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กำรค้นคว้ำอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมหมำยของค ำเรียกผู้หญิงจำกบทเพลง

ไทยและบทเพลงเขมรและเพ่ือศึกษำโลกทัศน์ของคนไทยและคนเขมรที่สะท้อนจำกค ำเรียกผู้หญิงใน
เพลงไทยและเพลงเขมรรวมทั้งเพ่ือเปรียบเทียบโลกทัศน์ของคนไทยและคนเขมรที่สะท้อนจำกค ำ
เรียกผู้หญิงในเพลงไทยและเพลงเขมร โดยศึกษำจำกเนื้อเพลงไทยและเพลงเขมรที่อยู่ระหว่ำง พ.ศ. 
2492-2542 ผู้ศึกษำศึกษำค ำเรียกผู้หญิงจำกเพลงไทยสำกลของนักร้องชำยคนไทยจ ำนวน  5 คน
ได้แก่ สุเทพ วงศ์ก ำแหง ชรินทร์ นันทนำคร ธำนินทร์ อินทรเทพ ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ และชรัมภ์ เทพ
ชัย จ ำนวน 310 เพลง  ส่วนค ำเรียกผู้หญิงของเขมร ผู้ศึกษำศึกษำจำกเพลงของนักร้องชำยชำวเขมร
จ ำนวน 5 คนได้แก่ สิน สีสำมุด (ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) อึง ณำรี (អ ៊ឹង ណារី)  มำส หุกเสง (មាស ហ កសសង) มำส สำ

มอน (មាស សាម៉ន) และ แกว สำรำต่ (កកវ សារ៉ា ត់) จ ำนวน 313 เพลง 

ผลกำรศึกษำพบว่ำควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงของทั้งสองชำติมีควำมคล้ำยคลึงกันเป็น
จ ำนวนมำก ได้แก่ ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงผู้หญิงทั่วไป ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ ค ำเรียกผู้หญิง
ที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำ ค ำเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รัก ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติ ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดง
ควำมอ่อนเยำว์ ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นค ำสรรพนำมและค ำเรียกญำติ และค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจำก
วรรณคดีและวรรณกรรม  ส่วนที่แตกต่ำง คือ ควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงของเขมรยังพบกลุ่ม
ควำมหมำยของค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อเฉพำะของคนรัก 

ในด้ำนโลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิงพบว่ำทั้งไทยและเขมรมีโลกทัศน์เก่ียวกับผู้หญิงที่คล้ำยกัน เช่น 
ลักษณะผู้หญิงที่พึงประสงค์ต้องมีลักษณะที่ดี มีค่ำ มีควำมอ่อนเยำว์ และเป็นคนดี ในขณะที่ลักษณะ
ผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์ คือ เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจโหดร้ำย และไม่จงรักภักดีต่อคนรัก อย่ำงไรก็ตำม โลก
ทัศน์ต่อผู้หญิงที่แตกต่ำงระหว่ำงไทยและเขมรพบว่ำ ผู้หญิงเขมรต้องเป็นผู้หญิงที่สำมำรถเป็นที่พ่ึง
ให้กับผู้ชำยได้โดยมีสำเหตุมำจำกอิทธิพลของระบบมำรดำธิปไตยที่แฝงอยู่ในควำมคิดของคนเขมรเป็น
เวลำช้ำนำนมำแล้ว 

 
 

 

  



  จ 

บทคั ดย่อ ภำษำอังกฤษ  

620520002 : Major (Thai for Career Development) 
Keyword : terms for women, worldview, Thai song, Khmer song 

MS. YORN SREYLUCH : A COMPARISON OF TERM FOR WOMEN BETWEEN THAI 
SONGS AND KHMER SONGS DURING 1949 – 1999 THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR UBOL TEDTONG, Ph.D. 

The purpose of this independent study is to study the meaning of the terms 
for women from Thai and Khmer songs, to study the worldview of Thai and Khmer 
people as reflected from the terms for women, as well as to compare the worldview 
between these two nations as reflected from the terms for women in Thai and 
Khmer songs between 1949-1999. The researcher will analyze the meaning of the 
terms for women in 310 Thai songs from 5 Thai male singers such as Suthep 
Wongkamhaeng, Charin Nanthanakorn, Thanin Intharathep, Tanongsak Pakdeetewa 
and Charam Thepchai, as well as in 313 Khmer songs from other 5 Khmer male 
singers such as Sin Sisamuth, Eng Nary, Meas Hokseng, Meas Samon, and Keo Sarath. 

The results show that there are similarities between the meanings of the 
terms for women in both Thai and Khmer songs such as the terms which refer to 
general woman, the terms of appearance, the terms that mean something of 
value, the terms of a beloved woman, the terms that are comparable to nature, the 
terms of a young woman, the terms which are pronouns, and the terms which 
are names from literature. The only difference is the meaning of Khmer terms for 
women is also found to be the name of a lover. 

Regarding the worldview towards women, it was found that both Thai and 
Khmer have similar worldviews of women, for instance desirable feminine traits must 
be of good character, worthy, and youthful, while the undesirable woman who has a 
cruel mind and not loyal to their loved ones. However, the worldviews towards 
women, which are different between Thai and Khmer, was found that Khmer women 
have to be the women on whom men can depend because of the influence of the 
matriarchy that have embedded in the minds of the Khmer people for a long time. 
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กำรค้นคว้ำอิสระฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพรำะได้รับควำมเมตตำและกำรดูแลเอำใจใส่
อย่ำงดียิ่งจำกอำจำรย์ผู้ควบคุมกำรค้นคว้ำอิสระ คือ รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุบล เทศทอง ซึ่งกรุณำสละ
เวลำอันมีค่ำให้ค ำแนะน ำ ตรวจแก้ไขงำนทั้งในด้ำนเนื้อหำสำระ ตลอดกำรใช้ภำษำ อีกทั้งกรุณำช่วย
ประสำนงำนในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้มีควำมสดวกสบำยยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรค้นคว้ำอิสระทุกท่ำน ได้แก่อำจำรย์ ดร.สิริชญำ 
คอนกรีต และรองศำสตรำจำรย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ ที่กรุณำสละเวลำให้ค ำแนะน ำแก้ไข เพ่ือให้กำร
ค้นคว้ำอิสระฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปัทมำ ฑีฆประเสริฐกุล ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำ
ภำษำไทยเพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ ที่กรุณำให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลือและประสำนงำนกำร
ด ำเนินเอกสำรต่ำง ๆ ให้ลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคณำจำรย์ภำควิชำภำษำไทย และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำคณะอักษรศำสตร์ทุกท่ำน
ที่ได้แสดงควำมห่วงใยและให้ก ำลังใจผู้ศึกษำตลอดช่วงกำรศึกษำ 2 ปี 

ขอกรำบขอบคุณตำยำยพ่อแม่ที่ให้โอกำสและให้เวลำแก่ผู้ศึกษำได้ศึกษำหำควำมรู้ตำมควำม
ประสงค ์อีกท้ังเป็นก ำลังใจที่พิเศษที่สุด 

ท้ำยที่สุดขอขอบคุณรุ่นพี่ เพ่ือน และน้อง ๆ คนกัมพูชำทุกท่ำนที่เป็นก ำลังใจให้ผู้ศึกษำมำโดย
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เพลงเป็นวรรณกรรมที่เข้ำถึงประชำชนได้มำกที่สุดเพรำะเพลงมีรูปแบบสั้นและไม่ได้จ ำกัด

ควำมสำมำรถของคนเหมือนหนังสือที่จะต้องเป็นผู้ที่รู้หนังสือเท่ำนั้นและต้องใช้เวลำในกำรอ่ำน แต่

เพลงเปรียบเสมือนตัวหนังสือที่ประกอบด้วยศิลปะ ศิลปะในที่นี้หมำยถึงองค์ประกอบส ำคัญของเพลง

อันได้แก่ ภำษำและดนตรี วรรณกรรมเพลงจึงเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่ผู้ประพันธ์ต้องอำศัย

ศิลปะอย่ำงสูงในกำรสร้ำงสรรค์ (วิชชุกร ทองหล่อ, 2548a: 1) กล่ำวคือผู้แต่งมักจะคัดเลือกค ำอย่ำง

ระมัดระวังและประกอบด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์เพรำะต้องให้เนื้อเพลงสอดคล้องกับท ำนองเพลง 

กล่ำวอีกนัยหนึ่งเพลงเป็นภำษำสำกลที่มนุษย์รับรู้ร่วมกันว่ำเป็นเครื่องมืออย่ำงส ำคัญในกำร

ปลอบใจมนุษย์ให้ดีขึ้นโดยไม่จ ำกัดชำติพันธุ์ เพศ และควำมสำมำรถ ตัวอย่ำงคนไทยสำมำรถฟังเพลง

จีนได้โดยไม่ต้องรู้ภำษำจีน หรือคนเขมรก็สำมำรถฟังเพลงไทยได้โดยไม่ต้องรู้ภำษำไทย กล่ำวคือ

มนุษย์ทุกชำติทุกภำษำสำมำรถสัมผัสได้ แต่จะได้รำยละเอียดลึกซึ้งเพียงใดขึ้นอยู่กับภูมิหลังและ

ประสบกำรณ์ของแต่ละบุคคล (พูนพิศ อมำตยกุล, 2529: ค ำน ำในกำรพิมพ์ครั้งแรก) เนื่องจำกเพลง

เป็นวรรณกรรมที่เข้ำถึงประชำชนได้มำกท่ีสุด ฉะนั้นจึงมีกำรประพันธ์เพลงที่แฝงเนื้อหำอบรมสั่งสอน  

หรือยกประเด็นที่อยู่รอบตัวของผู้ประพันธ์แต่งเป็นบทเพลงได้อย่ำงกลมกลืน 

เพลงที่มีควำมไพเรำะขึ้นอยู่กับกำรผสมผสำนระหว่ำงเนื้อเพลง ท ำนองเพลง รวมทั้งน้ ำเสียง

ของผู้ร้อง กล่ำวคือ ควำมหมำยของเพลง  ท ำนองเพลง เนื้อร้องของเพลงต้องสอดคล้องกับดนตรี 

ควำมสำมำรถของผู้แต่งในกำรคัดเลือกค ำศัพท์เพ่ือสื่อควำมหมำยได้อย่ำงลึกซึ้ง รวมถึงควำมสำมำรถ

ของนักร้องในกำรใช้น้ ำเสียง และออกเสียงชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับที่ดำวใจไพจิตร สุจริตกุล (2555: 

1) ได้กล่ำวถึงเง่ือนไขสู่ควำมโด่งดังของศิลปินนักร้องดังนี้  

ศิลปินนักร้องของไทยน้อยคนนักที่จะได้รับฉำยำอันทรงเกียรติเช่นนี้ เพรำะกำร

เป็นนักร้องอำชีพระดับแนวหน้ำนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ำย เงื่อนไขส ำคัญที่เป็นเสมือนปรำกำรด่ำน

แรกสู่ควำมโด่งดังอย่ำงเป็นอัมตะคือกำรมีกระแสเสียงกังวำน มีน้ ำเสียงที่ไพเรำะเป็น

เอกลักษณ์ ประกำรต่อมำคือกลวิธีกำรต่ำง ๆ ที่นักร้องผู้นั้นใช้ถ่ำยทอดอำรมณ์เพลง 
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เพื่อให้ผู้ฟังสำมำรถเข้ำถึงจินตนำกำรตำมภำษำเพลงและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของ

ผู้ประพันธ์เพลงได้อย่ำงแท้จริง 

ประเทศที่อยู่ในภูมิภำคเดียวกัน หรือมีชำยแดนติดต่อกันมักได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน ด้วย

เหตุนี้จึงท ำให้ประเทศนั้น ๆ มีควำมคล้ำยคลึงกันในด้ำนต่ำง ๆ ตัวอย่ำงประเทศในภูมิภำคเอเชียคือ

ประเทศจีน จีนมีอิทธิพลต่อประเทศเพ่ือนบ้ำนหลำยประเทศเช่น เกำหลี ญี่ปุ่น และเวียดนำมทั้งด้ำน

วัฒนธรรม และภำษำ ส่วนประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชำยแดนติดต่อกันและมี

วัฒนธรรมที่คล้ำยคลึงกันเป็นจ ำนวนมำกคือประเทศไทยและประเทศเขมร ประเทศทั้งสองมีควำม

แตกต่ำงที่คล้ำยคลึงกันเช่น สภำพภูมิอำกำศ ศำสนำ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ควำมเชื่อ ควำม

เป็นอยู่ และวิถชีีวิต 

คนไทยเป็นคนที่รักควำมสนุกสนำนจึงมักจะเชื่อมโยงชีวิตกับเพลงและดนตรีเสมอ จะเห็นได้

จำกบทบำทอย่ำงส ำคัญของเพลงในสังคมไทยดังที่ (พูนพิศ อมำตยกุล, 2529: 9) ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ

ดนตรีวิจักษ์ “ควำมรู้เรื่องดนตรีไทยเพ่ือควำมชื่นชม” ดังนี้  

หน้ำที่ของเพลงไทยนั้น ได้รับใช้สังคมมำมำกมำยในหลำยรูปหลำยแบบ เรียกได้

ว่ำตั้งแต่เกิดจนตำย เรำมีเพลงที่จัดไว้ส ำหรับกำรกล่อมทำรกแรกเกิด เพลงส ำหรับท ำ

ขวัญ เพลงเหล่ำนี้ยังแบ่งชั้นไว้ด้วยว่ำบรรเลงส ำหรับผู้ใด หำกบรรเลงกล่อมพระบรรทม

สมเด็จเจ้ำฟ้ำประสูติใหม่ เรำก็เรียกว่ำ “เพลงช้ำงลูกหลวง” มีเพลงเห่กล่อมพระบรรทม

โดยเฉพำะ ดังที่พระยำภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี) ได้เขียนไว้ เรำมีเพลงส ำหรับพิธีกำรต่ำง 

ๆ เพลงส ำหรับอัญเชิญทวยเทพเทวำ เพลงส ำหรับกำรแสดงโขนและละครอันได้แก่เพลง

หน้ำพำทย์ต่ำง ๆ เพลงส ำหรับบรรเลงขับร้องเพื่อควำมบันเทิงเช่น เพลงตับ เพลงเถำ 

เพลงเกร็ดต่ำง ๆ เพลงส ำหรับบรรเลงประกวดและอวดฝีมือศิลปิน เพลงส ำหรับงำน

กลำงวัน งำนกลำงคืน ตลอดจนถึงเพลงส ำหรับงำนศพโดยเฉพำะ 

เพลงไทยมีหลำยประเภทซึ่งมีลักษณะเฉพำะที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชำติ อย่ำงไรก็ตำม

ก่อนที่ได้รับอิทธิพลจำกตะวันตก ไทยมีเพลงดั้งเดิมที่เป็นของตนเองคือเพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยแท้

แต่หลังจำกได้รับอิทธิพลจำกตะวันตกจึงท ำให้เพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยแท้ได้เปลี่ยนรูปแบบพัฒนำ

มำเป็นเพลงชนิดใหม่คือเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสำกลที่มีจุดประสงค์ส ำคัญคือใช้เป็นเพลงประกอบ

ละคร นอกจำกนี้แล้วเพลงไทยสำกลยังใช้ในด้ำนบันเทิงที่ช่วยให้เกิดควำมผ่อนคลำย บรรเทำทุกข์ 

และควำมเครียดที่เกิดจำกกำรท ำงำน หรือ ปัญหำส่วนบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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เพลงไทยสำกลได้ถูกดัดแปลงจำกเพลงไทยเดิมซึ่งสันนิษฐำนว่ำได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2475 

เมื่อเริ่มมีกำรแสดงละครเวทีและภำพยนตร์เสียงที่เป็นผลงำนของคนไทย ครั้นใดที่มีภำพยนตร์มักมี

เพลงประกอบภำพยนตร์ด้วยดังนั้นจึงเห็นว่ำผลงำนเพลงอีกจ ำนวนมำกได้ออกเผยแพร่ในช่วงต่อมำ

อย่ำงต่อเนื่อง ละครร้องเรื่องแรกของไทยคือเรื่องจันทร์เจ้ำขำ ละครเรื่องนี้มีเพลงประกอบเป็นจ ำนวน

มำกซึ่งเป็นผลงำนกำรแต่งเพลงไทยสำกลของ นำยจวงจันทร์ จันทร์คณำ หรือที่รู้จักกันในนำม 

“พรำนบูรณ์” ได้แก่ เพลงจันทร์เจ้ำขำ และเพลงจันทร์สวำท ในขณะเดียวกันนั้นที่ค่ำยภำพยนตร์

เสียงศรีกรุงซึ่งมี เรือโทมำนิตย์ เสณะวิณินเป็นผู้ผลิตได้สร้ำงภำพยนตร์เสียงในฟิล์มเรื่องแรกชื่อ “หลง

ทำง” และได้แต่งเพลงประกอบภำพยนตร์โดยใช้อุปกรณ์ดนตรีสำกลบรรเลงเพลงไทยแท้ที่บรรจุเนื้อ

ร้องและท ำนอง ต่อมำในพ.ศ. 2477 กองทัพบกได้ร่วมมือกับบริษัทภำพยนตร์ศรีกรุงสร้ำงผลงำน

ภำพยนตร์เรื่องเลือดทหำรไทยขึ้น พร้อมกับเพลงประกอบละครคือเพลงกุหลำบในมือเธอ หลังจำกนั้น

ก็เกิดละครและภำพยนตร์อีกเป็นจ ำนวนมำกซึ่งหนึ่งในนั้นคือภำพยนตร์ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับเกษตรกร

เรื่องบ้ำนไร่นำเรำของรัฐบำล และมีเพลงประกอบละครที่แต่งโดยกรมโฆษณำกำรที่มีนำยเอ้ือ สุนทร

สนำน หรือ สุนทรำภรณ์ เป็นผู้ประพันธ์ และนี่คือที่มำของเพลงไทยสำกลของไทย 

เพลงไทยสำกลสำมำรถจ ำแนกตำมเนื้อหำของเพลงได้หลำยลักษณะ ได้แก่ เพลงที่มีเนื้อหำ

เกี่ยวกับควำมรัก เพลงที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับธรรมชำติ เพลงที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับวรรณคดี เพลงที่มีเนื้อหำ

เกี่ยวกับเทศกำล และประเพณีต่ำง ๆ เพลงที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับเยำวชน เพลงเบ็ดเตล็ด ฯลฯ เนื่องจำก

เพลงที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับควำมรักเป็นเพลงที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับอำรมณ์ควำมรู้สึกของผู้คนมำกที่สุด 

กล่ำวคือมีทั้งควำมสุข และควำมทุกข์ที่เกิดจำกควำมรักซึ่งบำงคนไม่สำมำรถระบำยออกด้วยค ำพูด 

หรือบำงคนเลือกใช้เพลงเพ่ือเกี่ยวพำรำสี หรือสำรภำพควำมรักกับคนรักได้อย่ำงน่ำประทับใจ ดังนั้น

เพลงรักเป็นเพลงที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุดในบรรดำเพลงทั้งหลำย 

ในช่วงเวลำเดีวยกันในประเทศเขมรซึ่งเป็นเพ่ือนบ้ำนของไทยก็ได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมตะวันตกเป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำกประเทศเขมรอยู่ภำยใต้กำรปกครองของฝรั่งเศสเป็น

เวลำนำน กล่ำวคือตั้งแต่ พ.ศ. 2406 จนถึง พ.ศ. 2496 รวมเป็นระยะเวลา 90 ปี ดังนั้นเขมรต้อง

ปรับทั้งระบบกำรปกครองประเทศ กำรแต่งกำย กำรกิน และกำรบันเทิงให้มีรูปแบบสมัยใหม่มำกขึ้น 

อย่ำงไรก็ตำมก่อนที่ฝรั่งเศสได้เข้ำมำตั้งอำณำนิคม ชำวเขมรนิยมควำมสนุกสนำนและมีควำมผูกพัน

กับศิลปะของตนอย่ำงเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ว ตลอดจนมีค ำโบรำณกล่ำวไว้ว่ำ “ชีวิตคือศิลปะ และ

ศิลปะคือชีวิต” (ជ៊ីវិតគឺស៊ិល្បៈ សហើយស៊ិល្បៈគឺជាជ៊ីវិត) โดยเฉพำะดนตรีและเพลง บทบำทของเพลงใน
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สังคมเขมรมีหน้ำที่ส ำคัญและมีส่วนร่วมในโอกำสพิเศษทุกโอกำส รวมถึงพิธีกรรมในชีวิตของคนเขมร 

ดนตรีแตล่ะชนิดมีอารมณแ์ตกตา่งกนัไปซึ่งขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคข์องโอกาสนัน้ ๆ เช่น ตอนยังเป็น

เด็กต้องกำรเพลงกล่อมเด็กก่อนนอน ตอนเป็นผู้ใหญ่และถึงเวลำต้องแต่งงำนสร้ำงครอบครัวต้องกำร

เพลงเฉพำะโอกำสคือ  ดนตรีวิวำหมงคล (តន្រនត៊ីអាពាហ៍ព៊ិពាហ៍) ที่เชื่อกันว่ำเป็นเพลงมงคลของงำน ส่วน

ตอนเสียชีวิตก็จะได้ยินการบรรเลง ปี่พำทย์ (តន្រនត៊ីព៊ិណពាទ្យ) ไว้อำลัยศพ  นอกจำกนี้ในพิธีกรรมของ

ศำสนำหรือควำมเชื่อต่ำง ๆ ก็ยังใช้ดนตรีมาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ ตัวอย่ำงเพลง บวชนำค ที่ใช้ในงำน

บวช และเพลง เลี้ยงอำรักษ์ (សល្ៀងអារកស) หรือ อำรักษ์สิง (បញ្ជា ន់អារកស) ที่ใช้ในพิธีกรรมกำรรักษำ

โรค (សូ ម យស ៀង ទ្៊ិត សសៀង ន៊ិងជា ឈ៊ិន, 2011: 153 – 154) 

ดนตรีสมัยใหม่ (តន្រនត៊ីសម័យ) มีควำมคล้ำยคลึงกับเพลงไทยสำกลของไทยมำกแต่ต่ำงกันตรง

ที่ว่ำ เพลงสมัยนิยมของเขมรแบ่งประเภทของเพลงไปตำมจังหวะ เช่น ร ำวง (រាំវង់) ร ำกบัจ (រាំកាច់) 
สำละวัน (សារវ៉ា ន់) ล ำลำว (ឡាំលាវ) ชะ ชะ ช่ำ (ឆាច់ ឆាច់ ឆា) ทวีส (ទ្វ៊ីស) สโล (ស្លូ) โบเลโร (បូសេរ៉ាូ) 
ดีสโก (ឌ៊ីសកូ) ฯลฯ  (กำกี อุต, 2546 อ้ำงในวิชชุกร ทองหล่อ, 2548 : 2) หรือหำกแบ่งโดยใช้เกณฑ์

เนื้อหำซึ่งพิจำรณำจำกแก่นของเรื่องที่ปรำกฏในเพลงยังสำมำรถแบ่งได้ 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ เพลงสมยั

นิยมเขมรท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับความรกั มีเนือ้หาใหแ้ง่คิดและคติสอนใจ มีเนือ้หาพรรณนาสถานท่ี 

เพลงสมัยนิยมเขมรท่ีมีเนือ้หาสะทอ้นภาพประเพณีและเทศกาล รวมถึงเพลงสมัยนิยมเขมรท่ีมี

เนือ้หาสะทอ้นภาพสงัคม (วิชชุกร ทองหล่อ, 2548 : 33)  

ในด้ำนเนื้อหำของเพลงที่ได้รับควำมนิยมมำกท่ีสุดเกือบทุกยุคสมัยคือเพลงที่เก่ียวกับเรื่องรำว

ควำมรักระหว่ำงชำยและหญิงซึ่งมีทั้งควำมรักที่สมหวัง ควำมรักที่ผิดหวังและกำรขอควำมรักจำกคน

รัก เพลงที่บรรยำยเกี่ยวกับควำมรักที่สมหวังมักจะกล่ำวถึงควำมหวำนชื่น และควำมสุข ในขณะที่

เพลงซึ่งบรรยำยถึงควำมรักที่ผิดหวังมักจะกล่ำวถึงปัญหำ อุปสรรค ควำมเจ็บปวด และควำมเศร้ำ 

ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงใช้เพลงเป็นสื่อหรือเครื่องมือเพ่ือสำรภำพควำมรักกับคนรัก หรือเพ่ือระบำยควำม

ทุกข์ท่ีไม่สำมำรถอธิบำยได้ด้วยค ำพูด 

ผู้ศึกษำสังเกตเห็นว่ำทั้งเพลงไทยสำกลและเพลงเขมรที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับควำมรักปรำกฏค ำ

เรียกผู้หญิงซึ่งมีควำมหมำยที่หลำกหลำย คือ ควำมหมำยที่เหมือนกันเช่น ค ำเรียกผู้หญิงทั่วไป ค ำ
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เรียกผู้หญิงที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำ ฯลฯ และแตกต่ำงกัน เช่น ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อเฉพำะของคนรัก 

นอกจำกนี้ค ำเรียกผู้หญิงยังสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ของคนไทยและคนเขมรที่มีต่อผู้หญิง ได้อย่ำง

ชัดเจน ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ผู้ศึกษำจึงสนใจที่จะศึกษำเปรียบเทียบค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยและ

เพลงเขมร โดยจะวิเครำะห์ควำมหมำยของค ำเรียกผู้หญิง และวิเครำะห์โลกทัศน์ของคนไทยและคน

เขมรที่มีต่อผู้หญิงซึ่งสะท้อนผ่ำนค ำเรียกผู้หญิง รวมทั้งเปรียบเทียบโลกทัศน์ของคนไทยกับคนเขมรที่

มีต่อผู้หญิงว่ำมีลักษณะเหมือนและต่ำงกันอย่ำงไร กำรศึกษำครั้งนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อกำรขยำย

ขอบเขตกำรศึกษำเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยและเขมรให้กว้ำงขวำงขึ้นอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษำควำมหมำยของค ำเรียกผู้หญิงจำกบทเพลงไทยและบทเพลงเขมร 

2. เพ่ือศึกษำโลกทัศน์ของคนไทยกับคนเขมรที่สะท้อนจำกค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยกับ

เพลงเขมร 

3. เพ่ือเปรียบเทียบโลกทัศน์ของคนไทยกับคนเขมรที่สะท้อนจำกค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทย

กับเพลงเขมร 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

1. ควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงจำกเพลงไทยและเพลงเขมรมีควำมคลา้ยคลึงกันเป็นจ านวน

มาก เช่น ค าเรียกผูห้ญิงท่ีหมายถึงผูห้ญิงทั่วไป ค าเรียกผูห้ญิงท่ีแสดงลักษณะ ค า

เรียกผูห้ญิงผูมี้คา่ เป็นตน้  

2. ควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงของทั้งสองชำติแสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์ของคนไทยและคน

เขมรที่มีต่อผู้หญิง เช่น ลักษณะผู้หญิงที่พึงประสงค์ คือ มีกิริยำมำรยำทดี มีรูปงำมและ

กลิ่นกำยหอม เป็นต้น 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ผู้ศึกษำจะศึกษำค ำเรียกผู้หญิงจำกเพลงไทยและเพลงเขมรที่อยู่ระหว่ำง พ.ศ. 2492-

2542  
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2. ผู้ศึกษำจะศึกษำค ำเรียกผู้หญิงจำกเพลงไทยสำกลของนักร้องชำยคนไทยจ ำนวน 5 คน

ได้แก่ สุเทพ วงศ์ก ำแหง ชรินทร์ นันทนำคร ธำนินทร์ อินทรเทพ ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ 

และชรัมภ์ เทพชัย จ ำนวน 310 เพลง  ส่วนค ำเรียกผู้หญิงของเขมร ผู้วิจัยจะศึกษำจำก

เพลงของนักร้องชำยเขมรจ ำนวน 5 คนได้แก่ สิน สีสำมุต (ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) อึง ณำรี    

(អ ៊ឹង ណា រី)  มำส หุกเสง (មាស ហ កសសង) มำส สำมอน (មាស សាម៉ន) และ         

แกว สำรำต่ (កកវ សារ៉ា ត)់ จ ำนวน 313 เพลง 

 

วิธีด าเนินการศึกษา 

1. รวบรวมเพลงไทยจำกเว็บไซต์ https://www.youtube.com/ และเลือกเพลงจำก 5 

ช่องได้แก่ สวลี ผำกพนธุ์, สุเทพ วงศ์ก ำแหง – Topic Charin Nuntanakorn – Topic 

Thanin Intharathep – Topic ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ – Topic และชรัมภ์ เทพชัย – 

Topic  ร่วมถึงเว็บไซต์ https://xn--72c9bva0i.meemodel.com/ หลังจำกนั้นฟัง

เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อเพลง 
2. รวบรวมเพลงเขมรจำกเว็ปไซต์  https://www.youtube.com/ โดยเลือกเพลงจำก 3 

ช่องได้แก่ Sinn Sisamouth – Topic កកវ សារ៉ា ត់ – Topic และ 

KonKhmerAngkor ร่วมถึงเว็บไซต์ https://www.smule.com/songs  หลังจำกนั้น

ตรวจสอบว่ำเนี้อเพลงถูกต้องหรือไม่ 
3. เก็บข้อมูลค ำเรียกผู้หญิงที่ปรำกฏในเพลงไทยและเพลงเขมร 

4. ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5. วิเครำะห์ควำมหมำยของค ำเรียกผู้หญิง และโลกทัศน์ที่สะท้อนจำกค ำเรียกผู้หญิง 

6. สรุปผลกำรวิจัยและน ำเสนอรำยงำน  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ค ำเรียกผู้หญิง หมำยถึงค ำที่ใช้เรียกทั้งชื่อ และค ำแทนชื่อของผู้หญิงที่ปรำกฎในบทเพลง

ของนักร้องชำยไทยจ ำนวน 5 คน และนักร้องชำยเขมรจ ำนวน 5 คน 

https://www.youtube.com/
https://www.smule.com/songs


  7 

2. โลกทัศน์ต่อผู้หญิง หมำยถึง ทัศนะของบุคลและกลุ่มบุคคลที่มีต่อตนเองและสิ่งรอบตัว 

โดยท ำกำรประเมินผ่ำนกระบวนกำรควำมคิดที่ได้รับอิทธิพลจำกกำรขัดเกลำทำงสังคม

และวัฒนธรรมที่ตนอำศัยอยู่ หรือควำมคิดเห็นที่คนไทยและคนเขมรมีต่อผู้หญิงในสังคม

ที่ตนอำศัยอยู่ 

3. เพลงไทย หมำยถึงเพลงไทยสำกลที่ขับร้องโดยนักร้องชำยคนไทยจ ำนวน 5 คน ได้แก่             

สุเทพ วงศ์ก ำแหง ชรินทร์ นันทนำคร ธำนินทร์ อินทรเทพ ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ 

และชรัมภ์ เทพชัย    

4. เพลงเขมร หมำยถึงดนตรีสมัย (តន្រនត៊ីសម័យ) ที่ขับร้องโดยนักร้องชำยเขมรจ ำนวน 5 คน 

ได้แก่   สิน สีสำมุต (ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) อึง ณำรี (អ ៊ឹង ណារី)  มำส หกุเสง              

(មាស ហ កសសង) มำส สำมอน (មាស សាម៉ន) และ แกว สำรำต่ (កកវ សារ៉ា ត)់ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท ำให้เข้ำใจควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงจำกเพลงไทยและเพลงเขมร 

2. ท ำให้เข้ำใจโลกทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงของคนไทยและคนเขมรที่สะท้อนจำกค ำเรียกผู้หญิงที่

ปรำกฏในเพลงไทยและเพลงเขมร 

3. ท ำให้เห็นควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงเก่ียวกับโลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิงของไทยและเขมร

ที่สะท้อนผ่ำนบทเพลง 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในกำรศึกษำค ำเรียกผู้หญิงจำกเพลงไทยและเพลงเขมร มี

ดังต่อไปนี้ 

2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค าเรียกผู้หญิง 

ปริศนำ พิมดี (2547) เรียบเรียงวิทยำนิพนธ์เรื่อง “ค ำเรียกผู้หญิงในวรรณคดีไทยสมัย

อยุธยำ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ควำมหมำยของค ำ กำรสร้ำงค ำ และค่ำนิยมของกวีไทย

สมัยอยุธยำที่มีต่อผู้หญิง ผลกำรศึกษำพบว่ำค ำเรียกผู้หญิงในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยำสำมำรถ

แบ่งเป็นสองอย่ำง คือ ค ำศัพท์ที่มีควำมหมำยตรงและค ำศัพท์ที่มีควำมหมำยแฝง ส่วนกำรสรรค ำนั้น

กวีเลือกใช้ทั้งกำรใช้ค ำเดี่ยว กำรประสมค ำ กำรซ้อนค ำ และสมำสค ำ อีกทั้ งยืมค ำต่ำงประเทศเข้ำมำ

สร้ำงค ำด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำมกวีก็ยังรักษำควำมหมำยของค ำนั้น ๆ ไว้ด้วย เพรำะเป็นค ำที่สื่อ

ควำมหมำยลึกซึ้ง อีกนัยหนึ่งสำมำรถกล่ำวได้ว่ำค ำที่กวีสร้ำงขึ้นนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงควำมคิดที่กวี

สมัยอยุธยำมีต่อผู้หญิงและให้ภำพของผู้หญิงสมัยนั้นว่ำผู้หญิงต้องมีรูปโฉมสวยงำม สดชื่น และ

อ่อนโยน ผู้หญิงต้องเปรียบดังของมีค่ำ และต้องมีเสน่ห์เป็นที่รักของกวี 

วิชชุกร ทองหล่อ (2548a) เขียนบทควำมเรื่อง “ค ำเรียกหญิงในเพลงสมัยนิยมเขมร” ที่เป็น

ส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์เรื่อง “เพลงสมัยนิยมเขมร : ภำษำและภำพสะท้อนวัฒนธรรม” โดยศึกษำ

จำกเพลงจ ำนวน 390 เพลงมำกกว่ำจ ำนวนเพลงที่ใช้ในวิทยำพนธ์ บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

วิเครำะห์เนื้อหำ กำรใช้ภำษำและภำพสะท้อนวัฒนธรรมเขมร ผลกำรศึกษำพบว่ำค ำเรียกหญิงใน

เพลงสมัยนิยมเขมรมีเนื้อหำแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ ประเภทแรกคือ ค ำเรียกหญิงที่รักได้แก่ ค ำที่

หมำยควำมถึงชีวิต อวัยวะที่ส ำคัญ สิริมงคลของชีวิต ค ำที่มีควำมหมำยถึงแร่ธำตุมีค่ำ มีรำคำ ค ำที่มี

ควำมหมำยแสดงถึงสถำนภำพที่ส ำคัญในชีวิต ค ำที่มีควำมหมำยถึงลักษณะทำงธรรมชำติ ค ำที่มี

ควำมหมำยแสดงถึงรูปร่ำง หน้ำตำ ค ำที่มีควำมหมำยแสดงถึงควำมมีอำยุน้อย ค ำที่มีควำมหมำยแสดง

ถึงควำมประเสริฐ ควำมงดงำม ค ำที่มีควำมหมำยแสดงถึงควำมรัก ควำมทะนุถนอม ค ำที่เป็นลัญ

ลักษณ์ของหญิงเขมร และประเภทสุดท้ำยคือค ำเรียกหญิงที่ชัง นอกจำกนี้ยังพบว่ำค ำเรียกหญิงใน

เพลงสมัยนิยมเขมรมีลักษณะพิเศษคือกำรซ้อนค ำที่มีควำมหมำยหลำยลักษณะ อำจซ้อนกันมำกที่สุด

ถึง 5 ค ำ ค ำเรียกหญิงเขมรยังสำมำรถน ำไปใช้เรียกเด็กและผู้ชำยได้อีกด้วย ค ำเรียกหญิงของชำวเขมร
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เป็นศัพท์กวีที่กวีเขมรนิยมเลือกใช้ให้สอดคล้องตำมขนบฉันทลักษณ์บทร้อยกรองที่มีตั้งแต่โบรำณ ค ำ

เรียกหญิงส่วนมำกเป็นกำรใช้ภำพพจน์ที่สื่อควำมหมำยได้อย่ำงดี และยังแสดงให้เห็นถึงอำรมณ์ร่วม

ถึงควำมรู้สึกลึกซึ้งที่ชำยหญิงมีต่อกัน ยิ่งไปกว่ำนี้ค ำเรียกหญิงสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและวัฒนธรรม

เขมรที่สืบทอดจำกอดีดและกำรปรับใช้ให้เข้ำกับสังคมปัจจุบัน  

 วนำรัตน์ น้อยเล็ก (2556) เรียบเรียงวิทยำนิพนธ์เรื่อง “กำรศึกษำศัพท์เรียกผู้หญิงใน       

นวนิยำยเขมรสมัยปัจจุบัน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำวิธีกำรสร้ำงค ำ ควำมหมำยและภำพสะท้อนจำก

ค ำเรียกผู้หญิงในนวนิยำยจ ำนวน 20 เรื่อง ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรสร้ำงค ำเรียกผู้หญิงที่มีจ ำนวนมำก

ที่สุดคือ ค ำประสมที่แสดงให้เห็นถึงควำมหลำกหลำยและกำรสลับต ำแหน่งของค ำ อีกท้ังยังบ่งบอกถึง

ควำมรู้ควำมสำมำรถของนักประพันธ์นวนิยำยเขมรในกำรสรรค ำใหม่ด้วยกำรน ำค ำเก่ำมำประสมกัน

หรือจำกค ำยืมต่ำง ๆ  ในด้ำนควำมหมำยพบว่ำ ค ำเรียกผู้หญิงได้แสดงควำมหมำยเกี่ยวกับลักษณะ

หรือสถำนะของตัวละครผ่ำนค ำน ำหน้ำที่ประกอบด้วยควำมงำมกับลักษณะต่ำง ๆ ได้แก่ ควำม

อ่อนโยน ควำมเป็นที่รัก เปรียบสิ่งมีค่ำ ควำมสูงศักดิ์ อีกท้ังยังสะท้อนค่ำนิยมของนักประพันธ์เขมรที่มี

ต่อผู้หญิงว่ำผู้หญิง คือ สิริมงคลที่น ำพำควำมสุขควำมเจริญมำสู่ครอบครัว ผู้หญิงควรเป็นผู้ที่มีทั้งรูป

สมบัติ คุณสมบัติ มีคุณค่ำ เป็นที่พ่ึงและเป็นที่รัก  

 ภคภต เทียมทัน (2556) เรียบเรียงวิทยำนิพนธ์เรื่อง “ค ำเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมกลอน

สวด” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำลักษณะโครงสร้ำงของค ำ ควำมหมำยประจ ำรูปและควำมหมำยใน

บริบทกำรสื่อสำรของค ำเรียกผู้หญิงที่ปรำกฎในวรรณกรรมกลอนสวด ฉบับที่ตีพิมพ์และเผยแพร่โดย

กรมศิลปำกรโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธสำรเรื่องเล่ำ แนวคิดเกี่ยวกับชำติพันธุ์วรรณนำแห่งกำร

สื่อสำร แนวคิดเกี่ยวกับวัจนกรรม แนวคิดเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ส่วนประชิด แนวคิดเกี่ ยวกับกำร

วิเครำะห์องค์ประกอบควำมหมำย และพบค ำเรียกผู้หญิงทั้งสิ้นจ ำนวน 396 ค ำ  ในลักษณะโครงสร้ำง

ค ำเรียกผู้หญิงจ ำแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ โครงสร้ำงแบบส่วนหลัก ปรำกฎจ ำนวน 70 ค ำ โครงสร้ำง

แบบส่วนหลัก ส่วนขยำย พบจ ำนวน 295 ค ำ และโครงสร้ำงแบบส่วนหลัก ส่วนหลัก ปรำกฎจ ำนวน 

31 ค ำ ส่วนในด้ำนควำมหมำยประจ ำรูปพบจ ำนวน 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ควำมหมำยประจ ำ

รูปค ำหลักพบในค ำเรียกผู้หญิงเป็นจ ำนวน 116 ค ำ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทย่อยได้แก่ ค ำเรียกผู้หญิงที่

มีอรรถลักษณ์ผู้หญิงและค ำเรียกผู้หญิงที่มีอรรถลักษณ์ผู้หญิงร่วมกับอรรถลักษณ์แสดงคุณสมบัติดังนี้ 

มีรูปลักษณ์สวย ควำมอ่อนเยำว์ มีค่ำ มียศ เป็นที่รัก มีลักษณะไม่พ่ึงประสงค์ มีรูปลักษณ์ไม่สวย และ

มีพฤติกรรมไม่พ่ึงประสงค์ ประเภทสุดท้ำย คือ ควำมหมำยประจ ำรูปค ำขยำยพบในค ำเรียกผู้หญิงเป็น

จ ำนวน 90 ค ำ และยังจ ำแนกได้เป็น 3 ประเภทย่อย คือ ค ำขยำยบ่งลักษณะ ได้แก่ บ่งเพศหญิง บ่ง
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ลักษณะมียศ บ่งกำรเป็นที่รัก บ่งรูปลักษณ์สวย บ่งลักษณะมีค่ำ บ่งควำมเหนือกว่ำผู้อ่ืน บ่งควำมอ่อน

เยำว์ บ่งควำมมงคล และบ่งลักษณะดูหมิ่น ค ำขยำยบ่งควำมเป็นเจ้ำของ และค ำขยำยบ่งสถำนภำพ 

ในด้ำนควำมหมำยในบริบทกำรสื่อสำรของค ำเรียกผู้หญิงพบว่ำค ำเรียกผู้หญิงมีควำมสัมพันธ์ด้ำน

ควำมหมำยแตกต่ำงกันไปที่ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้เช่น มีควำมหมำยบอกบุรุษที่ 1 มีควำมหมำยบอก

บุรุษที่ 2 มีควำมหมำยบอกบุรุษที่ 3 และมีควำมหมำยบอกบุรุษที่ 2 และ 3 ก็ได้ นอกจำกนี้ค ำเรียก

ผู้หญิงก็เปลี่ยนแปลงด้ำนควำมหมำยของค ำด้วยหำกใช้ในบริบทกำรสื่อสำรที่ต่ำงกัน  

 Nguyen Thi Thuy Chau (2558) เขียนบทควำมเรื่อง “ลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมที่

สะท้อนจำกกำรใช้ค ำเรียกบุคคลที่สำมส ำหรับผู้หญิงในนวนิยำยเวียดนำม พ.ศ. 2473 – 2553” 

ศึกษำลักษณะทำงสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนจำกกำรใช้ค ำเรียกบุคคลที่สำมที่ใช้ส ำหรับผู้หญิง

ในนวนิยำยเวียดนำมโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับค ำเรียกบุคคล – ค ำบุรุษสรรพนำม แนวคิดเกี่ยกับภำพ

สะท้อนทำงสังคมและวัฒนธรรมจำกกำรใช้ค ำเรียกบุคคล และกำรศึกษำค ำเรียกบุคคลที่สำมในภำษำ

เวียดนำม ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้หญิงเวียดนำมมีบทบำทในสังคมไม่เพียงแต่เป็นภรรยำที่ช่วยสำมีแต่ยังมี

หน้ำที่เป็นผู้จัดกำรเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยตนเอง นอกจำกนี้ยังแสดงถึงพัฒนำกำรของสตรี

เวียดนำมจำกเดิมที่ไม่มีโอกำสในกำรเรียนรู้และท ำงำนรำชกำรต่ำง ๆ จนได้มำเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

มีโอกำสเรียนรู้และใช้ค ำน ำหน้ำ และค ำบอกต ำแหน่งที่เป็นชื่อของตนได้ จำกที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น

เป็นสำรที่บอกว่ำผู้หญิงเวียดนำมมีอิสรภำพจำกสำมีมำกขึ้น จำกค ำเรียกบุคคลที่สำมยังบ่งบอกถึงกำร

แบ่งแยกชนชั้นในสังคมเวียดนำมเป็น 2 ชนชั้น คือ ชนชั้นปกครองและชนชั้นล่ำง ตลอดจนกำรบอก

ลักษณะด้ำนประเพณีวัฒนธรรมของเวียดนำม 3 ประกำรได้แก่ ควำมเชื่อตำมลัทธิขงจื้อ ควำมเป็น

หัวหน้ำครอบครัวและตระกูล และกำรให้ควำมเคำรพนับถือผู้อำวุโส 

 ปิยะพันธุ์ วัชระนุกุล (ค.ศ. 2019) เขียนบทควำมเรื่อง “กำรศึกษำค ำเรียกผู้หญิงในเพลงเพ่ือ

ชีวิต : กรณีศึกษำวงคำรำบำว” มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์ควำมหมำยและกลวิธีกำรสร้ำงค ำเรียก

ผู้หญิงที่ปรำกฏในเพลงเพ่ือชีวิตจำกอัลบั้มของวงคำรำบำวที่วำงจ ำหน่ำยในปี พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 

2530 รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 80 เพลง ผลกำรศึกษำพบว่ำ ค ำเรียกผู้หญิงที่มีควำมหมำยแฝงมีจ ำนวนน้อย

กว่ำค ำเรียกผู้หญิงที่มีควำมหมำยตรง เพรำะอำจมำจำกผู้ประพันธ์เพลงวงคำรำบำวต้องกำรสื่อ

ควำมหมำยโดยตรงกับผู้ ฟัง อนึ่งยังพบค ำเรียกผู้หญิงอ่ืนที่อยู่ ในหมวดของค ำเรียกผู้หญิงที่มี

ควำมหมำยโดยตรงเป็นจ ำนวนมำกที่สุด ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ำผู้หญิงเป็นเพศที่ส ำคัญในสังคมไทย ส่วน

ในด้ำนกลวิธีกำรสร้ำงค ำพบว่ำวิธีประสมค ำพบมำกที่สุด รองลงมำคือ กำรใช้ค ำมูล และน้อยที่สุอคือ 

วิธีซ้ ำค ำ 
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 จำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นจะเห็นว่ำมีกำรศึกษำค ำเรียกผู้หญิงจำกแหล่งข้อมูล

ต่ำง ๆ ทั้งในวรรณคดี นวนิยำยเขมร วรรณกรรมกลอนสวด นวนิยำยเวียดนำม เพลงสมัยนิยมของ

เขมร และจำกเพลงเพ่ือชีวิตของไทย กำรศึกษำแต่ละเรื่องต่ำงศึกษำประเด็นแตกต่ำงกันเช่น มี

กำรศึกษำประเด็นโครงสร้ำง ควำมหมำย ค่ำนิยม และภำพสะท้อนจำกค ำเรียกผู้หญิงนั้น ๆ กำรศึกษำ

งำนวิจัยกลุ่มนี้ท ำให้ผู้ศึกษำได้เข้ำใจถึงแนวทำงและควำมหมำยของค ำเรียกผู้ หญิงที่มีลักษณะ

หลำกหลำยซึ่งผู้ศึกษำสำมำรถน ำไปใข้ประกอบกำรศึกษำของงำนวิจัยครั้งนี้ได้ 

 

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเพลง 

วัชรำภรณ์ อำจหำญ (2535) เรียบเรียงวิทยำนิพนธ์เรื่อง “กำรศึกษำวิเครำะห์บทเพลงไทย

สำกลของสุนทรำภรณ์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำรูปแบบ เนื้อหำ และกำรใช้ภำษำในบทเพลงไทย

สำกลของสุนทรำภรณ์ในฐำนะที่เป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่ง เพ่ือศึกษำทัศนคติของผู้แต่ง และเพ่ือ

ศึกษำคุณค่ำด้ำนอ่ืน ๆ ของบทเพลงไทยสำกลของสุนทรำภรณ์ที่รวบรวมจำกหนังสือรวมเพลงสุนทรำ

ภรณ์ ตีพิมพ์ระหว่ำง พ.ศ. 2507 – 2514 รวมจ ำนวน 568 เพลง งำนวิจัยดังกล่ำวได้กล่ำวถึงประวัติ

ควำมเป็นมำและประเด็นที่น่ำสนใจด้ำนเนื้อหำอันหลำกหลำยของบทเพลงไทยสำกลของสุทนทรำ

ภรณ์ จำกกำรวิเครำะห์เนื้อหำของเพลงผู้วิจัยได้จ ำแนกเนื้อหำออกเป็น 8 ประเภทและเรียงล ำดับตำม

จ ำนวนที่มีมำกที่สุดไปน้อยที่สุดได้แก่ เพลงรัก เพลงที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับธรรมชำติ เพลงที่มีเนื้อหำ

เกี่ยวกับวรรณคดี เพลงปลุกใจและสดุดี เพลงที่เกี่ยวกับสถำบันกำรศึกษำและเพลงประจ ำจังหวัด 

เพลงที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับเทศกำลและประเพณีต่ำง ๆ เพลงที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับเยำวชนและ เพลง

เบ็ดเตล็ด ส่วนรูปแบบของเพลงคือ ยืดตำมรูปแบบกวีนิพนธ์ขนำดสั้นเพรำะเป็นกำรสื่อสำรด้วยกำร

ฟัง เพรำะฉะนั้นต้องมีรูปแบบสั้นจึงสำมำรถจับใจควำมได้ง่ำย นอกจำกนี้ยังพบว่ำกำรใช้ภำษำในบท

เพลงของสุนทรำภรณ์ประกอบไปด้วยวรรณศิลป์และกำรใช้ถ้อยค ำอย่ำงน่ำสนใจ ผู้วิจัยพบกำรใช้

ภำษำ 6 ประเภทดังนี้ กำรใช้ค ำภำษำกวี กำรเล่นเสียงสัมผัสสระและสัมผัสอักษร กำรใช้ค ำซ้อนและ

กำรซ้ ำค ำ กำรใช้ค ำหลำก รวมถึงกำรใช้ค ำเลียนเสียงธรรมชำติ ยิ่งไปกว่ำนี้ยังพบกำรใช้ส ำนวน และ

กำรใช้ภำพพจน์ในบทเพลงไทยสำกลของสุนทรำภรณ์ด้วย  

 วิชชุกร ทองหล่อ (2548a) เรียบเรียงวิทยำนิพน์เรื่อง “เพลงสมัยนิยมเขมร: ภำษำและภำพ

สะท้อนวัฒนธรรม” โดยศึกษำจำกเพลงจ ำนวน 364 เพลง ผลกำรศึกษำพบว่ำ เพลงสมัยนิยมเขมร

เริ่มมีพัฒนำกำรโดยได้รับอิทธิพลจำกตะวันตกและมีกำรผสมผสำนระหว่ำงดนตรีตะวันตกกับดนตรี
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เขมรอีกทั้งมีกำรเพ่ิมเนื้อร้องไหม่เข้ำไปด้วยจึงท ำให้มีเพลงแนวใหม่เกิดขึ้น ในด้ำนกำรใช้ถ้อยค ำพบว่ำ

เพลงสมัยนิยมเขมรใช้ถ้อยค ำใน 2 ลักษณะคือ กำรใช้ถ้อยค ำที่อิงกับขนบกำรแต่งบทร้อยกรองเขมร 

ได้แก่ กำรใช้ค ำซ้ ำ กำรใช้ค ำซ้อน กำรใช้ค ำอุทำน กำรใช้ค ำลงท้ำย กำรใช้ค ำเลียนเสียงธรรมชำติ และ

กำรใช้ถ้อยค ำที่อิงกับควำมหมำยและเนื้อควำม ได้แก่ กำรใช้ค ำต่ำงประเทศ กำรใช้ค ำสรรพนำม กำร

ใช้ค ำศัพท์กวี กำรใช้ค ำภำษำปำก จำกกำรศึกษำถ้อยค ำท ำให้เห็นถึงพัฒนำกำรกำรใช้ค ำของกวีเขมร

แต่ละช่วงเวลำด้วยว่ำมีควำมแตกต่ำงกัน จะเห็นว่ำยุคก่อนเขมรแดง หรือ ยุคก่อนกำรปกครองของพล 

พอดมีกำรใช้ถ้อยค ำหลำกหลำยกว่ำ และมีลักษณะของกำรใช้ถ้อยค ำขนบของกำรแต่ งบทร้อยกรอง

เขมรมำกกว่ำเพลงสมัยใหม่  เพลงสมัยนิยมเขมรมีกระบวนจินตภำพ 3 ลักษณะคือ กำรกล่ำว

ตรงไปตรงมำ กำรใช้ภำพพจน์เปรียบเทียบและกำรใช้ภำพพจน์วำทศิลป์ กำรศึกษำภำพสะท้อนพบว่ำ

เพลงสมัยนิยมเขมรได้สะท้อนภำพวัฒนธรรมต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมเชื่อในเรื่องพระพุทธศำสนำ ควำม

เชื่อในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชำติ ควำมเชื่อในเรื่องกำรบนบำนและค ำสำบำน ควำมเชื่อในเรื่อง

โหรำศำสตร์  ภำพสะท้อนเรื่องค่ำนิยมในกำรเลือกคู่ กำรอบรมลูก ภำพสะท้อนเกี่ยวกับประเพณีและ

กำรละเล่น ภำพสะท้อนเกี่ยวกับลักษณะชำยหญิงที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ภำพสะท้อน

เกี่ยวกับอำชีพกำรงำน และภำพสะท้อนเกี่ยวกับระบบนิเวศของประเทศที่มีทั้งป่ำไม้ ภูเขำ น้ ำตก 

ทะเลด้วย 

อุดมลักษณ์ ระพีแสง (2550) เรียบเรียงวิทยำนิพนธ์เรื่อง “ศึกษำเชิงวิเครำะห์กำรใช้ภำษำใน
บทเพลงสุนทรำภรณ์ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2524” ในงำนวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษำกำรใช้ค ำ กำร
ใช้โวหำรภำพพจน์และรูปแบบกำรประพันธ์ค ำร้องและแนวคิดที่ปรำกฏในบทเพลงของสุนทรำภรณ์
จำกอัลบั้มบันทึกประวัติศำสตร์ของบทเพลงสุนทรำภรณ์ใน 6 ยุคสมัย เริ่มต้นที่มำสเตอร์แผ่นเสียง
ต้นฉบับเดิม พ.ศ. 2482 – 2524 จ ำนวน 96 เพลง ผลกำรศึกษำในด้ำนกำรใช้ค ำพบว่ำ บทเพลงของสุ
นทรำภรณ์มีกำรใช้ค ำ 4 ประเภท คือ กำรใช้ค ำสื่ออำรมณ์ ซึ่งเป็นกำรสื่ออำรมณ์ในทุก ๆ ด้ำนของ
มนุษย์ เช่น ดี ใจ เสียใจ โกรธแค้น ผิดหวัง กำรใช้ค ำรำชำศัพท์ ในเพลงที่มี เนื้ อหำเกี่ยวกับ
พระมหำกษัตริย์ กำรใช้ค ำซ้อนที่เป็นค ำ 2 พยำงค์ และกำรซ้อนค ำเพ่ือควำมหมำย ร่วมถึงกำรใช้ค ำ
ซ้ ำเพ่ือเน้นควำมหมำยให้ชัดเจน ในด้ำนกำรใช้โวหำรภำพพจน์พบ 11 ลักษณะได้แก่ อุปมำอุปไมย 
อุปลักษณ์ สัมพจนัยหรืออนุนำมนัย นำมนัย ปฎิวำทะ ปฎิภำคพจน์ อำวัตพำกย์ อติพจน์ ปฎิรูปพจน์ 
บุคลำธิษฐำน และปฎิปุจฉำ ในลักษณะรูปแบบกำรประพันธ์ค ำร้องพบว่ำในเพลงยังคงรักษำรูปแบบ
กำรประพันธ์ดั้งเดิมได้แก่ รูปแบบค ำประพันธ์ที่ตรงตำมฉันทลักษณ์ ค ำประพันธ์ประเภทกลอนหก 
และกำพย์สุรำงคนำงค์ ส่วนแนวคิดที่ปรำกฎในบทเพลงของสุนทรำภรณ์พบว่ำมีแนวคิด 7 ประเภท 
คือ แนวคิดเกี่ยวกับควำมรัก แนวคิดเกี่ยวกับกำรด ำเนินชีวิต แนวคิดเรื่องกำรยกย่องวีรกรรมของ
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กษัตริย์และนักรบผู้กล้ำหำญ แนวคิดเรื่องกำรเผยแพร่ศำสนำ แนวคิดแบบสัจนิยม แนวคิดแสดง
พฤติกรรม และแนวคิดเก่ียวกับผู้หญิง  

จำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นจะเห็นว่ำมีกำรศึกษำเกี่ยวกับเพลงจำกแหล่งข้อมูล

ต่ำง ๆ และมุ่งศึกษำหลำยประเด็นทั้งเรื่องกำรวิเครำะห์บทเพลง ควำมเชื่อในเพลง รวมถึงกำรศึกษำ

เชิงวิเครำะห์กำรใช้ภำษำในบทเพลงซึ่งจะเห็นได้ว่ำงำนวิจัยส่วนมำกมุ่งศึกษำด้ำนเนื้อหำของเพลง

ตลอดจนวัจนภำษำของเพลง กำรศึกษำงำนวิจัยกลุ่มนี้เป็นประโยชน์ให้กับงำนวิจัยครั้งนี้ในส่วนของ

ประวัติควำมเป็นมำและลักษณะทั่วไปของเพลงไทยสำกลของไทยและเพลงสมัยใหม่ของเขมร 

 

2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโลกทัศน์ 

โสภนำ ศรีจ ำปำ (2544) เรียบเรียงวิทยำนิพนธ์เรื่อง “โลกทัศน์ของชำวเวียดนำมจำก

สุภำษิต” โลกทัศน์ของคนเวียดนำมมีควำมหลำกหลำย แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยที่คล้ำยคลึงกัน

หรือเรียกว่ำวัฒนธรรมร่วมกันของชำวเอเชียเช่น ควำมเชื่อเรื่องกฏแห่งกรรมหำกท ำดีก็ได้รับผลดี กำร

สั่งสอนให้กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และทัศนคติต่อกำรท ำงำนที่ต้องพ่ึงพิงควำมสำมำรถของตน

โดยเฉพำะต้องมีควำมมำนะพยำยำม อดทนสูง ส่วนโลกทัศน์ที่แสดงอัตลักษณ์ของชำวเวียดนำมอย่ำง

ชัดเจนมี 4 ประกำรได้แก่ โลกทัศน์ที่มีต่อสังคม คนเวียดนำมให้ควำมส ำคัญกับหมู่บ้ำนมำก แต่ละ

หมู่บ้ำนสำมำรถออกกฏระเบียบเพ่ือปฎิบัติเฉพำะในพ้ืนที่ของตนได้ ประกำรที่สองคือทัศนคติที่มีต่อ

ควำมยำกล ำบำก ควำมทุกข์ ควำมสุข คนเวียดนำมมองว่ำในชีวิตของมนุษย์มักเผชิญหน้ำกับปัญหำ

มำกกว่ำโชคลำภที่มีไม่กี่ครั้งเท่ำนั้น นอกจำกนี้คนเวียดนำมยังเชื่อว่ำควำมสุขในครอบครัวมีอิทธิพล

ด้ำนบวกต่อชีวิตของสมำชิกในครอบครัว ประกำรที่สำมคือโลกทัศน์ที่มีต่อคนและหน้ำที่ คนเวียดนำม

ได้แบ่งหน้ำที่โดยอำศัยอยู่กับเพศเช่น กำรเกษตรมักเป็นงำนของผู้หญิง ส่วนช่ำงมักเป็นงำนของผู้ชำย 

และประกำรสุดท้ำยคือทัศนคติที่มีต่อควำมรู้ กำรศึกษำ อบรม คนเวียดนำมได้เปิดโอกำสในกำรศึกษำ

อย่ำงกว้ำงขวำงโดยไม่แบ่งฐำนะ คนเวียดนำมจะยกย่องผู้ที่มีควำมสำมำรถที่แท้จริงแต่ต้องรู้จั กถ่อม

ตนและเรียนรู้กับผู้ใหญ่เพรำะเขำเชื่อว่ำไม่ว่ำผู้นั้นจะเก่งอย่ำงไรก็ยังมีผู้ที่เก่งกว่ำเสมอ 

อุบล เทศทอง (2548) เรียบเรียงวิทยำนิพนธ์เรื่อง “ภำษิตเขมร : วิถีชีวิตและโลกทัศน์ของ

ชำวเขมร” ในงำนวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษำลักษณะทั่วไปของภำษิต ที่มำและเนื้อหำของภำษิต ร่วมถึงวิถีชีวิต

และโลกทัศน์ของคนเขมรที่สะท้อนจำกภำษิตจ ำนวน 800 ภำษิต ผลกำรศึกษำพบว่ำโครงสร้ำงของ

ภำษิตจ ำแนกได้ 3 ประเภทได้แก่ ค ำประสม วลี และประโยค ส่วนลักษณะในกำรใช้ค ำพบว่ำภำษิต

เขมรนิยมใช้ค ำที่มีควำมหมำยเหมือนกันหรือคล้ำยกัน ค ำที่มีควำมหมำยตรงข้ำมกัน และค ำที่สัมผัส
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กัน ภำษิตเขมรมีที่มำจำกสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนกัมพูชำทั้งเป็นสัตว์ พืช สิ่งของเครื่องใช้ 

อำหำรกำรกิน กำรประกอบอำชีพเป็นต้น ส่วนโลกทัศน์ของคนกัมพูชำที่สะท้อนจำกภำษิตนั้นสำมำรถ

จ ำแนกเป็น 4 ประเภทได้แก่ โลกทัศน์ต่อมนุษย์ โลกทัศน์ต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์ในสังคม โลก

ทัศน์ต่อธรรมชำติ และโลกทัศน์ต่อศำสนำและควำมเชื่อต่ำง ๆ ผู้ศึกษำได้อธิบำยโลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิง

ซึ่งอยู่ในหัวข้อโลกทัศน์ต่อมนุษย์ว่ำ ชำวกัมพูชำให้ควำมส ำคัญกับผู้หญิงเป็นอย่ำงมำกโดยอำศัยต ำรำ

สอนผู้หญิงหรือที่เรียกว่ำ “สรีคฺรบลักขณ์” ซึ่งต้องปฏิบัติให้ครบ 31 ข้อ ในขณะที่ต ำรำสอนผู้ชำยมี

เพียง 26 ข้อเท่ำนั้น ผู้หญิงซึ่งเป็นที่พึงประสงค์นั้นจ ำเป็นต้องเป็นผู้หญิงที่สำมำรถก ำหนดอนำคต

ครอบครัวได้ มีควำมสำมำรถในกำรดูแลทรัพย์สมบัติ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสำมี ส่งเสริมสำมีให้

เจริญก้ำวหน้ำ เคำรพเชื่อฟังและให้เกียรติสำมี ปฏิบัติหน้ำที่ของแม่ที่ดี ในขณะที่ผู้หญิงที่ไม่พึง

ประสงค์คือผู้หญิงที่มีกิริยำมำรยำทไม่ดี ไม่มีควำมสำมำรถในกำรงำนกำรเรือน ไม่มีควำมละเอียด

รอบคอบ ไว้ใจไม่ได้ ไม่ซื่อสัตย์ เก็บควำมลับไม่ได้ ร่วมถึงกำรที่ประพฤติตัวไม่ดี วำงตนไม่เหมำะสม

โดยเฉพำะเรื่องเพศ 

สุภำพร คงศิริรัตน์  (2553) เรียบเรียงวิทยำนิพนธ์เรื่อง “กำรศึกษำพระโลกทัศน์ของ

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวที่ปรำกฏในพระรำชหัตถเลขำ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

กำรศึกษำพระโลกทัศน์ของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวที่ปรำกฏในพระรำชหัตถเลขำ

โดยเก็บข้อมูลจำกพระรำชหัตถเลขำจ ำนวน 22 เรื่อง ผลกำรศึกษำพบว่ำพระโลกทัศน์ของ

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวที่ปรำกฏในพระรำชหัตถเลขำมี 8 ด้ำน ไดแ้ก่ ดา้นสถาบนั

พระมหากษัตร ดา้นการปกครอง ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนศำสนำ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ด้ำนเศรษฐกิจ 

ด้ำนสังคมและด้ำนสำธำรณประโยชน์ พระโลกทัศน์ที่ได้กล่ำวข้ำงต้นล้วนมีที่มำจำกประสบกำรณ์ที่

พระองค์ได้ประสบและพระปัญญำของพระองค์ไนกำรแก้ไขปัญหำให้เกิดเป็นโอกำสเพ่ือช่วยพัฒนำ

ประเทศให้เจริญรุ่งเรื่องจนถึงปัจจุบันได้ 

วรำรัชต์ มหำมนตรี และคณะ (2557) เรียบเรียงวิจัยเรื่อง “โครงกำรโลกทัศน์ของคนไทย

จำกภำษิต” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำเปรียบเทียบโลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีดและปัจจุบัน

จำกภำษิตโดยเก็บรวบรวมข้อมูลภำษิตเก่ำและภำษิตใหม่จำกเอกสำรและสื่อต่ำง ๆ รวมทั้งสิ้น 1,280 

ภำษิต ผลกำรศึกษำพบว่ำโลกทัศน์ของคนไทยที่สะท้อนจำกภำษิตนั้นมีทั้งหมด 3 ประกำรได้แก่ โลก

ทัศน์ต่อมนุษย์ โลกทัศน์ต่อธรรมชำติ และโลกทัศน์ต่อสิ่งเหนือธรรมชำติ ยิ่งไปกว่ำนี้ก็พบโลกทัศน์ที่มี

ต่อผู้หญิงซึ่งอยู่ในหมวดโลกทัศน์ต่อมนุษย์ โลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิงแบ่งเป็น 3 ประกำรได้แก่ ประกำร

แรกคือ ลักษณะผู้หญิงที่พึงประสงค์เช่น หญิงสำวควรเป็นหญิงบริสุทธิ์ ผู้หญิงควรมีฝีมือในกำร
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ท ำอำหำร ผู้หญิงควรมีรูปงำม ผู้หญิงควรมีกิริยำมำรยำทดี ผู้หญิงควรเคำรพเชื่อฟังผู้ปกครอง ผู้หญิง

ควรมีสำมีเลี้ยงดูและปกป้อง  ประกำรที่สองคือ ลักษณะผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์ได้แก่ ผู้ หญิงที่ไม่รัก

นวลสงวนตัว ผู้หญิงที่ไม่มีฝีมือในกำรท ำอำหำร ผู้หญิงที่มีรูปไม่งำม ผู้หญิงที่มีกิริยำมำรยำทไม่ดี 

ผู้หญิงที่ไม่มีสำมีเลี้ยงดูและปกป้อง ผู้หญิงที่มีจิตใจโลเล ไว้ใจไม่ได้ และประกำรสุดท้ำยคือ ผู้หญิงรัก

ร่วมเพศ 

สุภำพร คงศิริรัตน์ และคณะ(2558) ได้ศึกษำเรื่อง “โลกทัศน์ของอำเซียนจำกภำษิต” จำก

จ ำนวน  5 ประเทศได้แก่ ไทย ลำว พม่ำ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ โลกทัศน์ของ

แต่ละประเทศมีควำมคล้ำยคลึงกันทั้งเรื่องกำรให้ควำมส ำคัญกับครอบครัว เครือญำติ กำรเลือก

คู่ครอง ศำสนำ ทัศนคติที่มีต่อผู้หญิง ผู้วิจัยและคณะยังสันนิฐำนว่ำกำรที่ทั้ง 5 ประเทศมีโลกทัศน์ที่

คล้ำยกันนั้นอำจมำจำกควำมเป็นอำเซียนที่มีรำกฐำนทำงวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน 

ศิริพร มณีชูเกต (2559) เขียนบทควำมเรื่อง “โลกทัศน์ของคนอินโดนีเซียจำกภำษิต” มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำโลกทัศน์และและวิถีชีวิตของคนอินโดนีเซียจำกพจนำนุกรมภำษิตอินโดนีเซีย

ฉบับสมบูรณ์ ในกำรศึกษำโลกทัศน์นั้นศิริพร มณีชูเกตได้ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับโลกทัศน์ของสุภำพร 

คงศิริรัตน์ ผลกำรศึกษำพบว่ำชำวอินโดนีเซียมีโลกทัศน์แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ โลกทัศน์ต่อมนุษย์ 

โลกทัศน์ต่อธรรมชำติ และโลกทัศน์ต่อสิ่งเหนือธรรมชำติ จำกกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำโลกทัศน์ของ

คนอินโดนีเซียที่มีต่อมนุษย์มีจ ำนวนมำกที่สุดโดยเฉพำะโลกทัศน์ที่มีต่อดัตช์ (เนเธอร์แลนด์) ซึ่งเป็น

โลกทัศน์ในด้ำนลบอันมำจำกประสบกำรณ์ที่เคยตกเป็นอำณำนิคมถึง 301 ปี นอกจำกนี้โลกทัศน์ที่

แสดงถึงอัตลักษณ์อย่ำงชัดเจนของคนอินโดนีเซียอีกประกำรหนึ่งคือ โลกทัศน์ต่อสิ่งเหนือธรรมชำติคือ

ศำสนำอิสลำมและอักษรอำหรับ คนอินโดนีเซียเป็นคนที่เคร่งครัดต่อศำสนำจนมีควำมเชื่อว่ำคนที่

ปฏิบัติต่อศำสนำได้ดีจึงเป็นที่ยกย่อง ส่วนอักษรอำหรับได้แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ส ำคัญ 2 ประเด็น

คือ กำรเริ่มต้น และกำรรู้หนังสือ 

จำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องข้ำงต้นจะเห็นว่ำมีกำรศึกษำเกี่ยวกับโลกทัศน์จำก

แหล่งข้อมูลต่ำง ๆ เช่นจำกพระหัตถเลขำ และภำษิต งำนวิจัยส่วนมำกมุ่งศึกษำประเด็นคล้ำยคลึงกัน

คือวิถีชีวิตของคน และโลกทัศน์ของกลุ่มคนที่มีต่อสิ่งรอบตัว  กำรศึกษำงำนวิจัยกลุ่มนี้จะเป็น

ประโยชน์ในงำนวิจัยครั้งนี้ในด้ำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรมองโลกของกลุ่มคนหลำยกลุ่มโดยเฉพำะคนไทย

และคนเขมรซึ่งเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์เพื่อให้เห็นและเข้ำใจคนทั้งสองกลุ่มมำกขึ้น  
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หลังจำกที่ได้ค้นคว้ำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ศึกษำเห็นว่ำยังไม่มีงำนวิจัยใดที่ศึกษำประเด็น

เปรียบเทียบค ำเรียกผู้หญิงจำกเพลงไทยของศิลปินที่ได้กล่ำวข้ำงต้น กับค ำเรียกผู้หญิงจำกเพลงเขมร

ของนักร้องชำยเขมรทั้ง 5 คนด้วย ดังนั้นผู้ศึกษำจึงสนใจศึกษำและเชื่อว่ำจะเป็นประโยชน์ในกำร

ขยำยขอบเขตในกำรศึกษำ เพ่ือจะเห็นและเข้ำใจควำมหมำยรวมถึงโลกทัศน์ของคนไทยและคนเขมร

จำกค ำเรียกผู้หญิงได้กว้ำงขวำงขึ้นอีกด้วย 
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บทที่ 3 

ความหมายค าเรียกผู้หญิงในเพลงไทยและเพลงเขมร 

 
ในบทนี้ ผู้ศึกษำจะกล่ำวถึงควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงที่ปรำกฏในเพลงไทยสำกลและเพลง

เขมรโดยจะวิเครำะห์ควำมหมำยประจ ำรูป และอฺธิบำยควำมหมำย ท่ีอิงบริบทของเพลง เนื่องจำกว่า
ศัพท์บำงค ำมีควำมหมำยประจ ำรูปอย่ำงหนึ่ง แต่ผู้ประพันธ์เพลงก็น ำศัพท์นั้นไปใช้ในเนื้อเพลงที่ไม่ได้
สื่อถึงควำมหมำยที่แท้จริงของค ำแต่อย่ำงใด ผู้ศึกษำเข้ำใจว่ำภำษำของเพลงจ ำเป็นต้องได้สัมผัสคล้อง
จอง ดังนั้นผู้ประพันธ์จึงสรรค ำใช้เรียกผู้หญิงโดยค ำนึงถึงควำมไพเรำะมำกกว่ำอรรถรสของค ำ แต่
อย่ำงไรก็ตำมค ำเรียกผู้หญิงเหล่ำนั้นก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงค่ำนิยมของผู้ประพันธ์เกี่ยวกับผู้หญิ งผ่ำน
ควำมหมำยเดิมของค ำเรียกผู้หญิงที่ใช้ในเพลงได้อย่ำงชัดเจน 

 3.1 ความหมายค าเรียกผู้หญิงในเพลงไทย 

ค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยมีจ ำนวนมำกและมีควำมหมำยหลำกหลำย เช่น สุดำ หมำยถึง 
หญิงสำว, กุลสตรี หมำยถึง หญิงผู้มีตระกูลและมีควำมประพฤติดี, แก้วตำ หมำยถึง ส่วนส ำคัญของ
ตำที่ท ำให้มองเห็น หรือค ำใช้เรียกสิ่งที่รัก เป็นต้น เมื่อพิจำรณำควำมหมำยของค ำเรียกผู้หญิงดังกล่ำว 
ผู้ศึกษำสังเกตเห็นว่ำสำมำรถแบ่งประเภทควำมหมำยของค ำเรียกผู้หญิงได้เป็น 8 ประเภท คือ ค ำ
เรียกผู้หญิงที่หมำยถึงผู้หญิงทั่วไป ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำ ค ำ
เรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รัก ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติ ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นค ำสรรพนำมและค ำ
เรียกญำติ ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงควำมอ่อนเยำว์ รวมถึงค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจำกวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

3.1.1 ค าเรียกผูห้ญิงท่ีหมายถึงผูห้ญิงทัว่ไป 

ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงผู้หญิงทั่วไป เป็นกำรใช้ค ำที่สื่อถึงผู้หญิงเพียงอย่ำงเดียว 
โดยไม่ได้มีกำรขยำยควำมใด ๆ เพ่ิมเติม ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงผู้หญิงทั่วไปจ ำนวน 10 
ค า ไดแ้ก่  นาง, นารี, นงเยาว,์ พธู, พุ่มพวง,  แม่, สตรี, สาว, สุดา และ หญิง  ค ำเรียกผู้หญิงที่

หมำยถึงผู้หญิงทั่วไป บำงค ำนิยมใช้เป็นค ำหลักของค ำเรียกผู้หญิงที่มีส่วนขยำยเพ่ิมเติม เช่น แม่งำม 
นำงนวล เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงผู้หญิงทั่วไปปรำกฏใช้อย่ำงตรงตัวในเนื้อเพลง
ไทยสำกล ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้   
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นาง  

ค ำว่ำ นำง หมำยถึง ค ำประกอบหน้ำค ำเพ่ือแสดงว่ำเป็นเพศหญิง เช่น นำงฟ้ำ นำงบ ำเรอ 
นำงละคร นำงพระก ำนัล, ค ำแทนชื่อหญิง เช่น นำงก็ร้อยพวงมำลัย (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 619) 
ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“…นุ่งลม ชมจันทร์ มองแล้วหวั่นอุรำ งำมเหมือนจันทร์เยือนหล้ำ ใครอิจฉำ

นางได้ แม่ลอยเมฆีมำหลงวำรีเวียนว่ำย ตำนั้นกวำดชม้ำย ยำมโผว่ำยแหวกธำร...” 

(กินรีเล่นน้ ำ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “นำง” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่มีรูปโฉมงำม 

นารี  

ค ำว่ำ นำรี หมำยถึง ผู้หญิง, นำง (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 623) ปรำกฏใช้ในเพลงไทย
สำกล ดังตัวอย่ำง 

“...อนิจจำนารีนี่แสนแปลก อำจจ ำแนกเป็นอะไรได้หลำยอย่ำง เป็นนำงฟ้ำ
น่ำโลมโฉมส ำอำงค์ เป็นน้องนำงเนื้ออ่อนให้หอมชุ่ม...” 

(นำรี - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ) 

ค ำว่ำ “นำรี” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีหน้ำตำสวยงำมดังนำงฟ้ำ 

นงเยาว์ 

ค ำว่ำ นงเยำว์ หมำยถึง นำงสำว (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 604) เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อ
เพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...น้องรักรักพ่ี อ้อนวอนเจ้ำเท่ำนี้ เทวีหนีไปได้ อำรมณ์แสนอำลัย นงเยาว์
หวงท ำไม ดวงใจน้องคงด ำ...” 

(ขอใจให้พี่ – ชรินทร์ นันทนำคร) 
ค ำว่ำ “นงเยำว์” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรัก 
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พธู  

ค ำว่ำ พธู หมำยถึง เจ้ำสำว, เมีย, ผู้หญิง (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 802) ปรำกฏใช้ใน
เพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ชัว่ยำมได้ยลวิมลเลิศหรู พี่เคียงพธู นุ่มนวลชวนดูไม่รู้ลืมได้...” 

(หวำนใจนำรี - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “พธู” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีหน้ำตำดี 

พุ่มพวง  

ค าวา่  พุม่พวง หมายถึง หญิงสาว (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 843) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ใน
เพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“..แม้ได้เธอมำ ขอบูชำ แทนเทพทั่วสรวง อ่ืนใดไม่ห่วง ขอพุ่มพวง รักฝำก
ไมตร.ี..” 

(แม่พระ - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 
ค ำว่ำ “พุม่พวง” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรัก 

แม่  

ค ำว่ำ แม่ หมำยถึง ค ำท่ีผู้ใหญ่เรียกผู้หญิงที่มีอำยุน้อยกว่ำด้วยควำมสนิทสนมหรือรักใคร่เป็น
ต้น ว่ำ แม่นั่น แม่นี่ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 922) ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...แม่เอยงำมจริง งำมเหลือเหนือสิ่งเปรียบเปรย เกินหำค ำใดเอ่ย มำเฉลย
ค ำอ้ำง...” 

(กินรีเล่นน้ ำ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 
ค ำว่ำ “แม่” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีรูปโฉมงำม 

สตรี 

ค ำว่ำ สตรี หมำยถึง ผู้หญิง, เพศหญิง, คู่กับ บุรุษ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1157) เป็น
ค ำท่ีปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 
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“...เรื่องจริงนั้นมี สตรีนำงหนึ่งงำมนัก สองเรำสมัคร ร่วมรักม่ัน จนถึงครำว 
เรำเกือบเป็นของกัน ก็เพียงเท่ำนั้น ถ้ำมันไม่มีเหตุกำรณ์...” 

(อุบัติเหตุนอกเส้นทำง - ชรัมภ์ เทพชัย) 

ค ำว่ำ “สตรี” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีโฉมงำมและเป็นคนรักของ
ฝ่ำยชำย 

สาว 

ค ำว่ำ สำว หมำยถึง หญิงที่มีอำยุพ้นวัยเด็ก นับตำมควำมนิยมตั้งแต่ 15-30 ปีขึน้ไป เชน่ ยา่ง
เขา้สูว่ยัสาว โตเป็นสาวแลว้ยงัซุกซนเหมือนเดก็ ๆ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556 : 1225) เป็นศัพท์ที่
ปรำกฏในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...อยำกรู ้ ถึงใจพธู มีรักของใครอยู่ ที่ในใจสาว หำกแม้ มีเขำในใจเจ้ำ พ่ี
คนเศร้ำ ก็จะขอลำ...” 

(หนึ่งใจสองรัก - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “สำว” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่ตนแอบรัก 

สุดา 

ค ำว่ำ สุดำ หมำยถึง หญิงสำว (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1244) เป็นค ำที่ปรำกฏใช้ในเพลง
ไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...จอมใจไม่รัก  ก็ไม่ต้องรักต้องฝืน จอมใจไม่ชื่น  ก็ไม่ต้องฝืนเวทนำ 
เพียงแต่ขอให้พี่รัก  ภักดีสุดา ก็สุขอุรำ เป็นวำสนำพ่ีนัก...”  

(ไม่รักไม่ว่ำ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ) 

ค ำว่ำ “สุดำ” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่ตนก ำลังแอบรัก 

หญิง 

ค ำว่ำ หญิง หมำยถึง มนุษย์เพศเมียซึ่งโดยก ำเนิดมีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์, ผู้หญิง ก็ว่ำ 
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1281) เป็นค ำท่ีปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 
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“...เป็น เวรกรรมปำงก่อน หมุนจร ขีดโชคชะตำ นับให้ ทุกข์ทรมำน ไม่มี
เวลำ สุขใจ คงเป็นค ำสำป จำกหญิงที่มีรักจริง มั่นในฤทัย แต่ถูกฉัน ท ำร้ำยจิตใจ ท ำ
ร้ำยร่ำงกำยให้ทุกข์ทรมำน...” 

(กรรมเก่ำ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “หญิง” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่ตนได้ท ำร้ำยทั้งจิตใจและ
ร่ำงกำย 

3.1.2 ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ หมำยถึงค ำที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะทุกประกำรที่
เกี่ยวกับผู้หญิงทั้งข้อดี ข้อเสีย ควำมงำม และรูปร่ำง เป็นต้น ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะสำมำรถ
แบ่งได้ 2 ประเภท ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

3.1.2.1 ค าเรียกผู้หญิงท่ีแสดงคุณสมบัติ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงคุณสมบัติ หมำยถึงค ำท่ีสะท้อนให้เห็นถึงข้อดี และ
ข้อด้อยของผู้หญิง ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงคุณสมบัติสำมำรถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

ก. ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะความดี 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมดีของผู้หญิง หมำยถึงค ำที่สะท้อน
ให้เห็นถึงข้อดี และควำมดีของผู้หญิง ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมดีจ ำนวน 6 ค ำ 
ได้แก่  กุลสตรี, คนดี, สุภำพสตรี, คนมีน้ ำใจ, แม่เอ้ืออำรี และ นฤมล ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทย
สำกล ดังนี้ 

กุลสตรี  

ค ำว่ำ กุลสตรี หมำยถึง หญิงผู้มีตระกูลและมีควำมประพฤติดี (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 
137) เป็นค ำที่ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...สุดที่รักเอย ค ำนี้ผมมิเคย จะเอ่ยกับใคร เพ่ือคุณ ผมจึงมอบให้ ทั้งกำย
และวิญญำณ รักท่ีซื่อตรง กับคุณ ผมจึงสยบ เพรำะพบกุลสตรี ที่ดีเช่นคุณ”  

(สุดที่รัก - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “กุลสตรี” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่มีกิริยำมำรยำทที่ดี 
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คนดี  

ค ำว่ำ คนดี หมำยถึง คนที่มีคุณควำมดี, คนที่มีคุณธรรม (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 226) 
ปรำกฏกำรใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...แม้งอนบ่อย เห็นทีต้องปล่อยงอนให้พอ เย้ำยั่วนิดเดียวหน้ำงอ พ่ีต้องง้อ
เชิญงอน คนดี” 

(คนขี้งอน - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “คนด”ี ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่เป็นคนมีจิตใจดี 

สุภาพสตรี  

ค ำว่ำ “สุภำพสตรี” หมำยถึง หญิงที่มีกิริยำวำจำเรียบร้อย รู้กำลเทศะ และมีคุณธรรม เช่น 
ท่ำทำงเธอเรียบร้อยสมเป็นสุภำพสตรี (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1245) เป็นค ำที่ปรำกฏใช้ในเพลง
ไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...เธอตำยเสียแล้ว ตำยไปจำกวี่แวว แคล้วไปจำกชีวี ตำยไปจำกควำมหวัง 
ทั้งลม หำยใจ ยังมี สุภาพสตรีสุดแสนดีของฉัน” 

(เหมือนตำยจำกกัน - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “สุภำพสตรี” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่มีกิริยำวำจำเรียบร้อย  

คนมีน  าใจ 

ค ำว่ำ คนมีน้ ำใจ เป็นค ำที่ เกิดจำกกำรประสมระหว่ำงค ำว่ำ  คน หมำยถึง มนุษย์ 
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 226) กับค ำว่ำ น้ ำใจ  ซึ่งหมำยถึง ใจแท้ ๆ, ใจจริง, ควำมรู้สึกนึกคิดจริง 
ๆ, เช่น อยู่ด้วยกันไม่นำนก็เห็นน้ ำใจว่ำเขำเป็นคนอย่ำงไร, ควำมจริงใจ เช่น เรำเห็นว่ำเขำมีน้ ำใจกับ
เรำไม่เคยหลอกลวงเรำเลย, นิสัยใจคอ เช่น น้ ำใจชำย น้ ำใจหญิง, ควำมเอ้ืออำทร เช่น เขำเป็นคนมี
น้ ำใจ เธอช่ำงแล้งน้ ำใจ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 626) จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน 
ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง  

 “..ท ำไมมัวปล่อยชีวีระทม เมื่อโลก ยังกลม ก็หลง มัน ไป หมุนให้ทันโลก 
หมุนควำมโศรกให้กลับสดใส เมื่อพบคนมีน ้าใจ หัวใจสิ้นโศรกกันที...”  

(ชีวิตกับควำมรัก - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ) 
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ค ำว่ำ “คนมีน้ ำใจ” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชำยคนนี้เชื่อว่ำ
จะเป็นคนที่มำช่วยเหลือตนให้พบกับควำมรักท่ีแท้จริงและไม่ท ำให้ตนเสียใจอีก 

แม่เอื ออารี 

ค ำว่ำ แม่เอ้ืออำรี เป็นค ำประสมระหว่ำงค ำว่ำ แม่, ค ำว่ำ เอ้ือ หมำยถึง เอำใจใส่, มีน้ ำใจ เช่น 
เอ้ือแก่กัน, เห็นแก่กัน เช่น ท ำกับข้ำวเผ็ดไม่เอ้ือเด็ก ๆ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1437) กับค ำว่ำ 
อำรี หมำยถึง เอ้ือเฟ้ือ, มีแก่ใจ, มีใจเผื่อแผ่ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1409) จึงรวมควำมได้ถึง
ผู้หญิงที่มีน้ ำใจเอ้ือเฟ้ือ เป็นค ำที่ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“ฉันเทอดทูลเธอ เหมือนมำลีที่หน้ำพระ ดุจดำรกะ บนนภำ มำโรจน์กลำง
ใจ เปรียบดุจกลีบบัวทอง มำรองน้ ำตำ ยำมฉันร้องไห้ ชื่นชม สุขสมฤทัย แม่พระ
จอมใจ แม่เอื ออารี...” 

(แม่พระ - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “แม่เอ้ืออำรี” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่มีน้ ำใจ ชอบช่วยเหลือ
คนอ่ืน 

นฤมล  

ค ำว่ำ นฤมล หมำยถึง ไม่มีมลทิน (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 608) ปรำกฏใช้ในเพลงไทย
สำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ฉันมำจำกดำว ที่พร่ำงพรำว จำกฟำกฟ้ำไกล รักมำจำกใจ จะบอกให้
หำกสนใจจูบฉันที เหตุไฉนใยนิ่งแปลกจริงจริงนะนฤมล บอกรักผิดคนหรือผม...” 

(ฉันมำจำกดำว - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “นฤมล” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่ไม่มีมลทิน 

ข. ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะความไม่ดี 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมไม่ดีของผู้หญิง หมำยถึงค ำที่
สะท้อนให้เห็นถึงข้อบกพร่อง หรือข้อเสียของผู้หญิง ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมไม่
ดีจ ำนวน 6 ค ำ ได้แก่  คนใจบอน, คนใจหิน, คนเลือดเย็น, นำงบังเงำ, แม่งอน, และ หญิงใจชั่ว ดัง
ปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังนี้ 
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คนใจบอน  

ค ำว่ำ คนใจบอน เป็นค ำประสมระหว่ำงค ำว่ำ คน, ค ำว่ำ  ใจ หมำยถึง สิ่งที่ท ำหน้ำที่รู้ รู้สึก 
นึก และคิด เช่น ใจก็คิดว่ำอย่ำงนั้น, หัวใจ เช่น ใจเต้น, ลมหำยใจ เช่น กลั้นใจ อึดใจ หำยใจ, 
ควำมรู้สึกนึกคิด เช่น ใจคด ใจซื่อ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 341)  กับค ำว่ำ บอน ซึ่งหมำยถึง 
อำกำรที่ปำกหรือมืออยู่ไม่สุข เรียกว่ำ ปำกบอน หรือ มือบอน เช่น ซนมือบุกซุกมือบอน ซนปำกบุก
ซุกปำกบอน (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 658)  จึงรวมควำมถึงคนท่ีมีจิตใจไม่ม่ันคง หรือไม่ซื่อสัตย์ 
เป็นค ำที่ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...จะจ ำเอำไว้โดยไม่ต้องจด เพรำะมีภำพพจน์ คอยเตือนหลอกหลอน ช่วย
เตือนควำมเจ็บใจล้นถึงคนใจบอน ชอบเปลี่ยนคู่นอน เหมือนเปลี่ยนเสื้อใน...” 

(จ ำโดยไม่ต้องจด - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “คนใจบอน” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่เป็นคนรักหรือภรรยำที่
ไม่ซื่อสัตย์ 

คนใจหิน 

ค ำว่ำ คนใจหิน เป็นค ำประสมระหว่ำงค ำว่ำ คน ค ำว่ำ ใจ กับค ำว่ำ หิน  ซึ่งหมำยถึง ของแข็ง
ที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลำยชนิดรวมตัวกันอยู่ตำมธรรมชำติ; เลว, ทรำม, ต ่ำช้ำ, ใช้ว่ำ หืน 
ก็มี (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1337)  จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่ใจแข็ง ค ำนี้เป็นค ำท่ีปรำกฏใช้ในเพลง
ไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“ง่ำยนักหรือ กับกำรให้ฉันลืมเธอ มันง่ำยเสมอ ส ำหรับคนใจหิน ค่ำมันต่ำง 
ห่ำงกันรำวฟ้ำดิน รักเกิดจำกปลำยลิ้น กับรัก ที่มำจำกใจ...” 

(คนใจหิน - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “คนใจหิน” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่ใจแข็งและไม่รักจริง 

คนเลือดเย็น 

ค ำว่ำ คนเลือดเย็น เป็นค ำประสมระหว่ำงค ำว่ำ คน กับค ำว่ำ เลือดเย็น ซึ่งหมำยถึง มีใจ
เหี้ยมสำมำรถท ำลำยชีวิตหรือชื่อเสียงผู้อ่ืนได้โดยไม่รู้สึกหวั่นไหว เช่น ฆ่ำอย่ำงเลือดเย็น 
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1085)  จึงรวมควำมถึงคนที่มีใจปรำศจำกเมตตำกรุณำ เป็นค ำที่ปรำกฏ
ใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 
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“...หนีหน้ำหลบไม่อยำกแลเห็น หนีหน้ำคนเลือดเย็น ยิ่งกว่ำก้อนน้ ำแข็ง
...” 

(ภำพหลอนใจ - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “คนเลือดเย็น” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงคนรักที่มีจิตใจเย็นชำ 
ท ำเรื่องชั่วโดยไม่รู้สึกละอำยใจ 

นางบังเงา 

ค ำว่ำ นำงบังเงำ เป็นค ำประสมระหว่ำงค ำว่ำ นำง กับค ำว่ำ บังเงำ ซึ่งหมำยถึง เรียกหญิงหำ
กินในเวลำกลำงคืน มักยืนแอบอยู่ตำมเงำมืดที่แสงไฟส่องไปไม่ถึง ว่ำ นำงบังเงำ (รำชบัณฑิตยสถำน, 
2556 : 659) จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่ท ำงำนขำยบริกำรในเวลำกลำงคืน ค ำนีป้รำกฏใช้ในเพลงไทย
สำกล ดังตัวอย่ำง 

“นางบังเงา ชีวิตเธอเศร้ำเสียจริง หัวอกของลูกผู้หญิง ถูกทอดทิ้งสิ้นมิตร
และญำต.ิ..”  

(นำงบังเงำ - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “นำงบังเงำ” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่นักร้องชำยใช้อ้ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่หำเลี้ยง
ชีพในตอนกลำงคืน 

แม่งอน 

ค ำว่ำ แม่งอน เป็นค ำประสมระหว่ำงค ำว่ำ แม่ กับค ำว่ำ งอน ซึ่งหมำยถึง แสดงอำกำรโกรธ
เคืองหรือไม่พอใจเพ่ือให้เขำง้อ, ท ำจริตสะบัดสะบิ้ง (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 288)  จึงรวมควำม
หมำยถึงผู้หญิงที่ข้ีงอน เป็นค ำที่ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...รู้ว่ำงอนยิ่งงำมหล่อนยิ่งท ำเป็นงอน ขอให้เพียงออดอ้อนออดง้อโดยดี 
งอน แท้แม่งำม หนุ่มต้องตำมง้อแม่งอนอ่อนน้อมยอมพลี จับกระแตยำกแค่ไหน ก็
ไม่เท่ำนำรี มักจะดิ้นหลุดหนี ปรำดเปรียวและไวสิ้นดี...” 

(จับกระแต - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “แม่งอน” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงคนรักที่ขี้งอนเพรำะอยำกให้
ฝ่ำยชำยเอำใจ 
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หญิงใจชั่ว 

ค ำว่ำ หญิงใจชั่ว เป็นค ำประสมระหว่ำงค ำว่ำ หญิง ค ำว่ำ ใจ กับค ำว่ำ ชั่ว หมำยถึง เลว, 
ทรำม, ร้ำย, ไม่ดีเพรำะจงใจฝ่ำฝืนศีลธรรมหรือจำรีตประเพณีเป็นต้น เช่น คนชั่ว (รำชบัณฑิตยสถำน, 
2556 : 372)  ซึ่งรวมควำมถึงผู้หญิงใจร้ำย ค ำนี้ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ได้มำอย่ำงไร เสียไปอย่ำงนั้นข่มใจมิให้คิดสั้น เพรำะมันเป็นเรื่องหมอง
มัว ก ำพืดดั้งเดิม ไม่อำจแต่งเติมเสริมตัว ตัดรักจำกหญิงใจชั่ว เจ็บตัวดีกว่ำเจ็บใจ”  

(ได้มำอย่ำงไรเสียไปอย่ำงนั้น - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “หญิงใจชั่ว” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงคนรักที่เป็นคนไม่ดี ท ำผิด
ศีลธรรม 

3.1.2.2 ค าเรียกผู้หญิงท่ีแสดงรูปร่างและหน้าตา 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงรูปร่ำงและหน้ำตำ หมำยถึงค ำท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะภำยนอกของผู้หญิงรวมทั้งควำมงำม สีผิว และรูปร่ำง เป็นต้น ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงรูปร่ำง
และหน้ำตำสำมำรถแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ 

ก. ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะความงามโดยรวม 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมงำมโดยรวม หมำยถึงค ำท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงควำมสวยควำมงำมโดยไม่แบ่งแยกว่ำเป็นส่วนใดของผู้หญิง แต่เป็นภำพรวมที่มองเห็นและ
ให้ควำมรู้สึกติดใจ ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมงำมโดยรวมจ ำนวน 7 ค ำ ได้แก่ คน
งำม, โฉม, ทรำมเชย, นงครำญ, นงลักษณ์, มำรศรี, และ ยุพิน ซึ่งปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทยสำกล 
ดังนี้ 

คนงาม 

ค ำว่ำ คนงำม เป็นค ำประสมระหว่ำงค ำว่ำ คน  กับค ำว่ำ งำม  ซึ่งหมำยถึง ลักษณะที่เห็น
แล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจ เช่น มำรยำทงำม รูปงำม (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 290) จึงรวมควำม
ได้ถึงผู้หญิงที่มีรูปสวยงดงำม ปรำกฏกำรใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 
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“...เป่ำปี่ตีฆ้องลั่นกลองศึกรบ จะพบคนงามด้วยควำมแค้นใจ จะหมำยชิง
ชัยกุสุมา สร้ำงเวรกรรมไว้เจ็บใจยิ่งหนอ เจ้ำสอพิณยำข้ำทนโศกำ...” 

(บุเรงนองลั่นกลองรบ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “คนงำม” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีรูปร่ำงสวยงำม 
และมำรยำทงำม 

โฉม 

ค ำว่ำ โฉม หมำยถึง รูปร่ำง, ทรวดทรง, เค้ำ, เช่น เนื้อชำววังใช้ช้ำ โฉมใช่โฉมคนค้ำ หน้ำใช่
หน้ำกริกกริว; งำม (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 354) ค ำนี้ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...โฉมเอย แม่งำมเลิศลักขณำ หรือจะลองฝำกฟ้ำ ข้ำกลัวจะเหลิงไป จะ
ลอย โพยม ระทมท่ำนจะคลั่งใคล้ ใครเล่ำจะแล...” 

(ยอดพธูเมืองแปร  - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “โฉม” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงคนรักที่มีรูปงำม 

ค ำว่ำ โฉม นอกจำกสำมำรถปรำกฏเป็นค ำเรียกผู้หญิงโดยเพียงล ำพังแล้ว ค ำนี้ยังสำมำรถใช้
ร่วมกับค ำอ่ืนโดยยังคงควำมหมำยเดิม คือ งำม ผู้ศึกษำพบค ำท่ีใช้ร่วมกับค ำว่ำ โฉม จ ำนวน 2 ค ำ 
ได้แก่ โฉมฉำย และโฉมตรู ดังนี้ 

โฉมฉาย  

ค ำว่ำ โฉมฉำย หมำยถึง รูปร่ำงงำมเปล่งปลั่ง รูปร่ำงงำมสง่ำผ่ำเผย (รำชบัณฑิตยสถำน, 
2556 : 354) ค ำนี้ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ทั้งท้ังที่รู้ เธอมีร้อยชู้พันรัก ใจซื่อยิ่งนัก หลงรักเธอ ไม่เสื่อมคลำย 
ทุกวันทุกคืน คอยเคล้ำชื่นแอบกำย คอยเฝ้ำป้อน รักจนตำย ไม่ห่ำงโฉมฉายให้
ครวญ...” 

(ร้อยชู้พันรัก - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “โฉมฉำย” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงคนรักที่มีรูปร่ำงสง่ำ
งำมเปล่งปลั่ง 
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โฉมตรู  

ค ำว่ำ โฉมตรู หมำยถึง รูปงำม, หญิงงำม (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 354) ค ำนี้ปรำกฏ
ใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...หำกพ่ีรู้ โฉมตรูมีคู่อุรำ จะหลีกทำงกำนดำ ไม่ปรำรถนำเคียงกำย 
กลัวรักซ้อน เก็บรักซ่อน สุดเสียดำย บุญไม่เคียงกำย อกกระต่ำยจึงเหงำ...” 

(ซ่อนรัก รักซ้อน - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “โฉมตร”ู ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีควำมงดงำม 

ทรามเชย 

ค ำว่ำ ทรำมเชย หมำยถึง หญิงงำมน่ำรัก, นำงงำมผู้เป็นที่รัก (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 
544) เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ทั้งท้ังที่รู้ เธอมีร้อยชู้ พันรัก ก็สุดหยุดพัก เลิกรักเธอไม่ได้เลย ครั้งแรก
พบกัน ใจฉันสั่นหวั่นเอย กลัวจะอดรักทรามเชย มำร่วมเขนยชื่นชู...” 

(ร้อยชู้พันรัก - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 
ค ำว่ำ “ทรำมเชย” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงงำมและน่ำรัก 

นงคราญ  

ค ำว่ำ นงครำญ หมำยถึง นำงงำม, สำวงำม (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 604) ค ำนี้ปรำกฏใช้
ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“ถึงอย่ำงไร พ่ียังรักเธอไม่คลำย ตรำบชีพนี้วอดวำย เป็นเถ้ำถ่ำนก็จะขอรัก 
จะขอรักด้วยวิญญำณ แทรกสำยลมโชยผ่ำน เคล้ำเคลียนงคราญ ไม่ห่ำงไกล...” 

(พ่ียังรักเธอไม่คลำย - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “นงครำญ” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกคนรักซึ่งเป็นหญิงงำม 

นงลักษณ์  

ค ำว่ำ นงลักษณ์ หมำยถึง นำงผู้มีลักษณะดี (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 604) ค ำนี้ปรำกฏใช้
ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 
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“นวลละออฟ้ำรอฝำกรัก ผ่องประไพพักตร์ นงลักษณ์งำมประจักษ์ใจ คุณ
ควำมดีเหนือวจีร่ำงไข อ่อนละมุนอุ่นละไม เกินหญิงใดในปฐพี...” 

(นวลละออ - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “นงลักษณ”์ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่มีลักษณะดี 

มารศรี  

ค ำว่ำ มำรศรี หมำยถึง นำง, นำงงำม (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 905) ค ำนี้ปรำกฏใช้ใน
เพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...คิดถึงคืนจันทร์กระจ่ำงฟ้ำ คิดถึงดวงหน้ำมารศรี...” 

(คนึงนุช - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “มำรศรี” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักที่มีรูปร่ำงงำมดังนำงงำม 

ยุพิน  

ค ำว่ำ ยุพิน น่ำจะกลำยเสียงมำจำกค ำว่ำ “ยุพำพิน” ซึ่งหมำยถึง หญิงสำวสวย 
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 958) ค ำนี้ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...พ่ีเกิดจำกเลน จำกตมลึกใต้วำริน ดังบัวพ้นน้ ำประทิน จะอยู่คู่ยุพินกระ
ถำงใด...” 

(แจกันรัก - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “ยุพิน” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่ตนหมำยรักซ่ึงเป็นหญิงสำว
สวย 

ข. ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะสีผิวของผู้หญิง 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะผิวงำมและสีผิวของผู้หญิง หมำยถึงค ำที่
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสีผิวและสภำพผิวของผู้หญิง ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ
ผิวงำมและสีผิวของผู้หญิงจ ำนวน 5 ค ำ ได้แก่ เจ้ำสกำว, นวล, เนื้อทอง, เนื้อเย็น และ เนี้ออุ่น ดัง
ปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังนี้ 
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เจ้าสกาว  

ค ำว่ำ เจ้ำสกำว เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ เจ้ำ ซึ่งหมำยถึง ค ำใช้แทนผู้ที่เรำพูดด้วย ส ำหรับ
ผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยอย่ำงสุภำพหรือเอ็นดู, เป็นสรรพนำมบุรุษที่ 2 เช่น เจ้ำมำนี่, ค ำน ำหน้ำที่ผู้ใหญ่
เรียกเด็กหรือผู้น้อย เช่น เจ้ำหนู เจ้ำแดง เจ้ำนี่ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 337) กับค ำว่ำ สกำว ที่
หมำยถึง ขำว, สะอำด, หมดจด (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1153) จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มี
ผิวพรรณสวยงำม ค ำนี้ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ดำวเอ๋ย ก่อนนั้นเจ้ำยังไร้ค่ำ ใครใครก็ไม่น ำพำ ไม่เลิศเลอกว่ำแสงดำว
เรืองรอง เจ้าสกาว จึงมีคนเฝ้ำคอยปอง เด่นเหมือนดำวทอง สักวันจะหมองวิญญำ
...” 

(ดำวจรัสแสง - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “เจ้ำสกำว” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่นักร้องชำยใช้อ้ำงถึงผู้หญิงคนรักที่มีผิวผุดผ่อง 
หมดจดและเรียบเนียน 

นวล  

ค ำว่ำ นวล หมำยถึง สีขำวปนเหลืองเล็กน้อย; ผ่องเป็นยองใย, งำมผุดผ่อง, เช่น ผิวนวล 
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 609) ค ำว่ำ นวล ไม่ปรำกฏใช้เป็นค ำเรียกผู้หญิงเพียงล ำพังแต่ปรำกฏ
ร่วมกับค ำอ่ืน ผู้ศึกษำพบค ำท่ีใช้ร่วมกับค ำว่ำ นวล จ ำนวน 6 ค ำ ได้แก่ นวลน้อง นวลนำง นวลฉว ี
นวลปรำง นวลลออ และนิ่มนวล ค ำนี้ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

นวลน้อง 

ค ำว่ำ นวลน้อง เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ นวล กับค ำว่ำ น้อง จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มี
ผิวผุดผ่อง ค ำนี้ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ใคร่ชมชิดชวนภิรมย์รัญจวน นวลน้องจงเมตตำ ปองรักเพียงอุรำ 
รักเพียงแก้วตำ เสน่หำท่วมใจ...” 

(พิไรร ำพัน - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “นวลน้อง” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีผิวผุดผ่อง 
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นวลนาง  

ค ำว่ำ นวลนำง เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ นวล กับค ำว่ำ นำง หมำยถึงผู้หญิงที่มีผิวผุด
ผ่อง ค ำนี้ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“ควำมรักเรียกหำเหมือนมนต์ตรำตรึงใจ เฝ้ำคร่ ำครวญไปไม่รู้ส่ำง หวิว
หวั่น ฝันแต่ภำพนวลนาง...” 

(มนต์รักเรียกหำ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “นวลนำง” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงคนรักที่มีผิวผุดผ่อง 

นวลฉวี  

ค ำว่ำ นวลฉวี เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ นวล กับค ำว่ำ ฉวี ซึ่งหมำยถึง ผิวกำย 
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 346) จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มีผิวผ่องนวล ค ำนี้ปรำกฏใช้ในเพลงไทย
สำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ใครเล่ำโลมเล้ำเอำใจ ห่ำงน้องไป ใจห่วงนวลฉวี ไม่ควรโศกตรมให้
เสื่อมรำศี เมื่อยำมน้องโศกฤดี ก็เหมือนทรวงพ่ีแหลกรำญ...” 

(รักอย่ำรู้คลำย - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “นวลฉวี” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงคนรักที่มีผิวผ่องนวล 

นวลปราง 

ค ำว่ำ นวลปรำง เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ นวล กับค ำว่ำ ปรำง ซึ่งหมำยถึง แก้ม, 
มะปรำง (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 715) จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มีเนื้อแก้มสวย น่ำจับต้อง ค ำนี้
ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...พ่ีขอสัญญำไม่กลับคืนค ำ ถนอมนวลปรางดังพร่ ำ มิให้เจ้ำช้ ำเกิน
ควร...” 

(จุมพิตนวลปรำง - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “นวลปรำง” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงคนรักที่มีแก้มสวย น่ำ
จับต้อง 
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นวลลออ  

ค ำว่ำ นวลลออ หมำยถึง ผุดผ่อง, งำมดี (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 609) ค ำนี้ปรำกฏ
ใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...นวลลออฟ้ำรอฝำกรัก ผ่องประไพพักตร์ นงลักษณ์งำมประจักษ์ใจ 
คุณควำมดีเหนือวจีร่ำงไข อ่อนละมุนอุ่นละไม เกินหญิงใดในปฐพี...” 

(นวลละออ - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “นวลลออ” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีผิวผ่องงำม ไม่
มีมลทิน 

นิ่มนวล  

ค ำว่ำ นิ่มนวล หมำยถึง อ่อนโยน, ละมุนละม่อม, ไม่กระด้ำง (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 
635) ค ำนี้ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...นิ่มนวล จงหวนคืนมำ เหมือนได้วิวำห์ สองครำสดใส กลับรัก ร่วม
เรียงมำเคียงให้ชื่นใจ จะหำใด พร้อมพรักเท่ำรักรอบสอง” 

(รักรอบสอง - ชรัมภ์ เทพชัย) 

ค ำว่ำ “นิ่มนวล” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงอดีดคนรักที่มีผิวเนียน 
ไม่กระด้ำง 

เนื อทอง  

ค ำว่ำ เนื้อทอง เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ เนื้อ ซึ่งหมำยถึง ส่วนของร่ำงกำยคนและสัตว์อยู่ถัด
หนังเข้ำไป (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 642)  กับค ำว่ำ ทอง ซึ่งหมำยถึง ธำตุแท้ชนิดหนึ่งเนื้อแน่น
มำก สีเหลืองสุกปลั่ง เป็นโลหะมีค่ำ, เรียกเต็มว่ำ ทองค ำ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 549) จึงรวม
ควำมถงึผู้หญิงที่มีสีผิวสวยงำมดังทอง เป็นค ำที่ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“เนื อทองของพ่ี เจ้ำหนี พ่ีไป แรกเจ้ำรัก พ่ีก็รัก ปัก ใจ แต่เจ้ำพลำด พลั้ง 
ไป ให้ใครสุดชม...” 

(เนื้อทองของพ่ี - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “เนื้อทอง” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีสีผิวสวยงำมดังทอง 

https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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เนื อเย็น 

ค ำว่ำ เนื้อเย็น เป็นค ำประสมระหว่ำงค ำว่ำ เนื้อ กับค ำว่ำ เย็น ซึ่งหมำยถึง มีควำมรู้สึกตำม
ผิวหนังเหมือนถูกน้ ำแข็งเป็นต้น, หนำว, หำยร้อน, ตรงข้ำมกับ ร้อน (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556: 960)  
ค ำว่ำ เนื้อเย็นเป็นค ำเรียกผู้หญิงงท่ีปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...เหมือนดังกระต่ำยต่ ำต้อย ที่แหงนคอยพระจันทร์วันเพ็ญ อกพ่ีต้องตรม
ชวดภิรมย์เนื อเย็น เหมือนดังเช่นกระต่ำยโง่งม...” 

(กำใฝ่หงษ์ - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “เนื้อเย็น” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่สำมำรถให้ควำมสุชสบำย 
ทุกครั้งที่ได้อยู่ด้วยกัน 

เนื ออุ่น 

ค ำว่ำ เนื้ออุ่น เป็นค ำประสมระหว่ำงค ำว่ำ เนื้อ กับค ำว่ำ อุ่น ซึ่งหมำยถึง ท ำให้ร้อน เช่น อุ่น
แกง,  ค่อนข้ำงร้อน เช่น ตัวอุ่น, ไม่ร้อนนักไม่หนำวนัก เช่น อำกำศอุ่น, อุ่น ๆ ก็ว่ำ 
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1425)  ค ำว่ำ เนื้ออุ่น เป็นค ำเรียกผู้หญิงที่ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล 
ดังตัวอย่ำง 

“...เธอย้ ำเธอหยิกแค่ไหน พ่ีนับเอำไว้อย่ำงดี จะคิดบัญชีเนื ออุ่น รอยเล็บที่
เหน็บเนื้อหนัง กี่ครั้งก่ีครั้งแม่คุณ...” 

(เดี๋ยวเขำจูบให้นะ - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “เนื้ออุ่น” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่สำมำรถมอบควำมสุข 
ควำมสบำยใจให้กับฝ่ำยชำยได้ 

ค. ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะความงามดังนางสวรรค์ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมงำมดังนำงสวรรค์ หมำยถึงค ำที่
สะท้อนให้เห็นถึงควำมงำมเป็นเลิศ สวยเหมือนนำงสวรรค์ ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ
ควำมงำมดังนำงสวรรค์จ ำนวน 3 ค ำ ได้แก่ เทพี เทวี และชำวฟ้ำ ดังปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล 
ดังนี้ 
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เทพ ี 

ค ำว่ำ เทพี หมำยถึง เทวี (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 581) เป็นค ำที่ปรำกฏใช้ในเพลงไทย
สำกล ดังตัวอย่ำง 

“สวรรค์สร้ำงเธอให้ งำมสวยเลิศวิไล ดังเทพเทพี งำมเหมือนภำพเลขำ เธอ
สวยกว่ำมำลี มองเฉิดโฉมเทพี ท่ำทีคล้ำยนำงละเวง...” 

(ชมละเวง - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ) 

ค ำว่ำ “เทพี” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีควำมงำมเหมือนนำงสวรรค์ 

เทวี  

ค ำว่ำ เทวี หมำยถึง เทวดำผู้หญิง, นำงพญำ, นำงกษัตริย์  (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 582) 
เป็นค ำที่ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ภำยในวงแขนนี้ เทวเีคยคลุกเคล้ำ มำเย็นยะเยียบเงียบเหงำ มองยำม
ค่ ำเช้ำ เฝ้ำหมองไหม้...” 

(บันทึกตอบดวงใจ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “เทวี” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีควำมงำมเหมือนนำงฟ้ำ 

ค ำว่ำ เทวี ยังปรำกฏรวมกับค ำอ่ืนด้วย ได้แก่ เทวีสวรรค์ 

เทวีสวรรค์  

ค ำว่ำ เทวีสวรรค์ เป็นค ำประสมระหว่ำงค ำว่ำ เทวี กับค ำว่ำ สวรรค์ ซึ่งหมำยถึง โลกของ
เทวดำ, เมืองฟ้ำ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1184)  จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่งำมดังนำงจำกเมืองฟ้ำ 
เป็นค ำที่ปรำกฏในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ดวงใจฉันมเีทวีสวรรค์ ยำกจนก้มหน้ำฝ่ำฟัน พำดวงใจฉัน ลอยฝัน
แสนไกล...” 

(ขวัญใจคนจน - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “เทวีสวรรค์” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงที่มีควำมงำมดัง
นำงฟ้ำบนสวรรค์ 
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ชาวฟ้า  

ค ำว่ำ ชำวฟ้ำ เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ ชำว ซึ่งหมำยถึง กลุ่มชนที่มีเชื้อชำติเดียวกัน เช่น 
ชำวไทย ชำวจีน หรืออยู่ในถิ่นฐำนเดียวกัน เช่น ชำวเมือง ชำวชนบท หรือมีอำชีพอย่ำงเดียวกัน เช่น 
ชำวไร่ ชำวนำ ชำวประมง หรือนับถือศำสนำเดียวกัน เช่น ชำวพุทธ ชำวคริสต์ หรอือยู่ในแวดวง
เดียวกัน เช่น ชำวอักษร ชำวค่ำย (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 378)  กับค ำว่ำ ฟ้ำ ซึ่งหมำยถึง สวรรค์ 
เช่น นำงฟ้ำ ฟ้ำดินเป็นพยำน  (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 859) จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มีรูปโฉม
สวยงำมดังนำงสวรรค์ เป็นค ำที่ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...เธอเปรียบดังชำวฟ้ำโสภิณ ไยทิ้งให้ชำวดิน ครวญถวิลร้องไห้ น้ ำใจรัก
เจ้ำ ช่ำงเปลี่ยนง่ำยดำย ชาวฟ้าช่ำงโหดร้ำย ไยถึงได้ใจด ำ...” 

(สั่งฟ้ำฝำกดิน - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “ชำวฟ้ำ” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงที่มีฐำนะสูงส่ง แต่มีจิตใจไม่
มั่นคงในเรื่องควำมรัก 

ง. ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะความงามดังเทพ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมงำมดังเทพ หมำยถึงค ำที่
สะท้อนให้เห็นถึงควำมงำมเป็นเลิศดังเทพ ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมงำมดังนำง
สวรรค์จ ำนวน 2 ค ำ ได้แก่ สมร และอนงค์ ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังนี้ 

สมร  

ค ำว่ำ สมร หมำยถึง นำงงำมซึ่งเป็นที่รัก ส่วนในภำษำสันสกฤต หมำยถึง กำมเทพ 
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1169) เป็นค ำท่ีปรำกฏในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ก่อนเคยเกลียวกลมชื่นชมสมร รำกไทรใช้หนุนนอน อ้อนวอนพรรณำ 
แต่บัดนี้น้องพ่ีท ำลืมสัจจำ พ่ีมำหำแก้วตำ วิญญำณ์ยังเรียกหำเธอ...” 

(ลำไทร - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “สมร” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีรูปร่ำงสวยดังนำง
สวรรค์ 
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อนงค์  

ค ำว่ำ อนงค์ หมำยถึง ผู้ไม่มีตัวตน เป็นชื่อหนึ่งของกำมเทพ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 
1367) เป็นค ำท่ีปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ท ำไมเผลอใจ ไปหลงรักเธอ ..ฉันจึงต้องเจอ แต่ควำมช้ ำ รักมีกรรมและ
น้ ำตำ หำกรู้ธำตุแท้และมำรยำ ยังไงฉันคงไม่เสียท่ำ ฮือฮ้ือฮือ ฮ่ือฮือฮือ ฮือฮ้ือฮือ 
ฮ่ือฮือฮ้ือ ..ฉันคงไม่มำ ใฝ่ใจหลง อนงค์ให้เศร้ำตรอม...” 

(ท ำไมเผลอใจ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “อนงค”์ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีรูปร่ำงสวยงำมดัง
นำงฟ้ำ 

จ. ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงรูปร่างภายนอก 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงรูปร่ำงภำยนอก หมำยถึงค ำท่ีสะท้อนให้เห็น
ถึงรูปร่ำง เช่น ผอม อ้วน บอบบำง เป็นต้น ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงรูปร่ำงภำยนอกของ
ผู้หญิงจ ำนวน 1 ค ำ ได้แก่ อรชร  ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังนี้ 

แม่อรชร  

ค ำว่ำ แม่อรชร เป็นค ำประสมระหว่ำงค ำว่ำ แม่ กับค ำว่ำ อรชร ซึ่งหมำยถึง งำมที่มีรูปร่ำง
บอบบำง, มักใช้เข้ำคู่กับค ำ อ้อนแอ้น เป็น อรชรอ้อนแอ้น (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1377) จึงรวม
ควำมถึงหญิงผู้มีรูปร่ำงอ้อนแอ้น เป็นค ำที่ปรำกฏใช้ในเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...แม่อรชรงำมเหมือนกินรีร่ำง ยลพักตร์แม่แลค้ำง ทรวงสล้ำงเต่งตึง...” 
(กินรีเล่นน้ ำ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “แม่อรชร” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงที่มีรูปร่ำงบอบบำง 

3.1.3 ค าเรียกผู้หญิงที่หมายถึงสิ่งมีค่า 

ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำ หมำยถึงกลุ่มค ำท่ีอยู่ในหมวดหมู่สิ่งมีค่ำทั้งหลำย 
เช่น สิ่งของ อวัยวะที่ส ำคัญของร่ำงกำยรวมถึงชีวิตมนุษย์ เป็นต้น ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำ
สำมำรถแบ่งได้ 4 ประเภท ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
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3.1.3.1 ค าเรียกผู้หญิงเทียบกับสิ่งมีค่า 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เทียบกับสิ่งมีค่ำจ ำนวน 4 ค ำ ได้แก่ แก้ว กิ่งทอง 
ปรำงทอง และ เพชร ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทย ดังนี้ 

แก้ว  

ค ำว่ำ แก้ว หมำยถึง  หินแข็งใส แลลอดเข้ำไปข้ำงในได้ ได้แก่จ ำพวกเพชรพลอย 
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 155) เป็นค ำที่ปรำกฏใช้รวมกับค ำอ่ืนในเพลงไทยสำกลจ ำนวน 4 ค ำ 
ได้แก่ กิ่งแก้ว เกล็ดแก้ว น้องแก้ว และ นำงแก้ว ดังตัวอย่ำง 

กิ่งแก้ว  

ค ำว่ำ กิ่งแก้ว เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ กิ่ง ซึ่งหมำยถึง ส่วนที่แยกออกจำกต้น, แขนง; 
ใช้เรียกส่วนย่อยที่แยกออกไปจำกส่วนใหญ่ แต่ยังขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556: 127)  
กับค ำว่ำ แก้ว จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มีค่ำเทียบได้กับแก้ว เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดัง
ตัวอย่ำง 

“...จนปัญญำพ่ีแล้ว กิ่งแก้วทูนหัว รักเจ้ำเผลอตัวมัวเมำ เพรำะรักโง่งม 
หลงชมเพียงเจ้ำ จึงปวดใจร้ำวอยู่ชั่วนิรันดร์...” 

(ก่ิงฟ้ำ - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 
ค ำว่ำ “กิ่งแก้ว” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเปรียบกับแก้ว 

เกล็ดแก้ว 

ค ำว่ำ เกล็ดแก้ว เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ เกล็ด ซึ่งหมำยถึง ส่วนที่เป็นแผ่น ๆ ซ้อน
เหลื่อมกันห่อหุ้มตัวปลำและสัตว์เลื้อยคลำนบำงชนิด, สิ่งที่แข็งตัวเป็นแผ่นบำง ๆ คล้ำยเกล็ดปลำ เช่น 
เกล็ดพิมเสน น ้ำตำลขึ้นเกล็ด, โดยปริยำยหมำยควำมถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ำยคลึงเช่นนั้น เช่น บำน
เกล็ด ฝำเกล็ด เกล็ดเสื้อ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 144)  กับค ำว่ำ แก้ว จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มี
ค่ำเทียบได้กับแก้ว เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“เกล็ดเอ๋ยฮ้ือฮือเกล็ดแก้ว ค ำรักแว่วเกล็ดแก้วแรมรำ ทะเลลำย
กลำยเป็นน้ ำตำ ฝั่งคงคำ ร้ำงรำดังป่ำไพร...” 

(เกล็ดแก้ว - ชรินทร์ นันทนำคร) 
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ค ำว่ำ “เกล็ดแก้ว” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่นักร้องชำยใช้อ้ำงถึงหญิงคนรักท่ีเทียบได้
กับแก้ว 

น้องแก้ว 

ค ำว่ำ น้องแก้ว เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ น้อง กับค ำว่ำ แก้ว จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มีค่ำ
เทียบได้กับแก้ว เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“ดึกเอย ดึกแล้ว น้องเอย น้องแก้ว หลับแล้วหรือยัง ถ้ำหำกเจ้ำยัง ผิน
ฟังเสียงเพลงพี่กล่อม...” 

(ดึกเอยดึกแล้ว - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “น้องแก้ว” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเทียบได้กับแก้ว 

นางแก้ว 

ค ำว่ำ นำงแก้ว เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ นำง กับค ำว่ำ แก้ว  จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มี
ค่ำเทียบได้กับแก้ว เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“..นางแก้ว คู่ ใจ เจ้ำ จำกไป   พ่ี ครวญ หำ ใจโศรกจัง   ถึง แก้วตำ 
ร ำพึง ถึงหน้ำ  โฉม สมร...”  

(นำงแก้วในดวงใจ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ) 

ค ำว่ำ “นำงแก้ว” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเทียบได้กับแก้ว 

กิ่งทอง 

ค ำว่ำ กิ่งทอง เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ กิ่ง กับค ำว่ำ ทอง ซึ่งหมำยถึง  ธำตุแท้ชนิดหนึ่งเนื้อ
แน่นมำก สีเหลืองสุกปลั่ง เป็นโลหะมีค่ำ, เรียกเต็มว่ำ ทองค ำ, โบรำณก ำหนดคุณภำพของเนื้อ ตั้งแต่
เนื้อสี่ถึงเนื้อเก้ำ โดยตั้งพิกัดรำคำตำมเนื้อทอง เช่น ทองเนื้อหก คือ ทองหนัก ๑ บำท รำคำ ๖ บำท 
ทองเนื้อเก้ำ คือ ทองหนัก ๑ บำท รำคำ ๙ บำท. (ประกำศ ร. ๔), ทองเนื้อเก้ำนี้เป็นทองแท้เป็นทอง
บริสุทธิ์ เรียกว่ำ ทองธรรมชำติ ทองเนื้อแท้ ทองนพคุณ หรือบำงทีเรียกว่ำ ทองชมพูนุท เช่น ดังทอง
ชมพูนุทเนื้อเก้ำ (สังข์ทอง ตอนตีคลี) (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 549)  จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มีค่ำ
เทียบได้กับทอง ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 
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“กิ่งฟ้ำช่อนี้หรือมีคนปอง กิ่งทองเจ้ำสูง เปรียบไม้ยำงยูงเจ้ำสูงลอย หลง
เฝ้ำเพ้อมอง อยำกปองเอ้ือมสอย แต่บุญพ่ีน้อยจึงพลอยระทม...”  

(ก่ิงฟ้ำ - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 
ค ำว่ำ “กิ่งทอง” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีค่ำเทียบได้กับทอง 

ปรางทอง 

ค ำว่ำ ปรำงทอง เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ ปรำง หมำยถึง แก้ม (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 
715)  กับค ำว่ำ ทอง ซึ่งหมำยถึงผู้หญิงที่มีแก้มที่สุกใสรำวทอง ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดัง
ตัวอย่ำง 

“...เรือนหอหลังนี้เห็นทีจะร้ำว สวำทขำดจำง เปลี่ยวอ้ำงว้ำงไม่สมปอง 
สร้ำงเรือนหอไว้รอปรางทอง เหลือเพียงหอห้อง กับเจ้ำของเรือนรักทลำย...”  

(หอรักหอร้ำง - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ) 
ค ำว่ำ “ปรำงทอง” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีแก้มเทียบได้กับ

ทอง 

เพชร  

ค ำว่ำ เพชร หมำยถึง ชื่อแก้วที่แข็งที่สุดและมีน้ ำแวววำวมำกกว่ำพลอยอื่น ๆ ใช้ท ำ
เครื่องประดับหรือใช้ประโยชน์ในทำงอุตสำหกรรม (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 844) เป็นค ำที่ปรำกฏ
ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...แม้ ยำมเพชรหยำดจำกฟ้ำ ร่วงลงมำ ฟ้ำคงไหวหวั่น ดวงดำวก็พลอย
เศร้ำโศกศัลย์ มิอำจกลั้นน้ ำตำอำลัย...” 

(หยำดเพชร - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “เพชร” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีค่ำเทียบได้กับเพชร 

3.1.3.2 ค าเรียกผู้หญิงเทียบกับชีวิตและอวัยวะส าคัญของร่างกาย 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เทียบกับชีวิตและอวัยวะส ำคัญของร่ำงกำย
จ ำนวน 9 ค ำ ได้แก่ แก้วใจ, แก้วตำ, ขวัญ, จอมใจ, ดวงใจ, ดวงชีวำ, ดวงฤดี, ดวงยิหวำ และยำใจ ดัง
ปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังนี้ 

 



  40 

แก้วใจ 

ค ำว่ำ แก้วใจ เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ แก้ว กับค ำว่ำ ใจ จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มีค่ำเทียบได้
กับแก้ว เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

 “...แก้ว ใจจ๋ำ รู้ตัวไหมว่ำ งำม น่ำภิรมย์ โอ พระพรหม คงปั้นเสกสรรให้
สดใส สวยปนโศก หวำนปนเศร้ำ ยั่วเย้ำใจ แก้วผ่องใส แม้อยู่ในควำมมืดเอย” 

(ดอกแก้ว - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 
ค ำว่ำ “แก้วใจ” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักที่เปรียบกับแก้ว 

แก้วตา 

ค ำว่ำ แก้วตำ หมำยถึง  ส่วนส ำคัญของตำที่ท ำให้แลเห็น, โดยปริยำยใช้เรียกสิ่งที่รักยิ่ง  
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 155) เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ย่ ำค่ ำ ตะวันลับจันทร์สำดแสง ฟ้ำงำมยำมสูรย์อ่อนแรง สิ้นแสงสองเรำ
อ ำลำ โอบเอวกระชับ รับขวัญนวลปรำงแก้วตา อำลัยหัวใจเสียวซ่ำ น้ ำตำเธอซึมอก
ฉัน...”  

(ทุ่งสร้ำง - ชรัมภ์ เทพชัย) 
ค ำว่ำ “แก้วตำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีควำมส ำคัญกับชีวิต

ของตนมำก เนื่องจำกแก้วตำเป็นสิ่งที่ช่วยให้แลเห็น ดังนั้นหำกขำดแก้วตำ ก็กลำยเป็นคนตำบอดท่ีไม่
สำมำรถมองเห็น อีกทั้งไม่สำมำรถท ำงำนได้เหมือนคนทั่วไป จึงเห็นได้ว่ำกำรเปรียบผู้หญิงเป็นแก้วตำ
คือหมำยถึงผู้หญิงที่ส ำคัญส ำหรับชีวิตของฝ่ำยชำยมำก หรือรักมำก หำกขำดหญิงคนนั้น ก็เหมือนขำด
ทุกสิ่งทุกอย่ำง 

ขวัญ 

ค ำว่ำ ขวัญ หมำยถึง  

สิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ำมีอยู่ประจ ำชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมำ ถ้ำขวัญอยู่กับ
ตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบำยจิตใจมั่นคง ถ้ำคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจำก
ร่ำงไป ซึ่งเรียกว่ำ ขวัญหำย ขวัญหนี ขวัญบิน เป็นต้น ท ำให้คนนั้นได้รับผลร้ำยต่ำง 
ๆ, เรียกผู้ตกใจง่ำยคือ เด็กหรือหญิงซึ่งมักจะขวัญหำยบ่อย ๆ ว่ำ ขวัญอ่อน , และ
อนุโลมใช้ไปถึงสัตว์หรือสิ่งของบำงอย่ำง เช่น ช้ำง ม้ำ ข้ำว เรือน ฯลฯ ว่ำมีขวัญ
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เช่นเดียวกับคนเหมือนกัน, โดยปริยำยหมำยควำมว่ำ ยอดก ำลังใจ 
เช่น ขวัญเมือง ว่ำ ยอดก ำลังใจของเมือง (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 175)  

เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“ขวัญเอ๋ย เคยภิรมย์ชิดชื่น สุขสันต์ หลง เพ้อฝัน รักมั่น มิทันจะเนิ่น...” 

(เดียวดำย - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “ขวัญ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีควำมส ำคัญ
เหมือนกับขวัญ หำกขวัญหำยก็กลำยเป็นคนไม่ปกติซ่ึงท ำงำนไม่ได้ จิตใจไม่สงบ ดังนั้นผู้หญิงคนนี้เป็น
คนที่มีควำมหมำยส ำหรับฝ่ำยชำยมำก  

ค ำว่ำ ขวัญ นอกจำกสำมำรถปรำกฏเพียงล ำพังแล้ว ค ำนี้ยังสำมำรถใช้ร่วมกับค ำอ่ืนได้ด้วย  
ผู้ศึกษำพบค ำที่ใช้ร่วมกับค ำว่ำ ขวัญ จ ำนวน 5 ค ำ ได้แก่ ขวัญใจ, ขวัญชีวำ, ขวัญชีวี, ขวัญตำ, และ
จอมขวัญ ดังนี้ 

ขวัญใจ  

ค ำว่ำ ขวัญใจ หมำยถึง ยอดก ำลังใจ, เป็นที่นิยมรักรักใคร่ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 
175) เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...รักนี้จำกดวงใจ จะไม่ขอรักใครนอกเหนือจำกเธอ ใจฉันแน่นะเออ 
ควำมหวังที่เจอรักคือขวัญใจ...” 

(รักจำกดวงใจ - ชรัมภ์ เทพชัย) 
ค ำว่ำ “ขวัญใจ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักว่ำเป็นขวัญของใจ 

ขวัญชีวา  

ค ำว่ำ ขวัญชีวำ เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ ขวัญ กับค ำว่ำ ชีวำ จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มี
ค่ำเทียบได้กับชีวิต เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ตังเกขอเร่รักลอยล่อง อยู่กลำงท้องทะเลที่เหว่ว้ำ โอ้ดวงใจคล้ำยดัง
ล ำนำวำ ล่องลอยเสำะหำ ขวัญชีวามำแนบดวงใจ...” 

(ตังเกเร่รัก - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 
ค ำว่ำ “ขวัญชีวำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีค่ำเทียบได้

กับขวัญชีวิต 
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ขวัญชีวี 

ค ำว่ำ ขวัญชีวี เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ ขวัญ กับค ำว่ำ ชีวี ซึ่งหมำยถึง ชีวติ 
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 383) จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มีค่ำเทียบได้กับชีวิต เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อ
เพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...กรำบลงบนตักขวัญชีวี ควำมชั่วมีมำกเหลือคณำ เกินเอ่ยค ำขอ
อภัย วอนให้เมตตำ ลดโทสำโฉมตรู...” 

(น้ ำตำดอกไม้ - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 
ค ำว่ำ “ขวัญชีวี” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีค่ำเทียบได้กับ

ขวัญยอดชีวิต 

ขวัญตา  

ค ำว่ำ ขวัญตำ หมำยถึง มิ่งขวัญดวงตำ, สิ่งที่เห็นเป็นที่เจริญตำ (รำชบัณฑิตยสถำน, 
2556 : 175)  เป็นค ำท่ีปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...อย่ำโศกเลยขวัญตา ยิ้มดีกว่ำหมองหม่น เสียงฝนสั่งฟ้ำใครจะมำ
ปลอบใจ จ ำใจจำกไกลพ่ีหักใจฝืนทน ท้องฟ้ำจะครึ้มใครจะลืมหน้ำมน ดวงดำว
จะหล่นพำนวลน้อง หม่นหมอง...”  

(สั่งรัก – ชรัมภ์ เทพชัย)  

ค ำว่ำ “ขวัญตำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเทียบเหมือน
ขวัญของตำ 

จอมขวัญ  

ค ำว่ำ จอมขวัญ หมำยถึง ผู้ที่เป็นมิ่งขวัญอย่ำงยอดเยี่ยมหมำยถึงหญิงที่รัก  
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 175)  เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ศักดิ์เธอสูง สูงเกินกว่ำคว้ำครองได้ โอ้ทำงใด รู้ถึงเจ้ำเล่ำจอมขวัญ 
กลุ่มศรัทธำในหล้ำแหล่ง แห่งนภำก็มีฉันเป็นคะแนนรักอนงค์...” 

(อนุสำวรีย์รัก - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 
ค ำว่ำ “จอมขวัญ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักที่เป็นมิ่งขวัญ

อย่ำงยอดเยี่ยม 
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จอมใจ  

ค ำว่ำ จอมใจ หมำยถึง หญิงที่เป็นยอดดวงใจ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 306) เป็นค ำที่
ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“รู้รู้อยู่มิควรคู่  กับจอมใจ วำสนำเรำแสนไกลหนักหนำ  แต่ควำมรักหักฉัน
ใด  ไม่เลือนลำ แค่เพียงไม่เห็นดวงหน้ำ  เหมือนว่ำจะบ้ำตำย...”  

(ไม่รักไม่ว่ำ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ) 
ค ำว่ำ “จอมใจ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเป็นยอดดวงใจ 

ดวงใจ  

ค ำว่ำ ดวงใจ หมำยถึง ค ำเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 
422) เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“กลับมำเถิดหนำดวงใจ ฉันไม่รักใครถนอมใครเท่ำเธอควำมหลัง ครั้งเรำ
เคยร่วมบ ำเรอ สุขเสมอรักเธอเพ้อพร่ ำร ำพัน...” 

(รักรอบสอง - ชรัมภ์ เทพชัย) 
ค ำว่ำ “ดวงใจ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเปรียบเสมือนดวงใจ 

ดวงชีวา  

ค ำว่ำ ดวงชีวำ เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ ดวง ค ำนี้ใช้ประกอบค ำอ่ืนเป็นค ำเปรียบเทียบ เช่น 
ดวงใจ ดวงตำ ดวงสมร หมำยถึงสิ่งที่เป็นที่รักยิ่ง หญิงที่รัก หรือลูกที่รัก (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 
422)  กับค ำว่ำ ชีวำ จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มีค่ำเทียบได้กับชีวิต เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทย
สำกล ดังตัวอย่ำง 

“...เจ้ำอยู่ใกล้ไกล หนใดจะไปเสำะหำ รับขวัญช่วยซับน้ ำตำ ปลอบกำนดำ
หำยข้องขุ่นใจ กลับเถิดหนำ กลับมำสัญญำกันใหม่ แค้นพ่ี ไปใย อภัยแล้วดวงชีวา
...” 

(หักใจไม่คิด - ชรินทร์ นันทนำคร) 
ค ำว่ำ “ดวงชีวำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเปรียบเสมือนชีวิต 
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ดวงฤดี  

ค ำว่ำ ดวงฤดี เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ ดวง กับค ำว่ำ ฤดี ซึ่งหมำยถึง รติ, ควำมยินดี, ใจ 
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1028)  จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มีค่ำเทียบได้กับชีวิต เป็นค ำที่ปรำกฏใน
เนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...คิดถึงดวงฤดีที่จำกไป คิดถึงรสสวำทนิรำศไกล คิดถึงแต่สำยใจยอดชีวี
...” 

(คนึงนุช - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “ดวงฤด”ี จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเปรียบเสมือนดวงใจ 

ดวงยิหวา  

ค ำว่ำ ดวงยิหวำ เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ ดวง กับค ำว่ำ ยิหวำ หมำยถึง  ดวงชีวิต, ดวงใจ 
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 953) จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มีค่ำเทียบได้กับชีวิต เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อ
เพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...หำกดวงยิหวา น้องกรุณำพบพี่ ค่ ำคืนสุขศรีแสนสรำญ ดุจดั่งบุหลัน
แย้มฟ้ำ ดุจดั่งบุหงำแย้มบำน...” 

(บุหลันขวัญรัก - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “ดวงยิหวำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเปรียบเสมือนชีวิต 

ยาใจ  

ค ำว่ำ ยำใจ หมำยถึง  เป็นที่บ ำรุงหัวใจ, เป็นที่ชื่นใจ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 946) เป็น
ค ำท่ีปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...มำเถิดหนำ ยาใจ ทิ้งปรอย ผมให้สยำย ปล่อยใจ ให้มันโบยบิน ทั่วเรือน
ร่ำง สวยส ำอำงค์ ไร้มลทิน น่ำโลม น่ำไร้ ไปสิ้น ยวนยั่วใจ สุดทน...” 

(อ่ำวอำรมณ์ - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “ยำใจ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเปรียบเสมือนสิ่งบ ำรุง
หัวใจ ที่ช่วยให้ฝ่ำยชำยมีควำมสุข 
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3.1.3.3 ค าเรียกผู้หญิงตามฐานะและสถานภาพ 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงตำมฐำนะและสถำนภำพจ ำนวน 3 ค ำ ได้แก่ กิ่ง
ฟ้ำ, ดอกฟ้ำ, และ หญิงศักดินำ ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังนี้ 

กิ่งฟ้า 

ค ำว่ำ กิ่งฟ้ำ หมำยถึง หญิงที่มีฐำนะสูงศักดิ์กว่ำชำยที่หมำยปอง (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 
424)  ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...กิ่งฟ้าช่อนี้หรือมีรำคำ หำกพ่ีจะคว้ำ พ่ีคงได้มำแค่เพียงลมๆ ได้แต่แหงน
มอง ยิ่งปองยิ่งตรม อกต้องขื่นขมได้ชมเพียงเงำ...”  

(ก่ิงฟ้ำ - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 
ค ำว่ำ “กิ่งฟ้ำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีฐำนะสูงศักดิ์ 

ดอกฟ้า 

ค ำว่ำ ดอกฟ้ำ หมำยถึง หญิงที่มีฐำนะสูงศักดิ์กว่ำชำยที่หมำยปอง (รำชบัณฑิตยสถำน, 
2556 : 424)  ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“ลำก่อนที่รักลำก่อนดอกฟ้า แม้นชำติหน้ำมีค่อยพบกันใหม่ ชำตินี้ฉันจน
ทุกข์ทนยำกไร้ ต้องหักห้ำมใจเมื่อคิดรักเธอ...” 

(ลำก่อนดอกฟ้ำ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “ดอกฟ้ำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงที่มีฐำนะสูงส่ง 

หญิงศักดินา 

ค ำว่ำ หญิงศักดินำ เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ หญิง กับค ำว่ำ ศักดินำ ซึ่งหมำยถึง อ ำนำจหรือ
สิทธิที่พระเจ้ำแผ่นดินพระรำชทำนให้แก่ไพร่ฟ้ำข้ำแผ่นดินตำมศักดิ์ของแต่ละคน เดิมเป็นกำรถือครอง
ที่ดินคิดเป็นจ ำนวนไร่ ต่อมำถือเป็นกำรก ำหนดสถำนะ สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคนใน
สังคม เช่น มหำอุปรำช มีศักดินำ ๑๐๐๐๐๐ เจ้ำพระยำจักรี มีศักดินำ ๑๐๐๐๐ ภิกษุรู้ธรรม เสมอนำ 
๖๐๐ ไพร่มีครัว มีศักดินำ ๒๐ ยำจก วณิพก ทำส ลูกทำส มีศักดินำ ๕ (สำมดวง), ค ำประชดเรียกชน
ชั้นสูงหรือผู้ดีมีเงินว่ำพวกศักดินำ  (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1138) จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่มีฐำนะ
สูงส่ง เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 
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“...แปลกไหม ชำยผู้แสนจนยำก กล้ำเผยเอ่ยปำก ฝำกรักหญิงศักดินา ทั้ง
ที่รู้ดี ศักดิ์ศรีต่ ำต้อยหนักหนำ ด้วยฤทธิ์เสน่หำ จึงไม่น ำมำเจียมกำย...” 

(บังเอิญ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “หญิงศักดินำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงที่มีฐำนะสูงส่ง 

3.1.3.4 ค าอื่น ๆ ที่หมายถึงผู้หญิงผู้มีค่า 

ผู้ศึกษำพบค ำอ่ืน ๆ ที่หมำยถึงผู้หญิงผู้มีค่ำจ ำนวน 1 ค ำ ได้แก่ แม่ร้อยชั่ง 
ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังนี้ 

แม่ร้อยชั่ง  

ค ำว่ำ แม่ร้อยชั่ง เกิดจำกกำรประสมระหว่ำงค ำว่ำ แม่ กับค ำว่ำ ร้อยชั่ง หมำยถึง จ ำนวนเงิน 
8,000 บำท ซึ่งถือว่ำเป็นจ ำนวนมำกในสมัยหนึ่ง, โดยปริยำยหมำยถึงลูกสำวที่พ่อแม่สงวนอย่ำงมีค่ำ
เท่ำกับเงิน 100 ชั่ง (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 976) เป็นค ำใช้เรียกผู้หญิงที่มีคุณค่ำดังปรำกฏในเนื้อ
เพลงไทยสำกล ตัวอย่ำง 

“เห็นใจบ้ำง แม่ร้อยช่ังอย่ำเอำแต่งอน เช้ำค่ ำเจ้ำท ำปึงปอน เอำแต่งอน
ต้องง้อร่ ำไป...” 

(คนขี้งอน - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “แม่ร้อยชั่ง” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีคุณค่ำมำก 

3.1.4 ค าเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รัก 

ค ำเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รัก หมำยถึงค ำที่แสดงให้เห็นถึงควำมน่ำรัก น่ำเอ็นดูของ
ผู้หญิง ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รักจ ำนวน 4 ค ำ ได้แก่ กำนดำ, คนรัก, ชู้, และ สำวน้อย  ดัง
ปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังนี้ 

กานดา 

ค ำว่ำ กำนดำ หมำยถึง หญิงที่รัก (รำชบัณฑิตยสถำน, 2554 : 112) เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อ
เพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 
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“...อยู่ฟ้ำเดียวกัน พระจันทร์ดวงหนึ่ง แปลกใจสุดซึ้ง ไยจึงไกลน้องหนัก
หนำ ฟ้ำนี้ไกลไป ไม่เหมือนดั่งใจเสน่หำ อยำกใกล้กานดา อยำกให้ขอบฟ้ำแคบแคบ
เอย” 

(เพรำะขอบฟ้ำกว้ำง - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 
ค ำว่ำ “กำนดำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงที่รัก 

คนรัก 

ค ำว่ำ  คนรัก หมำยถึง คนที่เป็นที่รักในเชิงชู้สำว (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 227) เป็นค ำที่
ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ไหว้วอนสวรรค์ช่วยดลบันดำล อย่ำปล่อยให้ฉัน เฝ้ำแต่ร ำพันฝันเพ้อ
ละเมอ คอยหำแต่คนรัก ด้วยอยำกจะเจอ อยำกจะให้เธอหนีกลับมำหำ...”  

(กลับมำหำรักเถอะ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “คนรัก” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรัก 

ชู ้ 

ค ำว่ำ ชู้ หมำยถึง  บุคคลที่เป็นที่รัก เช่น ร้อยชู้ฤำเท่ำเนื้อ เมียตน (รำชบัณฑิตยสถำน, 
2556 : 386) เป็นค ำท่ีปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ชำตินี้ปองรัก รักไปจนวันตำย ไม่มีเสี่อมคลำย จำกชู้ คู่ชม ฝันใฝ่ฝังอยู่
ในอำรมณ์ แอบรักชื่นชม เมื่อใดจะสมใจเรำ...” 

 (มนต์รักเรียกหำ -  สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “ชู้” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงที่รัก 

สาวน้อย  

ค ำว่ำ สำวน้อย เกิดจำกกำรประสมค ำ สำว กับค ำว่ำ น้อย ซึ่งหมำยถึง ตรงข้ำมกับ มำก, ไม่
มำก เช่น ฝนน้อย น้ ำน้อย มีเงินน้อย พูดน้อย, ตรงข้ำมกับใหญ่, ไม่ใหญ่ เช่น ข้ำรำชกำรชั้นผู้น้อย; 
โดยปริยำยหมำยถึงลักษณะที่ด้อยควำมส ำคัญหรือเป็นรอง เช่น ครูน้อย ผู้น้อย, แสดงควำมรู้สึกว่ำ
น่ำรักน่ำเอ็นดู เช่น เณรน้อย เด็กน้อย น้องน้อย สำวน้อย หนูน้อย (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 612)  
จึงรวมควำมถึงผู้หญิงผู้เป็นที่รัก เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 
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“สาวน้อยคนดีแม่จอมฟ้ำธำตรี เจ้ำเป็นหนึ่งน้องเทพีทรงศรีประดับใจ ต่อ
ให้เป็นจักรพรรดิหรือมีสมบัต  ิเกรียงไกร แล้วให้ต้องสิ้นเจ้ำไปไม่ขอพึงใจพรำกจำก
กัน...” 

 (สำวน้อย – ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “สำวน้อย” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงที่น่ำรัก น่ำเอ็นดู 

3.1.5 ค าเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชาติ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบดังธรรมชำติ หมำยถึงกลุ่มค ำท่ีอยู่ในหมวดหมู่ธรรมชำติทุก
อย่ำงเช่น สิ่งต่ำง ๆ บนท้องฟ้ำ พืช สัตว์ เป็นต้น ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติสำมำรถแบ่งได้ 
3 ประเภท ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

3.1.5.1 ค าเรียกผู้หญิงท่ีเปรียบกับท้องฟ้า 

ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับท้องฟ้ำ หมำยถึงกลุ่มค ำท่ีอยู่ในหมวดหมู่ธรรมชำติบน
ท้องฟ้ำ เช่น ดำว พระจันทร์ เป็นต้น ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับท้องฟ้ำและสิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่
บนฟ้ำจ ำนวน 5 ค ำ ได้แก่ แก่นจันทร์, แข, ดำว, เดือน, และ บุหลัน ดังปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล 
ดังนี้ 

แก่นจันทร์ 

ค ำว่ำ แก่นจันทร์ เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ แก่น ซึ่งหมำยถึง เนื้อไม้แข็งและมีสีเข้ม อยู่ถัด
กระพี้เข้ำไป, เนื้อแท้, หลักส ำคัญ เช่น แก่นพระศำสนำ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 153) กับค ำว่ำ 
จันทร์ หมำยถึง เรียกเทวดำองค์หนึ่งในนิยำยว่ำ พระจันทร์, ในต ำรำโหรำศำสตร์เป็นชื่อดำวพระ
เครำะห์ที่ 2, ชื่อวันที่ 2 ของสัปดำห์ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 312)  จึงรวมควำมถึงผู้หญิงที่
เปรียบกับพระจันทร์ เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...แก่นจนัทร์จ๋ำอย่ำกังวล แม้ก ำแพงแห่งควำมจน ขวำงหน้ำ ถ้ำเรำมีรัก
มั่น ซื่อต่อกันเหมือนว่ำ หวั่นอะไรขวัญตำ เมื่อศรัทธำเรำมี...” 

(แก่นจันทร์จ๋ำ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ) 

ค ำว่ำ “แก่นจันทร์” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีงำมประดุจ
พระจันทร์ 
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แข  

ค ำว่ำ แข หมำยถึง ดวงเดือน, พระจันทร์ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 214) เป็นค ำที่ปรำกฏ
ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...จวนอรุณ ใกล้ สำง อกพระพลำงยำมจะพรำกจำกอกแข ต่อแต่นี้คง
เหงำใจ ใครจะแล เฝ้ำชะแง้คอยคืนเพ็ญจะคืนทรวง...” 

(คืนกระจ่ำงฟ้ำ -  สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “แข” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเปรียบกับพระจันทร์ 

ดาว  

ค ำว่ำ ดำว หมำยถึง สิ่งที่เห็นเป็นดวงเล็ก ๆ มีแสงในท้องฟ้ำเวลำมืด เช่น ดำวประจ ำเมือง 
ดำวเหนือ; เรียกกลุ่มดำว เช่น ดำวลูกไก่ ดำวจระเข้ ดำวไถ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 431) เป็นค ำ
ที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“ดาว ดำวดวงหนึ่ง ซึ่งสุดโสภี เคยประดับในดวงฤดี อ้อมทรวงพ่ีนี้ เคยเป็น
ที่รักฝำกกำย...” 

(ดำว - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 
ค ำว่ำ “ดำว” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักที่มีฐำนะสูงส่งรำวกับดำว

บนฟ้ำ 

เดือน  

ค ำว่ำ เดือน หมำยถึง ดวงจันทร์; ส่วนของปี โดยปรกติมี 30 วัน  (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 
446) เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“เดือนเจ้ำเอย ลืมรักท่ีเคยชื่นทรวง เจ้ำจำกไปเมืองหลวง เหมือนเดือน
คล้อยดวง มิเคยคิดห่วงท้องนำ...” 

(มนต์รักบ้ำนนำ -  สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 
ค ำว่ำ “เดือน” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเปรียบเสมือน

พระจันทร์ 
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บุหลัน  

ค ำว่ำ บุหลัน หมำยถึง เดือน, ดวงเดือน, พระจันทร์  (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 680) เป็น
ค ำท่ีปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“โอ้ดวงบุหลัน ขวัญหฤทัยของพ่ี โอ้ค่ ำคืนนี้น้องอยู่ไหน ไม่มีบุหลันแย้มฟ้ำ 
ไม่มีบุหงำแย้มใบ ดูโลกดั่งไร้ควำมชื่น...”  

(บุหลันขวัญรัก - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “บุหลัน” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเปรียบกับพระจันทร์ 

3.1.5.2 ค าเรียกผู้หญิงท่ีเปรียบกับพืช/ส่วนต่าง ๆ ของพืช 

ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับพืช หมำยถึงกลุ่มค ำท่ีอยู่ในหมวดหมู่พืชเช่น 
ดอกไม้ ต้นไม้ เป็นต้น ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับพืชสำมำรถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

ก. ค าเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับดอกไม้ทั่วไป 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับดอมไม้ทั่วไปจ ำนวน 2 ค ำ ได้แก่ 
มำลี และ ผกำ ดังปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังนี้ 

มาลี 

ค ำว่ำ มำลี หมำยถึง ดอกไม้ทั่วไป (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 905) เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อ
เพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ฝำกค ำครวญ หวลให้ร ำพัน จดลงบันทึก ตอบดวงใจ ปฐพี นี้เท่ำไร 
ดวงใจขื่นขมก็ถมอยู่ เธอลืมควำมรักนี้ มาลีที่แสนหรู ท ำไมไม่ให้ใครรู้ มำลัยซ่อนชู้
หอมระรื่น...” 

(บันทึกตอบดวงใจ -  สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “มำลี” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักโดยเปรียบกับดอกไม ้

ผกา 

ค ำว่ำ ผกำ หมำยถึง ดอกไม้ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 770) เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลง
ไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 
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“...พ่ีขอพบ ศรีสวัสดิ์ เป็นมัจฉำ แม้เป็นบัว ตัวพ่ี เป็นภุมรำ เชยผกา โกสุม
ปทุมทอง...” 

(ค ำมั่นสัญญำ - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “ผกำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักโดยเปรียบกับดอกไม ้

ข. ค าเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับชื่อเฉพาะของดอกไม้ 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับชื่อเฉพำะของดอกไม้จ ำนวน 2 
ค ำ ได้แก่ ดอกหญ้ำ, และเอ้ือง ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังนี้ 

ดอกหญ้า 

ค ำว่ำ หญ้ำ หมำยถึง ชื่อเรียกไม้ล้มลุกหลำยชนิดหลำยสกุลในวงศ์ Gramineae เช่น หญ้ำคำ 
[Imperata cylindrical (L.) P. Beauv.] หญ้ำตีนกำ [Eleusine indica (L.) Gaertn.] หญ้ำแพรก 
[Cynodon dactylon (L.) Pers.]; ใช้อนุโลมเรียกพรรณไม้ขนำดเล็กบำงชนิดที่มิได้อยู่ในวงศ์ 
Gramineae เช่น หญ้ำเกล็ดหอย หญ้ำงวงช้ำง. (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1280) นอกจำก
ควำมหมำยจำกพจนำนุกรมแล้ว ดอกหญ้ำยังมีควำมหมำยแฝงซึ่งหมำยถึงควำมต่ ำต้อย ค ำนี้ปรำกฏ
ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ดอกหญ้ำยอดรัก ขอจงประจักษ์ใจฉัน ยอดชู้คู่ขวัญ เธอกับฉัน เชื่อม
ชีวิตกันเถิดหนำ แม้หำกจะไร้ เขำใส่ใจรัก อย่ำตรมนักเลยดอกหญ้า รู้ตัว ดีว่ำ ฉัน
สมัครรักอยู่เสมอ”  

(ดอกหญ้ำ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 
ค ำว่ำ “ดอกหญ้ำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักที่มีคุณค่ำส ำหรับ

เขำมำก 

เอื อง  

ค ำว่ำ เอ้ือง หมำยถึง ต้นกล้วยไม้ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1437) ค ำว่ำ เอ้ืองยังมีนัยบ่ง
บอกถึงหญิงผู้มีคุณค่ำ หำกพิจำรณำจำกลักษณะของกล้วยไม้ คือเป็นพันธุ์ที่ต้องปลูกในที่สูง หำก
เปรียบกับผู้หญิงก็หมำยถึงหญิงที่มีคุณค่ำ เป็นค ำท่ีปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“โอ้ เจ้ำดอกเอ้ืองดอย พี่นี้ มำคอย หวังจะเด็ด เชยชม ดอกเจ้ำคลี่บำน 
หอมตระกำรใคร่ดม อยำกจะเชยชม แต่กลัวอกตรมหมอง ไหม้ ถ้ำ ใครเด็ดไปชม พี่
นี้ ต้องตรม เหลือ จะข่ม ดวงใจ ยิ่งคอยยิ่งหวั่น นับคืนวันยิ่งไกล หวงแหนเจ้ำยิ่งสิ่ง
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ใด แต่ เอื องไม่เห็นใจพ่ีเลย โอ้เอ้ืองฟ้ำ เจ้ำสูงสุดสอย พ่ีนี้เฝ้ำหลงคอย เอื้องดอย 
กลับมองผ่ำนเลย วำสนำ พี่คงจะไร้คู่เชย เจ้ำถึงมองผ่ำนเลย...” 

(ดอกเอ้ืองดอย - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “เอ้ือง” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักโดยเปรียบกับดอก
กล้วยไม้ 

3.1.5.3 ค าเรียกผู้หญิงท่ีเปรียบกับสัตว์ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับสัตว์ หมำยถึงกลุ่มค ำที่อยู่ในหมวดหมู่สัตว์ เช่น 
เสือ งู เป็นต้น ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับสัตว์จ ำนวน 4 ค ำ ได้แก่ กิ้งก่ำ, งูพิษ, นกเอ้ือง, 
และ หงส์ ดังปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังนี้ 

กิ งก่า 

ค ำว่ำ กิ้งก่ำ หมำยถึง  

ชื่อสัตว์เลื้อยคลำนหลำยชนิดหลำยสกุล ในวงศ์ Agamidae มีขนำดล ำตัวตำ่ง ๆ 
กัน สันกลำงของคอถึงล ำตวัมีหนำมแหลมจ ำนวนและขนำดตำ่งกัน เพศผู้มีสีเข้มและปรับ
สีได้ดีแตกต่ำงจำกเพศเมีย ตัวและขำมีเกล็ด ขำและนิ้วเล็กเรียว เล็บแหลมคม หำงยำว 
ส่วนใหญ่อำศัยบนต้นไม้ เช่น กิ้งก่ำบ้ำนหัวน้ ำเงนิ (Calotes mystaceus Dumeril & 
Bibron) กิ้งก่ำเขำ [Acanthosaura armata (Hardwicke & Gray)], อีสำนเรียก ปอม 
กะปอม กะทั่ง หรือ กะท้ำง. (รำชบณัฑิตยสถำน, 2556 : 127)  

เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง  

“...แม้เธอได้ทุกข์ วันไหนจงรีบกลับมำ ฉันจะถลำ เข้ำไปหำเธอตรงหน้ำ แต่
ฉันมิใช่ อภัยหรอกหนำ จะสมน้ ำหน้ำ  กิ งก่าที่อยำกได้ทอง” 

(ก้ิงก่ำที่อยำกได้ทอง - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “กิ้งก่ำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นน่ำจะได้รับอิทธิพลจำกเรื่อง กิ้งก่ำท่ีอยำกได้ทอง ซึ่ง
ชี้ให้เห็นกำรลืมตัวของก้ิงก่ำท่ีหลังจำกท่ีได้รับทองจำกกษัตรแล้วก็ไม่ยอมก้มห้วอีก หำกเปรียบเทียบ
กับผู้หญิงก็เป็นหญิงที่ลืมตัว ลืมควำมหลังหลังจำกที่ได้ดีมีสุข  
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งูพิษ 

ค ำว่ำ งูพิษ เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ งู ซึ่งหมำยถึง ชื่อสัตว์เลื้อยคลำนอันดับย่อย 
Serpentes ในอันดับ Squamata หัวไม่มีรูเปิดส ำหรับฟังเสียง ล ำตัวเรียวยำว มีเกล็ด ไม่มีขำ มีทั้ง
ชนิดที่มีพิษและไม่มีพิษ ที่มีพิษเช่น งูเห่ำไทย (Naja kaouthia Lesson) ที่ไม่มีพิษ เช่น งูเหลือม 
[Python reticulatus (Schneider)].  (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 291) กับค ำว่ำ พิษ ที่หมำยถึง สิ่ง
ที่ร้ำยเป็นอันตรำยแก่ร่ำงกำยหรือให้ควำมเดือดร้อนแก่จิตใจ; สิ่งที่ร้ำยเป็นอันตรำย เมื่อเข้ำสู่ร่ำงกำย
จะท ำให้ตำย เจ็บปวด หรือ พิกำรได้ บ่ำงอย่ำงเกิดจำกแร่ เช่นสำรหนู, บำงอย่ำงเกิดจำกต้นไม้ เช่น
ต้นแสลงใจ, บำงอย่ำงเกิดจำกสัตว์ เช่นงู. (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 838-839) จึงรวมควำมถึง
ผู้หญิงที่มีจิตใจโหดร้ำยเหมือนกับงูพิษ เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“ได้มำอย่ำงไร เสียไปอย่ำงนั้น ข่มใจมิให้คิดสั้น เพรำะมันเป็นเรื่องกรรมเวร 
ก่อนได้เธอมำ รู้ว่ำชั่วช้ำเหลือเดน งูพิษยังอุ้มมำเล่น อยำกเห็น กลับตัวกลับใจ...” 

(ได้มำอย่ำงไรเสียไปอย่ำงนั้น - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “งูพิษ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักที่มีจิตใจโหดร้ำยเสมือนงู
พิษ 

นกเอื ยง 

ค ำว่ำ นกเอ้ืยง เป็นสำลิกำชนิดหนึ่ง ซึ่งสำลิกำ คือ  ชื่อนกขนำดเล็กชนิด Acridotheres 
tristis (Linn.) ในวงศ์ Sturnidae หัวสีด ำ วงรอบเบ้ำตำและปำกสีเหลือง ล ำตัวสีน้ ำตำลเข้ม มีแต้ม
ขำวที่ปีก ปลำยหำงสีขำว ท ำรังแบบง่ำย ๆ ด้วยกิ่งไม้ตำมโพรงไม้ ง่ำมไม้ หรือซอกอำคำร กินแมลง
และผลไม้ พบทั่วทุกภำคของประเทศไทย, เอ้ียง หรือ เอ้ียงสำลิกำ ก็เรียก (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 
1224) เป็นค ำท่ีปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...นกเอี ยงจ๋ำ ก่อนเอ้ียงเคยร้องเพลงแจ้ว เสียงเพลงยังก้องดังแว่ว อยู่ใน
ห้วงฤทัย เอ้ียงคงลืมท่ีสัญญำกับทุยหรือไร ถึงจึงทอดทิ้งทุยได้ ไม่ อำลัยเสียเลย...”  

(นกเอ้ืยงจ๋ำ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ) 

ค ำว่ำ “นกเอ้ืยง” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักโดยเปรียบกับนก
เอ้ียงซึ่งเป็นนกตัวเล็กและน่ำรัก ในเนื้อเพลงข้ำงต้นยังสะท้อนให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนกเอ้ียงกับ
ควำยซึ่งสัตว์ทั้งสองเป็นสัตว์ที่คู่กัน อีกท้ังยังเป็นสัตว์ที่ช่วยส่งเสริมกันและกัน นกเอ้ียงมักจะเกำะอยู่
บนหลังควำยและจิกกินแมลงที่อยู่บนผิวหนังของควำย จึงช่วยท ำให้ผิวหนังควำยสวยงำมไม่มีโรค ใน
สังคมไทยได้น ำ “นกเอ้ือง” ไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบดังประโยคที่กล่ำวว่ำ “นกเอ้ียงเลี้ยงควำยเฒ่ำ” 
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คือหมำยถึงกำรเก็บเกี่ยวผลประโยชน์บนกำรท ำงำนของผู้อ่ืน หำกมองในลักษณะควำมเป็นจริงจะเห็น
ได้ว่ำนกเอ้ียงที่เกำะอยู่บนหลังควำยอยู่ตลอดเวลำจะได้กินอำหำรโดยไม่ต้องใช้แรงใด ๆ ทั้งสิ้น 
เนื่องจำกเมื่อใดที่ควำยเดินผ่ำนบริเวณพงหญ้ำป่ำละเมำะท ำให้ฝูงแมลงต้องบินแตกพรูขึ้นมำ นกเอ้ียง
ที่อยู่บนหลังควำยก็จิกกินแมลงได้อย่ำงสะดวกสบำยโดยไม่ต้องใช้แรงเพ่ือบินไปหำอำหำรเอง ควำย
และนกเอ้ียงจึงเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กันและต่ำงฝ่ำยต่ำงได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

หงส์ 

ค ำว่ำ หงส์ หมำยถึง นกในนิยำยถือว่ำเป็นนกในตระกูลสูง มีเสียงไพเรำะ เป็นพำหนะของ
พระพรหม; ในวรรณคดีหมำยถึงบุคคลที่มีชำติตระกูลสูงและเปรียบกำรเดินที่งดงำมอ่อนช้อยและเป็น
สง่ำเทียบด้วยกำรเดินของหงส์ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1278) เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทย
สำกล ดังตัวอย่ำง 

“เผลอใจใฝ่ฝัน ลืมสัญชำติ คิดดูอนำถหนักหนำ ศักดิ์สกุลเปรียบกำโสมม 
ยังหลงลืมละเมอ เผยอใจปองชม อ่ำองค์หงส์ทองล่องลม ที่สูงลิบหล้ำ...” 

(กำใฝ่หงษ์ - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “หงส์” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักที่เปรียบกับหงส์ทีมี่นัยถึง
กำรมฐีำนะสูงศักดิ์ซึ่งตรงข้ำมกับ กำ ที่ผู้ชำยใช้เปรียบกับตนเอง กำเป็นนกชนิดหนึ่งที่มีขนสีด ำและใช้
เปรียบกับคนที่มีฐำนะต่ ำต้อย ดังนั้นเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นกำรบอกกล่ำวถึงเรื่องชำยยำกจนแอบรัก
ผู้หญิงฐำนะสูงส่งซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยำก 

 

3.1.6 ค าเรียกผู้หญิงที่เป็นค าสรรพนามและค าเรียกญาติ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นค ำสรรพนำมและค ำเรียกญำติ หมำยถึงกลุ่มค ำท่ีอยู่ในหมวดหมู่
กลุ่มควำมหมำยของค ำที่เป็นสรรพนำม และ ค ำเรียกญำติ เช่น ฉัน คุณ และเขำ เพื่อใช้เรียกผู้หญิง 

3.1.6.1 ค าเรียกผู้หญิงท่ีเป็นค าสรรพนาม 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นค ำสรรพนำมจ ำนวน 5 ค ำ ได้แก่ เขำ, คุณ, 
เจ้ำ, เธอ, และ หล่อน  ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังนี้ 

เขา 

ค่ำว่ำ เขำ หมำยถึง ค ำใช้แทนผู้ที่เรำพูดถึง, เป็นสรรพนำมบุรุษท่ี 3 (รำชบัณฑิตยสถำน, 
2556 : 208) เป็นค ำท่ีปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 
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“...แต่แล้วโอ้เรำ โง่เขลำ เขามีคู่แอบอิง วิมำนสวำท ทิ้งรอยพักใจประวิง นี่
หรือรักจริง ที่หญิงเขำให้กับชำย...” 

(คืนค ำรัก - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 
ค ำว่ำ “เขำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรัก 

คุณ 

ค่ำว่ำ คุณ หมำยถึง ค ำใช้แทนผู้ที่เรำพูดด้วย เป็นค ำสุภำพ, เป็นสรรพนำมบุรุษที่ 2, (ปำก) 
ค ำใช้แทนผู้ที่เรำพูดถึงด้วยควำมสุภำพ, เป็นสรรพนำมบุรุษที่ 3, เช่น คุณอยู่ไหม ช่วยไปเรียนว่ำมีคน
มำหำ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 263) เป็นค ำท่ีปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“คุณก็รู้ว่ำผมรักผมภักดีคุณ ไยมิกำรุญให้ควำมอุ่นใจ ถึงคุณไม่รักเดี๋ยวนี้ 
ผมมิว่ำไร ผมรอคุณได้เสมอ...” 

(คุณก็รู้ว่ำผมรัก - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “คุณ” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นสรรพนำมบุรุษที่ 2 ที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรัก 

เจ้า 

ค่ำว่ำ เจ้ำ หมำยถึง ค ำใช้แทนผู้ที่เรำพูดด้วย ส ำหรับผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยอย่ำงสุภำพหรือเอ็นดู
, เป็นสรรพนำมบุรุษที่ 2 เช่น เจ้ำมำนี่, ค ำใช้แทนผู้ที่เรำพูดถึง, เป็นสรรพนำมบุรุษที่ 3, มักใช้เข้ำคู่กับ
ค ำ นั่น เป็น เจ้ำนั่น เช่น เจ้ำนั่นจะไปด้วยหรือเปล่ำ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 337) เป็นค ำที่
ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ลมหนำวโบกมำ    แก้วตำพ่ีจำกไป เจ้าทิ้งพ่ีให้นอนหนำว   เจ้ำทิ้งพ่ีให้
นอนหนำว...” 

(คิดถึงพ่ีบ้ำงไหม - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “เจ้ำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรัก 

เธอ 

ค่ำว่ำ เธอ หมำยถึง ค ำใช้แทนผู้ที่เรำพูดด้วย มักใช้ในระหว่ำงเพ่ือนผู้หญิงด้วยกัน หรือใช้กับ
ผู้มีศักดิ์ต่ ำกว่ำ เช่นครูพูดกับศิษย์ เป็นสรรพนำมบุรุษที่ 2, ค ำใช้แทนผู้ที่เรำพูดถึง ใช้กับผู้ที่มีศักดิ์ต่ ำ
กว่ำด้วยควำมยกย่องหรือเอ็นดูเป็นต้น เป็นสรรพนำมบุรุษที่ 3 (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 602) เป็น
ค ำท่ีปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 
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“ถ้ำ เธอ จะคิดถึงจิต ใจฉัน รักเรำก็คงไม่ต้องโศกศัลย์ เจ็บปวดเช่นนี้...”  
(เธอ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “เธอ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรัก 

หล่อน 

ค่ำว่ำ หล่อน หมำยถึง ค ำใช้แทนผู้ที่เรำพูดด้วย เพศหญิง ส ำหรับผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย เป็น
สรรพนำมบุรุษที่ 2, สรรพนำมบุรุษที่ 2 และที่ 3 ใช้เรียกได้ทั้งบุรุษและสตรี เช่น จงทรงพระกรุณำ
โปรด ขอประทำนโทษเจ้ำเวสสันดร หล่อนกระท ำละเมิดจิตผิดกระทรวง (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 
1313) เป็นค ำท่ีปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...กลับมำเอำรักลวง ของเธอไปจำกฉันให้สิ้น ขอเชิญโบยบินเมื่อคิด
บิดพริ้วไม่ซื่อ  อย่ำตีหลำยหน้ำ จับปลำหลำยมือ เมื่อรักแล้วใจไม่ซื่อ มำเอำรัก
หลอน  ของหล่อนกลับไป” 

(มำเอำรักหลอนของหล่อนคืนไป - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “หล่อน” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรัก 

3.1.6.2 ค าเรียกผู้หญิงท่ีเป็นค าเรียกญาติ 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นค ำเรียกญำติจ ำนวน 2 ค ำ ได้แก่ น้อง และ
เมีย  ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

น้อง 
 ค ำว่ำ น้อง หมำยถึง ผู้ร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกันและเกิดทีหลัง, ลูกของอำหรือของน้ำ, 

เรียกคนที่มีอำยุครำวน้อง; ออกทีหลัง, มำทีหลัง, เช่น หมำกทะลำยน้อง มะพร้ำวทะลำยน้อง , คู่กับ
ทะลำยพ่ี (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 611) เป็นค ำท่ีปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“จำกน้องไปไกล อยู่แห่งไหน ดวงใจพ่ีนี้เป็นห่วง พี่ยังรัก พ่ียังหวง พี่ยังห่วง 
หวงเธอเหมือนดังดวงใจ...” 

(จำกน้อง - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “น้อง” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักที่มีอำยุน้อยกว่ำตน 
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ค ำว่ำ น้อง ไม่ได้บ่งบอกถึง เพศ ดังนั้น หำกต้องกำรระบุว่ำเป็นน้องเพศชำยหรือเพศหญิง จึง
ต้องเติมค ำบอกเพศเพ่ิมเท่ำนั้น เช่น น้องสำว เป็นต้น ค ำว่ำ น้องสาว ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล 
ดังตัวอย่ำง  

“เชื่อเขำไหม ว่ำเขำ จะไม่หลอกเจ้ำ โธน่้องสาว เจ้ำเจอพ่ี ท ำเป็นบึ้งตึง มิ
เปลี่ยนใจ ท ำพ่ีชำยแทบหงำยหลังผึ่ง หน่อยเถิดน้องไม่ต้องหน้ำบึ้ง หน่อยจะซึ้ง เมื่อ
หนึ่งเป็นสอง...” 

(เชื่อหรือเขำหลอก - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ) 

ค ำว่ำ “น้องสำว” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีอำยุน้อย 

เมีย 

ค ำว่ำ เมีย หมำยถึง ภรรยำ, หญิงที่เป็นคู่ครองของชำย, คู่กับ ผ้ว  (รำชบัณฑิตยสถำน, 
2556 : 920) เป็นค ำท่ีปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...โลกนี้ใคร ที่เหมือนดั่งผม เช้ำ ยังไม่ลืมตำ เสียงเมียก้องมำ เหมือนดั่ง
ปลุกระดม...” 

(เกรงใจเมีย - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “เมีย” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักที่มีสภำนะเป็นภรรยำ 

3.1.7 ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อนเยาว์ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงควำมอ่อนเยำว์เป็นศัพท์ที่ชี้ให้เห็นถึงควำมอ่อนวัยของผู้หญิง 
ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงควำมอ่อนเยำว์จ ำนวน 3 ค ำ ได้แก่  ทรำมวัย, บังอร, และอรทัย  ดัง
ปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังนี้ 

ทรามวัย 

ค ำว่ำ ทรำมวัย หมำยถึง หญิงสำววัยรุ่น (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 544) เป็นค ำที่ปรำกฏ
ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“โลกนี้หรือใช่มีเพียงทรามวัย ถึงไม่รักใช่แคร์อันใด ไม่โศกใจเศร้ำโศกำ ทั่ว
แคว้นแดนแผ่นดิน สิ้นพสุธำ ใช่จะไร้เท่ำใบพุทรำ หญิงหนึ่งพอหำมำเคียงใจ...” 

(แผ่นดินไม่ไร้เท่ำใบพุทรำ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 
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ค ำว่ำ “ทรำมวัย” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเป็นหญิงสำววัยรุ่น 

บังอร 

ค ำว่ำ บังอร หมำยถึง ผู้หญิง, เด็ก ๆ ที่ก ำลังน่ำรัก เช่น จึ่งตรัสประภำษไปว่ำพรำหมณ์เอ่ย 
อย่ำเพ่อน้อยใจแก่เรำก่อน เรำจะพำสองกุมำรบังอรมำให้จงได้ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 661) เป็น
ค ำท่ีปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...รอ ฉันรอ ด้วยใจวิงวอน ขอบังอรเมตตำรักฝำกใจ เพียงยิ้มสักนิดฤทัย 
ฉันคงพองเรื่อยไป ด้วยธุลีเมตตำของเธอ” 

(ทำสเทวี - ชรินทร์ นันทนำคร) 
ค ำว่ำ “บังอร” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ียังเด็กและน่ำรัก 

อรทัย 

ค ำว่ำ อรทัย หมำยถึง หญิงสำว, สำวรุ่น, สำวงำม (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 1377) เป็นค ำ
ที่ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...หำกแม้พ่ีเป็นได้ดั่งใจนั้น จะขอมั่นด้วยใจที่แน่นหนัก เอำชีวิตเป็น
สินสอดแม่ยอดรัก เอำใจภักดิ์เป็นขันหมำกฝำกอรทัย...” 

(แม้เป็นไปได ้- ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “อรทัย” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเป็นหญิงสำววัยรุ่น 

3.1.8 ค าเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจากวรรณคดีและวรรณกรรม 

ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อ หมำยถึงกำรที่ผู้ประพันธ์น ำชื่อจำกแหล่งต่ำง ๆ ได้แก่ 
วรรณคดี และ วรรณกรรม ซึ่งผู้ประพันธ์ได้ใช้ชื่อของนำงเอกท่ีเป็นที่รู้จักมำใช้เรียกผู้หญิงในเพลงซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพลงที่ใช้ประกอบละคร  

3.1.8.1 ค าเรียกผู้หญิงท่ีเป็นชื่อตัวละครในเรื่อง  

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อตัวละครในเรื่องจ ำนวน 4 ค ำ ได้แก ่ กุสุมำ, แก้ว, 
นันทวดี, และทัดดำว บุษยำ ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังนี้ 
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กุสุมา 

ค ำว่ำ กุสุมำ เป็นชื่อตัวละครในนวนิยำยเรื่องผู้ชนะสิบทิศ นวนิยำยเรื่องนี้เป็นผลงำนของ 
โชติ แพร่พันธุ์ ที่มีนำมปำกกำว่ำ “ยำขอบ” งำนประพันธ์ชิ้นนี้ ยำขอบเขียนจำกประวัติศำสตร์ของ
พม่ำเพียงแปดบรรทัด งำนประพันธ์ชิ้นนี้เนื้อเรื่องกล่ำวถึงเรื่องรำวนักรบชื่อ จะเด็ด ต่อมำได้กลำยเป็น
พระเจ้ำบุเรงนองแห่งกรุงหงสำวดี ส่วนกุสุมำเป็นธิดำของเจ้ำเมืองแปร กุสุมำมีรูปร่ำวสวยงำม มีเสน่ห์
และเป็นผู้หญิงที่พระเจ้ำบุเรงนองรัก ชื่อกุสุมำนี้ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...เป่ำปี่ตีฆ้องลั่นกลองศึกรบ จะพบคนงำมด้วยควำมแค้นใจ จะหมำยชิง
ชัยกุสุมา สร้ำงเวรกรรมไว้เจ็บใจยิ่งหนอ เจ้ำสอพิณยำข้ำทนโศกำ...” 

(บุเรงนองลั่นกลองรบ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “กุสุมำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่กล่ำวถึงตัวละครหญิงที่มีรูปงำม 

แก้ว 

ค ำว่ำ แก้ว เป็นชื่อตัวละครเอกหญิงในเรื่องดอกแก้ว ตัวละครนำงแก้วเป็นลูกสำวของ
เจ้ำพระยำวงษำนุวัติกับกิ่งที่เป็นภรรยำน้อย แก้วมีรูปร่ำงสวยงำม และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ชื่อแก้วนี้
ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...แก้วใจจ๋ำ รู้ตัวไหมว่ำ งำม น่ำภิรมย์ โอ พระพรหม คงปั้นเสกสรรให้
สดใส สวยปนโศก หวำนปนเศร้ำ ยั่วเย้ำใจ แก้วผ่องใส แม้อยู่ในควำมมืดเอย...” 

(ดอกแกว้ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “แก้ว” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นชื่อตัวละครคือนำงแก้ว 

นันทวดี 

ค ำว่ำ นันทวดี เป็นชื่อตัวละครในเรื่องผู้ชนะสิบทิศ  นำงเป็นบุตรีของขุนวังทกะยอดิน นำงได้
หลงรักจะเด็จหรือพระเจ้ำบุเรงนองแต่ไม่สมหวัง อย่ำงไรก็ตำมนำงก็ยังมีควำมหวังดีต่อพระเจ้ำบุเรง
นองชำยในฝันของนำงโดยตลอด ค ำนี้ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...น้ ำใจเธองำม เย็นกว่ำน้ ำค้ำงพร่ำงพรม หอมทวนลมยิ่งเสียกว่ำบุบผำ 
เพรำะทั้งสวย เพรำะทั้งซื่อ เพรำะทั้งซน ไร้กลมำยำ ก็ใครเล่ำหนำ ถ้ำหำกไม่ใช่   
นันทาวดี...” 

(นันทำวดี - ชรินทร์ นันทนำคร) 
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ค ำว่ำ “นันทวดี” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นชื่อตัวละครในเรื่องผู้ชนะสิบทิศ 

ทัดดาว บุษยา 

ค ำว่ำ ทัดดำว บุษยำ เป็นชื่อตัวละครในนวนิยำยรักเรื่องทัดดำว บุษยำ นวนิยำยเรื่องนี้เป็น
งำนประพันธ์ของ ชอุ่ม ปัญจพรรค์ เนื้อเรื่องกล่ำวถึงชีวิตแห่งกำรแปลงกำยของทัดดำว บุษยำทีเ่ข้ำไป
อยู่ที่บ้ำนของพ่อตนเองเพ่ือไปสืบหำพินัยกรรมที่เป็นเอกสำรบ่งบอกถึงสิทธิ์ของควำมเป็นลูก ค ำนี้
ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...ทัดดาว บุษยา เธอสวยกว่ำ นำงในสวรรค์ ดวงใจพระอินทร์ ทั้งสี่องค์
นั้น งำมไม่เทียมทัน ทัดดำว บุษยำ...” 

(ทัดดำว บุษยำ - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “ทัดดำว บุษยำ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นชื่อตัวละครคือทัดดำว บุษยำ 

3.1.8.2 ค าเรียกผู้หญิงท่ีใช้ชื่อตัวละครแต่แน้นที่พฤติกรรมของตัวละคร 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อตัวละครในเรื่องจ ำนวน 3 ค ำ ได้แก่ กำกี, นำงพิม,  
และวันทอง ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังนี้ 

กากี 

ค ำว่ำ กำกี เป็นชื่อตัวละครในวรรณคดีเรื่องกำกี วรรณคดีเรื่องนี้เป็นงำนประพันธ์ของ 
เจ้ำพระยำพระคลัง (หน) กำกีเป็นตัวละครที่งดงำม มีกลิ่นกำยหอมเป็นพิเศษแต่สิ่งเหล่ำนั้นกลับน ำ
ทุกข์มำให้นำง ควำมงำมของกำกีได้ท ำให้ชำยหลำยคนหลงใหลและแย่งชิงนำง นำงจึงต้องพลัดไปอยู่
กับชำยหลำยคน เนื่องจำกพฤติกรรมนำงกำกดีังกล่ำว ท ำให้คนได้น ำชื่อ กำกี เปรียบกับผู้หญิงที่
ประพฤติตนไม่ดี นอกใจสำมีเป็นต้น ค ำนี้ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...สอดสำยตำ มองหำคนปรำณี ขอน้ ำใจไมตรีมำต่อชีวี สักวัน เขำก็
อุตส่ำห์ ให้มำ หนึ่งขัน แต่ช่ำงขม เหลือนั่น เพรำะเป็นน้ ำค ำจำกใจกากี...” 

(ญำติวันทอง - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “กำก”ี จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงท่ีไม่ซื่อสัตย์เรื่องควำมรัก 

นางพิม 

ค ำว่ำ นำงพิม เป็นชื่อตัวละครในวรรณคดีเรื่องขุนช้ำงขุนแผน วรรณคดีเรื่องนี้เป็นงำน
ประพันธ์ที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำย โดยเชื่อว่ำมีเค้ำเรื่องมำจำกเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัด
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สุพรรณบุรี คือ เรื่องขุนช้ำงขุนแผน ซึ่งเป็นวรรณกรรมมุขปำฐะท่ีบอกเล่ำกันในท้องถิ่นสืบต่อกันมำ 
(อมรรัตน์ เปี่ยมดนตรี, 2557 : 28) นำงพิมเป็นตัวละครที่มีควำมสวยงดงำมแต่ไม่สมหวังในเรื่องควำม
รัก นำงเป็นที่หมำยปองของชำย 2 คนคือ ขุนช้ำง และขุนแผน นำงกับขุนแผนได้ครองรักกันแต่
ขุนแผนมีภรรยำหลำยคนจึงท ำให้นำงพิมเสียใจ และถูกบังคับจำกแม่ นำงจึงแต่งงำนกับขุนช้ำง และ
ในที่สุดนำงก็ถูกประหำรด้วยเหตุว่ำตัดสินใจไม่ได้ว่ำจะเลือกผู้ใดระหว่ำงขุนช้ำงกับขุนแผน ค ำนี้
ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...เธอเป็นนางพิม ของใครมำก่อน คนทั่วทั้งนครเขำก็รู้ทั่วไป ฉันรักเธอไม่
เคย คิดแคลงแหนงใจ รักเธอตลอดไปเทิดไว้อยู่เหนือชีวำ...” 

(นำงใจ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “นำงพิม” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเปรียบกับนำงพิมซึ่ง
อำจจะเคยครองรักกับผู้อ่ืนมำก่อนแล้ว 

วันทอง 

ค ำว่ำ วันทอง เป็นชื่อตัวละครในเรื่องขุนช้ำงขุนแผน นำงมีนำมเดิมว่ำนำงพิม แต่ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นนำงวันทอง ค ำนี้ปรำกฏในเนื้อเพลงไทยสำกล ดังตัวอย่ำง 

“...จะเป็นวันทองของใครก็ช่ำง เธอย่อมเหนือร้อยนำง ฉันเคยคิดใฝ่หำ แม้
ทุกคนประณำมหยำมเธอเรื่อยมำ ฉันเองยังศรัทธำรักเธอนั้นเป็นอำจิณ...” 

(นำงใจ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “วันทอง” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีเทียบกับนำงวันทอง 
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ควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยสำมำรถแสดงดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

แผนภูมิท่ี 1 ความหมายค าเรียกผู้หญิงในเพลงไทย 
 

จำกแผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นว่ำควำมหมำยของค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยสำมำรถแบ่งเป็น
จ ำนวน 8 ประเภท ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงทั้งสิ้นจ ำนวน 108 ค ำ จ ำแนกเป็นแต่ละประเภท ได้แก่ 
ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงผู้หญิงทั่วไป มีจ ำนวน 10 ค ำ คิดเป็นควำมถื่คือ 9.26%  ค ำเรียกผู้หญิงที่
แสดงลักษณะ มีจ ำนวน 38 ค ำ คิดเป็นควำมถ่ืคือ 35.18% ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำ มีจ ำนวน 
25 ค ำ คิดเป็นควำมถื่คือ 23.15% ค ำเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รัก มีจ ำนวน 4 ค ำ คิดเป็นควำมถื่คือ 3.70% 
ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติ มีจ ำนวน 13 ค ำ คิดเป็นควำมถื่คือ 12.04% ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็น
ค ำสรรพนำมและค ำเรียกญำติ มีจ ำนวน 8 ค ำ คิดเป็นควำมถื่คือ 7.41% ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงควำม
อ่อนเยำว์ มีจ ำนวน 3 ค ำ คิดเป็นควำมถื่คือ 2.78% รวมถึงค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจำกวรรณคดีและ
วรรณกรรม มีจ ำนวน 7 ค ำ คิดเป็นควำมถื่คือ 6.48% 

 จ ำนวนค ำเรียกผู้หญิงรวมทั้งสิ้นจ ำนวน 108 ค ำ เมื่อเทียบกับกลุ่มค ำเรียกผู้หญิงอ่ืน ๆ ท ำให้
เห็นว่ำผู้ประพันธ์นิยมใช้ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะมีจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือ ค ำเรียกผู้หญิง
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ที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำ ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติ ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงผู้หญิงทั่วไป ค ำเรียก
ผู้หญิงที่เป็นค ำสรรพนำมและค ำเรียกญำติ ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจำกวรรณคดีและวรรณกรรม ค ำ
เรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รัก และค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงควำมอ่อนเยำว์ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ำหำกกล่ำวถึง
ผู้หญิง ผู้ประพันธ์ก็จะนึกถึงเรื่องลักษณะของผู้หญิงซึ่งเป็น คุณควำมดี และควำมสวยควำมงำมเป็น
อันดับแรก รองลงมำคือเรื่องคุณค่ำของผู้หญิงที่สะท้อนจำกค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำ  

 

3.2 ความหมายค าเรียกผู้หญิงที่ปรากฏในเพลงเขมร 

ค ำเรียกผู้หญิงในเพลงเขมรมีจ ำนวนมำกและมีควำมหมำยหลำกหลำย เช่น ค ำว่ำ กญฺญำ 
(កញ្ជា ) หมำยถึง สำวน้อย, ค ำว่ำ พิสี (ព៊ិស៊ី) หมำยถึง ประเสริฐ, และค ำว่ำ ทงวง (ទ្ងវង) หมำยถึง 

หญิงผู้มีร่ำงอ้อนแอ้น เป็นต้น เมื่อพิจำรณำควำมหมำยของค ำเรียกผู้หญิงดังกล่ำว ผู้ศึกษำสำมำรถ
แบ่งประเภทควำมหมำยของค ำเรียกผู้หญิงได้เป็น 9 ประเภท คือ ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงผู้หญิง
ทั่วไป ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำ ค ำเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รัก ค ำ
เรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติ ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นค ำสรรพนำมและค ำเรียกญำติ ค ำเรียกผู้หญิงที่
แสดงควำมอ่อนเยำว์ ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจำกวรรณคดี รวมถึงค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อเฉพำะของ
คนรัก 

3.2.1 ค าเรียกผู้หญิงที่หมายถึงผู้หญิงท่ัวไป 

ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงผู้หญิงทั่วไปเป็นกำรใช้ค ำที่สื่อถึงผู้หญิงเพียงอย่ำงเดียว โดย
ไม่ได้มีกำรขยำยควำมใด ๆ เพ่ิมเติม ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงผู้หญิงทั่วไปจ ำนวน 5 ค ำ 
ได้แก่  กญฺญำ (កញ្ជា ), นำง (នាង), นำรี (នារី), มุม (ម៉ ម), และ สฺรี (ន្រស៊ី) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร 

ดังนี้ 

กญญฺา (កញ្ជា ) 

ค ำว่ำ กญฺญำ (កញ្ជា ) หมำยถึง สำวน้อย, สำวรุ่น (พุทธศำสนบัณฑิตย์1, 1967: 10) ปรำกฏ

กำรใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

                                                           
1 พทุธศาสนบณัฑิตย ์(ព ទ្ធសាសនបណឌ ៊ិតយ) เป็นสถาบนัจดัพิมพห์นงัสือทั่วไปแห่งชาติเขมร มีสถานะเท่ากบั ราชบณัฑิตยสถาน
ของไทย 
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“...សមសនេះសៅសម ន្រស៊ីន្រសសម់ានន្រទ្ង់ សកត៊ិសមន៊ឹងកាច់រាំវង់ ន្រស៊ីន្រសស់មាន
ន្រទ្ង់សមល្អអសាា រយ សរៀមសលុតច៊ិនាា សន្រពាេះគ៊ិតសាា នថាកញ្ជា  ព៊ីសួគ៌ា ” 

(ចាំកតអនក - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...เหมำะสมมำก หญิงสดใสมีทรงดี เหมำะกับท่ำร ำวง หญิงสดใสมีทรงที่

สวยงำม พี่ตกใจเพรำะนึกว่ำ กัญญา จำกสวรรค์” 

(รอแต่คุณ  - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ กญฺญำ (កញ្ជា ) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกสำวน้อยที่มีรูปร่ำงดี และ

หน้ำตำดีเหมือนนำงฟ้ำบนสวรรค์  

นาง (នាង)  

ค ำว่ำ นำง (នាង) หมำยถึง ใช้เรียกมนุษย์ผู้หญิงซึ่งมีอำยุน้อยหรือมำกก็ตำม หรือแม้แต่มี

ฐำนะสูงส่ง (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 501) ปรำกฏกำรใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...ខ្ុាំខាំសដើរតាម ព៊ីផ្សារដល្់ផ្សទេះ ខ្ុាំសដើរឥតខ្មា ស ស្វើឫកដូចបា៊ី នាង សៅកតសសងៀម 
ម៊ិនន្រពមន្រសដ៊ី កតខុ្ាំយល្់ន័យ គឺន្រស៊ីនាងសអៀន...” 

(លាភចង្ន្រង - អ ៊ឹង ណារី) 
“...ฉันพยำยำมเดินตำม จำกตลำดถึงบ้ำน ฉันเดินหน้ำด้ำนหยิ่งเหมือนสำมี 

นางนิ่งเงียบไม่ยอมพูด แต่ฉันเข้ำใจว่ำเธออำย...” 
(ลำภจัญไร  - อึง ณำรี) 

ค ำว่ำ นำง (នាង) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำทีผู่้ชำยใช้เรียกหญิงสำวที่ตนก ำลังเก้ียวพำรำสี 

นารี (នារី) 
ค ำว่ำ นำรี (នារី) หมำยถึง สตรี มนุษย์ผู้หญิง นำง (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 506) ปรำกฏ

กำรใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 
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“...អូហ៍! កនអនកនាងកញ្ជា  Bonjour Bonne nuit សាវ៉ា តឌ៊ី នារីៗសចេះកខារ
ឬសទ្ជ៊ីវ បងខាំន៊ិយាយសន្រចើនភាសា សមាចម៊ិនចរច តបតន្រសដ៊ីឬន្រស៊ីបរសទ្ស ម៊ិនសចេះកខារ...”   

(នារីបរសទ្សឬ? - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
 “...โอ้! นำงสำว Bonjour Bonne nuit สวัสดี นารี ๆ รูภ้ำษำเขมรหรือ

เปล่ำชีวำ พี่พยำยำมพูดหลำยภำษำ ท ำไมไม่พูดจำ ตอบต่อ หรือหญิงเป็นต่ำงชำติ 
ไม่รู้ภำษำเขมร...” 

(นำรีต่ำงชำติหรือ  - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ นำรี (នារី) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำทีผู่้ชำยใช้เรียกหญิงคนหนึ่งที่ไม่พูดคุยตอบต่อฝ่ำย

ชำยที่พยำยำมถำมเธอจนฝ่ำยชำยคิดว่ำเธอเป็นชำวต่ำงชำติที่ไม่รู้ภำษำเขมร 

มุม (ម៉ ម) 
ค ำว่ำ มุม (ម៉ ម) ซึ่งแปลว่ำ สำว หมำยถึง สำว หญิงสำว, ใชเ้รียกหญิงที่รักด้วยควำมทะนุ

ถนอม เช่น ម៉ មបង (หญิงสาวของพี่) ម៉ មកម៉ (หญิงสาวของแม)่ เป็นตน้ (พุทธศำสนบัณฑิตย,์ 1967: 

899) ศพัทนี์ป้รำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 
“គា នសងឃ៊ឹម គា នសងឃ៊ឹមសទ្..ខុ្ាំ សន្រពាេះកតម៉ ម បងន្រតូវខូចច៊ិតត អូន..គា នកត៊ីអាណ៊ិត 

អាសូរដល់្ច៊ិតត សខ្មល ចផ្សារល់្ង្ងង...។    
(គា នសងឃ៊ឹមសទ្ខុ្ាំ - កកវ សារ៉ា ត់) 

“ไม่มีหวัง ไม่มีหวัง... เพรำะแต่หญิงสาว พ่ีต้องเสียใจ น้อง...ไม่สงสำรหัวใจ

ที่มันเจ็บปวดทุกวัน...” 
(ไม่มีหวัง - แกว สำรำต่) 

ค ำว่ำ มุม (ម៉ ម) ซึ่งแปลว่ำ หญิงสำว ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำทีผู่้ชำยใช้เรียกหญิงสำวคน

หนึ่ง 
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สฺรี (ន្រស៊ី) 
ค ำว่ำ สฺรี (ន្រស៊ី) ซึ่งแปลว่ำ ผู้หญิง เป็นค ำที่มีที่มำจำกค ำว่ำ สตรี คือมนุษยชำติที่มีเพศแตกต่ำง

จำกเพศชำย แตกต่ำงจำกกะเทย (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 1480) ปรำกฏกำรใช้ในเพลงเขมร ดัง
ตัวอย่ำง 

“បងសគងចក់ថាន ាំសៅកនុងសពទ្យ ា្ំ សាា ប់ចបវយាំសៅមាត់បងអួច សាំសេងចបសអើយសូរ
ដូចបងហួច កាល្បងល្បល្ួចសសនហន៏្រស៊ី ដាំបូង...” 

(ខ្មា ស់អស់បកា - អ ៊ឹង ណារី) 
“ฉันนอนอยู่ในโรงพยำบำล ฟังนกมันร้องที่หน้ำต่ำง เสียงนกเหมือนเสียงพ่ี

ผิวปำก เมื่อตอนแรกที่พ่ีแอบรักหญิง...” 
(อำยปักษำ - อึง ณำรี) 

ค ำว่ำ สฺรี (ន្រស៊ី) ซึ่งแปลว่ำ ผู้หญิง ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำทีผู่้ชำยใช้เรียกหญิงคนรัก 

3.2.2 ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ หมำยถึงค ำที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะทุกประกำรที่
เกี่ยวกับผู้หญิงทั้งข้อดี ข้อเสีย ควำมงำม รูปร่ำง เป็นต้น ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะสำมำรถแบ่งได้ 
2 ประเภท ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

3.2.2.1 ค าเรียกผู้หญิงท่ีแสดงคุณสมบัติ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงคุณสมบัติ หมำยถึงค ำที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะทุก
ประกำรที่เกี่ยวกับผู้หญิงทั้งข้อดี และข้อเสีย ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงคุณสมบัติสำมำรถแบ่งได้ 2 
ประเภท ดังนี้ 

ก. ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะความดี 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมดีของผู้หญิง หมำยถึงค ำท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงข้อดี และควำมดี ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมดีของผู้หญิงจ ำนวน 7 ค ำ 
ได้แก่ กลฺยำณ (កល្ាណ), นิมล (ន៊ិមល្), พิสี (ព៊ិស៊ី), วรลกฺขณ์ (វរល្កខណ៍), วรมิตร (វរម៊ិន្រត), สฺรีเฉนฺิม 

(ន្រស៊ីស្នើម), และ สฺรีลฺอ (ន្រស៊ីល្អ) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 
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กลฺยาณ (កល្ាណ) 

ค ำว่ำ กลฺยำณ (កល្ាណ) แปลว่ำ กัลยำ หมำยถึง ดี, ท่ีดี (พุทธศำสนบัณฑิตย,์ 1967: 29) 

ในปัจจุบันค ำนี้ได้ใช้ในควำมหมำยที่กว้ำงขึ้น คือ หมำยถึงผู้หญิงที่มีควำมดีทั้งภำยในและภำยนอก 
กล่ำวคือ รูปสมบัติต้องสวยงำม นอกจำกนี้ต้องดีพร้อมทั้งมำรยำท ควำมคิด และกำรกระท ำด้วย ค ำนี้
ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...បងគន់សមើល្យូរសៅសន្រមស់ន្រស៊ីសៅបងរកផ្សទ៊ឹមព ាំបាន បងកសនន្រសលាញ់
កល្ាណ ចង់កតបានអូនជាគូន្រគង” 

(អ៊ីក៏សាអ តអវ៊ីសមល៉េះ - អ ៊ឹង ណារ)ី 
 “...พ่ีเฝ้ำมองดูควำมงำมของเธอมำนำน หำใครเทียบไม่ได้ ฉันแสนรัก

กัลยา อยำกได้เพียงน้องเป็นคู่ชีวิต”  
(ท ำไมงำมขนำดนี ้- อึง ณำรี) 

ค ำว่ำ กลฺยำณ (កល្ាណ) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เป็นคนดี  
 

นิมล (ន៊ិមល្) 

ค ำว่ำ นิมล (ន៊ិមល្) ซึ่งแปลว่ำ หญิงงำม หมำยถึง ไม่มีมลทิน ไม่มัวหมอง (พุทธศำสน

บัณฑิตย์, 1967: 512) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...សបើកកភនកសពល្ណាន៊ឹកថាកសអកហន៊ឹង កសអកមានរំព៊ឹងរស់ជ៊ិតន៊ិមល្ ន៊ឹកផ្សងអរ
ផ្សងថាបានស ខសល្ ់ល្ េះកសអក មកដល់្ យល្់កតទ្ កាខ ...”  

(ង្ងងកសអក - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...ลืมตำเมื่อไหร่นึกว่ำพรุ่งนี้ พรุ่งนี้หวังจะได้อยู่ใกล้นิมล คิดถึงและดีใจว่ำ

จะมีควำมสุข พอพรุ่งนี้มำถึง ยลแต่ควำมทุกข์...” 
(วันพรุ่ง – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ นิมล (ន៊ិមល្) ซึ่งแปลว่ำ หญิงงำม ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เป็น

คนดี ไม่มีมลทิน 
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พิสี (ព៊ិស៊ី) 

ค ำว่ำ พิสี (ព៊ិស៊ី) ซึ่งแปลว่ำ ประเสริฐ หมำยถึง ประเสริฐ, วิเศษ, ยอดเยี่ยม   (พุทธศำสน

บัณฑิตย์, 1967: 759) ศพัทนี์ป้รำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...ស្លើយមួយម៉ាត់មកព៊ិស៊ី ហ.ឺ.. ថាន្របណ៊ីបងសៅនួនល្អង សរៀមចាំយូរសហើយណា
សសនហ៍សនង ហឺ... ក ាំស ល្ើយឱ្យបងអស់សងឃ៊ឹមណា” 

(បកាសាល បកដក - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...ตอบสักค ำเถอะนะ พิส ี ฮือ ... ว่ำปรำนีพี่แล้วนะนวลละออง ฉันรอมำ

นำนแล้วนะท่ีรัก ฮือ... อย่ำตอบให้ฉันสิ้นหวัง”  
(นกปีกเหล็ก – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ พิสี (ព៊ិស៊ី) แปลว่ำ ประเสริฐ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักที่เป็น

ผู้ประเสริฐ 

วรลกฺขณ์ (វរល្កខណ៍)  

ค ำว่ำ วรลกฺขณ์ (វរល្កខណ៍) แปลว่ำ ลักษณะที่ดี ซึ่งมีลักษณะที่ประเสริฐ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 

1967: 1163) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...សបើជាវសនាគង់បានវរល្កខណ ៍មករួមងនមថាន ក់អស់ព៊ីច៊ិនាា  សបើសាំណាងមានគង់
បានកនន៊ិដ្ឋា  មករួមវសនាន៊ឹងបង...” 

(សបើជាវសនាខុ្ាំ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...หำกเป็นวำสนำคงได้ วรลักษณ์ มำอยู่ร่วมและทะนุถนอมหมดจินดำ 

หำกมีโชคคงได้กนิษฐำมำร่วมวำสนำกับพ่ี...”  
(หำกเป็นวำสนำของฉัน – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ วรลกฺขณ์ (វរល្កខណ៍) แปลว่ำ ลักษณะที่ดี ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียก

หญิงผู้มีลักษณะดี 
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วรมิตร (វរម៊ិន្រត)  

ค ำว่ำ วรมิตร (វរម៊ិន្រត) แปลว่ำ เพ่ือนที่ดี หมำยถึง เพ่ือนที่ประเสริฐ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 

1967: 1163) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...ដងសទ៊ឹងសកងែបាំសពរដួងច៊ិតត ន្របាប់ថាវរម៊ិន្រត ឥតកបរកសនតើយ រង់ចាំរូបបងឥត
សលាេះសពល្សេើយ សទ៊ឹងសកងែសអើយព៊ិតឬយ៉ាងណា?...” 

(កន្រមងភួងងែុល្ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត)  
“...ล ำน้ ำสังแกปลอบดวงใจ บอกว่ำ วรมิตร ไม่เปลี่ยนไป เฝ้ำรอตัวพ่ีทุก

เวลำ ล ำน้ ำสังเกเอย จริงหรือไม?่..." 

(มำลัยดอกพิกุล – สิน สีสำมุต) 
ค ำว่ำ วรมิตร (វរម៊ិន្រត) แปลว่ำ เพ่ือนที่ดี ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เทียบ

กับเพ่ือนที่ดี 

สฺรีเฉฺนิม (ន្រស៊ីស្នើម) 

ค ำว่ำ สฺรีเฉนฺิม (ន្រស៊ីស្នើម) แปลว่ำ ผู้หญิงเก่ง เป็นค ำที่เกิดจำกกำรประสมระหว่ำงค ำว่ำ สฺรี 

(ន្រស៊ី2) กับค ำว่ำ  เฉฺนิม (ស្នើម) ซึ่งหมำยถึง โดดเด่น เลิศกว่ำคนอ่ืน (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 237) 

ค ำนี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“មហាសង្ក្រែ នតន្រចនឆាន ាំមួយសៅ ន្រទ្ងូកសនហាងសៅ ន៊ឹកន្រពួយខ្មល ចសៅបាំសភលចសរឿង
សដើម សរឿងបាត់ដាំបងចងន្រកងដសងហើម កាល្ជួបន្រស៊ីស្នើម រដូវសសនសើមផ្កែ រីកសគុសសាគ យ...” 

(រំដួល្ដងសទ៊ឹងសកងែ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 

“มหำสงกรำนต์เข้ำมำแทนปีใหม่ อกแสนระทม กังวลว่ำน้องจะลืมเรื่องเดิม 
เรื่องท่ีพระตะบอง ตอนที่เจอ ผู้หญิงเก่ง ณ ฤดูน้ ำค้ำงดอกไม้บำน...” 

(ล ำดวนล ำน้ ำสังเเก – สิน สีสำมุต) 

                                                           
2 ดูค ำศัพท์ในข้อ 3.2.1  ค ำเรียกผูห้ญิงท่ีมีค  ำวำ่ สฺรี “ន្រស៊ី” 
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ค ำว่ำ สฺรีเฉฺนิม (ន្រស៊ីស្នើម) แปลว่ำ ผู้หญิงเก่ง ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มี

ควำมสำมำรถ โดดเด่นในทุกเรื่อง 

สฺรีลฺอ (ន្រស៊ីល្អ) 

ค ำว่ำ สฺรีลฺอ (ន្រស៊ីល្អ) แปลว่ำ หญิงดี เป็นค ำที่เกิดจำกกำรประสมระหว่ำงค ำว่ำ สฺรี (ន្រស៊ី3)  กับ

ค ำว่ำ ลฺอ (ល្អ) ซึ่งหมำยถึง ไม่ร้ำย คือไม่มัวหมอง, ไม่มีที่ติ, เหมำะสม, ถูกต้อง, ประเสริฐ เช่น ใจดี รูป

ดี กำรกระท ำดี ค ำพูดดี (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 1144) จึงรวมควำมได้ถึง หญิงผู้ดี  ศัพท์นี้
ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...សតើនាងដ៊ឹងឬសទ្សៅ អ្ តសកស់ៅ ម ខរតឹកតល្អ អនូ! បងស ាំអងវរ ន្រស៊ីសអើយន្រស៊ី
ល្អ បងសូមអងវរ ន្រពមអ្ តសក់សៅ” 

(អ្ តសក់សៅអូន - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...นำงรู้หรือเปล่ำ ยืดผมเถอะ หน้ำยิ่งสวย น้อง! พ่ีขอร้อง หญิงเอย หญิงดี 

พ่ีขอร้อง ยอมยืดผมเถอะ” 
(ยืดผมเถอะน้อง – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ สฺรีลฺอ (ន្រស៊ីល្អ) แปลว่ำ หญิงดี ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เป็นคนดี

ไม่มีที่ติ 

ค ำว่ำ สฺรีลฺอ (ន្រស៊ីល្អ) สำมำรถใช้เป็นค ำเสียดสี ดังนั้นกำรใช้ค ำหรือกำรตีควำมจะต้องอิงบริบท

ที่ค ำศัพท์ปรำกฏด้วย ได้แก่ 

“...ចង់បានរួមរ័កសន្រតូវមានន្របាក់ សហាប៉ាវក ាំសងូតស្ង ក ាំស វ្ើដូចឆាា ទ្ន់ភលន់ ម៊ិនន្រតូវ
កាំណាញ់សរឿងន្របាក់ សនេះសៅចយសល្ង បងសអាយន្រស៊ីល្អ...” 

(សនេះគឺជាន្របាក់ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...อยำกร่วมรักต้องมีเงิน กระเป๋ำอย่ำแห้ง อย่ำท ำเหมือนแมวอ่อนโยน 

อย่ำเหนียวเรื่องเงิน นี่เอำไปจ่ำยเล่น พ่ีให้น้องผู้เป็นหญิงดี...” 
(นี่คือเงิน – สิน สีสำมุต) 

                                                           
3 ดูค ำศัพท์ในข้อ 3.2.1  ค ำเรียกผูห้ญิงท่ีมีค  ำวำ่ สฺรี “ន្រស៊ី” 
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ค ำว่ำ สฺรีลฺอ (ន្រស៊ីល្អ) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำทีผู่้ชำยใช้เรียกผู้หญิงโดยมีนัยในเชิงประชุด

ประชันว่ำเป็นผู้หญิงไม่ดีที่เห็นแก่เงินอย่ำงเดียว 

ข. ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะความไม่ดี 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมไม่ดีของผู้หญิง หมำยถึงค ำที่
สะท้อนให้เห็นถึงข้อบกพร่อง หรือข้อเสียเพ่ือใช้เรียกผู้หญิง ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ
ควำมไม่ดีของผู้หญิงจ ำนวน 5 ค ำ ได้แก่ สฺรีจิตฺตสฺรล่ (ន្រស៊ីច៊ិតតន្រសល្់), สฺรีจิตฺตสำวำ (ន្រស៊ីច៊ិតតសាវ៉ា ), สฺรี

เจิก (ន្រស៊ីសចើក), สฺรีจิตฺตมืนแสน (ន្រស៊ីច៊ិតតម ឺនកសន), และ สฺรีจิตฺตสำมำนฺย์ (ន្រស៊ីច៊ិតតសាមានយ), ดังปรำกฏใช้

ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

สฺรีจิตฺตมืนแสน (ន្រស៊ីច៊ិតតម នឺកសន)  

ค ำว่ำ สฺรีจิตฺตมืนแสน (ន្រស៊ីច៊ិតតម ឺនកសន) แปลว่ำ หญิงหลำยใจ เป็นค ำที่เกิดจำกกำรประสม

ระหว่ำงค ำว่ำ สฺรี (ន្រស៊ី4) ค ำว่ำ จิตฺต (ច៊ិតត5)  ค ำว่ำ มืน (ម ឺន) หมำยถึง จ ำนวนสิบพัน (10,000) (พุทธ

ศำสนบัณฑิตย์, 1967: 893) กับค ำว่ำ แสน (កសន) ซ่ึงหมำยถึง จ ำนวนสิบหมื่น (100,000) (พุทธ

ศำสนบัณฑิตย์,1967: 1406) จึงรวมควำมได้ถึง ผู้หญิงใจหมื่นแสนซึ่งเพรำะมีหลำยใจ  ศัพท์นี้ปรำกฏ

ใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  
“...បងឈឺកកឈាម ដូចអ្ កសាសរ៉ាន ឈឺហួសន្រពាំកដន ន្រស៊ីច៊ិតតម នឺកសន ន៊ឹកកសន

សោមន៊ិញ សបេះដូងមួយឱ្យសគដូរទ្៊ិញ ដូចទ្៊ឹកសទ៊ឹង ហូរម៊ិនវិល្វិញ សោមន៊ិញសន្រពាេះន្រស៊ីច៊ិតតន្រសល្់
...” 

(សាា នសឈើអភ័ពវ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
 

                                                           
4 ดูค ำศัพท์ในข้อ 3.2.1/6  ค ำเรียกผู้หญิงที่มีค ำว่ำ สฺรี (ន្រស៊ី) 
5 ดูค ำศัพท์ในข้อ 3.2.2.1.2/1  ค ำว่ำ จิตฺต (ច៊ិតត)  
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“...พ่ีเป็นลิ่มเลือดเหมือน อก สำเรน เจ็บปวดเหลือเกิน หญิงใจหม่ืนแสน
นึกแล้วแสนปวดร้ำว หัวใจอันเดียวเธอก็ค้ำขำย เหมือนน้ ำล ำคลองท่ีไหลไปและไม่
ย้อนกลับ ปวดร้ำวเพรำะหญิงใจโลเล...” 

(สะพานไมอ้ภพั – สิน สีสำมตุ) 

ค ำว่ำ สฺรีจิตฺตมืนแสน (ន្រស៊ីច៊ិតតម ឺនកសន) แปลว่ำ หญิงหลำยใจ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ี

ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักซึ่งมีหลำยใจ จิตใจไม่ม่ันคง 

สฺรีจิตฺตสฺรล่ (ន្រស៊ីច៊ិតតន្រសល្់) 

ค ำว่ำ สฺรีจิตฺตสฺรล่ (ន្រស៊ីច៊ិតតន្រសល្់) แปลว่ำ หญิงใจโลเล เป็นค ำท่ีเกิดจำกกำรประสมระหว่ำงค ำ

ว่ำ  สฺรี (ន្រស៊ី6)  ค ำว่ำ จิตฺต (ច៊ិតត) ที่หมำยถึง ธรรมชำติส ำหรับเก็บสะสมควำมรู้สึก ส ำหรับคิด คือ

วิญญำณ เช่น ใจตรง ใจเบี้ยว ใจดี ใจร้ำย ฯลฯ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 196) กับค ำว่ำ สฺรล ่
(ន្រសល្)់ ซึ่งหมำยถึง ชื่อไม้ชนิดหนึ่ง ใบมีขนำดเล็กและแข็ง มีหลำยชนิดเช่น สนหำงช้ำง สนแดง เป็น

ต้น (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 1472) ต้นสนเป็นต้นไม้ที่ยืนต้น มีอำยุหลำยปี ส่วนใบสนมีลักษณะ
แห้ง ซึ่งเมื่อมีลมพัด ใบของต้นนี้ก็จะพัดพำไปตำมพลังลมอย่ำงง่ำยดำย ดังนั้นคนเขมรก็มักจะเปรียบ
ผู้หญิงที่มีจิตใจโลเล ไม่ม่ันคงกับต้นสน ศัพท์นี้ปรำกฏในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...បងឈឺកកឈាមដូចអ្ កសាសរ៉ាន ឈឺហួសន្រពាំកដន ន្រស៊ីច៊ិតតម ឺនកសនន៊ឹកកសន
សោមន៊ិញ សបេះដូងមួយឱ្យសគដូរទ្៊ិញ ដូចទ្៊ឹកសទ៊ឹង ហូរម៊ិនវិល្វិញ សោមន៊ិញសន្រពាេះន្រស៊ីច៊ិតតន្រសល្់
...” 

(សាា នសឈើអភ័ពវ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...พ่ีเป็นลิ่มเลือดเหมือน อก สำเรน เจ็บปวดเหลือเกิน หญิงใจหมื่นแสน

นึกแล้วแสนปวดร้ำว หัวใจอันเดียวเธอก็ค้ำขำย เหมือนน้ ำล ำคลองท่ีไหลไปและไม่
ย้อนกลับ ปวดร้ำวเพรำะหญิงใจโลเล...” 

(สะพำนไม้อภัพ – สิน สีสำมุต) 
ค ำว่ำ สฺรีจิตฺตสฺรล่ (ន្រស៊ីច៊ិតតន្រសល្់)  แปลว่ำ หญิงใจโลเล ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้

เรียกหญิงคนรักท่ีมีจิตใจโลเล ไม่ม่ันคง  
 

                                                           
6 ดูค ำศัพท์ในข้อ 3.2.1  ค ำเรียกผูห้ญิงท่ีมีค  ำวำ่ สฺรี “ន្រស៊ី” 
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สฺรีจิตฺตสามานฺย์ (ន្រស៊ីច៊ិតតសាមានយ) 

ค ำว่ำ สฺรีจิตฺตสำมำนฺย์ (ន្រស៊ីច៊ិតតសាមានយ) แปลว่ำ หญิงหลำยใจ เป็นค ำที่เกิดจำกกำรประสม

ระหว่ำงค ำว่ำ สฺรี (ន្រស៊ី7) ค ำว่ำ จิตฺต (ច៊ិតត8) กับค ำว่ำ สำมำนฺย์ (សាមានយ) ซึ่งหมำยถึง สำธำรณะ; สำมญั; 

ที่เท่ำกัน; นับร้อยนับพัน เช่น โจรสำมัญ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 1334) จึงรวมควำมได้ถึง ผู้หญิง
ที่ไม่ซื่อสัตย์ มีหลำยใจ  ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...សជរឬជូនពរ ន្រស៊ីច៊ិតតសាមានយ? ល្បល្ួចសបើកសសាស វណណ ឱ្យន្រពានពួនរួមកា
យា ស ើញចាស់ន៊ឹងកភនក ន្រស៊ីន្រប៊ឹងន្របកកកសដ្ឋេះសារ ចាំណងសសនហ៍សយើងកាំន្រពា ជ៊ីវ៉ា ន្រសាយ
កបត់បាំពាន...” 

(ដាំសណើរ្លងកដន - កកវ សារ៉ា ត់) 
“...ด่ำหรืออวยพรหญิงหลายใจ แอบเปิดประตูให้ชำยเข้ำมำร่วมกำยำ 

เห็นชัดกับตำ เธอยังพยำยำมเถียง ควำมรักของเรำต้องก ำพร้ำ เพรำะชีวำนอกใจ...” 

(กำรเดินทำนข้ำมแดน – แกว สำรำต่) 

ค ำว่ำ สฺรีจิตฺตสำมำนฺย์ (ន្រស៊ីច៊ិតតសាមានយ) แปลว่ำ หญิงหลำยใจ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ี

ผู้ชำยใช้เรียกหญิงที่มีหลำยใจ  

 

สฺรีจิตฺตสาวา (ន្រស៊ីច៊ិតតសាវ៉ា )  

ค ำว่ำ สฺรีจิตฺตสำวำ (ន្រស៊ីច៊ិតតសាវ៉ា ) ซึ่งแปลว่ำ หญิงหลำยใจ เป็นค ำที่เกิดจำกกำรประสม

ระหว่ำงค ำว่ำ สฺรี (ន្រស៊ី9)  ค ำว่ำ จิตฺต (ច៊ិតត10) กับค ำว่ำ สำวำ (សាវ៉ា ) ซึ่งหมำยถึง ที่เกี่ยวกับซำกศพ; ทีม่ี

กลิ่นเหม็น; รำคำถูก, ไม่มีรำคำ, ที่ย้ำยที่ได้ง่ำย, ไม่แน่แท้, จับสิ่งนี้บ้ำงสิ่งนั้นบ้ำง เช่น ควำมคิดโอน
เอน ใจโอนเอน คนโอนเอน (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 1343) จึงรวมควำมได้ถึง ผู้หญิงที่ไม่
จงรักภักดี ไม่มั่นคงในเรื่องควำมคิดและควำมรัก ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  
                                                           
7 ดูค ำศัพท์ในข้อ 3.2.1  ค ำเรียกผูห้ญิงท่ีมีค  ำวำ่ สฺรี (ន្រស៊ី) 
8 ดูค ำศัพท์ในข้อ 3.2.2.1/ข  ค ำวำ่ จิตฺต (ច៊ិតត) 
9 ดูค ำศัพท์ในข้อ 3.2.1  ค ำเรียกผูห้ญิงท่ีมีค  ำวำ่ สฺรี (ន្រស៊ី) 
10 ดูค ำศัพท์ในข้อ 3.2.2.1/ข  ค  ำวำ่ (ច៊ិតត)  
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“សកន្រមកសតវសន្រកៀល្ វសដៀល្សជរសា៊ី មន សសដូចកាក៊ី ន្រស៊ីច៊ិតតសាវ៉ា  ច៊ិតតរស់ដូច
ន្រពានសន្រសកឃ្លល នតណាហ  រូបដូចសទ្វតា មារយាទ្ដូចឈលូស...” 

(ទ្ាំន៊ិញសសនហា - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“เสียงร้องของนกปั้นจั่น ร้องด่ำคนกำกี หญิงหลายใจที่ใช้ชีวิตเหมือนนักล่ำ 

หิวกระหำยตัณหำ รูปเหมือนนำงฟ้ำ มำรยำทเหมือนเก้ง...” 
(ค้ำขำยเสน่หำ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ สฺรีจิตฺตสำวำ (ន្រស៊ីច៊ិតតសាវ៉ា ) ซึ่งแปลว่ำ หญิงหลำยใจ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำย

ใช้เรียกหญิงผู้เป็นที่รักซึ่งมีสองใจ ไม่มั่นคง เปลี่ยนใจได้ตลอดเวลำ 

สฺรีเจีก (ន្រស៊ីសចើក)  

ค ำว่ำ สฺรีเจิก (ន្រស៊ីសចើក) แปลว่ำ เจ้ำชู้ เป็นค ำที่เกิดจำกกำรประสมระหว่ำงค ำว่ำ สฺรี (ន្រស៊ី11)   

กับค ำว่ำ เจิก (សចើក) ซึ่งหมำยถึง ที่มีจิตใจไม่สงบนิ่ง มักจะมีอำรมณ์ในด้ำนกำมคุณ ใช้กับผู้หญิง เป็น 

หญิงเจิก (หญิงที่มีกำมำรมณ์สูง) (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 201) จึงรวมควำมได้ถึงหญิงเจ้ำชู้ ศัพท์
นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...សាា ប់ច េះសភលងកខារល្បសជរ ន្រស៊ីសចើក ច៊ិតតន្រជួល្សរីក សបើកន្រទូ្ងឱ្យន្របុស 
អាពាហ៍ព៊ិពាហ៍ន្រគន់កតបាូរសឈាា េះ កបត់ច៊ិតតកដល្សសាា េះ ផ្កល ស់ឆាង ញ់ន្របុសងា៊ី...” 

(ទ្ាំន៊ិញសសនហា - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...ฟังเถอะเพลงเขมรแอบด่ำ หญิงเจ้าชู้ ใจไม่นิ่ง เปิดอกให้ผู้ชำย งำน

แต่งงำนเป็นเพียงกำรเปลี่ยนชื่อ นอกใจที่ซื่อสัตย์ เปลี่ยนผู้ชำยใหม่...” 
(ค้ำขำยเสน่หำ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ สฺรีเจีก (ន្រស៊ីសចើក) แปลว่ำ เจ้ำชู้ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักที่

เป็นคนเจ้ำชู้ 

                                                           
11 ดูค ำศัพท์ในข้อ 3.2.1  ค ำเรียกผูห้ญิงท่ีมีค  ำวำ่ สฺรี (ន្រស៊ី) 
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3.2.2.2 ค าเรียกผู้หญิงท่ีแสดงรูปร่างและหน้าตา 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงรูปร่ำงและหน้ำตำ หมำยถึงค ำท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะภำยนอกของผู้หญิงรวมทั้งควำมงำม ควำมสดใส สีผิว และรูปร่ำง เป็นต้น ค ำเรียกผู้หญิงที่
แสดงรูปร่ำงและหน้ำตำสำมำรถแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ 

ก. ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะความงามโดยรวม 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมงำมโดยรวม หมำยถึงค ำท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงควำมสวยควำมงำมเพ่ือใช้เรียกผู้หญิง ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมงำม
โดยรวมจ ำนวน 3 ค ำ ได้แก่ โฉมฉำย (សឆាមឆាយ), โฉมยง่ (សឆាមយង)់, และ โฉมเฉลำ (សឆាមសលល ) ดัง

ปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

โฉมฉาย (សឆាមឆាយ)  

ค ำว่ำ โฉมฉำย (សឆាមឆាយ) หมำยถึง  ที่มีรูปร่ำงผุดผ่องและสดใส (พุทธศำสนบัณฑิตย,์ 1967: 

233) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“បងស ើញន្រស៊ីន្រសស់ន្រប៊ិមន្រប៊ិយព៊ីចមាង យ សក់អនាល យភន្រកត័សឆាមឆាយ ដូចគាំនូរ...”  

(សាា យដួងតារ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“พ่ีเห็นหญิงสวยสดใสจำกที่ไกล ผมยำว พักตร์โฉมฉายเหมือนภำพวำด...” 

(เสียดำยดวงดำรำ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ โฉมฉำย (សឆាមឆាយ)  ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีรูปร่ำงผุดผ่อง

และสดใส 

โฉมเฉฺลา (សឆាមសលល )  

ค ำว่ำ โฉมเฉลฺำ (សឆាមសលល )  หมำยถึง ที่มีรูปร่ำงสูงและสดใส (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 

233) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  
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“ជួនជាង្ចដនយជួនតន់ោវន្រស៊ី ប៊ីដូចឥស៊ីជប់រូបសឆាមសលល  សល្ើរងយនតន្រកុងតាម
ដាំណាក់ផ្សលូវ រូបបងន៊ិងសៅ អងគុយជ៊ិតគន ...” 

(ច័នទរេះសល្ើរងយនតន្រកុង - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“บังเอิญได้เจอเตียว รำวกับฤษีปั้นรูปโฉมเฉลา อยู่บนรถเมล์ตำมถนน พ่ี

กับน้อง นั่งใกล้กัน...” 
(ดวงจันทร์ขึ้นบนรถเมล์– สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ โฉมเฉฺลำ (សឆាមសលល ) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงที่มีรูปร่ำงสูงและ

สดใส 

 

โฉมยง่ (សឆាមយង់)  

ค ำว่ำ โฉมยง่ (សឆាមយង)់  หมำยถึง ที่มีรูปร่ำงสดใสและดูเหมือนนิล (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 

1967: 233) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...កកវន្រពល្៊ឹងបង បងសូមអងវរ ល្ន់តួនួនល្អង សូន៊ីន្រសស់ សមតាត បងផ្សង សឆាម
យង ់បងសសនហ៍ន្រស៊ី...” 

(សូន៊ីបណាូ ល្ច៊ិតត - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...ขวัญแก้วของพ่ี พ่ีขอร้องนวลละออง สูนี12 ปรำนีพี่ด้วยนะโฉมยง ่ พ่ีรัก

น้อง...” 
(สูนียอดรัก – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ โฉมยง่ (សឆាមយង់) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีรูปร่ำงสดใสและดู

เหมือนนิล 

ข. ค าเรียกผู้หญิงท่ีแสดงลักษณะสีผิวของผู้หญิง 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะผิวงำมและสีผิวของผู้หญิง หมำยถึง
ค ำท่ีสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสีผิวและสภำพผิวของผู้หญิง เช่น นวล, สีผิว เช่น ด ำ หรือ คล้ ำ เป็น

                                                           
12 เป็นช่ือเฉพาะของผูห้ญิง 
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ต้น ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะผิวงำมและสีผิวของผู้หญิงจ ำนวน 4 ค ำ ได้แก่ เขฺมำ 
(សមា ), เมำ (ស ៉), นวนลฺอง (នួនល្អង), และ สฺรแอม (ន្រសកអម) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

เขฺมา (សមា )  

ค ำว่ำ เขฺมำ (សមា ) แปลว่ำ ด ำ หมำยถึง ที่มีสีมืด หรือสีอย่ำงถ่ำน ตรงข้ำมกับ ขำว (พุทธศำสน

บัณฑิตย์, 1967: 113) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...អូនជាប បាា  សៅសកាេះជ័យទ័្ត ជ៊ីចបកាំសត់ សៅសកាេះន្រគបបាយ រូបបងកសមាល េះ 
អូនសៅសមម៉ាយ សមា  សអើយក ាំសាា យ ្លងកន្រពកព៊ីរនាក់...” 

(ទ្ូកសតាន ត - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
 

“...น้องเป็นบุปผำที่เกำะจัยทัต13 จีจำบ14ผู้น่ำสงสำรอยู่เกำะครอบบำย15 พ่ี
เป็นหนุ่ม น้องเป้นม่ำย ด้าเอยอย่ำเสียดำย ข้ำมคลองด้วยกันสองคน...” 

(เรือไม้ (ตำล) – สิน สีสำมุต) 
ค ำว่ำ เขฺมำ (សមា ) ซึ่งแปลว่ำ ด ำ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงม่ำยท่ีมีผิวด ำ  

นวนลฺอง (នួនល្អង)  

ค ำว่ำ นวนลฺอง (នួនល្អង) หมำยถึง ที่มีสีผิวผุดผ่อง (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 519) ศัพท์นี้

ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...សអើតតាមបងអួចល្ួចសមល៊ឹងឆាង យ អកមួយគូសបាយ រីករយសៅសល្ើបងគង 
ថាន ក់ងនមល្ួងសលាមគន អូនបង កបលកកតនួនល្អង កន្របខនងសចល្បងឯកា...” 

(ក ាំស វ្ើបាបបង - អ ៊ឹង ណារី) 

                                                           
13 เป็นช่ือของเกำะ 
14 เป็นช่ือเฉพำะของผูช้ำย 
15 เป็นช่ือของเกำะ 
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“...โผล่หน้ำออกมำตำมหน้ำต่ำง...แอบมองไปไกล เห็นเหยี่ยวปลำใหญ่หัว
เทำหนึ่งคู่ เพลิดเพลินอยู่บนกิ่งไม้ ดูแลซึ่งกันและกัน แต่นวลละออง กลับทิ้งพ่ีไปให้
พ่ีเดียวดำย...” 

(อย่ำท ำร้ำยพี่ – อึง ณำรี) 
ค ำว่ำ นวนลฺอง (នួនល្អង) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีสีผิวผุดผ่อง 

เมา (ស ៉)  

ค ำว่ำ เมำ (ស ៉) กลำยเสียงมำจำกค ำว่ำ เขฺมำ (សមា ) แปลว่ำ ด ำ หมำยถึง ที่มีสีมืด หรือสีอย่ำง

ถ่ำน ตรงข้ำมกับ ขำว (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 113) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...បងឃ្លល តឆាង យសហើយ ស ៉ក ាំសៅហាង បងឃ្លល តឆាង យសហើយស ៉ក ាំសៅហាង កមា
អូន ឱ្!ណាកមាអូនន៊ិងបង...” 

(ន្រស៊ីស ៉ - កកវ សារ៉ា ត់) 
“...พ่ีต้องห่ำงแล้วน้องด้า อย่ำเศร้ำหมอง พ่ีต้องห่ำงแล้ว...น้องอย่ำเศร้ำ

หมอง กรรมของน้อง โอ้! เป็นกรรมของน้องกับพ่ี...” 

(หญิงด ำ – แกว สำรำต่) 
ค ำว่ำ เมำ (ស ៉) ซึ่งแปลว่ำ ด ำ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักที่มีผิวด ำ 

สฺรแอม (ន្រសកអម) 

ค ำว่ำ สฺรแอม (ន្រសកអម) แปลว่ำ ผิวคล้ ำ หมำยถึง ที่เป็นสีด ำอย่ำงดีเลิศ ด ำแต่สดใส (ใช้กับสี

ผิวของมนุษย์) เช่น ผิวคล้ ำ ค ำเรียกหญิงที่รักท่ีมีสีผิวคล้ ำ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 1477) ศัพท์นี้
ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...ភូម៊ិស ខសានតបានចររូបន្រស៊ី ផ្សទេះចរង្ណកកបរមាត់កាំពង់ ន្រសកអមសអើយន្រសស់ន្រស៊ី
សឆាមយង់ ឱ្យបងល្ង់កនុងទ្៊ឹកមនតសសនហ៍ចរង្ណ...” 

(កចវទ្ូករកសសនហ៍ - កកវ សារ៉ា ត់) 
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“...หมู่บ้ำนสุขสันต์จำรรูปหญิง บ้ำนน้องผู้มีค่ำอยู่ใกล้ท่ำน้ ำ ผิวคล ้าเอย
หญิงสดใสโฉมยง ให้พ่ีหลงรัก...” 

(พำยเรือหำควำมรัก – แกว สำรำต่) 
ค ำว่ำ  สฺรแอม (ន្រសកអម) ซึ่งแปลว่ำ ผิวคล้ ำ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำทีผู่้ชำยใช้เรียกหญิงคน

รักที่มีผิวคล้ ำ 

ค. ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะความสดใสของผู้หญิง 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมสดใสของผู้หญิง หมำยถึงค ำที่
สะท้อนให้เห็นถึงควำมผ่องใส ไม่ขุ่นมัวเพื่อใช้เรียกผู้หญิง ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ
ควำมสดใสของผู้หญิงจ ำนวน 1 ค ำ ได้แก่ สฺรส่ (ន្រសស)់ ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

สฺรส่ (ន្រសស់) 
ค ำว่ำ สฺรส่ (ន្រសស)់ แปลว่ำ สดใส หมำยถึง ที่ยังเปียก ยังไม่แห้ง ยังไม่กรอบ เช่น ปลำสด ผัก

สด; ที่ไม่มัวหมอง ดีเลิศ สง่ำงำม เช่น หน้ำสดใส (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 1474) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้
ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...សជឿច៊ិតតបងច េះ បងសសាា េះ ន្រសស់ ក ាំសងស័យ សជឿច េះណាង្ងល សលាក៊ិយគា នអូន 
ដូចសូនយសរខ រ...” 

(បា៊ីមួយជ៊ីវិត - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...เชื่อใจพ่ีเถอะ พ่ีจงรักภักดีกับ หญิงสดใสอย่ำสงสัย เชื่อเถอะนะ โลกนี้

ไม่มีน้องเหมือนสิ้นชีวำ...” 

(สำมีตลอดชีวิต – สิน สีสำมุต) 
ค ำว่ำ สฺรส่ (ន្រសស)់ แปลว่ำ สดใส ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีควำม

สดใส 
ค ำว่ำ สฺรส่ (ន្រសស)់ นอกจำกสำมำรถใช้ได้เพียงล ำพังแล้ว ค ำนี้ยังสำมำรถใช้กับค ำอ่ืนได้และ

ยังคงควำมหมำยดังเดิม ดังนี้ 
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ค ำว่ำ สฺรีสฺรอส่ (ន្រស៊ីន្រសស់) แปลว่ำหญิงสดใส 

“...សមសនេះសៅសម ន្រស៊ីន្រសស់មានន្រទ្ង់ សកា៊ិសមន៊ឹងកាច់រាំវង់ ន្រស៊ីន្រសស់
មានន្រទ្ង់សមល្អអសាា រយ...” 

(ចាំកតអនក - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...เหมำะสมมำกหญิงสดใสมีทรง เหมำะกับท่ำร ำวงหญิงสดใสมีรูปร่ำง

สวยงำม...” 
(รอแต่คุณ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ สฺรีสฺรส่ (ន្រស៊ីន្រសស់) แปลว่ำ หญิงสดใส ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้

เรียกหญิงผู้มีควำมสดใส 

ค ำว่ำ สฺรส่สฺรี (ន្រសសន់្រស៊ី) แปลว่ำหญิงสดใส 

“...សដើរតាមភលឺកន្រសសាកខសសនទូច ច៊ិតតមួយន្រពឺន្រពួចកួចន៊ឹកនួនល្អងន៊ឹកស ើញ
ន្រសសន់្រស៊ី ភ័យផ្សងអរផ្សងសន្រពាេះអូនន៊ិងបងសយើងជ៊ិតសរៀបការ...” 

(សជើងភនាំទ្ោ - អ ៊ឹង ណារី) 
“...เดินเก็บสำยเบ็ดบนคันนำ อีกใจหนึ่งนึกถึงนวลละออง นึกถึง หญิง

สดใส พ่ีตกใจไปด้วยดีใจไปด้วยเพรำะเรำจะแต่งงำนกันแล้ว...” 

(เชิงเขำททำ – อึง ณำรี) 
ค ำว่ำ สฺรส่สฺรี (ន្រសស់ន្រស៊ី) แปลว่ำ หญิงสดใส ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้

เรียกหญิงผู้มีควำมสดใส   
ค ำว่ำ สฺรส่ชีวา (ន្រសសជ់៊ីវ) แปลว่ำหญิงสดใสที่มีควำมส ำคัญดังชีวิต 

“...ឱ្!វសយាសអើយសូមអនកវិល្វញិមក សូមនាាំពាាំយកពាកយសពចន៍ខល៊ឹមសារ 
ពាកយកដល្ព៊ីសរេះមានសឈាា េះសសនហា ឬ ន្រសសជ់៊ីវ មានសងារសហើយ”  

(តាមវសនា - អ ៊ឹង ណារី) 
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“...โอ้! วำยุเอยโปรดกลับมำ โปรดช่วยน ำพำถ้อยค ำ ค ำท่ีไพเรำะและมี
ชื่อเธอในนั้น หรือ ชีวาผู้สดใส มีแฟนแล้ว” 

(ตำมวำสนำ – อึง ณำรี) 
ค ำว่ำ สฺรส่ชีวำ (ន្រសស់ជ៊ីវ) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีควำม

สดใสและมีควำมส ำคัญเท่ำกับชีวิต 

ค ำว่ำ สฺรส่บวร (ន្រសសប់វរ) แปลว่ำหญิงผู้ดีและสดใส 

“...ររដ៊ិតដល់្ខយល្់សម ន្រទ្ ឱ្យសលុតរនធត់ន្រទ្ូងញាប់ញ័រ ន្រពឺន្រពួចផ្សាូចន៊ឹកន្រសស់
បវរ...” 

(ខយល្់សម ន្រទ្ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...หนำวทีล่มทะเล ท ำให้หวั่นไหวใจเต้น เริ่มคิดถึงน้องที่เป็นผู้ดีและ

สดใส...” 

(ลมทะเล – สิน สีสำมุต) 
ค ำว่ำ สฺรส่บวร (ន្រសស់បវរ) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีควำม

สดใสและเป็นผู้ดี 

ง. ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะความงามดังนางสวรรค์ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมงำมดังนำงสวรรค์ หมำยถึงค ำ
ที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมงำมเป็นเลิศท่ีเทียบได้กับนำงสวรรค์ ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดง
ลักษณะควำมงำมดังนำงสวรรค์จ ำนวน 1 ค ำ ได้แก่ เทวี (សទ្វី) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

เทวี (សទ្វី) 
ค ำว่ำ เทวี (សទ្វី) กลำยมำจำกค ำว่ำ เทพี (សទ្ព៊ី) ซึ่งหมำยถึง ภรรยำหลวงของพระสมมติเทพ 

สตรีผู้เป็นมเหสีอย่ำงถูกต้องของพระมหำกษัตรย์ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 450) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้
ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  
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“សទ្វ.ី.. ជានារីមកព៊ីឋានសួគ៍ ន្របុសៗសន្រកាមសមឃ្ល ន្រគប់គន ចង់បានន្រស៊ី កតព៊ិស៊ី
មានមាា ស់សៅសហើយ...”  

(សទ្វីកមាុជា - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“เทว.ี..เป็นนำรีจำกสวรรค์ ผู้ชำยใต้ท้องฟ้ำ ทุกคนอยำกได้เธอ แต่เธอมี
เจ้ำของแล้ว...” 

(เทวีกัมพูชำ – สิน สีสำมุต) 
ค ำว่ำ เทวี (សទ្វ)ី ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงท่ีสวยงำมดังนำงฟ้ำ 

จ. ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงรูปร่างภายนอก 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงรูปร่ำงภำยนอก หมำยถึงค ำท่ีสะท้อนให้เห็น
ถึงลักษณะรูปร่ำงของผู้หญิง เช่น ผอม อ้วน เป็นต้น ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงรูปร่ำงภำยนอก
จ ำนวน 9 ค ำ ได้แก่ กนฺตุลอุก (កនតុល្អ ក), กนฺทูจ (កនទូច), ก เปำ (កាំសប៉ា), กฺรมำบ ่(ន្រកម៉ាប់), ตูจตน่ (តចូ
តន់), ทงวง (ទ្ងវង), นิมนวน (ន៊ិមនួន), สฺรฬน (ន្រសេន), และ สฺรีตูจจฺรอฬึง (ន្រស៊ីតូចន្រចេ៊ឹង)  ดังปรำกฏ

ใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

กนฺตุลอุก (កនតុល្អ ក)  
ค ำว่ำ กนฺตุลอุก (កនតុល្អ ក) แปลว่ำ ตุ้ยนุ้ย มำจำกค ำว่ำ กนฺตุล (កនតុល្) หมำยถึง อวบและ

เตี้ย (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 15) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...កនតលុ្អ ក សអើយ នាងសកើតឆាន ាំអ៊ី សមតចបានជាន្រស៊ី ល្អន្រសស់ជាងសគ...” 
(អន្រាន្រតឆាា កអក - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 

“...ตุ้ยนุ้ยเอย นำงเกิดปีอะไร ท ำไมหญิงสวยกว่ำคนอื่น...” 

(แมวไอกลำงคือ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ กนฺตุลอุก (កនតុល្អ ក) ซึ่งแปลว่ำ ตุ้ยนุ้ย ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้

มีรูปร่ำงอวบและเตี้ย 
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กนฺทูจ (កនទូច)  
ค ำว่ำ กนฺทูจ (កនទូច) แปลว่ำ กระเปี๊ยก น่ำจะกลำยเสียงมำจำกค ำว่ำ ตูจ (តូច) ซึ่งหมำยถึง 

ตรงข้ำมกับ ใหญ่  (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 350) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“កនកនទចូ អូនសអើយ អូនសអើយ កន ន្រសលាញ់បងច េះ (២ដង) (ន្រសស់អឺន្រសស់) 
បងជាសម  ាំរូបន្រសស់ សហើយសៅកាំសលាេះផ្សងណាកនទូចសអើយ...”  

(សម  ាំកាំសលាេះ - មាស សាម៉ន) 
“กระเปี๊ยก เอย น้องเอยรักพ่ีเถอะ (2ครัง้) (สดใสอือสดใส) พ่ีเป็นก ำนันรปู

หล่อ แล้วยังโสดด้วยนะกระเปี๊ยกเอย...” 
(หนุ่มก ำนัน – มำส สำมอน) 

ค ำว่ำ กนฺทูจ (កនទូច) ซึ่งแปลว่ำ กระเปี๊ยก ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียก

หญิงผู้มีรูปร่ำงเล็ก 

ก เปา (កាំសប៉ា)  
ค ำว่ำ ก โป (កាំសប៉ា) แปลว่ำ อวบ ค ำนี้น่ำจะมีที่มำจำกค ำว่ำ เปำง (សប៉ាង) ซึ่งหมำยถึง โป่ง  

(พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 635) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...កាំសប៉ា សប៉ាសអើយ សសលៀកសខ្មកាំប៊ឹត ន្របុសៗ ែ្ួតច៊ិតត សន្រពាេះតប៊ិតកាំសប៉ា...” 
(អន្រាន្រតឆាា កអក - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 

“...น้องอวบ เอย สวมกำงเกงยืดติดตัว ท ำให้ผู้ชำยคลั่งไคลเพรำะเธอ...” 
(แมวไอตอนกลำงคือ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ ก โป (កាំសប៉ា) ซึ่งแปลว่ำ อวบ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีรูปร่ำง

อวบ 

กฺรมาบ่ (ន្រកម៉ាប់)  
ค ำว่ำ กฺรมำบ ่(ន្រកម៉ាប)់ แปลว่ำ อวบอั๋น ค ำนี้น่ำจะมีที่มำจำกค ำว่ำ กฺรมบ่ (ន្រកមប់) ซึ่งหมำยถงึ 

อ้วน หรือ บวม (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 76) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  
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“ន្រកម៉ាប់ៗសអើយ សាច់សេើងន្រកមប់ៗ ខលួនដូចសគសប់ សាច់សេើង កសនាៀនៗ 
ចាំកណកខ្ុាំសគម ដូចក៊ិកអាសភៀន អ៊ីយូយ ម៊ិនហ្ាន យកស្វើគូរសទ្...” 

(កាំបល៊ិណាវអូ - មាស សាម៉ន) 
“น้องอวบอ๋ัน เอย เนื้อแน่น ตัวเหมือนเขำเติมลม เนื้อแน่น ๆ สว่นฉันผอม

เหมือนติดฝิ่น ว้ำว ไม่กล้ำปองเป็นคู่หรอก...” 

(กฺมบฺลิณำวโอ – มำส สำมอน) 

ค ำว่ำ กฺรอมำบ่ (ន្រកម៉ាប់) ซึ่งแปลว่ำ อวบอั๋น ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มี

รูปร่ำงอวบอั๋น 

ตูจตน่ (តូចតន់)  
ค ำว่ำ ตูจตน่ (តូចតន់) แปลว่ำ ตัวเล็กและมีค่ำ เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ ตูจ (តូច16) กบัค ำวำ่ 

ตน่ (តន់) ซ่ึงหมำยถึง  แพง เล็กและมีรำคำแพง (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 335) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ใน

เพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...ព សោធ ចង្ន្រង ដល្់ផ្សទេះកាល្ណា តចូតន់ វច បសអអ ក្ែន្រស៊ី ឱ្យសដញខ្មាំខុ្ាំ...”  
(លាភចង្ន្រង - អ ៊ឹង ណារី) 

“...โธ่เอ๊ยจัญไร ถึงบ้ำนเมื่อไหร่ น้อง สั่งให้หมำไล่กัดฉัน...” 
(ลำภจัญไร – อึง ณำรี) 

ค ำว่ำ ตูจตน่ (តូចតន់) ซึ่งแปลว่ำ ตัวเล็กและมีค่ำ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียก

หญิงผู้มีรูปร่ำงบอบบำงและเป็นคนที่มีคุณค่ำ 

ทงวง (ទ្ងវង)  
ค ำว่ำ  ทงวง (ទ្ងវង)  แปลว่ำ หญิงผู้มีร่ำงอ้อนแอ้น หมำยถึง อ่อนโยน ละมุนละม่อม 

อ้อนแอ้น (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 401) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

                                                           
16 ดูค ำศัพท์ในข้อ 3.2.2.2/ง  ค ำว่ำ ตูจ (តូច) 



  85 

“...កាល្បងស ើញន្រស៊ីកនុងវ័យន្រកម ាំ ដណត ប់ផ្កហ្ ម រំសយាល្ផ្កែ ចរ ទ្ងវង សក់
កវងន្រកាល្ន្រគបសល្ើសាា  ទ្៊ឹកដមសនន្រតាងតជាប់រូបន្រស៊ី...” 

(ន្រសកអមលាក់ខលួន - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...ตอนพี่เห็นหญิงในวัยสำว ห่มผ้ำห่ม ดอกไม้ทองกวำว น้องผู้มีรูปร่าง

อ้อนแอ้นผมยำวคลุมไหล่ แก้วตำถ่ำยติดรูปของหญิงสำว...” 

(ผิวคล้ ำซ่อนตัว - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  ทงวง (ទ្ងវង) แปลว่ำ หญิงผู้มีร่ำงอ้อนแอ้น ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียก

หญิงผู้มีรูปร่ำงเล็กและมีค่ำ 

 

นิมนวน (ន៊ិមនួន)  

ค ำว่ำ นิมนวน (ន៊ិមនួន) แปลว่ำ นิ่มนวล เป็นค ำที่มีที่มำจำกค ำว่ำ ณ ำนวน (ណាាំនួន) หมำยถึง 

ละมุนละม่อม อ่อนโยน (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 330)  ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“សាគ ល្់កតកល៊ិនម៊ិនបានខលួន កល៊ិនន៊ិមននួជាប់នាសា កល៊ិនសអើយរូបសៅឯណាសរៀមន្របាថាន
ថាន៊ឹងបានរួមសមន្រត៊ី...” 

(សាគ ល្់កតកល៊ិនម៊ិនបានខលួន - មាស ហ កសសង) 
“รู้จักเพียงกลิ่นไม่ได้ตน กลิ่นนิ่มนวลติดนำสำ กลิ่นเอยรูปอยู่ที่ใด พ่ี

ปรำรถนำว่ำได้ร่วมไมตรี...” 

(รู้จักเพียงกลิ่นไม่ได้ตน – มำส หุกเสง) 

ค ำว่ำ นิมนวน (ន៊ិមនួន)  แปลว่ำ นิ่มนวล ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรกั

ที่มีกิริยำละมุนละม่อม 

สฺรฬน (ន្រសេន)   
ค ำว่ำ สฺรฬน (ន្រសេន)  แปลว่ำ ตัวใหญ่ กลำยมำจำกค ำว่ำ สฺรลน (ន្រសល្ន) ซ่ึงหมำยถึง ใหญ่

แต่ดูดี ไม่อ้วนมำกและสดใส (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 1472) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดัง
ตัวอย่ำง  



  86 

“...ន្រសេន ៗសអើយ ក ាំន្រសឡញ់សលាក កសមាល េះគរសគក ទ្ កសលាកស វ្ើប ណយ សបើ
ចង់បានបត៊ី សមតចម៊ិន ន្របាប់បងម ន ឥេូវវស្ ន កូនមួយកសនទល្ សៅសហើយ...” 

(អន្រាន្រតឆាា កអក - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 

“...น้องตัวใหญ่เอย อย่ำรักพระ หนุ่มๆมีตั้งหลำยคน ไว้พระท ำบุญ หำก
อยำกได้ผัว ท ำไมไม่บอกพ่ีก่อน ตอนนี้ลูกเต็มบ้ำนแล้ว...” 

(แมวไอตอนกลำงคือ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ สฺรฬน (ន្រសេន) ซึ่งแปลว่ำ ตัวใหญ่ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงทีม่ี

ร่ำงใหญ่ 

สฺรีตูจจฺรอฬึง (ន្រស៊ីតូចន្រចេ៊ឹង)  
ค ำว่ำ สฺรีตูจจฺรฬึง (ន្រស៊ីតូចន្រចេ៊ឹង) แปลว่ำ หญิงตวัเล็ก เป็นค ำที่เกิดจำกกำรประสมระหว่ำง

ค ำว่ำ สฺรี (ន្រស៊ី17) ค ำว่ำ ตูจ (តូច18) กับค ำว่ำ จฺรฬึง (ន្រចេ៊ឹង) ซึ่งหมำยถึง ที่มีร่ำงเล็ก ที่มีทรงสวยสง่ำไม่

ขัดตำ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 220) จึงรวมควำมได้ถึง ผู้หญิงที่มีตัวเล็กและสวยงำม  ศัพท์นี้
ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...ន្រស៊ីតចូន្រចេ៊ឹង ខ៊ឹងអវ៊ីន៊ឹងបង មួយយប់ទ្ល់្ភលឺ អូនសគងកបរខនង អូនស្វើបាបបង 
ឲ្យបងសគង អត់សខនើយ” 

(អន្រាន្រតឆាា កអក - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...หญิงตัวเล็ก โกรธพี่เรื่องอะไร ท ำไมนอนหันหลังกับพ่ีทั้งคืน น้องท ำร้ำย

พ่ี ให้พี่นอน ไม่มีหมอน” 
(แมวไอตอนกลำงคือ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ สฺรีตูจจฺรฬึง (ន្រស៊ីតូចន្រចេ៊ឹង) แปลว่ำ หญิงตัวเล็ก ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้

เรียกหญิงที่มีตัวเล็ก 

                                                           
17 ดูค  ำศพัทใ์นขอ้ 3.2.1/6  ค  ำเรียกผูห้ญิงท่ีมีค  ำวำ่ สฺรี (ន្រស៊ី17) 

18 ดูค  ำศพัทใ์นขอ้ 3.2.2.2.5/2  ค  ำวำ่ ตูจ (តូច18) 
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3.2.3 ค าเรียกผู้หญิงที่หมายถึงสิ่งมีค่า 

ค ำเรียกผู้หญิงผู้มีค่ำ หมำยถึงกลุ่มค ำที่อยู่ในหมวดหมู่สิ่งมีค่ำทั้งหลำย เช่น สิ่งของมี
ค่ำ อวัยวะที่ส ำคัญรวมถึงชีวิตมนุษย์ เป็นต้น ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำสำมำรถแบ่งได้ 4 
ประเภท ดังนี้ 

3.2.3.1 ค าเรียกผู้หญิงเทียบกับสิ่งมีค่า 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เทียบกับสิ่งมีค่ำจ ำนวน 6 ค ำ ได้แก่ แกว (កកវ), 
จรไณ (ចរង្ណ), มำส (មាស), ตฺบูงรตนำ (តបូងរតនា), กณฺเดียง (កសណា ៀង), และ รตฺน์มณี (រតនមណ៊ី) 
ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

 

แกว (កកវ)  

ค ำว่ำ แกว (កកវ) แปลว่ำ แก้ว หมำยถึง รัตนะวัตถุที่มีลักษณะแข็งและกรอบ ท ำมำจำกทรำย

และตะกั่ว ผสมโดยยำ ต้มให้ละลำยเข้ำกัน หรือเกิดขึ้นเองจำกหินที่มีลักษณะโปร่งใส ถ้ำเป็นค ำ
เปรียบ คือทุกอย่ำงที่มีค่ำ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 50) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...ខូចច៊ិតត ខូចច៊ិតត តប៊ិតកភនកន្រស៊ី កភនកខ្មបហឬទ្័យបងសៅសហើយ សមតាត សាសង 
្លងស្លើយ កកវ សអើយ កភនកអូនមានអវ៊ីសៅ?” 

(កភនកអូនមានអវ៊ីសៅ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...เสียใจ เสียใจเพรำะตำของหญิง ตำขำบหฤทัยของพ่ีไปแล้ว โปรดช่วย

ตอบต่อ แก้วเอย ตำน้องมีอะไรหรือ” 
(แมวไอตอนกลำงคือ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ แกว (កកវ) ซึ่งแปลว่ำ แก้ว ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีค่ำเปรียบ

ดังแก้ว 
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กณฺเดียง (កសណា ៀង)  
ค ำว่ำ กณฺเดียง (កសណា ៀង) แปลว่ำ ไพลิน หมำยถึง พลอยชนิดหนึ่งที่มีสีเหมือนผักกะเดียง19 

(พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 12) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  
 

“...ឱ្ កសណា ៀង តបូងឆាាំងបាាំងកភនកក ងកស យល្់ដួងន្រពេះកខកបរជាមានសភលៀង កាល្
សដើមអូនសសាា េះជាមួយន្របុសគា នល្ាំសអៀង...” 

(កសណា ៀងតបូងឆាាំង - អ ៊ឹង ណារី) 
“...โอ้ ไพลิน พลอยที่มีมลทินบังตำช่ำง เห็นดวงพระจันทร์ จู่ ๆ ก็ฝนตก 

เหมือนแต่ก่อนที่น้องเคยจงรักภักดีกับฉัน ...”  
(พลอยไพลินเสื่อม – มำส หุกเสง) 

ค ำว่ำ กณฺเดียง (កសណា ៀង) ซึ่งแปลว่ำ ไพลิน ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มี

ค่ำเปรียบกับพลอย 

จรไณ (ចរង្ណ)  
ค ำว่ำ จรไณ (ចរង្ណ) แปลว่ำ เจียระไน หมำยถึง แก้ว หรือ อัญมณีที่เจียระไนแล้ว (พุทธ

ศำสนบัณฑิตย,์ 1967: 188) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...សពល្សគងអូនសអហើយ បងសគងោាំងទ្៊ឹកកភនក ន្រទ្ូងសសទើរកបកសដ្ឋយសារកតបង ន៊ឹក
មក ចរង្ណ...” 

(ខូចច៊ិតតតប៊ិតន្រពាត់អូន - មាស ហ កសសង) 
“...ตอนนอนน้องเอย พ่ีนอนทั้งน้ ำตำ อกแทบแตกเพรำะพ่ีคิดถึงเจียระไน

...” 
(เสียใจเพรำะต้องพรำกจำกน้อง – มำส หุกเสง) 

ค ำว่ำ จรไณ (ចរង្ណ) แปลว่ำ เจียระไน ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีค่ำ

เปรียบดังแก้วหรือพลอยที่เจียระไนแล้ว 

                                                           
19 ผกักะเดียง หรือ ตน้ปอผ ีเป็นยำสมุนไพรท่ีเป็นพืชลม้ลุกชนิดหน่ึงท่ีจะเล้ือยไปตำมพื้นดินและแตกแขนงชูยอดข้ึนสูง ผกักะเดียงมีควำมสูงประมำณ 1 เมตร 
ล ำตน้กลมและแขง็ รำกของผกักะเดียงจะออกตำมขอ้ สำมำรถขยำยพนัธุ์ไดโ้ดยใชเ้มล็ด ( https://sites.google.com/a/kc182.ac.th/sun-

phir-phunban/phak-kra-deiyng ) 

https://sites.google.com/a/kc182.ac.th/sun-phir-phunban/phak-kra-deiyng
https://sites.google.com/a/kc182.ac.th/sun-phir-phunban/phak-kra-deiyng
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ตฺบูงรตนา (តបងូរតនា)  
ค ำว่ำ ตฺบูงรตนำ (តបូងរតនា) แปลว่ำ พลอย เป็นค ำที่เกิดจำกกำรประสมระหว่ำงค ำว่ำ ตฺบูง 

(តបូង) หมำยถึง แก้วหินวิเศษหลำยชนิดเช่น เพชร มรกต ไพลิน นิล ทับทิม เป็นต้น (พุทธศำสน

บัณฑิตย์, 1967: 360) กับค ำว่ำ รตนำ (រតនា) ซ่ึงกลำยมำจำกค ำว่ำ รตนะ (រតនៈ) หมำยถึง วัตถุหรือ

สิ่งของที่ก่อให้เกิดควำมสุข; แก้ว เพชร พลอยทุกชนิด แม้แต่ทองค ำ และเครื่องเงินก็นับว่ำเป็นรัตนะ
เหมือนกัน หรือ รัตนวัตถุก็เรียก (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 979) จึงรวมควำมได้ถึง ผู้หญิงที่มีค่ำ
เทียบได้กับสิ่งมีค่ำ ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง  

“...តបងូរតនា ថាល ចកចាង កចងចាំងសនន្រតា ហាមច៊ិតតបង ប៉ងន្របាថាន សសនហាន៊ិសស័យ
...”  

(សផ្ស្ើសសនហ៍សល្ើង្ប៉ល្៊ិន - មាស ហ កសសង) 
“...พลอยรัตนาโปร่งใสส่องประกำยเข้ำตำ ห้ำมใจพ่ีปองปรำรถนำเสน่หำ

นิสัย...”  
(ฝำกควำมรักท่ีไพลิน – มำส หุกเสง) 

ค ำว่ำ ตฺบูงรตนำ (តបូងរតនា) ซึ่งแปลว่ำ พลอย ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิง

ผู้มีค่ำเปรียบกับพลอยแก้ว 
 

มาส (មាស)  

ค ำว่ำ มำส (មាស) แปลว่ำ ทอง หมำยถึง รัตนะวัตถุหนึ่งชนิดที่เป็นธำตุบริสุทธ์ มีเนื้อเหนียว

กว่ำเครื่องเงิน สีเหลือง เป็นของมีค่ำ ส ำหรับท ำเครื่องประดับ บำงประเทศใช้แทนเงิน, ค ำเรียกหญิงที่
รักด้วยควำมทะนุถนอม (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 885) ศัพท์นี้ปรำกฏใช้ร่วมกับค ำอ่ืนในเพลงเขมร
อย่ำงหลำกหลำย ดังตัวอย่ำง  

มาสบง (មាសបង) แปลว่ำ ทองของพ่ี ตัวอย่ำง 

“...អូននាងសពាល្ផ្សងឱ្យាំផ្សង បងឱ្បន្រតកង មាសបងថាជ៊ិតសរៀបការសហើយ 
អឺសអើយ ឱ្ណាសរៀបការសហើយ...” 

(ចាំជួបជាត៊ិសន្រកាយ - កកវ សារ៉ា ត់) 
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“...น้องนำงพูดไปด้วยและร้องไห้ไปด้วย พ่ีกอดรัด ทองของพี่บอกว่ำ
จะแต่งงำนแล้ว อือเอย โอ้นะแต่งงำนแล้ว...” 

(เจอกันชำติหน้ำ – แกว สำรำต่) 
ค ำว่ำ มำสบง (មាសបង) แปลว่ำ ทองของพ่ี ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียก

หญิงผู้มีค่ำเปรียบดังทอง 

มาสเม (មាសសម) แปลว่ำ ผู้หญิงผู้มีค่ำดังทอง ตัวอย่ำง 

“...ខយល្់ពយុេះរនទេះ ដ្ឋស់កផ្សនដ៊ី គា នអ៊ីឱ្យភ័យ ឱ្យខ្មល ចសទ្ បងខ្មល ចកតកភនក
មាសសម កភនកសសនហ៍ បាញ់ចាំដូងច៊ិតតបង...” 

(កភនកអូនមានអវ៊ីសៅ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...พำยุและฟ้ำผ่ำ ปลุกแผ่นดิน ไม่มีอะไรให้กังวลหรือกลัวเลย พ่ีกลัว

แต่ตำของผู้หญิงผู้มีค่าดังทอง ตำมีเสน่ห์แทงหัวใจพ่ี...” 

(ตำน้องมีอะไรหรือ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ มำสเม (មាសសម) แปลว่ำ ผู้หญิงผู้มีค่ำดังทอง ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้

เรียกหญิงผู้มีค่ำเปรียบดังทอง 

มาสฉฺอิน (មាស្អ៊ិន) แปลว่ำ ทองสุกปลั่ง ตัวอย่ำง 

“...ទ្ាំនួញហគ៊ីតា ចរចរន្របាប់ន្រសុកង្ប៉ល្៊ិន សសនហ៍ដូចស ប៊ិនត មាស្អ៊ិនគា នកា៊ី
សមតាត  បងយាំរប់ង្ន្រពន្រស៊ីសសើចជាមួយសងារ ង្ដបងសអាបហគ៊ីតា ជ៊ីវសអាបន្របុសសសនហ៍ងា៊ី” 

(ទ្ាំនួញហគ៊ីតា - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...กีตำร์ร้องทุกข์ เจรจำบอกเมืองไพลิน เสน่ห์ประดุจควำมฝัน น้องผู้

มีค่าดังทองสุกปลั่งไม่เมตตำ พ่ีร้องไห้หนัก หญิงหัวเรำะเฮฮำกับคู่รัก แขนพ่ี
กอดกีตำร์ ชีวำกอดชำยใหม่” 

(กีตำร์ร้องทุกข์ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ มำสฉฺอิน (មាស អ្៊ិន) แปลว่ำ ทองสุกปลั่ง ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียก

หญิงผู้มีค่ำเปรียบกับทอง 
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มาสเสนห ์(មាសសសនហ៍) แปลว่ำ ทองเสน่ห์ ตัวอย่ำง 

“មាសសសនហ ៍ កបរភ័ង្ក្កតមករកបង សាា ប់សូរផ្សគរ្លងស្លើយន៊ឹងទ្៊ឹកសភលៀង គន្រគ៊ឹក
គន្រគ៊ឹមន្រគហ៊ឹមសន្រចៀង សរៀបសរៀងជាសរឿងមួយកសនន្រសសណាេះ...” 

(សន្រកាមសសមលងទ្៊ឹកសភលៀង - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 

“น้องทองเสน่ห์หันพักตร์มำหำพ่ี ฟังเสียงฟ้ำร้องโต้ตอบกับฝนเป็น
เหมือนร้องเพลงร้องเป็นเรื่องรำวที่น่ำจดจ ำ...” 

(ภำยใต้เสียงฝน – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ มำสเสนห์ (មាសសសនហ៍) แปลว่ำ ทองเสน่ห์ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้

เรียกหญิงที่รักผู้มีค่ำเปรียบกับทอง 

มาสสฺนิทฺธ (មាសសន៊ិទ្ធ) ซึ่งแปลว่ำ หญิงที่รักผู้มีค่ำและใกล้ชิดกับฝ่ำยชำย ตัวอย่ำง 

“បាំណាច់ច៊ិតតសសនហ៍សសទើរកតសល្បបាន សសទើរសល្បបាន ចាំសណាេះកល្ាណ 
ន្របាណបងកល្ងគ៊ិត បងន្រតូវតសូ្ល្ េះសូនយជ៊ីវិត ម៊ិនឱ្យមាសសន៊ិទ្ធរសបេះបានសគ...” 

(ខ៊ឹងសន្រពាេះន្រសលាញ ់- ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“โดยเพรำะใจรักแทบจะกลื่น แทบจะกลื่นเธอไว้ได้ ส ำหรับกัลยำ ตัวพ่ี

ไม่คิดอะไรอีกแล้ว พี่ต้องต่อสู้แม้ต้องสิ้นชีวิต มิให้น้องได้ไปคนอ่ืน...” 

(โกรธเพรำะรัก – สิน สีสำมุต) 
ค ำว่ำ มำสสฺนิทฺธ (មាសសន៊ិទ្ធ) ซึ่งแปลว่ำ หญิงที่รักผู้มีค่ำและใกล้ชิดกับฝ่ำยชำย ในเนื้อ

เพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงที่รักผู้มีค่ำเปรียบกับทองและเป็นคนที่สนิทสนมกับฝ่ำยชำย 

มาสสฺงวน (មាសសងួន) ซึ่งแปลว่ำ ทองที่รัก ตัวอย่ำง 

“...ក ាំសៅឈប់សសងៀមន៊ឹមនួន សបើអូនសដើរសទ្ើបសមសួន អាណ៊ិតសដើរសៅ
មាសសងួន សាំពេះអូនឥេូវ...” 

(គួរក ាំយកបា៊ី - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
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“...อย่ำหยุดนิ่งนิ่มนวล หำกน้องเดินจึงสมส่วน ส่งสำรพี่โปรดเดินเถอะ
นะทองที่รัก จะยกมือไหว้น้องแล้ว...” 

(ไม่ควรเอำผัว – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ มำสสฺงวน (មាសសងនួ) ซึ่งแปลว่ำ ทองที่รัก ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้

เรียกหญิงผู้มีค่ำเปรียบกับทอง 

มาสทึกปร าบี (មាសទ្៊ឹកន្របាាំប៊ី) แปลว่ำ ทองเนี้อแปด ตัวอย่ำง 

“...ស ើញន៊ឹងកភនកចាស់សហើយ សលាកសអើយហន៊ឹងសហើយ ន្រស៊ីមកដណា ៊ឹងន្របុស 
មាសទ្៊ឹកន្របាាំប៊ី សសាេះ ខ្ុាំខ សអស់ សណហ ើយច េះន្រោាំសៅ”  

(មាសទ្៊ឹកន្របាាំប៊ី - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...เห็นชัดกับตำ พระเอยนี่แหละ หญิงมำสู่ขอชำย แท้จริงแล้วคือทอง

น ้าเนื อแปด ผมผิดหมดแล้ว ก็ได้เพียงอดทน”  
(ทองเนื้อแปด - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ มำสทึกบฺร ำบี (មាសទ្៊ឹកន្របាាំប៊ី) ซึ่งแปลว่ำ ท้องเนื้อแปด ในเนื้อเพลงข้ำงต้นมีนัย

กล่ำวถึงผู้หญิงไม่บริสุทธ์ที่มีควำมสัมพันธ์กับชำยคนอ่ืนก่อนที่แต่งงำนกับชำยอีกคนให้ถูกต้องตำม
ประเพณีเพ่ือปิดบังควำมผิดทำงวัฒนธรรมเขมร  กำรกระท ำเช่นนี้เป็นกำรกระท ำผิดขนบธรรมเนียม
ของชำวเขมรอย่ำงรุ่นแรง  

ในทำงกลับกันหำกผู้ประพันธ์ต้องกำรจะสื่อถึงผู้หญิงที่บริสุทธ์อย่ำงแท้จริง ผู้ประพันธ์จะ
ใช้ควำมเปรียบ คือ มาสทึกดบ ่(មាសទ្៊ឹកដប់) แปลว่ำ ทองเนี้อ10 เพ่ือเรียกผู้หญิง ดังตัวอย่ำง 

“មាសសអើយ មាសទ្៊ឹកដប ់មានភ័ពវ សកើត មករូបល្អ ន្រសស់សអើយ កសនន្រសស ់
ដូចក៊ិននរមកព៊ីសួគ៌ា ...” 

(មាសទ្៊ឹកដប់ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“ทองเอย ทองเนื อสิบ มีวำสนำดี เกิดมำรูปสวย สดใสเหมือนกินรีมำ

จำกสวรรค์...”  
(ทองเนื้อสิบ - สิน สีสำมุต) 
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รตฺน์มณี (រតនមណ៊ី) 

ค ำว่ำ  รตฺน์มณี (រតនមណ៊ី) สลับจำกค ำว่ำ มณีรตฺน (មណ៊ីរតន) หรือ มณีรัตฺน์ (មណ៊ីរ័តនន៍) ที่

แปลว่ำ แก้ว  หมำยถึง แก้วมณี, เพชรมีค่ำ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 847) ปรำกฏในเนื้อเพลง

เขมร ดังตัวอย่ำง 

“...សភលៀងសជាគជាាំដ៊ីណាន្រស៊ីនួនល្អង សរៀមប៊ីន្រតកងសឆាមកកវ្វី ន្រកសសាបន្រកសាល្
ន្រគប់នាទ្៊ី ព ាំឱ្យ រតនមណ៊ី អាក់ច៊ិនាត ...” 

(សន្រកាមសសមលងទ្៊ឹកសភលៀង - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...ฝนตกชุ่มฉ ำดินนะหญิงนวลละออง พ่ีกอดโฉมแก้วฉวี กอดทุกนำที มิให้

รัตน์มณีเสียใจ...” 
(ภำยใต้เสียงฝน - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ รตฺน์มณี (រតនមណ៊ី) แปลว่ำ แก้ว จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงผู้มีค่ำ

ดังแก้วและควรแก่กำรดูแลทะนุถนอม 

3.2.3.2 ค าเรียกผู้หญิงเปรียบกับชีวิตและอวัยวะส าคัญของร่างกาย 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เทียบกับชีวิตและอวัยวะส ำคัญของร่ำงกำย
จ ำนวน 6 ค ำ ได้แก่ คูชีวิต (គូជ៊ីវិត), ชีวำ (ជ៊ីវ), ตฺรวยชีวี (ន្រតួយជ៊ីវី), เถฺลิมไถลฺ (សងលើមង្ងល), พฺรลึง (ន្រពល្៊ឹង) 

และ ส ณพวฺ์หฤทัย (សាំណពវហឬទ័្យ) ปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

คูชีวิต (គូជ៊ីវតិ)  
ค ำว่ำ  คูชีวิต (គូជ៊ីវិត) แปลว่ำ คู่ชีวิต เกิดจำกกำรประสมค ำ คู (គូ) แปลว่ำ คู ่ ซึ่งหมำยถึง 

จ ำนวนสอง เช่น หนึ่งคู่ สองคู่ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 138) กับค ำว่ำ ชีวิต (ជ៊ីវីត) แปลวำ่ ชวีตี 
ซึ่งหมำยถึง กำรด ำรงชีวิต, อำยุ : กำรท ำมำหำกิน, กำรมีชีวิตอยู่ตลอดไป (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 
262) จึงรวมควำมได้ถึงหญิงผู้มีควำมส ำคัญดังชีวิต ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 
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“...សោេះជា ឆាងយសមាចកា៊ី សមូន្រស៊ីន្របណ៊ីផ្សង បងន្រសឡញ ់ ន្រសឡញន់នួល្អង ក ាំ
អាល្ន្រសឡញ់សគ សចល្បង ចាំសរៀមផ្សង ណាា៎គជូ៊ីវតិ” 

(ក លាបង្ប៉ល្៊ិន - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...ไม่ว่ำจะอยู่ไกลแค่ไหน โปรดเมตตำพ่ีด้วย พ่ีรัก รักนวลละออง อย่ำเพ่ิง

รักพวกเขำและทิ้งพ่ี รอพ่ีด้วยนะคู่ชีวิต” 

(กุหลำบไพลิน - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  คูชีวิต (គូជ៊ីវិត) คู่ชีวิต ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีควำมส ำคัญ

เท่ำกับชีวิต 

ชีวา (ជ៊ីវ)  
ค ำว่ำ  ชีวำ (ជ៊ីវ) แปลว่ำ ชีวำ เป็นค ำกลำยมำจำกค ำว่ำ ชีวะ (ជ៊ីវៈ) ซึ่งหมำยถึง ชีวิต, ค ำ

เรียกหญิงที่รักผู้มีค่ำดังชีวิตของตน (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 261-262) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร 

ดังตัวอย่ำง 
“ប៊ីង្ងងមកសហើយអូនន្របសងើយន៊ឹងបង ម៊ិនដ៊ឹងនួនល្អងមានបាំណងយ៉ាងណា សួរអវ៊ី

ម៊ិនស្លើយកសនតើយន៊ឹងសរៀមរ៉ា  បងដ៊ឹងចាស់ថា ជ៊ីវ ន្របច័ណឌ បង...” 
(ខ៊ឹងសន្រចើនឆាប់ចស់ - អ ៊ឹង ណារី) 

“สำมวันมำแล้วที่น้องไม่สนใจพ่ี ไม่รู้ว่ำนวลละอองประสงค์อย่ำงไร ถำมก็
ไม่ตอบ เฉยเมยกับพ่ี พ่ีรู้แน่ว่ำ ชีวา หึงพี.่..” 

( โกรธมำกแก่เร็ว –  อึง ณำรี) 
ค ำว่ำ  ชีวำ (ជ៊ីវ) แปลว่ำ ชีวำ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีควำมส ำคัญ

เท่ำกับชีวิต 

ตฺรวยชีวี (ន្រតយួជ៊ីវ)ី  
ค ำว่ำ  ตฺรวยชีวี (ន្រតួយជ៊ីវី) แปลว่ำ ยอดชีวี เกิดจำกกำรประสมค ำ ตฺรวย (ន្រតួយ) แปลว่ำ ยอด 

ซึ่งหมำยถึง ใบไม้อ่อน มำจำกค ำว่ำ ตฺรูล (ន្រតូល្) แปลว่ำ ยอด ซึ่งหมำยถึง ค ำที่ใช้ควบกับ ตฺรวย 
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(ន្រតួយ) เป็น ตฺรวยตฺรูล (ន្រតួយន្រតូល្) ที่จัดเสมือนยอดเสมือนไส้ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 376) กับ

ค ำว่ำ ชีวี (ជ៊ីវី) แปลว่ำ ชีวี ซึ่งหมำยถึง กำรมีชีวิต (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 263) จึงรวมควำมได้

ถึงหญิงผู้มีควำมส ำคัญดังชีวิต ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 
“ងនម...សអើយងនម...សសនហ ៍ ងនមបាំសពរមាសសមកតមួយ បងអកងអល្ៗម៊ិនឱ្យកកវន្រពួយ 

សសនហ៍ច៊ិតតមួយសងលើមមួយណាន្រតយួជ៊ីវ.ី..” 

(ងនមសសនហ ៍- ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“ถนอมเอยถนอมเสน่ห์ กล่อมถนอมทองแม่เพียงผู้เดียว พี่ลูบหน้ำลูบหลังมิ

ให้แก้วกังวล รักเดียวใจเดียวนะยอดชีวี...”  
(ถนอมเสน่ห์ - สิน สีสำมุต) 

ค ำตฺรวยชีวี (ន្រតួយជ៊ីវ)ី แปลว่ำ ยอดชีวี ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มี

ควำมส ำคัญเท่ำกับชีวิต 

เถฺลิมไถฺล (សងលើមង្ងល)  
ค ำว่ำ  เถฺลิมไถฺล (សងលើមង្ងល)  แปลว่ำ หญิงที่รัก เป็นค ำที่เกิดจำกกำรประสมระหวำ่งค ำวำ่ เถลฺมิ 

(សងលើម)  หมำยถึง อวัยวะภำยในของมนุษย์และสัตว์ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 396) ซึ่งหมำยถึงตับ 
กับค ำว่ำ ไถฺล (ង្ងល) ซึ่งหมำยถึง ที่มีค่ำ ตรงข้ำมกับค ำว่ำ ถูก (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 396) จึงรวม

ควำมได้ถึงผู้หญิงที่มีค่ำเทียบได้กับอวัยวะส ำคัญของมนุษย์ คือ ตับ ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดัง
ตัวอย่ำง 

“...ន៊ឹកស ើញដល្់ន្រគាល ប់ថាន ក់ងនមប៊ីរួមរ័កសសមន្រត៊ីបាូរកា៊ីសសនហា អូនឃ្លល តសចល្បង
សៅឱ្យបងសៅសគងសអាបកា៊ីចាំកបង សខ្មល ចផ្សាសពល្បងន៊ឹកស ើញកាល្ណា ច៊ិនាត វិសយាគសន្រកៀមន្រកាំ
អាល្័យ វិល្វិញ វិល្វិញមកង្ងល វិល្ជួបជាងា៊ី រូបបា៊ីចាំទ្ទួ្ល្ន្រស៊ីសហើយ វិល្វិញអូន សងួនព៊ិស៊ី 
សងលើមង្ងល ង្ដបា៊ីចាំទ្ទ្ួល្សហើយ...”  

(វិល្វិញណាអូន - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
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“...นึกถึงตอนที่เคยทะนุถนอม ร่วมรักไมตรี แลกควำมรัก น้องจำกพ่ีไป ให้
พ่ีนอนกอดควำมเสียใจ เจ็บปวดทุกครั้งที่นึกถึงน้อง กลับมำ กลับมำนะน้อง กลับมำ
เจอกันใหม่ พ่ีรอน้องกลับมำ กลับมำนะน้อง มือของสำมีผู้นี้รอรับน้องผู้มีค่าแล้ว...”  

(กลับมำนะน้อง - สิน สีสำมุต) 

เนื้อเพลงดังกล่ำวปรำกฏค ำเรียกผู้หญิงคือ “เถฺลิมไถฺล” (សងលើមង្ងល) ที่แปลว่ำ หญิงที่รัก ซ่ึง

หมำยถึงหญิงที่รักท่ีมีควำมส ำคัญเสมือนอวัยวะส ำคัญของมนุษย์คือตับ 

พฺรลึง (ន្រពល្៊ឹង)  
ค ำว่ำ  พรฺลึง (ន្រពល្៊ឹង) แปลว่ำ ขวัญ หมำยถึง กำรเดินทำงของชีวิต; สติ; วิญญำณ; มงคล, 

ควำมสุข, ควำมเจริญ, เป็นที่รักดังชีวิต, ค ำใช้เรียกผู้เป็นที่รักด้วยควำมทะนุตนอมใจ เช่น แกวพฺรลึง 
(កកវន្រពល្៊ឹង) แปลว่ำ ขวัญแก้ว, มำสพรฺลึง (មាសន្រពល្៊ឹង) แปลว่ำ ขวัญทอง, ปฺรลึงบง (ន្រពល្៊ឹងបង) 

แปลว่ำ ขวัญของพ่ี เป็นต้น  (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 791-792) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดัง
ตัวอย่ำง 

“ក ាំ..ន្រសលាញ់សគណា ន្រពល្៊ឹង បងគា នរំព៊ឹងថាន៊ឹងល្អសេើយ ន្របុសៗកតសន្រៅព៊ីរូប
សរៀមសហើយ មាា ស់ង្ងលសហអើយ ម៊ិនកដល្សចេះថាន ក់ងនមន្រស៊ី...”  

(ក ាំន្រសលាញ់សគណាអូន - មាស ហ កសសង) 
“อย่ำ...รักเขำนะขวัญ พ่ีมิคำดหวังว่ำจะมีผู้ชำยดี ผู้ชำยนอกจำกตัวพี่แล้ว 

น้องเอย ดูแลน้องไม่เป็น...” 
( อย่ำรักเขำนะน้อง –  มำส หุกเสง) 

ค ำว่ำ  พฺรลึง (ន្រពល្៊ឹង) ที่แปลว่ำ ขวัญ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยเรียกหญิงที่มี

ควำมส ำคัญเท่ำกับขวัญ 

ส ณพฺว์หฤทัย (សាំណពវហឬទ្យ័) 

ค ำว่ำ  ส ณพวฺ์หฤทัย (សាំណពវហឬទ័្យ) แปลว่ำ คนโปรด เกิดจำกกำรประสมค ำ ส ณพวฺ์ 

(សាំណពវ) แปลว่ำ คนโปรด หมำยถึง ที่บริบูรณ์, ที่ไม่มีที่ติ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 1418) กบัค ำ

ว่ำ หฤทัย (ហឬទ្័យ) ซึ่งหมำยถึง หัวใจ ดวงใจ ใจ อก (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 1508) จึงรวม

ควำมได้ถึงหญิงผู้มีควำมส ำคัญกับชีวิต ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 
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“...សាំណពវហឬទ្យ័ ន្របណ៊ីផ្សងអូន បងសូមសាគ ល្់កូនកដល្រូបន្រស៊ីសងួនយកសៅ
រកា ប៊ីបមថាន ក់ងនមឱ្យសភលចប៊ិតា សតើបានស ខទ្ កខយ៉ាងណា សូមន្រស៊ីសមតាត បរហ ញបងផ្សង” 

(សាំណពវច៊ិតត - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...น้องผู้เปรีบดังหฤทัยปรำนีด้วย พ่ีขอรู้จักลูกท่ีน้องเอำไปดูแลรักษำ ดูแล

ทะนุถนอมให้ลืมบิดำ สบำยดีหรือเปล่ำ ได้โปรดช่วยบอกด้วย” 
(คนโปรด – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  ส ณพฺว์หฤทัย (សាំណពវហឬទ្័យ) แปลว่ำ คนโปรด ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้

เรียกหญิงผู้มีควำมส ำคัญเท่ำกับดวงใจ 

3.2.3.3 ค าเรียกผู้หญิงตามฐานะและสถานภาพ 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงตำมฐำนะและสถำนภำพจ ำนวน 2 ค ำ ได้แก่      

ตฺรำณดตฺริย (ន្រតាណសន្រតើយ), และ มฺจำส่ (មាា ស់) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

ตฺราณเตฺริย (ន្រតាណសន្រតើយ) 

ค ำว่ำ  ตฺรำณตฺเริย (ន្រតាណសន្រតើយ) แปลว่ำ ที่พ ำนัก หมำยถึง ที่พ ำนัก ที่จัดเสมอด้วยฝั่ง (พุทธ

ศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 372) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...អាសូរទ្ូកសកាត ង ល្៊ិចបាត់សៅសហើយ ដូចន្រសស់ ន្រតាណសន្រតើយ ម៊ិនស្លើយវច 
ជ៊ីវិតជាត៊ិសនេះ រស់គា នខល៊ឹមសារ សាគ ល្់កតទ្ កាខ  ច៊ិនាត មួហាង” 

(វសនាកខសទ្៊ឹកឈ ូ- ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...น่ำส่งสำรเรือใบ จมน้ ำไปแล้ว เหมือนน้องผู้เป็นที่พ้านักไม่ยอมตอบต่อ

กับพ่ี ชำตินี้ชีวิตไร้ควำมหมำย ยลเพียงทุกขำ จิตใจมัวหมอง” 
(วำสนำสำยน้ ำ - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  ตฺรำณเตฺรีย (ន្រតាណសន្រតើយ) แปลว่ำ ที่พ ำนัก ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียก

หญิงที่เป็นที่พ ำนักให้กับฝ่ำยชำยได้ 
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มฺจาส่ (មាា ស់) 

ค ำว่ำ  มฺจำส่ (មាា ស់) แปลว่ำ เจ้ำของ หมำยถึง ผู้มีอ ำนำจครอบครองทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เป็นของ

ตน, อิสรชน (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 919) ค ำว่ำ มฺจำส่ (មាា ស់)  มักปรำกฏร่วมกับค ำอ่ืนเสมอ ดงั

ตัวอย่ำง 
มฺจาส่จินฺดา (មាា សច់៊ិនាត ) แปลว่ำ เจ้ำของหัวใจ ตัวอย่ำง 

“...ចបមាសកន្រសកយាំ ទ្ ាំសដើមវល្លិ៍សពន្រជ ន្រប៊ឹងយាំបាំសភលចសរឿងទ្ កខសខ្មល ចផ្សា យាំ
អងវរន្រស៊ីស ាំកា៊ីសសនហា ស ាំមាា សច់៊ិនាា  សមតាត ន្របណ៊ី...” 

(ទ្ាំនួញចបមាស - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...นกกระจอกทองร้องไห้ เกำะต้นวัลย์เพชร พยำยำมร้องให้เพ่ือลืม

เรื่องทุกข์ที่ปวดร้ำว ร้องขอควำมรัก น้องผู้เป็นเจ้าของหัวใจ ได้โปรดเมตตำ...” 

(นกกระจอกร้องทุกข์ - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  มฺจำส่จินฺดำ (មាា ស់ច៊ិនាត ) แปลว่ำ เจ้ำของหัวใจ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้

เรียกหญิงผู้เป็นเจ้ำของหัวใจของฝ่ำยชำย 

 

มฺจาส่ชีวิต (មាា ស់ជ៊ីវតិ) แปลวำ่ เจ้ำของชีวิต ตัวอย่ำง 

“...ចង់សផ្ស្ើរបណាា ាំសៅន្រស៊ី ថាបងវិល្ង្វ រកន្រស៊ីវិញសហើយ ឯងសាា ប់បានសទ្ អាវ
ងសអហើយថាអញមកសហើយ មកជួបមាា ស់ជ៊ីវតិ...” 

(ផ្កា ាំតាមសារិកា - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...อยำกฝำกค ำฝำกให้น้อง ว่ำพ่ีกลับมำ หำน้องแล้ว ได้ยินหรือเปล่ำ 

อำวงเอยว่ำกูมำแล้ว มำพบน้องผู้เป็นเจ้าของชีวิต...” 

(ฝำกตำมสำลิกำ - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  มฺจำส่ชีวิต (មាា ស់ជ៊ីវិត) แปลว่ำ เจ้ำของชีวิต ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้

เรียกหญิงผู้เปรียบเหมือนเจ้ำของชีวิตของฝ่ำยชำย 
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3.2.3.4 ค าอื่น ๆ ที่หมายถึงผู้หญิงผู้มีค่า 

ผู้ศึกษำพบค ำอ่ืน ๆ ที่หมำยถึงผู้หญิงผู้มีค่ำจ ำนวน 1 ค ำ ได้แก่ ไถฺล (ង្ងល) 
ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

ไถฺล (ង្ងល) 
ค ำว่ำ  ไถฺล (ង្ងល)  แปลว่ำ แพง หมำยถึง ที่มีค่ำ ตรงข้ำมกับค ำว่ำ ถูก (พุทธศำสนบัณฑิตย,์ 

1967: 396)  ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 
“ខទមតូបកកបរន្រចាំង រនាាំងបាាំងកភនក រនាបបាក់កបកន្រកាល្ន្រគបគរគ  គគ៊ីរសកៀនសាវ យ

ជាំរ ំសសនហា ឱ្!អាន សាបងសហើយន៊ិងង្ងល...” 

(សកៀនសាវ យជាំរ ំសសនហ៍ - កកវ សារ៉ា ត)់ 
“กระท่อม ใกล้ฝั่ง  สิ่งกีดขวำงบังตำ ไม้ระแนงหักครอบบนคงคำ ต้นกำกีที่

เกียนสวำยชุมรุมเสน่หำ โอ้!ควำมระลึกระหว่ำงพ่ีกับน้องผู้มีค่า...” 
(เกียนสฺวำยชุมรุมรัก – แกว สำรำต่) 

ค ำว่ำ  ไถฺล (ង្ងល) แปลว่ำ แพง ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีค่ำเทียบได้กบั

สิ่งที่มีรำคำแพง 

ค ำว่ำ ไถฺล (ង្ងល) ยังสำมำรถใช้ร่วมกับค ำว่ำ สฺรี (ន្រស៊ី) และคงควำมหมำยดั้งเดิม คือค ำว่ำ       

สฺรไีถฺล (ន្រស៊ីង្ងល) ซึ่งแปลว่ำ หญิงผู้มีค่ำ ดังตัวอย่ำง 

“...ន្រសសណាេះសពល្យប់ អូនាល ប់សកើយង្ដ សពល្ង្ងងន្រស៊ីង្ងល សកើយសល្ើសលល បង...” 
(សចល្បងគា នអាល្័យ - មាស ហ កសសង) 

“...นึกถึงตอนกลำงคืน น้องเคยนอนบนแขนฉัน ส่วนตอนกลำงวันสาวผู้มี
ค่า นอนบนตักฉัน...” 

(ท้ิงพ่ีอย่ำงไม่มีเยื่อใย – มำส หุกเสง) 
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3.2.4 ค าเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รัก 

ค ำเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รัก หมำยถึงกลุ่มค ำสะท้อนให้เห็นควำมเป็นที่รัก ควำมน่ำเอ็นดู
ของผู้หญิงเพ่ือใช้เรียกผู้หญิง ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รักจ ำนวน 5 ค ำ ได้แก่ พ งำ (ព ាំរ), 

สฺงวน (សងួន), เสฺนห์ (សសនហ)៍, เสฺนหำ (សសនហា), และ สงฺสำร (សងារ) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร 

ดังนี้ 

พ งา (ព ាំរ)  
ค ำว่ำ  พ งำ (ព ាំរ) แปลว่ำ หญิงผู้เป็นที่รัก หมำยถึง เป็นที่รัก ประเสริฐ สดใส เฉดิฉำย มกัใช้

เรียกหญิงที่รักด้วยควำมทะนุถนอม (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 782) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดัง
ตัวอย่ำง 

“...សកើតមកជាមន សស កតងមានខ ស សសទើរកតន្រគប់ៗគន  បងសូមសារភាពសហើយ
ណាព ាំរ សូមអូនសមតាត  ឈប់ខ៊ឹងបងសៅ...”  

(បងខ សសហើយ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...เกิดมำเป็นมนุษย์ มักจะท ำผิดแทบทุกๆคน พ่ีขอสำรภำพทุกอย่ำงต่อ 

หญิงผู้เป็นที่รักแล้วนะ โปรดเมตตำ หยุดโกรธพี่เถอะ...” 
(พ่ีผิดแล้ว - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  พ งำ (ព ាំរ) แปลว่ำ หญิงผู้เป็นที่รัก ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้

เป็นที่รัก 

สฺงวน (សងួន)  
ค ำว่ำ  สฺงวน (សងួន) แปลว่ำ หญิงที่รัก หมำยถึง ทะนุถนอม, ระมัดระวัง, ดูแล, ประหยดั; ผูท้ี่

น่ำนะนุถนอม ใช้เรียกหญิงที่รัก มักใช้ในกำพย์กลอน (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 1434) เป็นค ำที่
ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...សាច់សអើយ! សាច់ខា៊ីដូចបណាូ ល្សចក បានោក់កកវកភនកជាប់ច៊ិតតង្ន្រកកល្ង បង
ល្បសមើល្សងួន លាក់ខលួនគ មាកន្រតង អូនច េះមាន ក់ឯង ងូតទ្៊ឹកទ្សនលថាល យង់...” 

(កណាា ល្ង្ងងន្រតង់ - កកវ សារ៉ា ត់) 
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“...เนื้อเอย! เนื้อนุ่มรำวกับหยวก มันดึงดูดสำยตำมันน่ำรักมำก ฉันแอบ
มองหญิงที่รักฉันซ่อนตัวในกก น้องลงไปอำบน้ ำคนเดียวในแม่น้ ำใส...” 

(กลำงวัน – แกว สำรำต่) 
ค ำว่ำ  สฺงวน (សងួន) แปลว่ำ หญิงที่รัก ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงที่รักซ่ึง

เป็นน่ำทะนุถนอม 

 

เสน่ห์ (សសនហ៍)  
ค ำว่ำ  เสฺนห์ (សសនហ)៍ แปลว่ำ หญิงที่รัก ซึ่งหมำยถึง รัก รักติดใจ เหนียวแน่นเหมือนกำว  

(พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 1449) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...ល្ឺផ្សគរន្រគហ៊ឹមន្រគ៊ឹមៗន្រគ៊ឹមៗ បងភ័យណាស់សសនហ ៍ ន៊ឹកអូនភាល មគា នបងសៅកកបរ 
សតើមាសសមរររយ៉ាងណា?” 

(ន្រពួយរបស់បង - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
 

“...ได้ยินเสียงฟ้ำร้อง พ่ีตกใจมำกนะหญิงที่รัก นึกถึงน้องทันทีเม่ือไม่มีพ่ีอยู่
ใกล้ น้องหนำวขนำดไหน” 

(พ่ีกังวล – สิน สีสำมุต) 

ค ำวำ่  เสนฺห ์ (សសនហ)៍ แปลวำ่ หญงิทีร่กั ในเนือ้เพลงขำ้งตน้เปน็ค ำทีผู่ช้ำยใชเ้รยีกหญงิผูเ้ปน็ที่

รัก 
ค ำว่ำ เสฺนห์ (សសនហ)៍ แปลว่ำ เสน่ห์ ยังสำมำรถใช้ร่วมกับค ำอ่ืนได้ ได้แก่ค ำว่ำ สฺเนห์สฺนอง 

(សសនហ៍សនង) หมำยถึง รักมำกจนสำมำรถท ำทุกอย่ำงเพ่ือคนรักได้ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 1449) 

ดังตัวอย่ำง 
“...បងបានអឺចាំសមើល្ផ្សលូវសសនហស៍នងបាត់នួនល្អង រូបបងសសទើរកបកអឺឱ្រ កមាអវ៊ីមក

កាត់អឺពន្ររត់យកន្រសស់ជ៊ីវ៉ា  ទ្ កសចល្បងសៅឯកា...”  
(ខូចច៊ិតតតប៊ិតន្រពាត់អូន - មាស ហ កសសង) 
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“...พ่ีรอดู น้อง นวลละอองหำยไป อุรำพี่แทบแตก กรรมอะไรพรำกน้องไป 
ทิ้งพ่ีให้อยู่เดียวดำย... ” 

(เสียใจเพรำะต้องพรำกจำกน้อง – มำส หุกเสง) 

ค ำว่ำ  สฺเนห์สฺนอง (សសនហ៍សនង) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เป็นที่รัก 

เสฺนหา (សសនហា)  
ค ำว่ำ  เสฺนหำ (សសនហា) แปลว่ำ หญิงที่รัก หมำยถึง ควำมรัก ควำมรักที่ติดใจอย่ำงเหนียว

แน่นเหมือนกำว (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 1449-1450) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 
“...ឱ្! ន្រសស់ថាា ល្់ខួច សក់រញួអរគ ដ៊ី បងថាន ក់ងនមន្រស៊ី ហាសអើយ...កនុងវង់ហតាា  

សសនហា ក ាំសលុតន្រពល្៊ឹង...” 
(អន៊ិចា សសនហ៍ងា៊ី - កកវ សារ៉ា ត)់ 

“...โอ้! ผู้สดใสที่มีลักยิ้ม ผมหยิกหย็อง พ่ีทะนุถนอมหญิง ฮำเอย...ในวงแขน 
หญิงที่รักอย่ำตกใจ...” 

(อนิจจำควำมรักครั้งใหม่ – แกว สำรำต่) 
ค ำว่ำ  เสฺนหำ (សសនហា) แปลวำ่ หญิงที่รัก ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เป็น

ที่รัก 

สงฺสาร (សងារ) 
ค ำว่ำ  สงฺสำร (សងារ) แปลว่ำ คู่รัก หมำยถึง กำรเวียนวำยตำยเกิด; ใช้เรียกหญงิทีร่ัก หรอืชู ้

(พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 1245) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 
“...សតើកមាសពៀរអវ៊ី អនកមកន្របល័្យឱ្យខុ្ាំសខ្មល ចផ្សារ ជ៊ីវិតអាប់អូរសន្រពាេះសរឿងសសនហា 

ឥេូវសងារ មានងា៊ីសចល្ខ្ុាំ...” 
(សសនហ៍បាត់សន្រមស ់- ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
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“...เวรกรรมอะไร คุณมำสังหำรให้ฉันปวดร้ำว ชีวิตมัวหมองเพรำะเรื่อง
ควำมรัก ตอนนี้ คู่รัก มีคนใหม่ทิ้งฉัน...” 

(ควำมรักเสื่อม – สิน สีสำมุต) 
ค ำว่ำ  สงฺสำร (សងារ) แปลว่ำ คู่รัก ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เป็นที่รัก 

3.2.5 ค าเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชาติ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติ หมำยถึงกลุ่มค ำที่อยู่ในหมวดหมู่ธรรมชำติทุก
ประเภท เช่น สิ่งที่อยู่บนท้องฟ้ำ พืช สัตว์ เป็นต้น ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติสำมำรถแบ่งได้ 
3 ประเภท ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

3.2.5.1 ค าเรียกผู้หญิงท่ีเปรียบกับท้องฟ้า 

ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับท้องฟ้ำ หมำยถึงกลุ่มค ำที่อยู่ในหมวดหมู่
ธรรมชำติบนท้องฟ้ำ เช่น ดำว พระจันทร์ เป็นต้น ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับสิ่งบนท้องฟ้ำ 
จ ำนวน 2 ค ำ ได้แก่ ผฺกำย (ផ្កែ យ), และ ดำรำ (តារ) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

ผฺกาย (ផ្កែ យ)  
ค ำว่ำ  ผฺกำย (ផ្កែ យ) แปลว่ำ ดำว หมำยถึง แสงสว่ำงหลำยดวงบนฟ้ำในตอนกลำงคืนยกเว้น

พระจันทร์ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 703) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 
“...ន្រសវចប់ផ្កែ យ កាល យជាអនកសោស សសនហ៍គា នកាំហ សសន្រពាេះពាកយសនា 

បណាា ាំព៊ីអូនសរៀបមងគល្ការ ន្រសាប់កតសវលា ាល ក់កនុងរសដា ...” 

(វណណ ៈសសនហ៍ - កកវ សារ៉ា ត)់ 
“...คว้ำจับดาว กลำยเป็นนักโทษ ควำมรักไม่ผิดเพรำะค ำสัญญำ ค ำฝำก

จำกน้องเรื่องงำนวิวำห์ พอเป็นเวลำ ตกหลุม...” 
(ฐำนะเสน่ห์ – แกว สำรำต่) 

ค ำว่ำ  ผฺกำย (ផ្កែ យ) แปลว่ำ ดำว ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เปรียบกับ

ดำว 
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ส่วน ค ำว่ำ ผฺกำยพรฺึก  (ផ្កែ យន្រព៊ឹក) แปลว่ำ ดำวพระศุกร์ หมำยถึง ดำวดวงหนึ่งที่ขึ้นตอน

เช้ำตรู่ทำงทิศตะวันออก (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 703) เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดัง
ตัวอย่ำง 

“...ឱ្!ផ្កែ យសអើយ ផ្កែ យន្រព៊ឹក បងកសនន៊ឹក ន៊ឹកផ្កែ យសសនហ៍ សតើផ្កែ យដ៊ឹងឬសទ្? 
ថាសរៀមសសនហ៍ៗៗល្ េះកស័យន្របាណ...” 

(ផ្កែ យន្រព៊ឹក - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 

“...โอ้! ดำวเอย ดาวพระศุกร ์ พ่ีแสนคิดถึง คิดถึงดำวเสน่ห์ ดำวรู้หรือเปล่ำ
ว่ำพ่ีจะรักจนสิ้นชีวิต...” 

(ดำวพระศุกร ์– สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  ผฺกำยพรฺึก  (ផ្កែ យន្រព៊ឹក) แปลว่ำ ดำวพระศุกร์ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใชเ้รยีก

ผู้หญิงที่เปรียบเสมือนดำวพระศุกร์ซึ่งมีนัยถึงหญิงท่ีเป็นดำวน ำทำง เปิดทำงแห่งชีวิตของฝ่ำยชำย 
ดารา (តារ) 

ค ำว่ำ  ดำรำ (តារ) แปลว่ำ ดำว หมำยถึง ดำว ดำรำกร ดำรำนิกร หมู่ดำว (พุทธศำสน

บัณฑิตย์, 1967 : 343) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...សបើស៊ិនជាបានសៅជ៊ិតតារ គង់កតសទ្វតាសលាកន៊ិងជួយផ្សតល្់ ឱ្យមានវសនា
បានជួបន៊ិមល្ សាំណាងកសាងផ្សតល្់ផ្សល្ គង់បានយល្់ភង្ក្កតតារ...” 

(ឱ្!តារសអើយ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...หำกได้อยู่ใกล้ดำรำ เทวดำคงช่วยให้มีวำสนำได้พบนิมล โชคท่ีสร้ำงไว้คง

ให้ผล คงได้ยลพักตร์ดารา...” 
(โอ!้ ดำรำเอย – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  ดำรำ (តារ) แปลวำ่ ดำว ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เปรียบ

เหมือนดำว 
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3.2.5.2 ค าเรียกผู้หญิงท่ีเปรียบกับพืช 

ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับพืช หมำยถึงค ำท่ีอยู่ในกลุ่มควำมหมำยของพืช
เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ เป็นต้น ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติสำมำรถแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ 

ก. ค าเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับดอกไม้ท่ัวไป 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับดอมไม้ทั่วไปจ ำนวน 2 ค ำ 
ได้แก่     บุบฺผำ (ប បាា ), และ ผฺกำ (ផ្កែ ) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

บุบฺผา (ប បាា )  

ค ำว่ำ  บุบฺผำ (ប បាា ) แปลว่ำ ดอกไม้ หมำยถึง ดอกไม้ทั้งหลำย, คือดอกไมท้ัว่ไป, ใชเ้รยีกหญงิ

คู่รักที่เปรียบกับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 577) เป็นค ำที่ปรำกฏในเนื้อเพลง
เขมร ดังตัวอย่ำง 

“...កនុងសួនទ្៊ិពវ ទ្វ៊ីបសសនហារូបប បាា ល្អផ្ស តសល្ើសន្រស៊ី ភ័ង្ក្កតអូនក៏មានរសា៊ី..” 
(ប បាា ច៊ិនាត បង - មាស ហ កសសង) 

“...ในสวนทิพย์ ทวีปเสน่หำรูปบุปผาดีเลิศเหนือกว่ำหญิงอ่ืน พักตร์น้องก็มี
แสงสว่ำง...” 

(บุปผำหัวใจของพ่ี – มำส หุกเสง) 

ค ำว่ำ  บุบฺผำ (ប បាា ) แปลว่ำ บุปผำ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เปรียบกบั

ดอกไม ้
ผฺกา (ផ្កែ ) 
ค ำว่ำ  ผฺกำ (ផ្កែ ) แปลว่ำ ดอกไม้ หมำยถึง ส่วนหนึ่งของพืช, ส่วนที่ออกจำกกิง่ จำกสว่นกลำง

ของยอด จำกใบไม้ จำกต้นก็มี; ส ำหรับออกผล หรือไม่ออกผลก็มี (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 701) 
เป็นค ำทีป่รำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 
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“ដួងតារភលឺថាល កចងចាំង ឥតអវ៊ីបាាំងរីករេះដូចផ្កែ  កតច៊ិតតខុ្ាំអ័ពទអួសមលេះណា ន្រសង្ម៉សបេះ
ផ្កែ  អូនថាម៊ិនបាន...” 

(បងសសនហ៍អូនព៊ិត - កកវ សារ៉ា ត់) 
“ดวงดำรำส่งแสงสว่ำงด้วยไม่มีอะไรกั้น รุ่งขึ้นเหมือนดอกไม้บำน แต่ใจพ่ี

มัวหมอง ฝันว่ำเก็บดอกไม้ แต่น้องบอกว่ำไม่ให้...” 

(พ่ีรักน้องจริง ๆ – แกว สำรำต่) 

ค ำว่ำ  ผฺกำ (ផ្កែ ) แปลว่ำ ดอกไม้ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เปรียบกับ

ดอกไม้ 
ข. ค าเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับดอกไม้ท่ัวไปและชื่อสถานที่ 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับดอมไม้ทั่วไปและชื่อสถำนที่
จ ำนวน 3 ค ำ ได้แก่ บุบฺผำบำงกอก (ប បាា បាងកក), ผฺกำก พง่บฺรำก่ (ផ្កែ កាំពង់ន្របាក់), และ ผฺกำพระ

ตะบอง (ផ្កែ បាត់ដាំបង) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

บุบฺผาบางกอก (ប បាា បាងកក) 

ค ำว่ำ บุบฺผำบำงกอก (ប បាា បាងកក) แปลว่ำ ดอกไม้กรุงเทพฯ เกิดจำกกำรประสมค ำ บุบฺผำ 

(ប បាា 20) แปลว่ำ บุปผำ กับค ำว่ำ (បាងកក) แปลว่ำ บำงกอก ซึ่งหมำยถึง ชื่อเมืองหลวงของประเทศ

ไทย ณ ปัจจุบัน, ในสมัยนี้ คนไทยเรียก กรุงเทพมหำนคร หรือกรุงเทพฯ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 

561) จึงรวมควำมได้ถึงหญิงผู้มีควำมสวยงำมดังดอกไม้แห่งกรุงเทพมหำนคร ค ำนี้ปรำกฏใช้ในเนื้อ

เพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 
“...ប បាា បាងកក កដល្ខុ្ាំដ្ឋក់ច៊ិតតសសនហ៍ ម៊ិនចង់កបកកបរឃ្លល តឃ្លល សចញឆាង យ 

សាា យកល៊ិនសាា យខលួនន្រសស់នួនល្អងសឆាមឆាយ សរៀមមកដល្់អាយសាា យអូនជាន៊ិចា” 

(ប បាា បាងកក - អ ៊ឹង ណារី) 

                                                           
20 ดูค ำศัพท์ในข้อ 3.2.5.2/ก  ค  ำเรียกผูห้ญิงท่ีมีค  ำวำ่ บุบฺผำ (ប បាា ) 
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“...ดอกไม้กรุงเทพฯที่ฉันรัก ไม่อยำกห่ำงจำกกัน เสียดำยกลิ่นกำยของนวล
ละอองโฉมฉำย พ่ีมำถึงบ้ำนเสียดำยน้องทุกเวลำ” 

(บุปผำบำงกอก  – อึง ณำรี) 

ค ำว่ำ  บุบฺผำบำงกอก “ប បាា បាងកក” แปลว่ำ ดอกไม้กรุงเทพฯ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่

ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงในกรุงเทพมหำนคร 
ผฺกาก ปง่บฺราก่ (ផ្កែ កាំពង់ន្របាក់)  

ค ำว่ำ ผฺกำก พง่บฺรำก่ (ផ្កែ កាំពង់ន្របាក់) แปลว่ำ ดอกไม้กฺมพง่บฺรำก่ 21  ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ ำที่

หมู่บ้ำนแห่งหนึ่งในเขตเพำสำต่ (សខតតសពា្ិ៍សាត់) ค ำนี้ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...ជាត៊ិសនេះសចា ថា សូមជួបផ្កែ  សូមជួបផ្កែ កាំពងន់្របាក ់ របូអូនសនេះជាអនាទ ក់ 
ោញកង្ក្នាទ ក់...” 

(ចាំប៉ាកាំពង់ន្របាក់ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...ชำตินี้พี่ตั้งจิตอธิษฐำนว่ำ ขอพบดอกไม้ ขอพบดอกไม้กฺมปงบฺราก่ รูป

น้องเป็นกับดักดึงดูดพ่ี...” 

(จ ำปีขำวกฺมปงบฺรำก่ – สิน สีสำมุต) 

ค ำวำ่  ผกฺำก พงบ่รฺำก ่ (ផ្កែ កាំពងន់្របាក)់ แปลวำ่ ดอกไมก้มฺพงบ่รฺำก ่ ในเนือ้เพลงขำ้งตน้เปน็ค ำที่

ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงในหมู่บ้ำนกฺมพง่บฺรำก่ 

 

ผฺกาพระตะบอง (ផ្កែ បាត់ដាំបង) 

ค ำว่ำ ผฺกำพระตะบอง (ផ្កែ បាត់ដាំបង) แปลว่ำ ดอกไม้พระตะบอง เกิดจำกกำรประสมค ำ ផ្កែ 22 
แปลว่ำ ผกำ กับค ำว่ำ បាត់ដាំបង แปลว่ำ พระตะบอง ซึ่งเป็นชื่อจังหวัดในประเทศเขมร จึงรวมควำม

ได้ถึงหญิงผู้มีควำมสวยงำมดังดอกไม้แห่งจังหวัดพระตะบอง ค ำนี้ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

                                                           
21 เป็นชื่อหมู่บ้ำนแห่งหนึ่งในจังหวัดเปำธิ์สำต่ ประเทศกัมพูชำ 
22 ดูค ำศัพท์ในข้อ 3.2.5.2./ก  ค ำเรียกผู้หญิงที่มีค ำว่ำ พฺกำ (ផ្កែ ) 
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“ឱ្! សខតតសសៀមរបសន្របៀបឋានឱ្សង កាល្ខុ្ាំន្របត៊ិព័ទ្ធផ្កែ បាត់ដាំបង ...” 
(ចាំប ៊ីសសៀមរប - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 

“โอ้! เขตเสียมรำฐเป็นเหมือนแหล่งยำ เมื่อฉันได้พบรักดอกไม้พระตะบอง
...” 

(ลั่นทมเสียมรำฐ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  พฺกำพระตะบอง (ផ្កែ បាត់ដាំបង) แปลว่ำ ดอกไม้พระตะบอง ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ี

ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงในเขตพระตะบอง 
ค. ค าเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับชื่อเฉพาะของดอกไม้ 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบเป็นชื่อเฉพำะของดอกไม้จ ำนวน 
6 ค ำ ได้แก่ กุลำบ (ក លាប), จ ปำ (ចាំប៉ា), จ ปี (ចាំប ៊ី), พฺกำส บวรมำส (ផ្កែ សាំបួរមាស), มฺลิรวต (មល៊ិេះរួត), 
และ ร ดวล (រំដួល្) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

กุลาบ (ក លាប)  
ค ำว่ำ กุลำบ (ក លាប) ซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเถำวัลย์และมีหนำม มีกลิ่นหอม 

(พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 43) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...ឱ្!ក លាបមួយទ្ង សរៀមសូមចងសសនហា សូមក លាបសមតាត ច៊ិនាា សរៀមបងផ្សង” 
(ក លាបមួយទ្ង - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 

“...โอ้! กุหลำบหนึ่งดอก พ่ีขอผูกรัก กุหลาบโปรดเมตตำหัวใจของพ่ีด้วย” 
(กุหลำบหนึ่งดอก – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  กุลำบ (ក លាប) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เปรียบเสมือนดอก

กุหลำบ 
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จ ปา (ចាំប៉ា)  
ค ำว่ำ จ ปำ (ចាំប៉ា) แปลว่ำ จ ำปี เป็นชื่อไม้ต้นขนำดใหญ่ชนิด Michelia alba DC. ในวงศ์ 

Magnoliaceae ดอกสีขำว คล้ำยดอกจ ำปำแต่กลีบเล็กและหนำกว่ำ บำงพันธุ์สีนวลหรือสีเหลืองอ่อน 
กลิ่นหอมเย็น (รำชบัณฑิตยสถำน, 2554: 321) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...បងសសាា េះសសនហ៍ភកា៊ីសឆាមកកវវម៊ិតត សនេះគឺសសនហ៍ព៊ិត សរៀមសូមសផ្្សើច៊ិតតសល្ើ ចាំប៉ា 
សហើយ” 

(ចាំប៉ាប សតុន - កកវ សារ៉ា ត)់ 
“...พ่ีจงรักภักดีต่อแก้ววรมิตร นี้คือรักแท้ พี่ของฝำกใจให้กับ จ้าป ีแล้ว” 

(จ ำปีบุสฺตุน – แกว สำรำต่) 

ค ำว่ำ  จ ปำ (ចាំប៉ា) ซึ่งแปลว่ำ จ ำปี  ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้

เปรียบเสมือนดอกจ ำปี 
จ ปี (ចាំប ៊ី)  
ค ำว่ำ จ ปี (ចាំប ៊ី) แปลว่ำ ลั่นทม เป็นชื่อต้นไม้ที่มียำงสีขำว ดอกไม้มีกลิ่นหอม (พุทธศำสน

บัณฑิตย์, 1967 : 211) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...សពល្សនេះចាំប ៊ីសសៀមរបបងសអើយ មានកតអនកសហើយ ន្រពេះសលាកតន្រមូវជួយផ្សង
ន្រគន់ឱ្យបងបានរស់សៅ ជាគន តសៅន៊ឹងចាំប ៊ី សអើយ” 

(ចាំប ៊ីសសៀមរប - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
 

“...ตอนนี้ลั่นทมเสียมรำฐพ่ีเอย มีแต่คุณแล้ว ที่เทพเจ้ำให้มำช่วย ให้พ่ีได้อยู่
กับน้องเป็นคู่กับ ลั่นทม ตลอดไปเอย” 

(ลั่นทมเสียมรำฐ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  จ ปี (ចាំប ៊ី) แปลว่ำ ลั่นทม ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เปรียบกับ

ดอกลั่นทม 
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ผฺกาส บวรมาส (ផ្កែ សាំបរួមាស) 
ค ำว่ำ ผฺกำส บวรมำส (ផ្កែ សាំបួរមាស) แปลว่ำ ดอกกระถินทอง หมำยถึง ต้นไม้ที่มีต้นเล็ก 

ดอกไม้เล็ก ๆ สีเหลือง มีกลิ่นหอม ชำวบ้ำนมักปลูกตำมรั้วหรือปลูกเป็นรั้วก็มี (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 
1967 : 1293) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...ផ្កែ ដ េះតាមផ្សលូវសរៀមម៊ិនន្រតូវការ ច៊ិតតគួចន្របាថាន ផ្កែ កនុងរបង ផ្កែ សាំបរួមាស មាន
មាា ស់សអើយន្រគប់ន្រគងសអើយ ន្រកព ាំសល្ើទ្ងចាំបងងនមប៊ី” 

(សាំបួរមាស - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...ดอกไม้ขึ้นตำมริมถนนพ่ีไม่ต้องกำร ใจแอบปรำรถนำดอกไม้ในรั้ว ดอก

กระถินทองมีเจ้ำของครอบครอง ดอกตูมบนดอกรอพี่ดูแล” 

(กระถินทอง – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  ผฺกำส บวรมำส (ផ្កែ សាំបួរមាស) แปลว่ำ ดอกกระถินทอง ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่

ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เปรียบเสมือนดอกกระถินทอง 
มฺลิรวต (មល៊ិេះរតួ)  

ค ำว่ำ มฺลิรวต (មល៊ិេះរួត) แปลว่ำ นำงแย้ม เป็นดอกไม้อยู่ในสกุลมะลิและออกดอกเป็นเป็นชัน้ ๆ 

(พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 925) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...ឱ្!ភូម៊ិទ្ួល្សបូវសៅចាំម៊ិនសភលច សៅសពល្ង្ងងល្៊ិចមល៊ិេះរួត ចាំបង សារិកាសួរកមក
សសកសួរបងគង សួរសហើយកបរខនង ចាំអកេកឡយ...” 

(មល៊ិេះលាចកទ្ង - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...โอ้! หมู่บ้ำนทวลสฺบูวยังจ ำไม่ลืม ตอนพระอำทิตย์ตก นางแย้มรอพ่ี 

สำลิกำถำมกิ่งไม้ นกแก้วถำมคอน ถำมแล้วหันหลังเย้ยหยัน...” 

(มะลิพรำกก้ำน – สิน สีสำมุต) 
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ค ำว่ำ  มฺลิรวต (មល៊ិេះរួត) แปลว่ำ นำงแย้ม ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงว่ำแม่

ดอกนำงแย้ม 
ร ดวล (រំដួល្)  

ค ำว่ำ ร ดวล (រំដួល្) แปลว่ำ ล ำดวน เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ำยกับดอกนมแมว มี

กลิ่นหอมแตกต่ำงกัน มีกลิ่นหอมเฉพำะตอนเย็น  (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967: 1075) ปรำกฏในเนื้อ
เพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...ឥេូវន្រទ្នាំ ម៉ មឃ្លល តសៅសហើយសអើយ សសកសសាមសតវសអហើយ នាាំពាកយខ្ុាំផ្សង សៅ
ន្របាបរ់ដំលួ្ដងសទ៊ឹងសសនហ៍សនង កបត់ច៊ិតតព៊ីបង ល្ួចចូល្កនុងមលប់...” 

(កវីសសកសសាម - កកវ សារ៉ា ត់) 
“...ตอนนี้น้องจำกไปแล้ว นกแก้วเอย โปรดรับค ำของฉันไปบอกล้าดวน 

น้องนอกใจพ่ี แอบเข้ำร่ม...” 

(กวีเสกโสม – แกว สำรำต่) 

ค ำว่ำ  ร ดวล (រំដួល្) แปลว่ำ ล ำดวน ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกผู้หญิงผู้

เปรียบเสมือนดอกล ำดวนที่มีกลิ่นหอม 

ง. ค าเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับชื่อเฉพาะของผลไม้ 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบเป็นชื่อเฉพำะของผลไม้จ ำนวน 
1 ค ำ ได้แก่ ชฺมพู (ជមា)ូ ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

ชฺมปูดวงจิตฺต ជមាូដួងច៊ិតត 
ค ำว่ำ ชฺมพูดวงจิตฺต (ជមាូដួងច៊ិតត)  แปลว่ำ หญิงที่รัก เกิดจำกกำรประสมค ำว่ำ ชฺมพู (ជមា)ូ  

หมำยถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ให้ผลเป็นอำหำร, มีหลำยชนิด เช่น ชมพู่ขำว ชมพู่แดง (พุทธศำสนบัณฑิตย์
, 1967 : 249) กับค ำว่ำ ดวงใจ ค ำนี้ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 
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“...ជមាូមួយចនអូនបានឲ្យបងទ្ កជាចាំណងឲ្យបងសសនហាដួងច៊ិតតជាំពាក់សល្ើន្រសស់កន៊ិដ្ឋា  បង
សូមន្របាថាន ជមាដូួងច៊ិតត...” 

(ជមាូមួយចន - អ ៊ឹង ណារី) 
“...ชมพู่หนึ่งจำนน้องได้ให้พ่ีเป็นควำมผูกพันธ์ ให้พ่ีรัก ดวงใจติดกับกนิษฐำ 

พ่ีขอปรำรถนำ ชมพู่ดวงใจ...” 

(ชมพู่หนึ่งจำน – อึง ณำรี) 

ค ำวำ่  ชมฺพูดวงจติตฺ (ជមាដូងួច៊ិតត) แปลวำ่ หญงิทีร่กั ในเนือ้เพลงขำ้งตน้เปน็ค ำทีผู่ช้ำยใช้

เรียกหญิงที่รัก 
จ. ค าอื่น ๆ ที่เป็นค าเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับพืช 

ผู้ศึกษำพบค ำอ่ืน ๆ ที่หมำยถึงค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับพืช
จ ำนวน 2 ค ำ ได้แก่ พนฺลก (ពនលក), และ ตฺรวย (ន្រតួយ) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

พนฺลก (ពនលក)  

ค ำว่ำ พนฺลก (ពនលក) แปลว่ำ นำงผู้มีควำมอ่อนเยำว์เหมือนดอกไม้ผลิยอดอ่อน หมำยถึง ต้น

อ่อนที่เพ่ิงออกจำกเมล็ด, เป็นค ำใช้เรียกคนรักโดยเปรียบว่ำยอดอ่อน (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 
729) เป็นค ำทีป่รำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“បងខាំសាែ ត់រក ន្រសសព់នលក ជាយូរឆាន ាំសហើយ ច េះឥេូវបានជួបសៅន្រតាណសន្រតើយ ន្រពល្៊ឹងបង
សអើយ សូមអូននាងន្របណ៊ី...” 

(សៅងរសរឿងអវ៊ី - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“พ่ีอุตสำห์ไปหำ น้องผู้มีความอ่อนเยาว์เหมือนดอกไม้ผลิยอดอ่อน เป็น

เวลำหลำยปีมำแล้ว ตอนนี้ได้พบแล้ว ขวัญพ่ีเอย น้องได้โปรดพี่ด้วย...” 
(น้องงอนเรื่องอะไร – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  พนฺลก (ពនលក) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เปรียบกับผลิยอดอ่อน

ของต้นไม้ 
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ตฺรวย (ន្រតយួ) 

ค ำว่ำ ตฺรวย (ន្រតួយ) แปลว่ำ ยอด หมำยถึง ใบไม้อ่อน (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 376) 

ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...សាា យពនលកសសនហ៍ បងខាំកងដ្ឋាំ ម៊ិនហ្ានកា៊ិចខ្្មាំ ន្រតួយសទ្ើបលាស់ខា៊ី កងន្រតួយលាស់កវង
ទ្ងសងើបផ្ស តដ៊ី ន្រតយួសេើងសអើយសន្រទ្ើងងា៊ី សភលចដ៊ីកមសត់” 

(សាា យពនលកសសនហ៍ - កកវ សារ៉ា ត់) 
“...เสียดำยควำมรักที่พ่ีอุตสำห์ให้ ยอดรักเพ่ิงเติมโตขึ้นจำกดิน ยอดเอย

ตอนนี้ขึ้นค้ำงใหม่ ลืมดินอภัพ” 

(เสียดำยยอดรัก – แกว สำรำต่) 

ค ำว่ำ  ตฺรวย (ន្រតួយ) แปลว่ำ ยอด ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เปรียบกับ

ใบไมอ้อ่น 

3.2.5.3 ค าเรียกผู้หญิงท่ีเปรียบกับสัตว์ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับสัตว์ หมำยถึงกลุ่มค ำที่อยู่ในหมวดหมู่สัตว์ เช่น 
เสือ งู เป็นต้น เพ่ือใช้เรียกผู้หญิง ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงทีเ่ปรียบกับสัตว์จ ำนวน 4 ค ำ ได้แก่ เกฺงำก 
(សកាង ក), ขฺลำ (ខ្មល ), พส่แวก (ពស់កវក), และ สำริกำ (សារិកា) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

เกฺงาก (សកាង ក)  

ค ำว่ำ เกฺงำก (សកាង ក) แปลว่ำ นกยูง หมำยถึง ชื่อนกขนำดใหญ่ที่มีขนขึ้นบนหัวเหมือนไก่ตวัผู้ 

มีขนหำงยำว กรีดร้องเสียงดัง (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 64) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...ឱ្!សកាង ក សអើយ ឱ្!សកាង កសអើយ ដ៊ឹងខលួនឬសទ្? ថាមានសគល្ួចសសនហ៍ សសនហ៍សដ្ឋយសសាា េះ 
ឱ្!សកាង កន្រសស់ សពនពងសម៊ិនដ៊ឹងខលួន...” 

(សកាង កន្រកម ាំ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
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“...โอ้! นกยูงเอย โอ้! นกยูงเอย รู้ตัวหรือเปล่ำว่ำมีคนแอบรัก รักจริง ๆ โอ้! 
นกยูงที่สดใสเต้นร ำท ำท่ำไม่รู้ตัว...” 

(นกยูงสำว – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  เกงฺำก (សកាង ក) แปลว่ำ นกยูง ในเนื้อเพลงข้ำงต้น หมำยถึง หญิงผู้มีรูปโฉมสวยงำม

เปรียบเสมือนนกยูง 
จำกตัวอย่ำงดังกล่ำว ผู้ศึกษำเห็นว่ำค ำว่ำ นกยูง ที่ชำวเขมรน ำมำเปรียบกับผู้หญิงที่มีรูปโฉม

สวยงำมมีลักษณะเป็นค ำดียว อย่ำงไรก็ตำม ผู้ศึกษำสังเกตเห็นว่ำหำกน ำค ำว่ำ นกยูง ไปร่วมกับค ำว่ำ 
ผู้หญิง ท ำให้ควำมหมำยเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ เช่นค ำว่ำ สฺรีเกงฺำก (ន្រស៊ីសកាង ក) ใช้เพ่ือติเตียนผู้หญิง

โดยเฉพำะผู้หญิงที่วำงตัวไม่เหมำะสมเรื่องเพศ ดังตัวอย่ำง  

“...ឱ្!ន្រស៊ីសកាង ក អូនខាំបនលាំបចឈឺច៊ិតតខ្ុាំឥតសមតាត  អូនសៅសមភសសន្របុសតាមសសនហា ដល់្ចស់
ជរ អូនន៊ឹងកន្របន្របាណ...” 

(ខ្មល ចសហើយច៊ិតតន្រស៊ី - កកវ សារ៉ា ត់) 
“...โอ้! หญิงนกยูง น้องพยำยำมท ำร้ำยจิตใจฉันอย่ำงไร้ปรำนี น้องยังงำม

ชำยตำมขอรัก เมื่อแก่เฒ่ำ น้องจะรู้ตัว...” 
(กลัวแล้วใจหญิง – แกว สำรำต่) 

ค ำว่ำ สฺรีเกฺงำก “ន្រស៊ីសកាង ក” แปลว่ำ หญิงนกยูง ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียก

หญิงผู้มีรูปโฉมสวยงำมแต่มีหลำยใจ ไม่จงรักภักดีต่อผู้เป็นคู่รัก  

ขฺลา (ខ្មល )  
ค ำว่ำ ขฺลำ (ខ្មល ) แปลว่ำ เสือ หมำยถึง ชื่อสัตว์ดุร้ำยหน้ำตำคล้ำยแมว แต่ตัวโตกว่ำอยู่ในป่ำ

กินเนื้อ, เสือมีหลำยประเภท: เสือใหญ ่ เสือดำว เสือปลำ เสือโคร่ง อีกชนิดหนึ่งกินผึ้งเป็นอำหำร
เรียกว่ำ ขฺลำฆฺมุม (ខ្មល  ាុាំ) ที่แปลว่ำหมี (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 114) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดัง

ตัวอย่ำง 
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“...កតសបើដ៊ឹងម នថាជាកាក៊ី ក ាំថាសេើយន្រពហាចរី សន្រសាបមាសោាំងល្អ៊ី ក៏ម៊ិនន្រតូវការ 
សាត យសាច់មួយដ ាំ សផ្ស្ើចាំមាត់ខ្មល  សខ្មល ចច៊ិតតអាណ៊ិតប ន្រតភាង សៅន្រស៊ីសផ្សសងថាកម៉ៗសៅវិញ...”  

(ន្រស៊ីកដល្ខ្ុាំសអប់ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...หำกรู้ก่อนหน้ำนี้ว่ำเป็นกำกี ไม่ว่ำพรหมจำรี เคลือบทองเต็มตัวก็ไม่

ต้องกำร ชั่งเสียดำยเนื้อท่ีเอำไปฝำกท่ีเสีอ ส่งสำรลูกที่ไปเรียกหญิงอ่ืนว่ำแม่...”  
(หญิงที่ฉันเกลียด - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  ขฺลำ (ខ្មល ) แปลว่ำ เสือ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้มีจิตใจโหดร้ำย

ที่เปรียบเสมือนเสือ 
พส่แวก (ពសក់វក)  
ค ำว่ำ พส่แวก (ពស់កវក) แปลว่ำ งูเห่ำ หมำยถึง งูชนิดหนึ่งที่มีพิษ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 

1967 : 740) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...កាល្បងមានល្ យអូនស័ាន្រគគា នន្របកកក លាន្រស៊ីពសក់វក កល្ងយល្់កសណា ៀង”  
(កសណា ៀងតបូងឆាាំង - អ ៊ឹង ណារី) 

“...ตอนพี่มีเงินน้องรักด้วยไม่มีข้อแม้ ลำหญิงงูเห่า ไม่อยำกได้แล้ว”  

(ไพลินเสีย – อึง ณำรี) 

ค ำว่ำ  พส่แวก (ពស់កវក) แปลว่ำ งูเห่ำ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงที่ไม่

จงรักภักดี และมีจิตใจโหดร้ำยเหมือนงูเห่ำ 

 

สาริกา (សារកិា) 

ค ำว่ำ สำริกำ (សារិកា) หมำยถึง นกชนิดหนึ่งที่มีตัวเล็ก (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 1340) 

ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...សូរិយាសអើយ ល្៊ិចសហើយ សារកីា អូនសអើយ អូនសៅឱ្!ទ្៊ីណា... ” 

(កកនសងសាល ដក់ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
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“...สุริยำเอย ตกแล้ว สาลิกาน้องเอย น้องอยู่ที่ใหน...”  
(ผ้ำผูกหมำก – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  สำริกำ (សារិកា) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกเปรียบหญิงกับนกสำลิกำที่มี

รูปร่ำงบอบบำงและน่ำรัก 

3.2.6 ค าเรียกผู้หญิงที่เป็นค าสรรพนามและค าเรียกญาติ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นค ำสรรพนำมและค ำเรียกญำติหมำยถึงค ำท่ีอยู่ในกลุ่ม
ควำมหมำยของค ำท่ีเป็นสรรพนำม และ ค ำเรียกญำติ เช่น ฉัน คุณ เขำ แม่ และลูก เพ่ือใช้เรียกผู้หญิง 

3.2.6.1 ค าเรียกผู้หญิงท่ีเป็นค าสรรพนาม 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นค ำสรรพนำมจ ำนวน 2 ค ำ ได้แก่ เค (សគ), 
และ อฺนก (អនក) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

เค (សគ) 

ค ำว่ำ เค (សគ) แปลว่ำ เขำ หมำยถึงค ำที่ใช้เป็นสรรพนำมบุรุษที่ 1 บำงภำษำใช้เป็นสรรพนำม

บุรุษที ่3) ใช้ส ำหรับพูดกับผู้อ่ืนโดยไม่ต้องเรียกชื่อ เช่น ฉันไม่กล้ำที่จะหำพวกเขำเลย, อย่ำเพิ่งไป รอ
เขำมำพบก่อน  (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 139) เป็นค ำที่ปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...ស្វើសមាចសៅឥេូវសបើ សគ គា នកា៊ីអាណ៊ិត សគន្រកឡស់ច៊ិតតជាព៊ីរប៊ី សភលៀងសអើយសូម
អនកសមតាត ន្របាប់ខុ្ាំមួយម៉ាត់យ៉ាងខល៊ី សសាេះខ្ុាំសន្រកៀមន្រកាំរីងង្រឱ្រ...” 

(សភលៀងន្រសក់សៅមាត់បងអួច - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...จะท ำยังไงตอนนี้ เขา ไม่สงสำรฉันอีกแล้ว เขำนอกใจ ฝนเอยโปรดบอก

ฉันค ำเดียวอย่ำงสั้น อย่ำให้ฉันเศร้ำอุรำ...”  

(ฝกตกที่หน้ำต่ำง – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  เค (សគ) แปลว่ำ เขำ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักที่นอกใจคน

รัก 
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อฺนก (អនក)  
ค ำว่ำ  อฺนก (អនក) แปลว่ำ คุณ หมำยถึง ค ำใช้แทนชื่อบุคคลที่จะพูดด้วย ประชำชนทั่วไปใช้

เรียกกันอย่ำงสุภำพด้วยไม่ออกชื่อบุคคลนั้น (ใช้ได้ทั้งชำยและหญิง) เช่น คุณไปไหนมำ เป็นต้น (พุทธ
ศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 1854) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...កាល យជាអនកសោសក៏សន្រពាេះ អនក ឯង យកគ កស្វើផ្សទេះសកមបង នាងគា នគ៊ិតកន្រកង
ជ៊ីវិតខុ្ាំសសាេះ...” 

(ន្រស៊ីកដល្ខ្ុាំសអប់ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...กลำยเป็นนักโทษก็เพรำะ คุณ เอำคุกเป็นบ้ำน นำงไม่เกรงชีวิตฉันเลย

...”  

(หญิงที่ฉันเกลียด – สิน สีสำมุต) 
ค ำว่ำ อฺนก (អនក) แปลว่ำ คุณ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักที่

กล่ำวโทษสำมี 

3.2.6.2 ค าเรียกผู้หญิงท่ีเป็นค าเรียกญาติ 

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นค ำเรียกญำติจ ำนวน 5 ค ำ ได้แก่ กนิฏฺธำ 
(កន៊ិដ្ឋា ), ธีดำ (្៊ីតា), บฺรพนฺธ (ន្របពនធ), มำก่ (ម៉ាក)់, และ อูน (អូន) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร 

ดังนี้ 

กนิฏฺธา (កន៊ិដ្ឋា ) 

ค ำว่ำ กนิฏฺธำ (កន៊ិដ្ឋា ) แปลว่ำ น้อง หมำยถึง น้อง น้องเล็ก น้องสุดท้อ; มักใช้ในค ำกลอนเพ่ือ

เรียกหญิงผู้เป็นที่รัก เช่น ตรำบใดที่ได้พบแก้วกนิษฐำ... (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 14) ปรำกฏใน
เนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...ន្រសសណាេះសភលៀងដូចចសន្រមៀងសសនហ៍ បងសន្រចៀងបាំសពរឱ្យសកើយសល្ើឱ្រ៉ា  ឥេូវបាត់
សៅសៅណាឱ្យសរៀមសខ្មល ចផ្សា សន្រពាេះកតកន៊ិដ្ឋា  ឃ្លល តឆាង យព៊ីបង...” 

(ន្រសសណាេះសភលៀង - អ ៊ឹង ណារ)ី 
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“...นึกถึงเสียงฝนเหมือนเพลงรัก พ่ีร้องกล่อมชีวำให้นอนบนอุรำ ตอนนี้
น้องหำยไปไหนให้พ่ีปวดร้ำว เพรำะกนิษฐาห่ำงจำกพ่ี...”  

(นึกถึงฝน – อึง ณำรี) 
ค ำว่ำ  กนิฏฺธำ (កន៊ិដ្ឋា ) แปลว่ำ กนิษฐำ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรัก

ที่มีอำยุน้อย 

ธีดา (្៊ីតា)  

ค ำว่ำ ธีดำ (្៊ីតា) แปลว่ำ ธิดำ หมำยถึง ลูกสำว (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 483) ปรำกฏ

ในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...ផ្កែ សអើយ ផ្កែ មានវសនា ន្រតូវ្៊ីតាសរីសយកសៅងនម កងសងើបបកនលងម នខ្ុាំ...”  
(សក់កវងអនាល យ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 

“...ดอกไม้เอย ดอกไม้มีโชควำสนำ ได้ธิดาเก็บไปทะนุถนอม จูบก่อนฉัน...”  
(ผมยำว – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  ธีดำ (្៊ីតា) แปลว่ำ ธิดำ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรัก 

บฺรพนฺธ (ន្របពនធ)  

ค ำว่ำ บฺรปนฺธ (ន្របពនធ) แปลว่ำ เมีย หมำยถึง หญิงผู้มีควำมสัมพันธ์กับผู้ชำย (ภรรยำ) (พุทธ

ศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 655) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...ខ្ុាំការន្របពនធបានមក កនុងច៊ិតតអរន្រពួច អ៊ីយ៉ាស ដូចច៊ិតតន្របាថាន  ខ្ុាំន្រពួយសន្រពាេះ ខ្ុាំ
ឮ ន្របពនធ ថា ក ាំអាល្សៅណា សៅផ្សសាំដាំសណកស៊ិន...” 

(ការក៏ការ - មាស សាម៉ន) 
“...ฉันแต่งงำนแล้ว แสนดีใจเหลือเกิน เหมือนที่ใจปรำรถนำ แต่ฉันกังวล

เพรำะได้ยิน เมีย บอกว่ำ อย่ำเพ่ิงไปไหนเข้ำห้องก่อน...”  

(แต่งก็แต่ง – มำส สำมอน) 



  119 

ค ำว่ำ  บฺรพนฺธ (ន្របពនធ) แปลว่ำ เมีย ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เป็น

ภรรยำที่แต่งงำนถูกต้องตำมกฏหมำย 

มาก่ (ម៉ាក់)  
ค ำว่ำ มำก่ (ម៉ាក)់ แปลว่ำ แม่ กลำยมำจำกค ำว่ำ แม (កម៉) แปลว่ำ แม่ หมำยถึง แม่, โบรำณ

นิยมเรียกผู้หญิงที่มีอำยุรำวเดียวกับแม่ว่ำแม่ด้วยซึ่งถือว่ำเป็นกำรเคำรพ (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 
913) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...កន!ម៉ាក់វ សអើយ ក ាំខ៊ឹងន៊ឹងបា៊ី រល់្ង្ងងបា៊ីម៊ិនបាយផ្សទេះសទ្ បា៊ីងនមឱ្យន្របពនធវទ្ាំសនរ 
បា៊ីបងខ សសគ ខ្មល ចន្របពនធសនឿយ...” 

(បា៊ីគាំរូ - មាស សាម៉ន) 
“...แม่อ่ะ อย่ำโกรธผัวนะ ที่พ่ีไม่ได้มำกินข้ำวที่บ้ำนทุกวันเพรำะพ่ีไม่อยำก

ให้น้องเหนื่อย...”  

(ตัวอย่ำงสำมีที่ดี – มำส สำมอน) 

ค ำว่ำ  มำก่ (ម៉ាក)់ แปลว่ำ แม ่ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงในกรณีท่ีมีลูก

แล้ว กล่ำวคือแม่ของลูก 

อูน (អូន) 

ค ำว่ำ อูน (អូន) แปลว่ำ น้อง หมำยถึง น้อง เช่น รอพ่ีด้วยน้อง (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 

1824) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“សាា នកដកសាា នងាសតាឈរកាន់ទ្ កខ ខ្ុាំឈរសាំក កមាត់សទ៊ឹងសកងែ អូន ជ៊ិេះឡនងា៊ីន្រស៊ី
កបរខនងសជរ កូនឈរដកងហរសមើល្ព៊ីសន្រតើយមាខ ង...” 

(វិមានទ្៊ឹកកភនក - អ ៊ឹង ណារី) 
“สิงโตยืนไว้ทุกข์ท่ีสะพำนเหล็กสะพำนหิน ฉันยืนอยู่ที่ริมคลองสังแก ส่วน

น้องนั่งรถคันใหม่หันหลังให้ลูกที่ตำมดูจำกอีกฝั่ง...”  

(วิมำนแห่งน้ ำตำ – อึง ณำรี) 
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ค ำว่ำ  อูน (អូន) แปลว่ำ น้อง ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เป็นภรรยำทีท่ิง้

ทั้งสำมีและลูกไปเลือกชำยอ่ืนที่เป็นคนรวย 

3.2.7 ค าเรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อนเยาว์ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงควำมอ่อนเยำว์เป็นศัพท์ที่บ่งชี้ให้เห็นถึงควำมอ่อนวัยของผู้หญิง 
ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงควำมอ่อนเยำว์จ ำนวน 2 ค ำ ได้แก่ เพำ (សៅ) และ พำลเพำ (ពាល្
សៅ) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

เพา (សៅ)  

ค ำว่ำ เพำ (សៅ) แปลว่ำ น้อง หมำยถึง น้องคนสุดท้องหรือคนสุดท้ำย... (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 

1967 : 781) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...បងនាាំ សៅ រត់កាត់សន្រជាេះកាត់កន្រសងា៊ី សអហើយ...ោាំងកណាា ល្រន្រត៊ីកាត់ង្ន្រពកាត់
បនាល ...” 

(អន សាវរីយ៍កាំសត់ - កកវ សារ៉ា ត់) 
“...พ่ีพำน้อง วิ่งข้ำมนำข้ำมป่ำในตอนกลำงคืน...”  

(ควำมคิดถึงท่ีน่ำจดจ ำ – แกว สำรำต่) 

ค ำว่ำ  เพำ (សៅ) แปลว่ำ น้อง ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำท่ีผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เป็นคนรัก 

พาลเพา (ពាល្សៅ) 

ส่วนค ำว่ำ พำลเพำ (ពាល្សៅ) แปลว่ำ น้องน้อย เป็นค ำที่ใช้ในบทกวีเพ่ืออ้ำงถึงผู้หญิงที่เป็น

ลูกคนสุดท้องที่ยังเป็นสำว (พุทธศำสนบัณฑิตย์, 1967 : 747) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...ដួងច៊ិតត សៅកក់សៅត  ថាពាល្សៅ សៅកនបន៊ិតយ...” 
(ក ាំថាលាសហើយ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 

“...ดวงใจยังอบอุ่นเพรำะน้องน้อยยังอยู่ใกล้  ...”  

(อย่ำพูดค ำลำ – สิน สีสำมุต) 
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ค ำว่ำ  พำลเพำ (ពាល្សៅ) แปลว่ำ น้องน้อย ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้

เป็นคนรัก 

3.2.8 ค าเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจากวรรณคดี 

ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจำกวรรณคดี เป็นชื่อของตัวละครที่อยู่ในวรรณคดีของเขมร ซึ่ง
ผู้ประพันธ์ได้ใช้ชื่อของนำงเอกท่ีเป็นที่รู้จักมำใช้เรียกผู้หญิงในเพลง  

3.2.8.1 ค าเรียกผู้หญิงท่ีเป็นชื่อตัวละครในเรื่อง  

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจำกวรรณคดีจ ำนวน 1 ค ำ ได้แก่ คุณนำรี (  ននារី) 
ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

คุณนารี (  ននារី)  

ค ำว่ำ คุณนำรี (  ននារី) เป็นชื่อตัวละครหญิงเอกในเรื่องกุหลำบไพลินของญุก แธม   

สันนิษฐำนว่ำเขียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479 หรือ พ.ศ. 2486  คุณนำรี (  ននារី) เป็นลูกสำวคนเดียวของ

หลวงรัตนะสมบัติที่เป็นเจ้ำของกิจกำรขุดพลอยที่เขตไพลิน นำงมีรูปโฉมสวยงำมมำก ค ำนีป้รำกฏใน
เนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...ឱ្!ផ្កែ យ៊ីហ្ បន្រពល្ប់មានកល៊ិនសខតតបង្ប៉ល្៊ិន   ននារីងា៊ី បងជាសៅច៊ិន្រត ករងតបូង
លាងដ៊ី អូនប ន្រតសសដា៊ី បងសឈាងម៊ិនដល្.់..”  

(យ៊ីហ្ បង្ប៉ល្៊ិន - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...โอ้! ดอกยี่หุบแห่งจังหวัดไพลินที่ออกกลิ่นในตอนค่ ำ คุณนารี พ่ีเป็นเจ้ำ

จิตรนักกรองพลอย น้องเป็นบุตรเสฐี พ่ีเอ่ือมไม่ถึง...” 
(ยี่หุบไพลิน – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ คุณนำรี (  ននារី) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นชื่อตัวละครคือนำงคุณนำรี (  ននារី) 

3.2.8.2 ค าเรียกผู้หญิงท่ีใช้ชื่อตัวละครแต่เน้นที่พฤติกรรมของตัวละคร  

ผู้ศึกษำพบค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจำกวรรณคดีจ ำนวน 2 ค ำ ได้แก่ กำกี (កាក៊ី), และ

ทำว (ោវ) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 
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กากี (កាក៊ី)  

ค ำว่ำ กำกี (កាក៊ី) เป็นชื่อตัวละครในเรื่องกำกี  ซ่ึงเป็นพระรำชนิพนธ์ของพระบำทองค์ด้วง 

และได้รับกำรตีพิมพ์โดยพุทศำสนบัณฑิตย์เมื่อ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2477 กำกีเป็นตัวละครที่มีรูปโฉม
สวยงดงำม มีกลิ่นกำยหอมเป็นพิเศษแต่สิ่งเหล่ำนั้นกลับน ำทุกข์ให้นำง ควำมงำมของกำกีได้ท ำให้ชำย
หลำยคนหลงใหลทะเลำะกันเพ่ือชิงนำง ซึ่งนำงก็ต้องพลัดไปอยู่กับชำยหลำยคน กำกี ได้กลำยเป็นค ำ
ส ำหรับว่ำผู้หญิงที่ประพฤติตนไม่ดี นอกใจสำมี ค ำนี้ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“...កតសបើដ៊ឹងម នថាជាកាក៊ី ក ាំថាសេើយន្រពហាចរី សន្រសាបមាសោាំងល្អ៊ី ក៏ម៊ិនន្រតូវការ 
សាត យសាច់មួយដ ាំ សផ្ស្ើចាំមាត់ខ្មល សខ្មល ចច៊ិតតអាណ៊ិតប ន្រតភាង សៅន្រស៊ីសផ្សសងថាកម៉ៗសៅវិញ...”  

(ន្រស៊ីកដល្ខ្ុាំសអប់ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...หำกรู้ก่อนหน้ำนี้ว่ำเป็นกากี ไม่ว่ำพรหมจำรี เคลือบทองเต็มตัวก็ไม่

ต้องกำร ชั่งเสียดำยเนื้อท่ีเอำไปฝำกท่ีเสีอ ส่งสำรลูกที่ไปเรียกหญิงอ่ืนว่ำแม่...”  
(หญิงที่ฉันเกลียด - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ กำกี (កាក៊ី) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงผู้เป็นภรรยำที่นอกใจสำมี

เปรียบเหมือนนำงกำกี 
 

ทาว (ោវ)  

ค ำว่ำ ทำว (ោវ) เป็นชื่อตัวละครในเรื่อง ท ทำว (ទ្ ាំោវ)   นักวิชำกำรเขมรได้ค้นคว้ำและพบว่ำ 

เรื่องตุมเตียวมีทั้งหมด 4 ส ำนวน เป็นของผู้ประพันธ์ 4 ท่ำน  ฉบับแรกเป็นของ กวีสนธฺอรมุก (កវី
សនធរម៉ ក) ฉบับที่ 2 ไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง ฉบับที่ 3 เป็นของ ภิกษุโสม (ភ៊ិកខុសសាម) และฉบับสุดท้ำยเป็น

ของ นูกอน (នូកន) โดยได้เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น ทำวเอก (ោវឯក) นำงทำว (ោវ) เป็นตัวละครที่มีรูปโฉม

สวยงดงำม และเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับควำมรัก ค ำนีป้รำกฏในเนื้อเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“ជួនជាង្ចដនយជួនតនោ់វ ន្រស៊ី ប៊ីដូចឥស៊ីជប់រូបសឆាមសលល  សល្ើរងយនតន្រកុងតាម
ដាំណាក់ផ្សលូវ រូបបងន៊ិងសៅ អងគុយជ៊ិតគន ...” 

(ច័នទរេះសល្ើរងយនតន្រកុង - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
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“บังเอิญได้เจอเตียว รำวกับฤษีปั้นรูปโฉมเฉลำ พ่ีนั่งใกล้น้องอยู่บนรถเมล์
...” 

(ดวงจันทร์ขึ้นบนรถเมล์– สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ ทำว (ោវ) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงที่สวยงำมประดุจนำงทำว  

(ោវ) 

3.2.9 ค าเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อเฉพาะของคนรัก 

ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อเฉพำะของคนรักเป็นชื่อจริงของผู้หญิงซึ่งผู้ประพันธ์ได้เรียก
หญิงนั้นโดยใช้ชื่อจริงของพวกเธอ ผู้วิจัยพบค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อเฉพำะของคนรักจ ำนวน 12 ค ำ 
ได้แก่ ក៊ិតា “กิตฺยำ”, ម៉ារីណា “มำรีณำ”, ម៉ាឡ “มำฬำ”, វីយូ៉កេតា “วียูแฬตำ”, អង់តូន៊ីកញត៉ា “อง่

ตูนีแญตำ”, ប៉ារ៉ា ស ៊ី “ปำรำสี”, ម៊ីរ៉ា  “มีรำ”, សូន៊ី “สูน”ี, ដ្ឋសេ “ดำเฬ”, ឌ៊ីណា “ดีณำ”, ម៉ាឡវី 
“มำฬำวี”, และ ល្៊ិញជ ូ“ลิญชู”  ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

กิตฺยา (ក៊ិតា) 

ค ำว่ำ กิตฺยำ (ក៊ិតា) เป็นชื่อของหญิงคนรัก ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมรดังตัวอย่ำง 

“ក៊ិតាសសនហាបង នួនល្អង...អូនក ាំភ័យ បងសសនហ៍កតក៊ិតាន្រសស់ចរង្ណ បងម៊ិន
សចល្ង្ងល...” 

(ក៊ិតាសសនហាបង - កកវ សារ៉ា ត់) 
“กิตฺยาเสน่หำของพ่ี นวลละออง...น้องอย่ำกังวล พ่ีรักเพียงกิตฺยำ พ่ีไม่

ทอดทิ้งน้อง...” 

(กิตฺยำเสน่หำของพ่ี – แกว สำรำต่) 
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มารีณา (ម៉ារណីា) 

ค ำว่ำ มำรีณำ (ម៉ារីណា) เป็นชื่อของหญิงคนรัก ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมรดังตัวอย่ำง 

“...ម៉ារណីា ឱ្! ម៉ារណីា អនូជាតារង្នដួងច៊ិតតបង សបើបានស ើញម៉ារីណាមាងៗ
កនុងច៊ិតតបងន្រចបល្់ខវល់្ខ្មវ យ...” 

(ម៉ារីណា - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...มารีณา โอ้! มำรีณำ น้องเป็นดำรำในดวงใจของพ่ี หำกได้เห็นน้องแต่ละ

ครั้งท ำให้หัวใจหวั่นไหว...” 

(มำรีณำ – สิน สีสำมุต) 

มาฬา (ម៉ាឡ) 

ค ำว่ำ มำฬำ (ម៉ាឡ) เป็นชื่อของหญิงคนรัก ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมรดังตัวอย่ำง 

“...បងខាំ!កន្រសកសៅ សៅរកម៉ាឡ រកន្រស៊ី សពវន្រប៊ឹកា សពវជល្ស័យ ព ាំយល្់
ចរង្ណ សរៀមករងទ្ កខភ័យ ខ្មល ចអូនន្រពាត់កស័យសចល្បង...” 

(ម៉ាឡមាសបង - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...พ่ีพยำยำมเรียกหำ มาฬา หำหญิง ทั่วป่ำ ทั่วชลธำร ไม่พบน้อง พ่ีเป็น

ทุกข์ กลัวน้องเสียชีวิตจำกพ่ี...” 

(มำฬำทองของพ่ี – สิน สีสำมุต) 

วียูแลตา “វីយ៉កូេតា”  

ค ำว่ำ วียูแลตำ “វីយ៉ូកេតា” เป็นชื่อของหญิงคนรัก ปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมรดังตัวอย่ำง 

“...វយី៉កូេតា សឈាា េះសសនហាកដល្សរៀមរ៉ា ន្របាថាន ចាំ ឱ្! កមាសអើយកមា ន្រោាំចាំយរូឆាន ាំ
មកសហើយ...” 

(វីយូ៉កេតា - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
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“...วีโยแลตา ชื่อที่ฉันปรำรถนำรอ โอ้! กรรมเอย พ่ีอดทนรอมำนำนแล้ว
...” 

(วีโยแลตำ – สิน สีสำมุต) 
องตู่นีแญตา (អង់តូន៊ីកញត៉ា)  

ค ำว่ำ องตู่นีแญตำ (អង់តូន៊ីកញ៉តា) เป็นชื่อของหญิงคนรัก ปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมรดัง

ตัวอย่ำง 

 “...អង់តនូ៊ីកញត៉ា ឱ្!គូសសនហា សយើងបានជួបគន កនុងន្រគសហមនតរដូវ...” 

(អង់តូន៊ីកញ៉តា - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...อง่ตูนีแญตา โอ้! คู่เสน่หำ เรำได้พบกันในเหมันตฤดู...” 

(องตู่นีแญตำ– สิน สีสำมุต) 

ปาราสี (ប៉ារ៉ា ស ៊ី)  

ค ำว่ำ ปำรำสี (ប៉ារ៉ា ស ៊ី) เป็นชื่อของหญิงคนรัก ปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมรดังตัวอย่ำง 

“ប៉ារ៉ា  ប៉ារ៉ា ស ៊ី នារីជ៊ីវិតបង ន៊ឹកសេើងមាងៗ បងម៊ិនចង់រស់សទ្កនុងសលាក៊ិយ ...” 

(ប៉ារ៉ា ស ៊ី - មាស ហ កសសង) 
“ปำรำ ปาราสี นำรีผู้เป็นดังชีวิตของพ่ี นึกถึงเมื่อไหร่ พ่ีไม่อยำกมีชีวิตอยู่

บนโลกีย์...” 

(ปำรำสี – มำส หุกเสง) 

มีรา (ម៊ីរ៉ា ) 

ค ำว่ำ  มีรำ (ម៊ីរ៉ា ) เป็นชื่อของหญิงคนรัก ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมรดังตัวอย่ำง 

“...ម៊ីរ៉ា  សសនហាមាសបង ដ៊ឹងសទ្នួនល្អងថាបងសសនហ៍ន្រស៊ី...” 

(ម៊ីរ៉ា សសនហាបង - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
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“...มีรา เสน่หำทองของพ่ี นวลละอองรู้ตัวหรือเปล่ำว่ำพ่ีรักน้อง...” 

(มีรำเสน่หำของพ่ี– สิน สีสำมุต) 

สูนี (សូន៊ី)  

ค ำว่ำ สูนี (សូន៊ី) เป็นชื่อของหญิงคนรัก ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมรดังตัวอย่ำง 

“...សូន៊ី..សូមកតអូនអាណ៊ិតសមតាត ន្របណ៊ី ចរង្ណ សូមន្រសដ៊ីមួយម៉ាត់...” 
(សូន៊ីបណាូ ល្ច៊ិតត - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 

“...สูนี ได้โปรดน้องเมตตำปรำนี น้อง พูดสักค ำเถอะ...” 
(สูนีที่รัด– สิน สีสำมุต) 

ดาเฬ (ដ្ឋសេ)  

ค ำว่ำ ดำเฬ (ដ្ឋសេ) เป็นชื่อของหญิงคนรัก ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมรดังตัวอย่ำง 

“...អូ ដ្ឋសេ ដ្ឋសេ ដ្ឋសេ អាសូរសរៀមផ្សង សន្រពាេះសរៀមបាំណង បាំណងប៉ងជាគូ
វសនា...” 

(អូដ្ឋសេ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“... โอ้ ดาเฬ ดำเฬ ดำเฬ เมตตำพ่ีด้วย เพรำะพ่ีหมำยปองน้องเป็นคู่วำสนำ

...” 

(โอ้ดาเฬ– สิน สีสำมุต) 
ดีณา (ឌ៊ីណា) 

ค ำว่ำ ดีณำ (ឌ៊ីណា) เป็นชื่อของหญิงคนรัก ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมรดังตัวอย่ำง 

“...បងសសនហ៍កតឌ៊ីណា សៅសពល្បងបាន ស ើញដួងសនន្រតា ឱ្រ៉ា សរៀមករងកងវល់្...” 

(បងសសនហ៍កតឌ៊ីណា - កកវ សារ៉ា ត់) 
“...พ่ีรักเพียง ดีณา ตอนที่พ่ีได้เห็นดวงตำ ท ำให้พ่ีกังวล...” 

(พ่ีรักเพียงดีณำ – แกว สำรำต่) 
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มาฬาวี (ម៉ាឡវី) 

ค ำว่ำ มำฬำวี (ម៉ាឡវី) เป็นชื่อของหญิงคนรัก ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมรดังตัวอย่ำง 

“...ងវ៊ីបានជា ម៉ាឡវ ីសៅសសងៀម ទ្៊ឹកម ខន្រកាំសន្រកៀម ន្របាប់សរៀម ឱ្យបានដ៊ឹងផ្សង...” 
(ទ្៊ឹកកភនកម៉ាឡវី - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 

“...ท ำไม มาฬาวี ถึงอยู่นิ่ง ๆ ใบหน้ำเศร้ำ บอกพ่ี ให้ได้รู้ด้วย...” 

(น้ ำตำมำฬำวี – สิน สีสำมุต) 

ลิญชู (ល្៊ិញជូ) 

ค ำว่ำ ลิญชู (ល្៊ិញជូ) เป็นชื่อของหญิงคนรัก ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมรดังตัวอย่ำง 

“សូមអូនអាណ៊ិតដល្់ដួងច៊ិតតកដល្ន្របាថាន  សមតាត ដ្ឋក់ោនសសនហា ដល់្សរៀមរ៉ា ណា
នួនល្អងអាហ អាហ អាហ  ... ល្៊ិញជូ មាសបងអាសូរសរៀមផ្សងកដល្ប៉ងសល្ើសៅ” 

(ល្៊ិញជូមាសបង - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 

“โปรดสงสำรหัวใจที่ปรำรถนำ เมตตำให้ทำนควำมรักให้พ่ีด้วยนะนวล
ละออง อ๊ำำำ ... ลิญชูทองของพ่ีสงสำรพี่ด้วยที่ปองอยำกได้น้อง” 

(ลิญชูทองของพ่ี – สิน สีสำมุต) 
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ควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงในเพลงเขมรสำมำรถแสดงดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

แผนภูมิที่ 2 ความหมายค าเรียกผู้หญิงในเพลงเขมร 
 

จำกแผนภูมิที่ 2 แสดงให้เห็นถึงกลุ่มควำมหมำยของค ำเรียกผู้หญิงที่ปรำกฏในเพลงเขมรซึ่ง
สำมำรถแบ่งเป็น 9 ประเภท ผลกำรศึกษำในด้ำนควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงพบค ำเรียกผู้หญิงทั้งสิ้น
จ ำนวน 115 ค ำ จ ำแนกเป็นแต่ละประเภท ได้แก่ ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงผู้หญิงทั่วไป มี 5 ค ำ คิด
เป็นควำมถี่คือ 4.35% ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ มี 34 ค ำ คิดเป็นควำมถี่คือ 29.56% ค ำเรียก
ผู้หญิงที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำ มี 24 ค ำ คิดเป็นควำมถี่คือ 20.87% ค ำเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รัก  มี 6 ค ำ คิด
เป็นควำมถี่คือ  5.22% ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติ มี 22 ค ำ คิดเป็นควำมถี่คือ 19.13% ค ำ
เรียกผู้หญิงที่เป็นค ำสรรพนำมและค ำเรียกญำติ มี 7 ค ำ คิดเป็นควำมถี่คือ 6.09% ค ำเรียกผู้หญิงที่
แสดงควำมอ่อนเยำว์ มี 2 ค ำ คิดเป็นควำมถี่คือ 1.74% ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจำกวรรณคดี มี 3 ค ำ 
คิดเป็นควำมถี่คือ  2.61% รวมถึงค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อเฉพาะของคนรกั มี 12 ค ำ คิดเป็นควำมถี่

คือ 10.43%  

  จ ำนวนค ำเรียกผู้หญิงรวมทั้งสิ้นจ ำนวน 115 ค ำ เมื่อเทียบกับกลุ่มค ำเรียกผู้หญิงอ่ืน ๆ ท ำให้
เห็นว่ำผู้ประพันธ์นิยมใช้ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะมีจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือ ค ำเรียกผู้หญิง
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ที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำ ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติ ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อเฉพาะของคนรกั ค ำ

เรียกผู้หญิงที่เป็นค ำสรรพนำมและค ำเรียกญำติ ค ำเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รัก ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึง
ผู้หญิงทั่วไป ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจำกวรรณคดี และค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงควำมอ่อนเยำว์ ทั้งนี้
แสดงให้เห็นว่ำหำกกล่ำวถึงผู้หญิง ผู้ประพันธ์จะนึกถึงเรื่องลักษณะของผู้หญิงซึ่งเป็น คุณควำมดี และ
ควำมสวยควำมงำมเป็นอันดับแรก รองลงมำคือเรื่องกลิ่นและสรรพคุณที่ผู้หญิงสำมำรถมอบให้ฝ่ำย
ชำยซึ่งสะท้อนจำกค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติ กำรใช้ค ำเรียกผู้หญิงจำกเนื้อเพลงเขมร
ดังกล่ำวข้ำงต้นท ำให้เห็นถึงโลกทัศน์เก่ียวกับผู้หญิงซึ่งจะกล่ำวรำยละเอียดในบทต่อไป 
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3.3 เปรียบเทียบความหมายค าเรียกผู้หญิงในเพลงไทยและเพลงเขมร 

ควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยและเพลงเขมรสำมำรถแสดงดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

แผนภูมิที่ 3 การเปรียบเทียบความหมายค าเรียกผู้หญิงในเพลงไทยและเพลงเขมร 

 
 จำกแผนภูมิที่ 3 สำมำรถท ำให้เห็นควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยและเพลงเขมรว่ำมี

ควำมเหมือนและต่ำงกัน ดังนี้ 

1. กลุ่มควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยและเพลงเขมรมีควำมหมำยคล้ำยคลึงกัน

เป็นส่วนมำก ควำหมำยค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยพบทั้งสิ้นจ ำนวน 8 กลุ่มควำมหมำย ได้แก่ ค ำเรียก

ผู้หญิงที่หมำยถึงผู้หญิงทั่วไป ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำ ค ำเรียก

ผู้หญิงผู้เป็นที่รัก ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติ ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นค ำสรรพนำมและค ำเรียก

ญำติ ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงควำมอ่อนเยำว์ รวมถึงค ำเรียกผู้หญิงที่ เป็นชื่อจำกวรรณคดีและ
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ประเภทความหมายค าเรียกผูห้ญิง

เปรยีบเทียบความหมายค าเรยีกผูห้ญิงในเพลงไทยและเพลงเขมร

ความหมายค าเรียกผูห้ญิงในเพลงไทย ความหมายค าเรียกผูห้ญิงในเพลงเขมร
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ในขณะที่กลุ่มควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงในเพลงเขมรพบทั้งสิ้นจ ำนวน 9 กลุ่มควำมหมำย 
ได้แก่ ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงผู้หญิงทั่วไป ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงสิ่ง
มีค่ำ ค ำเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รัก ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติ ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นค ำสรรพนำม
และค ำเรียกญำติ ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงควำมอ่อนเยำว์ ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจำกวรรณคดี รวมถึง
ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อเฉพาะของคนรกั 

จะเห็นได้ว่ำทั้งไทยและเขมรมีควำมคิดเกี่ยวกับผู้หญิงในท ำนองคล้ำย ๆ กันซึ่งอำจมำจำก
อิทธิพลของพระพุทธศำสนำ และศำสนำพรำหมณ์ที่เป็นรำกฐำนในประเทศทั้งสองเป็นเวลำช้ำนำน
เหมือนกัน อีกประกำรหนึ่งเห็นจำกกำรที่ทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมร่วมกัน คือ วัฒนธรรมของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จึงท ำให้ทั้งสองชำติมีมุมมองในกำรมองผู้หญิงที่คล้ำยกันเป็นจ ำนวนมำก  

ส่วนควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงประการสุดท้ำยที่ปรำกฏในเพลงเขมร คือ ควำมหมำยค ำเรียก

ผู้หญิงที่เป็นชื่อเฉพำะของคนรัก ซึ่งไม่ปรำกฏในเพลงไทย แต่เมื่อเทียบควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงที่
เป็นชื่อจำกวรรณคดีและวรรณกรรมในเพลงไทย พบว่ำ มีจ ำนวนมำกกว่ำ ควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงที่
เป็นชื่อจำกวรรณคดีของเขมร ทั้งนี้ท ำให้เห็นว่ำ ไทย มีวรรณคดีและวรรณกรรมที่ยังถ่ำยทอดจำกรุ่น
หนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่เขมรมีสงครำมหลำยครั้ง โดยเฉพำะในสมัยเขมรแดงซึ่งพวก
แขมรแดงได้ท ำร้ำยวัฒนธรรมทั้งทำงวัตถุและวัฒนธรรมไม่ใช่วัตถุ เช่น เอกสำร กำรบันทึกเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์ วรรณกรรมค ำสอนต่ำง ๆ ศำสนำ ควำมคิด ฯลฯ จึงท ำให้เขมรไม่มีเอกสำร หรือ
สำมำรถกล่ำวได้อีกนัยหนึ่งว่ำขำดคลังควำมรู้ ดังนั้นเขมรจึงต้องปรับเนื้อหำ หรือ กำรใช้ค ำในบำงส่วน
โดยเลือกใช้ค ำที่ปรำกฏใช้ในชีวิตประจ ำวัน เช่น ชื่อจริงของคน 

2. คนไทยและคนเขมรนิยมใช้ค ำเรียกผู้หญิงมีจ ำนวนสูงสำมอันดับแรกเหมือนกัน คือ 

ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำ และค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับ

ธรรมชำติ ซึ่งสองกลุ่มแรกอยู่ในจ ำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ผู้ศึกษำสังเกตเห็นว่ำจ ำนวนค ำเรียกผู้หญิงที่

เปรียบกับธรรมชำติที่ปรำกฏในเพลงไทยมีจ ำนวนน้อยกว่ำค ำที่ปรำกฏในเพลงเขมรซึ่งอำจเป็น

เพรำะว่ำเขมรเป็นสังคมที่ยังผูกพันกับธรรมชำติมำกกว่ำไทย จึงท ำให้กำรใช้ค ำเพ่ือสื่อถึงผู้หญิงใช้ค ำที่

เกี่ยวกับธรรมชำติเป็นส่วนมำก ในขณะที่ไทยเป็นประเทศที่พัฒนำทำงด้ำนวัตถุและห่ำงไกลจำก

ธรรมชำติ จึงท ำให้กำรใช้ค ำเกี่ยวกับเรื่องธรรมชำติเพ่ือสื่อถึงผู้หญิงในเพลงไทยมีจ ำนวนน้อยกว่ำใน

เพลงเขมร 

3. ควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะซึ่งสะท้อนผ่ำนค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยมี

จ ำนวนมำกที่สุด ควำมหมำยส่วนมำกเป็นค ำที่แสดงควำมงำมในอดุมคติของคนไทย กล่ำวคือ ผู้หญิง

ต้องมีรูปงำม และรูปร่ำงอ้อนแอ้น ในขณะที่ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงรูปร่ำงภำยนอกของผู้หญิงเขมร
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ส่วนมำกปรำกฏค ำที่ตรงข้ำมกับไทย เช่น กนฺตุลอุก (កនតុល្អ ក) แปลว่ำ ตุ้ยนุ้ย กนฺทูจ (កនទូច) แปลว่ำ 

กระเปี๊ยก และ ก เปา (កាំសប៉ា) แปลว่ำ อวบ จึงแสดงให้เห็นว่ำคนเขมรไม่ชอบผู้หญิงที่มีรูปร่ำงผอมบำง

เพียงอย่ำงเดียว แต่ชอบผู้หญิงที่มีตัวใหญ่ หรืออวบอ๋ัน หำกอธิบำยในเชิงธรรมชำติของมนุษย์จะ

เข้ำใจได้ว่ำ ผู้ชำยมักจะมองผู้หญิงที่มีสะโพกใหญ่ เพรำะเชื่อว่ำจะเป็นหญิงที่สำมำรถให้ก ำเนิดลูกได้

ง่ำย   
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บทที่ 4 

โลกทัศน์ต่อผู้หญิงจากค าเรียกผู้หญิงที่ปรากฏในเพลงไทยและเพลงเขมร 
 

สังคมยุคโลกำภิวัตน์เปิดโอกำสใหม่ส ำหรับให้มนุษย์ซึ่งอำศัยอยู่ทุกส่วนบนโลกนี้มีโอกำสได้

สื่อสำรกันได้อย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเร็วมำกขึ้น  แต่กำรสื่อสำรต่ำงวัฒนธรรมมักท ำให้เกิดควำม

เข้ำใจผิดโดยเฉพำะในด้ำนควำมหมำย ด้วยเหตุนี้กำรศึกษำเรื่องโลกทัศน์เป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้อง

ศึกษำเพรำะโลกทัศน์เป็นสิ่งก ำหนดแนวทำงสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมและอำรยธรรมอันเป็นวิถีชีวิตสืบต่อ 

ๆ มำจนถึงปัจจุบัน กำรศึกษำโลกทัศน์ของชำติต่ำง ๆ จึงมีประโยชน์ในกำรเรียนรู้ ควำมเข้ำใจ 

เกี่ยวกับวิถีชีวิต สภำพสังคม วัฒนธรรม และค่ำนิยม (อุบล เทศทอง, 2548 : 190) ของชนชำติที่เรำ

ต้องกำรสื่อสำรได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้นจึงท ำให้กำรสื่อสำรต่ำงวัฒนธรรมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

โรเบิรต์ เรดฟิลด์ (Robert Redfield: 1933) เป็นบุคคลแรกที่ศึกษำเรื่องโลกทัศน์และให้ค ำ

จ ำกัดควำมอย่ำงกว้ำงขวำงซึ่ง อมรำ พงศำพิชญ์ (1985) ได้เขียนอ้ำงถึงในหนังสือ Traditional and 

Changing Thai World View ว่ำ 

“which is the way a man in a particular society sees himself in relation to 

everything around him.” Studies of world views, therefore, are attempts to 

understand ways in which people in each society see themselves and the world 

around them.  

เป็นวิธีที่มนุษย์ในสังคมใดสังคมหนึ่งมองตนเองโดยไปเกี่ยวพันกับสิ่งต่ำง ๆ รอบ ๆ ตัวเขำ 

เพรำะฉะนั้นกำรศึกษำเร่ืองรำวเก่ียวกับโลกทัศน์ก็คือควำมพยำยำมที่จะเข้ำใจวิธีที่มนุษย์ในแต่ละ

ชุมชนมองตนเองและโลกรอบ ๆ ตัวพวกเขำ (จิรำภัสร ลิมปิชำติ, 2534) 

Encyclopedia of Social Sciences ได้ให้นิยำมค ำว่ำ โลกทัศน์ (World view) ไว้ดังนี้ 

World view is one of a number of concepts in cultural 

anthropology used in the holistic characterization and comparison of 

cultures. It deals with the sum of ideas which an individual within a group 

and/or that group have of the universe in and around them.  
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กำรมองโลกเป็นแนวคิดหนึ่งในมำนุษยวิทยำวัฒนธรรมที่ใช้ในกำรแสดงลักษณะ

องค์รวมและกำรเปรียบเทียบวัฒนธรรม มันเก่ียวข้องกับผลรวมของควำมคิดที่บุคคลใน

กลุ่มและ / หรือกลุ่มนั้นมีต่อจักรวำลทั้งภำยในและรอบ ๆ ตัวพวกเขำ  

ส่วนนักวิชำกำรไทยที่สนใจศึกษำค้นคว้ำเรื่องโลกทัศน์ เช่น อุบล เทศทอง (2548) ศึกษำโลก

ทัศน์ของคนเขมร โดยวิเครำะห์จำกสุภำษิต และให้ค ำก ำจัดควำมของโลกทัศน์ ว่ำเป็นทรรศนะของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีต่อสภำพแวดล้อมรอบตัวทั้งต่อบุคคล ต่อธรรมชำติ ต่อสรรพสิ่งทั้งหลำยที่

เกี่ยวพันกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม ซึ่งส่งผลต่อกำรก ำหนดค่ำนิยม

และวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม 

สุภำพร คงศิริรัตน์ (2553) ศึกษำพระโลกทัศน์จำกพระรำชหัตถเลขำของพระบำทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ให้ค ำอธิบำยเกี่ยวกับโลกทัศน์ ว่ำ  

โลกทัศน์ (Worldview) หมำยถึงทัศนะในกำรมองโลกและสังคมของบุคคล เป็น

ภำพของโลกหรือสังคมที่บุคคลรับรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรและระบบวิธีคิดในกำรประเมิน

คุณค่ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีพื้นฐำนอันหล่อหลอมจำกวัฒนธรรมแวดล้อมในสังคมที่บุคคล

นั้นเติบโตมำ อันได้แก่ทัศนะ ควำมคิด ควำมเชื่อ และค่ำนิยม ทั้งของบุคคลและของสังคม

นั้น ๆ โลกทัศน์จึงเป็นตัวก ำหนดทิศทำงชีวิตของแต่ละคน อีกทั้งเป็นตัวก ำหนดทิศทำง

สังคมของมนุษย์ด้วย 

วรำรัชต์ มหำมนตรี และคณะ (2557) ศึกษำโลกทัศน์ของคนไทยจำกส ำนวนสุภำษิต และให้

นิยำมค ำว่ำ โลกทัศน์ว่ำหมำยถึง ทัศนะในกำรมองโลกและสังคมของบุคคล เป็นภำพของโลกหรือ

สังคมที่บุคคลรับรู้ผ่ำนกระบวนกำรและระบบวิธีคิดในกำรประเมินคุณค่ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีพ้ืนฐำน

อันหล่อหลอมจำกวัฒนธรรมแวดล้อมในสังคมที่บุคคลนั้นเติบโตมำ 

กล่ำวโดยสรุป โลกทัศน์ หมำยถึง ทัศนะของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีต่อตนเองและสิ่ง

รอบตัว โดยท ำกำรประเมินผ่ำนกระบวนกำรควำมคิดที่ได้รับอิทธิพลจำกกำรขัดเกลำทำงสังคมและ

วัฒนธรรมที่ตนอำศัยอยู่ ดังนั้นโลกทัศน์จึงเป็นตัวก ำหนดทิศทำงชีวิตของคน และค่ำนิยมของสังคมนั้น

ด้วย 
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ในบทนี้ผู้ศึกษำจะศึกษำโลกทัศน์ของคนไทยและคนเขมรที่มีต่อผู้หญิงซึ่งสะท้อนจำกค ำเรียก

ผู้หญิงในเพลงไทยและเพลงเขมร โดยผู้ศึกษำแบ่งโลกทัศน์ของคนไทยและคนเขมรที่มีต่อผู้หญิงเป็น 2 

ประกำร ได้แก่ โลกทัศน์ต่อผู้หญิงที่พึงประสงค์ และโลกทัศน์ต่อผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์  

4.1 โลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิงจากค าเรียกผู้หญิงที่ปรากฏในเพลงไทย 

สังคมไทยสมัยก่อนเป็นสังคมปิดำธิปไตย ซึ่งบทบำทหน้ำที่ของผู้ชำยมักจะเป็นผู้น ำทั้งผู้น ำ

ประเทศชำติ และผู้น ำครอบครัวเสมอ ในขณะที่ผู้หญิงเป็นฝ่ำยตำม ท ำตำมค ำสั่งของผู้เป็นสำมี ส่วน

งำนหลักของผู้หญิงคือดูแลบ้ำนเรือน สั่งสอนบุตรหลำน และท ำกับข้ำว ดังภำษิตดั้งเดิมของไทยที่ว่ำ 

“ผู้ชำยเป็นช้ำงเท้ำหน้ำ ผู้หญิงเป็นช้ำงเท้ำหลัง” ดังนั้นก่อนที่ผู้ชำยคนใดคนหนึ่งจะสร้ำงครอบครัว 

ชำยคนนั้นก็จะคิดไตร่ตรอง พิจำรณำเลือกผู้หญิงที่ดีพร้อมทั้งรูปสมบัติและกิริยำมำรยำทมำเป็ น

ภรรยำ อันว่ำ  

ในสมัยก่อนกล่ำวถึงลักษณะของผู้หญิงที่ผู้ชำยพิจำรณำเลือกคู่ครองคือ ควรมี

คุณควำมดี 3 ประกำร ได้แก่ 

1. มีรูปร่ำงสวยงำม สะอำดสะอ้ำน รู้จักแต่งตัวและบ ำรุงร่ำงกำย 

2. มีวิชำควำมรู้ ฉลำดเฉลียว รอบรู้กิจกำรต่ำง ๆ 

3. มีควำมประพฤติและอัธยำศัยน่ำรัก น่ำนับถือแก่คนทั่วไป 

(วิชชำกำรเรือนเบื้องต้น อา้งในวรำรัชต์ มหำมนตรี และคณะ, 2557) 

นอกจำกปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้น คนไทยยังพิจำรณำผู้หญิงโดยจะยึดหลัก เบญจกัลยำณีด้วย 

ค ำว่ำเบญจกัลยำณี เกิดจำกค ำว่ำ เบญจ ที่มำจำกภำษำบำลีคือ ปญฺจ หมำยถึง ห้ำ กับค ำว่ำ กัลยำณี 

หมำยถึง หญิงงำม หรือ นำงงำม ซึ่งรวมควำมหมำยได้ว่ำ ที่มีลักษณะงำม 5 ประกำร คือ ผมงำม เนื้อ

งำม (คือเหงือกและริมฝีปำกแดงงำม) ฟันงำม ผิวงำม และวัยงำม คืองำมสมวัย เรียกผู้หญิงที่มี

ลักษณะเช่นนั้น ว่ำ หญิงเบญจกัลยำณี (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556: 681) ส่วนในพจนำนุกรมศัพท์

แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน ได้ให้นิยำมค ำว่ำ เบญจกัลยำณีต่ำงออกไป

จำกควำมหมำยข้ำงต้นว่ำ หมำยถึงผู้หญิงที่มีคุณลักษณะเป็นแม่นมที่ดี มีน้ ำนมเพียงพอแก่กำรเลี้ยงดู

ทำรก ต ำรำกำรแพทย์แผนไทยแบ่งเบญจกัลยำณี (แม่นมท่ีดี) ออกเป็น ๔ กลุ่มดังนี ้
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กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ หญิงที่มีกลิ่นตัวหอมคล้ำยกลิ่นดอกกล้วยไม้ โดยทั่วไปหญิงกลุ่ม

นี้จะมีไหล่ผำย สะเอวรัด หลังรำบ ตัวด ำและเล็ก แก้มใส มือเท้ำเรียว เต้ำนมเหมือน

ดอกบัวแรกแย้ม ผิวเนื้อแดง เสียงเหมือนเสียงสังข์ น้ ำนมรสหวำนมัน 

กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ หญิงที่มีกลิ่นตัวเหมือนดอกบัว เสียงเหมือนเสียงแตร ไหล่ผำย 

ตะโพกรัด แก้มพอง นิ้วมือนิ้วเท้ำเรียบ เต้ำนมเหมือนดอกบัวบำน ผิวเนื้อเหลือง น้ ำนม

ข้น มีรสหวำน 

กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ หญิงที่ไม่มีกลิ่นตัว เอวกลม ขนตำงอน จมูกสูง เต้ำนมกลม 

หัวนมงอน น้ ำนมรสหวำนมันเล็กน้อย 

กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ หญิงที่มีกลิ่นตัวหอมเผ็ด เสียงเหมือนเสียงจักจั่น ปำกเหมือน

ปำกเอื้อน ตำเหมือนตำทรำย ผมแข็งชัน ไหล่ผำย ตะโพกผำย หน้ำผำกสวย ท้องเหมือน

กำบกล้วย นมเป็นพวงใหญ่ น้ ำนมขำว รสมันเข้มเล็กน้อย 

ค ำว่ำ เบญจกัลยำณี ในต ำรำกำรแพทย์แผนไทย พบว่ำเขียนเป็น เบญจกัลยำนี 

เบญจะกัลยำณี  เบญจกัลป์ ยำนี หรือเบญจะกัลยำนี  ก็มี  และ  เบญจกัลยำณี  ใน

ควำมหมำยนี้ บำงทีเรียกว่ำ หญิงเบญจกัลยำณี หรือ แม่นมเบญจกัลยำณี  

ค ำเรียกผู้หญิงสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของคนไทยที่มีต่อผู้หญิง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

4.1.1 ลักษณะผู้หญิงท่ีพึงประสงค์ 

ค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยได้สะท้อนโลกทัศน์เก่ียวกับผู้หญิงที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ 

ก. มีรูปงาม และกลิ่นกายหอมสดชื่น  

ลักษณะของผู้หญิงที่ผู้ชำยพิจำรณำเมื่อเลือกคู่ครองประกำรแรก คือ ผู้หญิงต้องมี

รูปร่ำงสวยงำม สะอำดสะอ้ำน รู้จักแต่งตัวและบ ำรุงร่ำงกำย ค่ำนิยมเรื่องควำมงำมของผู้หญิงไทยได้

สะท้อนให้เห็นจำกหลำยแหล่งข้อมูลทั้งในวรรณคดี ส ำนวนสุภำษิต และเพลงซึ่งล้วนบรรยำยถึงควำม

งำมของผู้หญิงในลักษณะควำมงดงำม คือ ผู้หญิงต้องมีเรือนร่ำงแอ้นอ้อน ตัวเล็ก เอวกลม สีผิวผุด

ผ่อง ดังที่ เกรียงไกร กองเส็ง (2559: 237) ได้ระบุถึงควำมสวยของผู้หญิงไทยในวรรณคดีเรื่อง อิเหนำ 

ตอน “อิเหนำชมนำงบุษบำ” ลงในบทควำม “ร่ำงกำยภำยใต้บงกำร” กำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำย 

“ควำมงำม” ของสตรีไทย-จีนตำมวิถีสมัยใหม่ ดังนี้   
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ควำมงำมในอุดมคติของคนไทย มักจะเปรียบเทียบจำกสิ่งต่ำง ๆ ที่เห็นว่ำ

สวยงำม เช่น พระจันทร์วันเพ็ญ เรำมักจะชื่นชมว่ำสวยและมีควำมสุขที่ได้เห็น หรือ

ดวงตำของกวำงที่มีควำมด ำสนิทและแวววำวเมื่อต้องแสงไฟในยำมค่ ำคืน หรือปำกแดง

ด้วยกำรกินหมำกในสมัยโบรำณ ฉะนั้นกำรพรรณนำถึงควำมงำมของผู้หญิงไทยจึงมั ก

เชื่อมโยงไปถึง กำรกล่ำวถึง รูปร่ำง เอว อรชรอ้อนแอ้น ใบหน้ำกลมเลี้ยงเกลำ ผิวพรรณ

ผุดผ่องเหลืองนวล คิ้วโก่ง ตำด ำ แก้มสีมะปรำงทอง หูสวยเหมือนกลีบบัว จมูกได้รูปทรง

สวย ปำกอ่ิม มุมปำกคล้ำยกระจับ คอยำว แขนกลมเรียว ต้นแขนใหญ่และเรียวลงมำถึง

ปลำยแขน เหมือนงวงช้ำง นิ้วมือกลมเรียว โคนใหญ่ ปลำยเล็ก หน้ำอกเต่งตึง เป็นต้น  

 ในเพลงไทยปรำกฏค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำว จ ำนวน 17 ค ำ ได้แก่ 

คนงำม โฉม   โฉมฉำย โฉมตรู ทรำมเชย นงครำญ มำรศรี ยุพิน เทพี เทวี เทวีสวรรค์ ชำวฟ้ำ สมร 

อนงค์ แม่อรชร กุสุมำ และทัดดำว บุษยำ ตัวอย่ำง  

 “...ถึงอย่ำงไร พ่ียังรักเธอไม่คลำย ตรำบชีพนี้วอดวำย เป็นเถ้ำถ่ำนก็
จะขอรัก จะขอรักด้วยวิญญำณ แทรกสำยลมโชยผ่ำน เคล้ำเคลีย  นงคราญ ไม่
ห่ำงไกล...” 

(พ่ียังรักเธอไม่คลำย - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “นงครำญ” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ควำมงำม 
กล่ำวคือหญิงคนรักต้องมีรูปโฉมสวยงำมประดุจนำงงำม 

ควำมสวยงำมของผู้หญิงนอกจำกมีเรือนร่ำงที่สวยงำมแล้ว เรื่องสีผิวและสภำพผิวก็
ส ำคัญเช่นกัน ดังปรำกฏค ำเรียกผู้หญิงจ ำนวน 8 ค ำ ได้แก่ เจ้ำสกำว นวลน้อง นวลนำง นวลฉวี นวล
ลออ นิ่มนวล และเนื้อทอง ในเพลงไทยสำกล เช่น  

“นวลลออฟ้ำรอฝำกรัก ผ่องประไพพักตร์ นงลักษณ์งำมประจักษ์ใจ 
คุณควำมดีเหนือวจีร่ำงไข อ่อนละมุนอุ่นละไม เกินหญิงใดในปฐพี...” 

(นวลละออ - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “นวลลออ” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ที่
เกี่ยวกับผิวงำม คือหญิงคนรักต้องมีผิวผุดผ่อง และงดงำม 
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นอกจำกเรื่องผิวแล้วเรื่องกลิ่นหอมก็เป็นเสน่ห์อีกประกำรหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดควำม
สนใจของผู้หญิงเหมือนกัน ส่วนมำกจะใช้เปรียบดอกไม้ที่เป็นทั้งสัญลักษณ์ของควำมสวยงำม ควำม
สดชื่น และควำมหอมหวำนเพื่อเรียกผู้หญิง เช่น  

“...พ่ีขอพบ ศรีสวัสดิ์ เป็นมัจฉำ แม้เป็นบัว ตัวพ่ี เป็นภุมรำ เชยผกา 
โกสุมปทุมทอง...” 

(ค ำมั่นสัญญำ - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำเรียกผู้หญิงว่ำ “ผกำ” แสดงให้เห็นถึงสภำพแวดล้อมของสังคมไทยที่เคยผูกพัน
กับธรรมชำติ โดยเฉพำะดอกไม้ซึ่งท ำให้มองเห็นและเข้ำใจว่ำผู้หญิงกับดอกไม้มีลักษณะร่วมกันเป็น
จ ำนวนมำก เช่น กลิ่นหอมสดชื่น มีสีสันและบอบบำง ซึ่งสอดคล้องดังที่ ปริศนำ พิมดี (2547: 255) 
ได้กล่ำวถึงค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นดอกไม้ท่ัวไปใน “ค ำเรียกผู้หญิงในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยำ” ว่ำกำรท่ี
น ำดอกไม้บำงชนิดมำใช้เป็นค ำเรียกผู้หญิง น่ำจะเกิดจำกกำรเทียบเคียงและเชื่อมโยงควำมคิดระหว่ำง
คุณสมบัติของดอกไม้กับลักษณะของผู้หญิงในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมมีสีสันและควำมสดชื่นของกลิ่น
ดอกไม้ที่ช่วยแต่งแต้มให้โลกงดงำมกับควำมงำมของผู้หญิง 

ข. ผู้หญิงควรมีค่า 

ในเพลงไทยสำกลปรำกฏค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์เกี่ยวกับคุณค่ำของผู้หญิง 

โดยส่วนมำกจะใช้ค ำที่เป็นสิ่งมีค่ำเพ่ือเรียกผู้หญิง เข่น แก้ว ทอง พลอย ค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลก

ทัศน์ดังกล่ำวพบจ ำนวน 8 ค ำ ได้แก่ แก้ว กิ่งแก้ว เกล็ดแก้ว กิ่งทอง ปรำงทอง เพชร แม่ร้อยชั่ง และ

ดอกเอ้ือง ในกลุ่มค ำของค ำว่ำ “แก้ว” มีค ำหนึ่งที่ ใช้ร่วมกับค ำอ่ืนคือ นำงแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งใน

จักรพรรดิรัตนะ คือ สิ่งมีค่ำ 7 ประกำรของพระมหำจักพรรดิรำช ได้แก่ จักรรัตนะ หัตถีรัตนะ อัศว

รัตนะ มณีรัตนะ อิตถีรัตนะ คหปติรัตนะ และปริณำยกรัตนะ นำงแก้วเป็นส่วนหนึ่งของอิตถีรัตนะ ค ำ

ว่ำ นำงแก้ว ปรำกฏในเพลงเขมร ดังตัวอย่ำง 

“..นางแก้ว คู่ ใจ เจ้ำ จำกไป   พ่ี ครวญ หำ ใจโศกจัง   ถึง แก้วตำ 
ร ำพึง ถึงหน้ำ  โฉม สมร...”  

(นำงแก้วในดวงใจ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ) 

ค ำว่ำ “นำงแก้ว” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์เกี่ยวกับ
หญิงคนรักท่ีมีค่ำเทียบได้กับแก้ว 
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 “...แม้ ยำมเพชรหยำดจำกฟ้ำ ร่วงลงมำ ฟ้ำคงไหวหวั่น ดวงดำวก็
พลอยเศร้ำโศกศัลย์ มิอำจกลั้นน้ ำตำอำลัย...” 

(หยำดเพชร - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “เพชร” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์เก่ียวกับหญิง
คนรักท่ีมีค่ำเทียบได้กับเพชร 

นอกจำกเปรียบผู้หญิงกับสิ่งมีค่ำแล้ว ยังพบว่ำผู้หญิงยังมีควำมส ำคัญเท่ำกับอวัยวะ
ส ำคัญของชีวิต หรือเสมอด้วยชีวิตของมนุษย์อีกด้วย ค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำวพบ
จ ำนวน 13 ค ำ ได้แก่ แก้วใจ แก้วตำ ขวัญ ขวัญใจ ขวัญชีวำ ขวัญชีวี ขวัญตำ จอมขวัญ จอมใจ 
ดวงใจ ดวงชีวำ ดวงฤดี และดวงยิหวำ ดังตัวอย่ำงในเพลงไทยสำกล ดังนี้  

“...ย่ ำค่ ำ ตะวันลับจันทร์สำดแสง ฟ้ำงำมยำมสูรย์อ่อนแรง สิ้นแสงสอง
เรำอ ำลำ โอบเอวกระชับ รับขวัญนวลปรำงแก้วตา อำลัยหัวใจเสียวซ่ำ น้ ำตำ
เธอซึมอกฉัน...”  

(ทุ่งสร้ำง - ชรัมภ์ เทพชัย) 

ค ำว่ำ “แก้วตำ” หมำยถึง  ส่วนส ำคัญของตำที่ท ำให้แลเห็น (รำชบัณฑิตยสถำน, 
2554 : 155)  แต่ในเนื้อเพลงข้ำงต้นปรำกฏเป็นค ำเรียกผู้หญิงซึ่งสะท้อนโลกทัศน์ต่อผู้หญิงที่พึง
ประสงค์ว่ำเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ำและมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับผู้ชำยทีป่ระดุจแก้วตำที่ช่วยให้มนุษย์
มองเห็นและด ำเนินชีวิตได้อย่ำงสะดวกสบำย 

“ขวัญเอ๋ย เคยภิรมย์ชิดชื่น สุขสันต์ หลง เพ้อฝัน รักมั่น มิทันจะเนิ่น
...” 

(เดียวดำย - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “ขวัญ” จำกเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักท่ีมีควำมส ำคัญ
เหมือนกับขวัญ หำกขวัญหำยท ำให้มนุษย์มีจิตใจไม่สงบ ท ำงำนไม่ได้ อยู่ไม่สบำย ดังนั้นผู้หญิงคนรัก
ต้องเป็นคนที่มีควำมหมำยและคุณค่ำส ำหรับฝ่ำยชำยมำกรำวกับขวัญของคน  

คุณสมบัติส ำคัญที่ผู้ชำยต้องกำรจำกผู้หญิงนอกจำกควำมสำมำรถในกำรครองเรือน

แล้ว ยังมีควำมสำมำรถในกำรครองรักด้วยเช่นกัน ผู้ชำยมักจะต้องกำรผู้หญิงที่อยู่ด้วยแล้วสบำยใจ 

คลำยเครียด มีคุณค่ำต่อจิตใจ ซึ่งอำจจะมำจำกควำมสำมำรถพิเศษ เช่น พูดอ่อนหวำน รู้จักเอำใจ 
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และดูแล ปรำกฏค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำว จ ำนวน 3 ค ำ ได้แก่ เนื้อเย็น เนื้ออุ่น และ

ยำใจ ดังตัวอย่ำงในเพลงไทยสำกล ดังนี้  

“...เหมือนดังกระต่ำยต่ ำต้อย ที่แหงนคอยพระจันทร์วันเพ็ญ อกพ่ีต้อง
ตรมชวดภิรมย์เนื อเย็น เหมือนดังเช่นกระต่ำยโง่งม...” 

(กำใฝ่หงษ์ - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “เนื้อเย็น” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงสภำพอำกำศของประเทศไทยว่ำ
เป็นประเทศท่ีมีอำกำศร้อน ดังนั้นกำรที่เรียกผู้หญิงว่ำ “แม่เนื้อเย็น” แสดงให้เห็นว่ำหญิงคนรกั
สำมำรถท ำให้ควำมรู้สึกที่อบอ้ำวจำกอำกำศร้อนกลำยเป็นเย็นสบำยได้ กล่ำวคือ หญิงคนรักต้องมี
คุณค่ำทำงด้ำนจิตใจชวนให้รู้สึกผ่อนคล้ำยได้ 

“...มำเถิดหนำ ยาใจ ทิ้งปรอย ผมให้สยำย ปล่อยใจ ให้มันโบยบิน ทั่ว
เรือนร่ำง สวยส ำอำงค์ ไร้มลทิน น่ำโลม น่ำไร ้ไปสิ้น ยวนยั่วใจ สุดทน...” 

(อ่ำวอำรมณ์ - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ค ำว่ำ “ยำใจ” ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์เก่ียวกับหญิง
คนรักท่ีมีค่ำเปรียบเสมือนที่บ ำรุงหัวใจ ที่ช่วยให้ฝ่ำยชำยสดชื่นได้ 

ค. มีกิริยามารยาทดี 

ผู้หญิงที่ดีต้องมีกิริยำมำรยำทเรียบร้อยโดยเน้นถึงกำรปฏิบัติตนต่ำง ๆ เช่น นอน นั่ง 

เดิน ยืน ฯลฯ ดังปรำกฏเป็นค ำสั่งสอนในส ำนวนสุภำษิตไทย เช่น ผ้ำพับไว้ ซึ่งหมำยถึง กิริยำมำรยำท

เรียบร้อย ในเพลงไทยสำกลปรำกฏค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำวจ ำนวน 6 ค ำ ได้แก่ กุล

สตรี คนดี สุภำพสตรี คนมีน้ ำใจ แม่เอ้ืออำรี และนงลักษณ์ ดังปรำกฏในเพลงไทยสำกลดังนี้  

“...สุดที่รักเอย ค ำนี้ผมมิเคย จะเอ่ยกับใคร เพ่ือคุณ ผมจึงมอบให้ ทั้ง
กำยและวิญญำณ รักที่ซื่อตรง กับคุณ ผมจึงสยบ เพรำะพบกุลสตรี ที่ดีเช่น
คุณ”  

(สุดที่รัก - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

 “...เธอตำยเสียแล้ว ตำยไปจำกวี่แวว แคล้วไปจำกชีวี ตำยไปจำก
ควำมหวัง ทั้งลม หำยใจ ยังมี สุภาพสตรีสุดแสนดีของฉัน” 

(เหมือนตำยจำกกัน - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 
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ทั้งค ำว่ำ “กุลสตรี” และ “สุภำพสตรี” ล้วนเป็นค ำเรียกผู้หญิงซึ่งสะท้อนโลกทัศน์
ต่อผู้หญิงที่พึงประสงค์ว่ำต้องมีกิริยำวำจำเรียบร้อยซึ่งเป็นผู้หญิงที่ผู้ชำยเชื่อว่ำจะมอบควำมสุข ควำม
เจริญ ควำมก้ำวหน้ำให้กับตนและครอบครัวของตนได้  

ง. มีอายุน้อยและน่ารัก 

โลกทัศน์อีกประกำรหนึ่งของคนไทยที่มีต่อผู้หญิงที่พึงประสงค์ คือ ผู้หญิงต้องมีอำยุ

น้อยและน่ำรัก เนื่องจำกวัยสำวเป็นวัยที่ผู้หญิงมีควำมสวยควำมงำม ควำมบริสุทธ์ และควำมน่ำรัก

มำกกว่ำวัยใด ๆ ทั้งสิ้น ในเพลงไทยสำกลปรำกฏค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำวจ ำนวน 8 

ค ำ ได้แก่ กำนดำ คนรัก ชู้ น้อง ทรำมวัย บังอร สำวน้อย และอรทัย  จำกตัวอย่ำงในเพลงไทยสำกล

ดังนี้ 

“จำกน้องไปไกล อยู่แห่งไหน ดวงใจพ่ีนี้เป็นห่วง พ่ียังรัก พ่ียังหวง พี่
ยังห่วง หวงเธอเหมือนดังดวงใจ...” 

(จำกน้อง - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำว่ำ “น้อง” หมำยถึง ผู้ร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกันและเกิดทีหลัง, ลูกของอำหรือ
ของน้ำ, เรียกคนที่มีอำยุครำวน้อง; ออกทีหลงั, มาทีหลงั (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 611) แต่ใน

เนื้อเพลงข้ำงต้นค ำว่ำ “น้อง” เป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ำหญิงคนรักมีอำยุ
น้อยกว่ำฝ่ำยชำย 

“...รอ ฉันรอ ด้วยใจวิงวอน ขอบังอรเมตตำรักฝำกใจ เพียงยิ้มสักนิด
ฤทัย ฉันคงมองเรื่อยไป ด้วยธุลีเมตตำของเธอ” 

(ทำสเทวี – ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “บังอร” หมำยถึง ผู้หญิง, เด็ก ๆ ที่ก ำลังน่ำรัก (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556 : 
661) แต่ในเนื้อเพลงข้ำงต้นค ำว่ำ “บังอร” เป็นค ำที่ผู้ชำยใช้เรียกหญิงคนรักซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ำหญิง
คนนั้นเป็นสำวอ่อนเยำว์ 

4.1.2 ลักษณะผู้หญิงท่ีไม่พึงประสงค์ 

ก. ไม่ซื่อสัตย ์

จำกกำรศึกษำโลกทัศน์ของคนไทยที่มีต่อผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งสะท้อนผ่ำน

ควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยสำกลพบว่ำ ในกรณีท่ีเป็นคู่สำมีภรรยำ หำกผู้หญิงไม่ซื่อสัตย์กับ
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สำมี จะท ำให้ครอบครัวไม่มีควำมสุข หรือหำกยังไม่ได้แต่งงำนกันก็สำมำรถท ำให้อีกฝ่ำยต้องเสีย

ควำมรู้สึกเป็นอย่ำงยิ่ง จนบำงคนอำจจะเสียควำมม่ันใจในเรื่องควำมรัก หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกำร

สื่อสำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ซึ่งจะต้องใช้เวลำนำนเพ่ือเยียวยำควำมรู้สึกที่ถูกนอกใจ ค ำเรียก

ผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำวพบจ ำนวน 4 ค ำ ได้แก่ คนใจบอน กำกี นำงพิมและวันทองซึ่ง

ปรำกฏในเพลงไทยสำกลดังนี้  

“...สอดสำยตำ มองหำคนปรำณี ขอน้ ำใจไมตรีมำต่อชีวี สักวัน เขำก็
อุตส่ำห์ ให้มำ หนึ่งขัน แต่ช่ำงขม เหลือนั่น เพรำะเป็นน้ ำค ำจำกใจกากี...” 

(ญำติวันทอง - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

“...จะจ ำเอำไว้โดยไม่ต้องจด เพรำะมีภำพพจน์ คอยเตือนหลอกหลอน 
ช่วยเตือนควำมเจ็บใจล้นถึงคนใจบอน ชอบเปลี่ยนคู่นอน เหมือนเปลี่ยนเสื้อใน
...” 

(จ ำโดยไม่ต้องจด - ธำนินทร์ อินทรเทพ) 

ทั้งค ำว่ำ “กำกี” และ “คนใจบอน” ล้วนเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนให้เห็นถึง

ข้อบกพร่องของผู้หญิงคนรักที่ขัดจำกค่ำนิยมของสังคม และภำพลักษณ์ที่ดีของสตรีไทยเกี่ยวกับกำร

ปฏิบัติตนต่อสำมีว่ำ สตรีจะต้องเป็นภรรยำที่ดีของสำมี ด้วยกำรรู้จักปรนนิบัติให้สำมีเป็นสุขทั้งกำย

และใจ ในฐำนะที่เป็นภรรยำมีหน้ำที่ 2 อย่ำง คือจะต้องมีควำมซื่อสัตย์ จงรักภักดี หมำยถึงรักเดียวใจ

เดียวต่อคู่ครองของตน (คึน เฮ ซิน, 2543 : 130) ดังนั้นหำกผู้หญิงใดมีจิตใจไม่ซื่อตรง ไม่ประพฤติตน

ดังที่กล่ำวไว้ สังคมจะนับผู้หญิงนั้นว่ำเป็นผู้หญิงซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่ควรคบค้ำสมำคมโดยเด็ดขำด 

ข. มีจิตใจโหดร้าย 

จำกลักษณะของผู้หญิงที่ผู้ชำยพิจำรณำเมื่อเลือกคู่ครอง  ประกำรที่ 3 กล่ำวไว้ว่ำ 

ผู้หญิงต้องมีควำมประพฤติและอัธยำศัยเป็นที่น่ำรัก น่ำนับถือแก่คนทั่วไป ดังนั้นกำรที่ผู้หญิงมีจิตใจ

โหดร้ำยจึงเป็นกำรขัดแย้งอย่ำงสิ้นเชิงเพรำะว่ำ ผู้หญิงที่มีจิตใจโหดร้ำยไม่สำมำรถมอบควำมสุขให้

ครอบครัวได้ นำงจะน ำมำซึ่งควำมทุกข์ ควำมอัปมงคล ควำมพิบัติต่ำง ๆ ให้กับครอบครัว  ค ำเรียก

ผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำวมีจ ำนวน 4 ค ำ ได้แก่ คนเลือดเย็น หญิงใจชั่ว งูพิษ และคนใจหิน 

ปรำกฏในเพลงไทยสำกลดังนี้  
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 “ได้มำอย่ำงไร เสียไปอย่ำงนั้น ข่มใจมิให้คิดสั้น เพรำะมันเป็นเรื่อง
กรรมเวร ก่อนได้เธอมำ รู้ว่ำชั่วช้ำเหลือเดน งูพิษยังอุ้มมำเล่น อยำกเห็น กลับ
ตัวกลับใจ...” 

(ได้มำอย่ำงไรเสียไปอย่ำงนั้น - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค ำเรียกผู้หญิงว่ำ “งูพิษ” เป็นค ำที่เปรียบผู้หญิงกับสัตย์อสรพิษที่ให้โทษถึงคนรักที่

ตั้งใจช่วยเหลือ และรักเธอ แต่เนื่องจำกเธอเป็นคนร้ำยตั้งแต่เดิม ถึงแม้ฝ่ำยชำยพยำยำมมอบควำมรัก 

ควำมดีให้กับเธอมำกเพียงใด สุดท้ำยเธอก็ยังเป็นคนร้ำยคนเดิมที่ท ำร้ำยคนที่ช่วยเหลือเธอซึ่งประดุจ

กับงูพิษท่ีไม่รู้ควำมดีควำมชั่ว ไม่รู้จักตอบแทนบุญคุณคนที่ท ำดีกับตนอีกด้วย  

นอกจำกใช้ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับงูพิษแล้ว ยังปรำกฏค ำที่สื่อถึงหญิงใจชั่วอย่ำง

ตรงตัว เช่น  

 “...ได้มำอย่ำงไร เสียไปอย่ำงนั้นข่มใจมิให้คิดสั้น เพรำะมันเป็นเรื่อง
หมองมัว ก ำพืดดั้งเดิม ไม่อำจแต่งเติมเสริมตัว ตัดรักจำกหญิงใจชั่ว เจ็บตัว
ดีกว่ำเจ็บใจ”  

(ได้มำอย่ำงไรเสียไปอย่ำงนั้น - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

ค. มีฐานะสูง 

เรื่องฐำนะในสังคมไทยเป็นอุปสรรคที่ขัดข้องควำมรักระหว่ำงหญิงที่สูงศักดิ์กับชำยที่

ต่ ำต้อย เนื่องจำกฐำนะในสังคมไม่เสมอกัน ถึงแม้ชำยหญิงทั้งสองคนรักกันมำกเหลือคณำก็ตำม แต่

สังคมไม่อนุญำตให้ทั้งสองคนได้ครองรักกันอย่ำงแน่นอน ดังนั้นผู้ชำยมักจะเสียสละควำมรักของตน

เพ่ือให้หญิงคนรักได้ครองรักกับผู้ชำยที่มีฐำนะเสมอกัน ที่ดูเหมำะสมทั้งฐำนะและรูปสมบัติ  ค ำ เรียก

ผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำวพบจ ำนวน 9 ค ำ ได้แก่ กิ่งฟ้ำ ดอกฟ้ำ หญิงศักดินำ แก่นจันทร์ แข 

ดำว เดือน บุหลัน และหงส์ ปรำกฏในเพลงไทยสำกลดังนี้  

“เผลอใจใฝ่ฝัน ลืมสัญชำติ คิดดูอนำถหนักหนำ ศักดิ์สกุลเปรียบกำ
โสมม ยังหลงลืมละเมอ เผยอใจปองชม อ่ำองค์หงส์ทองล่องลม ที่สูงลิบหล้ำ...” 

(กำใฝ่หงษ์ - ชรินทร์ นันทนำคร) 

ค ำว่ำ “หงส์” เป็นค ำเปรียบผู้หญิงกับสัตย์ที่อยู่ในตระกูลของนกซึ่งถือว่ำเป็นกษัตย์
ของนกท้ังหลำย หำกใช้เรียกผู้หญิงส่วนมำกหมำยถึงผู้หญิงที่มีฐำนะสูงศักดิ์ 



  144 

“ลำก่อนที่รักลำก่อนดอกฟ้า แม้นชำติหน้ำมีค่อยพบกันใหม่ ชำตินี้ฉัน
จนทุกข์ทนยำกไร้ ต้องหักห้ำมใจเมื่อคิดรักเธอ...” 

(ลำก่อนดอกฟ้ำ - สุเทพ วงศ์ก ำแหง) 

หำกพิจำรณำค ำว่ำ “ดอกฟ้ำ” โดยแยกเป็นหน่วยค ำ คือ ดอก กับ ฟ้ำ จะเห็นว่ำเป็น
ค ำที่น่ำจะหมำยถึงสิ่งของหรือสิ่งส ำคัญที่มีคุณค่ำและอยู่สูงเปรียบกับท้องฟ้ำที่กว้ำงใหญ่ ดังนั้นค ำ
เรียกผู้หญิงว่ำ ดอกฟ้ำ หมำยถึง หญิงที่มีฐำนะสูงศักดิ์กว่ำชำยที่หมำยปอง (รำชบัณฑิตยสถำน, 
2556 : 424)   

4.2 โลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิงจากค าเรียกผู้หญิงที่ปรากฏในเพลงเขมร 

ระบบมำรดำธิปไตยที่ฝังอยู่ในสังคมเขมรได้ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ค่ำนิยม และโลกทัศน์ของ
คนเขมรที่มีต่อผู้หญิงในฐำนะผู้มีอิทธิพลในครอบครัวโดยสื่อผ่ำนขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธี
ส ำคัญต่ำง ๆ เช่น งำนขึ้นบ้ำนใหม่ที่บังคับให้ผู้หญิงต้องอุ้มแมวสำมสีขึ้นบ้ำนเป็นคนแรก ซึ่งเชื่อกันว่ำ
จะน ำมำซึ่งสิริมงคล ควำมเจริญให้กับครอบครัว หรือพิธี แสนเมบำ (កសនសមបា) แปลว่ำ เซ่นไหว้ผี

บรรพบุรุษ พิธีนี้จัดขึ้นเพ่ือเป็นบรรทัดฐำนทำงควำมเชื่อท่ีช่วยส่งเสริมคุณค่ำให้ผู้หญิง เนื่องจำกหำก
หญิงผู้ใดได้กระท ำผิดจำกกฏเกณฑ์ของสังคม เช่น สุกก่อนห่ำม ชำวเขมรเชื่อว่ำวิญญำณของบรรพ
บุรุษจะโกรธ และเค้นโดยจะท ำให้หญิงผู้นั้นต้องเจ็บป่วย หรือท ำให้สมำชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัว
ต้องป่วยหนัก จนกระทั่งต้องไปหำหมอดูเพ่ือหำสำเหตุที่ก่อให้เกิดเรื่องไม่ดีในครอบครัว และเพ่ือสืบ
หำผู้ก่อเหตุ หลังจำกทรำบสำเหตุแล้ว หญิงผู้กระท ำผิดต้องไหว้ขอโทษผีบรรพบุรุษโดยทันที ยิ่งไปกว่ำ
นี้หญิงผู้มีพฤติกรรมไม่ดีผู้นี้ต้องรับโทษทั้งทำงกำยและทำงใจจำกสังคมอย่ำงหนักหน่วง เช่น ไม่
อนุญำตให้เข้ำร่วมพิธีมงคลในฐำนะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงและยังส่งอิทธิพลในเชิงลบถึงลูกหลำนด้วยไม่มี
ผู้ใดต้องกำรคบค้ำสมำคมด้วย เนื่องจำกว่ำเป็นเด็กท่ีมีแม่เป็น สฺรีขำดลกฺขณ์ (ន្រស៊ីខ្មតល្កខណ៍)  

ด้วยสำเหตุดังกล่ำวจึงท ำให้ชำวเขมรให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับเรื่อง สฺ รีคฺรบ่ลกฺขณ์ (ន្រស៊ីន្រគប់
ល្កខណ៍ ) เป็นอย่ำงมำกเพรำะหญิงผู้มีลักษณะดีครบถ้วนจะเป็นหญิงที่ช่วยเชิดชูหน้ำตำให้กับ

ครอบครัว ตลอดจนสังคมที่ตนอำศัยอยู่ให้เป็นที่นิยมทำงด้ำนระเบียบวินัยที่ดี บรรพบุรุษเขมรจึงจัด
ให้มีพิธีจูลมฺลบ่ (ព៊ិ្៊ីចូល្មលប់) ซึ่งแปลว่ำ พิธีเข้ำร่ม เพ่ือสั่งสอนลูกผู้หญิงให้เป็นกุลสตรีดังที่สังคม

ต้องกำร  พิธีจูลมฺลบ่ (ព៊ិ្៊ីចូល្មលប់) ถูกจัดท ำเมื่อลูกสำวมีประจ ำเดือนเป็นครั้งแรก พ่อแม่จะจัดพิธีเข้ำ

ร่มภำยในครอบครัวโดยไม่ต้องเชิญชวนผู้ใดเข้ำพิธีก็ได้ ปรกติแล้วพิธีเข้ำร่มจะใช้ระยะเวลำตั้งแต่ 3 

เดือนจนถึง 6 เดือน หรือบำงครอบครัวที่มีฐำนะดีก็สำมำรถขยำยเวลำเพ่ิมได้ ในระยะเวลำที่เข้ำร่ม 



  145 

ลูกสำวต้องเรียนรู้วิชำหลำกหลำยซึ่งมีพ่อแม่เป็นผู้สั่งสอนโดยตรง แม่จะรับหน้ำที่สอนด้ำนวิชำงำน
บ้ำนกำรเรือนและดูแลร่ำงกำย ส่วนพ่อจะรับผิดชอบเรื่องด้ำนจริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรมโดยจะ
หำต ำรำสอนหญิงต่ำง ๆ มำอ่ำนและอธิบำยให้ลูกสำวฟัง ส่วนต ำรำที่พูดถึงคุณงำมควำมดีของผู้หญิง
หรือที่ภำษำเขมรใช้ค ำว่ำ ลกฺขณ์สฺรี (ល្កខណ៍ន្រស៊ី) หรือค ำว่ำ สฺรีคฺรบ่ลกฺขณ์ (ន្រស៊ីន្រគប់ល្កខណ៍) เพ่ือเรียก

ผู้หญิงที่มีจริยธรรม ศีลธรรมที่ดี กล่ำวคือผู้หญิงที่เป็นสิริมงคลต่อครอบครัวและสังคม ในทำงกลับกัน
หำกหญิงใดประพฤติตนปรำศจำกตำมที่ต ำรำได้บันทึกไว้จะเรียกว่ำ สตฺรีขำดลกฺขณ์ (ន្រស៊ីខ្មតល្កខណ៍) 
แปลว่ำ หญิงผู้มีลักษณะไม่ดี ลักษณ์ของผู้หญิงเขมรมีจ ำนวน 31 ประกำรดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ซุบซิบนินทำเขำ 
2. รู้จักมีสัมมำคำรวะต่อบิดำ มำรดำ และสำมี 
3. รู้คุณและตอบแทนคุณบิดำมำรดำ ทั้งฝำ่ยตนเองและฝำ่ยสำมี 
4. ไม่นอนกลำงวนั 
5. ไม่หลงลืมหนำ้ หลัง 
6. รู้จักรักษำทรัพทย์สิน 
7. ไม่นอกใจสำม ี
8. ไม่หึงหวงสำม ี
9. ไม่มีกลมำรยำ 
10. ไม่สยำยผมให้ใครเห็น 
11. มีจิตใจอดทน หนักแน่น 
12. เดินเบำ ๆ ไม่เดนิตึงตัง 
13. ไม่ยืนหรือนั่งอวดกำยให้ใครเห็น 
14. ไม่เดินด้วยทำ่ทำงที่ดัดจริต 
15. รู้จักส ำรวมตำ ไมช่ ำเลืองมอง 
16. มีท่ำเดินที่งำม ไม่เดนิสำ่ยสะโพกไปมำ 
17. ไม่เดินทอดน่อง สะบัดไหล่ 
18. พูดเบำ ๆ แต่ชดัเจน 
19. อย่ำหยอกล้อ หัวเรำะเล่น 
20. ไม่พูดเก้ียวพำรำสีผู้ชำย 
21. ไม่เกียจคร้ำน เม่ือท ำงำนต้องท ำให้เสร็จ 
22. ไปไหนแล้วรีบกลบั 
23. ให้รู้จักเก็บของในเวลำที่ควรเก็บ 
24. รู้จักจัดบ้ำนช่อง 
25. รู้จักตบแต่งเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
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26. รู้จักกลัวสำมี บิดำ มำรดำ และปฏิบัติตำมโอวำท 
27. กินอำหำรหลังบิดำ มำรดำ และสำมี 
28. หยุดกินอำหำรก่อนบิดำ มำรดำ และสำมี 
29. นอนหลังสำม ี
30. ตื่นก่อนสำม ี
31. มีจิตใจเมตตำ กรุณำ รู้จักท ำบญุให้ทำน  

 (พฺรวจ-ภุม 1999 : 53-55) อ้ำงใน (อบุล เทศทอง, 2548 : 209-210) 

 ผู้หญิงที่มีลักษณะดังกล่ำวเรียกว่ำสฺรีคฺรบ่ลกฺขณ์ (ន្រស៊ីន្រគប់ល្កខណ៍) ซึ่งเป็นผู้หญิงในอุดมคติที่ฝู้

ชำยหมำยปองมำเป็นภรรยำ  

พิธีเข้ำร่มยังมีกฏระเบียบหรือข้อห้ำมจ ำนวน 3 ข้อที่ผู้เข้ำร่มต้องปฏิบัติ ได้แก่ ข้อแรก ห้ำม
พูดจำกับผู้ชำย ข้อที่ 2 ไม่อนุญำตให้ออกเดินจำกบ้ำน กล่ำวคือต้องอยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลำ 
ยกเว้นตอนพระอำทิตย์ตกจึงอนุญำตให้ออกไปท ำธุระส่วนตัวเพียงใกล้บ้ำนเท่ำนั้น เช่น อำบน้ ำ และ
ข้อสุดท้ำย ไม่อนุญำตให้ทำนเนื้อสัตว์ทุกชนิด อำหำรที่อนุญำตให้ทำน ได้แก่ ต ำเกลือผสมกับงำ หรือ 
ถั่วลิสง และผักต่ำง ๆ หลังจำกถึงเวลำต้องออกจำกพิธีหรือที่เรียกว่ำ พิธีเจญมฺลบ่ (ព៊ិ ៊្ីសចញមលប)់ 

ครอบครัวส่วนมำกจัดท ำพิธีที่มีลักษณะยิ่งใหญ่เพรำะพิธีนี้มีวัตถุประสงค์ส ำคัญจ ำนวน 4 ข้อ ได้แก่ 
ประกำศควำมเป็นสำวให้ลูกสำว ดูแลผิวพรรณของลูกสำว อบรมสั่งสอนวิชำควำมรู้ทั้งเรื่องกำรบ้ำน
งำนเรือน และกิริยำมำรยำทในกำรปฏิบัติตนในสังคม รวมถึงเป็นกำรบอกกล่ำวแก่ญำติพ่ีน้องให้รับรู้
ถึงรูปสมบัติและกิริยำมำรยำทที่ดีงำมของลูกสำว  

4.2.1 ลักษณะผู้หญิงท่ีพึงประสงค์ 

ค ำเรียกผู้หญิงในเพลงเขมรได้สะท้อนโลกทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ 

ก. มีรูปงามและกลิ่นกายหอม 

หญิงผู้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมเขมรนอกจำกเน้นถึงลักษณะภำยในที่สวยงำมแล้ว
ยังต้องมีรูปโฉมงดงำมควบคู่ด้วยเช่นกัน ค่ำนิยมเรื่องรูปโฉมงำมได้ถ่ำยทอดทั่วประเทศด้วยกำรสร้ำง
เนื้อหำเก่ียวกับภำพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรำกฏในเพลง เรื่องสั้น นวนิยำย หรือนิทำนพ้ืนบ้ำน จำก
กำรศึกษำภำพลักษณ์ของตัวละครชำยและตัวละครหญิงที่ปรำกฏในนิทำนพ้ืนบ้ำนเขมร (นันทวัน จั่น
เจ๊ก, 2560 : 159) พบว่ำ  
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กำรกล่ำวถึงภำพลักษณ์ภำยนอกที่ดีของตัวละครหญิงในด้ำน รูปร่ำง 
หน้ำตำ หรือกำรแต่งกำย จะมลีักษณะ รูปโฉมงดงำม มีควำมงำม สวย รูปร่ำงสมบูรณ์
เป็นที่สะดุดใจของบุรุษ รูปรำ่งประดับตกแต่งดว้ยเคร่ืองประดบัอันงดงำม รูปรำ่งสวยสด
งดงำม ผวิขำว ริมฝีปำกเต็มอิ่ม ตำทั้งคู่มีประกำยดุจนิล คิ้วประดุจคนวำด แก้มเปล่งปลั่ง
แดงระเร่ือ ถันทั้งคู่ชูเต่งตึง มีเล็บมือสะอำดงดงำม รูปร่ำงงดงำมนำ่รัก สวมตะปูทองฝงั
เพชรที่หู ตัวเล็ก รูปร่ำงหมดจด 

ในเพลงเขมรพบค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ลักษณะดังกล่ำวจ านวน 5 ค ำ 

ได้แก่ โฉมฉำย (សឆាមឆាយ), โฉมยง่ (សឆាមយង់), โฉมเฉลำ (សឆាមសលល ), นวนลฺอง (នួនល្អង), และ สฺรส่ 

(ន្រសស)់  ประกฏในเนื้อเพลงเขมรดังต่อไปนี้ 

 “បងស ើញន្រស៊ីន្រសស់ន្រប៊ិមន្រប៊ិយព៊ីចមាង យ សក់អនាល យភន្រកត័សឆាមឆាយ ដូច
គាំនូរ...”  

(សាា យដួងតារ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“พ่ีเห็นหญิงสวยสดใสจำกที่ไกล ผมยำว พักตร์โฉมฉายเหมือน

ภำพวำด...” 
(เสียดำยดวงดำรำ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ โฉมฉำย (សឆាមឆាយ)  ซึ่งแปลว่ำ โฉมฉาย ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำเรียก

ผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์เกี่ยวกับควำมงำม กล่ำวคือหญิงคนรักต้องมีรูปร่ำงผุดผ่องและสดใส 

“...សអើតតាមបងអួច...ល្ួចសមល៊ឹងឆាង យ អកមួយគូសបាយ រីករយសៅសល្ើ
បងគង ថាន ក់ងនម ល្ួងសលាមគន អូនបង កបលកកតនួនល្អង កន្របខនងសចល្បងឯកា...” 

(ក ាំស វ្ើបាបបង - អ ៊ឹង ណារី) 
“...โผล่หน้ำออกมำตำมหน้ำต่ำง...แอบมองไปไกล เห็นเหยี่ยวปลำใหญ่

หัวเทำหนึ่งคู่ เพลิดเพลินอยู่บนกิ่งไม้ ดูแลซึ่งกันและกัน แต่นวลละออง กลับทิ้ง
พ่ีไปให้พ่ีเดียวดำย...” 

(อย่ำท ำร้ำยพี่ – อึง ณำรี) 
ค ำว่ำ นวนลฺอง (នួនល្អង) ซึ่งแปลว่ำ นวลละออง ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำเรียก

ผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์เกี่ยวกับควำมงำม กล่ำวคือหญิงคนรักต้องมีสีผิวผุดผ่อง 
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อย่ำงไรก็ตำมหำกหญิงผู้นั้นมีเพียงรูปโฉมสวยงำม แต่กิริยำมำรยำทไม่ดี สังคมเขมร
ก็ไม่ให้ควำมส ำคัญเช่นกัน แต่กลับไปยกย่องผู้หญิงที่อำจจะมีรูปโฉมไม่ค่อยสวย หรือผิวด ำ แต่ที่ส ำคัญ
คือต้องมีกิริยำมำรยำทดี ในเพลงเขมรพบค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำวจ ำนวน 3 ค ำ ได้แก่ 

เขฺมำ (សមា ), เมำ (ស ៉), และ สฺรแอม (ន្រសកអម) ดังปรำกฏใช้ในเนื้อเพลงเขมร ดังนี้ 

 “...អូនជាប បាា  សៅសកាេះជ័យទ័្ត ជ៊ីចបកាំសត់ សៅសកាេះន្រគបបាយ រូបបងក
សមាល េះ អូនសៅសមម៉ាយ សមា  សអើយក ាំសាា យ ្លងកន្រពកព៊ីរនាក់...” 

(ទ្ូកសតាន ត - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...น้องเป็นบุปผำที่เกำะจัยทัต จีจำบผู้น่ำสงสำรอยู่เกำะครอบบำย พ่ี

เป็นหนุ่ม น้องเป้นม่ำย ด้าเอยอย่ำเสียดำย ข้ำมคลองด้วยกันสองคน...” 

(เรือไม้ (ตำล) – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ เขฺมำ (សមា ) ซึ่งแปลว่ำ ด ำ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึง 

หญิงม่ำยที่มีผิวด ำแต่มีคุณค่ำต่อฝ่ำยชำย ซึ่งสอดคล้องกับ จฺบำบ่สฺรี ของ บัณฑิต มืน ไม อ้ำงใน សកៀង 
ជ៊ីវ (2018) ได้กล่ำวว่ำยังแพ้ผู้หญิงที่มีผิวด ำแต่เป็นกุลสตรี ดังนี้  

“មួយល្អរូបសសនាល ង ឥតសគផ្សទ៊ឹមខ្មង ចាប់ផ្សងម៊ិនសចេះ។ 
ល្អព៊ិតគាំន៊ិតម៊ិនសផ្សេះ សោេះសមា ន្រកសងេះ ការសសាតសមគួរ។ 
គឺសមាេះនាងសនាេះម៊ិនជ ួសចេះដ៊ឹងសមគរួ សាគ ល្់អស់ឥរិយា។ 
សនេះឯងព៊ីសន្រពងសលាកថា សៅល្អរូបា កបកល្ាណ៊ី។” 

(ចាប់ន្រស៊ី - បណឌ ៊ិតម ឺន ង្ម៉) 
“คนหนึ่งรูปสวยและผิวขำว ไมม่ีผู้ใดเปรียบได้ แตไ่ม่รู้กฏเกณฑ์ 
อีกคนถึงมีผิวด ำ แต่มีกิริยำมำรยำทที่ดี ถือว่ำเหมำะสมเป็นหญงิ 
นำงไม่ใช่คนชั่ว รู้จักมีสัมมำคำรวะ และมีอริยำบทที่ดี 
นี้จึงเรียกว่ำ กัลยำณี” 

(จฺบำบ่สฺรี – บัณฑิต มืน ไม) 

จำกต ำรำสอนหญิงข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำผู้หญิงที่สวยงำมที่แท้จริงของชำวเขมร
ไม่ได้ขึ้นอยู่รูปโฉมภำยนอกเพียงประกำรเดียวแต่ต้องมีจิตใจสวยงำม มีกิริยำมำรยำทที่ดี หรือเป็นสฺ
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รีคฺรบ่ลกฺขณ์ (ន្រស៊ីន្រគប់ល្កខណ៍) จำกภำยในอีกด้วย กำรสั่งสอนในลักษณะเช่นนี้ยังปรำกฏในสุภำสิต

เขมร เช่น สฺรีสดูจจำน มำรยำทมินบำน ดูจฉฺแกกฺเรำมพฺทะ (ន្រស៊ីសដូចចន មារយាទ្ម៊ិនបាន ដូចក្ែ
សន្រកាមផ្សទេះ) แปลว่ำ ผู้หญิงขำวเหมือนจำน มำรยำทไม่ดีเหมือนหมำใต้ถุนบ้ำน ซึ่งหมำยถึง ผู้หญิงที่มี

รูปร่ำงหน้ำตำสวยงำมแต่กิริยำมำรยำทไม่ดีก็ไม่มีคุณค่ำ (อุบล เทศทอง, 2548 : 218)  

นอกจำกเรื่องเรือนร่ำงและผิวของผู้หญิงแล้ว เรื่องกลิ่นกำยหอมก็เป็นปัจจัยส ำคัญท่ี
เป็นเสน่ห์อย่ำงหนึ่งของผู้หญิงเขมร ผู้หญิงมักจะถูกน ำไปเปรียบกับดอกไม้ที่มีลักษณะที่แสดงถึงควำม
สวยงำม เพรำะผู้หญิงเป็นบุคคลที่ผูกมัดกับควำมสวยควำมงำม และดอกไม้ก็มีลักษณะหน้ำที่ซึ่ง
สอดคล้องกับเพศหญิง กล่ำวคือ ดอกไม้เป็นส่วนหนึ่งของพืชที่ท ำหน้ำที่สืบพันธ์และบริเวณดอกเป็น
ส่วนที่ผลผลิตของพืชจะเกิดข้ึน (มิรินด้ำ บูรรุ่งโรจน์, 2548 : 130) นอกจำกนี้ยังมีเรื่องกลิ่นหอมของ
ดอกไม้อีกด้วยซึ่งก็เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ดอกไม้ยิ่งมีควำมสดใส และอ่อนโยน ส่วนผู้หญิงเขมรก็ให้
ควำมส ำคัญเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์ของกลิ่นเหมือนกัน หำกหญิงใดมีกลิ่นกำยเหม็นก็ถูกน ำไปเปรียบกับ
งูเห่ำซึ่งเป็นสัตว์ที่มีพิษสำมำรถท ำร้ำยมนุษย์ให้ถึงตำยได้ ดังที่ เฑียบ – สีเมือน (2546) อ้ำงใน      
(อุบล เทศทอง, 2548: 221) ได้กล่ำวถึงลักษณะ 5 ประกำรของผู้หญิงที่เหมืนองูเห่ำ ดังนี้ 

1. ไม่บริสุทธิ์ ไม่สะอำด 
2. มีกลิ่นตัวเหม็น  
3. ไม่ซื่อตรง 
4. มีพิษมำก 
5. เป็นนักฆ่ำ 

พบค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโทกทัศน์ดังกล่ำวจ ำนวน 10 ค ำ ได้แก่ บุบฺผำ (ប បាា ), ผฺ

กำ (ផ្កែ ), บุบฺผำบำงกอก (ប បាា បាងកក), ผฺกำก พง่บฺรำก่ (ផ្កែ កាំពង់ន្របាក់), และ ผฺกำพระตะบอง (ផ្កែ បាត់
ដាំបង),    กุลำบ (ក លាប), จ ปำ (ចាំប៉ា), จ ปี (ចាំប ៊ី), มฺลิรวต (មល៊ិេះរួត), และ ร ดวล (រំដួល្) ปรำกฏในเนื้อ

เพลงเขมร เช่น 

“...បងសសាា េះសសនហ៍ភកា៊ីសឆាមកកវវម៊ិតត សនេះគឺសសនហ៍ព៊ិត សរៀមសូមសផ្្សើច៊ិតតសល្ើ   
ចាំប៉ា សហើយ” 

(ចាំប៉ាប សតុន - កកវ សារ៉ា ត)់ 
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“...พ่ีจงรักภักดีต่อแก้ววรมิตร นี้คือรักแท้ พ่ีของฝำกใจให้กับ จ้าป ี
แล้ว” 

(จ ำปีบุสฺตุน – แกว สำรำต่) 

ค ำว่ำ  จ ปำ (ចាំប៉ា) ซึ่งแปลว่ำ จ ำปี  ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อน

โลกทัศน์เกี่ยวกับกลิ่นกำยหอมของผู้หญิงที่เปรียบเสมือนดอกจ ำปีซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมกรุ่นและ
สดชื่น  

“...សពល្សនេះចាំប ៊ីសសៀមរបបងសអើយ មានកតអនកសហើយ ន្រពេះសលាកតន្រមូវជួយ
ផ្សងន្រគន់ឱ្យបងបានរស់សៅ ជាគន តសៅន៊ឹងចាំប ៊ី សអើយ” 

(ចាំប ៊ីសសៀមរប - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
 

“...ตอนนี้ลั่นทมเสียมรำฐพ่ีเอย มีแต่คุณแล้ว ที่เทพเจ้ำให้มำช่วย ให้พ่ี
ได้อยู่กับน้องเป็นคู่กับ ลั่นทม ตลอดไปเอย” 

(ลั่นทมเสียมรำฐ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  จ ปี (ចាំប ៊ី) แปลว่ำ ลั่นทม ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลก

ทัศน์เกี่ยวกับกลิ่นกำยหอมของผู้หญิงที่เปรียบเสมือนดอกลั่นทม ซึ่งมีกลิ่นหอมโดยเฉพำะแตกต่ำงจำก
ดอกไม้อ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้อำรมณ์ดีและสดชื่นได้ 

ข. ผู้หญิงควรมีค่า 

ในเพลงเขมรปรำกฏค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ผู้หญิงมีค่ำ โดยพบค ำท่ีอยู่ใน
กลุ่มควำมหมำยทรัพย์สินที่มีค่ำ เช่น ทอง แก้ว พลอย ซึ่งรวมแล้วแต่เป็นสรรพสิ่งที่มีค่ำมำกมำยและ
ควรแก่กำรทะนุถนอมอย่ำงยิ่ง พบค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำวจ ำนวน 6 ค ำ ได้แก่  แกว 

(កកវ), จรไณ (ចរង្ណ), มำส (មាស), ตฺบูงรตนำ (តបូងរតនា), กณฺเดียง (កសណា ៀង), และ รตฺน์มณี (រតន
មណ៊ី) จำกตัวอย่ำงในเพลงเขมร เช่น 

“...ទ្ាំនួញហគ៊ីតា ចរចរន្របាប់ន្រសុកង្ប៉ល្៊ិន សសនហ៍ដូចស ប៊ិនត មាស្អ៊ិនគា នកា៊ី
សមតាត  បងយាំរប់ង្ន្រពន្រស៊ីសសើចជាមួយសងារ ង្ដបងសអាបហគ៊ីតា ជ៊ីវសអាបន្របុសសសនហ៍ងា៊ី” 

(ទ្ាំនួញហគ៊ីតា - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
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“...กีตำร์ร้องทุกข์ เจรจำบอกเมืองไพลิน เสน่ห์ประดุจควำมฝัน น้องผู้
เปรียบเหมือนทองสุกปลั่งไม่เมตตำ พ่ีร้องไห้นับป่ำหญิงหัวเรำะเฮฮำกับคู่รัก 
แขนพี่กอดกีตำร์ ชีวำกอดชำยใหม่” 

(กีตำร์ร้องทุกข์ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ มำสฉฺอิน (មាស អ្៊ិន) ซึ่งแปลว่ำ ทองสกุปลั่ง ในเนื้อเพลงข้ำงต้นหมำยถึงหญิงผู้

มีค่ำเปรียบกับทอง 

นอกจำกค ำเรยีกผูห้ญงิทีเ่ปน็ทรพัยส์นิสิง่ของทีม่คีำ่แลว้ ยงัปรำกฏค ำเรยีกผูห้ญงิที่
เปรียบกับอวัยวะส ำคัญของร่ำงกำยซึ่งเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำวจ ำนวน 6 ค ำ 
ได้แก่ คูชีวิต (គូជ៊ីវិត), ชีวำ (ជ៊ីវ), ตฺรวยชีวี (ន្រតួយជ៊ីវី), เถฺลีมไถฺล (សងលើមង្ងល), พรฺลึง (ន្រពល្៊ឹង) และ ส ณพฺว์

หฤทัย (សាំណពវហឬទ័្យ)  

จำกค ำเรียกผู้หญิงว่ำ เถฺลีมไถฺล (សងលើមង្ងល) ที่ใช้ค ำว่ำ เถฺลีม (សងលើម) แปลว่ำ ตับ สะทอ้น

ให้เห็นว่ำผู้หญิงเป็นบุคคลที่มีค่ำส ำคัญส ำหรับผู้ชำยอย่ำงมำกโดยเทียบได้กับ ตับ ซึ่งเป็นอวัยวะส ำคัญ
ภำยในอย่ำงหนึ่งที่คนเขมรให้ควำมส ำคัญเหมือนกับที่คนไทยให้ควำมส ำคัญกับใจ จะเห็นว่ำคนเขมร
จะมีค ำประสมที่มีค ำว่ำ เถฺลีม (សងលើម) ประกอบเป็นค ำประสมเป็นจ ำนวนมำก เช่น เถฺลีมธ  (សងលើម្ាំ) 
แปลว่ำ ใจกล้ำ เถฺลีมเขฺมำ (សងលើមសមា ) แปลว่ำ ใจด ำ เถฺลีมรลวย (សងលើមរល្ួយ) แปลว่ำ สงสำร เป็นต้น   

ค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำว เช่น   

“...ន៊ឹកស ើញដល្់ន្រគាល ប់ថាន ក់ងនមប៊ីរួមរ័កសសមន្រត៊ីបាូរកា៊ីសសនហា អូនឃ្លល តសចល្
បងសៅឱ្យបងសៅសគងសអាបកា៊ីចាំកបង សខ្មល ចផ្សាសពល្បងន៊ឹកស ើញកាល្ណា ច៊ិនាត វិសយាគ
សន្រកៀមន្រកាំអាល្័យ វិល្វិញ វិល្វញិមកង្ងល វិល្ជួបជាងា៊ី រូបបា៊ីចាំទ្ទួ្ល្ន្រស៊ីសហើយ វិល្វិញ
អូន សងួនព៊ិស៊ី សងលើមង្ងល ង្ដបា៊ីចាំទ្ទ្ួល្សហើយ...”  

(វិល្វិញណាអូន - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...นึกถึงตอนที่เคยทะนุถนอม ร่วมรักไมตรี แลกควำมรัก น้องจำกพ่ีไป 

ให้พ่ีนอนกอดควำมเสียใจ เจ็บปวดทุกครั้งที่นึกถึงน้อง กลับมำ กลับมำนะน้อง 
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กลับมำเจอกันใหม่ พ่ีรอน้องกลับมำ กลับมำนะน้อง มือของสำมีผู้นี้รอรับน้อง
แล้ว...”  

(กลับมำนะน้อง - สิน สีสำมุต) 

นอกจำกใช้ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับสิ่งมีค่ำและอวัยวะส ำคัญของร่ำงกำยแล้ว ยัง
ปรำกฏค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นพืชซึ่งล้วนเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพ ผู้วิจัยเข้ำใจว่ำกำรที่ผู้ประพันธ์
ได้น ำพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพเพ่ือใช้เรียกผู้หญิงยิ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่ำของผู้หญิงซึ่งนอกจำกมี
รูปร่ำงสวยงำมแล้ว ยังมีควำมสำมำรถอ่ืน ๆ อีกด้วย ซึ่งอำจจะเป็นวิชำงำนบ้ำนกำรเรือน กำรดูแล
และสั่งสอนลูกหลำนอย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งสอดคล้องกับ วิชชุกร ทองหล่อ (2548) ที่กล่ำวถึงค ำที่
เป็นสัญลักษณ์ของหญิงเขมรในค ำเรียกหญิงในเพลงสมัยนิยมเขมรว่ำ กำรน ำพืชที่มีประโยชน์มำกกว่ำ
ควำมหอมหรือควำมสวยมำใช้เรียกผู้หญิง เป็นกำรให้เกียรติยกย่องว่ำมีประโยชน์มีคุณค่ำ ควรทะนุ
ถนอมดูแลรักษำเสมอด้วยชีวิต และเป็นหญิงที่น่ำจะสำมำรถสั่งสอนลูกหลำนให้เป็นคนดี มีคุณค่ำ มี
ประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม ค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำว เช่น   

 “...ផ្កែ ដ េះតាមផ្សលូវសរៀមម៊ិនន្រតូវការ ច៊ិតតគួចន្របាថាន ផ្កែ កនុងរបង ផ្កែ សាំបរួមាស 
មានមាា ស់សអើយន្រគប់ន្រគងសអើយ ន្រកព ាំសល្ើទ្ងចាំបងងនមប៊ី” 

(សាំបួរមាស - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...ดอกไม้ขึ้นตำมริมถนนพ่ีไม่ต้องกำร ใจแอบปรำรถนำดอกไม้ในรั้ว 

ดอกกระถินทองมีเจ้ำของครอบครอง ดอกตูมบนดอกรอพ่ีดูแล” 

(กระถินทอง – สิน สีสำมุต) 
ค. มีอายุน้อย 

ภำพลักษณ์ของผู้หญิงเขมรหลังสมัยได้รับอิทธิพลจำกตะวันตกและประเทศไทย

ส่วนมำกจจะน ำเสนอภำพผู้หญิงที่สวยงดงำม เชื่อมโยงกับควำมอ่อนเยำว์ของผู้หญิงที่สะท้อนให้เห็น

ว่ำผู้หญิงในวัยสำวเป็นผู้หญิงที่สวยงดงำม สดใส และน่ำรักอย่ำงยิ่ง ค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์

ดังกล่ำวมีจ ำนวน 12 ค ำ ได้แก่ พฺนลก (ពនលក), ตฺรวย (ន្រតួយ), กนิฏฺธำ (កន៊ិដ្ឋា ), ธีดำ (្៊ីតា), อูน (អូន), 
เพำ (សៅ), พำลเพำ (ពាល្សៅ), พ งำ (ព ាំរ), สฺงวน (សងួន), เสฺนห์ (សសនហ៍), เสฺนหำ (សសនហា ), และ      

สงฺสำร (សងារ) ดังปรำกฏในเพลงเขมร ดังนี้ 
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“...សៅកសនសបាយ រីករយកនុងច៊ិតត ងវ៊ីសបើជ៊ីវិតជាកូនអនកកន្រស បងសដើរហួច
សន្រចៀង សន្រកាមសភលៀងច ងកខ បងសន្រចៀងសបងកសប ថាសសនហ៍កតអនូ...” 

(សជើងភនាំទ្ោ - អ ៊ឹង ណារី) 
“...เรียกว่ำแสนสนุก และดีใจ ถึงแม้ชีวิตเป็นลูกชำวนำ พ่ีเดินร้องเพลง 

ตำกฝนสิ้นเดือน ร้องสบถว่ำรักเพียงน้อง...”  

         (เชิงเขำททำ – อึง ณำรี) 

ค ำว่ำ  อูน (អូន) มีควำมหมำยตรงตัว คือ น้อง แต่ในเพลงข้ำงต้นใข้เป็นค ำเรียก

ผู้หญิง ดังนั้นแสดงให้เห็นว่ำหญิงคนรักเป็นคนที่มีอำยุน้อยกว่ำฝ่ำยชำย 

 “...ដួងច៊ិតត សៅកក់សៅត  ថាពាល្សៅ សៅកនបន៊ិតយ...” 
(ក ាំថាលាសហើយ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 

“...ดวงใจยังอุ่บอุ่นเพรำะน้องน้อยยังอยู่ใกล้...”  
(อย่ำพูดค ำลำ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  อูน (អូន) และค ำว่ำ พำลเพำ (ពាល្សៅ) มีควำมหมำยนัยตรงหมำยถึงลูก

สุดท้อง แต่ในเพลงข้ำงต้นใข้เป็นค ำเรียกผู้หญิงซึ่งเป็นคนรักท่ีมีอำยุน้อยและน่ำรัก 

ง. มีกิริยามารยาทดี 

ในเพลงเขมรปรำกฏค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์เก่ียวกับผู้หญิงที่พึงประสงค์ว่ำ
จะต้องมีกิริยำมำรยำทดีซึ่งปรำกฏใน สฺรีคฺรบ่ลกฺขณ์ (ន្រស៊ីន្រគប់ល្កខណ)៍ ทั้ง 31 ที่มุ่งสั่งสอนให้ผู้หญิงต้อง

มีกิริยำมำรยำทที่ดีดังที่สังคมเขมรต้องกำร พบค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ในลักษณะดังกล่ำว
จ ำนวน 6 ค ำ ได้แก่ กลฺยำณ (កល្ាណ), นิมล (ន៊ិមល្), พิสี (ព៊ិស៊ី), วรลกฺขณ์ (វរល្កខណ៍), วรมิตร     

(វរម៊ិន្រត) และ สฺรีลฺอ (ន្រស៊ីល្អ) ปรำกฏในเนื้อเพลงเขมรดังต่อไปนี้ 

“...បងគន់សមើល្យូរសៅសន្រមស់ន្រស៊ីសៅបងរកផ្សទ៊ឹមព ាំបាន បងកសនន្រសលាញ់
កល្ាណ ចង់កតបានអូនជាគូន្រគង” 

(អ៊ីក៏សាអ តអវ៊ីសមល៉េះ - អ ៊ឹង ណារី) 
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 “...พ่ีเฝ้ำมองดคูวำมงำมของเธอมำนำน หำใครเทียบไม่ได้ ฉันแสนรัก
กัลยา อยำกได้เพียงน้องเป็นคู่ชีวิต”  

(ท ำไมงำมขนำดนี ้- อึง ณำรี) 
 “...សបើជាវសនាគង់បានវរល្កខណ ៍ មករួមងនមថាន ក់អស់ព៊ីច៊ិនាា  សបើសាំណាង

មានគង់បានកនន៊ិដ្ឋា  មករួមវសនាន៊ឹងបង...” 
(សបើជាវសនាខុ្ាំ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 

“...หำกเป็นวำสนำคงได้ วรลักษณ์ มำอยู่ร่วมและทะนุถนอมหมด
จินดำ หำกมีโชคคงได้กนิษฐำมำร่วมวำสนำกับพ่ี...”  

(หำกเป็นวำสนำของฉัน – สิน สีสำมุต) 

ทั้งค ำว่ำ กลฺยำณ (កល្ាណ) แปลว่ำ ที่ดี กับค ำว่ำ วรลกฺขณ์ (វរល្កខណ៍) ซึ่งแปลว่ำ 

ลกัษณะท่ีดี ในเนื้อเพลงข้ำงต้นสะท้อนโลกทัศน์ผู้หญิงที่พึงประสงค์ว่ำต้องมีลักษณะดี ซึ่งสอดคล้อง

กับ    นันทวัน จั่นเจ๊ก (2560 : 159) ที่ศึกษำภำพลักษณ์ของตัวละครชำยและตัวละครหญิงที่ปรำกฏ
ในนิทำนพ้ืนบ้ำนเขมร พบว่ำ  

กำรกล่ำวถึงภำพลักษณ์ภำยนอกที่ดีของตัวละครหญิงในด้ำนบุคลิก หรือ
กำรกระท ำ จะมีลักษณะ ปฏิบัติตำมที่พ่อแม่บอก ช่วยเหลือสำมี รับฟังสำมี แก้ปัญหำให้
สำมี เอ้ือเฟื้อ แบ่งปั่น ปฏิบัติตำมที่สำมีบอก ขยันท ำมำหำกิน มีกิริยำมำรยำทดี ไม่
โต้เถียง ตอบแทนบุญคุณ ช่วยเหลือผู้อ่ืน เสียสละ ไม่เอำของที่ไม่ใช่ของตน สอนลูกดี 
ปรนนิบัติสำมี ไม่ดุด่ำว่ำกล่ำวสำมี ตัดสินคดีควำมได้อย่ำงยุติธรรม พูดควำมจริง ออกตำม
หำสำมีเมื่อสำมีหำยไปนำน ส่วนกำรกล่ำวถึงภำพลักษณ์ภำยในที่ดีของตัวละครหญิงใน
ด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึก ควำมคิด สติปัญญำ จิตใจ หรือนิสัย จะมีลักษณะ เชื่อฟังพ่อแม่ มี
สติปัญญำ มีควำมเอ้ือเฟื้อ มีควำมยินดีกับสำมี เชื่อฟังสำมี เชื่อฟังเจ้ำนำย รู้จักช่วยเหลือ
สำมี รักและห่วงลูก รักและห่วงสำมี เกรงใจสำมี มีคุณควำมดี มีควำมกตัญญู ใจดี เคำรพ
ผู้ชำย เคำรพสำมี ยอมรับผิด มีควำมกรุณำ มีควำมศรัทธำในศำสนำ ชื่อสัตย์ ให้อภัย มี
ควำมกล้ำหำญ เชื่อเรื่องเหนือธรรมชำติ เชื่อค ำสอนพระพุทธองค์ ถ่อมตัว 

จ. เป็นที่พ านักให้กับผู้ชายได้ 

ดังที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นว่ำแต่ก่อนเขมรเป็นสังคมมำรดำธิปไตย จึงยังมีร่องรอย
กำรยกย่องให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในกำรตัดสินใจจนมำถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนผ่ำนกำรกระท ำทุกสิ่งทุกอย่ำง
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ที่ท ำให้ครอบครัวมีฐำนะดีหรือจนก็มำจำกสตรีผู้เป็นเสำหลักของครอบครัวทั้งสิ้น ดังที่ เกียง ชีว 

(សកៀង ជ៊ីវ, 2018) ได้กล่ำวถึงทัศนะคติของชำวเขมรที่มีต่อผู้หญิงในบทวิจำรณ์ทัศนะของชำวเขมรที่

สะท้อนจำกจฺบำบ่สฺรีของบัณฑิต มืน ไม (គាំន៊ិតទ្សសនៈវិជាា កខារតាមរយៈចាប់ន្រស៊ីរបស់បណឌ ៊ិត ម ឺន ង្ម៉) 

ดังนี้ ที่ใดท่ีมีหญิงเขมร ที่นั้นย่อมมีควำมหวัง มีรอยยิ้มและควำมม่ันใจของชำยเขมร เนื่องจำกหญิง
เขมรเป็นผู้ที่มีศิลปะด้ำนกำรเจรจำและให้ก ำลังใจเป็นอย่ำงสูง ตัวอย่ำง บริษัทชั้นน ำในท้องตลำด 
ส่วนมำกจะเลือกผู้หญิงให้เป็นผู้ประสำนงำนหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเจรจำ เช่น ฝ่ำย
ประชำสัมพันธ์ เลขำธิกำร และพนักงำนขำยเป็นต้น เพรำะว่ำ ผู้หญิงมีศิลปะในกำรจัดกำรตบแต่ง มี
ควำมละมุนละม่อม รู้จักใช้ถ้อยค ำสุภำพ อีกทั้งมีควำมฉลำดในกำรสื่อสำรเป็นต้น ค ำเรียกผู้หญิงที่
สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำวพบจ ำนวน 3 ค ำ ได้แก่ ตฺรำณเตฺริย (ន្រតាណសន្រតើយ),  มฺจำส่ (មាា ស់),  สฺรีเฉนฺิม 

(ន្រស៊ីស្នើម), ดังปรากฏในเพลงเขมร เชน่   

“...អាសូរទ្ូកសកាត ង ល្៊ិចបាត់សៅសហើយ ដូចន្រសស់ ន្រតាណសន្រតើយ ម៊ិនស្លើយ
វច ជ៊ីវិតជាត៊ិសនេះ រស់គា នខល៊ឹមសារ សាគ ល្់កតទ្ កាខ  ច៊ិនាត មួហាង” 

(វសនាកខសទ្៊ឹកឈ ូ- ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...น่ำสงสำรเรือใบ จมน้ ำไปแล้ว เหมือนน้องผู้เปรียบเป็นที่พ้านักไม่

ยอมตอบต่อกับพ่ี ชำตินี้ชีวิตไร้ควำมหมำย ยลเพียงทุกขำ จิตใจมัวหมอง” 
(วำสนำสำยน้ ำ - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  ตฺรำณเตฺริย (ន្រតាណសន្រតើយ)  แปลว่ำ ที่พ ำนัก ในเนื้อเพลงข้ำงต้น หมำยถึง 

หญิงที่สำมำรถเป็นท่ีพ ำนักให้กับฝ่ำยชำยได้ หำกพิจำรณำที่มำของค ำว่ำ ตฺรำณเตฺริย (ន្រតាណសន្រតើយ) 

ซึ่งมีท่ีมำจำกสภำพแวดล้อมของสังคมเขมรที่อำศัยอยู่รอบแม่น้ ำ หรือ ทำงน้ ำ ซึ่งหำกต้องกำรข้ำมจำก
ฝ่ำยหนึ่งไปอีกฝ่ำยหนึ่งจึงต้องขึ้นฝั่งที่ภำษำเขมรใช้ค ำว่ำ ตฺเริย (សន្រតើយ) จึงเปรียบผู้หญิงที่สำมำรถมอบ

ควำมมั่นคง ควำมสุขให้กับฝ่ำยชำยได้ว่ำเป็น ตฺรำณเตฺริย (ន្រតាណសន្រតើយ)  

นอกจำกนี้ยังปรำกฏค ำท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นเจ้ำของ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
อ ำนำจ และควำมเป็นใหญ่ ดังตัวอย่ำง 
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“...ចង់សផ្ស្ើរបណាា ាំ សៅន្រស៊ី ថាបងវិល្ង្វ រកន្រស៊ីវិញសហើយ ឯងសាា ប់បានសទ្ អាវ
ងសអហើយថាអញមកសហើយ មកជួបមាា ស់ជ៊ីវតិ...” 

(ផ្កា ាំតាមសារិកា - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...อยำกฝำกค ำฝำกให้น้อง ว่ำพ่ีกลับมำ หำน้องแล้ว ได้ยินหรือเปล่ำ 

อำวงเอยว่ำกูมำแล้ว มำพบเจ้าของชีวิต...” 

(ฝำกตำมสำลิกำ - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ  มฺจำส่ชีวิต (មាា ស់ជ៊ីវិត) แปลว่ำ เจ้ำของชีวิต ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำเรียก

ผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ต่อผู้หญิงที่พึงประสงค์ว่ำมีอิทธิพลต่อชีวิตของฝ่ำยชำย 

ฉ. เป็นหญิงบริสุทธิ์ 

ควำมบริสุทธิ์หรือพรหมจรรย์ของผู้หญิงเป็นสิ่งที่ชำวเขมรให้ควำมส ำคัญมำกท่ีสุด 
หำกผู้หญิงคนใดได้ละเมิดท ำผิดกฏระเบียบเรื่องนี้จะถูกลงโทษทั้งทำงกำยและทำงใจ กล่ำวคือ ไม่มี
ผู้ใดต้องกำรคบค้ำสมำคมด้วย และยังไม่ได้รับกำรเชิญชวนให้เข้ำร่วมพิธีมงคลต่ำง ๆ ทั้งนี้แสดงให้เหน็
ว่ำผู้ชำยในสังคมเขมรก็ยังต้องกำรผู้หญิงที่บริสุทธิ์มำเป็นภรรยำ ดังที่ รัตน์ ทียำ (រ័តន ្៊ីយ៉ា) ได้เขียนใน

บทวิจำรย์เกี่ยวกับ “ผู้ชำยเขมรมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับพรหมจรรย์ของผู้หญิง” ไว้ว่ำ ผู้ชำย
เขมรส่วนมำก ต้องกำรแต่งงำนกับผู้หญิงที่มีพรหมจรรย์ซึ่งไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ใดมำก่อน ผู้ชำยมี
ควำมคิดว่ำ หำกต้องกำรรู้ว่ำผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่ซื่อสัตย์ พวกเธอต้องรู้จักรักษำควำมบริสุทธิ์ของ
ตนส ำหรับสำมีเพียงผู้เดียว ค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำว คือ มำสทึกดบ่ (មាសទ្៊ឹកដប់) 

 “មាសសអើយ មាសទ្៊ឹកដប់ មានភ័ពវ សកើត មករូបល្អ ន្រសស់សអើយ កសន
ន្រសស់ ដូចក៊ិននរមកព៊ីសួគ៌ា ...” 

(មាសទ្៊ឹកដប់ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“ทองเอย ทองเนื อสิบ มีภัพ เกิดมำรูปสวย สดใสเหมือนกินรีมำจำก

สวรรค์...”  
(ทองเอยทองเนื้อสิบ - สิน สีสำมตุ) 

ค ำว่ำ มำสทึกดบ ่(មាសទ្៊ឹកដប)់ แปลว่ำ ทองเนี้อ10 เป็นค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นผู้บริสุทธ์ซึ่ง

ไม่เคยมีควำมสัมพันธ์กับชำยใดมำก่อน  
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4.2.2 ลักษณะผู้หญิงท่ีไม่พึงประสงค์ 

ก. ไม่ซื่อสัตย์ มีจิตใจโลเล ไม่แน่นอน ไว้ใจไม่ได้ 

ในเพลงเขมรปรำกฏค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ต่อผู้หญิงไม่พึงประสงค์ว่ำเป็น
ผู้หญิงที่ไม่ซื่อสัตย์ มีจิตใจไม่มั่นคง และไว้ใจไม่ได้ นอกจำกนี้ยังปรำกฏในส ำนวนสุภำษิตเขมร เช่น 
ลฺอแตมุข ทุกจิตฺตมินบำน (ល្អកតម ខ ទ្ កច៊ិតតម៊ិនបាន) แปลว่ำ สวยแต่หน้ำ ไว้ใจไม่ได้ ซึ่งหมำยถึง 

ลักษณะภำยนอกดูดีแต่ใจคิดร้ำย (อุบล เทศทอง, 2548 : 218) ผู้หญิงที่มีลักษณะดังกล่ำวจะท ำให้
ครอบครัวมีแต่ควำมทุกข์ไม่เจริญก้ำวหน้ำ พบค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำวจ ำนวน 6 ค ำ 
ได้แก่ กำก ี(កាក៊ី), สฺรีจิตฺตสฺรล่ (ន្រស៊ីច៊ិតតន្រសល្់), สฺรีจิตฺตสำวำ (ន្រស៊ីច៊ិតតសាវ៉ា ), สฺรีจิตฺตมืนแสน (ន្រស៊ីច៊ិតតម ឺន
កសន), สฺรีจิตฺตสำมำนฺย์ (ន្រស៊ីច៊ិតតសាមានយ) และ สฺรีเกฺงำก (ន្រស៊ីសកាង ក) ดังปรำกฏในเพลงเขมร เช่น 

“...បងឈឺកកឈាមដូចអ្ កសាសរ៉ាន ឈឺហួសន្រពាំកដន ន្រស៊ីច៊ិតតម ឺនកសនន៊ឹក
កសនសោមន៊ិញ សបេះដូងមួយឱ្យសគដូរទ្៊ិញ ដូចទ្៊ឹកសទ៊ឹង ហូរម៊ិនវិល្វិញ សោមន៊ិញសន្រពាេះ 
ន្រស៊ីច៊ិតតន្រសល្.់..” 

(សាា នសឈើអភ័ពវ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...พ่ีเป็นลิ่มเลือดเหมือน อก สำเรน 23 เจ็บปวดเหลือเกิน หญิงใจหมื่น

แสนนึกแล้วแสนปวดร้ำว หัวใจอันเดียวเธอก็ค้ำขำย เหมือนน้ ำล ำคลองที่ไหลไป
และไม่ย้อนกลับ ปวดร้ำวเพรำะหญิงใจต้นสน...” 

(สะพำนไม้อภัพ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ “สฺรีจิตฺตสฺรล่ (ន្រស៊ីច៊ិតតន្រសល្់) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อน

โลกทัศน์ต่อผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์คือมีจิตใจโลเลเหมือนต้นสน เนื่องจำกธรรมชำติของต้นสนเป็น
ต้นไม้ที่มีใบไม้แห้ง เล็ก และเบำมำก ซึ่งท ำให้เวลำที่ลมพัด ใบไม้ของต้นสนก็พัดตำมแรงลมได้อย่ำง
ง่ำยดำย จำกกำรสังเกตลักษณะเช่นนี้คนเขมรจึงเปรียบบุคคลที่มีจิตใจไม่แน่นอนกับต้นสน  

นอกจำกใช้ธรรมชำติเพ่ือสื่อถึงผู้หญิงที่มีจิตใจไม่แน่นอนแล้ว คนเขมรยังใช้หลักนับ
เลขส ำหรับใช้เรียกผู้หญิงที่มีหลำยใจอีกด้วย คือ สฺรีจิตฺตมืนแสน (ន្រស៊ីច៊ិតតម ឺនកសន) ซึ่งแปลว่ำ หญิง

                                                           
23 เป็นช่ือตวัละครชายในเรือ่ง อภยัมณี สีสวุณฺณ (ន្រពេះអភ័យមណ៊ី ស ៊ីស វណណ)  
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หลำยใจ หรือแปลตรงตัวว่ำ ผู้หญิงใจหมื่นแสน ปรกติแล้วมนุษย์ทั่วไปมีหัวใจเพียงดวงเดียว หำก
กล่ำวในเรื่องควำมรักแล้ว ดวงใจดวงเดียวคือหมำยถึงควำมรักท่ีซื่อตรงต่อกัน แต่บำงคนกลับไม่
ซื่อสัตย์ เปลี่ยนรักอยู่ตลอดเวลำ คนเขมรจึงเปรียบผู้หญิงที่มีลักษณะเช่นนั้นว่ำมีใจหลำยดวง
เหมือนกับหลักเลขม่ืนและแสนเพื่อเรียกผู้หญิงดังกล่ำว ดังตัวอย่ำง 

“...បងឈឺកកឈាម ដូចអ្ កសាសរ៉ាន ឈឺហួសន្រពាំកដន ន្រស៊ីច៊ិតតម នឺកសន ន៊ឹក
កសនសោមន៊ិញ សបេះដូងមួយឱ្យសគដូរទ្៊ិញ ដូចទ្៊ឹកសទ៊ឹង ហូរម៊ិនវិល្វិញ សោមន៊ិញសន្រពាេះន្រស៊ី
ច៊ិតតន្រសល្់...” 

(សាា នសឈើអភ័ពវ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...พ่ีเป็นลิ่มเลือดเหมือน อก สำเรน เจ็บปวดเหลือเกิน หญิงใจหม่ืน

แสนนึกแล้วแสนปวดร้ำว หัวใจอันเดียวเธอก็ค้ำขำย เหมือนน้ ำล ำคลองที่ไหลไป
และไม่ย้อนกลับ ปวดร้ำวเพรำะหญิงใจต้นสน...” 

(สะพำนไม้อภัพ – สิน สีสำมุต) 

นอกจำกนี้ผู้ประพันธ์ยังใช้ชื่อตัวละครนำงเอกท่ีเป็นตัวแทนของผู้หญิงทีไ่มซ่ื่อสัตย์ใน
เรื่องควำมรักเพ่ือใช้เรียกผู้หญิงในเพลง ดังตัวอย่ำง 

“...កតសបើដ៊ឹងម នថាជាកាក៊ី ក ាំថាសេើយន្រពហាចរ ី សន្រសាបមាសោាំងល្អ៊ី ក៏ម៊ិន
ន្រតូវការ សាត យសាច់មួយដ ាំ សផ្ស្ើចាំមាត់ខ្មល សខ្មល ចច៊ិតតអាណ៊ិតប ន្រតភាង សៅន្រស៊ីសផ្សសងថាកម៉ៗ សៅ
វិញ...”  

(ន្រស៊ីកដល្ខ្ុាំសអប់ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...หำกรู้ก่อนหน้ำนี้ว่ำเป็นกากี ไม่ว่ำพรหมจำรี เคลือบมำศเต็มตัวก็ไม่

ต้องกำร ชั่งเสียดำยเนื้อท่ีเอำไปฝำกท่ีเสีอ ส่งสำรลูกที่ไปเรียกหญิงอ่ืนว่ำแม่...”  

(หญิงที่ฉันเกลียด - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ กำกี (កាក៊ី) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นหมำยถึง หญิงผู้เป็นภรรยำที่เป็นคนนอกใจสำมี

เปรียบเหมือนนำงกำกี ตัวละครนำงเอกในเรื่องกำกี เป็น ตัวละครที่มีชู้หลำยคน ถึงแม้แต่ละคนเป็น
ฝ่ำยจับบังคับนำงก็ตำม ในทัศนะของคนเขมร ผู้หญิงต้องไม่นอกใจสำมี แต่นำงกำกีไม่สำมำรถรักษำ
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ควำมซื่อสัตย์โดยกำรรักษำตนส ำหรับผู้เป้นสำมีเพียงผู้เดียว ดังนั้นหำกหญิงใดมีพฤติกรรมเปลี่ยนคน
รักเป็นประจ ำ หรือเปลี่ยนจำกคนกหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง คนเขมรมักจะเปรียบผู้หญิงนั้นว่ำเป็นกำกี 

นอกจำกควำมไม่สื่อสัตย์แล้ว ผู้หญิงที่รู้จักแต่แต่งตัว ก็เป็นผู้หญิงที่ไม่มีชำยใด
ต้องกำรมำเป็นภรรยำ เช่น 

“...ឱ្!ន្រស៊ីសកាង ក អូនខាំបនលាំបចឈឺច៊ិតតខ្ុាំឥតសមតាត  អូនសៅសមភសសន្របុសតាម
សសនហា ដល់្ចស់ជរ អូនន៊ឹងកន្របន្របាណ...” 

(ខ្មល ចសហើយច៊ិតតន្រស៊ី - កកវ សារ៉ា ត់) 
“...โอ้! หญิงนกยูง น้องพยำยำมท ำร้ำยจิตใจฉันอย่ำงไร้ปรำนี น้องยัง

งำมชำยตำมขอรัก เมื่อแก่เฒ่ำ น้องจะรู้ตัว...” 

(กลัวแล้วใจหญิง – แกว สำรำต่) 

ค ำว่ำ  สฺรีเกงฺำก (ន្រស៊ីសកាង ក) แปลว่ำ หญิงนกยูง เป็นค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงผูห้ญงิที่

มีรูปโฉมสวยงำม รู้จักแต่กำรแต่งตัว ไม่สนใจเรื่องงำนบ้ำนกำรเรือน และไม่เอำใจใส่กับครอบครัว  

ข. มีฐานะสูง 

เรื่องฐำนะในสังคมเขมรเป็นอุปสรรคที่ขัดข้องควำมรักระหว่ำงหญิงที่สูงศักดิ์กับชำย

ที่ต่ ำต้อย เนื่องจำกฐำนะในสังคมไม่เสมอกัน ถึงแม้ชำยหญิงทั้งสองคนรักกันมำกเหลือคณำก็ตำม แต่

สังคมไม่อนุญำตให้ทั้งสองคนได้ครองรักกันอย่ำงแน่นอน ดังนั้นผู้ชำยมักจะเสียสละควำมรักของตน

เพ่ือให้หญิงคนรักได้ครองรักกับผู้ชำยที่มีฐำนะเสมอกัน ที่ดูเหมำะสมทั้งฐำนะและรูปสมบัติ  ค ำเรียก

ผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำวพบจ ำนวน 4 ค ำ ได้แก่ ผฺกำย (ផ្កែ យ), ผฺกำยปฺรึก  (ផ្កែ យន្រព៊ឹក), ดำรำ 

(តារ) และคุณนำรี (  ននារី) ปรำกฏในเพลงไทยเขมร เช่น  

“...ឱ្!ផ្កែ យ៊ីហ្ បន្រពល្ប់មានកល៊ិនសខតតបង្ប៉ល្៊ិន   ននារីងា៊ី បងជាសៅច៊ិន្រត ករង
តបូងលាងដ៊ី អូនប ន្រតសសដា៊ី បងសឈាងម៊ិនដល្់...”  

(យ៊ីហ្ បង្ប៉ល្៊ិន - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
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“...โอ้! ดอกยี่หุบแห่งจังหวัดไพลินที่ออกกลิ่นในตอนค่ ำ คุณนารี พ่ีเป็น
เจ้ำจิตรนักกรองพลอย น้องเป็นบุตรเสฐี พี่เอ่ือมไม่ถึง...” 

(ยี่หุบไพลิน – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ คุณนำรี (  ននារី) ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์

ผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์คือเป็นคนสวยและมีฐำนะสูงที่เปรียบกับคุณนำรี (  ននារី) นำงเป็นลูกสำวคน

เดียวของหลวงรัตนะสมบัติที่เป็นเจ้ำของกิจกำรขุดพลอยที่เขตไพลิน ส่วนฝ่ำยชำยเป็นคนจน ดังนั้น
ฝ่ำยชำยไม่กล้ำที่จะหมำยรักหญิงลูกเศรฐีที่มีฐำนะสูงกว่ำตนเป็นหลำยเท่ำ 

“...ន្រសវចប់ផ្កែ យ កាល យជាអនកសោស សសនហ៍គា នកាំហ សសន្រពាេះពាកយសនា 
បណាា ាំព៊ីអូនសរៀបមងគល្ការ ន្រសាប់កតសវលា ាល ក់កនុងរសដា ...” 

(វណណ ៈសសនហ៍ - កកវ សារ៉ា ត)់ 
“...คว้ำจับดาว กลำยเป็นนักโทษ ควำมรักไม่ผิดเพรำะค ำสัญญำ ค ำ

ฝำกจำกน้องเรื่องงำนวิวำห์ พอถึงเวลำ ตกหลุม...” 

(ฐำนะเสน่ห์ – แกว สำรำต่) 

ค ำว่ำ  ผฺกำย (ផ្កែ យ) มีควำมหมำยประจ ำรูปคือ ดำว แต่ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำ

เรียกผู้หญิงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำคงต้องเป็นผู้หญิงที่มีฐำนะสูงศักดิ์ 

ค. มีจิตใจโหดร้าย 

จำกกำรศึกษำโลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์ในเพลงเขมรพบว่ำผู้หญิงไม่ควร
มีจิตใจโหดร้ำย เพรำะผู้หญิงมีลักษณะดังกล่ำวจะให้โทษกับผู้ที่ท ำดีกับตน และเป็นตัวอัปมงคลซึ่ง
น ำมำซึ่งควำมภัยพิบัติ ควำมล้มเหลวให้กับครอบครัว  ค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำว เช่น  

“...កតសបើដ៊ឹងម នថាជាកាក៊ី ក ាំថាសេើយន្រពហាចរ ី សន្រសាបមាសោាំងល្អ៊ី ក៏ម៊ិន
ន្រតូវការ សាត យសាច់មួយដ ាំ សផ្ស្ើចាំមាត់ខ្មល  សខ្មល ចច៊ិតតអាណ៊ិតប ន្រតភាង សៅន្រស៊ីសផ្សសងថាកម៉ៗ
សៅវិញ...”  

(ន្រស៊ីកដល្ខ្ុាំសអប់ - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
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“...หำกรู้ก่อนหน้ำนี้ว่ำเป็นกำกี ไม่ว่ำพรหมจำรี เคลือบทองเต็มตัวก็ไม่
ต้องกำร ชั่งเสียดำยเนื้อท่ีเอำไปฝำกท่ีเสีอ ส่งสำรลูกที่ไปเรียกหญิงอ่ืนว่ำแม่...”  

(หญิงที่ฉันเกลียด - สิน สีสำมุต) 

ในเนื้อเพลงข้ำงต้นหมำยถึงหญิงผู้มีจิตใจโหดร้ำยที่เปรียบเสมือนเสือ 
“...កាល្បងមានល្ យអូនស័ាន្រគគា នន្របកកក លាន្រស៊ីពសក់វក កល្ងយល្់

កសណា ៀង”  
(កសណា ៀងតបូងឆាាំង - អ ៊ឹង ណារី) 

“...ตอนพี่มีเงินน้องรักด้วยไม่มีข้อแม้ ลำหญิงงูเห่า ไม่อยำกได้แล้ว”  

(พลอยไพลินเสื่อม – อึง ณำรี) 

ทั้งค ำว่ำ  ขฺลำ (ខ្មល ) แปลว่ำ เสือ กับค ำว่ำ  พส่แวก (ពស់កវក) แปลวำ่ งเูหำ่ ลว้นเปน็

ค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ผู้หญิงไม่พึงประสงค์ที่มีจิตใจโหดร้ำยเหมือนสัตว์เดรัจฉำนที่ท ำร้ำย
ทุกสิ่งทุกอย่ำงได้โดยไม่ส ำนึกว่ำจะท ำให้คนอ่ืน รวมถึงครอบครัวได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรกระท ำ
ของตน 

ง. ไม่บริสุทธิ์ 

สังคมเขมรให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับเรื่องพรหมจรรย์ของผู้หญิงเป็นอันดับหนึ่ง หำก
ต้องกำรเลือกผู้หญิงผู้ใดผู้หนึ่งมำเป็นภรรยำ เรื่องแรกท่ีต้องพิจำรณำคือเรื่องควำมบริสุทธิ์ เนื่องจำก
สังคมเขมรมองเห็นว่ำผู้หญิงที่ไม่สำมำรถรักษำพรหมจรรย์ของตนจนถึงวันแต่งงำน เป็นผู้หญิงที่ไม่มี
คุณค่ำ เปรียบเสมือนผ้ำสีขำวที่สกปรกและไม่สำมำรถล้ำงออกได้ นอกจำกจะเห็นจำกค ำกล่ำวแล้ว 
กำรพูดถึงเรื่องกำรครองพรหมจรรย์ของผู้หญิงยังปรำกฏในพิธีกรรมในวิถีชีวิตของชำวเขมรด้วย คือ 
พิธีแสนเมบำ (កសនសមបា) ที่จัดท ำข้ึนเพ่ือไหว้ขอโทษผีบรรพบุรุษ ในกรณีที่ลูกสำวในครอบครัวได้

ประพฤติผิดจำกค่ำนิยมของสังคมโดยเฉพำะคือเรื่อง ชิงสุกก่อนห่ำม ค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์
ดังกล่ำวมีจ ำนวน 1 ค ำ ได้แก่ มำสทึกบฺร ำบี (មាសទ្៊ឹកន្របាាំប៊ី) ดังปรำกฏในเพลงเขมรต่อไปนี้ 
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“...ស ើញន៊ឹងកភនកចាស់សហើយ សលាកសអើយហន៊ឹងសហើយ ន្រស៊ីមកដណា ៊ឹងន្របុស 
មាសទ្៊ឹកន្របាាំប៊ី សសាេះ ខ្ុាំខ សអស់ សណហ ើយច េះន្រោាំសៅ។”  

(មាសទ្៊ឹកន្របាាំប៊ី - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...เห็นชัดกบัตำ พระเอยนี่แหละ หญิงมำสู่ขอชำย แท้จริงแล้วคือทองน ้า

เนื อแปด ผมผิดหมดแล้ว ก็ได้เพียงอดทน”  

(ทองเนื้อแปด - สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ มำสทึกบฺร ำบี (មាសទ្៊ឹកន្របាាំប៊ី) ซึ่งแปลว่ำ ท้องเนื้อแปด ในเนื้อเพลงข้ำงต้น

หมำยถึง หญิงที่เปรียบกับทองเนื้อแปดซึ่งเป็นผู้หญิงไม่บริสุทธิ์เคยมสีัมพันธ์กับชำยอ่ืนมำก่อนแล้ว 
ทองในสังคมเขมรถือว่ำเป็นทรัพย์สินที่มีรำคำสูง ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งตัวให้ดูดีและมีฐำนะ ทอง
แบ่งเป็นหลำยระดับ เช่น ทองเนื้อ 10 ที่คนเขมรเรียกว่ำ มำสสุทฺธ (មាសស ទ្ធ) ส่วนทองเนื้อเก้ำและ

แปดก็ยังเรียกว่ำทองแต่ไม่ใช่ทองค ำหรือ มำสสุทฺธ (មាសស ទ្ធ) ส่วนทองที่มีเนื้อต่ ำกว่ำแปดถูกเรียกว่ำ 

ผฺลำกทิน (ផ្កល កទ្៊ីន) ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ำคนเขมรได้มองทองที่มีเนื้อต่ ำกว่ำสิบเป็นสิ่งของชนิดหนึ่งที่มี

รำคำแต่ก็ยังไม่เสมอทอง หรือ มำส (មាស) ดังนั้นกำรที่ผู้ประพันธ์ได้เปรียบผู้หญิงกับทองเนื้อแปด คือ

หมำยควำมว่ำหญิงคนนั้นอำจจะขำดจำกลักษณะ สรีคฺรบ่ลกฺขณ์ (ន្រស៊ីន្រគប់ល្កខណ)៍ หรือขำดจำก

ค่ำนิยมของสังคมเขมรที่สั่งสอนให้ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัว 

จ. วางตัวไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ 

สังคมเขมรมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องเพศในเชิงลบโดยเฉพำะส ำหรับผู้หญิง จะเห็นได้ว่ำกำรสั่ง
สอนให้ผู้หญิงประพฤติตนให้ดี บรรพบุรุษเขมรได้ใช้ต ำรำสอนหญิง หรือแม้แต่ในส ำนวนสุภำษิตก็
มักจะแฝงค ำสั่งสอนประเด็นเรื่องกำรวำงตนให้เหมำะสม ไม่แสดงออกมำก เช่น ขุสอฺวีลุบลำงบำนท ำ
งอส่ ขุสรต่ตำมบฺรุส ขุสแลงบำนตฺรูว (ខ សអវ៊ីល្ បលាងបានោាំងអស់ ខ សរត់តាមន្របុស ខ សកល្ងបានន្រតូវ) 
แปลว่ำ ผิดอะไรลบล้ำงได้หมด ผิดหนีตำมผู้ชำยแก้ให้ถูกไม่ได้ ซึ่งหมำยถึง ผู้หญิงที่ท ำควำมผิดเรื่องชู้
สำวเป็นควำมผิดที่ร้ำยแรงที่สุดที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ (อุบล เทศทอง, 2548 : 223) ค ำเรียกผู้หญิงที่
สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำว เช่น  
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“...សាា ប់ច េះសភលងកខារល្បសជរ ន្រស៊ីសចើក ច៊ិតតន្រជួល្សរីក សបើកន្រទូ្ងឱ្យន្របុស 
អាពាហ៍ព៊ិពាហ៍ន្រគន់កតបាូរសឈាា េះ កបត់ច៊ិតតកដល្សសាា េះ ផ្កល ស់ឆាង ញ់ន្របុសងា៊ី...” 

(ទ្ាំន៊ិញសសនហា - ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) 
“...ฟังเถอะเพลงเขมรแอบด่ำ หญิงเจ้าชู้ ใจไม่นิ่ง เปิดอกให้ผู้ชำย งำน

แต่งงำนเป็นเพียงกำรเปลี่ยนชื่อ นอกใจที่ซื่อสัตย์ เปลี่ยนผู้ชำยใหม่...” 

(ค้ำขำยเสน่หำ – สิน สีสำมุต) 

ค ำว่ำ สฺรีเจิก (ន្រស៊ីសចើក) แปลว่ำ เจ้ำชู้ ในเนื้อเพลงข้ำงต้นเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์

ผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์ว่ำเป็นคนเจ้ำชู้ มีควำมต้องกำรเรื่องเพศสูง 

4.3 เปรียบเทียบโลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิงจากค าเรียกผู้หญิงที่ปรากฏในเพลงไทยและเพลงเขมร 

โลกทัศน์ของชำวไทยและชำวเขมรมีลักษณะร่วมกันและต่ำงกัน ดังนี้ 

1. โลกทัศน์ของคนไทยและคนเขมรทีมีต่อผู้หญิงมีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นส่วนมำก 

เนื่องจำกประเทศทั้งสองเป็นประเทศที่มีอำณำเขตติดกันมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตั้งแต่อดีดจนถึง

ปัจจุบัน จึงท ำให้ทั้งสองชำติมีอิทธิพลซึ่งกันและกันทั้งควำมคิด ควำมเชื่อ กำรมองโลก นอกจำกนี้

แนวคิดเรื่องพุทธศำสนำและศำสนำพรำหมณ์ที่แฝงในสังคมทั้งสองยังส่งผลให้ประเทศทั้งสองมี

พฤติกรรมในชีวิตประจ ำวันที่ เหมือนกัน โดยเฉพำะโลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิง ได้แก่ ผู้หญิงต้องมี

กิริยำมำรยำทดี ผู้หญิงต้องมีรูปงำมและกลิ่นกำยหอม ผู้หญิงต้องมีค่ำน่ำทะนุถนอม และผู้หญิงผู้เป็น

ที่รักต้องมีอำยุน้อยกว่ำตน 

2. โลกทัศน์ของคนไทยและคนเขมรที่มีต่อผู้หญิงปรำกฏลักษณะแตกต่ำงกัน เนื่องจำก

ประเทศไทยสมัยก่อนเป็นสังคมปิตำธิปไตย ในขณะที่ประเทศเขมรสมัยก่อนเป็นสังคมมำรดำธิปไตย 

จึงท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของแต่ละบุคคลในสังคมมีน้ ำหนักไม่ เท่ำกัน รวมทั้งกำรให้ควำมส ำคัญกับ

ผู้หญิงแตกต่ำงกันด้วย ประเทศไทยสนับสนุนให้ผู้ชำยเป็นผู้น ำทั้งในครอบครัวและสังคม แต่ประเทศ

เขมรยกย่องให้ผู้หญิงมีหน้ำที่หลักในครอบครัวและสังคม ดังที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้นว่ำประเทศไทย

สมัยก่อนเป็นสังคมปิดำธิปไตยที่ส่งอิทธิพลต่อควำมคิดเกี่ยวกับผู้หญิงว่ำมีหน้ำที่หลักคือเปรียบเสมือน

สิ่งของที่สำมำรถมอบควำมสุข ควำมสดชื่นให้กับชำยผู้เป็นผู้น ำครอบครัวให้รู้สึกผ่อนคลำยและมี

ควำมสุข แต่ในสังคมเขมร ผู้หญิงต้องสำมำรถเป็นที่พ ำนักให้กับผู้ชำยได้ ซึ่งหมำยถึงควำมสำมำรถใน
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กำรดูแลครอบครัว กำรจัดกำรภำยในบ้ำน กำรสั่งสอนลูกหลำน และกำรผลักดันส่งเสริมสำมีให้เป็น

ผู้ชำยที่ดีและมีควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในสังคม 

3. ผู้หญิงเขมรต้องเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ สังคมเขมรยังคงให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับเรื่องควำม

บริสุทธิ์หรือพรหมจรรย์ของผู้หญิง ซึ่งค ำเรียกผู้หญิงที่สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่ำวไม่พบในเพลงไทย ถึง

แม้แต่ก่อนสังคมไทยก็ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับเรื่องควำมบริสุทธิ์ของผู้หญิงเหมือนกัน แต่จำกค ำเรียก

ผู้หญิงในเพลงไทยที่เป็นแหล่งข้อมูลของกำรศึกษำไม่พบค ำที่แสดงให้เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญ

เกี่ยวกับเรื่องพรหมจรรย์ของผู้หญิงแต่อย่ำงใด ผู้ศึกษำสันนิษฐำนว่ำประเทศไทยน่ำจะได้รับอิทธิพล

จำกตะวันตกในช่วงที่ชำวตะวันตกเริ่มเข้ำมำมีบทบำทในสังคมไทย ซึ่งได้รับแนวคิดเรื่องเสรีนิยมที่

ส่งเสริมควำมคิดเรื่องควำมเท่ำเทียมของบุคคลในสังคม อีกประกำรหนึ่งคนไทยน่ำจะได้รับกำรอบรม

สั่งสอนตำมแบบตะวันตกมำกขึ้น จึงท ำให้ประชำชนมีควำมรู้และไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับเรื่อง

ควำมบริสุทธิ์ของผู้หญิงเหมือนแต่ก่อน ส่วนประเทศเขมรถึงแม้อยู่ภำยใต้อำณำนิคมของฝรั่งเศสแต่

ประชำชนส่วนมำกยังไม่ค่อยได้รับกำรอบรมที่สถำนศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง ดังนั้นคนเขมรก็ยังคง

ควำมคิดแบบดั้งเดิม 

4. ลักษณะสฺรีคฺรบ่ลักฺขณ์ (ន្រស៊ីន្រគប់ល័្កខណ៍) ข้อที่ 7 กล่ำวไว้ว่ำ ผู้หญิงต้องไม่นอกใจสำมี 

ข้อที่ 9 กล่ำวว่ำ ผู้หญิงต้องไม่มีกลมำรยำ และข้อที่ 20 ผู้หญิงต้องไม่พูดเกี้ยวพำรำสีผู้ชำย เพรำะกำร

กระท ำดังกล่ำวจะท ำให้ผู้หญิงเสียควำมเป็นผู้หญิงที่ดีที่สังคมได้ก ำหนดไว้ ดังนั้นกำรที่ผู้หญิงมีจิตใจ

โลเล  และวำงตัวไม่เหมำะสมในเรื่องเพศจะท ำให้คุณค่ำของผู้หญิงลดลงซึ่งอำจท ำให้ไม่มีชำยใด

ต้องกำรมำเป็นภรรยำ 

จำกที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นสรุปได้ว่ำโลกทัศน์ระหว่ำงคนไทยและคนเขมรที่มีต่อผู้หญิงมี

ลักษณะคล้ำยคลึงกันเป็นจ ำนวนมำกโดยเฉพำะในส่วนของลักษณะผู้หญิงที่พึงประสงค์ ส่วนลักษณะ

ผู้หญิงที่ ไม่พึงประสงค์ปรำกฏควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ดีข้อแตกต่ำงที่ปรำกฏใน

แหล่งข้อมูลของกำรศึกษำคือเพลงไทยสำกลกับเพลงเขมรอำจมำจำกเหตุผลต่ำง ๆ เช่น ระบอบกำร

ปกครองประเทศ กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง และวัฒนธรรมประจ ำท้องถิ่น เป็นต้น 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงที่ปรำกฏในเพลงไทยและ

เขมร ศึกษำโลกทัศน์ที่สะท้อนจำกค ำเรียกผู้หญิง ตลอดจนศึกษำเปรียบเทียบควำมหมำยค ำเรียก

ผู้หญิง และโลกทัศน์ที่สะท้อนจำกค ำเรียกผู้หญิงที่ปรำกฏในเพลงไทยและเพลงเขมร โดยศึกษำข้อมูล

จำกเนื้อเพลงไทยและเพลงเขมรที่อยู่ระหว่ำง พ.ศ. 2492-2542 ของนักร้องชำยไทยจ ำนวน 5 คน 

ได้แก่ สุเทพ วงศ์ก ำแหง ชรินทร์ นันทนำคร ธำนินทร์ อินทรเทพ ทนงศักดิ์ ภักดีเทวำ และชรัมภ์ เทพ

ชัย จ ำนวน 310 เพลง  และเพลงเขมรจำกนักร้องชำยเขมรจ ำนวน 5 คน ได้แก่ สิน สีสำมุต        

(ស ៊ិន ស ៊ីសាម ត) อึง ณำรี (អ ៊ឹង ណារី)  มำส หุกเสง (មាស ហ កសសង) มำส สำมอน (មាស សាម៉ន) และ 

แกว สำรำต่ (កកវ សារ៉ា ត)់ จ ำนวน 313 เพลง  

สรุปผลการศึกษา 

จำกกำรศึกษำ พบค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยจ ำนวนทั้งสิ้น 108 ค ำซึ่งสำมำรถแบ่งเป็น 8 

กลุ่มควำมหมำย ได้แก่ ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงผู้หญิงทั่วไปจ ำนวน 10 ค า ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดง

คุณสมบัติรวมถึงแสดงรูปร่างและหน้าตาจ ำนวน 38 ค ำ โดยจ ำแนกเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่แสดง

ลักษณะควำมดี และค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมไม่ดี  ส่วนค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ

รูปร่ำงและหน้ำตำยังจ ำแนกเป็น ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมงำมโดยรวม ค ำเรียกผู้หญิงที่

แสดงลักษณะสีผิวของผู้หญิง ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมงำมดังนำงสวรรค์ ค ำเรียกผู้หญิงที่

แสดงลักษณะควำมงำมดังเทพ ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงรูปร่ำงภำยนอก นอกจำกนี้ยังพบกลุ่มค ำเรียก

ผู้หญิงที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำจ ำนวน 25 ค ำที่จ ำแนกเป็น ค ำเรียกผู้หญิงเทียบกับสิ่งมีค่ำ ค ำเรียกผู้หญิง

เทียบกับชีวิตและอวัยวะส ำคัญของร่ำงกำย ค ำเรียกผู้หญิงตำมฐำนะและสถำนภำพ รวมถึงค ำอ่ืน ๆ ที่

หมำยถึงผู้หญิงผู้มีค่ำ ในเพลงไทยยังพบค ำเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รักจ ำนวน 4 ค ำ ยังมีค ำเรียกผู้หญิงที่

เปรียบกับธรรมชำติจ ำนวน 13 ค ำ ซึ่งจ ำแนกเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับท้องฟ้ำ ค ำเรียกผู้หญิงที่

เปรียบกับพืช ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับสัตว์ ทั้งนี้ยังพบค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นค ำสรรพนำมและค ำเรียก

ญำติจ ำนวน 8 ค ำ ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงควำมอ่อนเยำว์จ ำนวน 3 ค ำ และค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจำก

วรรณคดีและวรรณกรรมจ ำนวน 7 ค ำ 
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ส่วนควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงในเพลงเขมร พบค ำเรียกผู้หญิงทั้งสิ้นจ ำนวน 115 ค ำ สำมำรถ

แบ่งเป็น 9 กลุ่มควำมหมำย ได้แก่ ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงผู้หญิงทั่วไปจ ำนวน 5 ค ำ ค ำเรียกผู้หญิงที่

แสดงลักษณะในด้ำนแสดงคุณสมบัติรวมถึงแสดงรูปร่ำงและหน้ำตำจ ำนวน 34 ค ำ โดยจ ำแนกเป็นค ำ

เรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมดี และค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมไม่ดี  ส่วนค ำเรียกผู้หญิงที่

แสดงลักษณะรูปร่ำงและหน้ำตำยังจ ำแนกเป็น ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมงำมโดยรวม ค ำ

เรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะสีผิวของผู้หญิง ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมสดใสของผู้หญิง ค ำ

เรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะควำมงำมดังนำงสวรรค์ ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงรูปร่ำงภำยนอก นอกจำกนี้

ยังพบกลุ่มค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำจ ำนวน 24 ค ำ ที่จ ำแนกเป็น ค ำเรียกผู้หญิงเทียบกับสิ่งมีค่ำ 

ค ำเรียกผู้หญิงเปรียบกับชีวิตและอวัยวะส ำคัญของร่ำงกำย ค ำเรียกผู้หญิงตำมฐำนะและสถำนภำพ 

รวมถึงค ำอ่ืน ๆ ที่หมำยถึงผู้หญิงผู้มีค่ำ ในเพลงเขมรยังพบควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รักจ ำนวน 

6 ค ำ ควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติจ ำนวน 22 ค ำ ซึ่งจ ำแนกเป็นค ำเรียกผู้หญิงที่

เปรียบกับท้องฟ้ำ ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับพืช ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับสัตว์ ทั้งนี้ยังพบควำมหมำย

ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นค ำสรรพนำมและค ำเรียกญำติจ ำนวน 7 ค ำ ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงควำมอ่อนเยำว์

จ ำนวน 2 ค ำ ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจำกวรรณคดีจ ำนวน 3 ค ำ ตลอดจนค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อ

เฉพำะของผู้หญิงจ ำนวน 12 ค ำ 

ในด้ำนควำมหมำยพบว่ำทั้งไทยและเขมรพบค ำเรียกผู้หญิงที่มีกลุ่มควำมหมำยที่ใกล้เคียงกัน 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำไทยและเขมรมีควำมคิดเกี่ยวกับผู้หญิงที่คล้ำยกันที่อำจมำจำกอิทธิพลของ
พระพุทธศำสนำ และศำสนำพรำหมณ์ในประเทศทั้งสองเป็นเวลำนำนเหมือนกัน อีกทั้งประเทศทั้ง
สองยังมีวัฒนธรรมร่วมกัน คือ วัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงท ำให้ทั้งสองชำติมีมุมมองใน
กำรมองผู้หญิงที่คล้ำยกันเป็นจ ำนวนมำก ส่วนลักษณะที่ต่ำงกันอำจมำจำกลักษณะเฉพำะของทั้งสอง
ประเทศ เช่น ระบอบกำรปกครอง และกำรเมืองที่ย่อมส่งผลให้เกิดควำมแตกต่ำงในด้ำนควำมคิดที่มี
ต่อผู้หญิงซึ่งสะท้อนผ่ำนค ำศัพท์ที่ใช้โดยเฉพำะคือค ำเรียกผู้หญิง 

 กำรศึกษำด้ำนโลกทัศน์ของคนไทยที่มีต่อผู้หญิงซึ่งสะท้อนจำกค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทย พบ

โลกทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิง 2 ประกำร ได้แก่ ผู้หญิงที่พึงประสงค์ และผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์ ลักษณะ

ผู้หญิงที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีกิริยำมำรยำทดีซึ่งสะท้อนผ่ำนค ำเรียกผู้หญิง เช่น กุลสตรี สุภำพสตรี 

ฯลฯ  มีรูปงำมและกลิ่นหอมที่สะท้อนจำกค ำเรียกผู้หญิง เช่น โฉมตรู นวลลออ ฯลฯ ผู้หญิงต้องมีค่ำ

จำกค ำเรียกผู้หญิงที่ว่ำ แก้ว ใจ ฯลฯ และผู้หญิงต้องมีอำยุน้อย เช่น น้อง บังอร อรทัย ฯลฯ ส่วน
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ลักษณะผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ไม่ซื่อสัตย์ เช่น กำกี คนใจบอน ฯลฯ มีจิตใจโหดร้ำย เช่น คน

เลือดเย็น งูพิษ หญิงใจชั่ว ฯลฯ และมีฐำนะสูง เช่น ดอกฟ้ำ ดำว จันทร์ ฯลฯ  

กำรศึกษำด้ำนโลกทัศน์ของชำวเขมรที่มีต่อผู้หญิงซึ่งสะท้อนจำกค ำเรียกผู้หญิงในเพลงเขมร 

พบโลกทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิง 2 ประกำร ได้แก่ ผู้หญิงที่พึงประสงค์ และผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์ ลักษณะ

ผู้หญิงที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีกิริยำมำรยำทดีซึ่งสะท้อนผ่ำนค ำเรียกผู้หญิง เช่น กลฺยำณ  (កល្ាណ) 

แปลว่ำ ดี วรลกฺขณ์ (វរល្កខណ៍) แปลว่ำ ลักษณะที่ดี มีรูปงำมและกลิ่นหอม เช่น โฉมฉำย (សឆាមឆាយ) 

แปลว่ำ สวยผุดผ่อง สฺรส่ (ន្រសស)់ แปลว่ำ สดใส ฯลฯ มีค่ำ เช่น จรไณ (ចរង្ណ) แปลว่ำ แก้วที่เจียระไน

แล้ว ธฺเลิมธฺไล (សងលើមង្ងល) แปลว่ำ ผู้หญิงผู้มีค่ำที่เปรียบได้กับตับ ชีวำ (ជ៊ីវ) แปลว่ำ ชีวิต ฯลฯ มีอำยุ

น้อย เช่น โอน (អូន) แปลว่ำ น้อง เพำ (សៅ) แปลว่ำ น้องสุดท้อง เป็นที่พ ำนักให้กับผู้ชำยได้ เช่น 

ตรำณตฺเริย (ន្រតាណសន្រតើយ ) แปลว่ำ ที่พ ำนัก และเป็นหญิงบริสุทธิ์ เช่น มำสทึกดบ่ (មាសទ្៊ឹកដប់) 
แปลว่ำ หญิงบริสุทธิ์เปรียบกับทองเนื้อสิบ ส่วนลักษณะผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ไม่ซื่อ สัตย์ มี

จิตใจโลเล ไม่แน่นอน ไว้ใจไม่ได้ เช่น สฺรีจิตฺตสฺรล่ (ន្រស៊ីច៊ិតតន្រសល្់) แปลว่ำ หญิงที่มีจิตใจโลเลประดุจต้น

สน สฺรีจิตฺตสำวำ (ន្រស៊ីច៊ិតតសាវ) แปลว่ำ ผู้หญิงหลำยใจ สฺรีจิตฺตมืนแสน (ន្រស៊ីច៊ិតតម ឺនកសន) แปลว่ำ 

ผู้หญิงหลำยใจ มีจิตใจโหดร้ำย เช่น ขฺลำ (ខ្មល ) แปลว่ำ เสือ พส่แวก (ពស់កវក) แปลว่ำ งูเห่ำ ไม่บริสุทธิ์ 

เช่น มำสทึกบฺร ำบี (មាសទ្៊ឹកន្របាាំប៊ី) แปลว่ำ หญิงไม่บริสุทธิ์เปรียบกับทองเนื้อแปด  และวำงตัวไม่

เหมำะสมในเรื่องเพศ เช่น สฺรีเจิก (ន្រស៊ីសចើក) แปลว่ำ หญิงเจ้ำชู้ 

โลกทัศน์ของคนไทยและคนเขมรทีมีต่อผู้หญิงมีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นส่วนมำก เนื่องจำก

ประเทศทั้งสองเป็นประเทศที่มีอำณำเขตติดต่อกัน มีควำมสัมพันธ์ติดต่อค้ำขำยมำแต่โบรำณ 

นอกจำกนั้นยังมีวัฒนธรรมร่วมกันในบำงส่วน จึงท ำให้ทั้งสองชำติมีอิทธิพลต่อกันทั้งควำมคิด ควำม

เชื่อ กำรมองโลก นอกจำกนี้แนวคิดเรื่องพุทธศำสนำและศำสนำพรำหมณ์ที่แฝงในสังคมทั้งสองย่อม

ส่งเสริมให้ประเทศท้ังสองมีพฤติกรรมในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันที่เหมือนกัน โดยเฉพำะโลกทัศน์ที่มี

ต่อผู้หญิง คือ ผู้หญิงต้องมีกิริยำมำรยำทที่ดี ผู้หญิงต้องมีรูปงำมและมีกลิ่นกำยหอม ผู้หญิงต้องมีค่ำ 

และผู้หญิงผู้เป็นที่รักต้องมีอำยุน้อย ขณะเดียวกันก็ปรำกฏโลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิงในลักษณะต่ำงกัน 

เช่น ผู้หญิงเขมรต้องเป็นที่พ่ึงให้กับฝ่ำยชำยได้ ซึ่งผู้ศึกษำคิดว่ำน่ำจะได้รับอิทธิพลมำจำกระบอบ

มำรดำธิปไตยที่แฝงอยู่ในสังคมเขมรตั้งแต่โบรำณ ถึงแม้สังคมเขมรเคยอยู่ภำยใต้อำณำนิคมของ
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ฝรั่งเศสก็ตำม แต่สังคมเขมรมิได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับแนวคิดแบบตะวันตกมำกนัก เพรำะเขมรยังรักษำ

และยกย่องให้ผู้หญิงเป็นฝ่ำยดูแลและมีอ ำนำจในบ้ำน กล่ำวคือเป็นใหญ่ในครอบครัว มีอ ำนำจในกำร

ตัดสินใจ และสำมำรถบ่นสำมีที่หำเงินเพ่ือเลี้ยงดูครอบครัวไม่ค่อยได้ ผู้หญิงยังเป็นผู้เก็บทรัพย์สมบัติ

ทุกอย่ำงที่สำมีหำได้ รวมถึงจัดวำงแผนอนำคตของลูกและครอบครัว 

 

อภิปรายผลการศึกษา  

1. ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงจำกเพลงไทยและเพลงเขมรมี

ควำมคล้ำยคลึงกันเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนของกำรศึกษำข้อที่ 1 กล่ำวคือ 

ควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยและเพลงเขมรมีลักษณะร่วม ได้แก่ ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึง

ผู้หญิงทั่วไป ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ ค ำเรียกผู้หญิงที่หมำยถึงสิ่งมีค่ำ ค ำเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รัก 

ค ำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชำติ ค ำเรียกผู้หญิงที่แสดงควำมอ่อนเยำว์ ค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นค ำ

สรรพนำมและค ำเรียกญำติ และค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจำกวรรณคดีและวรรณกรรม ส่วนที่แตกต่ำง 

คือ ควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงของเขมรยังพบกลุ่มควำมหมำยของค ำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อเฉพำะของ

คนรัก ทั้งนี้อำจมีสำเหตุมำจำกกำรที่ทั้งสองชำติได้รับอิทธิพลจำกศำสนำพุทธและศำสนำพรำหมณ์

เหมือนกัน จึงส่งผลให้กำรมองผู้หญิงมีลักษณะคล้ำยกัน  

2. ผลกำรศึกษำโลกทัศน์ของคนไทยและคนเขมรที่มีต่อผู้หญิ งซึ่ งสะท้อนจำก

ควำมหมำยค ำเรียกผู้หญิงพบว่ำคนไทยมีโลกทัศน์ต่อผู้หญิง คือ ลักษณะผู้หญิงที่พึงประสงค์ ได้แก่ มี

กิริยำมำรยำทดี มีรูปงำมและกลิ่นกำยหอม มีค่ำและน่ำทะนุถนอม มีอำยุน้อย รวมถึงสำมำรถมอบ

ควำมสุขให้กับผู้ชำยได้ และลักษณะผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ไม่ซื่อสัตย์ และมีจิตใจโหดร้ำย ส่วน

คนเขมรมีโลกทัศน์ต่อผู้หญิง คือ ลักษณะผู้หญิงที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีกิริยำมำรยำทดี มีรูปงำมและ

กลิ่นกำยหอม มีค่ำ มีอำยุน้อย เป็นที่พ่ึงให้กับผู้ชำยได้ และเป็นหญิงบริสุทธิ์ ส่วนลักษณะผู้หญิงที่ไม่

พึงประสงค์ ได้แก่ ไม่ซื่อสัตย์ มีจิตใจโลเล ไม่แน่นอน ไว้ใจไม่ได้ มีจิตใจโหดร้ำย ไม่บริสุทธิ์ และวำงตัว

ไม่เหมำะสมในเรื่องเพศ สอดคล้องกับสมมติฐำนข้อที่ 2 ผู้ศึกษำสังเกตเห็นว่ำโลกทัศน์ของชำวไทย

และชำวเขมรที่มีต่อผู้หญิงมีควำมใกล้เคียงกันในประเด็นลักษณะผู้หญิงที่พึงประสงค์ มำกกว่ำลักษณะ

ผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ถึงแม้คนไทยและคนเขมรได้รับอิทธิพลจำกศำสนำพุทธ

และศำสนำพรำหมณ์เหมือนกันก็ตำม แต่วัฒนธรรม ถิ่นฐำน สิ่งแวดล้อม ควำมเชื่อ ระบอบกำร
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ปกครองสังคมไม่เหมือนกันก็สำมำรถส่งอิทธิพลต่อ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ และกำรมองโลกของคนไทย

และคนเขมรให้มีควำมแตกต่ำงกันได้ 

3. โลกทัศน์ของคนไทยและคนเขมรที่มีต่อสัตว์ที่ใช้เพ่ือเปรียบเทียบผู้หญิงมีทั้งเหมือน

และแตกต่ำง ในลักษณะเหมือนคือทั้งไทยและเขมรมองว่ำสัตว์ร้ำย เช่น งู และ เสือ เปรียบได้กับ

ผู้หญิงที่มีจิตใจโหดร้ำยเหมือนกัน ในขณะที่ นกยูง คนไทยมักเปรียบกับผู้หญิงที่มีฐำนะสูงส่ง กล่ำวคือ

ใช้ในควำมหมำยเชิงบวก แต่คนเขมรได้เปรียบ นกยูงกับผู้หญิงที่รู้จักแต่แต่งหน้ำ แต่งตัว และไม่สนใจ

เรื่องกำรดูแลบ้ำน จึงเป็นกำรเปรียบในเชิงลบมำกกว่ำ อนึ่งจะเห็นว่ำทั้งไทยและเขมรใช้สัตว์เพ่ือ

เปรียบกบัผู้หญิงในเชิงบวกหรือลบ โดยพิจำรณำจำกธรรมชำติของสัตว์นั้น ๆ เช่น งู กับ เสือ เป็นสัตว์

ที่ท ำให้คนเดือดร้อนจึงใช้ในควำมหมำยลบ หรือ หงส์ กับ สำลิกำเป็นนกที่ไม่ได้ท ำให้คนเดือดร้อนอีก

ทั้งมีรูปร่ำงสวยงำมจึงใช้ในควำมหมำยบวก   

4. ผู้ศึกษำพบข้อสังเกตว่ำค ำเรียกผู้หญิงในเพลงเขมรที่มีลักษณะเป็นค ำซ้อน กล่ำวคือ 

มักจะน ำค ำเรียกผู้หญิงที่มีควำมหมำยต่ำงกันมำเรียงกันตั้งแต่ 2 ค า จนถึง 5 ค ำ เช่น แกวพิสี (កកវ
ព៊ិស៊ី ) พฺรลึงมำสสฺเนห์ (ន្រពល្៊ឹងមាសសសនហ៍ ) สฺรีสฺรส่แกวพนฺลก (ន្រស៊ី ន្រសស់ កកវពនលក) และ สฺรส่

แกววรลกฺขณ์ตฺรวยหฤทัย (ន្រសស់កកវវរល្កខណ៍ន្រតួយហឬទ័្យ) ผูว้ิจยัคิดว่าการท่ีนกัประพนัธเ์ขมรไดใ้ช้

ค  าท่ีมีความหมายหลากหลายเพ่ือเรียกผูห้ญิง อาจจะเป็นเพราะว่าคนในสังคมเขมรยังมีความ

คาดหวังต่อผูห้ญิงสูงซึ่งตอ้งการใหเ้ธอมีลกัษณะ สฺรีคฺรบ่ลกฺขณ์ (ន្រស៊ីន្រគប់ល្កខណ៍) ซึ่งมีทัง้สิน้ 31 

ประการ หากหญิงผูใ้ดสามารถปฏิบตัิตนใหมี้ลกัษณะดงักล่าว ถือว่าเป็นหญิงท่ีมีคณุค่าอย่างยิ่ง

ส าหรบัครอบครวั ซึ่งสะทอ้นว่าพ่อแม่เลีย้งลูกสาวดี อีกทัง้ยงัเป็นท่ีเชิดชูวงศต์ระกูลใหมี้ช่ือเสียง 

รวมทั้งท าให้เธอกลายเป็นท่ีหมายปองของผู้ชายทุกคน ดังนั้นการใช้ค  าท่ีมีความหมายหลาย

ประการเรียงกนัเป็นการบง่บอกอย่างชดัเจนว่าผูห้ญิงท่ีดี หรือผูห้ญิงท่ีผูช้ายตอ้งการมาเป็นภรรยา

ตอ้งมีหลายลกัษณะ ดงัท่ี วิชชุกร ทองหล่อ (2548) ไดก้ล่าวว่า คณุสมบตัิของสฺรีคฺรบล่กฺขณ ์(ន្រស៊ី
ន្រគប់ល្កខណ៍) ทัง้ 31 ขอ้ ท าใหผู้ห้ญิงเขมรสามารถผูกใจสามีและส่งผลใหก้ารครองเรือนประสบ

ความส าเรจ็มีแตค่วามสขุ  

5. ผูศ้กึษาพบขอ้สงัเกตเก่ียวกบัพฒันาการของการใชค้  าเรียกผูห้ญิงในเพลงไทยว่า

มีการเปล่ียนแปลง ซึ่งแตก่่อนจะมีค าเรียกผูห้ญิงท่ีมีความหมายหลากหลาย แตปั่จจบุนัการใชค้  า

เรียกผูห้ญิงในเพลงมีจ านวนความหมายลดนอ้ยลง โดยส่วนมากนิยมใชค้  าว่า “เธอ”  ทัง้นีผู้ว้ิจยั
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คิดว่าชาวไทยน่าจะไดร้บัอิทธิพลแนวคิดเรื่องเสรีนิยมจากตะวนัตกซึ่งเป็นแนวคิดท่ีไม่ไดค้าดหวงั

ใหส้ตรีตอ้งเป็นดงัท่ีสงัคมคาดหวงัอีกตอ่ไป แต่ผูห้ญิงมีสิทธิท่ีจะเลือกเป็นดงัท่ีใจเธอตอ้งการท่ีจะ

เป็นทัง้การเลือกคู่ครอง การเลือกอาชีพ และการปฏิบตัิตน แต่ถึงอย่างไรทัง้ผูห้ญิงและผูช้ายก็ยงั

ตอ้งปฏิบตัิตนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมโดยยึดหลกัคา่นิยมของชาติไทย และสิ่ง

ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมไทย หรือความเป็นไทยใหค้งอยูใ่นสงัคมไทยจากรุน่หนึ่งสูอี่กรุน่หนึ่ง 

6. ผูศ้กึษาพบขอ้สงัเกตเก่ียวกบัพฒันาการของการใชค้  าเรียกผูห้ญิงในเพลงเขมรว่า

ไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงจากค าเรียกผูห้ญิงท่ีอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2492-2542  แตไ่ม่ค่อยมีค าเรียก

ผูห้ญิงท่ีมีความหมายใหม่เกิดขึน้เหมือนกนั ทัง้นีผู้ว้ิจยัคิดว่าคนเขมรน่าจะยงัมีความคาดหวงัต่อ

ผูห้ญิงสูงซึ่งเป็นอิทธิพลวัฒนธรรมดัง้เดิม หรือกล่าวไดว้่าเป็นการอนุรกัษ์วัฒนธรรมดัง้เดิม อีก

ประการหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าคนเขมรน่าจะยังไม่ไดร้บัการศึกษาตามรูปแบบตะวันตกอย่าง

กวา้งขวาง จึงท าใหค้วามรูเ้รื่องเสรีนิยมยังจ ากัดซึ่งสะทอ้นผ่านค าเรียกผูห้ญิงท่ีปรากฏในเพลง

ปัจจบุนัโดยยงัรกัษาความหมายของค าเรียกผูห้ญิงดัง้เดมิ  
7. ผู้ศึกษำพบข้อสังเกตว่ำยุคสมัยมีผลต่อโลกทัศน์ของคนที่มีต่อผู้หญิง เช่น ในช่วง 

พ.ศ. 2492 – 2542 สังคมเขมรมีโลกทัศน์ต่อรูปร่ำงภำยนอกของผู้หญิงที่สวยงำมว่ำนอกจำกมีผิวขำว 

ตัวเล็กแล้ว ผู้หญิงที่มีรูปร่ำงใหญ่ อวบอั๋น ผิวด ำ หรือคล้ ำก็เป็นผู้หญิงที่ฝ่ำยชำยต้องกำรมำเป็นภรรยำ

หำกหญิงผู้นั้นเป็น กุลสตรีหรือสฺรีคฺรบลักฺขณ์  (ន្រស៊ីន្រគប់ល្័កខណ៍) แต่ปัจจุบันผู้หญิงที่ถือว่ำสวยงำม

จะต้องมีรูปร่ำงบอบบำง และผิวขำวเท่ำนั้น ดังปรำกฏในเพลงเขมรสมัยปัจจุบัน ดังนี้   

“...កន! អូនសាច់សមកសនេះបងសួរអូនមួយបានសទ្? ពាក់សចញសាច់ខនងអចា៊ឹង សពល្បង
សមល៊ឹងអូនម៊ិនខ្មល ចសទ្?...” (វល្ខនង - Tempo Tris)                      

“ เฮย้! น้องผิวขำวมำนี่หน่อย พ่ีถำมหน่อยได้ไหม ใส่เสื้อขำดหลังอย่ำงนี้ ตอนพ่ีจ้อง

มองน้องไม่กลัวเหรอ?...” (ขำดหลัง - Tempo Tris)                      

“...ន្រស៊ីសអើយៗន្រស៊ីសហត អវ៊ីអូនសាអ តសម៉លេះ ចសងែេះរងរវសអាយច៊ិតតបងចង់ស្េះ...” (អូនសាអ ត 
- Soran Sethey ft. Kon BOB)                      

“...หญิงเอย เอยหญิง ท ำไมน้องสวยอย่ำงนี้ เอวบำงร่ำงน้อยท ำให้พ่ีหวั่นไหว...” 

(น้องสวย - Soran Sethey ft. Kon BOB)   
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ข้อเสนอแนะ 

หลังจำกที่ได้ท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบค ำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยและเพลงเขมรแล้ว ผู้ศึกษำ

สังเกตเห็นว่ำยังสำมำรถท ำกำรศึกษำเรื่องอ่ืน ๆ จำกแหล่งข้อมูลเดิม หรือ ศึกษำประเด็นเดิมแต่จำก

แหล่งข้อมูลอื่น ดังนี้ 

1. ควรศึกษำค ำเรียกผู้ชำยจำกเพลงของนักร้องหญิง 

2. ควรศึกษำเปรียบเทียบค ำเรียกผู้หญิงในภำษำไทยกับภำษำอ่ืน ๆ  
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ได้มำอย่ำงไรเสียไปอย่ำงนั้น 
อนุสำวรีย์รัก 
ไม่รักไม่ว่ำ 
คดิถึงพ่ีบา้งไหม 

ดาวจรสัแสง 
ยอดพธูเมืองแปร 
ร้อยชู้พันรัก 
ซ่อนรัก รักซ้อน 
สั่งฟ้ำฝำกดิน  
มนต์รักเรียกหำ 
รักรอบสอง 
หักใจไม่คิด 
คนึงนุช 
บุหลันขวัญรัก 
ลำก่อนดอกฟ้ำ 
ดอกหญ้ำ 
ดำว 
มนต์รักบ้ำนนำ 
ร้อยชู้พันรัก 
แผ่นดินไม่ไร้เท่ำใบพุทรำ 
ทัดดำว บุษยำ 

ชมละเวง 

บันทึกตอบดวงใจ 

ขวัญใจคนจน 

เธอ 

นกเอ้ียงจ๋ำ 
พ่ียังรักเธอไม่คลำย 
ขอใจให้พ่ี 
นวลละออ 

55 
53, 142 
42 
43 
55 
30 
27 
27 
28 
35 
47 
43 
43 
44 
44 
45, 143 
51 
49 
49 
28 
57 
60 
34 
34 
34 
55 
53 
28, 136 
18 
28 
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58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
 

นฤมล  

นวลน้อง 
นวลนำง 
นวลฉว ี
นวลปรำง 
นวลลออ 
น้อง 

น้องแก้ว 

น้องสำว 

นันทวดี 
นำง 

นำงแก้ว 

นำงบังเงำ 

นำงพิม 

นำรี 
นิ่มนวล 
เนื้อทอง 
เนื้อเย็น 
เนี้ออุ่น 
บังอร 

บุหลัน 

ปรำงทอง 

ผกำ 

พธู 
พุ่มพวง 

เพชร 

มำรศรี 
มำลี 
เมีย 

แม่ 

 

ฉันมำจำกดำว 
พิไรร ำพัน 
มนต์รักเรียกหำ 
รักอย่ำรู้คลำย 
จุมพิตนวลปรำง 
นวลละออ 
จำกน้อง 
ดึกเอยดึกแล้ว 
เชื่อหรือเขำหลอก 
นันทวดี 
กินรีเล่นน้ ำ 
นำงแก้วในดวงใจ 
นำงบังเงำ 
นางใจ 
นำรี 
รักรอบสอง 
เนื้อทองของพ่ี 
กำใฝ่หงษ์ 
เดี๋ยวเขำจูบให้นะ 
ทำสเทวี 
บุหลันขวัญรัก 
หอรักหอร้ำง 
ค ำม่ันสัญญำ 
หวำนใจนำรี 
แม่พระ 
หยำดเพชร 
คนึงนุช 
บันทึกตอบดวงใจ 
เกรงใจเมีย 
กินรีเล่นน้ ำ 

23 
30 
31 
31 
31 
32, 136 
56, 140 
38 
57 
59 
18 
38, 137 
25 
60 
18 
32 
32 
33, 139 
33 
58, 140 
50 
39 
50, 137 
19 
19 
39, 138 
29 
50 
57 
19 
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88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

แม่งอน 

แม่ร้อยชั่ง 
แม่อรชร 
แม่เอ้ืออำรี 
ยำใจ 

ยุพิน 
วันทอง 

สตรี 
สมร  

สำว 

สำวน้อย 

สุดำ 

สุภำพสตรี 
หงส์ 
หล่อน 

หญิง 

หญิงใจชั่ว 

หญิงศักดินำ 
อนงค์ 
อรทัย 

เอ้ือง 
 
 
 
 

จับกระแต 
คนข้ีงอน 
กินรีเล่นน้ ำ 
แม่พระ 
อ่ำวอำรมณ์ 
แจกันรัก 
นำงใจ 
อุบัติเหตุนอกเส้นทำง 
ลำไทร 
หนึ่งใจสองรัก 
สำวน้อย 
ไม่รักไม่ว่ำ 
เหมือนตำยจำกกัน 
กำใฝ่หงษ์ 
มำเอำรักหลอนของหล่อนคืนไป 
กรรมเก่ำ 
ได้มำอย่ำงไรเสียไปอย่ำงนั้น 
บังเอิญ 
ท ำไมเผลอใจ 
แม้เป็นไปได้ 
ดอกเอ้ืองดอย 

25 
46 
36 
23 
44, 139 
29 
61 
19 
35 
20 
47 
20 
22, 140 
54, 142 
56 
20 
26, 142 
45 
36 
58 
51 

 

ล ำดับ ค ำเรียกผู้หญิงในเพลงเขมร ชื่อเพลง หน้ำ 

1 

2 

3 

กฺเงำก (សកាង ក) 

กญฺญำ (កញ្ជា ) 
กนิฏฺธำ (កន៊ិដ្ឋា ) 

សកាង កន្រកម ាំ “นกยูงสำว” 

ចាំកតអនក “รอแต่คุณ" 

ន្រសសណាេះសភលៀង “นึกถึงฝน” 

113 

63 

117 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

กลฺยำณ (កល្ាណ) 

กณฺเดียง (កសណា ៀង) 

นฺตุลอุก (កនតុល្អ ក) 

กนฺทูจ (កនទូច) 

ก เปำ (កាំសប៉ា) 

กฺรมำบ ่(ន្រកម៉ាប់) 
กำกี (កាក៊ី) 
กุลำบ (ក លាប) 

กิตฺยำ (ក៊ិតា)  
แกว (កកវ) 
เขฺมำ (សមា ) 
ขฺลำ (ខ្មល ) 
คูชีวิต (គូជ៊ីវិត) 

เค (សគ) 
คุณนำรี (  ននារី) 
จรไณ (ចរង្ណ) 

จ ปำ (ចាំប៉ា) 

จ ปี (ចាំប ៊ី) 
โฉมฉำย (សឆាមឆាយ)  

โฉมเฉลำ (សឆាមសលល ) 
โฉมยง่ (សឆាមយង)់ 

ชฺมพูดวงจิตฺต (ជមាដូួងច៊ិតត) 
ชีวำ (ជ៊ីវ) 

 

អ៊ីក៏សាអ តអវ៊ីសមល៉េះ “ท ำไมงามขนำดนี้” 

កសណា ៀងតបូងឆាាំង “พลอยไพลินเสื่อม” 

អន្រាន្រតឆាា កអក “แมวไอกลำงคืน” 

សម  ាំកាំសលាេះ “หนุ่มก ำนัน” 

អន្រាន្រតឆាា កអក “แมวไอกลำงคืน” 

កាំបល៊ិណាវអូ “กฺมบฺลิณำวโอ” 

ន្រស៊ីកដល្ខុ្ាំសអប់ “หญิงที่ฉันเกลียด” 

ក លាបមួយទ្ង “กุหลำบหนึ่งดอก” 

ក៊ិតាសសនហាបង “กิตฺยำเสน่หำของพ่ี” 

កភនកអូនមានអវ៊ីសៅ “ตำน้องมีอะไรหรือ” 

ទ្ូកសតាន ត “เรือไม้ (ตำล)” 

ន្រស៊ីកដល្ខុ្ាំសអប់ “หญิงที่ฉันเกลียด” 

កូលាបង្ប៉ល្៊ិន “กุหลำบไพลิน” 

សភលៀងន្រសក់សៅមាត់បងអួច “ฝนตกท่ีหน้ำต่ำง” 

យ៊ីហ្ បង្ប៉ល្៊ិន “ยี่หุบไพลิน” 

ខូចច៊ិតតតប៊ិតន្រពាត់អូន “เสียใจเพรำะต้องพรำกจำกน้อง” 

ចាំប៉ាប សតុន “จ ำปีบุสฺตุน” 

ចាំប ៊ីសសៀមរប “ลั่นทมเสียมรำฐ” 

សាា យដួងតារ “เสียดำยดวงดำรำ” 

ច័នទរេះសល្ើរងយនតន្រកុង“ดวงจันทร์ขึ้นบนรถเมล์” 

សូន៊ីបណាូ ល្ច៊ិតត “สูนียอดรัก” 

ជមាូមួយចន “ชมพู่หนึ่งจำน” 

ខ៊ឹងសន្រចើនឆាប់ចស់ “โกรธมำกแก่เร็ว” 

 

67, 153 

88 

82 

83 

83 

83 

122, 158 

108 

123 

87 

77, 148 

114, 160 

93 

117 

121, 159 

88 

109, 149 

109, 150 

75, 147 

75 

76, 147 

111 

94 
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27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

ดำเฬ  (ដ្ឋសេ) 

ดีณำ  (ឌ៊ីណា)  
ตฺบูงรตนำ (តបូងរតនា) 

ตฺรำณเตฺริย (ន្រតាណសន្រតើយ) 

ตฺรวย (ន្រតួយ) 

ตฺรวยชีวี (ន្រតួយជ៊ីវ)ី 
ดำรำ (តារ) 

ตูจตน่ (តូចតន)់ 

เถฺลีมไถฺล (សងលើមង្ងល)  

ไถฺล (ង្ងល) 
ทงวง (ទ្ងវង) 

ทำว (ោវ) 
เทวี (សទ្វី) 
ธีดำ (្៊ីតា) 
นำง (នាង) 

นำรี (នារី) 
นิมล (ន៊ិមល្) 

นิมนวล (ន៊ិមនួន) 

นวนลฺอง (នួនល្អង) 

บฺรพนฺธ (ន្របពនធ) 
ปำรำสี (ប៉ារ៉ា ស ៊ី) 
บุบฺผำ (ប បាា ) 
บุบฺผำบำงกอก (ប បាា បាងកក) 
 

អូដ្ឋសេ “โอ้ดำเฬ” 

បងសសនហ៍កតឌ៊ីណា “พ่ีรักเพียงดีณำ” 

សផ្ស្ើសសនហ៍សល្ើង្ប៉ល្៊ិន “ฝำกควำมรักท่ีไพลิน” 

វសនាកខសទ្៊ឹកឈ ូ“วำสนำสำยน้ ำ” 

សាា យពនលកសសនហ៍ “เสียดำยยอดรัก” 

ងនមសសនហ ៍“ถนอมเสน่ห์” 

ឱ្!តារសអើយ “โอ้! ดำรำเอย” 

លាភចង្ន្រង “ลำภจัญไร” 

វិល្វិញណាអូន “กลับมำนะน้อง” 

សកៀនសាវ យជាំរ ំសសនហ៍ “เกียนสฺวำยชุมรุมรัก” 

ន្រសកអមលាក់ខលួន “ผิวคล้ ำซ่อนตัว” 

ច័នទរេះសល្ើរងយនតន្រកុង“ดวงจันทร์ขึ้นบนรถเมล์” 

សទ្វីកមាុជា “เทวีกัมพูชำ” 

សក់កវងអនាល យ “ผมยำว” 

លាភចង្ន្រង “ลำภจัญไร” 

នារីបរសទ្សឬ? “นำรีต่ำงชำติหรือ” 

ង្ងងកសអក “วันพรุ่งนี้” 

សាគ ល្់កតកល៊ិនម៊ិនបានខលនួ “รู้จักเพียงกลิ่นไมไ่ด้ตน” 

ក ាំស វ្ើបាបបង “อย่ำท ำร้ำยพ่ี” 

ការក៏ការ “แต่งก็แต่ง” 

ប៉ារ៉ា ស ៊ី “ปำรำสี” 

ប បាា ច៊ិនាត បង “บุปผำหัวใจของพ่ี” 

ប បាា បាងកក “บุปผำบำงกอก” 

 

126 

126 

89 

97, 155 

113 

94 

104 

84 

95, 151 

99 

84 

122 

81 

118 

64 

64 

67 

85 

77, 147 

118 

125 

105 

106 
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50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

ผฺกำ (ផ្កែ ) 
ผฺกำก พง่บฺรำก่ (ផ្កែ កាំពង់ន្របាក់) 
ผฺกำพระตะบอง (ផ្កែ បាត់ដាំបង) 

พฺกำส บวรมำส (ផ្កែ សាំបួរមាស) 

ผฺกำย (ផ្កែ យ) 

ผฺกำยพฺรึก  (ផ្កែ យន្រព៊ឹក) 

พนฺลก (ពនលក) 

พรฺลึง (ន្រពល្៊ឹង) 

พส่แวก (ពស់កវក) 

เพำ (សៅ) 

พำลเพำ (ពាល្សៅ) 

พิสี (ព៊ិស៊ី) 
พ งำ (ព ាំរ) 

มฺจำส่จินฺดำ (មាា ស់ច៊ិនាត ) 
มฺจำส่ชีวิต (មាា ស់ជ៊ីវិត) 

มฺลิรวต (មល៊ិេះរួត) 

มำฬำวี (ម៉ាឡវី) 
มำรีณำ (ម៉ារីណា) 

มำฬำ (ម៉ាឡ) 

มำก่ (ម៉ាក)់ 
มำสฉฺอิน (មាស្អ៊ិន) 

มำสบง (មាសបង)  

มำสเม (មាសសម)  

 

បងសសនហ៍អូនព៊ិត “พ่ีรักน้องจริง ๆ” 

ចាំប៉ាកាំពង់ន្របាក់ “จ ำปีขำวกฺมปงบฺรำก่” 

ចាំប ៊ីសសៀមរប “ลั่นทมเสียมรำฐ” 

សាំបួរមាស “กระถินทอง” 

វណណ ៈសសនហ៍ “ฐำนะควำมรัก” 

ផ្កែ យន្រព៊ឹក “ดำวพระศุกร์” 

សៅងរសរឿងអវ៊ី “น้องงอนเรื่องอะไร” 

ក ាំន្រសលាញ់សគណាអូន “อย่ำรักเขำนะน้อง” 

កសណា ៀងតបូងឆាាំង “พลอยไพลินเสื่อม” 

អន សាវរីយ៍កាំសត់ “ควำมคิดถึงที่น่ำจดจ ำ” 

ក ាំថាលាសហើយ “อย่ำพูดค ำลำ” 

បកាសាល បកដក “นกปีกเหล็ก” 

បងខ សសហើយ “พ่ีผิดแล้ว” 

ទ្ាំនួញចបមាស “นกกระจอกร้องทุกข์” 

ផ្កា ាំតាមសារិកា “ฝำกตำมสำลิกำ” 

មល៊ិេះលាចកទ្ង “มะลิพรำกก้ำน” 

ទ្៊ឹកកភនកម៉ាឡវី “น้ ำตำมำฬำวี” 

ម៉ារីណា “มำรีณำ” 

ម៉ាឡមាសបង “มำฬำทองของพ่ี” 

បា៊ីគាំរូ “ตัวอย่ำงสำมีที่ดี” 

ទ្ាំនួញហគ៊ីតា “กีตำร์ร้องทุกข์” 

ចាំជួបជាត៊ិសន្រកាយ “เจอกันชำติหน้ำ” 

កភនកអូនមានអវ៊ីសៅ “ตำน้องมีอะไรหรือ” 

 

105 

107 

107 

110, 152 

103, 160 

104 

112 

96 

115, 161 

120 

120, 153 

68 

100 

98 

98, 156 

110 
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มำสสฺงวน (មាសសងនួ) 

มำสเสนห์ (មាសសសនហ៍) 

มำสสฺนิทฺธ (មាសសន៊ិទ្ធ) 
มำสทึกบฺร ำบี (មាសទ្៊ឹកន្របាាំប៊ី) 
มำสทึกดบ่ (មាសទ្៊ឹកដប់) 

มีรำ (ម៊ីរ៉ា ) 
มุม (ម៉ ម) 

เมำ (ស ៉) 

รตฺน์มณี (រតនមណ៊ី)  

ร ดวล (រំដួល្) 

ลิญชู (ល្៊ិញជូ) 

วรลกฺขณ์ (វរល្កខណ៍) 
วรมิตร (វរម៊ិន្រត) 

วีโยแฬตำ (វីយូ៉កេតា)  
สงฺสำร (សងារ) 
สฺงวน (សងួន) 

เสฺนห์ (សសនហ)៍ 

สฺเนห์สฺนอง (សសនហ៍សនង) 

เสฺนหำ (សសនហា) 

สฺรส่ (ន្រសស់) 
สฺรส่สฺรี (ន្រសស់ន្រស៊ី)  
สฺรส่ชีวำ (ន្រសស់ជ៊ីវ) 

สฺรส่บวร (ន្រសស់បវរ) 
 

គួរក ាំយកបា៊ី “ไม่ควรเอำผัว” 

សន្រកាមសសមលងទ្៊ឹកសភលៀង “ภำยใต้เสียงฝน” 

ខ៊ឹងសន្រពាេះន្រសលាញ់ “โกรธเพรำะรัก” 

មាសទ្៊ឹកន្របាាំប៊ី “ทองเนื้อแปด” 

មាសទ្៊ឹកដប់ “ทองเนื้อสิบ” 

ម៊ីរ៉ា សសនហាបង “มีรำเสน่หำของพี”่ 

គា នសងឃ៊ឹមសទ្ខុ្ាំ “ไม่มีหวัง” 

ន្រស៊ីស ៉ “หญิงด ำ” 

សន្រកាមសសមលងទ្៊ឹកសភលៀង “ภำยใต้เสียงฝน” 

កវីសសកសសាម “กวีเสกโสม” 

ល្៊ិញជូមាសបង “ลิญชูทองของพ่ี” 

សបើជាវសនាខុ្ាំ “หำกเป็นวำสนำของฉัน” 

កន្រមងភួងងែុល្ “มำลัยดอกพิกุล” 

វីយូ៉កេតា “วียูแลตำ” 

សសនហ៍បាត់សន្រមស ់“ควำมรักเสื่อม” 

កណាា ល្ង្ងងន្រតង់ “กลำงวัน” 

ន្រពួយរបស់បង “พ่ีกังวล” 

ខូចច៊ិតតតប៊ិតន្រពាត់អូន “เสียใจเพรำะต้องพรำกจำกน้อง” 

អន៊ិចា សសនហ៍ងា៊ី “อนิจจำควำมรักครั้งใหม่” 

បា៊ីមួយជ៊ីវិត “สำมีตลอดชีวิต” 

សជើងភនាំទ្ោ “เชิงเขำททำ” 

តាមវសនា “ตำมวำสนำ” 

ខយល្់សម ន្រទ្ “ลมทะเล” 
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สฺรฬน (ន្រសេន) 

สฺรแอม (ន្រសកអម) 

สฺรี (ន្រស៊ី)  

สฺรีเกฺงำก (ន្រស៊ីសកាង ក) 

สฺรีจิตฺตมืนแสน (ន្រស៊ីច៊ិតតម ឺនកសន)  

สฺรีจิตฺตสฺรล่ (ន្រស៊ីច៊ិតតន្រសល្់)  

สฺรีจิตฺตสำมำนฺย์ (ន្រស៊ីច៊ិតតសាមានយ) 

สฺรีจิตฺตสำวำ (ន្រស៊ីច៊ិតតសាវ៉ា ) 
สฺรีเจิก (ន្រស៊ីសចើក) 

สฺรีฉฺเนิม (ន្រស៊ីស្នើម)  

สฺรีตูจจฺรอฬึง (ន្រស៊ីតូចន្រចេ៊ឹង)
สฺรีไถฺล (ន្រស៊ីង្ងល) 
สฺรีลฺอ (ន្រស៊ីល្អ) 

 
สฺรีสฺรอส่ (ន្រស៊ីន្រសស់) 
สำริกำ (សារិកា) 

สูนี (សូន៊ី) 
ส ณพฺว์หฤทัย (សាំណពវហឬទ្័យ) 

อง่ตนูีแญตำ (អង់តូន៊ីកញ៉តា) 
อฺนก (អនក) 
อูน (អូន) 
 
 
 

អន្រាន្រតឆាា កអក “แมวไอกลำงคืน” 

កចវទ្ូករកសសនហ៍ “พำยเรือหำควำมรัก” 

ខ្មា ស់អស់បកា “อำยปักษำ” 

ខ្មល ចសហើយច៊ិតតន្រស៊ី “กลัวแล้วใจหญิง” 

សាា នសឈើអភ័ពវ “สะพำนไม้อภัพ” 

សាា នសឈើអភ័ពវ “สะพำนไม้อภัพ” 

ដាំសណើរ្លងកដន “กำรเดินทำนข้ำมแดน” 

ទ្ាំន៊ិញសសនហា “ค้ำขำยเสน่หำ” 

ទ្ាំន៊ិញសសនហា “ค้ำขำยเสน่หำ” 

រំដួល្ដងសទ៊ឹងសកងែ “ล ำดวนล ำน้ ำสังเเก” 

អន្រាន្រតឆាា កអក “แมวไอกลำงคืน” 

សចល្បងគា នអាល្័យ “ทิ้งพ่ีอย่ำงไม่มีเยื่อใย” 

អ្ តសក់សៅអូន “ยืดผมเถอะน้อง” 

សនេះគឺជាន្របាក់ “นี่คือเงิน” 

ចាំកតអនក “รอแต่คุณ” 

កកនសងសាល ដក់ “ผ้ำผูกหมำก” 

សូន៊ីបណាូ ល្ច៊ិតត “สูนีที่รัก” 

សាំណពវច៊ិតត “คนโปรด” 

អង់តូន៊ីកញ៉តា “องตู่นีแญตำ” 

ន្រស៊ីកដល្ខុ្ាំសអប់ “หญิงที่ฉันเกลียด” 

វិមានទ្៊ឹកកភនក “วิมำนแห่งน้ ำตำ” 

 

 
 
 

85 

78, 147 

66 

114, 159 

71, 158 

72, 157 

73 

73 

74, 163 

69 

86 

99 

70 

70 

80 

115 

126 

96 

125 

117 

119, 153 

 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล Sreyluch YORN 
วัน เดือน ปี เกิด 07 เมษำยน 2539 
สถานที่เกิด กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2557-2561 กำรเงินและธนำคำร จำก National University of 

Management 
ที่อยู่ปัจจุบัน กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญแผนภูมิ
	บทที่ 1 บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	สมมติฐานของการศึกษา
	ขอบเขตของการศึกษา
	วิธีดำเนินการศึกษา
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคำเรียกผู้หญิง
	2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเพลง
	2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโลกทัศน์

	บทที่ 3 ความหมายคำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยและเพลงเขมร
	3.1 ความหมายคำเรียกผู้หญิงในเพลงไทย
	3.1.1 คำเรียกผู้หญิงที่หมายถึงผู้หญิงทั่วไป
	3.1.2 คำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ
	3.1.2.1 คำเรียกผู้หญิงที่แสดงคุณสมบัติ
	3.1.2.2 คำเรียกผู้หญิงที่แสดงรูปร่างและหน้าตา

	3.1.3 คำเรียกผู้หญิงที่หมายถึงสิ่งมีค่า
	3.1.3.1 คำเรียกผู้หญิงเทียบกับสิ่งมีค่า
	3.1.3.2 คำเรียกผู้หญิงเทียบกับชีวิตและอวัยวะสำคัญของร่างกาย
	3.1.3.3 คำเรียกผู้หญิงตามฐานะและสถานภาพ
	3.1.3.4 คำอื่น ๆ ที่หมายถึงผู้หญิงผู้มีค่า

	3.1.4 คำเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รัก
	3.1.5 คำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชาติ
	3.1.5.1 คำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับท้องฟ้า
	3.1.5.2 คำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับพืช/ส่วนต่าง ๆ ของพืช
	3.1.5.3 คำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับสัตว์

	3.1.6 คำเรียกผู้หญิงที่เป็นคำสรรพนามและคำเรียกญาติ
	3.1.6.1 คำเรียกผู้หญิงที่เป็นคำสรรพนาม
	3.1.6.2 คำเรียกผู้หญิงที่เป็นคำเรียกญาติ

	3.1.7 คำเรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อนเยาว์
	3.1.8 คำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจากวรรณคดีและวรรณกรรม
	3.1.8.1 คำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อตัวละครในเรื่อง
	3.1.8.2 คำเรียกผู้หญิงที่ใช้ชื่อตัวละครแต่แน้นที่พฤติกรรมของตัวละคร


	3.2 ความหมายคำเรียกผู้หญิงที่ปรากฏในเพลงเขมร
	3.2.1 คำเรียกผู้หญิงที่หมายถึงผู้หญิงทั่วไป
	3.2.2 คำเรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะ
	3.2.2.1 คำเรียกผู้หญิงที่แสดงคุณสมบัติ
	3.2.2.2 คำเรียกผู้หญิงที่แสดงรูปร่างและหน้าตา

	3.2.3 คำเรียกผู้หญิงที่หมายถึงสิ่งมีค่า
	3.2.3.1 คำเรียกผู้หญิงเทียบกับสิ่งมีค่า
	3.2.3.2 คำเรียกผู้หญิงเปรียบกับชีวิตและอวัยวะสำคัญของร่างกาย
	3.2.3.3 คำเรียกผู้หญิงตามฐานะและสถานภาพ
	3.2.3.4 คำอื่น ๆ ที่หมายถึงผู้หญิงผู้มีค่า

	3.2.4 คำเรียกผู้หญิงผู้เป็นที่รัก
	3.2.5 คำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับธรรมชาติ
	3.2.5.1 คำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับท้องฟ้า
	3.2.5.2 คำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับพืช
	3.2.5.3 คำเรียกผู้หญิงที่เปรียบกับสัตว์

	3.2.6 คำเรียกผู้หญิงที่เป็นคำสรรพนามและคำเรียกญาติ
	3.2.6.1 คำเรียกผู้หญิงที่เป็นคำสรรพนาม
	3.2.6.2 คำเรียกผู้หญิงที่เป็นคำเรียกญาติ

	3.2.7 คำเรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อนเยาว์
	3.2.8 คำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อจากวรรณคดี
	3.2.8.1 คำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อตัวละครในเรื่อง
	3.2.8.2 คำเรียกผู้หญิงที่ใช้ชื่อตัวละครแต่เน้นที่พฤติกรรมของตัวละคร

	3.2.9 คำเรียกผู้หญิงที่เป็นชื่อเฉพาะของคนรัก

	3.3 เปรียบเทียบความหมายคำเรียกผู้หญิงในเพลงไทยและเพลงเขมร

	บทที่ 4 โลกทัศน์ต่อผู้หญิงจากคำเรียกผู้หญิงที่ปรากฏในเพลงไทยและเพลงเขมร
	4.1 โลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิงจากคำเรียกผู้หญิงที่ปรากฏในเพลงไทย
	4.1.1 ลักษณะผู้หญิงที่พึงประสงค์
	4.1.2 ลักษณะผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์

	4.2 โลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิงจากคำเรียกผู้หญิงที่ปรากฏในเพลงเขมร
	4.2.1 ลักษณะผู้หญิงที่พึงประสงค์
	4.2.2 ลักษณะผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์

	4.3 เปรียบเทียบโลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิงจากคำเรียกผู้หญิงที่ปรากฏในเพลงไทยและเพลงเขมร

	บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

