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1. บทน�ำ
เพลงลูกทุ่ง คือเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงท�ำนอง
ค�ำร้อง ส�ำเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงทีเ่ ป็นแบบแผน มีลกั ษณะเฉพาะซึง่ ให้บรรยากาศ ความเป็นลูก
ทุ่ง เพลงลูกทุ่งมีความสัมพันธ์กับคนไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันและเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มคนไทย
ในชนบทเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งมักจะสะท้อนถึงสภาพสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งวัฒนธรรมไทย
ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ เพลงลูกทุง่ เป็นสมบัตทิ างวัฒนธรรมทีส่ ำ� คัญของชาติไทย ความโดดเด่นของเพลงลูก
ทุ่งนอกจากจะเป็นการสะท้อนสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในสังคมแล้ว สิ่งที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ
ภาษา ภาษาในเพลงลูกทุ่งเป็นภาษาเรียบง่ายตรงไปตรงมาไม่สลับซับซ้อน มีลักษณะเดียวกับเพลงพื้นบ้าน
เนือ่ งจากเพลงเป็นวรรณกรรมขนาดสัน้ ผูฟ้ งั จึงสามารถเข้าใจเนือ้ หาและเกิดความรูส้ กึ ประทับใจ
ได้ง่ายกว่าวรรณกรรมประเภทอื่น ๆ เพลงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม ในแต่ละยุค
สมัย จึงท�ำให้เกิดลักษณะเฉพาะของเพลงแต่ละยุคสมัย กิ่งแก้ว อัตถากร (2519, หน้า 255) ได้กล่าวเกี่ยว
กับวิวฒ
ั นาการเพลงไทยไว้วา่ “เพลงไทยมีววิ ฒ
ั นาการเป็นเวลาอัน ยาวนาน นับแต่เพลงพืน้ บ้าน เพลงกล่อม
เด็ก เพลงพวงมาลัย เพลงสงฟาง เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นก�ำร�ำเคียว เพลงล�ำตัด เพลงหมอล�ำหมอแคน
เพลงบอก จนกระทัง่ ถึงเพลงลูกทุง่ สมัยใหม่ หรือเพลงไทยเดิม จนกระทัง่ ถึงเพลงลูกกรุง” จะเห็นได้วา่ เพลง
ไทยในช่วงเริ่มต้นนั้น เป็นการร้องโดยไม่มีดนตรีประกอบ และมีเนื้อหาที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้าน ต่อมา
จึงมีการร้อง คลอดนตรีและเริ่มมีการน�ำดนตรีสากลเข้ามาประกอบ เพลงไทยจึงมีหลายลักษณะ เช่น เพลง
ลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง และเพลงไทยสากล
ความโดดเด่นของเพลงลูกทุ่งนอกจากจะเป็นการสะท้อนสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในสังคม
แล้ว สิ่งที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือภาษา ภาษาในเพลงลูกทุ่งเป็นภาษาเรียบง่ายตรงไปตรงมา ไม่สลับซับ
ซ้อน มีลักษณะเดียวกับเพลงพื้นบ้าน ดังที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2534, หน้า
24) มีพระราชด�ำรัสไว้ว่า
“เนื้อเพลงลูกทุ่งมักจะสะท้อนภาพชีวิตจริงของคน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การเกิดสงคราม
ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองได้เป็นอย่างดี ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจ และจ�ำง่าย ฟังแล้วไม่ต้องแปลความ
หมาย เหนือไปกว่านั้นเพลงลูกทุ่งยังสรรหาค�ำที่กระทบ กระเทียบเปรียบเปรย มีส�ำนวนกระแนะกระแหน
เจ็บ ๆ คัน ๆ มาเสนอได้หลายรูปแบบ เรียก ได้ว่าเข้าถึงใจคนฟังได้ในเวลาอันรวดเร็ว คุณสมบัติในข้อที่ว่า
บันทึกเหตุการณ์ได้ดนี เี้ อง เป็นคุณสมบัตพิ เิ ศษทีเ่ พลงชนิดอืน่ ท�ำได้ไม่ดแี ละมีความหลากหลายเท่าเทียมกับ
เพลง ลูกทุ่ง”
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ปัจจุบันเพลงลูกทุ่งได้รับความนิยมมากขึ้น เห็นได้จากการใช้เครื่องสื่อสารหลาย ๆ อย่าง เช่น
คลื่นวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และโลกออนไลน์อีกมากมาย จึงท�ำให้ประชาชนจ�ำนวนมากทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้รบั รูแ้ ละรับฟังเพลงลูกทุง่ อย่างทัว่ ถึงและบางเพลงก็โด่งดังในชัว่ ข้ามคืน
ด้วยเหตุนี้ นักร้องจึงไม่ต้องพึ่งพาค่ายใหญ่ก็ดังได้
ด้วยกระบวนการเพลงที่ง่ายขึ้น เพลงลูกทุ่งอีสานที่ได้รับความนิยมทางยูทูป มียอดวิวสูง ๆ ล้วน
แต่เป็นเพลงเหมาะกับ “ตลาดลูกทุ่งเหล้าขาว” ซึ่งเพลงที่ว่านั้น หมายถึง เพลงที่เล่นค�ำหวาดเสียว เหมือน
หมอล�ำกลอนในอดีต ที่มีกลอนดิบ ๆ แดง ๆ มาปลุกคนฟังตอนดึกให้หายง่วง ครูเพลงบางคนถึงกับกล่าวว่า
เพลงลูกทุง่ ในสมัยนีไ้ ม่เหมือนเดิม เพราะขาดเอกลักษณ์ของการขึน้ ต้น เรือ่ งราวตรงกลาง และตอนจบ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การขาดสัมผัสนอก-ใน ตลอดจนการเปรียบเทียบ ส่วนเนือ้ หาของเพลงไปทางล�ำ้ เส้นศีลธรรม
ในด้านเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งนั้น นอกจากจะสะท้อนภาพความเป็นจริงของสังคมแล้ว บางส่วนยังเจาะถึง
รูปลักษณะ ลีลาการร้องได้ไม่น้อย การใช้ภาษาสื่อความตรงไปตรงมาสื่อความมีนัย เร้าอารมณ์สร้างความ
สนุกสนานสนุกสนาน เช่น
เนื้อเพลง : เทิ้งใหญ่เทิ้งยาว ศิลปิน : ดาหลา ธัญญาพร
ตั้งแต่เป็นสาวผู้บ่าวก็ผ่อมาหลาย ตั้งแต่มาพ้ออ้ายจักเป็นจั๋งใด๋บู๋นี่
ใจมันเต้น ตึ๊บตึ๊บ ลมหายใจบ่คงที่ บ่แม่นใจน้องนี้มันหลงมักอ้ายแล้วบ้อ
คงคือสิดีคั่นได้อ้ายมาเป็นแฟน
เบิ่งก้ามอยู่แขนเป็นมัดมัดสะม๊าดน้อ
เป็นตาเอาไปไถนาซ่อยอีพ่อ
นาโนนนาลุ่มคือสิซุ่มดีเน๊าะ
คันได้อ้ายรูปหล่อมาเป็นคู่นอนฝัน สิบอกอีแม่ปันนาตีนบ้านให้เฮ็ด
ทั้งใหญ่ทั้งยาว ทั้งขาวทั้งหล่อ
โอ๊ยจังแม่นเน๊าะจังแม่นหล่อถืกใจ
บ่แม่นน้องเคียวห่าวใส่ผู้ชายใด๋
หุ่นกะได้ สเป็คน้องเลย
เทิ้งใหญ่เทิ้งยาวเทิ้งขาวเทิ้งเท่ห์
แถมหวีผมเป๋จังแม่นเท่ห์อ้ายเอ๋ย
อยากได้เฮ็ดแนวเป็นพันธุ์จังเลย
คันแม่นหมากผีพ่วน อยากกินฮอดข่วนอ้ายเอ๋ย
หย�่ำลึดโอมลึด ลึด..ลึด ลึด..ลึด ลึด ลึด ลึด ลึด แล้วกลืนเลย
คันได้อ้ายมานอนเชย คือสิบ่เสียชาติเกิด..
จากเนื้อหาบทเพลงไม่เพียงแต่เป็นรูปแบบหนึ่งของความบันเทิง หากแต่เป็นการสื่อความหมาย
ผ่านเนื้อร้อง ท่วงท�ำนอง มิวสิควีดีโอ และภาพลักษณ์ลักษณ์ของตัวศิลปิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่
สะท้อนถึงยุคสมัย แม้ในท้ายที่สุดก็ยังคงวนเวียนอยู่ในอุดมคติแบบ “ผู้ชายเป็นใหญ่” ก็ตาม แต่มีบทเพลง
ลูกทุ่งที่ขับร้องโดยผู้หญิงส่วนหนึ่ง มีเนื้อหาสื่อสารด้านความคิด อารมณ์ และความรู้สึกในเรื่องเพศ ดังที่
ปรากฏในบทเพลง เทิ้งใหญ่เทิ้งยาว ผู้หญิงในบทเพลงดังกล่าวได้ถ่ายทอดความรู้สึกถึงความต้องการผู้ชาย
ในอุดมคติ ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นขบถต่อจารีตในสังคมกระแสหลัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาษาทีใ่ ช้สอื่ สารความต้องการ
ในบทเพลง ทีใ่ ช้ลกั ษณะการจับจ้องการเฝ้ามอง นอกจากนีถ้ อ้ ยค�ำภาษาในบทเพลงก็ยงั พบว่า มีการสือ่ ความ
กลายลักษณะ โดยเน้นสือ่ ความทางเพศ หรือยัว่ ยุอารมณ์ความรูส้ กึ ทางเพศ ด้วยรูปแบบการน�ำเสนอดังกล่าว
นี้ ผู้ศึกษาจึงน�ำแนวคิดการวิเคราะห์ภาษาตั้งแต่การเลือกใช้ค�ำศัพท์ องค์ประกอบของตัวบทตลอดจนการ
ตีความหมายของ แฟร์เคลาฟ์ และใช้แนวคิดทฤษฎีเพศวิถี เพื่อน�ำมาศึกษาด้านรูปแบบความสัมพันธ์ทาง
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เพศระหว่างชายกับหญิงในเพลงลูกทุ่งว่าในปัจจุบันนี้สังคมไทยมีรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศอย่างไรบ้าง
เหตุใดจึงมีกลวิธีการน�ำเสนอบทเพลงเช่นนี้ ตลอดจนการใช้ภาษาในการสื่อความทางเพศ เป็นต้น ผู้ศึกษา
คิดว่าลักษณะการสื่อความทางเพศจากเพลงลูกทุ่งน่าจะเป็นค�ำตอบได้ว่า เพลงลูกทุ่งนั้นมีลักษณะการสื่อ
ความทางเพศอย่างไร ตลอดจนมีกลวิธีในการใช้ภาษาชนิดใดสื่อความทางเพศ
ศิลปะในการประพันธ์เพลงลูกทุง่ นับว่ามีลกั ษณะเฉพาะตัว กล่าวคือ มีทงั้ ความเรียบง่าย และความ
งดงาม ละเมียดละไม เนือ่ งจากเนือ้ หาส่วนใหญ่ในเพลงลูกทุง่ เป็นเรือ่ งราวชีวติ ของชาวชนบทหรือคนทัว่ ไป
ในสังคม เหตุการณ์ทนี่ ำ� เสนอเป็นสภาพการณ์ทดี่ ำ� เนินไปเป็นปกติทกุ วัน ดังนัน้ ภาษาทีเ่ ลือกใช้จงึ เป็นภาษา
ง่าย ๆ ไม่ซบั ซ้อน สือ่ ความชัดเจน หากแต่ผปู้ ระพันธ์มกี ลวิธใี นการน�ำค�ำเรียบง่ายเหล่านัน้ มาเรียบเรียง เพือ่
สื่ออารมณ์สะเทือนใจ และสร้างจินตนาการให้แก่ผู้ฟัง เพื่อสร้างความรู้สึกร่วม ด้วยเหตุนี้การใช้ภาษาใน
เพลงลูกทุ่งจึงมีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงตามความนิยมของแต่ละยุคสมัย
2. การสื่อความหมายโดยตรง
การสื่อความหมายโดยตรง หมายถึง การติดต่อสร้างความความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างบุรุษกับ
สตรี โดยใช้ถอ้ ยค�ำหรือข้อความภาษาทีม่ คี วามหมายตรงตามพจนานุกรมเป็นค�ำทีใ่ ช้อยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวันทัง้
ภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งมีเจตนาในการโน้มน้าว ยั่วยุ หรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ หากแบ่ง
ตามเนื้อหาของบทเพลง แบ่งได้ดังนี้
2.1 การใช้ค�ำ
การเลือกใช้คำ� ในเพลงลูกทุง่ อีสานนนั้ จะใช้คำ� ง่าย ๆ ค�ำทีใ่ ช้จะเป็นภาษาพูดซึง่ เป็นภาษาอีสาน
ที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ บุคคลแถบภาคอีสาน ทั้งนี้เพราะผู้แต่งต้องการให้นักรองสร้างความเป็นกันเอง
และความสนิทสนมกับผู้ฟัง จึงสื่อความหมายของบทเพลงออกมาในลักษณะการพูดคุยกัน การบอกเล่า
ข้อความหรือเรื่องราวต่าง ๆ พรเพ็ญ ตันประเสริฐ (2533) ไดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการใช้ค�ำภาษาพูดหรือ
ค�ำง่ายๆในบทเพลงเอาไว 2 ประการดังนี้
1) ค�ำภาษาพูดเป็นภาษาที่ง่ายใช้สะดวก สื่อสารไดรวดเร็ว ทันใจผู้ฟง ผู้แต่งส่วนใหญ่นิยม
ถ่ายทอดบทเพลงด้วยภาษาพูดเพราะสามารถสนองความต้องการและเข้าถึงจิตใจของผู้คนไดดีและรวดเร็ว
2) ภาษาพูดสามารถแสดงความใกล้ชดิ และความเป็นกันเองระหว่างผูแ้ ต่งบทเพลง โดยมีนกั
ร้องเป็นตัวแทนกับผู้ฟังเพลง เหมือนกับว่าได้มานั่งคุยกันอยู่ต่อหน้า ท�ำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเพลง
บางคนอาจคิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งหรือตัวละครตัวหนึ่งในบทเพลง เพราะบางส่วนของเนื้อเพลงอาจตรง
กับชีวิตของตน
ในส่วนของการเลือกใช้คำ� ในการสือ่ ความทางเพศเพลงลูกทุง่ อีสาน มีการใช้ภาษาทีม่ คี วาม
เข้าใจง่ายตรงไปตรงมา และแสดงความเป็นท้องถิ่นอีสาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
			 2.1.1 การใช้ค ำ� ภาษาถิน่ การเลือกใช้คำ� สือ่ ความทางเพศในเพลงลูกทุง่ อีสาน ส่วนใหญ่
เป็นค�ำเรียบง่าย มักไม่คอ่ ยมีคำ� ศัพท์ยาก มักมีการสอดแทรกภาษาท้องถิน่ ไว้ดว้ ย ลักษณะดังกล่าวนีจ้ ะช่วย
ให้ผู้ฟังได้รับอรรถรสในการฟังอย่างเต็มที่เนื่องจากผู้ที่นิยมฟังเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่มักเป็นคนต่างจังหวัด
มีการใช้ค�ำภาษาถิ่นในตัวอย่างต่อไปนี้
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 211

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

			“...ย่อนว่าเป็นคนฮักแมฮักพอ
เลยบ่อยากสิขอ ไปหางานเมืองไกล
			พอแมกะเฒ่า เพิ่นเฮ็ดนาบ่ไหว
สิขายนาถิ่ม กะย่านพอแมเสียใจ
			นาอีน่องท่งบ่ใหญ่ มีไผสนใจบ่หนา...”
(ด�ำนาซ่อยน้องแหน่ : ใบเฟิร์น รักตะวัน)
			จากเนื้อหาของข้อความ มีการใช้ค�ำภาษาถิ่นเพื่อโน้มน้าวอารมณ์ ความรู้สึกทางเพศกับ
บุรุษ ดังนี้
			ค�ำว่า พอ หมายถึง พ่อ ในที่นี้เป็นการใช้ค�ำที่บ่งชี้เพศชาย โดยสื่อความทางเพศว่า “สิ
ขายนาถิ่ม กะย่านพอแมเสียใจ” จากเนื้อหาของข้อความ มีการใช้ค�ำภาษาถิ่นในการโน้มน้าวอารมณ์ความ
รู้สึกทางเพศกับบุรุษ
			ค�ำว่า แม หมายถึง แม่ ในที่นี้เป็นการใช้ค�ำที่บ่งชี้เพศหญิง โดยสื่อความทางเพศว่า “พอ
แมกะเฒ่า เพิ่นเฮ็ดนาบ่ไหว”จากเนื้อหาของข้อความ มีการใช้ค�ำภาษาถิ่นในการโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึก
ทางเพศกับบุรุษ
			ค�ำว่า อีน่อง หมายถึง น้องสาว ในที่นี้เป็นการใช้ค�ำที่บ่งชี้เพศหญิง โดยสื่อความทางเพศ
ว่า “นาอีนอ่ งท่งบ่ใหญ่ มีไผสนใจบ่หนา”จากเนือ้ หาของข้อความ มีการใช้คำ� ภาษาถิน่ ในการโน้มน้าวอารมณ์
ความรู้สึกทางเพศกับบุรุษ ดังตัวอย่างเช่น
			“ได้ข่าวว่าเจ้าสิมีงานแต่ง
สิเอาเสาลงหลุมแก้มแดง
			อีหล่าค�ำแพง สิมีงานใหญ่
สิถูกเขาตอกคัก ๆ ถืกตอกปั๊ก ๆ ละหนอทรามวัย
			เจ้าบ่าวเทิงยาวเทิงใหญ่
บักขี้ทุกข์คืออ้าย ได้กินน�้ำตา”
(ถืกตอก (เมียเฮาสิเอาผัวใหม่) : เพชร สหรัตน์)
			จากเนื้อหาของข้อความ มีการใช้ค�ำภาษาถิ่นเพื่อโน้มน้าวอารมณ์ ความรู้สึกทางเพศกับ
บุรุษ ดังนี้
			ค�ำว่า บัก หมายถึง ค�ำเรียกชายที่เสมอกันและอ่อนกว่า ในที่นี้เป็นการใช้ค�ำที่บ่งชี้เพศ
ชาย โดยสื่อความทางเพศว่า “บักขี้ทุกข์คืออ้าย ได้กินน�้ำตา” จากเนื้อหาของข้อความ มีการใช้ค�ำภาษาถิ่น
ในการโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึกทางเพศกับสตรี
			ค�ำว่า เจ้า หมายถึง ค�ำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒ ในที่นี้เป็นการใช้
ค�ำที่บ่งชี้เพศหญิง โดยสื่อความทางเพศว่า “ได้ข่าวว่าเจ้าสิมีงานแต่ง”จากเนื้อหาของข้อความ มีการใช้ค�ำ
ภาษาถิ่นในการโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึกทางเพศกับสตรี
			ค�ำว่า อีหล่า หมายถึง ลูกสาวคนเล็ก ในที่นี้เป็นการใช้ค�ำที่บ่งชี้เพศหญิง โดยสื่อความ
ทางเพศว่า “อีหล่าค�ำแพง สิมงี านใหญ่”จากเนือ้ หาของข้อความ มีการใช้คำ� ภาษาถิน่ ในการโน้มน้าวอารมณ์
ความรู้สึกทางเพศกับสตรี
			 2.1.2 การใช้คำ� ทีส่ อื่ อารมณ์ ค�ำแต่ละค�ำทีผ่ ปู้ ระพันธ์นำ� มาเรียงร้อยเป็นบทเพลงลูกทุง่
เมือ่ เปล่งออกมาเป็นน�ำ้ เสียง ซึง่ สือ่ ถึงความรูส้ กึ ในอารมณ์ตา่ ง ๆ ของมนุษย์ได้อย่างชัดเจน ทาํ ให้เกิดสุนทรีย
รสทางด้านภาษาและความคิด ซึ่งเกิดจากการใช้ค�ำต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คือ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

			 1) ค�ำที่สื่ออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ การใช้ค�ำที่แสดงถึงรสของความโศกเศร้า เสียใจ
น้อยใจ เหงา ว้าเหว่ ซึ่งเกิดจากความผิดหวังในเรื่องความรักเป็นต้นเหตุ ในบทเพลงลูกทุง มีการใช้ค�ำที่สื่อ
อารมณ์โศกเศร้า เสียใจ ดังตัวอย่าง เช่น
				…น้องเคยมีผัวมาแนแล้วเด๊ะ แล้วเด๊
ช่วงล่างพังเพ เทิงแหนบกะแข็ง ซ�้ำหนา
ถ้าอ้ายฮิน้องกะให้อ้ายฟ้าวบอกมา
บ่อยากเป็นภาระ ของชีวิตอ้าย …
(สิฮิน้องบ่: กุ้ง สุภาพร สายรักษ์)
ค�ำว่า ฮิ หมายถึง เรื่องมาก , ต�ำหนิ , ช่างเลือกมาก, ไม่ถูกใจ, ไม่พอใจ, ไม่ชอบ
ค�ำว่า ฮิน้อง หมายถึง ไม่ถูกใจ, ไม่พอใจ, ไม่ชอบในตัวของน้อง เป็นค�ำที่สื่ออารมณ์
โศกเศร้าละอายใจ อับอายมาก
			 2) ค�ำที่สื่ออารมณ์โกรธแคน ขุ่นเคือง การใช้ค�ำที่แสดงถึงความรูสึกโกรธนั้น มีหลาย
ระดับ ได้แก่ การท�ำให้โกรธ ไมพอใจ ความรูสึกโกรธแต่พยายามระงับอารมณ์ หรือปล่อยอารมณ์ จนปาก
สั่นก็ได ในบทเพลงลูกทุ่งจะมีการใช้ค�ำที่แสดงถึงความรูสึกโกรธ หรือไมพอใจในลักษณะโกรธ แต่พยายาม
ระงับอารมณ์ และตัดพ้อต่อว่า ตัวอย่าง เช่น
				… ฮาขั่วค้นเอ้ย แฟนเฮาสิเข้าพาขวัญ เสียงเขาย้อนกัน จนฟ้าสนั่น เสียงดัง ตั่ก ๆ
ๆ ๆ ๆ ส้วมมีบ่ขี้ มาขี้ใส่ใจของอ้ายคักๆ อารมณ์ของคนอกหัก พออยากเอามือฟาดปากเจ้าบ่าว อารมณ์
ของคนอกหัก พออยากบาทาเตะปากเจ้าบ่าว เคียดคัก ๆ เคียดไอ้คนบ่ฮัก…
(ถืกตอก (เมียเฮาสิเอาผัวใหม่) : เพชร สหรัตน์)
				ค�ำว่า ฮาขั่วค้นเอ้ย เป็นค�ำสบถ เป็นค�ำพูดหรือค�ำด่าที่หลุดปากออกมา เพื่อแสดง
ความรู้สึกสื่ออารมณ์โกรธ
				ค�ำว่า เคียดคัก ๆ เป็นการแสดงถึงความรูสึกโกรธแค้น
				ข้อความว่า อยากเอามือฟาดปากเจ้าบ่าว,พออยากบาทาเตะปากเจ้าบ่าว แสดง
ถึงอารมณ์โกรธที่อยากปล่อยอารมณ์ออกมาพร้อมกับการกระท�ำ
			3) ค�ำที่สื่ออารมณ์ประชดประชัน เสียดสี เยาะเย้ย
เป็นการใช้ค�ำที่แสดงอารมณ์สืบเนื่องมาจากอารมณ์โกรธ จะใช้ค�ำที่มีน�้ำเสียงของแสดงถึงความรู้สึกประชด
ประชัน แต่เมื่อความโกรธบรรเทาลง จึงกลายเป็นการเสียดสี เหน็บแนม ดังตัวอย่างเช่น
				... ประสาซ�่ำผัว ฮึย ประสาซ�่ำผัว ประสาซ�่ำผัว ข่อยบ่ได้เว้าใหญ่
				ป๋ามื้อนี้เอามื้ออื่นกะได้ คันเจ้าบ่หยุดขั่นบ่เซาหลายใจ สิหาเปลี่ยนผู้ใหม่
				ระวังไว้คุณผัว สิเอาใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ โว๊ว
				สิเอาใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ สิเอาใหม่ สิเอาใหม่ สิเอาใหม่ เด้อสิเอาใหม่ ...
(ประสาซ�่ำผัว : ล�ำยอง หนองหินห่าว)
				ค�ำว่า สิเอาใหม่, สิหาเปลี่ยนผู้ใหม่ สื่ออารมณ์ประชดประชัน ว่าถ้าสามียังไม่เลิก
เจ้าชู้ ฝ่ายภรรยาก็จะมีคนอื่น
				ค�ำว่า ป๋ามื้อนี้เอามื้ออื่น สื่ออารมณ์ประชดประชันสามีว่า เลิกกันวันนี้ พรุ่งนี้ก็หา
ใหม่ได้ ถ้ายังไม่หยุกหลายใจ
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ค�ำว่า ประสาซ�่ำผัว สื่ออารมณ์ประชดประชัน เสียดสี ว่าก็แค่สามีไม่ดี
			 4) ค�ำที่สื่ออารมณ์ สุข สดชื่น การใช้ค�ำด้านนี้แสดงถึงอารมณ์รัก ที่มีความห่วงใย ให้
ก�ำลังใจซึง่ กันและกัน ให้ความรูส้ กึ ทีอ่ มิ่ เอิบ จนผูฟ้ งั เคลิบเคลิม้ ตามบทเพลง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทาง
เพศโดยการใช้ค�ำแสดงความรักออกมา ท�ำให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มไปกับเนื้อหาของเพลงลูกทุ่ง ดังตัวอย่าง เช่น
... ตั้งแต่เป็นสาวผู้บ่าวก็ผ่อมาหลาย
ตั้งแต่มาพ้ออ้ายจักเป็นจั๋งใด๋บู๋นี่
ใจมันเต้น ตึ๊บตึ๊บ ลมหายใจบ่คงที่
บ่แม่นใจน้องนี้มันหลงมักอ้ายแล้วบ้อ ...
ทั้งใหญ่ทั้งยาว ทั้งขาวทั้งหล่อ
โอ๊ยจังแม่นเน๊าะจังแม่นหล่อถืกใจ
บ่แม่นน้องเคียวห่าวใส่ผู้ชายใด๋
หุ่นกะได้ สเป็คน้องเลย
(เทิ้งใหญ่เทิ้งยาว : ดาหลา ธัญญาพร)
ค�ำว่า หล่อถืกใจ สื่ออารมณ์สุขที่โชคดีได้พบรักกับคนที่ถูกใจ
			 5) ค�ำที่สื่ออารมณ์ขบขัน สนุกสนาน เป็นบทเพลงลูกทุ่ง ที่จะใช้ค�ำที่แสดงอารมณ์
ขบขัน สนุกสนานให้ความรู้สึกสนุกสนาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศโดยการใช้ค�ำออกมา ท�ำให้ผู้
ฟังเคลิบเคลิ้มไปกับเนื้อหาของเพลงลูกทุ่ง ดังตัวอย่าง เช่น
... เป็นหยังเฒ่าเจ้าทรงสีบ่ซื่น เขาโฮแซวแตกหวึ่นหวึ่นเจ้าเป็นหยัง
งานกินดองน้องเฮาเขาสมหวัง เจ้าบัดเป็นลายต่างมันแปลกตา
(กินดองน้องเมีย : ศร สินชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน)
ค�ำว่า โฮแซว สื่ออารมณ์สนุกสนาน ที่ได้หยอกล้อกัน
			 6) ค�ำที่สื่ออารมณ์ ปลุกเร้าใจ และความรู้สึกที่จริงใจ เป็นการใช้ค�ำปลุกเร้าจิตใจ ให้
เกิดความรู้สึกเชื่อมั่น ศรัทธา กระตุ้นเตือนให้กระท�ำความดี รวมทั้งการชี้ให้อีกฝ่ายเห็นว่า ความรักที่มอบ
ให้เป็นรักที่จริงใจ ซึ่งจะพบในบทเพลงลูกทุ่ง ดังตัวอย่างเช่น
... จากนามาตั้งแต่โดน มาลี้หม่นซอกหลืบเมืองฟ้า แต่ก่อนเฮ็ดงานอยู่แถวรัชดา
ยักย้ายมา อยูโ่ รงงานบางพลี เป็นสาวโรงงาน สูท้ นมาหลายปี เงินบ่พอใช้หนีใ้ ห้ ธกส
ขายข้าวใช้หนีก็บ่พอ ขายข้าวใช้หนีก็บ่พอ ถึงคิดโตนแม่พ่อ ตัดสินใจมาขายหวี …
(สาวขายหวี : มดแดง จิราพร)
ค�ำว่า สู้ทน สื่ออารมณ์ปลุกเร้าใจ กระตุ้นเตือนให้อดทนในการท�ำงาน
			7) ค�ำสือ่ อารมณ์สงสาร เห็นใจ ค�ำทีส่ อื่ อารมณ์สงสาร สร้างความน่าเห็นใจ มักเป็นคา
ที่แสดงความถ่อมตน ขอร้องวิงวอน ให้เห็นใจ ดังตัวอย่างเช่น
... อ้ายสิฮิ สิฮิ สิฮิน้องบ่ บ่แม่นของใหม่ แต่กะพอ สิได้อยู่น้อ อ้ายสิฮิ สิฮิ สิตี๋น้องบ่
น้องสิเฮ็ดให้ทุกอย่าง ว่าแต่อ้ายขอ น้องเคยมีผัวมาแนแล้วเด๊ะ แล้วเด๊ ช่วงล่าง
				พังเพ เทิงแหนบ กะแข็ง ซ�้ำหนา ถ้าอ้ายฮิน้องกะให้อ้ายฟ้าวบอกมา บ่อยากเป็น
				ภาระ ของชีวิตอ้าย...
(สิฮิน้องบ่ : กุ้ง สุภาพร สายรักษ์)
ข้อความว่า น้องเคยมีผัวมาแนแล้วเด๊ะ แล้วเด๊ ช่วงล่างพังเพ เทิงแหนบกะแข็ง
ซ�้ำหนา สื่ออารมณ์ขอความสงสาร เห็นใจ จากคนรัก ที่ตนต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย
214 Vol.6 No.2 July - December 2017

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ข้อความว่า ถ้าอ้ายฮิน้องกะให้อ้ายฟ้าวบอกมา บ่อยากเป็นภาระ ของชีวิตอ้าย
เป็นการใช้คำ� ถ่อมตนให้นา่ สงสารว่าถ้าผูช้ ายไม่ตอ้ งการก็ให้คนรักรีบบอกมา เพราะไม่อยากเป็นภาระให้คน
รักต้องล�ำบากใจ
จากการวิเคราะห์การใช้ค�ำที่สื่ออารมณ์ในเพลงลูกทุ่ง จะเห็นได้ว่า มีการใช้ค�ำที่สื่อ
อารมณ์ของมนุษย์ ได้แก่ ค�ำทีส่ อื่ อารมณ์โศกเศร้า เสียใจ เหงา ว้าเหว่ซงึ่ เกิดจากความผิดหวังในความรัก ค�ำ
ที่สื่ออารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง แต่พยายามระงับความโกรธไว้ในใจ ค�ำที่สื่ออารมณ์ประชดประชัน เสียดสี
คนรัก เมื่อไม่สมหวังในความรัก ค�ำที่สื่ออารมณ์สุขสดชื่น เมื่อมีรักที่ห่วงใย และเป็นก�ำลังใจซึ่งกันและกัน
ค�ำที่สื่ออารมณ์สนุกสนาน ค�ำที่สื่ออารมณ์ปลุกเร้าใจและความรู้สึกที่จริงใจ ค�ำที่สื่ออารมณ์เสียดาย อาลัย
อาวรณ์ตอ่ คนรักทีต่ อ้ งจากกันไป หรือการทีถ่ กู คนรักหมางเมิน ค�ำทีส่ อื่ อารมณ์สงสาร เห็นใจ จากคนรักโดย
ใช้ค�ำถ่อมตนให้น่าสงสาร
2.2 การสื่อความทางเพศ
ลักษณะการสื่อความทางเพศ จากเพลงลูกทุ่งอีสาน นั้นสื่อความทางเพศออกมาตรงๆ โดยใช้
รูปลักษณ์ และการสื่อความโดยการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อบรรยายความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ซึ่งจะ
แสดงออกในลักษณะ เกี้ยวพาราสี ยั่วยุ โน้มน้าว หรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ ในการศึกษากลวิธี
ทางภาษาในการสื่อความทางเพศในเพลงลูกทุ่งอีสาน
		
2.2.1 การสื่อความโดยใช้รูปลักษณ์
สุดาจันทร์ ไชยโวหาร (2542, หน้า 39-40) ได้กล่าวถึงความหมายของรูปลักษณ์ไว้ว่า
รูปลักษณ์ หมายถึง อวัยวะที่ส�ำคัญในร่างกาย ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ สีผม วัย ทรวดทรง ปากคิ้ว
ดวงตา รอบอก ส่วนสูง รอบเอว สะโพก สถานภาพเป็นโสด และเป็นหม้าย อวัยวะเพศ เสน่ห์ในร่างกาย
และความสวยงาม
การสื่อความโดยใช้รูปลักษณ์ หมายถึง วิธีการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศ โดยการน�ำ
สิ่งที่ส�ำคัญในร่างกายมาน�ำเสนอเพื่อโน้มน้าวและกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ ตัวอย่างบทเพลง ต่อไปนี้
... น้องเป็นสาวละขาวสวยหมวยเซ็ก
ถูกสเป๊กอ้ายบ่คุณพี่
แต่เป็นสาวมายังหาคนเว้าบ่มี
เป็นโสดมาหลายปี กะยังบ่มีผู้บ่าว
(ชวนอ้ายมาบายศรี : ฝน ลัดดาวัลย์)
ค�ำว่า สาว, ขาว, สวย, หมวย, เซ็ก, เป็นโสด, บ่มีผู้บ่าว เป็นการสื่อความทางเพศ
ด้านรูปลักษณ์ทางกายของสตรี โดยน�ำรูปลักษณ์ดงั กล่าวมาเสนอต่อบุรษุ เพือ่ เรียกร้องความสนใจในลักษณะ
ยั่วยุ หรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ ที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งสังเกตจากน�้ำเสียงที่เร้าอารมณ์
ได้เป็นอย่างดี
		
2.2.2 การสื่อความโดยใช้กิริยาท่าทาง
				
กิริยาท่าทาง (อาการภาษา) การแสดงกิริยาท่าทางของบุคคลที่แสดงออกในการสื่อ
ความทางเพศระหว่างบุรุษกับสตรี สามารถสื่อความหมายได้โดยไม่ต้องใช้ค�ำพูดหรือใช้เสริมค�ำพูด ให้มีน�้ำ
หนักมากขึน้ ได้แก่ กิรยิ าท่าทาง การเคลือ่ นไหวร่างกายและอากัปกิรยิ าท่าทางต่าง ๆ สามารถสือ่ ความหมาย
ได้มากมาย เช่น การเคลื่อนไหวมือ การโบกมือ การส่ายหน้า การพยักหน้า การยกไหล่ การยิ้มประกอบ
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การพูด การยักไหล่ การยักคิ้ว อาการนิ่ง ฯลฯ  
				
การสือ่ ความโดยใช้กริ ยิ าท่าทาง หมายถึง การติดต่อสร้างสัมพันธ์ทางเพศโดยใช้กริ ยิ า
ท่าทางต่าง ๆ ในลักษณะเพื่อโน้มน้าว ปฏิโลม ยั่วยุหรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศระหว่างบุรุษกับ
สตรีให้เป็นไปในลักษณะการสื่อความทางเพศ การศึกษาลักษณะการสื่อความทางเพศในเพลงลูกทุ่งอีสาน
เป็นการศึกษาเฉพาะเพลงที่มีลักษณะการสื่อความทางเพศ ดังต่อไปนี้
				
...เบิ่งก้ามอยู่แขนเป็นมัดมัดสะม๊าดน้อ เป็นตาเอาไปไถนาซ่อยอีพ่อ
นาโนนนาลุ่มคือสิซุ่มดีเน๊าะ
คันได้อ้ายรูปหล่อมาเป็นคู่นอนฝัน
สิบอกอีแม่ปันนาตีนบ้านให้เฮ็ด
สิบอกอีแม่ปันนาตีนบ้านให้เฮ็ด
(เทิ้งใหญ่เทิ้งยาว : ดาหลา ธัญญาพร)
กิรยิ าท่าทางทีน่ ำ� เสนอจากบทเพลงข้างต้นนีค้ อื การสือ่ ความหมายโดยใช้กริ ยิ าท่าทาง
ในการชมความงามและเกีย้ วพาราสีตอ่ บุรษุ คือมีความก�ำย�ำ รูปร่างแข็งแรง จากเนือ้ หาของบทเพลงมีการน�ำ
เสนอถึงกิริยาท่าทางในการเกี่ยวพาราสีที่เกิดจากความพึงพอใจของฝ่ายสตรี
3. การสื่อความหมายโดยนัย
ความหมายโดยนัย คือ ความหมายของค�ำ หรือข้อความ ในแง่มุมอื่นๆ ที่มิใช่ความหมายหลักหรือ
ความหมายที่รู้กันโดยทั่วไป เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ความหมายแฝง” ค�ำบางค�ำ  นอกจากจะมีความหมาย
โดยตรงแล้ว อาจมีความหมายแฝงอยู่ นับเป็นความหมายที่มีความหมายแปลกที่มีความหมายแปลกไปจาก
เดิม เช่น เมือ่ พูดถึงค�ำว่า ดาว ก็มคี วามหมายถึง สิง่ ทีเ่ ห็นเป็นดวงมีแสงระยิบระยับในท้องฟ้า เวลามืดนอกจาก
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ แต่เมื่อพูดถึง ดาวมหาลัยฯ แทนที่จะหมายถึง ดาวที่มีแสงระยิบระยับที่
มหาวิทยาลัย ก็กลายเป็นความหมายที่หมายถึง ผู้หญิงที่มีความเด่น ความสวยงาม ค�ำว่า กล้วย คือ ต้นไม้
พวกหนึ่ง ล�ำต้นเป็นกาบๆ มีหลายชนิด ผลเป็นอาหาร แต่บงครางค�ำว่า กล้วยก็กลับหมายความว่า ง่าย ซึ่ง
บางครั้ง ค�ำที่มีความหมายสองแง่สองง่ามท�ำนองหยาบคาย ก็มี แต่ค�ำที่มีความหมายโดยนัยนี้ก็มักเป็นค�ำที่
ให้อารมณ์ให้ความรู้สึกมากกว่าความหมายโดยตรง
การสือ่ ความหมายโดยนัย หมายถึง การตอต่อสร้างความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างบุรษุ กับสตรีโดย
ใช้ถอ้ ยค�ำ หรือข้อความภาษาทีม่ คี วามหมายแฝงอยูใ่ นค�ำนัน้ ต้องตีความจากถ้อยค�ำ ทีแ่ วดล้อม หรือตีความ
ตามสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมของถ้อยค�ำ และการใช้ภาษาโดยนัยในการสื่อความทางเพศอาจเป็นไป
ในลักษณะเกี่ยวพาราสี เล้าโลมเพื่อโน้มน้าว ยั่วยุ หรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศต่อบุรุษ
3.1 การสื่อความหมายโดยนัยเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธ์รัก เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศ
เกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์รักระหว่างบุรุษกับสตรี โดยใช้ภาษาที่มีความหมายแฝงอยู่ในค�ำนั้น ต้องตีความ
หมายถ้อยค�ำที่แวดล้อมอยู่จึงจะสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
...นาท่งน้อย ๆ ยังขาดคนดูแล
อ้ายสิอาสาเป็นคนคอยเทคแคร์
ปล่อยน�้ำใส่แหน่ ปล่อยน�้ำใส่นาให้แหน่ ปล่อยน�้ำใส่แท้ ปล่อยน�้ำใส่นาให้แท้
(ปล่อยน�้ำใส่นาน้อง : เพชร สหรัตน์ Feat. แพรวพราว แสงทอง)
จากเนื้อหาของบทเพลงข้างต้น มีการน�ำเสนอการสื่อความหมายโดยนัยเกี่ยวกับการ
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สร้างสัมพันธ์รักว่า ปล่อยน�้ำใส่นาให้แหน่ ค�ำว่า “ปล่อยน�้ำ”จากเนื้อหาของบทเพลง หมายถึง การมีเพศ
สัมพันธ์ระหว่างบุรุษกับสตรีโดยการหลั่งของเหลวเข้าสู่อวัยวะเพศหญิง ตัวอย่างที่เช่น
... คึดฮอดอ้ายแหน่เด้อยามเธอกอดกันกับเขา ให้คึดฮอดแฟนเก่าที่เคยกอดเซ้ากอดแลง
เอิ้นอ้ายแหน่เด้อยามเธอขึ้นสวรรค์น�ำเขา เอิ้นซื่ออ้ายเบาๆ แหน่เด้อยามเธอมีแฮง
(เอิ้นอ้ายแหน่เด้อยามเธอมีแฮง : โอ๋ พจนา อาร์สยาม)
จากเนื้อหาของบทเพลงข้างต้น มีการน�ำเสนอการสื่อความหมายโดยนัยเกี่ยวกับการสร้าง
สัมพันธ์รักว่า เอิ้นอ้ายแหน่เด้อยามเธอขึ้นสวรรค์น�ำเขา ค�ำว่า ขึ้นสวรรค์ จากเนื้อหาของบทเพลง
หมายถึง ให้เรียกชื่อบุรุษที่สามในเวลาที่ได้มีเพศสัมพันธ์กัน
3.2 การสือ่ ความหมายโดยนัยเกีย่ วกับอวัยวะเพศ การสือ่ ความหมายโดยนัยเกีย่ วกับอวัยวะเพศ
เป็นการสื่อความทางเพศที่น�ำอวัยวะเพศมาเสนอเพื่อโน้มน้าว ยั่วยุหรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ
โดยการสือ่ ความหมายโดยนัย ต้องตีความหมายของถ้อยค�ำทีแ่ วดล้อมอยูด่ ว้ ยจึงจะสามารถเข้าใจความหมาย
ของถ้อยค�ำนั้นๆ ดังบทเพลงต่อไปนี้
...นาท่งน้อยน้องแห้ง อยากให้อ้ายเข้ามาส่อยน้อง อยากให้ลอง ปล่อยน�้ำใส่นาน้องแหน่
(ปล่อยน�้ำใส่นาน้อง : เพชร สหรัตน์ Feat. แพรวพราว แสงทอง)
จากเนือ้ หาของบทเพลงข้างต้น มีการน�ำเสนอการสือ่ ความหมายโดยนัยเกีย่ วกับเกีย่ วกับอวัยวะ
เพศ ว่า นาท่งน้อยน้องแห้ง อยากให้อ้ายเข้ามาส่อยน้อง
ค�ำว่า “นาท่งน้อย” มีความหมายโดยตรง หมายถึง พื้นที่ส�ำหรับปลูก หรือนาแบบขั้นบันได
ข้าว โดยมีการไถนาให้ดินอ่อน และขุดคันดินสูงโดยรอบเพื่อกั้นน�้ำเอาไว้เลี้ยงต้นข้าว ส่วนค�ำว่า “ทุ่งนา”
นั้นเป็นค�ำเรียกกว้างๆ หมายถึง บริเวณที่นา หรือรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยก็ได้
ค�ำว่า “นาท่งน้อย ” จากเนื้อหาของบทเพลง หมายถึง อวัยวะเพศของสตรี ตัวอย่าง เช่น
... น้องเคยมีผัวมาแนแล้วเด๊ะ แล้วเด๊ ช่วงล่างพังเพ เทิงแหนบกะแข็ง ซ�้ำหนา
ถ้าอ้ายฮิน้องกะให้อ้ายฟ้าว บอกมา บ่อยากเป็นภาระ ของชีวิตอ้าย
(สิฮิน้องบ่ : กุ้ง สุภาพร สายรักษ์)
จากเนือ้ หาของบทเพลงข้างต้น มีการน�ำเสนอการสือ่ ความหมายโดยนัยเกีย่ วกับเกีย่ วกับอวัยวะ
เพศ ว่า ช่วงล่างพังเพ เทิงแหนบกะแข็ง ซ�้ำหนา
ค�ำว่า “ช่วงล่าง” มีความหมายโดยตรง หมายถึง ระบบรองรับ เป็นระบบรองรับน�้ำหนักและ
การควบคุมของรถยนต์ มีหน้าที่รองรับตัวถังรถ เพิ่มความสมดุลให้แก่ตัวรถยนต์
ค�ำว่า “ช่วงล่าง” จากเนื้อหาของบทเพลง หมายถึง อวัยวะเพศของสตรี
จากการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในการสื่อความทางเพศ ด้านการใช้ภาษา ด้านการใช้ค�ำ 
ลักษณะการสื่อความทางเพศ และการสื่อความหมายโดยนัย พบว่า ด้านการใช้ภาษา ผู้แต่งมีการใช้ภาษา
ถิน่ อีสานประสมกับภาษาไทยภาคกลางโดยท�ำนองการร้องมีการสลับจังหวะส�ำเนียงร้อง ไทยบ้างอีสานบ้าง
การเลือกใช้ค�ำในเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่เป็นค�ำเรียบง่าย คําที่ใช้จะเป็นภาษาพูดซึ่งเป็นภาษาอีสาน
การสื่อความหมายโดยตรง พบดังนี้ การใช้ค�ำ  การใช้ค�ำภาษาถิ่น การใช้ค�ำที่สื่ออารมณ์ทาง
เพศ ได้แก่ ทีสื่ออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ ค�ำที่สื่ออารมณ์โกรธแค้น ขุ่นเคือง ค�ำที่สื่ออารมณ์ประชดประชัน
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เสียดสีเยาะเย้ย ค�ำที่สื่ออารมณ์สุข สดชื่น ค�ำที่สื่ออารมณ์ขบขัน สนุกสนาน ค�ำที่สื่ออารมณ์และความรู้สึก
ที่จริงใจ ค�ำที่สื่ออารมณ์ชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ
4. สรุป

การสื่อความทางเพศ พบลักษณะการสื่อความทางเพศ 2 ประเภท คือ 1) การสื่อความโดยใช้รูป
ลักษณ์ และ 2) การสื่อความโดยใช้กิริยาท่าทาง
การสื่อความโดยนัย พบการสื่อความโดยนัย 2 ประเภท คือ 1) การสื่อความหมายโดยนัยเกี่ยวกับ
การสร้างสัมพันธ์รัก และ 2) การสื่อความหมายโดยนัยเกี่ยวกับอวัยวะเพศ ตามล�ำดับ
ดังนัน้ กลวิธที างภาษาในการสือ่ ความทางเพศในเพลงลูกทุง่ อีสาน ในครัง้ นี้ จะพบว่า มีการสือ่ ความ
หลายลักษณะ เช่น การสือ่ ความโดยใช้รปู ลักษณ์ การสือ่ ความโดยกิรยิ าท่าทาง โดยมักเน้นสือ่ ความทางเพศ
หรือยั่วยุอารมณ์ความรู้สึกทางเพศเป็นส�ำคัญ ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงบาทวิธีการด�ำรงชีพของนักร้อง
ในปัจจุบันว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทเท่าเทียมกันกับบุรุษ โดยเฉพาะในเรื่องเพศสัมพันธ์ โดยไม่ค�ำนึงถึงค�ำ
กล่าวหา หรือค�ำต�ำหนิของสังคม ถ้าสังเกตจากเนือ้ หาของเพลงแต่ละเพลงแล้ว เพราะถ้ามีเพลงทีอ่ อกมาใน
ลักษณะที่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะท�ำให้บทเพลงเหล่านั้นต้องผลิตเพิม่ มากขึ้น จึงส่งผลให้บทเพลง
ดังกล่าวมีมากขึ้น
ส่วนกลวิธกี ารใช้ภาษาในการสือ่ ความทางเพศนัน้ พบว่า มีการใช้ภาษาความหมายโดยตรง การใช้
ภาษาสื่อความหมายโดยนัย เพื่อโน้มน้าว ยั่วยุหรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทางเพศนั้น จะเห็นว่า มีการใช้
ภาษาได้อย่างเหมาะสมสื่อความหมายได้ชัดเจนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ค�ำ
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