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บทคัดย่อ 

  
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย  โดยศึกษาเพลง

ลูกทุ่งอีสานจาก www.youtube.com ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยได้เลือกเพลงลูกทุ่ง
อีสานที่มียอดวิวตั้งแต่ 1 ล้านวิวขึ้นไป จ านวน 20 Channel งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์วาทกรรม
ความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยและกลวิธีทางภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย โดยใช้ลักษณะ
ทางวาทกรรมและกลวิธีทางภาษาในการน าเสนอวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 

ผลการวิจัยวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย พบว่า วาทกรรมความรักในบท
เพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย พบว่า ความรักคือความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมากที่สุด 
รองลงมาคือความรักคือความทุกข์ ความรักคือบุพเพสันนิวาส ความรักคือความเสียสละ ความรักขึ้นอยู่กับ
เงินตราและชนชั้นทางสังคมตามล าดับ ส่วนกลวิธีทางภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย พบว่า 
ผู้ประพันธ์ได้ใช้กลวิธีทางภาษา 4 ประเด็นได้แก่ 1.กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ค า ประกอบด้วย การใช้ค าซ้ า 
การใช้ค าหยาบ การใช้ค าภาษาต่างประเทศ การเล่นเสียงของค า 2.กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ส านวน 3.
กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ความหมาย ประกอบด้วย การสื่อความหมายโดยตรงและการสื่อความหมาย
โดยนัย 4.กลวิธีทางภาษาด้านการใช้โวหารภาพพจน์ประกอบด้วย อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อติพจน์ 
บทเพลงลูกทุ่งอีสานจึงกลายเป็นสื่อทางเลือกที่ผู้ประพันธ์พยายามจะใช้วาทกรรมเหล่านั้นสะท้อนเห็นภาพ
ดังกล่าว ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสังคมวัฒนธรรมตามกระแสโลกที่เปลี่ยนไป 

 
ค าส าคัญ : วาทกรรมความรัก, เพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย, กลวิธทีางภาษา 
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ABSTRACT 

  
The present study investigated romantic discourse in contemporary Luk Thung 

Isan music. Data were collected from www.YouTube.com from January to December 2018. 
Songs from 20 channels with a minimum of one million views were selected. This research 
aims to analyze romantic discourse and linguistic strategies in contemporary Luk Thung 
Isan music, particularly what and how linguistic strategies are used to present romantic 
discourse. 

The discourse analysis of contemporary Luk Thung Isan music revealed that 
love defined as a sexual relationship between men and women had the highest frequency, 
followed by love as a form of suffering, love as destiny, love as freedom, love as a 
sacrifice, and love as dependence on money and social classes, respectively. The analysis 
of linguistic strategies in contemporary Luk Thung Isan music showed that there are four 
strategies, namely 1) vocabulary choice (repetition, vulgar words, loan words, and puns), 2) 
idiom, 3) semantics (denotation and connotation), and figurative speech (simile, metaphor, 
personification, and hyperbole. Contemporary Luk Thung Isan music has become an 
alternative medium through which music composers used such discourse to depict their 
perception of love based on the ever-changing social and global cultures. 

 
Keyword : Romantic Discourse, Contemporary Luk Thung Isan Music, Linguistic Strategies 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ภูมิหลัง 
 

 เพลงลูกทุ่งอีสาน ถือว่าอยู่ในประเภทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดจากการปรับปรุง
เพลงไทยเดิมและเพลงพื้นเมืองให้มีลักษณะคล้อยตามการแพร่ของวัฒนธรรม แต่ขณะเดียวกันก็ยังคง
มีลักษณะเดิมไว้อยู่ เพลงลูกทุ่งอีสานไม่เพียงแต่เป็นผลผลิตของบุคคลจากสังคมท้องถิ่นนั้น แต่ยัง
ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในท้องถิ่นอีสานไปจนถึงท้องถิ่นอ่ืนๆ เนื้อหาและส่วนประกอบของ
เพลงก่อให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวอีสานได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งการเล่าเรื่องของวัฒนธรรม 
ประเพณีรวมไปถึงเรื่องราวของความรักของชาวอีสาน เพลงลูกทุ่งอีสานหลายเพลงได้น าเสนอให้เห็น
ถึงสภาพสังคม ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทย บางเพลงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย บางเพลง
เป็นหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของประเทศ บางเพลงเป็นที่รวมของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 เพลงลูกทุ่งอีสาน มีลักษณะคล้ายกับเพลงลูกทุ่งไทยแต่เนื้อหาหลักเกณฑ์ของเพลงลูกทุ่ง
อีสานสามารถมองได้จากภาษาที่ใช้ในค ารอ้งของเพลงลูกทุ่งอีสาน คือ ภาษาท้องถิ่นอีสานปะปนภาษา
ภาคกลางและส าเนียงการเอ้ือนเสียง ลีลา ส าเนียง แม้ว่าจะใช้เครื่องดนตรีสากลบรรเลงเพลงลูกทุ่ง
อีสาน แต่ส าเนียงก็จะปรากฏออกมาเป็นท านองพ้ืนบ้านอีสาน โดยใช้เครื่องดนตรีสากลประกอบ 
เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน เพ่ือให้เห็นบรรยากาศท้องถิ่นตามค าร้อง ท านองและ ส าเนียง เพลง
พ้ืนบา้นอีสาน (นิพินธุ สุวรรณรงค์, 2553)  เพลงลูกทุ่งอีสานได้พัฒนาการทางวัฒนธรรมไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีเนื้อหาเพลงที่ฟังง่าย จ าง่ายผู้ฟังไมก่ี่ครั้งก็สามารถร้องได้ทั่วๆ ไป  

 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสนใจและท าความรู้จักกับเพลงลูกทุ่งอีสานมากขึ้น ผู้วิจัยได้  
ตั้งข้อสังเกตว่าส่วนมากเพลงลูกทุ่งอีสานนี้เป็นค าร้อยกรองที่ฟังแล้วมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรัก 
ฟังแล้วได้ทั้งความสนุกสนานและรู้สึกคล้อยตามไปตามเพลง และอีกประการหนึ่งเกิดจินตนาการ เกิด
ความรักมาตุภูมิของตนเองตามไปด้วย จากการศึกษาพบว่าบทเพลงลูกทุ่งอีสานที่มีน าเสนอ ทั้งด้าน
เนื้อหา การรอ้งและภาษาท่ีโดดเด่น ท าให้วรรณกรรมดังกล่าวนี้ทรงคุณค่าทางด้านจิตใจ มีอิทธิพลต่อ
จิตใจมนุษย์ให้ด ารงตนเป็นคนที่ประพฤติดี มีสติ เกิดความรัก ความสามัคคี และมีบทบาทในวิถีชีวิต
สังคมอีสานเป็นอยา่งมาก 

 กระแสเพลงลูกทุ่งอีสานในปัจจุบันเป็นที่นิยมจากกลุ่มคนฟังมากมาย ซึ่งเพลงลูกทุ่งอีสาน 
เกิดเพลงแนวใหม่ ดนตรี จังหวะ เนื้อหาใหม่ๆ เช่น“เพลงลูกทุ่งอีสานอินดี้” เข้ามาเพ่ิมข้ึน ในช่วงเวลา
ที่ผู้ฟังสามารถฟังเพลงได้ง่ายขึ้นทั้ง Facebook, Youtube, IG เว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ 
โดยเฉพาะเว็บไซต์ www.youtube.com ที่ท าให้เกิดเพลงลูกทุ่งอีสานแนวใหม่ๆ ขึ้น เช่น เพลงลูกทุ่ง
อีสานอินดี้ เพลงลูกทุ่งอีสานคลาสสิค รวมถึงศิลปินลูกทุ่งอีสานหน้าใหม่หลายๆ คนก็ใช้ช่องทางนี้เป็น
จ านวนมากในการสร้างบทเพลง ท าให้ผู้บริโภคเพลงสามารถใช้ช่องทางนี้ให้มีทางเลือกมากกว่าในยุค
ก่อน เนื่องจากเพลงลูกทุ่งอีสานมีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ เพลงลูกทุ่งอีสานแต่ละเพลงจะมีลักษณะเป็น
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การเล่าเรื่องราวและมีเนื้อหาเป็นชุดความคิดที่แตกต่างกันออกไปโดยมีลักษณะโดดเด่นอย่างยิ่ง  
ชุดความคิดเหล่านี้อาจเรียกได้ว่า “วาทกรรม” 

 วาทกรรม เป็นตัวแทนทางความคิดผ่านภาษาและสัญลักษณ์ (นัทธนัย ประสานนาม , 
2548) อีกท้ังวาทกรรมเกิดขึ้นเนื่องเพราะการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม ขณะเดียวกันโครงสร้างและ
ระบบทางสังคมก็มีผลต่อวิถีปฏิบัติของคนในสังคมด้วยเท่ากับว่าวาทกรรมส่งผลต่อการกระท าของ
มนุษย์ด้วยเช่นกัน วาทกรรมจึงต้องเกี่ยวข้องกับระบบและโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งมีอ านาจ
และอุดมการณ์แฝงอยู่ (กฤษดาวรรณ หงสลดารมณ์ และจันทิมา เอียมานนท์ , 2549) ดังนั้น เมื่อ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับบริบทต่างๆ ในสังคมจัดเป็นตัวก าหนดรูปแบบหรือแนวคิดของผู้คน
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และยังส่งผลให้เกิดการวิพากษ์สังคมอีกด้วย การน าวาทกรรมมาเป็นองค์ประกอบใน
การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและรวมถึงการวิเคราะห์กระบวนการทางสังคมที่ก่อให้เกิด
วาทกรรมจึงต้องศึกษาโดยเชื่อมประสานระหว่างการวิเคราะห์ “มิติทางภาษา” และ “มิติทางสังคม”
เข้าด้วยกัน 

 วาทกรรมเป็นมากกว่าเรื่องราวของภาษาหรือค าพูด แต่มีภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม
(discursive practices) ซึ่งรวมถึงจารีตปฏิบัติ ความคิด ความเชื่อ คุณค่า และสถาบันต่างๆ ในสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ด้วย ดังที่ มิเซล ฟูโกต์ (Michel Foucault)  (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 
2543) กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า วาทกรรมถูกสร้างขึ้นมาจากความแตกต่างระหว่าง สิ่งที่สามารถพูดได้
อย่างถูกต้องในช่วงเวลาหนึ่ง (ภายใต้กฎเกณฑ์และตรรกะชุดหนึ่ง) กับสิ่งที่ถูกพูดอย่างแท้จริง สนาม
ของวาทกรรมในขณะใดขณะหนึ่งก็คือกฎเกณฑ์ว่าด้วยความแตกต่างนี้ ฉะนั้นวาทกรรมจึงสร้างสรร
พสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาภายใต้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนชุดหนึ่ง กฎเกณฑ์นี้จะเป็นตัวก าหนดการด ารงอยู่ การ
เปลี่ยนแปลงหรือการเลือนหายไปของสรรพสิ่ง นั่นคือควบคู่ไปกับสรรพสิ่งต่างที่สังคมสร้างขึ้น ยังมี
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถูกพูดถึงโดยวาทกรรมอีกด้วย ภาษาจึงเป็นส่วนส าคัญในวาทกรรม 
เพราะภาษาเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการก าหนด เพ่ือให้ความส าคัญและสร้างความส าคัญของสิ่งต่างๆ 
โยงใย ให้เห็นความสัมพันธ์ของผู้คนที่หลากหลายในสังคม ก่อให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ
ได้ กล่าวคือ วาทกรรมคือรูปแบบการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ประกอบสร้างความหมายให้กับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งในสังคมซึ่งสามารถครอบง าความคิด หรืออุดมการณ์ของคนในสังคมได้ หน้าที่ของการวิเคราะห์
วาทกรรมเชิงวิพากษ์ คือ แสดงให้เห็นว่าวาทกรรมที่น ามาวิเคราะห์ได้มีอุดมการณ์แฝงอย่างไรบ้าง 

 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเพลงลูกทุ่งอีสานในช่วงปี พ.ศ.  2547 มีผู้ศึกษาและวิจัย
เรื่อง เพลงลูกทุ่งอีสานกับลักษณะการใช้ภาษาและการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษาในผลงาน
เพลงของศิริพร อ าไพพงษ์ ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้ภาษาเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา นอกจากนั้น
เนื้อหาของบทเพลงแสดงลักษณะเด่นทางด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ออกได้ทั้งสิ้น 2 ประการ คือ 
การสะท้อนภาพชีวิตของชาวชนบทและการสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม (ภาสพงศ์  
ผิวพอใช้, 2549)  

 เพลงในแต่ละยุคสมัย เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จึงท าให้
เกิดลักษณะเฉพาะของเพลงแต่ละยุคขึ้นและเพลงลูกทุ่งก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาทุก
ยุค เพราะมีลักษณะเฉพาะ มีท่วงท านอง จังหวะ ลีลา การร้องที่เป็นแบบแผน เพลงลูกทุ่งถูกน ามา
เป็นข้อมูลในการศึกษาและวิจัยเพ่ิมขึ้น เห็นได้จากมีผู้ศึกษาและวิจัยเรื่องความงามของภาษาในเพลง
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ลูกทุ่ง :  กรณีศึกษาเพลงฮิตติดชาร์ตลูกทุ่งมหานคร (เกศราพร พรหมนิมิตกุล, 2554) ผลการศึกษา
พบว่าการใช้ภาษาในเพลงลูกทุ่งมีการใช้ค าแบบเรียบง่าย สื่อความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา โดยมี
ทั้งการใช้ค าภาษาถิ่น การใช้ค าบ่งบอกสถานที่ การใช้ค าให้เกิดอารมณ์ การใช้ค าสัมผัส การใช้ค าซ้ า 
การใช้ค าซ้อน การใช้ค าภาษาต่างประเทศ และการใช้ค าตัด ค าสแลง นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาพพจน์
ที่ช่วยสร้างสนุทรียภาพความงามและจินตภาพให้แก่ผู้ฟัง โดยมีการใช้ภาพพจน์ 7 ประเภท คือ อุปมา 
สัญลักษณ์ บุคคลวัต ปฏิทรรศน์ อติพจน์ สัทพจน์และปฏิปจุฉา ในด้านการใช้ส านวนมีทั้งส านวนเก่าที่
ใช้ต่อเนื่องมานานและมีส านวนใหม่ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์ให้สอดคล้องกับบริบท 
และในด้านโวหารพบว่านิยมใช้โวหาร 3 ประเภท คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และอปุมา
โวหาร 

 ปรากฏการณ์ของเพลงลูกทุ่งอีสานที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นความชอบธรรมของการผลิตผลงาน
ตามสังคมที่ถูกดึงให้เข้ากับอ านาจของภาษา จนกลายเป็นวาทกรรม อุดมการณ์ ดังนั้นแนวคิดของการ
ผลิตสร้างเพลงลูกทุ่งอีสานในสมัยปัจจุบันจึงเป็นการปะทะสังสรรค์ทางความคิด การใช้ปฏิบัติการทาง
ภาษา ตลอดจนความพยายามท่ีจะปลดเปลื้องตนเองจากการถูกครอบง าผ่านภาษา มีผู้ศึกษาและวิจัย
เรื่องวาทกรรมความรักในชุมชนกลอนออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า  อุดมการณ์ที่แฝงอยู่ในวาทกรรม
ความรักที่ปรากฏในกลอนออนไลน์พบว่า มีการน าเสนออุดมการณ์ที่แฝงอยู่โดยผ่านภาษาของกลอน
ออนไลน์มีอยู่  4  ลักษณะ คือ อุดมการณ์ทางเพศผ่านกลอนในชุมชนกลอนออนไลน์ ได้แก่  เพศหญิง
และเพศชาย อุดมการณ์ทางศาสนาผ่านกลอนในชุมชนกลอนออนไลน์  ได้แก่  ทางธรรมและทางโลก  
อุดมการณท์างชนชั้นผ่านกลอนในชุมชนกลอนออนไลน์ ไดแ้ก่ ชนชั้นล่างและชนชั้นสูง อุดมการณ์ทาง
สังคมผ่านกลอนในชุมชนกลอนออนไลน์  ในส่วนของกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการน าเสนอวาทกรรม
ความรักพบว่า มีการใช้กลวิธีทางภาษาหลายวิธีในการสื่อความคิดของอุดมการณ์ ได้แก่  กลวิธีทาง
ภาษาการใช้ค า คือ การเล่นค า การใช้ค ากระทู้ การใช้ค าหยาบ การใช้ภาษาต่างประเทศและการใช้
โวหารภาพพจน์  กลวิธีทางภาษาการใช้ส านวน คือ การใช้ส านวนเดิม การใช้ส านวนใหม่โดย
เปลี่ยนแปลงส านวนเดิมและการใช้ส านวนที่สร้างขึ้นใหม่และกลวิธีทางภาษาการสื่อความหมาย คือ 
การสื่อความหมายโดยตรงและการสื่อความหมายโดยนัย (ชนิดา พันธุโสภณ, 2555) 

 จนมาถึงช่วงปี พ.ศ. 2560 ภรัณยู ข าน้ าคู้ ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง ปฏิภาณทางภาษาเชิง 
"สองแง่สองง่าม" ในค าร้องเพลงลูกทุ่งไทย โดยผลการศึกษาพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างเพลงลูกทุ่งไทยที่
ศึกษาจ านวน 33 เพลง ประการแรก พบการใช้ปฏิภาณทางภาษาเชิงสองแง่สองง่าม 8 ประเภท 
ได้แก่ 1) สัญลักษณ์ 2) ค าผวน 3) การเปลี่ยนเสียงสระ/พยัญชนะแต่เห็นเค้าค าสังวาส 4) ค าพ้อง
เสียง 5) ค าคุณศัพท์ที่สื่อนัยทางเพศ 6) หักข้อรอจังหวะ 7) การเล่าเรื่อง และ 8) การเลียนเสียง
ธรรมชาติ โดยพบการใช้ปฏิภาณทางภาษาเชิงสองแง่สองง่ามประเภทสัญลักษณ์มากที่สุด ประการที่
สอง การใช้ปฏิภาณทางภาษาเชิงสองแง่สองง่ามในค าร้องเพลงลูกทุ่งไทยแต่ละยุคมีความแตกต่างกัน 
โดยเพลงยุคแรกอยู่ในยุคที่มีการจัดระเบียบสังคมท่ีส่งผลต่อความเคร่งครัดในการใช้ภาษาสุภาพ เพลง
ส่วนใหญ่จึงมีการเซ็นเซอร์ตัวเองสูง เพลงยุคปัจจุบันพบการใช้ค าร้องภาษาเชิงสองแง่สองง่ามที่
ตรงไปตรงมามากขึ้นเช่นเพลง “ปูหนีบอีปิ๊”, “Yes แน่นอน” เพราะความคลี่คลายของยุคสมัย
เนื่องจากอิทธิพลโลกาภิวัตน์และโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Youtube ที่เปิด
โอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงศิลปะของตนอย่างเสรีมากขึ้นและปราศจากการควบคุมจากภาครัฐ 
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ประการสุดท้าย วัฒนธรรมทางเพศวิถีพบว่า ภาพลักษณ์และพฤติกรรมทางเพศ สถานที่ และความ
เชื่อเรื่องเพศ สะท้อนอ านาจของฝ่ายชายหรือสังคมปิตาธิปไตย (Patriarchy) ที่สังคมอนุญาตให้เป็นผู้
เริ่มปฏิบัติการทางเพศตั้งแต่ฝากรักไปจนถึงการร่วมเพศ อย่างไรก็ตาม ในหลาย ๆ บทเพลงโดยเฉพาะ
ยุคกลางและยุคปัจจุบัน เช่นเพลง “ผู้ชายในฝัน”, “ปล่อยน้ าใส่นาน้อง” ก็พบว่าฝ่ายหญิงท้าทาย
สังคมปิตาธิปไตยซึ่งฝ่ายหญิงเป็นผู้เริ่มปฏิบัติการทางเพศก่อน ดังนั้น ในบางแง่ของเพลงลูกทุ่งไทย
ก าลังยกระดับความเท่าเทียมกันทางเพศวิถีหญิงชายไทย 
 จากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรม อุดมการณ์และเพลงลูกทุ่งอีสานพบว่า 
เพลงลูกทุ่งอีสานส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความรักระหว่างผู้หญิงและผู้ชายที่
สมหวังและผิดหวัง มักจะใช้ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์และสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมด้านความรักของชาว
อีสานด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้สังคมและวัฒนธรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคโลกาภิวัตน์ จึงนับเป็น
เรื่องน่าสนใจเนื่องจากภาษาของชาวอีสานนั้นมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและน่าศึกษาว่าถ้ากระแส
ของสังคมเปลี่ยนไป ชาวอีสานจะยังคงมีเอกลักษณ์และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
อย่างไร และมีกลวิธีทางภาษาที่น าเสนออุดมการณ์ความรักอย่างไร  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรมและเพลงลูกทุ่งอีสาน ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในเรื่อง
ของอุดมการณ์ วัฒนธรรม ภาพสะท้อนทางสังคม และกลวิธีทางภาษา แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาวาท
กรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง วาทกรรมความรักในเพลง
ลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ในลักษณะทางวาทกรรมความรักและกลวิธีทางภาษา โดยเลือกเพลงลูกทุ่งอีสาน
จาก www.youtube.com เป็นข้อมูลในการศึกษา 
 
1.2 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 

 1.2.2 เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 
 

1.3 ความส าคัญของการวิจัย 
 

 1.3.1 ท าให้เขา้ใจวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 
 1.3.2 ท าให้เขา้ใจกลวิธีทางภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย  
 1.3.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวาทกรรมความรักอ่ืนๆ และน าไปประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาลักษณะมุมมองที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
1.4 ค าถามหลักในการวิจัย  
 

 บทเพลงลูกทุ่งอีสานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักได้น าเสนอให้เห็นวาทกรรมความรักอย่างไร 
และบทเพลงลูกทุ่งอีสานมีกลวิธีทางภาษาที่น าเสนออุดมการณ์ความรักอย่างไร 
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1.5 ขอบเขตในการวิจัย 
 

 ขอบเขตของข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย คือ เพลงลูกทุ่งอีสานจาก www.youtube.com ในช่วง
เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยได้เลือกเพลงลูกทุ่งอีสานที่มียอดวิวตั้งแต่ 1 ล้านวิวขึ้นไป 
จ านวน 20 Channel ได้แก่  

  1. GRAMMY GOLD OFFICIAL 
  2. Guitar Record Official 
  3. Kig Rungnapha 
  4. Kuentin Studio l คืนถ่ิน สตูดิโอ 
  5. PETCH SAHARAT 
  6. RsiamMusic : อาร์สยาม 
  7. Sing Music Channel 
  8. SOUND ME HANG Official 
  9. TAR TORJORWOR 
  10. Tonmai Music & Studio 

11. TOPLINE Music Official 
12. Thibaan Channel 
13. กระต่าย พรรณนิภา OFFICIAL 
14. จ้วดจ้าด OFFICIAL 

  15. พอดีม่วน STUDIO 
  16. ภูไทเร็คคอร์ด 
  17. บังเอิญ มิวสิค 
  18. อามชุติมา อามแอ๊ะ 
  19. อ้ายไหม หัวใจศิลป์ 
  20. เออน่า เรคคอร์ด 
 จากการรวบรวมบทเพลงลูกทุ่ ง อีสานตั้ งแต่ เดือนมกราคม -ธันวาคม 2561 จาก 

www.youtube.com จ านวน 20 Channel โดยได้เลือกเพลงลูกทุ่งอีสานที่มียอดวิวตั้งแต่ 1 ล้านวิว
ขึ้นไปมีทั้งหมด 140 บทเพลง (เนื้อเพลงอยู่ในภาคผนวก) 

 
1.6 วิธีการด าเนินงาน 
 
 1.6.1 รวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและจาก
เว็บไซต์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบของวาทกรรม โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ รวบรวม
บทเพลงลูกทุ่งอีสานที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรัก จาก www.youtube.com ตั้งแต่เดือน
มกราคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
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 1.6.2 ศึกษาข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธี
วิเคราะห์วาทกรรมของมิเซล ฟูโกต์ (Michel Foucault) เป็นเบื้องต้นในการศึกษา เช่น การเลือกค า
ที่มีความหมายนัยยะในทางบวก/ลบ การใช้อุปลักษณ์ การใช้ถ้อยค านัยผูกผัน  การใช้ค าถามเชิง
วาทศิลป์ ฯลฯ  ทั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะกลวิธีที่ใช้ในการสื่อความหมายเกี่ยวกับวาทกรรมความรัก
ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยเท่านั้น และเพ่ือจะแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าเพลงลูกทุ่งอีสานไม่ใช่
เพียงสื่อบันเทิง หากแต่เป็นพ้ืนที่ทางภาษาที่กลุ่มคนชาวอีสานได้ใช้เพื่อช่วงชิงความหมายในการนิยาม
ความรักและตัวตนของพวกเขาผ่านแนวคิดและทฤษฎีทางวาทกรรมและกลวิธีทางภาษา 
 1.6.3 สรุปผลการศึกษา ผู้วิจัยน าเสนอโดยเรียบเรียงข้อมูลและเสนอผลการวิจัยด้วยวิธี
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 วาทกรรม คือ ทุกสรรพสิ่งทางภาษาที่มีนัยยะความสัมพันธ์เชิงอุดมการณ์ อ านาจ รวมทั้ง
เป็นการสร้างความรู้ การผลิตความรู้หรือการนิยามความรู้บางอย่างขึ้นมาเพ่ือให้มีอ านาจในการ
ก าหนดความจริง 

 ความรัก คือ ความชอบ ความพึงพอใจ ความจริงใจ ความปรารถนาดี การเสียสละ ความ
ห่วงใยทีเ่พศชายหรือเพศหญิงมีตอครูัก 

 อุดมการณ์ คือ ความเชื่อ ค่านิยม และโลกทัศน์ รวมทั้งเป็นหลักการที่วางระเบียบไว้เป็น
แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 เพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย คือ เพลงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาปัจจุบัน สามารถสะท้อนวิถีชีวิต 
สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมอีสาน โดยมีท่วงท านอง ค าร้อง ส าเนียง และลีลาการร้องการ
บรรเลงที่เป็นแบบแผน มีเนื้อหาหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนทางด้านภาษา โดยการใช้ภาษาท้องถิ่นอีสานใช้ใน
การประพันธ์ปะปนกับภาษาภาคกลางและมีส าเนียงการเอื้อนเสียง ลีลา ส าเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ 

 กลวิธีทางภาษา คือ เทคนิคการน าเสนอภาษาที่สื่อความหมายออกมา รวมทั้งเป็นวิธีการที่
ผู้ประพันธ์ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด สะท้อนความรักของชาวอีสานผ่านบทเพลงลูกทุ่งอีสาน 
 
1.8 กรอบแนวคิดและทฤษฎีการวิจัย 
 
 ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.8.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวาทกรรม 
  1.8.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุดมการณ์ 
  1.8.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลวิธีทางภาษา 
  1.8.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรัก 
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  แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวจะท าให้สามารถวิเคราะห์บทเพลงลูกทุ่งอีสานได้อย่างเข้าใจ
ยิ่งขึ้น ท าให้เห็นความส าคัญของวาทกรรมที่จะสามารถน าไปสู่การเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวาทกรรมความ
รักใดท่ีแฝงด้วยอุดมการณ์ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานในการศึกษาต่อไป ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1.8.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวาทกรรม 

  วาทกรรมสามารถวิเคราะห์ได้หลายมุมมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการสื่อสารไร้
พรมแดนโดยผ่านทางเวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web) เขา้มามีบทบาทในฐานะสื่อสมัยใหม่ในการ
ถ่ายทอดวาทกรรมที่แพร่หลาย ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์วาทกรรม
(Discourse) ของ Michel Foucault เป็นกรอบในการวิเคราะห์ประเด็นตา่งๆ ในการศึกษาวาทกรรม
ความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 

  วาทกรรมในทัศนะของ Michel Foucault นั้น เป็นเรื่องที่มากกว่าเรื่องของภาษา 
ค าพูด หรือ การตีความ แต่เป็นเรื่องของอ านาจและความรุนแรงที่แสดงออกมาในรูปของภาคปฏิบัติ
การจริงของวาทกรรม (Discursive Practices) ในสังคม หรือที่ Foucault กล่าวไว้ว่า ในทุกๆ สังคม
การผลิตวาทกรรมจะถูกควบคุม คัดสรร จัดระบบ และแจกจ่ายภายใต้กฎเกณฑ์ชุดหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่
พลิกแพลงเพื่อให้เรามองไม่เห็นอ านาจ และอันตราย รวมตลอดถึงความน่าเกลียด น่าสะพรึงกลัวของ
วาทกรรม เพ่ือให้วาทกรรมดังกล่าวด ารงความเหนือกว่าความเป็นเจ้าในสังคม ส าหรับสังคมปัจจุบัน
ของเรา กฎเกณฑ์ที่รู้จักกันดีคือการกีดกัน การเก็บกด ปิดกั้น ในรูปแบบที่เราคุ้นชินอย่างมากนั่นคือ 
การห้าม (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2543) ส่วน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2544)  ก็ได้แสดงทัศนะใน
การเสนอแนวคิดหลักของวาทกรรมที่จะศึกษาได้ดังนี้ 
    1. การท าความเข้าใจวาทกรรมต้องผ่านความเข้าใจในระบบที่สิ่งต่างๆ ถูกให้
ความหมายและถูกสร้างอัตลักษณ์จนสถาปนาให้กลายเป็นจริงของสังคม 
    2. วาทกรรมที่ด ารงอยู่และเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งหน้าที่ก าหนดสังคมด้วย
เรียกว่า วาทกรรมหลัก (Dominant Discourse) หรือวาทกรรมที่ครอบง าทางอุดมการณ์ 
(Hegemony Discourse) 

    3. วาทกรรมหลักยังท าหน้าที่ก ากับความจริงที่เรียกว่า วาทกรรมที่เกี่ยวกับความจริง 
(Discourse to Truth) เพราะสิ่งที่เรียกว่าความจริงนั้น มิใช่ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ แต่เป็นกฎเกณฑ์
ยุคหนึ่งที่ก ากับว่าอะไรจริง ไม่จริง มีผลต่อความเขา้ใจและการตัดสินคุณค่า 

    4. วาทกรรมเป็นการผสมผสานของตัวบท (Intertextuality) จึงมีความสัมพันธ์กับ
วาทกรรมชุดต่างๆ อยู่เสมอ และจะเข้าใจเมื่อพิจารณาควบคู่กับประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เช่น ใน
เรื่องอัตลักษณ์ก็จะเป็นเรื่องชนชั้น (Class) เชื้อชาติ (Race) เพศสภาพ (Gender) 

    5. วาทกรรมมีความสัมพันธ์กับประเด็นเรื่องอ านาจและอุดมการณ์ (Power and 
Ideology) ปฏิสัมพันธ์ทั้งหลายล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจและอุดมการณ์ใน
บริบทเฉพาะ 

 1.8.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุดมการณ์   
  อุดมการณ์ คือ ระบบความคิดทั้งมวลซึ่งออกแบบมาเพ่ือชี้น าพฤติกรรมของคนในสังคม 

(Levine, 1990) เป็นกลไกที่ท าให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าสิ่งต่างๆ ในสังคมเป็นความจริง เช่นเดียวกับ
กลไกของมายาคติ (อัลธูแซร์, 1975)  ส่วน (Heywood, 1994)  อธิบาย ว่าอุดมการณ์ คือ ชุดของ
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ความเชื่อพ้ืนฐานที่ สร้างกรอบความคิดและก าหนดการกระท าของเรา  มี บทบาทในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม รวมถึงสนับสนุนและท้าทายโครงสร้างทาง อ านาจในสังคม 
อุดมการณ์จึงเกี่ยวข้องกับอ านาจ การครอบง าการใช้ภาษา การสร้างความชอบธรรม และความเห็น
พ้อง (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2544)  โดยผู้วิจัยจะน าอุดมการณ์มาใช้วิเคราะห์ความรักที่แฝงอยู่ใน
บทเพลงลูกทุ่งอีสาน 

 1.8.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลวิธีทางภาษา 
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลวิธีทางภาษา โดยกลวิธีทางภาษาที่ผู้วิจัยจะน ามา

วิเคราะห์ประกอบด้วย 1) กลวิธีทางศัพท์ เพ่ือแสดงสภาพและระดับความสัมพันธ์ ความส าคัญใน
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในการสื่อสาร 2) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรม เพ่ือสื่อ
ความถึงนัยการแฝงเจตนาของตัวบทในด้านความคิด ความคาดหวัง และความรู้สึกต่างๆ 3) กลวิธีทาง
วาทศิลป์ โดยใช้บทประพันธ์ซึ่งต้องอาศัยคุณสมบัติทางเสียงและถ้อยค ามาเรียงร้อยให้เกิดความ
ไพเราะ อันเป็นกลวิธีที่ท าให้ผู้รับสารจดจ าได้ (ภัททิรา วิภวภิญโญ, 2558)  

 1.8.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรัก 
  ความรักที่มีคุณภาพตองใหความส าคัญกับความคิด และความรูสึกของอีกฝ่ายหนึ่ง

โดยเฉพาะเมื่อใดก็ตามที่จะตองมีการตัดสินใจควรระมัดระวังอย่างมาก เพราะอาจเกิดผลกระทบต
อสัมพันธภาพระหว่างกันไดและสิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าตัดสินใจแบบเผด็จการ เนื่องจากจะท าใหอีก
ฝ่ายรูสึกกดดันและเกิดความรูสึกขุน่เคืองคับของใจ 

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ดนัย ไชยโยธา, 2546  อ้างอิงจาก
พจนานุกรม, 2525) ใหความหมายของค าวา “รัก” ไวเพียงสั้นๆ วา “ชอบอย่างผูกพัน พรอมด้วยชื่น
ชมยินดี” ซึ่งมีความหมายพองกับค าตา่งๆ ดังตอไปนี้ 

    1. ชอบ แปลวา พอใจ เช่น ชอบอา่นหนังสือ ชอบเที่ยว ชอบผลไม้ 
    2. ชอบใจ แปลว่า ถูกใจยินดี เชน ยินดีรับเป็นทีป่รึกษา ยินดีอุปการะ 
    3. ชอบพอ แปลว่า รักใครกัน ถกูอัธยาศัยกนั เชน บุตรหลานในครอบครัวนี้รักกัน 
    4. ชอบธรรม แปลวา ถูกตามหลักธรรม ถูกตามนิตนัย เช่น สามีภรรยาในครอบครัว

นี้ด าเนินชีวิตถูกต้องตามหลักธรรมในการครองเรือน 
   สารานุกรม ฉบับ บริเทนนิกา (ดนัย ไชยโยธา, 2546 อ้างอิงจาก Encyclopaedia 

Britannica CD Deluxe Edition: 2000) ได้ใหความหมายบทนิยามของความรักไว 4 ความหมาย
ดังตอไปนี้ 

    1. มิตรภาพ (friendship) หมายถึง การมอบความรูสึกชอบหรือความผูกพันแก่
เพ่ือนมนุษย ์

    2. ภราดรภาพ (fraternity) หมายถงึ ความรู้สึกว่ารักกันอยา่งพ่ีอย่างน้อง 
    3. คูรัก (lover) หมายถึง บุคคลที่อยู่ในความรัก อันได้แกความหลงใหลของชายกับ

หญิงที่มีตอ่กนัเป็นบทเริ่มตนของความปรารถนาทางเพศ 
   4. เทววิทยา (theology) หมายถึง ศาสนาประเภทเทวนิยมที่นับถือพระเจาหรือ 

เทพเจา 
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 จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่า ความรัก เป็นอารมณชนิดหนึ่งของมนุษย์เกิดขึ้น พัฒนา
เปลี่ยนแปลงได้จากความรักแบบหนึ่งไปเป็นความรักอีกแบบหนึ่ง และหายไปได้ในที่สุด ภายใตองค
ประกอบ คือ ความผูกพัน ความใกลชิด มิตรภาพ การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน และความยืดหยุน 
 ผู้วิจัยจะได้น าแนวคิดและทฤษฎีวาทกรรมของ Michel Foucault มาใช้อธิบายและ
วิเคราะห์ในการสร้างความหมายของค าว่า “ความรัก” ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย เพ่ือที่จะท าให้
สามารถเข้าใจความหมายที่ถ่ายทอดผ่านวาทกรรมความรักได้มากยิ่งข้ึน  

 
 



 

 

 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การวิจัยเรื่อง “วาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน” ได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ

เป็นหลักเกณฑ์ในการศึกษา รวมถึงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  2.1 เพลงลูกทุ่งอีสาน 
  2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวาทกรรม 
   2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุดมการณ์ 
   2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลวิธีทางภาษา 
   2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรัก 
  2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรมและอุดมการณ์ 
   2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีทางภาษา 
   2.3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเพลงลูกทุ่งอีสาน 
   2.3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรัก 
 

2.1 เพลงลูกทุ่งอีสาน 
 

 เพลงลูกทุ่งอีสาน พ.ศ. 2533-2539 พบว่า มีค่านิยม ได้แกคานิยมเกี่ยวกับครอบครัว ด้วย
การเลือกคู่ครอง ความกตัญ  ูต่อบุพพการี คานิยมด้านเศรษฐกิจนิยมคนที่มีฐานะดี ร่ ารวยมั่งคั่ง ชอบ
ความฟุ่มเฟือย ค่านิยมที่เกี่ยวกับประเพณียึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมเกี่ยวกับศาสนา
ยอมรับนับถือสิ่งเหนือธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คานิยมด้านการศึกษานิยมส่งบุตรหลานให้ได้รับ
การศึกษาคานิยมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยรักถิ่นที่อยู่อาศัย คานิยมเกี่ยวกับสตรีนิยมสตรีที่มีความสวยงาม 
รักเดียวใจเดียวและเป็นแม่ศรีเรือน ค่านิยมเกี่ยวกับนันทนาการนิยมพักผ่อนหย่อนใจ เที่ยวงาน
เทศกาลต่าง ๆ คานิยมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนิยมยกย่องพระมหากษัตริย์  

 ดนตรีเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่แสดงออกถึงสุนทรียภาพ เป็นความงามที่ไม่สามารถมองเห็น
ไดด้้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยการรับรู้ทางโสตประสาทมองเห็นไดด้้วยพลังจิตและความนึกคิดท่วงท านอง 
จังหวะและลีลาของเสียงดนตรี เป็นเสียงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์และในขณะเดียวกันเพลง
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญประเภทหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยได้ประมวลเหตุการณความ
ประทับใจ ถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาท่ีไพเราะปลุกเร้าอารมณ์ของผู้ฟังให้เกิดความซาบซึ้งสะเทือนใจ
ไปตามบทเพลง ทั้งยามรัก ยามโศก ยาม คิดถึง ยินดี ยกย่อง กล้าหาญ ข่มขวัญ หรือปลุกปลอบใจให้
มีความสนุกสนาน รื่นเริง ตลอด จนเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมและนิสัยใจคอของคนในชาติ 
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 พัฒนาการเพลงลูกทุ่งอีสาน  
  จินดา แกนสมบัติ (2559) ได้กล่าวถึงพัฒนาการของเพลงลูกทุ่งไว้ในบทความเรื่อง 

“เพลงลูกทุ่งหมอล า : จากเพลงพ้ืนบ้านอีสานแพรกระจาย เขาสู่เมืองกรุง”  ไว้ว่า เมื่อปี พ.ศ. 2481-
2487 สมัยที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ส่งเสริมลัทธินิยมชาวตะวันตก เพ่ือพา
ชาติให้พ้นภัย โดยให้ยกเลิกวัฒนธรรมเกา ๆ คร่ าครึ สกปรก น่ารังเกียจ โดยมีประกาศห้ามกินหมาก 
แต่ไดส้นับสนุนวัฒนธรรมแบบตะวันตก การละเล่นที่โดดเดน คือ การส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติด้วย
การร าวงสามัคคีหรือ “ร าโทน” ในยุคนี้ วัฒนธรรมร าโทนภายใต้นโยบายแห่งชาติได้แพรกระจายไป
ทั่วถิ่นของไทยในทุกภูมิภาคอย่างรวดเร็ว โดยมีกระทรวงธรรมการ (ปัจจุบันคือ กระทรวงศึกษาธิการ) 
จนท าให้ร าโทนเป็นศิลปะการละเล่นที่ประสบความส าเร็จอย่างสูง เนื่องจากว่า วัฒนธรรม ร าวง นั้น
สอดคลองกับศิลปะการละเล่นของวัฒนธรรมพื้นถ่ินที่มีมาแต่ดั้งเดิม 

  สมัยนั้นด้วยความห่างไกลความยากล าบากในการเดินทาง ระหว่างภาคอีสานกับภาค 
อ่ืน ๆ ท าให้ร าโทนที่ได้มาจากล าพื้นที่ได้มาจากนิทานกอมนั้นไม่เป็นที่รูจักของคนภาคอ่ืนเลย คนไทย
ภาคอ่ืนรูจักค าว่า “ล าพ้ืน” คือล านิทานกอมจากผู้ที่มีเชื้อสายลาว เมื่อ ป พ.ศ. 2481-2487 ในนาม
ของ “ร าโทน” ชวงจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ออกตรวจราชการตามต่างจังหวัด
ในเขตพ้ืนที่ภาคอีสานและภาคเหนือ โดยในครั้งนั้น ได้ให้ชาวบ้านน าศิลปะ ร าโทน มาต้อนรับผู้น า
ประเทศ จากนั้น จอมพล ป.พิบูลสงคราม ก็ได้ให้ภริยา ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม เก็บ
รวบรวมผู้จดบันทึกค าร้อง พรอมทั้งจดจ าจังหวะงานศิลปะ ร าโทน จากชาวบ้านในเวลานั้นไว ดังนั้น 
จึงไม่แปลกแต่อย่างใด ที่ ชาวไทยทั้งประเทศได้รับรูและสัมผัสกับผลงานเพลงที่รัฐบาลได้สร้างขึ้น ซึ่ง
เป็นเพลงแม่บทเป็นจ านวน 10 เพลง เรียกว่า “ร าวงมาตรฐาน” อันได้แก 1) ดอกไม้ของชาติ 2) ดวง
จันทร์วันเพ็ญ 3) บูชานักรบ 4) ดวงจันทร์ขวัญฟ้า 5) หญิงไทยใจงาม 6) ยอดชาย ใจหาญ 7) งามแสง
เดือน 8) ชาวไทย 9) ร าซิมาร า 10) คืนเดือนหงาย ใน 10 เพลงร าวงมาตรฐานนี้มีชื่อของท่านผู้หญิง
ละเอียด พิบูลสงคราม เป็นผู้แต่ค าร้องท านองและเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถึง 6 เพลง ในจ านวน 6 เพลงนี้ 
พิพัฒน์ บริบูรณ์ เคยเข้าไปกราบท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ซึ่งเขาส านึกในบุญคุณและเรียก
ด้วยความรักความศรัทธายิ่ง เรียกว่า ท่าน “คุณย่า” จากนั้นพิพัฒน์ บริบูรณ์ จึงได้รับทราบจากท่าน
ผู้หญิงละเอียดว่า เพลงที่ เป็นลิขสิทธิ์ของท่านผู้หญิงนั้นเป็น “เพลงชาว” ที่ท่านได้จดบันทึกมาจาก
คราวที่ได้ติดตาม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ออกตรวจราชการตามต่างจังหวัด หลังจากนั้น “ร าโทน” 
จนเป็นที่รูจักของชาวเมืองหลวงอย่างกว้างขวาง และเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากจนท าให้มีคณะร าวง
หรือร าโทนเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากในครั้งนั้น และถ้ามีงานรื่นเริง งานประจ าปี งานวัด งานประเพณี
ต่างจะต้องมีร าวงหรือร าโทน เป็นมหรสพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้น (แวง พลังวรรณ, 2545) ภูมิปัญญา
ศิลปะและวัฒนธรรมร าโทนของชาวอีสานมีมาก่อนรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม จะส่งเสริมเสียอีก 
ซึ่งค าว่า “ร าโทน” นั้นมีสาเหตุมาจากการใช้กลองโทนมาบรรเลงประกอบจังหวะการละเล่นพ้ืนบ้าน
ของชาวอีสาน โดยลักษณะกลองโทนนั้น ใช้ หนังงูเหลือมเป็นหน้าหนังกลอง บางครั้งก็ใช้หนังกับตัว
กลองท าด้วยดินเผา จะมีเสียงดัง “ปอดป่อง ปอดป่อง ๆ” ซึ่งน ามาประกอบกับจังหวะการล า ตาม
เสียงของหนังกลอง งูเหลือม เพลงที่ผู้แต่งน ามาเรียงของการบรรเลงโทน คือ “เพลงบักหลอดปอด
ป่อง” ซึ่ง เป็นเพลงของ “เบญจมินทร์” ได้น ามาบันทึกแผ่นเสียง มีเนื้อร้องว่า “บักหลอดปอดป่อง  
ไถนาวันพระ ฝนตกฮะบักหลอดปอดป่อง”  
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  ถึงแม้ชาวอีสานจะถูกรัฐบาลในครั้งนั้นน าเอาศิลปะร าโทน ซึ่งเป็นศิลปะของตัวเองไป
เป็นศิลปะประจ าชาติและถึงแม้ชาวอีสานจะหันไปนิยมร าโทนที่เป็นรูปแบบใหม่ของรัฐบาลก็ตาม  
แต่ทว่าในพ้ืนถิ่นของภาคอีสาน ก็ยังมีการสร้างผลงานร าโทนในรูปแบบ ของ “นิทานกอม” แบบ
ดั้งเดิมอย่างต่อเนื่อง เหตุเพราะรูปแบบของท่วงท านอง ลีลาจังหวะ ของร าโทนนั้นเป็นลักษณะเฉพาะ
ของชาวอีสาน ต่อมาร าโทนมีรูปแบบของท่วงท านอง ลีลาจังหวะเปลี่ยนไป มีการปรับเปลี่ยนดัดแปลง
และเสริมแต่งจากนักประพันธ์เพลงในแต่ภาคแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นเพิ่มสีสันเพ่ือให้เหมาะสมกับเพลงที่
ใช้ประกอบกับการเต้นร าแล้วมีการน าเพลงร าโทนในรูปแบบใหม่มาบันทึกแผ่นเสียงและได้รับความ
นิยมกันอย่างแพรหลาย 

  ครูสุรินทร์ ภาคศิริ ได้น านิทานกอมมาดัดแปลง ใช้บันทึกแผ่นเสียงร าโทนนั้นได้มาจาก
จากการเล่านิทานกอมและมี ครูสุรินทร์ ภาคศิริ ได้น าเอาเนื้อนิทานกอม มาเป็นพ้ืนฐานจัดรูปแบบ
พัฒนาดัดแปลงค าร้องและจัดโครงสร้างใหม่เพ่ือให้เป็นเพลงลูกทุง หลายเพลง ได้แก เพลงบองกัญชา 
แต่งให้ กาเหวา เสียงทอง รองในปี พ.ศ. 2513 และเพลง ผ้าขาวม้า แต่งให้ สาลิกา กิ่งทอง รองในปี 
พ.ศ. 2514 เป็นต้น  

  ในยุคช่วงปี พ.ศ. 2504 ของเพลงลูกทุ่งที่ใช้ค าร้องภาษาอีสาน คือ “ศักดิ์ศรี ศรีอักษร” 
นักรองสาวจากจังหวัดอุบลราชธานี ในผลงานเพลง “ผู้ใหญ่ลี” พิพัฒน์ บริบูรณ์ ได้เลือก ชาญชัย บัว
บังศร บันทึกเสียงดนตรีสากล แต่ถ้าเป็นทางดนตรีอีสานเลือก สมัย อ่อนวงศ์ หมอแคนชาวจังหวัด
เพชรบุรี บันทึกเสียง โดย สมัย อ่อนวงศ์ เพลง “ผู้ใหญ่ลี” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพในชนบทของชาว
อีสาน กล่าวถึงในยุคก่อน ผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ ของชาวอีสานไม่ชินกับภาษาไทยกลาง พรอมทั้งมี
ความรูก็น้อยในการปฏิบัติหน้าที่ปกครองลูกบ้านและเป็นเรื่องเล่าขานที่ตลกสนุกสนาน ในการใช้
ภาษาผิดๆ ถูกๆ ซึ่ง ได้รับความ นิยมเป็นอย่างยิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  ในปี พ.ศ. 2514 ครูสุรินทร์ ภาคศิริ (ทิดโส สุดสะแนน) พรอมกับนายห้างแผ่นเสียง
กรุงไทย ประเสริฐ หวังสันติพร ก าลังค้นหานางเอกแสดงภาพยนตร์ในเรื่อง “บัวล าภู” ของ รังสี ทัศ
นพยัคฆ์ โดยมีเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อ “เพลงอีสานล าเพลิน” ประพันธ์โดย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ 
หลังจากนั้นนายห้างประเสริฐ หวังสันติพร พรอมทั้งนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง พรชัย ณ วังใหม่
และครูสุรินทร์ ภาคศิริ จึงได้มาพบกับหัวหน้าคณะอุบลพัฒนา อาจารย์อัมพร สง่าจิตร ที่ส านักงาน
หมอล าจังหวัดขอนแกน เพ่ือมาขอให้ อังคนางค์ คุณไชย แสดงภาพยนตร์รับบทเป็นหมอล าสาวพรอม
กับสไบแพร บัวสดแสดงร่วมกัน จากนั้นหัวหน้าหมอล าคณะอุบลพัฒนา ก็ยินดีอนุญาตให้ทั้งสองแสดง
ภาพยนตร์เรื่องบัวล าภู และแลว อังคนางค์ คุณไชยก็ได้บันทึกแผ่นเสียง “เพลงอีสานล าเพลิน” และ
สไบแพร บัวสด ใน “เพลงล าเพลินหมอล าสาว” ซึ่งเป็นที่มาของเพลงลูกทุ่งอีสาน (สุรินทร ภาคศิริ, 
2557)  

  อาจกล่าวได้วา เพลงลูกทุ่งอีสานมีพัฒนาการมาจาก “ร าโทน” ส าหรับเพลง ลูกทุ่ง
อีสาน หมายถึง เพลงที่ใช้ค าร้องเป็นภาษาอีสาน อยู่ในตัวบทเพลงลูกทุง เพลงลูกทุ่งอีสาน คือ ศิลปะ
พ้ืนบ้านเป็นศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่งของชาวอีสานซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาลโดยจัดอยู่ในวัฒนธรรม
ด้านดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านของชาวอีสานที่มีขึ้นเพ่ือให้ชาวบ้านได้น ามารองมาร าในยามมีงาน
บุญต่าง ๆ ในหมู่บ้านหรือในงานวัดบางครั้งก็น ามารองในยามที่ชาวบ้านมีความสุขหรือมีความทุกข์ใจ 
ชาวบ้านก็จะน าเอาเพลงลูกทุ่งอีสาน มาเล่นกันให้สนุกสนานเพลิดเพลินใจ โดยเฉพาะในช่วงหลัง
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ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวการแสดงหมอล าลูกทุ่งอีสานเป็นการสร้างความบันเทิงใจที่ผู้ร้องจะน าเอา
เรื่องราวในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน ความเป็นอยู่หรือสภาพของสังคม ตลอดจนเหตุการณทั่วไปมาแต่ง
เป็นเรื่องราวแล้วน าไปขับร้องให้เป็นเนื้อหาสาระท านองของเพลงลูกทุ่งอีสานเพ่ือให้ผู้ฟังได้เกิดความ
เข้าใจและบันเทิงใจสนุกสนานไปกับ จังหวะเสียงดนตรีและเนื้อหาของบทเพลง 

  เพลงลูกทุ่งแนวสตริงอยู่ระหว่างช่วง พ.ศ. 2528-2535 ยุคนี้ดนตรีแนวสตริงและดนตรี
แนวร็อกซึ่งรับอิทธิพลมาจากต่างประเทศได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ท าให้วงการเพลงไทยลูกทุ่ง
ต้องปรับตัวเข้ากับดนตรีสมัยใหม่เพ่ือความอยู่รอดนักร้องเพลงลูกทุ่งที่ประสบความส าเร็จอย่างสูง คือ 
พุ่มพวง ดวงจันทร์ ศิลปินผู้นี้มีศักยภาพทั้งด้านลีลาการร้อง การเต้น ตลอดจนการน าเอาความเป็น
ลูกทุ่งผสมผสานเข้ากับดนตรีสมัยนิยมได้อย่างลงตัว พุ่มพวง ดวงจันทร์ ยังเป็นนักร้องหญิงคนแรกที่
บุกเบิกมิวสิกวีดีโอ จัดแสดงคอนเสิร์ตและท าลายเส้นแบ่งรสนิยมของผู้ฟังเพลงสากล เพลงสตริงเพลง
ลูกกรุง และเพลงลูกทุ่งลงได้ เนื้อหาที่น าเสนอในบทเพลงก็เปลี่ยนบทบาทของผู้หญิงที่ต้องเก็บกด
อารมณ์หรือเป็นฝ่ายถูกระท าให้กล้าพูด กล้าแสดงออกและกล้าเปิดเผยความรู้สึกมากขึ้น (วัศรนันทน์ 
ชูทัพ, 2561)  

  เพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันอยู่ระหว่างช่วง พ.ศ. 2536 - ถึงปัจจุบัน เพลงไทยลูกทุ่งในยุค
นี้รับอิทธิพลมาจากแนวเพลงลูกทุ่งในอดีตแล้วผสมผสานเข้ากับแนวเพลงที่อยู่ในกระแสนิยมตามยุค
สมัย เพลงไทยลูกทุ่งปัจจุบันจึงเป็นแนวเพลงในแบบประยุกต์ คือ เอาของเก่ามาเชื่อมโยง เข้ากับ
ของใหม่ แล้วให้ศิลปินสร้างความโดดเด่นที่มีอัตลักษณ์ไว้เป็นจุดขาย ส่วนเนื้อหาที่ น าเสนอก็น า
ประเด็นที่อยู่ในกระแสนิยมของสังคมหรืออยู่ ในความสนใจของผู้คนมากล่าวไว้ในเนื้อเพลง  
(วัศรนันทน ชูทัพ,2561 : 48) 

  เพลงไทยลูกทุ่งแนวเพ่ือชีวิตเป็นแนวเพลงที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างลูกทุ่งแบบ
เก่ากับบทเพลงเพ่ือชีวิต ซึ่งเป็นแนวเพลงยอดนิยมตามยุคสมัย แต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งอยู่ 
แม้จะไม่เข้มข้นเหมือนบทเพลงลูกทุ่งยุคดั้งเดิม จุดเด่นของบทเพลงแนวนี้ คือ สะท้อนชีวิตของคน
ปัจจุบันอย่างเข้มข้นชัดเจนตรงกับความเป็นจริง เนื้อหาที่น าเสนอหลากหลายสอดคล้องไปกับยุคสมัย 
ศิลปินที่ขับร้องเพลงลูกทุ่งแนวเพ่ือชีวิต (วัศรนันทน์ ชูทัพ, 2561)  อาทิ ต่าย อรทัย ตั๊กแตน ชลดา 
เพชร สหรัตน์ มนต์แคน แก่นคูณ ฯลฯ เพลงไทยลูกทุ่งแนวนี้จะสะท้อนสังคมและวิถีของคนชนบท
ตามพ้ืนเพถิ่นก าเนิดของผู้ขับร้องเสมือนเป็นการจ าลองชีวิตตามจริงของคนชนบทในแถบถิ่นนั้นๆ ไว้
ในเนื้อเพลงและถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เพลงลูกทุ่งอีสาน” 

  บทเพลงลูกทุ่งอีสานสวนใหญ่จะมาจากสังคมของภาคอีสานที่ผานครูเพลง จะพบได้จาก
บทเพลงลูกทุ่งอีสานของครูเพลงทางภาคอีสานลวนแต่ยึดมั่นอยู่ในหลักความเชื่อ อันเป็นหลักค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันกับจิตใจของ คนอีสานมาเป็นเวลาชา
นานซึ่งเป็นแบบฉบับและเป็นหลักที่พ่ึงของคนไทย ทั้งเป็นประทีปใหความสว่างในการด าเนินชีวิต 
ดังนั้น การแสดงออกของคนจึงมีเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแทรก อยู่ ในชีวิตประจ าวันและ
เนื่องจากบทเพลงลูกทุ่งอีสานเป็นเครื่องบันทึกเหตุการณของสังคมแต่ละยุคและแต่ละสมัย และเพลง
ลูกทุ่งส่วนหนึ่งแสดงถึงสาระทางจริยธรรมแทรกอยู่ ในเนื้อเพลง เพราะผ ูแต่งเพลงลูกทุ่งอีสานได้
ถ่ายทอดเอาสภาพแวดลอมในสังคมที่คนด ารงอยู่รวมทั้งความรู้สึกในใจตลอดจนคติธรรมที่ยอมรับ 
(พระมหาสมชัย สิริวฑฒโน (ศรีนอก), 2537)  
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  วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานมีลักษณะที่โดดเดนในด้านรูปแบบภาษา ท านองเนื้อหา
และส านวนโวหารที่มีคุณคาทางวรรณศิลป์ มีหลักความเชื่อ ค่านิยม ความนึกคิดของคน จารีต 
ประเพณี และ อุดมการณทางสังคมอันเป็นมรดกของทองถิ่นนั้น ๆ ไดเ้กิดเป็นวรรณกรรมของประเทศ
ไทยในภาคอีสาน ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของพ้ืนบ้าน เป็นเอกลักษณเฉพาะตนเอง  

  วิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งอีสานเกิดจากการน าดนตรีและเนื้อหาไปดัดแปลงหรือประ
ยุกต ผสมผสานกันในบรรดาเพลงพ้ืนบ้านภาคต่างๆของเมืองไทยนั้น เพลงพ้ืนบ้านอีสานนับวามี
บทบาทในเพลงลูกทุ่ง ทั้งด้านท านองและค ารอง ทั้งนี้เพราะทวงท านองของเพลงพ้ืนบ้านอีสานมีลีลา
และจังหวะสนุก สนาน เร้าใจ ค ารองที่เป็นถ้อยค าส าเนียงทองถิ่นอีสานเป็นค าง่ายๆ ที่สอดคลองกับ
ท านองเพลงประกอบกับประชากรชาวอีสานมี  มากกวาภาคอ่ืน นักแต่งเพลงจึงนิยมเอาทวงท านอง 
ค ารอง และจังหวะของเพลงพ้ืนบ้านอีสานไปประพันธเพลงลูกทุ่ง (ลักขณา สุขสุวรรณ, 2521) การ
น าเสนอบทเพลงที่เป็นแบบฟงง่ายเขาใจง่ายเชนนี้ท าใหผลงานครูเพลงลูกทุ่งอีสานได้รับความนิยม
เป็นอยา่งมาก และส่วนใหญ่บทเพลงจะกลาวถึงเรื่องความรักของผู้ชายและผู้หญิงที่แอบรักและอกหัก 
ซึ่งความรักของผู้ชายและผู้หญิงมีความถี่ที่ประสบความส าเร็จและให้การยอมรับในสังคมชาวอีสาน
อย่างยิ่ง  

  ปัจจุบันสังคมคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและรู้จักกับเพลงลูกทุ่งอีสานมากขึ้น ผ  ูวิจัยได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งอีสานนี้แอบแฝงไปด้วยการให้ความหมายในด้านความรักได้อย่าง
สนุกและอีกประการหนึ่งท าให้เกิดจินตนาการนึกถึงเรื่องราวความรักในอดีต ปัจจุบันและอนาคตของ
ตนเองตามไปด้วย จากการศึกษาพบว่าบทเพลงลูกทุ่งอีสานที่มีเอกลักษณ์ ทั้งด้านท านอง การร้อง 
และภาษาที่โดดเด่นนี้ ท าให้วาทกรรมความรักดังกล่าวนี้ทรงคุณค่าทางด้านจิตใจของคนฟังและมี
บทบาทในวิถีชีวิตสังคมอีสานเป็นอย่างมาก 

  จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติความเป็นมาและการพัฒนาการของเพลงลูกทุ่งอีสาน 
ผู้วิจัยจะน าไปเปรียบเทียบการเล่าเนื้อหาของผู้ประพันธ์วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานในแต่ละยุคสมัน
ในการสรุปและอภิปรายผลวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวาทกรรม 
  “วาทกรรม” ในภาษาอังกฤษตรงกับค าว่า Discourse แต่หากแปลเป็นภาษาไทยก็

อาจจะมีผู้เข้าใจว่าความหมายคล้ายกับ “ปริจเฉท” แต่ปริจเฉทนั้น มีความหมายตามแนวโครงสร้าง
นิยมจะหมายถึงหน่วยภาษาระดับที่สูงกว่าประโยค ส่วนความหมายตามแนวหน้าที่นิยมจะหมายถึง
ภาษาในบริบทการใช้ 

  นอกจากนักภาษาศาสตร์แล้ว นักสังคมศาสตร์ก็สนใจที่จะศึกษาวาทกรรมเช่นกัน แต่มี
มุมมองที่ต่างกันออกไป นิยามที่มีผู้อ้างอิงอย่างกว้างขวางมาจาก ฟูโกต์ (Foucault) ที่กล่าวถึง
Discourse ไว้ว่า คือ “ practices which systematically form the objects of which they 
speak” (Foucault, 1972 อ้างถึงใน Baker and Ellece, 2011  อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 
2556) หรือวิธีปฏิบัติที่สร้างสิ่งที่พูดถึงนั้นอย่างเป็นระบบ  
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  ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2543) ให้นิยามวาทกรรมตามแนวคิดของฟูโกต์ คือ ระบบ
และกระบวนการในการสร้างผลิต (Constitute) เอกลักษณ์ (Identity) และความหมาย 
(Significance) ให้กับสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคมท่ีห่อหุ้มเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความจริง อ านาจ หรือ
ตัวตนของเรา นอกจากนี้วาทกรรมยังท าหน้าที่ตรึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ด ารงอยู่และเป็นที่ยอมรับในสังคม
วงกว้าง (Valorize) 

  ฟูโกต์ ให้ความหมายของวาทกรรม หมายถึง กระบวนการสร้างความหมายโดยภาษา
และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ด ารงอยู่ในสังคมประกอบกันเป็นความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหนึ่ง ๆ ซึ่ งส่งผล
ต่อการก าหนดว่าอะไรคือความรู้ ความจริง และอะไรไม่ใช่วาทกรรมเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคมทั้ง
โดยกลุ่มที่ครองอ านาจและกลุ่มท่ีต่อต้านอ านาจ จัดเป็นเทคโนโลยีทางอ านาจที่ถูกใช้ทั้งการเก็บกดปิด
กั้น และจัดระเบียบวิถีชีวิตของคนในสังคม แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ถูกใช้เพ่ือต่อต้านอ านาจ(Counter 
Discourse) ต่อต้านระเบียบที่วาทกรรมหลักครอบง าอยู่ การวิเคราะห์วาทกรรมท าให้เห็นแง่มุมของ
อ านาจโดยเฉพาะในแง่มุมของความรู้ได้ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นเมื่อวาทกรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอ้างได้ว่ามี
ผู้ผลิต ผู้ควบคุมวาทกรรมอย่างชัดเจน อ านาจในแง่มุมของวาทกรรม เป็นอ านาจที่กระจายตัว แทรก
ซึมในแนวระนาบเชื่อมต่ออย่างหลากหลาย ยากที่จะหาจุดก าเนิด จุดศูนย์กลางของการผลิต ดังนั้น 
ไม่ว่าผู้กระท าการใด ๆ ล้วนตกอยู่ภายใต้วาทกรรมหรือความสัมพันธ์อ านาจในเรื่องความรู้และความ
จริงด้วยกันทั้งสิ้น ประเด็นของการวิเคราะห์วาทกรรมไม่ได้อยู่ที่ค าพูดนั้น ๆ เป็นจริงหรือเท็จ แต่อยู่ที่
กฎเกณฑ์ชุดหนึ่งที่เป็นตัวก ากับให้การพูดนั้น ๆ เป็นไปได้มากกว่าจะเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง วาท
กรรมจึงไม่ใช่เป็นเพียงผลลัพธ์ซึ่งเกิดจากการต่อสู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบของการครอบง า  แต่วาท
กรรมในตัวของมันเองนั้น คือ การต่อสู้และการครอบง าที่มีต่อรูปแบบและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม 

  วาทกรรมเป็นตัวแทนทางความคิดผ่านภาษาและสัญลักษณ์ (นัทธนัย ประสานนาม, 
2548) อีกทั้งวาทกรรมเกิดข้ึนเนื่องเพราะการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม ขณะเดียวกันโครงสร้างและ
ระบบทางสังคมก็มีผลต่อวิถีปฏิบัติของคนในสังคมด้วยเท่ากับว่าวาทกรรมส่งผลต่อการกระท าของ
มนุษย์ด้วยเช่นกัน วาทกรรมจึงต้องเกี่ยวข้องกับระบบและโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งมีอ านาจ
และอุดมการณ์แฝงอยู่ (กฤษดาวรรณ หงสลดารมณ์ และจันทิมา เอียมานนท์ , 2549) ดังนั้น เมื่อ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับบริบทต่าง ๆ ในสังคมจัดเป็นตัวก าหนดรูปแบบหรือแนวคิดของผู้คน
ต้อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และยังส่งผลให้เกิดการวิพากษ์สังคมอีกด้วย การน าวาทกรรมมาเป็นองค์ประกอบใน
การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและรวมถึงการวิเคราะห์กระบวนการทางสังคมที่ก่อให้เกิด
วาทกรรมจึงต้องศึกษาโดยเชื่อม ประสานระหว่างการวิเคราะห์ “มิติทางภาษา” และ “มิติทางสังคม”
เข้าด้วยกัน โดยแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวทางการวิเคราะห์ดังกล่าว คือ วั จนปฏิบัติศาสตร์ 
(Pragmatics) 

  Michel Foucault กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า วาทกรรมถูกสร้างขึ้นจากความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งที่สามารถพูดได้อย่างถูกต้องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ภายใต้กฎเกณฑ์และตรรกะชุดหนึ่ง) 
กับสิ่งที่ถูกพูดอย่างแท้จริง สนามของวาทกรรมในขณะใดขณะหนึ่งก็คือกฎเกณฑ์ว่าด้วยความแตกต่าง
นี้ ฉะนั้นวาทกรรมจึงสร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา ภายใต้กฎเกณฑ์ชุดหนึ่ง กฎเกณฑ์นี้จะเป็นตัว
ก าหนดการด ารงอยู่ การเปลี่ยนแปลง หรือ การเลือนหายของสรรพสิ่ง นั่นคือควบคู่ ไปกับสิ่งต่างๆ ที่
สังคมสร้างข้ึน ยังมีการสร้างและการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถูกพูดถึงโดยวาทกรรมอีกด้วย” เอกลักษณ์และ



 

 

  16 

ความหมายใน แนวคิดของฟูโกต์ นั้นเป็นเรื่องของการใช้อ านาจและความรุนแรงเข้าไปบังคับยัดเยียด
ให้เป็นของวาทกรรมชุดหนึ่ง และขณะเดียวกันวาทกรรมดังกล่าวนั้นก็จะเก็บกด บดบัง ปิดกั้น ขจัด 
หรือท าลายมิให้สิ่งที่แตกต่างไปจากเอกลักษณ์และความหมายของสิ่งที่วาทกรรมนั้นสร้างขึ้นมา
ปรากฏตัวขึ้นมากกว่า เป็นเรื่องของการผูกติดกันอย่างเหนียวแน่นของคุณสมบัติเฉพาะ (Attributes) 
บางอย่างในตัวของสิ่งเหล่านั้นเอง  

  ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องวาทกรรมในทัศนะของ Michel Foucault นั้น เป็นเรื่องที่
มากกว่าเรื่องของภาษา ค าพูด หรือ การตีความ แต่เป็นเรื่องของอ านาจและความรุนแรงที่แสดง
ออกมา ในรูปของภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม (Discursive Practices) ในสังคมหรือที่ 
Foucault กล่าวไว้ว่า ในทุกๆ สังคมการผลิตวาทกรรมจะถูกควบคุม คัดสรร จัดระบบ และแจกจ่าย
ภายใตก้ฎเกณฑช์ุดหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่พลิกแพลงเพื่อให้เรามองไมเ่ห็นอ านาจ และอันตราย รวมตลอดถึง
ความนาเกลียด น่าสะพรึงกลัวของวาทกรรม เพ่ือให้วาทกรรมดังกล่าวด ารงความเหนือกว่าความเป็น
เจ้าในสังคม ส าหรับสังคมปัจจุบันของเรา กฎเกณฑ์ที่รู้จักกันดีคือการกีดกัน การเก็บกด ปิดกั้น ใน
รูปแบบที่เราคุ้นชินอย่างมากนั่นคือ การห้าม (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2543) ส่วน อรวรรณ 
ปิลันธน์โอวาท (2544) ก็ได้แสดงทัศนะในการเสนอแนวคิดหลักของวาทกรรมที่จะศึกษาได้ดังนี้ 

   1. การท าความเข้าใจวาทกรรมต้องผ่านความเข้าใจในระบบที่สิ่งต่างๆ ถูกให้
ความหมายและถูกสร้างอัตลักษณ์จนสถาปนาให้กลายเป็นจริงของสังคม  

   2. วาทกรรมที่ด ารงอยู่และเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งหน้าที่ก าหนดสังคมด้วย 
เรียกว่า วาทกรรมหลัก (Dominant Discourse) หรือวาทกรรมที่ครอบง าทางอุดมการณ์ 
(Hegemony  Discourse)  

   3. วาทกรรมหลักยังท าหน้าที่ก ากับความจริงที่เรียกว่า วาทกรรมที่เกี่ยวกับ ความ
จริง (Discourse to Truth) เพราะสิ่งที่เรียกว่าความจริงนั้น มิใช่ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ แต่เป็น 
กฎเกณฑย์ุคหนึ่งที่ก ากับว่าอะไรจริง ไม่จริง มีผลต่อความเขา้ใจและการตัดสินคุณค่า 

   4. วาทกรรมเป็นการผสมผสานของตัวบท (Intertextuality) จึงมีความสัมพันธ์กับ 
วาทกรรมชุดต่างๆ อยู่เสมอ และจะเข้าใจเมื่อพิจารณาควบคู่กับประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เช่น ใน
เรื่องอัตลักษณ์ก็จะเป็นเรื่องชนชั้น (Class) เชื้อชาติ (Race) เพศสภาพ (Gender)  

   5. วาทกรรมมีความสัมพันธ์กับประเด็นเรื่องอ านาจและอุดมการณ์ (Power and 
Ideology) ปฏิสัมพันธ์ทั้งหลายล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจและอุดมการณ์ใน
บริบทเฉพาะ 

  วาทกรรมเป็นตัวสร้างความเป็นตัวตนของมนุษย์ขึ้นมา โดยฟูโกต์เป็นผู้เผยให้เห็นถึง
กระบวนการที่วาทกรรมสร้างความเป็นตัวตนของมนุษย์ซึ่งมนุษย์ยึดถือและท า ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมา ที่เรียกการสถาปนาความเป็นตัวตนของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นภว
วิสัย  (Objective) โดยกระบวนการนี้ฟูโกต์เรียกว่า “วงศาวิทยาของความรู้” (Archaeology of 
Knowledge) อันเป็นกระบวนการขุดคุ้ยความรู้เช่นเดียวกับวิธีการสืบวงศาคณาญาติด้วยการขุดคุ้ยให้
เห็นส่วนประกอบต่างๆของความรู้ เช่นเดียวกับการขุดค้นทางโบราณคดีซึ่งท าการประมวลหลักฐาน
เกี่ยวกับมนุษย์จากแหล่งและยุคสมัยต่าง ๆ ให้เป็นชุดความรู้ที่เป็นระบบเพ่ือสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับ
มนุษย์ ส าหรับฟูโกต์แล้ววาทกรรมก็เหมือนวัตถุสิ่งของในชั้นดิน กล่าวคือก่อตัวขึ้นและด ารงอยู่ภายใต้
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เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์แบบหนึ่ง ๆ แต่ละวาทกรรมต่างเป็นผลผลิตของสภาวการณ์เฉพาะเจาะจง 
ที่มีเง่ือนไขการด ารงอยู่เฉพาะตัว เครือข่ายทางวาทกรรมจ านวนมากภายในสังคมที่ครอบง ามนุษย์อยู่
ก็เช่นเดียวกันต่างมีเงื่อนไขการด ารงอยู่เฉพาะของตน เมื่อเรากล่าวว่าวาทกรรมเป็นเครือข่ายของ
ความเป็นไปได้ของความรู้ (Possibility of Knowledge) จึงหมายถึงการที่วาทกรรมในระนาบต่างๆ 
สามารถประสานหรือบรรจบกันเป็นครั้งคราวเฉพาะสถานการณ์จนเกิดเป็นปฏิบัติการทางวาทกรรม
(Discursive Practice) และก่อร่างเป็นความหมายหรือความรู้ขึ้นหรือนัยหนึ่งองค์ความรู้ที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันว่าด้วยมนุษย์มาจากองค์ประกอบที่หลากหลายไม่ขึ้นต่อกัน แต่มาสัมพันธ์กันและ
ประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งฟูโกต์เห็นว่าความรู้ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นนี้และยิ่งไปกว่านั้นตัวตนและความ
เป็นมนุษย์ก็มีลักษณะเช่นนั้น (ธงชัย วินิจจะกูล, 2558)   

  นอกจากนี้แล้วยังมีนักวิจัย นักวิชาการหลายท่านได้น ากรอบแนวคิดของ Michel 
Foucault มาใช้ในการศึกษาประเด็นทางมานุษยวิทยา วรรณกรรม สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ 
(2540)  ได้กล่าวใน อ านาจ  ความรู้  วิธีคิด  ของ Michel Foucault ไว้ว่า เป็นระบบความสัมพันธ์
ระหว่าง อ านาจกับความรู้เป็นเนื้อหาส่วนส าคัญที่สุดในการแสวงหาความจริงและระบบความสัมพันธ์
ทางสังคมของมนุษย์ เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ขณะเดียวกันอ านาจก็สามารถบีบ
บังคับหรือก าหนดได้ด้วยว่า ความจริง ควรมีรูปร่างหน้าตาหรือเนื้อหาอย่างไรเมื่อรับการถ่ายทอด
ออกมาและมนุษย์เราไม่สามารถถ่ายทอดหรือน าเสนอ “ความจริง” ได้ทุกแง่มุม ดังนั้นกล่าวได้ว่า 
มโนทัศน์ “อ านาจ” เป็นหัวใจของแนวคิด Foucault แล้วอ านาจก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง 
อย่างไรก็ตาม แนวคิดของ Michel Foucault ยังมีความน่าสนใจอย่างมากในการพิจารณา “ความรู้ 
อ านาจ ความจริง ในบริบทของสังคมไทยดังนี้  

   1. “วิธีคิด” มีอ านาจ ความรู้และความจริงเป็นองค์ประกอบส าคัญ เป็นไปไม่ได้ที่ 
จะศึกษาวิธีคิดโดยไมก่ล่าวถึงมโนทัศน์ที่ส าคัญชุดนี้  

   2. “วิธีคิด” ควรจะได้รับการศึกษาในฐานะที่เป็น “ตัวแทน” (representation) 
ของสังคมหรือกลุ่มคน แม้วิธีคิดจะมาจากความคิด ค าพูดและการกระท าของปัจเจกบุคคล แต่ “วิธี
คิด”  สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้  

   3. ยอมเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพิจารณาอ านาจ ความรู้และ
ความเป็นจริงนั้นมีผลต่อการก่อรูปของความคิดและพฤติกรรมทางสังคมอย่างไร   

  สรุปรวมนิยามของ “Discourse”ในความหมายแรกนี้ได้ว่า “ภาษาเหนือระดับประโยค 
เป็นภาษาระดับข้อความซึ่งมีเอกภาพเชิงความหมายและสมบูรณ์ในตัวเอง เป็นภาษาที่ใช้จริงทั้งภาษา
พูดและภาษาเขียนในบริบทสถานการณ์จริงและมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง มีเจตนาหรือ
จุดมุ่งหมายในการใช้ภาษาของผู้ใช้และความรับรู้ของผู้รับก ากับอยู่ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น บทสนทนา 
บทสัมภาษณ์ นิทาน เรื่องเล่า บทสารคดี บทภาพยนตร์ นวนิยาย หรือข่าวในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  ” 
โดยค าใช้ว่า “ปริจเฉท” หรือ “สัมพันธสาร” ดังนั้น “Discourse Analysis” หรือ“ปริจเฉท
วิเคราะห์” จึงหมายถึง การวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความที่ใช้อยู่ในสถานการณ์จริงเพ่ือหากฎเกณฑ์ที่
ก ากับการสร้างความหมายที่เป็นเอกภาพสมบูรณ์ให้แก่ตัวบท กฎเกณฑ์นี้รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ
เจตนาของผู้ใช้และการตีความของผู้รับสารในเชิงปฏิบัติด้วย  (Cook, 1992 อ้างถึงใน วรพงศ์  
ไชยฤกษ,์ 2556)  
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  ในความหมายที่สอง “Discourse” หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสร้าง/ผลิต 
(Constitute) เอกลักษณ์ (Identity) และความหมาย (Significance) ให้กับสรรพสิ่งต่างๆ ในสังคมที่
ห่อหุ้มเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อ านาจ หรือตัวตนของเราเอง (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 
2543) แต่ถ้าจะพิจารณาในแง่ภาษานั้นจะพิจารณาความหมายและการสร้างความหมายเชิงสัญญะซึ่ง
เป็นอิทธิพลของสัญวิทยามากกว่าจะวิเคราะห์ระบบโครงสร้างรูปแบบประโยคหรือระบบความหมาย
เชิงอรรถศาสตร์ในกระบวนทัศน์ภาษาศาสตร์ ภาษาท่ีศึกษาก็มักเป็นอวัจนภาษาเชิงภาพ กิริยาท่าทาง 
เครื่องแต่งกาย สัญลักษณ์มากกว่าวัจนภาษา และ “Discourse” ยังถูกใช้ในความหมายที่เกี่ยวข้อง
กับอุดมการณ์ (Ideology) คือเป็นภาษาพูดหรือเขียนที่สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ ความเชื่อของ
กลุ่มคนในสังคม จึงเป็นค าที่ใช้กันในทางสังคมศาสตร์มากกว่า ในความหมายทางสังคมศาสตร์จึงไม่
จ ากัดที่ตัวภาษาที่เป็นตัวอักษร โดยค าไทยที่มักใช้แทน “Discourse” ในทางสังคมศาสตร์คือ “วาท
กรรม”  (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 2547)  ส่วน  “Discourse Analysis” ก็คือ “วาทกรรมวิเคราะห์” 
ซึ่งหมายถึง การพยายามศึกษาและสืบค้นถึงกระบวนการ ขั้นตอน ล าดับเหตุการณ์และรายละเอียด
ปลีกย่อยต่างๆในการสร้างเอกลักษณ์ และความหมายให้กับสรรพสิ่งที่ห่อหุ้มเราอยู่ในสังคมในรูปของ
วาทกรรม และภาคปฏิบัติการของวาทกรรมว่าด้วยเรื่องนั้นๆ อย่างไร มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
บุคคล สถาบัน สถานที่ เหตุการณ์อะไรบ้าง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสร้าง รวม ตลอดถึงการ
เก็บกด/ปิดกั้น สิ่งเหล่านี้ของวาทกรรมมีอย่างไร (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2543) อาจกล่าวได้ว่าใน
ความหมายที่สองนี้ตัวภาษาและปฏิบัติการทางภาษาในส่วนรายละเอียดกฎเกณฑ์ทางภาษามิได้ถูก
ค านึงถึงมากนัก แต่ความสนใจหลักจะอยู่ที่วาทกรรมในฐานะเป็นตัวปั้นแต่งและถูกปั้นแต่งโดยสังคม  

  กล่าวโดยสรุป ความหมายของ “Discourse” สามารถพบความสัมพันธ์ใน 2 มิติ คือ 
มิติด้านภาษาและมิติด้านสังคม ดังนั้น จี (Gee, 2005)  จึงได้แสดงความแตกต่างทางความหมายของ 
“Discourse” โดยเสนอสัญลักษณ์ “D” ใหญ่ (Discourse) จะใช้เมื่อเน้นมิติทางสังคมของการใช้
ภาษา การคิด การให้คุณค่า การกระท า และปฏิสัมพันธ์ในสังคมโดยค าไทยใช้ค าว่า “วาทกรรม”ส่วน 
“d” เล็ก (discourse) จะเน้นไปในมิติการใช้ภาษาหรือด้านภาษาโดยเฉพาะ ซึ่งใช้ค าไทยว่า 
“ปริจเฉท” 

  ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีวาทกรรมมาใช้อธิบายและ
วิเคราะห์ในการสร้างความหมายของค าว่า “ความรัก” ในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน เพ่ือที่จะท าให้สามารถ
เข้าใจความหมายที่ถ่ายทอดผ่านวาทกรรมความรักได้มากยิ่งขึ้น ส าหรับผู้วิจัยได้น าทฤษฎีวาทกรรม
ของ มิเชล ฟูโกต์ มาใช้ในวิเคราะห์และอธิบายความเชื่อมโยงเรื่องนั้นๆ ในวาทกรรมความรักในบท
เพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุดมการณ์ 
  ประเด็นนี้เป็นการให้ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับอุดมการณ์ซึ่งจะกล่าวถึงความหมาย 

บทบาท และหน้าที่ ของอุดมการณ์ในฐานะกลไกการควบคุมทางสังคม มีรายละเอียด ดังนี้  
  ค าว่า “อุดมการณ์ (ideology)” ประดิษฐ์ขึ้นในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสโดย Destutt de 

Tracy ถูกใช้ ในขบวนการขับเคลื่อนทางการเมืองเพ่ือประสานกลุ่มคนที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน 
(Heywood, 1994) อุดมการณ์ คือ ระบบความคิดทั้งมวลซึ่งออกแบบมาเพ่ือชี้น าพฤติกรรมของคนใน
สังคม (Levine, 1990)  เป็นกลไกที่ท าให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ ในสังคมเป็นความจริง
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เช่นเดียวกับกลไกของมายาคติ (อัลธูแซร์, 1975) ส่วน (Heywood, 1994)  อธิบายว่าอุดมการณ์ คือ 
ชุดของความเชื่อพ้ืนฐานที่สร้างกรอบความคิดและก าหนดการกระท าของเรา มีบทบาทในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม รวมถึงสนับสนุนและท้าทายโครงสร้างทางอ านาจในสังคม 
อุดมการณ์จึงเกี่ยวข้องกับอ านาจ การครอบง า การ ใช้ภาษา การสร้างความชอบธรรม และความเห็น
พ้อง (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2544)     

  อุดมการณ์เริ่มน ามาใช้ในงานทางการเมืองโดย Karl Marx (1818-1883) ซึ่งกล่าวถึง
การต่อสู้ทางชน ชั้น การควบคุมทางสังคม และการแพร่กระจายความคิดของผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการ
ผลิต (Hall, S.; Evans, J. & Nixon, 2013)  รวมถึงการกดขี่ชนชั้นกรรมาชีพโดยการสร้างจิตส านึก
ลวงหรือ false consciousness แล้วท าให้คนทั่วไปเชื่อว่าเป็นความจริง ยอมรับการกดขี่ว่าเป็น
ความถูกต้อง (Heywood, 1994) ท าให้ ชนชั้นล่างให้ความร่วมมือโดยไม่สั่นคลอนอ านาจของชนชั้น
น า อุดมการณ์หรือจิตส านึกลวงจึงเป็นระบบความ ความเชื่อท่ีคนคิดว่าเป็นความจริง ถือเป็นการสร้าง
ความหมายในประดิษฐกรรมทางสังคมจนเกิดเป็น วัฒนธรรมขึ้น (Brummett, 2011)  สอดคล้องกับ
ที่ Williams (1997)  อธิบายว่า อุดมการณ์เป็นระบบความคิดจอมปลอมของคนกลุ่มหนึ่ง รวมถึง
กระบวนการสร้างความคิดและความหมายเพ่ือครอบง า คนส่วนใหญ่ในสังคมด้วย (ฤทธิณัณฑ์ เชื้อ
ทอง และรุจิระ โรจนประภายนต์, 2561)  

  อุดมการณ์ท าหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งที่ชนชั้นน าใช้ผลิตซ้ าความสัมพันธ์ทางการผลิต ท าให้
การควบคุม ทางสังคมง่ายและราบรื่น (Hall, S.; Evans, J. & Nixon, 2013)  โดยใช้สถาบันต่างๆ 
เช่น ศาสนา การศึกษา ครอบครัว กฎหมาย การเมือง สื่อมวลชน และวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในการ
หล่อหลอมให้สมาชิกยอมรับอุดมการณ์หลัก แล้วผสานความร่วมมือกับกลไกการปราบปรามหรือการ
กดข่ี เช่น รัฐบาล รัฐสภา กองทัพ ต ารวจ ราชทัณฑ์ ทั้งสองกลไกเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างทาง
สังคมที่เรียกว่าโครงสร้างส่วนบน (superstructure) ท าหน้าที่ ประสานกับโครงสร้างส่วนล่าง 
(infrastructure) ซึ่งประกอบด้วยเอกภาพของพลังการผลิตและความสัมพันธ์ ทางการผลิต ท า ให้
กระบวนการควบคุมและขับเคลื่อนสังคมด าเนินต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติ (ฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง และ
รุจิระ โรจนประภายนต์, 2561) 

  อุดมการณ์ เป็นศัพท์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ซึ่งใช้ในความหมายที่ตรงกับค าศัพท์ ใน
ภาษาอังกฤษว่า “ideology” มีความหมายสอดคล้องกับค าว่า “อุดมการณ์” และ “อุดมคติ” 
อุดมการณ์ หมายถึง หลักการที่วางระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้และ
ค าวา่ อุดมคติ หมายถึง จินตนาการท่ีถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง ทางใด
ทาง หนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)  อุดมการณ์ใน 
ความหมาย Althusser คือ จินตนาการแห่งภาพที่เป็นมายาคติที่หน้าที่ก าหนดการรับรู้ของคนที่มีต่อ 
สังคมและสรรพสิ่งในรอบตัว เช่น การที่เพศหญิงยอมรับ รับรู้ เข้าใจว่า เพศหญิงต้องมีหน้าที่ในการ
เป็น แม่บ้าน ดูแลลูกและครอบครัว ในขณะที่เพศชายเป็นผู้น า”ท างาน” ที่จริงเลี้ยงดูครอบครัวนั้น  
เป็นภาพจินตนาการที่เกิดขึ้นจากการท างานของอุดมการณ์หลักที่เพศชายเป็นใหญ่ หรือปิตาธิปไตย 
(Patriarchy) อันเป็นอุดมการณ์หลัก (Dominant Ideology) ที่ผู้หญิงรับรู้รวมเป็นส่วนหนึ่งใปฏิบัติ
การของภาพอุดมการณ์นั้น ก็เพราะเพศหญิงถูกหล่อหลอมชี้น าโดยชุดของรหัสการรับรู้และตีความที่
สังคมก าหนด (อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์, 2551) ในขณะที่ จันทิมา เอียมานนท์ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า ใน
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กระบวนการสร้าง และถ่ายทอดอุดมการณ์จ าเป็นตองอาศัยสื่อต่าง ๆ ที่เป็น ช่องทางที่จะส่งผ่าน
ความคิดและอุดมการณ์ที่แฝงเบื้องหลังวาทกรรมนั้น  รวมไปถึงบริบทสังคม วัฒนธรรมของการ
สร้างสรรคบ์ทเพลงเช่นกัน   

  สรุปว่าอุดมการณ์คือระบบความคิดที่ชี้น าพฤติกรรมของคนในสังคม มีส่วนในการ
เชื่อมโยงความ หลากหลายของบุคคลกับสังคมเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นกรอบความคิดท่ีชนชั้นน าสร้างขึ้น
เพ่ือเป็นกลไกในการ ควบคุมสังคมผ่านการหล่อหลอมขัดเกลาโดยสถาบันต่าง ๆ ท าให้สิ่งสร้างทาง
สังคมทั้งมวลดูเป็นธรรมชาติใน ฐานะความจริง อุดมการณ์จึงมีประเด็นของอ านาจและการครอบง า
เป็นองค์ประกอบส าคัญ 

2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลวิธีทางภาษา   
  เพลงลูกทุ่งอีสานเป็นวรรณกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ฟังอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้กรอบแนวคิดกลวิธีทางภาษามาใช้ในการวิเคราะห์กลวิธีการใช้
ภาษาหรือเทคนิคการน าเสนอภาษาต่างๆ ที่สื่อความหมายออกมา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้กรอบแนวคิด
เกี่ยวกับกลวิธีทางภาษามาใช้ ดังนี้ 

  ยุรฉัตร บุญสนิท (2546) กล่าวแสดงทัศนะเกี่ยวกับการใช้ภาษาของ นักเขียนที่ศิลปะ
แห่งการใช้ค าของวัฒน์ วรรลยางกูร ว่า “ภาษาไทยเป็นภาษาร่ ารวยถ้อยค า เป็นภาษาที่มีความ
ไพเราะเพ่ือเขียนเป็นร้อยกรอง ท าให้ภาษาไพเราะรื่นหู นักเขียนบางคนน าวิธีการสร้างสัมผัส จังหวะ
คล้องจองมาใช้ในภาษาร้อยแก้วท าให้เกิดความไพเราะมองเห็นความละเมียดละไมในการใช้ ถ้อยค า
บรรยาย เป็นศิลปะประเภทหนึ่งก่อให้เกิด บรรยากาศ สีสันและความงามได้มากกว่าการใช้ภาษาร้อย
แก้วธรรมดา” บุญยงค์ เกศเทศ (2536) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการใช้ภาษาที่นับวาดี กระชับ 
เขา้ใจงา่ย ไมน่่าเบื่อนั้นควรพิจารณาลีลาท านองเขียนดังนี้  

   1. การล าดับความ หมายถึง การจัดล าดับความคิดให้เป็นระบบ เพ่ือผู้อ่านจะ ได้
เขา้ใจงา่ยไม่จัดล าดับอยา่งวกวนสลับซับซ้อน  

   2. ความง่าย ถูก ชัดเจน  
   3. การเลือกถ้อยค า คือ ใช้ค าธรรมดา มีวิญญาณ การเปรียบเทียบที่เสน่ห์ ศักดิ์ของ

ค า อ านาจของค าการเน้นค า ซ้ าค า การใช้ค าถามโดยไม่ต้องการค าตอบ การบัญญัติค าใหม่  
   4. การใช้อุทาหรณ์  
   5. กระบวนการพรรณนามีลักษณะคือ ความบริสุทธิ์ ความสง่าตระการ ความคิด

สร้างสรรค ์เป็นไปตามธรรมชาติ ตรงต่อความหมาย ความกลมกลืน ความมนี้ าหนัก  
   6. ค ารูปธรรม ค านามธรรม ค าแสดงอาการ ค าแสดงภาพ มีความหมาย โดยตรงมี

ความหมายโดยนัย  
  สิริวรรณ นันทจันทูล (2553) ได้สรุปแนวคิดในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารพอสรุปได้ 

ดังนี้ 
   1.  ผู้เขียนควรศึกษาการเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง ผู้เขียนควรศึกษาหลักการ เขียน

สะกดค า หลักการใช้ ณ น หลักการใช้ ศ ษ ส หลักการใช้ อ า อัม อ าม หลักการใช้วรรณยุกต์ ค าที่ 
มักสะกดผิด และค าที่ถูกตอ้งควรเขียนอยา่งไร 

   2.  ผู้เขียนควรศึกษาการใช้ค า ดังนี้  



 

 

  21 

    2.1  ศึกษาประเภทของค า ไดแ้ก่ 
      2.1.1 ค าที่มีความหมายโดยตรง คือ ค าที่มีความหมายตามค าศัพท์ เช่น ซัก

แห้ง หมายถึง ท าความสะอาดเสื้อผ้าหรือสิ่งทอต่าง ๆ ด้วยวิธีพิเศษโดยแช่ลงในสารละลายเคมี  กิน 
หมายถึง เคี้ยว, เคี้ยวกลืน, ดื่ม เป็นต้น  

      2.1.2 ค าที่มีความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง หมายถึง ค าที่มี
ความหมายซึ่งสามารถน าความคิดให้เกี่ยวโยงกับสิ่งอ่ืน เช่น ซักแห้ง หมายถึง ไม่อาบน้ าใช้เพียงน้ าลูบ
ตัว กิน หมายถึง โกง หารายได้ในทางไมสุ่จริต  
    2.2  การใช้ค าให้ถูกต้องตรงความหมาย ทั้งนี้เพราะค าในภาษาไทยมีหลาย
ประเภท เช่น ค าที่มีความหมายโดยตรง ค าที่มีความหมายโดยแฝง ค าที่มีความหมายตามบริบท ค าที่
มีความหมายใกล้เคียงกัน ค าที่มีเสียงใกล้เคียงกัน ค าพ้องเสียง ฯลฯ   

    2.3  การใช้ค าให้เหมาะสม ผู้เขียนต้องพิจารณาว่าในงานเขียนนั้นควรใช้ระดับ
ภาษาอย่างไรจึงจะเหมาะสม เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาก่ึงทางการ ภาษาทางการ เป็นต้น   

    2.4  ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค าต่อไปนี้ 
      2.4.1 การใช้ค าก ากวม หรือข้อความก ากวมท าให้ตีความหมายได้หลายอย่าง 

อาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ เช่น ห้ามไม่ให้จอดรถขวางประตูหน้าบ้าน ค าว่า “ห้าม” และ ค า
ว่า “ไม่ให้” เป็นค าที่มีความหมายในเชิงปฏิเสธ ดังนั้น เมื่อน ามาใช้ด้วยกัน ท าให้ประโยคนี้มี
ความหมายในเชิงบวก ซึ่งผู้รับสารอาจเข้าใจผิดไดว้่าผู้เขียนให้จอดรถหนา้ประตูบา้นได ้

      2.4.2 การใช้ค าต่างระดับภาษาอยู่ในประโยคหรือข้อความเดียวกัน เช่น 
ละครโทรทัศน์ในบ้านเรานิยมเรื่อง ภรรยาหลวง เมียน้อย แม่สามี ลูกสะใภ้  ค าว่า “ภรรยาหลวง แม่ 
สามี, ลูกสะใภ้” เป็นค าในระดับภาษาทางการ ดังนั้นการน าค าว่า “เมียน้อย” ซึ่งเป็นค าในระดับ
ภาษา ไมเ่ป็นทางการ จึงเป็นการใช้ค าต่างระดับภาษาในประโยค  

      2.4.3 การใช้ค าเกินจ าเป็น จะท าให้ข้อความหรือประโยคยาว เยิ่นเย้อ ไม
กระชับความ เช่น ในความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดวาคนไทยสวนใหญ่มีนิสัยรักสนุกเป็นส่วนมาก 
เดียวกัน  ผู้เขียนใช้ค าว่า “ส่วนใหญ่” และค าว่า “ส่วนมาก” ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายเหมือนกัน มา
ใช้ ในประโยคท าให้ประโยคยาว และเยิ่นเย้อจนเกินไป ซึ่งผู้เขียนสามารถเลือกใช้ค าใดค าหนึ่งได้ เช่น 
ในความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่าคนไทยมีนิสัยรักสนุกเป็นส่วนมาก หรือ ในความเห็นของ
ข้าพเจ้า ขา้พเจ้าคิดวาคนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยรักสนุก   

      2.4.4 การใช้ค าหรือส านวนภาษาต่างประเทศ เป็นการใช้ค าและยืมค าจาก
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาเขมร ฯลฯ มาปะปนในภาษาท้องถิ่น
อีสาน ค าจากภาษาเหล่านั้นบางค าเข้ามาใช้อยู่ในภาษาไทยเป็นเวลานานจนดูเสมือนเป็นค าไทย 

   3.  เกณฑก์ารใช้ค า  
    3.1  การใช้ค าหยาบ ค าหยาบเป็นการเขียนด้วยภาษาไม่เรียบร้อย มีข้อยกเว้น

อยู่ข้อหนึ่งคือ การเขียนเรื่องสมมุติ ได้แก่ นวนิยาย และเรื่องสั้นนั้นจะใช้ภาษาพูดหยาบคาย คึก
คะนองอย่างไรก็ได้ตามอัธยาศัยของตัวละคร 

    3.2  การใช้ค าสแลง ค าสแลง คือ ค าที่จัดอยู่ในประเภทค าต่ า ค าต่ ามีหลาย ชนิด 
เช่น  ค าตลาด ค าสองงา่ม ค าด่า ค าผวน เป็นต้น 
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    3.3  การใช้ค าทับศัพท์ การทับศัพท์เป็นวิธีการยืมค าจากภาษาหนึ่งเข้าไปใช้อีก
ภาษาหนึ่งโดยตรงไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปซึ่งในการวิเคราะห์วัจนลีลาด้านการใช้ค าทับศัพท์แบ่งการ
วิเคราะห์ ได้แก่ การใช้ค ารูปภาษาเดิม,ค าทับศัพทท์ี่เปน็ชื่อเฉพาะ,ค าทับศัพท์ทั่วไป 

    3.4  การใช้ค าภาษาถ่ิน ภาษาไทยถิ่น 
    3.5  การใช้ค าซ้อน 
    3.6  การซ้ าค า 
    3.7  การใช้ค าอักษรย่อ   
   4. การใช้ส านวนภาษาให้เหมาะสมตามลักษณะการน าไปใช้ส านวนแบ่งออก ดังนี้  
    4.1 การใช้ส านวนเก่าแก่ที่ใช้กันมานานแล้ว โดยถือเป็นค ารวมที่ใช้เรียกค า

ประเภทสุภาษิต ค าพังเพย ค าคม ตลอดจนวลีส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่ใช้กันแพร่หลายแล้ว เช่น รักดีหามจั่ว 
รักชั่วหามเสา, นายวาขี้ข้าพลอย, เรือลมเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่ 

    4.2 การใช้ส านวนใหม่ที่ผู้พูดหรือผู้เขียนคิดเรียบเรียงขึ้นใหม่ ซึ่งบางส านวน ก็ใช้
ภาษาผิดไวยากรณ บางท่านเรียกส านวนประเภทนี้ว่า ภาษาแหวกแนว และเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่า 
ส านวนภาษาเหล่านี้มักจะมีพลังดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว 

    4.3 การใช้ส านวนภาษาสื่อให้เห็นภาพและรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นการใช้
ส านวนภาษาที่สื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพและรายละเอียดต่างๆ  อย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังเป็นการสื่อภาพและ
รายละเอียดของผู้ประพันธ์ที่มีตอ่สิ่งต่างๆ ให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่ผู้ประพันธ์ต้องการถ่ายทอด  

   5. การศึกษาการใช้ระดับภาษา  
    จากแนวคิดดังกล่าว ภาษานั้นเป็นเครื่องมือสื่อความคิดความเข้าซึ่งกันและกัน

ของคนในสังคม รูปแบบการใช้ภาษาควรเลือกเพ่ือตอบสนองความต้องการในการสื่อสารตามแต่
สถานการณ์ เพ่ือมุ่งเสนอความรู้ ความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้เสพ สวนภาษาผู้เขียนต้องมีกลวิธีใน
การเขียนดึงดูด ความสนใจของผู้เสพ จากแนวคิดที่ได้รวบรวมนี้  ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจกรอบแนวคิดที่จะ
น ามาวิเคราะหว์าทกรรมความรักมากยิ่งข้ึน และจะน ามาประยุกตศ์ึกษาตีความใช้ในการวิจัยเรื่องวาท
กรรม และกลวิธีทาง ภาษา ในมิติของชนชั้นเพศ  ศาสนา การใช้ถ้อยค าต่างๆ ใช้สัญลักษณ์ เรื่องวาท
กรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย  

  การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในข้อมูลวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 
   การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษา ตามกรอบการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ของฟาน 

ไดจน์ ถือเป็นการวิเคราะห์ระดับจุลภาคคือการวิเคราะห์รูปภาษาในตัวบทเพ่ือสืบหาอุดมการณ์ที่แฝง
อยู่ อุดมการณ์คือความเชื่อพ้ืนฐานที่สมาชิกในสังคมรับรู้ร่วมกัน ภาพสะท้อนความเชื่อหรือมโนทัศน์
ในสังคมถูกถ่ายทอดจากวาทกรรม ดังนั้นเมื่อกลุ่มหนึ่งในสังคมได้ถ่ายทอดวาทกรรมหนึ่งขึ้นมานั้น
สันนิษฐานได้ว่ามีอุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่งแฝงอยู่ (Van Dijk, 2006 อ้างถึงใน เพ็ญนภา  
คล้ายสิงห์โต, 2559 : 171) 

   ภาษาที่คนเราเลือกใชสื่อสารในตัวบทนั้น นอกจากจะท าหนาที่สื่อแทนความคิด
(ideationalrepresentation) และสื่อแทนปฏิสัมพันธระหว่างบุคคลในสังคม( interpersonal 
representation) แลวยังมีเจตนาและอ านาจในเชิงความคิดบางอย่างแฝงอยู่ด้วย (van Dijk, 1977, 
อางถึงใน จันทิมา เอียมานนท์, 2549) การตีความสารในตัวบทหนึ่งๆ จึงไม่อาจพิจารณาเฉพาะรูป
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ประโยคตามโครงสรางทางภาษาเพราะในตัวบทหนึ่งๆ ถ้อยค าที่ปรากฏอยู่ไม่ได้มีเพียงการประกอบ
ขึ้นตามระบบของไวยากรณในภาษาแต่ละภาษาเพ่ือสื่อความใหเขาใจได้เทานั้น แต่ในตัวบทยังแสดง
ถึงความเกี่ยวพันขององคประกอบในการสื่อสาร อันหมายถึง บุคคล เหตุการณหรือสิ่งที่มีขึ้นหรือ
เกิดข้ึนแลวในสังคม ซึ่งได้รับการสื่อความขึ้นใหม่ในรูปแบบของตัวบทอันประกอบด้วยค าและถ้อยค า
ที่ผ่านการเลือกและเรียบเรียงขึ้นอย่างมีระบบตามหลักการของกลุ่มภาษาศาสตร์ระบบหนาที่ 
(Systemic Functional Linguistics) เพ่ือสื่อความหมายตามหนาที่หลักของภาษา 3 ประการ ได้แก
1) หนาที่ด้านระหว่างบุคคล (interpersonal) ซึ่งเป็นการแสดงใหเห็นวาในกิจกรรมการสื่อสารผ่าน
ตัวบทนั้นมีผู้ร่วมสื่อสาร (participants) คือใครบ้าง ด้วยช่องทางการสื่อสารอย่างไร 2) หนาที่ดานค
วามคิด (ideational) อันเป็นการแสดงจุดมุ่งหมายบางอย่าง เชน บอกเล่าประสบการณ โตตอบ 
เป็นตน และ 3) หนาที่ด้านตัวบท (textual) ซึ่งเป็นการจัดเรียงข้อความภายในตัวบทเพ่ือสื่อสาร 
ดังนั้น ในตัวบทหนึ่งจึงเป็นแหล่งรวมของความสัมพันธที่ประกอบไปด้วย ผู้ร่วมสื่อสารอันได้แก่ ผู้ส่ง
สารหรือผู้ผลิตกับผู้รับสารและมีเหตุการณหรือกิจกรรมทางสังคมบางอย่างเกิดขึ้นที่จะท าใหมีการ
น าเสนอความคิดและเรื่องราวต่างๆ ได้ รวมถึงมีระบบไวยากรณในภาษาของผู้ร่วมสื่อสารที่จะท าให
เกิดการจัดเรียงถ้อยค าเพ่ือใชสื่อสารในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม การเลือกใชภาษาเพ่ือสื่อสารใน
กิจกรรมทางสังคมของคนเรา ผู้พูดจึงตองพยายามสร้างตัวบท ภาษาและเลือกใชรูปภาษาใหสะดวก
และเอ้ือตอการสื่อสารเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงคของตนเองมากที่สุด (จันทิมา เอียมานนท์, 2549)  

   การน าแนวคิดเรื่องกลวิธีทางภาษามาใช้ในการศึกษานี้  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์วาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานว่ามีกลวิธีทางภาษา รูปแบบการใช้ภาษาในการสื่อ
อุดมการณ์เกี่ยวกับวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยอย่างไรบ้าง โดยน ามาประยุกต์
ศึกษาตีความใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จึงท าให้ผู้วิจัยเข้าใจกรอบแนวคิดที่จะน ามาวิเคราะห์วาทกรรมความ
รักมากยิ่งขึ้น  

2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรัก 
  ความรักที่มีคุณภาพตองใหความส าคัญกับความคิด และความรูสึกของอีกฝ่ายหนึ่ง

โดยเฉพาะเมื่อใดก็ตามที่จะตองมีการตัดสินใจควรระมัดระวังอย่างมาก เพราะอาจเกิดผลกระทบต
อสัมพันธภาพระหว่างกันไดและสิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าตัดสินใจแบบเผด็จการ เนื่องจากจะท าให อีก
ฝ่ายรูสึกกดดันและเกิดความรูสึกขุ่นเคืองคับของใจ 

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ดนัย ไชยโยธา, 2546  อ้างอิงจาก
พจนานุกรม, 2525) ใหความหมายของค าวา “รัก” ไวเพียงสั้นๆ วา “ชอบอย่างผูกพัน พรอมด้วยชื่น
ชมยินดี” ซึ่งมีความหมายพองกับค าต่างๆ ดังตอไปนี้ 

    1. ชอบ แปลวา พอใจ เช่น ชอบอ่านหนังสือ ชอบเที่ยว ชอบผลไม้ 
    2. ชอบใจ แปลว่า ถูกใจยินดี เชน ยินดีรับเป็นที่ปรึกษา ยินดีอุปการะ 
    3. ชอบพอ แปลว่า รักใครกัน ถูกอัธยาศัยกัน เชน บุตรหลานในครอบครัวนี้รักกัน 
    4. ชอบธรรม แปลวา ถูกตามหลักธรรม ถูกตามนิตนัย เช่น สามีภรรยาในครอบครัว

นี้ด าเนินชีวิตถูกต้องตามหลักธรรมในการครองเรือน 
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  สารานุกรม ฉบับ บริเทนนิกา (ดนัย ไชยโยธา, 2546  อ้างอิงจาก  Encyclopaedia 
Britannica CD Deluxe Edition, 2000) ได้ใหความหมายบทนิยามของความรักไว 4 ความหมาย
ดังตอไปนี้ 

    1. มิตรภาพ (friendship) หมายถึง การมอบความรูสึกชอบหรือความผูกพันแก่
เพ่ือนมนุษย ์

    2. ภราดรภาพ (fraternity) หมายถึง ความรู้สึกว่ารักกันอย่างพ่ีอย่างน้อง 
    3. คูรัก (lover) หมายถึง บุคคลที่อยู่ในความรัก อันได้แกความหลงใหลของชายกับ

หญิงที่มีต่อกันเป็นบทเริ่มตนของความปรารถนาทางเพศ 
   4. เทววิทยา (theology) หมายถึง ศาสนาประเภทเทวนิยมที่นับถือพระเจาหรือเทพเจา 
  จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่า ความรัก เป็นอารมณชนิดหนึ่งของมนุษย์เกิดขึ้น พัฒนา

เปลี่ยนแปลงได้จากความรักแบบหนึ่งไปเป็นความรักอีกแบบหนึ่ง และหายไปได้ในที่สุด ภายใตองค
ประกอบ คือ ความผูกพัน ความใกลชิด มิตรภาพ การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน และความยืดหยุน 

  ความรักนั้น สามารถอ้างถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและสภาวะทางอารมณ์ตัวอย่างเช่น 
เมื่อเราพูดถึงคนที่เรารักเราย่อมรู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างคนสองคนที่มากกว่า
ความรู้สึกอ่ืนๆอยา่งเช่นความชอบ ความรักสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและไม่มีรูปแบบตายตัว
โดยมีผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับความรักไว้ดังนี้ 

  Sternberg (อ้างถึงใน กัญชพร คูตระกูล, 2561) ได้เสนอแนวคิดทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่ง
ความรัก (Triangular theory of love) คือ ทฤษฎีที่ว่าด้วยการศึกษาความรักในเชิงจิตวิทยาของ
นักจิตวิทยา โดยเขาได้กล่าวว่าความรักจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกันของ
ความสัมพนัธ์ในรักระหว่างบุคคล ซึ่งทัง้ 3 ส่วนจะประกอบไปดว้ย 

    1. ความสนิทสนม (intimacy) เป็นองค์ประกอบทางอารมณ์ คือ มีความคุ้นเคยใกล
ชิดกันในความรู้สึก ความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง ความเอ้ืออาทรต่อกัน สื่อสารกันได้อย่างดีและมีความ
ไว้วางใจต่อกนั ความใกล้ชิดสนิทสนมจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นเมื่อมีความสัมพันธ์กันเป็นเวลานาน เป็นไปได้
ที่เวลานั้นอาจท าให้คู่สัมพันธ์มองข้ามความสนิทสนมและการต้องพ่ึงพาต่อกัน 

    2. ความเสน่หา (passion) เป็นองค์ประกอบทางแรงจูงใจ เกิดจากแรงขับภายใน
ระบบของร่างกาย หรือความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นทางสรีระ (physiological arousal) เป็นความดึงดูด
ระหว่างเพศ เช่น ความพอใจใน รูป กลิ่น เสียง หรือจริตกิริยาของอีกฝ่ายหนึ่ ง หรือเสน่ห์ (appeal) 
อ่ืนๆ และยังรวมถึงเหตุกระตุ้น อ่ืนๆ ซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกโรแมนติก ด้วยนักเขียนมักสร้างฉากให้
เกิดขึ้นในนิยายรักของตน เช่น ความเสน่หาจะเกิดเมื่อร่วมกันฝ่าอันตราย สถานการณ์เลวร้าย หรือ
ความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยาก นิยายเหล่านี้ถือว่าความเสน่หาท าให้ความรักมีความเข้มข้น  
จึงไม่น่าแปลกใจว่าท าไมหนุ่มสาวจึงมีความรู้สึกรุนแรงในความรัก แตกต่างจากความรักระหว่างพ่ีน้อง 

    3. พันธะผูกพัน (commitment) เป็นองค์ประกอบด้านความคิด คือการตัดสินใจที่
จะรักหรือมีพันธะทางใจหรือทางสังคมต่อกัน การใช้เวลาร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ หรือการใช้ชีวิต
ร่วมกันต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลานาน รับผิดชอบในพันธะที่ตกลงต่อกัน การรับพันธะผูกพันจะค่อย
เพ่ิมขึ้นเมื่อมีความสนิทสนมกนั มากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของความสุขความพอใจที่
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เกิดข้ึนในแต่ละระยะเวลา เมื่อมีปัญหายุ่งยากในความสัมพันธ์ระหว่างกัน การรับพันธะผูกพันอาจลด
ระดบัลงไปด้วย 

  การจัดแบ่งรูปแบบของความรักดังที่กล่าวมาไม่ใช่เป็นข้อสรุปสุดท้ายในเรื่องนี้ อาจมี
ความรักในรูปแบบอ่ืนอีก ตามแนวคิดของ Sternberg ให้ความส าคัญกับความเสน่หาต่อความรัก
ค่อนข้างมาก แต่ในความสัมพันธ์กันส่วนใหญ่นั้น ความสนิทสนมและพันธะผูกพันเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญกว่าความเสน่หา 

  ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบความรัก 
   จากศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างมิติของความรักและบุคลิกภาพ พบว่า อายุมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความรักในมิติด้านความใกล้ชิด ( Intimacy) และพันธะสัญญา
(Commitment) แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับมิติด้านเสน่หา (Passion) (Ahmetoglu, Swami, & 
Chamorro-Premuzic, 2010 อ้างถึงใน พนิดาพร จงราเชนทร์, 2559) 

   นอกจากนี้ เพศ มีอิทธิพลต่อรูปแบบความรักของบุคคลเช่นกัน (Fehr & 
Broughton, 2001 อ้างถึงใน พนิดาพร จงราเชนทร์, 2559)  เช่น ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบผู้ชาย
ที่ฉลาด หล่อ และรู้จักการเข้าสังคมมากกว่าผู้ชายประเภทอ่ืน ในขณะที่ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบ
ผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาดี (Schmitt & Buss, 1996) และงานวิจัยของ Schmitt (2006) ยังพบว่า 
ผู้หญิงจะประเมินรูปแบบความรักของตนในเชิงความรู้สึกมากกว่า เช่น โรแมนติก (Romantic) หรือ
แบบเพื่อน (Compassionate) ส่วนผู้ชายจะประเมินรูปแบบความรักของตนในเชิงกามารมณ์มากกว่า
เช่น ตัณหา (Lustful) หรือวิปริต (Kinky) เช่นเดียวกับ Levesque (1993) ที่พบว่า วัยรุ่นชายที่มี
รูปแบบความรักแบบเสียสละ จะมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์ด้านความรักทางบวก และวัยรุ่ น
หญิงที่มีรูปแบบความรักแบบเสียสละกับแบบเสน่หา จะมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์ด้านความรัก
ทางบวก และผลการศึกษาของ Levesque ยังพบความคล้ายคลึงกันของการสร้างความผูกพัน 
มิตรภาพ และความเสน่หาในความสัมพันธ์ด้านความรักระหว่างวัยรุ่นและผู้ใหญ่อีกด้วย  (อ้างถึงใน
พนิดาพร จงราเชนทร์, 2559)  จากงานวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่า อายุ เพศ ลักษณะความชอบส่วน
บุคคล รวมถึงรสนิยมทางเพศมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทั้ง 3 ของความรัก 

  เพราะเหตุนี้จึงท าให้เราตระหนักได้ว่า แม้ความสัมพันธ์จะเป็นรากฐานของความรัก แต่
ไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่จะสามารถน าทางเราไปสู่ความรักที่ดีได้ เพราะระหว่างทาง เราพบความจริง
ที่ว่าตัวตนของเราถูกสร้างให้มีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เราเป็น ดังนั้น การรู้จักตัวเองและคนพิเศษที่
เราสนใจก็น่าจะเป็นหนทางที่ดีส าหรับการเริ่มต้นเรียนรู้และดูแลหัวใจของกันและกัน 

 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรมและอุดมการณ์ 
  ในปี พ.ศ. 2554 ชนกพร พัวพัฒนกุล ท างานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
อุดมการณ์ในวาทกรรมการพยากรณ์ดวงชะตา : การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ผลการวิจัยพบว่า 
การศึกษาวาทกรรมค าพยากรณ์ดวงชะตาไม่เพียงแต่จะช่วยให้เข้าใจบทบาทของภาษาในการประกอบ
สร้างและสื่ออุดมการณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อและการกระท าของคนใน
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สังคมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เข้าใจบทบาทของ “หมอดู” ในฐานะที่เป็นกลไกลหนึ่งในกระบวนการขัด
เกลาทางสังคม ตลอดจนท าหน้าที่ตักเตือน สั่งสอน ให้ก าลังใจ ให้ความหวังและเสริมสร้างความมั่นคง
ทางจิใจแก่คนในสังคมด้วย 

  ทั้งนี้ ชนิดา พันธุโสภณ (2555) ได้ศึกษาวาทกรรมความรักในชุมชนกลอนออนไลน์ ผล
การศึกษาพบว่า อุดมการณ์ที่แฝงอยู่ในวาทกรรมความรักที่ปรากฏในกลอนออนไลน์ พบว่า มีการ
น าเสนออุดมการณ์ที่แฝงอยู่โดยผ่านภาษาของกลอนออนไลน์มีอยู่  4  ลักษณะ คือ ได้สะท้อนภาพ
อุดมการณ์ทางเพศผ่านกลอนในชุมชนกลอนออนไลน์ ได้แก่ เพศหญิงและเพศชาย  อุดมการณ์ทาง
ศาสนาผ่านกลอนในชุมชนกลอนออนไลน์ ได้แก่  ทางธรรมและทางโลก อุดมการณ์ทางชนชั้นผ่าน
กลอนในชุมชนกลอนออนไลน์ ได้แก่ ชนชั้นล่างและชนชั้นสูง และอุดมการณ์ทางสังคมผ่านกลอนใน
ชุมชนกลอนออนไลน์ ส าหรับกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการน าเสนอวาทกรรมความรัก พบว่า  มีการใช้
กลวิธีทางภาษาหลายวิธีในการสื่อความคิดของอุดมการณ์ ได้แก่ กลวิธีทางภาษาการใช้ค า อาทิ  การ
เล่นค า  การใช้ค ากระทู้ การใช้ค าหยาบ  การใช้ภาษาต่างประเทศ และการใช้โวหารภาพพจน์  กลวิธี
ทางภาษาการใช้ส านวน อาทิ การใช้ส านวนเดิม  การใช้ส านวนใหม่โดยเปลี่ยนแปลงส านวนเดิม  และ
การใช้ส านวนที่สร้างข้ึนใหม่ และกลวิธีทางภาษาการสื่อความหมาย  อาทิ  การสื่อความหมายโดยตรง 
และการสื่อความหมายโดยนัย 

  ศิริกัญญา บรรพแสง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง อุดมการณ์ความรัก เพศภาวะและสุขภาวะ
ทางเพศ ในความสัมพันธ์คู่รักของสาวโรงงานวัยรุ่นหญิง ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นทั้งหญิงและชายให้
ความหมายของความรักในแง่ความสวยงาม ความผูกพันทาง อารมณ์  แต่ความรักในมุมมองของสาว
โรงงานวัยรุ่นหญิงนั้นถูกเชื่อมโยงกับเรื่องเศรษฐกิจ และแรงสนับสนุนทางสังคมจากคู่รัก ซึ่งมีผลกับ
ระยะเวลาในคู่ความสัมพันธ์ ถ้าฝ่ายชายเป็นผู้ที่มีฐานะดี และคอยช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องการเงิน 
คอยช่วยเหลือด้านต่างๆ สาวโรงงานวัยรุ่นหญิงก็จะ พยายามรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ให้นานที่สุด 
  ต่อมา สุธีรา เอ้ือไพโรจน์กิจ (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาษากับอุดมการณ์: วาท
กรรมนมแม่ในสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีทางภาษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ1) กลวิธีทาง
อรรถศาสตร์ เช่น การใช้ค าเปรียบเทียบ, การใช้ค าปฏิเสธ และ 2) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ เช่น 
การใช้วัจนกรรม มูลบท เป็นต้น จากกลวิธีทางภาษาที่ปรากฏสื่อ ความหมายว่านมแม่เป็นสารอาหาร
ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับลูก และตอกย้ า ผลิตซ้ าอุดมการณ์ ความเป็นแม่ บทบาทความเป็นแม่ในสังคม
สมัยใหม่ที่ต้องตอ่สู้กับความเชื่อเกี่ยวกบัการเลี้ยงดูบตุรในอดีต 
  วัฒนา แช่มวงษ์ (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง กลวิธีการใช้ภาษาในวาทกรรมโฆษณา
เครื่องส าอางในภาษาไทย โดยผลการวิจัยพบว่า กลวิธีทางภาษาประกอบด้วย 2 กลวิธีหลัก ได้แก่ 
กลวิธีทางอรรถศาสตร์และกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และปริเฉท ส าหรับกลวิ ธีทางอรรถศาสตร์นั้น
สามรถแสดงภาพความงามได้อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนที่สุด โดยสังเกตจากการใช้ค ากริยาแสดง
ภาพเพ่ือบรรยายลักษณะที่พึงประสงค์ นอกจากนั้นยังพบว่ากลวิธีการเพ่ิมน้ าหนักมักจะเกิดร่วมกับ
การใช้ค ากริยาแสดงสภาพ ท าให้ลักษณะความงามชัดเจนและครบถ้วนขึ้น 

  สันติ ทิพนา และราตรี ทิพนา (2560) ได้ศึกษาและวิเคราะห์เรื่อง วาทกรรมผัวเมียใน
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย โดยผลการศึกษาพบว่า พบว่า 1)  มิติทางด้าน
สังคม คอื การไปแอบรักผัวหรือเมียชาวบ้าน การยอมเป็นผัวส ารอง เมียส ารอง เกิดวาทกรรมที่สังคม
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ยอมรับ 2) มิติทางด้านวัฒนธรรมประเพณี เกิดวาทกรรมที่ท าให้การที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กินกับ
ผู้ชายคนหนึ่งที่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ผู้ชายแอบมีความสัมพันธ์กับหญิงอ่ืนที่ไม่ใช่เมีย
ของตน ความกล้าของผู้หญิงสมัยใหม่ที่แสดงออกอย่างเปิดเผยและไม่มีขีดจ ากัดอีกต่อไป 3) มิติด้าน
เศรษฐกิจ พบว่า  มีเพลงจ านวนไม่น้อยที่กล่าวถึงการใช้ชีวิตครอบครัวหรือระหว่างผัวเมีย เมื่อ
แต่งงานกันได้สักระยะ  ผัวและเมียก็เริ่มแสดงตัวตนของตนเองออกมา  เช่น ผัวก็ไม่ค่อยกลับบ้าน  
ดื่มสุรา เที่ยวกลางคืน เมียก็ไม่แต่งตัว รูปร่างอ้วน และขี้บ่น ในที่สุดท าให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
น าไปสู่การหย่าร้าง ท าให้เกิดปัญหาครอบครัว  ปัญหาสังคม และปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรม ท าให้ผู้วิจัยได้มองเห็นถึงแนวทางการ
วิเคราะห์วาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน เพ่ือพิสูจน์แนวคิดและทฤษฎีว่าบทเพลงลูกทุ่ง
อีสานที่น ามาวิเคราะห์นั้นมีการน าเสนอวาทกรรมความรักผ่านบทเพลงลูกทุ่งอีสานอย่างไร โดยผู้วิจัย
จะน างานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมดมาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษางานวิจัยต่อไป 

2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีทางภาษา 
  ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากลวิธีทางภาษาได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ ดุษฎี กองสมบัติ (2546) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีการใช้ภาษาในการ
แสดงตลกอีสาน  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาของการแสดงตลกอีสาน และเพ่ือ
วิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในการแสดงตลกอีสาน ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างของเนื้อหาที่ทั้ง 2 
คณะใช้ มี 3 รูปแบบ คือ การแสดงแบบเปิดหรือแบบไมม่ีแกนเรื่อง การแสดงแบบมีแกนเรื่องและการ
แสดงแบบผสม ส่วนเนื้อหาการแสดง มี 25 ประเภท เช่น เพศ เงินทอง การดัดแปลง เนื้อเพลง เป็น
ต้น เนื้อหาสะท้อนถึงเรื่องต่างๆ  4 เรื่อง เมื่อน ากรอบแนวคิดเรื่องตรรกะของตลกมาเทียบเคียง 
พบว่า เนื้อหาแต่ละประเภทสอดคล้องกับตรรกะของตลก เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาของทั้ง 2 คณะ 
พบว่า มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่าง ส่วนที่คล้ายคลึงกันคือ การแสดงเรื่องเพศ และเรื่อง 
เงินทองของทั้ง 2 คณะอยู่ในอันดับใกล้เคียงกัน สะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดที่ตลกโด่งดัง 
เรื่องเพศ และเงินทองก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คน  
  ในดา้นภาพสะท้อนของเนื้อหาจะเห็นไดว้่า ทั้ง 2 คณะต่างสะท้อนให้เห็นภาพวัฒนธรรม
ในการแสดงทุกชุดเป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ เรื่องราวดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ส่วนเนื้อหาที่
แตกต่างกัน คือ ส่วนใหญ่คณะเสียงอีสานจะแสดงเรื่องง่าย ๆ ที่ใกล้ตัวและไม่มีสาระมากเท่าไหร่ 
แสดงถึงการเลือกมุขตลกให้เขา้กับภูมิหลังของกลุ่มผู้ชมที่เป็นคนทั่วไปและ อยู่ในเพศและวัยที่ต่างกัน
ออกไป แม้ว่าคณะเพชรพิณทองจะเลือกมุขตลกได้สอดคล้องกับภูมิหลัง ก็ดูจะเข้าใจได้ยากส าหรับ
กลุ่มคนที่ไม่มีกรอบประสบการณ์ ด้านกลวิธีการใช้ภาษาพบว่า แบ่งได้ 9 ประเภท เช่น การใช้ค า 
ภาษาต่างประเทศ การเล่นค า ค าหยาบ และอุปมาโวหาร เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบ ระหว่าง 2 คณะ 
พบว่า ส่วนที่คล้ายคลึง คือ ต่างก็ใช้ค าภาษาต่างประเทศ (ค า ทับศัพท์) และค าหยาบในการแสดงทุก
ชุด ด้านที่แตกตา่ง คือ คณะเพชรพิณทองใช้ภาษาต่างประเทศ (กลุ่ม ค า และประโยค) มากกว่าเสียง
อีสาน   
  อันธิยา หล่อเรืองศิลป์ (2549)  ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือสร้าง 
อารมณข์ันในละครตลกสถานการณ์เรื่อง บางรักซอย 9 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษา 
เพ่ือสร้างอารมณ์ขันในละครตลกสถานการณ์เรื่องบางรักซอย 9 การศึกษาพบว่า ลักษณะที่ถูก
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น ามาใช้ เป็นสถานการณ์ของความขบขันมี 12 ลักษณะ ได้แก่ ความขบขันที่เกิดจากการท าให้เป็น
เรื่องไร้สาระ ความขบขันที่เกิดจากการล้อเรื่องสามีภรรยา ความขบขันที่เกิดจากการเน้นพฤติกรรมที่
ไม่น่าพึงพอใจ ความขบขันที่เกิดจากการล้อความเป็นอีสาน ความขบขันที่เกิดจากการล้อรูปลักษณ์ 
ความขบขันที่เกิดจากการเน้นลักษณะนิสัย ความขบขันที่เกิดจากการล้อสถานภาพโสด ความขบขันที่
เกิดจากการล้อวัยสูงอายุ ความขบขันที่เกิดจากการล้อเรื่องหนุ่มสาว ความขบขันจากเรื่องที่มีนัยทาง
เพศ ความขบขันที่เกิด จากการล้อเรื่องในครอบครัว และความขบขันที่เกิดจากการล้อเรื่องความโง่ 
ส่วนการใช้ภาษาในสถานการณ์ของความขบขันนั้นๆ ซึ่งพบว่า การใช้ภาษาเพ่ือสร้างความขบขันมี
ทั้งหมด 8 กลวิธีได้แก่ การเล่นค า การประชด การเสียดสี การใช้ความเปรียบ การใช้เสียงสัมผัส การ
ใช้ส านวนโวหาร การใช้เพลง และการพูดสองแงสามง่าม อย่างไรก็ตามในแต่ละสถานการณ์ที่สร้าง
ความขบขัน มักเกิดจากการท างานร่วมกันของกลวิธีการใช้ภาษาหลายๆ กลวิธีรวมทั้งการแสดงของ
นักแสดงที่กลมกลืนเป็นธรรมชาติ จึงจะ ท าให้สถานการณนั้นๆ ประสบความส าเร็จในการสร้างเสียง
หัวเราะได้ 
  ในปีต่อมา อรวี บุญนาค (2550) ศึกษาเรื่อง กลวิธีการใช้ภาษาแสดงความผิดหวังต่อ
ผู้ฟังที่มี สถานภาพต่างกันในภาษาไทย : กรณีศึกษานิสิตนักศึกษา มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือวิเคราะห์กล
วิธีการใช้ภาษา แสดงความผิดหวังของนิสิตนักศึกษาต่อผู้ฟังที่มีสถานภาพต่างกันในภาษาไทย 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการใช้ภาษาแสดงความผิดหวังกับปัจจัยด้านสถานภาพของผู้ฟัง
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการใช้ภาษาแสดงความผิดหวังกับปัจจัยด้านเพศของผู้พูด 
ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการใช้ภาษาแสดงความผิดหวังแบ่งเป็น ดังนี้ กลวิธีแสดงความผิดหวังโดยตรง 
ได้แก่ 1.การต่อว่า ประกอบด้วยกลวิธีย่อย 3 กลวิธี คือ การต่อว่าด้วยการชี้การกระท าของผู้ฟังที่ท า
ให้ผู้พูดผิดหวัง การต่อว่าด้วยถ้อยค าผรุสวาทและการต่อว่าด้วยการตัดพ้อ 2. การบอกความรู้สึกของ
ผู้พูด 3. การทักท้วง  4. การกล่าวโทษ ส่วนกลวิธีแสดงความผิดหวังโดยอ้อมสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
กลวิธีแสดงความผิดหวังโดยอ้อมแบบกล่าวถ้อยค า ประกอบด้วย คือ กลวิธีแสดงความผิดหวังโดย
อ้อมประเภทการคุกคามหน้าผู้ฟัง 11 วิธี เช่น การถามเหตุผลจากผู้ฟัง การแนะน าให้ผู้ฟังกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง และการกล่าวตัดความสัมพันธ์ เป็นต้น และกลวิธีแสดงความผิดหวังโดยอ้อม
ประเภทการรักษาหน้าผู้ฟัง พบว่า กลวิธีแสดงความผิดหวังโดยตรงและกลวิธีแสดงความผิดหวังโดย
อ้อมประเภทการคุกคามหน้าผู้ฟังจะปรากฏมากที่สุดในสถานการณ์ที่ผู้ฟังมีสถานภาพต่ ากว่าผู้พูด 
รองลงมาคือ สถานการณ์ที่ผู้ฟังมสีถานภาพเท่ากันกับผู้พูดและปรากฏน้อยที่สุด ในสถานการณ์ที่ผู้ฟัง
มีสถานภาพสูงกว่าผู้พูด ในขณะที่กลวิธีแสดงความผิดหวังโดยอ้อมประเภทการรักษาหน้าผู้ฟังจะ
ปรากฏมากที่สุดในสถานการณ์ที่ผู้ฟังมี สถานภาพสูงกว่าผู้พูด รองลงมาคือ สถานการณ์ที่ผู้ฟังมี
สถานภาพเท่ากันกับผู้พูดและปรากฏน้อยที่สุด ในสถานการณ์ที่ผู้ฟังมีสถานภาพต่ ากว่าผู้พูดและเมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการใช้ภาษา แสดงความผิดหวังกับปัจจัยด้านเพศของผู้พูด พบว่า 
ผู้พูด 2 เพศใช้กลวิธีที่แตกต่างกัน โดยผู้พูดเพศชายมักจะเลือกใช้กลวิธีที่แสดงให้เห็นลักษณะเด่นของ
ผู้ชาย คือ การไม่คิดเล็กคิดน้อย การเก็บอารมณ์ สวน ผู้พูดเพศหญิงจะเลือกใช้กลวิธีที่แสดงให้เห็น
ความจุกจิกหยุมหยิม ไม่เก็บอารมณแ์ละไมม่ั่นใจ 
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  ภัททิรา วิภวภิญโญ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง กลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในบทเพลงของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ โดยมีีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ใชสื่อแทนทรรศนะ ในการก ากับและควบคุมพฤติกรรมของประชาชนในสังคมผ่านบทเพลงคืน
ความสุขใหประเทศไทย โดยใชหลักการ วิเคราะห์เชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในมิติทางด้านภาษาผสานกับ
การวิเคราะหว์าทกรรมในมิติทางสังคม ผลการศึกษาพบวา บทเพลงคืนความสุขใหประเทศไทยมีการ
ใชกลวิธีทางภาษาและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการสร้างความเขาใจ และ การใหความมั่นใจในการ
ก ากับและควบคุมพฤติกรรมของประชาชนในสังคมด้วยกลวิธีต่างๆ อันประกอบไปด้วย (1) กลวิธีทาง
ศัพท ์เพ่ือแสดงสภาพและระดับความสัมพันธ์ ตลอดจนความส าคัญในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของผ ูร่วมสื่อสาร  (2) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรมเพ่ือสื่อความถึงนัยเกี่ยวกับเหตุการณ
ที่ปรากฏมากอ่นหน้าและเป็นการแฝงเจตนาของผู้ส่งสารในตัวบทดานความคิดเห็นและความคาดหวัง 
รวมถึงตอกย้ าใหผู้รับสารเกิดความมั่นใจในความมั่นคงปลอดภัย และ (3) กลวิธีทางวาทศิลป์ โดยใช
บทประพันธซ่ึงตองอาศัยคุณสมบัติทางเสียงและถ้อยค ามารอ้ยเรียงใหเกิดความไพเราะอันเป็นกลวิธีที่
ท าให้ผู้รับสารจดจ าไดง่้ายและมีความคงทน 
  ในปีต่อมา ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม (2559) ได้ศึกษาเรื่อง กลวิธีทางภาษาในการน าเสนอ
ความคดิเกีย่วกบั “การศึกษา” และ “การเรียนกวดวิชา” ในวาทกรรมโฆษณาสถาบันกวดวิชา โดยได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับการน าเสนออุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณา สถาบัน
กวดวิชาตามแนวทางการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้จากตัวบท 
โฆษณาสถาบันกวดวิชาที่ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์การค้าสยามสแควร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 – 
เมษายน 2556 ผลการวิจัยพบว่า วาทกรรมโฆษณาสถาบันกวดวิชามีรูปแบบการน าเสนอ 2 รูปแบบ 
ได้แก่ โฆษณาที่สื่อความ ทางธุรกิจโดยตรงและบทความเชิงโฆษณา กลวิธีทางภาษาที่วาทกรรม
โฆษณาใช้เพ่ือสื่ออุดมการณ์มี 2 กลวิธี คือ (1) กลวิธีทางวจันภาษา ได้แก่ การเลือกใช้ค าศัพท์ การใช้
อุปลักษณ ์การอ้างถึง การใช้ทัศนภาวะ การกล่าวเกินจริง การใช้ค ายืนยันของผู้ที่ประสบความส าเร็จ 
การใช้มูลบท การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ และการใช้วัจนลีลาแบบเป็นกันเอง (2) กลวิธีทางอวจันภาษา 
ไดแ้ก่ การใช้ภาพประกอบการโฆษณา และการใช้ขนาดของ ตัวอักษร กลวิธีภาษาดงักล่าวได้นาีเสนอ
ความคิดในวาทกรรมโฆษณาสถาบันกวดวิชา 3 ชุดความคิด คือ (1) ชุดความคิดที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน ได้แก่ นักเรียนควร “เป็นคนเก่ง” และ “เป็นที่ 1” นักเรียนมกัจะขาดความ พร้อมความ
มั่นใจและมีปัญหาการเรียน (2) ชุดความคิดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชา ได้แก่ ผู้สอนกวดวิชามี 
ความรู้ความสามารถสูงและเป็นที่ยอมรับจากนักเรียน ผู้สอนกวดวิชาเป็นผู้ทีเ่หมาะสมในการถ่ายทอด
ความรู้ ให้แก่นักเรียน ผู้สอนกวดวิชาเป็นผู้แก้ไขปัญหาการเรียนและท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จ
จากการเรียน และการสอบแข่งขันสถาบันกวดวิชาเปรียบเสมือนครอบครัวและคนใกล้ชิด (3) ชุด
ความคิดท่ีเกี่ยวขอ้งกับ การศึกษาและการเรียนกวดวิชา ได้แก่ การศึกษาคือการแข่งขันและจะต้องฝ่า
ฟันเพ่ือไปสู่ความส าเร็จ เป้าหมายของการศึกษาคือการสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียง การเรียนกวดวิชาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียน การเรียนกวดวิชาเสริมสร้างความมั่นใจและ
ท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนและการสอบแข่งขัน การเรียนกวดวิชาท าให้ปัญหาการ
เรียนต่าง ๆ หมดไปและท าให้นักเรียนเป็นคนเก่ง การเรียนกวด วิชาคือเสน้ทางสู่ความส า เร็จ การ
เรียนกวดวิชาคือการลงทุนที่คุม้ค่า ทั้งนี้ชุดความคิดดังกล่าวล้วนแล้วแต่ สะท้อนการศึกษาในระบบ
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โรงเรียนและการแข่งขนัทางการคาีระหว่างสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการนาีเสนอ 
“อุดมการณ์การศึกษาเชิงพาณิชย์” 
  สิริชญา คอนกรีต (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง กลวิธีทางภาษาในเพลงลูกทุ่งเพ่ือ
สื่อสารอตัลักษณ์และการเมืองเชิงวัฒนธรรมของคนอีสานพลัดถิ่น ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้ถ้อยค า
ภาษาถิ่นเพ่ือสะท้อน อัตลักษณ์ทาง วัฒนธรรม และสื่อสารประสบการณ์ร่วมระหว่างคนอีสานพลัด
ถิ่น มีการใช้ภาษาถิ่นปะปนไปกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาต่างประเทศ เพ่ือสื่อสารเรื่องราวกับ
คนนอก มีศิลปะของการใช้ภาษาทั้งการใช้ถ้อยค าและการใช้ภาพพจน์ ทั้งนี้กลวิธีทางภาษาและ
วรรณศิลป์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนอีสานพลัดถิ่นให้มีลักษณะของนักสู้
ชนชั้นแรงงาน และบอกเล่าความทุกข์ของคนอีสานจากความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
  ในปีเดียวกัน สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง กลวิธีทางภาษาและข้อ
ค านึงที่เป็นเหตุจูงใจที่ผู้พูดภาษาไทยใช้ในการแสดงความไม่พอใจ  ผลการวิจัยพบว่า ผู้พูดภาษาไทย
เลือกใช้กลวิธีทางภาษาแบบลดน้ าหนักความรุนแรงในการแสดงความไม่พอใจมากกว่ากลวิธีทางภาษา
แบบตรงไปตรงมา ส่วนข้อค านึงที่เป็นเหตุจูงใจที่ผู้พูดภาษาไทยค านึงถึงในการใช้กลวิธีทางภาษาใน
การแสดงความไม่พอใจมี 2 ส่วน คือ 1. ข้อค านึงที่เป็นเหตุจูงใจในส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์ของการ
สนทนา และ 2. ข้อค านึงที่ เป็นเหตุจูงใจในส่วนที่ เป็นปริบทของการสนทนา โดยการรักษา
ความสัมพันธ์ของคู่สนทนาเป็นข้อค านึงที่เป็นเหตุจูงใจที่ผู้พูดภาษาไทยส่วนใหญ่ค านึงถึงมากที่สุดใน
การใช้กลวิธีทางภาษาในการแสดงความไม่พอใจพฤติกรรมทางภาษาดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ทางสังคมวัฒนธรรม 3 ประการ ได้แก่ 1. การมีมุมมองตัวตนแบบพ่ึงพา (an interdependent view 
of self) 2. ความเป็นสังคมแบบอิงกลุ่ม (collectivism)  และ 3. ความเป็นวัฒนธรรมปริบทสูง (High 
context culture) 
  เช่นเดียวกับ เอ่ียม อามาตย์มุลตรี (2560) ได้ศึกษา กลวิธีทางภาษา : การสื่อความทาง
เพศในเพลงลูกทุ่งอีสาน พบว่ามีการสื่อความหลายลักษณะเช่น การสื่อความโดยใช้รูปลักษณ์การสื่อ
ความโดยกิริยาท่าทาง โดยมักเน้นสื่อความทางเพศหรือยั่วยุอารมณ์ความรู้สึกทางเพศเป็นส าคัญ 
ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทวิธีการด ารงชีพของนักร้องในปัจจุบันว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทเท่า
เทียมกันกับบุรุษ โดยเฉพาะในเรื่องเพศสัมพันธ์ โดยไม่ค านึงถึงค ากล่าวหาหรือค าต าหนิของสังคมถ้า
สังเกตจากเนื้อหาของเพลงแต่ละเพลงแล้ว เพราะถ้ามีเพลงที่ออกมาในลักษณะที่มีเรื่องเพศเข้ามา
เกี่ยวข้องแล้วจะท าให้บทเพลงเหล่านั้นต้องผลิตเพ่ิมมากขึ้น จึงส่งผลให้บทเพลงดังกล่าวมีมากขึ้น 
ส่วนกลวิธีการใช้ภาษาในการสื่อความทางเพศนั้น พบว่า มีการใช้ภาษาความหมายโดยตรงการใช้
ภาษาสื่อความหมายโดยนัย เพ่ือโน้มน้าว ยั่วยุหรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศนั้น จะเห็นว่า  
มีการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมสื่อความหมายได้ชัดเจนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ค า 

2.3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเพลงลูกทุ่งอีสาน 
  ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ (2549) ได้วิจัยเรื่อง เพลงลูกทุ่งอีสานกับลักษณะการใช้ภาษาและ

การสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษาในผลงานเพลงของศิริพร อ าไพพงษ์ ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้
ภาษาเข้าใจ ง่าย ตรงไปตรงมา นอกจากนั้นเนื้อหาของบทเพลงแสดงลักษณะเด่นทางด้านวัฒนธรรม 
ความเป็นอยู่ออกได้ทั้งสิ้น 2 ประการ คือ การสะท้อนภาพชีวิตของชาวชนบทและการสะท้อนความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม 
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  เกศราพร พรหมนิมิตกุล (2554) วิจัยเรื่อง ความงามของภาษาในเพลงลูกทุ่ง : 
กรณีศึกษาเพลงฮิตติดชาร์ตลูกทุ่งมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การใช้ภาษาในเพลงลูกทุ่งมีการใช้ค า
แบบเรียบง่าย โดยมีทั้งการใช้ค าภาษาถิ่น การใช้ค าบ่งสถานที่ การใช้ค าให้เกิดอารมณ์ การใช้ค า
สัมผัส การใช้ค าซ้ า การใช้ค าซ้อน การใช้ค าภาษาต่างประเทศ และการใช้ค าตัด ค าสแลง นอกจากนี้
ยังมีการใช้ภาพพจน์ที่ช่วยสร้าง สุนทรียภาพความงามและจินตภาพให้แก่ผู้ฟัง โดยมีการใช้ภาพพจน์ 
7 ลักษณะ คือ อุปมา สัญลักษณ์ บุคคลวัต ปฏิทรรศน์ อติพจน์ สัทพจน์และปฏิปุจฉา ในด้านการใช้
ส านวนมี ทั้งส านวนเก่าและมีส านวนใหม่ ส่วนโวหารพบว่านิยมใช้โวหาร 3 ลักษณะ คือ บรรยาย
โวหาร พรรณนาโวหาร และอุปมาโวหาร 

  เจด็จ คชฤทธิ์ (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความยากจนในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง : 
มุมมองและข้อสังเกตบางประการ ผลวิจัยพบว่า การเสนอภาพแทนที่เกี่ยวกับความยากจนใน
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งก็มีพลังสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้อย่าง แพร่หลาย กระจายกว้าง ทั้งยังมีส่วนช่วย
กระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกของผู้ฟังให้ตระหนักถึงคุณค่า แห่งความเป็นมนุษย์ด้วยเนื้อหาของบท
เพลงในแง่ “มนุษยธรรม” โดยผ่านการถ่ายทอดอย่างมี วรรณศิลป์จากสายตาของนักประพันธ์ที่
เลือกสรรประเด็นอันทิ่มแทงใจมาน าเสนอ ดังนั้นจึงอาจกล่าว ได้ว่าวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งมิใช่เป็นแต่
เพียงตัวบททางวัฒนธรรมที่น าเสนอภาพแทนความจริง ซึ่งถูก สร้างขึ้นโดยนักประพันธ์ที่อาศัยอยู่ใน
สังคมเท่านั้น หากแต่ยังมีบทบาทสะท้อนความจริงของชีวิต และ ส่องน าความคิดให้ผู้คนในสังคมหัน
มาตระหนักถึงปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความยากจนได้เป็นอย่างดีด้วย 

  สมชัย ศรีนอก (2556) ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง พัฒนาการความเชื่อและปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความเชื่อเรื่องบุญและบาปในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน พบว่า การพัฒนาการความเชื่อและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความเชื่อเรื่องบุญและบาปในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของครูเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย เป็นบท
เพลงที่มีความยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลตอ ประชาชนทั่วไปอย่างปรากฏได้ชัดที่สุด นั่นคืออิทธิพลดานคติ
ความเชื่อดานพระพุทธศาสนา พัฒนาการจากยุคส ูยุค เป็นการแสดงผลแห่งคติความเชื่อเรื่องกรรม 
ผลของกรรม นรก-สวรรค์ บาป-บุญ เทพหรือเทวดา บุพเพสันนิวาส ไสยศาสตร โหราศาสตร ซึ่ง
ปรากฏหรือแสดงผลแหง พลังทางคติความเชื่อออกมาเป็น “มุขปาฐะ นาฏกรรมคือการแสดงหมอล า
และรองเพลงลูกทุ่งอีสาน และการน าเสนอแบบอีสาน นันทนาการคือการแสดงหมอล า วิถีคุณธรรม
คือชาวอีสาน จะมีความเชื่อแบบธรรมดาอย่างไรเล่หเหลี่ยมใดๆ และการประยุกตใชในปจจุบันที่
ปรากฏเป็นรูปธรรมคือครูเพลงลูกทุ่งอีสานและนักรองทางภาคอีสานได้รับรางวัลมากมาย ในปจจุบัน
นี้ บทเพลงเหลานี้ได้รับความนิยมรวมไปถึงนักแต่งเพลงก็ได้รับการยอมรับ ผ ูวิจัยคิดวาตราบใด ที่
สังคมไทยยังตองโหยหาสันติวิธีหาความสามัคคีและอีสานยังเป็นอีสานที่ยังตองแหงแลงยากจน บท
เพลงลูกทุ่งอีสานคงยังตองรับใชสังคมตอไป ก็ได้แต่หวังวาคนอีสานเองคงไม่ตองดูถูก วรรณกรรมซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาปราชญทองถิ่นของตนเองและคนอีสานก็คงไม่ดูถูกคนภาคเดียวกัน ดังผญาอีสานวา 
“อย่าสะไลลืมถ่ิม พงพันธ ุพ่ีนองเก่า อย่าซะละโคตรเชื้อหลงไปยองผ ูอ่ืนดี” 

  ต่อมาก็มีผู้ศึกษาเพลงลูกทุ่งอีสานในลักษณะเพลงลูกทุ่งหมอล าคือ  จินดา แกนสมบัติ 
(2559) โดยได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง เพลงลูกทุ่งหมอล า : จากเพลงพ้ืนบ้านอีสานแพรกระจายเขาสู่
เมืองกรุง ผลการวิจัยพบว่า เพลงลูกทุ่งหมอล า เพลงพ้ืนบ้านอีสานแพรกระจายสู่เมืองกรุง ปัจจัย
ทางการคมนาคมเป็นปัจจัยที่เอ้ือตอการแพรกระจายทางวัฒนธรรมการมีถนนหรือระบบขนสงที่ดี 
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ท าใหมีการติดตอสื่อสาร คาขายแลกเปลี่ยนช่วยใหการแพรกระจายทางวัฒนธรรมเป็นไป ได้รวดเร็ว 
โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540) ท าใหศิลปินเพลง
พ้ืนบ้านอีสาน “หมอล า” ได้มีโอกาสไปบันทึกแผ่นเสียง และ ได้ผลักดันหมอล าอีสานใหแพรกระจาย
ในกรุงเทพมหานครจนได้รับความนิยม จนท าให เกิด ธุรกิจเพลงลูกทุง่หมอล าที่โดดเดน สร้างวงดนตรี
ใหกับศิลปินลูกทุ่งหมอล า 

  ในปีต่อมา สิริชญา คอนกรีต (2560) ได้ศึกษาเรื่อง กลวิธีทางภาษาในเพลงลูกทุ่งเพ่ือ
สื่อสารอัตลักษณ์และการเมืองเชิงวัฒนธรรม ของคนอีสานพลัดถิ่น พบว่า เพลงลูกทุ่งมีการใช้ภาษา
เพ่ือสื่อสารอัตลักษณ์และการเมืองเชิงวัฒนธรรมของคนอีสานพลัดถิ่น ดังนี้ การใช้ค า  และกลุ่มค า 
เพลงลูกทุ่งใช้ภาษาถิ่นเพ่ือสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และประสบการณ์ร่วมของคนอีสานพลัด 
ถิ่น ภาษาถิ่นที่ปรากฏได้แก่ ภาษาอีสาน ภาษาโคราช และภาษาเขมร ลักษณะการใช้ภาษาถิ่นจะ
ผสมผสานไปกับ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาต่างประเทศ ภาษาถิ่นปรากฏมากที่สุดคือภาษาอีสาน
หรือภาษาลาว โดยมีภาษา โคราชกับภาษาเขมรปะปนบ้างเล็กน้อย ค าภาษาถิ่นเหล่านี้ล้วนใช้เพ่ือ
สื่อสารกับคนอีสานด้วยกัน และเพ่ือ สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งสร้ างอัตลักษณ์เฉพาะ
ให้กับศิลปิน เช่น ตั๊กแตน  ชลดา ซึ่งเป็นศิลปินที่มี ภูมิล าเนามาจากโคราช ท าให้เห็นว่าภาษาจึงเป็น
เครื่องมือแสดงออกซ่ึง อัตลักษณ์ของศิลปินที่เข้มข้นอย่างมากในเพลง นอกจากนี้ภาษาถิ่นที่ปรากฏใน
เพลงลูกทุ่งยังชี้ให้เห็นว่า อัตลักษณ์อีสานไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว หากแต่มีการน า เสนอตัวตนของคน
กลุ่มย่อยๆ ซ่อนอยู่ ดังจะเห็นจากการใช้ภาษาถิ่นที่หลากหลาย ได้แก่ ภาษาอีสาน ภาษาโคราช และ
ภาษาเขมร ส าหรับการใช้ภาษาถิ่นปะปนกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาต่างประเทศก็เพ่ือสื่อสาร
กับคนนอก และสะท้อนอัตลักษณ์ลูกผสมของคนอีสานพลัดถิ่น และแสดงให้เห็นว่าภาษามีความลื่น
ไหลไม่หยุดนิ่งเช่นเดียวกับอัตลักษณ์อีสานที่พร้อมจะเปิดรับและปรับปรนกับวัฒนธรรมที่แตกต่างเพ่ือ
สื่อสารกับคนนอกและแสดงความทันสมัย ส่วนการใช้ค าและกลุ่มค าอ่ืนๆ ได้แก่ ค าเรียกสถานที่ ค า
เรียกแทนบุคคล ค าแสดง การแบ่งกลุ่ม ค าสื่ออารมณ์ และค าเชื่อมโยงประสบการณ์ด้านผัสสะ ทั้งนี้
การใช้ค าและกลุ่มค าต่างๆ เพ่ือช่วย ประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนอีสานพลัดถิ่นให้มีบุคลิกลักษณะ
สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง ซึ่งน าเสนอภาพของชนชั้นแรงงานที่ต้องจากถิ่นฐานมาท างานในเมือง
และต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ มากมาย แต่ก็ใช้ชีวิตด้วย ความอดทน การใช้ถ้อยค าภาษาเหล่านี้เป็น
ส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตาม และเกิดอารมณ์ สะเทือนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฟังที่
เป็นแรงงานพลัดถิ่น จะสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวดังกล่าวกับชีวิตของพวก เขาได้อย่างง่ายดาย ดังที่
กล่าวมานี้จะเห็นว่าเพลงลูกทุ่งมีการใช้กลวิธีทางภาษาและวรรณศิลป์เพ่ือสื่อสารอัตลักษณ์ของคน
อีสานพลัดถิ่น ซึ่งแฝงนัยของการต่อรองการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ โดยการบอกเล่าว่าพวกเขาเป็นใคร 
การสร้างคุณค่าและความหมายให้กับกลุ่มคนอีสานพลัดถิ่นด้วยกัน และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ถึงความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม  

  พรทิพย์ ฉายกี่ และจันทนา แก้ววิเชียร (2561)  ได้ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์แนวคิดและ
ศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่แต่งโดย สลา คุณวุฒิ พบว่า แนวคิดที่พบมากที่สุดคือ 
แนวคิดเกี่ยวกับความรัก แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อตามล าดับ ส่วนการ
วิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษา พบว่า  มีการใช้ศิลปะแบบการเล่นค าในวรรณกรรมเพลงมากที่สุด 
รองลงมาคือการซ้ าความ การซ้ าค า และการหลากค าตามล าดับ ส่วนศิลปะการใช้ภาพพจน์ พบว่ามี
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การใช้อุปมาอุปไมย มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ นามนัย อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน ปฏิปุจฉาและอติพจน์
ตามล าดับ 

  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีทางภาษา ท าให้ผู้วิจัยได้มองเห็นถึงแนว
ทางการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่น าเสนอความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยอย่างไร โดยผู้วิจัย
จะน างานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมดมาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษางานวิจัยต่อไป 

2.3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรัก 
  ศรายุทธ ทองอุทัย (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ค่านิยมของวัยรุ่นเกี่ยวกับความรัก คู่ครอง 

กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า  ความรักในวัยเรียนที่เหมาะสม ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน “การอกหัก” จะไม่สร้างผลกระทบที่เลวร้ายกับชีวิตวัยรุ่นหากมีความเข้าใจ คน
รักอาจมาจากการเป็นเพ่ือนที่ดีต่อกันมาก่อน การมีเพศสัมพันธ์กับคนรักแสดงถึงความรักแท้ ส่วน
ค่านิยมเกี่ยวกับคู่ครองประเด็นเห็นด้วย ได้แก่ การเลือกคู่ครองที่มีความคล้ายคลึงกันจะท าให้ชีวิตคู่
ยืนยาว การมีคู่ครองควรมาจากความพึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย เปรียบเทียบอายุแตกต่างกันไม่ท าให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมเกี่ยวกับความรัก และคู่ครองแตกต่างกัน เพศต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับค่านิยมเก่ียวกับความรักต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  พนิดาพร จงราเชนทร์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบความรักของนิสิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบความรักของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาก
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 172 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดรูปแบบความรักที่ปรับปรุงจาก
แนวคิดและทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักของ Sternberg ซึ่งมีองค์ประกอบความรัก 3 องค์ประกอบ คือ 
ความสนิทสนม (Intimacy) ความเสน่หา (Passion) และพันธะสัญญา (Commitment) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติทดสอบที (t-test) และสถิติทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
(one-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีองค์ประกอบด้านเสน่หา 
(Passion) แตกต่างกันตามชั้นปี และคณะที่สังกัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  กัญชพร คูตระกูล (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ความรักในตราสินค้าด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสนิทสนมต่อตราสินค้ากับความตั้งใจซื้อ และการสื่อสารแบบปากต่อปากในด้านดีของตราสินค้า
ประเภทรถยนต์ ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน
อยู่ในช่วง 15,000 – 30,000 บาท โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 201 คน แสดงความคิดเห็นต่อ
ตราสินค้ารถยนต์รวมทั้งหมด 402 ความคิดเห็น พบว่าระดับขั้นความสนิทสนมต่อตราสินค้าที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบนั้น มีระดับความสนิทสนมขั้นการแบ่งปัน (Sharing) เป็นระดับความสนิท
สนมที่มากท่ีสุดในแต่ละตราสินค้า ระดับความสนิทสนมขั้นผูกพัน (Bonding) เป็นระดับขั้นถัดมาและ
ระดับขั้นหลอมรวม (Fusing) เป็นระดับขั้นที่มีค่าน้อยที่สุด ส่วนความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับตัว
แปรตามนั้น พบว่า ลักษณะความสัมพันธ์นั้น เป็นไปตามงานวิจัยเชิงจิตวิทยาต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็น
ว่าความสนิทสนมต่อตราสินค้าช่วยเพ่ิมความต้านทานต่อข้อมูลเชิงลบ และอาจช่วยส่งเสริมข้อมูลใน
ด้านดี รวมทั้งเพ่ิมความตั้งใจซื้อ (Intention to buy) โดยพบว่าความสนิทสนมขั้นแบ่งปัน 
(Sharing)มีผลต่อความตั้งใจซื้อ (Intention to buy) มากที่สุด ในขณะที่ความสนิทสนมขั้นผูกพัน 
(Bonding)มีความสัมพันธ์รองลงมา และความสนิทสนมข้ันหลอมรวม (Fusing) ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
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  วันเฉลิม ใจสุข (2561) ได้ศึกษาเรื่อง “ความรัก” ในบทเพลงลูกทุ่งไทยของ ตั๊กแตน  
ชลดา ผลการวิจัยพบว่า การน าเสนอความรักในบทเพลงลูกทุ่งไทยของตั๊กแตน ชลดา มีความรักที่
ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ได้แก่ ความรักของหนุ่มสาว และความรักจาก
บุพการีในด้านความรักของหนุ่มสาวเป็นความรักที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีทั้งความสุขความทุกข์โดย
แบ่งความรักได้ดังนี้การสมหวังกับความรัก : ความรักสมบูรณ์แบบ และพรหมลิขิต ความรักที่ไม่
สมหวัง :ฝ่ายชายปล่อยให้ฝ่ายหญิงรอ ฝ่ายชายนอกใจ ฝ่ายชายบอกเลิก ฝ่ายหญิงเป็นมือที่สาม ความ
รักจืดจางความรักแบบต่างคนต่างเลิกรา แอบชอบคนมีเจ้าของ และแอบจีบแอบชอบ ในด้านความรัก
จากบุพการีหรือความรักของพ่อแม่ เพลงสื่อให้เห็นรูปแบบความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นความรัก
ที่ใสสะอาดและเปรียบเสมือนยาวิเศษที่คอยเป็นก าลังใจเมื่อลูกพบเจอสิ่งที่เลวร้ายมา และพ่อแม่ยอม
เสียสละทุกอย่างให้ลูกได้เสมอ : ความรักที่บริสุทธิ์ปัจจัยที่ท าให้เกิดความรักรูปแบบต่างๆ มาจาก
ความคาดหวังต่อความรักความไว้เนื้อเชื่อใจ และระยะเวลา 

  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยได้มองเห็นถึงแนวทางการวิเคราะห์วาท
กรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย เพ่ือพิสูจน์แนวคิดและทฤษฎีว่ากลวิธีทางภาษาที่
น าเสนอความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยอย่างไร โดยผู้วิจัยจะน างานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
มาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษางานวิจัย 

 



 

 

 

บทที่ 3 
วาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 

 
 บทนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์วาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ซึ่งในการ
วิเคราะห์ครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าค าประพันธ์ ค าร้องจาก www.youtube.com ซึ่งบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วม
สมัยอยู่ในสถานะตัวบทที่ถูกประกอบสร้างขึ้นของผู้ประพันธ์บทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ที่มีสิ่งซ่อน
อยู่และแฝงด้วยวาทกรรม ความหมาย อ านาจ อุดมการณ์ ฯลฯ การนิยามความรักในวาทกรรมความ
รักนี้ บทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยที่น าเสนอผ่านภาษาเพ่ือสะท้อนวาทกรรมความรักของผู้ประพันธ์ 
ได้แสดงบริบทเรื่องราวเกี่ยวกับเพศ ศาสนา ชนชั้นหรือแม้กระทั่งที่อยู่ในบริบทของสั งคม ซึ่งเป็น
กระบวนการที่จะเลือกน าเสนอเหตุการณ์ในทิศทางมุมมองหนึ่ง และวาทกรรมนั้นก็มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้และความเข้าใจของมนุษย์ประเด็นต่าง ๆ โดยอาศัยใช้ระบบสัญญะช่วยสื่อไปยังผู้ฟัง ท าให้ผู้ฟัง
สามารถมองเห็นสิ่งที่แฝงอยู่ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานได้อย่างน่าสนใจ 

Michel  Foucault (ชนิดา พันธุโสภณ, 2555 อ้างอิงจาก Foucault, ม.ป.ป.) กล่าวไว้ว่า 
วาทกรรมถูกสร้างขึ้นจากความแตกต่างระหว่างสิ่งที่สามารถพูดได้อย่างถูกต้องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
(ภายใต้กฎและตรรกะชุดหนึ่ง) กับสิ่งที่ถูกพูดอย่างแท้จริง สนามของวาทกรรมในขณะใดขณะหนึ่งก็
คือกฎเกณฑ์ว่าด้วยความแตกต่างนี้  ฉะนั้นวาทกรรมจึงสร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาภายใต้กฎเกณฑ์ชุด
หนึ่ง กฎเกณฑ์นี้จะเป็นตัวก าหนดความด ารงอยู่  การเปลี่ยนแปลง  หรือ  การเลือนหายของสรรพสิ่ง  
นั่นคือควบคู่ไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่สังคมสร้างขึ้น  ยังมีการสร้างและการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถูกพูดถึงโดยวาท
กรรมอีกด้วย  เอกลักษณ์และความหมายในแนวคิดของ Michel  Foucault นั้นเป็นเรื่องของการใช้
อ านาจและความรุนแรงเข้าไปบังคับยัดเยียดให้เป็นของวาทกรรมชุดหนึ่ง  และขณะเดียวกันวาท
กรรมดังกล่าวนั้นก็จะเก็บกด  บดบัง  ปิดกั้น ขจัด หรือท าลายมิให้สิ่งที่แตกต่างไปจากเอกลักษณ์และ
ความหมายของสิ่งที่วาทกรรมนั้นสร้างขึ้นมาปรากฏตัวขึ้น  มากกว่าเป็นเรื่องของการผูกติดกันอย่าง
เหนียวแน่นของคุณสมบัติเฉพาะ (Attributes) บางอย่างในตัวของสิ่งเหล่านั้นเองนอกเหนือจากนั้น
แล้ว Michel  Foucault  ยังได้กล่าวถึงวาทกรรมที่สื่อถึงอุดมการณ์ว่า เป็นกระบวนการสร้าง
ความหมายโดยภาษา  และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ด ารงอยู่ในสื่อถ่ายทอดชุดของค าหรือข้อความที่มี
ความหมายในเรื่อง เพศสภาพ (Fender) ชนชั้น (Class) เชื้อชาติ (Race) การเมือง  สื่อและพ้ืนที่ต่าง 
ๆ ทางสังคม  เพื่อดูกระบวนการและการใช้อ านาจ  การครอบง าอุดมการณ์  และความเท่าเทียมกันที่
ถูกน าเสนอ  ผลิตซ้ า  รวมทั้งต้านทานโดยชุดข้อความอ่ืน ๆ ภายใต้บริบททางการเมืองสังคมและ
วัฒนธรรมนั้นเอง  ลักษณะของภาษาที่น าเสนอของวาทกรรมความรักแสดงให้เห็นว่า  วาทกรรมใน
บทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ถูกสร้างเพ่ือสื่อความหมายในวาทกรรมความรักอย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
ผ่านกระบวนการความคิด  เลือกสรรภาษาสื่อถึงอุดมการณ์นั้น (อ้างอิงใน ชนิดา พันธุโสภณ, 2555) 

 จากแนวคิดวาทกรรมดังกล่าวผู้วิจัยน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์บทเพลงลูกทุ่งอีสาน
ร่วมสมัย เพ่ือให้มองเห็นถึงวาทกรรมความรักที่อยู่ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย และเพ่ือจะแสดง
ให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าเพลงลูกทุ่งอีสานไม่ใช่เพียงสื่อบันเทิง หากแต่เป็นพ้ืนที่ทางภาษาที่กลุ่มคนชาว
อีสานได้ใช้เพ่ือช่วงชิงความหมายในการนิยามความรักและตัวตนของพวกเขาผ่านแนวคิดและทฤษฎี



 

 

  36 

ทางวาทกรรม ที่ท าให้เห็นความส าคัญของชุดความคิด ซึ่งสามารถน าไปสู่การเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับ
วาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยในการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยพบชุดความคิดที่สื่อ
ความหมายวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 6 ประเด็นดังต่อไปนี้  
  3.1 ความรักคือความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศชายกับเพศหญิง 
   3.1.1 เพศชายเป็นผู้น า 
   3.1.2 เพศหญิงเป็นผู้ถูกเลือก 
   3.1.3 ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
   3.1.4 ความรักคือความสัมพันธ์ทางเพศ 
  3.2 ความรักคือบุพเพสันนิวาส 
   3.2.1 กรรม 
   3.2.2 ท าบุญร่วมกัน 
   3.2.3 ชาติภพ 
  3.3 ความรักคือเงินตราและชนชั้นทางสังคม 
   3.3.1 สถานะทางสังคม 
   3.3.2 สถานะทางการเงิน 
  3.4 ความรักคือความเสียสละ 
   3.4.1 เสียสละให้อีกฝ่ายมีความสุข 
   3.4.2 เสียสละให้อีกฝ่ายมีอิสระ 
  3.5 ความรักคือความทุกข ์
   3.5.1 ทุกข์ท่ีเกิดจากการได้รัก 
   3.5.2 ทุกข์ท่ีเกิดจาการไม่ถูกรัก 
 
3.1 ความรักคือความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศชายกับเพศหญิง 
 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เพศ หมายถึง รูป ที่แสดงรู้ว่าหญิงหรือ
ชาย ซึ่งในที่นี้จะตีความหมายแต่เพียงว่า เพศ คือ ลักษณะที่บอกให้ใครรู้ว่าคนนั้น เป็นผู้ชายหรือ
ผู้หญิงเท่านั้น ในขณะที่ วีราพร วัชรพงศ์ชัย (2550) ได้อธิบายเรื่องเพศไว้ว่า เพศ (sex) หมายถึง 
ความแตกต่างทางสรีระ ลักษณะของความเป็นเพศนั้น คือ องค์ความรู้ที่สร้างความหมายให้กับความ
แตกต่างทางร่างกาย เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และจิตวิทยา
ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ความเป็นเพศเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสังคม เป็นการจัดการทางสังคม
ของความแตกต่างระหว่างเพศในด้านต่างๆ เป็นพฤติกรรมที่ถูกเรียนรู้ทางสังคม และเป็นความ
คาดหวังของสังคมท่ีสัมพันธ์กับเพศสองเพศ คือ เพศหญิง เพศชาย เป็นข้อเท็จจริงทางสรีระ ได้น าไปสู่
ความเชื่อที่ว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันในทางอ่ืน ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสติปัญญา 
ความสามารถ ความถนัด จิตใจ และอารมณ์ เพศเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ และมีอิทธิพล
กับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย 
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 กฤติยา อาชวนิจกุล (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545 อ้างอิงมาจาก กฤติยา อาชวนิจกุล, ม.ป.ป.) 
ได้น าเรื่อง อุดมการณ์มาใช้ในงานวิจัยเพื่อเป็นแสดงให้เห็นว่า เพศชาย เพศหญิงท่ีแสดงออกลักษณะที่
แตกต่างกัน จนกลายเป็นอุดมการณที่ฝังรากลึกว่า ผู้ชายต้องเป็นผู้น า เป็นผู้ผดุงความยุติธรรม ส่วน
ผู้หญิงจะเป็นผู้ที่ อ่อนไหวอ่อนแอเมื่อเทียบกับเพศชาย เป็นเพราะว่าผู้หญิงและผู้ชายนั้นมีระบบ
แนวความคิดคนละระบบกันจึงท าให้การแสดงออกนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ควรเป็นและควรจะท า เพราะหาก
ใครแสดงออกในสิ่งที่นอกเหนือจากนี้จะท าให้กลายเป็นสิ่งที่ผิดปกติ เช่น เป็นผู้หญิงต้องเลี้ยงดูลูก จะ
ถือว่างานนอกบ้านส าคัญกว่าการเลี้ยงลูกไปไม่ได้ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงในบทเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย แสดงให้เห็นถึงที่มา
ของรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศในแบบต่าง ๆ ใน 3 รูปแบบ คือ 1.เพศชายเป็นผู้น า เพลงลูกทุ่ง
อีสานที่น ามาวิเคราะห์ล้วนน าเสนอให้เห็นถึงค่านิยมในรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศหญิง
และเพศชาย ซึ่งไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่กล่าวถึงในบทเพลงในขณะนั้นจะด ารงอยู่ในรูปแบบทางเพศ
แบบใดก็ตาม เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่เป็นวาทกรรมที่มาจากอุดมการณ์ปิตาธิปไตย คือ ระบบชาย
เป็นใหญ่ มักใช้ในการอธิบายลักษณะครอบครัวที่ถือเอาฝ่ายชายเป็นใหญ่เป็นผู้น า ในปัจจุบันมีผู้ให้
ความหมายครอบคลุมไปใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่ฝ่ายชายมีอ านาจครอบง าฝ่ายหญิง ลักษณะ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ฝ่ายชายอยู่เหนือฝ่ายหญิง และลักษณะที่ฝ่ายหญิงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
ฝ่ายชาย แสดงอ านาจของเพศชาย (ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์, 2555) เช่น ผู้ชายเป็นใหญ่ในครอบครัว 
ผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก ฯลฯ 2.เพศหญิงเป็นผู้เลือก เป็นวาทกรรมที่มาจากอุดมการณ์แนวคิด
สตรี หมายถึง อุดมการณที่พยายามสงเสริมและยกระดับสถานภาพและบทบาททางสังคมของผู้หญิง
ไม่ใหต่ าตอยกวาผู้ชาย สตรีนิยมจึงเห็นว่าความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชายของบุคคลมิได้
เป็นเพียงความแตกตางทางสรีรวิทยาตามธรรมชาติเทานั้น หากเป็นความแตกต่างทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองซึ่งมนุษย์เป็นผู้สร้างข้ึนด้วย 3.ความเท่าเทียมกันทางเพศ เป็นอุดมการณ์ที่ส่งเสริม
ให้ผู้หญิงแสดงความสามารถของผู้หญิงในการสวมบทบาทเดียวกับผู้ชายโดยเฉพาะการสร้างคุณสมบัติ
ส่วนตนที่เท่าเทียมกันและมีอิสระในการแสดงออกความสัมพันธ์ทางเพศให้เท่าเทียมกัน 

 จากข้อมูลข้างต้นที่ผู้วิจัยกล่าวมา ผู้วิจัยจะน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์อุดมการณ์
ทางเพศและได้น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดวิธีศึกษาวาทกรรมความรัก ความสัมพันธ์ทางเพศ
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงที่แฝงอยู่ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ดังนี้ 
  3.1.1 เพศชายเป็นผู้น า 
   วารุณี  ภูริสินสิทธิ์ กล่าวไว้ว่า เพศชาย คือ เพศที่มีลักษณะความเป็นชาย 
(Masculine)  อาทิ ความหนักแน่น ก้าวร้าว หัวแข็ง มีเหตุผล หรือไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ มีจิตวิเคราะห์และเขาถึงเรื่องที่เป็นนามธรรม มีความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ ดังนั้นลักษณะของเพศชายจะเน้นพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถของบุคคล ในการ
ผลักดันตนเองไปสู่ความส าเร็จในชีวิต เน้นบทบาทของผู้น า ในขณะที่เพศหญิงจะเน้นพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ลักษณะบทบาททางเพศมุ่งเน้นที่พฤติกรรม
ที่แสดงออกมา เช่น บทบาทในการดูแลลูกของผู้หญิงและบทบาทการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ชาย 
ความเป็นเพศสนใจพฤติกรรมที่ซ่อนอยู่ภายในด้วย เช่น อารมณ์ ความรู้สึก เป็นต้น ซึ่งการท าความ
เข้าใจความเป็นเพศจึงไม่ควรถูกลดมาเป็นเพียงการเข้าใจบทบาททางเพศเท่านั้น 
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   ดังนั้น ธรรมชาติสร้างเพศชายเป็นเพศที่แข็งแรง มีอ านาจเหนือกว่าผู้หญิง จึงต้องมี
วุฒิความเป็นผู้น าด้านการแสดงออกทั้งอารมณ์และจิตใจ ความเชื่อเหล่านี้ได้มองข้ามความซับซ้อน
และความหลากหลายของความเป็นชายที่ถูกสร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ทางสังคม เชิงอ านาจที่ต้อง
เข้าใจจากบริบททางสังคม มากกว่าจะตัดสินจากความรู้สึก 
   จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า วาทกรรมความรักที่น าเสนอเพศชายเป็นผู้น าในบทเพลง
ลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย แสดงให้เห็นอ านาจความรัก ความหวัง ความซื่อสัตย์ มั่นคง ความกล้าหาญ และ
ความหนักแน่นในความรักของเพศชาย ดังในบทเพลง “ในความคิดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว” ดัง
ตัวอย่างว่า 
 

ฮัก มันยังฮักคือเก่า  ฮักท่ีเบิดสิทธิ์เว้าแต่วันนั้น 
บ่เคยลืม บ่เคยลืม มื้อเคยอยู่น ากัน ก็ยังจ าทุกเรื่องราวของเจ้าตลอดมา 

ทั้งท่ีอ้ายก็ฮู้เฮาเลิกกันมาตั้งดน เฮาอยู่คนละส่นของโลกมาตั้งนาน 
แต่ชีวิตของอ้ายในทุกวัน มันยังหวังสิได้พ้อหน้า 

(ในความคิดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว. 2561 ; ไมค์ ภิรมย์พร : YouTube) 
 

   เนื้อหาบทเพลงที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวถึง ผู้ชายที่ยังรักผู้หญิง ไม่มีวันลืมวันเวลาที่
เคยอยู่ด้วยกัน ทั้งๆ  ที่ผู้ชายและผู้หญิงอยู่ห่างไกลกันมากแต่ผู้ชายก็ยังหวังว่าจะได้พบหน้าผู้หญิงอัน
เป็นที่รักอีกสักครั้ง จากค าประพันธ์บางส่วนในบทเพลงได้สะท้อนถึงอ านาจความรักของฝ่ายชายที่มี
ความหนักแน่นและมีความหวังในความรักต่อผู้หญิงอันเป็นที่รัก ประโยคที่ว่า “เฮาอยู่คนละส่วนของ
โลกมาตั้งนาน” โดยค าว่า คนละส่นของโลก นั้นหมายถึง อยู่คนละซีกโลก ไร้ซึ่งความหวังที่จะได้พบ
หน้าคนรักอีกครั้ง ประโยคที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักที่หนักแน่นนั่นคือ “ฮัก มันยังฮักคือเก่า”
หมายถึง ฉันยังรักเธอเหมือนเดิม ส่วนประโยคที่สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจความรักที่มีความหวังนั่นคือ 
“แต่ชีวิตของอ้ายในทุกวัน มันยังหวังสิได้พ้อหน้า” ค าว่า ยังหวังสิได้พ้อหน้า ในที่นี้หมายถึง ยังหวังจะ
ได้พบหน้าคนที่รักอีกสักครั้ง ความรักของเพศชายที่แสดงออกมาผ่านบทเพลงนี้คือ ความซื่อสัตย์ ซึ่งก็
เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นแสดงออกถึงวุฒิการเป็นผู้น าของเพศชาย 
   อ านาจความรักของผู้ชายที่เน้นย้ าผ่านบทเพลง “บุญผลา” ที่มีเนื้อหาที่ให้ความ
หมายถึงอ านาจของความรักที่มั่นคงของผู้ชายที่มีต่อคนรัก สะท้อนให้เห็นถึง ผู้ชายจะครองรักกับคน
รักไปจนวันที่สิ้นลมหายใจ ความรักจะยังเหมือนเดิมเสมอ ดังตัวอย่างที่ว่า  
 

ให้บุญผลา พาฮัก ให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวัน 
ได้หายใจอยู่ใกล้ ๆ กัน  จนฮอดมื้อตาย ได้ซ่ านี้กะพอ 

(บุญผลา. 2561 ; ไมค์ ภิรมย์พร : YouTube) 
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   จากบทเพลงข้างต้นมีประโยคที่ว่า “ได้หายใจอยู่ใกล้ๆ กัน จนฮอดมื้อตาย” ในที่นี้
หมายถึง ขอให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนรักจนถึงวันตาย แสดงให้เห็นถึงอ านาจความรักที่ผู้ชายมีต่อ
ผู้หญิง เป็นความรักที่มั่นคง แน่วแน่และนั่นก็เป็นส่วนส าคัญของเพศชายที่จะแสดงออกถึงความเป็น
ผู้น า 
   บริบททางสังคมทั้งในอดีตและปัจจุบันท าให้เพศชายเป็นคนเจ้าชู้ ชอบมองผู้หญิง
สวย รูปลักษณ์ดี แต่ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานได้สร้างวาทกรรมความรักที่แฝงอยู่คือ ความเจ้าชู้เป็นเรื่อง
ปกติของเพศชาย เพศชายบางคนอาจจะชอบใครได้หลายคนแต่ถ้าจะเลือกรักใครสักคนแล้วเพศชายก็
สามารถรักได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ดังที่ปรากฏในบทเพลง “รถไฟรางคู”่ 
 

สลากเพ่ินสิมีกินแบ่ง ใจอ้ายบ่แบ่งให้ไผ๋ดอกน้อง 
พ้อผู้สาวงามแก้มอ่องต่อง อาจเผลอมองแต่กะยั้งใจอยู่ 
แต่ละวันสิหนักสิเหนื่อยสิท้อ สิเจ็บสิหยังอ้ายกะยังทนสู้ 

มีสิ่งเดียวที่เลี้ยงใจอ้ายอยู่ เพราะอ้ายมีแฟนเป็นตาฮักคือน้อง 
(รถไฟรางคู่. 2561 ; มนต์แคน แก่นคูณ : YouTube) 

 
   “พ้อผู้สาวงามแก้มอ่องต่อง อาจเผลอมองแต่กะยั้งใจอยู่” ประโยคนี้เปรียบเทียบ
และให้ความหมายไว้ว่า อาจจะเผลอมองคนสวยบาง แต่ไม่อาจเผลอใจไปรักใครได้ แสดงให้เห็นความ
รักของเพศชายที่แฝงในบทเพลงนี้คือ การมองคนสวยไม่ต่างอะไรกับที่เพศหญิงชื่นชมคนหล่อ สิ่งเดียว
ที่ส าคัญมากกว่าการมองคือความรักนั่นเอง ในบทเพลงนี้ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเพศชายมีความเป็น
ผู้น าซ่ึงความเป็นผู้น าจะต้องใจหนักแน่นแม้จะมีอุปสรรคมากมายเพียงใด 
   นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย มีวาทกรรมที่ได้แสดงถึง
การตอกย้ าเรื่องการสูญเสียความรักของผู้ชาย ผู้แต่งพยายามใช้วาทกรรมทางความรักที่สะท้อนให้
เห็นว่า ความรักนี้ได้น าเสนอผ่านวาทกรรมในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยที่เชื่อมโยงถึงความเชื่อใจ
ของผู้ชายที่มีต่อคนรักของตัวเอง  จนกระทั่งได้เห็นกับตาของตัวเองจึงจะยอมเชื่อว่า ตัวเองถูกคนรัก
หลอก ดังปรากฏในบทเพลงที่ชื่อว่า “ตะดนไป”่ ดังตัวอย่างว่า  
 

ขั่นบ่เห็นกับตากะคงบ่เชื่อว่าน้องตั๋วกัน กะงึดใจอยู่ กะบ่คิดบ่ฝันว่าสิเฮ็ดกันได้ 
น่าสิบอกกันแน อ้ายบ่ได้ว่าถ้าเจ้าเบิ๋ดใจ อันนี้อิหยัง หลอยมีคนใหม่ ทั้งที่อ้ายยังอยู่ตรงหน้า 

ดนแล้วไป่ที่อ้ายอกหัก ดนแล้วไป่ที่น้องฮักเขา 
ดนแล้วไป่ที่ฮักสองเฮา ถูกลักลอบเชือดสัญญา 
ดนแล้วไป่เจ้าเขี่ยอ้ายทิ้ง ดนแล้วไป่ที่เขาเข้ามา 

ดนแล้วไป่ที่อ้ายเบิ๋ดค่า บอกอ้ายก่อนหนา ตะดนแล้วไป่ 
(ตะดนไป่. 2561 ; เบียร์  พร้อมพงษ์ : YouTube) 

 
  จากเนื้อหาในบทเพลงข้างต้นได้กล่าวถึงผู้ชายที่เชื่อใจผู้หญิงที่ตนรักเสมอ จนไม่อยาก
เชื่อว่าหญิงที่ตนรักจะหลอกลวงตนได้  ในประโยคที่ว่า “ขั่นบ่เห็นกับตากะคงบ่เชื่อว่าน้องตั๋วกัน  
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กะงึดใจอยู่ กะบ่คิดบ่ฝันว่าสิเฮ็ดกันได้” ผู้แต่งใช้วาทกรรมทางความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วม
สมัยที่สื่อโยงให้เห็นถึงความเชื่อใจในความรักของผู้ชาย ประโยคที่ว่า “ขั่นบ่เห็นกับตากะคงบ่เชื่อว่า
น้องตั๋วกัน” หมายถึง ถ้าไม่ได้เห็นกับตาตัวเองก็คงไม่เชื่อ นั่นหมายถึงด้วยว่า ถึงใครจะมาเล่าอะไรให้
ฟังก็คงไม่เชื่อ จนมาเห็นกับตาตัวเองถึงเชื่อ แสดงให้ เห็นถึงความเชื่อใจของเพศชายที่มีต่อคนรัก 
นอกจากนี้ยังได้ตอกย้ าถึงการสูญเสียความรักจากประโยคที่ว่า “ดนแล้วไป่...” หมายความว่า นาน
หรือยัง  ซึ่งเป็นการถามย้ า เพื่อตอกย้ าทวงถามถึงความจริงจากคนรัก ความเชื่อใจ นั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของความเป็นผู้น าเช่นกันที่ใช้ความจริงจนเห็นกับตาตัวเองถึงเชื่อ  

  นอกจากนี้ยังมีวาทกรรมทางความรักในบทเพลงลูกทุกอีสานร่วมสมัยที่สื่อให้เห็นถึง
ความเชื่อมั่นและหนักแน่นในความรักของเพศชาย อันหมายถึงความรักที่จริงใจและรักเดียวใจเดียว 
ดังปรากฏในบทเพลงที่ชื่อว่า “เพราะโลกนี้ไม่มีใครแทนเธอได้” ดังตัวอย่างว่า 

 
ดั่งฟ้ามีดวงตะวันคือใจพ่ีนั้นที่มีแต่เธอ 

ค่ าคืนโอบดาวเสมอเหมือนพ่ีมีเธอประจ าอ้อมแขน 
รักเธอมากแค่ไหนแค่ไม่มีใครในโลกทดแทน 

ทุกอย่างที่ท าบนค าว่าแฟน เพ่ือให้อ้อมแขนของพ่ีมีเธอ 
ค าตอบของชีวิต ทุกวันจนวันสุดท้าย คนเดียวที่ใช่ ยังเป็นคนเดิมเสมอ 

เพราะโลกนี้ไม่มีใครแทนเธอคือเธอเสมอที่เจอในใจดวงนี้ 
ผ่านวันเวลา กี่ฟ้าเปลี่ยนสีความรักของพ่ีก็มีแต่เธอ 

เพราะโลกนี้ไม่มีใครแทนเธอรักท่ีค้นเจอก็เจอจากเธอคนนี้ 
ตราบใดชีวิตของพ่ียังมีลมหายใจนี้เก็บไว้รักเธอ 

(เพราะโลกนี้ไม่มีใครแทนเธอได้. 2561 ; ไมค์  ภิรมย์พร : YouTube) 
 

  จากเนื้อหาในบทเพลงข้างต้น  เป็นวาทกรรมทางความรักที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพพลัง
อ านาจของความรักของผู้ชายที่มั่นคงต่อหญิงที่รัก สื่อถึงความรักที่ยิ่งใหญ่มากว่าสิ่งใดจะมา
เปรียบเทียบได้ วาทกรรมทางความรักในบทเพลงนี้  ผู้แต่งจึงใช้วาทกรรมเปรียบเทียบความรักกับสิ่งที่
ยิ่งใหญ่  เช่น ฟ้าคู่กับดวงอาทิตย์  กลางคืนคู่กับดวงดวง  เป็นต้น และยังใช้วาทกรรมอันสื่อถึงความ
รักที่ผู้ชายมีต่อหญิงที่รักว่า หญิงนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ดังประโยคที่ว่า “ค าตอบของชีวิต ทุกวัน
จนวันสุดท้าย คนเดียวที่ใช่ ยังเป็นคนเดิมเสมอ  เพราะโลกนี้ไม่มีใครแทนเธอคือเธอเสมอที่เจอในใจ
ดวงนี้ ...ตราบใดชีวิตของพ่ียังมีลมหายใจนี้เก็บไว้รักเธอ” จึงสามารถสรุปได้ว่าในบทเพลงข้างต้นได้ให้
ความหมายของเพศชายคือความจงรักภักดีต่อคนรัก นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นผู้น าเช่นกัน 

  นอกจากนี้  ยังพบอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวาทกรรมทางความรักในบทเพลงลูกทุ่ง
อีสานร่วมสมัยที่น าเสนอผ่านเพศชาย ที่มีความคาดหวังถึงความรักที่จริงใจจากหญิงที่รัก อันแสดงถึง
พลังอ านาจความเข้มแข็งของผู้ชายได้เป็นอย่างดี คือ ความจริงใจ ตรงไปตรงมา ดังปรากฏในบทเพลง
ที่ชื่อว่า “บ่อน่าเฮ็ดกันดอก”   ดังตัวอย่าง  
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น่าสิบอกว่าจบ น่าสิบอกว่าเซาคบกันโลดน้อคนไค 
ขั่นเจ้าเบิ๋ดใจ แล้วกะบ่ได้ฮัก 

บ่น่าสิปิดบัง บ่น่าตั๋วอ้ายหย่างมาเพ่ืออกหัก 
ขั่นว่าเจ้าเสื่องเขาไว้ถ่าฮักแล้วเต็มหัวใจ..... 

บ่น่าเฮ็ดกันดอก บ่น่าเฮ็ดกันดอก 
บ่น่าหลอกว่าฮักกันคือเก่า แม่นน้องฮักเขา อ้ายบ่ได้ว่า กะให้เจ้าไป 

บ่น่าเฮ็ดกันดอก บ่น่าเฮ็ดกันดอก 
เฮ็ดแบบนี้บ่ต่างกับฆ่าอ้าย 

ท าท่าว่าฮัก แต่บ่ได้มีใจ เจ้ากะส่างเฮ็ดได้ มีคนสิตายบ่ฮู้ติ 
(บ่น่าเฮ็ดกันดอก. 2561 ; ตรี  ชัยณรงค์ : YouTube) 

 
  จากเนื้อหาบทเพลงเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า วาทกรรมทางความรักในบทเพลงลูกทุ่ง
อีสานร่วมสมัยที่น าเสนอผ่านเพศชายนั้น เป็นวาทกรรมที่มีลักษณะแสดงให้เห็นถึงอ านาจความกล้า
หาญ  และความหนักแน่น จริงจัง ดังประโยคที่ว่า  “แม่นน้องฮักเขา อ้ายบ่ได้ว่า กะให้เจ้าไป” 
หมายถึง ถึงเธอเลือกเขา ฉันไม่ติดใจและพร้อมให้เธอไป แสดงถึงความใจกว้าง กล้าหาญที่จะตัดสินใจ
ของเพศชาย และยังมีวาทกรรมทางความรักของชายในบทพลงนี้อันสื่อถึงการตัดพ้อถึงความไม่จริงใจ
ของหญิงที่รัก โดยใช้วาทกรรมเป็นค าพูดซ้ าๆ ามเป็นผู้น าของเพศชายนั่นเอง 
  ความเป็นผู้น าของเพศชายถึงจะแสดงออกมามาหรือน้อยเพียงใด ถ้าเพศหญิ งไม่
ต้องการมันก็ไม่มีความหมายอะไรเช่นกัน ความเป็นผู้น าของเพศชายจึงต้องมีควบคู่ไปกับความเข้าใจ
ของเพศหญิงด้วย ดังที่ปรากฏในเพลง “เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย” ของ มนต์แคน แก่นคูณ 
 

เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย เจ้าท าท่าฮักหลายจนอ้ายเชื่อ 
สู้เพื่อฮักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยเบื่อ ก็เพ่ือความฝัน เพื่อค าสัญญา 

นี่บ้อคนว่าฮักอ้าย บัดสิไปเว้าง่าย ๆ ว่าจบหนา 
ความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมา บ่มีค่า บ่มีแฮง...สิเหนี่ยวรั้ง 
(เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย. 2561 : มนต์แคน แก่นคูณ : YouTube) 

 
   จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเพศชายพยายามสื่อว่าตนเองสู้เพ่ือความฝัน เพ่ือค า
สัญญามากแต่สุดท้ายแล้วเพศหญิงก็ไม่ได้ต้องการและพร้อมที่จะจากไปดังประโยคที่ว่า “สู้เพ่ือฮักบ่
เคยเหนื่อยบ่เคยเบื่อ ก็เพ่ือความฝัน เพ่ือค าสัญญา” วาทกรรมความรักที่น าเสนอผ่านทเพลงลูกทุ่ง
อีสานเพลงนี้แสดงให้เห็นว่า ความเป็นผู้น าไม่สามารถชนะใจได้ 

   นอกเหนือจากนี้แล้วยังพบอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวาทกรรมความรักในบทเพลง
ลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยผ่านทางเพศชายที่สื่อถึงการเลือกรักผู้หญิงของชายบางคนบางกลุ่มนั้นอาจจะ
มองไปที่รูปลักษณ์ หรือรูปร่างหน้าตา มากกว่ามองที่จิตใจ  ดังปรากฏในบทเพลงที่ชื่อว่า  “บัก
แตงโม”  ดังตัวอย่างว่า  
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โอ้..นั้นมันบักแตงโม โอ้..นั้นมันบักส้มโอ 
โอ้..นี้คงเป็นบักพร้าวน้ าหอม โอ้..จักมานูนอองตองแท้ 

โอ้..คือเป็นตามันยกร่องแท้หนอ   (ป๊าดเหลือใจ) 
โอ้..คือมาใหญ่เอาฮ้ายแท้  โอ้..เห็นแล้วอยากได้ 

คือสิเป็นตาไปขั้นเฮ็ดน้ า (น้ าหยังละ..น้ า.กะ.กะ.กะ.ทิ) 
ฮู้บ่ว่าอ้ายนั้นมักคนดี ฮู้บ่ว่าอ้ายแพ้ความขาวจักซี่แท้เด้ 

(บักแตงโม. 2561 : วงฮันแนว : YouTube) 
 

   จากเนื้อหาของบทเพลงข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าผู้แต่งพยายามใช้วาทกรรมทางความ
รักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานผ่านทางเพศชายสื่อถึงรสนิยมหรือความนิยมชมชอบในรูปลักษณ์  รูปร่าง 
ของหญิง นั่นหมายความว่า ความรักของชายที่มีต่อหญิงนั้นบางครั้งเพียงแค่เห็นรูปร่างหน้าตาก็รัก
แล้ว ดังประโยคที่ว่า “ฮู้บ่ว่าอ้ายนั้นมักคนดี ฮู้บ่ว่าอ้ายแพ้ความขาวจักซี่แท้เด้” การได้เลือกสิ่งที่ดี
ที่สุดให้กับชีวิต นั่นเป็นการตัดสินใจที่ดีทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นส่วนส าคัญของความเป็นผู้น าของเพศ
ชาย 
   จากการศึกษาวาทกรรมความรักทางเพศชายเป็นผู้น าในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วม
สมัย แสดงให้เห็นถึงการใช้วาทกรรมของผู้แต่งที่แฝงอยู่ จากความหนักแน่น จริงใจ มั่นคง ซื่อสัตย์ 
จริงจัง ตรงไปตรงมา มีความเข็มแข็งตามเอกลักษณ์ของความเป็นเพศชาย แสดงให้เห็นว่า “เพศชาย
เป็นผู้น า” แต่มุมหนึ่งก็ยังมีความอ่อนไหว อ่อนโยน ให้เห็นปรากฏอยู่ในวาทกรรมทางความรักในบท
เพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย  
  3.1.2 เพศหญิงเป็นผู้ถูกเลือก 
   เพศหญิง คือ ผู้ที่มีลักษณะแสดงถึงความอ่อนไหว อ่อนหวาน และเอาใจใส่ต่อผู้อ่ืน 
มีอัธยาศัยดี จากการศึกษาวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานนั้น  ผู้วิจัยพบว่า การน าเสนอ
วาทกรรมความรักในเพศหญิงเป็นผู้ถูกเลือกนั้นก็ยังถูกมองว่า เพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าเมื่อ
เทียบกับเพศชาย อาจเพราะมนุษย์ในสังคมที่สร้างขึ้นมาเป็นกรอบให้เพศหญิงถูกมองเป็นอีกแบบหนึ่ง
ที่มีความแตกต่างจากเพศชาย ที่มีลักษณะแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ที่อ่อนไหวง่าย และเป็นผู้หญิงเจ้า
น้ าตา เจ็บซ้ าเพราะรักไม่สมหวัง สะท้อนภาพความอ่อนแอที่แฝงอยู่ ในเพศหญิงได้อย่างชัดเจน เช่น 
ใช้ค าว่า “น้อง” เพ่ือสื่อความหมายบอกถึงลักษณะเพศหญิง ซึ่งผู้หญิงอีสานมักจะใช้ค าว่าน้องแทนค า
เรียกของตัวเอง ส่วนผู้ชายจะใช้ค าว่า “อ้าย”เหมือนเป็นการแสดงความให้เกียรติที่ผู้หญิงมีต่อผู้ชาย 
เพศหญิงถูกมองผ่านบทเพลงลูกทุ่งอีสานให้เป็นตัวเลือกหรือเป็นเพียงผู้ที่ถูกเลือก ต่างกับเพศชายที่
เป็นเพศที่มีสิทธิ์เลือก ปรากฏในบทเพลง “ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ”่ ของต่าย อรทัย 
 

ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่ สิคิดฮอดอ้ายเท่าที่ยอมให้เนาะ 
ย้อนว่าปล่อยวาง ยังบ่เก่งพอ อ้ายเข้าใจอยู่บ้อ ว่าคือทรมาน 

(ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่. 2561 : ต่าย อรทัย : YouTube) 
 

   ประโยคข้างต้นพบว่าผู้หญิงมีการยินยอมที่เป็นตัวเลือกใดก็ได้ของคนรักดังที่ปรากฏ
ในประโยคที่ว่า “ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่ สิคิดฮอดอ้ายเท่าที่ยอมให้เนาะ” ในที่นี้หมายถึง ผู้หญิงขอรัก
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และคิดถึงผู้ชายต่อไปเท่าที่ผู้ชายจะยอมให้ เป็นการน าเสนอวาทกรรมความรักกับการยินยอมเป็นผู้ถูก
เลือกของผู้หญิงในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยได้อย่างชัดเจน ต่อมาในบทเพลง “แค่อ้ายหวั่น” ได้
กล่าวไว้ว่า 
 

แค่อ้ายหวั่น ย่านสิ่งนั้นเป็นจริงขึ้นมา 
แค่อ้ายหวั่น ย่านเขาพาเจ้าเดินจากไป 

แค่อ้ายหวั่นว่าวันหนึ่ง หากเจ้าเผลอปันใจ 
อ้ายสิอยู่จั่งใด๋ คงเจ็บปางตาย จนเบิ่ดแฮงสู้ต่อ 

(แค่อ้ายหวั่น. 2561 : เบียร์ พร้อมพงษ์ : YouTube) 
 

   จากข้อความข้างต้นที่ว่า “แค่อ้ายหวั่นว่าวันหนึ่ง หากเจ้าเผลอปันใจ” เป็นการแสดง
ความรู้สึกกลัวว่าถ้าวันหนึ่งคนรักเผลอปันใจไปให้กับอีกคนจะท าให้ผู้ชายเป็นตัวเลือก ส่วนผู้ชายก็จะ
ท าให้ผู้หญิงเป็นผู้ถูกเลือกที่จะให้เข้าในชีวิตของใครสักคน ต่อมาในบทเพลงที่ว่า 
 

เจ็บหลายใจอ่อนแอ แพ้คนที่เว้าคืออ้าย. 
น้องเคยผ่านมือชาย ย้านรับบ่ได้อ้ายสิถือ 

(ผู้หญิงหลายมือ. 2561 : ศิริพร อ าไพพงษ์ : YouTube) 
 

   จากข้อความที่ว่า “น้องเคยผ่านมือชาย ย้านรับบ่ได้อ้ายสิถือ” แสดงให้เห็นว่าผู้หญิง
เคยผ่านความรักมาหลายครั้ง กลัวว่าผู้ชายจะไม่ยอมรับ สะท้อนให้เห็นว่าเพศหญิงยินยอมเป็นผู้ถูก
เลือกพร้อมกับความกลัวด้วยเช่นกัน บทเพลงลูกทุ่งอีสานมักจะใช้วาทกรรมที่บ่งบอกว่าผู้หญิงเป็นผู้
ถูกเลือกได้จัดเจนที่สุดคือเพลง “อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก” ดังตัวอย่างที่ว่า 
 

อ้ายกะเลย กะเลยฮักเขา..ฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮัก 
คนเสียหลัก ดีล่ะตั๊วะบ่ตายคาวงเหล้า 

โสถิ่มหัวใจ หัวใจที่เธอ..บ่เอา 
มอบชีวิตเน่า เน่า ให้กับคนที่เขามองเห็นค่า 

(อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก. 2561 : มนต์แคน แก่นคูน : YouTube) 
 

   จากข้อความที่ว่า “อ้ายกะเลย กะเลยฮักเขาฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮัก” ผู้ประพันธ์
ต้องการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาคือ ฉันรักเขาก็เพราะว่าเธอไม่รักฉัน ต่อมาข้อความที่ว่า “มอบชีวิต
เน่า เน่า ให้กับคนที่เขามองเห็นค่า” ชีวิตเน่าๆในที่นี้คือชีวิตที่แย่ ไม่มีคุณค่า แต่พอมีคนที่เห็นค่าก็
อยากจะมอบชีวิตนั้นให้เขาไป  

   จากการศึกษาวาทกรรมความรักผ่านทางเพศหญิงเป็นผู้ถูกเลือกในบทเพลงอีสาน
ร่วมสมัยปรากฏ 34 บทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงการสื่อความหมายว่าเพศหญิงเป็นผู้ถูกเลือก จากการใช้
วาทกรรมที่ท าให้ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ เจ้าน้ าตา อ่อนไหวและสับสนต่อความรู้สึกตนเอง 
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 3.1.3 ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
  ค่านิยมทางเพศมองว่าเพศชายต้องเป็นผู้น า หนักแน่น ส่วนเพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ

ไม่กล้าตัดสินใจจนกลายเป็นความเหลื่อมล้ าทางเพศและฝังอยู่ในหลากหลายวัฒนธรรม ส่งผลให้ เพศ
หญิงถูกตีกรอบในการก าหนดบทบาท ทั้งที่มีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองจนมีศักยภาพในหลายด้านตาม
กาลเวลาที่เปลี่ยนไปทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันเพศหญิงยังไม่ได้รับการยกย่องตามที่ควรจะ
เป็น สืบเนื่องจากค่านิยมและแนวปฏิบัติดังกล่าว คนส่วนใหญ่ในสังคมถูกสอนมาตั้งแต่เกิด ให้มอง
ค่านิยมแบบดั้งเดิมต่อเพศหญิงเป็นเรื่องปกติ จนท าให้ถูกหล่อหลอมให้ยอมรับและเชื่อโดยปราศจาก
เงื่อนไข 

  บทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยในปัจจุบันท าให้เพศหญิงเป็นเพศที่กล้าแสดงออกมากขึ้น 
จากที่ต้องเป็นเพศที่สุภาพ เรียบร้อย เป็นกุลสตรี บริบททางสังคมชาวอีสานในปัจจุบันท าให้เพศหญิง
เป็นฝ่ายเข้าหาและเริ่มก่อนในบางเรื่อง จนถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามจารีตของสังคม ดังในเนื้อ
เพลงที่ว่า 

 

เป็นผู้สาวควรอยู่สื่อๆ  จีบผู้ชายก่อนกะบ่ได้ 
ให้เรียบร้อยจั้งผ้าพับไว้  อยู่ในตู้สิมีคู่น าเขาตี้ 

ไผกะฮู้ว่าผู้ชายดีๆ แห่งมีน้อย  สิคอยหาสวรรค์อีหยัง 
ไผใวกว่ามีแต่สิสมหวัง  สิบ่นั่งเป็นคนถ่าอยู่ฝ่ายเดียว 

(ออกล่า. 2561 ; สายแนน : YouTube) 
 

  ในประโยคที่ว่า “เป็นผู้สาวควรอยู่สื่อๆ จีบผู้ชายก่อนกะบ่ได้” เป็นประโยคบอกเล่าที่มี
วาทกรรมความรักแฝงอยู่คือการประชดประชันจารีต ประเพณีของสังคมไทยที่เพศหญิงต้องเป็นเพศที่
รักนวล สงวนตัว และต่อด้วยประโยคค าถามที่ว่า “ให้เรียบร้อยจั้งผ้าพับไว้ อยู่ในตู้สิมีคู่น าเขาตี้” 
ประโยคนี้หมายถึง ถ้าให้ท าตัวเหมือนผ้าที่พับไว้ที่อยู่ในตู้ ตอนไหนจะมีคู่รักกับคนอ่ืน ซึ่งเป็นการตอก
ย้ าว่าเพศหญิงเริ่มเบื่อจารีต ประเพณีแบบดั้งเดิม เพราะถ้ามัวแต่ให้เพศชายเริ่มก่อน ตอนไหนจะมี
คู่รักกับคนอื่นสักที  
  ความเลื่อมล้ าและความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งอีสานอยู่ ซึ่ง
เพศหญิงถูกมองเป็นสิ่งของที่ไม่มีค่า โดยการน าไปเปรียบเทียบกับสิ่งต่าง ๆ สัตว์ เป็นต้น ดังบทเพลง 
“ผู้หญิงหลายมือ” ที่กล่าวไว้ว่า 
 

เป็นสิ่งของถูกมองว่าน้องบ่มีค่า ถิ่มไปถิ่มมาเปลี่ยนมือ 
มีผัวมาหลายคน จนไทบ้านเขาลือ คือ ผู้หญิงหลายใจ 

(ผู้หญิงหลายมือ. 2561 ; ศิริพร อ าไพพงษ์ : YouTube) 
 

  เนื้อหาบทเพลงข้างต้นพบว่าสังคมอีสานมองผู้หญิงที่เปลี่ยนคู่รักบ่อย มักเป็นผู้หญิง
หลายใจ เป็นสิ่งของที่ไม่มีคุณค่า จากข้อความที่ว่า “ถิ่มไปถิ่มมาเปลี่ยนมือ” ในที่นี้หมายถึง โยนทิ้ง
โยนขว้าง สิ่งของที่ไม่มีค่าเท่านั้นที่คนจะสามารถโยนทิ้งแบบไม่สนใจ นั่นหมายถึง ผู้หญิงอีสานที่
เปลี่ยนแฟนบ่อยถูกมองว่าเป็นสิ่งของที่ไม่มีค่าและเป็นคนหลายใจ การที่เพศหญิงถูกมองว่าเป็นคน
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หลายใจ โดยการที่สังคมสร้างวาทกรรมมากมายมาเพ่ือให้ความหมายเพศหญิงไปในทางที่ไม่ดี เพศ
หญิงจึงต้องต่อสู้กับวาทกรรมเหล่านั้นผ่านบทเพลงลูกทุ่งอีสานด้วยเช่นกัน 

  จากการศึกษาวาทกรรมความรักความเท่าเทียมกันทางเพศในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน
ปรากฏ 10 บทเพลง สรุปว่า บริบททางสังคมในปัจจุบันท าให้เพศหญิงเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ใน
อดีตนั้นเพศหญิงเคยถกูมองว่าเป็นเพศท่ีอ่อนแอ แต่ปัจจุบันเพศหญิงกลับกลายเป็นเพศที่เข้มแข็งมาก
ขึ้นผ่านวาทกรรมความรักที่ถูกสร้างขึ้นในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน เพศชายและเพศหญิงควรจะมีความ
เท่าเทียมกันรวมทั้งความรู้ความสามารถที่ด ารงอยู่ในชีวิตประจ าวัน ความคิดเรื่องความรักที่เปลี่ยนไป
สื่อผ่านวาทกรรมความรักออกมานั้น ท าให้เห็นว่าผู้ชายนอกใจคนรักถูกมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา 
สามารถมีคนรักหรือภรรยาได้หลายคน ในขณะที่ผู้หญิงหากมีคนรักหรือสามีหลายคนอาจจะถูก
ประณามและไม่ได้การยอมรับจากสังคม 

 3.1.4 ความรักคือความสัมพันธ์ทางเพศ 
  การสื่อความสัมพันธ์ทางเพศจากเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยนั้น มีลักษณะสื่อความทาง

เพศออกมาตรงๆ โดยใช้รูปลักษณ์และการสื่อความโดยการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพ่ือบรรยาย
ความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะแสดงออกในลักษณะ เกี้ยวพาราสียั่วยุโน้มน้าว หรือกระตุ้น
อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ ในการศึกษาวาทกรรมความรักคือความสัมพันธ์ทางเพศในเพลงลูกทุ่งอีสาน
ร่วมสมัย พบการสื่อความโดยใช้กิริยาท่าทาง การแสดงกิริยาท่าทางของบุคคลที่แสดงออกในการสื่อ
ความทางเพศระหว่างบุรุษกับสตรีสามารถสื่อความหมายได้โดยไม่ต้องใช้ค าพูดหรือใช้เสริมค าพูด ให้มี
น้ าหนักมากขึ้น ได้แก่กิริยาท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกายและอากัปกิริยาท่าทางต่างๆ สามารถสื่อ
ความหมายได้มากมาย เช่น การเคลื่อนไหวมือ การโบกมือ การส่ายหน้า การพยักหน้า การยกไหล่
การยิ้มประกอบ ชาวอีสานมักเรียกบทเพลงประเภทนี้ว่าเป็น “เพลงสองแง่สองง่าม” ดังที่ปรากฏใน
บทเพลงดังต่อไปนี้ 

 

ในคนืนี้คนดีสิมีแฮงกับเขา แต่งตอนเช้าส่งเข้าหอ 
แล้วหย่าวต่อยามแลง  อกแฟนเก่าจั่งอ้ายขอหยังได้บ่ค าแพง 

ยามเจ้ามีแฮงกับเพิ่น ครางชื่ออ้ายแนได้บ่ 
(ครางชื่ออ้ายแน่. 2561; ศรีจันทร์ วีสี Feat ต้าร์ เพ็ญนภา แนบชิด ท็อปไลน์ : YouTube) 

 

  จากข้อความข้างต้นที่ว่า “ยามเจ้ามีแฮงกับเพ่ิน ครางชื่ออ้ายแนได้บ่” หมายถึง ในขณะ
ที่เธอก าลังมีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างลึกซึ้งกับเขา ขอให้เธอเรียกชื่อฉันในตอนที่เธอมีความสุข เป็น
การล้อเลียนเรื่องเพศสัมพันธ์ของเพศชายที่มีต่อเพศหญิง ในบทเพลงยังมีการตอกย้ าเรื่อง
ความสัมพันธ์ทางเพศด้วยการใช้ค าที่เป็นเสียงครวนครางของเพศหญิง ดังที่ปรากฏต่อไปนี้ 
 

แลงนี้สิจัดชื่อพ่ี ยามเขาข้ึนขี่ให้พี่ชื่นใจ 
อุ้ยๆๆๆๆๆๆๆๆ โอ้ๆๆๆๆๆๆๆๆ 

อิๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อ้ายๆๆๆๆๆๆๆ อ้ายจ๋า 
(ครางชื่ออ้ายแน่. 2561; ศรีจันทร์ วีสี Feat ต้าร์ เพ็ญนภา แนบชิด ท็อปไลน์ : YouTube) 
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  ต่อมาในบทเพลง บักแตงโม ของวงฮันแนว มีการน าเสนอเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศไว้
เกี่ยวกับรูปลักษณะของเพศหญิง โดยผู้ประพันธ์เลือกวิธีการใช้ค าเพ่ือเป็นการล้อเลียนอวัยวะทางเพศ
ของเพศหญิง ผู้ประพันธ์เลือกใช้ค าว่า บักแตงโม บักส้มโอ บักพร้าวน้ าหอม แทนอวัยวะส่วนหนึ่งของ
รา่งกายเพศหญิงนั่นก็คือ นม ดังที่ปรากฏดังต่อไปนี้ 
 

โอ้..นั้นมันบักแตงโม โอ้..นั้นมันบักส้มโอ 
โอ้..นี้คงเป็นบักพร้าวน้ าหอม โอ้..จักมานูนอองตองแท้ 

โอ้..คือเป็นตามันยกร่องแท้หนอ  (ป๊าดเหลือใจ) 
โอ้..คือมาใหญ่เอาฮ้ายแท้  โอ้..เห็นแล้วอยากได้ 

คือสิเป็นตาไปขั้นเฮ็ดน้ า (น้ าหยังละ..น้ า.กะ.กะ.กะ.ทิ) 
(บักแตงโม.2561 ; วงฮันแนว : YouTube) 

 
  จากการศึกษาเรื่องวาทกรรมความรักคือความสัมพันธ์ทางเพศในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน
ร่วมสมัย ซึ่งเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของการศึกษาเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย กลุ่มตัวอย่างเพลงที่น ามาศึกษา
นั้นเป็นจ านวนหนึ่งของแต่ละยุค ที่จะให้ผลของงานวิจัยนี้พอได้เห็นภาพรวมของคุณลักษณะ บุคลิก 
ภาษาเชิงสองแง่สองง่ามและการน าเสนอวัฒนธรรมทางเพศวิถีในลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย จากความเชื่อ
เรื่องเพศในภาษาเชิงสองแง่สองง่ามในค าร้องเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยนั้น สะท้อนอ านาจของฝ่าย
ชายหรือสังคมปิตาธิปไตย (Patriarchy) ที่สังคมอนุญาตให้สามารถมีประสบการณ์เรื่องเพศ การโอ้
อวดของฝ่ายชาย ฝ่ายชายสามารถเจ้าชู้ได้แต่กลับคาดหวังให้ฝ่ายหญิงต้องซื่อสัตย์ต่อฝ่ายชายและ
แสดงออกถึงความต้องการทางเพศได้โดยไม่ถูกสังคมตั้งค าถาม 

  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการกล่าวถึงเรื่องเพศในสังคมไทยนั้นถือว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม 
น่ารังเกียจ ควรปกปิดไว้ โดยเฉพาะผู้หญิงห้ามพูดถึงเรื่องเพศเพราะสังคมมองว่าไม่เหมาะสม ไร้ค่า 
และผิดศีลธรรมอันดีงามของไทย แต่เรื่องเพศก็ยังมีปรากฏในสังคมชาวอีสานเรื่อยมา ทั้งที่กล่าว
โดยตรงและกล่าวโดยอ้อม โดยเฉพาะในสื่อสมัยใหม่ เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และสื่อ
อินเทอร์เน็ต จะน าเสนอภาพความสัมพันธ์ทางเพศ การกอดจูบหรือการมีเพศสัมพันธ์ปรากฏให้เห็น
ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานในปัจจุบัน 

  สรุปได้ว่า วาทกรรมความรักด้านความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศชายกับเพศหญิงใน
บทเพลงลูกทุ่งอีสาน พบว่า วาทกรรมความรักความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศชายกับเพศหญิงด้าน
เพศชายเป็นผู้น ามีจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือเพศหญิงเป็นผู้ถูกเลือก ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
และพบน้อยที่สุดความรักคือความสัมพันธ์ทางเพศ 

  วาทกรรมทางความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ผู้แต่งได้สื่อให้เห็นความรักผ่าน
ทางเพศหญิงว่าเพศหญิงยังมีลักษณะของการแสดงออกทางความรักที่เป็นแบบดั้งเดิมให้พบอยู่อย่าง 
เช่น แอบรักชายไม่กล้าแสดงออกก่อน  มีความรักที่ซื่อตรง มั่นคงต่อความรัก มีความอ่อนแอและ
อ่อนไหวง่าย อันเป็นเอกลักษณ์ของเพศหญิงที่เด่นชัด  และที่มีการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของเพศ
หญิงแตกต่างไปจากอดีต คือ การใช้วาทกรรมทางความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยที่สื่อให้เห็น
ว่าเพศหญิงก็สามารถรักเพศชายได้ทีละหลายๆคน หญิงกล้าแสดงออกทางความรักโดยไม่ต้องรอให้
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ฝ่ายชายแสดงออกก่อน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งการยอมรับวัฒนธรรมทางชาติตะวันตกเข้ามา ท าให้ผู้หญิงอีสานกล้ายอมรับ กล้า
แสดงออกทางความรักต่อเพศชายได้มากขึ้น  โดยถ่ายทอดผ่านวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่ง
อีสานร่วมสมัยออกมา อันสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของเพศหญิงได้เป็นอย่างดี   

 
3.2 ความรักเป็นบุพเพสันนิวาส 
 
 งานราชบัณฑิตยสภา  (2541) ได้ ให้ความหมายของค าว่า บุพเพสันนิวาสไว้ว่ า 
บุพเพสันนิวาสเป็นค าที่รับมาจากภาษาบาลีว่า ปุพฺเพสนฺนิวาส (อ่านว่า ปุบ-เพ-สัน-นิ-วา-สะ). ปุพฺเพ 
(อ่านว่า ปุบ-เพ) แปลว่า ก่อน แรก เบื้องต้น เบื้องหน้า. สนฺนิวาส (อ่านว่า สัน-นิ-วา-สะ) แปลว่า อยู่
ร่วม. บุพเพสันนิวาส แปลว่า การเคยอยู่ร่วมกัน หมายถึง การเคยอยู่รวมกันในชาติก่อน หมายเอา
เฉพาะผู้ที่เคยอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากัน ตรงกับที่ใช้ในภาษาไทยทั่วไปว่า การเป็นเนื้อคู่กัน หรือ
เหมือนกับความหมายหนึ่งของค าว่า พรหมลิขิต 
 โดยทั่วไปสังคมจะเข้าใจค าว่าบุพเพสันนิวาส เป็นเรื่องของความรักที่อธิบายได้ด้วยผลแห่ง
บุญที่ได้ท าร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน ซึ่งวาทกรรมบุพเพสันนิวาสมาจากอุดมการณ์พุทธศาสนา 
บุพเพสันนิวาสในพระพุทธศาสนาไม่ได้มีแต่เรื่องของความรักข้ามภพข้ามชาติระหว่างคู่ครอง แต่ยังมี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่น เคยเป็นพ่อแม่ ลูก พี่น้อง เพ่ือน กันมาแต่ชาติก่อน 
 วาทกรรมความรักในเรื่องของบุพเพสันนิวาสที่ปรากฏในวาทกรรมความรักในบทเพลง
ลูกทุ่งอีสานได้มีการน าเสนอความคิดที่สื่อความหมายแฝงในวาทกรรมนั้น เช่น เรื่องกรรม เรื่องบุญ 
ถ้าคู่รักคู่ไหนเคยท าบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน ชาตินี้ก็จะเกิดมาเป็นคู่รักกัน ในขณะที่ พิมพร  
วิริยสุนทรกุล (2551) ได้แสดงทัศนะว่า ความเชื่อในกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิด การท าบุญ
ประกอบการกุศล โดยพุทธศาสนาจะสอนให้ท าความดี ละเว้น ความชั่ว ท าจิตใจให้บริสุทธิ์  ที่กล่าว
มาล้วนเป็นหลักธรรมทางศาสนาที่มนุษย์น ามาประพฤติปฏิบัติ จากการศึกษาการน าเสนอวาทกรรม
ความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานพบว่า มีวาทกรรมความรักในเรื่องบุพเพสันนิวาสที่แฝงอยู่ในบทเพลง
ลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยปรากฏอยู่ 3 อย่าง  คือ กรรม ท าบุญร่วมชาติ และชาติภพ ตามรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 3.2.1 กรรม 
 ่  กรรม หมายถึง การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา โดยไม่ว่าจะแสดงออกทางกาย ทาง
วาจาหรือ ทางใจคือคิดอยู่ในใจก็ตาม เป็นอดีต ปจจุบัน หรืออนาคตก็ตาม จะดี หรือ ชั่วก็ตาม เป็น
กรรมทั้งสิ้น แต่จะใหผลดีหรือชั่วจะขึ้นอยู่กับเจตนา ว ามีเจตนาไปในขางทางดีหรือชั่ว (วิทย  
วิศทเวทย, 2523)  

  บทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยได้กล่าวถึงเรื่องกรรมไว้ผ่านการน าเสนอในเนื้อหาของเพลง
ปรากฏในบทเพลง “โคตรเลวในดวงใจ” แสดงถึงความต้องการแสวงหาความสุขที่ไม่รู้จักค าว่า พอ ที่
ยึดติดกับกิเลสการคิดนอกใจหญิงหรือชายที่เรารัก สิ่งนั้นก็เกิดจากการกระท าไม่ดี หมายถึงกรรมชั่ว 
ดังตัวอย่างว่า  
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คนที่พาขึ้นสวรรค์ และพานรกมาให้เจอ 
คนอย่างเธอ คือโคตรเลวในดวงใจ 

(โคตรเลวในดวงใจ. 2561 ; ต๊ักแตน ชลดา : YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นที่ว่า “คนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอ” สวรรค์ในที่นี้
ผู้ประพันธ์สื่อถึงความสุข และนรกนั่นก็คือทุกข์ คนๆหนึ่งที่สามารถน าทั้งความสุขมาให้และความทุกข์
มาให้ได้แสดงว่าต้องมีกรรมที่ท ามาร่วมกัน และผู้ประพันธ์ยังได้ตอกย้ า เรื่องของกรรมมากขึ้นจาก
ข้อความ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

เรื่องดี ดี ก็ยังพอมีให้จ า เรื่องระย าให้จ าก็เยอะ 
 หมดเวรหมดกรรมระหว่างฉันกับเธอ ก็หวังว่าเธอจะมีชีวิตอยู่อีกนาน 

(โคตรเลวในดวงใจ. 2561 ; ตั๊กแตน ชลดา : YouTube) 
 

  จากข้อความที่ว่า “หมดเวรหมดกรรมระหว่างฉันกับเธอ” แสดงให้เห็นถึงวาทกรรม
ความรักที่ให้ความหมายเกี่ยวกับกรรมเด่นชัดมากโดยใช้ค าว่า “หมดกรรม” คือการไม่ต้องมาเจอ
เรื่องราวแบบนี้อีก บ่งบอกถึงความรู้สึกโกธรแค้นอีกฝ่ายอย่างมาก ต่อมาในบทเพลง “ควายตัวใหม่” 
กล่าวถึงบทสวดทางพระพุทธศาสนาแทนการประชดประชันความรัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

น้องบ่โกรธบ่แค้น ถือว่าทานหมา 
สิสวดสัพเพสัตตา 

แผ่เมตตาให้ซุมโตดอกหนา 
(ควายโตใหม่. 2561 ; มอน  รัศมี : YouTube) 

 
  จากข้อความข้างต้นกล่าวว่า “สิสวดสัพเพสัตตา แผ่เมตตา” เป็นการอ้างอิงถึงบทสวด
ในพระพุทธศาสนา เชื่อในเรื่องของกรรมซึ่งบทแผ่เมตตานั้นมีไว้แผ่ให้กับคน สัตว์ เจ้ากรรมนายเวร ใน
บทเพลงนี้สะท้อนวาทกรรมความรักที่แฝงด้านความเชื่อเรื่องกรรมทางพุทธศาสนานั่นเอง ต่อมาในบท
เพลง “ถึงเหงาก็ไม่เอาผัวใคร” ที่ได้พูดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน ดังต่อไปนี้ 
 

หยุดสาเดอเด้ออ้ายบ่ต้องแอบส่งไลน์ 
เทียวกดไลค์เข้ามาส่องเรื่องผิดฮีตผิดคอง 

(ถึงเหงาก็ไม่เอาผัวใคร. 2561 ; แพรวพราว สงทอง : YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นพบว่ามีการใช้วาทกรรมที่บ่งบอกถึงการท าผิดขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของชาวอีสานที่ว่า “เทียวกดไลค์เข้ามาส่อง เรื่องผิดฮีตผิดคอง” ในที่นี้ค าว่า ผิดฮีตผิดคอง 
หมายถึง การกระท าผิดประเพณีเรื่องของความรัก ผู้ประพันธ์ได้ให้ความหมายของความรักไว้ว่า 
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กรรมเกิดจากการกระท า ถ้าไม่อยากมีกรรมก็ไม่ควรที่จะกระท าในสิ่งที่ผิด ต่อมาในบทเพลง “ขี้เถ้า” 
ได้กล่าวถึงความเชื่อเรื่องของกรรมที่เกิดจากความรัก ดังตัวอย่างที่ว่า  
 

ถึงน้อง สิเป็นจังได๋ อ้ายกะยัง คึดฮอด  
อ้ายบ่ลืม ฮอยกอด ฮอยฮักสอง เฮา  
คน ที่อยู่ในใจ ของอ้ายกะยัง คือเจ้า  

อยากกอดอยากเว้า ว่าเจ้า คือลมหาย ใจ 
(ขี้เถ้า. 2561 ; เบ็น ศรัณยู : YouTube) 

 
  ข้อความข้างต้นที่ว่า “อ้ายบ่ลืมฮอยกอด ฮอยฮักสองเฮา” มีค าว่า ฮอยกอด และค าว่า 
ฮอยฮัก ในที่นี้แปลว่า รอยกอด รอยรัก ชาวอีสานมักใช้ค าว่าฮอยแทนเรื่องราวในอดีตที่เกิดจากการ
กระท าท่ีผ่านมา เป็นการใช้วาทกรรมที่น าเสนอให้เห็นวิถีชีวิตและเรื่องของความรักกับเรื่องกรรมได้ดี 
ต่อมาในบทเพลง “กะส่างแม่มันเถาะ” 
 

หลูโตนอ้ายบ่ นอนน้ าตาขู สิอยู่จั่งใด๋เข้าใจแหน่ 
คั่นเจ้าเหมิดฮัก คั่นเจ้าบ่แคร์ กะส่างแม่มันเถาะขอรับกรรม ที่เคยก่อ 

(กะส่างแม่มันเถาะ. 2561 ; เพชร สหรัตน์ : YouTube) 
 

  การยอมรับผลของการกระท าของตนเองไม่ว่าจะดีหรือร้ายปรากฏในข้อความข้างต้น
ที่ว่า “กะส่างแม่มันเถาะขอรับกรรมที่เคยก่อ” ผู้ประพันธ์สื่อให้เป็นถึงการยอมรับผลของการกระท า
แล้ว ซึ่งเกิดจากกรรมที่ตนเองได้ทะมาแล้วนั่นเอง ต่อมาในเพลง “เทพบุตรใจหมา(บักพาก)” ก็ได้มี
การใช้วาทกรรมความรักกับกรรมตั้งค าถามกับตนเอง ดังตัวอย่างที่ว่า 
 

แม้ข้างในเจ็บปวดเกินกว่าจะท าใจ บ่ว่าจั่งใด๋เฮากะต้องหายใจต่อ 
เทพบุตรใจหมา บ่มีค าว่าพอ เฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมหยังหนอ 

ส่างเกิดมาพ้อคนหลายใจ 
(เทพบุตรใจหมา(บักพาก). 2561 ; ฐา ขนิษ : YouTube) 

 
  จากข้อความข้างต้นที่ว่า “เฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมหยังหนอ ส่างเกิดมาพ้อคนหลายใจ” ในที่นี้
หมายถึง ไม่รู้ว่าท าเวรท ากรรมอะไรมาจึงได้มาเจอคนหลายใจอย่างเธอ เป็นวาทกรรมที่สะท้อนให้เห็น
กรรมกับความรักให้เห็นอย่างชัดเจน 

  จากการศึกษาวาทกรรมความรักกับเรื่องกรรมในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย แสดงให้
เห็นว่าความเชื่อเรื่องกรรม ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ยังคงเป็นวาทกรรมที่ถูกยกมาใช้ในบทเพลงลูกทุ่ง
อีสานร่วมสมัยอยู่ถึงจะไม่ได้มีจ านวนมาก แต่ก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนมากยิ่งข้ึนผ่านบทเพลง 
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 3.2.2 ท าบุญร่วมกัน 
  ในสภาพธรรมที่มีจริง เกิดแล้วดับทุกสิ่งอย่างไม่เที่ยงของเส้นทางการด าเนินชีวิตของโลก
แห่งความเป็นจริง ระดับศีลธรรมที่ มนุษย์ยังมีกิเลส รัก โลภ โกรธ หลง ขาดสติในการยับยั้งชั่งใจ เป็น
เหตุให้เกิดความวินาศอันเนื่องมาจาก กิเลสที่ขาดศีลธรรมแล้วหลงท าตามกิเลสในใจไปตามกระแส
สังคม หรือกระแสโลกนั้น แต่ต้องน ามาซึ่ง ความสุขและส าเร็จนั่นเองคือ ทางโลก (หลวงพ่อชุมพล 
พลปฺณโฺญ, 2552)  

  การท าบุญร่วมกันส่งผลให้เกิดผลบุญทั้งในชาตินี้และชาติภพหน้า บางเพลงได้ใช้ค าว่า 
“บุญผลา” ซึ่งหมายถึง พรหมลิขิตหรือบุพเพสันนิวาส มีความเชื่อที่ว่าพระพรหมซึ่งเป็นผู้สร้างผู้
ก่อให้เกิดหรือก าเนิด สรรพสิ่งต่าง ๆ แม้กระทั่งความรัก เพราะพรหมเป็นความเชื่ อทางศาสนา
พราหมณ์  ดังตัวอย่างว่า 

 

ย้อนบุญผลา เด้เนาะ พาเฮามาพบพ้อ 
ฮู้สึกคือกัน อยู่เนาะ  คือฮักที่รอท่ีฝัน 

(บุญผลา. 2561 ; ไมค์ ภิรมย์พร : YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นประโยคท่ีกล่าวถึงความเชื่อเรื่องพรหมลิขิตและบุพเพสันนิวาสนั่นก็
คือ “ย้อนบุญผลาเด้เนาะ พาเฮามาพบพ้อ” ในประโยคนี้หมายถึง  เป็นเพราะผลบุญที่เคยท าร่วมกัน
ใช่ไหมที่ท าให้เรามาพบกัน สะท้อนให้เห็นถึงวาทกรรมความรักที่แฝงเรื่องผลของการท าบุญ ความเชื่อ
ที่อยู่ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานได้ชัดเจน บทเพลงอีสานลูกทุ่งอีสานยังเสนอมุมมองเกี่ยวกับความเชื่อ
เรื่องการท าบุญหรือบุญเก่า ดังที่ปรากฏในบทเพลง “ครางชื่ออ้ายแน่” 
 

อ้ายมันบุญบ่มีสิพาคนดี บายศรีป้อนไข่ 
สู้แต่นาแต่ไฮ่ คบไปกะหน่าย สิแหล่ด าปี๋ 

เตียงบ่นุ่มจั่งเขา  นอนเสื่อเก่า ๆ ยามหย่าวบ่ดี 
มื้อนี่ เจ้าได้ดี ให้ฮ้องชื่อพ่ีแนเด้อก้อนค า 

(ครางชื่ออ้ายแน่. 2561 ; ศรีจันทร์ วีสี : YouTube) 
 

  จากประโยคที่ว่า “อ้ายมันบุญบ่มีสิพาคนดี บายศรีป้อนไข่” หมายถึง ฉันไม่มีบุญที่จะ
แต่งงานกับเธอ พิธีบายสีและป้อนไข่จะจัดพร้อมกันเฉพาะในพิธีแต่งงานของชาวอีสานเท่านั้น สะท้อน
ให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องบุญของผู้ชายที่เชื่อว่าตนเองไม่มีบุญพอที่จะได้แต่งงานกับคนรัก แสดงให้เห็น
ถึงวาทกรรมวามรักท่ีแฝงอยู่ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานเรื่องบุญหรือการท าบุญร่วมกันได้อย่างชัดเจน การ
กล่าวถึงเรื่องบุญในบทเพลงลูกทุ่งอีสานมักปรากฏบทเพลงของผู้ชายขับร้อง แต่ในส่วนของผู้หญิงจะมี
อยู่ไม่มากนัก ดังตัวอย่างในเพลง “ปล่อยไปตายโลด” 
 

บุญเขามันไม่ถึง  ไม่ต้องนั่งร าพึงร าพัน 
แค่คนเคยคบกัน   ทานหมามันไปตัวหนึ่ง 

(ปล่อยไปตายโลด. 2561 ; ธัญญ่า อาร์สยาม: YouTube) 
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  ผู้ประพันธ์ได้ใช้ประโยคที่ว่า “บุญเขามันไม่ถึง” ชาวอีสานมีความเชื่อว่า บุญคือคุณงาม
ความดีที่สะสมมา ซึ่งการที่ผู้ประพันธ์ใช้ประโยคข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงเป็นคนที่มีคุณงามความ
ดี ส่วนผู้ชายไม่มีบุญพอที่จะเป็นคู่รัก วาทกรรมความรักกับการท าบุญร่วมกันในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน
เพลงนี้ก็แสดงให้เห็นว่า ผู้ชายไม่มีบุญพอที่จะเป็นคู่รักกับผู้หญิง ต่อมาในบทเพลง “ปล่อยยผัว” ของ
ปอยฝ้าย มาลัยพร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ปล่อยให้ผัวได้หลอย  จั่งแม่นทาน จั่งแม่นบุญ 
ปล่อยให้ผัวมีน้อย แน๊ผู้แก้มจู้นพู้น 

ปล่อยให้จักมื่อสา คุณเมียจ๋าเอาบุญ  ปล่อยให้ผัวจักมื่อเนาะ พอได้ส้มแข่ว 
(ปล่อยผัว. 2561 ; ปอยฝ้าย มาลัยพร : YouTube) 

 
  จากข้อความที่ว่า “ปล่อยให้ผัวได้หลอย  จั่งแม่นทานจั่งแม่นบุญ” ในที่นี้หมายถึง ถ้า
อยากได้บุญก็ขอให้ชีวิตอิสระกับสามี เป็นวาทกรรมความรักที่สะท้อนให้เห็นถึงการท าบุญ เป็นการ
ประชดประชัดการใช้ชีวิตคู่ของสามีภรรยาที่ต้องการได้รับความอิสระเสรีบ้าง ต่อมาในบทเพลง “ขีด
อันตราย” ดังตัวอย่างที่ว่า 
 

กว่าสิผ่านมาได้ ขีดอันตราย บ่ตายจั่งยัง 
บ่มีเจ้าคอยร่วมทาง เหมือนมีเพียงร่าง แต่บ่มีลมหายใจ 

อาจสิเป็นผลบุญท ามา จั่งรักษาชีวิตมาได้ 
รอดแบบทุรนทรุาย โอ… ขีดอันตราย 

(ขีดอันตราย. 2561 ; ออย แสงศิลป์ : YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นที่ว่า “อาจสิเป็นผลบุญท ามา จังรักษาชีวิตมาได้รอดแบบทุรนทุ
ราย” มีการใช้ค าว่า ผลบุญท ามา สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองการท าบุญร่วมกันผ่านวาทกรรมความรักที่
ตนเองได้กระท ามา คงเป็นผลบุญที่ตนเองท ามาจึงต้องมารับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

  จากการศึกษาวาทกรรมความรักกับการท าบุญร่วมชาติในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 
น าเสนอให้เห็นจากความเชื่อท่ีว่า “คนที่จะเกิดมาคู่กันก็เพราะชาติก่อนนั้นได้ท าบุญร่วมชาติ ตักบาตร
ร่วมขันกันมาแต่ชาติปางก่อน” ตามความเชื่อนั้นทองความรักของคู่รักเป็นได้ทั้งคู่บุญและคู่เวรคู่กรรม 
ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยผู้ประพันธ์พยายามสะท้อนความรักของชาวอีสานว่าการท าบุญร่วมกัน
แล้วเกิดมาเป็นคู่กันนั้นจะต้องมีอะไรที่เหมือนๆ กันหลายๆ อย่าง สุดท้ายแล้วการครองรักกันจนแก่
เฒ่า ครองรักกันอย่างยืดยาวนั่นคือคู่กัน 
 3.2.3 ชาติภพ 
  ความเชื่อเรื่องเกิดใหม่ในภพภูมิอื่น ๆ ของศาสนาพุทธที่เชื่อว่าคนเราเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว
จะไปเกิดในภพใหม่ตามแต่บุญและบาปที่กระท าเมื่อมีชีวิต หากท าความดีจะเกิดในภพภูมิที่ดีหลังจาก
เสียชีวิต หากท าชั่วก็จะไปเกิดใหม่ในภพที่ไม่ดีฯลฯ (ธมฺมวฑฺโฒภิกขุ, 2542) ความเชื่อเรื่องชาติภพมี
ความผูกพันกับชีวิตของชาวอีสาน เป็นความเชื่อเหนือธรรมชาติซึ่งมีการปลูกฝังและเป็นค าสอนทาง
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พระพุทธศาสนา คือ ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว ชาตินี้ท าอะไรไว้ ชาติหน้าก็รอรับผลกรรมนั้นได้เลย เป็นค า
สอนของบรรพบุรุษของชาวอีสานสอนจากรุ่นสู่รุ่น จึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญของวิถีชีวิตชาวอีสานมาตั้งแต่
ครั้งอดีต การน าเสนอเรื่องของชาติภพในบทเพลงลูกทุ่งอีสานปรากฏอยู่ในบทเพลง “สายแนนหัวใจ” 
ของ ก้อง ห้วยไร่ 
 

ต่อจากนี้ สิคอยดูแล เจ้าให้ดีๆ บ่ให้ผู้ใด๋เข้ามากล้ ากลาย ในชีวิตเจ้า 
ทั้งท่ีใจบ่เชื่อว่าความฮักนั้นมีจริงอยู่บ่  

แต่ก็งง ชีวิตเจ้าของ เป็นหยังต้องมาดูแล คนๆ หนึ่งที่เฮาบ่เคยฮู้จักแต่ฮักไปเบิดทั้งใจ 
หรือย้อนว่าเวรว่ากรรมอันใด เฮ็ดให้เฮาพ้อกัน 

(สายแนนหัวใจ. 2561 ; ก้อง ห้วยไร่ : YouTube 
 

  บทเพลงข้างต้นได้กล่าวถึงเรื่องราวของคนๆ หนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องของชาติภพ แต่กลับต้อง
มาสงสัยและเชื่อเรื่องชาติภพเพราะการได้เจอกับคนๆ หนึ่ง ปรากฏในประโยคที่ว่า “หรือย้อนว่าเวร
ว่ากรรมอันใด เฮ็ดให้เฮาพ้อกัน” การได้พบเจอกันครั้งนี้เป็นคงเพราะกรรมจากชาติที่แล้วท าให้คนทั้ง
สองคนมาเจอกัน สะท้อนให้เห็นถึงวาทกรรมความรักกับเรื่องราวของชาติภพได้อย่างชัดเจนอีกบท
เพลง ต่อมาในบทเพลง “สิงึดติ” มีการใช้วาทกรรมความรักกับชาติภพ ดังตัวอย่างที่ว่า 
 

น้องมีใหม่อ้ายมีได้คือกัน น้องย่องกันย่องกันคือกันละว่ะ 
พนมมือพร้อมกับภาวนา สาธุเด้อ..อย่าพ้อกันอีกเด้อ 

(สิงึดติ. 2561 ; เต๊ะ ตระกูลตอ : YouTube) 
 

  ความเชื่อของชาวอีสานเกี่ยวกับชาติภพคือการกลับมาพบเจอกันอีกครั้งจากชาติที่แล้ว 
จากข้อความข้างต้นที่ว่า “พนมมือพร้อมกับภาวนา สาธุเด้อ..อย่าพ้อกันอีกเด้อ” แสดงให้เห็นถึงวาท
กรรมความรักกับชาติภพคือการไม่อยากพบเจอคนรักอีก มีการใช้วาทกรรมที่ว่า “พนมมือพร้อมกับ
ภาวนา” เป็นการอธิฐาน ภาวนา เพ่ือให้ตนไม่ต้องมาเจอกับคนรักอีกไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้านั่นเอง 
ต่อมาในบทเพลง “ซู้เพ่ิน” ได้ใช้ค าว่า “ซิ้นสองตอ่น” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

เป็นซี้นสองต่อน ที่เพ่ินได้ปั้นไว้ 
ให้เข้ามาพังหัวใจจนหลงใหลน าเจ้า 
หรือว่าเป็นแฟนเขา ล่ะซู้เพ้ิน โอ๊ย 

(ซู้เพ่ิน. 2561 ; DTT Ft.Mayomwan : YouTube) 
 

จากข้อความข้างต้นมีการการค าที่บ่งบอกถึงควาหมายของค าว่า “เนื้อคู่” ดังตัวอย่าง
ข้างต้นที่ว่า “เป็นซี้นสองต่อน ที่เพ่ินได้ปั้นไว้” แปลว่า เป็นเนื้อคู่ที่ฟ้าสร้างไว้ เป็นการใช้วาทกรรม
ความรักกับชาติภพให้เห็นอย่างชัดเจน จากค ากล่าวที่ว่า เป็นเนื้อคู่กันแล้ว คงไม่แคล้วกัน คงจะเป็น
การตอกย้ าผ่านวาทกรรมความรักกับชาติภพมากยิ่งขึ้น ต่อมาในบทเพลง “บุญเก่า” ได้กล่าวถึงเรื่อง
ของการท าบุญตั้งแต่อดีตภพที่แล้ว จนต้องมาเจอกันอีกครั้งในภพนี้ ดังตัวอย่างที่ว่า 
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อาจสิเป็นย้อนผลบุญเก่า ที่เฮ็ดให้เฮาได้มาพ้อกัน  
ลิขิตให้เฮาได้มาฮักกัน  ให้เธอกับฉันได้มาพบเจอ 

(บุญเก่า. 2561 ; เปาวลี พรพิมล ,ล าเพลิน วงศกร : YouTube) 
 

ข้อความข้างต้นได้กล่าวถึงการที่ได้เกิดมารักกันในภพนี้ มันเกิดจากการที่เราเคยได้ท าบุญ
ร่วมกันมาดังข้อความที่ว่า “อาจสิเป็นย้อนผลบุญเก่า ที่เฮ็ดให้เฮาได้มาพ้อกัน” ค าว่า “บุญเก่า” จึง
เป็นวาทกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงชาติภพ ต่อมาในบทเพลง “นิลันดอน” ได้ใช้วาทกรรมให้ความ
หมายความรักกับชาติภพได้อย่างชัดเจนมากข้ึน ดังตัวอย่างที่ว่า  

 

เฮาเกิดมาเพ่ือฮักไผบางคนเท่านั้น 
เฮาต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมา 

กี่ภพก่ีชาติ ที่เฮาคลาดคลา 
กว่าสิพ้อได้สบสายตา อยู่ต่อหน้านี้ 

(นิลันดอน. 2561 ; ต่าย อรทัย ,โจโจ้ มิราเคิล : YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นเห็นได้ชัดว่าผู้ประพันธ์ใช้ค าว่า “กี่ภพ กี่ชาติ” เป็นการเลือกใช้ค าที่
ตรงไปตรงมาในการใช้วาทกรรมความรักกับชาติภพได้ตรงประเด็นอีกเพลงหนึ่ง 

  จากการศึกษาวาทกรรมความรักกับชาติภพในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย บทเพลง
ลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยท าให้ผู้วิจัยเข้าใจกับวาทกรรมที่ว่า “คู่กันแล้ว คงไม่แคล้วกัน” ที่เชื่อว่าคนที่จะ
เป็นเนื้อคู่กันนั้นมักมีดวงและจิตสัมพันธ์กันอยู่ ไม่ว่าจะภพไหนชาติไหน ก็ย่อมกลับมาเป็นคู่ครองรัก
กันเสมอ ดังนั้นมาเปิดเผยความเชื่อท่ีว่า คุณและเขาอาจเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน หรือเรียก
ง่าย ๆ ว่าบุพเพสันนิวาส ท าให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง 

  สรุปจากการศึกษาวาทกรรมความรักกับบุพเพสันนิวาสในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 
พบมากที่สุดคือเรื่องกรรมและเรื่องการท าบุญร่วมกัน สุดท้ายคือวาทกรรมความรักกับบุพเพสันนิวาส
ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานกับเรื่องชาติภพ 

  
3.3 ความรักขึ้นอยู่กับเงินตราและชนชั้นทางสังคม 
 
 “ชนชั้น” มีส่วนส าคัญในการบ่งชี้ชะตาชีวิตของบุคคล ในด้านต่าง ๆ นับตั้งแต่ถิ่นที่อยู่อาศัย 
สถานศึกษา ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการสมรส เป็นต้น สรุปได้ว่า ชนชั้น (class) 
หมายถึง การแบ่งแยกฐานะทางสังคมของมนุษย์จะประกอบขึ้นด้วยหลายชนชั้น เช่น คนร่ ารวยและ
คนจน นายจ้างและลูกจ้าง เป็นต้น แม้แต่เป็นระบบที่มีอยู่ในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้เพราะ
กฎเกณฑ์ในการแบ่งชนชั้นนั้นมีแนวโน้มเป็นกฎเกณฑ์ในทางเศรษฐกิจมากกว่ากฎเกณฑ์ในด้านอ่ืน ๆ 
แต่บางสังคมนั้น ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งเดียวที่สังคมใช้เป็นมาตรฐาน ในการจัดและก าหนด
ชั้นระหว่างบุคคลในระบบดังกล่าวนี้ เรียกว่า เป็นการแบ่งชั้นทางสังคม โดยกฎเกณฑ์ที่มีมติเดียว ซึ่ง
อาจแบ่งออกได้โดยทั่วไปเป็น 2 ชั้น  คือ ชนชั้นสูง และชนชั้นต่ า 
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 บทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงวาทกรรมความรักคือเงินตราและชนชั้นทาง
สังคม สื่อให้เห็นอุดมการณ์อ านาจและวัตถุนิยม ความกดดันของเพศชายและเพศหญิงต่อการหา
คู่ครองมีมากข้ึน เพราะในสังคมยุคปัจจุบัน ต้องการคู่ครองที่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ฉลาด นิยม
วัตถมุีระดับ และที่ส าคัญคือความมั่นคงทางการเงิน คนที่มีองค์ประกอบเหล่านี้จึงมีสิทธิ์ที่จะเลือกคบ
คนที่ตนคิดว่าเหมาะที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วย ซึ่งเปรียบเสมือนพ้ืนฐานของความรักความมั่นคงก่อนที่จะ
แต่งงาน จากการวิจัยพบว่าวาทกรรมความรักคือเงินตราและชนชั้นทางสังคมในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน
ร่วมสมัย ปรากฏดังนี้ 
 3.3.1 สถานะทางสังคม 
  สถานะทางสังคม หมายถึง ต าแหน่งของบุคลใดบุคคลหนึ่งในสังคม ซึ่งได้มาจากการเป็น
สมาชิกของสังคม สถานะจะท าให้บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบาทของต าแหน่งนั้น ๆ บุคคลคน
หนึ่งอาจจะมีหลายสถานภาพก็ได้ ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานสถานะทางสังคมจะเป็นเรื่องของล าดับ
ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและความเป็นอาวุโส เพราะชาวอีสานมีสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่ไม่
ต่างกัน จนเอามาแบ่งระดับกันได้ จึงอาศัยความเป็นเครือญาติและความเป็นอาวุโสมาใช้บ่งบอก
ระดับชั้น ความเกี่ยวข้องและหน้าที่กัน เช่น การที่ผู้เป็นลูกต้องรับฟังและปฏิบัติตามที่พ่อแม่สั่งสอน 
ซึ่งในบทเพลงลูกทุ่งอีสานได้น าเอาสถานะทางสังคมมาใช้ในการน าเสนอวาทกรรมความรักด้วยเช่นกัน 
ดังที่ปรากฏในเพลง “หมาวัด” 
 

อ้ายคือจั่งกับหมาวัดโตหนึ่ง ที่คอยแอบซึ้ง แอบฮักนางฟ้า 
เพ้อฝันผู้เดียว คือจั่งผีบ้า ว่าสิได้เจ้ามา เป็นนางฟ้าของใจ 

(หมาวัด. 2561 ; ล าเพลิน  วงศกร : YouTube) 
 

  บางครั้งเรื่องของชนชั้นหรือสถานะทางสังคมก็ไม่ได้หมายถึงเรื่องฐานะอย่างเดียว แต่
อาจเปรียบเทียบได้จากหน้าตาของแต่ละบุคคลด้วย ดังตัวอย่างข้างต้นที่กล่าวถึง “นางฟ้า” ในที่นี้
หมายถึง ผู้หญิงที่สวยงาม เป็นการให้ความหมายถึงชนชั้นสูงที่ไม่อาจเอ้ือมถึงได้เลย และเปรียบเทียบ
สถานะทางสังคมของชนชั้นต่ าเป็น “หมาวัด” เพลงลูกทุ่งอีสานฝ่ายชายมักจะมองตัวเองว่าไม่คู่ควร
กับฝ่ายหญิง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

อ้าย กะส่ าขี้เถ้าจากกองฟืน 
บ่กล้าไปยืน เฮียงข้างย่านเปื้อนใจเจ้า 

(ขี้เถ้า. 2561 ; เบ็น ศรัณยู : YouTube) 
 

   จากข้อความข้างต้นที่ว่า “อ้ายกะส่ าขี้เถ้าจากกองฟืน” ผู้ชายเปรียบตัวเองเป็นเถ้า
ถ่านที่ไม่มีคุณค่าอะไร จนไม่กล้าไปอยู่เขียงข้างหรือไม่กล้าไปเทียบกับผู้หญิงดังข้อความที่ว่า “บ่กล้า
ไปยืน เฮียงข้างย่านเปื้อนใจเจ้า” จะเห็นได้ว่าจากเพลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพทางสังคมผ่านบท
เพลงคือผู้ชายมองว่าตนเองยังดีไม่พอ ยังไม่สามารถไปดูแลผู้หญิงได้  ต่อมาในบทเพลง “เด็กหงส์ 
(ทอง)” ได้ใช้ค าว่า ผู้บ่าวไทบ้าน แทนตัวตนของผู้ชาย ดังตัวอย่างที่ว่า 
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แต่ตดิที่อ้ายเป็นผู้บ่าวไทบ้าน 
ใส่เกิบแตะเต้นหน้าฮ้าน น้องสิรับได้บ่ 

(เด็กหงส์ (ทอง).2561 ; บอย พนมไพร : YouTube) 
 

  ค าว่า “ไทบ้าน” ปกติแล้วคือ คนที่ใช้ชีวิตแบบวิถีพ้ืนเมืองดั้งเดิม แต่จากบริบทของบท
เพลง ค าว่า ไทบ้าน ในที่นี้หมายถึง ความชนบท ความบ้านนอก และข้อความต่อมาที่กล่าวว่า “ใส่
เกิบแตะเต้นหน้าฮ้าน น้องสิรับได้บ่” บ่งบอกถึงสไตล์การแต่งตัว การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ใส่รองเท้าแตะ
และเต้นหน้าเวทีการแสดง สะท้อนให้เห็นถึงสภาพทางสังคมของผู้ชายอีสานผ่านบทเพลงลูกทุ่งอีสาน
ได้อย่างชัดเจน ต่อมาในบทเพลง “อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว” เปรียบเทียบฝ่ายหญิงเป็นนางฟ้าส่วนตัว
เองเป็นคนธรรมดา ดังตัวอย่างที่ว่า 
 

ม่วนยุบ้อคนดี ที่ท าร้ายคนเหงา  
เฮ็ดคือมีใจน้อเจ้า. ทั้งที่มีเขาข้างกาย.  

คนมีคู่บ่ฮู้ดอกว่า คั่นนางฟ้าลงมาให้พ้อ.  
หมาวัดบ่ได้รีรอ คึดต่อฮ้องเฮ่าออกไป 

(อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว.2561 ; ยศ พิญโญ : YouTube) 
 

  ผู้ประพันธ์ได้ใช้ค าว่า “หมาวัด” เป็นตัวแทนของผู้ชาย และใช้ค าว่า “นางฟ้า” เป็น
ตัวแทนของผู้หญิง สะท้อนให้เห็นถึงการใช้วาทกรรมความรักกับสภาพทางสังคมอย่างชัดเจน ผู้ชาย
แสดงความเป็นผู้ชายธรรมดา ต้อยต่ า ไม่คู่ควรกับผู้หญิงที่สู งส่ง ต่อมาในบทเพลง “อ้อมแขนแฟน
เก่า”  
 

แม้ว่าวันนี้ โตอ้ายสิต้องแพ้เขา แม้ว่าวันนี้ฮักเฮาสิต้องจบลงแค่นี้ 
แต่อยากให้เจ้าฮู้ว่าหัวใจ อ้ายยังฮักเจ้าหลายคนดี 
คั่นมื้อหนึ่งถืกเขาย่ ายี อ้อมกอดอ้อมนี้ยังรอเสมอ 

(อ้อมแขนแฟนเก่า. 2561 ; กานต์ ทศน : YouTube) 
 

  จากข้อความที่ว่า “แม้ว่าวันนี้ โตอ้ายสิต้องแพ้เขา” ความพ่ายแพ้ต่อความรักแสดงให้
เห็นถึงสภาพทางสังคมที่ผู้ประพันธ์สื่อคือความไม่เหมาะสมหรือคู่ควรนั่นเอง ถึงแม้จะมีความรัก
มากมายก็ไม่สามารถครอบครองหัวใจของคนรักได้ 

  ความรู้สึกว่าไม่คู่ควรหรือไม่มีค่าพอกับความรักดี ๆ และคนรักดี ๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล
อะไรก็ตาม การรักใครคนหนึ่งด้วยความรู้สึกมันก็ได้กลับมาเพียงความรู้สึก จากการศึกษาวาทกรรม
ความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยกับสถานะทางสังคมพบ 7 บทเพลง สามารถสะท้อนให้เห็น
วาทกรรมความรักกับสภาพทางสังคมไว้ว่า การใช้ชีวิตคู่ย่อมมีความเหมาะสมอยู่ในตัวเอง ความ
เหมือนที่ลงตัว ความต่างที่ลงตัว มันเป็นเหตุและผลในตัวของมันเองเสมอ 
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 3.3.2 สถานะทางการเงิน  
  ค าถามท่ีถูกใช้ถามกันในสังคมในเรื่องของความรักคงหนีไม่พ้นค าถามที่ว่า “ระหว่างเงิน
กับความรักคุณจะเลือกอะไร” คนทีม่ีเงินมากพอแล้วก็ย่อมเลือกความรัก แต่ส าหรับคนที่คิดว่ามีความ
รักที่ดีอยู่แล้ว ก็ย่อมเลือกเงิน เพราะเราต้องเลือกสิ่งที่ขาด ส่วนอีกด้านถ้าใครเจ็บปวดหรือรู้สึกทุกข์
จากอีกสิ่งก็จะเลือกอีกสิ่งแทน เช่น คนที่รู้สึกว่า การหาเงินหรือเรื่องเงินท าให้ทุกข์ ก็จะรู้สึกว่ าเลือก
ความรักดีกว่า ในขณะคนที่ผ่านทุกข์กับความรักมามาก ย่อมเลือกเงินดีกว่าเช่นกัน แสดงว่าเราย่อม
เลือกสิ่งที่รู้สึกสุขง่ายกว่า บทเพลงลูกทุ่งอีสานก็เช่นกัน เพราะมีการใช้วาทกรรมความรักที่น าเสนอ
การต่อสู้ระหว่างอ านาจความรักกับอ านาจของเงิน ดังที่ปรากฏในบทเพลงต่อไปนี้ 
 

อ้ายกะอยากสิเป็นเศรษฐี แต่ว่าฐานะที่มีเป็นแค่เศษไง 
คั่นแม่นอ้ายได้ไปเกิดอยู่ดูใบ กะอยากสิเป็นเจ้าชายมีเงินพันล้าน 

แต่สุมื้อนี้อ้ายกะภูมิใจเกิดชาติไทยภาคอีสาน หน้าตาบ้านบ้าน ที่ฮักเจ้า 
(เฮ็ดทุกวิถีทาง.  2561 ; เบิ้ล  ปทุมราช : YouTube) 

 
  จากข้อความข้างต้นพบว่ามีการใช้ค าว่า “ฐานะที่มีเป็นแค่เศษไง” ในที่นี้หมายถึง ฐานะ
ของฉันมันต่ าต้อยมาก แสดงให้เห็นว่าคนที่ไม่มีเงินเปรียบเทียบได้เหมือนกับฝุ่น ส่วนคนมีเงินก็เป็น
เศรษฐี ทั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นภาพ ชัดเจนเพ่ิมขึ้นอีกว่าผู้ที่มีฐานะต่ าต้อยกว่าผู้ที่มีเงินตราทางสังคม 
จะเป็นอุปสรรคต่อความรักของหญิงและชายมากข้ึนเรื่อย ๆ 
 

อ้ายคือจั่งกับหมาวัดโตหนึ่ง ที่คอยแอบซึ้ง แอบฮักนางฟ้า 
เพ้อฝันผู้เดียว คือจั่งผีบ้า ว่าสิได้เจ้ามา เป็นนางฟ้าของใจ 

(หมาวัด : 2561 ; ล าเพลิน  วงศกร : YouTube) 
 

  จากบทความข้างต้นได้ให้ความหมายของตนเองว่าเป็น “หมาวัด” ในที่นี้เปรียบตัวเป็น
สิ่งมีชีวิตที่มีแต่ความรู้สึกไม่สามารถพูดออกมาเป็นค าพูดได้ และยังเลือกใช้ค าว่า “ผีบ้า” อีกค าที่
น ามาเปรียบตนเองเป็นผู้ต่ าต้อยไม่คู่ควรกับเธอผู้สูงศักดิ์ ส่วนเรื่องของฐานะก็มีปรากฏในบทเพลง
ลูกทุ่งอีสานอยู่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

มื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีของน้องหล่า 
อยากไปส่อยงานแต่ว่าน้องบ่ได้เชิญ 

เจ็บเหลือเกินเดินไปงานแต่ง 
หล่าค าแพงเหมาะสมกันคัก 
ให้เจ้าฮัก.. ฮักกันฮอดมื้อตาย 

(ม้ือสันวันเจ็บ. 2561 ; แก่น ธนพล : YouTube) 
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  จากตัวอย่างบทเพลงข้างต้นพบว่าผู้ประพันธ์ได้ใช้ถ้อยค าที่บ่งบอกถึงการแบ่งชนชั้นสูง
ไว้คือค าว่า “หล่าค าแพงเหมาะสมกันคัก” ในที่นี้หมายถึง เธอกับเขาเหมาะสมกันมาก ส่วนฉันไม่อาจ
ไปเทียบเขาได้เลย ในวันงานแต่งงานเธอก็ไม่ได้เชิญไป ยิ่งท าให้เป็นการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจน 
 

มันบ่ง่ายจั่งซั่น ฮอดเวลานั้นเขาสิยันน้อง 
น้องเฮ็ดเพ่ือปากท้อง ครอบครัวพ่ีน้องให้เพ่ินสบาย 

(ครางชื่ออ้ายแน่. 2561 ; ศรีจันทร์  วีส ี: YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นที่บอกว่า “น้องเฮ็ดเพ่ือปากท้อง ครอบครัวพ่ีน้องให้เพ่ินสบาย” ใน
ที่นี้หมายถึง ฉันท าเพ่ือความอยู่รอดของครอบครัวของฉัน เป็นค าพูดของผู้หญิงที่กล่าวให้คนรักเก่า
ของตนเอง เป็นการสื่อความหมายและซ่อนอุดมการณ์ที่อยู่ในเนื้อหาของบทเพลงนี้คือ ผู้หญิงชาว
อีสาน เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องเลือกระหว่างความรักและความอยู่รอด ผู้หญิงชาวอีสานมักจะเลือก
ความอยู่รอด นั่นก็คือการเลือกแต่งงานกับคนที่มีชนชั้นสูงกว่า เป็นบทเพลงที่สะท้อนวาทกรรมทาง
ชนชั้นได้ชัดเจนมากที่สุดอีกเพลง  

  จากการศึกษาพบวาทกรรมความรักกับสถานะทางการเงิน จริงหรือเท็จที่ว่ารักแท้ไม่
ต้องการเงินมาเกี่ยวข้อง แต่ท าไมหลายคู่มีความรักแต่สุดท้ายไปกันไม่รอด เพราะมีปัญหาเรื่องเงิน แต่
ก็มีบางคู่อย่างคนรวยๆ ก็หย่าร้างกันก็มี ในเมื่อเขาก็มีเงินเยอะเหมือนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น ชีวิตที่ดีคือความ
พอดี ความสมดุลในทุกด้าน 

  สรุปได้ว่า ผู้ประพันธ์พยายามสื่อถึงความแตกต่างของอ านาจเงินตราและชนชั้นทาง
สังคมของชาวอีสาน เป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความรักของมนุษย์ โดยได้แบ่งออกเป็น 2 
สถานะ คือ สถานะทางสังคม และสถานะทางการเงิน จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มักจะใช้พลัง
อ านาจของเงินกับฐานะความร่ ารวยที่แสดงถึงความเหนือกว่าในทางสังคมมาเป็นสิ่งปิดกั้นอุดมการณ์
ความรักที่แท้จริงเอาไว้ ท าให้ผู้ที่ด้อยกว่าเป็นคนชนชั้นล่างที่คิดจะซื้อความรักด้วยหัวใจ จะใช้
อุดมการณ์ความรักแบบเดิม ๆ คงไม่ได้แต่ก็ยังคงมีคนบางกลุ่มที่ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ความรัก
เหล่านั้นไว้อย่างเหนียวแน่นแต่ก็เป็นส่วนน้อยในสังคมชาวอีสานในปัจจุบัน 

 
3.4 ความรักคือความเสียสละ 
 

 ความเสียสละ หมายถึง การให้ การสละสิ่งที่เรามีหรือครอบครองอยู่ หรือที่ก าลังจะได้รับ
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน โดยการให้นั้นจะต้องไม่เดือดร้อนแก่ตนเอง แต่ในเรื่องของความรักที่
น าเสนอผ่านบทเพลงลูกทุ่งอีสานความเสียสละคือนิยามหนึ่งของความรัก สื่อให้เห็นอุดมการณ์ศาสนา 
คือ ความเสียสละเป็นคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานของผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคนในสังคมต้องมีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเสียสละแบ่งปันให้แก่กัน ไม่มีจิตใจคับแคบ เห็นแก่ตัว ความเสียสละจึงเป็นคุณธรรมเครื่องผูก
มิตรไมตรี ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้ เป็นเครื่องมือสร้างลักษณะนิสัยให้เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว  
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 3.4.1 เสียสละให้อีกฝ่ายมีความสุข 
  จากการวิจัยพบว่าวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยที่แสดงให้เห็นถึง

ความเสียสละให้อีกฝ่ายมีความสุข มักจะเกิดจากบุคคลหนึ่งยินยอมให้บุคคลหนึ่งหรือส่วนรวมถึงแม้
บางอย่างจะสูญเสียไป ดังที่ปรากฏในบทเพลง “อย่าให้เขาฮู้เด้อ” ของ ไผ่ พงศธร 

 
อย่าให้เขาฮู้เด้ออ้ายเคยเป็นไผในหัวใจของเจ้า 
อย่าให้เขาฮู้เด้อว่าเรื่องของเฮาเป็นมาจังใด๋ 

ย่านเจ้ากับเขาเลิกกัน ย่านเขาพาลถิ่มป๋า เพราะบ่ไว้ใจ 
บ่อยากให้เจ้าเสียใจ คือจังอ้ายเคยเจอมา 

(อย่าให้เขาฮุ้เด้อ 2561 ; ไผ๋ พงศธร : YouTube) 
 

  จากบทเพลงข้างต้นพบว่าผู้ประพันธ์ได้บอกเล่าเรื่องราวโดยการย้ าประโยคที่ว่า “อย่า
ให้เขาฮู้เด้อ” หมายถึง อย่าให้เขารู้ ก็คืออย่าให้เขารู้ว่าฉันเป็นใครในชีวิตของเธอ เพราะไม่อยากให้
เธอกับเขาต้องเลิกกันหรือทะเลาะกันโดยที่ฉันเป็นสาเหตุ ความเสียสละที่ปรากฏอยู่ในบทเพลงนี้คือ 
ความเสียสละความทรงจ าและความเสียสละความรู้สึกต่างๆ ซึ่งผู้ประพันธ์ได้น าเสนอวาทกรรมความ
รักในบทเพลงนี้คือความเสียสละ บทเพลงลูกทุ่งอีสานถูกเล่าเรื่องราวให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสียสละ
ด้วยการถอยออกมาหรือยินยอมให้อีกฝ่ายเลือกท่ีจะไป ดังในบทเพลง “ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ละ”  

 
อ้ายส่งสุดแขนบ่แม่นสุดฝัน ย่อนเจ้านั้น เปลี่ยนจุดหมายไป 

ถึงเฮ็ดดีปานใด๋ บ่มีผลกับใจของเจ้า 
สิยื้อจังใด๋มันก็ต้องจบลง เจ้าก็คงฮู้เหตุผลดี 
ควรจบกันสักที อ้ายนี้สิยอมเป็นคนเสียใจ 

(อย่าให้เขาฮู้เด้อ.2561 ; ไผ่ พงศธร : YouTube) 
 

  จากประโยคข้างต้นที่ว่า “อ้ายนี้สิยอมเป็นคนเสียใจ” หมายถึง ฉันจะยอมเป็นคนเสียใจ 
ความเสียใจในที่นี้มีความหมายที่แฝงอยู่ผ่านวาทกรรมความรักคือ ความเสียใจนั้นเกิดจากการที่
ยินยอมให้คนรักจากไปพบรักกับคนอื่นที่ดีกว่าตนเอง การยินยอมสูญเสียของรักไปก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ความเสียสละ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้พบว่าความเสียสละเกิดจากความเข้าใจความต้องการของอีกฝ่าย 
ดังที่ปรากฏในบทเพลง “ฟ้าสั่ง” ของ “กวาง จิรพรรณ”  

 
น้องเจ็บ บ่แม่นน้องบ่เจ็บ แต่ใจน้อง ยังฮักอ้ายคือเก่า 

สิบ่ถามว่าผู้ใด๋ เข้ามาม้างทางฮักสองเฮา 
น้องเต็มใจรับความเศร้า เพราะมีคนขอ 

(ฟ้าสั่ง. 2561 ; กวาง จิรพรรณ : YouTube) 
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  จากข้อความข้างต้นพบว่าผู้ประพันธ์ต้องการสื่อความหมายว่า จะไม่พยายามสืบหา
ข้อมูลว่าใครเข้ามาท าให้ความรักของเรามันจบ แต่ฉันขอเป็นคนที่ยินยอมรับความเศร้าเพราะฉัน
เข้าใจ ดังที่ปรากฏจากประโยคที่ว่า “สิบ่ถามว่าผู้ใด๋ เข้ามาม้างทางฮักสองเฮา น้องเต็มใจรับความ
เศร้า เพราะมีคนขอ” คนขอ ในที่นี้คือ “ฟ้าหรือสวรรค์” ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อว่า เหตุที่ความรักของ
เราจบแบบนี้เพราะฟ้าก าหนด บุญ กรรมที่เคยร่วมท ากันมา ในบทเพลงนี้แสดงให้เห็นถึงวาทกรรม
ความรักท่ีเสียสละแม้ว่าตนเองจะสูญเสียสสิ่งที่ตนเองรักก็ตาม 

 3.4.2 เสียสละให้อีกฝ่ายมีอิสระ 
  อิสระเสรีหรืออิสรภาพ เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ ผู้วิจัยจะพูดถึงอิสรภาพทางจิตวิญญาณ 

เช่น ต่อให้เราถูกขังคุกแต่จิตวิญญาณเราก็ยังโบยบินอย่างอิสระเสรี แต่เมื่อไหร่ที่จิตวิญญาณอิสระแค่
ภายนอกหรือสภาพแวดล้อม แต่หากตัวเราเองยังทุกข์ก็เปรียบเสมือนตกอยู่ในนรกหรืออยู่ในคุกที่ไม่มี
ทางออก การรู้จักอิสรภาพท าให้เรารู้จักกับความรัก เพราะสองสิ่งนี้ไปด้วยกัน เมื่อเธอรู้จักอิสรภาพก็
ต้องรู้จักความรัก เมื่ออิสระจากความกลัว ความทุกข์ ความเศร้าโศก ความโกรธ ความอิจฉา ฯลฯ 
เมื่ออยู่ในภาวะความว่างเปล่า เธอก็จะรู้จักความรักด้วยตัวมันเอง ความว่างเปล่ามันมีความรัก มัน
ไม่ใช่ความว่างเปล่าโดด ๆ เมื่อไหร่ที่มันว่าง มันเหมือนมีความรักมาเติมเต็มมันเอง เช่น แก้วที่ว่าง
เปล่า สิ่งที่เข้ามาเติมเต็มก็คือความรัก ก็เพราะว่าจิตเดิมแท้ทุกคนคือความรักและความเบินบานในตัว
มันเอง มันจะดึงดูดสิ่งนี้มา แต่ต้องถึงความว่างและความเงียบด้วยตัวเอง  

  บทเพลงลูกทุ่งอีสานมักน าเสนอวาทกรรมความรักกับความอิสระเสรีผ่านความเจ็บปวด
หรือความเสียใจ ด้วยการประชดประชัน วาทกรรมนี้สื่อให้เห็นถึงค่านิยมสังคมชนบทที่รักความ
สันโดษ พอใจในสิ่งที่มีอยู่ชอบอิสระ เมื่อเสียใจหรือผิดหวังจากสิ่งที่คาดหวังอย่างสูงก็จะไม่ชอบอยู่
ภายใต้อ านาจใคร ดังในบทเพลง “มีแฮงโลดสู” ของศิลปิน “อาร์ม ชุติมา” ดังนี้ 

 
มีแฮงโลด..สู ส่วนกูสิอยู่ผู้เดียว 

จากนี้บ่มีหยังเกี่ยว สิอยู่ผู้เดียว บ่เกี่ยวกับไผ 
(มีแฮงโลดสู. 2561 ; อาร์ม ชุติมา : YouTube) 

 
  จากข้อความข้างต้นพบว่าสิ่งที่ท าให้เพศหญิงรู้สึกอยากอยู่อย่างอิสระก็คือความไม่

ซื่อสัตย์ของเพศชายและฝ่ายหญิงก็ได้ตัดพ้อด้วยข้อความที่ว่า “มีแฮงโลด..สู ส่วนกูสิอยู่ผู้เดียว” 
หมายถึง ขอให้พวกเธอมีความสุข ส่วนฉันจะอยู่คนเดียว และยังมีประโยคต่อมาด้วยว่า “ จากนี้บ่มี
หยังเกี่ยว สิอยู่ผู้เดียวบ่เกี่ยวกับไผ” หมายถึงในชาตินี้จะขออยู่คนเดียว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร เป็นวาท
กรรมที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ท าให้คนๆหนึ่งอยากใช้ชีวิตคนเดียว ใช้ชีวิตอิสระเสรีนั่นก็คือความผิดหวัง
จากสิ่งที่หวัง นอกจากนี้ยังปรากฏในบทเพลง “โสดโสตาย” ของศิลปิน “นุช วิลาวัลย์” ดังนี้ 

 

หมู่เอ้ยมื้อนี่เฮาเจ็บหลาย 
อยากไปผ่อนคลายอยากไปหย่าว 

หาแซวผู้บ่าวแบบโสตาย 
(โสดโสตาย. 2561 ; นุช วิลาวัลย์ : YouTube) 
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  ในบทเพลงข้างต้นพบว่าผู้ประพันธ์ใช้ประโยคที่ว่า “หมู่เอ้ยมื้อนี่เฮาเจ็บหลาย อยากไป
ผ่อนคลายอยากไปหย่าว” หมายถึง วันนี้เราเจ็บมาก อยากไปผ่อนคลาย อยากไปเต้น ในที่นี้คือเสียใจ
มากแต่อยากเต้นมันเป็นความรู้สึกที่ตรงข้ามกันมาก ซึ่งตามปกติคนเราเสียใจจะต้องร้องไห้หรือเศร้า 
แต่ในเพลงนี้บอกว่าฉันเสียใจฉันอยากจะสนุก ความสนุกในที่นี้คือความอิสระเสรี มีอิสภาพทาง
ความคิด คือถึงฉันจะเสียใจแต่ก็ไม่ได้ความว่าฉันจะต้องร้องไห้อย่างเดียว ในบทเพลงนี้ จึงเป็นการ
น าเสนอวาทกรรมความรักทที่แสดงถึงอิสระเสรีทางความคิดของผู้หญิง ส่วนในเพศชายก็มีบทเพลงที่
กล่าวถึงความรักอิสระเสรีในบทเพลง “ปล่อยผัว” ของศิลปิน ปอยฝ้าย มาลัยพร ดังนี้ 
 

ปล่อยให้จักมื่อสา คุณเมียจ๋าเอาบุญ 
ปล่อยให้ผัวจักมื่อเนาะ พอได้ส้มแข่ว 

(ปล่อยผัว. 2561 ; ปอยฝ้าย มาลัยพร : YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นพบว่าเพศชายได้ขอร้องให้เพศหญิงปล่อยให้ตัวเองอิสระบ้าง 
“ปล่อยให้จักมื่อสา คุณเมียจ๋าเอาบุญ” ในที่นี้หมายถึง ปล่อยสามีสักวันแล้วภรรยาจะได้บุญ แสดงให้
เห็นถึงค่านิยมของเพศชายที่ถึงแม้จะมีครอบครัวแต่ก็ยังต้องการความอิสระเสรีบ้าง 
  การศึกษาวาทกรรมความรักที่น าเสนอการเสียสละให้อีกฝ่ายมีอิสระ ในบทเพลงลูกทุ่ง
อีสานร่วมสมัย พบว่า บทเพลงลูกทุ่งอีสานที่น าเสนอวาทกรรมความรักว่ารักคือความอิสระเสรี แสดง
ให้ผู้วิจัยได้เห็นว่าเมื่อเราเข้าถึงอิสรภาพและความรัก เราจะรู้ว่าโลกนี้รักเรามากมาย เป็นโลกแห่งการ
ให้ เมื่อเรารู้ว่าการให้ที่แท้จริงหมายถึงอิสระเสรีหรืออิสรภาพและความรัก เมื่อเรามีอิสรภาพ เราก็อยาก
เปลี่ยนแปลงสังคมให้โลกรับรู้ว่าอิสรภาพเป็นภาวะตื่นรู้และเบิกบาน มันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก 
  จากการศึกษาวาทกรรมความรักกับเรื่องความเสียสละในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 
สรุปได้ว่า วาทกรรมความรักที่น าเสนอการเสียสละให้อีกฝ่ายมีความสุขมากกว่าวาทกรรมความรักที่
น าเสนอการเสียสละให้อีกฝ่ายมีอิสระ มีการสื่อความหมายถึงการปล่อยคนรักให้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่า แต่
อย่างไรก็ตามความเสียสละที่แท้จริง คือ การเสียสละความสุขเพ่ือการไม่เกิดความทุกข์ เสียสละการ
ครอบครอง ยินดีที่จะเมตตาโดยไม่ต้องไปมีสิทธิ์ใดในร่างกายและจิตใจของผู้อ่ืน  เสียสละการผูกมัด
เพ่ือคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระไม่ต้องผูกพันกันด้วยภพชาติอีกต่อไป นั่นถึงจะเรียกว่าเป็นความเสียสละ
อย่างยั่งยืน 
 
3.5 ความรักคือความทุกข์ 
 

 ความเชื่อทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า ความทุกข์ คือ ความรู้สึกไม่สบายกาย ไม่สบายใจ 
อาจเกิดจากการกระท าของตนเอง ธรรมชาติ หรือคนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน อุดมการณ์ศาสนา 
สะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์ในทางลบหรือการกระท าใดที่ท าให้เป็นทุกข์มักจะท าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงเป็นการถาวร และคนเราจะมีความทุกข์ใจและพอใจชีวิตของตนน้อยลง  จากการศึกษา
ผู้วิจัยพบประเด็นดังต่อไปนี้ 
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 3.5.1 ทุกข์ท่ีเกิดจากการได้รัก 
  การร้องไห้แสดงอาการบ่งบอกถึงความอ่อนแอ อ่อนไหว เมื่อมีสิ่งมากระทบกับจิตใจ 

ความน้อยอกน้อยใจแทนความเป็นผู้หญิงในเชิงความเปรียบอีกด้วย แต่ก็แสดงให้เห็นถึงพลังอ านาจ
ของความรักที่มีความมั่นคงในรักแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ยังรักและคิดถึงคนรักเสมอ ปรากฏ
ในบทเพลงที่ชื่อว่า “จากใจแฟนเก่า” ดังตัวอย่างว่า 

 
ลบค าว่าเลิก ออกจากไลน์บ่ยากปานใด๋ 
ลบค าว่าอ้าย ออกจากใจต้องใช้เวลา 

เสียงน้ าตาย้อยหล่นลงดินเสียงดังก้องฟ้า 
อ้ายมาส่างบอกลาทั้งท่ียังฮักกันเบิดใจ 

(จากใจแฟนเก่า. 2561 ; คะแนน นัจนันท์ : YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นกล่าวถึง ผู้หญิงต้องการที่จะลืมคนรัก เกิดอาการเสียใจและร้องไห้
จากค าบอกเลิกของฝ่ายชาย ประโยคที่ว่า “ลบค าว่าอ้าย ออกจากใจต้องใช้เวลา” หมายถึงว่า จะให้
ลืมเธอออกจากใจฉันมันต้องใช้เวลา แสดงให้เป็นถึงความอาลัยอาวรณ์ในความรักของฝ่ายหญิงที่มีต่อ
ฝ่ายชาย บ่งบอกถึงวาทกรรมความรักที่มีความอ่อนแอ เพราะเกิดจากรักที่ไม่สมหวัง โดยการตอกย้ า
จากประโยคที่ว่า “เสียงน้ าตาย้อยหล่นลงดินเสียงดังก้องฟ้า” เป็นการให้ความหมายถึงความอ่อนแอ 
อ่อนไหว ไวต่อความรู้สึกของผู้หญิง นอกจากนี้ยังมีบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความรักของผู้หญิงที่ไม่ว่า
จะเจ็บปวดจากความรักมากแค่ไหน แต่ผู้หญิงก็ยังคงโหยหาความรักเหมือนเดิม ดังตัวอย่างที่ว่า 
 

น้องเจ็บ บ่แม่นน้องบ่เจ็บ 
แต่ใจน้อง ยังฮักอ้ายคือเก่า 

สิบ่ถามว่าผู้ใด๋ เข้ามาม้างทางฮักสองเฮา 
น้องเต็มใจรับความเศร้า เพราะมีคนขอ 

(ฟ้าสั่ง. 2561 ; กวาง จิรพรรณ : YouTube) 
 

  ในบทเพลงข้างต้นได้กล่าวถึง ผู้หญิงยังคงรักผู้ชายเสมอแม้ว่าความรักครั้งนี้จะจบด้วย
ความเจ็บปวดของฝ่ายหญิงแล้วก็ตาม ผู้หญิงก็ยังยืนยันว่าเต็มใจที่จะพร้อมรับความเจ็บปวดเพ่ือแลก
กับความรัก เป็นวาทกรรมความรักที่แฝงความอ่อนแอ อ่อนไหว เพราะเกิดจากการไม่สมหวังกับความ
รักของเพศหญิง การไม่สมหวังกับความรักของเพศหญิงยิ่งตอกย้ าผ่านบทเพลงลูกทุ่งอีสานอีกจ านวน
มากแต่การไม่สมหวังนั้นก็ไม่ได้ท าให้เพศหญิงจดจ าหรือหลาบจ า แสดงให้เห็นถึงอ านาจของความรัก
ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น 

กะฮู้ว่าอ้ายทิ้งไป กะฮู้ว่าอ้ายอยู่น าเขา 
กะฮู้ว่าฮักสองเฮา จั่งใด๋กะเอาคืนบ่ได้ 
กะฮู้อ้ายเคยตั๋วกัน แล้วกะยังจ าฝังใจ 

แต่กะจั๊กสิเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมอ้ายได้ซักที 
(ซังได้ซังแล้ว. 2561 ; ต่าย อรทัย : YouTube) 
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  ตัวอย่างบทเพลงข้างต้นสรุปได้ว่า ทั้งที่ผู้หญิงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับความไม่ดีของผู้ชาย ท า
อย่างไรก็ไม่สามารถลืมความรักที่มีต่อฝ่ายชายได้ นั่นแสดงให้เห็นถึงอ านาจของความรักที่ต่อให้อีก
ฝ่ายจะท าร้ายจิตใจ ท าร้ายความรู้สึกมากขนาดไหน แต่ก็ไม่สามารถท าให้หยุดรักหรือเลิกจ าสิ่ง
เหล่านั้นได้  

  นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า ความเจ็บปวดของเพศหญิงที่ถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู้ในบทเพลง
ลูกทุ่งอีสานปรากฏดังตัวอย่างบทเพลง “ถึงเหงาก็ไม่เอาผัวใคร” นอกจากบทเพลงจะแสดงความ
ชัดเจนผ่านชื่อเพลงแล้วในเนื้อหาเพลงก็ยังตอกย้ าสิ่งที่ผู้หญิงต้องการต่อสู้กับวาทกรรมที่สังคมมอบให้
เพศหญิงว่าเป็นคนหลายใจนั้นคือปัญหาการหย่าร้างมักจะเริ่มต้นจากเพศชายก่อน รู้ทั้งรู้ว่าตนเองมี
ภรรยาแต่ก็ยังแอบคุยกับคนอ่ืน ดังในเนื้อเพลงที่ว่า 

 
บ่ต้องการเป็นมารแย่งสามีใคร กลับคืนไปหาลูกกับเมียอ้ายสา 

อย่าจิกหลิกจอกหลอก มาเว้าหยอกนอกใจภรรยา 
หากรู้เขาคงตราหน้า ด่าน้องว่าไม่มียางอาย 

โลกออนไลน์ กว้างไกลไผ๋แหน่กะฮู้ 
(ถึงเหงาก็ไม่เอาผัวใคร. 2561 ; แพรวพราว แสงทอง : YouTube) 

 
  “อย่าจิกหลิกจอกหลอก มาเว้าหยอกนอกใจภรรยา” ประโยคนี้บ่งบอกว่าเพศหญิงไม่ได้
ต้องการความรักจากชายที่นอกใจภรรยาและไม่ต้องการตกมาเป็นเครื่องมือความเหงาจากใคร รวมทั้ง
เพศหญิงเองก็ไม่ต้องการเอาความเหงาที่ตัวเองมีไปแลกกับความรักที่ไม่ถูกต้องตามจารีต ประเพณี 
บทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยเริ่มสร้างวาทกรรมให้ผู้หญิงเป็นเพศที่เข้มแข็ง ไม่ได้เป็นเพศที่อ่อนแอ
ผ่านบทเพลง “บ่งึดจักเม็ด” ดังในเนื้อเพลงที่ว่า 
 

กะแค่ผู้ชายหลายใจคบผู้หญิงหลายคนน้องบ่สนของพอส่ านี้ 
สิไปทางได๋กะไปน้องบ่ได้สนใจของจังซี้หาอยู่ไสกะมี 

ตั้งแต่เม่ือที่อ้ายถิ่มป๋า น้องกะอยากบอกว่าน้องส่ าบายใจดี 
กะแค่ผู้ชายชั่ว ซั่ว หลายใจแบบนี้ โอ้ย...  บ่งึดจักเม็ด 

(บ่งึดจักเม็ด. 2561 ; ตั๊กแตน ชลดา : YouTube) 
 

  “น้องบ่สนของพอส่ านี้” ประโยคนี้หมายถึง ฉันไม่ได้สนใจส าหรับของที่ไม่มีค่า ของที่ไม่
มีค่าในที่นี้หมายถึงเพศชายนั่นเอง บทเพลงลูกทุ่งอีสานเริ่มมีการสร้างวาทกรรมที่ท าให้ผู้หญิงดูเป็น
เพศท่ีไม่ได้อ่อนแอเสมอไป เมื่อรู้สึกผิดหวังก็ไม่ได้ร้องไห้ แต่กลับใช้ความรู้สึกเจ็บปวดนั้นมาเป็นแรงพ
ลักดันให้ตัวเองได้แสดงคุณค่าออกมาและตอกย้ าผ่านชื่อเพลงด้วยประโยคที่ว่า “บ่งึดจักเม็ด” 
ประโยคนี้หมายถึง ไม่สนใจสักนิด  

  นอกจากนี้ยังมีนัยยะแฝงอยู่ในวาทกรรมความรักกับความเจ็บปวดในบทเพลงลูกทุ่ง
อีสานร่วมสมัย โดยใช้ค าว่า “น้อง” สื่อความหมายถึง เพศหญิง  อีกด้านหนึ่งของผู้หญิงที่รักเดียวใจ
เดียว  ยอมตายง่ายกว่าการที่จะเห็นชายคนรักของตนเองไปรักกับคนอ่ืน ดังตัวในเนื้อเพลงที่ว่า  
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ปล่อยให้น้องตายยังสิง่ายกว่า ให้ทนอยู่แบบบ่มีอ้าย 
ให้ทนอยู่เบิ่งภาพบาดใจ  ให้น้องตายกะยังง่ายกว่า 

พาเขามาให้ฮู้จัก  สิให้น้องยืนต้อนรับเขาน า ให้สมดังใจเลยบ่อล่ะ 
สิให้ตายลงโลงต่อหน้า ให้มันสมใจอ้าย 

ปล่อยให้น้องตาย  จังสิสมใจอ้าย 
(สิได้สมใจอ้าย. 2561 : อั่น  พิไลพร : YouTube) 

 
  ในประโยคที่ว่า  “ปล่อยให้น้อยตายยังสิง่ายกว่า  ให้ทนอยู่แบบบ่มีอ้าย” ผู้แต่งได้ใช้
วาทกรรมสื่อถึงความรักที่เพศหญิงมีต่อเพศชายด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวและรักเดียวใจเดียว และใน
ประโยคที่ว่า “สิให้ตายลงโลงต่อหน้า  ให้มันสมใจอ้าย” สื่อความหมายถึงอีกด้านหนึ่งของผู้หญิง การ
รักเดียวใจเดียวเท่านั้นที่จะได้ครอบครองหัวใจไป  จะไม่ยอมรับที่จะเป็นที่สองของใคร สะท้อนให้เห็น
ถึงความเจ็บปวดของผู้หญิงมีขีดจ ากัด ต่อมาในเพลง เคียว ของวงเฟลมปรากฏความทุกข์ดังนี้ 
 

คึดผิดอีหลี ที่มอบความฮักให้กับคนซั่ว 
หน้ามืดตามัว เฮาโง่กว่างัวและปึกหลาย 
มีเฮาเป็นแฟน แต่เจ้ากะแสนจะนอกใจ 
จักไผเป็นไผที่ได้เจ้าไป เขาส่าเบิดบ้าน 
(เคียว. 2561 ; วงเฟลม : YouTube) 

 
  จากข้อความข้างต้นมีประโยคที่ว่า “คึดผิดอีหลีที่มอบความฮักให้กับคนซั่ว” หมายถึง 
การที่หลงรักคนชั่วมันท าให้ฉันรู้สึกผิด และมีประโยคที่แสดงออกว่าตัวเองมีความทุกข์จนเอาความ
เจ็บปวด ความไม่ฉลาดไปเปรียบเทียบวัว “หน้ามืดตามัว เฮาโง่กว่างัวและปึกหลาย” 

 3.5.2 ทุกข์ท่ีเกิดจาการไม่ถูกรัก 
  ความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ถูกรักนั้น คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นจะใฝ่หาความรัก 

ปรารถนาความใกล้ชิดและต้องการความเป็นเจ้าของ แต่ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้เพราะคิดว่าตัวเอง
ไม่คู่ควร จึงเกิดเป็นความทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจากการรักข้างเดียวและไม่ถูกรัก ปรากฏในบทเพลง
ดังต่อไปนี้ 

 
บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า จักสิเว้าอิหยังหลาย 
ถึงว่าน้องจะรักมากมาย แต่อ้ายแค่รู้สึกดี 

ในใจของอ้ายมีเขาอยู่ ต าจอกจนวินกะบ่ได้อยู่ ในใจของพี่ 
ผู้สาวเหล้าขาว ผู้บ่าวงเหล้าสี ฮู้ดีมันต่างกัน 

(บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า. 2561 ; อาม ชุติมา : YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นที่ว่า “ถึงว่าน้องจะรักมากมาย แต่อ้ายแค่รู้สึกดี” หมายถึง ถึงฉันจะ
รักเธอมากขาดไหน เธอก็แค่รู้สึกดีไม่ได้มารู้สึกรักท าให้เกิดความทุกข์ เป็นการน าเสนอวาทกรรมความ
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รักความรักคือความทุกที่เกิดจากการไม่ถูกรักได้อย่างชัดเจน ต่อมาในเพลง ขี้เถ้า ปรากฏการน าเสนอ
วาทกรรมความรักต่อไปนี้ 
 

ได้แต่คิด ได้แต่ฝัน ว่าเฮา ได้เป็นแฟนกัน 
ได้ฮัก เจ้าแค่ซ านั้น อ้ายกะดีใจ 

จากใจของอ้าย ผู้ซาย โตเปื้อนขี้เถ้า 
(ขี้เถ้า. 2561 ; เบ็น ศรัณยู: YouTube) 

 
  ข้อความข้างต้นได้กล่าวถึงความรักของผู้ชายที่เปรียบตัวเองเป็นฝุ่นละอองไม่กล้าไป
หมายปองคนสูงส่งอย่างเธอดังที่ปรากฏในประโยคท่ีว่า “ได้ฮักเจ้าแค่ซ านั้น อ้ายกะดีใจ” เป็นประโยค
ที่บ่งบอกว่าการที่ได้รักเธอแค่นั้นฉันก็ดีใจมากๆแล้ว แต่ต้องกลับเป็นทุกข์กับการที่ไม่ถูกรักเช่นเดิมใน
ประโยคที่ว่า “ได้แต่คิด ได้แต่ฝัน ว่าเฮา ได้เป็นแฟนกัน” การที่ใครสักคนที่ท าได้แค่คิดและได้แค่ฝัน
แต่ไม่สามารถเป็นจริงได้นั้นถือเป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่ง ต่อมาในเพลง ร าคาญกะบอกกันเด้อ ของ
ศิลปิน ล าเพลิน วงศกรได้กล่าวถึงความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ถูกรักดังต่อไปนี้ 
 

ร าคาญกะบอกกันเด้อ สิบ่สะเออะ ไปทักเจ้าอีก 
ฮู้อยู่ว่าบ่มีสิทธิ์ มันผิดตั้งแต่แอบฮักแล้วล่ะ 

(ร าคาญกะบอกกันเด้อ. 2561 ; ล าเพลิน วงศกร: YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นพบว่าผู้ประพันธ์ได้น าเสนอวาทกรรมความรักคือความทุกข์ที่เกิด
จากการไม่ถูกรักผ่านประโยคที่ว่า “ร าคาญกะบอกกันเด้อ สิบ่สะเออะ ไปทักเจ้าอีก” หมายถึง หาก
เธอร าคาญก็บอกกัน ฉันจะไม่ไปเสนอหน้าทักทายเธออีก เป็นการที่ผู้ชายตั้งค าถามกับผู้หญิงด้วย
ความน้อยใจ ความน้อยใจนั้นก็เป็นความทุกข์ท่ีเกิดจากการไม่ถูกรักด้วยเช่นกัน 
  ผลการศึกษาวาทกรรมความรักด้านความทุกข์ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย สะท้อน
ให้เห็นจากค ากล่าวที่ว่า “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์” ไม่ได้หมายความว่าที่นั่นจะไม่มีความสุขอยู่เลย แต่
เป็นการชี้ให้เห็นอีกแง่หนึ่งที่คนในสังคมมองข้ามไป คือมองแค่ว่าความรักนั้นท าให้ตนเองมีความสุข 
การมองเห็นความรักแค่มุมมองเดียวท าให้เราไม่รู้จักวิธีเตรียมตัวรับมือกับความทุกข์ บางคนก็มองว่า
ความรักไม่ได้ท าให้เกิดทุกข์หากแต่เป็นความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของต่างหากที่ท าให้เกิดทุกข์ ซึ่งนั่น
ไม่ใช่ความรัก 
  จากการศึกษาวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยในครั้งนี้ ผลการวิจัยพบ
ชุดความคิดท่ีสื่อความหมายวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยได้ 6 ประเด็น พบมาก
ที่สุดคือความรักคือความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศชายกับเพศหญิง รองลงมาคือความรักคือความ
ทุกข ์ความรักเป็นบุพเพสันนิวาส ความรักคือความเสียสละ พบน้อยที่สุดคือความรักขึ้นอยู่กับเงินตรา
และชนชั้นทางสังคม ตามล าดับ 
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  สรุปได้ว่า บทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยได้แสดงถึงลักษณะที่หลากหลายทางความคิด
ของผู้ประพันธ์ในด้านวาทกรรมความรัก อ านาจความรักไว้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความจริงในเรื่องที่ว่าวาทกรรมความรักยังมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งอีสานอยู่เสมอ และชี้ให้เห็นว่าบทเพลงลูกทุ่งอีสานก็ยังท าหน้าที่เป็นผู้สะท้อนมุมมองความรัก
ของชาวอีสาน โดยผ่านวาทกรรมอยู่เสมอซึ่งมีการปรับเปลี่ยนชุดความคิดที่สื่อผ่านภาษาของวาท
กรรมตามกระแสนิยมของสังคมในแต่ละช่วงเวลาและยุคสมัย ทั้งนี้เพราะผู้ประพันธ์ได้ท าการ
เลือกสรรถ้อยค าภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอีสานมาเป็นอย่างดีให้เหมาะสมกับบทเพลงลูกทุ่งอีสานใน
ลักษณะที่เรียกว่า “วาทกรรม” พยายามน าเสนอชุดความคิดที่หลากหลายท าให้มองเห็นสภาพของ
สังคมในบริบทต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอุดมการณ์ และ
อ านาจที่แฝงอยู่สื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่ต้องปรับตัวตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ผ่าน
บทเพลงร่วมสมัยซึ่งกวี หรือผู้แต่งเพลงมักจะน าเหตุการณ์ปัจจุบันเข้ามาผสมผสานเข้ากับเนื้อเพลง
เพ่ือจะให้ทันกับเรื่องราว สภาพสังคมในบริบทแห่งยุคสมัยให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสร้างความน่าสนใจ
ให้แก่ผู้ฟังในสังคมร่วมสมัยนั่นเอง  
 



 

 

 

บทที่ 4 
กลวิธีทางภาษาในบทเพลงลูกทุง่อีสานร่วมสมัย 

 
 การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ผู้วิจัยยกตัวอย่างบทเพลงมา
จากต้นฉบับมิได้ดัดเปลี่ยนเนื้อหาบทเพลงใด ๆ ทั้งสิ้นของผู้สร้าง ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานได้มีการใช้
กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการสื่อความหมาย อ านาจ และอุดมการณ์เกี่ยวกับวาทกรรมความรักในบท
เพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive 
Events) ที่มีการใช้กลวิธีทางภาษาในการถ่ายทอดเรื่องราวตามมุมมองของผู้สร้างต้องการสื่ออารมณ์ 
ความรู้สึกแก่ผู้ฟังให้เข้าถึงเพลงจากบริบททางสังคมหรือยุคสมัยนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี บทเพลงนั้น
จ าเป็นที่ต้องอาศัยศิลปะการใช้ภาษาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ค า ส านวน และการสื่อความหมาย
ลีลาการประพันธ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงความงดงามทางภาษาและเพ่ือศึกษาว่า มีกลวิธีทางภาษาใด
ที่สามารถช่วยสื่อให้เห็นความหมาย อ านาจ และอุดมการณ์ในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ท าให้
เกิดความ ไพเราะ ประทับใจต่อผู้ฟังได้อย่างชัดเจน เพ่ือชี้ให้เห็นความสัมพันธ์และกระบวนการ
ประกอบสร้างของวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ
ผู้ประพันธ์ในการเลือกสรรใช้ค าต่าง ๆ ที่ผู้เขียนน ามาถ่ายทอดสู่ผู้ฟังโดยผ่านเนื้อหาของบทเพลงและ
กลวิธีทางภาษาในการน าเสนอ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ในประเด็นดังนี้ 
  4.1 กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ค า 
   4.1.1 การใช้ค าซ้ าและประโยคซ้ า 
   4.1.2 การใช้ค าหยาบ 
   4.1.3 การใช้ค าภาษาต่างประเทศ 
   4.1.4 การเล่นเสียงของค า 
  4.2 กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ส านวน 
  4.3 กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ความหมาย 
   4.3.1 การสื่อความหมายโดยตรง 
   4.3.2 การสื่อความหมายโดยนัย 
  4.4 กลวิธีทางภาษาด้านการใช้โวหารภาพพจน์ 
   4.4.1 อุปมา 
   4.4.2 อุปลักษณ ์
   4.4.3 บุคลาธิษฐาน 
   4.4.4 อติพจน์ 
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4.1 กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ค า  
 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายของค าไว้ว่า “ค า คือ เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษร
ที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้น เพื่อแสดงความคิด โดยปกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด ซึ่งมีความหมายในตัว การ
ใช้ค าในบทเพลงนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีการเลือกใช้ค า เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและมีความน่าสนใจ
ในการใช้ค าถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึกต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น กลวิธีทางภาษาด้านการใช้
ค าที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งอีสานมีประเด็นในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
  4.1.1 การใช้ค าซ้ าและประโยคซ้ า การใช้ค าซ้ านั้นเป็นการน าค าต่าง ๆ ที่มีความหมาย
หรือตัวสะกดเหมือนกันมาเรียงชิดกัน แม้กระทั่งน าค ามาคั่นค าอ่ืน มีการซ้ าค าในลักษณะอยู่ในวรรค
เดียวหรือต่างวรรคกันนั้นเป็นวิธีย้ าความหรือชี้ให้เห็นความส าคัญกลอนให้สละสลวยมีค าหนักแน่น
มากขึ้น หรืออาจแสดงความหมายเป็นพหูพจน์ก็ได้ ดังปรากฏในการเล่นค าซ้ าที่ใช้ในวาทกรรมความ
รักเหล่านั้น แสดงถึงการใช้กลวิธีทางภาษาการใช้ค าเพ่ือสื่อถึงกระบวนการให้ความหมายหรือนิยาม
ความรักต่าง ๆ ที่ถูกประกอบสร้างซึ่งแสดงถึงความเลื่อนไหลของความกรรมความรักดังกล่าว คือ 
อ านาจของความรัก การซ้ าค าในบทเพลงลูกทุ่งอีสานเป็นการเน้นความหมายของค านั้น ๆ เพ่ือเป็น
การตอกย้ าความรู้สึกให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตาม ซึ่งในบทเพลงลูกทุ่งอีสานมีอยู่หลายบทเพลงที่ใช้
กลวิธีการซ้ าค า ตัวอย่างเช่น 
 

บอกกันแนเด้ ถ้าสิเทน้องถิ่ม อย่าเชือดนิ่มนิ่ม อย่าถิ่มให้เจ็บย้อนหลัง 
บอกกันแนติ๊... ถ้าอ้ายสิหนีไกลทาง อย่าสิหลอย แล้วกะห่าง ให้นางเป็นผู้แพ้ 

(สิเทน้องให้บอกแน่. 2561 : ต่าย อรทัย : YouTube) 
 

  จากเนื้อหาของบทเพลงข้างต้นพบว่ามีการซ้ าค าว่า “บอกกันแน่” อยู่ 2 ครั้ง เป็นการ
ตอกย้ าความหมายที่ต้องการให้คนรักบอกกันสักหน่อยถ้าหากจะทิ้งกันไป ต่อมาในเพลง ถิ่มอ้ายไว้
ตรงนี้ละ มีการซ้ าค าว่า “ถิ่มอ้าย” อยู่ถึง 3 ครั้ง โดยค าว่า “ถิ่มอ้าย” ในที่นี้หมายถึง ทิ้งฉัน คือให้เธอ
ทิ้งฉันไว้ตรงนี้ก็ได้ เธอไม่ต้องสนใจ ไม่เป็นไรฉันอยู่ได้ ดังทีป่รากฏในตัวอย่างที่ว่า 
 

กะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ถิ่มอ้ายสา บ่เป็นหยังอยู่ได้  
ให้...เจ้าไป กับคนที่เขาพาเจ้าไปได้ต่อ... 

กะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ถิ่มภาระ จังอ้ายได้บ่ 
เจ้าเมือยพอล่ะเนาะ อ้ายขอให้เจ้าโชคดี... 

(ถ่ิมอ้ายไว้ตรงนี้ละ. 2561 : ไผ่ พงศธร : YouTube) 
 

  ต่อมาในบทเพลง “ซังได้ซังแล้ว” ของศิลปิน ต่าย อรทัย ได้ใช้ค าว่า “กะฮู้” ในที่นี้
หมายถึง รู้อยู่ โดยมีการซ้ าอยู่ 4 ครั้ง ผู้ประพันธ์ต้องการที่จะสื่อความหมายให้ผู้ฟังได้คล้อยตามว่า รู้
ทั้งรู้แต่ก็ยอมที่จะเจ็บเหมือนเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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กะฮู้ว่าอ้ายทิ้งไป กะฮู้ว่าอ้ายอยู่น าเขา 
กะฮู้ว่าฮักสองเฮา จั่งใด๋กะเอาคืนบ่ได้ 
กะฮู้อ้ายเคยตั๋วกัน แล้วกะยังจ าฝังใจ 

แต่กะจั๊กสิเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมอ้ายได้ซักที 
(ซังได้ซังแล้ว. 2561 : ต่าย อรทัย : YouTube) 

 
  บทเพลง “สิงึดติ” ของศิลปิน ต๊ะ ตระกูลตอ ก็มักใช้กลวิธีการซ้ าค ามาใช้ในการ
ประพันธ์บทเพลง โดยที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือค าว่า “ให้” มีการซ้ าอยู่จ านวน 7 ครั้ง ดังตัวอย่างที่
ปรากฏต่อไปนี้ 
 

กะบอกให้ไป ให้ไป ให้น้องไปสา 
กะบอกให้ลา ให้ลา ให้ลา ให้ลากันไป 

(สิงึดติ. 2561 : เต๊ะ ตระกูลตอ : YouTube) 
 
  ต่อมามีใช้กลวิธีการช้ าค าตามชื่อเพลงคือค าว่า “แค่อ้ายหวั่น” ซึ่งเป็นการให้ความ
หมายถึงการหวาดระแวงคนรักที่จะทิ้งไป ทั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ าชื่อเพลงอีกด้วย โดยมีการซ้ าค าว่า 
แค่อ้ายหวั่นอยู่ 3 ครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

แค่อ้ายหวั่น ย่านสิ่งนั้นเป็นจริงขึ้นมา 
แค่อ้ายหวั่น ย่านเขาพาเจ้าเดินจากไป 

แค่อ้ายหวั่นว่าวันนึง หากเจ้าเผลอปันใจ 
(แค่อ้ายหวั่น. 2561 : เบียร์ พร้อมพงษ์ : YouTube) 

 
  ทั้งนี้ยังมีบทเพลงที่ใช้การซ้ าค าที่ตรงกับชื่อเพลง ซึ่งผู้ประพันธ์อาจต้องการให้
ความหมายของเพลงตามชื่อเพลงและสิ่งที่อยากเล่าตามเรื่องราวเช่นเพลง “บุญผลา” มีการซ้ าค าว่า 
บุญผลาอยู่ 2 ครั้งในท่อนส าคัญของบทเพลง ดังตัวอย่างที่ว่า 
 

ย้อนบุญผลา เด้เนาะ พาเฮามาพบพ้อ 
ฮู้สึกคือกัน อยู่เนาะ  คือฮักที่รอท่ีฝัน 

ให้บุญผลา พาฮัก ให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวัน 
(บุญผลา. 2561 : ไมค์ ภิรมย์พร : YouTube) 

 
  ต่อมาเพลง “ในความคึดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว” ของศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร เจ้าของ
เพลง “บุญผลา” ได้ใช้กลวิธีการซ้ าค าที่ตรงกับชื่อเพลงอยู่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ในความคึดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว เจ้าผู้เดียวบ่เคยมีไผเข้ามา 
เจ้าฮู้บ่ ตั้งแต่เจ้าลา ก็มีแต่ค าว่าคึดฮอดเด้ 

ในความคึดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว เจ้าผู้เดียวถึงเฮาสิฮ้างสิเพ 
(ในความคิดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว. 2561 : ไมค์ ภิรมย์พร : YouTube) 

 

  จากตัวอย่างข้อความข้างต้นพบว่ามีการใช้กลวิธีทางภาษาด้านการซ้ าค าคือ “ในความคึ
ดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว” อยู่ 2 ครั้ง  เป็นการตอกย้ าความรู้สึกถึงความคิดถึงต่อคนที่รักอย่างมาก
และคิดถึงเพียงแค่เธอคนเดียวเท่านั้น ต่อมาในเพลง “ซังได้ซังแล้ว” ก็มีการซ้ าค าที่ตรงกับชื่อเพลงอยู่ 
2 ครั้ง ดังตัวอย่างที่ว่า  
 

ซังได้ซังแล้ว บ่จ่งไว้เฮ็ดแนวดอก 
กะอ้ายมาหลอก มาตั๋ว มาเฮ็ดกันคักปานนี้ 

ซังได้ซังแล้ว แต่ซังบ่ได้อิหลี 
บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้ 
(ซังได้ซังแล้ว. 2561 : ต่าย อรทัย : YouTube) 

 

  การซ้ าค าที่ตรงกับชื่อเพลงเป็นที่นิยมอย่างมากในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน ดังตัวอย่างต่อมา
ในบทเพลง “พ้อใหม่ลืมเก่า” มีการซ้ าค านี้อยู่ 3 ครั้ง เป็นการตอกย้ าความรู้สึกน้อยใจคนรักที่พอไป
เจอคนที่ดีกว่าก็ลืมคนเก่า ความรักเก่าที่ผูกพันกันมา ต่อมาในเพลง “ฟ้าสั่ง” มีการซ้ าค าอยู่ 3 ครั้ง 
โดยผู้ประพันธ์ต้องการสื่อความหมายถึงเรื่องกฎแห่งกรรม บุญเก่ากรรมเก่าที่เคยสร้างมาร่วมกัน ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

เพราะว่า ฟ้าสั่ง ฟ้าสั่งให้เกิดมาฮักเจ้า 
บ่สนว่าสิเจ็บสิเหงา แค่ได้ฮักก็พอ 

เพราะว่า ฟ้าสั่ง ฟ้าเพ่ินสั่งว่าให้น้องรอ 
ถึงม้ือนี้น้องสิลืมคิดพ้อ น้องกะสิรอ 

(ฟ้าสั่ง. 2561 : กวาง จิรพรรณ : YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นพบว่ามีการเลือกใช้ค าว่า “ฟ้าสั่ง” ซ้ าอยู่ 3 ครั้ง ผู้ประพันธ์ต้องการ
ตอกย้ าความหมายถึงความเชื่อเกี่ยวกับลิขิตฟ้า ความเชื่อเกี่ยวกับคู่รัก การพบเจอกันและการพราก
จากกัน ต่อมาในบทเพลง “พ้อใหม่แล้วลืมเก่า” มีการเลือกใช้ค าซ้ าตามชื่อเพลงอยู่ 3 ครั้ง ดังที่
ปรากฏต่อไปนี้ 

พ้อใหม่กะลืมเก่า พ้อเขากะลืมน้อง 
ได้ฮักแต่บ่แม่นเจ้าของ หัวใจ 

พ้อใหม่กะลืมเก่า เมื่ออ้ายฮักเขาน้องนั่งฮ้องไห้ 
ฮู้บ่น้องสิขาดใจ เมื่ออ้ายพ้อใหม่แล้วลืมเก่า 

(พอใหม่ลืมเก่า. 2561 : ออย แสงศิลป์ : YouTube) 
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  ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานบางเพลงก็จะใช้บางค าในชื่อเพลงมาใช้ในการประพันธ์ เช่นเพลง 
“ปล่อยผัว” ของศิลปิน “ปอยฝ้าย มาลัยพร” มีการซ้ าค าว่า “ปล่อย” อยู่ 4 ครั้ง เพ่ือเป็นการตอกย้ า
ความหมายให้เห็นถึงความต้องการของสามีที่ต้องการให้ภรรยาอนุญาตให้ตนเองได้ไปเที่ยวเล่นตาม
ประสาผู้ชายบ้าง ดังตัวอย่างที่ว่า 
 

ปล่อยให้ผัวได้หลอย  จั่งแม่นทาน จั่งแม่นบุญ 
ปล่อยให้ผัวมีน้อย แน๊ผู้แก้มจู้นพู้น 
ปล่อยให้จักมื่อสา คุณเมียจ๋าเอาบุญ 
ปล่อยให้ผัวจักมื่อเนาะ พอได้ส้มแข่ว 

(ปล่อยผัว. 2561 : ปอยฝ้าย มาลัยพร : YouTube) 
 

   จากการศึกษา พบว่า ผู้ประพันธ์ได้เลือกเรื่องการใช้ค าซ้ าที่ใช้ค าเดียวกันมากที่สุด คือ 
การใช้ค าเดิมหรือค าเดียวกัน ซ้ าค าในต าแหน่งตา่งกัน อาจจะอยู่ในวรรคเดียวกันหรือคนละวรรค เพ่ือ
ช่วยให้ค ามีน้ าหนักสะดุดตาและมีเนื้อหากินความมากขึ้น กลวิธีทางภาษาเหล่านี้สามารถช่วยสื่อ
อ านาจความรักในวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยได ้

  วาทกรรมความรักที่ใช้กลวิธีทางภาษาช่วยสื่ออ านาจความรักนั้นได้มีการเลือกใช้ค าซ้ า
ค าเดียวกันอาจอยูใ่นต าแหน่งเดียวกันหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ก็ได้เพ่ือน ามาช่วยเน้นย้ าค าให้เห็นความรู้สึก 
ความส าคัญของผู้สร้างที่ต้องการถ่ายทอดให้ผู้เสพรับรู้และเข้าใจบทเพลงยิ่งขึ้น การซ้ าค าในลักษณะ
ดังกล่าวนี้ สามารถเพ่ิมอรรถรส ดึงดูด ความน่าสนใจโดยเลือกใช้กลวิธีทางภาษาได้เป็นตัวช่วยสื่อ
ความหายของความรักที่เกิดขึ้นในวาทกรรมความรักต่าง ๆ หลาย ๆ มุมมองของอ านาจความรักใน
สังคมออกได้เป็นอยา่งดี  

4.1.2 การใช้ค าหยาบ ค าด่า หมายถึง ถ้อยค าที่ว่าคนอ่ืนด้วยถ้อยค าที่หยาบช้าเลวทราม 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) กุลชาติ ศรีโพธิ์ (2548) กล่าวว่า ค าด่า เป็นประเภทหนึ่งของค าหยาบคาย
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ฟัง ผู้ใช้ค าด่ามักตั้งใจให้ผู้ฟังได้รับความเจ็บปวด 
หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือทั้งสองอย่างในเพลงลูกทุ่งอีสานมักจะใช้ค าว่า มัน กู สู อี บัก พาก ห่า 
เรียกชื่อคนที่ชอบมาเป็นชู้กับคนรักตัวเองและยังมีค าท่ีชาวอีสานถือว่าเป็นค าหยาบที่ใช้ด่ากันคือค าว่า
“สันดาน”หมายถึง อุปนิสัย นั่นเอง ตัวอย่างเช่น 

 
อย่างน้อย น้อย ก็มีช่วงนึงที่รักแต่ฉัน 

แม้สุดท้ายจะออกสันดาน นอกใจกันก็ช่างเธอ 
(โคตรแล้วในดวงใจ. 2561 : ตั๊กแตน ชลดา : YouTube) 

 
  จากตัวอย่างเนื้อเพลงข้างต้นพบว่ามีการใช้ค าว่า “สันดาน” อยู่ในบทเพลง โดยใจความ
ส าคัญคือการต้องการต่อว่าให้กับผู้ชายที่เมื่อรักแรก ๆ ก็แสนดีแต่พอนาน ๆ ไปก็แสนร้าย เมื่อเวลา
ผ่านไปนิสัยที่แท้จริงก็แสดงออกมาคือความเจ้าชู้ ไม่รู้จักพอ ต่อมามีการใช้ค าว่า “กู” ในบทเพลงเพ่ือ
แสดงความเป็นตัวตน ดังตัวอย่างที่ว่า 
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มีแฮงโลดสู ส่วนกูสิอยู่ผู้เดียว 
จากนี้บ่มีหยังเกี่ยว สิอยู่ผู้เดียว บ่เกี่ยวกับใผ 

(มีแฮงโลดสู. 2561 : อาร์ม ชุติมา : YouTube) 
 

  ในบทเพลงข้างต้นมีการใช้ค าหยาบอยู่คือค าว่า “กู” ใช้แทนการเรียกตัวเอง ผู้ประพันธ์
อาจต้องการตอกย้ าความหมายของอารมณ์เพลง จากการที่สามารถเลือกใช้ค าว่า ฉัน ข้อย น้อง แต่ค า
เหล่านี้มีความหมายที่เบาๆ ไม่มีความหนักแน่นพอกับอารมณ์เพลงที่ผู้ประพันธ์ต้องการ ต่อมาในบท
เพลง “สังคัง” ของศิลปิน DDT(ด้ง.ต้อง.ต้า) ก็มีการใช้ค าด่าท่ีเป็นค าหยาบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

เฮาเลิกกันเถาะ โอ๊ย อีพากถั่งเยาะ 
เจ็บปวดไปทั้งร่างกาย คือจั่งแมงงอดตอดใจ 

(สังคัง. 2561 : DDT(ด้ง.ต้อง.ต้า) : YouTube) 
 

  จากตัวอย่างบทเพลงข้างต้นพบว่ามีการใช้ค าว่า “อีพากถ่ังเยาะ” เป็นค าด่าที่มีน้ าหนักที่
รุนแรง และเป็นค าด่าผู้หญิง ซ่งถือว่าเป็นการใช้ค าด่าทีมีความหยาบคายอย่างมาก เพราะการที่ผู้ชาย
ด่าผู้หญิงด้วยค าพูดที่รุนแรงแสดงให้เห็นถึงความไม่เคารพต่อเพศแม่ของตัวเองด้วย ในเพลงเดียวกันนี้
ยังมีการใช้ค าที่เรียกชื่ออวัยวะเพศของผู้หญิงโดยตรงทั้งที่จริงสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ผู้ประพันธ์ก็ยัง
เลือกใช้ คือค าว่า “หีไก่” ในภาษาอีสานหายถึงอาการป่วยทางปากชนิดหนึ่ง แต่ถ้าคนฟังที่ไม่มีความรู้
ทางภาษาอีสานก็จะเกิดความเข้าใจผิดได้เช่นกัน ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

ผู้หญิงที่มันบ่ดีละขอให้ปากเป็นหีไก่ 
เป็นฮ้อนในไซนัส ให้เจ้าเป็นไข้หวัด 

(สังคัง. 2561 : DDT(ด้ง.ต้อง.ต้า) : YouTube) 
 

   จากการศึกษาพบว่า กลวิธีทางภาษาในการใช้ค าหยาบเนื้อหาของค าหยาบประเภทใช้ใช้
ค าด่ามากที่สุด เช่น “สันดาน” อีพาก” เป็นต้น แต่การใช้ค าหยาบอาจระบุไม่เหมือนกันตามแต่ละ
ระดับสังคมและภาษาของแต่ละท้องถิ่น การใช้ค าหยาบขึ้นอยู่กับวาระและกลุ่มบุคคลที่สื่อสาร โดยใน
แต่ละยุคจะมีการถือเรื่องศัพท์แสลงต่างกัน แต่หากจะพูดถึง “เรื่องความเหมาะสม” ก็อาจจะเป็นไป
ตามทรรศนะของแต่ละบุคคลว่าคิดเห็นอย่างไร บางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องสนุกๆ อย่าไปคิดมาก ก็แค่
เป็นอีกหนึ่งส าเนียงที่ชาวอีสานเขาพูดกันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ส าหรับบางคนอาจมองว่า ตัวศิลปินหรือ
นักแต่งเพลงเองก็ตามก็มีทางเลือกที่จะสื่อสารไม่ท าให้คนฟังเข้าใจผิด หรือคิดไปในเชิงว่าเป็นค าหยาบ
คายก็ได้เช่นกัน 

 4.1.3 การใช้ค าภาษาต่างประเทศ เป็นการใช้ค าและยืมค าจากภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาเขมร ฯลฯ มาปะปนในภาษาท้องถิ่นอีสาน ค าจากภาษา
เหล่านั้นบางค าเข้ามาใช้อยู่ในภาษาไทยเป็นเวลานานจนดูเสมือนเป็นค าไทย ซึ่งในบทเพลงลูกทุ่ง
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อีสานมีการน าค าภาษาต่างประเทศมาใช้ประพันธ์ในบทเพลงอยู่หลายเพลง ยิ่งในปัจจุบันสื่อออนไลน์
อย่างเช่น facebook, Line ก็ถูกน ามาแต่งในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน ตัวอย่างเช่น 

 
แอบส่องเฟสเจ้า กะเห็นแต่เขามาโพสต์หน้าวอล์ 

คือหวานกันคักแท้หนอ ฮู้บ่อ้ายทรมาน 
(ส่องเฟส. 2561 : เต๊ะ ตระกูลตอ : YouTube) 

 
  จากตัวอย่างข้างต้นพบว่ามีการใช้ค าว่า “เฟส” ซึ่งเป็นค าเรียกชื่อโปรแกรมออนไลน์ชื่อ
ว่า เฟสบุ๊ค (facebook) มาใช้ในการประพันธ์เพลง และมีการใช้ค าว่า “โพสต์” ที่เป็นค าทับศัพท์มา
จากภาษาอังกฤษ จากนั้นมีการใช้ค าว่า “วอล์” ในที่นี้หมายถึง พ้ืนที่ส่วนตัวของแต่ละบุคคลใน
โปรแกรมเฟสบุ๊ค และในเพลงเดียวกันนี้ยังพบว่ามีการใช้ค าจากภาษาต่างประเทศอีก ตัวอย่างเช่น 
 

บ่กล้าทักไปได้แค่ส่องเฟส รอมื้อน้องอัพเดตรูปใหม่ 
รูปใด๋น่ารักอ้ายกะเซฟไว้ มันอยู่บ่ได้คั่นบ่ได้ส่อง 
บ่มีมื้อใด๋ที่อ้ายบ่ส่อง ตาได้แค่มองจับจองบ่ได้ 

อยากสิคอมเมนต์แต่ได้เพียงกดไลค์ 
อยากสิทักไปย่านน้องร าคาญ ว่าอ้ายหน้าด้านเกินไป 

(ส่องเฟส. 2561 : เต๊ะ ตระกูลตอ : YouTube) 
 

  ในตัวอย่างข้างต้นพบว่ามีการใช้ค าว่า “เฟส” เหมือนที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้ว ยังมี
การใช้ค าว่า “อัพเดต,เซฟ,ไลด์,คอมเม้นต์” ซึ่งค าเหล่านี้ในสังคมไทยถูกใช้กันอย่างมากมายและ
บ่อยครั้งจนบางคนเข้าใจว่ากลายเป็นค าไทยไปแล้ว ต่อมามีการใช้ค าภาษาอังกฤษอยู่อีกหลายๆบท
เพลง ตัวอย่างเช่น 
 

บ่ต้องย้านอ้ายสิไปตีเขา  อ้ายบ่เอาชีวิตไปเสี่ยงดอก 
ฮักเขาสา อ้ายบ่ว่าเจ้าดอก เก็ตเอาท์ออกจากใจอ้ายสา 

(สิงึดต.ิ 2561 : เต๊ะ ตระกูลตอ : YouTube) 
 

  จากตัวอย่างข้างต้นพบว่ามีการใช้ค าภาษาต่างประเทศอยู่คือค าว่า “เก็ตเอาท์” มาจาก
ภาษาอังกฤษที่ว่า get out. แปลว่า ออกไป และในบางบทเพลงมีการใช้ค าว่า “แคร์” มากจาก
ภาษาอังกฤษที่ว่า crae แปลว่า การดูแล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
กลายเป็นคนเจ็บ เก็บความช้ าซ้ าเติมบาดแผล 

กลายเป็นคนแพ้ อ้ายบ่แคร์บ่เหลือเยื่อใย 
(จากใจแฟนเก่า. 2561 : คะแนน นัจนันท์ : YouTube) 
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ความถี่หัวใจบ่เต้น คาดการณ์ความน่าจะเป็น 
ที่เห็นคือเธอบ่แคร์ บ่ได้มีอาการแทรกซ้อน 

บ่มีแม้ฮอยบาดแผล แต่เป็นหยังคือเจ็บแท้ คือจั่งสิตาย 
(ภาวะแทรกซ้อน. 2561 : ออย แสงศิลป์ : YouTube) 

 
กะจักแม่นยุ่ง กะจักแม่นยากอีหยังแน 

แต่บ่แคร์กันคือเก่าเลยเนาะ 
คิดหลายอยู่เด้ ฮู้บ่ จั๊กอ้ายเป็น..อีหยัง 

(สิเทน้องให้บอกแน่. 2561 : ต่าย อรทัย: YouTube) 
 

  บทเพลงลูกทุ่งอีสานมักจะเลือกใช้ค าจากภาษต่างประเทศที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกับ
ค าศัพท์นั้น เช่นค าว่า “โชว์” มาจากภาษาอังกฤษที่ว่า show แปลว่า การแสดงต่างๆ ค าว่า “โคม่า” 
เป็นค าศัพท์ทางแพทย์ที่บ่งบอกอาการของผู้ป่วยว่าเป็นอาการสาหัส ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

สมองเบลอ เมื่อเธอบอกว่าเลิกกัน 
อาการโคม่ากะทันหัน เข้าขั้นหัวใจวาย 

บ่ดนก็ตาย บ่นานก็คงสิ้นใจ 
สิมีชีวิตต่อไปแบบใด๋ คงขาดใจ เมื่อบ่มีเธอ 

(ภาวะแทรกซ้อน. 2561 : ออย แสงศิลป์ : YouTube) 
 

น้องมันแค่เหล้าขาว น้องมันสาวเหล้าโท 
รูปลักษณ์มันบ่น่าโชว์คือจั่งเหล้านอก 

(บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า.2561 : อาร์ม ชุติมา : YouTube) 
 

  นอกจากนี้ยังมีการใช้ค าศัพท์ที่เป็นค าภาษอังกฤษเพ่ิมเติมอีกคือค าว่า “ไฟล์” หมายถึง
ที่เก็บข้อมูล มาจากค าภาษาอังกฤษที่ว่า file และค าว่า “เมมโมรี่การ์ด” เป็นค าศัพท์ที่ใช้เรียก
อุปกรณ์ทางอิเลคโทนิค เอาไว้ส าหรับเก็บข้อมูล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ถ้าฮักมันลบออกได้ง่ายๆ คือไฟล์ในเมมโมรี่การ์ด 
คงลืมหมด รสชาติความเจ็บตอนที่เกือบขาดใจ 

  (ขีดอันตราย. 2561 : ออย แสงศิลป์ : YouTube) 
 

   จากการศึกษากลวิธีทางภาษาในวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานพบว่า มีการ
ใช้ค าภาษาตา่งประเทศแบบเขียนค าทับศัพทภ์าษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนิยมน ามาสร้างเป็นกลวิธีทาง
ภาษามากที่สุดอาจเนื่องมาจากผู้สร้างหลายคนนิยมประพันธ์ เป็นภาษาไทย โดยการใช้ค า
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ภาษาต่างประเทศน ามาทับศัพท์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเข้าใจความหมายได้ทันที ทั้ง
สามารถดึงดูดความสนใจของวาทกรรมความรักต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี   

 4.1.4 การเล่นเสียงของค า หมายถึง การใช้ค าที่มีเสียงเดียวกัน แต่ให้ความหมายต่างกัน 
เพ่ือช่วยให้ค ามีความไพเราะมากข้ึน คือ การเล่นเสียงสัมผัสอักษร หมายถึง การใช้พยัญชนะ เดียวกัน
มาเรียงชิดกันหรือมีค าอ่ืนมาคั่น ตั้งแต่สองค าขึ้นไป เพ่ือให้เนื้อหาของบทเพลงมีความหมายที่หนัก
แน่นขึ้นและเพ่ิมความไพเราะทางเสียง จากการศึกษาบทเพลงลูกทุ่งอีสานพบว่ามีการใช้กลวิธีทาง
ภาษาด้านการเล่นเสียงของค าอยู่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
แปลว่าหยังน้ออ้าย  กับอาการเปลี่ยนไปหลายอย่าง 
บ่จบบ่หายแต่อ้ายเหินห่าง คือเป็นลายต่าง แท้หนอ 

          (สิเทน้องให้บอกแน่. 2561 : ต่าย อรทัย: YouTube) 
 

  จากตัวอย่างบทเพลงข้างต้นบทว่ามีการเล่นเสียงของค าอยู่คือค าว่า “เหินห่าง” ซึ่งใน
บทเพลงกล่าวถึงผู้ชายที่ท าตัวเปลี่ยนไป จากที่เคยดูแล ใกล้ชิดก็กลับท าตัวเหินห่าง  และในบทเพลง
เดียวกันนี้ก็มีการใช้ค าว่า “คอยคอง” ในที่นี้หมายถึง คอยหรือรออยู่ที่แห่งหนึ่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

สิถอยจากใจ มีหม่องใหม่คอยคอง.. 
โอ..โอะ..โอย.. สิเทน้องให้บอกแน 

(สิเทน้องให้บอกแน่. 2561 : ต่าย อรทัย: YouTube) 
 

  ต่อมาในบทเพลง “บุญผลา” มีการเล่นเสียงของค าอยู่คือค าว่า “พบพ้อ” ในที่นี้
หมายถึง การที่ได้พบเจอ ซึ่งในบทเพลงกล่าวถึงเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ที่ท าให้ความรักของคนสอง
คนมาพบเจอกันจนได้ครองคู่กันไปตลอดกาล การเล่นเสียงของค าในบทเพลงลูกทุ่งอีสานบางเพลงใช้
อยู่หลายค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ย้อนบุญผลา เด้เนาะ พาเฮามาพบพ้อ 
ฮู้สึกคือกัน อยู่เนาะ  คือฮักที่รอท่ีฝัน 

(บุญผล.2561 : ไมค์ ภิรมพร : YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นพบว่ามีการเล่นเสียงของค าคือค าว่า “พบพ้อ” เป็นการเล่นเสียง
ของค าด้วยอักษรคือตัว “พ” ความหายในที่นี้คือ การได้พบเจอ ต่อมาในเพลง “เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย” มี
การเลือกใช้ค าเล่นเสียงของค า ดังปรากฏต่อไปนี้ 
 

บ่ต้องเว้าดอกหล่า ประหยัดไว้สาค าอธิบาย 
บ่ต้องบอกเหตุผลให้มากมาย ถ้าจุดหมายเจ้าคือจบเท่านั้น 

กะบ่แม่นฮักดอกติ๊ กับหลายปีที่เฮามีหยังกัน 
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เมื่อบ่มีเยื่อใยต่อความฝัน ก็ถึงวันอ้ายต้องอกหัก 
นี่บ้อคนว่าฮักอ้าย บัดสิไปเว้าง่าย ๆ ว่าจบหนา 

ความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมา บ่มีค่า บ่มีแฮง...สิเหนี่ยวรั้ง 
(เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย. 2561 : มนต์แคน แก่นคูณ : YouTube) 

 
 จากบทเพลงข้างต้นพบว่ามีการเล่นเสียงของค าอยู่คือค าว่า “มากมาย,เยื่อใย,เนิ่นนาน” ซึ่ง

ในบทเพลงได้กล่าวถึงคนรักที่ทิ้งไปมีคนอ่ืน ระหว่างที่ยังรักกันอยู่ก็แกล้งท าเป็นรัก โกหกทุกๆอย่าง 
สุดท้ายก็ทิ้งไป สื่อถึงอารมณ์ความเจ็บปวดและโหยหาความรักจากคนรัก ต่อมาในบทเพลง “ผู้หญิง
หลายมือ” ของศิลปิน ศิริพร อ าไพพงษ์ ที่พบว่ามีการเล่นเสียงของค าอยู่คือค าว่า “พ่ายแพ้” ซึ่ง
ผู้ประพันธ์ได้เลือกน าค านี้มาใช้เพราะต้องการตอกย้ าความรู้สึกที่แม้จะเริ่มรักใหม่กี่ครั้งก็พ่ายแพ้ทุกๆ
ครั้ง ค าว่า “เพ่ิงพา” หมายถึง พ่ึงพา ในบทเพลงนี้กล่าวถึงว่า แม้พาหัวใจไปพ่ึงพาใครที่คิดว่าดีแล้ว 
สุดท้ายก็กลับได้รับความเจ็บเหมือนเดิม และสุดท้ายคือค าว่า “อ่อนแอ” แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอ
ของผู้หญิง เจ็บจากการที่คนรักท้ิงไปแต่สุดท้ายก็ยอมเจ็บเพื่อการได้รักเหมือนเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
อกหักมาน้ าตาพังหย่าว  อีกแล้วเราที่พ่ายแพ้ 

เชื่อค าหวานคิดว่ารักแท้ แต่ต้องมาเสียใจ 
ใจง่ายให้ไผเข้ามา คิดว่าสิเพิ่งพาได้ 

ให้เบิด เบิดหัวใจ สุดท้ายได้ความผิดหวัง 
ดีใจหลายที่อ้ายบอกฮัก อยากได้ยินอีกครั้ง 

แต่บอกก่อนเด้อ พ่ึงเจอความผิดหวัง ยังบ่กล้ามีไผ 
เจ็บหลายใจอ่อนแอ แพ้คนที่เว้าคืออ้าย. 
น้องเคยผ่านมือชาย ย้านรับบ่ได้อ้ายสิถือ 

(ผู้หญิงหลายมือ.2561 : ศิริพร อ าไพพงษ์ : YouTube) 
 

  ในบทเพลง “ขอโอกาสสุดท้าย” ของศิลปิน เด่นชัย วงศ์สามารถ มีการเล่นเสียงของค า
อยู่คือค าว่า “แหลกเหลว” และค าว่า “หล่อหลอม” ซึ่งในบทเพลงผู้ประพันธ์ต้องการบ่งบอกถึงนิสัย
ของฝ่ายชายที่ท าตัวไม่ดี เมื่อผู้หญิงจะทิ้งไปผู้ชายกลับต้องการขอโอกาสสุดท้ายเพ่ือต้องการแก้ตัว ดัง
ตัวอย่างที่ปรากฏต่อไปนี้ 

 
แค่ขอโอกาสครั้งเดียว สิเปลี่ยนความฮักท่ีเคยแหลกเหลว หล่อหลอมหัวใจ 

กลับมาได้ไหม ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป 
(ขอโอกาสสุดท้าย. 2561 : เด่นชัย วงศ์สามารถ : YouTube) 

 
  ในบทเพลง “ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง” จากศิลปิน อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา ก็เป็นอีกเพลงที่ใช้การ
เล่นเสียงของค ามาใช้ในการประพันธ์เพลง ปรากฏค าว่า “พังเพ” ซึ่งเป็นค าที่ถูกน ามาประพันธ์ในบท
เพลงอีสานมากในช่วงหลัง ซึ่งค าว่า พังเพ ก็หมายถึง พังสลาย ในบทเพลงได้กล่าวถึง ความรักที่พัง
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สลายไปแล้ว จะหวนคืนกลับมาท าไม เป็นการตั้งค าถามให้กับคนรักเก่าของคนรักตัวเอง ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 

ฮักของเจ้าที่พังเพ สิอย่างเซคืนมาหยัง 
ขอร้องก่อนข้อยสิซัง ให้เซาเว้า 

(ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง. 2561 : อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา : YouTube) 
 

  เพลงลูกทุ่งอีสานมักจะใช้ค าภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และมีการเลือกใช้การเล่น
เสียงของค าที่เป็นภาษาถิ่นอีสาน เช่นค าว่า “ดอกเด้อ” ลักษณะเป็นค าสร้อยในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน 
ตรงกับภาษาไทยกลางว่า “หรอกนะ” ดังตัวอย่างที่ปรากฏต่อไปนี้ 
 

แม้.....เจ้าสิเคยเป็นของใผ อ้ายกะบ่สนใจดอกเด้อ คนดี 
แต่บ่ยอมอีหลี คันมื้อนี้ อ้ายบ่ได้เจ้า 

(อยากได้น้อง. 2561 : ท็อป มอซอ : YouTube) 
 

   จากค าที่ปรากฏในบทเพลงคือค าว่า “ดอกเด้อ” นั้นในบทเพลงหมายถึงว่า ถึงแม้ว่า
ที่ผ่านมาเธอจะเคยเป็นคนรักของใคร ฉันก็จะไม่สนใจหรอกนะคนดี สุดท้ายฉันจะไม่ยอมถ้าหากวันนี้
ฉันไม่ได้เธอมาเป็นแฟน แสดงให้เห็นถึงความรักของฝ่ายชายที่มีต่อฝ่ายหญิง เป็นรักที่มั่นคง ซื่อตรง 
และหนักแน่น ค าภาษถิ่นที่น ามาใช้ในการเล่นเสียงของค าอีกค าที่ปรากฏคือค าว่า “โพดโพ” แปลว่า 
เยอะ มากมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

อ้ายมันซั่ว หรือว่าน้องมันโง่ 
สับรางได้อย่างลงโต โพดโพอิหลี 

(บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า. 2561 : อาร์ม ชุติมา : YouTube) 
 

   ในบทเพลงข้างต้นมีใจความส าคัญอยู่ว่า เธอมีนิสัยไม่ดีหรือว่าฉันมันโง่เอง ท าไมเธอ
ถึงหลอกกันได้มากมายขนาดนี้ สื่อความหมายถึงความรักของผู้หญิงที่เสียความรู้สึกกับคนรัก เป็นการ
ใช้การเล่นเสียงของค าคือค าว่า โพดโพ มาประพันธ์ในบทเพลงนี้นั่นเอง ต่อมาในบทเพลง “ระเบิด
เวลา” ของศิลปิน ศาล สานศิลป์ มีการเลือกกลวิธีการเล่นเสียงของค าอยู่ 2 ค าคือค าว่า “พรั่งพรม” 
และค าว่า “หลุดลอย” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

...ยืนซึมเศร้ากลางฝนที่มันพรั่งพรมลงใส่หน้าอ้าย 
ปล่อยน้ าตาให้มัน รินไหลบ่อายฟ้าดิน 

...อ้ายวิ่งไขว่คว้าตามใจเจ้าคืน น้องกะบืนหนีใส่เกียร์ถอย 
ได้แต่มองฮักที่หลุดลอย รอถึงวันเลิกรา 

(ระเบิดเวลา. 2561 : ศาล สานศิลป์ : YouTube) 
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  ซึ่งในตัวอย่างบทเพลงข้างต้นมีเนื้อหาที่พรรณนาถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันคือการ
ยืนตากฝนที่ก าลังตกลงมาใส่หน้าตัวเอง พร้อมกับน้ าตาที่ก าลังไหล เป็นการตอกย้ าความรู้สึกถึงความ
เจ็บปวดของฝ่ายชาย เจ็บจนต้องทนที่จะร้องไห้ไม่ได้ 

  จากการศึกษาพบว่ากลวิธีทางภาษาในการเล่นเสียงของค าส่วนมากเน้นการเล่นเสียง
สัมผัสอักษร คือ การใช้พยัญชนะเดียวกันมาเรียงชิดกันหรือมีค าอ่ืนมาคั่นตั้งแต่สองค าขึ้นไป เช่น “ค” 
คอยคอง “ห” เหินห่าง “ม” มากมาย เป็นต้น เพ่ือให้เนื้อหาของบทเพลงมีความหมายที่หนักแน่นขึ้น
และเพ่ิมความไพเราะทางเสียง กลวิธีทางภาษาที่ใช้การเล่นเสียงของค าโดยใช้การเล่นเสียงสัมผัส
อักษรในวาทกรรมความรักที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยเป็นการช่วยให้เกิดความ
สละสลวยไพเราะของบทเพลง 

  สรุปได้ว่า กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ค าในวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วม
สมัย พบว่ามี 4 ลักษณะ คือ การใช้ค าซ้ าและประโยคซ้ า การใช้ค าหยาบ การใช้ค าภาษาต่างประเทศ 
และการเล่นเสียงของค า ผลการวิจัยพบว่ามีการใช้ค าซ้ าและประโยคซ้ ามากที่สุด ล าดับต่อมาคือการ
เล่นเสียงของค า การใช้ค าหยาบและการใช้ค าภาษาต่างประเทศตามล าดับ แสดงให้เห็นว่ากลวิธีทาง
ภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย มีการเลือกใช้ค าง่ายๆ เน้นการให้ความหมายซ้ าไปซ้ ามา ค าที่ใช้
จะเป็นภาษาพูดซึ่งเป็นภาษาอีสานที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของผู้ชายและผู้หญิงชาวอีสาน 
ทั้งนี้เพราะผู้แต่งต้องการให้นักรองสร้างความเป็นกันเองและความสนิทสนมกับผู้ฟัง จึงสื่อความหมาย
ของบทเพลงออกมาในลักษณะการพูดคุยกัน การบอกเล่าข้อความหรือเรื่องราวต่าง ๆ 

 

4.2 กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ส านวน  
 

 ส านวนไทยเป็นส่วนหนึ่งทางคติชนวิทยา เนื่องจากมนุษย์เราได้สร้างส านวน ขึ้นมาจากแรง
บันดาลใจเกี่ยวกับความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี การครองเรือน พฤติกรรมต่างๆของ มนุษย์และ
ความรักท่ีอยู่ในสังคม ท าให้เนื้อหามีความสัมพันธ์กัน ดังที ่ประภาศรี  สีหอ าไพ  (2538  :  289-360) 
ได้กล่าว ในวัฒนธรรมภาษาว่าเนื้อหาสาระของทางคติชนนั้นมีหลายประเภทคือ ที่เป็นมุขปาฐะ
ประเภทที่ใช้ถ้อยค า ได้แก่ ต านาน นิทาน นิยาย เพลงพ้ืนบ้าน ภาษิต ภาษาไทยถิ่น ปริศนาค าทาย 
และความเชื่อท่ีถา่ยทอดกันมาปากตอ่ปากหลายชั่วอายุคน และภาษิตคือส านวนภาษาที่อ านวยประโย
ชนต่อการปฏิบัติตนจนถือเป็นสุภาษิตมักมีค าคล้องจอง สั้นกระชับ จดจ าได้ง่าย เป็นส านวนโวหาร
จดจ ากันต่อมา ส านวนคือโวหารถ้อยค าที่เป็นข้อความพิเศษมีชั้นเชิงของความหมายให้ขบคิดที่มาจา
หลายที่หลายแหล่งด้วยกัน ในขณะที่ วันเนาว์ ยูเด็น  (2540) ได้มีแนวคิดสอดคล้องว่า ส านวนเป็น
ถ้อยค าหรือส านวนพูดหรือเขียนที่มีความหมายไม่ตรงกับรากศัพท์หรือตรงไปตรงมาตามพจนานุกรม 
แต่เป็นถ้อยค าที่มีความหมายเป็นอย่างอ่ืน ขึ้นอยู่กับเรื่องที่กล่าวถึง โดยมีชั้นเชิงของถ้อยค า ชวนให้
คิดหรือตีความจึงถือว่าเป็นภาษาท่ีมีความลึกซึ้งซับซ้อนถือเป็นความสามารถอย่างหนึ่งในการใช้ภาษา 
กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ส านวนที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งอีสานมีประเด็นในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

เป็นซี้นสองต่อน ที่เพ่ินได้ปั้นไว้ 
ให้เข้ามาพังหัวใจจนหลงใหลน าเจ้า 
(ซู้เพ่ิน. 2561 : DTT  : YouTube) 
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  จากตัวอย่างเนื้อเพลงข้างต้นพบว่ามีการใช้ส านวนเก่าอยู่คือค าว่า “ซิ้นสองต่อน” ในที่นี้
หมายถึง เนื้อคู่ เป็นส านวนที่คนอีสานชอบเอ่ยและเรียกคู่รักคู่ใดคู่หนึ่ง และในบทเพลงก็ได้กล่าวว่า 
เป็นเนื้อคู่ที่ถูกสร้างมา เข้ามาท าให้ใจฉันหลงรัก ต่อมามีการเลือกใช้ส านวนเปรียบเทียบความรักของ
คนเจ้าชู้ ดังตัวอย่างที่ว่า 

 
รถไฟชนกันใจฉันแหลกสลาย 

ขบวนสุดที่อ้ายตั้งใจนั่งมา 
หลีกกันฮอดบ่ทัน อีกคัน..ตะบันสวนมา  
ต ากันท่ีชานชาลา คาดว่าสับรางบ่ทัน 

(ผู้ได้รับบาดเจ็บ. 2561 : เพชร สหรัตน์ : YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นพบว่ามีการใช้ส านวนเดิมคือค าว่า “รถไฟชนกัน” เป็นการให้
ความหมายว่า คนรักสองคนมาเจอกันด้วยความบังเอิญไม่ได้นัดหมาย และมีการตอกย้ าส านวนด้วย
ค าว่า “สับรางไม่ทัน” เพราะคนเจ้าชู้ส่วนมากถ้าหากถูกจับได้ด้วยความบังเอิญ มักจะถูกใช้ส านวน 
“รถไฟชนกัน” ทันที มีให้เห็นทั้งในบริบทสังคมของชาวอีสานและสังคมไทย ส่วนคนที่ถูกหลอกก็
มักจะน าเอาไปเปรียบเทียบกับสัตว์ที่มีลักษณะที่เชื่องช้า ไม่ทันโลก เช่น ควาย วัว เป็นต้น ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 

เคยฮักอ้ายหลาย แต่สุดท้ายก็ปวดร้าว 
ย้อนถืกสวมเขาจากคนหลายใจ 

เคยโง่เป็นควาย มาตั้งนานหลายปี 
เคยถืกย่ ายี จนหัวใจมันแหลกลาน 

(ควายตัวใหม่. 2561 : มอส รัศมี : YouTube) 
 

  สังเกตได้ว่าจากข้อความข้างต้นมีการใช้ส านวนที่สอดคล้องกันคือส านวนที่ว่า “สวม
เขา” ในที่นี้ก็หมายถึง โดนคนรักหลอก เขาก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของสัตว์ ซึ่งสัตว์ที่ถูกน ามา
เปรียบเทียบบ่อยครั้งนั้นก็คือควาย เพราะสังคมไทยเมื่อเห็นใครก็ตามที่มีบุคลิกที่เชื่องช้า ไม่ทัน
เหตุการณ์ก็จะกล่าวส านวนที่ว่า “โง่เป็นควาย” ในที่นี้หมายถึง โง่เหมือนควาย นั่นเอง แต่ก็ยังมี
ส านวนที่เป็นค าอวยพรให้กับคนรักของตนเองเป็นการโกหกความรู้สึกตัวเองด้วยส านวนที่ว่า “ให้ฮัก
กันมั่นแก่น” หมายถึง ให้รักกันตราบนานแสนนาน ดังตัวอย่างที่ว่า 
 

ให้เจ้าสองโตนั้นได้อยู่น ากัน 
อย่าพรากจากกัน ให้ฮักกันมั่นแก่น 

(ควายตัวใหม่. 2561 : มอส รัศมี : YouTube) 
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  บทเพลงลูกทุ่งอีสานมักจะน าส านวนดั้งเดิมมาใช้ในการประพันธ์ในเนื้อหาของเพลงอยู่
บ่อยครั้ง จนบางค าเป็นค าที่ถูกใช้จนเป็นที่นิยม เช่นในบทเพลง “เคียว” ของศิลปิน วง เฟลม ที่ได้
กล่าวถึงผู้หญิงคนรักที่ไว้ใจกลับกลายมาเป็นคนที่น่ารังเกียจ จนท าให้เกิดการใช้ส านวนที่ว่า “ตา
สว่าง” ในที่นี้ก็หมายถึง รู้แล้วว่าเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

มื้อนี้เริ่มตาสว่าง 
สิบ่ยอมเป็นทาสผู้ใด๋ 

(เคียว. 2561 : วงเฟลม : YouTube) 
 

  เป็นเนื้อเพลงที่บ่งบอกถึงการที่จะไม่ยอมเชื่อใจคนรักอีกต่อไป จะไม่ชอบรับใช้ความรัก
ที่หลอกลวง เพราะรู้ทันเหตุการณ์ที่คนรักท ากับตัวเองได้แล้ว ต่อมาปรากฏส านวนที่ถูกใช้เปรียบเทียบ
กับความเจ็บปวดจากคนรักทิ้งไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

บอกกันแนเด้ ถ้าสิเทน้องถิ่ม 
อย่าเชือดนิ่มนิ่ม อย่าถิ่มให้เจ็บย้อนหลัง 

(สิเทน้อง ให้บอกแน่. 2561 : ต่าย อรทัย : YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นพบว่ามีการใช้ส านวนดั้งเดิมอยู่คือค าว่า “เชือดนิ่มนิ่ม” ในที่นี้
หมายถึง ค่อย ๆ ท าให้ตายไปช้า ๆ การตายในบทเพลงนี้หมายถึงตายไปจากใจของคนที่รัก เป็นการ
เลือกใช้ส านวนที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดที่ค่อย ๆ เจ็บ เจ็บจนทรมาน จากนั้นก็ตายไปจากใจของคน
รัก ต่อมาในบทเพลง “บ่ฝืนใจฮัก” ของศิลปิน ล าเพลิน วงศกร ได้เลือกใช้ส านวนดั้งเดิมอยู่คือส านวน
ที่ว่า “ล้มทั้งยืน” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

เมื่อถูกเจ้าถ่ิมไปกับผู้อ่ืน แทบล้มทั้งยืน 
ตอนฮู้ว่าเจ้าฮักเขาเบิดใจ 

(บ่ฝืนใจฮัก. 2561 : ล าเพลิน วงศกร : YouTube) 
 

  จากตัวอย่างข้างต้นพบว่าผู้ประพันธ์เลือกที่จะใช้ส านวน “ล้มทั้งยืน” เป็นการบ่งบอก
ความหมายถึงอาการผิดหวังหรือเสียใจอย่างรุนแรงในทันทีทันใดโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อน เป็นอาการ
ผิดหวังที่ไม่ทันตั้งตัว ส านวนที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งอีสานยังมีส านวนที่เป็นค าสอนของบรรพบุรุษที่
สืบทอดต่อกันมาของชาวอีสาน ตัวอย่างเช่น 
 

บอกผู้หญิงน าว่า หมาที่กัดคนเลี้ยงมัน 
บ่เป็นตาเอาเฮ็ดพันธุ์ ย้อนมันบ่คูณ 

(มีแฮงโลดสู. 2561 : อาร์ม ชุติมา : YouTube) 
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  จากตัวอย่างบทเพลงข้างต้นพบว่ามีการใช้ส านวนดั้งเดิมคือ “หมาที่กัดคนเลี้ยงมันบ่เป็น
ตาเอาเฮ็ดพันธุ์ ย้อนมันบ่คูณ” ในที่นี้หมายถึง สัตว์ที่เลี้ยงไว้แล้วกัดหรือท าร้ายเจ้าของ ไม่ควรที่จะ
น าเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เปรียบเทียบกับคนที่ไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณ บุคคลนั้นก็ไม่คู่ควร
แก่การเลี้ยงดูและสนับสนุนอีกต่อไป เพราะเลี้ยงไว้ก็มีแต่จะท าร้ายพวกเดียวกันเอง ส านวนอีสาน
มักจะเป็นวลีที่พูดแล้วเป็นค าที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่นในบทเพลง “รั้ง” ของศิลปิน กิ๊ก รุ่งนภา ได้
ใช้ส านวนที่ว่า “เบิ่งตาเดียวกะฮู้” แปลว่า รู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องสอบถามข้อมูล เป็นการบ่งบอก
ความหมายว่า ต่อให้เธอนั้นพยายามเข้ามาหลอกฉันด้วยวิธีใดก็ตาม ฉันก็รู้ทันเธอหมดทุกอย่างแล้ว 
ดังตัวอย่างที่ปรากฏต่อไปนี้ 
 

เบิ่งตาเดียวกะฮู้ ว่าอ้ายบ่คือเก่า น้องกินข้าวบ่ได้กินหญ้า 
เด็กน้อยหัวส่ าก าปั้น ยังฮู้ว่าอ้ายท าท่า เล่นละครตบตาว่ายังฮักกัน 

(รั้ง. 2561 : กิ๊ก รุ่งนภา : YouTube) 
 

  ส านวนดั้งเดิมบางส านวนที่ผู้ประพันธ์เลือกใช้ในการประพันธ์เพลงในบทเพลงลูกทุ่ง
อีสาน เป็นส านวนที่สามารถสะท้อนอารมณ์เพลงได้อย่างตรงไปตรงมา เช่นในบทเพลง “อย่าว่าเถาะ” 
ของศิลปิน กิ๊ก รุ่งนภา ได้ใช้ส านวนที่ว่า “เครียดเป็นฟืนเป็นไฟ” ในที่นี้หมายถึง โมโหอารมณ์รุนแรง 
แสดงอารมณ์ความโกธรของฝ่ายชายที่มีต่อผู้หญิง จนผู้หญิงรู้สึกกลัวและกังวล เป็นเหตุให้ต้องเลิกรา
กันไป จากส านวนก็เป็นสิ่งที่สะท้อนอารมณ์โกธรจนท าให้ผู้ฟังคล้อยตาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

น้องเฮ็ดหยังให้อ้ายบ่พอใจ อ้ายกะซงเคียดเป็นฟ้ืนเป็นไฟ 
โมโหยามได๋ อ้ายกะฟ้าวไล่ ให้น้องออกจากชีวิตอ้ายไป 

(อย่าว่าเถาะ. 2561 : กิ๊ก รุ่งนภา : YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นส านวนที่ปรากฏอยู่เป็นส านวนดั้งเดิมที่มีอยู่ ในสังคมไทยโดยรวม 
แตส านวนดั้งเดิมขิงชาวอีสานที่ปรากฏให้เห็นผ่านบทเพลงลูกทุ่งอีสานนั้นก็มีเช่นเดียวกัน เช่นในบท
เพลง “ค าฮัก” ของศิลปิน แซ็ค ชุมแพ เป็นการใช้ส านวนอีสานที่เรียกว่าค าผญามาใช้ประพันธ์บท
เพลง ดังตัวอย่างที่ปรากฏต่อไปนี้ 
 

ทางสิมา้งน้ าสิมา อ้ายสิมุดด าไปหาเจ้า 
ถึงค าว่าฮักท่ียังบ่เว้า แต่อ้ายกะฮักเจ้าเหมิดหัวใจ 

(ค าฮัก. 2561 : แซ็ค ชุมแพ : YouTube) 
 

   ส านวนที่ปรากฏในข้อความข้างต้นกล่าวว่า “ทางสิม้าง น้ าสิมา อ้ายสิมุดด าไปหา
เจ้า” ในที่นี้หมายถึง แม้ว่าทางที่จะไปหาเธอจะยากและล าบากเพียงใด ฉันก็จะไปหาเธอให้ ได้ เป็น
การบ่งบอกความหมายความรักท่ีสื่อถึงความพยายามที่จะมอบความรักให้กับหญิงอันเป็นที่รัก ส านวน



 

 

  81 

เก่าที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งอีสานก็จะมีการล้อเลียนเรื่องเพศ ดังที่ปรากฏในเพลง “แรกๆหน้ามน 
ดน ๆ หน้าหมา” ของศิลปิน เมย์ จิราพร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

จ๊ะจ๋าดีแท้ ทั้งฮักท้ังแคร์ ดูแลดีแฮง 
บัดยอมให้เจาะไข่แดง คือเป็นผีโตใหม่ 

(แรก ๆ หน้ามน ดน ๆ หน้าหมา. 2561 : เมย์ จิราพร : YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นผู้ประพันธ์ได้เลือกใช้ส านวนที่ว่า “เจาะไข่แดง” เป็นส านวนเก่าที่
หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง ถือว่าเป็นการล้อเลียนเรื่องเพศ และชาวอีสานก็มักจะไม่ได้
ถือว่าเรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องที่หยาบคายแต่อย่างใด ต่อมาในเพลงซู้เพ่ินได้กล่าวถึงการใช้ส านวนดังนี้ 
 

รังเกียจบ่เนาะ คนพอกะเทิน 
ถ้าอยากสิเดิน ฮ่วมฝันหย่างไปน ากัน กับน้อง 

(ซู้เพ่ิน. 2561 : DTT : YouTube) 
 

  ในตัวอย่างเนื้อเพลงข้างต้นพบว่ามีการเลือกใช้ส านวนใหม่คือค าว่า “พอกะเทิน” ซึ่งใน
ที่นี้หมายถึง จะดีก็ไม่ดี จะชั่วก็ไม่ชั่ว เป็นคนกลางๆ ในบทเพลงก็จะกล่าวว่า น้องจะรังเกียจพ่ีไหมถ้า
หากพ่ีเป็นคนกลาง ๆ จะอยากเริ่มครองรักไปถึงฝันด้วยกันไหม เป็นส านวนที่ใช้เปรียบเทียบบุคคลที่
เป็นกลาง ๆ ชาวอีสานมักจะใช้ส านวนนี้กับบุคคลที่ไม่ค่อยเอาการเอางาน ถึงแม้ท าก็ไม่ส าเร็จ ในบท
เพลงลูกทุ่งอีสานมักจะแต่งส านวนใหม่ขึ้นมา แต่ก็ยังไม่น าเอาส านวนเก่ามาเป็นแนวทาง เช่น 
วรรณกรรมค าสอย ดังที่ปรากฏในบทเพลงต่อไปนี้ 
 

สอย สอย พี่น้องฟ้งสอย 
เด้าเทื่อแรกให้ลืมผู้บ่าวเก่าได้ 

เด้าเทื่อต่อไปให้ได้ผู้บ่าวใหม่เข้ามาเด้อ 
ส่ านี้กะว่าสอย.. 

(โสดโสตาย. 2561 : นุช วิลาวัลย์ : YouTube) 
 

  จากตัวอย่างข้างต้นถือได้ว่าเป็นส านวนที่ประยุกต์ใช้ระหว่างส านวนดั้งเดิมและส านวน
ใหม่ ส านวนดั้งเดิมคือ วรรณกรรมค าสอย ส่วนส านวนใหม่เกิดจากการประพันธ์เรื่องราวในค าสอย
ขึ้นมาใหม่ ผู้วิจัยจึงมองว่าเป็นส านวนใหม่ที่ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อความหมายให้เป็นปัจจุบัน การ
ประยุกต์ใช้ส านวนดั้งเดิมให้เกิดเป็นส านวนใหม่ยังปรากฏให้เห็นในเพลง “ซังอ้ายบ่ลง” ของศิลปิน 
อัน พิไลพร ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
 

ถึงฮอยฮักเก่า ยังแขวนคอน้องทุกบาดหย่าง 
ถึงอ้ายยกให้เขาไปเบิดแล้วทุกอย่าง 

(ซังอ้ายบ่ลง. 2561 : อัน พิไลพร : YouTube) 
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  จากข้อความข้างต้นพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงและดัดเปลี่ยนส านวนเดิมจาก “ความตาย
นั้น แขวนคอสุบาดหย่าง” หมายถึง ความตายติดตัวเรามาตลอด เป็นส านวนที่ใช้สอนคนไม่ให้
ประมาทในการใช้ชีวิต ผู้ประพันธ์ได้มีการดัดแปลงจากความตายเป็นความรัก ปรากฏในบทเพลงที่ว่า 
“ถึงฮอยฮักเก่า ยังแขวนคอน้องทุกบาดหย่าง” เป็นการสื่อความหมายในลักษณะเดียวกันกับส านวน
เดิมแต่เปลี่ยนแปลงแค่ตัวบทจากความตายเป็นความรักนั่นเอง  ต่อมาก็มีการใช้ส านวนที่เป็นส านวน
เฉพาะของชาวอีสานใช้กันระหว่างสังคมของชาวอีสานมีดังต่อไปนี้ 
 

เฮาคาดบ่ถึง ว่าหน้าใสใส 
สิกลายเป็นลายต่าง 

(เคียว. 2561 : วงเฟลม : YouTube) 
 

  จากข้อความข้างต้นพบว่ามีการใช้ส านวนที่ว่า “เป็นลายต่าง” ในที่นี้หมายถึง เปลี่ยนไป
จากเดิม ซึ่งในตัวอย่างเพลงข้างต้นกล่าวว่า ฉันไม่คิดว่าคนอย่างเธอจะเปลี่ยนไปจากเดิม เป็นส านวนที่
ถูกใช้ในเพลงลูกทุ่งอีสานอีกหลายๆ เพลงเช่นเพลง “สิเทน้องให้บอกแน่” ที่กล่าวว่า บ่จบบ่หายแต่
อ้ายเหินห่าง คือเป็นลายต่างแท้น้อ ส านวนนี้มักจะเป็นการกล่าวถึงคนรักที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคย
เป็น ต่อมามีการใช้ส านวนที่เป็นภาษาภิ่นอีสาน อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นค าด่าประเภทหนึ่งก็ได้ ดัง
ตัวอย่างที่ว่า 
 

อย่าจิกหลิกจอกหลอก 
มาเว้าหยอกนอกใจภรรยา 

(ถึงเหงาก็ไม่เอาผัวใคร. 2561 : แพรวพราว แสงทอง : YouTube) 
 

  ส านวนที่ปรากฏในเนื้อเพลงนี้คือ “จิกหลิกจอกหลอก” ในที่นี้เป็นการเปรียบเทียบนิสัย
ของคนที่ท าอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน เป็นคนนิสัยเจ้าเล่ห์ มีกลอุบายเยอะแยะมากมาย จากบทเพลง
ข้างต้นกล่าวถึง นิสัยผู้ชายที่พยายามนอกใจภรรยาเพ่ือไปคุยกับผู้หญิงอีกคน แต่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่
คุยด้วยและพยายามบอกให้ผู้ชายกลับไปดูแลภรรยาของตัวเอง เลิกท านิสัยเจ้าเล่ห์  
  ส านวนที่เกิดขึ้นใหม่บางครั้งก็เป็นวลีที่เกิดขึ้นจากความเครียดแค้น จนต้องเกิดส านวน
ใหม ่ๆ ขึ้นมา โดยเฉพาะในบทเพลงลูกทุ่งอีสานมักจะถูกน ามาใช้อยู่บ่อยครั้งเช่นในบทเพลง “สังคัง” 
ของศิลปิน DDT (ด้ง.ต้อง.ต้า) ผู้ประพันธ์เลือกใช้ส านวนที่รุนแรงเพ่ือตอกย้ าความหมายถึงความเคียด
แค้น ความโกรธที่มีต่อคนรัก เพราะถูกคนที่รักทิ้งไปมีคนใหม่ ผู้ประพันธ์ได้เลือกส านวนที่ว่า “เกิด
ชาติหน้าอย่าพ้อกันอีก” เป็นส านวนที่มีความหมายบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าจะไม่ขอพบเจอกับผู้หญิง
คนนี้อีกแล้วไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหน ๆ ก็ตาม ดังตัวอย่างที่ปรากฏต่อไปนี้ 
 

ให้เจ้าเป็นบ้า ผีอ า สังคัง รังแค ขี้ตะแร้เหม็นเน่า ให้ผมมีเหา 
ให้หัวเข่าด า จ าไว้เด้ออีหล่า เกิดชาติหน้าอย่าพ้อกันอีก 

(สังคัง. 2561 : DTT : YouTube) 
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  บทเพลงลูกทุ่งอีสานมักจะมีการเลือกใช้ส านวนที่แปลกใหม่บางครั้งอาจเลือกใช้ส านวน
ที่เกิดจากชุดความรู้รอบตัวน ามาแต่งเติมข้ึนเป็นส านวนที่ท าให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการคล้อยตามบทเพลง 
ดังที่ปรากฏในบทเพลง “ฮักง่ายลืมยาก” ของศิลปิน กี้ พงษ์ศักดิ์ มีการเลือกใช้ส านวนที่เป็นส านวน
ความรู้ที่กล่าวว่า “บ่แม่นปลาทอง พอสิความจ าสั้น” เป็นส านวนความรู้ที่หมายถึง ฉันไม่ได้ความจ า
สั้นเหมือนปลาทอง เป็นการตอกย้ าความหมายว่าการที่จะลืมอะไรสักอย่างได้นั้นมันต้องใช้เวลา  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

บ่แม่นปลาทอง พอสิความจ าสั้น 
บ่ลืมความฝันที่เคยสร้างก่อ 

(ฮักง่ายลืมยาก. 2561 : กี้ พงษ์ศักดิ ์: YouTube) 
 

  ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผู้ประพันธ์บทเพลงในวาทกรรมความรัก
ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ไดเ้ลือกใช้ส านวนเพ่ือต้องการสื่อความหมายไม่ให้ตรงกับความหมาย
โดยตรงของศัพท ์แต่เป็นการให้ความหมายเป็นอย่างอ่ืน ผู้วิจัยมองว่าเป็นการน ากลวิธีทางภาษาด้าน
การใช้ส านวนมาใช้ในการสร้างสรรค์บทเพลงลูกทุ่งอีสานได้น่าสนใจ ผู้ประพันธ์เพลงยังคงต้องการให้
ผู้ฟังเข้าใจความหมายของเพลงอย่างลึกซึ้ง และต้องยอมรับว่าการใช้ส านวนยังคงได้รับความนิยม
น ามาใช้ตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบันเรื่อยมา  
  สรุปได้ว่า กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ส านวนในวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน
ร่วมสมัย ส านวนที่น ามาใช้ในการประพันธ์ส่วนมากเป็นการแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ของตัวละครจาก
บทเพลงที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะสื่อ เรื่องราวที่นิยมน าส านวนมาประพันธ์คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ความรัก เป็นการแสดงให้เห็นความสามารถของผู้ประพันธ์ที่สามารถน ากลวิธีการใช้ส านวนมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการประพันธ์บทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยได้อย่างดี 
 
4.3 กลวิธีทางภาษาด้านการสื่อความหมาย  
 

 การสื่อความหมายเป็นการถ่ายทอดมุมมองความคิดหรือความรู้สึกผ่านภาษา ทั้งนี้ในบท
เพลงลูกทุ่งอีสานมีการสื่อความหมายของผู้ประพันธ์ โดยมีกลวิธีทางภาษาที่แตกต่างกันตามบริบท
ของท้องถิ่นและความต้องการของผู้ประพันธ์เอง กลวิธีทางภาษาโดยใช้การสื่อความหมายในบทเพลง
ลูกทุ่งอีสานมีดังนี้   
  4.3.1  การสื่อความหมายโดยตรง  คือ เป็นการสื่อความหมายตามความเข้าใจของคน
ทั่วไป เห็นอย่างไรก็เปน็เช่นนั้น ผู้ประพันธ์เลือกการใช้การสื่อความหมายโดยตรงเป็นกลวิธีทางภาษา
ในบทเพลงนี้ สื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในวันหนึ่งเขามีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อต้องการยื้อและรั้ง
คนรักไว้ เป็นการแสดงความรักที่ยอมได้ทุกอย่างเพ่ือไม่ให้เขาจากไป ดังตัวอย่างในบทเพลงต่อไปนี้ 
 

บ่เลิกได้บ่ ก้มกราบร้องขอให้ยื้อเวลา 
คนฟังแทบสิตายห่า ล้มลงคาที่ 

(บ่เลิกได้บ่. 2561 : เพชร สหรัตน์ : YouTube) 
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  จากตัวอย่างบทเพลงข้างต้นพบว่าผู้ประพันธ์ได้เลือกใช้ค าว่า “ก้มกราบร้องขอ” ตาม
บริบททางสังคมแล้วการที่มนุษย์จะท าการก้มกราบบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น บุคคลนั้นต้องเป็นที่เคารพ
นับถือและเป็นที่รัก ในบทเพลงเป็นการสื่อความหมายโดยตรงว่า ให้ฉันก้มกราบเธอเพ่ือไม่ให้เธอไป
จากฉัน ฉันก็จะยอมท า เป็นการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่แต่อีกมุมก็เป็นการแสดงความอ่อนแอที่มีต่อ
คนที่ไม่ได้รักแล้ว การกระท าแบบนี้ถ้าหากเขากลับมาก็ถือว่าไม่มีผลเสียอะไร แต่ถ้าเขาเลือกที่จะไป
แล้วไม่กลับมาถือว่าเป็นที่น่าอับอายอย่างยิ่ง ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานมักจะแสดงความรู้สึก อารมณ์
ด้วยการสื่อความหมายโดยตรง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ในคืนวันเงียบเหงา บ่มีเจ้าน้ าตายังไหล 
เจ้าคงมีคนใหม่แล้วน้อ 

(คิดฮอดแฮง. 2561 : เต้ย อภิวัฒน์ : YouTube) 
 

  จากตัวอย่างบทเพลงข้างต้นพบว่ามีการสื่อความหมายโดยนัย คือค าว่า “บ่มีเจ้าน้ าตายัง
ไหล” เป็นการสื่อความหมายโดยตรงว่ารู้สึกเสียใจที่ตอนนี้ไม่มีเธออยู่ตรงนี้จึงร้องไห้ออกมา เสียใจจน
กลั้นน้ าตาเอาไว้ไม่ได้ ร าพึงร าพันว่าเธอคงมีคนใหม่ไปแล้ว สุดท้ายแล้วก็ท าได้แค่เสียใจและคิดถึง
เพียงเท่านั่นเอง ต่อมาในบทเพลง “ฝากใบลา” ของศิลปิน เนย ภัสวรรณ ได้ให้ความหมายความรัก
โดยตรงไปตรงมา เป็นสื่ออารมณ์ที่รู้สึกผิดหวังจากการได้รักและคนที่รักทิ้งไปมีคนใหม่ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 

สมัครอีกเฟสเพ่ือเข้าไปส่อง 
อ้ายโพสต์ฉลองความฮักครั้งใหม่ 
น้องเสียใจบ่มีแฮงไปฮอดโรงเรียน 

(ฝากใบลา. 2561 : เนย ภัสวรรณ : YouTube) 
 

  บทเพลงได้สื่อความหมายโดยตรงคือค าว่า “น้องเสียใจบ่มีแฮงไปฮอดโรงเรียน” ในที่นี้
เป็นการให้ความหมายความรักที่ว่า ฉันรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เธอท า จนฉันไม่มีเรี่ยวแรงและไม่มีจิตใจที่จะ
ไปเรียนหนังสือ เป็นการสื่อความหมายที่บ่งบอกว่าความรักนั้นเป็นใหญ่มากกว่าการศึกษา ท าให้
เข้าใจบริบทของวัยรุ่นในสังคมชาวอีสานว่ามองความรักเป็นใหญ่กว่าทุก ๆ เรื่อง 
 4.3.2 การสื่อความหมายโดยนัย เป็นการสื่อความหมายโดยแฝงเรื่องราว ความคิด อุดมคติ
อยู่ ซึ่งเปน็ผลมาจากปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัญญะมากระทบกับอารมณ์และความรู้สึก บทเพลงที่สื่อ
ความหมายโดยนัยมักจะเลือกใช้การเปรียบเทียบดังในบทเพลง “หมาวัด” ที่ว่า 
 

เจ้าส่ านางฟ้า อ้ายแค่หมาวัด 
แค่บักหมาจรจัดบ่มีเจ้าของ 

มีสิทธิ์แค่ได้หมายปองแต่ครอบครองบ่ได้ 
(หมาวัด. 2561 : ล าเพลิน วงศกร : YouTube) 
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  จากตัวอย่างบทเพลงข้างต้นพบว่ามีการให้ความหมายโดยนัยคือค าว่า “นางฟ้า” เป็น
ความแฝง หมายถึง ผู้ที่สูงศักดิ์ คนธรรมดาไมส่ามารถครอบครองได้ ส่วนค าว่า “หมาวัด” ในที่นี้ไม่ได้
หมายถึงสุนัขที่อาศัยอยู่ในวัด แต่เป็นการสื่อแฝงความหมายให้เห็นถึงคนที่ต่ าต้อย ไม่คู่ควรกับผู้สูง
ศักดิ์ ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานมักจะแฝงความหมายที่ใช้ค าว่า “หมา” มาใช้สื่อความหมายโดยนัย  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

กะเข้าใจอ้ายกะฮู้โตดี 
ตัวอ้ายนี้คือจังหมาหัวเน่า 

เบิ่ดความหมายเบิดประโยชน์ให้เจ้า 
คือขี้เถา้ที่เจ้าเขี่ยถ่ิมไป 

(ไข่เน่า. 2561 : เต้ย อภิวัฒน์ : YouTube) 
 

  บทเพลงข้างต้นได้ให้ความหมายโดยนัยคือค าว่า “หมาหัวเน่า” ในที่นี้หมายถึง คนที่ไม่มี
ใครต้องการ ให้ความหมายแฝงว่า รักครั้งนี้ฉันเป็นได้แค่คนที่เธอไม่ต้องการ เมื่อหมดประโยชน์เธอก็
ทิ้งฉัน และมีการตอกย้ าความหมายโดยนัยอีกค า คือค าว่า “ขี้เถ้า” ในที่นี้หมายถึง สิ่งของที่ไม่มี
ประโยชน์ เป็นการสื่อความหมายแฝงว่า ในสังคมหรือการใช้ชีวิตประจ าวัน สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ที่เข้ามา
ในชีวิตควรน าออกจากชีวิต ไม่ควรจะเก็บไว้ควรที่จะทิ้งไป ต่อมาในบทเพลง “โคตรเลวในดวงใจ” 
ของศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา ได้ให้ความหมายโดยนัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

คนที่พาขึ้นสวรรค์  
และพานรกมาให้เจอ 

คนอย่างเธอ คือโคตรเลวในดวงใจ 
(โคตรเลวในดวงใจ. 2561 : ตั๊กแตน ชลดา : YouTube) 

 
  จากบทเพลงข้างต้นพบว่าเนื้อหาของเพลงกล่าวถึงคนรักที่แรกๆ ก็ดีทุกอย่าง แต่พอนาน ๆ 
ไปก็ท าตัวไม่ดี เจ้าชู้และสุดท้ายก็ทิ้งไป และได้ให้ความหมายที่แฝงอยู่ในประโยคที่ว่า “เธอคือโคตร
เลวในดวงใจ” เป็นการให้ความหมายว่าความชั่วและความเลวของเธอมันจะอยู่ในใจฉันไปตลอด ฉัน
จะจดจ าเรื่องราวเหล่านี้เพ่ือเป็นประสบการณ์ในความรักต่อไป ดังนั้น อาจกล่าวสรุปได้ว่า  การสื่อ
ความหมายในวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน พบว่า  มีการศึกษาการสื่อความหมาย 2 
ลักษณะคือ การสื่อความหมายโดยตรง และการสื่อ ความหมายโดยนัย  
  การศึกษากลวิธีทางภาษาด้านการสื่อความหมายในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย พบว่า
มีการสื่อความหมายโดยตรงมากกว่าการสื่อความหมายโดยนัย แสดงให้เห็นว่า ผู้แต่งมีการเลือกใช้ค า
ในเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่เป็นค าเรียบง่าย ค าที่ใช้จะเป็นภาษาพูดซึ่งเป็นภาษาอีสาน การสื่อความหมาย
โดยตรงจึงเป็นวิธีการที่เรียบง่ายสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายมากขึ้น  
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4.4 กลวิธีการใช้โวหารภาพพจน์ 
 

 การสร้างภาพพจน์นั้นเป็นศิลปะทางภาษาอย่างหนึ่ง ที่ผู้เขียนใช้เป็นกลวิธีทางภาษา ดังที่
กรมวิชาการ (2539) กล่าวว่า ภาพพจน์ หมายถึง ค าหรือส านวนโวหารที่กวีใช้เพ่ือสร้างมโนภาพให้
เกิดขึ้นใจจิตใจของผู้อ่าน ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพเข้าใจความหมายและเข้าถึงความคิดของกวีนั้น  
ผู้ประพันธ์ใช้ภาพพจน์ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานเพ่ือก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ประทับใจ และท าให้
ผู้ฟังเกิดจินตนาการที่ชัดเจน การวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย  

 ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้โวหารภาพพจน์มี  4  ลักษณะดังนี้ 
  4.4.1 อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งที่โดยธรรมชาติแล้วมีสภาพที่
แตกต่างกัน แต่มีลักษณะเด่น ร่วมกันและใช้ค าที่มีความหมายว่า เหมือนหรือคล้ายเป็นค าแสดงการ
เปรียบเทียบเพ่ือเน้นให้เห็นจริงว่า เหมือนอย่างไร ในลักษณะใด ได้แก่ค าว่า เหมือน เสมือน ดัง ดั่ง 
คล้าย  ดูราว  เหมือนดั่ง ดุจ ประดุจ ประหนึ่ง ละม้าย เสมอ ปาน เพียง ราว ราวกับ พ่าง  เทียบ 
เทียม  เฉก เช่น ฯลฯ เป็นการกล่าว การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันหรือต่างกันใช้คู่กับ อุปไมย อุปมา 
คือ สิ่งหรือข้อความที่ยกมากล่าวมาเปรียบ อุปไมย คือ สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืน
เพ่ือให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานมักจะใช้ค าว่า “ปาน” เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง
กับอีกสิ่งหนึ่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

บ่น่าเซื่อเนาะว่าเฮาสิมาพ้อกัน  
คนตั้งว่าจักล้าน  

พอปานว่ามีผู้มาซุกยู้ใส่ 
(บุญผลา. 2561 : ไมค์ ภิรมย์พร : YouTube) 

 
 จากตัวอย่างข้างต้นพบว่ามีการใช้ค าว่า “ปาน” ในที่นี้หมายถึง ราวกับว่ามีใครมาช่วยดล
บันดาลให้สมหวัง เป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่มองไม่เห็นในที่นี้หมายถึง เทวดา เทพบุตร ที่เข้ามามีส่วน
ช่วยให้ความรักของคนสองคนประสบความส าเร็จ ส าหวังกับความรัก เป็นการให้ความหมายความรัก
ที่ไม่มีทางเป็นไปได้ สุดท้ายก็เป็นไปได้ เพราะผลที่เกิดจากความเชื่อและศรัทธาในความรักนั่นเอง โดย
ค าว่า ปาน ถูกน ามาใช้ในการประพันธ์เพลงอีกหลายเพลง ตัวอย่างเช่น 
 

อ้ายไห้จนตาแดงปานว่าคนสูบซา  
ใจของคนซ่างด าปานน้ าบักหว่า 

(สังคัง. 2561 : DTT : YouTube) 
 
 ความหมายของเนื้อเพลงข้างต้นพบว่าเป็นการกล่าวถึง ผู้ชายคนหนึ่งร้องไห้จนตาแดง 
เหมือนกับ อาการของคนที่เสพกัญชา และได้เปรียบเทียบใจของคนนั้นด า เหมือนกับ น้ าขอผลไม้
อีสานชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นสีด าม่วง ต่อมาในเพลง “ระเบิดเวลา” ผู้ประพันธ์ได้เลือกใช้ค าว่า 
ปาน มาใช้ในการเปรียบเทียบความเจ็บปวดของผู้ชาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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สูญสิ้นแล้วความฮักนาทีสุดท้ายด้วยค าว่าเลิกกัน 
ปานหัวใจของอ้ายถูกค้ันด้วยน้ ามือเจ้ากับเขา 

(ระเบิดเวลา. 2561 : ศาล สานศิลป์ : YouTube) 
 

  สังเกตได้ว่าผู้ประพันธ์ต้องการตอกย้ าความรู้สึกเจ็บปวดด้วยการเปรียบเทียบความเจ็บ
นั่นราวกับว่าหัวใจที่ถูกบีบอย่างแรงจากมือของคนที่รักและคนรักของคนที่เรารัก ซึ่งผู้ฟังก็จะเกิด
อารมณ์คล้อยตามเนื้อเพลงและเกิดจินตนาการตามเนื้อเพลงนี้ด้วย เพลงลูกทุ่งอีสานบางเพลงก็ มี
ค าศัพท์เฉพาะในการน ามาเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เช่นค าว่า “ส่ า” ในบทเพลง “ขี้เถ้า” 
จากศิลปิน เบ็น ศรัณยู ที่เปรียบเทียบผู้ชายเหมือน ขี้เถ้าจากกองไฟ ไม่กล้าที่จะอยู่ใกล้ผู้หญิงเพราะ
กลัวที่จะไปเปื้อนเธอ ดังตัวอย่างที่ว่า 
 

อ้ายกะส่ าขี้เถ้าจากกองฟืน 
บ่กล้าไปยืน เฮียงข้างย่านเปื้อนใจเจ้า 

(ข้ีเถ้า. 2561 : เบ็น ศรัณยู : YouTube) 
 

  บทเพลงบางเพลงเปรียบเทียบสัตว์ให้เป็นเหมือนกับคน โดยในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน
มักจะเปรียบ “หมา” เป็นเหมือนคนที่ถูกมองข้าม ไม่ได้มีคุณค่าอะไร เช่นในเพลง “ผู้สาวเก่าอย่าเว้า
ดัง” กล่าวในเนื้อเพลงไว้ว่า แค่เธอเป็นคนรักเก่า ฉันไม่ได้สนใจเพราะเธอมันไม่มีค่าพอ เธอก็แค่หมา
ตัวหนึ่ง ดังตัวอย่างที่ว่า 
 

ส่ าผู้สาวเก่า เฮาบ่หัวซา 
มันบ่มีค่าส่ าหมาโตหนึ่ง 

(ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง. 2561 : อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา : YouTube) 
 

 4.4.2 อุปลักษณ์ คือ การเปรียบเทียบด้วยการกล่าวว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบที่ไม่กล่าวตรง ๆ ใช้การกล่าวเป็นนัยให้เข้าใจเอง เป็นการเปรียบเทียบโดยน าเอาลักษณะ 
ส าคัญของสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบ มาเปรียบเทียบทันทีโดยโดยไม่ต้องมีค าเชื่อมโยง ไม่ต้องใช้ค า
แสดงการเปรียบเทียบ  ไม่มีค าแสดงความหมายว่า เหมือน ปรากฏอยู่ หรือถ้าจ าเป็นต้องใช้ก็ใช้ค าว่า 
“เป็น” หรือ “คือ” อุปลักษณ์ เป็นการใช้ถ้อยค าภาษา ในเชิงการเปรียบเทียบที่มีชั้นเชิงและลึกซึ้ง
กว่าอุปมา นิยมใช้กับภาษาหนังสือพิมพ์ เพราะใช้ค าน้อย ได้ความมากเหมาะกับเนื้อที่อันจ ากัด .ใน
บทเพลงลูกทุ่งอีสานมักใช้ค าว่า “เป็น” มาเป็นค าท่ีเปรียบเทียบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

เป็นสิ่งของถูกมองว่าน้องบ่มีค่า ถิ่มไปถิ่มมาเปลี่ยนมือ 
มีผัวมาหลายคน จนไทบ้านเขาลือ คือผู้หญิงหลายใจ 

(ผู้หญิงหลายมือ. 2561 : ศิริพร อ าไพพงษ์ : YouTube) 
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  จากเนื้อเพลงข้างต้นพบว่าผู้ประพันธ์ได้เปรียบเทียบผู้หญิงเป็นสิ่งของที่ผ่านการใช้งาน
มาจากหลายๆคน เพลงนี้ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบผู้หญิงที่ไม่ได้เจ้าชู้ แต่เป็นเพราะถูกผู้ชายทิ้งมา
หลายๆครั้ง จนท าให้สังคมมองว่าเป็นคนเจ้าชู้ โดยเลือกใช้ค าว่า “เป็นสิ่งของ” ใช้ในการเปรียบเทียบ 
ต่อมาในบทเพลง “ส่องเฟส” ของศิลปิน ต๊ะ ตระกูลตอ ก็ได้ใช้ค าว่า “เป็น” มาเปรียบเทียบ ดัง
ตัวอย่างที่ว่า 
 

อ้ายเป็นแค่คนรู้จัก แต่ส่วนเขานั้นเป็นคนฮักกัน 
อ้ายเป็นแค่เพียงความฝัน ส่วนเขานั้นคือความจริง 
(ส่องเฟส. 2561 : เต๊ะ ตระกูลตอ  : YouTube) 

 
  จะเห็นได้ว่าผู้ประพันธ์ได้เปรียบเทียบผู้ชายคนหนึ่งเป็น “ความฝัน” ส่วนผู้ชายอีกคนคือ 
“ความจริง” สะท้อนให้เห็นถึงความรักของผู้หญิงที่ต้องเลือกระหว่างชายสองคน สุดท้ายความฝันก็สู้
ความจริงไม่ได้ แต่ผู้ประพันธ์มีการใช้ค าว่า “คือ” มาใช้ในการเปรียบเทียบด้วย เพลงลูกทุ่งอีสานที่ใช้
ค าว่า คือ ในการเปรียบเทียบ มีดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

เจ้าเลือกสิถิ่มอ้ายไป คือจั่ง หัวใจอ้ายติดเชื้อรา 
เจ็บอย่างคักบอกไผบ่ได้ คือจั่ง สังคังอยู่ในระหว่างขา 

(สังคัง. 2561 : DTT : YouTube) 
 

  จากบทเพลงดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบ ความเจ็บจากการถูกทอดทิ้งจากคนรัก เป็น 
การเจ็บปวดจากอาการเชื้อราในร่มผ้าของเพศชาย ผู้ประพันธ์เลือกใช้ค าว่า “คือจั่ง” ในภาษาอีสาน
ค าว่า คือ กับค าว่า เหมือน มักจะถูกใช้แทนค าใดค าหนึ่งได้ โดยแล้วแต่ความเหมาะสมและความ
ต้องการของผู้ประพันธ์เพลง เพลงลูกทุ่งอีสานบางเพลงยังเปรียบเทียบความรักของคนสองคนเป็นสิ่ง
ที่มีค่า ดังตัวอย่างที่ว่า 
 

อย่าห่วงอิหยัง ซ่ านี้น้องบ่พอตาย 
ไปเป็นคู่แก้ว ที่เพิ่นปั้นไว้แล้ว 

(ซังอ้ายบ่ลง. 2561 : อัน พิไลพร : YouTube) 
 

  จากบทเพลงลูกทุ่งอีสานข้างต้นพบว่ามีการใช้ค าว่า “เป็นคู่แก้ว” ในที่นี้หมายถึง เป็น
คู่รักที่ดี ซึ่งในบทเพลงกล่าวถึงผู้หญิงที่บอกผู้ชายว่า ไม่ต้องห่วงหรือกังวลอะไร เรื่องแค่นี้ฉันไม่ตาย
หรอก ขอให้เธอและเขาเป็นคู่รักที่ดีตามที่คาดหวังไว้ เป็นการอาลัยอาวรณ์ถึงความรักที่ไม่สมหวัง
นั่นเอง 
 4.4.3 บุคลาธิษฐาน คือ การสมมุติให้สิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีความคิด สิ่งที่เป็นนามธรรม หรือ
สัตว์ให้มีสติปัญญา อารมณ์หรือกิริยาอาการ เหมือนมนุษย์เพ่ือให้สิ่งเหล่านั้นเกิดปรากฏการณ์เสมือน
เป็น สิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก นึกคิดขึ้นมา แล้วสื่อความรู้สึกออกมาให้ผู้รับสารได้รับรู้เป็นการ
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เปรียบเทียบโดยน าเอาสิ่งไม่มีชีวิต หรือมีชีวิต แต่ไม่ใช่คนมากล่าวถึงราว กับเป็นคน  หรือท ากิริยา
อาการอย่างคน  “ภาพพจน์ประเภทนี้จะท าให้สิ่งที่กล่าวถึง มีชีวิตชีวา ผู้รับสารจะมองเห็นภาพสิ่งนั้น
เคลื่อนไหวท ากิริยาอาการเหมือนคนมีอารมณ์ มีความรู้สึก และสามารถสื่อความรู้สึกนั้นมาสู่ผู้รับสาร
ได”้ (นภาลัย  สุวรรณธาดา, 2533) ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานมักจะใช้ชื่อของสัตว์แทนตัวเองหรือบุคคล
ที่ต้องการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประพันธ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

คนมีคู่บ่ฮู้ดอกว่า คั่นนางฟ้าลงมาให้พ้อ. 
หมาวัดบ่ได้รีรอ คึดต่อฮ้องเห่าออกไป 

(อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว. 2561 : ยศ ภิญโญ : YouTube) 
 

  จากข้อความตัวอย่างบทเพลงข้างต้นพบว่ามีการใช้ค าว่า “นางฟ้า” แทนคนที่รัก ส่วน
ค าว่า “หมาวัด” ใช้แทนตัวเอง เป็นการใช้ค าที่บ่งบอกถึงการเจียมตัวของผู้ชายที่มองผู้หญิงเป็นคนที่
สูงส่ง แตกต่างกับตนเองที่เปรียบเสมือนหมาวัดที่ไม่มีคุณค่า ในข้างความข้างต้นกล่าวว่า “คั่นนางฟ้า
ลงมาให้พ้อ หมาวัดบ่ได้รีรอ คึดต่อฮ้องเห่าออกไป ” ในที่นี้หมายถึง ถ้าหากเธอลดตัวลงมาให้ฉันรัก 
ฉันจะไม่รักเธอได้อย่างไร ต่อมายังบว่ามีการใช้ค าว่า “หมา” ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานอีก ตัวอย่างเช่น 
 

ถูกท าร้ายให้ใจเจ็บช้ าจนด้านชา 
จากเทวดาในร่างหมามาลวงหลอก 

(เทพบุตรใจหมา(บักพาก) . 2561 : ฐา นิษฐา : YouTube) 
 

  จากตัวอย่างบทเพลงข้างต้นพบว่ามีการใช้ค าว่า “เทวดาในร่างหมา” เป็นการเลือกใช้
ค าที่แตกต่างกันมาประสมกันให้เป็นความหมายใหม่โดยการเลือกใช้สิ่งที่ชาวอีสานเคารพคือ 
“เทวดา” มาประสมกับสัตว์เลี้ยงคือค าว่า “หมา” ในที่นี้ค าว่า “เทวดาในร่างหมา” หมายถึง เธอผู้
เป็นคนดีแต่ไม่ได้ท าตัวมีคุณค่าอะไรเลย ต่อมาในบทเพลง “หมาวัด” ของศิลปิน ล าเพลิน วงศกร ได้
เปรียบเทียบหมาวัดแทนตัวเองมีความรู้สึก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

เจ้าส่ านางฟ้า อ้ายแค่หมาวัด 
แค่บักหมาจรจัดบ่มีเจ้าของ 

มีสิทธิ์แค่ได้หมายปองแต่ครอบครองบ่ได้ 
(หมาวัด. 2561 : ล าเพลิน วงศกร : YouTube) 

 
  สังเกตได้ว่าจากบทเพลงข้างต้นใช้ค าว่า “หมาจรจัด” แทนตัวผู้ชายที่มีความรู้สึกรัก
ผู้หญิง ซึ่งผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะรักผู้หญิงได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองตัวและหัวใจของผู้หญิงได้เห็นได้
จากข้อความนี้ “มีสิทธิ์แค่ได้หมายปองแต่ครอบครองบ่ได้”  
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 4.4.4 อติพจน์  คือ การกล่าวเกินจริง ซึ่งเป็นความรู้สึกหรือความคิดของผู้กล่าวที่ต้องการ
ย้ าความหมาย ให้ผู้ฟังรู้สึกว่าหนักแน่นจริงจัง เน้นความรู้สึกให้เด่นชัดและน่าสนใจ โดยไม่เน้นความ
เป็นจริง เพราะต้องการ ให้ผู้รับสารเกิดความซาบซึ้งและประทับใจ ซึ่งอาจจะมากเกินไปหรือน้อย
เกินไปก็ได้  เพ่ือเน้นความรู้สึกมากกว่าความเป็นเหตุเป็นผล มุ่งเร้าอารมณ์และความรู้สึกสะเทือนใจ
เป็นส าคัญ ภาพพจน์ประเภทนี้นิยม ใช้สื่อสารกันมากทั้งการพูดและการเขียน ที่ต้องการแสดง
ความรู้สึกเพราะสามารถเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ง่าย ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานมักใช้ค าที่กล่าวเกิน
จริงอยู่หลายเพลง เพราะผู้ประพันธ์ต้องการตอกย้ าความรู้สึกของผู้ฟัง โดยมีการใช้ค าที่เกี่ยวข้องกับ 
ฟ้า ดิน อากาศ ที่ถูกน ามาใช้มากท่ีสุดในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน ดังตัวอย่างบทเพลงต่อไปนี้ 
 

ยามที่เห็นเขาเว้ากับน้อง คือจั่งเขาอยากดึงอยากจ่องใจนาง 
(แค่อ้ายหวั่น. 2561 : เบียร์ พร้อมพงษ์ : YouTube) 

 
  จากตัวอย่างบทเพลงข้างต้นพบว่ามีการเลือกใช้ค าว่า “จ่องใจ” ในที่นี้หมายถึง ดึงและ
รั้งเธอไว้ เพราะในเพลงกล่าวถึงว่า ทุกครั้งที่เห็นเธอกับเขาคุยกัน เหมือนเข้าอยากจะดึงเธอให้ออก
จากฉัน เป็นการใช้ค าที่กล่าวเกินจริงเพราะว่าชีวิตจริงเราไม่สามารถดึงหัวใจใครไว้ได้ ในเพลงลูกทุ่ง
อีสานมักจะกล่าวถึง ฟ้า ดิน อากาศ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

เสียงน้ าตาย้อยหล่นลงดินเสียงดังก้องฟ้า 
อ้ายมาส่างบอกลาทั้งท่ียังฮักกันเบิดใจ 

(จากใจแฟนเก่า. 2561 : คะแนน นัจนันท์ : YouTube) 
 

  สังเกตได้ว่าจากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ค าท่ีกล่าวเกินจริงอยู่คือ “เสียงน้ าตาย้อยหล่นลง
ดินเสียงดังก้องฟ้า” หมายถึง เสียงน้ าตาตกลงพ้ืนดินเสียงดังก้องฟ้า เป็นการตอกย้ าความรู้สึก
เจ็บปวด เสียใจกับการที่ถูกคนรักทอดทิ้ง เสียงน้ าตาที่ตกลงพ้ืนไม่มีทางที่จะดังก้องฟ้าผู้วิจัยจึงมองว่า
เป็นการกล่าวเกินจริง ต่อมาในบทเพลง “มื้อสันวันเจ็บ” ของศิลปิน แก่น ธนพล  ได้ใช้ค าว่า “ฟ้าผ่า” 
มาใช้ในการประพันธ์เพลง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ตอนเขาเอ้ินมาเด้อขวัญมา 
พอปานฟ้ามันผ่าตรงกลางหัวใจ 

(ม้ือสันวันเจ็บ. 2561 : แก่น ธนพล : YouTube) 
 

  จากตัวอย่างข้างต้นพบว่าผู้ประพันธ์ได้กล่าวให้ความเจ็บปวดเปรียบเสมือนฟ้าที่ผ่าลงมา
กลางหัวใจ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความเจ็บปวดนั้นก็ไม่ได้รุนแรงขนาดฟ้าผ่า แต่ผู้ประพันธ์ต้องการ
ให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามไปตามบทเพลงนั่นเอง ต่อมาในบทเพลง “กลับมาได้บ่” ของศิลปิน บิว 
สงกรานต์ ได้ใช้ค าว่า “ลม” เป็นการกล่าวเกินจริงในประโยคต่อไปนี้ 
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ก็ใจมันคิดฮอด คิดฮอดคนที่อยู่ไกล 
ฝากลมซอยพัดไป พัดใจไปฮอดเจ้า 

(กลับมาได้บ่. 2561 : บิว สงกรานต์ : YouTube) 
 

  สังเกตได้ว่าจากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ค าว่า “ฝากลมซอยพัดไป พัดใจไปฮอดเจ้า” 
จากข้อความนี้มีความหมายถึงว่า ฉันขอฝากความคิดถึงไปกับลมให้พัดไปถึงเธอ เป็นการใช้ค าที่กล่าว
เกินจริงเพราะลมไม่สามารถพัดความคิดถึงได้ ความคิดถึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของความรัก แต่ความคิด
ถึงก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้น  

  ผลการวิจัย กล่าวสรุปได้ว่า กลวิธีทางภาษาด้านการใช้โวหารภาพพจน์ในวาทกรรม
ความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน พบว่า  มีการศึกษาการสื่อความหมาย 4 ลักษณะคือ อุปมา อุป
ลักษณ์ บุคลาธิษฐาน และอติพจน์ โดยการใช้โวหารภาพพจน์ที่ใช้มากที่สุดคืออุปมา รองลงมาก็คืออุป
ลักษณ์ อธิพจน์ และบุคลาธิษฐานตามล าดับ 
  สรุปได้ว่า กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการสื่อความหมาย อุดมการณ์ อ านาจเกี่ยวกับวาท
กรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานพบว่า ผู้ประพันธ์ได้ใช้กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ค าในการ
น าเสนอวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยมี 4 ประเด็น ได้แก่ การใช้ค าซ้ า การใช้ค า
หยาบ การใช้ค าภาษาต่างประเทศ การเล่นเสียงของค า พบว่ามีการใช้ค าซ้ ามากท่ีสุด รองลงมาคือการ
เล่นเสียงของค า การใช้ค าหยาบและการใช้ค าภาษาต่างประเทศตามล าดับ ผู้ประพันธ์ได้ใช้กลวิธีทาง
ภาษาด้านการใช้ส านวนน าเสนอวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย  ผู้แต่งหรือ
ผู้ประพันธ์ต้องการให้ผู้ฟังรุ่นเก่าฟังเข้าใจได้เลยและคนรุ่นใหม่ก็ต้องพยายามหาความหมายของแต่ละ
ส านวนเอง เป็นอุบายของผู้ประพันธ์บทเพลงนั่นเอง ผู้ประพันธ์ได้ใช้กลวิธีทางภาษาด้านการใช้
ความหมายน าเสนอวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยมี 2 ประเด็น ได้แก่ การสื่อ
ความหมายโดยตรงกับการสื่อความหมายโดยนัย พบว่ามีการสื่อความหมายโดยตรงมากกว่าการสื่อ
ความหมายโดยนัย แสดงให้เห็นว่า ผู้แต่งมีการเลือกใช้ค าในเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่เป็นค าเรียบง่าย ค าที่
ใช้จะเป็นภาษาพูดซึ่งเป็นภาษาอีสาน การสื่อความหมายโดยตรงจึงเป็นวิธีการที่เรียบง่ายสามารถ
เข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายมากขึ้น ผู้ประพันธ์ได้ใช้กลวิธีทางภาษาด้านการใช้โวหารภาพพจน์น าเสนอวาทกรรม
ความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยมี 4 ประเด็น ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อติพจน์ 
โดยการใช้โวหารภาพพจน์อุปมามีการน ามาใช้มากที่สุด รองลงมาก็คืออุปลักษณ์ อธิพจน์ และ
บุคลาธิษฐานตามล าดับ 
  การศึกษากลวิธีทางภาษาวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยสามารถ
น าไปวิเคราะห์และสรุปได้ว่า วาทกรรมความรักคือความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
มีการใช้กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ค า การใช้ส านวนและการใช้โวหารภาพพจน์มากที่สุดตามล าดับ 
ต่อมาวาทกรรมความรักเป็นบุพเพสันนิวาสมีการใช้กลวิธีทางภาษาด้านการใช้โวหารภาพพจน์ การใช้
ส านวนมากที่สุด ส่วนวาทกรรมความรักข้ึนอยู่กับเงินตราและชนชั้นทางสังคมมีการใช้กลวิธีทางภาษา
ด้านการใช้ความหมายและการใช้ค ามากที่สุด ส่วนวาทกรรมความรักคือความเสียสละมีการใช้กลวิธี
ทางภาษาด้านการใช้โวหารภาพพจน์และการใช้ค ามากที่สุด และสุดท้ายวาทกรรมความรักคือความ
ทุกข์มีการใช้กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ส านวนมากที่สุด 
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  กลวิธีทางภาษาที่กล่าวมาท้ังหมดนี้ส่งผลให้ความหมาย อุดมการณ์ อ านาจที่แฝงในวาท
กรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยมีความหลากหลายแตกต่างกันไป เพ่ือสื่อความหมาย 
อุดมการณ ์และอ านาจออกมาได้อย่างชัดเจน เอกลักษณ์อย่างหนึ่งในเพลงลูกทุ่งอีสานในปัจจุบัน คือ 
มีการใช้ถ้อยค า ภาษาที่สื่อความหมายแนวสองแง่สองง่าม ซึ่งปรากฏอยู่ในหลาย ๆ เพลง เช่น เพลง
ครางชื่ออ้ายแน่ เพลงบักแตงโม เป็นต้น สอดคล้องกับกระแสความนิยมเพลงลูกทุ่งอีสานที่ได้รับความ
นิยมทางสื่อออนไลน์ เช่น Youtube และ Facebook มักนิยมส่งต่อเพลงลูกทุ่งอีสานที่มีเนื้อหา
ล่อแหลม ทะลึง่บริบทของเพลงชวนให้นึกถึงเรื่องเพศเป็นเพลงที่มีเนื้อหาในทาง “สองแง่สองง่าม” มี
การสื่อความหมายของเพลงในมิติที่สะท้อนสภาวการณ์ทางสังคมบริบทต่าง ๆ เนื่องจากบทเพลงที่
เผยแพร่อยู่ในสังคมนัน้ไดท้ าหนา้ที่ในการบันทึกเหตุการณ์ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่
เกิดขึ้นในสังคมส่งผ่านภาษาสู่บทเพลงจาการศึกษาข้อมูลของเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม
สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในหลายมิติทั้งเรื่องอ านาจการต่อสู้การ
ต่อรองทางวัฒนธรรม การแสดงออกซึ่งอุดมการณ์ของผู้คนท้องถิ่นอีสาน รวมถึงการช่วงชิงพ้ืนที่เพ่ือ
สื่อสารอตัลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

 
 



 

 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “วาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย” ครั้งนี้เป็น
การศึกษาเพลงลูกทุ่งอีสานจาก www.youtube.com ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 
โดยได้เลือกเพลงลูกทุ่งอีสานที่มียอดวิวตั้งแต่ 1 ล้านวิวขึ้นไป จาก 20 Channel จ านวนทั้งสิ้น 140 
เพลง 
 
5.1 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 
 5.1.1 เพ่ือศึกษาวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 
 5.1.2 เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 
 
5.2 สรุปผลการวิจัย  
 

 งานวิจัยที่ศึกษาพบว่า ในสังคมไทยประเด็นเกี่ยวข้องกับวาทกรรมความรักยังไม่ค่อยได้รับ
การศึกษามากนัก จึงเป็นเหตุผลส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา โดยเฉพาะเรื่องวาท
กรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงบทเพลงกับภาษา
ได้อย่างเหมาะสม ทั้งการใช้กลวิธีทางภาษาที่เป็นตัวช่วยส าคัญในการสื่อให้เห็นอุดมการณ์ของ
ผู้ประพันธ์ที่มักจะแฝงความหมายอยู่เสมอ พร้อมทั้งสะท้อนเหตุการณ์ต่าง ๆ สื่อให้เห็นตรงประเด็น
เกี่ยวกับเรื่องราวความรักของชาวอีสาน โดยถ่ายทอดผ่านบทเพลงออกมาได้อย่างประทับใจส าหรับ
ผู้ฟังและช่วยให้ผู้ฟังเลือกบทเพลงได้หลากหลายวิธีเป็นการแพร่กระจายรูปแบบใหม่ของบทเพลงอีก
วิธีหนึ่งที่น่าสนใจในการศึกษาต่อไป  
 ผลการวิจัย วาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่ งอีสานร่วมสมัย พบว่า ความรักคือ
ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมากที่สุด รองลงมาคือความรักคือความทุกข์ ความ
รักคือบุพเพสันนิวาส  ความรักคือความเสียสละ ความรักขึ้นอยู่กับเงินตราและชนชั้นทางสังคม
ตามล าดับ บทเพลงลูกทุ่งอีสานจึงกลายเป็นสื่อทางเลือกที่ผู้ประพันธ์พยายามจะใช้วาทกรรมเหล่านั้น
สะทอ้นเห็นภาพดังกล่าว ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสังคมวัฒนธรรมตามกระแสโลกที่เปลี่ยนไป 
 ส าหรับผลการศึกษาการน าเสนอกลวิธีทางภาษาที่ปรากฏอยู่ในวาทกรรมความรักในบท
เพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการสื่อความหมาย อุดมการณ์ 
อ านาจเกี่ยวกับวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยพบว่า ผู้ประพันธ์ได้ใช้กลวิธีทาง
ภาษาด้านการใช้ค าในการน าเสนอวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยมี 4 ประเด็น 
ได้แก่ การใช้ค าซ้ าและประโยคซ้ า การใช้ค าหยาบ การใช้ค าภาษาต่างประเทศ การเล่นเสียงของค า 
พบว่ามกีารใช้ค าซ้ าและประโยคซ้ ามากที่สุด รองลงมาคือการเล่นเสียงของค า การใช้ค าหยาบและการ
ใช้ค าภาษาต่างประเทศตามล าดับ ผู้ประพันธ์ได้ใช้กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ส านวนน าเสนอวาท
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กรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย การใช้ส านวนดั้งเดิมกับการใช้ส านวนใหม่ พบว่ามีการ
เลือกใช้ส านวนเดิมมากกว่าการใช้ส านวนใหม่ โดยผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์ต้องการให้ผู้ฟังรุ่นเก่าฟังเข้าใจ
ได้เลยและคนรุ่นใหม่ก็ต้องพยายามหาความหมายของแต่ละส านวนเอง เป็นอุบายของผู้ประพันธ์บท
เพลงนั่นเอง ผู้ประพันธ์ได้ใช้กลวิธีทางภาษาด้านการใช้ความหมายน าเสนอวาทกรรมความรักในบท
เพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยมี 2 ประเด็น ได้แก่ การสื่อความหมายโดยตรงกับการสื่อความหมายโดยนัย 
พบว่ามีการสื่อความหมายโดยตรงมากกว่าการสื่อความหมายโดยนัย แสดงให้เห็นว่า ผู้แต่งมีการ
เลือกใช้ค าในเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่เป็นค าเรียบง่าย ค าที่น ามาใช้จะเป็นภาษาพูดซึ่งเป็นภาษาอีสาน 
การสื่อความหมายโดยตรงจึงเป็นวิธีการที่เรียบง่ายสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายมากขึ้น ผู้ประพันธ์ได้ใช้
กลวิธีทางภาษาด้านการใช้โวหารภาพพจน์น าเสนอวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย
พบว่ามี 4 ประเด็น ได้แก่ ภาพพจน์อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อติพจน์ โดยการใช้โวหาร
ภาพพจน์อุปมามีการน ามาใช้มากที่สุด รองลงมาก็คืออุปลักษณ์ อติพจน์ และบุคลาธิษฐานตามล าดับ 
โดยกลวิธีทางภาษาเป็นส่วนที่ช่วยให้สะท้อนอุดมการณ์ที่แฝงอยู่ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยได้
อย่างชัดเจน 

 นอกจากนี้ยังพบสิ่งที่น่าสนใจว่า ผู้ประพันธ์บทเพลงลูกทุ่งอีสานพยายามสะท้อนมุมมอง
สังคมของชาวอีสานที่สื่อให้เห็นถึงค่านิยม สังคม และวัฒนธรรม ประเพณีของชาวอีสานกับความคิด
เกี่ยวกับอุดมการณ ์อ านาจของความรักท่ีปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยในบางส่วน ตัวอย่างเช่น ชายหรือ
หญิงสามารถแย่งคนรักผู้อ่ืนได้โดยไม่รู้สึกผิดคุณธรรมและศีลธรรม รวมทั้งในเวลาเดียวกันชายและ
หญิงก็สามารถมีรักได้หลายคน ซึ่งปัจจุบันชาวอีสานมองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดา การรักเดียว
ใจเดียวเหมือนสังคมสมัยก่อนเริ่มลดน้อยลง เพศหญิงชาวอีสานในสมัยใหม่สามารถแสดงความรักหรือ
บอกความรู้สึกตนเองกับเพศชายโดยไม่มองว่าแปลกแต่กลับมองว่า เป็นเรื่องธรรมดาของชาวอีสาน 
เป็นสิ่งที่จะเริ่มทีวีคูณสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตได้จากอุดมการณ์อ านาจที่แฝงอยู่ในวาทกรรมความรัก
ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย 
 เพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยที่น ามาวิเคราะห์ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งไม่ว่าผู้หญิงที่กล่าวถึงในบทเพลงในขณะนั้นจะ
ด ารงอยู่ในรูปแบบทางเพศแบบใดก็ตาม เนื้อหาของเพลงยังคงสะท้อนให้เห็นว่า ค่านิยมทางเพศวิถีใน
ด้านรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศท่ีน าเข้าสู่สภาวะคู่ครองแบบ “รักเดียวใจเดียว” ยังคงเป็นค่านิยมที่
ยังมีส าคัญต่อสังคมไทย ยังเป็นค่านิยมท่ีเป็นที่ใฝ่หาของผู้หญิงและผู้ชายในสังคมไทยอยู่ไม่เสื่อมคลาย 
ส่วนเพลงลูกทุ่งอีสานโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยที่เป็นสื่อน าค่านิยมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นออกสู่
สังคม การกล่าวถึงเรื่องเพศวิถี โดยไม่รู้สึกเขินอายในด้านความเหมาะสม ถูกน าเสนอและผลิตซ้ าสู่
ตลาดความบันเทิงไทยเพียงเพ่ือธุรกิจและความบันเทิงบ่อยครั้ง รวมทั้งการสืบสาน สืบทอด การได้รับ
ความนิยมจากสังคมอย่างมาก สื่อความบันเทิงที่เข้าถึงผู้คนได้ง่ายเหล่านี้ก าลังหล่อหลอมหรืออาจจะ
ถึงข้ัน มอมเมาเยาวชนให้คล้อยตามหรือเห็นดีเห็นงามไปกับสิ่งที่ก าลังเสพ เพราะไม่ได้พิจารณาให้ดีใน
สิ่งที่ผู้ประพันธ์เพลงต้องการสื่อความหมายที่แท้จริงหรือเป็นความต้องการที่จะสื่อความหมายตามที่
ปรากฏในเนื้อหาของเพลงอย่างนั้นจริง ๆ ซึ่งสิ่งที่เกิดข้ึนเหล่านี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม สะท้อนให้
เห็นว่าวาทกรรมความรักที่ถูกน าเสนอผ่านเพลงลูกทุ่งอีสานนั้นมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนใน
สังคมไทยปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
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5.3 อภิปรายผลการวิจัย  
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสาน ผู้วิจัยได้จ าแนกวาทกรรม
ความรัก ออกเปน็ 6 ลักษณะ คือ 1.ความรักคือความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศชายกับเพศหญิง 2.
ความรักคือความทุกข์ 3.ความรักเป็นบุพเพสันนิวาส 4.ความรักคือความอิสระเสรี 5.ความรักคือความ
เสียสละ 6.ความรักขึ้นอยู่กับเงินตราและชนชั้นทางสังคม ความรักจึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ต่อมนุษย์ใน
สังคมซึ่งปรากฏอยู่ในบริบทของสังคมทุกรูปแบบและสิ่งที่ส าคัญคือความรักมักถูกน ามาเป็นสื่อกลาง
ทางความรู้สึกผ่านวาทกรรม  
 วาทกรรมความรักจากบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยในงานวิจัยครั้งนี้พบ ชุดความคิดการให้
ความหมายวาทกรรมความรักคือความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมากที่สุด 
สอดคล้องกับผลการวิจัย เรื่องวาทกรรมความรักในชุมชนกลอนออนไลน์ (ชนิดา พันธุโสภณ, 2555) 
น าเสนอชุดความคิดจากอุดมการณ์ทางเพศชายและเพศหญิงมากที่สุดเช่นกัน รวมทั้งงานวิจัยเรื่อง 
วาทกรรมผัวเมียในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย (สันติ ทิพนา และราตรี  
ทิพนา, 2560) ผลการวิจัยพบวาทกรรมความรักระหว่างเพศชายและเพศหญิงในสถานะผัวเมีย ด้าน
มิติทางสังคม วัฒนธรรมประเพณีและด้านเศรษฐกิจ ที่เกิดจากความรักและน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง
กันในท่ีสุด  
 ส าหรับการศึกษากลวิธีทางภาษา จากการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษาที่
ใช้ในการสื่อถึงวาทกรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ท าให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ
ตัวบท แสดงให้เห็นถึงบริบททางสังคมของคนอีสานที่ผู้ประพันธ์ได้น าเสนอผ่านวาทกรรม โดยน าวาท
กรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานซึ่งแสดงผ่านการใช้กลวิธีทางภาษารูปแบบต่าง ๆ ช่วยสื่อ
ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศชายกับเพศหญิง การเลือกใช้ค าในเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่เป็นค าเรียบ
ง่าย ค าที่ใช้จะเป็นภาษาพูดซึ่งเป็นภาษาอีสาน การสื่อความหมายโดยตรงจึงเป็นวิธีการที่เรียบง่าย
สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอ่ียม อามาตย์มุลตรี (2560) ศึกษา 
กลวิธีทางภาษา : การสื่อความทางเพศในเพลงลูกทุ่งอีสาน พบว่า การติดต่อสร้างความสัมพันธ์ทาง
เพศระหว่างชาย-หญิง จะใช้ถ้อยค าหรือข้อความภาษาที่มีการสื่อความหมายโดยตรง การเลือกใช้ค า
ในการสื่อความทางเพศ เพลงลูกทุ่งอีสานมีการใช้ภาษาที่มีความเข้าใจง่ายตรงไปตรงมา และแสดง
ความเป็นท้องถิ่นอีสาน ส่วนใหญ่จะเป็นค าเรียบง่าย มักไม่ค่อยมีค าศัพท์ยาก โดยสอดแทรกภาษา
ท้องถิ่นไว้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังได้รับอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างเต็มที่ 

 จากกลวิธีทางภาษาน ามาประกอบสร้างชุดความคิดว่าด้วยความรักสะท้อนในมุมมองทัศนะ
ต่าง ๆ ของผู้ชายและผู้หญิงชาวอีสานกับการด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบันที่แตกต่างเปลี่ยนไปจากอดีต
อย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น ความเชื่อในอุดมการณ์ทางศาสนา เรื่องความรักที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรม 
การมีความรัก มีความสัมพันธ์มากหลายคนกลายเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดา และในการเลือกคู่ครอง
อ านาจเงินเป็นใหญ่มาเป็นตัวก าหนดชีวิตรักเพ่ิมข้ึนในบริบทสังคมปจัจุบัน 
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  ผู้ประพันธ์เพลงลูกทุ่งอีสานได้ใช้กลวิธีทางภาษาด้านการใช้โวหารภาพพจน์น าเสนอวาท
กรรมความรักในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยพบว่ามีการใช้โวหารภาพพจน์ 4 แบบ ได้แก่ อุปมา อุป
ลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อติพจน์ โดยการใช้โวหารภาพพจน์อุปมามีการน ามาใช้มากที่สุด รองลงมาก็คือ
อุปลักษณ์ อติพจน์ และบุคลาธิษฐานตามล าดับ โดยกลวิธีทางภาษาในการใช้โวหารภาพพจน์เป็นส่วน
ที่ช่วยให้สะท้อนอุดมการณ์ที่แฝงอยู่ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พรทิพย์ ฉายกี่ และจันทนา แก้ววิเชียร (2561)  เรื่อง วิเคราะห์แนวคิดและศิลปะการ
ใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่แต่งโดย สลา คุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่ามีการใช้ศิลปะการใช้
ภาพพจน์อุปมาอุปไมยมากที่สุด ท าให้ผู้ ฟังเกิดความเข้าใจถ้อยค าที่ใช้ในบทเพลงได้ง่าย เกิด
จินตนาการและมองเห็นภาพกระจ่างชัดขึ้น ก่อให้เกิดความไพเราะ สร้างอารมณ์สะเทือนใจร่วมไปกับ
บทเพลง 

 จากข้อค้นพบจากงานวิจัยที่อ้างอิงข้างต้น ผู้วิจัยได้น าไปเปรียบเทียบการวิเคราะห์วาท
กรรมสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประพันธ์เพลงลูกทุ่งอีสานพยายามน าเสนอวาทกรรมความรักที่ถูกสร้างและ
ผลิตซ้ าผ่านบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ท าให้ผู้เสพเข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างได้
ง่ายโดยกลวิธีทางภาษาช่วยสื่ออุดมการณไ์ดเ้ป็นอยา่งชัดเจน 
 กลวิธีทางภาษาในวาทกรรมความรักที่ปรากฏอยู่ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยเป็นส่วน
หนึ่งที่ท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตาม และเกิดอารมณ์ประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฟังที่มี
ความรู้สึกเหมือนในเนื้อหาของบทเพลง จนสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวดังกล่าวกับชีวิตของพวกเขาได้
อย่างง่ายดาย ดังที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าเพลงลูกทุ่งอีสานมีการใช้กลวิธีทางภาษาและวรรณศิลป์เพ่ือ
สื่อสารอุดมการณ์ และอ านาจซึ่งแฝงนัยของการช่วงชิงพ้ืนที่การให้ความหมายของความรัก โดยการ
บอกเล่าว่าพวกเขาเป็นใครการสร้างคุณค่าและความหมายให้กับชาวอีสานด้วยกัน 
 ปัจจุบันเพลงจากนักร้องชาวอีสานขึ้นมาตีตลาดในวงการเพลงไทยอย่างน่าจับตามอง สิ่งที่
แตกต่างจากความโด่งดังของเพลงลูกทุ่งอีสานในอดีตคือ เพลงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียง ‘เพลงลูกทุ่ง
อีสาน เพื่อคนอีสาน’ อีกต่อไป แต่เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานสไตล์ใหม่ที่ทุกคนฟังได้ ถึงแม้จะแปลเนื้อร้อง
ไม่ได้ทั้งหมด แต่ท่วงท านองที่ติดหูก็กระจายเข้าไปสู่ความนิยมของผู้คน ในยุคโลกาภิวัตน์เราอาจไม่
แปลกใจที่วัฒนธรรมทุกอย่างจะเลื่อนไหลไปมาได้อย่างอิสระ ความเลื่อนไหลของวัฒนธรรมที่
หลากหลายทะลักเข้ามาผ่านเทคโนโลยีที่ทุกคนมีอยู่ในมือ วัฒนธรรมอีสานได้เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรม
ส่วนกลาง และได้รับการยอมรับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จนเรียกได้ว่ากลายเป็น ‘วัฒนธรรมป๊อป’ ที่
เข้าถึงผู้คนทุกผู้ทุกวัย จากการฟังหมอล า ค าผญา ในอดีต ตอนนี้เพลงลูกทุ่งอีสานได้ประยุกต์
วัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่ จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การลงลึกไปถึงประเด็น
ของ ‘งานศิลปะ’ และ ‘วัฒนธรรมดั้งเดิม’ ของคนอีสานจึงน่าจะช่วยขยายให้เห็นปรากฏการณ์นี้ชัด
ขึ้น 
 เพลงลูกทุ่งอีสานในปัจจุบันก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ประชาชนทุกเพศทุกวัย
สามารถเข้าถึงเพลงลูกทุ่งอีสานได้ง่าย เพราะความเจริญด้านเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก ยู
ทูป เป็นต้น ที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเซียลอย่างอิสระ เนื้อหาเพลงลูกทุ่งอีสานในปัจจุบันมีเนื้อหาที่
เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมาก มักมีเนื้อหาล่อแหลมสื่อไปในทางเพศ สื่อไปในทางการแย่งคนรัก การ
เป็นกิ๊กเป็นชู้ การท าผิดศีลธรรมมากขึ้น และปัจจุบันมีศิลปินหลายคนที่หวังจะโด่งดังด้วยเนื้อเพลง
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และท่าเต้นที่มีหมิ่นเหม่ไปในเชิงอนาจารด้วยท่าเต้นที่วาบหวิว ยั่วยวน รุนแรง และเร้าใจ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ควบคุมได้ยาก หากเยาวชน นักเรียน วัยรุ่น นักศึกษา หรือประชาชนในสังคมไม่มีวิจารณญาณใน
การดูและการฟังเพลง อาจเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบพฤติกรรมในบทเพลงลูกทุ่งอสานก็เป็นได้ ซึ่ง
หากเยาวชน นักเรียน วัยรุ่น นักศึกษา หรือประชาชน ก็อาจจะเกิดปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ 
ปัญหาครอบครัว และปัญหาอาชญากรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก เพระฉะนั้น
จึงควรร่วมกันหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขด้วยวิธีการประพันธ์เพลงที่มีความไพเราะ สละสลวย มี
เนื้อหาที่ดี มีค าร้องที่ไม่ล่อแหลม ค าร้องไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดจารีตประเพณีไทย เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
สังคมเป็นคนดตี่อไป 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ  
 
 ผู้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะที่สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ดังนี้  
  5.4.1 ควรมีวิเคราะห์กลวิธีการน าเสนอวาทกรรมในวรรณกรรมเพลงร่วมสมัยประเภท
อ่ืน ๆ เช่น เพลงสตริง และเพลงฮิปฮอป ฯลฯ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมเพลงร่วมสมัย
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  5.4.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวาทกรรมในวรรณกรรมเพลงในแต่ละยุคสมัย เพ่ือ
สะท้อนให้เห็นถึงวาทกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ตารางรายชื่อเพลง 

ชื่อศิลปิน ชื่อเพลง ชื่อ Channel 
ไผ่ พงศธร อย่าให้เขาฮู้เด้อ GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ต่าย อรทัย สิเทน้อง ให้บอกแน GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ไผ่ พงศธร ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ล าเพลิน วงศกร บ่ฝืนใจฮัก GRAMMY GOLD OFFICIAL 
เบียร์ พร้อมพงษ์ แค่อ้ายหวั่น GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ไมค์ ภิรมย์พร บุญผลา GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ไมค์ ภิรมย์พร ในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว GRAMMY GOLD OFFICIAL 
มนต์แคน แก่นคูน เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ศิริพร อ าไพพงษ์ ผู้หญิงหลายมือ GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ต่าย อรทัย ซังได้ซังแล้ว GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ตั๊กแตน ชลดา โคตรเลวในดวงใจ GRAMMY GOLD OFFICIAL 
มนต์แคน แก่นคูน อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก GRAMMY GOLD OFFICIAL 
แพรวพราว แสงทอง ถึงเหงาก็ไม่เอาผัวใคร TOPLINE Music Official 
ปอยฝ้าย มาลัยพร ปล่อยผัว TOPLINE Music Official 
เด่นชัย วงศ์สามารถ ขอโอกาสสุดท้าย TOPLINE Music Official 
เต๊ะ ตระกูลตอ สิงึดติ Sing Music Channel 
เต๊ะ ตระกูลตอ ส่องเฟส Sing Music Channel 
อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง Sing Music Channel 
คะแนน นัจนันท์ จากใจแฟนเก่า Sing Music Channel 
เต๊ะ ตระกูลตอ ผู้บ่าวเก่า Sing Music Channel 
แก่น ธนพล มื้อสันวันเจ็บ Sing Music Channel 
ออย แสงศิลป์ ภาวะแทรกซ้อน Guitar Record Official 
ตุ๊กตา นริศรา พ้อใหม่ลืมเก่า Guitar Record Official 
ออย แสงศิลป์ ขีดอันตราย Guitar Record Official 
ท๊อป มอซอ อยากได้น้อง อามชุติมา อามแอ๊ะ 
อาม ชุติมา มีแฮงโลดสู อามชุติมา อามแอ๊ะ 
อาม ชุติมา บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า อามชุติมา อามแอ๊ะ 
กวาง จิรพรรณ ฟ้าสั่ง Thibaan Channel 
DTT (ด้ง.ต้อง.ต้า) สังคัง Thibaan Channel 
บิว สงกรานต์ กลับมาได้บ่ Thibaan Channel 
ศาล สานศิลป์ ระเบิดเวลา Thibaan Channel 
อัน พิไลพร ซังอ้ายบ่ลง Thibaan Channel 
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ชื่อศิลปิน ชื่อเพลง ชื่อ Channel 
กี้ พงษ์ศักดิ์ ฮักง่ายลืมยาก Thibaan Channel 
เบ็น ศรัณยู ขี้เถ้า Thibaan Channel 
กานต์ ทศน อ้อมแขนแฟนเก่า Thibaan Channel 
บอย พนมไพร เด็กหงส์ ( ทอง ) Thibaan Channel 
เต้ย อภิวัฒน์ Ft.หมอล าจันทร์ศรี ฟ้าวกลับมาเด้อนางเด้อ Thibaan Channel 
DTT ft. Mayomwan ซู้เพ่ิน Thibaan Channel 
อัน พิไลพร สิได้สมใจอ้าย Thibaan Channel 
เพชร สหรัตน์ กะส่างแม่มันเถาะ PETCH SAHARAT 
เพชร สหรัตน์ บ่เลิกได้บ่ PETCH SAHARAT 
ยศ ภิญโญ อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว PETCH SAHARAT 
เพชร สหรัตน์ ผู้ได้รับบาดเจ็บ PETCH SAHARAT 
ก้อง ห้วยไร่ ค าขอ SOUND ME HANG Official 
มอส รัศมี ควายตัวใหม่ SOUND ME HANG Official 
ฐา ขนิษ เทพบุตรใจหมา(บักพาก) SOUND ME HANG Official 
ต้าร์ อรุโณทัย ค าอ้อนวอน SOUND ME HANG Official 
ศรีจันทร์ วิสี ครางชื่ออ้ายแน่ TOPLINE Music Official 
ธัญญ่า Rsiam ปล่อยไปตายโลด RsiamMusic : อาร์สยาม 
เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม  เฮ็ดทุกวิถีทาง RsiamMusic : อาร์สยาม 
นุช วิลาวัลย ์ โสดโสตาย RsiamMusic : อาร์สยาม 
FLAME เคียว RsiamMusic : อาร์สยาม 
กิ๊ก รุ่งนภา ซางว่า Kig Rungnapha 
กิ๊ก รุ่งนภา หน่าลา Kig Rungnapha 
กิ๊ก รุ่งนภา รั้ง Kig Rungnapha 
กิ๊ก รุ่งนภา อย่าว่าเถาะ Kig Rungnapha 
ล าเพลิน วงศกร ร าคาญกะบอกกันเด้อ GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ล าเพลิน วงศกร หมาวัด GRAMMY GOLD OFFICIAL 
เต้ย อภิวัฒน์ ฮักฮ่าง Kuentin Studio l คืนถ่ิน 

สตูดิโอ 
เต้ย อภิวัฒน์ คิดฮอดแฮง Kuentin Studio l คืนถ่ิน 

สตูดิโอ 
เต้ย อภิวัฒน์ ไข่เน่า Kuentin Studio l คืนถ่ิน 

สตูดิโอ 
แซ็ค ชุมแพ ค าฮัก Tonmai Music & Studio 
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ชื่อศิลปิน ชื่อเพลง ชื่อ Channel 
แซ็ค ชุมแพ บ่แม่นบ่ฮัก Tonmai Music & Studio 
เมย์ จิราพร Feat. วงค์ ชนะกันต์ ผู้สาวขี้เหล้า พอดีม่วน STUDIO 
เมย์ จิราพร พอดีม่วน แรกๆ หน้ามนดนๆ หน้าหมา พอดีม่วน STUDIO 
เนย ภัสวรรณ ฝากใบลา พอดีม่วน STUDIO 
เมย์ จิราพร ค าแก้ตัวของคนฮักจาง พอดีม่วน STUDIO 
เต๋า ภูศิลป์ เฮาบ่อยากมีหมู่คือโต GRAMMY GOLD OFFICIAL 
เน็ค นฤพล ฮู้โตแนบ่ (อ้ายเจ็บ) GRAMMY GOLD OFFICIAL 
เอ้ินขวัญ วรัญญา หากบ่เคยฮักอ้าย GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ต่าย อรทัย ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่ GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ตั๊กแตน ชลดา บ่งึดจักเม็ด GRAMMY GOLD OFFICIAL 
มนต์แคน  แก่นคูน รถไฟรางคู่ GRAMMY GOLD OFFICIAL 
เปาวลี พรพิมล ,ล าเพลิน วงศกร บุญเก่า GRAMMY GOLD OFFICIAL 
เบียร์ พร้อมพงษ์ ตะดนไป่ GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ต่าย อรทัย ,โจโจ้ มิราเคิล นิลันดอน GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ไมค์ ภิรมย์พร   เพราะโลกนี้ไม่มีใครแทนเธอได้ GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ไผ่ พงศธร สิให้เว้าอีหยัง GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ไมค์ ภิรมย์พร   ฮักแพงกันเด้อ GRAMMY GOLD OFFICIAL 
เบลล์ นิภาดา ถอยใจ GRAMMY GOLD OFFICIAL 
ตรี ชัยณรงค์ บ่น่าเฮ็ดกันดอก GRAMMY GOLD OFFICIAL 
แพรวพราว แสงทอง  
Feat.เด่นชัย วงศ์สามารถ 

ผู้ชายหมาๆ TOPLINE Music Official 

ดอกแค ท็อปไลน์ ศาลาคนเมา TOPLINE Music Official 
แพรวพราว แสงทอง แค่หมามาหยอก TOPLINE Music Official 
คะแนน นัจนันท์ สถานการณ์เบิดใจ Sing Music Channel 
ปอ จิรวรรณ ฝากชีวิตไว้ผิดคน Sing Music Channel 
เต๊ะ ตระกูลตอ Feat สายแนน ฮักบ้านๆ Sing Music Channel 
สานแนน ออกล่า Sing Music Channel 
เต๊ะ ตระกูลตอ,พนม ภูไท, 
โอ บุรีรัมย์,นุ๊ก ธนดล 

ไม่มีคู่ลอยอยู่โอ่ง Sing Music Channel 

อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา อย่าเว้าให้น้องซังหลาย Sing Music Channel 
วงฮันแนว บักแตงโม Guitar Record Official 
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ชื่อศิลปิน ชื่อเพลง ชื่อ Channel 
ออย แสงศิลป์ จากไปอย่างสงบ Guitar Record Official 
อาม ชุติมา ที่รักของคนอ่ืน อามชุติมา อามแอ๊ะ 
ท็อป มอซอ นึกว่าเธอเคียด อามชุติมา อามแอ๊ะ 
แจ๋ม พลอยไพลิน เคยเป็นที่หนึ่ง Thibaan Channel 
กวาง จิรพรรณ จบแบบงงๆ Thibaan Channel 
เพชร สหรัตน์ ได้กันตอนเมา PETCH SAHARAT 
เพชร สหรัตน์ วิวาห์สะอ้ืน PETCH SAHARAT 
วงมัธยม บันเทิงศิลป์ ป่วง PETCH SAHARAT 
เพชร สหรัตน์  
Feat.แพรวพราว แสงทอง 

ตีหม้อล่อฝน PETCH SAHARAT 

มอส รัศมี ft สิลิพอน สีปะเสิด ฮ าฮอน SOUND ME HANG Official 
ก้อง ห้วยไร่ สายแนน SOUND ME HANG Official 
ก้อง ห้วยไร่ อ่ิม SOUND ME HANG Official 
ต้อม สีดา Feat ออย แสงศิลป์ คนใจง่าย SOUND ME HANG Official 
มอส รัศมี ย้อนว่าฮัก (อิหน้าโง่) SOUND ME HANG Official 
แม็คกี้ ฤทธิศร นางฟ้าขาดง SOUND ME HANG Official 
เบิ้ล ปทุมราช ความในใจ RsiamMusic : อาร์สยาม 
กิ๊ก รุ่งนภา ของฮัก Kig Rungnapha 
บอส ธีรพงษ์ อีหล่า Tonmai Music & Studio 
น้ าไวน์ ล้อมเดช 3ปีบ่ตอบแชท  Tonmai Music & Studio 
หนิง ต้นไม้มิวสิค ฮัก ฮัก ฮัก Tonmai Music & Studio 
แซ็ค ชุมแพ ร้องไห้ได้ไหม Tonmai Music & Studio 
จินตหรา พูนลาภ  
Feat.แซ็ค ชุมแพ 

พิษต้านพิษ Tonmai Music & Studio 

เมย์ จิราพร feat.  
วงค์ ชนะกันต์ 

วันเสียตัว พอดีม่วน STUDIO 

เนย ภัสวรรณ บทเรียนราคาถืก พอดีม่วน STUDIO 
เมย์ จิราพร เคาท์ดาวน์น้ าตา พอดีม่วน STUDIO 
พร จันทพร จับฮ าแหน่ พอดีม่วน STUDIO 
กระต่าย พรรณิภา เห่า จ้วดจ้าด OFFICIAL 
กระต่าย พรรณิภา สับสนหรือคนฮัก จ้วดจ้าด OFFICIAL 
กระต่าย พรรณิภา เมาแล้วกะคิดฮอด จ้วดจ้าด OFFICIAL 
กระต่าย พรรณิภา สิเป็นหยังบ่ กระต่าย พรรณนิภา 

OFFICIAL 
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ชื่อศิลปิน ชื่อเพลง ชื่อ Channel 
กระต่าย พรรณิภา เจ็บคอ กระต่าย พรรณนิภา 

OFFICIAL 
กระต่าย พรรณิภา สันดานเก่า กระต่าย พรรณนิภา 

OFFICIAL 
เนม สุรพงศ์ ฉันไม่ออนซอน กระต่าย พรรณนิภา 

OFFICIAL 
บุ๊ค ศุภกาญจน์ สืบพันธุ์ บังเอิญ มิวสิค 
บุ๊ค ศุภกาญจน์ รุง-รัง-ชีวิต บังเอิญ มิวสิค 
เนสกาแฟ ศรีนคร ฮักกันแฮงๆ เออน่า เรคคอร์ด 
อาริส เเสงศรี เออน่าเรคคอร์ด หลอกฟัน เออน่า เรคคอร์ด 
น้องนุช ประทุมทอง นิลวัน ของใหม่ เออน่า เรคคอร์ด 
ไหมไทย หัวใจศิลป์ ดับเบ้ิลเจ็บ อ้ายไหม หัวใจศิลป์ 
ไหมไทย หัวใจศิลป์ บ่ต้องห่วงอ้าย อ้ายไหม หัวใจศิลป์ 
ไหมไทย หัวใจศิลป์ ฆ่าอ้ายให้ตายสา อ้ายไหม หัวใจศิลป์ 
ไหมไทย หัวใจศิลป์ หลีกทางฮัก อ้ายไหม หัวใจศิลป์ 
ไหมไทย หัวใจศิลป์ ทางเลี่ยงเจ็บ อ้ายไหม หัวใจศิลป์ 
ต้าร์ ตจว. แพ้น็อค TAR TORJORWOR 
ต้าร์ ตจว. แอลกอฮอล์ล้างใจ TAR TORJORWOR 
ต้าร์ ตจว. ขอแท็กแฟนเก่า TAR TORJORWOR 
เหมียว ปริญญานุช ดื่มเพ่ือลืมอ้าย ภูไทเร็คคอร์ด 
เบนซ์ เมืองเลย เจ็บบ่พอตาย ภูไทเร็คคอร์ด 
เบนซ์ เมืองเลย  
Feat.กระต่าย พรรณณิภา 

เค้าเด้าเค้าท์ดาวน์ ภูไทเร็คคอร์ด 

 

 

 

 

 



 

 

 

เพลง : อย่าให้เขาฮู้เด้อ 
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร 
ค าร้อง/ท านอง : พงษ์ศักด์ิ ถนอมใจ 
เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบ่ดีฮู้บ ่
เมื่อเฮาเมดิทางหย่างต่อ แล้วเจา้กะพ้อคนใหม่ 
เจ้ายังเฮด็ปานเฮาบไ่ด้เลิกกัน ออกอาการจนเกินเลยไป 
เฮ็ดคือยังฮักหลาย เฮ็ดปานว่าอ้ายนั้นยังส าคัญ 
*บ่ลืมกันอ้ายขอบใจ อ้ายซึ้งหลายแต่อ้ายหวั่น 
ในฐานะคนเคยฮักกัน อ้ายอยากสเิตือน 
ด้วยความห่วงใย 
อย่าให้เขาฮู้เด้ออ้ายเคยเป็นไผในหัวใจของเจ้า 
อย่าให้เขาฮู้เด้อว่าเรื่องของเฮาเปน็มาจังใด๋ 
ย่านเจ้ากับเขาเลิกกัน ย่านเขาพาลถิ่มป๋า เพราะบ่ไว้ใจ 
บ่อยากให้เจ้าเสียใจ คือจังอ้ายเคยเจอมา 
อยู่กับความจริงมื้อนี้ ลมืมันสาเมื่อวาน 
อ้ายเป็นแค่คนหย่างผ่าน อ้ายเป็นแค่คนเมิดคา่ 
สักมื้อนึงอ้ายคงสิท าใจได้ ถึงสิดนสิใช้เวลา 
ตั้งใจฮักเขาสา บ่ต้องคึดเฮาเคยเปน็หยังกัน 
 
เพลง : สิเทน้อง ให้บอกแน 
ศิลปิน : ต่าย อรทัย 
ค าร้อง : สลา คุณวุฒิ 
แปลว่าหยังน้ออ้าย  กับอาการเปลี่ยนไปหลายอย่าง 
บ่จบบ่หายแต่อ้ายเหินห่าง คือเป็นลายต่าง แท้หนอ... 
กะจักแม่นยุ่ง กะจักแม่นยากอีหยงัแน 
แต่บ่แคร์กันคือเก่าเลยเนาะ 
คิดหลายอยู่เด้ ฮู้บ่ จั๊กอ้ายเป็น..อีหยัง 
บอกกันแนเด้ ถ้าสิเทน้องถิ่ม 
อย่าเชือดนิ่มนิ่ม อย่าถิ่มใหเ้จ็บย้อนหลัง 
บอกกันแนติ๊... ถ้าอ้ายสิหนไีกลทาง 
อย่าสิหลอย แล้วกะห่าง ให้นางเปน็ผู้แพ้ 
ฮักแท้เดเด้อ้าย ฝากดวงใจกับอ้ายนานนาน 
เพราะเชื่อ เพราะหวัง กับค าฮักกนั 
ผู้ใด๋มาปั่น บ่แคร์ กะคิดว่าแม่น กะคิดว่าคัก 
คือดี๊ดี  แต่มื้อน่ีอ้ายคือเปลี่ยนคักแท้ 
ส่อยบอกให้น้อง ฮู้แน สถานะน้องคือ..อีหยัง 
สิถอยจากใจ มีหม่องใหม่คอยคอง.. 
โอ..โอะ..โอย.. สิเทน้องให้บอกแน 
บอกกันแนเด้ ถ้าสิเทน้องถิ่ม 
อย่าเชือดนิ่มนิ่ม อย่าถิ่มใหเ้จ็บย้อนหลัง 
บอกกันแนติ๊... ถ้าอ้ายสิหนไีกลทาง 

อย่าสิหลอย แล้วกะห่าง ให้นางเปน็ผู้แพ้ 
โอ..โอะ..โอย.. สิเทน้องให้บอกแน 
 
เพลง : ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ 
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร 
ค าร้อง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี 
เจ้าเมือยบ่น้อที่ต้องฝืนทน อยู่กับคนท่ีเจ้าเมดิใจ 
เจ้าสฝิืนเพื่อไผ เมื่อสุดท้ายเจ้ากะต้องลา 
บ่มีความฮักในสายตาคือเก่า อ้ายผู้เก่ามื้อนี้เมิดค่า 
อ้ายแค่โตปญัหา ที่เจ้าหลูโตนอ้ายกะเข้าใจ 
*บ่ต้องห่วง บ่ต้องทน ถ้าหากมีคนดูแลเจา้ได ้
เมื่อฮักอ้ายนี่ บ่มคีวามหมาย คั่นยงัจับมืออ้ายไว้  
มันเสียเวลาแม่นบ่... 
**กะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ 
ถิ่มอ้ายสา บ่เป็นหยังอยู่ได้ ให้...เจา้ไป กับคนท่ีเขาพา
เจ้าไปไดต้่อ... 
กะถิ่มอ้ายไวต้รงนี้ละ่ ถิ่มภาระ จังอ้ายได้บ ่
เจ้าเมือยพอล่ะเนาะ อ้ายขอให้เจ้าโชคดี... 
อ้ายส่งสุดแขนบ่แม่นสดุฝัน ย่อนเจ้านั้น  
เปลี่ยนจดุหมายไป 
ถึงเฮ็ดดีปานใด๋ บ่มีผลกับใจของเจา้ 
สิยื้อจังใด๋มันก็ต้องจบลง เจ้าก็คงฮูเ้หตุผลดี 
ควรจบกันสักที อ้ายนีส้ิยอมเป็นคนเสียใจ 
 
เพลง : บ่ฝืนใจฮัก 
ศิลปิน : ล าเพลิน วงศกร 
ค าร้อง/ท านอง : ล าเพลิน วงศกร 
ถืกเจ้าถิ่มไป แต่อ้ายกะยังฮักเจ้าอยู่ 
ทั้งทั้งที่ฮู้ ว่าเจ้าคงบ่กลับมา 
เจ้าลมื ลืมสัญญาฮักเฮา ท่ีเคยเว้าน ากันก่อนหน้า 
เคยบอกกันว่า สฮิักกันจนฮอดมื้อตาย 
เจ้าเปลี่ยนใจ จากฮักอ้ายกลายเปน็ฮักเขา 
เจ้าเปลี่ยนค าว่าเฮา เอาไปใช้กับเขาคนอ่ืน 
อ้ายต้องฝืน ฝืนยอมรับความจริง 
เมื่อถูกเจ้าถิ่มไปกับผู้อื่น แทบลม้ทัง้ยืน 
ตอนฮู้ว่าเจ้าฮักเขาเบิดใจ 
เจ็บเด้.. เจ็บหลาย ท่ีอ้ายยังบ่ตาย 
กะแค่อ้ายยังหายใจอยู ่
แต่ใจของอ้าย มันตายตั้งแตไ่ดฮู้ ้
ว่าคนท่ีอ้ายฮักอยู่ ได้เปลี่ยนใจไปฮักกับเขา 
แต่บ่เป็นหยัง อ้ายพร้อมทีส่ิท าใจ 
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ถึงฮักสลาย ถึงอ้ายต้องกลายไปเปน็คนอ่ืน 
อ้ายสิยอม ยอมเจ็บกะได้ ยอมยกใจให้เจ้าไปคืน 
อ้ายสิบ่ทนฝืน ฝืนใจฮักคนบ่จริงใจ 
 
เพลง : แค่อ้ายหวั่น 
ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์ 
ค าร้อง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา 
บ่แมนหาแนวมาว่าให้ บ่แมนว่าบ่เช่ือใจกัน 
แค่ใจอ้ายกดดันคดิไปเบิดซุอย่าง 
ยามที่เห็นเขาเว้ากับน้อง คือจั่งเขาอยากดึง 
อยากจ่องใจนาง 
ให้เดินอออกนอกทางฮักเฮาคักหลาย 
เข้าใจอ้ายอยู่เนาะ บ่แมนว่าระแวง 
ย้อนว่าฮักเจ้าแฮง เบิ่ดหัวใจ 
แค่อ้ายหวั่น ย่านสิ่งนั้นเป็นจริงขึ้นมา 
แค่อ้ายหวั่น ย่านเขาพาเจา้เดินจากไป 
แค่อ้ายหวั่นว่าวันนึง หากเจ้าเผลอปันใจ 
อ้ายสิอยู่จั่งใด๋ คงเจ็บปางตาย จนเบิ่ดแฮงสูต้่อ 
 
เพลง : บุญผลา 
ศิลปิน : ไมค์ ภิรมย์พร 
ค าร้อง: ตุ๋ย ด๊ะดาด 
บ่น่าเซื่อเนาะว่าเฮาสิมาพ้อกัน 
คนตั้งว่าจักล้าน พอปานว่ามผีู้มาซกุยู้ใส ่
ให้เฮาเว้าจา ให้ถืกชะตา ถืกใจ 
จนตกหลมุความฮัก แล้วขึ้นบ่ได้ งึดใจอยู่เด้เนา 
ว่าโอ้ละหนอ (เน้อ) นางเอย เจ้ากะเคยคดึน าอยู่แม่นบ ่
ว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อ กะย้อนว่า..ยอ้นว่า 
ย้อนบุญผลา เดเ้นาะ พาเฮามาพบพ้อ 
ฮู้สึกคือกัน อยู่เนาะ  คือฮักท่ีรอทีฝ่ัน 
ให้บุญผลา พาฮัก ให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวัน 
ได้หายใจอยู่ใกล้ ๆ กัน จนฮอดมื้อตาย ไดซ้่ านี้กะพอ.... 
บ่น่าเซื่อเนาะ ว่าอ้ายสิพ้อฮักแท้ 
นอกจากพ่อกับแม่ กะมีแต่เจา้ฮั่นล่ะเด้อ...อ้ายว่า 
อดข้าวกะตาย ขาดเจ้ากะบไ่ด้ สั่นดอกวา 
เบิ่งแงงกันเด้อหล่า ให้สมบุพเพเฮาฮ่วมสร้างมาเด้อ.. 
 
 
 
 
 

เพลง : ในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว 
ศิลปิน :  ไมค์ ภิรมย์พร 
ค าร้อง:  พงษ์ศักด์ิ ถนอมใจ 
ฮัก มันยังฮักคือเก่า  ฮัก ที่เบิดสิทธิ์เว้าแต่วันน้ัน 
บ่เคยลมื บ่เคยลืม มื้อเคยอยู่น ากนั  
ก็ยังจ าทุกเรื่องราวของเจ้าตลอดมา 
ทั้งที่อ้ายก็ฮู้เฮาเลิกกันมาตั้งดน เฮาอยู่คนละส่นของ
โลกมาตั้งนาน 
แต่ชีวิตของอ้ายในทุกวัน มันยังหวังสิได้พ้อหน้า 
ในความคึดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว เจ้าผู้เดียวบ่เคยมีไผ
เข้ามา 
เจ้าฮู้บ่ ตั้งแต่เจ้าลา ก็มีแตค่ าว่าคดึฮอดเด ้
ในความคึดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว  
เจ้าผู้เดียวถึงเฮาสฮิ้างสเิพ 
อยู่จังได๋ ยังห่วงใยอยู่เด้ ยังถามข่าว  
ย่อนยังฮักเจ้าหลาย 
รอ อ้ายยังรอคนดี รอ ถึงมันบ่มเีลยจุดหมาย 
มีบ่หนอ มีบ่หนอท่ีเจ้าคดึคืออ้าย หรือเจ้านั้น  
ยังคงยืนยันบ่คืนต่าวมา 
อยู่จังได๋ ยังห่วงใยอยู่เด้ ยังถามข่าว  
ย่อนยังฮักเจ้าหลาย 
 
เพลง :  เจ้าต๋ัวว่าฮักอ้าย 
ศิลปิน  :  มนต์แคน แก่นคูน 
ค าร้อง :  สลา คุณวุฒิ 
บ่ต้องเว้าดอกหล่า ประหยดัไวส้าค าอธิบาย 
บ่ต้องบอกเหตุผลให้มากมาย  
ถ้าจุดหมายเจ้าคือจบเท่านั้น 
กะบ่แม่นฮักดอกติ๊ กับหลายปีที่เฮามีหยังกัน 
เมื่อบ่มีเยื่อใยต่อความฝัน ก็ถึงวันอ้ายต้องอกหัก 
* คงเบิ่ดคักเบิ่ดแนแล้วเนาะ บ่มีทางไปต่อแล้วน้อฮัก 
เป็นย้อนหยังอ้ายบ่อยากฮู้จัก แต่เสียใจคัก 
เมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมา 
**เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย เจ้าท าท่าฮักหลายจนอ้ายเชื่อ 
สู้เพื่อฮักบเ่คยเหนื่อยบ่เคยเบื่อ ก็เพื่อความฝัน  
เพื่อค าสัญญา 
นี่บ้อคนว่าฮักอ้าย บัดสิไปเว้าง่าย ๆ ว่าจบหนา 
ความผูกพันเนิ่นนานทีผ่่านมา บ่มคี่า  
บ่มีแฮง...สิเหนี่ยวรั้ง 
บ่ต้องเว้าดอกหล่า เอาเก็บไวส้าค าว่าห่วงหลาย 
ปล่อยให้คนถืกตั๋วคืออ้าย ได้สาใจกับฮักที่พ่ายพัง 
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เวลาดดีีของชีวิต ท่ีอ้ายอุทิศเพื่อเฮาทุกอย่าง 
ระเบดิเวลาเจ้าฝังไว้ท่ีปลายทาง คือฮักฮ้างฮา้ง 
โอ๊ย ... มันเจ็บคัก 
 
เพลง : ผู้หญิงหลายมือ 
ศิลปิน : ศิริพร อ าไพพงษ์ 
ค าร้อง : นัฐพล จ าปา 
อกหักมาน้ าตาพังหย่าว  อีกแล้วเราที่พ่ายแพ้ 
เชื่อค าหวานคิดว่ารักแท้ แตต่้องมาเสียใจ 
ใจง่ายให้ไผเข้ามา คิดว่าสิเพิ่งพาได้ 
ให้เบิด เบิดหัวใจ สุดท้ายได้ความผิดหวัง 
ดีใจหลายที่อ้ายบอกฮัก อยากได้ยนิอีกครั้ง 
แต่บอกก่อนเด้อ พึ่งเจอความผดิหวัง ยังบ่กล้ามีไผ 
เจ็บหลายใจอ่อนแอ แพ้คนที่เว้าคืออ้าย. 
น้องเคยผ่านมือชาย ย้านรับบ่ได้อา้ยสิถือ 
เป็นสิ่งของถูกมองว่าน้องบ่มีค่า ถิ่มไปถิ่มมาเปลี่ยนมือ 
มีผัวมาหลายคน จนไทบ้านเขาลือ คือผู้หญิงหลายใจ 
บอกน้องแนฮักแท้มีบ่ หรือต้องรอต่อไป 
น้องย้านอยู้แหมย้านแผลใหม่ ย้านหัวใจด้านชา 
จริงซ าได๋ที่บอกกัน หรือเพียงหลอกฝันแล้วจากลา 
ซ่อยน้องแนอ้ายจ๋า ให้เห็นค่าผูห้ญิงหลายมือ 
เป็นสิ่งของถูกมองว่าน้องบ่มีค่า ถิ่มไปถิ่มมาเปลี่ยนมือ 
มีผัวมาหลายคน จนไทบ้านเขาลือ คือผู้หญิงหลายใจ 
บอกน้องแนฮักแท้มีบ่ หรือต้องรอต่อไป 
น้องย้านอยู่แหมย้านแผลใหม่ ย้านหัวใจด้านชา 
จริงซ าได๋ที่บอกกัน หรือเพียงหลอกฝันแล้วจากลา 
ซ่อยน้องแนอ้ายจ๋า โปรดเมตตาผูห้ญิงหลายมือ 
ซ่อยน้องแนอ้ายจ๋า โปรดเมตตาผูห้ญิงหลายมือ 
 
เพลง : ซังได้ซังแล้ว 
ศิลปิน : ต่าย อรทัย 
ค าร้อง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา 
กะฮู้ว่าอ้ายทิ้งไป กะฮู้ว่าอ้ายอยู่น าเขา 
กะฮู้ว่าฮักสองเฮา จั่งใด๋กะเอาคืนบ่ได้ 
กะฮู้อ้ายเคยตั๋วกัน แล้วกะยังจ าฝงัใจ 
แต่กะจั๊กสเิฮด็จั่งใด๋ จั่งสิลมือ้ายไดซ้ักที 
เทือใด๋เทือนั่น ตั๋วใจว่าให้เซาฮัก 
ตั้งใจว่าสิซังคัก ๆ แต่กะเฮด็บ่ได้ซกัที 
ซังได้ซังแล้ว บ่จ่งไวเ้ฮด็แนวดอก 
กะอ้ายมาหลอก มาตั๋ว มาเฮด็กันคักปานน้ี 
ซังได้ซังแล้ว แตซ่ังบ่ได้อิหล ี

บ่แมนใจบ่มักดี แตย่้อนฮักอ้ายนีต้ี ๊เลยซังบ่ได ้
กะฮู้ว่าบไ่ด้หยัง ท่ียังคิดฮอดอ้ายหลาย 
แต่กะจั๊กสเิฮด็จั่งใด๋ จั่งสิลมือ้ายไดซ้ักที 
 
เพลง : โคตรเลวในดวงใจ 
ศิลปิน : ต๊ักแตน ชลดา 
ค าร้อง : พงษ์ศักด์ิ ถนอมใจ 
จบแล้วนานแล้ว แต่ฉันยังตั้งใจจ า 
ไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยท า จะท าฉันใจสลาย 
ฉันรู้ฉันควรต้องลมื ผู้ชายห่วยๆทีท่ิ้งฉันไป 
แต่พอเอาเข้าจริงหัวใจ มันกม็ีเหตผุลของมัน 
อย่างน้อย น้อย ชีวิตช่วงนึงมันก็เคยสวย 
แม้สุดท้ายมันจะเฮงซวยก็ช่างมันกช่็างมัน 
อย่างน้อย น้อย ก็มีช่วงนึงที่รักแต่ฉัน 
แม้สุดท้ายจะออกสันดาน นอกใจกันก็ช่างเธอ 
ไม่มีความจ าเป็นใด ใด ที่ต้องลืม  
ฉันจะจ าเธอเอาไว้เสมอ 
คนท่ีพาข้ึนสวรรค์ และพานรกมาให้เจอ 
คนอย่างเธอ คือโคตรเลวในดวงใจ 
คนโน้น คนนั้น บอกฉันให้ลืมสักที 
ก็แค่เธอที่ไม่รักดี จ าหาพระแสงอะไร 
ที่เขาพูดก็ไมผ่ิด แต่ท้ายที่สุดไมรู่้ท าไม 
ถ้าการไมล่ืมคนหลายใจ มันจะตายก็ตายแล้วกัน 
เรื่องดี ดี ก็ยังพอมีให้จ า เรื่องระย าให้จ าก็เยอะ 
หมดเวรหมดกรรมระหว่างฉันกับเธอ  
ก็หวังว่าเธอจะมีชีวิตอยู่อีกนาน 
 
เพลง :  อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก 
ศิลปิน : มนต์แคน แกน่คูน 
ค าร้อง  : สลา  คุณวุฒิ 
อ้ายฮักเขาตอนใด๋ เจ้าแนมหนา้อ้ายแล้วถามค านี ้
สิตอบเจ้าวา่จังใด๋ดี จังสิบเ่สียใจ 
เจ้าคงลืมแล้วเนาะ ตอนเจ้าหลอยอ้ายไปมผีู้ใหม ่
ถ้าบ่ไดส้าวคนน่ันส่อยไว้ คงบ่เห็นอ้าย  
ยืนหายใจตรงนี ้ ในชีวิตบ่คิดสิฮักคนอ่ืน 
เจ็บก็ฝืนรอเจ้าคืนด ี
แต่มันสติายอีหลี …ในมื้อท่ีบ่มีเจ้า 
อ้ายกะเลย กะเลยฮักเขา..ฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮัก 
คนเสียหลัก ดลี่ะตั๊วะบ่ตายคาวงเหล้า 
โสถิ่มหัวใจ หัวใจท่ีเธอ..บ่เอา 
มอบชีวิตเน่า เน่า ให้กับคนท่ีเขามองเห็นค่า 
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อ้ายยังฮัก อ้ายยังฮักสุดหัวใจ 
กะดีใจ ดีใจท่ีได้เห็นเจ้าหวนคืนทาง 
คนเก่ายังอยู่ในใจ คนใหม่กะอยู่ข้างๆ 
สิให้เฮด็ สิให้เฮ็ดจังใด๋ล่ะนาง 
อ้ายยากหัวใจฮู้บ่ ฮู้บ่ ฮู้บ้อ น้องสาวเอย ... 
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โอะ … โอ โฮะ โอ โฮะ โอ ..  
โอ้ ...โอ… 
ก็คึดว่าอยู่กับเขา  ถืกคีงเจ้าแล้วคงลืมอ้าย 
คุกเข่ารับความเสยีใจ บ่ทวงบ่แค้นบ่ว่า 
มื้อนีล่่ะเขาไปไส  จังมาหาอ้ายกับฮอยน้ าตา 
กะยังฮักเจ้าคือเก่านั่นละ่ แต่ยอมรับว่า.. 
มันคงยากแล้วตอนนี ้
 
เพลง : ถึงเหงาก็ไม่เอาผัวใคร 
ศิลปิน : แพรวพราว  แสงทอง 
ค าร้อง : นีโน่   โพธิสุวรรณ 
(ร้อง)  ต่อให้ฉันเหงา ก็ไม่เอาผัวใคร 
(ล า) หยุดสาเดอเด้ออ้ายบ่ต้องแอบส่งไลน ์
เทียวกดไลค์เข้ามาส่องเรื่องผิดฮีดผิดคอง 
บ่ต้องลองกะฮู้การเป็นชู้บ่แม่นแนว  
เจ็บมาหลายเทื่อแล้ว 
น้อเทื่อแล้วย้อนหลงเสื่อคารมหวาน..เออ.. 
ทรมานหัวใจบัดหา่เมียเขามาพ้อ 
ต่อให้เหงา กะบ่เอาผัวชาวบ้าน.. 
ผัวชาวบ้าน.... เออ... 
(ร้อง) บ่ต้องการเป็นมารแย่งสามีใคร 
กลับคืนไปหาลูกกับเมียอ้ายสา 
อย่าจิกหลิกจอกหลอก 
มาเว้าหยอกนอกใจภรรยา 
หากรู้เขาคงตราหน้า ด่าน้องว่าไมม่ียางอาย 
โลกออนไลน์ กว้างไกลไผ๋แหน่กะฮู ้
ชีวิตคู่จบเห่ เพราะมันมากมาย 
น้องบ่อยาก เป็นชู้ผ่านเฟสผ่านไลน์ 
สถานะทางโปรไฟล์ข้อมลูอ้ายปดิซ่อนความจริง 
(ล า) โอยเด้ชาย..ท าเป็นนิ่งในเมื่อความจริง 
อ้ายฮู้ทุกอย่าง 
หยังกะส่างบ่หลงทางอ่อยเว้าคารมเจ้าคักแฮง 
บ่คิดแย่งผัวเผิ่น ทางใด๋  
บ่สนใจขอลองเป็นที่สองเมยีเค้า 
 

ต่อให้ฉันเหงา บ่เอาผัวใครมาครองไม่เป็นท่ีสองส ารอง
ของใครอีกคน   
เมียอ้ายอยู่บ้าน น้องย่านเขาต้องทุกข์ทน 
หากรู้สามีซุกซนซ่อนอีกคนบนโลกออนไลน ์
(ล า) โอยเด้ชาย....เซาสาอ้ายเป็นซูท้างไลน์บ่ดดีอกพ่ี 
เซาสาอ้ายเป็นซู้ทางไลน์บ่ดดีอกพ่ี 
คงบ่ดีหากเมียอ้ายฮูเ้ป็นชู้บ่เอา 
ชีวิตเศร้าพ้อแตผ่ัวเขา 
คันแม่นหลงมัวเมาหลอยไปซุมื้อ 
บ่ได้ดื้อ ได้ดื้อ  หลงมักผัวไผ 
แม่นสิเหงาปานได๋ กะบเ่อาผัวชาวบ้าน  
ผัวชาวบ้าน....เออ.. 
 
เพลง : ปล่อยผัว 
ศิลปิน : ปอยฝ้าย มาลัยพร 
ค าร้อง : บ๊อบบี้ สามบาทห้าสิบ (นิติกร สิมะลี) 
*มีแนวสิเว่าสู่ฟังเรื่องมนุษย์เมยี 
เพิ่นเป็นคนคอยเลี้ยงเกียยามผัวหวิข้าว 
มักไปเข้าวดัเฮด็บุญใส่บาตรทุกเช้า 
จักหน่อยกะเข้าไปถวายเพล 
เพิ่นเป็นคนมักฟังธรรมจ าศลีซูมื่อ 
ปฏิบัติธรรมยดึถือธรรมะศลีห้า 
มักไปปล่อยเอี่ยน ปล่อยนก ปล่อยเต่าปล่อยปลา 
เจ้าฮู้บ่ว่ามันบ่ได้บุญ 
**ปล่อยให้ผัวได้หลอย  จั่งแม่นทาน จั่งแม่นบุญ 
ปล่อยให้ผัวมีน้อย แน๊ผู้แก้มจู้นพู้น 
ปล่อยให้จักมื่อสา คุณเมียจ๋าเอาบญุ ปล่อยให้ผัวจักมื่อ
เนาะ พอไดส้้มแข่ว  เจ้าคิดเอาเดอ้เมียจ๋า 
ปล่อยผัวเลาะแหน ่ ดีกว่าสไิปปลอ่ยแย้ปล่อยขี้กะปอม    
สิฮ่ายสิดา่ปานได๋คุณผัวก็ยอม 
กราบตีนเมียพร้อม คั่นได้หลอยจกัเทือ 
 
เพลง : ขอโอกาสสุดท้าย 
ศิลปิน : เด่นชัย วงศ์สามารถ 
ค าร้อง : เด่นชัย วงศ์สามารถ 
คงบ่มีโอกาส สิบอกว่าฮักเธอ คงบม่ีโอกาส  
สิบอกว่าเสยีใจ  อ้ายเป็นไผ สมองของเธอคงบ่จดจ า  
น้องคงสิเข็ดสิหลาบ  กับการที่อ้ายกระท า ที่มันตอก
และย้ า ท าเจ้ามีน้ าตา  อ้ายยื้อจนสุดก าลัง เจ้ากะยังไป
ต่อ อ้ายจอบเบิ่งหน้าจอทุกนาที เฝ้าแต่ภาวนา ให้เจ้าบ่
ทันมี มีคนอื่นตอนนี ้



 

 

  113 

อ้ายคงสิขาดใจตาย อยากขอโอกาสสุดท้าย  
ให้อ้ายท าด ี บัดเทื่อเจ้ามีความฮักหลงเหลืออยู ่
อยากให้กลับมาสู่อ้อมแขนของคนเคยเลว 
แค่ขอโอกาสครั้งเดียว  สิเปลี่ยนความฮักท่ีเคย 
แหลกเหลว หล่อหลอมหัวใจ 
กลับมาได้ไหม ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป 
*อ้ายยังมีโอกาสอยู่แม่นบ่ อ้ายยังมีความหวังอยู่แม่นบ ่
นี่มันเป็นความหวัง และค าขอครั้งสุดท้าย 
 
เพลง : สิงึดติ 
ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ 
ค าร้อง : เต๊ะ ตระกูลตอ 
บ่ต้องย้านอ้ายสไิปตีเขา  อ้ายบเ่อาชีวิตไปเสี่ยงดอก 
ฮักเขาสา อ้ายบ่ว่าเจ้าดอก เก็ตเอาท์ออกจากใจ 
อ้ายสา  น้องมีใหม่อ้ายมีได้คือกัน  
น้องย่องกันย่องกันคือกันละว่ะ 
พนมมือพร้อมกับภาวนา สาธุเด้อ..อย่าพ้อกันอีกเด้อ 
ความฮักท่ีดี บ่มคีวามหมาย จบๆกันไป เอาง่ายๆ  
เลยบ ่เป็นโสดบ่ตาย ส่ าบายใจเน๊าะ  
กะขอให้น้องโชคดี.. 
กะบอกให้ไป ให้ไป ให้น้องไปสา 
กะบอกให้ลา ให้ลา ใหล้า ให้ลากนัไป 
แม่นน้องบ่แคร์กะแล้วแต่บ่สนใจ พอกันที 
กะบอกให้ลืม ให้ลมื ให้น้องลืมกัน 
สิฮักกับเขาคนนั้นสิงึดต ิ
อ้ายน่าตาดี หาใหม่มื้อได๋กะได ้
บ่สนใจล่ะปะสาผูส้าว  เฮาหาเอามื้อได๋กะไดต้ั่ว 
ผู้สาวหลายใจ ผู้สาวซั่วๆ เขามาตัว๋ให้ฮักและตายใจ 
เมื่อเลือกแล้วกะบ่ต้องขอโทษ โสดกะดสีิไผกะได ้
บ่มีน้ าตามีแต่น้ าลาย บ่มีห้องไห่ มแีต่ห้องหืย 
 
เพลง ส่องเฟส 
ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ 
ค าร้อง : เต๊ะ ตระกูลตอ 
แอบส่องเฟสเจ้า กะเห็นแตเ่ขามาโพสต์หน้าวอล ์
คือหวานกันคักแท้หนอ ฮู้บ่อ้ายทรมาน 
อ้ายเป็นแค่คนรูจ้ัก แต่ส่วนเขาน้ันเป็นคนฮักกัน 
อ้ายเป็นแค่เพียงความฝัน ส่วนเขานั้นคือความจริง 
บ่กล้าทักไปได้แคส่่องเฟส รอมื้อน้องอัพเดตรูปใหม่ 
รูปใด๋น่ารักอ้ายกะเซฟไว้ มันอยู่บ่ได้คั่นบ่ได้ส่อง 
บ่มีมื้อใด๋ที่อ้ายบ่ส่อง ตาได้แคม่องจับจองบ่ได ้

อยากสิคอมเมนต์แตไ่ดเ้พียงกดไลค์ 
อยากสิทักไปยา่นน้องร าคาญ ว่าอ้ายหน้าด้านเกินไป 
แอบส่องเฟสเจ้า กะเห็นแตเ่ขามาโพสต์หน้าวอล ์
กะอยากไปโพสต์หนา้วอล์ ย่านน้องว่าอ้ายหน้าด้าน 
มีสิทธ์แค่คนแอบฮักสิมสีิทธ์ิหยังไปโพสต์บนกระดาน 
รอเบิ่งรอยยิ้มหวานๆ ผา่นรูปภาพมันก็พอใจ 
บ่กล้าทักไปได้แคส่่องเฟส รอมื้อน้องอัพเดตรูปใหม่ 
รูปใด๋น่ารักอ้ายกะเซฟไว้ มันอยู่บ่ได้คั่นบ่ได้ส่อง 
บ่มีมื้อใด๋ที่อ้ายบ่ส่อง ตาได้แคม่องจับจองบ่ได ้
อยากสิคอมเมนต์แตไ่ดเ้พียงกดไลค์ 
อยากสิทักไปยา่นน้องร าคาญ ว่าอ้ายหน้าด้านเกินไป 
 
เพลง : ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง 
ศิลปิน : อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา 
ค าร้อง : ฟลุ๊ค ชัยกุล 
เก่าเป็นของไผ แต่ใหม่เป็นของน้อง  
ถึงเจ้าสิเคยหมายปอง 
บ่ได้ครองใจอ้ายดอกเด้อพ่ี ตั้งแตก่ี้มีแล้ว บ่รักษาเอาไว ้
บัดยามเฮามีใหม่ แล้วเจ้าสมิากวนใจ  
เพื่ออีหยัง  คิดดีแล้วบ้อ สติามมาราวี 
ถามใจอ้ายติ ว่าเราเลือกไผ 
อย่าลืมเด้อน้องคือคนใหม่ของอ้ายละเด ้
ฮักของเจ้าที่พังเพ สิอย่างเซคืนมาหยัง 
ขอร้องก่อนข้อยสิซัง ให้เซาเว้า 
ส่ าผูส้าวเก่า กะอยา่เว้าดัง 
มายุ่งเฮด็หยังความฮักของเฮา 
เจ้ามันกะแค่ของเก่าที่เขาถ่ิมมา 
ส่ าผูส้าวเก่า เฮาบ่หัวซา 
มันบ่มีค่า ส่ าหมาโตหนึ่ง 
อยู่สื่อๆ อย่ามาทะลึ่ง 
อยู่ไผอยูม่ัน  ส่ าผูส้าวเก่า กะอย่าเว้าดัง 
บ่อยากหน้าพัง อย่ามาข้องเกี่ยว 
ผู้บ่าวเฮามีอยูผู่้เดยีว เฮาดูแลได้ 
ส่ าผูส้าวเก่า ท่ีเขาเบิดใจ 
สิหนีไปไส กะแล้วแตเ่จ้า 
ฐานะกะแค่คนเก่า ท่ีเขาเซาฮัก 
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เพลง : จากใจแฟนเก่า 
ศิลปิน : คะแนน นจันนัท ์
ค าร้อง : ยุ้ย มานะศักดิ ์
ลบค าว่าเลิก ออกจากไลน์บ่ยากปานได ๋
ลบค าว่าอ้าย ออกจากใจต้องใช้เวลา 
เสียงน้ าตาย้อยหล่นลงดินเสียงดังก้องฟ้า 
อ้ายมาส่างบอกลาทั้งที่ยังฮักกันเบดิใจ 
กลายเป็นคนเจ็บ เก็บความช้ าซ้ าเติมบาดแผล 
กลายเป็นคนแพ้ อ้ายบ่แคร์บ่เหลอืเยื่อใย 
หลายปสีิผ่านน้องกะยังฮักบ่เสื่อมคลาย 
บ่มีวันลืมอ้ายง่ายๆ คันบ่ตายจากกัน 
ภาพเคยฝันเคยหวัง ก็พังทลาย 
ขอยืนไว้อาลัยให้ความฮักเจ้าของ 
ไปร่วมงานกินดองสมน้ าหน้าเจ้าของให้มันสาแก่ใจ 
มาเบิ่งเขาป้อนไข่ให้มันขาดใจตายต่อหน้าเจ้าบ่าว 
เป็นแขกนอกบัตรเชิญ มาร่วมเป็นส่วนเกิน 
ในงานแต่งอ้าย มาร่วมอวยพรให้ให้ฮักกันหลายๆ  
จากใจแฟนเก่า 
 
เพลง : ผู้บ่าวเก่า 
ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ 
ค าร้อง : เต๊ะ ตระกูลตอ 
คิดว่าดีที่ตดัสินใจเลิกกับเจา้ในมื้อนั้น 
ย้อนเหตผุลคือสองเฮามันบ่เข้าใจกัน 
แรก ๆ อ้ายกะอยูไ่ด้ บ่ได้คิดอีหยัง 
ผ่านไปนาน ๆ หัวใจอ้ายนั้นเริม่ห่วงหา 
ว่าสิขอคืนดีแตเ่สียทีน้องรับคนใหม่เข้ามา 
นอนเสียดายเวลา น้ าตาอ้ายมันก็ไหลซึม ๆ 
น้องกะคงสิลืม แต่ว่าอ้ายบ่ลมื มันฮักตื่มพุ่นใจของอ้าย 
ตอนคบกันกะยอมรับว่ามันเบื่อ  
พอเลิกกันไปละเหลือใจเจ้าของ 
ว่าเป็นหยังคือปล่อยให้น้อง ไปเปน็ของเขา 
อยากบอกฮักอ้ายกะเฮ็ดบ่ได้ ยามคิดฮอด 
อยากกอดกะได้แค่คิด 
อยากเว้าน าสักค าแต่อ้ายกะบม่ีสิทธิ์  
มันติดที่ว่าเฮาเป็นผู้บ่าวเก่า 
อยากหอมแก้มกะได้แค่แนมด้วยสายตา 
น้ ามันไหลออกตาย้อนว่าฐานะเราบ่คือเก่า 
อ้ายนั่งไห้เป็นทุกข์น้องเป็นสุขฮักกนักับเขา  
กะฮักผู้บา่วใหม ่ ย้อนค าว่าบ่ฮักมนัคืออุปสรรคของ
อ้าย 

น้องกะมีผู้บ่าวใหม่ อ้ายกะเป็นผู้บา่วเก่า 
น้องบ่ได้ไปไสยังอยู่ในใจอ้ายคือเกา่ 
ถึงแม้เฮาสิเลิกกันไปกะบไ่ด้แปลวา่เซาฮัก 
ซุมื้อนี้อ้ายยังบ่ทันมีไผในใจนอกจากเจ้า 
ซุมื้อนี้เจ้ามเีขาน้องนอนเหงาอยู่บกัคัก 
เรื่องของเราสองเฮากะคงสเิป็นกันได้ยาก 
เพราะน้องเซาฮักกันแล้ว 
 
เพลง : มื้อสันวนัเจ็บ 
ศิลปิน : แก่น ธนพล 
ค าร้อง : แก่น ธนพล 
มื้อนี้เป็นมื้อสันวันดี.. ของน้องหล่า ได้ยินไทบ้านเพิ่น
ส่าว่าจัดงานใหญ ่เสียงเจ้าบ่าวแหข่ันหมากมา  
หยดน้ าตาอ้ายมันกะไหล นั่งฮ้องไห้.. อยู่ใต้เถียงนา 
แต่มื้อนี้เป็นมื้อสันวันเจ็บ ของอ้ายแฮงคัก 
เป็นมื้อท่ีต้องอกหัก พอปานคนบ้า 
นั่งเหงาตอกเหล้าเมาไห ้ตอนเขาเอิ้นมาเด้อขวัญมา 
พอปานฟ้า มันผ่าตรงกลางหัวใจ 
ให้อยู่ดีมีแฮง.. ให้เจ้าอยู่แดงมฮี ี
แต่อ้ายนี้ตี๋ บ่มฮีอดแฮงสิหายใจ 
เจ้าบ่าวสวมแหวน ผูกแขนป้อนไข ่
ต่อจากนี้ไป เขาคงส่งเจ้าเข้าหอ 
มื้อนี้เป็นมื้อสันวนัดี.. ของน้องหล่า 
อยากไปส่อยงานแต่ว่า น้องบ่ได้เชิญ 
เจ็บเหลือเกินเดินไปงานแต่ง 
หล่าค าแพงเหมาะสมกันคัก 
ให้เจ้าฮัก.. ฮักกันฮอดมื้อตาย 
 
เพลง : ภาวะแทรกซ้อน 
ศิลปิน : ออย แสงศิลป ์
ค าร้อง : รามิล ต้นแก้ว 
ความถี่หัวใจบ่เต้น คาดการณ์ความน่าจะเป็น 
ที่เห็นคือเธอบ่แคร์ บ่ได้มีอาการแทรกซ้อน 
บ่มีแม้ฮอยบาดแผล แตเ่ป็นหยังคอืเจ็บแท้ 
คือจั่งสิตาย โอ้ย  สมองเบลอ เมื่อเธอบอกว่าเลิกกัน 
อาการโคม่ากะทันหัน เข้าขั้นหัวใจวาย 
บ่ดนก็ตาย บ่นานก็คงสิ้นใจ สิมีชีวิตต่อไปแบบได๋  
คงขาดใจ เมื่อบ่มีเธอ  จั๊กสิอยู่จั่งได๋ ชีวิตอ้ายจั่งสิรอด 
สายใจอย่าฟ่าวถอด รอก่อนถือว่าขอกัน 
เจ้าสไิปกับเขา ฮู้ดีความฮักสิพัง  
แต่เป็นหยังบ่หลูโตนกัน ซังกันแท้บ่... 
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เพลง : พ้อใหม่ลืมเก่า 
ศิลปิน : ตุ๊กตา นริศรา 
ค าร้อง : กี้ พงษ์ศักด์ิ 
ปากกะบอกว่าฮัก อ้ายฮักน้องหลาย 
แต่อ้ายบ่เฮ็ดคือจั่งค าเว่า 
อ้ายสิบ่ฮักไผ มั่นใจในฮักของเฮา 
ผู้ใด๋เป็นคนเว่า น้ออ้าย 
นี่บ่น้อใจคน บ่ดนกะเปลีย่นใจ 
ลืมค าที่เคยบอกไว้ว่าอ้าฮักน้องหลาย 
พ้อใหม่กะลืมเกา่ พ้อเขากะลมืน้อง 
ไดฮ้ักแต่บ่แม่นเจ้าของ หัวใจ 
พ้อใหม่กะลืมเกา่ เมื่ออ้ายฮักเขานอ้งนั่งฮ้องไห้ 
ฮู้บ่น้องสิขาดใจ เมื่ออ้ายพ้อใหม่แล้วลืมเก่า 
 
เพลง : ขีดอันตราย 
ศิลปิน : ออย แสงศิลป ์
ค าร้อง : อาทิตย์ ศรีสุข 
ถ้าฮักมันลบออกได้ง่ายๆ คือไฟล์ในเมมโมรี่การ์ด 
คงลืมหมด รสชาติความเจ็บตอนท่ีเกือบขาดใจ 
อ้ายยังคงจ าได้ทุกเรื่องราว วันท่ีเจา้ แล่นน าเขาไป 
ถิ่มอ้ายทรุดลงฮ้องไห้ เกลือกผืนดนิริมทาง 
อยากยืนข้ึนส่อง ยามน้องจากไป 
แต่กะยืนบไ่หว เจ็บหลายยังจ า 
กว่าสิผ่านมาได้ ขีดอันตราย บ่ตายจั่งยัง 
บ่มีเจ้าคอยร่วมทาง เหมือนมเีพียงร่าง 
แต่บ่มีลมหายใจ อาจสิเป็นผลบญุท ามา  
จั่งรักษาชีวิตมาได ้รอดแบบทรุนทุราย  
โอ… ขีดอันตราย 
 
เพลง : อยากได้น้อง 
ศิลปิน : ท๊อป มอซอ 
ค าร้อง : อาม ชุติมา 
อ้ายกะบ่ฮู้ว่าอ้ายสิอยูไ่ดฮ้อดมื้อใด ๋
อ้ายย่านมื้อหนึ่งอ้ายตาย คงเสียดาย 
ขั่นอ้าย บ่ได้บอกความในใจที่ม ี
กะว่าสิเว้าโดนเเล้ว กะเลยต้องเว้ามื้อนี้ 
ตั้งใจฟังดีๆ  โตอ้ายโสดพร้อมคบพร้อมรบกับ 
แฟนเก่าเธอ ขั่นน้องพร้อมหัวใจอ้ายก็ว่างเสมอ 
หากบ่จริงจังคบเล่นๆ ก็ได้น่ะเธอ 
ขั่นอ้ายได้น้อง ไดเ้ป็นแฟนน้อง  
อ้ายสิดูแลน้องรับรองบ่ไปใส 

เคยตั๋วเคยซั้ว เคยหลายใจ กะสิหยุดไว้หม่องนี้ 
แม้.....เจ้าสิเคยเป็นของใผ อ้ายกะบ่สนใจดอกเด้อคนดี 
แต่บ่ยอมอีหลี คันมื้อนี้ อ้ายบ่ได้เจา้ 
อ้ายกะบ่ฮู้ว่าอ้ายสิอยูไ่ดฮ้อดมื้อใด ๋
ย้อนคู่อริอ้ายหลาย แต่บ่ต้องกังวลใจ 
หมู่อ้ายมีหลายกว่า อ้ายบ่แม่นนักเลง 
แค่เก่งใจนามสกลุพ่อ แล้วเจ้าสิฮักอ้ายบ่ 
แต่บ่ยอมอีหลี คั่นมื้อนี้ อ้ายบ่ได้เจา้...... 
 
เพลง : มีแฮงโลดส ู
ศิลปิน : อาม ชุติมา 
ค าร้อง : อาม ชุติมา 
เก็บเอาความหลังที่มี จดจ าแต่สิ่งดี 
ต่อจากนี้ เฮาบม่ีหยังตดิค้าง 
อยากจบสิยอมใหจ้บ ถึงสิคบกันโดนกะส่าง 
ฮักฮ้างๆ ดึกถิ่ม...ลงข้างทาง  โลดอย่าเสียดาย 
มันบ่ตายดอกตี้ กะแค่อ้ายมีคนใหม่ 
แม่นสิเจ็บปานใด๋ ปวดใจกะต้องอดเอา 
มื้อนี้เฮา บไ่ด้แพ้ เพียงแต่ อ้ายเลือกเขา 
เรื่องของสองเฮา เอาไวส้่ านีส้า....... 
มีแฮงโลด..สู ส่วนกูสิอยู่ผู้เดียว 
จากนี้บ่มีหยังเกี่ยว สิอยู่ผูเ้ดียว บ่เกี่ยวกับไผ 
ให้โลกได้ฮู้ว่า บักฮา..ที่ท าร้ายใจ 
เฮามันดีเกินไป เลยบ่สมกัน...มีแฮงโลดส ู
เก็บเอาความเหลือใจจ าใส่สมอง 
ขอให้คุณทั้งสองได้ครอบครองกัน 
บอกผู้หญิงน าว่า หมาที่กัดคนเลี้ยงมัน 
บ่เป็นตาเอาเฮด็พันธ์ุ ย้อนมันบ่คณู 
 
เพลง : บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า 
ศิลปิน : อาม ชุติมา 
ค าร้อง : อาม ชุติมา 
อ้ายมันซั่ว หรือว่าน้องมันโง ่
สับรางได้อย่างลงโต โพดโพอิหล ี
เหงา อ้ายก็แวะมา เบดิเวลาแล้วอา้ยกะหน ี
แม้ว่าน้องสิเฮด็ดีกับอ้ายส่ าใด ๋
โตจริงบ่ต้องติงคีง เขากะส าคญั โตส ารอง 
คือจั่งน้องนั่นได้แต่ส าคัญโต 
น้องมันแค่เหล้าขาว น้องมันสาวเหล้าโท 
รูปลักษณ์มันบ่น่าโชว์คือจั่งเหล้านอก 
บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า จักสิเว้าอิหยังหลาย 
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ถึงว่าน้องจะรักมากมาย แต่อ้ายแค่รู้สึกด ี
ในใจของอ้ายมีเขาอยู่ ต าจอกจนวนิกะบ่ได้อยู่  
ในใจของพี่ ผู้สาวเหล้าขาว ผู้บา่วงเหล้าสี ฮูด้ีมันต่างกัน 
ไผว่าฮักแท้ มันแพ้ ชิดใกล้ ขนาดเขาอยู่ตั้งบักไกล 
ใจอ้ายยังมีแต่เขา เกือบสิดีแล้ว เรือ่งระหว่างเรา  
แต่อ้ายกะมเีขาอยู่ในใจ โอ้ย ผูส้าวเหล้าขาว  
ผู้บ่าวงเหลา้สี ฮูโ้ตดี ว่าควรสิอยู่จดุใด ๋
 
เพลง ฟ้าสั่ง 
ศิลปิน  : กวาง จิรพรรณ 
ค าร้อง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา 
ฮู้สึก บ่แม่นบฮู่ส้ึก ว่าลึกๆ อ้ายบค่อืเก่า 
คบกันมาหลายปี ฮอดมื้อนี้พอฮู้อยู่ว่า 
เตะใจน้องเข้าป่า ไปแล้วแม่นบ ่
น้องเจ็บ บ่แม่นน้องบ่เจ็บ 
แต่ใจน้อง ยังฮักอ้ายคือเก่า 
สิบ่ถามว่าผู้ใด๋ เข้ามาม้างทางฮักสองเฮา 
น้องเต็มใจรับความเศรา้ เพราะมคีนขอ 
เพราะว่า ฟ้าสั่ง ฟ้าสั่งให้เกดิมาฮักเจ้า 
บ่สนว่าสเิจ็บสเิหงา แค่ได้ฮักก็พอ 
เพราะว่า ฟ้าสั่ง ฟ้าเพิ่นสั่งว่าให้น้องรอ 
ถึงมื้อนี้น้องสิลืมคิดพ้อ น้องกะสริอ 
จนว่าน้องสิเบิ่ดลมหายใจ 
สิเจ็บสิปวดส่ าใด๋ สฮิักแต่อ้าย คนเดียว 
 
เพลง : สังคัง 
ศิลปิน  : DTT (ด้ง.ต้อง.ต้า) 
ค าร้อง : ต้องเต 
เจ้า เลือกสิถิ่มอ้ายไปคือจั่ง หัวใจอ้ายติดเช้ือรา 
เจ็บ อย่างคักบอกไผบไ่ด้ คือจั่งสังคังอยู่ในระหว่างขา 
อ้ายกะฮู้โตดี ว่าอ้ายนั้นบเ่หมาะสม 
ร่างกายมันเป็นจังงัง คือจังสังคังที่เจ็บระบม 
เฮาเลิกกันเถาะ โอ๊ย อีพากถ่ังเยาะ อีพากถ่ังเยาะ 
เจ็บปวดไปทั้งร่างกาย คือจั่งแมงงอดตอดใจ 
มาเฮด็กันได้แท้น้อ น้องหล่า อ้ายไห้จนตาแดง 
ปานว่าคนสูบซา ใจของคนซ่างด า 
ปานน้ าบักหว่า ขอให้เจ้าไปเหยียบ  
ขอให้เจ้าไปเหยียบ ถึกแต่เสี้ยนผักขา โอ๊ย 
ผู้หญิงท่ีมันบ่ดลีะขอให้ปากเป็นหีไก่ 
เป็นฮ้อนในไซนสั ให้เจ้าเป็นไข้หวัด 
ให้ถึกยุงกัดและเห็บหมัดตอดตา 

ให้เจ้าเป็นบ้า ผีอ า สังคัง รังแค 
ขี้ตะแร้เหม็นเน่า ใหผ้มมเีหา 
ให้หัวเข่าด า จ าไว้เด้ออีหล่า 
เกิดชาติหน้าอย่าพ้อกันอีก ฮฮีี้ ข้ีข้า 
 
เพลง: กลับมาได้บ่ 
ศิลปิน: บิว สงกรานต์ 
ค าร้อง : กี้ พงษ์ศักด์ิ 
ก็ใจมันคิดฮอด คิดฮอดคนท่ีอยู่ไกล 
ฝากลมซอยพัดไป พัดใจไปฮอดเจา้ 
อยากบอกไห้ฮู้ว่ายังฮัก ยังฮัก ยังคอ่ยเฝ้าดูและห่วงใย 
อยากกอดอยากยืนข้างกาย คือเกา่แต่ก่อน 
ตั้งแต่มื้อท่ีเลิกกันไป บ่มีมื้อใด๋ บ่คดิฮอด 
ยังคิดถึงตลอด คดิฮอดฮอยกอดฮกัเฮา 
กลับมาได้บ่ หัวใจน้องคิดฮอดเจ้า 
อ้ายฮู้ว่าน้องเศร้า ท่ีเฮ็ดใหเ้จ้าเสียใจ 
คั่นแม่นกลับคืนไปได้ สิบ่เฮ็ดไห้นอ้งฮ้องไห้ 
กลับมาได้บ่อ้ายบ่อยากอยู่คนเดยีว 
ในมื้อท่ีโดดเดี่ยวมันทรมาน หัวใจ 
ขอโทษซุอย่างท่ีเฮ็ดไป อยากไหฮู้อ้้ายยังคิดฮอด 
 
เพลง ระเบิดเวลา 
ศิลปิน  : ศาล สานศิลป ์
ค าร้อง : ปรีชา ปัดภัย 
ยืนซึมเศร้ากลางฝนท่ีมันพรั่งพรมลงใส่หน้าอ้าย 
ปล่อยน้ าตาใหม้ัน รินไหลบ่อายฟา้ดิน 
สูญสิ้นแล้วความฮักนาทีสุดท้ายดว้ยค าว่าเลิกกัน 
ปานหัวใจของอ้ายถูกคั้นด้วยน้ ามอืเจ้ากับเขา 
ฮักสองเฮาถึงตอนอวสาน เก็บกู้บ่ทัน 
ได้รางวลัตอบแทนเป็นน้ าตา 
ระเบดิเวลา เริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขา 
เจ้าถ่ายโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้อย 
อ้ายวิ่งไขว่คว้าตามใจเจ้าคืนน้องกะบึนหนีใส่เกียร์ถอย 
ได้แตม่องฮักท่ีหลดุลอย รอถึงวันเลิกรา 
หันหลังทั้งน้ าตากลั้นใจบอกว่าให้เจ้าโชคด ี
ให้สมใจกับคนใหม่ที่มีที่น้องตั้งใจเลือกเขา 
อ้ายคนน้ีไดต้ายไปแล้วบต่้องห่วงเด้อบ่ขวางทางเจ้า 
ถูกระเบิดที่น้องกับเขาวางลงใส่ใจกัน 
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เพลง: ซังอ้ายบ่ลง 
ศิลปิน : อัน พิไลพร 
ค าร้อง : ปรีชา ปัดภัย 
อย่าห่วงอิหยัง ซ่ านี้น้องบ่พอตาย ไปเป็นคู่แก้ว  
ที่เพ่ินปั้นไว้แล้ว น้องเข้าใจอ้ายเหมิดซูอย่าง  
ที่อ้ายเลือกเขา ท่ีสองเฮาต้องเดินแยกทาง 
ถึงฮักสิถึกม่าง ถิ่มน้องให้ฝันค้างเหลือแต่แผลที่ฝังลึก 
ในใจ  คนห่างไกลถูกลบจนพ้นใจของอ้าย 
กอดเอาเขาเข้ามาไว้คนนอกใจจั่งน้องต้องเป็นคนอ่ืน 
ถึงยังฮักแต่คงบ่มีท่ีให้ยืน ถงึอยากฝืนอยู ่
กะฮู้ว่าอ้ายคงสิบ่ต้องการ  เมื่อสุดทางฝันท่ีน้อง 
สิไดห้ย่างไปน าเจ้า หน้าท่ีเจ็บเก็บกอดความเหงาสิรับ
เอา เอาไว้ดอกหนา หลังน้ าตาบอกอ้ายว่าฮักหลาย 
ถึงต้องเสียใจเจ็บปางตายกะซ่าง 
ถึงถูกลืมใจกะบอกว่ายัง มันซังอ้ายบ่ลง 
ถึงฮอยฮักเก่า ยังแขวนคอน้องทุกบาดหย่าง 
ถึงอ้ายยกให้เขาไปเบดิแล้วทุกอย่าง  
ถึงหมดหวังกะยังลืมบไ่ด ้
คนห่างไกลถูกลบคนพ้นใจของอ้าย 
กอดเอาเขาเจ้ามาไวค้นนอกใจจั่งน้องต้องเป็นคนไกล 
ถึงยังฮักแต่คงบ่มีท่ีให้ยืน ถึงอยากฝืนอยู่  
กะฮู้ว่าอ้ายคงสิบ่ต้องการ 
 
เพลง: ฮักง่ายลืมยาก 
ศิลปิน : กี้ พงษ์ศักด์ิ 
ค าร้อง : กี้ พงษ์ศักด์ิ 
ถ้าฮักผู้ใด๋ ยามฮักอ้ายกะฮักเบิดใจ 
ให้ไป บ่เหลือเผื่อใจไวเ้จ็บ 
ความฮักใหไ้ด้ซุอย่าง บ่ย่านใจพัง บ่เคยเข็ด 
ถึงอ้ายสิถืกเขาเฮด็ช้ าใจมาหลาย 
ความฮักท่ีอ้ายใหไ้ป น้องก็บ่เห็นคา่ 
ความดีดึกท้ิงเข้าป่า บ่เหลือฮอยฮกั 
เจ้ากะยังนอกใจ ไปมผีู้ใหม่ จนอ้ายเสียหลัก 
เสียฮัก เสยีใจให้คนจั่งน้อง 
ยามฮักกันนั้นมันง่าย แต่มันสิตายย้อนลืมบไ่ด ้
ค าว่าฮักมันไดฝ้ังใจ ฮักง่ายลมืยาก 
บ่แม่นปลาทอง พอสิความจ าสั้น 
บ่ลืมความฝันท่ีเคยสร้างก่อ 
คันลืมง่ายก็ดตีั้วน้อจังบ่เสยีใจ 
เฮ็ดดีบ่พอ ซั่นบ๊อน้องเลยบฮ่ัก 
อ้ายกะเลยอกหัก เพราะถืกม้างใจ 

น้องเหยียบใจอ้ายจนหมุ่น ฮ้องไหน้้ าตาขุ่นกะส่อยบ่ได้ 
สิเฮด็ให้คนหลายใจกลบัมาฮักกัน 
 
เพลง : ขี้เถ้า 
ศิลปิน : เบ็น ศรัณยู 
เนื้อร้อง : กี้ พงษ์ศักด์ิ 
อ้าย กะซ าขี้เถ้าจากกองฟืน 
บ่กล้าไปยืน เฮยีงข้างย่านเปื้อนใจเจ้า 
อ้าย บ่มีอีหยังไปสู้เขา 
มีแต่ใจฮ้างๆ เน่าๆ กับฮัก จริง 
 
เพลง : เค้าเด้าเค้าท์ดาวน์ 
ศิลปิน : เบนซ์ เมืองเลย Feat.กระต่าย พรรณณิภา 
ค าร้อง/ท านอง : จินนี่ ภูไท 
น้องอยากสิไปเคาทด์าวน์ อ้ายอยากสิไปเค้าเด้ามื้อน่ีสิ
เอาให้ได้เลยต ิ
น้องสิพาไปเคาท์ดาวน์ อ้ายสิพาไปเค้าเด้า เค้าเด้าแล้ว
จักเคาท์ดาวน์ บ่ได้ตี ้
อีหล่าค าแพงแก้มแดงอ่องต่อง 
อ้ายอยากสิมองตาเธอข้ามป ี
ปีกายก็ฮัก ปีหน้ากฮ็ักจังซี ่
อ้ายฮู้สึกดีทุกปีท่ีมีเธอ 
บ่อยากให้เว่าไปหลายหยายห่าง 
ทุกปีก็สัญญากันไว้อย่างด ี
ว่าอ้ายจะมาเคาท์ดาวน์บ้านน้องทกุปี 
แต่อ้ายก็มาบ่ทันเวลาจักเทือ 
น้องอยากสิไปเคาทด์าวน์ อ้ายอยากสิไปเค้าเด้า 
มื้อนี่สิเอาให้ได้เลยต ิน้องสิพาไปเคาท์ดาวน์  
อ้ายสิพาไปเค้าเด้า จังได๋เจ้าก็บ่มม้คืนนี้ 
น้องอยากเคาท์ดาวน์ ด๊าว ดาว 
อ้ายอยากเค้าเด้า เด๊า เด้า 
เคาท์ดาวน์แล้วจังเค้าเดา้บ่ได้ต ิ
ซั่นเอาจังซี่กะได ้ได้แต่คิด ได้แต่ฝนั ว่าเฮา  
ได้เป็นแฟนกัน  ได้ฮัก เจา้แค่ซ านัน้ อ้ายกะดีใจ 
จากใจของอ้าย ผู้ซาย โตเปื้อนข้ี เถ้า 
อ้ายขอให้เจ้า กับเขาฮักกันหลาย ๆ 
อ้ายยังอยู่หม่องเก่า ยังคอยถ่าเจ้า  
อยู่นี่เด้อหล้า คันฮอดมื้อ ที่เขาหนีป๋า 
อ้ายอยากบอก ให้น้องฮู้ว่า อ้ายยังรอ เจ้า.. 
ถึงน้อง สิเป็นจังได๋ อ้ายกะยัง คึดฮอด 
อ้ายบ่ลืม ฮอยกอด ฮอยฮักสอง  
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เฮาคน ที่อยู่ในใจ ของอ้ายกะยัง คือเจ้า 
อยากกอดอยากเว้า ว่าเจ้า คือลมหายใจ 
 
เพลง : อ้อมแขนแฟนเก่า 
ศิลปิน : กานต์ ทศน 
เนื้อร้อง : กานต์ ทศน 
แม้ว่าวันนี้ โตอ้ายสิต้องแพ้เขา 
แม้ว่าวันนี้ ฮักเฮาสติ้องจบลงแค่นี ้
แต่อยากให้เจ้าฮู้ว่าหัวใจ 
อ้ายยังฮักเจ้าหลายคนด ี
คั่นมื้อหนึ่งถืกเขาย่ าย ี
อ้อมกอดอ้อมนี้ยังรอเสมอ 
แค่หนึ่งนาทีก็มีความหมายในใจอ้ายนี ้
เสี้ยวนาทีให้อ้ายคนนี้กด็ีใจแล้ว 
อ้อมแขนแฟนเก่า ยังรอกอดเจ้าเสมอ 
ยามได๋ท่ีเจ้าต้องเจอ เรื่องร้ายๆ 
อ้ายยังคองถ่าอยู่เด้อ 
อ้อมแขนแฟนเก่า ยังคงอบอุ่นเสมอ 
ยามได๋เขาเฮ็ดใหเ้ธอ เจ็บหลาย 
บอกอ้าย อ้ายพร้อมกอดแทน 
อยากกลับไปเฮด็ทุกอย่างให้มันคือเก่า 
อยากกลับไปเฮด็ฮักเฮา ให้เหมือนดั่งเมื่อก่อนนี้ 
อยากกลับไปจับมือเจ้าอีกครั้ง 
อยากไปยืนตรงนั้นข้างคนด ี
บอกอ้ายแหน่ว่ามีจักวิธี 
ที่สองเฮานี้ สิกลับมาเหมือนเดิม 
 
เพลง : อย่าให้เขาฮู้เด้อ 
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร 
ค าร้อง/ท านอง : พงษ์ศักด์ิ ถนอมใจ 
เป็นหยังคือเฮด็แนวนี้ มันบ่ดฮีู้บ ่
เมื่อเฮาเมดิทางหย่างต่อ แล้วเจา้กะพ้อคนใหม่ 
เจ้ายังเฮด็ปานเฮาบไ่ด้เลิกกัน ออกอาการจนเกินเลยไป 
เฮ็ดคือยังฮักหลาย เฮ็ดปานว่าอ้ายนั้นยังส าคัญ 
*บ่ลืมกันอ้ายขอบใจ อ้ายซึ้งหลายแต่อ้ายหวั่น 
ในฐานะคนเคยฮักกัน อ้ายอยากสเิตือน 
ด้วยความห่วงใย อย่าให้เขาฮู้เด้ออ้ายเคยเป็นไผ 
ในหัวใจของเจ้า อย่าให้เขาฮู้เด้อว่าเรื่องของเฮาเป็นมา
จังใด๋ ย่านเจ้ากับเขาเลิกกัน ย่านเขาพาลถิ่มป๋า  
เพราะบไ่ว้ใจ บ่อยากให้เจ้าเสียใจ คือจังอ้ายเคยเจอมา 
อยู่กับความจริงมื้อนี้ ลมืมันสาเมื่อวาน 

อ้ายเป็นแค่คนหย่างผ่าน อ้ายเป็นแค่คนเมิดคา่ 
สักมื้อนึงอ้ายคงสิท าใจได้ ถึงสิดนสิใช้เวลา 
ตั้งใจฮักเขาสา บ่ต้องคึดเฮาเคยเปน็หยังกัน 
 
เพลง : สิเทน้อง ให้บอกแน 
ศิลปิน : ต่าย อรทัย 
ค าร้อง : สลา คุณวุฒิ 
แปลว่าหยังน้ออ้าย  กับอาการเปลี่ยนไปหลายอย่าง 
บ่จบบ่หายแต่อ้ายเหินห่าง คือเป็นลายต่าง แท้หนอ... 
กะจักแม่นยุ่ง กะจักแม่นยากอีหยงัแน 
แต่บ่แคร์กันคือเก่าเลยเนาะ 
คิดหลายอยู่เด้ ฮู้บ่ จั๊กอ้ายเป็น..อีหยัง 
บอกกันแนเด้ ถ้าสิเทน้องถิ่ม 
อย่าเชือดนิ่มนิ่ม อย่าถิ่มใหเ้จ็บย้อนหลัง 
บอกกันแนติ๊... ถ้าอ้ายสิหนไีกลทาง 
อย่าสิหลอย แล้วกะห่าง ให้นางเปน็ผู้แพ้ 
ฮักแท้เดเด้อ้าย ฝากดวงใจกับอ้ายนานนาน 
เพราะเช่ือ เพราะหวัง กับค าฮักกนั 
ผู้ใด๋มาปั่น บ่แคร์ กะคิดว่าแม่น กะคิดว่าคัก 
คือดี๊ดี  แต่มื้อน่ีอ้ายคือเปลี่ยนคักแท้ 
ส่อยบอกให้น้อง ฮู้แน สถานะน้องคือ..อีหยัง 
สิถอยจากใจ มีหม่องใหม่คอยคอง.. 
โอ..โอะ..โอย.. สิเทน้องให้บอกแน 
บอกกันแนเด้ ถ้าสิเทน้องถิ่ม 
อย่าเชือดนิ่มนิ่ม อย่าถิ่มใหเ้จ็บย้อนหลัง 
บอกกันแนติ๊... ถ้าอ้ายสิหนไีกลทาง 
อย่าสิหลอย แล้วกะห่าง ให้นางเปน็ผู้แพ้ 
โอ..โอะ..โอย.. สิเทน้องให้บอกแน 
 
เพลง : ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ 
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร 
ค าร้อง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี 
เจ้าเมือยบ่น้อที่ต้องฝืนทน อยู่กับคนท่ีเจ้าเมดิใจ 
เจ้าสฝิืนเพื่อไผ เมื่อสุดท้ายเจ้ากะต้องลา 
บ่มีความฮักในสายตาคือเก่า อ้ายผู้เก่ามื้อนี้เมิดค่า 
อ้ายแค่โตปญัหา ที่เจ้าหลูโตนอ้ายกะเข้าใจ 
*บ่ต้องห่วง บ่ต้องทน ถ้าหากมีคนดูแลเจา้ได ้
เมื่อฮักอ้ายนี่ บ่มคีวามหมาย คั่นยงัจับมืออ้ายไว้ มัน
เสียเวลาแม่นบ.่.. 
**กะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ 
ถิ่มอ้ายสา บ่เป็นหยังอยู่ได้ ให้...เจา้ไป  
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กับคนที่เขาพาเจ้าไปไดต้่อ... 
กะถิ่มอ้ายไวต้รงนี้ละ่ ถิ่มภาระ จังอ้ายได้บ ่
เจ้าเมือยพอล่ะเนาะ อ้ายขอให้เจ้าโชคดี... 
อ้ายส่งสุดแขนบ่แม่นสดุฝัน ย่อนเจ้านั้น  
เปลี่ยนจดุหมายไป  ถึงเฮ็ดดีปานใด๋ บ่มีผลกับใจของ
เจ้า  สิยื้อจังใด๋มันกต็้องจบลง เจ้าก็คงฮู้เหตผุลดี 
ควรจบกันสักที อ้ายนีส้ิยอมเป็นคนเสียใจ 
 
เพลง : บ่ฝืนใจฮัก 
ศิลปิน : ล าเพลิน วงศกร 
ค าร้อง/ท านอง : ล าเพลิน วงศกร 
ถืกเจ้าถิ่มไป แต่อ้ายกะยังฮักเจ้าอยู่ 
ทั้งทั้งที่ฮู้ ว่าเจ้าคงบ่กลับมา 
เจ้าลมื ลืมสัญญาฮักเฮา ท่ีเคยเว้าน ากันก่อนหน้า 
เคยบอกกันว่า สฮิักกันจนฮอดมื้อตาย 
เจ้าเปลี่ยนใจ จากฮักอ้ายกลายเปน็ฮักเขา 
เจ้าเปลี่ยนค าว่าเฮา เอาไปใช้กับเขาคนอ่ืน 
อ้ายต้องฝืน ฝืนยอมรับความจริง 
เมื่อถูกเจ้าถิ่มไปกับผู้อื่น แทบลม้ทัง้ยืน 
ตอนฮู้ว่าเจ้าฮักเขาเบิดใจ 
เจ็บเด้.. เจ็บหลาย ท่ีอ้ายยังบ่ตาย 
กะแค่อ้ายยังหายใจอยู ่แต่ใจของอ้าย มันตาย 
ตั้งแต่ไดฮู้ ้ว่าคนท่ีอ้ายฮักอยู่ ไดเ้ปลี่ยนใจไปฮัก 
กับเขา  แต่บ่เป็นหยัง อ้ายพร้อมทีส่ิท าใจ 
ถึงฮักสลาย ถึงอ้ายต้องกลายไปเปน็คนอ่ืน 
อ้ายสิยอม ยอมเจ็บกะได้ ยอมยกใจให้เจ้าไปคืน 
อ้ายสิบ่ทนฝืน ฝืนใจฮักคนบ่จริงใจ 
 
เพลง : แค่อ้ายหวั่น 
ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์ 
ค าร้อง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา 
บ่แมนหาแนวมาว่าให้ บ่แมนว่าบ่เช่ือใจกัน 
แค่ใจอ้ายกดดันคดิไปเบิดซุอย่าง 
ยามที่เห็นเขาเว้ากับน้อง คือจั่งเขาอยากดึง 
อยากจ่องใจนาง ให้เดินอออกนอกทางฮักเฮาคักหลาย 
เข้าใจอ้ายอยู่เนาะ บ่แมนว่าระแวง 
ย้อนว่าฮักเจ้าแฮง เบิ่ดหัวใจ แค่อ้ายหวั่น  
ย่านสิ่งนั้นเป็นจริงขึ้นมา แค่อ้ายหวั่น  
ย่านเขาพาเจ้าเดินจากไป แค่อ้ายหวั่นว่าวันนึง  
หากเจ้าเผลอปันใจ อ้ายสิอยู่จั่งใด๋ คงเจ็บปางตาย 
จนเบิ่ดแฮงสู้ต่อ 

เพลง : บุญผลา 
ศิลปิน : ไมค์ ภิรมย์พร 
ค าร้อง: ตุ๋ย ด๊ะดาด 
บ่น่าเซื่อเนาะว่าเฮาสิมาพ้อกัน 
คนตั้งว่าจักล้าน พอปานว่ามผีู้มาซกุยู้ใส ่
ให้เฮาเว้าจา ให้ถืกชะตา ถืกใจ 
จนตกหลมุความฮัก แล้วขึ้นบ่ได้ งึดใจอยู่เด้เนา 
ว่าโอ้ละหนอ (เน้อ) นางเอย เจ้ากะเคยคดึน าอยู่แม่นบ ่
ว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อ กะย้อนว่า..ยอ้นว่า 
ย้อนบุญผลา เดเ้นาะ พาเฮามาพบพ้อ 
ฮู้สึกคือกัน อยู่เนาะ  คือฮักท่ีรอทีฝ่ัน 
ให้บุญผลา พาฮัก ให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวัน 
ได้หายใจอยู่ใกล้ ๆ กัน  จนฮอดมือ้ตาย  
ได้ซ่ านี้กะพอ.... 
บ่น่าเซื่อเนาะ ว่าอ้ายสิพ้อฮักแท้ 
นอกจากพ่อกับแม่ กะมีแต่เจา้ฮั่นล่ะเด้อ...อ้ายว่า 
อดข้าวกะตาย ขาดเจ้ากะบไ่ด้ สั่นดอกวา 
เบิ่งแงงกันเด้อหล่า ให้สมบุพเพเฮาฮ่วมสร้างมาเด้อ.. 
 
เพลง : ในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว 
ศิลปิน :  ไมค์ ภิรมย์พร 
ค าร้อง:  พงษ์ศักด์ิ ถนอมใจ 
ฮัก มันยังฮักคือเก่า  ฮัก ท่ีเบิดสิทธิ์เว้าแต่วันน้ัน 
บ่เคยลมื บ่เคยลืม มื้อเคยอยู่น ากนั ก็ยังจ าทุกเรื่องราว
ของเจ้าตลอดมา ทั้งที่อ้ายก็ฮู้เฮาเลิกกันมาตั้งดน  
เฮาอยู่คนละส่นของโลกมาตั้งนาน 
แต่ชีวิตของอ้ายในทุกวัน มันยังหวังสิได้พ้อหน้า 
ในความคึดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว เจ้าผู้เดียวบ่เคยมีไผ
เข้ามาเจ้าฮู้บ่ ตั้งแตเ่จ้าลา ก็มีแต่ค าว่าคึดฮอดเด้ 
ในความคึดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว เจ้าผู้เดียวถึงเฮา
สิฮ้างสิเพ  อยู่จังได๋ ยังห่วงใยอยู่เด้ ยังถามข่าว  
ย่อนยังฮักเจ้าหลาย รอ อ้ายยังรอคนดี รอ  
ถึงมันบ่มีเลยจุดหมาย มีบ่หนอ มีบ่หนอท่ีเจ้าคึดคือ
อ้าย หรือเจ้านั้น ยังคงยืนยันบ่คืนต่าวมา 
อยู่จังได๋ ยังห่วงใยอยู่เด้ ยังถามข่าว ย่อนยังฮักเจ้า
หลาย 
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เพลง :  เจ้าต๋ัวว่าฮักอ้าย 
ศิลปิน  :  มนต์แคน แก่นคูน 
ค าร้อง :  สลา คุณวุฒิ 
บ่ต้องเว้าดอกหล่า ประหยดัไวส้าค าอธิบาย 
บ่ต้องบอกเหตุผลให้มากมาย ถ้าจดุหมายเจ้าคือ 
จบเท่านั้น  กะบ่แม่นฮักดอกติ๊ กับหลายปีที ่
เฮามหียังกัน เมื่อบ่มีเยื่อใยต่อความฝัน  
ก็ถึงวันอ้ายต้องอกหัก 
* คงเบิ่ดคักเบิ่ดแนแล้วเนาะ บ่มีทางไปต่อแล้วน้อฮัก 
เป็นย้อนหยังอ้ายบ่อยากฮู้จัก แต่เสียใจคัก 
เมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมา 
**เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย เจ้าท าท่าฮักหลายจนอ้ายเชื่อ 
สู้เพื่อฮักบเ่คยเหนื่อยบ่เคยเบื่อ ก็เพื่อความฝัน  
เพื่อค าสัญญา นี่บ้อคนว่าฮักอ้าย บัดสไิปเว้าง่าย ๆ  
ว่าจบหนาความผูกพันเนิ่นนานที่ผา่นมา บ่มีค่า  
บ่มีแฮง...สิเหนี่ยวรั้ง บ่ต้องเว้าดอกหล่า  
เอาเก็บไวส้าค าว่าห่วงหลาย 
ปล่อยให้คนถืกตั๋วคืออ้าย ได้สาใจกับฮักที่พ่ายพัง 
เวลาดดีีของชีวิต ท่ีอ้ายอุทิศเพื่อเฮาทุกอย่าง 
ระเบดิเวลาเจ้าฝังไว้ท่ีปลายทาง คือฮักฮ้างฮา้ง 
โอ๊ย ... มันเจ็บคัก 
 
เพลง : ผู้หญิงหลายมือ 
ศิลปิน : ศิริพร อ าไพพงษ์ 
ค าร้อง : นัฐพล จ าปา 
อกหักมาน้ าตาพังหย่าว  อีกแล้วเราที่พ่ายแพ้ 
เชื่อค าหวานคิดว่ารักแท้ แตต่้องมาเสียใจ 
ใจง่ายให้ไผเข้ามา คิดว่าสิเพิ่งพาได้ 
ให้เบิด เบิดหัวใจ สุดท้ายได้ความผิดหวัง 
ดีใจหลายที่อ้ายบอกฮัก อยากได้ยนิอีกครั้ง 
แต่บอกก่อนเด้อ พึ่งเจอความผดิหวัง ยังบ่กล้ามีไผ 
เจ็บหลายใจอ่อนแอ แพ้คนที่เว้าคืออ้าย. 
น้องเคยผ่านมือชาย ย้านรับบ่ได้อา้ยสิถือ 
เป็นสิ่งของถูกมองว่าน้องบ่มีค่า ถิ่มไปถิ่มมาเปลี่ยนมือ 
มีผัวมาหลายคน จนไทบ้านเขาลือ คือผู้หญิงหลายใจ 
บอกน้องแนฮักแท้มีบ่ หรือต้องรอต่อไป 
น้องย้านอยู้แหมย้านแผลใหม่ ย้านหัวใจด้านชา 
จริงซ าได๋ที่บอกกัน หรือเพียงหลอกฝันแล้วจากลา 
ซ่อยน้องแนอ้ายจ๋า ให้เห็นค่าผูห้ญิงหลายมือ 
เป็นสิ่งของถูกมองว่าน้องบ่มีค่า ถิ่มไปถิ่มมาเปลี่ยนมือ 
มีผัวมาหลายคน จนไทบ้านเขาลือ คือผู้หญิงหลายใจ 

บอกน้องแนฮักแท้มีบ่ หรือต้องรอต่อไป 
น้องย้านอยู่แหมย้านแผลใหม่ ย้านหัวใจด้านชา 
จริงซ าได๋ที่บอกกัน หรือเพียงหลอกฝันแล้วจากลา 
ซ่อยน้องแนอ้ายจ๋า โปรดเมตตาผูห้ญิงหลายมือ 
ซ่อยน้องแนอ้ายจ๋า โปรดเมตตาผูห้ญิงหลายมือ 
 
เพลง : ซังได้ซังแล้ว 
ศิลปิน : ต่าย อรทัย 
ค าร้อง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา 
กะฮู้ว่าอ้ายทิ้งไป กะฮู้ว่าอ้ายอยู่น าเขา 
กะฮู้ว่าฮักสองเฮา จั่งใด๋กะเอาคืนบ่ได ้
กะฮู้อ้ายเคยตั๋วกัน แล้วกะยังจ าฝงัใจ 
แต่กะจั๊กสเิฮด็จั่งใด๋ จั่งสิลมือ้ายไดซ้ักที 
เทือใด๋เทือนั่น ตั๋วใจว่าให้เซาฮัก 
ตั้งใจว่าสิซังคัก ๆ แต่กะเฮด็บ่ได้ซกัที 
ซังได้ซังแล้ว บ่จ่งไวเ้ฮด็แนวดอก 
กะอ้ายมาหลอก มาตั๋ว มาเฮด็กันคักปานน้ี 
ซังได้ซังแล้ว แตซ่ังบ่ได้อิหล ี
บ่แมนใจบ่มักดี แตย่้อนฮักอ้ายนีต้ี ๊เลยซังบ่ได ้
กะฮู้ว่าบไ่ด้หยัง ท่ียังคิดฮอดอ้ายหลาย 
แต่กะจั๊กสเิฮด็จั่งใด๋ จั่งสิลมือ้ายไดซ้ักที 
 
เพลง : โคตรเลวในดวงใจ 
ศิลปิน : ต๊ักแตน ชลดา 
ค าร้อง : พงษ์ศักด์ิ ถนอมใจ 
จบแล้วนานแล้ว แต่ฉันยังตั้งใจจ า 
ไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยท า จะท าฉันใจสลาย 
ฉันรู้ฉันควรต้องลมื ผู้ชายห่วยๆทีท่ิ้งฉันไป 
แต่พอเอาเข้าจริงหัวใจ มันกม็ีเหตผุลของมัน 
อย่างน้อย น้อย ชีวิตช่วงนึงมันก็เคยสวย 
แม้สุดท้ายมันจะเฮงซวยก็ช่างมันกช่็างมัน 
อย่างน้อย น้อย ก็มีช่วงนึงที่รักแต่ฉัน 
แม้สุดท้ายจะออกสันดาน นอกใจกันก็ช่างเธอ 
ไม่มีความจ าเป็นใด ใด ที่ต้องลืม ฉันจะจ าเธอเอาไว้
เสมอ  คนท่ีพาข้ึนสวรรค์ และพานรกมาให้เจอ 
คนอย่างเธอ คือโคตรเลวในดวงใจ 
คนโน้น คนนั้น บอกฉันให้ลืมสักที 
ก็แค่เธอที่ไม่รักดี จ าหาพระแสงอะไร 
ที่เขาพูดก็ไมผ่ิด แต่ท้ายที่สุดไมรู่้ท าไม 
ถ้าการไมล่ืมคนหลายใจ มันจะตายก็ตายแล้วกัน 
เรื่องดี ดี ก็ยังพอมีให้จ า เรื่องระย าให้จ าก็เยอะ 
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หมดเวรหมดกรรมระหว่างฉันกับเธอ  
ก็หวังว่าเธอจะมีชีวิตอยู่อีกนาน 
 
เพลง :  อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก 
ศิลปิน : มนต์แคน แกน่คูน 
ค าร้อง  : สลา  คุณวุฒิ 
อ้ายฮักเขาตอนใด๋ เจ้าแนมหนา้อ้ายแล้วถามค านี ้
สิตอบเจ้าวา่จังใด๋ดี จังสิบเ่สียใจ 
เจ้าคงลืมแล้วเนาะ ตอนเจ้าหลอยอ้ายไปมผีู้ใหม ่
ถ้าบ่ไดส้าวคนน่ันส่อยไว้ คงบ่เห็นอ้าย ยืนหายใจตรงนี้ 
ในชีวิตบ่คิดสิฮักคนอ่ืน  เจ็บก็ฝืนรอเจ้าคืนด ี
แต่มันสติายอีหลี …ในมื้อท่ีบ่มีเจ้า 
อ้ายกะเลย กะเลยฮักเขา..ฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮัก 
คนเสียหลัก ดลี่ะตั๊วะบ่ตายคาวงเหล้า 
โสถิ่มหัวใจ หัวใจท่ีเธอ..บ่เอา 
มอบชีวิตเน่า เน่า ให้กับคนท่ีเขามองเห็นค่า 
อ้ายยังฮัก อ้ายยังฮักสุดหัวใจ 
กะดีใจ ดีใจท่ีได้เห็นเจ้าหวนคืนทาง 
คนเก่ายังอยู่ในใจ คนใหม่กะอยู่ข้างๆ 
สิให้เฮด็ สิให้เฮ็ดจังใด๋ล่ะนาง 
อ้ายยากหัวใจฮู้บ่ ฮู้บ่ ฮู้บ้อ น้องสาวเอย ... 
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โอะ …  
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ .. โอ้ ...โอ… 
ก็คึดว่าอยู่กับเขา  ถืกคีงเจ้าแล้วคงลืมอ้าย 
คุกเข่ารับความเสยีใจ บ่ทวงบ่แค้นบ่ว่า 
มื้อนี่ล่ะเขาไปไส  จังมาหาอ้ายกับฮอยน้ าตา 
กะยังฮักเจ้าคือเก่านั่นละ่ แต่ยอมรับว่า.. 
มันคงยากแล้วตอนนี ้
 
เพลง : ถึงเหงาก็ไม่เอาผัวใคร 
ศิลปิน : แพรวพราว  แสงทอง 
ค าร้อง : นีโน่   โพธิสุวรรณ 
(ร้อง)  ต่อให้ฉันเหงา ก็ไม่เอาผัวใคร 
(ล า) หยุดสาเดอเด้ออ้ายบ่ต้องแอบส่งไลน ์
เทียวกดไลค์เข้ามาส่องเรื่องผิดฮีดผิดคอง 
บ่ต้องลองกะฮู้การเป็นชู้บ่แม่นแนว  
เจ็บมาหลายเทื่อแล้ว 
น้อเทื่อแล้วย้อนหลงเสื่อคารมหวาน..เออ.. 
ทรมานหัวใจบัดหา่เมียเขามาพ้อ 
ต่อให้เหงา กะบ่เอาผัวชาวบ้าน.. 
ผัวชาวบ้าน.... เออ... 

(ร้อง) บ่ต้องการเป็นมารแย่งสามีใคร 
กลับคืนไปหาลูกกับเมียอ้ายสา 
อย่าจิกหลิกจอกหลอก 
มาเว้าหยอกนอกใจภรรยา 
หากรู้เขาคงตราหน้า ด่าน้องว่าไมม่ียางอาย 
โลกออนไลน์ กว้างไกลไผ๋แหน่กะฮู ้
ชีวิตคู่จบเห่ เพราะมันมากมาย 
น้องบ่อยาก เป็นชู้ผ่านเฟสผ่านไลน์ 
สถานะทางโปรไฟล์ข้อมลูอ้ายปดิซ่อนความจริง 
(ล า) โอยเด้ชาย..ท าเป็นนิ่งในเมื่อความจริง 
อ้ายฮู้ทุกอย่าง  หยังกะส่างบ่หลงทางอ่อยเว้า 
คารมเจ้าคักแฮงบ่คดิแย่งผัวเผิ่น ทางใด๋ บ่สนใจขอลอง 
เป็นที่สองเมียเค้าต่อให้ฉันเหงา บ่เอาผัวใครมาครองไม่
เป็นที่สองส ารองของใครอีกคน 
เมียอ้ายอยู่บ้าน น้องย่านเขาต้องทุกข์ทน 
หากรู้สามีซุกซนซ่อนอีกคนบนโลกออนไลน ์
(ล า) โอยเด้ชาย....เซาสาอ้ายเป็นซูท้างไลน์บ่ดดีอกพ่ี 
เซาสาอ้ายเป็นซู้ทางไลน์บ่ดดีอกพ่ี 
คงบ่ดีหากเมียอ้ายฮูเ้ป็นชู้บ่เอา 
ชีวิตเศร้าพ้อแตผ่ัวเขา คันแม่นหลงมัวเมาหลอยไปซมุื้อ 
บ่ได้ดื้อ ได้ดื้อ  หลงมักผัวไผ แม่นสิเหงาปานได๋ กะบ่
เอาผัวชาวบ้าน ผัวชาวบ้าน....เออ.. 
 
เพลง : ปล่อยผัว 
ศิลปิน : ปอยฝ้าย มาลัยพร 
ค าร้อง : บ๊อบบี้ สามบาทห้าสิบ (นิติกร สิมะลี) 
*มีแนวสิเว่าสู่ฟังเรื่องมนุษย์เมยี 
เพิ่นเป็นคนคอยเลี้ยงเกียยามผัวหวิข้าว 
มักไปเข้าวดัเฮด็บุญใส่บาตรทุกเช้า 
จักหน่อยกะเข้าไปถวายเพล 
เพิ่นเป็นคนมักฟังธรรมจ าศลีซูมื่อ 
ปฏิบัติธรรมยดึถือธรรมะศลีห้า 
มักไปปล่อยเอี่ยน ปล่อยนก ปล่อยเต่าปล่อยปลา 
เจ้าฮู้บ่ว่ามันบ่ได้บุญ 
**ปล่อยให้ผัวได้หลอย จั่งแม่นทาน จั่งแม่นบุญ 
ปล่อยให้ผัวมีน้อย แน๊ผู้แก้มจู้นพู้น 
ปล่อยให้จักมื่อสา คุณเมียจ๋าเอาบญุ   
ปล่อยให้ผัวจักมื่อเนาะ พอได้สม้แข่ว 
เจ้าคิดเอาเด้อเมียจ๋า 
ปล่อยผัวเลาะแหน ่
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ดีกว่าสิไปปล่อยแยป้ล่อยขี้กะปอม  สิฮ่ายสิด่าปานได๋
คุณผัวก็ยอม กราบตีนเมียพร้อม คั่นได้หลอยจักเทือ 
 
เพลง : ขอโอกาสสุดท้าย 
ศิลปิน : เด่นชัย วงศ์สามารถ 
ค าร้อง : เด่นชัย วงศ์สามารถ 
คงบ่มีโอกาส สิบอกว่าฮักเธอ คงบม่ีโอกาส  
สิบอกว่าเสยีใจ อ้ายเป็นไผ สมองของเธอคงบ่จดจ า 
น้องคงสิเข็ดสิหลาบ กับการที่อ้ายกระท า  
ที่มันตอกและย้ า ท าเจ้ามีน้ าตา อ้ายยื้อจนสดุก าลัง 
เจ้ากะยังไปต่อ อ้ายจอบเบิ่งหน้าจอ 
ทุกนาที เฝ้าแต่ภาวนา ให้เจ้าบ่ทันมี มีคนอื่นตอนนี ้
อ้ายคงสิขาดใจตาย อยากขอโอกาสสุดท้าย  
ให้อ้ายท าด ีบัดเทื่อเจ้ามีความฮักหลงเหลืออยู่  
อยากให้กลับมาสู่อ้อมแขนของคนเคยเลว 
แค่ขอโอกาสครั้งเดียว สิเปลี่ยนความฮักท่ีเคยแหลก
เหลว หล่อหลอมหัวใจ กลับมาไดไ้หม ก่อนท่ีทุกอย่าง
จะสายเกินไป 
*อ้ายยังมีโอกาสอยู่แม่นบ่ อ้ายยังมีความหวังอยู่แม่นบ ่
นี่มันเป็นความหวัง และค าขอครั้งสุดท้าย 
 
เพลง : สิงึดติ 
ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ 
ค าร้อง : เต๊ะ ตระกูลตอ 
บ่ต้องย้านอ้ายสไิปตีเขา  อ้ายบเ่อาชีวิตไปเสี่ยงดอก 
ฮักเขาสา อ้ายบ่ว่าเจ้าดอก เก็ตเอาท์ออกจากใจอ้ายสา 
น้องมีใหม่อ้ายมีได้คือกัน  
น้องย่องกันย่องกันคือกันละว่ะ 
พนมมือพร้อมกับภาวนา สาธุเด้อ..อย่าพ้อกันอีกเด้อ 
ความฮักท่ีดี บ่มคีวามหมาย จบๆกันไป เอาง่ายๆ เลยบ ่
เป็นโสดบ่ตาย ส่ าบายใจเน๊าะ กะขอให้น้องโชคดี.. 
กะบอกให้ไป ให้ไป ให้น้องไปสา 
กะบอกให้ลา ให้ลา ใหล้า ให้ลากนัไป 
แม่นน้องบ่แคร์กะแล้วแต่บ่สนใจ พอกันที 
กะบอกให้ลืม ให้ลมื ให้น้องลืมกัน 
สิฮักกับเขาคนนั้นสิงึดต ิ
อ้ายน่าตาดี หาใหม่มื้อได๋กะได ้
บ่สนใจล่ะปะสาผูส้าว  เฮาหาเอามื้อได๋กะไดต้ั่ว 
ผู้สาวหลายใจ ผู้สาวซั่วๆ เขามาตัว๋ให้ฮักและตายใจ 
เมื่อเลือกแล้วกะบ่ต้องขอโทษ โสดกะดสีิไผกะได ้
บ่มีน้ าตามีแต่น้ าลาย บ่มีห้องไห่ มแีต่ห้องหืย 

เพลง ส่องเฟส 
ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ 
ค าร้อง : เต๊ะ ตระกูลตอ 
แอบส่องเฟสเจ้า กะเห็นแตเ่ขามาโพสต์หน้าวอล ์
คือหวานกันคักแท้หนอ ฮู้บ่อ้ายทรมาน 
อ้ายเป็นแค่คนรูจ้ัก แต่ส่วนเขาน้ันเป็นคนฮักกัน 
อ้ายเป็นแค่เพียงความฝัน ส่วนเขานั้นคือความจริง 
บ่กล้าทักไปได้แคส่่องเฟส รอมื้อน้องอัพเดตรูปใหม่ 
รูปใด๋น่ารักอ้ายกะเซฟไว้ มันอยู่บ่ได้คั่นบ่ได้ส่อง 
บ่มีมื้อใด๋ที่อ้ายบ่ส่อง ตาได้แคม่องจับจองบ่ได ้
อยากสิคอมเมนต์แตไ่ดเ้พียงกดไลค์ 
อยากสิทักไปยา่นน้องร าคาญ ว่าอ้ายหน้าด้านเกินไป 
แอบส่องเฟสเจ้า กะเห็นแตเ่ขามาโพสต์หน้าวอล ์
กะอยากไปโพสต์หนา้วอล์ ย่านน้องว่าอ้ายหน้าด้าน 
มีสิทธ์แค่คนแอบฮักสิมสีิทธ์ิหยังไปโพสต์บนกระดาน 
รอเบิ่งรอยยิ้มหวานๆ ผา่นรูปภาพมันก็พอใจ 
บ่กล้าทักไปได้แคส่่องเฟส รอมื้อน้องอัพเดตรูปใหม่ 
รูปใด๋น่ารักอ้ายกะเซฟไว้ มันอยู่บ่ได้คั่นบ่ได้ส่อง 
บ่มีมื้อใด๋ที่อ้ายบ่ส่อง ตาได้แคม่องจับจองบ่ได ้
อยากสิคอมเมนต์แตไ่ดเ้พียงกดไลค์ 
อยากสิทักไปยา่นน้องร าคาญ ว่าอ้ายหน้าด้านเกินไป 
 
เพลง : ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง 
ศิลปิน : อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา 
ค าร้อง : ฟลุ๊ค ชัยกุล 
เก่าเป็นของไผ แต่ใหม่เป็นของน้อง  
ถึงเจ้าสิเคยหมายปอง 
บ่ได้ครองใจอ้ายดอกเด้อพ่ี ตั้งแตก่ี้มีแล้ว บ่รักษาเอาไว ้
บัดยามเฮามีใหม่ แล้วเจ้าสมิากวนใจ เพื่ออีหยัง 
คิดดีแล้วบ้อ สิตามมาราวี 
ถามใจอ้ายติ ว่าเราเลือกไผ 
อย่าลืมเด้อน้องคือคนใหม่ของอ้ายละเด ้
ฮักของเจ้าที่พังเพ สิอย่างเซคืนมาหยัง 
ขอร้องก่อนข้อยสิซัง ให้เซาเว้า 
ส่ าผูส้าวเก่า กะอยา่เว้าดัง 
มายุ่งเฮด็หยังความฮักของเฮา 
เจ้ามันกะแค่ของเก่าที่เขาถ่ิมมา 
ส่ าผูส้าวเก่า เฮาบ่หัวซา 
มันบ่มีค่า ส่ าหมาโตหนึ่ง 
อยู่สื่อๆ อย่ามาทะลึ่ง 
อยู่ไผอยูม่ัน 
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ส่ าผูส้าวเก่า กะอยา่เว้าดัง 
บ่อยากหน้าพัง อย่ามาข้องเกี่ยว 
ผู้บ่าวเฮามีอยูผู่้เดยีว เฮาดูแลได้ 
ส่ าผูส้าวเก่า ท่ีเขาเบิดใจ 
สิหนีไปไส กะแล้วแตเ่จ้า 
ฐานะกะแค่คนเก่า ท่ีเขาเซาฮัก 
 
เพลง : จากใจแฟนเก่า 
ศิลปิน : คะแนน นจันนัท ์
ค าร้อง : ยุ้ย มานะศักดิ ์
ลบค าว่าเลิก ออกจากไลน์บ่ยากปานได ๋
ลบค าว่าอ้าย ออกจากใจต้องใช้เวลา 
เสียงน้ าตาย้อยหล่นลงดินเสียงดังก้องฟ้า 
อ้ายมาส่างบอกลาทั้งที่ยังฮักกันเบดิใจ 
กลายเป็นคนเจ็บ เก็บความช้ าซ้ าเติมบาดแผล 
กลายเป็นคนแพ้ อ้ายบ่แคร์บ่เหลอืเยื่อใย 
หลายปสีิผ่านน้องกะยังฮักบ่เสื่อมคลาย 
บ่มีวันลืมอ้ายง่ายๆ คันบ่ตายจากกัน 
ภาพเคยฝันเคยหวัง ก็พังทลาย 
ขอยืนไว้อาลัยให้ความฮักเจ้าของ 
ไปร่วมงานกินดองสมน้ าหน้าเจ้าของให้มันสาแก่ใจ 
มาเบิ่งเขาป้อนไข่ให้มันขาดใจตายต่อหน้าเจ้าบ่าว 
เป็นแขกนอกบัตรเชิญ มาร่วมเป็นส่วนเกินใน 
งานแต่งอ้าย มาร่วมอวยพรให้ใหฮ้กักันหลายๆ 
จากใจแฟนเก่า 
 
เพลง : ผู้บ่าวเก่า 
ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ 
ค าร้อง : เต๊ะ ตระกูลตอ 
คิดว่าดีที่ตดัสินใจเลิกกับเจา้ในมื้อนั้น 
ย้อนเหตผุลคือสองเฮามันบ่เข้าใจกัน 
แรก ๆ อ้ายกะอยูไ่ด้ บ่ได้คิดอีหยัง 
ผ่านไปนาน ๆ หัวใจอ้ายนั้นเริม่ห่วงหา 
ว่าสิขอคืนดีแตเ่สียทีน้องรับคนใหม่เข้ามา 
นอนเสียดายเวลา น้ าตาอ้ายมันก็ไหลซึม ๆ 
น้องกะคงสิลืม แต่ว่าอ้ายบ่ลมื มันฮักตื่มพุ่นใจของอ้าย 
ตอนคบกันกะยอมรับว่ามันเบื่อ  
พอเลิกกันไปละเหลือใจเจ้าของ 
ว่าเป็นหยังคือปล่อยให้น้อง ไปเปน็ของเขา 
อยากบอกฮักอ้ายกะเฮ็ดบ่ได้ ยามคิดฮอด 
อยากกอดกะได้แค่คิด 

อยากเว้าน าสักค าแต่อ้ายกะบม่ีสิทธิ์  
มันติดที่ว่าเฮาเป็นผู้บ่าวเก่า 
อยากหอมแก้มกะได้แค่แนมด้วยสายตา 
น้ ามันไหลออกตาย้อนว่าฐานะเราบ่คือเก่า 
อ้ายนั่งไห้เป็นทุกข์น้องเป็นสุขฮักกนักับเขา  
กะฮักผู้บา่วใหม ่
ย้อนค าว่าบ่ฮักมันคืออุปสรรคของอ้าย 
น้องกะมีผู้บ่าวใหม่ อ้ายกะเป็นผู้บา่วเก่า 
น้องบ่ได้ไปไสยังอยู่ในใจอ้ายคือเกา่ 
ถึงแม้เฮาสิเลิกกันไปกะบไ่ด้แปลวา่เซาฮัก 
ซุมื้อนี้อ้ายยังบ่ทันมีไผในใจนอกจากเจ้า 
ซุมื้อนี้เจ้ามเีขาน้องนอนเหงาอยู่บกัคัก 
เรื่องของเราสองเฮากะคงสเิป็นกันได้ยาก 
เพราะน้องเซาฮักกันแล้ว 
 
เพลง : มื้อสันวนัเจ็บ 
ศิลปิน : แก่น ธนพล 
ค าร้อง : แก่น ธนพล 
มื้อนี้เป็นมื้อสันวันดี.. ของน้องหล่า  
ได้ยินไทบ้านเพิ่นสา่ว่าจัดงานใหญ ่
เสียงเจ้าบา่วแห่ขันหมากมา หยดน้ าตาอ้ายมันกะไหล 
นั่งฮ้องไห้.. อยู่ใต้เถียงนา 
แต่มื้อนี้เป็นมื้อสันวันเจ็บ ของอ้ายแฮงคัก 
เป็นมื้อท่ีต้องอกหัก พอปานคนบ้า 
นั่งเหงาตอกเหล้าเมาไห ้
ตอนเขาเอิ้นมาเด้อขวัญมา 
พอปานฟ้า มันผ่าตรงกลางหัวใจ 
ให้อยู่ดีมีแฮง.. ให้เจ้าอยู่แดงมฮี ี
แต่อ้ายนี้ตี๋ บ่มฮีอดแฮงสิหายใจ 
เจ้าบ่าวสวมแหวน ผูกแขนป้อนไข ่
ต่อจากนีไ้ป เขาคงส่งเจ้าเข้าหอ 
มื้อนี้เป็นมื้อสันวันดี.. ของน้องหล่า 
อยากไปส่อยงานแต่ว่า น้องบ่ได้เชิญ 
เจ็บเหลือเกินเดินไปงานแต่ง 
หล่าค าแพงเหมาะสมกันคัก 
ให้เจ้าฮัก.. ฮักกันฮอดมื้อตาย 
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เพลง : ภาวะแทรกซ้อน 
ศิลปิน : ออย แสงศิลป ์
ค าร้อง : รามิล ต้นแก้ว 
ความถี่หัวใจบ่เต้น คาดการณ์ความน่าจะเป็น 
ที่เห็นคือเธอบ่แคร์ บ่ได้มีอาการแทรกซ้อน 
บ่มีแม้ฮอยบาดแผล แตเ่ป็นหยังคอื 
เจ็บแท ้  คือจั่งสิตาย โอ้ย 
สมองเบลอ เมื่อเธอบอกว่าเลิกกัน 
อาการโคม่ากะทันหัน เข้าขั้นหัวใจวาย 
บ่ดนก็ตาย บ่นานก็คงสิ้นใจ 
สิมีชีวิตต่อไปแบบได๋ คงขาดใจ เมือ่บ่มีเธอ 
จั๊กสิอยู่จั่งได๋ ชีวิตอ้ายจั่งสิรอด 
สายใจอย่าฟ่าวถอด รอก่อนถือว่าขอกัน 
เจ้าสไิปกับเขา ฮู้ดีความฮักสิพัง 
แต่เป็นหยังบ่หลูโตนกัน ซังกันแท้บ่... 
 
เพลง : พ้อใหม่ลืมเก่า 
ศิลปิน : ตุ๊กตา นริศรา 
ค าร้อง : กี้ พงษ์ศักด์ิ 
ปากกะบอกว่าฮัก อ้ายฮักน้องหลาย 
แต่อ้ายบ่เฮ็ดคือจั่งค าเว่า 
อ้ายสิบ่ฮักไผ มั่นใจในฮักของเฮา 
ผู้ใด๋เป็นคนเว่า น้ออ้าย 
นี่บ่น้อใจคน บ่ดนกะเปลีย่นใจ 
ลืมค าที่เคยบอกไว้ว่าอ้าฮักน้องหลาย 
พ้อใหม่กะลืมเกา่ พ้อเขากะลมืน้อง 
ไดฮ้ักแต่บ่แม่นเจ้าของ หัวใจ 
พ้อใหม่กะลืมเกา่ เมื่ออ้ายฮักเขานอ้งนั่งฮ้องไห้ 
ฮู้บ่น้องสิขาดใจ เมื่ออ้ายพ้อใหม่แล้วลืมเก่า 
 
เพลง : ขีดอันตราย 
ศิลปิน : ออย แสงศิลป ์
ค าร้อง : อาทิตย์ ศรีสุข 
ถ้าฮักมันลบออกได้ง่ายๆ คือไฟล์ในเมมโมรี่การ์ด 
คงลืมหมด รสชาติความเจ็บตอนท่ีเกือบขาดใจ 
อ้ายยังคงจ าได้ทุกเรื่องราว วันท่ีเจา้  
แล่นน าเขาไป 
ถิ่มอ้ายทรุดลงฮ้องไห้ เกลือกผืนดนิริมทาง 
อยากยืนข้ึนส่อง ยามน้องจากไป 
แต่กะยืนบไ่หว เจ็บหลายยังจ า 
กว่าสิผ่านมาได้ ขีดอันตราย บ่ตายจั่งยัง 

บ่มีเจ้าคอยร่วมทาง เหมือนมเีพียงร่าง 
แต่บ่มีลมหายใจ อาจสิเป็นผลบญุท ามา  
จั่งรักษาชีวิตมาได ้
รอดแบบทุรนทุราย โอ… ขีดอันตราย 
 
เพลง : อยากได้น้อง 
ศิลปิน : ท๊อป มอซอ 
ค าร้อง : อาม ชุติมา 
อ้ายกะบ่ฮู้ว่าอ้ายสิอยูไ่ดฮ้อดมื้อใด ๋
อ้ายย่านมื้อหนึ่งอ้ายตาย คงเสียดาย 
ขั่นอ้าย บ่ได้บอกความในใจที่ม ี
กะว่าสิเว้าโดนเเล้ว กะเลยต้องเว้ามื้อนี้ 
ตั้งใจฟังดีๆ โตอ้ายโสดพร้อมคบพร้อมรบกับ 
แฟนเก่าเธอ ขั่นน้องพร้อมหัวใจอ้ายก็ว่างเสมอ 
หากบ่จริงจังคบเล่นๆ ก็ได้น่ะเธอ 
ขั่นอ้ายได้น้อง ไดเ้ป็นแฟนน้อง  
อ้ายสิดูแลน้องรับรองบ่ไปใส 
เคยตั๋วเคยซั้ว เคยหลายใจ กะสิหยุดไว้หม่องนี้ 
แม้.....เจ้าสิเคยเป็นของใผ อ้ายกะบ่สนใจดอกเด้อคนดี 
แต่บ่ยอมอีหลี คันมื้อนี้ อ้ายบ่ได้เจา้ 
อ้ายกะบ่ฮู้ว่าอ้ายสิอยูไ่ดฮ้อดมื้อใด ๋
ย้อนคู่อริอ้ายหลาย แต่บ่ต้องกังวลใจ 
หมู่อ้ายมีหลายกว่า อ้ายบ่แม่นนักเลง 
แค่เก่งใจนามสกลุพ่อ แล้วเจ้าสิฮักอ้ายบ่ 
แต่บ่ยอมอีหลี คั่นมื้อนี้ อ้ายบ่ได้เจา้...... 
 
เพลง : มีแฮงโลดส ู
ศิลปิน : อาม ชุติมา 
ค าร้อง : อาม ชุติมา 
เก็บเอาความหลังที่มี จดจ าแต่สิ่งดี 
ต่อจากนี้ เฮาบม่ีหยังตดิค้าง 
อยากจบสิยอมใหจ้บ ถึงสิคบกันโดนกะส่าง 
ฮักฮ้างๆ ดึกถิ่ม...ลงข้างทาง  โลดอย่าเสียดาย 
มันบ่ตายดอกตี้ กะแค่อ้ายมีคนใหม่ 
แม่นสิเจ็บปานใด๋ ปวดใจกะต้องอดเอา 
มื้อน้ีเฮา บไ่ด้แพ้ เพียงแต่ อ้ายเลือกเขา 
เรื่องของสองเฮา เอาไวส้่ านีส้า....... 
มีแฮงโลด..สู ส่วนกูสิอยู่ผู้เดียว 
จากนี้บ่มีหยังเกี่ยว สิอยู่ผูเ้ดียว บ่เกี่ยวกับไผ 
ให้โลกได้ฮู้ว่า บักฮา..ที่ท าร้ายใจ 
เฮามันดีเกินไป เลยบ่สมกัน...มีแฮงโลดส ู
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เก็บเอาความเหลือใจจ าใส่สมอง 
ขอให้คุณทั้งสองได้ครอบครองกัน 
บอกผู้หญิงน าว่า หมาที่กดัคนเลี้ยงมัน 
บ่เป็นตาเอาเฮด็พันธ์ุ ย้อนมันบ่คณู 
 
เพลง : บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า 
ศิลปิน : อาม ชุติมา 
ค าร้อง : อาม ชุติมา 
อ้ายมันซั่ว หรือว่าน้องมันโง ่
สับรางได้อย่างลงโต โพดโพอิหล ี
เหงา อ้ายก็แวะมา เบดิเวลาแล้วอา้ยกะหน ี
แม้ว่าน้องสิเฮด็ดีกับอ้ายส่ าใด ๋
โตจริงบ่ต้องติงคีง เขากะส าคญั โตส ารอง 
คือจั่งน้องนั่นได้แต่ส าคัญโต 
น้องมันแค่เหล้าขาว น้องมันสาวเหล้าโท 
รูปลักษณ์มันบ่น่าโชว์คือจั่งเหล้านอก 
บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า จักสิเว้าอิหยังหลาย 
ถึงว่าน้องจะรักมากมาย แต่อ้ายแค่รู้สึกด ี
ในใจของอ้ายมีเขาอยู่ ต าจอกจนวนิกะบ่ได้อยู่  
ในใจของพี่ ผู้สาวเหล้าขาว ผู้บา่วงเหล้าสี  
ฮู้ดีมันต่างกัน ไผว่าฮักแท้ มันแพ้ ชิดใกล้  
ขนาดเขาอยู่ตั้งบักไกล ใจอ้ายยังมแีต่เขา 
เกือบสิดีแล้ว เรื่องระหว่างเรา  
แต่อา้ยกะมเีขาอยู่ในใจ โอ้ย 
ผู้สาวเหล้าขาว ผู้บ่าวงเหลา้สี ฮู้โตดี  
ว่าควรสิอยู่จดุใด ๋
 
เพลง ฟ้าสั่ง 
ศิลปิน  : กวาง จิรพรรณ 
ค าร้อง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา 
ฮู้สึก บ่แม่นบฮู่ส้ึก ว่าลึกๆ อ้ายบค่อืเก่า 
คบกันมาหลายปี ฮอดมื้อนี้พอฮู้อยู่ว่า 
เตะใจน้องเข้าป่า ไปแล้วแม่นบ ่
น้องเจ็บ บ่แม่นน้องบ่เจ็บ 
แต่ใจน้อง ยังฮักอ้ายคือเก่า 
สิบ่ถามว่าผู้ใด๋ เข้ามาม้างทางฮักสองเฮา 
น้องเต็มใจรับความเศรา้ เพราะมคีนขอ 
เพราะว่า ฟ้าสั่ง ฟ้าสั่งให้เกดิมาฮักเจ้า 
บ่สนว่าสเิจ็บสเิหงา แค่ได้ฮักก็พอ 
เพราะว่า ฟ้าสั่ง ฟ้าเพิ่นสั่งว่าให้น้องรอ 
ถึงมื้อนี้น้องสิลืมคิดพ้อ น้องกะสริอ 

จนว่าน้องสิเบิ่ดลมหายใจ 
สิเจ็บสิปวดส่ าใด๋ สฮิักแต่อ้าย คนเดียว 
 
เพลง : สังคัง 
ศิลปิน  : DTT (ด้ง.ต้อง.ต้า) 
ค าร้อง : ต้องเต 
เจ้า เลือกสิถิ่มอ้ายไปคือจั่ง หัวใจอ้ายติดเช้ือรา 
เจ็บ อย่างคักบอกไผบไ่ด้ คือจั่งสังคังอยู่ในระหว่างขา 
อ้ายกะฮู้โตดี ว่าอ้ายนั้นบเ่หมาะสม 
ร่างกายมันเป็นจังงัง คือจังสังคังที่เจ็บระบม 
เฮาเลิกกันเถาะ โอ๊ย อีพากถ่ังเยาะ อีพากถ่ังเยาะ 
เจ็บปวดไปทั้งร่างกาย คือจั่งแมงงอดตอดใจ 
มาเฮด็กันได้แท้น้อ น้องหล่า อ้ายไห้จนตาแดง 
ปานว่าคนสูบซา ใจของคนซ่างด า 
ปานน้ าบักหว่า ขอให้เจ้าไปเหยียบ  
ขอให้เจ้าไปเหยียบ ถึกแต่เสี้ยนผักขา โอ๊ย 
ผู้หญิงท่ีมันบ่ดลีะขอให้ปากเป็นหีไก่ 
เป็นฮ้อนในไซนสั ให้เจ้าเป็นไข้หวัด 
ให้ถึกยุงกัดและเห็บหมัดตอดตา 
ให้เจ้าเป็นบ้า ผีอ า สังคัง รังแค 
ขี้ตะแร้เหม็นเน่า ใหผ้มมเีหา 
ให้หัวเข่าด า จ าไว้เด้ออีหล่า 
เกิดชาติหน้าอย่าพ้อกันอีก ฮฮีี้ ข้ีข้า 
 
เพลง: กลับมาได้บ่ 
ศิลปิน: บิว สงกรานต์ 
ค าร้อง : กี้ พงษ์ศักด์ิ 
ก็ใจมันคิดฮอด คิดฮอดคนท่ีอยู่ไกล 
ฝากลมซอยพัดไป พัดใจไปฮอดเจา้ 
อยากบอกไห้ฮู้ว่ายังฮัก ยังฮัก ยังคอ่ยเฝ้าดูและห่วงใย 
อยากกอดอยากยืนข้างกาย คือเกา่แต่ก่อน 
ตั้งแต่มื้อท่ีเลิกกันไป บ่มีมื้อใด๋ บ่คดิฮอด 
ยังคิดถึงตลอด คดิฮอดฮอยกอดฮกัเฮา 
กลับมาได้บ่ หัวใจน้องคิดฮอดเจ้า 
อ้ายฮู้ว่าน้องเศร้า ท่ีเฮ็ดใหเ้จ้าเสียใจ 
คั่นแม่นกลับคืนไปได้ สิบ่เฮ็ดไห้นอ้งฮ้องไห้ 
กลับมาได้บ่อ้ายบ่อยากอยู่คนเดยีว 
ในมื้อท่ีโดดเดี่ยวมันทรมาน หัวใจ 
ขอโทษซุอย่างท่ีเฮ็ดไป 
อยากไหฮู้้อ้ายยังคิดฮอด 
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เพลง ระเบิดเวลา 
ศิลปิน  : ศาล สานศิลป ์
ค าร้อง : ปรีชา ปัดภัย 
ยืนซึมเศร้ากลางฝนท่ีมันพรั่งพรมลงใส่หน้าอ้าย 
ปล่อยน้ าตาใหม้ัน รินไหลบ่อายฟา้ดิน 
สูญสิ้นแล้วความฮักนาทีสุดท้ายดว้ยค าว่าเลิกกัน 
ปานหัวใจของอ้ายถูกคั้นด้วยน้ ามอืเจ้ากับเขา 
ฮักสองเฮาถึงตอนอวสาน เก็บกู้บ่ทัน 
ได้รางวลัตอบแทนเป็นน้ าตา 
ระเบดิเวลา เริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขา 
เจ้าถ่ายโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้อย 
อ้ายวิ่งไขว่คว้าตามใจเจ้าคืนน้องกะบึนหนีใส่เกียร์ถอย 
ได้แตม่องฮักท่ีหลดุลอย รอถึงวันเลิกรา 
หันหลังทั้งน้ าตากลั้นใจบอกว่าให้เจ้าโชคด ี
ให้สมใจกับคนใหม่ที่มีที่น้องตั้งใจเลือกเขา 
อ้ายคนน้ีไดต้ายไปแล้วบต่้องห่วงเด้อบ่ขวางทางเจ้า 
ถูกระเบิดที่น้องกับเขาวางลงใส่ใจกัน 
 
เพลง: ซังอ้ายบ่ลง 
ศิลปิน : อัน พิไลพร 
ค าร้อง : ปรีชา ปัดภัย 
อย่าห่วงอิหยัง ซ่ านี้น้องบ่พอตาย  
ไปเป็นคู่แก้ว ท่ีเพิ่นปั้นไว้แล้ว 
น้องเข้าใจอ้ายเหมิดซูอย่าง ที่อ้ายเลือกเขา  
ที่สองเฮาต้องเดินแยกทาง 
ถึงฮักสิถึกม่าง ถิ่มน้องให้ฝันค้างเหลือ 
แต่แผลที่ฝังลึกในใจ  
คนห่างไกลถูกลบจนพ้นใจของอ้าย 
กอดเอาเขาเข้ามาไว้คนนอกใจจั่งน้องต้องเป็นคนอ่ืน 
ถึงยังฮักแต่คงบ่มีท่ีให้ยืน ถึงอยากฝืนอยู่  
กะฮู้ว่าอ้ายคงสิบ่ต้องการ 
เมื่อสุดทางฝันท่ีน้อง สิได้หย่างไปน าเจ้า 
หน้าท่ีเจ็บเก็บกอดความเหงาสิรับเอา  
เอาไว้ดอกหนา หลังน้ าตาบอกอ้ายว่าฮักหลาย 
ถึงต้องเสียใจเจ็บปางตายกะซ่าง 
ถึงถูกลืมใจกะบอกว่ายัง มันซังอ้ายบ่ลง 
ถึงฮอยฮักเก่า ยังแขวนคอน้องทุกบาดหย่าง 
ถึงอ้ายยกให้เขาไปเบดิแล้วทุกอย่าง  
ถึงหมดหวังกะยังลืมบไ่ด ้
คนห่างไกลถูกลบคนพ้นใจของอ้าย 
กอดเอาเขาเจ้ามาไวค้นนอกใจจั่งน้องต้องเป็นคนไกล 

ถึงยังฮักแต่คงบ่มีท่ีให้ยืน ถึงอยากฝืนอยู่  
กะฮู้ว่าอ้ายคงสิบ่ต้องการ 
 
เพลง: ฮักง่ายลืมยาก 
ศิลปิน : กี้ พงษ์ศักด์ิ 
ค าร้อง : กี้ พงษ์ศักด์ิ 
ถ้าฮักผู้ใด๋ ยามฮักอ้ายกะฮักเบิดใจ 
ให้ไป บ่เหลือเผื่อใจไวเ้จ็บ 
ความฮักใหไ้ด้ซุอย่าง บ่ย่านใจพัง บ่เคยเข็ด 
ถึงอ้ายสิถืกเขาเฮด็ช้ าใจมาหลาย 
ความฮักท่ีอ้ายใหไ้ป น้องก็บ่เห็นคา่ 
ความดีดึกท้ิงเข้าป่า บ่เหลือฮอยฮกั 
เจ้ากะยังนอกใจ ไปมผีู้ใหม่ จนอ้ายเสียหลัก 
เสียฮัก เสยีใจให้คนจั่งน้อง 
ยามฮักกันนั้นมันง่าย แต่มันสิตายย้อนลืมบไ่ด้ 
ค าว่าฮักมันไดฝ้ังใจ ฮักง่ายลมืยาก 
บ่แม่นปลาทอง พอสิความจ าสั้น 
บ่ลืมความฝันท่ีเคยสร้างก่อ 
คันลืมง่ายก็ดตีั้วน้อจังบ่เสยีใจ 
เฮ็ดดีบ่พอ ซั่นบ๊อน้องเลยบฮ่ัก 
อ้ายกะเลยอกหัก เพราะถืกม้างใจ 
น้องเหยียบใจอ้ายจนหมุ่น ฮ้องไหน้้ าตาขุ่นกะส่อยบ่ได้ 
สิเฮด็ให้คนหลายใจกลบัมาฮักกัน 
 
เพลง : ขี้เถ้า 
ศิลปิน : เบ็น ศรัณยู 
เนื้อร้อง : กี้ พงษ์ศักด์ิ 
อ้าย กะซ าขี้เถ้าจากกองฟืน 
บ่กล้าไปยืน เฮยีงข้างย่านเปื้อนใจเจ้า 
อ้าย บ่มีอีหยังไปสู้เขา 
มีแต่ใจฮ้างๆ เน่าๆ กับฮัก จริง 
 
เพลง : เค้าเด้าเค้าท์ดาวน์ 
ศิลปิน : เบนซ์ เมืองเลย Feat.กระต่าย พรรณณิภา 
ค าร้อง/ท านอง : จินนี่ ภูไท 
น้องอยากสิไปเคาทด์าวน์ อ้ายอยากสิไปเค้าเด้ามื้อน่ีสิ
เอาให้ได้เลยต ิน้องสิพาไปเคาท์ดาวน์ อ้ายสิพาไปเค้า
เด้า เค้าเด้าแล้วจักเคาท์ดาวน์ บ่ได้ตี ้
อีหล่าค าแพงแก้มแดงอ่องต่อง 
อ้ายอยากสิมองตาเธอข้ามป ี
ปีกายก็ฮัก ปีหน้ากฮ็ักจังซี ่
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อ้ายฮู้สึกดีทุกปีท่ีมีเธอ 
บ่อยากให้เว่าไปหลายหยายห่าง 
ทุกปีก็สัญญากันไว้อย่างด ี
ว่าอ้ายจะมาเคาท์ดาวน์บ้านน้องทกุปี 
แต่อ้ายก็มาบ่ทันเวลาจักเทือ 
น้องอยากสิไปเคาทด์าวน์ อ้ายอยากสิไปเค้าเด้า 
มื้อนี่สิเอาให้ได้เลยต ิ
น้องสิพาไปเคาท์ดาวน์ อ้ายสิพาไปเค้าเด้า 
จังได๋เจ้าก็บม่้มคืนนี ้
น้องอยากเคาท์ดาวน์ ด๊าว ดาว 
อ้ายอยากเค้าเด้า เด๊า เด้า 
เคาท์ดาวน์แล้วจังเค้าเดา้บ่ได้ต ิ
ซั่นเอาจังซี่กะได ้
ได้แต่คดิ ได้แต่ฝัน ว่าเฮา ได้เป็นแฟนกัน 
ไดฮ้ัก เจ้าแค่ซ านั้น อ้ายกะดีใ จ 
จากใจของอ้าย ผู้ซาย โตเปื้อนข้ี เถ้า 
อ้ายขอให้เจ้า กับเขาฮักกันหลาย ๆ 
อ้ายยังอยู่หม่องเก่า ยังคอยถ่าเจ้า  
อยู่นี่เด้อหล้า คันฮอดมื้อ ที่เขาหนีป๋า 
อ้ายอยากบอก ให้น้องฮู้ว่า อ้ายยังรอ เจ้า.. 
ถึงน้อง สิเป็นจังได๋ อ้ายกะยัง คึดฮอด 
อ้ายบ่ลืม ฮอยกอด ฮอยฮักสอง เฮา 
คน ที่อยู่ในใจ ของอ้ายกะยัง คือเจ้า 
อยากกอดอยากเว้า ว่าเจ้า คือลมหายใจ 
 
เพลง : อ้อมแขนแฟนเก่า 
ศิลปิน : กานต์ ทศน 
เนื้อร้อง : กานต์ ทศน 
แม้ว่าวันนี้ โตอ้ายสิต้องแพ้เขา 
แม้ว่าวันนี้ ฮักเฮาสติ้องจบลงแค่นี ้
แต่อยากให้เจ้าฮู้ว่าหัวใจ 
อ้ายยังฮักเจ้าหลายคนด ี
คั่นมื้อหนึ่งถืกเขาย่ าย ี
อ้อมกอดอ้อมนี้ยังรอเสมอ 
แค่หนึ่งนาทีก็มีความหมายในใจอ้ายนี้ 
เสี้ยวนาทีให้อ้ายคนนี้กด็ีใจแล้ว 
อ้อมแขนแฟนเก่า ยังรอกอดเจ้าเสมอ 
ยามได๋ที่เจ้าต้องเจอ เรื่องร้ายๆ 
อ้ายยังคองถ่าอยู่เด้อ 
อ้อมแขนแฟนเก่า ยังคงอบอุ่นเสมอ 
ยามได๋เขาเฮ็ดใหเ้ธอ เจ็บหลาย 

บอกอ้าย อ้ายพร้อมกอดแทน 
อยากกลับไปเฮด็ทุกอย่างให้มันคือเก่า 
อยากกลับไปเฮด็ฮักเฮา ให้เหมือนดั่งเมื่อก่อนนี้ 
อยากกลับไปจับมือเจ้าอีกครั้ง 
อยากไปยืนตรงนั้นข้างคนด ี
บอกอ้ายแหน่ว่ามีจักวิธี 
ที่สองเฮานี้ สิกลับมาเหมือนเดิม 
 

เพลง : เด็กหงส์ (ทอง) 
ศิลปิน : บอย พนมไพร 
เนื้อร้อง/ท านอง : เต้ย อธิบดินทร์ 
หลอยมักเจ้าตั้งแตม่ื้อแรก 
ตั้งแต่เฮาได้แยก อยู่ตะวันแดงคืนน้ัน 
อ้ายกับน้องเฮานั่งโตะ๊ใกล้กัน 
ได้แลกไลน์กัน ใจอ้ายสั่นน้องฮู้บ ่
แต่ติดที่อ้ายเป็นผู้บ่าวไทบ้าน 
ใส่เกิบแตะเต้นหน้าฮ้าน น้องสิรบัได้บ่ 
ผู้บ่าวไทบ้าน มมีาตรฐานเรื่องแอลกอฮอล ์
แบล็ก รี ซีเจน เบนมอร ์
บ่เคยพ้อ อ้ายมันเด็กหงส ์
อ้ายมันเด็กหงส์เด้อหล่า 
สิมีปัญญาได้เคยีงข้างบ่ 
เด็กหงส์หน้าตาบ่หล่อ แต่ว่าอ้ายฮกัจริง 
อ้ายมันเด็กหงส์เด้อน้อง รับรองสบิ่ทอดทิ้ง 
เด็กหงสร์ักใครรักจริง 
ได้แล้วบค่ิดสิทิ้งให้เจ้าเสยีใจ 
กะฮู้อยู่เด้อว่าอ้ายมันบส่มเจ้า 
คันขึ้นซื่อว่าเหล้า ไผกินกะเมาทั้งนั้น 
น้องกินเหล้าแดงกะใส่น้ าแข็งคือกัน 
โปรดอย่าแบ่งช้ัน กีดกันให้อ้ายฮักน้อง 
บ่แม่นเด็กผี อ้ายบ่แม่นเด็กปืนใหญ่ 
สเปอร์ หงส์แดงกะบ่ใช่ แต่อ้ายมนัเด็กหงส์ทอง 
โอกาสจากนี้ ก็ขอให้มันขึ้นอยู่กับน้อง 
ว่าเจ้าอยากสลิอง สังกัดหงส์ทองน ากันบ ่
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เพลง : ฟ้าวกลับมาเด้อนางเด้อ 
ศิลปิน : เต้ย อภิวัฒน์ Ft.หมอล าจันทร์ศรี 
ท านอง : เนื้อร้อง : เต้ย อภิวัฒน์ 
แสงตะเวนบ่คอยท่า นกอีกาบินกลับฮัง 
คนทางนั้นเมื่อได้ฟัง คิดฮอดกันอยู่บ่หล่า 
คนทางนี้ยังรออยู่ ให้เจ้าฮู้ฟ้าวกลบัมา 
น าความฮู้ปริญญา ฟ้าวกลับมาเดอ้นางเด้อ 
ยังคอยยังท่าอยู่คือเก่า 
หวังว่าเจ้าสิน าความรู้มาสู่บ้าน 
ตั้งใจเล่าเรียนอย่าขี้คร้าน 
เฮ็ดการบ้านส่งครูเพิ่นแหนเ่ด้อ 
ให้คิดว่าคนท่ีครองท่า 
เพิ่นต้องหาเงินส่งให้เฮาเรยีน 
อย่าหลงแสงสจีนใจเปลี่ยน 
ให้พากเพียรตั้งใจเรียนเด้อหล่าเดอ้ 
ยังรอคอยอย่างมีความหวังแม้นานเท่าไร 
ขอให้เฮา กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตา 
 
เพลง | #ซู้เพ่ิน 
ศิลปิน | #DTT Ft. #Mayomwan 
ท านอง / เนื้อร้อง | ปรีชา ปัดภัย 
บ่ให้ฮักจั่งไดล๋่ะคนนีม้ันคักละ่ดีต่อใจจังซี่ 
น่ารักแค่เห็นเทื่อแรกกะมักตกหลมุ หัวสัก ฮักเจ้า 
จนขึ้นบ่ได้ ต้องเฮ็ดจังได๋จังสไิดเ้จ้ามาเป็นแฟน 
อยากสิเดินควงแขนกับคนที่แม่นหรือว่าเป็นสายแนน 
นาแก่นให้เฮามาพบพ้อ 
เป็นซี้นสองต่อน ที่เพ่ินได้ปั้นไว ้
ให้เข้ามาพังหัวใจจนหลงใหลน าเจา้ 
หรือว่าเป็นแฟนเขา ละ่ซู้เพิ้น โอ๊ย 
รังเกียจบ่เนาะ คนพอกะเทิน 
ถ้าอยากสิเดิน ฮ่วมฝันหย่างไปน ากัน กับน้อง 
ถ้าหากว่ามีหยังค่องคล้องใจ โสดอยู่ล่ะไป 
ถ้าโสดขยบัข้างซ้ายให้ตรงหัวใจ ให้ยามหัวใจ 
ถึงอาจสิออกเขินๆ ถ้าบ่อยากเขินสิเดินเข้าไป 
จ้องตาแล้วบอกเจ้าว่ามักหลาย 
ถ้าหากว่ามีเยื่อใย กะตาเหลือกใส ่
อ้ายสิได้ฮู้ว่าคนน้ี เป็นซู้เพิ่น 
อ้ายเอยกะจั่งว่ามักคักหลาย แล้วไสว่าฮัก 
คนฮักกันคือบ่เฮ็ดใจ ให้หนักไว้คือหิน 
บินสะเวิ่น เสิ่นไปเสิ่นมาก็ว่าน้อง เป็นแฟนไผ 
อ้ายเอ้ย ถ้าโสดอีหลสีิจีบน้องหลา่บ่น้อ 

ถ้าบ่มีแฟนสิควงแขนน้องบ่น้อ 
อย่าหาแต่ป่อง อ่วยหนีคักหลาย 
ปานนั้นว่าหลอยมัก อันความฮักมนัเป็นคือเฮาไดเ้ห็น
ปานดอกสีสิ่ว  ยามบ่ได้ฮัก ไกลกนัส่ าได๋ ใกล้กลาง
หัวใจ บ่ดนกะปลิว  ความฮักมันคอืการให้ 
อกหักเสียใจฟูมฟายน้ าตาบ่จักสิวา่ 
บ่เข็ดบ่หลาบจักเทื่อ บ่ได้ดั่งใจกะบอกว่าเบื่อ 
ว่าเซาเถาะต้อมต้อนเขา้ปานมลูคอ่น 
บ่ดนปานใด๋พอพบผุใหม่ กะลืมลบใจ คักแท้ปานว่า 
 
เพลง สิได้สมใจอ้าย 
ศิลปิน อัน พิไลพร 
ท านอง/เนื้อร้อง :ยุ้ย มานะศักดิ์ 
ชีพจรหัวใจเริ่มเบิดความถี่ ตั้งแต่ฮูว้าอ้าย มีเขานั้น 
สัญญาณบอกลางบ่ดี เริม่มไีม่เข้าใจกัน สร้างเงื่อนไข
เขา คนน้ันไดเ้ดินเข้ามา ทุกเวลาอา้ยพร้อม สิถิ่มน้อง
ไป แต่หัวใจของน้อง บ่พร้อมสิลา 
อ้ายเป็นอะไหล่หัวใจ ขาดอ้ายน้องคงเป็นบ้า  
ผู้มาหลังไดส้ิเข้ามา ครอบครองใจอ้าย 
ย้อนว่าฮักหลาย บ่ได้เตรียมหัวใจ เอาไว้เผื่อยามเจ็บ  
บ่ฮู้ว่าเสต็ปต่อไป ยามเจ็บหลายสติายหรืออยู่  
แต่ที่ ฮู้ๆ น้องทนอยู่แบบนี้ไมไ่ด ้
ปล่อยให้น้องตายยังสิง่ายกว่า ให้ทนยู่แบบบ่มีอ้าย 
ให้ทนอยู่เบิ่งภาพบาดใจ ให้น้องตายกะยังง่ายกว่า 
พาเขามาให้ฮูจ้ัก สิให้น้องยืนต้อนรับเขาน า  
ให้สมดั่งใจเลยบ่อละ่ สิได้ตายลงโลงต่อหน้า ให้มัน
สมใจอ้าย ปล่อยให้น้องตาย จังสสิมใจอ้าย 
 
เพลง : กะส่างแมม่ันเถาะ 
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์ 
ค าร้อง/ท านอง : เพชร สหรัตน์ 
ค ากะเลิกสองค ากะลา บ่เห็นใจแหน่หว๋า  
เฮาสิอยู่จั่งใด ๋ กะแม่นล่ะน้อ..คนพร้อมสไิป  
คงบ่เหงาตาย..ส่ าคนอยู ่ หลูโตนอ้ายบ่ นอนน้ าตาขู  
สิอยู่จั่งใด๋เข้าใจแหน ่ คั่นเจ้าเหมดิฮัก คั่นเจ้าบ่แคร ์
กะส่างแม่มันเถาะขอรับกรรม ท่ีเคยก่อ 
แค่อกหักกะส่าง..แมม่ันเถาะ บไ่ดไ้ปต่อย้อนเขาพ้อคน
ใหม่ อกหัก..ส่ านี้ มันคงบ่ถึงตาย คอยบอกตัวเองไว ้
กะส่างแม่มันเถาะ  คนเหมิดโลกบม่ีแต่เฮาดอกน้อ  
ที่ได้พ้อค าว่าเสียใจ เขาบ่ฮักเขาพ้อของใหม่  
ปล่อย..เขาไป กะส่างแม่มันเถาะ 
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กรรมทีไ่ผก่อ เวรทีไ่ผก่อ รอรับเอาเด้อ 
เตือนตัวเองเสมอ บอกตัวเองเสมอ ฮักเจ้าของแหน่เด้อ 
ส่างแม่มันเถาะ กะสา่งแม่มันเถาะ ส่างแม่มันเถาะ 
กะส่างแม่มันเถาะ กะส่างแม่มันเถาะ 
.ฮักถืกถ่ิมลงท่อ..กะส่างแม่มัน....เถาะ 
 
เพลง : บ่เลิกได้บ่ 
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์ 
ค าร้อง : เพชร สหรัตน์ 
เข่าทรุดลงคาที่ ในวันน้ีที่เธอบอกลา 
เขื่อนกักก้ันน้ าตาก็พังสลาย 
ตั้งรับความเจ็บบ่ทัน อาการเหมือนคนใกล้ตาย 
ถ้าบ่อยากเห็นคนสิ้นใจ อย่าเลิกกนัไปแบบนี้ได้บ ่
บ่เลิกได้บ่ บ่จบได้บ่ ความฮักของเฮา 
ให้กลับมาเป็นคือเก่าเซาเลิกกันสา 
บ่เลิกได้บ่ ก้มกราบร้องขอให้ยื้อเวลา 
คนฟังแทบสิตายห่า ล้มลงคาที ่
ให้มองอดีตผ่านมา ว่าเฮาฮักกันส่ าได๋ 
สิเลิกกันไปง่ายๆ บ่อ้ายคนบ ่
คนมีเจ็ดสิบกว่าล้าน แต่เฮายังหากันพ้อ 
สิเลิกกันอีหลีซั่นบ ่ขอยืดเวลาอกหกัได้บ ่
 
เพลง : อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงต๋ัว 
ศิลปิน : ยศ พิญโญ 
ค าร้อง/ท านอง อ.ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา 
ม่วนยุบ้อคนดี ท่ีท าร้ายคนเหงา 
เฮ็ดคือมีใจน้อเจ้า. ทั้งที่มีเขาข้างกาย. 
คนมีคู่บ่ฮูด้อกว่า คั่นนางฟ้าลงมาให้พ้อ. 
หมาวัดบไ่ด้รรีอ คึดต่อฮ้องเฮ่าออกไป 
อ้ายแฮงเหงา เจ้าแฮงตั๋ว มันหาหม่องปัวยากเด้หัวใจ 
เจ้าอาจสมิ่วน แต่อ้ายอุกใจ บ่แฟรป์านใด๋การฮูจ้ักกัน 
อ้ายแฮงเหงาเจ้าแฮงเฮ็ดให้หลง บอกตรงๆ ว่า 
อ้ายกดดัน. คนเหงาใจมันทรมาน  
ได้โปรดสงสาร. อย่าตั๋วอ้ายเถาะ. 
บ่หลูโตนคนเหงาใจแหน่บ้อ 
อ้ายแฮงเหงา.   เจ้าแฮงมาตั๋ว 
 
 
 
 
 

เพลง : ผู้ได้รับบาดเจ็บ 
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์ 
ค าร้อง/ท านอง : เพชร สหรัตน์ 
รถไฟชนกันใจฉันแหลกสลาย 
ขบวนสุดที่อ้ายตั้งใจน่ังมา 
หลีกกันฮอดบ่ทัน อีกคัน..ตะบันสวนมา 
ต ากันที่ชานชาลา คาดว่าสับรางบท่ัน 
สุดท้ายอ้ายนั้นเป็นผูไ้ดร้ับบาดเจ็บ 
ไม่มีคนเก็บซากฮักข้ึนมาเยยีวยา 
ยังแอบถอดเครื่องซ่อยหายใจ 
บ่มีไผมายื้อ..เวลา ปล่อยให้ผู้บาดเจ็บมันตายไปช้าๆ 
ไปน าเขาสา บาดแผลที่เจ็บสิเย็บเองดอก 
รถไฟชนกันใจฉันแหลกสลาย 
ขบวนสุดที่อ้ายตั้งใจนั่งมา 
หลีกให้แหน่กะไค คือจั่งใจต้องการปะทะ 
ให้อีกคันแร่งเครื่องมุ่งหน้า เขามาชน..อ้าย 
 
เพลง ค าขอ (ถิ่มอ้ายบ่ว่า) 
ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่ 
ค าร้อง-ท านอง ก้อง ห้วยไร่ 
เว้าง่ายแท้หนอ ค าว่าพอจากคนฮกัอ้าย 
โอ้ยเหลือใจหลาย เจ้าเปดิเจ้าหนา่ยโตอ้ายแล้วบ้อ 
บอกว่าฮัก ฮักกัน ค าเว้าค านั้นยังจ าได้บ่ 
เจ้าหลงคารมคนหล่อ ถิ่มคนมอซอ ออนซอนเขาแทน 
บ่ทันเตรียมใจ ยังฮักคนไคกะเดี้ยกะด้อ 
คือว่าละน้อ ค าว่าเพียงพอของเจ้าบ่มี 
ซังคนหลายใจ บ่หลูโตนอ้ายจั๊กหน่อยแหน่ตี้ 
ถืกคนหล่อรวยย่ ายี ย่อนสาวผู้ดสีะออนคนอ่ืน 
ถิ่มอ้ายบ่ว่า ขอร้องแก้วตาจั๊กหน่อยได้บ้อ 
ให้ตั้งหลักก่อนน้อ แค่ค าว่าพอ...เอาสา 
ให้อ้ายท าใจยอมฮับความจริง  
ว่าถืกผู้หญิงเจ้าของบอกลา 
เซาสาน้ าตา อยากอายหมามันแนมเบิ่ง 
 
เพลงควายตัวใหม่ 
ศิลปิน  : มอส รัศมี เสน่หา 
ค าร้อง-ท านอง : แม๊คกี้ ฤทธิศร 
ก็ใจมันพังแทบบ่มีช้ินดี 
ตั้งแต่วันท่ีอ้ายย่างไปกับเขา 
เคยฮักอ้ายหลาย แต่สดุท้ายก็ปวดร้าว 
ย้อนถืกสวมเขาจากคนหลายใจ 
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เคยโง่เป็นควาย มาตั้งนานหลายป ี
เคยถืกย่ ายี จนหัวใจมันแหลกลาน 
บัดพอฮู้โต เจ้าแอบหลอยไปกินกนั 
ส่ าควายตัวนั้น สิไปแคร์มันเฮด็หยงั 
เลี้ยงส่งเมื่ออ้ายจากลา 
บอกน้ าตาให้เซาไห ้
ยินดีกับควายโตใหม่เข้ามาแทน 
ให้เจ้าสองโตนั้นได้อยู่น ากัน 
อย่าพรากจากกัน ให้ฮักกันมันแก่น 
น้องบ่โกรธบ่แค้น ถือว่าทานหมา 
สิสวดสัพเพสตัตา 
แผ่เมตตาให้ซมุโตดอกหนา 
ให้ครองอักกันฮอดฝั่งฝา 
ยินดีกับควายโตใหม ่
เคยเป็นคนดี แล้วมันได้อีหยัง 
อ้ายเหยียบใจนาง ยิ่งซ้ าเติมใจเพศแม่ 
สิไปทางได๋กะไป คั่นอ้ายนั้นบ่แคร ์
ให้เจ้าได้พ้อฮักแท้ แบกไถย่างน ากนั 
 
เพลง : เทพบุตรใจหมา(บักพาก) 
ศิลปิน : ฐา ขนิษ 
ค าร้อง ท านอง ก้อง ห้วยไร่ 
ถูกท าร้ายให้ใจเจ็บช้ าจนดา้นชา 
จากเทวดาในร่างหมามาลวงหลอก 
อยากมีอีใหม่ เป็นหยังละอ้ายคือบบ่อก 
มางึดบักพาก ส่างกล้ามาหลอกคนฮักจริง 
บ่เกิดเป็นลูกผู้หญิงมีมดลูก บ่ฮูด้อก 
ยอมพลีกายใจให้แล้ว  บ่คึดย้านอหียังดอก 
อยากมีคนเคียงข้าง บ่ได้เอาไว้แคม่าตอก 
ไม่ได้ตั้งรับกับความกลับกลอกของใคร 
แม้ข้างในจะเจ็บ คงได้แต่ท าใจ 
อีกดนปานใด๋สิกู้หัวใจเฮาได้คืน 
ถึงจ าต้องปวดร้าว แต่ก็ยังต้องฝืน 
ในเมื่อท่ีต้องยืนอยู่ฝืนท่ามกลางผูค้นอย่างเดียวดาย 
แม้ข้างในเจ็บปวดเกินกว่าจะท าใจ 
บ่ว่าจั่งใด๋เฮากะต้องหายใจต่อ 
เทพบุตรใจหมา บม่ีค าว่าพอ 
เฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมหยังหนอ 
ส่างเกิดมาพ้อคนหลายใจ 
 
 

เพลง : ค าอ้อนวอน 
ศิลปิน : ต้าร์ อรุโณทัย 
ค าร้อง : ปรีชา ปัดภัย 
เขาคงดี ทุกอย่าง จนอ้ายต้องวางน้องไว้ 
เปิดประตุหัวใจให้คนทีมาทีหลัง 
ถึงฮักอ้ายสุดใจแต่สดุท้ายมันก็พัง 
คงเหลือเพียงฮอยน้ าตาที่ยังรินไหล 
แต่ ใจยังบอกให้สู้ ถึงสิอยู่ในฐานะอีหยัง 
บ่ได้อยู่ในใจ ขอให้อยู่ข้างๆ 
เซาฮัก กะบเ่ป็นหยัง ให้น้องเฮ็ดใจสาก่อน 
นี่คือค าอ้อนวอน จากคนท่ีฮักอ้าย 
ถูกผลักใสออกจากหัวใจ 
แม้อ้าย บ่แคร์ บ่แล แคเ่พียงหางตา 
ค าว่าเลิก อดใจว่าสาก่อน 
ถึงแม้ถูกถอดถอน จนบ่เหลือค่า 
ขออ้ายได้บ่ ให้หลโูตนน้ าตา ที่มันไหลมาปานฟ้าฮั่ว 
ลมหายใจสุดท้าย 
ถึงจบแบบได๋ตอนสุดท้าย ยื้อเวลาให้อ้ายบ่ไส สาก่อน 
ขอโอกาสจากคนก าลังจะทิ้ง  ถ้าปาฎิหารยิ์มันบ่มีจริง  
น้องกะจังสิยอม 
 
เพลง : ครางชื่ออ้ายแน 
ศิลปิน : ศรีจันทร์ วีสี Feat ต้าร์ เพ็ญนภา แนบชิด 
ท็อปไลน ์
ค าร้อง/ท านอง : อ.งัวน้อย 
ในคืนนี้คนดีสิมีแฮงกับเขา แต่งตอนเช้าส่งเข้าหอ 
แล้วหย่าวต่อยามแลง   
อกแฟนเก่าจั่งอ้ายขอหยังได้บ่ค าแพง 
ยามเจ้ามีแฮงกับเพิ่น ครางช่ืออ้ายแนได้บ่ 
มันบ่ง่ายจั่งซั่น ฮอดเวลานั้นเขาสยิันน้อง 
น้องเฮ็ดเพื่อปากท้อง ครอบครัวพ่ีน้องให้เพิ่นสบาย 
เถิ่งบ่ได้ฮักเขาให้ครางช่ือเจ้า ย่านเขาฆ่าตาย 
เผลอหยุดปากยามใด๋ อาจสิเซอรไ์พร์ให้มีช่ือพ่ี 
อ้ายมันบุญบ่มสีิพาคนดี บายศรีปอ้นไข่ 
สู้แต่นาแตไ่ฮ่ คบไปกะหน่าย สิแหล่ด าปี ๋
เตียงบ่นุ่มจั่งเขา  นอนเสื่อเก่า ๆ ยามหย่าวบด่ี 
มื้อนี่ เจ้าได้ดี ให้ฮ้องช่ือพ่ีแนเด้อกอ้นค า 
อ้ายจ๋าเป็นบางยามได้บ่ ยามเขาเปิดเพลงคลอ  
สิอี๋อ๋อปล่อยไก ่ดูหลายติน้องกะยา่นตายหากว่า 
เขาจับได้ เขาสไิลฆ่่าหนี ้
สิจัดให้ตามค าขอ หลโูตนอยู่พอทีแ่ต่งงานหนี 
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แลงนี้สิจัดช่ือพ่ี ยามเขาขึ้นข่ีให้พ่ีช่ืนใจ 
อุ้ยๆๆๆๆๆๆๆๆ 
โอ้ๆๆๆๆๆๆๆๆ 
อิๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 
อ้ายๆๆๆๆๆๆๆ อ้ายจ๋า 
 
เพลง : ปล่อยไปตายโลด 
ศิลปิน : ธัญญ่า  อาร์สยาม 
ค าร้อง/ท านอง : งัวน้อย 
ถือว่าโดนควายต า  ถือว่าโดนควายย่ า    
เจ็บจุกแหน่กะท าใจเอาใหญ่แล้ว 
เขาบ่ไดเ้ป็นพ่อ  เขาบ่ฮักเฮาแล้วเขาบ่ส่ าหมาแมว  
ที่เฮาเลี้ยงไว้ปล่อยไปตายโลด 
มันเป็นแค่เมื่อวาน เช้านี้นั้นมันเปน็วันใหม่ 
ผู้ชายมีมากมาย  เลิกเสยีใจให้คนพรรค์นั้น 
บุญเขามันไม่ถึง  ไม่ต้องนั่งร าพึงร าพัน 
แค่คนเคยคบกัน  ทานหมามันไปตัวหนึ่ง 
ซึมเซาเศร้าเสียใจ  ให้มันเปลืองน้ าตาเปล่าๆ 
ยังมีคนรักเรา  พูดกับใจตัวเองเอาไว้ 
ทนเหงาเศร้ากอดแม่  ดีกว่าให้เขาแลเป็นควาย 
เจ็บนี้คงไมต่าย เธอยังหายใจเต็มปอด 
โตมาเจ้าจั่งพ้อเขา  ให้เจ้าเซาโศกเศร้า   
ให้เซาเสยีใจ 
ฮู้อยู่ว่า  ใจเจ้านั้นเจ็บหลาย ให้เซาสา 
เศร้าไปหัวใจก็หม่น   เศรา้ไปหัวใจก็หม่น 
แค่คนผ่านมาใหจ้ า  ให้ย่างหนีจากความช้ า 
เพลี่ยงพล้ าแค่ควายชน   ก็แค่คนละบ่มีหัวใจ 
ฮักให้ตายเขาก็ไมเ่ห็นค่า 
พวกคาสโนว่า ปล่อยป๋าโลด 
 
เพลง : เฮ็ดทุกวิถีทาง 
ศิลปิน : เบ้ิล ปทุมราช feat.ก้อง ห้วยไร่ 
ค าร้อง/ท านอง : เบ้ิล ปทุมราช 
อ้ายเฮด็ทุกวิถีทาง อยากได้นางเปน็เมีย  
แต่สุดท้ายกะเสีย... ให้เขาไป 
เฮาเกดิมาเป็นคนแค่ฮูจ้ัก บ่ไดเ้กิดมาเป็นคนฮู้ใจอีหยัง
หลาย เฮาเกดิมาได้พ้อได้อย่างกาย  บ่ได้เว้าอธิบาย 
อีหยัง อีหยัง อ้ายเกิดมาเสือกบุญบ่พอ  ได้แต่รอได้แต่
หวังสุดท้าย สดุท้าย ก็ผดิหวัง จริงจังบ่ได้... 
อ้ายเฮด็ทุกวิถีทาง อยากได้นางเปน็เมีย   
แต่สุดท้ายกะเสีย... ให้เขาไป 

จักสิเฮ็ดจังใด๋ จังสไิด้นางคืน   ยิ่งโตอ้ายยิ่งฝืน...  
ยิ่งปวดหัวใจ อ้ายกะอยากสเิป็นเศรษฐี แต่ว่าฐานะที่มี
เป็นแค่เศษไง   คั่นแม่นอ้ายไดไ้ปเกิดอยู่ดูใบ 
กะอยากสิเป็นเจ้าชายมเีงินพันล้าน   แต่สุมื้อนี้อ้ายกะ
ภูมิใจ เกิดชาตไิทยภาคอีสาน หนา้ตา หน้าตา  
บ้าน บ้าน ที่ฮักเจ้า  OK  BABY  กะย้อนว่าอ้ายนั้นมัน
ซอมเจ้ามาตั้งแต่น้อย แต่สุดท้ายกะต้องผิดหวังย้อน
อ้ายมีเงินแค ่200  จักละสิเฮ็ดจังใด๋กะย้อนชีวิตมีปม
ด้อย กะไดแ้ต่ถ่ากะได้คอยได้แต่หวังไปมื้อ มื้อ 
บัดเขาคนน้ันมีหลายล้านพร้อมทีด่นิ  มีท้ังรถเก๋งท้ังเรือ
ยอร์ช ทั้งรถสปอร์ต ท้ังเครื่องบิน โตเฮามี 200  
พอซื้อเหล้าขาวไว้นั่งกิน ให้เซาเว้าให้ฟ้าวริน  
มันผิดหวัง ผดิหวัง 
 
เพลง : โสดโสตาย 
ศิลปิน : นุช วิลาวัลย์ Rsiam 
ค าร้อง-ท านอง จินนีก่ะวีล่า 
อย่าว่าซี่ว่าซั่นให้กันเด้ออ้าย 
น้องเคยเจ็บจากคนหลายใจมันเลยต้องจ า 
จากท่ีเคยสดใสบ่คือเกา่หลังจากผูบ้่าวถ่ิมเฮาไป 
อยู่บ้านคนเดียวมันเศร้าหลายเลยตัดสินใจไปหาหมู ่
หมู่เอ้ยมื้อน่ีเฮาเจ็บหลาย 
อยากไปผ่อนคลายอยากไปหยา่ว 
หาแซวผู้บ่าวแบบโสตาย 
กะเลยต้องโยก โยก โยก  ให้มันลมืโศก โศก โศก 
จัดมาจากโบก โบก โบก ให้ลมืความช้ า 
กะเลยต้องเด้า เด้า เด้า  บ่ให้มันเศร้า เศรา้ เศร้า 
ลืมคนที่เอา เอา เอา  ใจเฮาไปย า 
ม่วนกันให้มันลืมอ้าย อาว....ฮะนี่ คนโสด โสด หล่อ 
หล่อ ยุไส ยกมือไวสิห่อกลับเมือบ้าน 
ขอแค่อ้ายนั่นโสดซิงจริงใจบ่ตั๋วน้องฮ้องไห่คือท่ีผ่านมา 
เด นอ อ้ายเอย เอิงเอย เอิงเอยเอย่ เอ่อเออเอิงเอย 
เด้อ อ้ายเดอ เด้อ อ้ายเดอล่ะ เด๋อ เด๋อ อ้ายเดอ 
สอย สอย พี่น้องฟ้งสอย 
เด้าเทื่อแรกใหล้ืมผู้บ่าวเก่าได ้
เด้าเทื่อต่อไปให้ได้ผู้บ่าวใหมเ่ข้ามาเด้อ 
ส่ านี้กะว่าสอย.... ฮิ้ววววววววว 
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เพลง เคียว 
ศิลปิน : วง เฟลม 
ค าร้อง/ท านอง:เก่ง วง เฟลม 
คึดผิดอีหลี ท่ีมอบความฮักให้กับคนซั่ว  
หน้ามืดตามัว เฮาโง่กว่างัวและปึกหลาย 
มีเฮาเป็นแฟน แต่เจ้ากะแสนจะนอกใจ จักไผเป็นไผ  
ที่ได้เจ้าไป เขาส่าเบดิบ้าน เมื่อความจริงถูกเปิดเผย 
เจ้ากะท าเป็นเฉยชา สารภาพมาหน้าด้านด้าน  
ว่าเฮามันโง่หลาย ยอมรับว่าหมึน อยากสิฆ่าเจ้าให้สา
ใจ แต่กะบ่มีประโยชน์อะไร ตายถิม่สื่อ สื่อ 
ยังมีหน้ามาเฮ็ดใส่ ไปควงผู้นั่นผู้นี่ สิออนซอนอยู่ติ  
คั่นเป็นแต่กี้อาจสิเจ็บใจ มื้อนี้เริ่มตาสว่าง  
สิบ่ยอมเป็นทาสผู้ใด๋ สิไปตายใส๋กะไป แต่อยากใหฮู้้ว่า 
ก็แค่ของตายที่เฮาเคยเคีย้ว แค่คน เคียวเคียว ท่ีเฮาเคย
เอา ของเศษของเหลือเน่าเน่า จักผู้ใด๋สเิอาให้ถามแหน่ 
แค่คนคนเดียวที่มันตอแหล ไปโลดแล้วแตเ่ฮาบเ่สียดาย 
แค่อยากเตือนให้เจ้าฟังไว้ ไปนอนกับไผอย่าลืมใส่
ถุงยาง แต่กี้แต่ก่อน เจ้าบ่มีแวว สิเป็นคนหลายใจ  
เฮาคาดบ่ถึง ว่าหน้าใสใส สิกลายเป็นลายต่าง 
จากแมวเป็นเสือ เฮาบ่อยากเสื่อ บอกเลยว่าโคตร
ผิดหวัง กะเจ็บกะหยั๋ง หัวใจกะพัง  
คือเฮ็ดคักแท้น้อหล่ะ ท าท่าเฮ็ดใส ่ไปควงผู้นั่นผู้นี่  
สิออนซอนอยู่ติ คั่นเป็นแต่กี้อาจสเิจ็บใจ 
มื้อนี้เริ่มตาสว่าง สิบย่อมเป็นทาสผู้ใด๋ สไิปตายใส๋กะไป 
แต่อยากให้ฮู้ว่า 
 
เพลง : ซางว่า 
ศิลปิน : กิ๊ก รุ่งนภา 
ค าร้อง/ท านอง : อาทิตย์ ศรีสุข 
น้องยังปลื้มเฮาเป็นแฟนกัน มาแสนนานจนคนส่า 
เฮาสองคนผูกค าสัญญา ว่าสฮิักกนัตลอดไป.... 
มาจนวันหนึ่ง ไทบ้านลือว่าอ้ายนอกใจ 
ไปหล่อยควงผู้สาวคนใหม่ แม้นบ่...อ้าย 
* ฟังค าแทงใจ อย่าเว้าหลายเฮาเลิกกันสา 
บ่มีจริงติค าสัญญา แค่นิทานก่อน... 
** มาซ่างว่า แท้น้อน่ีบ้อคนท่ีเคยฮักกัน 
เทียวพยายามท าดี เพื่อให้ไดเ้ป็นแฟนก็แค่เหงา 
มาซ่างว่า แท้น้อ น่ีบ้อคนท่ีน้องฮักหลาย 
แค่ชีวิตน้อยๆของน้องยังให้ได้เลิกจั่งได๋ ล่ะอ้าย  
มาซ่างว่า... น้องกอดแข้งกอดขา ทั้งน้ าตาว่าอ้ายอย่า
ไป 

น้องบ่ดีกับอ้ายหม่องได๋ สิแก้ไขใหถ้ืกใจอ้าย 
อ้ายบอกว่าเบื่อปานโพลดิอน สิขอลาก่อน สิหาเอาใหม ่
คนซื่อๆ มันบ่เร้าใจ เด้ออ้ายว่า 
 
เพลง : หน่าลา 
ศิลปิน : กิ๊ก รุ่งนภา 
ค าร้อง/ท านอง : อาทิตย์ ศรีสุข 
มื้อนี่เป็นมื้อสันต์วันดีที่อ้ายนัดพ้อ 
น้องฟ่าวแต่งโตมารอ คนรูปหล่อท่ีฮักเบิ่ดใจ 
มีเรื่องส าคญัสิว่าโทรมานัดไว ้
คิดเอาไว้จั่งได๋ขอให้เป็นคือว่า 
บทละครทีวี ฉากนี้น้องยังจ าได ้
พระเอกต้องการเปิดใจ เรยีกนางเอกไปเพื่อขอแต่งงาน 
อ้ายจ้องตาเงียบขรึม น้องปลืม้จนยิ้มหน้าบาน 
วันท่ีรอมานานคือมื้อน่ี หน่าน้องลาเมื่ออ้ายบอกว่า 
เฮาเลิกกันสาค าแพง แก้มแดงๆ นอ้งคงถอดสีซีดเซียว
จนหมองหม่น ร่ายกายก็เริม่อ่อนแรง หัวใจแฮ่งเจ็บเกิน
ทน  ก้มหน่าลาร้องไหส้ับสน จนเเทบขาดใจ 
อย่าฟ่าวถ่ิมกันได้บ่น้องรับบไ่ด้ ในฝันน้องยังมีอ้าย  
ฮักกันหลายบ่มีมื้อจาง  บทละครทีวี ฉากนี้น้องยังจ าได้ 
พระเอกต้องการเปิดใจ เรยีกนางเอกไปเพื่อขอแต่งงาน 
อ้ายจ้องตาเงียบขรึม น้องปลืม้จนยิ้มหน้าบาน วันท่ีรอ
มานานคือมื้อนี ่
 
เพลง : ร้ัง 
ศิลปิน : กิ๊ก รุ่งนภา 
ค าร้อง/ท านอง : นันท์ ธนากร 
เบิ่งตาเดยีวกะฮู้ ว่าอ้ายบค่ือเก่า  
น้องกินข้าวบ่ได้กินหญ้า 
เด็กน้อยหัวส่ าก าปั้น ยังฮู้ว่าอ้ายท าท่า  
เล่นละครตบตาว่ายังฮักกัน 
บ่ปากย้อนบ่อยากผิดกัน อยากใหม้ันจบๆ ไป  
หวังว่าอ้ายอาจสิคิดไดส้ักมื้อนึง 
แต่ยิ่งเสยอ้ายกับยิ่งได้ใจ เห็นน้องเป็นควายโตนึง  
บ่เคยคิดถึงว่ามันฮู้สึกจั่งได ๋ 
*หลูโตนซาตมันแหนค่นท่ีมันฮักแต่เจ้า บ่ปากบ่เว้า 
บ่แม่นเจ็บบ่เป็น ไผสิเว้าว่าอ้ายบ่ด ี
น้องกะเถียงแทนคอเป็นเอ็น อย่าเลือดเย็นกับน้องคัก
หลาย ได้บ ่ฟ่าวแหล่นต าหน้าต าหลัง อยากได้หยัง
กะฟ่าวหาให้ฮักเบดิใจ ฮู้จักบ่... 
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เพลง อย่าว่าเถาะ 
ศิลปิน กิ๊ก รุ่งนภา 
ค าร้อง/ท านอง อาทิตย์ ศรีสุข 
น้องเฮ็ดหยังให้อ้ายบ่พอใจ  
อ้ายกะซงเคียดเป็นฟ้ืนเป็นไฟ 
โมโหยามได๋ อ้ายกะฟ้าวไล่ ให้น้องออกจากชีวิตอ้ายไป 
เก่าเเล้วบ่เจียม ค าพูดนี้รุนแรงและเหี้ยมเกรียม 
คิดเบิ่งแหน่ยามฮักกันใหม่ๆ   
เทียวเอาใจน้องปานเป็นนางฟ้า 
ค ากะเบื่อ สองค ากะเบื่อ ดั่งมีดเถอืเอาเนื้อใจ 
เลิกกันสาหาเอาใหม่ เวา้มาได้จั่งได๋ยามเฮาผิดกัน 
อย่าว่าเถาะ อย่าว่าสิเลิกกันเถาะ 
คนฟังมันใจสิขาด ฟังยามได๋กะบาด ลึกลงกลางห้องใจ 
อย่าว่าเถาะ ฮักกันคือเก่าได้บ่ ตอนคบกับใหม่ๆ 
ค าที่อ้ายว่าไว้ น้องจ าได้บผ่ิดชีวิตกะให้ได ้
 
เพลง : ร าคาญกะบอกกันเด้อ 
ศิลปิน : ล าเพลิน  วงศกร 
ค าร้อง-ท านอง  : ล าเพลิน วงศกร / เต๊ะ ตระกูลตอ 
ที่อ้ายทักหา อยากให้เจ้าฮู้ว่า อ้ายคิดฮอดเจ้าหลาย 
มันเป็นความสุขทางใจ ของผู้ชายบ้านๆ คนนี ้
ทักไปท้ังเฟซทั้งไลน์  กะย้อนว่าอ้ายเว้าน าเจ้าคนด ี
แต่ยังบ่มีท่าทีว่าเจ้าสิตอบกลับมา  โอ้.... 
คั่นแชตสีชมพู เขาบ่สนใจ  
กะหันมาเบิ่งแชตสีฟ้ากะได้เด้อ 
บ่แม่นว่าอ้ายว่า แค่อยากสเิว้ากับเธอ 
ถ่าตอบแชตน้องอยู่เด้อ ฮู้บ ่
ร าคาญกะบอกกันเด้อ สิบส่ะเออะ ไปทักเจ้าอีก 
ฮู้อยู่ว่าบ่มสีิทธ์ิ มันผิดตั้งแต่แอบฮกัแล้วล่ะ 
หงุดหงิดก็บอกกันด้วย  หนหวยกบ็อกกันมา 
สิบ่ทักไปหา คั่นเจ้าบ่อยากเวา้น า  (โอ้) 
เพื่อให้เจ้าส่ าบายใจ 
 
เพลง : หมาวัด 
ศิลปิน : ล าเพลิน วงศกร 
ค าร้อง-ท านอง : ล าเพลิน  วงศกร 
ได้แต่ถามเจ้าของสมุื้อ  ว่าเฮาคือเป็นคนแบบนี้ 
อ้ายฝันเกินโต ไปบ่คนดี ที่แอบฮักเจ้าทั้ง ๆ 
ที่เฮาบ่สมกัน บ่มีวันท่ีเฮาสิคูค่วร  
อย่าไปกวนใจเจ้า ให้หมองเศร้า 
ส่ าก้อนข้ีดิน มาสิสมกับดาว  

คือความฮักของสองเฮามันเป็นไปบ่ได้ 
เจ้าส่ านางฟ้า อ้ายแค่หมาวัด แค่บกัหมาจรจดับ่มี
เจ้าของ มีสิทธ์ิแค่ได้หมายปองแต่ครอบครองบ่ได้  
ย้อนฮู้โตเจ้าของด ีเป็นไดส้่ านี้ เลยต้องเจียมใจ  
ต่อให้อ้ายฮักเจา้เบิ่ดใจ กะเป็นไดส้่ านี ้
อ้ายคือจั่งกับหมาวัดโตหนึ่ง ที่คอยแอบซึ้ง แอบฮัก
นางฟ้า เพ้อฝันผู้เดยีว คือจั่งผีบ้า ว่าสิได้เจ้ามา  
เป็นนางฟ้าของใจ 
 
เพลง ฮักฮ่าง 
ศิลปิน: เต้ย อภิวัฒน์ 
เนื้อร้อง: อภิวัฒน์ บุญอเนก 
ค าว่าฮักท่ีเคยให้กันเจ้าเอาไว้ไส 
ค าว่าฮักว่าฮักอ้ายหลาย ลมืมันละบ้อ 
เถียงนาน้อยที่เคยหยอกเย้า มันช่างเงียบเหงา 
บ่มีเจ้า คือเก่า มันเหงาเหลือเกิน… 
จะผ่านพ้นคืนวันร้ายๆ นีไ้ปแนวได ๋
เมื่อในใจมันยังบ่ลืมยังฮักแตเ่จ้า 
อยากบอกว่ายังรอเสมอบ่เคยไปไส 
คนในใจ คือเจ้า บ่เคยเปลี่ยนแปลง… 
วันเวลา บ่อาจเปลี่ยนใจของอ้ายได้ดอก 
กี่วันคืน ผ่านไป บ่เคยสลิืม... 
ภาพทรงจ าเก่าๆบ่เคยลืมเลือน 
ยังคงเหมือนตัวคอยย้ าเตือนเรื่องราวความหลัง 
ภาพตอนฮักแรกเริม่ จนตอนมันพัง 
ยังคงฝังอยู่ในใจอ้าย บ่เคยลบเลือนบ่ว่าสิโดนปานได๋ 
 
เพลง คิดฮอดแฮง 
ศิลปิน: เต้ย อภิวัฒน์ 
เนื้อร้อง: อภิวัฒน์ บุญอเนก 
ใจยังคงโหยหา ทุกเวลาเจ้าไปอยู่ไส 
วันท่ีเจ้าจากไป อ้ายยังจ าบ่ลืม 
ในคืนวันเงียบเหงา บ่มีเจ้าน้ าตายงัไหล 
เจ้าคงมีคนใหม่แล้วน้อ 
ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮือ ฮื่อ 
ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮือ ฮื่อ 
คิดฮอดเจ้าเด้ คิดฮอดแฮง 
น้ าตาอ้ายไหล หัวใจพังเพ 
ชีวิตโลเล เจ็บคักแท้เด้ ฮู้บ่น้องหลา่ 
เมื่อเจ้าบอกว่า เฮาเลิกกันสา 
ฮู้บ่น้ าตาของอ้ายนั่นหนา ไหลหยาวย้อยๆ 
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แหละต่อตากนี้ชีวิตของอ้าย 
ต้องพังทลายบ่แม่นฝันร้ายปางตายน้องหล่า 
ที่หยดน้ าตาทีไ่หลออกมา 
ทุกการกระท า อ้ายยังจดจ าบ่เคยลืมเจา้ 
 
เพลง ไข่เน่า 
ศิลปิน: เต้ย อภิวัฒน์ 
เนื้อร้อง: อภิวัฒน์ บุญอเนก 
กะเข้าใจอ้ายกะฮู้โตดี  ตัวอ้ายนี้คอืจังหมาหัวเน่า 
เบิ่ดความหมายเบิดประโยชน์ให้เจา้ 
คือข้ีเถาที่เจ้าเขี่ยถิ่มไป 
บอกว่าฮัก ฮักเจ้าหลายเบิดใจ  น้ าตาไหลใจให้ไปบม่ีค่า 
ย่างไปไสมีแตค่นเขาซา  กะฮู้ว่านอ้งไปมีผูไ้หม่  
แต่อ้ายกะยอม น้ าตาอ้ายไหลหย่าวๆ เมื่อเจ้าบอกว่า 
เฮาเลิกกันสา น้องหล่าขาอ้ายมันหรอย 
เก็บเอาไวส้าก่อน อย่าฟ้าวถ่ิมอ้ายไป 
อย่าไปไส  อยู่กับอ้ายจักคราวได่บ ่
ฮักเจ้าเบิดหัวใจ บ่มีความหมายกบัเจ้าบ้นาง 
ถิ่มอ้ายคือไข่ฮา้งฮัง  เหม็นเน่าโยนถิ่มโลดติ 
 
เพลง : ค าฮัก 
ศิลปิน : แซ็ค ชุมแพ 
ค าร้อง/ท านอง : เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิค 
อันค าฮักท่ีเก็บเซีย่งไว้ เจ็บปานไดไ๋ผสิฮู ้
ย่านว่าบอกให้เขาฮู้แล้วเขาบฮ่ัก 
ได้แต่ห่วงซอมอยู่ห่างๆ น้องคนงามได้ยา่งตามฝัน 
อ้ายผู้จนบ่กล้าดึงมือคู่นั้น จับลงมาจากเทิ่งฟ้า 
* ก าลังสิปีนบืนสู้ชะตา ข้ึนไปเทิ่งฟ้าเพียงบอกค าฮัก 
รออ้ายแน่อย่าฟ้าวติดกับดักค าฮักผู้ได ๋
อุกอั่งเอาย่อนเก็บค าฮัก ท้ังที่ใจพอสิตายน าเขา 
ฟ้าเทาะฟ้า สิฝืนทนเอา รอมื้อให้เฮาสองคนได้ฮักกัน 
เคยบ่ยามยิ้มยามหัว แต่แอบกลัวคั่นสบหน่วยตา 
อยู่ใกล้ยามไดส๋ั่นเหมดิสองขาเก็บอาการบ่อยู่ 
เจ็บคักยามเจ้ายิม้ให้ไผ หัวใจหมุ่นปานข้าวคั่ว 
ฮ้องไห้ย่อนใจมันกลัว เจ้าสิไป ไปฮักเขา 
ทางสิม่างน้ าสิมา อ้ายสิมดุด าไปหาเจ้า 
ถึงค าว่าฮักท่ียังบ่เว้า แต่อ้ายกะฮักเจ้าเหมดิหัวใจ 
 
 
 
 

เพลง : บ่แม่นบ่ฮัก 
ศิลปิน : แซ็ค ชุมแพ 
ค าร้อง : อนุชา นารถศรีทา 
ย่อนว่าฟ้าลิขิตมาเพื่อจาก 
หรือวิบาก กรรมใด ที่เฮด็มา 
คั่นเส้นทางบ่สมคู่ควรน้องหล่า 
บัดสิว่า บ่แม่น คู่คอง 
บ่เคียงกันคั่นสวรรค์บส่รรสร้างเฮา 
พาพัดพลัดพรากแยกเฮาสอง 
ต้องจากกัน บ่ทันได้สมดังใจ 
ย่อนสวรรค์ขีดทางให้เฮาเดิน 
ต้องเผชิญกับความปวดร้าว 
ต้องเหน็บหนาวกับความพลัดพราก 
บ่อยากจาก แต่อ้ายต้องไป 
บ่แม่นบ่ฮัก บ่ได้อยากจากนาง 
แต่ว่าเส้นทางลิขิตไว้ให้อ้ายไป 
ทั้งที่ใจเจ็บปวดเหลือเกิน 
บ่แม่นบ่ฮัก บ่ได้อยากห่างเหิน 
ย่อนชะตาเข้ามาเผชิญ เฮ็ดอ้ายใหจ้ากลา 
 
เพลง แรกๆ หน้ามน ดนๆ หน้าหมา 
ศิลปิน เมย์ จิราพร พอดีม่วน 
ค าร้อง/ท านอง สะเลอปี ้
น้องเคยเป็นนางฟ้า เคยเป็นคนท่ีมีมันค่า  
แต่ต้องเป็นหมาเมื่อเวลามันผ่านไป 
เคยแชท เคยไลน์ เคยโทร ฮักหมดโปร หรือว่าโตมีใหม่ 
อ้ายจึงเปลี่ยนต าแหน่งน้องไป จากอยู่หัวใจ  
ไปส้น........ตรีน จ๊ะจ๋าดีแท้ ทั้งฮักทั้งแคร์  
ดูแลดีแฮง บัดยอมใหเ้จาะไข่แดง คือเป็นผีโตใหม ่
อีน่ัน อีน่ี อีห่า สารพัดสตัว์ กัดจนเจ็บใจ นี้บ้อ  
ผช เห็นใหม่ ฮัก ไปหน้า 
แรกๆหน้ามน ดนๆ กลายเป็นหนา้หมา 
เดี๋ยวนี้อ้ายบ่หัวซา แต่ก่อนหนาเอาอกเอาใจ 
แรกๆ น้องกะส าคญั พอนานๆน้องนี้ส่ าควาย 
จะทนท าไมให้อ้ายท าร้ายใจ หาใหม่ยังง่ายกว่า 
 
 
 
 
 
 



 

 

  135 

เพลง : ฝากใบลา 
ศิลปิน : เนย ภัสวรรณ 
ค าร้อง/ท านอง : สะเลอปี้ 
แชทเฟสเด้ง ยามหกโมงเช้า 
บอกว่าเฮาเลิกกันสาเนาะ 
รีดผ้าอยู่กะน้ าตาคลอ 
จนอีพ่อถามว่าเป็นหยัง 
เช็ดน้ าตาพังแล้วบอกพ่อว่าฝุ่นเขา้ตา 
ก าลังสิแชทถามว่าจริงหรือหลอก 
อ้ายกะมาบล็อกเฟสหนีจากกัน 
เป็นหยังอ้ายคือเฮ้ดจั่งวั่นน้องบ่เขา้ใจ 
สมัครอีกเฟสเพื่อเข้าไปส่อง 
อ้ายโพสต์ฉลองความฮักครั้งใหม ่
น้องเสียใจบ่มีแฮงไปฮอดโรงเรียน 
จึงเขียนใบลาพร้อมน้ าตาที่มันรินไหล 
แล้วฝากเพื่อนไปให้คุณครูว่าหนูขอลา 
หากอาการทางใจหนูดีขึ้นหนสูิบืนไปโรงเรียนดอกหนา 
แต่มื้อนี้ขอลาเช็ดน้ าตาใจ 
 
เพลง : ค าแก้ตัวของคนฮักจาง 
ศิลปิน : เมย์ จิราพร 
ค าร้อง/ท านอง : สะเลอปี ้
คือฟ้าผ่าลงกลางใจ เมื่อเห็นอ้ายเดินกับเขา 
จูงมือ สบตาหวานกันแท้หนอ 
ทนเบิ่งบ่ได้อีหลี จึงหนมีาลี้นั่งไห้กอ่ส่อ  
เสียดายเวลาที่รอบ่พ้อฝั่งฝัน 
บ่ อิตนน้องแหน่บ้ออ้ายอุตห์ส่าทุม่ทั้งใจกาย  
อ้ายยังบ่เห็นใจกัน ถึงขนาดนั้นเหน็ปานน้ัน  
อ้ายยังว่าบ่มีหยังกัน น้องคนเด้อ บ่แม่นควาย 
น้องเห็นเต็มตาอ้ายยังว่าบ่มีอีหยัง  
ค าแก้ตัวของคนฮักจางค าพูดฮ้างๆที่เช่ือบ่ได ้
ถ้าฮู้แบบนี้น้องคนบ่ทุ่มเทความจรงิใจ  
ความฮักท่ีมอบใหไ้ป บ่มีความหมายต่ออ้ายแม่นบ ่
อ้ายบอกเป็นแค่เพื่อนกันแต่เหมือนว่ามันบ่มีแค่น้ี 
นั่งตักจู๋จี๋นี้บ้อเพื่อนกัน อ้ายบ่ต้องมาเว้าแก้ตัว 
น้องเห็นชัวร์ๆ เต็มตาปานนั้น หลกัฐานเต็มตาอ้ายอย่า
แก้ตัวอีกเลย 
 
 
 
 

เพลง : ดับเบิ้ลเจ็บ 
ศิลปิน : ไหมไทย หัวใจศิลป์ 
ค าร้อง/ท านอง : สังวาล ศาลางาม 
บ่เคยถืกถิ่ม เจ้าสิฮู้อิหยัง ว่าคนฮักพังมันเจ็บสิตาย 
หายใจปลารอเวลาสุดท้าย เจ็บหลาย.... 
หน่ายคนตอแหล.. โอ โอ่ โอ โอ โอ โอ้ โอ โอ้.. 
ละหนอ...  เว้าเรื่องฮัก กะอกหักมาเรื่อยๆ 
แต่กะยังบ่เมื่อย ตามหาฮักแท้อยู ่
บ่ฮู้ว่าเจ้าเกิดแล้วไป่ คนของใจ จักไปอยู่ไสบ ุ
บอกฮักผู้ใด๋กะได้แค่อ้ายได้แค่หมู ่
เคียดหลายอยู่ พ้อแตผู่้ขี้ตั๋ว 
เจ็บ ดับเบิล้เจ็บ เจ็บแฮง เจ็บหลาย 
ถ้าแม่นโรคร้าย ตายแล้ว บ่ต้องปัว 
ซั่วคักซั่วแหน่ให้เขาย้องใช้ 
คิดว่าเขามีใจ โอ้ยห่าขั่ว.. 
ขั่นถืกตั๋วแล้วไดโ้ลห่  ์อ้ายคนโง่คือสิไดโ้ลห่์เตม็เลา้ 
มาเว้าเรื่องความฮัก อกหักมันเจ็บปวด  
สถิติแพ้รวด บ่อยากอวด บ่อยากเว้า 
ตอนแรกกะทางเฮา สุดท้ายบาดแม่นเขา 
เว้าอีหลีไปขี่กันอยู่ไส 
เฮ็ดใส่เจ้านั้น เฮ็ดใส่บ่หลโูตน คนไห้ แพ้ใจ พ่ายรัก 
ถ้ารู้จักแบบน้ี แต่กี้ข่อยเมี่ยนแล้ว ว่าสิจ่งเอาแนวกะล่ะ
เป็นลายต่าง.  (ร้อง).เจ็บปางตาย  
อ้ายมันส่วนเกิน เขาไดเ้จ้าไปเสิ่น โอ้ยงึดหลาย 
อ้ายได้ใบแดง ละ่เบดิแฮงย่างออก สนามใจเจ้าบอก.. บ่
มีอ้ายแล้ว แพ้ฟาล์วสาวถ่ิม ละเบดิผู้เอาแนว ต้น ๆ ดี
หลาย กะตอนปลายมาแผ่ว เจ้าเสร็จเขาแล้ว อ้ายขอ
อ าลา ลาล่ะเด้อ อ้ายขอลาก่อน ถอนหายใจลา..  
ป้ายหน้าโสด จั่งพอกัน.. 
 
เพลง บ่ต้องห่วงอ้าย 
ศิลปิน ไหมไทย หัวใจศิลป์ 
ค าร้อง/ท านอง ทัศน์ ทินกร 
อ้ายบ่ว่า ค าลาจากปากของเจ้า 
ถึงสิเหงา ก็บ่เป็นหยังน้อนาง 
อ้ายเข้าใจน้องหล่า ถึงเวลาเลือกหนทางย่าง 
ยอมพ่ายอ้ายยอมหลีกทาง 
ให้เจ้านั้นส าบายใจ 
บ่ต้องห่วงอ้ายดอกคนด ี
สิอยู่หม่องนี้ยังมีน้ าตา 
กะเบิ่ดฮัก อ้ายฮู้ว่า 
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เจ้าคงต้องไป 
บ่ต้องห่วงอ้ายดอกก้อนค า 
อ้ายสิจ ามื้อนีเ้อาไว ้
ว่าเทื่อหนึ่งเคยให้ใจ 
กับเขาคนท่ีฮักเฮาบ่จริง 
บ่ต้องห่วงอิหยังเด้อหล่า 
อ้ายบ่ว่าเข้าใจเจ้าเบิ่ดทุกสิ่ง 
ให้เขาฮักเจ้าอหิล ี
อย่าคืออ้ายท่ีถืกเจ้าถิ่ม 
ถ้ามื้อได๋ เขาบฮ่ักจริง 
ให้คืนมาหาอ้าย 
 
เพลง : ฆ่าอ้ายให้ตายสา 
ศิลปิน : ไหมไทย หัวใจศิลป์ 
ค าร้อง-ท านอง : เต๊ะ ตระกูลตอ 
หัวใจอ้ายแตกสลาย กายอ้ายบ่มีแฮงเดิน 
มันทรมานเหลือเกิน เมื่อเจ้าเมินบส่นใจ 
ไสหล่ะ คนท่ีว่าฮัก เป็นหยังคือจั่งจากไป 
อ้ายเฮด็ผิดหม่องได๋ ให้อภยัอ้ายแนเด้อ 
เหตุผลจักมาแตไ่ส มื้อสิไปหลายคกัเหตุผล 
บ่คิดสิมาหลโูตน คนถึกถิ่ม สเิจ็บส่ าได๋ 
ตอนคบกันบอกว่าอ้ายบ่ดี พอเลิกกันว่าอ้ายดีเกินไป 
กอดขารั้งเจ้าเอาไว้ เฮด็จั่งได๋เจ้ากะบ่อยู ่
ฆ่าอ้ายให้ตายสา อยูไ่ปกะไร้ค่าจั่งซี่ 
ชีวิตบ่มีหยังดี ตั้งแต่มื้อท่ีน้องบอกลา 
บ่ตายอ้ายกะส่ าตาย สภาพอ้ายส่ าคนเป็นบ้า 
อ้ายสิไปตายเอาดาบหน้า ลาก่อน (ตายกูตาย) 
บ่อยากเฮด็อีหยังแล้ว กายเย็นชาสมองบ่รับรู ้
ที่ยังหายใจอยู่ กะส่ าคนตายทั้งเปน็หล่ะ 
เฮาฮักกันมาตั้งโดน เฮาคบกันมาจนว่า 
ยังท าใจบ่ได้ดอกหล่า น้ าตาอ้ายยงัไหลบ่เซา 
 
เพลง : หลีกทางฮัก 
ศิลปิน : ไหมไทย หัวใจศิลป์ 
ค าร้อง/ท านอง : ศักดิ์ ศิริเวช 
กะฮู้ดีอยู่กะเข้าใจอยู่ว่าน้องสไิป 
บ่เป็นโตถ่วงสิบ่ขวางทางใจ 
ยอมหลีกทางให้คันอยากไปจากกนั 
บ่โทษเจ้าหรือเขาเป็นคนผิด 
อ้ายสิบ่ปิดทางฮักท่ีเจ้าฝัน 
ลืมมันไปสาวา่เฮาเคยฮักกัน 

บ่ต้องย่านอ้ายนั้นสิเสียใจ 
ขอหลีกทางให้เจ้าไปกับเขา 
อ้ายสิรับเอาความเจ็บมันเอาไว ้
แม่นสิเจ็บแป๋ตายแต่อ้ายสิอดเอา 
ขอหลีกทางฮักของน้องกับเขา 
อดีตเน่าๆ อย่าเก็บมันเอาไว ้
ยอมหลีกทางให้เจ้าย่างจากไปเจ็บปานได๋กะยอม 
ขอหลีกทางฮักถึงอ้ายอกหักกะบ่เป็นหยัง 
บ่ต้องเป็นห่วงแม่นอ้ายสเิอิกพัง 
แม่นผิดหวังสิบ่ขวางทางใจ 
บ่โทษเจ้าหรือเขาเป็นคนผิด 
อ้ายสิบ่ปิดทางฮักท่ีเจ้าฝัน 
ลืมมันไปสาวา่เฮาเคยฮักกัน 
บ่ต้องย่านอ้ายนั้นสิเสียใจ 
 
เพลง : ทางเลี่ยงเจ็บ 
ศิลปิน : ไหมไทย หัวใจศิลป์ 
ค าร้อง-ท านอง : สมชาย ตรุพิมาย 
ฮู้สึกได้ว่าฮักเฮา บ่ได้ท็อปฟอรม์คอืแต่กี้ 
ฮู้สึกได้ ในใจเจ้ามี เขาติดที่หน่ึงในมาแรง 
หวัง ดึงเจ้าคืนกะตตีื้นบ่ได้ มีแต่ถกึแซง 
เมื่อใจเธอเปลีย่นแปลง อ้ายยิ่งแขง่ โอ้ย..ก็ยิ่งเจ็บ 
ทางเลี่ยงเจ็บ กะมีอยู่ ฮู้ว่าต้องเฮ็ดจั่งได ๋
ก็แค่เซาฮักเจ้าเดินจากไป ก็บ่ต้องเจ็บหัวใจแบบนี้ 
ทางเลี่ยงเจ็บ กะมีอยู่ แต่หัวใจบ่ยอมไป 
มันต้องการฮักเจ้า จนนาทีสดุท้าย 
เจ็บกะสา่ง ดีกว่าเสีย่งขาดใจตาย (เพราะต้องเสียเธอ)
(เพราะบไ่ด้ฮักเธอ) 
มีแต่คนว่าอ้ายโง่ ที่ยอมเจ็บโตหลายปานน้ี 
ค าจากคนท่ีหวังดี งึดสมองอีหลีเพิน่ว่า 
เว้าง่ายนั้นแล้ว แนวเพิ่นบ่ได้ฮักแก้วตา 
แต่อ้ายฮักจนบ่กล้า เอ่ยค าลา เจ็บกะอดเอา 
 
เพลง :  เฮาบ่อยากมีหมู่คือโต 
ศิลปิน : เต๋า ภูศิลป์ 
ค าร้อง/ท านอง  : พงษ์ศักด์ิ ถนอมใจ 
กะฮู้อยู่ว่าเฮากับโตเป็นหมู่กัน 
เฮาบ่ควรสิคดึแนวนั้นกับหมู ่
อุกหลาย สิขาดใจบ่เป็นตาอยู ่
คันบ่บอกให้ฮู้ย่านอยู่บฮ่อดวันจันทร์ 
สิด่ากะด่า สิว่ากะว่า  เอาตามทีเ่หน็สมควรกะแล้วกัน 
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เฮาเก็บมาดน เฮาทนมานาน  
ให้เฮาเว้าแนจักสองสามค า 
เฮาบ่อยากมีหมู่น่าฮักคือโตฮู้บ ่
เฮาบ่อยากมีหมู่ที่ใจเฮาคึดพ้อหน่ า หน่ า 
เฮาบ่อยากมีหมู่คือโต คนอิหยังแฮงเบิ่งแฮงงาม 
สิเคียดให้เฮากะซาม เฮามาเป็นแฟนกันเถาะ 
ถ่าดนไปกะย่านเขายาดไปต่อหน้า 
ถ่าเวลากะยา่นอักหักล่ะเนาะ 
ฮักกัน ฮักแบบหมู่บ่เบื่อซั่นบ ่
มันบ่อุ่นดอกเนาะกอดคอบ่คือกอดกัน 
 
เพลง : อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง 
ศิลปิน :  ไผ่ พงศธร 
ค าร้อง/ท านอง : ตุ๋ย ด๊ะดาด 
อย่า...อย่ามาเว้าเถาะว่ายังคือเก่า 
ย้อนการกระท าของเจ้านั้นบค่ือเกา่..จนฮูส้ึกได้ 
อย่า...อย่ามาตั๋วกันให้มันเมื่อยใจ 
เรื่องเจ้ากับเขาคนเว้าคนสา่กันหลาย..ซุกไว้บ่อยู ่
กะให้มันชัดเจนแนแหมหัวใจ 
สิไดเ้จ็บเทือเดียวไปบ่ไดเ้จ็บดู ๋
ที่อ้ายมาถาม ..ย้อนอยากสิฮู้จากปากจากใจ 
ว่าอ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง ใจเพม้างไปทางเขาแล้วบ ่
สิเอาจังได๋ต่อ หรือว่าสิพอ บอกกันดีๆก็ได้ 
คันอ้ายเสียเจ้าไปอิหลีกะสไิด้หนี...ไปไกลไกล 
บ่อยากอยู่ให้เกะกะใจ...คนเขาสิฮกักัน 
ฮู้...เป็นคนรักเจ้าได้บค่่อยด ี
บ่ซอยบอกกันเอาบุญจักหน่อยแนติ๊...อ้ายผดิหม่องใด ๋
ขอ...แค่ให้เจ้าเว้าความจริงข้างใน 
เรื่องเจ้ากับเขาซงสิสนิทกันหลาย..เกินค าว่าหมู ่
 
เพลง : ฮู้โตแนบ่ (อ้ายเจ็บ) 
ศิลปิน :  เน็ค นฤพล 
ค าร้อง/ท านอง : ล าเพลิน  วงศกร 
จบกันไปได้ บ่ ดนเจ้าจะมีคนของใจคนใหม ่
เพียงระยะเวลาบป่านใด๋  
จากคนใหม่อ้ายก็กลายเป็นคนเก่า 
ทิ้งให้อ้ายเหงาเศร้าอยูผู่้เดยีว  
ไปแบบบ่เหลียวเลยเนาะคนไค 
จากคนฮักคนที่เคยได้อยู่ในใจ ตอนนี้อ้ายกลายเป็น
เพียงแค่..คนที่เจ้าบ่เอา 
มื้อท่ีน้องเหงาก็ยังมีเขาข้างกาย  

แต่มื้อที่อ้ายเศร้าใจฮือบ่มไีผจั๊กคน 
ตั้งแต่เฮาเลิกกันกเ็ป็นเวลาบ่ทันไดด้น  
เจ้าก็รับคนใหม่เข้ามาแทนอ้าย โอ๊ย 
ฮู้โตแน่บค่นดี เจ้าเฮด็จั๊งซี่ อ้ายเจบ็ 
หรือเห็นหัวใจของอ้ายเป็นเพียงปลายเล็บ  
อยากตัดถิ่มยามได๋ก็ตดั 
หลูโตนกันแน่บค่นดี เจ้าเฮด็จั๊งซี่ได้จั๊งได๋   
บ่คึดฮอดมื้อท่ีเคยฮักกันแล้วบ่ใจ 
ว่าเฮาฮักแพงกันซ าได๋ ใจเจ้าคือลมืลง 
มื้อท่ีน้องเหงาก็ยังมีเขาข้างกาย  
แต่มื้อที่อ้ายเศร้าใจฮือบ่มไีผจั๊กคน 
ตั้งแต่เฮาเลิกกันกเ็ป็นเวลาบ่ทันไดด้น  
เจ้าก็รับคนใหม่เข้ามาแทนอ้าย โอ๊ย 
 
เพลง : หากบ่เคยฮักอ้าย 
ศิลปิน : เอ้ินขวัญ วรัญญา 
ค าร้อง/ท านอง : วสุ ห้าวหาญ 
แต่ก่อนแต่กี้นั้นหนาอ้ายเคยสญัญาว่าสิบ่เซาฮัก 
แต่แล้วอ้ายก็มาตีจากท้ิงฮอยฝากคือเจ็บที่บ่อยากจ า 
แต่ชีวิตเหมือนถูกออกแบบมาให้ยงัได้เห็นหน้า 
อ้ายอยู่ทุกเซ้าค่ า เจออ้ายใจก็เจ็บน า ๆ  
ซ้ าใจถืกซ้ าสายตาอ้ายย้ าแผลเก่า 
คิดพ้อยามอ้ายฮักกันอยู่ไกลกันยังรู้สึกด ี
แต่พออ้ายเบิ่ดฮักกันมื้อนี่มาใกล้กันยิ่งเจ็บบ่เซา 
หากบ่เคยฮักอ้ายคงบ่ต้องเจ็บปานนี่ 
ลบอดีตบไ่ด้อิหลีทุกภาพจ าย้ าให้เจ็บซ้ าเก่า 
หากบ่เคยฮักอ้ายน้ าตาคงบ่ไหลยาว ๆ 
ใกล้แค่ไหนก็ยิ่งปวดร้าว โอ๊ย ย้อนคนเซาฮักกัน 
ต้องถ่าฮอดมื้อใดทั้งหัวใจถึงจะตดัอ้ายลง 
เบิ่งหน้าอ้ายได้ตรง ๆ อย่างคนที่เพิ่งฮู้จักกันเมื่อวาน 
แต่เคยทุ่มฮักให้อ้ายมามันยากเกินกว่าจะท าเป็นลมืมัน 
มื้ออ่ืนเซ้าที่ตื่นขึ้นอีกวันบ่อยากใหม้่องนั้นมีอ้ายอยู่คือ
เก่า 
 
เพลง : ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่ 
ศิลปิน : ต่าย อรทัย 
ค าร้อง/ท านอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสน ี
เฮ็ดสิเฮ็ดถ่อใด๋ น้องกะเปลี่ยนใจอ้ายกลับมาบไ่ด้แล้ว 
บ่ บ่เหลือจั๊กแนว อ้ายฮักเขาแล้ว  
น้องจ าเป็นต้องเฮ็ดใจ 
กะสิถอย ท้ังที่ใจสิขาด 
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แต่สิให้ตดั ตอนนี้คงบ่ได ้
คนมันคือฮักหลาย สิขออ้ายน้อย น้อย ส่ านั้น 
ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ ่
สิคิดฮอดอ้ายเท่าท่ียอมให้เนาะ 
ย้อนว่าปล่อยวาง ยังบ่เก่งพอ อ้ายเข้าใจอยู่บ้อ 
ว่าคือทรมาน ขอฮักอ้ายต่อไปจั๊กนอ้ย 
สิขอค่อย ค่อย ตัดใจเทือสั้น สั้น 
ความฮูส้ึกเฮา มันบ่เท่ากัน ขอเวลาลืมถ่อน้ัน ...  
แล้วสิจากไป  ถึงสิไหส้ิเพ้อ บ่ต้องห่วงเด้อ  
บ่ไปเจอให้ขัดตา คนท่ีมันเบิ๋ดค่า  
กะต้องฮู้ว่าควรสิเบิ่งอยู่หม่องใด๋ 
 
เพลง  : บ่งึดจักเม็ด 
ศิลปิน : ต๊ักแตน ชลดา 
ค าร้อง ท านอง : พันตา พนา 
น้องฮักหลายจนสิตายแทนไดบ้่เคยเฮด็ให้เสยีใจบ่เคย
เฮ็ดใหเ้จ็บช้ า  แล้วเป็นหยังคนท่ีบอกว่าฮักกัน  
มันคือซ่างใจด ากระท าใจน้องคัก เลิกกันไปบ่ท่อได๋กะมี
ใหม่ น้องเหลียวเห็นยามได๋มันตั้งใจตั๊ก ตั๊ก 
แล้วเรื่องหยังน้องสิยอมจมปลักใช้ชีวิตโสดใหม้ันคักคัก 
โลดแหล่ว กะแค่ผู้ชายหลายใจคบผู้หญิงหลายคนน้อง
บ่สนของพอส่ านี ้ สิไปทางได๋กะไปน้องบ่ได้สนใจของ
จังซี้หาอยู่ไสกะม ี ตั้งแต่เมื่อท่ีอ้ายถิ่มป๋า น้องกะอยาก
บอกว่าน้องส่ าบายใจด ีกะแค่ผู้ชายชั่ว ซั่ว หลายใจ
แบบน้ี โอ้ย...  บ่งึดจักเมด็มื่อท่ีเขาถิ่มป๋าบ่ต้องมาขอ
คืนดีหัวใจดวงนี้มันจื่อแล้ว เชิญไปหาคนใหม่น้องบ่ได้
อยากเป็นควายสิไปไสไปทางได๋กะไป 
บ่ต้องมาขอร้องขอความเห็นใจจากน้อง  
 ให้อ้ายกลับคืนไปซะไป  บ่อยากเว้ากับคนใจร้าย 
คนบ่จริงใจ มันเสยีเวลา 
 
เพลง  :   รถไฟรางคู่ 
ศิลปิน  :  มนต์แคน  แก่นคูน 
ค าร้อง-ท านอง  :  สลา คุณวุฒิ 
เนาะน้องเนาะ น้องเนาะ น้องเน๊าะ 
เนาะน้องเนาะ เนาะเนาะ น้องเนาะ 
ความโชคดีที่สดุในชีวิตของอ้ายคนน้ี 
บ่แม่นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคอืไผดอกนาง 
แต่เป็นโชคที่อ้ายได้พ้อได้พบ ไดฮ้กัได้แพง  
ได้อยู่เคยีงข้าง ได้ใช้ชีวิตร่วมทาง กับคนเป็น  
เป็นตาฮักคือน้อง  อย่าเคียดไวหลาย  

ยามมไีผหอบเรื่องมาฟ้อง 
อย่าหน้างอล่องค้อง คือแมงหน้าง า ยามฝนตกใหม่ ... 
หลาย  เนาะน้องเนาะ น้อเนาะ นอ้งเน๊าะ 
เชื่อมั่นกันเนาะ อย่าแคร์ค าผู้ใด ๋
เคยบอกแม่นบ่ แต่บอกอีกกะได ้
เส้นทางชีวิตถึงสิคว่ าสหิงาย สิเคยีงข้างกันไป ... คือ
รถไฟรางคู ่ สลากเพินสิมีกินแบ่ง ใจอ้ายบ่แบ่งให้ไผ
ดอกน้อง พ้อผู้สาวงามแก้มอ่องต่อง  
อาจเผลอมองแต่กะยั้งใจอยู ่แต่ละวันสิหนักสเิหนื่อยสิ
ท้อ สิเจ็บสิหยังอ้ายกะยังทนสู ้
มีสิ่งเดยีวท่ีเลี้ยงใจอ้ายอยู่ เพราะอา้ยมีแฟนเป็นตาฮัก
คือน้อง 
 
เพลง : บุญเก่า 
ศิลปิน : เปาวลี พรพิมล, ล าเพลิน วงศกร 
ค าร้อง-ท านอง : ล าเพลิน  วงศกร 
เรียบเรียง : จินนี่  ภูไท 
ความรักของคนหน่ะเกดิขึ้นได้  
ก็เพราะว่าใจสองใจตรงกัน 
มีเธอแล้วก็ต้องมีฉันมันเป็นอย่างนัน้ มาแต่หนใด 
เหมือนกันท่ีน้องรักอ้าย  
นับตั้งแต่วันท่ีเราพบกันใหม่ ใหม ่
บ่ว่าเวลาสิผ่านมาดนปานใด 
แต่หัวใจมันก็ยังคงรัก รักเธอเหมือนเก่า 
อาจสิเป็นย้อนผลบญุเก่า ที่เฮ็ดใหเ้ฮาได้มาพ้อกัน  
ลิขิต ให้เฮาได้มาฮักกัน 
ให้เธอกับฉันได้มาพบเจอ 
อยากสิบอกว่าอ้ายฮักเจ้าหลาย  
อ้ายฮักเจ้าหลายอีหลีเด้อหลา่ 
ฮักเจ้าแฮงแพงเจ้าปานตา เจ้านั้นมีค่าต่อใจอ้ายหลาย 
ตั้งแต่เกิดมาก็ยังบ่ทันไดม้ีผู้ใด ถืกใจน้องหลายปานอ้าย
จักคน  มีความในใจอยากพวกบอกซ้ า ซ้ า วน วน ให้
ฮักกันโดน โดน ไดบ้่อ้าย …โห... ฮมืม… 
ความฮักของคนสเิกิดขึ้นได้ ก็ย้อนว่าใจสองใจตรงกัน 
มีเธอและกต็้องมีฉันมันเป็นอย่างนัน้ มาแต่หนใด 
คือกันกับอ้ายฮักเจ้า นับตั้งแต่มื้อเฮาได้พ้อกันใหม ่ 
ใหม่ ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหน  แต่หัวใจมันก็
ยังคงรัก รักเธอเหมือนเกา่ 
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เพลง : ตะดนไป่ 
ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์ 
ค าร้อง-ท านอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา 
ขั่นบ่เห็นกับตากะคงบเ่ชื่อว่าน้องตั๋วกัน 
กะงึดใจอยู่ กะบ่คิดบฝ่ันว่าสเิฮด็กนัได ้
น่าสิบอกกันแน อ้ายบ่ได้ว่าถ้าเจ้าเบิ๋ดใจ 
อันนี้อิหยัง หลอยมีคนใหม่ ทั้งที่อ้ายยังอยู่ตรงหน้า 
ดนแล้วไป่ที่อ้ายอกหัก ดนแล้วไปท่ี่น้องฮักเขา 
ดนแล้วไป่ทีฮ่ักสองเฮา ถูกลักลอบเชือดสัญญา 
ดนแล้วไปเ่จ้าเขีย่อ้ายทิ้ง ดนแล้วไป่ท่ีเขาเข้ามา 
ดนแล้วไป่ที่อ้ายเบิ๋ดคา่ บอกอ้ายก่อนหนา 
ตะดนแล้วไป ่ แค่อยากฮู้ความจรงิ ถึงเเม้มื้อน้ีอ้ายต้อง
เสียใจ บอกอ้ายแนสาว ถิ่มอ้ายตอนใด๋ คือเฮ็ดได้เนยีน
คักแท้  น้องบ่แคร์น้องบ่หลูโตน ใจคนฮักเจา้เลยบ ่
จังหักใจอ้ายหมุ่น พังกองเอ๊าะเย๊าะ 
แบบบ่บอกฮอดค าลา 
 
เพลง : นิลันดอน 
ศิลปิน : ต่าย อรทัย ,โจโจ้ มิราเคิล 
ค าร้อง-ท านอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสน ี
(ญ) คงสิเป็นแสนล้านนาที คงสิมีแสนล้านคืนวัน 
ที่เฮาใช้ตามหากัน จนมาพบพ้อ 
เคยผดิหวังกับค าว่าฮัก เคยบ่อยากสิหายใจต่อ 
มันกะท้อ แต่ฮูส้ึกบ่ว่าคุ้มค่า 
(ญ) เฮาเกดิมาเพื่อฮักไผบางคนเทา่นั้น 
เฮาตา่งก็รอซึ่งกันและกันตลอดมา 
กี่ภพกี่ชาติ ที่เฮาคลาดคลา 
กว่าสิพ้อไดส้บสายตา อยู่ต่อหน้านี้ 
(ญ) พ้อกันแล้ว แล้วบ่อยากให้จากกันไป 
บ่ว่าเหตผุลใดท้ังนั้น  สิฮักกันด้วยฮักมั่นท่ีสองเฮามี 
พ้อกันแล้ว ขอให้อยู่จากมื้อนี่ไป  
ฮอดมื้อตายกลายเป็นธุล ี
อยากให้การพ้อกันเทือนี่ เป็นนิรันดร 
(ช) คนท่ีคอยฮักแท้มาดน พ้ออีกคนท่ีพร้อมย่างกันไป 
สวรรคค์งฮับฮู้ได้ในค าอ้อนวอน 
(ญ) คนสุดท้ายท่ีเฮาสิฮัก  ฮักสิดนบ่คือเทือก่อน 
คือกับตอนเคยเจบ็มาย่อนบฮู่้ว่า 
 
 
 
 

เพลง : เพราะโลกนี้ไม่มีใครแทนเธอได้ 
ศิลปิน : ไมค์ ภิรมย์พร 
ค าร้อง : วสุ ห้าวหาญ 
ดั่งฟ้ามีดวงตะวันคือใจพ่ีนั้นท่ีมีแตเ่ธอ 
ค่ าคืนโอบดาวเสมอเหมือนพ่ีมีเธอประจ าอ้อมแขน 
รักเธอมากแคไ่หนแค่ไม่มีใครในโลกทดแทน 
ทุกอย่างที่ท าบนค าว่าแฟน เพื่อให้อ้อมแขนของพี่มีเธอ 
ค าตอบของชีวิต ทุกวันจนวันสุดท้าย  
คนเดียวท่ีใช่ ยังเป็นคนเดมิเสมอ 
เพราะโลกนี้ไม่มีใครแทนเธอคือเธอเสมอท่ีเจอในใจดวง
นี้  ผ่านวันเวลา ก่ีฟ้าเปลี่ยนสีความรักของพี่ก็มีแต่เธอ 
เพราะโลกนี้ไม่มีใครแทนเธอรักท่ีคน้เจอก็เจอจากเธอ
คนนี ้ ตราบใดชีวิตของพี่ยังมีลมหายใจนี้เก็บไวร้ักเธอ 
ดั่งฟ้ามีดวงตะวันคือใจพ่ีนั้นมีเธอรว่มทาง 
แสงทองส่องทางความหวังคือรักไม่จางท่ีได้จากเธอ 
รักเธอเท่าสิ่งไหนเธอคือหัวใจที่พ่ีคน้เจอ 
ทุกอย่างที่ฝันสร้างมันเพื่อเธอ มีเธอเสมอเป็นก าลังใจ 
 
 
เพลง :  สิให้เว้าอีหยัง 
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร 
ค าร้อง/ท านอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสน ี
ลองเป็นอ้ายดู๋ สฮิู้ว่าเว้าบ่ออกเป็นจังใด๋ 
ยังบ่ได้ทัน เตรียมหัวใจ เพื่อเอาไวฟ้ังค าบอกลา... 
ลองเป็นอ้ายดู สฮิู้ว่ากลั้นบ่อยู่ดอกน้ าตา 
เมื่อไดฮู้้โต เมื่อไดฮู้้ว่า เจ้าบ่อยากสิอยู่ข้าง ๆ... 
ได้ยินอยู่...ไดย้ินทุกค าที่เจ้าพยายาม ขอโทษทุกอย่าง 
แต่หัวใจ...อ้ายก าลังพัง ฮู้บ่นาง บ่น่าต้องถาม  
ว่าเป็นหยังคือเงียบไป... 
แล้วสิให้เว้าอีหยัง เว้าอีหยัง เฮด็ได้แค่เป็นผู้ฟังที่ด ี
ฮักเจ้าเพียงใด ยิ่งย้ าความจริงว่าตอนนี้ 
ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลืออ้าย... 
แล้วสิให้เว้าอีหยัง  เพื่ออีหยัง 
เมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจ 
อ้ายเข้าใจพอ  แต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอา้ย 
แฮงเว้าอ้ายกะแฮงเจ็บหลาย 
อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย... 
ค าที่อยากเว้า คืออ้ายสิขอให้เจา้บต่้องไป 
แต่กะได้เว้า...แค่ในใจ อ้ายเฮ็ดอหิยังบ่ได้เลย... 
บ่ได้โกรธไผ จังใด๋แล้วอ้ายต้องอยู่ให้คุ้นเคย 
บ่ต้องคิดมาก บ่ว่าเลย บ่ต้องห่วงอ้ายบ่เป็นหยัง... 
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เพลง : ฮักแพงกันเด้อ 
ศิลปิน : ไมค์ ภิรมย์พร 
ค าร้อง-ท านอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา 
จักสิเว้าสิวาสิหาค าได๋ มาตอบแทนหัวใจน้องหล่า 
ตั้งแต่เฮาตกลงอยู่กินกันมา ชีวิตอ้ายกะมีแตค่ าแพง 
อันได๋แนวได๋ที่บ่ไดจ้ากฟ้า 
เจ้ากะพาอ้ายสร้างอ้ายแปลง 
คนถืกเลขเขาวาโชคดีแฮง ยังบ่เคิงส่ าอ้ายมเีจ้า 
ขอบใจเด้อค าแพง ท่ีมาแต่งแต้มเติมใจเหงา 
อ้ายสัญญาสฮิักแตเ่จ้า จนแก่จนเฒ่า ตายหนีจากกัน 
ให้เฮาสุขขีมั่น เสมอหมั่นฮักเดยีว คือจั่งป้ันข้าวเหนียว 
กอดเกี้ยวไปสุดฝัน  ให้เฮาเป็นคู่กรรม อยู่น าทุกปญัหา 
เติมแฮงใจยามลอยล้า ลุยฝา่แบบบ่ย่าน 
ให้เฮาเป็นคู่แก้ว ฮักแล้วบม่ีใหม่ ตุม้เอาฮักมาต้อมไว้ 
ห่มใจดอกให้กัน ให้เฮาเป็นคู่ครอง ส่องซอดฮอดหัวใจ 
ฮักแพงกันตลอดไป ช่ัวนิจนิรันด ์
ขอบใจเด้อค าแพง ท่ีมาแต่งแต้มเติมใจเหงา 
อ้ายสัญญาสฮิักแตเ่จ้า จนแก่จนเฒ่า ตายหนีจากกัน 
 
เพลง ถอยใจ 
ศิลปิน : เบลล์ นิภาดา 
ค าร้อง/ท านอง : เบลล์ นิภาดา 
บ่คิดว่าความฮักเฮาสเิป็นแบบน้ี 
แต่ก่อนอ้ายเคยแสนดี มื้อน้ีอ้ายเปลี่ยนไป 
อ้ายบ่ง้อบ่ไลน์หาบเ่ฟสมาเริม่บ่สนใจหรืออ้าย นั้นมีไผ 
แต่กี้กะคือแคร์กันดีอยู่มามื้อน้ีอ้ายคือบ่คือเก่า 
สถานการณ์มันฟ้องว่าเจ้าก าลังเปลี่ยนไป 
เบื่อกันแล้วบ้อคนที่เคยบอกว่าฮักกัน 
แล้วมื้อนั้นอ้ายคือบอกว่าหยัง ฮักน้องหลายกว่าไผ 
เบิ่งทรงอ้ายนั้นสิร าคาญขอโทษเดอ้ท่ีน้องง่ีเง่าเกินไป 
เบื่อกันแล้วกะบอก สไิด้บ่ทักไป สยิอมถอยใจ ให้อ้าย
กับเขาฮักกัน 
 
 
เพลง :  บ่น่าเฮ็ดกันดอก 
ศิลปิน : ตรี ชัยณรงค์ 
ค าร้อง/ท านอง  : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา 
น่าสิบอกว่าจบ น่าสิบอกว่าเซาคบกันโลดน้อคนไค 
ขั่นเจ้าเบิ๋ดใจ แล้วกะบ่ได้ฮัก 
บ่น่าสิปิดบัง บ่น่าตั๋วอ้ายหย่างมาเพื่ออกหัก 
ขั่นว่าเจ้าเสื่องเขาไว้ถ่าฮักแล้วเต็มหัวใจ 

คนมีป่องไป กะซ าบาย สิจังใด๋ กะบ่มีหยังยาก 
แต่คนหัวใจพัง มันอุกอ่ัง มันอุกอ่ัง จั๊กสิเฮด็จังใด ๋
บ่น่าเฮ็ดกันดอก บ่น่าเฮ็ดกันดอก 
บ่น่าหลอกว่าฮักกันคือเก่า แม่นนอ้งฮักเขา  
อ้ายบ่ได้ว่า กะใหเ้จ้าไป 
บ่น่าเฮ็ดกันดอก บ่น่าเฮ็ดกันดอก 
เฮ็ดแบบนี้บต่่างกับฆ่าอ้าย 
ท าท่าว่าฮัก แต่บ่ได้มีใจ เจ้ากะส่างเฮ็ดได ้
มีคนสิตายบ่ฮูต้ ิแม่นเจ้าบอกว่าจบ แม่นเจ้าบอกว่าเซา
คบ อ้ายกะบ่ได้ว่าหยัง 
บ่ได้คดิสิเหนี่ยวสริั้งเจ้าดอกคนด ี
บอกกันกะได้ว่าเจ้ามีคนใหมแ่ล้วในมื้อน้ี 
อ้ายสิค่อยหาเอาดอกวิธี รักษาแผลใจ 
 
เพลง : ผู้ชายหมาๆ 
ศิลปิน : แพรวพราว แสงทอง Feat. 
           เด่นชัย วงศ์สามารถ 
ค าร้อง/ท านอง : เด่นชัย วงศ์สามารถ 
(หญิง) มื้อซ้ายปาดน้ าตา มือขวาหยิบดินขึ้นมา 
พระแม่ธรณีเจา้ขา ลูกขอสาบาน 
ว่าสิบ่ข้องบ่เกี่ยว กับผู้ชายหลายใจหน้าด้าน 
ที่มันเฮ็ดใหลู้กต้องทรมาน เจ็บหลายหัวใจแทบหลุด 
(หญิง) คบกันมาหลายปี แต่อยู่ดีๆ  เว้าขึ้นมาได ้
ว่าอ้ายกับเขา ได้กันแล้วได๋ เฮด็หน้าตาเสย 
ส่างบ่คิดถึงหัวอกคนฟัง ใจแทบสิพังเหมือนถูกเยอะเยย้ 
เฮ็ดดีเกือบตายบ่มีความหมามหมายเลย  
คือช่ัวได้ใจแท้น้อ 
* (หญิง) เฮาเลิกกันสาไปกับเขาสา ข่ันว่าน้องบ่ดีพอ 
จบกันส่ านี้ละ่น้อ บ่ขอข่องเกี่ยว 
กะแค่ผู้ชายหมาๆ บ่ตายดอกหนาแค่อยู่คนเดียว 
บ่มีโอกาส ใหผู้้ชายเคียวๆ สิเดินแบบเดี่ยวๆ  
โอ้ย..ทางไผทางมัน 
** (ชาย) อ้ายกะยอมรับแบบแฟร ์น่ีบ่ได้แถบ่ได้หลอก 
ผู้ชายเอิกสามศอก กล้าเฮ็ดต้องกล้ารับ 
ฮักน้องอ้ายนี่กะฮักแบบจริงใจ ยุแต่ว่ากับเขากะถิ่มบไ่ด้ 
ยอมเป็นคนหลายใจ ยอมเป็นผู้ชายหมาๆ..ในสายตา
เธอ 
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เพลง : ศาลาคนเมา 
ศิลปิน : ดอกแค ท็อปไลน์ 
ค าร้อง/ท านอง : เพชร สหรัตน์ 
ใจคนเราวันท่ีเขาเขีย่ทิ้ง ใครจะยิ้มได้โปรดบอกฉันท ี
มีแค่ใจท่ีรักเขามาหลายปีเจ็บอีหลมีีแต่กินน้ าตา 
เขาไมรู่้หรอก ว่ารักมันมีค่า  
ถึงมอบแค่หยดน้ าตาใหม้าช้ า 
ศาลาคนเมาแดนซ์ท าไดเ้พียงแหลกให้เมาๆๆ ให้ลืมเขา
ผู้บ่าวท่ีทิ้งไป 
เมาจนเซ กะย้อนอ้ายมันหลายใจ  
คือเฮ็ดได้หัวใจเจ้ามีบ ่
เปิดเพลงอกหักดังๆ แล้ว..สาดดีกรีลงคอ  
คือจบง่ายแท้อีพ่อ โอ้ย..บ่เข้าใจ 
นั่งอยู่ศาลาพร้อมกับหมา..ตัวนึ่ง  
ท าซึ้งพร้อมกับดึงเบียรล์งคอ 
ไผบฮ่ักกะส่าง กะส่างแมม่ันเถาะ มื้อนี้ขอเมาให้พอ  
พอให้ลืมเขา ที่เป็นคนเมาเพราะเจ้านอกใจ ฮักสิตาย
กะไปน าเขา กินหญ้าแทนข้าวมาหลายป ี
บ่ฮักกะบอกบ่ฮัก..อย่าให้ความหวังแล้วหนี  
เสียหลักเซหาดีกรี มีแฟนหลายใจ 
ศาลาคนเมาชาวบ้านตั้งให้ ถืกคีงหลายเมื่อใจมันห้าว 
โสเมาให้ลืมผู้บ่าวท่ีเขานอกใจ 
คั่นมักเขาหลายไสหัวไปโล้ด แค่เปน็โสดคงบ่ถึงตาย 
คืนนี้ยาวๆ กันไป แหล่งพักใจ..คือศาลาคนเมา 
 
เพลง : แค่หมามาหยอก 
ศิลปิน : แพรวพราว  แสงทอง 
ค าร้อง/ท านอง : หนุ่มอินด้ี  ขี้ไก่เดือน 
ตั้งแต่เกิดได้ใหญม่า วาสนาพ้อแตค่นขี่ตั๋ว 
ฮักผูไ้ด๋กะมีแต่คน ซั่วๆ .ถืกเขาตั๋วหัวใจอยู่บ่เซา 
ฮักเขาหลายจนบม่ืนตา กะเลยถืกถิ่มปานหมาหัวเนา่ 
เฮ็ดดีส่ าไดเ๋ขากะยังบ่เอา เห็นเฮาเป็นแค่ของตาย 
ที่ผ่านมา..สิคึดว่าฝัน.กะใหม้ันผ่านไป 
มื้อนีส้ิเป็นคนใหม่ สิบ่ใจง่ายให้คนตอแหล 
ไปตายทางได๋กะไป ซุมผู้ชายหลายใจ  
สิบ่เอาไปเฮด็แนว 
มื้อนี้กูเจ็บคักแล้ว สูอย่ามาแอ่ว ให้กูเสียใจ 
สิคิดว่าแค่หมามาหยอก หลอกใหฮ้ักแล้วมันกะจากไป 
แค่เจ็บกะคงบ่ตาย กูยังหายใจอยู ่
กะย้อนหลงเช่ือคนซั่ว กะเลยถืกตัว๋หัวใจ 
ทุ่มเทฮักให้เขาส่ าได๋ สุดท้ายเป็นแค่ของเก่า 

เพลง สถานการณ์เบิดใจ 
ศิลปิน : คะแนน นจันนัท ์
ค าร้อง/ท านอง : ยุ้ย มานะศักดิ์ 
บ่กล้ารับสาย เบอร์อ้ายที่โทรเข้ามา 
บ่อยากสบตา รูปคู่ที่อยู่หน้าจอ 
เขาเป็น คนท่ีอ้ายหมายตา 
น้องเป็นคน แปลกหน้าซั่นบ้อ 
ให้เขาเป็นคนไปต่อ เก็บน้องใว้ไส ถิ่มใว้  
เป็นหมาเฝ้าเฮือน 
เตือนหัวใจจะของ ขอร้องน้ าตาอยา่ย้อย 
ฮักอ้ายบ่น้อย ฮ้อยหัวใจดึงอ้ายบ่อยู่ 
รูปคู่ที่อยู่หน้าจอ กะชัดพอให้เฮาได้ฮู ้
เป็นภาพหดหู่ เจตตนาสิให้น้องเจบ็ 
สเต็ปต่อไป อ้ายคงหาเรื่องหาราว 
หาแนวมาเว้า ให้ฮักเฮาต้องเจอทางตัน 
จากนัน้คงหาลายไป แผนง่ายๆที่นอ้งฮู้ทัน 
ดึงเขาเข้ามากดดัน สร้างสถานการณ์เบดิใจ 
บ่กล้ารับสาย เบอร์อ้ายที่โทรเข้ามา 
บ่อยากสบตา หน้าอ้ายที่บ่คือเก่า 
สวมเขาทั้งที่เฮาฮู้โต เห็นว่าน้องบต่ีงบ่เว้า 
แค่อยากฮู้ อาการคนเฮาสิเป็นแนวได ๋
ยามอ้ายสไิปจากกัน 
 
เพลง : ฝากชีวิตไวผิ้ดคน 
นักร้อง : ปอ จิรวรรณ 
ค าร้อง/ท านอง : นริศ อรัญรุตม์ 
กะว่าแม่นเลือก..บ่ผดิ 
ที่ฝากชีวิต..เอาไว้น าเจ้า 
แต่ตอนนี้..เริ่มบ่คือเก่า 
ฮักสองเฮา..มีแต่ปัญหา 
เคยยิ้มให้กัน..ทุกมื้อ 
แต่ตอนนี้คือ..มีแต่น้ าตา 
ที่อ้ายพาเขาเข้ามา..ฮู้บ่ว่าน้องเจ็บส่ าใด ๋
ไสคือว่าฮักแท้..ไสคือว่าแครห์ลาย 
แล้วคือจบง่ายๆ..เฮด็กันได้คักเนาะ 
บ่ถึกบ่ฮู้..ที่น้องเป็นอยู่มันเจบ็ส่ าใด๋ 
อุตส่าหฝ์ากชีวิตไว้..ม้างใจคักฮักมุน่แล้วหนอ 
อ้ายฮู้บ่ว่า..น้องบ่อยากสหิายใจต่อ 
คือเฮ็ดกันคักแท้น้อ..นี้บ้อคนฮักกนั 
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เพลง ฮักบ้านๆ 
ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ Feat สายแนน 
ค าร้อง/ท านอง : เต๊ะ ตระกูลตอ 
คบกับเขา อยากไดห้ยัง เขากะซื้อให้  
คบกับอ้าย อยากไดห้ยัง เจ้ากะซื้อเอา 
คบกับเขา เขาดีหลาย เอาใจเเตเ่จา้  
คบกับเขา เอาแต่เจ้า จนเจ้าปวดขา 
คบกับเขา อยากกินหยัง เขาพาไปกิน  
คบกับอ้าย น้องบ่อ่ิม พากินแต่มาม่า 
คบกบัเขา น้องกะเปรียบเสมือน นางฟ้า 
คบกับอ้าย จากนางฟ้า กลายเป็นหมาน้อย 
ถึงฮักบ่เลิศหรู แต่เฮากะอยู่ แบบฮักบ้านๆ 
ถึงฮักสิบ่หวาน แตเ่ฮากะฮักกัน ดว้ยใจ 
ถึงฮักสิจมปัก แตเ่ฮาสิจับมือ กันหย่างไป 
ถึงฮักบ่ดีปานใด แต่เฮากะมีความสุข ทางใจดี 
บ่มีดอกเงินทอง บ่มีดอก ทองเส้นใหญ่ๆ 
มีแต่หัวใจ กับชีวิตน้อง ท่ีมอบให้เจ้า 
รับได้กะรับ รบับ่ได้ กะต้องรับคือเก่า 
เพื่อฮักสองเฮา มันสิก้าว ไปต่อน ากัน 
คบกับเขา อยากไปไส เขากะพาไป  
คบกับอ้าย ไปไกลสดุ กะคือวัดป่า 
คบกับเขา พ่อแม่เจ้า คงมีหน้ามีตา  
คบกับอ้าย คงขายหน้า มีแต่แนวบ่ดี 
คบกบัเขา ขอท่อได๋ เขาไห้ท่อนั้น 
คบกับอ้าย ขอท่อนั้น อ้ายไห้ท่อนี้ 
คบกับเขา แสนส าบาย มรีถไห้ขี ่
คบกับอ้าย แสนอัปรีย์ พาคนดีหยา่ง 
 
เพลง : ออกล่า 
ศิลปิน : สายแนน 
ค าร้อง/ท านอง : ยุ้ย มานะศักดิ์ 
เป็นผู้สาวควรอยูส่ื่อๆ  จีบผู้ชายกอ่นกะบ่ได้ 
ให้เรียบร้อยจั้งผ้าพับไว้  อยู่ในตู้สมิีคู่น าเขาตี ้
ไผกะฮู้ว่าผู้ชายดีๆแห่งมีน้อย  สิคอยหาสวรรค์อีหยัง 
ไผไวกว่ามีแตส่ิสมหวัง  สิบ่นั่งเป็นคนถ่าอยู่ฝ่ายเดียว 
เหลี่ยวแนมเบิ่งหมู่  กะเหลืออยู่แต่เฮาผู้เดียว 
เป็นโสดมาจนสิเหยีว  กะเหลือแตข่่อยนี้หละหว้า 
สิหาโซ่แส้ กุญแจมือ  เป็นฝ่ายออกล่าผู้ชายก่อน 
บ่ได้งึดค าเว้าบ่ออนซอน  ผู้ได๋คาแต่ปอทกะหลบไป 
เสียเวลาท าถ่าเฮ็ดนิ่งเฉย  ลบภาพเชยๆมาออกลาย 
เกิดเป็นผู้หญิงยุคใหม่  สิเป็นฝ่ายล่าผู้ชายก่อน 

มันเบิดยุคผู้ชาย  สเิป็นฝ่ายล่าผู้หญิงก่อน 
เป็นผู้สาวคั่นอยู่สื่อๆ  คงสิบ่ได้พ้อเนื้อคู่ดอก 
ต้องมั่นหน้ามารยาคือหมดัน็อค   
เอาน้ าตามาใช้ให้มันเป็น 
ไผมันโสดฟ้าวคุบโลดอย่าท าเป็น  
คาแต่อายเดี๋ยวหัวใจมันสิเหียว 
 
เพลง อย่าเว้าให้น้องซังหลาย 
ศิลปิน : อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา 
ค าร้อง/ท านอง : เพียวโปรดักชั่น 
ค าว่าฮักคือเก่า  อ้ายเว้าออกมาไดจ้ั้งได ๋
มื้อท่ีอ้ายนอกใจ  คือบ่คิดฮอดค านี้แน่ 
ผู้หญิงคนนั้นไปไส  เขาคือปล่อยอา้ยมาคักแท้ 
ถึงสิเคยเอาใจเทคแคร์  แต่ความหลังกะคือความหลัง 
อย่าเว้าให้น้องซังหลาย ว่าอ้ายยังฮักน้องอยู่ 
เหลียวเบิ่งตาเดยีวกะฮู้  ว่าใจอ้ายอยู่กับเขา 
ที่อ้ายโงมาบอกฮัก  กะย้อนว่าใจอ้ายเหงา 
ให้เซาสาเด้ออ้ายเซา  อย่าเว้าให้นอ้งซังหลาย 
ค าว่าคึดฮอด  ให้จอดใว้บนใจคนนั้น 
ค าว่าเฮาฮักกัน  ให้อ้ายโยนถิ่มเข้าป่าไป 
เรื่องสองเฮามันจบ  ตั้งแต่อ้ายมีคนใหม่ 
เจ็บแล้วจื่อเด้อใจ  คงบ่กลับไปเปน็ควายอีกครั้ง 
นี้หัวใจบ่แม่นของเล่น  ท่ีสิเห็นค่ายามอ้ายเหงา 
บ่หลูโตนน้องกะให้หลูโตนเขา  พอเซากะเซาอ้ายเอ่ย 
 
เพลง บักแตงโม 
ศิลปิน : วงฮันแนว 
ค าร้อง/ท านอง : ต๋ี นิติพล 
โอ้..นั้นมันบักแตงโม โอ้..นั้นมันบักส้มโอ 
โอ้..นี้คงเป็นบักพร้าวน้ าหอม โอ้..จักมานูนอองตองแท้ 
โอ้..คือเป็นตามันยกร่องแท้หนอ   (ป๊าดเหลือใจ) 
โอ้..คือมาใหญเ่อาฮ้ายแท้  โอ้..เหน็แล้วอยากได ้
คือสิเป็นตาไปขั้นเฮ็ดน้ า (น้ าหยังละ..น้ า.กะ.กะ.กะ.ทิ) 
ฮู้บ่ว่าอ้ายนั้นมักคนดี ฮู้บ่ว่าอ้ายแพ้ความขาวจักซี่แท้เด ้
เทิ้งขาว..เทิ้งยาว..เทิ้งใหญ่..ลูกผู้ใดมาถึกใจแท้หนอ 
อันนั้นละมันละของแท้บ่..จากมูนพ่อหรือจากมูนแม ่
เป็นหยังคือให้มาหลายแท้ ให้หลายจนหาเสื้อใส่บ่ได ้
เว้ามากะเป็นตาอ้ายเหลือใจ จนเกบ็ไปฝันฮอดเจ้า 
ว่าได้กอดได้หอมไดด้อมดม ได้ชื้นได้ชมได้ดมเจ้า 
ไดฮ้อด..โอ้ย..คือสดิีถ้าเป็นจังซี้ทุกอย่าง 
ได้ถอดเกิบหย่างในนาท่งน้อย.. 
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ได้เก็บบักหอยมาก้อยกินกับเจ้า  
มื้อนี้ละสิเอาข้าวขึ้นเล้า 
ไปๆ หาแนวมาเป่า ท่าแหม.. 
 
เพลง จากไปอย่างสงบ 
ศิลปิน : ออย แสงศิลป ์
ค าร้อง/ท านอง : อาทิตย์ ศรีสุข 
กักขังตัวเองไว้ ในห้องเล็กๆ 
เพื่อดับจิตใจท่ีร้อนรน 
แต่ยังบ่พ้น วกวนเรื่องเก่า 
ในวันท่ีเจ้ากับเขาเฮด็อ้ายไว้ 
มันเร็วเกินไปท่ีต้องจาก 
แต่บ่อาจเหลือความฮักของคนเรรวน 
ดึงจนดวน เจ้ายังถิ่มไป 
ได้แตเ่หลยีวมอง เมื่อเจ้าจากฮักเฮาไปอย่างสงบ 
เมื่อเจ้าได้พบความฮักครั้งใหม่กับคนท่ีดีพร้อม 
ถิ่มไว้แค่ค าว่าจบ สิบ่อาจลบจากใจที่จ ายอม 
ถึงบ่พร้อมสิยอมเจ็บ ท่ีเสียเจ้าไป 
บอกใจเจ้าของไว้ว่าเจ้าไปบ่กลับ 
หลับยังฝืน สะอื้นยามนอน 
เรื่องความฮักยังหลอน คิดเห็นตอนท่ีสองเฮา 
ในวันท่ีเจ้ากับเขาเฮด็อ้ายไว้ 
 
เพลง : ที่รักของคนอื่น 
ศิลปิน : อาม ชุติมา 
ค าร้อง/ท านอง : อาม ชุติมา 
บ่ได้ตั้งใจ ให้เรื่องมันจบแบบน้ี 
ขอโทษอีหลี ท่ีน้องนั้นมีคนใหม่ 
บ่ได้คดิเลยว่าน้องต้องเลิกกับอ้าย 
น้องกะแค่เหงาใจ ตอนที่อ้ายบ่อยู ่
บ่ได้อยากให้เรื่องของเฮาต้องจบลงแค่ตรงนี้ 
แต่น้องกะยังคิดฮอดอ้ายทุกวินาที 
ขอโทษได้บ่ขอโทษทุกอย่าง ที่น้องเฮ็ดลงไป 
เข้าใจอ้ายอยู่ว่าน้องนั้นเฮ็ดพลาดไปแล้ว 
ฮักของเฮามันจบสิกลับมาคบกันจงัใด๋ 
แม้ว่ามันเป็นไปบ่ได้ ก็อยากอ้ายจ าไว้เด้อว่า 
น้องยังบ่ลืม อ้ายเลยจักเทือ เป็นฮา้ยเอาเหลือ ไห้น า
ทุกเทือยามเว่าหา ได้ยินช่ืออ้ายยามใด๋ น้องกะอยาก
พ้อหน้า สิได้บอกกับอ้ายเลยว่า บ่ได้ตั้งใจให้เฮานั้น 
ต้องลา ยังคิดฮอดเจ้ายังฮักคือเก่าฮั่นหล่า 
ที่รักของคนอ่ืน 

เพลง : นึกว่าเธอเคียด 
ศิลปิน : ท๊อป มอซอ 
ค าร้อง/ท านอง : อาม ชุติมา 
นึกว่าผู้สาวเคียดให ้
แต่ว่าที่ไหนได้ เขาไปมีคนอื่น 
สูนแท้น้อ มาอุกอั่งใจอยู่เบิดคืน 
พออยากเอาฝ่ามือท้ืนเธอ 
นึกว่าผู้สาวผิดตบันึกว่าฮู้ความลับ 
ที่เฮาปิดบังไว้ กูว่าแล้ว 
ว่าเป็นหยังคือบ่สนใจ 
บัดใด๋ไปพ้อผู้ใหม่จ้อย 
ท าไมไม่บอกกันตรงๆ จะได้ส่ง ค่ารถให้ 
เขาฐานะดไีหมมีกินหรือพอใช้ 
จะไดห้่อ ข้าวให้น าท าไมไม่บอกกันตรงๆ สักที 
ว่าอยากซู้ซี้กับคนน้ันกะคดิว่าเธอรู้ทัน 
ว่าฉันนั้นเฮ็ดอีหยังไว ้
เป็นหยังคือเฮด็จั่งซี่กับกู 
เป็นหยังคือเฮด็จั่งซี่กับกู 
กูรับบ่ได้ รับบ่ได้ โอ๊ย 
 
เพลง : เคยเป็นที่หนึ่ง 
นักร้อง : แจ๋ม พลอยไพลิน 
ค าร้อง/ท านอง : แจ๋ม พลอยไพลิน 
ชาหัวใจแท้น้อ เจ็บปานถืกแทงด้วยมีดคม 
มีคนฮักกับเขาทั้งท ีกะฮักษาไว้บไ่ด้ 
จั่งแม่นพาเขามาเหยียบย่ าใจ ของอ้ายคักแฮง 
นี่ล่ะน้อ ไผเตือนอ้ายกะบ่ฟัง 
สมละ่น้อ บัดเจ้าเมินมองข้าม 
เจ็บแล้วบ่หัวใจ 
เคยเป็นที่หน่ึง ในใจนาง 
บัดนี้นางมีเขาข้างกาย 
หัวใจเจ็บแป๋ตายเมื่อเธอเลือกเขา 
ต้องยอมรับอ้ายนั้นตาบอด 
ที่บ่เห็นว่าเจ้าส าคัญ 
ขอโทษอีกสักครั้งในความอวดด ี
เฮ็ดจั่งได๋หัวใจกะยังบ่ลืม 
ภาพเจ้าที่เคยฮักกับอ้าย 
วันเวลาสผิ่านล่วงไป แต่ใจยังมเีจ้า 
ยังฮักคือเก่า แม้นเจ้ามีใคร 
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เพลง จบแบบงงๆ 
ศิลปิน กวาง จิรพรรณ 
ค าร้อง/ท านอง ปรีชา ปัดภัย 
คือเฮ็ดได้ คือส่างลืมกันง่ายๆ 
แล้วไสว่าฮัก ฮักน้องจนเบิดหัวใจ 
ค าก็บอกว่าหึง ห่างกะบอกว่าหวง 
คนท่ีน้องเคยควง มื้อนี่ไปไส 
เจ็บหัวใจน้ าตาไหลผ่าหน้า 
ที่อ้ายปล่อยป๋ากันจั่งซี ่
คือตั้งใจถ่ิม ถิ่มฮักหักใจ 
พ้อผู้ใหม่ลืมเก่ามักหน้า 
เสียบเหยื่ออ่อย ไว้ทางสายตา 
กว่าสิฮู้ว่าเจ็บหนักมันกะคัก 
อ้ายว่าเซา ฮักกัน 
จบแบบงงๆ บ่ทันได้ปลงจักอยา่งอยู่ๆ 
ก็ถืกม้างทางฮักจนเพพัง 
ฮ้อนทรวงในปานว่าถูกไฟถ่ัง สูญสิน้ความหวัง  
ทัง้ที่ยังฮักหลาย 
บ่มีสิทธ์ิต่อรองเพราะคนจั่งน้องอ้ายบ่เอา 
เขี่ยถิ่มเป็นแฟนเก่า อยากไปทางใด๋กะไป 
ต้องเจ็บซ้ าๆ กับค าทีต่ าหัวใจ ยืนน้ าตาไหล 
ให้ลมซาหมากะเห่า เว้าบ่ได้ ไอบ่ดัง 
เหลือแตย่ังบ่ทันตาย 
 
เพลง : ได้กันตอนเมา 
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์ 
ค าร้อง/ท านอง : เพชร สหรัตน์ 
ด้วยความเมาจึงท าให้เรามาเจอกัน 
เหตุการณ์ในวันน้ันฉันยังจ าฝังใจ 
ด้วยความเมาจึงท าให้เรามาเจอกัน 
เหตุการณ์ในวันน้ันฉันยังจ าฝังใจ 
ฤทธิ์ของดีกรีมันท าให้ใจเราหวั่นไหว 
ยกแก้วเดินตรงไป วันนี้เป็นไงเป็นกัน 
ความเมามันเริม่มาไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้น 
สองเราจ้องตากัน คืนนี้ฉันต้องเป็นแฟนเธอ 
เมาจนเซ ตะโกนออกไปว่ารักแรกเจอ 
ความเมาท าเราจนเบลอ เห็นว่าเธอคือคนในฝัน 
เจอกันไม่ทันเท่าไร ใจมันลอยไปหาเธอ 
เธอเองก็คงจะเบลอ เห็นฉันแล้วเธอก็เผลอใจ 
สุดท้ายเราเป็นแฟนกัน 
ในวันท่ีฉันและเธอเมาหนัก 

เป็นสูตรรัก นักดืม่ลืมไมล่ง 
สุดท้ายเราเป็นแฟนกัน 
แบบเธอและฉันก็ยังงงๆ 
ถึงได้กันตอนเมากค็รองรักกันตลอดไป 
 
เพลง : วิวาห์สะอื้น 
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์ 
ค าร้อง/ท านอง : เพชร สหรัตน์ 
รู้ว่ามาต้องเจ็บ มื่องานแต่งของเขา 
เห็นบัตรเชิญชื่อเรา ได้แตเ่หงาเพยีงล าพัง 
ปากพูดใจไม่ฟัง รั้งยังไงก็ไม่อยู ่
ทั้งที่ใจก็รู้ ห้ามให้อยู่ก็ไม่ฟัง 
รู้ว่าฮักจบ รู้ว่าเฮาแพ้ 
แค่ยากมาดูและเป็นวันสุดท้าย 
ให้เธอกับเขารักกัน ส่วนตัวเฮานั้นบ่ต้องห่วง 
ยังเก็บใจทุกดวงไว้ให้เธอ 
อวยพรทั้งน้ าตา จากนี้คงบ่ไดเ้จอ 
แค่อยากมาพบเธอเป็นวันสุดท้าย 
อวยพรทั้งน้ าตา ให้ฮักกันตลอดเดอ้ 
ยอมเจ็บเพราะรักเธอ ฉันท าใจ 
ถ้าฉันได้รักใคร อะไรก็ยอม 
 
เพลง : ป่วง 
ศิลปิน : วงมัธยม บันเทิงศิลป ์
ค าร้อง/ท านอง : เพชร มัธยม บันเทิงศิลป์ 
หลับตาไว้กะยังเห็นภาพเก่าในสมองเล่นต าหัวใจ 
มื้อท่ีเจ้ากับอ้ายฮักกันส่ าใด๋ใจมันยงับ่ลืม 
กดปุ่มดลีีสให้กับหัวใจลบถิ่มส่ าใดก๋ะลบบไ่ด้ใจ 
กะยังฮักตืม่ อยากกินยาสั่งใหล้ืม มีบ่หมอจ๋า 
เมาส่ าหมาแห่งคดิเห็นหน้าเจ้า 
แห่งกินเหล้าเมาแห่งคิดฮ้อดเจ้าน้ าตาออก 
นั่งต าจอกจนแก้วแตกคามือ แดกเหล้าจนเมากะซาว
มือถือโทรไปกวนเจ้า ฮู้อยูด่อกว่านอนกอดอยู่น าเขา 
สิแตกเหล้าจนเมากะแห่งคิดถึงเจ้า อาการคิดฮ้อดมันบ่
ทุเลา..ลงเลย เคยฮักกะฮักคือเก่า 
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เพลง : ตีหม้อล่อฝน 
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์ Feat.แพรวพราว แสงทอง 
ค าร้อง/ท านอง : เพชร สหรัตน์ 
ยามเวลาฟ้าฮ้องฝนตกบึ้มๆ ฟ้าก็ผา่ตึ่มๆ  
สิยืมมือผู้ได๋มาจับ 
น้องแฮงย่านฟ้าผ่า ผีฟ้าพรึม่ๆ หัวใจเต้นตึ่มๆ  
น้ าตาซึมป่านไดส๋ิเซา 
ฟังไว้เด้อน้องจ๋ายามฟ้าผ่าบึ้มๆ 
กระทุบเฮือนตึ่มๆ แล้วสลิืมค าว่าตกใจ 
ไปหาหม้อเก่าๆ กับค้อนมาเตรียมไว้ 
แล้วตีหม้อลงไปให้มันดัง ตับตับตบัตับ โอ๊ะ 
ตับตับ โอ๊ะ ตับตับ โอ๊ะ ตบัตับตับตับ 
เสียงฟ้าผ่าเปรีย้ง เปรี้ยงเปรี้ยงเปรีย้งเปรี้ยง 
ให้ตีหม้อดังป๊อก ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อก 
อ้ายบ่ไดเ้ว้าหยอกเป็นค าบอกแต่โบราณ 
เสียงฟ้าผ่าเปรีย้ง เปรี้ยงเปรี้ยงเปรีย้งเปรี้ยง 
ต่อไปบ่ต้องย่าน ให้ตีหม้อดังๆ เอ้าตีให้เสียงดังป๊อก 
ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกปอก 
เป็นค าสอนค าบอกแต่โบราณ 
หรือว่าเป็นสันดานของอ้ายมันลามก 
จั่งสอนอีหยังให้ตีหมอดัง ป๊ก ป๊กป๊ก 
บ่ได้เว้าตลกกะน้องย่านฟ้าผ่า 
เปรี้ยง เปรีย้งเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง 
 
เพลง : ฮ าฮอน 
ศิลปิน : มอส รัศมี ft สิลิพอน สปีะเสิด 
ค าร้อง : อ.สังวาล ศาลางาม 
สายตาอ้ายบ่คือเก่า ความฮักเฮา ก าลังเปลีย่นไป 
คนดีของน้องไปใส คนที่ใจให้ความส าคญั 
อ้ายมาเป็นลายตา่ง เส้นทางย่างเริม่ห่างจากกัน 
เมื่อฮักมาถึงทางตัน  ฮอดมื้อนั้น คงบ่มีไผ 
ถ้าใจบ่ได้อยู่กับน้อง   อ้ายบ่ต้อง ท าทรงมีใจ 
บอกมาโลด อ้ายสเิลือกไผ  อ้ายอย่าได้ก ากวมแบบนี ้
เลือกคนใหม่กะไปโลด  น้องบ่โทษถ้าอ้ายไปดี 
ถ้าเขาบ่ไดฮ้ักอิหลี  ให้มาลี้หม่องนี้ พักเซา 
หากอ้ายเหงา กับเขาเซาฮัก อ้ายเสียหลักบ่มีหม่องซ้น 
เป็นเดนไผ น้องนี่บ่สน สเิป็นคนรบัเยียวยา 
ยังถ่าอยู่เด้อ  ผู้บ่าวเก่า ถึงเรื่องเฮา สิจบไปแล้ว ยังฮัก
อยู่เด้อ ผู้บ่าว เขา เว้าจากใจยังลืมบ่ได้  ห่าข่ัวเอ้ย  
เป็นหยังน้อใจ  คือบ่ลืม ไปหาคน ใหม่  มันก้าวข้ามฮัก
อ้ายบ่ได้  กะย้อนใจ  มันไดฮ้ักแฮง 

-จั่งแม่นมัก  จักสิว่าจังได ๋เก็บเอาไว้ บ่อยากแสดง   
ฮักเดยีวใจบ่เคยแบ่ง ซิบ่แย่งให้คนเขาส่า   
ถึงสิเคยเจ็บส่ าได ๋ ถึงได้ให้กับอ้ายผ่านมา  
กะสิถ่าจนว่าอ้ายบ่แม่นของเขา 
 
เพลง : สายแนนหัวใจ 
ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่ 
ค าร้อง/ท านอง : ก้อง ห้วยไร่ 
คือจั่งภาพเหล่านีเ้คยเกดิขึ้นแล้ว 
แต่ก็จ าบ่ได้ว่า เกิดขึ้นตอนได ๋
อยู่ในความทรงจ า หรือว่าแคฝ่ันไป 
ทั้งที่หัวใจ บ่เคยเช่ือเรื่องแบบน้ีเลย 
คนๆ หนึ่งที่เพ่ิงเคยเจอกัน 
แต่ว่าภาพเหล่านั้น ตามเข้ามาหลอกหลอน 
ให้ใจคิดถึง ไม่เคยเป็นมาก่อน 
ไม่ได้อ้อนวอน เรียกร้องขอจากใคร 
สิ่งที่แนมบ่เห็น เคยปิดใจบ่ยอมรับมัน 
แต่ตอนนี้ ทุกอย่างกลับแปรผัน 
จากมื้อนี้ ฮอดมื้อนั้น สิบ่ยอมใหผู้้ใด๋มาท าร้าย 
ต่อจากนี้ สิคอยดูแล เจ้าใหด้ีๆ 
บ่ให้ผู้ใด๋เข้ามากล้ ากลาย ในชีวิตเจ้า 
ทั้งที่ใจบ่เชื่อว่าความฮักนั้นมีจริงอยู่บ่ 
แต่ก็งง ชีวิตเจ้าของ เป็นหยังต้องมาดูแล 
คนๆ หนึ่งที่เฮาบเ่คยฮู้จักแตฮ่ักไปเบิดทั้งใจ 
หรือย้อนว่าเวรว่ากรรมอันใด เฮด็ให้เฮาพ้อกัน 
 
เพลง : อิ่ม 
ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่ 
ค าร้อง/ท านอง : ก้อง ห้วยไร่ 
เคยมีกันทุกวันไม่ห่าง ในวันท่ีอ้างว้างเธอก็ท าให้อุ่นใจ 
แค่มองตาไมต่้องพูดอะไร  
ก็บอกความในใจที่เธอต้องการ 
รักเรานี้จะอยู่นานแสนนาน ในวันวาน 
ในวันวานท่ีสดใส  ต่อจากนี้ไม่ว่าเรื่องอะไร  
ไม่มีใครมาท าลายเราได้ ไหนว่าความสุขมันแสนสั้น  
แค่เพียงเราเติมใจให้กัน กอดคอกันผ่านคืนและวัน 
อยู่เคียงข้างกันตลอดไป ไหนว่าความสุขมันแสนสั้น 
ไหนว่าเราจะเติมใจไมไ่ด้ แค่เพียงเราใส่ใจ แค่นี้ก็รักกัน
ได้ นานๆ  เก็บรักนี้ฝังไว้ในใจ 
ในตอนท่ีตัวไกลเอามาใช้เมื่อยามเหงา 
ผ่านเรื่องราวความทรงจ าของเรา 



 

 

  146 

เพื่อรอคอยและเฝ้าวันท่ีเราพบกัน 
ค าว่าเพื่อนแม้เป็นค าสั้นๆ 
แต่ว่าความสัมพันธ์มันยดืยาว 
ฝากรักนีเ้ขียนเป็นเรื่องราว 
แม้เหน็บหนาวก็อุ่นใจเพราะมเีธอ 
 
เพลง : คนใจง่าย 
ศิลปิน : ต้อม สีดา Feat ออย แสงศิลป ์
ค าร้อง/ท านอง : นัธทวัฒน์ มีดินด า 
แต่ก่อนกะเคยเสียใจ ใหฮ้ักท่ีพ่ายพัง 
แต่ก่อนกะเคยมานั่ง คิดฮอดแต่เขา 
ตอนนี้กะฮู้แล้ววา อย่าเสียเวลากบัคนท่ีบ่ฮักเฮา 
คั่นสิฮักใหฮ้ักคนท่ีเขา เห็นความส าคัญเฮาก่อน 
อดีตเคยสอน บทเรียนความฮักท่ีเจ็บช้ า 
โง่ซ้ าซ้าย่อนวาบ่เซือ ค าพ่อแมส่อน 
ตอนนี้สิบ่ให้ใจ กับไผง่ายง่ายอีกแล้วคือฮักครั้งก่อน 
เบิ่งกันไปให้แน่ใจก่อน จังให้ใจเขาไป 
กะเคยเสียใจ กะเคยผดิหวัง 
ที่ผ่านมาชีวิตเคยพัง เพราะเฮาเปน็คนใจง่าย โฮ... 
*ยอมเป็นคนโสดแบบบม่ีไผ  
ดีกว่าเป็นของตายเป็นของเล่น 
ความฮักกะบไ่ดจ้ าเป็น ต่อชีวิตดอกปานใด๋ 
อยู่ซือซือเฮ็ดตัวให้มีค่า  
ดีกว่าไปเป็นหมาเป็นควายให้เขาเว่าใส่ 
คิดสฮิักกะให้เผื่อใจ ฮักเล่นเล่นกะเป็นได้แค่ของตาย 
 
เพลง : ย้อนว่าฮัก (อิหน้าโง่) 
ศิลปิน : มอส รัศมี 
ค าร้อง/ท านอง : เพียว โปรดักชั่น 
ตะโกนก้องฟ้า บอกว่า บ่เอาอ้ายแล้ว 
เข็ดคักแล้ว หลาบคักแล้ว ผู้ชายหลายใจ 
คันอ้ายมาหา คันอ้ายมาง้อ สิไล่หนีไปให้ไกล 
สิบ่ยอม ให้คนหลายใจ ย้อนมาท าเจ็บ 
แต่พอได้ยินค าว่า ขอโทษ จักความโกรธ 
มันแล่นหนไีปใส หังได้เห็นน้ าตาอา้ยไหล 
หัวใจมันสิพร้อมสิยอม 
ยอมให้คนส่า ว่าเป็นอีหนา้โง ่
ยอมให้คนโห่ ว่าบ่เก่ง คือเว้า 
ยอมให้หมู่ซัง ย้อนให้อภัยเขา ยอมกลืนค าเว้า 
เอาอ้ายคืนใจ เหตผุลเดียว ย้อนค าว่าฮัก 
บ่ฮู้ดอกว่าจักสิเจ็บอีกมื้อได๋  ถึงแม้บ่เหลือ 

แล้วความไว้ใจ แต่ย้อนฮักอ้าย สุดท้าย จังได๋กะยอม 
ภาวนา ให้อ้าย แนมเห็นค่า ในฮักน้อง 
อย่าสิย่อง ใจกันคักหลาย ยอมฮับอยู่ ว่าน้องใจง่าย  
แต่มันฮักอ้าย อีหล ี
 
เพลง : นางฟ้าขาดง 
ศิลปิน : แม็คกี้ ฤทธิศร 
ค าร้อง/ท านอง : แม็คกี้ ฤทธิศร 
บ่น่าเช่ือเนาะว่าผูส้าวบ้านเฮา  
มาผู้งามแท้น้อเจ้าจากบ้านหลายปไีด้โงมา 
นางฟ้าจ าแลงลงมาสั่นบ่หนา   
ปล่อยได้จั่งใด๋เทวดาให้มาซอดขาดง 
เคยล้อว่าอีปึกอยู่ช้ัน ป.2   
ขี้ไคคอน าฮอง ขี้มูกกื้ดอยูเ่ลมเล 
เบิ่งบาดนี่ดู๋มาจังคักหลายเด้  
หัวใจอ้ายโซเซจากขาดงทรุดคาหม่อง 
ต้องกลายเป็นแมวนั่งเฝ้าใตต้ะล่างเฮือนเจ้า 
ลบภาพเสือเก่าๆอย่าชวนเฮาเด้อหมู ่
ซุมอริที่มาขู่เฮาบสู่้ไผ   สิเก็บลมหายใจ  
ไว้ใช้กับขวัญตา 
ฮักอ้ายสาน้องหล่า นางฟ้าขาดง 
ฮักเจ้าหลาย ละเเพงปานตา มาเปน็นางฟ้าผู้บ่าวขาดง 
สิพาน้องหล่าลงหนองลงท่ง เลาะยามต่ง ซ่อนแมง
ตับเต่า (ซ้ า) 
อาจสิเบิ่งบ่เจยีมเจา้ของปานใด๋ 
แต่พร้อมสเิปย์เจ้าเบิ่ดใจ  นางฟ้าขาดง 
(หมอล า) ถ้าหากเจ้าบ่ทันมีไผเปิดใจให้อ้ายแหน่ตี ้
สี่ห้องหัวใจคนดี ถ้าหากยังว่างอีหลี   
อยากขอคนดีให้อ้ายสไิด้บ ่
ขอน้องคนดีให้อ้ายสิไดบ้ ่
มันหลงฮักเจ้าหลาย อ้ายมีแต่ความจริงใจ 
บ่เคยพ้อผู้ใดผู๋้จบผู้งามคือเจ้า แตน่้อยๆ  
คือด าปานข้ีเถ้า  ใหญ่ขึ้นมาเป็นสาว มีแต่หม่องแข้นๆ 
อยากสิคั้น โอ้ย อยากสิคั้น  อยากได้น้องตาหวานมา
เป็นคู่เป็นแฟน ฮักอ้ายสาสิบ่ให้เจา้เจ็บแค้น จากหัวใจ
แข้นๆ  ของผู้บ่าวขาดง เด้อน้องหล่า เอ้ย 
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เพลง : ความในใจ 
ศิลปิน : เบ้ิล ปทุมราช 
ค าร้อง/ท านอง : วีระ  เดชไกรวัลย์ 
หากมีใคร คนน้ัน เขาท าใจนางให้เปลี่ยน 
เปลี่ยนแปรไป จากใจ เพราะใจเจา้ท าให้เศร้า 
บอกความจริงฝากไป ของใจใครคนหนึ่ง  
คอยคะนึงร าพึงแต่เธอ 
หากไปดี มรีัก รักจงมั่นคงแน่นอน หากคลายคลอน 
จากลา น้ าตาเจ้าคงล้นเอ่อ 
บอกความจริงเถิดหนา อ้ายมาเอาใจเพียงเธอ  
คอยพบเจอละเมอเหม่อหา 
หากวันนี้ เขาคงเฮ็ดเจ้าผิดหวัง หากวันนั้น  
อ้ายยังมีชีวิตอยู ่สิดูแลปลอบใจ ให้เธอลืมความหลัง 
ใจอ้ายยังคอยเธอไม่หา่ง จดจ าค า (โปรดจ า)  
ค านี้ (ค านี้) อ้ายมีค าเดยีวท่ีบอก ออกจากใจ (ฝากไป) 
ฝากกาย (ฝากใจ) มิคลายดวงใจไหวหวั่น สิรอคอย 
แต่เธอ รักเธอเธอคงมั่น คอยนับวนัให้เธอกลับมา 
สิ่งที่บอกออกไปย้อนว่าในใจมันซมึเศร้า 
ทุกทุกมื้ออ้ายน้ าตาไหลย้อนความในใจคิดฮอดเจ้า 
ถึงมื้อนี้สิเลือกเขาแล้วท่ิมอ้ายบไ่ดว้่า 
แต่อยากให้ฮู้ว่าโดนซัมใด๋หัวใจของอ้ายยังห่วงหา 
มื้อใด๋ทีเ่ขาทิ่มและมื้อน้ันอ้ายยังบต่าย และอยากให้
น้องฮู้อ้ายคอยท่าเจ้าทุกมื้อไป 
อ้ายน้ าตาไหล จากความในใจของลูกผู้ชาย มันยังฮัก
เจ้าคือเก่าล่ะนางเอ๋ย 
 
เพลง : ของฮัก 
ศิลปิน : กิ๊ก รุ่งนภา 
ค าร้อง/ท านอง : อาทิตย์ ศรีสุข 
ตกหลุมฮัก เป็นการถาวร บ่อาจถอนหัวใจให้เซาฮัก 
อ้ายได้เลยมื้อนี ่ขาดบ่ได้ กะของมันต้องมี เจอคนฮัก
ดีๆ ต้องรักษาเท่าชีวีบ่ให้ไผ  
ไผสิมาทึกทัก เอาของหวงของฮัก 
บ่แม้นไฮโลเด้ะบ่ให้ยักเอาไปไสทั้งนั่น 
มั่นใจว่าคนๆนี้ เกิดมาเป็นคู่กัน 
เป็นมากกว่าคนส าคัญ อ้ายคือของฮัก 
ตกหลุมแล้ว บ่แคล้วเป็นคู่กัน 
หากยังมีลมหายใจถึงไหนถึงกัน นานวันบ่มีเสื่อมคลาย 
สีชมพู โลกนี้ช่างงดงาม อบอุ่นหลายหม่องได๋กต็ามที่มี
อ้ายอยู่ 

จองๆๆ บอกว่าจองๆๆแล้วเธอ เธอๆๆต้องเป็นเธอๆๆ 
ได้ยินบ ่
 
เพลง : อีหล่า 
ศิลปิน : บอส ธีรพงษ์ 
ค าร้อง/ท านอง : เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิค 
กลับมาได้บ่หล่าค าแพง. คิดฮอดนางแฮงหลาย 
อยู่กะซ าคือตาย เช้าแลงบ่มีความหมาย 
มืนตากะคดึพ้อแต่ฮอยเก่า หลับตาลงกะคอยแตฝ่ันหา 
มองเห็นแต่หม่องเฮาเคยผ่านมา 
ใจสิขาดคิดฮอดคักพอตาย 
ตั้งแต่มื้อท่ีอีหล่าไป น่ังกะไห้นอนกะไห้เจ้าฮู้บ ่
อ้ายคนน้ีเฮด็ได้อย่างเดียว คือรอ 
บ่ไดฝ้ากดอกฟ้าบ่ได้วอนดอกฝน 
ฝากลมไปกะบฮ่อดเจ้าดอก 
ความคิดฮอดของอ้ายมันฝากอีหยงัไปบ่ได ้
ถ่าแต่มื้อท่ีเจ้าคดิฮอดอ้ายแน สิกลบัมานั่งกอดอ้ายอยู่
ตะแครห่ม่องเก่า หม่องสองเฮาเคยอยู่น ากัน 
ไผน้อว่ายามคิดฮอดคนฮัก ให้แหงนไปเบิ่งเทิงฟ้า 
อ้ายมองเห็นมีแต่ขี้ฟ้า บ่มหีน้าคนฮักเลยจักเทื่อ 
 
เพลง : 3 ปี บ่ตอบแชท (กินโดนโพดข้าว) 
ศิลปิน : น้ าไวน์ ล้อมเดช 
ค าร้อง/ท านอง : น้ าไวน์ ล้อมเดช 
มื่อนี้ผมมีแนวมาเว้าให้ฟัง 
เป็นเรื่องราวความหลังที่ยังฝังใจ 
มันเกิดขึ้นตอนท่ีผมยังเรียน ม.ปลาย 
เป็นสิ่งที่ผมจ าได้บ่เคยลืม มื่อนั้นผม Add Facebook 
ผู้สาวอันนึงไป บ่บอกดอกว่าเป็นไผให้เจ้าฮู้เอง 
เป็นเวลา 18 นาฬิกาเค็งๆ ผมนั่งจอบนั่งเล็งว่าเขาสริับ 
Add บ่ แล้วเขากะรับ Add ผมมาดีใจแท้น้อ 
ผมเลยทักแชทไปเนาะว่าเฮ็ดหยังอยู่ 
เขากะเลยตอบมาว่ากินข้าวอยู ่ให้อดใจรอสักครู่กิน
ข้าวแล้วสิแชทกลับ 
***ไอ้ผมกะรอร้อรอจนมาฮอดมื้อนี้ 
เป็นเวลา 3 ปีเห็นจะได ้ป่านนี้เจ้าคือสิอ้วนเป็นควาย 
เจ้าคือสิใหญ่คือช้าง คันเจ้าสิกินข้าวโดนป่านน้ี เฮ็ดนา
จักทงจังสิพอละนาง อ้ายถ่าแชทเจ้าจนโทรศัพท์อ้าย
ฮ้าง ป่านนี้นาง...คงสิท้องแตกตาย 
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เพลง : ฮัก ฮัก ฮัก 
ศิลปิน : หนิง ต้นไม้มิวสิค 
ค าร้อง/ท านอง : นพคุณ มลีรัตน ์
แต่ก่อนบ่คิดสมิีผูไ้ด๋ หัวใจยังโดดเดี่ยวเป็นโสดคนเดียว
มานานรูไ้หม อยากไปไสกับไผกะไป แต่งโตจั่งได๋กะได้ 
บ่เคยแครค์ าไผสิว่า กินต าบักฮุงกะกินค าใหญ่ ฉีกปลา
แดกกะติอนใหญ่ๆ  ดูดนิ้วดูดมือแซบหลายบเ่คยอาย 
ผู้ได ๋ ย่อนเป็นคนง่ายๆ บ่เคยมฮีักกับไผ  
ฮักมันเป็นจั่งได๋เฮาบ่เคยฮู ้ แต่พอมีเธอเข้ามาหัวใจก็
เปลี่ยนไป เสื้อโตได๋ที่เคยใส่กะเบิ่งบ่งาม 
แต่งโตกะเป็นช่ัวโมง อาบน้ าโดนจนพ่อถาม 
แต่งโตงามจนหมาอีด่างจ าหน้าบ่ได้ 
ก็ใจมันหลงมัก มัก ก็เลยต้องฮัก ฮกั ฮัก  
ก็คนน่ารักจะหยุดใจไวย้ังไงก็คงไมไ่ด้ 
เสี่ยงก็คงต้องลอง ต้องบอกให้เธอเข้าใจว่าฮักหลาย 
เบิดซอกหลบืหัวใจฮักอ้ายคนเดียว 
แต่ก่อนนั้นกะบ่คือหล่อปานนี ้
พุทโธ พุทถัง แม่หญิงเข้าหาว่าป่านแมงหวี่ 
ตอมตาพอป่านดารา พระเอก MV โพดโพบักโมบักแตง
ใหญ่ คักหลาย  น้องหล่าคนนี้พอสิมีสิทธ์ิบ่ถึงงามบ่ท่อ
ผู้ได๋แต่หัวใจกะอ่องต่อง ถ้าไดฮ้ักกะฮักจริงบ่หลอกบ่
ลวงบ่ต้องมาห่วง เรื่องของความฮกั  
น้องจริงใจอีหลีเด้อ... 
 
เพลง : ร้องไห้ได้ไหม 
ศิลปิน : แซ็ค ชุมแพ 
ค าร้อง/ท านอง : เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิค 
เฮ็ดดีที่สุด พยายามทุกอย่าง 
ยอมทุกทุกทาง เก็บเอาไว้คนเดยีว 
ไผกะบเ่ห็นค่า ไผกะบเ่ข้าใจ 
คนฮักกะเหมิดใจ บ่เหลือไผเลยอหิล ี
ขอร้องไห้ไดไ้หม หัวใจมันเกินจะทน 
เก็บอาการมาโดน เจ็บจนทนไมไ่หว 
ขอร้องไห้ได้บ่ มาท้อมาแท้ แท้น้อหัวใจ 
คือมองบ่เห็นทางไป ขอฮ้องไห้แน่เด้อ 
โลกนี้ช่างว่างเปล่า เดียวดายแท้หวัใจ 
มีค าถามที่เก็บไว้ ชีวิตเฮาท าไมต้องเป็นแบบน้ี 
ภาวนาให้ฟ้าในวันรุ่ง มอบก าลังใจให้ก้าวต่อ 
มีใครสักคนบ้างไหมที่พอเข้าใจ  
โอบกอดปลอบโยนบ่ไปไส 
อยู่เคียงข้างกันเป็นแฮงใจ...สิมีบ ่

 
เพลง : พิษต้านพิษ 
ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ Feat.แซ็ค ชุมแพ 
ค าร้อง/ท านอง : อ.อาทิตย์ ศรีสุข 
เขาถิ่มเอื้อยไปแล้วบ่คนงาม  
น้องอยากสิถามยามเอื้อยน้ าตาไหล 
สภาพจติใจเฮาคงบ่ต่างกัน 
ผู้สาวถ่ิมน้องไปแล้วแม่นบเ่ป็นคนดีเทิ่งหล่อเขายังมา
เปลี่ยนผัน ผู้หญิงคนนั้นเขาคงตาบอด 
น้องกะโดนพิษฮัก เอื้อยกะโดนพิษฮัก 
เฮากะโดนพิษฮักทั้งคู ่
ค าโบราณว่าต้องเอาพิษต้านพิษเดจ้ั่งสิเอาอยู ่
มันสิแม่นอยู่บ ่เอื้อยกะย่านแต่เจบ็ตื่ม 
น้องสิตื่มแต่ความฮัก ยอมปักหลักแลกหัวใจ 
ย่านน้องบ่ลืมเขาคนเก่าบอกได้บ่สฮิักเอื้อยกว่าเขา  
สิโดนปานได๋ สิบ่ท้ิง... สิ่งที่แน่นอนกลับกลายเป็นบ่
เที่ยงแท ้น้องโดนลอยแพ ยอมแพ้แก่เขา 
ล้มแล้วลุกทันที น้องสิฮัก น้องสิฮกัแต่เจ้าสิฟ้าวลืมเขา
...คนนั้น เอื้อยกะย่านแต่เจ็บตื่ม 
น้องสิตื่มแต่ความฮัก ยอมปักหลักแลกหัวใจ 
ย่านน้องบ่ลืมเขาคนเก่า 
บอกได้บ่สฮิักเอื้อยกว่าเขา 
สิโดนปานได๋ สิบ่ท้ิง...คือฮักท่ีผ่านมา 
 
เพลง วันเสียตัว 
ศิลปิน : เมย์ จิราพร feat. วงค์ ชนะกันต์ 
ค าร้อง : สะเลอปี้ 
ใจน้องกะให้ อยากหยังน้องกะเคนให้ 
ปวดหัวตัวฮ้อน นอนไข้ น้องกะเปน็คนเบิ่งแยง 
โตน้องกะให้ ความสาวท่ีน้องจ่งไว้ 
ย้อนฮักเลยยอมให้อ้าย สุดท้ายใจโดนแทง 
แฮ่ง แฮ่ง ฮัก อ้าย แฮ่งคัก หักหลังตลอด 
ไปนอนกกนอนกอด กับเขา โทร หา หมู่ ตูบ่ไหว 
หัวใจปวดร้าว อยากปะทะสุราเมาๆ ให้ลืมหมา 
เสียใจเป็นปี ขอเถอะวันนี้ สิมาเสยีตัว 
หลงฮักคนซัว มันต้องล้างตัวด้วยน้ าสุรา 
ถ้ามีแฟนแล้วต้องเสยีใจ ขอโสดกบัเพื่อนดีกว่า 
บ่อยากเสียใจ  ให้เปลืองน้ าตา มื้อนี้เลยสิมา เสียตัว 
เสียใจกับคนบฮ่ักมาแล้วกะตั้งดน เสียคนกับค าว่าฮัก 
ย้อนบักอันนั่น ให้เจ้าเสียตัวให้กับสุราและเพลงมันสื่อๆ 
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จะเปน็ไงก็เป็นกันวันนีเ้ธอโสด ถ้าคิดเปลีย่นโหมดมี
แฟนดีๆ มองมาทางนี้เดี๋ยวอ้ายสริกัษาใจ 
 
เพลง : บทเรียนราคาถืก 
ศิลปิน : เนย ภัสวรรณ 
ค าร้อง/ท านอง : สะเลอปี้ 
ฮัก ในวัยเรียนกเ็หือนจุดเทยีนอยูก่ลางสายฝน 
แต่เฮาสองคน กะยังดั้นด้นแข่งฝนจุดเทียน 
หมู่น้องเขากะบอก ว่าเรื่องหลอกผู้หญิงนั่นอ้ายคือ
เซียน  แต่น้องกะตัดสินใจลงเรียนวิชาฮัก กับอ้าย 
แต่มื้อหนึ่งอ้ายมีนักเรียนคนใหม ่
เอาอกเอาใจสอนพิเสษใหเ้กรดดีแท้หนอ 
น้องผัดกลายเป็นนักเรยีนหลังห้องให้ติดศูนย์จนน้ าตา
คลอ นี้เบาะหนอ ผลตอบแทนท่ีนอ้งตั้งใจฮัก 
เป็นบทเรียนราคาถืก สอนใจคนปกึให้มันจื่อจ า 
ว่าอ้ายนั้นแค่มาฮักข าๆแล้วอ้ายกะไป 
เป็นบทเรียนราคาบ่กี่บาท บอกใจที่พลาดให้จื่อเอาไว้ 
ว่าอย่าเป็นคนใจง่าย คิดดีๆ ก่อนตัดสินใจ 
สิฮักไผสักคน 
 
เพลง : เคาท์ดาวน์น้ าตา 
ศิลปิน : เมย์ จิราพร 
ค าร้อง/ท านอง : สะเลอปี้ 
ปีกายน้องกับอ้ายยังคง เคาท์ดาวน์ด้วยกันอยู่ตรงนี ้
ผิงไฟ กินป้ันข้าวจี่ อ้ายกอดน้องกันลมหนาว 
ปีน้ีบ่เห็นโสน่ คนเขาซาอ้ายไปกับสาว 
อกแทบปวดร้าว สิเคาทด์าวน์กับไผ ๋
เสียงลมพัดตอง ตองแห้งหวั่นไหว หัวใจบอกว่าคิดฮอด 
บ่มีคนกอด กันหนาวให้ใจของน้อง 
นับห้าใจบ่ดี นับสี่ใจยิ่งช้ า นับสามยิ่งน้ าตานอง 
นับสอง นับหนี่ง คิดถึงจนแทบขาดใจ 
อ้ายไปอยู่ไส ปีใหม่แล้วเด้อ ฉันคิดถึงเธอ นั่งเพ้อ
เหมือนคนเป็นบ้า ปีใหม่ปีนี้ บ่มีอ้ายจ๋า 
เคาท์ดาวน์น้ าตา เจ็บช้ าในคืนข้ามปี 
 
เพลง จับฮ าแหน่ 
ศิลปิน : พร จันทพร 
ค าร้อง/ท านอง : สะเลอปี้ 
ก่นปูกะยังบ่รวย สไิปเลี้ยงควายกะยังบ่รุ่ง 
ว่าสิเปิดร้านต าบักหุ่ง กะย่านจุงว่าสิปรุงบ่นัว 
อุกอั่งละกะมานั่งคิด เอาจั่งใด๋ชีวิต 

โอ๊ย!! จั่งแม่นปวดจิต กับเศรษฐกิจ ท่ียังพันพัว 
เซาคิดให้มันปวดหัว ข่อยสไิปขายตัว โอ๊ะ!! ไปขุนหม ู
ดูสิดโูรงสโีรงใหญ่ เปดิท าการไว้อยู่ท้ายหมู่บ้าน 
สี เข้าเข้า เข้า สี ออก ออก ออก 
จนมันส์ ผู้บริหารคือหนุ่มใหญ่ไฟแรง 
มีข้าวปลาย ปลาย ปลาย มีทั้งแกลบ แกลบ แกลบ 
แดงๆ ฮ าอ่อน ฮ าแข็ง กะมไีดล๋าวว่า 
หมูข่อยมันมักฮ าแข็ง ฟันมันแข็งแรงมันบ่มักฮ าอ่อน 
ข่อยกะเขินสิเดินไปถามลาวก่อน 
ว่าฮ าอ้ายอ่อน หรือว่าฮ าอ้ายแข็ง 
ซื้อฮ าแหน่ ฮ าแหน่ ฮ าแหน่ ฮ าแหน่ 
ขอจับฮ าแหน่ ฮ าแหน่ ฮ าแหน่ ฮ าแหน่ 
คันแข็งแก่แด่ จัดมาเลยสองสอบ 
น้องบ่เอาฮ าอ่อน น้องสิเอาฮ ากรอบ 
เพราะหมูน้องชอบ.. ฮ าแข็ง 
 
เพลง : เห่า 
ศิลปิน : กระต่าย พรรณิภา 
ค าร้อง/ท านอง : กระต่าย พรรณนิภา 
ยังจ าไดไ้หม คนท่ีทิ้งน้องไป 
ไปเจอคนใหม่ แล้วกะไปกับเขา 
ถิ่มให้น้องนั่งเหงา นั่งเศร้าเสียใจน้ าตาคลอ 
อยากถามใจอ้ายอยู่ ว่าอ้ายฮูบ้่หนอ 
ว่าน้องเจ็บและท้อ กับอ้ายส่ าใด ๋
เจ็บปวดใจ เมื่ออ้ายถิม่ไป ไปฮักเขา 
น้องนี่บ่อยากเว้า อิหยังหลาย 
เกิดอีหยังข้ึนหนอ จั่งได้โงคืนใจ 
จักสิเฮ็ดจั่งใด๋ โอ้ย กะสิมาเห่าหนอเอาหัวใจน้องคืน 
น้องล้มทั้งยืน เมื่ออ้ายคืนมาเหยียบใจ 
บัดนั้นว่าสิดูแล คอยเทคแคร์กะเว้าเรื่อยไป 
แต่สุดท้ายอ้ายกะเห่า และในวันท่ีน้องมีใหม่ สุดท้าย
อ้ายกะกลับมา ฮ้องไห้จนว่า ตาเปน็หยิบมด 
คนหนอคน เป็นหยังจั่งตาหลูโตน แต่น้องกะคนคือกัน 
 
เพลง : สับสนหรือคนฮัก 
ศิลปิน : กระต่าย พรรณิภา 
ค าร้อง/ท านอง : เจี๊ยบ นิสา 
วันเวลาของเฮา มันกด็ี ที่มีเทอข้างกาย 
มีความสุขหลาย ท่ีมี เธอข้างกัน 
ยังเข้าไปไปยุ่งวุ่นวาย กับชีวิตของเธอ บอกใจเสมอ 
อย่าคิดเข้าข้างตัวเอง 
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เว้ากันคือคนเป็นเเฟน เดินควงเเขน จับมือทุกวัน 
ในความวาดฝัน สิไปกันได้ด ีเพียงใด้ยินเฮด็ใจบ่ทัน  
เจ้าบอกเขาเฮาเป็นหมู่กัน ค าที่เว้ามา บ่จริงเเม่นบ ่
เสียความรูส้ึกป่านใด๋ ค าที่เจ้าเว้าออกมา 
น้ าตาค่อยๆไหลมา ใจทรุดต่อหน้าเธอ 
อยากให้อยู่เป้นความสับสน หรืออยากให้เป็นคน
หายไป ออกจากชีวิตอ้ายไป ให้ไกลสายตาเธอ 
ยากให้อยู่เป็นคนท่ีรัก หรือยากสผิลักให้ไกลหัวใจ 
จะตั้งใจท าให้เทอ ถ้าเธอต้องการ  สิบ่อยู่เเผ้วพาลหัวใจ 
 
เพลง : เมาแล้วกะคิดฮอด 
ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา 
ค าร้อง/ท านอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา 
ยกแก้วขึ้นบาดได๋ น้ าตากะไหลผ่าเหล้าคเุทือ 
จั่งแมนเป็นฮ้ายเอาเหลือน้ีบ้อคนอกหัก 
ฮู้อยู่วาเขากะบเ่คยงึดจักสิไปคึดหยังน าเขาคัก 
ถึกเตะบักใจจนฮ้างจนหัก กะยังจือ่บ่จ า 
ต าหมู่ต า เทมาน าๆดีกรี กินเป็นหมู่เฮาแนมื้อนี้  
เผื่อสลิืมเขาได ้แต่บัดเมายามได ๋
ใจเฮาแฮงคิดฮอดผุบ่าวเก่า 
เฮ็ดจั่งได๋กะบล่ืมเขา เลยใช้เหล้าเทียวเป่าเจ็บไว ้
กะหวังวามื้อนึง มื้อที่เฮา..นั้นลืมเขาได ้
สิพาออกเหล้าดอกสหาย มื้อน้ีเมาน าเฮาก่อนเด้อเสีย่ว 
(น้ีบ้อเขาวาไฮโลหกสี่เอี่ยว…. คนแทงต่ ากะช้ าเบิดปี) 
(ย้อนวา่เฮาฮักเขาคนเดียว…เมายามได๋ใจกะเลยเทียว
คิดฮอด) 
 
เพลง : สิเป็นหยังบ ่
ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา 
ค าร้อง/ท านอง : แจ็ค ลูกอีสาน 
สิให้เฮด็จั่งใด่ เมื่อเธอจากไปน าเขา 
คึดฮอดอยูบ่่เซาคนเก่าที่เคยฮักกัน 
ถามทุกมื้อหัวใจกะตอบว่ายังฮักคอืเก่าว่าสั้น 
ฮอยความเก่ามื้อนั้นจักมันสิลมืจั้งใด่ 
ไหลออกมาบเ่ซา เหงาบม่ีมื้อสวง 
ลางเถื่อหัวใจกะปวง ย้อนว่าคึดน าเขา 
คนบ่ได้ถูกทิ้ง กะเเม่นเเล้วบ่เจ็บบเ่หงา 
คนสิตายเเม่นเฮา พอแฮงเเล้ว 
สิเป็นหยังถ้ายังสิฮัก สเิป็นหยังถ้ายังบ่ลืม 
สิเป็นหยังถ้ายังสิเจ็บตืม กะมันลืมบ่ได้นิแร้ว 
ผิดบ่ที่เฮ็ดบ่เเม่นเเนว เบิ่ดฮักเเล้วกะฮู้อยู่แก่ใจ 

บ่เป็นหยังให้มันหั่วโลดหัวใจสิเอาน้ าตาป้ะไว้  
พอบ่ตาย คือสิมีความสุข คงบ่ได้ทกุข์คือเฮาดอกติ ได้
พ่อคนท่ีเขาดี กะดีใจน าหลายๆ แต่สิให้เซาฮักใหล้บ
ออกจากหัวใจ มันคือสิเฮ็ดบไ่ด้  ขอโทษหลายๆ  
คั้นเคืองหูเคียงตา 
 
เพลง : เจ็บคอ 
ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา 
ค าร้อง/ท านอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา 
บ่อยากเว้าหลายยายห่าง สิไปกะฟ้าวไปสา 
บ่ต้องเว้าหลายยายห่างดอกหนา คันอ้ายบ่ไดฮ้ักกัน 
โตน้องกะมีส่ าที่อ้ายเห็น คงบ่แมนคนท่ีอ้ายฝัน 
กะบ่ไดด้ีเบิดสุอย่างปานนั้น น้องกะคนคือกัน 
บ่แมนเทวดาหรือน้างฟ้ามาตะไส 
น้องคิดว่าเหตผุล ใช้กับคนหลายใจบ่ได ้
กะเลยเว้ากับหัวใจ วาซางหัวมัน บ่อยากเว้าหลาย 
มันเจ็บคอ เจ็บคอ เจ็บคอถ่ิมซือๆ บ่อยากเว้ากับคน
หลายใจ เอาเป็นวาอ้ายสไิปทางไดก๋ะไป บ่ต้องมาแก้
โตอิหยัง มันเจ็บคอ เจ็บคอ จั่งไดฮ๋ักเฮากะฮ่าง บ่ต้อง
เสียเวลาดอกอ้าย  เอาเป็นวาคันมไีผล้มไผตาย คันยัง
คิดเห็นกัน กะจั่งค่อยมาเผาผ ี
(มื้อน้ีจบกันส่ านี้ เว้าหลายมันเจ็บคอ) 
 
เพลง : ฉันไม่ออนซอน 
ศิลปิล : เนม สุรพงศ์ 
ค าร้อง/ท านอง : เนม สุรพงศ์ 
เธอ!  เธอจะรั้งฉันไว้ท าไม  ก็ในวันน้ันเธอเป็นคนท้ิงฉัน
ไป  ไปน าเขาอาดหลาด อู้ววว..เธอ!  เธอยังเก็บฉันเอา
ไวท าไม  คั่นพอกะเทินเธอคือไม่ทิง้ฉันไป.. 
โอ้ว พอกันทีเถาะที่รัก กับความรกัของเธอทีพอก่ าก่า.. 
โอ้ววว..โอ่ะโอ.. เมื่อเธอมีเขาแล้ว..จะจ่งฉันไว้ท ามะเขือ
เปราะ อะไร  เมื่อเธอไม่หัวซาใจ ฉันก็ขอจากไกล แบบ
มิดซี่ลี ่ เมื่อเธอมีเขาแล้ว.. จะจ่งฉนัไว้ ท าส้มแบไ้ว้กิน
หน้าหนาวสั้นต ิ เบื่อความสมัพันธ์ที่ตันจื่อลื่อแบบนี ้
จะหนีก็ฟ้าวหนี... แต่บอกเลยฉัน..  ไม่ออนซอน 
Rep:เจ็บกี่ครั้งก็ยังบ่จื่อ ถูกเธอกระท าตะพึดตะพือ 
แต่ใจเจ่ากรรมยังอยู่ซื่อๆ อย่ามองว่าฉันนั้นเป็นกระบือ 
หมดรักกันแล้วก็ปล่อยมือ  อย่าดองกันไว้เข้าใจเบ๊าะ  
อิพากท่ังเยาะ 
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เพลง : สันดานเก่า 
ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา 
ค าร้อง/ท านอง : ยุ้ย มานะศักดิ์ 
กอดอ้ายบ่ลง อย่าพึ่งหลงเจ้าของวา่น้องถิ่มอ้ายบ่ได ้
คนหลายใจมักง่าย บ่แม่นควายโตเก่าสิยอมใหต้ั๋วซ้ าๆ 
ซากๆ โอ้ว...ฮู้.... 
อ้ายเอาความเชื่อใจน้องไปล้มละลาย   
เอาค าว่าให้อภัยออกไปใช้หากิน 
เอาคารมร้อยเล่ห์เหลี่ยมมาตั๋วน้องจนชิน  
ฝังลึกเป็นสันดาน 
น้องกะหลงเชื่อใจอ้ายตั้งโดนตั้งนาน  
พึ่งสิฮู้อ้ายมีชู้จนผู้คนกล่าวขาน 
คนบ่มีจรรยาบรรณบ่ถือซาหัวมัน สิถือว่าเป็นทาน 
ความฮักมันกินบไ่ดค้ือข้าว  
กะฮู้ว่าฮักคนผดิชีวิตสิชิบหาย 
อย่าไปคึดเสียดายพวกผู้ชายพันธุ์น่ี โฮ้ว...โอ้ว...ฮู้.... 
ถิ่มสันดานเก่าบ่ได้  
คั่นยังเอานิสัยหลายใจบฮู่้จักพอมาใช้ 
ยังฮักผูไ้ด๋บ่เป็นยังฮักเล่นๆ หน้าดา้นบ่อาย 
เอานิสัยเก่ามาใช้ ออกล่าออกลายบ่ฮู้จักอ่ิม 
ถิ่มสันดานเก่าบ่ได้  
กะอย่าพ่ึงมันใจว่าน้องนี่ไปจากอ้ายบ่ได ้
บ่แม่นแม่แม่นพ่อ สไิด้ตามงึดตามง้อแต่อ้าย 
พึ่งมาพ้อกันตอนใหญ่ ซ าคนหลายใจไผสิเอาไปเฮด็แนว 
ให้เสียวงตระกูล 
 
เพลง : สืบพันธุ ์
ศิลปิน : บุ๊ค ศุภกาญจน ์
ค าร้อง/ท านอง : บุ๊ค ศุภกาญจน ์
เขาบอกเฮาว่าฮัก แพงคักมักหลายกว่าไผ 
เฮากะ “เปย์ “หัวใจให้เขา จนบ่มฮีอดม่องฟิว 
ย้อนแพงเจ้าป่านตา และบ่ได้เคยคึดว่า 
สิขี้ตั๋วให้เฮาไถ่นา ท่งน้อย จนข้าวดอ มันพอเกี่ยว 
กะย้อนว่าเชื่อคนง่าย ควาย กะยังบ่ป่าน 
เจ็บมาจนขี้ค้าน แล้วเด้อ  เธอกะบ่เห็นใจ เจ้ามันคนใจ
ร้าย ฮู้บ ่ เขาแค่มาสืบพันธุ์ ในช่วงเวลาที่แสนสั้น   
เขาบ่ไดฮ้ักเฮา “อิหลีอิหลอ” 
เขาแค่มาหลอกฟัน แค่คืนเดียวท่อนั้น  
สืบพันธุ์ แล้วก็จากไป เขาบ่ฮักกะช่าง  
เขาสิเป็นหลายต่าง  กะช่าง ห่าข้ัวมึง 
 

เพลง : รุง-รัง-ชีวิต 
ศิลปิน : บุ๊ค ศุภกาญจน ์
ค าร้อง/ท านอง : บุ๊ค  ศุภกาญจน์ 
ไม่ต้องบอกฉันเองก็พอจะรู้ว่าเธอเสียใจ 
ก็เขาท้ิงเธอไปเจ็บจนจะเป็นจะตาย 
ฉันเองก็เคยผ่าน ยอมเสยีตัวเขาเองก็ยังจะทิ้งเธอ 
ไปได้ลง   ความรักท่ีซื่อตรงฉันเองก็ยังงง ว่ารักคืออะไร 
ทุกๆ สิ่งบ่ว่าไผกเ็คยผ่านมาเสียน้ าตาให้ค าว่าฮักแท้ 
ตอนนี้เริ่มอ่อนแอคือจั่งห่าบ่มคีวามหมาย 
ก็แค่ท้ิงวันวานท่ีแสนรุงรังชีวิต 
อย่าเก็บไปคดิทิ้งมันให้ผ่านเลยไป 
ก็แค่คนที่มันหมดใจน้ าแตกแล้วแยกทางก็ไป 
โวะ โอ๊ะ โอ ่ 
โลกนี้มีคนตั้งอีกมากมายนั่งเศร้าเฮ็ดหยังแค่คนท่ีมันใจ
ร้าย   ถืกทิ้งมันบ่ถึงตายแม้ใจมันสเิจ็บหลายซ่างแม่มัน 
อย่าสิหนีค่ าคืนยังอีกยาวไกล 
กินเหล้าเข้าไปและก็โดดโบกมือยาวไป 
แจกนิ้วกลางให้มันสะใจ แล้วบอกว่าไม่เป็นอะไร 
คิดมากไปรุงรังชีวิต 
 
เพลง : ฮักกันแฮงๆ 
ศิลปิน : เนสกาแฟ ศรีนคร 
เนื้อร้อง : เนสกาแฟ ศรีนคร 
มีกันแล้วอยากมีใหม่ มีไผแล้วอยากมีอื่น 
ถ้ามีเขาน้องสิบ่ฝืน สิบ่ขอยืนหม่องนั่นต่อไป 
ขั่นสิไปน้องกะบ่ว่า อย่ากลับคืนมาน้องขี้เดียดหลาย 
แหม่นสฮิ้องไห้แป๋ตายเมื่ออ้ายสไิปน้องสิตัดใจลา 
เจ็บช้ ากับค าว่าฮัก เจ็บหนักกับค าว่าผิดหวัง สิขอต า
จอกให้ฮักพังๆ สิขอลืมความหลัง ปล่อยอ้าย...ไปมีแฮง
กับเขา หน้าบ้านๆจั่งเฮาสู้หน้าด้านๆจั่งเขา บ่ไดด้อก 
แต่บ่เคยคดิสิหลอก หละกะอยากบอกว่าฮักอ้ายหลาย 
ถ้าคิดว่าเขาดีกว่าน้องสิบ่วา่ถ้าอ้ายสิไป 
ฮักกันแฮงๆ เลิกกันไวๆ อวยพรใหอ้้ายฮักกันจนตาย
โลดเด้อ บอกเขาเตรียมใจไว้เผื่อ กินของเหลืออย่าโชว์
เหนือกว่า อ้ายบอกให้ลืมเรื่องที่ค้างคา น้องสิถือว่าเป็น
บทเรียนให้น้องจื่อจ า 
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เพลง : หลอกฟัน 
ศิลปิน : อาริส เเสงศรี เออน่าเรคคอร์ด 
ค าร้อง/ท านอง : อาริส แสงศรี เออน่าเรคคอร์ด 
ตั๋วกันง่ายคักแท้ ตอแหลแถไปวันๆ 
เที่ยวบอกคนน้ีคนนั้นว่าฉันก็แค่ของตาย 
ก็เพราะฉันรักเธอ เลยยอมแลกท้ังตัวทั้งใจ 
แต่ก็หมดความหมาย..เมื่อสุดท้ายเธอมาทิ้งกัน 
ยอมให้เธอหลอกใช้ก็แค่หวังจะไดร้ักจริง 
ยอมให้เธอเปิดซิงก็เพราะรักและเช่ือใจ 
แต่ไม่คดิว่าคนอย่างเธอ จะเลวไดถ้ึงใจ 
ทิ้งกันได้ง่ายดาย โถ่ควายเอ้ย.... 
ง่ายแท้น้อน้ีบ่คนท่ีเคยบอกฮักกัน 
แค่เข้ามาหลอกฟันสุดท้ายกเ็ขี่ยทิง้ 
ง่ายแท้น้อน้ีบ่ ท่ีเคยบอกว่าฮักจริง 
พอได้แล้วก็ทิ้ง...เลวจริงสันดานของคน 
 
เพลง : ของใหม่ 
ศิลปิน : น้องนชุ ประทุมทอง นิลวัน 
ค าร้อง/ท านอง : แจ็ค ลูกอีสาน 
คั่นลืมบไ่ด้ กะกลับไปหาเขา คนเกา่ที่อ้ายยังฮัก 
ถึงสิเสียน้ีาตา กะทานไปสาให้ความฮัก 
ไดฮู้จักว่าของใหม่...มันพ้ายของเกา่ 
ห่าลังเทื่อมันกะเคียดอยู่ในใจ เป็นคนฮักใหม ่
แต่น้องบ่เคยมีค่า อ้ายบส่น บ่ได้หวัซา ว่ามันสิเจบ็ส่ าใด ๋
เพ้ออยู่บ่เซา มีแต่ว่าเขาดี ดไีปเบดิสุอย่าง 
แล้วคั่นเขาดี เขาสิถิ่มอ้ายเฮด็ หยงัให้ใจพัง  
จนได้นั่งฮ้องไห ้คั่นลืมบ่ได้กะกลับไปหาเขาคนเก่าที่
อ้ายฮิบไป น้องมันคนบ่ดี มีแหน่กะแต่หัวใจ  
พอสิให้อ้าย เทใจให้เบิด  คั่นลืมบไ่ด้ กะกลับไปหาเขา 
คนเก่าที่อ้ายยังฮัก ถึงสิเสียหน้าตา 
กะทานไปสาให้ความฮัก  
ไดฮู้้จักว่าของใหม่ มันพ้ายของเก่า... 
 
เพลง : แพ้น็อค 
ศิลปิน : ต้าร์ ตจว. 
ค าร้อง/ท านอง : INDY 
มันเบิดแฮงตั้งการ์ด มื่อฮูส้ิขาดเธอไป 
จุกปานถึกเข่าลอยใส่ อ้ายสู้เขาบไ่ด้อิหล ี
ยอมถอยบ่ขวางทางน้อง 
เป็นมวยรองเขาฮู้โตด ี
เริ่มนับหนึ่งฮอดสิบแล้วตี้ ท่ีเธอสิถิ่มอ้ายไป 

แพ้น๊อค ถึกศอกสับ หลับกลางอากาศ 
แชมป์ฮัก ที่เคยคาด ตั้งการ์ดป้องกันบ่ได ้
เธอเดินจากไป อ้ายบ่ฮูส้ิสูเ้พื่อไผ 
ขาดเธอคงขาดใจ โอ้ โอ.. 
อ้ายยอมแพ้กะได้ ใจเบิดแฮงแล้ว 
เมื่อจบการแข่งขัน เขาได้รางวลัคอืเธอ 
ต่างกับอ้ายท่ีเจอ คือการที่เธอเบดิฮัก 
แผลที่แตกในใจ หมอเย็บให้ คงสิยาก 
หากเจ้าบล่ าบากซอยเก็บซาก 
เศษใจอ้ายแนเด้อนาง 
เมื่อเธอเลือกเชียร์เขาสุดหัวใจ 
สู้ให้ตายจั่งได๋กะแพ ้
คงท าได้แค่ ก้มหน้ารับ ค าตดัสิน 
 
เพลง : แอลกอฮอลล์้างใจ 
ศิลปิน : ต้าร์ ตจว. 
ค าร้อง/ท านอง : INDY 
ตื่นลืมตา ความเศร้าก็เข้ามาซูนใจ 
ตั้งแต่เจ้าจากไป กะเหงาปานไก่เปน็ห่า 
คอตกเต๊าะเซาะ บ่ค่อยเว้าค่อยจา 
อยู่กับน้ าตา เยียวยาหัวใจด้วยน้ าเมา 
กะฮู้ว่าเหล้า ผู้ใด๋กะเว้าว่าบด่ ี
แต่ว่ามื้อนี่ ขอเอาดีกรลี้างใจ 
ล้างฮอยบาดแผล ท่ีมันบาดลึกข้างใน 
อยากลบคนใจร้าย ไปจากใจได้จักคาว 
สาดแอลกอฮอล์ ลงคอให้ลืมเรื่องโศก 
ใจตกนรก ตั้งแต่เจา้โบกมือลา 
กอดกับความเศร้า เฮาคงสิกลายเป็นบ้า 
ขอหลั่งน้ าตา กอดขวดสุราเพื่อลืมเธอ 
มื้อนี่ขอเด้อ ขอเจอหมู่เป็นความเมา 
อยากลืมเรื่องเก่า เตะฮักเนา่ๆ เข้าป่า 
ขอแอลกอฮอล์ ยี่ห้ออีหยังกะได้จดัมา 
ให้ฤทธ์ิสุรา มันส่อยฆ่าเช้ือฮักในใจ 
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เพลง : ขอแท็กแฟนเก่า 
ศิลปิน : ต้าร์ ตจว. 
ค าร้อง/ท านอง : indy 
เปิดเฟสมื้อนี้ มีภาพเตือนเฮาถ่ายคู่กัน 
ปีก่อนมื้อน้ัน เฮาเซลฟี่โพสต์หวานหน้าวอลล ์
หัวใจอ้ายเต้น ตอนได้เห็นภาพโชว์หน้าจอ 
ถึงเจ้าถิ่มอ้ายแล้วหนอ แต่น้องฮู้บย่ังคึดฮอดหลาย 
อยากทักเฟสไป ถามไถ่เบิ่งใจน้องหล่า 
แต่อ้ายก็ยังบ่กล้า ย่านว่าสไิปกวนใจ 
อยากแชร์ความทรงจ า ย่านตอกย้ าให้เข้าซังอ้าย 
คงเหลือแค่ทางสุดท้าย โอ ่
คือโพสต์บนไทม์ไลน์ อ้ายว่า 
ขอแท็กแฟนเก่าอยากถามข่าว เจา้เป็นจั่งใด ๋
คนท่ีเจ้าตามไป เขาเบิ่งแงงดีบ่หลา่ 
อ้ายยังห่วงใยอ้ายยังคึดฮอดทุกเวลา 
ทักอ้ายมาแหน่เด้อหล่าหากโพสตอ์้ายโชว์หน้าวอลล ์
เฟสเตือนมื้อนี้ มันจี้ใจให้อ้ายคิดฮอด 
อยากสิกลับไปกอด พร่ าพลอดน้องได้คือเก่า 
แต่สิ่งที่อ้ายเฮ็ดได้ ตอนนี้คือกอดความเหงา 
เฟสเตือนความจ าภาพเก่า 
ตอกย้ าว่าเฮาแค่เคยฮักกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลง : ด่ืมเพ่ือลืมอ้าย 
ศิลปิน : เหมียว ปริญญานุช 
ค าร้อง/ท านอง/เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท 
แต่เกิดมาบ่เคยคดิว่าสไิด้กินเหล้า 
กะย่อนว่าอ้ายผูเ้ป็นผุบ่าวเพิ่นมีผสุาวใหม่ 
คิดหาทางออกบ่เห็น สิกินสินอนบ่ได ้
มันเป็นเอาหลาย ตั้งแต่อ้ายถิ่มกัน 
บ่ฮู้ว่ากินเบิดแก้วนี้ สิดีขึ้นบ ่
สิห่ายน้ าเหล้าขาวลงคอ เป็นใจสั่นๆ 
เหลียวแนมเบิ่งแก้วใสๆ  กะเห็นหน้าอ้ายอยู่ในนั้น 
กลั้นใจกรึบลงให้มันลืมอ้าย....... 
ดื่มเพื่อลมือ้าย ให้เพิ่นตายไปจากหัวใจ 
กว่าสิลืมได้ สิบ่เบดิขวดใหญ่พุ่นบ้อ 
สิผ่านคืนน้ีไปได้จั่งได๋ คือเจ็บแฮงแท้น้อ 
ขั่นน้องสิตาย กะให้น้องตายย้อนแอลกอฮอล 
บ่อยากสิตายย้อนอ้ายคนหล่อ ที่นอกใจน้องบ่เว้นวัน 
แต่เกิดมาบ่เคยคดิว่าสไิด้กินเหล้า 
พ่อแม่ให้กินแต่เข่ากะบ่เคยตั๋วกัน 
หากมื้อได๋น้องลมือ้ายได้ สเิซาเหลา้เซาไหม้ื้อนั้น 
แต่มื้อนี้เฮด็ใจบ่ทัน กะเลยจ าเป็น 
แต่มื้อนี้เฮด็ใจบ่ทัน กะเลยจ าเป็นต้องเมา...ให้ลมื 
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