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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้
ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม โดยศึกษา
การใช้ค้าสื่ออารมณ์ การใช้ค้าสัมผัส การใช้ค้าซ้้า การใช้ค้า
ภาษาต่างประเทศและการใช้ค้าสแลง ผลการศึกษาพบว่า 
ด้านการใช้ค้าสื่ออารมณ์มี 5 อารมณ์ คือ 1) อารมณ์โศกเศร้า
เสียใจ และว้าเหว่ 2) อารมณ์ประชดประชัน เสียดสีเยาะเย้ย 
3) อารมณ์สขุสดช่ืน 4) อารมณ์ขบขนั สนุกสนาน และ 5) อารมณ์
เสียดายอาวรณ์ ด้านการใช้ค้าสัมผสั มีการใช้ค้าสัมผสั 2 ลักษณะ
คือ สัมผัสอักษรและสัมผัสสระ ด้านการใช้ค้าซ้้ามี 5 ลักษณะ 
ได้แก่ การซ้า้ค้าต้าแหน่ง การซ้้าคา้ชิดกัน การซ้้าค้าห่างกัน 
การซ้้าค้าโดยมคี้าอื่นคั่นและการซ้า้ค้าโดยทันที  ด้านการใช้
ค้าภาษาต่างประเทศพบว่า มีการใช้ภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา 
คือ ภาษาอังกฤษ 49 ค้า และภาษาจีน 1 ค้า ด้านการใช้ค้า
สแลง ผลการวิจยัพบว่า มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค้าสแลงที่สรา้ง
ขึ้นใหม่พบว่ามี 5 ค้า ค้าสแลงท่ีดดัแปลงจากค้าเดิม พบว่า 
มี 8 ค้า และค้าสแลงที่มาจากภาษาต่างประเทศ มี 1 ค้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 This study aimed to analyze the language 
used in Thai country songs of Baitoey R-Siam 
focusing on emotional words, rhyming, reduplications, 
foreign loanwords, and slangs. The results found 
that five emotional words were used in the songs 
included 1) sadness and loneliness, 2) sarcasm,  
and satire, 3) happiness, 4) amusement and enjoyment, 
and 5) regret and concern.  Two types of rhyming 
were found; alliteration and assonance.  
Five reduplications in the songs were position 
reduplications, doubling reduplications, separated 
reduplications, between-word reduplication,  
and spontaneous reduplications. The composers 
used foreign loanwords from two languages 
included forty-nine English words and one Chinese 
word. Moreover, three types of slangs were used 
in the songs; five new slangs, eight adapted-word 
slangs, and one foreign - loanword slang. 
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บทน า 
 ปัจจุบันนี้มีผู้ให้ความสา้คัญกับกิจกรรมที่มุ่งให้
ความเพลดิเพลินหลังจากเสรจ็สิ้นจากหน้าท่ีการงาน 
ที่เคร่งเครียด หรือเพื่อพักผ่อนกายและใจจากกิจกรรมหนัก ๆ 
นอกจากการออกกา้ลังกาย การไปท่องเที่ยว การเสพวรรณกรรม
สักประเภทท้ังที่เป็นวรรณกรรมมขุปาฐะและวรรณกรรม 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรกไ็ด้ โดย“วรรณกรรมเป็นการสื่อสาร
อย่างหนึ่ง” (บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ.  2539 : 56) โดยมี 
ผู้ส่งสารคือ ผู้ประพันธ์ ผูร้ับสารคอืผู้เสพงานประพันธ์  
สาร คือ ความรู้สึกนึกคดิและทัศนะของผู้ประพันธ์  
ในอีกแง่หนึ่งวรรณกรรมคือศิลปกรรมซึ่งมภีาษาเป็นวสัดุ 
และมภีารกิจหลักคือ การตอบสนองความต้องการ 
ทางสุนทรียะเช่นเดียวกับศลิปะประเภทอื่น ประสิทธ์ิ กาพย์
กลอน (2518 : 8) กล่าวว่า ผู้รับสารต้องพยายาม
ตีความหมายของบทประพันธ์โดยอาศัยถ้อยค้าเป็นเครื่อง 
น้าทางและใช้จินตนาการประกอบ และดังท่ี เจตนา   
นาควัชระ (2542 : 2-4) กล่าวว่า บทเพลงเป็นวรรณกรรม
ประเภทหนึ่งที่ผู้ประพันธ์สรรค์สรา้งขึ้นให้ประสานกับ
ท้านองดนตรี วรรณกรรมเพลงเปน็วรรณกรรมท่ีไดร้ับ 
ความนิยมไม่แพ้วรรณกรรมประเภทอื่นๆ และยังมี
ลักษณะเฉพาะตา่งจากวรรณกรรมลายลักษณ์ในแง่ที ่
เสพด้วยการฟัง ผู้ประพันธ์เพลงตอ้งเลือกสรรถ้อยค้า 
ให้สามารถเร้าอารมณ์ผูร้ับสารและยังสามารถสื่อเนื้อหา
หลากหลายเช่ือมโยงกับชีวิต ดังท่ี บุญยงค ์ เกศเทศ (2525 : 
97) กล่าวว่า ยิ่งนับวันวรรณกรรมเพลงก็จะมีบทบาทมากขึ้น 
เนื่องจากผู้ประพันธ์ได้ พยายามหยิบยกปญัหาชีวิต  
ความเป็นอยู่ของคนทุกระดับสังคมเศรษฐกิจ การเมือง  
การประกอบอาชีพ ตลอดจนในวงธุรกิจ ออกมาตีแผ่ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ ผู้ฟังก็จดจา้ได้ง่าย อาจเป็นเพราะมี
เสียงดนตรีประกอบให้เกิดความสนุกสนาน คลายเคร่งเครียด
จากสภาพชีวิตประจ้าวัน 
 การที่วรรณกรรมเพลงมีภาษาเป็นวัสดุเช่นเดียวกับ
วรรณกรรมประเภทอื่น ท้าให้ผู้แต่งต้องอาศัยถ้อยค้าเป็นปัจจัย
ส้าคัญในการสร้างความงามทางวรรณศลิป์ท่ีประสานเข้ากับ
คีตศิลป์ ดังที่บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (2525 : 61-62) กล่าวว่า 
การเสพบทเพลงซึ่งมีท่ีมาจากวรรณคดีแบบฉบับวา่ “สิ่งที่
ติดใจนักร้องนักดนตรีก็คือ น้้าค้าที่กระทบให้เกิดอารมณ์
ทุกข์และสุข ซึ่งเหมาะที่จะอาศัยประสานกับท้านองเพลง 
ดนตรี เป็นเครื่องส้าเริงอารมณ์ทางหู” (อาภาพร  พันธุ์พฤกษ์.  
2547 : 2) 
 “...จะเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่าวรรณกรรม
ประเภทอื่น โดยไม่ต้องไปพะวงอ่าน เพียงผ่านโสตประสาท

หูที่เกิดสุนทรยีะ มรีสชาติ และเกดิความสะเทือนอารมณไ์ด้ 
บทเพลงมีบทบาทมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากผู้แต่ง
เพลงได้พยายามหยิบยกปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของคน 
ในทุกระดับสังคม สะท้อนสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง 
การประกอบอาชีพ ตลอดจนในวงธุรกิจต่างๆ ออกมาตีแผ่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ฟังมักจดจ้าได้ง่าย อาจเป็นเพราะ
เสียงดนตรีประกอบ ท้าให้เกิดความสนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด
เหมือนความเป็นอยู่จริง ๆ ที่ประสบในชีวิตประจ้าวัน...” 
 การศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงไทย
ลูกทุ่งมีลักษณะภาษาท่ีเรียบง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจน
และง่ายต่อการท้าความเข้าใจ ดังเช่น การศึกษาการเช่ือมโยง
เนื้อหาของเพลงไทยลูกทุ่งยอดนิยมในช่วง พ.ศ. 2498-2535 
ของ ศุภยง  พันธุมโกมล (2537 : 167) พบว่า ลักษณะการใช้
ภาษาของเพลงไทยลูกทุ่งจะใช้ภาษาง่าย ตรงไปตรงมา บอกถึง
ความรูส้ึกจากใจ และบรรยายให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ  
(ปาริชาติ  วินิจ.  2542 : 2)  
 นอกจากน้ีลักษณะการใช้ภาษาในวรรณกรรม
เพลงไทยลูกทุ่งในปัจจุบันยังมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
ในเรื่องของเนื้อหา แนวคิดและรวมไปถึงการใช้ภาษา  
มีการน้าค้าบางค้ามาใช้ในการประพันธ์เพลงเพื่อสื่ออารมณ์
ความรูส้ึก เน้นในเรื่องการใช้อารมณ์ บางครั้งการใช้ภาษา 
ในวรรณกรรมเพลงมักได้รับการกล่าวถึงในแง่ของการท้าลาย
ภาษาอยู่เสมอหรือท้าให้ภาษาเกิดการเปลีย่นแปลงไปในทาง
ไม่เหมาะไม่ควร เป็นต้นว่า ใช้ภาษาไม่ประณตี ไมม่ี
สุนทรียภาพ “หากจะหาความสวยงามในบทเพลงสมยันี ้
เห็นทีจะหาได้ยาก” (สจัภูมิ  ละออ.  2540 : 12) 
  จากเหตผุลที่กล่าวมาข้างต้นท้าใหผู้้วิจัยเห็น
ความส้าคัญของการใช้ภาษาในเพลงลูกทุ่ง ในประเด็นการใช้ค้า
สื่ออารมณ์ การใช้ค้าซ้้า การใช้ค้าสัมผสั การใช้ค้า
ภาษาต่างประเทศและการใช้สแลง ซึ่งผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะวิเคราะห์การใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของ
ใบเตย  อาร์สยาม ซึ่งได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นระดับประเทศ
ในปี พ.ศ. 2547 ก่อนมีอัลบั้มเดียวของตนเอง ในปี พ.ศ. 
2554  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจวิเคราะห์การใช้ภาษา การใช้ค้า
สื่ออารมณ์ การใช้ค้าสมัผสั การใช้ค้าซ้้า การใช้ค้าภาษา 
ต่างประเทศ และการใช้ค้าสแลง 
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วัตถุประสงค์  
 เพื่อวิเคราะห์การใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง
ของใบเตย อาร์สยาม โดยศึกษาการใช้ค้าสื่ออารมณ์ การใช้
ค้าสัมผสั การใช้ค้าซ้้า การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ และการใช้
ค้าสแลง 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยด้าเนินการวิจยัตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.1  รวบรวมบทเพลงลูกทุ่งของใบเตยอาร์สยาม 
จากเว็บไซต์ โดยจะศึกษาเพลงของใบเตย อาร์สยาม ทั้งอัลบั้ม
พิเศษและร้องร่วมกับศิลปินคนอื่นๆ จ้านวน 22 เพลง 1 อัลบั้ม 
และอัลบัม้พิเศษชุดต่าง ๆ ซึ่งสังกัดค่ายอารส์ยามทั้งหมด 
ได้แก ่
    1.1.1  อัลบั้มชุดที่ 1 เช็คเรทติ้ง พ.ศ. 2554 
ได้แก่  

1.1.1.1  เช็คเรทติ้ง 
1.1.1.2  ได้เพียงสิทธ์ิคบ ไม่มสีิทธ์ิคิด 
1.1.1.3  สกัดดาวยั่ว 
1.1.1.4  ปากไม่...ใจคดิถึง 
1.1.1.5  ตัดออกจากกองมรดก 
1.1.1.6  ไม่หวงแต่หึง 
1.1.1.7  มาก่อนเจ็บก่อน 
1.1.1.8  โคโยตี้คะ่พี ่
1.1.1.9  เธอไม่จบฉันก็เจบ็ 
1.1.1.10 ใบเตยเหงา 

   1.1.2  อัลบั้มพิเศษ ใบเตย Born to be  
(บอร์น ทู บี) พ.ศ. 2555 

1.1.2.1  เช็ดแล้วทิ้ง 
1.1.2.2  ยังมีอยู่ไหมผู้ชายแบบนัน้ 

     1.1.2.3  เช็คเรทติ้ง 
  1.1.2.4  ได้เพียงสิทธ์ิคบไมม่ีสิทธ์ิคิด 
  1.1.2.5  สกัดดาวยั่ว 
  1.1.2.6  ปากไม่...ใจคิดถึง 
  1.1.2.7  ตัดออกจากกองมรดก 
  1.1.2.8  ไม่หวงแต่หึง 

    1.1.2.9  มาก่อนเจ็บก่อน  
  1.1.2.10  โคโยตี้ค่ะพี ่
  1.1.2.11  เธอไม่จบ ฉันก็เจ็บ 

1.1.2.12 ใบเตยเหงา 
    1.1.3  Single พ.ศ. 2556 
     1.1.3.1  โป๊ (ใจมันเพียว) 
     1.1.3.2  ไม่อยากรับสายคนหลายใจ 
      1.1.4  Single พ.ศ. 2558 
     1.1.4.1  ติดหนึบ (Sticky) 
             1.1.5  อัลบั้ม/ซิงเกิ้ลพิเศษ 
      1.1.5.1 ร้องร่วมกับ สโมสรชิมิ 2  
พ.ศ. 2554 ได้แก่  
     1) เพลงคึกคัก น่ารักอ่ะ (ร่วมกับ 
กระแต, กระต่าย, บลูเบอร์รี่ (โบว,์ หนูเล็ก, ออม), ลูกตาล 
และ อลิซ อาร์สยาม)   
     2) เพลงดีใจที่ได้เป็นเพื่อนเธอ 
(ร่วมกับ กระแต, กระต่าย, บลเูบอร์รี่ (โบว์, หนูเล็ก, ออม),   
ลูกตาล และ อลซิ อาร์สยาม) 
         1.1.5.2 ร้องร่วมกับ สโมสรชิมิ 3 พ.ศ. 
2555 ได้แก ่
       1) เพลงไปน่ารักไกลๆ หน่อย 
(ร่วมกับ กระแต, ลูกตาล, อลิซ, เพียวเพียว และอุ้ม อาร์สยาม) 
      2) เพลงผู้ชายห้ามเข้า (ร่วมกับ 
กระแต, ลูกตาล, อลิซ, เพียวเพียว และ อุ้ม อาร์สยาม) 
    1.1.5.3  ร้องร่วมกับ สโมสรชิมิ 4 
พ.ศ. 2556 ได้แก ่
     1)  เพลงเห็นแฟนฉันไหม (ร่วมกับ 
กระแต, ลูกตาล, อลิซ, เพียวเพียว, อุ้ม และ บลเูบอร์รี่  
อาร์สยาม (หนูเล็ก, ออม)) 
     2)  เพลงโยน (ร่วมกับ กระแต,  
ลูกตาล, อลิซ, เพียวเพียว, อุ้ม และบลูเบอร์รี่ อารส์ยาม 
(หนูเล็ก, ออม) 
     1.5.1.4 ร้องร่วมกับ Gybzy พ.ศ.
2557 เพลง “อย่ามโน (Don't Cha)” 
  1.2  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา 
  1.3  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม
เพลง 
  1.4  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม
เพลงลูกทุ่ง 
  1.5  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติ
และผลงานของใบเตย อารส์ยาม 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์วรรณกรรมเพลงไทยลูกทุ่งของใบเตย 
อาร์สยาม โดยศึกษาวิเคราะห์ 5 ด้าน ดังน้ี 



  2.1  การใช้ค้าสื่ออารมณ ์
  2.2  การใช้ค้าสัมผัส 
  2.3  การใช้ค้าซ้้า 
  2.4  การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ 
  2.5  การใช้ค้าสแลง 
 ในการศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาในวรรณกรรม
เพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม ผู้วิจัยเริ่มการวเิคราะห์ 
การใช้ภาษาด้านการใช้ค้าสื่ออารมณ์ การใช้ค้าสัมผัส การใช้ 
ค้าภาษาต่างประเทศ และการใช้ค้าสแลงตามล้าดับ  
อภิปรายผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห ์
 
สรุปผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การใช้ภาษา
ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม มีวัตถุประสงค ์ 
เพื่อศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงไทยลูกทุ่งของ
ใบเตย อารส์ยาม โดยศึกษาการใช้ค้าสื่ออารมณ์ การใช้ค้า
สัมผสั การใช้ค้าซ้้า การใช้ค้าภาษาต่างประเทศและการใช้
ค้าสแลง ผู้วจิัยสรุปผลการวจิัยไดด้ังนี ้
 1.  การใช้ค้าสื่ออารมณ์ ผลการวิจยัพบว่า มีการใช้
ค้าสื่ออารมณ์ของมนุษยไ์ด้อย่างชัดเจน เช่น ค้าสื่ออารมณ์
โศกเศร้า เสียใจ เหงา ว้าเหว่ ซึ่งเกิดจากอารมณผ์ิดหวัง 
ในเรื่องความรักเป็นต้นเหตุ ในเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม
พบว่ามีการใช้ค้าสื่ออารมณโ์ศกเศร้า เสียใจ เหงา ว้าเหว่  
3 ค้า คือ ความเหงา ช้้า และปวดร้าว ซึ่งพบในเพลง  
มาก่อนเจ็บก่อน มีการใช้ค้าสื่ออารมณ์ประชดประชัน เสียดสี 
เยาะเย้ย ผู้ชายที่ชอบมองผู้หญิงท่ีแต่งตัวโป๊ หรือผู้ชายที ่
ไม่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ก็เปรยีบกับทิชชู่ที่เช็ดครั้งสอง
ครั้งก็ท้ิง ในเพลง เช็คเรทติ้ง ประชดประชันผู้ชายที่ชอบจู้จี้
จุกจิกเรื่องการแต่งกายของผู้หญิงที่เน้นความเป็นตัวตน 
ของหล่อน ในเพลง รกอก และสดุท้ายประชดประชัน 
เรื่องของคนท่ีชอบนินทา กล่าวหาว่าแต่งตัวโป๊ แต่กลับยัง
มองเพราะอิจฉา จึงเป็นท่ีมาของเพลง โป๊ (ใจมันเพรียว)  
มีการใช้ค้าสื่ออารมณส์ุข สดชื่น ซึ่งปรากฏความรักความ
ห่วงใยของเพื่อนที่มีให้กันท้าให้เกิดมิตรภาพท่ีดีงาม ในเพลง  
ดีใจที่ได้เป็นเพื่อเธอ มีการใช้ค้าสือ่อารมณ์ขบขัน สนุกสนาน 
ของคนท่ีแอบรักหรือคนที่ก้าลังอยากจะมีคนรัก จึงพยายาม
สร้างก้าลังใจให้กับตนเองในเพลง คึกคักน่ารักอ่ะและเพลง 
ไปน่ารักไกล ๆ หน่อย มีการใช้ค้าสื่ออารมณ์เสียดาย  
อาลัยอาวรณ์ ถึงความรักท่ีเสียไป เฝ้าแตค่อยคิดถึง

เหตุการณ์ความหลังที่เคยท้าผิดพลาด ในเพลง ปากไม ่
ใจคิดถึง และอาลัยอาวรณ์ความรักที่ต้องพลัดพรากในเพลง
เห็นแฟนฉันไหม 
 2.  การใช้ค้าสัมผสั ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้ 
ค้าสัมผัส 2 ลักษณะคือ สมัผสัอักษรและสัมผัสสระ  
โดยค้าสัมผัสอักษรเป็นค้าสัมผสัพยัญชนะสองค้าที่ตดิกัน 
เช่นค้าว่า ลวดลาย ส่วนสัมผัสสระปรากฏมหีลากหลายเพลง 
เช่น เพลง เช็คเรทติ้ง เป็นต้น 
 3.  การใช้ค้าซ้้า ผลการวจิัยพบว่า มี 5 ลักษณะ 
ได้แก่ การซ้า้ค้าต้าแหน่ง การซ้้าคา้ชิดกัน การซ้้าค้าห่างกัน 
การซ้้าค้าโดยมคี้าอื่นคั่นและการซ้า้ค้าโดยทันที  
 4.  การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า 
มีการใช้ภาษาต่างประเทศ 2 ภาษาคือภาษาอังกฤษ 49 ค้า 
และภาษาจีน 1 ข้อความ คือ หว่อ อ้าย หนี่ 
 5.  การใช้ค้าสแลง ผลการวิจัยพบว่า มี 3 ลักษณะ 
ได้แก่ ค้าสแลงท่ีสร้างขึ้นใหม่พบว่ามี 5 ค้า ค้าสแลงท่ี
ดัดแปลงจากค้าเดมิพบว่า มี 8 ค้า และค้าสแลงท่ีมาจาก
ภาษาต่างประเทศ มี 1 ค้า  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงไทย
ลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม สามารถอภิปรายผลไดด้ังนี ้
 1.  การใช้ค้าสื่ออารมณ์ มีการใช้คา้สื่ออารมณ์ 
ของมนุษย์ได้อย่างชัดเจน ทั้งอารมณ์โศกเศร้า เสียใจ เหงา 
ว้าเหว่ ประชดประชัน เสยีดสี เมื่อมีคนมาวิจารณ์การแต่ง
กายของหญิงสาวในเพลง รวมถึงชายหนุ่มที่จู้จี้จุกจิก 
ไม่เป็นดังใจของหญิงสาว อารมณส์ุข สดชื่น สนุกสนาน  
ในมิตรภาพความรักของเพื่อนที่มีให้กัน และหญิงสาวท่ีก้าลัง
ต้องการมีคนรัก และอารมณเ์สยีดาย อาลัย อาวรณ์ที่ต้อง
พลัดพรากจากคนรัก ความรัก ซึ่งสอดคล้องกับ ช้านาญ 
รอดเหตุภัย (2522 : 7) ที่กล่าวว่า “การใช้ค้าอาจก่อให้เกิด
ความรูส้ึกกระทบกระเทือนอารมณ์ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้ทั้ง
ความรูส้ึกสุข สดชื่น เศร้า สะเทือนใจ” 
 2.  การใช้ค้าสัมผสั มีการใช้ค้าสัมผัส 2 ลักษณะ
คือ สัมผสัอักษรและสมัผสัสระ โดยค้าสัมผัสอักษรเป็น 
ค้าสัมผัสพยญัชนะสองค้าท่ีตดิกัน เช่นค้าว่า ลวดลาย  
ส่วนสัมผัสสระปรากฏมีหลากหลายเพลง เช่น เพลง เช็คเรทติ้ง 
เป็นต้น ซึ่งสอดคลอ้งกับอลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ (2549) ที่กล่าวว่า 
“การใช้ค้าสัมผสัทั้งสัมผสัพยัญชนะและสัมผัสสระช่วยให้ 
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บทเพลงมีความไพเราะเพราะพริ้ง และยังสร้างอารมณ์ 
ความรูส้ึกให้แก่ผู้ฟังได้อยา่งชัดเจน” 
 3.  การใช้ค้าซ้้า มี 5 ลักษณะ ได้แก่ การซ้้าค้า
ต้าแหน่ง การซ้้าค้าชิดกัน การซ้้าค้าห่างกัน การซ้้าค้าโดยมี
ค้าอื่นคั่นและการซ้้าค้าโดยทันที พบว่าการซ้้าค้าในท่ีนี ้
มีความหลากหลายมาก เพราะส่วนมากแล้วเพลงลูกทุ่ง 
ของใบเตยจะมลีีลา ท่วงท้านองที่เร็ว มีการซ้้าคา้เพื่อเน้นค้า
นั้น ๆ ให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ ความรูส้ึกคล้อยตาม สอดคล้อง
กับบรรพต  ศิริชัย (2547 : 74-75) ได้กล่าวถึงกวีโวหาร 
ไว้ว่า “คือศลิปะแห่งการใช้ถ้อยค้าเพื่อให้เกดิภาพในใจ 
บทร้อยกรองใดสามารถเสนอภาพให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพ 
ได้อย่างเด่นชัด บทร้อยกรองน้ันจดัว่าทรงคุณค่าทาง
วรรณศิลป์” 
 4.  การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ มกีารใช้ค้า
ภาษาต่างประเทศทั้ง ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งส่วนใหญ่ 
ก็เป็นค้าท่ีใช้กันท่ัวไปในชีวิตประจา้วัน  
 5.  การใช้ค้าสแลง มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค้าสแลง 
ที่สร้างขึ้นใหม่ ค้าสแลงที่ดัดแปลงจากค้าเดมิ และคา้สแลง
ที่มาจากภาษาต่างประเทศ เป็นคา้ที่สมัยนี้ก้าลังเป็นที่นิยม 
ซึ่งเป็นการน้าสิ่งท่ีก้าลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันมา
ผสมผสานกับวรรณกรรมเพลงที่คนช่ืนชอบได้อย่างลงตัว  
ทั้งยังเป็นการเลือกค้าสแลงท่ีวัยรุน่หรือกลุ่มคนบางกลุ่มใช้
น้ามาประพันธ์เพลงได้อย่างลงตัวกับเนื้อหาของเพลงที่เน้น
ความสนุกสนานมากกว่าจะเน้นการให้คุณค่าด้านใดด้านหนึ่ง 
 สรปุว่า การศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงไทย
ลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยามนั้น พบว่ามีลักษณะการเลือกใช้
ภาษาที่หลากหลายทั้งค้าที่ใช้สื่ออารมณ์ให้ผู้ฟังเกิดความรูส้ึก
ร่วมกับเพลง หรือเมื่อฟังแล้วเกิดความสนุก สนานเพลิดเพลิน 
การใช้ค้าสัมผัส แสดงถึงความงดงามของภาษาที่เป็น
เอกลักษณ์ของภาษาไทยท่ีจะมีค้าคล้องจอง การใช้ค้าซ้้า  
ในที่น้ีส่วนมากจะซ้้าเพื่อเสียง เน้นค้าๆ นั้นให้กระทบกระเทือน
อารมณผ์ู้ฟัง การใช้ค้าภาษาตา่งประเทศ เป็นการน้าค้าที่ใช้
ในชีวิตประจ้าวันมาใช้ในเนื้อหาของเพลงได้อย่างลงตัว 

และการใช้ค้าสแลงท่ีผู้แต่งเลือกใช้ค้าที่ก้าลังเป็นกระแสนิยม
ในปัจจุบันมาใช้ ซึ่งหลากหลายที่มาของค้าสแลง 
เพราะฉะนั้นแล้ววรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม 
นั้น ส่วนมากเน้นเพื่อความสนุกสนานจึงปรากฏเพลงที่มีลลีา 
ท่วงท้านองเร้าใจ สนุกสนาน จึงมกีารเลือกใช้ค้าที่เรา้
ความรูส้ึกให้เกิดแกผู่้ฟังนั่นเอง อีกท้ังเสน่ห์หรือเอกลักษณ์
ของเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยามยังปรากฏในเรื่องของ
การแต่งกาย ส่วนมาในเพลงจะมีถ้อยค้าที่กล่าวถึงการแต่งกาย
ของใบเตยเอาไว้ และผู้ประพันธ์ยงัมีการเลือกเอาค้าที่เป็น
สมัยปัจจุบันมาใช้ในเนื้อความของเพลงของใบเตย  อาร์สยาม
อีกด้วย ท้าให้ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม
มีลักษณะของของเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ ท่ีเน้นการสื่ออารมณ์
ให้กระทบต่อผู้ฟังมากกว่าจะเน้นความงดงามของถ้อยค้า 
หรือสุนทรยีภาพทางภาษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์การใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งของใบเตย  อาร์สยาม ผู้วิจยัขอเสนอแนะการน้า
ผลการวิจัยไปใช้ดังนี้  
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  การใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลกูทุ่งของใบเตย  
อาร์สยาม มีผู้ฟังเป็นจา้นวนมาก ทั้งนี้ในเนื้อหาของเพลง 
จะปรากฏการใช้ค้าสื่ออารมณ์ การใช้ค้าสัมผัส การใช้ค้าซ้้า  
การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ และการใช้ค้าสแลง ดังนั้นผู้ฟัง
ควรพิจารณาความถูกต้องของการใช้ภาษาที่มุ่งถ่ายทอด 
เพื่อความเพลดิเพลิน  
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
 จากการศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งของใบเตย  อาร์สยาม มีข้อเสนอแนะดังนี้  
  2.1  ควรศึกษาค้าอุปมาอุปไทยที่ปรากฏในเพลง
ของใบเตย อาร์สยาม  
  2.2  ควรศึกษาบทบาทของสตรีในปัจจุบัน 
ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งชองใบเตย อาร์สยาม
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