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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นมาของเพลงลูกทุ่ง วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งและวิเคราะห์วรรณศิลป์
ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์ โดยศึกษาจากผลงานเพลงอัลบั้มชุดนิราศป่าปูนและอัลบั้มลกูทุ่ง มิเตอร์ 
ชุดที่ 1-5  รวม 24 เพลง ผลการศกึษาวิเคราะหป์รากฏดังนี ้ วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งมีเนื้อหาสาระสะท้อนวิถีชีวิต
และเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในสังคม โดยน าเสนอเนื้อเพลงด้วยภาษาที่เรยีบง่าย ซึ่งผู้ประพันธ์เพลงสามารถเลือกใช้ค า
ได้เหมาะสมกับอารมณ์เพลง จึงท าให้ผู้ฟังหรือผูร้ับสารเข้าใจความหมายได้ตรงกับท่ีผู้ประพันธ์เพลงต้องการ ซึ่ง
ความงามด้านวรรณศิลปเ์ป็นองค์ประกอบส าคัญ ที่ช่วยส่งเสริมให้วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์มีคุณค่า
น่าสนใจ  โดยเฉพาะความโดดเด่นด้านวรรณศลิป์ อันได้แก่การใช้ภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่ง ประกอบด้วย 
ภาพพจน์เปรียบเทียบ (อุปมา อุปลักษณ์) ภาพพจน์สิ่งแทน (สัญลักษณ์ นามนัย) ภาพพจน์สมมติ (บุคลาธิษฐาน 
สมมตุิภาวะ)  ภาพพจน์ขดัแย้ง (ปฏิปุจฉา ปฏิพากย์) ภาพพจน์เกินจริง (อติพจน์) และด้านการใช้ภาษาในเพลง
ลูกทุ่ง ประกอบด้วย การเล่นค า การซ้ าค า  และการซ้ าเสยีง  
 

ค าส าคัญ :   เพลงลูกทุ่ง / วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง / วรรณศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง  
 

ABSTRACT 
 

This research aims to study the background of Thai country songs, literature of Thai country 
songs and to analyze the art of literature in Thai country songs perform by Nhoo Meter. The 
research investigates 24 songs from the album NIRAS PAPOON and LOOKTHONG METER 1-5 
and the study indicates as following. The literatures in Thai country songs reflect ways of life, 
and stories in the society by using simple language. The composer use words that are suitable 
with the moods of the songs.  Therefore, listener or audience can understand the same 
meaning as the composer wants to convey. Moreover, the beauty in art of literature is the 
main component that helps to support the interestedness of literature in the songs that were 
composed by Nhoo Meter. The remarkableness in the art of literature that obviously appears 
are metaphor, metonymy, personification, paradox, onomatopoeia, hyperbole, pun, word 
repetition and sound repetition. 
 

Keywords : Thai country songs / literature of Thai country songs / analyze the art of  
      literature in Thai country songs 
 
 
 
         *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่มีพัฒนาการมาจากเพลงพ้ืนบ้านและเพลงไทยเดิม มีวิธีการร้องและมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวคือ มีท านองเพลงฟังแลว้เข้าใจง่าย มีลลีาเฉพาะ เน้นความสนุกสนาน ท านองเพลงมาจากเพลงพ้ืนบ้าน 
เนื้อร้องของเพลงลูกทุ่งจะมีลักษณะเด่น การร้องจะใช้ลูกคอหรือจังหวะรัวเสยีงและมีการเอื้อนเสียงเปน็ส าคัญ 
มากไปกว่านั้นการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ถือเป็นหัวใจส าคัญของการขับร้องเพลงลูกทุ่ง เนื้อร้องของเพลงลูกทุ่ง
จะมีลักษณะเด่น  มีเนื้อหาเกี่ยวกบัชีวิตจริงแล้วถ่ายทอดออกมาด้วยความซาบซึ้งกินใจ   

 วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งเป็นวรรณกรรมที่มเีนื้อหาที่สามารถเข้าถึงประชาชนท่ัวไปได้ดีกว่าวรรณกรรม
ประเภทอื่น โดยไม่ต้องอ่านเพียงได้ฟังก็ให้ความสะเทือนอารมณ์ไดแ้ละมีบทบาทในสังคมปัจจุบันมาก เพราะผู้
แต่งพยายามหยบิยกปัญหา ความเป็นอยู่ของคนทุกระดับออกมาน าเสนอได้อย่างชัดเจน และสามารถจดจ าได้
ง่าย เพราะเสียงดนตรีประกอบ  ท าให้เกิดความสนุกสนานไม่เคร่งเครียดกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจบุัน ด้วยเหตุ
ดังกล่าวนี ้ วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งจึงมีบทบาทต่อสังคมและได้รับความนิยมมากข้ึน ทั้งนี้วงการเพลงลกูทุ่งไทยยัง
มีนักร้อง นักประพันธ์เพลงหลายคนท่ีมีความสามารถท้ังขับร้องและประพันธ์เพลงจนเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
ของสังคมไทย 

 หนู มิเตอร์ เป็นนักร้องและนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถและประสบผลส าเร็จทั้งสองด้าน      
หนู มิเตอรไ์ด้น าความรู้ แนวคดิ ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีไดซ้มึซับมาเป็นระยะเวลานาน ถ่ายทอดเป็นบท
เพลง ผลงานของเขาจึงเป็นความแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะความงามทางวรรณศลิป์อันประณีต         
ที่หนู มิเตอรไ์ด้ใช้ความสามารถในการน ากลวิธีการเลือกสรรค ามาใช้ประพันธ์เพลงได้อย่างโดดเด่น เหมาะสมกับ
อารมณเ์พลง ท าให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายไดต้รงกับท่ีผู้ประพันธ์เพลงต้องการ 

 จากเหตผุลดังกล่าว แสดงให้เห็นถงึความสามารถในการประพันธ์เพลงของหนู มิเตอร์ จนถือได้ว่าเป็น
บุคคลส าคัญอีกบุคคลหนึ่งของวงการเพลงลูกทุ่งไทย จึงท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคญัในผลงานเพลงลูกทุ่งของ
หนู มิเตอร์ว่าเป็นวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่มีคุณค่า ให้ทั้งความงามทางวรรณศลิป์ ความบันเทิง คติสอนใจตลอด
ทั้งสะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยอย่างเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจน ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างใน    
การประพันธ์เพลงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาความเป็นมาของเพลงลูกทุ่ง วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง และวิเคราะห์วรรณศลิป์ในวรรณกรรม

เพลงลูกทุ่งของหน ูมิเตอร ์
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา     
ผู้วิจัยศึกษาวรรณศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์ โดยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา คือ  

1.1  ความเป็นมาของเพลงลูกทุ่งและวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง ศึกษาในด้านความเป็นมาของเพลงลูกทุ่ง  
ลักษณะของเพลงลูกทุ่ง  นักประพนัธ์เพลงลูกทุ่งที่มีช่ือเสียง ประวตัแิละผลงานของครูเพลงลูกทุ่งและภูมิหลัง
ของวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง 
 1.2 วรรณศลิป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์  ศึกษาในด้านภาพพจน์ ได้แก่ ภาพพจน์
เปรียบเทยีบ (อุปมา อุปลักษณ์) ภาพพจน์สิ่งแทน (สัญลักษณ์ นามนยั) ภาพพจน์สมมติ(บุคลาธิษฐาน สมมตุิ
ภาวะ) ภาพพจน์ขัดแย้ง (ปฏิปุจฉา ปฏิพากย์) ภาพพจน์เลียนเสียง( สัทพจน์) ภาพพจน์เกินจริง (อติพจน์) และ
ความงามด้านการใช้ภาษา ได้แก่ การเล่นค า การซ้ าค า การซ้ าเสียง  
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 2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
   ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์ จากอัลบั้มชุดนิราศป่าปูนและอัลบัม้
ลูกทุ่ง มิเตอร์ ชุดที่ 1- 5   และวิเคราะห์วรรณศิลปเ์ฉพาะวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่ประพันธ์โดยหนู มเิตอร์ รวม
จ านวนทั้งหมด 24 เพลงในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งจากอัลบัม้ชุดนิราศป่าปูนและอลับั้มลูกทุ่ง มิเตอร์ ชุดที่ 1- 5   
(ผลงานการประพันธ์เพลงของหนู มิเตอร์, 2556) 
  

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ในการท าวิจัยเรื่อง การศึกษาวเิคราะห์วรรณศลิป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์มี 
วิธีด าเนินการวิจยัดังนี ้
 1. ข้ันเตรียมและรวบรวมข้อมลู 
  รวบรวมและศึกษาผลงานเพลงของหนู มิเตอร์ จากผลงานเพลงที่ขับร้องโดยหนู มเิตอร์ ใน
อัลบั้มชุดนิราศป่าปูนและอัลบั้มลกูทุ่ง มิเตอร์ ชุดที่ 1- 5 รวมจ านวนทั้งหมด 45 เพลง รวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง วรรณศลิป์ ประวตัิและผลงานของหนู มิเตอร์  และศึกษาเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับวรรณศลิป์ในวรรณกรรม เพื่อน ามา
ประมวลสรุปเป็นเกณฑ์ในการวเิคราะห์วรรณศิลป ์
 2. ข้ันจัดกระท าข้อมูล 
    คัดลอกข้อมลูโดยถอดความจากแผ่นซีดีเพลง วิดิโอและอินเตอร์เน็ต เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง  จากนั้นจึงน าข้อมูลเพลงมาเรียงตามล าดับอลับั้มเพลง 
 3. ข้ันวิเคราะห์ข้อมลู 
  ศึกษาวิเคราะห์วรรณศลิป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร ์ในด้านภาพพจน์ ได้แก่ 
ภาพพจน์เปรียบเทียบ (อุปมา อุปลักษณ์)  ภาพพจน์สิ่งแทน (สญัลักษณ์ นามนัย)  ภาพพจน์สมมติ 
(บุคลาธิษฐาน สมมุติภาวะ) ภาพพจน์ขัดแย้ง (ปฏิปุจฉา ปฏิพากย์) ภาพพจน์เลียนเสียง( สัทพจน์) ภาพพจน์เกิน
จริง (อติพจน์) และความงามด้านการใช้ภาษา ได้แก่ การเล่นค า การซ้ าค า การซ้ าเสียง  
 4. ข้ันน าเสนอข้อมูลการศึกษาวิเคราะห ์
  น าเสนอข้อมูลและผลการศึกษาโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์     
 

ผลการวิจัย 
          จากการศึกษา  มีข้อค้นพบดังนี้ 
 ความเป็นมาของเพลงลูกทุ่ง 
 เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิตและสภาพสังคม ท่ีแสดงถึงความคิด ความเช่ือ ค่านิยม อุดมคติ 
วัฒนธรรมไทยและเรื่องราวท่ีเกดิขึ้นในสังคมชาวบ้านมาน าเสนอเปน็เนื้อเพลงด้วยภาษาที่เรยีบง่าย สือ่
ความหมายได้อยา่งตรงไปตรงมา ใช้ภาษาถิ่นด้วยส านวนคมคาย เรา้อารมณ์ สร้างความสนุกสนาน โดยมี
ท่วงท านอง จังหวะ ค าร้อง ส าเนียง และลีลาการร้อง การบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งให้
บรรยากาศของความเป็นลูกทุ่งหรอืสังคมชนบท (จรรยา บัวบาน, 2548, หน้า 13; สมยศ สิงห์ค า, 2534,     
หน้า 30 และจินตนา ด ารงเลิศ, 2531, หน้า 9) 

เพลงลูกทุ่งมีก าเนดิมาพร้อมๆกับเพลงไทยสากล เพียงแต่ว่าในยุคเริม่แรกนั้นยังไม่มีการแบ่งประเภท
ของเพลง และถือว่าเป็นเพลงกลุ่มเดียวกันที่มีพัฒนาการมาจากเพลงไทยเดิมในยุคเริม่แรก แตม่ีนักร้องกลุ่มหนึ่ง



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 2408 - 0845
70

ที่นิยมร้องเพลงที่มีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับชีวิตของชาวบ้านในชนบท หนุ่มสาวชาวนาและความยากจน ชาวบ้าน
เรียกเพลงกลุ่มนี้ว่าเพลงตลาด   การที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้เนื้อหาของเพลงลกูทุ่ง หรือ
การจัดแสดงวงดนตรีลูกทุ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  (กิตตวิุฒิ เผ่าบ้านฝาง, 2551, หน้า 25-27;  
ทรงศิลป์ สุขแสน, 2548, หน้า 35-37 และคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2532, หน้า 34-35) 

 ระหวา่ง พ.ศ. 2520-2528 เป็นช่วงเวลาที่วงการเพลงลูกทุ่งทั้งนักรอ้งและนักแต่งเพลง มีการปรับตัวให้
ทันกับรสนิยมของผู้ฟังและปรากฏการณ์ทางสังคม มีการเต้นประกอบการร้องเพลงลูกทุ่ง นักร้องเพลงลูกทุ่ง
แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่หรูหรา และเปน็ยุคเพลงลูกทุ่งที่เป็นระบบนายทนุ ในปี 2528 มีนักร้องหญิงคือพุ่มพวง    
ดวงจันทร์ เป็นท่ีรู้จักและถูกขนานนามว่าเป็น ราชินีเพลงลูกทุ่ง และเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งคนแรกทีม่กีารจัด
แสดงคอนเสริ์ตในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเพลงลูกทุ่ง 
 ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2532 เริ่มมีการอนุรกัษ์เพลงลูกทุ่ง  เนื่องจากวงดนตรแีนวสตริงและแนวร็อคไดร้ับ  
ความนิยมอย่างกว้างขวางจากกลุม่วัยรุ่นไทย จึงได้มีการรื้อฟื้นเพลงลูกทุ่งยอดนิยมในอดีตและน ามารอ้งใหม่   
ประกอบกับส านักคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาตไิด้จดังานก่ึงศตวรรษเพลงลูกทุ่ง ในวันที่ 6 กันยายน      
พ.ศ. 2532 เพื่ออนุรักษ ์ส่งเสริมเพลงลูกทุ่ง  และต้องการให้คนหันมาสนใจเพลงลูกทุ่งมากขึ้น หลังจากนั้นส านัก
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตไิด้จัดงานนี้ข้ึนอีกในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 วงการเพลงลูกทุ่งที่ซบเซา
มานานได้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึง่ เพลงลูกทุ่งจึงกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
ไทยอีกอย่างหนึ่ง ในขณะเดยีวกันเพลงลูกทุ่งยังคงต้องมีการปรับปรงุไปเรื่อยๆ ให้เข้ากับยุคสมัยและรสนิยมของ
ผู้ฟังทั่วประเทศ เพ่ือจะไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกเรื่องราวทางสงัคมและวัฒนธรรมสืบไป 
 ลักษณะเด่นของเพลงลูกทุ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ ท านองเพลงลูกทุ่ง เน้นความสนุกสนานครึกครื้นเป็น
ส าคัญ ฟังแล้วเข้าใจง่าย มีลลีาเฉพาะ โดยมีท านองมาจากเพลงพ้ืนบ้าน  ส่วนเนื้อหาเพลงลูกทุ่งก็จะเป็นเรื่องราว
ชาวบ้าน ที่น าเสนออย่างตรงไปตรงมา บรรยายชีวิตของชาวไร่ชาวนา เสียดสสีังคม เป็นต้น  การถ่ายทอด
อารมณเ์ป็นภาษาชาวบ้าน มลีักษณะเด่นจากการใช้ลูกคอ หรือจังหวะรัวเสยีงและมีการเอื้อนเสียงเปน็ส าคัญ   
ใช้ส าเนียงพ้ืนบ้าน (สุกรี เจริญสุข, 2532, หน้า 94-96) ท านองและจังหวะเพลงลูกทุ่ง มีลักษณะทั้งที่เป็นแบบ
ไทยและแบบสากลหรือแบบตะวันตก ซึ่งในระยะต้นๆของเพลงลูกทุ่งมีท านองและจังหวะที่ดัดแปลงมาจากเพลง
ไทยเดมิ นั้น ได้แก่ แหล่เทศน์ สวดคฤหัสถ์ จ าอวด ลิเก (ทรงเครื่อง) ลิเกลูกหมด (ไม่ทรงเครื่อง) ลิเกบันดล     
ล าตัด เพลงขอทาน และเพลงพื้นเมือง โดยน ามาดัดแปลงแล้วใส่ดนตรีประกอบเกิดเป็นเพลงแบบใหมข่ึ้นมา 
(จินตนา ด ารงเลิศ, 2533, หน้า 68-93) 
 ส าหรับคุณค่าของเพลงลูกทุ่งนั้น กล่าวคือ เพลงลูกทุ่งเป็นเสมือนสือ่ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ท าให้ผูฟ้ัง
ได้เข้าใจภาพวิถีชีวิตท้องถิ่นไทย  เพราะมีเนื้อหาบรรยายสภาพแวดล้อม ธรรมชาติของชนบทไทย การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ท้องทุ่ง ไร่นา แม่น้ า ต้นไม้ สัตว์ตา่งๆ ตลอดจนสายลม แสงแดด แสงจันทร์ ดวงดาว 
ฯลฯ ประชากรที่กลา่วถึงในเพลงมักเป็นชาวชนบทหรือไม่ก็คนยาก คนจน บรรยายถึงความรัก การประกอบ
อาชีพ ลักษณะบ้านเรือนท่ีอยู่อาศยั การแต่งกาย การบริโภคอาหาร สิ่งบันเทิง และในบางครั้งเพลงลกูทุ่งสะท้อน
ถึงระบบความเชื่อและระบบค่านยิม (เจนภพ จบกระบวนวรรณ, 2532, หน้า 38)   
 นักประพันธ์เพลงลูกทุ่งถือได้ว่าเปน็องค์ประกอบส าคญัอีกประการหนึ่ง นักประพันธ์เพลงลูกทุ่งจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดทว่งท านองและเนื้อเพลง โดยมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะน าความรู้สึกหรือ
เหตุการณ์ตา่งๆ มาถ่ายทอดเป็นบทเพลงอย่างมีความหมายและประทับใจผู้ฟัง (เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์, 2545, 
หน้า 24-27)  นักประพันธ์เพลงลกูทุ่งที่ได้รับยกย่องเป็นครูเพลงมีอยู่หลายท่าน อาทิ สมนึก ทองมา ,ประทวน     
ฉิมพะวงศ์ เป็นต้น 
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 หนู มิเตอร์ (สร่างศัลย์ เรืองศรี) เป็นนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งที่ส าคญัอีกคนหน่ึง ท่ีวงการเพลงลูกทุ่งใน
ปัจจุบันให้การยอมรับ ด้วยความที่หนู มิเตอรไ์ด้น าแนวคดิ ความรู้  และประสบการณม์าถ่ายทอดเปน็บทเพลง 
ผลงานของเขาจึงเป็นความแปลกใหม่ที่ไมม่ีใครท าได้เหมือน เช่น  เพลงขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน ซึ่งเป็น
เพลงที่แต่งค าร้อง-ท านองโดยหนู มิเตอร์  ซึ่งได้รับความนิยมอยา่งยิ่ง จากนั้นหนู มิเตอร์ ได้แต่งเพลงออกตามมา
อีกหลายอัลบัม้   จากความสามารถในการขับร้องและการประพันธ์เพลงของหนู มิเตอร์ จึงท าให้ไดร้ับการยกย่อง
และยอมรับจากบุคคลในวงการเพลงว่าเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเพลง จนถือได้ว่า
เป็นบุคคลส าคญัอีกบุคคลหนึ่งของวงการเพลงลูกทุ่งไทย 
 วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง 
 วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง หมายถึง วรรณกรรมประเภทหนึ่งที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสาร
เรื่องราวให้เข้าใจระหว่างมนุษย์  ซึ่งถูกถ่ายทอดในฐานะเครื่องมือสือ่ความรู้สึก อารมณ์ และมีเนื้อหาสะท้อนชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในสังคม  อีกทั้งมีเนื้อหาที่แสดงถึงความคิด ความเช่ือ ค่านิยม อุดมคติ วัฒนธรรมไทยและ
เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในสังคมมาน าเสนอเป็นเนื้อเพลงด้วยภาษาที่เรยีบง่าย สื่อความหมายได้อย่างตรงไปตรงมา  
(ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์, 2554, หน้า 25; บุญยงค์ เกศเทศ, 2536, หน้า 117 และเจนภพ จบกระบวนวรรณ, 
2532, หน้า 13) 
 ลักษณะการใช้ภาษาในค าร้องของวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งมี 2 ลักษณะ (จินตนา ด ารงเลิศ, 2533, หน้า 
68-93) คือ การใช้ภาษาที่มีความถูกต้องทั้งทางด้านภาษาและฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง ได้แก่ โคลง ฉันท์ 
กาพย์ และกลอน (จรญู หอมระรืน่, 2534, หน้า 203) ซึ่งบทเพลงเหล่านี้จะน ามาจากวรรณกรรมที่เป็นท่ีรู้จัก 
กันดี เช่น เรื่องอิเหนา กากี รามเกยีรติ์ ลลิิตพระลอ นิทานชาดก หรอืนิทานเกี่ยวกับพุทธประวัติ ภาษาที่ใช้จึงมี
ความไพเราะ เช่น เพลงครุฑ ของ บุญสม อยุธยา จากเรื่องกากี เพลงยอยศพระลอ ค าร้องโดย ไถง สุวรรณรัตน์ 
ท านองโดย พยงค์ มุกดา จากเรื่องพระลอ เป็นต้น  การใช้ภาษาอีกลักษณะหนึ่งคือการใช้ภาษาชาวบา้น 
หมายถึง ภาษาท่ีใช้ในบทเพลงลูกทุ่งเป็นภาษาพื้นๆ แบบชาวบ้าน ฟังเข้าใจง่าย ไม่ใช้ศัพท์ยาก บางเพลงใช้ศัพท์
ส านวนและส าเนยีงเป็นภาษาถ่ินของภาคต่างๆ และขับร้องด้วยส าเนียงถิ่นต่างๆซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเพลง
ลูกทุ่ง นักร้องเพลงลูกทุ่งมักออกเสียงเพี้ยนไปจากเสียงวรรณยุกต์ของภาษามาตรฐาน บางครั้งเป็นส าเนียงท่ี
เจตนาให้เพี้ยนเสียง เพื่อเน้นความรู้สึกใหเ้ป็นชนบทของท้องถิ่นนั้นๆ หรืออาจตดิมากับตัวนักร้องเอง ได้แก่   
ชาย เมืองสิงห์ รุ่งเพชร แหลมสิงห ์ศรคีรี ศรีประจวบ ศรเพชร ศรสพุรรณ สายณัห์ สญัญา จรีะพันธ์ วีระพงษ์ 
เป็นต้น เพลงท่ีเป็นภาษาชาวบ้านได้แก่ เพลงไม่พ้นตาย ของชัยพร เมืองสุพรรณ เพลงมอง ของ สุรพล สมบัติเจริญ 
เพลงแม่แตงรม่ใบ ของ เบ็ญจมินทร์ เพลงคนใต้หลอกลวง ของประจวบ วงศ์วิชา เพลงบ้านใกล้เรือนเคียง ของ 
วิเชียร ค าเจริญ เพลงฝนเดือนหก และเพลงอยู่ดีๆน้องหาว่าพ่ีโกหก ของ ไพบูลย์ บุตรขัน เป็นต้น 
 วรรณศิลป์ในวรรณกรรม 
 วรรณศิลป์ หมายถึง ศิลปะแห่งการใช้ถ้อยค า โดยหลักส าคญัของวรรณศลิป์คือ ความประณีตงดงามใน
เรื่องของการใช้ถ้อยค าส านวนภาษา ความผสมกลมกลืนกันทั้งเนื้อหา รูปแบบ ตลอดรวมทั้งความมีสาระ
ข้อคิดเห็นท่ีแฝงอยู่ในเรื่องและความงาม ท่ีส าคญัที่สุดของวรรณศลิป์คือกลวิธีในการแต่ง และวิธีท่ีสวยงามคือ
ความผสมกลมกลืนกันอย่างประณีตของวรรณกรรม ท้ังนี้ยังสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเกดิอารมณส์ะเทือนใจได้
อย่างชัดเจน (อิงอร สุพันธ์ุวณิช, 2554; รสริน  ดิษฐบรรจง, 2552; ดวงใจ ไทยอุบุญ, 2550 และธเนศ  
เวศน์ภาดา, 2549) 
 วรรณศิลป์เป็นองค์ประกอบส าคัญทีช่่วยส่งเสรมิให้วรรณกรรมมคีุณค่าน่าสนใจ วรรณกรรมที่ใช้
วรรณศิลป์ช้ันสูงนั้นจะท าให้คนอ่านได้รับผลทางอารมณ์และความรูส้ึก การวิเคราะห์งานประพันธ์จึงควร
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พิจารณาวรรณศิลป์เป็นอันดับแรก แล้วจึงวิจารณ์ว่ามีคณุค่าหรือน่าสนใจเพียงใด โดยพิจารณาจากการสะท้อน
ถึงอารมณ์โกรธแค้นและสะเทือนใจ การบรรยายโวหาร เชิงเปรยีบเทียบ ค าศัพท์ ความไพเราะ การเล่นค า    
การเลือกสรรค ามาใช้ กวีโวหารและส านวนโวหาร                
   ภาพพจน์เป็นกลวิธีอันเป็นศิลปะของการใช้ภาษาส านวนในการพูดหรือการแต่งหนังสือ ที่จะท าใหม้ี
ความน่าสนใจ  เพราะภาพพจน์จะช่วยสร้างมโนภาพให้เกดิขึ้นแก่ผูอ้่าน เพื่อสร้างพลังในการสื่อสาร ท าสิ่งท่ี
เข้าใจยากให้เข้าใจง่าย  ท าให้ผู้อ่านได้รับทั้งอรรถรสและสุนทรียรสจากข้อความที่ผู้เขียนรังสรรค์ขึ้น ท าให้ผู้อ่าน
เกิดภาพในใจคิดตามทีผู่้เขียนบรรยาย อีกทั้งได้ยินเสียง ได้กลิ่น ได้อารมณ์ เกิดความรูส้ึกสะเทือนใจไปกับศิลปะ
การประพันธ์ การเสนอภาพพจน์ที่ดีจะท าให้มโนทัศน์ของผู้อ่านเดน่ชัดขึ้น อันจัดเป็นคุณคา่ทางวรรณศิลป์ท่ี
ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง ภาพพจน์ทีป่รากฏในวรรณกรรมแบ่งออกเปน็ ภาพพจน์เปรียบเทียบ (อุปมา อุปลักษณ์)  
ภาพพจน์สิ่งแทน (สัญลักษณ์ นามนัย) ภาพพจน์สมมติ (บุคลาธิษฐาน สมมุตภิาวะ) ภาพพจน์ขดัแย้ง (ปฏิปุจฉา 
ปฏิพากย์) ภาพพจน์เลียนเสียง (สทัพจน์) และ ภาพพจน์เกินจริง (อติพจน์) (อิงอร สุพันธ์ุวณิช, 2554, หน้า 83; 
ยุวพาส์  ชัยศิลป์วัฒนา, 2552, หน้า 21 และประคอง เจรญิจิตรกรรม, 2551, หน้า 94) 
 นอกจากน้ีความงามด้านการใช้ภาษา ถือเป็นหลักส าคญัวรรณศลิป์อีกประการหนึ่งของการใช้ภาษาใน
การสื่อสารอย่างมีศลิปะ (อิงอร สพุันธุ์วณิช, 2554, หน้า 68; ธเนศ เวศน์ภาดา, 2549, หน้า 31 และ 
กระแสร์  มาลยาภรณ์, 2522, หน้า 58) ความงามด้านการใช้ภาษาในวรรณกรรมไดแ้ก่ การเล่นค า การซ้ าค า 
และการซ้ าเสียง  
 วรรณศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์ 
 ผลการศึกษาวิเคราะห์วรรณศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์ ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ตาม
ขอบเขตของเนื้อหาคือภาพพจน์ และความงามด้านการใช้ภาษา  ผลการวิเคราะห์มดีังนี ้
 1.  ภาพพจน์ ภาพพจน์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์  แบ่งเป็น 
               1.1 ภาพพจน์เปรียบเทียบ คือกลวธิีอันเป็นศิลปะของการใช้ภาษาเพื่อเปรียบเทียบประกอบด้วย 
  (1) ภาพพจน์แบบอุปมา เป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ค าเชื่อมแสดงการเปรยีบเทียบไว้อย่าง
ชัดเจนได้แกค่ าว่า เหมือน ดั่ง ดัง ดุจ เพียง แม้น คล้าย ทั้งนี้การใช้ภาพพจน์แบบอุปมายังสามารถบอกอารมณ์ที่
ละเอียดซับซ้อนลุ่มลึกของผู้ประพนัธ์ค าร้องออกมาได้อย่างชัดเจนว่าต้องการสื่อหรือมีเจตนาอย่างไรในขณะนั้น
ได้เป็นอยา่งดี  เช่น 
  “เป็นแผลหัวใจเรื้อรังกี่ครั้งก่ีหนทนสู้    ชีวิตจะอยู่อีกนานไหมหนา  
    ชีวิตของฉันดูมันไร้ค่า     เหมือนปูเหมือนปลาที่มันขาดน้ า 
    เจ็บแผลที่ตัวไม่กลัวเลยนั่น    แต่สิ่งส าคัญใจฉันแสนช้ า 
  ไม่เคยจะเดินข้างทางโถยังเหยียดหยาม    เจ็บเป็นประจ าหรือกรรมเก่ามี” 

       (แผลที่ใจ : อัลบั้มลูกทุ่งมิเตอร์ 1) 
  “รักคนที่เขารักเราดีกว่าชีวาสุขแสน  ความรักอันใดไม่แม้นรักกันไปท่ัวแดน 
  ไม่แม้นรักจริงหนึ่งคนรัก     คนเศรษฐีรักความมั่งมีชีวีสุขล้น” 

     (เพลงรักคนที่เขารักเราดีกว่า : อัลบั้มลูกทุ่งมิเตอร์ 1) 
 บทเพลงแผลที่ใจ ใช้ค าว่า เหมือน เปรียบเทียบความผดิหวังจากความรักท่ีเกิดขึ้นในชีวิตว่า “เหมือนปู
เหมือนปลาทีม่ันขาดน้ า” อันเป็นการสะท้อนภาพความรักระหว่างชายหญิงที่ไมส่มหวัง เนื่องจากฝ่ายหนึ่งถูก
ปฏิเสธความรักในครั้งนี้ ซึ่งเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าเขาไม่สามารถจะด าเนินชีวิตต่อไปได้แล้วถ้าขาดคนท่ีรักไป 
แต่ก็ไม่ท าให้คนๆ นั้นเห็นใจ  ส่วนบทเพลงรักคนที่เขารักเราดีกว่า มกีารใช้ภาพพจน์แบบอุปมา โดยใช้ค าแสดง
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การเปรยีบเทียบคือ ค าว่า แม้น  เพื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็นว่า รักใดกไ็ม่เท่ารักคนท่ีเขารักเราดีกว่า แต่ความรักท่ีได้
จากการมีทรัพยส์ินเงินทองมาชักน านั้นไม่นานก็จดืจางเป็นแคภ่าพลวง 
  (2) ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ เป็นการน าสิ่งที่แตกตา่งมาเปรียบเทียบ ความหมายของสิ่งที่
เปรียบเทยีบนั้นโยงไปถึงเรื่องที่ต้องการจะอธิบาย เพื่อให้เกิดการสรา้งมโนภาพหรือจินตภาพท่ีกว้างไกล โดย   
ไม่ใช้ค าแสดงการเปรียบเทียบแตส่ามารถรับรูไ้ดโ้ดยนยัว่าหมายถึงสิ่งใด  ซึ่งการสรา้งภาพพจน์แบบอุปลักษณ์นี้
ท าให้บทเพลงน่าสนใจมักเกดิอารมณ์ควบคู่ท าให้เขา้ใจเนื้อเพลง แนวคิด เจตนา และน้ าเสียงของผู้ประพันธ์เพลง
ได้ ท าให้เกิดมโนภาพในใจพร้อมทั้งเกิดความรูส้ึกร่วมไปกับศลิปะการประพันธ์ เช่น 
  “นางฟ้าคงจ าแลงมาล่อ   ใจพ่ีจ่อแม่นวลลออใฝฝ่ัน 
  ใจบึ่งไปถึงที่รักสองเราฝาก     ฝากใจรักผูกพัน”   
                (ทหารบกพ่ายรัก : อัลบั้มลูกทุ่งมิเตอร์ 1) 
 จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการเปรียบเทียบ หญิงท่ีหมายปองว่าสวยงามเหมือนกับนางฟ้าท่ีแปลงรา่งมา
เป็นหญิงสาวและมาท าให้เขาหลงรัก 
  “รักเคยฉ่ าหวานพาลมาขื่นขม   รักไมไ่ดส้มระทมตรมเศร้า 
  รักเราถูกกีดกันเงินเท่าน้ันท่ีเป็นก าแพง   รักพี่ถูกแซงหมดแรงต้องร้องไห้”  
                                  (น้ าตาตกใน : อัลบั้มลูกทุ่งมิเตอร์ 2) 
 จากบทเพลงน้ าตาตกใน จะเห็นไดว้่าบทเพลงนี้มีการใช้ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ เพื่อน าลักษณะเด่น   
ที่มีความแตกตา่งกันสองสิ่งหรือมากว่า แต่มีคุณสมบตัิบางประการรว่มกันมาเปรยีบเทียบจากบทเพลงภาพพจน์
แบบอุปลักษณ์  คือ “ก าแพง” ในที่น้ีหมายถึง อุปสรรคที่ขวางกั้นความรัก  ก าแพงในครั้งนี้คือฐานะหรือเงิน   
ซึ่งเงินคือตัวบ่งช้ีความมั่นคง ความมีฐานะ จึงเปรียบเหมือนก าแพงสูงใหญ่ที่ก้ันไม่ใหเ้ขาทั้งสองไดร้ักกัน 
     1.2  ภาพพจน์สิ่งแทน  ประกอบด้วย 
  (1) ภาพพจน์แบบสัญลักษณ์ เป็นการใช้ค าหรือวลีที่มีความหมายในตัวเองและในเวลา
เดียวกัน ส่วนใหญค่ าที่น ามาแทนจะเป็นค าท่ีเกดิจากการเปรยีบเทียบและตคีวามเพื่อสร้างภาพพจน์ ทั้งนี้การใช้
สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งยังเป็นการสร้างจินตภาพซึ่งใช้รูปธรรมชักน าไปสู่ความหมายอีกช้ันหนึ่ง ส่วนใหญ่มักเป็น
ค าทีเ่ข้าใจในสังคมหรืออยู่ในวิถีชีวติของมนุษย์ เช่น 

 “ฉันเดินคนเดยีว ดุ่มดุม่    ฉันเดินดุ่มดุ่มคนเดียว                                   
  บนหนทางคดเคี้ยว     เขาเรียกบักเสี่ยวพเนจร  
  ................................    ………………………   
 แต่ไมม่ีคุณค่าราคาของน้ าใจ    โดนเหยยีดและโดนหยาม  
 โดนประณามด้วยวาจา    โดนค าพิพากษาด้วยสายตาอันเลวร้าย 
 ค่าคุณคนวดัรวยจนด้วยเงินตรา   ด้วยวัตถุราคา ความหรูหรา 
 วัตถุราคาประดับไว้ค่าของคน    อยู่ท่ีจิตใจหรือค่าของใครนั้นอยู่ที่เงิน 
 ...............................................   ............................................ 
 ชอบเห็นความดีเป็นความชั่ว    ชอบเห็นดอกบัวเป็นกงจักร” 
             (เสี่ยวพเนจร : อัลบั้มนิราศป่าปูน) 
 จากบทเพลงเสีย่วพเนจร มีการใช้ภาพพจน์แบบสญัลักษณ์ คือ “ทางคดเคี้ยว” หมายถึง บททดสอบ
ความอดทน “ค าพิพากษา” หมายถึง การตัดสินหรือการกล่าวประณามในทางที่เสื่อมเสยี “เงิน” หมายถึง  
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อ านาจเงินตราที่มีอิทธิพลต่อคุณคา่ทางจิตใจคนในปัจจุบัน เป็นปัจจยัหนึ่งที่หลายคนให้ความส าคญั “ดอกบัว” 
หมายถึง พุทธศาสนา ความดี ความมีศีลธรรม   
  (2) ภาพพจน์แบบนามนัย เป็น การใช้ค าหรือวลีทีบ่่งลักษณะหรือคณุสมบัติของสิ่งหนึ่งสิ่งใด
มาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นท้ังหมด เช่น บทเพลงไร่อ้อยคอยรัก เป็นการใช้ภาพพจน์แบบนามนยัเพื่อเอ่ยถึง
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ความหมายเป็นอย่างอ่ืน ภาพพจน์แบบนามนัยในบทเพลงนี้คือ “เมืองกรุง” คือค าท่ีคน
ต่างจังหวัดใช้เรียกจังหวัดกรุงเทพมหานคร แสดงความเมืองหลวงของประเทศไทย และการใช้ค า “บ้านมุงหญ้าคา” 
แทนความเป็นชนบทที่เรียบง่าย ไม่น่าสนใจ ทั้งนี้ผู้แต่งได้สะท้อนแง่มุมต่างๆทั้งด้านอารมณ์ความรัก การด าเนิน
ชีวิต และสภาพสังคมปจัจุบันได้อย่างชัดเจน เช่น 
  “ไร่อ้อยแห้งเฉาเพราะเจ้าไม่อยู ่  พี่ทนอดสู เฝ้าดูเจ้ารุ่ง 
  สวมเพชรวงใหญ่อยู่ในเมืองกรุง   เพลินกลิ่นหอมฟุ้งลืมบ้านมุงหญ้าคา” 
               (ไร่อ้อยคอยรัก : อัลบัม้ลูกทุ่งมิเตอร์ 2) 
     1.3 ภาพพจน์สมมติ  ประกอบด้วย 
  (1) ภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน คอื การกล่าวถึงอะไรทีไ่ม่ใช่มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสตัว์ สิ่งของ  
ธรรมชาติ  ความคิด  หรือ นามธรรม  ราวกับว่าสิ่งต่างๆดังกลา่วเปน็มนุษย์  เช่น  
  “เฝ้าร าพึงกับรวงข้าวหล่น    บ่นอยู่กลางท้องนา 
   ครวญตามสายลมมา    บอกเธอว่าข้าคิดถึง ” 
                                                              (ข้างหลังภาพ : อัลบั้มนิราศป่าปนู) 
 จากบทเพลงข้างหลังภาพ มีการใช้ภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน “รวงข้าวหล่น” และ “สายลม” เพื่อ
แสดงลักษณะการสมมุติใหส้ิ่งที่ไมใ่ช่มนุษย์ ให้มีอากัปกิริยาท่าทาง เหมือนมนุษย์ ผู้ประพันธ์ใช้ภาพพจน์แบบ
บุคลาธิษฐานเพื่อให้รับรู้สภาวะอารมณ์ของตน 
  (2) ภาพพจน์แบบสมมุตภิาวะ คือ ผู้เขียนหรือบุคคลในเรื่องกล่าวถ้อยค าพูดจากับสิ่งที่ไม่ใช่
มนุษย์อาจเป็นสถานท่ี ต้นไม ้ดอกไม ้ความคิดนามธรรมใดๆ หรือแม้แต่บุคคลทีต่ายไปแล้ว หรือไม่อยู่ ณ ท่ีนั้นก็
ได้ หรือให้พูดกับสัตว์ สิ่งของและสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ราวกับว่าสิ่งเหล่านั้นมีชีวิตและสามารถรับรู้เข้าใจสิง่ที่พูดนั้นได้  
เช่น บทเพลงเสี่ยวพเนจร ภาพพจน์แบบสมมตุิภาวะในบทเพลงนี้คือ “ขอความคิดอันฉลาด มาช่วยกวาดชั่วบน
แผ่นดิน” ในที่น้ีมนุษย์พูดกับความคิดว่าให้ความคิดที่มีอยู่ในทุกตัวคน โปรดช่วยคดิและมีส านึกคิดถึงถึงผู้ที่ด้อย
โอกาสกว่าบ้าง จงใช้ความคิดอันฉลาดสรรสรา้งสิ่งดีๆทีม่ีประโยชน์ตอ่ผู้อื่น  
  “สังคมวันนี้มันแยล่งทุกวัน   จึงออกมาสื่อสารสรา้งสรรค ์
  ขับขานเป็นบทเพลง    ขอแบ่งน้ าใจให้ผู้ด้อยโอกาส 
  ขอความคิดอันฉลาด    มาช่วยกวาดช่ัวบนแผ่นดิน ” 
            (เสี่ยวพเนจร : อัลบั้มนิราศป่าปูน) 
     1.4  ภาพพจน์ขัดแย้ง  ประกอบด้วย 
  (1) ภาพพจน์แบบปฏิปุจฉา  คือ การใช้ภาพพจน์ที่เป็นศิลปะของการใช้ค าถาม ซึ่งเป็น
ค าถามที่มิได้หวังค าตอบ  เช่น 
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   “พ่อจ๋า..แม่จ๋า..ลูกจ าค าสอน   สวดมนต์ก่อนนอนขอพรภาวนา 
  ขอสิ่งศักดิ์สิทธ์ิอยู่ในโลกา    ให้พ่อแม่ข้าสุขกายสบายใจ 
  ให้ผู้ยากไร้ได้อยู่ดีกินดี    ให้คนมั่งมีเห็นอกเห็นใจคนไม่มี 
  เป็นไฉนท่ีบ้านนาเรา    ปักกล้าปลูกข้าวหรือเปล่าพ่อจ๋า   
  ได้ยินข่าวตามสายลมมา    ว่าฝนฟ้าไม่ตกมาซะเลย” 
                (แม่พ่อรอห่วงใย : อัลบั้มนิราศป่าปูน) 
  “ไหนน้องว่ารักทหารทัพบก    แล้วมาโกหกจนหัวอกกลัดหนอง 
  เจ้าไม่น่าแชเชือน     เห็นพลเรือนมีเงินมีทองแง่งเดียว  
  บั้งเดียวไมเ่หลยีวมามอง    เงินเดือนให้น้องก็น้อยเต็มท ี
  ลืม ลืมทหารเดินดิน    ลืมถิ่นรักเกา่เมืองลพบุร”ี 
               (ทหารบกพ่ายรัก : อัลบั้มลูกทุ่งมเิตอร์ 1) 
  (2) ภาพพจน์แบบปฏิพากย์ คือการใช้ค าที่มีความหมายขัดแย้งกันน ามาคู่กันได้อย่าง
กลมกลืน และการแสดงความหมายที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันหรือเป็นไปไมไ่ด้ แต่เมื่อวิเคราะห์ความหมายลึกลงไป 
อาจตีความได้อย่างกลมกลืน  เช่น 
   “พบคนหล่อหล่อ รวยรวย     พบสาวสวยสวย มากหน้า 
 แต่ไมม่ีคุณค่าราคาของน้ าใจ    โดนเหยยีดและโดนหยาม 
 โดนประณามด้วยวาจา    โดนค าพิพากษาด้วยสายตาอันเลวร้าย 
  ค่าคุณคนวัดรวยจนด้วยเงินตรา   ด้วยวัตถุราคาความหรูหรา” 
                   (เสี่ยวพเนจร : อัลบั้มนิราศป่าปูน) 
 จากบทเพลงเสีย่วพเนจร มีการน าค าที่มีความหมายขัดแย้งมารวมไวด้้วยกัน เพื่อแสดงถึงความพิเศษ
ของค าที่มีความหมายขดักันแต่น ามาใช้คู่กัน ภาพพจน์แบบปฏิพากย์ในบทเพลงนี้คือ “พบคนหล่อหลอ่ รวยรวย  
พบสาวสวยสวย มากหน้า  แต่ไมม่ีคุณค่าราคาของน้ าใจ” เป็นการน าค าว่า หล่อ รวย สวย ท่ีแสดงความหมายถึง 
ความงามจากรูปลักษณ์ภายนอก มาขัดแย้งกับค าว่า คณุค่า ซึ่งในที่น้ีหมายถึง สิ่งท่ีมีประโยชน์หรือมมีูลค่าทางใจ
สูง แต่ในบทเพลงนี้เปรยีบให้เห็นวา่ ความงามจากรูปลักษณภ์ายนอกคือความหล่อ ความสวย หรือความรวย 
มิได้พัฒนาคณุค่าทางจิตใจของบุคคลเหล่านี้ให้สูงขึ้น มีดีแต่เพียงรูปร่างหน้าตาหรือฐานะเท่านั้น แตจ่ติใจกลับไร้
ซึ่งคุณธรรม ไร้ความมีน้ าใจและยังถูกถูกเหยียดหยามเพื่อนมนุษยด์้วยกันอีก อันแสดงถึงความเสื่อมโทรมทาง
จิตใจของคนในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 
     1.5   ภาพพจน์เกินจริง (อติพจน์) 
  ภาพพจน์เกินจริง (อติพจน์)คือการเปรียบเทียบโดยการกล่าวเกินจรงิ  มักเปรียบเทียบใน
เรื่องปริมาณว่ามมีากเหลือเกิน  มเีจตนาเน้นข้อความที่กล่าวนั้นให้มนี้ าหนักยิ่งข้ึน และเพื่อสร้างโดยเนน้
ความรูส้ึกและอารมณ ์เช่น  
  “ไกลแสนไกลสุดโค้งขอบฟ้า   ไกลสุดตาฟ้ามิอาจกั้นใจ 
  หวงสุดห่วงใจนั้นแสนห่วงใย     ไกลแสนไกลใจน้ันสดุคิดถึง” 
             (ข้างหลังภาพ : อัลบั้มลูกทุ่งมเิตอร์ 1) 
 จากบทเพลงข้างหลังภาพ คือ “ไกลแสนไกลสุดโค้งขอบฟ้า ไกลสดุตาฟ้ามิอาจก้ันใจ” เป็นการเปรียบ 
เทียบให้เกินความจริงว่า ความรักที่มีความผูกพันท่ีแนบแน่นน้ัน ย่อมก่อเกิดเป็นความหวง ความห่วงและ
ความคิดถึง ถึงแม้จะอยู่ห่างกันแคไ่หนหรือมีอุปสรรคสิ่งใดมากขวางกั้นก็จะไมส่ามารถห้ามหัวใจที่เต็มไปด้วยรัก
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และผูกพันได้ ซึ่งเป็นการใช้ภาพพจน์แบบอติพจน์ท่ีเป็นวรรณศลิป์อันมีศิลปะอย่างมีคุณค่า ท าให้เข้าใจความ
วิเศษแห่งความคิดและซาบซึ้งในความงามของภาษาได้อย่างประสานกลมกลืน 
 2.  ความงามด้านการใช้ภาษาใน วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร ์แบ่งเป็น 
  2.1  การเล่นค า  
        การเล่นค า คือ การพลิกแพลงค า การน าค าท่ีมีรูปหรือเสียงพ้องกันหรือใกล้เคียงกันมา
เล่นในเชิงเสียงและความหมาย การเล่นค าเป็นกลวิธีที่ใช้ค าค าเดียวกันซ้ าในค าประพันธ์ แต่ความหมายของค าจะ
แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเล่นค ามีหลายวิธี เช่น การเล่นค าพ้องรูปพ้องเสียง การเล่นค าหลายความหมาย  
(อิงอร สุพันธ์ุวณิช, 2554, หน้า 68; ธเนศ เวศน์ภาดา, 2549, หน้า 31 และกระแสร์  มาลยาภรณ,์ 2522,  
หน้า 58)  เช่น  
  “มีความรักมาให้มีหัวใจมาฝาก    หากว่าเธอต้องการก็เก็บรักษาไว้  
   เพราะหัวใจดวงน้ีมีความรัก      เพราะหัวใจดวงน้ีมีความภักดี  
 เพราะหัวใจดวงน้ีมคีวามจริงใจ    …………………………………….” 
         (ข้างหลังภาพ : อัลบั้มลูกทุ่งมิเตอร์ 1) 
 จากบทเพลงข้างหลังภาพ มีการเลน่ค า “หัวใจ”ในความหมายที่หมายถึงความรัก และหัวใจที่เป็น
อวัยวะส าคญัของร่างกาย 
  “ยามหนุน ขอให้เธอฝันด ี   เช่นดั่งเธอมีฝันถึงกันตลอดไป 
 จะฝันถึงคนแสนด ี     จะฝันว่ามเีธอเคียงข้าง 
  จะฝันถึงเธอสดุทาง      จะทอสายรุ้งความฝันให้เต็มขอบฟ้า” 
      (ขอหมอนใบนั้นท่ีเธอฝันยามหนุน : นิราศป่าปูน) 
 จากบทเพลงขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน มีการเล่นค า “ฝัน” ในความหมายถึง ความฝัน  
ความคิดถึง ความระลึกถึงกันและกัน และความคดิค านึง 
  “ตะวันข้ึนท่ีโขงเจียม  พี่มาเจียมจิตเจยีมใจ  แต่น้องเจ้าอยู่หนใด 
  ลืมโขงเจยีมใช่ไหม   ให้พ่ีหลงมารอคอย” 
      (ตะวันข้ึนท่ีโขงเจียม : อัลบั้มลูกทุ่งมิเตอร์ 4) 
 จากบทเพลงตะวันข้ึนท่ีโขงเจยีม มีการเล่นค าว่า “เจียม” ในค า โขงเจียม เจียมจิต เจียมใจ   
  2.2 การซ้ าค า  
                  การซ้ าค า คือการใช้ค าเดียวกันกล่าวซ้ าหลายแห่งในบทประพันธ์บทหนึ่ง เพื่อย้ าความให้
หนักแน่นข้ึน การซ้ าค าในแง่วรรณศิลป์มักจะซ้ าค าทีส่ าคัญ ซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนหนักแน่นของสารที่กวี
ต้องการสื่อมลีักษณะเหมือนไม้ยมก (ธเนศ เวศน์ภาดา, 2549, หน้า 38 และกระแสร์ มาลยาภรณ์, 2522, หน้า 
59)    
  การซ้ าค าที่ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ของหนู มิเตอร์ เป็นการเน้นความให้เด่นชัด เพื่อให้เห็นว่าค าที่ซ้ า
นั้นมีความส าคัญ หรือซ้ าค าเพื่อใหเ้กิดความหมายที่หลากหลายของแต่ละเหตุการณ์ในเนื้อเพลง และต้องการ
แสดงว่ามีมากหรือต้องการใหเ้ห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวเรื่อยๆ เช่น 
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  “มามองเงินเดือนให้น้อง      ก็น้อยเต็มทลีืม  
   ลืมทหารเดินดินลืมถิ่น     รักเก่าเมืองลพบุรีลืม 
   เจ้าลืมรถ จี.เอ็ม.ซี       ลืมสิบตรีคนนี้เสียแล้วหนอนาง   
   ลืม ลืมทหารเดินดิน         ลืมถิ่น รักเก่าเมืองลพบุรี  
   ลืม เจ้าลืมรถ จี.เอ็ม.ซี      ลืมสิบตรีคนนี้เสียแล้วหนอนาง” 
                  (ทหารบกพ่ายรัก : อัลบั้มลูกทุ่งมิเตอร์ 1) 
  “โดนเหยยีดและโดนหยาม   โดนประณามด้วยวาจา 
  โดนค าพิพากษา     ด้วยสายตาอันเลวร้าย 
  ค่าคุณคนวัดรวยจนด้วยเงินตรา   ด้วยวัตถุราคาความหรูหรา 
  วัตถุราคาประดับไว้ค่าของคน    อยู่ท่ีจิตใจหรือค่าของใครนั้นอยู่ที่เงิน” 
                         (เสี่ยวพเนจร : อัลบั้มนิราศป่าปูน) 
  2.3 การซ้ าเสียง 
                  การซ้ าเสียงโดยการเล่นค าด้วยพยัญชนะหรือสระ ซ้ าตัวแรกพยัญชนะ ใช้สระเสียง
เดียวกัน หากมตีัวสะกดจะต้องเปน็ตัวสะกดเสยีงเดียวกัน การซ้ าเสยีงน้ันนอกจากเป็นการอวดฝีมือของ
ผู้ประพันธ์แล้ว กวีไทยหรือรวมทั้งผู้ประพันธ์เพลงจึงมักจะใช้การซ้ าเสียงอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมีการซ้ าเสียงอยู่ 3 
ลักษณะ คือ การซ้ าเสียงพยัญชนะต้นหรือพยญัชนะตัวแรก การซ้ าเสียงสระ และการซ้ าเสียงพยญัชนะท้ายหรือ
ตัวสะกด เช่น 
  “ผมจรรอนแรมจากลุ่มน้ ามูล     ทิ้งถิ่นดอกคูณเพราะความรู้น้อยต้อยต่ าเพียงดิน 
 เอาเสียงสวรรค์สร้างสรรค์ด้านศิลปิน     เป็นนักร้องลูกทุ่งพลัดถิ่นหากินอยู่กับเสียงเพลง” 
             (ลูกทุ่งคนยาก : อัลบั้มลูกทุ่งมิเตอร์ 3) 
  “ ลมหนาวพ่ีคลอเคล้ากานดา              เมื่อตะวันเบิกฟ้า สองเรามาผาแตม้ด้วยกัน 
 อธิษฐานให้รักเรารุ่งเรืองเหมือนดัง่ตะวัน   ..................................................................
  ถิ่นสถานภูหล่นบนยอดเขา    ………………………………………………………… 
 นานเนาว ์เหมือนตะวันท่ีขึ้นก่อนใคร  ตะวันข้ึนท่ีโขงเจียมพีม่าเจียมจิตเจียมใจ “ 
              (ตะวันขึ้นที่โขงเจียม : อัลบั้มลูกทุ่งมิเตอร์ 4) 
  “ลมหนาวเริ่มโชยผ่าน  รวงข้าวเหลืองจับตา 
 คิดถึงสัญญาจะมาร่วมเคียวเกี่ยวรวง  หนุ่มสาวบ้านเหนือก็เคียงคู่กันเคล้าคลอ 
 เราก็ยังเฝ้ารอคู่ครองเคล้าเคียง  คอยร่วมเรียงเสียงเพลงกล่อมนา” 
                      (สัญญาเจ้าลืม : อัลบั้มลูกทุ่งมิเตอร์ 5) 
 จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณศลิปใ์นวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์ พบว่าความงามทางด้าน
วรรณศิลปม์ีส่วนส าคัญที่ช่วยให้บทประพันธ์เพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์ มีคุณค่า มีภาษาท่ีสละสลวย ประณตี 
และมีความไพเราะประทับใจ ทั้งนี้เมื่อได้พิจารณากลวิธีการประพนัธ์วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์ใน
ด้านวรรณศลิป์แล้ว ผู้ประพันธไ์ดน้ าเสนอกลวิธีการเลือกใช้ถ้อยค า ภาพพจน์ การสร้างจินตนาการและความคิด
ริเริม่สรา้งสรรค์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะท าให้เข้าถึงลักษณะเฉพาะตัวของผู้ประพันธเ์พลงได้ดียิง่ขึ้น 
  ผู้ประพันธ์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาษาท่ีงดงาม เช่น สะท้อนให้เหน็ถึงธรรมชาติ ความรักของชาย
หญิง ทั้งด้านความรักท่ีสมหวัง ผิดหวัง ความรักของบุคคลในอาชีพต่างๆ ความรักตา่งชนช้ันฐานะหรือความรัก
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ต่างพรมแดน รวมถึงการตกอยู่ในห้วงอารมณ์แห่งความรัก สะท้อนในด้านครอบครัว การอบรมสั่งสอน ประเพณี  
ค่านิยม การเสียดสลี้อเลยีนสังคม เป็นต้น  
 วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์ตั้งแต่อลับั้มนิราศป่าปูน และอัลบั้มลูกทุ่งมิเตอร์ อัลบัม้ที ่1-5   
มีความโดดเด่นในด้านวรรณศิลปอ์ย่างชัดเจนอันได้แก่ ภาพพจน์เปรียบเทียบ (อุปมา อุปลักษณ์) ภาพพจน์สิ่ง
แทน (สัญลักษณ์ นามนัย) ภาพพจน์สมมติ (บุคลาธิษฐาน สมมตุิภาวะ) ภาพพจน์ขัดแย้ง (ปฏิปุจฉา ปฏิพากย์) 
ภาพพจน์เกินจริง (อติพจน์) การเล่นค า การซ้ าค า และการซ้ าเสียง จึงอาจกล่าวได้ว่าหนู มิเตอร์ เป็นทั้งนักร้อง
และนักประพันธ์เพลงที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ไม่ว่าจะด้านเนื้อร้อง ท านองหรือแม้แต่น้ าเสยีง จนท าให้
เพลงของหนู มิเตอรไ์ด้รบัความนยิมอย่างสูงสดุ เนื่องจากสามารถสร้างความสุขทางสุนทรียะผ่านอารมณ์เพลง
และภาษาได้อยา่งละเอียดอ่อน รวมถึงข้อคิดจากเพลงและการแสดงตัวตนผ่านมมุมองต่างๆทีส่ะท้อนผ่านค าร้อง
ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อยา่งดียิ่ง 
 

การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิเคราะห์วรรณศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์  มีประเด็นที่น ามาอภิปราย
ได้ดังนี้  
 1. เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สะท้อนชีวิตสภาพสังคม ท่ีแสดงถึงความคิด ความเช่ือ 
ค่านิยม อุดมคติ วัฒนธรรมไทยและเรื่องราวท่ีเกดิขึ้นในสังคมชาวบ้านมาน าเสนอเป็นเนื้อเพลงด้วยภาษาท่ี  
เรียบง่าย สื่อความหมายได้อย่างตรงไปตรงมา สอดคล้องกับจินตนา ด ารงค์เลศิ (2533, ไม่ปรากฏเลขหน้า)     
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขนบธรรมเนยีมประเพณี ค่านิยมและการด ารงชีวิตของชาวชนบทไทยท่ีปรากฏในเพลง
ลูกทุ่งไทย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เพลงลูกทุ่งมีคุณคา่ด้านสาระเกี่ยวกับสังคมและวิถีชีวิตของชาวชนบทไทยอย่าง
กว้างขวาง ชาวชนบทไทยยึดมั่นในพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและสถาบันทั้งสาม ได้แก่ ชาต ิศาสนา 
พระมหากษตัริย์ ค่านยิมหลายประการของชาวชนบทแสดงให้เห็นความจ าเป็นท่ีรัฐบาลต้องเข้าไปพัฒนา
การศึกษาชนบทมากขึ้น การประกอบอาชีพของชาวชนบทขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศ 
ภาวะหนีส้ิน การถูกเอารดัเอาเปรยีบ ซึ่งปรากฏในเพลงลูกทุ่ง และชลลดา มงคลวนิช (2542) ศึกษาลกัษณะ
เนื้อหา รูปแบบ การใช้ภาษา และการสะท้อนวัฒนธรรมไทยท่ีปรากฎอยู่ในเพลง การใช้ถ้อยค าในบทเพลงไทย
ลูกทุ่ง มีลักษณะเป็นภาษาพูดที่สือ่ ความหมายแบบตรงไปตรงมาเป็นส่วนมาก เนื้อหาของบทเพลงไทยลูกทุ่ง 
สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมไทยซึ่งเนือ้หาท่ีใช้ในบทเพลง ลูกทุ่งจะเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา และบางครั้งผู้แต่ง
เพลงอาจน าเหตุการณ์ส าคัญๆ ท่ีเกิดขึ้น ในขณะนั้นมาบันทึกไว้ในบทเพลง 
 จึงกล่าวได้ว่าเพลงลูกทุ่งมีความสมัพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทยเพราะเพลงลูกทุ่งสามารถบอกเลา่เรื่องราว 
ความเป็นอยู่ของสังคมในยุคนั้นไดเ้ป็นอย่างดี สะท้อนถึงทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม และสภาพแวดล้อมของ
สังคมในยุคนั้นๆ ที่เพลงถูกแต่งออกมา เป็นการเล่าเรื่องสภาพต่างๆ ทั้ง การรักบ้านเกิด ความรัก ความสุข แบบ 
ชาวชนบท หากต้องการรู้ว่าสังคมไทยมีการเปลีย่นแปลงอย่างไร ก็สามารถหาความรูไ้ด้จากการฟังเพลงลูกทุ่ง  
นอกจากน้ีเพลงลูกทุ่งยังสะท้อนถึงลักษณะนสิัย บุคลิกภาพโดยรวมของผู้คนทุกเพศทุกวัยในแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย 
 2. บทเพลงลูกทุ่งนับว่าเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
เรื่องราวให้เข้าใจระหว่างมนุษย์  ซึ่งถูกถ่ายทอดในฐานะเครื่องมือสือ่ความรู้สึก อารมณ์ และมีเนื้อหาสะท้อนชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในสังคม เป็นวรรณกรรมท่ีมีลักษณะเด่นของเรือ่งการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีศิลปะและ
มีรูปแบบการประพันธ์ค าร้องที่เปน็เอกลักษณ์ชัดเจน สอดคล้องกับเนตรนภา ยิ้วเหี้ยง (2553) กล่าวว่า  เพลง
ลูกทุ่งในฐานะงานวรรณกรรม กลา่วได้ว่า ในด้านเนื้อหาของบทเพลงสามารถสื่อประสบการณร์่วมทั้ง
ประสบการณ์ทางอารมณ์และความคิดที่เป็นปฏิกิริยาต่อปัญหาในบริบทสังคมมีประสิทธิผลในการสื่อสารเนื้อหา
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ทางอารมณ์และความคิดไม่ต่างจากวรรณกรรมเพื่อการอ่าน ผู้ประพนัธ์เพลงสามารถสรรค ามาใช้อย่างโดดเด่น
เพื่อสื่อความหมายอันบ่งบอกความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ กลวิธีที่ใช้ค า การเล่นเสียงและการเล่นค า และ    
ผลการศึกษาของชลลดา มงคลวนชิ (2542) พบว่ามีการเลือกสรรถ้อยค าในท านองเดียวกันกับการใช้ ถ้อยค าใน
บทกวี นอกจากน้ียังมีการใช้ค าเสริมสร้อย การเล่นค า และการเล่นความหมายของค า ส่วนในด้านการใช้ส านวน
ในเพลงไทยลูกทุง่ มีท้ังการดดัแปลงส านวนเดิม และการสร้างใหม่ จากผลการศึกษาที่กลา่วไว้ข้างต้นจึงกล่าวได้
ว่าวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งเป็นวรรณกรรมอีกประเภทหน่ึงที่มีการใช้ภาษาอย่างมีศลิปะ สื่อความคิดและอารมณ์
จากผู้ประพันธ์เพลง 
 3.  จากการวิเคราะห์วรรณศลิป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร ์พบว่าบทเพลงของหนู มิเตอร์  
มีองค์ประกอบของวรรณศิลปด์้านการใช้ภาพพจน์  ได้แก่  ภาพพจน์เปรียบเทยีบ (อุปมา อุปลักษณ์)  ภาพพจน์
สิ่งแทน (สัญลักษณ์ นามนัย)  ภาพพจน์สมมติ(บคุลาธิษฐาน สมมุตภิาวะ) ภาพพจน์ขัดแย้ง (ปฏิปุจฉา ปฏิพากย์) 
และภาพพจน์เกินจริง (อติพจน์)   หากพิจารณาจากจ านวนบทเพลงที่ปรากฏภาพพจน์พบว่า มีบทเพลงที่ใช้
ภาพพจน์ขัดแย้งแบบปฏิปจุฉามากท่ีสุด จ านวน 12 บทเพลง รองลงมาคือภาพพจน์สิ่งแทนแบบสญัลกัษณ์
จ านวน 11 บทเพลง และภาพพจน์เปรียบเทยีบ แบบอุปมา จ านวน 10 บทเพลง แต่ไม่พบบทเพลงทีป่รากฎ
ภาพพจน์เลยีนเสยีง (สัทพจน์) 
 ส่วนองค์ประกอบของวรรณศิลปด์า้นการใช้ภาษา พบว่า มีการเล่นค ามากที่สุด จ านวน 9 บทเพลง  
การซ้ าเสียง 8 บทเพลง และการซ้ าค า 4 บทเพลง 
 หนู มิเตอร์  ได้ใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ด้านการใช้ภาพพจน์และการใช้ค า ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาษาที่
งดงามและเรียบง่าย จึงท าให้เพลงของเขาได้รับความนิยมจากผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง เช่น เพลงข้างหลังภาพ เพลงขอ
หมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน  เพลงไร่อ้อยคอยรัก พบรักปากน้ าโพ เป็นต้น สอดคล้องกับค ากล่าวของ บุญยงค์  
เกศเทศ (2532, หน้า 68) ที่ว่า เพลงบางเพลงมีศลิปะในการใช้ภาษา มีความแปลกใหม่ มีการใช้ภาษาที่แปลก
ใหม่  น่าสนใจ มีโวหารคมคาย มคีวามหมายลึกซึ้ง ใช้สัญลักษณ์หรอืมีแง่มุมที่สามารถสะเทือนอารมณ์ผู้ฟัง ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับช้ันเชิงของผูป้ระพันธ์แต่ละคน จึงกล่าวได้ว่าหนู มิเตอร์ เปน็ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประพันธ์เพลง   
และลักขณา สุขสุวรรณ (2521, หน้า 302-304) กล่าวว่าในด้านการใช้ภาษาในเพลงลูกทุ่งมีลักษณะการใช้ค าง่าย 
มีการซ้ าค า การเล่นค า การใช้ค าขยายแปลกๆ การใช้ค าไพเราะทั้งในด้านฉันทลักษณ์และเลือกใช้ค าได้เหมาะสม
กับอารมณเ์พลง ซึ่งการใช้ภาษาในเพลงลูกทุ่งเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้เพลงลูกทุ่งแพร่หลาย เพราะการใช้ภาษามีทั้ง
ตรงไปตรงมา และตีความส่วนมาก มักใช้ภาษาง่ายๆ ท าให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายไดต้รงกับผู้ประพันธต์้องการ 

หนู มิเตอร์ เป็นผู้มีความเช่ียวชาญด้านการประพันธ์เพลง   ดังนั้นสภามหาวิทยาลยัรามค าแหง จึงได้
อนุมัติปริญญาศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติกิตตมิศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทยสมยันิยม และได้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในวันท่ี 3 มีนาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช (คมชัดลึก, ออนไลน์) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
    ผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในด้านสังคม วัฒนธรรมและภาษา สามารถน าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษากับวัฒนธรรม วิชาวรรณกรรมวจิารณ์ และวิชาประดิษฐการทางภาษา  
เป็นต้น 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป       
    1. ควรมีการศึกษาบทบาทและความสัมพันธ์ของเพลงลูกทุ่งกับวิถีชีวิตของชุมชน เพราะเพลงลูกทุ่ง
เป็นวรรณกรรมที่บันทึกสังคมไทย 
    2. ควรมีการศึกษาวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งมาศึกษาในฐานะที่เป็นบทร้อยกรองปัจจุบัน เพราะบท
เพลงลูกทุ่งมีลักษณะเป็นบทร้อยกรอง มีสัมผัสและวรรณศิลป์ทางภาษา 
    3. ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบการใช้วรรณศิลป์ในวรรณกรรมเพลงของผู้ประพันธ์เพลงท่านอื่นกับ
หนู มิเตอร ์เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ลลีาภาษาของผู้ประพันธ์เพลง 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

กระแสร์  มาลยาภรณ์. (2522). วรรณคดีวิเคราะห์ : หลักบางประการ. สงขลา : มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ. 

กิตติวุฒิ  เผ่าบ้านฝาง. (2551). จินตภาพภาษาถิ่นอสีานที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงของสลา คุณวุฒิ. 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา บัณฑติวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย. 
เกศราพร พรหมนิมติกุล. (2555). ความงามของภาษาในเพลงลูกทุ่ง : กรณีศึกษาเพลงฮิตติดชารต์ลูกทุ่ง 

มหานคร. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 9(2), 83-100.   
เขตต์อรญั เลศิพิพัฒน์. (2545).  คิดค าท าเพลง : ศิลปะการแต่งเนื้อเพลงไทย. กรุงเทพฯ : ชมรมคีตกวี. 
จรูญ  หอมระรื่น. (2534). วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของพร ภิรมย์. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  

วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. 
จรรยา  บัวบาน. (2548). ค่านิยมทางวัตถุที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง ช่วงปี พ.ศ. 2540-2547.  

สารนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต(ภาษาไทย) บณัฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ.  
จินตนา ด ารงคเ์ลิศ. (2533). วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง. กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา.  
เจนภพ  จบกระบวนวรรณ. (2532). ลมหายใจพ้ืนบ้านในเพลงลูกทุ่ง. ใน ดวลเพลงลูกทุ่ง จากเพลงพื้นบ้านถึง 

เพลงลูกทุ่ง. หน้า 30-74.  กรุงเทพฯ : สมาคมกจิวัฒนา. 
ชรินทร์  อินทะสุวรรณ์. (2554). ศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยภาคใต้ที่ปรากฏใน
 วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของประจวบ วงศ์วิชา. วิทยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดี
 ศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณ. 
ชลลดา มงคลวนิช. (2542). ลักษณะภาษา และภาพสะท้อนวัฒนธรรมไทย จากเพลงไทยลูกทุ่ง. วิทยานิพนธ ์

ดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหดิล. 
ดวงใจ  ไทยอุบุญ. (2550). ทักษะการเขียนภาษาไทย. (พิมพ์ครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. 
ทรงศิลป์  สุขแสน. (2548). วิถีอีสานจากเพลงลกูทุ่งของไมค์ ภิรมย์พร. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนาบัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
ธเนศ  เวศ์ภาดา. (2549). หอมโลกวรรณศิลป์. กรุงเทพฯ : ปาเจรา. 
เนตรนภา  ยิ้วเหี้ยง. (2553). ลักษณะเด่นในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของสลา คุณวุฒิ. หลักสูตรศลิปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย (วรรณคดี) บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
บุญยงค์ เกศเทศ. (2532). การสืบค้นทางภาษาและวรรณคดี. มหาสารคาม : เรือนเย็น. 
_______. (2536). แลลอดวรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริน้ติ้งเฮ้าส์. 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 2408 - 0845
81

ประคอง เจรญิจิตรกรรม. (2551). หลักการเขียนวิจารณ์วรรณกรรม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, สภา. (2558, เมษายน 10). ใน คมชัดลึก. [Online]. Available :  

http://www.komchadluek.net. [2558, เมษายน 19]. 
ยุวพาส์  ชัยศิลป์วัฒนา. (2552). ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวรรณคดี. (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
รสริน  ดิษฐบรรจง. (2552). การเขียน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี. 
วัฒนธรรมแห่งชาต,ิ ส านักคณะกรรมการ. (2532). กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่ง. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุฟ. 
สมยศ สิงห์ค า. (2534). กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยภาค 2. กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย. 
สุกรี เจริญสุข. (2532). จะฟังเพลงอย่างไรให้ไพเราะ. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์. 
หนู มิเตอร์. (2556, มกราคม 27). วรรณศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์. [Online]. Available : 

hilight.kapook.com/view. [2556, มกราคม 30]. 
อิงอร สุพันธ์ุวณิช. (2554). วรรณกรรมวิจารณ์ : ร้อยกรองปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส. 
 
 
 
 
 
 
 
 


