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บทคัดย่อ 

บทความนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการใช้ค้าและส้านวนในเพลงของวงไอน้้า โดยขอบเขตของลักษณะ
งานวิจัยผู้วิจัยได้ศึกษาเพลงของวงไอน้้า รวมจ้านวนเพลงทั้งหมด 83 เพลง จาก 8 อัลบั้ม ผลการศึกษาพบ 
ลักษณะการใช้ค้าในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การสรรค้าที่มีท้ังการสรรค้าสื่ออารมณ์  การสรรค้าต่างประเทศ และ
การสรรค้าสแลง ตลอดจนมีการซ้้าค้า ซึ่งการใช้ค้าเหล่านี้เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามและเกิดอารมณ์
สะเทือนใจ อีกทั้งเข้าถึงความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส่วนการใช้ส้านวนในเพลง
พบว่าใช้ส้านวนเปรียบเทียบเพ่ือท้าให้เห็นภาพชัดเจนและช่วยในการสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
ค าส าคัญ : การใช้ค้า, การใช้ส้านวน 
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Abstract 

This paper aims to investigate wording and proverds in I-nam band. A delimitation of 
the study was 83 songs from 8 albums. Various techniques were identified i.e., word choice 
such as emotion, foreign words and slangs, as well as anadiplosis. These were to create a 
persuasive emotion and to motivate and to convey what sender want to more deeply. In 
regard to idiom choice, many idioms were applied in a comparative way to create a clear 
image and convey the meaning with more effective way. 
 
Keywords : Wording and proverbs 
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บทน า 
       เพลง คือ ถ้อยค้าประพันธ์ที่เรียบเรียงหรือร้อยเรียงขึ้นประกอบด้วย เนื้อร้อง จังหวะ ท้านอง ท้าให้เกิด
เสียงไพเราะและเกิดความเพลิดเพลินแก่ผู้ฟัง อีกทั้งยังสื่อความหมาย ความรู้สึกนึกคิดที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ  
ให้เห็นมุมมองแง่คิดและท้าให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตาม 
   เพลงจึงเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่ง ที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นศิลปะทางดนตรี 
โดยการใช้ค้าหรือใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ ประกอบด้วยเสียงดนตรีช่วยท้าให้เกิดอารมณ์ครึกครื้น สนุกสนาน 
เกิดอารมณ์เศร้า หรือเกิดความสบายใจแสดงให้เห็นว่าเพลงเป็นสื่อที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของ
มนุษย์ อันจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจอารมณ์พ้ืนฐานของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น 
        ส่วนเพลงไทยสากล วัชราภรณ์ อาจหาญ (2535, น. 2) ได้กล่าวไว้ว่า “เพลงไทยสากลเป็นวรรณกรรม
รูปแบบใหม่ที่น่าศึกษาทั้งนี้เพราะเพลงสามารถแพร่หลายไปได้ทุกกลุ่มสังคม เนื้อหาซึ่งมีลักษณะหลากหลาย
สามารถสื่อความหมายได้ง่ายเพราะเป็นวรรณกรรมที่สื่อสารได้ด้วยการฟังและใช้เวลาค่อนข้างสั้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับวรรณกรรมประเภทอ่ืน ๆ นอกจากนี้บทเพลงหรือค้าร้องยังมีรูปแบบที่น่าสนใจเพราะเป็น
ลักษณะของกวีนิพนธ์ขนาดสั้น กระชับ สามารถแสดงแนวคิดได้อย่างชัดเจนและท้านองเพลงยังท้าให้เกิด  
ความเพลิดเพลินสร้างความดื่มด่้า ลึกซึ้งในอารมณ์ความรู้สึกได้รวดเร็วกว่าวรรณกรรมประเภทที่สื่อสารด้วย
การอ่าน” 
  ปัจจุบัน เพลงไทยเริ่มรับอิทธิพลมาจากตะวันตกมากขึ้น โดยให้ความส้าคัญกับดนตรี  จังหวะ ท้านอง 
และมีการเลือกใช้ถ้อยค้าที่เข้าใจง่าย สื่อความหมายตรงไปตรงมา อีกทั้งมีการใช้ถ้อยค้าซ้้า ๆ ที่ง่ายต่อการ
จดจ้าส้าหรับผู้ฟัง ส่วนกลุ่มผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นมากกว่าวัยอ่ืน จึงสร้างเพลงที่เข้าถึงวัยรุ่นเป็นจ้านวนมาก 
แต่ละค่ายเพลงมีศิลปินที่อยู่ในสังกัดที่เป็นที่ชื่นชอบในหมู่วัยรุ่น ค่ายเพลงมีการสร้างสรรค์งานเพลง            
ที่หลากหลายและแข่งขันในตลาดมากขึ้น หนึ่งในนั้นมีค่ายเพลง บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น จ้ากัด ซึ่งมีศิลปิน
มากมายที่อยู่ในค่าย เช่น วงเดอะ ซิส วงพริกไทย วงพิกเซล  วงเฟลม วงไจแอนท์ หรือวงไอน้้า 
 วงไอน้้า เป็นวงดนตรีเด็กหนุ่ม 5 คน จากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ผ่านการประกวดได้รางวัลยอดเยี่ยม
ระดับประเทศจากโครงการพานา โซนิค สตาร์ ชาเลนจ์ บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น  จึงเซ็นสัญญา ในปี       
พ.ศ.2545 วงไอน้้าออกผลงานเพลงครั้งแรก ในปี 2546 และเพลงที่ได้การตอบรับดี คือ เพลงที่หนึ่งไม่ไหว   
อยู่ในอัลบั้มชุดแรกชื่อไอ...น้้า ต่อมาออกอัลบั้มชุดที่ 2 ชื่อรักคนมีเจ้าของ ในปี พ.ศ. 2547 ยอดขายดี     
เกือบ 2 ล้านตลับที่ได้ผลตอบรับดีสูงสุด ท้าให้กลายเป็นวงดนตรีที่มียอดนิยมล้าดับต้น ๆ ในช่วงระยะเวลานั้น 
สมาชิกในวงมีจิตรกร บุญสอน (ฟลุ๊ค) เป็นนักร้องน้า  เมธา พิเลิศ (ฟัก)  มือกีต้าร์ อุดมชัย บุญพรหมอ่อน 
(ก๊อบ) มือเบส และใหม่ สุขเดชะ (ใหม่) มือกลอง วงไอน้้า “ตอนแรกไม่ได้มีชื่อวง แต่มีนักร้องคนหนึ่งตั้งชื่อ
ขึ้นมาตั้งแต่เป็นวงเล่นกันในโรงเรียนสมัยมัธยมศึกษาจึงใช้ชื่อนี้เรื่อยมาจึงไม่ได้เปลี่ยน และเป็นค้าไทย ๆ เรียก
ง่ายและติดปากจึงใช้ชื่อว่า “ไอน้้า” มาตลอดตั้งแต่ตั้งวงจนเข้าประกวดและท้างานเพลง” (บทสัมภาษณ์สดใน
รายการทางวิทยุฮัลโหลดีเจจ๊ะจ๋าวันสบาย) 
   วงไอน้้า เป็นศิลปินวงหนึ่งที่ครองใจวัยรุ่นได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ด้วยเนื้อหาของเพลงที่ตรงไปตรงมา  
มีท่วงท้านอง  มีจังหวะที่สนุกสนาน ช่วยให้ผู้ฟังจดจ้าและเข้าใจง่าย ซึ่งจากการศึกษาเพลงของศิลปินวงไอน้้า
เบื้องต้น พบว่าใช้ค้าที่หลากหลายเพ่ือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดแก่ผู้ฟังผ่านบทเพลง ผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์  
การใช้ค้าและส้านวนที่ปรากฏในเพลงของวงไอน้้า ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือวิเคราะห์การใช้ค้าที่ปรากฏในเพลงของวงไอน้้า 
  2. เพ่ือวิเคราะห์การใช้ส้านวนที่ปรากฏในเพลงวงไอน้้า 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเพลงไทยสากล การใช้ค้าและส้านวนในเพลง 
  2. รวบรวมผลงานเพลงของวงไอน้้า 
  3. ศึกษาวิเคราะห์การใช้ค้าและส้านวนในเพลงของวงไอน้้า ทั้งหมด  8 อัลบั้ม จ้านวนเพลง 83 เพลง 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546-2553 
  4. เรียบเรียงผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive 
analysis) 
  5. สรุปและอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัย 

  จากการศึกษาการใช้ค้าและส้านวนในเพลงของวงไอน้้า ผลการศึกษาพบว่า 
1. การใช้ค า 

 1.1 การสรรค า หมายถึง การเลือกสรรค้า ที่น้ามาเรียงร้อย เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ตามจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง ค้าแต่ละค้าที่ผู้แต่งใช้ควรมีความหมาย มีความสมบูรณ์ในแง่ของการสื่อสาร        
ทั้งในแง่ของการสื่อสารความหมายในระดับต่าง ๆ การสื่อภาพและการสื่ออารมณ์ที่ผู้แต่งประสงค์            
(สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา, 2549, น. 13-14) จากการศึกษาเพลงของวงไอน้้าพบว่ามีการสรรค้า ดังนี้  

  1.1.1 การสรรค าสื่ออารมณ์  ช้านาญ รอดเหตุภัย (2523, น.7) ได้กล่าวถึงการใช้ค้าสื่ออารมณ์ไว้
ว่า “การใช้ค้าอาจก่อให้เกิดความรู้สึกกระทบกระเทือนผู้ฟังหรือผู้อ่านได้ทั้งความรู้สึกสุ ข สดชื่น เศร้า     
สะเทือนใจ” ซึ่งจากการศึกษาเพลงของวงไอน้้า มีการใช้ค้าสื่ออารมณ์ท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

  1) การสรรค้าสื่ออารมณ์รักและผูกพัน คือ การใช้ค้าเพ่ือแสดงให้เห็นความรักความผูกพัน
ระหว่างชายหญิงหรือความผูกพันที่มีให้กันในฐานะเพ่ือน เช่น 

 
เป็นคนไหนก็คงต้องยอม เห็นว่าเป็นเธอเลย   

ยอมโดยดี คนอ่ืนเนี่ยนะต้องโดนสักที  
                 แตร่ักเธอคนนี้ ฉันเลยโอเค 

                       (เพลงฉันเลยโอเค) 
 จากเพลงข้างต้น พบการสรรค้าสื่ออารมณ์รักและผูกพันว่า “รัก” หมายถึง มีใจผูกพันด้วย ความ

ห่วงใย ซึ่งในเพลงสื่ออารมณ์รักของฝ่ายชายที่เห็นฝ่ายหญิงก็ยอมท้าทุกอย่างเพ่ือเธอเพราะความห่วงใยและ
ความสัมพันธ์ที่มีให้เสมอ 
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ขอเพียงจริงใจให้กันไว้ เนิ่นนานแค่ไหน 
มิตรภาพไม่เปลี่ยนแปลง น้้าใจเพื่อนไม่เคย 
แห้งแล้ง กอดคอกันไว้ เพื่อนกันตลอดไป 

  (เพลงเพื่อนกัน) 
 จากเพลงข้างต้น พบการสรรค้าสื่ออารมณ์รักและผูกพันว่า “มิตรภาพ” หมายถึง ความเป็นเพ่ือน     

ซึ่งในเพลงสื่อถึงความเป็นเพ่ือนกันโดยไม่เปลี่ยนแปลงและจางหายไป เพียงแค่มีความจริงใจต่อกันก็ท้าให้
ความเป็นเพื่อนคงอยู่ตลอดไป 

ฝากกับฟ้าเป็นเพื่อนยามเธอเศร้า 
ฝากกับดาวช่วยดูแลเธอ 
อยากให้รู้ถึงแม้ไม่ได้เจอ 

อยากบอกเธอ ว่าทั้งหัวใจห่วงใยเหลือเกิน 
     (เพลงห่วงใยเหลือเกิน) 

จากเพลงข้างต้น พบค้าสื่ออารมณ์รักและผูกพันว่า “ดูแล” หมายถึง ปกปักรักษาและพบค้าว่า 
“ห่วงใย” หมายถึง มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่ ซึ่งในเพลงสื่ออารมณ์ของฝ่ายชายที่ต้องห่างไกลจากคนรัก 
ท้าได้แต่เพียงพูดกับฟ้าและดาวให้คอย ปกปักรักษาฝ่ายหญิงทั้งที่อยากบอกกับหญิงคนรักว่ามีใจห่วงหา       
อยู่เสมอ  

  2) การสรรค้าสื่ออารมณ์เจ็บช้้าใจ คือ การใช้ค้าที่แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดใจของ      
ฝ่ายชายที่เป็นผู้ถูกกระท้าเพราะฝ่ายหญิงไปมีรักใหม่หรือไม่ซื่อสัตย์ต่อฝ่ายชาย เช่น 

ตอนบอกว่ารักละอายปากไหม เอามีดมาท่ิมใจ  
  ยังเจ็บน้อยกว่า ล้าบากใช่ไหม ต้องปิดไว้ทุกเวลา 

               (เพลงลับลับล่อล่อ) 
 จากเพลงข้างต้น พบการสรรค้าสื่ออารมณ์เจ็บช้้าใจ “เจ็บ” หมายถึง รู้สึกเจ็บเพราะผิดหวัง  ซึ่งใน

เพลงสื่ออารมณ์เจ็บช้้าของฝ่ายชายเมื่อได้ยินค้าบอกรักของฝ่ายหญิงที่ไม่จริงใจและคอยมาท้าอะไรลับหลัง
ผู้ชายอยู่ตลอดเวลา 

เลิกกนัเถอะนะ เธอพูดง่ายอย่างนั้น 
ก็คงไม่มีอะไรพูดต่อ ก็เพราะเธอกับเขาเข้ากันดี 

อยากขอจบกันแค่นี้เขาดีกว่าฉัน รักเขามากหนัก เธอรักเขาหมดใจ 
  พอจะได้ไหมยิ่งฟังยิ่งสั่น  เรื่องที่ฉันอยากรู้มันไม่ใช่เรื่องนั้น  

เมื่อยังไงมันก็ต้องปวดร้าว 
                         (เพลงแค่อยากถาม) 

 จากเพลงข้างต้น พบการสรสรรค้าสื่ออารมณ์เจ็บช้้าใจว่า “ปวดร้าว” หมายถึง เจ็บปวดไปทั่ว ,        
เจ็บช้้าน้้าใจ ซึ่งในเพลงสื่ออารมณ์เจ็บปวดของฝ่ายชายที่โดนคนรักบอกเลิกอย่างง่ายดายโดยให้เหตุผลว่า    
คนรักใหม่เข้ากันได้ดีกว่าและรักเขามากจนหมดหัวใจ เมื่อฝ่ายชายฟังก็ยิ่งรู้สึกเจ็บช้้าใจมากยิ่งขึ้น 
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    แต่ฉันไม่เคยลืม  ไม่เคยจะลืมหน้าเธอ 
    (ก็)ไม่มีวันไหนที่ฉันไม่เพ้อ ตั้งแต่เธอท้ิงฉันไป 
    ภาพเก่าท่ีเรารักกัน มันไม่อาจจะหลอมละลาย 
     ความรักเธอยังตกใน หัวใจของฉันมันยังรักเธอ                                                                                                                   

                                                  (เพลงตกใน) 
จากเพลงข้างต้น พบการสรรค้าสื่ออารมณ์เจ็บช้้าใจว่า “ตกใน” โดยปริยายใช้เรียกอาการที่ต้อง    

กล้้ ากลืนความทุกข์ไว้ ไม่แสดงออกมา  ซึ่ ง ในเพลงสื่ออารมณ์ของฝ่ายชายที่ ได้แต่ เก็บความทุกข์              
ความเจ็บช้้าใจเอาไว้เพราะคอยคิดถึงวันเวลาเก่า ๆ ที่เคยมีคนรักอยู่ด้วยทั้งที่ฝ่ายหญิงนั้นไปมีรักครั้งใหม่แล้ว 

  3) การสรรค้าสื่ออารมณ์อ้อนวอน ขอร้อง คือ การใช้ค้าเพ่ือสื่อถึงการร้องขอความเห็นใจของ 
ฝ่ายชายจากฝ่ายหญิง เพื่อให้ฝ่ายหญิงหันมาสนใจหรือกลับมาเริ่มต้นความรักใหม่โดยไม่สนใจอดีต เช่น 

บอกเลยเหตุผลของฉันคือความรัก เธอยังไม่รักก็ไม่ต้องหนักใจ 
ขอแค่เธออย่าว่ากันปล่อยให้ฉันท้าต่อไป 

ที่เหลือก็แล้วแต่เธอกรุณา 
         (เพลงแล้วแต่กรุณา)                                                                                                

 จากเพลงข้างต้น พบการสรรค้าสื่ออารมณ์อ้อนวอน ขอร้องว่า “กรุณา” หมายถึง ใช้ประกอบหน้า
กริยาแสดงความขอร้องอย่างสุภาพ  ซึ่งในเพลงสื่ออารมณ์ของฝ่ายชายที่ร้องขอความเห็นใจจากฝ่ายหญิงว่าให้   
ฝ่ายชายได้ท้าทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือเธอและขอให้ได้รักเธอต่อไป แม้ฝ่ายหญิงจะไม่รักไม่ชอบก็ตาม 

 
          น้้าตาเธอนั้น ให้ฉันเช็ดมันได้ไหมหัวไหล่ข้างซ้าย 

ยังรอเธอกลับมานอนหนุน อดีตที่แล้วช่างมันฉันไม่จ้าที่เคยเคืองขุ่น 
   กลับมาเถอะนะคุณ กลับมาเป็นแฟนฉันได้ไหม                                                            

                                                        (เพลงกลับมาเถอะนะ) 
 จากเพลงข้างต้น พบการสรรค้าสื่ออารมณ์อ้อนวอน ขอร้อง ว่า “นะ” หมายถึง ใช้ประกอบค้าท้าย  

ค้าอ่ืนบอกความเป็นเชิงอ้อนวอนในเนื้อเพลงที่ว่า “กลับมาเถอะนะ”  ซึ่งในเพลงสื่ออารมณ์ของฝ่ายชายที่ 
อ้อนวอนอยากให้ฝ่ายหญิงนั้นกลับมาหาและมารักกันอีกครั้ง เพราะฝ่ายชายไม่สนใจอดีตว่าฝ่ายหญิงจะเป็น
ฝ่ายทิ้งตนไปมีคนอ่ืน เพียงแค่เห็นเธอเสียใจมีน้้าตาฝ่ายชายก็พร้อมที่จะปลอบใจอยู่เสมอ 

โปรดอย่าร าคาญเลยนะ ไม่นานก็จะไป  
 ทุก ๆ อย่างที่ท้าลงไป ออกจากใจที่มาวันนี้ 

               (เพลงเสียงหัวใจ) 
จากเพลงข้างต้น พบการสรรค้าสื่ออารมณ์อ้อนวอน ขอร้องว่า “โปรด”  หมายถึง ใช้ประกอบค้าหน้า

กริยาแสดงความขอร้องอย่างสุภาพ ในเนื้อเพลงที่ว่า “โปรดอย่าร้าคาญเลยนะ” ซึ่งในเพลงสื่ออารมณ์ขอร้อง
ของฝ่ายชายว่าไม่อยากให้ฝ่ายหญิงรู้สึกร้าคาญใจในสิ่งที่ตัวเองได้ท้าลงไป เพราะทุกอย่างที่ท้าก็เพราะความ
จริงใจที่มอบให้ 

 
  4) การสรรค้าสื่ออารมณ์แอบรัก คือ การใช้ค้าเพ่ือสื่ออารมณ์ของฝ่ายชายที่ไปแอบรัก      

ฝ่ายหญิงทั้งท่ีฝ่ายหญิงมีเจ้าของหรือมีคนรักอยู่แล้ว ฝ่ายชายท้าได้เพียงแค่ตกหลุมรัก เช่น 
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จับใจในวินาทีที่พบยิ้มเธอ ไม่เคยได้เจอใครแบบนี้เลย 

  อ่อนโยนสวยหวานละไม หยุดใจของฉัน ให้อยู่ตรงนั้น จากวันนี้ไปฉวยโอกาสนั้น  
ลักยิ้มของเธอเก็บไว้ เก็บใส่ กระเป๋าเอาไปนอนฝัน   

นับตั้งแต่นั้นทุกวันที่ฝันถึงเธอ หลงรักยิ้มเธอจนหมดหัวใจ     
 (เพลงรักยิ้ม)                                                                                                                  

จากเพลงข้างต้น พบการสรรค้าสื่ออารมณ์แอบรักว่า “หลงรัก” หมายถึง หมกมุ่น, คลั่งไคล้ ,  
เคลิบเคลิ้ม และพบค้าว่า “จับใจ” หมายถึง ติดใจ, เป็นที่พอใจ ซึ่งในเพลงสื่ออารมณ์ความรู้สึกของฝ่ายชายที่
พึงพอใจฝ่ายหญิงเพียงแค่ได้เห็นรอยยิ้มของเธอก็เกิดอาการเคลิบเคลิ้มและเก็บเอาไปจินตนาการในความคิด
หรือเก็บเอาไปนอนฝันเพราะหลงรักรอยยิ้มของฝ่ายหญิงจนหมดใจ 

หลงรักคนมีเจ้าของ   แอบมองอยู่ทุกวัน 
ไปหลงรักแฟนชาวบ้านทั้งที่รู้ตัว คนน่ารัก ถูกใจนัก 

ไม่เคยเป็นอย่างนี้ หลงรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่เช้าเย็น  
ก็รู้ว่าคงท้าได้แค่เท่านี้ แค่พบเธอคิดถึงแล้วนอนฝันดี 

         (เพลงรักคนมีเจ้าของ) 
 จากเพลงข้างต้น พบการสรรค้าสื่ออารมณ์แอบรักว่า “หลงรัก” หมายถึง ตกหลุมรัก, หลงใหล,     

หลงเสน่ห์ และพบค้าว่า “แอบมอง” หมายถึง แอบดู ซึ่งในเพลงสื่ออารมณ์ของฝ่ายชายที่ได้แต่แอบมอง    
ฝ่ายหญิงเพราะตกหลุมรักเธออยู่ทุกวันทั้งที่รู้ว่าเธอมีเจ้าของใจหรือมีคนรักอยู่แล้ว 

 
ทนเก็บอาการแอบรักเอาไว้ไม่กล้าบอก  

เจอหน้าเธอยังไม่มอง จะให้ฉันบอกความจริงได้ไง  
เธอคงจะเห็นแต่คนที่เธอสนใจ 

มองเห็นด้วยตาแต่ปิดใจ  เลยหาไม่เจอว่า 
ใครที่คอยรักเธอ ที่ฉันมีข้างในคือรัก  

ถ้าเธอต้องการพักใจ  อ้อมกอดของฉันนั้นมีให้เธออยู่เสมอ 
จะบอกยังไงว่าหวังดี ว่าคนที่มันไม่เลิศเลอนั้นรักเธอจน...หมดหัวใจ 

        (เพลงไม่เห็นด้วยตาเปล่า) 
 จากเพลงข้างต้น พบการสรรค้าสื่ออารมณ์แอบรักว่า  “ทนเก็บ”  หมายถึง อดกลั้นกับความรู้สึกที่มี 

และพบค้าว่า  “แอบรัก” หมายถึง  การแอบรักโดยไม่ให้เจ้าตัวรู้  ซึ่งในเพลงสื่อถึงฝ่ายชายที่แอบรักฝ่ายหญิง
และต้องอดทนเก็บความรู้สึกเอาไว้โดยไม่กล้าสารภาพรักให้ฝ่ายหญิง  ได้รับรู้เพราะฝ่ายหญิงมีคนที่ชอบ    
และรักอยู่แล้วเลยได้แต่รอว่าเมื่อไรฝ่ายหญิงจะหันมามองฝ่ายชายสักครั้งเพราะฝ่ายชายนั้นมีแต่ความรัก   
และความหวังดีคอยจะมอบให้จนหมดหัวใจ 

 5) การสรรค้าสื่ออารมณ์รอคอย คือ การใช้ค้าเพ่ือสื่อถึงการเฝ้ารอคนรักที่ทิ้งไปว่าสักวันหนึ่ง
จะกลับมาหรือเป็นการเฝ้ารอค้าว่ารักจากผู้หญิงที่รัก เช่น 

 
 

https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1_%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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     ก่อนไปลับตาแค่มีวาจาที่อยาก ขอวอนให้    
        เธอรับฝากเก็บไว้ในใจเสมอ ถ้าคนโชคดีคนนั้น 

          สักวันเขาไม่รักเธอ  กลับมานะคนรักคนนี้จะคอย 
                   (เพลงคนรัก) 

จากเพลงข้างต้น พบการสรรค้าสื่ออารมณ์รอคอยว่า “คอย” หมายถึง  มุ่งรออยู่, รอ ซึ่งในเพลง     
สื่ออารมณ์ของฝ่ายชายที่ได้เลิกรากับฝ่ายหญิงไปแล้ว แต่ด้วยความรักที่ยังมีให้ฝ่ายหญิงอยู่จึงรอคอยเพ่ือที่     
สักวันหนึ่งฝ่ายหญิงนั้นจะกลับมาเป็นคนรักของตนอีกครั้ง 

      แม้สองเดือนถัดมา เธอจะลาไปรักอีกคน 
    ยังเฝ้ารอไม่เคยหวั่นไหว ยังรักเธอด้วยใจเปี่ยมล้น 

             (เพลงกลับมาเถอะนะ) 
จากเพลงข้างต้น พบการสรรค้าสื่ออารมณ์รอคอยว่า “เฝ้ารอ” หมายถึง การรอคอย ซึ่งในเพลง     

สื่ออารมณ์ของฝ่ายชายที่ยังรอคอยหญิงคนรักกลับมาทั้งที่ฝ่ายหญิงมีรักใหม่ไปนานแล้ว 
       จะรอฟัง..ค้าว่า..รัก ที่มาจากใจของเธอ.. 

      จากวันนี้เธอคอยดู แล้วจะรู้เธอมีค่าขนาดไหน 
      (เพลงจะรักให้เธอลืม) 

จากเพลงข้างต้น พบการสรรค้าสื่ออารมณ์เฝ้ารอว่า “รอ” หมายถึง คอย ซึ่งในเพลงสื่ออารมณ์ของ
ฝ่ายชายที่รอคอยค้าว่ารักที่ออกมาจากใจของฝ่ายหญิง และฝ่ายชายพร้อมที่จะท้าทุกสิ่งเพ่ือให้ฝ่ายหญิงรู้ว่า  
เธอนั้นมีค่ามากส้าหรับเขา 

 1.1.2 การสรรค าต่างประเทศ 
           ผะอบ  โปษะกฤษณะ (2521,  น.45)  ได้กล่าวถึงการน้าภาษาต่างประเทศเข้ามา                 

ใช้ในภาษาไทยไว้ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติหนึ่งกับอีกชนชาติหนึ่ง  เป็นเหตุให้มีการน้าภาษาของ     
ชนชาติที่มีความสัมพันธ์กันมาใช้  เพราะการติดต่อไม่ว่าทางใด เช่น ลัทธิศาสนา วิทยากร ศิลปะ วัฒนธรรม  
การค้าขาย ตลอดจนการสงครามย่อมจะมีผลท้าให้รับภาษาอ่ืน ๆ เข้ามา การที่จะตั้งค้าใหม่ บางทีก็ไม่
เหมาะสมกับภาษาเดิม การรับภาษาใหม่เข้ามาบางทีก็ไม่เหมาะสมกับคนไทย  จึงมีการคิดดัดแปลงแก้ ไขให้
เหมาะสมเกิดค้าใหม่ ๆ ขึ้น ซึ่งไทยเราได้รับให้เหมาะกับคนไทย แต่ให้คงเค้าความเดิม ภาษาต่าง ๆ ที่น้าเข้ามา
นอกจากภาษาบาลีสันสกฤต เขมร ยังมีภาษาอังกฤษที่ส่วนมากเลียนเสียงเดิม” จากการศึกษาเพลงของวง     
ไอน้้าในแต่ละเพลงพบว่ามีการสรรค้าต่างประเทศ โดยจ้าแนกได้ 2 ประเภท คือ การใช้ค้าทับศพท์
ภาษาอังกฤษ และการใช้ค้าภาษาอังกฤษโดยตรง ดังนี้ 

  1) การใช้ค้าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เธอจะงามไปให้ใครดู รู้ก็รู้ว่าฉันไม่ชอบใจ 

เธออารมณ์ดีมากไปไหม เที่ยวแจกยิ้มให้กับใครไปทั้งวัน 
ก็ฉันหวงเธอ เตือนก็ว่าฉันชอบบ่น ก็คนมันรักขนาดนี้ อยากโมโหเธอจัง 

แต่อย่าหวังเธอนอนก่อนทุกทีเห็นว่าเป็นเธอ เลยยอมโดยดี  
คนอ่ืน เนียะน่ะต้องโดนสักที แต่รักเธอคนนี้ฉันเลยโอเค 

            (เพลงฉันเลยโอเค) 
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           จากเพลงข้างต้น พบว่ามีการใช้ค้าต่างประเทศว่า “โอเค” เป็นการทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาจาก    
ค้าว่า OK หมายถึง ตกลง, ได้เลย, เรียบร้อยดี, สบายดี, ที่ยอมให้ได้ ใช้ในการตอบรับกับอีกฝ่ายว่าตัวเองตกลง
หรือสบายดี ซึ่งในเพลงนี้ใช้ค้าว่า “โอเค” สื่อถึงการยอมรับได้ในสิ่งที่ผู้หญิงหรือแฟนตัวเองนั้นได้เป็น ได้ท้า   
ลงไป  ไม่ว่าจะแจกยิ้มมิตรไมตรีให้กับคนอ่ืนการแสดงอาการดีใจต่อหน้าคนอ่ืน ทั้งท่ีฝ่ายชายไม่ชอบใจก็ตาม 

มีคนเดียวก็พอ เธอคนเดียวแหละชัวร์ 
คนเดียวอยู่ตัว ถูกหัวใจ                 

                                              (เพลงคนเดียวก็พอ) 
          จากเพลงข้างต้น พบว่ามีการใช้ค้าต่างประเทศว่า “ชัวร์” เป็นการทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากค้าว่า 
sure แปลว่า แน่นอน, แน่ใจ, มั่นใจ ซึ่งในเพลงนี้สื่อถึงความแน่นอน ความมั่นใจที่ฝ่ายชายพร้อม จะมั่นคง    
ในรักกับผู้หญิงคนรักคนนี้แล้ว 

ไม่ทราบมันเป็นไร ไม่รู้ว่ามาไงอาการรักเธอ 
ก็รู้มีคนจองยังบ้าไปยืนมอง ตกเย็นก็เพ้อยิ้มให้เมื่อเจอกัน  

เผื่อฟลุกไปวันๆ  ไม่กล้าขอเบอรก์็รู้เธอมีแฟน 
       ไม่ได้จะไปแทนที่คนของเธอ 

   (เพลง รักคนมีเจ้าของ )           
         จากเพลงข้างต้น พบว่ามีการใช้ค้าต่างประเทศว่า “ฟลุก” เป็นการทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากค้าว่า 
fluke  หมายถึง ความบังเอิญ, บังเอิญ  ซึ่งในเพลงสื่อถึงความคิดของฝ่ายชายที่รู้สึกแอบหลงรักฝ่ายหญิง     
ทั้งที่รู้ว่าเธอมีคนจองหรือมีคนรักอยู่แล้ว  แต่ฝ่ายชายก็พยายามส่งยิ้มให้เผื่อเกิดความบังเอิญที่ฝ่ายหญิง      
จะหันมามองกันหรือมาสนใจฝ่ายชายบ้าง  
  2) การใช้ค้าภาษาอังกฤษโดยตรง 

  บอกเลยว่า happy ที่สุด บอกเลยว่ารักเธอที่สุด    
เธอท้าให้ฉันมีความสุข สบายใจ 

                    ขอบคุณในรักทุก ๆ อย่างจะมีเธอตลอดไป 
                                                                 (เพลง Happy) 

     จากเพลงข้างต้น มีการใช้ค้าต่างประเทศโดยตรงว่า  “Happy”  หมายถึง โชคดี มีโชค มีความสุข  
เป็นสุขส้าราญ สบาย เบิกบาน รื่นเริง สุขใจ ซึ่งในเพลงนี้น้ามาใช้เพ่ือสื่อถึงความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือสุขใจที่
ได้อยู่กับคนที่เป็นแฟนหรือคนที่รัก 

บอกตรง ๆ ว่า sad หัวใจ 
ไม่อยากจะให้อะไรมันต้องเลยผ่าน 

อยากหยุดเวลาไว้นานเท่านาน 
                                               (เพลง sad หัวใจ)   

จากเพลงข้างต้นนี้มีการใช้ค้าต่างประเทศโดยตรงว่า “sad” แปลว่า เศร้า ทุกข์ เสียใจ ซึ่งในเพลง    
สื่ออารมณ์ความรู้สึกเศร้าใจอยากจะหยุดเวลาเอาไว้เพียงเท่านี้เพ่ือจะได้อยู่กับคนที่เรารัก  

 1.1.3 การสรรค าสแลง คือ ค้าที่ใช้พูดเข้าใจกันสื่อสารออกมาเข้าใจกันในกลุ่ม ๆ หนึ่งหรืออาจ
เข้าใจได้โดยทั่วไป 
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ฉันเป็นแค่เพียง  ผู้ชายเซอร์เซอร์  
เรื่องหัวนอนปลายเท้า ไม่ดีเหมือนใคร 

                       (เพลงใจโซโซ) 
 จากเพลงข้างต้นมีการสรรค้าสแลงว่า “เซอร์เซอร”์ หมายถึง แปลก, หลุดโลก, นอกกระแสไม่เหมือน

คนทั่วไป แต่ในบทเพลงนี้จะสื่อถึงผู้ชายธรรมดา ๆ หนึ่งที่ไม่ได้เลิศหรูเหมือนอย่างคนอื่น ๆ ที่รู้จัก 
ไม่เป็นไรก็คบกนัไป  ให้เธอแน่ใจให้ใช่เลย  

 คนชิวชิวดูก็เฉยเฉย ทั้งหมดใจเลยฉันให้เธอ  
 จะขอดูแลไม่มีเงื่อนไข  ให้เธอลืมเรื่องที่เจอ 

    (เพลงจะรักให้เธอลืม) 
 จากเพลงข้างต้น พบว่ามีการใช้ค้าสแลงว่า  “ชิว” หมายถึง สบาย ๆ ง่าย ๆ  ซึ่งในเพลงสื่อถึงอารมณ์
ของฝ่ายชายที่เป็นคนสบาย ๆ ง่าย ๆ พร้อมที่จะให้ฝ่ายหญิงดูความจริงใจของฝ่ายชายไปก่อนที่จะตกลงคบกัน
ก็ได้ แตฝ่่ายชายจะขอรักและดูแลฝ่ายหญิงแบบไม่มีเงื่อนไขเท่านั้นพอ     

มันถูกใจแบบไม่มีเหตุผล ก็ฉันชอบซุกซน แบ๊วดี 
ใครว่าเชยใครว่าจืดอย่างนั้น ก็ให้เค้าพูดพูดกันชั่งเค้าสิ 

  (เพลงธรรมดาแต่ว่าโดน) 
 จากเพลงข้างต้น พบว่ามีการสรรค้าสแลงว่า “แบ๊ว” หมายถึง  ท้าท่าทางดูน่ารักเหมือนเด็กใสซื่ออีก
แง่มุมหนึ่งอาจจะหมายถึง ไม่รู้เรื่องอะไร ซึ่งในเพลงสื่อถึงผู้หญิงที่ดูธรรมดา มีกิริยาท่าทางไร้เดียงสา น่ารัก
เหมือนเด็กแต่กลับถูกใจฝ่ายชายไม่ว่าใครจะมองหรือมาบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงเชยก็ตาม           

ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องฟังคนไหน เธอไม่เห็นต้องเหมือนใครเก๋ดี  
 เป็นแบบเธอแบบที่ตรงใจฉัน เรื่องท่ีเค้าพูดพูดกันช่างเค้าสิ 

            (เพลง ธรรมดาแต่ว่าโดน) 
จากเพลงข้างต้น พบว่ามีการสรรค้าสแลงว่า  “เก๋”  หมายถึง งามเข้าที ซึ่งในเพลงสื่อถึงความงาม

สดใสของฝ่ายหญิงที่ฝ่ายชายถูกใจแล้ว ซึ่งฝ่ายชายได้บอกฝ่ายหญิงให้ไม่ต้องสนใจหรือฟังใครพูดเกี่ยวกับ      
ตัวเธอเพราะเธอไม่จ้าเป็นต้องสวยน่ารักเหมือนคนอ่ืน 

โทษทจีิ๊กโก๋ วันนี้ขอโรแมนติก  
 บอกรักให้เธอได้อีก สบตาให้ซึ้งถึงใจสักครั้ง 

ตัวตัวเลยไหม จัดรักให้เธอเต็มเต็มไม่ยั้ง 
 (เพลงจิ๋กโก๋โรแมนติก) 

จากเพลงข้างต้น พบว่ามีการสรรค้าสแลงว่า “จิ๊กโก๋”  หมายถึง อันธพาล, นักเลง ซึ่งในเพลงสื่อ    
ฝ่ายชายที่เป็นนักเลง แต่แอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งเลยจะขอบอกรักฝ่ายหญิงด้วยความรู้สึกท่ีจริงใจสักครั้ง 
 1.2 การซ  าค า หมายถึง การซ้้าค้าเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นค้าเล่นเสียงเป็นการสร้างความเสนาะ
ไพเราะของเสียงและสร้างภาพและให้ความรู้สึก แต่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในแง่ของการสร้างเอกภาพให้
เกิดความสอดคล้องกลนกลืนและความเป็นหนึ่งเดียวกันของเนื้อหา การซ้้าค้าในรูปแบบต่าง ๆ ก็คือเป็นการ
สร้างเอกภาพของงานอีกประการหนึ่งด้วย  การซ้้าค้าถือเป็นการกล่าวซ้้าโดยใช้ค้าเดียวกันหรือใช้ค้าที่มี
ความหมายกลนกลืน สอดคล้องกันจึงเป็นการสร้างความชัดเจนหนักแน่นของ ‘สาร’ และ ‘อารมณ์’ ที่ผู้แต่ง
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ต้องการจะสื่อ (สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา, 2549, น.61) จากการศึกษาในเพลงของวงไอน้้าแล้วพบว่า มีการซ้้าค้า  
ดังนี้ 

มีสิทธิ์แค่คิดถึงเสมอ คนมีสิทธิ์กอดเธอวันนี้มีแต่เขา  
มีสิทธิ์เพียงแคเ่หงา เหงา เหงา  

ฝากเดือนและดาวบอกเธอฉันขอโทษ 
     (เพลงมีสิทธิ์คิดถึง) 

          จากเพลงข้างต้น  มีการซ้้าค้าว่า “มีสิทธิ์” หมายถึง ความส้าเร็จ, การสมปรารถนา, การบรรลุผล, 
อ้านาจอันชอบธรรมซึ่งการมีสิทธิ์ในที่นี้เป็นสิทธิ์ของคนอ่ืนที่สามารถรักฝ่ายหญิงได้ ฝ่ายชายจึงเหลือเพียง 
ความเหงาเพราะการคิดถึงแต่คนที่รัก และจากเพลงข้างต้นยังมีการซ้้าค้าว่า “เหงา” หมายถึง เปลี่ยวใจ   
เปล่าเปลี่ยว หงอยเหงา ซึ่งเป็นการเน้นย้้าความรู้สึกของคนท่ีอยู่คนเดียวโดยไม่มีคนที่ตัวเองรักอยู่ด้วย          

เธอทิ้งฉันลง ก็ทิ้งฉันเลย ท้าตามท่ีอยากไม่ต้องอายเสียงใจตัวเอง  
ยอมเสียน้้าตาเพ่ือได้เข้าใจ ว่าชีวิตผู้ชายคนหนึ่งไม่มีความหมาย 

เจ็บเท่าไร ฉันยอมแล้ว ฉันยอมแลก 
                             (เพลงทิ้งฉันลง...ทิ้งฉันเลย) 
จากเพลงข้างต้น มีการซ้้าค้าว่า “ยอม” หมายถึง อาการที่แสดงออกบอกให้รู้ว่าเห็นด้วย ไม่ขัด      

ตกลงปลงใจ เช่น ยอมนั่ง ยอมตาย ผ่อนผันให้ เช่น ยอมให้ท้าได้ ยอมให้ไป ไม่สู้ ซึ่งในที่นี้จะสื่อถึงการยอมเสีย
น้้าตาเพื่อคนที่รัก เป็นการยอมเพ่ือให้คนรักมีความสุขในสิ่งที่เลือก                                                                                      

โดน โดน โดน เหตุผลไม่ต้องมีเธอดูดี ดีกว่า 
    ใครได้ยินไหม ชอบ ชอบ ชอบ 
จงมอบให้ทั้งใจเธอ เป็นอะไรที่ฉันโดน 

                      (เพลงธรรมดาแต่ว่าโดน) 
จากเพลงข้างต้น พบว่ามีการซ้้าค้าว่า “โดน” หมายถึง กระทบกระทั่ง, กระทบกระแทก  ซึ่งในเพลง

สื่อถึงฝ่ายหญิงที่ท้าให้ฝ่ายชายรู้สึกกระทบกระเทือนใจให้ไปหลงรักโดยปราศจากเหตุผลรองรับและมีการซ้้า  
ค้าว่า “ชอบ” หมายถึง ถูกใจ ซึ่งในเพลงต้องการเน้นย้้าถึงความรู้สึกชอบของฝ่ายชายที่ถูกใจฝ่ายหญิงมาก 
                        ไปเดินก็บอกให้ไปคนเดียว พอจะออกไปคนเดียวบอกจ้าไว้ (อะไรเนี่ย) 

ซ้าย ซ้าย ซ้าย ก็บอกให้ ขวา ขวา ขวา  เดี๋ยวบอกให้ หน้า หน้า หน้า จะยังไง 
ชวนกินปลาก็บอกจะไปกินปู พอบอกว่าไปกินปู ไม่ไป 

 (เพลงแฟนเราเอาแต่ใจ) 
จากเพลงข้างต้น พบว่ามีการซ้้าค้าว่า “ซ้าย” หมายถึง ตรงกันข้ามกับขวา และการซ้้าค้า “ขวา” 

หมายถึง ตรงกันข้ามกับซ้าย, คู่กับซ้าย แต่ส้าคัญกว่า อีกท้ังมีการซ้้าค้าว่า “หน้า” หมายถึง ถัดไป ต่อไป ซึ่งใน
เพลงสื่อถึงฝ่ายชายที่ค่อยเอาใจฝ่ายหญิงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเดินไปทางซ้าย ขวา หรือหน้า ก็ไม่เคยท้าอะไร
ถูกใจฝ่ายหญิงเลย 

ไม่เคยหวั่น ก็สั่นเป็นแมว  เคยตรงตรง  
ก็กลายเป็นอ้อมค้อม แค่เธอมอง  

ส่งยิ้มห่างห่าง ใจไม่ทันระวัง ยังแทบตาย 
   (เพลงคนนี้หัวใจบอกยอม) 
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 จากเพลงข้างต้น  มีการซ้้าค้าว่า “ตรง”  หมายถึง เปิดเผยไม่มีลับลมคมใน, ไม่ปิดบังอ้าพราง,       
ไม่อ้อมค้อม  ซึ่งในเนื้อเพลงสื่อถึงอาการของผู้ชายที่แสดงออกมาจากที่ไม่เคยหวั่นไหวกับอะไรง่าย  ๆ พูดหรือ
ท้าอะไรก็ไม่เคยอ้อมค้อม แต่พอเจอกับผู้หญิงคนนี้ก็เกิดอาการสั่นไหวขึ้นมาหรือเกิดอาการไม่เป็นตัวของตัวเอง
ขึ้นมาและยังมีการซ้้าค้าว่า “ห่าง” หมายถึง ไม่ใกล้ชิดกัน ซึ่งในเพลงสื่อระยะห่างของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย    
แต่ยังสามารถมองเห็นกันได ้
2. การใช้ส านวน 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 1227) ได้ให้ความหมายของส้านวนไว้ว่า “ถ้อยค้าที่    
เรียบเรียง, โวหาร ; ถ้อยค้าหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือ       
มีความหมายอ่ืนแฝงอยู่ ; ถ้อยค้าที่แสดงออกมาเป็นข้อความพิเศษ เฉพาะภาษาหนึ่ง ๆ ; ชั้นเชิงหรือ
ท่วงท้านองในการแต่งหนังสือหรือพูด” ซึ่งจากการศึกษาเพลงของวงไอน้้าในแต่ละเพลงท้าให้พบว่ามีการใช้
ส้านวน ดังนี้ 

ถ้าคิดจะตีกรอบ (คิดจะตีกรอบ)  ตัดหางผมดีกว่า (ผมไม่เคยว่า) 
ปล่อยให้โชคชะตา เป็นตัวบอกทางผมไป 

 อย่างน้อยผมมีสิทธิ์ (ผมขอใช้สิทธิ์) ชีวิตของผมเอง (ผมขอเลือกเอง) 
                                              (เพลงอย่าตีกรอบ)   

 จากเพลงข้างต้น พบว่ามีการใช้ส้านวนในเพลงว่า “ตัดหางผมดีกว่า” ซึ่ งดัดแปลงมาจาก               
“ตัดหางปล่อยวัด” หมายถึง ตัดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ช่วยเหลืออีกต่อไป  ซึ่งในเพลงสื่อถึงความต้องการเป็นอิสระ
ของฝ่ายชายไม่ต้องการให้ฝ่ายหญิงมาตีกรอบ  แต่ถ้าฝ่ายหญิงคิดจะมาตีกรอบก็จะขอให้ฝ่ายหญิงตัดขาด      
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายชายอีกเพราะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตเอง 

อย่ามาพูดเลยว่าตั้งใจ ไม่ได้คิดคิดไกลไปกว่าเพื่อน 
ที่มาชิด  ชิด  ชิด มาสนิทกันฉัน ตกลงมันแค่หมาหยอกไก่ 

                                           (เพลงไม่รักท้าไมไม่บอก) 
            จากเพลงข้างต้น พบว่ามีการใช้ส้านวนในเพลงว่า “หมาหยอกไก่” หมายถึง  เรียกอาการที่ชาย  
หยอกล้อหญิงในท้านองชู้สาวเป็นทีเล่นทีจริง ซึ่งในเพลงได้น้าส้านวนนี้มาดัดแปลงความสื่อถึงฝ่ายหญิงที่เข้าหา   
ฝ่ายชายในท้านองหยอกล้อทีเล่นทีจริงโดยไม่ได้จริงจังอะไรหรือไม่ได้คิดเกินไปกว่าค้าว่าเพื่อนเลย 

ฉันนามสกุลไม่โต  ไม่ไฮโซเหมือนใครที่รายรอบเธอ 
ฉันผู้ชายเซอร์เซอร์เป็นแค่เพียง  

 เรื่องหัวนอนปลายเท้าไม่ดีเหมือนใคร 
รักห่าง ๆ อยู่ไกลเธอเข้าไว้  นี่คือค้าท่องในใจทุกวัน 

                                                        (เพลง ใจโซโซ) 
 จากเพลงข้างต้น พบว่ามีการใช้ส้านวนในเพลงว่า “หัวนอนปลายเท้า” หมายถึง พ้ืนเพ ความเป็นมา  
ซึ่งในเพลงสื่อถึงพ้ืนเพความเป็นมาของฝ่ายชายไม่ได้ดี ไม่ได้มีนามสกุลที่มีชื่อเสียง ไม่ได้ร่้ารวยเหมือนคนอ่ืนที่
อยู่รอบ ๆ ตัวของฝ่ายหญิง ฝ่ายชายจึงท้าได้เพียงรักฝ่ายหญิงอยู่ห่าง ๆ 

ก็ไม่ได้หยิ่งยโสอะไร และก็ไม่ใช่จะกลัวความสูง  
แตเ่อาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง ก็รู้ว่าไร้ประโยชน์             

 ฉันขอเป็นสุขอยู่ในซอกอย่างเดิม ไม่คิดจะเติมให้มันเลิศหรู และฉันก็มีอย่างหนึ่งที่รู้ 
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อยู่บนความสูงนั้นมีความเสี่ยง ไม่ห่วงหรอกตอนขึ้นไป 
ก็ห่วงแค่ตอนจะลงมา รู้ดีว่ามีปัญหา ตกท่ีสูงมันเจ็บ 

    (เพลง ยิ่งสูงยิ่งเสี่ยง) 
 จากเพลงข้างต้น พบว่ามีการใช้ส้านวนในเพลงว่า “เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง” หมายถึง คัดค้าน           
หรือคิดเอาชนะผู้มีฐานะสูงกว่า หรือมีอ้านาจมากกว่าย่อมไม่ส้าเร็จและอาจเกิดผลร้ายแก่ตน  ซึ่งในเพลงจะสื่อ
ถึงฝ่ายชายที่ชอบฝ่ายหญิงที่มีฐานะความเป็นอยู่สูงกว่าตนเองแต่ก็ไม่คิดจะเอ้ือม เพราะรู้ดีว่าไม่มีประโยชน์   
ที่จะรักฝ่ายหญิง และอาจมีปัญหาหรือเกิดผลร้ายกับตนจนเจ็บช้้าใจได้ 

      ปล่อยให้ฉันรู้เป็นคนสุดท้ายว่าเพ่ือนที่ไว้ใจ  
       ก้าลังเชือดกัน  โดยเธอที่รัก ยินยอมพร้อม 
       ทอดสะพาน  ในวันที่เห็นเต็มเต็มสองตา 

                                                              (เพลงลับลับล่อล่อ) 
จากเพลงข้างต้น พบว่ามีการใช้ส้านวนในเพลงว่า “ทอดสะพาน” หมายถึง การแสดงกิริยา       

ท่าทางว่ามีไมตรีอยากติดต่อท้าความสนิทสนมด้วย  ซึ่งในเพลงสื่อถึงฝ่ายหญิงที่มีฝ่ายชายเป็นคนรักอยู่แล้ว  
แต่มาแสดงกิริยาท่าทางสนิทสนมกับเพ่ือนของฝ่ายชาย  ท้าให้ฝ่ายชายรู้สึกเจ็บช้้าใจที่หญิงคนรักและเพ่ือนที่
ไว้ใจกลับมาท้าร้ายกัน 

 
อภิปรายผล 

        ผลการวิเคราะห์การใช้ค้าและส้านวนในเพลงของวงไอน้้า แสดงให้เห็นว่าใช้ค้าที่หลากหลายทั้งการ
สรรค้าสื่ออารมณ์ ซึ่งเป็นการใช้ค้าที่ก่อให้เกิดความรู้สึกกระทบอารมณ์ของผู้ฟังและท้าให้ผู้ฟังคล้อยตามค้าที่        
สื่ออารมณ์รัก เจ็บช้้าใจ ขอร้อง อ้อนวอน แอบรัก และรอคอย ส่วนการสรรค้าต่างประเทศท้าให้เห็นถึงอิทธิพล
ของภาษาที่มีการถ่ายทอดระหว่างกัน และสามารถน้าภาษาต่างประเทศมาปรับใช้ในการสื่อสารผ่านเนื้อเพลง
เพ่ือความทันสมัย  ส่วนการสรรค้าสแลงแสดงให้เห็นว่าผู้แต่งต้องการจะสื่อสารความรู้สึกนึกคิดให้ผู้ฟังเข้าใจได้
โดยง่าย การซ้้าค้าที่พบเป็นการเน้นย้้าค้าเพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของผู้แต่งได้อย่าง
หนักแน่นขึ้น   

นอกจากนี้ยังพบการใช้ส้านวนอันเป็นถ้อยค้าหรือข้อความที่มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรืออาจมี
ความหมายอ่ืนแฝงอยู่  น้ามาใช้ในเพลงเพ่ือเปรียบเทียบและช่วยถ่ายทอดอารมณ์และความคิดที่ซับซ้อนให้
เป็นรูปธรรม อีกทั้งเพ่ือให้ผู้ฟังเกิดภาพในใจและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ เพราะส้านวนที่ปรากฏในเพลงของ    
วงไอน้้าส่วนใหญ่เป็นส้านวนที่ผู้ฟังคุ้นเคยและใช้กันอย่างแพร่หลาย  

 
ข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์การใช้ค้าและส้านวนในเพลงของวงไอน้้าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท้าให้ผู้ที่สนใจน้าไปศึกษา
เรื่องดังกล่าวในบทเพลงของศิลปินคนอ่ืน ๆ หรือวงดนตรีอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวรรณกรรม
เพลงให้กว้างขวางต่อไป 
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