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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษากลวิธีการใช้ค าและการใช้ภาพพจน์ในเพลงของศิลปินนิวจิ๋ว โดยขอบเขต

ของงานวิจัยผู้วิจัยได้ศึกษาเพลงของศิลปินนิวจิ๋ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2560 รวมจ านวนเพลงทั้งหมด 54 
เพลง ผลการศึกษาพบว่า มีกลวิธีการใช้ค า 3 ลักษณะ คือ การสรรค า การเล่นค า และการซ้ าค า ซึ่ง
ลักษณะของการใช้ค านี้เพื่อให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ ส่วนภาพพจน์เป็น
กลวิธีที่ผู้ส่งสารน ามาใช้เพื่อสื่อแสดงความรู้สึกทุกข์ทรมานใจ แสดงความรัก และแสดงความคิดถึง ให้
ผู้รับสารเกิดจินตภาพและเข้าใจอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพลงของศิลปินนิว
จิ๋วมีบทบาทที่ส าคัญต่อผู้ฟังในเรื่องของความรักที่มีทั้งสมหวังและไม่สมหวัง จึงท าให้ เป็นที่ยอมรับของ
คนในสังคมได้เป็นอย่างดี 
 
ค าส าคัญ : กลวิธีการใช้ค า, ภาพพจน์ 
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ABSTRACT 
This article aimed to study the techniques of using the words and the stylistic 

impressions in the songs of the artist “New Jew”. The study was limited to the study of 
totally 54 songs of the artist “New Jew” from 2548 to 2560. From the study result, it 
was found that there were three characteristics of techniques which were word choice, 
word play, and word repetition. These characteristics of the techniques in using the 
words and the stylistic impressions were used in order to build mood and emotion of 
the listeners, but the stylistic impressions were used in order to be the technique for 
the sender of the message to convey his suffering, love and thoughts so that the 
receiver of the message could have the mental pictures and could understand more 
clearly the basic disposition of human beings. 
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บทน า 
มนุษย์ทุกคนต่างใช้เสียงเป็นเครื่องมือในการ

สื่อสารเพื่อต้องการบอกอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด
หรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นได้รับทราบ เสียงเพลงจึง
เป็น “สาร” หนึ่งที่ส่งผ่านไปยังผู้ฟังหรือผู้รับสาร
ให้รับรู้และตีความหมายผ่านเพลง ซึ่งเพลงแต่ละ
เพลงมีการถ่ายทอดความรู้สึกที่ แตกต่างกัน
ออกไปทั้งอารมณ์ทุกข์โศกเศร้า มีความสุข หรือ
สนุกสนาน เพลงจึงมีบทบาทส าคัญทั้งในแง่ของผู้
ส ร้ างส รรค์ บ ท เพล งที่ ได้ ถ่ ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกและความคิดของตนผ่านเนื้อเพลงและ
ท่วงท านองเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน
จิตใจของตน และในแง่ของผู้รับสารหรือผู้ฟัง
เสียงเพลงจะเกิดความรู้สึกสะเทือนใจหรือสภาวะ
อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

เพลงเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรม ซึ่งเกิด
จากการใช้ศิลปะในการเรียงร้อยถ้อยค าความคิด
ผสมผสานกับเสียงหรือท่วงท านองเพื่อช่วยให้เกิด
ความไพเราะและช่วยสื่อเรื่องราวต่างๆ ตลอดจน
ช่วยสร้างความจรรโลงใจให้แก่ผู้ฟัง ซึ่งเพลงในแต่
ละยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อัน
เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 
จึงท าให้เพลงมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งใน
ด้านท่วงท านองและเนื้อเพลงที่มีการใช้ภาษาที่
แตกต่างไปตามยุคสมัย และยังมีมุมมองความคิด
ที่หลากหลายที่สะท้อนผ่านเนื้อเพลง 

ในปัจจุบันมนุษย์แสดงความต้องการทางด้าน
อารม ณ์ ที่ ไม่ เห มื อน กั น  แต่ ผู้ ที่ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์และรักในเสียงเพลงก็จะพยายามสร้าง
ผลงานเพลงของตนขึ้นเพื่อจะสื่ออารมณ์ในด้าน
ต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของตนเองและ
ถ่ายทอดอารมณ์นั้นไปยังผู้ฟังหรือผู้รับสารคนอื่น
ที่มีความต้องการทางด้านอารมณ์ที่คล้ายคลึงกัน 

ซึ่ งในปั จจุบันมี เพลงที่ น่ าสนใจและมีศิลปิน
หลากหลาย ที่ล้วนโด่งดังในเรื่องของแนวเพลง
ความรักและได้รับการตอบรับจากผู้ฟังเป็นอย่างดี
คือเพลงของศิลปินนิวจิ๋ว ซึ่ง “นิว” มีช่ือจริงว่า 
นภัสสร ภูธรใจ และ “จิ๋ว” มีช่ือจริงว่า ปิยนุช 
เสือจงพรู ทั้งคู่มีผลงานเพลงตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 
มาจนถึงปี พ.ศ. 2560 ด้วยแนวเพลงป๊อป โซล 
และบัลลาด สังกัดมิวสิกครีมค่ายเพลงย่อยใน
เครือบริษัท  จี เอ็มเอ็ม  แกรมมี่  และนิวจิ๋ วมี
ช่ือเสียงมาจากเวทีเรียลลิตีโชว์ เดอะสตาร์ ค้นฟ้า
คว้าดาว ปี 1 ซึ่งมีบทเพลงที่มีช่ือเสียงมากมาย 
เช่น คนเจ้าน้ าตา (2548) อย่าเอาความเหงามาลง
ที่ฉัน (2554) ตัวจริงไร้ตัวตน (2554) เสียงอ าลา 
(2554) ไม่รัก...ไม่ต้อง (2555)ถ้าไม่ฟังจะถาม
ท าไม (2555) หยุดเข็มนาฬิกา… แค่นาทีเดียว 
(2556) อย่าเอาเขามาเกี่ยวเรื่องนี้ (2556) และฉัน
ก็รักของฉัน (2557)  เป็นต้น ซึ่งเพลงส่วนใหญ่
ของศิ ลปิ น นิ วจิ๋ ว  มี เนื้ อ ห าด้ าน ความรั กที่
หลากหลาย และเนื้อเพลงมีการใช้ภาษาที่เรียบ
ง่ายคมคายอันเกิดจากการเลือกสรรค ามาใช้อย่าง
ประณีต และมีการใช้ภาษาเปรียบเทียบให้ผู้ฟัง
เกิดจินตภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ท าให้เพลง
ได้รับความนิยมจากผู้ฟังเป็นอย่างดี 

งานวิจัยเรื่อง “กลวิธีการใช้ค าและการใช้
ภาพพจน์ในเพลงของศิลปินนิวจิ๋ว” เกิดจากความ
สนใจในการศึกษาการใช้ค าและการใช้ภาพพจน์ที่
ปรากฏในเพลงของศิลปินนิวจิ๋ว เพื่อสื่อแสดงถึง
ความส าคัญของเพลงในฐานะที่ เป็นสื่อแสดง
ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง ตลอดจน
แสดงฝีมือของผู้แต่ งที่ สามารถน ากลวิธีการ
เลือกสรรถ้อยค ามาเรียงร้อยเป็นผลงานเพลงให้
ผู้ฟังเกิดอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดร่วมไปกับ
เพลง ซึ่งแนวเพลงของศิลปินนิวจิ๋วเป็นเพลงที่โดด
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เด่นและชัดเจนในเรื่องของการร้องประสานเสียง
ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกท้ังแต่ละ
บทเพลงยังถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใน
มุมมองของความรักไปยังผู้ฟัง จนท าให้เกิดความ
นิยมต่อคนในสังคม 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ค าและภาพพจน์ที่
ปรากฏในเพลงของศิลปินนิวจิ๋ว 

2. เพื่อศึกษาบทบาทของเพลงศิลปินนิวจิ๋วที่
มีต่อคนในสังคม  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับกล
วิธีการใช้ค าและภาพพจน์ 

2. รวบรวมผลงานเพลงของศิลปินนิวจิ๋ว 
3. ศึกษาวิเคราะห์เนื้อเพลงของศิลปินนิวจิ๋ว

ตามวัตถุประสงค์ 
4. เรียบ เรียงผลการศึกษาที่ ได้ จากการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษากลวิธีการใช้ค าและการใช้
ภาพพจน์ในเพลงของศิลปินนิวจิ๋ว ผลการศึกษา
พบว่า 

1. กลวิธีการใช้ค า 
เพลงถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมรูปแบบหนึ่ง ที่

ต้องใช้ศิลปะในการใช้ค า เพื่อให้เห็นถึงความ
งดงามของภาษา และช่วยในการถ่ายทอดอารมณ์
และความรู้สึก ส่งผลท าให้เกิดความไพเราะและ
ซาบซึ้งไปกับเพลง ซึ่งเพลงของศิลปินนิวจิ๋วนั้น มี

เรื่องของการใช้ค าที่น่าสนใจ ทั้งในด้านการสรรค า 
การเล่นค า และการซ้ าค า ดังต่อไปนี้ 

1.1 การสรรค า หมายถึง การเลือกใช้
ถ้อยค าให้เหมาะแก่เนื้อความ บริบท ตัวละคร 
เช่น เลือกสรรค าที่มีศักดิ์สูง สร้างลีลาที่งาม
ตระการ เลือกสรรค าที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง (ธเนศ 
เวศร์ภาดา, 2549 : 24) จากการศึกษาเพลงของ
ศิลปินนิวจิ๋วพบว่า มีการสรรค า เพื่อสื่ออารมณ์
หลากหลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 การสรรค าสื่ออารมณ์ทุกข์
ทรมานเจ็บปวดใจ คือ การใช้ค าเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความรักของฝ่ายหญิงที่มีให้กับฝ่ายชาย แต่ฝ่าย
ชายกลับท าให้ฝ่ายหญิงต้องเจ็บปวดใจโดยการไป
มีคนอื่น เจ็บปวดใจที่ฝ่ายชายยังนึกถึงแต่คนรัก
เก่า หรือความเจ็บปวดใจของฝ่ายหญิงที่อยากไป
จากฝ่ายชายแต่ไปไม่ได้เพราะยังรัก เช่น 
 

“ก็ยังจับมือฉัน แต่ว่าใจเป็นของใคร 
ไม่รักยิ่งปวดร้าว 

แต่ไมม่ีสิทธ์ิน้อยใจ ตัดใจจะเดินหน ี
กลับยิ่งทุรนทุราย 

จะอยู่จะไป ช  าพอกัน เรื่องเดมิๆ 
ที่ต้องเจอทุกวัน ต้องทนช  าใจ” 

เพลง ท าไม 
จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามี

การสรรค าสื่ออารมณ์ทุกข์ทรมานเจ็บปวดใจว่า 
“ปวดร้าว” หมายถึง เจ็บปวดไปทั่ว, เจ็บช้ าน้ าใจ 
ส่วนค าว่า “ทุรนทุราย” หมายถึง กระวนกระวาย 
ค าว่า “ช้ า” หมายถึง น่วมระบมเพราะถูกกระทบ
กระแทกอย่างแรงหรือบ่อย ๆ และค าว่า “ช้ าใจ” 
หมายถึง เจ็บใจ, ระทมใจ ซึ่งการใช้ค าเหล่านี้เพื่อ
สื่ออารมณ์ของฝ่ายหญิงที่ต้องเจ็บช้ าน้ าใจจาก
ความรักที่มีให้กับฝ่ายชายทั้ง ๆ ที่เขามีเจ้าของ
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แล้ว พอคิดจะตัดใจก็กลับกระวนกระวายใจและ
หากอยู่ต่อไปก็ต้องระทมใจอยู่แบบนี้เรื่อยไป 
 

“ไม่อยากมีหัวใจ มีแล้วมันทรมาน 
ท าไมมันไมล่ืมลมืซะท ี

คนท าให้เสียใจจากไปแล้ว จบไปแล้วไง” 
เพลง คิดถึงให้ตายก็ตายเปล่า 

 
จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามี

การใช้ค าสื่ออารมณ์ทุกข์ทรมานเจ็บปวดใจว่า 
“ทรมาน” หมายถึง ท าให้ล าบาก เพื่อสื่ออารมณ์
ของฝ่ายหญิงที่พยายามจะตัดใจจากฝ่ายชาย
เพราะฝ่ายชายได้จากไปมีหญิงอื่นแล้ว ฝ่ายหญิง
จึงไม่อยากมีหัวใจเพราะรู้สึกล าบากใจที่ยังลืมฝ่าย
ชายไม่ได้สักที 

1.1.2 ก า ร ส ร ร ค า สื่ อ อ า ร ม ณ์
โศกเศร้าเสียใจ คือ การใช้ค าเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความรักของฝ่ายหญิงที่ต้องเสียใจจากการกระท า
ของฝ่ายชายที่นอกใจไปมีผู้หญิงคนอ่ืน หรือเสียใจ
เพราะฝ่ายหญิงกลายเป็นมือที่สาม และอาจเศร้า
ใจเพราะความห่างไกล เช่น 

 
“ต่อจากวนันี้จะเป็นอีกคน เธอเคยพูดให้ฟังบอก

ว่าเธอนั้นคิดจะเป็นคนใหม ่
จะเปลีย่นนิสัยทีม่ันไม่ด ี

ที่ท าฉันเสียใจบอกจะท าให้ดียิ่งกว่าวันน้ัน” 
เพลง พูดพอหรือยัง 

 
จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามี

การสรรค า สื่ออารมณ์โศกเศร้าเสียใจว่า “เสียใจ”
หมายถึง ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์
หรือผิดหวัง ในที่นี้ใช้เพื่อสื่ออารมณ์ของฝ่ายหญิง
ที่ไม่สบายใจเพราะผิดหวังจากการกระท าของฝ่าย

ชายที่มาบอกว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่หรือจะ
เปลี่ยนแปลงนิสัยใหม่ แต่สุดท้ายก็ยังท านิสัยไม่ดี
หรือยังมีหญิงคนอ่ืนเหมือนเดิม 
 

“ก็เพราะคิดถึงค าเดียวเท่านั้น 
ที่ท าให้ฉันต้องดูอ่อนแอ 

จะกายก็ไม่สบาย จิตใจกป็รวนก็แปร 
ตั้งแต่ไมเ่จอหน้าเธอ 

อยู่กับเพื่อนฝูงก็ยังเศร้าซึม 
อารมณ์ก็ครึ้มไมด่ี อย่างเคย” 

เพลง ทันเวลา  
 

จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามี
การสรรค า สื่ออารมณ์โศกเศร้าเสียใจว่า “เศร้า
ซึม” หมายถึง ไม่เบิกบาน ในที่น้ีใช้เพื่อสื่ออารมณ์
ของฝ่ายหญิงที่รู้สึกไม่เบิกบานใจทั้งที่อยู่กับเพื่อน
หลายคน เพราะต้องห่างไกลหรือพลัดพรากจาก
ฝ่ายชาย 

1.1.3 การสรรค าสื่ออารมณ์รัก คือ 
การใช้ค าเพื่อแสดงให้เห็นถึงมุมมองความรักของ
ฝ่ายหญิงที่มอบให้กับฝ่ายชายหรือมุมมองของ
ความรักที่เกิดจากความผูกพัน และมุมมองความ
รักทีฝ่่ายหญิงได้รักฝ่ายชายข้างเดียว เช่น 

 
“ยังนึกถึง นึกถึงสัมผัสของ...เธอ 

ยังติดตรึง Goodnight Kiss ทีซึ่ งใจ 
แค่เบา เบา บาง บาง 

ยังแทรกซึมถึงกลางใจ เธอท าไดย้งัไง 
ให้ฉันเคลิ มได้อยา่งนี”้ 

เพลง  Goodnight Kiss  
 

จากเพลงข้างต้น มีการสรรค าสื่อ
อารมณ์รักว่า “ติดตรึง” หมายถึง ฝังใจ ค าว่า 
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“ซึ้งใจ” หมายถึง ประทับใจ และค าว่า “เคลิ้ม” 
หมายถึง เผลอตัว, หลงไป ค าเหล่านี้ใช้เพื่อสื่อ
อารมณ์รักของฝ่ายหญิงที่  นึกถึงฝ่ายชายในตอน
ที่ได้จูบกันก่อนเข้านอน ซึ่งท าให้เธอจ าฝังใจและ
คิดถึงช่วงที่ ประทับ ใจนั้ น  จนฝ่ายหญิ งต้อง
หลงใหลไปกับสัมผัสของฝ่ายชาย 

 
“ฉันอยากเป็นเพลงรักที่เธอเลือกไว้ในใจ เปิดตอน

ไหนก็ท าให้เธอมีความสขุ 
ให้ฟังฉันทุกทุกวันจนซาบซึ ง 

ตราตรึงใจเธอไว”้ 
เพลง เพลงพิเศษ 

 
จากเพลงข้างต้น มีการสรรค าสื่อ

อารมณ์รักว่า “ความสุข” หมายถึง ความสบาย
กายและความสบายใจ ค าว่า “ซาบซึ้ง” หมายถึง 
อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปีติ
ปลาบปลื้มมาก และค าว่า “ตราตรึง” หมายถึง 
ติดแน่น, ประทับไว้ในใจ เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึก
รักของฝ่ายหญิ งที่ต้องการจะเป็นเพลงพิ เศษ
เพื่อให้ฝ่ายชายได้เปิดฟังแล้วมีความสบายกาย
และสบายใจ อีกทั้งอยากให้ฝ่ายชายฟังเสียงของ
ฝ่ายหญิงแล้วมีความรู้สึกจับใจจนเก็บความรัก
ประทับไว้ในใจของฝ่ายชายตลอดเวลา 

1.1.4 การสรรค าสื่ออารมณ์เหงา 
คือ การใช้ค าเพื่อสื่ออารมณ์เหงาของฝ่ายหญิงเมือ่
ต้องอยู่ห่างไกลจากฝ่ายชายหรือต้องจากลากัน 
และรู้สึกเหงาเพราะฝ่ายชายไม่หันมาสนใจ อีกทั้ง
รู้สึกเหงาอ้างว้างเพราะยังไม่มีใครมาเคียงคู่ เช่น 
 
 
 
 

“พยายามเข้าใจ ให้โอกาสเธอครั้งที่เท่าไร 
แล้วสุดท้ายก็เหงาตลอดมา 

มีเธอมันก็เหมือนไมม่ี” 
เพลง อย่าให้ต้องพูดเลย 

 
จากเพลงข้างต้น มีการสรรค าสื่อ

อารมณ์เหงาว่า “เหงา” หมายถึง เปลี่ยวใจ, เปล่า
เปลี่ยว เพื่อสื่ออารมณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้อง
เปล่าเปลี่ยวหัวใจเพราะฝ่ายชายไม่คิดที่จะหันมา
สนใจกันสักครั้ง 

 
“ชีวิตที่ฉันมีเหมือนมันก็มีแคค่รึ่งหนึ่ง 

เพราะมันยังตามหาใครคนหนึ่ง 
เพื่อมาเตมิชีวิตที่อ้างว้าง” 

เพลง อีกครึ่งชีวิตของฉันอยู่ไหน 
 

จากเพลงข้างต้น มีการสรรค าสื่อ
อารมณ์เหงาว่า “อ้างว้าง” หมายถึง เปล่าเปลี่ยว, 
ว้าเหว่, เปลี่ยวใจ เพื่อสื่ออารมณ์ของผู้หญิงคน
หนึ่งที่ตามหาอีกครึ่งชีวิตของเธอ หรือเธอต้องการ
มีใครสักคนเข้ามา  เติมเต็มชีวิตที่ยังเปล่าเปลี่ยว
ใจอยู่เพราะเธอยังไม่มีคนเคียงคู่ 

1.1.5 การสรรค าสื่ออารมณ์เฝ้ารอ 
คือ การใช้ค าเพื่อสื่ออารมณ์เฝ้ารอของฝ่ายหญิงที่
คอยฝ่ายชายอย่างใจจดใจจ่อเพราะความห่างไกล
กัน หรือการรอคอยความรักจากฝ่ายชายที่ไม่มีวัน
เป็นจริง เช่น 

 
“ก็นึกว่าฉันต้องเฝ้าแต่รอ 
ได้แต่นั่งท้อไปจนอ่อนใจ 

นี่ดีนะที่เป็นเธอ ที่ยังไม่ทิ้งกันไป 
แต่ใหร้อนานไปนะเธอ” 

เพลง ทันเวลา 
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จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามี
การสรรค าสื่ออารมณ์ เฝ้ารอว่า “เฝ้าแต่รอ” 
หมายถึง เฝ้าคอย “รอนาน” หมายถึง คอยเป็น
เวลานาน  ในที่นี้ใช้เพื่อสื่ออารมณ์ของฝ่ายหญิงที่
ได้แต่เฝ้าคอยฝ่ายชายอย่างใจจดจ่อจนเริ่มท้อใจ
เพราะความห่างไกล แต่ก็ยังรู้สึกดีที่ฝ่ายชายไม่
จากกันไปเพียงแค่รอคอยนานเท่านั้น  
 

“ฉันยังเฝ้ารอเสียงกุญแจ ไขประตเูข้ามา 
แต่กลับมเีพียงเสยีงหัวใจ 
เสียงแห่งความโหยหา 

และเธอคงไม่มา ไม่มา” 
เพลง ค่ าคืนน้ี 

 
จากเพลงข้างต้น มีการสรรค าสื่อ

อารมณ์เฝ้ารอว่า “เฝ้ารอ” หมายถึง เฝ้าคอย ใน
ที่นี้ได้กล่าวเพื่อสื่ออารมณ์ของฝ่ายหญิงที่ได้แต่
เฝ้าคอยฟังเสียงกุญแจที่ต้องไขประตูเข้ามาจาก
ฝ่ายชาย แต่สุดท้ายก็ได้ยินแต่เสียงหัวใจของ
ตัวเองที่ได้แต่เรียกหาฝ่ายชาย สื่อนัยถึงการรอ
คอยความรักจากฝ่ายชายท่ีไม่มีวันเป็นจริง 

1.2 การเล่นค า หมายถึง การน าค าที่มี
รูปหรือเสียงพ้องกันหรือใกล้เคียงกันมาเล่นในเชิง
เสี ย งและความห มาย  (ธ เน ศ  เวศ ร์ภ าดา , 
2549:31) จากการศึกษาเพลงของศิลปินนิวจิ๋ว 
พบว่า มีการเล่นค า เพื่อให้ค าเกิดความไพเราะ
และช่วยสื่อความหมายที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ดังนี ้

 
“ฉันก็รู้ ฉันก็รู้ ฉันก็รู้คนจะไปก็ต้องไป 

ฉันเตรียมตัว ฉันเตรียมใจ 
ฉันเตรียมพร้อมที่จะยอมรับความจริง” 

เพลง หยุดเขม็นาฬิกา แค่นาทีเดยีว     

จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการเล่น
ค าหลายความหมาย  ซึ่ งค าว่า“เตรียมตั ว”
หมายถึง จัดแจงไว้ให้พร้อมเพื่อรับเหตุการณ์
ข้างหน้า ค าว่า “เตรียมใจ” หมายถึง ควบคุม
จิตใจไว้ล่วงหน้า ส่วนค าว่า “เตรียมพร้อม” 
หมายถึง เตรียมตัวเตรียมก าลังไว้ให้พร้อม ในที่นี้
ใช้การเล่นค าเพื่อสื่อถึงความรู้สึกและอาการของ
ฝ่ายหญิงที่ก าลังเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจ
เอาไว้ล่วงหน้าเพื่อรับกับเหตุการณ์ที่จะต้อง
สูญเสียคนรักไป 

 
“จะลบอดีตต้องท ายังไง  

ลบใจเฉพาะนาทีท่ีมเีธอรักจนเธอลา 
จะลบเธอออกจากใจยังไง   
 ให้เธอไม่เหลือค่าอะไร  

ให้มองเธอได้ด้วยหัวใจที่เฉยชา” 
เพลง ลบนาทีท่ีมีเธอ 

 
จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการเล่น

ค าหลายความหมายว่า “ลบอดีต” หมายถึง ลืม
เรื่องราวที่ผ่านไปแล้ว ค าว่า “ลบใจ” หมายถึง 
ลืมช่วงเวลาเลวร้ายที่อยู่ภายในใจ และค าว่า “ลบ
เธอ” หมายถึง การลืมใครสักคนออกไปจากใจ ใน
ที่น้ีใช้การเล่นค าเพื่อสื่อถึงความรู้สึกของฝ่ายหญิง
ที่ต้องการจะลืมความรักที่เคยมีให้กับคนรักเก่า 
โดยต้องการจะลบความทรงจ าในอดีตที่มีแต่ฝ่าย
ชายออกไป เพื่อที่ฝ่ายหญิงจะได้ตัดใจจากฝ่าย
ชายเสียที 
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“ไม่อยากนอนเหงาคนเดียวอีกต่อไป 
ไม่อยากนอนใจหาย ทั้งทีห่ายใจอย่างน้ี 

อีกครึ่งชีวิต ของฉันอยู่ไหน 
ได้ยินไหมว่าฉันคดิถึง 

ใครสักคนหน่ึงที่ตามหาฉันเหมือนกัน 
อีกครึ่งชีวิตที่ยังขาดหาย 
จะมีไหมได้เจอในสักวัน 

หนึ่งคนท่ีตื่นมาพร้อมกันกับฉัน 
และคนนั้นเขาอยู่ท่ีไหน” 

เพลง อีกครึ่งชีวิตของฉันอยู่ไหน 
 
จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการเล่น

ค าว่า “ใจหาย” หมายถึง อาการที่ตกใจเสียวใจ
ขึ้นทันที และค าว่า “หายใจ” หมายถึง กิริยาที่ท า
ให้อากาศเข้าสู่และออกจากปอด, ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่ง
เป็นการเล่นค าสลับท่ีที่มีความหมายต่างกัน ในที่นี้
ใช้เพื่อสื่อถึงความรู้สึกของฝ่ายหญิงที่ไม่อยากให้
ตัวเองต้องนอนเหงาอย่างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว 
ทั้งที่ยังหายใจหรือมีชีวิตอยู่แบบนี้ จึงแสดงความ
ต้องการที่จะมีใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตหรือเป็น
อีกครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ขาดหายไปเพื่อเติมเต็ม
ความรัก  

1.3 การซ้ าค า  หมายถึ ง การใช้ค า
เดียวกันกล่าวซ้ าหลายแห่งในบทประพันธ์หนึ่งบท 
เพื่อเน้นย้ าความให้หนักแน่นขึ้น การซ้ าค าในแง่
วรรณศิลป์มักจะซ้ าค าที่ส าคัญ ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความชัดเจนหนักแน่นของสารที่กวีต้องการจะสื่อ 
(ธเนศ เวศร์ภาดา, 2549: 38) จากการศึกษาเพลง
ของศิลปินนิวจิ๋ว พบว่า มีการซ้ าค า เพื่อเน้นย้ า
อารมณ์ความรู้สึกและความหมายให้หนักแน่น
มากยิ่งข้ึน ดังต่อไปนี้ 
 
 

“หยุดบอกว่ารักซ  าซ  า 
ถ้าไม่เคยจะท าให้เห็น หยุดบอกรักได้ไหม 
เมื่อเธอรักใครไม่เป็น บอกแต่ว่ารกัซ  าซ  า 

ไม่เคยแสดงให้เห็นเลย หยุดเถอะนะ 
หากให้ได้แคล่มปากเธอ 

หากไมรู่้วิธีแสดงออกมาสักครั้ง 
ก็ช่วยเก็บค าว่ารักไวเ้ลย” 
เพลง หยุดบอกซ้ าซ้ า ถ้าไม่ท าให้เห็น 

 
จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการซ้ า

ค าว่า “หยุด” หมายถึง พัก,ไม่กระท าต่อ และค า
ว่า “ซ้ าซ้ า” หมายถึง ท าอย่างเดียวกันอีกครั้ง
หนึ่งหรือหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเน้นย้ าความให้ฝ่าย
ชายหยุดการกระท าที่มาคอยบอกรักฝ่ายหญิง
หลายๆ ครั้ง เพราะฝ่ายหญิงไม่ได้มองเห็นและ
รู้สึกเลยว่าฝ่ายชายรักฝ่ายหญิงอย่างจริงใจ และที่
ผ่านมาค าว่ารักก็เป็นเพียงแค่ลมปากที่ผ่านมาแล้ว
ก็ผ่านไป 
 

“เมื่อไม่ฟังจะถามท าไม 
ไม่เช่ือใจอย่าคบดีกว่า ยิ่งคยุกันยิ่งเจ็บยิ่งล้า 

พอเถอะพอได้ไหม มันเหนื่อย” 
เพลง ถ้าไม่ฟังจะถามท าไม  

 
จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการซ้ า

ค าว่า “ยิ่ง” หมายถึง เกิน, ล ้า, เพิ่มขึ้น, มากขึ้น 
เพื่อเน้นย้ าความรู้สึกของฝ่ายหญิงที่ต้องเหนื่อยล้า
กับการพูดคุยหรือตอบค าถามของฝ่ายชายมากขึ้น 
เพราะฝ่ายชายไม่เคยเช่ือใจทั้ง ๆ ที่ฝ่ายหญิงไม่
เคยคิดจะนอกใจเลย 
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“จะลบ จะลา้ง และจะลมืเรื่องรา้ยร้าย  
 จะเว้น จะวรรค  จะไม่แคร์กับเรือ่งใด 

จะละ จะทิ้ง สิ่งเก่าเก่าจะลืมไป  
ปล่อยตัวกับหัวใจ ไปเจอกับแสงไฟ” 

เพลง  Tonight  
 
จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการซ้ า

ค าว่า “จะ” เป็นค าช่วยกริยาบอกอนาคต เพื่อ
เน้นย้ าความรู้สึกพร้อมที่จะทิ้งทุกเรื่องโดยเฉพาะ
เรื่องร้ายๆ และเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยไม่สนใจกับ
เรื่องในอดีต 

 
2. กลวิธีการใช้ภาพพจน์ 
ภาพพจน์ คือ ส านวนภาษารูปแบบหนึ่ง เกิด

จากการเรียบเรียงถ้อยค าด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้    
ผิดแผกไปจากการเรียงล าดับค าหรือความหมาย
ของค าตามปรกติ  เพื่ อ ให้ เกิดภาพหรือให้มี
ความหมายพิเศษ (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม 
อังกฤษไทย , 2545 : 182) ซึ่ งในบทเพลงของ
ศิลปินนิวจิ๋วมีการใช้ถ้อยค าเปรียบเทียบเพื่อท าให้
อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็น
รูปธรรม อันจะท าให้ผู้รับสารได้เกิดจินตภาพและ
เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์ ได้ดี
ยิ่งขึ้น แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ การใช้ภาพพจน์
แสดงความทุกข์ทรมานใจ การใช้ภาพจน์แสดง
ความรัก และการใช้ภาพพจน์แสดงความคิดถึง 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 การใช้ภาพพจน์แสดงความทุกข์
ทรมานใจ 

จากการศึกษาเพลงของศิลปินนิวจิ๋ว 
พบว่า มีการใช้ภาพพจน์ เปรียบเทียบแสดง
อารมณ์ความรู้สึกทุกข์ทรมานใจของฝ่ายหญิงใน
เรื่องของความรัก ดังนี้ 

“เพิ่งรู้เวลาหมดรักกันไป  
ช่างทรมานแทบขาดใจ 

ไม่รักกันอย่างนี้ จะยื้อจะทนอยูไ่ปท าไม” 
เพลง อยู่ก็เจ็บสดุท้ายก็จาก 

 
จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้

ภาพพจน์อติพจน์ความว่า “ช่างทรมานแทบขาด
ใจ” ซึ่งเป็นการกล่าวเกินจริง เพื่อสื่อถึงความรู้สึก
ของฝ่ายหญิงที่ทุกข์ทรมานใจจนไม่สามารถมีชีวิต
อยู่ได้ เมื่อรู้ว่าฝ่ายชายหมดรักไปแล้ว แต่ฝ่ายชาย
ก็ไม่คิดจะเลิกรา จึงท าให้ฝ่ายหญิงรู้สึกเจ็บและ
ต้องทนอยูก่ับความรักเช่นนี้ต่อไป  

 
“ฉันก็รักของฉัน เข้าใจบ้างไหม 

ฉันมีสิทธ์ิจะรักไมผ่ิดใช่ไหม 
เธอก็น่าจะรู้มันเจ็บเพียงใด  

เหมือนโดนกรีดหัวใจถ้าเธอแย่งไปครอง” 
เพลง ฉันก็รักของฉัน 

 
จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้

ภาพพจน์อุปมาความว่า “เหมือนโดนกรีดหัวใจถ้า
เธอแย่งไปครอง” ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบว่า หาก
รัก ใครสั กคนแล้ วถู กคนอื่ นแย่ งคนรัก ไปก็
เหมือนกับโดนของมีคมมากรีดหัวใจให้รู้สึกเจ็บ 
สื่อให้เห็นจินตภาพของความรู้สึกทรมานเจ็บปวด
ใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
“ยากแค่ไหน ที่ต้องลบเธอจากสมอง 
 ความทรงจ าข้างในมันเอาแต่ฟ้อง 

ขุดเรื่องราวของเธอ 
ขึ้นมาวนเวียนเรื่อยไปซ้ าๆ” 

เพลง ไมร่ัก ไมต่้อง 
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จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้
ภาพพจน์บุคลาธิษฐานความว่า “ความทรงจ าข้าง
ในมันเอาแต่ฟ้อง” ซึ่งเป็นการท าสิ่งไม่มีชีวิตให้มี
ชีวิตเหมือนกับมนุษย์ เพราะความทรงจ าเป็นสิ่งที่
ไม่มี ชีวิต  การน าความทรงจ าหรือสิ่ งที่ เป็ น
นามธรรมมาฟ้องถึงเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อเน้นย้ า
ความรู้สึกของฝ่ายหญิงที่ต้องทุกข์ทรมานใจเพราะ
ยังลืมฝ่ายชายไม่ได้  

 
“ยอมเป็นคนจากไป 

จะไม่อยู่ท าร้ายใจตัวเอง 
เมื่อเธอนั้น ไม่คดิจะเปลี่ยนแปลง 

ยิ่งนานมันก็ยิ่งเสียใจ” 
เพลง อย่าให้ต้องพูดเลย 

 
จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้

ภาพพจน์ปฏิทรรศน์ความว่า “ยิ่งนานมันก็ยิ่ง
เสียใจ” ซึ่งเป็นความหมายขัดแย้งกันหรือไม่น่าจะ
เป็นไปได้ แต่จะเห็นว่าเป็นความที่มีความหมาย
ลึกซึ้งและเป็นไปได้ เพื่อสื่อให้เห็นว่าฝ่ายหญิงต้อง
ท น ทุ ก ข์ ท รม าน ใจ กั บ ความ รั ก ที่ ไม่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจากการ
กระท าของฝ่ายชาย ทั้งที่ยิ่งคบกันนานก็น่าจะมี
แต่เรื่องที่ดี แต่ยิ่งคบกันไปกลับมีแต่เรื่องที่ท าให้
เสียใจเพิ่มขึ้น 

2.2 การใช้ภาพพจน์แสดงความรัก 
จากการศึกษาเพลงของศิลปินนิวจิ๋ว 

พบว่า มีการใช้ภาพพจน์แสดงถึงความรักที่ฝ่าย
หญิงมีให้กับฝ่ายชาย ดังนี้ 

 
 
 
 

“วันพรุ่งนี้ จะยังคงฝันดีอยู่ไหม  
จะมีกันและกันอยู่ไหม 

มือของเธอจะอุ่นอยู่นานแค่ไหน  
ช่วงเวลานี้จะอยู่ไปได้นานเท่าไร 

อยากขอให้วันเวลา  
หยุดเอาไว้ที่ตรงนี ไป ตราบนาน เท่านาน” 

เพลง ยิ่งลึกซึ้งยิ่งหว่ันไหว   
 
จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้ 

ภาพพจน์อติพจน์ความว่า “อยากขอให้วันเวลาหยุด
เอาไว้ที่ตรงนี้ไป ตราบนานเท่านาน” ซึ่งเป็นการกล่าว
เกินจริง เพราะวันเวลาไม่สามารถที่จะหยุดได้ แต่
ในที่น้ีฝ่ายหญิงต้องการหยุดเวลาเอาไว้เพื่อท่ีจะได้
อยู่กับฝ่ายชายตลอดไป อันแสดงให้เห็นถึงพลัง
ของความรักท่ีฝ่ายหญิงมอบให้แก่ฝ่ายชาย 

 
“เหมือนได้ทิ้งตัวบนโลกอีกใบ 

เหมือนอยู่ในฝันทั้งที่ลืมตา 
เหมือนมีเวทมนตร์ไว้หยุดเวลา 

นี่เองใช่ไหมที่ใครเขาว่า 
ความรักมักล้อเลน่กับหัวใจ” 

เพลง แค่คนอ่อนไหวในอ้อมแขนเธอ  
 

จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้      
ภาพพจน์อติพจน์ความว่า “เหมือนมีเวทมนตร์ไว้
หยุดเวลา”ซึ่งเป็นการกล่าวเกินจริง เพราะเวท
มนตร์ ไม่สามารถหยุดเวลาได้จริง ทั้งนี้เพื่อสื่อ
อารมณ์ความรู้สึกมีความสุขของฝ่ายหญิงที่ได้อยู่
กับฝ่ายชายเหมือนกับมีเวทมนตร์หยุดเวลาเอาไว้
เพื่อให้ทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการ
ใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐานความว่า “ความรักมัก
ล้อเล่นกับหัวใจ” ซึ่งหัวใจเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่
กลับแสดงกิริยาอาการเหมือนกับมนุษย์ ในที่น้ีคือ 
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หัวใจได้ล้อเล่นกับความรักที่ฝ่ายหญิงมีให้กับฝ่าย
ชายอย่างสนุกสนานเหมือนกับให้ฝ่ายหญิงรู้สึก
อ่อนไหวเมื่อนึกถึงตอนท่ีได้อยู่ใกล้กับฝ่ายชาย 

2.3 การใช้ภาพพจน์แสดงความคิดถึง  
จากการศึกษาเพลงของศิลปินนิวจิ๋ว 

พบว่า มีการใช้ภาพพจน์แสดงให้เห็นถึงความคิด
ถึงของฝ่ายหญิงที่มีต่อฝ่ายชาย อันเกิดจากความ
ห่างไกลกัน ดังนี ้

 
“เธอมาทันเวลาพอดี เธอมาตอนนาทีส าคัญ 

ความคิดถึงท่ีเก็บไว้นาน 
เกือบท าฉันให้หยุดหายใจ 

ได้พูดคยุกันทันเวลา 
ขืนถ้านานกว่านี้เชื่อไหม อีกแค่นาทีท่ีช้าไป 

ฉันก็คงขาดใจไปแล้วเธอ” 
เพลง ทันเวลา 

 
จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้

ภาพพจน์อติพจน์ความว่า “เกือบท าฉันให้หยุด
หายใจ…ฉันก็คงขาดใจไปแล้วเธอ” ซึ่งเป็นการ
กล่าวเกินจริง เพราะความคิดถึงไม่ท าให้ขาดใจ
ตายได้ แต่ในที่นี้ใช้การเปรียบเทียบท่ีเกินจริงเพื่อ
เน้นย้ าความรู้สึกของฝ่ายหญิงที่ก าลังคิดถึงฝ่าย
ชาย และถ้าฝ่ายชายมาไม่ทันเวลาหรือไม่มาช่วย
บรรเทาความคิดถึงก็อาจท าให้ ฝ่ายหญิ งไม่
สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ สื่อแสดงให้เห็นว่าฝ่าย
หญิงคิดถึงและโหยหาฝ่ายชายเป็นอย่างมาก  

 
“ตลอดเวลาหรือว่าบางครั้งบางคราว 
ตลอดเวลาหรือแค่ตอนเหงาเท่านัน้ 

เธอคิดถึงกันนะสักกี่ครั้งต่อวัน 
ฉันคิดถึงเธอ...ทุกวินาที” 

เพลง ตลอดเวลาหรือว่าบางครั้ง 

จากเพลงข้างต้น  จะเห็นได้ว่ามีการใช้
ภาพพจน์อติพจน์ความว่า “ฉันคิดถึงเธอ...ทุก
วินาท”ี ซึ่งเป็นการกล่าวเกินจริง เพราะการคิดถึง
ใครสักคนไม่จ าเป็นต้องคิดถึงทุกวินาที แต่ในที่นี้
เพื่อต้องการเน้นย้ าความ  คิดถึงของฝ่ายหญิงที่มี
มากกว่าฝ่ายชาย 

 
“อยากจะลืมว่าเคยใหร้ักเธอไป 

อยากจะลมืเรื่องราวของเรา 
แต่ว่าความคิดถึงวิ่งตามเป็นเงา 

ยิ่งหนีเท่าไรยิ่งเจอ” 
เพลง  หนีเท่าไร..ยิ่งเจอ 

 
จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้

ภาพพจน์บุคลาธิษฐานความว่า “แต่ว่าความคิด
ถึงวิ่งตามเป็นเงา” ซึ่งเป็นการท าสิ่งไม่มีชีวิตให้มี
ชีวิตเหมือนกับคน เพราะความคิดถึงไม่สามารถ
แสดงกิริยาอาการวิ่งตามเป็นเงาได้ เพื่อช่วยสื่อ
ความรู้สึกคิดถึงของฝ่ายหญิงที่มีมากเหมือนกับมี
เงาตามติดตัวไปตลอด นอกจากนี้ยังมีการใช้
ภาพพจน์ปฏิทรรศน์ความว่า “ยิ่งหนีเท่าไร ยิ่ง
เจอ” ซึ่งเป็นความขัดแย้งกันหรือไม่น่าจะเป็นไป
ได้ แต่ช่วยให้มีความหมายลึกซึ้งและเป็นไปได้ ใน
ที่นี้สื่อถึงฝ่ายหญิงที่ต้องการจะลืมเรื่องราวความ
รักที่มีต่อฝ่ายชาย เลยตั้งใจจะเดินหนีแต่กลับต้อง
เจอกันอีก การใช้ภาพพจน์ดังกล่าวจึงช่วยสื่อให้
เห็นว่าฝ่ายหญิงพยายามจะตดัใจจากฝา่ยชายแตก่็
เหมือนว่าความคิดถึงยังคอยติดตามทุกที่ซึ่งหนี
เท่าไรก็ยังต้องเจอกันอีก  
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“ทุกคืนท่ีเธอหลับใหล ใครที่อยู่ในฝันเธอ 
 ทุกคราวท่ีเธอหลับตา... 

แล้วใครที่เธอคิดถึง 
ตอนท่ีตื่นเช้าขึ้นมา คนท่ีเธอมองหา ” 

เพลง อยากเป็นคนนั้น 
 
จากเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้

ภาพพจน์สมมุติภาวะ เป็นการพูดกับบุคคลที่ไม่ได้   
อยู่ด้วย แต่พูดเหมือนกับมีตัวตนอยู่ ในที่นี้เป็น
การกล่าวถึงฝ่ายหญิงที่ก าลังคิดถึงฝ่ายชายโดย
การถามค าถามที่ไม่ต้องการค าตอบเสมือนว่าฝ่าย
ชายอยู่ ณ สถานที่แห่งนั้นว่าขณะที่หลับตาอยู่
ก าลังนึกฝันถึงใคร แล้วคิดถึงหรือมองหาใครอยู่
ตอนท่ีตื่นเช้ามา 

 
สรุปและอภิปรายผล 

เพลงของศิลปินนิวจิ๋ว มีกลวิธีการใช้ค าที่
น่าสนใจ ทั้งในด้านการสรรค า การเล่นค า และ
การซ้ าค า โดยการสรรค าจะแบ่งเป็น 5 ข้อ คือ 
การสรรค าสื่ออารมณ์ทุกข์ทรมานเจ็บปวดใจ การ
สรรค าสื่ออารมณ์โศกเศร้าเสียใจ การสรรค าสื่อ
อารมณ์รักการสรรค าสื่ออารมณ์เหงา และการ
สรรค าสื่ออารมณ์เฝ้ารอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
เลือกใช้ถ้อยค าโดยเฉพาะค าที่แสดงออกถึงสิ่งที่
เป็นนามธรรมผู้ส่งสารจะใช้ค าที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกัน อันเป็นสาระหลักหรือเป็นค าที่สื่อ
อารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากล่าวตลอดทั้งบท
เพลง เพื่อใหผู้้ฟังเกิดอารมณ์สะเทือนใจและเข้าใจ
อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ ส่วนการเล่นค า พบ
การเล่นค าหลายความหมาย และการเล่นค าสลับ
ที่ ซึ่งจะท าให้เกิดความไพเราะ และยังช่วยสื่อ
ความรู้สึกที่ลึกซึ้งกินใจ ในส่วนของการซ้ าค า      
ในหนึ่งบทเพลงมีการซ้ าค าหนึ่งค าเพื่อมุ่งสื่อความ

หนักแน่นของสารและเน้นย้ าอารมณ์ความรู้สึกที่
หลากหลายให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น  

ส่วนการใช้ภาพพจน์ในเพลงของศิลปินนิวจิ๋ว 
มีการใช้ถ้อยค าเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพที่
ชัดเจนขึ้น แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ การใช้ภาพพจน์
แสดงความทุกข์ทรมานใจ การใช้ภาพพจน์แสดง
ความรัก และการใช้ภาพพจน์แสดงความคิดถึง 
โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ภาพพจน์อติพจน์ หรือ
การกล่าวเกินจริง และมีการใช้ภาพพจน์อุปมา 
ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน ภาพพจน์สมมุติภาวะ 
และภาพพจน์ปฏิทรรศน์ มาเป็นสื่อเปรียบเทียบ
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารให้ผู้ฟังรับรู้
และเข้าถึงมุมมองความรักที่ฝ่ายหญิงมีให้กับฝ่าย
ชาย การใช้ภาพพจน์จึงเป็นวิธีการส าคัญที่ผู้ส่ง
สารน ามาใช้สร้างสรรค์บทเพลง เพราะบทเพลง
ของศิลปินนิวจิ๋ วมีความส าคัญอยู่ที่ อารมณ์
ความรู้สึกที่ลึกซึ้ ง การแสดงออกถึงสิ่ งที่ เป็น
นามธรรม จึงต้องอาศัยวิธีการเปรียบเทียบมาเป็น
สื่อถ่ายทอดอารมณ์อันเข้มข้นรุนแรงให้ เป็น
รูปธรรม อันจะท าให้ผู้ฟังเกิดจินตภาพและเกิด
อ า ร ม ณ์ ส ะ เทื อ น ใจ  ต ล อ ด จ น ร่ ว ม รั บ รู้
ประสบการณ์ทางด้านความรักจากการพิจารณา
ถ้อยค าภาษาที่ผู้ส่งสารตั้งใจถ่ายทอดออกมาใน
รูปแบบของการใช้ภาพพจน์ นอกจากนี้เพลงของ
ศิลปินนิวจิ๋วยังถือได้ว่าเป็นตัวแทนความคิด
เกี่ยวกับเรื่องความรักในปัจจุบันท่ีมีทั้งสมหวังและ
ไม่สมหวังท าให้ผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจในอารมณ์
และความรู้สึกจากการใช้ค าและการใช้ภาพพจน์
ได้เป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะ 
การศึ กษ ากลวิ ธี ก าร ใช้ ค าและการ ใช้

ภาพพจน์ ในเพลงของศิลปินนิวจิ๋ ว  เพื่ อเป็น
แนวทางให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับกล
วิธีการใช้ค า การใช้ภาพพจน์ และยังเป็นแนวทาง
เกี่ยวกับบทบาทส าคัญของศิลปินท่านอ่ืนต่อไป  
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