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บทคัดย่อ 
                      การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะทอ้นทางสังคมวฒันธรรมและการใช้ภาษา

ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของระพี เรือนเพชร ผลการศึกษาพบวา่  ภาพสะทอ้นทางสังคมวฒันธรรม ปรากฏ

เน้ือหาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและครอบครัวมากท่ีสุด  รองลงมาคือภาพสะทอ้นดา้นเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะการประกอบอาชีพและการแสดงถึงความมีน ้าใจของคนไทยดว้ยกนั  ในวรรณกรรมเพลงสะทอ้น

ใหเ้ห็นค่านิยมดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค่านิยมคนมีทรัพยสิ์นเงินทอง  การมีคุณธรรมโดยเฉพาะความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญัญู และความจริงใจ สุดทา้ยคือค่านิยมแสดงความรักชาติ   เพลงของระพี  เรือนเพชร  ยงัสะทอ้นให้

เห็นวฒันธรรมประเพณี และความเช่ือ ไดแ้ก่ ประเพณีการบวช การแต่งงาน ส่วนความเช่ือก็เป็นเร่ืองบาป

บุญคุณโทษ และการเคารพพระรัตนตรัย   ส่วนศิลปะการใช้ภาษา  พบว่า มีการใช้ภาษาปากมากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นการใชภ้าษาภาพพจน์ การเล่นค า  และการใชค้  าสัมผสัตามล าดบั  การใชภ้าษาดงักล่าวถือเป็น

ศิลปะท่ีสร้างความไพเราะใหแ้ก่วรรณกรรมเพลงใหม้ากยิง่ข้ึน 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เพลงไทยนั้นนบัว่ามีวิวฒันาการมาเป็นเวลายาวนานนบัตั้งแต่เพลงพื้นบา้น เพลงกล่อมเด็ก เพลง 

เก่ียวขา้ว เพลงหมอล าหมอแคน เพลงบอก จนมาถึงเพลงลูกทุ่ง  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2534, หนา้ 24) มีพระราชด ารัสวา่  

เน้ือเพลงลูกทุ่งมกัจะสะทอ้นภาพชีวติจริงของคน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
การเกิดสงคราม ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี ใชภ้าษาท่ีเรียบง่าย  
เขา้ใจ และจ าง่าย ฟังแลว้ไม่ตอ้งแปลความหมาย เหนือไปกวา่นั้นเพลงลูกทุ่ง 
ยงัสรรหาค าท่ีกระทบ กระเทียบเปรียบเปรย มีส านวนกระแนะกระแหนเจบ็ๆ คนัๆ 
 มาเสนอไดห้ลายรูปแบบเรียกไดว้า่เขา้ถึงใจคนฟังไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว คุณสมบติั 
ในขอ้ท่ีวา่บนัทึกเหตุการณ์ไดดี้น้ีเอง เป็นคุณสมบติัพิเศษท่ีเพลงชนิดอ่ืนท าได ้
ไม่ดีและมีความหลากหลายเท่าเทียมกบัเพลงลูกทุ่ง  

นอกจากน้ี พระองค์ยงัได้พระราชนิพนธ์เพลงลูกทุ่ง “ส้มต า” เอาไวด้้วยซ่ึงแสดงให้เห็นถึง         
พระปรีชาญาณและความสนพระทยัของพระองคใ์นดา้นน้ีเป็นอยา่งดี  

เพลงลูกทุ่งจึงมีเน้ือหาสาระและท่วงท านองท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพสังคมและชีวิตความเป็นอยู ่ 
รวมทั้งวฒันธรรมไทย ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่เพลงลูกทุ่งเป็นสมบติัทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของชาติไทย  

เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงไทยท่ีมีลกัษณะเฉพาะของการประพนัธ์เพลงซ่ึงจะมีการใชภ้าษาแบบเรียบง่าย 
โดยอาศยัเร่ืองราวของชีวิตของคนพื้นบา้น เป็นตวัช่วยสะทอ้นสภาพสังคมและวฒันธรรมผ่านทางถอ้ยค า 
และภาษาท่ีใช้ในการประพนัธ์เพลงจะมีการใช้ค  าแบบเรียบง่าย ส่ือความหมายชดัเจน เพลงลูกทุ่งท่ีเป็น
ลูกทุ่งเฉพาะถ่ินมกัมีการสอดแทรกภาษาทอ้งถ่ินไวด้ว้ย   ลกัษณะดงักล่าวน้ีจะช่วยให้ผูฟั้งไดรั้บอรรถรสใน
การฟังอยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากผูท่ี้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่มกัเป็นคนต่างจงัหวดั  มกัมีการใชค้  าบ่งสถานท่ี 
และอาจเป็นช่ือจังหวดั เมือง หรือสถานท่ีส าคัญ การระบุสถานท่ีเพื่อให้ผูฟั้งสามารถจินตนาการถึง
บรรยากาศหรือสภาพพื้นท่ีนั้น ๆ ไดช้ดัเจนข้ึน 

เพลงลูกทุ่งเป็นส่ือท่ีเป็นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมวฒันธรรมระหวา่งเมืองและชนบท เพราะไดป้ระยุกต์
เอาศิลปะและวฒันธรรมจากชนบทมาปรุงแต่งดว้ยรูปแบบทางศิลปะและวฒันธรรมในเมือง เช่น นา เอา
จงัหวะร าวงเพลงพื้นบา้นมาน าเสนอใหม่โดยใช้ดนตรีสากล ในดา้นเน้ือหานั้นเป็นการถ่ายทอดเช่ือมโยง
ข่าวสารจากในเมืองไปสู่ชนบท ซ่ึงข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเพลงลูกทุ่งส่งออกไปสู่ชนบทนั้นประกอบดว้ยค่านิยม 
ความเช่ือ วฒันธรรมประเพณี ท่ีใชร่้วมกนัระหวา่งชาวเมืองและชาวชนบท  รวมไปถึงความทนัสมยัต่าง ๆ 
และสภาพแวดลอ้มของสังคมปัจจุบนั 
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ระพี  เรือนเพชรเป็นนกัแต่งเพลงใหแ้ก่ศิลปินหลายคนท่ีมีช่ือเสียง ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 จนถึง พ.ศ.2539  
เช่น ยุย้ ญาติเยอะ ยอดรัก สลกัใจ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ  ทศพล หิมพานต ์ สุพรรณ สันติชยั สายณัห์ สัญญา 
เป็นตน้  ท่านเป็นครูเพลงท่ีมีความสามารถในการใช้ลีลาภาษาในการประพนัธ์เพลงไดอ้ย่างไพเราะ และ
น่าสนใจ ท าให้ผูฟั้งเขา้ถึงอรรถรสในการฟังไดเ้ป็นอย่างดี  ด้วยการใช้ศิลปะทางภาษาในการส่ืออารมณ์
ความรู้สึกไปตามท่วงท านองเพลง ท าใหเ้กิดสุนทรียะ และเกิดความสะเทือนอารมณ์แก่ผูฟั้ง มีลกัษณะเด่นท่ี
ใชค้  าแบบเรียบง่าย ส่ือความหมายชดัเจน ตรงไปตรงมา ดว้ยการใช้ค  าต่าง ๆ เช่น การใชภ้าษาต่างประเทศ 
การใชค้  าสแลง การใชภ้าษาปาก ค าอุทาน เป็นตน้ ลกัษณะลีลาการใชภ้าษาเหล่าน้ีช่วยให้เขา้ถึงจิตใจคนฟัง
ไดเ้ป็นอยา่งดี  

จากการศึกษาของศุภยง พนัธุมโกมล (2537, หน้า 167) พบว่า เพลงไทยลูกทุ่งจะใช้ภาษาง่าย 
ตรงไปตรงมา บอกถึงความรู้สึกจากใจ และบรรยายใหเ้ห็นถึงความเป็นธรรมชาติ  นอกจากน้ีลกัษณะการใช้
ภาษาในวรรณกรรมเพลงไทยลูกทุ่งในปัจจุบนัยงัมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึน ในเร่ืองของเน้ือหา แนวคิดและ
รวมไปถึงการใชภ้าษา มีการน าค าบางค ามาใช้ในการประพนัธ์เพลงเพื่อส่ืออารมณ์ ความรู้สึก เน้นในเร่ือง
การใชอ้ารมณ์ บางคร้ังการใชภ้าษา ในวรรณกรรมเพลงมกัไดรั้บการกล่าวถึงในแง่ของการท าลายภาษาอยู่
เสมอหรือท าให้ภาษาเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทาง ไม่เหมาะไม่ควร เป็นตน้ว่า ใช้ภาษาไม่ประณีต ไม่มี 
สุนทรียภาพ “หากจะหาความสวยงามในบทเพลงสมยัน้ี เห็นทีจะหาไดย้าก” (สัจภูมิ ละออ, 2540, หนา้ 12) 

จากการส ารวจเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัพบวา่วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของระพี  เรือนเพชร มีความโดดเด่นใน
เร่ืองการใช้ค  า ส่ืออารมณ์ การใช้ค  าซ ้ า การใช้ค  าสัมผสั การใช้ค  าภาษา ต่างประเทศและการใช้ค  าสแลง 
นอกจากน้ีแล้วผลงานการประพนัธ์เพลงของระพี  เรือนเพชร ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรม ประเพณี 
สังคมร่วมสมยักบัท่ีบทเพลงนั้น ๆ ไดป้ระพนัธ์ข้ึน   

ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวรรณกรรมเพลงของระพี เรือนเพชร ซ่ึงเป็นผูป้ระพนัธ์เพลงท่ีมีความรู้และ
ความสามารถในการใช้ลีลาภาษาไดอ้ย่างน่าสนใจ และสะทอ้นให้เห็นถึงสังคมวฒันธรรม ประเพณีและ
ค่านิยมของยคุสมยัท่ีประพนัธ์เพลงนั้น ๆ ดว้ย  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อวเิคราะห์ภาพสะทอ้นสังคมวฒันธรรมในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของระพี เรือนเพชร  
2. เพื่อวเิคราะห์การใชภ้าษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของระพี เรือนเพชร  

ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของระพี เรือนเพชร ท่ีปรากฏในส่ือ

สาธารณะ จ านวน 49 บทเพลง 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
1. ท  าใหเ้ห็นภาพสะทอ้นสังคมวฒันธรรมในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของระพี เรือนเพชร 
2. ท าใหเ้ห็นการใชภ้าษาในการประพนัธ์วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของระพี เรือนเพชร 
3. ท าใหเ้ป็นแนวศึกษาวเิคราะห์วรรณกรรมเพลงของผูอ่ื้นต่อไป  

วธีิการด าเนินการวจัิย 
การศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมวฒันธรรมและการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของ            

ระพี เรือนเพชร คร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  เน้นการพรรณนาอธิบายเก่ียวกับภาพสะท้อนสังคม
วฒันธรรม และการใช้ภาษาในการประพนัธ์ โดยมีขอบเขตการวิจยัเป็นการวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงท่ี
ปรากฏในส่ือสาธารณะ จ านวน 49 บทเพลง  

ผลการศึกษา 
จากการวเิคราะห์ “ภาพสะทอ้นทางสังคมวฒันธรรมและการใชภ้าษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของ

ระพี เรือนเพชร”  ผูว้ิจยัพบว่า วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของระพี เรือนเพชรเท่าท่ีปรากฏในส่ือสาธารณะ
จ านวน 49 บทเพลง ไดส้พทอ้นให้เห็นภาพสังคมวฒันธรรม ซ่ึงจ าแนกออกได ้4 ประเด็นคือ ภาพสะทอ้น
ครอบครัว   เศรษฐกิจ  ค่านิยม  และวฒันธรรมประเพณีความเช่ือ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
  1. ภาพสะทอ้นดา้นครอบครัว 

1.1 ความสัมพนัธ์ในครอบครัว  เป็นความสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นความรัก ความห่วงใย 
ท่ีสมาชิกครอบครัวมีใหก้นั ไม่วา่จะทุกขห์รือสุข  ครอบครัวก็พร้อมท่ีจะอยูเ่คียงขา้งกนั เช่น เพลงอยูเ่พื่อลูก  
แสดงถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในครอบครัว  ดงัท่ีวา่ 

รัก บาปทน ลูกคนพอ่ใครอยา่งไร 
ไม่หายปมดอ้ย แม่ มีสองมือคือให ้
โอบลูกไวไ้ม่ให ้ละหอ้ยคอย แม่คอยวนัลูกสุขใจลูก 
 อยา่กงัวล ถึงปมดอ้ยตนคน เขาวา่อยา่ไป..นอ้ยหนกัใจ 

  แม่ยงัห่วงใยอยา่งไร ไม่ทิ้งลูก 
       (อยูเ่พื่อลูก) 

 จากเน้ือเพลงดงักล่าว เป็นการกล่าวถึงความสัมพนัธ์ในครอบครัวท่ีผูเ้ป็นแม่นั้นมีต่อลูก ไม่วา่ผูเ้ป็น
พอ่ทุบตีและท าร้ายร่างกายผูเ้ป็นแม่ และไดทิ้้งลูก ทิ้งครอบครัวไปมีภรรยาใหม่  แต่ถึงอยา่งไรผูเ้ป็นแม่ก็จะ
คอยปกป้องลูกและอยูเ่คียงขา้งลูกเสมอ จะไม่ทิ้งลูกไปไหน 
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1.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่รัก พบวา่ วรรณกรรมเพลงสะทอ้นเร่ืองการมอบความรัก ความเขา้ใจให ้
แก่กนัของคู่รัก ปรากฏใหเ้ห็นถึงการรักเดียวใจเดียวและการมีความรักท่ีมัน่คงต่อกนัอยา่งชดัเจน รวมถึงการ
ยกยอ่งใหเ้กียรติกนั ในสังคมปัจจุบนัความซ่ือสัตยต่์อกนั จดัเป็นคุณธรรมท่ีจ าเป็น เช่น เพลงนกัรบชายแดน 

อาดูรเดียวดายดงัคืนท่ีไร้แฟน คิดถึงแฟนจากไกลไปเสียนาน  
เขาไปประกาศใหค้นทั้งชาติช่ืนบาน เช้ือชายชาญสมชายใจหาญกลา้  
ตอนเธอก่อนจากฉนัไปชายแดน ฉนัยงัจ าแม่นถึงค าสัญญา 
เธอเคยไดบ้อกฉนัน้ีไม่นานถึงปีเธอจะมา เฝ้ารอสัญญานกัรบชายแดน. 

(เพลงนักรบชายแดน) 

 จากบทเพลงขา้งตน้ เป็นการกล่าวถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างคู่รักท่ีมีให้กนั ไม่ว่าจากกนัไปนาน
เท่าใดก็จะรอคอยกนั เพราะฝ่ายชายตอ้งไปท าหนา้ท่ีรักษาความสงบชายแดน ท าให้คู่รักทั้งเกิดความคิดถึง
กนั นึกถึงค ามัน่สัญญาท่ีใหก้นัไว ้และจะรักเดียวใจเดียว ซ่ือสัตย ์ต่อกนั เฝ้ารอการกลบัมาของคู่รัก  

1.3 การเลือกคู่ครอง พบวา่ บทเพลงสะทอ้นเร่ืองการใชค้วามพึงพอใจในการเลือกคู่ ซ่ึงเป็นการ 
เลือกคู่ท่ีใช้ความรักความพึงพอใจของตนเป็นเกณฑ์ หนุ่มสาวมกัเลือกรักคนท่ีตนพึงพอใจตามทศันคติ 
ความมุ่งหวงัของตนเอง เช่น หนา้ตา  หรือฐานะ  ดงัในเพลงเลิกเมียบอกมา   

หล่อดี อะไรก็ดีเสียดาย ไม่ดี ท่ีมีเมียแลว้ 
หล่อจงั ฉนัยงั อยากแซวถึงมีเมียแลว้ ก็เหอะก็เหอะ 
ก็คนอะไรน่าดู ไดค้วงไดคู้่ไม่เขิน ไม่เคอะ 

(เพลงเลกิเมียบอกมา) 

จากบทเพลงขา้งตน้ เป็นการกล่าวถึง การท่ีฝ่ายหญิงช่ืนชมฝ่ายชายวา่ หน้าตาดี หล่อดี และมีดีทุก
อยา่ง ตรงตามท่ีใจตนเองนั้นตอ้งการ และใฝ่ฝันเอาไว ้หากไดคู้่ครองแลว้จะท าให้รู้สึกดี ไปไหนดว้ยแลว้
รู้สึกไม่เขินอาย แต่เสียดายท่ีชายท่ีกล่าวในบทเพลงน้ีมีภรรยาแลว้ ตนจึงขอปฏิเสธท่ีจะเป็นมือท่ีสาม  แต่ถา้
ชายกลบัมาโสดแลว้ จึงค่อยสนใจ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่สังคมมีการเลือกคู่ครองจากหนา้ตาดี เป็นอนัดบัแรก จึง
มีพิจารณาส่วนดีอ่ืนๆ ตามล าดบั  
 2. ภาพสะทอ้นดา้นเศรษฐกิจ 
       2.1 อาชีพ  
                      จากการวิเคราะห์บทเพลงท่ีประพนัธ์โดยระพี เรือนเพชร จากบทเพลงทั้ง 49 เพลง ผูว้ิจยัได้
น ามาวเิคราะห์ถึงอาชีพการงานในยคุสมยันั้น พบวา่มีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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แมย้ามนอนขอพรวอนพระให ้ท่ีสิงสถิตจงมาพิชิตโพยภยั  
นกัรบไทยทุกคนจงขวญัดี 
ยงัรอเธออยูทุ่กคืนและวนั สัญญาจ ามัน่ถึงนานนบัปี  
ถึงเธอจะขาดทั้งแขนขา นอ้งก็บูชาน ้าใจพี่  
รักเดียวหวงัดีนกัรบไทยแลนด ์รักเดียวหวงัดีนกัรบไทยแลนด.์ 
รักเดียวหวงัดีนกัรบไทยแลนด.์.รักเดียวหวงัดีนกัรบไทยแลนด์ 

(เพลงนักรบชายแดน) 
 จากบทเพลงขา้งตน้ เป็นการกล่าวถึงความรู้สึกของฝ่ายหญิง ท่ีรอคอยการกลบัมาของฝ่ายชายท่ีไป
ท าหนา้ท่ีเป็นทหาร ปกป้องชายแดนของประเทศชาติ ไม่วา่ฝ่ายชายจะกลบัมาในสภาพแบบใด ฝ่ายหญิงรับ
ไดแ้ละของบูชาหวัใจของฝ่ายชายท่ีเสียสละเพื่อแผน่ดิน จากบทเพลงน้ี สะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของ
อาชีพ ทหาร ท่ีท าหนา้ท่ี ปกป้องแผน่ดินไทยและเคารพใหเ้กียติอาชีพทหารเป็นอยา่งมาก  

นบัแต่อดีตมาเป็นประเทศเกษตรกรรม เร่ิมจากแต่ละบา้นมีการเพาะปลูก เร่ิมจากการปลูกพืชผกัเพื่อ 
บริโภคภายในครัวเรือน และเม่ือเร่ิมมีการเพาะปลูกไดป้ริมารมากข้ึนก็เกิดเป็นการแลกเปล่ียนกบัเพื่อนบา้น
ในบริเวณใกลเ้คียงกนั และไดพ้ฒันาจนกลายมาเป็นการคา้ขาย และต่อมาก็เป็นประเทศเกษตรกรรมอย่าง
เขม้ขน้กวา่คร่ึงหน่ึงของประชากรไทยมีอาชีพเกษตรกรรม  ส่งผลให้ประเทศไทยมีจ านวนประชากรในภาค
เกษตรไม่นอ้ยกวา่สามสิบลา้นคน จึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจท่ีบทเพลงของระพี เรือนเพชร นั้นเป็นบทเพลงใน
ภาคกลาง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม จึงมีการพูดถึงการท าไร่ ท านา ในยุคสมัยท่ีประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม แต่ก็มีการสอดแทรกปัญหาของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนในยุคนั้น ๆ ดว้ย  ในเพลงจึงไดบ้รรยาย
เก่ียวกบัอาชีพเกษตรกรรม ทั้งท าไร่ ท านา และบรรยายถึงความเหน็ดเหน่ือยในการท างานและตอ้งจากลากบั
คนรักเพื่อหนา้ท่ีในการท างาน ดงัในเพลง สาวชนบท 

 

ท านา ท าไร่ไม่เคยไดไ้ป เมืองกรุง 
ก็เรา ชาวทุ่งไม่เคยไปยุง่ กรุงไกล 
วา่งๆ ก็ฟังเสียงเพลงเบ่ือเพลง ก็ฟังนิยาย 
ฟังไป เศร้าไปคุณแม่เลยไล่ เขา้ครัว....... 
เขา้ครัว ก่อไฟจะแกงอะไร กนัดีล่ะแม่ 
แม่บอก ดอกแคใหเ้อามาผดั มาคัว่ 
ปลาร้า ปลาจ่อมหอมๆ ตั้งอยูใ่นครัว 
หยบิ มาเป็นตวัๆเอา๊ เอา๊ใส่ กระมงัใบบวัเอาหลนจ้ิมถัว่ แตงกวา 
ก าลงั กินขา้วไดย้นิเสียงอา้ว เคร่ืองไฟ 
ฟังดู จ  าไดเ้ขาบอกมีหนงั ขายยา บอกแม่อยากไป เหลือเกิน 

(เพลง สาวชนบท) 
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 จากบทเพลงขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงความรู้สึก และวิถีชีวิตของคนชนบทกบัเมืองกรุงท่ีมีความแตกต่าง
กนั ทั้งทางดา้นการประกอบอาชีพ รวมไปถึงเร่ืองการหุงหาอาหาร ท่ีมีลกัษณะและกรรมวิธีท่ีแตกต่างกนักบั
สังคมเมือง การใชว้ิถีชีวิตในชนบทการหุงหาอาหารจะมีความพิถีพิถนัมากกวา่ เพราะดว้ยเวลาท่ีมีมากกว่า 
ไม่ตอ้งแข่งขนัหรือแกร่งแย่งกนัเหมือนอย่างในเมืองกรุง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในบทเพลงน้ีก็ได้กล่าวถึง
ความคิดของคนชนบทว่า หากมีลูกหลานเติบโตแลว้ และพอท่ีจะสามารถประกอบการงานไดแ้ลว้ก็จะส่ง
ลูกหลานเขา้เมืองกรุง เพราะหวงัว่าเมืองกรุงเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีดีกว่าชนบท จึงไดส่้งลูกไปเป็นกรรมกร 
หรือท างานอยูท่ี่เมืองกรุง  
                  2.2 ภาพสะทอ้นดา้นรายได ้ 

            ภาพสะทอ้นดา้นรายไดเ้ป็นภาพสะทอ้นท่ีท าให้สามารถมองเห็นถึงสภาวะการด ารงอยูข่องสังคม
และสมาชิกของสังคมนั้น ๆ ซ่ึงประสานดว้ยกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจอนัเป็นเร่ืองราวธรรมดาท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิต
ของมนุษย ์ดงัในเพลงตายยากกล่าวถึงเพื่อนท่ีพบกนั รับประทานขา้วดว้ยกนั แต่หา้มพูดเร่ืองเงิน  

กินขา้ว มาหรือยงัเอา้เชิญเชิญนัง่  
ด่ืมน ้าเยน็นัน่จะทานเบียร์สิงห์ หรือจะยงิโคบาล 
เล้ียงกนัไม่อั้นถือเป็นวนับงัเอิญนัง่ก่อน 
 จะนอนเอนกายเชิญตามสบาย อยา่ไปมวัเขินเชิญเลย  
จะคุยจะเล่าเร่ืองใดไม่เก่า เล่ามาอยา่เมินเชิญเอา้เชิญแต่เร่ืองเงิน หา้มคุย 

(เพลงตายยาก) 
จากบทเพลง ตายยาก สามารถวิเคราะห์ตามบทเพลงไดว้า่ ในยุคสมยันั้นสะทอ้นให้เห็นถึงความมี

น ้ าใจของสังคม มีอะไรช่วยไดเ้ต็มใจช่วยไดห้มด แต่ปิดทา้ยดว้ยวา่ เร่ืองเงินห้ามคุย แสดงวา่สังคมสมยันั้น
ไม่ใหค้วามส าคญัในเร่ืองของฐานะการเงิน คนจน คนร ่ ารวย แต่ให้ความส าคญัในเร่ืองของความมีน ้ าใจ อยู่
กนัแบบสังคมท่ีช่วยเหลือ เก้ือกูลกนั มีน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั และมีความห่วงใย และน ้ าใจให้แก่กนัมากกว่า
เร่ืองของทรัพยสิ์นเงินทอง 
                 3. ภาพสะทอ้นดา้นค่านิยมของยคุสมยั 

    3.1ค่านิยมด้านฐานะ พบว่า บทเพลงสะท้อนให้เห็นถึงสังคมนิยมคนมีทรัพย ์โดยการน าเอา

ทรัพย์สินมาเป็นเคร่ืองจูงใจ มากกว่าแสดงความจริงใจในเน้ือเพลงแสดงให้เห็นถึงความเสียดายท่ีขอ

ทรัพยสิ์นคืนค่านิยมเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม หมายถึง นิยมในส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้รับรู้ไดด้ว้ยจิตใจเท่านั้น 

ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทนและการใหอ้ภยั ความกตญัญูกตเวทีทั้งต่อชาติศาสนาพระมหากษตัริย ์

และต่อพ่อแม่ ซ่ึงไดว้ิเคราะห์เก่ียวกบับทเพลงไวใ้นหวัขอ้ การเลือกคู่ครองและความสัมพนัธ์ในครอบครัว 

ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยมในดา้นบุคคล ท่ีรักชอบกนัท่ีหนา้ตา บุคลิกภาพเป็นหลกั และในบางบทเพลงมี

การสะทอ้นภาพของความซ่ือสัตยต่์อคนรักอยา่งจริงใจ 
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    3.2 ค่านิยมดา้นวตัถุ  เป็นค่านิยมท่ีใหค้วามส าคญักบัทรัพยสิ์นเงินทองและส่ิงของ ดงัในเพลงวนั

แรกแจกเพจ 

เจอกนัวนัแรก เอา้แจกเพจคุยกนังานเสร็จ เอาเพจคืน 
โอฮะโออุนอยูไ่ม่ยนื จะตอ้งคืนเขาไปรักเรา เป็นตอ้งแจกเพจ 
เสริมเพจ ตอ้งแค่คิดไปเช่ือเขาแลว้เราฝันคา้ง 
โดนหลอกหลงพรางพี่ก็ยงัหลอกใช.้ใหเ้พจมาพกยกฟอร์ม 
เราก็ดีพร้อมเลยยอม ๆ เขาไป 

(เพลงวนัแรกแจกเพจ) 

 บทเพลงแสดงการใช ้เพจ (pager)  หรือเคร่ืองรับขอ้ความติดตามตวั ท่ีสามารถส่งขอ้ความสั้น ๆ เขา้
เคร่ืองรับสัญญาณได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดในยุคหน่ึง ก่อนการพฒันามาใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือใน
เพลงรวยแลว้ชอบลืม  

ตอนมีไม่เคยจะมา พอจนละจา้ล่ะมาทุกที 
ยามมีไม่เคยมาเยีย่ม พอจนหนา้เกรียมล่ะก็เหล่ียมมาที 
เธอมาหาฉนัทีไร มีแต่เร่ืองวุน่ใจทั้งปี 
พอมาหาฉนัวนัใด ตอ้งกลุม้ใจอยา่งโนน้อยา่งง้ี 
ตอนดีไม่เคยมาบอก ทุกทนจนตรอกแลว้มาบอกทุกที 
ตอนมีไม่มองรถเมล ์เอาเฮตอ้งไปแทก็ซ่ี 
เหลา้ไทยเขายงัไม่ทาน ฟังเหลือประมาณแหมทานแรมน่ี 
ขา้วปลาไม่ทานในบา้น ตอ้งไปนัง่ร้านภตัตาคารอยา่งดี 
ตอนมีไม่เคยจะมา พอจนละจา้ล่ะมาทุกที 
ยามมีไม่เคยมาเยีย่ม พอจนหนา้เกรียมล่ะก็เหล่ียมมาที  
ยามจนก๋วยเต๋ียวในซอย กินอร่อยราคาก็นอ้ยดี 
     (เพลง รวยแลว้ชอบลืม) 

 บทเพลงสะทอ้นให้เห็นความส าคญัของผูท่ี้มีเงินว่ามกัจะมีผูไ้ม่มีเงินเขา้มาพบปะ เสมอ  อีกทั้งยงั
เปรียบเทียบรสนิยมในการใช้ชีวิตของผูท่ี้มีและไม่มีฐานะ  เช่น  ตอนมีเงินก็จะไม่นั่งรถเมล์แต่จะใช้รถ
แทก็ซ่ี   สุราท่ีผลิตในประเทศไทยก็ไม่นิยม กลบัไปนิยมสุราท่ีมาจากต่างประเทศ   อาหารก็ไม่รับประทาน
ในบา้นตอ้งไปรับประทานภตัตาคารซ่ึงมีราคาสูงกวา่  เป็นตน้    
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    3.3 ค่านิยมความรักชาติ เป็นความรู้สึกรักและเสียสละต่อชาติ พบในเพลงนักรบชายแดน           
ท่ีสะทอ้นความรักชาติของทหาร  ดงัในเพลงนกัรบชายแดน 

...อาดูรเดียวดายดงัคืนท่ีไร้แฟน คิดถึงแฟนจากไกลไปเสียนาน  
เขาไปประกาศใหค้นทั้งชาติช่ืนบาน เช้ือชายชาญสมชายใจหาญกลา้ 
 ตอนเธอก่อนจากฉนัไปชายแดน ฉนัยงัจ าแม่นถึงค าสัญญา 
 เธอเคยไดบ้อกฉนัน้ี ไม่นานถึงปีเธอจะมา เฝ้ารอสัญญานกัรบชายแดน. 
อยูป่่าเปล่าเปล่ียวน่ากลวัน่าเสียววงัเวง ขอเสียงเพลงส่งไปถึงชายแดน 
 แมเ้ธอฟังอยูโ่ปรดจงไดรู้้ใจแฟน เพลงน้ีแทนใจจริงหญิงคนซ่ือ  
จงมีแต่สุขทุกขใ์จอยา่มา แมใ้ครคิดกลา้ฆ่ามนัใหลื้อ  
ใหน้ามกระเด่ืองเรืองคู่ฟ้า เมืองไทยโสภาอนัลือช่ือ ให้นามระบือน่ีคือคนไทย. 

(เพลงนกัรบชายแดน) 

เน้ือเพลงขา้งตน้น้ี สะทอ้นความรักในสองระดบั คือ ความรักระหว่างหนุ่มสาวกบัความรักชาติ   
ค่านิยมความรักชาติในบทเพลงน้ีสะทอ้นผา่นหนา้ท่ีชายทหาร ซ่ึงตอ้งไปปฏิบติัหนา้ท่ียงัชายแดน หญิงคน
รัก ซ่ึงเปรียบเสมือนกองหลงัก็ไดแ้ต่อวยพรและส่งก าลงัใจให้  อีกทั้งจากวรรคท่ีกล่าวว่า  “เขาไปประกาศ
ใหค้นทั้งชาติช่ืนบาน เช่ือชายสมชายใจหาญกลา้”  แสดงใหเ้ห็นวา่  ทหารท่ีไปรับใชช้าติเป็นความภาคภูมิใจ
ในความกล้าหาญนั้นและสร้างความ “ช่ืนบาน”  ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ  หากทหารสามารถ
สังหารศตัรูได ้ ก็จะถือวา่เป็นการกระท าเพื่อชาติ และจะยิง่ชูศกัด์ิศรีความเป็นชาติได ้
 4. ภาพสะทอ้นดา้นวฒันธรรมประเพณีและความเช่ือ  

         การศึกษาภาพสะทอ้นสังคมท่ีปรากฏในบทเพลงท่ีประพนัธ์โดย ระพี  เรือนเพชร ในด้าน

วฒันธรรมประเพณี และความเช่ือ ดงัน้ี 

                     4.1 ประเพณีการบวช  ท่ีกล่าวถึงบรรยากาศ และความรู้สึกของผูท่ี้จะบวช  เพลงสะทอ้นให้เห็นถึง

ประเพณีงานบวช ตามประเพณีไทยนั้นยึดถือกันมาว่าชายหนุ่มทุกคนจะตอ้งบวชเรียนเพื่อแสดงความ

กตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยท่ีเน้ือเพลง บอกถึงให้คนรักคอยตนท่ี

ก าลงัจะบวชเพื่อทดแทนบุญคุณ และขอให้คู่รักมาร่วมในงานบุญน้ีดว้ยพบในเพลงแฟนนาค  เพลงพรุ่งน้ีพี่

จะบวช หรือเพลงพี่ทิดชิดหน่อย 

                   4.2 ประเพณีแต่งงาน  คือการกล่าวถึงงานมงคลสมรส  ขั้นตอนพิธีการสมรส การรอคอยชายคน
รักให้มาสู่ขอ  เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของ คนไทย ท่ีถือปฏิบติักนัมาชา้นาน ซ่ึงควรปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
ตามครรลองเพื่อความเป็นสิริมงคลพบในเพลง  ถา้หลอกบอกดว้ย  เพลงอยากแต่งอยา่ต่อ  เป็นตน้ 
 4.3 ความเช่ือ  พบความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา และความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค ์โลกหลงัความ
ตาย ในบทเพลง หลวงพอ่คูณช่วยดว้ย และเพลงอาลยัผึ้ง 
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ด้านการใช้ภาษา    
บทเพลงเป็นวรรณกรรมรูปแบบหน่ึง ท่ีอาศยัวรรณศิลป์ ซ่ึงหมายถึงศิลปะการใช้ค  าและการใช้

ส านวนโวหาร อนัเกิดจากลีลาการประพนัธ์ของผูป้ระพนัธ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามทางภาษา เป็น
ส่ือในการถ่ายทอดอารมณ์ และส่งผลใหเ้พลงเกิดความไพเราะ ซาบซ้ึง ประทบัใจ จากการศึกษาพบวา่ ผูแ้ต่ง
น าเสนอการใชภ้าษาท่ีโดดเด่น  4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชค้  าสัมผสั  การเล่นค า  การใชภ้าษาปาก  และการใช้
ภาพพจน ์

   1. การใชค้  าสัมผสั 
    1.1 สัมผสัสระ     

                     สัมผสัสระ คือ การสัมผสัของค าท่ีประสมด้วยเสียงสระและตวัสะกดมาตราเดียวกนั  การ

วเิคราะห์สัมผสัสระพบ 3 ลกัษณะ คือ  สัมผสัสระแบบไม่บงัคบัฉนัทลกัษณ์  สัมผสัสระคลา้ยรูปแบบกลอน

สุภาพ  และสัมผสัสระคลา้ยรูปแบบกลอนหวัเดียว เช่นเพลงหลวงพอ่คูณช่วยดว้ย 

                                     กราบหลวงพอ่คูณขอบุญพอ่มาเมตตาลูกดว้ย 

ลูกเกิดจนปัญญาเร่ืองเกิดมาไม่รวย 

แต่มีแฟนสวยธรรมโมสังโฆ 

ใกลแ้ลว้วนัลาเม่ือชายใหม่มานัง่จุย้คุยโอ่ 

มาดผูดี้มีตงัคน์ัง่รถยนตเ์ปอร์โย    

โถเราเป็นแคค่นแกม้อเตอร์ไซด.์.. 

            บทเพลงขา้งตน้ปรากฏสัมผสัสระ เป็นการสัมผสัในวรรคเดียวกนั  ไดแ้ก่ ค  าวา่  “มา-ตา”  , “ญา-มา”  

,  “ลา-มา”  ,  “จุย้-คุย”  , “ดี-มี”  ,  “ตงัค-์นัง่”   และ  “แค่-แก”้     การสัมผสัขา้มวรรค  ไดแ้ก่ ค  าวา่  “ดว้ย-

รวย-สวย”  และ  “โฆ-โอ่-โย-โถ”   

     1.2 สัมผสัอกัษร   
                    การสัมผสัอกัษร หมายถึง การใชพ้ยญัชนะเสียงเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัมาเรียงชิดกนัหรือมีค า
อ่ืนมาคัน่ ตั้งแต่สองค าข้ึนไป เพื่อเพิ่มความไพเราะทางเสียง และท าให้เน้ือหาของบทเพลงมีความหมายและ
มีความไพเราะยิง่ข้ึน เช่น เพลงธิดาชาวทุ่ง 

   สวยนานหวานตา ธิดาชาวทุ่งมุ่งใจใหน้างทุ่มเทถากถาง  
ตั้งตวัก่อนตายเตรียมพร้อมยอมพลีภกัดีทั้งชาติ  
ไม่คลาดไม่คลายใหน้อ้งเป็นนาย ถา้ไดเ้ป็นแฟน 
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 บทเพลงมีการใชส้ัมผสัอกัษร  อกัษร  “ท” และ “ถ”  ซ่ึงออกเสียงพยญัชนะเดียวกนัคือค าวา่  “ทุ่มเท
ถากถาง”    อกัษร “ต” คือค าว่า  “ตั้งตวั-ตาย”     อกัษร  “ม” และ “คล”  คือค าว่า  ไม่คลาดไม่คลาย  และ
อกัษร “น”  ค  าวา่  “นอ้ง-นาย”   

    2. การเล่นค า     
        การซ ้ าค  า  คือ การเล่นเสียงและความหมายของค าโดยการซ ้ าค  า หมายถึง การใช้ค  าเดียวกนั 

หรือวลีท่ีเหมือนกนัทั้งรูป และความหมาย ท่ีใกลเ้คียงกนั มาเรียงชิดกนั หรือห่างกนั การซ ้ าค  ามีจุดมุ่งหมาย

ในการเนน้ใหเ้ห็นความส าคญัหรือตอ้งการเพิ่มความไพเราะของเสียง เพื่อย  ้าความ หรือช้ีให้เห็นความส าคญั 

จากการศึกษาการใชภ้าษา พบวา่ มีการซ ้ าค  าท่ีมีตวัสะกดและความหมายเดียวกนัในต าแหน่งต่าง ๆ  ดงัใน

เพลงเลิกเมียบอกมา 

“หล่อดี อะไรก็ดีเสียดาย ไม่ดี ท่ีมีเมียแลว้หล่อจงั ฉนัยงั อยากแซวถึงมีเมียแลว้” 

         การซ ้ าค  า วา่ ดี  หล่อ เมีย เป็นการน าค าเดิมมาซ ้ าในต าแหน่งต่าง ๆ  มากล่าวซ ้ าเพื่อเนน้ย  ้าความหมาย  
แต่ค าวา่ ดี เป็นการเล่นค าวา่ ดี กบั ไม่ดี  เน้ือเพลงไดก้ล่าวถึงฝ่ายชายท่ีหนา้ตาดี แต่ส่ิงท่ีไม่ดีคือฝ่ายชายนั้น
ไดมี้ภรรยาอยูแ่ลว้ 

     3. การใชภ้าษาปาก    
         ภาษาปาก เป็นการใชค้  าง่ายท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  นภดล จนัทร์เพญ็ (2531, หนา้ 34-35 ) ได้

กล่าวถึง ภาษาปากไวว้่า “ค าปากหรือค าตลาด บางทีเรียกกนัว่าภาษาปาก เป็นค าท่ีใช้พูดจากนัในหมู่คน
ธรรมดาทัว่ไป โดยไม่ค  านึงวา่จะถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่”  ในวรรณกรรมเพลงท่ีน ามาศึกษา มีการใชภ้าษา
ปาก 2 ลกัษณะ คือ  การใชค้  าภาษาต่างประเทศ  และค าอุทาน  ดงัในเพลง ไม่ตอ้งลองรักเลย   

“ไม่ตอ้งน่ิงดูนานมวัส่งซิก แสร้งท าซ้ีซั้ วน่ากลวัคงคะแนน ไม่ผ่านตอ้งไวหน่อยเธออย่า
คอยคิดนาน” 

ขอ้ความขา้งตน้ ไดบ้รรยายถึงผูช้ายท่ีเขา้มาชอบพอ วา่ไม่ตอ้งรีรอใหเ้ขา้มาเก้ียวพาราสี  ซ่ึง 
ตนเองพร้อมและช่ืนชอบในตวัฝ่ายชายอยู่แล้วนั่นเอง ประโยคท่ีว่า  แสร้งท าซ้ีซั้ ว หมายถึง ไม่ตั้งใจท า 
หรือไม่ตั้งใจเก้ียวพาราสีตน  ค าวา่ ซ้ีซั้ว  เป็นค าในภาษาจีน แปลวา่ กระจดักระจาย, เกล่ือนกลาด, ท าอยา่ง
ไม่ตั้งใจเพียงให้เสร็จ ๆ ไป  และมีค าภาษาปากอีกค า คือ ซิก ท่ีมาจากภาษาองักฤษว่า signal หมายถึง
สัญญาณ  
         ส่วนค าอุทานปรากฏในเพลงวนัแรกเจอเลย  มีค  าว่า “โอ”้  เป็นค าอุทาน  ใช้ในการร าพึง พรรณนา 

วิงวอน หรือปลอบ  ซ่ึงในเน้ือหาค าร้องน้ี  ฝ่ายหญิงแสดงอาการตกใจท่ีฝ่ายชายเข้ามาประชิดตวั ตาม

ลกัษณะ “ไวไฟ”จนน่าตกใจ  
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วนัแรก ก็จะโดน ซะแลว้ตายแลว้ตายแลว้ อะไร กนัหวา่ 

วนัแรกท่ีเจอกนัเลย  โธ่เอย ท ามองจอ้งตา 

มองไม่พอ ยงัจอ้ไม่ฟัง คุยกนัจงัดงัโฆษณา 

ไอน้ัน่ก็ดี ไอน่ี้ก็งามอุตส่าห์ เดินตามเล้ียงน ้าแฟนตา้ 

ฟอร์มยีห่อ้ไวไฟคงใชป้ระจ าท ามา ....        

มาพูด เสียวเสียว เก่ียวกบั โรงแรม   

อุตส่าห์กระแอมละแหมยงัลอยหนา้ 

เจอวนัแรกจะลุย  อะ๊ อุย๊ อะไรกนัอา 

  “ตายแลว้” เป็นค าอุทานท่ีแสดงอาการหรือความรู้สึกตกใจหรือประหลาดใจกบัพฤติกรรมของ

ฝ่ายชายท่ีแสดงในคร้ังแรกท่ีพบหนา้ แมใ้นตอนแรกยงัไม่แสดงพฤติกรรมมาก  จึงปรากฏค าอุทาน “โธ่เอย”  

คือการสงสารหรือเอ็นดูก่อน ต่อมาฝ่ายหญิงพยายามท าใหฝ่้ายชายรู้สึกตวัและตระหนกัในการกระท า จึง

กระแอม และปรากฏค าอุทาน “ละแหม”  หมายถึง  ประหลาดใจ และค าวา่ “อุย๊”  ซ่ึงเป็นค าอุทานแสดงอาการ

ตกใจของฝ่ายหญิง 

                  4. การใชภ้าพพจน์   

                    ภาพพจน์  คือ  การใชค้  าเพื่อใหผู้อ่้านเห็นภาพ เกิดความรู้สึก และมีอารมณ์คลอ้ยตามถอ้ยค าใน
บทเพลง  เพื่อสุนทรียรสในการรับฟัง   ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของระพี เรือนเพชร  มีการใชภ้าพพจน์
อยา่งโดดเด่น ดงัน้ี 
          4.1 อุปมา   
                        อุปมา คือการเปรียบเทียบระหวา่งสองส่ิงเพื่อท าใหเ้ห็นภาพหรือเกิดความรู้สึก โดยการน าส่ิง

หน่ึงมาเปรียบกบัส่ิงหน่ึง โดยใช้ค  าเปรียบท่ีมีความหมายว่าเหมือน เช่น  ดุจ ดงั ดูราว กล เหมือน  ปาน 

ประหน่ึง เฉก ฯลฯ  ภาพพจน์อุปมาปรากฏในเพลง ส่งแฟนข้ึนรถไฟ 

รถไฟแล่นไปไกลห่าง    เหมือนลางบอกรักเปล่ียนไป 
กลวัส่ิงแวดลอ้มกล่อมตวั เมามวัจนลืมนาไร่ 
ลอ้รถก าลงับดราง เหมือนดัง่ถูกบดดวงใจ 
ยนืเศร้าซึมน ้าตาไหลหาคนปลอบใจก็ไม่มี 
รักร้างดัง่กวางไกลป่าดัง่ปลาลาหนองนที 

บทเพลงน้ีไดพ้รรณนาอารมณ์เศร้าท่ีตอ้งจากกบัคนรัก  ท่ีโดยสารทางรถไฟจากวรรค  “ลอ้รถก าลงั
บดรางเหมือนดัง่ถูกบดหัวใจ”  คือการอุปมาลอ้รถไฟท่ีบดราง ว่าเหมือนกบัลอ้รถมาบดหัวใจ โดยใช้ค  า
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เปรียบ “เหมือนดัง่”     และเม่ือคนรักตอ้งอยู่ไกล  จึงใชอุ้ปมา  “รักร้างดัง่กวางไกลป่าดัง่ปลาลาหนองนที”   
คือ คนรักตอ้งอยูไ่กลจากถ่ินฐานบา้นเกิด อาจจะท าให้รักจืดจางลง  เหมือนกวางตอ้งอยูไ่กลจากป่า เหมือน
ปลาตอ้งไกลจากแหล่งน ้า  โดยใชค้  าเปรียบ “ดัง่”   

     4.2  อติพจน์  
                           อติพจน์  คือ  การบรรยายหรือพรรณนาส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเกินจริง เป็นการย  ้าความรู้สึกนึกคิด

หรือการน าเสนอภาพผา่นค าร้องใหเ้ด่นชดัยิง่ข้ึน  ดงัในเพลงกลวัเจบ็ 

ตายฉนัไม่วา่ขออยา่ ขออยา่ใหเ้จบ็ เจบ็มนัโหดมนัร้ายยิง่มีดา้ยมาเยบ็ 

ตายดีกวา่ใหต้รมนอนซมเพราะทรวงอกัเสบ บอกต่อใหพ้อรู้ใจยงัไงอยา่ใหม้นัเจบ็   

วอนเธอใหจ้ าคอนเซ็พ  จะหลอกก็บอกกนัเลยท าเฉยไปนานมนัเจบ็ 

เจบ็ตวัไม่กลวัหรอกตาย แผลในกายใชย้าทาเหน็บ 

เจบ็ใจไร้ยาทาทาน  ทรมานกวา่การตอกเล็บ 

  บทเพลงกล่าวถึงความรู้สึกของหญิงสาวท่ีกลวัความเจ็บปวดอนัเกิดจากความรัก  เน่ืองจากความ 
“เจ็บมนัโหดมนัร้ายยิ่งมีดา้ยมาเยบ็”  คือ  ความเจ็บนั้นมนัเจ็บปวดและโหดร้ายยิ่งกวา่การถูกดา้ยเยบ็     อีก
ทั้งความเจบ็ใจจากความรักน้ีไม่มียาทานและ “ทรมานกวา่การตอกเล็บ”  ทั้งสองตวัอยา่งคือการกล่าวจริงวา่
การเจบ็จากความรักน้ีโหดร้ายและทรมานมาก 

    4.3 บุคคลวตั 
                        ภาพพจน์บุคคลวตั  คือการน าเอาส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้มีกริยาอาการเป็นรูปธรรม  เช่น  การ
ใชล้กัษณะ  กริยา  ความรู้สึกของมนุษยไ์ปใชก้บัส่ิงท่ีไม่ใช่มนุษย ์  ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึก  หรือ
บรรยายภาพใหเ้ด่นชดัข้ึน  ดงัในเพลง ขา้วคอยฝนคนคอยแฟน 

เขาแต่งงานสะทา้นใจจงัลืมเลยคนบา้งเรียงเคียงใกลห้รือไปมีใหม่  
ทิ้งเราใหเ้ฝ้ากงัวลจะมาหรือเปล่า หรือลืมแฟนเก่าอีกคน 
ทอ้งนาคอยฟ้าคอยฝน ฉนัคอยคนหวัใจกนัดาร   

บทเพลงกล่าวถึงการรอคอยของหญิงสาว  จากวรรคท่ีกล่าวว่า “ทอ้งนาคอยฟ้าคอยฝน”  การให้
บรรยายให้ทอ้งทุ่งนาท ากริยา “คอย”  เป็นภาพพจน์บุคคลวตั ส่ือการรอคอยความสุขสมหวงั ความชุ่มช่ืน
หวัใจ จากชายอนัเป็นท่ีรัก 
 
 
 
 



64 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 

 

 

อภิปรายผล 
การศึกษาภาพสะทอ้นสังคมวฒันธรรม พบวา่ วรรณกรรมเพลงของระพี  เรือนเพชร  ส่วนใหญ่สะทอ้น 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และความสัมพนัธ์ของคู่รัก  มีการกล่าวถึงค่านิยมของยุคสมยั 
วฒันธรรมประเพณีและความเช่ือ รวมทั้งดา้นเศรษฐกิจ ทั้ง 49 บทเพลงประพนัธ์ข้ึนในช่วงปีพ.ศ. 2517-พ.ศ. 
2539  เพลงดวงจนัทร์ไม่มี และนกัรบชายแดน แต่งในปี พ.ศ. 2517-2518 กล่าวถึงการออกไปรบของทหาร
ซ่ึงในช่วงนั้น มีการท าสงครามหลายท่ี และเกิดความไม่สงบตามชายแดนทั้ง ด้านชายแดนกมัพูชา และ
ชายแดนทางใต ้รวมถึงมีสงครามระหว่างเวียดนามและกมัพูชา ท าให้บทเพลงไดส้ะทอ้นถึงเหตุการณ์ใน
ช่วงเวลานั้นไดอ้ยา่งชดัเจน  

ต่อมาในช่วงปี 2526-2528 มีบทเพลงท่ีประพนัธ์เก่ียวกบัประเพณีงานบวชถึง 2 เพลง ท่ีไดส้ะทอ้น
ภาพประเพณีวฒันธรรมการบวชเรียนเพื่อทดแทนบุญคุณบิดา มารดา ความกตญัญูกตเวที และสืบต่อ
พระพุทธศาสนา    วรรณกรรมเพลงเร่ิมเน้นเน้ือหาเก่ียวกบัการเก้ียวพาราสีหรือแสดงออกทางความรู้สึก
ความรักท่ีเน้นความสนุกสนานมากข้ึน  โดยเฉพาะการให้ฝ่ายหญิงท่ีเป็นฝ่ายเก้ียวพาราสีฝ่ายชาย อาจเป็น
เพราะในช่วงนั้นเพศหญิงมีอิสระทางความคิดมาก นอกจากนั้นเน้ือหาของเพลงยุคก่อนหนา้น้ี  ผูห้ญิงจะไม่
กลา้เปิดเผยความรู้สึกภายในจิตใจหรือเร่ืองทางเพศอย่างเปิดเผย  เพลงท่ีมีเน้ือหาส่ือความทางเพศ การเก้ียวพา
ราสีและการมีความสัมพนัธ์ทางเพศเร่ิมไดรั้บความนิยมมากข้ึน  

เพลงลูกทุ่งในยุคต่อมาจึงสะทอ้นภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ีแตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือ เป็นผูห้ญิง
สมยัใหม่ท่ีไม่ยึดติดกบัวฒันธรรมแบบเดิม ไม่สนใจเร่ืองครอบครัวเด่ียว มีสิทธิเสรีภาพแสดงออกในเร่ือง
ทางเพศมากข้ึน  หรือในบางบทเพลงกล่าวถึง อุปกรณ์ส่ือสารท่ีได้รับความนิยมในยุคสมยันั้นคือ วิทยุ
ติดตามตัว หรือเพจเจอร์ ซ่ึงได้สะท้อนภาพเศรษฐกิจ สังคมในยุคสมยันั้น ๆ ออกมา แต่โดยรวมแล้ว         
บทเพลงต่าง ๆ ท่ีประพนัธ์ออกมากล่าวถึงความรัก ความพึงพอใจ และการเก้ียวพาราสี  

จากการวเิคราะห์ภาพสะทอ้นสังคมวฒันธรรมและการใชภ้าษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของ  ระพี  
เรือนเพชรพบวา่ มีการใชภ้าษาปากมากท่ีสุดอาจจะเป็นเพราะค าเหล่าน้ีมากบัเทคโนโลยีท่ีเขา้มามีบทบาทท่ี
ส าคญัท่ีใช้ในการส่ือสารของคนในสังคมช่วงนั้น และยงัมีท่ีมาจากการน าเขา้สินคา้ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเคร่ือง
อุปโภค บริโภคของคนในสังคม รองลงมาเป็นการใช้ภาษาภาพพจน์ และการเล่นค า การใช้ค  าสัมผสั
ตามล าดบั การใช้ภาษาดงักล่าวเป็นศิลปะการใชภ้าษาท่ีช่วยเพิ่มความไพเราะ และเพิ่มความน่าสนใจให้แก่
บทเพลงใหม้ากยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบั ลกัขณา สุขสุวรรณ (2521)ไดว้เิคราะห์การใชค้  ากบัการใชส้ านวนภาษา
ท่ีใช้ส่ือความหมายในเพลงลูกทุ่ง สรุปว่า มีการใช้ภาษาหลายลักษณะคือ ใช้ค  าง่าย สะใจ เลียนเสียง
ธรรมชาติและเสียงอุทาน ใชก้ารซ ้ าค  า เล่นค า และมีการใชฉ้นัทลกัษณ์รูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกบัอารมณ์
เพลงอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีการใช้ภาษาภาพพจน์ในการประพนัธ์เพลง เช่นการใชอุ้ปมา อุปลกัษณ์  บุคคล
วตัเพื่อท าให้ผูฟั้งเกิดจินตนาการ  และเกิดความคิดคลอ้ยตามไปตามท่วงท านองเพลง โดยรวมแล้วเพลง
ส่วนมากใชภ้าษาง่าย ๆ ซ่ึงช่วยใหเ้ขา้ใจตรงกบัท่ีผูป้ระพนัธ์ตอ้งการ 
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ข้อเสนอแนะ 
         น่าจะมีการศึกษาเน้ือหาและการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของครูเพลงท่านอ่ืน รวมทั้งมี
การศึกษาพฒันาการของเพลงลูกทุ่งท่ีแต่งในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัยคุสมยัท่ีแต่งต่อไป  
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