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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสื่อความหมายด้วยภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงประจ าจังหวัด
กระบี่ และเพ่ือศึกษาสาระส าคัญท่ีปรากฏในเนื้อเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ 

กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ เพลงประจ าจังหวัดกระบี่จ านวน 14 เพลง ได้แก่ เพลงมาร์ชกระบี่ 
เพลงต านานปกาสัย เพลงหาดนพรัตน์ธารา เพลงหาดทรายสายลม เพลงรองแง็งเพลินใจ เพลงร าวงชาว
กระบี่ประสานใจ เพลงฝันเฟ่ืองเมืองกระบี่ เพลงกระบี่เมืองงาม เพลงตะลุงกระบี่ที่รื่นรมย์ เพลงกระบี่เมือง
น่าอยู่ เพลงกระบี่บ้านเรา เพลงกระบี่ที่รักและผูกพัน เพลงกระบี่ที่ฝังใจ และเพลงกระบี่ที่เคยฝันถึง  

ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์การสื่อความหมายโดยใช้ภาพพจน์ในเนื้อเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ทั้ง 
14 เพลง ปรากฏภาพพจน์ทั้งสิ้น 8 ชนิด เรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ ดังนี้ ภาพพจน์อติพจน์ 
อุปมา บุคลาธิษฐาน สัทพจน์ อุปลักษณ์ นามนัย อาวัตพากย์ และปฏิปุจฉา ส่วนสาระส าคัญที่ปรากฏใน
เนื้อเพลงทั้ง 14 เพลง กล่าวถึงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับจังหวัดกระบี่ ดังนี้  1) การชมความงามของบ้านเมือง 
และสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในจังหวัดกระบี่ 2) ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัดกระบี่  
3) การเป็นคนดีมีคุณธรรมในสังคม 4) ความสามัคคีในหมู่คณะ 5) ต านานความเป็นมาของจังหวัดกระบี่  
6) การอนุรักษ์ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี 7) สัญลักษณ์ และเอกลักษณ์ประจ าจังหวัดกระบี่ 

 
ค าส าคัญ : การสื่อความหมาย เพลงประจ าจังหวัดกระบี่ 
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Abstract 

This paper aims to study meanings contained in the Krabi local songs. The objectives 
are to identify meanings based on figures of speech and main ideas appeared in the lyrics of 
Krabi local songs. 
 14 local songs were selected in a target population group i.e., the March of Krabi, the 
Legend of Pakasai, the Song of Hat Noppharat Thara, Hat Sai Sai Lom, Ronggeng Phloenjai, 
Ramwong Chao Krabi Prasan Jai, Fan Feuang Meuang Krabi, Krabi Meuang Ngam, Talung Krabi 
thi Reunrom, Krabi Meuang Na Yu, Krabi Ban Rao, Krabi thi Rak and Pukpan, Krabi thi Fangjai 
and Krabi thi Khoei Fan Theung. 
 After analyzing the conveyed meanings based on figures of speech in 14 Krabi’s local 
songs, 9 figures of speech were identified i.e., hyperbole, simile, personification, 
onomatopoeia, metaphor, metonymy, synesthesia, rhetorical question and oxymoron, 
respectively. Main ideas found in the 14 songs were 1) sightseeing the town’s beauty and 
popular tourist attractions in Krabi 2) Krabi’s important natural resources 3) good and moral 
conduct 4) unity 5) Krabi’s legend and origin 6) environmental preservation and 7) symbols 
and identities of Krabi. 
 
Keywords : Conveyed meaning and Krabi’s local songs 
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บทน า 
เพลง เป็นผลงานทางศิลปะท่ีนักประพันธ์เรียงร้อยหรือสร้างสรรค์ขึ้นมาจากจินตนาการ ความรู้สึกนึก

คิด แรงบันดาลใจ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อร้อง ท านอง จังหวะ ท าให้เกิดความไพเราะสร้างความเพลิดเพลินให้แก่
ผู้ฟัง มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ทั้งด้านการเลือกสรรค าที่ใช้ในการแต่ง การเรียบเรียงประโยค และการใช้โวหาร 
เนื้อหาสาระที่ปรากฏในเพลง อาจให้ข้อคิดในการด าเนินชีวิตแก่ผู้ฟัง ส่วนท่วงท านองดนตรีช่วยท าให้ผู้ฟังเกิด
ความเพลิดเพลิน 

ลักษณะเฉพาะของเพลงดังที่กล่าวมาจึงท าให้เพลงสื่อเนื้อหาสาระและข้อคิดไปสู่ผู้ฟังได้ง่าย แต่ละ
ประเทศจึงประพันธ์เพลงประจ าชาติ (National anthem) หรือเรียกว่าเพลงชาติ เพ่ือปลุกใจให้รักชาติ 
เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีเพลงชาติไทยเป็นเพลงประจ าชาติ ขณะเดียวกันแต่ละจังหวัดก็ยังมีเพลงประจ า
จังหวัด ซึ่งเพลงประจ าจังหวัดเหล่านี้ได้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ส าคัญของแต่ละจังหวัด เช่น วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต ความเชื่อ สภาพสังคม สถานที่ส าคัญ เป็นต้น เมื่อพิจารณาเพลง
ประจ าจังหวัดแล้วจะพบว่าเนื้อหาของเพลงแต่ละจังหวัดนั้นมีความแตกต่างกันด้วยสาเหตุหลายประการเช่น 
ลักษณะทางภูมิประเทศ อาชีพ วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในจังหวัดนั้น ๆ 
 การแบ่งภูมิภาคของประเทศไทยเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ประกอบด้วย 14 จังหวัด (นฤมล บุญแต่ง นักวรรณศิลป์ ๗ ว 
กองธรรมศาสตร์และการเมือง, 2558) เป็นดินแดนแห่งหมู่เกาะและท้องทะเลที่สวยสดงดงาม อีกทั้งยังอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าดิบซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของสรรพชีวิตที่น่าสนใจ ไม่เพียงเท่านั้น ศิลปวัฒนธรรมของชาวใต้ยัง
โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ส่วนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนั้นก็เปี่ยมเสน่ห์ชวนให้เข้า
ไปสัมผัสและเรียนรู้อย่างใกล้ชิด  

จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นสีสันแห่งเอกลักษณ์ความเป็นภาคใต้ เมื่อพูดถึงจังหวัดกระบี่ใคร ๆ 
ก็นึกถึงท้องทะเลอันแสนงดงามตระการตา นอกจากมี “ทะเล”เป็นพระเอก กระบี่ยังอุดมไปด้วยสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตชาวใต้ที่น่าสนใจ เปี่ยมเสน่ห์ชวนให้ค้นหาจนอาจ
กล่าวได้ว่ามีบทบาทเทียบเท่า “นางเอก” เพราะกระบี่มีทุกองค์ประกอบส าคัญรวมกันจนท าให้กลายเป็น
จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยซึ่งสมบูรณ์ในทุกด้าน และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
ดังเช่นที่เห็นในปัจจุบัน ตอกย้ าให้เห็นค าขวัญประจ าจังหวัดของกระบี่ท่ีว่า “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” มิใช่
การอวดอ้างเกินจริงเลย เนื่องด้วยผู้วิจัยเป็นชาวจังหวัดกระบี่มาตั้งแต่ก าเนิดจึงรู้จักและคุ้นเคยกับความเป็น
ชาวกระบี่ จึงสนใจที่จะศึกษาการสื่อความหมายในเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ อีกทั้งเรื่องราว ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และเอกลักษณ์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านเพลงประจ าจังหวัดที่แต่งขึ้น โดยผ่านกระบวนการคิดของ
ผู้ประพันธ์ในเรื่องการเลือกใช้ภาพพจน์ ท่วงท านองดนตรี เพ่ือร้อยเรียงเรื่องราวในรูปแบบเพลงให้สื่อ
ความหมายและถ่ายทอดมาถึงผู้ฟัง เพลงประจ าจังหวัดกระบี่จึงมีเนื้อหาสาระที่สะท้อนภาพเอกลักษณ์ สถานที่
ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน ๆ ในเขตภาคเดียวกัน อย่างเช่นจังหวัดตรังมีเพลง
ประจ าจังหวัดชื่อ เพลงเที่ยวเมืองตรัง บทเพลงจะกล่าวถึงบุคคลส าคัญของจั งหวัดตรังคือ พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) อีกท้ังยังกล่าวถึงของดีเมืองตรังคือ หมู่ย่าง ดอกศรีตรังที่เป็นดอกไม้
ประจ าจังหวัด ความงดงามของหาดทรายเละน้ าตก และการเชิญชวนให้ไปเท่ียวจังหวัดตรัง ในขณะที่เพลงมาร์
ชกระบี่ กล่าวถึงเอกลักษณ์ชื่อจังหวัดว่าเป็นชื่อศาสตราวุธ มีทะเลที่กว้างใหญ่ รวมทั้งป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างรายได้มากมายให้แก่จังหวัดและกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดที่มี
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เฉพาะในจังหวัดกระบี่เท่านั้น คือ สุสานหอยที่มีอายุเก่าแก่เกือบ80 ล้านปี น้ าตกโบกขรณีและหาดนพรัตน์
ธารา 
 ทั้งนี้ด้วยความน่าสนใจของเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ ที่มีเนื้อหาสาระสื่อถึงจังหวัดที่เป็นสีสันแห่ง
เอกลักษณ์ความเป็นภาคใต้ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสภาพความเป็นอยู่ของชาวกระบี่ที่ถูก
ถ่ายทอดออกมาทางเพลงนั้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการสื่อความหมายด้วยภาพพจน์ แนวคิดและเนื้อหา
สาระส าคัญ เพ่ือให้คนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดกระบี่อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น เพ่ือให้รู้จักความเป็นมา 
ลักษณะนิสัยของชาวกระบี่ สภาพภูมิประเทศ สังคมและวัฒนธรรม และเพ่ือให้ชาวจังหวัดกระบี่ตระหนักถึง
คุณค่าของบ้านเกดิ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการสื่อความหมายด้วยภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ 

2. เพ่ือศึกษาสาระส าคัญท่ีปรากฏในเนื้อเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ 
 

ขอบเขตงานวิจัย 
 การศึกษาการสื่อความหมายในเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ มีขอบเขตดังนี้ 
 1. เพลงประจ าจังหวัดกระบี่ ได้ศึกษารวบรวมจากเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ และ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จ านวน 14 เพลง ดังนี้ เพลงมาร์ชกระบี่ เพลงต านานปกาสัย 
เพลงหาดนพรัตน์ธารา เพลงหาดทรายสายลม เพลงรองแง็งเพลินใจ เพลงร าวงชาวกระบี่ประสานใจ เพลงฝัน
เฟ่ืองเมืองกระบี่ เพลงกระบี่เมืองงาม เพลงตะลุงกระบี่ที่รื่นรมย์ เพลงกระบี่เมืองน่าอยู่ เพลงกระบี่บ้านเรา 
เพลงกระบี่ที่รักและผูกพัน เพลงกระบี่ที่ฝังใจ และเพลงกระบี่ที่เคยฝันถึง 
 2. ศึกษาการใช้ภาพพจน์ที่ปรากฏในเนื้อเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ รวมทั้งสิ้น 14 เพลง 

3. ศึกษาสาระส าคัญท่ีปรากฏในเนื้อเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ รวมทั้งสิ้น14 เพลง 
 

วิธีด าเนินการวิจัยวิจัย 
 1. ค้นคว้าและรวบรวมเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ 
 2. ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ 

4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาการสื่อความหมายด้วยภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือ ศึกษาการสื่อความหมายด้วยภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ และเพ่ือศึกษาสาระส าคัญที่
ปรากฏในเนื้อเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ซึ่งมีทั้งสิ้น 14 เพลงนั้น พบข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. การสื่อความหมายด้วยภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ 
 ในการศึกษาการสื่อความหมายด้วยภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยใช้

การวิเคราะห์เนื้อเพลงโดยใช้แนวคิดเรื่องการปรากฏภาพพจน์ในเนื้อเพลงพบว่าเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ทั้ง 
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14 เพลงมีการใช้ภาพพจน์อยู่ 8 ชนิดเรียงล าดับจากภาพพจน์ที่ปรากฏมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ อติพจน์ 
อุปมา บุคลาธิษฐาน สัทพจน์ อุปลักษณ์ นามนัย อาวัตพากย์ และปฏิปุจฉา โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏดังนี้ 

 1.1 อติพจน์ คือ การใช้ค าเกินจริง เพ่ือเน้นความรู้สึก ท าให้ข้อความนั้นมีน้ าหนักหรือเกิด
ความซาบซึ้ง เช่น รักคุณเท่าฟ้า คิดถึงเธอใจจะขาด รักคุณสุดหัวใจ  

เพลงหาดทรายสายลม 
  สุขใดจะเหมือนแม้น ได้เยือนเมืองกระบี่ ไม่ลืมเลยชาตินี้ กระบี่แสนงาม 
  การกล่าวเกินจริงเพื่อแสดงว่ากระบี่นี้งามกว่าที่อ่ืน ๆ ชาตินี้จะไม่มีวันลืม 
เพลงร าวงชาวกระบี่ประสานใจ 

กระบี่ดินแดนแสนงาม ทั่วถิ่นสยามถิ่นใดไม่ปาน ทั้งล าเนาขอดเขาแลลาน ห้วย
ละหานล าธารน่าชม 

กล่าวเกินจริงว่ากระบี่ทั่วทั้งประเทศไทยไม่มีถิ่นใดงดงามเหมือนหรือเทียบเท่า 
1.2 อุปมา คือ การใช้ความเปรียบเทียบอธิบายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งที่น ามาใช้เป็นความ

เปรียบเทียบนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว น ามาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นลักษณะหนึ่งเพียงด้านเดียว เช่น 
เพลงต านานปกาสัย 
  นพรัตน์ธาราถิ่นที่รื่นรมย์ สวยงามน่าเชยน่าชม ทิวทัศน์ธรรมชาติสร้างไว้ เกาะนก

แหลมสน เหมือนมีมนต์ขลังฝังใจ โบกขรณีสดใส ขวัญใจของคนกระบี่ 
  เปรียบความงามของเกาะนกแหลมสนว่าเหมือนมีมนต์สะกดให้ฝังใจมิอาจลืมเลือน 
 เพลงกระบี่บ้านเรา 
  กระบี่บ้านเรา สล้างเสลาเพริศแพรวกว่าเมืองไหน ทิวทัศน์งามราวเทพสร้างไว้ ให้

งามวิไลเป็นสวรรค์ของชาวดิน 
  เปรียบเทียบทิวทัศน์เมืองกระบี่งามเหมือนเทพมาสร้างไว้ 
 เพลงรองแง็งเพลินใจ 
  ดนตรีลีลาเพลงรองแง็ง ช่างฟังครื้นเครงพาแสนเพลิน ดังหนึ่งชวนเชิญให้มาเริงร่ายร า 
  เปรียบดนตรีและลีลาของเพลงรองแง็งฟังครื้นเครงเหมือนเชิญชวนผู้คนให้มาร่ายร า 

1.3 บุคลาธิษฐาน คือ การสมมติให้สิ่งที่ไม่ใช่คน ไม่มีชีวิต ไม่มีวิญญาณ และไม่มีความรู้สึกนึก
คิด ให้มีกิริยาอาการเหมือนคน เช่นเพลงร าวงชาวกระบี่ประสานใจ  
  หาดสวยด้วยทรายขาว น้ าตกแพรวพราวชลระรื่นตื่นตา แม้ใครมาเห็น ก็คงไม่เว้น

สุขในวิญญาณ ์
  เปรียบสายน้ ามีชีวิตชีวาตื่นตาตื่นใจ 
  ผูกใจรักใคร่กัน ไม่เลือกฉากชั้นรู้สมัครสมาน เมืองกระบี่น่ารัก ติดใจยิ่งนักอยากอยู่

นานๆ 
  เปรียบเมืองกระบี่มีความน่ารักเหมือนมนุษย์ 
  ถ้าหากอยากมาพักพิง เชิญด้วยใจจริงใช่เพียงลมๆ เมืองกระบี่สุขสันต์เริงรมย์ มาชื่น

ชมกับบ้านเมืองเรา 
  เปรียบเมืองกระบี่มีชีวิต มีความสุขและรื่นเริงเหมือนมนุษย์ 
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 1.4สัทพจน์ คือ การเปรียบเทียบที่เลียนเสียงหรือแสดงลักษณะอาการต่างๆ ท าให้ รู้สึก
เหมือนได้เห็นได้ยินของสิ่งนั้นๆ จริง เช่น ฝนตกดังแปะๆ ลมพัดหวีดหวิว เช่นเพลงตะลุงกระบี่ที่รื่นรมย์ 

  สุขดั่งฝันกระนั้นกระนี้ มาถึงกระบี่ฤดีรื่นรมย์ แว่วดังครื้นครื้นครั่นโครม เสียงลม
ประโคมดั่งเพลงสวรรค์ 

  เป็นการเลียนเสียงธรรมชาติ คือเสียงคลื่น 
หาดทรายขาวผ่องพราวยามพิศดังภาพวิจิตรฟ้าอภินันท์ อ่างนางงามล้ าค าสรรค์ นี่

แหละสวรรค์แดนใต้ของไทย 
  เป็นการบรรยายท าให้เห็นภาพว่าหาดทรายขาวผ่องแพรวพราวยามที่มอง 
 1.5 อุปลักษณ์ คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง โดยใช้ค าว่าเป็น เท่า คือ ฯลฯ เปรียบของสองสิ่ง

ว่าเท่ากัน แทนกันและกันได้โดยไม่จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกัน เช่น หน้าบานเป็นจานเชิง เช่นเพลงรองแง็งเพลินใจ 
  เพลงคือสะพานเชื่อมดวงใจ ผูกพันสายใยใกล้ชิดมั่น กระบี่แดนฝันสัมพันธ์ไมตรี 
  เปรียบเพลงรองแง็งนี้เป็นสะพานที่เชื่อมใจเชื่อมความผูกพันของชาวกระบี่เข้าไว้ให้

เป็นหนึ่งเดียวกัน 
 เพลงร าวงชาวกระบี่ประสานใจ 
  กระบี่เป็นขวัญฤทัย เสน่ห์ตรึงใจมิมีสร่างซา น้ าใจคนมากล้นกรุณา ทั้งพ่อค้า

ข้าราชการ 
  เปรียบกระบี่มีเสน่ห์ตรึงใจเป็นขวัญใจของชาวกระบี่ 
 เพลงกระบี่ที่ฝังใจ 
  ตื้นตันหัวใจยิ่งนัก ได้มาพบยังเกาะงามเหลือที่ งามกระฉ่อนเป็นขวัญเมืองกระบี่ 

เกาะพีพีที่งามเลื่องลือ 
  เปรียบเกาะพีพีเป็นสิ่งดีงาม เป็นสิริมงคลแก่เมืองกระบี่ 
 1.6 นามนัย คือ การกล่าวถึงสิ่งหนึ่งโดยใช้ค าอ่ืนแทน แต่ค าๆนั้นต้องเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 

เพราะเม่ือเอ่ยถึงย่อมจะรู้ว่าหมายถึงใคร สิ่งใด เช่น น้ าใจของพ่ีสีชมพู ชาวจุฬาฯ ฉัตร แทน กษัตริย์ 
เพลงกระบี่ที่รักและผูกพัน 

  จันทร์พรากจากฝังใจ ถึงแม้ไกลเกินสยาม เมื่อห่างคิดถึงจนเกินห้าม ใจพร่ าเพ้ออยากเจอคน
ดี 
  เป็นกล่าวถึงสถานท่ีในที่นี้ คือประเทศไทย 
  1.7 อาวัตพากย์ คือ โวหารที่ให้ความรู้สึกที่ผิดไปจากธรรมดา ซึ่งเป็นผลของการสัมผัสที่ควร
จะรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส แต่กลับเป็นการใช้ค าใช้โวหารแทน เช่น 
 เพลงมาร์ชกระบี่ 
  รวมอ าเภอเมือง อ่าวลึก และเกาะลันตา  อีกคลองท่อม ปลายพระยาเขาพนม ล าทับเหนือ
คลอง  รักใคร่เกลียวกลม ความคิดแหลมคมเช่น กระบี่ สมญา 
  เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่เป็นไปตามปกติคือ ความคิดใช้คู่กับแหลมคม 
 เพลงร าวงชาวกระบี่ประสานใจ 
  บ้านเมืองนี้น่าอยู่ ถึงไม่เลิศหรูก็ไม่เคยเงียบเหงา พร้อมที่จะต้อนรับ โปรดมาซึมซับสุขในเมือง
เรา 
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  เป็นการเปรียบที่ไม่เป็นไปตามปกติคือ ซึมซับใช้คู่กับสุข 
  1.8 ปฏิปุจฉา คือ การถามที่ไม่ต้องการค าตอบโดยใช้ศิลปะในการใช้ภาษาเพ่ือมุ่งให้ผู้อ่าน
เกิดแนวคิด หรือเพ่ือให้เกิดความสนใจมากกว่าจะได้รับค าตอบจากผู้อ่านหรือผู้ฟัง เช่นเพลงฝันเฟ่ืองเมือง
กระบี่ 
   สุสานหอยงามน้อยไปหรือนั่น พระต าหนักเฉิดฉัน แหลมหางนาควิไล 
   เป็นการถามว่าสุสานหอยนั้นงามน้อยไปหรือแต่เป็นค าถามที่ไม่ต้องการค าตอบให้
ผู้ฟังได้คิดเองว่าสุสานหอยเป็นสถานที่ท่ีงดงามมาก 
 เพลงตะลุงกระบี่ที่รื่นรมย์ 
   สุสานหอยงามน้อยไปหรือ ต านานล่ าลือหลายสิบหลายปี สิ่งของเมืองกระบี่ ที่ใดไม่
มีมาเทียบได้เลย 
   เป็นการถามที่ไม่ต้องการค าตอบเพราะผู้คนในจังหวัดกระบี่ต่างรู้กันดีอยู่แล้วถึง
ความงดงาม 

2. เนื้อหาและสาระส าคัญที่ปรากฏในเนื้อเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ 
ในการศึกษาการสื่อความหมายด้วยภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อ
เพลงโดยใช้แนวคิดเรื่องการปรากฏภาพพจน์ในเนื้อเพลงพบว่าเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ทั้ง 14 เพลงมีเนื้อหา
สาระที่ปรากฏดังนี้ 

2.1 การชมความงามของบ้านเมือง และสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในจังหวัดกระบี่ เช่น 
เพลงหาดนพรัตน์ธารา ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อให้เห็นถึงความงามของชายหาดจึงใช้การอุปมา และบุคลาธิษฐาน
เพ่ือบรรยายทิวทัศน์ บรรยายความสวยงามของแนวปะการังที่ชายหาดว่าสวยงามราวกับเป็นฝีมือของมนุษย์ที่
จัดสรรไว้ให้ได้ชม 
เพลงหาดทรายสายลม ได้บรรยายทะเลของกระบี่ว่ามองไปแล้วเห็นพ้ืนน้ าเป็นสีครามงดงามตา เพลิดเพลินใจ 
โดยเฉพาะเกาะพีพีทีหาดทรายมีสีขาวผ่องแพรวพราวยามต้องกับแสงจันทร์ 

2.2 ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัดกระบี่ เช่น  
เพลงมาร์ชกระบี่และเพลงกระบี่เมืองงาม กล่าวถึงทรัพย์กรธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัดกระบี่คือ ปาล์มน้ ามัน 
แร่ธาตุลิกไนต์ และยางพารา ล้วนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับชาวกระบี่ 

2.3 การเป็นคนดีมีคุณธรรมในสังคม เนื้อหาของเพลงมุ่งเน้นให้ชาวกระบี่ประพฤติ ปฏิบัติตัวให้เป็น
คนดีของสังคม เช่น 

เพลงกระบี่บ้านเรา กล่าวถึงชาวกระบี่มีความสุขจิตใจก็เบิกบาน มีความรักชาติจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์และแผ่นดิน ผู้คนในเมืองนี้มีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจึงเป็นที่สรรเสริญช่วยเหลือกันในสังคม 

เพลงกระบี่เมืองน่าอยู่ กล่าวถึงกระบี่เป็นเมืองที่น่าอยู่เพราะชาวกระบี่นั้นเป็นคนน่ารัก มีน้ าใจ ใครๆ
ที่มาเยือนเมืองแห่งนี้ล้วนประจักษ์ถึงความน่ารักและมีน้ าใจของชาวกระบี่ 

2.4 ความสามัคคีในหมู่คณะ เนื้อหาของเพลงมุ่งเน้นให้ชาวกระบี่รักใคร่สมัครสมานสามัคคีกัน เช่น 
เพลงรองแง็งเพลินใจ กล่าวถึงการแสดงรองแง็งที่เป็นสะพานเชื่อมความผูก พันให้ชาวกระบี่มีความ

สามัคคีมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน 
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เพลงร าวงชาวกระบี่ประสานใจ ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อถึงความผูกพันรักใคร่สามัคคีกันของชาวกระบี่ที่
ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็มารวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดที่จะสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น ทุกคน
ล้วนมีน้ าใจ และมีความกรุณาโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ 

2.5 ความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ และต านานของสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เช่น  
เพลงต านานปกาสัย กล่าวถึงความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ว่าในอดีตมีชื่อเรียกว่า “ปกาสัย”เป็นถิ่นที่

มีช้างอยู่มากมาย เมื่อบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขึ้น ปัจจุบันจึงได้ชื่อใหม่ว่า  “กระบี่” 
เพลงกระบี่ที่เคยฝันถึง กล่าวถึงต านานของสถานที่ท่องเที่ยวอ่าวพระนาง เป็นโศกนาถกรรมความรัก

ระหว่างหญิงมนุษย์ พญานาคหนุ่ม และยักษ์ 
2.6 การอนุรักษ์ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เนื้อหาของเพลงมุ่งเน้นให้ชาวกระบี่อนุรั กษ์และ

หวงแหนธรรมชาติและรักในวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวกระบี่ เช่น 
เพลงรองแง็งเพลินใจ กล่าวถึงการแสดงพื้นบ้านรองแง็งเป็นเอกลักษณ์ประจ าจังหวัดกระบี่ ผู้ประพันธ์

ต้องการสื่อให้เห็นว่ารองแง็งเป็นวัฒนธรรมการแสดงที่มีมาเนิ่นนาน ควรอนุรักษ์และรักษาเอาไว้ 
เพลงกระบี่บ้านเรา กล่าวถึงจังหวัดกระบี่รุ่งเรืองมาช้านาน เพราะผู้คนนั้นเชิดชูและรักษาวัฒนธรรม

ประเพณีไว้มั่น ศิลปะก็เทิดทูนเอาไว้เป็นส าคัญ 
2.7 สัญลักษณ์ และเอกลักษณ์ประจ าจังหวัด เนื้อหาของเพลงมุ่งน าเสนอสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่

ซึ่งมีหลายอย่าง ทั้งสัญลักษณ์ดาบไขว้ นกแต้วแร้วท้องด า เขาพนมเบญจา เขาขนาบน้ า เช่น 
เพลงมาร์ชกระบี่ เนื้อหาในเพลงกล่าวถึงจังหวัดกระบี่ที่มีสมญานามว่าศาสตราวุธ เพราะกระบี่แปลว่า 

ดาบ สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญและเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดกระบี่คือ สุสานหอย น้ าตก
โบกขรณี และหาดนพรัตน์ธารา  

เพลงรองแง็งเพลินใจ กล่าวถึงการแสดงพื้นบ้านรองแง็งที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าจังหวัดกระบี่ 
 

อภิปรายผล 
 การสื่อความหมายในเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ ด้วยการใช้ภาพพจน์ประเภทต่าง ๆ เป็นเพราะ
ภาพพจน์เป็นความเปรียบด้วยถ้อยค าที่ให้เกิดความรู้สึกและความหมายลึกซึ้งกินใจ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะ
น าภาพพจน์ประเภทต่างๆมาใช้ในการเรียงร้อยบทเพลง ในการประพันธ์เพลงผู้ประพันธ์จ าเป็นต้องเลือกใช้
ภาพพจน์เพราะถ้าใช้การกล่าวอย่างตรงไปตรงมาอาจจะสื่อความหมายได้ไม่ลึกซึ้งเท่ากับความเปรียบ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ใจคะนึง ติณสูลานนท์ (2547) ได้ท าวิจัยเรื่อง รูปและกลวิธีการสื่อความหมายใน
เพลงที่ประพันธ์ค าร้องโดยสุรักษ์ สุขเสวี กลวิธีการใช้ภาษาในเพลงที่ประพันธ์ค าร้องพบว่ามีการใช้โวหาร
ภาพพจน์เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามมากขึ้น ได้แก่ บุคลาธิษฐาน อติพจน์ นามนัย อุปมา ปฏิทรรศน์ 
และอุปลักษณ์ จ านวนมากน้อยตามล าดับ ส่วนการใช้ภาพพจน์ในเพลงประจ าจังหวัดกระบี่พบว่าใช้ภาพพจน์
ประเภทอติพจน์มากที่สุด นั่นเป็นเพราะเพลงประจ าจังหวัดกระบี่โดยส่วนมากเนื้อหาจะกล่าวถึงสถานที่
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดและผู้ประพันธ์ใช้ค ากล่าวเกินจริงในการเรียงร้อยเพลง เพ่ือเน้นความรู้สึกของผู้ฟังให้
เกิดความซาบซึ้ง และเห็นภาพความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ผ่านบทเพลงซึ่งสอดคล้องกับ 
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย. (2544) ที่กล่าวว่าการใช้ภาษาภาพพจน์ อติพจน์ คือ การใช้ค าเกินจริง เพ่ือเน้น
ความรู้สึก ท าให้ข้อความนั้นมีน้ าหนักหรือเกิดความซาบซึ้ง ซึ่งผู้อ่านผู้ฟังทราบดีว่าถ้อยค าหรือข้อความนั้นไม่
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เป็นจริง เห็นภาพพจน์ได้ง่าย เช่น รักคุณเท่าฟ้า คิดถึงเธอใจจะขาด รักคุณสุดหัวใจ อย่างเช่น อติพจน์ในเพลง
กระบี่ที่เคยฝันถึง  
 เกาะแก่งถ้ าธารทุกถิ่นชวนแล ซึ้งใจแท้งามจริงทั่วแห่งหน กระบี่งามเลื่องลือทั่วสกล ถึงแม้ได้มาเพียง
หนยังชื่นใจ 
 กล่าวเกินจริงว่ากระบี่มีความงดงามเลื่องลือไปทั่วทุกหนแห่ง 

และภาพพจน์ที่ปรากฏในเนื้อเพลงน้อยที่สุดคือ ปฏิปุจฉาเป็นเพราะ ปฏิปุจฉา คือภาพพจน์ที่เป็นการ
ถามโดยไม่ต้องการค าตอบโดยใช้ศิลปะในการใช้ภาษาเพ่ือมุ่งให้ผู้อ่านเกิดแนวคิด หรือเพ่ือให้เกิดความสนใจ
มากกว่าจะได้รับค าตอบจากผู้อ่านหรือผู้ฟัง ผู้ประพันธ์ไม่นิยมน าค าที่เป็นปฏิปุจฉามาเรียงร้อยในบทเพลงที่
เกี่ยวกับการชมความงามของธรรมชาติหรือสถานที่ท่องเที่ยวเพราะต้องการใช้ภาพพจน์อ่ืนที่สามารถท าให้ผู้ฟัง
เกิดความรู้สึกซาบซึ้งกินใจและมองเห็นภาพได้มากกว่า 
 ในเรื่องสาระส าคัญที่ปรากฏในเนื้อเพลงพบว่า เพลงประจ าจังหวัดกระบี่ส่วนใหญ่น าเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับความสวยงามทางธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยว อาจเป็นเพราะจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามท้ังบนบกและในทะเลซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา (2555) ที่กล่าว
ว่า กระบี่เป็นจังหวัดทางภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันตก ห่างจากกรุงเทพ ฯ ราว 800 กม. และอยู่ในกลุ่มเมืองงาม
สามจังหวัดริมฝั่งทะเลอันดามัน คือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ มีความงดงามทางธรรมชาติทั้งผืนป่า น้ าตก ชายหาด 
หมู่เกาะ ขุนเขา และถ้ า เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายเดินทางมาเยือนเมืองนี้จึงท าให้ผู้ประพันธ์
เพลงต้องการถ่ายทอดความงดงามนี้ผ่านทางเนื้อเพลงให้ชาวกระบี่ที่ได้ยินเพลงนี้เกิดความภาคภูมิใจในเรื่อง
ความร่มรื่นสวยงามและเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็นและสัมผัสกับความสวยงามของหาดทราย 
ท้องทะเล เกาะ ล าธาร และภูเขาที่สวยงามของกระบี่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับค าขวัญประจ าจังหวัดกระบี่ คือ 
“แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด 
มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี” 

 
สรุปผล 

 การศึกษาเรื่องการสื่อความหมายในเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ทั้ง 14 เพลง พบการใช้ภาพพจน์ที่ใช้ใน
การประพันธ์เพลงทั้งสิ้น 8 ภาพพจน์ มีการใช้ภาพพจน์ประเภทอติพจน์มากที่สุด อันดับรองลงมาคือการใช้
ภาพพจน์ประเภทอุปมาและบุคลาธิษฐาน ปรากฏน้อยที่สุดคือ ปฏิปุจฉา 
 ในส่วนของเนื้อหาสาระที่ปรากฏพบว่าเพลงประจ าจังหวัดกระบี่น าเสนอสาระส าคัญ 7 เรื่องได้แก่ 
การชมความงามของบ้านเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ การเป็นคนดีมี
คุณธรรมในสังคม ความสามัคคีในหมู่คณะ ต านานความเป็นมาของกระบี่ การอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม
ประเพณี และ สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดกระบี่  

 
ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยเรื่องการสื่อความหมายในเพลงประจ าจังหวัดกระบี่นอกจากจะพบการใช้ภาพพจน์ที่น ามาใช้
ในการประพันธ์เพลงแล้วยังพบสาระส าคัญที่ปรากฏในเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับจังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 
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1. ควรมีการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี่ของชาวกระบี่เพราะจากเนื้อ
เพลงจะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงสัญลักษณ์เกี่ยวกับจังหวัดกระบี่มากมายควรที่จะให้ผู้คนในจังหวัดได้รับรู้และ
เข้าใจว่าสัญลักษณ์แต่ละอย่างหมายถึงอะไร  

2. ควรมีการรณรงค์ให้ชาวกระบี่รับรู้ความหมายในเพลงประจ าจังหวัดกระบี่ทั้ง 14 เพลงเพราะเพลง
ประจ าจังหวัดทั้ง 14 เพลงนี้มีความหมายที่ดี และที่บรรยายถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดจึงช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอีกทั้งเพลงเปรียบเหมือนเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ความ
สมัครสมานสามัคคีของคนในจังหวัดกระบี่  

3. จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องนี้จึงมีความคิดเห็นว่าควรมีการศึกษาการสื่อความหมายในเพลง
ประจ าจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือให้ชาวไทยแต่ละจังหวัดเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของบ้านเกิดผ่านเพลง
ประจ าจังหวัด 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้จะเกิดขึ้นและส าเร็จลุล่วงไม่ได้ถ้าขาดการสนับสนุนจากอาจารย์และเพ่ือน ๆ นักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 หมู่เรียน 01 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
บิดา มารดาที่คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจมาโดยตลอด จนท าให้งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง  

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม เป็นอย่างสูง ที่ให้ค าปรึกษา และชี้แนะ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในระหว่างที่ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยเรื่องนี้ด้วย
ความเอาใจใส่อย่างยิ่งตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเจ้าของงานเขียน เจ้าของบทความวิจัย ข้อมูลเอกสารที่ได้กล่าว
นามในรายงานฉบับนี้ที่ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการค้นคว้าวิจัยและเป็น
ส่วนส าคัญที่ท าให้การวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป 
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