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คุณค่าที่ปรากฏในบทเพลงของก้อง ห้วยไร่ 
ชิดชนก ผลาผล 

สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่อง คุณค่าที่ปรากฏในบทเพลงของก้อง ห้วยไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าทาง

วรรณศิลป์ด้านการใช้ค า ภาพพจน์ และคุณค่าทางสังคมที่ปรากฏในบทเพลงของก้อง ห้วยไร่ ประชากร
ที่ใช้ศึกษา คือบทเพลงของก้อง ห้วยไร่ จ านวน 21 เพลง โดยรวบรวมข้อมูลมาจาก Facebook และ 
Youtube ส่วนตัวของก้อง ห้วยไร่ ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นลงเพลงแรกใน facebook จนกระทั่งเพลง
สุดท้ายคือเพลงสวรรค์พรากรัก ท่ีเผยแพร่เพลงมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560  

ผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้พบคุณค่าที่น่าสนใจในการประพันธ์บทเพลงของก้อง ห้วยไร่  2 
ประการ คือ คุณค่าทางวรรณศิลป์ด้านการใช้ค า ภาพพจน์ และคุณค่าทางสังคม โดยที่การใช้ค าใน     
บทเพลงมีการเลือกค าน ามาใช้แบบเรียบง่าย สามารถจ าแนกได้ 6 ชนิดโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้ การใช้ค าซ้ า การใช้ค าในภาษาถิ่น การใช้ค าซ้อน การตัดค า การใช้ค าภาษาต่างประเทศ การใช้ค า
สแลง อีกทั้งยังมีการน าภาพพจน์มาใช้เพื่อท าให้บทเพลงน่าสนใจ และผู้ประพันธ์ ยังสามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกได้ลึกซึ้ง สร้างจินตภาพให้แก่ผู้ฟังได้อย่างชัดเจน สามารถจ าแนกได้ 10 ประเภทเรียงจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ สมมุติภาวะ นามนัย อนุนามนัย ปฏิปุจฉา บุคลาธิษฐาน ปฏิพจน์ อติพจน์ อุปลักษณ์ 
อุปมา สัทพจน์ และคุณค่าทางสังคมที่ปรากฏในบทเพลงของ ก้อง ห้วยไร่ มี 8 เรื่อง โดยเรียงล าดับจาก
มากไปนอ้ย ดังนี้ เรื่องรักที่ไม่สมหวัง วัฒนธรรม เพศ การศึกษา ประเพณี ความเช่ือ ค าสั่งสอน ค่านิยม 
หน้าท่ีของชายไทย  

 
ค าส าคัญ : คุณค่า, บทเพลง, ก้อง ห้วยไร ่
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The Value Appearing in the Songs of Gong Huay Rai 
Chitchanok Palaphol 

The Thai Language Branch of the Department of Humanities 
The Faculty of Humanities and Social Sciences in Suan Sunandha Rajabhat University 

 
ABSTRACT 

The research study on the value that appeared in the songs of Gong Huay Rai 
aimed to study the literature value on the aspect of the word usage, the stylistic 
impression and the social value that appeared in the songs of Gong Huay Rai. The 
population for the   study was the 21 songs of Kong Huay Rai which were collected 
from his personal Facebook and You Tube within the time since his first song was 
shared in Facebook to the last song named Pleng Sawan Prark Ruk which were 
published on June 25, 2560. 

From the result of this study, the researcher found two sets of interesting 
values in his lyric writing which were the literature value on the aspect of the word 
usage, the stylistic impressions and the social value. On the aspect of the word usage 
in the lyrics, one was on the word choice of simple words. The words could be 
categorized into 6 kinds sequencing from many words to a few words as follows: the 
use of word repetition, the use of local language, the use of stacked words, the use of 
word wraps, the use of foreign words and the use of slang as well as the stylistic 
impressions in order to make the song interesting. Moreover, the writer could also 
convey his feeling more profoundly by creating clearer mental pictures to the listener. 
They could be categorized into 10 types sequencing from many to a few which were: 
the hypothetical condition, the name implies or metonymy, the inductive, the reaction 
interrogative, the personification, the imitation, the hyperbole, the metaphor, the 
simile, and the phonetics. In addition, the social value that appeared in the songs of 
Gong Huay Rai contained 8 matters which were sequenced from many to a few as 
follows: unrequited love, culture, gender, education, tradition, belief, and teaching 
together with value and duty of Thai males. 
 
Keywords : value, lyric, Gong Huay Rai 
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บทน า 
เพลงเป็นเครื่องมือที่สร้างความเพลิดเพลิน

ให้กับคนในสังคม มีจังหวะสนุกสนานบ้าง เศร้า
บ้าง เคล้าความจริง เพลงในแต่ละเพลงได้ผ่าน
การสร้างสรรค์ทางความคิดขึ้น เพื่อถ่ายทอด
ความรู้สึก นึกคิด อารมณ์ และยังสะท้อนถึงชีวิต
ในสังคมของ ผู้แต่งบทเพลงนั้น ๆ โดยที่ผู้แต่งก็จะ
มีแนวทาง การแต่งบทเพลงไปในทางที่ถนัดของ
ตัวเอง ส าหรับคนที่ร้องเพลงเอง แต่บางคนก็
สามารถสร้างสรรค์ บทเพลง ได้หลายแบบ ให้กับ
คนหลาย ๆ คน แต่ก็ยังคงความเป็นตัวเองอยู่ใน
ความนึกคิดของผู้แต่ง อีกทั้งยังมีการเลือกใช้ค าใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่จะมารังสรรค์ ในบทเพลงซึ่ง
แตกต่างจากภาษาในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการน า
โวหารภาพพจน์มาปรับใช้ให้เข้ากับบทเพลงหรือ
อารมณ์ความรู้สึกตอนที่ผู้แต่งได้แต่ง บทเพลงนั้น 
ๆ อีกทั้งในการประพันธ์เพลงยังท าให้ผู้ฟังรู้สึก
เข้าถึงได้ง่ายกว่าวรรณกรรมประเภทอื่น ๆ เพราะ
มีขนาดที่สั้น และเพลงก็มีหลายแบบหลากหลาย
ประเภท ให้ผู้ฟังได้เลือกฟังกันอีกด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นเพลงสตริง เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง เพลง
โอเปร่า เพลงอินดี้ เป็นต้น  

เพลงลูกทุ่ ง  ก็ เป็น เพลงอีกหนึ่ งแนว  ที่
ค่ อนข้ า ง ได้ รั บคว ามนิ ย มสู ง  มี ผู้ คนสนใจ
ค่อนข้างมากในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มคนไทย
ในชนบทอีกต่อไป แก่นของเนื้อเพลง ใจความ
ส าคัญมีความโดดเด่นในเรื่องของการสะท้อนให้
เห็นถึงเนื้อหาของสังคม ลักษณะของคนไทย
ท้องถิ่นในชีวิตจริงได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีการใช้
ภาษาที่น่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย ตรงไปตรงมา ไม่
สลับซับซ้อน มีลักษณะเดียวกับเพลงพ้ืนบ้าน ดังท่ี 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(2534 : 24) มีพระราชด ารัสไว้ว่า 

เนื้อเพลงลูกทุ่งมักจะสะท้อนภาพชีวิตจริง
ของคน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  การเกิด
สงคราม ปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง ได้เป็น
อย่างดี ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจและจ าง่าย    
ฟังแล้วไม่ต้องแปลความหมาย 

ปัจจุบันก็ได้มีการศึกษาและวิจัยวรรณศิลป์
ด้านการใช้ค า โวหารภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่งมาก
ขึ้น ส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์บท
เพลง ดังเช่น งานวิจัยของ เพิ่มพร รังสีสังกูร 
(2544) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วรรณกรรม
เพลงของสลา คุณวุฒิ นอกจากนี้ยังมีสุกัญญา โสภี 
(2538) ที่ได้วิเคราะห์ท่วงท านองการแต่งวรรณกรรม 
เพลงลูกทุ่งของพุ่มพวง ดวงจันทร์ ในด้านการใช้
ถ้อยค าและส านวนโวหารจ านวน 163 เพลง 

ผู้วิจัยได้เลือกผู้ที่สามารถสร้างสรรค์บทเพลง
เอง ร้องเอง และผู้วิจัยก็เห็นว่าก้อง ห้วยไร่ มี
คุณสมบัติตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการ จึงได้น าบท
เพลงมาวิเคราะห์วรรณศิลป์ การใช้ค า ภาพพจน์ 
อีกทั้งยังมีแนวคิดที่น่าสนใจ ในบทเพลงของก้อง 
ห้วยไร่ ส่วนตัวเขาเองก็มีภูมิล าเนามาจากอีสาน 
เมื่อเติบโตมาก็เข้ามาท างานในเมืองกรุง งานก็
หนั ก  ตั ว เ ขา เองก็ เ หนื่ อย  ท า ให้ เ ขา ได้ น า
ความสามารถในการประพันธ์บทเพลงที่มีนั้น มา
สร้างความสนุกและเผยแพร่ให้กับผู้ที่ติดตามเขา
อยู่ เพื่อเป็นการคลายเครียดผ่อนคลายจากความ
เหน็ดเหนื่อย ต่อมาไม่นานเพลงของเขาก็ดังช่ัว
ข้ามคืน โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัว ด้วยเพลง ไสว่าสิ
บ่ถิ่มกัน เป็นเพลงที่ท าให้เขาแจ้งเกิดในวงการ
เพลง และมีผลงานเพลงออกมาให้ติดตามอยู่เสมอ 
ด้วยเนื้อเพลงที่น่าสนใจทั้งในแง่คิด และสะท้อน
ชีวิตคนอีสาน ท าให้ผู้วิจัยสนใจในบทเพลงที่ก้อง 
ห้วยไร่ได้สร้างสรรค์ขึ้น 
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วัตถุประสงของการวิจัย 
เพื่อศึกษาคุณค่าทางวรรณศิลป์ด้านการใช้

ค า โวหารภาพพจน์และคุณค่าทางสังคมที่ปรากฏ
ในบทเพลงของก้อง ห้วยไร่ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีจาก
งานวิจัยและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  ดั งต่อไปนี้ 
ประวัติของผู้ที่เราจะศึกษาบทเพลง บทเพลงที่จะ
น ามาวิจัย วิจัยที่เกี่ยวกับความงามวรรณศิลป์ด้าน
การใช้ค า โวหารภาพพจน์ งานวิจัยที่เกี่ยวกับภาพ
สะท้อนในเพลง งานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์บท
เพลง และต่อมาก็ได้ศึกษาเรื่องการใช้ค า โวหาร
ภาพพจน์ นอกจากนี้ก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ ดังนี้ 1. อ่านและสรุปเนื้อหาในบทเพลง 
2. วิเคราะห์วรรณศิลป์ในด้านการใช้ค า และ
โวหารภาพพจน์ 3. วิเคราะห์คุณค่าทางสังคม       
4. รวบรวมและจัดประเภทต่างๆ และน าเสนอผล
การวิเคราะห์ โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์แบบ
พรรณนา และน าผลการวิ เ คราะห์มาสรุป 
อภิปรายผลการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะน า
ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาคุณค่าที่ปรากฏในบทเพลงของ
ก้อง ห้วยไร่ ผู้วิจัยได้ศึกษาคุณค่า 2 ด้าน ดังน้ี 

1. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
เป็นการศึกษาเพื่อหาความงามของภาษา ที่

ปรากฏในบทเพลงทั้งการใช้ค า และภาพพจน์ 
1.1 ด้านการใช้ค า พบการใช้ค า 6 ชนิด 

คือ 
1) การใช้ค าซ้ า พบการใช้ค าซ้ า 565 

ค า ได้แก่ การซ้ าเสียงสระ เพื่อให้เกิดความไพเราะ

ทางเสียง เช่น หยัง พัง, ได้ใส่ใจใน, งาม ถาม การ
ซ้ าเสียงพยัญชนะ เพื่อให้เกิดความงามของภาษา 
เช่น ฮัก เฮา, บ้าง บาง, จ า จาก และการซ้ ารูปค า 
เพื่อเน้นย้ าให้ความหมายชัดเจนขึ้น เช่น ผุด ๆ, 
เริศ ๆ, ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกันและกัน ไสว่าสิ
ฮักแพงกัน ไสว่าสิมีกันตลอดไป ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไส
ว่าสิมีกันเรื่อยไป ไสว่าสิบ่แบ่งใจ ไสว่าสิมีแค่ เฮา 
(ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน) มีการซ้ าค าว่า ไสว่าสิ คือ ไหนว่า
จะ เพื่อเน้นย้ าให้ความหมายชัดเจนขึ้น เป็นการ
บอกปริมาณถึงการทวงถามสัญญา ที่อีกฝ่ายเคย 
ได้ให้ไว้ ตอกย้ าความรู้สึกเจ็บปวดของผู้ส่งสาร 
เป็นต้น 

2) การใช้ค าภาษาถิ่น พบการใช้ค า
ภาษาถิ่น 529 ค า ใช้เพื่อสื่อสารกับคนในท้องถิ่น 
เช่น ฮัก แปลว่า รัก, แต่งโต แปลว่า แต่งตัว, บ่งึด 
แปลว่า ไม่สนใจ, กะตามส่าง แปลว่า ก็ช่าง, จั่งได๋ 
แปลว่า ยังไง, เป็นหยัง แปลว่า เป็นอะไร, เด้อ 
แปลว่า นะ, คนงาม แปลว่า คนสวย, บ่หัวซา 
แปลว่า ไม่สนใจ, ไผ แปลว่า ใคร เป็นต้น  

3) การใช้ค าซ้อน พบการใช้ค าซ้อน 
63 ค า เช่น ถ้อยวาจา, เคียงข้าง, กาลเวลา, แต่ง
เติม, พันผูก, เล็กน้อย เป็นต้น  

4) การตัดค า พบการตัดค า 33 ค า 
เช่น อุบล คือ อุบลราชธานี, เมษา คือ เมษายน, 
วุฒิ คือ วุฒิบัตร เป็นต้น 

5) การใช้ค าต่างประเทศ พบการใช้
ค าทีม่าจากภาษาอังกฤษ 21 ค า เช่น แอร์ มาจาก
ภาษาอังกฤษ ค าว่า Airconditioner แปลว่า 
เครื่องปรับอากาศ, แมน มาจากภาษาอังกฤษ มี
ต้นก าเนิดมาจากค าว่า Gentleman แปลว่า มี
กิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม, 
ยีนส์ มาจากภาษาอังกฤษ ค าว่า Jean แปลว่า ผ้า
ฝ้ายเนื้อหยาบ มักย้อมสีน้ าเงิน เป็นต้น  
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6) ค าสแลง พบการใช้ค าสแลง 3 
ค า คือ จุงเบย หมายถึง จังเลย, โก้ หมายถึง ท า
ตัวหรูหร่า สง่า ภูมิฐาน, ผุด ๆ หมายถึง สุด ๆ   

1.2 ด้านการใช้ภาพพจน์ พบภาพพจน์ 
10 ชนิด ได้แก่ 

1) ภาพพจน์สมมุติภาวะ คือ การ
พูดคุยกับตัวเอง โต้ตอบกับสิ่ งไม่มี ชีวิต หรือ    
การพร่ าเพ้อกับตัวเอง เป็นการระบายความรู้สึก
ขณะนั้นของผู้ประพันธ์ผ่านบทเพลง พบภาพพจน์
สมมุติภาวะ 49 แห่ง เช่น เหลือแต่ค าสัญญาใช่
ไหมที่ยังคงอยู,่ เว้าง่ายแท้หนอค าว่าพอจากคนฮัก
อ้าย โอ้ยเหลือใจหลาย เจ้าเปิดเจ้าหน่อยตัวอ้าย
แล้วบ้อ, บืนให้ส่ าได๋ กะตายบ่ล่ะ เป็นต้น  

2) ภาพพจน์นามนัย คือ การ
เปรียบเทียบโดยการใช้ค าหรือวลีบ่งบอกลักษณะ
เด่น หลีกเลี่ยงการใช้ค าธรรมดา พบภาพพจน์
นามนัยถึง 33 แห่ง เช่น คนทางบ้าน แทนค าว่า 
พ่อ แม่ หรือญาติ, คนไกล แทน พ่อ แม่ หรือ 
ญาติ, คนรู้ใจ แทน ค าว่า แฟน, น้ าตา แทน 
ความโศกเศร้าเสียใจ , มื้อลมหายใจบ่มี คือ 
เสียชีวิต เป็นต้น  

3) ภาพพจน์อนุนามนัย คือ การพูด
น้อยแต่กินความมาก เอาลักษณะเด่นมากล่าว 
พบภาพพจน์อนุนามนัย 24 แห่ง เช่น เมืองหลวง 
คือส่วนที่ย่อยลงมาจากประเทศ, ปวดใจที่ต้อง
เฝ้าดู เธอรักเขาคนอื่น คือ อาการของคนที่ท า
อะไรไม่ได้นอกจากการเฝ้าดูคนที่เขารักไปรักกับ
คนอื่น แม้ว่าเขาจะเจ็บจะปวดมากแค่ไหนก็ตาม, 
ให้เจ้านิ่งท าใจ ฮ้องไห้ออกมาค าแพง คือ อาการที่
เจ็บปวดมากแต่ก็ต้องนิ่งไว้ เพื่อเก็บความรู้สึกที่มี
เอาไว้ เป็นต้น  

4) ภาพพจน์ปฏิปุจฉา คือ ค าถามที่
ไม่ต้องการค าตอบ ใช้เพื่อเรียกร้องความสนใจ 

พบภาพพจน์ปฏิปุจฉา 22 แห่ง เช่น ค าว่าฮัก
เกิดขึ้นที่ใด คือการใช้ค าถามแต่ไม่ได้การค าตอบ, 
ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกันและกัน ไสว่าสิฮักแพง
กัน ไสว่าสิมีกันตลอดไป ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไสว่าสิมี
กันเรื่อยไป ไสว่าสิบ่แบ่งใจ ไสว่าสิมีแค่ เฮา (ไสว่า
สิบ่ถิ่มกัน) ไสว่าสิ ก็คือ ไหนว่าจะ คือการตั้ง
ค าถามซ้ า ๆ ย้ าถึงสิที่คนรักเคยได้ให้สัญญาไว้ต่อ
เขา, ไปท างานเมืองไกล เป็นได๋น้อหล่า ลืมปิ้งกบ
ปิ้งปลาบ้านเฮาแล้วบ้อ คือการตั้งค าถามถึงลูกที่
อยู่ไกลบ้าน แต่ก็เป็นการตั้งค าถามกับตัวเองที่ลูก
อยู่กรุงเทพ ไม่ได้ยินถึงค าถามและก็ไม่สามารถ
ตอบได้ เป็นต้น  

5) ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน คือ การ
กล่ าวถึ งสิ่ งไม่มี ชีวิต ให้มี ชีวิต  พบภาพพจน์
บุคลาธิษฐาน 21 แห่ง เช่น เสียงพิณห่าว เสียง
แคนหย่าว หย่าวเจ้าหย่าว ละหย่าว ๆ ๆ ๆ คือ 
การท าให้เห็นถึงพิณ แคนท่ีก าลังเคลื่อนไหว สร้าง
ความสนุกอยู่, ฟ้าพรากร่างกายเธอไป คือ ฟ้าไม่
สามารถจะพาร่างกายของใครไปไหนได้ แต่ในบท
เพลง ท าให้เห็นถึงการชีวิตของฟ้าที่สามารถพา
ร่างกายที่มีชีวิตของใครไปไหนได้, กองเฟืองข้าง ๆ 
โพน มันก็ยังเฝ้ารอ คือ กองเฟืองหรือกองฟาง ไม่
สามารถที่จะเฝ้ารอใครได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต
จิตใจ เป็นต้น  

6) ภาพพจน์ปฏิพจน์ คือ การใช้ค า
ตรงกันข้ามแล้วมีความหมาย พบภาพพจน์
ปฏิพจน์ 18 แห่ง เช่น หน้าขาวแป่นแว่น คอแหล่
ปี้ ๆ ค าตรงข้ามกัน น ามารวมกันเพื่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง ว่าหน้าขาวแต่คอด า, ไปมิดจ้อยบ่หวนคืน
มา, เจอกัน กับ จากลา เป็นการน าค าท่ีขัดแย้งกัน
มารวมกัน เพื่อแสดงถึงความไม่แน่นอน มีการ
เปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ เป็นต้น  
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7) ภาพพจน์อติพจน์ คือ การกล่าว
เกินความเป็นจริง พบภาพพจน์อติพจน์ 9 แห่ง 
เช่น งึดหลาย เกือบอ้ายตายย้อนภาพที่เห็น แสดง
ให้เห็นว่าเขาเกือบตายแค่ไปเจอคนรักของเขาอยู่
กับชายอื่น ซึ่งไม่สามารถเป็นความจริงได้, ทิ้งไว้
แต่กับน้ าตาให้ฉันได้นอนกอด คือ เขาบอกว่า
สามารถนอนกอดกับน้ าตาได้ แต่เนื่องจากน้ าตา
เป็นของเหลวและไม่สามารถน ามากอดได้ ท าให้
เห็นถึงการพูดเกินความจริง, ไห้ให้ตายแหน่บ่มื้อนี้ 
เป็นการพูดเกินความเป็นจริง ว่าจะร้องไห้จนตาย 
ที่อกหักจากคนรัก เป็นต้น  

8) ภาพพจน์อุปลักษณ์ คือ การกล่าว
เปรียบเทียบ โดยกล่าวเป็นนัย ให้เข้าใจเอาเอง  
ไม่มีค าเช่ือม พบภาพพจน์อุปลักษณ์ 6 แห่ง เช่น 
กะเทยมักจกนั่นคือกะเทยหนองบัว คือ มีการใช้
ค าว่า นั่นคือ มาเช่ือม เพื่อบ่งบอกว่ากะเทยที่มัก
จกหรือชอบล้วงนั้น คือ กะเทยหนองบัวล าภู ,   
ค าว่า อกหักนั้น มันเป็นโรคประจ าโต เขาจะ
เปรียบว่า อกหัก กับ โรคประจ าโต หรือโรค
ประจ าตัวนั้น มันคือสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องประจ า
ที่ต้องเจอเหมือนกับโรคประจ าตัว, มีบุญมีงานก็
ต้องมีหมอล า คือเขาจะเปรียบว่าเมื่อมีงานบุญสิ่ง
ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมอล า เป็นต้น  

9) ภาพพจน์อุปมา คือ การเปรียบเทียบ
สิ่งที่เหมือนหรือต่างกัน น ามากล่าวเปรียบเทียบ
กัน ภาพพจน์อุปมาพบ 5 แห่ง เช่น ไผสิว่าเฮา
เป็นบ้า คือเขาจะเปรียบว่าเขาจะร้องไห้ ฟูมฟาย
จนเหมือนกับคนบ้า, จะอยู่เหนืออีสานออกตก 
พวกเราทั้งหมดก็ไทยเหมือนกัน คือเขาจะเปรียบ
ว่าไม่ว่ าจะเป็นคนเหนือ คนอีสาน คนภาค
ตะวันออก หรือภาคตะวันตก ทุกคนล้วนแต่เป็น
คนไทยเหมือนกัน เป็นต้น  

10) ภาพพจน์สัทพจน์ คือ การเลียนเสียง
ธรรมชาติ พบภาพพจน์สัทพจน์ 1 แห่ง คือ หย่าว
เจ้าหย่าว หมอล าเจ้าหย่าว ยังเต้นล าวงโตดตีโต่ง
เกี้ยวสาว คือเขาจะท าให้เห็นถึงความเคลื่อนไหว
ของเสียงดนตรี 

2. คุณค่าด้านสังคม 
คุณค่าทางสังคม เป็นการศึกษาสาระที่

ปรากฏในเนื้อเพลงของก้อง ห้วยไร่ ซึ่งพบเนื้อหา
คุณค่าทางสังคมที่ปรากฏอยู่ 8 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง
รักที่ ไม่สมหวั ง วัฒนธรรม เพศ การศึกษา 
ประเพณี ความเช่ือ ค าสั่ งสอน ค่านิยมและ 
หน้าท่ีของชายไทย ดังนี ้

2.1 รักที่ไม่สมหวัง พบ 7 เพลง ได้แก่ 
อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น บ่เป็นหยัง ถิ่มอ้ายบ่ว่า  
You Let Me Down (คึดน า) คู่คอง สวรรค์   
พรากรัก อย่าไปงึด การที่ผู้ประพันธ์เขียนเนื้อ
เพลง เพื่อให้เห็นว่าความรักที่ไม่สมหวังอาจ
เกิดขึ้นจากการแอบรัก แล้วไม่ได้ความรักตอบ 
หรือการที่ถูกหญิงสาวปฏิเสธความสัมพันธ์ที่ไม่
สามารถจะกลับมาสานสัมพันธ์ต่อกันได้อีก และ
นอกจากนี้ยังพบลักษณะของหญิงที่ไปมีสัมพันธ์
กับคนใหม่ จึงท าให้ความรักของเขานั้นไม่สมหวัง 
เป็นต้น 

2.2 วิถีชีวิต พบ 4 เพลง ได้แก่ ความรู้สึก
จากหัวใจ จ่ม คอยทาง ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน โดยทั่วไป
แล้วเพลงลูกทุ่งมักสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของ
ผู้ประพันธ์เองโดยพบในเรื่อง ความเป็นอยู่ของคน
อีสาน จะต้องพบเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตา
ครอบครัวทุกเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งอาหารการกินที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่หาง่าย คือหากบ หาปลา
มาปิ้ง น ามาท าเป็นอาหารประทังชีวิต ยิ่งถ้าได้อยู่
บ้านเกิดแล้ว แค่รับประทานข้าวโรยเกลือก็คือ
ที่สุดของชีวิตแล้ว เป็นต้น  
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2.3 เพศ พบ 3 เพลง ได้แก่ ช่ืนชมบ่าว
อีสาน ช่ืนชมสาวอีสาน กะเทยศรีอีสาน โดยเรื่อง
เพศที่ประพันธ์โดยก้อง ห้วยไร่ได้กล่าวถึงเพศ
หญิง เพศชาย และเพศที่ 3 ท าให้เห็นถึงเพศหญิง
แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน ที่มีลักษณะขี้เกียจ ไม่
รู้จักท างาน หาเลี้ยงชีพ สวยแต่รูป จูบไม่หอม               
ในขณะเดียวกันเขาก็ได้พูดถึงเพศชายในภาค
อีสานที่มีลักษณะนิสัยเจ้า ชู้บ้าง ท าตัวไม่เป็น
สุภาพบุรุษ และยังขี้เกียจตัวเป็นขนอีกด้วย และ
สุดท้ายเพศที่ 3 ก็ ถูกพูดถึงเช่นกัน ในเรื่องที่ติด
ความสวยความงามมาก และมีลักษณะเฮฮาสร้าง
ความสนุกให้กับผู้คนที่ได้พบเจอ ในเรื่องเพศนั้น
ก้อง ห้วยไร่ได้สร้างสรรค์บทเพลงขึ้นเพื่อเป็น  
การล้อเลียน เกิดความขบขันสร้างความสนุกสนาน 
แก่ผู้ที่ได้ฟัง  

2.4 วัฒนธรรม พบ 2 เพลง ได้แก่ อยู่บ่
ได้อ้ายนั่งขวยมดแดง โอ้ละน้อ ในบทเพลงของ
ก้อง ห้วยไร่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของทาง
ภาคอีสานที่เมื่อมีงานบุญก็ต้องมีหมอล าเพื่อเป็น
มหรสพ สร้างความสนุก รื่นเริงแก่ผู้ที่มาร่วมงาน 
ไปกับเสียงแคน พิณ ดั่งท่ีปรากฏในเพลงโอ้ละน้อ  

2.5 การศึกษา พบ 2 เพลง ได้แก่ คน
โรงงานจงเจริญ กรู้ววววว จบแล้ว ในบทเพลง
ของก้อง ห้วยไร่ จะแสดงถึงการศึกษาของคน
อีสาน เมื่อเรียนจบแล้วไม่ได้ท างานตรงตาม   
สายงานที่เรียนมา แต่จะเลือกท างานอยู่บ้าน
มากกว่าไปท างานต่างถิ่นฐานบ้านเกิด และ
การศึกษาที่ผู้ปกครองไม่สามารถส่งบุตรหลาน
เรียนสูง ๆ ได้ เนื่องจากฐานะทางการเงินที่ไม่ดี 
จึงส่งผลให้ไม่สามารถท างานที่มั่นคงเป็นแค่เพียง
ลูกจ้างใช้แรงงาน 

2.6 ประเพณี พบ 1 เพลง ได้แก่ คิดฮอดถิ่น 
ในเพลงของก้อง ห้วยไร่นั้น เนื้อหาได้กล่าวถึง   

วิถีชีวิตของคนอีสาน แต่ก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่อง
ของประเพณีไหลเรือไฟ ซึ่งจัดในช่วงเทศกาลออก
พรรษา เพื่อบูชารอบพระพุทธบาทของพระเจ้า 
ปรากฏออกมาเพลงเดียวในช่ือเพลง คิดฮอดถิ่น 
โดยเนื้อหาต้องการถ่ายทอดหรือเล่าเรื่องราว
ความหลัง ที่เขาเคยได้อยู่กับครอบครัวในช่วง
ประเพณีดังกล่าวนั่นเอง  

2.7 ค าสั่งสอน พบ 1 เพลง ได้แก่ อก
หักมันเป็นโรคประจ าโต เนื้อหาค าสั่งสอนจะเป็น
ค าสั่งสอนของคนเฒ่าคนแก่ที่มีมานาน และรู้จัก
กันเป็นอย่างดี คือ ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์  

2.8 หน้าที่ชายไทย พบ 1 เพลง ได้แก่ 
ทหารไทยหัวใจอีสาน ในบทเพลงกล่าวถึงหน้าที่
ส าคัญของชายไทย คือ การเกณฑ์ทหารของ
ชายไทยเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องท าตาม
กฎหมายที่ต้องมีการเกณฑ์ทหาร เนื้อหาต้องการ
ถ่ายทอดถึงชายที่ไม่ได้รักในอาชีพทหารแต่ต้องท า
ตามหน้าท่ีของชายไทย 

 
อภิปรายผล 

ในการศึกษาคุณค่าที่ปรากฏในบทเพลงของ
ก้อง ห้วยไร่ ผู้วิจัยได้พบคุณค่า 2 ประเภท คือ 
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ และคุณค่าทางสังคม โดย
คุณค่าด้านวรรณศิลป์สามารถแบ่งย่อยออกมาได้ 
ดังนี้ เรื่องการใช้ค า นอกจากลักษณะของค าที่
ปรากฏ ผู้ประพันธ์ได้เลือกค าน ามาใช้ให้เหมาะสม 
ในการสร้างสรรค์บทเพลง รู้จักการน าค ามา
ตกแต่ง ร้อยเรียงให้ไพเราะ สละสลวย ซึ่งจะเป็น
ลักษณะเฉพาะของก้อง ห้วยไร่ แล้วยังท าให้ผู้ฟัง
รู้สึกสะเทือนอารมณ์ เข้าถึงบทเพลงนั้น ๆ ได้ง่าย 
การใช้ค าที่ปรากฏในบทเพลงของก้อง ห้วยไร่มี 6 
ชนิด ได้แก่ การใช้ค าซ้ า การใช้ค าในภาษาถิ่น 
การใช้ค าซ้อน การตัดค า การใช้ค าภาษาต่างประเทศ 
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การใช้ค าสแลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
เกศราพร พรหมนิมิตกุล (2555) ที่ศึกษาความ
งามของภาษาในเพลลูกทุ่ง : กรณีศึกษาเพลงฮิต
ติดชาร์ตลูกทุ่ง มหานคร สรุปผลการศึกษาได้ว่า
การใช้ภาษาในเพลงลูกทุ่งมีการใช้ค าแบบเรียบ
ง่าย โดยมีทั้งการใช้ค าภาษาถิ่น การใช้ค าบ่ง
สถานที่ การใช้ค าให้เกิดอารมณ์ การใช้ค าสัมผัส 
การใช้ค าซ้ า การใช้ค าซ้อน การใช้ค าภาษาต่างประเทศ 
และการตัดค า ค าสแลง ส่วนการพบว่ามีการใช้ค า
ซ้ ามากที่สุดนั้น ก้อง ห้วยไร่ได้ประพันธ์ และเน้น
ความสละสลวย ความสวยงามทางภาษา โดย
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ปรากฏในเนื้อเพลง
เพื่อแสดงอารมณ์ความคิดถึงความโศกเศร้า เป็น
ส่วนใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติกา อรุณ
รัตน ์(2538) ซึ่งได้วิเคราะห์เพลงลูกทุ่งที่ไดร้ับการ
คัดเลือกจากรายการกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย 
และได้พบลักษณะการใช้ค า เมื่อฟังแล้วท าให้เกิด
เสียงไพเราะไปกับเสียงดนตรี อีกทั้งยังมีลักขณา 
สุขสุวรรณ (2521) ที่พบการใช้ค าซ้ าในเพลง
ลูกทุ่ง เพื่อให้เกิดความไพเราะด้วยฉันทลักษณ์
เช่นกัน และในเรื่องของภาพพจน์ ได้พบการใช้
เพื่อให้เกิดจินตภาพแก่ผู้ฟัง อีกทั้งผู้วิจัยก็พบ
ภาพพจน์ถึง 10 ประเภท ได้แก่ สมมุติภาวะ นาม
นัย อนุนามนัย ปฏิปุจฉา บุคลาธิษฐาน ปฏิพจน์ 
อติพจน์ อุปลักษณ์ อุปมา สัทพจน์ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของศิวิไล ชูวิจิตร (2549) ที่ได้ท าวิจัย
เรื่อง การวิเคราะห์ การใช้ภาษาในเพลงไทยสากล
ของบริษัท อาร์.เอส.โปรโมชั่น 1992 จ ากัด ช่วงปี 
พ.ศ.2542-2546 สรุปได้ว่า การใช้โวหารได้แสดง
ให้เห็นถึงความงามในศิลปะการใช้ถ้อยค า บท
เพลงมีเนื้อหาทันสมัยฟังง่าย ได้อารมณ์ โดยมีการ
ใช้โวหารภาพพจน์ 8 ประเภท คือ 1.ภาพพจน์
อุ ปม า  2 . ภาพพจน์ อติ พจน์  3 .  ภ าพพจน์

บุคลาธิษฐาน 4. ภาพพจน์สัญลักษณ์ 5.ภาพพจน์
อุปลักษณ์ 6. ภาพพจน์สัทพจน์  7. ภาพพจน์
ปฏิพจน์ 8. ภาพพจน์นามนัย จึงท าให้บทเพลงนั้น
ง่ายต่อการจดจ าและติดหูผู้ฟัง จึงได้รับความนิยม
ในที่สุด ในด้านของเพลงที่ก้อง ห้วยไร่ได้ประพันธ์
นั้นก็พบภาพพจน์ สมมุติภาวะมากเป็นอันดับแรก 
เนื่องจากเพลงที่เขาได้ประพันธ์ขึ้นนั้น มีเจตนา
เพื่อเป็นการระบายความในใจหรือถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้ สึ กผิดหวั งในความรักที่มี ใน
ขณะนั้น ตัดพ้อกับตัวเองในชะตาชีวิต ตั้งค าถาม
กับตัวเองว่าท าไมถึงเกิดขึ้น โดยที่ไม่ได้ถามใคร
ไม่ได้ต้องการค าตอบ เป็นข้อมูลที่ ได้จากกับ       
ค าสัมภาษณ์ของก้อง ห้วยไร่ในรายการเจาะข่าว
เด่ น  ใน ช่ื อ เ รื่ อ ง  เ ปิ ด ชี วิ ต . . . ก้ อ ง  ห้ ว ย ไ ร่ 
(www.youtube.com / เจาะข่าวเด่น เปิดชีวิต... 
'ก้อง ห้วยไร่' (ออนไลน์) ) 

การประพันธ์เพลงนั้นนอกจากจะต้องมี  
ฉันทลักษณ์ ที่น ามาร้อยเรียงให้เกิดความไพเราะ 
แล้วนั้น ในส่วนของคุณค่าทางสังคมก็มีเช่นกัน 
เพื่อท าให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิล าเนา
ของผู้ประพันธ์ และการสะท้อนความคิดของเขา 
ซึ่งบทเพลงของก้อง ห้วยไร่ ก็ได้ปรากฏคุณค่าทาง
สังคมถึง 8 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ เรื่องรักที่ไม่สมหวัง 
วัฒนธรรม เพศ การศึกษา ประเพณี ความเช่ือ   
ค าสั่งสอน ค่านิยม หน้าที่ของชายไทย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของภาสพงศ์ ผิวพอใช้ (2547) ได้ท า
วิจัยเรื่อง เพลงลูกทุ่งอีสานกับลักษณะการใช้
ภาษาและการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษา
ในผลงานเพลงของศิริพร อ าไพพงษ์ ผลการวิจัยก็
ได้พบว่ามีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา 
นอกจากนั้นเนื้อหาของบทเพลงก็แสดงลักษณะ
เด่นทางด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ 2 ประการ
คือ การสะท้อนภาพชีวิตของชาวชนบทและ    
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การสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม 
ในส่วนผลการวิจัยคุณค่าทางสังคมที่ปรากฏในบท
เพลงของก้อง ห้วยไร่ ที่พบเรื่องรักที่ไม่สมหวัง
มากทีสุ่ดนั้น เนื่องจากเขาได้สะท้อนถึงความคิดที่
ได้คิดอยู่ขณะนั้น และได้ถ่ายทอดออกมาผ่านบท
เพลง ด้วยความที่เขาไม่เคยสมหวังในความรักเลย 
จึงท าให้เกิดบทเพลงท่ีแจ้งเกิดเขาคือเพลง ไสว่าสิ
บ่ถิ่มกัน ในปี 2558 แน่นอนว่าในปัจจุบันความรัก
ห รื อ อ ก หั ก นั้ น ผู้ ค น หั น ม า ให้ ค ว า ม ส น ใ จ
ค่อนข้างมากในหมู่วัยรุ่น จึงท าให้ผู้ประพันธ์เพลง 
หันมาสร้างสรรค์บทเพลงแนวความรักจ านวนมาก 
ยิ่งเป็นเพลงของความรักที่ไม่สมหวังแล้วนั้น เป็น
ที่นิยมอย่างมากเพราะได้รับถึงอารมณ์สะเทือนใจ 
เหมือนกับอยู่ในสถานการณ์ของเพลงนั้น ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ อาจหาญ       
( 2534 ) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์บทเพลง      
ไทยสากลของสุนทราภรณ์ และได้พบทัศนคติของ   
ผู้แต่งในด้านของความรักเช่นกัน เขาได้มองว่า  
ความรัก เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง ซึ่ง
พบได้ดังนี้  ผู้มีความรักต้องยึดมั่นจริงใจ ซื่อตรง
ในรักเดียว ความรักคือความต้องการที่จะได้อยู่
ใกล้ชิดกับคนที่รัก ความรักที่ไม่ยั่งยืน ทัศนคติ
ของผู้แต่งเพลงเกี่ยวกับความรักนั้นมีเป็นจ านวน
มาก ผู้ที่ได้ประพันธ์เพลงไทยสากลของสุนทรา
ภรณ์ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความรักในด้านดี แต่อีก
ด้านก็ต้องเลิกรากันไป ท าให้เกิดความเจ็บช้ า เกิด
ความผิดหวัง จึงเห็นได้ว่ามุมมองความรักของ
ผู้ประพันธ์ จะสะท้อนออกมาในบทเพลงที่เขา
ประพันธ ์

จากการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ท าให้ผู้วิจัยพบ
วิธีการประพันธ์เพลงของก้อง ห้วยไร่ ที่ เป็น
เอกลักษณ์และสามารถเป็นแนวทางให้กั บ          
นักประพันธ์รุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี 

สรุปผล 
จากการศึกษาคุณค่าที่ปรากฏในบทเพลง

ของก้อง ห้วยไร่กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ ผู้วิจัยได้พบ 
คุณค่าที่น่าสนใจในการประพันธ์บทเพลงของก้อง 
ห้วยไร่  2 ประการ คือ คุณค่าทางวรรณศิลป์ด้าน
การใช้ค า ภาพพจน์ และคุณค่าทางสังคม โดยการ  
ใช้ค าในบทเพลง มีการเลือกค าน ามาใช้แบบเรียบ
ง่าย สามารถจ าแนกได้ 6 ชนิดโดยเรียงล าดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้ การใช้ค าซ้ า การใช้ค าในภาษาถิ่น 
การใช้ค าซ้อน การตัดค า การใช้ค าภาษาต่างประเทศ 
การใช้ค าสแลง เพื่อความไพเราะ สละสลวยใน     
บทเพลง และมีการเลือกใช้ค าภาษาถิ่นอีสาน
สื่อสารกับคนในท้องถิ่นให้เข้าใจง่าย ดังนั้นจึง
ปรากฏค าอีสานเกือบทุกเพลง อีกทั้งยังมีการน า
ภาพพจน์มาใ ช้ เพื่ อท า ให้บทเพลงน่าสนใจ 
สามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้ลึกซึ้ง สร้างจินต
ภาพให้แก่ผู้ฟังได้อย่างชัดเจน จ าแนกได้ 10 
ประเภทเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ สมมุติ
ภาวะ นามนัย อนุนามนัย ปฏิปุจฉา บุคลาธิษฐาน 
ปฏิพจน์ อติพจน์ อุปลักษณ์ อุปมา สัทพจน์ ใน
ส่วนคุณค่าทางสังคมที่ปรากฏในเนื้อเพลงของก้อง 
ห้วยไร่ ซึ่งพบคุณค่าทางสังคมที่ปรากฏ 8 เรื่อง 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ เรื่องรักที่ไม่
สมหวัง วัฒนธรรม เพศ การศึกษา ประเพณี 
ความเช่ือ ค าสั่งสอน ค่านิยม หน้าที่ของชายไทย 
เนื้อหาในบทเพลงที่ปรากฏเป็นการเล่าเรื่องราว ที่
ได้ประสบพบเจอผ่านบทเพลง 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคุณค่าที่ปรากฏในบทเพลง
ของก้อง ห้วยไร่  เป็นเพียงการศึกษาคุณค่า
ทางด้านวรรณศิลป์ การใช้ค า ภาพพจน์ และ
คุณค่าด้านสังคมเท่านั้น ผู้วิจัยยังพบว่ามีประเด็น
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อื่นๆที่น่าสนใจในการศึกษา คือ ศึกษาคุณค่าใน
บทเพลงของก้อง ห้วยไร่ ในอดีตและปัจจุบันเพื่อ
เปรียบเทียบพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงใน
การเลือกสรรค ามาใช้ในการประพันธ์บทเพลงตาม
ยุคสมัยได้อีกด้วย 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง คุณค่าที่ปรากฏในบทเพลงของ
ก้อง ห้วยไร่ ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงานและบุคคลที่ ให้ข้อมูล ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นและก าลังใจ 

ผู้ วิ จั ย ข อ ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม ที่ได้กรุณาให้
ค าปรึกษา ช้ีแนะและข้อคิด ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชา
ภาษาไทย ที่ได้ให้ความรู้และให้ก าลังใจ จนท าให้
วิจัยฉบับน้ีส าเร็จลง 

ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทาง
ภาษาไทยซึ่งเป็นเจ้าของงานเขียน ข้อมูลเอกสาร
ที่ได้กล่าวนามในวิจัยฉบับนี้ที่ถ่ายทอดความรู้ 
แนวคิด และข้อมูลอันมีค่าซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการค้นคว้าวิจัยและเป็นส่วนส าคัญในการท า
วิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณมารดาของผู้วิจัยที่ให้
การสนับสนุนในทุกเรื่องรวมถึงให้โอกาสทาง 
การศึกษา และท าให้ผู้วิจัยสนใจใฝ่ในการศึกษา
เรียนรู้ 

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคุณก้อง ห้วยไร่ ที่
ได้สร้างสรรค์บทเพลงให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
ท าวิจัยฉบับนี ้
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เจาะข่าวเด่น เปิดชีวิต... ก้อง ห้วยไร่ (ออนไลน์). 

https://www.youtube.com. 3 พฤษภาคม 
2561. 

กฤติกา อรุณรัตน์. (2538). วิเคราะห์เพลงลูกทุ่งที่
ได้รับการคัดเลือกจากรายการกึ่งศตวรรษ
เพลงลูกทุ่งไทย. หลักสูตรปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิตวิชาเอกภาษาไทย. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

เกศราพร พรหมนิมิตกุล. (2555). ความงามของ
ภาษาในเพลงลูกทุ่ง โดยศึกษาจากเพลง ฮิต
ติดชาร์ตลูกทุ่งมหานคร ประจ าเดือนมีนาคม 
2553. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร. 

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จ
พระ. (2534). พระนิพนธ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ลูกทุ่งกับ
เพลงไทย. ในกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย 
ภาค 2. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ. 

เพิ่มพร รังสีสังกูร. (2544). วิเคราะห์วรรณกรรม
เพลงของสลา คุณวุฒิ. วิทยานิพนธ์ศิลป-
ศา สต ร มห า บัณ ฑิ ต  ส าข า ภา ษ า ไ ทย 
(วรรณคดี). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ภาสพงศ์ ผิวพอใช้. (2547). เพลงลูกทุ่งอีสานกับ
ลั กษณะการใ ช้ภาษาและการสะท้อน
วัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษาในผลงานเพลง
ของศิริพร อ าไพพงษ์. วิจัยทุนสนับสนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปศาสตร์ อุบลราชธานี. 

ลักขณา สุขสุวรรณ. (2521). วรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่ง. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

https://www.youtube.com/


 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 291 ~ 

วัชราภรณ์ อาจหาญ. (2534). การศึกษาวิเคราะห์
บท เพล ง ไทยส ากลของ สุ นทร าภรณ์ . 
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า อั ก ษ ร ศ า ส ต ร์
มหาบัณฑิตภาควิชาภาษาไทย. กรุงเทพฯ : 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุกัญญา โสภี. (2538). วิเคราะห์ท่วงท านองการ
แต่งวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของพุ่มพวง ดวง
จันทร์. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ศิวิไล ชูวิจิตร. (2549). การวิเคราะห์การใช้ภาษา
ในเพลงไทยสากลของบริษัท อาร์ . เอส. 
โปรโมช่ัน 1992 จ ากัด ช่วงปีพ.ศ. 2542 – 
2546. สารนิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
 

 


