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บทคัดย่อ
 งานวจิยันี ้ มวีตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ทรรศนะเกีย่วกบัเรอืนร่างของผูห้ญงิทีป่รากฏใน

บทเพลงของ แก้ว  อัจฉริยะกุล ขับร้องโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์  ผลการวิจัยพบว่า บทเพลง

ของแก้ว อัจฉรยิะกุล ขับร้องโดยวงดนตรสีนุทรภรณ์ สบืทอดขนบการชมโฉมผูห้ญงิในวรรณคดี 

ปรากฏทั้งการชมเรอืนรา่งแต่ละส่วนและเรือนร่างโดยรวม สะทอ้นให้เหน็ความงามอันเป็นที่พึง

ปรารถนาของผู้ ช าย ผู้หญิงอยู่ในฐานะผู้ถูกจ้องมอง และเรือนร่างของผู้หญิงเป็นพื้นที่แห่ง

อารมณ์เสน่หาของผูช้ายผ่านการจ้องมองในสามระดับคอื ระดบัชืน่ชม ระดบัรกัใคร่  และระดบั

ปรารถนาอยากครอบครอง  ด้วยการใช้ความเปรยีบในการพรรณนาในแบบขนบและเฉพาะส่วน

ที่ปลุกเร้าอารมณ์เสน่หา ได้แก่ ดวงตา รอยยิ้ม อก เต้านม และสะโพก

ค�าส�าคัญ : เรือนร่างของผู้หญิง สตรีนิยม บทเพลงของแก้ว อัจฉริยกุล การจ้องมอง

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์  “ผู้หญิงในทัศนะของแก้ว  อัจฉริยะกุล จากบทเพลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์” 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ที่ปรึกษา : 
 อาจารย์ ดร.พรธาดา  สุวัธนวนิช
**  นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Women’s Body in Lyric 
of Keaw  Achariyakul’s Songs  

Viyada  Jaturanon

Abstract
 This research aims to analyze attitudes toward women’s body in Keaw 

Achariyakul’s songs sung by Sundaraporn Band. The researcher has found that Keaw 

Achariyakul’s lyrics from Sundaraporn Band inherit the Thai literary tradition of 

the admiration of female figures. The ways to express this admiration are various 

from partial observation of female body to the whole image. These observations reflect 

the male-desired body and the position of women as the ones who are gazed. 

Furthermore, women’s body becomes a male sexual space through three levels of 

gazes, pleasurable level, passionate level, and possessive level. The gazes are used 

in canonically metaphorical descriptions. In addition, the result of the study also 

shows the gazes at the specific sexually aroused parts of the women’s body which 

are eyes, smile, chest, breast, and hip.  

Keywords : Women’s Body, Feminisim, Keaw Acahariyskul’s Songs, the gaze
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บทน�า
 แก้ว อัจฉรยิะกลุ เป็นนกัประพนัธ์เพลงคนส�าคญัของวงดนตรสีนุทราภรณ์ มผีลงานการประพันธ์

เพลงมากกว่า 1,000 เพลง ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานเพลงทีม่คีวามเป็นอมตะ มนีกัร้องหลายคนน�ามาขบัร้อง

ใหม่และยงัเป็นทีรู่จ้กัมาจนถงึปัจจบุนั เช่น เพลงนางฟ้าจ�าแลง เพลงคดิถงึ เป็นต้น ส่วนหนึง่อาจเป็นเพราะ

วรรณกรรมเพลงจดัว่าเป็นวรรณกรรมมวลชน เข้าถงึประชาชนได้ดีกว่าวรรณกรรมประเภทอ่ืน โดยไม่ต้อง

ไปพะวงอ่านหรือดูเพียงผ่านโสตประสาทหูก็เกิดอารมรณ์สุนทรีย์ (บุญยงค์  เกศเทศ. 2525 : 47) เพลง

สุนทราภรณ์ที่ประพันธ์ ค�าร้องโดยแก้ว อัจฉริยะกุล สามารถถ่ายทอดอารมณ์ และกระทบอารมณ์ความ

รูส้กึผูฟั้ง ฟังแล้วเกดิความหวัน่ไหวทัง้สขุและเศร้า ส่วนหนึง่ของอารมณ์ในบทเพลงมาจากลลีาการประพันธ์ 

ค�าร้อง บรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ส่วนท�านองและจังหวะดนตรีเป็น

ส่วนเส ริมด้านอารมณ์ให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกรื่นเริง สนุกสนาน ปลุกใจ และเศร้าใจ นอกจากเพลง

สนุทราภรณ์ทีป่ระพนัธ์ค�าร้องโดยแก้ว อจัฉรยิะกลุ จะให้ความบันเทิงทางอารมณ์แล้ว สาระในบทประพันธ์

ค�าร้องจัดเป็นบันทึกทางสังคมที่น่าสนใจ  และมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญแสดงทรรศนะต่าง ๆ แก่ผู้ฟังได้

 บรรดาทรรศนะในเพลงสุนทราภรณ์ที่ประพันธ์โดยแก้ว อัจฉริยะกุลนั้น ทรรศนะเกี่ยวกับผู้หญิง

น่าสนใจ มากที่สุด ดังที่วัชราภรณ์  อาจหาญ (2535 : 67) ได้ศึกษาพบว่า ผู้แต่งเพลงไทยสากลของ

สนุทราภรณ์มทีศันคตเิกีย่วกบัสตรทีีน่่าสนใจ กล่าวคอื มลีกัษณะงามสมบรูณ์แบบหรอืงามตามแบบอดุมคติ 

ทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติ ได้แก่ ต้องสวยและงาม ต้องเป็นคนดี ซื่อสัตย์ ระมัดระวังรักษาตนไม่ให้ใคร

ดูถูก เ ช่น สตรีควรมีความงามและความดีประกอบกัน ควรซื่อสัตย์สงวนกายใจไว้ให้ชายคนรักแต่เพียง     

ผูเ้ดยีว ต้องระวงัรักษาพรหมจรรย์เพือ่มใิห้ใครดถูกูว่าเป็นหญงิไร้ค่า เป็นต้น ทรรศนะเกีย่วกบัผูห้ญงิเหล่านี้ 

แก้ว อจัฉรยิะกลุ ได้น�าเสนออย่างครบถ้วนทัง้ลกัษณะของผูห้ญงิท่ีด ีงามพร้อมท้ังรปูสมบัต ิและคณุสมบัติ 

ต้องรักษาไว้ซึ่งพรหมจารีอันเป็นสิ่งสงวนส�าหรับผู้หญิง  นอกจากนั้นยังมีการน�าเสนอทรรศนะเพื่อให้เห็น

ถึงความเก่ง ความฉลาดของผู้หญิงไทยที่มีมาแต่อดีตจนปัจจุบัน กล่าวคือสามารถเป็นภรรยาที่ดี เป็นลูก

ที่ดี  
 ในทางมานุษยวิทยา ร่างกายมีมิติของความหมายในความเป็นมนุษย์ สถานะของร่างกายจึงเป็น

ที่มาขอ งการรองรับการด�ารงอยู่ของมนุษย์ เป็นพื้นที่ที่แสดงออกซึ่งความปรารถนาที่ต้องการการตอบ

สนองการ ด�ารงอยู่ และความปรารถนาที่ถูกก�ากับด้วยอุดมการณ์ทางสังคม ดังที่เสนาะ เจริญพร  

(2548:188) ได้กล่าวไว้ว่า  

“ร่างกายเป็นวตัถุพืน้ฐานท่ีรองรบัการด�ารงอยูข่องมนษุย์  ในแง่หนึง่ร่างกาย
เป็นแหล่งทีม่าของแรงขับดนัทางชวีภาพ กล่าวคอืร่างกายส่งเสียงเรยีกร้อง

จากหลบืเร้นแห่งความปรารถนาภายในเพือ่ให้ได้รบัการตอบสนอง แต่ขณะ

เดยีวกนัร่างกายกย็งัมมีติขิองอดุมการณ์ทางสงัคมท่ีเข้ามาก�ากบัพฤตกิรรม
ของมัน  โดยเจ้าตัวอาจไม่ตระหนักรู้  นอกจากนี้ในแง่ของปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคม  ร่างกายยังมีฐานะเป็น “ทุน” ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์
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ให้เกิดผลก�าไร  (หรือขาดทุน)  โดยอาจแปรเปลีย่นให้เป็นทนุประเภทอืน่อกี

ชั้นหนึ่ง  เช่น  ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรมหรือทุนทางสังคม” 
   

 เรือนร่างที่ปรากฏในบทเพลงของ แก้ว อัจฉริยกุล น่าจะมีความหมายถึงพื้นที่ที่สะท้อนถึงความ

ปรารถนาของผู้ชายและความปรารถนาของผูห้ญงิเจ้าของเรอืนร่างด้วย ซึง่ได้ถ่ายทอดในบทเพลง ดังนัน้  

ทรรศนะของผูห้ญิงในบทเพลงของแก้ว อจัฉรยิะกลุจงึสบืทอดความคดิเกีย่วกบัผู้หญงิข้ามยคุข้ามสมยัมา

จนถึงปัจจุบัน สะท้อนทรรศนะเกี่ยวกับผู้หญิงในเร่ืองเรือนร่างซึ่งเป็นมิติเกี่ยวกับการจัดวางสถานะของ

ผู้หญิงในสังคมอย่างน่าสนใจศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพ่ือวิเคราะห์ทรรศนะเก่ียวกับเรือนร่างของผู้หญิงที่ปรากฏในบทเพลงของแก้ว อัจฉริยะกุล 

ขับร้องโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์

วิธีด�าเนินงานวิจัย
 ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเอกสาร  ด�าเนินตามขั้นตอน  ดังนี้

  1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวงดนตรีสุนทราภรณ์

  2. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแก้ว  อัจฉริยะกุล

   3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทรรศนะเกี่ยวกับผู้หญิง

  4. วเิคราะห์ทรรศนะเกีย่วกบัผูห้ญงิท่ีปรากฏในบทเพลงของแก้ว อัจฉรยิะกลุ จ�านวน 127 

เพลง

ผลการวิจัย
 บทเพลงของ แก้ว อจัฉริยะกุล ส่วนหน่ึงได้แสดงทรรศนะเกีย่วกบัเรือนร่างของผูห้ญงิ ซึง่สบืทอด

ขนบเดมิท่ียงัคงรกัษาภาพของผูห้ญงิในอดุมคตแิบบเก่าหลายประการทีไ่ด้รบัอิทธพิลมาจากงานวรรณกรรม

ยุคก่อน เช่น การมีรูปสมบัติอันงดงาม การแสดงพฤติกรรมหรือกิริยาอาการอันอ่อนหวาน สิ่งเหล่านี้

ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างภาพความจริงเกี่ยวกับผู้หญิงไทยผ่านสายตาของผู้ประพันธ์ จากการรวบรวม
ข้อมูลทรรศนะเกี่ยวกับเรือนร่างของผู้หญิงไทย มีทั้งในด้านการพรรณนาถึงรูปลักษณ์ที่งดงาม และ

รปูลักษณ์ของผูห้ญิงท่ีปลกุความปรารถนาของผูช้ายได้อีกด้วย ทัง้ลกัษณะของรูปร่างหน้าตา การแต่งกาย 

อากัปกิริยายามยิ้ม ยามพูดคุย เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ชายหรือผู้อื่นก็ตาม บทเพลงประเภทนี้มักมีการพรรณนา
สั้น ๆ  เป็นส่วน ๆ  ของร่างกาย แต่ในบางบทเพลง ก็มีการพรรณนาที่เรียกได้ว่าเป็นบทชมโฉม ซึ่งเป็นขนบ

เดมิทีสื่บทอดมาจากขนบการแต่งวรรณคด ี นัน่คอืการกล่าวถงึหน้าตารปูร่างทกุสดัส่วนอย่างละเอยีด ทัง้

การชมเฉพาะบุคคลและการชมแบบภาพรวมของผู้หญิงไทย  หญิงไทยส่วนใหญ่ที่ถูกน�าเสนออยู่ในงาน
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วรรณกรรมจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในวัยสาว  มีใบหน้าที่สวยน่ารัก  ทั้งนี้คุณสมบัติและรูปลักษณ์บางประการ

จะถูกน�าเสนอซ�้าแล้วซ�้าเล่าในงานเขียนเล่มต่าง ๆ   จนกลายเป็นลักษณะเด่นของหญิงไทย (จินดา ศรีรัตน

สมบุญ.  2553 : 117)

 การชมโฉมส่วนทีเ่ป็นร่างกายของผูห้ญงิในวรรณกรรม แสดงถงึความปรารถนาของผู้ชายเป็นหลกั 

หากพิจารณาบทชมนางในฐานะท่ีเป็นตัวบทชนิดหนึ่ง พบว่าบทชมนางในวรรณคดีไทยเป็นตัวบทที่มี

โครงสร้างค่อนข้างชัดเจน  คือ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) การจ้องมอง (the gaze) 2) วัตถุ

ในการมอง   (obfect of the gaxe) 3) ผู้จ้องมอง (the gaxer) 4) การท�าให้เป็นภาพ (visualized) 5) การ

อ่านภาพหรือการแปลความหมายของภาพ (decoding the image) (ธัญญา สังขพันธานนท์. 2556 : 171) 

เช่นเดียวกันกับขนบการชมนางในวรรณคดีในสมัยก่อน ๆ  ที่มักจะชมความงามของผู้หญิงโดยกวีพรรณนา

ความงามของส่วนต่าง ๆ   ตัง้แต่ศีรษะจรดปลายเท้า โวหารพรรณนาเช่นนีใ้นทางวรรณคดเีรยีกว่า เสาวรจนี

 การพรรณนาภาพของผู้หญิงงามในบทเพลงของแก้ว อัจฉริยะกุล ก็เช่นเดียวกัน มักน�าเสนอภาพ

ความงามที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้ชายซึ่งเป็นผู้จ้องมองและการมองแบบภาพเหมารวม โดยใช้วิธีการ

พรรณนาลักษณะเรือนร่างของผู้หญิงซ่ึงเป็นวัตถุแห่งการจ้องมอง มีทั้งการพรรณนาโดยใช้ความเปรียบ

ในแบบขนบและการพรรณนาเรือนร่างของผู้หญิงเฉพาะส่วนที่ปลุกเร้าอารมณ์เสน่หา  

 ผูห้ญงิในบทเพลงของแก้ว อจัฉรยิะกลุ จงึมทีัง้ภาพของผูห้ญงิรปูงามโดยอาศยัการพรรณนาตาม

ขนบวรรณคดีที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นภาพผู้หญิงที่งดงามตามแบบอุดมคติกับภาพของผู้หญิงผ่านอารมณ์

เสน่หาจากการจ้องมองของผู้ชายกับเรือนร่างที่สื่อความหมายทางความต้องการทางเพศ

เรือนร่างกับความงาม
 การพรรณนาถึงลักษณะของรูปร่างหน้าตาของผู้หญิงโดยละเอียดในบทเพลงของแก้ว  อัจฉริยะ

กุล  พบทั้งที่เป็นการกล่าวโดยภาพรวมของความงดงาม และการกล่าวเป็นส่วน เช่น ตา คิ้ว คาง แก้ม 

ฯลฯ ซึ่งน่าจะได้รับมาจากขนบวรรณคดีไทย โดยแสดงการเปรียบเทียบด้วยอุปมา ดังเช่น เพลงชมนาง 

เพลงนางฟ้าจ�าแลง  เพลงตะเลงเพ้อ เพลงแรกเจอ เพลงค�าหอม โดยมีค�าว่า งาม งดงาม หญิงงาม 
เนือ้หอม ปรากฏในบทเพลง  การสบืทอดขนบชมความงามของผูห้ญงิแต่ละส่วนของเรอืนร่างแสดงแนวคดิ

เรือ่งของความงามสมบรูณ์แบบของผูห้ญิงทีป่ระกอบสร้างเป็นความงามทีเ่พยีบพร้อม ดงัเช่น เพลงตะเลง

เพ้อ ที่การแต่งเพลงได้รับอิทธิพลจากขนบวรรณคดีไทย คือการแต่งบทชมโฉม ดังเนื้อความตอนหนึ่งที่ว่า

   “งามพิศแลเหม่อเพ้อแต่มอง งามเพียงจันทร์ผ่องเพ้อ จ้องมองแลชม
  แสนงามวิไล เธอช่างกระไร  ท�าให้เพลินอารมณ์

  ขนง  เนตร  เกศด�าเธอช่างข�าคม  งามสมวงพักตร์ช่างน่ารักกระไร

  ถ้าใครได้เห็นแล้วไม่เว้นฝันใฝ่  นึกอยากได้เป็นคู่เคียงคลอ”

        (เพลงตะเลงเพ้อ)
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 อย่างไรก็ตามบทเพลงที่ชมความงามของผู้หญิงที่ปรากฏในเพลงสถาบัน อาทิ เพลงขวัญใจจุฬา 

เพลงดาวจุฬา เพลงเอือ้งฟ้า เพลงขวัญโดม แตกต่างจากการชมความงามของผูห้ญิงในเพลงทัว่ไปคือเพิม่

เตมิแนวคดิ  “ความดย่ีอมคูก่บัความงาม”  แสดงทรรศนะว่า ผูห้ญงิทีม่คีวามงดงามนัน้ ไม่ได้เพียงแต่สวย

อย่างเดียว แต่ต้องงดงามทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมีความรู้คู่ตนเองอีกด้วย

เรือนร่างกับความรู้สึกเสน่หา
 การพรรณนาเรือนร่างที่งดงามของผู้หญิงในบทเพลงของแก้ว อัจฉริยะกุล นอกจากจะพรรณนา

ความงามสืบทอดขนบเดิมในวรรณคดีแล้ว วิธีการน�าเสนอภาพของเรือนร่างผู้หญิงก็มักจะล�าดับการมอง

อวัยวะทีละส่วน ส่วนที่ส�าคัญคือใบหน้าที่ดึงดูดความสนใจเป็นอันดับแรกและเป็นส่วนแรกที่ผู้ชายจะมอง 

จากนั้นจึงชมความงามที่ดวงตา ผิวพรรณ รอยยิ้ม การสร้างภาพในลักษณะนี้มักจะแฝงจุดมุ่งหมายทาง

เพศ หรื อความปรารถน าทางเพศท่ีเก่ียวโยงกับเร่ืองของความรักความเสน่หาในเรือนร่างของสตรีเพศ  

เป็นอารมณ์ถวิลหาแทบทั้งสิ้น (ธัญญา สังขพันธานนท์. 2556 : 172) เรือนร่างที่ถูกจ้องมองซึ่งปรากฏใน

บทเพลง ได้แก่ ดวงตา  ผิวพรรณ อก สะโพก 

 ดวง ตา แก้ว อัจฉริ ยะกุล ได้กล่าวว่าดวงตาของผู้หญิงเป็นสื่อสวาท เป็นการแสดงออกความ

ปรารถนาของผู้หญิงที่ซ่อนความนัยไว้ในดวงตา มักจะใช้ค�าแสดงความหมายสื่อถึงค�าว่าดวงตาอยู่ 2 ค�า 

คือ  เนตรและดวงตา แต่ก็จะมีส่วนขยายเพื่อให้ดวงตาของผู้หญิงงดงามมากยิ่งขึ้น เช่น เนตรกลม ดัง

ปรากฏในเพลงร�าวงศรีเวียง เพลงศรรักของเธอ เพลงแรกเจอ เพลงสื่อสวาท เป็นต้น ผู้ประพันธ์เพลง

มกัเปรยีบเทยีบความงามและความมชีวีติชวีาของดวงตากบัดวงดาว ดงัปรากฏในเพลงอ�านาจตาเธอ เพลง

อ้อมกอดพี่ การจ้องมองนัยน์ตาของผู้หญิงท�าให้เข้าใจและแสดงความรู้สึกของผู้ร้องที่อยากสานสัมพันธ์

ในอนาคต รวมทั้งท่าทีของผู้หญิงที่ไม่ปฏิเสธผ่านการสื่อความหมายทางนัยน์ตา ตัวอย่างเช่น

   ศรรักของเธอคือดวงตา  เพ่งมาดังฟ้าฟาดใจ   
  ศรรักของเธอเล็งกลางใจ   อย่าให้พี่เหงา

        (เพลงศรรักของเธอ)

   สื่อสวาทคือดวงตา                แรกพบกันมองหน้าสายตาก็พาดวงใจ  

  มอง  มองไป  สบสายตากันได้           พอ พอใจ  สบสายใจคงมั่น

        (เพลงสื่อสวาท)

 เพลงศรรกัของเธอ และเพลงสือ่สวาทข้างต้น จะเห็นได้ว่าในทรรศนะของแก้ว อัจฉรยิะกลุ ดวงตา
ของผู้หญิงสื่อความนัยได้หลายลักษณะ เช่น สื่อสวาท มอง รัก เร้าทรวง สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการที่มอง
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นัยน์ตาของชายและหญิง จึงท�าให้เกิดความเข้าใจ และความรู้สึกอยากสานสัมพันธ์ในอนาคต ผ่านการสื่อ

ความหมายทางนัยน์ตา  

 ผิวพรรณ ในบทเพลงของแก้ว อัจฉริยะกุล กล่าวถึงความงามของผิวพรรณที่ผ่องใส เรียบเนียน 

โดยมักจะน�าไปเทียบกับความนวลเนียน ปราศจากมลทินของดวงจันทร์ ปรากฏในเพลงดาวสังคม เพลง

ดาวจุฬา  เพลงสาวน้อยร้อยชั่ง เพลงชมนาง เป็นต้น ส่วนผิวที่นวลเนียน ละเอียดอ่อน ก็บ่งบอกถึงคติ

ความ งาม ของผู้หญิงอย่ างหนึ่ง ปรากฏในเพลงดอกไม้กับแมลง เพลงถิ่นไทยงาม เพลงสาวสมัยใหม ่

ตัวอย่างเช่น

  ดอกไม้แรกบานเปรียบก็ปานสาวแรกรุ่น ผลินวลละมุนเนื้อนวลนุ่มโสภา

 แรกสาวแรกงามแรกก่อความเย้าอุรา  เหล่าชายหมายตาอยากจะลอง

        (เพลงดอกไม้กับแมลง)

  งามทรงพธูดูสมส่วน   นวลผิวผ่องนวลดังนวลจันทร์

 มิ่งขวัญ ชาติไทยวิไลวรรณ   จะหาค�าร�าพันสุดจะสรรประพันธ์พา

 พิศไหนงามนั่น     โอ้แม่งามผ่องพรรณกว่าจันทร์ในนภา

 เทพไทสวรรค์มา     งามเหนือค�าที่ว่าหยาดฟ้ามาสู่ดิน

                (เพลงสาวน้อยร้อยชั่ง)

 เพลงดอกไม้กบัแมลง และเพลงสาวน้อยร้องชัง่ จะเหน็ได้ว่าผวิอันนวลเนยีน ละเอียดอ่อน กเ็ป็น

หนึง่ในความงดงามอนัปรากฏในบทเพลงเช่นเดยีวกนั ซึง่ในทรรศนะของแก้ว อจัฉรยิะกลุ ผวิอนันวลเนยีน  

ละเอียดอ่อน ท�าให้คิดถึงสัมผัสที่อ่อนนุ่ม อันเป็นความรู้สึกที่จินตนาการได้จากความงามของผิวพรรณที่

ปรากฏต่อสายตาของผู้พบเห็น  
 เต้านม อก สะโพก หน้าอกเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ตามทฤษฎีที่กล่าวว่า อวัยวะ

ของผูห้ญงิ เช่น เต้านม สะโพก และอวยัวะเพศ ถอืว่าเป็นทีม่าของชวิีต ดงันัน้ผูห้ญงิจงึได้รบัการพิจารณา

ว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้ให้ชีวิต (life-givingsymbol) หรือผู้ให้ก�าเนิด (fertility) และผู้สืบเผ่าพันธุ์อีกทาง

หนึ่ง (ธัญญา  สังขพันธานนท์.  2556 : 172) ในบทเพลงของแก้ว อัจฉริยะกุล มักเปรียบเทียบเต้านมกับ
ดอกบัว อันเป็นการเปรียบตามขนบวรรณคดี นอกจากนั้นยังกล่าวถึงความปรารถนาทางเพศที่ถูกกระตุ้น

เมื่อมองดูหน้าอกของผู้หญิง ดังนี้

  กระเพื่อมกบเกยอกนาง   บัวหลอนร่อนทรง

 ตูมเต่งตวงงามทรงส�าอาง   โอ้ว่าปทุมของนาง
 เต่งตั่งหลั่นสล้างบัวกลางสระสิ้นงาม  ปทุมนางส�าอางแนบร่างนงราม
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 ข่มศรีบัวหลวงให้ทราม  โกสุมปทุมที่งาม

 เสื่อมสวยทรามสิ้นเอย

       (เพลงปทุมนาง)

 จากเพลงปทมุนางข้างต้น  เป็นการชมเต้านมโดยเปรยีบเทยีบกบัดอกบวัหลวง อันแสดงถงึ คตนิยิม

ในการชมโฉม แต่ในเพลงค�าหอม การกล่าวถึงความงามของอวัยวะส่วนนี้มีนัยยะถึงอดีตด้วย  ดังต่อไปนี้

  “ขวัญพุ่มปทุมมา   กลีบบัวยั่วตา พลิ้วพากระเพื่อมลม 

 ผ่องศรีที่พี่ชม    สีนวลชวนชื่นอารมณ์ 

 ดุจดังสีแพรเจ้าห่ม   ปิดถันกันลม ซ�้าชมให้เศร้าใจ 

 เจ้าเอยเจ้าค�าหอม   เจ้าเนื้อหอม…หอมชวน…ใคร่ 

 ต้องจิตเตือนใจ    ยิ่งพิศไปชวนให้ตระกอง

 ก็มือพี่เคยโลมเล้า   สาวเจ้าเคยเอามือป้อง 

 แต่ไม่พ้นมือพี่ต้อง   หวงยิ่งกว่าทองแต่น้องยังให้ชื่นใจ

 ยอดชู้คู่เชย     ขวัญเอย…อย่าเลยจากไป

 โอ้ค�าหอมเอย…เคยชิดใกล้  อีกนานเท่าไรขวัญใจจะกลับมา” 

       (เพลงค�าหอม)

 จะเห็นได้ว่าความเสน่หาท่ีเกิดจากการเห็นหน้าอกท�าให้ผู้ที่พบเห็นได้นึกถึงเรื่องราวในอดีต เช่น 

ก็มือพี่เคยโลมเร้า หรือเมื่อเห็นแล้วเกิดอาการ น่าชมชิดเชย อันเป็นการแสดงความเสน่หาเมื่อเห็น

เรือนร่างอันงดงามของผู้หญิง  

 รอยยิ้ม บทเพลงของแก้ว อัจฉริยะกุล จะกล่าวถึงความงามของรอยยิ้มหญิงสาวที่สามารถตรึง

ใจผู้ชายและเป็นเสน่ห์ที่โดดเด่นของผู้หญิง  ดังนี้
  - รอยยิ้มที่แสดงการยั่วยวนของหญิงสาว มักใช้ค�าว่า ยิ้มยั่ว ยิ้มเหมือนยั่ว ยิ้มในที ดังปรากฏใน 

เพลงผูห้ญงิสวยตรงไหน เพลงพรานล่อเนือ้ เพลงร�าวงศรเีวยีง เพลงร�าวงอรทยั ตวัอย่างเช่น เพลงพราน

ล่อเนื้อ ดังนี้

  “เจ้ายักคิ้วให้พี่ เจ้ายิ้มในที เหมือนเจ้าจะมีรักอารมณ์
 ยั่วเรียมให้เหงามิใช่เจ้าชื่นชม  อกเรียมก็ตรม ๆ เพราะคมตาเจ้า

 เรียมพะวักพะวง    เรียมคิดทะนงแล้วเรียมก็คงหลงตายเปล่า”

       (เพลงพรานล่อเนื้อ)
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 - รอยยิ้มของผู้หญิงสื่อถึงมิตร ไมตรี เพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์กันต่อไปในอนาคต มักจะใช้ค�าว่า

ยิ้ม รอยยิ้ม ท�าให้ผู้ชายรู้สึกหวั่นไหวและหวนอาลัยเพราะติดใจกับรอยยิ้มนั้น ปรากฏในเพลงตะเลงเพ้อ 

เพลงกามฤทธิ์ เพลงคิดถึง ตัวอย่างเช่น เพลงคิดถึง ดังนี้

  “คิดถึงใจจะขาดแล้วเอย  คิดถึงที่เคยได้ชมได้เชยชื่นใจ

 คิดถึงรอยยิ้มเพราพริ้มผ่องใส  คิดถึงจนใจจะขาดรอน ๆ

        (เพลงคิดถึง)

 การยิ้มจึงเป็นสื่อความนัยของผู้หญิงในเชิงทอดไมตรี การยิ้มเป็นเหมือนน�้าทิพย์ชโลมใจให้มีแรง 

มีก�าลังใจในการด�าเนินชีวิตต่อไป ในบทเพลงปรากฏบ่อยครั้งที่กล่าวถึง “ยิ้มยั่วยวน” “ยิ้มยั่ว” “ยิ้มในที” 

“ยิ้มพริ้มเพรา” รอยยิ้มเหล่านี้ สามารถกระตุ้นความรู้สึกความปรารถนาของผู้จับจ้องได้

 เรอืนร่างของผูห้ญงิกบัความรูส้กึเสน่หานี ้ล้วนแล้วแต่ผ่านการมองด้วยสายตาของผูช้ายเกอืบทัง้

สิ้น การมองในลักษณะนี้สอดคล้องกับที่ จินดา  รีรัตนสมบุญ (2553 : 119) ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการ

จับจ้องในมุมมองแบบผู้ชายตะวันตกไว้ว่า  

สิ่งที่เราเรียกว่ามุมมองแบบชายตะวันตกนั้น  ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่

ว่าผู้มองเป็นชายตะวันตกเท่านั้น  แต่รวมไปถึงว่า  สายตาที่มองนั้นมิได้

เป็นก า ร มอ ง อย่างเป็นกลาง  แต่เป็นการมองของผู้ที่คิดว่าตนอยู่ใน

สถานภาพสูงกว่าหรือมีอ�านาจมากกว่า   เป็นการมองด้วยความปรารถนา

และต้องการจะครอบครอง  หรือคิดว่าตนมีสิทธิ์ที่จะครอบครอง  ส่วน

วตัถุแห่งการจบัจ้องซ่ึงในท่ีนีห้มายถงึผู้หญงิไทยนัน้นอกจากจะถกูเลอืกน�า

เสนอเฉพาะด้านท่ีนกัเขียนเหน็ว่าเป็นความสวยงามแปลกตาแบบตะวันออก

แล้ว  ยังถูกจัดวางในลักษณะที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มอง
 การมองผ่านสายตาของผู้ชายที่ปรากฏในเพลงของแก้ว อัจฉริยะกุล มี 3 ระดับด้วยกัน โดยส่วน

มากมักจะมองความงามของผู้หญิงที่แฝงไปด้วยความเสน่หาและปรารถนาจะครอบครองผู้หญิง 

แก้ว อัจฉริยะกุล ได้แสดงทรรศนะว่า เรือนร่างและความงดงามของผู้หญิงสามารถสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้มองได้ ลักษณะการมองนั้นโดยมากแล้วเกิดจากบทเพลงท่ีมาจากการมองใบหน้าและความงามของ

ผู้หญิงจนกระทั่งเกิดความเสน่หาและต้องการจะสื่อความหมายผ่านการมองถึงผู้หญิงแทบทั้งสิ้น คือ เห็น 

มอง และจ้องมอง ซึ่งใน  3  ระดับนี้ จะเกิดอารมณ์และความปรารถนาที่แตกต่างกันตามล�าดับ

 หากผู้ประพันธ์กล่าวว่าการมองเกิดจาก “เห็น” ปฏิกิริยาของผู้ชายที่สื่อออกมานั้นคือ หัวใจเต้น 

ใจเต้น ตื้นตันใจ และพาเพลิน อันสื่อให้เห็นว่าการมองในระดับแรกนั้นเป็นความประทับใจเมื่อแรกเห็น
ระหว่างชาย-หญิง ปรากฏในเพลงดาวสังคม เพลงดาวจุฬา เพลงดอกไม้ในฝัน และเพลงนางฟ้าจ�าแลง 
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เมื่อผู้ประพันธ์ใช้ค�าว่า “มอง” สื่อความหมายคือ ค�าว่า “มอง” เกิดปฏิกิริยาของผู้ชายที่มาจากการมอง 

คือ สุขฤทัย จิตปอง สดใสชื่นชีวัน เป็นส่วนการมองในระดับที่ 2 ปรากฏในเพลงสื่อสวาท เพลงร�าวงอรทัย 

เพลงไร่นามาลีสตรี เพลงแรกเจอ เพลงมองอะไร เพลงตะเลงเพ้อ เพลงสวยจริงรักจริง เพลงสูงเกินใจ 

สื่อความหมายถึงความปรารถนาของผู้ชายมากยิ่งขึ้นนั่นคือ มีความสุขทางใจและหมายปองผู้หญิงที่ตน

นั้นมองอยู่ แต่ถ้าผู้ประพันธ์ใช้ค�าว่า “จ้องมอง” จะแสดงถึงความปรารถนาที่จะครอบครองผู้หญิงอย่าง

ชัดเจน คิดจะใคร่สานสัมพันธ์กันต่อไปในอนาคต  พบในเพลงอ�านาจตาเธอ เพลงมองฉันท�าไม เพลงชาย

ไร้เชิง เพลงรักฉันตรงไหน เพลงภาษารัก มักจะปรากฏค�าแสดงอารมณ์และความปรารถนาในร่างกาย 

เช่น “หวังจะได้ตัวน้องไปครอบครอง” “รักใคร่สัมพันธ์”  “ซาบซ่านเสียวใจ” “อกระทึกเสียวใจ” ค�าแสดง

อารมณ์เหล่านีล้้วนแล้วแต่แสดงความรูส้กึทางเพศท่ีไม่สามารถเกบ็ซ่อนเอาไว้ได้จนต้องแสดงออกผ่านการ

จ้องมองนั่นเอง

อภิปรายผล
 เรือนร่างมิได้เป็นเพียงวัตถุทางด้านมานุษยวิทยาเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่แฝงไปด้วยอุดมการณ์

ทางเพศ โดยชี้ให้เห็นว่าร่างกายของผู้หญิงท�าให้เกิดความรู้สึกเสน่หา กระตุ้นอารมณ์ปรารถนาของผู้ชาย 

ทั้งอยากครอบครองเป็นเจ้าของและอาลัยอาวรณ์ยามต้องจากกันไกล ทรรศนะเกี่ยวกับเรือนร่างของ

ผูห้ญงิกบัความรู้สกึเสน่หาในบทเพลงของแก้ว อจัฉรยิะกลุ เกดิจากการจอ้งมองทีก่ระตุน้อารมณ์ปรารถนา

จากส่วนของรา่งกายทีแ่สดงความเปน็ผูห้ญงิ ทัง้ทีเ่ปน็ใบหนา้ ดวงตา รอยยิม้ ทีเ่กดิจากการมองของผูช้าย  

ท�าให้เกิดอารมณ์ เพ้อ ละเมอ ครวญใคร่ ใฝ่หา ท�าให้เกิดการสานสัมพันธ์กันต่อไปในอนาคต เมื่อเกิดการ

มองจากสายตาของผู้ชายแล้วนั้นปฏิกิริยาตอบรับของผู้หญิงผ่านเรือนร่างที่มีท่าทีแสดงออกถึงการทอด

ไมตรจีากดวงตาและรอยย้ิมของผูห้ญิงจงึตามมา รอยยิม้ของผูห้ญงิมทีัง้ ยิม้จากความเปน็มติร ยิม้ยัว่ ยิม้

ชวนใคร่ อันเป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองสายตาของผู้ชายและส่งผ่านมาทางรอยยิ้มของผู้หญิงเพื่อสื่อความ
หมายอนัเปน็ นยัยะส�าคญัเก่ียวเน่ืองในอนาคตของหญงิและชาย กลิน่กายและผวิพรรณชวนใหอ้ยากสัมผัส 

ลูบไล้ เป็นปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อต้องอยู่ใกล้ชิดกันระหว่างชายหญิง ผิวพรรณของผู้หญิงนั้นมักจะแสดง

ความละเอียดนุ่มนวล  ชวนสัมผัส เม่ือชายได้อยู่ใกล้และสัมผัสกับกายของผู้หญิง ผู้หญิงมักจะปัดป้อง
ตามคตนิยิมว่าผูห้ญิงตอ้งรักนวลสงวนตวั และไมแ่สดงอาการยนิดีเมือ่ถกูลว่งเกนิแมจ้ะเปน็ชายคนรกักต็าม 

แต่ในที่สุดผู้หญิงก็มักจะใจอ่อนยอมตามเพราะความรักในที่สุด ดังนั้นเรือนร่างของผู้หญิงในบทเพลงของ

แก้ว  อัจฉริยะกุล จึงยังคงสืบทอดขนบการชมโฉมจากงานเขียนแบบเดิม และเรือนร่างของผู้หญิงนี้เอง

สามารถน�าไปสู่ความปรารถนาของผู้ชายได้ รูปโฉมและใบหน้าอันงดงาม มักจะมีการพรรณนาสั้นๆ เป็น

ส่วนๆ ของรา่งกาย รอยยิม้ ของผูห้ญงิสามารถสือ่ความนยัได ้ดวงตาเปน็เสมอืนสือ่สวาททีท่�าใหเ้กดิความ
รักและความเสน่หา ผิวพรรณของผู้หญิงในบทเพลง มักจะเป็นผิวพรรณที่ผุดผ่องและเกลี้ยงเกลา ทั้งยัง

มีการปรุงแต่งกายให้มีความหอมและชวนสัมผัส  เต้านม อก สะโพก เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่กระตุ้น



วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน์ 61

อารมณท์างเพศ เมือ่ผา่นการจอ้งมองของผูช้าย ความงามของผูห้ญงิลว้นแลว้แตผ่่านการมองจากสายตา

ของผู้ชายแทบทั้งสิ้น โดยแสดงออกใน 3 ระดับด้วยกัน คือ เห็น  มอง และจ้องมอง การเห็น ปฏิกิริยาที่

เกิดขึ้นจะเกิดความประทับใจ เช่น ใจเต้น พาเพลิน การมอง ปฏิกิริยาคือความสุขใจ ความประทับใจ เช่น 

สุขฤทัย จิตปอง สดใส การจ้องมอง จะแสดงความปรารถนาที่จะครอบครองเจ้าของเรือนร่าง เช่น คิด

จะใคร่ผูกสัมพันธ์ เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะ
 จากการศกึษาวเิคราะห์ทรรศนะเกีย่วกบัเรือนร่างของผูห้ญงิท่ีปรากฏในบทเพลงของแก้ว อัจฉรยิะ

กลุ  ขบัร้องโดยวงดนตรสีนุทราภรณ์ จงึเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจศกึษาต่อไปว่าเรอืนร่างของผูห้ญงิอนัเป็นพืน้ที่

ที่แ สด ง ถึงความปรารถนาของผู้ชาย แต่ส�าหรับเจ้าของเรือนร่างกลับถูกปิดกั้นทางจารีตประเพณีไม่ให้

แสดงออกซึ่งปฏิกิริยาตอบสนอง อันเป็นภาพที่ผลิตซ�้ากับโวหารนารีปราโมทย์ในวรรณคดีไทย และท่าร�า

ปัดป้องของตัวนางในละครร�าไทย คตินี้ยังคงสืบทอดหรือโต้กลับในสังคมไทยในสมัยปัจจุบันหรือบทเพลง

ของสุนทราภรณ์เป็นประจักษ์พยานของรอยต่อทางคตินิยมของความคิดเรื่องเรือนร่างของผู้หญิง
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