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ภาพพจน์ในเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร 
ธนกฤต กิจธนาก าจร 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพพจน์โวหารในบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากผลงานเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร ในอัลบั้มโฟล์คซองค าเมืองชุดอมตะ จ านวน 19 
เพลง ผลการศึกษา พบว่า การใช้ภาพพจน์โวหาร จ าแนกเป็น 8 ลักษณะ ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์   
สัญลักษณ์ อติพจน์ อุปนิเสธ นามนัย การเลียนเสียงธรรมชาติ และปฏิพจน์  

ปรากฏภาพพจน์โวหาร จ านวนทั้งสิ้น 27 ค า พบว่า มีการใช้ภาพพจน์โวหารประเภท
สัญลักษณ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.74  ล าดับที่สอง คือ การใช้อุปมา คิดเป็นร้อยละ 25.93  ล าดับที่ 
3 คือ การใช้อุปลักษณ์ อติพจน์ และนามนัย ปรากฏสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7.41 และลักษณะที่
ปรากฏน้อยที่สุดมี 3 ลักษณะ คือ  การใช้อุปนิเสธ การเลียนเสียงธรรมชาติ และปฏิพจน์ ซึ่งมีสัดส่วน
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 3.70 การใช้สัญลักษณ์เป็นสิ่งทีผู่้ฟังสามารถรับรู้และเข้าใจความหมายได้จากการ
ตีความตามบริบทที่ปรากฏในบทเพลงจึงปรากฏในปริมาณมากที่สุด การใช้ภาพพจน์ประเภทนี้ยังแสดง
ให้เห็นมโนทัศน์ของผู้เรียบเรียงท่ีมุ่งสะท้อนวิถีชีวิตของชาวล้านนาได้อย่างมีศิลปะ ทั้งนี้ภาพพจน์โวหาร
จึงเป็นสิ่งท่ีแสดงวิถีชีวิตของชาวล้านนาจากการถ่ายทอดผ่านบทเพลงของจรัล มโนเพ็ชร และช่วยให้คน
นอกพ้ืนท่ีสามารถได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวล้านนาในแง่มุมต่างๆ มากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ : ภาพพจน์โวหาร, ภาษาถิ่นเหนือ, ภาษาในเพลง  
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ABSTRACT 
This article aimed at studying the stylistic expressions in the lyrics of Jarun 

Manopet by collecting the data from the 19 songs in the folk song album “Folk Song 
Kam Muang Shoot Amata” which was a work by Jarun Manopet. From the study 
finding, it found that the use of the stylistic expressions was categorized into 8 
characteristics which were simile, metaphor, symbol, hyperbolic, negation, metonymy, 
imitation of natural sounds and imitation. 

From the study of the totally 27 appearing expressions, it was found that there 
were the most usage of symbols which was considered 40.74%. The second most was 
the usage of simile which was considered 25.93%. The third most was the usage of 
metaphor, hyperbolic and metonymy in equal proportion which was considered 7-
41%.The least three appearing characteristics were the negation, the imitation of 
natural sounds and the imitation which were in equal proportion of 3.70%.The use of 
symbols was what the listener could perceive and understand the meaning by guessing 
from the context that appeared in the lyrics. As a result, symbols could be found the 
most in number. This use of this kind of stylistic expression, moreover, could also 
convey the concepts of the composer who aimed to reflect the life style of Lanna 
people artistically. 
 
Keywords : stylistic expression, northern local language or northern dialect, language in 
the lyric 
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บทน า 
จรัล มโนเพ็ชร เป็นศิลปินที่ได้รับความนิยม

และเป็นผู้สร้างต านาน “โฟล์คซองค าเมือง” ซึ่ง
แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนล้านนาด้วยค าร้องและ
เสียงดนตรีท้องถิ่นผสมกับแนวดนตรีตะวันตก  
จรัล มโนเพ็ชร เป็นศิลปินที่ร้องเพลงค าเมืองและ
ได้น าเสนอแนวเพลงโฟล์คซอง (Folk Song) มี
เนื้อร้องเป็นภาษาถิ่นล้านนาที่ปรับให้เข้าใจและ
สามารถจดจ าได้ง่าย  สื่อความหมายผ่านบทเพลง
เพื่อท าให้ผู้ฟังได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชาวล้านนา 

นอกจากนี้ จรัล มโนเพ็ชร ยังใช้เพลงเป็น
เครื่องมือที่สะท้อนความรู้สึกที่ตนมีต่อธรรมชาติ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ตนได้พบเจอ แล้วน ามา
เล่าผ่านเนื้อร้อง จึงกล่าวได้ว่า เรื่องราวที่ จรัล 
มโนเพ็ชร ได้ใส่ลงไปในเนื้อหาของบทเพลงเป็นสิ่ง
ที่ต้องการท าให้ผู้ฟังได้สัมผัสถึงความงามของ
ภาษาได้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 

ภาพพจน์โวหาร (figure of speech) เป็น
ส านวนภาษารูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการเรียบเรียง
ถ้อยค าด้วยวิธีการต่างๆ ให้ผิดแผกไปจากการ
เรียบเรียงล าดับค าหรือความหมายของค า
ตามปกติ เพื่อให้เกิดภาพหรือให้มีความหมาย
พิเศษ (ราชบัณฑิตยสถาน : 2539) สามารถท าให้
ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจง่ายข้ึน เช่น  

การใช้อุปมา “หน้าขาวเหมือนดังไข่ไก่” 
หมายถึง การที่มีใบหน้าทีขาวเหมือนกับไข่ไก่
เปรี ยบ เทียบให้ เห็นว่ า ใบหน้ ามีสี ผิ วที่ ข าว
เหมือนกับสีผิวของไข่ไก่ที่มีสีขาวนวล เรียบเนียน  

จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นว่าบทเพลงของ 
จรัล มโนเพ็ชร มีลักษณะเฉพาะที่สามารถสื่อ
ความหมายให้ผู้ฟังได้เข้าใจและรับรู้ถึงความ
เป็นอยู่ของชาวล้านนาที่มี เสน่ห์ชวนให้ผู้ฟั ง

หลงใหลไปกับวิถีชีวิตของชาวล้านนา ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาการใช้ภาพพจน์โวหารในบท
เพลงของ จรัล มโนเพ็ชร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาภาพพจน์โวหารในบทเพลงของ 

จรัล มโนเพ็ชร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
รวบรวมบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร ใน

อัลบั้ม โฟล์คซองค าเมืองชุดอมตะ 1 และ 2 
จ านวน 19 เพลง เนื่องจากเป็นบทเพลงที่ได้รับ
ความนิยมที่ท าให้สังคมภายนอกได้รู้จักวิถีชีวิต
ของชาวล้านนา อีกทั้งท าให้ จรัล มโนเพ็ชร ได้
เป็นที่รู้จักของคนท่ัวประเทศ ดังนี ้

โฟล์คซองค าเมืองชุดอมตะ 1 
1. น้อยใจยา 
2. เสเลเมา 
3. ลืมอ้ายแล้วกา 
4. คนสึ่งตึง 
5. ผักกาดจอ 
6. สาวมอเตอร์ไซค์ 
7. อุ้ยค า 
8. ของกิ๋นคนเมือง 
9. พ่ีสาวครับ 

โฟล์คซองค าเมืองชุดอมตะ 2 
1. ก้ายง่าว 
2. แอ่วสาว 
3. คนแหลวแตว 
4. ลานนา 
5. ลักเตี่ยว 
6. จิ๊กโก๋สะหมังเคิ้ม 
7. เปิ้นฮักตั๋ว 
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8. หยุบมือก า 
9. บ้านป่าเมืองดอย 
10. แก๋งเนี้ย  

 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้ภาพพจน์โวหารเพื่อ
เป็นแนวทางการศึกษา ดังนี้ 

1. ทฤษฎีการใช้ภาพพจน์โวหาร 
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม : ภาพพจน์ 

โวหาร และกลการประพันธ์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2539) ได้ให้ความหมายการใช้ภาพพจน์โวหาร 
ดังนี ้

ภาพพจน์ (figure of speech) เป็น
ส านวนภาษารูปแบบหนึ่งเกิดจากการเรียบเรียง
ถ้อยค าด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ผิดแผกไปจากการ
เรียบเรียงล าดับค าหรือความหมายของค า
ตามปกติ เพื่อให้เกิดภาพหรือให้มีความหมาย
พิเศษ 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจรัล 
มโนเพ็ชร 

อรชรา เรือนค า (2537)  ได้ศึกษา ภาพ
สะท้อนสังคมล้านนาและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์จาก
บทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร ในด้านการสะท้อน
ภาพสั งคมล้ านนาและประ เมินคุณค่ า เ ชิ ง
วรรณศิลป์ ซึ่งผู้วิจัยจ าแนก บทเพลงทั้งหมด
ออกเป็น 3 ประเภทคือ  

 บทเพลงพรรณนา  
 บทเพลงเล่าเรื่อง  
 บทเพลงสะท้อนสังคม  

ผลการศึกษา พบว่า จรัล มโนเพ็ชร มี
ความสามารถโดดเด่นด้านการแต่งบทเพลง

พรรณนา และบทเพลงเล่าเรื่องมากกว่าบทเพลง
สะท้อนสังคม คุณค่าเชิงวรรณศิลป์ในบทเพลง
ของ จรัล มโนเพ็ชร คือการใช้ค าเรียบง่าย เสียง
ของค าไพเราะ มีความหมายสะเทือนอารมณ์และ
เนื้อหาที่ชวนให้ขบคิด เสน่ห์ของบทเพลงของ 
จรัล มโนเพ็ชร อีกอย่างหนึ่งคือ การใช้ภาษาถิ่น
เหนือในบทเพลง แม้ว่าจะเป็นเพียงผลงานส่วน
หนึ่งแต่ก็ท าให้บทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร มี
คุณค่าและได้รับความนิยมยกย่อง  

เปรมวดี กิรวาที (2552) ได้ศึกษาวิเคราะห์
เรื่อง ความตายของ จรัล มโนเพ็ชร: ความทรงจ า
และกิจกรรมร าลึกในสังคมล้านนาได้น าเสนอ
ปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง
การเสียชีวิตของจรัล มโนเพ็ชร ผ่านกิจกรรม
ร าลึกต่างๆ ที่มีส่วนส าคัญต่อการท าให้เรื่องราว
ของจรัล มโนเพ็ชร ยังคงด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการจดจ าดังกล่าวได้ปฏิบัติการโดยผลิต
ซ้ าและสร้าง “เรื่องเล่า” ต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตและ
งานของจรัล แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมร าลึกได้
กลายเป็นสิ่งส าคัญที่สร้างและจดจ าเรื่องราวของ
จรัล มโนเพ็ชร ให้อยู่ในความทรงจ าของผู้คน 
และเปิดพื้นที่ทางสังคมใหม่ๆ ให้กับขบวนการ
เคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นล้านนายุค
ปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่วัฒนธรรม
ท้อ งถิ่ นถู กท า ให้ กล าย เป็นสิ นค้ าและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 
จรัล มโนเพ็ชร ที่กล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า
บทเพลงของจรัล มโนเพ็ชร มีการใช้ภาษาและ
วรรณศิลป์ที่โดดเด่น จึงท าให้บทเพลง จรัล มโน
เพ็ชร ได้รับความนิยม 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ภาพพจน์โวหาร 

กัญญา คงสูน (2557) ได้ศึกษาวิเคราะห์
โวหารภาพพจน์ในเพลงไทยลูกทุ่งของ ชาย เมือง
สิงห์ ที่เป็นผู้ประพันธ์และขับร้อง ผลการศึกษา 
พบว่า เพลงไทยลูกทุ่งของ ชาย เมืองสิงห์ มีการ
ใ ช้มี โ วหารภาพพจน์ที่ ปรากฏ จ านวน 10 
ประเภท ได้แก่ โวหารภาพพจน์แบบอุปมา อุป
ลักษณ์ นามนัย ปฏิวาทะ ปฏิภาคพจน์ อาวัต
พากย์ อติพจน์ อธิพจน์ อ้างถึง และบุคลาธิษฐาน  

สุนทรี  ดวงทิพย์  (2558)  ได้ศึกษาความ
เป็นมาของเพลงลูกทุ่ง วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งและ
วิเคราะห์วรรณศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของ
หนู มิเตอร์ ผลการศึกษา พบว่า วรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งมีเนื้อหาสาระสะท้อนวิถีชีวิตและเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะความโดดเด่นด้าน
วรรณศิลป์ อันได้แก่การใช้ภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่ง 
ประกอบด้วย ภาพพจน์เปรียบเทียบ ภาพพจน์สิ่ง
แทน ภาพพจน์สมมุติ ภาพพจน์ขัดแย้ง ภาพพจน์
เกินจริง และด้านการใช้ภาษาในเพลงลูกทุ่ง 
ประกอบด้วย การเล่นค า การซ้ าค า และการซ้ า
เสียง 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้ภาพพจน์โวหารดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
ภาพพจน์โวหารเป็นกลวิธีการประพันธ์รูปแบบ
หนึ่งที่สามารถท าให้ผู้ฟังได้รับรู้ถึงความงามและ
ความไพเราะของภาษา อีกทั้งยังท าให้เข้าใจ
ความหมายและความคิดได้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 

 
วิธกีารวิจัย 

บทความนี้มุ่งศึกษาการใช้ภาพพจน์โวหารที่
ปรากฏในบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ดังนี ้

1. การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากผลงานเพลงของ 

จรัล มโนเพ็ชร ในอัลบั้มโฟล์คซองค าเมืองชุด
อมตะ 1 และ 2  จ านวน 19 เพลง 

2. วิธีการเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยจะศึกษาภาพพจน์โวหารที่ปรากฏใน

บทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร โดยศึกษาเฉพาะเนื้อ
เพลงเท่านั้น 

3. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 ผู้วิจัยตรวจสอบความหมายของ

ค าศัพท์จากพจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้า
หลวง (2533)  

3.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์
ภาพพจน์โวหารจากพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม 
: ภาพพจน์ โวหาร และกลการประพันธ์ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2539) 

3.3 ผู้วิจัยได้สรุปสดัสว่นร้อยละของการ
ปรากฏภาพพจน์โวหาร โดยใช้สูตรการหาร้อยละ 
ดังนี้  

สูตร การหาร้อยละ =   
     

  
 

   หมายถึง จ านวนของภาพพจน์ที่
ปรากฏ 

   หมายถึง จ านวนของภาพพจน์ที่
ปรากฏทั้งหมด 

3.4 เรียบเรียง น าเสนอผลการศึกษา 
โดยจ าแนกการใช้ภาพพจน์โวหาร น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ในเชิงพรรณนา และใช้สถิติร้อยละเสนอ
ข้อมูลในเชิงปริมาณประกอบ  

3.5 สรุป อภิปรายผลการวิจัย และให้
ข้อเสนอแนะ 
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ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 19 เพลง 

พบว่าปรากฏภาพพจน์โวหาร จ านวนทั้งสิ้น 27 
ค า ซึ่งในบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร และมีการ
ใช้ภาพพจน์ 8 ลักษณะ ดังนี้ 

1. อุปมา (simile) เป็นการน าเอาสิ่งต่างกัน 
2 สิ่ง มาเปรียบเทียบกันโดยใช้ค าเช่ือม จาก
การศึกษาพบว่ามีการใช้อุปมาจ านวน 7 ค า ได้แก่ 

 
(1) “…หากแม้อี่นายบ่เอื้อเอ็นด ู
อ้ายกิ๋นลาบหมุขอฮื้อมันดิ้นต๋าย 

รูปหล่ออย่างอ้ายนี่มันเขี๋ยม 
เหมือนโอ่งกระเทียมบ่ดาย  

ฮักเต๊อะอี่นายอ้ายคนสึ่งตึง” 
                 (เพลงคนสึ่งตึง) 

 
จากข้อความ“รูปหล่ออย่างอ้ายนี่มันเขี๋ยม 

เหมือนโอ่งกระเทียมบ่ดาย” หมายถึง รูปหล่อ
แบบพ่ีนั้นหายากเหมือนกับโอ่งที่ดองกระเทียมไว้ 
ค าว่า เขี๋ยม หมายถึง ว. หายาก (พจนานุกรม
ล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 1 อักษร ก 
ถึง ฝ โดยอุดม รุ่งเรืองศรี 2533) เปรียบเทียบว่า
การดองกระเทียมไว้ในโอ่งที่จะต้องใช้ระยะ
เวลานานในการเก็บรักษาและมีประโยชน์
มากมายในการน ามาใช้งาน 
 

 (2) “…อี่น้องบัวลอยตี้ขายแก๋งหอยแก๋งปี๋ 
สลิดจั๊ดดเีสยีทีเขี้ยวยี่ก้องง้อง 

อี่น้องบุญน างามเหมือนเอาค ามาตอ้ง 
แต่เสียดายแข้งว้องเหมือนหมูแม่ด้องเอา

ลูกกิน๋นม...” 
 (เพลงแอ่วสาว) 

จากข้อความ “แต่เสียดายแข้งว้องเหมือนหมู
แม่ด้องเอาลูกกิ๋นนม”หมายถึง แต่เสียดายขาโก่ง
เหมือนหมูที่ให้ลูกกินนม ค าว่า ว้อง หมายถึง ว. 
ลักษณะที่โก่ง ค าว่า ด้อง หมายถึง ว. ผอม, โซ 
ยาก (พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง 
ตอนที่  1 อักษร ก ถึง ฝ โดยอุดม รุ่งเรืองศรี 
2533)  เปรียบเทียบว่าลักษณะขาของแม่หมูที่พึ่ง
คลอดลูกมาที่เวลาให้นมลูกจะยืนขาโก่งเพื่อให้ลูก
กินนมได้อย่างสะดวก 

 
 (3) “…อี่น้องบัวค าตี้ขายหนังย าคัว่หมี่  

หุ่นเปิ้นจ๊าดดีเหมือนสะลมีัดต้ัง 
น้องม่วยกิมเฮียง มีก้ากระดูกขี้ข้าง 

กางเหง่ียงก้างง้างเหมือนกะหล่ าตกรถแน่ะ…” 
(เพลงแอ่วสาว) 

 
จากข้อความ “น้องบัวค าตี้ขายหนังย าคั่วหมี่  

หุ่นเปิ้นจั๊ดดีเหมือนสะลีมัดตั้ง” หมายถึง น้องบัว
ค าที่ขายหนังย าคั่วหมี่ เธอมีหุ่นที่ดีเหมือนกับที่
นอนที่มัดตั้งขึ้น ค าว่า สะลี หมายถึง น .ฟูก, ที่
นอนยัดด้วยนุ่น (พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับ
แม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 2 อักษร พ ถึง ฮ โดยอุดม 
รุ่งเรืองศรี 2533) เปรียบเทียบว่าน้องบัวค ามีหุ่นที่
ดีเหมือนกับที่นอนมัดตั้งข้ึน ซึ่งลักษณะของที่นอน
ที่เวลาม้วนแล้วจะมีทรงยาวตรง   
 

(4) “น้องจันดีกิ๋นข้าวแล้วกา  
อ้ายมาแอ่วหากิ๊ดเติงหาเจ้า  

อยู่สบายดีกาน้องสาว 
หน้าขาวเหมือนดังไข่ไก.่..” 

(เพลงแก๋งเนี้ย) 
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จากข้อความ “หน้าขาวเหมือนดังไข่ไก่” 
หมายถึง น้องจันดีมีใบหน้าทีขาวเหมือนกับไข่ไก่
เปรียบเทียบให้เห็นว่าใบหน้าของน้องจันดีมีสีผิวที่
ขาวเหมือนกับสีผิวของไข่ไก่ที่มีสีขาวนวล เรียบ
เนียน 
 

(5) “…ก๋านฮักกั๋นหองข้าตึงเจ้า  
เผียบเหมือนเหล้ากับปาง 

ปากก าไดปี้กต็ึงอ้าง 
บ่ไจ่จางจาก น้อง เหนอ…” 

(เพลงน้อยใจยา) 
 
จากข้อความ “ก๋านฮักกั๋นหองข้าตึงเจ้า  

เผียบเหมือนเหล้ากับปาง” หมายถึง การที่เรา
สองคนรักกันเปรียบเหมือนกับเหล้าที่อยู่ในขวด 
เปรียบเทียบให้เห็นว่าความรักของทั้งสองคนที่ไม่
มีวันแยกจากกัน ซึ่งเหล้าในเพลงนี้เปรียบเหมือน
ผู้ชาย ค าว่า ปาง หมายถึง น.ขวด เปรียบเหมือน
ผู้หญิง ซึ่งทั้งคู่แสดงให้เห็นถึงความรักที่ไม่มีวัน
เปลี่ยนใจไปจากกัน  
 

(6) “…อี่น้องบัวลอยตี้ขายแก๋งหอยแก๋งปี๋ 
สลิดจ๊าดดีเสยีทีเขี้ยวยี่ก้องง้อง 

อี่น้องบญุน างามเหมือนเอาค ามาต้อง 
แต่เสยีดายแข้งว้องเหมือนหมูแม่ดอ้งเอา

ลูกกิ๋นนม…” 
(เพลงแอ่วสาว) 

 
จากข้อความ “อี่น้องบุญน างามเหมือนเอา

ค ามา” หมายถึงน้องบุญน าสวยเหมือนกับมีทอง
มาคลุมตัวเปรียบเทียบว่าน้องบุญน ามีความ
งดงามเหมือนกับทองที่มีความงามหรือคุณค่าอยู่
ในตัว 

 (7) “…อี่น้องบัวค าตี้ขายหนังย าคัว่หมี่ 
หุ่นเปิ้นจา๊ดดีเหมือนสะลีมัดตั้ง 

น้องม่วยกิมเฮียง มีก้ากระดูกขี้ข้าง 
กางเหงี่ยงก้างง้างเหมือนกะหล่ าตกรถแน่ะ…” 

(เพลงแอ่วสาว) 
 

จากข้อความ “น้องม่วยกิมเฮียง มีก้ากระดูก
ขี้ข้าง กางเหง่ียงก้างง้างเหมือนกะหล่ าตกรถ
แน่ะ” หมายถึง น้องม่วยกิมเฮียงจะมีหุ่นที่ผอม
และมีคางที่เบี้ยวเหมือนกบกะหล่ าที่ตกจากรถ  
เปรียบเทียบว่าน้องม่วยกิมเฮียงจะมีหุ่นที่ผอม
และมีคางที่เบี้ยวเหมือนกับกะหล่ าที่ตกจากรถ  
ซึ่งกะหล่ าเวลาหล่นจากรถก็จะมีลักษณะที่โดน
กระแทกอย่างแรงจนดูไม่ได้ 

1. อุปลักษณ์ (metaphor) เป็นการน าเอา
สิ่งที่ต่างกัน 2 สิ่งหรือมากกว่า แต่คุณสมบัติบาง
ประกา ร ร่ ว มกั นม า เป รี ยบ เที ยบกั น  โ ดย
เปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งโดยตรง จาก
การศึกษาพบว่ามีการใช้อุปลักษณ์จ านวน 2 ค า 
ได้แก่ 
 

(1)“...ฮู้แน่ซัดเข้าสอดสองห ู
ว่าสีจมปู ถูกป้อมเก๊าเนิ้ง 
เก๊ามันต๋าย ป๋ายมันเซ่ิง 

ล ากิ่งเนิ้ง ต๋ายโก่นตวยแนว 
ดอกพิกุลก่คือดอกแก้ว 

ไปเป๋นหองเปิ้น แล้ว เหนอ…” 
 (เพลงน้อยใจยา) 

 
จากข้อความ “เก๊ามันต๋าย ป๋ายมันเซิ่งล ากิ่ง

เนิ้ง ต๋ายโก่นตวยแนว” หมายถึง ล าต้นที่ถูกโค่น
ลงมา กิ่งของมันก็จะต้องเอนโน้มลงมาด้วยเช่นกัน 
เปรียบเทียบให้เห็นว่ามีคนที่ได้มาทาบทามคนรัก
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ของน้อยไจยาผ่านพ่อแม่ของฝ่ายหญิง แล้วพ่อแม่
ตกลง ฝ่ายหญิงก็ย่อมท่ีจะเอนเอียงไปด้วยเช่นกัน 
 

(2)“…แปม เก๊าเนิ้ง ก่ิงมันบ่ถอน 
บ่ไหวคลอนเฟือนเตี่ยงมันแต้เลา่ 

ต๋ามก าลม เปิ้นปัดออกเข้า 
มีแต่เก๊า ไหวหว่ันคลอนเฟือน 

กิ่งมันแต้ บ่แซสะเหลือน…” 
(เพลงน้อยใจยา) 

 
จากข้อความ “มีแต่เก๊า ไหวหวั่นคลอนเฟือน 

กิ่งมันแต้ บ่แซสะเหลือน” หมายถึง แม้ว่าล าต้น
จะเอนไหวเพียงใด แต่กิ่งของมันก็ยังมั่นคงอยู่  
โดยไม่โยกคลอนไปตามต้น เปรียบเทียบว่าแม้จะ
มีค าพูดหวาดล้อมมากขนาดไหน แต่ใจของฝ่าย
หญิงยังมั่นคงไม่เคยเปลี่ยนใจ 

 
2. สัญลักษณ์และสัญลักษณ์นิยม (symbol 

and symbolism) เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตซึ่ง
เป็นตัวแทนหรือสิ่ งแทนของอีกสิ่ งหนึ่ ง  จาก
การศึกษาพบว่ามีการใช้สัญลักษณ์และสัญลักษณ์
นิยม จ านวน 11 ค า ได้แก่ 
 

(1) “ปวงดอกไม้เบ่งบานสลอน  
ฝูงภมรภู่ผึ้งสอดไซร้ ดอกพิกุลของเปิ้นต้นใต้ 
ลมปัดไม้มาสู่บ้านตู๋…” 

(เพลงน้อยใจยา) 
 

ค าว่า “ดอกไม้” เป็นสัญลักษณ์หมายถึง
ผู้ หญิ งหรือคนรักของน้อยไจยาที่ ถูกพ่อแม่
ทาบทามให้แต่งงานกับผู้อื่น  
 

(2) “บ้านอ้ายเป๋นตูบติดดิน ส่วนบ้าน
ยุพินเป๋นบังกาโล…” 

(เพลงผักกาดจอ) 
 

ค าว่า “ตูบ” หมายถึง น. กระต๊อบ, กระท่อม 
(พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 
1 อักษร ก ถึง ฝ โดยอุดม รุ่งเรืองศรี 2533) 
เปรียบเป็นสัญลักษณห์มายถึงฐานะของฝ่ายชายท่ี
มีฐานะยากจน 
 

(3) “ปวงดอกไม้เบ่งบานสลอน ฝูง
ภมรภู่ผึ้งสอดไซร้ดอกพิกุลของเปิ้นต้นใต้ ลม
ปัดไม้มาสู่บ้านตู๋…” 

(เพลงน้อยใจยา) 
 

ค าว่า “ดอกพิกุล” เป็นสัญลักษณ์หมายถึง
ผู้หญิงที่มีความเจริญรุ่งเรือง มีฐานะร่ ารวยและมี
ใบหน้าที่สวยงาม จรัล มโนเพ็ชร  ต้องการ
เปรียบเทียบให้เห็นว่าคนรักของน้อยใจยามีความ
อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก 

 
(4) “อ้ายคนจนจ าต้องทนปั่นรถ

ถีบ จะไปจีบอีน้องคนงาม พอไปถึงอ้ายก็ฟัง
เอิ้นถาม พอไปถึงอ้ายก็ฟังเอิ้นถาม อีน้องคน
งามกินข้าวแลงแล้วกา…” 

(เพลงสาวมอเตอรไ์ซค์) 
 

ค าว่า “รถถีบ” หมายถึง น.รถจักรยาน 
(พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 
1 อักษร ก ถึง ฝ อุดม รุ่งเรืองศรี 2533) เปรียบ
เป็นสัญลักษณ์หมายถึงฐานะที่ยากจนของฝ่าย
ชายที่จะไปจีบสาวคนงาม 
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(5) “ปวงดอกไม้เบ่งบานสลอน ฝูงภมร
ภู่ผ้ึงสอดไซร้ ดอกพิกุลของเปิ้นต้นใต้ ลมปัด
ไม้มาสู่บ้านตู๋…” 

(เพลงน้อยใจยา) 
 
ค าว่า “ภมรภู่ผึ้ง” หมายถึง แมลงผึ้ง เป็น

สัญลักษณ์หมายถึงผู้ชายหรือน้อยใจยาที่มีความ
รักให้กับคนรักของเขา 

 
(6) “…ฮู้แน่ซัดเข้าสอดสองหู ว่าสีจมปู

ถูกป้อมเก๊าเนิ้งเก๊ามันต๋ายป๋ายมันเซิ่ง ล ากิ่ง
เนิ้งต๋ายโก่นตวยแนว…” 

(เพลงน้อยใจยา) 
 
ค าว่า “สีจมปู” ภาษาไทยมาตรฐานเรียกว่า 

สีชมพู เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความรักของน้อยใจ
ยาและหญิงคนรัก   
 

(7) “…ฮู้แน่ซัดเข้าสอดสองหู ว่าสีจมปู
ถูกป้อมเก๊าเนิ้งเก๊ามันต๋ายป๋ายมันเซิ่ง ล ากิ่ง
เนิ้งต๋ายโก่นตวยแนว…” 

(เพลงน้อยใจยา) 
 

ค าว่า “เก๊า” หมายถึง น. ล าต้น เป็นสัญลักษณ์ 
หมายถึง พ่อแม่ของฝ่ายหญิง 

 
 (8) “…บ่เอาเป๋นเมีย      หรือจักทิ้งเสียแล้ว
... หรือเอาเป๋นเมียนางจ้างแก้ว  อยู่เป๋นกู้
ข้างเตียมคิงขอบอกนายหื้อแน่ใจ๋จริง  บ่อ า
พรางนาถน้องเหนอ…” 

(เพลงน้อยใจยา) 
 

ค าว่า  “จ้างแก้ว” ภาษาไทยมาตรฐาน
เรียกว่า ช้างแก้ว เป็นสัญลักษณ์หมายถึงคู่บารมี  
ที่เสริมดวงคู่รักให้ยืนยาว หรือคู่ขวัญ 
 

(9) “บ้านอ้ายเป๋นตูบติดดิน ส่วน
บ้านยุพินเป๋นบังกะโล…” 

(เพลงผักกาดจอ) 
 

ค าว่า “บังกะโล” หมายถึง บ้านไม้ที่ยกพื้นช้ัน
เดียว พื้นที่ โ ดยรอบมักต่ อท าระเบีย ง เป็น
สัญลักษณ์หมายถึงฐานะของฝ่ายหญิงที่มีฐานะ
ร่ ารวย 

 
(10) “…ก าเดียวก็มีรถยามาฮ่า 

ร้อยซาวห้าก่ายหน้าอ้ายไป น้องได้ยินก็ฟัง
ลุกต๋ามไฟ น้องได้ยินก็ฟังลุกต๋ามไฟ แล้วเอิ้น
ออกไป (อ้ายมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาเจ้า)…” 

 (เพลงสาวมอเตอรไ์ซค์) 
 

ค าว่า “รถยามาฮ่า”หมายถึง น. รถจักรยานยนต์
รุ่นยามาฮ่า เป็นสัญลักษณ์หมายถึงฐานะที่ร่ ารวย
ของฝ่ายชายท่ีท าให้ฝ่ายหญิงหันมาสนใจ 

 
(11) “…เฒ่าสาละวีกเฒ่าดุ๊กดิ๊ก

เฒ่าหัวงู คนเปิ้นตึงฮู้ว่าเจ้าชู้ไก่แจ้ แป๋ง
ตาหวานใส่สาวใส่แส้ แก่แล้วก็ยังบ่เจียม
สังขาร…” 

(เพลงจิ๊กโก๋สมังเคิ้ม) 
 

ค าว่า “หัวงู” เป็นสัญลักษณ์หมายถึงคนที่
เจ้าชู้ ไม่รักเดียวใจเดียว เพราะงูเป็นสัญลักษณ์
แห่งความบาปและกามารมณ์ 



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 275 ~ 

3. อติพจน์ (hyperbole) ซึ่งเป็นข้อความ
ที่กล่าวให้เกินจริงส าหรับเน้นความ จากการศึกษา
พบว่ามีการใช้อติพจน์ จ านวน 2 ค า ได้แก ่

 
(1)“…เสเลเมาบ่าเด่วป็อกซ้อก 

ไปเล่นพ้ายป๊อกก่อเสตึงลูกก่อตึงหลาน 
เล่นไปแห๋มน้อยก่อเสตึงปิ่นก่อเติงลาน 
เหนาะเจ้าปี้เหนาะจักขี่เฮือเหาะขึ้นบน

อากาศ…” 
(เพลงเสเลเมา) 

 
จากข้อความ “เหนาะเจ้าปี้เหนาะจักขี่เฮือ

เหาะขึ้นบนอากาศ” หมายถึง น้อเจ้าพี่น้อจะ
ล่องเรือเหาะขึ้นไปบนอากาศ ค าว่า เฮือ หมายถึง 
น. เรือ(พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง 
ตอนที่ 2 อักษร พ ถึง ฮ โดยอุดม รุ่งเรืองศรี 
2533) เปรียบเทียบว่าสิ่งที่ก าลังกระท าอยู่นั้น 
เป็นสิ่งที่ท าได้ยากจนอยากจะล่องเรือขึ้นไปบน
อากาศเพื่อเยาะเย้ย 

 
(2) “…บ้านอ้ายอยู่ฮมิดอย 
มีหนองน้อยๆ อยู่หลังบ้าน 

เมียอ้ายนั้นข้ีคร้าน 
อ้ายหื้อเยียะกา๋นน้องตึงบ่เอา 

ตั้งเจ๊าจนผดแลง 
ยื่อผ่อหม้อแก๋ง มีก้าย าเตา 

กิ๋นตึงวันจ๋นหน้าเศร้า 
ต๋ัวเขียวเกาเวาเหมือนเตาน้ าคือ…” 

(เพลงก้ายง่าว) 
 

จากข้อความ “ตั้งเจ๊าจนผดแลง  ยื่อผ่อหม้อ
แก๋งมีก้าย าเตา กิ๋นตึงวันจ๋นหน้าเศร้า ตั๋วเขียวเกา
เวาเหมือนเตาน้ าคือ” หมายถึง ตั้งแต่เช้าจนเย็น 

ไปดูหม้อแกงมีแต่ย าสาหร่าย กินทุกวันจนร่างกาย
จะมีสีเขียวเหมือนกับย าสาหร่ายเปรียบเทียบว่า
การที่กินสาหร่ายเข้าไปทุกวันๆอาจจะท าให้
ร่างกายมีสีเขียวได้ 

อุปนิเสธ (litotes) เป็นภาพพจน์ที่มีข้อความ
กล่าวให้น้อยกว่าความเป็นจริงเพื่อการเน้น
ความหมายตรงกันข้ามกับอติพจน์ และมักใช้ใน
ภาษาพูดประจ าวัน ในรูปปฏิเสธเชิงบอกเล่า และ
ตามปกติจะมีเจตนาประชดประชันแฝงอยู่  จาก
การศึกษาพบว่ามีการใช้อุปนิเสธ จ านวน 1 ค า 
ได้แก่ 

 
(1) “…บ่จุ๊หรอกน้องหื้อหม่นหมองหมาง 

บ่ล่อลวงพรางแม่นางฮา้งแค้ว 
ปี้หมายเอาเป๋นเมยีนางจ้างแก้ว 

บ่หื้อคลาดแคล้วเรื่องก าสีเนห…์” 
(เพลงน้อยใจยา) 

 
ค าว่า “บ่จุ๊” มีความหมายว่า ก.ไม่โกหก    

ไม่หลอกลวง (พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับ     
แม่ฟ้ าหลวง ตอนที่  1 อักษร ก ถึ ง  ฝ  โดย      
อุดม รุ่งเรืองศรี 2533) สามารถใช้แทนค าว่า     
พูดความจริง เพื่อเป็นการเน้นความหมายให้     
น้อยกว่าความเป็นจริง 

4. นามนัย (metonymy) เป็นการใช้ค า
หรือวลีซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งมาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นทั้งหมด 
จากการศึกษาพบว่ามีการใช้นามนัย จ านวน 2 ค า 
ได้แก่ 
 

(1) “โอ ลานนา เลอล้ ากว่าขานค าชม 
บ้านเฮือนเฮาแสนเย็นฮ้ม บ่าได้จ่มซักก า…” 

(เพลงลานนา) 
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ค าว่า “บ้านเฮือน” ภาษาไทยมาตรฐาน
เรียกว่า บ้านเรือน เป็นการแทนถึงถิ่นดินแดน
ล้านนาที่มี ความสงบร่ม เย็น มีความสุขอยู่
ตลอดเวลา  

 
(2 )  “ฮา…ฮ่มใบไม้บั งสุขดั งฝั น 

ตะวันลับลงเหลี่ยมเขา งามโต้งนาบ้านป่า
เมืองเฮา เมฆสีเทาลอยเป็นกระบวน เฮาสุข
ใจเหลือเมื่อข้าวออกรวงทอง ยามเบิ่งตามอง
แล้วม่วน…” 

(เพลงบ้านป่าเมืองดอย) 
 

ค าว่า “ข้าวออกรวงทอง” เป็นการแทน
ความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านกล่าวคือ การที่ข้าว
ออกรวงจนมีสีทองอร่ามก็ท าให้ทราบทันทีว่า 
พื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก 

5. การเลียนเสียงธรรมชาติ (onomatopoeia) 
เป็นการใช้รูปแบบและค าเพื่อเลียนเสียงต่างๆ ซึ่ง
การเลียนเสียงเกิดจากการใช้ค า ความหมาย และ
จังหวะ โดยมุ่ งให้ เกิดผลตามต้องการ  จาก
การศึกษาพบว่ามีการใช้การเลียนเสียงธรรมชาติ 
จ านวน 1 ค า ได้แก่ 
 

(1)“อ้ายคนจนจ าต้องทนปั่นรถถีบ 
จะไปจีบอี น้องคนงาม 

พอไปถึงอ้ายก็ฟังเอิ้นถาม 
พอไปถึงอ้ายก็ฟังเอิ้นถาม 

อีน้องคนงามกินข้าวแลงแล้วกา 
น้องได้ยินก็ปิดประตดูังป้ัง…” 

(เพลงสาวมอเตอรไ์ซค์) 

ค าว่า “ปั้ง” เป็นเสียงที่เกิดจากกระทบของ
ประตูอย่างรุนแรงเพื่อท าให้เกิดการเคลื่อนไหว
และท าให้เกิดจินตภาพ 

6. ปฏิพจน์ (oxymoron) เป็นการน าเอา
ค าและความหมายที่ไม่สอดคล้องกันและดูเหมือน
จะขัดแย้งกันมารวมไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดผลเป็น
พิเศษ จากการศึกษาพบว่ามีการใช้ปฏิพจน์ 
จ านวน 1 ค า ได้แก ่

 
(1) “…เฒ่าขี้คร้านก๋านงานหลอดแหลด 

จ่มออดจ่มแอดว่าแดดฮ้อนลมเย็น 
ปวดเอวปวดเส้นปวดเอ็น 
จะเป๋นจะต๋ายก าแล้ว…” 

(เพลงจิ๊กโก๋สมังเคิ้ม) 
 

จากบทเพลงข้างต้น ค าว่า แดด และ ลม ซึ่ง
ในบทเพลงได้ใส่ค าว่า ฮ้อน กับค าว่า เย็น เมื่อ
น ามารวมกันจึงกลายเป็น ค าว่า แดดฮ้อน และ 
ลมเย็น ทั้งสองค ามีความหมายที่ขัดแย้งกันอย่าง
สิ้นเชิง 

จากการวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์โวหาร
พบว่ามี  8 ลักษณะ ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ 
สัญลักษณ์ อติพจน์ อุปนิเสธ นามนัย การเลียน
เสียงธรรมชาติ  และปฏิพจน์  สามารถแสดง
จ านวนและร้อยละดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที ่1  แสดงค่าร้อยละของการใช้ภาพพจน์โวหารที่ปรากฏในบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร 
ภาพพจน์โวหาร จ านวนค าที่พบ ร้อยละ (%) 

1. อุปมา 7 ค า 25.93     
2. อุปลักษณ์ 2 ค า 7.41 
3. สัญลักษณ์และสัญลักษณ์นิยม 11 ค า 40.74 
4. อติพจน์ 2 ค า 7.41 
5. อุปนิเสธ  1 ค า 3.70 
6. นามนัย 2 ค า 7.41  
7. การเลียนเสียงธรรมชาติ 1 ค า 3.70 
8. ปฏิพจน ์ 1 ค า 3.70  

รวม 27 ค า 100 
 

สรุปและอภิปรายผล 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้ภาพพจน์

โวหาร ในอัลบั้มโฟล์คซองค าเมืองชุดอมตะ 1 
และ 2 รวมจ านวนทั้งหมด 27 ค า ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า การใช้ภาพพจน์โวหาร พบว่า มีการใช้
ภาพพจน์โวหารประเภทสัญลักษณ์มากที่สุด 
จ านวน 11 ค า คิดเป็นร้อยละ 40.74 

ล าดับที่สอง คือ การใช้อุปมา จ านวน 7 ค า 
คิดเป็นร้อยละ 25.93 

ล าดับที่สาม มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ การใช้
อุปลักษณ์ การใช้อติพจน์ และการใช้นามนัย 
จ านวน 2 ค า คิดเป็นร้อยละ 7.41 

ลักษณะที่ปรากฏน้อยที่สุด มี 3 ประเภท คือ 
การใช้อุปนิเสธ การใช้การเลียนเสียงธรรมชาติ 
และการใช้ปฏิพจน์ จ านวน 1 ค า คิดเป็นร้อยละ 
3.70 

ผลการศึกษา  แสดงให้ เห็นว่ า  การ ใ ช้
ภาพพจน์โวหารเป็นสิ่งทีท่ าให้ผู้ฟังสามารถรับรู้ถึง
เรื่องราว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาที่  
จรัล มโนเพ็ชร ต้องการจะสื่อออกมาผ่านบทเพลง 
ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญา คงสูน (2557) 

ในด้านของการใช้ภาพพจน์โวหารที่ต้องการ
สื่อความหมายของบทเพลงที่ท าให้ผู้ฟังเกิดจินต
ภาพ และมีความรู้สึกท่ีคล้อยตามอารมณ์เพลง 

นอกจากนี้การใช้ภาพพจน์โวหารประเภท
สัญลักษณ์เป็นที่สิ่งที่ปรากฏในบทเพลของ จรัล  
มโนเพ็ชร มากที่สุด เนื่องจากในบทเพลงได้
กล่าวถึงลักษณะต่างๆ ที่ใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง 
เช่น ใช้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงนางผู้เป็นที่
รัก ผู้แต่งจึงน าค าที่ผู้ฟังสามารถรับรู้ เข้าใจ และ
รู้จักกันโดยทั่วไปท่ีสอดคล้องกับชาวล้านนา โดยมี
การตีความอย่างลึกซึ้ง 

ส่วนประ เภทโวหารที่ ใ ช้น้อยที่ สุด มี  3 
ประเภท ได้แก่ ประเภทปฏิพจน์ ประเภทอุป
นิเสธ และประเภทการเลียนเสียงธรรมชาติ มี
จ านวนประเภทละ 1 เพลง ส าหรับประเภท
บุคลาธิษฐานและสัมพจนัย ไม่ปรากฏในบทเพลง
ของ จรัล มโนเพ็ชร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหา
ในบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร เป็นการน าเสนอ
เกี่ยวกับ ความรัก ความเป็นอยู่ ประเพณี ต านาน 
เรื่องเล่า สิ่ งเหล่านี้  ผู้ประพันธ์อาจต้องการ
เผยแพร่หรือสะท้อนความเป็นล้านนา เน้นเพื่อสื่อ
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ความหมายให้ผู้ฟังได้รับรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของ  
ชาวล้านนาผ่านกลวิธีการใช้ภาพพจน์โวหารเพื่อ
สื่อจินตภาพเป็นส าคัญ  

ทั้งนี้ภาพพจน์โวหารเป็นสิ่งที่แสดงวิถีชีวิต
ของชาวล้านนาจากการถ่ายทอดผ่านบทเพลงของ 
จรัล มโนเพ็ชร ที่ช่วยให้คนนอกพื้นที่ได้เรียนรู้วิถี
ชีวิตของชาวล้านนาในแง่มุมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สังเกตได้จากลักษณะการใช้ภาพพจน์ โวหาร 
ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ฟังได้เห็นภาพวิถีชีวิต
ของชาวล้านนา เช่น “ตั๋วเขียวเกาเวาเหมือนเตา
น้ าคือ” หมายถึง ลักษณะของร่างกายที่มีสีเขียว
เหมือนกับย าเตา ซึ่งย าเตาในที่นี้ เป็นอาหาร
พื้นบ้านของชาวล้านนาที่มีส่วนผสมของสาหร่าย
น้ าจืด และมีเครื่องปรุงหลากหลายประเภทผสม
อยู่ด้วยกัน อาจกล่าวได้ว่า จรัล มโนเพ็ชร เป็นผู้ที่
มีความสามารถในการเล่าเรื่องราวและถ่ายทอด
ความเป็นล้านนาออกมาได้อย่างสมบูรณ์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาการใช้ภาพพจน์โวหารใน
บทเพลงประเภทอ่ืนๆ เช่น ไทยลูกทุ่ง เพลงใต้   

2. ควรมีการศึกษาวิถีชีวิตจากกลวิธีการใช้
ภาษาประเภทอื่นๆ ในเพลงพื้นบ้านหรือเพลง
ประจ าถิ่น 
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