ต้องหกระเหิน ให้ไปเดินลุยไฟ  
ให้ทุกคน เชื่อใจ ในตัวสีดา 
หัวใจของน้อง ไม่ได้มีถึงสองดวง  
ให้ใครมาหวงและห่วง หัวใจของน้องคือพี่ยา 
เจ้าทศกัณฐ์ ถ้าจะรักฉัน ไว้ชาติหน้า ชาตินี้ขอลา 
เป็นสีดาของรามเอย 

              (เพลงในหนึ่งใจมีหนึ่งเดียว(จากใจสีดา)   
ภูผา วัฒนาปรีดากุล, วรญา เจริญศิลป์) 

ทศพักตร์ลักข้าพระองค์ไป  
ไว้ในลงราชฐาน 
พระลักษณ์กับองค์พระอวตาร  
ตามไปสังหารอสุรา 
เสร็จศึกได้ลุยเพลิงถวาย  
เทวาทั้งหลายพร้อมหน้า 
จึงรับมากรุงอยุธยา  

      (รามเกียรติ์ เล่ม 1: 552)  
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        3) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของพระลักษมณ์ 

               พระลักษมณ์ เป็นพระอนุชาของพระรามที่ขอติดตามเดินป่า
เป็นเวลา 14 ปีด้วยความจงรักภักดี อีกทั้งยังต่อสู่กับเหลา่ยักษ์จนเพลี่ยงพล้ำหลายครั้งหลายครา แต่ก็
สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีซึ่งในส่วนนี้สอดคล้องกับตัวบทวรรณคดีไทย ส่วนที่สร้างความหมาย
ใหม่ให้แก่พระลักษมณ์คือ พระลักษมณ์รักนางสีดาในทางชู้สาว ซึ่งในตัวบทวรรณคดีนั้นกล่าวอยา่ง
ชัดเจนว่าพระลักษมณ์รักนางสีดาเปรียบดั่งพระมารดา และเคารพจงรักภักดีพระเชษฐภคินีเป็นอย่าง
ยิ่ง 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 46: การผสมผสานความหมายลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของพระลักษมณ์ 

      4) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของของนางกากี  

               นางกากี เป็นตัวละครจากวรรณคดีไทยที่ถูกประณามว่าเป็น
ผู้หญิงไม่ดี และนำมาใช้เพื่อกล่าวอ้างถึงหรือเปรียบเทียบกับผู้หญิงในสังคมว่าเป็นผู้หญิงมากรั ก 
ผู้หญิงที่มีชู้ อันเป็นความหมายเดิมของตัวละครนางกากีซึ่งในบทเพลงยังมีการกล่าวถึงลักษณะของ
ผู้หญิงที่ไม่ดีของนางกากีดังปรากฏในตัวบทวรรณคดีไทย แต่ในขณะเดียวกันในบทเพลงยังได้กล่าวถึง
นางกากีด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความน่าเห็นใจของนางกากีที่เป็นฝ่ายถูกกระทำด้วย ดังตาราง 
 
 
 
 
 
 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี

สั่งให้ข้าปลิดชีวีแม่นางสีดา  
จะทำได้ไงเม่ือใจพระลักษมณ์รักเจ้าตลอดมา 

              (เพลงพระลักษมณ์ (เพราะรักจึงยอม) 
 วง BP furious Music) 

จ่ึงยอกรประนมเหนือเกศ  
ทูลองค์อัครเรศเสน่หา 
ซ่ึงพระเสาวนีย์ตรัสมา  
ไม่ควรแก่ข้าผู้ภักดี 
ตัวน้องจงรักพระพี่เจ้า  
ดั่งมารดาเกิดเกล้าเกศี 

(รามเกียรติ์ เล่ม 1: 581) 
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ตารางที่ 47: การผสมผสานความหมายลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางกากี 

   5) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางโมรา 

              นางโมรา เป็นตัวละครที่เป็นแบบอย่างของผู ้หญิงที ่ไม ่ดี 
เช่นเดียวกันกับนางวันทองและนางกากี ในบทเพลงได้กล่าวถึงมุมมองอีกด้านหนึ่งที่แสดงความคิดเหน็
ว่าไม่ควรจะตำหนินางโมราเพียงฝ่ายเดียว แต่พระจันทโครพมีส่วนที่ทำเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเพราะไม่
เช่ือฟังคำสั่งพระฤๅษีที่มิให้เปิดผอบกลางป่า แต่ในตัวบทวรรณคดีน้ันมิได้กล่าวถึงในประเด็นนี้ กล่าว
แต่เพียงว่านางโมราเป็นผู้หญิงแพศยาจึงถูกสาปเป็นชะนี 
 
 
 
 
 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
เพราะชายใจทราม ใจหนอใจใครห้าม  
เลื่อนลอยคล้อยตาม ผู้คนเหยียดหยามไร้ความปราณี  
เป็นทาสความรักลืมศักดิ์นารีเป็นเหยื่อโลกีย์ฤดีที่อ่อนแอ 

(เพลงใครว่ากากีชั่ว  รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส) 

กากีนารีงาม โลกประณามหยามว่าชั่ว  
มีมากชู้หลายผัว ใจพันพัวเลวทราม  
เพียงถ้อยคำที่กล่าวบอกเรื่องราวน่าหยาม  
หากกากีโฉมงามใช่ก่อความชั่วเลย  
กากีชั่วเพราะชาย แสนเล่ห์รายเฉลย  
ชวนลวงหลอกล่อชมเชย พร่ำแต่เอยคำวอน  

(เพลงกากีมิใช่ชั่ว  ลินจา บุนนากรินทร์) 

เธอถูกคนรุมด่าประณามว่าเลวทรามชั่วช้ากากี   
แค่นอกใจสามีไม่ดีสามีที่ไม่เคยเอาไหน 
แต่เพราะสังคมลำเอียงที่ให้เสียงผู้ชายมากไป  
เธอจึงต้องรับกรรมกลับกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาคน 

(เพลงกากีอุทธรณ์  ขอทาน ร้องเพลง) 

ข้าพรั่นตัวกลัวจะวายทำลายชนม์
 ทั้งเกรงบาทยุคลเป็นที่สุด 
จึงจำล้างในทางเสน่ห์นุช 
 หวังจะแก้แค้นครุฑให้ส่งนาง 
แกล้งประโลมลองใจดูในที 
 ก็เร็วรี่ปฏิพัทธ์ไม่ขัดขวาง 
จึงได้สบสมสองทำนองนาง 
 โทษข้าถึงล้างทำลายปราณ ฯ 

  (กากีคำกลอน: 7) 
จะแก้กลเวนไตยให้อัปรมาณ 
 หมางสมานในสมรให้รอนรัก 
ให้มาส่งคงคืนยังนิเวศน์ 
 เรืองพระเดชเฟื่องฟ้าอาณาจักร 
จะขับอ้างแต่ปางไปลอบลัก 
 จนข้าร้างห่างรักมาบุริน  

(กากีคำกลอน: 27) 
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ตารางที่ 48: การผสมผสานความหมายลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของนางโมรา 

  6) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของท้าวพรหมทัต 

                   ท้าวพรหมทัต ที ่กล่าวถึงในตัวบทวรรณคดีนั ้นมีลักษณะ 
ที่สอดคล้องกับตัวบทวรรณคดีไทยโดยกล่าวถึงอารมณ์ความรู้สึกของพระองค์ที่ถูกพรากนางกากีไป 
แสดงความเศร้าโศกเสียใจอย่างที่สุด และน่าเห็นใจ แต่ที่แตกต่างกันระหว่างตัวบทวรรณคดีไทยกับใน
บทเพลงไทยสากลนั้นคือลักษณะที่ชราภาพของท้าวพรหมทัตไม่ปรากฏในตัวบทวรรณคดีไทย 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 49: การผสมผสานความหมายลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของท้าวพรหมทัต       

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี

จันทโครพเปิดผอบกลางไพร  
ฤาษีสั่งไว้ไม่จำคำทำนาย 
ด้วยเหตุน้ีจึงมีมารร้าย โจรป่าฆ่าตาย 
โปรดจะหมายทางแก้ 
โมราถูกสาปเป็นชะนี แล้วใครควรที่สาปเป็นผีแก่ 
จะว่ากันให้มันแจ่มแจ๋ หยามกันแน่ ๆ  
โถโทษแต่แม่โมรา 

(เพลงโมรา(1) ผ่องศรี  วรนุช) 

ว่าหญิงกาลกิณีกาลีทวีป  
จนสิ้นชีพมิให้ชายปรารถนา 
ให้ฝูงค่างกลางดงเป็นภัสดา  
ชาวโลกาให้เขาเรียกชะนีนาง 
ให้สมจิตแพศยาที่ฆ่าผัว  
ทั้งกายตัวให้คล้ายกับกายค่าง 
พอขาดคำอมรินทร์ที่สาปนาง  
สารพางค์กายกลับไปฉับพลัน  

(นิทานคำกลอนสุนทรภู่  
เร่ืองจันทโครบ: 173) 

เนื้อความในบทเพลง ตัวบทวรรณคด ี
พรหมเอยพรหมทัต จอมกษัตริย์ผู้ชรา  
กลับจากเล่นสกา เข้าสู่ปราสาทสุวรรณ 
หมายกอดยอดนารี โฉมกากีเจ้าจอมขวัญ
 งกเงิ่นเดินงกงัน ไม้เท้ายันเหยาะย่างมา 
... 
เงียบกริบผิดสังเกต น่าสังเวชกษัตริย์เฒ่า  
เผลอใจลมใส่เอา ต้องใช้เข่าเช็ดน้ำตา 

  (เพลงแหล่พรหมทัต ภิรมย์/ชินกร ไกรราช/                 
ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) 

พระถวิลหว่ันใจให้เทวศ 
อัสสุชลนองเนตรพิลาปไหล 
พระลืมองค์หลงทัสนาใน  
เห็นเงาไหวคล้ายเคลิ้มว่ากากี 
ยุรยาตรจากอาสน์โองการตรัส  
ศรีสวัสดิ์ไยหมางระคางพี่ 
แล้วง่าหัตถ์รับขวัญไปทันที  
ไม่ยลศรีสุดาลักษณ์แล้วโศกา 

(กากีคำกลอน หน้า 11) 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างความหมายเดิมและการเปลี่ยนแปลง
ความหมายใหม่นั้นมีทั้งการนำเอาลักษณะเด่นอันเป็นที่รู้จักมาผสมผสานกับการสร้างความหมายใหม่
ให้แก่ตัวละคร ช่วยสร้างความแปลกใหม่หรือนำเสนอมุมมองใหม่แก่ตัวละคร  

 บทเพลงไทยสากลนั้นมีการใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยมาใช้เพื่อสื่อความหมายในบทเพลง
ทั้งนี้การนำตัวละครมาใช้โดยคงเค้าลักษณะเดิมของตัวละครทั้งหมดได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ทั้ง
ความงาม ความอัปลักษณ์ และลักษณะพิเศษอันเป็นสิ่งบ่งบอกถึงตัวละครนั้น ๆ รวมถึงลักษณะนิสัย
หรือพฤติกรรมที่เป็นที่รับรู้ของผู้เสพวรรณคดีไทยเพื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนในสังคม ส่วน
การเปลี่ยนแปลงความหมายน้ันเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมด้วยละครที่มีทั้งการ
สร้างเรื่องราวใหม่โดยยังอิงอยู่กับช่ือของตัวละคร หรือเพิ่มลักษณะที่มิได้ปรากฏในวรรณคดีไทยตาม
แนวคิดของผู้ประพันธ์ที่ต้องการนำเสนอกให้แก่ผู้ฟัง ส่วนการผสมผสานระหว่างความหมายเดมิกับ
การเปลี่ยนแปลงความหมายน้ันมีทั้งลักษณะทางกายภาพที่อาจเกิดการการเล่นคำหรือความเข้าใจผิด
ที่ว่าทศกัณฐ์นั้นมีสิบมือสิบหน้า หรือลักษณะนิสัยของตัวละครที่มีการสร้างความหมายในลักษณะนี้
เพื่อเพิ่มให้ตัวละครมีมิติคล้ายคลึงกับมนุษย์ในสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้นหรือเพื่อนำเสนอมุมมองใหม่
ให้แก่ตัวละครที่ต่างกับการรับรู้เดิมเกี่ยวกับตัวละคร 
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ส  

บทที่ 4  
กลวิธีการเล่าเรื่องตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล 

 

บทเพลงไทยสากลที่นำตัวละครจากวรรณคดีไทยมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์นี้ ผู้วิจัย
จำแนกจำนวนวรรณคดีและตัวละครจากวรรณคดีไทย การนำเสนอตัวละครในบทเพลง รวมทั้งการสือ่
ความหมายของตัวละครไว้ในบทที่ 3 ส่วนในบทที่ 4 นี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงกลวิธีการเลา่เรื่องตัวละครจาก
วรรณคดีที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากล ซึ่งบทเพลงนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องเล่ารูปแบบหนึ่ง เพราะเรื่อง
เล่าคือเหตุการณ์สมมติที่เรียงร้อยเป็นเรือ่งราวซึ่งอาจจะสือ่ได้ทั้งในแง่ของตัวอักษร เสียง ภาพ (สรณัฐ 
ไตรลังคะ, 2560: 4) บทเพลงไทยสากลที่ใช้ตัวละครจากวรรณคดีจึงเป็นเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดเรื่องราว
ต่าง ๆ โดยใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่มีความหลากหลายและ
น่าสนใจ  

การศึกษาครั้งนีผู้้วิจัยสนใจศึกษาบทเพลงไทยสากลทีส่ร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทย 
ในฐานะที่เป็นเรื่องเล่ารูปแบบหนึ่งโดยมุ่งเน้นศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องที่มีการใช้ตัวละครจากวรรณคดี
ในการนำเสนอเรื ่องราวในบทเพลง ผู ้วิจัยสนใจศึกษาว่าบทเพลงไทยสากลนี้มีการตั้งชื่ออย่างไร  
มีกลวิธีการเล่าเรื่องอย่างไรโดยพิจารณาการใช้ผู้เล่าเรื่องและมุมมองในการเล่าเรื่อง นอกจากนี้ผู้วิจัย
จะศึกษากลวิธีการใช้ภาษาที่ปรากฏในบทเพลงเพือ่ให้เข้าใจการนำเสนอเรือ่งเล่าในบทเพลงมากยิ่งข้ึน 

 ในบทนี้จะวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องตัวละครที่น่าสนใจ โดยจะวิเคราะห์ 4 ประเด็น คือ 
1. การตั้งช่ือบทเพลงไทยสากลทีส่ร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทย  
2.การใช้ผู้เล่าเรื่องและมุมมองในการเล่าเรื่องในบทเพลงไทยสากล 
3. การใช้บทสนทนาในการเล่าเรือ่งในบทเพลงไทยสากล 
4. การใช้ภาษาในบทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทย 
ดังมีรายละเอียดในการศึกษา ดังนี ้

1. การตั้งชื่อบทเพลงไทยสากลท่ีสรา้งสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทย 

 ช่ือเพลงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ฟังทราบในเบือ้งต้นว่าเป็นเพลงทีเ่กี่ยวข้องกับเรื่องใด อีกทั้งยัง
ทำให้เพลงเป็นที่รู้จักและจำจดเพลงนั้น ๆ  ได้จากชื่อเพลง ในส่วนเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จาก
วรรณคดีไทยนั้นเป็นเพลงที่นำตัวละครมาสร้างสรรค์เป็นบทเพลงโดยที่ช่ือเพลงนั้นอาจจะปรากฏช่ือ
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ของตัวละครเป็นช่ือบทเพลง หรือไม่ปรากฏช่ือตัวละครในช่ือบทเพลงแต่จะปรากฏในเนื้อหาของบท
เพลง ผู้วิจัยจำแนกไว้ดังนี้ 

1.1 การตั้งชื่อเพลงท่ีประกอบด้วยชื่อวรรณคดีไทยหรือชือ่ของตัวละคร  

       ชื ่อบทเพลงไทยสากลที ่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทยโดยส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วยชื่อวรรณคดีไทยหรือชื่อของตัวละครเพื่อทำให้ผู้ฟังสนใจและเพื่อให้ทราบว่าบทเพลงนี้
เกี่ยวข้องกับตัวละครจากวรรณคดีไทย โดยช่ือบทเพลงที่ประกอบด้วยช่ือตัวละครจากวรรณคดีไทยจะ
สามารถจำแนกได้ 2 ลักษณะ คือ ช่ือเพลงที่เป็นทั้งช่ือตัวละครหรือเป็นช่ือวรรณคดีไทยโดยไม่มีการ
ขยายความ และช่ือเพลงที่เป็นช่ือตัวละครวรรณคดีไทยโดยให้รายละเอียด นอกจากนี้ช่ือเพลงที่ซ้ำกัน
ผู้วิจัยจะใส่ตัวในวงเล็บเพื่อให้ทราบว่ากล่าวถึงเพลงใด เช่น เพลงวันทอง(1) เพลงวันทอง(2) เพลงวัน
ทอง(3) เพลงรจนา(1) เพลงรจนา(2) เพลงหนุมาน(1) เพลงหนุมาน(2) เป็นต้น 

1.1.1 การตั้งชื่อเพลงโดยระบุเฉพาะชื่อวรรณคดีไทยหรือชื่อของตัวละคร 

                 การตั้งช่ือเพลงโดยใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยโดยไม่มีการขยายความส่งผลให้
ผู้ฟังทราบว่าเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับตัวละครวรรณคดีไทยตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังเนื้อหาของเพลงแต่ยงัไม่
ทราบว่าจะกล่าวถึงตัวละครในแง่มุมใด ทั ้งนี้ผู้ฟังต้องฟังเนื ้อหาของเพลงจึงจะส ามารถทราบได้ 
ยกตัวอย่างเช่น 

  เพลงกามนิตวิสิฏฐี(1) เพลงไกรทอง(1) เพลงพระรถเมรี(1) เพลงพระอภัยมณี เพลงแก้วหน้าม้า 

  เพลงแหล่สงัข์ทอง เพลงพระสุธนมโนห์รา เพลงพระลอ เพลงจันทโครพ เพลงศกุนตลา เพลงสามก๊ก 

 เพลงทศกัณฐ์ เพลงขุนแผนพิมพาไลย เพลงศรีมาลา เพลงแหล่วันทอง เพลงกากี เพลงโจโฉ  เป็นต้น 

1.1.2 การตั้งชื่อเพลงท่ีเปน็ชื่อของตัวละครวรรณคดีไทยโดยให้รายละเอียด 

                ช่ือเพลงที่เป็นช่ือตัวละครวรรณคดีไทยโดยให้รายละเอียด คือการใช้ช่ือตัวละคร
จากวรรณคดีไทยมาตั้งเป็นชื่อบทเพลงและมีการขยายความเพื่อให้รายละเอียด ส่งผลผู้ฟังทราบว่า
เพลงนั้น ๆ จะกล่าวถึงตัวละครจากวรรณคดีไทยในแง่มุมใด มีเพลงทั้งหมด 100 เพลง  โดยแบ่งเป็น 
2 ประเด็นดังนี้ 
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     1.1.2.1 การตั้งชื่อเพลงโดยระบชุื่อตัวละคร + การขยายความ  

                           ชื่อเพลงที่เป็นชื่อตัวละครจากวรรณคดีไทยและมีการขยายความโดย
ให้รายละเอียดที่เป็นส่วนขยายความมีทั้งอารมณ์ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของตัวละคร ทั้งนี้เป็นการ
ให้รายละเอียดของบทเพลงเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและทราบสิ่งที่เพลงต้องการจะนำเสนอ การตั้งช่ือเพลง
โดยใช้ชื่อตัวละครจากวรรณคดีไทยและให้รายละเอียดส่วน ขยายความทำให้ผู้ฟังทราบว่าต้องการ
นำเสนอตัวละครในแง่มุมหรือทิศทางใดเพียงเห็นช่ือเพลงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น 

 เพลงพิเภกกำสรวล เพลงขุนแผนอกหัก เพลงวันทองครวญ เพลงเหตุผลนางกากี เพลงอิเหนารำพัน 

 เพลงจรกาแพ้รัก เพลงมะเดหวีให้ความสัตย์ เพลงสังข์ทองลองใจรจนา เพลงรจนาเสี่ยงพวงมาลัย 

 เพลงขงเบ้งตีขิม เพลงโจโฉรำพัน เพลงชมละเวง เพลงพระลอตามไก่ เพลงอาลัยเมรี   เป็นต้น 

1.1.2.2 ชื่อเพลงท่ีเป็นชื่อตัวละคร + เครื่องหมายนขลิขิตเพ่ือขยายความ 

           การตั้งช่ือเพลงโดยใช้ช่ือตัวละครวรรณคดีไทยและให้รายละเอียดโดย
ใช้เครื่องหมายนขลิขิตประกอบเพื่อให้ทราบว่ากล่าวถึงตัวละครใดหรือจากวรรณคดีไทยเรื่องใด หรือ
ใช้เพื่อขยายความต่อจากชื่อของตัวละคร ทั้งนี้เพลงลักษณะนี้จะเป็นเพลงที่เผยแพร่ในปีพ.ศ.2559-
2560 ทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น 

 เพลงI’m sorry(สีดา) เพลงพระรามพระลักษมณ์(อย่าแย่งแฟนผม) เพลงหนุมาน(ก็คิดถึง)  

 เพลงรักกันที่ตรงไหน(เงาะป่า/สังข์ทอง)  เพลงแก้วหน้าม้า(ต้องสวยแค่ไหน) 

 เพลงรักเพียงเธอ(พระสุธนมโนห์รา)  เพลงตะเภาทอง(รับได้ไหมถ้ามาบริสุทธ์ิ)  

1.2 การตั้งชื่อบทเพลงโดยใช้แนวคิดเก่ียวกับตัวละครแต่ไม่ระบุชื่อของตัวละคร            

       การตั้งช่ือบทเพลงโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับตัวละครแต่ไม่ระบุช่ือของตัวละคร เป็นการตั้ง
ช่ือโดยไม่ปรากฏช่ือตัวละครจากวรรณคดีไทยในช่ือเพลงแต่จะปรากฏในเนื้อหาของเพลง ช่ือเพลงใน
ลักษณะนี้จะเป็นเพลงที่เมื่อเห็นชื่อเพลงอาจจะไม่ทราบว่าเป็นเพลงที่มีการกล่าวถึงตัวละครจาก
วรรณคดีไทย หรืออาจจะมีชื่อที่สามารถสื่อได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีไทยแต่ไม่ปรากฏชื่อตัว
ละครในช่ือเพลง ยกตัวอย่างเช่น  
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เพลงเป็นไปไม่ได้  เพลงร้ายก็รัก เพลงนิราศลงกา เพลงตัวร้ายที่รักเธอ เพลงFoe(ไม่ใช่พระเอก) 

เพลงนางบุญใจบาป เพลงนางใจ เพลงแย่ง เพลงอวสานรัก เพลงไพรอำพราง เพลงเห่ฉิมพลี  

เพลงเรียมละเมอ เพลงแกงช้ินฟัก เพลงสาวงามพิจิตร เพลงแหล่สี่กษัตริย์เดินดง  

เพลงน้ำตาจ่าโท เพลงนางหลายใจ เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่าลักษณะของชื่อบทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทยมี
ลักษณะที่หลากหลาย ลักษณะการตั้งชื่อบทเพลงที่พบมากที่สุดจะปรากฏชื่อตัวละครจากวรรณคดี
ไทยและให้รายละเอียดจะพบมากที่สุดโดยเฉพาะชื ่อตัวละครและตามด้วยส่วนขยาย ทั้งอารมณ์
ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของตัวละคร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจทราบว่าบทเพลงนั้น ๆ  จะกล่าวถึงตัวละคร
จากวรรณคดีไทยในแง่มุมใด ส่วนช่ือเพลงที่เป็นช่ือตัวละครประกอบกับการใช้เครือ่งหมายนขลิขิตเพือ่
ขยายความนั้นปรากฏเป็นบทเพลงสมัยใหม่ ปี พ.ศ. 2559-2560 เท่านั้น เพื่อบอกให้ผู้ฟังทราบว่า
เพลงนี้เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับตัวละครวรรณคดีไทยซึ่งกำลังเป็นกระแสที่เป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้น 

2. การใชผู้้เลา่เรื่องและมุมมองในการเล่าเรื่องตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล 

         กลวิธีการเล่าเรื่อง คือ วิธีการนำเสนอเรื่องโดยเรื่องที่เล่าจะมีลักษณะอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของผู้เล่าเรื่อง หากผู้เล่าเรื่องแบบผู้รู้ การเล่าเรื่องมักจะมีการสรุปหรือเล่าย่อประวัติความ
เป็นมาของเรื่อง แต่ถ้าเป็นผู้เล่าแบบไม่แสดงทรรศนะของตนจะไม่มีการเล่าย่อความเป็นมา (สรณัฐ   
ไตรลังคะ, 2560: 77) ดังนั้นการเลือกใช้ผู้เล่าเรื ่องย่อมส่งผลต่อการนำเสนอเรื ่องราวตัวละครใน
วรรณคดี ดังนี้    

 2.1 ผู้เล่าเรื่องในบทเพลงไทยสากล 

      ผู้เล่าเรื่อง (narrator) หมายถึง ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง
ผู้อ่านกับเรื่องที่เลา่ (ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วัฒนา (2542: 131) ซึ่งผู้เล่าเรือ่งในทีน่ี้มิใช่ผู้เขียน 
เนื ่องจากผู้เขียนอยู ่นอกตัวบทแต่ผู ้เล่าเรื ่องนั ้นอยู ่ภายในตัวบท (สรณัฐ ไตรลังคะ , 2560: 57)        
เช่นเดียวกันกับผู้เล่าเรื่องในบทเพลงมิได้หมายถึงผู้ประพันธ์หรือผู้ขับร้อง แต่หมายถึงผู้เล่าที่เล่า
เรื่องราวภายในบทเพลงเป็นลักษณะของเสียงเล่าเท่านั้นมิได้หมายถึงตัวบุคคล ส่วนนักร้องนั้นอยู่
ภายนอกตัวบท ผู้วิจัยจะจำแนกเป็นผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละคร ผู้เล่าที่ไม่ได้เป็นตัวละคร ผู้เล่าแบบ
ผสมผสานระหว่างผู้เล่าที่เป็นตัวละครกับผู้เล่าเรื่องที่ไม่ได้เป็นตัวละคร โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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2.1.1 การใช้ตัวละครเป็นผู้เล่าเรื่อง 

                  การใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยเป็นผู้เล่าเรื่อง คือ การใช้ตัวละครทำหน้าที่เล่า
เรื่องราวชีวิต ความคิด อารมณ์และความรู้สึกของตนเองแต่ต้นจนกระทั่งจบเพลง ซึ่งอาจจะเป็นการ
ขยายความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่เพิ่มเติมจากตัวบทวรรณคดีไทย ซึ่งผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัว
ละครจากวรรณคดีไทยจะเล่าเรื่องโดยแทนตนเองด้วยสรรพนามบรุุษที่หนึ่งในการเล่าเรือ่ง เช่น “ฉัน” 
“ข้า” “พี่” เป็นต้น การใช้ตัวละครเป็นผู้เล่าในบทเพลงพบจำนวน 40 เพลง ยกตัวอย่างเช่น เพลง
พระราม(ขอโทษที่หูเบา) ดังเนื้อความที่กล่าวว่า 

โถแม่สีดาตัวพี่น้ันขอโทษที่พี่น้ันทำไป เพราะหูเบาและความโกรธ 
โมโหร้ายเธอ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีความผิด ไม่สนเรื่องที่เธอเจอ มัวแต่ระแวงและจับผิด 
ทศกัณฐ์ ได้จับเจ้าไป ตัวพี่น้ันก็แคลงใจ โดยไม่สนว่าเจออะไร  
เพราะไม่มีความเชื่อใจมองไม่เห็นหรอกความสำคัญ ที่มีให้กันเม่ือครั้งอดีต  
ทั้ง ๆ ที่เธอน้ันให้ใจพี่ มากกว่าบุรุษคนไหนซะอีก 

(เพลงพระราม(ขอโทษที่หูเบา) Mix Sembei (มิ๊กซ์ เซมเบ้))  

เพลงพระราม(ขอโทษทีหู่เบา) ใช้ตัวละครเป็นผู้เล่า คือ พระราม กล่าวกบั นางสีดา เพือ่บอก
ความรู้สึกผิด และขอโทษที่ไม่มีความเช่ือใจในตัวนางสีดาจงึอยากจะขอโทษและให้อภัยตนเอง  

เพลงอาญาสองใจ (วันทอง) ให้นางวันทอง เป็นผู้เล่าอารมณค์วามรู้สึกของตนเอง โดยแทน
ด้วยสรรพนามบรุุษที่หนึง่ “ฉัน” ดังความว่า   

หยุดประณามฉันว่าวันทองสองใจเสียที ตกที่น่ังน้ีใครจะรู้ถ้าไม่ลองเป็นฉัน 
ลำบากแค่ไหน ที่ต้องเลือกต้องทำแบบน้ัน  
ไม่เลือกก็โดนลงทัณฑ์ ต้องโทษประหารอาญาสองใจ 
หน่ึงใจก็รัก ขุนแผนพี่คือที่หน่ึง ขุนช้างก็ซ้ึง คอยดูแลไม่เคยจากไป 
อุบายก่อนน้ัน เคยฉุดรั้งยื้อฉันเอาไว้  
ขุนแผนก็แสนหลายใจ เคียงข้างกายมีใครหลายคน 
เคยมองเห็นคุณค่ากันบ้างไหม เคยนึกถึงหัวใจฉันบ้างไหม 
ยื้อแย่งกันไปฉุดกายฉันเหมือนไม่ใช่คน เป็นหญิงแค่ใคร่อุ่นอิงหน่ึงรัก  

   ยากนักไม่ได้ดั่งใจสักหนสูญเสียความเป็นตัวตน ต้องทนอีกนานเท่าไร 
(เพลงอาญาสองใจ(วันทอง)  มันตรา น่านเจ้า) 

เพลงอาญาสองใจ(วันทอง) ใช้ตัวละคร นางวันทอง แสดงทรรศนะและเรียกร้องว่าให้เลิกเรียก
ตนเองว่าเป็นผู้หญิงสองใจ หากใครไม่ได้อยู่สถานการณ์เดียวกันก็ไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของตน 
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ซึ่งการเล่าเรื่องโดยใช้ตัวละครเป็นผู้เล่าเองนั้น เพื่อเน้นให้ผู้ฟังเข้าใจความรู้สึกของตัวละครและเห็น
อกเห็นใจตัวละครมากกว่าการใช้ผู้เล่ารูปแบบอื่น  

เพลงโจโฉแตกทัพ เล่าเรื่องโดยใช้ตัวละครโจโฉจากวรรณคดีเรื่อง สามก๊ก  มาบรรยายภาพ
เหตุการณ์และความรู้สึกของตนเอง โดยใช้สรรพนามบุรุษที่หน่ึง คือ “ข้า” ดังเน้ือความว่า 

ข้าโจโฉยกทัพโอฬารสะท้านทุกแดน  
ทัพบกใหญ่เหลือ ทัพเรือก็แน่นผืนแผ่นนทีมีแต่โยธา ฮา ฮ่า ฮ้า ฮา  
คึกกล้าทะยานปานฟ้าถล่ม  
เล่าปี่ลนลานคล้อยพล่านซานซม ขงเบ้งต้องหอบคารมยั่วยุซุนกวน  
อนาถหนักหนา ฟ้าดินเอยใหญ่ช่างผันแปรปรวน  
กำหนดชะตาให้ข้าปั่นป่วน เผลอพ่ายเซซวนเชิงศึกลวงกัน 

(เพลงโจโฉแตกทัพ ชรมัภ์ เทพชัย)  

ผู ้เล่าเรื ่องที ่เป็นตัวละครในวรรณคดีไทยใช้สรรพนามบุรุษที ่หนึ ่งในการเล่าเรื ่องดังที่
ยกตัวอย่างมาข้างต้น มีการใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งที่หลากหลายทั้ง “พี่” “ฉัน” “ข้า” แทนตัวผู้เล่า
เรื่อง ซึ่งตัวละครเหล่าน้ีเมื่อนำมาใช้เลา่เรือ่งในบทเพลง เป็นกลวิธีการนำผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องโดยตรงมา
เล่าเรื่องราวที่เกิดข้ึนกับตนเองซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ อารมณ์ ความรู้สึกนั้นอาจจะปรากฏหรือไม่ปรากฏ
ในตัวบทวรรณคดีหรือไม่ก็ตาม แต่เป็นกลวิธีนี้ส่งผลให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตัวละครนั้น 
และเกิดความคล้อยตามเรื่องราวได้ง่าย 

2.1.2 ผู้เลา่เรื่องท่ีไม่ได้เป็นตัวละคร 

                   การใช้ผู้เล่าเรื่องที่ไม่ได้เป็นตัวละครจากวรรณคดีไทยเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอด
เรื่องราวของตัวละครจากวรรณคดีไทยที่ผู้เล่าเป็นเสมือนผู้เล่าเรื่องที่อยู่ภายนอกเรื่อง ซึ่งผู้เล่าเรื่องที่
ไม่ได้เป็นตัวละครจากวรรณคดีไทยสามารถจำแนกได้ เป็นผู้เล่าเรื่องแบบปรากฏตั วผู้เล่า และผู้เล่า
เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวผู้เล่า ดังนี้ 

 2.1.2.1 ผู้เล่าเรื่องแบบปรากฏตัวผู้เล่า  

                                       ผูเ้ล่าเรื่องแบบใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง “ผม” แทนตัวผู้เล่าได้แก่  

ฟังนะผมจะเล่านิทานกาลเก่า ตั้งแต่ครั้งนานมา  
ยังมียายกับตาสองคนเดินป่าผ่านลำเนาพงพี    
ท่านตาน้ันเป็นเจ้าเหนือคนชื่อท้าวยศวิมล ผู้เรืองศักดิ์ศรี  
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ส่วนท่านยายน้ันชื่อจันท์เทวีเป็นพระมเหสีคู่กับองค์ราชันย์  
… 

(เพลงแกงชิ้นฟัก สุรพล สมบัติเจริญ) 

ผมจะเล่า นิทานย่อย่อจับตอนพระลอว่าตามไก่ 
เม่ือถูกเสน่ห์พระเพื่อนพระแพงด้วยแรงพระเวทย์ปู่เจ้าสมิงพราย 
จนหลงใหล ว่าใฝ่ฝันทุกคืนทุกวันเฝ้าคลั่งไคล้ไม่เป็นอันกินเอ๋ย  
ว่าอันนอนแสนจะเร่งร้อน เร้าฤทัยจึงเสด็จออกจากเวียงวัง 
มาถึงยังเขตแคว้นแดนไกลแล้วสั่งทหาร ที่ตามมากลับสู่เคหา เสียเร็วไว 

(เพลงพระลอตามไก่   ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) 

 จากบทเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้เล่าที่ปรากฏตัวเล่าเรื่องแบบเล่านิทานจะเป็นการเล่า
เรื่องราวในวรรณคดีไทยโดยมีตัวละครเป็นผู ้ดำเนินเรื ่องราว โดยเล่าแบบพอสังเขป ให้ผู้ฟังรับรู้
วรรณคดีไทยโดยย่อ และลักษณะการเล่าจะเป็นรูปแบบการร้องแบบเพลงแหล่ 

 หรือเพลงขุนช้างฮ้างฮัก มีการอ้างถึงตัวละครขุนช้าง ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง “อ้าย” แทนตัว
ผู้เล่าเรื่อง ดังความว่า 

อ้ายกะมีหัวใจคือเขาเด้หล่าติดแค่เพียงหน้าตาอ้ายมันบ่ดี  
ถ้าแม้นว่าเกิดเลือกได้คงบ่มีไผอยากเกิดมาผู้ไห้จ่ังซ่ี  
สะอ่อนคนหน้าตาดีมีทางเลือกหลาย 
ถ้าสิเปรียบชีวิตของอ้ายกะซำขุนซ้าง มีแต่โตกับใจฮ่างฮ่างที่มันฮักจริง 
กะบ่คือขุนแผนคนหล่อ คนที่บ่พอสะหล่อเรื่องผู้หญิง 
ถ้าถามถึงความฮักจริงได้ครึ่งอ้ายบ่ ขุนซ้างจังอ้ายกะมีหัวใจ 

 (เพลงขุนช้างฮ้างฮัก  บอย พนมไพร)  

เพลงขุนช้างฮ้างฮัก ผู้เล่าเรื่องใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง “อ้าย” และอ้างถึงตัวละครขุนช้าง    
ซึ่งเมื่อเป็นคำในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า “ขุนซ้าง” เปรียบเทียบตนเองกับขุนช้างที่มีลักษณะ
รูปร่างหน้าตาไม่ดี ไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่มีความรักแท้จริงให้กับนางวันทอง เปรียบเทียบตนเองที่
แม้หน้าตาไม่ดี แต่มีใจที่รักจริงดังเช่นขุนช้าง แต่กลับถูกทิ้งให้เจ็บช้ำ และกล่าวอ้างถึงขุนแผนที่
หน้าตาดีแต่เจ้าชู้ ซึ่งการเปรียบเทียบในบทเพลงนี้น้ันเป็นการนำลักษณะทางกายภาพมาเปรียบเทียบ
โดยการตีความว่าขุนช้างรูปร่างหน้าตาไม่ดีแต่มีหัวใจที่รักจริง ไม่เคยนอกใจ ในขณะที่ขุนแผนรูปร่าง
หน้าตาดีแต่นอกใจนางวันทองไปมีผู้หญิงอื่น 

เพลงเรียมละเมอ อ้างถึงตัวะละคร วิหยาสะกำ ในวรรณคดีเรื่อง อิเหนา ดังความว่า 
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โอ้เรียมละเมอ ทุกวันเรียมพร่ำเรียมเพ้อ เรียมคอยแต่เหม่อรำพึง 
ถูกฤทัยตราตรึง เรียมเพ้อครวญคะนึง รักตรึงวิญญา 
วิหยาสะกำหลงครวญหลงคร่ำอับเฉาเพียงเห็นรูปเจ้าบุษบา 
เปรียบแล้วพรรณนา เรียมละเมอยิ่งกว่า วิหยาสะกำ 
ร่างอรชร แอ้นอ้อนคมขำ เรียมเห็นต้องมองซ้ำ  
เพียรจดเพียรจำ โฉมงามโสภา 
วิหยาสะกำ ละเมอเพ้อพร่ำมัวหมอง เห็นรูปจำลองบุษบา 
เรียมเห็นตัวเต็มตา จึงละเมอยิ่งกว่าร้อยพันเท่าเอย 

 (เพลงเรียมละเมอ   นริศ  อารีย)์ 

เพลงเรียมละเมอ ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง “เรียม” แทนตัวผู้เล่าซึ่ง เรียม เป็นคำที่ใช้แทน  
ตัวผู้พูด สำหรับผู้ชายพูดกับผู้หญิงที่รัก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1015) โดยเปรียบเทียบตนเองกับ 
วิหยาสะกำ แต่ผู้เล่าเปรียบเทียบตนเองว่าหลงผู้หญิงคนนี้เสียยิ่งกว่าวิหยาสะกำที่หลงภาพวาดนาง
บุษบา เพราะวิหยาสะกำน้ันได้แต่เพียงเห็นภาพจำลอง แต่ตัวผู้เล่าเห็นตัวจรงิจงึยิ่งหลงละเมอมากกว่า
หลายเท่า ผู้เล่าเรื่องเปรียบเทียบกับตัวละครเช่นน้ี ทำให้บทเพลงน่าสนใจและเกิดจินตภาพของความ
หลง เพ้อ ละเมอรักที่แม้ความหลงของวิหยาสะกำที่ทำให้ทั้งตนเองและท้าวกะหมังกุหนิงผู้เป็นพระ
บิดาต้องสิ้นพระชนม์ในสงครามยังไม่เท่ากับความคลั่งไคล้ของตนที่ผู้ให้ต่อหญิงสาวผู้นั้น  

 2.1.2.2 ผู้เล่าแบบไม่ปรากฏตัวผู้เล่า  

            ผู้เล่าแบบไม่ปรากฏตัวผู้เล่า หมายถึง ผู้เล่าเรื่องที่มิใช่ตัวละครใน
วรรณคดีและไม่มีการใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง แทนตัวผู้เล่าในบทเพลง แต่จะปรากฏเพียง “เสียง” 
บรรยายเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทเพลงเพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้ ผู้เล่าสามารถหยั่งรู้ ความคิด
ความรู้สึกของตัวละคร ซึ่งผู้เล่าเรื่องอาจมีการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เล่าหรือไม่ก็ได้พบ ผู้เล่า
แบบไม่ปรากฏตัวนี้ยกตัวอย่างเช่น เพลงกุมภกรรณทดน้ำ ดังความว่า 

กุมภกรรณทดน้ำอยู่ที่พระบาทน้ำใสไหลสะอาดก็มากลายเป็นขุ่นมัว 
ผู้คนต่างพากันหวาดกลัว ผู้คนต่างพากันหวาดกลัวเพราะน้ำขุ่นมัว 
หนอกลัวจะเป็นโรคภัย กุมภกรรณช้ำในหัวอกเหมือนตกนรก อยู่บนกองไฟ 
ต้องนอน ทดน้ำตลอดไป ต้องนอน ทดน้ำตลอดไปดูหรือน้ำใจทศกัณฐ์ไม่ปรานี 

(เพลงกุมภกรรณทดน้ำ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) 

  เพลงกุมภกรรณทดน้ำ ผู ้เล่าเรื ่องไม่ปรากฏตัวผู ้เล่า ปรากฏเพียงเสียงเล่าโดยบรรยาย
เรื่องราวของ กุมภกรรณ จากวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กุมภกรรณทดน้ำ โดย
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เชื่อมโยงกับเรื่องเล่าสถานที่คืออำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี จากนั้นบรรยายถึงความรู้สึกของ
กุมภกรรณที่ทนทุกข์ทรมานเพราะเช่ือฟังคำสั่งของทศกัณฐ์ผู้เป็นพี่ชายจนทำให้ต้องตายในที่สุด เป็น
การเล่าเรื่องที่นำเสนอเพียงเรื่องราวสั้น ๆ  เพียงเหตุการณ์เดียวแต่เชื่อมโยงกับสถานที่ทำให้มีความ
น่าสนใจ 

  เพลงรจนาเสี่ยงพวงมาลัย ผู้เล่าบรรยายเรื่องตอนเหตุการณ์ที่นางรจนากำลังจะเลือกคู่ครอง 
ดังความที่ว่า  

 เสียงกลองกระหึ่มมันดังโจ่มครึ่มสนุกจริงเอย เขาจะเลือกลูกเขย 
 ลองไปสิเหวยทรามเชยแม่งามวิไล 
 ข้างเจ้าหนุ่มสังข์ทองเทวา อยู่แต่ป่าหาปลาเพลินใจ  
 ...  

มาลัยต้องมนต์หอมดลใจหมู่ปวงเทวัน 
สาวเอยใจม่ัน ใจมิหว่ันเสี่ยงมาลา  
ปลิวขึ้นสู่เวหา มาลัยบุปผาลอยมาไปหาสังข์ทอง 

(เพลงรจนาเส่ียงพวงมาลัย   วิเชียร ภู่โชติ, ปรีชา บุณยเกียรติ) 

เพลงรจนาเสี่ยงพวงมาลัย ผู้เล่าเรื่องปรากฏเพียงเสียงเล่า โดยเล่าเพียงเรื่องราวของพระสังข์ 
เป็นการเล่าเหตุการณ์ที่นางรจนาเสี่ยงพวงมาลัยเลือกคู่ครอง ซึ่งเป็นตอนที่เป็นที่รู้จักดีในในวรรณคดี
เรื่องสังข์ทอง ผู้เล่าจึงเล่าเรื่องแบบรวบรัดแต่ผู้ฟังสามารถเข้าใจเรื่องราวนั้นได้  

เพลงเทพเจ้ากวนอู มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวของกวนอู ตัวละครจากวรรณคดีเรื่อง สามก๊ก ดัง
ความว่า  

ใครจะไปเทียบเคียงกับคนอย่างเขา ไม่ เขาไม่เกรงกลัวต่อผู้ใด 
กล้า เผชิญสงครามที่มันวอดวาย เขา ซ่ือสัตย์ไม่ทรยศนาย 
นามท่านผู้น้ัน เขาชื่อกวนอู หน้าแดงหนวดยาว ต่างรู้จักดี 
นำทัพไปไหน ศัตรูเกรงกลัว ไม่มีใครแล้วเทียบเท่า 
... 
วีรชนผู้กล้าในตำนาน ไม่มีวันเลือนหาย  ไม่มีวันสลายตราบฟ้าชั่วกาล 
ขอให้จำ ท่านผู้เป็นตำนาน ไม่มีวันเลือนหาย  ไม่มีวันสลายตราบฟ้าชั่วกาล 
เขาไม่ลืมบุญคุณของใครต่อใคร  ไม่ยอมผิดสัญญาต่อผู้ใด 
ทั่วอาณาประชายอมนับถือให้ ท่านเป็นยอดขุนพลผู้ยิ่งใหญ่  
นามท่านผู้น้ัน เขาชื่อกวนอู หน้าแดงหนวดยาว ต่างรู้จักดี 

 (เพลงเทพเจ้ากวนอู  วง Jitvenaz) 
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เพลงเทพเจ้ากวนอู ผู้เล่าเรื่องเล่าในมุมมองของบุคคลที่สาม ใช้สรรพนามบุรุษที่สาม “เขา” 
และ “ท่าน” เรียกแทนตัวละคร กวนอู เป็นการใช้คำเพื่อให้เกียรติและยกย่องตัวละครจากคุณงาม
ความดี ทั้งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ กตัญญู เป็นการยกย่องเชิดชูตามความเช่ือเรื่องเทพเจ้ากวนอูของ
ชาวไทยเช้ือสายจีนที่เคารพนับถือเทพเจ้ากวนอู โดยเช่ือมโยงเรื่องราวจากวรรณคดีที่ได้รับอิทธิพลมา
จากประเทศจีน 

           2.1.3 ผู้เลา่แบบผสมผสานระหว่างผู้เลา่ท่ีเป็นตัวละครกับผู้เลา่เรื่องท่ีไม่ได้เป็นตัว
ละคร 

                   ผู้เล่าแบบผสมผสานระหว่างผู้เล่าที่เปน็ตัวละครจากวรรณคดีไทยกับผู้เล่าเรื่องที่
ไม่ได้เป็นตัวละครจากวรรณคดีไทย เป็นกลวิธีการเลือกใช้ผู้เล่าเรื่องเพื่อสร้างความแปลกใหม่และทำ
ให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวอย่างรวดเร็ว การใช้ผู้เล่าเรื่องแบบผสมผสานระหว่างผู้เล่าที่เป็นตัวละครกับผู้
เล่าเรื่องที่ไม่ได้เป็นตัวละครนี้ ยกตัวอย่าง เพลงหัวใจทศกัณฐ์ (3) เป็นบทเพลงที่ใช้สรรพนามบุรุษที่
หนึ่ง “ฉัน” เป็นผู้เล่าซึ่งไม่ใช่ตัวละครในวรรณคดีเล่าเรื่องราวของตนเอง เปรียบตนเองกับทศกัณฐ์ 
จากนั้นใช้ตัวละครทศกัณฐ์  มาเล่าเรื่องในบทเพลงด้วย ดังเนื้อความที่กล่าวว่า 

เม่ือฉันหยิบยื่นหัวใจหวังไว้ให้เธอมาดูแล 
เธอกลับเอาโยนออกไปให้ไกลไม่เคยสนใจไม่เคยแคร์ 
ใช้เท้าขยี้ดูถูกรังเกียจเดียดฉันท์ 
ทำเหมือนฉันร้องไห้ไม่เป็นทั้งทั้งที่ฉันก็เจ็บเหมือนกัน 
เหมือนกับทศกัณฐ์ ถึงแม้จะเป็นพญายักษ์แต่ก็ยังมีหัวใจเอาไว้เจ็บเอาไว้รัก 
และอยากให้เธอได้รู้ถึงแม้ว่าเธอไม่สนใจฉันมีรอยยิ้มฉันมีน้ำตาฉันเองก็มีหัวใจ 

(เพลงหัวใจทศกัณฐ์ (3)  เก่ง ธชย Feat.ทศกัณฐ์ (Rap is Now)) 

 ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็นการอ้างถึงตัวละครทศกัณฐ์ว่าแม้จะเป็นพญายักษ์แต่ก็มีหัวใจและ
ความรู้สึก ทั้งรักและเจ็บปวดได้ จากนั้นปรากฏผู้เล่าที่เป็นตัวละครทศกัณฐ์ เล่าเรื่องราวของตนเอง 
ดังข้อความที่กล่าวว่า  

อันตัวเราน่ันคือทศกัณฐ์พระราชาแห่งกรุงลงกา 
เอิงเงิงเงยไม่เก่งภาษา เจรจา ให้ไพเราะ เท่าไรนัก 
ข้าไม่เคยจะร้องเพลงแร็ปหรือรู้จัก ข้าไม่เคยจะร้องเพลงร็อกถ้าจะรัก 
ร้องเป็นเพียงก็แต่จะเอิงเงิงเงย ที่เธออาจมองดูว่ามันเชย 

(เพลงหัวใจทศกัณฐ์ (3)  เก่ง ธชย Feat.ทศกัณฐ์ (Rap is Now)) 
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           บทเพลงนี้เป็นกลวิธีการเล่าเรื่องที่ผสมผสานการเลา่เรื่องระหว่างผู้เล่าเรื่องทีเ่ป็นตัวละครใน
วรรณคดีและไม่ใช่ตัวละครในวรรณคดีได้แปลกใหม่และน่าสนใจ 

 หรือ เพลง I’msorry (สีดา) เป็นการผสมผสานการเล่าเรือ่งราวระหว่างผู้เล่าที่เป็นตัวละคร 
คือ พระราม และ ผู้เล่าที่ไม่ใช่ตัวละคร ดังเนื้อความว่า 

วันน้ี คำว่าเราก็คงไม่มี อีกแล้ว  จะขอร้องให้เธอน้ันย้อนคืน ก็ไม่มีว่ีแวว 
คือฉันน้ันเป็นคนผิดเองผิดและพลั้งพลาดไปซะจนใจเธอเริ่มทนไม่ไหว 
(ทนไม่ไหว ทนไม่ไหว) 
เม่ือวันน้ีเธอมีคำบอกลา ส่วนตัวฉันก็มีคำหน่ึงคำที่ไม่เคยพูดไป  
จะบอกเธอในวันน้ี 
คือฉันเสียใจ ที่ฉันชอบทำผิดไปทุกที ความคิดไม่ตรงกับใจสักที  
ถ้าหากยังเป็นคนแบบน้ีไม่รู้ว่าเธอจะยังเข้าใจกันบ้างไหม  
ถ้าหากความผิดที่ฉันทำ มันย้ำให้เธอต้องเสียใจ มันย้ำให้เธอต้องร้องไห้  
ขอโทษ จากหัวใจ แต่จะให้ดีกว่าน้ีก็คงไม่ไหวจริง ๆ 
โอ้ว่า โอ้ว่าอกเอย โอ้พระรามแพ้รัก ไม่หว่ันจะรบสยบยักษ์  
จะหักเอากรุงลงกาแต่ว่าความรักกลับโดยอุบายไม่เชื่อใจสีดาวาดรูปยักษ์ดั่งแทงใจสั่งให้วายชีวา 
ผิดไปแล้วหนอใจ ที่ผลักใสแก้วตา โปรดรับรู้แม่สีดาพี่พลาดไป  
โอ้ว่าพระรามยังแคลงใจ จบศึกกรุงลงกา พิสูจน์เจ้านางสีดา ให้บุกเดินลุยไฟ 
แต่ว่ารูปยักษ์ไม่ทันได้ถาม กลับสนองดวงใจ แค่เพียงเจ้าคิดเจ้าแค้น  
เจ้านางไม่เคยจะคิดปันใจ แต่กว่าจะรู้ก็ตอนเม่ือสายจะให้พี่ทำยังไง  
ต้องให้พี่ตายเลยแกล้งตาย ยิ่งกลับทำร้ายดวงใจเข้าไปใหญ่  
อยากจะบอกเธอว่าฉันเสียใจ จริง ๆ 

      (เพลง I’m sorry (สดีา) วง The Rube) 

เพลง I’m sorry (สีดา) มีเสียงเล่าสามเสียงในการเล่าเรื่อง เสียงแรกเป็นเสียงผู้เล่าที่หนึ่ง  
ที่เล่าความรู้สึกผิดของตนเอง ในท่อนที่ว่า “คือฉันเสียใจ ที่ฉันชอบทำผิดไปทุกที ความคิดไม่ตรงกับใจ
สักที ถ้าหากยังเป็นคนแบบนี้ไม่รู้ว่าเธอจะยังเข้าใจกันบ้างไหม ถ้าหากความผิดที่ฉันทำ มันย้ำให้เธอ
ต้องเสียใจ มันย้ำให้เธอต้องร้องไห้ ขอโทษ จากหัวใจ แต่จะให้ดีกว่าน้ีก็คงไม่ไหวจริง ๆ ” ผู้เล่าเรื่องใช้
สรรพนาม “ฉัน” ในการเล่าอารมณ์ความรู้สึก จากนั้นเป็นเสียงที่สองเล่าเรื่องราวที่สอดคล้องกับตัว
บทวรรณคดีไทยที่กล่าวถึงความผิดพลาดของพระราม ในท่อนที่ว่า “โอ้ว่า โอ้ว่าอกเอย โอ้พระรามแพ้
รัก ไม่หว่ันจะรบสยบยักษ์จะหักเอกรุงลงกาแต่ว่าความรักกลับโดยอุบายไม่เช่ือใจสีดาวาดรูปยักษ์ดั่ง
แทงใจสั่งให้วายชีวา” จากนั้นเป็นเสียงที่สามเป็นเสียงของ พระราม ซึ่งเป็นตัวละครจากวรรณคดีไทย 
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เล่าความรู้สึกในท่อนที่ว่า  “ผิดไปแล้วหนอใจ ที่ผลักใสแก้วตา โปรดรับรู้แม่สีดาพี่พลาดไป”  โดยใช้
สรรพนามแทนตนเองว่า “พี่”และเรียก “แม่สีดา” แสดงความรู้สึกผิดและเสียใจ  

การใช้ผู้เล่าเรื่องแบบผสมผสานในเพลงนี้สร้างความน่าสนใจด้วยการสลับการเล่าเรื่องของผู้
เล่า ทำให้เกิดความน่าสนใจและเป็นการเน้นย้ำถึงความรู้สึกผิดและแสดงความเสียใจได้อย่างดี โดย
การกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับเรื ่องราวในตัวบทวรรณคดีทำให้เป็ นเพลงที่แปลกใหม่
น่าสนใจ 

การเลือกใช้ผู้เล่าเรื่องนั้นย่อมส่งผลต่อเรื่องราวของตัวละครจากวรรณคดีไทยที่ต้องการ
นำเสนอ หากจะเน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร ผู้ประพันธ์จะใช้ผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละครจาก
วรรณคดีไทยมาถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกด้วยตนเอง เพื่อช่วยสร้างความสะเทือนใจใน
บทโศก หรือ ช่วยเน้นความรักด้วยการใช้บทเกี้ยวพาราสี หากจะเล่าเรื่องความเป็นมาของตัวละคร
วรรณคดีไทยแบบพอสังเขปจะใช้ผู้เล่าเรื่องที่มิใช่ตัวละครจากวรรณคดีไทย ไม่ว่าผู้เล่าจะปรากฏตัว
หรือไม่ก็ตาม จะเป็นการให้รายละเอียดของเรื่องราวโดยการบรรยายเหตุการณ์ที่พรรณนาให้ผู้ฟังเกิด
จินตภาพ ส่วนผู้เล่าเรื่องที่เลา่เรื่องแบบสรรพนามบรุุษที่หนึ่งที่อ้างถึงตัวละครจากวรรณคดีไทย จะเล่า
เรื่องราวของตนเองที่ต้องการนำเสนอโดยใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยที่มีลักษณะสอดคล้องบาง
ประการกับตนเองหรือบุคคลที่กล่าวถึงเพื่อเน้นย้ำเรื่องนั้น ๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนผู้เล่าแบบ
ผสมผสานระหว่างผู้เล่าที่เป็นตัวละครจากวรรณคดีไทยกับผู้เล่าเรื่องที่ไม่ได้เป็นตัวละครจากวรรณคดี
ไทยนั้นช่วยให้บทเพลงมีความน่าสนใจ ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  

2.2 มุมมองในการเล่าเรื่อง 

       มุมมอง (point of view)  คือ กลวิธีเล่าเรื่องผ่านสายตาหรือทรรศนะของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง และมีผลกระทบต่อการเสนอเรื่องทั้งในด้านมุมมองและทัศนคติ ผู้เล่าเป็นผู้เห็นเหตุการณ์
ย่อมมีทัศนคติกับเรื่องที่เล่าย่อมเล่าไปตามมุมมองเช่นนั้น (ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วัฒนา 
(2542: 131)  สรณัฐ ไตลังคะ (2560: 61-70) กล่าวว่า ในการเล่าเรื่องต้องพิจารณาว่า “ใครเล่า” 
และใครเป็น “คนเห็น” ในบางเรื่องคนเล่ากับคนเห็นเป็นคนเดียวกัน แต่ในบางครั้งต้องแยก “ผู้เล่า
เรื่อง” กับ “มุมมอง” ออกจากกันเพราะเป็นกิจกรรมทีต่่างกัน มุมมองในการเล่าเรื่องมีความสำคัญตอ่
ตัวบทมาก ส่งผลต่อผู้อ่านในการรับรู้เรื่องเรื่องราวที่เกิดขึ้น เรืองเล่าที่มีเนื้อหาเดียวกัน ถ้าเปลี่ยน
มุมมองและวิธีการเล่าเรื่อง ความหมายที่ปรากฏในตัวบทก็จะแตกต่างกัน เพราะการเล่าเรื่องแฝง
ทรรศนะที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในเรื่อง ว่าผู้เล่ามีมุมมองอย่างไร รวมถึงอาจมีการช้ีนำความคิดและ
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การตีความตัวบท (วีรวัฒน์  อินทรพร, 2561, 268) ในการศึกษามุมมองนั้นสามารถแบ่งกว้าง ๆ ได้ 2 
แบบ คือ มุมมองแบบภายใน และมุมมองภายนอกคือ ดังนี้ 

2.2.1 มุมมองแบบภายใน  

                         มุมมองแบบภายใน คือ การมองจากภายในของเหตุการณ์ซึ่งโดยทั่วไปคือการ
มองผ่านตัวละครที่อยู่ในเหตุการณ์ มุมมองลักษณะนี้พบเห็นได้ในนวนิยายที่มีการเล่าเรื่องผ่านสรรพ
นามบุคคลที่หนึ่ง (ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์, 2558: 64) กล่าวคือ ผู้เล่ากับผู้มองเปน็คนคนเดียวกัน ใช้ตัว
ละครเป็นผู้เล่า นำเสนอเรื่องราว ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของตนเอง หรือผู้เล่าอาจจะไม่ได้เป็น
ตัวละครจากวรรณคดีไทย แต่จะเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของตัวละครก็ถือได้ว่าเป็นมุมมองภายใน ซึ่ง
การเล่าเรื่องแบบมุมมองภายในมี 40 บทเพลง ยกตัวอย่างเช่น เพลงพระรามตามกวาง ดังมีเนื้อความ
ว่า 

พี่ตามกวางทองจะจับมาให้น้องยา พอกลับมาก็รู้ว่ายักษ์พาน้องไป  
เหลียวหามองสีดาน้องพี่ไม่เห็น หรือเป็นเพราะน้องพี่  
สร้างกรรมทำบาป ไว้ปางไหน มาชาติน้ีกรรมจึงตามมาพรากแก้วตาพี่จากไป 
ทิ้งให้พี่ต้องอยู่เดียวดาย พี่ร่ำไห้ ชลนัยน์ไหลนอง  
เจ้าทศกัณฐ์มันให้มารีศแปลงเป็นกวางทองลวงหลอกน้องพาเหินลอยล่องไปลงกา 
สงสัยไยสีดาน้องพี่ใจง่ายหรือคบยักษ์มีรักใหม่ แล้วเกลียดชังพี่สิ้นเสน่หา  
จึงได้หนีพี่ตามยักษ์ไป ดูหรือทำได้นะแก้วตา โถสีดาของพี่ สิ้นปรานีพี่แล้วหรือไร  
หรือเจ้าถูกลวงไปด้วยเล่ห์กลอุบาย ตอนพี่ไปตามหากวางทองให้น้องเอย 

(เพลงพระรามตามกวาง สุรพล สมบัติเจริญ) 

 ดังที ่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า มุมมองแบบภายในเช่นนี ้ จะเป็นมุมมองตัวละครถ่ายทอด
เรื่องราวด้วยความเข้าใจของตนเอง และจะมิได้รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น ดังเช่นใน เพลงพระรามตาม
กวาง จะเป็นมุมมองของ พระราม ซึ่งจะไม่ทราบความคิดของความรู้สึกของนางสีดา หรือ ทศกัณฐ์ 
ตัวละครจึงเกิดคำถามกับตนเองว่า ที่นางสีดาหายไปเป็นเพราะใจง่ายจงึหนีตามยักษ์ไป ซึ่งเป็นมุมมอง
ของ พระราม ที่แคลงใจตัว นางสีดา แต่ในขณะเดียวกันก็คิดว่า หรือเพราะว่านางถูกล่อลวงไปตอนที่
ตนตามกวางทองมาให้นาง การใช้มุมมองการเล่าแบบนี่เป็นการควบคุมการรับรู้ของผู้ฟัง และผู้ฟังรับ
ข้อมูลเพียงจากตัวละครเท่านั้น  

เพลงวันทองครวญ เล่าเรื่องในมุมมองของตัวละครซึ่งเป็นมุมแบบภายใน ดังความว่า 

วันทองตรึกตรองรำพึงใคร่ครวญคิดคำนึงถึงโชคชะตา 
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กรรมสนองเพราะวันทองสร้างมา เศร้าวิญญาน้ำตาอาบนอง 
ทรงธรรม์เจ้าพันวษาโปรดให้ลงอาญา สั่งให้ฆ่าวันทอง 
มีสองชู้ ช้างแผนเป็นคู่ครอง โอ้วันทองถึงคราวต้องวายปราณ 
เพราะเคราะห์กรรมที่ทำครั้งก่อนติดตามหลอกหลอนย้อนมาบันดาล 
โทษทัณฑ์อันเหลือประมาณชีพวายปราณด้วยการลงทัณฑ์ 
พิมเอยไม่เคยยากเข็ญ ต้องถูกประหารทั้งเซ่นดูไว้เช่นตัวฉัน 
มีรักสองรักมาปองร่วมกันถูกลงโทษทัณฑ์ ถึงชีวันบรรลัย  

 (เพลงวันทองครวญ   สุพัตรา  คฤหเดช) 

เพลงวันทองครวญ เป็นมุมมองแบบภายใน คือการเล่าเรื่องราวโดยใช้มุมมองของตัวละคร 
คือ นางวันทอง โดยการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครที่กำลังโศกเศร้าเสียใจในชะตากรรม
ของตน ถ่ายถอดเรื่องราวเพียงให้ผู้ฟังรับรู้เพียงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเพียงตัวเดียวเท่านั้น   

การควบคุมการรับรู้ของผู้อ่าน การรับรู้ข้อมูลในเรื่องทำให้ผู้อ่านเห็นใจและเข้าข้างตัวละคร 
หรือเห็นว่าตนอยู ่ในสถานะเดียวกับตัวละครนั ้นด้วย ล ักษณะเช่นนี ้ เรียกว่า การสอดแทรก 
(interpellation) การเข้าข้างหรือเห็นว่าตนอยู่ในสถานะเดียวกับตัวละคร ส่งผลกระทบต่อผู้อ่าน 
ผู้อ่านจะถือว่าเป็นตัวละครตัวนั้น (Currie,1998; 29 อ้างถึงใน สรณัฐ ไตรลังคะ, 2560) การเล่าเรื่อง
โดยการใช้มุมมองแบบภายใน จึงเป็นกลวิธีที่ทำให้ผู้สามารถเข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ที่สร้างความ
สะเทือนใจให้ผู้ฟังได้ง่าย  

2.2.2 มุมมองแบบภายนอก 

                 มุมมองแบบภายนอกหรือมุมมองผู้เล่าแบบภายนอกเป็นสิ่งที่สามารถพบใน  
นวนิยายโดยทั่วไปที่มีผู้เล่าเรื่องเปน็เสมือนผูส้ังเกตการณ์และทำหน้าที่นำเสนอเรือ่งราวและเหตุการณ์
ต่าง ๆ (ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์, 2550: 64) มุมมองแบบภายนอกจะเป็นมุมมองที่เพลงไทยสากลที่
สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทยใช้มากที่สุด จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ฟังเข้าใจโดยเล่า
ผ่ายสายตาของผู้ที่อยู่ภายนอกตัวบทมองตัวละครจากวรรณคดีไทยซึ่งอาจจะมกีารวิพากษ์วิจารณ์หรอื
แสดงความเห็นต่อตัวละครหรือไม่ก็ได้ ซึ่งมุมมองแบบภายนอกนั้นเป็นมุมมองที่พบจำนวนทั้งหมด 85 
บทเพลง  ตัวอย่างเช่น เพลงยืมใจทศกัณฐ์ เป็นการเล่าเรื่องด้วยมุมมองแบบภายนอกและเป็นมุมมอง
แบบรู้จำกัด คือรับรู้เรื่องราวจากวรรณคดีไทยเพียงใช้ในการอ้างอิงถึงลักษณะของบุคคลกับลักษณะ
บางประการของตัวละครในวรรณคดีไทยเท่านั้น ดังเนื้อความว่า 

รูปร่างน่ารัก ดั่ง พระลักษมณ์พระราม ในรามเกียรติ์ 
ดั่งภาพที่เขียน ดั่งเทียนที่ปั้นแต่ในหัวใจ นิสัยเป็นพราน 
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หญิงคืออาหารจ้องผลาญทำลาย 
พูดจาไพเราะ เสนาะดังเสียงพิณ ได้ยินต้องหลง 
ที่แท้คือกรง อย่าหลงไว้ใจ ฉันเคยเจ็บช้ำ เธอทำเกือบตาย 
ต้องนอนร้องไห้ ช้ำใจอยู่ปลายเตียง 
หน้าตาล้อหล่อ เหมือนห่อหุ้มแพร ทั้งสาวทั้งแก่ ต่างแลตาเมียง 
หลายคนไม่รู้ เป็นหมูขึ้นเขียงของเล่นข้างเตียง แค่เพียงสามวัน 
รูปร่างน่ารัก ดั่งลงรักษ์ปิดทอง สาวมองต้องหลง 
สะโอดสะอง ทรงเหมือนหุ่นปั้น สงสัยหัวใจ ปั้นใส่ไม่ทัน 
ยืมใจทศกัณฐ์ มาใส่ให้เธอใช้แทน  

(เพลงยืมใจทศกัณฐ์   คัฑรียา มารศร)ี 

 เพลงยืมใจทศกัณฐ์  ถ่ายทอดด้วยมุมมองแบบภายนอก โดยเป็นมุมมองแบบรู้จำกัดเพียงเพื่อ
อ้างถึงตัวละครในวรรณคดีใช้พระรามกับพระลักษมณ์โดยเปรียบกับความงามด้านลักษณะทาง
กายภาพกับผู้ชายที่หน้าตาและลักษณะท่าทางที่ดี ส่วนลักษณะนิสัยที่ไม่ดีเจ้าชู้เปรียบเทียบกับใจของ
ทศกัณฐ์ มุมมองของผู้ถ่ายทอดเรื่องราวคือ “ฉัน” เป็นผู้หญิงที่ถูกผู้ชายลักษณะท่าทางและหน้าตาที่ดี 
แต่ชอบหลอกลวงผู้หญิงมองผู้หญิงเป็นเพียงของเล่น เรื่องราวที่เล่ามิได้เกี่ยวข้องกับตัวบทวรรณคดี  

เพลงแกงชิ้นฟัก เป็นการเล่าเรื่องโดยใช้มุมมองแบบภายนอกและเป็นการมองแบบผู้รู้รอบ 
กล่าวคือมุมมองของผู้เล่าที่รับรู้เรื่องราวเหตุการณ์และความรู้สึกของตัวละครทุกตัว ดังความว่า 

ยังมียายกับตาสองคนเดินป่าผ่านลำเนาพงพี    
ท่านตาน้ันเป็นเจ้าเหนือคนชื่อท้าวยศวิมล ผู้เรืองศักดิ์ศรี  
ส่วนท่านยายน้ันชื่อจันท์เทวีเป็นพระมเหสีคู่กับองค์ราชันย์  
สองคนตายายเที่ยวเดิน บุก ตามหาลูกกะสังข์ทองทั่วเขตขัน  
พอพบแล้วจึงปลอมตัวเป็นแม่ครัวพลัน ถวายท่านผู้ทรงชัย  
จึงเอาชิ้นฟักแกะสลักเป็นอักษรเป็นเรื่องราวเก่าก่อนพอจำได้  
หวังจะให้ลูกน้อยกลอยใจ นึกสังหรณ์ฤทัยว่าแม่มาตาม 
ด้วยเดชะพระคุณเจ้าช่วยดลจิต ให้เจ้าคิดถึงแม่เคยอุปถัมภ์  
ก่อนจะเสวยชิ้นฟักที่ในชาม จึงดลความก่อนเก่าให้เจ้าฟัง  
... 
เจ็ดชิ้นสิ้นเรื่องอรทัย พอพระสังข์เข้าใจก็ศงกา  

(เพลงแกงชิ้นฟัก  สุรพล สมบัติเจริญ) 

เพลงแกงช้ินฟัก เป็นมุมมองการเล่าเรื่องของผูรู้้รอบ เล่าโดยการบรรยายเรื่องของท้าวยศวิมล 
กับ นางจันท์เทวี ที่ออกตามหาพระสังข์ เมื่อได้ทราบว่าอยู่ในเมืองท้าวสามนต์จึงปลอมตัวเป็นแม่ครัว 
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และแกะสลักเรื่องราวบนช้ินฟักเพื่อหวังว่าพระโอรสจะเห็นเรื่องราวและจำได้ และจบเรื่องราวในบท
เพลงที่พระสังข์เข้าใจเรื่องราวบนชิ้นฟักก็เกิดความสงสัย ซึ่งมุมมองแบบภายนอกนี้ นอกจากจะ
บรรยายพฤติกรรมตัวละครแล้ว ยังสามารถเข้าถึงความคิดตัวละครได้ทุกตัว ผู้ฟังก็สามารถเข้าใจ
เรื่องราวได้ด้วยมุมมองที่กว้างกว่ามุมมองแบบภายใน  

เพลงแหล่วันทอง เป็นการนำเสนอเรื่องราวโดยใช้มุมมองแบบภายนอก นำเสนอตัวละคร 
นางวันทอง โดยการเล่าเรื่องและแสดงทรรศนะที่มีต่อตัวละคร ดังเนื้อความว่า     

แม่วันทอง เออ น้องแก้ว เห็นใจเจ้าแล้วนะน้องเอ๋ย 
มาลืมคู่เก่าที่คลอเคล้าชมเชยเคยร่วมเขนยกอดนางนอน  
มาแอบมาอิงมาพิงอกคู่ใหม่ก่ายกก ชะออดอ้อน 
มาลืมคำหวาน ที่เขาหว่านวอน จนลืมคู่นอนที่เคยแอบนาง 
แม่ช่างไม่กลัว เออ ว่าผัวเก่ากลับมาจะเศร้าหมองหมาง 
เพราะเมียที่รักมาหักใจห่างมานอนทอดร่างให้ชายอ่ืนครอง 
มาน่ังท้าวแขน เออ ว่าแอ่นแต้เป็นนางหม่อมแม่เมียชายที่สอง 
มาเพลิดมาเพลินกับเงินกับทองที่เขามากองชื้อนางเป็นเมีย 
… 
ไม่ชอบความรัก เออ ที่เหมือนหลักปักเลนชอบโอนชอบเอน 
เม่ือถูกมือต้องอย่าหมุนอย่าเวียนและหม่ันเปลี่ยนคู่ครอง 
เหมือนอย่างวันทอง เออ แม่วันทองแม่เน้ือน่ิม  
เจ้าชู้จริงนะแม่พิม แม่พิม เมืองสุพรรณเอย 

(เพลงแหล่วันทอง   ทศพล หิมพานต์) 

เพลงแหล่วันทอง ใช้มุมมองแบบภายนอกในการนำเสนอเรื่องของนางวันทอง ซึ่งเป็นการ
นำเสนอโดยแสดงทรรศนะที่มีต่อต่อละคร โดยเล่าเรื่องราวว่า นางวันทอง เป็นผู้หญิงไม่ดี มีชายคนรัก
ถึงสองคน ลืมคนรักคนแรกไปอยู่กับคนรักคนใหม่และไปชื่นชมกับเงินทองที่ชายคนใหม่มีให้ ผู้หญิง
เช่นน้ีไม่ควรนำเป็นแบบอย่าง เป็นการนำเสนอด้วยมุมมองของผู้เล่าที่มองว่า นางวันทอง เป็นผู้หญิง
เจ้าชู้เห็นแก่เงินทอง เป็นผู้หญิงที่ไม่มีคุณค่าดังที่วิจารณ์พฤติกรรมนางวันทองว่าทอดร่างให้ชายอื่น 

เพลงกากีมิใช่ชั่ว เป็นการนำเสนอด้วยมุมมองแบบภายนอก และมีการนำเสนอทรรศนะที่มี
ต่อตัวละคร นางกากี ดังความว่า  

กากีนารีงาม โลกประณามหยามว่าชั่ว มีมากชู้หลายผัว ใจพันพัวเลวทราม  
เพียงถ้อยคำที่กล่าวบอกเรื่องราวน่าหยาม หากกากีโฉมงามใช่ก่อความชั่วเลย  
กากีชั่วเพราะชาย แสนเล่ห์ร้ายเฉลย ชวนลวงหลอกล่อชมเชย พร่ำแต่เอยคำวอน  
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คำชายหวานยิ่งหลวง จิตพะวงไม่พ้น กากีเชื่อคำคน ชายออดอ้อนจึงเสียตัว 
  กากีมิใช่ชั่วต้องเสียตัว ขื่นขม ชายทำช้ำตรอมตรมร้าวระบมกายใจ  

โลกควรจะปราณี ตรองกากีชั่วไฉน ใครชั่วดีกว่าใคร น่ันมิใช่กากี 
(เพลงกากีมิใช่ชั่ว  ลินจา บุนนากรินทร์) 

เพลงกากีมิใช่ช่ัว เป็นการใช้มุมมองแบบภายนอก และนำเสนอเรื่องราวผ่านสายตาของผู้เล่า
ที่เห็นอกเห็นใจตัวละครที่ถูกประณามว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี สามารถใช้เป็นคำด่า โดยคำว่า กากี หมายถึง 
หญิงมีมากชู้หลายผัว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 110) แต่ในบทเพลงนี้เป็นการนำเสนอด้วยมุมมองที่
แตกต่างไปจากปรกติ โดยให้เหตุผลว่านางมิได้เป็นผู้หญิงไม่ดี แต่เพราะผู้ชายหลอกลวงนางกากี นาง
จึงเช่ือคำหวานของผู้ชายและต้องได้รับความทุกข์ระทมใจน่าเห็นใจ มิควรประณามว่านางเป็นหญิงช่ัว    

 การนำเสนอเรื่องราวของตัวละครจากวรรณคดีไทยโดยเล่าเรื่องโดยใช้มุมมองแบบภายนอก 
อาจมีการแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ตัวละครจากวรรณคดีไทยหรือไม่ก็ได้ แต่การนำเสนอด้วย
มุมมองแบบภายนอกนี้ เสมือนการชี้นำความเข้าเกี่ยวกับตัวละครตามทัศนคติหรือค่านิยมที่สังคม
กำหนดข้ึน หรือแสดงความคิดเห็นที่ต่างไปจากการรับรู้โดยทั่วไป การเลือกใช้มุมมองในการนำเสนอ
นัน้ข้ึนอยู่กับว่าผู้ประพันธ์ต้องการที่จะนำเสนอให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจในเรื่องใด 

  2.2.3 มุมมองแบบสลับ  

                    มุมมองแบบสลับเป็นกลวิธีการเล่าเรื่องที่ทำให้บทเพลงมีความซับซ้อน และ
เล่าเรื่องราวโดยการนำเสนอเรื่องให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพบบทเพลงที่ใช้มุมมอง
แบบสลับ ยกตัวอย่างเช่น เพลงในหนึ่งใจมีหนึ่งเดียว(จากใจสีดา) เป็นการนำเสนอด้วยมุมมองแบบ
สลับ โดยใช้มุมมองแบบภายนอก สลับกับมุมมองแบบภายใน ดังนี้ 

ความรักเอย เปรียบเปรยดั่งในนิยาย ที่มองรอบกาย สุดท้ายคือตัวละคร 
เรื่องราวความรัก ของหัวใจ สิ่งไหนคือความแน่นอน ดั่งคำสอนเรื่องพระรามกับสีดา 
ใจเดียวที่มี น้ันให้พี่มีมากมาย แต่สุดท้าย ต้องกลับกลายเป็นเฉยชา 
ยึดม่ันในรัก และภักดี สิ่งน้ีคือโชคชะตาให้เกิดมาน้องน้ีมีรักเดียว 
ทศกัณฐ์ เจ้าเอย ไฉนเลยมาแย่งไป  ถึงร่างจะโดนแยกไกล แต่ในหัวใจไม่เคยหยุดรัก 
หน่ึงคน ก็มีหน่ึงใจ ถ้าจะรักใครใจรักเดียว ไม่คิดจะไปข้องเก่ียว รักเดียวที่มี คือพระราม 

(เพลงในหนึ่งใจมีหนึ่งเดียว(จากใจสีดา)  ภูผา วัฒนาปรีดากุล, วรญา เจริญศิลป์) 

เพลงในหนึ่งใจมีหนึ่งเดียว(จากใจสีดา) เป็นบทเพลงที่ใช้มุมมองแบบภายนอกช่วงต้นเพลงใน
ท่อนที่กล่าวว่า “ความรักเอย เปรียบเปรยดั่งในนิยายที่มองรอบกายสุดท้ายคือตัวละคร เรื่องราว
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ความรักของหัวใจสิ่งไหนคือความแน่นอนด่ังคำสอนเรื่องพระรามกับสีดา” บทเพลงกล่าวถึงเรื่องราว
ความรัก จากนั้นอ้างถึงความรักของตัวละครนางสีดาที่มีต่อพระราม ในส่วนน้ีเป็นการเล่าเรื่องโดยใช้
มุมมองแบบภายนอกเพื่อเกริ่นนำเรื่อง โดยกล่าวถึงเรื่องความรักว่าสิ่งใดคือความแน่นอน จากนั้น
นำเสนอด้วยมุมมองแบบภายใน ใช้ตัวละครนางสีดาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและความคิดของตนเอง 
โดยนำเสนอว่านางสีดานั้นมีความรักที่แน่นอน ในท่อนที่กล่าวว่า “ใจเดียวที่มีนั้นให้พี่มีมากมาย แต่
สุดท้ายต้องกลับกลายเป็นเฉยชา ยึดมั่นในรักและภักดีสิ่งนี้คือโชคชะตาให้เกิดมาน้องนี้ มีรักเดียว” 
การนำเสนอด้วยมุมมองแบบภายในน้ี เพื่อนำเสนอลักษณะของตัวละครนางสีดาว่าตนเองนั้นรักเดียว
ใจเดียว ยึดมั่นในความรักที่มีต่อพระรามเท่านั้น  

เพลงแหล่ชูชกสองกุมาร จะแบ่งมุมมองการเล่าเป็นมุมมองแบบภายนอกกับมุมมองแบบ
ภายใน ซึ ่งมุมมองภายนอกจะเป็นช่วงแรกในบทเพลงที ่เชิญชวนมาฟังเรื่องราว จากนั้นบรรยาย
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในตอนที่ชูชกพาตัวพระกัณหาและพระชาลีไป ดังความว่า  

เชิญชิเชิญ เชิญมาฟังก่อนจะขอกล่าวกลอนตอนที่เศร้าใจ 

ว่าสองกุมารน้ันที่ดั้นดง บุกป่าฝ่าพงแทบจะวางวาย 
ว่าถูกชูชกเอ้ยมันขอมา  เอาไปเป็นทาสาคอยรับใช้ 

(เพลงแหล่ชูชกสองกุมาร  ทศพล  หิมพานต์) 

 จากนั้นเป็นการสลับมมุมอง เป็นมุมมองของตัวละครเอง บรรยายเหตกุารณ์และความรูส้ึก
ของตนเองที่ทัง้เจ็บปวด ทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ ดังความว่า  

ว่าเอาเถาวัลย์พันที่ข้อมือ แล้วมันก็ยื้อเอาหนูไป 
หนามขีดหนามข่วนเดินซวนโชเช รอนแรมร่อนเร่แทบจะขาดใจ 
ระหกระเหินเดินอยู่ในป่า หนามทิ่มแทงขาก็ต้องทนไป 

(เพลงแหล่ชูชกสองกุมาร ทศพล  หิมพานต์) 

 ส่วนต่อมาเป็นภาพของธรรมชาติในมุมมองของตัวละคร เพือ่หวนนึกถึงยามมีความสุขเมือ่มี
แม่คอยอยู่เคียงข้าง การใช้มุมมองของตัวละครนี้ช่วยสร้างความสะเทือนใจได้เป็นอย่างดี ดังความว่า 

เห็นแม่นกกกกอดลูก จู๋จ๋ีมีสุขแทบจะเหลือใจ 
ว่าหวนคำนึงถึงเม่ือก่อนน้ีทั้งสองเรามีแม่อยู่เคียงกาย 
ว่ายามจะกินแม่ก็คอยป้อน ว่ายามจะนอนแม่ก็แกว่งไกว 

แต่มาบัดน้ีต้องมาเดินดง บุกป่าฝ่าดงแทบจะวางวาย 
ว่าจึงร้องสั่งว่าแม่จ๋า เออ เอ้อ เออ 
ว่าจึงร้องสั่งว่าแม่จ๋า ถ้าหากแม่มารีบตามไป 
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ว่าเห็นหงส์น้อยเล่นลอยลม ร้องสั่งระงมเสียงก้องไพร 
ว่าวิหคจ๋าบอกแม่ที่ ว่าหนูถูกตีแทบจะวางวาย 
ได้ยินชะนีร้องระรัวจิต  เออ กัณหาเดินคิดแล้วน้ำตาไหล 
ว่าโธ่เอ๋ยเจ้าคงจะมีเวร   เหมือนดังเราเช่นที่มาเดินไพร 
ว่าจึงร้องสั่ง พี่ชะนีจ๋า เออ..เอ้อ เออ     
ว่าจึงร้องสั่ง พี่ชะนีจ๋าช่วยบอกแม่มารับหนูไวไว      
โอ้แม่จ๊ะ ว่าแม่จ๋า เออ... ไม่เห็นแม่มาลูกน้ำตาไหล  

(เพลงแหล่ชูชกสองกุมาร  ทศพล  หิมพานต์) 

เพลงแหล่ชูชกสองกุมาร เป็นเรื่องราวจากเรื่อง เวสสันดรชาดก เป็นตอนที่เศร้าและสะเทือน
ใจด้วยการใช้มุมมองการเล่าและการบรรยายพฤติกรรมและความรู้สึกของตัวละคร โดยเฉพาะอย่างยิง่
คือการสั่งฝากธรรมชาติช่วยไปบอกพระมารดาว่าตนน้ันได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส การ
เล่าเรื่องโดยการสลับมุมมอง อีกทั้งในส่วนสุดท้ายใช้มุมมองแบบภายนอกเล่าตอนจบเรื่อง ดังความว่า   

พระเวสสันดรตอนที่ทำทาน ยกสองพระกุมารให้ชูชกไป     
ก็จึงสำเร็จเป็นพุทธองค์ ศาสนาสูงส่งของชาวไทย 
เออ...... 

(เพลงแหล่ชูชกสองกุมาร  ทศพล  หิมพานต์) 

ในท่อนที่กล่าวว่า “พระเวสสันดรตอนที่ทำทาน ยกสองพระกุมารให้ชูชกไป  ก็จึงสำเร็จเป็น
พุทธองค์ ศาสนาสูงส่งของชาวไทย” ซึ่งอาจเป็นการสรุปจบเรื่องอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดความ
เข้าใจผิด ซึ่งในส่วนแรกบรรยายความทุกข์ของทั้งสองกุมาร ส่วนตอนปิดเรื่องสรุปว่า พระเวสสันดร
ทำทานด้วยการยกสองกุมารนั้นทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนา อันเป็นที่เคารพ
ของชาวไทย บทเพลงนี่นำเสนอส่วนที่สร้างสรรค์ให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจได้เป็นอย่างดี แต่มิใชก่าร
เล่าเรื่องให้เข้าใจเรื่องพระเวสสันดรพอสังเขปได้   

เพลงนิราศลงกา จะแบ่งมุมมองการเล่าเป็นมุมมองแบบภายนอก กับมุมมองแบบภายใน ซึ่ง
มุมมองแบบภายนอกจะเป็นช่วงแรกในบทเพลง ดังความว่า 

โลกาถึงคราโกลาหล   วานรหาญกล้ามาเล่นกล  
ไฟป่าลุกลามมากับสายชล   เหตุผลลนลานพลันหายไป 
เม่ือราชธานีเกิดอาเพศ   มนตร์ดำเป็นเหตุให้หลับใหล  
หายนะมาจากอุทกภัย   อัคคีบรรลัยเข้าทำลาย 
ไม่มีใครออกมาเพื่อกู่ร้อง   ปกป้องนคราไม่ให้สูญหาย  
ยักษาทารกที่ต้องล้มตาย   หนุมานหมายผลาญกรุงลงกา 
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ไฟลุกถึงปราสาทราชฐาน   ย่อยยับทรมานเป็นหนักหนา  
ดูๆไปแล้วสมน้ำหน้า   ไอ้พวกอสุราชาติจัญไร 

(เพลงนิราศลงกา   Yaak Lab Feat. ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า) 

 เพลงนิราศลงกา ที่ยกมาข้างต้น เป็นมุมมองที่บรรยายเหตุการณ์แสดงภาพความวุ่นวายและ
ความเสียหายทั้งน้ำไฟทำลายกรุงลงกา เกิดความสูญเสียแก่เหล่ายักษ์ในกรุงลงกา แต่มุมมองของผู้
นำเสนอได้แสดงทรรศนะในทอนท้ายว่า ดูๆไปแล้วสมน้ำหน้า ไอ้พวกอสุราชาติจัญไร เป็นการใช้
น้ำเสียงแสดงความเยาะเย้ยและยินดีในความสูญเสียของผู้อื่น ส่วนในท่อนต่อมา เป็นมุมมองตัวละคร
ยักษ์ โดยมีท่อนที่ว่า “พวกเรามาพร้อมหรือยัง” เป็นดังการเรียกรวมพลของเหล่าทหารยักษ์เพื่อ
เตรียมพร้อมต่อสู้ ซึ่งเป็นมุมมองที่แตกต่างกับมุมมองในช่วงแรก ในเนื้อความต่อมาเป็นทรรศนะของ
ตัวละครเหล่าทหารยักษ์ที่เรียกรอ้งความยุติธรรมใหเ้กิดข้ึน โดยไม่แบ่งแยกเขาแยกเรา ดังเนื้อความว่า  

ยักษ์ เรามารวมกัน ปกป้องกรุงลงกา  เรา มันผิดตรงไหนที่เกิดเป็นอสุรา  
ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์วานรหรือว่าเทพยดา ก็ตกเป็นเหยื่อของธรรมชาติที่อยู่ในกาลเวลา 
แม้ดูอัปลักษณ์เหมือนยักษี   ผู้คนรอบข้างเลยราวี    

  เหยียบย่ำจนร่างไม่มีชิ้นดี  ไม่มีที่แม้จะหายใจ 
แท้จริงทุกวิญญาณล้วนมีความฝัน  ถึงยากดีมีจนมันแค่ชนชั้น  
สวรรค์หรือนรกมันก็เท่ากัน   เกิดแก่เจ็บตายพลันหายไป 
ไม่มีปีกบินเหมือนกับปักษา   ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยบาทา  
สัจธรรมสิงสถิตอยู่ในวาจา   ปลอบประโลมกายาด้วยเมรัย  
อย่ามองรูปกายแต่ภายนอก   สายตากลิ้งกลอกอย่างสงสัย  
เปิดเนตรจักษุที่อยู่ในใจ   ให้ใครต่อใครพิจารณา (ซ้ำ*) 

 (เพลงนิราศลงกา    Yaak Lab Feat. ตุล อพาร์ตเมนตค์ุณป้า) 

จะเห็นได้ว่า การสลับมุมมองในเพลงนิราศลงกา ช่วยให้ผู้ฟังเกิดความเห็นอกเห็นใจตัวละคร
ยักษ์ ที่ถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม ซ้ำเติมเมื่อเป็นผู้ถูกกระทำ และการใช้มุมมองของตัวละครที่ไม่มี
บทบาทสำคัญในตัวบทวรรณคดีไทย ให้มีเสียงในบทเพลงไทยสากลด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบสลับ
มุมมองดังที่กล่าวมา 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการใช้มุมมองการเล่าแบบสลับเป็นส่วนสำคัญให้ผู้ฟังเกิด
ความเข้าใจเรื่องราวของตัวละคร เกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามได้ดี และรับรู้เรื่องราวได้อย่าง
รวดเร็ว และรับรู้ความหมายจากบทเพลงได้เป็นอย่างดี แต่ในบางบทเพลงใช้กลวิธีการเล่าที่ไม ่มี
มุมมองการเล่าอย่างชัดเจน แต่มีกลวิธีการเล่าโดยใช้บทสนทนาให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวจากการโต้ตอบ
ของผู้ขับร้อง ดังจะกล่าวต่อไป  
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3. การใชบ้ทสนทนาโต้ตอบในการนำเสนอเรื่องราวของตวัละครจากวรรณคดีไทย 

         การเล่าเรื่องโดยการใช้บทสนทนาในบทเพลงไทยสากลเป็นกลวิธีการนำเสนอรูปแบบพิเศษที่
ไม่ปรากฏผู้เล่าและมุมมองอย่างชัดเจน แต่เป็นลักษณะการโต้ตอบกันไปมาของผู้เล่า 2 คนโดยที่ผู้ฟัง
สามารถทราบเรื่องราวจากบทสนทนาโต้ตอบ การเล่าเรื่องรูปเช่นนี้เป็นลักษณะนำเอาขนบเพลง
ปฏิพากย์ ซึ ่งเพลงปฏิพากย์ หมายถึง เพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่ชายหญิงร้องเกี้ยวพาราสีกัน          
(สุกัญญา สุจฉายา,2523: 2)  ลักษณะการผสมผสานกับรูปแบบของเพลงพื้นบ้านหรือเพลงรำวง 
ปรากฏทั้งในเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง และเพลงสมัยใหม่ ซึ่งการเล่าเรื่องในรูปแบบนี้พบจำนวนทั้งสิ้น 
13 บทเพลง จำแนกเป็นบทสนทนาที่มีการบรรยาย กับ บทสนทนาที่ไม่มีการบรรยายดังนี้ 

    3.1 บทสนทนาโต้ตอบที่มีการบรรยาย 

                  บทสนทนาที่มีการบรรยาย กล่าวคือในตอนต้นเพลงจะมีการเกริ่นนำเรื่องราวเพื่อให้
ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวพบสังเขปจากนั้นใช้ผู้เล่าเรื่อง 2 คนเป็นตัวแทนของตัวละครนำเสนอเรื่องราวผ่าน
บทสนทนาโต้ตอบ พบเพลงที่ใช้บทสนทนาโต้ตอบที่มีการบรรยายจำนวน 8 เพลง ได้แก่ เพลงปฏิมา
ดำรัส เพลงมะเดหวีให้ความสัตย์ เพลงFoe(ไม่ใช่พระเอก) เพลงวันทองต้องโทษ เพลงอานุภาพพระ
อภัย เพลงรำวงมาลัยรจนา เพลงตะลุงพรานบุญ และเพลงสามก๊ก ดังนี้ 

        เพลงปฏิมาดำรัส เป็นเพลงที่ร้องโต้ตอบกัน โดยตอนต้นบรรยายว่าอิเหนาแอบอยู่หลัง
พระปฏิมา ในบทเพลงนี้ผู้ขับร้องมิได้แทนตนเองเป็นตัวละครจากวรรณคดีไทย แต่ใช้การบรรยาย
ความคิดของตัวละครโดยการเรียกแทนตัวละครด้วยช่ือ ดังความว่า 

ผู้ชาย : ฝ่ายองค์อิเหนาแอบองค์ซ่อนหลังปฏิมาเฝ้ายลเฉิดโฉมบุษบาได้ฟังนางว่า  
          ตอบวาจาพลันว่าบุญวาสนา บุษบาอิเหนาครองกัน  

                       คู่วงใช่ชั้นเทวัญใช่จรกาน่ันแล้วมีอันตราย  
ผู้หญิง : บุษบาถามไป อิเหนาน้ันไม่ใฝ่ดังพระทาย  

                                  เฝ้าเมินมิวายไปแนบกายจินตะหรา  
ผู้ชาย : แต่องค์อิเหนาเฝ้าตามด้วยรักบุษบา  

                                 ต่างองค์ก็ชั้นเทวาคู่กันดังว่าศงกาไปใย  
(เพลงปฏิมาดำรัส  เลิศ ประสมทรัพย์, เพ็ญศรี พุ่มชูศร)ี 

 เพลงปฏิมาดำรัส เป็นการโต้ตอบกันของผู้ชายกับผู้หญิง โดยบรรยายถึงอิเหนา กับ นางบุษบา 
ในตอนที่อิเหนาแอบติดตามนางบุษบาไปทำพิธีเสี่ยงเทียน แล้วแอบอยู่หลังพระพุทธรูปจากนั้นแกล้ง
ทำเป็นเสียงพระพุทธรูปตอบคำถามนางบุษบา ว่าบุษบาต้องคู่กับอิเหนาเพราะต่างเป็นวงศ์เทวาที่
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เหมาะสมกัน บทเพลงนี้แม้จะเป็นเพียงบทสนทนาโต้ตอบแบบสั้น ๆ แต่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจเหตุการณ์
ในตอนน้ีได้อย่างง่ายดาย 

        เพลงมะเดหวีให้ความสัตย์ เป็นบทสนทนาโต้ตอบระหว่าง มะเดหวี กับ อิเหนา โดยให้ผู้ขับร้อง
แทนตนเองเป็นตัวละครทั้งมะเดหวีและอิเหนาในตอนต้นมีการบรรยายเหตุการณ์ ดังความว่า 

 ผู้หญิง : ครั้งพอแสงเทียนแสงจ้า บุษบาหนีองค์อิเหนา 
ผู้ชาย :  น้องเอยหนีไปไหนเล่า น่ังบนเพลาของเราดีกว่า 

 ผู้หญิง :  ฝ่ายมะเดวีได้เห็นทั้งสิ้น เห็นอิเหนาดูหม่ินยึดเจ้าบุษบา 
            ช่างฮึกหักหาญไม่เห็นแก่หน้า ไม่คิดเกรงข้าด้วยความศักดาเกรียงไกร 
 ผู้ชาย :  ขอเอยขอวอนโปรดปรานีข้า ใช่องค์มารดาจะเคืองไฉน 

           เพราะนางน้ีฤาใช่คือใครไม่ ได้เคยหม้ันไว้แต่ครั้งก่อนมา 
ผูห้ญิง :  ขันจริงขันจริงนะเจ้า ปล่อยลูกเราเสียที่เถิดหนา 
           ซ่ึงเคยสัมพันธ์เหมือนว่า เจ้าตัดมามิยอมเคียงข้าง 
ผู้ชาย :   โธ่เอ๋ยนางน้ีลูกแสนรักใคร่กลับคิดยกให้ระตูอ่ืนไกลครองนาง 
           ถ้าคิดข่มเหงไม่คิดเกรงว่า หากยกเคียงข้างแล้วจึงจะวางบังอร 
ผูห้ญิง : พระเอยพระทรงโปรดฟังคำม่ันจะวอนทรงธรรมบิดาสมร 
         พระทรงหายเคืองก็ทรงผันผ่อนอย่าทำใจร้อนอิเหนาเจ้าเอย 

 (เพลง มะเดวีให้ความสัตย ์พุ่มชูศรี,เลิศ ประสมทรัพย์) 

      เพลงมะเดหวีให้ความสัตย์ ในตอนต้นเป็นการบรรยายตอนที่แสงเทียนส่องสว่างแล้ว 
นางบุษบาจึงหนีอิเหนา ไป จากนั้นเป็นอิเหนา กล่าวว่า “น้องเอยหนีไปไหนเล่า นั่งบนเพลาของเรา
ดีกว่า” จากนั้นเป็นการบรรยายโดยใช้สายตาของ มะเดหวี โดยบรรยายว่า “ฝ่ายมะเดวีได้เห็นทั้งสิ้น 
เห็นอิเหนาดูหมิ่นยึดเจ้าบุษบา ช่างฮึกหักหาญไม่เห็นแก่หน้า ไม่คิดเกรงข้าด้วยความศักดาเกรียงไกร” 
เป็นการบรรยายภาพที่เห็น ความคิดและความรู้สึกของตัวละคร จากนั้นเป็นบทโต้ตอบระหว่า อิเหนา 
กับ มะเดหวี โดยผู้ขับร้องแทนตนเองเป็นตัวละครในวรรณคดี ซึ่งผู้ฟังจะสามารถเข้าใจได้ว่าอิเหนา
ต้องการให้มะเหวีช่วยให้ตนได้ครองคู่กับนางบุษบา จากบทสนทนาโต้ตอบข้างต้น 

        เพลง Foe(ไม่ใช่พระเอก) เป็นบทสนทนาโต้ตอบระหว่าง ขุนช้าง กับ นางพิมพิลาไลยโดยมี
การแทรกผู้เล่าเรื่องก่อนบทสนทนาโต้ตอบ ดังความว่า 

   แอบเห็นเธอไปกับใคร แต่ฉันน้ันก็เข้าใจ ว่าฉันไม่ใช่อ่ืนใดแค่คนเก่า 
   แต่เห็นแล้วมันขัดตา หัวใจมันเริ่มจะชา อยากจะเห็นเข้าและเธอเลิกรา กันสักที 
   ไม่ใช่พระเอก ฉันทนไม่ไหว ฉันมีหัวใจ อย่าทำอะไรให้มันเกินทน 

ผู้ชาย : ว่าวงการไฮโซร้องโอ้โห ต้องรู้จักนามของเราดังนักชื่อขุนช้างร่ำรวย 
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ผู้หญิง : ฉันชื่อพิมคนสวย ฉันไม่รวยมากนัก แต่ฉันมีคนรักชื่อดังนักเสียจริงด้วย 
ผู้ชาย:  อ๋อรู้ละขุนแผน สะท้านแสนมากมี ฉันรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเขามีเมียหลาย 
ผู้หญิง : ก็เขา ฮ๊อตเล่าไง ใจ....เลยหลงรัก 
ผู้ชาย : โอ้ย มันขัดใจนัก เชิญไปรักกันให้ไกลๆ 
(ร้องพร้อมกัน) ตาจ้องมองตา ปวดอุราช้ำในหัวใจ  
เจ็บแปลบไปถึงในทรวง โอ๊ย เจ็บแปลบไปถึงในทรวง  
โอ้วแม่ธิดาแมนสรวง ก็รู้ว่าน้องมีของหวง  
กลัวเค้าจะจับ กลัวเค้าจะล้วงและกลายเป็นของคนอ่ืนไป 

 (เพลง Foe (ไม่ใช่พระเอก) วง The Rube) 

  เพลง Foe(ไม่ใช่พระเอก) เป็นบทเพลงที่เริ่มต้นด้วยการบรรยายความรู้สึกของผู้เล่าเรื่องใน
มุมมองของคนที่มีคนรักที่เลิกร้างกันไป เมื่อเห็นคนรักมีคู่ครองคนใหม่จึงรู้สึกขัดใจ แล้วมีความคิด
อยากจะให้เลิกร้างกันไปเหมือนกับตนเอง จากนั้นเป็นการโต้ตอบกันของขุนช้างกับนางพิม การ
นำเสนอเป็นรูปแบบเดียวกับเพลงปฏิพากษ์ มีการโต้ตอบประชดประชันเสียดสี และการร้องรับ ซึ่ง
เป็นบทเพลงที่นำเสนอเรื่องราวโดยการใช้บทสนทนาโต้ตอบได้อย่างน่าสนใจ 

 เพลงวันทองต้องโทษ เป็นบทเพลงที่นำเสนอเหตุการณ์ตอนประหารนางวันทอง โดยมีการ
บรรยายเกริ่นนำ และเป็นบทโต้ตอบของตัวละคร ดังความว่า 

ผู้ชาย 1: พระพันวษาพิจารณาเรื่องเรื่องราว คดีชู้สาว วันทองเจ้าสองผัว  
ขุนช้างขุนแผนแย่งแฟนเขาลือกันทั่ว  
จะพิพากษาเลือกผัว เจ้าตัวจงตัดสินใจ  

ผู้หญิง : วันทองหม่นหมองตรึกตรองแล้วเศร้า  
ผู้ชาย2 : ขุนแผนว่าเจ้าวันทองแม่ลองย้อนไป พี่รักเจ้าจริง แอบอิงรักกันก่อนใคร  

แต่เพราะพี่จนใช่ไหมจึงเปลี่ยนหัวใจให้เจ้าแปลกปน  
ผู้ชาย 3 : ชะเอย ขุนช้างขอตาคนกลางเพื่อนเอ๋ย โอ้วันทองเอ๋ย ชอบเชยพี่รักจริงล้น  

สินทรัพย์แล้วแหวน หม่ืนแสนพี่เสียไม่บ่น ต้องการน้องเพียงหน่ึงคน   
  ใช้เล่ห์กล เสน่หา ยามเพลียพี่ยังตอบเมียเสียก่อน ยามหิวพี่ป้อน  

กล้วยส้ม หนมจีนน้ำยาพี่มิเจ้าชู้มากคู่เหมือนแผนหรอกหนา  
ถ้ารักใจซ่ือสัจจาเลือกพี่น้องยาจะสุขสำราญ  

ผู้หญิง : โฉมนางวันทอง คิดตรองดูว่ายากนัก พ่อแผนก็รักขุนช้างก็สุดสงสาร  
จะพิพากษาว่าใดขอตามใจท่าน 

ผู้ชาย 1 :  ฝ่ายพันวษาหุนหันกริ้วโกรธพลันมึงชั่วเหลือใจ 
วันทองสองใจกระไรร้ายกาจ เฮ้ย เพชฌฆาตเอาตัวตัดหัวเสียไว 

ผู้ชาย 2 :  ขุนแผนเงียบงันอกตันเหมือนดังขาดใจ  
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ผู้ชาย 3 : ขุนช้างน้ำตาหลั่งไหล ร้องไห้เสียงโฮ  
โอโอ้ติ่งตุงตะเรงเต่งตุง วันทองตายดับเจ้ามาลับลง  
ทิ้งขุนช้างให้กลุ้มอกสูญไป เมียจ๋าดวงใจพี่มิวายโศกเอย 

(เพลงวันทองต้องโทษ  ศรีสอางค์ ตรีเนตร, วิเชียร ภู่โชติ, เฉลิม แก้วสมยั, 
ประดิษฐ์ อุตะมัง) 

เพลงวันทองต้องโทษ นำเสนอเหตุการณ์ตอนประหารนางวันทอง โดยเริ่มด้วยบทของพระ
พันวษาที่กำลังพิจารณาตัดสินคดีความระหว่างขุนช้าง ขุนแผน และนางวันทอง โดยให้นางวันทอง
เลือกว่าจะอยู่กับใคร จากนั้นเป็นการนำเสนอสลับการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของตัวละคร ทั้ง
นางวันทอง ขุนแผน และขุนช้าง การโต้ตอบของตัวละครจนกระทั่งจบเรื่องที่นางวันทองถูกตัดสิน
ประหารชีวิต จึงสร้างความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในบทเพลงนี้ความหลากหลายในรูปแบบ
การนำเสนอและเนื้อหาทั้งเป็นการเล่าเหตุการณ์และนำเสนออารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร ด้วยการ
นำเสนอแบบลักษณะบทสนทนาโต้ตอบทำให้ผู้ฟงัเข้าใจเรือ่งราวและรับความสะเทือนใจได้เป็นอย่างดี   

   เพลงอานุภาพพระอภัย เป็นบทเพลงที่นำเสนอเหตุการณ์ตอนนางเงอืกพาพระอภัยมณีหนี
นางผีเสื้อสมทุร โดยนำเสนอในรปูแบบของบทสนทนา ดังมเีนื้อความดังนี้ 

ผู้ชาย :  เรื่องพระอภัยมณีเป็นนักดนตรีที่โสภีโสภา เพราะไปเรียนเป่าปี่เป็นวิชา 
          องค์พระบิดาจึงขับไล่ไสส่ง เพราะร่อนเร่พเนจรไปเป่าปี่ทีไรใครได้ฟังใหลหลง 
          เสียงปี่เลยพาพระองค์ตกเป็นผัวโฉมยงนางผีเสื้อสมุทรเอย 
ผู้หญิง1 : นางเงือกสงสารพระอภัย จึงรับขอให้พาพ้นภัยหนีหน้า  
          แต่เพราะเมตตาได้พูดจาเอ้ือนเอ่ย เพราะรักใครองค์พระอภัย 
         เป่าปี่จากใจใครจะทนน่ิงเฉย แม้นรอดชีวีแล้วเอยก็คงได้ชิดเชย บุญฉันเคยได้ร่วมกัน 
ผู้หญิง2 : ส่วนฝ่ายผีเสื้อยักษี โมโหโกรธีก็โลดรี่ลุกไล่ เพราะด้วยความเดือดดาลในหัวใจ  
        จึงขวางหน้าไว้ตวาดให้เสียงลั่น ชะหนอยแน่นางเงือกตัวดี ผู้ชายมากมีมาอวดดีแย่งฉัน  
        สวยกว่าอย่ามาแย่งกัน ไม่อับอายหรือน่ัน ผัวของฉันไม่ให้ใคร  
ผู้หญิง1 : ฝ่ายเงือกเฉียวฉุนอุราจึงเยาะเย้ยว่าอนิจจาอนิจจัง  
        มิดูตัวรูปชั่วอย่างช้างพังทำแอ๊คโอหังมันน่าฟังหรือไม่  
ผู้หญิง2 :  ผีเสื้อโกรธพิโรจยิ่งเหลือจะต้องฉีกเน้ือกินไม่เหลือเอาไว้ 
ผู้ชาย :  ถึงบทแห่งองค์ท้าวไทไล่ผีเสื้อยักษ์ไป เราน้ีไม่อยากเห็น 
ผู้หญิง2 :  ผีเสื้อวิงวอนสามี จงคิดปรานีว่าน้องน้ีรักใคร่ ของให้คืนกลับคำไม่ช้ำใจ  
         จะแปลงร่างใหม่ให้เท่าเจนลัดเจ็น 
ผู้ชาย :  ข้าไม่ต้องการนางมารยักษา จะเป่าปี่คาเจ้าอย่ามาทำเข็ญ  
        แล้วเริ่มบรรเลงเสียงเย็น เป่าให้นางยักษ์เต้นเป็นเสียงเพลงปี่มอญ 
ผู้หญิง2 : แว่วปี่โดเรมีฟาซอล นางยักษ์สะท้านด้วยเสียงจนหูพร่า  
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       เสียงฟังดูปวดหูจริงนักหนา นางยักษ์โกรธาจะถึงคราม้วยมร 
ผู้ชาย :  พระอภัยก็ได้สงสารแต่นางเป็นมารจึงประหารตัดรอน 
ผู้หญิง2 :  ผีเสื้อจึงมาสังวรด้วยนางม้วยมรเพราะรักจริงกว่าสิ่งใด  
       โถคุณนะช่างกระไร ทำได้ทำเอา ช่างร้ายเหลือ ช่างร้ายเหลือ 

(เพลงอานุภาพพระอภัย  วิเชียร ภู่โชติ,เอมอร วิเศษสุด, 
 และศรีสอางค์ ตรีเนตร) 

          เพลงอานุภาพพระอภัย ใช้บทสนทนาในการนำเสนอเรื่อง โดยเริ่มต้นด้วยการบรรยายตัวเพื่อ
เล่าเรื่องพระอภัยมณี พอสังเขปจนถึงตกเป็นสามีของนางผีเสื้อสมุทร จากนั้นเป็นตัวละครนางเงือก
เล่าเรื่องว่าช่วยเหลือพระอภัยมณีหนีจากนางผีเสื้อสมุทร จากนั้นนางผีเสื้อสมุทรเล่าเรื่องและกล่าว
โต้ตอบตำหนินางเงือก ต่อมาตัวละครทั้งสองโต้ตอบกันไปมาด้วยการประชดเสียดสี จนพระอภัยมณี
ไล่นางผีเสื้อสมุทรไป นางผีเสื้อสมุทรจงึอ้อนวอนให้พระอภัยมณีกลับไปหานาง พระอภัยมณีปฏิเสธจึง
เป่าปี่สังหารนางผีเสื้อสมทุร แม้ว่าจะสงสารแต่จำเป็นต้องทำ นางผีเสื้อสมุทรจึงตัดพ้อพระอภัยมณีว่า
เพราะความรักจึงทำนางต้องสิ้นชีวิต บทเพลงนี้ใช้บทสนทนาโต้ตอบของตัวละครโดยมีการบรรยายตัว
ละครให้เข้าใจพอสังเขป และเห็นเหตุการณ์รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้อย่างนาสนใจ  

         เพลงรำวงมาลัยรจนา เป็นบทเพลงที่มีการขับร้องและนำเสนอ ในรูปแบบของเพลง
โต้ตอบ ดังความว่า 

 (พร้อมกัน) เสี่ยงเอยเสี่ยงเอยพวงมาลัย คู่ใครคนไหนเชิญมาจอง 
  รจนาคอยคู่เงาะเคยครอง เงาะมีรูปทองของน้องคือพี่เอย 
 ผู้หญิง : เชิญขอเชิญๆซิยอดชาย จะเสี่ยงมาลัยไปให้ชื่นชม 

ใครมือไวคงได้สบอารมณ์ รักร่วมภิรมย์ชมชื่นอุรา 
(พร้อมกัน) เฮละวา มาซิมาเถิดมา เอ้า เฮละวามารับพวงมาลัย 

แม้นหากใครรักฉันจริงใจปอง จะมอบให้ครองทั้งกายและใจ 
ดวงชีวามาเถิดมาเร็วไว รับพวงมาลัยไปเถิดเอย 

ผู้ชาย : เป็นเน้ือบุญเคยหนุนสร้างสรรค์ ชาติก่อนเธอฉันน้ันเคยร่วมทำ 
บุญพาดลและกุศลคงนำ มิควรใจดำเลยนะแก้วตา   
รักด้วยใจภักดิ์รักจริงหญิงเอย ใช่ปองลองเชยชมแล้วจากไป 
โยนเธอโยนโยนเถิดพวงมาลัย มิยอมให้ใครชิงไปได้เลย  

ผู้หญิง : มองฉันมองเจ้าเงาะไม่เจอ แปลกใจจริงเออ เออน่าแปลกใจ    
มัวพะวงไปลุ่มหลงนางใด ช้าไปมาลัยน้ีคงร่วงรา  
เงาะรูปทองจ๋าขวัญตาคนดี อย่ามัวรอรีมาเถอะชื่นใจ 
แม้ช้านักคนอ่ืนมาชิงไป รจนาตรอมใจตายนะพี่เอย 

ผู้ชาย : เมืองสามลผู้คนมากจริง ต่างคนคอยชิงหญิงเป็นคู่ครอง 
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พวงมาลัยใครก็หมายใจปอง รจนาจงมองดูให้แน่ตา  
เงาะป่ามาแล้วน้องแก้วจงฟัง โปรดอย่าชิงชังเลยนะชื่นใจ 
น้องจ๊ะน้องพี่รูปทองภายใน น้องโยนมาลัยให้พี่เถิดเอย  

ผู้หญิง : จริงหรือเธอว่าเงาะรูปงาม ร่างกายเสื่อมทรามงามซ่อนอยู่ใน 
มองๆดูยังไม่รู้ความใน พิศมาพิศไปแสนจะเบื่อตา  
เงาะป่าตาโปน เหมือนทโมนในไพร    
รูปทองภายใน ไหนงามเลื่อมลาย 
เธอลวงลองให้หม่นหมองดวงใจ รจนาทรามวัยช้ำใจสุดทน 

ผู้ชาย : ฟังน้องฟังๆนิดเถิดเอย ชาติก่อนที่พี่เคยๆเป็นสังข์ทอง 
กายเป็นทองงามประเทืองเรืองรอง สวมเงาะลำลองแล้วก็เหาะมา   
ฉันเกิดชาติน้ีแม้นมีกายทราม แต่ใจพี่งามๆยิ่งกว่าใคร 

 (เพลงรำวงมาลยัรจนา ชาวคณะสุนทราภรณ์) 

         เพลงรำวงพัฒนามาจากการร้องเพลงรำโทนซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทย เนื้อหาในบท
เพลงรำวงส่วนใหญ่เป็นบทเชิญชวน หยอกเย้า ชมโฉม และบทรำพึงรำพันความรักระหว่างชายหนุ่ม
กับหญิงสาว (ชูวงศ์  กลิ่นเลขา, 2548: 4) เพลงรำวงมาลัยรจนา เป็นเพลงรำวงที่มีการร้องโต้ตอบโดย
ใช้ตัวละคร นางรจนา กับ เจ้าเงาะหรือพระสังข์ สนทนากันโต้ตอบกันเริ่มต้นด้วยกล่าวถึงตอนที่นาง
รจนาเสี่ยงพวงมาลัย จากนั้นเป็นการเชิญชวนให้มารับพวงมาลัย มีการร้องรับและสลับกันไปมาของ
ตัวละคร เนื้อหาเกี่ยวกับการเกี้ยวพาราสี โต้ตอบหยอกเย้า ที่ทำให้เกิดความสนุกสนานทั้งทางด้าน
เนื้อหาและรูปแบบที่ใช้ในการนำเสนอ 

 เพลงตะลุงพรานบุญ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเพลงรำวงมาลัยรจนา การร้องในลักษณะของ
เพลงปฏิพากษ์ ดังความว่า 

  ผู้หญิง : พวกเรามาร่าเริงสำราญสนุกสนานในธารน้ำเอย  
            ฟ้ารุ่งแล้ววันใหม่แลเห็นธารใสงามสร่าง เหล่ากินรีโผบินกลายร่าง  
            ถอดปีกถอดหางนางออกไป ลงเริงเล่นในสระธารสนุกสนานสำราญกันใหญ่  
  เพลินเย้าหยอกกันลั่นไป ระเริงหทัยน้ำเย็นสบาย  
             (พร้อมกัน)  ผองเรากินรีเริงรื่น ธาราชื่นทั้งใจและกาย 

ผู้ชาย :  ฝ่ายพรานบุญซ่อนตัวล่อไพร่จะจับนางไปถวายเจ้านาย  
          พอได้ทีมีท่าพรานบุญถลาไปคว้าร่าง  
ผู้หญิง : พวกกินรีโฉมงามสร่างใส่ปีกใส่หางพลางบินหาย  
ผู้ชาย :  มีนางหน่ึงบินไม่ทันจึงโยนบ่วงพลันคล้องมาโดยง่าย  
   หลงเข้าบ่วงรัดรอบกายตกใจแทบตายหมดทางดิ้นรน  
ผู้ชาย : ฮุ้ยฮากินรีหลงบ่วง เราหายห่วงแสนชื่นกมล 
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         ฝ่ายพรานบุญจับได้สมใจรีบพานางไปถวายพระสุธน  
        เอาเชือกมัดเสียก่อน อย่ามาอ้อนวอนพร่ำบ่น 
 ผู้หญิง : โถ่คุณลุงหลายไม่เคยบ่นเมตตาสักคนจงปล่อยไป 

                        ผู้ชาย : เราจะเฆี่ยนตีให้จำต่อปากต่อคำช้ากันไม่ได้  
ผู้หญิง : เดินร้องไห้ตามเรื่อยไป โอ้กรรมอันใดหนอเราเศร้าทรวง  
(พร้อมกัน)   น้ำตานางมโนราห์ร่วง หลงเข้าบ่วงรับกรรมอุรา 

(เพลงตะลุงพรานบุญ   เลิศ ประสมทรัพย์, ศรีสุดา รัชตะวรรณ)   

 เพลงตะลุงพรานบุญ เป็นเพลงที่มีการโต้ตอบร้องรับส่ง และบทสนทนาโต้ตอบ ซึ่งในบทเพลง
นี้เป็นตอนที่นางมโนห์ราถูกพรานบุญจับตัวไปถวายพระสุธน โดยเริ่มต้นบทเพลงด้วยการแทนตนเอง
เป็นเหล่านางมโนห์รา ถอดปีกและหางลงมาเล่นน้ำ จากนั้นเป็นบทที่สลับการเล่าเรื่องเหตุการณ์ตอน
พรานบุญจับตัวนางมโนห์ราได้ด้วยบ่วงและนำเชือกมามัดเพื่อไปถวายพระสุธน ต่อมาเป็นบทสนทนา
โต้ตอบระหว่างนางมโนห์ราขอความเมตตาให้ปล่อยตัวนางไป ส่วนพรานบุญตอบโต้ว่าจะเฆี่ยนตี
เพราะนางมาต่อปากต่อคำและทำให้การเดินทางล่าช้า จากนั้นจบเพลงที่ความโศกเศร้าของนาง
มโนราห์ และบทร้องรับ ซึ่งเป็นลักษณะการนำเสนอเรื่องราวที่ให้รายละเอียดในตอนนี้และผู้ฟังรับรู้
อารมณ์ของตัวละครจากการโต้ตอบในบทสนทนา  

 เพลงสามก๊ก เป็นบทเพลงที่มิได้ใช้ตัวละครในการเล่าเรื่องดังเช่นเพลงที ่กล่าวมาทั้งหมด
ข้างต้น แต่เป็นการกล่าวถึงตัวละครวรรณคดีไทยโดยใช้บทสนทนาโต้ตอบ ดังมีเนื้อความว่า  

(ร้อง) กวนอูสู้กับโจโฉรูปร่างใหญ่โต สัตย์ซ่ือจริงใจ จับโจโฉได้ปล่อยไป  
จับแล้วปล่อยไปทำไม มันเรื่องอะไรถึงไม่ฆ่าฟัน 

ผู้ชาย 1 : สามก๊กเป็นวรรณคดีเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์ หลายเหลี่ยมมากเล่ห์ 
หม่ืนแสนเพทุบาย หลายหลากกลยุทธ์ ร้อยกุฎกลอุบาย ชิงไหวชิงพริบ   
ซับซ้อนซ้อนเงื่อน กลาดเกลื่อนความคิด ต่างก๊ก ต่างหวัง จะเป็นผู้พิชิต  
ใช้ทั้งสมองและความคิด อีกทั้งชีวิตเป็นเดิมพัน 

ผู้ชาย 2 :  อ๋ัยหยา อาเพิง พมแลงครับ 
เห็งเค้าบอกว่าคงอ่างสามก๊กสามจบน่ีคบม่ายล่ายน้า  

ผู้ชาย 1 : อืม ไม่คบก็ไม่บังคับ ใครจะมาขุ่นเคืองก็เห็นจะไม่บังควร 
ผู้ชาย 3 : เป็นอย่างน้ันไปอีก แล้วแกอ่านก่ีจบ 
ผู้ชาย 1 : อ่านไปแล้ว 49 จบ กะจะอ่านให้ครบ 50 จบ 
ผู้ชาย 3 : อืม ไอ้สามก๊กน่ีมันมีก๊กอะไรบ้างหละ 
ผู้ชาย 1 : มันก็มีก๊กเล่าปี่ ก๊กโจโฉ ก๊กซุนกวนไงหละ  
... 
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ผู้ชาย 1 : ก๊กซุนกวนก็มี ซวนกวน โลซก จิวยี่ โลซุก ซุนเหลียง ซุนจุ้น  
ซุนซวนเซจนหัวซุกหัวซุน แล้วก็ชุนขากางเกง 

ผู้ชาย 3 : มันอีหยัง เป็นอีหยังน้อ อันน้ีมีซุนซวนเซ หัวซุกหัวซุน ชุนขากางเกง  
มีซุนขากางเกงด้วยหรอครับ  

ผู้ชาย 1 :  มีสิ ถ้าไม่มี แล้วเวลาขากางเกงขาดจะไปปะไปซุนกันที่ไหน  
มันก็ต้องมีก๊กซุนขากางเกงด้วย 

ผู้ชาย 4 :  น่ีพ่อคู้น แล้วที่เล่าเน่ียเรื่องสามก๊กนะ 
ผู้ชาย 1 : ก็เรื่องสามก๊กน่ีแหละ ใครบอกว่าข้าเล่าเรื่องก๊กเดียว 
ผู้ชาย 4 :  แหน่ะ ใช่แน่นะที่บอกว่ามีซุนซวนเซ แล้วก็ชุนขากางเกงเน่ีย 
ผู้ชาย 1 : บ๊ะ ก็บอกแล้วไงว่าอ่านมาแล้ว49จบแล้ว 
ผู้ชาย 4 :  ยิ่งฟังยิ่งบ้าเว่ย 

(เพลงสามก๊ก  เพลิน พรหมแดน และอ่ืน ๆ ) 

 เพลงสามก๊ก เป็นเพลงที่ใช้บทสนทนาโต้ตอบเป็นเนื้อหาของเพลงถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
สามก๊ก โดยการให้ข้อมูลที่มีทั้งข้อมูลที่ผสมปนเประหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น  

ผู้ชาย 3 : อืม ไอ้สามก๊กน่ีมันมีก๊กอะไรบ้างหละ 
ผู้ชาย 1 : มันก็มีก๊กเล่าปี่ ก๊กโจโฉ ก๊กซุนกวนไงหละ  
ผู้ชาย 2 :  อาเพิงครับแล้วก๊กเล่าปี่น่ีมีใครบ้างลื้อรู้รึเปล่า 
ผู้ชาย 1 : รู้ ก๊กเล่าปี่ก็มีเล่าปี่ เล่าเปียว เล่าเสี้ยน เหล้าสาโท เหล้าเอ็กซ์โอ  

เหล้าขาว เหล้าแม่โขง เหล้าบรั่นดี เหล้าไวน์ เหล้าเถื่อน เหล้าเซ่ียงซุน  
เหล้าองุ่น เล่านิทาน 

(เพลงสามก๊ก เพลิน พรหมแดน และอ่ืน ๆ) 

  วรรณคดีไทยเรื่องสามก๊ก มีการแบ่งเป็นสามก๊กคือและมีตัวละครชื่อ เล่าปี่ เล่าเปียว เล่า
เสี้ยน จริง แต่ “เหล้าสาโท” “เหล้าเอ็กซ์โอ” “เหล้าขาว” “เหล้าแม่โขง” “เหล้าบรั่นดี” “เหล้าไวน์” 
“เหล้าเถื่อน” “เหล้าเซี่ยงซุน” “เหล้าองุ่น” นั้นเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการเล่าคำว่า “เล่า” 
กับ “เหล้า” ซึ่งเป็นการเล่นคำพ้องเสียง และเล่นคำว่า “เล่านิทาน” ซึ่งเป็นคำกริยา มิใช่ชื่อของตัว
ละครในวรรณคดี ทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าบทเพลงสามก๊ก มีการเล่นคำ ซึ่งทำให้เกิดคำคล้อง
จองที่ไพเราะ แต่มีการให้ข้อมูลที่ผิดเพื่อสร้างความตลกขบขันในบทเพลง ซึ่งในบทเพลงนี้เป็นการเล่า
เรื่องวรรณคดีสามก๊ก ที่เปลี่ยนแปลงเรื่องราวและให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพื่อความสนุกสนาน  

 บทเพลงที่ใช้บทสนทนาที่มีการบรรยายที่กล่าวถึงข้างต้น คือเพลงจะมีการเกริ่นนำเรื่องราว
เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวพบสังเขปจากนั้นใช้ผู้ขับร้องเป็นตัวแทนของตัวละครนำเสนอเรื่องราวผ่าน
บทสนทนาโต้ตอบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวในบทเพลงทั้งจากการบรรยายและการโต้ตอบ หรือใช้บท
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สนทนาโต้ตอบโดยผู้ขับร้องมิได้เป็นตัวแทนของตัวละคร แต่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวละครด้วยวิธีการใช้
บทสนทนาดังเช่นเพลงสามก๊ก ลักษณะของการนำเสนอเรื่องราวโดยวิธีการนี้เป็นการให้รายละเอียด
ของเรื่องราวที่จะนำเสนอได้ทั้งเหตุการณ์ ความคิด อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้เป็นอย่างดี  

3.2 บทสนทนาโต้ตอบที่ไม่มีการบรรยาย  

                บทสนทนาที่ไม่มีการบรรยาย หมายถึง การใช้ผู้ขับร้องเป็นตัวแทนของตัวละครจากใน
วรรณคดีไทยใช้วิธีการนำเสนอโดยใช้บทสนทนาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเพลง โดยไม่มีการบรรยายเรือ่งราว 
ผู้ฟังสามารถเข้าใจเรื่องราวจากการโต้ตอบกับ การใช้บทสนทนาที่ไม่มีการบรรยายพบจำนวน 5 บท
เพลงได้แก่ เพลงกระท่อมรจนา เพลงสังข์ทองลองใจรจนา เพลงสัญญาฮักแก้วหน้าม้า เพลงปิ่นทอง
เกี้ยวแก้วมณี และเพลงพระลักษมณ์พระราม(อย่าแย่งแฟนผม) ดังนี ้

     เพลงกระท่อมรจนา 

ผู้ชาย :  เราอยู่กระท่อมปลายนาครองรักวิวาห์หอห้องมี นวล น้องเป็น คู่ ชีวา  
ผู้หญิง :  ดูด ดื่ม ใจถึงจนแค่ไหนน้องไม่ว่า  
ผู้ชาย :  โถ ขวัญตาพี่เห็นน้ำใจ  
ผู้หญิง :  จะอยู่แห่งไหนให้เรารักม่ัน 
ผู้ชาย : พี่ ต่ำ ช้า โฉด เขลาถึงกลัวน้องเจ้าระอา  
ผู้หญิง : ใคร ๆ เห็นเป็นเงาะป่าน้องก็บูชาช่างใครอิจฉาเป็นไร  
ผู้ชาย : มีรจนาเป็นม่ิงขวัญชีวาถึงแม้พี่เหน่ือยกลับมาเห็นหน้าก็ชื่นใจ  
ผู้หญิง : มา ออ เซาะหวังจะปะเหลาะอะไรไหนลองเอ่ยวาจา  
ผู้ชาย : พี่เหน่ือยจากไร่กลับมาโอ้รจนาเน้ืออุ่นแม่คุณเห็นใจเถอะแก้วตา  

    … 
ผู้หญิง : อายจังน้องกลัวใครจ้อง  
ผู้ชาย : ใครอยากมองใครอยากจ้องก็ช่างใคร  
ผู้หญิง : วาจาล้วนเอาแต่ได้  
ผู้ชาย : อย่าเอ็ดไปชื่นใจอีกนิดทรามเชย  
ผู้หญิง : ตายจริงน้องลืมแกงคั่วมัว อุ่น ไฟ  
ผู้ชาย : คงไหม้แล้วอย่าห่วงเลย  
ผู้หญิง : มัวเพลินน้ำคำพี่เอ่ย  
ผู้ชาย : เลยอดเลยชวดเชยได้ลิ้มแกงคั่ว  
พร้อมกัน : เราพลอดกันจนลืมตัวเดี๋ยวเดียวแกงคั่วไหม้ หมด เลย 

(เพลงกระท่อมรจนา  ธานินทร์ อินทรเทพ และดาวใจ ไพจิตร) 
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ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า เพลงกระท่อมรจนา เป็นบทเพลงที่นำเสนอการเกี้ยวพาราสี
ของตัวละครเจ้าเงาะหรือพระสังข์ กับ นางรจนา เป็นบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความรักของสองตัว
ละคร โดยการใช้บทสนทนาโต้ตอบตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเพลง 

        เพลงสังข์ทองลองใจรจนา  

ผู้ชาย : มางามแท้หล่านางฟ้ากะบ่ท่อ มีแฟนแล้วบ๊อน๊อน้องรจนา 
ผู้หญิง : อย่ามาปากหวาน น้องน้ันมีสามีแล้วล่ะ 
ผู้ชาย : มีแล้วอ้ายกะบ่ว่า ป๋ามาอ้ายกะสิเอา 
ผู้หญิง : เว้าจ่ังซ่ี ดูถูกศักดิ์ศรีน้องเกินไป ถึงสามีสิผู้ฮ้ายเงาะป่าบ้าใบ้ก็ใจเดียวหนา 
ผู้ชาย : อ้ายทั้งหล่อ มีพร้อมสรรพ์ทรัพย์สินเงินตรา 
ผู้หญิง : ต่อให้อ้ายเป็นเทวดา กะสิฮักผัวน้องคนเดียว 
ผู้ชาย : เงาะป่าบ้าใบ้ ยังไงจะมาสู้อ้าย 
ผู้หญิง : แพ้เพียงร่างกาย หัวใจไม่แพ้หรอกหนา 
ผู้ชาย : อ้ายก็ฮักจริง 
ผู้หญิง : ไปฮักคนอ่ืนดีกว่า 
ผู้ชาย : พูดมาก ปล้ำดีไหมล่ะ 
ผู้หญิง : ก็ลองมา ถ้าพี่อยากตาย 
ผู้ชาย : ผู้หญิงอะไร ปากร้ายเหมือนนางเสือดาว 
ผู้หญิง : ถ้าขืนมาทำมือยาว นางเสือดาวจะกัดให้ดู 
ผู้ชาย : ขู่รึ 
ผู้หญิง : ไม่ขู่ ลองดูถ้าพี่อยากรู้ 
ผู้ชาย : หอมหน่อย 
ผู้หญิง : จะต่อยให้ดู ผู้ชายเจ้าชู้หัวงูไปเลย 

(เพลงสังข์ทองลองใจรจนา  ก้องหล้า ยอดจำปา และทศัพร ทองจันทร์ ) 

 เพลงสังข์ทองลองใจรจนา บทเพลงนี้เป็นตัวละครในวรรณคดีไทยนางรจนากับพระสังข์ 
โต้ตอบกันไปมา โดยมิได้มีการบรรยายให้ผู้ฟังทราบก่อนว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องใด แต่ผู้ฟัง
สามารถเข้าใจเรื่องราวจากบทสนทนาได้ว่า พระสังข์ถอดรูปเงาะ มาแกล้งเกี้ยวพาราสีนางรจนา ให้
เลิกกับเจ้าเงาะมารักตนเอง การโต้ตอบของนางรจนา ทำให้ผู้ฟังทราบได้ว่านางรจนา นั้นมิได้สนใจตัว
พระสังข์ ยังมั่นคงในความรักที่มีต่อเจ้าเงาะ จากบทสนทนาโต้ตอบข้างต้น 

       เพลงสัญญาฮักแก้วหน้าม้า  

ผู้หญิง : เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วห้ามคืนคำ สัญญาอะไรเอาไว้ให้จำ  
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อย่าลืมคำนะพระปิ่นทอง 
ผู้ชาย : บ่ต้องกังวลคนจะเป็นกษัตริย์จะเบี้ยวสัญญาน้อง 
ผู้หญิง : อิหลีเด้อพระปิ่นทองอย่าตั๋วให้น้องคองเด้อพี่ 
ผู้ชาย : ไม่นานคนดีแก้วมณีน้ีสบายใจ จะให้พ่อแม่มาขอเร็วไว 
ผู้หญิง : แก้วดีใจถ้าอ้ายพูดจริงย่านแต่ลิงหลอกเจ้า เว้าแต่ปากตั๋วใจน้องวิน 
ผู้ชาย : อ้ายปิ่นทองบ่ใช่คนเล่นลิ้นพูดจริงทำจริงทุกสิ่งลั่นวาจา 
ผู้หญิง : แก้วมณีสิถ้า 
ผู้ชาย : ถ้าโลดบ่มีผิดหวัง 
ผู้หญิง : สิหาเสื้อโตงามมาใส่วันอ้ายมาขอ 
ผู้ชาย : บ่โดนดอกหล่า บ่เกินชาติหน้า โอ๊ะ เดือนหน้าให้รอ 
ผู้หญิง : แก้วมณีดีใจแท้น้อ ได้ผัวรูปหล่อแถมลูกพ่อพญา 
ผู้ชาย : ถ้างั้นอ้ายลา ก่อนนะว่าที่ภรรยา 
ผู้หญิง : มาเว้าให้ดีใจแท้เพคะว่าที่สามีเด็จพี่ปิ่นทอง 
ผู้ชาย : น้องแก้วหน้าหมา โอ๊ะ แก้วหน้าม้า อ้ายขอลาก่อน 
ผู้หญิง : อย่าลืมเด้อคำเว้าต่อน้อง 
ผู้ชาย : บ่ต้องคิดหลายอ้ายบ่ลืมสัญญา 

(เพลงสัญญาฮักแก้วหน้าม้า  มารค์ วงศิลป์ และเหมียว ลักขณา) 

เพลงสัญญาฮักแก้วหน้ามา้ เป็นบทเพลงทีเ่ปน็ตัวละคร นางแก้วหน้าม้า กับ พระปิ่นทอง โดย
เริ่มต้นบทสนทนาของนางแก้วหน้าม้ากล่าวถึงสัญญาของพระปิ่นทองที่มีให้กับนาง และ พระปิ่นทอง
แสดงคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ การโต้ตอบระหว่างตัวละครทั้งสองนั้น สามารถแสดงลักษณะนิสัยของพระ
ปิ่นทองในบทเพลงนี้ว่าเป็นบุคคลที่พูดไม่น่าเชื่อถือ เช่น “บ่โดนดอกหล่า บ่เกินชาติหน้า โอ๊ะ เดือน
หน้าให้รอ” แปลความได้ว่า “ไม่นานหรอกน้อง ไม่เกินชาติหน้า โอ๊ะ! เดือนหน้าขอให้รอ” การใช้คำ
ว่า “ชาติหน้า” เป็นสำนวนที่หมายถึง เป็นเวลาที่นานมาก จากนั้นพระปิ่นทอง กล่าวใหม่ว่า เดือน
หน้า เป็นลักษณะการผัดไปเพื่อให้พ้นจากเหตุการณ์ตรงนี้ไปก่อน หรือในท่อนที่ว่า “น้องแก้วหน้าหมา 
โอ๊ะ แก้วหน้าม้า อ้ายขอลาก่อน” ซึ่งให้คำบริภาษนางแก้วหน้าม้า โดยใช้คำเรียกผิดว่าเป็นแก้วหน้า
หมา สามารถแสดงลักษณะนิสัยพระปิ่นทองว่าสัญญาที่ให้นี้เป็นสัญญาที่เป็นสัญญาที่ไม่แสดงท่าที
จริงจังของพระปิ่นทอง  

        เพลงปิ่นทองเกี้ยวแก้วมณี  

ผู้ชาย : ขอถามได้บ่ พออ้ายได้หายสงสัยหาทางกลับบ้านไม่เจอหรือไง  
          น้องใช่คนหรือว่านางฟ้า 
ผู้หญิง : พูดจาแบบน้ี กับผู้หญิงก่ีคนแล้วล่ะเคยเจอมากมายหลายหน้า 
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ผู้ชาย : สวยปานนางฟ้า คือน้องบ่มี 
ผู้หญิง : นิสัยผู้ชาย อยากได้ก็ทำปากหวาน 
... 
ผู้ชาย : ฆ่าให้พี่ตาย ดีกว่าจะให้พี่จาก 
ผู้หญิง : ก็แค่ลมปาก ไม่มีรากใครน้ันก็พูดได้อ้ายพระปิ่นทอง 
ผู้ชาย : เอาเกียรติรับรองหากน้องไม่เชื่อใจ 
ผู้หญิง : น้องมณีเป็นสาวบ้านไพร ไม่อาจเอ้ือมไปเคียงข้างพระองค์ 
ผู้ชาย : ถือเป็นบุญอ้าย ถ้าแม้ได้น้องมณีเคียงกาย 
ผู้หญิง : กลัวแต่ได้ชิม อ่ิมแล้วหนีหาย 
ผู้ชาย : ถ้าพี่ไม่ตาย คงไม่มีวัน 
ผู้หญิง : ถ้าลืมคำพูดมา ให้ฟ้าผ่าตอไม้ละกัน 
ผู้ชาย : ทำไมพี่พูดแบบน้ัน ให้มันผ่าอ้ายไผสิเป็นแฟนน้อง  

(เพลงป่ินทองเก้ียวแก้วมณี มาร์ค วงศิลป์ และเหมียว ลักขณา 

เพลงปิ่นทองเกี้ยวแก้วมณี เป็นบทเพลงที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับเพลงสัญญาฮักแก้วหน้า
ม้า ให้ตัวละครพระปิ่นทองสนนาโต้ตอบกับนางแก้วหน้าม้าแต่เป็นอีกร่างหนึ่งของนางที่เป็นร่างที่
สวยงามช่ือว่า นางแก้วมณี แต่บทสนทนาข้างต้นเป็นการนำเสนอการเกีย้วพาราสีของตัวละคร ซึ่งเป็น
เนื้อหาที่ต่างจากเพลงสัญญาฮักแก้วหน้า แต่ยังคงลักษณะนิสัยของพระปิ่นทองที่เป็นบุคคลที่มที่าทีไม่
จริงจัง ปากหวาน โดยบทเพลงนี้ใช้บทสนทนาภาษาระดับปากให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวได้อย่างง่ายดาย 

       เพลงพระลักษมณ์พระราม(อย่าแย่งแฟนผม) 

 ผู้ชาย 1 : ตามหามานานแสนนาน ว่าอันธพาลที่ไหน  
            มาเหยียบหัวใจ มาทำร้ายรักเรา 
ผู้ชาย 2 :  ความรักที่เคยงดงาม ถูกตามด้วยไอ้ตัวร้าย  
            ต้องไล่ให้ไกล อย่าให้มาคอยราวี 
ผู้ชาย 1 : ผมรู้คุณแอบชอบแฟนของผม 
ผู้ชาย 2 :  ผมรู้เขาแอบชื่นชมแฟนพี่ 
ผู้ชาย 1 : อยากรักแต่ต้องระวังให้ดี คนน้ีเขามีเจ้าของ 

 ถ้าเปรียบเราเป็นพระราม จะตามไปบอกให้รู้ 
ผู้ชาย 2 : พระลักษมณ์จะคอยต่อสู้ เคียงคู่พระรามแน่นอน  
           จะบุกไปกรุงลงกา ตามหายักษาเพื่อสั่งเพื่อสอน 
ผู้ชาย 1 : น้องเราอย่าเพิ่งใจร้อน มาช่วยแผลงศรใส่มัน 

 ชิชะทศกัณฐ์ช่างม่ันหน้า มาทำซ่าสีดาเค้าไม่สน 
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ผู้ชาย 2 :  มีมณโฑเคียงข้างอยู่ทั้งคน ยังดิ้นรนมารักคนมีแฟน 
ผู้ชาย 1 : อุเหม่เจ้ายักษาช่างกล้าคิด จะพิชิตสีดามาควงแขน 
ผู้ชาย 2 :  ก็รู้อยู่โฉมตรูมีคู่แฟน ยังมาแค้นขู่ข้าไอ้หน้าทน 
ผู้ชาย 1 : อันตัวเราพระรามอย่าหยามกัน จะลงทัณฑ์ยักษาข้าไม่สน 
ผู้ชาย 2 : ขืนปล่อยปละละไปจะอายคน  
(พร้อม) ไปให้พ้นยักษ์บ้าอย่าตอแย  ให้คนทั้งโลกได้รู้ พระรามต้องคู่สีดา 

(เพลงพระราม พระลักษมณ์ (อย่าแย่งแฟนผม) ไกรสร บุญมาและโอเอ ธนพนธ์) 

เพลงพระลักษมณ์พระราม(อย่าแย่งแฟนผม) แทนตนเองเป็นตัวละคร พระลักษมณ์ กับ 
พระราม ใช้บทสนทนาแสดงการตำหนิตัวละครทศกัณฐ์ นำเสนอด้วยการใช้ภาษาโต้ตอบแบบภาษา
ปาก หรือการพูดในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป เช่นคำว่า “แฟน” “มั่นหน้า” “ทำซ่า” “ตอแย” 
แต่มีการผสมผสานคำศัพท์ทางวรรณคดี เช่นคำว่า “อุเหม่” “ชิชะ” “แผลงศร” ซึ่งเป็นลักษณะการ
ผสมผสานภาษาเก่ากับภาษาใหม่ในบทเพลง  

     การเล่าเรื่องโดยการใช้บทสนทนาโต้ตอบในบทเพลงไทยสากล ทั้งรูปแบบมีการบรรยาย
และไม่มีการบรรยายเป็นการนำเสนอเรื่องราวตัวละครวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ โดยรูปแบบการบรรยายจะ
แสดงเรื่องราว และเหตุการณ์อย่างละเอียดมากกว่าแบบไม่มีการบรรยาย แต่อย่างไรก็ตาม การ
นำเสนอเรื่องราวโดยใช้บทสนทนาโต้ตอบในการเล่าเรื่องนี้สามารถถ่ายทอดให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวได้ 
ช่วยสร้างความหลากหลายในการเล่าเรื่องราวตัวละครจากวรรณคดีไทยโดยนำเสนอเป็นบทเพลงไทย
สากลได้เป็นอย่างดี   

4. การใช้ภาษาในบทเพลงไทยสากลท่ีสรา้งสรรค์จากตัวละครวรรณคดีไทย 

 ภาษาเป็นสิ่งสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องเล่าต่าง ๆ  ดังเช่นในบทเพลงไทยสากล บทเพลงนั้น
จำเป็นต้องมีเนื้อเพลงซึ่งสร้างสรรค์โดยผู้ประพันธ์เลือกสรรคำใช้แล้วร้อยเรียงเป็นข้อความและสร้าง
เป็นท่วงทำนองที่จะสื่อความไปยังผู้ฟังเพื่อถ่ายทอดเป็นเรื่องราวทั้งความรู้สึกนึกคิด ข้อคิดเตือนใจ 
แรงบันดาลใจ หรือความสะเทือนใจ ซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดความสุนทรียะหรือสร้างความหมายอย่างใด
อย่างหนึ่ง ผู้วิจัยจึงศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
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  4.1 การใช้เสียงของคำ 

            4.1.1 การใช้เสียงสัมผัสคล้องจอง 

                 คำประพันธ์ที่มีลักษณะเป็นร้อยกรองต้องมีถ้อยคำให้มีสัมผัสคล้องจองกนัซึ่ง
เป็นกลวิธีสร้างความประสานของเสียงให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ช่วยให้รู้สึกถึงความต่อเนื่องระหว่างช่วงใน
วรรคเดียวกัน และย้ำคำที่ส่งและรับสัมผัสให้เด่น (ดวงมน จิตร์จำนงค์, 2540: 179)  ทำให้เกิดความ
ไพเราะ ทั้งนี้เสียงสัมผัสคล้องจองเป็นหัวใจสำคัญของบทรอ้ยกรองหรอืคำประพนัธ์ไทย โดยกลวิธีการ
ซ้ำเสียงสระ หรือเสียงพยัญชนะในคำที่อยู่ใกล้กัน ซึ่งในบทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละคร
วรรณคดีไทยใช้ถ้อยคำที่มีสัมผัสคล้องจองทั้งสัมผัสสระ และสัมผัสอักษร ซึ่งสัมผัสสระคือคำที่มีเสียง
สระและตัวสะกดเดียวกัน แต่ต่างกันที่เสียงพยัญชนะต้น ส่วนสัมผัสอักษรคือคำที่มีเสียงพยัญชนะต้น
เดียวกัน การเล่นเสียงสัมผัสนี้เพื่อให้บทเพลงเกิดความไพเราะ ตัวอย่างเช่น    

 เพลงกามนิต วาสิฏฐี มีการเลือกใช้เสียงสัมผัสที่ทำให้เกิดความไพเราะ ดังความว่า 

จะกล่าวสุนทร เป็นกลอนลิขิตเรื่องกามนิต กับวาสิฏฐี   
กามนิตยอดชายจะไปค้าขาย ที่โกสัมพี 
โชคและบุญหนุนนำ ได้เจอสาวงาม ชื่อวาสิฏฐี 
นางกับมิตรสหาย เดาะคลีถวายองค์ลักษมี 
งามในรูประหง  เสมือนดั่งองค์เทพไท้เทวี 
เนตรมาพบสบกัน นวลนางไหวหว่ัน ในดวงฤดี 
ทำให้ใจสะทก ลูกคลีพลัดตก ไปจากเวที 
กามนิตว่องไว กระโดดเข้ารับลูกไว้ทันที 
... 
จนวาระสุดท้าย พลีชีพสลาย จึงรู้เรื่องดี 
เลยตั้งอธิฐาน ไปขอพบกันสุขาวดี 
เห่ เฮ เฮ ฮาที่ฟังผมมาต้องขอลาที  
จบเรื่องโดยย่อแต่พอสำราญผู้ฟังทุกท่านจงสวัสดี 

     (เพลงกามนิตวาสิฏฐ ี  มศีักดิ์ นาครัตน์) 

 เพลงกามนิต วาสิฏฐี เลือกคำที ่ทำให้เกิดเสียงสัมผัสคล้องจองทั ้งสัมผัสสระและสัมผัส
พยัญชนะภายในวรรคทุกวรรค เช่น คำว่า “สุนทร” กับ “กลอนลิขิต”  คำว่า “ลิขิต” กับ “กามนิต”  
คำว่า “ยอดชาย” “ค้าขาย”คำว่า “นวล” กับ “นาง” “ไหว” กับ “หวั่น” เป็นต้น อีกทั้งคำสุดท้าย
ของแต่ละวรรคล้วนลงท้ายด้วยสระอี เช่นคำว่า “วาสิฏฐี” “โกสัมพี” “องค์ลักษมี” “เทพไท้เทวี” 
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“ในดวงฤดี” ซึ่งเป็นลักษณะคำประพันธ์ของเพลงพื้นบ้านที่เรียกว่ากลอนหัวเดียว กล่าวคือเป็นกลอน
ที่ลงท้ายด้วยสระเดียวกันไปเรื่อย ๆ  (สุกัญญา สุจฉายา , 2523: 35) ชนิดกลอนลี คือ คำลงท้ายด้วย
สระอีทุกคำ ให้เกิดเสียงสัมผัสคล้องจองและเกิดความไพเราะ 

การใช้ถ้อยคำและภาษาเพื่อการเล่าเรือ่งในบทเพลงนี้ช่วยทำให้เกิดจนิตภาพ เช่นในเนื้อความ
ที่ว่า “เนตรมาพบสบกันนวลนางไหวหวั่นในดวงฤดี ทำให้ใจสะทกลูกคลีพลัดตกไปจากเวทีกาม นิ
ตว่องไวกระโดดเข้ารับลูกไว้ทันที โยนไปให้นวลน้อง ประสานตามองสบแสนเปรมปรีดิ์” ทั้งใช้คำเล่า
เหตุการณ์ เมื่อกามนิตและนางวาสิฏฐีได้สบตาตากัน และใช้คำแสดงความรู้สึกของตัวละคร “ไหว
หว่ัน” “ใจสะทก” ทำให้ลูกคลีตกจากเวที จากนั้นใช้คำที่ทำให้เกิดจินตภาพ ผู้ฟังสามารถจินตนาการ
เห็นภาพ กามนิต ที่ว่ิงเข้าไปกระโดดรับลูกคลีนั้นอย่างรวดเร็ว แล้วโยนลูกคลีกลับไปให้นางวาสิฏฐี ทั้ง
สองจึงได้สบตากันอีกครั้งและเกิดความรักที่มีให้แก่กัน ซึ่งบทเพลงนี้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความ
รักของกามนิตและนางวาสิฏฐีได้เป็นอย่างไพเราะและเกิดจินตภาพได้อย่างชัดเจน 

เพลงเห่ฉิมพลี  เป็นเพลงที่มีเสียงสัมผัสทั้งเสียงสระและสัมผัสอักษร ดังตัวอย่างเช่น 

ฉิมพลีพิมานมาศ สุดสวาทนาฏกากี เวนไตยให้ยินดี ปรีดาแนบแอบนางชม  
สองสุขสองสวาท แสงโสมสาดสองสุขสม สองสนิทสองชิดชม สองภิรมย์สมฤดี  
นกแนบนวลนางนอน กางสองกรโอบกากี ชื่นชีวันขวัญชีวี แนบฉิมพลีหลับไม่ลง  
... 
นาคีเริงสาครอ่อนใจตัวกลัวสุบรรณ แผลงฤทธ์ิพ่นพิษพลัน หนีสุบรรณเจ้าฉิมพลี  
ยอดเอยเจ้ายอดรัก ผู้มีพักตร์ผ่องโสภี หลับตาอย่าพาที ฟังเสียงพี่อย่ารำคาญ  
ตักพี่น้ีแทนหมอน ทิฆัมพรแทนมุ้งม่าน โพยภัยไม่แผ้วพาน หลับสำราญดั่งฉิมพลี  
น้อง...นอน นอนหนุนตักพี่นอน นอน นอน นอน นะนอน จะกล่อมให้นอน 

(เพลงเห่ฉิมพลี   พร ภิรมย์/ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) 

 เพลงเห่ฉิมพลี มีฉันทลักษณ์คล้ายกับกาพย์ยานี 11 ผู้ประพันธ์เลือกสรรคำใช้ให้มีเสียงสัมผัส
คล้องจองที่มีลักษณะสัมผัสสระ เช่น คำว่า “สวาท” กับ “นาฏ” คำว่า “ยินดี” กับ “ปรีดา” คำว่า 
“แอบ” กับ “แนบ” และเล่นเสียงสัมผัสอักษร คำว่า “สอง” “สุข” “สวาท” “แสง” “โสม” “สาด” 
“สุขสม” เป็นต้น นอกจากจะมีเสียงสัมผัสอันไพเราะแล้วยังเลือกสรรคำแบบภาษากวีช่วยให้เพลงนี้มี
ความไพเราะมากยิ่งข้ึน อีกทั้งบทเพลงนี้มีลักษณะเป็นบทอัศจรรย์ อันเป็นขนบการประพันธ์ที่ปรากฏ
ในตัวบทวรรณคดี  

เพลงกากี เป็นเพลงไทยสากลที่ยงัคงมเีสียงสมัผสั แต่เสียงสมัผสัมิได้ปรากฏในทุก ๆ  
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วรรคดังบทเพลงที่ยกมาข้างต้น อีกทั้งใช้คำง่ายสือ่ความหมายให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  ดังความว่า 

กลิ่นหอมยังวนเวียนไม่เคยจางหายไป  
กลิ่นน้ีเป็นของเธอในคืนน้ันยังฝังใจ 
เธอคือความทรงจำที่ฉันน้ันลืมไม่ลงได้แต่หลงไปสุดไกล 
เธอคือคนที่ชายทุกคนใฝ่ฝัน อยากมีเธอข้างกาย 
กลับมาสักที กลับมา ไม่ว่าจะอยู่กับใคร  
กลับมาสักที กลับมา อย่าหนีไป  
ฉันเฝ้ารอแต่เธอ 

(เพลงกากี   วง Big Ass) 

เพลงกากี เป็นเพลงไทยสากลประเภทเพลงสตริง มีเสียงสัมผัสคล้องจอง ถ้อยคำที่ใช้เป็นคำ

ง่ายที่สื่อความหมายได้ชัดเจน แม้การเลือกสรรคำไม่ใช่ภาษากวี แต่ยังคงมีความไพเราะด้วยเสียง

สัมผัสคล้องจองที่มีลักษณะสัมผัสสระในท้ายวรรคคล้ายคลึงกับกลอนหัวเดียว ได้แก่ คำว่า “ไป” 

“ใจ” “ไกล” “ใคร” ทำให้บทเพลงไพเราะและจดจำง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้กล่าวถึงผู้หญิงที่มีเสน่ห์ชวน

หลงใหล ซึ่งผู้หญิงที่กล่าวถึงนั้นคือนางกากีดังปรากฏในชื่อเพลง และมีลักษณะเฉพาะของนางคือมี

กลิ่นกายหอม  

เพลงรักเพียงเธอ (พระสุธน มโนราห์) และเพลงแก้วหน้าม้า เป็นเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์

และเผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ตามลำดับ โดยเนื้อความในบทเพลงยังคงมีเสียง

สัมผัสเช่นเดียวกับเพลงกากี ดังเนื้อความว่า 

ฉันมีแค่เธอ เธอมีแค่ฉัน แค่เรามีกัน เท่านั้นก็เพียงพอ 
ต่อให้มีคนเป็นล้านคน จะไม่สนใครหรอกนะ 

เพราะเธอคือสิ่งล้ำค่าที่ฉันได้เจอใจมีแค่เธอ รักเธอมโนราห์ 

แม้ไกลสุดฟ้า จะไปหาเธอ 

เธออยู่ที่ไหน อยู่แห่งหนใด โปรดรู้ดวงใจ ฉันมีเพียงเธอ 

เธออยู่ที่ไหน อยู่แห่งหนใดโปรดรู้เอาไว้ ว่าฉันรักเธอ 

รักเธอ รักเธอมโนราห์ รักเธอ รักเธอมโนราห์   
(เพลงรักเพียงเธอ (พระสุธน มโนราห์)  กันย ์ธารา) 

ฉันต้องสวยแค่ไหนจึงจะได้ใจเธอ ให้เธอไปเท่าไร แต่สุดท้ายก็ใจพัง  
หวังแค่เพียงได้เป็นคนในสายตาเธอสักครั้ง รู้ว่าไม่มีวันจะได้อยู่ในหัวใจ  
ต้องช้ำแค่ไหนไม่เคยอยู่ในสายตา แต่ช้ำยิ่งกว่าเธอตัดสินแค่เพียงรูปกาย  
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บังคับไม่ได้ทำใจ รักไปเจ็บไปโง่ไป 
(เพลงแก้วหน้าม้า(ต้องสวยแค่ไหน)  มินตรา นา่นเจ้า) 

 เพลงทั้งสองเพลงเป็นบทเพลงที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทย โดยใช้เรื่อง พระสุธน 

มโนห์รา และ เรื่องแก้วหน้าม้า โดยเลือกใช้คำที่มีเสียงสัมผัสในบางวรรค ซึ่งเป็นคำที่ใช้เป็นคำที่เข้าใจ

ง่าย และใช้ภาษาพูด เช่น หรอกนะ รู้เอาไว้ ใจพัง รักไป เจ็บไป โง่ไป  

 อย่างไรก็ตามบทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครจากวรรณคดีไทยจะมีการเลือกสรร 

คำใช้เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจอีกทั้งยังทำให้เกิดความไพเราะด้วยการใช้เสยีงสมัผสัใหเ้กิดความ

คล้องจองระหว่างวรรค ซึ่งในบทเพลงมีทั้งการสัมผัสในสัมผัสนอก แต่ก็ยังคงมีเสียงสัมผัสในบทเพลง 

แม้จะไม่ปรากฏในทุกวรรคก็ตาม แต่ผู้ประพันธ์ยังคงเลือกสรรคำให้มีเสียงสัมผัสที่คล้องจองกัน 

          4.1.2 การใช้เสียงแสดงอารมณ์และความรู้สึก 

         การใช้เสียงแสดงอารมณ์และความรู้สึกปรากฏในบทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จาก
ตัวละครไทย คือ การใช้ถ้อยคำแบบการพูดสนทนาถ่ายทอดในรูปแบบของเพลง เพื่อแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของผู้เล่าเรื่องหรือตัวละครจากวรรณคดีไทย ตัวอย่างเช่น เพลงแหล่ชูชกสองกุมาร 

เด็กชาย : โธ่ลุงจ๋าอย่าเตะตีด่าหรือว่าลูกน้อย ป่านน้ีแม่หนูคงคอย โอ้พ่อผมน้อยจงปล่อยหนูไป  
ผู้ชาย : หนอยแน่ไอ้ตัวดี มาว่ากูน้ีหัวล้านได้ มาน่ี อ้ือ อ้ือ ตีให้ตาย 
         จะเอาไว้ไยไอ้เด็กสันดาน   จะเอาไว้ไยไอ้เด็กสันดาน อ้ือ  
เด็กชาย : โอ๊ย  

(เพลงแหล่ชูชกสองกุมาร  สุรพล  สมบัติเจริญ) 

เพลงแหล่ชูชกสองกุมาร เป็นเพลงที่เล่าถึงเหตุการณ์ตอนชูชก นำตัวพระกัณหาชาลี ไปเป็น
ทาสรับใช้ ในขณะที่เดินทางไปชูชกทำร้ายร่างกายของสองกุมาร ในเนื้อความที่ยกมานั้น เป็นตอนที่
พระชาลีอ้อนวอนขอความเมตตา แต่กลับเรียกว่า “พ่อผมน้อย” จึงทำให้ ชูชก เกิดความโกรธ จึงร้อง 
ว่า ชะหนอยแน่ เป็นเสียงพูดแสดงความไม่พอใจ ซึ่งปรากฏใน เพลงอานุภาพพระอภัย ในท่อนที่ว่า 
“ชะหนอยแน่นางเงือกตัวดี ผู้ชายมากมีมาอวดดีแย่งฉัน”  และ เพลงหนุมาน(1) ในท่อนที่ว่า “ไอ้ทศ
พักตร์ ชะหนอยแน่” การพูดออกเสียงชะหนอยแน่ล้วนแสดงอารมณ์โกรธหรือความไม่พอใจทั้งสิ้น ใน
บทเพลงแหล่ชูชกสองกุมาร เมื่อชูชกแสดงความไม่พอใจ จึงเฆี่ยนตีพระชาลี จากนั้นพระชาลีแสดง
ความเจ็บปวดด้วยการใช้เสียง “โอ๊ย” การใช้เสียงแสดงอารมณ์มาเป็นสว่นเสรมิในเพลงนี้มสี่วนให้การ
เล่าเรื่องชัดเจนมากยิ่งข้ึน ทำให้เห็นว่าชูชกเป็นคนโหด โมโหร้าย สร้างความน่าสงสารให้แก่พระกุมาร
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ทั้งสอง หรือ เพลงสามก๊ก เป็นเพลงที่มีการใช้การพูดสนทนาเพื่อเล่าเรื่องราวในรูปแบบของบทเพลง 
ตัวอย่างเช่น 

ผู้ชาย 1 : ไม่ต้องมาทำเป็นสงสัยหรอกเพราะข้าอ่านมาแล้ว49จบ 
(พร้อมกัน) อ้ือหือ ไอ้หยา 
... 
ผู้ชาย 1 : อ๋อ ได้มาแล้วขงเบ้งก็เอาลูกเกาทัณฑ์หั่นทำเป็นลูกเกาเหลาต้ม 
              แจกทหารกิน 
ผู้ชาย 4 :  โอ๊ย เป็นไปได้ยังไง 
ผู้ชาย 1 : เป็นได้สิเพราะขงเบ้งเก่งทางเวทมนตร์คาถาด้วยนะ  
            เสกลูกเกาทัณฑ์เป็นลูกเกาเหลา ส่วนตรงหัวก็เสกเป่าเป็นลูกเกาลัด 
ผู้ชาย 4 :  หึย เรื่องจริงเป็นยังงี้แน่นะ 
… 
 ผู้ชาย 4 :  เฮ้ย น่ันกรามคนรึกรามอีเก้งน่ะ 

(เพลงสามก๊ก  เพลิน พรหมแดน และอ่ืน ๆ) 

เพลงสามก๊ก เป็นเพลงที่มลีักษณะการร้องแบบพูด(เพลงพูด) การนำเสนอเป็นรูปแบบของบท
สนทนาจึงมีการใช้เสียงเพื่อแสดงอารมณ์ต่าง ๆ  เช่น คำว่า "อื้อหือ” และ “ไอ้หยา” เป็นเสียงแสดง
ความตกใจระคนกับความประหลาดใจ “อ๋อ” เป็นเสียงที่แสดงความเข้าใจส่วน “โอ๊ย” ในบริบทนี้
ไม่ได้แสดงความเจ็บปวด แต่แสดงความไม่เชื่อ เช่นเดียวกับเสียง “หึย” และคำว่า “เฮ้ย”  แสดง
ความตกใจระคนกับความไม่เชื่อใจ การใช้เสียงแสดงความรู้สึกใน เพลงสามก๊ก มีส่วนช่วยในการสื่อ
ความของผู้เล่าเรื่องในช่วงแรก เป็นการใช้เสียงแสดงความประหลาดใจ ต่อมาเป็นเสียงที่แสดงความ
ไม่เช่ือใจ เนื่องจากผู้เล่าเรื่องในบทเพลงเริ่มเล่าเรื่องที่ไม่เป็นความจริงซึ่งช่วยสร้างความขบขันให้กับ
เพลงนี้ 

การใช้เสียงของคำที่มีเสียงสัมผัสช่วยให้บทเพลงเกิดความไพเราะ หากมีการใช้เสียงสัมผัส
จำนวนมากผู้ประพันธ์จะเลือกสรรคำแบบภาษากวีซึ่งส่งผลให้เพลงนั้น ๆ  ไพเราะมากยิ่ งขึ้น แต่หาก
เป็นเพลงที่มีเสียงสัมผสัน้อยจะเป็นการใช้คำง่ายเพื่อสือ่ความหมายใหเ้กิดความเข้าใจอย่างรวดเรว็ แต่
อย่างไรก็ตามเพลงไทยสากลยังคงเสียงสมัผสัคลอ้งจองในบทเพลง นอกจากนี้ยังมีเพลงไทยสากลยังใช้
ใช้เสียงของคำที ่แสดงอารมณ์ที ่ช่วยให้เพลงนั ้นสื ่ออารมณ์ของตัวละครช่วยเพื ่อเข้าถึงอารมณ์
ความรู้สึกที่ผู้ประพันธ์ต้องการนำเสนอในบทเพลง 



  187 

       4.2 การใช้คำ 

       การพิจารณาระดับคำต้องพิจารณาจากการเลือกใช้คำและความหมายของคำต้องให้
เหมาะสมแก่เรื่อง เพื่อให้เกิดความไพเราะและสื่อความหมายที่เข้มข้น (วีรวัฒน์  อินทรพร , 2560, 
270) การใช้คำมีทั้งคำเรียกตัวละคร การใช้คำภาษาปาก การใช้คำราชาศัพท์ และ การใช้ศัพท์กวี 
ดังนี ้  

      4.2.1 การใช้คำเรียกตัวละคร 

               คำเรียกตัวละครเป็นการเลือกสรรคำใช้เพื่อกล่าวถึงตัวละครจากวรรณคดีไทยที่

นอกเหนือไปจากการเรียกเพียงช่ือของตัวละคร ซึ่งการเลือกใช้คำเรียกตัวละครจะต้องเลือกสรรคำให้

สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการกล่าวถึงหากจะกล่าวถึงในเชิงชื่นชม คำเรียกชื่อตัวละครต้องแสดงถึง

ความงามและความรัก หากจะบริภาษตัวละครต้องเป็นคำที่แสดงถึงการตำหนิ ซึ่งการใช้คำเรียกตัว

ละครผู้วิจัยสามารถจำแนกได้เป็นคำเรียกตัวละครหญิงและคำเรียกตัวละครชาย ดังนี้ 

                       4.2.1.1 ตัวละครหญิง 

               1) คำเรียกท่ีแสดถึงความงามและเป็นท่ีรัก เป็นการเลือกสรรคำเพื่อช่ืน

ชมความงามหรือแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นที่รักใคร่ โดยถ้อยคำที่ปรากฏในบทเพลง ยกตัวอย่าง

เช่นดวงมาลย์ ดวงยี่หวา จอมขวัญ แก้วตา กานดา นงพะงา แม่แก้วดวงใจ เจ้ายอดสุดา แม่ขวัญตา 

แก้วตาขวัญใจพี่ ทรามเชย แม่ยอดนารีเมืองสุพรรณ  น้องวันทองเมียรัก รจนายอดนารี รจนาเนื้ออุ่น 

รจนาทรามวัย  สุดสวาทนาฏกากี ยอดนารีโฉมกากี ยอดชู้กากี เฉิดโฉมบุษบา บุษบานวลน้อง นงนุช

บุษบา นวลน้องแม่สีดา โฉมยงนางผีเสื้อสมุทร โฉมนางมัทรี มัทรีศรีสมร มโนห์ราโฉมงาม ยอดมณีศรี

ศิลป์ปิ่นสรรค์ ศรีมาลายอดหญิง  

               2) คำเรียกที่แสดงถึงการตำหนิ เป็นการเลือกสรรคำใช้เพื่อใช้บริภาษ 

หรือประณาม ส่วนใหญ่จะเป็นกล่าวใช้เรียกนางวันทอง นางโมราและนางกากี ได้แก่ วันทองสองใจ  

หญิงสองใจ วันทองเจ้าสองผัว แม่นางโมราใจสอง นอกจากนี้ยังมีการใช้เพื่อแสดงการปะทะคารมกัน

ของนางผีเสื้อสมุทรกับนางเงือกและพระอภัยมณี ตัวอย่างเช่น นางมารยักษา นางเงือกตัวดี เป็นต้น 
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                         3) คำเรียกที่แสดงถึงสถานภาพของตัวละคร เป็นการใช้คำเพื่อบอก

สถานภาพตัวละครว่าเป็นพระมเหสี พระธิดาหรือบุตรีของใครทั้งนี้เพื่อเป็นการบอกที่มาของตัวละคร 

ยกตัวอย่างเช่น  ธิดาท้าวสามนต์คนสุดท้อง นางเทวี องค์สีดาโฉมเจ้ามารศรี โฉมยุพินปิ ่นนารี        

จันท์เทวีพระมเหสีคู่กับองค์ราชันย์ ลูกสาวท้าวพิจิตรงามโสภิตนางผู้น้อง 

        4) คำเรียกชื่อตัวละครที่มีการปรับเปลี่ยนตัวอักษร เป็นการใช้คำ

เรียกตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของตัวละคร แต่ได้มีการใส่เครื่องหมายนขลิขิตเพื่อแสดงถึงตัว

ละครที่ใช้กล่าวถึง ได้แก่ เพลง สุวรรณมัจฉา (สุพรรณมัจฉา)    

 4.2.1.2 ตัวละครชาย 

              1) คำเรียกท่ีแสดงถึงสถานภาพของตัวละคร เป็นคำเรียกที่ปรากฏมาก

ที่สุดของตัวละครชาย ทั้งนี้เนื่องจากตัวละครชายโดยส่วนใหญ่เป็นกษัตริย์หรือพระโอรสของเจ้าเมือง

ต่าง ๆ ได้แก่ เจ้ากรุงลงกา ขุนมารทศกัณฐ์ กษัตริย์พรหมทัตผู้ทรงชัย พระนรบดีพรหมทัต ท้าวไท 

เหนือหัว ท้าวยศวิมลผู้เรืองศรี องค์อิเหนา องค์ระเด่น ระเด่นมนตรี องค์พระราม ขุนลอท้าว ลอ

ราชันย์ พระเวสสันดรสุริยวงค์ 

 2) คำเรียกท่ีแสดงถึงความงามของตัวละคร เป็นคำเรยีกที่แสดงถึงตัว

ละครเอกฝ่ายชายโดยส่วนใหญท่ี่ล้วนมลีักษณะทางกายภาพที่งดงาม ได้แก่ พระสังข์รูปงาม สงัข์ทอง

คนโก้ เจ้าหนุม่สงัข์ทองเทวา พ่อหนุม่รปูงามผ่องโสภี ไกรทองผูผ้่องพักตร์ 

                    3) คำเรียกที่แสดงถึงการตำหนิ เป็นคำเรียกที่ใช้ในการบริภาษตัวละคร

ฝ่ายชายทั้งนี้เป็นตัวละครที่เป็นฝา่ยปฏิปักษ์ ได้แก่ ไอ้ทศพักตร์ ยักษ์บ้า ไอ้หน้าทน ชูชกช่ัว ครุฑโสมม 

เจ้าชาละวันใจทราม มหาอำมาตย์ยโส ไอ้พวกอสุราชาติจัญไร 

4) คำเรียกท่ีแสดงเผ่าพันธุ์ของตนเอง เป็นคำเรียกตัวละครที่มิใช่มนุษย์  

ปุถุชนดังปรากฏในตัวบทวรรณคดีได้แก่ จระเข้ ลิง และยักษ์ ยกตัวอย่างเช่น กุมภีร์ เจ้ากุมภีร์  กุมภา

ชาละวัน จระเข้เสนห่์แรง กระบี่วานร ลงิเผือก ยักษ์ ยักษา 
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5) คำเรียกท่ีแสดงความสามารถของตัวละคร เป็นคำเรียกที่ใช้ขยายความ

ของตัวละครที่มีความสามารถพิเศษในด้านการรบ ตัวอย่างเช่น หนุมานชาญสมร ขุนแผนแสนสะท้าน 

สิงห์ร้ายผู้ร่ายง้าว สิงหร์้ายผู้ถือง้าวปราบลำเค็ญ 

6) คำเรียกชื่อตัวละครในบทเพลงท่ีต่างกับชื่อตัวละครในวรรณคดี เป็น

คำเรียกทีพ่บในเพลงทศภัทร์ โดยอาจเกิดจากความตั้งใจ หรอืความเข้าใจผิด ซึง่เพลงนี้กล่าวถึงตัว

ละครทศกัณฐ์ แต่ในบทเพลงใช้เรียกช่ือว่าทศพักตร์  

 คำเรียกตัวละครที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น แสดงถึงความหลากหลายในการใช้คำเรียกคำตัว

ละครซึ่งทั้งหมดจะปรากฏชื่อเรียกเพื่อบ่งบอกตัวละครที่กล่าวถึงนั้น ทั้งคำเรียกผู้หญิงและคำเรียก

ผู้ชาย คำเรียกจะแสดงลักษณะของตัวละคร แสดงความงามและเป็นที่รัก  แสดงถึงสถานภาพของตัว

ละครทั้งเป็นกษัตริย์และมเหสี คำเรียกแสดงเผ่าพันธุ์ของตัวละคร คำเรียกในเชิงตำหนิ และคำเรียก

แสดงความเห็นใจ ล้วนเป็นคำเรียกที่มีความหลากหลายที่ผู้ประพันธ์เลือกสรรคำใช้เพื่อแสดงลักษณะ

ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ประพันธ์ต้องการนำเสนอโดยใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยมาใช้ในบทเพลง 

         4.2.2 การใช้คำภาษาปาก 

             การใช้คำภาษาปากเป็นการใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการ คำที่ใช้อยู่ในระดับ

กันเอง ในบทเพลงไทยสากลพบว่ามกีารใช้คำสแลงและคำภาษาอังกฤษ ดังนี้  

                         4.2.2.1 คำสแลง 

                  คำสแลง หมายถึง ถ้อยคำหรือสำนวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือช่ัว
ระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้อง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: ) ในบทเพลงไทยสากล
พบการใช้คำสแลงดังนี้       

                       แอ๊ค  

                                     คำว่า แอ๊ค ปรากฏใน เพลงอานุภาพพระอภัย จากท่อนที่กล่าวว่า “มิ
ดูตัวรูปช่ัวอย่างช้างพังทำแอ๊คโอหังมันน่าฟังหรือไม่” คำว่า “แอ๊ค” ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจาก
คำภาษาอังกฤษ “act” ที่หมายถึง การกระทำ หรือการวางท่าทาง ซึ่งคำว่า “ทำแอ๊คโอหัง” น่าจะ
หมายถึงการวางท่าหรือแสดงกิริยาท่าทางหยิ่งยโส ซึ่งการใช้คำพูดในประโยคที่ว่า “มิดูตัวรูปช่ัวอย่าง
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ช้างพังทำแอ๊คโอหังมันน่าฟังหรือไม่” สามารถสร้างความโกรธแค้นให้อีกฝ่ายได้ โดยมีท่อนต่อมาว่า 
“ผีเสื้อโกรธ พิโรธยิ่งเหลือจะต้องฉีกเนื้อกินไม่เหลือเอาไว้” ซึ่งว่า “แอ๊ค” อาจกล่าวว่า แอ๊คอาร์ทก็ได้      

             บ่องตง 

                     คำว่า บ่องตง ปรากฏใน เพลง Fin (วันทอง) จากท่อนที่กล่าวว่า 
“รับรักพี่ได้ไหม บ่องตงหมดใจให้เธอสิ้น” คำว่า “บ่องตง” มาจากคำว่า “บอกตรง ๆ  ” เป็นการทำให้
การออกเสียงสั้นลง เป็นคำแสลงที่ใช้ในกลุ่มวัยรุ่น ในท่อนนี้จึงอาจกล่าวได้ว่ารับรักพี่ได้หรือไม่บอก
ตรง ๆ ว่ารักเธอจนหมดหัวใจ 

                       ดรามา 

                คำว่า ดรามา ปรากฏใน เพลงพระรามอกหัก ในท่อนที่ว่า “เมื่อพระราม 
ดรามา น้ำตาต้องตกในอย่างนี้ ไม่เคยคิดเลยรักเธอทั้งชีวีอกหักวันน้ีกับคำว่าดีเกินไป” คำว่า “ดรามา” 
มีทีมาจากคำภาษาอังกฤษคำว่า “Drama”  ซึ่งหมายถึง ละคร, บทละคร ส่วนคำสแลงมีความหมาย 
เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึก หรือเรื่องราวที่ทำให้เกิดความสะเทือนใจ   

      ฮ็อต 

                    คำว่า ฮ็อต ปรากฏใน เพลงFoe (ไม่ใช่พระเอก) ในท่อนที่ว่า “ก็เขาฮ็อต
เล่าไง ใจเลยหลงรกั” คำว่า “ฮ็อต” มาจากคำภาษาอังกฤษคำว่า “hot” มิได้หมายถึง ร้อน แต่ใน
ข้อความนี้ใช้หมายถึง มีช่ือเสียง ทันสมัย เป็นที่นิยม หรอืกำลังอยู่ในความสนใจ  

      ซื้อ 

       คำว่า ซื้อ ปรากฏใน เพลงFoe(ไม่ใช่พระเอก) ในท่อนที่ว่า“คนหัวล้าน
มั่งมี รวยแล้วดีมากนักหรือทำตีรวนยวนยื้อ เขาไม่ซื้อเลยออกลาย” คำว่า ตีรวน หมายถึง การชวน
ทะเลาะวิวาท ส่วนคำว่า “ซื้อ” ในที่นี้เป็นคำที่หมายถึง ชอบ สนใจ ยอมรับ หรือ เป็นที่ต้องการ 
นอกจากนี้ยังมีคำว่า ออกลาย เป็นคำภาษาปาก หมายถึง เริ่มแสดงความไม่ดีให้ปรากฏหลังจากที่
แสร้งทำดีมาแล้ว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1385)  
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        ไฮโซ  

       คำว่า ไฮโซ เป็นคำที่ปรากฏใน เพลงFoe(ไม่ใช่พระเอก) ในท่อนที่ว่า 
“ว่าวงการไฮโซร้องโอ้โห ต้องรู้จักนามของเราดังนักช่ือขุนช้างร่ำรวย” คำว่า “ไฮโซ” เป็นคำที่มาจาก
คำว่า High Social หมายถึง สังคมชั้นสูง โดยตัดคำเหลือ Hi-So ใช้หมายถึง วงการสังคมคนคนชน
ชั้นสูง หรือคนที่เป็นเศรษฐีและเป็นที ่ร ู ้จ ักและยอมรับว่าเป็นคนอยู ่ในสังคมชั ้นสูง หรือใช้ใน
ความหมายว่า ดูดีดูมีราคาแพงก็ได้      

        เอ็กซ ์

        คำว่า เอ็กซ์ ปรากฏใน เพลงวันทอง(3) ในท่อนที่ว่า “ก็เธอน่ะสวย
ยั ่วยวน สเปคจังเลย ฉันเลยต้องสนใจ ก็เธอน่ะเอ็กซ์บั ้นเอวบั ้นท้ายเป็นตายฉันก็รักเธอ” คำว่า 
“เอ็กซ์”เป็นคำที่มีความหมายว่า น่าหลงใหลในทางกามารมณ์ โดยเนื้อหาในท่อนนี้แปลว่าได้ว่า เธอ
เป็นผู้หญิงที่ฉันชอบ เพราะว่าเธอสวยหุ่นดีทั้งเอวและสะโพกช่างยั่วยวนชวนน่าหลงใหลทำให้ฉนัรัก
เธอเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีคำว่า “สเปค” ซึ่งหมายถึง ชอบผู้หญิงที่มีลักษณะเช่นน้ี 

        ดี๊ดี 

         คำว่า ดี ๊ดี มาจาก เพลงFail(ขันหมากล่ม) ในท่อนที่ว่า “ชีวิตดี ๊ดี 
ช่ือเสียงขุนช้างก้องไกล” คำว่า ดี๊ดี เป็นคำซ้อนเพื่อเสียงของคำว่าดี ซึ่งหมายถึง ดีมาก  

           ฟิน 

        คำว่า ฟิน ปรากฏใน เพลงFin(วันทอง) ในท่อนที่ว่า “ปากนิดแก้มนวล 
จมูกหน่อย โอ้ยฟิน” คำว่า “ฟิน” หมายถึง ความรู้สึกสุขใจอย่างที่สุดในขณะนั้น 

     มั่นหน้า  

        คำว่า มั่นหน้า ปรากฏในเพลงพระราม พระลักษมณ์ (อย่าแย่งแฟนผม)   
ในท่อนที่ว่า “ชิชะทศกัณฐ์ช่างมั่นหน้า มาทำซ่าสีดาเค้าไม่สน” คำว่ามั่นหน้า ผู้วิจัยสันนิษฐานวา่มี
ลักษณะคล้ายกับคำว่า “มั่นใจ” แต่เปลี่ยนแปลงคำจากคำว่า “ใจ” เป็นคำว่า “หน้า ” ซึ่งคำว่า 
“มั่นใจ” หมายถึง เชื่อใจ,แน่ใจ ดังนั้น “มั่นหน้า” น่าจะหมายถึง มั่นใจในหน้าของตนเอง เชื่อว่า
หน้าตาดี ซึ่งคำน้ีมีน้ำเสียงในเชิงประชดชัน ในบทเพลงนี้เป็นการตำหนิทศกัณฐ์ว่าช่างมั่นใจในหน้าตา
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ของตนเองมายุ่งเกี่ยวกับนางสีดา ทั้งที่นางสีดามิได้สนใจ นอกจากนี้ยังมีคำว่า “ทำซ่า” ซึ่งหมายถึง
การแสดงท่าทางยียวนหรือทำตัวให้เด่นหรือเป็นที่สนใจ    

         โง่ไปไหน 

         คำว่า โง่ไปไหน มาจาก เพลงสมน้ำหน้าตัวร้าย(หนุมาน) ในท่อนที่ว่า 
“ถึงมึงจะร้ายมึงก็รักไม่ได้หรอกหนา เพราะนางสีดาเป็นลูกของมึง มึงโง่ไปไหน” คำว่า “โง่ไปไหน” มี
ความหมายในทำนองว่า โง่อะไรเช่นนี้ ซึ่งคำว่า “ไปไหน” มิใช่ประโยคคำถามที่ถามถึงจุดหมาย
ปลายทาง แต่เป็นคำศัพท์ของวัยรุ่นที่ใช้ในการพูด เช่น จะดีไปไหน จะเก่งไปไหน  จะเลวไปไหน  จะ
ช้าไปไหน เป็นต้น  

ไม่ใช้สลิงไม่ใชส้ตั๊น  

                                  คำว่า ไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตั๊น ปรากฏใน เพลงร้ายก็รัก จากท่อนที่กล่าวว่า 
“ถึงร้ายก็รักจริงไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตั้น”  โดยคำน้ี มีที่มาจากคำโฆษณาภาพยนตร์เรื่ององค์บาก เข้าฉาย
ในปีพ.ศ. 2546 นำแสดงโดย จา พนม ยีรัมย์ โดยมีข้อความว่า “เล่นจริง เจ็บจริง ไม่ใช้สลิง ไม่ใช้ตัว
แสดงแทน” เป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับภาพยนตร์ โดยเน้นคำว่า “เล่นจริง เจ็บจริง” ดังจะเห็น
ว่าเนื้อเพลงมีการปรับเปลี่ยน จากคำว่า “นักแสดงแทน” เป็น “สตั้น” เพื่อให้สั้นกระชับ แต่ยังคงสื่อ
ความหมายคงเดิม โดยนำคำว่า  “ไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตั๊น” มาใช้เพื่อเน้นย้ำคำว่า “จริง” หรือ “รักจริง” 
ซึ่งเป็นท่อนที่ต่อจาก “ใครจะรู้ว่าทศกัณฐ์รักนางสีดามากกว่าเท่าไหร่” ทั้งนี้เพื่อจะสื่อว่า “ตัวร้าย” 
อย่างทศกัณฐ์นั้นอาจจะรักนางสีดามากกว่าที่พระรามรัก   

                  4.2.2.2 คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 

          1) คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน ์

                สื่อสังคมออนไลน์ คือ กลุ่มของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเตอร์เน็ต 
ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเนื้อหาระหว่างผู้ใช้โปรแกรม รวมทั้งเกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
(Kaplan 2010: 60-62 อ้างถึงใน มัทนา นันตา, 2556: 46) ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มิได้จำกัดอยู่
ในเฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่สามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ในทุก ๆ เวลาเพียงมีสมาร์ตโฟนที่
เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเช่ือมต่อและใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา 
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    ไฮไฟว์ (Hi5) เป็นโปรแกรมในการติดต่อสื่อสารกับบคุคลเป็นรู้จกัอย่างแพร่ 
แต่ในปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมแล้ว ปรากฏใน เพลงหนุมานHi5 

    เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นโปรแกรมหรอืแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ในการติดต่อสื่อสารแสดงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจบุัน ปรากฏใน เพลงขุนแผนไอ
ทีกากีออนไลน์ 

    เช็ก (Check) หมายถึง การเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 
ปรากฏใน เพลงหนุมานHi5  

    โพสต์ (Post) หมายถึง การนำเสนอข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ปรากฏใน 
เพลงหนุมานHi5 และเพลงขุนแผนไอทีกากีออนไลน์ 

    คลิป (Clip) หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายเป็นวิดีทัศน์ขนาดสั้น ปรากฏ
ใน เพลงหนุมานHi5     

                                แช็ต (Chat) หมายถึง พูดคุยสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสื่อ
สังคมออนไลน์ ปรากฏใน เพลงหนุมานHi5 และเพลงขุนแผนไอทีกากีออนไลน์ 

  ไลก์ (Like) หมายถึง การแสดงความช่ืนชอบหรือถูกใจในเฟซบุ๊ก  
ปรากฏในเพลงขุนแผนไอทีกากีออนไลน์ และเพลงFin(วันทอง) 

    ไอจี (IG) หมายถึง โปรแกรมอินสตราแกรม ( Instagarm) เพื่อสื่อสารโดน
การลงรูปภาพ แสดงความเห็นและโต้ตอบกันได้  ปรากฏในเพลงFin(วันทอง) 

   2) คำทับศัพท์ท่ัวไป 

       เซ็กซี่ (Sexy)   

         คำว่า เซ็กซี่ มาจาก เพลงพระอภัยมณี ในท่อนที่ว่า “พอถึงถ้ำทันใด
นางแปลงกายเป็นสาวเซ็กซี่ พระอภัยตื่นจากความมึนงงเห็นรูปทรงหลงรักนารี” คำว่า “เซ็กซี่” มี
ความหมายว่า มีเสน่ห์น่าหลงใหลในทางเพศ   
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       แคร์ (Care)  

    คำว่า “แคร์” มาจาก เพลงวันทอง(2) และ เพลงหัวใจทศกัณฐ์(3) ท่อน
ที่ว่า “อย่าได้คิดนะว่าฉันจะรักเธอจริง เบื่อเธอแล้วฉันก็ทิ้ง จะไปแคร์อะไร” และ “เมื่อฉันหยิบยื่น
หัวใจหวังไว้ให้เธอมาดูแลเธอกลับเอาโยนออกไปให้ไกลไม่เคยสนใจไม่เคยแคร์” ตามลำดับ คำว่า 
“แคร์” หมายถึง ดูแลเอาใจใส่ 

      4.2.3 การใช้คำภาษาถิ่น 

              การใช้คำภาษาถิ ่นปรากฏในบทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครใน
วรรณคดีไทยหลายบทเพลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาถ่ินอีสานพบ 7 บทเพลง ได้แก่ เพลงวันทองระทม 
เพลงขุนช้างฮ้างฮัก เพลงขุนแผนอกหัก เพลงสามก๊ก เพลงสังข์ทองลองใจรจนา เพลงสัญญาฮักแก้ว
หน้า และเพลงปิ่นทองเกี้ยวแก้วมณี และพบภาษาถ่ินใต้ 1 เพลงคือ เพลงขุนแผนน้อยใจ ยกตัวอย่าง
เช่น เพลงขุนแผนอกหัก ใช้ภาษาถ่ินอีสานในการเล่าเรื่องดังคำที่ขีดเส้นใต้ 

พ่อหนุ่มร้อยรักอกหักบ่มีชิ้นดี วันทองมีสองสามี เจ็บอีหลีวันที่ถูกเธอทิ้ง  
ขุนแผนหลายแฟนแต่หน่ึงดวงใจ วันทองคือเฮ็ดกันได้ แผนฮักเจ้าจริง 
ม้ือน่ีขุนแผนเจ็บหลาย เพราะถูกวันทองทิ้ง  

(เพลงขุนแผนอกหัก  บอม ธนัฐชัย) 

ในท่อนที่ว่า “พ่อหนุม่ร้อยรักอกหักบ่มีช้ินดี วันทองมสีองสามี เจ็บอีหลีวันที่ถูกเธอทิ้ง” และ “วันทอง
คือเฮ็ดกันได้ แผนฮักเจ้าจรงิมื้อนีขุ่นแผนเจบ็หลาย”  คำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายดังนี้  

คำว่า    บ่มี      แปลว่า  ไม่มี   
คำว่า    อีหลี    แปลว่า  จริง ๆ 
คำว่า    เฮ็ด     แปลว่า   ทำ 
คำว่า    ฮัก      แปลว่า  รัก 

             และ   คำว่า    มื้อนี ่   แปลว่า  วันน้ี 
เพลงขุนแผนอกหัก จากความที่ยกมาน้ีแปลได้ว่า ขุนแผนทีว่่าเป็นคนเจ้าชู้ต้องอกหักเพราะ

วันทองมสีามีสองคน และเจบ็ปวดใจที่ถกูทิ้ง แม้ว่าขุนแผนจะเจ้าชู้แต่มรีักจริงรักเดียวคือนางวันทอง 

หรือเพลงสัญญาฮักแก้วหน้าม้า ดังความว่า 

ผู้หญิง : เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วห้ามคืนคำ สัญญาอะไรเอาไว้ให้จำ  
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อย่าลืมคำนะพระปิ่นทอง 
ผู้ชาย : บ่ต้องกังวลคนจะเป็นกษัตริย์จะเบี้ยวสัญญาน้อง 
ผู้หญิง : อิหลีเด้อพระปิ่นทองอย่าตั๋วให้น้องคองเด้อพี่ 

 (เพลงสัญญาฮักแก้วหน้าม้า  มาร์ค วงศิลป์ และเหมียว ลักขณา) 

เพลงสญัญาฮกัแก้วหน้าม้า ใช้ภาษาถ่ินอีสานยกตัวอย่างเช่นท่อนที่ว่า อิหลเีด้อพระปิ่นทอง
อย่าตั๋วให้น้องคองเด้อพี่  

คำว่า    อีหลีเด้อ      แปลว่า    จริง ๆ นะ  
คำว่า    อย่าตั๋ว       แปลว่า    อย่าโกหก 
คำว่า    คองเด้อ      แปลว่า    หน้าตั้งตารอคอยนะ   

จากท่อนที่กล่าวมาข้างต้นแปลได้ว่า จรงิ ๆ นะพระปิ่นทองอย่าโกหกให้ตัวนางตั้งหน้าตั้งตา
รอคอยนะ  แม้ว่าตัวพระปิ่นทองจะเป็นกษัตริย์ แต่การใช้ถ้อยคำเป็นคำสามัญ ไม่ได้ใช้คำราชาศัพท์ 
ทั้งนี้เพือ่ความเข้าใจบทสนทนาได้โดยง่ายแต่ไม่เหมาะสมกบัสถานภาพของตัวละคร   

เพลงสามก๊ก พบการใช้ภาษาถ่ินอีสานในบทสนทนา เช่น 

ผู้ชาย 3 : เตียวหุยน่ีบ่ครับ ตะคอกทหารโจโฉตกม้าตายเป็นหม่ืนเป็นพัน  
คือข่อยหลายเตียวหุยเน่ีย 

 (เพลงสามก๊ก  เพลิน พรหมแดน และอ่ืน ๆ) 

 ผู ้ชายคนที่ 3 มีการใช้ภาษาถิ่นอีสาน สามารถแปลความได้ว่า “เตียวหุยนี ่น่ะหรือครับ 
ตะคอกทหารโจโฉตกม้าตายเป็นหมื่นเป็นพัน เหมือนกับผมมากเลยเตียวหุยเนี่ย”  การใช้ภาษาถ่ิน
อีสานช่วยสร้างความสนุกสนานด้วยการใช้ภาษาที่หลากหลาย รวมทั้งการเล่นคำ ล้วนเพื่อสร้างความ
ตลกขบขันในบทเพลง 

 ส่วนเพลงขุนแผนน้อยใจ พบภาษาถ่ินใต้ ดังความว่า  

อยากโร้จริงๆเขาแหลงไอ้ไรน้องจึงใจอ่อน 
หรือว่าพูดจากะล่อนแหลงหวานแหลงอ่อนน้องจึงญาติดี  
ไอ้แหลงตรงๆพูดจริงทำจริงกับพี่พรรค์น้ีมันจืดมันชืดสิ้นดี 
ไม่ใช่สเป็คน้องเลยใช่ไหม 

(เพลงขุนแผนน้อยใจ   วง กระบือ) 

เพลงขุนแผนน้อยใจ ใช้คำภาษาถ่ินใต้ในการขับร้อง โดยคำที่ขีดเส้นใต้มีความหมาย ดังนี ้
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 คำว่า   อยากโร้                     แปลว่า    อยากรู้  
คำว่า    แหลงไอ้ไร           แปลว่า    พูดจาอะไร 
คำว่า    แหลงหวานแหลงอ่อน    แปลว่า    พูดจาออ่นหวานอ่อนโยน 
คำว่า    พรรค์นี้           แปลว่า    แบบนี้,เช่นน้ี,อย่างนี ้

จากสามารถแปลความได้ว่า อยากรู้จริง ๆ เขาพูดอะไรน้อง น้องจึงใจอ่อน หรือว่าเขาพูดจาดี
ปากหวาน น้องจึงทำดีด้วย ส่วนพี่น้ันพูดตรง ๆ พูดจริงทำจริงแบบพีนี้มนัไม่มีรสชาติ ไม่ใช่ผู้ชายในฝัน
เธอใช่หรือไม่ 

 การใช้คำภาษาถ่ินในบทเพลงไทยสากลนั้นใช้เพื่อเข้าถึงผู้ฟังในถ่ินน้ัน ๆ ทั้งในถ่ินอีสานและ
ถิ่นใต้ โดยเฉพาะภาษาในถิ่นอีสานพบมากที่สุด การใช้ภาษาถิ่นในบทเพลงไทยสากลมีส่วนสำคัญที่
ช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังในแต่ละท้องถิ่น และเพิ่มความหลากหลายด้านภาษาในบทเพลงไทย
สากลมากยิ่งข้ึน   

4.3 การใช้ความเปรยีบ 

             ความเปรียบเป็นการใช้ภาษาในการเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นนามธรรมให้
เข้าใจความหมายที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เป็นสื่อที่ใช้แสดงความคิดและถ่ายทอดความรู้สึกของผู้ประพันธ์
มายังผู้อ่านหรือผู้ฟังทำให้เกิดภาพในใจมากยิ่งขึ้น (สุภัค มหาวรากร, 2552: 14) การใช้ความเปรียบ
ในบทเพลงไทยสากลช่วยให้ผู ้ฟังเกิดความคิดจินตนาการเห็นภาพได้อย่างชัดเจน อีกทั ้งยังสื่อ
ความหมาย หรือสื่อถึงอารณ์ความรู้สึกโดยใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทย ดังนี้ 

        4.3.1 การเปรยีบความงาม 

             4.3.1.1. การเปรยีบความงามของผู้หญิงกับดอกไม้ พบในหลายบทเพลง 
ยกตัวอย่างเช่น เพลงวาสิฏฐีจำแลง ดังมีเนื้อความว่า  

เปล่งปลั่งเหมือนดังดอกไม้แรกบาน  
สวยตระการเปรียบหวานปานผึ้งหวานเดือนห้า  
กลิ่นช่างอบอวลเน้ือนวลยวนยั่วอุราเหมือนองค์อุมาเหนือนางฟ้าวาสิฏฐี 

(เพลงดอกไม้เมืองกรุง  หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวฒัน์) 
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 การเปรียบเทียบผู้หญิงเป็นดอกไม้นั้น มีความหมายถึง ความสวยงามสดใส บรสิุทธ์ิผุดผ่อง 
แต่หากผูห้ญงิที่มือผู้ชาย ก็จะเปรียบเป็นดอกไม้เช่นเดียวกัน ดังปรากฏในเพลงกากีเหมือนดอกไม้ 
และ เพลงแหล่วันทอง ดังมีเนือ้ความหว่า 

โอ้...มาลีนี้ใครชมเล่น กลีบเจ้าเป็นรอยช้ำ 
ใครทำให้เจ้าเฉา หรือภุมราแกล้งมาภิรมย์ชมเจ้า 

มองแล้วพายิ่งเศร้าเจ้าเคยพริ้มเพรา  กลับมาอับเฉาเพราะมือคนชม 
ใครอยากจะรัก ใครอยากจะชม  ใครอยากจะดมนิยมว่าเด่นดี 
เปรียบกานดาโสภางามผ่อง  โอ้รูปทองใจทราม 
มีนามว่ากากีสวยอรชร กลิ่นขจรหอมดังมาลี 
กรรมของนางเทวี  เจ้างามโสภีแต่ใจบัดสี เพราะมีอารมณ์ 
ใจอยากจะรัก   ใจอยากจะชม   ใจกลับระทม   เพราะลมสวาทเอย 

                                                         (เพลงกากีเหมือนดอกไม้    ชรินทร์ นันทนาคร) 

 เพลงกากีเหมือนดอกไม้ เปรียบผู้หญิงเป็นดอกไม้ ซึ่งดอกไม้ที่มีรอยช้ำน้ันหมายถึง ผู้หญิงที่
ผ่านมือผู้ชาย ในขณะเดียวกันผู้หญิงเปรียบเป็นดอกไม้ ในขณะที่ผู้ชายเปรียบเป็นแมลง ในบทเพลงนี้ 
เปรียบว่า นางกากี เป็นดอกไม้ซึ ่งเป็นดอกไม้ที ่อับเฉาไม่น่าพึงปรารถนา ในขณะเดียวกัน ใช้คำ
บริภาษา นางกากี  ว่า “ใจทราม” “ใจบัดสี” ในเนื้อเพลงสื่อความหมายว่า ผู้หญิงที่ผ่านมือผู้ชาย
เปรียบเมือนดอกไม้ที่มีตำหนิ เป็นนางกากีที่ไม่น่าช่ืนชม หรือใน เพลงแหล่วันทอง เปรียบเทียบผู้หญิง
กับดอกไม่ในทำนองเดียวกัน ดังเนื้อความว่า   

แม่สวยแต่รูป เออ แต่จูบไม่หอม เปรียบดอกพะยอมไอ้ที่ดอกเสียๆ 
หลายคนที่ดม ชมแล้วก็เขี่ยเหยียบดอกที่เสีย ไม่มีราคา 
ถ้าหญิงคนไหนในเหมือนวันทอง เอย พี่อยากขอร้อง นะน้องจ๋า 

     (เพลงแหล่วันทอง ทศพล หิมพานต์) 

 เพลงแหล่วันทอง มเีนื้อหาตำหนิ นางวันทอง โดยทอ่นที่ยกมานั้นเปรียบเทียบว่า นางวันทอง 
เปรียบเป็นดอกไม้ ทีม่ีความสวยงาม แต่เป็นดอกไมท่ี่มีตำหนิ “เปรียบดอกพะยอมไอท้ี่ดอกเสีย ๆ” 
เพราะผ่านมือคนอื่นมาแล้ว ไร้ค่า และเตือนผู้ฟงัว่าอย่าเป็นเช่นนางวันทอง     

 การใช้ความเปรียบผู้หญิงกบัดอกไม้ข้างต้น เป็นการคุณค่ากับความบรสิุทธ์ิ หากผู้หญิงไม่
บรสิุทธ์ิ จะเป็นผู้หญงิที่ไร้คุณค่า และไมเ่ป็นทีพ่ึงปรารถนา 

 



  198 

           4.3.1.2. การเปรยีบความงามของผู้หญิงกับนางฟ้า 

                            การใช้ภาษาในการเปรียบเทียบความงาม ปรากฏในบทเพลงไทย
สากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทย ยกตัวอย่าง เพลงอิเหนารำพึง ดังเนือ้ความว่า 

รูปทรงวงพักตร์ลักขณา  บุษบานารี  
แม่งามเทียบเทวี หญิงใดใครเปรียบไม่มี สตรีศรีสุดา 
ไฉไลเลิศลักษณ์ลาวัลย์ พริ้งเพริศเฉิดโฉมโนมพรรณ สุดสรรจะพรรณา 
พักตร์ปลั่ง เหมือนดั่งจันทรา จะเย้ยองค์อุมา เทพธิดาให้อาย 
งามพร้อมมารยาทเลิศพิลาสนวยนาดเยื้องกราย 
เนตรเจ้างามเหลือ เหมือนดั่งแม่นางเน้ือทราย 
เม่ือสบตาชาย โฉมงามแม่อายชะม้ายมา 

(เพลงอิเหนารำพึง  สุเทพ วงศ์กำแหง) 

เพลงอิเหนารำพึง เป็นบทเพลงที่ช่ืนชมความงามของ นางบุษบา ความงามของนางบุษบานั้น
หาหญิงใดมาเปรียบเทียบนางนั้นไม่มีใครที่สามารถเทียบได้ ความงามของนางนั้นงามจนไม่อาจจะ
พรรณนาความงามของนางได้ การเปรียบเทียบดวงหน้าของนางเปล่งปลั่งเหมือนกับดวงจันทร์ แม้แต่
องค์อุมาหรือเทพธิดาบนสวรรค์ช้ันฟ้ายังไม่อาจสู้ได้ และเปรียบเทียบตาของนางเปรียบดังตาของเนื้อ
ทราย ซึ่งการพรรณนาความงามในบทเพลงนี้มีการใช้ความเปรียบเพื่อให้เห็นภาพความงามของนาง
บุษบา มีการเลือกสรรถ้อยคำให้เกิดเสียงไพเราะและเกิดจินตภาพได้อย่างชัดเจน หรือในเพลงวาสิฏฐี
จำแลง มีการใช้ความเปรียบโดยเปรียบความงามของหญิงสาวกับนางวาสิฏฐี ดังเนื้อความว่า 

แม่งามดั่งวาสิฏฐีผ่องพรรณสุภีเฉลย  
สวยจริงน้องเอยน่าเชยชิดชมภิรมย์เคล้าคู่ 

  สุภางค์ดั่งนางสวรรค์ เปรียบเทียบกับจันทร์อดสู  
หรือเป็นยอดพธูจากกรุงโกสัมพีมาแม่เอย  

(เพลงวาสิฏฐีจำแลง  สุเทพ วงศ์กำแหง) 

 การเปรียบเทียบความงามของบุคคลกับตัวละครนางในวรรณคดีไทยพบมาก ซึ่งปรากฏใน
เพลงวาสิฏฐีจำแลง ซึ่งในบทเพลงนี้เป็นการชมความงามโดยเปรียบเทียบกับ นางวาสิฏฐี โดยใช้คำว่า 
ดั่ง เป็นการเปรียบเทียบโดยการใช้อุปมา ชมงามงามว่าผิวพรรณสวยน่าช่ืนชมชิดเชยมีรูปงามเหมือน
นางสวรรค์ แม้จะเปรียบเทียบกับดวงจันทร์ยังสู้นางไม่ได้ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบแบบอติพจน์ แต่
สามารถสื่อความงามของนางให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน   
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          4.3.2 การเปรียบความรูส้ึก 

         การใช้ภาษาในการเปรียบเทียบความรู้สึก เพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัว 
ละครให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ตัวอย่างเช่น เพลงกุมภกรรณทดน้ำ ดังความว่า 

 กุมภกรรณช้ำในหัวอกเหมือนตกนรกอยู่บนกองไฟ 
 ต้องนอนทดน้ำตลอดไป ต้องนอนทดน้ำตลอดไปดูหรือน้ำใจทศกัณฐ์ไม่ปรานี 

(เพลงกุมภกรรณทดน้ำ  ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) 

 การเปรียบเทียบความรู้สึกของตัวละครเพลงกุมภกรรณทดน้ำ เป็นการเปรียบเทียบความช้ำ
ของกุมภกรรณ โดยเปรียบกับการตกนรกที่สร้างความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ ต้องปฏิบัติแบบซ้ำ
แล้วซ้ำเล่าของสัตว์นรกที่ได้รับความทุกขเวทนาจาการถูกลงโทษจนทำให้ตาย เมื่อตายแล้วก็คืนร่างมา
รับโทษอีกจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไว้    

             4.3.3 การเปรียบพฤติกรรมของตัวละคร 

  การใช้ความเปรียบโดยเปรียบกับพฤติกรรมตัวละคร ยกตวัอย่างเช่น เพลงหนมุาน 
(ก็คิดถึง) เป็นการเปรียบเทียบ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองกับหนุมาน ดังความว่า 

อยากบอกว่าฉันยังรักเธอ ไม่เคยลืมเลือนในหัวใจ 
แต่ที่ต้องไกลเพราะต้องไปทำงาน จำพรากจากคนที่รัก 
ก็หน้าที่น้ันสำคัญยิ่งนัก ดั่งคอยปกป้องพระราม 
เป็นเช่นดั่งหนุมานที่ต้องจากกันนางสุพรรณมัจฉา 
ป่านน้ีเธอจะรู้ไหมว่า ต้องกลั้นน้ำตา มันทรมานแค่ไหน 

(เพลงหนุมาน (ก็คิดถงึ)  ศิลปินแต้ ศิลา) 

เพลงหนุมาน (ก็คิดถึง) เปรียบเทียบหน้าที่ของตนเอง โดยใช้ภาพพจน์อุปมา จากนั้นใชก้าร
อ้างอิงถึง ตัวละครหนุมานที่ต้องลาจากนางสุพรรณมัจฉาเพื่อไปทำหน้าที่ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การ
เปรียบเทียบ ตัวละครหนุมาน กับหน้าที่ที่คอยปกป้องพระราม นั้นอาจอนุมานได้ว่า การทำงานของ
ทหารที่ต้องจากคนรักไปทำหน้าที่ปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนั้นหน้าที่ย่อมสำคัญ
กว่าเรื่องความรัก 

เพลงนางหลายใจ เป็นการกล่าวอ้างถึงผู้หญิงไม่ดี โดยเปรียบเทียบกับตัวละครจากวรรณคดี
ไทย คือ นางวันทอง โมรา และนางกากี ดังเนือ้ความว่า 
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น้องเปลี่ยนวาจาน่าอดสู แอบมีชู้ควงคู่ใหม่ 
ไม่อ่ิมในรักเลยหรือไรจึงให้ชายอ่ืนปรนเปรอ 
ดวงใจมีสิทธ์จะรักกันได้แต่ว่าใจรักเดียวไม่ได้หรือ 
โมรากากีที่เขาลือน้ันก็คือตัวอย่างนางหลายใจ 
แม้นผ่าดวงใจได้สักหน ก็จะค้นดูให้ได้ 
ว่าใจหญิงน้ันเป็นเช่นใด ว่าทำไมใจหญิงจึงไม่แน่นนอน 

(เพลงนางหลายใจ  วง คันไถ, ประทีป ขจัดพาล) 

เพลงนางหลายใจ เล่าเรื่องผู้หญิงที่คบชู้สู่ชาย โดยเรียกแทนด้วยชื่อตัวละคร นางวันทอง  
นางโมรา และนางกากี เพื่อเรียกแทนว่าเป็นนางหลายใจ เป็นใช้ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์โดยนัย อีก
ทั้งยังบริภาษลักษณะผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายเกิดความเจ็บช้ำใจ เปลี่ยนคนรักโดยเรียกว่า “การมีชู้” ใน
บทเพลงมีการใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ในท่อนที่ว่า ไม่อิ่มในรักเลยหรือไรจึงให้ชายอื่นปรนเปรอ และ 
ดวงใจมีสิทธ์จะรักกันได้แต่ว่าใจรักเดียวไม่ได้หรือ เป็นเหมือนดังคำถามว่าเหตุใดต้องมีผู้ชายคนใหม่
เพื่อคอยดูแลเอาอกเอาใจ เป็นเพราะไม่รู้จักพอในความรักหรืออย่างไร แม้ว่าทุกคนจะมีสิทธ์ิในความ
รักจะเลือกรักผู้ใดก็ตามแต่ใจที่จะรัก แต่ทำไมจึงไม่รักเดียวใจเดียว  

จะเห็นได้ว่าการใช้ภาษาในบทเพลงไทยสากลที่ใช้ในการเล่าเรื่องราวของตัวละครจาก
วรรณคดีไทยนั ้นมีการเลือกใช้คำและความเปรียบที่ช่วยทำให้เกิดความไพเราะและสื ่ออารมณ์
ความรู้สึกของผู้เล่าเรื่องและตัวละคร มีส่วนช่วยทำให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน อีกทั้งยังทำ
ให้เกิดความสุนทรียะอีกด้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น เกี่ยวกับการเล่าเรื่องตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล 
จะเห็นได้ว่ากลวิธีการเล่าเรื่องในบทเพลงไทยสากลที่นำตัวละครจากวรรณคดีไทยมาสร้างสรรค์นั้นมี
ความหลากหลาย ตั้งแต่การตั้งชื่อเพลงโดยส่วนใหญ่พบว่านำชื่อของตัวละครจากวรรณคดีไทยมาใช้
เป็นช่ือเพลงโดยอาจจะเพิ่มรายละเอียดเพื่อให้ทราบว่าจะกล่าวถึงตัวละครจากวรรณคดีไทยแง่มุมใด 
หรือไม่ปรากฏชื่อตัวละครในชื่อเพลงแต่ในเนื้อหาของเพลงมีการกล่าวถึงตัวละครจากวรรณคดไีทย 
ทั้งนี้เพื่อใช้สื่อแนวคิดที่ต้องการนำเสนอมาสู่ผู้ฟัง ส่วนกลวิธีการเล่าเรื่องนั้นมีทั้งการใช้ผู้เล่าที่เป็นตัว
ละครจากวรรณคดีไทยมาเล่าเรื่องราวของตนเอง หรือไม่ใช่ตัวละครมาเล่าเรื่องราวของตัวละคร หรือ
ใช้แบบผสมผสานผู้เล่าเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ทั้งนี้การใช้ผู้เล่าเรื่องจะสอดคล้องกับมุมมองในการ
เล่า หากเป็นเรื่องราวของตัวละครจะเป็นมุมมองแบบภายในที่ช่วยให้เข้าใจตัวละครมากยิ่งขึ้น หาก
เป็นมุมมองการเล่าแบบภายนอกจะมีผลที่การช้ีนำผู้ฟังเกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีไทยที่ผู้ประพันธ์
ต้องการนำเสนอที่มีทั้งมุมมองในการตำหนิ หรือการเห็นอกเห็นใจ นอกจากนี้ยังมีมุมมองแบบสลับซึ่ง

https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C


  201 

เป็นวิธีการที่ทำให้เรื่องราวน่าสนใจ สามารถเข้าใจเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ในส่วน
การใช้ภาษาในบทเพลงมีการใช้ทั้งเสียงของคำ คำ และความเปรียบเพื่อนำเสนอเรื่องราวมาสู่ผู้ฟังซึ่ง
ลว้นมีผลต่อการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับตัวละครจากวรรณคดีไทย และสัมพันธ์กับการนำเสนอแนวคิด
และลักษณะอันเป็นวัฒนธรรมประชานิยมของบทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดี
ไทย  
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1  

บทที่ 5  
แนวคิดและวัฒนธรรมประชานิยมในบทเพลงไทยสากล 

 

บทเพลงไทยสากลที่นำตัวละครจากวรรณคดีไทยมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ในบทที่ 4 
กล่าวถึงกลวิธีการเล่าเรื่องตัวละครจากวรรณคดีที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากล ทั้งกลวิธีการตั้งช่ือ 
กลวิธีการเล่าเรื่องโดยการใช้ผู้เล่าเรื่องและมุมมองในการเล่า การใช้บทสนทนาโต้ตอบในการเล่าเรื่อง  
และกลวิธีทางภาษาในการนำเสนอตัวละครวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล ในบทนี้จะกล่าวถึง
แนวคิดที่ผู้ประพันธ์นำเสนอผ่านบทเพลง ทั้งนี้จะแสดงให้เห็นลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยมใน
การสร้างสรรค์ผลงานเพลง โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ประเด็น คือ  

1. แนวคิดที่ปรากฏในบทเพลงตัวละครในวรรณคดีไทย 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากลกับวัฒนธรรมประชานิยม 

ดังมีรายละเอียดในการศึกษา ดังนี ้

1. แนวคิดท่ีปรากฏในบทเพลงตัวละครในวรรณคดไีทย 

  แก่นเรื่องหรือแนวคิดสำคัญของเรื่อง คือ สารัตถะสำคัญที่สรุปรวบยอดความคิดสำคัญ
ของเรื่อง ซึ่งอาจเป็น “สาร” สำคัญของเรื่องที่ผู้แต่งต้องการนำเสนอมายังผู้อ่าน (วีรวัฒน์ อินทรพร , 
2561: 162) ผู้วิจัยพบว่าการนำตัวละครจากวรรณคดีไทยมาสรา้งสรรค์เปน็บทเพลงไทยสากลได้แสดง
แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งในเพลงไทยสากลมีแนวคิดที่หลากหลาย 
แต่แนวคิดจากการนำเสนอเรื่องราวของตัวละครจากวรรณคดีไทยที่พบสามารถจัดประเภทได้ 3 
ประเภท ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับความรัก แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสตรี และแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์และ
สังคม  

1.1 แนวคิดเก่ียวกับความรัก 

          ความรักเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับมนุษย์อันเป็นลักษณะสากล โดยความรักที่
ปรากฏเป็นแนวคิดในบทเพลงไทยสากลมีทั้ง ความรักที่เป็นความทุกข์ ความรักที่มั่นคงหรอืแท้จริง 
และความรักที่เสียสละ ดังนี้ 
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     1.1.1 แนวคิดเก่ียวกับความรักท่ีเป็นทุกข ์

      ความรักที่นำเสนอผ่านบทเพลงโดยส่วนใหญเ่ป็นแนวคิดเกี่ยวกับความรักที่เป็น
ทุกข์ ได้แก่ ความรักที่ต้องพลัดพราก การรกัข้างเดียว และการรักคนมเีจ้าของ ซึ่งความรกัเหล่าน้ีล้วน
ทำให้เกิดความเศร้า เสียใจ ดังนี ้

     1.1.1.1 ความรักท่ีต้องพลัดพราก 

      ความพลัดพรากล้วนทำให้เกิดความทุกข์ใจ โดยส่วนใหญ่นั้นเป็นการพลัด
พรากจากผู้เป็นที่รัก หรือการรอคอยคนรักที่พลัดพรากไป การพลัดพรากเมืองและนางอันเป็นที่รัก 
ดังนี ้

ตัวละครจาก

วรรณคดีไทย 
เพลง เนื้อความ 

นางเงือก เพลงเงือกทอง 

 

เพลงรอ(นางเงือก)     

น่ังรอเธอที่สมิหลา อยู่นานแล้วพระอภัยยังไม่มา  

มีคนโน้นคนน้ีมาหา แต่ไม่มีความรักที่เธอคอยกลับมา  

นานก็จะคอย  
(เพลงเงือกทอง  อ่าวอันดา) 

ดั่งนางเงือกน้อยรอคอยพระอภัย รอเม่ือไหร่จะย้อนคืนมา 

หรือต้องรอจนน้ำตาที่มีแห้งเหือดหาย 

รอคืนวันเธอคืนย้อนมาหากันที่เก่า  

ลมหนาวมาพาใจฉันหว่ัน ฉันคิดถึงเธอ 

เธออยู่ไหนป่านน้ีเป็นเช่นไรรู้ไหมคนรอใจจะขาด 
                  (เพลงรอ(นางเงือก)  นิค คณิตษรณ์) 

นางสุพรรณมัจฉา เพลงสุวรรณมัจฉา

(สุพรรณมัจฉา)   

ถ้าเปรียบตัวฉันเหมือนดั่งสุวรรณมัจฉา 

ที่รอหนุมานเดินตามพระรามไปแสนไกล 

ทิ้งให้เราเก้อหา ทิ้งน้ำตาเศร้าเฝ้าใจ  

เหตุไฉนใยหนอไม่หวนกลับมา 

รักเท่าไรก็ไร้ค่า  

เสียน้ำตามากเท่าไรเคยรู้ไหม  

ว่าใครน้ันเฝ้ารอคอย 

ขอแค่เพียงเธอหันมาก่อนจากลาไปไกลแสนไกล 
        (เพลงสุวรรณมัจฉา(สุพรรณมัจฉา)  บุหลัน คชรมย์) 
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ตารางที่ 50: แนวคิดเก่ียวกับความรักที่ต้องพลัดพราก 

  แนวคิดเกี่ยวกับความรักที่เป็นการพลัดพรากจากคนรักนั้นทำให้เกิดความทุกข์ใจ ทั้งจาก
การรอคอยคนรักกลับมาซึ่งน่าสังเกตว่าจะใช้ตัวละครทีเ่ป็นนางเงือกทั้งนางเงือกจากเรื่องพระอภัยมณี

เปรียบตัวเธอน้ัน เหมือนดั่งสุวรรณมัจฉา 

ที่โดนหนุมาน เดินจากไปไกลแสนไกล 

ทิ้งให้เธอเก้อหา ทิ้งมัจฉาให้เศร้าใจ  

อย่าอาลัยไม่นานจะหวนนกลับมา 
(เพลงหนุมาน (ร้องแก้เพลงสุวรรณมัจฉา)  เอ้ิน บอลกะได้) 

หนุมาน เพลงหนุมาน(ก็รักจริง)   และรักครั้งน้ีจะจบอย่างไร เธอคนดีน้ันจะเข้าจริงหรือไม่ 

ว่าฉันต้องไปกับทิ้งเธอไปอย่างน้ี  

... 

หลังจากวันที่ฉันน้ันไป  

อยากจะรู้ว่าเธอเป็นอย่างไร  

เธออาจจะร้องไห้ สักวันฉันคงกลับไป 
(เพลงหนุมาน(ก็รักจริง)  วง FootStart) 

พิเภก เพลงพิเภกกำสรวล    ป่านฉะน้ีน้องพี่ก็เหมือนกัน 

คงต้องเศร้าโศกศัลย์ครวญคร่ำพร่ำอาลัย  

ต่อไปน้ีคงจะไม่มีสุขคงจะต้องทนทุกข์จนกระทั่งวันตาย 

ลาแล้ว ลาแล้ว ลาแล้วเมียแก้วยอดดวงใจ  

อีกลงกาที่เคยสบายลาแล้วแม้นไม่ตายจะกลับมา 
(เพลงพิเภกกำสรวล   โกมินทร์ นิลวงศ)์ 

พระรถเสน เพลงอาลัยเมรี   ถ้าน้องรู้ว่าพี่หนี โถเมรีคงน้ำตาร่วง  

เม่ือยามจะไกล แต่ใจยังห่วง  

สะท้อนในทรวง หัวใจพี่ ขอลาแล้วหนา  

เมรีเอ๋ย เราต้องจากกันเลย ในชาติน้ี  

ไม่มีวันใหม่ก็จะมาให้เมรี จากกันวันน้ีเราต้องจากกันเลย 
(เพลงอาลัยเมรี  ทศพล  หิมพานต)์ 

พระสุธน เพลงรักเพียงเธอ 

(พระสุธน มโนห์รา)   

เพราะเธอคือสิ่งล้ำค่าที่ฉันได้เจอใจมีแค่เธอ  

รักเธอมโนราห์ แม้ไกลสุดฟ้า จะไปหาเธอ  

เธออยู่ที่ไหน อยู่แห่งหนใด โปรดรู้ดวงใจ ฉันมีเพียงเธอ 

เธออยู่ที่ไหน อยู่แห่งหนใดโปรดรู้เอาไว้ ว่าฉันรักเธอ 
(เพลงรักเพียงเธอ(พระสุธน มโนห์รา)  กันย์ ธารา) 
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ที่รอคอยพระอภัยมณีกลับมาหาตน และนางสุพรรณมัจฉารอคอยหนุมาน ส่วนตัวละครฝ่ายชายจะ
เป็นฝ่ายที่ต้องจากไป เช่น หนุมานต้องจากไปแต่มิได้บอกเหตุผลอย่างชัดเจน กล่าวเพียงแต่จะกลับมา
ในสักวันหนึ่งเท่านั้น ส่วนพิเภกต้องจากไปเพราะถูกทศกัณฐ์เนรเทศ ส่วนพระรถเสนมิได้บอกเหตุผล 
ที ่แท้จริงกล่าวเพียงความอาลัยและความห่วงหาเมื ่อต้องจากและมิได้กลับพบกันอีกในชาตินี้ 
เช่นเดียวกันกับพระสุธนที่มิได้บอกสาเหตุแต่เน้นความรู้สึกถึงความรักที่มีต่อนางมโนห์ราในขณะที่
พลัดพรากจากกัน  

   1.1.1.2 ความรักข้างเดยีว 

      บทเพลงที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความรักแบบการรักข้างเดียว หรือรัก
คนที่ไม่ได้รักตนเองนั้นล้วนทำให้เกิดความทุกข์ใจ ซึ่งเป็นความผิดหวังในความรัก โดยมีขุนช้าง
ทศกัณฐ์และนางสำมนักขาเป็นตัวแทนของบุคคลที่มีรักข้างเดียว และจรกาซึ่งรักคนที่อยู่สูงกว่าตน
ดังนี้   

ตัวละครจาก

วรรณคดีไทย 
เพลง เนื้อความ 

ขุนช้าง เพลงไม่เจียมกะลาหัว 

 (ขุนช้างแอบรัก)  

หัดเจียมกะลาหัวเอาไว้ ทำใจเป็นได้แค่ภาพเบลอ 

ภาพเธอกับเขารักกันชัดเจนขนาดไหน 

ทำไมไม่เจียมกะลาหัว 

ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเอาตัวเองซะบ้าง 

จะได้ตาสว่าง ใจสว่าง หัดเจียมตัว 
(เพลงไม่เจียมกะลาหัว (ขุนช้างแอบรัก) มินตรา น่านเจ้า) 

เพลงขุนช้าง 2560    ผิดด้วยหรือที่ใจต้องการ แค่อยากจะรักใครสักคน  

ให้คนประณามว่าชั่วจนตัวตาย 

ขุนช้างที่เขาว่าร้าย ยังต้องพ่ายแพ้ให้ความรัก   

แค่ขอให้ได้รู้จัก แค่ได้รักนางวันทอง 

ถึงแม้ว่าเคยได้เสียเป็นผัวเมีย ก็ไม่อาจครอบครอง  

เพราะใจของวันทอง ยังคงเป็นของขุนแผนร่ำไป 

ได้มาก็เพียงแค่ตัว แต่ไม่เคยได้หัวใจ 
(เพลงขุนช้าง 2560   วงขุนช้างขุนแผน)    
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เพลงFail(ขันหมากล่ม)   มาตอนน้ีรู้เพียงว่าใจเธอน้ันมีใคร 

บ้างก็คิด บ้างก็แค้น พลายแก้วมันหนามยอกกาย 

อยากจะยอม แต่ในใจมันยังคงเจ็บเหลือเกิน 

แก้ว แหวนเงินทอง นะมันไม่พอใช่ไหม 

ใจเธอมีใคร จึงปฏิเสธฉัน 
(เพลงFail(ขันหมากล่ม)  The Rube)    

ทศกัณฐ์ เพลงยักษ์พลาด  เปรียบตัวฉันแค่ยักษา น้องสีดาคงไม่รัก  

พี่คือทศภัทร์ เฝ้าหลงรักนางสีดา 

... 

ก็พี่เองก็แค่ยักษ์ ไม่เทียบพักตร์พระรามได้  

อสูรยักษ์ที่ว่าร้าย ยังแพ้พ่ายเพราะรักเธอ 

แต่ตัวฉันก็พอรู้ ที่ฝันอยู่จะจางหาย  

ก็เพราะรักจนหมดใจ คนมันไม่ใช่ก็ต้องไปเอง 
(เพลงทศภัทร์จากลา(คนไม่ใช่จะไปเอง)  วัฒนา ชลสงคราม) 

เพลงยักษ์พลาด    ยักษ์พลาดโดนศรรักมันปักอยู่กลางอก  

ยักษ์พลาดโดนสะกดในอกไม่มีหัวใจ  

เหาะเหินเดินอากาศจันทคราสข้าทำได้  

แต่เปลี่ยนใจให้เจ้ารักข้ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทำไม่ได้  

เพราะเจ้ามีรักอ่ืนที่ไม่ต้องกลืนและฝืนทน  

มันผิดที่ข้าเป็นยักษ์ไม่มีหัวใจไม่ใช่คน 
 (เพลงยักษ์พลาด   T-ZEROxMAI-YA-RAPxBLACKSHEEPRR)   

จรกา เพลงจรกาคลั่งรัก  อกเอ๋ยเป็นกรรมจรกาเพราะตัวเราเกิดมาชั่วช้าอยู่ไฉน  

ต่างพงษ์ท่านเท่าเปรียบก็เท่ายูงไพรใฝ่ใจให้คอย  

บุษบาเขามองเมิน ควรดูรู้จักเป็นหงส์เห็นลงมาเที่ยวเดิน  

จึงได้เพลินตาม อกเอ๋ยไฉนเลยวาสนาสุดคว้าชื่นชมไม่สม

คงเศร้า (เทิดเขาแต่รักเพียงใดก็ไม่มีหวัง)  

ใจแม้นชังมิชอบ ก็จะลอบคอยมอง ครองใจรักอยู่จนตาย 
 (เพลงจรกาคลั่งรัก สุเทพ วงศ์กำแหง) 
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ตารางที่ 51: แนวคิดเก่ียวกับความรักที่เป็นรักข้างเดียว 

  แนวคิดเกี่ยวกับความรักโดยมุ่งเน้นการนำเสนอเกี่ยวกับความรักข้างเดียว เป็นความรักไม่
สมหวัง มีความรักให้ผู้อื่นแต่มิได้รับความรักตอบแทน ซึ่งใช้ตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์ในการนำเสนอทั้ง 
ขุนช้าง จากเรื่องขุนช้างขุนแผน ทศกัณฐ์ และนางสำมนักขา จากเรื่องรามเกียรติ์ และจรกา จากเรื่อง 
อิเหนา ตัวละครเหล่าน้ีล้วนมีลักษณ์เด่นที่ทำให้ไม่สมหวังคือรูปร่างอปัลกัษณ์ ได้แก่ จรกา และขุนช้าง 
อีกทั้งยังมีลักษณะเด่นคือมีลักษณะที่แตกต่างกับมนุษย์กล่าวคือเป็นยักษ์จึงไม่สามารถมีความรักที่
สมหวังกับมนุษย์ได้ 

    1.1.1.3 การรักคนมีเจา้ของ  

      การนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรักคนมีเจ้าของในบทเพลงไทยสากลที่
สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดี มักจะกล่าวอ้างถึงตัวละครทศกัณฐ์ เพื ่อใช้ลั กษณะเด่นของ
พฤติกรรมที่ลักพาตัวนางสีดาแม้จะทราบดีว่านางเป็นพระมเหสีของพระราม บทเพลงที่นำเสนอ
แนวคิดเรื่องการรักคนมีเจ้าของ พบ 2 บทเพลง ได้แก่ เพลงทศกัณฐ์  และเพลงหัวใจทศกัณฐ์(2)  

นางสำมนักขา เพลงตัวร้ายผู้พ่ายแพ้ 

(สำมนักขา) 

ทุก ๆ อย่างเริ่มต้นที่ฉันก็เป็นเพราะเธอ   

ที่ฉันเจอะเจอ ที่ฉันเฝ้ามองและปองสนใจ 

และตอนสุดท้ายรบกันแทบตายน่าสลด  

แต่รักไม่ลด แม้จะสูญเสียพี่ชายของฉันไป 

สงครามตัวร้ายก็เพราะรักเธอจนหมดหัวใจ  

อยากให้รู้ไว้ไม่มีทางไหนที่ไม่รักเธอ 
(เพลงตัวร้ายผู้พ่ายแพ้ (สำมนักขา)   ขวัญใจ)    

ตัวละครจาก

วรรณคดีไทย 
เพลง เนื้อความ 

ทศกัณฐ์ เพลงทศกัณฐ์ “อยากเป็นทศกัณฐ์อยากบอกว่าฉันรักเธอ  

ก็เธอน้ันสวยเลิศเลอถึงเธอจะมีใคร  

อยากจะได้ทั้งตัวอยากจะได้ทั้งใจ 

ไม่สนพระรามจะเป็นใคร ไม่สนว่าใครจะตามมา”  
(เพลงทศกัณฐ์  วง สีดา)   
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ตารางที่ 52: แนวคิดเก่ียวกับความรักที่เป็นการรักคนที่มีเจ้าของ 

  เพลงทศกัณฐ์ ใช้ชื่อตัวละครและเนื้อหาเพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรักคนมีเจ้าของ
เพราะหลงใหลในความงามและต้องการแย่งชิงมาเป็นของตนเองโดยไม่ได้พิจารณาถึงความถูกต้อง 
ส่วนเพลงหัวใจทศกัณฐ์(2) นำเสนอแนวคิดรักคนที่มีเจ้าของแต่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่ไม่สามารถหักห้าม
ความต้องการของตนเองและพร้อมยอมรับกับผลที่จะเกิดข้ึนถึงแม้ว่าจะทำให้ต้องเสียชีวิตก็ตาม    

  การนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความรักที่เป็นการรักคนมีเจ้าของ ผู้ประพันธ์ใช้ทศกัณฐ์เพื่อ
เป็นการเปรียบเทียบหรือกล่าวอ้างถึง ซึ่งน้ำเสียงในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการรักคนมีเจ้าของนั้น
แตกต่างกันไป มีทั้งมองเป็นเรื่องที่น่าสนใจต้องการจะแย่งชิงคนรักของผู้อื่นมาเป็นของตนบ้าง หรือ
การแย่งชิงคนรักของผู้อื่นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเป็นเรื่องที่น่าละอาย 

  1.1.2 ความรักท่ีมั่นคงหรือความรักท่ีแท้จริง 

       ความรักที่มั่นคงหรือแท้จริง เป็นความรักเดียวใจเดียวมีนางสีดาเป็นตัวแทนของความ
รักที่มีต่อพระราม นอกจากนี้ยังมีเพลงที่นำเสนอแนวคิดการแสดงความรักที่มั่นคง โดยใช้นางมณโฑ 
มั่นคงในความรักที่มีต่อทศกัณฐ์ อีกทั้ง นางวาสิฏฐีที่มั่นคงในความรักดังปรากฏในตาราง 

 

 

เพลงหัวใจทศกัณฐ์(2)  “เม่ือฉันเป็นทศกัณฐ์ยักษ์มารหัวใจ  

แย่งชิงเธอไปจากองค์พระราม  

เพราะความรักมันรั้งหัวใจเอาไว้ไม่อยู่  

ทั้งที่รู้สีดาคือแฟนพระราม  

เรื่องหัวใจทำให้ต้องเกิดสงคราม  

สังคมประณามความรักของทศกัณฐ์  

น่ีแหละหนอทศกัณฐ์ผู้แสนเลวทราม 

หลงในกามจนลืมหักห้ามหัวใจ  

เพียงชั่วคืนได้เธอมาอยู่แนบกาย  

ฉันก็พร้อมยอมตาย เหมือนดังทศกัณฐ์”   
(เพลงหัวใจทศกัณฐ์  วรมัน)   
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ตัวละครจาก

วรรณคดีไทย 
เพลง เนื้อความ 

นางสีดา เพลงในหน่ึงใจมีหน่ึงเดียว

(จากใจสีดา) 

 

 

 

เพลงถึงเธอไม่ร้ายก็ไม่รัก(จาก

ใจสีดา)    

ยึดม่ันในรักและภักดีสิ่งน้ีคือโชคชะตา 

ให้เกิดมาน้องน้ีมีรักเดียว 

ทศกัณฐ์ เจ้าเอย ไฉนเลยมาแย่งไป   

ถึงร่างจะโดนแยกไกล แต่ในหัวใจไม่เคยหยุดรัก 

หน่ึงคน ก็มีหน่ึงใจ ถ้าจะรักใครใจรักเดียว  

ไม่คิดจะไปข้องเก่ียว รักเดียวที่มี คือพระราม 
           (เพลงในหนึ่งใจมีหนึ่งเดียว(จากใจสีดา) วรญา เจริญศิลป์, 

ภูผา  วัฒนาปรีดากุล) 

ดังนางสีดาที่คู่พระรามทุกทีไม่มีทางไหนที่จะให้ใจทศกัณฐ์  

... 

เเละตอนสุดท้าย ถึงเเกต้องตายในตอนจบ 

 ไม่มีใครคบ ไม่มีใครเห็น ฉันก็ไม่สนใจ 

ถึงเธอไม่ร้าย ก็ไม่รักเธอ อย่าบังคับใจ  

อยากให้รู้ไว้ ไม่มีทางไหน ที่จะรักเธอ 
(เพลงถึงเธอไม่ร้ายก็ไม่รัก(จากใจสีดา)   ปานหยก) 

 เพลงคนข้างเธอ เมีย

(ทศกัณฐ์) นางมณโฑ   

จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอ อยู่เคียงข้างเธอเรื่อยไป 

ไม่มีวันจะหนีไปไหน อยู่ดูแลไม่ห่างไกล 

จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอ อยู่เคียงข้างเธอเรื่อยไป 

อยู่คู่พยัญชนะไทย ยอยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ กับนางมณโฑ 
(เพลงคนข้างเธอ เมีย(ทศกกัณฐ์) นางมณโฑ  วิรดา วงศ์เทวัญ)   

นางวาสิฏฐี เพลงวาสิฏฐี(1)   ใจอนงค์ซื่อตรงต่อรักคงม่ัน จิตเดียวผูกพันน้ำใจ  

ถูกบีบใจให้แต่งงานผิดดังใจหมาย  

ผิดจากยอดชาย ไม่มอบกายรักใคร  

หวังรักหน่ึงแต่พึงเสียไป โอ้เป็นกรรมช้ำดวงใจ  

ต้องลาไปด้วยใจขัดขืน  

นางมีกรรมหนักหนาตรมอุราพาสุดฝืน   

โศกกล้ำกลืน ไม่ยอมน้อมให้ชายอ่ืนเข้าชื่นชม  

ตรอมตรมใจม่ันในรักว่ายิ่งใหญ่ ให้ขื่นขม  

ความลำเค็ญต้องทนยากเหลือข่มสุดทนสุดตรมน้ำใจ 

สุดประนอมสุดอดออม สุดจะยอมทน สุดที่ดิ้นรน  



  210 

ตารางที่ 53: แนวคิดเก่ียวกับความรักที่มั่นคง 

  แนวคิดความรักที่มั่นคงในการนำเสนอในบทเพลงไทยสากลโดยใช้นางสีดาเพื่อนำเสนอ
แนวคิดที่ต้องการเน้นย้ำความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระสวามีอันเป็นลักษณะที่ดีของผู้หญิง นอกจากนี้ยงัมี 
นางมณโฑ ที่รักมั่นคงต่อทศกัณฐ์ และนางวาสิฏฐีที่มั่นคงต่อกามนิต แม้ว่าจะได้รับความทุกข์ทรมาน
เพียงใดแต่ในตอนสุดท้ายก็ได้รับความสุขเพราะความมั่นคงในความรัก ส่วนแนวคิดการนำเสนอความ
รักที่มั่นคงแท้จริงนั้น เป็นการนำเสนอความรักที่มีให้ต่อบุคคลหนึ่งโดยที่มิได้สนใจว่าจะได้รับความรัก
ตอบแทนหรือไม่ แต่ยังคงจะรักเสมอโดยใช้ขุนช้างที่แสดงความรักโดยนำเสนอว่าเป็นความรักที่
แท้จริงที่มีต่อนางวันทอง ดังนี ้

สุดผ่อนปรนฉันใดเสียทุกอย่างที่นางหวังใจ 

สิ้นทุกทางร้างราไกล จวบตายไปจึงได้สุขสันต์  
(เพลงวาสิฏฐี(1)  พรศุลี วิชเวช) 

ตัวละครจาก

วรรณคดีไทย 
เพลง เนื้อความ 

ขุนช้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงขุนช้างฮ้างฮัก    ถ้าสิเปรียบชีวิตของอ้ายกะซำขุนซ้าง  

มีแต่โตกับใจฮ่างฮ่างที่มันฮักจริง 

กะบ่คือขุนแผนคนหล่อ คนที่บ่พอสะหล่อเรื่องผู้หญิง 

ถ้าถามถึงความฮักจริงได้ครึ่งอ้ายบ่  

ขุนซ้างจังอ้ายกะมีหัวใจอ้ายน้ำตาไหลยามถึกเจ้าถิ่มลงคอ 

ขุนซ้างบ่เคยนอกใจวันทอง 

แล้วขุนแผนของน้องเฮ็ดได้คืออ้ายอยู่บ่ 
(เพลงขุนช้างฮ้างฮัก   บอย พนมไพร) 

เพลงแย่ง    เปรียบเธอให้เหมือนกับนางวันทอง  

แต่ไม่ใช่ของ หมายปองแล้วจะทิ้งขว้าง  

ต่อไปในใจจะไม่มีที่ว่าง  

เพราะขุนช้างคนน้ีจะอยู่เคียงข้างเธอ   

จะยื้อแย่งเธอจากเขาเข้ามาครอบครอง  

แหละเราทั้งสอง จะครองรักกัน  

ให้รู้วันน้ีพรุ่งน้ีจะมีเธอกับฉัน  

และไม่มีวันที่ฉันจะหยุดรักเธอ 
(เพลงแย่ง   ครูม่อน) 
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ตารางที่ 54: แนวคิดเก่ียวกับความรักที่แท้จริง 

  การนำเสนอแนวคิดความรักมั่นคงหรือความรักที่แท้จริงโดยใช้ขุนช้างนำเสนอความรักที่
แท้จริงที่มีต่อนางวันทอง เป็นการตีความใหม่โดยตีความว่าขุนช้างทำทุกอย่างเพื่อนางวันทอง แต่
เพราะความอัปลักษณ์จึงไม่สมหวังในความรักแต่จะยังคงรักเสมอและจะรักนางวันทองตลอดไป  

     1.2 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทสตรี  

          แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสตรีเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการนำเสนอลักษณะต่าง ๆ ของสตรีทั้ง
คุณลักษณะของสตรีที่ดีหรือสตรีที่พึงปรารถนา และคุณลักษณะของสตรีที่ดีหรือสตรีที่ไม่พึงปรารถนา 
มีดังต่อไปนี้ 

   1.2.1 คุณลักษณะของสตรีท่ีดีหรือสตรีท่ีพึงปรารถนา  

           คุณลักษณะของสตรทีี่ดีหรือสตรีที่พงึปรารถนา จะมลีักษณะเป็นผูห้ญงิที่งดงาม
น่าหลงใหลมีรายละเอียดดังนี ้

 

 

 

 

เพลงขุนช้างรักเจ้า  

 

แม้ว่ารูปกาย ของเราจะดูไม่ได้  

แม้ว่าใคร ใครจะมองว่าเราน้ันร้าย 

แต่ว่าหัวใจที่มี ก็รักแค่เจ้าวันทอง มีแค่น้องเอง 

ทั้งหมดใจที่มี ไม่เคยให้ใคร ที่ไหน 

ขุนแผน เขาน้ันหลายใจ พี่ขอเป็นตัวร้ายทั่วไป 

ไม่ขอหลายใจให้เจ้าต้องเสียใจ 
(เพลงขุนช้างรักเจ้า   ปืน ซีพราย) 

เพลงขุนช้าง (Loserman)   หากว่าฉันเองเลือกได้จะเลือกไม่รัก  

ไม่รักเธอเหมือนกันแต่คนมันรักฉันรักแต่เธอ  

ต่อให้ปวดร้าวเพียงใด แค่ไหนไม่สำคัญ  

ตัวของเธอน่ันคือใจของฉัน เธอมีสุขกับใครแค่ไหน 

ฉันก็จะยอมพร้อมจะจากไป  

หากวันหน่ึงเขา มาทวงมาขอให้เธอกลับไป 

เธอไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจ ยิ่งเธอสุขเท่าไรตัวฉันยิ่งโอเค 
(เพลงขุนช้าง (Loserman)  พ่ีเกม พ่อกระต่ายป่า Chordza 
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           1.2.1.1 ผู้หญิงท่ีงดงามและนา่หลงใหล 

                 ผู้หญิงที่งดงามน่าหลงใหลเป็นลักษณะเด่นที่พึงปรารถนาของผู้ชาย  
ซึ่งความงดงามนี้มีทั้งรูปลักษณ์ภายนอกตั้งแต่ใบหน้า ผิวพรรณ รวมไปถึงกิริยามารยาทที่อยู่ภายในที่
แสดงออกมาของผู้หญิงและด้วยความงามนี้จึงทำให้เกิดความหลงใหลคลั่งไคล้ของผู้ชายจนไปถึงข้ัน
เพ้อรำพันถึง   

ตัวละครจาก

วรรณคดีไทย 
เพลง เนื้อความ 

นางบุษบา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงอิเหนารำพึง 

 

 

 

เพลงบุษบาในฝัน 

 

 

 

เพลงเรียมละเมอ 

รูปทรงวงพักตร์ลักขณา บุษบานารี  

แม่งามเทียบเทวีหญิงใดใครเปรียบไม่มีสตรีศรีสุดา 

ไฉไลเลิศลักษณ์ลาวัลย์พริ้งเพริศเฉิดโฉมโนมพรรณ  

สุดสรรจะพรรณาพักตร์ปลั่ง เหมือนดั่งจันทรา  

จะเย้ยองค์อุมา เทพธิดาให้อาย 
(เพลงอิเหนารำพึง  สุเทพ วงศ์กำแหง) 

โอ้แม่งามกระไร หานางใดในหล้า  

มาเปรียบเสมอ เหมือนเจอบุษบา 

พี่อยากยลโฉมหน้า ฝันหาพาภิรมย์  

เนตรเจ้าคมคิ้วงอน สวยจริงโอ้เจ้าดวงสมร 

โอษฐ์สะคราญดุจพรานโน้ม งามโก่งคันศร 

พี่หลับนอน คร่ำครวญ ป่วนอุรา 
(เพลงบุษบาในฝัน  ชรินทร์ นันทนาคร) 

โอ้เรียมละเมอทุกวันเรียมพร่ำเรียมเพ้อ 

เรียมคอยแต่เหม่อรำพึงถูกฤทัยตราตรึง  

เรียมเพ้อครวญคะนึง รักตรึงวิญญา 

วิหยาสะกำหลงครวญหลงคร่ำอับเฉาเพียงเห็นรูปเจ้าบุษบา 
(เพลงเรียมละเมอ  สุเทพ วงศ์กำแหง) 

นางศกุนตลา เพลงศกุลตลา ศกุนตลา นางฟ้าแมกฟ้าฤาไฉน เดินดินนางเดียวเปลี่ยวใจ 

นางไม้แนบไม้มิได้ปาน  น้ำค้างค้างกลีบกุหลาบอ่อน 

คือเนตรบังอรหยาดหวาน โอษฐอ่ิมพริ้มรัตน์ชัชวาล      
                               (เพลงศกุลตลา เพ็ญศรี พุ่มชูศร)ี  

 เพลงศรีมาลา   งามล้ำน้ำใจไม่เห็นหญิงใดเทียบแม้ธุลี 

เจ้างามพิมพ์ซ้ึงใจ ศรีมาลาของพี่คนน้ีน่ีนา 
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นางศรีมาลา พี่ผิดเจ้าอภัย ด้วยใจล้ำความกรุณา 

พี่รัก รักเธอเท้าฟ้า ศรีมาลายอดหญิงพี่เอย 
(เพลงศรีมาลา  สุเทพ วงศ์กำแหง) 

นางพระเพื่อนพระ

แพง 

เพลงพระลอรำพัน  พี่ยังเผลอละเมอทุกวัน 

เหมือนลอราชันย์ ต้องอาถรรพณ์เพื่อนแพงสุดา 

พี่ขอเป็นลอราชันย์ เฝ้าผูกพัน 

แพงน้องครองดวงวิญญา เพื่อนชีวิตไม่คิดร้างรา 

เฝ้ากอดโลมกานดา ตราบดินฟ้ามลายลงไป 

พี่เป็นพระลอ ใคร่จะขอเธอเป็นจอมใจ 
 (เพลงพระลอรำพัน   นริศ  อารีย)์ 

นางละเวงวัณฬา เพลงชมละเวง   สวรรค์สร้างเธอให้งามสวยเลิศวิไลดังเทพเทพี 

งามเหมือนภาพเลขาเธอสวยกว่ามาลี  

มองเฉิดโฉมเทพีท่าทีคล้ายนางละเวง 

ฉันกลัวดวงเนตรคมเหมือนเกล็ดมณี 

เป็นที่หว่ันเกรงปรางเหมือนกลีบบัวแย้ม 

งามเหมือนแก้มละเวงเธอเฉิดโฉมชายเกรง  
(เพลงชมละเวง  ทนงศักดิ์  ภักดีเทวา) 

นางพิมพิลาไลย/นาง

วันทอง 

เพลงพิมพิลาไลย  

 

 

 

เพลงวันทอง(3) 

พิมเอ๋ยพิมของพี่ ศรีเอยแม่ยอดนารีเมืองสุพรรณ  

นวลผิวพรรณบ่มกระแจะจันทร์ 

ผ่องพรรณสารพางค์นางพริ้ม  

โอ้เจ้างามแสนงามนางพิม ใจที่หวามยามแม่ยิ้มพิมใจ  

พิมพิลาไลยแห่งใจเรา แค่เห็นเงา ยังรักใคร่  

แม้นพี่ตายฟื้นมารักใหม่ ดวงใจพี่ให้กลับมา 
(เพลงพิมพิลาไลย  สุเทพ วงศ์กำแหง) 

วันทองอยากบอกว่าฉันรักเธอโอ้วันทอง  

ก็อยากให้เรารักกันแม่วันทอง 

ใครบอกว่าเธอสองใจแต่ฉันไม่สน 

ทำไมก็อยากจะรักแล้วใครจะทำไม  

ต่อให้เธอมีหวานใจจะทำไม 

จะแปลกอะไรถ้าเธอมีเพิ่มอีกคน 

เธอจะไปรักใครอีกคนไม่สน ไม่ได้ขอแค่มีเราสองคน 

จะมีหญิงงามอีกมากล้น ก็จะสนเพียงเธอ 
                                  (เพลงวันทอง(3)  วง Blackhead) 

https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%94
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นางกากี 

 

เพลงกากี   กลับมาสักที กลับมาไม่ว่าจะอยู่กับใคร  

กลับมาสักที กลับมาอย่าหนีไป ฉันเฝ้ารอแต่เธอ 

กลับมาสักที กลับมาสักทีอยากจะเจอ กลับมาสักที 

คนดีฉันรักเธอ คิดถึงเธอ คิดถึงเธอเหลือเกิน 
(เพลงกากี  วง Big ass) 

ตารางที่ 55: แนวคิดเก่ียวกับบทบาทสตรีที่ต้องมีความงาม  

  ความงดงามเป็นลกัษณะที่น่าพึงปรารถนาของสตรี ทำใหบุ้รษุหลงใหลคุณลักษณะของ
สตรีนั้นมทีั้งความงามภายนอกและภายในซึง่เป็นคุณลักษณะของสตรีที่ดี ในขณะเดียวกันในบทเพลง
ไทยสากลนอกจากความหลงใหลสตรีที่ดีแล้ว ยังปรากฏความหลงใหลในสตรีที่ถูกประณามเช่นนางวัน
ทองและนางกากี อกีด้วย  

  1.2.2 ลักษณะของสตรีท่ีไม่ดีและไมน่่าพึงปรารถนา 

       เพลงที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสตรโีดยนำเสนอลกัษณะของสตรีที่ไม่ดีและไม่น่าพึง
ปรารถนาที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากลนั้นจะมลีักษณะดังนี ้คือผู้หญงิที่คบชู้ หรือมีใจให้ผู้ชายอื่น 
ผู้หญิงที่ไมบ่รสิุทธ์ิ และผู้หญิงที่ไม่งดงามและไมเ่ป็นที่รกั 

   1.2.2.1 ผู้หญิงท่ีคบชู้ หรือมีใจให้ผู้ชายอ่ืน 

     ผู ้หญิงที ่คบชู ้ หรือมีใจให้ผู ้ชายอื ่นจะเป็นผู ้หญิงที ่ไม่ดีและมักจะถูก
ประณาม ได้แก่ นางวันทอง นางโมรา และนางกากี โดยจะกล่าวอ้างถึงในบทเพลงอาจจะเป็นการเล่า
เรื่องราวของตัวละคร หรือการกล่าวอ้างถึงเพื่อเปรยีบเทยีบกับลักษณะของบุคคลในชีวิตจริง โดยเรยีก
แทนด้วยตัวละครทั้งสามตัว ดังในตาราง 

ตัวละครจาก

วรรณคดีไทย 
เพลง เนื้อความ 

นางวันทอง เพลงวันทอง(2)   

 

เพลงแหล่วันทอง 

สวยก็ดีแล้วเป็นไง  แต่เธอรักใครไม่เคยจริง 

สวยรักใครแล้วก็ทิ้ง วันทองคงมาสิงที่ใจเธอ 
(เพลงวันทอง(2)  วงนานา) 

ไม่ชอบความรักที่เหมือนหลักปักเลนชอบโอนชอบเอน 

เม่ือถูกมือต้องอย่าหมุนอย่าเวียนและหม่ันเปลี่ยนคู่ครอง
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ตารางที่ 56: แนวคิดเก่ียวกับบทบาทสตรีที่ไม่ดี 

 

เหมือนอย่างวันทอง แม่วันทองแม่เน้ือน่ิม 

เจ้าชู้จริงนะแม่พิม แม่พิม เมืองสุพรรณเอย 
(เพลงแหล่วันทอง  ทศพล  หิมพานต์) 

นางโมรา เพลงน้ำตาจ่าโท   

 

เพลงจันทโครพ   

 

เพลงโมรา(2)   

นางหญิงใจทรามชั่วช้าเยี่ยงนางโมราฆ่าผัว 

ไม่เคยนึกอ่ิมชอบชิมรสกามเมามัว จนลืมรักลูกรักผัว 

น้ำใจแสนชั่วผัวเดียวไม่พอ 
(เพลงน้ำตาจ่าโท  สุรพล สมบัติเจริญ) 

นางยื่นพระขรรค์ให้โจรไพร โจรแทงผัวตายให้วายชีวา 

จึงขอบอกท่านว่าทั้งหลาย ว่าอยากไว้ใจหนอภรรยา 

พระหลงรักเมีย จึงเสียชีวา ให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจชาย 
(เพลงจันทโครพ  ยอดรัก  สลักใจ) 

มีดาบสองเล่มให้เธอเลือก ใจนางโมราเลือกฆ่าผัว 

ได้ยินเรื่องราวแล้วเศร้าใจ ไม่อยากให้เป็นเช่นน้ันเลย 

ไม่อยากให้เป็นเช่นน้ันเลย ไม่อยากให้เป็นเช่นนางโมรา 
(เพลงโมรา(2)  วงมาลีฮวนน่า) 

นางกากี เพลงอวสานรัก   

 

 

 

 

เพลงนางกากี   

 

 

เพลงนางหลายใจ 

พอกันทีแม่นางกากี  

ไม่ว่าชาติหน้าหรือว่าชาติน้ีอย่าได้พบเจอ 

แรกรักมักพูดคำหวาน  

เปรียบดั่งน้ำตาลหวานเท่าใดก็ไม่ปาน 

แต่มาตอนน้ีรักพี่ร้าวราน ต้องอวสานแล้วหนอรักฉัน 
(เพลงอวสานรัก  วง ทศกัณฐ์) 

คนหลายใจ คนโลเล คนที่เสเพลชอบกินแต่ผู้ชาย  

คนมักง่ายหลายใจหลอกลวง ห่วงแต่ผู้ชายเอาไปสำราญ 

คนอย่างเธอคอยเจออย่างที่ทำ คนใจดำสักวันคงต้องเจอ 

ถ้าไม่หยุดพอสักทีอยากให้รู้ว่านางกากีน้ันคือเธอ 
 (เพลงนางกากี  น็อต นยิม) 

โมรากากีที่เขาลือน้ันก็คือตัวอย่างนางหลายใจ 

แม้นผ่าดวงใจได้สักหน ก็จะค้นดูให้ได้ 

ว่าใจหญิงน้ันเป็นเช่นใด ว่าทำไมใจหญิงจึงไม่แน่นนอน    
(เพลงนางหลายใจ ประทีป ขจัดพาลชน) 

https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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     1.2.2.2 ผู้หญิงท่ีไมบ่ริสุทธิ ์

       ผู้หญิงที่ไม่บริสุทธ์ิคือผู้หญิงที่เคยผ่านการมีสามีหรือมีความสัมพันธ์ทาง
เพศกับชายอื่นเปรียบเป็นผู้หญิงที่มีมลทิน เป็นผู้หญิงที่ไม่มีคุณค่าเท่ากับผู้หญิงที่บริสุทธิ์ และไม่
น่าชื่นชม ปรากฏในเพลงกากีเหมือนดอกไม้ และ เพลงตะเภาทอง(รับได้ไหมถ้าไม่บริสุทธิ์) เป็นการ
ตอกย้ำค่านิยมที่กล่าวว่าผู้หญิงที่ดีต้องบริสุทธ์ิ 

ตารางที่ 57: แนวคิดเก่ียวกับบทบาทสตรีที่ไม่บริสุทธ์ิ  

         1.2.2.3 ผู้หญิงท่ีไม่งดงามและไม่เป็นที่รัก 

            แนวคิดเกี่ยวกับสตรีที่นำเสนอผูห้ญงิที่ไม่งดงามและไม่เป็นที่รัก
ปรากฏในเพลงแก้วหน้าม้า(ต้องสวยแค่ไหน) ใช้นางแก้วหน้าม้านำเสนอแนวคิดน้ี ซึ่งสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของความงดงามเป็นคุณสมบัติของสตรีที่พงึปรารถนา  

 

 

 

ตัวละครจาก

วรรณคดีไทย 
เพลง เนื้อความ 

นางกากี เพลงกากีเหมือนดอกไม้   เจ้าเคยพริ้มเพรากลับมาอับเฉาเพราะมือคนชม 

ใครอยากจะรัก ใครอยากจะชม 

ใครอยากจะดม  นิยมว่าเด่นดี 
(เพลงกากีเหมือนดอกไม้  ชรินทร์ นันทนาคร) 

นางตะเภาทอง เพลงตะเภาทอง 

(รับได้ไหมถ้าไม่บริสุทธ์ิ) 

เธอจะรับได้ไหม ถ้าฉันไม่บริสุทธ์ิ 

หากรักเราต้องสะดุด เพราะราคีที่มัวหมอง 

ตะเภาแก้วเท่าน้ันที่เหมาะสม ไม่ใช่ฉันตะเภาทอง 

เจ็บกว่าน้ีมีไหมใครเขามองว่าฉันแค่ตัวแทนให้เธอเป็นรางวัล 
(เพลงตะเภาทอง(รับได้ไหมถ้าไม่บริสุทธิ์)   มินตรา น่านเจ้า) 
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ตารางที่ 58: แนวคิดเก่ียวกับบทบาทสตรีที่ไม่งดงามและไม่เป็นที่รัก   

  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสตรีนี้ เป็นการตอกย้ำค่านิยมที่ไหลเวียนอยู่ในสังคมทั้งเรื่อง
รูปลักษณ์ของสตรีที่งดงาม เพราะความงดงามจึงเป็นที ่น่าหลงใหลหรือน่าพึงปรารถนา แต่หาก
อัปลักษณ์จะต้องพบกับความทุกข์ใจและไม่สมหวังในความรัก อีกทั้งผู้หญิงที่ดีต้องไม่ทำให้ผู้ชาย
เสียใจโดยใช้ตัวละคร นางวันทอง นางโมรา และนางกากี โดยใช้เรียกแทนหรือเป็นตัวแทนของผู้หญิง
ไม่ดี เป็นแบบอย่างที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างมเิช่นน้ันจะถูกประณาม ดังที่ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2560: 
57) กล่าวถึงค่านิยมนี ้ปรากฏในสุภาษิตสอนหญิงว่าเป็นคำกลอนที่ชี้ให้เห็นว่าผู ้หญิงควรปฏิบัติ
ตัวอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าเป็น “หญิงงาม” ต้องระมัดระวังกิริยา อย่าแสดงความปรารถนาต่อชาย 
ต้องรู้จักเก็บความรู้สึก คำกลอนน้ียังแบ่งประเภทหญิงดีกับหญิงช่ัวออกจากกัน ผู้หญิงที่ดีคือผู้ที่รู้จัก
ควบคุมกิริยามารยาทและอารมรณ์ทางเพศของตนเอง ซื่อสัตย์และปรนนิบัติต่อสามี รักเดียวใจเดียว 
รับผิดชอบต่องานในครัวเรือน  ที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการรักษาพรหมจารี ผู้หญิงต้องไม่มีความสัมพันธ์
ทางเพศกับผู้ชายก่อนที่จะแต่งงาน บทเพลงมีการตอกย้ำค่านิยมความบริสุทธิ์ของผู้หญิงว่ามีคุณค่า
มากกว่าผู้หญิงที่ไม่บริสุทธิ์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีบทเพลงนำเสนอแนวคิดที่ว่าแม้ผู้หญิงจะไม่บริสุทธ์ิ
หรือรักใครก็ตามแต่ยังทำให้ผู้ชายหลงใหลได้หากว่าผู้หญิงคนน้ันมีความงดงามดัง เพลงกากีและเพลง
วันทอง(3) 

 

ตัวละครจาก

วรรณคดีไทย 
เพลง เนื้อความ 

นางแก้วหน้าม้า เพลงแก้วหน้าม้า 

(ต้องสวยแค่ไหน) 

ฉันต้องสวยแค่ไหนจึงจะได้ใจเธอ  

ให้เธอไปเท่าไรแต่สุดท้ายก็ใจพัง  

หวังแค่เพียงได้เป็นคนในสายตาเธอสักครั้ง  

รู้ว่าไม่มีวันจะได้อยู่ในหัวใจ  

ต้องช้ำแค่ไหนไม่เคยอยู่ในสายตา 

 แต่ช้ำยิ่งกว่าเธอตัดสินแค่เพียงรูปกาย  

บังคับไม่ได้ทำใจ รักไป เจ็บไป โง่ไป 
(เพลงแก้วหน้าม้า(ต้องสวยแค่ไหน)  มินตรา นา่นเจ้า) 
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 1.3 แนวคิดเก่ียวกับมนุษย์และสังคม 

    แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมนีจ้ะเป็นแนวคิดที่หลากหลายปรากฏอยู่ในบทเพลงไทย
สากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทย ทั้งเรื่องการไม่ตัดสินผูอ้ื่น การเรียกร้องสิทธิและความ
เท่าเทียมในสงัคม และความไม่แน่นอนของชีวิต 

          1.3.1 แนวคิดเก่ียวกับการไม่ตัดสินผู้อ่ืน  

           บทเพลงที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการไม่ตัดสินผู้อื่น ทั้งรปูลกัษณ์ภายนอก 
หรือการตัดสินผู้อื่นจากการรบัรูเ้รือ่งราวที่เล่ากันต่อมา     

ตัวละครจาก

วรรณคดีไทย 
เพลง เนื้อความ 

เจ้าเงาะ เพลงรจนา(1)  โฉมเจ้ารจนาสิเหน่หาเงาะผู้ผัว  

คู่ครองทองทั้งตัว รูปนอกชั่วผิดรูปใน  

พวกพี่มีโมหามีนัยน์ตาหาแววไม่  

อวิชามาคลุมใจจึงไม่เห็นเงาะเป็นทอง  

... 

ฝูงชนอย่าแบ่งชั้นเหยียดหยามกันผิดวิสัย  

จนมีผู้ดีไพร่ ไม่มีหนพ้นกองฟอน 
(เพลงรจนา(1)  ชินกร  ไกรลาส) 

ทศกัณฐ์ เพลงหัวใจทศกัณฐ์(3) ฉันก็มีหัวใจ ที่เหมือนเหมือนคนทั่วไป  

วันที่ถูกทิ้งก็มีน้ำตาและยังหว่ันไหวกับคำร่ำลา  

มีหัวใจ ที่เหมือนเหมือนคนทั่วไป 

... 

เหมือนกับทศกัณฐ์ ถึงแม้จะเป็นพญายักษ์ 

แต่ก็ยังมีหัวใจเอาไว้เจ็บเอาไว้รัก 

และอยากให้เธอได้รู้ถึงแม้ว่าเธอไม่สนใจ 

ฉันมีรอยยิ้มฉันมีน้ำตาฉันเองก็มีหัวใจ 
(เพลงหัวใจทศกัณฐ์(3) เก่ง ธชย, ทศกัณฐ์ (Rap is Now)) 

วันทอง เพลงวันทอง(1) เรื่องขุนช้างขุนแผนและสตรีที่ชื่อวันทองหรือหญิงสองใจ 

… 

นางเสียคนเพราะไม่ทนแรงชาย 
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ตารางที่ 59: แนวคิดเก่ียวกับมนุษย์และสังคมในด้านการไม่ตัดสินผู้อ่ืน  

 แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมเรื่องการไม่ตัดสินผู้อื่นทั้งจากรูปลักษณ์ภายนอกนี้ นำเสนอโดย
ใช้ตัวละครเจ้าเงาะ จากเรื่องสังข์ทอง ที่รูปร่างภายนอกดูไม่งดงาม แต่ภายในน้ันเป็นรูปทองเพื่อเสนอ
แนวคิดว่าไม่ควรตัดสินและเหยียดหยามผู้อื่น หรือการตัดสินผู้อื่นจากสิ่งที่ได้รับรู้ ดังเช่น ทศกัณฐ์ กับ 
นางวันทองต่างเป็นที่รับรู้ว่า ทศกัณฐ์มีนิสัยช่ัวร้าย และนางวันทองเป็นหญิงสองใจ แต่ควรจะพิจารณา 
หรือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในฐานะของความเป็นมนุษย์และลักษณะของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความคิด
ของคนในสังคมทำให้ถูกตัดสินว่าเป็นคนไม่ดีทั้งที่มีสาเหตุมาจากความไม่เป็นธรรมในสังคม 

     1.3.2 แนวคิดเก่ียวกับความไม่แน่นอนของชีวิต  

            แนวคิดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนน้ันมีทั้งความไม่แน่นอนของเหตุการณ์และความ
ไม่แน่นอนของชีวิต เพลงโจโฉแตกทัพ เพลงขงเบ้งดูดาว ทั้งสองบทเพลงใช้เหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักใน
วรรณคดีเรื่องสามก๊ก เพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าไม่ควรประมาทเพราะอาจจะพบกับความพลิกผันของ
เหตุการณ์อันเกิดจากสติปัญญา หรือเรื่องของชีวิตคนอันเป็นสัจธรรมที่ต้องพบกับความตาย ความไม่
เที่ยงของสังขารหรือความแปรเปลี่ยนเมื่อครั้งมีชีวิตที่อาจจะสามารถช่วยชีวิตของผู้อื่นได้ แต่เมื่อถึง
คราวของตนกลับไม่อาจจะช่วยชีวิตของตนเองได้ สิ่งที่ทำได้เพียงพร้อมยอมรับกับสิ่งที่เกิ ดขึ้น ดัง
ตาราง 

 

 

 

อีกทั้งกลัวโทษภัยในพระคุณมารดา 

สุดท้ายคอจึงหลุดจากบ่าพร้อมคำสาปแช่งด่า 

ว่าเป็นหญิงสองใจ 

อุทาหรณ์สอนเตือนผู้คนว่าผู้หญิงในสังคมชั้นชน 

ต้องพลีกายพลีใจของตนสนองรับกฏเกณฑ์ทุรชน 

ไร้คนเห็นใจแม่วันทองกลายเป็นหญิงใจสองสองใจ 

ใครเล่าทำ 
(เพลงวันทอง(1) วง คนด่านเกวียน) 
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ตารางที่ 60: แนวคิดเก่ียวกับมนุษย์และสังคมในด้านความไม่แน่นอนของชีวิต 

     การนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนโดยใช้ขงเบ้ง แทนความไม่แน่นอนในชีวิต
ในเหตุการณ์ที่ขงเบ้งดูดวงดาวแล้วพบว่าดาวของตนนั้นใกล้จะดับ แสดงถึงความไม่เที่ยงของสังขาร 
ที่ย่อมมีวันเสื่อมไปตามธรรมชาติ รวมทั้งช่ือเสียงต่าง ๆ ที่ต้องเสื่อมไปเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่ทำได้นั้น
เพียงยอมรับสิ่งที่จะเกิดข้ึน หรือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์โดยการนำเสนอตอนที่โจโฉยกทัพเรือ
อันยิ ่งใหญ่ที ่มีทีท่าว่าจะได้รับชัยชนะมาอย่างง่ายดายแต่กลับเกิดความพลิกผันของเหตุการณ์ 
กองทัพเรืออันยิ่งใหญ่กลับถูกเผาวอดวาย กลายเป็นความพ่ายแพ้ของโจโฉเพราะเสียท่าให้แก่ความ
ฉลาดของขงเบ้ง ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ฟังได้เข้าใจถึงความไม่แน่นอนของสรรพสิ่งจากเหตุการณ์นี้ได้
เป็นอย่างดี 

   จะเห็นได้ว่าบทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทยน้ันมิได้มีเฉพาะ
เรื่องเกี่ยวกับความรักเท่านั้น ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสตรีและแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมที่
ทำให้ผู้ฟังเกิดความคิดและความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ  ที่นอกเหนือไปจากความไพเราะของบทเพลง 
ความเพลิดเพลินหรือความบันเทิงใจได้อีกด้วย   

ตัวละครจาก

วรรณคดีไทย 
เพลง เนื้อความ 

ขงเบ้ง 

 

 

 

 

เพลงขงเบ้งดูดาว 

 

 

ขงเบ้งดูดาว เอ่อ เอ๋ย หัวใจหม่น  

เห็นดาวร่วงหล่นให้ซบเซาโอ้เราเอย 

เม่ือก่อนตัวเราเคยสุขสันต์ทุกวันเลย  

เดี๋ยวน้ีดาวเผยให้เด่นชัดถึงวันตาย 

ขงเบ้งดูดาว เอ่อ เอ๋ย เม่ือดาวตก  

เสียวในหัวอกเม่ือเห็นดาวมืดมนหาย 

เข้าห้องขังตัวเพื่อรอรับกับความตาย  

คิดไปใจหายและหวาดเสียวซ้ีเลี้ยวเรา 
(เพลงขงเบ้งดูดาว บุญเตือน บุญพระรักษา/ 

พุ่มพวง ดวงจันทร)์ 

โจโฉ เพลงโจโฉแตกทัพ 

 

อนาถหนักหนา ฟ้าดินเอยใหญ่ช่างผันแปรปรวน  

กำหนดชะตาให้ข้าปั่นป่วน เผลอพ่ายเซซวนเชิงศึกลวงกัน  

แพ้เร่โรมรันชั่วพริบตาผ่าน ค่ายแหลกบรรลัย 

เห็นไพร่วายปราณสังเวยชีพพลีชลธาร สิ้นคึกทันที 
(เพลงโจโฉแตกทัพ  ชรัมภ์  เทพชัย) 
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      1.3.3 แนวคิดเก่ียวกับการสะท้อนภาพคนในปัจจุบนั 

          แนวคิดเกี่ยวกับการสะท้อนภาพคนในปัจจุบัน เป็นลักษณะการนำเสนอเรื่องราว

เหตุการณ์ ความคิดหรือค่านิยมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ร่วมสมัย ทั้ง

ไฮไฟว์ (Hi5) เฟซบุ๊ก(facebook) ทั้งนี้เพื่อสะท้อนภาพของคนในปัจจุบัน ดังตาราง  

ตัวละครจาก

วรรณคดีไทย 
เพลง เนื้อความ 

หนุมาน เพลงหนุมานHi5 หนุมานชาญสมร ไม่ยอมหลับนอนพักผ่อนกายา 

ทำงานไม่ทันเสร็จ ก็น่ังเช็กเน็ตก็ Hi(ฮิ)ห้า Hi(ฮิ)ห้า 

พระลักษมณ์และพระราม กดโทรมาตามก็ไม่ยอมไปหา 

คลิปรูปที่โพสต์โชว์ (คลิปรูปที่โพสต์โชว์) 

เห็นนางมณโฑถ่ายรูปเอียงข้างมา 

หนุมานนึกสงสัยว่า ทำไม๊ทำไมล่ะตาซ้ายตาขวา 

สองตาไม่เท่ากัน ข้างขวาดูมันจะใหญ่โตยิ่งกว่า 

... 

ของทศกัณฐ์ ซิเต็มหูเต็มตา 

(เพลงหนุมานHi5  อ๊อด ปาร์เก้) 
 

เพลงชาละวัน (2) ชาละวันกุมภีร์ จระเข้แสนดีอยู่ในถ้ำธารา  

มีเมียหน่ึงคน นวลน้องหน้ามนคืนน้ีไม่มา 

วันหน่ึงซัมเดย์ชาละวันจระเข้เล่นสเกน้ำมา  

เจอผู้หญิงอาบน้ำ (เจอผู้หญิงอาบน้ำ) 

ตูดดำ ด๊ำดำละไม่ได้นุ่งผ้า ชาละวันดีใจ  

ดำผุด ดำว่าย ตอดไป ตอดมา  

ตอดเข้าไปก็เจอเงี่ยง (ตอดเข้าไปก็เจอเงี่ยง)  

ชาละวันคอเอียงกลับถ้ำธารา 

ถ้ำทองชาละวัน ติดแอร์คอนดิชั่นจากอเมริกา  

ตู้เย็นวีดีโอเอาไว้ดูโชว์เม่ือยามชรา 

… 
(เพลงชาละวัน(2) วงศาลา) 

https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%94%E0%B8%B3%20%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2
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ตารางที่ 61: แนวคิดเก่ียวกับมนุษย์และสังคมในด้านการสะท้อนภาพคนในปัจจุบัน  

        การนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสะท้อนภาพคนในปัจจุบันทำให้เห็นพฤติกรรมหรือค่านิยมของ

ผู้คนทั้งการนิยมใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างไม่ถูกต้อง ที่ให้ความสนใจกับสิ่งที่อยู่ในสังคมออนไลน์

มากจนเกินไปและขาดความจริงใจ เป็นต้น นอกจากจะสะท้อนภาพของคนในปัจจุบัน ยังแสดงให้เห็น

การใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยโดยใช้อย่างเป็นอิสระ ใช้นำเสนอเรื่องราวแบบสองแง่สองง่ามเพื่อ

ความสนุกสนานบันเทิง โดยมิได้อ้างอิงที่สอดคล้องกับความหมายของวรรณคดีไทยอันเป็นลักษณะ

ของวัฒนธรรมประชานิยม ดังจะกล่าวในข้อข้อต่อไป  

2. ความสมัพันธ์ระหว่างตัวละครวรรณคดไีทยในบทเพลงไทยสากลกับวัฒนธรรมประชานยิม 

ตัวละครวรรณคดีไทยที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากลนั้นสัมพันธ์กับวัฒนธรรมประชานิยมอัน
เป็นแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา นักวิชาการต่าง ๆ นิยามความหมายของวัฒนธรรมประชานิยมหรือ 
Popular Culture  จอห์น สตอเรย์ (John Storey) (อ้างถึงใน พัฒนา กิติอาสา, 2546: 41-42) ได้จัด
หมวดหมู่ความหมายของวัฒนธรรมประชานิยม (pop culture) ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. วัฒนธรรม
ใดก็ตาม เป็นที่ยอมรับและชื่นชอบของคนจำนวนมาก ไม่สามารถระบุลักษณะเฉพาะเจาะจงและ
ขอบเขตของวัฒนธรรมได้ 2. วัฒนธรรมที่อยู่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมของชนช้ันนำหรือวัฒนธรรมช้ันสูง 
3. วัฒนธรรมมวลชน (mass culture) อันเป็นวัฒนธรรมที่ถูกผลิต เผยแพร่และโฆษณาในตลาด ซึ่ง
มักจะถูกเชื ่อมโยงกับการครอบงำทางวัฒนธรรมจากประเทศอุ ตสาหกรรม 4. วัฒนธรรมที ่มี

 เพลงขุนแผนไอทีกากี

ออนไลน์ 

สังคมวันน้ี มันสังคมออนไลน์โลกแคบจะตาย  

ใครๆก็เพื่อนกัน     

....   

สังคมไวไฟ มันเปลี่ยนไปแล้วผู้คน เปลี่ยนไปเป็น  

ขุนแผนไอที โอ้นางกากีออนไลน์  

เหงาๆ มากมาย  ไม่มีใครห่วงหา   

เธอเข้าใจฉัน แช็ตแช็ตกันแล้วนัดมา  

กดไลก์หนักหนา อยากเห็นหน้าเจอตัวจริง  

ขุนแผนไอที โอ้นางกากีออนไลน์  

กดไลก์ ๆ ไป  ถูกใจ เป็นพันครั้ง   

กดกันไม่ยั้ง เสิร์ชกันจนเครื่องพัง ต่างคนก็ต่างไป 
                (เพลงขุนแผนไอทีกากีออนไลน์ เชฐ เสรีชน, เท่งน้อง 

เอ็นจอยโชว์) 
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แหล่งกำเนิดมาจากประชาชน เป็นวัฒนธรรมประชาชนเพื่อประชาชน 5. วัฒนธรรมประชานิยมเป็น
พื้นที่หรือบริเวณการต่อสู้ระหว่างพลังของกลุ่มคนที่ถูกเอาเปรียบกับกลุ่มคนผู้ถูกอำนาจครอบงำใน
สังคม ซึ่งวัฒนธรรมประชานิยมในแง่นี้มิใช่ชนชั้นนำหรือชนชั้นรอง แต่เป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการ
ต่อสู้ ต่อรอง ช่วงชิงทางอุดมการณ์และผลประโยชน์ และ 6. วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นของชุมชนเมืองอัน
เป็นอิทธิพลของสื่อและการคมนาคมในโลกสมัยใหม่ที่ก่อรูปขยายตัว เปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตของคนจาก
วัฒนธรรมดั้งเดิมไปสู่วัฒนธรรมสมัยใหม่  

จากการนิยามความหมายของวัฒนธรรมประชานิยมข้างต้นจะเหน็ได้ว่าบทเพลงไทยสากลนัน้
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประชานิยมทั ้งเป็นที ่ชื ่นชอบของคนจำนวนมาก ที ่เกิดมาจากการ
สร้างสรรค์ของผู้สร้างที่มิได้จำกัดการสร้างสรรค์โดยกำหนดเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และมีการ
เผยแพร่ผ่านสื่อสมัยสมัยใหม่ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อีกทั้งบทเพลงยังถือได้ว่าเป็นสินค้า
รูปแบบหนึ่งที่เกิดข้ึนสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งการใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยมาสร้างสรรค์เป็นบท
เพลงไทยสากลนั้นช่วยเพิ่มมูลค่า เพิ ่มความน่าสนใจโดยยึดโยงกับความเป็นไทยมากยิ่งขึ ้น โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากลกับวัฒนธรรม
ประชานิยมมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 การนำเสนอตัวละครวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากลผ่านสื่อ 

       เพลงเป็นศิลปะที่สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อความสุนทรียะของมนุษย์ เพลงยังมีบทบาทที่สำคัญ
หลายประการ เช่นสามารถเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดนโยบายสร้างชาติสู่ประชาชนของรัฐในสมัย
จอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี (สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ , 2540: 
192) เพลงยังเป็นสินค้าที่สร้างสรรค์และผลิตข้ึนเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ดังนั้นผู้ผลิตใน
ฐานะนายทุนต้องทำให้น่าสนใจ และเผยแพร่สู่ผู้ฟังเพื่อให้เกิดความนิยม 

การดัดแปลงตัวละครจากวรรณคดีไทยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการนำเสนอเรื่องราวหรือแนวคิด
ในบทเพลงไทยสากลมีการนำเสนอในสื่อต่าง ๆ ทั้งจากอดีตและปัจจุบันบันทึกลงแถบบันทึกเสียง ทั้ง
แผ่นเสียง เทป ซีดี เผยแพร่ผ่านสื่อจากวิทยุ โทรทัศน์จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีสื่อใหม่ที่เป็นช่องทางการ
สื่อสารที่สามารถถ่ายทอดอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 

         2.1.1 สื่อเก่าและสื่อใหม่ 

         สื่อมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอและเผยแพร่บทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์
จากตัวละครในวรรณคดีไทยมาต้ังแต่อดีตโดยมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงยุคปัจจุบัน ในอดีตการเผยแพร่
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บทเพลงใช้วิทยุกระจายเสียงเพื่อให้เพลงนั้นเป็นที่รู้จัก หากคนส่วนใหญ่ชื่นชอบจะส่งผลให้เพลงนั้น
ได้รับความนิยมทำให้นักร้องมีชื่อเสียงและได้รับการอัดแผ่นเสียง ซึ่งยอดขายแผ่นเสียงสามารถเป็น
ตัวช้ีวัดความนิยมของบทเพลงนั้น ๆ  โดยแผ่นเสียงนั้นผลิตขึ้นจากกลุ่มนายทุนเพื่อการจำหน่าย เกิด
เป็นรายได้ ซึ่งต่อมาแผ่นเสียงมิได้รับความนิยมดังเช่นในอดีต การบันทึกบทเพลงเปลี่ยนรูปแบบจาก
แผ่นเสียงสู่เทปซึ่งมีขนาดที่เล็กกว่าและสามารถพกพานำไปเปิดได้ง่ายมากข้ึน เทปจึงได้รับความนิยม
แทนที่แผ่นเสียง ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตเพลงในรูปแบบของเทปนั้นยังเป็นกลุ่มนายทุนหรือเป็นเรียกได้ว่าเป็น
ค่ายเพลง คนกลุ่มจะผลิตนักแต่งเพลงเพื่อแต่งเนื้อร้องทำนองให้แก่นักร้องเป็นผู้ถ่ายทอด (ศิริพร 
กรอบทอง, 2541: 58,194) นักแต่งเพลงจะเป็นบุคคลที ่ได้ร ับการยกย่อง เร ียกว่า คร ูเพลง  
โดยครูเพลงจะนิยมนำวรรณคดีไทยมาเป็นวัตถุดิบในการแต่งเป็นบทเพลงที่ใช้ขับร้อง วรรณคดีเรื่องที่
ครูเพลงนำมาแต่งมักจะเป็นบทเพลงนั ้นคนไทยจะรู ้จักเป็นอย่างดี (คีตา พญาไทย , 2555: 328)  
ดังนั้น ตัวละครจากวรรณคดีไทยจึงเป็นวัตถุดิบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการแต่งเพลง โดยไม่
จำกัดแนวเพลงว่าตัวละครวรรณคดีไทยนำไปใช้ในแนวเพลง ลูกกรุง ลูกทุ่ง หรือสตริง  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แผ่นเสียงอัลบั้มบุษบาอธิษฐาน เข้าถึงจาก http://whathifi.whatgroupmag.com/แผ่นเสียงเพลงไทย 

ช่วงเวลาต่อมาถึงปัจจุบัน ส ินค้าเหล่านั ้นเปลี ่ยนรูปแบบจากแผ่นเสียง ส ู ่ เทป และ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบดิจิทัลโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เรียกว่าสื่อใหม่  

สื่อใหม่ (New Media) คือ สื่อดิจิทัลหรือสื่อที่มีการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูล
ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นการสื่อสารจากบุคคลเดียวไปยังกลุ่มหมู่มากหรือจากกลุ่มคนไปยัง
หลาย ๆ คนในเวลาเดียวกันอันเป็นลักษณะการสื่อสารแบบระบบเครือข่ายทำให้เกิดจากกระจาย
ข้อมูลข่าวสารไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว อีกทั้งสื่อยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้โดยสามารถ
โต้ตอบกันได้อย่างทันทีทันใด สื่อใหม่มีคุณลักษณะที่เป็นดิจิทัลทำงานและประมวลผลที่รวดเร็วและ

http://whathifi.whatgroupmag.com/wp-content/uploads/2015/03/บุษบาอธิฐาน.jpg
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แม่นยำ    อีกทั้งมีความหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีลักษณะที่หลอมรวมคุณสมบัติและหน้าที่เฉพาะ
ด้านจากสื่อเดิม เช่น ภาพ เสียง หรือข้อความซึ่งสื่อใหม่นี้สามารถรวมทุกสิ่งไว้ในสมาร์ตโฟน (อัศวิน  
เนตรโพธ์ิแก้ว, 2558: 148-150) 

 

 

 

ภาพที่ 4 สัญลักษณ์ของยูทูบ เข้าถึงเม่ือวันที่  30 กันยายน 2562 

สื่อใหม่ที่มีชื่อว่า ยูทูบ (youtube) เป็นสื่อที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการเผยแพร่ข้อมูล หรือบท
เพลงต่าง ๆ  โดยยูทูบก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนสื่อประเภทมัลติมีเดีย 
(multimedia) เช่น เพลง คลิปวิดีโอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการประเภท 
video sharing ที่บุคคลสามารถเข้าชมได้ แต่หกต้องการเผยแพร่วีดิโอของตนเองหรือต้องการแสดง
ความคิดเห็นใต้คลิปต่าง ๆ ต้องสมัครบัญชีผู้ใช้ (account) ซึ่งจะมีระบบการจัดการช่องที่สามารถเข้า
ชมสถิติและปรับแต่งค่าต่าง ๆ ในการเผยแพร่วีดิโอของตนเองได้ (Theimer, 2010 อ้างถึงใน วีรภัทร 
บุญมา, 2559: 4-5)  

 

 

 

ภาพที่ 5 ช่องแสดงความคิดเห็นของผู้ชมที่สามารถติดต่อกับผู้เผยแพร่ เข้าถึงเม่ือวันที่  30 กันยายน 2562
  

ยูทูบ (youtube) เป็นสื่อที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการเผยแพร่บทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จาก
ตัวละครในวรรณคดีไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2559 
เกิดกระแสเพลงวรรณคดีไทย โดยเพลงที่จุดประกายให้เกิดกระแสนี้ คือ เพลง I’m sorry สีดา ของวง 
The Rube ซึ่งเผยแพร่ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับความนิยมมาก และต่อมาได้เกิดเพลง
ที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับวรรณคดีไทยสร้างสรรค์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.youtube.com อีก
หลายบทเพลง (วรางคณา ปัญญามี, 2559: 9) โดยความนิยมของบทเพลงสามารถบ่งบอกได้จาก
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จำนวนผู้เข้าชม หากผู้ชมเข้าถึงกว่า100 ล้านครั้ง ถือได้ว่าบทเพลงนั้น ๆ  เป็นที่นิยมมาก นอกจากนี้
ความนิยมยังสามารถบอกได้อีกวิธีหนึ่งคือการนำเพลงดังนั้น ๆ  มาร้องใหม่ในแบบฉบับของตนเองหรอื
ที่เรียกว่าการ cover เพลง และเพลงที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทย เช่น เพลงI’m sorry 
(สีดา) ได้รับความนิยมมากจนมีผู้นำไปร้องใหม่ในแบบฉบับของตนเองเป็นจำนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ความนิยมในการร้องและเผยแพร่เพลง I’m sorry (สีดา) บนยูทูบ เข้าถึงเม่ือวันที่  14 พฤศจิกายน 2559 

 จากที่กล่าวไปข้างต้นเป็นเพลงที่จุดกระแสของเพลงวรรณคดีไทยบนเว็บไซต์ยูทูบ ในช่วงปี 
พ.ศ. 2559 ในอดีตน้ันมีเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทยที่ได้รับความนิยมมาก
เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เพลงยอยศพระลอ ของชินกร ไกรลาศเป็นบทเพลงทีน่ำเรือ่งราวของพระลอ
มาเป็นบทแหล่ ซึ่งได้รับความนิยมสูงมาก โดยนำเสนอพระโฉม พระคุณ และพระเดชของพระลอได้ 
อย่างลงตัว (นพพร ประชากุล, 2552: 20) และบทเพลงนี้ยังเป็นเพลงที่ไพเราะและยังคงคุณค่ามาถึง
ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าเพลงที ่สร้างสรรค์จากตัวละครวรรณคดีไทยนั้นได้รับความนิยมตั้งแต่อดี ต
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน แม้จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งในอนาคตอาจจะเกิดกระแสเพลงไทย
สากลที่ใช้ตัวละครจากวรรณคดีมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์บทเพลงข้ึนอีกก็เป็นได้  

 2.2 การดัดแปลงและการถ่ายทอดตัวละครวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล 

          การดัดแปลงและการถ่ายทอดตัวละครจากวรรณคดีไทยนั้นผู้ถ่ายทอดหรือเผยแพร่
นั้นสามารถนำตัวละครจากวรรณคดีไทยมาใช้เป็นวัตถุดิบได้อย่างเป็นอิสระโดยการตีความใหม่หรือ
การนำเอาลักษณะของตัวละครมาถ่ายทอดในรูปแบบต่าง ๆ โดยมิจำเป็นต้องนำตัวละครมาจากแบบ
ฉบับ อาจเป็นเพียงการนำช่ือของตัวละครมานำเสนอใหม่ในรูปแบบของตนเอง ที่เกิดจากจินตนาการ



  227 

ของผู้สร้างและนำมาเผยแพร่ ยกตัวอย่างเช่น เพลงพระรามอกหัก ใช้ตัวละครที่อยู่ในวรรณคดีไทย
ปรับเปลี่ยนเรื่องราววรรณคดีโดยการเปลี่ยนบทบาทของตัวละครจากตัวละครอุดมคติ พระนารายณ์
อวตารลงมาเพื่อปราบอธรรม พระรามผู้เป็นตัวแทนของธรรมะต่อสู ้ทำสงครามเพื ่อความถูกต้อง 
กลายเป็นพระรามผู้คร่ำครวญถึงความผิดหวังในความรัก และเปลี่ยนตัวละครนางสีดาจากนางใน
วรรณคดีผู้มั่นคงในความรัก กลับเป็นผู้หญงิหลายใจไปรกักับทศกัณฐ์ ผู้ประพันธ์ได้ช้ีแจงการนำเอาช่ือ
ตัวละครวรรณคดีไทยมาสร้างสรรค์เป็นบทเพลงโดยมิได้อ้างอิงกับวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ เพลง
นี้เป็นเพียงการนำชื่อตัวละครมาใช้โดยผสมผสานกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งทั้งนี้เป็นการสื่อสาร
จากผู้เผยแพร่เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจเจตนาของผู้สร้างสรรค์บทเพลง ดังตัวอย่าง   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพแสดงการชี้แจงของผู้เผยแพร่บนยูทูบ เข้าถึงเม่ือวันที่  30 กันยายน 2562 

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวและบทบาทของตัวละครนั้นแสดงให้เห็นลักษณะอัน
เป็นวัฒนธรรมนิยมที่มิได้มองว่าวรรณคดีหรือตัวละครนั้นสูงส่งจนไม่สามารถจับต้องได้ แต่ทุกคนมี
สิทธ์ิที่จะเข้าถึงและใช้วัฒนธรรมที่มีอยู่มานำเสนอให้เกิดความแปลกใหม่ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประพันธ์
ต้องป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนคือถูกตำหนิถึงความไม่เหมาะสมจึงต้องช้ีแจงในประเด็นดังกล่าว  

ยูทูบทำให้คนทุกคนสามารถเป็นผู้เผยแพรวี่ดิโอออกสู่สายตาคนนับล้านได้ และไม่จำเป็นต้อง
เป็นวีดิโอที่ใช้ต้นทุนการผลิตสูงแต่อย่างใด แค่เพียงมีกล้องโทรศัพท์มือถือก็มี โอกาสที่จะกลายเป็น
คลิปวีดโิอที่มีผู้ชมระดับร้อยล้านได้ อีกทั้งยังเป็นช่องทางการโปรโมตที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (วีรภัทร บุญมา, 
2559: 28-29) จึงจะเห็นได้ว่าสื่อใหม่ในปัจจุบันที ่มีอิทธิพลในปัจจุบันคือยูทูบ (youtube) การ
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เผยแพร่ถ่ายทอดตัวละครวรรณคดีไทยในรูปแบบของเพลงไทยสากลโดยการตีความและนำเสนอใหม่
ตามจินตนาการของผู้สร้างซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้รู้วรรณคดีไทยอย่างลึกซึ้ง แต่เป็นผู้ที่ต้องการจะ
สร้างสรรค์เพื่อสื่อสารความคิดของตนให้ทันกับกระแสอันเป็นลักษณะของสื่อใหม่ที่เอื้อให้ทุกคน
สามารถเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ  นำเสนอบนยูทูบเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วอันเป็น
ลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยม 

2.3 การสลายเส้นแบ่งระหว่างศลิปะหรือวัฒนธรรมชั้นสูงกับวัฒนธรรมประชานิยม 

      ปัจจุบันมีการสลายเส้นแบ่งระหว่างศิลปะหรอืวัฒนธรรมช้ันสงูกับวัฒนธรรมประชานิยม
ที่ปรากฏจากบทเพลงไทยสากลกลา่วคือนำเอาตัวละครจากวรรณคดีไทยมาสร้างสรรค์และเผยแพร่ใน
สื่อใหม่ ดังที่เห็นจากยูทูบนั้นที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการนำเอาตัวละครจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
มาสร้างสรรค์และนำเสนอดังตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพการแสดงบทเพลงผสมผสานระหว่างตัวละครโขนกับเพลงสมัยนิยม เผยแพร่บนยูทูบ เข้าถึงเม่ือวันที่  
8 ธันวาคม 2560 

จะเห็นได้ว่าในการนำเสนอบทเพลงจากตัวละครในวรรณคดีไทย เพลงตัวร้ายที่รักเธอ ใน
รูปแบบที่มีการแสดงประกอบได้นำเอาโขนอันเป็นลักษณะของวัฒนธรรมช้ันสูงมาผสมผสานกับเพลง
ที่เป็นวัฒนธรรมประชานิยมเพื่อให้การแสดงน่าสนใจ  

          รามเกียรติ์นั้นมีสถานะเป็นวรรณคดีชั้นสูง (classical literature) 
เพราะเป็นวรรณคดีราชสำนัก และเป็นภาพแทนเพื่อเชิดชูสถาบันกษัตริย์ 
ทั้งในฐานะสมมติเทพและในฐานะผู้ประกอบวีรกรรมและคุณธรรมความดี   
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เรื ่องรามเกียรติ์จึงปรากฏเป็นบทโขน บทละคร จิตรกรรมฝาผนัง และ
ประติมากรรมอันงดงามด้วยศิลปะถือเป็นวัฒนธรรมชั้นสูง (high culture)     
ที่ไหลเวียนสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบันซ่ึงการสืบทอดเร่ืองรามเกียรติ์ในบริบท
ส ังคมสม ัยใหม่มีท ั ้ งอน ุร ักษ ์ในสถานะว ัฒนธรรมชั ้นสูงและมีการ
เปลี่ยนแปลง  อีกทั้งถูกนำไปสร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบใหม่ แนวคิดใหม่ หรือ
ตีความใหม่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันจึงดำรงอยู่และ
เป็นวัฒนธรรมประชาชนนิยม (ร่ืนฤทัย สัจพันธุ์, 2559: 152)  

เช่นเดียวกันกับที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากลที่นำเสนอตัวละครจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
ที่มีทั้งการคงเค้าลักษณะเดิมของตัวละครจากวรรณคดีและมกีารเปลีย่นแปลงความหมายของตัวละคร 
การผสมผสานลักษณะดังกล่าวทำให้เห็นว่าเป็นการสลายเส้นแบ่งระหว่างศิลปะหรือวัฒนธรรมช้ันสูง
กับวัฒนธรรมประชานิยมได้เป็นอย่างดี    

แต่อย่างไรก็ตามการจำแนกศิลปะชั้นสูงคือการให้ความสำคัญกับความหมาย เมื่อรูปแบบ
สำคัญกว่าความหมาย ศิลปะต่าง ๆ จึงรวมกันเป็นประชานิยม แต่กลุ่มแนวคิดหลังสมัยใหม่มองว่าเปน็
การทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลผลิตทางวัฒนธรรมได้อย่างทั่วถึง (กาญจนา  แก้วเทพ, 2557: 37) 
อาจจะกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมประชานิยมนั้นแม้จะมิได้ให้ความสำคัญกับความหมายของตัวละครใน
วรรณคดีแต่จะเน้นการนำเสนอให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ และมีข้อดีคือทุกคนสามารถนำตัวละครจาก
วรรณคดีไทยไปใช้เพื่อนำเสนอเป็นบทเพลงไทยสากลได้อย่างเป็นอิสระ มีเสรีภาพในการสร้างสรรค์
ผลงาน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้มองวรรณคดีไทยเป็นสิ่งชั้นสูงที่แตะต้องไม่ได้  
แต่สามารถนำวรรณคดีมาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน ในบางบทเพลงเป็นการวิจารณ์
วรรณคดีไทยดังเช่น เพลงวันทอง(1) ของ วงคนด่านเกวียน ดังที่ สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา (2529: 16-
25) กล่าวถึงบทเพลงนี้ว่า เป็นการนำวรรณคดีวิจารณ์มาสู่สังคม โดยเนื้อหาของเพลงเป็นการวิจารณ์
วรรณคดี อธิบายพฤติกรรมนางวันทองอย่างเห็นอกเห็นใจ การตัดสินและการประณามว่าเป็นหญิง
สองใจนั้น เป็นความผิดพลาดของสังคมชายเป็นใหญ่ และมีอำนาจตัดสินทุกอย่างจนทำให้วันทองต้อง
อยู่ในสภาพจำยอมและรับคำตัดสินชีวิตตนเองจากผู้อื่น บทเพลงนี้สามารถนำวรรณคดีมาวิเคราะห์ถึง
สภาพสังคมอันส่งผลต่อชะตากรรมของตัวละคร จากมองวรรณคดีไทยมุมใหม่จากตัวบทวรรณคดีไทย 
สู่บทเพลงที่สร้างสรรค์ต่อยอดวรรณคดีไทยไม่ได้อยู่ใน “กรอบทองบริสุทธ์ิสูงค่าจนกลายเป็นดังภาพ
มายาอันขาดไร้ผู้ชำเลืองแล” (สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา (2529: 16-25) 
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  2.4 การให้เสียงแก่ผู้ท่ีไร้อำนาจ 

      วัฒนธรรมประชานิยมเป็นพื้นที่หรือบริเวณการต่อสู้ระหว่างพลังของกลุ่มคนที่ถูกเอารัด

เอาเปรียบกับกลุ่มคนผู้ถูกอำนาจครอบงำในสังคม เป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการต่อสู้ ต่อรอง ช่วงชิง

ทางอุดมการณ์และผลประโยชน์ ในที่นี้ปรากฏเสียงของผู้ไร้อำนาจ ซึ่งเป็นเสียงของผู้หญิงที่ไม่ได้

ปรากฏอยู่ในตัวบทวรรณคดีไทยแต่ปรากฏในบทเพลงไทยสากล และเสียงของตัวละครที่ไม่มีบทบาท

สำคัญในตัวบทวรรณคดีไทยมามีบทบาทสำคัญเพื่อเรียกร้องสิทธิของตนเอง ดังนี้ 

   2.4.1 เสียงตัวละครหญิงในวรรณคดีไทย  

           การใช้ตัวละครนางวันทองเป็นผู้เล่าเรื่อง ในฐานะผู้ที่ถูกกระทำดังที่ปรากฏใน  
บทเพลงไทยสากลเพื่อเรียกร้องให้เกิดความเห็นอกเห็นใจนั้น เป็นการให้อำนาจในการเล่าเรื่องของ
ตนเองในบทเพลง ที่ไม่พบในตัวบทวรรณคดี นางไม่สามารถเรียกร้องความอยุติธรรมให้แก่ตัวเองได้
ดังเช่นในบทเพลง จึงถือได้ว่าในบทเพลงเปิดโอกาสให้ตัวละครได้ชี ้แจงตามการตีความของผู้
สร้างสรรค์บทเพลง อีกทั้งการตีความหมายของ นางโมรา นางวันทอง และนางกากีในรูปแบบใหม่ 
นำเสนอในด้านความน่าสงสารและเห็นอกเห็นใจ ทำให้ผู้ฟังเพลงเข้าในเรื่องราวในมุมมองอีกด้านหนึ่ง
นอกเหนือไปจากการรับรู้เดิม 

  ในขณะเดียวกันความหมายของตัวละครหญิงที ่นำเสนอแนวคิดเกี ่ยวกับผ ู ้หญิงที ่ดี  
น่ายกย่องโดยใช้การกล่าวอ้างถึงนางสีดาจากเรื่องรามเกียรติ์ เนื่องจากนางเป็นพระลักษมีพระชายา
ของพระนารายณ์มีฐานะเป็นผู้หญิงชั้นสูง อีกทั้งเมื่อทศกัณฐ์ลักพาตัวนางไป นางสีดาตั้งใจจะผูกคอ
ตายแทนจะที่จะต้องตกเป็นของยักษ์หรือเป็นหญิงสองชาย อีกทั้งนางได้รับการยกย่องเรื่องความ
บริสุทธิ์และความกล้าหาญที่ลุยไฟพิสูจน์ว่านางมีใจซื่อตรงต่อพระรามแต่เพียงผู้เดียว ด้วยกลวิธกีาร
เล่าเรื่องแบบผู้รู้แจ้งในตัวบทวรรณคดีไทยทำให้ผู้เสพวรรณคดีด้วยการอ่านรับรู้และเข้าใจว่านางสีดา
บริสุทธ์ิ มิได้มีใจให้ทศกัณฐ์แม้แต่น้อย แต่ในบทเพลงไทยสากลของคนรุ่นใหม่นั้นต้ังคำถามและตีความ
ใหม่ เปลี่ยนแปลงเรือ่งราวใหม่ให้นางสีดาสามารถรักกับทศกัณฐ์ได้  ดังปรากฏใน เพลงพระรามอกหกั 
หรือ เพลงจดหมายจากพระราม(ถึงสีดาที่หนีไปเกาหลี) ในท่อนที่ว่า “แม่นางสีดากลับมาแปรผันใจ 
บอกพระรามนั้นดีเกินไป และยกหัวใจให้กับทศกัณฐ์” และ “พี่มีแค่เจ้าเหมือนดั่งที่เจ้ามีทศกัณฐ์” 
เป็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มองเรื่องความรักว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีกำหนดอย่างตายตัวว่าใครกับรัก
กับใคร ทุกคนย่อมมีสิทธิในการเลือก เช่นที่ปรากฏใน เพลงหนุมาน(2) ในท่อนที่ว่า 

หากเผาทั้งกรุงลงกาตัวข้าจะยอมพลีร่างกายใจ  
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ใครเก่งมาชิงแย่งไปจะใช้หัวใจข้าเป็นเดิมพัน 

ถ้าเหยียบฟ้าแตะเมฆา ตัวข้าสีดาจะไปด้วยกัน  

วันน้ีหรือว่าสักวัน ดวงใจข้าน้ันคงมีคนครอง  

พระรามหรือทศกัณฐ์ ต้องมาฟาดฟันแย่งนางสีดา 
 (เพลงหนุมาน(2) สามบาทหน้าสิบ Feat.ปรางคท์ิพย์, หนุ่มหนุมาน) 

  เพลงนี้กล่าวถึงหนุมานเป็นเพื่อนกับพระราม  นางสีดามีสิทธ์ิที่จะเลือกคู่ครองด้วยตนเอง 
มิได้กำหนดว่านางสีดาต้องคู่กับพระรามเท่านั้น นางสามารถเลือกใครก็ได้หากว่าใครเก่งกว่าจะเลือกผู้
ที่ชนะ แม้ว่าในตัวบทวรรณคดีนางสีดามิได้มีสิทธ์ิหรือโอกาสในการเลอืกคู่ครองของตนเอง นางจะต้อง
อภิเษกกับผู้ที่สามารถยกธนูมหาโมลีได้เท่านั้น หรืออย่างไรก็ตามชีวิตได้ถูกกำหนดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่า
นางต้องเป็นคู่กับพระรามเพียงเท่าด้วยน้ันเพราะเป็นพระนางลักษมีที่อวตารลงมาเคียงคู่บุญญาบารมี
ของพระนารายณ์ ส่วนในบทเพลงไทยสากลนั้นนางสีดามิได้ถูกกำหนดว่าจะเลือกใคร หรือต้องคู่กับ
ใคร อันความคิดของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ มีสิทธิ์ในการ
เลือกสิ่งต่าง ๆ ที่ดีที่สุดเพื่อตนเอง    

    2.4.2 เสียงตัวละครท่ีไม่มีบทบาทสำคัญในตัวบทวรรณคดีไทย 

             วัฒนธรรมประชานิยมนั้นดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
ผลผลิตทางวัฒนธรรมได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งยังเป็นอิสระสามารถนำใช้ได้ในทุกแง่มุม อีกทั้ งยังสามารถ
นำเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่น่าสนใจ หรือ เป็นให้อำนาจให้คนที่ถูกกดข่ีมีปากเสียงและเข้มแข็งข้ึน 
(Stuart Hall และ Paddy Whannel อ้างถึงใน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2549: 158) ดังที่ปรากฏในเพลง
นิราศลงกา นำตัวละครจากวรรณคดีไทยมาใช้เพื่อนำเสนอแนวคิดเพื่อเรียกร้องเรื่องสิทธิความเท่า
เทียม โดยใช้ตัวละครที่ไม่มีความสำคัญในเนื้อเรื่องวรรณคดี คือพวกยักษ์ในกรุงลงกาเรียกร้องให้กลุ่ม
ของตนเองรวมตัวกันเพื ่อลุกขึ ้นมาปกป้องตนเองจากการถูกทำร้าย ยักษ์ที ่ไร้อำนาจ และเป็น
ผู้ถูกกระทำ เรียกร้องความเป็นธรรมจากการถูกกีดกันด้วยลักษณะภายนอกและชนช้ัน เปรียบเหมือน
เป็นผู้ที่ถูกผลกระทบจากการมองลักษณะความเป็นคนไม่เท่าเทียมกัน ดังเนื้อเพลงที่กล่าวว่า 

  ยักษ์ เรามารวมกัน ปกป้องกรุงลงกา  เรา มันผิดตรงไหนที่เกิดเป็นอสุรา  
  ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์วานรหรือว่าเทพยดา ก็ตกเป็นเหยื่อของธรรมชาติที่อยู่ในกาลเวลา 
  … 
  ยักษ์ เรามารวมกัน ปกป้องกรุงลงกา เราต้องการแค่สิทธิของพวกเราคืนมา 

 (เพลงนิราศลงกา  Yakklab Ft.ตุลย ์อพาร์ทเม้นคุณป้า) 
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 การนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมจากการกีดกันและสร้างความเป็น
อื่น เป็นเสมือนการใช้ตัวแทนของตัวละครที่ไร้อำนาจและไร้ความสำคัญ ไร้เสียง ไร้บทบาทในตัวบท
วรรณคดีไทย แต่กลับมีเสียงในบทเพลงเพื่อเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมกัน และเรียกร้องให้คน
ในสังคมเห็นความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นชนช้ัน หรือชาติพันธ์ุ แต่สามารถอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียน
กันและกันได้ ซึ่งในบทเพลงนี้นำเสนอได้อย่างน่าสนใจ 

 การมองโลกของคนในปจัจบุันเปลี่ยนแปลงไปจากการนำตัวละครมาใช้ในบทเพลงไทยสากล ที่
สามารถสร้างและแสดงออกมาผ่านบทเพลง มองว่าตัวละครในวรรณคดีไทยคือมนุษย์ปุถุชนทั่วไปซึ่ง
การรบัรู้และถ่ายทอดอาจจะเหมือนหรือแตกต่างไปจากตัวบทของวรรณคดีไทย  

 2.5 การนำเสนอตัวตนของคนรุ่นใหม่ผา่นตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล 

      ปรากฏการณ์กระแสเพลงวรรณคดีไทยบนเว็บไซต์ยูทูบที่ปรากฏในปีพ.ศ. 2559 จนถึงปี
พ.ศ. 2560 กระแสดังกล่าวทำให้เกิดผลงานเพลงไทยสากลออกมาเป็นจำนวนมาก บทเพลงบางเพลง
จะใช้ทำนองเพลงที่สร้างขึ้นแต่เปลี่ยนคำร้องเป็นเนื้อหาใหม่ ตัวอย่างเช่น ทำนองของเพลง  เพลงตัว
ร้ายที่รักเธอ มีหลายบทเพลงที่นำไปเปลี่ยนเนื้อร้อง ได้แก่  เพลงตัวร้ายผู้พ่ายแพ้ (สำมนักขา)  เพลง
ถึงเธอไม่ร้ายก็ไม่รัก (จากใจสีดา) และ เพลงสมน้ำหน้าตัวร้าย(หนุมาน) 

เพลงตัวร้ายที่รักเธอ มีเนื้อหากล่าวถึงทศกัณฐ์รักนางสีดาเป็นตัวแทนของคนที่ถูกมองว่าร้าย
โดยใช้คำเรียกแทนว่า “ตัวร้าย” ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้คนรกัแต่กลับไม่ได้รับความรักตอบ ส่วน เพลง
ตัวร้ายผู้พ่ายแพ้ (สำมนักขา) นำเสนอในเรื่องของนางสำมนักขา ที่เป็น “ตัวร้าย” ไปหลงรักพระราม
และรู้ตัวดีว่าจะไม่ได้รับความรักตอบต้องพ่ายแพ้ให้แก่นางสีดา  

เพลงถึงเธอไม่ร้ายก็ไม่รัก (จากใจสีดา เป็นเพลงที่มีเนื้อหากล่าวถึงนางสีดากล่าวว่าไม่มีทางที่
จะรักทศกัณฐ์เพราะนางสีดาต้องคู่กับพระรามเท่านั้นในชาตินี้ ส่วน เพลงสมน้ำหน้าตัวร้าย(หนุมาน)
เป็นเพลงบริภาษทศกัณฐ์ที่เป็นตัวร้ายน่าสมเพชที่ไม่ทราบว่านางสีดามีศักดิ์เป็นลูกของตนเอง สมควร
ที่จะต้องตายไป โดยใช้หนุมานเป็นผู้เล่าเรื่องราวทั้งหมด 

ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสอดคล้องกับลักษณะของศิลปะยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern 
Art) กล่าวคือ เป็นศิลปะที่ปฏิเสธแนวคิดของศิลปะยุคสมัยใหม่ (Modern Art) ศิลปะที่ทำข้ึนจะลอก
เลียน (copy) ของคนอื่นมาก็ได้ ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องความคิดริเริ่มสร้างใหม่ไม่ซ้ำใคร ไม่ต้องคำนึงถึง
เอกภาพ สามารถผสมปนเปได้อย่างเต็มที่ หรือที่เรียกว่า ลูกผสม (hybrid) (สมเกียรติ ตั้งมโน อ้างถึง
ใน วัลลภา อัญชลิสังกาศ, 2548: 37) บทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทยจึง
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เป็นลักษณะของศิลปะยุคหลังสมัยใหม่ แสดงให้เห็นการทำเพลงที่ใช้ตัวละครวรรณคดีไทยที่เป็น
กระแสในปัจจุบันเพื่อให้ทันต่อกระแสสังคมที่เกิดข้ึนในขณะนั้น 

นอกจากนี้การนำตัวละครมาสร้างสรรค์เป็นบทเพลงไทยสากลผ่านสื่อใหม่หรือยูทูบนั้นจะ
เห็นลักษณะอีกประการหนึ่งคือคนรุ่นใหม่จะสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักและจดจำ โดยใช้ตัวละครจาก
วรรณคดีไทยเพื่อยึดโยงความเป็นไทยซึ่งอาจจะใช้เป็นช่ือของตัวศิลปิน ทั้งกลุ่ม และศิลปินเดี่ยวเช่น 
ทศกัณฐ์ กับวงทศกัณฐ์ หนุมาน กับวงหนุมาน วงสีดาหรือใช้สัญลักษณ์ด้วยการแต่งกายหรือวาดภาพ
บนใบหน้า การแต่งกายด้วยชุดไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ภาพการแสดงการนำเสนอตัวตนโดยใช้ชื่อตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลง เผยแพร่บนยูทูบ เข้าถึง
เม่ือวันที่  28 ธันวาคม 2562   

 จะเห็นได้ว่าการมองโลกของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ดังเห็นได้จากจากการนำตัวละครมา
ใช้ในบทเพลงไทยสากล ที่สามารถสร้างและแสดงออกมาผ่านบทเพลง มองว่าตัวละครในวรรณคดีไทย
คือมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไป เป็นเป็นวัฒนธรรมที่สามารถหยิบมาใช้นำเสนอตัวตนได้อย่างรวดเร็ว และ
ทันต่อกระแส อีกทั้งปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือรายได้ เนื่องจากยูทูบเป็นช่องทางในการหารายได้จากการ
โฆษณาจึงจำเป็นต้องทำให้ทันกับกระแสสร้างความแปลกใหม่และเป็นที่จดจำ  
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ตัวละครจากวรรณคดีไทยยังคงอยู่ในสังคมไทยและยังคงอยู่ในศิลปะที่หลากหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะในบทเพลงไทยสากลที่นิยมนำตัวละครมาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเล่าเรื่อง ทั้งนี้อาจจะ
นำเอาลักษณะอันโดดเด่นเป็นที่รู้จักและจดจำ หรือนำเอาลักษณะที่เคยเล่าไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ด ีมา
กล่าวถึงในมุมมองใหม่ หรือใช้จินตนาการเล่าเรื่องใหม่โดยใช้เพียงชื่อของตัวละครจากวรรณคดีไทย
เพื่อความน่าสนใจ ทันสมัยและทันกับกระแสที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผู้สร้างสรรค์จะใช้ตัว
ละครจากวรรณคดีไทยมานำเสนอเพื่อผลิตซ้ำความคิดหรือค่านิยมบางประการให้คงอยู่ หรือนำเอา
เพียงเปลือกนอกมากล่าวถึงนำเสนอเพียงเพื่อให้ทนักับกระแส ทั้งหมดนี้ยังคงถูกบันทึกไว้เพื่อนำเสนอ
และถ่ายทอดอยู่ในสื่อใหม่ที่เรียกว่ายูทูบให้ศึกษา แต่ไม่อาจจะสามารถเรียนรู้และตัดสินตัวละครจาก
การนำเสนอในบทเพลงไทยสากล หากแต่จะต้องศึกษาจากตัวบทวรรณคดีไทยเพื่อเข้าใจบริบทต่าง ๆ 
ทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษย์อันเป็นแก่นแท้ของการศึกษาวรรณคดีไทย เข้าใจพฤติกรรมของ
มนุษย์และเป็นประสบการณ์ชีวิตอันเป็นสิ ่งจำลองมาจากชีวิตมนุษย์ที ่แม้จะผ่านมาเป็นร้อยปี
พฤติกรรมต่าง ๆ ของตัวละครยังคงปรากฏอยู่ที่แสดงให้เห็นผ่านบทเพลง แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
มุมมองของคนในสังคม ดังที่ นพพร ประชากุล (2552: 21) กล่าวถึงลักษณะของตัวละครพระลอที่มี
การเปลี่ยนแปลงว่า  

  การหายไปของลักษณะบางประการของตัวละคร การปรากฏเพิ่มของบางลักษณะ  
 หรือการหวนกลับมาของสิ่งที่เคยหายไป  ดำเนินไปตามจังหวะของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง 
 ในกระแสประวัติศาสตร์ ในที่สุดแล้วพระลอเป็นเสมือนร่องรอยที่รอคอยให้วัฒนธรรมต่าง 
 ยุคสมัยได้ขีดคราดจินตนาการของตนทาทับลงไปใหม่...อย่างไม่รู้เลือน   

 อย่างไรก็ตามการตีความใหม่ของผู้สร้างสรรค์นั้นแสดงให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยที่ตัว

ละครเป็นแบบจำลองของมนุษย์ที่นำมาใช้นำเสนอในบทเพลงที่สอดคล้องกับลักษณะของคนปัจจุบัน

ได้อย่างไม่รู้จบ  
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1  

บทที่ 6  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

ตัวละครวรรณคดีไทยเป็นแบบจำลองพฤติกรรมมนุษย์ให้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต หรือแสดง
ความคิดค่านิยมของสังคมผ่านตัวละคร แม้กาลเวลาเปลี่ยนแปลงความเป็นมนุษย์นั้นจะยังคงเดิม 
เพียงแต่ค่านิยมในสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม หรือค่านิยมบางประการยังคง
ฝังแน่นอยู่ในสังคมที่ยากจะเปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่าน้ีสะท้อนได้จากตัวละครวรรณคดีไทยทั้งที่ปรากฏใน
ตัวบทวรรณคดีสู่บทเพลงไทยสากล  

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวละครวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากลโดย
ศึกษาทั้งการสื่อความหมาย กลวิธีการเล่าเรื่อง และวัฒนธรรมประชานิยมที่ปรากฏโดยศึกษาจากบท
เพลงที่สร้างสรรค์โดยใช้ตัวละครในวรรณคดีไทยในบทเพลงโดยเฉพาะบทเพลงไทยสากลจำนวน 171 
เพลง พบว่าตัวละครวรรณคดีไทยที่ปรากฏในบทเพลงมีทั้งหมด  60 ตัวละคร จากวรรณคดีไทย 16 
เรื ่อง ได้แก่ 1. รามเกียรติ ์  2. ขุนช้างขุนแผน  3. กากี  4. อิเหนา  5. สังข์ทอง  6. สามก๊ก                      
7. พระอภัยมณี  8. ไกรทอง 9. พระสุธนมโนห์รา   10. กามนิตวาสิฏฐี 11. พระลอ 12. พระรถเมรี  
13. เวสสันดรชาดก 14. จันทโครพ 15. แก้วหน้าม้า และ 16. ศกุนตลา  

ตัวละครทั้ง 60 ตัวที่นำมาใช้ในบทเพลงนั้นมีวิธีการนำเสนอตัวละครที่มีทั้งการเล่าเรื่องราว

ของตัวละครจากวรรณคดีไทย โดยเล่าอารมณ์ความรู้สึก หรือเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญตอนใดตอน

หนึ่งในวรรณคดี เรื่องราวความเป็นมาของตัวละครรวมไปถึงลักษณะต่าง ๆ ของตัวละครไม่ว่าจะเป็น

ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของตัวละคร นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเรื่องราวของตัวละครโดยการอ้าง

ถึงหรือเปรียบเทียบตัวละครในวรรณคดีไทยกับบุคคลในบทเพลงไทยสากล  ส่วนการนำเสนอตัวละคร 

เพลงโดยส่วนใหญ่มักจะนำเสนออารมณ์ความรู้สึก ทั้งความสุข ความทุกข์หรือความเสียใจ และความ

โกรธ ทั้งนี้อารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งพื้นฐานของมนุษย์ เพลงนำเสนอในส่วนน้ีเป็นทั้งการระบายความ

คับข้องใจทางความรู้สึก สื่อสารและสามารถเข้าถึงคนได้ง่าย 
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 นอกจากนี้การนำเสนอตัวละครจะนำเอาเหตุการณ์สำคัญที่ถือได้ว่าเป็นอนุภาคสำคัญของ

วรรณคดีมากล่าวถึง เช่น เรื่องอิเหนากล่าวถึงตอนเสี่ยงเทียน เรื่องสังข์ทองจะนำตอนนางรจนาเสี่ยง

พวงมาลัยให้แก่เจ้าเงาะ เรื่องขุนช้างขุนแผน นำตอนประหารนางวันทองมากล่าวถึง หรือผู้ประพนัธ์

เลือกนำตอนใดตอนหนึ่งมานำเสนอให้เป็นที่รู้จักหรือเข้าใจเรื่องราวโดยสังเขป เช่น เรื่อพระอภัยมณี 

พระสุธนมโนห์รา พระลอ หรือความเป็นมาของตัวละคร นางวาสิฏฐี ในเรื่องกามนิตวาสิฏฐี หรือใน

ตอนกำเนิดหนุมาน การใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากลสามารถรับรู้ได้ง่ายเพราะ

คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกับตัวละครวรรณคดีไทยไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพ ลักษณะนิสัยหรือ

พฤติกรรมอันเป็นลักษณะเด่น หรือลักษณะเฉพาะที่เป็นที ่รู ้จักและจดจำได้ ผู้ ฟังสามารถเข้าใจ

เรื่องราวหรือสิ่งที่ผู้ถ่ายทอดต้องการการสื่อถึงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้บทเพลงน่าสนใจ

โดยเช่ือมโยงกับความเป็นไทยจากวรรณคดีไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย     

 ด้านการสื่อความหมายของตัวละครจากวรรณคดีไทยโดยการเปรียบเทียบระหว่างตัวบ ท

วรรณคดีไทยกับบทเพลงไทยสากลพบว่ามีทั ้งความหมายที่สอดคล้องกับความหมายเดิม การ

เปลี่ยนแปลงความหมาย และผสมผสานระหว่างความหมายเดิมและการสร้างความหมายใหม่ การสื่อ

ความหมายของตัวละครนั้นทศกัณฐ์มีความหลากหลายทางความหมายมากที่สุด มีทั้งการคงเค้า

ลักษณะเดิม การเปลี่ยนแปลงความหมาย และการผสมผสานระหว่างความหมายเดิมและการสร้าง

ความหมายใหม่แก่ตัวละคร ด้วยการตีความของผู้สร้างสรรค์และถ่ายทอดผ่านบทเพลง ความหมาย

ของทศกัณฐ์ที่คงเค้าความหมายเดิมคือลักษณะทางกายภาพที่ถูกกล่าวถึง มีสิบหน้ายี่สิบมือ และยัง

เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย มีพฤติกรรมแย่งชิงและลักพาตัวคนรักของผู้อื่น ในขณะเดียวกัน 

ทศกัณฐ์มีความหมายใหม่ เป็นตัวร้าย/ผู้ร้าย แต่มีความรักที่แท้จริง หรือเป็นผู้ร้ายแต่มีหัวใจเฉก

เช่นเดียวกันมนุษย์ปุถุชน มีอารมณ์และความรู้สึกเหมือนมนุษย์ธรรมดา หรือการผสมผสานทั้งการคง

เค้าความหมายและการเปลี่ยนแปลงความหมายของทศกัณฐ์ คือ ลักษณะทางกายภาพของทศกัณฐ์มี

สิบหน้าแต่มีมือสิบมือ ซึ่งอาจเป็นการซ้ำจำนวนหรือความเข้าใจผิด นอกจากทศกัณฐ์แล้วยังมีตัวละคร

ที่มีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปคือนางวันทองและนางกากีที่นอกจากจะมีความหมายถึงผู้หญิงไม่ดี 

แล้ว ยังหมายถึงผู้หญิงที่น่าสงสาร และเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์อีกด้วย 

 การกล่าวถึงลักษณะที่คงเค้าความหมายเดิมไว้คือลักษณะทางกายภาพของตัวละครอันเป็น

ลักษณะเด่นเพื่อบอกลักษณะเฉพาะของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็น ทศกัณฐ์ หนุมาน หรือความงามและ

ความอัปลักษณ์ ซึ่งความงามจะเป็นลักษณะเด่นของตัวเอกจึงมักนำไปกล่าวอ้างถึงในบทเพลง รวมไป
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ถึงความอัปลักษณ์ที่แสดงลักษณะเฉพาะของตัวละคร เช่น ขุนช้าง จรกา นางแก้วหน้าม้า เจ้าเงาะ    

ชูชก ที่น่าสนใจคือ ขุนช้างมักนำไปกล่าวอ้างถึงความอัปลักษณ์ทางกายภาพแต่มีจิตใจที่รักจริง มั่นคง

ในความรักที่มีต่อนางวันทอง ซึ่งจะกล่าวถึงเพียงมุมมองของความรักเท่านั้น แต่ลักษณะความเลวร้าย

ที่กระทำต่อผู้อื่น เช่น การกล่าวความเท็จ การใส่ความผู้อื่น การทำร้ายร่างกายผู้เยาว์ซึ่งปรากฏอยู่ใน

ตัวบทวรรณคดีไทยมิได้กล่าวถึงในบทเพลง จ ึงเป็นลักษณะของการผสมผสานทั้งการคงเค้า

ความหมายเดิมคือลักษณะทางกายภาพและเปลี่ยนแปลงความหมายด้านพฤติกรรมของตัวละคร  

นอกจากนั้นในบทเพลงยังปรากฏลักษณะที่เปลี่ยนแปลงความหมาย เช่น พระราม นางสีดา 

นางวันทอง นางกากี ที ่มิได้ถูกกล่าวถึงเพียงการรับรู ้เท่านั ้นตัวอย่างเช่น ในบทเพลง ไทยสากล 

พระราม และนางสีดา มิใช่ตัวละครอุดมคติอีกต่อไป แต่พระรามเป็นปุถุชน โศกเศร้าค่ำครวญและดื่ม

เหล้า หรือนางสีดาไม่จำเป็นต้องคู่กับพระราม แต่คู่กับคนเก่งมีฝีมือหากใครชนะก็จะได้ตัวนางไป เป็น

ต้น สิ ่งเหล่านี ้เป็นการตีความตัวละครใหม่นั ่นคือการเปลี ่ยนแปลงเรื ่องราว สร้างสรรค์ใหม่ใส่

จินตนาการแต่ยังคงอิงอาศัยลักษณะที่บ่งช้ีว่าเป็นตัวละครนั้น ๆ มีที่มาจากวรรณคดีไทย อาทิ ช่ือของ

ตัวละคร แต่จะนำเสนอให้แปลกใหม่หรือสอดคล้องกับลักษณะของคนในปัจจุบัน  

ด้านกลวิธีการเล่าเรื่องของตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากลนั้นตั้งแต่การตั้งช่ือ
เพลงมีรูปแบบการตั้งช่ือทั้งการตั้งช่ือเพลงทีป่ระกอบด้วยช่ือวรรณคดีไทยหรือช่ือของตัวละคร ซึ่งมีทั้ง
การตั้งช่ือเพลงโดยระบุเฉพาะช่ือวรรณคดีไทยหรอืช่ือของตัวละครเท่านั้น หรือใช้ช่ือตัวละครพร้อมทั้ง
การขยายความลักษณะต่าง ๆ ของตัวละครเพื่อบอกแก่ผูฟ้ังว่าจะกล่าวถึงตัวละครจากวรรณคดีไทยใน
ทิศทางใด หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใด หรือการตั้งช่ือบทเพลงโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับตัวละครแต่ไม่
ระบุชื่อของตัวละครแต่จะกล่าวถึงตัวละครในเนื้อหาของบทเพลง ทั้งนี้การตั้งชื่อเพลงเพื่อให้ผู้ฟัง
ทราบว่าบทเพลงนี้จะกล่าวถึงตัวละครในวรรณคดีในเรื่องใดและจะนำเสนอในแง่มุมใด ส่วนช่ือเพลงที่
เกิดข้ึนในช่วงปีพ.ศ. 2559-2560 จะปรากฏช่ือที่ใส่เครื่องหมายนขลิขิตเพื่อบอกที่มาของเพลงว่า มา
จากตัวละครใดหรือวรรณคดีไทยเรื่องใด อาทิ รักกันที่ตรงไหน(เงาะป่า/สังข์ทอง)  เพลงรักเพียงเธอ
(พระสุธนมโนห์รา) ทั ้งนี ้ต้องการบอกให้ผู้ฟังทราบว่าเป็นเพลงที่แต่งขึ้นในช่วงกระแสของเพลง
วรรณคดีไทย     

 ส่วนกลวิธีการเล่าเรื่องโดยการใช้ผู้เล่าเรื่องนั้นมีทั้งการใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยเป็นผู้เล่า

เรื่องด้วยตนเอง ทั้งนี้การใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยเป็นผู้เล่าเรื่องด้วยตนเองช่วยทำให้ผู้ฟังเกิด

อารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับเรือ่งราวที่เลา่ได้ง่าย ส่วนการเล่าเรื่องทีไ่ม่ใช่ตัวละครเป็นผู้เล่าจะเปน็ผู้เลา่
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เรื่องแบบมีทั้งผู้เล่าเรื่องแบบปรากฏตัวกับผู้เล่าที่ไม่ปรากฏตัว หากเป็นผู้เล่าเรื่องที่ปรากฏตัวผู้เล่าจะ

ใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตัวผู้เล่า ซึ่งเรื่องที่เล่าน้ันจะเล่าเรือ่งราวของตัวละครจากวรรณคดีไทยหรือ

เล่าเรื่องแบบการอ้างอิงถึงหรือเปรียบเทียบตัวละครจากวรรณคดีไทยกับบุคคลในสังคม หากผู้เล่า

เรื่องไม่ปรากฏจะเป็นเล่าเรื่องที่ปรากฏเพียงเสียงเล่า ทำหน้าที่บรรยายเรื่องราวให้ผู้ฟังรับรู้โดย

สามารถเล่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครได้รวมทั้งแสดงความคิดเห็นของตนต่อเรื่องซึ่งเป็น

การชี้นำความคิดของตนสู้ผู้ฟังให้เกิดความคล้อยตามได้ การใช้ผู้เล่านั้นส่งผลต่อมุมมองในการรับรู้

เรื่องราวของตัวละครจากวรรณคดีไทย โดยมุมมองการเล่านั้นสามารถแบ่งออกเป็นมุมมองแบบ

ภายในกับมุมมองแบบภายนอก หากเป็นมุมมองแบบภายในผู้เล่าเรื่องอาจจะเป็นตัวละครเป็นผู้เล่า

ด้วยตนเองมุมมองจึงเป็นแบบที่ใกลชิ้ดเรือ่งราว หรือผู้เล่าไม่ปรากฏตัวแต่เป็นมุมมองการเล่าเรื่องแบบ

รู้รอบ ส่วนมุมมองแบบภายนอกจะเป็นมุมมองการเล่าเรื่องที่ผู้เล่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับเรื่องราวมากนัก 

เป็นมุมมองของผู้ที่อยู่ภายนอกตัวบทมองตัวละครจากวรรณคดีไทยโดยผู้เลา่จะเล่าเรื่องแบบกล่าวอ้าง

ถึงหรือเปรียบเทียบตัวละครกับบุคคล นอกจากนี้การใช้มุมมองในการเล่าน้ีมีการใช้มุมมองแบบสลับ 

กล่าวคือการผสมผสานระหว่างการเล่าเรื่องแบบมุมมองภายในสลับกับมุมมองภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้

การเล่าเรื่องครอบคลุมในหลายมุม ช่วยเพิ่มความหลากหลายและน่าสนใจซึ่งแตกต่างกับการเล่าเรื่อง

ในตัวบทวรรณคดีไทย การเล่าเรื่องในตัวบทวรรณคดีเป็นรูปแบบสายตาพระเจ้ารับรู้เรื่องราวแบบ     

รู ้รอบเป็นมุมมองแบบสลับตลอดทั้งเรื ่อง ผู ้อ่านจะรับรู ้ล ักษณะตัวละครวรรณคดีไทยโดยให้

รายละเอียดที่มาและพฤติกรรมของตัวละคร นำเสนอตัวละครนั้น ๆ โดยแบ่งฝ่ายของตัวละครพระเอก 

นางเอก และตัวละครปฏิปักษ์ และตัดสินพฤติกรรมตัวละครนั้น ๆ  อย่างชัดเจน ในขณะที่การเล่าเรื่อง

ในบทเพลงมีความหลากหลาย ไม่ตัดสิน ไม่แบ่งดีเลวอย่างชัดเจน ตัวละครปฏิปักษ์แสดงลักษณะน่า

เห็นใจ ตัวละครอุดมคติกลับเป็นตัวละครแบบมนุษย์ปถุุชน อีกทั้งการใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยเปน็

ผู้เล่าเรื่องราวของตนเองด้วยตนเองจะเป็นมุมมองแบบภายในเพื่อให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าถึงอารมณ์

ความรู้สึกของตัวละครนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี หรือผู้เล่าที่ไม่ใช่ตัวละครแต่เป็นมุมมองแบบภายในก็เล่า

เรื่องราวของตัวละครและเข้าถึงตัวละครเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันในบทเพลงมีผู้เล่าเรื่องแบบ

สายตาพระเจ้าเช่นเดียวกับผู้เล่าเรื่องในตัวบทวรรณคดีไทย นอกจากนี้ยังมีการเล่าเรื่องโดยใช้มุมมอง

แบบภายนอก เล่าเรื่องราวของตัวละครโดยแสดงทรรศนะของตนอาจตัดสินพฤติกรรมของตัวละคร 

หรือชี้นำความคิดของผู้ฟัง หากเป็นมุมมองแบบภายนอกโดยการกล่าวถึงตัวละครตามการรับรู้ จะ

นำเสนออันเป็นลักษณะการตอกย้ำลักษณะหรือพฤติกรรรมของตัวละครที่เป็นไปตามการรับรู้

พฤติกรรมของตัวละครนั้น ๆ  เช่น นางวันทอง นางโมรา นางกากีเป็นผู้หญิงทีไ่ม่ดี  ส่วนการผสมผสาน



  239 

ผู้เล่าและมุมมองในการเล่า ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวอย่างรวดเร็ว และมีหลายมิติในการเล่าโดยใช้

การกล่าวอ้างถึงตัวละคร ซึ่งการใช้ผู้เล่าและมุมมองในการเล่า ส่งผลให้เกิดการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ

ตัวละครจากวรรณคดีที่แตกต่างกันไป การเล่าเรื่องเป็นการควบคุมการรับรู้ของผู้ฟัง และนำเสนอ

ทัศนคติที่มีต่อตวัละครอาจมีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้เกี่ยวกับตัวละครจากวรรณคดีไทยโดยการใช้ผู้

เล่าเรื่อง ทั้งนี้ล้วนเป็นการตีความตัวละครจากวรรณคดีไทยของผู้ประพันธ์ สร้างสรรค์เป็นบทเพลง

เพื่อนำเสนอโดยเลือกใช้ผู้เล่าที่แตกต่างกันทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและแนวคิดที่ต้องก าร

นำเสนอ 

   นอกจากนี้กลวิธีการเล่าเรื่องตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากลมีการเล่าเรื่อง
แบบพิเศษคือการเล่าเรื ่องโดยการใช้บทสนทนาโต้ตอบในการนำเสนอเรื่องราวของตัวละครจาก
วรรณคดีไทย การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เป็นลักษณะของเล่าเรื่องคล้ายกับเพลงปฏิพากย์ มีการโต้ตอบของ
ชายหญิงที่สวมบทบาทเป็นตัวละครละครจากวรรณคดีไทยสนทนาโต้ตอบโดยแทนตนเองเปน็ตัวละคร
ในวรรณคดีไทย มีตั้งแต่สองเสียงขึ้นไปโต้ตอบกันไปมาคล้ายกับการสนทนา ซึ่งการร้องโต้ตอบกันนั้น
อาจจะมีการเกริ่นนำเรื่องก่อนเพื่อให้ผู้ฟังทราบเรื่องราวโดยสังเขป เช่น เพลงพระอภัยมณี เพลงวัน
ทองต้องโทษ เพลงFoe(ไม่ใช่พระเอก) หรือไม่มีการเกริ่นนำก่อนเข้าสู่เรื่องจะเป็นการโต้ตอบกัน
ในทันที เช่น เพลงกระท่อมรจนา เพลงสังข์ทองลองใจรจนา การเล่าด้วยวิธีการนี ้ทำให้ผู้ฟ ังรู้สึก
เหมือนการฟังละครมีเรื่องราวที่โต้ตอบกัน เป็นการผสมผสานเพลงพื้นบ้านกับเพลงไทยสากลได้อย่าง
กลมกลืน 

   ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเกี่ยวกับกลวิธีการเลา่เรือ่งในบทเพลงไทยสากลนั้นมีกลวิธีการเล่าเรื่องที่
หลากหลาย แสดงให้เห็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนดัดแปลงเรื่องราวจากวรรณคดีไทยอันเป็น
รูปแบบศิลปะของวรรณกรรมเป็นรูปแบบของบทเพลงไทยสากลอันมีลักษณะจำกัดไม่ว่าจะเป็นด้าน
รูปแบบและเนื้อหา ที่ต้องถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครได้อย่างน่าสนใจโดยการใช้ภาษาแม้ลักษณะ
อันเป็นสุนทรียะด้วยการใช้วรรณศิลป์จะไม่สามารถเทียบเท่าได้กับตัวบทวรรณคดีไทย แต่การใช้
ภาษาในบทเพลงไทยสากลก็สร้างความไพเราะและปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งด้วย
การใช้ภาษา จะมีพัฒนาการการใช้ภาษา จากเดิมจะคงความงามด้านภาษาไว้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นภาษา
ที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงง่าย ส่วนในปัจจุบันจะพบเป็นภาษาพูด มีคำสแลง คำภาษาอังกฤษและคำที่เกิด
ขึ้นมาจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก การใช้ชื่อเรียกตัวละครทำให้เห็นว่าการเรียกแทนตัว
ละครมีการเลือกสรรคำใช้ให้เกิดความไพเราะ ทั้งนี้เพื่อใช้เรียกเพื่อแสดงลักษณะต่าง ๆ ของตัวละคร 
ทั้งมีความงดงามและเป็นที่รัก หรือบอกสถานะภาพ ชาติกำเนิดหรือลักษณะของตัวละคร การใช้คำ
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ภาษาถ่ินโดยเพาะถ่ินอีสานมักเป็นที่นิยม และการใช้ความเปรียบ ซึ่งการใช้ภาษาในบทเพลงไทยสากล
สามารถสื่อแนวคิดได้อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้กลวิธีการเล่าเรื่องตัวละครในวรรณคดีไทยส่งผลต่อแนวคิดการนำเสนอในบทเพลง โดย

แนวคิดที่ปรากฏในบทเพลงมีความหลากหลาย ซึ่งแนวคิดที่ปรากฏสามารถจำแนกได้เป็น 3 แนวคิด

หลัก คือ แนวคิดเกี่ยวกับความรัก ซึ่งความรักเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ที่สามารถเข้าถึงและ

สัมผัสหัวใจผู้ฟังได้ง่าย โดยความรักมีทั้งความรักที่ก่อให้เกิดความทุกข์ และความรักที่ก่อให้เกิด

ความสุข แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสตรี เป็นการนำเสนอโดยมุ่งเน้นเรื่องของผู้หญิงทั้งความงามของ

ผู้หญิงอันเป็นบทชมโฉม หรือการประณามผู้หญิงไม่ดี การนำเสนอผู้หญิงในมุมมองใหม่ หรือลักษณะ

ผู้หญิงที่พึงเป็นและไม่พึงเป็น ซึ่งเป็นทั้งการตอกย้ำค่านิยมหรือนำเสนอมุมมองใหม่ให้แก่ผู้ฟัง ไม่ให้

ตัดสินผู้หญิงจากสิ่งที่รับรู้ และแนวคิดสุดท้ายคือแนวคิดเกี่ยวกับสังคมและมนุษย์ในปัจจุบัน เป็นการ

นำเสนอลักษณะของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตในปัจจุบันโดยหยิบยกเอาตัวละครจาก

วรรณคดีไทยมาเปรียบเทียบแสดงลักษณะ ทั้งให้เห็นภาพชัดเจนหรือเพื่อความบันเทิง แปลกใหม่ 

น่าสนใจ แนวคิดที่ปรากฏทั้งหมดที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าตัวละครจากวรรณคดีไทยยังคงอยู่ใน

สังคมไทยผ่านบทเพลงไทยสากลที่สะท้อนคิดความค่านิยมผ่านบทเพลง โดยใช้ตัวละครจากวรรณคดี

ไทยมานำเสนออันเป็นลักษณะของความเป็นมนุษย์ 

ประเด็นที่พบและน่าสนใจคือการนำเสนอเรื่องราวในบทเพลงไทยสากลโดยใช้ตัวละครจาก

วรรณคดีไทย คือ ตัวละครหญิงที่นำมาใช้เสนอลักษณะของผู้หญิงในลักษณะต่าง ๆ หากเป็นผู้หญิงที่

งดงามจะได้รับการชื่นชม ได้แก่ นางสีดา นางศกุนตลา นางวาสิฏฐี นางละเวงวัณฬา และหากมี

พฤติกรรมที่ดีโดยเฉพาะนางรจนา นางศรีมาลาจะได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ ในขณะที่ตัวละครหญิง 

ได้แก่ นางกากี นางวันทอง นางโมรา จะเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีและถูกประนาณเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่ 

ไม่ควรปฏิบัติตาม ส่วนนางแก้วหน้าม้าที่ไม่งดงามหรือผู้หญิงที่ไม่บริสุทธ์ิอันได้แก่นางตะเภาทอง ต้อง

แสดงความทุกข์ใจในบทเพลงเพราะไม่เป็นที่รักด้วยเหตุเพราะความอัปลักษณ์และไมบ่ริสุทธิ์ผุดผ่อง

เพราะผ่านมือผู้ชายมาแล้ว เป็นการตอกย้ำลักษณะของผู้หญิงที่พึงมีหรือพึงเป็นอยู่ในสังคมไทย แต่

อย่างไรก็ตามในบทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทยมิได้มีการนำเสนอลกัษณะ

ตัวละครเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น แตย่ังนำเสนอตัวละครที่มีความหลากหลายและน่าสนใจอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นลกัษณะของวัฒนธรรมประชานิยมที่สรา้งสรรค์ผ่านสื่อใหม่ทีจ่ะเหน็

ได้จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบทเพลงไทยสากลผ่านสื่อในอดีตอันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
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ถ่ายทอดและเผยแพร่เพลงไทยสากล จากแผ่นเสียง สู่เทป และเข้าสู่สื่ออินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย 

ถ่ายทอดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์บทเพลงไทยสากลโดยไม่ต้อง

เป็นครูเพลงที่ได้รับการยกย่องดังเช่นในอดีต หากแต่เป็นเพียงผู้ที่สามารถหยิบยืมเอาลักษณะของตัว

ละครวรรณคดีมาเติมแต่งเรื่องราวหรืออาจเปลี่ยนแปลงเรื่องราวตัวละครจากวรรณคดีไทยเช่ือมร้อย

กับสิ่งต่าง ๆ  ได้ก็สามารถสร้างสรรค์บทเพลงและถ่ายทอดลงสู่สื่อใหม่และเผยแพร่ไปอย่างง่ายดาย 

รวดเร็ว ส่งผลให้เนื้อหาของเพลงการสื่อความหมายของตัวละครมีลักษณะที่หลากหลาย และไม่

จำเป็นต้องอิงกับตัวบทวรรณคดีไทย เพียงแต่ใช้ช่ือของตัวละครจากวรรณคดีไทยเท่านั้น   

เพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทยสัมพันธ์กับวัฒนธรรมประชานิยม 

กล่าวคือเพลงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประชานิยมเป็นสินค้าที่ผลิตสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดรายได้ ด้วย

การใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่และทำให้เกิดความนิยมชมชอบ ซึ่งตัวละครจากวรรณคดีไทย

เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่นำไปสร้างสรรค์เป็นบทเพลง ด้วยเป็นเพราะเข้าใจง่ายและคนในสังคมไทยรับรู้ 

ลักษณะเด่นต่าง ๆ ของตัวละคร การสลายวัฒนธรรมช้ันสูงให้เข้ากับวัฒนธรรมประชานิยม และการ

ให้เสียงแก่ผู้ไร้อำนาจจากตัวละครที่ไม่มีบทบาทในวรรณคดีแต่กลับมาเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมใน

สังคมได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนี้ยังนำเอาตัวละครไปสร้างเป็นภาพลักษณ์ของศิลปินรุ่นใหม่อีกด้วย  

สิ่งเหล่าน้ีแสดงให้เห็นลักษณะของการสลายเส้นแบ่งระหว่างศิลปะหรือวัฒนธรรมช้ันสูงกับวัฒนธรรม

ประชานิยม การยกย่องวรรณคดีไทยว่าเป็นวัฒนธรรมชั้นสูงมิได้เป็นเช่นนั้ นแล้ว แต่วรรณคดีไทย

สามารถหยิบยืม นำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อความแปลกใหม่ให้ทนักับกระแสทีเ่กิดข้ึน ตัวละครจาก

วรรณคดีไทยที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากลนั้นมีหลายรูปแบบเพื่อใช้ในการสื่อความหมายหลาย

ประการ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังเป็นการผลิตซ้ำค่านิยมโดยเฉพาะเรื่องบทบาทของสตรี แต่

อย่างไรก็ตามจะเห็นการตีความใหม่เกี่ยวกับตัวละครจากวรรณคดีไทยเป็นมุมมองใหม่ที่น่าสนใจ   

บทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทยในมุมมองของคนรุ่นใหม่ หาก
ตัดสินคุณค่าด้วยสายตาของนักอนุรักษ์ตามแบบแผนที่ต้องคงความบริสุทธิ์ของวรรณคดี ไทย ไม่ควร
บิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องราวอาจจะมองว่าเป็นการทำลายคุณค่าของวรรณคดีไทย แต่หากมอง
ในสายตาของนักวัฒนธรรมศึกษาจะเห็นปรากฏการณ์ทางสงัคมทีส่ามารถสืบสานวรรณคดีไทยอันเปน็
วัฒนธรรมไทยรูปแบบหนึ่งให้คงอยู ่ ซึ ่งคุณลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมคือต้องมีการดัดแปลง 
เนื่องจากวัฒนธรรมนั้นถูกสร้างสรรค์ขึ ้นในยุคสมัยหนึ่ง ๆ ดังนั้น เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน วัฒนธรรม
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาสมกับบริบทใหม่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2557:15) แต่อย่างไรก็ตาม
การสร้างสรรค์งานใหม่ในรูปแบบของบทเพลงไทยสากลยังมิใช้การสืบทอดวรรณคดีไทยอย่างแท้จริง 
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เนื่องจากใช้เพียงเปลือกนอก และปรับให้เข้ากับลักษณะของปัจจุบัน ยังขาดการศึกษาถึงแก่นแท้อัน
เป็นคุณค่าของวรรณคดีไทยที่แท้จริง 

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมองว่าการใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากลมิใช่การ
ทำลายคุณค่าของวรรณคดีไทย แต่กลับเป็นการสืบสานวรรณคดีไทยให้ดำรงอยู่ในสังคมไทยใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทเพลงที่ไพเราะด้วยภาษาและเนื้อหาที่คมคาย ถือได้ว่านำเสนอ
วรรณคดีไทยในศิลปะรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ฟังสนใจวรรณคดีไทยและ
ติดตามอ่านตัวบทวรรณคดีไทยแบบฉบับเพื่อรับรับรู้รายละเอียดของเรื่องอันจะสามารถนำไปสู่แก่น
แท้ของวรรณคดีไทย หรือในบางบทเพลงตีความใหม่ให้ผู้ฟังเกิดความคิดมากกว่าเพียงแค่ความบันเทิง
เพียงช่ัวครั้งช่ัวคราว ในขณะเดียวกันเพลงสมัยใหม่ต่างเป็นการตีความและนำเสนอความหมายใหม่ใน
มุมมองของตนเองในฐานะคนในสังคมที่มีทรรศนะต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก หรือ
สังคม โดยนำตัวละครจากวรรณคดีไทยมาใช้ประกอบในบทเพลง ซึ่งเราสามารถชี้แจงได้ว่าสิ่งที่
นำเสนอนั้นเป็นเรื่องที่ปรากฏในตัวบทวรรณคดีไทยหรือไม่ และสามารถอธิบายบริบทต่าง ๆ ของ
วรรณคดีไทยให้เกิดความเข้าใจได้ แต่ไม่อาจตัดสินได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิด หรือปิดกั้นความคิดได้    

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ บทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทยเป็น
ตัวอย่างหนึ่งในการสร้างศิลปะร่วมสมัยที่ใช้วรรณคดีไทยเป็นคลังวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ใช้เพื่อ
ตอบสนองสังคมในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และยังแสดงให้เห็นว่าวรรณคดีไทยยังคงเป็นวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของไทยที่ยังคงอยู่ในสังคมไทย และตัวละครจากวรรณคดีไทยยังคงความเป็นอมตะ 
เนื่องจากตัวละครแต่ละตัวต่างมีความเป็นมนุษย์ เป็นภาพจำลองชีวิตมนุษย์ให้ผู้อ่านผู้ฟังหรือผู้เสพ
วรรณคดีได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งส่วนที่ดีงามและส่วนที่บกพร่อง อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนมุมมองการรบัรู้
จากเดิม เป็นมุมมองใหม่ให้เข้าใจความเป็นมนุษย์อีกรูปแบบหนึ่ง   ทั้งนี้ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป 
ความคิดของคนในสังคมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและบริบททางสังคม  ดังนั้นการถ่ายทอด
เรื่องราวของตัวละครจากวรรณคดีไทยซึ่งนับเป็นตัวแทนของคนในสังคมมาสู่สื่อศิลปะแขนงอื่น ผู้
ถ ่ายทอดจึงตีความพฤติกรรมตัวละครตามมุมมองและทรรศนะของตนในบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนแปลง  
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ข้อเสนอแนะ 

 1. การศึกษาน้ีผู้วิจัยศึกษาเพียงตัวละครจากวรรณคดีไทยที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากลเท่านั้น 
หากศึกษาบทเพลงไทยสากลที่สร้างสรรค์จากตัวละครในวรรณคดีไทย โดยศึกษาพัฒนาการในด้าน
การใช้ภาษาที่ปรากฏในบทเพลงไทยสากลโดยเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน จะสามารถช่วยให้เห็น
ความแตกต่างทางด้านภาษาวรรณศิลป์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 2. การศึกษาครั้งนี้มิได้มุ่งเน้นศึกษาเรื่องภาพประกอบหรือที่เรียกว่ามิวสิกวีดีโอที่ปรากฏในช่อง 
ยูทูบของบทเพลงที่นำมาศึกษา หากมีการศึกษาภาพหรือเรือ่งราวที่ใช้ประกอบในบทเพลงจะสามารถ

ทำให้เห็นลกัษณะของการใช้วรรณคดีไทยสังคมปจัจบุันมากยิ่งขึ้น    
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