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ค ำขยำยภำษำถิ่นเหนือในเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร 
นิลวดี เทพภำพ 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค าขยายนนภาษาถิ่นเหนือที่ปรากฏนนเพลงของ จรัล มโน

เพ็ชร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลค าขยายภาษาถ่ินเหนือท่ีปรากฏนนเนื้อเพลงโฟล์คซองค าเมืองของจรัล มโน
เพ็ชร จ านวน 19 เพลง ผลการศึกษา พบว่า มีการนช้ค าขยาย 5 ลักษณะ ได้แก่ ค านามที่ขยายค านาม 
ค าคุณศัพท์ที่ขยายค านาม ค าพิเศษณ์ที่ขยายค ากริยา ค าบอกผู้ท าร่วมที่ขยายค ากริยา และค าบอกการ
เข้าร่วมที่ขยายค ากริยา  

ลักษณะการนช้ค าขยายที่ปรากฏนนข้อมูลพบจ านวนทั้งสิ้น 35 ค า มีลักษณะการนช้ค าขยาย 5 
ลักษณะโดยพบค าขยายที่ปรากฏมากที่สุด คือ การนช้ค าคุณศัพท์ที่ขยายค านาม จ านวน 21 ค า คิดเป็น
ร้อยละ 60 ล าดับที่สอง คือ ค าพิเศษณ์ที่ขยายค ากริยา 7 ค า คิดเป็นร้อยละ 20 ล าดับที่สาม คือ ค านาม
ที่ขยายค านาม คิดเป็นร้อยละ 14.28 ล าดับที่สี่ และลักษณะค าขยายที่ปรากฏน้อยที่สุด คือ การนช้ค า
บอกผู้ท าร่วมที่ขยายค ากริยา และค าบอกการเข้าร่วมที่ขยายค ากริยาปรากฏจ านวนอย่างละ 1 ค าคิด
เป็นร้อยละ 2.86  
 
ค ำส ำคัญ : ภาษาถิ่นเหนือ, ค าขยาย, ภาษานนเพลง 
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ABSTRACT 
This article aimed at the study of the adjuncts used in the northern local 

language which appeared in the lyrics of Jarun Manopet. The study was implemented 
by collecting data of the northern local language adjuncts appearing in the ten folk 
songs sung by Jarun Manopet. The study result found that there were five 
characteristics of using adjuncts which were Noun that modified Noun, Adjective that 
modified Noun, Adverb that modified Verb, the contributor that modified Verb and the 
indicator of the contribution that modified Verb.  

For the adjunct usage characteristics which appeared in the data, there were 
altogether 35 words being found. The characteristic that appeared the most was 
Adjective that modified Noun. There appeared 21 words which was considered 60%. 
The second most was Adverb that modified Verb. There were 7 words which was 
considered 20%. The third most was Noun that modified Noun which were found 
14.28%. The fourth and the adjunct characteristic which appeared the least was the 
indicator of the contributor that modified Verb and the indicator of the contributor that 
modified Verb. 

 
Keywords : northern local language or northern dialect, adjunct, language in the lyric 
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บทน ำ 
เพลงค าเมือง เป็นบทเพลงที่มีเนื้อร้องเป็น

ภาษาถิ่นเหนือ มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องมาจากเพลงพื้นบ้านภาคเหนือ (พรพรรณ 
วรรณา: 2542) แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. เพลงลูกทุ่งค าเมือง (พ.ศ. 2497-2498)      
วงดนตรีไทยสากลเริ่มมีการก่อตั้งนนเชียงนหม่ คือ     
วงลูกระมิงค์ วงดาวเหนือ วงดุริยะเวียงพิงค์ 
ต่อมาเรียกว่า วงดนตรีลูกทุ่ง  

2. เพลงโฟล์คซองค าเมือง เริ่มต้นประมาณ
ต้นปี พ.ศ. 2520 เมื่อเพลงลูกทุ่งค าเมืองได้รับ
ความนิยมน้อยลง เนื่ อ งจาก ได้ รับอิทธิพล
วัฒนธรรมจากตะวันตก จึงนิยมดนตรีโฟล์คซอง
มากขึ้น และนห้ความหมายค าว่า โฟล์คซอง 
หมายถึง เพลงพื้นบ้าน ซึ่งมีการร้องและการเล่น
ดนตรีแบบเรียบง่าย โดยนช้กีตาร์โปร่งเม้าต์ออ
แกน และแบนโจเป็นเครื่องดนตรีประกอบ  

3. เพลงสตริงค าเมือง เมื่อเพลงโฟล์คซอง
ได้รับความนิยมมากขึ้น จึงมีผู้ริเริ่มตั้งวงดนตรีนน
อีกลักษณะหนึ่ง คือ วงสตริงค าเมือง ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากวงดนตรีแนวป๊อบ เพลงสตริงค า
เมือง ได้รับความนิยมมากนนระดับท้องถิ่นไป
จนถึงระดับประเทศ  

4. เพลงเมดเล่ย์ค าเมือง (พ.ศ. 2527) คือ 
การน าเพลงค าเมืองที่ได้รับความนิยมนนอดีตมา
บันทึกเสียงและเรียบเรียงนหม่  

จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินชาวล้านนาที่มีช่ือเสียง
และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เขาได้เรียนรู้
วัฒนธรรมด้านดนตรีนนต่างประเทศหลายแนว คือ 
คันทรี โฟล์ค และ บลูส์ จึงได้น าความรู้ด้านดนตรี 
มาปรับปรุงและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านล้านนานห้
เข้ากับยุคสมัยนหม่มากขึ้น โดยน าเพลงพื้นบ้าน
ล้านนาแบบดั้งเดิม มาผสมผสานกับแนวดนตรี

แบบตะวันตกกับเนื้อร้องที่เป็นค าเมืองหรือภาษา
ถิ่นเหนือ  

ภาษาถิ่นเหนือเป็นภาษาที่ชาวไทยภาคเหนือ
นช้สื่อสารกันมานนอาณาจักรล้านนา ตั้งแต่สมัย
อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะต่างไปจาก
ภาษาไทยมาตรฐาน เช่น การนช้ค าขยาย อุดม 
รุ่งเรืองศรี (2534) กล่าวว่า ค าวิเศษณ์นนภาษาไท
ล้านนาหรือค าขยายของภาษาถิ่นเหนือมีนช้งาน
เป็นจ านวนมาก นนกลุ่มค าเหล่านี้มีทั้งจ าพวกที่
คล้ายกับที่ปรากฏอยู่ นนระบบของภาษาไทย
มาตรฐาน เช่น  

ค าว่า แวบ แปลว่า ยุบลง เช่น พุงยุบ  
ค าวิเศษณ์นนภาษาไทล้านนานอกจากจะนช้

ขยายค า โดยทั่ ว ไป  ยั งมี ค าชนิดหนึ่ งที่ ไ ม่ มี
ความหมายนนตัวเองแต่เมื่อนช้ขยายค าแล้วจะนห้
ความหมายได้ชัดขึ้น (sound symbolism)  ค า
วิเศษณ์นี้มักปรากฏเป็นกลุ่ม เช่น 

ค าว่า ปิกกะดิก แปลว่า ลักษณะของขนาด
เล็กท่ีพลิก  

ค าว่า เปิก็กะเดิก็1 แปลว่า ของขนาดนหญ่ที่
พลิกหรือกระดกขึ้น 

ค าขยายนนภาษาถิ่นเหนือมีลักษณะพิเศษที่
บอกรายละเอียดของค านามหรือค ากริยาที่เป็น
ค าหลักช่วยนห้ผู้ฟังได้เห็นภาพวิถีชีวิตของชาว
ล้านนาอย่างชัดเจน ซึ่งค าขยายเหล่านี้ช่วยนห้บท
เพลงของ จรัล มโนเพ็ชร มีความไพเราะและมี
ลักษณะชัดเจนมากขึ้น เช่น ค าว่า “ควำยแม่ว้อง” 
เป็นค าขยาย ที่มาขยายค านามหลัก อย่างค าว่า
ควาย หมายถึง ลักษณะเขาควายตัวเมียที่โค้งงอ 

                                                           
1 การเติมเครื่องหมายไม้ไต่คู้ (    ็) จะเขยีนกับค าที่มีเสียง
สั้นซ่ึงไม่ได้เขียนตามธรรมเนียมนิยมนนภาษาไทย
มาตรฐาน (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2534) 
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แสดงว่าควายตัวนั้นมีอายุมากแล้ว ซึ่งท านห้เห็น
ภาพรายละเอียดของควายที่ชัดเจนขึ้น  

จากตัวอย่างดังกล่าวนี้ ท านห้เห็นว่าเพลงของ 
จรัล มโนเพ็ชร มีการนช้ค าขยายนนภาษาถิ่นเหนือ
ที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งช่วยเพิ่มความหมายของค า
ท านห้ผู้ฟังได้เห็นภาพการเล่าเรื่องผ่านเพลงได้
อย่างลึกซึง้ยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลค าขยาย

ภาษาถิ่นเหนือของ จรัล มโนเพ็ชร อัลบั้มโฟล์ค
ซองค าเมือง ชุดอมตะ 1 และอัลบั้มโฟล์คซองค า
เมืองชุดอมตะ 2 

2. เพื่อศึกษาค าขยายนนภาษาถิ่นเหนือที่
ปรากฏนนเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
รวบรวมข้อมูลค าขยายภาษาถิ่นเหนือนน

อัลบั้มโฟล์คซองค าเมือง ชุดอมตะ 1 และอัลบั้ม
โฟล์คซองค าเมือง ชุดอมตะ 2 รวม 19 เพลง ซึ่ง
เป็นผลงานที่นช้ภาษาถิ่นเหนือถ่ายทอดเรื่องราว
วิถีชีวิตของชาวล้านนา ดังนี ้

1. โฟล์คซองค าเมืองชุดอมตะ 1 ได้แก่ 
1.1 น้อยนจยา 
1.2 เสเลเมา 
1.3 ลืมอ้ายแล้วกา 
1.4 คนสึ่งตึง 
1.5 ผักกาดจอ 
1.6 สาวมอเตอร์ไซค์ 
1.7 อุ้ยค า 
1.8 ของกิ๋นคนเมือง 
1.9 พี่สาวครับ 

2. โฟล์คซองค าเมืองชุดอมตะ 2 ได้แก่ 

2.1 ก่ายง่าว 
 2.2 แอ่วสาว 
 2.3 คนแหลวแตว 

2.4 ลานนา 
2.5 ลักเตี่ยว 
2.6 จิ๊กโก๋สะมังเคิ้ม 
2.7 เปิ้นฮักตั๋ว 
2.8 หยุบมือก า 
2.9 บ้านป่าเมืองดอย 
2.10 แก๋งเนี้ย 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรศึกษำ 

บทความนี้เป็นการศึกษาลักษณะของค า
ขยายนนภาษาถิ่นเหนือ ผู้วิจัยนช้แนวคิดและ
ทฤษฎีของ นววรรณ พันธุเมธา (2558, หน้า 37-
88) เพื่อเป็นแนวทางนนการวิเคราะห์ค าขยาย ซึ่ง
นห้ความหมายไว้ว่า  

ค าขยาย หมายถึง ค าที่นช้ขยายค าหลักหรือ
ขยายค าขยายด้วยกันเอง โดยนห้การจ าแนกเป็น 
4 ประเภท ดังนี้ 

1. ค ำที่ขยำยได้ทั้งค ำนำมและค ำกริยำ ซึ่ง
ประกอบด้วยค าที่นช้ขยายค านามและค ากริยา 

2. ค ำที่ขยำยค ำนำม ประกอบไปด้วยค าที่
นช้ขยายค านาม  

3. ค ำที่ขยำยค ำกริยำ ประกอบไปด้วยค าที่
นช้ขยายค ากริยา  

4. ค ำที่ขยำยค ำขยำย ประกอบไปด้วยค าที่
นช้ขยายค าขยาย 

อุดม รุ่งเรืองศรี (2534, หน้า ซ-ญ) กล่าวถึง 
ระบบค าของภาษาถิ่นเหนือทั้งที่เป็นค าพยางค์
เดียวหรือหลายพยางค์มีลักษณะเช่นเดียวกับ
ภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งแยกประเภทของค าได้ 
ดังนี้ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ 
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ค าปฏิเสธ ค าแสดง ค าถาม ค าลงท้ายประโยค 
และมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่เหมือนกับภาษาไทย
มาตรฐาน 

ค ำนำม นนภาษาถิ่นเหนือมีหน้าที่เช่นเดียวกับ
ค านามนนภาษาไทยมาตรฐาน และมีค านามอีก
กลุ่มหนึ่งที่นช้เฉพาะนนภาษาถิ่นเหนือ เช่น แมงงน 
แปลว่า แมลงวัน   

ค ำสรรพนำม ที่นช้นนภาษาถิ่นเหนือมีรูปค า
คล้ายกับค าสรรพนามนนภาษาไทยมาตรฐาน และ
มีค าสรรพนามที่นช้เฉพาะนนภาษาถิ่นเหนือ เช่น 
ข้าเจ้าแปลว่า ดิฉัน   

ค ำวิเศษณ์ นนภาษาไทล้านนาหรือภาษาถิ่น
เหนือ มีอยู่ นนการนช้งานเป็นจ านวนมาก นน
กลุ่มค าวิเศษณ์นี้มีทั้งจ าพวกที่คล้ายกับที่ปรากฏ
อยู่นนระบบของภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทย
มาตรฐาน เช่น   

ค าว่า ม่วน แปลว่า ดี, เพราะ, สนุกสนาน 
ค าวิเศษณ์นนภาษาไทล้านนานอกจากจะนช้ขยาย
ค าโดยทั่วไป ยังมีค าชนิดหนึ่งที่ไม่มีความหมายนน
ตัวเองแต่เมื่อนช้ขยายค าแล้วจะนห้ความหมายได้
ชัดขึ้น (sound symbolism) ค าวิเศษณ์นี้มัก
ปรากฏเป็นกลุ่ม เช่น  

ค าว่า ปิกกะดิก แปลว่า ลักษณะของขนาด
เล็กท่ีพลิก  

ค าว่า เปิก็กะเดิก็2 แปลว่า ของขนาดนหญ่ที่
พลิกหรือกระดกขึ้น) 

ค ำปฏิเสธ มักนช้ค าว่า บ่ เป็นค าหลัก และอาจ
นช้ค าปฏิเสธเป็นกลุ่ม เช่น บ่ามา แปลว่า ไม่มา 

                                                           
2
 การเติมเครื่องหมายไม้ไต่คู้ (    ็) จะเขียนกับค าที่มีเสียง

สั้นซ่ึงไม่ได้เขียนตามธรรมเนียมนิยมนนภาษาไทย
มาตรฐาน (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2534) 

ค ำแสดงค ำถำม  มีหน้าที่ด้านไวยากรณ์
เหมือนกับภาษาไทยมาตรฐาน แต่มีเสียงที่เพี้ยน
ไปอยู่บ้าง เช่น อ้ายกินข้าวกับหยัง แปลว่า พี่กิน
ข้าวกับอะไร 

ค ำลงท้ำย เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ
ภาษาภาษาถิ่นเหนือ คือการนช้ค าลงท้ายที่นิ่ม
นวล เช่น ค าว่า เน่อ, ก่า 

ค ำประสม นนภาษาถิ่นเหนือมีทั้งค าประสมที่
นช้เป็นค านามและค ากริยา โดยมากค าประสมนั้น
มักจะเพิ่มลักษณะเฉพาะของค านั้น ๆ นห้ชัดขึ้น 
เช่น ขอนผี แปลว่า ซากศพ 
 

วิธดี ำเนินกำรวิจัย 
บทความนี้มุ่งศึกษาค าขยายนนภาษาถิ่น

เหนือที่ปรากฏนนบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

วิธีกำรเก็บข้อมูล  
รวบรวมข้อมูลเนื้อเพลงโฟล์คซองค าเมือง

ของจรัล มโนเพ็ชร โดยเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีค า
ขยายนนภาษาถิ่นเหนือเท่านั้น 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. ผู้วิจัยตรวจสอบค าภาษาถิ่นเหนือโดยนช้

พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ของ 
อุดม รุ่ ง เรืองศรี  และนห้ความหมายของค า
ภาษาไทยมาตรฐานจากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554   

2. รวบรวมค าขยายนนภาษาถิ่นเหนือแล้ว 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ลักษณะของค าขยายว่าเป็นชนิดนด 
วิเคราะห์ตามเกณฑ์ของ นววรรณ พันธุเมธา 
(2558) ซึ่งผู้วิจัยศึกษาเฉพาะค าขยายที่นช้ขยาย
ค านามและค ากริยา ซึ่งเป็นค าหลักเท่านั้น 
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3. สรุปสัดส่วนร้อยละของค าขยายแต่ละ
ลักษณะที่พบนนบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร โดย
นช้สูตรการหาร้อยละ ดังนี้ 
 

สูตร การหาร้อยละ = 
     

 
 

   หมายถึง จ านวนของค าที่พบ 
   หมายถึง จ านวนของค าทั้งหมด 

4. เรียบเรียง น าเสนอผลการศึกษา โดย 
อธิบายความหมายของค าศัพท์ภาษาถิ่นเหนือ 
จ าแนกและอธิบายลักษณะการนช้ค าขยาย  
น าเสนอผลการวิเคราะห์นนเชิงพรรณนาและนช้
สถิติร้อยละเสนอข้อมูลนนเชิงปริมาณประกอบ 

5. สรุป อภิปรายผลการวิจัย และนห้ข้อเสนอแนะ 
 

ผลกำรวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ค าขยายนนบทเพลงของ 

จรัล มโนเพ็ชร 19 เพลง พบว่า ค าขยายปรากฏ
ทั้งสิ้นจ านวน  35 ค า และลักษณะการนช้ค าขยาย            
5 ลักษณะ ดังนี ้

1. ค านามที่ขยายค านาม 
2. ค าคุณศัพท์ที่ขยายค านาม 
3. ค าพิเศษณ์ที่ขยายค ากริยา 
4. ค าบอกผู้ท าร่วมที่ขยายค ากริยา 
5. ค าบอกการเข้าร่วมที่ขยายค ากริยา 
 
1. ค ำนำมที่ขยำยค ำนำม เป็นค าที่ช่วย

ขยายค านาม ช่วยเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับ 
สถานที่ เวลา เจ้าของ มีต าแหน่งอยู่ด้านหลังของ
ค าที่ต้องการขยาย อาจมีค าเชื่อมอยู่ระหว่างกลาง
หรือไม่ก็ได้  
 

(1) “...ลืมควำยแม่ว้องลืมแม้ฆ้องตี๊
เกยนส่ปล๋า มากึ๊ดสันนดจา จากบ้าน
นาปอบ่แลบ่เหลียว...” 

(เพลงลืมอ้ายแล้วกา) 
 
จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ  

ค าว่า แม่ว้อง 
ค าว่ า  แม่ ว้ อง นนบทเพลงที่ กล่ าวมานี้ 

หมายถึง เป็นลักษณะเขาควายตัวเมียที่โค้งงอ 
แ ส ด ง ว่ า ค ว า ย ตั ว นั้ น มี อ า ยุ ม า ก แ ล้ ว  ซึ่ ง 
(พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 
2 อักษร พ ถึง ฮ รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี 
พ.ศ. 2533) นห้ความหมาย ค าว่า ว้อง หมายถึง 
น. โง้ง, เป็นวงโค้ง ซึ่งเป็นค านามที่มาขยาย
ค านาม คือ ค าว่า ควาย ช่วยเพิ่มรายละเอียดนห้
เห็นลักษณะของ ควาย เด่นชัดขึ้น 
 

(2) “...บ่เกยฮักไผเลยนนจ๊าดนี้ ก่อ
ว่าจะฮักอี่น้อง ก็กลัวเจ้าของเปิ้นมี 
อี่น้องสาวจีม๋ีกู่แล้วก่า… 

(เพลงคนสึ่งตึง)  
 
จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ ค าว่า 

สาวจี๋  
ค าว่า อี่น้อง หมายถึง น.น้อง ค าที่ชายหนุ่ม

นช้เรียกหญิงสาวที่อายุน้อยกว่าตน มีความหมาย
นนเชิงเกี้ยวพาราสีได้ด้วย (พจนานุกรมล้านนา -
ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 2 อักษร พ ถึง ฮ 
รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี พ.ศ. 2533) 

ค าว่า สาวจี๋ หมายถึง น.สาวรุ่น, สาวพรหมจารี 
(พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 
2 อักษร พ ถึง ฮ รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี 
พ.ศ.2533) ซึ่งเป็นค านามที่มาขยายค านามช่วย
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ขยาย ค าว่า อ่ีน้อง นห้เห็นเพศสภาพ และวัยอย่าง
เฉพาะเจาะจง 
 

(3) “...อุ้ยค ำคนแก่ ท่าทางนจ๋ดี ลูก
ผัวบ่มี อยู่ตั๋วคนเดียว  มะแลงแดด
อ่อน อุ้ยค าก๋ าเคียว เกี่ยวผักบุ้งนส่
บุงกลางหนอง…” 

 (เพลงอุ้ยค า) 
 
จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ ค าว่า 

คนแก่ 
ค าว่า อุ้ยค า หมายถึง น.ช่ือบุคคลที่กล่าวถึง

นนเพลงอุ้ยค า 
ค าว่า คนแก่ หมายถึง น.ผู้ที่มีอายุมาก หรือ 

วัยชรา (ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) เป็น
ค านามที่มาขยายค านาม ซึ่งช่วยขยายรายละเอียด 
ค าว่า อุ้ยค า นห้เห็นสภาพของวัยอย่างเฉพาะเจาะจง 
 

(4) “...อู้เล่นบ่าดายเน้ออีนายคนดี 
อ้ำยเป๋นบ่าวจี๋ บ่าวเจื้อคนดีเน้อ
นาย...” 

(เพลงแอ่วสาว)  
 
จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ ค าว่า 

บ่าวจี ๋
ค าว่า อ้าย หมายถึง น.พี่ชายคนโต ค าที่นช้

เรียกชายที่มีอายุมากกว่าตน หรือ สรรพนามที่
ชายเรียกตนเองเมื่อพูดกับผู้มีอายุน้อยกว่า 
(พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 
2 อักษร พ ถึง ฮ รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี 
พ.ศ. 2533) 

ค าว่า บ่าวจี๋  หมายถึง น.หนุ่มวัยแรกรุ่น 
(พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 

1 อักษร ก ถึง ฝ รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี 
พ.ศ.2533) เป็นค านามที่มาขยายค านาม ซึ่งช่วย
ขยายค าว่า อ้าย นห้ เห็นสภาพของวัยอย่าง
เฉพาะเจาะจง 
 

(5) “...กั๋วเป๋นบ่ำวเฒ่าอ้ายนจ๋บ่ดี 
อ้ายนจ๋บ่ดีอยากกิ๋นบุรีกับเมี่ยง...” 

 (เพลงแอ่วสาว) 
 

จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ ค าว่า 
เฒ่า 

ค าว่า บ่าว หมายถึง น.ชายโสด, ชายที่มีอายุ
พ้นวัยเด็ก (พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้า
หลวง ตอนที่ 1 อักษร ก ถึง ฝ รวบรวมโดย อุดม 
รุ่งเรืองศรี พ.ศ.2533) 

ค าว่า เฒ่า หรือ เถ้า หมายถึง น. แก่ มีอายุมาก 
(พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 
1 อักษร ก ถึง ฝ รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี 
พ.ศ.2533) เป็นค าคุณศัพท์ซึ่งช่วยขยาย ค าว่า 
บ่าว ซึ่งช่วยแสดงสภาพของวัยและเพศอย่าง
เฉพาะเจาะจง 

 
2. ค ำคุณศัพท์ที่ขยำยค ำนำม นช้ขยาย

ค านามเพื่อ ช่วยแสดงสภาพหรือคุณสมบัตินห้
ชัดเจน มีต าแหน่งอยู่ด้านหลังของค าที่ต้องการขยาย 
 

(1) “...เสเลเมำบ่ำเด่ว เปิ๊กเซิ้ก 
ข้ำมน้ ำเลิกก็บ่ได้ขอดสาย โถง…” 

(เพลงเสเลเมา) 
จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ  

ค าว่า เปิ๊กเซิ้ก, เลิก็ 
ค าว่า เสเลเมา หมายถึง น.ช่ือตัวละครนน

เพลง เสเลเมา 
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ค าว่า บ่าเด่ว หรือ บ่าเดี่ยว หมายถึง ว.
เดี๋ยวนี้, เวลานี้ (พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่
ฟ้าหลวง ตอนที่ 1 อักษร ก ถึง ฝ รวบรวมโดย 
อุดม รุ่งเรืองศรี พ.ศ. 2533) 

ค าว่า เปิ๊กเซิ้ก หมายถึง ว.ยุ่งเหยิง พะรุงพะรัง 
เป็นค าคุณศัพท์ซึ่งช่วยขยายค าว่า เสเลเมา นห้
เห็นสภาพของบุคคลนั้นมีสภาพยุ่งเหยิง 

ค าว่ า  เลิก  หรื อ  เลิ ก็ 3 หมายถึ ง  ว .ลึ ก 
(พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 
2 อักษร พ ถึง ฮ รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี 
พ.ศ.2533) เป็นค าคุณศัพท์ที่มีต าแหน่งอยู่หลัง
ค านาม ซึ่งช่วยขยาย ค าว่า น้ า  เพื่อแสดงถึง
ลักษณะของระดับน้ าที่มีความลึก 
 

(2) “...เหน็บดอกปิ๊กซิ้กมาแป๋งต๋า
เหลิก ก่ตาแล...” 

(เพลงเสเลเมา) 
 

จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ ค า
ว่า ปิ๊กซิก้ 

ค าว่า เหน็บดอก หมายถึง ก. น าดอกไม้มา
ทัดหูหรือที่มวยผม (พจนานุกรมล้านนา -ไทย 
ฉบับแม่ฟ้ าหลวง  ตอนที่  2 อักษร พ ถึ ง  ฮ 
รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี พ.ศ. 2533) 

ค าว่า ปิ๊กซิ้ก หมายถึง ว.มีลักษณะเล็กๆ น้อยๆ 
เป็นค าคุณศัพท์ซึ่งช่วยขยาย ค าว่า ดอก แสดงนห้
เห็นลักษณะของดอกชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก 
 

                                                           
3
 การเติมเครื่องหมายไม้ไต่คู้ (     ) จะเขียนกับค าที่มีเสียง

สั้นซ่ึงไม่ได้เขียนตามธรรมเนียมนิยมในภาษาไทย
มาตรฐาน (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2534) 

(3) “...ตั๋วอ้ำยเกิดมาเป๋นคนยากไร้ 
บ่เกยฮักไผเลยนนจ๊าดนี้ก่อว่าจะฮัก
อี่ น้ อง  ก็ กลั ว เ จ้ าของ เปิ้ นมี  อี่
น้องสาวจี๋มีกู้แล้วกา...” 

 (เพลงคนสึ่งตึง) 
 

จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ ค าว่า 
ยากไร้ 

ค าว่า ตั๋ว หมายถึง น.แก, เธอ สรรพนามที่
คนสนิทกันนช้เรียกแทนช่ือ(พจนานุกรมล้านนา-
ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 1 อักษร ก ถึง ฝ 
รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี พ.ศ. 2533) ซึ่งนน
บทที่ดังกล่าวนี้หมายถึง ตัวเอง, ตนเอง 

ค าว่า อ้าย หมายถึง น.พี่ชายคนโต ค าที่นช้
เรียกชายที่มีอายุมากกว่าตน หรือ สรรพนามที่
ชายเรียกตนเองเมื่อพูดกับผู้มีอายุน้อยกว่า 
(พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 
2 อักษร พ ถึง ฮ รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี 
พ.ศ. 2533) 

ค าว่า ยากไร้ หมายถึง ว.ยากจน, ขาดแคลน
ไปทุกสิ่งทุกอย่าง (ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 
เป็นค าคุณศัพท์ซึ่งช่วยขยาย ค าว่า อ้าย แสดงนห้
เห็นถึงสถานะภาพท่ีขัดสนยากจน 
 

(4) “...เขาว่าตั๋วอ้ำยเป๋นคนสึ่งตึง 
มี2สลึงป๋ายแฮมซาวห้า กึ๊ดฮอด
เป๋นดีไข้หุย กิ๋นยาหมูตุ้ยตะว่าเปิ้น
บอกอ้ายว่ามีวิตามิน... 

(เพลงคนสึ่งตึง) 
จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ  

ค าว่า สึ่งตึง 
ค าว่า ตั๋ว หมายถึง น.แก, เธอ สรรพนามที่

คนสนิทกันนช้เรียกแทนช่ือ(พจนานุกรมล้านนา-
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ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 1 อักษร ก ถึง ฝ 
รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี พ.ศ. 2533) ซึ่งนน
บทเพลงดังกล่าวนี้หมายถึง ตัวเอง, ตนเอง 

ค าว่า อ้าย หมายถึง น.พี่ชายคนโต ค าที่นช้
เรียกชายที่มีอายุมากกว่าตน หรือ สรรพนามที่
ชายเรียกตนเองเมื่อพูดกับผู้มีอายุน้อยกว่า 
(พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 
2 อักษร พ ถึง ฮ รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี 
พ.ศ. 2533) 

ค าว่า สึ่งตึง หรือ สึ่งทึง หมายถึง ว.ทึ่ม ไม่ฉลาด 
(พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 
2 อักษร ถึง ฮ รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี พ.ศ. 
2533) เป็นค าคุณศัพท์ซึ่งช่วยขยาย ค าว่า อ้าย 
ช่วยเพิ่มรายละเอียดนห้เห็นบุคลิกชัดเจนขึ้น 
 

(5) “...อี่น้องบุญน างามเหมือนเอา
ค ามาต้อง แต่ เสียดายแข้งว้อง 
เหมือนหมูแม่ด้องเอาลูกกิ๋นนม...” 

(เพลงแอ่วสาว) 
 

จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ ค าว่า 
ว้อง  

ค าว่า แข้ง หมายถึง  น.ส่วนหน้าของขานต้
เข่าลงไปถึงข้อเท้า, หน้าแข้ง (ราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554) 

ค าว่า ว้อง หมายถึง ว. หมายถึง น. โง้ง, เป็น
วงโค้ง (พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง 
ตอนที่  2 อักษร พ ถึง ฮ รวบรวมโดย อุดม 
รุ่งเรืองศรี พ.ศ.2533) เป็นค าคุณศัพท์ซึ่งขยาย 
ค าว่า แข้ง แสดงนห้เห็นสภาพของขาที่มีลักษณะ
โก่งโค้ง  

 

3. ค ำพิเศษณ์ที่ขยำยค ำกริยำ ช่วยแสดง
คุณสมบัติของค ากริยานห้ชัดเจนยิ่งขึ้นค ากริยาที่
นช้ค าพิเศษณ์ขยายอาจเป็นค ากริยาที่แสดงอาการ 
แสดงสภาพ หรือแสดงการประสบ มีต าแหน่งอยู่
หลังค าที่ต้องการขยาย 
 

(1) “...ขึ้นเฮือน ขึ้นเฮือนมา
ต่องแต่ง  เปิดฝาหม้อแกง โอ๊ะ 
ผักกาดจอ...” 

(เพลงผักกาดจอ) 
 

จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ ค า
ว่า ต่องแต่ง 

ค าว่า เฮือน หมายถึง น.บ้าน  
ค าว่า ต่องแต่ง หมายถึง ว. ลักษณะของ

สิ่งของห้อยและแกว่งไปมา นช้ส าหรับสิ่งของ
ขนาดเล็ก (พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้า
หลวง ตอนที่ 1 อักษร ก ถึง ฝ รวบรวมโดย อุดม 
รุ่งเรืองศรี พ.ศ.2533) ซึ่งเป็นค าคุณศัพท์ที่ช่วย
ขยายค ากริยา คือ ค าว่า ขึ้น นห้เห็นลักษณะของ
อาการเดินแกว่งไปมา 
 

(2) “...อี่น้องบัวลอยตี้ขายแก๋งหอย
แก๋งปี๋ สลิดจั๊ดดีเสียท่าเขี้ยวยี่ก้อง 
หง้อง...” 

(เพลงแอ่วสาว) 
จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ ค าว่า 

ก้องหง้อง 
ค าว่า เขี้ยว หมายถึง  น. ฟัน (พจนานุกรม

ล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 1 อักษร ก 
ถึง ฝ รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี พ.ศ. 2533) 

ค าว่า ยี่ หมายถึง น. แยก, ท านห้ห่างออก
เล็กน้อย มักนช้กับฟัน (พจนานุกรมล้านนา-ไทย 
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ฉบับแม่ฟ้ าหลวง ตอนที่  2  อักษร พ ถึ ง  ฮ 
รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี พ.ศ. 2533) 

ค าว่า ก้องหง้อง หมายถึง  ว.ลักษณะของสิ่ง
เล็กที่งอ (พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้า
หลวง ตอนที่ 1 อักษร ก ถึง ฝ รวบรวมโดย อุดม 
รุ่งเรืองศรี พ.ศ.2533) เป็นค าคุณศัพท์ซึ่งขยาย 
ค าว่า  ยี่  เพื่อช่วยเพิ่มรายละเอียดนห้เห็นถึง
ลักษณะของฟันที่ผิดรูปคือห่างและงอ 
 

(3) “...บ้านอ้าย เป๋นตูบติดดิน 
ส่วนบ้านยุพินเป๋นบังกาโล อ้ายเดิน
เซซัดเซโซ น้องนส่เตี่ยวนนวาโก้อ้าย
นส่เตี่ยวโหลก๋าแมวลอดบ่วง...” 

(เพลงผักกาดจอ) 
 

จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ  
ค าว่า เซซัดเซโซ 

ค าว่า เซซัดเซโซ หมายถึง ว.ไม่มีก าลัง, ผอม
มาก, เอน, โย้ (พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่
ฟ้าหลวง ตอนที่ 1 อักษร ก ถึง ฝ รวบรวมโดย 
อุดม รุ่งเรืองศรี พ.ศ. 2533) เป็นค าคุณศัพท์ซึ่ง
ช่วยขยายอาการของ ค าว่า เดิน แสดงนห้เห็น
ลักษณะอาการเดินที่อิดโรยไม่มีเรี่ยวแรง 
 

(4) “...ฮู้แน่ซัดเข้าสอดสองหู ว่าสี
จมปู ถูกป้อมเก๊าเนิ้ง...” 

(เพลงน้อยนจยา) 
 

จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ  
ค าว่า แน่ซัด 

ค าว่า ฮู้ หมายถึง ก.รู้ (พจนานุกรมล้านนา-
ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 2 อักษร พ ถึง ฮ 
รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี พ.ศ. 2533) 

ค าว่า แน่ซัด หมายถึง ว. ชัด , ชัดเจน ซึ่ง
น่าจะกลายเสียงมาจากค าว่า ชัด (พจนานุกรม
ล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 1 อักษร ก 
ถึง ฝ รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี พ.ศ. 2533) 
เป็นค าคุณศัพท์ซึ่งช่วยขยายสภาพของค าว่า ฮู้ 
แสดงนห้เห็นรายละเอียดของค าว่ารู้อย่างชัดแจ้ง 
 

(5) “...ปวง ดอกไม้ เบ่งบำนสลอน 
ฝูงภมร ภู่ผึ้งสอดไซร้ ดอกพิกุลของ
เปิ้นต้นนต้ ลมปัดไม้มาสู่บ้านตู๋...” 

(เพลงน้อยนจยา) 
 

จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ  
ค าว่า สลอน 

ค าว่า สลอน ว.เห็นเด่นสะพรั่ง (ราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554) เป็นค าคุณศัพท์ซึ่งช่วยขยายสภาพ
ของ ค าว่า เบ่งบาน นห้เห็นสภาพของดอกไม้ที่
ก าลังผลิบาน 

 
4. ค ำบอกผู้ท ำร่วมที่ขยำยค ำกริยำ นช้

ขยายค ากริยาได้แก่ค าว่า “กัน” บอกความหมาย
ว่าผู้ท ากริยานั้นมีมากกว่าหนึ่งที่กระท าร่วมกัน 
หรือต่อกัน มีต าแหน่งอยู่หลังค ากริยาที่ต้องการ
ขยาย 
 

(1) “...อูก้ั๋นดีดี เฮามีไมตรีต่อกัน…” 
 (เพลงลักเตี่ยว) 

จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ  
ค าว่า ดีดี 

ค าว่า อู้ หมายถึง ก. พูด, คุย, เจรจา  
(พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 
2 อักษร พ ถึง ฮ รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี 
พ.ศ. 2533) 
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ค าว่ า  ดีดี  หมายถึ ง  ว .  ปรกติ , เฉย  ๆ 
(ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) เป็นค าที่มาขยาย
ค ากริยา คือ ค าว่า อู้ โดยนช้ค าว่า “กัน” เพื่อบอก
การกระท ากริยาที่ท าร่วมกันเพื่อนห้พูดจากันดีๆ 

5. ค ำบอกกำรเข้ำร่วมที่ขยำยค ำกริยำ ช่วย
แสดงว่าผู้กระท ากริยาเข้าร่วมกระท ากริยา โดยนช้
ค าว่าด้วย ประกอบ “ด้วย” อาจแสดงว่าผู้กระท า
กริยาได้กระท ากริยาร่วมกับผู้อื่น มีต าแหน่งอยู่
หลังค ากริยาที่ต้องการขยาย 

(1) “...เฮากิ๋นเหล้ากั๋นบ๋อ หาซะ
ตางค์คิงเหลือเต้านดเหลือนบห้าสอง
นบ ป๊ะเฮำไปกิ๋นเหล้ำตวยกั๋น...” 

(เพลงลักเตีย่ว) 
 

จากข้อความข้างต้น ปรากฏค าขยาย คือ    
ค าว่า ตวยกั๋น 

ค าว่า ตวยกั๋น หมายถึง ว. ด้วยกัน (พจนานุกรม
ล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 1 อักษร ก 
ถึง ฝ รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี พ.ศ. 2533) 
เป็นค าที่ ช่วยแสดงกริยาร่วมกัน โดยนช้ค าว่า 
“ด้วย” เพื่อขยายค าว่ากิน เป็นการแสดงว่าได้
กระท ากริยาร่วมกันกับผู้อื่น จากการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่ามีการนช้ค าขยายนนเพลงของ 
จรัล มโนเพ็ชร 5 ลักษณะ ซึ่งสามารถแสดง
จ านวนและร้อยละดังตารางต่อไปนี้ 

 
 

ตำรำงที่1  แสดงค่าร้อยละของค าขยายนนภาษาถิ่นเหนือที่ปรากฏนนบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร 

ลักษณะของค ำขยำย 
จ ำนวนลกัษณะของ

ค ำขยำย 
ร้อยละ 

1. ขยายค านาม 5 14.28 
2. ค าคุณศัพท์ที่ขยายค านาม 21 60 
3. ค าพิเศษณ์ที่ขยายค ากริยา 7 20 
4. ค าบอกผู้ท าร่วมที่ขยายกริยา 1 2.86 
5. ค าบอกการเข้าร่วมที่ขยายค ากริยา 1 2.86 

รวม 35 100 
 

สรุปและอภิปรำยผล 
การศึกษาวิถีชีวิตนนเพลง ของจรัล มโนเพ็ชร 

จ านวนทั้งหมด 19 เพลง รวมจ านวนค าทั้งหมด 
35 ค า ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ค าขยายภาษาถิ่น
เหนือนนบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร พบว่า มีการ
นช้ค าคุณศัพท์ที่มาขยายค านามมากที่สุด จ านวน 
21 ค า คิดเป็น ร้อยละ 60  

ล าดับที่สอง คือ ค าพิเศษณ์ที่ขยายค ากริยา
พบจ านวน 7 ค า คิดเป็นร้อยละ 20  

ล าดับที่สาม คือ ค านามที่ขยายค านาม พบ
จ านวน 5 ค า คิดเป็นร้อยละ 14.28 

ลักษณะค าขยายที่ปรากฏน้อยที่สุด คือ    
ค าบอกผู้ท าร่วมที่ขยายค ากริยา และค าบอกการ
เข้าร่วมที่ขยายกริยา ปรากฏจ านวนอย่างละ      
1 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.86 

อาจกล่าวได้ว่า การนช้ค าขยายภาษาถิ่น
เหนือนนเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร ที่ปรากฏแสดง
นห้ เห็นว่าค าขยายภาษาถิ่นเหนือมีลักษณะ
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แตกต่าง และโดดเด่น จึงมีอิทธิพลต่อการแสดงนห้
เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวล้านนา โดยผ่านการคัดสรร
ค าเพื่อสร้างผลงานเพลงนห้ผู้ฟังได้รู้สึก และเข้านจ
ความหมายของเรื่ องราวที่ จ รั ล  มโน เพ็ชร 
ถ่ายทอดออกมา ตัวอย่างเช่น 
 

“...ลืมควำยแม่ว้องลืมแม้ฆ้องตี๊เกย
นส่ปล๋า มากึ๊ดสันนดจา จากบ้านนา
ปอบ่แลบ่เหลียว...  

 
จากข้อความ ค าว่า “แม่ว้อง” ซึ่งเป็นค านาม 

ที่มาขยายค านามด้วยกันเอง คือ ค าว่า “ควาย” 
หมายถึง ลักษณะเขาควายตัวเมียที่โค้งงอ แสดง
ว่าควายตัวนั้นมีอายุมากแล้ว ซึ่งอาชีพของชาว
ล้านนา คือ การท านา ควายจึงเป็นสัตว์ที่ส าคัญ
ต่อการท าอาชีพทางเกษตรกรรม 

นอกจากเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร  จะ
ถ่ายทอดวิถีชีวิตผ่านความหมายของค า ยังท านห้
ชาวล้านนาได้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาของตน
ที่มีความงดงามเฉพาะตัว นห้คงอยู่กับคนรุ่นหลัง
ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาค าขยายนนภาษาถิ่นอื่นๆ นน
เพลงลุกทุ่งหรือเพลงประเภทอ่ืน ๆ 

2. ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปนช้เป็นแนวทาง
นน การศึกษาค าขยายนนภาษาถ่ินเหนือนนรูปแบบ
วรรณกรรมท้องถิ่นประเภทอื่นๆ เช่น นิทาน
พื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ฯลฯ 
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