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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ มุ่งศึ กษารู ปแบบการประพันธ์ การใช้คาในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการประพันธ์มีการใช้ฉนั ทลักษณ์ ตามขนบนิ ยมอยู่ 2 ประเภท คือกลอนแปดและ
กาพย์ย านี และฉันทลักษณ์ คล้ายแบบขนบนิ ย ม รวมถึ งมี การใช้ ฉันทลัก ษณ์ พิ เศษที่ ไ ม่มี รูปแบบตายตัว
นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีการใช้ฉันทลักษณ์ แบบผสมทั้งแบบขนบนิ ยมและแบบพิเศษในบทเพลงเดียวกัน ด้าน
การใช้คามีการใช้คาภาษากวีเพื่อให้เกิ ดความหมายลึ กซึ้ งสะเทื อนอารมณ์ และให้เกิ ดเสี ยงสัมผัสไพเราะ
การใช้คาอุทานทั้งเพื่อแสดงความรู ้สึกและเสริ มบทเพื่อให้คาไม่ห้วนจนเกินไป มีการใช้คาเลียนเสี ยงเพื่อให้
เกิ ดความสมจริ ง การใช้คาภาษาทับศัพท์องั กฤษ ตลอดจนคาภาษาปากเพื่อให้ดูทนั สมัยและดึ งดู ดความ
สนใจของวัยรุ่ น
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Abstract
This article aimed to study authorship Pattern and the use of words in the literature of Sao Sao
Sao band. The result of the research showed that there were 2 types of prosody in verse, verse eight, Kaap
Yanii 11 verse and prosody in similar style. Including the use of special prosody that had no fixed form.
In addition, it was found that the mixed verse in both popular style and special style was used in the same
song. In terms of word use, poetic words were used for deep meaning, emotional, and beautiful voices.
The interjection and expressions were added to make the words not too curt. The use of phonics to achieve
realism, the use of English transliteration as well as spoken words to look modern and attract attention of
teenagers.
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บทนา
วรรณกรรมเพลงเป็ นวรรณกรรมหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมจากผูฟ้ ั งมาอย่างยาวนาน และบทเพลงใน
แต่ละประเภทก็มีกลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน แต่จะสังเกตว่าบทเพลงส่ วนใหญ่มกั แพร่ ได้เร็ วหากได้รับความนิ ยม
ในกลุ่มผูฟ้ ังกลุ่มวัยรุ่ นเป็ นหลัก เพราะเป็ นเรื่ องที่ได้รับความสนใจในหมู่วยั รุ่ นเป็ นพื้นฐานอยูแ่ ล้ว (ทวีศกั ดิ์
ญาณประทีป, 2537, หน้า 10-11) ดังนั้นศิลปิ นและผูส้ ร้างสรรค์ผลงานในระยะหลังนี้ จึงมุ่งผลิตผลงาน โดย
มีกลุ่มวัยรุ่ นเป็ นเป้ าหมายหลัก แต่ไม่ใช่ทุกเพลงที่จะได้รับความนิ ยมจากผูฟ้ ั งกลุ่มนี้ โดยเพลงนั้นจะต้องมี
สิ่ งดึงดูดความสนใจของกลุ่มผูฟ้ ังวัยรุ่ นได้ดว้ ยเช่นกัน
ในกลุ่มศิลปิ นวัยรุ่ นที่สามารถดึ งดูดใจผูฟ้ ั งได้น้ นั ผูว้ ิจยั พบว่าศิลปิ นกลุ่ มสาวสาวสาว ที่ถือได้ว่า
เป็ นศิลปิ นที่มีผลงานเป็ นที่นิยมจากกลุ่มวัยรุ่ นในยุคแรกราว พ.ศ. 2526 ซึ่ งความนิ ยมของผูฟ้ ั งขณะนั้นส่ งผล
ทาให้ห้องส่ งสัญญาณโทรทัศน์ของรายการโลกดนตรี ที่ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์กองทัพบก ช่ อง 5
ไม่สามารถรองรับจานวนผูเ้ ข้าชมได้ จึงต้องย้ายออกมาจัดด้านนอกอย่างถาวรนับตั้งแต่ครั้งนั้น และเรี ยกว่า
ลานโลกดนตรี (พัชริ ดา วัฒนา, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 มิถุนายน 2562) และได้ยุติบทบาทตัวเองไปแล้ว
ในปี พ.ศ.2533 แต่กลับมามีบทบาทอีกครั้งหลังจากการจัดคอนเสิ ร์ตราลึกถึงวงสาวสาวสาว และยังได้รับการ
ตอบรับจากกลุ่มผูฟ้ ังอยู่ จะเห็นได้จากการเพิม่ รอบการแสดงจากเดิม 2 รอบ และได้เพิม่ เป็ น 3 รอบ เนื่ องจาก
บัตรจาหน่ ายหมดแล้ว แต่ยงั มีผฟู ้ ั งต้องการเข้าชมการแสดงอีก (อรวรรณ เย็นพูนสุ ข, การสัมภาษณ์ ส่วน
บุคคล, 25 มกราคม 2563) ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจจะศึกษาวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว ด้วยสาเหตุที่ว่า
เพราะเหตุใดศิลปิ นกลุ่มนี้ จึงมีผลงานเป็ นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่ นในยุคนั้นและยังคงได้รับความสนใจอยู่จน
มาถึ งปั จจุบนั นี้ อีกเหตุ ผลหนึ่ งคือวรรณกรรมเพลงในสมัยนั้นเผยแพร่ ทางสื่ อวิทยุเป็ นหลัก เนื้ อเพลงจึงมี
ความสาคัญในการดึงดูดความสนใจของผูฟ้ ั ง นอกจากเนื้ อเพลงแล้วสิ่ งที่ทาให้ผฟู้ ังสามารถจดจานาไปร้อง
ต่อได้น้ นั อาจจะมาจากการเลื อกใช้รูปแบบคาประพันธ์ เพื่อเอื้ อให้คาในบทเพลงสอดรั บกับจังหวะและ
เนื้ อหาด้วย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลื อกที่จะศึกษารู ปแบบการประพันธ์ และการใช้คาในวรรณกรรมเพลงของวง
สาวสาวสาวว่ามีลกั ษณะอย่างไรที่ทาให้ได้รับความนิยมจากวัยรุ่ นในยุคนั้น
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารู ปแบบการประพันธ์ และการใช้คาในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพพรรณนาวิเคราะห์ เพื่อการอธิ บายเป็ นหลัก มี การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ โดยดาเนินการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลเนื้ อเพลงของวงสาวสาวสาว เฉพาะเพลงที่มีเนื้ อร้ องภาษาไทย จากซี ดี หนังสื อ
และเว็บไซต์ ที่เคยบันทึกเสี ยงและจัดจาหน่ายในปี พ.ศ. 2525-2533 จานวน 8 อัลบั้ม รวมทั้งหมด 81 บทเพลง
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2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ บทสัมภาษณ์ บทวิจารณ์ หนังสื อ และ เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับวงสาวสาวสาว
3. สัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงสาวสาวสาว ได้แก่ นักร้อง นักแต่งเพลง และแฟนเพลง
ภูมิหลังของศิลปิ นวงสาวสาวสาว
วงสาวสาวสาวเป็ นศิลปิ นกลุ่มหญิงที่มีผลงานเพลงในช่วง พ.ศ.2525-2533 ก่อตั้งโดยประเสริ ฐ พงษ์
ธนานิ ก ร เจ้า ของบริ ษ ัท รถไฟดนตรี มี ค วามสนใจในธุ ร กิ จเทปเพลงและเห็ นว่า กลุ่ ม วัย รุ่ น เป็ นตลาดที่
น่าสนใจและยังไม่มีคู่แข่งทางธุ รกิจ ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้เกิดวรรณกรรมเพลงในรู ปแบบใหม่ ที่มุ่งสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดวัยรุ่ นขึ้น โดยใช้นกั ร้องที่เป็ นวัยรุ่ นผูห้ ญิง 3 คน ได้แก่ อรวรรณ เย็นพูนสุ ข,
เสาวลักษณ์ ลีละบุตร, และพัชริ ดา วัฒนา โดยตั้งชื่ อวงว่า “สาวสาวสาว” (ระย้า, 2561, หน้า 11) ซึ่ งผลงาน
เพลงของวงสาวสาวสาวในอัลบั้มแรกในปี พ.ศ.2525 นั้นไม่ประสบความสาเร็ จเท่าใดนัก (ระย้า, 2561, หน้า
15-21) เพราะว่าบทเพลงยังไม่เป็ นที่ดึงดูดกลุ่มผูฟ้ ังวัยรุ่ นเท่าใดนัก ต่อมาได้ผลิตอัลบั้มชุ ดที่ 2 ชื่ อว่าประตูใจ
โดยอัลบั้มชุ ดดังกล่าวนี้ เป็ นอัลบั้มที่สร้ างชื่ อเสี ยงให้กบั วงสาวสาวสาวเป็ นอย่างมาก โดยมีบทเพลงเป็ นที่
รู ้จกั ในอัลบั้มนี้ คือ ประตูใจ และรักคือฝันไป ที่ทาให้ผฟู ้ ั งสามารถจดจาภาพลักษณ์ของวงสาวสาวสาวได้
วงสาวสาวสาวได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่วยั รุ่ นนอกจากบทเพลงที่ เป็ นที่
น่ า สนใจแล้ว ลัก ษณะเด่ นอี ก อย่างหนึ่ ง คื อเน้นการขับ ร้ องแบบประสานเสี ย ง โดยทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารแสดง
บนเวที คอนเสิ ร์ตหรื อตามงานต่างๆ เช่ น รายการโลกดนตรี , 7 สี คอนเสิ ร์ต มักจะให้ความสาคัญกับการ
แต่งตัวและท่าเต้นประกอบ สร้ างความโดดเด่นและแตกต่างจากศิลปิ นในสมัยนั้น ซึ่ งมีความคล้ายคลึงกับ
กลุ่มนักร้องหญิงที่เรี ยกว่า “เกริ ล์กรุ ป” ในยุคปั จจุบนั จึงได้รับฉายาว่า เกิร์ลกรุ ป (Girl group) วงแรกของ
เมืองไทย วงสาวสาวสาวได้รับความนิ ยมจะผูฟ้ ั งชาวไทยจานวนมากและได้รับเลือกจากประเทศญี่ปุ่นให้
เป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ วมงาน Tokyo music festival ประจาปี พ.ศ.2532 (อรวรรณ เย็นพูนสุ ข, การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 11 พฤษภาคม 2562)
แม้วา่ วงสาวสาวสาวจะยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่ องจากแฟนเพลง แต่ในที่สุดวงสาวสาวสาว
ก็ได้ยุติบทบาทลงในปี พ.ศ.2533 เนื่ องจากศิลปิ นพ้นจากวัยรุ่ นสู่ วยั ผูใ้ หญ่แล้ว การสร้ างสรรค์งานให้เป็ น
ภาพลักษณ์ แบบวัยรุ่ นจึงไม่เหมาะสมกับช่ วงวัย โดยวงสาวสาวสาวมี ผลงานเพลงจานวน 10 อัลบั้ม เป็ น
เพลงเนื้อร้องภาษาไทยจานวน 8 อัลบั้ม และเพลงสากล 2 อัลบั้ม ดังนี้ 1.รักปั กใจ 2.ประตูใจ 3.เป็ นแฟนกัน
ได้ยงั ไง 4.หาคนร่ วมฝัน 5.ในวัยเรี ยน 6.แมกไม้และสายธาร 7.Because I Love You 8.ว้าว..ว! 9.Together
10.ดอกไม้ของน้ าใจ
หลังจากวงสาวสาวสาวได้ยุติบทบาทลงสมาชิ ก ในวงต่ างแยกย้า ยและมี ผลงานเป็ นศิ ล ปิ นเดี่ ย ว
จนกระทัง่ มีการจัดคอนเสิ ร์ตราลึกวงสาวสาวสาว เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยเปิ ดการแสดง
ทั้งหมด 3 รอบ และได้จาหน่ายบัตรหมดทุกรอบการแสดง ผลจากคอนเสิ ร์ตในครั้งนั้น ทาให้วงสาวสาวสาว
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กลับมามีบทบาทอีกครั้ ง มีงานแสดงตามมาอย่างต่อเนื่ อง และได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี จากแฟนเพลง
ทั้งแฟนเพลงที่เป็ นวัยรุ่ นในยุคนั้นและมีแฟนเพลงรุ่ นใหม่ให้ความสนใจด้วย
รู ปแบบการประพันธ์ ในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว
ภาษาเป็ นสิ่ งสาคัญในการประพันธ์ วรรณกรรม เพราะนักประพันธ์ ตอ้ งใช้ภาษาในการถ่ ายทอด
เรื่ อ งราวที่ ต นต้อ งการจะสื่ อ และภาษาที่ ใ ช้ น้ ัน ต้อ งเป็ นภาษาเดี ย วกับ ที่ สั ง คมใช้ ซึ่ งภาษาจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามบริ บทของสังคม ทาให้เราสามารถวิเคราะห์ยุคสมัยของวรรณกรรมผ่านการใช้ภาษาได้
นอกจากภาษาที่ ใช้ในการประพันธ์ ที่มีความสัมพันธ์ กบั สังคมแล้ว รู ปแบบการประพันธ์ ก็มีความสาคัญ
ไม่น้อยไปกว่ากัน ดังที่วิทย์ ศิวะศริ ยานนท์ (2503, หน้า 188-189) กล่าวไว้วา่ นอกจากนักประพันธ์จะใช้
ภาษาแบบเดียวกับสังคมแล้วยังรับเอารู ปแบบการประพันธ์ไปใช้ดว้ ย เพื่อไม่ให้แตกต่างกับสิ่ งที่มีในสังคม
มากเกินไปจนรับไม่ได้ แต่อาจจะมีการแตกต่างไปจากเดิมบ้างเล็กน้อย
วรรณกรรมเพลงมี รูป แบบการประพันธ์ เช่ นเดี ยวกับบทร้ อยกรองนาไปใช้ใ นการขับร้ องโดยมี
จังหวะและทานองเป็ นองค์ประกอบร่ วมด้วย ฉันทลักษณ์ที่ใช้ในวรรณกรรมอาจมีความเหมือนหรื อแตกต่าง
จากฉันทลักษณ์ แบบขนบนิ ยมก็ได้ ขึ้ นอยู่กบั นักประพันธ์ จะเลื อกใช้ จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของ
วงสาวสาวสาวพบว่ามีรูปแบบการประพันธ์อยู่ 4 ลักษณะ ได้แก่ ฉันทลักษณ์ แบบขนบนิ ยม ฉันทลักษณ์
แบบคล้ายขนบนิยม ฉันทลักษณ์พิเศษไม่มีรูปแบบตายตัว ฉันทลักษณ์ผสมระหว่างแบบขนบนิ ยมและแบบ
พิเศษ
1. ฉันทลักษณ์ตามแบบขนบนิยม
ฉันทลักษณ์ตามแบบขนมนิ ยม หมายถึ ง คาประพันธ์ร้อยกรองที่มีแบบแผนชัดเจนตายตัว เช่ น
กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่ าย จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาวพบว่ามีการใช้ฉนั ทลักษณ์
ตามแบบขนมนิยม อยู่ 2 รู ปแบบ ได้แก่ กลอนแปด และกาพย์ยานี
1.1 ฉันทลักษณ์แบบกลอนแปด
ฉันทลักษณ์แบบกลอนแปด มีลกั ษณะ คือ ใน 1 บท จะมี 4 วรรค แต่ละวรรคมีจานวนคา 7-9 คา
และมีสัมผัสสระตามแบบแผนของกลอนแปด คือ คาสุ ดท้ายของวรรคที่ 1 สัมผัสกับคาที่ 3 ของวรรคที่ 2
อาจยืดหยุน่ ให้สัมผัสกับคาที่ 1, 2, 4 หรื อ 5 ก็ได้ คาสุ ดท้ายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับคาสุ ดท้ายของวรรคที่ 3
และคาสุ ดท้ายของวรรคที่ 3 สัมผัสกับคาที่ 3 ของวรรคที่ 4 และยืดหยุน่ ให้สัมผัสกับคาที่ 1, 2, 4 หรื อ 5
เช่นเดียวกัน นกจากนี้ ยงั มีสัมผัสระหว่างบท คือ คาสุ ดท้ายของวรรคที่ 4 สัมผัสกับคาสุ ดท้ายของวรรคที่ 2
(พรทิพย์ แฟงสุ ด, 2544, หน้า 213) นอกจากกลอนแปดแล้วอาจเรี ยกว่ากลอนสุ ภาพ หรื อกลอนตลาด สาเหตุ
ที่เรี ยกกว่ากลอนตลาดนั้นเนื่ องจากเป็ นคาประพันธ์ที่ได้รับความนิ ยมแพร่ หลายในรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 152-153)
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จากการศึ กษาวรรณกรรมเพลงของงสาวสาวสาวพบว่ามี การใช้ค าประพันธ์แบบกลอนแปด
ดังตัวอย่าง
บทเพลงขอเพียงสั ญญา
สัญญาได้ไหมคราใดที่ฝนโปรยปราย
จะไม่ลืมหลงไปปล่อยให้ฉนั คอย
ขอวานหยาดฝนที่หล่นกระทบผืนดิน
ฝากวิญญาณอารมณ์และความฝัน

จะพะวงจิตมิคลายคิดถึงสักหน่ อย
แต่เพียงน้ อยที่ดวงใจคิดถึงกัน
บอกให้เธอยินบทเพลงที่ฉนั หมายมั่น
จากใจฉันมอบให้เธอ เธอคนเดียว…

บทเพลงขอเพี ย งสั ญญา เป็ นบทเพลงที่ อยู่ใ นอัล บั้ม ชุ ด ที่ 2 จากบทเพลงนี้ พบว่า มี รูป แบบการ
ประพันธ์ที่ใช้ฉันทลักษณ์ แบบกลอนแปด มีสัมผัสระหว่างวรรค คาว่า “ปราย” ในวรรคที่หนึ่ งสัมผัสกับ
“คลาย” ในวรรคที่สอง คาว่า “หน่อย” ในวรรคที่สองสัมผัสกับ “คอย” ในวรรคที่สาม และคาว่า “คอย” ยัง
สัมผัสกับคาว่า “น้อย” ในวรรคที่สี่ดว้ ย อีกทั้งสัมผัสระหว่างบท คือ คาว่า “กัน” ในวรรคที่สี่ของบทที่หนึ่ง
สัมผัสกับคาว่า “มัน่ ” ในวรรคที่สองของบทที่สองด้วย นอกจากบทเพลงขอเพียงสัญญานี้ ใช้ฉันทลักษณ์
แบบกลอนแปดและมีสัมผัสระหว่างบทจนจบเพลง ยังมีบทเพลงที่ใช้ฉนั ทลักษณ์เช่นนี้ ได้แก่ บทเพลงรัก
ต่างแดนในอัลบั้มชุดที่ 1
บทเพลงที่ใช้รูปแบบการประพันธ์ที่มีฉนั ทลักษณ์แบบกลอนตลาดหรื อกลอน ข้อสันนิ ษฐานของ
ผูว้ ิจยั อาจเป็ นเพราะอยูใ่ นช่ วงรอยต่อของเพลงลูกกรุ งซึ่ งนิ ยมใช้ฉันทลักษณ์ แบบดังกล่าวในการประพันธ์
เพลง ดังที่วชั ราภรณ์ อาจหาญ (2535, หน้า 181) ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์บทเพลงไทยสากลของสุ นทรา
ภรณ์พบว่า มีการใช้ฉนั ทลักษณ์เหมือนร้อยกรองแบบฉบับด้วย ได้แก่ กลอนแปด กลอนหกและกลอนบท
1.2 ฉันทลักษณ์แบบกาพย์ยานี
ลักษณะของบทเพลงที่มีฉนั ทลักษณ์ แบบกาพย์ยานี กล่าวคือ ในบทหนึ่ งมี 2 บาท บาทหนึ่ งมี
2 วรรค วรรคหน้ามี 5 คา และวรรคหลัง 6 คา และมีบงั คับสัมผัสสระตามแบบฉันทลักษณ์กาพย์ยานี คือ คา
สุ ดท้ายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับคาสุ ดท้ายของวรรคที่ 3 นอกจากสัมผัสบังคับดังที่ กล่าวมาแล้วยังนิ ยมการ
เสริ มสัมผัสพิเศษอีก เช่น สัมผัสระหว่างวรรค คือ คาสุ ดท้ายของวรรคหน้า สัมผัสกับคาใดคาหนึ่ งของวรรค
หลัง อาจจะเป็ นคาที่ 1 หรื อที่ 2 หรื อที่ 3 ก็ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 152-153) ตัวอย่างบทเพลงที่
ใช้ฉนั ทลักษณ์แบบกาพย์ยานี
บทเพลงบอกฉันว่าไง
มีคนเขาบอกว่า
ฉันเห็นแต่เมฆขาว
บางคนก็บอกว่า
ฉันเห็นแต่หมอกควัน

บนท้องฟ้านั้นมีดวงดาว
ไหนเล่าดาวอยูไ่ หนกัน
บนท้องฟ้านั้นมีดวงจันทร์
ไหนเล่าจันทร์ ฉนั อยากดู
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จากบทเพลงบอกฉันว่าไง พบว่านักแต่งเพลงใช้รูปแบบการประพันธ์ที่มีฉันทลักษณ์ เช่นเดี ยวกับ
กาพย์ยานี โดยมีจานวนพยางค์ในวรรคหน้าห้าพยางค์ และในวรรคหลังหกพยางค์ มีสัมผัสระหว่างวรรค
เช่น คาว่า “ว่า” ในวรรคที่หนึ่ งสัมผัสกับ “ฟ้ า” ในวรรคที่สอง คาว่า “ดาว” ในวรรคที่สองสัมผัสกับ “ขาว”
ในวรรคที่สาม ซึ่ งในกาพย์ยานีไม่บงั คับสัมผัสในวรรคที่สามและสี่ แต่บงั คับสัมผัสระหว่างบท ในบทเพลง
นี้ปรากฏสัมผัสระหว่างบทเช่นกัน ได้แก่ คาว่า “กัน” ในวรรคที่สี่ของบทที่หนึ่งสัมผัสกับคาว่า “ดวงจันทร์ ”
ฉันทลักษณ์แบบกาพย์น้ ีอาจจะไม่ได้รับความนิ ยมเท่าใดนักเมื่อเทียบกับกลอน เพราะจากข้อมูลที่มี
ผูศ้ ึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการประพันธ์เพลงมักพบว่านิ ยมแต่งเป็ นกลอนมากกว่า สาหรับในบทเพลงนี้ ซ่ ึ งเป็ น
บทเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุ ดที่ 3 ผูว้ ิจยั สันนิ ษฐานว่าการที่นกั ประพันธ์เลือกใช้กาพย์ยานี ในการสร้ างสรรค์
ผลงานนั้น อาจเป็ นเพราะต้องการรู ปแบบการประพันธ์ที่มีความแปลกใหม่ ไม่ซ้ าแนวกับเพลงลูกกรุ ง เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของกลุ่มผูฟ้ ัง ในขณะเดียวกันก็ยงั คงคุน้ ชินกับรู ปแบบการประพันธ์ที่เป็ นขนบนิยมอยู่
2. ฉันทลักษณ์ แบบคล้ายขนบนิยม
นอกจากการใช้ฉนั ทลักษณ์แบบขนมนิยมแล้วยังพบว่ามีบางบทเพลงที่มีฉนั ทลักษณ์คล้ายแบบ
กลอนแปด แต่ไม่เคร่ งครัดสัมผัสตามแบบแผน กล่าวคือ จานวนคาในแต่ละวรรคที่ยืดหยุ่นมากกว่าตั้งแต่
5-12 คา และมีการใช้สัมผัสสระคล้ายกับสัมผัสบังคับในกลอนแปด แต่ไม่เคร่ งครัด ทั้งนี้ สุกญั ญา โกมุทมาศ
(2542, หน้า 68-69) ได้ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงของเรวัต พุทธิ นนั ท์ ซึ่ ง เป็ นเพลงประเภทไทยสากล
สมัยนิยมเช่นกัน พบว่ามีการใช้รูปแบบการประพันธ์น้ ี ในการแต่งเพลงเช่นเดียวกัน บทเพลงในวรรณกรรม
เพลงของวงสาวสาวสาวที่มีฉนั ทลักษณ์คล้ายแบบฉบับนิยม เช่น เบื่อคอย แพะยิม้ ผิดสัญญา อยากมีรัก ไม่มีเธอ
ถ้าเธอกลับมา เป็ นต้น ตัวอย่างบทเพลงที่มีฉนั ทลักษณ์คล้ายแบบขนบนิยม
บทเพลงแพะยิม้
ฝนตกแหมะๆ
นัง่ ดูแพะกาลังกินหญ้า
แพะยิม้ หันมองมา
ซ้ ายังจ้องตาของฉัน
ฉันกลัว ฉันกลัว
ฉันกลัวแพะจะขวิด
ฉันคงจะสิ้ นชีวติ
เพราะโดนแพะขวิดลงข่าวหนังสื อพิมพ์...
บทเพลงแพะยิม้ มีลกั ษณะฉันทลักษณ์ที่คล้ายกับกลอนแปด คือ ใช้สัมผัสที่คล้ายกับสัมผัสบังคับใน
ฉันทลักษณ์กลอนแปด แต่ไม่เคร่ งครัด กล่าวคือ มีสัมผัสระหว่างวรรค ในบทที่ 1 คาว่า “แหมะ” ในวรรคที่
1 สัมผัสกับคาว่า “แพะ” ในวรรคที่ 2 คาว่า “หญ้า” ในวรรคที่ 2 สัมผัสกับคาว่า “มา” ในวรรคที่ 3 และ คา
ว่า “มา” ในวรรคที่ 3 สัมผัสกับคาว่า “ตา” ในวรรคที่ 4 ส่ วนบทที่ 2 ก็มีลกั ษณะการสัมผัสเช่นเดียวกัน แต่ไม่
มีสัมผัสระหว่างบท และจานวนคาก็มีความยืดหยุน่ มากกว่า โดยมีจานวนในแต่ละวรรคตั้งแต่ 4 – 9 คา แต่
ยังคงใช้สัมผัสที่ คล้า ยกับฉันทลักษณ์ ร้อยกรองขนบนิ ยมคื อมี สั มผัสระหว่างวรรค แต่ไม่มีการใช้สัมผัส
ระหว่างบทเหมือนกับกลอนแปด
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3. ฉันทลักษณ์ พเิ ศษทีไ่ ม่ มีรูปแบบตายตัว
ลัก ษณะของฉันทลัก ษณ์ แบบพิ เศษนั้น คื อ เป็ นบทร้ อ ยกรองที่ มี จานวนวรรคในแต่ ล ะบท
ไม่แน่นอน รวมถึงจานวนคาในแต่ละวรรคด้วยเช่นกัน และไม่มีสัมผัสตายตัว หรื อไม่เข้าเกณฑ์ตามลักษณะ
ฉันทลักษณ์แบบขนบนิ ยมอื่นใด จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว พบการใช้ฉนั ทลักษณ์
ในรู ปแบบนี้มากที่สุด ดังตัวอย่าง
บทเพลงแรกสาว
แรกเอยแรกสาว
ดัง่ ดอกไม้กลิ่นหอมกระจายฟุ้ ง
แรกรักแรกหวาน
แรกสัมผัสแรกรัดรึ งตรึ งใจ…

แรกพราวดังดาวรุ่ ง
แรกแย้มกลิ่นจรุ งขจรไกล
แรกปานดังเดือนฉาย

บทเพลงแรกสาวมีลกั ษณะของฉันทลักษณ์แบบพิเศษ คือ นอกจากจะมีจานวนคาในแต่ละวรรคไม่
แน่ นอนแล้ว จานวนวรรคก็ไม่แน่ นอนเช่ นเดี ยวกัน บางบทมี 4 วรรค และบางบทมี เพียง 3 วรรค การใช้
ฉันทลักษณ์ ใ นรู ปแบบนี้ น้ ันเป็ นการให้อิส ระทางความคิ ดแก่ นัก ประพันธ์ มากขึ้ นโดยไม่ต้องยึดกับ ฉัน
ลักษณ์แบบขนบนิยม อีกทั้งทาให้บทเพลงมีความแตกต่างจากรู ปแบบเดิม และมีความทันสมัยมากขึ้น ด้วย
เหตุน้ ีจึงทาให้ฉนั ทลักษณ์ประเภทนี้มีมากในบทเพลงของวงสาวสาวสาว
4. ฉันทลักษณ์ แบบผสม
ในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาวนอกจะมีการใช้ฉนั ทลักษณ์ดงั ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว
ยังพบว่า มี การใช้ฉันทลักษณ์ ในแบบผสมระหว่างฉันทลักษณ์ ขนบนิ ย มและฉันทลัก ษณ์ แบบพิ เศษด้วย
การใช้ฉนั ทลักษณ์แบบผสมนั้นทาให้บทเพลงมีความแตกต่างจากรู ปแบบเดิม แต่ไม่ได้ทาให้ผฟู ้ ั งรู ้สึกแปลก
จนยอมรับไม่ได้ ดังตัวอย่าง
บทเพลงฟ้ากว้าง – ทางไกล
ฉันเจ็บฉันเหนื่อยฉันเปลีย้
ฉันกลัวฉันนอนร้ องไห้
ฉันล้มฉันเหลียวหาแม่
ฉันเจ็บมีใครปลอบขวัญ
ฟ้ ากว้าง ทางไกล ฉันจะไปทางไหน

ฉันเพลียฉันเหงาเศร้าใจ
หนทางอีกไกลฉันฝ่ าฟัน
ฉันแลหาความผูกพัน
ฉันซมฉันซานสิ้ นแรง
ทางซ้ายหรื อทางขวา

บทเพลงฟ้ ากว้าง – ทางไกล มีการใช้ฉนั ทลักษณ์แบบผสมระหว่างฉันทลักษณ์แบบขนบนิ ยม คือ
กลอนหก ฉันทลักษณ์ของกลอนหกนั้นคลายกับกลอนแปด ทั้งจานวนวรรคและสัมผัสบัง แต่มีจานวนคาใน
แต่ละวรรค 6-7 คา ซึ่ งบทเพลงฟ้ ากว้างทางไกลมีจานวนคาในแต่ละวรรค 6-7 คา มีสัมผัสระหว่างวรรคเช่น
คาว่า “เปลี้ ย” สัมผัสกับคาว่า “เพลีย” คาว่า “ร้องไห้” สัมผัสกับคาว่า “ไกล” และมีสัมผัสระหว่างบทคือ
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คาว่า “ฟั น” สัมผัสคาว่า”พัน” นอกจากฉันทลักษณ์ แบบกลอนหกแล้วยังพบว่ามี ฉันทลักษณ์ แบบพิเศษ
ปรากฏอยูใ่ นบทเพลงนี้ ดว้ ย คือ “ฟ้ ากว้าง ทางไกล ฉันจะไปทางไหน ทางซ้ายหรื อทางขวา” และเนื้ อเพลง
ต่อจากวรรคนี้ ก็กลับมาเป็ นฉันทลักษณ์ คล้ายแบบกาพย์ยานี อีกครั้งเพียงแต่ไม่มีสัมผัสระหว่างบทเหมือน
อย่างใน 2 บทแรก ลักษณะนี้เองจึงทาให้บทเพลงมีความผสมผสานระหว่างฉันทลักษณ์ 2 รู ปแบบ ถึงแม้จะ
แตกต่างแต่ก็ยงั ทาให้ผฟู ้ ังรู ้สึกคุน้ เคย
การใช้ คาในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว
ค าเป็ นปั จจัย ส าคัญในการแต่ ง ค าประพันธ์ ไ ม่ ว่า จะเป็ นวรรณคดี หรื อแม้แต่ บ ทเพลง เพราะค า
นอกจากจะเป็ นสิ่ งที่ใช้สื่อความหมายแล้ว ยังเป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระพันธ์นามาใช้สร้างสรรค์งานให้มีความแตกต่าง
และทาให้บทประพันธ์น้ นั มีความน่ าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในหัวข้อนี้ ผวู ้ ิจยั จะวิเคราะห์ถึงลักษณะของคา
ซึ่ งเป็ นศิลปะอย่างหนึ่งของใช้ภาษาที่ปรากฏในบทเพลงของศิลปิ นวงสาวสาวสาว ซึ่ งลักษณะของการใช้คา
ในบทเพลงนี้เองจึงเป็ นหลักฐานที่สนับสนุนว่าทาไมจึงเป็ นที่สนใจและได้รับความนิยมในเวลานั้นอย่างมาก
1. คาภาษากวี
คาภาษากวีน้ นั เป็ นคาที่มีความไพเราะ สละสวย ไม่ใช่คาที่ใช้พูดในชี วิตประจาวันทัว่ ไป แต่เป็ น
คาที่ต้ งั ใจนามาใช้เพื่อให้ผอู ้ ่านหรื อผูฟ้ ั งเกิดความรู ้สึก ความคิด อารมณ์ต่างไปจากเดิ ม (วิภา กงกะนันท์, 2556,
หน้า 6) ในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาวพบว่ามีการใช้คาภาษากวี เช่ นคาว่า ฤทัย อุรา พสุ ธา ธารา
ดวงมาลย์ ฯลฯ และนามาใช้ใน 2 ลักษณะ คือ 1. ใช้ภาษากวีเพื่อให้เกิ ดความหมายลึ กซึ้ งสะเทือนอารมณ์
2. ใช้ภาษากวีเพื่อเสี ยงสัมผัสไพเราะ
1.1 การใช้ภาษากวีเพื่อให้เกิดความหมายลึกซึ้ งสะเทือนอารมณ์
การใช้คาภาษากวีให้เกิดความลึกซึ้ งสะเทือนอารมณ์น้ นั เป็ นการเลือกใช้คาที่ทาให้ผฟู ้ ั งมีความรู ้สึก
นึกคิด และเพิ่มอารมณ์ให้แตกต่างออกจากเดิม มีความเห็นคล้อยตามในสิ่ งที่นกั ประพันธ์หยิบยกมากล่าว ดัง
ตัวอย่าง
บทเพลงด้ วยแรงแห่ งรัก
...จะอยูแ่ ห่งไหนไกลกันสุ ดหล้าสุ ดฟ้ าธานี

แม้ขนุ คีรีจะมีขวางกั้นรักดั้นไปถึง

ด้วยแรงแห่งรักชักพาใจให้ใฝ่ ฝันคะนึง

แม้ใครฉุ ดดึงมิอาจหยุดยั้งรั้งใจฉันได้…

จากบทเพลงด้วยแรงแห่ งรักมีการใช้ภาษากวี เช่นคาว่า ธานี ขุนคีรี คะนึ ง พิไล เป็ นต้น เพื่อให้เกิ ด
ความหมายลึกซึ้ งกินใจผูฟ้ ัง และทาให้ผฟู ้ ั งเกิดจินตนาการตาม ประกอบกับเสี ยงของคาที่สละสลวยไพเราะ
ช่วยเพิ่มอรรถรสในการฟั งมากยิ่งขึ้น เช่น การที่นกั ประพันธ์เลื อกใช้คาว่า “ขุนคีรี” แทนการใช้คาว่าภูเขา
ลูกใหญ่ เพื่อให้ผฟู ้ ั งรู ้สึกว่าภูเขาลูกนั้นมีขนาดใหญ่กว่าที่เป็ น ตามความเห็นของผูว้ ิจยั มองว่าเพราะภาษากวี
ไม่ใช่ภาษาที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปในชีวติ ประจาวัน ทาให้ผฟู ้ ั งรู ้สึกห่ างไกลจากคานี้ อยูแ่ ล้วจึงเพิ่มความรู ้สึกของ
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ผูฟ้ ั งได้ง่าย แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งอาศัยบริ บทอื่นประกอบด้วยจึ งจะทาให้การใช้คาภาษากวีน้ นั มีความหมายลึ กซึ้ ง
สะเทือนอารมณ์ ทาให้ผฟู้ ังเกิดอารมณ์คล้อยตามได้
1.2 การใช้ภาษากวีเพื่อเสี ยงสัมผัสไพเราะ
การใช้ภาษากวีเพื่อเสี ยงสัมผัสไพเราะ เป็ นการนาภาษากวีมาใช้โดยไม่ได้เน้นในลักษณะการสื่ อ
ความหมายที่ลึกซึ้ งดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่เป็ นการใช้คาเพื่อให้ได้ความหมายไปพร้องกับเสี ยงสัมผัสใน
บทเพลงนั้นมากกว่า ดังตัวอย่าง
บทเพลงคิดถึงทุกวัน
...ลืมวันที่เรา เคยเย้าหยอกหรื อไร

ลืมเธอลืมน้ าใจ ที่ฉนั มอบให้นานมา

เธอจงได้ปราณี เอื้อนเอ่ยวจีเถิดหนา

อย่ามัวทาเย็นชา ต่อฉันเลย...

บทเพลงยิม้ เย้ยโลก
...มัวโศกศัลย์ แล้วโลกจะเย้ ยหยันตัวเรา หากดวงใจอับเฉา เศร้าก็ยงิ่ เลวร้าย
แรงใจจะลดถดถอย…
บทเพลงที่ ไ ด้ย กตัว อย่ า งมาทั้ง 2 บทเพลงจะพบว่ า มี ก ารน าภาษากวี ม าใช้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ นค าที่ มี
ความหมายตามต้องการและที่สอดรับกับเสี ยงสัมผัส เช่น คาว่า “วจี” ที่มีความหมายว่าคาพูดให้สัมผัสกับคา
ว่า “ปราณี ” และคาว่า “โศกศัลย์” ที่มีความหมายว่าเศร้าให้สัมผัสกับคาว่า “เย้ยหยัน” ด้วยการใช้คาภาษากวี
ในลักษณะนี้ทาให้ภาษาในบทเพลงมีความต่างระดับกัน กล่าวคือ คาอื่นที่ใช้ในบทเพลงเป็ นคาภาษาธรรมดา
เกือบทั้งหมด แต่จะมีคาภาษากวีปรากฏในบทเพลงเพียงไม่กี่คาเท่านั้น
2. คาอุทาน
คาอุทาน คือ เป็ นคาที่เปล่งเสี ยงออกมาเพื่อแสดงความรู ้สึก แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ คาอุทาน
บอกอาการ และคาอุทานเสริ มบท (สุ นนั ท์ อัญชลีนุกลู , 2562, หน้า 144) จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของ
วงสาวสาวสาวพบว่ามีการใช้คาอุทานทั้ง 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 คาอุทานบอกอาการ
คาอุทานบอกอาการเป็ นคาที่ใช้เพื่อบอกหรื อแสดงอารมณ์ ความรู ้ สึก จุดมุ่งหมายของการใช้คา
อุทานในบทเพลงมีเพื่อบอกความรู ้สึกและอารมณ์ของตัวละครในเพลงไปยังผูฟ้ ังให้รับรู ้ร่วมกัน ดังตัวอย่าง
บทเพลงประตูใจ
...ก๊อกก๊อกก๊อกเปิ ดประตูเปิ ดออกดูอ๋อเป็ นเธอ
อยูส่ บายไหมละเออจึงเปิ ดรับเธอเข้าประตูหวั ใจ...
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คาว่า “อ๋ อ” ในบทเพลงประตูใจนั้น เป็ นการแสดงให้เห็นถึงอารมณ์การรับรู ้ การคลี่คลายในประเด็น
ที่ สงสั ย ในที่ น้ ี นักประพันธ์ ใช้ค าอุ ทานเพื่ อคลี่ คลายสถานการณ์ ในเรื่ องท าให้ ผูฟ้ ั งรู ้ สึ กคล้อยตามไปด้วย
นอกจากนี้ยงั มีคาอุทานที่ใช้ในลักษณะเดียวกัน เช่น โอ้ โธ่ โถ เป็ นต้น
2.2 คาอุทานเสริ มบท
คาอุทานเสริ มบทเป็ นคาที่ใช้เสริ มคา เพื่อไม่ให้คาดูสละสลวยและไม่หว้ นจนเกินไป มักเป็ นคา
ที่มีสัมผัสคู่เสี ยงคล้องจองกัน ดังตัวอย่าง
บทเพลงจันทร์ เจ้ า
จันทร์ แจ่มทัว่ ท้องนภา

เจ้างามหนักหนาจันทร์ เจ้ าเอ๋ ย...

จากบทเพลงจันทร์ เจ้ามีการนาคาว่าเอ๋ ยมาเสริ มคาว่าจันทร์ เจ้า ทาให้คาฟังดูไม่หว้ นและมีความ
สละสลวยยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ยงั พบคาอื่นอีกเช่น เธอเอย สาวเอย รักเอย โง่งม เป็ นต้น
3. คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาวพบว่ามีการนาคาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ที่มาจากภาษจากอังกฤษ มาใช้ จานวน 4 คา คือคาว่า พาร์ ตไทม์ ชอปปิ ง แฟน และแคร์ ดังตัวอย่าง
บทเพลงพบกันทีเ่ ขาดิน
ฉันยังไม่เคยมีแฟน
เดินเกี่ยวแขนชอปปิ ง
ฉันนั้นเป็ นผูห้ ญิง

ไม่สุงสิ งกับชายใด…

จากบทเพลงพบกันที่ เขาดิ นมี ก ารใช้ค าภาษาอัง กฤษคาว่า “แฟน” ซึ่ ง มาจากคาว่า fanatic
หมายถึง คลัง่ ไคล้ และคาว่า “ชอปปิ ง” ซึ่ งมาจากคาว่า shopping ในภาษาอังกฤษ หมายถึง การไปเที่ยวซื้ อ
ของ ทั้ง 2 คา ที่ใช้ในบทเพลงพบกันที่เขาดินนั้น เพื่อให้เนื้ อเรื่ องดูมีความทันสมัยเป็ นที่น่าสนใจของกลุ่ม
วัยรุ่ น และมีเสี ยงสัมผัสกับคาว่าหญิง
4. คาเลียนเสี ยง
คาเลี ยนเสี ยงเป็ นการถ่ายทอดเสี ยงที่ มีอยู่จริ งและเกิ ดขึ้ นตามธรรมชาติ เพื่อให้คานั้นมี ความ
สมจริ ง และช่ วยขยายความให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น บทเพลงที่ใช้คาเลี ยนเสี ยงในวรรณกรรมเพลงของวง
สาวสาวสาว เช่น แพะยิม้ สาวนักเรี ยนนอก ประตูใจ เป็ นต้น
บทเพลงประตูใจ
ก๊อกก๊อกก๊อก เปิ ดประตู เปิ ดออกดู ว่าใครมา
ก็อยูส่ บาย แล้วนี่นา แล้วใครจะมา เปิ ดประตูหวั ใจ
บทเพลงประตูใจใช้คาว่า “ก๊อกก๊อกก๊อก” เพื่อเลียนเสี ยงการเคาะประตู เป็ นการดึงดูความสนใจของ
ผูฟ้ ั ง สร้ างจินตนาการร่ วมให้เห็ นภาพและรู ้สึกสมจริ งแก่ผฟู ้ ั งด้วย คาเลี ยนเสี ยงนั้นมีการนามาใช้ต้ งั แต่ใน

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 11

วรรณคดีไทยโบราณแล้ว ซึ่ งบทเพลงก็มีรูปแบบการประพันธ์ร้องกรองคล้ายกัน ดังนั้นในวรรณกรรมเพลง
ของวงสาวสาวสาวจึงได้รับอิทธิพลการใช้ภาษามาจากวรรณคดีไทยโบราณด้วย
5. คาภาษาปาก
ลักษณะของคาภาษาปากนั้น เป็ นคาที่ใช้ในการพูดเป็ นหลัก แต่ไม่ใช่คาที่ยอมรับว่าถูกต้องใน
ภาษาเขียน อาจจะเป็ นคาสแลงด้วยก็ได้ (ประภาศรี สี หอาไพ, 2531, หน้า 9) จากการศึกษาวรรณกรรมเพลง
ของวงสาวสาวสาวพบว่ามีการใช้คาภาษาปาก เช่น ยังไง ได้ไง นี่ นา ง่ายจะตาย ซะตั้งนาน เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
บทเพลงเป็ นแฟนกันได้ ยงั ไง
เราชอบกันเหมือนฝันนั้นเป็ นบุพเพหันเหตลก

ฉันจอมงกขีต้ ืดส่ วนเธอหน้าจืดสุ ดฝื ดเหลือทน

จากบทเพลงบทเพลงเป็ นแฟนกันได้ยงั ไงจะพบว่ามีการใช้คาภาษาปาก ได้แก่ คาว่า งก ขี้ตืด ยังไง
ทั้ง 3 ค านี้ เป็ นที่ ใ ช้ใ นการพู ด หลัก ค าว่า “ขี้ ตื ด ” ในพจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2554
ให้ความหมายว่า เป็ นคาภาษาปากหมายถึง ตระหนี่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 198) และคาว่า “งก”
เป็ นคากริ ยา หมายถึง แสดงอาการอยากได้หรื อไม่อยากจนเกินควร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 198)
ส่ วนคาว่า “ยังไง” เป็ นคาที่ตดั เสี ยงมาจากคาว่า อย่างไร เพื่อให้สะดวกปากของผูพ้ ูด นอกจากนี้ ใน
อัลบั้มที่ 8 พบการใช้คาว่า “ได้ไง” ซึ่ งก็มาจากคาว่า ได้อย่างไร ได้ยงั ไง และรวบรัดเป็ น “ได้ไง” ประภาศรี
สี หอาไพ (2531, หน้า 7) ได้กล่าวถึงคาตัดไว้ว่า เป็ นการตัดคาให้สะดวกอาจมีการตัดและเปลี่ยนเสี ยงด้วย
เช่ น คาว่า ไอศกรี ม เป็ นไอติม คาว่า สตางค์เป็ นสตังค์ และคาตัดนี้ ไม่ควรใช้ในภาษาเขียน และการใช้คา
ภาษาปากในบทเพลงสาวสาวสาวทาให้คุน้ หู และสร้างความแตกต่างจากการใช้คาแบบเดิม ทาให้บทเพลงดู
ทันสมัยเข้าถึงผูฟ้ ังกุล่มวัยรุ่ นได้ง่าย
สรุ ปและอภิปรายผล
บทความวิจยั นี้เป็ นการศึกษารู ปแบบการประพันธ์ การใช้คาในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว
จากการศึกษาผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปและอภิปรายผล ดังนี้
รู ปแบบการประพันธ์พบว่าวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวมีลกั ษณะเป็ นบทเป็ นร้ อยกรองที่มีใช้
ฉัน ทลัก ษณ์ แ บบขนบนิ ย ม ได้แ ก่ กลอนแปดและกาพย์ย านี ซึ่ ง เป็ นรู ป แบบที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มในการ
ประพันธ์เพลงในสมัยนั้น เช่น เพลงลูกกรุ ง เพลงลูกทุ่ง ขณะเดียวกันก็พบว่ามีการใช้ฉนั ทลักษณ์คล้ายขนบ
นิยมที่มีจานวนคาในแต่ละวรรคมีความยืดหยุน่ มากกว่า และไม่เคร่ งครัดในเรื่ องสัมผัสระหว่างวรรค การใช้
ฉันทลักษณ์เช่นนี้พบว่ามีการใช้ในบทเพลงไทยสมัยนิ ยมที่ร่วมสมัยกับวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวด้วย
แต่รูปแบบที่พบมากที่สุดคือการใช้ฉนั ทลักษณ์พิเศษแบบที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ซึ่ งเป็ นที่นิยมโดยทัว่ ไปใน
บทเพลงไทยสากลสมัยใหม่ และวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาวในอัลบั้มที่ 8 และ 10 ใช้ฉนั ทลักษณ์
ในรู ปแบบนี้ท้ งั หมด นอกจากนี้ยงั พบว่ามีการใช้ฉนั ทลักษณ์แบบผสมระหว่างแบบขนบนิ ยมและแบบพิเศษ
ด้วยจานวน 1 บทเพลง
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การใช้คาในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว พบว่ามีการใช้คาภาษากวีซ่ ึ งเป็ นคาที่ไม่ค่อยได้พบ
เห็นในเพลงไทยสากลในปั จจุบนั แต่กลับพบว่ามีการใช้คาลักษณะนี้ ในเพลงสาหรับวัยรุ่ นยุคแรก ลักษณะ
ของการเลื อกใช้คาภาษากวีน้ นั จะเลื อกคาที่ มีความหมายเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน และพบการใช้ภาษากวีใน
อัลบั้มชุดที่ 1- 6 ส่ วนอัลบั้มชุ ดที่ 8-10 ไม่นิยมใช้ภาษากวีแล้ว ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั กลับพบว่านิ ยมใช้ภาษาที่ใกล้เคียง
กับการสื่ อสารในชี วิตประจาวันโดยทัว่ ไปมากกว่า และมีการใช้คาอุทานเพื่อแสดงความรู ้สึกทาให้เพลงมี
ความหลากหลาย การใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษและคาภาษาปากนั้นที่ทาให้บทเพลงดูทนั สมัย และทาให้
รู ้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่ องไกลตัวของวัยรุ่ นอีกต่อไป การใช้คาเลียนเสี ยงเพื่อเกิดความสมจริ งทาให้
เพลงมีความโดดเด่นและเข้าถึงผูฟ้ ั งได้ง่ายเกิดจินตนาการร่ วม และจดจาวลีน้ นั ได้ง่ายขึ้นโดยมีเพลงที่ใช้คา
ลักษณะนี้และเป็ นที่ได้รับความนิยมตลอดกาลของวงสาวสาวสาว ได้แก่ บทเพลงประตูใจ
ดังนั้นจากการศึกษารู ปแบบการประพันธ์ การใช้ภาษาและ การใช้คาในวรรณกรรมเพลงของวง
สาวสาวสาว จึงทาให้ได้ทราบถึ งการเปลี่ ยนแปลงทางด้านรู ปแบบการประพันธ์ การใช้คา ในช่ วงรอยต่อ
ระหว่างเพลงลูกกรุ งและเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนจะเป็ นรู ปแบบเพลงไทยสากลในปั จจุบนั
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ไ ด้รับ ความกรุ ณาจากคุ ณอรวรรณ เย็นพูนสุ ข และคุ ณพัชริ ดา วัฒนา นักร้ องสมาชิ ก
วงสาวสาวสาว และคุณวินยั จรัสอาชา นักแต่งเพลงที่มีผลงานสร้างชื่ อให้กบั วงสาวสาวสาว รวมถึงแฟนเพลง
ที่ได้กรุ ณาสละเวลาในการให้สัมภาษณ์ขอ้ มูลวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณไว้ ณ ที่น้ ี
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