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การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยม
ด้านเพศวิถีในด้านรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายกับหญิงโดยศึกษา
จากวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่ประพันธ์เนื้อร้องโดยนักประพันธ์ชาย ขับร้องโดย
นักร้องหญิงทีเ่ ผยแพร่ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2545 - ปี พ.ศ. 2554 มีเนือ้ หาเกีย่ วข้องกับเรือ่ ง
เพศวิถีรวมทั้งหมด 9 เพลง ซึ่งใช้ทฤษฎีเพศวิถี (Sexuality) เป็นกรอบในการศึกษา
ผลการศึกษา พบว่า เพลงที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม
ในด้านเพศวิถีที่เกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศว่า สังคมไทยยังเห็นคุณค่า
ในค่านิยมด้านเพศวิถใี นด้านรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบ “ผัวเดียวเมียเดียว”
ซึง่ ถือว่าเป็นปทัสถานทางสังคมทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ ถึงแม้นว่าบุคคล ทีก่ ล่าวถึงในบทเพลง
ในขณะนัน้ อาจจะเป็นบุคคลทีก่ ำ� ลังท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านเพศวิถไี ปสูร่ ปู แบบ
ความสัมพันธ์อนื่ อยูก่ ต็ าม แต่กย็ งั ดิน้ รนหาวิธที จี่ ะเข้าสูร่ ปู แบบความสัมพันธ์ทางเพศ
แบบ “ผัวเดียวเมียเดียว”
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Abstract
This qualitative research aimed to study the sexual value and male and
female relationship in contemporary Thai society. Data were collected from the
songs composed during 2002-2012 and sung by female singers. Nine songs about
sexuality were selected and analyzed by the sexuality theoretical framework.
The study found that all of the selected songs reflected the sexual value of men and
women in contemporary Thai society. The analysis revealed that Thai society still
value monogamy. Although many people were in the forms of multiple sexual
relationship, the society still value monogamy.
Keywords: Sexuality, Thai Society, Thai Folk Songs
บทน�ำ
มนุ ษ ย์ ทั้ ง ผู ้ ห ญิ ง ผู ้ ช าย รวมทั้ ง คนข้ า มเพศตั้ ง แต่ เ กิ ด จนกระทั่ ง ตาย
จะเกี่ยวข้องกับเพศวิถีไม่ว่ากรณีใดๆ โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และอิทธิพลของ
สังคมและวัฒนธรรมยังส่งผลต่อค่านิยมด้านเพศวิถีของมนุษย์ในสังคมนั้นๆ ด้วย
ดังที่ พิมพวัลย์ บุญมงคล (2542) นักเพศวิถีที่มีชื่อเสียงของไทย ได้กล่าวถึงค่านิยม
ทางเพศว่า ค่านิยมทางเพศประกอบด้วยความเชือ่ และความคิดเห็นต่อการแสดงออก
ถึงบทบาทหญิงชายในครอบครัว ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างหญิงชาย การต่อรอง
ทางเพศ ความพึงพอใจทางเพศ การแสดงออกทางเพศและพฤติกรรมทางเพศ
นอกจากนี้ แสงอัมพา บ�ำรุงธรรม (2543) ยังกล่าวถึงค่านิยมทางเพศว่าประกอบด้วย
ความเชื่อ ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเลือกคู่รัก การมีคู่รักหลายคน การถูกเนื้อ
ต้องตัวระหว่างชายหญิง การคุมก�ำเนิดและการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงาน
การศึ ก ษาระบบความเชื่ อ และพฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ท างเพศและ
ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในระบบครอบครัว
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ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การกล่าวถึงเรือ่ งเพศในสังคมไทยนัน้ ถือว่าเป็นเรือ่ ง
ไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ ควรปกปิดไว้ โดยเฉพาะผู้หญิงห้ามพูดถึงเรื่องเพศเพราะ
สังคมมองว่าไม่เหมาะสม ไร้ค่า และผิดศีลธรรมอันดีงามของไทย แต่เรื่องเพศก็ยังมี
ปรากฏในสังคมไทยเรื่อยมา ทั้งที่กล่าวโดยตรงและกล่าวโดยอ้อม โดยเฉพาะในสื่อ
สมัยใหม่ เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต จะน� ำเสนอภาพ
ความสัมพันธ์ทางเพศ การกอดจูบหรือการมีเพศสัมพันธ์ปรากฏให้เห็นอย่างโจ่งแจ้ง
ส่วนวรรณกรรมปัจจุบัน เช่น งานเขียนของสุจินดา ขันตยาลงกต นักเขียนสตรีที่
น�ำเสนอความต้องการทางเพศของผูห้ ญิง จะถูกวิพากษ์วจิ ารณ์และกล่าวถึงอย่างมาก
ในความไม่เหมาะสม (อรทัย เพียยุระ, 2554: 5)
นอกจากนีแ้ ล้ววรรณกรรมไทยอีกรูปแบบหนึง่ คือ เพลง โดยเฉพาะเพลงลูกทุง่
ในยุคปัจจุบันจะน�ำเสนอค่านิยมเกี่ยวกับเพศวิถีในสังคมไทยอยู่เนืองๆ และยังถูก
ผลิตซ�้ำเพื่อสร้างกระแสนิยม เพลงเหล่านี้นอกจากจะสร้างความบันเทิงแล้วยังมี
อิทธิพลต่อสังคมตามยุคสมัยด้วย ดังที่ รัฐวรรณ จุฑาพานิช (2547 : 3) กล่าวถึงบท
สัมภาษณ์ของ ครูสลา คุณวุฒิ และแพง บุตรแผงชัย นักประพันธ์เพลงรุ่นใหม่
ที่ ก ล่ า วว่ า การประพั น ธ์ เ พลงลู ก ทุ ่ ง ในทั ศ นะของผู ้ ป ระพั น ธ์ นั้ น ย่ อ มพยายาม
สร้างสรรค์เพลงให้เข้ากับยุคสมัยให้มากทีส่ ดุ เพลงไหนทีต่ อบโจทย์ชวี ติ เขา เขาจะชอบ
และความคิ ด เห็ น ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ความคิ ด เห็ น ของ แพง บุ ต รแผงชั ย
ทีก่ ล่าวว่า การประพันธ์เพลงให้ได้รบั ความนิยมนัน้ เนือ้ หาของเพลงทีอ่ อกมาใหม่ตอ้ ง
ทันสมัยสามารถแข่งกับค่ายเพลงอื่นๆ ได้ ลักษณะเนื้อหาของเพลงจึงเป็นการกล่าวถึง
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะนั้น กล่าวถึงบุคคลที่อยู่ในความสนใจในยุคนั้นๆ จาก
ค�ำกล่าวของ สลา คุณวุฒิ และแพง บุตรแผงชัย สรุปได้ว่า การประพันธ์เพลง
ผู้ประพันธ์เพลงจะให้ความส� ำคัญกับเนื้อหาที่น�ำเอาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหรือ
สิ่งที่ใกล้เคียงกับชีวิตของผู้ฟังมากล่าวถึง เรื่องราวเหล่านั้น ควรสามารถตอบปัญหา
ชีวิตให้แก่ผู้ฟังได้และต้องมีความจริงใจในการน�ำเสนอมากกว่าเรื่องรูปแบบ จังหวะ
ท่วงท�ำนองของศิลปะในการประพันธ์
ในยุคปัจจุบนั นักประพันธ์เพลงรุน่ ใหม่ได้น�ำเอาความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ หรือ
สิ่งที่ใกล้เคียงกับชีวิตของผู้ฟังมากล่าวถึงในเพลงมากขึ้นนั้นท�ำให้เนื้อหาเพลงลูกทุ่ง
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ที่ ผ ลิ ต ออกมาใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการด� ำเนินชีวิ ต ของคนในสั ง คมปั จ จุ บั น
มากยิ่งขึ้น ปวิณรัตน์ จันสดใส (2554) ได้ศึกษาเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน
ผลจากการวิจัย ปรากฏว่า เนื้อหาของเพลงมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองต่อความต้องการ
ของการลงทุนทางด้านธุรกิจมากยิง่ ขึน้ จากเพลงสมัยก่อนทีม่ เี นือ้ หาทีก่ ล่าวถึงชีวติ ของ
ชาวชนบท กล่าวถึงความรัก ความจริงใจของหนุ่มสาว การเป็นแม่ศรีเรือน ความรักที่
ซื่อสัตย์ของสามีภรรยา เปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตของสาวงามจากบ้านนอกที่เข้ามาใช้ชีวิตที่
หลงระเริงในเมืองใหญ่ ชีวิตชาวชนบทที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในเมืองใหญ่ที่ต้อง
ดิน้ รนต่อสูเ้ พือ่ ความอยูร่ อดและเท่าเทียมกับคนอืน่ ในสังคมใหม่ จากชีวติ ทีเ่ รียบง่าย
ที่ชนบทกลายเป็นหนุ่มสาวสมัยใหม่สู่ยุคของทุนนิยม เข้าสู่ระบบการเปลี่ยนแปลง
การผลิตจากแบบเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมแทน และถึงแม้เรื่องราวหลักๆ
ของเพลงยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง แต่ความรัก
ความสัมพันธ์ได้แปรเปลี่ยนจากผู้หญิงที่ยึดมั่นในความรัก ยึดมั่นในค่านิยมแบบ
ผัวเดียวเมียเดียว ได้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงที่ไม่สนใจสังคม มีอิสระในการเลือกคู่ครอง
มากขึ้น รวมทั้งการมีบทบาททางสังคมตามยุคตามสมัยและความเปลี่ยนแปลงที่เห็น
ได้อย่างชัดเจนในเนื้อหาของเพลง คือ การกล่าวถึงการให้ความส�ำคัญกับสิทธิของ
มนุษยชน สิทธิของสตรีและยังมีเนื้อหาที่กล่าวถึงสิทธิในการแสดงออกทางเพศ
มากยิ่งขึ้นด้วย
ในขณะเดียวกันเพลงลูกทุง่ มักจะถูกผลิตขึน้ ภายใต้อทิ ธิพลของนักประพันธ์ชาย
เป็ น ส่ ว นใหญ่ การถ่ายทอดเรื่องราวย่อมสนองความต้ อ งการของฝ่ า ยชายเป็ น
ส่วนมาก เนือ้ หาของเพลงบางเพลงมีโอกาสทีจ่ ะสือ่ ถึงความรูส้ กึ ในจิตใจ ในส่วนทีเ่ ป็น
จิตใต้สำ� นึกทีถ่ กู กดทับไว้ดว้ ยวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อาจถูกถ่ายทอดออกมาเป็น
บทเพลงในบางครั้ง จากบทความ เสน่ห์ที่หายไปในเพลงลูกทุ่ง จากค�ำบอกเล่าของ
เจนภพ จบกระบวนวรรณ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า “โลกเดินทางเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์
เต็มตัว สิ่งของอ�ำนวยความสะดวกมีรายล้อมอยู่รอบ เทคโนโลยีใหม่ๆ ค่านิยม
ตะวันตกที่ทะลักทลายเข้าสู่สังคมไทย รวมไปถึงกระแสเพลงเกาหลี ค่านิยมการ
แต่งกายตามแบบเด็กญีป่ นุ่ หลายๆ ช่องทางการสือ่ สารทีเ่ ปิดกว้างมากขึน้ อีกทัง้ ภาษา
แปลกๆ ทีส่ อื่ ความหมายผิดเพีย้ นไปจากเดิม ค�ำและความหมายใหม่ๆ ทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน
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เช่น ค�ำว่า “ชิมิ” ในเพลง ชิมิชิมิ ของสามสาววง บลูเบอร์รี่ หรือท่วงท�ำนองที่ถูก
ดัดแปลงในเข้ากับวิถีการฟังของคนในสังคมยุคปัจจุบัน เช่น การปรับเปลี่ยนจังหวะ
ท�ำนอง หรือรูปแบบการผสมผสานเครื่องดนตรีสมัยใหม่เข้าไปให้สอดคล้องกับผู้ฟัง
ในปัจจุบนั เป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลให้ความหลากหลายในด้านเนือ้ หาและท่วงท�ำนอง
ส่ ว นท่ ว งท�ำ นองแบบเก่ า ก่ อ นที่ ป รากฏอยู ่ ใ นเพลงลู ก ทุ ่ ง มาตั้ ง แต่ อ ดี ต บั ด นี้ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง พ.ศ. นี้วงการลูกทุ่งเปลี่ยนแปลงไปมาก และเข้าสู่ภาวะ
ของ “โลกมืดสีเทา” ...เพลงแฟนเก็บ เพลงไม่ใช่แฟนท�ำแทนไม่ได้ ฯลฯ เป็นผลผลิต
จากภาวะ “โลกมืดสีเทา” ที่สะท้อนด้านมืดในจิตใจมนุษย์ จากเรื่องผิด เรื่องที่
ไม่สมควร ได้ถูกน�ำมาเรียงร้อยให้กลายเป็นความงดงามลึกๆ ในจิตใจผสานเข้ากับ
ศิลปะของเพลงลูกทุ่งจนออกมาเป็นสิ่งสวยงามในความรู้สึก”
เมือ่ เนือ้ หาของเพลงลูกทุง่ มีการปรับเปลีย่ นหรือเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้ทนั กับ
ยุคสมัย การกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างหนุม่ สาวหรือหญิงกับชายทีใ่ ช้คำ� เรียกความ
สัมพันธ์ใหม่ๆ ที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นแฟนเก็บ แฟนน้อย กิ๊กหรือกั๊ก และ
การกล่าวถึงเรื่องเพศซึ่งเคยเป็นเรื่องน่าอาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากผู้ที่กล่าวหรือ
ผูท้ แี่ สดงออกเป็นฝ่ายหญิงยิง่ ไม่สมควรเป็นอย่างมาก หรือการปรับเปลีย่ นเนือ้ หาของ
เพลงเพื่อสนองตอบต่อธุรกิจ อย่างผลงานการประพันธ์เพลงของครูสลา คุณวุฒิ และ
อีกหลายๆ นักประพันธ์เพลงหน้าใหม่ ในหลายๆ บทเพลงทีป่ ระพันธ์เพลงให้นกั ร้อง
หญิงได้ขบั ร้อง บทเพลงเหล่านีถ้ า้ มองอย่างผิวเผินเหมือนกับว่าสังคมได้ให้สทิ ธิความ
เท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชายในด้านเพศวิถี สิทธิการตัดสินใจไม่วา่ จะเป็นการเลือก
คูค่ รอง การตัดสินใจทีอ่ ยูร่ ว่ มกันหรือการเลิกรากันไป ฝ่ายหญิงมีสว่ นในการตัดสินใจ
มากยิ่งขึ้น แต่ถ้าพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้ว ความจริงที่แสดงออกมาให้เห็นในเนื้อหา
ของเพลงเหล่านัน้ กลับกลายเป็นว่ายิง่ เป็นการตอกย�ำ้ ให้เห็นถึงความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่าง
หญิงชายชัดเจนยิ่งขึ้น อ�ำนาจและวัฒนธรรมจากค่านิยมระบอบชายเป็นใหญ่ที่เคยมี
อิทธิพลมาก่อนก็ยังปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในบทเพลง
ด้วยเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงในวงการเพลงลูกทุ่ง ไม่ว่าจะด้านเนื้อหา
ท�ำนอง รูปแบบในการน�ำเสนอต่างๆ ดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดทฤษฎีเพศวิถี
(Sexuality) เพือ่ น�ำมาศึกษาค่านิยม ด้านเพศวิถใี นด้านรูปแบบของความสัมพันธ์ทาง
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เพศระหว่างชายกับหญิงในเพลงลูกทุ่งที่ประพันธ์เนื้อร้องโดยนักประพันธ์ชาย
ขับร้องโดยนักร้องหญิง ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - ปี พ.ศ. 2554 ว่าในปัจจุบันนี้
สังคมไทยมีรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายกับหญิงอย่างไรบ้าง และ
มีค่านิยมเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายกับหญิงแบบใด
วิธีการศึกษา
ผูศ้ กึ ษาได้พจิ ารณาตัวบทวรรณกรรมประเภทเพลงลูกทุง่ ทีป่ ระพันธ์เนือ้ ร้อง
โดยนักประพันธ์ชาย ขับร้องโดยนักร้องหญิง ทีเ่ ผยแพร่ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2545 - ปี พ.ศ.
2554 โดยศึกษาจากเพลงรวมทั้งหมด 9 เพลง คือ เพลงรู้ตัวบ้างไหมเธอท�ำอะไรกับฉัน
เพลงจากวันนี้ไปให้ใจน�ำทาง เพลงกว่าเราจะหากันเจอ เพลงคืนใจให้กัน เพลงรักได้
ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง เพลงเจตนา แต่ไม่ได้ตั้งใจ เพลงแฟนเก็บ เพลงปิดหู
ปิดตา และเพลงตอบข้อไหนก็ผดิ ซึง่ เพลงต่างๆ เหล่านี้ ได้รบั ความนิยมในการรับฟัง
อย่างมาก และเมื่อพิจารณาด้านเนื้อหาก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้
ก�ำหนดไว้
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative research)
ทางวรรณกรรมโดยวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพื่อศึกษาวรรณกรรม
เพลงลูกทุง่ ทีป่ ระพันธ์เนือ้ ร้องโดยนักประพันธ์ชาย ขับร้องโดยนักร้องหญิง ทีเ่ ผยแพร่
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - ปี พ.ศ. 2554 โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องเพศวิถี (sexuality)
ซึง่ เป็นองค์ความรูท้ ผี่ วู้ จิ ยั น�ำมาประยุกต์ใช้วเิ คราะห์และตีความเพศวิถเี กีย่ วกับค่านิยม
ด้านเพศวิถใี นด้านรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศหญิงกับเพศชายในระบบ
ครอบครัว แล้วมาน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis)
ผลการศึกษา
เพศวิถีในด้านรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
ในสังคมไทยที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่ง ที่ประพันธ์เนื้อร้องโดย นักประพันธ์ชาย ขับร้อง
โดยนักร้องหญิง ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - ปี พ.ศ. 2554 มี 3 รูปแบบ คือ
		 1. รูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบชายหนึ่งคนต่อหญิงหนึ่งคน
หรือแบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” (Monogamy)
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		 2. รูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบชายหนึ่งคนต่อหญิงหลายคน
หรือแบบ “ผัวเดียวหลายเมีย” (Polygyny)
		 3. รูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบหญิงหนึ่งคนต่อชายหลายคน
หรือแบบ “เมียเดียวหลายผัว” (Polyandry)
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. รูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบชายหนึ่งคนต่อหญิงหนึ่งคน
รูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบชายหนึง่ คนต่อหญิงหนึง่ คน (Monogamy)
หมายถึง การทีช่ ายกับหญิงมีความเกีย่ วข้องผูกพันกันทางด้านจิตใจทีอ่ าจจะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ทางร่างกายรวมถึงทางเพศได้ ความสัมพันธ์นี้น�ำไปสู่การสมรสที่เป็น
ปทัสถานในสังคมปัจจุบนั โดยมีกฎหมายในรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสรองรับ
หรืออาจจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายก็ได้ ความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ นั้นเกิดขึ้น
ได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความรักความพึงพอใจที่มีต่อกัน การถูกบังคับด้วยวิธีการ
ต่างๆ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เฉพาะกรณีที่เกิดจากความพึงพอใจซึ่งกัน
และกัน ซึ่งในความสัมพันธ์นั้นอาจเป็นเพียงแค่การคบหาเพราะมีความรู้สึกที่ดีๆ
ต่อกัน ไปจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายได้สานสัมพันธ์ เลื่อนระดับความผูกพันกลายเป็นคน
รู้ใจ เป็นคู่รัก เป็นแฟน หรือการได้อยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยา เป็นความสัมพันธ์ทางเพศ
ที่น�ำเข้าสู่สภาวะครอบครัว อาจจะมีการจดทะเบียนสมรสหรือไม่ได้จดทะเบียน
สมรสตามกฎมาย แต่สงั คมได้ให้การยอมรับในความสัมพันธ์ทเี่ รียกว่า “แบบผัวเดียว
เมียเดียว” ความสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวนี้ คนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยจะได้รับ
การปลูกฝังมาตั้งแต่อดีตให้เป็นคนที่มีนิสัยรักเดียวใจเดียว ซึ่งผู้หญิงที่สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมนั้นได้ก็จะได้รับยกย่องจากสังคมว่าเป็นผู้หญิงดีเป็น
กุลสตรี ผูว้ จิ ยั ได้แยกประเด็นวิเคราะห์ไว้ 2 ประเด็น คือ ปัจจัยของการยกระดับความ
สัมพันธ์และปัจจัยของการลดระดับความสัมพันธ์
		 1.1 ปัจจัยของการยกระดับความสัมพันธ์
		 การสมัครรักใคร่จนกลายเป็นความผูกพันและสานต่อความสัมพันธ์
ระหว่างชายกับหญิง จะเกิดขึ้นและยอมรับกันได้นั้นย่อมมีปัจจัยหลายอย่างช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนในการตัดสินใจยอมรับซึ่งกันและกัน เช่น
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			 1.1.1 ปัจจัยทีเ่ กิดจากตัวบุคคล การทีช่ ายหญิงจะมีความสัมพันธ์
ถึงขั้นยอมรับว่าเป็น คนรู้ใจ เป็นคู่รัก เป็นแฟน หรือจนกระทั่งการได้อยู่ร่วมกันเป็น
สามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ทางเพศน�ำเข้าสู่สภาวะครอบครัวนั้นปัจจัยขั้นต้นย่อม
เกิดขึ้นมาจากความพึงใจในตัวบุคคลซึ่งกันและกันระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชาย
รูปร่างหน้าตา กิรยิ าท่าทางทีแ่ สดงออกถึงความห่วงใย ความเอาใจใส่ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญหรือจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ การให้ความใส่ใจในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ตัวบุคคล
สามารถแสดงออกให้เห็นและประจักษ์ได้ในทุกสถานการณ์ ดังตัวอย่างในเนื้อเพลง
เพลง รู้ตัวบ้างไหม เธอท�ำอะไรกับฉัน
นักร้อง : เอิร์น เดอะสตาร์
รูต้ วั บ้างไหม ว่าเธอท�ำอะไรกับฉันต้องโทษเธอเท่านัน้ ทีเ่ ธอดีแสนดี
รูต้ วั บ้างไหม ตัง้ แต่เธอมาท�ำอย่างนี้ ใจฉันในทุกนาทีถกู ใช้ไปกับการคิดถึงเธอ
ฉันก็ยอมรับว่าฉันนั้นคิดไปไกลชอบความห่วงใยของเธอ เรื่องโน้นหรือ
เรื่องไหน เธอคอยใส่ใจเสมอ เธอหนอเธอให้ฉันท�ำยังไงใกล้ตอนไหนใจ
ก็สั่นตอนนั้นเธอเป็นเหมือนกันบ้างไหม เธอดีกับฉันเป็นเพราะเธอมีใจ
หรือเธอแค่อัธยาศัยดี...
เพลง จากวันนี้ไปให้ใจน�ำทาง
นักร้อง : ฝน ธนสุนทร
ให้หมดแล้วนะมอบทั้งใจให้ดูแล เชื่อมั่นในรักแท้จึงไม่แคร์ต่อ
สิง่ ใด หากสิง่ ทีพ่ บตอนคบกันไม่ใช่ความฝันทีผ่ า่ นเลยไป ความดีทใี่ จสัมผัสได้
ค�ำว่าใช่ยกให้เธอ หากชีวิตนี้ ให้เธอพาก้าวเดินไป เคียงข้างไม่หวั่นไหว
เพราะมีใจให้เสมอ จะมีรอยยิ้มที่แววตาสู้กับปัญหาถ้าเราต้องเจอเพียง
ค�ำรักจากปากของเธออย่าได้เผลอไปแบ่งให้ใครให้ใจ ให้รู้ว่ารักสุดบูชา
สุดหัวใจให้แล้วให้รู้ค่าช่วยเก็บรักษาไว้ด้วยหัวใจมอบสัมภาระ ทุกความ
ห่วงใยให้ความไว้ใจ เธอช่วยดูแล...
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			 จากเนื้อหาของเพลง “รู้ตัวบ้างไหมเธอท�ำอะไรกับฉัน” และเพลง
“จากวันนี้ไปให้ใจน�ำทาง” ผู้ประพันธ์เพลงได้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่จะท�ำให้ความ
สัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งฝ่ายหญิงยอมรับความสัมพันธ์
ได้นนั้ เกิดจากตัวบุคคล คือ ฝ่ายชาย ทีแ่ สดงออกให้ฝา่ ยหญิงรับรูไ้ ด้ในความรูส้ กึ ต่างๆ
เช่น การเอาใจใส่ดแู ล การคอยห่วงใยความรูส้ กึ ต่างๆ สิง่ เหล่านี้ ท�ำให้ฝา่ ยหญิงเข้าใจ
ได้ว่าฝ่ายชายต้องการที่จะสานสัมพันธ์กับตน ถ้าหากฝ่ายหญิงเปิดใจยอมรับและ
ฝ่ายชายมีความตั้งใจจริงโอกาสของความสัมพันธ์ทั้งทางใจและกายก็จะมีความ
เป็นไปได้อย่างสูงมาก ความสัมพันธ์นั้นก็จะน�ำพาเข้าสู่ระบบครอบครัว ซึ่งโอกาส
ที่จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและอบอุ่นก็เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกัน
			 1.1.2 ปัจจัยจากความเชื่อในเรื่องของโชคชะตา พรหมลิขิต
ลิขิตสวรรค์
			 คนไทยโดยเฉพาะคนที่นับถือพุทธศาสนาจะมีถูกปลูกฝังด้วย
ค่านิยมความเชือ่ ในเรือ่ งของโชคชะตาพรหมลิขติ หรือลิขติ สวรรค์มาตัง้ แต่สมัยโบราณ
ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมของไทยประเภทใดที่น�ำเสนอสู่สังคมจะกล่าวถึงค่านิยมนี้
อยูเ่ นืองๆ โดยมีความเชือ่ กันว่า คนเราจะมีความรัก ความผูกพันต่อกันได้นนั้ จะมีเหตุ
มาจากเมื่อชาติก่อนได้ท�ำบุญร่วมกัน ได้ผูกสมัครรักใคร่กันมา ได้เคยอยู่ร่วมกัน
มาก่อน จึงส่งผลให้เมื่อมาเจอกันในชาตินี้ ความผูกพันดังกล่าวจะตามติดมา ท�ำให้เกิด
ความรัก ความผูกพันได้มาช่วยเหลือเจือจุนกันในชาตินี้ ถึงแม้นว่าเมื่อเกิดมาจะอยู่
ห่างไกลกันเพียงใด โชคชะตา พรหมลิขิตก็จะน�ำพาให้ได้มาพบเจอกันจนได้ อาจจะ
ใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่โชคชะตาของแต่ละคู่ และถึงแม้วา่ แต่ละคูจ่ ะพานพบ
เรือ่ งราวต่างๆ มาอย่างไร พรหมลิขติ ก็จะน�ำพาให้มาพบเจอกันจนได้ ดังตัวอย่างจาก
เนื้อหาของเพลง
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เพลง กว่าเราจะหากันเจอ
นักร้อง : ฝน ธนสุนทร
กว่าเราจะหากันเจอ ฉันและเธอไม่รู้ไปอยู่หนใดเมื่อโชคชะตาให้
มาชิดใกล้ สองเรา ก็รู้ว่าใจตรงกันกว่าเราจะซึ้งหัวใจ นานเท่าไร ไม่รู้ไม่เคย
นับวันแต่เรารูด้ ี วันนีร้ กั กันและเราจะรักกันจนชัว่ ชีวี ชัว่ นิจนิรนั ดร์ รักกันไม่มี
ร้างราหนทางข้างหน้า จะมีรักทุกที่ ขอบคุณสวรรค์ที่มีวันนี้ ขอบคุณคนดี
ที่มีใจให้กัน กว่าเราจะหากันเจอฉันและเธอคลาดแคล้วกัน อยู่ตั้งนานเมื่อ
วันที่ใช่ได้มาใกล้กัน จะไม่มีวันที่เราห่างกันนับจาก วันนี้ ...เมื่อคนที่ใช่ ได้
มารักกันจะไม่มีใครพรากเราจากกัน นับจากวันนี้
			 เพลง “กว่าเราจะหากันเจอ” ได้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทีท่ �ำให้ความ
สัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างชายกับหญิงนั้น คือ โชคชะตาที่ได้ก�ำหนดชะตาชีวิตคนเรา
ไว้แล้ว ไม่ว่าจะล�ำบากเพียงใด จะเนินนานเท่าใด อุปสรรคจะมีมากมายขนาดไหน
แต่เมื่อเรามีวาสนาต่อกันแล้ว อย่างไรเสียย่อมมีโอกาสได้พบเจอช่วยเหลือรักใคร่กัน
ชั่วนิจนิรันดร์
		 1.2 ปัจจัยของการลดระดับความสัมพันธ์ เมื่อทั้งฝ่ายหญิงและ
ฝ่ายชายได้สานสัมพันธ์จนถึงขั้นได้ยอมรับกันเป็นคู่รัก เป็นแฟนหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในฐานะสามีภรรยากันแล้วนั้น ในบางกรณีความสัมพันธ์นั้นอาจจะถูกลดระดับลง
จนกระทั่งถึงขั้นได้เลิกราหย่าร้างแยกทางกันไป ซึ่งจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
การลดระดับความสัมพันธ์นั้นมาจากปัจจัยหลัก คือ ความไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักของ
ฝ่ายชายหรือการนอกใจ การพบที่หมายใหม่ที่เกิดขึ้นจากฝ่ายชาย ซึ่งในความไม่
ซื่อสัตย์ต่อความรักของฝ่ายชาย จะแสดงออกให้ฝ่ายหญิงได้รับรู้ได้ เช่น การเฉยเมย
ความเย็นชาความห่างเหินและการแสดงออกว่าเบื่อหรือร�ำคาญทั้งหมดทั้งมวล
ล้วนแล้วแต่เป็นสัญณาณบอกเหตุให้ฝ่ายหญิงรับรู้ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ดังเนื้อหาในเพลง คืนใจให้กัน
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เพลง คืนใจให้กัน

นักร้อง : ตั๊กแตน ชลดา
เกิดอะไรกับความรักเราสิง่ ดีนใี้ นวันเก่า นานเข้าก็ยงิ่ จืดจาง เหมือน
ไม่แคร์กนั ฉันรูส้ กึ ยังไงก็ชา่ ง ลองถามหัวใจดูบา้ ง ว่ายังรักกันอยูไ่ หมนิว้ ก้อย
ทีเ่ คยเกีย่ วกันเสมอ ดูสดิ เู ธอแกล้งท�ำเป็นถือข้าวของวุน่ วาย ยามเดินด้วยกัน
ก็เดินห่างฉันเหมือนไม่อยากใกล้ เธอท�ำให้รสู้ กึ ได้ ว่าคบฉันไปด้วยค�ำว่าทน
ถ้ารักกันไปแล้วฝืน ก็คืนหัวใจให้กันบอกสิ่งที่เธอต้องการ ออกมาสักหน
หากคิดว่าเราไม่ใช่ ก็อย่าอยู่ไปเพราะแคร์ ค�ำคนหากรักเดินทางมาสุดถนน
งั้นเราสองคนคงต้องเลิกกัน
รอค�ำตอบที่เธอเก็บไว้ เมื่อพร้อมจะไป ช่วยอธิบายกับฉันตั้งแต่
ตอนไหน ที่หัวใจเธอเริ่มไม่มีกัน ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะฉัน หรือเธอนั้นเป็น
คนเปลี่ยนใจ
จากเนื้อหาของเพลง “คืนใจให้กัน” ผู้ประพันธ์ได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบชายหนึ่งคนต่อหญิงหนึ่งคน ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป
การแสดงออกของฝ่ายชาย เช่น เวลาเดินด้วยกันจากที่เคยเกี่ยวก้อยกันเดินอย่าง
สนิทสนม ก็เดินห่างกันออกไปเหมือนไม่อยากเข้าใกล้ ท�ำให้ฝา่ ยหญิงไม่แน่ใจว่าความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นยังคงเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไร เพราะเหตุใด ความเย็นชา
การต�ำหนิเสียงดังโดยไม่มีสาเหตุ กิริยาท่าทาง ที่ฝ่ายชายแสดงออกให้ฝ่ายหญิงรู้ว่า
ฝ่ายชายเบื่อ ร�ำคาญ ล้วนแล้วแต่เป็นสัญณาณที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายชายหมดรักต่อ
ฝ่ายหญิง และมีหญิงอืน่ เข้ามาแทนทีค่ วามรักทีเ่ คยมีตอ่ กัน จนกลายเป็นความไม่ซอื่ สัตย์
ต่อกันและพร้อมที่จะตีจากไปจากฝ่ายหญิงได้ทุกเมื่อขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายหญิงจะท�ำใจ
ยอมรับได้มากน้อยรวดเร็วเพียงใด แต่ถึงอย่างไรแม้ฝ่ายหญิงจะรับรู้ได้ถึง ความ
เปลีย่ นแปลงแต่ดว้ ยกรอบแห่งวัฒนธรรมประเพณี ทีย่ ดึ ถือกันมาทีส่ งั คมไทยได้ให้คา่
ของความเป็นคนดี หญิงดีของสังคม การเลิกราหย่าร้างส�ำหรับผูห้ ญิงถือเป็นความน่า
อับอายอย่างมากและเป็นความเสื่อมและเสียชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล ดังนั้นไม่ว่าจะ
เกิดเหตุการณ์ใดผู้หญิงก็จะเป็นฝ่ายอดทน และท�ำความดีเพื่อหวังว่าความดีที่ตนท�ำ
จะท�ำให้ฝ่ายชายที่หลงผิด หลงทางจะย้อนกับมาคิดทบทวนถึงความ ไม่ถูกต้องและ
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กลับมาเป็นคนเดิมที่เคยรัก เคยศรัทธา บูชาความรักมาด้วยกัน แต่เมื่อการให้โอกาส
การให้อภัยต่อกันไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ เมือ่ สถานการณ์เปลีย่ นไป
ความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจของฝ่ายหญิงอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะช่วย
ลดปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา การเลือกทางเดินชีวิตให้กับตนเองด้วยการเลิกราต่อกัน
เป็นสิ่งที่ฝ่ายหญิงจ�ำเป็นจะต้องเลือก เมื่อรู้ว่าฝ่ายชายไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนหรือ
หมดรักต่อตน เพลง “รักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง” เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่
แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของฝ่ายหญิงได้อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งที่ตามมา
หลังจากเหตุการณ์นแี้ ล้ว ฝ่ายหญิงต้องรับสถานะภาพของตัวเองและปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมใหม่ที่จะต้องเผชิญให้ได้ เพราะค่านิยมของคนไทย ค�ำว่า “แม่หม้ายผัวทิ้ง”
ซึ่งความจริงแล้วอาจจะเป็น “แม่หม้ายทิ้งผัว” เป็นค�ำที่โหดร้ายมากส�ำหรับชีวิตของ
ลูกผู้หญิงในสังคมไทยที่ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบอบปิตาธิปไตยที่ชายเป็นใหญ่
ยังมีผลต่อจิตใจและการด�ำเนินชีวติ แต่ทว่าการตัดสินใจของฝ่ายหญิงทีเ่ กิดจากกระท�ำ
ของฝ่ายชายนั้น ได้กลับกลายเป็นว่าการตัดสินใจของฝ่ายหญิงก�ำลังส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คา่ นิยมในความสัมพันธ์ทางเพศ ในรูปแบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” มีความ
ส�ำคัญยิ่งขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน
เพลง รักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง
นักร้อง: ตั๊กแตน ชลดา
ขอโทษท�ำไม เมื่อใจเธอนั้นไม่รู้สึกผิดในเมื่อเธอคิดก�ำไรชีวิตคือ
การนอกใจเธอก็รวู้ า่ ฉันต้องเจ็บ แต่เธอก็ยงั ท�ำมันลงไปทีผ่ า่ นมาฉันไม่เชือ่ ใคร
คิดว่าเป็นข่าวลือเท่านั้น เมื่อเจอกับตาหัวใจก็เห็นแต่ฟ้ามัวหม่นเพิ่งรู้
การโดนคนรักหักหลังมันทรมาน ไม่อยากมองหน้าคนมักง่าย ไม่อยาก
ฟังอะไรทั้งนั้น อยากบอกเธอแค่เพียงสั้นๆ ให้เลิกแล้วต่อกันทุกอย่าง
ผูห้ ญิงอย่างฉันรักผูช้ ายได้ครัง้ ละคน และความเชือ่ ใจ ฉันให้ได้แค่คนละครัง้
ฝากชีวิตกับเธอไม่ไหว ต้องตัดใจตีตัวออกห่าง รักแค่ไหน ก็ต้องแยกทาง
ดีกว่ารอฟังข่าวคนหลายใจครัง้ เดียวก็เกินจะพอไม่มพี รุง่ นี้ ไม่มถี นนให้เริม่
ต้นใหม่ ถึงแม้ท�ำใจให้กว้างแค่ไหนมันก็ไม่พอ หมดความหวัง เมือ่ รักไม่ซอื่
มันไม่มีอะไรให้รอ จบกันไปให้เธอไปต่อจะเสาะหากี่รักก็ช่าง
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จากตัวอย่างเพลง เพลงคืนใจให้กันและเพลงรักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้
คนละครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมด้านเพศวิถีในด้านรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศระหว่าง
เพศชายกับเพศหญิงที่สามารถน�ำไปสู่สภาวะครอบครัวแบบ “ผัวเดียวเมียเดียว”
ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบที่ เ ป็ น ปทั ส ถานของสั ง คมไทยนั้ น สั ง คมไทยยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ
อย่างสูงยิง่ ได้อย่างชัดเจน ค่านิยมดังกล่าวได้ถกู หล่อหลอมให้เกิดขึน้ ในสังคมไทยมา
ช้านานและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ บุคคลใดที่สามารถอยู่ในระบบได้ก็จะได้รับการ
ยกย่องในความส�ำเร็จ ของการด�ำเนินชีวิตคู่ในสังคม แต่ถ้าหากบุคคลใดไม่สามารถ
คงอยู่ในระบบได้ ก็จะถูกกล่าวขวัญถึงความล้มเหลวในการด�ำเนินชีวิตคู่ แต่ความ
ล้มเหลวนั้นกลายเป็นว่าได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้รูปแบบความสัมพันธ์แบบ
“ผัวเดียวเมียเดียว” เป็นค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมในสังคมไทยสืบไป
2. รูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบชายหนึ่งคนต่อหญิงหลายคน
รูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบชายหนึง่ คนต่อหญิงหลายคน (Polygyny)
เป็นการสมรสที่เปิดโอกาสให้ชายมีภรรยาได้หลายคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งกลายเป็น
ความสัมพันธ์แบบ “ผัวเดียวหลายเมีย” ในสังคมไทยการจดทะเบียนสมรสส�ำหรับ
ชายที่มีการจดทะเบียนกับหญิงอื่นอยู่แล้ว เมื่อมีการจดทะเบียนสมรสกับหญิงอื่นอีก
กี่ครั้ง การจดทะเบียนสมรสเหล่านั้นจะเรียกว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อน ในทาง
กฎหมายแล้วการจดทะเบียนเหล่านัน้ ถือว่า “โมฆะ” ไม่มผี ลทางกฎหมาย ซึง่ หญิงทีม่ า
เกี่ยวข้องนอกเหนือจากหญิงที่มีความสัมพันธ์ที่เกิดจากการจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมายหรือไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎมายแต่สงั คมได้ยอมรับในความสัมพันธ์
เหล่านั้น อยู่ในฐานะที่ฝ่ายชายและสังคมก�ำหนด เช่น แฟนเก็บ กิ๊ก ชู้ เมียน้อย
เมียเก็บ ซึง่ หญิงทีม่ าเกีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั ได้แยกประเด็นในการวิเคราะห์ไว้ 2 ประเด็น คือ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายชายที่มีสาเหตุมาจากการที่ฝ่ายหญิงไม่ทราบว่าฝ่ายชายนั้นมี
ผูห้ ญิง ทีเ่ กีย่ วข้องในฐานะคูร่ กั หรือมีความสัมพันธ์ลกึ ซึง้ จนสังคมยอมรับว่าเป็นภรรยา
อยูแ่ ล้วก่อนหน้านี้ ความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ จากสาเหตุทฝี่ า่ ยหญิงทราบว่าฝ่ายชายนัน้ มี
ผูห้ ญิงทีเ่ กีย่ วข้องในฐานะคูร่ กั หรือมีความสัมพันธ์ลกึ ซึง้ จนสังคมยอมรับว่าเป็นภรรยา
อยู่แล้ว แต่หญิงอื่นยังพอใจที่จะมีความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยฝ่าย
หญิงทีม่ าก่อนนัน้ หรือเมียหลวงยินยอมให้เกิดความสัมพันธ์ทงั้ ทีเ่ ต็มใจและไม่เต็มใจ
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		 2.1 ความสัมพันธ์กับฝ่ายชาย ที่มีสาเหตุมาจากการที่ฝ่ายหญิงไม่
ทราบว่าฝ่ายชายนั้นมีผู้หญิง ที่เกี่ยวข้องในฐานะคู่รักหรือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
จนสังคมยอมรับว่าเป็นภรรยาอยู่แล้วก่อนหน้าที่จะมีหญิงอื่นๆ มาเกี่ยวข้องความ
สัมพันธ์ทกี่ อ่ เกิดขึน้ มาได้นนั้ มีจากหลายสาเหตุ ความเหงาของฝ่ายหญิง ความไม่รขู้ อง
ฝ่ายหญิง ความไม่รู้จักพอของฝ่ายชาย เป็นชนวนชักน�ำให้เกิดเหตุแห่งความสัมพันธ์นั้น
ดังตัวอย่าง
เพลง เจตนา...แต่ว่าไม่ตั้งใจ
นักร้อง: ตั๊กแตน ชลดา
ฉันเจตนารักเขา ทุม่ เทหัวใจให้เขาทีท่ ำ� ให้ใครปวดร้าวขอให้รวู้ า่ ไม่
ตั้งใจ อยากมีรักจริงเท่านั้นฉันไม่รู้ว่าเขามีใครไม่เคยสงสัยอะไร ตั้งแต่ยอม
ยกใจให้เขาคนที่มีเพียงความฝันเคยชินกับวันอ้างว้างกลางคืนนอนกอด
ความหวังเพือ่ นเดินข้าง ก็คอื ความเหงาเมือ่ มีคนคอยห่วงใยคอยใกล้ชดิ เป็น
เหมือนดั่งเงาสะเทือนหัวใจคนเหงาจนก้าวเลยเส้นความสัมพันธ์
จดทะเบียนหัวใจซ้อนใครอืน่ เขาได้ความรักมาเพียงส�ำเนาเท่านัน้
สุขในฝัน ได้เพียงครึง่ คืนก็ตนื่ มาพบความทรมานว่าคนรักฉันจริงๆ เป็นแฟน
ของใคร ฉันคือคนที่มาช้าที่หลงว่าเป็นเจ้าของเมื่อรู้ว่าเป็นที่สองก็ไม่ขอยึด
ครองเอาไว้ปล่อยมือจากความผิดพลั้งเส้นทางนี้ไม่มีจุดหมายส่งคืนพื้นที่
หัวใจคืนให้เขาเจ้าของตัวจริง ...ขอโทษที่เจตนา แต่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ
		 จากเนื้อหาของเพลง “เจตนา...แต่ว่าไม่ตั้งใจ” ผู้ประพันธ์ได้แสดงให้
เห็นถึงรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศที่ชายมีต่อหญิงหลายคน “ผัวเดียวหลายเมีย”
โดยเนื้อหาในเพลงแสดงให้เห็นถึงการเกิดความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหญิงอีกคนมีต่อ
ฝ่ายชายที่มีเมียแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่รู้ว่าผู้ชายที่ตนคบหาเป็นแฟนนั้น
มีผู้หญิงอื่นอยู่แล้ว จากความเหงา ความอ้างว้างที่ตนเคยมี ความห่วงใย ความเอาใจ
ใส่ดูแล ที่แสดงออกให้เห็นของฝ่ายชายท�ำให้ฝ่ายหญิงเข้าใจไปว่าสิ่งนั้นคือ ความรัก
ความจริงใจที่ฝ่ายชายมอบให้ จึงท� ำให้ตัดสินใจมอบความรัก ความไว้วางใจให้
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ต่อเมือ่ ฝ่ายหญิงได้รบั รูถ้ งึ สถานภาพทีแ่ ท้จริงของตนว่าแท้ทจี่ ริงแล้วตนเองนัน้ เป็นแค่
เพียงตัวส�ำรอง ซึ่งจากค�ำว่า “ที่สอง” ที่สามารถบ่งบอกได้นั้น ความทรมานจากความรัก
ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนา การดิ้นรนที่จะให้หลุดพ้นจากความ
สัมพันธ์ทไี่ ม่เหมาะสมนัน้ คือการตัดสินใจทีจ่ ะหยุดความสัมพันธ์จงึ ได้ถกู เลือกน�ำมา
ใช้เป็นทางออกในการแก้ปญ
ั หาชีวติ ในครัง้ นี้ ซึง่ การตัดสินใจนีไ้ ด้แสดงให้เห็นถึงการ
ยึดมั่นในค่านิยมในรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” ของฝ่าย
หญิงนั้น ยังมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตคู่ของฝ่ายหญิงอย่างมาก ความผิดพลาด
ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสอนใจ เพื่อไม่ให้การด�ำเนินชีวิตคู่ผิดพลาดอีกต่อไปในวัน
ข้างหน้า
		 2.2 ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่ฝ่ายหญิง ทราบว่าฝ่ายชายนั้น
มีผู้หญิงที่เกี่ยวข้องในฐานะคู่รักหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจนสังคมยอมรับ
ว่าเป็นภรรยาอยู่แล้วแต่ยังพอใจที่จะมีความสัมพันธ์ ซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้
สังคมไทยถือเป็นความผิดอย่างยิ่งใหญ่ของฝ่ายหญิงที่มาเกี่ยวข้อง และสังคมก็จะ
ประณาม ประจาน หญิงที่มาเกี่ยวข้องนั้น
เพลง แฟนเก็บ
นักร้อง: ตั๊กแตน ชลดา
อย่าให้ใครรู้ว่าเราคบกันคือค�ำที่เธอนั้น ย�้ำเตือนฉันอยู่เสมอ
เธอบอกว่างจากตัวจริง แล้วเธอจะรีบมาเจอรู้ไหมน�้ำตาฉันเอ่อ เมื่อเธอหัน
หลังจากลา ล่ามโซ่หัวใจฉันไว้ใช้งานแต่ไม่ให้ความส�ำคัญ ยกย่องออกหน้า
ออกตา เป็นตุก๊ ตาคลายเหงา อยูห่ อ้ งเช่าคอยเธอโทรมา เมือ่ เธอนึกอยากมาหา
ฉันจึงมีค่า ในฐานะแฟน แฟนเก็บ อยู่แบบเจ็บเจ็บอย่างคนเป็นน้อยมีหน้า
ที่คอย ช่วยเธอบรรเทา ยามเหงาอ้อมแขน ไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม้แต่
ตัวแทน แค่คนทีเ่ ธอหลบแฟน แอบมาหา เวลาใจเฉา หากใครสักคนเขาเดิน
เข้ามา คบฉันออกหน้าออกตา ให้เกียรติว่าฉันคือ แฟนเขา อยากถามเธอดู
สักค�ำ ปล่อยฉันไปได้หรือเปล่าหรือจะขังฉันไว้ในเงาท�ำหน้าที่แฟนเก็บ
จนตาย		
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		 จากเนื้อหาในเพลง “แฟนเก็บ” ผู้ประพันธ์ได้น�ำเสนอรูปแบบความ
สัมพันธ์ทางเพศแบบ “ผัวเดียวหลายเมีย” ได้อย่างเด่นชัด ค�ำว่า “แฟนเก็บ” นั้น
มีความหมายและความส�ำคัญน้อยยิง่ กว่า ค�ำว่า “แฟน” ไม่ใช่ตวั จริงและก็ไม่ใช่ตวั แทน
แต่เป็นแค่เพียงคนที่พอจะช่วยบรรเทาความใคร่ให้ได้เท่านั้น ฝ่ายหญิงไม่รู้ด้วยซ�้ำว่า
ฝ่ายชายมีความรักให้บา้ งหรือไม่ และการแสดงออกของฝ่ายชายแสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจ
ที่มีเหนือกว่าฝ่ายหญิงได้อย่างชัดเจน ส�ำหรับฝ่ายหญิงใช่ว่าจะพึงพอใจฐานะของตน
ที่เป็นอยู่ค่านิยมในรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” ยังเป็น
สิ่งที่โหยหาของฝ่ายหญิง เพราะจากเนื้อหาของเพลง “หากใครสักคนเขาเดินเข้ามา
คบฉันออกหน้าออกตา ให้เกียรติวา่ ฉันคือแฟนเขาอยากถามเธอดูสกั ค�ำ ปล่อยฉันไป
ได้ ห รื อ เปล่ า หรื อ จะขั ง ฉั น ไว้ ใ นเงาท� ำ หน้ า ที่ แ ฟนเก็ บ จนตาย” บ่ ง บอกให้ รู ้ ว ่ า
ความปรารถนา ดิ้นรนไขว่คว้าที่จะเข้าสู่รูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบ “ผัวเดียว
เมียเดียว” อย่างคู่ชีวิตอื่นๆ ที่สังคมยอมรับนั้น ยังฝังอยู่ในจิตใจของฝ่ายหญิงอยู่
ถึงแม้ว่าสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นและเป็นอยู่ของฝ่ายหญิงก�ำลังแสดงให้เห็นว่าสวนทางกับ
ความต้องการที่แท้จริงในจิตใจอยู่ก็ตาม		
		 2.3 ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายหญิงที่มาก่อนหรือเมียหลวง
รับรู้ในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
เพลง ปิดหู ปิดตา ปิดใจ
นักร้อง :เจี๊ยบ เบญจพร
เห็นข้อความที่เขาส่งมาขอบคุณที่เธอทิ้งเงินให้ใช้ แอบส่งเสียราย
เดือน ค่าเทอมค่าน�้ำค่าไฟอ่านแล้วฉันช�้ำใจทุกทีเผลอได้ยินเธอพูดกับเขา
โทรนัดไปเจอที่เดิมคืนนี้แอบไปนั่งร้องไห้ ข่มใจไม่ได้สักทีก็ไม่รู้ต้องทนถึง
เมื่อไหร่แกล้งปิดหูข้างหนึ่งก็แล้ว ปิดตาข้างหนึ่งก็แล้วเจ้าชู้ก็ช่วยเนียน
เนียนได้ไหม แกล้งท�ำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ก็ยังท�ำให้ฉันใจสลายรู้ไหมยิ่งรักก็ยิ่ง
ทรมาน ฉันก็มีชีวิตจิตใจ อยากฝืนประคองรักไว้ให้นานอย่าให้ฉันเหลืออด
ปิดใจรักเธอแล้วกันอย่าให้ฉันทุกข์ทนจนเกินไป
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จากเนื้อหาในเพลง “ปิดหู ปิดตา ปิดใจ” ท�ำให้ได้รับทราบว่า สังคมไทยนั้น
ความสัมพันธ์แบบ “ผัวเดียวหลายเมีย” ใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาได้เฉพาะในกรณีเป็น
ความต้องการของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงที่มา ทีหลังเท่านั้น แต่ในบ้างครั้งบางโอกาส
การไม่แสดงออกถึงความหึงหวง การท�ำใจให้ยอมรับให้ได้ ของเมียหลวงก็เป็นอีก
เหตุผลหนึ่งที่ทำ� ให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาได้ นั่นถือว่าเป็นโชคดีที่สุดในชีวิตคู่ ของ
ฝ่ายชาย แต่เมือ่ ไรทีค่ วามอดทน อดกลัน้ ของฝ่ายหญิง คือ เมียหลวง สิน้ สุดลงรูปแบบ
ความสัมพันธ์ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที
		 จากเพลงทีย่ กตัวอย่างมาข้างต้น เนือ้ หาของเพลงสะท้อนให้เห็นถึงการ
เกิดรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบ “ผัวเดียวหลายเมีย” ว่ามีที่มาอย่างไร ความ
สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นแค่เพียงการคบหาจนกระทั่งถึงขั้นได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
ผลจากการวิเคราะห์ถึงแม้นว่าฝ่ายหญิงที่ตกอยู่ในสภาพ เมียน้อย เมียเก็บ แฟนเก็บ ชู้
หรือกิ๊ก แล้วแต่ว่าสังคมจะใช้ค�ำเรียกอย่างไร ก็ใช่ว่าจะพึงพอใจกับสิ่งที่ตนก�ำลังเผชิญ
อยูเ่ พราะถึงอย่างไร ไม่วา่ ฝ่ายหญิงจะสุขสบายกับสิง่ ทีไ่ ด้รบั หรือล�ำบากเพราะการกระท�ำ
ของตนที่เลือกเอง สังคมไทยก็ยังไม่สามารถยอมรับกับรูปแบบของความสัมพันธ์
ทางเพศในลักษณะนี้ได้ และผู้ที่จะถูกประณามหยามเหยียดในศักดิ์ศรีคือฝ่ายหญิง
ส่วนฝ่ายชายนัน้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กลายเป็นว่านัน่ คือสิง่ ทีแ่ สดงออกให้เห็นถึง อ�ำนาจ บารมี
ที่มีเหนือกว่าคนอื่น ค่านิยมของชายไทยในปัจจุบันนี้กำ� ลังถูกสร้าง หล่อหลอมและ
ตอกย�ำ้ ด้วยวรรณกรรมเพลงโดยเฉพาะลูกทุง่ ด้วยเหตุวา่ วรรณกรรมประเภทนีเ้ ข้าถึง
บุคคลในสังคมได้งา่ ย การกล่าวถึงบ่อยๆ ซ�้ำๆ การได้รบั ความนิยมและไม่ถกู สกัดกัน้
ความคิด ย่อมส่งผลต่อจิตใจและอาจรวมถึงการแสดงออก การกระท�ำของบุคคลใน
สังคมนั้นๆ ได้ด้วยเช่นกัน
3. รูปแบบความสัมพันธ์แบบหญิงหนึ่งคนต่อชายหลายคน
รูปแบบความสัมพันธ์ซึ่งสามารถน�ำไปสู่ความสัมพันธ์ทางเพศ แบบหญิง
หนึง่ คนต่อชายหลายคน (Polyandry) เป็นความสัมพันธ์ทเี่ ปิดโอกาสให้ผหู้ ญิงมีความ
สัมพันธ์กบั ชายหลายคน ซึง่ อาจน�ำไปสูค่ วามสัมพันธ์ทางเพศและเมือ่ มีการจดทะเบียน
สมรสกันขึ้นฝ่ายชายก็จะกลายเป็นสามีของฝ่ายหญิงได้ถูกต้องตามกฎหมาย ความ
สัมพันธ์ที่ฝ่ายหญิงมีฝ่ายชายมาเกี่ยวข้องหลายคนนี้ เมื่อมีการแต่งงานกันเกิดขึ้นใน
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ทางกฎหมายเรียกความสัมพันธ์ทางเพศนี้ว่า แบบ “เมียเดียวหลายผัว” ในปัจจุบันมี
สังคม ที่ยอมรับในความสัมพันธ์ แบบเมียเดียวหลายผัว ที่มีหลักฐานยืนยันได้ เช่น
ในชนเผ่าธิเบต ทีอ่ าศัยอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเนปาล การแต่งงานนัน้
จะเป็นระบบ “พี่น้อง” กล่าวคือพี่น้องทุกคนในครอบครัวจะมีภรรยาคนเดียวกัน
อยู่ร่วมกันภายในบ้านเดียวกัน บางครั้งผู้ชายกลุ่มนั้นอาจจะเป็นพี่น้องต่างบิดา (คือเป็น
เหล่าลูกชายทีเ่ กิดมาจากครอบครัวแบบ Polyandry แม่คนเดียว พ่อๆ เป็นพีน่ อ้ งกัน)
หรืออาจเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ได้ การแต่งงานแบบนี้เรียกว่า Fraternal Polyandry
(คือบรรดาสามีต้องเป็นน้องหรือญาติกันเท่านั้นไม่ใช่เป็นใครก็ได้ ทั้งสังคมและ
กฎหมายรับรองในความสัมพันธ์นนั้ )(pantip.com. 2556) ส่วนในสังคมไทยทีก่ ล่าวถึง
การมีสัมพันธ์ทางเพศแบบดังกล่าวนี้ ได้มีหลักฐานที่กล่าวอ้างไว้ว่า ในสมัยก่อน
มีบทพระราชนิพนธ์ เรือ่ ง กฤษณาสอนน้องค�ำฉันท์ ซึง่ สันนิษฐานว่าพระยาราชสุภาวดี
และพระภิ ก ษุ อิ น ท์ ได้แต่งขึ้นระหว่างที่พระยาราชสุภ าวดี ไ ปรั บ ราชการที่ เ มื อ ง
นครศรีธรรมราช พระยาราชสุภาวดีแต่งก่อนในตอนต้นแล้วอาราธนาพระภิกษุอินท์
แต่งต่อตอนท้าย โดยมีเค้าโครงเรื่องมาจาก มหาภารตะของอินเดีย ได้กล่าวถึงความ
สัมพันธ์ทางเพศแบบ “เมียเดียวหลายผัว” ไว้ ส่วนจุดมุ่งหมายของการแต่งเรื่องนั้น
เพื่อสอนกุลสตรีในสมัยนั้น ซึ่งมีเนื้อหาโดยรวม คือ ท้าวพรหมทัต แห่งกรุงพาราณสี
มีพระธิดา 2 องค์ คือ นางกฤษณาและนางจิรประภา เมื่อพระบิดาจัดพิธีสยุมพร
(แต่ ง งาน) นางกฤษณามี พ ระภั ส ดา (สามี ) 5 พระองค์ ซึ่ ง เป็ น พี่ น ้ อ งกั น และ
นางสามารถรับใช้ปรนนิบัติพระภัสดาได้ดี พระภัสดาต่างก็รักนาง ส่วนนางจิรประภา
ผู้น้องมีภัสดาองค์เดียว แต่ท�ำหน้าที่บกพร่อง นางจิรประภาเข้าใจว่านางกฤษณามี
เวทมนตร์สามารถผูกใจชายจึงมาขอเรียนบ้าง นางกฤษณาชี้แจงว่าการที่สามีรักใคร่
มิใช่มีเวทมนตร์ผูกใจชาย แต่อยู่ที่การเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดี รู้จักหน้าที่ของภรรยา
อยู่ในโอวาทของสามี นางจิรประภาจึงน�ำค�ำสอนของนางกฤษณาไปปฏิบัติต่อสามี
เช่นกัน (wikipedia .2554)
ในสังคมไทยปัจจุบันกฎหมายและสังคมยังไม่ได้ให้การยอมรับในความ
สัมพันธ์ ชายทีม่ าเกีย่ วข้องกับหญิงจึงไม่อยูใ่ นฐานะสามีทถี่ กู ต้องตามกฎหมาย ซึง่ ชาย
ที่ ม าเกี่ ย วข้ อ งกั บ หญิ ง อยู ่ ใ นฐานะที่ ฝ ่ า ยหญิ ง และสั ง คมก� ำ หนด เช่ น แฟนเก็ บ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
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กิ๊กหรือชู้ คู่ขา คู่นอน แล้วแต่จะก�ำหนด ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ในลักษณะที่หญิงที่มีชายหลายคนมาเกี่ยวข้อง ซึ่งพบเพลงที่สามารถบ่งบอก
ได้ถึงความสัมพันธ์ คือ เพลง ตอบข้อไหนก็ผิด เท่านั้น
เพลง ตอบข้อไหนก็ผิด
นักร้อง : ตั๊กแตน ชลดา
ถ้าจะคิดเราก็คงผิดกันทัง้ สามคน ส่วนของฉันนัน้ ผิดตรงทีค่ ดิ แบ่งใจ
ส่วนของเขาอาจโดนข้อหาผิดที่ไปแย่งชิงความรักของใคร ส่วนเธอก็คง
ผิดตรงรักคน ไม่ซื่อสัตย์ ถ้าวันนั้นฉันเจอเขากับเธอพร้อมพร้อมกัน คงจะ
ถามความต้องการของใจได้ชดั เมือ่ วันนัน้ ตกลงกับเธอมาเจอเขาทีหลังก็เลย
อึดอัด ไม่ว่าตัดเขาหรือเธอก็ท�ำไม่ง่าย
ระหว่างความชอบธรรมและความต้องการ ฉันที่ยืนเส้นกลางควร
ข้ามไปฝัง่ ไหนระหว่างเธอทีฉ่ นั ชอบกับเขาทีใ่ จว่าใช่ ฉันควรจะเลือกใครช่วย
บอกฉันที
เรื่องอย่างนี้ใครไม่เจอก็คงไม่เข้าใจ ก็ไม่คิดว่าจะกลายเป็นคน
แบบนี้ อยู่กับเธอฉันก็คงเหงา อยู่กับเขาก็กลายเป็นคนไม่ดี โจทย์นี้ตอบข้อ
ไหนก็คงจะผิด
จากตัวอย่างเพลง “ตอบข้อไหนก็ผิด” “สามคน” “ฉัน” “เขา” “เธอ”
ค�ำเหล่านีไ้ ด้บง่ บอกถึงจ�ำนวนของคูค่ วามสัมพันธ์ทางเพศทีม่ มี ากกว่าหนึง่ คน แต่เป็น
กรณีทผี่ หู้ ญิงมีผชู้ ายมาเกีย่ วข้องผูกพันหลายคนในเวลาเดียว ดังวลีทวี่ า่ “ไม่วา่ ตัดเขา
หรือเธอก็ท�ำไม่ง่าย” ส�ำหรับสังคมไทยการเกิดจ�ำนวนของคู่ความสัมพันธ์ทางเพศใน
ลักษณะดังกล่าวนี้ สังคมได้ก�ำหนดว่าเป็นความสัมพันธ์ทางเพศแบบ “เมียเดียว
หลายผัว” หรือ “ผู้หญิงมีชู้” “ผู้หญิงหลายใจ” สังคมไม่ได้ให้การยอมรับในความ
สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นและฝ่ายหญิงที่ยังด�ำเนินชีวิตอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมไทย ก็จะยิ่ง
ถูกคนในสังคมกล่าวถึงในทางที่เสื่อมเสียอย่างมากด้วยและจากเนื้อหาในบทเพลงนี้
ยังได้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้หญิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไป
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ศีลธรรมกับความพอใจความต้องการของหัวใจ เป็นสิง่ ทีก่ ำ� ลังบีบและบังคับให้ผหู้ ญิง
ต้องตัดสินใจเลือกว่าจะให้ความส�ำคัญต่อสิ่งใด จะเลือกคนที่ชอบหรือจะเลือกคนที่
ใจว่าใช่ ความชอบ กับ ความใช่ สิ่งไหนจะถูกต้องกว่า ซึ่งจากค�ำถามนี้ ผู้หญิงคนนี้ไม่
สามารถที่จะตอบได้เลย นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ยังให้ความส�ำคัญต่อค่านิยม
ทางเพศวิถีในด้านรูปแบบของความสัมพันธ์ทางเพศแบบ “ผัวเดียวเมียเดียว”
อย่างมากอยู่เช่นเดียวกับหญิงอื่นๆ ในสังคมไทย ถึงแม้ว่าตนเองนั้นก�ำลังตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่ล่อแหลมต่อการถูกประณามหยามเหยียดอยู่ก็ตาม ซึ่งประเมินได้จาก
การทีฝ่ า่ ยหญิงไม่สามารถตัดสินใจทีจ่ ะเลือกใครได้ เพราะว่าถ้าจะเกีย่ วข้องผูกพันทัง้
สองคนก็กลัวผิดทั้งศีลธรรมและค่านิยมในสังคม ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศที่
กล่าวถึงนี้ ในสังคมไทยแค่ความคิดยังไม่ถึงลงมือกระท�ำก็ถือว่าเป็นความผิดอย่าง
มหันต์และสังคมไม่สามารถยอมรับได้
สรุป
เพศวิถีในด้านรูปแบบของความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศหญิงกับ
เพศชายในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่ประพันธ์เนื้อร้องโดยนักประพันธ์ชาย ขับร้อง
โดยนักร้องหญิงที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - ปี พ.ศ. 2554 แสดงให้เห็นถึงที่มา
ของรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศในแบบต่างๆ ใน 3 รูปแบบ คือ แบบ “ผัวเดียว
เมียเดียว” ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นปทัสถานของสังคมไทย ส่วนรูปแบบ “ผัวเดียว
หลายเมีย” และแบบ “เมียเดียวหลายผัว” ถึงแม้นสังคมไทยจะไม่ให้การยอมรับในเชิง
กฎหมาย แต่ทงั้ สองรูปแบบทีก่ ล่าวถึง ก็มจี ริงและเกิดขึน้ จริงในสังคมไทยปัจจุบนั และ
ยังก่อให้เกิดปัญหาในสังคม และนอกจากนี้แล้วเพลงลูกทุ่งที่น�ำมาวิเคราะห์ล้วน
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศหญิงและ
เพศชาย ซึง่ ไม่วา่ ผูห้ ญิงทีก่ ล่าวถึงในบทเพลงในขณะนัน้ จะด�ำรงอยูใ่ นรูปแบบทางเพศ
แบบใดก็ตาม เนือ้ หาของเพลงยังคงสะท้อนให้เห็นว่า ค่านิยมทางเพศวิถใี นด้านรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางเพศที่น�ำเข้าสู่สภาวะครอบครัวแบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” ยังคง
เป็นค่านิยมทีย่ งั มีสำ� คัญต่อระบบครอบครัวในสังคมไทย ยังเป็นค่านิยมทีเ่ ป็นทีใ่ ฝ่หา
ของผู้หญิงในสังคมไทยอยู่ไม่เสื่อมคลาย ส่วนวรรณกรรมประเภทเพลง โดยเฉพาะ
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เพลงลูกทุ่งที่เป็นสื่อน�ำค่านิยมต่างๆ ที่เกิดขึ้นออกสู่สังคม การกล่าวถึงเรื่องเพศวิถี
โดยไม่รสู้ กึ เขินอายในด้านความเหมาะสม ถูกน�ำเสนอและผลิตซ�ำ้ สูต่ ลาดความบันเทิงไทย
เพี ย งเพื่ อ ธุ ร กิ จ และความบันเทิงบ่อยๆ รวมทั้งการสื บ สาน สื บ ทอด การได้ รั บ
ความนิยมจากสังคมอย่างมาก นักประพันธ์เพลงอาจจะก�ำลังหลงลืมไปว่า สื่อความ
บันเทิงที่เข้าถึงผู้คนได้ง่ายเหล่านี้ก�ำลังหล่อหลอมหรืออาจจะถึงขั้น มอมเมาเยาวชน
ให้คล้อยตามหรือเห็นดีเห็นงามไปกับสิง่ ทีก่ �ำลังเสพ เพราะไม่ได้พจิ ารณาให้ดใี นสิง่ ที่
ผู้ประพันธ์เพลงต้องการสื่อความที่แท้จริงหรือผู้ประพันธ์เพลงซึ่งส่วนมากเป็นผู้ชาย
ต้องการทีจ่ ะสือ่ ความหมายตามทีป่ รากฏในเนือ้ หาของเพลงอย่างนัน้ จริงๆ ซึง่ สิง่ ทีเ่ กิด
ขึน้ เหล่านีไ้ ม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม สะท้อนให้เห็นว่าเพศวิถที ถี่ กู น�ำเสนอผ่านเพลง
ลูกทุ่งนั้นมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยปัจจุบันเป็นอย่างมาก
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