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งานวิจยั เรื่ อง “การศึกษา เรื่ อง พัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่ องตาม
ค่านิ ยมของสังคมไทย จากอดีตสู่ ปัจจุบนั ” มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาพัฒนาการในการสื่ อสาร
ของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า เรื่ องตามค่านิ ยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ ปัจจุบนั วัตถุประสงค์ที่สอง
เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งไทย และปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดการเล่าเรื่ อง
ของเพลงลูกทุ่งจากอดีตสู่ ปัจจุบนั และวัตถุประสงค์ที่สามเพื่อศึกษาประเด็นค่านิ ยมของสังคมไทย
จากอดีตสู่ปัจจุบนั ที่เสนอผ่านเพลงลูกทุ่งในบริ บทช่วง พ.ศ. 2500-2558
ซึ่ งข้อมูลค่านิ ยมทางสังคมมักเป็ นผลสะท้อนของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุค
สมัยซึ่งจะสอดคล้องกับความหมายและการเล่าเรื่ องของเพลงลูกทุ่งในช่วงเวลานั้น โดยผลงานเพลง
ลูกทุ่งส่ วนใหญ่จะนําเสนอข้อความที่มีนยั ยะ ต้องอาศัยการตีความ และจําเป็ นจะต้องใช้ขอ้ มูลใน
เชิงคุณภาพมาประกอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ คําสัมภาษณ์ของศิลปิ นและผูเ้ กี่ยวข้อง, เอกสาร
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงใช้ระเบียบวิธีการวิจยั ในเชิ งคุณภาพเป็ นหลัก คือ การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผ่านกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูป้ ระพันธ์เพลง, ผูบ้ ริ หารค่าย
เพลง และนักจัดรายการเพลงลูกทุ่งทางวิทยุ โดยใช้การนําเสนอข้อมูลเชิ งคุณภาพในลักษณะของ
การพรรณนาวิเคราะห์ และใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณมาเป็ นส่ วนเสริ ม คือการวิเคราะห์ความหมาย
เชิ งตีความ (Interpretative Textual Analysis) ร่ วมกับการวิเคราะห์เนื้ อหาของเพลง (Content
Analysis) โดยแบ่งผลงานเพลงและบริ บทออกเป็ นช่วงเวลา 4 ยุคสมัย เพื่อเชื่ อมโยงประเด็น
ความคิดและค่านิยมเข้ากับสถานการณ์ของสังคมไทยในยุคสมัยดังกล่าว

(4)
งานวิจยั พบว่าพัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่ องตามค่านิ ยมของ
สังคมไทยจากอดี ตสู่ ปัจจุบนั มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับจุดเปลี่ยนที่สําคัญของประวัติศาสตร์
สังคม การเมือง เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย สื บเนื่ องจากผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึก
ของกลุ่มตัวอย่าง และจากการวิเคราะห์ความหมายเชิงตีความ ที่มาใช้ร่วมกันในการวิเคราะห์สาระ
ของบทเพลงในช่วงเวลาที่กาํ หนดไว้ คือ พ.ศ.2500-2558 เพื่อให้มีความครอบคลุมทั้งในส่ วนของ
จุ ดเปลี่ ยนที่ สําคัญของพัฒนาการเพลงลูกทุ่งที่ มีการเปลี่ ยนแปลงครั้ งสําคัญตามประวัติศาสตร์
จากการศึกษาได้ดาํ เนิ นการแบ่งเป็ น 4 ช่วงยุคสมัย ได้แก่ ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่งระหว่างปี พ.ศ.
2507-2515, 2516-2540, 2541-2550 และ 2551-2558
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The Study of Thai Country Song Communication Development
through the Storytelling in Thai Social Values from the Past to
the Present.
Mr. Tatvasin Thusaranont
Master of Arts (Communication Arts and Innovation)
2016

The Research of “The Study of Thai Country Song Communication Development
through the Storytelling in Thai Social Values from the Past to the Present” has the main
objective to studying the development of Thai country songs communication via localized
folklore, which goes accordingly with the social value of particular perspective. The second
objective to studying the process of creative ability in the Thai country songs as well as what is
the factors that directing the Thai song storytelling from the past to the present. And the last
objective to studying the social value issues in Thai society from the past to the present that have
been presented through Thai country songs since 1957-2015.
Implicitly, the social value information reflecting a different culture each specific time is
relevant to the meaning and storytelling of the Thai country songs at that time. Most of these
songs have a subtle and indirect message that needed to be interpreted and taken the contexts in
order to assist in the content analysis such as interviewing of artist and those who involving, the
historical evidence from specific time.
In consequence, the research methodologies of this study using the qualitative
methodology as the main approach that is an in-depth interview of the representative examples
including composers, music company directors and disk jockeys. The qualitative information will
be presented by a descriptive Analysis. And the quantitative as a supporting methodology that

(6)
is an interpretative textual analysis combine with song content analysis which dividing the songs
to the four main periods to connect the social value issues and social situation of each period.
The research found that the development of Thai country song communication through
the storytelling in Thai social values from the past to the present is relevant in line with the major
social transition in many aspect; social history, politic, economy and Technology. According to
the result of the representative example interviewing and the interpretative textual analysis
combine with song content analysis in particular period from 1957-2015 dividing the era of songs
into the four periods to cover the historical major changes in the social situation of particular
period, which would influence social value in each period. The four divided periods are as
follows; the era of Thai country songs during 1964-1972, 1973-1997, 1998-2007 and 2008-2015.
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4.72 วิเคราะห์เพลงยอยศพระลอ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ดนตรี มี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับ ชี วิตประจ ำวันของมนุ ษ ย์ม ำช้ำ นำน โดยเริ่ ม มำตั้ง แต่ ยุค ก่ อ น
ประวัติศำสตร์ ซึ่ งสิ่ งหนึ่งที่ทำให้เกิดดนตรี ข้ ึนครั้งแรก คือ ควำมหวำดกลัวจำกกำรผลัดเปลี่ยนของ
ฤดูกำลเช่ น ฟ้ ำแลบ ฟ้ ำร้อง ฝนตก น้ ำท่วม แผ่นดินไหว เป็ นต้น ล้วนเป็ นสิ่ งที่สร้ำงควำมกังวลใจ
ให้แก่มนุ ษย์ในยุคนั้นเป็ นอันมำก แต่วตั ถุประสงค์ของกำรสร้ำงดนตรี จริ งๆ นั้น คือ เพื่อผ่อนคลำย
ควำมตึงเครี ยด เพื่อควำมซำบซึ้ งไปกับอำรมณ์ของบทเพลง แต่ละคนจึงมีมุมมองเกี่ยวกับดนตรี ใน
มิติที่แตกต่ำงกัน อำทิเช่น มิติที่เป็ นรู ปแบบของศิลปะวัฒนธรรม มิติที่เป็ นรู ปแบบของควำมคิดและ
จินตนำกำร มิติที่เป็ นรู ปแบบของนันทนำกำรและกำรบันเทิง มิติที่เป็ นศำสตร์ แขนงหนึ่ง มิติที่เป็ น
หลักสู ตรกำรศึกษำ มิติที่เป็ นสุ นทรี ยภำพ มิติที่เป็ นสื่ อธุรกิจ เป็ นต้น จึงทำให้กำรดำเนินชีวิตของคน
ไทยต้องมีดนตรี มำเกี่ ยวข้องอยูเ่ สมอ เพื่อคลำยจำกควำมกลัว ควำมกังวน ควำมเหน็ดเหนื่ อย หรื อ
ควำมทุกข์ท้ งั หลำย ดนตรี จึงมีคุณค่ำต่อมนุษย์อย่ำงมำกมำย ถือได้วำ่ ดนตรี มีบทบำทในชีวิตคนเรำ
ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ ตำย โดยเฉพำะคนไทยถ้ำได้ยินเสี ยงดนตรี ที่ไหนก็ตำม หมำยควำมว่ำที่แห่ งนั้น
จะต้องมีงำนมหรสพ ไม่วำ่ จะเป็ นงำนบุญ งำนกุศล งำนฉลองต่ำงๆ หรื องำนศพ ซึ่ งกิจกรรมเหล่ำนี้
ล้วนแต่ใช้ดนตรี ประกอบทั้งสิ้ น โดยกำรแสดงจะให้เกิ ดควำมสนุ กสนำนรื่ นเริ ง ทำให้ดูศกั ดิ์สิทธิ์
ดังนั้นจะเห็นว่ำกำรดำเนิ นชี วิตของคนไทยจะมีควำมสัมพันธ์กบั ดนตรี มำตลอด (Fiestadelamusica,
2557)
เพลงลูกทุ่งไทย มีวิวฒั นำกำรมำจำกเพลงพื้นบ้ำน พื้นเมืองหรื อเพลงชำวบ้ำน แม้วำ่ จะนำ
เครื่ องดนตรี ของตะวันตกมำใช้บรรเลงทำนองก็ตำม แต่เนื้ อหำหรื อแก่นใจควำมของเพลงลูกทุ่งก็
ยัง คงสะท้อนให้เห็ นลัก ษณะของคนไทยหรื อสัง คมไทยได้อย่ำ งชัดเจน จึ ง อำจถื อได้ว่ำ “เพลง
ลูกทุ่ง” คือเพลงพื้นเมืองยุคใหม่ ที่มีเอกลักษณ์สะท้อนให้เห็นลักษณะของคนไทย และสังคมไทย
อย่ำงกว้ำงขว้ำง ลุ่มลึ ก และลี ลำอันหลำกหลำย ถือได้วำ่ เพลงลูกทุ่งซึ มลึกอยู่ในสำยเลือดของคน
ไทยทุ กคนมำตั้งแต่อดี ต เพรำะคนไทยเป็ นคนในสังคมเกษตรกรรม เพลงลูกทุ่งหลำยเพลงได้
สะท้อนให้เห็นถึงสภำพสังคม ควำมเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรมไทย บำงเพลงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวติ ของ
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คนไทย บำงเพลงเป็ นหลักฐำนข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ ของประเทศ บำงเพลงเป็ นที่รวมของภูมิ
ปั ญญำท้องถิ่ น เห็ นได้จำกยุคแรกมีนกั ร้องเพลงไทยสำกลที่มีชื่อเสี ยงกลุ่มหนึ่ งนิ ยมร้ องเพลงที่มี
สำระบรรยำยถึ งชี วิตชำวชนบท ชี วิตหนุ่ มสำวบ้ำนนำ และควำมยำกจน ชำวบ้ำนเรี ยกเพลงกลุ่มนี้
ว่ำ “เพลงตลำด” หรื อ “เพลงชี วิต” ส่ วนเพลงลูกกรุ ง เรี ยกว่ำ “เพลงผูด้ ี ” นักร้องที่ร้องเพลงแนว
ตลำดในระยะแรก เช่น คำรณ สัมบุณณำนนท์, ก้ำน แก้วสุ พรรณ, ชัยชนะ บุณยโชติ, ทูล ทองใจ,
ผ่องศรี วรนุ ช, ศรี สอำงค์ ตรี เนตร ฯลฯ ต่อมำ คำว่ำ “เพลงลูกทุ่ง” ถูกนำมำใช้แปลหนังเพลง
อเมริ กนั เรื่ อง “Your Cheating Heart ” เมื่อ พ.ศ. 2507 นับแต่น้ นั มำคำว่ำ เพลงลูกทุ่งก็ติดอยูใ่ น
ควำมรู ้ สึกของคนฟั งเพลงโดยหมำยถึง เพลงที่ร้องแบบง่ำยๆ สนุกสนำน ท่วงทำนองมีเรื่ องรำวที่
โน้มน้ำวให้นึกถึงบรรยำกำศของทุ่งนำ ป่ ำเขำ ทำนองของเพลงลูกทุ่งเปิ ดรับท่วงทำนองต่ำงๆ เช่น
ไทย ฝรั่ง จีน อินเดีย ตลอดจนเพลงพื้นบ้ำน เช่น ลำตัด แหล่ อีแซว (Gotoknow, 2558)
วิวฒั นำกำรของเพลงลูกทุ่งนั้น สำมำรถไล่ลำดับได้ ดังนี้
ยุคแรกเริ่ ม โดยในยุคแรกๆ ยังไม่มีกำรแยกประเภทเพลงไทยสำกลออกเป็ นลูกทุ่งและลูก
กรุ ง ถือว่ำเป็ นเพลงกลุ่มเดียวกัน มีนกั ร้องเพลงไทยสำกลได้ร้องเพลงประเภทที่มีสำระบรรยำยถึง
ชี วิตชำวชนบท หนุ่ มสำวบ้ำนนำ และควำมยำกจน โดยรู้ จกั กันในชื่ อ “เพลงตลำด” หรื อ “เพลง
ชี วิต” โดยส่ วนใหญ่นกั ร้ องเพลงตลำดหลำยท่ำนจะประพันธ์เพลงเองด้วย อำทิ ไพบูลย์ บุตรขัน
ชะลอ ไตรตรองสอน พยงค์ มุกดำ มงคล อมำตยกุล เบ็ญจมินทร์ (ตุม้ ทอง โชคชนะ) สุ รพล สมบัติ
เจริ ญ ฯลฯ เป็ นต้น ส่ วนวงดนตรี ที่เด่นๆ ของเพลงแนวนี้ ได้แก่ วงดนตรี “จุฬำรัตน์” ของมงคล
อมำตยกุล วงดนตรี “พยงค์ มุกดำ” และ วงดนตรี “สุ รพล สมบัติเจริ ญ” นับได้วำ่ วงดนตรี ท้ งั สำมนี้
เป็ นแหล่งก่อกำเนิ ดแยกตัวเป็ นวงดนตรี เพลงลูกทุ่งจำนวนมำกในเวลำต่อมำ เพรำะในระยะแรกยัง
ไม่เรี ยกกันว่ำ “นักร้องลูกทุ่ง” นักร้องชำยที่รู้จกั ชื่อเสี ยงกันดี เช่น คำรณ สัมบุณณำนนท์ ชำญ เย็น
แข นิ ยม มำรยำท ก้ำ น แก้วสุ พรรณ ชัยชนะ บุญนะโชติ ทูล ทองใจ ฯลฯ ส่ วนนัก ร้ องหญิง ที่ มี
ชื่ อเสี ย งเด่ น ได้แก่ ผ่องศรี วรนุ ช ศรี ส อำงค์ ตรี เ นตร ซึ่ ง เพลงลู ก ทุ่ ง เริ่ ม มี ค วำมชัดเจนมำกขึ้ น
นับตั้งแต่ ประกอบ ไชยพิพฒั น์ นักจัดรำยกำรเพลงทำงสถำนี ไทยโทรทัศน์ ได้ต้ งั ชื่ อรำยกำรว่ำ
“เพลงลูกทุ่ง” เมื่อปลำยปี พ.ศ. 2507 และต่อมำในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2509 มีกำรจัดงำนแผ่นเสี ยง
ทองคำพระรำชทำนในครั้งที่สอง ได้มีกำรมอบรำงวัลแผ่นเสี ยงทองคำพระรำชทำนในฐำนะนักร้อง
ลูกทุ่งชำยยอดเยีย่ ม โดยสมยศ ทัศนพันธ์ ได้รับรำงวัลจำกเพลง “ช่อทิพย์รวงทอง”
ต่อมำยุคทองของเพลงลูกทุ่ง นำโดยศิลปิ นอย่ำง สุ รพล สมบัติเจริ ญ ได้ทำให้เพลงลูกทุ่ง
อยูใ่ นควำมนิยม ด้วยเอกลักษณ์ ลีลำ และ รู ปแบบเฉพำะตัว อีกทั้งยังแต่งเพลงร้องเองเป็ นส่ วนใหญ่
เขำเริ่ มชีวติ กำรร้องเพลงจำกกองดุริยำงค์ทหำรอำกำศ สุ รพลชอบใช้เพลงจังหวะรำวงในเพลงที่เขำ
แต่ง ผลงำนเพลงของเขำมีลีลำสนุกสนำนครึ กครื้ นเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น เพลงเสี ยวไส้ เพลงของปลอม
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ฯลฯ แม้ว่ำยุคของสุ รพล สมบัติเจริ ญ อำจกล่ำวได้ว่ำเป็ นช่ วงเวลำที่เพลงลูกทุ่งพัฒนำมำถึงจุดสุ ด
ยอด เป็ นยุคทองของเพลงลูกทุ่ง อยูร่ ะหว่ำงปี พ.ศ. 2506-2513 ในช่วงนี้ สุ รพล สมบัติเจริ ญ ได้ออก
ผลงำนเพลงลูกทุ่งออกมำเป็ นจำนวนมำกมำย นักแต่งเพลงรุ่ นนี้สืบทอดกำรแต่งเพลงมำจำกครู เพลง
ในยุคต้น ตัวอย่ำงเช่น พีระ ตรี บุปผำ เป็ นศิษย์ของ สมยศ ทัศนพันธ์ ส่ วนศิษย์ของวงดนตรี จุฬำรัตน์
ได้แก่ พร ภิ รมย์ สุ ชำติ เที ยนทอง และชำย เมืองสิ งห์ นักแต่งเพลงที่สำคัญท่ำนอื่นๆ อำทิ เพลิ น
พรหมแดน จิ๋ว พิจิตร สำเนี ยง ม่วงทอง ฉลอง กำระเกด ชำญชัย บัวบังศรี สมเสี ยร พำนทอง ฯลฯ
สอดคล้องกับที่ เจนภพ จบกระบวนวรรณ กล่ำวไว้ในหนังสื อ ดวลเพลงลูกทุ่ง ว่ำ “เพลงลูกทุ่งเฟื่ อง
ฟูสุดขีดในยุคสมัยของครู สุรพล สมบัติเจริ ญ (ประมำณปี 2504-2511) และหลังจำกครู สุรพลถูกลอบ
ยิงตำยในขณะที่ชื่อเสี ยงกำลังเกรี ยงไกร หลังจำกนั้นเพลงลูกทุ่งก็พุ่งขึ้นสู่ ควำมนิ ยมชมชอบของ
ผูค้ นทัว่ ประเทศ ไม่วำ่ จะเป็ นชนบทหรื อในเมือง นอกจำกนี้ ยงั มีนกั ร้องลูกทุ่งเกิดขึ้นใหม่หลำยคน
นักร้องเด่นของยุคนี้ ได้แก่ ไวพจน์ เพชรสุ พรรณ เพลิน พรหมแดน พร ภิรมย์ ชำย เมืองสิ งห์ ศรคีรี
ศรี ประจวบ ก้ำน แก้วสุ พรรณไพรวัลย์ ลูกเพชร ผ่องศรี วรนุช สุ ชำติ เทียนทอง ฯลฯ
นอกจำกนี้ ยุคแห่ งกำรแข่งขัน ซึ่ งอยูใ่ นช่ วงปี พ.ศ. 2513-2515 มีกำรแข่งขันระหว่ำงเพลง
ลูกกรุ งและเพลงลูกทุ่งสู ง ทั้งนี้ ในวงกำรเพลงลูกทุ่งเองก็มีกำรแข่งขันกันอย่ำงรุ นแรง นักแต่งเพลง
พยำยำมสร้ ำ งเอกลัก ษณ์ ป ระจำตัว ของนัก ร้ อ งแต่ ล ะคน นัก ร้ องเพลงลู ก ทุ่ ง บำงคนก็ ไ ปแสดง
ภำพยนตร์ บำงคนถึ งกับเล่นเป็ นตัวเอกโดยเฉพำะในภำพยนตร์ เพลง ภำพยนตร์ บำงเรื่ องนำเพลง
ลูกทุ่งมำประกอบเป็ นเพลงเอก อย่ำงเช่นเรื่ องมนต์รักลูกทุ่ง ที่ประสบควำมสำเร็ จอย่ำงมำก ซึ่ งแสดง
นำโดยพระเอกขวัญใจในยุคนั้นคือ มิตร ชัยบัญชำ เพลงเอกชื่ อเดี ยวกับภำพยนตร์ ประพันธ์โดย
ไพบูลย์ บุตรขัน ส่ วนนักร้องเพลงลูกทุ่งที่ร่วมแสดงด้วย ได้แก่บุปผำ สำยชล โดยขับร้องเพลงดังใน
ภำพยนตร์ ชื่อ ยมพบำลเจ้ำขำ หลังจำกควำมสำเร็ จของภำพยนตร์ เรื่ องมนต์รักลูกทุ่ง ทำให้มีกำร
สร้ ำ งภำพยนตร์ โ ดยมี ก ำรแสดงเพลงลู ก ทุ่ ง ประกอบอี ก หลำยเรื่ อง อำจเรี ย กได้ว่ำ เป็ นยุค ของ
ภำพยนตร์ เพลงลูกทุ่ง นักร้องที่เกิดจำกภำพยนตร์แนวนี้และโด่งดังสุ ดขีดในวงกำรเพลงลูกทุ่งต่อมำ
ได้แก่สังข์ทอง สี ใส โดยเป็ นผูร้ ้องเพลงประกอบภำพยนตร์ เรื่ องโทน และแสดงคู่กบั พระเอกไชยำ
สุ ริยนั นักร้ องคนอื่ น เช่ น ระพิน ภูไท เสกศักดิ์ ภู่กนั ทอง ศรคีรี ศรี ประจวบ สมัย อ่อนวงศ์ พนม
นพพร ยุพิน แพรทอง ชำตรี ศรี ชล กำเหว่ำ เสี ยงทอง กังวำนไพร ลูกเพชร ฯลฯ ส่ วนนักแต่งเพลง
ที่ประสบควำมสำเร็ จในช่ วงนี้ ก็มีไม่นอ้ ย อำทิ กำนท์ กำรุ ณวงศ์ ฉลอง ภู่สว่ำง ช. คำชะอี พงษ์ศกั ดิ์
จันทรุ กขำ สุ รินทร์ ภำคศิริ ฯลฯ อีกทั้งวงดนตรี ลูกทุ่งมีกำรประชันขันแข่งสู งมำก ซอยบุปผำสวรรค์
เริ่ มกลำยมำเป็ นชุมชนคนลูกทุ่งในช่วงนี้เองหลังจำก เพลิน พรหมแดน ย้ำยเข้ำมำอยูเ่ ป็ นคนแรกเมื่อ
ปี 2512 (วณิ ชยำ สำยสุ พรรณ, 2557)
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ทั้งนี้ สำหรั บช่ วงระยะเวลำในช่ วงเวลำระหว่ำง พ.ศ. 2520-2528 เป็ นช่ วงที่เกิ ดนักร้องทั้ง
ลูกทุ่งลูกกรุ งจำนวนมำก มีกำรแข่งขันสู งมำก กำรแสดงเพลงลูกทุ่งมีกำรประกวดประชันกำรเต้น
และเครื่ องแต่งกำยของหำงเครื่ องประกอบด้วย วงดนตรี เพลงลูกทุ่งได้เข้ำสู่ ระบบทุนมำกขึ้น นักแต่ง
เพลงแนวลูกทุ่งในช่วงเวลำนี้ เช่น ชลธี ธำรทอง ฉลอง ภู่สว่ำง คัมภีร์ แสงทองวิเชียร คำเจริ ญ ชัยพร
เมืองสุ พรรณ สุ ชำติ เทียนทอง ชวนชัย ฉิ มพะวงศ์ ดอย อินทนนท์ ดำว บ้ำ นดอน ฯลฯ ซึ่ งมีนกั ร้อง
ชำยที่อยู่ในควำมนิ ยม เช่ น สำยัณห์ สัญญำ เกรี ยงไกร กรุ งสยำม สุ รชัย สมบัติเจริ ญ ยอดรัก สลักใจ
ศรชัย เมฆวิเชี ยร ศรเพชร ศรสุ พรรณ พร ไพรสณฑ์ ฯลฯ โดยปรำกฏกำรณ์ใหม่ในวิวฒั นำกำรของ
เพลงลูกทุ่งในยุคดังกล่ำวนี้คือ นักร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ที่ได้รับกำรขนำนนำมว่ำรำชินีลูกทุ่งแห่ งยุค
คื อ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ซึ่ งเป็ นนักร้ องหญิงที่ได้รับควำมนิ ยม นอกจำกพุ่มพวงที่ ได้รับควำมนิ ยม
สู งสุ ดแล้ว รองลงมำ คื อ นันทิ ดำ แก้วบัวสำย ดำวใต้ เมืองตรัง หงษ์ทอง ดำวอุ ดร สดศรี พรหม
เสกสรร อ้อยทิพย์ ปั ญญำธรณ์ ฯลฯ อำจกล่ำวได้วำ่ ตั้งแต่ประมำณปี พ.ศ. 2528 เป็ นต้นมำ เกิดแฟชัน่
กำรแสดงคอนเสิ ร์ตของนักร้ องแนวสตริ ง ซึ่ งกำรแสดงแบบนี้ แพร่ หลำยเข้ำมำในวงกำรเพลงลูกทุ่ง
ด้วย พุ่มพวง ดวงจันทร์ ได้จดั กำรแสดงคอนเสิ ร์ตได้รับควำมนิ ยมอย่ำงสู ง จัดขึ้นประมำณกลำงปี
พ.ศ. 2529 ที่เซ็นทรัลพลำซ่ำ ในขณะที่เพลง กระแซะ ของเธอมีควำมโด่งดังอย่ำงมำก
กระทัง่ ยุคปั จจุบนั ที่เพลงลูกทุ่งมีมีศิลปิ นลูกทุ่งหน้ำใหม่เข้ำสู่ วงกำรเพลงลูกทุ่งของค่ำย
เพลงหน้ำใหม่ ตลำดเพลงลูกทุ่งเป็ นตลำดใหญ่ เพลงลูกทุ่งได้รับควำมนิยมอีกครั้ง เนื่องมำจำก ได้มี
กำรทำละครมนต์รักลูกทุ่งของอำร์ เอส และฮิตติดตลำด ต่อมำกับกำรกลับเข้ำมำแจ้งเกิ ดของ ก๊อด
จักรพรรณ์ อำบครบุรี กับคัพเวอร์ อัลบั้ม เพลงลูกทุ่งชุดสองที่เรี ยกเสี ยงกรี๊ ดจำกบรรดำแม่ยก และ
กลุ่มนักฟังเพลงรุ่ นใหม่ในกรุ งเทพฯ และกำรเกิดขึ้นของเพลงลูกทุ่งในสื่ อออนไลน์ ซึ่ งกลำยมำเป็ น
สื่ อกระแสหลักประเภทหนึ่งในสังคม และศิลปิ นที่ได้รับควำมนิยมในเพลงลูกทุ่งปั จจุบนั คือ หญิงลี
ศรี จุมพล ซึ่ งเป็ นนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำซิ่ง ในสังกัดค่ำย แกรมมี่โกลด์ ในเครื อจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
เจ้ำของฉำยำ ลำซิ่ งเมียงู ลำซิ่ งชิ งเกิด ที่สร้ำงปรำกฏกำรณ์ใหม่ให้วงกำรลูกทุ่ง เมื่อเพลง “ขอใจเธอ
แลกเบอร์โทร” มียอดวิวบนยูทูบทะลุ 100 ล้ำนวิว โดยเพลงดังกล่ำวอัพขึ้นบนเว็บไซต์ยทู ูบใช้เวลำ
เพียงแค่ 14 เดือน ก็มียอดคนดูที่เข้ำไปคลิกดูถึง 100 ล้ำนครั้ง นอกจำกหญิงลีแล้ว ที่ได้รับควำมนิยม
ได้แก่ แมน มณี วรรร อำร์ สยำม มียอดวิวบนยูทูบมำกกว่ำ 22 ล้ำนวิว ก้อง ห้วยไร่ มียอดวิวบนยูทูบ
มำกกว่ำ 10 ล้ำนวิว ธันวำ รำศีธนู มียอดวิวบนยูทูบมำกกว่ำ 8 ล้ำนวิว บิว กัลยำณี อำร์ สยำม มี
ยอดวิวบนยูทูบมำกกว่ำ 11 ล้ำนวิว และกิ๊ก รุ่ งนภำ แสงศิลป์ มียอดวิวบนยูทูบมำกกว่ำ 2 ล้ำนวิว
(คมชัดลึกออนไลน์, 2558)
จำกปรำกฎกำรณ์ของยอดวิวเพลง “ขอใจเธอแลกเบอร์ โทร” ทำให้เห็นว่ำ เนื้ อของเพลง
สมัยก่อน และเนื้ อหำของเพลงปั จจุบนั นั้นแตกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชดั ไม่ว่ำจะเป็ นควำมหมำยที่สื่อ
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ออกมำทำงเนื้ อเพลง และกำรใช้คำ ซึ่ งเพลงสมัยก่อนนั้นจะบรรยำยให้ผฟู้ ั งได้จินตนำกำรภำพถึง
บรรยำกำศในทุ่งนำ ยำมเช้ำ ชำยหนุ่มเปรี ยบหญิงสำว ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงควำมเป็ นอยู่ วิถีชีวิตของ
ชำวนำ ส่ วนเนื้อเพลงในปั จจุบนั มีเนื้ อเพลงที่สื่อควำมหมำยอย่ำงชัดเจนเนื้ อเพลงจะบ่งบอกอำรมณ์
ของเพลงให้ได้เข้ำใจง่ำยและไม่มีควำมซับซ้อนอย่ำงเพลงสมัยก่อน นอกจำกจะมีกำรแต่งเพลงที่ใช้
สำนวนแตกต่ำงกันระหว่ำงสมัยก่ อนกับปั จจุบนั แล้วนั้นยังมีควำมแตกต่ำงอื่นๆ อีกไม่ว่ำจะเป็ น
ชนิ ดของบทประพันธ์ ในกำรแต่งเพลงที่แตกต่ำ งกันไป เช่ น ในสมัยก่ อนนั้นจะใช้บ ทประพันธ์
ประเภทกลอนสุ ภำพ ที่มีสัมผัส ระหว่ำงวรรค ครบถ้วนแต่ในสมัยปัจจุบนั อำจมีกำรผิดเพี้ยนในเรื่ อง
ของสัมผัสมำกขึ้นอำจเป็ นเพรำะว่ำให้ควำมสำคัญกับอำรมณ์เพลงที่ตอ้ งกำรจะสื่ อผ่ำนเนื้ อเพลง
หรื อกระแสนิยมของผูฟ้ ังในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนไปนิยมฟังเพลงที่มีควำมเป็ นสำกลมำกขึ้นทำให้ผแู้ ต่ง
ไม่คำนึ งถึงควำมไพเรำะของสัมผัสภำยในเพลงก็เป็ นได้ ซึ่ งปั จจัยที่ทำให้เพลงมีเนื้ อหำเปลี่ยนไป
เนื่องจำกมีส่ิ งของอำนวยควำมสะดวกรำยล้อมอยูร่ อบตัว มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ค่ำนิยมตะวันตกที่เข้ำ
สู่ สังคมไทย รวมไปถึ งกระแสเพลงเกำหลี ค่ำนิ ยมกำรแต่งกำยตำมแบบเด็กญี่ปุ่น ซึ่ งหลำยๆ ช่ อง
ทำงกำรสื่ อสำรเปิ ดกว้ำงมำกขึ้น อีกทั้งภำษำแปลกๆ ที่สื่อควำมหมำยผิดเพี้ยนไปจำกเดิม เช่นคำว่ำ
“ชิมิ” ในเพลง ชิมิชิมิ ของวง บลูเบอร์รี่ หรื อท่วงทำนองที่ถูกดัดแปลงในเข้ำกับวิถีกำรฟังของคนใน
สัง คมยุค ปั จจุ บนั เช่ น กำรปรั บ เปลี่ ยนจัง หวะ ท ำนอง หรื อรู ปแบบกำรผสนผสำนเครื่ องดนตรี
สมัยใหม่เข้ำไปให้สอดคล้องกับผูฟ้ ังในปัจจุบนั เป็ นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ควำมหลำกหลำยในด้ำน
เนื้อหำและท่วงทำนองแบบเก่ำก่อนที่ปรำกฏอยูใ่ นเพลงลูกทุ่งมำตั้งแต่อดีต (Thai folk song, 2558)
จำกควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำที่กล่ำวมำข้ำงต้นทำให้ผวู้ ิจยั สนใจที่จะศึกษำ
พัฒนำกำรในกำรสื่ อสำรของเพลงลูกทุ่ง กระบวนกำร สร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงลูกทุ่งไทย และปั จจัย
ที่กำหนดกำรสื่ อสำร และค่ำนิ ยมของสังคมไทยจำกอดีตสู่ ปัจจุบนั ที่เสนอผ่ำนเพลงลูกทุ่งในบริ บท
ช่วง พ.ศ. 2500-2558 เพื่อทรำบพัฒนำกำรของเพลงลูกทุ่งและนำไปให้ผมู้ ีส่วนเกี่ ยวข้องปรับปรุ ง
แก้ไขปรับปรุ งเนื้อเพลงลูกทุ่งให้ถูกใจผูฟ้ ังในยุคปั จจุบนั และอำจใช้ประโยชน์จำกเพลงลูกทุ่งเพื่อ
เป็ นทำงเลือกอีกแนวทำงหนึ่ งในกำรสื่ อสำรค่ำนิยมให้กบั สังคมไทยให้เกิดผลในทำงปฏิบตั ิที่ดีข้ ึน
เช่น กำรรณรงค์เลิกเหล้ำ เลิกบุหรี่ หรื อกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์นโยบำยใหม่ ๆ เพื่อพัฒนำสังคม
ต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1) เพื่ อศึ ก ษำพัฒนำกำรในกำรสื่ อสำรของเพลงลูก ทุ่ งผ่ำนกำรเล่ ำ เรื่ องตำมค่ ำนิ ย มของ
สังคมไทยจำกอดีตสู่ ปัจจุบนั
2) เพื่อศึกษำกระบวนกำรวิธีสร้ ำงสรรค์ผลงำนเพลงลูกทุ่งไทย และปั จจัยที่กำหนดกำร
สื่ อสำรผ่ำนกำรเล่ำเรื่ องตำมค่ำนิยมของสังคมไทยจำกอดีตสู่ ปัจจุบนั
3) เพื่อศึกษำประเด็นค่ำนิ ยมของสังคมไทยจำกอดีตสู่ ปัจจุบนั ที่เสนอผ่ำนเพลงลูกทุ่งใน
บริ บทช่วง พ.ศ. 2500-2558

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
ในส่ วนของกำรวิเครำะห์เนื้อหำพัฒนำกำรในกำรสื่ อสำรของเพลงลูกทุ่งผ่ำนกำรเล่ำเรื่ อง
ตำมค่ำนิ ยมของสังคมไทยจำกอดี ตสู่ ปัจจุบนั ผูว้ ิจยั ได้กำหนดขอบเขตของผลงำนเพลงที่จะนำมำ
วิเครำะห์ไว้ ดังนี้
1) ศึกษำเฉพำะเพลงลูกทุ่งที่มีกำรบันทึกเสี ยงและได้รับกำรเผยแพร่ ทำงสื่ อมวลชนแล้วใน
ช่วงเวลำตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2558 โดยแบ่งช่วงเวลำศึกษำออกเป็ น 4 ยุคคือ
ยุคที่ 1 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่ำงปี พ.ศ. 2507-2515
ยุคที่ 2 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่ำงปี พ.ศ. 2516-2540
ยุคที่ 3 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่ำงปี พ.ศ. 2541-2550
ยุคที่ 4 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่ำงปี พ.ศ. 2551-2558
2) เพลงลูกทุ่งที่นำมำวิเครำะห์จะต้องเป็ นผลงำนของศิลปิ นที่ถูกจัดประเภทให้เป็ นนักร้อง
และนักแต่งเพลงลูกทุ่งเท่ำนั้น ไม่รวมผลงำนศิลปิ นแนวลูกกรุ ง แนวเพื่อชีวติ และแนวสตริ ง แต่กำร
วิเครำะห์น้ ีจะรวมไปถึงศิลปิ นลูกทุ่งอีสำนที่อำจมีกำรใช้ภำษำถิ่นในเพลงที่อยูใ่ นรู ปแบบเพลงลูกทุ่ง
แต่ท้ งั นี้จะไม่รวมรู ปแบบของกำรแสดงของหมอลำในแบบพื้นบ้ำนดั้งเดิมแต่อย่ำงใด
3) ในกำรวิเครำะห์เพลงลูกทุ่งนั้นจะทำกำรวิเครำะห์เฉพำะในส่ วนของคำร้อง ของเพลง
ลูกทุ่งเท่ำนั้น
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1) ทำให้ทรำบถึงพัฒนำกำรของเนื้อหำ กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ กำรเผยแพร่ เพลงลูกทุ่งใน
มิ ติ ข องกำรสื่ อ สำร โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ในด้ำ นกำรสื่ อ สำรด้ำ นค่ ำ นิ ย มในสั ง คมไทยที่ มี เ รื่ อ ง
วัฒนธรรมแต่ละยุคสมัยเข้ำมำเกี่ยวข้อง
2) ทำให้ทรำบถึงพัฒนำกำรของควำมคิดและค่ำนิยมของสังคมไทย โดยเฉพำะคนไทยใน
ระดับฐำนรำกของสังคมไทย ได้แก่ ชำวชนบท ผูใ้ ช้แรงงำน ที่ได้รับกำรสื่ อสำรผ่ำนเพลงลูกทุ่งใน
แต่ละยุคสมัย
3) องค์ค วำมรู ้ ที่ ไ ด้ส ำมำรถเป็ นแนวทำงในกำรใช้ป ระโยชน์ จ ำกเพลงลู ก ทุ่ ง เพื่ อ เป็ น
ทำงเลือกอีกแนวทำงหนึ่ งในกำรสื่ อสำรค่ำนิยมให้กบั สังคมไทยให้เกิดผลในทำงปฏิบตั ิที่ดีข้ ึน เช่น
กำรรณรงค์เลิกเหล้ำ เลิกบุหรี่ หรื อกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์นโยบำยใหม่ๆ เพื่อพัฒนำสังคม

1.5 นิยำมศัพท์
เพลงลูกทุ่ง หมำยถึง เพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภำพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมี
ท่วงทำนอง คำร้ อง สำเนี ยง และลี ลำกำรร้ องกำรบรรเลงที่เป็ นแบบแผน มีลกั ษณะเฉพำะซึ่ งให้
บรรยำกำศ ควำมเป็ นลูกทุ่ง
ค่ำนิ ยม หมำยถึง เป็ นควำมคิด พฤติกรรมและสิ่ งอื่นที่คนในสังคมหนึ่ งเห็นว่ำ มีคุณค่ำ จึง
ยอมรั บมำปฏิ บ ตั ิและหวงแหนไว้ระยะหนึ่ ง ค่ำ นิ ย มมักเปลี่ ย นแปลงไปตำมกำลสมัยและควำม
คิดเห็นของคนในสังคม

1.6 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

กำรเปลี่ยนแปลงของ
- วัฒนธรรม
- ค่ำนิ ยมในสังคม

พัฒนำกำรของกำรสื่ อสำรผ่ำน “เพลงลูกทุ่ง”
- คำร้อง
- เนื้ อหำและควำมหมำยของเพลง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษา เรื่ อง พัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่ องตามค่านิ ยมของ
สังคมไทยจากอดี ตสู่ ปัจจุ บนั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเกี่ ย วกับแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ดังปรากฏรายละเอียด ต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเรื่ องวัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมประชานิยม (Pop Culture)
2.2 แนวคิดค่านิยมในสังคม
2.3 ความหมายของเพลงลูกทุ่ง
2.4 ลักษณะสังคมชนบทไทย
2.5 แบบจาลองและทฤษฏีการวิเคราะห์เนื้อหาเพลงลูกทุ่ง
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมประชานิยม (Pop Culture)
คาว่า “Popular Culture” มีการใช้ภาษาไทยในหลายคา เช่น วัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรม
ประชานิ ยม ไม่วา่ จะใช้คาใดก็ตาม การพิจารณาว่าสิ่ งๆนั้นเป็ นความนิยมของผูค้ นในยุคสมัยหรื อ
เป็ น วัฒนธรรมสมัยนิยมหรื อไม่น้ นั อาจพิจารณาได้จากเกณฑ์ท้ งั 4 ประการ ได้แก่
1) เป็ นสิ่ งที่ชื่นชอบหรื อยอมรับโดยผูค้ นจานวนมาก
2) เป็ นสิ่ งที่ถูกมองว่าต่าชั้นและไร้คุณค่าหรื อรสนิยมทางศิลปะ
3) เป็ นสิ่ งที่ ออกแบบมาหรื อสร้ างขึ้นเพื่อให้คนจานวนมากชื่ นชอบ เพื่อประโยชน์ทาง
การค้า และบริ โภคนิยม
4) เป็ นสิ่ งที่ สร้ างขึ้นโดยผูค้ นเพื่อพวกเขาเอง การให้คานิ ยามที่ครอบคลุมชัดเจนจะเป็ น
การสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมสมัยนิยมมากขึ้น
ดังที่ Storey (1987) ได้จดั หมวดหมู่ความหมายของวัฒนธรรมสมัยนิ ยมเป็ นกลุ่ม จานวน
2 กลุ่ม ได้แก่
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กลุ่มความหมายที่ 1 หมายถึง วัฒนธรรมอะไรก็ตามที่เป็ นที่ยอมรับและชื่ นชอบ
ของคนจานวนมาก นิ ย ามนี้ ค รอบคลุ มเนื้ อหาวัฒนธรรมโดยทัว่ ไป แต่ ไ ม่ส ามารถระบุล ักษณะ
เฉพาะเจาะจงของวัฒนธรรม แต่ละอย่างได้ ซึ่ งมักจะมีรายละเอียดและแตกต่างหลากหลายกันใน
หลายด้าน เช่น พัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ บริ บททางเศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งความหมายต่อ
วิถีชีวติ ของผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อมีส่วน ร่ วมในวัฒนธรรมนั้น
กลุ่มความหมายที่ 2 วัฒนธรรมที่หลงเหลืออยู่จากการให้คานิ ยามวัฒนธรรมชน
ชั้นนาหรื อ วัฒนธรรมชนชั้นสู ง ในแง่น้ ี วัฒนธรรมสมัยนิยมจึงอยูต่ รงข้ามกับวัฒนธรรมของชนชั้น
นาหรื อ วัฒนธรรมของชนชั้นส่ วนใหญ่ในสังคม ความหมายที่ 3 วัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture)
เป็ นวัฒนธรรมที่ถูกผลิต เผยแพร่ และ โฆษณาในตลาด สิ นค้าของระบบทุนนิ ยมสมัยใหม่ที่ได้รับ
ความนิ ยมอย่างเช่น แฟชัน่ เครื่ องสาอาง กี ฬา เกมส์ออนไลน์ และมักเชื่อมโยงกับการครอบงาทาง
วัฒนธรรมตะวันตกหรื อวัฒนธรรมทุนนิยม โดยมี สื่ อเป็ นตัวกลางสาคัญ ความหมายที่ 4 วัฒนธรรม
ที่มีแหล่งกาเนิ ดมาจากประชาชน เป็ นวัฒนธรรมขนานแท้และดั้งเดิมของประชาชนหรื อชาวบ้าน
ร้านตลาดทัว่ ไป นัน่ ก็คือ วัฒนธรรมประชาชน เช่น ละครโทรทัศน์ น้ าน่า ความหมายที่ 5 พื้นที่หรื อ
อาณาบริ เวณของการต่ อสู ้ ระหว่างพลังของกลุ่ ม คนที่ถู กเอารั ดเอา เปรี ยบกับกลุ่ ม คนที่มี อานาจ
ครอบงาในสังคม ในแง่น้ ี วฒั นธรรมสมัยนิยมจึงไม่ใช้ท้ งั ของชนชั้นนาหรื อ ชนชั้นผูเ้ สี ยเปรี ยบ แต่
เป็ นวัฒนธรรมที่เกิดจากการต่อสู ้ ต่อรอง ช่วงชิ งทางอุดมการณ์และผลประโยชน์ของคนส่ วนใหญ่
ในสั ง คม นอกจากนี้ ยัง หมายถึ ง วัฒนธรรมที่ เกิ ดขึ้ นภายหลัง การพัฒนาอุ ตสาหกรรมและการ
ขยายตัวของชุ มชน เมื อง แง่น้ ี สะท้อนให้เห็ นถึงอิทธิ พลของสื่ อมวลชนและการคมนาคมสื่ อสาร
ของโลกสมัยใหม่ที่มี บทบาทสาคัญในการก่อรู ปและขยายตัวของวัฒนธรรมชุมชนเมืองขนาดใหญ่
และเป็ นเสมือนกระแส ไม่มีรูปแต่สัมผัสได้บริ โภคได้ และใช้มนั อยูใ่ นชีวิตประจาวัน Pop Culture
จะปรากฏอยูท่ ว่ั ไปในหลาย รู ปแบบ ได้แก่ วัตถุสิ่งของ (เช่น เสื้ อสายเดี่ยว กล้องดิจิตตอล the dog
ตุ๊กตาหมี) รายการโทรทัศน์ เพลง หนังสื อนิ ตยสารที่ฮอตฮิต พฤติกรรม (เช่ น การเต้น B-boys การสัก
การเจาะ การเล่นเกมส์ ออนไลน์) เทรนด์ (เช่น แอโรบิค อินดี้ ไฮเทคโนโลยี) เหตุการณ์ (เช่ น การ
ก่อการร้าย ส่ วยตารวจ) บุคคลที่มีชื่อเสี ยง (เช่น D2B ภราดร เบคแฮม)
การท าความเข้า ใจวัฒ นธรรมสมัย นิ ย มช่ ว ยให้ ม องเห็ น และเข้า ใจกระบวนการสื่ อ
ความหมาย ต่า งๆ ในสั งคม (Signification) ในระดับ ที่กว้างมากขึ้ นและเห็ นเป็ นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์เชิงวิพากษ์ วิธีของเงื่อนไข ปั จจัยและกลุ่มคนในสังคมมากขึ้น วัฒนธรรมสมัยนิยมเป็ น
ส่ วนที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เต็มไปด้วยพลวัต ต้องเชื่อมโยงวัฒนธรรมสมัยนิยมให้เข้ากับบริ บท
ของโลกยุค หลัง ทันสมัย ที่ ทาให้ กาเนิ ดและพลิ ก เปลี่ ย นโฉมหน้า ปริ ม ณฑลของชี วิตประจาวัน
บริ บทที่ สาคัญเหล่ านั้น ได้แก่ กระแส โลกาภิวตั น์การขยายตัวของเมืองและชนชั้นกลางในเมือง
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อิทธิ พลของสื่ อมวลชน การผลิตแบบมวลชน อุตสาหกรรม กระแสบริ โภคนิยมและกระแสท้องถิ่น
นิยม ในกลุ่มวัยรุ่ น Pop Culture ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อ นิตยสาร เว็บไซต์ รวมไปถึงศิลปิ นที่ชื่นชอบ
เช่นศิลปิ นเกาหลี การเลียนแบบการแต่งกายของศิลปิ น นักร้องที่ชื่นชอบและอยูใ่ นในกระแสสังคม
ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.1.1 ลักษณะสํ าคัญหรือเนือ้ หาของวัฒนธรรมสมัยนิยม
ราตรี พัฒนรังสรรค์ (2544, น. 50-52) ได้ให้ลกั ษณะสาคัญหรื อเนื้ อหาของวัฒนธรรมสมัย
นิยมไว้วา่
1) วัฒนธรรมสมัยนิยมเป็ นวัฒนธรรมแห่งความเป็ นไปได้ (Anything Goes) มีการ
เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลง และเสื่ อมสู ญไปตามกระแสนิยมของคนในสังคมและกาลเวลา ยิง่ ในยุค โลกาภิ
วัตน์ ยิง่ เต็มไปด้วยกระแสความนิ ยม เหตุการณ์ สื่ อบันเทิง สิ นค้าและบริ การ สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ ลว้ น
แต่มีศกั ยภาพในการถูกนาเสนอหรื อได้รับการยอมรับโดยผูค้ นจานวนมาก ทาให้มี โอกาสกลายเป็ น
กระแสนิยมทางวัฒนธรรมได้
2) วั ฒ นธรรมสมั ย นิ ย มเป็ นวั ฒ นธ รรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ประจ าวั น
(Ordinary/Common Culture in The Realm of Everyday Life) เป็ นเรื่ องธรรมดาในการดารงชีวิตของ
มนุ ษย์เป็ นที่ น่าสังเกตว่า ชี วิตประจาวันเป็ นคาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเอง เพราะเป็ นคาที่
เข้าใจง่ายเหมือนสิ่ ง ต่างๆที่อยูร่ ายรอบตัวเองของแต่ละคน ชีวติ ประจาวันเป็ นสิ่ งที่เคลื่อนไหวไปมา
3) วัฒนธรรมสมัย นิ ย มเป็ นวัฒนธรรมแห่ งวัย รุ่ น (Culture of the Youth)
วัฒนธรรมสมัยนิ ยมอาจมี ผลกระทบหรื อเป็ นที่ชื่นชอบโดยผูค้ นทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นในสังคม
แต่วฒั นธรรมสมัยนิ ยม ส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องของคนหนุ่ มสาว โดยเฉพาะวัยรุ่ นและวัยทางานคน
กลุ่มนี้มีกาลังผลิต กาลังซื้ อ กาลังบริ โภค และกาลังในการติดตามแสวงหาความสนุกสนานรื่ นรมย์
ของชีวติ ที่ได้ จากกระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมรู ปแบบต่างๆ
4) วัฒนธรรมสมัยนิยมเป็ นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางโลก (Culture of
the Mundane) กระแสนิ ยมเกือบทั้งหมดเป็ นกิจกรรมทางโลกียะแทบทั้งสิ้ น ผูค้ นในกระแสนิยมจึง
เป็ นฐาน ที่ต้ งั เป้ าหมายและเป็ นเครื่ องมือในการผลิตและการบริ โภคสื่ อวัฒนธรรมสมัยนิ ยมทุก
รู ปแบบ วัฒนธรรมสมัยนิ ย มจึ งยากที่จะหลี กพ้นจากก าไรของธุ รกิ จการค้า เงิ นตรา อานาจและ
ค่านิยม ทางสังคม เพราะเป็ นความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ มนุษย์
5) วัฒนธรรมสมัยนิยมเป็ นวัฒนธรรมพันธุ์ผสม (Hybrid Culture) วัฒนธรรมสมัย
นิ ยมเกิ ดขึ้นจาก หลายแหล่งที่มา และเกิดจากการดัดแปลงหรื อรวมเอาองค์ประกอบปลีกย่อย จาก
ทั้งในและ นอกวัฒนธรรมขึ้นมาแล้วนาเสนอเพื่อสร้างกระแสการยอมรับและตอบสนองรู ปแบบ
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ต่างๆ จากสังคมโดยการผสมผสาน ดัดแปลง หรื อผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะที่อยู่
นอกเหนือความคาดหมาย
6) วัฒนธรรมสมัยนิ ยมเป็ นวัฒนธรรมที่เกิ ดจากรวมกันเข้าของการแยกส่ วนและ
แตกตัว (Fragmented Culture) ไม่อาจมองโดยการเน้นการทาความเข้าใจภาพรวม เนื้ อหาที่เป็ น
เอกลักษณ์ในขอบเขตที่ชดั เจนได้วฒั นธรรมสมัยนิยมจานวนมากเต็มไปด้วยการแยกส่ วน แตกตัว
และไม่จาเป็ นต้องให้ความหมายที่ สัมพันธ์กบั รากฐานหรื อความเป็ นมาดั้งเดิ มของตนเอง หรื อ
บริ บทของสังคมใหม่ที่หล่อเลี้ยงกระแสอยู่
7) วัฒนธรรมสมัยนิยมเป็ นวัฒนธรรมแห่ งการบริ โภค (Consumers’ Culture) หรื อ
เป็ นวัฒนธรรม ตลาดซึ่ งถูกผลิตเชิ งธุ รกิจอุตสาหกรรมในปริ มาณมากและกระจายผลผลิตออกไปสู่
กลุ่ม ผูบ้ ริ โภคในวงกว้าง เพื่อที่จะสร้างกระแสในการบริ โภคให้เกิดขึ้นในสังคม หรื ออาจเรี ยกได้วา่
“วัฒนธรรมตลาด” เกิ ดขึ้นและเป็ นไปตามกลไกของตลาด ขายดีมีคนซื้ อ มีคนนิ ยมชมชอบมาก
นอกจากนี้ ยงั มีนัยแฝงถึ งทุ กคน ทุ กชนชั้น โดยเฉพาะชาวบ้านคนธรรมดาสามัญคนเล็กคนน้อย
เข้าถึงและมีส่วนร่ วมในกระแสวัฒนธรรมสมัยนิยม
8) วัฒ นธรรมสมัย นิ ย มเป็ นผลผลิ ต ของความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ก าร
ติดต่อสื่ อสาร หรื อ วัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิ พลจากสื่ อมวลชน (Mass Media-Saturated Culture)
วัฒนธรรมสมัย นิ ยมจานวนมากจึงเป็ นความจริ งที่เกิ ดจากการนาเสนอโดยสื่ อมวลชน เป็ นความ
จริ งที่ตอ้ งทา ความเข้าใจด้วยอาศัยตรรกะของสื่ อมวลชนและวิเคราะห์ทาความเข้าใจในนัยต่างๆ ที่
ซ่อนอยู่ ในเนื้อหาของวัฒนธรรมที่เป็ นผลจากการนาเสนอโดยสื่ อมวลชนสมัยใหม่
9) วัฒนธรรมสมัยนิ ยมเป็ นเรื่ องของแฟชั่นและกระแสความนิ ยม (Culture of
Fashion and Popular Trend) วัฒนธรรมสมัยนิยมจึงเกิดเร็ ว ได้รับความนิยมเร็ ว รวมทั้งหายไปเร็ ว
เพราะถูกแทนที่ ด้วยกระแสอื่นที่ ใหม่กว่า และเร้าความสนใจของผูค้ นได้มากกว่า กระแสนิ ยมจึง
เป็ นเสมือน คลื่นลูกเก่าไล่หลังคลื่นลูกใหม่แต่กระแสคลื่นเหล่านั้นก็ก่อตัวขึ้น เพิ่มพลังเรื่ อยมา
10) วัฒ นธรรมนิ ย มเป็ นเรื่ อ งของการสร้ า ง ค้น หา ต่ อ รอง และผลิ ต ซ้ า ตัว ตน
หรื ออัตลักษณ์ (Battles of Cultural Identities/Selves) ผูค้ นในกระแสนิ ยมอยู่เพื่อค้นหา เลือก
ต่อรอง และหรื อปฏิ เสธ สังกัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นสไตล์ชีวิต กลุ่มเพื่อน ครอบครัว ที่ทางาน
ชุ มชน สมารถในการ อธิ บายปรากฏการณ์ ทางสังคม เศรษฐกิ จ และการเมือง หรื ออาจทาความ
เข้าใจการต่อสู ้เพื่อ ค้นหาตัวตนของคนที่แตกต่างชาติพนั ธุ์ ชนชั้น รุ่ นอายุ และภูมิหลังต่างๆ ใน
กระแสสมัยนิ ยมเพราะกระแสวัฒนธรรม สมัยนิ ยมให้พ้ืนที่และเครื่ องมือในการต่อรอง ผลิตและ
โต้เถียงกันของ ตัวตนหรื ออัตลักษณ์ในรู ปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีชีวติ ชีวา
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ในที่น้ ีวฒั นธรรมย่อยยังเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งของความเป็ นจริ งทางสังคมที่ประสบพบเห็น
ได้ และมีรากฐานอยูใ่ นวัฒนธรรมของชนชั้นหนึ่ ง แต่มีคนรอบข้างเป็ นสื่ อในการถ่ายทอดหรื ออีก
ทางหนึ่ ง เป็ นการสื่ อ สารเชิ ง สั ญ ลัก ษณ์ ที่ ถ่ า ยทอดผ่ า นสื่ อ มวลชน เช่ น การเสนอวิ ถี ชี วิ ต ที่ มี
ความหมายในการใช้ เวลาว่าง (Leisure) เหมือนเป็ นอิสระจากโลกของการงาน
Brake (1990, น. 18) ได้อธิ บายไว้วา่ “ลักษณะโดยทัว่ ไปของวัฒนธรรมย่อยก็คือ รู ปแบบ
(Style) กล่าวคือ กลุ่มที่มีวฒั นธรรมย่อยที่โดดเด่นแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นๆ ก็คือ กลุ่มที่มีการ ใช้
รู ปแบบในเชิ งสัญลักษณ์ รูปแบบหนึ่ งๆ” รู ปแบบทาให้เกิ ดตัวบ่งชี้ (Indicator) ที่สาคัญหลาย
ประการ รู ปแบบแสดงให้เห็ นถึ งระดับความ ยึดถื อในวัฒนธรรมย่อยและยังชี้ ให้เห็นถึงการเป็ น
สมาชิ กของวัฒนธรรมย่อยหนึ่ งๆ ซึ่ งมีลกั ษณะที่ ปรากฏออกมาอย่างไม่สนใจหรื ออย่างต่อต้าน
ค่านิ ยมหลักสั งคม รู ป แบบของวัฒนธรรมย่อยมี องค์ป ระกอบหลัก 3 ส่ วน ได้แก่ 1) รู ปลักษณ์
รู ปลักษณ์ภายนอกที่ประกอบด้วยเครื่ องแต่งกาย ข้าวของเครื่ องใช้ เช่นทรงผม เครื่ องประดับและ
วัตถุ ต่างๆ ที่ มนุ ษย์ประดิ ษฐ์ข้ ึ นมา 2) การประพฤติปฏิ บตั ิตวั ซึ่ งรวมถึงการแสดงออก กิ ริยาและ
ท่าทาง 3) ภาษาของกลุ่ม ได้แก่คาศัพท์พิเศษและวิธีการพูดออกมา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผูว้ ิจยั จะนาค่า นิ ย มมาวิเคราะห์ เท่ านั้นโดยเรามุ่ งเน้นการสร้ างและการ
กาหนดค่านิ ยม รวมไปถึงพัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่ องตามค่านิยมของ
สังคมไทยจากอดีตสู่ ปัจจุบนั เพราะจากการศึกษาพบว่า มีผใู้ ห้นิยามของคาว่า “วัฒนธรรม” ไว้เป็ น
จานวนมากแต่ละนิยามก็จะมี ส่ วนที่คล้ายคลึงกันและมีส่วนที่แตกต่างกันไปบ้าง สาหรับงานศึกษา
ค้นคว้านี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดความหมาย ของคาว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง การแสดงออกในรู ปแบบ
ต่างๆ ของวัฒนธรรมจากเพลงลูกทุ่งซึ่ งปรากฏให้เห็น เด่นชัด สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติ
และวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงทานอง คาร้อง สาเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงที่เป็ นแบบแผน มี
ลักษณะเฉพาะซึ่ งให้บรรยากาศ ความเป็ นลูกทุ่ง ขุนวิจิตรมาตราบันทึกไว้ในหนังสื อเรื่ องของละคร
และเพลง ว่า เพลงลู กทุ่ ง เป็ นวงดนตรี แบบสากลที่เกิ ดขึ้นในช่ วงเวลาหลัง สงครามโลกครั้ง ที่ 2
ประมาณปี หรื อสองปี ลักษณะเพลงลูกทุ่งในระยะเริ่ มแรก มาจากการร้องราทาเพลงของไทยดั้งเดิม
อาทิ แหล่เทศน์ สวดคฤหัสถ์ จาอวด ลิเก (ทรงเครื่ อง) ลิเกลูกหมด (ไม่แต่งเครื่ อง) ลิเกบันตน ลาตัด
เพลงขอทาน เพลงพื้นเมืองบางเพลง ฯลฯ โดยเพลงลูกทุ่งนามาดัดแปลงแล้วใส่ ดนตรี แบบสากล
เป็ นลักษณะเพลงแบบใหม่
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2.1.2 ระดับของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมแบ่งออกเป็ นวัฒนธรรมระดับสู งและวัฒนธรรมระดับต่าซึ่ งจะอภิปรายต่อไป
ตั้งแต่ความรู ้สึกของรู ปแบบทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมนั้นเหนื อกว่าวัฒนธรรมแบบอื่นๆนั้นยังไม่
หายไปจากสัง คมสมัย ใหม่ ถึ ง แม้จะมีก ารปรากฏและแพร่ หลายของโรแมนติ ก และวัฒนธรรม
ประชานิ ยมของชาวอเมริ กนั เราใช้ความรู้ สึกในการแบ่งลาดับชั้นของวัฒนธรรมไปโดยปริ ยาย
(โดยใช้ความรู ้ สึกมากกว่าการแบ่งเชิงทางการหรื อเชิ งวิพากษ์) คนเราจะประเมินภาพยนตร์ นิยาย
เพลงและอื่นๆ ด้วยสัญชาตญาณโดยจะแบ่งออกเป็ นลาดับ ดังนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงระดับของวัฒนธรรม

การรวมตัวของสามลาดับ (สู ง กลาง ต่า) ดังกล่าว และการข้ามกันไปมาอย่างต่อเนื่องในแต่
ละลาดับ (บางละครอาชญากรรมได้ขา้ มจากระดับกลางมาระดับสู ง) เป็ นการอธิ บายถึงแนวโน้ม
ของวัฒนธรรมประชานิ ยมและมีอีกหลายๆ ประเภทที่ดีไซน์ข้ ึนมาเพื่อมีจุดประสงค์ในการข้ามแต่
ละระดับ ตัวอย่างคือ Simpsons ที่ฉายตอนช่ วงที่ผชู้ มดูโทรทัศน์มากที่สุด ทุกๆ ตอนของการ์ ตูน
Simpsons จะอิงไปยังผูเ้ ขียนหรื อนักปรัชญาที่อยูใ่ นระดับสู งสุ ด และอิงไปยังกลุ่มเพลงแร็ ป หรื อ
ภาพยนตร์ ประเภท Blockbuster โดยส่ วนมากการผสมของสไตล์และรู ปแบบนี้ จะเรี ยกว่าการตัด
แปะ บางทฤษฎีของวัฒนธรรมแบบประชานิยมจะถูกพิจารณาให้เป็ นสไตล์ของการตัดแปะเพราะมี
ลักษณะเป็ นประชานิยมมากกว่ารู ปแบบของวัฒนธรรมอื่น
ดังนั้น Barthes กล่าวว่าวัฒนธรรมแบบประชานิยมจึงไม่ใช่วฒั นธรรมผสม แต่ค่อนไปทาง
วัฒนธรรมแบบผสมผสานหรื อภาพตัดแปะ เช่ น ภาพยนตร์ เรื่ อง Amadeus ซึ่ งเป็ นที่ชื่นชอบของผู้
คนทีชอบภาพยนตร์ สนุกสนาน และในขณะเดียวกันได้รับคาชมจากนักวิจารณ์วา่ เป็ นผลงานชิ้นเอก
ของภาพยนตร์ Amadeus มีเนื้อเรื่ องที่ผชู้ มสามารถติดตามและเข้าใจเนื้ อหาได้อย่างง่ายดาย เสี ยง
ประกอบภาพยนตร์ น้ ันทาให้ผูช้ มเข้าถึ ง อารมณ์ และภาพประกอบดึ งดูดความสนใจจากผูช้ มได้
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ตลอดทั้งเรื่ อง ในทางกลับกันตัวอย่างทางวัฒนธรรม การเต้นรา นิตยาสารแฟชัน่ และการแสดง มวย
ปล้ า และรายการอื่นๆ เช่ น ET (Entertainment Tonight) จะมีความบันเทิงมากกว่า วัฒนธรรม
ประชานิ ยมนั้นมีความแจกจ่างเล็กน้อยหรื อไม่มีความแตกต่างระหว่างศิลปะและสันทนาการ และ
การรบกวนกับความผูกพัน อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ส่วนมากจะออกแบบให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ
การเก็บรั กษาสั้น บ้างก็เพิ่มความคงทนเหมือนกับงานศิลปะ ดังที่กล่ าวมาเป็ นความขัดแย้งและ
อิทธิพลของวัฒนธรรมแบบประชานิยม
วัฒนธรรมเป็ นเครื่ องผูกพันบุคคลในกลุ่มไว้ดว้ ยกัน บุคคลจะเรี ยนรู้วฒั นธรรมของตนเอง
ภายใต้กระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งกาหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล
นอกจากนี้ในแต่ละวัฒนธรรมยังประกอบไปด้วยวัฒนธรรมกลุ่มย่อยหรื อขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่เป็ นที่ ยึดถื อปฏิ บตั ิ กนั ในคนกลุ่ มใดกลุ่ มหนึ่ งและยังเกี่ ยวข้องไปถึ งชั้นทางสังคมภายในสังคม
นั้นๆ อีกด้วย
ชนชั้นทางสังคมในประเทศไทย แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
1) ระดับสู ง กลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุดของสังคม ผูท้ ี่มีการศึกษาดี
2) ระดับ กลางกลุ่ ม คนที่ ท างานเป็ นพนักงานในออฟฟิ ศหรื อกลุ่ ม ผูใ้ ช้แรงงาน
จานวนมากผ่านการศึกษาระดับวิทยาลัยต้องการให้สังคมยอมรับนับถือ ใช้ชีวิตมีความสุ ขไปแต่ละ
วันมากกว่าจะอดออมเพื่ออนาคต
3) ระดับล่ างกลุ่มผูท้ างานส่ วนใหญ่ซ่ ึ งส่ วนใหญ่จะเป็ นงานประเภทที่ไม่ตอ้ งมี
ทักษะหรื อกึ่งทักษะ ได้รับการศึกษาต่า รายได้นอ้ ย มีมาตรฐานการครองชีพ ระดับความยากจนหรื อ
เหนือกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
แต่ละระดับมี ความแตกต่างกันในด้านของความต้องการ การตัดสิ นใจ การบริ โภค ล้วน
เป็ นที่มาของค่านิยมในการดารงชีวติ เชื่อมโยงกับเรื่ องการบริ โภคสื่ อต่างๆ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ในแต่ละชนชั้นทางสังคมนามาซึ่ งอัตลักษณ์เฉพาะของชนชั้นนั้นๆ
ในปั จจุบนั การเข้าถึ งสื่ อต่างๆทาได้อย่างรวดเร็ วและหลากหลายช่ องทางทั้งสื่ อโทรทัศน์
วิทยุ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และอินเทอร์ เน็ตขึ้นอยูก่ บั ความ สะดวกในการใช้งานของผูท้ ี่ตอ้ งการ
บริ โภคสื่ อในด้านใด ทั้งนี้พ้ืนฐาน จากระดับชนชั้นทางสังคม ย่อมมีผลในการเลือกบริ โภคสื่ อ ไม่วา่
จะเป็ น มุมมอง รู ปแบบพฤติกรรม แบบแผนการดาเนิ นชีวิตที่มาจากค่านิ ยมทางสังคม ของบุคคล
นั้นๆ อีกด้วย
พัฒนาการของเพลงลู ก ทุ่ งเกิ ดขึ้ นจากอิท ธิ พลทางสัง คมและการพัฒนาทางเทคโนโลยี
รวมถึงระยะเวลาการถือกาเนิด เติบโตและได้รับความนิยมของเพลงลูกทุ่ง
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1) ช่วงแรก เป็ นช่วงที่ไม่มีการแบ่งแยกเพลงลูกทุ่งจากเพลงรู ปแบบอื่นๆ เป็ นการ
ผสมผสานดนตรี ไทยเดิ มกับคนตรี สากล ในช่ วงนี้ รูปแบบของเพลงลูกทุ่งยังมีความเกี่ ยวพันธ์กบั
เพลงพื้นบ้านอยู่ ทั้งทานอง จังหวะ และการร้ อง มีวิธีการร้ อง ทาให้ผูช้ มรู้ สึกใกล้ชิด มีเนื้ อหาที่
สะท้อนภาพชนบทที่เป็ นธรรมชาติ ตั้งแต่ความสวยงาม ของภูมิศาสตร์ ไปจนถึงความยากจนของ
ชาวนา
การเล่าเรื่ องราวธรรมชาติหรื อการดารงชีวิต ผ่านเนื้ อเพลงนี้ เอง ทาให้เพลงลูกทุ่ง
เข้าถึ งผูค้ นได้แทบทุ ก ชนชั้นตั้ง แต่ระดับล่ างไปจนถึ งระดับสู ง แต่ช นชั้นระดับล่ า งจะเข้า ถึ ง ได้
มากกว่าเนื่องจากเนื้อหาที่ถูกแต่งมาให้เห็นถึงความความยากลาบากในการใช้ชีวติ
2) ช่ วงเพลงลู กทุ่งรุ่ งเรื อง เป็ นยุคที่เพลงลูกทุ่งได้รับความนิ ยมอย่างกว้าง ขวาง
เนื้ อหาที่ เข้าถึ ง ผูค้ นได้อย่า งมาก มี การนาไปปใช้ ประกอบภาพยนตร์ จนกลายเป็ นการเผยแพร่
หลากหลายสื่ อ ท าให้เ ข้า ถึ ง ได้อย่า งรวดเร็ ว เนื้ อ หาและท านองมี ค วามสนุ ก สนาน มี เรื่ อ งราว
ชี วิตประจาวันของทั้งสังคมไทยเมืองกรุ งและชนบท ในช่วงหลังเนื้อหาของเพลงยังได้รับอิทธิ พล
มาจากการเมื อง และเป็ นช่ วงที่ เกิ ดกระแสเพลงเพื่อชี วิตขึ้น มีการสร้ างภาพยนตร์ เกี่ ยวกับเพลง
ลูกทุ่ง มีการผันตัวของดารามา เป็ นนักร้องลูกทุ่ง นักร้องและผูช้ มมีความใกล้ชิดกัน ทาให้วงการ
ลูกทุ่ง มีความรุ่ งเรื องอย่างแท้จริ ง และการรุ่ งเรื่ องอย่างมากนี้ เอง ทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของ
วงการลูกทุ่งที่ค่อยๆเข้าสู่ ระบบนายทุนอย่างเป็ นกระบวนการ
ในช่ วงนี้ ชนชั้นกลางและชนชั้นสู งมีการเข้าถึงเพลงลูกทุ่งมากขึ้น เนื่ องจากการเผยแพร่ มี
หลากหลายช่องทาง อาทิ ภาพยนตร์ รวมถึงเนื้ อหา ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมความต้องการ
ของคนในระดับ ต่างๆ
1) ช่วงแสงสี และคอนเสิ ร์ต หลังเหตุการณ์ทางการเมืองตุลาคม 2519 ระบอบทุน
นิ ยมเข้ามามี อิทธิ พ ลในวงการเพลงลู กทุ่ง ความสาเร็ จ ของนาร้ องลูกทุ่ งขึ้ นอยู่กบั เงิ นเป็ นปั จจัย
สาคัญ เนื้ อหาเกี่ยว กับการเมืองน้อยลง เนื้ อหาของเพลงรักกลับมาเป็ นที่นิยม เรื่ องราวการดาเนิ น
ชีวติ น้อยลง มีการสะท้อนปั ญหาใหม่ในสังคมมากขึ้น เช่น กรรมกรในโรงงาน สาวบาร์ แรงงานใน
ต่างประเทศ ปั ญหาฝนตก รถติ ด น้ าท่วม การดาเนิ นธุ รกิ จในวงการเพลงลูก ทุ่งต้องใช้เงิ นอย่า ง
มหาศาล เพื่อซื้ ออุปกรณ์การส่ งเสริ มการขายของเพลงลูกทุ่ง ทั้งเครื่ องเสี ยง เทคนิคแสงสี ทาให้วง
ดนตรี ห ลายวงต้องปิ ดตัวเนื่ องจากขาดนายทุ นสนับ สนุ น ดนตรี ใ นช่ วงนี้ ได้รับ อิ ท ธิ พ ลมาจาก
ต่างประเทศ และได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก ทาให้เพลงลูกทุ่งต้องปรับตัวเข้ากับดนตรี สมัยใหม่
ทั้งการร้อง ทานอง การเต้น และมีการแสดงที่เรี ยกว่า “คอนเสิ ร์ต” เกิดขึ้น
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ในช่ วงนี้ มีการเข้าถึ งเพลงลูกทุ่งในชนชั้นทุกชนชั้น เนื่ องจากเนื้ อหาที่ถูกแต่งขึ้นมา การจัดแสดง
คอนเสิ ร์ต และที่สาคัญมีระบอบ นายทุนเข้ามาดูแลธุ รกิ จทาให้มีการวางแผนเพื่อทาให้เพิ่มมูลค่า
ทางธุ รกิจมากขึ้น
2) ช่วงดิ จิตอล เป็ นช่วงที่เพลงลูกทุ่งเข้าสู่ ระบบธุ รกิจค่ายเพลงอย่างแท้จริ ง เพลง
ลูกทุ่งกลายเป็ นผลงานที่ถูกผลิตอย่างเป็ นขั้นตอนไม่มีการเชื่อมโยงของนักร้องกับเนื้อหาของเพลง
ผูล้ งทุ นให้ความสาคัญกับการ ตลาดและการขาย รู ปแบบของเพลงได้อิทธิ พลมาจาก เพลงไทย
สากล มี การแข่ ง ขันสู ง นัก ร้ องที่ ไ ม่ มี สัง กัดต้องเปลี่ ย นอาชี พ เป็ นอย่า งอื่ นเนื่ องจากไม่ ส ามารถ
ดารงชีวติ อยูไ่ ด้จากการรับงานหรื อเดินสายเอง คอนเสิ ร์ตที่ถูกจัดขึ้นนั้นเพื่อการโฆษณาสิ นค้า
ในช่ ว งนี้ วฒั นธรรมของเพลงลู ก ทุ่ ง เข้า ถึ ง คนทุ ก ระดับ เนื่ องจากมี ก าร พัฒนา
เทคโนโลยีให้สามารถเข้าถึ งได้มากขึ้น และด้วยเนื้ อหาที่หลากหลาย ทาให้คนสามารถเลือกรับฟั ง
ในสิ่ งที่ตวั เองพึงพอใจ
จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั คิดว่า สามารถอธิ บายชนชั้นทางสังคมกับเพลงลูกทุ่งได้ง่ายขึ้น
คือ
ชนชั้นสู งกับเพลงลูกทุ่ง ในยุคสมัยแรกเนื้ อหาของเพลงลูกทุ่งจะบรรยายถึงธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม เช่ น ภูเขา ท้องฟ้ า ดอกไม้ หรื อความยากลาบากของชาวนา ทาให้ชนชั้นสู งอาจจะเข้า
ไม่ถึงเนื้ อหาดังกล่ าวนี้ แต่เมื่ อมี การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ด้านความรู้ ในการทาเพลง ทาให้คน
ระดับนี้ เข้าถึ งเพลงลู กทุ่ งได้มากขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นการเช้าถึ งเนื้ อหาที่ถูก ปรับให้เข้า กับเหตุการณ์
ปั จจุ บนั การดารงชี วิตของคนเมื อง และที่สาคัญที่สุดการเข้ามาเป็ นนายทุนดูแลธุ รกิ จของเพลง
ลูกทุ่ง นอกจากนี้ การบริ โภคเพลงลูกทุ่งจากสื่ อต่างๆ ก็สามารถทาได้หลากหลายช่ องทาง รวมถึง
การโฆษณาจากค่ายเพลงเองที่เข้าถึงคนฟังอย่างอัตโนมัติ
ชนชั้นกลางกับเพลงลูกทุ่ง คล้ายๆ หรื อเหมือนกับชนชั้นสู งต่างกันแค่ไม่มีนายทุนเข้ามา
เกี่ยวข้อง
ชนชั้นล่างกับเพลงลูกทุ่ง การเข้าถึงเพลงลูกทุ่งของชนชั้นล่ าง มีการเข้าใจเนื้ อหาที่เพลง
ลูกทุ่ง ได้ถ่ายทอดออกมา เนื่ องจากเป็ นการบรรยายความเป็ นชนบทและความ ยากลาบากของการ
ทางาน เนื้ อหาของเพลงในปั จจุบนั มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ ยุคและทันสมัยมากขึ้น อาจจะไม่มี
เนื้ อหาที่บรรยายถึงความยากลาบาก แต่ก็มีการเสี ยดสี สังคม และก็ยงั คงความเป็ นลูกทุ่งไว้ให้ และ
ในปั จจุบนั คนในระดับนี้ ก็สามารถเลือกรับฟั งหรื อดูเพลงลูกทุ่งได้ในหลากหลายช่ องทางเพราะ
ชนชั้นนายทุนมักจะจัดคอนเสิ ร์ตเพื่อให้เข้าถึงชนชั้นแรงงาน ทาให้เพลงลูกทุ่งยังคงได้รับความนิยม
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ในปั จจุบนั วงการเพลงลูกทุ่งเข้าสู่ ระบบธุ รกิจอย่างเต็มรู ปแบบ และมีการเปลี่ ยนแปลงทั้ง
เนื้ อหา ทานองไปจากช่ วงแรก แต่ในปั จจุบนั เพลงลูกทุ่งก็ได้รับความนิ ยมจากผูฟ้ ั งอย่างต่อเนื่ อง
เพราะการพัฒนาการแสดงให้ตื่นตาตื่นใจทาให้เรี ยกความสนใจจากผูช้ มได้ ถึงแม้ว่าองค์ประกอบ
ต่างๆ จะเปลี่ยนไปตามความนิยมก็ตาม

2.2 แนวคิดค่ านิยมในสั งคม
“ค่านิ ยม” เป็ นความเชื่ อหรื อความรู้สึกนึกคิดของบุคคล มีช่วงระยะเวลาในการสร้าง และ
ดาเนิ นจนกลายเป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต ค่านิ ยมจะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคลให้
แสดงออก โดยบุคคลที่มีค่านิ ยมที่เหมือนหรื อคล้ายกันก็จะรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม ค่านิยมจึงเป็ นความ
เชื่ออย่างหนึ่งซึ่ งในบางครั้งก็ตอ้ งใช้ดุลยพินิจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ค่านิยมมีท้ งั ลักษณะของเนื้อหา (Content) และลักษณะของความรู้สึกที่เข้มข้น (Intensity) โดย
ลักษณะของเนื้ อหาก็คือการตัดสิ นใจว่าอะไรควรทา ไม่ควรทา อะไรถูกต้อง อะไรดี อะไรเป็ นที่
ต้องการ ส่ วนลักษณะของความรู ้สึกที่เข้มข้นก็คือระดับความรู้สึกความมัน่ ใจในการแสดงออก ต่อ
สิ่ งเร้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าสาคัญอย่างไร คนบุคคลนั้นมีระดับขั้นของค่านิยมที่ก่อรู ปขึ้นมาเป็ นระบบ
ค่านิ ยมของตัวเอง (Value System) ระบบค่านิ ยมของตนเองจะมีความเกี่ ยวเนื่ องกับค่านิ ยมเรื่ อง
อิสรภาพ ความสบายใจ ความเคารพตนเอง ความสื่ อสัตย์ ความเชื่ อฟัง และความเสมอภาค ซึ่ งจะ
แสดงออกของพฤติกรรมบุคคล และมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นที่อยูใ่ นสังคมนั้นได้ดว้ ย
Garforth (1962) ได้ให้ความหมายว่า ค่านิยมหมายถึง เครื่ องบ่งชี้ ให้เห็นคุณค่าของสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งซึ่ งสิ่ งนั้นเป็ นสิ่ งที่ตวั เราเลือกและเห็นคุณค่าในสิ่ งนั้นมากกว่าสิ่ งอื่น ค่านิยมจึงเป็ นคุณสมบัติที่
มีคุณค่าแก่การเลื อก เช่ น ค่านิ ยมเกี่ ยวกับวัตถุได้แก่ เงิ น นาฬิ กา รถยนต์ เป็ นต้น ค่านิ ยมเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมได้แก่ ความเมตตา ความสุ ภาพ
Crutchfield (1966) ได้กล่าวว่า ค่านิยมหมายถึงความเชื่อว่าสิ่ งใดเป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนา ไม่
พึงปรารถนา หรื อเป็ นสิ่ งที่ดี สิ่ งที่ไม่ดี จะสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของสังคม และเป็ นสิ่ งที่สังคม
ยึดถือบุคคลใดยอมรับค่านิยมใดเป็ นของตน ค่านิยมนั้นก็จะเป็ นเป้ าหมายในชีวติ ของบุคคลนั้น
Rokeach (1973) ได้ให้ความหมายว่า ค่านิ ยม คือ ความเชื่ อที่เป็ นแนวทางการแสดงออก
(Action) และการใช้วิจารณญาณ (Judgment) ในสถานการณ์ที่หลากหลายของบุคคล ซึ่ งแสดงให้
เห็ นว่า การมีระบบค่านิ ยมที่ต่างกันก็จะมีการแสดงออกที่ต่างกันด้วย โดยค่านิ ยมจะมีอิทธิ พลต่อ
ทัศนคติ การรับรู ้ ความต้องการ และการจูงใจค่านิยมยังเป็ นความเชื่ออย่างหนึ่ งมีลกั ษณะถาวรโดย
เชื่อว่าวิถีทางหรื อจุดหมายปลายทางชีวิต เป็ นสิ่ งที่ตนหรื อสังคมเห็นดี เห็นชอบหรื อสมควรที่จะยึด
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ปฏิบตั ิมากกว่าวิถีชีวติ หรื อเป้ าหมายชีวติ อย่างอื่น ซึ่ งค่านิยมไทยใหม่จะมีลกั ษณะสากลมากขึ้นเช่น
นิ ยมยกย่องวัตถุ ความมัน่ คง ความหรู หรา ความฟุ่ มเฟื อย ความเป็ นอิสระเป็ นตัวของตัวเอง ไม่ยึด
มั่น ในประเพณี ชื่ น ชมวัฒ นธรรมตะวัน ตก และเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ โ ดยเฉพาะการใช้
โทรศัพท์มือถื ออานาจ และเกี ยรติยศชื่ อเสี ยงการดูแลรักษาสุ ขภาพด้วยโภชนาการ และการออก
กาลังกาย
พระมหาอดิศรถิรสี โล (2540) ได้ให้ความหมายว่าค่านิยมหมายถึง แนวความประพฤติหรื อ
สภาพของการกระทาใดๆ ที่บุคคลหรื อสังคมนิ ยมชมชอบ และเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าควรแก่การ
ประพฤติปฏิ บตั ิจึงยอมรับยึดถื อมาเป็ นแนวทางประพฤติอย่างสม่าเสมอหรื ออย่างน้อยก็ช่วั ระยะ
หนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของตนเองหรื อสังคม
ค่านิ ยม (Value) ของสังคมไทยนั้น ราตรี พัฒนรังสรรค์ (2544, น. 50-52) ได้ให้ความหมาย
ของค่านิ ยมไว้วา่ สิ่ งที่คนสนใจสิ่ งที่คนปรารถนาจะได้ ปรารถนาจะเป็ นหรื อกลับกลายมาเป็ นสิ่ งที่
คนถื อว่าต้องปฏิ บตั ิ เป็ นสิ่ งที่น่าบูชายกย่องว่าเป็ นสิ่ งที่ดี สมควรที่สมาชิ กในสังคมจะต้องกระทา
และมีความสุ ขที่จะเห็นได้ฟังได้เป็ นเจ้าของเป็ นเป้ าหมายที่สังคมอยากให้มี อยากให้เป็ นค่านิยม คือ
รู ปแบบความคิดของคนสังคมที่จะพิจารณาตัดสิ นว่าสิ่ งใดมีคุณค่ามีประโยชน์ถูกต้องหรื อเหมาะสม
ซึ่ งสมาชิ กในสังคมควรจะยึดถื อเพื่อเป็ นแนวประพฤติปฏิบตั ิค่านิยมของสังคมถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของวัฒนธรรม เพราะมีการเรี ยนรู ้ ปลูกฝัง และถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึ่ งไปยังคนอีกรุ่ นหนึ่ งค่านิยม
เป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลสมัยค่านิยมจึงเป็ นวิถีของการจัดรู ปความประพฤติที่มีความหมาย
ต่อบุคคลจะเป็ นแบบฉบับความคิดที่ฝังแน่ นสาหรับยึดถือ และปฏิบตั ิตนในสังคม และชี วิตหรื อ
เลือกปฏิบตั ิเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ และสถานการณ์น้ นั ค่านิยมถึงรวมถึงจุดหมายหรื อความต้องการ
ในชีวติ และสิ่ งที่บุคคลชอบ
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสรุ ปได้วา่ ค่านิยมหมายถึง ความเชื่อต่อสิ่ งต่างๆ ของ
บุ คคลในสั งคมที่ เห็ นว่าเป็ นสิ่ ง ที่ มี คุณค่า ควรแก่ ก ารประพฤติ ปฏิ บตั ิ เพื่อให้บ รรลุ เป้ าหมายของ
ตัวเองและสัง คมโดยค่ านิ ยมของบุค คลจะแฝงอยู่ภายในความคิ ดอารมณ์ ความรู้ สึ ก และเจตคติ
สามารถช่ วยให้การดาเนิ นชี วิตระหว่างสมาชิ กในสังคมมีความสอดคล้องสัมพันธ์ต่อกันลดความ
ขัด แย้ง และความตึ ง เครี ย ดของสมาชิ ก ในสั ง คมค่ า นิ ย มเป็ นสิ่ ง ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ต าม
สภาพแวดล้อม และความเหมาะสมในแต่ละยุคสมัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทาให้สังคม
นั้นเกิดมีค่านิยมใหม่มาทดแทนค่านิยมเดิม
ราตรี พัฒนรังสรรค์ (อ้างใน สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2544, น. 368-369) ได้กล่าวถึงลักษณะ
ค่านิยมไว้ดงั ต่อไปนี้
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1) ค่านิยมเป็ นสิ่ งที่เรี ยนรู้
2) ค่านิยมเป็ นแรงจูงใจที่ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
3) ค่า นิ ย มมักจะเป็ นค่า นิ ย มที่ กลุ่ มคนในสังคมยึดถื อว่าส าคัญดังนั้นจึ งมี ผูแ้ บ่ ง
ค่านิยมเป็ นประเภทได้ 6 ประเภทคือ
(1) ค่ า นิ ย มทางทฤษฎี หมายถึ ง หลัก การ และความจริ ง ซึ่ ง มัก จะยึดถื อโดย
นักวิทยาศาสตร์
(2) ค่านิ ยมทางเศรษฐกิจหรื อความมัน่ คัง่ มักจะยึดถือโดยผูเ้ สี่ ยงโชคที่หวังจะ
รารวย
(3) ค่านิยมทางสุ นทรี ยภาพเป็ นค่านิยมของผูท้ ี่แสวงหาความงามตามธรรมชาติ
เช่น พวกศิลปิ นนักแต่งเพลง
(4) ค่านิ ยมทางการเมืองหรื ออานาจนิ ยมซึ่ งเป็ นค่านิ ยมของบุคคลที่ตอ้ งการ
อานาจควบคุมผูอ้ ื่น
(5) ค่ า นิ ย มทางสั ง คมหรื อสวัส ดิ ก ารเพื่ อ คนอื่ น ซึ่ งเป็ นค่ า นิ ย มของนั ก
มนุษยธรรม และนักสังคมสงเคราะห์
(6) ค่านิยมทางศาสนาเป็ นค่านิยมของบุคคลที่เสาะแสวงหาหลักการที่จะทาให้
มนุษย์อยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุ ขทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า
4) ค่านิ ยมประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ องค์ประกอบเชิ งอารมณ์
ความรู้สึก องค์ประกอบเชิงพุทธิปัญญาหรื อการรู้คิด และองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม
5) ค่านิ ยมเปลี่ ยนแปลงได้แต่ยากกว่าการเปลี่ ยนทัศนคติเพราะค่านิ ยมค่อนข้าง
รุ นแรงซับซ้อน และมักจะมีการให้คามัน่ ผูกมัดตนเอง และพยายามที่จะแสดงให้ผอู้ ื่นทราบ
6) ค่านิ ยมเปลี่ ยนแปลงตามชุ นชนสังคม และวัฒนธรรมที่บุคคลนั้นเป็ นสมาชิ ก
เช่น ค่านิยม การเกรงใจเป็ นค่านิยมที่เป็ นเอกลักษณ์ของคนไทยแต่ค่านิยมอื่นๆ เช่น การเคารพผูท้ ี่มี
อาวุโสเป็ นค่านิ ยมที่ร่วมกับบุคคลที่อยูใ่ นประเทศที่มีวฒั นธรรมทางตะวันออก เช่น ประเทศญี่ปุ่น
เป็ นต้น
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ศุภร เสรี ยร์ ัตน์, องอาจ ปทะวานิช, และปริ ญ ลักษิตานนท์ (2546, น.
205-209) ได้กล่าวถึงค่านิ ยมหรื อคุณค่า (Value) และรู ปแบบการดารงชีวิต (Lifestyle) ว่าค่านิยม
หรื อคุ ณค่าหมายถึง ความนิ ยมในสิ่ งของหรื อบุคคลหรื อความคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ประกอบกับ
รู ปแบบการดารงชีวิต (Lifestyle) คือ รู ปแบบของการดารงชี วิตโดยแสดงออกในรู ปของกิจกรรม
(Activities) ความสนใจ (Interests) ความคิดเห็น (Opinions) ซึ่ งรู ปแบบการดารงชี วิตขึ้นอยูก่ บั
วัฒนธรรมของสังคมหรื อกลุ่มอาชี พของแต่ละบุคคลซึ่ งจะแตกต่างกันนักการตลาดเชื่อว่าการเลือก
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ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบุ ค คลขึ้ น อยู่ก ับ ค่ า นิ ย ม และรู ป แบบการด ารงชี วิต นัก การตลาดจะต้อ งค้น หา
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ นค้าของบริ ษทั กับกลุ่มรู ปแบบการดารงชีวิตต่างๆเพื่อจะได้นาเสนอสิ นค้า
และบริ การที่สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสมค่านิยม (Values) อาจแบ่งตาม
ลักษณะได้เป็ น 2 กลุ่มคือ 1) ค่านิ ยมในจุดหมายปลายทางของชีวิต (Terminal Values) 2) ค่านิยม
เกี่ยวกับเครื่ องมือให้เกิดพฤติกรรม (Instrumental Values)
สุ นทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522) ได้แบ่งประเภทของค่านิยมไว้คือ ค่านิ ยมวิถี
ปฏิบตั ิ (Instrumental Values) และ ค่านิยมจุดหมายปลายทาง (Terminal Values)
1) ค่า นิ ย มวิถีป ฏิ บตั ิ คื อ ค่ านิ ยมต่า งๆ ที่เป็ นการกระท า (Means) ที่นาไปสู่
เป้ าหมาย(Goals) ซึ่ งวิ ถี ป ฏิ บ ัติ น้ ี เป็ นเกณฑ์ ข องบุ ค คลในสั ง คมยึ ด ถื อ ปฏิ บ ัติ หากต้อ งการ
ความก้าวหน้า ประสบความสาเร็ จในชีวติ ค่านิยมวิถีปฏิบตั ิ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) ค่านิยมทางศีลธรรม ในความหมายที่วา่ การฝ่ าฝื นแบบอย่างความประพฤติ
ดังกล่าว จะนาไปสู่ ความสานึก ความรู้สึกผิด
(2) ค่ า นิ ย มส่ ว นบุ ค คล เช่ น การเป็ นตัว ของตัว เอง การมี ค วามสามารถ
การศึกษาที่สูงค่านิยมเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในความหมายที่วา่ การฝ่ าฝื นแบบอย่างความ
ประพฤติดงั กล่าว จะนาไปสู่ ความอับอาย ผิดหวังกับตนเอง แล้วนาไปสู่ ความสานึกผิด
2) ค่านิ ยมจุดหมายปลายทาง คือ ค่านิ ยมที่เป็ นเป้ าหมายในชี วิตซึ่ งสาคัญมากใน
ชีวติ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) ค่ า นิ ย มที่ ท าเพื่ อ ชี วิต ส่ ว นตัว เช่ น ความมั่ง มี ความมี ค วามสุ ข ในชี วิ ต
ครอบครัวความภาคภูมิใจในตนเอง เป็ นต้น
(2) ค่านิยมที่ทาเพื่อสังคม เช่น ความมัน่ คงของชาติ การช่วยเหลือผูอ้ ื่น เป็ นต้น
สุ นทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522) ได้ทาการวิจยั เรื่ องค่านิยมและระบบค่านิยมไทย
โดยแบ่งเป็ น ค่านิ ยมวิถีปฏิ บตั ิ (Instrumental Values) และ ค่านิ ยมจุดหมายปลายทางของ ชี วิต
(Terminal Values)
ค่านิยมวิถีปฏิบตั ิ (Instrumental Values) มี 23 ข้อ ดังนี้
1) การบังคับตัวเอง
2) การเป็ นตัวของตัวเอง
3) การปรับตัวเข้ากับจังหวะและสิ่ งแวดล้อม
4) การประมาณตนและความรักสันโดษ
5) การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
6) การมีความรู้ความสามารถ
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7) การสารวมและสงบ
8) การรักษาน้ าใจ
9) การมีความรักใคร่ สนิทสนมกัน
10) การให้อภัย
11) ความกตัญญูรู้คุณ
12) ความทะเยอทะยาน
13) ความสุ ภาพ
14) ความอ่อนน้อม เชื่อฟัง
15) การมีการศึกษาสู ง
16) การมีความกล้า
17) การมีความซื่อสัตย์
18) การมีความรับผิดชอบ
19) ความสนุกสนานร่ าเริ ง
20) การมีความคิดสร้างสรรค์
21) การมีความสะอาด
22) การมีน้ าใจ เมตตาอารี
23) การรับฟังความคิดเห็นผูอ้ ื่น
ค่านิยมจุดหมายปลายทางของ ชีวติ (Terminal Values) มี 20 ข้อ ดังนี้
1) การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
2) การมีชื่อเสี ยง มีเกียรติ เป็ นที่ชื่นชมในสังคม
3) การมีชีวติ ที่ตื่นเต้น เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
4) การมีงาน มีเงิน พอกินพอใช้ ไม่เดือดร้อน
5) การมีมิตรที่ดี
6) การมีคนรักเข้าใจ ใกล้ชิดกันกับเพศตรงข้าม
7) การมีหลักธรรม ศาสนา เป็ นที่พ่ ึง
8) การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
9) รักธรรมชาติ ดนตรี และศิลปะ
10) ความพึงพอใจในการเป็ นผูม้ ีความรู้
11) ความภาคภูมิใจในตนเอง
12) ความมัน่ คง เจริ ญก้าวหน้าของประเทศ
13) ความมัง่ มีเงินทองและวัตถุ
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14) รักอิสระเสรี
15) การสุ ขใจกับสิ่ งที่ตนมีอยู่
16) ความเสมอภาค
17) ความสาเร็ จในชีวติ
18) มีความสุ ขในชีวติ ครอบครัว
19) ความสุ ขสาราญ รื่ นเริ งบันเทิงใจด้วยสิ่ งบาเรอ
20) มีโลกที่สันติสุข
งานวิจยั เรื่ องค่านิ ยมและระบบค่านิยมไทยของ สุ นทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522)
ได้ทาการวิจยั โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปจนถึงอายุ 80 ปี ปรากฏผลการวิจยั
ดังต่อไปนี้ คือ
1) ค่ า นิ ย มกับ ถิ่ น ฐานที่ อ ยู่ ใ นด้า นค่ า นิ ย มจุ ด หมายปลายทางมี 15 ค่ า นิ ย มที่
ชาวเมื อง และชาวชนบทมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ
ค่ า นิ ย มมี หลัก ธรรม และศาสนาเป็ นที่ พ่ ึ ง ซึ่ ง ชาวชนบทให้ค วามส าคัญเป็ นอันดับ 2 ในขณะที่
ชาวเมืองให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 13
2) ค่ า นิ ย มระดับ การศึ ก ษาในด้า นค่ า นิ ย มวิธี ป ฏิ บ ัติ พบว่า ผูม้ ี ก ารศึ ก ษาระดับ
ต่างกันมี ความแตกต่างกันทางค่านิ ยมวิถีปฏิบตั ิในสังคมอย่างมาก คือมีค่านิ ยมแตกต่างกันถึง 20
ด้าน จากค่านิยมทั้งหมด 23 ด้าน ค่านิยมที่ผมู้ ีการศึกษาต่าให้ความสาคัญมากกว่าผูม้ ีการศึกษาสู งคือ
ด้านความกตัญญู การรั กษาน้ าใจ การให้อภัย การพึ่งพาอาศัยกัน และความอ่อนน้อมเชื่ อฟั ง ส่ วน
ค่านิ ยมที่ผมู ้ ีการศึกษาสู งให้ความสาคัญมากกว่า (มีการศึกษาต่านั้นได้แก่ การศึกษาสู ง การเป็ นตัว
ของตัวเอง ความรับผิดชอบการมีความสามารถสู ง การมีแนวคิดกว้าง และความคิดสร้างสรรค์
3) ค่านิ ย มกับ อาชี พ พบความแตกต่างกันอย่างมากในระหว่างกลุ่ มอาชี พ ต่างๆ
เกื อบทุกค่านิ ยม ค่านิ ยมที่มีจุดหมายปลายทางที่ไม่แตกต่างกันคือ ความกว้างขวางในสังคม และ
ความมัง่ มีเงินทองวัตถุ ส่ วนค่านิ ยมวิธีปฏิบตั ิที่ไม่แตกต่างกันตามอาชีพ คือ ค่านิยมหารปรับตัวเข้า
กับโอกาสจังหวะ และสิ่ งแวดล้อม ความกล้า และความสะอาด
4) ค่า นิ ย มกับ เพศ ผลวิจยั พบว่า เพศชาย และเพศหญิง มี จุดหมายปลายทาง 12
ค่านิ ยมที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่แตกต่างกันมาก คือ ความเสมอภาค ซึ่ งเพศชายให้
เป็ นอันดับที่ 2 ส่ วนเพศหญิงให้เป็ นอันดับที่ 1
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จากเอกสาร และงานวิจยั ข้างต้นสรุ ปได้วา่ ค่านิยมของบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปร
ต่างๆ ซึ่ งอยูก่ บั ภูมิหลังของบุคคล เป็ นต้นว่า ตัวแปรด้านถิ่นที่อยูอ่ าศัย มีผลทาให้ค่านิยมของบุคคล
แตกต่าง กันออกไป แม้แต่เพศหรื อระดับการศึกษา ก็สามารถทาให้มีค่านิยมที่แตกต่างกันไปด้วย
ซึ่ งในการที่จะพิจารณาว่าคุณลักษณะใดเป็ นค่านิยมหรื อไม่น้ นั ความพิจารณาตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้คือ (พนัส หันนาคินทร์ , 2520, น. 18-21)
1) ค่านิ ยมนั้นเกิ ดจากการเลือกอย่างเสรี ของบุคคลผูน้ ้ นั หรื อไม่ หากมีการบังคับ
ให้บุคคลเลือกค่านิยมใด ค่านิยมหนึ่ งแล้ว จะเรี ยกว่าเป็ นค่านิยมที่แท้จริ งไม่ได้ เพราะสิ่ งนั้นเป็ นสิ่ ง
ที่เกิดขึ้นจากภายนอก ไม่ได้เกิดขึ้นจากการยินยอมพร้อมใจเห็นคุณค่าของสิ่ งนั้นอย่างแท้จริ ง และ
สิ่ ง ที่ มี ล ัก ษณะนอกจากข้า งนอกเช่ นนี้ ในระยะเวลาไม่ นานนัก ก็ จะสู ญสิ้ นไป ไม่ ไ ด้ค งอยู่เป็ น
คุณสมบัติประจาตัวของบุคคล
2) บุคคลมี ทางเลื อกค่านิ ยมอื่นอีกหรื อไม่ (Choice among Alternatives) ถ้ามี
ค่านิยมให้บุคคลพิจารณาเพียงอย่างเดียว ก็หมายความว่าบุคคลไม่มีทางหรื อโอกาสที่จะเลือกคุณค่า
ด้วย ดังนั้นการเปรี ยบเทียบ และการตัดสิ นใจว่าจะรับหรื อไม่รับเท่านั้น จะต้องพิจารณาถึงข้อดีหรื อ
ข้อเสี ย หรื อความเหมาะสมหรื อไม่ก็หมดไป ดังนั้นค่านิยมที่บุคคลจะยึดถือนั้นจะต้องได้มาจากการ
เลือกจากค่านิยมหลายอย่างที่มีอยู่ เพื่อที่จะได้มีโอกาสเปรี ยบเทียบคุณสมบัติในแง่มุมต่างๆ ได้
3) การเลือกค่านิยมนั้น กระทาหลังจากที่บุคคลได้พิจารณาถึงข้อดีขอ้ เสี ย และผลที่
จะตามมาจากการรับนับถือค่านิ ยมต่างๆ ที่มีให้บุคคลเลือกหรื อไม่ การถูกบังคับให้เลือก หรื อเลือก
โดยไม่ได้คิดให้รอบคอบ และถ่องแท้แล้วนั้น จะถือว่าไม่ได้เป็ นค่านิ ยม การเลือกค่านิ ยมต้องไม่
กระทาด้วยอารมณ์ แต่จะต้องเป็ นไปด้วยการใช้สติปัญญา ไตร่ ตรองโดยละเอียด เช่ น ด้วยการใช้
กระบวนการคิดเชิงปรัชญา เป็ นต้น
4) บุ ค คลเทิ ดทู น และรัก ษาค่า นิ ย มที่ บุค คลเลื อกไว้แล้วนั้นอย่า งมัน่ คงหรื อไม่
ถึงแม้ว่าในตอนแรกบุคคลอาจจะไม่สบายใจนักที่จะทา แต่บุคคลก็พยายามทาด้วยความสานึ กใน
คุ ณค่า และมี ความภาคภูมิใจที่ ได้ทา เช่ น การตัดสิ นใจที่จะทาการปราบเสี้ ยนหนามของแผ่นดิ น
ถึงแม้วา่ จะต้องเสี่ ยงชีวติ แต่บุคคลก็จะภูมิใจมากกว่าที่จะอยูอ่ ย่างเป็ นทาส
5) บุคคลยืนหยัดในค่านิยมที่บุคคลเลือกไว้แล้วอย่างเด็ดเดี่ยว และเหนียวแน่น ถ้า
บุคคลยังไม่แน่ใจในค่านิยมที่บุคคลยึดถือ บุคคลก็อาจจะละอายต่อการแสดงว่าบุคคลยอมรับนับถือ
ในค่านิ ยมนั้น และไม่กล้าที่จะยืนยันถึงความดีแห่ งค่านิยมนั้นต่อยบุคคลอื่น โดยเฉพาะที่จะยืนยัน
ต่อการโจมตีจากฝ่ ายที่ไม่เห็นด้วยในค่านิยมนั้น
6) บุคคลสามารถแสดงออกด้วยการกระทาเพื่อชี้ ให้เห็นว่าบุคคลยอมรับนับถือใน
ค่านิยมนั้นหรื อไม่ เช่น บุคคลยินดีที่จะเสี ยสละกาลังกาย กาลังทรัพย์หรื อเวลา เพื่อที่จะปฏิบตั ิตวั ให้
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เป็ นไปตามค่านิยมที่บุคคลยกย่องนับถือ ทั้งนี้เพราะสิ่ งที่บุคคลเรี ยกว่าค่านิยมนั้นจะเป็ นสิ่ งที่นาทาง
ในการดาเนิ นชี วิตตามปกติของบุค คล หากว่าบุคคลแสดงความนิ ยมนับถือในค่านิ ยมชัดๆ แต่จะ
ปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตามค่านิยมนั้นแล้ว เห็นจะเรี ยกว่าเป็ นค่านิยมของบุคคลไม่ได้
7) มีการกระทาซ้ าในสิ่ งที่บุคคลยึดถือเป็ นค่านิยมหรื อไม่ อาจจะมีการกระทาซ้ าๆ
จนเป็ นกิ จวัตรประจาวันก็ได้ ค่านิ ยมเหล่านี้ จะแสดงออกในการกระทาต่างๆ ภายใต้สภาวะ และ
เวลาที่แตกต่างกันออกไป สิ่ งที่ปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วหายไปนั้น เรี ยกว่าค่านิยมไม่ได้ ค่านิยม
จะต้องมีความคงทน และเป็ นแบบฉบับในการดาเนิ นชี วิตของบุคคลอย่างก็ตอ้ งมีช่วงเวลาที่นาน
พอสมควร
แนวคิ ด อุ ด มคติ หรื อ คุ ณ ลัก ษณะใด หากขาดคุ ณ สมบัติ ท้ งั 7 ประการนี้ ไม่ ว่า จะขาด
คุ ณสมบัติใดคุ ณสมบัติหนึ่ ง ย่อมน่ าสงสัยว่าจะเป็ นค่านิ ยมหรื อไม่ อย่างไรก็ตามอาจจะมีค่านิ ยม
บางอย่างที่เป็ นที่ยอมรับนับถือ และถ่ายทอดกันมาเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม จนถือได้วา่ เป็ นค่านิยม
ที่มีลกั ษณะคงตัวเป็ นค่านิ ยมหรื อลักษณะนิ สัยประจาชาติ ค่านิยมเหล่านี้ เป็ นเรื่ องที่จะต้องปลูกฝัง
ให้แก่คนในชาติโดยไม่ขอ้ ยกเว้น ไม่มีทางเลือก และเร่ งรี บ เพื่อให้เกิดผลเป็ นค่านิยมประจาตัวของ
คนในชาติ เช่ น ค่านิ ยมเรื่ องความรักชาติ ความเป็ นชาตินิยม ความนิยมไทย ความสานึ กในหน้าที่
ความกตัญญู กตเวที และความจงรักภัก ดี ต่อพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นต้น (ส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2523)
ประกอบกับในแต่ละสังคมมีค่านิยมที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความคิด ความเชื่อ
ลักษณะนิสัย แบบแผนในการดาเนินชีวติ ตลอดจนค่านิยมที่สังคมภายในยึดถือ ในขณะเดียวกันเมื่อ
สภาพแวดล้อมมี ก ารเปลี่ ย นแปลงก็ มี ผลท าให้ค่า นิ ย มของบุ ค คลนั้น ๆ เปลี่ ย นแปลงไปได้เช่ น
เดี ยวกันสังคมไทยดัง่ เดิ มเป็ นสังคมแบบเกษตรกรรม คนในสังคมส่ วนใหญ่นับถื อศาสนาพุท ธ
บรรทัดฐานทางสังคม และค่านิยมส่ วนใหญ่จะมีพ้นื ฐานมาจากศาสนาพุทธ นอกจากนี้ยงั มีพิธีกรรม
มาจากศาสนาพราหมณ์ ระบบศักดินา ระบบเกษตรกรรม ความเชื่อในเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธ์ และความ
กลัวที่ ไ ร้ เหตุ ผ ลและจากการศึ ก ษาของ กี รติ ศรี วิเชี ย ร (2523, น. 23-25) พบว่า เอกสาร และ
วรรณกรรมต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่ งได้สะท้อนออกถึงความเป็ นค่านิยมของคนไทย และสรุ ปได้
ว่าคนไทยสมัยก่อนมีค่านิยมที่เด่นชัด คือ
1) การทาความดี ความดี ที่คนไทยนิ ยมยกย่องได้แก่ ความกตัญญูกตเวที ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตความขัน ความเมตตากรุ ณา ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่เป็ นต้น
2) การเคารพผูอ้ าวุ โ ส คนไทยมี ค วามเคารพนับ ถื อ ผูอ้ าวุ โ สกว่ า เห็ น ได้จ าก
ประเพณี ข นบธรรมเนี ยมที่ ป ฏิ บ ตั ิ สื บต่ อกันมา ผูอ้ ่ อนอาวุโสต้องเคารพนับ ถื อ และแสดงกริ ย า
มารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผูม้ ีอาวุโสกว่า
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3) ยกย่องผูม้ ีความรู้ คนยกย่องผูม้ ีความรู้หรื อผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง ทั้งนี้ เพราะเห็นว่า
เมื่อมีความรู ้ แล้วจะเป็ นที่เชื่ อถื อ และยกย่องในสังคม หางานที่สบายๆ ทาได้ อีกทั้งยังอาจได้เป็ น
ใหญ่เป็ นโต มีคนนับหน้าถือตา หรื อที่เรี ยกว่า”เป็ นเจ้าคนนายคน” อีกด้วย
4) การรั ก ษาหน้า คนไทยมัก จะท าอะไรโดยค านึ ง ถื อศัก ดิ์ ศรี และหน้า ตาของ
ตนเองตลอดจนครอบครัวและวงศ์ตระกูล
ต่ อมาเมื่ อสภาพสั ง คมได้เปลี่ ย นแปลงไป ความคิ ด ความเชื่ อเกี่ ย วกับ ชี วิต สัง คม และ
การศึกษาของคนไทยก็ได้เปลี่ ยนแปลงตามไปบางส่ วนโดยมีค่านิยมที่สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้ (กีรติ ศรี
วิเชียร, 2523, น. 59-61)
1) เงิ น คนไทยเชื่ อว่า “เงิ น ” หรื อความมัง่ คัง่ ของบุค คลเป็ นของสาคัญ เงิ นมี
อิทธิ พลเป็ นตัวกาหนดแนวทาง และรู ปแบบพฤติกรรมของคนไทย
2) อานาจ เป็ นสิ่ งที่คนทุกคนปรารถนากันทั้งนั้น เพราะอานาจจะนามาซึ่ งเงินทอง
ทรั พ ย์สมบัติ สิ่ ง ของ การยอมรั บ การยกย่องนับ ถื อ ความรั ก ความเข้าใจซึ่ ง เป็ นสิ่ ง สนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ท้ งั ทางกาย และทางใจ
3) ความเป็ นผูอ้ าวุโส เป็ นค่านิ ยมของคนไทยที่แบ่งออกได้เป็ นผูม้ ีตาแหน่ ง และ
ฐานะทางสังคมหรื อราชสู ง ผูท้ ี่สูงอายุ และผูม้ ีอายุราชหรื ออายุการทางานเฉพาะอย่างมานานคน
ทัว่ ไปนับถือและยกย่องผูอ้ าวุโส ถือว่าเป็ นผูม้ ีอายุมาก ทางานมานาน มีประสบการณ์ในชีวิต เป็ นผู้
รอบรู้ และเข้าใจโลก
4) ความใจกว้าง หมายถึ ง มีจิตใจเป็ นนักกี ฬา ไม่ตระหนี่ มีลกั ษณะเป็ นชายแท้
เป็ นคนกว้างขวาง มีใจบุญ เป็ นต้น
5) การเป็ นเจ้านาย เนื่ องจากสังคมไทยเป็ นสังคมแบบมีชนชั้น ซึ่ งเป็ นมรดกตก
ทอดกันมากว่าเจ็ดร้อยปี จึงนิยมการเป็ นเจ้านายอันได้แก่ การได้รับแต่งตั้งให้มีตาแหน่งเกียรติยศใน
สั ง คมการท างานและการมี ย ศถาบรรดาศัก ดิ์ มี อ านาจหน้า ที่ ผู้มี ค วามรู้ การเป็ นผู้มี ค วามรู้ มี
การศึ ก ษาสู ง มี ป ริ ญญาสู ง ๆ เป็ นเรื่ อ งที่ ค นไทยถื อว่า มี เกี ย รติ ม าก สั ง คมยอมรั บ ให้เกี ย รติ ให้
ตาแหน่งสู งทาให้มีฐานะทางสังคมเหนือผูอ้ ื่น ป้ องกันไม่ให้เกิดปมด้อยแก่ตนเอง
เพิ่ม สุ พตั รา สุ ภาพ (2539) ได้กาหนดค่านิยมของไทยไว้ 37 ข้อดังนี้
1) รักพระมหากษัตริ ย ์
2) นับถือพุทธศาสนา
3) เงิน
4) ยกย่องอานาจ
5) นิยมเจ้านายและยศถาบรรดาศักดิ์
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6) เคารพผูอ้ าวุโส
7) รักพวกพ้อง
8) กตัญญู
9) ยกย่องผูม้ ีความรู้
10) เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
11) ความเป็ นไท
12) ไม่ชอบขัดใจใคร
13) ไม่ตรงต่อเวลา
14) ชอบผัดผ่อนเลื่อนเวลา
15) ให้อภัยกันง่าย
16) ยิม้ เสมอ
17) ไม่กล้าเสี่ ยง ขาดความความอดทน
18) นิยมวัตถุสิ่งของ
19) ชอบเสี่ ยงโชค
20) ขาดความกระตือรื อร้น
21) รักความสนุกสบาย
22) ชอบความสบาย
23) ชอบงานพิธี
24) เชื่อถือโชคลาง
25) ขาดระเบียบวินยั
26) สอดรู้สอดเห็น
27) ตัวใครตัวมัน
28) ชอบโฆษณา
29) ชอบของแจกหรื อของแถม
30) ลืมง่าย
31) กินพร่ าเพรื่ อ
32) นิยมบุคคลมากกว่าอุดมการณ์
33) ชอบนับญาติ
34) สุ ภาพเรี ยบร้อย
35) ชอบต่อรอง
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36) เห็นใครดีกว่าไม่ได้
37) ชอบพูดหรื อบอกเล่าเกินความเป็ นจริ ง
รัชนีกร เศรษโฐ (2528, น. 59) ได้ศึกษาค่านิยมการผลการวิจยั เรื่ อง ค่านิยมไทยของ สุ นทรี
โคมิน และสนิ ท สมัครการ (2522) และสรุ ปออกมาได้ว่า ค่านิ ยมไม่ว่าจะเป็ นคนชนบทหรื อคน
เมืองให้คุณค่าเหมือนกันจนอาจเชื่ อถือได้ว่า เป็ นค่านิ ยมลักษณะของคนไทยที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย
ได้แก่ ความซื่ อสัตย์ ความเสมอภาค การปรับตัวเข้ากับโอกาส จังหวะ และสิ่ งแวดล้อม ความรักใน
อิสระเสรี ความสงบสุ ขทางใจ ความสุ ภาพ ความมีน้ าใจ การบังคับตนเอง การศึกษาสู ง การประ
มานตน และรักสันโดษการมีอารมณ์สงบ และสารวม ตลอดจนความรักใคร่ สนิทสนมชอบพอกัน
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า ค่านิ ยมของแต่ละบุคคลเกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในตัวของ
บุคลนั้น และสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม ค่านิ ยมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้า
แรงผลักดันภายในหรื อสภาพแวดล้อมภายนอกเปลี่ ยนแปลงไป นอกจากนั้นค่านิ ยมของบุคลที่มี
สถานภาพ และมีประสบการณ์ ดา้ นต่างๆ ในชี วิตที่แตกต่างกัน อาจมีค่านิยมที่แตกต่างกัน ค่านิยม
เป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลเช่นกัน

2.3 ความรู้ เกีย่ วกับเพลงลูกทุ่ง
2.3.1 เพลงและวงดนตรีลูกทุ่ง
เพลงและวงดนตรี ลูกทุ่งถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดยเด่น
ทาให้หน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างสนับสนุ นส่ งเสริ มให้อนุ รักษ์ รักษาไว้ เพื่อคนรุ่ นหลัง
เยาวชนจึงเป็ นเป้ าหมายสาคัญ ที่ทาให้หน่วยงานต่างๆ ปลูกฝังให้เยาวชนรู้จกั การอนุรักษ์ หวงแหน
และเห็ นคุ ณค่า เพราะเพลงลูกทุ่งถื อได้ว่าเป็ นส่ วนประกอบหนึ่ งที่ทาให้มนุ ษย์ได้รับความบันเทิง
(สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่มที่ 33)ได้
ให้ความหมายเพลงลูกทุ่ง หมายถึง เพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทย
มี ท่ วงท านองค าร้ อง สาเนี ย ง ลี ล าการร้ อง การบรรเลง ที่เป็ นแบบแผนมีล ัก ษณะ เฉพาะ ซึ่ งให้
บรรยากาศของความเป็ นลู กทุ่งโดยเฉพาะการร้ องเอื้ อนที่ใช้ลูกคอ เพลงลูกทุ่งเป็ นเพลงไทยที่มี
ลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ มีการใช้ภาษาง่ายๆ บรรยายเรื่ องราวของชีวิต สภาพสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งเน้นชีวติ ของชาวชนบท โดยก่อนหน้านั้นยังไม่มีการแบ่งแยกว่า เป็ นลูกทุ่งหรื อลูกกรุ ง เนื่องจาก
เพลงไทยได้พฒั นามาจากเพลงไทยเดิ มที่ใช้คาร้ องที่มีลกั ษณะการเอื้อน และใช้เครื่ องดนตรี ไทย
บรรเลง มาเป็ นเพลงไทยสากล ที่มีเนื้อร้องเต็ม ใช้เครื่ องดนตรี สากลบรรเลง ซึ่ งได้รับความนิยมมาก
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ขึ้น เนื่ องจากฟั งง่าย ร้ องง่าย จาได้ง่าย และมักเรี ยกลักษณะจากแนวการร้องของนักร้องแต่ละคน
มากกว่า เช่น แนวราวง แนวเพลงเพื่อชีวติ
สาหรั บลักษณะสาคัญของเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งเป็ นเพลงที่มีลกั ษณะฟั งง่ าย เข้าใจง่ าย
สามารถนามาร้ องตามได้ ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรในการประพันธ์เพลง ไม่ว่าจะนาเพลงพื้นบ้าน เช่ น
ลิเก ลาตัด แหล่ หมอลา เซิ้ ง มโนราห์ มาร้องและปรับแต่งทานองเนื้ อหา ตลอดจนนาเพลงไทยเดิม
หรื อเพลงต่างประเทศ เช่ น เพลงจีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาปรับปรุ งแต่งเนื้ อร้ องเพิ่มทานองใหม่ หลัก
สาคัญของการสร้างทานอง คือ ให้สามารถบรรจุคาร้องและบันทึ กเป็ นโน้ตสากลเพื่อบรรเลงด้วย
ดนตรี สากลได้
ลักษณะเด่นของเพลงลูกทุ่ง คือ การร้องอย่างเต็มเสี ยง ชัดถ้อยชัดคา การเอื้อนเสี ยง การใช้
ลูกคอ หรื อการระรัวเสี ยงลูกคอ ของเพลงลูกทุ่ง ซึ่ งมีช่วงเสี ยงที่ลึกและกว้าง คลื่นลูกคอแต่ละคลื่น
จะห่ า งกัน นอกจากนี้ ท านองของเพลงลู ก ทุ่ ง ก็ มี ล ัก ษณะพิ เ ศษ ที่ เ ด่ น ชัด อี ก ประการคื อ การน า
ท่วงทานองจากเพลงไทยเดิมมาใช้ ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ
ราชนิพนธ์ไว้ มีความว่า"เมื่อข้าพเจ้าเติบโตขึ้น ได้ฟังเพลงอย่างพินิจพิเคราะห์มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งได้
ร่ าเรี ยนดนตรี ไทยจากท่านผูร้ ู ้ ต่างๆ ลึกซึ้ งยิ่งขึ้น ก็ได้เห็นความจริ งว่า นักร้องลูกทุ่งนั้นที่ดีมากคือ
การร้องเพลงด้วยเสี ยงแท้ และร้องเต็มเสี ยงอย่างชัดถ้อยชัดคา อีกประการหนึ่ ง ลีลาการขับร้องเพลง
ลูกทุ่งคือ การเอื้อนเสี ยง นักร้องลูกทุ่งทุกคนมีวิธีเอื้อนเสี ยงให้อารมณ์แบบพื้นบ้านที่ไพเราะน่าฟั ง
แตกต่างไปจากเพลงไทยอย่างชัดเจน เป็ นแบบอย่างของลูกทุ่งแท้ๆ หากนาวิธีเอื้อนที่ใช้ในเพลง
ไทยไปใช้กบั เพลงลูกทุ่งแล้ว เพลงนั้นก็จะขาดความเป็ นเพลงลูกทุ่งทันที ในทางกลับกันจะนาเอื้อน
ลูกทุ่งไปใช้ในเพลงไทยก็ไม่ดีเช่นกัน
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (2533 อ้างถึงใน สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน, เล่มที่ 33, น. 57)
ได้ก ล่ า วถึ ง ลัก ษณะเด่ นของเพลงลู ก ทุ่ ง จากการสั ม มนาเชิ ง วิช าการเรื่ อง “เส้ น ทางเพลงลู ก ทุ่ ง
ไทย” เมื่อวันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2533 สรุ ปได้ 4 ประการดังนี้
1) เรี ยบง่ายคาร้อง เนื้ อร้องของเพลงลูกทุ่งมีความเรี ยบง่าย แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งระเบียบ
แบบแผน มีลกั ษณะสัมผัสแบบกลอน มีท่อนวรรคสดับ รับ รอง ส่ ง แต่ละวรรคจะมีคาร้องจานวน
มากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ทานองและจังหวะของบทเพลง
2) ใส่ ค วามรู ้ สึ กเพลงลูกทุ่งสามารถใส่ ความรู้ สึกตลก เศร้ า เสี ยดสี สนุ กสนาน
สามารถเล่น เสี ยง มีลีลาการร้องที่ไม่เหมือนเพลงลูกกรุ ง ที่ร้องแบบเรี ยบๆ เนื่องจากเพลงลูกทุ่งรับ
เอาวัฒนธรรมมาจากเพลงไทยเดิ ม และเพลงพื้นบ้า น จึงเปิ ดทางให้ผูร้ ้ องใส่ ความรู้ สึก ลงไปใน
ถ้อยคาได้
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3) บันทึกเรื่ องเพลงลูกทุ่งส่ วนมากจะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น นับเป็ นการ
บันทึกประวัติศาสตร์ สังคมไทยในช่ วงเวลาต่างๆ เช่ น ภาวะสงคราม การเมือง สภาพสังคมสมัย
ต่างๆ
4) เฟื่ องภาษา เพลงลูกทุ่งสามารถใช้ถอ้ ยคาบรรยายให้เกิ ดภาพพจน์ บางเพลงมี
สานวนโวหารที่สละสลวย
ลักษณะของเพลงลูกทุ่ง วงดนตรี ลูกทุ่ง เป็ นวงดนตรี ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยนักร้องนา
นักร้ องประจาวง หางเครื่ อง นักดนตรี เครื่ องเสี ยง และเจ้าหน้าที่ประจาวงที่ช่วยขนอุปกรณ์ต่างๆ
ของวงเรี ย กว่า “เด็ก ยกเครื่ อง” การแสดงของวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง อาจแสดงกลางแจ้ง หรื อในโรง
ภาพยนตร์ ตามศูนย์การค้า แต่มกั เดินทางไปแสดงตามสถานที่ซ่ ึ งมีผจู้ า้ งไปแสดง หรื อเปิ ดแสดงเก็บ
เงินเอง การเดินทางไปแสดงที่จงั หวัดต่างๆ นี้ เรี ยกว่า การเดินสาย เวทีแสดงจะยกสู งจากพื้นแต่ไม่
สู งมาก เนื่ องจากต้องให้นกั ร้ องสามารถก้มรับพวงมาลัยหรื อรางวัลจากผูช้ มได้สะดวก เวทีของวง
ดนตรี ลูกทุ่งใช้พ้ืนที่มากพอสมควร เพราะต้องวางเครื่ องเสี ยง เครื่ องดนตรี มีพ้ืนที่สาหรับนักดนตรี
นักร้อง และหางเครื่ องหรื อผูเ้ ต้นประกอบจังหวะดนตรี ดว้ ย ด้านหน้าเวทีติดไฟแสงสี ตระการตา
ฉากหลัง มี ชื่อวงดนตรี หรื อชื่ อนักร้ องประดับ ไฟให้ดูเด่ นชัดสวยงาม ด้า นหลัง เวที มกั จัดเป็ นที่
แต่งตัวของหางเครื่ องและเป็ นที่เตรี ยมตัวของนักร้อง
สรุ ป ได้ว่า การศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกับ เพลงและวงดนตรี ลู ก ทุ่ ง ท าให้เ ข้า ใจถึ ง ที่ ม าของ
ลักษณะเพลงลูกทุ่ง การสร้างเนื้อหาของเพลง สร้างความหมายให้กบั บทเพลง เพื่อให้เข้าใจง่าย และ
สะท้อ นถึ ง ชี วิ ต ของคนในสั ง คมได้เ ป็ นอย่า งดี ท าให้ ไ ด้รู้ ว่ า เพลงลู ก ทุ่ ง มี วิว ฒ
ั นาการในการ
สร้ า งสรรค์ง านเพื่ อให้ เป็ นที่ ย อมรั บ ได้ใ นสัง คม โดยการหาวิธี ก ารที่ แปลกใหม่ หากลยุท ธ์ จ ับ
ประเด็ นของสั ง คม มาสร้ า งสรรค์ผลงานให้มี ค วามโดนเด่ นทันสมัย แต่ ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น โลกมี ก าร
เปลี่ยนแปลงและประเทศไทย ได้รับค่านิยมที่หลายหลายเข้ามาจึงเป็ นผลกระทบ ทาให้วงการเพลง
ลูกทุ่งต้องการวิธีการที่จะทาให้วงดนตรี อยูร่ อดได้ ในงานวิจยั ครั้งนี้ จึงได้ศึกษา บทบาทการแสดง
ของวงดนตรี ลูกทุ่ง เพื่อศึกษาด้านองค์ประกอบตั้งแต่การเริ่ มก่อตั้งและการพัฒนามาจนถึงปั จจุบนั
โดยจะอธิ บายในรายละเอียด ดังนี้
2.3.2 บทบาทของวงดนตรีลูกทุ่ง
ศิลปะการแสดงที่เกิ ดขึ้นในวงดนตรี ลูกทุ่งขุนวิจิตรมาตราบันทึกไว้ในหนังสื อเรื่ องของ
ละครและเพลง ว่าเพลงลูกทุ่งเป็ นวงดนตรี แบบสากลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่
2 ประมาณปี หรื อสองปี ลักษณะเพลงลูก ทุ่งในระยะเริ่ มแรก มาจากการร้ องราทาเพลงของไทย
ดั้งเดิ ม อาทิ แหล่เทศน์ สวดคฤหัสถ์ จาอวด ลิเก (ทรงเครื่ อง) ลิเกลูกหมด (ไม่แต่งเครื่ อง) ลิเกบัน
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ตน ลาตัด เพลงขอทาน เพลงพื้นเมืองบางเพลง ฯลฯ โดยเพลงลูกทุ่งนามาดัดแปลงแล้วใส่ ดนตรี
แบบสากล เป็ นลักษณะเพลงแบบใหม่ทาให้ตลาดเพลงลูกทุ่งเป็ นตลาดใหญ่ เพลงลูกทุ่งได้รับความ
นิ ยมอีกครั้ง เนื่ องมาจาก ได้มีการทาละครมนต์รักลูกทุ่งของอาร์ เอส และฮิตติดตลาด ต่อมากับการ
กลับเข้ามาแจ้งเกิ ดของ ก๊อด จักรพรรณ์ อาบครบุรี กับอัลบั้มเพลงที่นาเพลงเก่ ามาทาใหม่ เพลง
ลูกทุ่งชุ ดสองที่ได้รับความนิ ยมจากกลุ่มนักฟังเพลงรุ่ นใหม่ในกรุ งเทพฯจะเห็นได้ว่า บทบาทของ
เพลงลูกทุ่งนั้น มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้มีผลต่อวงดนตรี ลูกทุ่งตั้งแต่ยุคแรกๆจนมาถึง
ปั จจุบนั ต้องมีการพัฒนาตามยุคสมัยเพื่อให้ทนั โลกทันเหตุการณ์ ดังนั้นบทบาทด้านศิลปะการแสดง
ของวงดนตรี ลูกทุ่งจึงต้องมีองค์ประกอบดังนี้ (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, 2533 อ้างถึงใน สารานุกรม
ไทยสาหรับเยาวชน, เล่มที่ 33, น. 57)
2.3.2.1 บทบาทของนักแต่งเพลง
ผูแ้ ต่งเพลงให้กบั นักร้อง นักแต่งเพลงเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการคิดท่วงทานอง
และเนื้อเพลง มีความคิดสร้างสรรค์ ที่จะนาความรู้สึก หรื อเหตุการณ์ต่างๆ มาถ่ายทอดเป็ นบทเพลง
ที่มีความหมาย และประทับใจผูฟ้ ั ง นับว่า นักแต่งเพลงมีส่วนสาคัญ ที่จะสร้ างความนิ ยมให้ก ับ
นักร้อง นักแต่งเพลงที่มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ และได้รับประทับใจจากผูช้ ม
2.3.2.2 การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานเป็ นการปรับแต่งเสี ยงดนตรี และเสี ยงนักร้อง ให้ออกมา
ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างไพเราะ ผูท้ ี่จะเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานได้น้ นั ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านดนตรี เป็ นอย่างดี ผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสานจะทาหน้าที่เรี ยบเรี ยงดนตรี โดยนาทานอง
เพลง (Melody) จากผูป้ ระพันธ์ทานอง ไปเรี ยบเรี ยงให้นกั ดนตรี เล่น เพื่อประกอบการขับร้อง เพลง
ที่ไ ด้รับความนิ ยมมัก จะเป็ นเพลงที่มี การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน ของเครื่ องดนตรี ที่เหมาะสม
กลมกลืน และช่วยสร้างความไพเราะให้กบั บทเพลง ผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสานจึงต้องมีความรู้ความ
ชานาญ ในเครื่ องดนตรี ทุกชนิด เพื่อที่จะนาคุณสมบัติของเสี ยงที่เกิดขึ้นเข้ามาผสมผสานกันได้อย่าง
ลงตัว
2.3.2 รู ปแบบของวงดนตรีลูกทุ่ง
2.3.2.1 รู ปแบบการแสดงของวงดนตรี
วงดนตรี ลูกทุ่งเป็ นวงดนตรี ขนาดใหญ่ มีท้ งั นักดนตรี เครื่ องดนตรี เครื่ องเสี ยง และ
หางเครื่ อง จึงต้องใช้พ้ืนที่บนเวทีมากพอสมควร แต่เดิมเวทีกลางแจ้งอาจประกอบอย่างง่ายๆ โดย
เป็ นเวทีทาด้วยไม้กระดานปูบนถังน้ ามันขนาดใหญ่ เวทีสูงจากพื้นประมาณ 2-2.5 เมตร ทั้งนี้ ตอ้ งไม่
สู งเกินไปนัก เพื่อให้แฟนเพลงได้คล้องพวงมาลัยนักร้อง ด้านหน้าเวทีติดตั้งหลอดไฟหลากสี ฉาก
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หลังมีชื่อวงดนตรี หรื อชื่อนักร้องขนาดใหญ่พร้อมประดับไฟให้ดูเด่น ด้านหลังเวทีใช้เป็ นที่แต่งตัว
ของหางเครื่ องและเป็ นที่เตรี ยมตัวของนักร้อง แต่ในปั จจุบนั ได้มีการประกอบเวทีชว่ั คราวกลางแจ้ง
อย่างแข็งแรงมัน่ คง มีอุปกรณ์ เฉพาะที่ติดตั้งสะดวก ถอดประกอบง่าย โดยวงดนตรี ที่ใหญ่ๆ อาจมี
ทีมงานเฉพาะสาหรั บติดตั้งเวที ล่วงหน้า หรื อจ้างจากบริ ษทั ที่รับจัดงานโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ ว และป้ องกันอุบตั ิเหตุ
2.3.2.2 รู ปแบบของศิลปะการแสดงประกอบเพลง
วงดนตรี ลูกทุ่ง ในปั จจุบนั ถื อว่าหางเครื่ องมีความสาคัญที่จะขาดไม่ ได้ และมีการ
แข่งขันสู งทางด้านความสวยงามวิจิตรตระการตา ในระยะแรกเพลงลูกทุ่งยังไม่มีหางเครื่ องเหมือน
ดังเช่ นปั จจุ บนั หางเครื่ องในอดี ตหมายถึ งเครื่ องดนตรี พวกฉิ่ ง ฉาบ กรับ กลอง ลูกแซ็ก ไม้แต๊ก
แทมบูรีน ที่ใช้เคาะให้จงั หวะอยูด่ า้ นหลังของวงดนตรี เนื่องจากการแสดงของวงดนตรี ลูกทุ่งสมัย
แรก ใช้เวลา 3-4 ชัว่ โมง มี รีวิวประกอบเพลงไม่มากนัก จึงให้คนในวงที่ว่างงานอยู่ออกมาช่ วยตี
เครื่ องเคาะให้จงั หวะต่างๆ ประกอบการร้อง ของนักร้องหน้าเวที และช่วยให้จงั หวะเพลงเด่นชัดขึ้น
เรี ยกกันว่า “เขย่าเครื่ องเสี ยง” หรื อ “เขย่าหางเครื่ อง”

ภาพที่ 2.1 แสดงการเขย่าเครื่ องเสี ยงหรื อเขย่าหางเครื่ อง
แหล่งทีม่ า: สุ รพล วิรุฬห์รักษ์, รัชดา โชติพานิช, และสุ มน อมรวิวตั น์, 2551, น. 67.
จินตนา ดารงค์เลิศ (2533, น. 323) ได้กล่าวถึง หางเครื่ อง โดยนามาจากหนังสื อ “กึ่ง
ศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ภาค 2” ตอนหนึ่ งมีใจความว่า ในตอนแรกผูท้ ี่ออกมาเขย่าหางเครื่ อง มีท้ งั
หญิงและชาย บางครั้งเป็ นตัวตลกประจาวง ต่อมา จึงพัฒนาขึ้น โดยใช้หญิงสาวสวยๆ ออกมาเขย่า
หางเครื่ อง แต่ยงั ไม่ออกลีลาเต้น การแต่งกายสุ ดแล้วแต่เจ้าตัวจะใส่ ต่อมาช่วง พ.ศ. 2509-2510 ผูท้ ี่
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ออกมาเขย่าหางเครื่ องประกอบจังหวะการร้องเพลงลูกทุ่ง มีจานวนเพิ่มขึ้นเป็ น 4-7 คน การแต่งกาย
เหมือนกันโดยใช้ชุดเดียวตลอดการแสดง วงดนตรี สุรพล สมบัติเจริ ญ และวงสมานมิตร เกิดกาแพง
มีหางเครื่ องเป็ นที่กล่าวขวัญ ต่อมาวงดนตรี ของศรี นวล ภรรยาของสุ รพล สมบัติเจริ ญ ได้จดั ผูเ้ ต้น
ระบาประกอบเพลงโดยใช้ผเู้ ต้นประมาณ 10 คน มีลีลาการเต้นแบบระบาฮาวาย หลังจากนั้น วง
ดนตรี ลู กทุ่ งก็ไ ด้มี การแข่งขันด้านหางเครื่ อง การแสดงของวงดนตรี ใหญ่ ๆ จะมีหางเครื่ องเต้น
ประกอบทุกเพลง และเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายทุกเพลง จานวนผูเ้ ต้นประมาณ 15 - 16 คน แต่ถา้ เป็ น
เพลงเด่นจะมีถึง 40 คน

ภาพที่ 2.2 แสดงผูเ้ ต้นระบาประกอบเพลง
แหล่งทีม่ า: สุ รพล วิรุฬห์รักษ์, รัชดา โชติพานิช, และสุ มน อมรวิวตั น์, 2551, น. 67.
หลัง พ.ศ. 2510 หางเครื่ องเป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ของวงดนตรี ลูกทุ่ง นับเป็ นสี สันบน
เวที และดึงดูดผูช้ ม โดยวงดนตรี ลูกทุ่งของเพลิน พรหมแดน เป็ นวงแรกๆ ที่มีการปฏิวตั ิหางเครื่ อง
ในช่วงที่วงขาดทุน และเริ่ มเสื่ อมความนิยม โดย เพลิน พรหมแดน และภรรยา เดินทางไปศึกษาการ
แสดงคาบาเรต์ในยุโรป และนาแฟชัน่ ใหม่ๆ จากต่างประเทศ ทั้งเสื้ อผ้า ขนนก มาเป็ นองค์ประกอบ
ของเครื่ องแต่งกาย ซึ่ งลักษณะการแต่งกายของหางเครื่ องมักแต่งกายด้วยผ้าสี สด เช่น สี แดงสด ฟ้ า
เขี ยว ชมพูสด เหลื องจาปา สี ทอง สี ดา เนื้ อผ้ามักเป็ นผ้าเนื้ อนุ่ มพลิ้ ว ปั กเลื่ อม ประดับสายสร้ อย
กาไล ตุม้ หู และดอกไม้ ส่ วนผูช้ ายมักสวมรองเท้าบู๊ตและนอกจากนี้ ยงั ต้องเพิ่มจานวนผูเ้ ต้นขึ้น
เป็ นจานวนร้อย ซึ่ งได้รับการตอบรับจากผูช้ มเป็ นอย่างมาก
จากยุคทองของเพลงลูกทุ่งจนกระทัง่ ปัจจุบนั หางเครื่ องเป็ นองค์ประกอบสาคัญของ
การแสดงวงดนตรี ลูกทุ่งที่ขาดไม่ได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็ นการแข่งขันกันระหว่าง
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วงดนตรี ในเรื่ องความยิง่ ใหญ่ ความพร้อมเพรี ยงของผูเ้ ต้น และความสวยงามของเครื่ องแต่งกาย ซึ่ ง
เป็ นการลงทุนอย่างมหาศาลซึ่ งหางเครื่ องที่เป็ นการนามาจากวัฒนธรรมตะวันตกซึ่ งไม่น่าจะเข้ากัน
ได้กบั การแสดงเพลงลูกทุ่ง แต่ในแง่ธุรกิจผูท้ ี่อยูใ่ นวงการเพลงลูกทุ่งต่างยอมรับว่าหางเครื่ องเป็ นสิ่ ง
ที่ขาดไม่ได้ ผูช้ มชื่ นชอบกับการชมหางเครื่ องประกอบการแสดงเพลงลูกทุ่ง หางเครื่ องในปั จจุบนั
จึงเป็ นสิ่ งที่ทาให้เพลงลูกทุ่งต่างจากลูกกรุ ง ผูช้ มก็ตื่นตาตื่นใจกับเสื้ อผ้าและลีลาการเต้นของหาง
เครื่ อง
ลักษณะเครื่ องแต่งกายในยุคแรกๆ นักร้องลูกทุ่งยังคงแต่งกายในรู ปแบบการแต่งกาย
ของชาวชนบท นักร้องชายใส่ เสื้ อม่อฮ่อมนักร้องหญิงนุ่ งผ้าซิ่ นหรื อผ้าถุง เมื่อมีการแข่งขันมากขึ้น
เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายก็พฒั นาให้มีความแปลกใหม่ตามไปด้วย นักร้องชายเริ่ มมีการใส่ สูท ส่ วนชุ ด
ของนักร้ องหญิงมีสีสันสดใส รู ปแบบหลากหลาย และมีเครื่ องประดับตกแต่งเพื่อให้มีความโดด
เด่นที่สุดบนเวที ความสวยงามหรู หราของเครื่ องแต่งกายนักร้อง มีการปั กเลื่อม ติดระบาย รวมทั้ง
หางเครื่ องที่มีการพัฒนาเครื่ องแต่งกาย จากเดิมเพียงแค่คนในวงที่วา่ งงานที่ช่วยเขย่าเครื่ องดนตรี มา
เป็ นการเต้นประกอบเพลงด้วย รู ปแบบเครื่ องแต่งกายที่มีสีสัน มีการใช้ขนนก เลื่อมเพชรประดับ
ตกแต่งให้ดูสวยงาม หรู หรา เห็นแล้วสะดุดตา ปั จจุบนั มีการพัฒนาและประยุกต์ชุดหางเครื่ องให้มี
ความทันสมัย เช่ น การดัดแปลงจากชุ ดไทยให้มีความร่ วมสมัยมากขึ้ น การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เครื่ องแต่งกายของนักร้ องชายที่เห็นได้ชดั เจน คือ จักรพรรณ์ อาบครบุรี ซึ่ งเจ้าของค่ายเพลงมีการ
ลงทุนด้านเครื่ องแต่งกายสู งมาก นับเป็ นการปฏิวตั ิการแต่งกายของนักร้องที่จะต้องตกแต่งปั กเลื่อม
ติดเพชร ให้มีความสวยงามสะดุดตาผูช้ ม

ภาพที่ 2.3 แสดงการปฏิวตั ิการแต่งกายของนักร้อง
แหล่งทีม่ า: สุ รพล วิรุฬห์รักษ์, รัชดา โชติพานิช, และสุ มน อมรวิวตั น์, 2551, หน้า 66.
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การแต่งกายของนักร้องลูกทุ่งชาย มีการพัฒนาจากรู ปแบบของชาวชนบท มาใส่ สูท ปั กลวดลายด้วย
เลื่ อ มแพรวพราว หรื อติ ด เพชร เพื่ อ ให้ ดู โ ดดเด่ น บนเวที อี ก ทั้ง ในเรื่ องของบทบางด้ า น
ศิลปะการแสดงของวงดนตรี ลูกทุ่ง มีองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้วงดนตรี ลูกทุ่งได้รับความนิ ยม
ผูว้ จิ ยั จะนามาอ้างอิงเพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทด้านศิลปะการแสดงวงดนตรี ลูกทุ่งยุคปั จจุบนั โดย
ศึกษาจากบทบาทและองค์ประกอบของวงดนตรี ลูกทุ่งเพื่อเป็ นข้อมูลได้ทราบถึงความสัมพันธ์กบั
การสร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดงวงดนตรี ลูกทุ่งของโรงเรี ยนเพื่อเข้าแข่งขันในรายการชิงช้า
สวรรค์
2.3.2.3 รู ปแบบการแสดงของนักร้อง
การเป็ นนักร้องอาชีพต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ และต้องใช้ความพยายามอย่างมาก โดย
เริ่ มจากเป็ นนักร้องสมัครเล่น ที่มีใจรักการร้องเพลง ส่ วนใหญ่อาจผ่านเวทีการประกวดร้องเพลงที่
จัดขึ้นตามงานต่างๆ ในสมัยก่อนเวทีประกวดที่สาคัญ คือ เวทีประกวดในงานวัด เมื่อใดที่วดั มีงาน
ประจ าปี มัก จัดประกวดร้ องเพลงเพื่ อ ดึ งดู ด ผูช้ มมาชมการประกวด เวที งานวัดจึ ง เป็ นหนทาง
สาหรั บผูท้ ี่ ต้องการแสดงความสามารถด้า นการร้ องเพลง มาแสดงอย่างเต็มที่ เพลงที่ใ ช้ในการ
ประกวด อาจเป็ นเพลงที่กาลังได้รับความนิยม หรื อเป็ นเพลงที่แต่งขึ้นมาเอง เวทีงานวัดที่มีชื่อเสี ยง
ได้รับความนิยม เช่น วัดหัวลาโพง วัดสุ ทศั นเทพวราราม วัดสระเกศ ซึ่ งวัยรุ่ นที่มีใจรักการร้องเพลง
จะใช้โอกาสนี้ข้ ึนไปแสดงความสามารถบนเวที เพื่อเปิ ดตัวต่อสาธารณชน ต่อมาก็มีเวทีประกวด
ตามรายการวิทยุ โทรทัศน์ และการประกวดระดับชาติ หรื อบางคนอาจสมัครอยูใ่ นวงดนตรี และเริ่ ม
จากงานรับใช้ต่างๆ ภายในวงดนตรี และฝึ กฝนการร้องเพลง เพื่อหาโอกาสร้องเพลงหน้าเวทีและ
บันทึกเสี ยง
2.3.2.4 รู ปแบบการแสดงของนักดนตรี
เครื่ องดนตรี สากลที่ใ ช้ประกอบการบรรเลงเพลงลู กทุ่ ง ส่ วนใหญ่ เป็ นเครื่ องเป่ า
ได้แก่ แซกโซโฟนทรอมโบน ทรัมเป็ ต กลอง กี ตาร์ และเบส ส่ วนเครื่ องดนตรี ไทย เช่ น ฉิ่ ง แคน
ระนาด โทน ขลุ่ย ฯลฯ และมีเครื่ องดนตรี อีกชนิดหนึ่ ง ปรากฏอยู่ในเพลงลูกทุ่งระยะแรกจานวน
มาก คือ หีบเพลงชัก (Accordion) ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งในอดีตทีเดียว

35

ภาพที่ 2.4 แสดงภาพเครื่ องดนตรี ของวงดนตรี ลูกทุ่งจะเป็ นพวกเครื่ องเป่ าในอดี ต หี บเพลงชัก
(Accordion) ถือว่า เป็ นเครื่ องดนตรี ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเพลงลูกทุ่ง
แหล่งทีม่ า: สุ รพล วิรุฬห์รักษ์, รัชดา โชติพานิช, และสุ มน อมรวิวตั น์, 2551, น. 65.
การจะเลื อกใช้เครื่ องดนตรี ชนิ ดใดนั้น ขึ้นอยู่กบั ท่วงทานอง และจังหวะของเพลง
การใช้เครื่ องดนตรี ไทยประกอบเพลงลูกทุ่ง มีลกั ษณะใช้ประกอบเป็ นช่วงสั้นๆ บรรเลงนาท่อนร้อง
หรื อบรรเลงรับเมื่อจบเนื้ อร้องแต่ละท่อน ส่ วนใหญ่ใช้กบั เพลงที่มีพ้ืนฐานมาจากเพลงไทยเดิมหรื อ
เพลงพื้นบ้าน และเพลงที่ตอ้ งการให้เกิดบรรยากาศแบบไทย การใช้เครื่ องดนตรี พ้ืนบ้าน ส่ วนใหญ่
จะนามาประกอบเครื่ องดนตรี สากลตามแนวของเพลงในแต่ละท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศให้
เป็ นไปตามเนื้อร้อง ทานอง และสาเนียงของบทเพลง เช่นภาคเหนือ มักใช้พิณ ซอ ซึ ง ภาคกลาง มัก
ใช้ระนาด ฉิ่ ง กลองโทน กลองยาว รามะนา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มักใช้แคน โปงลาง ภาคใต้
มักใช้โทน กลองชาตรี รามะนา โหม่ง ฉิ่ ง กรับ ปี เป็ นส่ วนประกอบ
การใช้เครื่ องดนตรี สากลในอดีตมักใช้เครื่ องเป่ า และเครื่ องให้จงั หวะเป็ นหลัก ใน
สมัยต่อมามีการนาเครื่ องดนตรี ไฟฟ้ ามาใช้ เช่น กี ตาร์ เบส คียบ์ อร์ ด เพื่อให้เข้ากับดนตรี สมัยใหม่
และสร้ างความนิ ยมให้กบั ผูฟ้ ั ง จึงกลายเป็ นเพลงลูกทุ่งที่มีความทันสมัย เทียบเท่าเพลงสตริ งและ
เพลงป๊ อปในปั จจุบนั ซึ่ งแตกต่างจากเพลงลูกทุ่งในอดีตอย่างสิ้ นเชิง
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2.4 ลักษณะสั งคมชนบทไทย
ศาสตราจารย์พระยาอนุ มานราชธน ได้อธิ บายความหมายของสังคมไทยไว้วา่ สังคมไทย
หมายถึ ง ชนทุ ก กลุ่ ม ที่ ดารงชี วิตอยู่ร่วมกัน โดยมี วฒั นธรรมไทยเป็ นพื้ นฐานในการดาเนิ นชี วิต
สัง คมไทยมิ ไ ด้เน้นเฉพาะชนเชื้ อชาติ ไทยเท่า นั้น แต่รวมถึ งชนกลุ่ มน้อยอื่นๆ ซึ่ งอาจมี เชื้ อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรมบางอย่างแตกต่างกัน แต่ทุกกลุ่ มยึดถื อวัฒนธรรมไทยเป็ นพื้นฐานในการ
ดารงชีวติ ร่ วมกัน (บุบผา เมฆศรี ทองคา, 2534)
2.4.1 ลักษณะทัว่ ไปของสั งคมไทย
1) ยึดถือพระมหากษัตริ ยแ์ ละนับถือพระพุทธศาสนา
2) มีโครงสร้ า งแบบหลวมๆ ไม่ ค่ อยมี การรั กษากฎเกณฑ์ระเบีย บอย่า งเคร่ ง ครั ด
มีการผ่อนปรนในเรื่ องต่างๆ
3) เป็ นสังคมเกษตรกรรม ประชากรมีชีวติ อยูอ่ ย่างง่ายๆ
4) ส่ วนใหญ่ยดึ ถือขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นหลัก
5) โครงสร้างของชนชั้นยึดสถานภาพ ทรัพย์สมบัติ อานาจ เกี ยรติยศ คุณงามความ
ดี เป็ นเกณฑ์การแบ่งชนชั้น
6) มีความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดของตน
2.4.2 ปัจจัยทีเ่ ป็ นตัวกําหนดลักษณะของสั งคมไทย
1) สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรและ
พืชพรรณธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติน้ ี ทาให้สังคมไทยเป็ นสังคมเกษตรกรรมมาตั้งแต่
อดีต มีขนบธรรมเนียมประเพณี หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นลักษณะการ
สร้างบ้านเรื อน ประเพณี แห่นางแมว เป็ นต้น
2) สิ่ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ได้แก่ สิ่ งประดิ ษฐ์ ศิลป ภาษาและวรรณคดี ความ
เชื่อ ตลอดจนค่านิ ยมทางสังคม อิทธิ พลของพระพุทธศาสนาในปั จจุบนั ยังรับเทคโนโลยีสมัยใหม่
จากสังคมตะวันตกทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ของสังคมไทยไปจากอดีต
3) สิ่ งแวดล้อมทางสังคม หมายถึง แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม
เช่น ความเป็ นไมตรี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน การให้ความเคารพต่อผูใ้ หญ่การมีความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิ ก ในครอบครั ว อย่า งใกล้ชิ ด สนิ ท สนม เป็ นต้น สิ่ ง แวดล้อ มทางสั ง คมที่ ย กตัว อย่า งมานี้
บางอย่างก็ เปลี่ ยนไปจากอดี ตเนื่ องจากโครงสร้ างประชากรของสังคมไทยเปลี่ ยนแปลงไปและ
เนื่ อ งจากการที่ ไ ด้ติ ด ต่ อ สั ม พัน ธ์ ก ับ สั ง คมอื่ น ๆ โดยเฉพาะอิ ท ธิ พ ลจากสั ง คมตะวัน ตกท าให้
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สิ่ งแวดล้อมทางสังคมได้ขยายกว้างออกไปกว่าเดิม และมีผลต่อรู ปแบบความสัมพันธ์ในการดาเนิน
ชีวติ ของสังคมไทยปัจจุบนั
2.4.3 โครงสร้ างของสั งคมไทย
โครงสร้างของสังคมไทย หมายถึง ส่ วนต่างๆ ที่ประกอบกันเป็ นระบบความสัมพันธ์ของ
สังคมไทยที่สาคัญได้แก่ กลุ่มสังคมต่างๆ ที่ดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสถาบันสังคมไทย
1) กลุ่มต่างๆ ที่อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย
ครอบครัวไทย มีลกั ษณะเป็ นครอบครัวขยายประกอบด้วยสมาชิกซึ่ งเป็ นประชากร
ไทย จานวนครัวเรื อนในสังคมไทยมีท้ งั สิ้ นประมาณ 11.3 ล้านครัวเรื อน มีจานวนสมาชิกโดยเฉลี่ย
ครั ว เรื อนละ 4.99 คน และมี แ นวโน้ม ว่า จานวนสมาชิ ก เฉลี่ ย ในแต่ ล ะครั ว เรื อนจะลดลง ทั้ง นี้
เนื่องจากนโยบายควบคุมขนาดประชากรของรัฐบาล โดยการวางแผนครอบครัว
ชุมชน หมายถึง กลุ่มครอบครัวซึ่ งตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นท้องถิ่นเดียวกัน มีวฒั นธรรมและ
กิจกรรมบางประการร่ วมกันเพื่อสนองความต้องการของสมาชิ ก และเพื่อแก้ปัญหาในการดาเนิ น
ชี วิตประจาวันร่ วมกัน ชุ มชนในสังคมไทยมี 2 ประเภท คือ ชุ มชนชนบทและชุมชนเมืองซึ่ งมี
ลักษณะเปรี ยบเทียบได้ดงั นี้
ตารางที่ 2.2 เปรี ยบเทียบลักษณะชุมชนชนบทและชุมชนเมือง
ชุ มชนชนบท
1) ประชากรมีจานวนมากแต่อยูก่ ระจัด
กระจายเป็ นชุมชนเล็กๆ
2) สถาบันการศึกษามีไม่มากนัก
3) รายได้ยงั น้อยมีอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก
4) เป็ นการปกครองส่ วนภูมิภาค มีส่วนร่ วม
ทางการเมืองน้อย
5) สถาบันศาสนาสาคัญมากของชุมชนบทไทย
มีศรัทธาในศาสนาเคร่ งครัด
6) มีความสัมพันธ์เป็ นแบบส่ วนตัวและกันเอง
เป็ นไปตามประเพณี
7) มีการเปลี่ยนแปลงช้าและมีปัญหาสังคมน้อย

ชุ มชนเมือง
1) ประชากรมีเป็ นจานวนมากและอยูก่ นั อย่าง
หนาแน่น
2) มักเป็ นศูนย์กลางทางการศึกษาที่สาคัญ
3) เศรษฐกิจดีมีรายได้รายจ่ายสูงเป็ นศูนย์รวมทาง
เศรษฐกิจและมีอาชีพหลากหลาย
4) เป็ นศูนย์กลางการเมืองการปกครองของประเทศ
5) เป็ นศูนย์รวมของศาสนาและความเชื่อ
แต่ระดับความศรัทธาในศาสนาไม่สูง
6) มีความสัมพันธ์แบบทางการยึดถือประโยชน์
เป็ นเกณฑ์
7) มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ วและมีปัญหาสังคมมาก
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เนื่องจากสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง สังคมชนบทเดิมกับชุมชนชนบทปัจจุบนั จึงมี
ความแตกต่างที่ควรสังเกตดังนี้
ตารางที่ 2.3 เปรี ยบเทียบลักษณะชุมชนชนบทปัจจุบนั และชุมชนชนบทเดิม
ชุ มชนชนบทปัจจุบัน
1) มีความโดดเดี่ยวลดลง มีความสัมพันธ์
กับชาวเมืองมากขึ้น
2) ทาการเกษตรเพื่อการค้า
3) มีการใช้เครื่ องทุ่นแรงเพื่อการเกษตร
4) เศรษฐกิจเป็ นแบบการค้ามากขึ้น

ชุ มชนชนบทเดิม
1) ตั้งอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยว
2) มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3) มีการใช้แรงงานเพื่อการเกษตร
4) เศรษฐกิจเพื่อการบริ โภค

2.4.4 สาเหตุของการเปลีย่ นแปลงสั งคมชนบท
1) สาเหตุภายใน เช่น การเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐาน
2) สาเหตุภายนอก เช่น การคมนาคม การผสมผสานทางวัฒนธรรม
ตารางที่ 2.4 ข้อแตกต่างระหว่างชุมชนชนบทและชุมชนเมือง
ชุ มชนชนบท
1) มีลกั ษณะครอบครัวขยาย เป็ นสังคม
ส่ วนใหญ่ของไทย
2) สมาชิกสัมพันธ์กนั แบบปฐมภูมิ
เคารพนับถือกันแบบเครื อญาติ
3) มีอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก
4) ลักษณะทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน
5) เป็ นสังคมแบบประเพณี นา ยึดถือ
ในศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
6) คุณภาพชีวิตยังอยูใ่ นระดับต่า
7) มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมช้าแต่บางอย่าง
พัฒนาไปรวดเร็ ว เช่น ชีวิตความเป็ นอยู่

ชุ มชนเมือง
1) ลักษณะครอบครัวเดี่ยวเป็ นส่ วนใหญ่
2) สมาชิกสัมพันธ์กนั ตามสถานภาพ
มีการติดต่อกันเป็ นทางการ
3) อาชีพหลากหลาย
4) มีฐานะอาชีพแตกต่างกันมาก
ตั้งแต่ยากจนถึงเศรษฐี
5) วัฒนธรรมผสมปนเป
6)โดยเฉลี่ยคุณภาพชีวิตสูงกว่าชนบท
7) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็ นไปรวดเร็ ว
ทั้งการศึกษาเทคโนโลยีความเป็ นอยู่

39
ชาติพนั ธุ์ต่างๆ ในสังคมไทยนอกจากสังคมไทยจะประกอบไปด้วยชนเชื้ อชาติไทย
ซึ่งเป็ นสมาชิกส่ วนใหญ่ของสังคมแล้ว ยังประกอบไปด้วยชนชาติพนั ธุ์อื่นๆ ซึ่ งดารงชีวิตอยูร่ ่ วมใน
สั ง คมไทยด้ ว ยกั น เช่ น ชาวไทยเชื้ อชาติ ส ายจี น และเชื้ อชาติ ต่ า งๆ ที่ ก ระจัด กระจายอยู่
ทัว่ ไป นอกจากนี้ ยงั ประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อย ชาวไทยที่นบั ถือศาสนา อิสลามและคริ สต์ใน
ภาคใต้ เป็ นต้น กลุ่มสังคมที่กล่าวมานี้ แม้ว่าจะมีวฒั นธรรมย่อยในการดาเนิ นชี วิตในกลุ่มของตน
แต่ก็ยดึ ถือวัฒนธรรมไทยเป็ นวัฒนธรรมหลัก และร่ วมสร้างความเจริ ญแก่สังคมไทยมาโดยตลอด
2.4.5 สถาบันสํ าคัญของสั งคมไทย
1) สถาบันครอบครัว ครอบครัวของชาวไทยปั จจุ บนั ส่ วนใหญ่ จะเป็ นครอบครั ว
เดี่ยวประกอบด้วย สามี ภรรยา บุตรและอาจมีคนรับใช้อาศัยอยูด่ ว้ ย แต่ก็ยงั มีจานวนไม่น้อยที่เป็ น
ครอบครัวใหญ่ คือ ครอบครัวที่มีสามี-ภรรยาอยูห่ ลายคู่อาศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกัน การแต่งงานของคน
ไทยจะเป็ นแบบสามีเดียว ภรรยาเดียว ห้ามแต่งงานระหว่างผูส้ ื บสายโลหิต การสื บสกุลถือผูช้ ายเป็ น
หลัก บิดาหรื อฝ่ ายชายเป็ นหัวหน้าครอบครัว ครอบครัวเป็ นทั้งหน่วยผลิตและหน่วยบริ โภค
2) สถาบันทางศาสนาและการศึกษาคนไทยส่ วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศาสนา 96.4%
นับถือศาสนาอิสลาม 3.7% ศาสนาคริ สต์ 0.6% ศาสนาฮินดู 0.01% และไม่ทราบว่าศาสนาใด 0.2%
ร่ วมทาบุญกันที่วดั รวมกลุ่มเพื่อฟังเทศน์ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เคารพ สักการะพระภิกษุเจ้า
ถิ่น เช่น “เจ้าอาวาส” และ “พระลูกวัด” พระซึ่ งเป็ นตัวแทนของวัดมีบทบาทเป็ นผูน้ าทางจิตใจของ
ประชาชนในท้องถิ่น พระจึงเป็ นหลักแห่ งความยึดเหนี่ยว พระมีส่วนร่ วมอย่างสาคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นใจชนบท เช่ น การสร้ างโรงเรี ยน สร้างบ่อน้ าสาธารณะ สร้างถนน เป็ นต้น วัดเป็ นสถาบัน
สาคัญของหมู่บา้ น เป็ นศูนย์รวมของชาวชนบท โรงเรี ยนเป็ นสถาบันการศึกษาที่เด็กๆ ในชนบทไป
เรี ยนหนังสื อ บางโรงเรี ยนก็ขาดเครื่ องมืออุปกรณ์การสอน ขาดครู ขาดอาคารเรี ยน ฯลฯ โดยเฉพาะ
โรงเรี ยนที่ต้ งั อยู่ในถิ่ นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ทาให้เด็ก ๆ ชนบทได้รับการศึกษาไม่
ทัว่ ถึ ง การศึกษาของเด็กชนบทต่ าอีกอย่างหนึ่ งเพราะพ่อแม่ของเด็กชนบทส่ วนใหญ่ มีฐานะทาง
เศรษฐกิ จยากจน ไม่สามารถที่ จะส่ งบุตรหลานได้ศึกษาต่อขั้นสู งการเงินเป็ นอุปสรรคอย่างใหญ่
หลวงในการศึกษาเล่าเรี ยนของเด็กชนบทไทย
3) สถาบันทางเศรษฐกิจ ชาวชนบทไทยร้อยละ 80 เป็ นเกษตรกร เกี่ยวข้องกับการ
เกษตรกรรม เช่ น การทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ ยงสัตว์ เป็ นต้น สิ นค้าออกที่ช่วยผดุงเศรษฐกิ จของ
ประเทศประมาณร้อยละ 90 เป็ นผลผลิตทางเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ยางพารา ข้าวโพด ไม้สัก ปอ
มันสาปะหลัง
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4) สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ จากประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานของประเทศไทยได้จารึ ก
ให้เป็ นที่ประจักษ์วา่ ประเทศไทยมีพระมหากษัตริ ยป์ กครองประเทศมาตั้งแต่สมัยเริ่ มแรกมีลกั ษณะ
เป็ นแบบพ่อปกครองลู กการเรี ยกพระมหากษัตริ ยจ์ ึงมีคาขึ้นต้นว่า “พ่อขุน” ตลอดระยะเวลาที่
ประเทศไทยสามารถรวบรวมแคว้น ต่ า งๆ เข้า มาอยู่รวมกันเป็ นประเทศได้น้ ัน ประเทศไทยมี
พระมหากษัตริ ยป์ กครองสื บต่อกันเรื่ อยมา ในปั จจุบนั นี้สถาบันพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นศูนย์รวมน้ าใจ
ของคนไทยทั้งชาติ พระมหากษัตริ ยอ์ งค์ปัจจุบนั คือพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช
ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่เปี่ ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม พระองค์ทรงปกครองพสกนิ กรด้วยพระ
มหากรุ ณาธิคุณ ประดุจดังบิดาปกครองบุตร พระบารมีของพระองค์แผ่ไพศาล ปกป้ องภยันตรายแก่
ผองไทยทั้งชาติ พสกนิ กรไทยทัว่ หน้าต่างซาบซึ้ งในพระราชกรณี ยกิจที่พระองค์ได้ทรงบาเพ็ญแก่
ประเทศชาติและแก่อาณาประชาราษฎร์ พระองค์จึงทรงเป็ นเสมือนจุดรวมพลังแห่ งความสามัคคี
ของคนไทยทั้งชาติ นอกจากนี้ บรรดาพสกนิ กรชาวไทย ต่างก็ได้ตระหนักเป็ นอย่างดี ว่า สถาบัน
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นเสมือนหลักชัยของประเทศ และจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ ห้คงอยู่คู่
ชาติไทยไปชัว่ กาลนาน
2.4.6 ลักษณะสั งคมชนบทไทยในแต่ ละยุคสมัยแบ่ งตามค่ านิยมในด้ านต่ างๆ
จากอดี ตถึ งปั จจุบนั ลักษณะของสัมคมชนบทไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอย่าง
ต่ อเนื่ อง โดยผูว้ ิจยั ได้มี ก ารท าการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทางค่ า นิ ย มในด้า นต่ า งๆ ได้แก่ ด้า น
เศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อง ความสัมพันธ์ และวัฒนธรรม โดยนาข้อมูลมาแบ่ งแยกตามยุคสมัย
เพื่อให้เห็ นความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค ดังนี้ (เบเคอร์ และผาสุ ก พงษ์ไพจิตร,
2559; นพพร ด่านสกุล, 2549)
ยุคที่ 1 พ.ศ. 2500-2515
เศรษฐกิจ - เป็ นช่วงสาคัญที่เริ่ มมีการลงทุนส่ งเสริ มทางการค้าระหว่างประเทศ มี
การก่ อตั้ง สภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เ ข้า เป็ นสมาชิ ก องค์ก รการเงิ น ระหว่า ง
ประเทศ และจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนแห่ งชาติ ส่ งเสริ มให้มีการผลิตสิ นค้า
เพื่อทดแทนการนาเข้า และเร่ งให้มีการก่อสร้ างโครงสร้างพื้นฐาน เช่ น ถนน ไฟฟ้ า ประปา เพื่อ
อานวยความสะดวกสาหรับกิ จกรรมอุตสาหกรรม ผลิตผลผลิตเพื่อขายเป็ นหลัก แรงงานบางส่ วน
เป็ นแรงงานไร้ที่ดิน เพราะแรงงานมีมากเกินกว่าที่ดิน และเป็ นยุคที่ตน้ ทุนการผลิต เพิ่มขึ้นแต่ราคา
สิ นค้ากลับถดถอยลง
สังคม - สังคมมีการปรับเปลี่ยนจากสังคมชาวนาสู่ สังคมเกษตรพาณิ ชย์โดยเฉพาะ
ภาคกลาง ในยุคนี้ คนในสังคมเริ่ มหันมามีอาชีพรับจ้าง นอกเหนื อจากในอดีตที่มีแต่การการทานา
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เป็ นหลัก คนในสัง คมชนบทเริ่ ม เดิ นทางเข้า สู่ เมื องหลวงเพื่อรับ จ้างท างาน ขายแรงงาน สังคม
ชาวนาเริ่ มเปลี่ ยนแปลงจากเดิ มทานาแบบพออยู่พอกิ น หันมาทาทานาปลูกข้าวเพื่อหารายได้เป็ น
หลัก
การเมือง – ในปี พ.ศ. 2501 เป็ นการปกครองในยุคของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่
ทาการรัฐประหารเป็ นนายกรัฐมนตรี และได้มีการใช้อานาจ ในการปกครองที่เด็ดขาด ทาให้การ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจพัฒนาได้อย่างมาก แต่ตรงกันข้ามกับ การเมืองการปกครองที่ยงั คงหยุดนิ่ ง
เสมื อนถู กแช่ แข็ง ทาให้สังคมเริ่ มจะมีความรู้ สึ กถึ งความเป็ นการปกครองแบบเผด็จการจึง เป็ น
สาเหตุให้เริ่ มเกิดการขบวนการต่อต้านจากฝ่ ายต่างๆ ในสังคม
ความสัมพันธ์ - สังคมไทยในอดีตมีความเข้าใจไว้วางใจกัน ช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กัน หรื อแม้แต่ การทางานที่ตอ้ งใช้เวลาจากัด เช่น การทานา ทาไร หรื อจัดงานบุญที่บา้ นหรื อที่วดั ก็
นิยมช่วยเหลือ กันเรี ยกประเพณี นิยมนี้ วา่ “การลงแขก” ความรักของหนุ่มสาวมีการรักเดียวใจเดียว
เชื่อมัน่ ในความรัก เชื่อใจซึ่ งกันและกัน
วัฒนธรรม – เป็ นวัฒนธรรมแบบปฐมภูมิ มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ มี
ความอบอุ่น ครอบครัวจะสอนให้ผหู ้ ญิงเป็ นแม่บา้ นแม่เรื อนรักนวลสงวนตัวแต่งตัวเรี ยบร้อยรัดกุม
มิดชิด และในสมัยนั้นไม่มีค่านิ ยมการเจาะสิ่ งต่างๆ ตามร่ างกาย ในยุคสมัยนี้ก่อนที่หญิงชายจะได้
ครองรักอยูร่ ่ วมชายคาเดียวกันจะต้องทาการแต่งงานที่ถูกต้องตามประเพณี และในด้านการใช้ภาษา
ในการพูดจะชัดเจน ถูกหลักภาษาไทย อักขระถูกต้อง ศาสนาถูกเชื่ อมโยงกับบทบาทของรัฐบาล
เพิ่มขึ้น มีการชักจูงให้ชายหนุ่มนิยมบวชเป็ นพระ
ยุคที่ 2 พ.ศ. 2516-2540
เศรษฐกิ จ –
เศรษฐกิ จ ไทยให้ ค วามส าคัญ กั บ ภาคการเกษตรลดลง
ภาคอุตสาหกรรมและสัดส่ วน การส่ งออกสิ นค้าเพิ่มขึ้น แต่มูลค่าสิ นค้าเกษตรลดลง บริ ษทั เกษตร
ใหญ่ๆจึงหันไปลงทุนในกิ จการ ด้านอื่นที่ไม่ใช่ การเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อการส่ งออกของไทย
เติบโตอย่างสมบูรณ์ การเติบโต ของเศรษฐกิจที่ร้อนแรงและเป็ นยุคที่เฟื่ องฟูในช่วงทศวรรษ 2530
แต่กลับควบคุมไม่อยูแ่ ละเข้าสู่ ภาวะฟองสบู่ในช่วงสิ้ นทศวรรษ ประเทศไทยต้องยอมลอยตัวค่าเงิน
บาทอย่างเจ็บปวดใน พ.ศ. 2540 และกลายเป็ นจุดเริ่ มต้นของ “วิกฤตการณ์ตม้ ยากุง้ ” ที่แพร่ ระบาด
ไปทัว่ เอเชีย
สังคม - คนชนบทนิ ยมออกไปทางานหรื อเรี ยนหนังสื อในเมือง เกษตรกรใน
ชนบทขาดแคลนแรงงาน การคมนาคม และเทคโนโลยีมีการพัฒนาที่ดีข้ ึน ทาให้คนที่เดินทางไป
ทางานในเมืองสามารถส่ งเงินกลับบ้านหรื อ เดินทางกลับบ้านเกิดได้สะดวกมากยิ่งขึ้น มีการกระตุน้
ให้มีอาชี พหลากหลายในหมู่บา้ น ชุ มชนชนบทที่ร่ ารวยจึงมีลกั ษณะเหมือนเมืองมากขึ้นเรื่ อยๆ แต่
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ด้วยวัฒนธรรมคนเมืองที่เข้ามา และการจัดการที่ไม่ถูกวิธีทาให้ชาวชนบทไม่น้อย เป็ นหนี้ จานวน
มาก ในปี 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริ ที่มีหลักการ พออยู่พอกิ นและ
พึ่งตนเองมาเป็ น แบบอย่างให้คนในสังคม และค่านิ ยมทางสัมคมในยุคนี้ จะเห็นเด่นชัดว่าบทบาท
ของผูห้ ญิงในเรื่ องต่างๆ เริ่ มมีมากกว่าผูช้ าย
การเมือง - เป็ นยุคสาคัญในการเปลี่ ยนแปลงระบอบการปกครองของไทยจาก
ระบอบเผด็จการ เข้าสู่ การปกครองแบบประชาธิ ปไตย เกิ ดเหตุการณ์ขดั แย้งทางการเมืองและเกิ ด
เป็ นการปะทะและต่อสู ้อย่างรุ นแรงระหว่างประชาชนและรัฐบาลที่สาคัญคือ เหตุการณ์ 14 ตุลา ใน
ปี พ.ศ. 2516 เหตุการณ์ 16 ตุลาคม ปี พ.ค. 2519 เหตการณ์พฤษภาทมิฬ ปี พ.ศ. 2535 และหลังจาก
นั้นจะเริ่ มเข้าสู่ ยคุ ที่ประชาชนมีสิทธิ์ ในการเรี ยกร้องความเป็ นธรรม มีการประท้วงจากมวลชนที่มา
เข้าร่ วมรณรงค์และร่ วมปฏิรูปทางการเมือง
ความสัมพันธ์ - ความสัมพันธ์กบั คนในครอบครัวเริ่ มมีการจากบ้านเกิ ด ห่ างจาก
บ้าน เข้ามาทางานในเมื อง ถึงแม้จะมีการย้ายที่ทางาน ไกลจากบุคคลอันเป็ นที่รัก แต่ความสัมพันธ์
ของคนในครอบครัวและความรักของหนุ่มสาวจะยังมัน่ คง หนักแน่นต่อกัน ในยุคนี้ หญิงสาวเริ่ มมี
ความกล้าในการที่จะแสดงออกในเรื่ องของการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกว่ารักชอบฝ่ าย
ชายก่ อน มี ค วามมัน่ ใจมากขึ้ น แต่ย งั คงมีค วามมัน่ คงในความรั ก ความเอื้ ออาทรต่อกันและกัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในยาม ทุกข์ยากหรื อมีปัญหา
วัฒนธรรม - เมื่อเกิดการย้ายถิ่นฐานเพื่อมาทางานในเมืองหลวง ก็เกิ ดการรับและ
แลกเปลี่ยน วัฒนธรรมจากเมืองหลวง มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขนส่ งคมนาคม ทาให้
การ เผยแพร่ วฒั นธรรมกระทาได้อย่างรวดเร็ วย ในยุคนี้ จึงเป็ นยุคที่มีวฒั นธรรมบริ โภคนิยมเฟื่ องฟู
ขึ้น
ยุคที่ 3 พ.ศ. 2541-2550
เศรษฐกิจ - การลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อ พ.ศ. 2540 ทาให้เศรษฐกิจไทยที่กเู้ งินจาก
ไอเอ็มเอฟ เพื่อขยายกิจการ มีหนี้ เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมหาศาล ทิศทางของภาคธุ รกิจไทยหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ จึงเป็ นการปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ กลุ่มทุนไทยที่แข่งขันไม่ได้ตอ้ งยอมขายกิจการ
ให้ต่างชาติ ทุนไทยที่เคยเติบโตเริ่ มควบรวมกันเพื่อความอยู่รอดในขณะเดียวกันการลงทุนของทั้ง
ภาครัฐและ ภาคเอกชนลดลงมากเพื่อลดหนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเงินเป็ นปริ มาณมากๆ ซึ่ งใน
ระยะสั้นถือเป็ น มาตรการที่มีประโยชน์ แต่ในระยะยาวจะทาให้โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเริ่ ม
ล้าสมัย โครงสร้ างเศรษฐกิ จที่เน้นการส่ งออกในทศวรรษ 2530 จึงเปลี่ยนมาเป็ นการพึ่งพิง การ
ส่ งออก อย่า งสมบู รณ์ ส่ วนตลาดภายในประเทศกลับยังไม่เติบโตนัก เนื่ องจากประเทศไทยกด
ค่าแรงให้ต่า เพื่อประโยชน์ของการส่ งออก
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สังคม - เกิ ดเศรษฐกิ จวิกฤตปี พ.ศ.2540 ทาให้คนในสังคมเกิ ดปั ญหา ผูค้ นใน
สังคมเริ่ มหันมามองว่าคนไทยไม่พร้อมกับโลกในยุคโกกาภิวตั น์ ชาวชนบทที่เดินทางมาทางานใน
เมือง ต้องย้ายกลับบ้านเกิด เนื่องจากรายได้ที่ต่าลงและปัญหาเรื่ องหนี้สิน เศรษฐกิจเปลี่ยนโหมดเข้า
สู่ เศรษฐกิ จแบบทุ นนิ ยม แต่ ใ นภาคการเกษตรกลับ ไม่ ก้า วหน้า เศรษฐกิ จในชนบทลดลงอย่า ง
รวดเร็ วเนื่องจาก
การเมือง - วิกฤตทางเศรฐกิ จในปี พ.ศ. 2540 ส่ งผลให้รัฐบาลที่ดารงตาแหน่งใน
ขณะนั้น คือนายชวลิต ยงใจยุทธถูกมองว่ามีการบริ หารงานที่ไม่ดี สร้างหนี้ ให้กบั ประเทศ นาเศรฐ
กิจของประเทศสู่ หายนะ จึงเริ่ มมีการเรี ยกร้องสู่ การเปลี่ยแปลงจากทุกภาคส่ วน และเป็ นยุคที่เกิดขึ้น
ของพรรคการเมื องใหม่ อย่า งพรรคไทยรั ก ไทย โดยนายทัก ษิ ณ ชิ นวัตรเป็ นผูก้ ่ อ ตั้ง และได้รั บ
เลื อกตั้งให้เป็ นรั ฐบาล เกิ ดการบริ การงานแบบทุนิยม และประชานิ ยมเกิ ดขึ้น เป็ นที่นิยมของคน
ชนบทรากหญ้า และมีการบริ หารงานโดยโอนอานาจของข้าราชการมาอยูใ่ นมือนักการเมือง จึงทา
ให้เกิ ดความขัดแย้งและและไม่เห็ นด้วยจากหลาย ๆ ฝ่ าย และเกิ ดการต่อต้าน ซึ่ งนาไปสู่ การเกิ ด
รัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549 และแต่รัฐประหารไม่สามารถลดบทบาทของทักษิณได้ จึงทา
ให้เ ป็ นชนวนเกิ ด ความขัด แย้ง ทางการเมื อ งระหว่า งกลุ่ ม คนชั้น น าและกลุ่ ม คนชั้น กลางที่ ไ ม่
สนับสนุนทักษิณและกลุ่มแนวร่ วมประชาธิประไตยต่อต้านเผด็จการแห่ งช่าต (นปช.) และกลุ่มเสื้ อ
แดงที่เรี ยกร้องระบอบทักษิณกลับมา
ความสัมพันธ์ - เนื่องจากการย้ายถิ่นฐานและปั ญหาทางสังคม ทาให้ความสัมพันธ์
ในสังคมมีความ ห่ างเหิ น เนื่ องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้คนสนใจในเรื่ องราวของตัวเอง
มากกว่าคนรอบข้าง ในเรื่ องของความรั ก ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จเป็ นส่ วนหนึ่ งในการตัดสิ นใจ
เลื อกคนรักหรื อคู่ครอง จะให้ความสนใจในการเลื อกคู่ครองที่มีสถานะทางสังคมที่สูง ไม่ขดั สน
เรื่ องเงินทอง ผูห้ ญิงเริ่ มมีการแสดงออกเรื่ องความรักมากขึ้นจากในอดีต มีความกล้าแสดงออกมาก
ขึ้น
วัฒนธรรม - ในช่ วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากอดีตอย่างมาก ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลง นี้เกิดจาก การศึกษา สังคมและเทคโนโลยีการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ความเชื่อเก่าๆ ก็จะ
ลดน้อยลงไป สังคมประเพณี และวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป เริ่ มมีการนาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้า
มา ไม่วา่ จะเป็ นการแต่งกาย การนุ่งโจงกระเบนสมัยก่อน หรื ออะไรก็ตาม ถูกสังคมใหม่ที่มีชนหมู่
มากหลากชาติหลากภาษาค่อยๆเปลี่ยนเทคโนโลยีหรื อ วิวฒั นาการ เป็ นอีกตัวแปรนึงที่เปลี่ยนแปลง
ประเพณี และวัฒนธรรม การมีสาธารณูปโภค มีไฟฟ้ า น้ าประปา ทีวี เปลี่ยนวัฒนธรรมเก่าๆ ไม่ว่า
จะเป็ นการละเล่นสบ้าจีบสาวจับคู่สมัยโบราณหรื ออื่นๆ ก็ค่อยๆ หายไป
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ยุคที่ 4 พ.ศ. 2551-2558
เศรษฐกิ จ - ประเทศไทยประสบความส าเร็ จ ในการปรั บเปลี่ ย นโครงสร้ า ง
เศรษฐกิจ จากเกษตรกรรมมาสู่ อุตสาหกรรมและบริ การ ถึงแม้จะทาให้ประเทศไทยก้าวเป็ นประเทศ
ที่มีรายได้ระดับปานกลาง ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน แต่ก็ตอ้ งแลกมาด้วยทรัพยากร ธรรมชาติ
ที่หมดไป และสภาพแวดล้อมที่เสื่ อมโทรม เกิดปั ญหาช่องว่างในการกระจาย รายได้ และความไม่
เท่าเทียมกันของชนบทกับเมือง เกิ ดปั ญหาสังคมตามมา ในขณะเดี ยวกัน เศรษฐกิ จของไทยต้อง
พึ่งพิงต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่ งเศรษฐกิ จโลกเองก็มีความผันผวน อย่างหนัก ดังจะเห็นได้จากวิกฤต
เศรษฐกิจโลกใน ค.ศ. 2008 ที่ยงั เรื้ อรัง และโครงสร้าง เศรษฐกิจของประเทศไทยที่พฒั นาต่อเนื่อง
มาถึ งปั จจุบนั ก็ยงั ไม่สามารถก้าวข้ามการเป็ น ประเทศอุตสาหกรรมแบบ “รับจ้างผลิ ต” ที่ไม่มี
เทคโนโลยีระดับสู งมากนัก และอาศัยค่าแรง ราคาถูกในภูมิภาคเป็ นจุดเด่น ซึ่ งจะทาให้เศรษฐกิ จ
ไทยกาลังจะติด “กับดักของประเทศกาลังพัฒนา” ในไม่ชา้
สังคม - เป็ นสังคมมวลชน ประชาชนในชนชนบทและในเมืองจะการส่ งเสริ มให้
ลูกได้รับการศึกษาสู งๆ และนิยมส่ งให้เรี ยนต่างประเทศ เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งเป็ นเกษตรกรและไม่เพียง
แค่มองความแตกต่างเฉพาะรายได้ ยังมองถึงสภาพทางสังคม ศักดิ์ ศรี และการยอมรับนับถือทาง
สังคม ในสังคมเริ่ มนิยมเสพข่าวสารความรู้รอบตัว และเริ่ มเรี ยกร้องสิ ทธิ์ ของตนหากไม่ได้รับความ
ไม่เท่าเทียม ในยุคนี้ สังคมยอมรับและให้สิทธิ และอานาจแก่ผหู้ ญิงมีเหนือกว่าผูช้ ายได้ท้ งั ในเรื่ อง
การทางานและการเป็ นหัวหน้าครอบครัว
การเมือง - ในยุคนี้ เป็ นยุคที่เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองที่ใช้ชื่อเรี ยกว่า
กลุ่มเสื้ อเหลืองซึ่ งต่อต้านและ กลุ่มดสื้ อแดงสนับสนุนทักษิณ ชิ นวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จนเกิ ด
การประท้วงอย่างยื้ดเยื้อและยาวนาน และเกิดการปะทะและการใช้ความรุ นแรงในการสลายหการ
ชุมนุมผูช้ ุมนุม และนาไปสู่ การเกิดรัฐประหารขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็ นหัวหน้าคณะ โค่นรัฐบาลรักษาการนิวฒั น์
ธารง บุญทรงไพศาล รัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อคัดค้านร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ และ
อิทธิพลของดร.ทักษิณ ชินวัตร ในการเมืองไทย
ความสัมพันธ์ - ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมีการแสดงความรักต่อกัน
น้อยลง มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อคนในสังคมน้อยลง สนใจเรื่ องของตัวเองเป็ นใหญ่ ความรักไว้ใจ
กันน้อยลง การคบหารระหว่างชายหญิงไม่รักเดี ยวใจเดี ยว สามารนอกใจและมีกิ๊กได้ไม่ใช่ เรื่ อง
แปลก มี การแสดงออกความรั ก อย่า งชัดเจนโจ่ งแจ้ง การอยู่ร่วมกันระหว่า งชายหญิงก่ อนมี การ
แต่งงานตามประเพณี และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเริ่ มถูกคนสังคมมองเป็ นเรื่ องปกติ และ
ไม่ใช่การกระทาที่ผดิ ขนบธรรมเนียมประเพนีอย่างรุ นแรงเหมือนดัง่ ยุคก่อนๆ
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วัฒนธรรม – ในยุคนี้คนไทยหันไปนิยมรับเอาอิทธิ พลของชาวต่างชาติเข้ามาอยาก
มากเช่น วัฒนธรรมของเกาหลี วัฒนธรรมของวัยรุ่ นญีปุ่น ฯลฯ โดยหันไปทาตามกระแสนิยมและ
เลียนแบบ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชดั ในเรื่ องของการแต่งกาย การเจาะตามร่ างกายส่ วนต่างๆ แต่งตัวไม่
รัดกุมมิดชิดเป็ นที่ล่อตาล่อใจจากเพศตรงข้าม นุ่งน้อยห่ มน้อย ถือเป็ นแฟชัน่ ตามสมัยนิยม รวมไป
ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการใช้ภาษาในการสื่ อสารโดยในยุคนี้ จะมีการนาคาแสลง หรื อคา
จากภาษาต่างประเทศมาใช้พดู กันอย่างแพร่ หลาย
2.4.7 ประวัติเพลงลูกทุ่งไทยตามยุคสมัยต่ าง ๆ ของสั งคมไทย
จากการศึ กษาเกี่ ยวกับประวัติเพลงลู กทุ่ งไทยตามยุคสมัยต่ างๆ ผูว้ ิจยั ได้ท าการสรุ ป เพลง
ลูกทุ่งแบ่งตามยุคสมัย ดังนี้ (เบเคอร์ และผาสุ ก พงษ์ไพจิตร, 2559; นพพร ด่านสกุล, 2549)
ช่วงที่ 1 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2515
ช่วงที่ 2 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2516-2540
ช่วงที่ 3 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2550
ช่วงที่ 4 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2558
ช่วงที่ 1 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2515
หลังจากปี พ.ศ. 2500 เป็ นต้นมา เพลงชีวิตหรื อเพลงตลาด ได้พฒั นาเป็ นรู ปแบบที่
สัมพันธ์ กบั ท้องถิ่นพื้นฐาน ลักษณะของท้องถิ่ น ความเป็ นชนบทได้ปรากฏอย่างชัดเจนในเพลง
ประเภทนี้ ในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการจาแนกเพลงสากลที่บรรเลงกันอยูเ่ ป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะที่
โดดเด่ น คือ เพลงลูกกรุ ง และเพลงลูกทุ่งในปี นี้ โทรทัศน์ช่อง 4 อนุ ญาตให้นักร้ องที่เรี ยกกันว่า
นักร้ องตลาดที่เป็ นที่นิยมขณะนั้นมาออกรายการโทรทัศน์ โดยตั้งชื่ อรายการว่า “เพลงชาวบ้าน”
นักร้ องที่ได้รับการคัดเลื อกครั้งนั้น มี 3 คน คือ พร ภิรมย์ ผ่องศรี วรนุ ช และทูล ทองใจ แต่ดว้ ย
ความที่ไม่เคยออกโทรทัศน์มาก่อนเลย รายการวันนั้นสถานีถูกตาหนิจากผูช้ มมากมาย จนผูจ้ ดั ต้อง
เลิกล้มรายการนี้ไป
ต่อมา ปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2507 ในปี เดียวกัน ได้มีการนานักร้องเพลงตลาด
ออกอากาศอีกครั้ง จานง รังสิ กุล หัวหน้าฝ่ ายจัดรายการขณะนั้นอนุญาต และตั้งชื่ อรายการใหม่ว่า
“เพลงลูกทุ่ง” จนกระทัง่ จัดไปแล้ว 6 เดือน ผูช้ มโทรทัศน์จึงเริ่ มยอมรับเพลงประเภทนี้บา้ ง
รู ปแบบของเพลงลูกทุ่งที่สัมพันธ์กบั ท้องถิ่นพื้นบ้านได้รับความนิ ยมขึ้นเป็ นลาดับ
เพลงลูกทุ่งค่อยๆ เข้ามาแทนที่สิ่งบันเทิงเดิมของชนบท สุ รพล สมบัติเจริ ญ เป็ นทั้งนักร้องและนัก
แต่ ง เพลงในยุค 2500 เป็ นต้น โดยหยิบ ยกเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ รอบตัว ทั้ง ด้า นความทุ ก ข์ย าก การ
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เปลี่ยนแปลงของสังคม บางครั้งก็เป็ นการเสี ยดสี สิ่งต่างๆ ที่เกิ ดขึ้น มาประพันธ์เป็ นบทเพลง การ
เดินสายไปแสดงต่างจังหวัด ทาให้บทเพลงลูกทุ่งเผยแพร่ สู่ชนบท และครอบครองหัวใจชาวชนบท
และยังมีการจัดรายการเผยแพร่ บทเพลงลูกทุ่งทางสถานีวทิ ยุอีกด้านหนึ่งด้วย
ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2515 นั้น ถื อว่าเป็ นจุดกาเนิ ดของ
เพลงลูกทุ่งที่สถาปนาตัวขึ้นเป็ นเพลงประเภทใหม่ของไทยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2507-2515 จาก
เดิ ม ที่ เรามี เพลงไทยเดิ ม เพลงพื้ นบ้า น เพลงไทยสากล เพลงลู ก ทุ่ งนี้ ก็ ย งั คงผ่านกาลเวลามาได้
ยาวนาน โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าว เพลงลูกทุ่งก็ได้มีบทบาทในประวัติศาสตร์ ของสังคมไทย ทั้ง
ในฐานที่เป็ นเสมือน “จดหมายเหตุชาวบ้าน” ที่บนั ทึกเรื่ องราวของบ้านเมือง ทั้งวิถีชีวิต และ
เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ การถ่ า ยทอดผลงานเพลงไปสู่ ป ระชาชนจ านวนมาก ก็ ก่ อ ให้เ กิ ด การเรี ย นรู้
ประสบการณ์ ร่วมของสังคมที่ อาจก่ อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ ในขณะเดี ยวกัน เพลง
ลู ก ทุ่ ง และศิ ล ปิ นที่ มี ส่ วนร่ วมในกระบวนการสร้ า งสรรค์ผลงานเพลง ก็ ย่อมได้รับผลจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของสังคม และต้องมีวิวฒั นาการตามไปแต่ละยุคสมัย ซึ่ งมีท้ งั ยุคของความ
รุ่ งเรื องและตกต่า ดังที่มีการศึกษาของผูท้ ี่สนใจในเรื่ องของเพลงลูกทุ่ง ซึ่ งมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไป
บ้างตามมุมมองของประเด็นที่ศึกษา ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าสมัยแรกๆ นั้น นักร้องส่ วนใหญ่จะแต่งเพลง
เอง และร้ องเพลงเอง มาเริ่ มมีนกั แต่งเพลงประจาขึ้น สมัยแรกนี้ ยงั ไม่แยกเพลงว่าเป็ นเพลงลูกทุ่ง
ลูกกรุ ง แต่จะมีเพลงประเภทที่เรี ยกว่า “เพลงชีวิต” หรื อ “เพลงตลาด” ในเวลาที่ร้อง นักร้องมักจะมี
การแสดงประกอบด้วย นักแต่งเพลงในยุคนี้ ที่เด่ น คือ ไพบูลย์ บุตรขัน มงคล อมาตยกุล พยงค์
มุกดา เบญจมินทร์ สุ รพล สมบัติเตริ ญ ป.ชื่นประโยชน์ วงดนตรี สาคัญในยุคบุกเบิกของกลุ่มเพลง
ชี วิต นี้ คือวงดนตรี จุฬารัตน์ของมงคล อมาตยกุล วงดนตรี พยงค์ มุกดา และวงดนตรี สุ รพล สมบัติ
เจริ ญ วงดนตรี สามวงนี้ ต่อมาได้แยกตัวออกไปเป็ นวงดนตรี ลูกทุ่งอีกหลายวงในยุคต่อๆ มา
นักร้องที่ร้องเพลงยุคแรก ยังไม่เรี ยกว่านักร้องลูกทุ่ง คือ ชาญ เย็นแข สมยศ ทัศน
พันธ์ คารณ สัมบุณณานนท์ นิยม มารยาท ก้าน แก้วสุ พรรณ ทูล ทองใจ ศรี สอางค์ ตรี เนตร ผ่อง
ศรี วรนุช ชัยชนะ บุณนะโชติ เบญจมินทร์ และสุ รพล สมบัติเจริ ญ
เนื้ อร้ องของยุคนี้ มีลกั ษณะที่เป็ นลูกทุ่งค่อนข้างบริ สุทธิ์ คือ มักจะกล่ าวถึ งชี วิต
ชนบท ซึ่ งมี ท้ งั ในแง่ ความสุ ข ความสวยงาม ความทุกข์ยาก ความสนุ ก ความรักของชาวชนบท
ความซื่ อ ฟังแล้วมีบรรยากาศเป็ นชนบทจริ งๆ
อาจกล่ าวได้ว่า ช่ วงก่อน พ.ศ. 2500 จนถึง พ.ศ. 2015 เป็ นช่ วงเวลาที่เพลงไทย
สากลบางส่ วนเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบ และเนื้ อหา เป็ นช่ วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และกลายเป็ น
รากเหง้าของเพลงลูกทุ่งในเวลาต่อ อีกทั้งในช่วงยุคดังกล่าวนี้ เพลงลูกทุ่งได้สร้างสรรค์โดยศิลปิ น
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จากชนบท เพื่อผูฟ้ ั งในชนบทโดยสมบูรณ์ และเป็ นช่ วงที่มีนกั ร้ องเกิ ดขึ้นจานวนมาก เนื้ อหาของ
เพลงนั้นมีความหลากหลายมากขึ้น ธุรกิจวงดนตรี ลูกทุ่งมีบทบาทเด่นชัดมากขึ้น
ช่วงที่ 2 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2516-2540
ยุคนี้ ถือเป็ นยุคสื บทอด เนื่องเพราะเป็ นยุคที่เพลงลูกทุ่งโด่งดังมาก และเมื่อสุ รพล
สมบัติเจริ ญถึ ง แก่ กรรมในปี พ.ศ. 2511 เป็ นต้นมา ก็ ไ ด้มี ก ารเปิ ดเพลงของ สุ รพล สมบัติเจริ ญ
ออกมาเผยแพร่ กนั มา เป็ นการไว้อาลัยทาให้เพลงลูกทุ่งคณะอื่น ๆ พลอยตื่นตัวขึ้น จนมีผลงานเพลง
ลูกทุ่งออกมามากมายในระหว่างปี พ.ศ. 2516-2518 โดยนักแต่งเพลงที่เกิ ดขึ้นในยุคนี้ คือ ผูท้ ี่สืบ
ทอดมาจากนักแต่งเพลงรุ่ นแรก เช่ น พร ภิรมย์ สุ ชาติ เทียนทอง ชาย เมืองสิ งห์ เป็ นศิษย์ของวง
ดนตรี จุฬารัตน์ พีระ ตรี บุปผา ก็มาจากวงดนตรี สมยศ ทัศนพันธ์ รู ปแบบ เนื้ อหาของเพลงลูกทุ่ง ก็
เริ่ มหลากหลายมากกว่า เดิ ม มี การนานิ ท านพื้นบ้าน มาร้ องเป็ นเพลงแหล่ เนื้ อหาสะท้อนสังคม
แปลกๆ ขึ้น นักร้องที่เด่นๆ ในยุคนั้น ก็เช่น ไวพจน์ เพชสุ พรรณ เพลิน พรหมแดน ศรคีรี ศรี ประจบ
เรี ยม ดาราน้อย พรภิรมย์ ชาย เมืองสิ งห์ เป็ นต้น
จนกระทัง่ เข้าสู่ การเป็ นยุคแข่งขันโดยสมบูรณ์ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2519-2525 โดยมีการ
แข่งขันกับเพลงลูกกรุ งที่ยงั คงได้รับความนิยมอยู่ ในกลุ่มเพลงลูกทุ่งด้วยกันเองก็มีการแข่งขันกัน
โดยมีความพยายามในการสร้ างนักร้ องหมีลกั ษณะเฉพาะในการร้ องที่โดดเด่น ในยุคนี้ มีนกั ร้อง
เกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก แต่ส่วนใหญ่ดงั เพลงเดียว แล้วไม่มีผลงานดังอีก เช่น ระพิน ภูไท จีรพันธ์ วี
ระพงษ์ เศกศักดิ์ พู่กนั ทอง ศรคี รี ศรี ประจบ ดา แดนสุ พรรณ สังข์ทอง สี ใส สมัย อ่อนวงศ์ พนม
นพพร บุปผา สายชล ยุพิน แพรทอง กาเหว่า เสี ยงทอง กังวานไพร ลูกเพชร เป็ นต้น นักแต่งเพลงที่
โด่ ง ดัง ในช่ วงนี้ ก็ เช่ น กานท์ การุ ณวงศ์ ฉลอง ภู่ส ว่า ง ชาตรี ศรี ช ล สุ รินทร์ ภาคศิ ริ พงษ์ศ กั ดิ์
จันทรุ กขา ช. คาชะอี ในขณะที่ ยงั มีผูส้ ร้างภาพยนตร์ ได้นาเพลงลูกทุ่งและนักร้องลูกทุ่งมาแสดง
ประกอบจนประสบความสาเร็ จจาก เรื่ อง มนต์รักลูกทุ่ง จึงมีการใช้เพลงลูกทุ่งในภาพยนตร์ ตามมา
อีกหลายเรื่ อง เช่น แม่ศรี ไพร ทุ่งเศรษฐี โทน เป็ นต้น
หลัง จากนั้น จึ ง เข้า สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง โดยตั้ง แต่ พ.ศ. 2525 เป็ นต้น มา การ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิ จที่ตกต่า ทาให้เพลงลูกทุ่งมีการปรับตัว ทั้งในด้าน
เนื้อหา และกระบวนการสร้างนักร้อง เพลงที่ได้รับความนิยม คงเป็ นเพลงรัก เพลงอกหักของคนจน
แต่บางส่ วนก็เน้นเรื่ องความทุกข์ยากของกรรมกร ชาวนา ความแตกต่างของชนชั้น อันเป็ นลักษณะ
ของเพลงเพื่อชีวติ โดยบางส่ วนก็มีลกั ษณะชี้นาทางการเมือง ล้อเลียนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล นักแต่ง
เพลงที่มีชื่อเสี ยงขึ้นมาในยุคนี้ ได้แก่ ชลธี ธารทอง ธงชัย เล็กกาพล โผผิน พรสุ พรรณ สดใส ร่ ม
โพธิ์ ทอง นักแต่งเพลงยุคนี้ จะมีการสร้างนักร้องอย่างเฉพาะเจาะจง ในลักษณะเป็ น “หุ ้นส่ วน” ที่
แทบจะผูกขาดกันไปเลย นักร้องส่ วนมาก ก็มกั จะดังเพลงเดียว น้อยคนที่จะมีผลงานต่อเนื่อง ได้แก่
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สายัณห์ สัญญา สัญญา พรนารายณ์ น้ าอ้อย พรวิเชียร สดใส ร่ มโพธิ์ ทอง บานเย็น รากแก่น ขวัญชัย
เพชรร้อยเอ็ด ศรเพชร ศรสุ พรรณ เป็ นต้น
หลัง เหตุ ก ารณ์ 14 ตุ ล าคม พ.ศ. 2516 เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในสัง คมไทยอย่า ง
กว้างขวาง ในวงการเพลงเกิ ดวงดนตรี แนวที่เรี ยกว่า “เพลงเพื่อชี วิต” ส่ วนเพลงลูกทุ่งก็อยู่ในยุค
เพลงเพื่อชี วิตเช่ นกัน เนื้ อหาเพลงลูกทุ่ง ได้สอดแทรกเนื้ อหาเพลงเพื่อชี วิต โดยในยุคนั้นมีเพลง
ลูกทุ่งเพื่อชีวติ เป็ นจานวนมาก นักร้องเพลงลูกทุ่งมักกล่าวถึงชีวติ ชนบทและความยากจนข้นแค้นอยู่
แล้ว เนื้อหาจะเน้นปั ญหาชาวไร่ ชาวนาและกรรมกรให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น เพลงลูกทุ่งในยุคนั้นเช่น
เพลงข้าวไม่มีขาย หลังสู ้ฟ้าหน้าสู ้ดิน เสี ยนาเสี ยนาง เราคนจน โอ้ชาวนา ฯลฯ
ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2516-2519 ได้เกิ ดปรากฏการณ์ใหม่ในวงการเพลงลูกทุ่ง คือ
การร้ องเพลงล้อเลี ยนการเมือง เพลงเหล่านี้ มกั เป็ นการร้องเพลงลูกทุ่งผสมบทพูด แฝงแง่คิดหรื อ
การวิพากษ์วจิ ารณ์ไว้อย่างคมคาย และสร้างความบันเทิงขาขันให้แก่ผฟู้ ัง ผูท้ ี่แต่งเพลงแนวนี้ ไว้เป็ น
จานวนมาก ได้แก่ สงเคราะห์ สมัตถภาพงษ์ ซึ่ งส่ วนใหญ่ขบั ร้องโดย เพลิน พรหมแดน ตัวอย่างเช่น
เพลงกานันผันเงิน พรรกระสอบหาเสี ยง ฯลฯ นักแต่งเพลงท่านอื่นๆ ที่ประสบความสาเร็ จสู งในยุค
นี้ได้แก่ ชลธี ธารทอง ธงชัย เล็กกาพล โผผิน พรสุ พรรณ สดใส ร่ มโพธิ์ ทอง กูเ้ กียรติ นครสวรรค์
นักแต่งเพลงส่ วนใหญ่จะแต่งเพลงส่ วนใหญ่ให้กบั นักร้องเป็ นรายบุคคลไป ส่ วน
นักร้ องมักมี วงดนตรี ของตนเอง ตลอดจนผลิ ตแผ่นเสี ยงหรื อบันทึกเทปจาหน่ ายเอง นักร้ องที่ มี
ชื่อเสี ยงในช่วงนี้ ได้แก่ สายัณห์ สัญญา ศรเพชร ศรสุ พรรณ สัญญา พรนารายณ์ บานเย็น รากแก่น
น้ าอ้อย พรวิเชียร ฯลฯ เป็ นต้น
หลังเหตุการณ์ 6 ตุล าคม พ.ศ. 2519 เพลงลูกทุ่งแนวเพื่อชี วิตก็ซาลง บทเพลงมี
เนื้อหากลับมาบรรยายเรื่ องของความรัก ความเศร้า และความงามของสาวชาวไร่ ชาวนาเช่นเดิม เช่น
เพลงรั กสาวชาวไร่ น้ า ตาชายเหนื อ สิ้ นทางรั ก ฯลฯ และยิ่งเมื่อเศรษฐกิ จพัฒนารุ ดหน้า มากขึ้ น
ก่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานประกอบอาชีพของชาวชนบทเข้าสู่ เมืองหลวง บทเพลงลูกทุ่งสะท้อนชีวิต
และปั ญหาของบุ คคลเหล่ า นี้ ซ่ ึ ง ประกอบอาชี พ เป็ นสาวใช้ สาวบาร์ หมอนวด กรรมกร ลู กจ้าง
ตลอดจนไปขายแรงงานในกลุ่มประเทศอาหรับ เช่น เพลงฉันทนาที่รัก พาร์ ทเนอร์ เบอร์ ห้า สาวโรง
ทอรอรัก หนุ่มกระเป๋ า ไอ้หนุ่มรถตุก๊ ตุก๊ ฯลฯ
ในช่ ว งเวลาระหว่า ง พ.ศ. 2520-2528 วงการเพลงลู ก ทุ่ ง และลู ก กรุ ง ได้ก าเนิ ด
นักร้ องเป็ นจานวนมาก วงดนตรี เพลงลูกทุ่งได้เข้าสู่ ระบบทุนมากขึ้น มีการแสดงเพลงลูกทุ่งมีการ
ประกวดประชันการเต้นและเครื่ องแต่งกายของหางเครื่ องประกอบด้วย นักแต่งเพลงแนวลูกทุ่งใน
ช่วงเวลานี้ เช่น ชลธี ธารทอง ฉลอง ภู่สว่าง คัมภีร์ แสงทองวิเชี ยร คาเจริ ญ ชัยพร เมืองสุ พรรณ สุ
ชาติ เทียนทอง ชวนชัย ฉิ มพะวงศ์ ดอย อินทนนท์ ดาว บ้านดอน ฯลฯ อีกทั้งนักร้ องชายที่อยู่ใน
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ความนิยม เช่น สายัณห์ สัญญา เกรี ยงไกร กรุ งสยาม สุ รชัย สมบัติเจริ ญ ยอดรัก สลักใจ ศรชัย เมฆ
วิเชียร ศรเพชร ศรสุ พรรณ พร ไพรสณฑ์ ฯลฯ
นักร้ องเพลงลูกทุ่งหญิงที่ได้รับการขนานนามว่าราชิ นีลูกทุ่งในยุคนี้ คือ พุ่มพวง
ดวงจันทร์ นักร้องหญิงที่ได้รับความนิยมนอกจากพุ่มพวงได้แก่ นันทิดา แก้วบัวสาย ดาวใต้ เมือง
ตรัง หงษ์ทอง ดาวอุดร สดศรี พรหมเสกสรร อ้อยทิพย์ ปั ญญาธรณ์ ฯลฯ ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.
2528 เป็ นต้นมา เกิ ดแฟชั่นการแสดงคอนเสิ ร์ตของนัก ร้ องแนวสตริ ง ซึ่ ง เป็ นผลให้มี การแสดง
คอนเสิ ร์ตขึ้นในวงการเพลงลูกทุ่งด้วย พุ่มพวง ดวงจันทร์ ได้จดั การแสดงคอนเสิ ร์ตได้รับความ
นิยมอย่างสู ง จัดขึ้นประมาณกลางปี พ.ศ. 2529 ที่เซ็นทรัลพลาซ่ า ในขณะที่เพลง กระแซะ ของเธอ
มีความโด่งดังอย่างมาก
ในช่วงปี 2531-2535 เป็ นช่วงที่ซบเซาสาหรับวงการเพลงลูกทุ่ง เพราะช่วงนี้ เพลง
สตริ งสมัยใหม่ และวัฒนธรรมทางดนตรี จากต่างชาติ เข้าหลัง่ ไหลทะลักมา ทาให้เกิดปรากฏการณ์
ใหม่ๆ สาหรับวงการเพลงสตริ ง แต่เพลงลูกทุ่ง กลับไม่ค่อยมีอะไรใหม่ ๆ จนกระทัง่ มีบทเพลง ๆ
หนึ่ง ที่ทาให้ลูกทุ่งฟื้ นคืนชีพใหม่ และสง่างามมาได้คือ “สมศรี 1992” ของ “ยิ่งยง ยอดบัวงาม” เลย
เกิ ดกระแสเพลงลูกทุ่งลุ กฮือขึ้นมาอีกครั้ง ในปี 2535 และช่ วงเวลาเดี ยวกัน ก็เกิ ดเพลงผสมผสาน
ลูกทุ่งกับสตริ ง มาในสมัยนี้ แต่เรี ยกเพลงสไตล์น้ ี วา่ “เพลงร่ วมสมัย” เพราะยังติดคาร้องลูกทุ่ง แต่
ทานอง และดนตรี จะออกเหมือนเพลงจีน ๆ คาร้อง สไตล์เมียน้อย เมียเก็บ เช่ นเพลง “ทางใหม่”
ของ “นิตยา บุญสู งเนิน” แต่ดูโดยรวมลักษณะ ก็ไม่ใช่เพลงลูกทุ่ง และไม่ใช่เพลงสตริ งวัยรุ่ น และปี
2538-2540 เพลงลูกทุ่ง เริ่ มมีการผสมผสานหลากหลายมากขึ้น จนสไตล์แท้ๆ แบบลูกทุ่งชาวบ้าน
แทบเลือนหายไป
กล่ า วโดยสรุ ป ส าหรั บ ยุ ค นี้ เป็ นยุ ค ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวต่ อ สู้ ก ับ ในเรื่ องของ
อุดมการณ์ทางการเมือง และมีการวิพากษ์สภาพสังคมในเวลานั้น ซึ่ งเพลงลูกทุ่งก็สร้างเนื้ อหาเพลง
ในแนว “เพื่อชีวิต” ออกมา อย่างไรก็ตาม เพลงลูกทุ่งมักจะสะท้อนชีวิตของผูค้ นอยูแ่ ล้ว อีกทั้งวง
ดนตรี เพลงลู กทุ่งเกิ ดขึ้ นเป็ นจานวนมาก จึงต้องแข่งขันกัน โดยมีการปรับตัวให้มีความทันสมัย
ตลอดเวลา โดยเฉพาะในส่ วนของหางเครื่ อง ซึ่ งได้มีการนาแบบอย่างการแสดงเดี่ ยวของศิลปิ น
ต่างประเทศที่เรี ยกว่าคอนเสิ ร์ตมาใช้ในการแสดงของนักร้องลูกทุ่งด้วย
ช่วงที่ 3 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2550
ในปั จจุ บนั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2550 มีศิลปิ นลูกทุ่งหน้าใหม่เข้าสู่ วงการเพลง
ลูกทุ่งของค่ายเพลงหน้าใหม่ ตลาดเพลงลูกทุ่งเป็ นตลาดใหญ่ เพลงลูกทุ่งได้รับความนิ ยมอีกครั้ง
เนื่ องมาจาก ได้มีการทาละครมนต์รักลูกทุ่งของอาร์ เอส และฮิตติดตลาด ต่อมากับการกลับเข้ามา
แจ้งเกิดของ ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี กับอัลบั้มเพลงที่นาเพลงเก่ามาทาใหม่ เพลงลูกทุ่งชุดสองที่
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ได้รับความนิยมจากกลุ่มนักฟังเพลงรุ่ นใหม่ในกรุ งเทพฯ และการเกิดขึ้นของเพลงลูกทุ่งในคลื่นเอฟ
เอ็ม นาทีมบริ หารโดย วิทยา ศุภพรโอภาส นอกจากนี้ ยงั มีศิลปิ นแนวสตริ งและแนวเพื่อชี วิตหลาย
คนที่หนั มาทาเพลงลูกทุ่งทดแทนการอิ่มตัวที่จะสามารถอยูใ่ นวงการอย่าง ทัช ณ ตะกัว่ ทุ่ง ต้อม เรน
โบว์ เทียรี่ เมฆวัฒนา เป็ นต้น
ในยุคก่อนเพลงลูกทุ่งจะเปิ ดเฉพาะในคลื่นเอเอ็มเท่านั้น ในปั จจุบนั ทีวีก็เริ่ มเปิ ด
กว้างมากขึ้น เกมโชว์เอานักร้องเพลงลูกทุ่งไปเล่น ภาพยนตร์ ละครเอาลูกทุ่งไปเล่น และกลายเป็ น
ธุ รกิจกลุ่มใหญ่ข้ ึน โดยครู เพลงบางคนถึงกับกล่าวว่า เพลงลูกทุ่งในสมัยนี้ ไม่เหมือนเดิม เพราะขาด
เอกลักษณ์ของการขึ้นต้น เรื่ องราวตรงกลาง และตอนจบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดสัมผัสนอก-ใน
ตลอดจนการเปรี ยบเที ยบส่ วนเนื้ อหาของเพลงไปทางล้ าเส้นศีลธรรม เพลงในทานองนี้ อย่างเช่ น
เพลง “เด็กมันยัว่ ” ของยอดรัก “อกหักซ้ าเฒ่า” ของ ไกรสร เรื องศรี “เรี ยกพี่ได้ไหม” ของ เสรี ย ์ รุ่ ง
สว่าง
นอกจากนี้ ผลที่ตามมาจากการส่ งเสริ มและอนุ รักษ์เพลงลูกทุ่งของรัฐบาล และ
ภาคเอกชนที่ผลิ ตผลงานที่ เกี่ ยวเนื่ อง ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงหลายประการ ในความสัมพันธ์
ระหว่างวงการเพลงลูกทุ่งกับสังคมไทยในยุคนี้ คือ
1) เพลงลู ก ทุ่ ง ที่ เ คยเสื่ อมความนิ ย มกลับ มาอยู่ ใ นความสนใจของ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง
2) เพลงลุ ก ทุ่ ง จากเดิ ม ที่ เ ป็ นศิ ล ปะการแสดงร่ วมสมัย อย่า งหนึ่ ง กลับ
ได้รับการยกย่องจากรัฐและสังคมไทย โดยทัว่ ไปว่าเป็ นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมอย่าง
หนึ่งของไทย
3) นักประพันธ์เพลงซึ่ งเป็ นผูท้ างานเบื้องหลังมาโดยตลอด ได้รับการยก
ย่องและส่ งเสริ มให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายยิ่งขึ้น ในขณะที่นกั ร้องหลายๆ คนที่เคยถูกลืมไปแล้ว ก็ได้
กลับมาเป็ นที่นิยมและมีงานร้องเพลงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั
ช่วงที่ 4 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2558 (ปัจจุบนั )
นับตั้งแต่เริ่ มมีการบันทึกเสี ยงลงแผ่นเสี ยง เพลงลูกทุ่งครองตลาดเพลง ในปี พ.ศ.
2510 เนื่ องจากมีการบันทึกลงเทปแทนแผ่นเสี ยง และโทรทัศน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น และต่อมา
เพลงลู กทุ่งเริ่ มเงี ยบหายลงไปเพราะการเมือง จนมาโด่ งดังอีกครั้ งในปี 2520 และหายไปอีกครั้ ง
เพราะผลจากเศรษฐกิจ และในปี 2541 ธุรกิจในวงการลูกทุ่งก็กลับมาอีกครั้งกับนักร้องใหม่ๆ ธุ รกิจ
แบบใหม่ๆ
ในปั จจุบนั ธุ รกิจลูกทุ่งมีฐานที่กว้างมากในตลาดวงการเพลง เป็ นตลาดใหญ่ มีท้ งั
ค่ายเล็ก ค่ายใหญ่ เป็ นจานวนมาก การแข่งขันก็มากขึ้นเรื่ อยๆ โดยสัดส่ วนของเงินในตลาดเพลง
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ลูกทุ่งครอง คาดการณ์น่าจะอยูท่ ี่ ปี ละ 1,000-1,500 ล้านบาท เฉพาะธุ รกิจเพลงอย่างเดียวไม่รวมกับ
ธุ รกิจข้างเคียงอื่นๆ โดยมีตลาดหลักอยูท่ ี่ภาคอีสาน 50% ภาคเหนือและภาคกลาง 35% และภาคใต้
15% และสัดส่ วนการแบ่งตลาด มีแกรมมี่ โกลด์ ครองส่ วนแบ่งการตลาดเพลงลูกทุ่งทัว่ ประเทศ
65% ส่ วนอาร์ สยาม 19% และอื่นๆ 16%สาหรับตลาดรวมของธุรกิจในปี 2549 มูลค่าตลาดประมาณ
7,100 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9 จากปี 2548 และหากเปรี ยบเทียบกับตลาดเพลงอื่นแล้ว เพลงไทย
สากลเป็ นเพลงที่ ได้รับความนิ ยมสู งสุ ดในตลาด มีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 45 รองลงมาคือเพลง
ลูกทุ่ง ร้อยละ 30 และเพลงสากล ร้อยละ 20
ในปั จจุบนั มีศิลปิ นลูกทุ่งต่างออกผลงานเพลงเป็ นจานวนมาก ทาให้มีการแข่งขัน
สู ง บางศิลปิ นออกได้ชุดเดียวก็ไปเลย บางคนสองชุด บางคน 5-6 ปี และยังมีปัญหา ความตกต่าของ
เศรษฐกิจ เทปผี ซี ดีเถื่อนอีก จึงมีบางค่ายเพลงหันมาโปรโมตศิลปิ นแทนโปรโมตเพลง
กล่าวโดยสรุ ป ในยุคสมัยนี้ ที่บทเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย จากค่ายเพลงบางค่าย จาก
นักร้องสาวบางคน มุ่งเน้นไปที่การโชว์ความเซ็กซี่ โชว์เนื้อหนังมังสา (ชนิดที่ MV บางเพลง ดูแล้ว
ไม่ต่างจากหนัง AV ในภาคเซ็ นเซอร์ สักเท่าไหร่ ) กับเนื้ อหาภาษาที่ออกไปในแววส่ อ ล่อแหลม
เพียงเพื่อจะให้ติดหู หวังสร้างยอดขาย ทั้งๆที่ตวั เพลงไม่ได้มีการประพันธ์ที่โดดเด่นแต่อย่างใด

2.5 แบบจําลองและทฤษฏีการวิเคราะห์ เนือ้ หาเพลงลูกทุ่ง
การวิเคราะห์ เนื้ อหา เป็ นวิธีการที่นกั วิจยั นิ ยมนามาใช้ในการวิจยั ทางเพลงลูกทุ่งไทยวิธี
หนึ่ง และในส่ วนต่อไปนี้ จะกล่าวถึงลักษณะของการวิเคราะห์เนื้ อหา ความหมาย การใช้ ข้อจากัด
ขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหา ตลอดจนความเชื่อมัน่ และความเที่ยงตรง สิ่ งเหล่านี้ มีความสาคัญต่อ
การวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาทั้งสิ้ น
2.5.1 ลักษณะของการวิเคราะห์ เนือ้ หา
ในงานด้านเพลงลูกทุ่งไทย การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ถือเป็ นวิธีวิจยั วิธีหนึ่ง
ที่มีลกั ษณะของการค้นหาข้อมูลโดยศึ กษาจากแหล่งข้อมูลที่เป็ นลักษณะของเนื้ อหาการบรรยาย
หรื อเอกสารเป็ นหลัก เช่น ศึกษาจานวนและชนิ ดของรายการโทรทัศน์ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์โดย
ศึกษาจากผังรายการของแต่ละสถานี เป็ นต้นการวิเคราะห์เนื้ อหาเป็ นเครื่ องมือที่ทรงคุณค่าในการ
ตอบข้อสงสัยทางเพลงลูกทุ่งไทยที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ซึ่ งวิธีการวิจยั รู ปแบบอื่นๆ อาจจะมีขอ้ จากัด
ในบางเรื่ องเช่น มีขอ้ จากัดในเรื่ องของกลุ่มตัวอย่างหรื อวิธีการเก็บข้อมูล เป็ นต้น
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การวิเคราะห์เนื้ อหา เกิ ดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยจุดเริ่ มต้นเกิ ดจากการศึกษา
ลักษณะเพลงที่ออกอากาศในช่ วงสงคราม ซึ่ งการศึกษาในขณะนั้นจะเป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบ
เนื้อหา และลักษณะของเพลงที่ออกอากาศโดยสถานีต่างๆ นอกจากนี้ การวิเคราะห์เนื้ อหาในยุคนั้น
ยังนิ ยมนามาใช้ในการค้นหาเจ้าของงานเขียนชิ้ นสาคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ ดว้ ยหลังสงครามโลก
ครั้ งที่ 2 นัก วิจยั ได้ใ ช้วิธี ก ารวิเ คราะห์ เนื้ อหามาวิเ คราะห์ เนื้ อหาของการโฆษณาชวนเชื่ อใน
หนังสื อพิมพ์และเพลงลูกทุ่งไทย วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเริ่ มเป็ นที่รู้จกั และยอมรับอย่างจริ งจังเมื่อ
Bernard Berelson ได้ตีพิมพ์หนังสื อชื่อ “Content Analysisin Communication Research” หนังสื อ
ดัง กล่ า ว ได้อธิ บ ายวิธี ก ารวิเคราะห์ เนื้ อหาที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ทางสื่ อสารมวลชนและถื อเป็ นตารา
ทางด้านการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ เล่มแรกด้วยเช่ นกันต่อมาได้มีผใู้ ห้ความสนใจนาวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา มาใช้มากขึ้นโดยเฉพาะในวงการศึกษา ซึ่ ง Tannenbaum และ Greenberg (1968) กล่าวเสริ ม
ว่า การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาเป็ นวิ ธี วิ จ ัย ที่ มี ผู้น ามาใช้ศึ ก ษาข้อ มู ล เพื่ อ ท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ ใ นระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาสื่ อสารมวลชนมากที่สุดโดยในจานวนดังกล่าวส่ วนใหญ่เป็ นการวิเคราะห์เนื้ อหา
หนังสื อพิมพ์ ต่อมาในปี 1975 Comstock ได้รวบรวมเอกสารที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา
รายการโทรทัศน์พบว่ามีมากกว่า 225 ชิ้น โดยผลงานส่ วนใหญ่จะเป็ นการวิเคราะห์เนื้ อหาเกี่ยวกับ
ความทารุ ณโหดร้ ายและการกดขี่ สิท ธิ สตรี ที่ แฝงอยู่ในเนื้ อหาโฆษณาหรื อในมิวสิ กวิดีโอทาให้
วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาเริ่ มเป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่นิยมในหมู่นกั วิจยั สื่ อสารมวลชนเรื่ อยมาจากปี ค.ศ.
1977 ถึง 1985 ได้มีการสารวจและพบว่า 21 เปอร์ เซ็นต์ของการวิจยั เชิงปริ มาณที่ตีพิมพ์ใน Journal
of Broadcasting and Electronic Media ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาซึ่ งตรงกับผลการศึกษาของ
Cooper, Potter and Dupagne (1994) ที่พบว่าในจานวนของการวิจยั เชิ ง ปริ มาณทางการ
สื่ อ สารมวลชนในช่ วงปี ค.ศ. 1965-1989 มี ง านวิจ ัย ที่ ใ ช้วิธี ก ารวิเ คราะห์ เ นื้ อหามากกว่า 21
เปอร์ เซ็ นต์ของงานทั้งหมด ซึ่ งเป็ นการยืนยันถึงความนิ ยมของการวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาในอดีต
และในปี 1995 ผลการศึ กษาเกี่ ยวกับอิทธิ พลของเนื้ อหารายการโทรทัศน์ซ่ ึ งผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้ อหาเป็ นเครื่ องมื อในการศึกษา ได้ก่อให้เกิ ดแนวคิดของการนา V-Chip มาติดตั้งใน
เครื่ องรับโทรทัศน์โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็ นตัวเซนต์เซอร์ ภาพอันไม่พึงประสงค์ที่ออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ต่างๆ เช่นภาพการฆ่า ความทารุ ณโหดร้าย หรื อภาพเกี่ยวกับลามกอนาจารต่างๆ
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2.5.2 ความหมายของการวิเคราะห์ เนือ้ หา
ความหมายของวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ได้มีผใู้ ห้ไว้แตกต่างกันดังต่อไปนี้
Berelson (1952) ได้ให้ความหมายของวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาว่า เป็ นเทคนิ คการวิจยั ที่
พยายามจะบรรยายเนื้ อหาของข้อความหรื อเอกสาร โดยใช้วิธีการเชิ งปริ มาณอย่างเป็ นระบบ มี
ความเป็ นภววิสัย (Objective) และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี
Walizer and Wienir (1978) ได้ใ ห้ความหมายของวิธี ก ารวิเคราะห์ เนื้ อหาว่า เป็ น
กระบวนการใดๆ ก็ตามที่มีการดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ (Systematic) เพื่อที่จะตรวจสอบเนื้ อหา
ข้อมูลที่ได้บนั ทึกไว้
Kerlinger (1986) ได้นิยามความหมายของวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาว่า เป็ นวิธีการศึกษาและ
การวิเคราะห์การสื่ อสาร ในลักษณะที่เป็ นระบบ (Systematic) มีความเป็ นภววิสัย (Objective) และ
ศึกษาในเชิ งปริ มาณ (Quantitative) ได้ โดยมีจุดมุ่ งหมายเพื่อวัดตัวแปรต่างๆ และความหมาย
ดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุ ปแนวคิดของการวิเคราะห์เนื้อหาได้วา่
1) เป็ นวิธีการศึกษาที่เป็ นระบบ
วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาถื อเป็ นวิธีการศึกษาที่เป็ นระบบ(Systematic) นั้น หมายความว่า
เนื้ อหาที่ เลื อกมาวิเคราะห์ จะได้รับการคัดเลื อกมาด้วยวิธีก ารที่ยอมรับภายใต้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน
สม่าเสมอสามารถตรวจสอบได้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการเลือกหน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of
Analysis) จะต้องใช้วธิ ี การคัดเลือกที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยเปิ ดโอกาสให้แต่ละหน่วยมีโอกาส
ได้รับการคัดเลือกเท่าเทียมกัน รวมทั้งต้องมีวธิ ีการประเมินอย่างเป็ นระบบด้วย โดยหน่วยของการ
วิเคราะห์ ท้ งั หมดจะต้องได้รับการปฏิ บ ตั ิภายใต้เงื่ อนไขเดี ย วกัน และสามารถตรวจสอบได้ทุ ก
ขั้นตอน
2) มีความเป็ นภววิสัย
ความเป็ น ภววิสัย (Objective) หมายถึ งความเป็ นกลางและในการวิเคราะห์เนื้ อหานั้น
หมายความว่า ผูว้ ิเคราะห์ จ ะไม่ ใ ช้ค วามคิ ดของตนเองเข้า ไปมี อิท ธิ พ ลหรื อร่ ว มในผลของการ
วิเ คราะห์ และถ้า มี ก ารตรวจสอบโดยนัก วิจ ัย คนอื่ น แล้ว ผลของการวิเ คราะห์ ก็ ค วรจะออกมา
เหมือนกัน สาหรับการสร้างความเป็ นภววิสัยให้เกิดขึ้นนั้นผูว้ ิจยั จะต้องกาหนดค่านิยาม กฎเกณฑ์
และขอบเขตของการจัดหมวดเนื้ อหา (Categories) ให้มีความละเอียดชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้
นักวิจยั อื่นๆ สามารถตรวจสอบและกระทาซ้ าได้
3) เป็ นวิธีการเชิงปริ มาณ
จุดมุ่งหมายของวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาก็คือ การเสนอความถูกต้องแม่นยาของเนื้ อหาข้อมูล
หรื อตัวสาร การวัดในเชิ งปริ มาณ (Quantitative) คือสิ่ งสาคัญในการทาให้เนื้ อหามีความถูกต้อง
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ทั้งนี้ เนื่ องจากผลของการวัดเชิ งปริ มาณจะอยู่ในลักษณะที่เป็ นตัวเลข ซึ่ งทาให้ผวู้ ิจยั สามารถสรุ ป
และรายงานผลได้อย่างกระจ่างชัด นอกจากนี้ การวิเคราะห์เนื้ อหายังเป็ นการศึกษาในลักษณะของ
ช่วงเวลา ซึ่ งผลของการศึกษาที่แสดงเป็ นตัวเลขนั้นจะสามารถนามาเปรี ยบเทียบดูความเหมือนและ
ความแตกต่างได้ด้วย รวมทั้งผลของการวัดเชิ งปริ มาณยังสามารถช่ วยให้นักวิจยั นาสถิ ติมาเป็ น
เครื่ องมือในการวิเคราะห์และแปลผลได้อีกเช่นกัน
4) เป็ นวิธีการที่อิงกรอบแนวคิดทฤษฎี
ในการวิเคราะห์เนื้อหาโดยเฉพาะในช่วงของการวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้น ผูว้ ิจยั จะต้องสร้างกฎ
(Theoretical Framework) เพื่อให้เกิ ดแนวทางการวิเคราะห์ที่เป็ นทางเดียวกันซึ่ งกฎนั้น ควรสร้าง
มาจากแนวคิดทฤษฎี และถ้าการวิเคราะห์เนื้อหาไม่มีกฎที่แน่นอนแล้วก็จะมีผลทาให้ขาดความเป็ น
ภววิสัยและขาดความเที่ยงตรงภายนอกอีกด้วย
ถึงแม้วา่ การวัดเชิ งปริ มาณจะถือว่าเป็ นวิธีการหลักในการวิเคราะห์เนื้ อหา แต่ผวู้ ิจยั บางคน
อาจจะมองว่าการวิเคราะห์เนื้อหาไม่เป็ นวิธีการเชิงปริ มาณ แต่การวิเคราะห์เนื้ อหาเป็ นเพียงวิธีการที่
สามารถระบุคุณลักษณะของข้อความอย่างมีระบบและมีความเป็ นภววิสัยเท่านั้น
2.5.3 การใช้ วธิ ีการวิเคราะห์ เนือ้ หาในงานวิจัยเพลงลูกทุ่งไทย
ในหลายทศวรรษที่ ผ่านมา เนื้ อหาทางเพลงลูกทุ่งไทยได้กลายเป็ นสิ่ งที่นกั วิจยั ให้ความ
สนใจและนามาเป็ นหัวข้อการวิจยั ของหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตัวอย่างเช่ น สถานี
วิทยุในภาคเอกชนได้ศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบเนื้ อหาการออกอากาศของสถานีตนเองกับสถานี คู่แข่ง
โดยมีจุดประสงค์เพื่อการปรับปรุ งรายการหรื อบางบริ ษทั ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาเพื่อตรวจสอบ
ลักษณะและความถูกต้องของเนื้อหาในรายการที่นาเสนอออกไป วิธีการวิเคราะห์น้ นั ส่ วนใหญ่นิยม
ใช้สิ่งพิมพ์ประกอบ โดยอาศัยเทคนิควิธีดงั นี้
2.5.3.1 การพรรณนา
การศึกษาในหลายๆ สาขาวิชาใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนื้ อหาเพื่อระบุหรื อค้นหาหลักฐาน
ต่าง ๆส่ วนการวิเคราะห์เนื้ อหาในการวิจยั ทางเพลงลูกทุ่งไทย ส่ วนใหญ่จะใช้เป็ นวิธีการเพื่อค้นหา
ค่าตอบ และวิธีที่นิยมใช้ได้แก่การพรรณนา (Describing) ตัวอย่างเช่น ศึกษาลักษณะและการเนื้ อหา
ของละครโทรทัศน์ในช่วงปี พ.ศ. 2550 การศึกษาในเรื่ องดังกล่าวจะต้องใช้วิธีการพรรณนาเข้ามา
ช่ วยในการวิเคราะห์ ลกั ษณะและการเนื้ อหาของละครโทรทัศน์ในช่ วงปี ดังกล่ าว นอกจากนี้ การ
วิเคราะห์เนื้ อหาด้วยวิธีการพรรณนายังสามารถนามาใช้ศึกษารู ปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
หรื อระบุ ทิศ ทางการเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งต่างๆ ที่ ปรากฏในช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง เช่ น วิเคราะห์
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ทิศทางของภาพยนตร์ ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2520 ถึง 2551 หรื อศึกษารู ปแบบการรายงานข่าวเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2550
2.5.3.2 การหาความสัมพันธ์ของลักษณะแหล่งสารและเนื้อหา
มีงานวิจยั มากมายที่พยายามศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของลักษณะแหล่ง
สารกับลักษณะเนื้อหาที่ผลิตจากแหล่งสารต่าง ๆ เช่น ถ้าแหล่งสารมีลกั ษณะ A แล้ว จะผลิตตัวสาร
ที่มีส่วนประกอบของ X และ Y หรื อไม่ หรื อถ้าแหล่งสารมีลกั ษณะ B แล้ว แหล่งสารนั้นจะผลิต
สารที่มีคุณลักษณะ W และ Z หรื อไม่ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้ คือ รายการโทรทัศน์ที่นาเสนออาชีพของ
คนไทย เช่น รายการตลาดสดสนามเป้ า หรื อรายการที่นาเสนอศิลปวัฒนธรรม เช่น รายการคุณพระ
ช่วย มีเนื้อหาสอดคล้องกับลักษณะของรายการหรื อไม่ เป็ นต้น
2.5.3.3 การเปรี ยบเทียบเนื้อหาของสื่ อกับโลกแห่งความเป็ นจริ ง
วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา สามารถนามาใช้เป็ นวิธีการในการตรวจสอบปรากฏการณ์
ต่างๆได้ ตัวอย่างเช่นตรวจสอบการแสดงออกของกลุ่มชน คุณลักษณะพิเศษหรื อสัญลักษณ์ต่างๆ ที่
โทรทัศ น์ นาเสนอโดยตรวจสอบว่า สิ่ ง ที่ สื่ อโทรทัศ น์นาเสนอนั้นถู ก ต้องตามคุ ณลัก ษณะหรื อ
ปรากฏการณ์ ที่เป็ นจริ งหรื อไม่ตวั อย่างเช่ น Gerbner (1969) ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาเพื่อ
วิเคราะห์เนื้ อหาในรายการโทรทัศน์ และพบว่าเนื้ อหาทางโทรทัศน์น้ นั มีความแตกต่างจากความ
เป็ นจริ งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความทารุ ณโหดร้ าย หรื อผูว้ ิจยั อาจจะศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
เปรี ยบเที ยบลักษณะการดาเนิ นชี วิต หรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่ อง "บุญ
รอด" โดยศึกษาลักษณะการดาเนิ นชีวิตของกลุ่มคนดังกล่าวเปรี ยบเทียบกันกับชีวิตจริ งของคนที่มี
ลักษณะคล้ายคลึ งกัน ซึ่ งนอกจากการเปรี ยบเทียบดังกล่าวแล้ว วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหายังสามารถ
นาไปเป็ นวิธีการเพื่อตรวจสอบการนาเสนอข่าวสารทางสื่ ออื่นๆ ได้เช่นกัน
2.5.3.4 การประเมินภาพลักษณ์ของกลุ่มคนในสังคม
วิธีก ารวิเคราะห์ เนื้ อหาสามารถนามาใช้ เพื่อค้นหาหรื อประเมิ นภาพลัก ษณ์ ที่สื่ อ
โทรทัศน์สร้างให้กบั กลุ่มคนบางกลุ่มในสังคมได้ ตัวอย่างเช่น ประเมินภาพลักษณ์ของนักการเมือง
ไทยที่เสนอผ่านโทรทัศน์ หรื อประเมินภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงไทยในการนาเสนอผ่านการเป็ นพิธีกร
รายการผูห้ ญิงถึงผูห้ ญิง จุดประสงค์ของการศึกษารู ปแบบนี้ก็เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขภาพลักษณ์ของ
กลุ่มคนในสังคม
2.5.3.5 การศึกษาอิทธิพลของสื่ อ
สื่ อเพลงลูกทุ่งไทยในปั จจุบนั นี้ ถือว่ามีบทบาทไม่ใช่แค่เป็ นแหล่งให้ขอ้ มูลข่าวสาร
หรื อความบันเทิ งเท่านั้น แต่สื่อเพลงลูกทุ่งไทยยังทาหน้าที่เป็ นผูอ้ บรมบ่มเพาะ หรื อเป็ นต้นแบบ
ให้กบั คนในสังคมด้วย ซึ่ งการศึกษาอิทธิ พลของสื่ อเพลงลูกทุ่งไทยสามารถศึกษาได้โดยใช้วิธีการ
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วิเคราะห์เนื้อหา ตัวอย่างเช่น ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อศึกษาอิทธิพลของการดูโทรทัศน์ซ่ ึ งพบว่า ผู้
ที่ใช้เวลายาวนานในการดูโทรทัศน์เกี่ยวกับความลึกลับหรื อฆาตกรรม จะมีแนวโน้มหวาดกลัวต่อ
สิ่ งแวดล้อมสู งกว่าผูท้ ี่ใช้เวลาดูโทรทัศน์ในเรื่ องแนวนี้นอ้ ยกว่าหรื อไม่
2.5.4 ข้ อจํากัดของวิธีการวิเคราะห์ เนือ้ หา
ถึงแม้วา่ วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา จะสามารถนามาใช้ได้ดีในการศึกษาทางด้านสื่ อเพลงลูกทุ่ง
ไทย แต่ผทู ้ ี่จะนาวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาไปใช้ควรจะต้องศึกษาข้อจากัดของวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ให้ดีก่อน ซึ่ งวิธีการวิเคราะห์เนื้อมีขอ้ จากัดดังต่อไปนี้
2.5.4.1 วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถพิสูจน์หรื อยืนยันได้
ว่าสิ่ งที่คน้ พบมีความถูกต้องเพียงพอ เช่นในการวิเคราะห์เนื้ อหารายการโทรทัศน์สาหรับเด็กช่ วง
เช้าวันเสาร์ ระหว่างเวลา 6.00 ถึง 10.00 น. พบว่า 80 เปอร์ เซ็นต์ของรายการดังกล่ าว เป็ นการ
โฆษณาอาหารเด็กยี่ห้อหนึ่ ง ซึ่ งจากการค้นพบดังกล่ าวเราไม่สามารถสรุ ปได้ว่า อาหารชนิ ดนั้น
จะต้องเป็ นที่นิยมของเด็ก และเหตุการณ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์เนื้ อหาอย่างเดียวไม่
เพียงพอต่อการสรุ ปผลของการวิจยั และการศึกษาครั้งนี้ ผวู้ ิจยั อาจจะต้องใช้การสอบถามหรื อการ
สัมภาษณ์เข้ามาร่ วมด้วย
2.5.4.2 การนิ ยามตัวแปรหรื อนิ ยามศัพท์ ถือเป็ นหัวใจสาคัญของวิธีการวิเคราะห์
เนื้ อหา ผูว้ ิจยั จาเป็ นต้องนิ ยามสิ่ งต่างๆ ให้ชัดเจน นิ ยามที่ใช้ในวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหานั้นจะใช้
นิยามตัวแปรชนิดที่เป็ นนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (ดูการนิยามในบทที่ 3) และปั ญหาที่เกิ ดขึ้นมักจะเกิ ด
จากการที่ผวู ้ จิ ยั แต่ละคนกาหนดนิยามแตกต่างกัน ถึงแม้วา่ จะกาหนดนิยามให้กบั ค่า ๆ เดียวกัน การ
ให้ ค่ า นิ ย ามที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลให้ เ กณฑ์ใ นการวัด แตกต่ า งกัน ด้ว ย ซึ่ งการให้ ค่ า นิ ย ามที่ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกันถือเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงอันดับแรกก่อนเริ่ มการวิเคราะห์เนื้ อหา
2.5.4.3 วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่ งโดยธรรมชาติแล้วถือเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ละเอียดสลับซับซ้อน ดังนั้นผูว้ ิจยั จาเป็ นจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
รวมทั้งจะต้องมีความอดทนและมีความละเอียดด้วย
2.5.4.4 จากคุ ณสมบัติต่างๆ ที่กล่ าวมาแล้วนั้นส่ งผลให้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาใช้
เวลาและค่า ใช้จ่ายมาก ดังนั้นผูว้ ิจยั ที่ถูก จากัดด้วยเวลาและงบประมาณอาจจะต้องหันไปใช้วิธี
การศึกษาอื่นๆ ที่ถึงแม้วา่ จะเหมาะสมน้อยกว่าแต่อาจจะช่วยในเรื่ องของเวลาและงบประมาณได้
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2.5.5 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ เนือ้ หาในงานวิจัยเพลงลูกทุ่งไทย
โดยทัว่ ไปแล้ววิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา จะมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานที่หลากหลายเนื่ องจาก
วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหานั้น เกิดจากการผสมผสานรู ปแบบการวิเคราะห์หลายๆ รู ปแบบเข้าด้วยกัน
และถึงแม้ว่าขั้นตอนทั้ง 9 ขั้นตอนที่จะกล่าวถึงนี้ จะเรี ยงตามลาดับแต่ก็มิได้หมายความว่าวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหาจะต้องดาเนินการตามลาดับดังที่กาหนดไว้ดงั นี้
2.5.5.1 การกาหนดค่าถามนาวิจยั และสมมติฐาน
ในวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาสิ่ งหนึ่ งที่จะต้องคานึ งถึงก็คือเป้ าหมายและแนวทางของ
การวิเคราะห์ซ่ ึ งผูว้ ิจยั จะต้องกาหนดให้เด่นชัดก่อนเริ่ มลงมือทาการวิจยั กล่าวคือผูว้ ิจยั จะต้องรู้ว่า
อะไรคือสิ่ งที่ตนเองต้องการจะวิเคราะห์และสิ่ งนั้นมีขอบเขตแค่ไหน ในวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหานั้น
ผูว้ ิจยั สามารถใช้ค่าถามนาวิจยั และสมมติฐานมาเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการวิเคราะห์ สาหรับ
การกาหนดคาถามนาวิจยั และสมมติฐานผูว้ ิจยั จาเป็ นจะต้องศึกษาเอกสารต่างๆ รวมทั้งใช้ทฤษฎี
และรายงานการวิจยั อื่น ๆ มาเป็ นแนวในกาหนด ตัวอย่างของค่าถามนาวิจยั อาจจะมีลกั ษณะดังนี้
“รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต ของผูห้ ญิ ง ในปั จ จุ บ ัน ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากการละคร
โทรทัศน์หรื อไม่อย่างไร” ซึ่ งการวิเคราะห์ก็จะมุ่งไปสู่ เนื้ อหาและรู ปแบบละครโทรทัศน์โดยเน้น
ไปที่ลกั ษณะการแสดงออก หรื อบทบาทผูห้ ญิงที่อยูใ่ นละครโทรทัศน์น้ นั ๆ ซึ่งถ้าคาถามนาวิจยั และ
สมมติฐานมีความชัดเจนแล้วก็จะส่ งผลให้ผูว้ ิจยั สามารถกาหนดหมวดหมู่ของเนื้ อหาซึ่ งถื อเป็ น
หัวใจของวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาได้ชดั เจนและถูกต้อง
2.5.5.2 การนิยามกลุ่มประชากร
สิ่ งที่สาคัญอีกสิ่ งหนึ่ งในการวิเคราะห์เนื้ อหาก็คือ “การนิยามกลุ่มประชากร” ซึ่ งถือ
เป็ นการกาหนดขอบเขตของประชากรที่ตอ้ งการวิเคราะห์ การนิ ยามกลุ่มประชากรในการวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหาโดยปกติแล้วจะเป็ นการนิยามในรู ปแบบเชิงปฏิบตั ิการ
ความเหมาะสมของนิยามเชิงปฏิบตั ิการในวิธีการวิเคราะห์เนื้อหานั้น ผูว้ ิจยั สามารถ
ใช้หัวข้อการวิจยั และช่วงเวลาในการศึกษาเป็ นแนวทางการพิจารณา ซึ่ งโดยพื้นฐานแล้วหัวข้อใน
การวิจยั นั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าถามนาวิจยั และเป้ าหมายของการวิจยั ตัวอย่างเช่ นการ
วิเคราะห์ เนื้ อหาเพลงยอดนิ ยมซึ่ งหัวข้อการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จะต้องนิ ย ามค่ า ว่า “เพลงยอดนิ ย ม” ให้
ชัดเจนว่าหมายถึ งอะไร มีขอบเขตเท่าไร ซึ่ งนอกจากการนิ ยามแล้วผูว้ ิจยั จะต้องกาหนดช่ วงเวลา
ของการศึกษาให้มีความยาวมากพอที่จะเห็นปรากฏการณ์ที่ตอ้ งการศึกษาเกิดขึ้นด้วย เช่น เพลงยอด
นิยมที่ออกอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง 2551 เป็ นต้น
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2.5.5.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เมื่ อผูว้ ิจยั ได้นิยามกลุ่ มประชากรแล้ว สิ่ ง ที่ จะต้องกระท าต่อมาคื อการเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างดังที่ ได้อธิ บายไว้แล้วในบทที่ 3 และวิธีการเหล่ านั้นก็สามารถนามาใช้ได้ดีกบั การสุ่ ม
ตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามการสุ่ มตัวอย่างสาหรับวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหานั้นก็มีขอ้ พิจารณาดังนี้คือ
1) จานวนประชากร
ในการวิจยั ถ้าผูว้ ิจยั สามารถศึกษาได้จากกลุ่มประชากร เราถือว่าผลการวิจยั
นั้น เป็ นผลที่ได้จากกลุ่มประชากรอย่างแท้จริ งซึ่ งเป็ นสิ่ งที่นกั วิจยั ต้องการมากที่สุด และในวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหาก็มีโอกาสที่จะเป็ นไปได้วา่ ผูว้ จิ ยั สามารถวิเคราะห์จากจานวนประชากรได้ครบถ้วน
(Finite Population) เช่น “จานวนละครวิทยุที่ออกอากาศ ช่วงปี พ.ศ.2540 ถึง 2550” แต่มีขอ้ สังเกต
ว่าละครดังกล่าวถึงแม้วา่ จะหาได้ครบถ้วนแต่ก็จะมีจานวนมาก ดังนั้นผูว้ จิ ยั จาเป็ นจะต้องใช้การสุ่ ม
เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในจานวนที่เหมาะสม การเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างหรื อกลุ่มประชากรในการ
วิเคราะห์เนื้อหานั้นขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของผูว้ ิจยั ว่าจะใช้แบบใด
2) ช่วงเวลา
วิธีการสุ่ มตัวอย่างในการวิเคราะห์เนื้ อหาทางการสื่ อเพลงลูกทุ่งไทยส่ วน
ใหญ่ จะใช้การสุ่ มหลายครั้งเพื่อเป็ นการลดและกาหนดขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง โดยครั้งแรกจะ
เป็ นการสุ่ มเพื่อเลื อกแหล่ งของข้อมูลที่จะทาการวิเคราะห์และเมื่อได้แหล่ งของข้อมูลแล้ว ผูว้ ิจยั
จาเป็ นต้องกาหนดช่ วงเวลาเพื่ อจะท าการสุ่ ม อี กครั้ง ตัวอย่า งเช่ น “ศึ กษาลัก ษณะการเสนอข่ า ว
เศรษฐกิจของสานักข่าวในกลุ่มประเทศเอเชีย” โดยศึกษาเปรี ยบเทียบสานักข่าวจาก 3 ประเทศคือ
จีน ญี่ปุ่น และไทย การสุ่ มขั้นแรกจะต้องสุ่ มเลือกสานักข่าวในจีน ญี่ปุ่น และไทย ว่าจะใช้สานัก
ข่าวอะไรบ้าง และเมื่อสุ่ มได้สานักข่าวที่เป็ นตัวแทนครบทั้ง 3 สานักข่าวแล้ว ผูว้ ิจยั จาเป็ นจะต้อง
กาหนดช่วงเดือนที่ศึกษาเช่น เดือนมกราคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2550 หลังจากนั้น ผูว้ ิจยั จะต้องสุ่ มอีก
ครั้งว่าในช่วงเดือนนี้จะสุ่ มออกมาเป็ นวันที่เท่าไรและในเดือนใดบ้าง แต่ถา้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ จากัดด้านเวลา
ผูว้ ิจยั สามารถใช้วิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แต่ท้ งั นี้ ผวู้ ิจยั จะต้องรู้คุณสมบัติ
ของสานักข่าวที่จะทาการสุ่ มด้วยว่ามีการเสนอข่าวแบบ Online หรื อไม่และสามารถดูยอ้ นหลังได้
หรื อไม่ การกาหนดช่วงเวลาถือเป็ นการกาหนดขอบเขตของกลุ่มประชากร ด้วยเช่นกัน
2.5.5.4 การเลือกหน่วยของการวิเคราะห์
หน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ถือว่าเป็ นส่ วนประกอบที่เล็กที่สุดในการ
วิเคราะห์ เนื้ อหา แต่มีความสาคัญไม่แพ้ส่วนอื่น ๆ หน่ วยของการวิเคราะห์ สามารถเป็ นได้หลาย
รู ปแบบขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษา เช่นในเนื้ อหาที่เป็ นบทละครของบริ ษทั ใด หน่วย
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ของการวิเคราะห์อาจจะเป็ น วัน เวลาบทบาท บุคลิกภาพ หรื อเป็ นรายการทั้งหมด ก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อ
ผูว้ ิจยั กาหนดหน่ วยของการวิเคราะห์ได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือการกาหนดนิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิการ
ให้กบั หน่วยของการวิเคราะห์ ซึ่งจะต้องเป็ นคานิยามที่ละเอียดและชัดเจน
2.5.5.5 สร้างระบบการจัดหมวดเนื้อหา
หัวใจของการวิเคราะห์เนื้อหาก็คือ ระบบการจัดหมวดเนื้อหาหรื อจัดประเภทเนื้ อหา
ของสื่ อ ระบบการจัดหมวดเนื้ อหาเป็ นระบบที่ มี รู ป แบบการจัด ที่ ไ ม่ แน่ น อนตายตัว ขึ้ นอยู่ก ับ
ลักษณะของหัวข้อและวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ระบบการจัดหมวดของเนื้ อหาโดยทัว่ ไปควรมี
ลักษณะที่สาคัญ 4 อย่างดังต่อไปนี้
1) ควรใช้หลักการเดียวกันทั้งหมดในการจัดหมวดเนื้อหา
การใช้หลักเกณฑ์ที่หลากหลายจะทาให้ได้หมวดของเนื้ อหาขาดเอกภาพ
เช่น การใช้ดีกรี ของความรู ้สึกเป็ นตัวจัดแบ่ง ซึ่ งดีกรี ของความรู้สึกนั้นมีมากมายและไม่เหมือนกัน
สามารถส่ งผลให้ขอ้ มูลที่ ได้รับแต่ละกลุ่ มมีน้ าหนักไม่เท่ากัน และทาให้ไม่สามารถนาข้อมูลมา
เปรี ยบเทียบกันได้
2) มีลกั ษณะเฉพาะและแยกเป็ นเอกเทศ
แต่ละหมวดจะต้องมีลกั ษณะเฉพาะและแยกเป็ นเอกเทศ โดยหน่วยของการ
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) จะต้องสามารถจัดลงได้ในหมวดใดหมวดหนึ่ ง แต่ถา้ หน่วยของการ
วิเคราะห์หน่ วยนั้นสามารถจัดลงได้ 2 หมวดในเวลาเดียวกัน แสดงว่าการนิ ยามหรื อการจัดแบ่ง
หมวดของเนื้ อหานั้นยังไม่ชัดเจนและไม่มีความเป็ นเอกเทศ ซึ่ งผูว้ ิจยั จะต้องจัดระบบหรื อให้ค่า
นิยามใหม่เพื่อความชัดเจน
3) ครอบคลุมลักษณะเนื้อหาในทุกด้าน
การสร้ างระบบเพื่อการจัดแบ่งหมวดของเนื้ อหานั้น จะต้องครอบคลุมทุก
ลักษณะของเนื้ อหาและในทุก ๆ ด้าน โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั นั้น ๆ ดังนั้น ทุก
หน่วยของการวิเคราะห์จะต้องมีหมวดเนื้ อหาที่จะจัดลงได้ครบถ้วน แต่ถา้ ไม่สามารถจัดบางหน่วย
ลงได้แ สดงว่า ระบบที่ ผูว้ ิ จยั สร้ า งขึ้ น ยัง ไม่ ดี หรื อยัง มี ไ ม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ลัก ษณะเนื้ อหา ซึ่ ง การ
แก้ปัญหาสามารถกระทาได้โดยการสร้างหมวด "อื่นๆ" ขึ้นมาเพื่อรองรับหน่วยของการวิเคราะห์ที่
ไม่สามารถจัดลงในหมวดใดหมวดหนึ่ งได้ แต่อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั ควรจะสังเกตว่าถ้าในหมวด "อื่น
ๆ" มีหน่วยของการวิเคราะห์เกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ผวู้ จิ ยั จะต้องพิจารณาและค้นหาลักษณะร่ วมของ
หน่วยเหล่านั้นเพื่อจัดสร้างหมวดของเนื้ อหาใหม่ข้ ึนมารองรับหน่วยเหล่านั้น
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4) มีลกั ษณะเชื่อถือได้
ความเชื่อมัน่ หรื อความเชื่อถือได้ (Reliability) ในวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหานั้น
สามารถตรวจสอบได้โดยให้ผใู ้ ส่ รหัส (Coders) ร่ วมกันประเมินในแต่ละหมวดเนื้ อหา ซึ่ งวิธีการ
ประเมินโดยผูใ้ ส่ รหัสนี้ เรี ยกว่า Intercoder Reliability ส่ วนความเที่ยงตรง (Validity) ขึ้นอยูก่ บั การ
นิยามของแต่ละหมวดว่าถูกต้องและมีความชัดเจนเพียงไร นอกจากนี้ ผวู้ ิจยั ควรจะมีการทา Pre-test
เพื่อดูความเหมาะสมของแต่ละหมวดและเพื่อหาจานวนของหมวดเนื้อหาที่เหมาะสมกับเนื้ อหาเรื่ อง
นั้นๆ ด้วย
2.5.5.6 สร้างระบบการวัดเชิงปริ มาณ
ในระดับการวัดทั้ง 4 ระดับ (ดูรายละเอียดเรื่ องการวัดในบทที่ 2) มีเพียงการวัด แบบ
นามบัญญัติ (Nominal Level) อันตรภาคชั้น (Interval Level) และการวัดระดับอัตราส่ วน (Ratio
Level) เท่านั้นที่สามารถนามาใช้วดั ในวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่ งการวัดทั้ง 3 ระดับมีรายละเอียด
ดังนี้
1) ระดับการวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Level) การวัดระดับนามบัญญัติ
นี้สามารถกระทาได้ โดยการนับจานวนหน่วยของการวิเคราะห์ที่มีอยูใ่ นแต่ละหมวด
2) ระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Level) การวัดในระดับนี้ ผูว้ ิจยั
จะต้องออกแบบสเกลสาหรับให้ผใู ้ ส่ รหัส (Coders) ให้ค่ากับหน่วยของการวิเคราะห์แต่ละหน่วยว่า
ควรจะอยูใ่ นระดับใด ตัวอย่างเช่นศึกษาบุคลิกของผูช้ าย(พระเอก) ที่ปรากฏในละครเรื่ อง “อุม้ รัก”
ซึ่งบุคลิกแต่ละอย่างผูใ้ ส่ รหัสจะประเมินค่าในสเกลระดับต่างๆ
3) ระดับการวัดแบบอัตราส่ วน (Ratio Level) การวัดแบบอัตราส่ วนนี้
ผูว้ ิจยั มักจะใช้ขนาดพื้นที่ เวลา หรื อความถี่เป็ นเกณฑ์ในการวัดเช่ นในสื่ อสิ่ งพิมพ์ นิ ยมใช้คอลัมน์
นิ้ว หรื อขนาดของกรอบโฆษณามาเป็ นตัววัด ส่ วนในงานทางวิทยุโทรทัศน์หรื อวิทยุกระจายเสี ยง
จะใช้เวลาเป็ นตัววัด เช่นความยาวในการออกอากาศหรื อความถี่ในการออกอากาศในแต่ละวันการ
วัดแบบช่ วงและแบบอัตราส่ วนนั้น ผูว้ ิจยั สามารถใช้ส ถิ ติบ างตัวมาช่ วยในการวิเคราะห์ ผลได้
เช่นกัน
2.5.5.7 อบรมผูใ้ ส่ รหัสและการใส่ รหัสเนื้อหา
“การใส่ รหัส” (Coding) หมายถึ ง การจัดหน่ วยของการวิเคราะห์ใส่ ลงในหมวด
เนื้ อหาต่างๆที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 5 (ในเรื่ องของการจัดหมวดเนื้ อหา) และสาหรับคนที่
ทาหน้าที่แยกและจัดใส่ หน่วยของการวิเคราะห์ลงในหมวดเนื้ อหานั้นเรี ยกว่า “ผูใ้ ส่ รหัส” (Coders)
ซึ่ งในส่ วนของการใส่ รหัสนี้ ถือเป็ นช่วงที่ใช้เวลามากที่สุด การอบรมผูใ้ ส่ รหัสจะต้องกระทาอย่าง
เป็ นระบบ โดยมีจุดประสงค์ให้ผใู้ ส่ รหัสทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน มิฉะนั้นจะมีผลกระทบต่อค่า
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ความเชื่อมัน่ (Reliability) ได้ ซึ่ งหลังจากเสร็ จสิ้ นการอบรมแล้ว ผูว้ ิจยั ควรจะให้ผใู้ ส่ รหัสทดลองใส่
รหัสเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและเพื่อตรวจสอบมาตรฐานของแต่ละคนพร้อมกันไปด้วย
2.5.5.8 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหานั้น ผูว้ ิจยั จาเป็ นต้องสร้างกฎเพื่อเป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์ ถ้าหากกฎไม่ชัดเจนก็จะส่ ง ผลต่ อความเชื่ อมัน่ ได้ กฎที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น
จะต้องนามาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ที่น้ นั ๆ
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Data) ผูว้ ิจยั สามารถนาสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ร้อยละ (Percentages) ค่าเฉลี่ย (Means) ฐานนิยม (Modes)
และค่ามัธยฐาน (Medians) มาช่วยในการวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนาสามารถใช้ได้กบั การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการแจงนับหรื อการจัดประเภท แต่ถา้ การวิเคราะห์เนื้ อหานั้น จะต้องมีการทดสอบ
สมมติฐานแล้ว ผูว้ จิ ยั สามารถใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาในแบบนี้ สามารถอ้า งอิ ง ไปสู่ ก ลุ่ ม ประชากรได้ด้วยสถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล จะมี ค วามเหมาะสมกับ ระดับของข้อมูลแต่ล ะชนิ ดแตกต่ างกัน ดัง นั้นถ้าเราไม่
สามารถระบุได้วา่ ข้อมูลที่รวบรวมได้น้ นั ใช้มาตราวัดแบบใด ก็อาจจะส่ งผลให้เลือกใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ไม่เหมาะสมซึ่ งจะทาให้มีการสรุ ปผลที่ผิดพลาดได้เช่นกัน และตารางดังต่อไปนี้
เป็ นการสรุ ประดับของข้อมูลและสถิติที่เหมาะสมในรู ปแบบต่างๆ
2.5.5.9 การแปลผลข้อมูล
การแปลผลข้อมูล ขึ้นอยู่กบั จุดประสงค์ของการวิจยั นั้นๆ กล่าวคือ ถ้าการวิจยั นั้นมี
จุดประสงค์เพื่อทดสอบสมมติฐาน การแปลผลข้อมูลย่อมต้องแปลผลตามลักษณะความสัมพันธ์
ของตัวแปรต่าง ๆ แต่ถา้ การวิจยั เป็ นเพียงการค้นหาความหมายหรื อความสาคัญของผลที่เกิดจากการ
ค้นพบ ซึ่ งการแปลผลในลักษณะนี้ ผูว้ ิจยั อาจจะต้องมองภาพรวมของข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดแล้ว
ค้น หาประเด็ น ที่ แ อบแฝงอยู่ภ ายใต้ข ้อมู ล เหล่ า นั้น และพยายามดึ ง ประเด็ น ต่ า ง ๆ เหล่ า นั้น มา
จัดระบบ หรื อสร้างเป็ นกฎเพื่อเป็ นแนวทางในการแปลผลข้อมูล
ในการแปลผลข้อมูลนั้น ผูว้ ิจยั ควรจะต้องแปลโดยอิงวัตถุประสงค์ของการวิจยั และ
กรอบแนวคิดทฤษฎี โดยผูว้ จิ ยั สามารถศึกษาแนวทางในการแปลผลการวิจยั ตลอดจนการวิเคราะห์
ข้อมูลได้จากเอกสารหรื อรายงานการวิจยั อื่นๆ ที่ศึกษาในเรื่ องที่คล้ายคลึงกัน
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2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ รพงษ์ สัง ฆมณี (2541) ได้ท าการศึก ษาเกี่ ยวกับ ค่ านิ ย มที่ป รากฏในวรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งอีสาน พ.ศ. 2533-2539 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฏในวรรณกรรม
เพลงลูกทุ่งอีสาน และค่านิยมของชาวอีสานที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน ในช่วงปี พ.ศ.
2533-2539 โดยวิเคราะห์ เนื้ อหาในบทเพลงลูกทุ่งที่ได้รับความนิ ยม จานวน 333 เพลง ซึ่ งขับร้อง
โดยนักร้อง 13 คน ทั้งนี้ ใช้ชุดรวมเพลงยอดนิยมเป็ นหลักผลการศึกษา พบว่า ค่านิ ยมที่ปรากฏใน
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับครอบครัว ด้านการเลือกคู่ครอง ความกตัญญูต่อ
บุพการี ค่านิ ยมด้านเศรษฐกิ จ นิ ยมคนที่มีฐานะดี ร่ ารวยมัง่ คัง่ ชอบความหรู หราฟุ่ มเฟื อย ค่านิ ยม
เกี่ยวกับประเพณี ยึดมัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมเกี่ยวกับศาสนา ยอมรับนับถือสิ่ งเหนือ
ธรรมชาติ และสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ค่านิ ยมด้านการศึกษา นิ ยมส่ งบุตรหลานให้ได้รับการศึกษา ค่านิ ยม
เกี่ ยวกับที่อยู่อาศัย รักถิ่นที่อยู่อาศัย ค่านิ ยมที่เกี่ ยวกับสตรี นิ ยมสตรี ที่มีความสวย รักเดียวใจเดียว
และเป็ นแม่ ศรี เรื อน ค่ านิ ยมเกี่ ยวกับ นันทนาการ นิ ยมพัก ผ่อนหย่อนใจ เที่ ยวงานเทศกาลต่ างๆ
ค่านิยมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนิยมยกย่องพระมหากษัตริ ย ์ ค่านิยมของชาวอีสานที่ปรากฏใน
วรรณกรรมเพลงลู กทุ่ง อี สาน ได้แก่ ค่านิ ยมเกี่ ยวกับครอบครัวนิ ย มสมรสแบบผัวเดี ยวเมียเดี ย ว
ภรรยาต้องเป็ นแม่ศรี เรื อน กตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ค่านิ ยมเกี่ ยวกับเศรษฐกิ จ นิยมความมัง่ คัง่ มี
รายได้ประจา นิยมความหรู หราฟุ่ มเฟื อย และการประกอบอาชีพอิสระชอบทางานต่างถิ่น ค่านิยมที่
เกี่ ยวกับการศึกษา นิ ยมยกย่องผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง จึงส่ งบุตรหลานไปเรี ยนหนังสื อ ค่านิ ยมเกี่ยวกับ
ศาสนาจะนิยมยอมรับในเรื่ องบุญกรรม ค่านิยมเกี่ยวกับประเพณี ยึดมัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณี
ค่านิ ยมเกี่ ยวกับอาหาร ชาวอี สานนิ ยมอาหารที่มี ในท้องถิ่ น อาหารหลัก คื อ ข้า วเหนี ย ว ปลาร้ า
ค่านิ ยมเกี่ ยวกับถิ่ นที่ อยู่อาศัย รั กผูกพันในถิ่ นที่ อยู่อาศัย ค่านิ ยมเกี่ ยวกับสตรี นิ ยมสตรี ที่รักนวล
สงวนตัว ปฏิบตั ิตามประเพณี และนิยมสตรี ที่เก่งงานบ้านงานเรื อน
สุ ดาจันทร์ ไชยโวหาร (2542) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ ลักษณะการสื่ อความทางเพศจาก
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของนักร้องสตรี ในช่วง พ.ศ. 2541 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะการ
สื่ อความทางเพศและกลวิธีการใช้ภาษาในการสื่ อความทางเพศ จากวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งในช่วง
พ.ศ. 2541 ที่ขบั ร้องโดยนักร้องสตรี 27 คน จานวน 153 เพลง วิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมาย แล้วเสนอ
ผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า การสื่ อความทางเพศโดยใช้รูปลักษณ์ มีจานวน
6 เพลง รู ปลักษณ์ ที่นามาเสนอนั้น จะเน้นที่ความสวยงามเป็ นอันดับแรก นอกจากนั้นก็จะเน้นที่
รู ปร่ างทรวดทรงได้สัดส่ วนพอดี และเน้นที่ช่วงอายุวยั รุ่ น ลักษณะที่สองเป็ นการสื่ อความทางเพศ
โดยใช้กิริยาท่าทาง มีจานวน 49 เพลง ส่ วนมากจะเป็ นกิริยาท่าทางในการชมความงามและเกี้ยวพา
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ราสี และเน้นที่ ส ตรี โสด แต่ งตัวทันสมัย ลักษณะที่ สาม เป็ นการสื่ อความทางเพศโดยการสร้ า ง
สถานการณ์มีจานวน 98 เพลง การสร้างสถานการณ์ที่พบมากที่สุดคือ การสร้างสถานการณ์เกี่ยวกับ
ความรู ้สึกในใจที่มีต่อบุรุษ ส่ วนกลวิธีการใช้ภาษาในการสื่ อความทางเพศนั้น พบว่า มีการใช้ภาษา
ได้อย่างเหมาะสม สื่ อความหมายได้ชดั เจน
จุ ฑ ามาศ ใหญ่ คุ ้ม (2547) ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ วิถี ไ ทยจากบทเพลงลู ก ทุ่ ง โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ ถี ไ ทยจากบทเพลงลู ก ทุ่ ง เกี่ ย วกับ 1) ค่ า นิ ย มและความเชื้ อ 2) สั ง คม
วัฒนธรรมประเพณี โดยใช้ระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากบทเพลงลูกทุ่งที่แต่งและขับ
ร้อง ปี พ.ศ 2534-2544 โดยคัดเลื อกนักร้องชาย 1 คน หญิง 1 คน ที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน 4 ภาคของ
ประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ผลการวิจยั พบว่าเพลงลูกทุ่งใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทยอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับค่านิยมของความรักและ
เทิดทูลองค์พระมหากษัตริ ยก์ ารเคารพนับถือศาสนา ความกตัญญูต่อบิดามารดา ผูม้ ีพระคุณ เคารพผู้
อาวุโสเป็ นคนมีน้ าใจมีความขยันขันแข็งมานะอดทนที่จะต่อสู้กบั ชีวิตมีความมานะอดทนที่จะต่อสู้
กับชีวติ ด้านความเชื้อ คนไทยมีความเชื้อเคารพในเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เช่น เทวดา ผีความเชื้ อเรื่ องไสย
ศาสตร์ เครื่ องรางของขลังและเป็ นผูเ้ คารพนับถือและปฏิบตั ิตนในหลักศาสนา โดยเฉพาะศาสนา
พุทธ ที่สอนให้เห็ นถึ งหลักสัจธรรม กฎแห่ งกรรม บาป บุญ คุณ โทษ ด้านสังคมวัฒนธรรม และ
ประเพณี เศรษฐกิ จ การเข้าสังคม แต่ยงั เป็ นผูป้ ฎิบตั ิตนตามแบบวัฒนธรรมไทย การเคารพผูใ้ หญ่
การตอบแทนพระคุณ แสดงให้เห็นวัฒนธรรมด้านต่างๆ เช่น ที่อยูอ่ าศัย ภาษาพื้นบ้าน การแต่งการ
อาหารพื้นบ้าน ด้วยเหตุน้ ีจึงพิจารณาได้วา่ เพลงลูกทุ่งมิใช่เป็ นเพียงสื่ อเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่
เพลงลูกทุ่งยังเป็ นเหมือนภาพสะท้อนชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนไทยในยุคนั้นสังคม
สิ รินาถ ฉัตรทอง (2549) ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เพลงลู ก ทุ่ ง : ภาพสะท้อนค่ า นิ ย มใน
สังคมไทย โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเนื้ อหาของเพลงลูกทุ่งในปั จจุบนั เพื่อวิเคราะห์ค่านิ ยมใน
สังคมไทยที่สะท้อนผ่านเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งในปัจจุบนั และเพื่อเปรี ยบเทียบค่านิยมในสังคมไทย
ที่สะท้อนผ่านเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งในช่วงก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงลูกทุ่งที่สะท้อนค่านิยมในสังคมไทยในปั จจุบนั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คื อ เพลงลูกทุ่งที่ได้รับความนิ ยมจากการจัดอันดับเพลงยอดนิ ยมของสถานี วิทยุลูกทุ่ง
เอฟ.เอ็ม.95 ในปี พ.ศ. 2546
ผลการวิจยั พบว่า เพลงลูกทุ่งส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเนื้ อหาเกี่ ยวกับเรื่ องความรัก พฤติกรรม
ระหว่างหนุ่มสาว วิถีชีวิต เหตุการณ์ประจาวัน และการติดต่อสื่ อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งยัง
พบว่า ค่านิยมในสังคมไทยที่สะท้อนผ่านทางเนื้อหาของเพลงลูกทุ่ง จานวน 17 ค่านิยม ซึ่ งค่านิยมที่
ถูกกล่าวถึงในเนื้อหาของเพลงลูกทุ่ง ส่ วนใหญ่ก็เป็ นค่านิยมในเรื่ องความรัก กล่าวคือ เป็ นเรื่ องของ
การปฏิบตั ิต่อกันระหว่างคนรัก ค่านิยมในการเลือกคู่รักหรื อคู่ครอง
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สาหรับการเปรี ยบเทียบค่านิ ยมในสังคมไทยที่สะท้อนผ่านเนื้ อหาของเพลงลูกทุ่งในช่ วง
ก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พบว่า เนื้ อหาที่สะท้อนเรื่ องเศรษฐกิจส่ วนใหญ่ คือ เรื่ อง ปั ญหาความ
ยากจน การเดินทางเข้ามาทางานในเมือง โดยปัญหาเรื่ องความยากจนที่สะท้อนผ่านเนื้ อหาของเพลง
ลูกทุ่งทั้งในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจนั้นมีความคล้ายคลึงกัน จะมีความแตกต่างในเรื่ องการ
เดินทางเข้ามาทางานในเมืองช่วงก่อนวิกฤต ซึ่ งพบว่า การเข้ามาทางานในเมืองสาหรับผูห้ ญิงจะถูก
กล่าวโทษว่าทะเยอทะยาน นิ ยมวัตถุ ส่ วนในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจที่ได้จากการศึกษานั้น พบว่า
ต้องอดทนทางานเพื่อความสาเร็ จ และพบว่ามีการกล่าวถึงความประหยัดในเนื้ อหาของเพลงลุกทุ่ง
ในช่ วงหลัง วิก ฤตเศรษฐกิ จอี กด้วย และจากการศึกษาท าให้สามารถมองเห็ นภาพสังคมไทยใน
ปั จจุ บ ันผ่า นทางเนื้ อหาของเพลงลู ก ทุ่ ง ซึ่ ง เป็ นสื่ อที่ ส ามารถสะท้อนให้เห็ น สภาพชี วิตจริ งใน
สังคมไทยตามยุคสมัยได้เป็ นอย่างดี ฉะนั้นหากต้องการศึกษาถึงสภาพสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยก็
สามารถศึกษาได้จากเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งในแต่ละช่วงเวลาต่อไป
รัชนี แสนเหวิน (2552) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ แนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรมในบท
เพลงลูกทุ่งของ สลา คุ ณวุฒิ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา แนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรม เนื้ อหา
และกลวิธีในการประพันธ์บทเพลงลูกทุ่งของสลาคุณวุฒิ โดยศึกษาวิเคราะห์จากบทเพลงจานวน 90
เพลงที่สุ่มอย่างง่ายจากบทเพลงที่บนั ทึกเสี ยงเผยแพร่ ในช่ วงปี พ.ศ 2543-2549 รวบรวมข้อมูลทั้ง
ทางเอกสารและข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม นาข้อมูลมา
วิเคราะห์ตามจุดประสงค์นาเสนอผลการวิจยั แบบพรรณาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาบทเพลง จัดเป็ นวรรณกรรมประเภทหนึ่ ง ควรศึกษาควบคู่กนั
กับชี วิตประวัติของผูป้ ระพันธ์ เพื่อทาให้เห็ นความสัมพันธ์ระหว่า งวรรณกรรมและผูป้ ระพันธ์
ชัดเจนยิง่ ขึ้น ในฐานะที่นกั ประพันธ์เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม ย่อมอาศัยประสบการณ์ความรู้สึกนึก
คิด แรงบันดาลใจ ตลอดจนสภาพสังคมแวดล้อมที่นกั ประพันธ์อาศัยอยู่ สร้างสรรค์วรรณกรรม
ขึ้นมา ดังนั้นชีวประวัติของผูป้ ระพันธ์จึงสัมพันธ์กบั วรรณกรรมที่แต่งเสมอ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึ ก ษา พัฒ นาการในการสื่ อ สารของเพลงลู ก ทุ่ ง ผ่า นการเล่ า เรื่ อ งตามค่ า นิ ย มของ
สังคมไทยจากอดี ตสู่ ปัจจุบนั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่ องตาม
ค่านิ ยมของสังคมไทย ซึ่ งข้อมูล ค่านิ ยมเป็ นผลสะท้อนของวัฒนธรรมแต่ล ะยุคสมัย โดยเฉพาะ
ผลงานเพลงลูกทุ่งนั้นมักจะเสนอความคิดและค่านิ ยมอย่างอ้อมค้อม ต้องอาศัยการตีความ และ
จาเป็ นจะต้องใช้ขอ้ มูลในเชิงคุณภาพอื่นๆ มาประกอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น คาสัมภาษณ์ของ
ศิลปิ นและผูเ้ กี่ยวข้อง เอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจยั
ในเชิ ง คุ ณ ภาพเป็ นหลัก และใช้ ก ารวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณมาเป็ นส่ ว นเสริ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ค าตอบตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ครบถ้วน ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้จะจาแนกแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่
3.1 การวิจยั เชิ งคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารของ
เพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่ องตามค่านิยมของสังคมไทย
3.2 การวิจยั เอกสาร ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อค้นหาประเด็นความคิด ค่านิยมของสังคมไทย
ในคาร้ องของเพลงลุ กทุ่ง ซึ่ งประกอบด้วย การวิเคราะห์ความหมายเชิ งตีความ และการวิเคราะห์
สาระ

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์เพลงเชิงตีความ จะมีความสมบูรณ์ได้ จาเป็ นต้องอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็ น
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ และการเผยแพร่ ผลงานเพลงลูกทุ่ง ซึ่ งต้องอาศัยข้อมูล
จากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการดัง กล่ า ว โดยใช้ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-Depth
Interview)
3.1.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลเชิ งคุ ณภาพนี้ ได้ช่วยให้เหตุผลในการอธิ บายสิ่ งที่ได้จากการวิเคราะห์
ประเด็นความคิดในเพลงลูกทุ่ง โดยอาศัยการสัมภาษณ์เจาะลึกแหล่งข้อมูลจากบุคคลฝ่ ายต่างๆ ที่
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เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เนื้อหา และเผยแพร่ ของเพลงลูกทุ่ง ได้แก่ ผูป้ ระพันธ์เพลง ผูบ้ ริ หารค่าย
เพลง และ นักจัดรายการเพลงลูกทุ่งทางวิทยุ
การเข้า หาแหล่ ง ข้อ มู ล บุ ค คลเหล่ า นี้ ได้ใ ช้ก ารแนะน าจากผูใ้ ห้ข ้อ มูล ต่ อไปเป็ นทอดๆ
(Snowballing) เช่ น ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล อย่ า ง ผู้บ ริ ห ารค่ า ยเพลง นัก ประพัน ธ์ เ พลง จะรู้ ข ้อ มู ล ดี ว่ า ใน
กระบวนการทางานของตนเกี่ยวข้องกับใคร อย่างไร และการที่มีบุคคลสาคัญในวงการเพลงลูกทุ่ง
เป็ นผูแ้ นะนาบุคคลที่เป็ นแหล่งข้อมูล ยังมีส่วนช่วยให้ผวู้ ิจยั ได้รับความไว้วางใจ ซึ่ งทาให้ได้ขอ้ มูล
จากการสัมภาษณ์เจาะลึกที่ถูกต้องเที่ยงตรงขึ้น
“ผูป้ ระพันธ์เพลง” ถื อว่าเป็ นแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาคัญที่สุดในการเข้าถึง “ความหมาย”
ของเพลงที่ศึกษา อันได้แก่ ค่านิยมที่ปรากฏอยูใ่ นเพลงลูกทุ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการสัมภาษณ์
เจาะลึ ก เบื้ อ งหลัง ของความคิ ด ทางการเมื อ งที่ ผู้ป ระพัน ธ์ วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดออกมาในเพลง
สภาพการณ์ เบื้องหลังการทางานของผูป้ ระพันธ์ ในขณะที่แต่งเพลงนั้นๆ ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั
บุ คคลหลายฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องในกระบวนการสร้ างสรรค์และเผยแพร่ ตลอดจนประวัติชีวิตความ
เป็ นมาที่หล่อหลอมตัวตนและกล่อมเกลาความคิด ค่านิยมของผูป้ ระพันธ์เพลง
“ผูบ้ ริ หารค่ายเพลง” เป็ นส่ วนสาคัญในการสื่ อสารค่านิยมผ่านบทเพลงลูกทุ่ง ผูบ้ ริ หารค่าย
เพลง เป็ นผู ้มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การถ่ า ยทอดบทเพลงของนัก ร้ อ งและผู้ป ระพัน ธ์ ใ ห้ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก ของ
ประชาชน โดยเพลงลูกทุ่งมักจะเป็ นที่รู้จกั ของสังคมมากยิ่งเท่าใด ผูบ้ ริ หารค่ายเพลงถือว่ามีส่วน
สาคัญต่อการเผยแพร่ เป็ นอย่างมาก โดยการเผยแพร่ เพลงลูกทุ่งของจากค่ายเพลงนั้น จะทาให้เกิ ด
ชื่อเสี ยงของนักร้องที่มีอิทธิ พลต่อความรู้สึกและการยอมรับของผูฟ้ ังที่มีต่อผลงานเพลงในยุคนั้น ๆ
อีกด้วย
“ผูเ้ ผยแพร่ ” อันได้แก่ นักจัดรายการวิทยานุ ซ่ ึ งเป็ นบุคคลที่ทางานในฐานะสื่ อมวลชนที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ ผลงานเพลง คนกลุ่มนี้ เป็ นปั จจัยที่กาหนดการสร้างสรรค์ของผูป้ ระพันธ์
และนักร้อง รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายเกี่ยวกับสื่ อมวลชนของรัฐ โดยเฉพาะสื่ อ
วิ ท ยุ แ ละโทรทัศ น์ ซึ่ งเป็ นช่ อ งทางส าคัญ ในการส่ ง เสริ ม หรื อ ปิ ดกั้น การเผยแพร่ เ พลงลู ก ทุ่ ง
ความสาคัญของผูเ้ ผยแพร่ ต่อเพลงลูกทุ่งนี้ สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน แม้แต่ที่มาของคาว่า เพลง
ลูกทุ่ง รวมทั้งการกาหนดว่านักร้องคนใดเป็ นนักร้องลูกทุ่งหรื อไม่ ก็มาจากคนกลุ่มดังกล่าวนี้
การวิจยั ครั้ งนี้ จะทาการสัมภาษณ์ เจาะลึ กบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับ กระบวนการสร้ างสรรค์
ผลงานเพลงและเผยแพร่ ผลงานเพลงลูกทุ่ง โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึ ง 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จานวนทั้งสิ้ น 6 ท่าน ดังนี้
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3.1.1.1 กลุ่มผูป้ ระพันธ์เพลง ประกอบด้วย
1) อาจารย์ ชลธี ธารทอง เป็ นนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตานาน โดย
มีผลงานเป็ นที่รู้จกั และคุน้ หูคนไทยมากมาย และได้สร้างนักร้องชื่อดังหลายคนประดับวงการลูกทุ่ง
ไทย ชลธี ธารทอง ได้รับการประกาศให้เป็ นศิลปิ นแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ซึ่ งเป็ นผูป้ ระพันธ์
เพลงที่ได้รับความนิ ยมและมีประสบการณ์มายาวนานในวงการเพลงลูกทุ่ง และถือเป็ นผูป้ ระพันธ์
เพลงเพลงลูกทุ่งที่มีประสบการณ์ ผูว้ จิ ยั จึงคัดเลือกเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญครั้งนี้
2) อาจารย์กาแหง เกรี ยงไกรธรณี เอ็กเซคคิวทีฟ โปรดิวเซอร์ ค่ายอาร์
สยาม เจ้าของทานองเพลงชิ มิ ซึ่ งเป็ นผูป้ ระพันธ์เพลงที่ได้รับความนิ ยมและมีประสบการณ์มา
ยาวนานในวงการเพลงลู กทุ่ง และถื อเป็ นผูป้ ระพันธ์เพลงเพลงลูกทุ่งที่มีประสบการณ์ ผูว้ ิจยั จึง
คัดเลือกเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญครั้งนี้
3.1.1.2 กลุ่มผูก้ ลุ่มผูบ้ ริ หารค่ายเพลง ประกอบด้วย
1) ผูบ้ ริ หารหรื อตัวแทนจากสังกัดค่าย แกรมมี่โกลด์ ในเครื อจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
2) ผูบ้ ริ หารหรื อตัวแทนจากสังกัดค่ายเพลงอาร์ สยาม ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใน
เครื อบริ ษทั อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
3.1.1.3 กลุ่มผูเ้ ผยแพร่ ประกอบด้วย
1) คุณธวัชชัย โสระฐี อดีตผูจ้ ดั รายการและผูค้ วบคุมการผลิตรายการการ
วิทยุแห่งลูกทุ่งมหานคร คลื่นเอฟเอ็ม 95.5 ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารคลื่น OK ลูกทุ่งคลื่น เอฟ
เอ็ม 98 ที่ ได้รับความนิ ยมมากในปั จจุบนั คุ ณธวัชชัยมีประสบการณ์ เกี่ ยวกับวงการเพลงลูกทุ่ ง
มากกว่า 20 ปี ผูว้ จิ ยั จึงคัดเลือกเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญครั้งนี้
2) คุ ณผกามาศ วังบุญ เป็ นผูท้ ี่เคยเข้ามาร่ วมแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ เพลง
ลูกทุ่ง เมื่อปี 2002 โดยสามารถเข้ารอบสู งสุ ดรอบรองชนะเลิศหรื อรอบ 4 คนสุ ดท้ายอีกทั้งยังเป็ น
ผูบ้ ริ หารคลื่ น OK ลู กทุ่ง คลื่ นเอฟเอ็ม 98 ที่ได้รับความนิ ยมในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นบุคคลในกลุ่ มผู้
เผยแพร่ ที่มีประสบการณ์มายาวนานในวงการเพลงลูกทุ่ง และถือเป็ นกลุ่มผูเ้ ผยแพร่ เพลงลูกทุ่งที่มี
ประสบการณ์ ผูว้ จิ ยั จึงคัดเลือกเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญครั้งนี้
3.1.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลในเรื่ องของพัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่ องตามค่านิยมของ
สังคมไทยจากอดี ตสู่ ปัจจุ บนั ในผลงานเพลงที่ได้มาจากการให้สัมภาษณ์ ของผูป้ ระพันธ์และผูท้ ี่
เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้พิจารณาประกอบการวิเคราะห์ความหมายเชิ งตีความเกี่ ยวกับประเด็น
ความคิดและค่านิ ยมที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่ง ร่ วมกับข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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อัน เป็ นการตรวจสอบสามเส้ า ด้า นข้อ มู ล (Data Triangulation) นอกจากนี้ ข้อ มู ล ในเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ ผลงานเพลงลูกทุ่ง ยัง
เผยให้เห็นความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลฝ่ ายต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการเสนอความคิดและค่านิยมใน
เพลงลูกทุ่งอีกด้วย
3.1.3 การนาเสนอข้ อมูล
3.1.3.1 ข้อมู ล เชิ ง คุ ณภาพ การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการนาเสนอข้อมูล เชิ ง คุ ณภาพใน
ลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์ โดยแบ่งผลงานเพลงและบริ บทออกเป็ นช่วงเวลา 3 ยุคสมัย เพื่อ
เชื่อมโยงประเด็นความคิดและค่านิยมเข้ากับสถานการณ์ของสังคมไทยในยุคสมัยดังกล่าว
3.1.3.2 ข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้แก่ กลุ่มของประเด็นความคิดทางการเมืองที่ได้จากการ
วิเคราะห์สาระในเพลงนั้น ได้นาข้อมูลมาเสนอโดยการแสดงตารางแจกแจงความถี่ ของประเด็น
ความคิดในเพลงและค่าร้อยละ

3.2 การวิจัยเอกสาร
การวิจยั นี้ มุ่งศึกษาไปที่คาร้องของเพลงลูกทุ่ง โดยนาการวิเคราะห์ความหมายเชิ งตีความ
(Interpretative Textual Analysis) มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์สาระ (Content Analysis)
การวิเคราะห์ความหมายเชิ งตีความ เป็ นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความหมายที่ปรากฏอยูใ่ น
สิ่ งที่เราศึ กษา ทั้งความหมายตรงที่อยู่ในถ้อยคาที่ ปรากฏอยู่ (Denotative Meaning) และค้นหา
ความหมายที่มีนยั ทางสังคมที่ลึกซึ้งกว่าภาษาที่เห็น (Connotative Social Meaning) การวิเคราะห์เชิง
ตีความนี้ มักจะใช้ได้ดีกบั กระบวนการบอกเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมที่อยูใ่ นตัวบท (Text)
อันเป็ นผลผลิ ตทางวัฒนธรรมอย่างเช่ นกรณี ของเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่ งตัวบทจะมีส่วนเชื่ อมโยงกับ
บริ บทสภาพความเป็ นจริ งในสังคม
การวิเคราะห์สาระ เป็ นวิธีการวิเคราะห์เพื่อค้นหาประเด็นความคิดที่ปรากฏอยู่ในคาร้อง
ของเพลงลูกทุ่ง และทาการจาแนกชนิ ดประเภทของประเด็นความคิดในเรื่ องต่างๆ โดยอาศัยการ
แจกแจงความถี่ของประเด็นความคิดแต่ละประเภทที่ปรากฏอยูใ่ นคาร้องของเพลงลูกทุ่ง
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในทางปฏิ บตั ิ ของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็ นคาร้องของเพลงลูกทุ่งทั้งจากบุคคล ผูใ้ ห้
ข้อมูล และเอกสารอ้างอิง มักจะมีการระบุถึงเวลาที่ผลงานเพลงลูกทุ่งถูกเผยแพร่ ครั้งแรกที่มีความ
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คลาดเคลื่อนไม่ตรงกันบ้าง ไม่มีขอ้ มูลที่แน่ชดั บ้าง ในการแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนในเรื่ องเวลา
การเผยแพร่ ผลงานเพลง
ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้จึงแบ่งกลุ่มยุคสมัยออกเป็ น 4 ช่วงระยะเวลาสาคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสาคัญตามประวัติศาสตร์ ซึ่ งจะมีอิทธิ พลต่อค่านิ ยมในช่ วงยุคสมัยของสังคมนั้น ๆ เพื่อให้มี
ความครอบคลุ มทั้งในส่ วนของจุดเปลี่ยนที่สาคัญของพัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย ซึ่ งจาก
การศึกษา พบว่า พัฒนาการของเพลงลูกทุ่งมีความสัมพันธ์กบั จุดเปลี่ยนที่สาคัญของประวัติศาสตร์
สังคม การเมือง เศรษฐกิจของไทย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงได้แบ่งยุคสมัยของเพลงลูกทุ่งออกเป็ น
4 ยุคสมัย ดังนี้
ยุคที่ 1 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2515
ยุคที่ 2 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2516-2540
ยุคที่ 3 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2550
ยุคที่ 4 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2558
ทั้งนี้ การคัดเลื อกและวิเคราะห์เนื้อหาเพลงลูกทุ่ง จะดาเนินการคัดเลือกจากเพลงลูกทุ่งที่
เป็ นอันดับเพลงยอดนิ ยมจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเพลงลูกทุ่งไทยที่มีความน่าเชื่อถือ โดยผูว้ ิจยั จะ
ดาเนินการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากเพลงลูกทุ่งที่เป็ นเพลงยอดนิ ยม
และเกี่ยวกับข้องกับประเด็นที่จะศึกษา 5 ประเด็น ดังนี้
1) ด้านค่านิยมทางความสัมพันธ์และชีวติ รักระหว่างชายและหญิง
2) ด้านค่านิยมทางการเมือง
3) ด้านค่านิยมของสังคม
4) ด้านค่านิยมของวัฒนธรรม
5) ด้านค่านิยมของเศรษฐกิจ
หลัง จากก าหนดประเด็ น ค่ า นิ ย มที่ จ ะด าเนิ น การวิเ คราะห์ ไ ด้แ ล้ว ผูว้ ิจ ัย จึ ง ด าเนิ น การ
คัดเลือกเพลงจากแหล่งเอกสาร ดังนี้
ช่วงที่ 1 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2515 จานวน 50 เพลง
บทเพลงลูกทุ่งที่ได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นบทเพลงลูกทุ่งดีเด่นในการจัดงานกึ่ งศตวรรษ
เพลงลูกทุ่งไทย จานวน 50 เพลงจากทั้งหมด 100 เพลง ซึ่ งเป็ นเพลงที่ได้รับความนิยมในช่วงปี พ.ศ.
2507-2533 โดยงานจัดที่ศูนย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย โดยจะคัดเลือก 50 เพลงแรกจากที่ได้รับ
รางวัลมาวิเคราะห์
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ช่วงที่ 2 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2516-2540 จานวน 36 เพลง
1) บทเพลงลูกทุ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นบทเพลงลูกทุ่งดีเด่นในการจัดงานกึ่ง
ศตวรรษลูกทุ่งไทย ครั้งที่ 2 จานวน 30 เพลง เมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่ศูนย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย
คัดเลือกจาก 18 เพลงแรกที่ได้รับรางวัลมาวิเคราะห์
2) บทเพลงลูกทุ่งดีเด่นส่ งเสริ มวัฒนธรรมไทย จานวน 32 เพลง เนื่องในปี รณรงค์
วัฒนธรรมไทย เมื่อปี พ.ศ. 2537 คัดเลือกจาก 18 เพลงแรกที่ได้รับรางวัลมาวิเคราะห์
ช่วงที่ 3 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2550 จานวน 10 เพลง
บทเพลงลูกทุ่งที่ได้จดั แสวงในงาน 60 ปี เล่าขานตานานลูกทุ่งไทย จานวน 30 เพลง เมื่อปี
พ.ศ. 2542 ที่ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย คัดเลือกจาก 10 เพลงแรกที่ได้รับรางวัลมาวิเคราะห์
ช่วงที่ 4 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2558 จานวน 10 เพลง
บทเพลงที่ได้รับความรางวัลเพลงลูกทุ่งยอดนิ ยมจากมหานครอวอร์ ดครั้งที่ 5-11 การ
คัดเลื อ กเพลงลุ ก ทุ่ ง จากกรรมวิธี ท างข้อมูล ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ก าหนดบทเพลง จานวน 106 บทเพลง
ครอบคลุ มประเด็นค่ านิ ยม 5 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ ด้านค่ านิ ยมทางความสัมพันธ์และชี วิตรั ก
ระหว่างชายและหญิง ด้านค่านิ ยมทางการเมือง ด้านค่านิยมของสังคม ด้านค่านิยมทางวัฒนธรรม
และด้านค่านิยมทางเศรษฐกิจ
3.2.2 การสุ่ มตัวอย่ าง
เนื่ อ งจากการก าหนดขอบเขตในการศึ ก ษาเพลงไทยลู ก ทุ่ ง อยู่ใ นช่ ว งเวลาที่ ย าวนาน
ประมาณ 60 ปี ประกอบกับจานวนผูป้ ระพันธ์เพลงและผลงานเพลงของผูป้ ระพันธ์แต่ละคนมี
จานวนมาก บางคนมีผลงานมากกว่า 2,000 เพลง ทาให้เพลงไทยลูกทุ่งที่อยูใ่ นขอบเขตการศึกษามี
ปริ มาณมาก จึงจาเป็ นจะต้องสุ่ มตัวอย่างเพื่อหาตัวแทนของผลงานเพลงมาวิเคราะห์ในขั้นแรก ได้
เก็บข้อมูลจากสื่ อต่างๆ ที่มีการบันทึกผลงานเพลงไว้ ทั้งที่เป็ นสื่ ออินเตอร์ เน็ต หนังสื อ แผ่นเสี ยง
เทป ก็เป็ นการลดทอนปริ มาณเพลงลงไปส่ วนหนึ่ ง เนื่ องจากผลงานเพลงที่มีการรวบรวมนั้น จะ
ได้รับการคัดสรรจากผูผ้ ลิตสื่ อเหล่านี้แล้วว่าเป็ นเพลงที่ได้รับความนิยม อันเป็ นการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งมีขอ้ สันนิษฐานว่า เพลงลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมจะมีผลต่อ
สังคมมากกว่าเพลงที่ไม่ได้รับความนิ ยม ในขั้นที่สอง เมื่อมีรายชื่ อของผลงานเพลงที่รวบรวมใน
ขั้นต้นแล้ว ก็จะทาการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากรายชื่ อเพลงที่มีอยู่ให้ได้ปริ มาณผลงาน
เพลงที่พอเหมาะ โดยดาเนินการแบ่งเป็ น 4 ช่วงยุคสมัย ดังนี้
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ยุคที่ 1
ยุคที่ 2
ยุคที่ 3
ยุคที่ 4

ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2515
ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2516-2540
ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2550
ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2558

3.2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเริ่ มจากการใช้วิธีการวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) โดยการแจก
แจงเข้ารหัสตามสาระที่ปรากฎอยูจ่ ริ ง (Vivo Code) เพื่อค้นหาชนิดประเภทของ “ประเด็นความคิด”
(Thought Issue) ที่มีอยูใ่ นคาร้ องของเพลงลูกทุ่งแต่ละเพลง โดยใช้ถือเอา “ข้อความ” (Statement)
ในคาร้องเป็ นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซึ่ งถือเป็ นข้อความที่สามารถสื่ อความหมายได้
อย่างสมบูรณ์ ในตัวเอง การที่ใช้ขอ้ ความเป็ นหน่ วยการวิเคราะห์ ก็เนื่ องมาจากเพลงลูกทุ่งแต่ละ
เพลงอาจมี ป ระเด็นความคิ ดได้ม ากกว่า หนึ่ งเรื่ อง เช่ น ในเพลงที่ เป็ นเรื่ องราวเกี่ ย วกับ ความรั ก
ระหว่างหนุ่มสาว ก็อาจจะมีประเด็นความคิดและค่านิยมของการอยูก่ ่อนแต่ง หรื อ แต่งก่อนอยู่ เป็ น
ต้น
การวิเคราะห์ความหมายเชิงตีความนั้น เป็ นสิ่ งที่กระทาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สาระเชิ ง
ปริ มาณ ในการสกัดเอาประเด็นความคิดจากแต่ละข้อความในเพลง จะต้องพิจารณาถึงความหมาย
ของเพลงทั้งเพลงโดยรวม ซึ่ งมีผลต่อความหมายของข้อความแต่ละข้อความในเพลงนั้นๆ เช่น คาว่า
“บัวตูม” และ “บัวบาน” ในเพลง “บัวตูมบัวบาน” ไม่ได้หมายถึงดอกบัว แต่เป็ นการเปรี ยบเทียบกับ
หญิ งสาวสองคนในวัยรุ่ นและวัยสาว ประเด็นความคิดที่ได้จากข้อความในเพลงนี้ จึงไม่ใช่ เรื่ อง
เกี่ยวกับการชมธรรมชาติ แต่เป็ นประเด็นความคิดเกี่ยวกับความรักการเกี้ยวพาราสี
สาหรับเพลงที่มีประเด็นความคิดและค่านิยมทางวัฒนธรรมด้วยแล้ว ก็ยิ่งพบลักษณะของ
การใช้ความหมายแฝง ซึ่ งจะต้องตีความโดยพิจารณาถึงความหมายของเพลงทั้งเพลง แล้วทาการ
แจกแจง นับว่าแต่เพลงมีประเด็นความคิดอะไรบ้าง และปรากฏประเด็นความคิดนั้นๆ อยูก่ ี่ขอ้ ความ
และประเด็นความคิดและค่านิยมที่ได้มานั้น มาจากประเด็นความคิดที่ปรากฏตามข้อเท็จจริ งโดยไม่
มีการตั้งกรอบเพื่อการแจกแจงนับไว้ล่วงหน้า ประเด็นความคิดทุกประเภทที่อยู่ในเพลงลูกทุ่งทั้ง
เกี่ ยวข้องและไม่เกี่ ยวข้องกับค่านิ ยม จะมีการแจกแจงนับไว้ท้ งั หมด ทั้งนี้ เนื่องจากต้องการเผยให้
เห็ นถึ งปริ มาณสัดส่ วนของข้อความที่เกี่ ยวข้องและไม่เกี่ ยวข้องกับค่านิ ยมในแต่ละยุคสมัย ซึ่ งจะ
เป็ นการยืนยันข้อค้นพบในเรื่ องของอิทธิ พลจากค่านิ ยมในสังคมที่มีต่อประเด็นความคิดในผลงาน
เพลงลูกทุ่ง
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ทั้งนี้ เมื่อได้รายชื่ อ (List) ของประเด็นความคิดและค่านิ ยมทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในคาร้อง
ของเพลงลู กทุ่งแล้ว จึงทาการจัดกลุ่มประเด็นความคิดที่ใกล้เคียงกันไว้ดว้ ยกัน เป็ น “กลุ่มของ
ประเด็นความคิด ” เช่ น กลุ่ ม ประเด็นความคิดและค่านิ ยมเรื่ อง “ความสัมพันธ์ ในชี วิตรัก และ
ครอบครั ว ” ประกอบด้วยความคิ ดย่อยๆ จานวน 29 เรื่ อง ซึ่ งเป็ นวิธี ก ารหาข้อสรุ ปแบบอุ ปนัย
(Induction)
หลังจากวิเคราะห์สาระในเชิ งปริ มาณจนได้กลุ่มของประเด็นความคิดแล้ว ก็จะวิเคราะห์
ความหมายเชิ งตี ความ โดยวิเคราะห์ เพลงร่ วมกับ ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพอื่นๆ โดยแบ่ง การวิเคราะห์
ออกเป็ น 4 ยุค เริ่ มต้นทศวรรษ 2500 จนถึง 2558 การแบ่งตามช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ก็เพื่อให้สามารถ
ครอบคลุ ม บริ บ ททางสั ง คม ตลอดจนพัฒนาการที่ เ กิ ดขึ้ น ในวงการเพลงลู ก ทุ่ ง ที่ ส าคัญ ๆ โดย
พิจารณาถึ งความสัมพันธ์ ระหว่างบริ บทเหล่ านี้ กบั ประเด็นความคิดที่ปรากฏอยู่ใ นผลงานเพลง
ลูกทุ่ง
การวิเคราะห์เพลงในเชิงตีความร่ วมกับบริ บททางสังคมนี้ ได้ให้ความสาคัญกับข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ เจาะลึ กบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการสร้างสรรค์และเผยแพร่ ผลงานเพลงลูกทุ่งมาก
ที่ สุด โดยจะใช้ขอ้ มูลจากเอกสาร หนังสื อ งานวิจยั ประวัติศาสตร์ ของเพลงลูกทุ่ง ค่านิ ยม และ
สังคมไทยมาเป็ นหลักฐานการสนับสนุนจากการศึกษา

บทที่ 4
ผลของการวิจยั
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง พัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่ องตามค่านิยม
ของสังคมไทยจากอดีตสู่ ปัจจุบนั โดยวิเคราะห์เนื้อหาจากพัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่ง
กระบวนการ สร้ างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งไทย และปั จจัยที่กาหนดการสื่ อสาร และค่านิ ยม ของ
สัง คมไทยจากอดี ตสู่ ปั จจุ บ ัน ที่ เ สนอผ่า นเพลงลู ก ทุ่ ง ในบริ บ ทช่ ว ง พ.ศ. 2507-2558 ซึ่ งท าการ
วิเคราะห์เนื้อเพลง จานวน 106 เพลง โดยใช้หลักการพิจารณาเนื้อหาของสื่ อในฐานะพยานหลักฐาน
ของสังคมเป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ สรุ ปสาระเนื้ อหาของเพลงลูกทุ่งและอาศัยเรื่ องค่านิ ยมใน
สังคมไทยเป็ นแนวทางในการจัดหมวดหมู่ค่านิยมในสังคมไทยที่สะท้องผ่านเนื้อหาของเพลงลูกทุ่ง
ผลการวิจยั เรื่ องข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์เนื้ อหาเพลงลูกทุ่งนาเสนอ โดยเรี ยงลาดับ
ตามยุคสมัยของเพลง 4 ช่วงระยะเวลา รวมทั้งนาเสนอข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาประกอบอีก
ด้วย
การสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่ องตาม
ค่านิยม ของสังคมไทย

4.1 ด้ านพัฒนาการของเพลงลูกทุ่ง
ผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด 6 คนพบว่า เพลงลูกทุ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ด้าน เนื้อหาซึ่ งเป็ นไปตามบริ บทของสังคม โดยสมัยใหม่จะเน้นคาร้องที่เป็ นศัพท์ที่สะท้อนถึงความ
สมัยใหม่ ในขณะที่ยุคเก่าเน้นการสัมผัสสละสสวยของกลอน สมัยก่อนการแต่งเพลงต้องมีสัมผัส
นอก สัมผัสใน เนื้อเพลงถ้าพูดถึงผูห้ ญิงก็เป็ นไปในทางหญิงไทยใจงามนาเสนอภาพลักษณ์ในเชิ ง
บวก ซึ่ งแตกต่างกับเพลงลูกทุ่งในปั จจุบนั มีเนื้ อเพลง ที่ไม่เน้นสัมผัส เน้นที่การสื่ อสารที่เข้าใจง่าย
เลื อกใช้คาที่เข้าใจง่ายชัดเจน และสื่ อสารการแสดงออกทั้งด้านบวกและลบ ดังที่ศิลปิ นแห่ งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงกล่าวว่า
“การแต่งเพลงลูกทุ่งสมัยก่อนมีภาษาทีสวยงาม คล้องจอง สื่ อความหมาย ในทางบวก ผิด
กับสมัยนี้ ที่ไม่มีสัมผัสและแสดงออกทั้งด้านบวกและลบ” ชลธี ธารทอง (สัมภาษณ์ , 1 พฤษภาคม
2559) และสอดคล้องกับ กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั แกรมมี่โกลด์ที่บอกไว้วา่
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“สมัย ก่ อนการแต่ ง เพลงที่ มี สั ม ผัสคล้องจอง เป็ นฉันทลัก ษณ์ เพื่อให้ค นจาง่ า ย แต่ ปัจจุ บ นั เน้น
ความหมายที่ ตรงไปตรงมามากกว่าการสัมผัส” กริ ช ทอมมัส (สัมภาษณ์ , 16 มิถุนายน 2559)
นอกจากนั้น จากผลสัมภาษณ์ยงั สามารถสรุ ปได้ว่า เนื้ อหาของบทเพลงลูกทุ่งจะสะท้อนชีวิตความ
เป็ นอยูบ่ ริ บทรอบด้านของสังคมในยุคสมัยนั้นได้อย่างชัดเจน ดังความเห็นของกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อาร์ สยาม จากัด
“นิยามของเพลงลูกทุ่งคือประวัติศาสตร์ชาวบ้าน มันเป็ นเรื่ องราว ความเป็ นไป เกี่ยวกับสิ่ ง
รอบๆ ตัวในสังคม เพราะฉะนั้นสิ่ งที่ทาให้เพลงเปลี่ ยน นั่นคือความเป็ นไปในสังคมเปลี่ ยน มัน
สะท้อ นสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นออกมา” ศุ ภ ชัย นิ ล วรรณ (สั ม ภาษณ์ , 23 พฤษภาคม 2559) ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงในค่านิยมและความเป็ นอยูข่ องคนในแต่ละยุคสมัย จะส่ งผลถึงเนื้ อหาการเล่าเรื่ องของ
ผูป้ ระพันธ์เพลงที่เปลี่ย นไปตามค่านิ ยมและการดาเนิ นชี วิตในช่ วงเวลานั้นๆ ดังคากล่าวของ เอ็ก
เซคคิวทีฟ โปรดิวเซอร์ ค่ายอาร์ สยาม
“เพลงลูกทุ่งยุคแรกจะมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับวิถีชีวิตของคนระดับรากหญ้า พอมาถึงยุคกลางมี
เรื่ องความรักเข้ามาเพิ่มเติม ยุคที่เป็ นที่นิยมคือยุคของครู สลาที่แต่งเพลงมีเนื้ อหา ของคนบ้านนอก
เข้ามาใช้แรงงานในเมือง และในปั จจุบนั ก็มีการแต่งเพลงลูกทุ่งให้เข้ากับเทคโนโลยีและ การใช้ชีวิต
ของลูกทุ่งในยุคสมัยปั จจุบนั ” กาแหง เกรี ยงไกรธรณี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559)
แต่สุดท้ายแล้วแม้ว่าเพลงลูกทุ่งจะมีพฒั นาการและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามยุคสมัย
แต่หากบทเพลงใดมีเนื้ อหาและทานองที่โดนใจและเข้าถึ งคนฟั งได้แล้ว ความนิ ยมของบทเพลง
นั้นๆ ก็จะยังเป็ นที่จดจาและได้รับความนิ ยมอย่างต่อเนื่ องในทุกยุคสมัย เช่ นบทเพลงจากยอดรัก
สลักใจ หรื อพุม่ พวง ดวงจันทร์ ตามที่นกั จัดรายการเพลงชื่อดังกล่าวว่า
“เพลงลูกทุ่งปั จจุบนั มีความหลากหลาย แปลกใหม่ เนื้ อหาจัดจ้าน แต่เพลงในยุคเก่าๆ เช่ น
เพลง ของยอดรัก สลักใจ พุม่ พวง ดวงจันทร์ ก็ยงั คงได้รับความนิยมอยูไ่ ม่เปลี่ยนแปลง” ธวัชชัย โส
ระฐี (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2559)

4.2 ด้ านปัจจัยในการสร้ างสรรค์ เพลงลูกทุ่ง
ผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด พบว่า การแต่งเพลงลูกทุ่งให้ได้รับความ
นิยมนั้น มีองค์ประกอบจากหลายส่ วน ทั้งนักแต่งเพลง ดนตรี นักร้อง การสร้างสรรค์การขาย และที่
สาคัญที่สุดอีกส่ วนหนึ่ งนัน่ คือเจ้าของค่ายที่จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ ว่าเพลงลูกทุ่งเพลงนั้นควรจะออกสู่
ตลาดให้ผคู ้ นได้รับฟังหรื อไม่
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“จริ งๆ แล้วเพลงหนึ่ งเพลงจะได้รับความนิ ยมมีหลายส่ วน หนึ่ งนักแต่งเพลง สองโปรดิว
เซอร์ ทาดนตรี ควบคุมงานในห้องอัด สามฝ่ ายสร้างสรรค์ แล้วคนที่สาคัญอีกคนคือเจ้าของค่าย จะ
เป็ นคนที่คนเคาะว่าผ่านไม่ผา่ น” กาแหง เกรี ยงไกรธรณี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559)
และองค์ประกอบที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่เป็ นปัจจัยในการสร้างสรรค์ทาให้เพลง
ลูกทุ่งนั้นประสบความสาเร็ จนัน่ คือ นักร้อง ผูท้ ี่จะสามารถสื่ อสารอารมณ์ความรู้สึกของบทเพลง
ออกไป ซึ่ งนักร้ องลูกทุ่งแต่ละคนก็มีลกั ษณะการร้ องที่เฉพาะตัวแตกต่างกันทั้งในเรื่ องของการ
ตีความเนื้อหาและนาเสี ยงการร้องเพลงและท่วงทานองที่แตกต่างกันไปดังคุณธวัชชัยกล่าว
“นักร้ องลูกทุ่งแต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะของเนื้ อหาและทานองแตกต่างกันไปตามบุคลิก
ของนักร้อง” ธวัชชัย โสระฐี (สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2559)

4.3 ด้ านค่ านิยมของเพลงลูกทุ่งจากอดีตสู่ ปัจจุบัน
ผลการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จากผูใ้ ห้ข ้อ มูล พบว่า ปั จจุ บ นั รสนิ ย มของคนฟั ง เพลง ลู ก ทุ่ ง มี
หลากหลายมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเนื่ องจากบริ บทสังคมที่เปลี่ยนไป การดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป บท
เพลงที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาไม่มีขอ้ กาหนดหรื อรู ปแบบที่แน่นอนในการสร้างเพลงว่าอย่างไรจึงจะ
ถูกต้องและเป็ นที่นิยม สิ่ งเดียวคือความชอบของผูฟ้ ังแต่ละคน ที่จะตัดสิ นว่าบทเพลงนั้นเป็ นที่ชื่น
ชอบหรื อไม่
“รสนิ ยมของคนฟั งเพลงลูกทุ่งมีหลากหลาย มีแค่ความชอบกับไม่ชอบ ไม่เกี่ ยวว่าจะทา
เพลงออกมาดียงั ไง ส่ วนสาคัญก็คือคนฟังเพลง” กริ ช ทอมมัส (สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2559)
และค่านิ ยมของเพลงลูกทุ่งจากอดีตสู่ ปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริ บทของสังคม
และสะท้อนไปยังเนื้ อหาของเพลงลูกทุ่งเปลี่ยนไป ซึ่ งแต่ละผลงานเพลงจะมีการนาเสนอมุมมอง
ของนักแต่งเพลงที่จะหยิบยกเรื่ องต่างๆ ในสังคมมาสื่ อสาร เพื่อให้ตรงกับความต้องการและจับใจ
คนฟัง ดังเช่นสมัยก่อน นักแต่งเพลงจะหยิบยกเรื่ องวิถีชีวิต ความรัก ความเป็ นอยูข่ องคนมาเล่าผ่าน
เพลงลู กทุ่งโดยใช้ขอ้ ความที่ สวยงามเป็ นมุมมองเชิ งบวก แต่ใ นปั จจุบนั มีการเปิ ดมุมมองใหม่ ๆ
เปิ ดเผยในส่ วนที่คนไม่กล้าพูดถึง หยิบด้านมืดออกมาเล่าผ่านเนื้อ เพลงที่ตรงไปตรงมา เช่นการกล้า
แสดงออกของผูห้ ญิง เพื่อให้บทเพลงนั้นโดนใจผูฟ้ ัง อย่างที่ เอ็กเซคคิวทีฟ โปรดิวเซอร์ ค่ายอาร์
สยามกล่าวไว้วา่
“การแต่งเพลงลู กทุ่งขึ้นอยู่กบั มุมมองของนักแต่งเพลงแต่ละคนที่จะหยิบสังคม ออกมา
สื่ อสารแบบไหน ในความคิดของพี่จะเป็ นการเปิ ดมุมมองการกล้าแสดงออกของผูห้ ญิง เปิ ดเผยใน
ส่ วนที่คนไม่กล้าพูดถึง” กาแหง เกรี ยงไกรธรณี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559) ซึ่ งทั้งนี้ บทเพลง
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ในทุ ก ยุค สมัย จะสะท้อนค่ า นิ ย มด้า นต่ า งๆ เช่ น สั ง คม วัฒนธรรม ความสัม พัน ธ์ และความรั ก
เหมื อ นกัน ในทุ ก ยุ ค ทุ ก สมัย แต่ ที่ สิ่ ง ท าให้ ค่ า นิ ย มเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงคื อ บริ บทรอบข้า งที่
เปลี่ยนแปลงไปในทุกยุคสมัย ดังนั้นการเล่าเรื่ องและถ่ายทอดเนื้ อหาของเพลงออกมาจึงแตกต่างกัน
ออกไปตามบริ บทที่ผูป้ ระพันธ์ หยิบเลื อกมาเล่ า เรื่ องเพื่อให้ถูก ใจคนฟั ง ดัง ความเห็ นของนัก จัด
รายการเพลงชื่อดังกล่าวไว้วา่
“ความหมายของเพลงลูกทุ่งจากอดีตสู่ ปัจจุบนั ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงพูดถึงความรัก
วิถีชีวติ แต่ที่เปลี่ยนคือการเล่าเรื่ อง บริ บทรอบข้างมากกว่า ที่จะนาเนื้อหาต่างๆ ดาเนินไปอย่างไร”
ธวัชชัย โสระฐี (สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2559)
4.3.1 ข้ อมู ลเบื้องต้ นและการวิเคราะห์ เนื้อหาเพลงลูกทุ่งโดยเรี ยงลาดับตามยุคสมัยของ
เพลง
4.3.1.1 ช่วงที่ 1 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2515
1) ลาดับที่ 1
ชื่อเพลง
เพลง กราบเท้าย่าโม
ชื่อนักร้อง
สุ นารี ราชสี มา
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง เลิศ ศรี โชค
เนื้อหาเพลง “กราบเท้าย่าโม”
“(ท่อน A) สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสน์ แทบบาทย่าโม
ที่หลานเติบโต เพราะพรแม่ยา่ ลูกทิ้งแผ่นดินถิ่นอีสาน
จากมิตรวงศ์วานบ้านป่ า เพื่อก้าวเข้ามาเป็ นศิลปิ น
เพราะความอยากดัง อยากดีของลูก เหมือนถูกดลใจ
ให้ทิ้งบ้านไป เพราะคาหยามหมิ่น บัดนี้หลานมากราบย่าแล้ว
ความหวังเพริ ศแพร้วไม่สิ้น ซบหน้าจูบดิน เบื้องบาทย่าตน
คุณย่าโม เหมือนดังร่ มโพธิ์ ผงาด คุม้ ครองปกป้ องโคราช
มีอานาจเหนือใจทุกคน เป็ นแสงสว่างอยูก่ ลางเมือง
รุ่ งเรื องสตรี วรี ชน ใครไหว้ใครบน ได้ดงั อธิษฐาน”
“(ท่อน B) สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสน์ แทบบาทย่าโม
แต่เล็กจนโตเห็นย่าตระหง่าน จะทุกข์จะจนสักแค่ไหน
จะขอทนไปบ่นยัน่ จะอยูอ่ ีสาน เป็ นหลานย่าโม
สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสน์ แทบบาทย่าโม
แต่เล็กจนโตเห็นย่าตระหง่าน จะทุกข์จะจนสักแค่ไหน
จะขอทนไปบ่นยัน่ จะอยูอ่ ีสาน เป็ นหลานย่าโม”
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ตารางที่ 4.1 วิเคราะห์เพลงกราบเท้าย่าโม
เนือ้ เพลง
“สองมือกราบลง
ที่ตรงเหนืออาสน์
แทบบาทย่าโม”

การตีความความหมาย
ความเชื่ อของสังคมชาวโคราช
ที่ ถึ งแม้ จ ะไปอยู่ ที่ ใด ก็ จ ะ
กลับ มากราบไหว้ บูช าเพราะ
ศรัทธาในย่าโม โดยสะท้อน
จากเนื้อหา

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
สังคม (ความเชื่อ)

“คุณย่าโม เหมือนดัง
ร่ มโพธิ์ ผงาด คุม้ ครอง
ปกป้ องโคราช”

“ย่า โม” หรื อท้าวสุ รนารี เป็ น
วี ร สตรี ที่ ช าวโคราชให้ ค วาม
ศรัทธา และเป็ นศูนย์รวมจิตใจ
ที่เชื่ อกันว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ และ
คอยปกป้ องชาวโคราช โดย
สะท้อนจากเนื้อหา

สังคม (ความเชื่อ)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงได้ว่า สาวชาวอีสานเข้า
เมืองกรุ งไปเป็ นนักร้อง เพราะต้องการลบความสบประมาทของคนรอบข้าง แต่ก็ยงั คงกลับมาบ้าน
เกิ ดแดนอีสานเพื่อกราบเท้าย่าโม ด้วยความเชื่ อและศรัทธาในย่าโมเป็ นวีรสตรี ที่ปกป้ องคุ ม้ ครอง
เมืองโคราช เป็ นศูนย์รวมจิตใจและเป็ นสิ่ งศักสิ ทธ์ที่สามารถดลบันดาลให้คาอธิ ฐานของทุกคนเป็ น
จริ งได้ดงั ปรารถนา
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมทางสังคม (ความเชื่อ) ที่มีความศรัทธาในย่าโม ถือเป็ นค่านิยมที่ถ่ายทอดและยึดถือกันมาใน
สังคม ทาให้ส่งผลถึงความเชื่อส่ วนบุคคลของหญิงสาว
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2) ลาดับที่ 2
ชื่อเพลง
เพลง เก็บเงินแต่งงาน
ชื่อนักร้อง
เมืองมนต์ สมบัติเจริ ญ
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง เรี ยน สุ ขรักษ์
เนื้อหาเพลง “เก็บเงินแต่งงาน”
“(ท่อน A) พี่อุตส่ าห์ทางานก็เพื่อน้อง หวังเก็บเงินเก็บทอง
เอามาหมั้นแม่ขวัญใจ ถึงงานจะหนัก แม้จะเหนื่อยสักเท่าไหร่
จะตากแดดผิวเกรี ยมไหม้ หวังให้ได้เงินมา
ถ้ารวบรวมเงิน ได้สักหนึ่งก้อน พี่จะมาหมั้นแม่ขวัญบังอร
อย่าได้ตดั รอนหล่อนจ๋ าช่วยบอกพ่อแม่ พี่จนแท้นะขวัญตา
นึกว่าช่วยกรุ ณา อย่าเรี ยกราคาให้แพง”
“(ท่อน B) เดือนหก จะยกขันหมากมา พร้อมกับทั้งเงินตรา
มีใบละร้อยแดงแดง เรี ยกเท่าไร จะหามาให้ไม่เปลี่ยนแปลง
จะขายข้าวมาจัดแจง กาใบแดงแดงมาแต่งงาน
คราวนี้คงไม่ได้อาย ชาวบ้านเขา สองเรา
ช่วยกันทากินสร้างหลักฐาน จะไม่เที่ยวเตร่
ไปฮาเฮเป็ นหนุ่มสาราญ จะขอทากินตลอดกาล อยูก่ บั บ้านทางานเรื่ อยไป”
ตารางที่ 4.2 วิเคราะห์เพลงเก็บเงินแต่งงาน
เนือ้ เพลง
“อุตส่ าห์ทางาน ก็เพื่อน้อง
หวังเก็บเงินเก็บทอง
เอามาหมั้นแม่ขวัญใจ”

การตีความหมาย
ในสังคมไทยหากหญิ งชายจะได้
ครองคู่กนั ชายหนุ่มจะต้องทางาน
หาเงิ น ทองมามอบให้พ่อ แม่ ข อง
ฝ่ ายหญิงดังแสดงในเนื้อเพลง

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
สังคม (วิถีชีวติ )

“จะขายข้าวมาจัดแจง
กาใบแดงแดงมาแต่งงาน
คราวนี้คงไม่ได้อาย
ชาวบ้านเขา ”

ในสังคมไทยที่ก่อนที่ชายหญิงจะ
ครองคู่ อ ยู่ ด้ ว ยกั น ต้ อ งมี ก าร
แต่ ง งานอย่า งถู ก ต้อ ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้
ชาวบ้า นรอบข้า งดู ถู ก นิ น ทาได้
โดยสะท้อนจากเนื้อหานี้

สังคม (วิถีชีวติ )
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงได้วา่ ชายหนุ่มหากต้องการ
จะครองคู่กบั หญิงสาว จะต้องหนักทางานเก็บเงินเก็บทอง เพื่อสู่ ขอหญิงสาว โดยต้องมอบสิ นสอด
ทองหมั้นแก่ พ่อตาแม่ยายตามที่ จะเรี ยกขอ และจึงจะสามารถอยู่กินร่ วมกันกับหญิงสาวได้ หาก
ไม่ได้แต่งงานกันก่อนสังคมจะมองว่าไม่เหมาะสมและเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงน่าอับอาย
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางสังคม (วิถีชีวิต) ที่ชายหนุ่มจะต้องทาตามวิถีปฎิบตั ิของสังคมเพื่อความเหมาะสมและ
ถูกต้องตามมุมมองของสังคมนั้นๆ โดยต้องทาการนาเงินทองมาสู่ ขอหญิงสาวกับพ่อแม่ก่อนจะ
ครองคู่รักกัน
3) ลาดับที่ 3
ชื่อเพลง
เพลง ขันหมากมาแล้ว
ชื่อนักร้อง
ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สุ รพล สมบัติเจริญ

(ท่อน A)
(ท่อน B)

(ท่อน A)

(ท่อน B)

เนื้อหาเพลง “ขันหมากมาแล้ว”
โห่ ฮิว้ ขันหมากมาแล้วขันหมากมาแล้วมาแล้วน้องแก้วรับด้วยวันนี้คนสวย
จะใส่ ชุดอะไร
ทีแรก พี่คิดจะพาน้องหนีแต่ พอคิดอีกทีก็กลัวน้องพี่อบั อาย
พี่เป็ นชาย ชาติทหารพี่ขอรับประกันว่าพี่ยงั รักศักดิ์ชายเรื่ องพาหนี
พี่ไม่เอาแล้วน้องเรื่ องพาหนี พี่ไม่เอาแล้วน้องพี่มาตรองคิดดูมนั อดสู แก่ใจ
พี่เป็ นชาย ชาตรี ควรหรื อจะขยี้ประเพณี ของไทยรักน้อง
จึงต้องมาขอแต่งถึงสิ นสอดจะแพงพี่ก็ยอมถวายพี่พกเงิน
มาหลายหมื่นเพื่อมาให้ทรามชื่น ใส่ ตเู้ ซฟไว้บอกกับพี่สินวลน้อง
ประตูเงินประตูทองน้องอยูท่ างไหนจะได้จ่าย เพื่อเปิ ดทางเข้าไปหานวลนาง
แม่ผวิ สี ไข่จะได้จูบน้อง ให้ชื่นหัวใจจะได้จูบน้อง
ให้ชื่นหัวใจให้สมกับที่ได้ ยกขันหมากมา
ทีแรก พี่คิดจะพาน้องหนีแต่พอคิดอีกทีก็กลัวน้องพี่อบั อาย
พี่เป็ นชายชาติทหารพี่ขอรับประกันว่าพี่ยงั รักศักดิ์ชายเรื่ องพาหนี
พี่ไม่เอาแล้วน้องเรื่ องพาหนี พี่ไม่เอาแล้วน้องพี่มาตรองคิดดูมนั อดสู แก่ใจ
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(ท่อน B) พี่เป็ นชายชาตรี ควรหรื อจะขยี้ประเพณี ของไทยรักน้อง
จึงต้องมาขอแต่งถึงสิ นสอดจะแพงพี่ก็ยอมถวาย
พี่พกเงินมาหลายหมื่นเพื่อมาให้ทรามชื่นใส่ ตเู้ ซฟไว้บอกกับพี่สินวลน้อง
ประตูเงินประตูทองน้องอยูท่ างไหนจะได้จ่าย เพื่อเปิ ดทางเข้าไปหานวลนาง
แม่ผวิ สี ไข่จะได้จูบน้อง ให้ชื่นหัวใจจะได้จูบน้อง
ให้ชื่นหัวใจให้สมกับที่ได้ ยกขันหมากมา
ตารางที่ 4.3 วิเคราะห์เพลงขันหมากมาแล้ว
เนือ้ เพลง
“ถึงสิ นสอดจะแพงพี่ก็
ยอมถวายพี่พกเงิน
มาหลายหมื่นเพื่อมาให้
ทรามชื่น ใส่ ตเู ้ ซฟไว้”

การตีความหมาย
ในเนื้อเพลงแสดงให้เห็นว่าในสังคม
ยุคสมัยก่อนให้ความสาคัญกับฝ่ าย
ชายจะต้องนาเงินมาเป็ นสิ นสอดสู่
ขอฝ่ ายหญิง ดังแสดงในเนื้อเพลง

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
สังคม (วิถีชีวติ )

“ทีแรก พี่คิดจะพาน้องหนี
แต่พอคิดอีกทีก็กลัวน้องพี่
อับอายพี่เป็ นชาย ชาติทหาร
พี่ขอรับประกันว่าพี่ยงั รัก
ศักดิ์ชาย”

ในสังคมมองว่าการอยูค่ รองรักกัน
โดยไม่มาสู่ ขอแต่งงานกัน เป็ นเรื่ อง
ที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมต้องอับอายต่อ
สังคม โดยสะท้อนจากเนื้อเพลง

สังคม (วิถีชีวติ )

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงได้วา่ ผูช้ ายจะยกขันหมาก
มาสู่ ขอผูห้ ญิงที่ตนรัก แม้วา่ ในใจคิดอยากที่จะพาหนีไปด้วยกัน แต่ก็เกรงว่าฝ่ ายหญิงจะอับอาย จึง
ได้จดั ยกขันหมากที่จดั ถูกต้องตามประเพณี เพื่อหวังจะได้ครองคู่ชูช้ ื่นได้สมดังใจหวัง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางสังคม (วิถีชีวิตและจารี ต) การใช้ชีวิตตามวิถีปฏิบตั ิที่สังคมเห็นว่าเหมาะสมเป็ นเรื่ องที่
หนุ่ มสาวที่จะครองคู่รักกันจะต้องให้ความสาคัญต่อมุมมองที่สังคมเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่พ่ ึงกระทา ดัง
การแต่งงานกันก่อนครองรักกัน กลายเป็ นจารี ตที่ทุกคนในสังคมต้องปฎิบตั ิ หากไม่ทาตามสังคมจะ
มองเป็ นเรื่ องที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมควรทาและ น่าอับอาย
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4) ลาดับที่ 4
ชื่อเพลง
เพลง เข้าเวรรอ
ชื่อนักร้อง
ศรเพชร ศรสุ พรรณ
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง วิเชียร คาเจริ ญ
เนื้อหาเพลง “เข้าเวรรอ”
“(ท่อน A) ไปโดนเขาหลอกอีกแล้ว น้องแก้วไม่เข็ด ก่อนเคยช้ าใจอยากได้เพชร
ต้องมาโศกาน้ าตาเล็ด นึกว่าเข็ดก็ยงั
ไปโดนเขาหลอกอีกซ้ า น้องไม่จาไว้บา้ ง อยากไปหลงเพลินกับเงินถัง
พี่เองรักจริ งกับชิงชัง ต้องมานัง่ ช้ าใจ
ติวา่ พี่จนเจ้าโจนหนี แล้วเศรษฐีเป็ นไง เขาหลอก เขาชม จนสมฤทัย
เขาหลอก เขาลวง โอ๊ย แม่พวงมาลัยเอ่อ..เอ้ย มันสะใจ มัย๊ น้อง
กลับมาเสี ยเถิดคนดี มารักกับพี่น้ ีต่อ พี่ยอมรับเดนเข้าเวรรอ
ลูกคนหัวปี ถ้าไม่มีพอ่ แล้วพี่จะขอ รับเอง”
“(ท่อน B) ติวา่ พี่จนเจ้าโจนหนี แล้วเศรษฐีเป็ นไง เขาหลอก เขาชม จนสมฤทัย
เขาหลอก เขาลวง โอ๊ย แม่พวงมาลัยเอ่อ..เอ้ย มันสะใจ มัย๊ น้อง
กลับมาเสี ยเถิดคนดี มารักกับพี่น้ ีต่อ พี่ยอมรับเดนเข้าเวรรอ
ลูกคนหัวปี ถ้าไม่มีพอ่ แล้วพี่จะขอ รับเอง”
ตารางที่ 4.4 วิเคราะห์เพลงเข้าเวรรอ
เนือ้ เพลง
“กลับมาเสี ยเถิด คนดีมารักกับพี่
นี้ต่อพี่ยอมรับเดน เข้าเวรรอ
ลูกคนหัวปี ถ้าไม่มี พ่อแล้ว
พี่จะขอ รับเอง”

การตีความหมาย
ในเนื้อเพลงกล่าวถึงการที่ชายหนุ่ม
ยังคงรอคอยให้ฝ่ายหญิงให้กลับมา
รัก กัน แม้เธอจะไปคบกับชายอื่ น
แล้วก้อยังยอมรับได้

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ความสัมพันธ์
และชีวติ รักระหว่าง
ชายและหญิง
(รักเดียวใจเดียว)

“ไปโดนเขาหลอก อี กแล้วน้องแก้ว
ไม่ เข็ดก่ อนเคย ช้ าใจ อยากได้ เพชร
ต้องมา โศกา น้ าตา เล็ดนึ กว่าเข็ด ก็ยงั
ไปโดนเขาหลอก อีกซ้ าน้องไม่จา ไว้
บ้างอยากไป หลงเพลิ น กับเงิ นถังพี่
เอง รักจริ ง กับชิงชังต้องมานัง่ ช้ า ใจ”

ค่านิยมของผูห้ ญิงคือจะเลือกเลือก
อยู่กบั ชายที่เป็ นเศรษฐี มีเงิ นทอง
แต่ไม่ชอบชายฐานะยากจนแม้จะ
เป็ นคนดีรักจริ งก็ตาม ดังเนื้อเพลง

ความสัมพันธ์
และชีวติ รักระหว่าง
ชายและหญิง
(รักเดียวใจเดียว)
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงได้วา่ เป็ นการตัดพ้อความ
ช้ าใจของชายที่ มีต่อหญิ งอันเป็ นที่รัก ว่าผูห้ ญิงไปลุ่ มหลงในชายที่มีเงิ นทองมากกว่าคนจนๆ แต่
จริ งใจ แต่อย่างไรก็ยงั ยอมที่จะรอให้หญิงสาวกลับมา แม้ฝ่ายหญิงจะผ่านใครมาแล้วก็ไม่รังเกียจ
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมทางความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างชายและหญิง ที่บ่งบอกถึงความมัน่ คงของฝ่ ายชายที่มี
ให้กบั คนรัก และสะท้อนมุมมองค่านิยมของฝ่ ายหญิงในการเลือกคบผูช้ าย โดยให้ความสาคัญกับที่
ฐานะทางการเงินมากกว่าจะพิจารณาจากอุปนิสัย
5) ลาดับที่ 5
ชื่อเพลง
เพลง คุณนายโรงแรม
ชื่อนักร้อง
ระพิน ภูไท
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ฉลอง ภู่สว่าง
เนื้อหาเพลง “คุณนายโรงแรม”
“(ท่อน A) จะจ้างสักพัน ฉันก็ไม่หนั ไปมอง ถึงเธอจะใส่ ทอง เส้นโตเท่าโซ่รถไฟ
จะขี่รถเก๋ งเรื อบินหรื อเดินดินไป สวมสร้อยเพชรเม็ดโตเท่าไข่ ราคาแค่ไหนฉัน
ก็ไม่มองจะจ้างสักพัน ฉันก็ไม่หนั ไปแล เพราะเธอเคยฝากแผล ให้ไว้จนใจกลัดหนอง
จะเป็ นคุณหญิงคุณนาย ฉันก็ไม่มองถึงอย่างไรเธอก็ยงั ต้อง ขึ้นชื่ อว่าคนสองใจ
ทุ ก วัน ก่ อ นอยู่บ ้า นนา เขาเรี ย กกัน ว่า อี ก ลอย มาอยู่ก รุ ง เทพฯ มี ผ วั นายร้ อ ย
เปลี่ ยนจากกลอยมาเป็ นแรมจันทร์ แรมจันทร์ แรมใจดี ดีไปตัวใครตัวมัน ซื่ อ
เกินไปถึงไล่ไม่ทนั ช้ าช่างมันนึกว่าฝันเลยไป”
“(ท่อน B) จะจ้างสักพันฉันก็ไม่หนั ไปมอง ถึงตัวจะหุม้ ทอง ไม่มองให้โง่ทาไม
สักวันเถิดหนา น้ าตาจะนองหน้าใครเขาไม่แลแล้ว คงจะได้ข้ ึนชื่อคุณนายประจา
โรงแรมก่ อนอยู่บ ้า นนาเขาเรี ย กกันว่า อี ก ลอ ยมาอยู่ก รุ ง เทพฯ มี ผ วั นายร้ อ ย
เปลี่ ยนจากกลอยมาเป็ นแรมจันทร์ แรมจันทร์ แรมใจดี ดีไปตัวใครตัวมัน ซื่ อ
เกินไปถึงไล่ไม่ทนั ช้ าช่างมันนึกว่าฝันเลยไปจะจ้างสักพันฉันก็ไม่หนั ไปมอง ถึง
ตัวจะหุ ้มทองไม่มองให้โง่ทาไมสักวันเถิดหนาน้ าตาจะนองหน้าใคร เขาไม่แล
แล้ว คงจะได้ข้ ึนชื่อคุณนาย ประจาโรงแรม”
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ตารางที่ 4.5 วิเคราะห์เพลงคุณนายโรงแรม
เนือ้ เพลง
“ก่อน อยูบ่ า้ นนาเขา
เรี ยกกันว่าอีกลอย
มาอยูก่ รุ งเทพฯ
มีผวั นายร้อย เปลี่ยนจาก
กลอยมาเป็ นแรมจันทร์ ”

การตีความหมาย
ความเป็ นอยู่ที่ เ มื อ งกรุ ง หรื อ
เมืองหลวงจะจะเป็ นสังคมของ
ค น ที่ มี ฐ า น ะ ม า ก ก ว่ า ค น
ต่า งจังหวัด ผูห้ ญิง ที่เข้า มาอยู่
ในเมืองกรุ ง ก็เปลี่ยนชื่ อให้ดูดี
ขึ้ นเพื่ อ ให้ เ ข้า สั ง คมเมื อ งดัง
รายละเอียดเพลง

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
สังคม (วิถีชีวติ )

“จะเป็ นคุณหญิงคุณนาย
ฉันก็ไม่มอง ถึงอย่างไร
เธอก็ยงั ต้องขึ้นชื่อว่า
คนสองใจ ทุกวันก่อน
อยูบ่ า้ นนาเขาเรี ยกกันว่า
อีกลอย มาอยูก่ รุ งเทพฯ
มีผวั นายร้อยเปลี่ยนจากกลอยมา
เป็ นแรมจันทร์ ”

ค่ า นิ ย มของสั ง คมที่ จ ะเรี ยก
ผู้ห ญิ ง ที่ มี ค นรั ก ฐานะร่ ารวย
หรื อสามี ที่ มี ย ศฐาบรรดาศัก ดิ์
และจะถู ก เรี ยกว่ า คุ ณหญิ ง
คุณนาย ดังเนื้อเพลง

สังคม (วิถีชีวติ )

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงได้วา่ ฝ่ ายชายถูกฝ่ ายหญิง
ทาให้เสี ยใจจึงต่อว่าผูห้ ญิงที่ทิ้งบ้านนาไปอยู่ในเมืองกรุ ง เปลี่ยนชื่ อจากกลอย เป็ นแรมจันทร์ แม้
ชายผูจ้ ะเคยหลงรักแต่ก็จะไม่หนั ไปเหลียวแล เพราะเคยถูกทาให้ช้ าใจ
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่า นิ ย มทางด้า นสัง คม (วิถีชีวิต ) ที่เนื้ อเพลงจะสะท้อนถึ ง วิถี ชีวิตความเป็ นอยู่ข องสังคมเมืองที่
จะต้อ งท าตัว ให้ ดู ดี ซึ่ งแตกต่ า งจากบ้า นนาหรื อต่ า งจัง หวัด ที่ จ ะไม่ ท ัน สมัย ไม่ ดู ดี เ ท่ า โดย
เปรี ยบเทียบให้เห็ นได้จากการยกตัวอย่างใช้ชื่อเรี ยกของหญิงสาว จากชื่ อลอยตอนอยู่บา้ นนา เมื่อ
เข้า กรุ งเทพเปลี่ ย นเรี ย กให้ดูดีเป็ น แรมจันทร์ หรื อใช้คาเรี ยกว่า คุ ณหญิ งคุ ณนาย เพื่อสื่ อถึ ง การ
ยกระดับชั้นสถานนะทางสังคมที่สูงขึ้น
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6) ลาดับที่ 6
ชื่อเพลง
เพลง จักรยานคนจน
ชื่อนักร้อง
ยอดรัก สลักใจ
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ชวนชัย ฉิมพะวง
เนื้อหาเพลง “จักรยานคนจน”
“(ท่อน A) คนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็ นอานาจ จะไปสามารถบังคับสะกดจิตใจ
คนสวยของพี่จึงคิดจะมีรักใหม่ ไปนัง่ ท้ายมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่เมดอินเจแปน
จักรยานของพี่ราคาไม่กี่ร้อยบาท ถึงช้าอืดอาดแต่ก็เมดอินไทยแลนด์
ต้องใช้ขาปั่นรถพี่มนั ถึงจะแล่น ไม่เหมือนรถเครื่ องต่างแดนยิ่งเร่ งยิ่งแล่นเพราะ
ใช้น้ า มัน ลองตรองดู เ ถิ ด หนา ขวัญใจจัก รยานกับ มอเตอร์ ไ ซค์อ ย่า งไหน
ปลอดภัยกว่ากัน
รถพี่ ช้า กว่า แต่ ช้า ปลอดภัย ถึ ง บ้า น มอเตอร์ ไซค์ว่ิง ไวชนกันถึ ง โรงพยาบาล
มาแล้ว มากมายมานั่ง รถพี่ ค นดี ส บายเสี ย กว่า ถึ ง จะไม่ ง ามสง่ า แต่ ก็ พ าเจ้า
ปลอดภัย
กลับใจเสี ยก่อนพ่อแม่นอ้ งจะร้องไห้ จักรยานและมอเตอร์ ไซค์เจ้าจงวิจยั เลือก
ใครดีเอย”
“(ท่อน B) ลองตรองดูเถิดหนา ขวัญใจจักรยานกับมอเตอร์ไซค์อย่างไหนปลอดภัยกว่ากัน
รถพี่ ช้า กว่า แต่ ช้า ปลอดภัย ถึ ง บ้า น มอเตอร์ ไซค์วิ่ง ไวชนกันถึ ง โรงพยาบาล
มาแล้วมากมาย
มานัง่ รถพี่คนดีสบายเสี ยกว่าถึงจะไม่งามสง่า แต่ก็พาเจ้าปลอดภัย
กลับใจเสี ยก่อนพ่อแม่นอ้ งจะร้องไห้ จักรยานและมอเตอร์ ไซค์เจ้าจงวิจยั เลือก
ใครดีเอย”
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ตารางที่ 4.6 วิเคราะห์เพลงจักรยานคนจน
เนือ้ เพลง
“คนสวยของพี่ จึ ง คิ ด จะมี รั ก ใหม่
ไปนัง่ ท้ายมอเตอร์ ไซค์รุ่นใหม่เมดอิน
เจแปน จักรยานของพี่ราคาไม่กี่ร้อย
บาทถึ ง ช้ า อื ด อาดแต่ ก็ เ มดอิ น ไทย
แลนด์ตอ้ งใช้ขาปั่ นรถพี่มนั ถึงจะแล่น
ไม่เหมือนรถเครื่ องต่างแดน”

การตีความหมาย
ฝ่ ายชายกล่ าวถึ งหญิงรักของ
คนที่คิดจะไปมีรักใหม่เพราะ
เห็ น ชายอื่ น มี ร ถมอร์ เ ตอร์
ไซค์จ ากเมื อ งนอก แต่ ต นมี
เพียงจักรยานที่เป็ นของบ้านๆ

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
สังคม (วิถีชีวติ )

“ลองตรองดูเถิดหนาขวัญใจจักรยาน
กับ มอเตอร์ ไ ซค์อย่า งไหนปลอดภัย
กว่ากันรถพี่ช้ากว่าแต่ช้าปลอดภัยถึ ง
บ้ า นมอเตอร์ ไซค์ วิ่ ง ไวชนกั น ถึ ง
โรงพยาบาลมาแล้วมากมาย

รถจักรยาน ถึงแม้ใครจะบอก
ว่ า ช้ า ก็ ต ามแต่ ก็ เ ป็ นสิ่ งที่
ปลอดภัย กว่ า รถมอร์ เ ตอร์
ไซค์ที่ว่ิงไวกว่าแต่ก็อนั ตราย
กว่าเช่นกัน ดังเนื้อหาในเพลง

สังคม (วิถีชีวติ )

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ค วามความหมายจากเนื้ อ หาสาระของเพลงได้ว่ า ชายหนุ่ ม มี
รถจักรยานต่างจากชายอื่นที่มีมอร์ เตอร์ ไซค์ โดยพยายามพูดเปรี ยบเทียบข้อดีกว่าของจักรยานที่ตน
มีวา่ ที่นง่ั แล้วปลอดภัยกว่ามอเตอร์ ไซต์ วัสดุก็ผลิตในประเทศไทย เป็ นของคนไทยทาเอง อาจจะถึง
ช้า แต่ ก็ ไ ปส่ ง สาวคนรั ก ได้ถึ ง ที่ และปลอดภัย ให้ส าวคิ ดดู ใ ห้ดีหากจะเปลี่ ย นใจคิ ด ไปอยากนั่ง
มอร์เตอร์ไซค์ของชายอื่น
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางด้านสังคม (วิถีชีวิต) ที่ เนื้ อเพลงจะสะท้อนการดาเนิ นชี วิตของสังคมในสมัยนั้น โดย
ยกตัวอย่างให้เห็นเรื่ องการเดินทาง จากวิถีชีวิตคนในสมัยนั้นมักเดินทางด้วยจักรยาน แต่แสดงให้
เห็นถึงการเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมที่เริ่ มมานิยมใช้มอร์เตอร์ไซค์ของต่างชาติ ที่นาเข้า
มาสู่ ประเทศไทยในยุคสมัยที่ความเจริ ญกาลังเข้ามา จึงทาให้คนไทยในสมัยนั้นเปลี่ยนไปนิยมของ
ใช้ของชาวต่างชาติมากขึ้น
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7) ลาดับที่ 7
ชื่อเพลง
เพลง ฉันทนาที่รัก
ชื่อนักร้อง
รักชาติ ศิริชยั
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สุ ชาติ เทียนทอง
เนื้อหาเพลง “ฉันทนาที่รัก”
“(ท่อน A) ปิ ดไฟใส่ กลอนจะเข้ามุง้ นอนคิดถึงใบหน้า
นัง่ เขียนจดหมายแล้วรี บทิ้งไปโรงงานทอผ้า
ถึงคนชื่อฉันทนา ที่เคยสบตากันเป็ นประจา
ลายมือไม่ดีตอ้ งขอโทษทีเพราะความรู้ต่า
หากคาพูดใดไม่ถูกหัวใจหรื อไม่ชุ่มฉ่ า
ขอจงยกโทษถ้อยคา ที่ผมเพลี่ยงพล้ าบอกรักคุณมา
หากผิดพลั้งไปอภัยเถิดฉันทนา
ผมคนบ้านป่ าถ้อยวาจาไม่หวานกินใจ”
“(ท่อน B) ภาพถ่ายลายเซ็น ผมส่ งให้เป็ นของขวัญปี ใหม่
หากคุณเกลียดชังเมื่ออ่านด้านหลังแล้วโยนทิ้งได้
หรื อเอาไปฉี กเผาไฟอย่าเก็บเอาไว้ ให้มนั บาดตา
หากคุณการุ ณย์ก็ส่งรู ปคุณให้ดูแทนหน้า
ช่วยเซ็นต์รูปไปว่ามอบด้วยใจสาวโรงทอผ้า
ผมจะเอาไว้บูชามอบความศรัทธารักจนวายปราณ
จะปักหัวใจหัวใจรักคุณนานนานรักสาวโรงงานสาวโรงงาน ชื่อฉันทนา”
ตารางที่ 4.7 วิเคราะห์เพลงฉันทนาที่รัก
เนือ้ เพลง
“นัง่ เขียนจดหมายแล้วรี บทิ้ง
ไปโรงงานทอผ้าถึ งคนชื่ อฉันทนาที่
เคยสบตากันเป็ นประจา ลายมื อไม่ดี
ต้อ งขอโทษที เ พราะความรู้ ต่ า หาก
คาพูดใดไม่ถูกหัวใจหรื อไม่ชุ่มฉ่ า ขอ
จงยกโทษถ้อยคาที่ผมเพลี่ยงพล้ าบอก
รั ก คุ ณ มาหากผิ ด พลั้ งไปอภั ย เถิ ด
ฉัน ทนาผมคนบ้า นป่ าถ้อ ยวาจาไม่
หวานกินใจ”

การตีความหมาย
ชายที่ ห ลงรั ก หญิ ง สาวจึ ง มี
การเขียนจดหมายถึงหญิงสาว
เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก ผ่า น
ตัว อัก ษร ผ่า นลายมื อ ดัง ใน
เนื้อหาของเพลง

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ความสัมพันธ์และ
ชีวติ รักระหว่างชายหญิง
(ผูช้ ายจีบผูห้ ญิง)
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงได้วา่ ชายหนุ่ มอยากสาน
สัมพันธ์รักกับหญิงสาวอันเป็ นที่รักที่หมายปองไว้ แม้ก่อนนอนแล้วก็ยงั คิดถึง จึงได้เขียนจดหมาย
พร่ าพรรณาถึงหญิงคนรัก และได้แนบภาพถ่ายและลายเซ็นต์ที่ไว้ดูแทนหน้า ด้วยใจรักสาวโรงงาน
ที่ชื่อ “ฉันทนา”
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางด้านความสัมพันธ์และชีวิตรักระหว่างชายหญิงที่เนื้อเพลงจะสะท้อนถึงการแสดงออก
ของฝ่ ายชายที่เลือกใช้การเขียนจดหมายในการขอความรักจากหญิงสาวที่หมายปองไว้
8) ลาดับที่ 8
ชื่อเพลง
ชายสามโบสถ์
ชื่อนักร้อง
คารณ สัมบุณณานนท์
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ไพบูลย์ บุตรขัน
เนื้อหาเพลง “ชายสามโบสถ์”
คาคนประณามชายสามโบสถ์ทรามชัว่ ช้าสามานย์
ประณามหญิงสามผัวผ่านเป็ นคนจัณฑาลไม่ขอคบพา
โธ่ เอ๋ ย อนิจจาโกนหัวฝากตัวในศาสนา
แต่คาเขาว่าปวดใจให้คิดทุกที
มีมารผจนสุ ดแสนจะทนบวชแล้วจาลา
จากเรื อนเหมือนเสื อหนีป่ามารเสาะตามมาจองล้างราวี
บวชแล้วสึ กทุกทีเป็ นเสี ยอย่างนี้แหละพี่นอ้ งเอ๋ ยดังคาเขาเอ่ยบวชเสี ยผ้าเหลือง
ข้าบวชมาแล้วโบสถ์หนึ่งซาบซึ้ งได้แทนคุณแม่ค่าน้ านมแกแทนทดหมดเปลือง
มารตามทวงหนี้มีเรื่ องต้องแหกผ้าเหลืองสึ กมามันฟ้ องอุปัชฌาย์แค้นข้ากลัดหนอง
คนมองข้าทรามเหยียดหยามหมดดีตอ้ งหนีหน้าไป
เกือบเป็ นเสื อสางเสี ยใหญ่ขา้ ต้องกลับใจไหว้พระคุม้ ครอง
บวชซ้ าใหม่ใคร่ ปองใจหวังสร้างบุญในโบสถ์ที่สองพึ่งธรรมะส่ องที่สร้างบาปมา
ข้าเป็ นชายสองโบสถ์หากโบสถ์สามนี้ยงั ไม่แน่โลกหมุนปรวนแปรสุ ดแท้จะพากลาย
เป็ นชายชัว่ ดังว่าหวังศาสนากลับใจแต่แล้วเหตุไฉนเขาไม่อุดหนุน
จึงวอนไหว้วงิ ชายหญิงที่ฟังด้วยน้ าตาคลอโปรดจงสงสารขานต่อแต่พอข้ามีบาป
เคราะห์ก็บุญข้าหวังพึ่งพุทธคุณเซแล้วอย่าซ้ าย่าเหยียบจนซุนร่ มโพธิ์ พระอุ่นข้า
ขอบวชนาน.จนตาย
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ตารางที่ 4.8 วิเคราะห์เพลงชายสามโบสถ์
เนือ้ เพลง
“ค าคนประณามชายสามโบสถ์
ทรามชั่ว ช้ า สามานย์ป ระนามหญิ ง
สามผัวผ่านเป็ นคนจันฑาลไม่ขอคบ
พาโธ่ เอ๋ ย

การตีความหมาย
ความเชื่ อของสังคมที่ มองว่า
หญิ ง ที่ ผ่า นมาสามชาย หรื อ
ผู้ช ายที่ บ วชเข้ า วัด มาสาม
โบสถ์ ถื อ ว่า คนไม่ ดี ทุ ก คน
จะไม่ขอคบค้าสมาคมด้วย ดัง
ในเพลง

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
วัฒนธรรม (ศาสนา)

“แต่พอข้ามีบาปเคราะห์ก็บุญข้าหวัง
พึ่ง พุ ท ธคุ ณ เซแล้วอย่า ซ้ า ย่ า เหยีย บ
จนซุน ร่ มโพธิ์ พระอุ่นข้าขอบวชนาน
...จนตาย..”

เพื่อต้องการการหลุ ดพ้นจาก
ความทุ ก ข์ ที่ มี จึ ง หั น ไปพึ่ ง
พุทธคุณ ด้วยบวชเข้าหาพระ
ธรรมตลอดชีวติ ดังในเพลง

วัฒนธรรม (ศาสนา)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงได้วา่ สังคมจะมองว่าผูช้ าย
ที่ บ วชสามโบสถ์ หรื อผูห้ ญิ ง ที่ มี สามี สามคน เป็ นคนไม่ ดี โดยฝ่ ายชายมี การบวชมาแล้วสอง 2
โบสถ์ แต่มีมารผจญมาทาให้ทุกข์ใจจะต้องของตัดสิ นใจบวชอีกเป็ นครั้งที่สาม เพื่อหวังพึ่งพุทธคุณ
และครั้งนี้กอ้ จะขอบวชอยูใ่ นวัดไปตลอดชีวติ
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางด้านวัฒนธรรม (ศาสนา) โดยสะท้อนให้เห็ นผูช้ ายที่จะต้องบวชเพื่อทดแทนพระคุ ณ
มารดา และรวมไปถึงเมื่อมีความทุกข์ใจใด ๆ ก็จะหันไปหวังพึ่งพระพุทธศาสนา โดยเลือกบวชหัน
หน้าเข้าหาพระธรรม
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9) ลาดับที่ 9
ชื่อเพลง
เพลง เด็กท้องนา
ชื่อนักร้อง
กาญจนา มาศิริ
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สุ รพล สมบัติเจริ ญ
เนื้อหาเพลง “เด็กท้องนา”
“(ท่อน A) ชีวติ เด็กท้องนา เกิดมาท่ามกลางสายลมแสงแดด
อยูก่ บั พี่นอ้ งร่ วมท้องสองคนฝาแฝด ท่ามกลางสายลมแสงแดดที่แผดเผาอยู่
กลางทุ่งนา เช้าตื่นขึ้นตอนกว่า แบกไถไปทุ่งหมายมุ่งดากล้า
กลิ่นโคลนสาปควายติดกายหน้าอายขายหน้านุ่ง ดาสวมดาไร้ค่าวาสนาอาภัพอับจน
เด็กท้องนาเกิดมาช่างเหมือนมีกรรม ตากแดดหน้าดาชอกช้ าหัวอกเหลือทน
ถึงใครจะว่าช่างเขา เพราะเรามันจนเกิดมาทั้งที่เป็ นคน กลัวอะไรกับเรื่ องจนมี
ชีวติ เด็กท้องนา ศึกษาก็เพียงแค่ช้ นั ป.4 อักษรตัว ก.ถึง ฮ.
พอแล้วน้องพี่จะจนข้นแค้นหรื อดีมิใช่อยูท่ ี่ปริ ญญา
ตารางที่ 4.9 วิเคราะห์เพลงเด็กท้องนา
เนือ้ เพลง
“ชีวติ เด็กท้องนา เกิดมาท่ามกลางสาย
ลมแสงแดด.อยู่ก ับ พี่ น้ อ งร่ ว มท้อ ง
สองคนฝาแฝดท่ า มกลางสายลม
แสงแดดที่แผดเผาอยู่กลางทุ่งนา.เช้า
ตื่ นขึ้ นตอนกว่า แบก ไถไปทุ่ งหมาย
มุ่งดากล้า”

การตีความหมาย
วิ ถี ชี วิ ต ของเด็ ก บ้า นนา อยู่
กลางท้องทุ่งนา และต้องตื่ น
เช้า มาท านาอดทนตากแดด
เพื่อหาเลี้ ยงชี พ เพราะการทา
นาเป็ นอาชีพหลัก

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
สังคม (วิถีชีวติ )

“ชี วิตเด็ ก ท้องนาศึ ก ษาก็เพี ยงแค่ ช้ ัน
ป.4.อักษรตัว ก.ถึ ง ฮ. พอแล้วน้องพี่
จ ะ จ น ข้ น แ ค้ น ห รื อ ดี มิ ใ ช่ อ ยู่ ที่
ปริ ญญา”

เด็ก บ้า นนาในสมัยก่ อนจะมี
การศึ ก ษาจบแค่ ข้ ัน พื้ น ฐาน
เพียง ป.4 และมีมุมมองว่าจะ
ดี ห รื อ ไม่ ดี ชี วิ ต ไม่ ไ ด้ข้ ึ น อยู่
กับใบปริ ญญาเป็ นสาคัญ
ดังเนื้อเพลงกล่าว

สังคม (วิถีชีวติ )
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงได้วา่ กล่าวถึงชีวิตเด็กท้อง
นาที่ทานา ตากแดดตัวดา และกล่าวตัดพ้อถึงตัวเองว่าอาภัพเพราะไม่ได้เรี ยนต่อจบปริ ญญาได้เรี ยน
แค่ช้ นั ป.4 แต่อย่างไรมีมุมมองว่าชีวติ จะดีหรื อไม่ได้ไม่ได้ข้ ึนอยูท่ ี่มีการศึกษาสู งได้ใบปริ ญญา
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมทางสังคมด้านวิถีชีวิตและระดับการศึกษา โดยสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของคนในสมัย
นั้นว่ามี อาชี พทานา อยู่กบั ท้องไร่ ท ้องนา และมีระดับการศึก ษาแค่ข้ นั พื้นฐานโดยจากเนื้ อเพลง
แสดงให้เห็ นถึ งมุมมองที่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับใบปริ ญญาหรื อระดับการศึกษาสู งว่าเป็ นสิ่ งที่มี
ส่ วนทาให้ชีวติ ดีหรื อไม่ได้ ซึ่ งแตกต่างจากปัจจุบนั
10) ลาดับที่ 10
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง ทาบุญร่ วมชาติ
ชาย เมืองสิ งห์
สมเศียร พานทอง

เนื้อหาเพลง “ทาบุญร่ วมชาติ”
“(ท่อน A) ชาติก่อนเราเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้ร่วมต้น แต่วา่ เราสองคนไม่สนใจใส่ บาตรร่ วมขัน
ชาติน้ ีเราสอง เราสองจึงต้องโศกศัลย์ รักกันชอบกันไม่ได้กนั บุญเรานั้นไม่มี
พี่จะทาบุญ ต่อทุนไว้ตามน้องชาติหน้า ชาติน้ ีพี่จะลาก่อนหน้าน้องจ๋ าคนดี
ก่อนลาน้องจ๋ า น้องจ๋ าจงได้ปราณี ขอหอมสักทีเถิดคนดีก่อนพี่จะจากไป
พี่จากน้องไป น้องเอยอย่าได้กงั วล พี่จะอุทิศตนโกนหัวนุ่งห่มผ้าไตร
อโหสิ กรรมเถิดหนาถ้าพี่พลั้งไป บุญมีพบกันชาติใหม่อย่าได้ อย่าได้อาวรณ์
พี่บวชเป็ นพระจะมาบิณฑบาตโปรดเจ้า ถ้าหากนงเยาว์ใส่ ขา้ วพี่ก็จะให้พร
ชาติน้ ีวนั นี้บุญพี่ไม่ถึงบังอร ขอลางามงอนด้วยอาวรณ์แม่รักซ้อนพี่อ่อนใจ
พี่บวชเป็ นพระจะมาบิณฑบาตโปรดเจ้า ถ้าหากนงเยาว์ใส่ ขา้ วพี่ก็จะให้พร
ชาติน้ ีวนั นี้บุญพี่ไม่ถึงบังอร ขอลางามงอนด้วยอาวรณ์แม่รักซ้อนพี่อ่อนใจ
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ตารางที่ 4.10 วิเคราะห์เพลงทาบุญร่ วมชาติ
เนือ้ เพลง
“ชาติก่อนเราเพียงคู่เคียงเก็บ
ดอกไม้ร่วมต้นแต่ ว่า เราสองคน ไม่
สนใจใส่ บาตรร่ วมขันชาติ น้ ี เราสอง
เราสองจึงต้องโศกศัลย์รักกันชอบกัน
ไม่ได้กนั บุญเรานั้นไม่มี”

การตีความเหมาย
ความเชื่ อของการทาบุญร่ วม
ชาติ ตัก บาตรร่ วมขัน ที่เชื่ อ
กันว่าจะเกิ ดกี่ ภพชาติก็จะมา
เจอกัน และได้ค รองคู่ เ ป็ นคู่
แท้กนั ดัง ในเพลงที่ก ล่ าวไว้
ว่า

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
วัฒนธรรม (ศาสนา)

“พี่ บ ว ช เ ป็ น พ ร ะ จ ะ ม า
บิณฑบาตโปรดเจ้าถ้าหากนงเยาว์ใส่
ข้า วพี่ ก็จะให้พรชาติ น้ ี วนั นี้ บุ ญพี่ ไ ม่
ถึ ง บัง อรขอลางามงอน ด้วยอาวรณ์
แม่รักซ้อนพี่อ่อนใจ”

คนรักของตนคบซ้อน ทาให้
ต้อ งยอมถอยออกไป ด้ ว ย
ความอาวรณ์ และจะไปบวช
เป็ นพระ เข้า หาธรรมะเพื่ อ
สร้างบุญ

วัฒนธรรม (ศาสนา)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงได้ว่า ฝ่ ายชายจะไปบวช
เข้าหาพระธรรม เพราะคนรั กไปคบซ้อนจึงยอมถอยออกไป โดยเชื่ อว่าเกิ ดจากที่ชาติก่อนไม่ได้
ทาบุญร่ วมกันมา จึงทาให้เกิดมาในชาติน้ ี ไม่สมหวัง และไม่ได้เคียงคู่กนั ตามคากล่าวที่ว่า “ทาบุญ
ร่ วมชาติตกั บาตรร่ วมขัน” และลาจากกันในครั้งนี้ฝ่ายชายจะขอบวชและสร้างบุญเพื่อเก็บไว้เป็ นทุน
ในชาติหน้า
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมทางวัฒนธรรม (ศาสนา) โดยสะท้อนมุมมองเรื่ องความเชื่อที่วา่ การทาบุญในชาติน้ ี จะส่ งผล
ถึงชาติหน้า และใช้พระพุทธศาสนาเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ เมื่อยามเกิดความทุกข์ใจก็จะเลือกทา
การบวชเป็ นพระหันหน้าเข้าหาพระธรรม
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11) ลาดับที่ 11
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง ที่รักเรารักกันไม่ได้
เรี ยม ดาราน้อย
จิตรกร บัวเนียม

เนื้อหาเพลง “ที่รักเรารักกันไม่ได้”
“(ท่อน A) ชาติน้ ีที่รัก เราคงรักกันไม่ได้ เพราะว่าหัวใจของเธอนั้นมีเจ้าของ
ฉันต้องสะอื้น กล้ ากลืนแต่น้ าตานอง ไม่อาจจะเรี ยกจะร้องให้เธอนั้นมาเคียงใกล้
หัวใจของน้อง ร่ าร้องหาแต่เช้าค่า แสนจะระกา น้ าตาไม่มีจะไหล
อยากคิดลืมพี่ แต่แล้วก็สุดหัวใจ อดห้ามหักใจไม่ไหวเพราะว่าหัวใจนั้นเป็ นทาสเธอ
ฉันรักเธอ ยิง่ กว่าใครใครเธอจะรู้หรื อไม่ ว่าใจฉันมัน่ เสมอ
ถึงจะมีชายอื่นที่ดีกว่าเธอฉันมัน่ ต่อเธอเสมอ เพราะฉันรักเธอยิง่ นัก
ชาติน้ ีที่รัก เราคงรักกันไม่ได้เพราะว่าหัวใจ ของเรารักกันยิง่ นัก
เพราะเธอมีคู่ อยูแ่ ล้วเธออย่ามารัก แม้หากชาติหน้ามีรักขอเป็ นคนรัก คนแรกของเธอ
ตารางที่ 4.11 วิเคราะห์เพลงทาบุญร่ วมชาติ
เนือ้ เพลง
“ชาติ นี้ ที่ รั ก เ ราค งรั ก กั น ไ ม่ ไ ด้
เพราะว่า หัว ใจ ของเรารั ก กัน ยิ่ ง นัก
เพราะเธอมีคู่ อยูแ่ ล้วเธออย่ามารักแม้
หาก ชาติหน้ามีรักขอเป็ นคนรัก คน
แรกของเธอ”

การตีความหมาย
การที่ ไ ม่ ล ะเมิ ดไปรั ก คนที่ มี
เจ้า ของแล้ว แต่ จ ะขอรอไป
ชาติหน้าที่จะสามารถหวังได้
ว่า ค่ อยเป็ นเนื้ อคู่ ก ันใหม่ ซึ่ ง
กล่าวไว้ในเพลง ดังนี้

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
สังคม (ความเชื่อ)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงที่กล่าวถึงความรักของฝ่ าย
ชายที่ไม่สมหวัง เพราะอีกฝ่ ายมีคนที่รักอยู่แล้ว จึงไม่สามารถที่จะมารักกันได้ ทาได้แต่ตอ้ งอดทน
ความชอกช้ าร้องไห้ ที่ไม่สามารถครองคู่กนั ได้แต่ภาวนาให้ชาติหน้าได้ครองคู่รักกับหญิงที่ใฝ่ ปอง
ได้สมดังใจ
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางสังคม (ความเชื่ อ) ที่ หากคนใดมีคู่แล้ว ก็จะต้องมัน่ คงในรักนั้น และหากรักคนที่เขามี
คู่ครองรักกันมาก่ อน การจะแย่งมาหรื อทาให้เขาพรากจากกันเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ควรกระทา
อย่างยิง่ เป็ นความเชื่อที่ยดึ ถือปฎิบตั ิกนั ในสังคม
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12) ลาดับที่ 12
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง น้ าตาเทียน
ทูล ทองใจ
ไพบูลย์ บุตรขัน

เนื้อหาเพลง “น้ าตาเทียน”
“(ท่อน A) คืนหนึ่งฉันนอนสะท้อนดวงใจ เห็นน้ าตาเทียนหยดไหลเหมือนใครหลัง่ น้ าตานอง
ในกระท่อมเหมือนดังเป็ นวังเวียงทอง ฉันนอนทอดถอนใจมอง น้ าตาเทียนนอง
หยดไหล
เพียงหยดหนึ่งน้ าตาเทียนเวียนวน เหมือนน้ าตาใครหนึ่งคนเข้าดลสู่ สิงดวงใจ
ครั้นเราคู่พะนอเดินคลอกันไป ฉันเคยเศร้าช้ าใจได้วา่ เธอร้องไห้คร่ าครวญ”
“(ท่อน B) เทียนหลัง่ น้ าตาไหลลงมา หยดหนึ่งเทียนเสี ยน้ าตา ยิง่ พาให้มีแสงนวล
น้ าตานางไหลครางคร่ าครวญ อาบลงแก้มน้องเนื้อนวล ยิง่ ชวนฉันรัญจวนใจ
อดีตไม่ลบั ดับลงสักที เห็นเทียนเรื องรองต้องมีทวีโศกหวลครวญไห้
มองเทียนหลัง่ น้ าตาลงมาคราใด ฉันทนปวดร้าวดวงใจ จากไปแล้วแก้วตาเอย”
ตารางที่ 4.12 วิเคราะห์เพลงน้ าตาเทียน
เนือ้ เพลง
“อดี ต ไม่ ล ั บ ดั บ ลงสั ก ที เ ห็ น เที ย น
เรื องรองต้องมีทวีโศกหวลครวญไห้
มองเที ยนหลัง่ น้ า ตาลงมาคราใดฉัน
ทนปวดร้าวดวงใจจากไปแล้วแก้วตา
เอย”

การตีความหมาย
เกี่ ยวกับความรักที่ยงั คงจดจา
อดี ต เมื่ อเห็ นน้ า ตาเที ย นท า
ให้ คิ ด ถึ ง น้ าตาของคนรั ก ที่
จากไป ดังในเพลง

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ความสัมพันธ์และ
ชีวติ รักระหว่างชายหญิง
(รักเดียวใจเดียว)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงที่กล่ าวถึ งชายที่นง่ั มอง
น้ าตาเทียนยามค่าคืนและคิดเปรี ยบเหมือนน้ าตาของหญิงคนรักในอดีตยามที่รักกัน คิดถึงความไม่
สมหวังและน้ าตาไหลอาบแก้มของหญิงคนรักที่จากไปแล้ว
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โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมทางด้านความสัมพันธ์และชีวิตรักระหว่างชายหญิงที่เนื้ อเพลงจะสะท้อนถึงความคิดถึงของ
ฝ่ ายชายที่มีต่อคนรักที่จากไปแล้วโดยเปรี ยบเทียบเห็นน้ าตาเทียน เป็ นน้ าตาของคนรัก
13) ลาดับที่ 13
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง บ่เป็ นอิหยังดอก
สมัย อ่อนวงศ์
กานท์ การุ ณวงศ์

เนื้อหาเพลง “บ่เป็ นอิหยังดอก”
“(ท่อน A) บ่ บ่เป็ นหยังดอกบ่ บ่เป็ นหยังดอกบ่ บ่เป็ นหยังดอกบ่
บ่เป็ นหยังดอกบ่ มีเนื้อเย็นเฮาบ่เป็ นอันหยังถ้าบ่มีสตางค์ซิมนั ยิม้ บ่ออก
อดความรักบ่ตายบ่ร้ายเหมือนดังอดข้าวมีขา้ วสารมีถ่านมีเตา
ใครนินทาด่าว่าหมู่เฮาเขาบ่สงสารเราก็บ่เป็ นหยังดอก
“(ท่อน B) บ่ บ่เป็ นหยังดอกบ่ บ่เป็ นหยังดอกบีมีเก๋ งนัง่ รถหยังก็บ่
มีสองขายังดีก็สิเดินได้ดอกเดินย่าต๊อกบ่ตายบ่ร้าย เหมือนนอนตากยุงมีที่นอนมี
หมอนมีมุง้ มีผา้ ห่มกันลมกันยุง
บ่ได้ควงสาวกรุ งก็บ่เป็ นหยังดอก
“(ท่อน A) บ่ บ่เป็ นหยังดอกบ่ บ่เป็ นหยังดอกบ่ได้พกั ร้อนบ่ได้นอนบางแสน
บ่มีคนหนุนแขนพูดเย้าพูดหยอก
จนรู ้จกั เจียมตัวบ่กลัวแค่อากาศร้อนบ่ตอ้ งมัวหาตัวอ่อนๆ
เฮาคนจนบ่เป็ นคนขี้ร้อนบ่ได้มองขาอ่อนก็บ่เป็ นหยังดอก
“(ท่อน A) บ่ บ่เป็ นหยังดอกบ่ บ่เป็ นหยังดอกบีมีเก๋ งนัง่ รถหยังก็บ่มีสองขายังดีก็สิเดินได้ดอก
เดิ นย่าต๊อกบ่ตายบ่ร้ายเหมือนนอนตากยุงมีที่นอนมีหมอนมีมุง้ มีผา้ ห่ มกันลม
กันยุงบ่ได้ควงสาวกรุ งก็บ่เป็ นหยังดอก
“(ท่อน A) บ่ บ่เป็ นหยังดอกบ่ บ่เป็ นหยังดอกบ่ได้พกั ร้อนบ่ได้นอนบางแสน
บ่มีคนหนุนแขนพูดเย้าพูดหยอก
จนรู ้จกั เจียมตัวบ่กลัวแค่อากาศร้อนบ่ตอ้ งมัวหาตัวอ่อนๆ
เฮาคนจนบ่เป็ นคนขี้ร้อนบ่ได้มองขาอ่อนก็บ่เป็ นหยังดอก
บ่ บ่เป็ นหยังดอกบ่ บ่เป็ นหยังดอกบ่ บ่เป็ นหยังดอก
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ตารางที่ 4.13 วิเคราะห์เพลงบ่เป็ นอิหยังดอก
เนือ้ เพลง
“มี เก๋ งนั่งรถหยัง ก็บ่มีสองขายังดี ก็ สิ
เดิ น ได้ ด อกเดิ น ย่ า ต๊ อ กบ่ ต ายบ่ ร้ า ย
เหมือนนอนตากยุงมีที่นอนมีหมอนมี
มุ ง้ มี ผา้ ห่ มกันลมกันยุงบ่ได้ควงสาว
กรุ งก็บ่เป็ นหยังดอกบ่ บ่เป็ นหยังดอก
บ่ บ่เป็ นหยังดอก”

การตีความหมาย
ความเป็ นอยู่ ข องคนในท้อ งถิ่ น
ในสมัยก่อนที่ไม่คิดอะไรมาก ไม่
มี ข องโก้ ห รู ไม่ มี ร ถเก๋ ง ก็ ไ ม่
เป็ นไรชี วิต ก็ ย งั อยู่ไ ด้ ดัง ในเนื้ อ
เพลงต่อไปนี้

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
สังคม (วิถีชีวติ )

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงที่กล่ าวถึ งชี วิตที่จะเป็ น
อย่างไรก็ไม่เป็ นไร ไม่มีคนรัก ไม่มีหญิงงามมาเคียงคู่ก็ไม่เป็ นไร ไม่มีรถ ไม่มีที่นอนดีๆ ก็ไม่เป็ นไร
แต่ถา้ ไม่มีเงินอาจจะยิม้ ไม่ออก
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางด้านสังคม (วิถีชีวิต) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เครี ยดในการใช้ชีวิต ไม่ยึดติดกับวัต
ชีวติ จะเป็ นอย่างไรก็มองในมุมที่ดีและท่องไว้วา่ ไม่เป็ นไรหรอก
14) ลาดับที่ 14
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง บัวตูมบัวบาน
พร ภิรมย์
บุญสม อยุธยา

เนื้อหาเพลง “บัวตูมบัวบาน”
“(ท่อน A) ลงเรื อน้อยลอยวน ในสายชลห้วยละหาน
มีท้ งั บัวตูมบัวบาน ดอกใบไหวก้านงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจ
ผึ้งตอมหอมบินดมกลิ่นบัว ซ่อนตัวราพันฝันใฝ่
เหมือนดนตรี ชะโลมกล่อมใจฟังยิง่ ฟังไป เร้าฤทัยลาพอง
ปองจะเด็ดบัวบาน ครวญคิดนานหวัน่ เจ้าของ
ใจหมายดึงโน้มโลมรองหากบัวไม่มีเจ้าของ”
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“(ท่อน B) จะชมทั้งสองปทุม
เอื้อมมือหมายดึงเพียงดอกบาน ก็เกรงสะท้านถึงก้านดอกตูม
แสนเสี ยดายเหมือนชายหมดภูมิ จะเด็ดดอกตูม ยังนึกเสี ยดายดอกบาน
เรื อเร็ วไปหน่อยค่อยค่อยทวน บัวหอมชวนอกสะท้าน
งามทั้งบัวตูมบัวบาน เทพไททุกแดนพิมาน ประทานสมดังตั้งใจ
เอื้อมมือหมายดึงดอกตูมก่อน ดอกบานก็คอ้ นแสนงอนไปใย
จะเด็ดดอกบานดอกตูมก็ส่นั แกว่งไกว จะเด็ดดอกไหนกันหนอบัวตูมบัวบาน
จะเด็ดทีเดียวเสี ยทั้งคู่ ครวญคิดดูอยูไ่ ม่นาน
พอดอกตูมแย้มตระการ ดอกบานก็คงแห้งโหยกลีบราร่ วงโรยน่าชัง
ต้องลาแล้วหนอบัวช่องาม บาปเคราะห์และกรรมประดัง
แล้วจ้ าเรื อน้อยค่อยเข้าฝั่งไม่ยอมกลับหลัง หมดหวังทั้งตูมทั้งบาน”
ตารางที่ 4.14 วิเคราะห์เพลงบัวตูมบัวบาน
เนือ้ เพลง
“ลงเรื อน้ อ ยลอยวน ในสายชลห้ ว ย
ละหานมี ท้ งั บัวตูมบัวบาน ดอกใบไหว
ก้า นงามตาเมื่ อ ลมพัด มาชื่ น ใจผึ้ ง ตอม
หอมบิ นดมกลิ่นบัวซ่ อนตัวราพันฝั นใฝ่
เหมื อนดนตรี ช ะโลมกล่ อมใจฟั ง ยิ่ง ฟั ง
ไป เร้ า ฤทัย ล าพองปองจะเด็ ด บัว บาน
ครวญคิ ด นานหวัน่ เจ้า ของใจหมายดึ ง
โน้มโลมรองหากบัวไม่มีเจ้าของ จะชม
ทั้งสองปทุม”

การตีความเหมาย
ในเนื้ อ เพลงจะกล่ า วถึ ง วิ ถี ชี วิ ต
ความเป็ นอยู่ ข องชี วิ ต ของคน
สมัย ก่ อนที่จะเกี่ ย วข้องกับ แม่น้ า
กับคลอง การสัญจรไปมาก็จะใช้
เรื อ จึ ง ท าให้ก ารสื่ อถึ ง เนื้ อ เพลง
ออกมาในรู ปแบบของวิถีชุมชน

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
สังคม (วิถีชีวติ )

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นที่ชายหนุ่ มได้ลงเรื อ
แล้วเล่าพรรณนาเปรี ยบเปรยดอกบัวที่อยูใ่ นน้ าหมายถึงหญิงงามในสองวัย คือ ดอกบัวตูม ก็เปรี ยบ
ถึงหญิงสาวที่กาลังเป็ นวันรุ่ นแรกแย้มก็สวยงามแบบบัวตูม และในส่ วนของดอกบัวบาน ก็เปรี ยบ
ถึงหญิงงามที่เป็ นสาวสะพรั่งแล้ว ทาให้เลือกไม่ถูกเพราะงามทั้งคู่ เป็ นการเปรี ยบเปรยที่สละสลวย
ของบทเพลง
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โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางด้านสังคม (วิถีชีวิต) ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นที่จะมีการเดินทาง
โดยเรื อพาย ชมธรรมชาติระหว่างที่ล่องเรื อ
15) ลาดับที่ 15
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง บ้านไร่ น่ารัก
ชินกร ไกรลาศ
ไพบูลย์ บุตรขัน

เนื้อหาเพลง “บ้านไร่ น่ารัก”
“(ท่อน A) อยูก่ ระท่อมหลังเล็ก แวดล้อมด้วยเด็กเลี้ยงควาย
กลิ่นฟางหอมกระจายอื่อ อื้อ อือ เคล้าสายลมทุ่ง
อยูอ่ ย่างนี้สบายดี..อื้อ อือ.กว่าอยูก่ รุ ง
อยากกินปลาหรื อกุง้ ออกตามท้องทุ่งเดี๋ยวได้หม้อแกง
บ้านไร่ ปลายนาใครหนอว่าแห้งแล้ง ยามสายัณตะวันยอแสง
มีสาวสาวแก้มแดงเดินปะแป้ งลอยชาย
หอมดอกกระถินหอมกลิ่น.โคลนเคล้าสาปควาย
ผักเบี้ยเรี่ ยราดเรี ยงราย จอกแหนกระจายอยูใ่ นคลองน้ าลาประโดง
บ้านไร่ ปลายนาใครหนอว่า..
“(ท่อน B) แห้งแล้ง ยามสายัณตะวันยอแสง มีสาวสาวแก้มแดงเดินปะแป้ งลอยชาย หอม
ดอกกระถินหอมกลิ่น.โคลนเคล้าสาปควาย
ผักเบี้ยเรี่ ยราดเรี ยงรายจอกแหนกระจายอยูใ่ นคลองน้ าลาประโดง
บ้านไร่ ปลายนาชีวติ ชีวาสุ ขหรรษาไม่มีคดโกง
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ตารางที่ 4.15 วิเคราะห์เพลงบ้านไร่ น่ารัก
เนือ้ เพลง
“ยามสายัณตะวันยอแสงมีสาวสาว
แก้มแดงเดิ นปะแป้ งลอยชายหอม
ดอกกระถิ นหอมกลิ่ น.โคลนเคล้า
สาปควายผัก เบี้ ย เรี่ ย ราดเรี ย งราย
จอกแหนกระจายอยู่ในคลองน้ าลา
ประโดงบ้า นไร่ ป ลายนาชี วิต ชี ว า
สุ ขหรรษาไม่มีคดโกง”

การตีความ
ชีวิตมีความสุ ขอย่างสงบ อยู่สบาย
แบบบ้านนา ยามเย็นมี ส าว ๆ ปะ
แป้ งกลิ่ น หอมให้ ช วนมอง มี ผ ัก
ปลาพร้อมในลาคลองพร้อมให้กิน
ใช้ชีวิตสนุ กมความสุ ขโดยไม่ตอ้ ง
คดโกงใคร

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
สังคม (วิถีชีวติ )

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงได้ว่า ความสุ ขในวิถีแห่ ง
ความพอเพียง อยู่กระท่อมหลังเล็กที่มีความสุ ข มีทุกอย่างครบครัน มีผกั ปลาพร้อม มีความสุ ขที่
แท้จริ งแบบไม่มีการคดโกง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่า นิ ย มทางด้านสัง คม (วิถี ชีวิต ) ที่ บอกถึ งวิถี ชีวิตการดารงอยู่อย่า งมี ความสุ ขด้วยวิถี แห่ ง ความ
พอเพียง มีความสุ ขอย่างสงบสบายแบบบ้านนา มีส่วนของเนติธรรมแฝงไว้ในเพลงว่าอยูไ่ ด้อย่างสุ ข
สบายโดยไม่ได้คดโกงใคร
16) ลาดับที่ 16
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง บุพเพสันนิวาส
ศรคีรี ศรี ประจวบ
ไพบูลย์ บุตรขัน

เนื้อหาเพลง “บุพเพสันนิวาส”
“(ท่อน A) เนื้อคู่กนั แล้วก็คงไม่แคล้ว...กันไปได้ ถ้าเคยทาบุญร่ วมไว้ถึงจะยังไงก็ตอ้ ง
เจอะกัน เขาเรี ยกบุพเพสันนิวาสสร้างสรรค์ คงเคยตักบาตรร่ วมขันสร้างโบสถ์
ร่ วมกันไว้ในชาติก่อนน้องสบตาพี่ ไม่หลบตาหนี...
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“(ท่อน B) พี่รู้แน่ หัวใจของพี่พา่ ยแพ้รักน้องแพเสี ยแล้วแน่นอน
รักเกิดจากใจใครมิได้ เสี้ ยมสอน มิใช่ภาพลวงภาพหลอนพี่รักบังอรก็เพราะ
บุพเพ พี่เป็ นคนจริ งพูดจริ งทาจริ งน้องหญิง อย่าพึ่งสนเทห์อย่าเพิ่งขว้างทิ้งพี่
คือเพชรจริ ง มิใช่เพชรเก๋ เมือรักพี่แล้ว อย่ารวนอย่าเรนะน้องจ๋ า
เนื้อคู่กนั แล้วก็คงไม่แคล้ว คงไม่คลาด ถ้าเราทาบุญร่ วมชาติ ขอยอมเป็ นทาส
แม่ดวงสุ ดา เขาเรี ยกบุพเพสันนิวาสเรี ยกหา พี่จึงมัน่ ใจแน่นหนา แม่ขวัญชีวา
คงไม่ตดั รอน เนื้อคู่กนั แล้วก็คงไม่แคล้ว...กันไปได้ถา้ เคยทาบุญร่ วมไว้
ถึงจะยังไงก็ตอ้ ง เจอะกันเขาเรี ยกบุพเพสันนิวาส สร้างสรรค์พี่จึงมัน่ ใจ
แน่นหนาแม่ขวัญชีวาคงไม่ตนั รอน
ตารางที่ 4.16 วิเคราะห์เพลงบุพเพสันนิวาส
เนือ้ เพลง
พี่รู้แน่ หัวใจของพี่พ่ายแพ้รักน้อง
แพ้เสี ยแล้วแน่ นอนรั กเกิ ดจากใจ
ใครมิ ไ ด้ เสี้ ยมสอนมิ ใ ช่ ภ าพลวง
ภาพหลอนพี่ รักบังอรก็เพราะบุ พ
เพสันนิวาษ

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ชายหนุ่มหลงรักหญิงสาวจากใจ รัก ความสัมพันธ์และ ชีวิต
โดยไม่ มี ใ ครชั ก จู ง บอกกล่ า ว มี รักระหว่างชายหญิง
ความรั ก โดยใจจริ งเหมื อ นเป็ น (ผูช้ ายจีบผูห้ ญิง)
เพราะบุพเพสันนิวาษ

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงได้วา่ ชายหนุ่มหลงรักหญิง
สาวอย่างจริ งใจ รักโดยคิดว่าอย่างไรก็จะต้องคู่กนั เพราะเชื่อว่าความรักระหว่างทั้งคู่เป็ น ความรักที่
เกิดจากการทาบุญมาด้วยกัน ไม่วา่ อย่างไรก็จะได้รักกัน
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางด้านความสัมพันธ์และชีวิตรักระหว่างชายหญิง ที่ฝ่ายชายมีความรู้สึกรักและจริ งใจกับ
ฝ่ ายหญิงอย่างมาก โดยเมื่อรักแล้ว ก็ไม่อยากให้ฝ่ายหญิงเปลี่ยนใจเรรวน
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17) ลาดับที่ 17
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง โปรดเถิดดวงใจ
ทูล ทองใจ
เบญจมินทร์ (ตุม้ ทอง โชคชนะ)

เนื้อหาเพลง “โปรดเถิดดวงใจ”
“(ท่อน A) โปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลง นี้ก่อน
อย่าด่วนหลับนอนอย่าด่วนทอดถอน ฤทัย
จาเสี ยงของพี่ ได้หรื อเปล่า จาเพลงรักเก่า เราได้ไหม
เคยฝากฝังไว้แนบในกลางใจนาง...
ดึกดื่นคืนนั้นเคยร่ วมผูกพัน แน่นหนัก
“(ท่อน B) เคยฝากความรักว่าด้วยใจภักดิ์ ไม่จาง
เสี ยงน้องออเซาะ ขอรักมัน่ ราพึงเสี ยงสัน่ เมื่อใกล้สาง
ไม่อยากจากนาง ห่างรัก ที่เริ่ มลอง
แต่พออีกไม่นานนัก ความรักที่เคยหวานซึ้ งเปลี่ยนจากหนึ่งกลับกลายเป็ นสอง
ลืมรักลืมรส ลืมไปหมดที่เคยทดลอง
อ้อมแขนที่เคยประคองน้องอยูใ่ นอ้อมแขนใคร...
ดึกดื่นคืนนี้พี่คงเฝ้ าคอย เหมือนก่อน มิได้หลับนอนเฝ้ าแต่ทอดถอน ฤทัย
พี่หลงบรรเลงเพลงรักเก่า ตัวเธอนั้นเล่าอยูแ่ ห่งไหนดูช่างโหดร้าย ให้เราเฝ้ าคร่ า ครวญ
ตารางที่ 4.17 วิเคราะห์เพลงโปรดเถิดดวงใจ
เนือ้ เพลง
ความรั ก ที่ เ คยหวานซึ้ งเปลี่ ย นจาก
หนึ่ งกลับกลายเป็ นสองลื มรักลื มรส
ลื ม ไปหมดที่ เคยทดลองอ้อมแขนที่
เคยประคองน้องอยูใ่ นอ้อมแขนใคร”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ความรักในอดีตที่สมหวัง คนรัก ความสัมพันธ์และชี วิต
ที่ เค ย รั กเ ดี ย วใ จเ ดี ย ว กลั บ รักระหว่างชายหญิง
เปลี่ ยนแปลงไปมีใครอื่น ไปอยู่ (ไม่ซื่อสัตย์)
ในอ้อมแขนของคนใหม่

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงได้วา่ ฝ่ ายชายร้องเพลงถึง
หญิงคนรักให้กลับมาหวนคิดถึงสมัยที่ยงั เคยรักกัน รักที่เคยหวานซึ้งกลับเปลี่ยนเป็ นมีคนอื่น
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โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมทางด้านความสัมพันธ์และชีวติ รักระหว่างชายหญิง แสดงให้เห็นถึงความไม่สมหวังในความ
รักของชายหนุ่ม เพราะหญิงสาวมาแปรเปลี่ยนใจไปรักชายคนอื่น
18) ลาดับที่ 18
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง ฝนซาฟ้ าใส
ยุพิน แพรทอง
ไพบูลย์ บุตรขัน

เนื้อหาเพลง “ฝนซาฟ้ าใส”
“(ท่อน A) มองกระจกเงาเห็นใบหน้าเรา หัวใจสะอื้น
คิดยิง่ ขมขื่นกล้ ากลืนแต่น้ าตา ขี้ริ้วขี้เหร่ ไม่เรี่ ยมเร้โสภา
อยากมีผวิ ขาวเหมือนงาไฉนเกิดมาเป็ นคนผิวดา
มองดอกลัน่ ทมหัวใจยิง่ ตรม มิวายเว้นว่าง
หันมองหน้าต่างมืดมนเพราะฝนพรา
ฟ้ ายังร้องไห้คร่ าครวญคล้ายระกา
โอ้ใครหนอช่างทาให้ฟ้าระกาช้ าจนร้องไห้
“(ท่อน B) ฝนตกลงมาน้ าบ่าทัว่ ไปไหลเจิ่งบึงหนอง
กบเขียดก็ร้อง.ดังระงมไพร
ฝนซาฟ้ าสร่ าง กระจ่างสดใส ฉันคงจะได้ชื่นใจเหมือนกัน
มองลอดชายคาน้ าฝนหยดมา แสนเศร้ากาโศก
เหมือนน้ าตาหยดราดรดอยู.่ ทุกวัน
น้อยใจคนที่.บ่ายเบนหนี สาคัญ ก่อนเคยสัญญารักกันเดี๋ยวนี้ สัมพันธ์ นั้นไกล
ลิบลิ่ว มองลอดชายคาน้ าฝนหยดมา แสนเศร้ากาโศกเหมือนน้ าตาหยดราดรด
อยู่ทุกวันน้อยใจคนที่.บ่ายเบนหนี สาคัญก่ อนเคยสัญญารักกันเดี๋ยวนี้ สัมพันธ์
นั้นไกลลิบลิ่ว
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ตารางที่ 4.18 วิเคราะห์เพลงฝนซาฟ้ าใส
เนือ้ เพลง
การตีความหมาย
“มองกระจกเงาเห็ น ใบหน้า เรา ใจ หญิงสาวมองในกระจกเงาแล้วเห็น
สะอื้นคิดยิง่ ขมขื่นกล้ ากลืนแต่น้ าตาขี้ ตนเองหน้า ตาไม่ ส วย ขี้ เ หร่ ผิวด า
ริ้ วขี้เหร่ ไม่เรี่ ยมเร้โสภาอยากมีผิวขาว จึงรู้สึกระทมหัวใจ
เหมื อ นงาไฉนเกิ ด มาเป็ นคนผิ ว ด า
มองดอกลัน่ ทมหัวใจยิง่ ”

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
สังคม (ความเชื่อ)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงถึ งการตัดพ้อต่อว่า ใน
โชคชะตา และหน้าตาของตัวเองว่าเป็ นคนที่หน้าตาไม่ดี ขี้เหร่ มีผิวดาอยากผิวสี ขาวทาให้แสน
ระกาโศกเศร้าทุกวัน
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมทางด้านสังคม (ความเชื่อ) ผ่านมุมมองเรื่ องของความสวยของผูห้ ญิงที่สังคมจะมองว่าผูห้ ญิง
ผิวขาวจะสายกว่าผิวดา
19) ลาดับที่ 19
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง ฝนเดือนหก
รุ่ งเพชร แหลมสิ งห์
ไพบูลย์ บุตรขัน

เนื้อหาเพลง “ฝนเดือนหก”
“(ท่อน A) โอ๊บ โอ๊บ ย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตก พราพรากบมันก็ร้อง งึมงา ระงมไปทัว่ ท้องนา
ฝนตกทีไรคิดถึงขวัญใจ ของข้า แม่ดอกโสน บ้านนาน้องเคยเรี ยกข้า พ่อดอกสะเดา
ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตก โปรยโปรยหัวใจพี่ร้อง โอยโอย คิดถึงแม่ดอกบานเช้า
ฝนตกลงมา คิ ดถึงขวัญตา น้องเจ้า ไม่เจอะหน้าน้อง แม้เงาหรื อลืมรักเราเสี ยแล้ว
แก้วตา ถามว่าฝนเอย ทาไมจึงตก ตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรี ยกฝนบนฟ้ า
ถามว่าพี่เอยทาไมร้องไห้ และหลัง่ น้ าตาตอบว่าหัวใจ ของข้า คิดถึงแก้วตา
จึงร้องไห้
ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตก ปรอยปรอยพี่ยงั มาหลง ยืนคอย น้องจนพี่ปวดหัวใจ
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ฝนตกพราพรา พี่ยิ่ง ระก า หมองไหม้พี่ต้องตากฝนทนหนาวใจน้องจากพี่ไปเมื่ อ
เดือนหกเอย
“(ท่อน B) ถามว่าฝนเอย ทาไมจึงตกตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรี ยกฝนบนฟ้ า ถามว่าพี่
เอยทาไมร้องไห้และหลัง่ น้ าตาตอบว่าหัวใจ ของข้า คิดถึงแก้วตา จึงร้องไห้
ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตก ปรอยปรอยพี่ยงั มาหลง ยืนคอย น้องจนพี่ปวดหัวใจ
ฝนตกพราพรา พี่ยิ่ง ระกา หมองไหม้พี่ตอ้ งตากฝน ทนหนาวใจน้องจากพี่ไป
เมื่อเดือนหกเอย
ตารางที่ 4.19 วิเคราะห์เพลงฝนเดือนหก
เนือ้ เพลง
การตีความหมาย
“โอ๊บ โอ๊บ ย่า งเข้า เดื อนหกฝนก็ ตก เมื่อจะเข้าสู่ เดือน 6 ตามฤดูกาล
พราพรากบมันก็ร้อง งึ มงา ระงมไป ฝนจะตก ตามบ้านไร่ บา้ นนาก็
ทัว่ ท้องนา”
มีการทานา ทาสวนก็จะได้ยิน
เสี ยงกบร้อง

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
สังคม (วิถีชีวติ )

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงได้วา่ ในเดือนหกของคน
ไทยจะมีฝนตก มีเสี ยงกบเขียดร้อง นัน่ แสดงให้เห็นว่ามีหน้าฝนย่างเข้ามาแล้ว แต่ชายหนุ่มก็มีความ
ช้ าอยูใ่ นใจเปรี ยบได้กบั กบที่เรี ยกฝนบนฟ้ า แต่ตวั ของชายหนุ่มกลับร้องไห้เพราะคิดถึงคนรัก
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมทางด้านสังคม (วิถีชีวติ ) โดยเนื้ อเพลงจะแสดงให้เห็นถึงวถีชีวิตความเป็ นอยูบ่ อกถึงฤดูกาล
ที่เกิ ดขึ้นในเดื อน 6 ที่ จะมีบรรยากาศของหน้าฝนมีเสี ยงกบร้ อง จึงนามาเปรี ยบเปรยกับเรื่ องของ
ความรัก
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20) ลาดับที่ 20
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง ฝากดิน
ผ่องศรี วรนุช
ประดิษฐ์ อุตตะมัง

เนื้อหาเพลง “ฝากดิน”
“(ท่อน A) ดินเจ้าเอ๋ ยข้าเคยอยูใ่ กล้มาก่อน ดินอุ่นร้อนหรื อเย็นก็เป็ นเพื่อนฉัน
ยามเมื่อเขาร้างไปไกลใจก็ยงั นึกหวัน่ หวัน่ นี่อีกสักกี่วนั ถึงมา
ดินอ้างว้างระทมขื่นขมตรมเศร้า ดินก็เหมือนเช่นเรารักเขาหนักหนา
เขาเป็ นเหมือนเจ้าดวงใจ ดินเรี ยกเขาคืนมา มาบอกเขาเถิดดินจ๋ าข้าคอย
อภัย เถิด ดินได้แนบซบไอกลิ่น
“(ท่อน B) ดินนั้นอุ่นไม่นอ้ ย
อุ่นอกเขา อุ่นอกเขา เราก็พลอยอุ่นจากรัก ที่ฝังรอย อุ่นไม่นอ้ ย ประทับใจ
ดินช่วยซับน้ าตาข้าขอลาจาก ช่วยฝากซากรักเศร้าของเราได้ไหม
ถ้าหากเขาไม่มาเยือน คงได้พบรักใหม่ ใหม่ ดินถมร่ างฉันไว้ ให้จม
อภัย เถิด ดินได้แนบซบไอกลิ่น ดินนั้นอุ่นไม่นอ้ ย
อุ่น อกเขา อุ่นอกเขา เราก็พลอยอุ่นจากรัก ที่ฝังรอย อุ่นไม่น้อย ประทับใจ ดิน
ช่วยซับน้ าตาข้าขอลาจากช่วยฝากซากรักเศร้าของเราได้ไหม
ถ้าหากเขาไม่มาเยือน คงได้พบรักใหม่ ใหม่ดินถมร่ างฉันไว้ ให้จม..
ตารางที่ 4.20 วิเคราะห์เพลงฝากดิน
เนือ้ เพลง
ดินอ้างว้างระทมขื่นขมตรมเศร้าดินก็
เหมื อ นเช่ น เรารั ก เขาหนัก หนาเขา
เป็ นเหมือนเจ้าดวงใจดินเรี ยกเขาคืน
มา มาบอกเขาเถิดดินจ๋ าข้าคอยอภัย

การตีความหมาย
หญิงสาวเปรี ยบเปรยความรู้ สึกตนเอง
เหมือนกับดิน ว่ารักชายหนุ่ มที่จากตน
ไปแล้วมาก อยากให้ดินเรี ยกเค้ากลับมา
และรอคอยที่จะให้อภัย และกลับมารัก
กันดังเดิม

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
แ ล ะ ชี วิ ต รั ก
ระหว่างชายหญิง
(รักเดียวใจเดียว)
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงได้วา่ ความช้ ารักของหญิง
สาวที่เสี ยใจมากที่ชายหนุ่มนั้นจากไป โดยมีการสื่ อสารเปรี ยบเปรยกับดิน ให้ดินเป็ นเหมือนตัวของ
หญิ งสาว ไปบอกชายหนุ่ มว่าตนนั้นได้ให้อภัยและยังรอคอยจะกลับ มารักกันอีก แต่หากเขาไม่
กลับมา ก็เท่ากับว่าชายนั้นมีคนรักใหม่ ก็ขอให้ให้ดินฝังร่ างของเธอไว้แทน
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางด้านความสัมพันธ์และชีวิตรักระหว่างชายหญิง โดยสื่ อถึงความรักของหญิงสาวที่มีต่อ
ชายหนุ่ ม แม้ชายหนุ่ มจะจากไป ก็ยงั ฝั งใจรอคอยและหากไม่ได้รักกันก็คิดจะฝั งตัวเองไว้ใต้ดิน
เพราะไม่สมหวังในความรัก
21) ลาดับที่ 21
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง พ่อลูกอ่อน
ชาย เมืองสิ งห์
สมเศียร พานทอง

เนื้อหาเพลง “พ่อลุกอ่อน”
“(ท่อน A) วัดเอ๋ ย วัดโบสถ์ปลูกข้าวโพด สาลี
ยามเมื่อผัว ตกยากเมียก็ตีจาก เมินหน้าหนี
โอ้ขา้ วโพด สาลีผวั อยูท่ างนี้ ต้องโรยรา...
เกณฑ์ชะตาเสี ยงแม่กา บอกข่าวเป็ นเหมือนลาง บอกเราเรื่ องราวข่าวร้าย ใดนัน่
ถึงบันไดเห็นจิ้งจก ตกพลันลูกแดง ร้องลัน่ แต่เมียฉัน ไปไหน..
“(ท่อน B) รอยอาลัยเหลือสไบ ขาดหล่น มันถึงคราว อับจน หน้ามลตามชู้ คู่ใหม่
หลงลืมคอนทิ้งลูกอ่อน จากไปผัวตรอม หมองไหม้กอดลูกน้ า ตามดู...
แดงของพ่อลูกอย่าร้อง เลยหนอพ่อยังเฝ้ ารัก เอ็นดู
เพราะเมียไกลทิ้งลูกไว้ นอนอยูต่ อ้ งอุม้ ชูแขวนเปลเห่ให้ ลูกนอน...
พอเมียจรผัวต้องนอน กล่อมเห่มือน้อยไกว แกว่งเปลเห่ให้ลูกน้อย ยามอ้อน
รักคงกรรมช้ าจาอยู่ คู่นอนเลี้ยงดู ลูกอ่อนสาปแน่นอน เรื่ องเมีย

106
ตารางที่ 4.21 วิเคราะห์เพลงพ่อลุกอ่อน
เนือ้ เพลง
“วัดเอ๋ ย วัดโบสถ์ป ลู ก ข้า วโพดสาลี
ยามเมื่ อ ผัว ตกยากเมี ย ก็ ตี จ าก เมิ น
หน้าหนีโอ้ขา้ วโพด สาลีผวั อยูท่ างนี้”
“แดงของพ่อลูกอย่าร้ อง เลยหนอพ่อ
ยังเฝ้ ารัก เอ็นดูเพราะเมียไกลทิ้งลูกไว้
นอนอยู่ตอ้ งอุม้ ชู แขวนเปลเห่ ให้ ลูก
นอน”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง ครอบครั ว ที่ มี ปั ญหา สังคม (วิถีชีวติ )
ตกยาก และฝ่ ายภรรยาก็ ทิ้ ง สามี ไ ป มี
ชีวติ ที่ดีกว่า
ในเพลงกล่ าวถึ งสามี และลู กที่ อยู่ด้วย สังคม (วิถีชีวติ )
กันเพียงลาพังเพราะแม่ได้ทิ้งลูกไว้หนี
ไปที่ อื่ น ท าให้พ่ อต้องเลี้ ย งดู ลู ก คอย
แขวนเปลให้ลูกนอน

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึงครอบครัวของพ่อ
แม่ลูก ผูเ้ ป็ นแม่หรื อภรรยาอันเป็ นที่รักได้มาหนีจากไปกับคนอื่นในยามที่ตกยาก ทิ้งสามีไว้ให้เลี้ยง
ลูกน้อย ตามลาพัง จนผูเ้ ป็ นพ่อราพึงราพันกับลูกว่าอย่าร้องไห้เลย พ่อจะเลี้ยงดูและเฝ้ ารักลูกเอง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางสังคม (วิถีชีวิต) เรื่ องครอบครัว ที่มีปัญหาตกยาก ในที่สุดคนที่ ไม่มีความอดทนและ
หมดรักก็ จะเลือกเดินทางไปหาชีวติ ที่ดีกว่า โดยไม่สนใจว่าครอบครัวจะเป็ นเช่นไร
22) ลาดับที่ 22
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง เพชรร่ วงในสลัม
ชินกร ไกรลาศ
ไพบูลย์ บุตรขัน

เนื้อหาเพลง “เพชรร่ วงในสลัม”
“(ท่อน A) โฉม..เอย...โห่ โฮ..โห่ โฮ..โห่ โฮ.โห่โฮโฉม......เจ้า..สวย..แอร่ ม
แจ่มบรรเจิดเฉิ ด.....เฉลา...
จริ งเจ้า..เอย..โห่ โฮ..โห่ โฮ..โห่ โฮ.โห่โฮน่า..เชย..น่า..ชม.....
เหมือนเพชรค่าล้นร่ วงอยูบ่ นกองขยะ เหมือนดัง่ แม่พระมาคลุกเคล้าเปื้ อนโคลนตรม
ถ้าเป็ นดอกไม้ก็อยากจะใคร่ ลกั เด็ดดม นี่ดีแต่เป็ นสาวตาคมจึงได้แต่ชมและนึกบูชา..
ผูห้ ญิงแบบนี้ยอ่ มจะมีดวงใจเด็ด สู งค่าดัง่ เพชรงามล้ าซ้ าเลิศราคา
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จะอยู่กระต๊อบหรื อตึกก็สวยเตะตา เปรี ยบดวงแก้วเพริ ศแพร้วนภาร่ วงลงมาอยู่
กลางสลัม..
“(ท่อน B) โฉม..เอย โฉม..เจ้า..โห่ โฮ..โห่ โฮ..โห่ โฮจิ้มลิ้มพริ้ มเพราเกินกว่าเสกสรรน้ าคา
ผมเผ้าดาขลับดวงตาวาววับดัง่ นิลสี ดา น้องเป็ นขวัญดาวยามค่าของชาวสลัมใน
ย่านคนจน.. งามแท้แม่เอ๋ ยเพิ่งเคยได้ประสบไม่อาจจะลบความรักหาญหักกมล
ใคร่ อยากจะสวมมงกุฏดอกไม้ให้หน้ามลสร้างขึ้นจากมือของคนจนให้หน้ามล
เจ้าเป็ นจอมใจ.
ตารางที่ 4.22 วิเคราะห์เพลงเพชรร่ วงในสลัม
เนือ้ เพลง
การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
“เหมื อ นเพชรค่ า ล้น ร่ ว งอยู่บ นกอง ในเพลงกล่ าวถึ ง หญิ งงามที่ เกิ ดในที่ ที่ สังคม (วิถีชีวติ )
ขยะเหมื อ นดั่ง แม่ พ ระมาคลุ ก เคล้า เป็ นสลัม ไม่ ส ะอาดแต่ เ ป็ นผู้ห ญิ ง ที่
เปื้ อนโคลนตรมถ้ า เป็ นดอกไม้ ก็ งดงาม เพียบพร้อม ใครก็อยากชื่นชม
อยากจะใคร่ ลกั เด็ดดมนี่ ดีแต่เป็ นสาว
ตาคมจึงได้แต่ชมและนึกบูชา”
จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงได้ว่า กล่าวถึงหญิงงามที่
อยูใ่ นสลัม ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่ไม่เหมาะกับความงามผิวพรรณที่เพียบพร้อม จึงเปรี ยบความได้วา่ เป็ น
ขวัญใจ เป็ นเพชรที่ร่วงอยูใ่ นสลัม ในเพลงมีการเปรี ยบเทียบความงดงามนัน่ มีค่าสู งส่ ง อยากจะสวม
มงกุฎให้
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางสังคม (วิถีชีวิต) ที่สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถเลือกเกิ ดได้ ถึงแม้จะเป็ นคนที่มี
รู ปลักษณ์ สวยงามแค่ไหน แต่ไม่ว่าจะเกิ ดในสถานที่ไหนควรจะเป็ นคนดีให้คนชื่ นชม เหมือนกับ
สิ่ งที่ดีงามที่ติดตัวมา
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23) ลาดับที่ 23
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง มนต์รักแม่กลอง
คีรี ศรี ประจวบ
ไพบูลย์ บุตรขัน

เนื้อหาเพลง “มนต์รักแม่กลอง”
“(ท่อน A) เจื้อยแจ้วแว่วเสี ยงสาเนียงขับร้อง ดังเพลงมนต์รักแม่กลองล่องลอยพริ้ วหวาน
ซ่านมากล่อม สาวงามบ้านอัมพวา มนต์รักแม่กลองแว่วมา เหมือนสายธาราแม่
กลองราพัน พี่ตอ้ งจากลาขวัญตานิ่ มน้อง ไม่ลืมลาสาวแม่กลองต้องครวญหวน
มาสักวัน
กลิ่นเนื้อนางไม่จางสัมพันธ์ เราสองล่องเรื อร่ วมกัน..
“(ท่อน B) ร้องเพลงชมจันทร์ลุ่มน้ าแม่กลอง
ไม่ลืม น้ าใจไมตรี สาวงามบ้านบางคณฑี เอื้ออารี เรี ยกร้อง
ให้ดื่มน้ าตาลพร้อมกับยิม้ หวานของนวลละออง
ก่อนลาจากสาวแม่กลองเรา ร่ วมปิ ดทองงานวัดบ้านแหลม เจื้อยแจ้วแว่วเสี ยง
สาเนียงขับร้องคร่ าครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรม
กรุ่ นหอมไอทะเลเคล้าแซม มนต์รักแม่กลองแทรกแซมคิดถึงพวงแก้มนวล
สาวแม่กลอง
ตารางที่ 4.23 วิเคราะห์เพลงมนต์รักแม่กลอง
เนือ้ เพลง
“เจื้อยแจ้วแว่วเสี ยงสาเนี ยงขับร้องดังเพลง
มนต์รักแม่กลองล่ องลอยพริ้ วหวานซ่ าน
มากล่อม สาวงามบ้านอัมพวา มนต์รักแม่
กลองแว่ วมาเหมื อนสายธาราแม่ ก ลอง
ราพันพี่ตอ้ งจากลาขวัญตานิ่ มน้องไม่ลื ม
ลาสาวแม่กลองต้องครวญหวนมาสักวัน”
“ร้ องเพลงชมจันทร์ ลุ่มน้ าแม่กลองไม่ลื ม
น้ าใจไมตรี สาวงามบ้านบางคณฑี เอื้ออารี
เรี ยกร้ องให้ดื่มน้ าตาลพร้ อมกับยิ้มหวาน
ของนวลละออง”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง ความเป็ นอยู่ ที่ สังคม (วิถีชีวติ )
เกี่ ยวของกับแม่น้ าลาคลองการพบ
รักผ่านแม่น้ าแม่กลองและการจาก
ลาหญิงอันเป็ น ที่รัก

ในเพลงกล่ า วถึ ง วิถี ชี วิตริ ม น้ า แม่ สังคม (วิถีชีวติ )
กลอง การมีน้ าใจของหญิงงามใน
ชุมชน เรี ยกให้ดื่มน้ าตาลสด

109
จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึงสาวแม่กลอง บ้าน
อัมพวา ที่เคยรักเคยชื่นชมของชายหนุ่ม กล่าวถึงความรัก ความผูกพันที่เกิดขึ้นเป็ นมนต์รักแม่กลอง
มีอิริยาบถต่างๆ ที่ทาด้วยกันริ มน้ าแม่กลอง ทั้งการมีน้ าใจแบ่งปั นและชวนกันไปเที่ยวตามงานวัด
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางสังคม (วิถีชีวิต) สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทางวิถีความเป็ นอยูข่ องคนสมัยก่อนที่มีการ
พบรักและชวนกันไปเที่ยวตามงานวัด ชวนกันไปล่องเรื อตามแม่น้ าลาคลอง
24) ลาดับที่ 24
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง มนต์รักลูกทุ่ง
ไพรวัลย์ ลูกเพชร
ไพรวัลย์ ลูกเพชร

เนื้อหาเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง”
“(ท่อน A) หอมเอยหอมดอกกระถินรวยระริ นเคล้ากลิ่ นกองฟาง เห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเถา
หญ้านางมองเห็นบัวสล้างลอยปริ่ มริ มบึง
อยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่อยลองเอื้อมมือค่อยค่อยก็เอื้อมไม่ถึง
อยากจะแปลงร่ างเป็ นแมลงภู่ผ้ งึ แปลงได้จะบินไปคลึงเคล้าเจ้าบัวตูมบัวบาน...
“(ท่อน B) หอมดินเคล้ากลิ่นไอฝน อวลระคนธ์หอมแก้มนงคราญ
ขลุ่ยเป่ าแผ่วพริ้ วผ่านทิวแถวต้นตาล มนต์รักเพลงชาวบ้านลูกทุ่งแผ่วมา
ได้คนั เบ็ดสักคันพร้อมเหยือ่ มีนอ้ งนางแก้มเรื่ อนัง่ เคียงตกปลา
ทุ่งรวงทองของเรานี้มีคุณค่ามนต์รักลูกทุ่งบ้านนาหวานแว่วแผ่วดังกังวาน
โอ้เจ้าช่อนกยูงแว่วเสี ยงเพลงมนต์รักลูกทุ่งซ้ าหอมน้ าปรุ งที่แก้มนงคราญ
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ตารางที่ 4.24 วิเคราะห์เพลงมนต์รักลูกทุ่ง
เนือ้ เพลง
การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
“หอมเอยหอมดอกกระถินรวยระริ น ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยูใ่ น สังคม (วิถีชีวติ )
เคล้ากลิ่นกองฟางเห็ดตับเต่าขึ้นอยูร่ ิ ม ท้องทุ่ง นา พรรณนาถึ ง ผัก ต่า งๆที่ข้ ึ น
เถาหญ้า นางมองเห็ น บัว สล้า งลอย อยูต่ ามท้องไร่ ทอ้ งนาและริ มบึง
ปริ่ มริ มบึง”
“มีนอ้ งนางแก้มเรื่ อนัง่ เคียงตกปลาทุ่ง
รวงทองของเรานี้ มี คุ ณ ค่ า มนต์ รั ก
ลู ก ทุ่ ง บ้ า นนาหวานแว่ ว แผ่ ว ดั ง
กังวานโอ้เจ้าช่ อนกยูงแว่วเสี ยงเพลง
มนต์รัก ลู ก ทุ่ ง ซ้ า หอมน้ า ปรุ ง ที่ แก้ม
นงคราญ”

ในเพลงกล่ า วถึ ง วิถี ชี วิ ต คู่ รั ก ที่ ม าตก สังคม (วิถีชีวติ )
ปลาด้ว ยกัน และกล่ า วถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
ความ เป็ นบ้านนา นอกจากนี้ ยงั ได้กลิ่น
หอมจาก แก้มของหญิงอันเป็ นที่รักอีก
ด้วย

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงกล่าวถึงบ้านถึงบ้านนา ที่
ยังหอมไอดินกลิ่นฟาง มีแมลง ดอกบัวตูมบัวบาน แสดงให้เห็นความเป็ นอยูข่ องคนในวิถีทอ้ ง ทุ่งนา
ในสมัยก่อน ที่มีหนุ่มสาวรักกันผ่านท้องทุ่งแห่ งนั้น ใช้ชีวติ อยูอ่ ย่างมีความสุ ขกับสิ่ งแวดล้อมต่างๆที่มี
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางสังคม (วิถีชีวิต) ที่สะท้อนถึงค่านิยมแห่ งความพอเพียง มีความภาคภูมิใจในพื้นที่ที่อยู่
ทาให้เป็ นค่านิยมที่เป็ นวิถีแห่งท้องทุ่งนาที่สื่อออกมาแล้วคนฟังรู้สึกได้ถึงความสุ ข
25) ลาดับที่ 25
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง แม่แตงร่ มใบ
แสดงสด วงมรกต
ไพบูลย์ บุตรขัน

เนื้อหาเพลง “แม่แตงร่ มใบ”
“(ท่อน A) สวย จริ งนะน้องสาวผิวขาวเหมือนกับผลแตงร่ มใบ
ทาบุญมาแต่ปางใดจึงสวยวิไล บาดหัวใจ หนุ่มนักหนา
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บ้านอยู่ทางทิ ศไหนสงสัยแม่จะเป็ นเทพ-ธิ ดาจาแลงแปลงร่ าง ลงมาล่ อหลอก
วิญญาให้ขา้ เป็ นบ้าคลัง่ ตาย
ถึงข้าเป็ นหนุ่มบ้านนาหนังสื อ หนังหา อ่าน ออก สบาย
ข้าเคยอ่าน หนังสื อนิยายเขาว่าชายตายด้วยความสวยเพลิดพริ้ ง
หนุ่มสุ พรรณฝันหวานสงสารข้าบ้างเถิดนะแม่ยอดหญิงดวงใจ ฝันใฝ่ รักจริ ง ข้า
หวังแอบอิงยอดหญิงแม่แตงร่ มใบ...
“(ท่อน B) ถึงข้าเป็ นหนุ่มบ้านนาหนังสื อ หนังหา อ่านออก สบาย
ข้าเคยอ่าน หนังสื อนิยายเขาว่าชายตายด้วยความสวย เพลิดพริ้ ง
หนุ่มสุ พรรณ ฝันหวานสงสารข้าบ้างเถิดนะแม่ยอดหญิงดวงใจ ฝันใฝ่ รักจริ งข้า
หวังแอบอิงยอดหญิงแม่แตงร่ มใบ..
ตารางที่ 4.25 วิเคราะห์เพลงแม่แตงร่ มใบ
เนือ้ เพลง
การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
“หนุ่ ม สุ พ รรณ ฝั นหวานสงสารข้า ในเพลงกล่ า วถึ ง หนุ่ ม สุ พ รรณที่ แ อบ
สังคม
บ้างเถิ ดนะแม่ยอดหญิงดวงใจ ฝันใฝ่ ชอบ หวังให้หญิงหันมามองแล้วจะ ให้ (การปรี ยบเทียบ)
รั ก จริ งข้า หวัง แอบอิ ง ยอดหญิ ง แม่ ความรักกับหญิงผูน้ ้ นั
แตงร่ มใบ”
จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงกล่าวถึง ผูช้ ายที่เห็นผูห้ ญิง
ที่มีผิวขาวสวย เหมือนแตงที่อยู่ในร่ มใบ ใช้ถอ้ ยคาหยอกล้อกับหญิงสาวว่าอาจจะตาย เพราะความ
สวยของผูห้ ญิง หมายปองอยากจะเป็ นคู่รัก หากได้รักก็จะสมหวัง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางสังคม (การเปรี ยบเทียบ) สะท้อนให้เห็นถึงคาที่ใช้เปรี ยบเทียบในเพลงทั้งความขาว
เหมือนผลแตง สวยเหมือนธิ ดาจาแลงและค่านิ ยมของคนสมัยก่อนที่เห็นความสาคัญของการอ่าน
ออก เขียนได้ เหมือนในเพลงนี้ก็จะบอกว่าแม้เป็ นหนุ่มบ้านนอกแต่ก็อ่านออกได้สบาย
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26) ลาดับที่ 26
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง ไม้เรี ยว
เสรี ย ์ รุ่ งสว่าง
ชลธี ธารทอง

เนื้อหาเพลง “ไม้เรี ยว”
“(ท่อน A) ไม้เรี ยวหลวงตาปรารถนาให้ความฉลาดกินข้าวก้นบาตร ก็อาจเป็ นรัฐมนตรี
อย่าไปถือสา เมื่อตอนหลวงตาจูจ้ ้ ีเด็กวัดคงไปได้ดีดว้ ยบารมีหลวงตา...
“(ท่อน A) ไม้เรี ยวของครู ให้ความรู้และความสามารถมือครู สอาด สร้างชาติให้สวยโสภา
ดังโคมสวรรค์ ส่ องชีวติ อังเจิดจ้าศิษย์ครู ได้รู้วชิ า ด้วยความเมตาของครู
ไม้เรี ยว อันน้อย...เท่านั้นนายพลจึงมียศอันโก้หรู
จากตัว ก.ไก่ เรื่ อยไปถึง เอ ไอ ยู พระคุณของครู ยงิ่ ใหญ่ดุดดังแผ่นฟ้ า
นักเรี ยนนักเลง ชอบข่มเหงน้ าใจเรื อจ้างรู้ตวั ไว้บา้ ง ว่าสร้าบาปเหลือคณา
อย่าจมเรื อน้อยที่คอยรับคนข้ามท่า ไม่มีครู สอน ก กา จะได้ปริ ญญาหรื อไร....
“(ท่อน A) นักเรี ยนนักเลง ชอบข่มเหงน้ าใจเรื อจ้างรู้ตวั ไว้บา้ ง ว่าสร้างบาปเหลือคณา อย่า
จมเรื อน้อยที่คอยรับคนข้ามท่าไม่มีครู สอน ก กา จะได้ปริ ญญาหรื อไร....
“(ท่อน A) ดังโคมสวรรค์ ส่ องชีวติ อังเจิดจ้าไม่มีครู สอน ก กา จะได้ปริ ญญาหรื อไร....
ตารางที่ 4.26 วิเคราะห์เพลงไม้เรี ยว
เนือ้ เพลง
“ไม้เรี ยวหลวงตาปารถนาให้ความฉลาด
กิ นข้าวก้นบาตร ก็ อาจเป็ นรั ฐมนตรี อย่า
ไปถือสา เมื่อตอนหลวงตาจูจ้ ้ ีเด็กวัดคงไป
ได้ดีดว้ ยบารมีหลวงตา ไม้เรี ยวของครู ให้
ความรู้ แ ละความสามารถมื อ ครู ส อาด
สร้ า งชาติ ใ ห้ ส วยโสภาดัง โคมสวรรค์
ส่ องชี วิตอัง เจิ ดจ้า ศิ ษ ย์ ครู ไ ด้รู้วิช า ด้ว ย
ความเมตาของครู ไม้เรี ยว อันน้อย”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง วัฒ นธรรม วัฒนธรรม (ศาสนา)
ความเชื่ อ เรื่ องการสอนด้วยไม้
เรี ย ว ทั้ง พระและคุ ณครู เมื่ อ มี
คนตีก็ อย่า โกรธเพราะทุ กท่ า น
สั่ง สอนให้เ ป็ นคนดี และอยาก
ให้มีอนาคตที่ดี
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึ ง ไม้เรี ยวที่ใช้ใน
การสั่งสอน ให้ทุ กคนไปได้ดี ได้เป็ นเจ้าคนนายคน ด้วยไม้เรี ย วหลวงตา และคุ ณครู ผูส้ ั่ง สอน
ดังนั้นจึงควรรู ้ คุณผูส้ ั่งสอน อย่าไปโกรธเคืองคนที่ตี และกล่าวถึงนักเรี ยนที่ว่าครู วา่ เป็ นคนมีบาป
ติดตัว ไม่มีทางเจริ ญ
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมทางวัฒนธรรม (ความเชื่อ) สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในสังคมในสังคมไทยของการตี การใช้
ไม้เรี ยว เพื่อการอบรมสั่งสอนให้คนเป็ นคนดีมีมาตั้งแต่สมัยเก่าก่อน จึงเป็ นความเชื่อว่ารักวัวให้ผกู
รักลูกให้ตี ศิษย์จะดีได้ ครู ตอ้ งสัง่ สอนอบรม และต้องมีไม้เรี ยวในการส่ งคนให้เป็ นคนดี
27) ลาดับที่ 27
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง ยมบาลเจ้าขา
บุปผา สายชล
ไพบูลย์ บุตรขัน

เนื้อหาเพลง “ยมบาลเจ้าขา”
“(ท่อน A) ยมบาลเจ้าขาฟังฉันว่าสักนิดหน่อยซิเดี๋ยวนี้ทาไม ถึงคนดีดีตอ้ งไปเมืองผีกนั โดย
ง่ายดาย ยมบาลเจ้าขาคนชัว่ ช้าทาไมไม่ตาย ชัว่ ช้าน่าชัง เห็นยังลอยชายส่ วนคนดี
หลบหาย ล้มตายไปทีละคน โลกมนุษย์แย่ที่สุดแทบทนไม่ไหว จะหนีไปไหน
ก็หนีไม่พน้
เมื่อก่อนนี้เคยเห็นแต่ผหี ลอกคนเดี๋ยวนี้ชอบกล เจอแต่คนหลอกผี
“(ท่อน B) ยมบาลเจ้าขาเชิญท่านมารับฟังหน่อยซิ
นักร้องเสี ยงเย็น แถมเป็ นคนดีท่านเอาไปเมืองผี เสี ยปี ละคนสองคน
“(ท่อน A) โลกมนุษย์แย่ที่สุดแทบทนไม่ไหวจะหนีไปไหน ก็หนีไม่พน้ เมื่อก่อนนี้ เคยเห็น
แต่ผีหลอกคนเดี๋ยวนี้ ชอบกล เจอแต่คนหลอกผี ยมบาลเจ้าขาเชิ ญท่านมารับฟั ง
หน่อยซิ นกั ร้องเสี ยงเย็น แถมเป็ นคนดีท่านเอาไปเมืองผี เสี ยปี ละคนสองคน
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ตารางที่ 4.27 วิเคราะห์เพลงยมบาลเจ้าขา
เนือ้ เพลง
“ยมบาลเจ้าขาฟังฉันว่าสักนิดหน่อยซิ
เดี๋ ยวนี้ ทาไม ถึ งคนดี ดีตอ้ งไปเมื องผี
กันโดยง่ายดายยมบาลเจ้าขาคนชัว่ ช้า
ทาไมไม่ตายชัว่ ช้าน่าชัง”

การตีความหมาย
ในเพลงกล่ า วถึ ง เป็ นวัฒ นธรรม
ความ เชื่อในโลกนี้ ซึ่ งมีการราพึง
ถึงยมบาลว่าทาไมคนดี ถึงตายง่าย
และคนชั่วไม่ตายยัง ทาความ ชั่ว
อยูเ่ รื่ อยไป

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
วัฒนธรรม (ศาสนา)

“โลกมนุ ษย์แย่ที่สุ ดแทบทนไม่ ไหว
จะหนีไปไหน ก็หนี ไม่พน้ เมื่อก่อนนี้
เคยเห็ นแต่ผีหลอกคนเดี๋ ยวนี้ ชอบกล
เจอแต่คนหลอกผี”

ในเพลงกล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับ
คนที่ทาความดี ย่อมได้ดี คนที่ท า
ความชั่วย่อมได้ช่ัว แต่ ใ นตอนนี้
เจอแต่คนที่หลอกลวงเต็มไปหมด
มีแต่คนชัว่ เยอะไปหมด

วัฒนธรรม (ศาสนา)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึงการตัดพ้อว่าท่าน
ยมบาล ท าไมคนดี ๆ จึ ง ตายเร็ วนัก แต่ ก็ แปลกที่ ค นไม่ ดี คนชั่วช้า ยัง ลอยนวล กล่ า วถึ ง โลกใน
ปั จจุบนั เป็ นโลกที่ แย่มีแต่ความหลอกลวง มีแต่คนเลวที่ยงั มีชีวิตอยู่ แต่คนดีกลับหายไปมีละคน
แสดงถึงความไม่ยตุ ิธรรม
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมทางวัฒนธรรม (ความเชื่อ) สะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่ถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานว่า คนทา
ดี ย่อมได้ดี และคนทาชั่วก็จะต้องรับผิดชอบในสิ่ งที่ตวั เองทาชั่วไว้ แต่ในเนื้ อเพลงมีการเปลี่ ย น
แปลงทาไมคนดี ถึงไม่สามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ผิดกับคนที่ทาชัว่ ยังลอยนวลและใช้ชีวิตได้ปกติ ทา
ให้เกิดคาถาม
28) ลาดับที่ 28
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง ร้องไห้กบั เดือน
คัมภีร์ แสงทอง
คัมภีร์ แสงทอง
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เนื้อหาเพลง “ร้องไห้กบั เดือน”
“(ท่อน A) มองดูเดือนเหมือนเตือน ให้ใจคิดถึงที่รักรักจ๋ า หนุ่มนาราพึงคิดถึง นงคราญบ้าน
นา พอไกลลืมกันสาบาน ก็ลืมสัญญาปล่อยให้หลง คอยท่าลับลาไม่กลับแม้เงา
เคยเคลี ยคลอพนอ เดินเล่นกับน้อง ครั้งเมื่องานเดือนเพ็ญสิ บสอง เมื่อตอนลม
ล่องข้าวเบา เพื่อนฮาเราเฮสรวลเสรักกันหนุ่มสาวอุ่นไอรัก รวงข้าวโถเจ้า
ไม่น่าหน่ายหนี
พอเดือนแรมรักก็แรมร้างเลื่อน โถดาวขาดเดือนฉันก็เพื่อนไม่มี
แต่เดือนยังมาให้ดาวเห็นหน้าทุกที แต่คนรักข้าซิเป็ นปี มิเคยเห็นหน้า
คงมีใครเขาคอยเอาใจเก่งนักเจ้าถึงลืม ลืมชายที่รักให้คอย เหงาหงอยอยู่นา ยิ่ง
มองดูเดือนเหมือนเตือนให้ใจผวายิง่ คืนนี้ เดือนจ้าฉันมาร้องไห้กบั เดือน..
“(ท่อน B) พอเดือนแรมรักก็แรมร้างเลื่อนโถดาวขาดเดือนฉันก็เพื่อนไม่มี
แต่เดือนยังมาให้ดาวเห็นหน้าทุกทีแต่คนรักข้าซิเป็ นปี มิเคยเห็นหน้า
คงมีใครเขาคอยเอาใจเก่งนักเจ้าถึงลืม ลืมชายที่รักให้คอย เหงาหงอยอยู่นา ยิ่ง
มองดูเดือนเหมือนเตือนให้ใจผวายิง่ คืนนี้ เดือนจ้าฉันมาร้องไห้กบั เดือน
ตารางที่ 4.28 วิเคราะห์เพลงร้องไห้กบั เดือน
เนือ้ เพลง
“มองดูเดือนเหมือนเตือน ให้ใจคิดถึง
ที่ รั ก รั ก จ๋ า หนุ่ ม นาร าพึ ง คิ ด ถึ ง นง
คราญบ้านนาพอไกลลืมกันสาบาน ก็
ลืมสัญญาปล่อยให้หลง คอยท่าลับลา
ไม่กลับแม้เงา”

การตีความหมาย
ในเพลงกล่าวถึงความรักของหญิงและ
ชาย เมื่อมองดวงจันทร์ จึงเกิ ดความคิด
ถึ งคนรั กที่เคยสัญญาร่ วมกันไว้แต่พ อ
อยู่ ไ ก ลกั น ก ลั บ ลื มสั ญ ญาและไ ม่
กลับมาอีก

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
แ ล ะ ชี วิ ต รั ก
ระหว่างชายหญิง
(ไม่ซื่อสัตย์)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเนื้ อเพลงเกี่ ยวกับความรัก
ของชายหนุ่ มกับหญิงสาวที่เคยรักกันตามบ้านนา แต่เมื่อหญิงสาวจากบ้านไปไกลก็ไม่กลับมาอีก
เมื่อชายหนุ่มมองดูเดือน และนึ กถึงตอนงานเพ็ญเดือนสิ บสองมีเทศกาล มีหนุ่มสาวมาร่ วมงานกัน
อย่างมีความสุ ข นึกถึงความรักของตัวเองแล้วร้องไห้กบั เดือน ตัดพ้อที่หญิงคนรักที่ไม่เคยมาให้เห็น
หน้าเป็ นปี เหมือนดาวขาดเดือนไปแล้ว
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โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างชายและหญิง สะท้อนให้เห็นว่าความรักที่ไม่มน่ั คง ถึงแม้
ฝ่ ายชายจะเชื่อมัน่ ในความรักมากแค่ไหนแต่ถา้ อีกฝ่ ายผิดสัญญาและไม่ศรัทธาในรักที่มี ก็ยอ่ มมีการ
เลิกราแล้วเกิดความเสี ยใจในที่สุด
29) ลาดับที่ 29
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง รักกับพี่ดีแน่
ดา แดนสุ พรรณ
กานท์ การุ ณวงศ์

เนื้อหาเพลง “รักกับพี่ดีแน่”
“(ท่อน A) นาดีๆ ต้องใช้ขา้ วปลูกพันธุ์ดี ถ้าปลูกไม่ดี ก็ทาให้เสี ยที่นา
เก็บเกี่ยวไปขาย ไม่ได้ราคา เสี ยเวล่าเวลา เสี ยที่นาฟรี ๆ
ตัวเนื้อเย็น ผิวก็เป็ นยองใยไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดี๊พอดี
“(ท่อน B) ถ้าควงจิ๊กโก๋ ฮิปโป้ ฮิปปี้ เหมือนแจกันชั้นดีเสี ยบด้วยดอกกัญชา
ตัวพี่เอง ใช่คุยเบ่งทับถมเหมือนข้าวพันธุ์ผสมกรมการข้าวจัดมา
ให้พี่เป็ นข้าว ให้สาวเป็ นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็ นพลเมืองดี
ตัวเนื้อเย็น ผิวก็เป็ นยองใยไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดี๊พอดีถา้
ควงจิ๊กโก๋ ฮิปโป้ ฮิปปี้ เหมือนแจกันชั้นดีเสี ยบด้วยดอกกัญชา
ตัวพี่เอง ใช่คุยเบ่งทับถมเหมือนข้าวพันธุ์ผสมกรมการข้าวจัดมา
ให้พี่เป็ นข้าว ให้สาวเป็ นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็ นพลเมืองดี
ตารางที่ 4.29 วิเคราะห์เพลงรักกับพี่ดีแน่
เนือ้ เพลง
“ใช่ คุ ย เบ่ ง ทับ ถมเหมื อ นข้า วพัน ธุ์
ผสมกรมการข้าวจัดมาให้พี่เป็ นข้าว
ให้ ส าวเป็ นนาผลิ ต ผลเกิ ด มาจะได้
เป็ นพลเมืองดี”

การตีความหมาย
ในเพลงกล่าวถึงการเปรี ยบเทียบนากับ
การปลุ ก ข้า ว เปรี ยบกับ หญิ ง สาว ที่
หน้า ตาดี เหมาะจะเป็ นผลผลิ ต ที่ ดี ก็
ควรเหมาะสมกับผูช้ าย ที่หน้าตาดีๆ

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
แ ล ะ ชี วิ ต รั ก
ระหว่างชายหญิง
(รักเดียวใจเดียว)
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงกล่าวถึงการเปรี ยบเปรยนา
ดีตอ้ งได้ขา้ วพันธุ์ดี ผูห้ ญิงที่ดีๆ สวยๆ ก็ตอ้ งคู่กบั ผูช้ ายดีๆ หากไปอยูก่ บั คนไม่ดีก็เท่ากับว่าแจกันดีๆ
เสี ยบด้วยดอกกัญชา ไม่มีความเหมาะสมกัน แต่มีกรมการข้าว จัดให้ผชู้ ายเป็ นข้าว ฉะนั้นผูห้ ญิงก็
เป็ นนา เมื่ออยูด่ ว้ ยกันจะให้เกิดเป็ นคนดี
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างชายหญิง มีการเปรี ยบเทียบของมีคู่ให้เห็นภาพว่าถ้ามีสิ่ง
ดีๆมาอยู่ ด้วยกันก็จะเกิดสิ่ งดีสิ่งใหม่ข้ ึนมา เหมือนกับความรัก ถ้าเป็ นคู่รักกันก็จะมีส่ิ งดีๆเกิดขึ้น
30) ลาดับที่ 30
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง รู้วา่ เขาหลอก
ศิรินทรา นิยากร
กานท์ การุ ณวงศ์

เนื้อหาเพลง “รู้วา่ เขาหลอก”
“(ท่อน A) ถึง เขา หลอกแต่ เต็ม ใจ ให้ หลอกยิม้ ข้าง นอก ช้ า ใน
น้ า คา หวาน ที่ ริ น รด ใจเขา หลอก ใช้ ก็ รู้..
ของ สู ง ค่า แต่ ราคา แสน ต่าช้ า หรื อ เปล่า คิด ดู
น้ า ใจ รัก ที่ ให้ เขา อยูห่ รื อ จะ สู้ น้ า เงิน
“(ท่อน B) เป็ น บัน ได เป็ น เรื อ จ้างเป็ น หน ทาง ให้ เดิน
เขา พบ บ่อ ทอง เขา พบ บ่อ เงินเขา จะ เมิน ไม่ ว่า..
รัก เขา มาก เรา ก็ ให้ เขา หมดเหลือ แต่ หยด น้ า ตา
หัว ใจ หวิว ก็ ปลง เสี ย ว่าเรา เกิด มา ใช้ เวร
“(ท่อน B) เป็ น บัน ได เป็ น เรื อ จ้างเป็ น หน ทาง ให้ เดิน
เขา พบ บ่อ ทอง เขา พบ บ่อ เงินเขา จะ เมิน ไม่ ว่า..
รัก เขา มาก เรา ก็ ให้ เขา หมดเหลือ แต่ หยด น้ า ตา
หัว ใจ หวิว ก็ ปลง เสี ย ว่าเรา เกิด มา ใช้ เวร

118
ตารางที่ 4.30 วิเคราะห์เพลงรู ้วา่ เขาหลอก
เนือ้ เพลง
“..เป็ น บัน ได เป็ น เรื อ จ้า งเป็ น
หน ทาง ให้ เดิ นเขา พบ บ่อ ทอง
เขา พบ บ่อ เงินเขา จะ เมิน ไม่ ว่า..
รั ก เขา มาก เรา ก็ ให้ เขา หมด
เหลือ แต่ หยด น้ า ตาหัว ใจ หวิว ก็
ปลง เสี ย ว่าเรา เกิด มา ใช้ เวร”

การตีความหมาย
ในเพลงกล่ า วถึ ง ความรั ก ของหญิ ง
สาวที่ยอมให้ตวั เองโดนหลอกใช้จาก
ฝ่ า ย ช า ย ที่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง วั ต ถุ
มากกว่า ความดี ง ามของฝ่ ายหญิง รู้
ทั้งรู้ ว่าฝ่ ายชาย ไม่รักแต่ก็คิดปลงว่า
เป็ นกรรมที่ควรชดใช้

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ความสัมพันธ์
และชีวติ รัก
ระหว่างชายหญิง
(ไม่ซื่อสัตย์)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึงความรักที่บริ สุทธิ์
ความใสซื่ อด้วยการที่ ยอมให้เขาหลอก โดยที่ตนเองก็ รู้ว่าเขานั้นหลอก ยอมให้หลอก ยอมเป็ น
บันได ยอมเป็ นเรื อจ้างให้แก่เขา โดยที่เขาไม่เห็นคุณค่า และไปพบเจอกับคนที่ฐานะร่ ารวยกว่า
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมความสัมพันธ์และชีวติ รักระหว่างชายหญิงสะท้อนให้เห็นว่าค่านิยมของผูห้ ญิงไทยสมัยก่อน
ที่เป็ นผูต้ ามผูช้ าย ไม่มีการตัดสิ นใจเองและบูชาในความรัก ให้ความสาคัญกับ ความรัก ยอมให้
หลอกทั้งๆ ที่รู้ และคิดไปเองว่าเป็ นเวรกรรมที่ตอ้ งชดใช้ให้ไปแก่เขา
31) ลาดับที่ 31
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง ล่องใต้
ชัยชนะ บุญนะโชติ
พยงค์ มุกดา

เนื้อหาเพลง “ล่องใต้”
“(ท่อน A) ล่อง ใต้ ไปตามเสี ยง เพลง.กล่อม บรรเลงเป็ นเพลงเร้าใจ.
มนต์รักจากแคว้นแดนถิ่นแห่งกลิ่นบุหงา มาลัยเมืองใต้ใครเยือนเหมือนท่องวิมาน
ล่องใต้ ได้เป็ นขวัญตาท่อง เที่ยวมา รื่ นรมย์สาราญ.
งามทั้งโขดเขาเนาไพรจับใจห้วยหนอง คลองคานเกาะแก่งสถาน อันวิไล..
“(ท่อน A) โอ้ ชุมพร ขอพรที่แสนสุ ดดีสุราษฎร์ธานีเมืองคนดี จึงสุ ขสดใส
นครศรี ธรรมราชอยากประกาศพระธรรมเกริ กไกร
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กระบี่ สุ ขสดใสฝากหัวใจให้พี่หมายปอง.
โอ้ พัง งาคัดอุรา ให้พี่งงงัน.
ภูเก็ตเกาะสวรรค์วลิ าวัณย์ หนึ่งไม่มีสอง.
ระนอง น้องจ๋ าเหมือนน้ าตาของพี่ตกนอง
เพราะต้อง จากน้องจากระนอง มาทั้งน้ าตา.
โอ้ เมืองตรังเหมือนจะยั้ง พี่ให้ติดตรึ ง
แต่ คิด ถึงพัท-ลุง และสงขลา.
สตูลปัตตานียะลาโสภี ตรึ ง ตรา.
โอ้ บาง นรา..มีวาสนา คง มา อีก ที..
จากใต้ จะไม่ขอ เลือน.เสน่ห์ติดเตือน ชัว่ เดือนและปี .
มนต์รักปั กษ์ใต้ใจมัน่ ผูกพันเสมอ ชีวตี ราบชัว่ ชีพนี้ จะไม่ลืม
ตารางที่ 4.31 วิเคราะห์เพลงล่องใต้
เนือ้ เพลง
“โอ้ ชุ มพร ขอพรที่ แ สนสุ ดดี สุ
ราษฎร์ ธ านี เ มื อ งคนดี จึ ง สุ ข สดใส
นครศรี ธรรมราชอยากประกาศพระ
ธรรมเกริ กไกร.กระบี่ สุ ขสดใสฝาก
หัว ใจให้ พี่ ห มายปอง.โอ้ พัง งาคัด
อุรา”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง วัฒ นธรรมความ สังคม (วิถีชีวติ )
เป็ นอยู่ ใ นแต่ ล ะจัง หวัด ในภาคใต้
ตั้ง แต่ จ ัง หวัด ชุ ม พร สุ ราษฎร์ ธ านี
นครศรี ธรรมราช กระบี่และพังงา

“ล่ อ ง ใต้ ไปตามเสี ย ง เพลง.กล่ อ ม ในเพลงกล่ า วถึ ง การเดิ น ทางตาม สังคม (วิถีชีวติ )
บรรเลงเป็ นเพลงเร้ า ใจ.มนต์รักจาก เสี ยงเพลงไปภาคใต้ของไทย กล่าวว่า
แคว้นแดนถิ่ นแห่ งกลิ่ นบุ หงา มาลัย ใครที่ได้มาเที่ยวจะต้องมีความสุ ข
เมื องใต้ใครเยือนเหมื อนท่องวิมาน.
ล่องใต้ ได้เป็ นขวัญ ตา.ท่อง เที่ยวมา
รื่ นรมย์สาราญ.
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึงจังหวัดในภาคใต้
ใน 14 จังหวัด ที่บอกเกี่ยวกับสิ่ งสาคัญและความงามความน่าท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด ได้กล่าวถึง
ของดี แต่ละจังหวัด และแสดงความรู้สึกว่าไม่วา่ จะผ่านไปกี่วนั กี่ปี ก็ยงั มีความผูกพันกับ ภาคใต้อยู่
เสมอ จะไม่มีวนั ลืม
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมสังคม (วิถีชีวติ ) สะท้อนถึงความเป็ นอยูข่ องชาวใต้ บ่งบอกของดีประจาจังหวัดต่างๆ และสิ่ ง
ที่คนท้องถิ่นสักการะบูชา เป็ นการเชิญชวนให้คนมาเที่ยวภาคใต้
32) ลาดับที่ 32
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง ลานเทสะเทือน
สายัณห์ สัญญา
วัฒนา พรอนันต์

เนื้อหาเพลง “ลานเทสะเทือน”
“(ท่อน A) เสี ยงลมพัดตึงเคล้าคลึงยอดตอง คิดถึงเนื้อทองสาวลัน่ ทมเจ้าจากลานเท
ผมนัง่ รถท่องพอทัว่ กรุ งเทพฯก็ดีถมเถ เพราะว่ากรุ งเทพฯ ลานเทนัง่ เรื อด่ วน
เที่ยวเดี๋ยวเดียวก็ถึง เขียวเอ๋ ยขาวเอยแล่นเลยทุกลา มิมีโฉมงามสาวแก้มนวล
พี่สุดคะนึง
พ่อแม่ร้องไห้ทมไม่คืนทุ่งป้ าลุงถามถึง หรื อเพื่อน กรุ งเทพฯคอยดึงผูค้ นคงทึ่ง
สาวทุ่งลานเท จากวันเป็ นเดือนจากเดือนเคลื่อนไปเป็ นปี ลัน่ ทมไม่มาซักทีพวก
พ้องน้องพี่ทุกคนสนเท่
รถเก๋ งเพลงหวานตึกรามโอฬารสวรรค์ท้ งั เพ สาธุ เจ้าแม่ลานเทอย่าให้ลน่ั ทมอุม้
ท้องคืนทุ่ง
เสี ยเรื อโครมครื นทุกคืน พี่ตรมคิดถึงลัน่ ทมโฉม บังอรโอ้หล่อนเพลินกรุ ง เรา
ทุ่ ม รั ก เก้อเราเซ่ อยอมก้ม ลั่น ทมเขาสู ง ถึ ง กล้า ไปเที ย บคนกรุ ง พี่น อนสะดุ ้ง
เหมือนทุ่งสะเทือน
“(ท่อน A) จากวันเป็ นเดือนจากเดือนเคลื่อนไปเป็ นปี ลัน่ ทมไม่มาซักทีพวกพ้องน้องพี่ทุก
คนสนเท่ รถเก๋ งเพลงหวานตึกรามโอฬารสวรรค์ท้ งั เพสาธุ เจ้าแม่ลานเทอย่าให้
ลัน่ ทมอุม้ ท้องคืนทุ่ง
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เสี ยงเรื อโครม ครื นทุกคืน พี่ตรมคิดถึง ลัน่ ทมโฉม บังอรโอ้หล่อนเพลินกรุ ง เรา
ทุ่มรักเก้อเราเซ่อยอมก้มลัน่ ทมเขาสู งถึงกล้าไปเทียบคนกรุ งพี่นอนสะดุง้ เหมือน
ทุ่งสะเทือน...
ตารางที่ 4.32 วิเคราะห์เพลงลานเทสะเทือน
เนือ้ เพลง
การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
“จากวันเป็ นเดือนจากเดือนเคลื่อนไป ในเพลงกล่าวถึงความรักที่ชายหนุ่มเฝ้ า สังคม (วิถีชีวติ )
เป็ นปี ลัน่ ทมไม่มาซักทีพวกพ้องน้อง รอหญิงสาวที่รัก นับวันรอแล้วรอเล่าก็
พี่ทุกคนสนเท่”
ไม่กลับมาสักที ทุกคนต่างถามหา
“เสี ย งเรื อ โครม ครื น ทุ ก คื น พี่ ต รม ในเพลงกล่ า วถึ ง ความคิ ด ถึ ง ของชาย สังคม (วิถีชีวติ )
คิ ด ถึ ง ลั่น ทมโฉม บัง อรโอ้ หล่ อ น หนุ่มที่มีให้หญิงสาว ที่ได้ยนิ เสี ยงเรื อ ก็
เพลินกรุ งเราทุ่มรักเก้อ”
นึ ก ถึ ง คนรั ก ขึ้ นมาว่ า ตอนนี้ จะเป็ น
อย่างไรบ้างที่ไปเมืองหลวง จะเห็นได้
ว่าในเพลงของลูกทุ่งในสมัยก่อน
จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึงผูห้ ญิงชาวบ้าน ที่
เข้าไปอยูเ่ มืองกรุ ง ทิ้งให้คนรักรออยูท่ ี่บา้ นนา เล่าเรื่ องราววิถีความเป็ นอยูจ่ ะกล่าวถึงชีวิตริ มแม่น้ า
ริ มห้วย หนอง คลอง บึงและความแตกต่างของวิถีชีวติ และวัตถุนิยมที่มีในกรุ งเทพฯ ทาให้เกิดความ
เป็ นห่วงหญิงสาวที่รักกลัวว่าสาวเจ้าจะอุม้ ท้องกลับมา
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมสังคม (วิถีชีวติ ) สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมความเชื่อของคนสมัยก่อนที่คิดว่าการได้เข้าไปอยู่
ในเมือง กรุ งจะมีแต่ความสุ ขสบาย แต่จริ งๆ แล้วอาจจะไม่ได้เจอแต่ความสุ ขสบายเพียงเท่านั้น ยังมี
สิ่ งต่างๆที่ไม่รู้ มากมายและเป็ นสิ่ งยัว่ ยุต่างๆทาให้เกิดผลเสี ยตามมา
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33) ลาดับที่ 33
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง ลาสาวแม่กลอง
พนม นพพร
เกษม สุ วรรณเมนะ

เนื้อหาเพลง “ลาสาวแม่กลอง”
“(ท่อน A) สิ้ นแสงดาวดุ เหว่าเร่ าร้อง จากสุ มทุมลุ่มน้ าแม่กลอง พี่จาจากน้องคนงาม แว่วหวูด
รถไฟพี่แสนอาลัยสมุทรสงคราม คงละเมอเพ้อพร่ า คิ ดถึ งคนงามที่อยู่แม่กลอง..
ราชการทหารเรี ยกใช้ลูกน้ าเค็มโอ้ทพั เรื อไทย ฝึ กเตรี ยมเอาไว้คุม้ ครอง พี่ตอ้ งขอลา
จากแล้วแก้วตาลาถิ่นแม่กลอง คงหวนมาหาน้องคนสวยแม่กลองคอยพี่กลับมา เมื่อ
สงกรานต์งานวัดบ้านแหลมเคยเที่ยวชมกับโฉมแฉล้มเมื่อคืนข้างแรมเมษา สรงน้ า
ร่ วมน้องปิ ดทองพระปฏิมาอธิษฐานรักอยูค่ ู่ฟ้าหวังเกิดมาร่ วมใจ
“(ท่อน B) ป้ อมพระจุลไกลบ้านห่ างน้อง เมื่อฝนมาฟากฟ้ าคะนอง ได้ยินถึงน้องหรื อไม่ พี่
ส่ งสัญญาฝากฟ้ าครวญมาจากห้วงหัวใจคือเสี ยงครวญหวลไห้ทหารเรื อไทยยัง
ห่วงแม่กลอง
“(ท่อน A) เมื่อสงกรานต์งานวัดบ้านแหลมเคยเที่ยวชมกับโฉมแฉล้มเมื่อคืนข้างแรมเมษา
สรงน้ าร่ วมน้องปิ ดทองพระปฏิมาอธิษฐานรักอยูค่ ู่ฟ้าหวังเกิดมาร่ วมใจ
“(ท่อน B) ป้ อมพระจุลไกลบ้านห่างน้องเมื่อฝนมาฟากฟ้ าคะนองได้ยนิ ถึงน้องหรื อไม่
พี่ส่งสัญญาฝากฟ้ าครวญมาจากห้วงหัวใจคือเสี ยงครวญหวลไห้ทหารเรื อไทยยัง
ห่วงแม่กลอง
ตารางที่ 4.33 วิเคราะห์เพลงลาสาวแม่กลอง
เนือ้ เพลง
“สิ้ น แสงดาวดุ เ หว่า เร่ า ร้ อ งจากสุ ม
ทุ ม ลุ่ ม น้ า แม่ ก ลองพี่ จ าจากน้อ งคน
งามแว่ ว หวู ด รถไฟพี่ แ สนอาลั ย
สมุ ท รสงครามคงละเมอเพ้อ พร่ า
คิดถึ งคนงามที่ อยู่แม่กลอง..ราชการ
ทหารเรี ยกใช้ลูกน้ าเค็มโอ้ทพั เรื อไทย
ฝึ กเตรี ยมเอาไว้คุม้ ครองพี่ตอ้ งขอลา
จากแล้วแก้วตาลาถิ่นแม่กลอง”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง การจากลาคนรั ก ใน สังคม (วิถีชีวติ )
จัง หวัด สมุ ท รสาครเพื่ อ ไปรั บ ใช้ช าติ
เป็ นทหาร มี ค วามเสี ย ใจและจะ ยัง
คิดถึงน้องเสมอ
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงกล่าวถึงชายหนุ่ม ชายชาติ
ทหารที่ตอ้ งจากลาคนรักที่อยูแ่ ม่กลอง ไปทาหน้าที่รับใช้ชาติบา้ นเมือง ก็ให้หวนคิดถึงความ หลัง
เคยเที่ยวงานวัด ไปสรงน้ าพระตอนเดือนเมษายน จึงฝากเพลงไปถึงว่ายังห่ วงแม่กลองและถึงแม้
ตัวเอง จะเป็ นทหารแต่ก็จะคิดถึง หญิงสาวที่รักเสมอ
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์ เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมสังคม (วิถีชี วิต) สะท้อนให้เห็ นว่าวิถีชีวิตของลูก ผูช้ ายไทยต้องเป็ นทหารเพื่อรับใช้ชาติ
ถึงแม้จะมีพนั ธะ ครอบครัวหรื อคนรักแต่ก็ตอ้ งรับใช้ชาติเพื่อปกป้ องประเทศทั้งนั้น
34) ลาดับที่ 34
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง สวรรค์ชาวนา
ก้าน แก้วสุ รรณ
ป. ชื่นประโยชน์

เนื้อหาเพลง “สวรรค์ชาวนา”
“(ท่อน A) ตื่นเถิดทรามวัยดวงใจของพี่ รุ่ งสางสว่างแล้วนี่ตื่นเถิดคนดีอย่ามัวนิทรา
พี่แบกคันไถไล่ควายไปสู่ ทอ้ งนาน้องจงหุงข้าวคอยท่ากลับมาแล้วจะได้กิน
เหน็ดเหนื่อยเพียงใดทนไปไม่บ่นเมื่อยล้ากายาเหลือทนพี่จะผจญเพื่อแม่ยพุ ิน
ถูกแดดถูกลมเหงื่อโทรมท่วมกายไหลริ นแล้วพลันมลายหายสิ้ นเห็นหน้ายุพิน
ช่างสุ ขทุกยาม
หน้านาเราทานาด้วยกันตื่นพลันพี่แบกคันไถเจ้านั้นจูงควายติดตาม
นี่แหละสวรรค์สรรค์สร้างหมดจดงดงาม รวงทองสี ทองอร่ าม มองเมฆสี คราม
เมื่ อยามเย็น โอ้สุขใดใดที่ไหนเทียมเท่า สวรรค์น้ นั เป็ นของเรา ไม่มีเรื่ องเศร้ า
ความทุกข์ลาเค็ญ พวกเราทั้งผองทานามิได้ว่างเว้นบ้านนานี้ ดง่ั เป็ นฉิ มพลีแห่ ง
แดนวิมาน
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ตารางที่ 4.34 วิเคราะห์เพลงสวรรค์ชาวนา
เนือ้ เพลง
“ตื่ นเถิ ดทรามวัยดวงใจของพี่รุ่งสาง
สว่างแล้วนี่ ตื่นเถิ ดคนดี อย่ามัวนิ ทรา
พี่แบกคันไถไล่ควายไปสู่ ทอ้ งนาน้อง
จงหุ งข้าวคอยท่ากลับมาแล้วจะได้กิน
เหน็ดเหนื่อยเพียงใดทนไปไม่บ่น”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของคู่ รั ก ที่ มี สังคม (วิถีชีวติ )
อาชี พ เป็ นชาวนา ผูช้ ายได้เตรี ย มออก
ไปท างานและบอกหญิ ง สาวว่ า ให้
เตรี ยมอาหารไว้ เพื่อที่เสร็ จจากงานจะ
ได้กลับมากินด้วยกัน

“ตื่นพลันพี่แบกคันไถเจ้านั้นจูงควาย
ติ ด ตามนี่ แ หละสวรรค์ส รรค์ส ร้ า ง
หมดจดงดงามรวงทองสี ท องอร่ า ม
มองเมฆสี ครามเมื่อยามเย็นโอ้สุขใด
ใดที่ไหนเทียมเท่า”

ในเพลงกล่าวถึงการทาอาชี พทานาที่มี สังคม (วิถีชีวติ )
ที่ทางานที่เป็ นท้องนามีเพื่อนเป็ นสัตว์
มีส่ิ งแวดล้อมที่สวยงาม ไม่มีงานไหน
จะสุ ขใจได้เท่านี้

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตของผูช้ าย
และผูห้ ญิงที่มีอาชี พเกษตรกรที่แม้งานจะหนักหนาเพียงไรแต่ใจยังสู้เพราะมีคนรักเคียงคู่กนั เนื้ อ
เพลงเล่าผ่านสิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติของท้องทุ่งนาทาให้คนฟังเห็นภาพความสวยงามของชนบท
ไทย
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (วิถีชีวิต) สะท้อนให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคนไทยตั้งอยูบ่ นพื้นฐาน แห่ งความพอเพียง
ซึ่ งเป็ นจุ ดหลักของคนไทยในสมัยก่ อน ที่มีความเป็ นอยู่ที่เรี ยบง่ ายทามาหากิ นไปตามวิถี ชีวิตที่
ตัวเองมี และมองสิ่ งรอบตัวเป็ นเรื่ องที่ดี มองโลกในแง่บวก
35) ลาดับที่ 35
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง สาละวันราวง
ไวพจน์ เพชรสุ พรรณ
พงษ์ศกั ดิ์ จันทรุ ขา
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“(ท่อน A)

“(ท่อน A)

“(ท่อน B)

“(ท่อน B)

เนื้อหาเพลง “สาละวันราวง”
โอ่..โอ้.เอ๊ย..แล้วกันโอ๊ย.เอ..นัน่ แหละ หน่าย.น้อยอ้อนแอ้น
แม่นมิ่งสาวสวรรค์สาละวัน ตาคมสง่าสม แท้นอ้ น้อง.
เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง.เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง.เตี้ยลงก่อน สา ละวันเอ๊ย.เอย
เตี้ยลงแล้ว ฟังพี่สิ แอ่วเพลง พลับพลึง กาลังช่อใหม่ปลูกเอาไว้ อยูใ่ นแดนดง
รู ปหล่อ เขาออก มาโค้ง
ราวง ราวง สาละวัน. สา ละวัน ลุกขึ้นลุกขึ้น ลุกขึ้น สาละวัน
ลุกขึ้นก่อน สา ละวันเอ๊ย. ลุกขึ้นแล้ว อ้ายขอเว้าสาวถาม บ้านเจ้า นั้นอยูท่ ี่ไหน
ลูกสาวไผ ซ่ างผูง้ ามปานแย้มสอง พวงแก้ม สี ชมพูอ่องต่องพี่ขอฝาก ฮัก
น้องพอได้บ่ ละนาง..
สา ละวัน เดินหน้าเดินหน้า เดินหน้า สาละวันเดินหน้าหน่อย สา ละวันเอ๊ย.
เดินหน้าแล้ว ตาซ้อนเล็กน้อยเจ้าผูส้ าวร่ างน้อยลอยหน้า ต่อไปราใกล้ๆ
ใจจะขาดรอนๆ
อร-ซรเอวบางท่าทาง ดังหงส์ฟ้อน..สา ละวันถอยหลังถอยหลัง ถอยหลัง สาละ
วันถอย หลังหน่อย
สา ละวันเอ๊ย.ถอย หลังแล้ว ขอเชิญ ราต่อเซินแม่ เซินพ่อ มาม่วนนากันสาละวัน นี้
ราขึ้น ราลงลุ ก ขึ้นแล้ว ก็ถอยหน้าถอยหลังถ้าบ่ระวัง ซิ เอวเคล็ด ดอกพ่อถ้าบ่
ระวัง ซิ เอวเคล็ด ดอกพ่อ

ตารางที่ 4.35 วิเคราะห์เพลงสาละวันราวง
เนือ้ เพลง
“โอ่..โอ้.เอ๊ย..แล้วกันโอ๊ย.เอ..นัน่ แหละ
หน่ า ย.น้ อ ยอ้ อ นแอ้ น แม่ น มิ่ ง สาว
สวรรค์ส าละวัน ตาคมสง่ า สม แท้น้อ
น้ อ ง.เตี้ ยลง สาละวัน เตี้ ยลง.เตี้ ยลง
สาละวันเตี้ ย ลง.เตี้ ย ลงก่ อน สา ละวัน
เอ๊ ย .เอยเตี้ ย ลงแล้ว ฟั ง พี่ สิ แอ่ ว เพลง
พลับพลึ ง กาลังช่ อใหม่ปลู กเอาไว้ อยู่
ในแดนดงรู ปหล่อ เขาออก มาโค้งราวง
ราวง สาละวัน.สา ละวัน”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงสื่ อความเป็ นอยู่ของ สังคม (วิถีชีวติ )
คนไทยทางภาคอีสานที่มีความสนุ ก
สนานหลังจากการทางาน มีการร้อง
เพลงและท าท่ า ทางประกอบ ตาม
เพลง
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึงความสนุกสนาน
ของชาว ภาคอีสาน โดยในเนื้ อเพลงกล่าวถึงการร่ วมสนุกกันหลังจากเสร็ จจากการทางาน มีการ้อง
เพลงและ ทาท่าทางประกอบ เช่นการย่อตัว การฟ้ อนรา
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมสังคม (วิถีชีวติ ) สะท้อนให้เห็นว่าค่านิยมของคนหนุ่มสาวในสมัยก่อน ตามงานต่างๆ ก็จะมี
การราวง ฟ้ อนรา เกิดความสนุ กสานและมีการพบปะพูดคุยกันอย่างมีความสุ ข ส่ วนมากใช้เพลงรา
วงที่มีการ ใช้ในงานบุญ งานบวช งานแต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ เป็ นต้นเพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
36) ลาดับที่ 36
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง สาวใต้ไร้คู่
ดาวใต้ เมืองตรัง
ชลธี ธารทอง

เนื้อหาเพลง “สาวใต้ไร้คู่”
“(ท่อน A) คนใต้ หัวใจก็ซื่อทาพรื้ อ หาแฟนยากแท้.....
หนุ่มเมืองไหน เขาก็ไม่แลหนุ่มเมืองไหน เขาก็ไม่แลติวา่ แม่ ของเรา จน.
จน ละก็มีหวั ใจคนใต้ น้ าอดน้ าทนร้องเพลง หาแฟนสักคนใครรัก สาวใต้หน้ามน
ลาบากลาบน ฉันไม่วา่ อะไรลาบากลาบน ฉันไม่วา่ อะไร
คนใต้ ถึงดาแต่รูปจูบหอม กว่าสาวเมืองไหนลองรัก ฉันบ้างเป็ นไรได้แนบชิ ด
แล้วคงติดใจ
เหมือนกับได้กิน ลูก สะตอสะตอ เมืองตรังนั้นคงอร่ อย หวาน คอเคยกิ นไหม
ลูกสะตอตัวฉัน ลูกไม่มีพ่อถ้าใครมาขอ สิ นสอด ไม่แพงถ้าใครมาขอ สิ นสอด
ไม่แพง.ใครรักสาวใต้..
“(ท่อน A) หัวใจไม่แกว่ง. ไม่เคยหลอกใคร เอาไปต้มแกงหน้าตาไม่แจ่ม
ถึงแก้มไม่แดงแต่ไม่เคยแกล้ง ให้ใครช้ าอก..
รักฉันซิพี่..ถ้าอยากจะมีลูกดก.เอาคนเมืองใต้ เอาไปกอดกก
ดีกว่ามีหมอน ไว้นอนแนบอกอย่ามาขี้ห๊ก ฉันก็แล้วกัน.
ใครรักสาวใต้..หัวใจไม่แกว่ง.ไม่เคยหลอกใคร เอาไปต้มแกงหน้าตาไม่แจ่ม
ถึงแก้มไม่แดงแต่ไม่เคยแกล้ง ให้ใครช้ าอก..
รักฉันซิพี่..ถ้าอยากจะมีลูกดก.เอาคนเมืองใต้ เอาไปกอดกก
ดีกว่ามีหมอน ไว้นอนแนบอกอย่ามาขี้ห๊ก ฉัน ก็แล้วกัน
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ตารางที่ 4.36 วิเคราะห์เพลงสาวใต้ไร้คู่
เนือ้ เพลง
“ฉันไม่ว่า อะไรลาบากลาบน ฉันไม่ว่า
อะไรคนใต้ ถึ ง ด าแต่ รู ป จู บ หอม กว่ า
สาวเมืองไหนลองรัก ฉันบ้างเป็ นไรได้
แนบชิ ด แล้วคงติดใจเหมือนกับได้กิน
ลู ก สะตอสะตอ เมื องตรั งนั้นคงอร่ อย
หวาน คอเคยกินไหม ลูกสะตอตัวฉัน”
“ถ้าใครมาขอ สิ นสอด ไม่แพง.ใครรัก
สาวใต้..หัวใจไม่แกว่ง.ไม่เคยหลอกใคร
เอาไปต้มแกงหน้าตาไม่แจ่ม

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงผูห้ ญิงที่รอความรัก สังคม (วิถีชีวติ )
เปรี ยบตนเองเป็ นสะตอซึ่ งเป็ นของดี
ของเมื อ งตรั ง ถึ ง จะไม่ ส วยแต่ ก็ รั ก
จริ ง กว่าผูห้ ญิงที่อื่น รับรองถ้าใครได้
คบ จะต้องติดใจ
ในเพลงกล่าวถึงผูห้ ญิงที่รอให้คนมา สังคม (วิถีชีวติ )
สู่ ข อ ถ้า ใครรั ก มาก็ จ ะรั ก ตอบ จะ
จริ งใจไม่หลอกใคร

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่ า วถึ ง สาวที่ ม าจาก
ดิ นแดนใต้ของไทย ที่ ย งั หาคู่ไม่ ได้ จึงมาร้ องเพลงหาคู่รัก โดยบอกว่าตัวเองเป็ นคนรั กจริ ง ไม่
หลอกใคร ไม่ทิ้งใคร ถ้าอยากมีลูกเยอะให้มาหาสาวใต้ รับรองจะต้องติดใจ และได้เปรี ยบเทียบกับ
สะตอซึ่งเป็ นของดี ประจาเมืองตรัง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมสังคม (วิถีชีวิต) แสดงให้เห็นถึงค่านิยมความรักของผูห้ ญิงที่รักใครรักจริ ง จริ งใจไม่หลอก
ใคร และอีกหนึ่ งค่านิ ยมของผูห้ ญิงสมัยก่อนที่จะต้องเก่งงานบ้านการเรื อน การหุ งต้ม หาอาหารให้
ชายผูเ้ ป็ นสามีกิน และการเลี้ยงดูลูกได้เป็ นอย่างดี
37) ลาดับที่ 37
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง สาวนาสั่งแฟน
พุม่ พวง ดวงจันทร์
วิเชียร คาเจริ ญ
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เนื้อหาเพลง “สาวนาสั่งแฟน”
“(ท่อน A) หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนา บ้างเน้อ พี่เน้อ อย่ามัวไปเห่ อแสงไฟในเมืองมัง่ คัง่
อย่ามัวไปจ้องติดนักร้องคนดัง ทุ่มเงินเป็ นตั้งแล้วก็ยงั ไม่ได้ตวั
ได้กินไข่ดาวสดสดคาวคาวหอมหอมฟุ้ งฟุ้ ง อย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุง้ แกงคัว่
เจอสาวงามทรงอย่าไปหลงตามัว ไปคว้ามามัว่ ระวังตัวหน่อยหนา
“(ท่อน A) เก็บเงิน ได้เท่าไรแล้วพี่ลุงมาป้ ามี พ่อของพี่บ่นหา
เมื่อไหร่ พี่จะกลับบ้านนาช่วยส่ งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหม
หากพี่กลับมาซื้ อผ้าตาตา ฝากน้องบ้างเน้ออย่าให้คอยเก้อนะพี่อยากมีเสื้ อใหม่
อย่ า พาหญิ ง งามกลั บ มาหยาม น้ าใจ หากพามาได้ แ ต่ อ ย่ า ให้ ส วยเกิ น
หากพี่กลับมาซื้ อผ้าตาตาฝากน้องบ้างเน้ออย่าให้คอยเก้อนะพี่อยากมีเสื้ อใหม่
อย่าพาหญิงงามกลับมาหยามน้ าใจหากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกิน
ตารางที่ 4.37 วิเคราะห์เพลงสาวนาสั่งแฟน
เนือ้ เพลง
“หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนา บ้างเน้อ
พี่เน้ออย่า มัวไปเห่ อแสงไฟในเมื อง
มัง่ คัง่ อย่ามัวไปจ้องติ ดนักร้ องคนดัง
ทุ่มเงินเป็ นตั้งแล้วก็ยงั ไม่ได้ตวั ”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงความรักของหญิงสาว สังคม (วิถีชีวติ )
ที่บอกกับชายหนุ่มว่าอย่าไปหลงแสงสี
ในเมื อ งหลวงที่ ท างานอยู่ อย่า ไปติ ด
นักร้องจนเงินตัวเองหมด

“เก็ บ เงิ น ได้เ ท่ า ไรแล้ว พี่ ลุ ง มาป้ ามี
พ่ อ ของพี่ บ่ น หาเมื่ อ ไหร่ พี่ จ ะกลับ
บ้านนาช่ วยส่ งข่าวมาล่ วงหน้าจะได้
ไหมหากพี่ ก ลับ มาซื้ อ ผ้า ตาตา ฝาก
น้องบ้างเน้อ”

ในเพลงกล่าวถึ งผูห้ ญิงที่ฝากไปถึ งคน สังคม (วิถีชีวติ )
รักว่าทางานเก็บเงินได้เท่าไรแล้ว มีแต่
คนที่บา้ นถามถึง ถ้ากลับบ้านอย่าลืมซื้ อ
เสื้ อผ้าสวยๆกลับมาฝากด้วย

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงกล่าวถึงสาวบ้านนาสั่งลา
คนรักที่กาลังทางานอยู่ที่เมืองหลวง ฝากเตือนคนรักว่าอย่าหลงแสงสี อย่าหลงนักร้องที่มีหน้าตา
สวย อย่าลืมบ้านที่เราเคยอยู่ กับข้าวที่เราเคยกิน ทุกคนที่นี่ถามหาว่าเมื่อไรจะกลับมาหา ถ้ากลับมา
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ให้ซ้ื อเสื้ อผ้า สวยๆ มาฝากด้วยและที่สาคัญอย่ามาผูห้ ญิงอื่นกลับมาแต่ หากพากลับมาได้แต่อย่า ให้
สวยเกิน
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมสังคม (วิถีชีวิต) สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าเมืองหลวงเพื่อไปทางานเป็ นค่านิยมของคนไทย
สมัยก่อนซึ่ งทุกคนคิดว่าจะมีความสุ ขกว่าที่จะอยูบ่ า้ นของตัวเอง นอกจากนี้ ยงั สะท้อนวัฒนธรรม
ความเป็ นอยูข่ องคนไทยในสมัยก่อนที่มีความเป็ นอยูท่ ี่แตกต่างกัน ระหว่างเมืองกรุ งกับต่างจังหวัด
ที่มีวถิ ีชีวติ แตกต่างกันโดยสิ้ นเชิง
38) ลาดับที่ 38
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง สาวผักไห่
ชาตรี ศรี ชล
ชาตรี ศรี ชล

เนื้อหาเพลง “สาวผักไห่”
“(ท่อน A) โอกาสหน้า พี่จะมาหาใหม่ไม่ลืมคนชื่อวิไลบ้านผักไห่อยุธยา
แม่คุณคนสวยพี่จะมาช่วย ทานาเห็นข้าวมันขึ้นราคา อยากมีพอ่ ตาทานาดู
พี่คนจร จะหาคู่นอนคู่ดวงแดต้องกลับ ไปบอกพ่อแม่ เพื่อให้แกได้รับ รู้ ลูก มี
ภรรยาได้เป็ นชาวนาคงน่าดูจะได้เป็ นย่า เป็ นปู่ เพราะเลือดไอ้หนูเป็ นชาวนา
“(ท่อน A) ข้าวขึ้นราคาอย่าหลงวาจาไอ้เสี่ ยหนุ่ มพี่อยู่ไกลหัวใจมันกลุ ้ม ร้ อนรุ่ มดัง่ เดือน
เมษา น้ าตาลใกล้มดอย่าให้พี่อดอาลัยหาไม่นานพี่ก็กลับมา มาหมั้นสาวนาชื่อว่า
วิไล โอกาสหน้าเข้าพรรษาเทศกาลจงคอยพี่ก่อนไม่นานพี่กลับบ้านกรุ งไกร
พี่คนบางกอกไม่เคยคิดหลอกดัง่ คาใครก็เพราะพี่รักปั กใจ แม่สาวผักไห่ อยุธยา.
ข้าวขึ้ นราคาอย่าหลงวาจาไอ้เสี่ ยหนุ่ มพี่อยู่ไกลหัวใจมันกลุ ้มร้ อนรุ่ มดัง่ เดื อน
เมษา น้ าตาลใกล้มดอย่าให้พี่อดอาลัยหาไม่นานพี่ก็กลับมา มาหมั้นสาวนาชื่อว่า
วิไล โอกาสหน้าเข้าพรรษาเทศกาลจงคอยพี่ก่อนไม่นานพี่กลับบ้านกรุ งไกร
พี่คนบางกอกไม่เคยคิดหลอกดัง่ คาใครก็เพราะพี่รักปักใจ แม่สาวผักไห่อยุธยา..
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ตารางที่ 4.38 วิเคราะห์เพลงสาวผักไห่
เนือ้ เพลง
“โอกาสหน้า พี่ จ ะมาหาใหม่ ไ ม่ ลื ม
คนชื่ อวิ ไ ลบ้า นผัก ไห่ อยุ ธ ยาแม่ คุ ณ
คนสวยพี่จะมาช่วย ทานาเห็นข้าวมัน
ขึ้นราคา อยากมีพ่อตาทานาดูพี่คนจร
จะหาคู่ น อนคู่ ด วงแดต้ อ งกลั บ ไป
บอกพ่อแม่ เพื่อให้แกได้รับรู ้...”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
กล่าวถึงวัฒนธรรมความเป็ นอยูข่ องคน สังคม (วิถีชีวติ )
หนุ่ ม สาวที่ อ ยู่ ใ นเมื อ งกรุ ง และสาว
ชาวนาที่จงั หวัดอยุธยา ที่คนไกลจะไม่
ลืมกัน และจะบอกพ่อแม่มาสู่ ขอ

“โอกาสหน้า พี่ จ ะมาหาใหม่ ไ ม่ ลื ม
คนชื่ อวิ ไ ลบ้า นผัก ไห่ อยุ ธ ยาแม่ คุ ณ
คนสวยพี่จะมาช่วย ทานาเห็นข้าวมัน
ขึ้นราคา อยากมีพ่อตาทานาดูพี่คนจร
จะหาคู่ น อนคู่ ด วงแดต้ อ งกลั บ ไป
บอกพ่อแม่”

เป็ นวิ ถี ชี วิ ต ที่ สื่ อ ให้ เ ห็ นในเพล ง สังคม (วิถีชีวติ )
เกี่ ย วกับ การท านา และวิ ถี ข องอาชี พ
ดั้ง เดิ ม ของคนไทยในสมัย ก่ อ นที่ มี
อาชีพทานาเป็ นอาชีพหลัก

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึงสาวผักไห่ จังหวัด
อยุธยาที่หนุ่มเมืองบางกอกมาหลงรักหลังจากที่มาช่วยทานา ฝากเตือนว่าข้าวขึ้นราคาก็อย่าไปหลง
รัก เสี่ ยที่อื่น ให้รอพี่กลับมาหมั้นในวันเข้าพรรษาหน้า
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมสังคม (วิถีชีวิต) สะท้อนถึงอาชี พหลักของไทยได้แก่การทานา โดยมีการมาช่วยทานาของ
ชาวบ้าน มีการกล่าวถึงเศรษฐกิจเรื่ องข้าวที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยูเ่ รื่ อยๆ

131
39) ลาดับที่ 39
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง สาวฝั่งโขง
ปอง ปรี ดา
คาบัน ผิวขา

เนื้อหาเพลง “สาวฝั่งโขง”
“(ท่อน A) โอ้ ฝั่งลาน้ าโขง ยามเมื่อแลงค่าลง สาวเจ้าคงลงเล่นตามท่า
สาวเจ้าคงสิ เพลินหนักหนา ข้อยหรื อมาคอยท่าสาวเจ้าอย่ามัวหลงลอย
ขึ้นจากโขงเถิดหนามาเฝ้ าคอยขวัญตาน้องอย่าช้าเพราะเฮาเฝ้ าคอย
โขงพาใจข้อยนี้เลื่อนลอยเกรงฮักเฮาจะปล่อยใหลล่องลอยบ่กลับคืนมา
โอ้หนอแม่สาวฝั่งโขงข้อยหรื อหลงคอยเจ้าฮักสาวเจ้านั้นหนักหนา
ขอให้สาวเจ้าโปรดเมตตาเพียงตอบคาฮักมาขวัญตาเจ้าอย่าเอียงอาย
ข้อยจากสาวฝั่งโขงนอนหลับตาบ่ลงคิดพะวงสาวเจ้าจะหน่าย
แม้นได้สาวเจ้ามาแนบกายข้อยสิ ตายบ่วา่ นอนคอยท่าผวาแต่กอดหมอน
ข้อยจากสาวฝั่งโขงนอนหลับตาบ่ลงคิดพะวงสาวเจ้าจะหน่าย
แม้นได้สาวเจ้ามาแนบกายข้อยสิ ตายบ่วา่ นอนคอยท่าผวาแต่กอดหมอน
ตารางที่ 4.39 วิเคราะห์เพลงสาวฝั่งโขง
เนือ้ เพลง
“โอ้ หนอแม่ ส าวฝั่ ง โขงข้อ ย หรื อ
หลงคอยเจ้าฮักสาวเจ้านั้นหนักหนา
ขอ ให้สาวเจ้าโปรดเมตตาเพียง ตอบ
คาฮักมาขวัญตาเจ้าอย่าเอี ยงอายข้อย
จากสาวฝั่ งโขงนอนหลับต าบ่ลงคิด
พะวงสาวเจ้าจะหน่ายแม้น ได้สาวเจ้า
มาแนบกายข้อยสิ ตายบ่วา่ ”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงความรักของชายหนุ่ ม สังคม (วิถีชีวติ )
ที่มีหญิงสาวฝั่งโขง ขอให้หญิงสาว รับ
รั ก ไม่ เช่ นนั้นก็คงนอนไม่หลับ ถ้าได้
หญิงสาวมาอยูข่ า้ งกายถึงตายก็จะไม่วา่
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึงความรักของชาย
หนุ่มที่หลงรักสาวฝั่งโขง ที่มีวถิ ีชีวติ เมื่อค่าลงก็ลงเล่นน้ ากัน จึงมีคาพร่ าราพรรณจากชายหนุ่มผูห้ ลง
รักว่า อย่าหนี หน่ายเอียงอาย จงรับรักและหากได้สาวมากอดแนบกายก็คงสมใจนัก ถ้าได้หญิงสาว
มาเป็ นคู่รัก ชาติน้ ีถึงตายก็ไม่เป็ นไร
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (วิถีชีวิต) ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็ นอยูข่ องคนริ มฝั่งลาน้ าโขง ที่ใช้แม่น้ าใน
การดารง ชี วิตอย่างเรี ยบง่าย มีความสุ ขกันตามครรลอง มีมองหนุ่ มจีบสาว มีความสุ ขเฮฮากันตาม
ประสา
40) ลาดับที่ 40
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง สาวสวนแตง
สุ รพล สมบัติเจริ ญ
พยงค์ มุกดา

เนื้อหาเพลง “สาวสวนแตง”
“(ท่อน A) สาว สวนแตงแห่งเมืองสุ พรรณชื่อเสี ยงน้องมาลือลัน่ ดังโจษจันไปทั้งทัว่ กรุ ง
เพราะเข้า ประกวด เทพีสวนแตงดาวรุ่ ง ภาพเจ้า มาถึ ง กรุ ง เจ้าจึ งพุ่งสู่ ความ
สนใจ สาวสวนแตงเปลี่ยนแปลงศักดิ์ศรี ข่าวภาพน้องเป็ นเทพี จึงได้มีชื่อเสี ยง
เกริ กไกร เสี ยงหนังสื อพิมพ์ แมวมองหมายปองเจ้าไปสู่ ดารายิ่งใหญ่ สู่ กลิ่ น
ไอของความลาวัลย์
“(ท่อน B) ข่าวสังคมเขาชมไม่สร่ างวิทยุต่างต่างมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวัน
กลัวเจ้าเพลินจนลืมสุ พรรณสวนแตงแหล่งเรารักมัน่ เฝ้ าคอยวันให้เจ้ากลับไป
สาวสวนแตงแห่งเมืองสุ พรรณพี่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันทร์ แม่แตงร่ มใบ
พื้นดิ นแล้งแห้ง ไร่ แตงเหมือนคนหมองไหม้โปรดไปเป็ นขวัญใจ กลับสู่ ไร่
นะสาวสวนแตง..
“(ท่อน AB) ข่าว สังคมเขาชมไม่สร่ างวิทยุต่างต่างมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวัน
กลัวเจ้าเพลินจนลืมสุ พรรณสวนแตงแหล่งเรารักมัน่ เฝ้ าคอยวันให้เจ้ากลับไป
สาวสวนแตงแห่งเมืองสุ พรรณพี่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันทร์ แม่แตงร่ มใบ
พื้นดิ นแล้งแห้ง ไร่ แตงเหมือนคนหมองไหม้โปรดไปเป็ นขวัญใจ กลับสู่ ไร่
นะสาวสวนแตง

133
ตารางที่ 4.40 วิเคราะห์เพลงสาวสวนแตง
เนือ้ เพลง
“สาวสวนแตงแห่ งเมืองสุ พรรณ ชื่ อเสี ยง
น้องมาลื อลัน่ ดังโจษจันไป ทั้ง ทัว่ กรุ ง
เพราะเข้าประกวด เทพี สวนแตงดาวรุ่ ง
ภาพเจ้ามาถึงกรุ ง เจ้าจึงพุ่งสู่ ความสนใจ
สาวสวนแตง เปลี่ ยนแปลงศัก ดิ์ ศรี ข่ า ว
ภาพน้องเป็ นเทพี”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ าวถึงหญิงสาวแห่ งเมือง สังคม (วิถีชีวติ )
สุ พรรณที่ไปประกวดเทพีสวนแตง
แล้ว ได้รั บ รางวัล จนโด่ ง ดัง ไปทั่ว
เมือง

“ข่าว สังคมเขาชมไม่สร่ างวิทยุ ต่างต่างมี
คนขอเพลงให้ฟังทั้งวันกลัว เจ้าเพลินจน
ลื ม สุ พ รรณสวนแตง แหล่ ง เรารั ก มั่น
เฝ้ าคอยวันให้เจ้ากลับไป สาว สวนแตง
แห่งเมืองสุ พรรณ”

ในเพลงกล่ า วถึ ง ความโด่ ง ดัง ของ สังคม (วิถีชีวติ )
หญิ ง สาวที่ มี ก ารประกาศผ่า นวิท ยุ
จนคนรั ก กลัว ว่ า หญิ ง สาวจะหลง
ความดัง ลื ม บ้านเกิ ดของตัวเอง แต่
ได้แค่เฝ้ ารอให้หญิงสาวกลับมา

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึงชายหนุ่มที่มีความ
รักกับหญิงสาว วันหนึ่ งหญิงสาวสวนแตงแห่ งเมืองสุ พรรณบุรีเกิ ดมีชื่อเสี ยงจากการประกวดเทพี
จึงทาให้มีแมวมองพาไปเมืองกรุ ง จึงทิง้ บ้านนา ทิง้ สวนแตง และลืมสุ พรรณไม่กลับมาอีก ทาได้แค่
ฟังวิทยุข่าวสารเฝ้ ารอให้คนรักกลับมา
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (วิถีชีวิต) ค่านิ ยมของคนในสมัยก่อนที่นิยมเข้าเมืองมาทางาน และยิ่งมีชื่อเสี ยงยิ่ง
สามารถ หาเงิ นได้ และที่ สาคัญเนื้ อเพลงได้สะท้อนถึงค่านิ ยมการสื่ อสาร ผ่านวิทยุที่คนนิ ยมขอ
เพลงให้แก่ดารา หรื อผูท้ ี่มีชื่อเสี ยง จึงเป็ นสื่ อสาคัญในเมืองไทยสมัยก่อน
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41) ลาดับที่ 41
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง สาวอีสานรอรัก
อรอุมา สิ งห์สิริ
สุ มทุม ไผ่ริมปิ ง

เนื้อหาเพลง “สาวอีสานรอรัก”
“(ท่อน A) น้องเป็ นสาวขอนแก่น ยังบ่เคยมีแฟน บ้านอยูแ่ ดนอีสาน
น้องเป็ นสาววัยอ่อน ได้แต่นอนตะแคง ยามเมื่อแลงฝันหวาน
จะมีชายใด ไผเดต้องการ จะมีชายใด ไผเดต้องการ
หมายปองน้องนัน่ แม้ตอ้ งการจะคอย
สาวอีสานบ้านป่ า เช้าก็ไปทานา ค่าแลงมาเหงาหงอย
เขาว่าน้องเป็ นลาว เป็ นสาวเมืองอีสาน ใจน้องนั้นเลื่อนลอย
จงเอ็นดู แน้เด้ออ้ายเด้อ จงปรานีนอ้ งแนจัก๊ หน่อย
ฮักน้องบ่อยบ่อย พอน้องได้พลอยดีใจ
“(ท่อน A) ใจดวงเดียวที่นอ้ งมีอยู่ เปิ ดประตูให้แล้วดวงใจ
พี่อย่ามองว่าน้องต้อยต่า หากจะดาก็ดาแต่กาย
สาวอีสานมองเหม่อ นอนละเมอเหม่อคอยใจเลื่อนลอยคอยหาย
เห็นเป็ นลูกชาวนา อ้ายจึงบ่อยากจา บ่อยากมาหมั้นหมาย
“(ท่อน A) คอยแรมปี น้องนี้เอียงอาย คอยคอยคอย น้องคอยจนอาย
คิดแคลงแหนงหน่าย หรื ออ้ายบ่อยากมาแล
ใจดวงเดียวที่นอ้ งมีอยู่ เปิ ดประตูให้แล้วดวงใจ
พี่อย่ามองว่าน้องต้อยต่า หากจะดาก็ดาแต่กาย
สาวอีสานมองเหม่อ นอนละเมอเหม่อคอยใจเลื่อนลอยคอยหาย
เห็นเป็ นลูกชาวนา อ้ายจึงบ่อยากจา บ่อยากมาหมั้นหมาย
คอยแรมปี น้องนี้เอียงอาย คอยคอยคอย น้องคอยจนอาย
คิดแคลงแหนงหน่าย หรื ออ้ายบ่อยากมาแล
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ตารางที่ 4.41 วิเคราะห์เพลงสาวอีสานรอรัก
เนือ้ เพลง
“น้องเป็ นสาวขอนแก่น ยังบ่เคย มี
แฟน บ้านอยู่แดนอีกสานน้อง เป็ น
สาววัยอ่อน ได้แต่นอนตะแคง ยาม
เมื่อแลงฝันหวานจะมีชายใด ไผเด
ต้องการ จะมีชายใด ไผเดต้องการ
หมายปองน้องนั่น แม้ตอ้ งการจะ
คอย”

การตีความหมาย
ใ นเพ ล งก ล่ าวถึ งหญิ งส า ว
ขอนแก่นที่ รอคอยความรัก ทุก
วัน ได้แ ค่ ฝั น จะมี ชายคนไหน
มารักด้วย

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
สังคม (วิถีชีวติ )

“สาวอี สานบ้า นป่ า เช้า ก็ไ ปท านา
ค่าแลงมาเหงาหงอยเขาว่าน้องเป็ น
ลาว เป็ นสาวเมืองอีสาน ใจน้องนั้น
เลื่ อนลอยจงเอ็นดู แน้เด้ออ้ายเด้อ
จงปรานี น้องแนจัก๊ หน่ อย ฮักน้อง
บ่อยบ่อย พอน้องได้พลอยดีใจ”

ในเพลงกล่ า วถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของ
หญิงสาว ที่มี อาชี พทานา เวลา
ว่างก็ได้แต่เหงาเพราะไม่มีคู่รัก
ขอแค่มีคนมารักก็ดีใจ

สังคม (วิถีชีวติ )

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่ าวถึ งสาวอีสานแห่ ง
เมือง ขอนแก่ นที่ ยงั ไม่เคยมี แฟน ยังไม่เคยมีคู่ ซึ่ งมีอาชี พทานา ที่ถึงแม้ตวั จะดาเพราะทานา แต่
ภายในจิตใจนั้นเป็ นคนดี และยังรอคอยคนมารัก
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมสังคม (วิถีชีวิต) สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็ นอยูข่ องคนในสมัยก่อน มีวิถีของการ
ทานา จะเห็ นได้ว่าไม่ว่าภาคใดของไทยก็จะมีการทานา เป็ นอาชี พหลักของคนไทย สื่ อถึ งความ
พอเพียง ของคนไทย
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42) ลาดับที่ 42
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง สิ บหกปี แห่งความหลัง
สุ รพล สมบัติเจริ ญ
สุ รพล สมบัติเจริ ญ

เนื้อหาเพลง “สิ บหกปี แห่งความหลัง”
“(ท่อน A) สิ บหกปี แห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่น
สิ บหกปี เหมือนสิ บหกวันรักเอ๋ ยช่างสั้นไม่ยงั่ ยืน มีหวานมีชื่นมีขื่นมีขม..
สิ บหกปี ที่เธอและฉัน ครองความรักกันสุ ขสันต์สุดเหลือข่ม
อุตส่ าห์ถนอมน้ าใจกันมาไม่เคยนึกว่าจะมาระทม
กลายเป็ นสวรรค์ล่มอกตรมกลัดหนอง..
“(ท่อน A) ไปดีเถิดนะพี่ขออวยพร ให้เจ้าไปดี
ลืมสิ บหกปี เสี ยเถิดนะน้อง นึกว่าหลับฝันชัว่ พลันเราตื่นลืมคืนเราสอง
ที่ครองความรักกันมาถึงสิ บหกปี
สิ บหกปี แห่งความฝันทั้งที่เธอและฉันจบเกมรักกันเพียงนี้
สิ บหกวันเหมือนสิ บหกเดือนสิ บหกเดือนเหมือนสิ บหกปี
พี่ตรมฤดีเพราะพี่ขาดเธอ
ตารางที่ 4.42 วิเคราะห์เพลงสิ บหกปี แห่งความหลัง
เนือ้ เพลง
“สิ บหกปี แห่ งความหลังทั้งรักทั้งชัง
ทั้งหวานและขมขื่ นสิ บหกปี เหมื อน
สิ บ หกวัน รั ก เอ๋ ย ช่ า งสั้ นไม่ ย ั่ง ยื น มี
หวานมีชื่นมีขื่นมีขม..”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงระยะเวลาความรักของ สังคม (ความรัก)
คู่รักที่เคยรักกัน มีท้ งั มีความสุ ขด้วยกัน
และทุกข์ดว้ ยกัน เวลา 16 ปี ของความ
รักมันช่างสั้นเหมือนแค่ 16 วัน

“..สิ บหกปี ที่เธอและฉันครองความ
รักกันสุ ขสันต์เหลือข่มอุตส่ าห์ถนอม
น้ า ใจกันมาไม่ เคยนึ ก ว่าจะมาระทม
กลายเป็ นสวรรค์ ล่ ม อกตรมกลั ด
หนอง..ไปดีเถิดนะพี่ขออวยพรให้เจ้า
ไปดี”

ในเพลงกล่ าวถึ งความรักที่เคยมีความ สังคม (ความรัก)
สุ ขด้วยกันยาวนานถึง 16 ปี แต่ไม่คิดว่า
ความรักที่เคยสุ ขนั้นจะกลายเป็ นความ
ทุ ก ข์ ข นาดนี้ อวยพรให้ ค นรั ก โชคดี
หลังจากที่เลิกกัน
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงกล่าวถึงความรักของคู่รักที่
มีระยะเวลาที่คบกันถึงสิ บหกปี มีท้ งั ความสุ ขและความทุกข์ร่วมกัน เมื่อย้อนนึกถึงความหลังครั้งที่
ผ่านมา คิดว่าความรัก สิ บหกปี เหมือนแค่สิบหกวัน ผ่านไปอย่างรวดเร็ ว แต่ก็รักได้จบลง ได้แต่อวย
พรให้คนรัก โชคดีค่านิยมของ
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์ เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมสังคม (ความรัก) ที่แสดงให้เห็นว่ามีคนที่ยงั ยึดมัน่ ในความรัก รักใครรักจริ ง ไม่ใช่รักแค่วบู
วาบ แต่ถึงแม้จะรักกันยาวนานแค่ไหน สุ ดท้ายเมื่อไม่มีใจให้กนั ก็ตอ้ งเลิกรากันไปเหลือแค่ความ
ทรงจา
43) ลาดับที่ 43
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง หนุ่มนาข้าว – สาวนาเกลือ
ศรเพชร ภิญโญ, น้องนุช ดวงชีวนั
ศรเพชร ภิญโญ

เนื้อหาเพลง “หนุ่มนาข้าว – สาวนาเกลือ”
“(ท่อน A) ช.บ้านของพี่ทานาทานา ปลูกข้าว ทุกเมื่อ
ญ.น้องก็ทานาเกลือขายเกลือ เพื่อซื้ อ ข้าวกิน
ช.บ้าน ของพี่ อยูท่ ี่กา-ฬสิ นธุ์
“(ท่อน A) ญ.ส่ วนตัวยุพิน อยูส่ มุทร สา-คร
ช.พี่มาเจอะคนงามคนงาม มาเที่ยวดาว คะนอง
ญ.นับว่าเป็ นบุญของน้องมา พบ ที่พี่ทกั น้องก่อน
ช.อยากไป อยูจ่ งั ที่สมุทร สาคร
“(ท่อน A) ญ.อย่ามาเว้าวอน พูดมากลัวไม่จริ ง
ช.พี่ทานา ปลูกข้าว รักน้องสาวแก้มเรื่ อ
ญ.น้องก็ทา นาเกลือ
ช.หนุ่ม นาข้าวไม่ทอดทิ้ง
ช.ถ้าพี่จะ ไปขอ ไปขอ พ่อจะว่า อย่างไร
ญ.น้องสุ ดแสนดีใจ ถ้าพี่ไปขอน้อง จริ งจริ ง
ช.หนุ่มนาข้าว รับรอง ไม่ทอดทิ้ง
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“(ท่อน A) ญ.ถ้ารักน้องจริ ง อย่าทิ้งสาวนาเกลือ
ช.พี่ทานา ปลูกข้าว รักน้องสาวแก้มเรื่ อ
ญ.น้องก็ทา นาเกลือ
ช.หนุ่ม นาข้าวไม่ทอดทิ้ง
ช.ถ้าพี่จะไปขอ ไปขอ พ่อจะว่า อย่างไร
ญ.น้องสุ ดแสนดีใจ ถ้าพี่ไปขอน้อง จริ งจริ ง
ช.หนุ่มนาข้าวรับรอง ไม่ทอดทิ้ง
“(ท่อน A) ญ.ถ้ารักน้องจริ ง อย่าทิ้งสาว นาเกลือ
ตารางที่ 4.43 วิเคราะห์เพลงหนุ่มนาข้าว – สาวนาเกลือ
เนือ้ เพลง
“ช.บ้านของพี่ทานาทานา ปลูกข้าว
ทุกเมื่อ
ญ.น้องก็ทานาเกลือขายเกลือ เพื่อซื้ อ
ข้าวกิน
ช.บ้าน ของพี่ อยูท่ ี่กา-ฬสิ นธุ์
ญ.ส่ วนตัวยุพิน อยูส่ มุทร สา-คร”

การตีความหมาย
ในเพลงกล่ า วถึ ง อาชี พ ของชาย
หญิงที่ แตกต่างกัน ฝ่ ายชายมีอาชีพ
ท านาข้า ว ที่ บ ้า นเกิ ด อยุ่ก าฬสิ น ธุ์
ฝ่ ายหญิ งมี อาชี พ ท านาเกลื อ บ้า น
เกิดอยูท่ ี่สมุทรสาคร

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
สังคม (วิถีชีวติ )

“ช.อยากไป อยูจ่ งั ที่สมุทร สาคร
ญ.อย่ามาเว้าวอน พูดมากลัวไม่จริ ง
ช.พี่ทานา ปลูกข้าว รักน้องสาวแก้มเรื่ อ
ญ.น้องก็ทา นาเกลือ
ช.หนุ่ม นาข้าวไม่ทอดทิง้
ช.ถ้าพี่จะ ไปขอ ไปขอ
พ่อจะว่า อย่างไร
ญ.น้องสุ ดแสนดีใจ ถ้าพี่ไปขอน้อง
จริ งจริ ง
ช.หนุ่มนาข้าว รับรอง ไม่ทอดทิง้ ”

ในเพลงกล่าวถึงการหยอกล้อของ
ชาย หญิง เกี่ยวกับความรัก มีการสู่
ขอ และสั ญ ญาว่า ถ้า รั ก กัน จะไม่
ทอดทิ้งแน่นอน

สังคม (วิถีชีวติ )
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่ าวถึ งเพลงคู่ที่โด่ งดัง
มากในสมัยก่อนจนถึงปั จจุบนั ในเนื้อเพลงกล่าวถึงชายหนุ่มที่มีอาชีพทานาข้าว ไปจีบสาวที่มีอาชีพ
ทานาเกลือ มีการบอกจังหวัดบ้านเกิด และจะพาพ่อแม่ไปสู่ ขอ ฝ่ ายหญิงก็เต็มใจ และบอกว่าหากรัก
จริ งก็อย่างทิ้งกัน ฝ่ ายชายรับปากว่าไม่ทิ้งอย่างแน่นอน
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมสังคม (วิถีชีวติ ) แสดงให้เห็นถึงการประกอบอาชีพของคนไทยเกี่ยวกับการทานาข้าวและนา
เกลื อ ซึ่ งเป็ นอาชี พ หลัก ของคนไทย และค่ า นิ ย มความรั ก ที่ จะเชื่ อมันในตัว คนรั ก ว่า จะรั ก กัน
ตลอดไปไม่ทิง้ กัน
44) ลาดับที่ 44
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง ไหนว่าไม่ลืม
ผ่องศรี วรนุช
สุ รพล สมบัติเจริ ญ

เนื้อหาเพลง “ไหนว่าไม่ลืม”
“(ท่อน A) ไหน ว่า ไม่ลืม…ไม่ลืมไม่เลือน เหมือนเดือนคู่ฟ้า…
ไม่ทนั แสงเดือน จะเลือนหลีกร้อย…
ไม่ทนั เมฆน้อยจะคล้อยผ่านมา ไม่ทนั ตะวันลับฟ้ า ก็ลืม…(ผูช้ ายนะโธ่ ผชู้ าย..ไม่
ทันเท่าไรก็ลืม)
“(ท่อน A) ไหนว่า ไม่ลืม…ไม่ลืมไม่เลือน ชัว่ เดือนแหละปี …
ไม่จริ งเหมือนคา พูดเลยสักครั้ง…ไม่จริ งเหมือนดังพูดเลยสักที
ไม่ทนั ถึงปี แล้วพี่ ก็ลืม..(ไม่ทนั ถึงปี ก็ลืม)
น้ าคาผูช้ ายพูดง่ายฟังยาก…(ผูช้ ายนะโธ่ผชู้ าย) พูดจาซ้ าซากปากว่าไม่ลืม…(ปาก
ว่าไม่ลืมไม่ลืม) พอมีรักสองมาครองอกเขา…ก็พลันทิ้งเราเปลี่ยนใจหลงลืม
นี่แหละนิสัย ผูช้ ายชอบลืม…ผูช้ ายนะโธ่ผชู้ าย…(ไม่ทนั เท่าไรก็ลืม)
“(ท่อน A) ไหนว่า ไม่ลืม…ไม่ลืมสัญญาที่เคยผูกพันธ์ จะเอาแน่นอนอะไรกับเขา…เมื่อยาม
ใกล้เราก็ทาปากหวาน พูดพร่ าราพันว่าจะไม่ลืม… ผูช้ ายนะโธ่ ผชู้ าย…(ไม่ทนั
เท่ า ไรก็ ลื ม ) ผู ้ช ายนะโธ่ ผู้ช าย(ไม่ ท ัน เท่ า ไรก็ ลื ม ) น้ าค าผู้ช ายพู ด ง่ า ยฟั ง
ยาก…(ผูช้ ายนะโธ่ผชู้ าย) พูดจาซ้ าซากปากว่าไม่ลืม…(ปากว่าไม่ลืมไม่ลืม) พอมี
รักสองมาครองอกเขา…ก็พลันทิ้งเราเปลี่ยนใจหลงลืม
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นี่แหละนิสัย ผูช้ ายชอบลืม…ผูช้ ายนะโธ่ผชู้ าย (ไม่ทนั เท่าไรก็ลืม)
“(ท่อน A) ไหนว่า ไม่ลืม…ไม่ลืมสัญญาที่เคยผูกพันธ์ จะเอาแน่นอนอะไรกับเขา…เมื่อยาม
ใกล้เราก็ทาปากหวาน พูดพร่ าราพันว่าจะไม่ลืม…
ผูช้ ายนะโธ่ ผชู ้ าย…(ไม่ทนั เท่าไรก็ลืม) ผูช้ ายนะโธ่ ผูช้ าย…(ไม่ทนั เท่าไรก็ลืม)
ผูช้ ายนะโธ่ ผชู ้ าย…(ไม่ทนั เท่าไรก็ลืม) ผูช้ ายนะโธ่ ผูช้ าย…(ไม่ทนั เท่าไรก็ลืม)
ผูช้ ายนะโธ่ผชู ้ าย…(ไม่ทนั เท่าไรก็ลืม)
ตารางที่ 4.44 วิเคราะห์เพลงไหนว่าไม่ลืม
เนือ้ เพลง
การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
“ไหน ว่ า ไม่ ลื ม …ไม่ ลื ม ไม่ เ ลื อ น ในเพลงกล่าวถึงความรักของหญิงสาว สังคม (ความรัก)
เหมื อนเดื อนคู่ฟ้า…ไม่ทนั แสงเดื อน ที่มีต่อชายหนุ่ ม เคยสัญญาว่าจะไม่ลืม
จะเลือนหลีกร้อย…ไม่ทนั เมฆน้อยจะ ความรักที่มีให้กนั แต่สุดท้ายผูช้ ายก็ลืม
คล้อ ยผ่า นมา ไม่ ท ัน ตะวัน ลับ ฟ้ า ก็
ลืม”
จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึงการคร่ าครวญของ
ฝ่ ายหญิงที่มีต่อชายอันเป็ นที่รัก ตอนอยูด่ ว้ ยกันสัญญาว่าจะไม่ลืมกัน แต่พออยูไ่ กลกันก็ลืมง่ายดาย
ผูช้ ายทุกคนก็เป็ นแบบนี้ นี่แหละนิสัยของผูช้ ายที่แท้จริ ง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมสังคม (ความรัก) แสดงให้เห็นว่าค่านิ ยมของผูช้ ายที่เป็ นใหญ่มกั เจ้าชูม้ ีผหู้ ญิงไปทัว่ และมา
สัญญา ไว้กบั ฝ่ ายหญิงว่าจะไม่มีใครและจะไม่ลืมกัน แต่ในที่สุดก็ลืม
45) ลาดับที่ 45
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง อยากดัง
กังวานไพร ลูกเพชร
สยาม เมืองราช
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เนื้อหาเพลง “อยากดัง”
“(ท่อน A) อยากดัง ทาไมถึงอยากดังอยากดัง ทาไมถึงอยากดัง.โอ.. โอ๊ะโอโอ๊ะโอโอโอ่
โอ๊ะโอโอโอ่โอโอ๊.โอโอ๊ะโอ มนุษย์เรานี้ มักจะมีแปลกแปลก
กลัวโลกจะแตก กลัวฟ้ าก็จะพัง....
“(ท่อน A) พูดถึงคนไทย นั้นมีหลายชนิดบ้างอยากพูดอังกฤษเรี ยนแบบฝรั่ง.
เสี ยงยูยู ไอไอ ภาษาไทยลืมสิ้ น ข้าวมีไม่ยกั กิน ดันไปกินขนมปัง
อยากดัง ทาไมถึ งอยากดังอยากดัง ทาไมถึ งอยากดัง.โอ.. โอ๊ะโอโอ๊ะโอโอโอ่
โอ๊ะโอโอโอ่โอโอ๊.โอโอ๊ะโอบ้างก็อยากร้องเพลงทาครื้ นเครงวางโก้
เอารู ปร่ างออกไปโชว์นึกว่าโก้เสี ยจัง
บ้างก็อยูบ่ า้ นนอกอยากจะออกอากาศหมดค่ารถไปหลายบาทออกอากาศ ให้ทาง
บ้านฟัง
หมดเงิน ไม่มีงานกลับมาบ้าน ลาบากนอนหงายก่ายหน้าผากเพราะความอยากจะดัง
อยากดัง ทาไมถึงอยากดังอยากดัง ทาไมถึงอยากดัง.โอ..
โอ๊ะโอโอ๊ะโอโอโอ่โอ๊ะโอโอโอ่โอโอ๊.โอโอ๊ะโอบ้างก็คิดเลียนแบบบ้างก็แอบ
เลียนเสี ยง
ให้เสนาะเพราะสาเนียงทาเสี ยง ให้น่าฟัง
อยากจะให้ร่ าลือได้มีชื่อหอมฟุ้ งทั้งนอกกรุ ง ในกรุ งช่างหมายมุ่ง ก็กนั จัง
ถึงมีชื่อลือลัน่ ก็ไม่ทนั เขาแล้ว
“(ท่อน A) ครู สุ รพลเสี ยงแจ๋ วถึงตายแล้ว ก็ยงั ดัง
อยากดัง ทาไมถึ งอยากดังอยากดัง ทาไมถึงอยากดังอยากดัง ทาไมถึงอยากดัง
อยากดัง ทาไมถึงอยากดัง
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ตารางที่ 4.45 วิเคราะห์เพลงอยากดัง
เนือ้ เพลง
“ท าไมถึ ง อยากดัง โอ..โอ๊ะ ...มนุ ษ ย์
เรานี้ มักจะมีแปลกแปลกกลัว โลกจะ
แตก กลัวฟ้ าก็จะพัง พูดถึงคนไทย นั้น
มีหลายชนิดบ้าง อยากพูดอังกฤษเรี ยน
แบบฝรั่ ง.เสี ยงยูยู ไอไอ ภาษาไทยลื ม
สิ้ นข้าว มีไม่ยกั กิ น ดันไปกิ นขนมปั ง
อยากดัง ทาไมถึงอยากดัง”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ าวถึ ง ค่านิ ยมของคนว่า มี สังคม (วิถีชีวติ )
ความอย ากดั ง อยากเลี ยนแบบ
ชาวต่างชาติ พูดภาษาอังกฤษ ไม่กิน
ข้า วหัน ไปกิ น ขนมปั ง แทน จึ ง เกิ ด
คาถามว่าทาไมถึงอยากดัง

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึงค่านิยมที่คนไทย
หันไปเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ ทั้งวัฒนธรรมการพูดภาษาต่างชาติ วัฒนธรรมการกินขนมปั ง
แทนข้าว วัฒนธรรมการร้ องการเต้น ที่ตอ้ งโชว์ร่างกายตัวเอง ใช้เงินเพื่อเดินทางไปตามวัตถุนิยม
ต่างๆ จึงเกิดคาถามว่าทาไมยอมทาทุกอย่างเพื่อความดัง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมสังคม (วิถีชีวติ ) สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของคนไทยที่เลียนแบบวัฒนธรรมของต่างชาติซ่ ึ ง
มีท้ งั ด้านดี และไม่ดี ส่ วนที่ดีเรื่ องภาษาหรื อการแสดงออกควรนามาปรับ พัฒนาให้เข้ากับวิถีชีวิต
ของตัวเอง แต่ส่วนที่ไม่ดีก็ทาให้คนเราลุ่มหลง หมดเงินหมดทองไปกับวัตถุนิยม
46) ลาดับที่ 46
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง อย่าลืมเมืองไทย
เพลิน พรหมแดน
เพลิน พรหมแดน

เนื้อหาเพลง “อย่าลืมเมืองไทย”
“(ท่อน A) อย่าลืมเมืองไทย อย่าลืมเมืองไทยอย่าลืมเมืองไทย
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หนุ่ มไทยสาวไทยเด็กไทยจาไว้ให้ทุกๆคน อย่าได้รังเกี ยจอย่าหยามหย่าเหยียด
จะมีหรื อจน
หญิงชายชาวไทยทุกคนอย่าได้ลืมตนคนไทย
“(ท่อน A) ได้อยูเ่ มืองกรุ งเจริ ญดีจริ ง อย่าหยิง่ ผยองเห็นคนบ้านนาป่ าคลองโง่งมเป็ น
ดังเหมือนควาย
กินหมูแก้มโป่ งอย่าเมินคนกินหอยโข่งเผาไฟ
นัน่ โต๊ะเก้าอี้ยงิ่ ใหญ่อย่าข่มคนไทยหากินเช้าเย็น
สะเน็คๆ ฟิ ตๆ งูๆ ปลาๆ ฟังเพลงไทยแล้วอย่าส่ ายหน้าฉันฟังเพลงไทยไม่เป็ น
ทีเพลงฝรั่งได้เป็ นวรรคเป็ นเวรนิยมว่าดีวา่ เด่นอวดทาเป็ นลืมของไทย
แม่คุณทูนหัวได้ผวั ต่างชาติต่างศาสนาอย่าลืมปฏิมาวัดวาอารามของไทย
ไปเรี ยนเมืองนอกกลับมาบางกอกอย่าลืมหลงไป
ว่าตนเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ฟุตฟิ ตโฟไฟจมลืมไทยแลนด์
ตารางที่ 4.46 วิเคราะห์เพลงอย่าลืมเมืองไทย
เนือ้ เพลง
“อย่าข่มคนไทยหากิ นเช้าเย็นสะเน็คๆ
ฟิ ตๆ งู ๆ ปลาๆ ฟั งเพลงไทยแล้ว อย่า
ส่ ายหน้าฉันฟังเพลงไทยไม่เป็ น ทีเพลง
ฝรั่งได้เป็ นวรรคเป็ นเวรนิยม ว่าดีวา่ เด่น
อวดทาเป็ นลืมของไทย”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงค่านิยมต่างชาติที่เข้า สังคม (วิถีชีวติ )
มามีบทบาทในไทย ทั้งการพูด เตือน
ว่ า เปลี่ ย นค่ า นิ ย มจนลื ม ความเป็ น
ไทย

“อย่าลืมเมืองไทย อย่าลืมเมืองไทย อย่า
ลื ม เ มื อ ง ไ ท ย ห นุ่ ม ไ ท ย ส า ว ไ ท ย
เด็ ก ไ ทยจ าไว้ ใ ห้ ทุ กๆ คน อย่ า ไ ด้
รั ง เกี ย จอย่า หยามหย่า เหยีย ดจะมี หรื อ
จนหญิ ง ชายชาวไทยทุ ก คนอย่า ได้ลื ม
ตนคนไทย”

ในเพลงกล่ าวถึ งการตักเตื อนว่าอย่า สังคม (วิถีชีวติ )
ลื ม เมื องไทย อย่า ดู ถู ก หรื อรั ง เกี ย จ
คนจน และที่สาคัญอย่าลืมความเป็ น
ไทย
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึงการรักและภูมิใจ
ในบ้านเกิด ซึ่ งเป็ นประเทศไทยของตัวเอง ไม่วา่ จะไปได้ดีในต่างแดน เรี ยนจบมาจากเมืองนอก ก็
อย่าอวดลืมว่าตน เป็ นคนไทย อย่าดูถูกคนจน อย่าหลงค่านิยมต่างชาติ
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมสังคม (วิถีชีวติ ) แสดงให้เห็นว่าเพลงสมัยก่อนวัฒนธรรมความนิยมในต่างแดนต่างประเทศ
เกิดขึ้นอย่างมากมาย ทาให้คนไทยลืมวัฒนธรรมของตนเอง
47) ลาดับที่ 47
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง อ้อนจันทร์
ศรชัย เมฆวิเชียร
ฉลอง ภู่สว่าง

เนื้อหาเพลง “อ้อนจันทร์ ”
“(ท่อน A) จันทร์ เอ๋ ย จันทร์เจ้าก่อนเคย ขอข้าวขอแกง
แต่วนั นี้ ขอแหวนพลอยแดงผูกมือน้องข้าแล้วจันทร์จะว่าอย่างไร
ขอช้างมีงา..ขอม้าสักตัวไม่ได้..
กราบไหว้วอนขอละครราไทย ขอเอามาให้นอ้ งข้าจะได้หดั รา..
เฮือ ฮือ เฮือ ฮือ เฮือเฮือ ฮึ ฮือ ฮึ เฮื่อ..
“(ท่อน A) จันทร์ เอ๋ ย ช่วยด้วยได้ยนิ แล้วช่วย..รับคา
หมดทางฝื นแม้ขืนใจดาข้าคงร้องไห้เพราะคงไม่ได้แจ่มจันทร์..
ขอเพชรแพงๆขอแบงค์ สักเรื อกาปั่นอย่าเงียบงาขอทองคาสักตัน
ขอเอามาหมั้นสักสองสามวันจะคืนเฮือ ฮือ เฮือ ฮือ เฮือเฮือ ฮึ ฮือ ฮึ เฮื่อ..
“(ท่อน A) จันทร์ เอ๋ ย ช่ วยด้วยได้ยินแล้วช่ วย..รับคา หมดทางฝื นแม้ขืนใจดาข้าคงร้องไห้
เพราะคงไม่ได้แจ่มจันทร์..
ขอเพชรแพงๆขอแบงค์ สักเรื อกาปั่นอย่าเงียบงาขอทองคาสักตัน
ขอเอามาหมั้นสักสองสามวันจะคืนเฮือ ฮือ เฮือ ฮือ เฮือเฮือ ฮึ ฮือ ฮึ เฮื่อ
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ตารางที่ 4.47 วิเคราะห์เพลงอย่าลืมเมืองไทย
เนือ้ เพลง
“จันทร์ เอ๋ ย ช่ วยด้วยได้ยินแล้วช่ วย ..
รั บ ค าหมดทางฝื นแม้ขื นใจดาข้า คง
ร้องไห้เพราะคงไม่ได้แจ่มจันทร์ ..ขอ
เพชรแพงๆขอแบงค์ สั ก เรื อ ก าปั่ น
อย่าเงียบงาขอ ทองคาสักตันขอเอามา
หมั้น สั ก สองสามวัน จะคื น เฮื อ ฮื อ
เฮือ ฮือ เฮือเฮือ ฮึ ฮือ ฮึ เฮื่อ”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงความเชื่ อที่มีต่อดวง สังคม (ความเชื่อ)
จันทร์ เป็ นการสื่ อถึงวัตถุธรรม ที่จะ
อ้อน ขอเพชร ขอเรื อ ขอทองคา ขอ
ของต่ า งๆเพื่ อ เอามาหมั้น สาวที่ รั ก
แล้วจะคืน

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงกล่าวถึงการอ้อนวอนขอ
จันทร์ ในสิ่ งที่ตอ้ งการ การขอแก้วแหวนเงินทองมาเพื่อใช้หมั้นหมายสาวที่พึงใจ ขอยืมมาก่อนเมื่อ
ใช้เสร็ จแล้วจะคืนให้ ดวงจันทร์
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (ความเชื่ อ)เป็ นการกล่ าวถึ งค่า นิ ยมความเชื่ อของเพลง หรื อเป็ นบทอาขยานใน
สมัยก่อน ที่ใช้ในการ กล่อมเด็ก ในเพลงนี้ได้เอามาเปรี ยบกับความรัก ขอยืมสิ่ งที่มีค่าจากดวงจันทร์
มาก่อน เพื่อใช้หมั้นสาวที่รัก
48) ลาดับที่ 48
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง อีสาวทรานซิสเตอร์
อ้อยทิพย์ ปัญญาธร
ชลธี ธารทอง

เนื้อหาเพลง “อีสาวทรานซิสเตอร์ ”
“(ท่อน A) ฉันคนชาวนา หน้าตาเซ่อฟังทรานซิสเตอร์ ก็พอ ใจ..
ไปไหน ก็เอาไปด้วยขึ้นเขาลงห้วย ก็เอาไป
ฟังเพลง ตะลุงบ้านนาฟังเพลง ตะลุงบ้านนา เขาว่าเราบ้า ช่างเขาปะไร
บ้านนาไม่โก้ สเตริ โอไม่มีใช้ ถึงมี ก็ไม่สน เปิ ดแต่เพลงสากลฟุ๊ ตฟิ ตโฟไฟว์
พวกฉัน มันบ้าเห่อชอบทรานซิสเตอร์ ลูกทุ่งไทยดนตรี
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เลี้ยงควายไถนา หน้าเกี่ยวข้าวเปิ ดฟังกันอ้าว สบายใจ..
“(ท่อน A) คุณพ่อ ฉันชอบฟังข่าวฉันกับพี่สาว ไม่สน ใจ
ฟังเพลง ตะลุงบ้านนาฟังเพลง ตะลุงบ้านนา บางทีก็บา้ ฟังไปร้องไป
สาวทรานซิ สเตอร์ ว่างนะเออรักฉันไหมรักกัน ไม่ผดิ หวัง ขอเพลงให้ฟังฉันก็พอใจ
หัดร้องเพลงให้เก่งประกวดร้องเพลงวัดไหน เราก็ไป
เลี้ยงควายไถนา หน้าเกี่ยวข้าวเปิ ดฟังกันอ้าว สบายใจ..
คุณพ่อ ฉันชอบฟังข่าวฉันกับพี่สาวไม่สนใจ
ฟังเพลง ตะลุงบ้านนาฟังเพลง ตะลุงบ้านนาบางทีก็บา้ ฟังไปร้องไป
สาวทรานซิ สเตอร์ ว่างนะเออรักฉันไหมรักกัน ไม่ผิดหวัง ขอเพลงให้ฟังฉันก็
พอใจหัดร้อง เพลงให้เก่งประกวดร้องเพลงวัดไหน เราก็ไป
ตารางที่ 4.48 วิเคราะห์ เพลงอีสาวทรานซิสเตอร์
เนือ้ เพลง
การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
“ฉั น คนชาวนา หน้ า ตาเซ่ อฟั ง ในเพลงกล่ า วถึ ง ชาวนาที่ มี วิ ถี ชี วิ ต สังคม (วิถีชีวติ )
ทรานซิ สเตอร์ ก็พอ ใจ..ไปไหน ก็ เรี ยบง่าย ชอบฟังวิทยุ ซึ่ งจะพกติดตัว
เอาไปด้วยขึ้ นเขาลงห้วย ก็เอา ไป ตลอด ถึงใครจะว่าบ้าก็ไม่สนใจ
ฟั ง เพลง ตะลุ ง บ้ า นนาฟั ง เพลง
ตะลุ ง บ้า นนาเขาว่า เราบ้า ช่ า งเขา
ปะไร”
“คุณพ่อ ฉันชอบฟังข่าว ฉันกับ
พี่สาว ไม่สนใจฟังเพลง ตะลุงบ้าน
นาฟังเพลง ตะลุงบ้านนาบางทีก็บา้
ฟังไปร้องไปสาวทรานซิสเตอร์
ว่างนะเออรักฉันไหมรักกัน ไม่
ผิดหวัง”

ใ น เ พ ล ง ก ล่ า ว ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ข อ ง สังคม (วิถีชีวติ )
ครอบครัวที่มีพ่อชอบฟั งข่าว ตัวเอง
และพี่ ส าว ชอบฟั ง เพลงบ้ า นนา
บางครั้ งฟั ง ไปก็ ร้ อ งเพลงไปด้ว ย
และยังไม่มีคนรัก ถ้าใครสนใจ มารัก
กันได้ไม่ผดิ หวัง
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงกล่าวถึงสาวชาวนาหน้าตา
ไม่ดีชอบฟังทรานซิ สเตอร์ มาก ใครจะให้ไปไหนก็ได้แต่ตอ้ งเอาทรานซิ สเตอร์ ไปฟังด้วย เพราะฟัง
ข่าว ฟั งเพลงไทย เพลงสากลเพลงฝรั่งไม่สนใจ ชอบเพลงไทยเพลงบ้านนา ถ้าพอใจมากก็จะหัด
ร้องไปด้วย ถ้ามีการประกวด ร้ องเพลงที่วดั ไหน ก็จะไปและถ้าใครสนใจมารักก็ยินดี รับรองไม่
ผิดหวัง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (วิถีชีวิต) แสดงให้เห็นถึ งความเป็ นอยู่ วิถีของชาวนาที่รักความเรี ยบง่าย ฟั งวิทยุ
ทรานซิ สเตอร์ เพื่อฟังข่าวสาร ฟั งเพลง ตามแบบหนุ่มสาวบ้านนา มีความสุ ขกันตามประสามีเพลง
ฟัง ก็ไม่หวังอะไร ให้มากมายและสื่ อถึงค่านิยมแห่ งความพอเพียงที่มีแค่ไหนก็ใช้แค่น้ นั ไม่เคยอาย
ใคร
49) ลาดับที่ 49
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง ไอ้หนุ่มตังเก
ไพรวัลย์ ลูกเพชร
ชลธี ธารทอง

เนื้อหาเพลง “ไอ้หนุ่มตังเก”
“(ท่อน A) ไอ้หนุ่มตังเกร่ อนเร่ หาปลาล่องลอยนาวา เห็นน้ ากับฟ้ าเป็ นเพื่อน...
ลากอวนจับปลา กลางทะเล
นอนบนตังเก แรมเดือนผิวคล้ าดาเปื้ อน คาว ปลา...
“(ท่อน A) หุ่น ก็ไม่งามลุ่มล่ามเหลือเกินสาวแลก็เมิน เคอะเขิน ไม่หนั มองหน้า...
จับปลาหาง่าย เต็มลาจีบแม่คนงาม หวานตาผมจนปัญญา สิ้ นดี
มี แฟน กับเขา หนึ่งคนหน้า มล เรี ยนราม คาแหงปี สี่ ...
“(ท่อน B) คนลูกน้ าเค็ม เหมือนกันเคยมีสัมพันธ์ หลายปี ป่ านนี้เขาลืม เราแล้วก็ไม่รู้...
เหม่อมองทะเลยิง่ เศร้ารัญจวนเห็นนกนางนวล โผผินบินหวนคอยคู่...
“(ท่อน A) สัง่ ลมทะเล บอกคนงามจบจากเรี ยนราม โฉมตรู กลับมาเป็ นครู สอนเด็กบ้านเรา
มีแฟนกับเขาหนึ่งคนหน้า มล เรี ยนราม คาแหงปี สี่ ...
“(ท่อน B)คนลูกน้ าเค็ม เหมือนกันเคยมีสัมพันธ์ หลายปี ป่ านนี้เขาลืม เราแล้วก็ไม่รู้... เหม่อ
มองทะเลยิ่ง เศร้ า รัญจวนเห็ นนกนางนวล โผผินบินหวนคอยคู่...สั่ งลมทะเล
บอกคนงามจบจากเรี ยนราม โฉมตรู กลับมาเป็ นครู สอนเด็กบ้านเรา...
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ตารางที่ 4.49 วิเคราะห์เพลงไอ้หนุ่มตังเก
เนือ้ เพลง
“ไอ้ห นุ่ ม ตัง เกร่ อ นเร่ หาปลาล่ อ งลอย
นาวา เห็ นน้ ากับฟ้ าเป็ นเพื่อน ลากอวน
จับ ปลา กลางทะเลนอนบนตัง เก แรม
เดือนผิวคล้ าดาเปื้ อน คาว ปลา”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของ สังคม (วิถีชีวติ )
ชาวประมง ที่ ท างานด้ว ยการหา
ปลา มี น้ า กับ ฟ้ าเป็ นเพื่ อ น ต้อ ง
นอนกลางทะเลตากแดดตากลม
ตัวดาและมีก ลิ่ นของคาวปลาติ ด
ตัว
“คนลูกน้ าเค็ม เหมือนกันเคยมีสัมพันธ์ ในเพลงกล่ า วถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของ สังคม (วิถีชีวติ )
หลายปี ป่ านนี้เขาลืม เราแล้วก็ไม่รู้”
ชาวประมงที่ มี ความรั กแต่ ก็ ผ่า น
มาหลายปี ตอนนี้คงลืมกันไปแล้ว
จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ค วามความหมายจากเนื้ อ หาสาระของเพลงกล่ า วถึ ง ชายหนุ่ ม
ชาวประมง ลูกทะเล ที่ มีวิถีชีวิตออกหาปลาตามทะเล ตัวดา ผมเผ้ารุ งรัง เพราะทางานตากแดดตาก
ลม แต่ก็คิดถึ ง คนรักที่ เรี ยนอยู่ที่รามคาแหงปี สี่ ที่ ฝากบอกว่าเรี ยนจบแล้วให้รีบกลับมาเป็ นครู ที่
บ้าน แต่ก็ไม่รู้วา่ คนรักจะลืมกันหรื อยัง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (วิถีชีวิต) แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของวิถีความเป็ นอยู่ ของชาวประมง ซึ่ งจะกล่าวถึง
อาชี พของ ชาวประมง ที่ดารงชี วิตโดยอาศัยอยู่บนเรื อประมงเป็ นเวลานานเพื่อจับปลา หาปลาเพื่อ
ขายและดารงชีวติ ต่อไป
50) ลาดับที่ 50
ชื่อเพลง
ชื่อนักร้อง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง

เพลง ฮักสาวขอนแก่น
พนม นพพร
เกษม สุ วรรณเมนะ
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เนื้อหาเพลง “ฮักสาวขอนแก่น”
“(ท่อน A) ไปทัว่ แคว้นแดนอีสานไปร่ วมงานพื้นบ้านหมอแคนหนุ่มหมอลา..
ราเต้ยงานขอนแก่นเป็ นหมอแคนช่วยเป่ าแคนนา
เจอนวลน้องงามกระไรยิม้ ละมัยยัว่ ใจหนุ่มหมอลา
เจ้าผ่องพรรณงามเหมือนจันทร์ยามค่า เรื อนผมงามดกดาน่าแล
“(ท่อน B) โอ้..โอ้ละเน้อ..โอ้ละเน้อนวลเอยข้อยเพิ่งเคยมาขอนแก่นคลอเสี ยงแคนตะแล่นแตร
แร่ นแตร แร่ นแตร แล้ แล แล้ แลแล่นแตรแล้ แล แล้ แล แล่นแตรแล้ แล แล้
แล แล่นแตร
ตะลึงแล โอ้แม่เนื้อเย็นงามแท้เบิ่งตาแลบ่วายเว้น งามเหลือเนื้อเย็น ฮักแรกเห็น
ข้อยอยากเป็ นแฟน มาเถิดน้องเป็ นคู่ใจจงร่ วมไปเป็ นคู่กบั หมอแคนข้อยเว้าข้อย
ฮักแม่สาวขอนแก่นใจหมอแคนบ่ลืมเจ้าเลย
“(ท่อน B) โอ้..โอ้ละเน้อ..โอ้ละเน้อนวลเอยข้อยเพิง่ เคยมาขอนแก่นคลอเสี ยงแคนละแล่นแตร
แล่นแตร แล่นแตร แล้ แล แล้ แลแล่นแตรแล้ แล แล้ แล แล่นแตรแล้ แล แล้ แล
แล่นแตร ตะลึงแลโอ้แม่เนื้อเย็นงามแท้เบิ่งตาแลบ่วายเว้นงามเหลือเนื้อเย็นฮัก
แรกเห็นข้อยอยากเป็ นแฟน
มาเถิดน้องเป็ นคู่ใจจงร่ วมไปเป็ นคู่กบั หมอแคนข้อยเว้าข้อยฮักแม่สาวขอนแก่น
ใจหมอแคนบ่ลืมเจ้าเลย
ตารางที่ 4.50 วิเคราะห์เพลงฮักสาวขอนแก่น
เนือ้ เพลง
“ไปทั่ว แคว้น แดนอี ส านไปร่ ว มงาน
พื้นบ้านหมอแคนหนุ่ มหมอลา..ราเต้ย
งานขอนแก่ น เป็ นหมอแคนช่ ว ยเป่ า
แคนนา”
“โอ้แ ม่ เ นื้ อ เย็นงามแท้เ บิ่ ง ตาแลบ่ ว าย
เว้น งามเหลื อเนื้ อ เย็น ฮัก แรกเห็ น ข้อ ย
อยากเป็ นแฟนมาเถิ ด น้อ งเป็ นคู่ ใ จจง
ร่ วมไปเป็ นคู่กบั หมอแคนข้อยเว้าข้อย
ฮัก แม่ ส าวขอนแก่ นใจหมอแคนบ่ ลื ม
เจ้าเลย”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงความเป็ นอยูข่ องภาค สังคม (วิถีชีวติ )
อีสาน ที่มีงานพื้นบ้านของหมอแคน
ชาวบ้านจะมาร่ วมงานและเป่ าแคน
ในงาน
ในเพลงกล่าวถึงความรักของผูช้ ายที่ สังคม (วิถีชีวติ )
มี ต่ อ ผู้ห ญิ ง เมื่ อ เห็ น ครั้ งแรกและ
อยากจะใช้ชีวติ ร่ วมกัน
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงได้วา่ เป็ นเพลงที่มีเนื้ อหา
เกี่ยวกับวิถีชีวติ ของชาวอีสานซึ่ งจะมีงานประจาปี งานพื้นบ้านหมอแคน คนในชุมชนจะมาร่ วมงาน
และสนุ กสนานกัน ภายในงานจะมีการพบรักของผูช้ ายและผูห้ ญิงตั้งแต่แรกเห็ นและมีความคิด
อยากจะ ใช้ชีวติ ร่ วมกัน
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางสังคม (วิถีชีวิต) ที่ทางภาคอีสานจะมีงานประจาปี งานหมอแคนและชาวบ้านจะมา
ร่ วมงานถือ เป็ นวิถีชีวติ ที่ชาวอีสานทาเป็ นประจาทุกปี
ตารางที่ 4.51 แสดงการจาแนกเนื้ อหาเพลงที่เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่ า
เรื่ องตามค่านิ ยมของสังคมไทย ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2533
จานวน 50 เพลง
เนือ้ เพลง
1) ด้านค่านิยมทางความสัมพันธ์และชีวติ รักระหว่าง
ชายและหญิง
(1) รักเดียวใจเดียว 4 เพลง (44.4%)
(2) ไม่ซื่อสัตย์
3 เพลง (33.3%)
(3) ผูช้ ายจีบผูห้ ญิง 2 เพลง (22.2%)

จานวน (เพลง)
9

ร้ อยละ
18.00

2) ด้านค่านิยมทางการเมือง

-

-

3) ด้านค่านิยมของสังคม
(1) ถีชีวติ
30 เพลง (81.0%)
(2) ความเชื่อ
4 เพลง (10.8%)
(3) ความรัก
2 เพลง (5.4%)
(4) การเปรี ยบเทียบ 1 เพลง (2.7%)
4) ด้านค่านิยมของวัฒนธรรม
(1) ศาสนา
4 เพลง

37

74.00

4

8.00

5) ด้านค่านิยมของเศรษฐกิจ

50

100.0

รวม
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จากตารางที่ 4.51 เนื้อหาของเพลงที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่ อง
ตามค่านิ ยมของสังคมไทย ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2533 จานวน 50 เพลง
พบว่า ด้านค่านิ ยมของสังคม มีค่ามากที่สุด จานวน 37 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 74.00 รองลงมา คือ
ด้านค่านิยมทางความสัมพันธ์และชีวติ รักระหว่างชายและหญิง จานวน 9 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 18.00
และด้านค่านิยมของวัฒนธรรม จานวน 4 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 8.00
4.3.1.2 ช่วงที่ 2 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2540
51) ลาดับที่ 51
ชื่อเพลง
กับข้าวเพชฒฆาต
ชื่อนักร้อง
ขวัญจิต ศรี ประจันต์
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง จิ๋ว พิจิตร
เนื้อหาเพลง “กับข้าวเพชฒฆาต”
“(ท่อน A) วันนี้เป็ นงานวันเกิดกินเลี้ยงกันเถิด สนุกกันดี
น้องทาอาหาร ต้องการเลี้ยงพี่กบั ข้าววันนี้ อร่ อยถึงใจ
เอ๊อ.. เออ.. เออ.. เออ..เออ.. เอ่อ.. เอ๊ย..
“(ท่อน A) เรื่ องฝี มือทากับข้าวใครไม่สู้ฉนั คนเขาเลื่องลือกัน ทั้งเหนือใต้
วันนี้รวมกลุ่ม กันทั้งหนุ่มสาวทั้งอาหารหวานคาว ทาไว้
ไม่ตอ้ งลงขันกินกันเถิดวันนี้เป็ นงานวันเกิดฉัน ไม่เป็ นไร ขอเชิญลิ้มรสเข้ามา
ทดลองว่าฝี มือของน้องเด็ดแค่ไหน
ผัดเผ็ดแมวดา ต้มยาช้างเฮ้ย แกงจืดเนื้อค่าง กับกอไผ่
ฉู่ ฉี่คางคก ล่ะทั้งจิ้งจกปิ้ งทั้งตุ๊กแกผัดขิง ลิงยัดไส้ ลูกปื นแกงส้มรสกลมกล่อม
เกาเหลาลูกบอมบ์ใส่ หอมหัวใหญ่ ฆ้อนผัดพะแนงชะแลงเปรี้ ยวหวาน
กระบองทอดมันหัวขวานชุบไข่ ชุบไข่ซุปลูกระเบิด ใส่ ใบบัวบก สะละหมัน่ มีด
พกห่อหมกปื นใหญ่
ของหวานก็มีรสดีเด่นคืออีโต้แช่เย็น แสบไส้ ตะพดหวานกรอบ จอบแช่อิ่ม
นะถ้าไม่เชื่อลองชิม จะติดใจ ทั้งต้นตาลเชื่อม ต้นกล้วยฉาบ แกงบวดอีดาบ ฉันก็
ทาได้ มะพร้าวหรื อก็ใส่ กนั ไปทั้งเปลือกกินแล้วตาเหลือกพากันหลงใหล
เชิญตามสบาย เฮอะ หายห่วงกินแล้วท้องร่ วงกันทุกราย.
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ตารางที่ 4.52 วิเคราะห์เพลงกับข้าวเพชฒฆาต
เนือ้ เพลง
การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
เรื่ องฝี มือทากับข้าวใครไม่สู้ฉนั คนเขา ในเพลงกล่ าวถึ ง ฝี มือการท ากับข้า ว สังคม (วิถีชีวติ )
เลื่ องลื อกัน ทั้ง เหนื อใต้วนั นี้ รวมกลุ่ ม ทั้งอาหารคาวและหวาน ซึ่ งไม่มีใคร
กันทั้งหนุ่มสาวทั้งอาหารหวานคาว ทา สามารถเปรี ยบได้
ไว้ไม่ตอ้ งลงขันกินกันเถิด
วัน นี้ เป็ นงานวัน เกิ ด กิ น เลี้ ยงกัน เถิ ด ในเพลงกล่ าวถึงวิถีชีวิตของคนไทย สังคม (วิถีชีวติ )
สนุกกันดีนอ้ งทาอาหาร ต้องการเลี้ยงพี่ เมื่ อมี วนั ส าคัญ จะมี ก ารเลี้ ย งฉลอง
กับข้าววันนี้ อร่ อยถึงใจ
ซึ่ งจะทาอาหารกันเองในครัวเรื อน
จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงได้วา่ เป็ นเพลงที่กล่าวถึง
ฝี มือการทาอาหาร แสดงฝี มือการทากับข้าวทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ที่เปรี ยบเป็ นอาวุธใน
การทาให้ คนที่กินท้องเสี ย แฝงความคิดในแง่ลบ
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางสังคม (วิถีชีวิต) ที่สังคมไทยมักจะมีการทาอาหารกันเองในครัวเรื อน เมื่อถึงงานวัน
ส าคัญ จะมี ง านเลี้ ย งฉลอง และร่ ว มรั บ ประทานอาหารที่ ท ากัน เองเพื่ อ เพิ่ ม ความสั ม พัน ธ์ ใ น
ครอบครัว
52) ลาดับที่ 52
ชื่อเพลง
ข้าวไม่มีขาย
ชื่อนักร้อง
ศรเพชร ศรสุ พรรณ
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง โผผิน พรสุ วรรณ
เนื้อหาเพลง “ข้าวไม่มีขาย”
“(ท่อน A) พี่เป็ นคนจนจึงต้องจาทน ทางานเหนื่อยแรง
เหมือนดังกรรมบันดาลนงค์คราญ โอ๊ย..ก็แกล้ง
เรี ยกสิ นสอดเสี ยแพงให้พี่แต่ง โอ๊ย..เงินไม่มี
ไร่ นาที่ทาเวรกรรม โอ๊ย..ก็แกล้ง
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มันเกิดความแห้งแล้งแห้งแล้ง ไปเสี ยทั้งปี
แหงนมองดูฟ้า ก้มหน้า มองดินอีกที
พี่ยากจนเช่นนี้ จะรักพี่ได้ไหมเอย
พี่จนปั ญญาจะแต่งน้องมา เป็ นแฟนอย่างไร
ข้าวในนาปี นี้ โถพี่ ไม่มีจะขาย
จะขายวัว ขายควายพี่ก็อาย คนเขาจะนินทา
รักเจ้าก็รัก ยากนักโอ๊ย..“(ท่อน A)คราวนี้
กลัวน้องจะหน่ายหนีตอนนี้ พี่จนหนักหนา
คิดดูเถิดน้อง พี่ตอ้ งทนทรมาน
พี่ยากจนเหลือคณาน้องจ๋ า รักพี่บา้ งไหมเอย
พี่จนปั ญญาจะแต่งน้องมา เป็ นแฟนอย่างไร
ข้าวในนาปี นี้ โถพี่ ไม่มีจะขาย
จะขายวัว ขายควายพี่ก็อาย คนเขาจะนินทา
รักเจ้าก็รัก ยากนักโอ๊ย..คราวนี้
กลัวน้องจะหน่ายหนีตอนนี้ พี่จนหนักหนา
คิดดูเถิดน้อง พี่ตอ้ งทนทรมาน
พี่ยากจนเหลือคณาน้องจ๋ า รักพี่บา้ งไหมเอย
ตารางที่ 4.53 วิเคราะห์เพลงข้าวไม่มีขาย
เนือ้ เพลง
การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
“ข้าวในนาปี นี้ โถพี่ ไม่มีจะขายจะขาย ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตของคนทานา สังคม (วิถีชีวติ )
วัว ขายควายพี่ก็อาย คนเขาจะนินทา
ซึ่ งปี นี้ ไม่มีขา้ ว ทาให้ชาวนายากจน
รักเจ้าก็รัก”
ส่ งผลต่อการดาเนินชีวติ ที่ติดขัด
“พี่ เ ป็ นคนจนจึ ง ต้ อ งจ าทน ท างาน
เหนื่อยแรงเหมือนดังกรรมบันดาลนงค์
คราญ โอ๊ ย ..ก็ แ กล้ง เรี ย กสิ น สอดเสี ย
แพงให้พี่แต่ง โอ๊ย..เงิ นไม่มีไร่ นาที่ทา
เวรกรรม

ในเพลงกล่าวถึงคนจนซึ่ งต้องทางาน สังคม (วิถีชีวติ )
หาเ งิ น เพื่ อแ ต่ ง งา น ซึ่ ง ถ้ า หา ก
ไม่มีเงิ น ก็จะไม่สามารถแต่งงานได้
เนื่ องจากสั ง คมไทยมี การเรี ย ก
สิ นสอดก่อนแต่งงาน

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
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บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงได้วา่ วิถีชีวิตของชาวนา
ขึ้นอยู่กบั ผลผลิต หากไม่มีขา้ วก็จะให้ชาวนาเกิ ดความยากจน ส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิตใน
ทุกๆ เรื่ อง ซึ่ งในเพลงกล่าวถึงเรื่ องความรัก
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมทางสังคม (วิถีชีวิต) กล่าวถึงคนทานาที่จะไปขอหญิงสาวแต่งงาน แต่ดว้ ยความจนจึงไม่มี
สิ นสอดราคาแพงไปแต่งงาน ข้าวในนาก็ไม่มีขาย จะขายวัวขายควาย ก็อายคนอื่น
53) ลาดับที่ 53
ชื่อเพลง
เพลง คนขี่หลังควาย
ชื่อนักร้อง
ดาว บ้านดอน
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ดาว บ้านดอน
เนื้อหาเพลง “คนขี่หลังควาย”
“(ท่อน A) กลุม้ ใจจริ งจริ งรัก ผูห้ ญิง หญิงก็ ไม่สน
เรามันคนจนแม่หน้ามน จึงไม่มอง
เราคน จนไร้ เงิน ไร้เงิน ไร้ทอง
สาวก็ไม่มองเพราะเราจน กระเป๋ าแบน
คนรวยรวย เขา คงซื้ อน้องด้วย เงินแสน
เรามันคนจนคงไม่ได้ น้องเป็ นแฟน
คนมี เงินเข ขี่ รถเบ็นซ์ รถแวนด์
เราขี่หลังควายตามท้องนา มันน่าขา
ฝนตกมาต้องไถนา ดานา หน้าดา
งาน จะหนัก ไม่หวัน่ ทา ทั้งวัน แต่เช้า ยันค่า
ถึง จะเหนื่อย แค่ไหนทาเรื่ อยไป ไม่เคยบ่น ซักคา
โธ่เอ๋ ย เวรกรรมไม่ทา ก็ไม่ มีกิน
โอ้โชค ชะตาวาสนา เราเกิด มาจน
คิดขึ้นมาน้ าตา มันไหลริ น
จะมี สาว ใดสนใจ รักไม่สูญสิ้ น
ขอเป็ นทาสเธอจะรักเธอ เพียงคนเดียว..
“(ท่อน A) โอ้ โชค ชะตาวาสนา เราเกิด มาจน
คิด ขึ้นมาน้ าตา มันไหล ริ น
จะมี สาว ใดสน ใจ รักไม่ สู ญสิ้ น
ขอ เป็ นทาสเธอจะรักเธอ เพียงคน เดียว
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ตารางที่ 4.54 วิเคราะห์เพลงคนขี่หลังควาย
เนือ้ เพลง
การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
“กลุ ม้ ใจจริ งจริ งรัก ผูห้ ญิง หญิงก็ ไม่ ในเพลงกล่ า วถึ ง ค่ า นิ ย มความรั ก ที่ สังคม (ความรัก)
สนเรา มันคนจนแม่หน้ามน จึงไม่มอง ผู้ช ายมี ต่ อ ผู้ห ญิ ง คนหนึ่ งแต่ ผู้ห ญิ ง
เรา
สนใจแต่เงินทอง ไม่สนใจคนจน
จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเกี่ยวกับค่านิยมความรักได้
ว่า ชายหนุ่ มบ้านนาที่มีอาชี พทานา ชอบผูห้ ญิงคนหนึ่ ง แต่ผหู้ ญิงกลับมองชายเป็ นคนจนไร้เงินไร้
ทอง หันไปมองที่คนรวย คนมีเงินมากกว่าจึงทาให้ชายโทษโชคชะตาวาสนาที่รักใคร ก็ไม่มีใครรัก
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยม ทางสังคม (ความรัก) ที่มีการกล่าวถึงการดาเนินชีวิตของคนจน ที่มีความรัก แต่ไม่มีเงิน จึง
ไม่สามารถสู ้คนรวยที่มีเงินทองได้ แสดงถึงค่านิยมการเลือกคู่ของผูห้ ญิง
54) ลาดับที่ 54
ชื่อเพลง
เพลง คาเตือนของพี่
ชื่อนักร้อง
ไพรวัลย์ ลูกเพชร
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สุ รพล สมบัติเจริ ญ
เนื้อหาเพลง “คาเตือนของพี่”
“(ท่อน A) ก่อนจะอาลาน้องนางบ้านนาของพี่นอ้ งเอ๋ ยโปรดฟังให้ดีคาเตือนของพี่น้ ี มาจาก
ใจ พี่ห่างเพียงตัวหัวใจพี่น้ ี อยู่ใกล้ ถึ งแม้พี่จะห่ างไกลมิใช่ ว่าใจพี่จะห่ างตาม..
ก่อนจะอาลาน้ าตาพี่รินใหลร่ วงแสนรักแสนห่ วงพุ่มพวงจนทรวงนี้ ยอกเหมือน
เหน็บด้วยหนาม
เจ็บแปลบแสบใจเหลือทนจนมิอาจห้ามก่อนลาน้องแม่โฉมงามพี่ขอห้ามเตือน
สักนิดเถิดกลอย..
“(ท่อน A) ชัง่ เหน็บแนมแกมประชดอรุ ณเอ๋ ยแบบบดของแม่ชง่ั หยดชัง่ ย้อย โอ้นกเขาที่เคย
หนออย่าเลยลืมคู่แม่นกเขาที่เคยคูอยูท่ ี่คูโคนข่อย แก้มที่พี่เคยจูบหนอเคยลูบเคย
คลาน้องจงถนอมแก้มงาม อย่าให้มนั ช้ าเป็ นรอย อย่าให้เป็ นขีดเป็ นข่วนอย่าให้
ผิวนวลน้องคล้ าไอ้ผวิ ตรงใหนที่มนั ดาน้องจงถนอมมันหน่อย
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น้องจงเอาแป้ งคอยลูบอย่าให้ใครจูบซ้ ารอย.. ก่อนจะอาลาน้องนางบ้านนาของพี่
น้องเอ๋ ยโปรดฟังให้ดีคาเตือนของพี่แม้นมีค่าน้อย
โปรดจงทาตามแม้วนั ละนิดละหน่อยน้องจะมีค่าเลิศลอยสู งกว่าเพชรพลอยเป็ น
ดาวบ้านนา..
ตารางที่ 4.55 วิเคราะห์เพลงคาเตือนของพี่
เนือ้ เพลง

การ
ค่ านิย
ตีความหม มที่
าย
ปราก
ฎ
“โฉมงามพี่ขอห้าม เตือน สักนิดเถิดกลอย..ชัง่ เหน็บแนมแกมประชดอรุ ณเอ๋ ย ใ น เ พ ล ง สังคม
แบบบดของแม่ชง่ั หยดชัง่ ย้อยโอ้นกเขาที่เคยหนออย่าเลยลืมคู่แม่นกเขาที่เคย ก ล่ า ว ถึ ง ( ค ว า
คูอยูท่ ี่คูโคนข่อยแก่มที่พี่ เคยจูบหนอเคยลูบเคยคลาน้องจงถนอมแก้มงามอย่า ค ว า ม รั ก มรัก)
ให้มนั ช้ าเป็ นรอย
ของผู้ช าย
ที่ มี ต่ อ
ผูห้ ญิ ง ให้
ดูแลตัวเอง
ใ ห้ ดี
อ ย่ า ไ ด้
แปรเปลี่ ย
นใจตาม
ไ ป กั บ
ผูช้ ายอื่นที่
เ ข้ า ม า
เกี่ยวพัน
จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
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บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเกี่ ยวกับค่านิยมความรักที่
ผูช้ ายมีต่อผูห้ ญิง มีการตักเตือนและบอกให้ดูแลตัวเองให้ดี รักษาตัวเองให้มีคุณค่า ไม่วา่ จะมีคนอื่น
มาเกี่ยวพันก็อย่าลืมความรัก ที่มีให้กนั
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยม ทางสังคม (ความรัก) สื่ อถึงการมัน่ คงในความรัก ย้ าเตือนให้ถนอมกายถนอมใจ คอยคนรัก
กลับมา อย่าให้ใครมาจูบซ้ า
55) ลาดับที่ 55
ชื่อเพลง
เพลงจะขอก็รีบขอ
ชื่อนักร้อง
ศิรินทรา นิยากร
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง กานท์ การุ ณวงศ์
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เนื้อหาเพลง “จะขอก็รีบขอ”
“(ท่อน A) แน่หรื อ พี่จ๋า บอกว่า จะมาขอหมั้น ปี นี้ฤกษ์ดีวนั จันทร์ น้องนับวันตั้งตา รอ ..
อกหวาม หวัน่ ไหวหวัน่ ใจ ผูช้ ายรู ปหล่อ อายเพื่อน อายแม่ อายพ่อ กลัวจะ
รอ เก้อ เหมือนสายบัว ..
“(ท่อน B)น้อง อายเขานะคนชัก นิ นทา กันทัว่ ชาวบ้าน ว่าอะไรไม่กลัว กลัว ใจ ของพี่
หนักหนา .. จะขอ ก็รีบขอ อย่ารอ ให้ถึงปี หน้าของอื่น นั้นขึ้นราคา แต่ค่าตัว
น้อง รับรองเหมือนเดิม ...
“(ท่อน B) แน่หรื อ พี่จ๋า บอกว่า จะมาขอหมั้น ปี นี้ฤกษ์ดีวนั จันทร์ น้องนับวันตั้งตา รอ ..
อกหวาม หวัน่ ไหว หวัน่ ใจ ผูช้ ายรู ปหล่อ อายเพื่อน อายแม่ อายพ่อ กลัวจะรอ
เก้อ เหมือนสายบัว ..
“(ท่อน B) น้อง อายเขานะ คนชัก นินทา กันทัว่ ชาวบ้าน ว่าอะไรไม่กลัว กลัว ใจ ของพี่
หนักหนา.. จะขอ ก็รีบขอ อย่ารอ ให้ถึงปี หน้า ของอื่น นั้นขึ้นราคา แต่ค่าตัว
น้อง รับรองเหมือนเดิม
ตารางที่ 4.56 วิเคราะห์เพลงจะขอก็รีบขอ
เนือ้ เพลง
“แน่หรื อ พี่จ๋า บอกว่า จะมาขอหมั้น
ปี นี้ ฤ กษ์ดีวนั จันทร์ น้องนับวันตั้งตา
รอ จะขอ ก็รีบขออย่ารอ ให้ถึงปี หน้า
ของอื่ น นั้นขึ้ นราคา แต่ค่า ตัวน้อง
รับรองเหมือนเดิม”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพ ล งได้ ก ล่ าวถึ งวั ฒ นธ รรม วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณี ไ ทยเรื่ อ งการแต่ ง งานที่ มี (ขนบธรรมเนียม)
การไปสู่ ขอหญิ ง สาวให้ เ ป็ นการ
ถูกต้องตามทานองครองธรรม และมี
การบอกฝ่ ายชายให้รีบมาขอ ถึงฤกษ์
ดี แล้ว ไม่ ว่า เศรษฐกิ จจะดี หรื อไม่ ดี
ค่าสิ นสอดก็ยงั ไม่เปลี่ยนแปลง

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยม
ความรัก กล่าวถึ งการกระเซ้าเย้าแหย่ และการตัดพ้อของผูห้ ญิง ที่บอกผูช้ ายว่าถ้าจะมาขอ ก็ให้รีบ
มาขอ เพราะอายที่คนมาถาม แต่ฝ่ายหญิงก็หาได้สนใจเท่ากับความรัก ที่ผชู้ ายมีต่อตนว่ายังรักมัน่ คง
หรื อไม่ เพราะยัง ไม่ ม าสู่ ข อสั ก ที โดยค่ า สิ นสอดยัง ราคาเท่ า เดิ ม ถึ ง แม้ว่า ของเศรษฐกิ จจะเป็ น
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อย่างไรก็ตาม มีความหมายเป็ นนัยว่าผูห้ ญิงยังรัก ยังมีใจให้ชายคนรักเช่นเดิมตลอดมิได้แปรเปลี่ยน
ไปตามกาลเวลา
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยม ทางวัฒนธรรม (ขนบธรรมเนียม) ของไทยเกี่ยวกับการหมั้นและแต่งงานที่ถูกต้องตามหลัก
ประเพณี เนื่ องจากต้องมีการยกขันหมากมาสู่ ขอตามธรรมเนียมของไทย และอีกนัยหนึ่งคือการมี
ความรักที่ มัน่ คงของหญิงที่มีต่อชาย ไม่วา่ จะไรจะเปลี่ยนแปลงก็ยงั รอคนรักเหมือนเดิม
56) ลาดับที่ 56
ชื่อเพลง
เพลง ชมทุ่ง
ชื่อนักร้อง
เพลิน พรหมแดน
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง เพลิน พรหมแดน
เนื้อหาเพลง “ชมทุ่ง”
“(ท่อน A) เฮ่เฮ้ ฮาฮ้า เสร็ จจากงานนาแล้วเมื่อเวลาเย็นๆ
เป่ าขลุ่ยแล้วพาเจ้าทุยเดินเล่น ลมพัดเย็นๆ มาเดินเล่นไปตามคันนา
แสนสุ ขใจนัง่ บนหลังควาย ควายก็และเล็มหญ้า
นัน่ กบร้องโอบอ๊บอยูก่ ลางนา เสี ยงเขียดร้องจ้าน่ะเมื่อเวลาฝนพรา
นกน้อยบินจร นกเขาคืนคอนก็เมื่อตอนจะค่า
ลมทุ่งพัดโชยชื่นฉ่ า สาวๆ อาบน้ าอยูท่ ี่ลาประโดง
นกกระยางย่างเดินเหลียวมองจ้องหาปลาตัวโก่ง
นัน่ ปูนบั ร้อย นัน่ ตัวหอยโขง ฝั่งลาประโดงสาวยังคงลอยคอ
เขียวเหลืองเรื องรอง ข้าวรวงสี ทองมองไสวชูช่อ
นัน่ คันไถ เอะนัน่ ใครยกยอ เสี ยงกอไผ่สีซอฟังเป็ นเพลงตะลุง
มัน่ หมายใจปอง ถ้าได้นวลเนื้อทองมาขี่หลังควายชมทุ่ง
คงสุ ขคงสันต์ ทั้งวันยันรุ่ ง เต้นจังหวะตะลุงบนหลังควายในยามเย็น
“(ท่อน A) เฮ่เฮ้ ฮาฮ้า เสร็ จจากงานนาแล้วเมื่อเวลาเย็นๆ
เป่ าขลุ่ยแล้วพาเจ้าทุยเดินเล่น ลมพัดเย็นๆ มาเดินเล่นไปตามคันนา
แสนสุ ขใจนัง่ บนหลังควาย ควายก็และเล็มหญ้า
นัน่ กบร้องโอบอ๊บอยูก่ ลางนา เสี ยงเขียดร้องจ้าน่ะเมื่อเวลาฝนพรา
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ตารางที่ 4.57 วิเคราะห์เพลงชมทุ่ง
เนือ้ เพลง
“เฮ่เฮ้ ฮาฮ้า เสร็ จจากงานนาแล้วเมื่อ
เวลาเย็น ๆ เป่ าขลุ่ยแล้วพาเจ้าทุยเดิน
เล่ น ลมพัดเย็น ๆ มาเดิ นเล่ นไปตาม
คันนา

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ งวิถีชีวิตของชาวนา ที่ สังคม (วิถีชีวติ )
ใช้ชีวติ อยูก่ บั ท้องไร่ ทอ้ งนา มีความสุ ข
กับสิ่ งรอบตัวทั้ง ควายที่ ตวั เองเลี้ ยงไว้
ใช้งานและคันนาที่ทางานอยูท่ ุกวัน

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนา
ได้วา่ อาชี พชาวนาใช้ชีวิตอยูก่ บั ท้องไร่ ทอ้ งนา เมื่อเสร็ จงานแล้วก็มีเวลาพักในไร่ นา มีความสุ ขกับ
สิ่ งรอบตัว ทั้งสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานได้แก่ควาย มีความสุ ขอยูก่ บั การเป่ าขลุ่ย เดินเล่นตามคันนา ทา
ให้แสดงให้เห็นว่าชาวนาใช้ชีวติ อย่างมีความสุ ขกับสิ่ งรอบตัว
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม ทางสังคม (วิถีชีวิต) เนื่ องจากเพลงนี้ได้สะท้อนวิถีชีวิตของชาวนาออกมาหลายอิริยาบท
เมื่อเสร็ จจากการทางานแล้ว ชาวนามีวิถีชีวิตที่ยงั อยูก่ บั สิ่ งแวดล้อมรอบตัวทั้งคันนา และมีความสุ ข
อยูก่ บั สัตว์ต่างๆในไร่ นา
57) ลาดับที่ 57
ชื่อเพลง
เพลง ซากรักบึงพระราม
ชื่อนักร้อง
โรม ศรี ธรรมราช
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง เริ ง ภิรมย์
เนื้อหาเพลง “ซากรักบึงพระราม”
“(ท่อน A) บ้านเดิมฉันอยู่ อยุธยา คนรักจากมาโสภาอยูแ่ ดนวิไล
เธอลืมสัญญาเธอลืมวาจา ที่ให้ไว้ฉนั ตกหลุมพรางเหมือนกวางหลงไพร
ฉันตกเหวใจเธอไม่นาพา มองเห็นกรุ งเก่าฉันเศร้าใจจังเห็นซากหักพังเมื่อครั้ง
สงครามพม่า
เหมือนเธอเผาใจแล้วเธอทิ้งไป ไม่กลับมาทิ้งความทรุ ดโทรมแสนตรมวิญญา
ไม่กลับย้อนมา รักษาซ่อมใจ
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อยุธยาดินแดนที่แสนศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อ มงคล บพิตรศักดิ์สิทธิ์ เราเคยเลื่อมใส
องค์พระเจดียแ์ ม่ศรี สุ ริโยทัยเราเคยขอพรวอนไหว้ให้ดวงใจ เรารักคงมัน่
“(ท่อน A) จาได้ครั้งหนึ่ง ที่บึงพระรามบึงน้ าสี ครามร่ มไทร แผ่ใบคุม้ กั้น
เราเคยพะนอเราเคยเคล้าคลอ เมื่อคืนนั้นเคยหนุนตักนางท่ามกลางแสงจันทร์
เคยพลอดรักกัน ที่บึงพระราม
ตารางที่ 4.58 วิเคราะห์เพลงซากรักบึงพระราม
เนือ้ เพลง
การตีความหมาย
“มองเห็ นกรุ งเก่าฉันเศร้ าใจจังเห็ น ในเพลงกล่าวถึงความรักโดยเปรี ยบกับ
ซากหัก พัง เมื่ อครั้ ง สงครามพม่ า . สถาปั ต ยกรรมที่ มี ประวัติ ศ าสตร์ ก าร
เหมือนเธอเผาใจแล้วเธอทิ้งไป”
พ่า ยแพ้ส งครามเหมื อนกับ ความรั ก ที่
ตัวเองเจอมา โดยที่ถูกผูห้ ญิงทิ้งไป

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ความสัมพันธ์ และ
ชีวติ รักระหว่างชาย
และหญิง
(ไม่ซื่อสัตย์)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ค วามความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงได้ว่า เนื้ อเพลงมี ก าร
เปรี ยบเทียบ ความรักกับสถาปั ตยกรรมที่ถูกทาลายไปพร้อมสงคราม เหมือนกับความรักที่ตวั เองมี
แต่ถูกคนรัก ตีจากและลืมสัญญา มีการพรรณนาถึงอิริยาบทในสถานที่ต่างๆที่เคยรักกัน ทาให้เห็น
ภาพชัดเจนขึ้น
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยม ความสัมพันธ์และชีวติ รักของชายหญิง ในเพลงกล่าวถึงความรักที่เคยรักกันแต่หลังจากที่อีก
ฝ่ าย หนีไปเมืองกรุ งและไม่กลับมาทาให้เกิดการพรรณนาถึงอดีตที่เคยมีความรักอย่างมีความสุ ข สื่ อ
ถึงความไม่มน่ั คงในความรักของชายและหญิง
58) ลาดับที่ 58
ชื่อเพลง
เพลง ด่วนพิศวาส
ชื่อนักร้อง
ผ่องศรี วรนุช
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สุ รพล สมบัติเจริ ญ
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เนื้อหาเพลง “ด่วนพิศวาส”
“(ท่อน A) เสี ยง รถด่วน ขบวนสุ ดท้ายแว่วดัง ฟังแล้วใจหายหัวใจ น้องนี้แทบขาด
พี่จ๋าลาแล้วน้องแก้ว ต้องจานิราศดัง่ ถูกสายฟ้ าฟาดหัวใจ น้องจะขาดแล้ว
น้ าตาหลัง่ ริ นรดหยดซ้ าอาบนองสองปรางชุ่ มฉ่ า เอ่อล้นท่วมท้นดวงแก้ว หัวใจ
สัน่ หวิวเมื่อต้องลมฉิวพัดแผ่วเสี ยง หวูดรถดังแว่วฟังแล้วมันบาดใจ
พี่จ๋าน้องขอลาก่อนลาแล้ว เคหาห้องนอนที่เคย พักผ่อนอาศัย
น้องเป็ นผูแ้ พ้แพ้รัก สุ ดหักห้ามใจ ขืนอยู่ ดูหน้าพี่ไปน้องคงช้ าใจ ตายแน่พี่จ๋า
“(ท่อน A) เสี ยง รถด่วน ขบวนสุ ดท้ายบอกเตือน เหมือนกาหนดหมายหยาดน้ าตาไหลนอง
หน้าขออาลาแล้ว ดวงแก้วมณี ล้ าค่าหาก ว่าแม้นชาติหน้ามีจริ ง ค่อยเจอกัน
ตารางที่ 4.59 วิเคราะห์เพลงด่วนพิศวาส
เนือ้ เพลง
“เสี ยง รถด่วน ขบวนสุ ดท้ายแว่วดัง ฟัง
แล้วใจหายหัวใจ น้องนี้ แทบขาด.พี่จ๋า
ลาแล้ว น้ อ งแก้ ว ต้อ งจ านิ ร าศดั่ง ถู ก
สายฟ้ าฟาดหัวใจ น้องจะขาดแล้ว.น้ า
ตาหลัง่ ริ นรดหยดซ้ าอาบนองสองปราง
ชุ่มฉ่ าเอ่อล้น”

การตีความหมาย
ในเพลงกล่ า วถึ งวิถี ชีวิตของหญิ ง
สาวผูม้ ีความรัก แต่คนรักกลับต้อง
ลาจากไป พร้ อ มกับ รถไฟขบวน
สุ ดท้ายจึงทาให้ เสี ยใจ

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ความสัมพันธ์ และ
ชีวติ รักระหว่างชาย
และหญิง
(รักเดียวใจเดียว)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเกี่ยวกับความรักกับวิถีชีวิต
การสัญจรของรถไฟ หญิงสาวมีความรักและให้คุณค่ากับความรักแต่ตอ้ งมาเสี ยใจเพราะคนรัก จาก
ไปพร้ อมกับเสี ยงรถไฟขบวนสุ ดท้าย เพลงนี้ เปรี ยบเทียบสัญลักษณ์ของการจากลากับเสี ยงของ
รถไฟ และมีการขอร้องกับโชคชะตาว่าหากชาติหน้ามีจริ งขอให้กลับมารักกันอีก
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม ความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างชายและหญิง เสี ยงเพลงที่กล่าวถึงความรักที่มน่ั คงของ
หญิ ง ที่ มี ต่อชายที่ รั ก เปรี ย บการจากลากับ เสี ย รถไฟขบวนสุ ด ท้า ย ที่ ค นรั ก ก าลัง จะจากลาและ
เดินทางไปโดยจะไม่หวน กลับมาแต่หญิงสาวก็ยงั คงมัน่ คงกับความรักจนอธิ ษฐานถึงชาติหน้าให้
กลับมาเจอกันใหม่
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59) ลาดับที่ 59
ชื่อเพลง
เพลง ดาวลูกไก่
ชื่อนักร้อง
พร ภิรมย์
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง บุญสม อยุธยา
เนื้อหาเพลง “ดาวลูกไก่”
“(ท่อน A) โอ้ชีวติ คิดไฉน ว่าใครหนอใครลิขิต ประกาศิตของศิวะหรื อของพระพรหมเจ้า
ว่าต่างกาเนิดเกิดมา พอลืมตามองโลกบ้างมีโชคบ้างอับโชค มีสุขโศกปนเศร้า
จอมนราพิสุทธ์ ท่านสอนพุทธบริ ษทั เป็ นธรรมะปรมัตอ่านถึงอานาจกรรมเก่า
ว่ากุสะลาธรรมา มนุษย์เกิดมามีสุข อกุสะลาพาให้ทุกข์ ดังไฟที่ลุกรุ มเร้า
บ้างกึ่งดีก่ ึงชัว่ เพราะตัวของตัวมัว่ วุน่ สร้างทั้งบุญทั้งบาป เหมือนคาที่ฉาบด้วยขาว
ผมมิใช่บณั ฑิต อันมีจิตสิ เหน่หาที่จะเป็ นนักเทศนา มาเจรจายัว่ เย้า
จิตตั้งศรัทธาสาทก เรื่ องยาจกยากจนมีตากับยายสองคนปลูกบ้านอยูบ่ นเชิงเขา
แกเลี้ยงแม่ไก่อู มีลูกอยูเ่ จ็ดตัวเช้าก็ออกริ มรั้ว จิกกินเม็ดถัว่ เม็ดข้าว
เวลามีเหยี่ยวเฉี่ ยวโฉบนังแม่ก็โอบปี กอุม้ กางสองปี กออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้า
เล้า แม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสี ยงกุ๊กๆปลุกขวัญ ลูกตอบเจี๊ยบๆดังลัน่ ทั้งๆที่ขวัญ
เขย่า
แล้วเขี่ยข้าวออกเผื่อต่างคุ ย้ เหยื่อออกให้ ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์ซิไม่มีสุขใดเท่า ถึง
คราวจะสิ้ นชี วิตเมื่ออาทิตย์อสั ดง ยังมีภิกษุหนึ่ งองค์เดินออกจากชายเขา ธุ ดงค์
เดียวด้นดั้นเห็นสายัณห์สมัย หยุดกลางพลางทันใดหลังบ้านตายายผูเ้ ฒ่า อยากรู้
เรื่ องต่อก็ตอ้ งไปเปิ ดหน้าสองฟังเอา
ตารางที่ 4.60 วิเคราะห์เพลงดาวลูกไก่
เนือ้ เพลง
“โอ้ชีวิตคิดไฉน ว่าใครหนอใครลิ ขิต
ประกาศิตของศิวะหรื อของพระพรหม
เจ้าว่าต่างกาเนิ ดเกิ ดมา พอลื มตามอง
โลกบ้า งมี โชคบ้า งอับ โชค มี สุ ข โศก
ปนเศร้าจอมนราพิสุทธ์”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง ความเชื่ อทาง สังคม (ความเชื่อ)
ศาสนาในการใช้ชีวิต และมีการตัด
พ้อถึงชีวติ ที่มีแต่ความเศร้าและไม่มี
โชคของชีวติ
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ค วามความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเกี่ ยวกับ ความเชื่ อทาง
ศาสนา เนื้ อหาในเพลงกล่าวถึ งการยึดหลักศาสนาในการดารงชี วิตและมีการบรรยายถึงชี วิตของ
มนุ ษย์ที่มีท้ งั การทาดี และทาชัว่ มีการตัดพ้อถึงการลิขิตของพระเจ้า ที่ส่งแต่ความเศร้าและการอับ
โชคมาให้ในชีวติ
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยม สังคม (ความเชื่อ) เนื้ อเพลงกล่าวถึงความเชื่อทางศาสนา การทาดีและการทาชัว่ สะท้อนว่า
ความทุกข์และสุ ข เกิดจากการทากรรมดี จึงจะทาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ เหมือนธรรมเทศนาเรื่ องลูกไก่
กับแม่ไก่
60) ลาดับที่ 60
ชื่อเพลง
เพลง เต้ยสาวจันกั้งโกบ
ชื่อนักร้อง
พรศักดิ์ ส่ องแสง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สุ มทุม ไผ่ริมบึง
เนื้อหาเพลง “เต้ยสาวจันกั้งโกบ”
“(ท่อน A) ไม่อยาก จะคิดสงสารไม่อยาก จะคิดสงสารเมื่อเห็นสาวจันทร์ นัง่ ซึม มีแฟน
แล้วเขาก็ลืมเขายืมร่ างกายสาวจันทร์เชยชม
หมดสิ้ นความสาวแล้วเขาก็ไปลอยลม
สาวจันทร์ คร่ าครวญโศกตรมเขาเบื่อเขาชม หนีไปไม่ลา
ยามเขาป๋ า หนี นน่ั โอยน่ อสาวจันทร์ เจ้ากั้งโกบส่ องให้เขาลองกันจนเบิ่ดทุกท่า
ทุกท่าโอ๊ยทุ กท่า ทุกท่าเขากิ น แล้ว แม่นแซ่ วหนี อา้ ยคนหวังดี คอยเตื อนคอย
ห่ามสาวจันทร์ คนงาม เจ้าเคียดให้พี่
เขากินแล้วหนีก้ งั โกบพ่อว่อพ่อว่อ โอ๊ยพ่อว่อ พ่อว่อถูก
เขา ล่อ จังแม่นสมหัวอกเจ้าตรมสมใจอ้ายเด่หัวอกเจ้าเพสมใจฉันหัวอกเจ้าเด่
สมใจอ้าย สมใจ อ้าย
พอ ใจ หรื อยัง สาวจันทร์ หรื อฝัน หาชาย คนใหม่โหยหวน ชวนให้ สงสารเฝ้ า
บ้านท้อง นับวัน จะใหญ่ ไผ๋ เห็นเขาก็แห่ง คิดชังนอนนัง่ เจ้าก็หมอง หัวใจ
กะจังวาไผ กันหล่า ซิขนั อาสา รับเดนคนเก่าสาวจันทร์เอ๋ ยข้อยนี้ บ่อยากเว่าอยาก
เว่า โอ๊ยอยากเว่า อยากเว่า
ให้เธอเศร้า แม่นหม่นหมองไม่อยากสารองเพราะน้องอวดเก่งคงนอนร้องเพลง
หัวใจช้ าคงนอนร้องเพลง หัวใจช้ า หัว ใจ ช้ า
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“(ท่อน A) พอใจหรื อยังสาวจันทร์ หรื อฝัน หาชาย คนใหม่โหยหวน ชวนให้ สงสารเฝ้ า
บ้านท้องนับวัน จะใหญ่ ไผ๋ เห็น เขาก็แห่ง คิดชังนอนนัง่ เจ้าก็หมองหัวใจ
กะจังว่าไผ๋ กันหล้า ซิขนั อาสา รับเดนคนเก่าสาวจันทร์เอ๋ ยข้อยนี้ บ่อยากเว่าอยาก
เว่า โอ้ย อยากเว่า อยากเว่าให้เธอ เศร้า แม่นหม่นหมองไม่อยากสารอง เพราะ
น้องอวดเก่งคงนอนร้องเพลงหัวใจช้ า
คงนอนร้องเพลง หัวใจช้ า หัว ใจ ช้ า..
*** หมายเหตุ ตัวหนังสื อบางคาเขียนตามคาร้องของภาษาพื้นเมืองอีสาน
ตารางที่ 4.61 วิเคราะห์เพลงเต้ยสาวจันกั้งโกบ
เนือ้ เพลง
“ไม่ อ ยาก จะคิ ด สงสารไม่ อ ยาก จะคิ ด
สงสารเมื่ อ เห็ นสาวจัน ทร์ นั่ง ซึ ม มี แ ฟน
แล้วเขาก็ ลืม เขายืม ร่ า งกายสาวจันทร์ เชย
ชมหมดสิ้ น ความสาวแล้วเขาก็ไปลอยลม
สาวจันทร์คร่ าครวญโศกตรมเขาเบื่อเขาชม
หนีไปไม่ลา”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงความรักที่ผชู้ ายมี สังคม (ความรัก)
ให้ผหู้ ญิง มีการตักเตือนเรื่ องการ
คบหาชายอื่ น แต่ ผู้ห ญิ ง ไม่ ฟั ง
สุ ดท้ายถูกทิ้ง

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเกี่ ย วกับความรั ก และ
ค่านิ ยมของสังคมไทยที่เลือกคู่ครองจากคนที่มีฐานะดี แต่เมื่อถึงเวลารับผิดชอบกลับทิ้งให้ผหู้ ญิง
อยู่คนเดี ยว ซึ่ งในเพลงมีการตักเตื อนให้เลื อกคบคนดีแต่ผหู้ ญิงก็ยงั เดิ นหน้าตามที่ตวั เองต้องการ
สุ ดท้ายก็ถูกทิ้ง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (ความรัก) เพลงสื่ อถึ ง ความรักของผูช้ ายที่มีความรักมัน่ คงกับผูห้ ญิง แต่ผูห้ ญิ ง
กลับไปรักกับชายอื่น แล้วถูกทิง้ ทาให้ตอ้ งเสี ยใจ เป็ นค่านิยมของสังคมไทยที่ชอบพอจากฐานะทาง
สังคมแต่ไม่มีความจริ งใจ
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61) ลาดับที่ 61
ชื่อเพลง
เพลง แตงเถาตาย
ชื่อนักร้อง
ไวพจน์ เพชรสุ พรรณ
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ทองใบ รุ่ งเรื อง
เนื้อหาเพลง “แตงเถาตาย”
“(ท่อน A) หลับพี่ก็ฝันถึงน้องตื่นพี่ก็ร้องเรี ยกหาน้อง จ๋ า น้องน้องจ๋ ากลับมาหาพี่ก่อนอย่า
จากไปให้พี่เศร้าอาวรณ์กลับมาหาพี่ก่อน น้องจ๋ าน้องคนดีเจ้าสัญญาว่าหนึ่ งเดือน
เจ้าจะกลับป่ านนี้ก็เลยลับ มาร่ วมสองสามปี คงไปมัวเพลิน ในเมืองหลวงละซี ลืม
ตาแหน่งเทพีที่สวนแตงเสี ยแล้วกระมัง..
“(ท่อน A) พี่เห็ นจะต้องขายนาหมดศรัทธาเสี ยแล้วความหวังช้ าสุ ดฝื นทุกคืนพี่ตอ้ งนอน
เพ้อคลัง่ เจ้าจากไป ไม่กลับคืนถิ่นหลังลืมแม้กระทัง่ ไร่ นาที่สวนแตงเจ้าทิ้งเคียว
ที่เคยเกี่ ยวรวงทองเจ้าทิ้งหอห้องไปหลงคะนองสี แสงไปเพลิ นเมืองหลวงถิ่ น
หรอกลวงจาแลงลืมสิ้ นสวนแตงลืมแกงผักบุง้ สุ พรรณ..
“(ท่อน A) หลับพี่ก็ฝันถึ งน้องตื่นพี่ก็ร้องเรี ยกหาน้อง จ๋ า น้องน้องจ๋ ากลับมาหาพี่ก่อนอย่า
จากไปใหพี่เศร้าอาวรณ์กลับมาหาพี่ก่อน น้องจ๋ าน้องคนดีเจ้าสัญญาว่าหนึ่ งเดือน
เจ้าจะกลับป่ านนี้ก็เลยลับ มาร่ วมสองสามปี คงไปมัวเพลิน ในเมืองหลวงละซี ลืม
ตาแหน่งเทพีที่สวนแตงเสี ยแล้วกระมัง..
“(ท่อน A)พี่เห็นจะต้องขายนาหมดศรัทธาเสี ยแล้วความหวังช้ าสุ ดฝื นทุกคืนพี่ตอ้ งนอนเพ้อ
คลัง่ เจ้าจากไป ไม่กลับคืนถิ่นหลังลืมแม้กระทัง่ ไร่ นาที่สวนแตงเจ้าทิ้งเคียวที่เคย
เกี่ ยวรวงทองเจ้าทิ้งหอห้องไปหลงคะนองสี แสงไปเพลิ นเมืองหลวงถิ่ นหรอ
กลวงจาแลงลืมสิ้ นสวนแตงลืมแกงผักบุง้ สุ พรรณ
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ตารางที่ 4.62 วิเคราะห์เพลงแตงเถาตาย
เนือ้ เพลง
“หลับพี่ก็ฝันถึงน้องตื่นพี่ก็ร้องเรี ยกหาน้อง
จ๋ า น้องน้องจ๋ ากลับมาหาพี่ก่อนอย่าจากไป
ให้พี่เศร้ าอาวรณ์ กลับมาหาพี่ก่อน น้องจ๋ า
น้องคนดีเจ้าสัญญาว่าหนึ่ งเดือนเจ้าจะกลับ
ป่ านนี้ ก็เลยลับ มาร่ วมสองสามปี คงไปมัว
เพลิน ในเมืองหลวงละซี ลืมตาแหน่งเทพีที่
สวนแตงเสี ยแล้วกระมัง”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง ความรั ก ของ สังคม (ความรัก)
ผูช้ ายที่มีต่อผูห้ ญิง ขอร้ องว่าอย่า
ทิ้ง กันไป เคยรักกัน เคยสัญญา
แต่ เ มื่ อ เข้า เมื อ งหลวงกลับ หลง
แสงสี ลืมความรักที่เคยมีให้กนั

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเกี่ยวกับความรัก ของชายที่
มีต่อคนรัก เคยใช้ชีวิตอยูด่ ว้ ยกันในสวนแตง แต่พอฝ่ ายหญิงเข้าเมืองหลวงกลับหลงแสงสี ลืมสิ่ งที่
เคยสัญญาไว้ดว้ ยกัน ทาให้ฝ่ายชายพรรณนาถึงความรักตอนที่เคยใช้ชีวติ อยูด่ ว้ ยกันในสวนแตง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม(ความรัก) ในเพลงกล่าวถึงความรักของคู่รักที่เคยรักกัน ฝ่ ายชายเชื่ อมัน่ ในความรัก
แต่เมื่ อผูห้ ญิ งเดิ นทางเข้าเมื องหลวงแล้วทิ้งผูช้ ายไว้ให้เสี ยใจ ทาให้ผชู้ ายต้องเสี ยใจพรรณนาถึ ง
ความรัก ที่เคยมี
62) ลาดับที่ 62
ชื่อเพลง
เพลง ทหารใหม่ไปกอง
ชื่อนักร้อง
ยอดรัก สลักใจ
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ประจวบ วงศ์วชิ า
เนื้อหาเพลง “ทหารใหม่ไปกอง”
“(ท่อน A) โบกมือหยอยๆบอกน้อย จะไปชายแดน จาห่างร้าง ไกลแฟนอย่าหมอง สองปี กลับมา
ฝันไปว่า ในหลวงให้แหวน เป็ นตัวแทนได้ไปแนวหน้า
จับใบแดงได้ ทบ.2 ลา น้องๆ พี่ป้าน้าอา เพื่อนคิวรถเพื่อนร้านตัดผม

168
บ้าน เจ๊ดม เจ๊เล็ก เจ๊ดาพวกญวณมันกาแหงหนักพวกญวณมันกาแหงหนักจะขอ
สมัครไปตาพระยา
“(ท่อน A) โบกมือหยอยๆบอกน้อย จะไปชายแดนจาห่ างร้าง ไกลแฟนอย่าหมอง สองปี
กลับมา.. เชิญหลวงพ่อ ห้อยคอทั้งพวงเชิญ ปู่ หลวงไปกันเถิดหนาหลวงปู่ แหวน
องค์น้ ีรุ่นแรก
เพิ่ง ไปแลกกับรองผูว้ า่ หลวงปู่ โต๊ะนี้ หลวงพ่อโตละนี้ ย่าโมของแม่ให้มา หลวง
พ่อทวดอยู่วดั ช้างให้หลวงพ่อคล้าย พ่อแพ ต้องพาหลวงพ่อแช่ มพ่อแดงพ่อชัย
ละนี้ เหล็กไหลของพ่อให้มาหลวงปู่ ฝั่น หลวงพ่อโสธรกรมหลวงชุมพร มาช่วย
รักษา เลื อดไทยไม่เคยขี้ขลาดเลือดไทยไม่เคยขี้ขลาดจะรักษาชาติศาสกษัตริ ย ์
ตรา
“(ท่อน A) โบกมือหยอยๆบอกน้อย จะไปชายแดนจาห่ างร้าง ไกลแฟนอย่าหมอง สองปี
กลับมา.. เป็ นห่วงแม่คนแก่คนเฒ่าน้อยไปเฝ้ า ดูแม่ดว้ ยหนา หมูอย่าเลี้ยงมันเสี่ ยง
นะแม่ตอนนี้แย่ ข้าวลงราคา นาแปลงไร่ เอาให้เขาเช่าจะได้จานาข้าวนะจ๊ะแม่จ๋า
ถ้าน้อยเขามีแฟนใหม่ถา้ น้อยเขามีแฟนใหม่ไปขอละไมให้ผมแม่จ๋า..
โบกมือหยอยๆบอกน้อย จะไปชายแดนจาห่างร้างไกลแฟนอย่าหมอง สองปี กลับมา..
ตารางที่ 4.63 วิเคราะห์เพลงแตงเถาตาย
เนือ้ เพลง
“โบกมือหยอยๆบอกน้อย จะไปชายแดน
จ าห่ า งร้ า ง ไกลแฟนอย่ า หมอง สองปี
กลับมา เชิ ญหลวงพ่อ ห้อยคอ ทั้งพวงเชิ ญ
ปู่ หลวงไปกันเถิ ด หนาหลวง ปู่ แหวนองค์
นี้ รุ่นแรกเพิ่ง ไปแลกกับรอง ผูว้ ่าหลวงปู่
โต๊ะนี้ หลวงพ่อโตละนี้ ย่าโมของแม่ให้มา
หลวงพ่อทวดอยู่วดั ช้างให้หลวงพ่อคล้าย
พ่อแพ...”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของ สังคม (บทบาท)
ชายไทยที่ ต้อ งรั บ ใช้ ช าติ เ ป็ น
ทหารและในเนื้ อเพลงแฝงความ
ศรัทธาต่างๆที่มีต่อพระเมื่อต้อง
ไปเป็ นทหาร

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเกี่ ยวกับ วิถี ชี วิตของผู้
ชายไทยที่ ต้องมี บ ทบาทการรั บ ใช้ชาติ เป็ นทหาร 2 ปี ในบทเพลงกล่ า วถึ ง การจากลาคนรั ก
ครอบครัวและความศรัทธา ที่มีต่อพระต่างๆให้คุม้ ครอง ตอนเป็ นทหาร
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โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยม สังคม (บทบาท) สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของชายไทยที่ตอ้ งไปเป็ นทหารใหม่ ที่จะได้รับ
ใช้ชาติ 2 ปี แสดงให้เห็นถึงความสาคัญที่เป็ นการรับผิดชอบอย่างหนึ่งของชายไทยทุกคน
63) ลาดับที่ 63
ชื่อเพลง
เพลง ทุ่งกุลาร้องไห้
ชื่อนักร้อง
ศักดิ์สยาม เพชรชมพู
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ชลธี ธารทอง
เนื้อหาเพลง “ทุ่งกุลาร้องไห้”
“(ท่อน A) ท้องทุ่งแห้งแล้งที่ภาคอีสานมีชื่อกล่าวขานทุ่งกุลาร้องไห้
เหลียวสุ ดขอบฟ้ าราไรแผ่นดินกว้างใหญ่แล้งดัง่ ไฟแผดผลาญ
เขาเล่าไว้เป็ นนิทานท้องทุ่งนี้มีชา้ นานไร่ นาแสนกันดารแห้งแล้งใจหาย
ครั้งหนึ่งพ่อค้าชาวเผ่ากุลาเดินดั้นด้นมาทุ่งกันดารแสนเหนื่อยหน่าย
ร้อนแดดแผดเผาเจียนตายดัง่ ทะเลทรายหาจุดหมายเมื่อยล้า
เห็นขอบฟ้ าไกลลิบตาแสนเหนื่ อยเพราะเดินหลงมาหมดความหวังปั ญญากอด
เข่า ร้ องไห้ สาวทุ่งกุลาร้องไห้คนงามคงไม่ใจดาให้พี่ชายช้ าใจถึงอยูอ่ ีสานแดน
ไกลแห้งแล้งปานใด
น้ าใจใครจะเหมือนขอฝากน้ าคาพร่ าเตือนน้องอย่าแกล้งทารักเลือนให้พี่เหมือน
กุลาร้องไห้กาสรวล
ตารางที่ 4.64 วิเคราะห์เพลงทุ่งกุลาร้องไห้
เนือ้ เพลง
“สาวทุ่งกุ ลาร้ องไห้คนงามคงไม่ใจดาให้
พี่ช ายช้ า ใจถึ ง อยู่อีส านแดนไกลแห้งแล้ง
ปานใดน้ า ใจใครจะเหมื อ นขอฝากน้ า ค า
พร่ า เตื อ นน้องอย่า แกล้ง ท ารั ก เลื อ นให้พี่
เหมือนกุลาร้องไห้กาสรวล”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ าวถึ งค่านิ ยมความรั ก สังคม (ความรัก)
ของชายหนุ่ มที่ บอกกับหญิ งสาว
ว่ า อย่ า ทิ้ ง ให้ อ้า งว้า งเหมื อ นทุ่ ง
กุลาร้องไห้
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ค วามความหมายจากเนื้ อ หาสาระของเพลงเกี่ ย วกับ ความรั ก ที่
เปรี ยบเทียบกับความแห้งแล้งของภาคอีสานจากพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่ งใน
เนื้อเพลงชายที่มีความรัก ต่อหญิงอันเป็ นที่รัก ได้ฝากถึงผูห้ ญิงว่าอย่าทิ้งให้ตอ้ งเสี ยใจเหมือนชื่อทุ่ง
กุลาร้องไห้
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมสังคม(ความรัก) ที่สะท้อนเรื่ องราวความรักของชายหญิงในภาคอีสาน ผ่านการเปรี ยบเทียบ
กับความแห้งแล้งของภาคอีสานของไทย ในเนื้ อเพลงพรรณนาถึงความรักและภูมิประเทศของ ภาค
อีสานคู่ไปด้วยกัน
64) ลาดับที่ 64
ชื่อเพลง
เพลง ธิดาผ้าซิ่ น
ชื่อนักร้อง
เสรี ย ์ รุ่ งสว่าง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ชลธี ธารทอง
เนื้อหาเพลง “ธิดาผ้าซิ่ น”
“(ท่อน A) ว่างจากงาน หว่านไถจะร้อยมาลัยใบข้าว ห้อยคอสาวจาปา
เจ้าเป็ นเทพธิดา ของบ้านนา บ้านทุ่งนุ่งผ้าถุงไทยเดิม
หน้าสวย ด้วยแดดแรง แก้มแดง ไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคย เห่อเหิม เติมต่อดินสอพอง
“(ท่อน A)ช่างขยันการเรื อน มิแชเชือนหน้าที่ส่ิ งที่ดี ที่ควร
เฝ้ าถนอมออมอวล หอมหวลอวลลมทุ่งหนุ่มก็มุ่ง หมายปอง
ค่าลงก็เข้าเรื อนฟังแม่เตือน ให้ไตร่ ตรองหากมีชายหมายปอง ระวังเจอของเหลือเดน
“(ท่อน A) แม่ดอกบัวที่อยูใ่ นสระ...จะบานคอยพระ หรื อบานคอยเณร
ถ้าบาน คอยพี่ ไว้พรุ่ งนี้ ตอน เพลคอยได้ไหมคนดี...
“(ท่อน B) พ่อเคยพูดหลายที คิดจะมีแม่บา้ นเชื่อโบราณดีแล
หากเลือกวัวดูหาง แม้นเลือกนางดูแม่ นัน่ แหละแน่เข้าที
บ้านเรื อน สะอาดตาพูดจา เสนาะดีตาน้ าพริ กทุกที เสี ยงตาถี่จนทุ่งสะเทือน
แม่ดอกบัวที่อยูใ่ นสระ จะบานคอยพระ หรื อบานคอยเณร
ถ้าบาน คอยพี่ ไว้พรุ่ งนี้ ตอนเพลคอยได้ไหมคนดี...
“(ท่อน B) พ่อเคยพูดหลายที คิดจะมีแม่บา้ นเชื่อโบราณ ดี แล
หากเลือกวัว ดูหาง แม้นเลือกนางดูแม่นนั่ แหละแน่ เข้าที
บ้าน เรื อน สะอาดตาพูด จา เสนาะดีตาน้ าพริ กทุกที เสี ยงตาถี่ จนทุ่งสะเทือน...
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ตารางที่ 4.65 วิเคราะห์เพลงธิ ดาผ้าซิ่ น
เนือ้ เพลง
“ค่า ลง ก็เข้าเรื อนฟั งแม่เตือน ให้ไตร่ ตรอง
หากมีช ายหมายปอง ระวัง เจอของ เหลื อ
เดนแม่ ดอกบัวที่ อยู่ใ นสระ...จะบานคอย
พระ หรื อบานคอยเณรถ้า บาน คอยพี่ ไว้
พรุ่ งนี้ ตอน เพลคอยได้ไหมคนดี”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ าวถึ งวิถีชีวิตของไทย สังคม (วิถีชีวติ )
การสอนให้หญิงสาวในสมัยก่อน
อยู่กบั เหย้า เฝ้ ากับเรื อน และต้อง
เชื่อฟังแม่ในเรื่ องการ เลือกคู่

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย
มีการเปรี ยบเปรยถึงหญิงสาวที่เป็ นเทพธิ ดาผ้าซิ่ น และการสอนตามขนบธรรมเนียมของไทย ที่ให้
เชื่ อฟั งคาสั่งสอนของพ่อแม่ มีการบรรยายถึงการเลือกคู่ครอง ที่หากจะเลือกผูห้ ญิงเป็ นคู่รักต้องดู
จาก ผูเ้ ป็ นแม่
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวติ ) เนื้อหาในเพลงสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมของไทยในการเป็ นหญิงสาว ที่ มี
ความงดงามทั้ง ด้า น ร่ า งกายและจิ ตใจ การบ้า นงานเรื อนไม่ ค วรแพ้ใ คร หมัน่ ขยัน ท างาน ฝึ ก
ทากับข้าว และมีความเชื่อในการเลือกคู่ครองซึ่งให้ดูที่แม่
65) ลาดับที่ 65
ชื่อเพลง
เพลง น้ าตาในสายฝน
ชื่อนักร้อง
สุ วรี เอี่ยมไอ
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ไพฑูรย์ ไก่แก้ว
เนื้อหาเพลง “น้ าตาในสายฝน”
“(ท่อน A) แดดมัวหม่นลมฝนโชยมาเสี ยงดังซู่ซ่า
ฟ้ าครางคารนสกุณาบินหารังตน เมฆลอยเกลื่อนกล่นล้น
ไปฝนโปรยปรายแสนเย็นชื่นฉ่ าสองเรากราฝนเดินกัน
ไปมิอาทรทุกข์ร้อนใด ๆสุ ขใจยามอยูใ่ กล้เธอทุกนาทีฤดีดื่มด่าฝนพร่ า ๆ
หนาวใจจริ งเออฉันลืมตัวชิดกายใกล้เธอเธอเผลอมือกอดเอวฉัน
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แต่ไม่นานความหวานโรยราพบคนใหม่กว่าโสภาแพรวพรรณ
เปลี่ยนคนควงลืมฉันไปพลันวิมานถูกบัน่ ทลายฝนโปรยปราย
คล้ายเตือนความจาฉันเดินกราฝนเพียงเดียวดายน้ าตานอง
หมองในใจกายสุ ดท้ายใครมาลืมกันแต่ไม่นานความหวานโรยรา
พบคนใหม่ ก ว่า โสภาแพรวพรรณเปลี่ ย นคนควงลื ม ฉันไปพลันวิม านถู ก บั่น
ทลายฝนโปรยปราย
คล้ายเตือนความจาฉันเดินกราฝนเพียงเดียวดายน้ าตานองหมอง
ในใจกายสุ ดท้ายใครมาลืมกันสุ ดท้ายใครมาลืมกันสุ ดท้าย
ใครมาลืมกันสุ ดท้ายใครมาลืมกันสุ ดท้ายใครมาลืมกันสุ ดท้ายใครมาลืมกัน
ตารางที่ 4.66 วิเคราะห์เพลงน้ าตาในสายฝน
เนือ้ เพลง
“สุ ขใจยามอยูใ่ กล้เธอทุกนาทีฤดี ดื่มด่ าฝน
พร่ า ๆ หนาวใจจริ ง เออฉันลื ม ตัวชิ ดกาย
ใกล้เธอเธอเผลอมือกอดเอวฉันแต่ไม่นาน
ความหวานโรยราพบคนใหม่กว่า...”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงความรักที่เกิดขึ้น สังคม (ความรัก)
ภายใต้ส ายฝน เมื่ อแรกรั ก ความ
รั ก หวานชื่ น กอดกัน ใกล้ชิ ด ใน
สายฝน แต่เมื่อเจอคนใหม่ ความ
รักที่เคยสุ ขก็เปลี่ยนไป

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเกี่ ยวกับความรักของชาย
และหญิง เมื่อมีความรักให้กนั มีความสุ ขด้วยกัน แต่เมื่อวันหนึ่ งฝ่ ายหญิงเปลี่ยนไปเจอคนใหม่
กลับทิ้งให้ฝ่าย ชายเสี ยใจ เพลงเล่าเรื่ องราวความรักผ่านสายฝนเมื่อรัก ก็รักกันตอนฝนตก กอดกัน
ท่ามกลางฝน และเมื่อเสี ยใจก็ร้องไห้ในสายฝน
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์ เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (ความรัก) เป็ นเพลงที่กล่าวถึงความรักที่ไม่สมหวังของชายหนุ่ม ที่ความรักที่มีการ
แปรเปลี่ยนไป เมื่อหญิงสาวเจอคนใหม่ แล้วลืมทุกอย่างที่เคยทาด้วยกัน
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66) ลาดับที่ 66
ชื่อเพลง
เพลง น้ าตาเมียซาอุ
ชื่อนักร้อง
พิมพา พรศิริ
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ศรเพชร ภิญโญ
เนื้อหาเพลง “น้ าตาเมียซาอุ”
“(ท่อน A) คิดมาอุราช้ าหนัก ผัวรักไม่เคยส่ งเงิน
รู ้ข่าวปวดร้าวเหลือเกิน เมื่อรู้วา่ เงินไม่มาถึงเมีย
พ่อแม่ผวั รับเต็มที่ เพราะเงินจากพี่ที่ซาอุดีอารเบีย
ส่ งมาให้ใช้กนั นัวเนีย ส่ วนลูกเมียนัง่ เสี ยน้ าตา
ก่อนไปใช้เงินเป็ นก้อน ที่นาดอนก็เป็ นภรรยา
เอาไปจานองค่าประกันนายหน้า พอได้เหินฟ้ าก็ทาท่าลืมเมีย
เสี ยใจเด้ อกเพแตกแล่ง พี่บ่น่ากลัน่ แกล้งให้เมียเศร้าเก่าหมอง
พ่อแม่นอ้ งฮ้องไล่เมียหนี ชังลูกเขยอัปรี ยไ์ ล่หนีสูงแลงเซ้า
แก้ไม่ตกก็คือหัวอกผูเ้ ป็ นเมีย เรื่ องใดเสี ยก็วา่ แต่เมียซาอุ
สิ่ งที่ดีทาไมไม่มีใครรู้ เมียซาอุไม่ได้ชว่ั ทุกคน
ที่เขาชัว่ เนื่องผัวไม่กลับมา คอยตั้งตาไม่เห็นผัวมาหาตน
ทราบภายหลังแทบคลัง่ ในกมล ว่าผัวของตนมีเมียน้อยคอยรอ
ฮูแ้ ล้วท้อ แล้วท้อแทบซิบ่ยงั เหลือ นี่คือหัวอกเมียแม่นบ่มีไผฮู้
ตารางที่ 4.67 วิเคราะห์เพลงน้ าตาในสายฝน
เนือ้ เพลง
“คิ ด มา อุ รา ช้ า หนัก ผัว รั ก ไม่ เคย ส่ ง
เงิ น รู ้ ข่ า ว ปวดร้ า ว เหลื อ เกิ น เมื่ อ รู้ ว่ า
เงิ น ไม่ ม า ถึ ง เมี ย พ่อ แม่ ผัว รั บ เต็ม ที่
เพราะเงินจากพี่ ที่ซาอุดิ อาระเบีย ส่ งมา
ให้ ใช้ กัน นัวเนี ย ส่ วน ลู ก เมี ย นั่ง เลี ย
น้ าตา”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ใ นเ พ ล ง ก ล่ า วถึ งวิ ถี ชี วิ ต ขอ ง สังคม (วิถีชีวติ )
ครอบครั ว ไทย ที่ ส ามี ไ ปท างาน
ต่ า ง ประเทศ แล้วส่ ง เงิ นกลับ มา
บ้าน แต่เงิ นไม่ถึงภรรยาเพราะไป
ตกอยู่ ครอบครัวของสามีหมดกับ
ทาให้ตอ้ งลาบากในการใช้ชีวติ
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเกี่ยวกับวิถีชีวิตการทางาน
ของคนไทยที่จะนิ ยมไปใช้แรงงานทางานต่างประเทศ เพื่อหาเงินส่ งกลับมาให้ครอบครัว แต่ใน
เพลงได้มีการตัดพ้อ ถึงเงินที่ ส่งมาว่าไม่ถึงมือภรรยาและลุก กลับตกอยูท่ ี่ครอบครัวของสามีทาให้
ภรรยาและลู ก ใช้ ชี วิ ต กัน อย่ า งล าบาก เพราะเอานาตัว เองไปจ านองเพื่ อ ให้ ส ามี ไ ปท างาน
ต่างประเทศแล้ว ทาให้หาเงินใช้ชีวติ ยากขึ้น นอกจากจะใช้ชีวติ อย่างลาบากแล้วยังต้องช้ าใจคอยฝั่ง
ข่าวต่างๆจากสามี เช่นเรื่ องเมียน้อยอีก
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (วิถีชีวิต) การดาเนิ นชีวิตของคนในสังคม หาเช้ากินค่า ในเพลงกล่าวถึงการนิยมไป
ทางานใช้แรงงาน ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อส่ งเงินกลับมาที่บา้ น เพราะมีความเชื่อกันว่าค่าแรง
แพงมาก ถึงขั้นยอมเอาที่ นาที่ตวั เองมีไปจานองเพื่อเอาเงินประกันไปต่างประเทศ
67) ลาดับที่ 67
ชื่อเพลง
เพลง น้ าตาสาวตก
ชื่อนักร้อง
ศรี สอางค์ ตรี เนตร
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง พยงค์ มุกดา
เนื้อหาเพลง “น้ าตาสาวตก”
“(ท่อน A) ทุ่งนาฟ้ ากว้า งมองทุกอย่างเจนตาแผ่นดินมารดาของข้านี้เอย
ทุกๆ อย่างยังคงต้อนรับดังเคย โปรดฟังเฉลยที่ขา้ เคยผิดพลั้งทั้งปวง
บ้านเอ๋ ยบ้านนาบัดนี้ขา้ กลับมา ด้วยน้ าตาไหลร่ วง เอิ๋งเออเฮ่อเอิงเอย
“(ท่อน A) ก่อนข้าเคยเกลียดชัง ทุ่งนาเวิง้ ว้างสุ ดตา
เกลียดโคลนเกลียดควายคันไถนาเกลียดยามข้าวกล้าตกรวง
ข้าเบื่อไอ้หนุ่ มลูกทุ่งที่ตวั มันฟุ้ งสาบควายข้าทิ้งเข้ากรุ งมุ่งหมายหวังจะไปตาย
เมืองหลวง
ข้าหลงแสงสี อนั วิจิตรข้าหลงชี วิตชาวกรุ ง ชอบกลิ่นน้ าอบน้ าปรุ งคารมคนกรุ ง
ซ่านทรวง
ผูค้ นรถเก๋ งเสี ยงเพลงเพราะเหมือนพาข้าเหาะขึ้นฟ้ า เห็นเทพบุตรเทพธิ ดาที่จุติ
มาจากสรวง
กว่าข้าจะรู ้สึกตัวต่อ ความมืดมัวปกคลุมมันเหมือนข้าเดินบนปากหลุม
ที่คลุมไว้ดว้ ยความลวง ผูห้ ญิงคนเดียวบ้านนอกพอเข้าบางกอก
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ก็หลงเสมือนลูกแกะพลัดเข้าดงสู่ วงเสื อร้ายทั้งปวง
ข้าพบแต่ความหมุนเวียน ทุกสิ่ งแลกเปลี่ยนด้วยเงิน กระทัง่ หัวใจข้ายับเยิน ก็
เพราะมาเพลินเมืองหลวง
ข้าหาไม่พบความมุ่งหวังข้าพบแต่ทางชัว่ ช้าต้องหอบสังขารกลับบ้านนาพร้อม
ด้วยน้ าตาไหลร่ วง
ชีวติ บ้านนอกยังดีกว่าไม่มีมารยา หลอกลวง
ตารางที่ 4.68 วิเคราะห์เพลงน้ าตาสาวตก
เนือ้ เพลง
“ก่ อนข้าเคยเกลี ย ดชัง ทุ่ งนาเวิ้ง ว้า งสุ ดตา
เกลี ยดโคลนเกลี ย ดควายคันไถนาเกลี ย ด
ยามข้าวกล้าตกรวงข้าเบื่อไอ้หนุ่ มลูกทุ่งที่
ตัวมันฟุ้ งสาบควาย”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเนื้อเพลงแสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิง สังคม (วิถีชีวติ )
คนนึงที่อาศัยอยูต่ ่างจังหวัดแต่ไม่
ชอบวิถีชีวติ ของตัวเอง เจอนา เจอ
ควายก็เหม็นกลิ่นสาบ

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเกี่ยวกับค่านิ ยม แสดงให้
เห็ นว่า ผูห้ ญิงคนหนึ่ งที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด แต่ไม่ชอบการดาเนิ นชี วิตและสิ่ งแวดล้อมของตนเอง
พยายามจะเข้าเมืองกรุ งเพื่อคิดว่าจะมีความสุ ขมากกว่า แต่กลับพบเจอผูค้ นหลากหลาย ทุกสิ่ งมีแต่
การแลกมาด้วยเงินทอง มีแต่การหลอกลวง จึงทาให้คิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตน
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมสังคม (วิถีชีวติ ) สะท้อนให้เห็นมุมมองของคนในสมัยก่อนที่คิดว่าการเข้าไปอยูใ่ นเมืองกรุ ง
นั้นมีความสุ ขกว่าอยูบ่ า้ นนา คิดว่ามีแต่ความสะดวกสบาย ความสวยหรู แต่เมื่อได้ไปอยูจ่ ริ งๆ กลับ
ไม่เป็ นอย่างที่หวังไว้
68) ลาดับที่ 68
ชื่อเพลง
เพลง บ้านนาสัญญารัก
ชื่อนักร้อง
นิยม มารยาท
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง นิยม มารยาท
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เนื้อหาเพลง “บ้านนาสัญญารัก”
“(ท่อน A) พี่น้ ีมีความสุ ขสนุกอยูก่ บั สาวบ้านนารักกันหนักหนา
ต่างสัญญาล่ะว่าจะอยูค่ ู่กนั ถึงหน้านาทานาล่ะ หน้าแล้งน้องจ๋ าล่ะพี่จะค้าน้ าตาล
ขอแต่เพียงได้เห็นหน้า ขอแต่เพียงได้เห็นหน้ายามพี่เหนื่อยมาล่ะ
เห็นหน้าหายพลันโน่นแน่จนั ทร์กระจ่างดุจดังเวียงวังเทวาสวยงามหนักหนา
เหล่านางฟ้ าล่ะคงจะเกี้ ยวคู่กนั เห็นล่ะไหมเล่าคนดี อ้อมแขนของพี่คอยแต่น้อง
นงคราญ ขอแต่นอ้ งเป็ นของพี่ขอแต่นอ้ งเป็ นของพี่ฟังซิ คนดีล่ะ ฟังพี่ราพันแม้น
ถึงวันพระหน้า
พี่จะพาล่ะน้องไปทาบุญน้องจงเกื้อหนุน สร้างผลบุญเราตักบาตรร่ วมขันน้องจับมือ
พี่มือต่างสองร่ วมถือสารพีเดียวกันอธิ ษฐานเสี ยก่อนเจ้าอธิ ษฐานเสี ยก่อนเจ้าว่า
ขอให้สองรักเรารักชัว่ ชีวนั
“(ท่อน A) แม้นเหมือนเป็ นบุญพี่ที่คนดีล่ะเจ้าตอบว่ารักแสน
ซื่ อยิ่งนักโอ้ยอดรักรักจนสุ ดประมาณแม้นแต่ยามจะนอนหลับแล้วกลับย้อนไป
ถึงน้องที่ฝันฝันว่าน้องนอนหนุนตักฝันว่าน้องนอนหนุนตักที่ใต้ร่มเงารักอีตอน
เมฆบังจันทร์ แม้นเหมือนเป็ นบุญพี่ที่คนดีล่ะเจ้าตอบว่ารักแสนซื่ อยิ่งนัก โอ้ยอด
รักรักจนสุ ดประมาณแม้นแต่ยามจะนอนหลับแล้วกลับย้อนไปถึงน้องที่ฝันฝัน
ว่าน้องนอนหนุนตักฝันว่าน้องนอนหนุนตักที่ใต้ร่มเงารักอีตอนเมฆบังจันทร์
ตารางที่ 4.69 วิเคราะห์เพลงน้ าตาสาวตก
เนือ้ เพลง
“พี่น้ ี มี ความสุ ขสนุ กอยู่กบั สาวบ้านนารั ก
กันหนักหนาต่างสัญญาล่ะว่าจะอยู่คู่กนั ถึง
หน้านาทานาล่ะหน้าแล้งน้องจ๋ าล่ะพี่จะค้า
น้ าตาลขอแต่เพียงได้เห็ นหน้าขอแต่เพีย ง
ได้เ ห็ น หน้ า ยามพี่ เ หนื่ อ ยมาล่ ะ เห็ น หน้า
หายพลัน”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงความรักของชาย สังคม (ความรัก)
หญิงที่มีให้กนั ผ่านวิถีการดาเนิ น
ชี วิ ต ที่ จ ะช่ ว ยกัน ท านา ช่ ว ยกัน
ค้าขาย เมื่อเหนื่ อยมาแค่ เห็นหน้า
ก็หาย

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเกี่ ยวกับความรักของชาย
หนุ่มและหญิงสาว เล่าผ่านการดาเนินชีวติ และการใช้ชีวิตอยูด่ ว้ ยกัน ทางานด้วยกัน กินข้าวด้วยกัน
เมื่อเหนื่อยมา ขอเพียงแค่เห็นหน้ากันก็หายเหนื่อย มีการอธิษฐานเพื่อให้รักอยูย่ นื ยาว
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โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (ความรัก) เป็ นเพลงที่สื่อถึงความรักที่มน่ั คง การประคับประคองความรักให้อยูย่ ืด
ยาว และยังช่วยกันทามาหากินเพื่อให้ชีวติ มีความสุ ข
69) ลาดับที่ 69
ชื่อเพลง
เพลงปูไข่ไก่หลง
ชื่อนักร้อง
ชายธง ทรงพล
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ฉลอง ภู่สว่าง
เนื้อหาเพลง “ปูไข่ไก่หลง”
(ท่อน A) ช่างเถอะคนงาม ขอปล่อยตามตามวาสนา พี่ไม่มีปริ ญญา ขวัญตามองหน้าทาเมิน
ลืมได้ลืมไป ลืมไปลืมได้ก็เชิญ พี่จนคนไร้เงิน เดินย่าต๊อกน้องบอกว่าโซ
กอดกับคนจน หน้ามนเจ้าบ่นว่าเหม็น กอดคนดีขี่เบนซ์ เนื้อเย็นใจเต้นตาโต
ชื่นอกชื่นใจ ชื่นใจหละผัวใหม่เป็ นโก๋ ตกเย็นนัง่ เบนซ์โชว์ โก้อย่างนี้ถึงลืมพี่ ชาวนา
แม่ปูไข่หลง น้องคงมีไข่เต็มท้อง ว่ายไปตามลาคลอง น้ านองลอยล่องธารา
ไข่ก็เต็มตัว เต็มตัวละผัวก็ไม่มา น่าอายและขายหน้า แม่ปูจ๋าเป็ นดารา กลางแปลง
สิ้ นสุ ดกันทีนอ้ งมีผวั ใหม่ไปนาน แม่ดอกท้อกอหวาน ให้ทานเกื้อหนุนบุญแรง
แม่นายไก่หลง จากดงหวังจะส่ องแสง ถูกกิ นจนสิ้ นแรง แสงเลยน้อย นอนตาม
ซอย โทรมโทรม
ตารางที่ 4.70 วิเคราะห์เพลงปูไข่ไก่หลง
เนือ้ เพลง
“ช่าง เถอะ คน งาม ขอ ปล่อยตาม ตามวาสนา พี่ไม่มี ปริ ญ-ญา ขวัญ ตา มองหน้า
ทาเมินลื มได้ ลื มไป ลื มไป ลื มได้ ก็เชิ ญพี่
จน คนไร้เงิน เดินย่าต๊อก น้องบอก ว่าโซ ”

วัฒนธรรม
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง ความสั ม พัน ธ์ สังคม (วิถีชีวติ )
ระหว่างชายและหญิง ที่เมื่อก่ อน
เคยรั ก กั น แต่ ก็ แ พ้ อ านาจเงิ น
เพราะเป็ นคนจน ไม่มีปริ ญญา
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความ
รัก เนื้ อหาในเพลงบอกถึงผูช้ ายที่ฐานะและหน้าตาทางสังคมไม่ดี ยากจน มีความรักกับหญิงคน
หนึ่งแต่ดว้ ย ฐานะทางการเงินไม่ดี หญิงคนรักจึงได้ไปมีคนรักใหม่ที่มีหน้าตา ฐานะทางสังคมดี
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (วิถีชีวิต) สะท้อนได้วา่ ในสังคมไทยให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมทางด้านวัตถุมาก
เช่ น บ้าน เงิ น ทอง เพื่อเป็ นการบ่งบอกถึงฐานะที่มน่ั คงดังในเพลงที่ผหู้ ญิงต้อง ไขว่คว้าหาความ
ร่ ารวย จากผูช้ ายที่มีหน้าตาทางสังคมชั้นสู งมากกว่าความรักที่จริ งใจ
70) ลาดับที่ 70
ชื่อเพลง
เพลง ผูใ้ หญ่ลี
ชื่อนักร้อง
ศักดิ์ศรี ศรี อกั ษร
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ศักดิ์ศรี ศรี อกั ษร
เนื้อหาเพลง “ผูใ้ หญ่ลี”
“(ท่อน A) พ.ศ 2504 ผูใ้ หญ่ลีตีกลองประชุม ชาวบ้านต่างมาชุมนุม มาประชุมที่บา้ นผูใ้ หญ่ลี
ต่ อไปนี้ ผูใ้ หญ่ ลี จะขอกล่ า ว ถึ ง เรื่ องราวที่ ไ ด้ป ระชุ ม มา ทางการเขาสั่ ง มาว่า
ทางการเขาสั่งมาว่า
ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ ดและสุ กร ฝ่ ายตาสี หัวคลอนถามว่าสุ กรนั้นคืออะไร ผูใ้ หญ่ลี
ลุกขึ้นตอบทันใดสุ กรนั้นไซร์ คือ หมาน้อยธรรมดา(หมาน้อย หมาน้อยธรรมดา
หมาน้อย หมาน้อยธรรมดา)
“(ท่อน A) สายัณห์ตะวันร้อนฉี่ ผูใ้ หญ่ลีขี่มา้ บักจ้อนแดดฮ้อนๆใส่ แว่นตาดาผูใ้ หญ่ลีกลัว
ฝนจะตกฮาผูใ้ หญ่ลีกลัวฝนจะตกฮาถอดแว่นตาดาฟ้ าแจ้งจางปาง(ฟ้ าแจ้ง ฟ้ าแจ้ง
จางปาง ฟ้ าแจ้ง ฟ้ าแจ้งจางปาง) คอกลมเหมือนดั่งคอช้างเอวบางเหมือนยาง
รถยนต์รูปหล่อเหมือนตอไฟลนหน้ามนเหมือนเขียงน้องซอยซา(เขียงน้อย เขียง
น้อยซอยซา เขียงน้อย เขียงน้อยซอยซา)( * )
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ตารางที่ 4.71 วิเคราะห์เพลงผูใ้ หญ่ลี
เนือ้ เพลง
“พ.ศ 2504 ผูใ้ หญ่ลีตีกลองประชุ มชาวบ้าน
ต่ า งมาชุ มนุ มมาประชุ มที่ บ ้ า นผู้ ใ หญ่ ลี
ต่อไปนี้ ผูใ้ หญ่ลีจะขอกล่ าวถึ งเรื่ องราวที่ได้
ประชุ มมาทางการเขาสั่งมาว่าทางการเขาสั่ง
มาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ ดและสุ กรฝ่ ายตาสี หัว
คลอนถามว่าสุ กรนั้นคืออะไรผูใ้ หญ่ลีลุกขึ้น
ตอ บ ทั น ใ ด สุ ก รนั้ น ไ ซ ร์ คื อ หม า น้ อ ย
ธรรมดา”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง การประชุ ม การเมือง
หมู่ บ ้า นในต่ า งจัง หวัด สื่ อ ให้
เห็ นถึ ง การสื่ อสารของภาครั ฐ
กั บ ประชาชนซึ่ งทางรั ฐ บาล
บอกให้ ช าวบ้า นเลี้ ยงสุ ก รแต่
ชาวบ้ า นไม่ เ ข้ า ใจว่ า สุ กรคื อ
อะไร เลยตีความไปว่า คือหมา
น้อย

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเกี่ ยววิถีชีวิตของคนใน
ต่างจังหวัด เมื่อมีการประชุมของหมู่บา้ นจะมีการตีกลองเพื่อเรี ยกชาวบ้านมาประชุม แต่การประชุม
นั้นก็มีการเข้าใจ ผิดหลายอย่างเนื่ องจากรัฐบาลใช้คาที่เป็ นทางการ ชาวบ้านไม่เข้าใจ ทาให้เกิ ด
ความคลาดเคลื่อน ของความหมาย ทาให้การสื่ อสารผิดพลาด
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม การเมือง เนื่ องจากหัวหน้าหมู่บา้ นมีการไปประชุมกับทางรัฐบาลแล้วมาแปลความให้แก่
ลูกบ้านฟั ง แต่การสื่ อสารคลาดเคลื่อนเนื่ องจาก แปลศัพท์ทางการผิดผิดว่าสุ กร และยังบ่งบอกถึง
การปกครองสมัยก่อน ที่มีลาดับขึ้นตอนจากรัฐบาล ถึงประชาชน
71) ลาดับที่ 71
ชื่อเพลง
เพลง ยอยศพระลอ
ชื่อนักร้อง
ชินกร ไกรลาศ
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง พยงค์ มุกดา
เนื้อหาเพลง “ยอยศพระลอ”
“(ท่อน A) รอยรู ปอินทร์ หยาดฟ้ ามาอ่าองค์ในหล้า แหล่งให้คนชมงามสมขุนลอท้าว
น้ าพระทัย ณ หัวเจ้า ยิ่งแม่กาหลงยามพระทรงคชสาร พระยิ่งหาญยิ่งกล้าเกิ น
พระยาสี หราชท้าวกลางศึก
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พระบาทเจ้า ล้านโลกใครบ่เท่า พ่อขุนแมนสรวง
“(ท่อน A) รู ปดังองค์อินทร์หยาดฟ้ ามาสู่ ดิน โสภิณดังเดือนดวง เหนือแผ่นดินแดนสรวง
เหนื อปวงหนุ่ มใด เหล่าอนงค์หลงสวาท ยอมเป็ นทาสรักบาเรอนามขุนลอท้าว
เธอ ทรงสถิ ตย์ ณ ทรวงใจลุ่มแม่กาหลงเจ้า หรื อจะเท่าถึงครึ่ ง แม้น้อยหนึ่ ง น้ า
หทัย เมื่อทรงคชสาร พระยิง่ หาญยิง่ กล้าดัง่ พระยาสี หราช
ผูเ้ ป็ นใหญ่ ใช่เพียงศึกรบ สยบพระทรงชัย แม้ในศึกรักพระยังยิง่ ใหญ่นาถอนงค์ปลงใจ
ใคร่ อิงอุ่น นับล้านโลกาล้วน บ่ควรคู่บุญ ดัง่ พ่อขุนแมนสรวง เอย
ตารางที่ 4.72 วิเคราะห์เพลงยอยศพระลอ
เนือ้ เพลง
“รอยรู ปอินทร์ หยาดฟ้ า.มาอ่าองค์ ในหล้า
แหล่ ง ให้ ค นชมงามสม.ขุ น ลอท้า ว น้ า
พระทัย ณ หัวเจ้า ยิ่ ง แม่ กาหลงยามพระ
ทรงคชสาร.พระยิง่ หาญ ยิง่ กล้า เกินพระยา
สี หราชท้าว กลางศึกพระบาทเจ้า ล้านโลก
ใครบ่เท่า”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงการยกให้เห็นถึง สั ง ค ม ( ก า ร
ค ว า ม ดี ง า ม ข อ ง พ ร ะ เ อ ก ใ น เปรี ยบเทียบ)
วรรณกรรมได้ แ ก่ พระลอที่ มี
ความ เพียบพร้อมทางการรบ ไม่มี
ใครเทียบเท่า

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงพระลอ
เป็ นการยกย่องความสง่างามของพระลอที่เปรี ยบเหมือนกับพระอินทร์ เกี่ยวกับเกียรติภูมิความกล้า
หาญ ไม่ใช่แค่เพียงการรบ ที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้ แต่เรื่ องความรักก็ยงิ่ ใหญ่ไม่แพ้กนั
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (การเปรี ยบเทียบ) เปรี ยบเทียบค่านิ ยมในความงดงาม ค่านิยมความกล้าหาญ และ
รู ปร่ างที่ งดงามกับพระอินทร์
72) ลาดับที่ 72
ชื่อเพลง
เพลง ยิม้ แป้ น
ชื่อนักร้อง
พจน์ พนาวัน
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง พจน์ พนาวัน
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เนื้อหาเพลง “ยิม้ แป้ น”
“(ท่อน A) ฉันรักคนยิ้มแป้ น อยากเป็ นแฟนคุณเสี ยจริ ง ด้วยยิม้ ของคุณงามยิ่งดัง่ มีมนต์สิง
อยูใ่ นหัวใจ
ฉันรักคนยิม้ นัน่ อกตรึ งตันงามเหนือใคร เมื่อเห็นคุณยิม้ มาให้ช่างงามบาดใจเย้า
ยวนให้ลุ่มหลง
ยามยิ้ม กระจิ๋ม กระจุ๋มลักยิม้ คุณแก้มบุ๋มชวนให้ใจพะวง ยามนอนก็หลับไม่ลง
ยามนอนก็หลับไม่ลง ภาพนวลอนงค์มายิม้ แป้ หลอกหลอน
“(ท่อน A) ฉันรักคนยิม้ แป้ น ฝากใจแทนเอาไว้นอนแนบหนุน เนื้ อกายขวัญอ่อนจะได้หลับ
นอนหนาวร้ อนเป็ นสุ ขเอยฉันรักคนยิ้มแป้ นอยากเป็ นแฟนคุณเสี ยจริ ง ด้วยยิ้ม
ของคุณงามยิง่ ดัง่ มีมนต์สิงอยูใ่ นหัวใจ
“(ท่อน A) ฉันรักคนยิม้ นัน่ อกตรึ งตัน งามเหนือใคร เมื่อเห็นคุณยิม้ มาให้ช่างงามบาดใจเย้า
ยวนให้ลุ่มหลงยามยิ้ม กระจิ๋ม กระจุ๋มลักยิ้ม คุณแก้มบุ๋ม ชวนให้ใจพะวงยาม
นอน ก็หลับ ไม่ลงยามนอน ก็หลับ ไม่ลง
ภาพนวลอนง ค์มายิ้มแป้ น หลอกหลอนฉันรักคน ยิ้มแป้ นฝากใจแทน เอาไว้
นอนแนบหนุน เนื้อกายขวัญอ่อนจะได้ หลับนอนหนาวร้อน เป็ นสุ ขเอย
ตารางที่ 4.73 วิเคราะห์เพลงยิม้ แป้ น
เนือ้ เพลง
“ฉัน รั ก คนยิ้ม แป้ นอยากเป็ นแฟนคุ ณ
เสี ยจริ งด้วยยิ้มของคุ ณงามยิ่งดัง่ มีมนต์
สิ ง อยู่ในหัวใจฉันรั ก คนยิ้ม นั่นอกตรึ ง
ตันงามเหนือใคร”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง การแอบชอบของ สั ง ค ม ( ก า ร
ผู้ช ายที่ มี ต่ อ ผู้ห ญิ ง ที่ ห ลงรั ก จาก เปรี ยบเทียบ)
รอยยิม้ ที่มีเสน่ห์ ทาให้คนที่ เห็นหลง
รัก และเก็บไว้ในใจ ตลอดมา

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงได้ว่า เนื้ อหาของเพลง
สนุกสนาน เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับการแอบชอบของผูช้ ายที่มีต่อผูห้ ญิง ที่แอบชอบจากรอยยิม้ เมื่อได้
เห็น ด้วยความที่มีเสน่ห์ทาให้เก็บไปฝันและอยากจะได้เป็ นคู่ครอง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยม สังคม(การเปรี ยบเทียบ) ในเรื่ องราวของการแอบชอบเปรี ยบเทียบรอยยิม้ ของผูห้ ญิงที่ดูแล้ว
มีเสน่ห์ เห็นแล้วหลงรัก
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73) ลาดับที่ 73
ชื่อเพลง
เพลง รักจางที่บางปะกง
ชื่อนักร้อง
สดใส รุ่ งโพธิ์ ทอง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สดใส รุ่ งโพธิ์ ทอง
เนื้อหาเพลง “รักจางที่บางปะกง”
“(ท่อน A) ใฝ่ พะวงหลงเฝ้ า สาวเจ้าบางปะกง พางวยงงหลงเก้อเพ้อหาโอ้
เวรกรรมจาพราก จากไปไกลตาในอุราระทมตรมไหม้เจ้า ทาเมินพี่หมอง
โธ่เจ้ามองพี่เหมือนผ้าพันกันเปื้ อน นานก็เลือนร้างไปไยมาตัดไมตรี
น้องมี แฟนใหม่ทิ้งชาวนาไร่ ไปกับหนุ่ มเศรษฐี น้องลื มเรื อบด นัง่ รถอร่ ามงาม
ด้วยศักดิ์ศรี ยามพี่ล่องเรื อมาตามประสาบ้านเรา หาคนงานถามข่าวมองหาสาว
ไม่มี ชี วีแทบขาดรอน บางปะกง น้ าคงขึ้นๆ ลงๆ ใจอนงค์ ก็คงเลอะเลือนกระ
ล่อน ปากน้ าเค็มไหลขึ้นก็จืดก็จางใจน้องนางรักนานเลยจางจากจร ใจนารี สวย
สด คงคดดัง่ ลาน้ า พี่ขืนพายจ้ า ต้องช้ าแน่นอน ต้องจอดเรื อขอลา แม่กานดางาม
งอนวอนหลวงพ่อโสธร จงดลใจยอดชู้
เจ้าอยู่แห่ งไหน อยู่ใกล้หรื อไกลสุ ดกู่ได้ยินเพลงร้อง น้องจงคืนสู่ พี่ยงั คอยพธู
อยูท่ ี่บางประกง บางปะกง น้ าคงขึ้นๆลงๆใจอนงค์ ก็คงเลอะเลือนกระล่อนปาก
น้ าเค็ม ไหลขึ้นก็จืดก็จางใจน้องนาง รักนานเลยจางจากจร
“(ท่อน A) ใจนารี สวยสด คงคดดัง่ ลาน้ าพี่ขืนพายจ้ า คงต้องช้ าแน่นอนต้องจอดเรื อขอลา
แม่กานดางามงอนวอนหลวงพ่อโสธร จงดลใจยอดชู้เจ้าอยู่แห่ งไหน อยู่ใกล้
หรื อไกลสุ ดกู่ได้ยนิ เพลงร้อง น้องจงคืนสู่ พี่ยงั คอยพธู อยูท่ ี่บางปะกง
ตารางที่ 4.74 วิเคราะห์เพลงรักจางที่บางปะกง
เนือ้ เพลง
“ทิ้ ง ชาวนาไร่ ไปกับ หนุ่ ม เศรษฐี น้องลื ม
เรื อบด นั่งรถอร่ า มงามด้วยศักดิ์ ศรี ย ามพี่
ล่องเรื อมา ตามประสาบ้านเราหาคน งาน
ถามข่าว มองหาสาวไม่มี”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงความรักของชาย สังคม (ความรัก)
ที่ แ พ้ วัฒ นธรรมทางวัต ถุ ค นรั ก
สาวที่ เห็ นเงิ นทองมากกว่า จิ ตใจ
ทิ้งชายไปอยูก่ บั เศรษฐี ลืมวิถีชีวิต
ที่อยูด่ ว้ ยกันมา
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงชายหนุ่มที่
ส่ งเพลง ถึงหญิงสาวที่ทิ้งไปกับหนุ่มเศรษฐี ทิ้งชาวนาไร่ ลืมหนุ่มเรื อบางปะกง จึงเปรี ยบเทียบจิตใจ
ของหญิ ง สาวที่ คดเคี้ ย วเหมื อนล าน้ า เป็ นค่ า นิ ย มที่ คิ ดว่า การมี แฟนหนุ่ ม เศรษฐี จะท าให้ชี วิตมี
ความสุ ขสบายจึงทิ้ง ชายเก่าไปอยูก่ บั ชายคนใหม่
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยม สังคม (ความรัก) ความรักของชายหญิง เมื่อตอนรักกันก็มีความสุ ข แต่พอมีเศรษฐีเข้ามา ทุก
อย่างก็เปลี่ยนไป ความรักที่เคยมีให้กนั กลับลดลง แสดงให้เห็นถึงความเป็ นวัตถุนิยม
74) ลาดับที่ 74
ชื่อเพลง
เพลง รักจางที่บางปะกง
ชื่อนักร้อง
สดใส รุ่ งโพธิ์ ทอง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สดใส รุ่ งโพธิ์ ทอง
เนื้อหาเพลง “ราเต้ย”
“(ท่อน A) ขาวก็จริ งนะน้องแม้นมีทองจะให้เจ้าแต่งครั้นเมื่อถึงยามแลง
จะพาน้องแต่ง ตัวเดินเพลิ นก็จริ งนะน้องไผมองก็ว่างามสมคิ้วต่อก็ยงั แถมคอ
กลมหางตาแม่คมเหมือนจะบาดใจชาย อยากฮูว้ ่าบ้านอยู่ไสผูใ้ ดเขาเป็ นคู่ซ้อน
แม้นยามนอนบ่มีไผกอดสองแขนของอ้ายซิสอดกอดไว้บ่ให้ไผมาตอม
“(ท่อน A) หอมหลายคือแม่นแก้มนางหอมต่างสาวอื่นๆถ้าได้ตวั น้องมาประคอง
สักตื่นเงินแสน เงินหมื่นก็บ่ได้ตื่น ตามองขาวก็จริ งนะน้องแม้นมีทองจะให้เจ้า
แต่งครั้นเมื่อถึงยามแลงจะพาน้องแต่ง ตัวเดินเพลินก็จริ งนะน้องไผมองก็วา่ งาม
สมคิ้วต่อก็ยงั แถมคอกลมหางตาแม่คมเหมือนจะบาดใจชายอยากฮูว้ า่ บ้านอยูไ่ สผูใ้ ด
เขาเป็ นคู่ซอ้ น แม้นยามนอนบ่มีไผกอดสองแขนของอ้ายซิ สอดกอดไว้บ่ให้ไผมา
ตอมหอมหลายคือแม่นแก้มนางหอมต่างสาวอื่นๆ ถ้าได้ตวั น้องมาประคอง สัก
ตื่นเงินแสน เงินหมื่นก็บ่ได้ตื่น ตามอง
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ตารางที่ 4.75 วิเคราะห์เพลงราเต้ย
เนือ้ เพลง
“หอมหลายคื อแม่นแก้มนางหอมต่างสาว
อื่ นๆถ้า ได้ตวั น้องมาประคอง สัก ตื่ นเงิ น
แสน เงิ นหมื่ นก็บ่ได้ตื่น ตามองขาวก็จริ ง
นะน้องแม้นมีทองจะให้เจ้าแต่งครั้นเมื่อถึง
ยามแลงจะพาน้องแต่ง ตัวเดิน”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงความรักของชาย สังคม (ความรัก)
ที่มีต่อหญิงที่แอบชอบ ถ้าหากได้
รักกัน ไม่วา่ เงินทอง เท่าไรก็จะหา
มาให้

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงผูห้ ญิงที่
งามที่ผชู้ ายอยากชมและชื่นชม ถ้าได้มาเป็ นคู่รัก จะมอบเงินมอบทองให้หญิงสาวไปแต่งตัวให้สวย
ไม่วา่ จะเสี ยเงินสักเท่าไรก็ยอม
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (ความรัก) ค่านิ ยมของคนสมัยก่อนจะออกมาในเพลงที่กล่าวถึงหญิงสาวที่มีความ
งดงาม ผูช้ ายจะชอบพอและยินดีมอบทุกอย่างให้หากได้รักกับหญิงสาวผูน้ ้ นั
75) ลาดับที่ 75
ชื่อเพลง
เพลง แรงงานข้าวเหนียว
ชื่อนักร้อง
จินตรา พูลลาภ
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ชลธี ธารทอง
เนื้อหาเพลง “แรงงานข้าวเหนียว”
“(ท่อน A) เสี ยงแคนผูใ้ ด๋ กล่อมตัวไหมให้กินใบหม่อนยามแลงแดดอ่อน
สาวเก็บหม่อนเอามาเลี้ยงไหมตรอยแล่นแตร เพลงแคนกล่อมแดนไหมไทยสาว
นัง่ ผิงไฟฟั งผูบ้ ่าวเป่ าแคน ไหมไทยนั้นหรื อเกิ ดจากมือข้าน้อยสากสากดินแดน
อดอยากทุ กข์ยากมานานเหลื อแสนแดดจ้าฟ้ าเหลื องเขาเอิ้นว่าเมืองหมอแคน
เลี้ยงไหมหน้าแด่นค่าลงเป่ าแคนกล่อมไหม
“(ท่อน A) จากภูธรเส้นไหมก็จรเข้าเมืองส่ งสี เรื่ อเรื องอยูต่ ามโรงแรมน้อยใหญ่
คุณนายคุณหญิงพราวพริ้ งด้วยชุดไหมไทยแขกบ้านผ่านมาผ่านไปชอบไหมไทย
แท้เทียวเสี ยงแคนขับขานกล่อมอีสานดอกจานดอกหม่อนอีนางเนื้ ออ่อนจ้างเก็บ
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หม่อนไปซื้ อข้าวเหนี ยวคนที่เลี้ยงไหมบ่มีไหมใส่ เลยเชี ยวยากจนหน้าเซี ยวลูก
ข้าวเหนียวเฮาเอย
“(ท่อน A) เสี ยงแคนขับขานกล่อมอีสานดอกจานดอกหม่อนอีนางเนื้ ออ่อนจ้างเก็บหม่อน
ไปซื้ อข้าวเหนี ยวคนที่ เลี้ ย งไหมบ่ มี ไ หมใส่ เลยเชี ย วยากจนหน้า เซี ยวลู ก ข้า ว
เหนียวเฮาเอย
ตารางที่ 4.76 วิเคราะห์เพลงแรงงานข้าวเหนียว
เนือ้ เพลง
“จากภูธรเส้นไหมก็จรเข้าเมืองส่ งสี เรื่ อเรื อง
อยู่ต ามโรงแรมน้ อ ยใหญ่ คุ ณ นายคุ ณ หญิ ง
พราวพริ้ งด้วยชุ ดไหมไทยแขกบ้านผ่า นมา
ผ่านไปชอบไหมไทยแท้เทียว..เสี ยงแคนขับ
ขานกล่ อมอี ส านดอกจานดอกหม่ อนอี นาง
เนื้ออ่อนจ้างเก็บหม่อนไปซื้อข้าวเหนียวคนที่
เลี้ ยงไหมบ่ มี ไ หมใส่ เ ลยเชี ย วยากจนหน้า
เซียวลูกข้าวเหนียวเฮาเอย”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของ สังคม (วิถีชีวติ )
ผูห้ ญิงคนหนึ่งที่ทาอาชีพผ้าไหม
และเจอกับ คนที่ ใ ส่ ชุ ด ผ้า ไหม
มากมาย แล ะพู ด ถึ งวิ ถี ชี วิ ต
ระหว่างการทางาน

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงแรงงาน
แดนข้า วเหนี ยว หรื อแดนอี ส าน ที่ ท างานปลู กหม่ อนเลี้ ย งไหม ถัก ทอเป็ นผืนผ้า ให้แก่ คุณหญิ ง
คุณนายทัว่ ฟ้ าเมืองไทย แต่
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (วิถีชีวิต) สะท้อนถึงค่านิยมการใส่ ผา้ ไหม ของคุณหญิงคุณนายในเมืองใหญ่ และ
สามรถรับแขกบ้านแขกเมืองได้ดีทีเดียว และการให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมทางด้านวัตถุที่คน
มองเห็นมากกว่าคนที่ใช้แรงงานปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่ งเป็ นผูอ้ ยูเ่ บื้องหลัง
76) ลาดับที่ 76
ชื่อเพลง
เพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย
ชื่อนักร้อง
สายัณห์ สัญญา
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ชลธี ธารทอง
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เนื้อหาเพลง “ล้นเกล้าเผ่าไทย”
“(ท่อน A) ล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ขออภิวาท เบื้องบาทองค์ภูมิพล
ยามใดไพร่ ฟ้า ชาวประชายากจน ทรงห่วงกังวลดัง่ หยาดฝนชโลมพื้นหล้า
ถึงว่าป่ าดง พฤกษ์ไพรพงทรงสู้ด้ นั ด้น ถึงกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดนาพา
ร่ วมสุ ขร่ วมทุกข์ ทุกข์หรื อสุ ขมีมาทรง แผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจ
มิ่งขวัญดวงใจชาวไทยทั้งผอง ทอแสงเรื องรอง ผุดผ่องดังร่ มโพธิ์ ใหญ่
พระบารมีเป็ นที่ลือขานนามไกล ข้าบาทภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จกั รี
“(ท่อน A) เหนือยิง่ สิ่ งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิง่ เหมือนเป็ นขวัญมิ่ง พักพิงยามทุกข์ภยั มี
ชาวไทยแหนหวง ยิง่ กว่าดวงชีวี แม้นใครย่ายีใต้ฝ่าธุลี ขอพลีชีพแทน
ตารางที่ 4.77 วิเคราะห์เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย
เนือ้ เพลง
การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
“ล้นเกล้า เผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ในเพลงกล่าวถึงศูนย์รวมใจของ วัฒนธรรม (เคารพ
ขอ อภิวาท เบื้องบาทองค์ ภูมิพลยามใดไพร่ ชาวไทยที่ มี ใ นหลวงเป็ นที่ ยึด พระมหากษัตริ ย)์
ฟ้ า ชาวประชายากจนทรงห่ วง กังวลดัง่ หยาด เหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ฝนชะโลมพื้นหล้าถึงว่าป่ าดง”

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงในหลวง
อันเป็ นที่รักของปวงชนชาวไทย เป็ นศูนย์รวมดวงใจชาวไทยทั้งชาติ เมื่อได้ฟังเพลงนี้ คนไทยทั้ง
ชาติ ก็จะมีความหลอมรวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน มีในหลวงผูเ้ ป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจร่ วมกัน
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยม วัฒนธรรม (ที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ) คนไทยมีพระมหากษัติรย์เป็ นประมุขและในหลวงเป็ นบุคคล
ที่ทุกคนเคารพ นับถือ เนื้อหาในเพลงสะท้อนให้เห็นถึงการดาเนินชีวิตของคนไทยที่มีในหลวงเป็ น
ที่ยดึ เหนี่ยว ทางด้านจิตใจ
77) ลาดับที่ 77
ชื่อเพลง
เพลง ลูกทุ่งเสี ยงทอง
ชื่อนักร้อง
เพชร พนมรุ ้ง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง พยงค์ มุกดา
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เนื้อหาเพลง “ลูกทุ่งเสี ยงทอง”
“(ท่ อน A)รุ่ ง อรุ ณ ยามเช้า เราลู ก ทุ่ ง มุ่ ง สู่ ท ้องนาแบกไถไล่ ค วายเดิ นมาสุ ข ใจเริ ง ร่ า ตาม
ประสากสิ กรถึ งจะเหนื่ อยเมื่อยล้ามิเกรงว่าเรี่ ยวแรงจะโหยอ่อนคราดไถหว่าน
ดานาดอนเหนื่อยนักพักผ่อนนอนผิวปากร้องเพลง...
“(ท่อน A)หนุ นฟางนอนต่างฟูกหมอนไม่อาทร ว่า ใคร จะข่มเหงนาของเรา ทาเท่าไร ไม่
ต้องเกรงไม่มีใครเบ่งเป็ นเจ้านายคอยใช้...สิ้ นหน้านาหนึ่ งครั้งคิดสตางค์หาผล
กาไรคิดลูกคิดบวกลบคูณไปที่เหลือใช้จ่ายเก็บเอาไว้ซ้ื อทอง...
“(ท่อน A)หนุ นฟางนอนต่างฟูกหมอนไม่อาทร ว่า ใคร จะข่มเหงนาของเรา ทาเท่าไร ไม่
ต้องเกรงไม่มีใครเบ่งเป็ นเจ้านายคอยใช้...สิ้ นหน้านาหนึ่ งครั้งคิดสตางค์หาผล
กาไรคิดลูกคิดบวกลบคูณไปที่เหลือใช้จ่ายเก็บเอาไว้ซ้ื อทองยิว ลาลัน ลาลัน ลา
ลัน ลาเล เฮด โห่ ยิว ลาลัน ลาลัน ลาลัน ลาเล เฮด โห่..โห่
ตารางที่ 4.78 วิเคราะห์เพลงลูกทุ่งเสี ยงทอง
เนือ้ เพลง
“รุ่ ง อรุ ณ ยามเช้ า เราลู ก ทุ่ ง มุ่ ง สู่ ท ้อ งนา
แบกไถไล่ ควายเดิ นมาสุ ขใจเริ งร่ า ตาม
ประสากสิ ก ร...ถึ ง จะเหนื่ อ ยเมื่ อ ยล้า มิ
เกรงว่ า เรี่ ยวแรงจะโหยอ่ อ นคราดไถ
หว่านดานาดอนเหนื่ อยนักพักผ่อนนอน
ผิวปากร้องเพลง”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง อาชี พ ท านา ที่ มี สังคม (วิถีชีวติ )
ความผูกพัน กับท้องนาท้องไร่ และ
สัตว์ที่ เลี้ ย งไว้ ถึ ง แม้ก ารท างานจะ
เหนื่ อ ยแค่ ไ หนแต่ ก็ มี ค วามสุ ข กับ
งานที่ทา

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึง อาชี พที่
สาคัญของ ประเทศไทย คืออาชีพทานา และคนที่มีอาชีพเป็ นนายของตัวเองไม่ตอ้ งมีใครมาสั่ง ก็สุข
สบาย มีความสุ ข เนื้ อหาในเพลงกล่าวถึงวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ที่พอเพียงทาให้เกิดเป็ นวิถีความ
เป็ นอยูท่ ี่ไม่ตอ้ งดิ้นรน เสร็ จงานก็มานับผลกาไรของเราเองและเกิดความภูมิใจในอาชีพของตน
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม(วิถีชีวิต) เนื่ องจากคนไทยมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพทานามาตั้งแต่สมัยก่อน ถือเป็ น
ความผูกพันและเป็ นอาชีพหลักของคนไทย ทาให้วถิ ีชีวติ จึงอยูก่ บั การทานาเป็ นส่ วนใหญ่
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78) ลาดับที่ 78
ชื่อเพลง
เพลง ลูกสาวใครหนอ
ชื่อนักร้อง
ชาย เมืองสิ งห์
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สมเศียร พานทอง
เนื้อหาเพลง “ลูกสาวใครหนอ”
“(ท่อน A) ผูกสมัคร รักน้องมานานหญิงใดไม่ปาน ลูกสาวแม่เลยแจ่มจริ ง ยิ่งไปกว่าใคร
เห็ นจะลื ม ไม่ ไ ด้ ทรามเชยรั ก ไม่ ก ล้าเอ่ ย นานแล้วเคย ชอบกันมาคิ ดจะหมั้น
แก้วตาเกรงใจหนักหนาเกรงว่า แม่ยายจะชัง
“(ท่อน A) แม่สรรค์ กาเหนิดเกิดลูกสาว สวยหรู ทาบุญใด อยากรู้กุศลจึงสร้างวัยน้อง สิ บ
แปดขวบปี สมส่ วน โสภีพวกผูช้ ายต่างหวังเก่งกาจ สามารถยอมคนทั้งเก่งทั้งซน
น่ามลเก๋ จงั หลงรักน้อง อัดแน่นในอกเหมือนตกขุมนรกหัวอก พี่แทบพังสุ ดขม
ขื่น เห็นชายอื่นเขาควงน้องว่านด้วยเงินทองน้อง ก็เพ้อคลัง่ จะควงใครเขา อย่าให้
เปลืองตัวเพราะลิ้นชายชัว่ ที่ใช้เงิน อาพรางเขาเสี ยสตางค์ก็นนั่ เขาหวัง ตัวน้องไอ้
พี่มนั จน เงินทองมองความดี พี่บา้ งจะปิ ดประตู หัวใจ ไม่ให้เข้าพี่เต็มใจ นอนเฝ้ า
ทั้งทางประตู หน้าต่างถึ งแม่น้องจะถือหน้า ไพ่เหนื อแต่ตวั เก็งพี่เหลือมันไกล้
เกลื อ กิ นด่ างอย่าหลงผิด เลยนะคนดี จงนึ กถึ งพี่ก่อนน้ าตา น้องหลัง่ จะรักเจ้า
เหมือนบ่าว ที่ภกั ดีขอจงปราณี เจ้าอย่าให้พี่ ผิดหวังจะขอน้อง ให้สมศักดิ์ศรี เจ้า
อย่าทา ให้พี่ตอ้ งรอคอย ฝันค้างถึงแม่นอ้ ง จะชังตัวพี่ขอเพียงคนดีจงโอนใจให้พี่
บ้างลูกสาว ใครหนอ ขอนะคนสวยสงสารพี่นะ โอ้นอ้ งจ๊ะ คนสวยสองแขน พี่
จะช่ วยเป็ นกาแพง กั้นกลางเอ๊ย โอ ละหน่ ายโอ ละหน่ าย หน่ อยนางรั กพี่ม น่ั
นวลปรางเจ้าอย่าทา เมินหมางให้พี่ฝันค้าง อ้างว้างอาวรณ์
ตารางที่ 4.79 วิเคราะห์เพลงลูกสาวใครหนอ
เนือ้ เพลง
“เห็ นชายอื่ นเขาควงน้ องว่ า นด้วยเงิ น
ทองน้อง ก็เพ้อคลัง่ จะควงใครเขา อย่าให้
เปลื องตัวเพราะลิ้ นชายชั่วที่ ใช้เงิ น อ า
พรางเขาเสี ยสตางค์ก็นนั่ เขาหวัง ตัวน้อง
ไอ้พี่มนั จน เงินทองมองความดี พี่บา้ งจะ
ปิ ดประตู หัวใจ ไม่ให้เข้าพี่เต็มใจ”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ าวถึงการตักเตือนหญิง สังคม (วิถีชีวติ )
สาวอย่ า หลงไปตามค่ า นิ ย มทาง
วัต ถุ ที่ ส ามารถจับ ต้อ งได้สั ม ผัส
ได้ เที ย บกั บ ตัว เองที่ ถึ ง แม้จ ะมี
ความดีแต่ก็จนจึงทาให้ไม่สามารถ
ทาให้หญิงสาวมารักได้
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงผูห้ ญิงที่มี
ความงดงาม เป็ นลูกสาวของใครทาไมถึงน่ารักแต่ก็เกรงคนชัว่ จะหลอก ให้ช้ าใจ และก็คิดถึงตัวเอง
ที่ถึงแม้จะทา ความดีเท่าไร แต่ก็เป็ นคนจน ไม่มีเงิน หญิงสาวจึงไม่หนั มามอง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (วิถีชีวิต) ที่สะท้อนให้เห็นว่าเน้นวัตถุนิยม เห็นแก่ความสุ ขสบาย เงินทองมากกว่า
คุณงามความดี ถึงแม้จะเป็ นคนดีแค่ไหน คนก็เลือกจะมองที่ฐานะเงินทองอยูด่ ี
79) ลาดับที่ 79
ชื่อเพลง
เพลง ส่ งแอ๋ วเรี ยนราม
ชื่อนักร้อง
ศรเทพ ศรทอง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สถิตพงษ์ สถาพร
เนื้อหาเพลง “ส่ งแอ๋ วเรี ยนราม”
“(ท่อน A) ขับรถสองแถวส่ งแอ๋ วเรี ยนรามฯ ปี นี้คนงามเรี ยนอยูป่ ี สาม"นิติศาสตร์"
ออกรถทุ ก วัน เหนื่ อ ยจนใจนั้น แทบจะขาด ค่ า โดยสารคนละบาทอุ ต ส่ า ห์
ประหยัด ส่ งแอ๋ วเรี ยนรามฯ
“(ท่อน A) ขับรถสองแถวส่ งให้แอ๋ วเรี ยนแอ๋ วก็หมัน่ เพียร ขยันไปเรี ยนรอบค่าทุกเย็นถึงวิน
รับส่ งยุพินถึงบ้านประจารักกันไม่เคยเกิ นกล้ าสาเร็ จจากรามเราหวังแต่งกันพอ
ขึ้นปี สี่ คนดี ไยมาเปลี่ยนแปลงแอ๋ วไปนัง่ รถ มัสแตงติดแอร์ สีแดงรับส่ งทุกวัน
เป็ นลู กเศรษฐี ห้อยกระบี่นายร้อยสามพรานแฟนใหม่แอ๋ วมีหลักฐานสองแถว
โดยสารแอ๋ ว เลยไม่มองเดี๋ ยวนี้ สองแถวขาดแอ๋ วนั่งเคียงเหลื อไว้แต่เพียงเบาะ
เปล่าที่ไร้เจ้าของสองแถวมันจน น่ามลแอ๋ ว เลยไม่มอง
“(ท่อน A) ขับรถหัวใจลอยล่องต้องล็อคประตูเข้า อู่ ร้อง ไห้เดี๋ยวนี้ สองแถวขาดแอ๋ วนัง่
เคียงเหลือไว้แต่เพียงเบาะเปล่าที่ไร้เจ้าของสองแถวมันจน น่ามลแอ๋ ว เลยไม่มอง
ขับรถหัวใจลอยล่องต้องล็อคประตูเข้า อู่ ร้อง ไห้
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ตารางที่ 4.80 วิเคราะห์เพลงส่ งแอ๋ วเรี ยนราม
เนือ้ เพลง
“พอขึ้นปี สี่ คนดี ไยมาเปลี่ ยนแปลง แอ๋ ว
ไปนัง่ รถ มัสแตงติดแอร์ สีแดงรั บส่ ง ทุก
วันเป็ นลูกเศรษฐี ห้อยกระบี่นายร้อย สาม
พรานแฟนใหม่แอ๋ วมี หลัก ฐานสองแถว
โดยสารแอ๋ ว เลยไม่มอง”

การตีความหมาย
ใ น เ พ ล ง ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร
เปลี่ ยนแปลงของชายและหญิง
เมื่อก่ อนรักกันแต่เมื่อเวลาผ่าน
ไป ฝ่ ายหญิ ง เปลี่ ย นไปจึ ง ทิ้ ง
ผูช้ ายซึ่ งมีอาชี พขับรถสองแถว
ไว้แล้วไปรักกับคนใหม่

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ความสั ม พัน ธ์ แ ละ
ชี วิตรั กระหว่า งชาย
และหญิง
(ไม่ซื่อสัตย์)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึง เรื่ องราว
ความรัก เกี่ยวกับชายหนุ่มขับรถสองแถว ส่ งเสี ยให้แฟนสาวที่ชื่อแอ๋ วเรี ยนรามฯ และไม่วา่ ฝ่ ายหญิง
ต้องการอะไร ก็พร้อมจะหามาให้ เมื่อเวลาผ่านไปหญิงสาวแปรเปลี่ยนไปจากที่เคยนัง่ รถสองแถว
กลับกลายเป็ นนัง่ รถหรู ไปมีแฟนใหม่เป็ นเศรษฐี ทาให้หนุ่มสองแถวช้ าใจ
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยม ความสัมพันธ์และชีวติ รักระหว่างชายและหญิง เนื้ อเพลงสะท้อนถึงความรักของชายที่มีให้
ผูห้ ญิง เมื่อมีเรื่ องของฐานะหน้าตาทางสังคม อยู่ในมหาวิทยาลัย มีสังคมที่กว้างขึ้น เมื่อมีวตั ถุนิยม
เข้ามา มีส่ิ งหลอกล่อมากขึ้น หญิงสาวจึงแปรเปลี่ยนไป โดยไม่สนความดีงาม ผูห้ ญิงเห็นอานาจของ
วัตถุ สาคัญกว่าความดี
80) ลาดับที่ 80
ชื่อเพลง
เพลง ส้มตา
ชื่อนักร้อง
สุ นารี ราชสี มา
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา
สยามบรมราชกุมารี
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เนื้อหาเพลง “ส้มตา”
“(ท่อน A) ต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่ อย คือ ส้มตากินบ่อๆ รสชาติแซบดี
วิธีทาก็ง่ายจะบอกได้ต่อไปนี้ มันเป็ นวิธีพิเศษเหลือหลาย
ไปซื้อมะละกอขนาดพอเหมาะๆ สับๆ เฉาะๆ ไม่ตอ้ งมากมาย
ตาพริ กกับกระเทียมยอดเยี่ยมกลิ่นอาย มะนาว น้ าปลา น้ าตาลทราย น้ าตาลปี๊ บ
ถ้ามี ปรุ งรสให้แน่หนอ ใส่ มะละกอลงไป อ้อ อย่าลืมใส่ กุง้ แห้งป่ นของดี มะเขือ
เทศเร็ วเข้า เอาถัว่ ฝั กยาวใส่ เร็ วรี่ เสร็ จสรรพแล้วซี ยกออกจากครัว กิ นกับข้าว
เหนียวเที่ยวแจกให้ทวั่ กลิ่นหอมยวนยัว่ น่าน้ าลายไหล จดตาราจาส้มตาลาว เอา
ตารามา ใครหม่าเกิ นอัตราระวังท้องจะพัง ขอแถมอีกนิ ดแล้วจะติดใจใหญ่ ไก่
ย่างด้วยเป็ นไรอร่ อยแน่จริ งเอย
ตารางที่ 4.81 วิเคราะห์เพลงส้มตา
เนือ้ เพลง
“ต่อไปนี้จะเล่า ถึงอาหารอร่ อย คือส้มตากิน
บ่อย รสชาติแซบจังวิธีการก็ง่าย จะกล่าวได้
ดั ง นี้ มั น เป็ นวิ ธี วิ เ ศษเหลื อ หลายไปซื้ อ
มะละกอ ขนาดพอเหมาะเหมาะสับสับเฉาะ
เฉาะ ไม่ตอ้ งมากมายตาพริ กกับกระเทียม
ให้ยอดเยีย่ มกลิ่นอาย”

วัฒนธรรม
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ าวถึ งอาหารการ วัฒนธรรม
กินของคนไทย ได้แก่ ส้มตา ( ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น
บอกถึ งรสชาติ ที่ จ ั ด จ้ า น อาหาร)
วิธี ก ารท า และวัจถุ ดิ บที่ ใ ช้
ทาส้มตา

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึง อาหารที่
คนไทย นิยมรับประทานและเป็ นที่นิยมทางภาคอีสาน ได้แก่ส้มตา ในเนื้อเพลงบอกถึงรสชาติของ
ส้มตา วิธีในการตาส้มตาให้อร่ อย วัตถุดิบและเครื่ องปรุ งต่างๆที่ใช้ รวมทั้งเครื่ องเคียงที่จะนามา
รับประทาน ร่ วมกับส้มตา โดยส้มตาเป็ นอาหารที่กินกันทัว่ ประเทศไทย แต่ถา้ ใครกินเยอะเกินไปก็
อาจท้องเสี ยได้
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม วัฒนธรรม (การรับประทานอาหาร) ค่านิยมในเรื่ องอาหารการกินของคนไทยจะนิยม ปรุ ง
อาหาร รับประทานเองและวัตถุ ดิบก็เป็ นสิ่ งที่หาได้ง่าย เมื่อทาอาหารเสร็ จแล้ว คนไทยนิ ยมนาไป
แจกจ่าย ให้แก่เพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย
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81) ลาดับที่ 81
ชื่อเพลง
เพลง สยามเมืองยิม้
ชื่อนักร้อง
พุม่ พวง ดวงจันทร์
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง วิเชียร คาเจริ ญ
เนื้อหาเพลง “สยามเมืองยิม้ ”
“(ท่อน A) จงภูมิใจเถิ ด ที่เกิ ดเป็ นไทยมิเป็ นทาสใคร แหละมีน้ าใจล้นปริ่ ม.ทัว่ โลกกล่าว
ขานขนานนามให้วา่ สยาม เมืองยิม้ เราควรกระหยิม่ ถึงความ ดีงาม
“(ท่อน A) คนเย็นใจซื่ อ ได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหน ชาติไทย ไม่เคย หวงห้าม.ข้ามเขต
ข้ามโขงถิ่นน้ าขุ่นมาพึ่งใบบุญ เมืองสยามเรายิ้มตามที่ท่านต้องการเลื่องชื่ อลื อ
นาม สยาม มีแต่น้ าใจ ขอเตือนท่านผูอ้ าศัยอย่าทาอะไรให้ไทยร้าวราน คนไทย
ใจซื่ อ เขาถื อแต่โบราณกาลแค่เพียงข้าวสุ กหนึ่ งจานใครลื มของท่าน นั้น เนร
คุณ.คนไทยรักชาติ แหละศาสนา เทิดองค์เจ้าฟ้ า ผูท้ รงเปื่ ยมเนื้อนาบุญ...
“(ท่อน A) ถ้าท่านเคารพ สิ ทธิ์ ของไทยท่านอยูต่ ่อได้ อีกนานทุนสยามใจบุญ ยังยิม้ เสมอ
คนไทยรักชาติ แหละศาสนาเทิดองค์เจ้าฟ้ า ผูท้ รงเปื่ ยมเนื้อนาบุญ...
ถ้าท่านเคารพ สิ ทธิ์ ของไทยท่านอยูต่ ่อได้ อีกนานทุนสยามใจบุญ ยังยิม้ เสมอ...
ตารางที่ 4.82 วิเคราะห์เพลงสยามเมืองยิม้
เนือ้ เพลง
“คนไทยรักชาติ แหละศาสนาเทิดองค์เจ้า
ฟ้ า ผูท้ รงเปื่ ยมเนื้ อนาบุ ญ...ถ้าท่านเคารพ
สิ ท ธิ์ ของไทยท่ า นอยู่ต่ อ ได้ อี ก นานทุ น
สยามใจบุญยังยิม่ เสมอ”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงคนไทยที่มี ความ สังคม (วิถีชีวติ )
เคารพต่ อ สถาบัน ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริ ย ์ หากคนไทย
เคารพสิ ทธิ์ ต่ อกันก็ จะอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุ ข

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ ส ามารถตี ค วามความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่ าวถึ งความ
ภาคภูมิใจที่เกิ ดเป็ นคนไทย ไม่เป็ นทาสใคร ที่ทวั่ โลกเรี ยกว่าสยามเมืองยิ้มเพราะคนไทยมีน้ าใจ
และสอนให้รู้จกั บุญคุณ จากข้าวหนึ่ งจาน นอกจากนี้ ยงั ต้อนรับชาวต่างชาติที่เคารพกฎกติกา หาก
ทาได้แบบนี้ก็จะสามารถ อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขได้
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โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่า นิ ย ม สั ง คม (วิถี ชีวิต ) สะท้อนถึ ง ค่ า นิ ย มเกี่ ย วกับ คนไทยรั ก สงบ เทิ ดทูล ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์ สะท้อนถึ งการมีน้ าใจของคนไทยและที่สาคัญคือเรื่ อง ที่ทว่ั โลกต่าวขนานนาม
เมืองไทยว่าเป็ น สยามเมืองยิม้
82) ลาดับที่ 82
ชื่อเพลง
เพลง สยามเมืองยิม้
ชื่อนักร้อง
พุม่ พวง ดวงจันทร์
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง วิเชียร คาเจริ ญ
เนื้อหาเพลง “สอนน้อง”
“(ท่อน A) โอ้นอ้ งเอย ขวัญใจอย่าหลงไป ให้ใครมาหยามเจ้าแสนงาม
ยามรุ่ นสาวเพริ ศพรายพราวชายหวามทรวงต้องอดออมและควรหวงยิง่ ยอดหญิง
อย่าฟังน้ าคาที่ชายเขาลวงหวานนักนัน่ แหละควรหวงหวานทรวง
ไม่นานระกาพี่รักจริ ง หวังดีขวัญชีวี โปรดจงฟังคาพี่เคยพบมา จึงจดจาพี่กล่าวคา
ให้เจ้าสังวรอย่าปล่อยตัวจะพาน้องเศร้าอย่าเขลาให้ชายชิดเชยคงร้าวรอน
แม้ชายจะพร่ าอ้อนวอนบอกให้รอก่อนนะเพื่อดูน้ าใจโอ้นอ้ งเอย ขวัญใจอย่าหลงไป
ให้ใครมาหยามเจ้าแสนงาม
“(ท่อน A) ยามรุ่ นสาวเพริ ศพรายพราวชายหวามทรวงต้องอดออม
และควรหวงยิ่งยอดหญิงอย่าฟั งน้ าคาที่ชายเขาลวงหวานนักนัน่ แหละควรหวง
หวานทรวงไม่นานระกาพี่รักจริ ง หวังดีขวัญชีวี โปรดจงฟังคาพี่เคยพบมา จึงจดจา
พี่กล่าวคา ให้เจ้าสังวรอย่าปล่อยตัวจะพาน้องเศร้าอย่าเขลาให้ชายชิดเชยคงร้าว
รอนแม้ชายจะพร่ าอ้อนวอนบอกให้รอก่อนนะเพื่อดูน้ าใจ
ตารางที่ 4.83 วิเคราะห์เพลงสอนน้อง
เนือ้ เพลง
“จึงจดจาพี่กล่าวคา ให้เจ้าสังวรณ์อย่าปล่อย
ตัวจะพาน้องเศร้ าอย่าเขลาให้ชายชิดเชยคง
ร้าวรอนแม้ชายจะพร่ าอ้อนวอนบอกให้รอ
ก่ อนนะเพื่อดู น้ าใจโอ้น้องเอย ขวัญใจอย่า
หลงไป ให้ใครมาหยามเจ้าแสนงาม”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงการตักเตือนของ สังคม (วิถีชีวติ )
ผู้ช ายที่ มี ต่ อ ผู้ห ญิ ง ให้ รู้ จ ัก รั ก
น ว ล ส ง ว น ตั ว ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น
วัฒ นธรรมไทย อย่ า หลงเชื่ อ
ค าพูด ผูช้ ายถื อเป็ นค าตัก เตื อ น
ผูห้ ญิงมานานตั้งแต่สมัยก่อน
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงชายหนุ่มที่
มีการตักเตือนน้องสาวให้รู้รักนวลสงวนตัว อย่าให้ชายใดมาหยามเกียรติของลูกผูห้ ญิงได้ ถือเป็ น
วัฒนธรรมที่มี การตักเตือนมาอย่างช้านาน
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวติ ) เนื้อเพลงสะท้อนถึงคุณค่าของผูห้ ญิงที่ไม่หลงเชื่อใจผูช้ าย หรื อหลงไปตาม
คารม ของผูช้ ายก็จะสามารถเก็บสิ่ งที่หวงแหนของผูห้ ญิงไว้ได้
83) ลาดับที่ 83
ชื่อเพลง
เพลง สุ ดท้ายที่กรุ งเทพ
ชื่อนักร้อง
สุ นารี ราชสี มา
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง จิตรกร บัวเนียม
เนื้อหาเพลง “สุ ดท้ายที่กรุ งเทพ”
“(ท่อน A) อยู่บา้ นนาดีๆ ไม่ว่าดีจึงหนี หน้ามาเบื่อต้องทนทานาจึงจากมาไม่สนใจใครจะ
เตือนเหมือนคายุยวั่ ตามัวมืดมองไม่เห็นใครสุ ดท้ายจึงต้องเจ็บโอ้กรุ งเทพฟ้ าใส
แสงไฟสว่างแต่หนทางมืดมน
“(ท่อน A) เจอะแต่คนรวย ๆ หน้าตาสวยมากมีแต่คนใจดี ๆ ไม่เห็นมีเลยซักคนเจอทีไรเห็น
มี แต่ แกล้ง เสี ย ดแทงฤทัย เราเหลื อทนต้องยอมพลี กายแลกกับ ความจนฉันจึ ง
หมองหม่นก็เพราะคนกรุ งเทพลวง
ตารางที่ 4.84 วิเคราะห์เพลงสุ ดท้ายที่กรุ งเทพ
เนือ้ เพลง
“อยูบ่ า้ นนาดี ๆ ไม่วา่ ดีจึงหนี หน้ามาเบื่อ
ต้องทนท านาจึ ง จากมาไม่ส นใจใครจะ
เตือนเหมือนคายุยว่ั ตามัวมืดมองไม่เห็น
ใครสุ ดท้ายจึงต้องเจ็บโอ้กรุ งเทพฟ้ าใส
แสงไฟสว่างแต่หนทางมืดมน”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง วิ ถี ชี วิต ของหญิ ง สังคม (วิถีชีวติ )
สาวที่เคยอยู่บา้ นมาแต่บา้ นเข้าเมือง
หลวงเพราะคิดว่าจะดีตามคายัว่ ยุ จะ
คิ ด ว่ า ในกรุ งเทพมี แ ต่ ค วามเจริ ญ
และให้ความสุ ขได้แต่แท้ ที่จริ งแล้ว
กลับเจอแต่ความมืดมน
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงหญิงสาวที่
ต่างจังหวัดที่ทิ้งบ้านนาหนี มาเพื่อคิดว่าจะเจอกับความสุ ขสบายในกรุ งเทพ ตามคายัว่ ยุที่เคยฟังมา
สุ ดท้ายต้องยอมพลีกายแลกกับความจน ภาพที่คิดไว้ท้ งั หมดพังทลาย และมองคนกรุ งเทพว่าเป็ นคน
ที่ หลอกลวง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมสังคม (วิถีชีวติ ) เนื้อเพลงสะท้อนมุมมองของคนต่างจังหวัด ซึ่ งมีค่านิยม และความเชื่อ ที่คิด
ว่าการเข้าไปใน เมืองกรุ งเจอแสงสี แล้วจะมีแต่ความสุ ข แต่ที่จริ งแล้วกลับเจอแต่สิ่งที่ไม่ดี และคนที่
หลอกลวง
84) ลาดับที่ 84
ชื่อเพลง
เพลง แสนหวังเหวิด
ชื่อนักร้อง
สาลิกา กิ่งทอง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง จิตรกร บัวเนียม
เนื้อหาเพลง “แสนหวังเหวิด”
“(ท่อน A) หนุ่ มเอย หนุ่ มเมืองนครต้องเฝ้ าอาวรณ์ หวังเหวิด หวัง เหวิด.ทราบข่ าวว่าแม่
บังอรอยูเ่ มืองนครบ้านเกิด บ้านเกิ ดวันก่อน เห็นควง ลิเกโดนยา เสน่ ห์ เลยหนี
เตลิดลิเก ทิ้งขว้างห่างเจ้าลิเก ทิ้งขว้างห่ างเจ้า ไปพบแม่เล้าอุ๊ยน่าหวังเหวิดทราบ
ข่าวว่าไปเมืองกรุ งไอ้หนุ่มบ้านทุ่งก็แสนหวังเหวิด
“(ท่อน A) จดหมายที่บา้ นโฉมตรู เห็นเซ็นต์ที่อยูจ่ ากบาร์บลูเบิร์ด ฝรั่งไปไทยผ่านดุจรถโดยสาร
บริ ษทั นายเลิศ สงสัยแท้ๆ สงสัย แท้ๆ ลูกใครกันแน่ คอยแลกันเถิด...
“(ท่อน A) เห็ นรถด่วน ล่องใต้เห็ นเพียงรถไฟพี่ก็แสน หวังเหวิด เห็นหญิงบนรถด่วนรู ปร่ าง
อ้วนๆ นุ่ งมิ นิ เสกิ ร์ตส่ วนบน โฉมยงรัดอกยกทรงดังลูกระเบิด พี่ยืนมองมอง
เห็นไม่ใช่พี่ยนื มองมองเห็นไม่ใช่ น้ าตาพี่ไหลก็เพราะใจมันหวังเหวิด
“(ท่อน A) เก็บรักไว้ในอุราถ้าน้องไม่มาพี่จะไม่ขอเปิ ดรักพี่มนั จริ งใจจะป่ องจะใหญ่
ก็กลับมาเกิดท้องกับใครพี่ไม่วา่ จะรับเป็ นบิดาในเวลาเธอเกิดรู้สึกตัวแล้วงามงอน
รู้สึกตัวแล้วงามงอนรี บกลับเมืองคอนให้พี่หาย หวังเหวิด
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ตารางที่ 4.85 วิเคราะห์เพลงแสนหวังเหวิด
เนือ้ เพลง
“หนุ่ ม เอย หนุ่ ม เมื องนครต้องเฝ้ าอาวรณ์
หวังเหวิด หวังเหวิด.ทราบข่าว ว่าแม่บงั อร
อยู่ เ มื อ งนครบ้า นเกิ ด บ้า นเกิ ด .วัน ก่ อ น
เห็ นควง ลิ เกโดนยา เสน่ ห์ เลยหนี เตลิ ด.
ลิเก ทิ้งขว้างห่างเจ้า.ลิเก ทิ้งขว้างห่างเจ้า”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงความรักของชาย สังคม (ความรัก)
หนุ่ มเมืองนครที่มีต่อหญิงสาว มี
ความเป็ นห่ วงที่ มี แฟนหลายคน
จึงได้แต่พูดว่า หวังเหวิด แปลว่า
เป็ นห่วง

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงได้วา่ เป็ นเพลงปั กษ์ใต้ที่
แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นห่ วงของชายหนุ่มที่มีต่อหญิงสาวที่มีแฟนหลายคน มีความเป็ นห่ วงว่าจะ
โดนหลอก ราพึงกับหญิงสาวให้กลับบ้านมาจะได้หายห่วง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม(ความรัก) สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของหญิงสาวที่จะรักคนมีฐานะการเงินที่ดี หรื อ
คนที่มีภาพลักษณ์ รู ปหล่อ ยอมจากบ้านเกิด เพื่อไปหาชายที่มีฐานะและรู ปหล่อโดยไม่รักตัวเอง
85) ลาดับที่ 85
ชื่อเพลง
เพลง หนุ่มเรื อนแพ
ชื่อนักร้อง
กาเหว่า เสี ยงทอง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ไพบูลย์ บุตรขัน
เนื้อหาเพลง “หนุ่มเรื อนแพ”
“(ท่อน A) บ้านพี่เป็ น เรื อนแพสาว น้อย เขาไม่แลสาวแก่ เขาก็ไม่มอง.โตอยูร่ ิ มฝั่งคลองเมื่อ
ยามน้ า นองลอยล่ อง เหมือนดัง วิม าน.เพราะมันไม่ โก้เหมื อนตึ ก หลัง โตที่ สู ง
ตระหง่าน.ไม่แลระริ กโอฬารแต่เป็ นบ้าน เรื อน แพเดือนสิ บสอง น้ านองหลาก
สองฝั่งฟาก น้ าปริ่ มแปร้อกพี่ร้าว หนาวดวงแดเหมือนมีแผล ในดวงใจ...
“(ท่อน A) มองเห็นน้ า ชุ่มฉ่ าแท้มองเรื อแพ ดูขวักไขว่หลับตามอง ครองหัวใจ โอ้เหตุ ไฉน
แห้งแล้งตรม...บางกอกน้อย ตลาดน้ า...เรื อพายจ้ า แจวกันขรมเสี ยงเรื อหาง คราง
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ระงมดังเสี ยงขรม เหมือนพี่คราง...ครวญหาน้อง มองหานุชไม่สิ้นสุ ด จนฟ้ าสาง
มองข้างไหน ไม่พบนาง
อกอ้างว้าง โอ้อา วรณ์เดือนสิ บสอง น้ านองหลากสองฝั่งฟาก น้ าปริ่ มแปร้อกพี่
ร้าว หนาวดวงแด เหมือนมีแผล ในดวงใจ...
“(ท่อน A) มองเห็นน้ า ชุ่มฉ่ าแท้มองเรื อแพ ดูขวักไขว่หลับตามอง ครองหัวใจโอ้เหตุ ไฉน
แห้งแล้งตรม...บางกอกน้อย...ตลาดน้ า เรื อพายจ้ า แจวกันขรมเสี ยงเรื อหาง คราง
ระงมดังเสี ยงขรม เหมือนพี่คราง...ครวญหาน้อง มองหานุชไม่สิ้นสุ ด จนฟ้ าสาง
มองข้างไหน ไม่พบนางอกอ้างว้าง โอ้อา วรณ์บา้ นพี่เป็ น เรื อน แพสาว เอย เจ้า
ไม่แลน้องแม่ คงชอบบ้านดอน.
“(ท่อน A) โอ้ แม่ขน ตา งอนพี่ฝาก สุ นทรลอยร่ อน ทิ้งมาตามคลื่น.พี่คงจะแย่ขายบ้านทิ้ง
แพ ออกพเนจรไม่เจอ แม่ขนตางอนจะไม่ยอ้ น มาเรื อนแพ
ตารางที่ 4.86 วิเคราะห์เพลงหนุ่มเรื อนแพ
เนือ้ เพลง
“บ้านพี่ เป็ น เรื อนแพสาว น้อย เขาไม่ แล
สาวแก่ เขาก็ไม่มอง.โตอยู่ริมฝั่งคลองเมื่อ
ยามน้ านองลอยล่อง เหมือนดังวิมานเพราะ
มันไม่โก้เหมือนตึกหลังโตที่สูงตระหง่าน.
ไม่แลระริ กโอฬารแต่เป็ นบ้าน เรื อน”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ งวิถี ชีวิตของชาย สังคม (วิถีชีวติ )
หนุ่ ม ที่ มี บ ้ า นเป็ นเรื อนแพ ริ ม
แม่น้ า ไม่มีบ ้านเรื อนใหญ่โต ท า
ให้ไม่มีผหู้ ญิงมามอง

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงบ้านของ
ชายหนุ่มที่ เป็ นเรื อนแพริ มแม่น้ า สื่ อให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็ นอยูท่ ี่สะท้อนให้เห็นความเป็ นอยู่
ที่ใช้ชีวิตอยู่ริมน้ า เมื่อมีความรัก ผูห้ ญิงที่ไหนก็ไม่มอง เพราะมีบา้ นเป็ นเรื อนแพ ไม่มีบา้ นใหญ่โต
เหมือนคนมีฐานะร่ ารวย
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่ า นิ ย มสั ง คม (วิ ถี ชี วิต ) ในเพลงได้ก ล่ า วถึ ง วิถี ชี วิตการอาศัย ที่ บ้านเรื อนแพ มี ก ารบรรยายถึ ง
ธรรมชาติ แวดล้อม แต่ในขณะเดี ยวกัน ก็มีค่านิ ยมความเชื่ อเกี่ ยวกับฐานะ ความเป็ นอยู่ที่ผหู้ ญิงก็
ต้องเลือกคน ที่ฐานะมัน่ คงมากกว่าคนที่นอนในเรื อนแพ พเนจรไปเรื่ อยๆ
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86) ลาดับที่ 86
ชื่อเพลง
เพลง หิ้วกระเป๋ า
ชื่อนักร้อง
แสงสุ รีย ์ รุ่ งโรจน์
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง แสงสุ รีย ์ รุ่ งโรจน์
เนื้อหาเพลง “หิ้วกระเป๋ า”
“(ท่อน A) เก็บเสื้ อผ้ายัดใส่ กระเป๋ าลาแล้วหนาบ้านเก่าดินแดนที่เราเกิดมากุศลไม่พอขอไป
ตายเอาดาบหน้าตายเสี ยอย่างนกกาช่างมันเถิดหนาชาติน้ ี อีกสามวันขันหมากเขา
มากลัวน้ าตานองหน้าอยู่ไปเห็นท่าไม่ดีตดั ใจอาลาแล้วแก้วตาแฟนพี่วิวาห์เสี ย
เถิดคนดีลืมพี่เสี ยนะ
“(ท่อน A) หน้ามลโลกหมุนให้เราพบกันชัว่ ครู่ ชว่ั คราวแต่เราไม่มีกุศลเพาระว่าโฉมตรู ไม่ใช่
เนื้ อคู่คนจนสวรรค์เบื้องบนให้น้องเป็ นของคนมีหิ้วกระเป๋ าก้าวลงบันไดเดินก้ม
หน้าร้องไห้ไม่รู้จะไปไหนดีไม่มวั ลังเลเดินขึ้นรถเมล์ทนั ทีตดั ใจจากบ้านวันนี้ไม่มี
จุดหมายปลายทางหิ้ วกระเป๋ าก้าวลงบันไดเดินก้มหน้าร้องไห้ไม่รู้จะไปไหนดีไม่
มัวลังเลเดินขึ้นรถเมล์ทนั ทีตดั ใจจากบ้านวันนี้ไม่มีจุดหมายปลาย.ทาง.
ตารางที่ 4.87 วิเคราะห์เพลงหนุ่มเรื อนแพ
เนือ้ เพลง
“หน้ามลโลกหมุนให้เราพบกันชัว่ ครู่ ชว่ั คราว
แต่เราไม่มีกุศลเพราะว่าโฉมตรู ไม่ใช่เนื้ อคู่คน
จนสวรรค์เบื้ องบนให้น้องเป็ นของคนมี หิ้ว
กระเป๋ าก้าวลงบันไดเดิ นก้มหน้าร้ องไห้ไม่รู้
จะไปไหนดีไม่มวั ลังเลเดินขึ้น”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงความรักที่มีปัญ หา สังคม (ความรัก)
เพราะคนเกิ ดเป็ นคนจน ท าให้อี ก
ฝ่ ายมี คนใหม่ เกิ ดความเสี ยใจ จึ ง
ตัดสิ นใจเก็ บ กระเป๋ าและเดิ นทาง
อย่างไร้ จุดหมาย

“หิ้ วกระเป๋ าก้าวลงบันไดเดิ นก้มหน้าร้องไห้
ไม่ รู้ จะไปไหนดี ไม่ ม ัวลังเลเดิ นขึ้ นรถเมล์
ทั น ที ต ั ด ใจจากบ้ า นวั น นี้ ไม่ มี จุ ด หมาย
ปลายทาง”

ในเพลงกล่ า วถึ ง ความรั ก ที่ ไ ม่ สังคม (ความรัก)
สมหวังจึงเดินจากไปถึงแม้จะยังไม่
รู้ จุดหมายแต่ ก็ ไม่ อยากจะอยู่ก ับที่
เดิมๆ

199
จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงความรัก
ของหนุ่มสาว ที่ฝ่ายหญิงจากไปมีคนใหม่ แล้วทิ้งชายหนุ่มไว้อย่างไม่ใยดี จึงเก็บเสื้ อผ้าใส่ กระเป๋ า
แล้วจากบ้านเก่า ดินแดนที่เกิดมา เพราะเสี ยใจจากความรักที่ถูกทิ้งจึงได้หนีหน้าขึ้นรถเมล์ไปโดย
ไม่มีจุดหมายปลายทาง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (ความรัก) เมื่อความรักไม่สมหวัง จึงเดินออกมาจากการดาเนิ นชี วิตเดิมๆ เดินทาง
ออกไปอย่างไร้ จุดหมายดีกว่าจมปลักอยูก่ บั ที่เดิมๆ
ตารางที่ 4.88 แสดงการจาแนกเนื้ อหาเพลงที่เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่ า
เรื่ องตามค่านิ ยมของสังคมไทย ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2540
จานวน 36 เพลง
เนือ้ เพลง
จานวน (เพลง)
1) ด้า นค่ า นิ ย มทางความสั ม พันธ์ และชี วิตรัก ระหว่า งชายและ
3
หญิง
(1) รักเดียวใจเดียว 1 เพลง (33.3%)
(2) ไม่ซื่อสัตย์
2 เพลง (66.6%)

ร้ อยละ
13.89

2) ด้านค่านิยมทางการเมือง

1

3

3) ด้านค่านิยมของสังคม
(1) วิถีชีวติ
14 เพลง
(2) ความรัก
11 เพลง
(3) การเปรี ยบเทียบ 2 เพลง
(4) บทบาท
1 เพลง
(5) ความเชื่อ
1 เพลง

29

75.00

(48.2%)
( 37.9%)
( 6.8%)
( 3.4%)
(3.4%)
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ตารางที่ 4.88 (ต่อ)
เนือ้ เพลง
4) ด้านค่านิยมของวัฒนธรรม
(1) ขนบธรรมเนียม
1 เพลง (33.3%)
(2) เคารพสถานบันพระมหากษัตริ ย ์ 1 เพลง (33.3%)
(3) การรับประทานอาหาร
1 เพลง (33.3%)
5) ด้านค่านิยมของเศรษฐกิจ
รวม

จานวน (เพลง)
3

ร้ อยละ
8.11

36

100.0

จากตารางที่ 4.88 เนื้ อหาของเพลงที่ เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่ า
เรื่ องตามค่านิยมของสังคมไทย ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2540 จานวน 36 เพลง
พบว่า ด้านค่านิ ยมของสังคม มีค่ามากที่สุด จานวน 28 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 75 รองลงมา คือ ด้าน
ค่านิ ยมทางความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างชายและหญิง จานวน 5 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 13.89
และด้านค่านิ ยมของวัฒนธรรม จานวน 3 เพลง คิดเป็ นร้ อยละ 8.11 และด้านการเมืองจานวน 1
เพลงคิดเป็ นร้อยละ 3
4.3.1.3 ช่วงที่ 3 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2550
87) ลาดับที่ 87
ชื่อเพลง
เพลง โทรหาเหน่เด้อ
ชื่อนักร้อง
ต่าย อรทัย
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สลา คุณวุฒิ
เนื้อหาเพลง “โทรหาเหน่เด้อ”
“(ท่อน A) โทรหาแหน่ เด้อจาเบอร์ โทรน้องได้บ่น้องจะเฝ้ ารออ้ายโทรหาเวลาเลิ กงานมี
เรื่ องเว่านาอยากคุยสองคนเท่านั้นวันก่อนที่เราพบกันคนหลาย น้องเว่าบ่ได้.เซื่ อ
ใจแท้เด้จึงเทใจคบเรื่ อยมาเป็ นที่ปรึ กษาคอยปรับทุกข์เวลาวุน่ ใจจากพ่อแม่มาที่
พึ่งหนึ่ งเดี ยวคืออ้ายถึงตัวทางานห่ างไกลแต่ใจฮักตามเป็ นเงา.เบอร์ เก่าเวลาเดิม
ช่วยเติมเสี ยงให้ได้ยินเป็ นวิตามินสร้างภูมิคุม้ กันความเหงาบ่ได้ฟังเสี ยงคือจัง่ บ่
ได้กินข้าวคึดฮอดบวกกับความเหงานัง่ เฝ้ ามือถือคือบ้า..
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“(ท่อน A) โทรหาแหน่ เด้อกดเบอร์ ที่ใจเฝ้ าจามีผอู้ ยู่นาย่านอ้ายทาเป็ นลืมเวลามีเรื่ องอยาก
ถามเก็บไว้นานย่านใจอ่อนล้าเอาไว้บดั อ้ายโทรหาค่อยปรึ กษา กันสองคนโทร
หาแหน่ เด้อกดเบอร์ ที่ใจเฝ้ าจามีผอู้ ยู่นาย่านอ้ายทาเป็ นลืมเวลามีเรื่ องอยากถาม
เก็บไว้นานย่านใจอ่อนล้าเอาไว้บดั อ้ายโทรหาค่อยปรึ กษากัน
ตารางที่ 4.89 วิเคราะห์เพลงโทรหาเหน่เด้อ
เนือ้ เพลง
“โทรหาแหน่เด้อจาเบอร์ โทรน้องได้บ่นอ้ ง
จะเฝ้ ารออ้ายโทรหาเวลาเลิกงานมีเรื่ องเว่า
นาอยากคุ ยสองคนเท่านั้นวันก่อนที่เราพบ
กันคนหลาย น้องเว่าบ่ได้เซื่ อใจแท้เด้ จึงเท
ใจคบเรื่ อยมา”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตและความ สังคม (วิถีชีวติ )
รั ก ที่ มี ก าร สื่ อสารผ่า นโทรศัพ ท์
มื อ ถื อที่ ฝ่ ายหญิ ง เฝ้ ารอเสี ยง
โทรศัพ ท์จากชายคนรั ก เพื่ อที่ จะ
ปรึ ก ษา เรื่ องราวที่ เข้ามาในชี วิต
เพราะเชื่อใจแค่คนเดียว

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่ าวถึงวิถีชีวิต
ของคนไทยในยุค ที่ มี เทคโนโลยีเข้า มาเกี่ ย วข้องกับ การดาเนิ นชี วิต ในเนื้ อเพลงพูดถึ ง ผูห้ ญิ งที่
ต้องการให้คนรักโทรหา ตนเอง และการรอคอยให้คนรักโทรหาหลังเวลาเลิ กงาน เพราะมีเรื่ อง
ปรึ กษาพูดคุย อยากกินข้าวด้วยกัน และเชื่อใจและเชื่อมัน่ ในความรักของชายหนุ่มเพียงคนเดียว
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (วิถีชีวิต) ค่านิ ยมของคนไทยที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ในเพลงกล่าวถึงการมี
โทรศัพท์มือถื อ และการโทรศัพท์ติดต่อหากัน ของคนรักซึ่ งมักจะ พูดคุยเกี่ ยวกับสารทุกข์สุกดิบ
และปรึ กษาเรื่ องงาน เรื่ องส่ วนตัว
88) ลาดับที่ 88
ชื่อเพลง
เพลง เพชรฆาตใจ
ชื่อนักร้อง
ชิน ฝ้ ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ)
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ประดิษฐ์ อุตตะมัง
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เนื้อหาเพลง “เพชรฆาตใจ”
“(ท่อน A) น้อง เอ๋ ยใครเขาเคยเหมือนพี่บา้ งไหมช้ า ช้ า เท่าไหร่ พี่เป็ นแผลใจใคร จะเห็น
เจ็ บ เท่ า นี้ เ จ้า ยัง ทรมานหรื อเป็ นพรานล่ า ใจผลาญหัว ใจใครเล่ นหรื อ เจ้า เป็ น
เพชฌฆาตที่เชี่ยวชาญโปรดฆ่าพี่เสี ย
อย่าอ้างเอ่ยความสงสารจงประหารถ้าแม้วา่ เจ้าไม่รักฮืม ฮืมฮืมฮืมฮืมฮืม...
“(ท่อน A) อิเหนา เอ๋ ยเคยรักนุชบุษบาพี่ หลงไหลยิ่งกว่าพี่สัญญาได้ ในเรื่ องรักปวดและช้ า
ในดวงฤดีเหมือนดังมีมีดคมฝังใจจมเจ็บหนักรักของเจ้าฆ่าพี่อย่างเลือดเย็นพี่เจ็บ
ดวงใจคงไม่มีใครเล็งเห็นเวร นี่เวรเธอเห็นพี่เป็ นเช่นไรฮืม ฮืมฮืมฮืมฮืมฮืม...
ตารางที่ 4.90 วิเคราะห์เพลงเพชฌฆาตใจ
เนือ้ เพลง
“อิเหนา เอ๋ ยเคยรักนุ ชบุษบาพี่ หลงไหลยิ่ง
กว่าพี่สัญญาได้ ในเรื่ องรักปวดและช้ าใน
ดวงฤดีเหมือนดังมีมีดคมฝังใจจมเจ็บหนัก
รักของเจ้าฆ่าพี่อย่างเลื อดเย็นพี่เจ็บดวงใจ
คงไม่มีใครเล็งเห็ นเวร นี่ เวรเธอเห็ นพี่เป็ น
เช่นไรฮืม ฮืมฮืมฮืมฮืมฮืม...”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ าวถึ งการเปรี ยบเปรย สังคม (ความรัก)
ความรั กของอิเหนาที่ มีต่อบุ ษบา
ชายหนุ่ มก็เช่ นเดียวกันมีความรัก
และซื่ อตรงต่อหญิงคนรักแต่เป็ น
ความรักที่ไม่สมหวัง เจ็บปวด

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงเรื่ องราว
ของการช้ ารักอกหักของชายหนุ่ มที่มีต่อหญิงสาว ที่ผิดสัญญา เปรี ยบได้ดงั เพชรฆาตหัวใจทาให้
เกิดความเสี ยใจ อย่างที่สุด
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (ความรัก) สะท้อนให้เห็นถึงความรักที่ไม่สมหวัง หากมีฝ่ายหนึ่ งผิดสัญญา ปั ญหา
ความรักก็จะ ตามมาและเกิดการเลิกลา ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องปกติที่เกิดขึ้นจริ ง
89) ลาดับที่ 89
ชื่อเพลง
เพลง จูบไม่หวาน
ชื่อนักร้อง
สันติ ดวงสว่าง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ฉลอง ภู่สว่าง
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เนื้อหาเพลง “จูบไม่หวาน”
“(ท่อน A) จูบ พี่หวานน้อย ไปหน่อย..พี่ บุญน้อย น้องคอยไม่ได้..จาง ร้างไกลเหมือนคน
ใจดาโอ้ ดวง ใจ รัก ง่าย ถ่าย เทพอเซแล้วเจ้าก็ซ้ า..สุ ด เจ็บ จา ถึง ยาม ยาก จน
เกลี ยดคนจูบ ซ้ า รอย..จูบ เขาหวานซึ้ ง ครึ่ งแก้ม..แม่ เดื อนแรมน้องเอียงแก้ม
คอย..ลื ม แล้วรอยรักแรกแหลกล้มก่ อน จาก มา น้อง ควร ฆ่า ทิ้งจ่อยิงเสี ยให้
สิ้ นลม..หรื อ ดาบ คม เงื้อ ฟัน ให้ จมยังดีกว่าหนี หน้า...
“(ท่อน A) จูบ พี่น้ ีมนั คงกร่ อย..เจ้า ไม่คอยพี่ ก็ไม่วา่ ..ลืม สัญญาของชาย ชาวดิน..พี่ จน เงิน น้อง
เมิน หลบ หนีคนมีเขาก็ ไปกิน..น้อง จาก ถิ่น เห็น ดิน ยาก จนเกลียดคนที่ จูบ หวาน
ตารางที่ 4.91 วิเคราะห์เพลงจูบไม่หวาน
เนือ้ เพลง
“จู บ พี่ ห วานน้อ ย ไปหน่ อ ย..พี่ บุ ญ น้อ ย
น้องคอยไม่ได้..จาง ร้ างไกลเหมือนคนใจ
ดาโอ้ ดวง ใจ รัก ง่าย ถ่าย เทพอเซแล้วเจ้า
ก็ซ้ า..สุ ด เจ็บ จา ถึง ยาม ยาก จนเกลียดคน
จูบ ซ้ า รอย..จูบ เขาหวานซึ้ ง..”

การตีความหมาย
ใ น เ พ ล ง ก ล่ า ว ถึ ง ค ว า ม รั ก
เปรี ยบเทียบจากอดีตกับปั จจุบนั ที่
มี ค วามแตกต่ า งกัน เมื่ อก่ อนเคย
หวานชื่ นแต่ปัจจุบนั ความรักกลับ
ลดน้อยลง และแสดงถึ งความไม่
พอใจเมื่อ หญิงสาวไปมีรักใหม่

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
แ ล ะ ชี วิ ต รั ก
ระหว่างชายและ
หญิง
(ไม่ซื่อสัตย์)

“พี่ จน เงิ น น้อง เมิ น หลบ หนี คนมีเขาก็ ในเพลงกล่าวถึงคู่รักที่ฝ่ายชาย ความสั ม พัน ธ์ แ ละ
ไปกิ น ..น้ อ ง จาก ถิ่ น เห็ น ดิ น ยาก จน มี ความจนจึ งท าให้ฝ่ ายหญิ ง ชี วิตรักระหว่างชาย
เกลียดคนที่ จูบ หวาน”
รับไม่ ได้ไปมีคนใหม่
และหญิง
(ไม่ซื่อสัตย์)
จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงรสจูบที่
เปรี ยบได้วา่ เมื่อก่อนรักกัน มีความสุ ขกันมาก แต่ดว้ ยฐานะทางการเงิน ทาให้ความรักลดลง ผูห้ ญิง
จึงไปมีคนใหม่ที่มี ฐานะร่ ารวยกว่าและลืมสัญญาที่เคยให้ไว้ ทาให้ไม่ชอบคนรักคนใหม่ของอีกฝ่ าย
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โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม ความสัมพันธ์และชี วิตรักของชายและหญิง สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของหญิงสาวที่คิดว่า
ถ้าจะมีคู่รัก ควรหาคนที่มีฐานะดีและมีความมัง่ คงกว่า
90) ลาดับที่ 90
ชื่อเพลง
เพลง ต้องมีสักวัน
ชื่อนักร้อง
ก๊อท - จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สลา คุณวุฒิ
เนื้อหาเพลง “ต้องมีสักวัน”
“(ท่อน A) ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวันท่องคาเติมฝันปลอบใจรอวัน ที่คอยแสนไกลวันที่ทุก
อย่างเปิ ดทางให้สมดังใจถึงนาน เพียงใดหัวใจจะคอยจะทน.ขอใครสักคน ยอม
ทนร่ วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่าง ยังดูมืดมนเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามา
ปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางใฝ่ ฝัน.
“(ท่อน A) จะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็ นจริ งได้ทาในสิ่ งที่รักและคนเชื่อมัน่ มีเธอเคียงข้างร่ วม
ทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกี ดกันเหมือนอย่างวันนี้ .ต้องมีสักวัน ต้องมี
สักวันจะเดิ นตามฝั นไม่ท ้อไม่ หวัน่ ด้วยแรงที่มี ขอเพีย งเธอรออย่า ลาอย่า ร้ า ง
ไมตรี เป็ นคู่ชีวี ในยามที่มีวนั นั้น
“(ท่อน A) ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ทอ้ ไม่หวัน่ ด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรอ
อย่าลาอย่าร้างไมตรี เป็ นคู่ชีวี ในยามที่มีวนั นั้น
ตารางที่ 4.92 วิเคราะห์เพลงต้องมีสักวัน
เนือ้ เพลง
“ต้องมี สั ก วัน ต้องมี สัก วันท่ องค าเติม ฝั น
ปลอบใจรอวัน ที่ ค อยแสนไกลวัน ที่ ทุ ก
อย่างเปิ ดทางให้ส มดังใจถึ ง นาน เพียงใด
หัวใจจะคอยจะทนขอใครสักคน ยอมทน
ร่ วมทางคือเธอที่หวัง”

การตีความหมาย
ในเพลงกล่ า วถึ ง การด าเนิ น
ชี วิ ต ที่ มี อุ ป สรรค ไม่ ส มหวัง
ดั ง ที่ ตั้ ง ใ จ ไ ว้ แ ต่ ก็ ยั ง มี
ความหวัง ว่ า สั ก วัน จะต้อ งมี
ความรักที่สมบูรณ์

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ความสัมพันธ์ และ
ชีวติ รักระหว่างชาย
และหญิง
(ไม่ซื่อสัตย์)
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตี ความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่ าวถึงการให้
กาลังใจแก่ตวั เองในเรื่ องความรักว่าต้องมีสักวันที่ทาตามฝัน และมีใครสักคนมาเคียงข้างกาย โดยที่
ไม่มีใครกีดกัน เหมือนอย่างทุกวันนี้ที่มีอุปสรรคในการดาเนินชีวติ ทุกอย่าง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างชายและหญิง สะท้อนถึง การรอคอยความรักที่หวังว่าจะ
เป็ น กาลังใจให้กนั ในการใช้ชีวิต มองอุปสรรคที่เข้ามาขัดขวางเป็ นเรื่ องบวก ถึงแม้จะมีปัญหา จาก
การดาเนินชีวติ มากมายแค่ไหน ถ้ายังมีกาลังใจก็จะทาให้ผา่ นอุปสรรคทุกอย่างไปได้
91) ลาดับที่ 91
ชื่อเพลง
เพลงสมหวังนะครับ
ชื่อนักร้อง
ก๊อท - จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ณัฐภพ พรหมสุ นทรสกุล
เนื้อหาเพลง “สมหวังนะครับ”
“(ท่อน A) หวังกันไป ก็ได้แค่หวังไม่เสี ยสตางค์ไม่ผิดกฏหมายหวังกันมา ก็หวังกันไปหวัง
ในใจ ตารวจไม่จบั . คนตาย ยังหวังจะฟื้ นคนตื่น จะไม่หวังได้ไงยังอยู่ ก็หวังกัน
ไปไม่ มีใคร ไม่หวังหรอกคุณคนจน ก็หวังกับหวยคนรวย ก็หวังกับหุ ้นทาบุญ
ก็หวังได้บุญลง ทุน ก็หวังกาไร. (ครับ สมหวังนะครับ)..
“(ท่อน A) หวังกันไป ก็ได้แค่หวังไม่เสี ยสตางค์ไม่ผิดกฏหมายหวังกันมา ก็หวังกันไปหวัง
ในใจ ตารวจไม่จบั .การเมือง ก็หวังคนดี ปาหี่ ก็หวังคนดูคนโสด ก็หวังมีคู่เชื่ อ
หมอดู ก็หวังพึ่งดวงลูกหนี้ ก็หวังจะหนีเจ้าหนี้ ก็หวังจะทวงคนจีบ ก็หวังจะควง
คนช้ าทรวง จะหวังอะไร(ครับ สมหวังนะครับ)..
“(ท่อน A) หวังกันไป ก็ได้แค่หวังไม่เสี ยสตางค์ไม่ผิดกฏหมายหวังกันมา ก็หวังกันไปหวัง
ในใจ ตารวจไม่จบั สาวๆ ก็หวังจะสวยคนป่ วย ก็หวังทุเลาคนดา ก็หวังจะขาว
คนซาเหมา ก็หวังใส่ ทองตัวผม ก็แอบหวังไว้ต้ งั ใจ จะตีตราจองรักคุ ณ ก็หวัง
เกี่ยวดองหวัง เป็ นทองแผ่นเดียว กับคุณ (ครับ สมหวังนะครับ) สาวๆ ก็หวังจะ
สวยคนป่ วย ก็หวังทุเลาคนดา ก็หวังจะขาวคนซาเหมา ก็หวังใส่ ทอง ตัวผม ก็
แอบหวังไว้ต้ งั ใจ จะตีตราจองรักคุณ ก็หวังเกี่ยวดองหวัง เป็ นทองแผ่นเดียว กับ
คุณ(ครับ สมหวังนะครับ)..
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“(ท่อน A) หวังกันไป ก็ได้แค่หวังไม่เสี ยสตางค์ไม่ผิดกฏหมายหวังกันมา ก็หวังกันไปหวัง
ในใจ ตารวจไม่จบั (ครับ สมหวังนะครับ)ให้สมหวังนะครับ
ตารางที่ 4.93 วิเคราะห์เพลงสมหวังนะครับ
เนือ้ เพลง
“คนจน ก็หวังกับหวยคนรวย ก็หวังกับหุ ้น
ท าบุ ญ ก็ ห วัง ได้บุ ญ ลง ทุ น ก็ ห วัง ก าไร.
สาวๆ ก็หวังจะสวยคนป่ วย ก็หวังทุเลาคน
ดา ก็หวังจะขาวคนซาเหมา ก็หวังใส่ ทอง”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง เรื่ อ งเศรษฐกิ จ
เศรษฐกิจ
และความหวังทั้ง คนรวยและคน
จนให้ ชี วิ ต ดี ข้ ึ นก็ ใ น ด้ า นวัต ถุ
ด้ า นความงาม หรื อความหวัง
ต่างๆ

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงความหวัง
ความฝัน ของแต่ละคน หลากหลายอาชีพ ที่ต่างมีความหวัง มีความฝันที่จะให้ชีวิตของตัวเองดีข้ ึน
และเป็ นไปในทางที่ดีของคนทุกวัย ทุกอาชีพ และกล่าวถึงชายหนุ่ มผูแ้ อบหวังในความรักต่อหญิง
สาว ว่าขอให้สมหวังอย่างที่ต้ งั ใจไว้
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมเศรษฐกิ จ สะท้อนให้เห็นว่าปั ญหาเศรษฐกิจส่ งผลต่อการดาเนินชี วิตมากมาย ทั้งการลงทุน
ทั้งการได้ กาไร การขาดทุน แต่ชีวติ ก็ตอ้ งดาเนินต่อไปถ้าหากมีความหวังก็ตอ้ งผ่านไปได้
92) ลาดับที่ 92
ชื่อเพลง
เพลงมีเมียเด็ก
ชื่อนักร้อง
พรศักดิ์ ส่ องแสง
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง เนื้อหาเพลง “มีเมียเด็ก”
“(ท่อน A) มีเมียเด็กต้องหมัน่ ตรวจเช็คร่ างกายไม่ตอ้ งนึกอายเป็ นลูกผูช้ ายต้องกล้าอย่าไป
ตะแบงในเมื่อเรี่ ยวแรงโรยราร่ ายกายไม่ไหวก็ตอ้ งอาศัยโด๊บยามีคู่นอนอ่อนกว่า
ต้องหายา บารุ ง.
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“(ท่อน A) มี เมียเด็ก ขาวๆเล็กๆบางๆต้องคอยระวังเพราะชายต่างหวัง ใจมุ่งได้เมียคราว
หลานแต่ ตวั ผมนั้นคราวลุ ง ต้อ งคอยห่ วงใยเหมื อนพวกป่ าไม้หวงซุ ง ไม่ ค อย
ชาเลืองเดี๋ยวเรื่ องยุง่ เพราะหนุ่มต่างมุ่งหมายปอง.ผมได้เมียเด็กตามสเป็ คต้องการ
แต่น่าราคาญเพราะมีพวกมารคอยจ้องหนุ่ มๆอิจฉามันจ้องจะมาลิ้มลองอย่ามัว
แต่เมานัง่ กิ นเหล้ายาดองถ้าเผลอเรอไม่สอดส่ องเดี๋ยวพวกแมวมองคว้าไปมีเมีย
เด็กต้องหมัน่ ตรวจเช็คใครโทรมาอย่าเอาหู ไปนาและอย่าเอาตา ไปไร่ ได้เมียยัง
สาวโบราณกล่าวอย่าไว้ใจควายไม่ลอ้ มคอกโบราณบอกจะเสี ยใจถ้าถูกขโมยลัก
ไปจะเอาควายไหนไถนาผมได้เมียเด็กตามสเป็ คต้องการแต่น่าราคาญเพราะมี
พวกมารคอยจ้องหนุ่ มๆอิจฉามันจ้องจะมาลิ้ มลองอย่ามัวแต่เมานัง่ กิ นเหล้ายา
ดองถ้า เผลอเรอไม่ ส อดส่ อ งเดี๋ ย วพวกแมวมองคว้า ไปมี เ มี ย เด็ ก ต้อ งหมั่น
ตรวจเช็ คใครโทรมาอย่าเอาหู ไปนาและอย่าเอาตา ไปไร่ ได้เมียยังสาวโบราณ
กล่าวอย่าไว้ใจควายไม่ล้อมคอกโบราณบอกจะเสี ยใจถ้าถูกขโมยลักไปจะเอา
ควายไหนไถนา
ตารางที่ 4.94 วิเคราะห์เพลงมีเมียเด็ก
เนือ้ เพลง
“มีเมียเด็ก ขาวๆเล็กๆบางๆ ต้องคอยระวัง
เพราะชายต่างหวัง ใจมุ่ง ได้เมียคราวหลาน
แต่ ต ัว ผมนั้นคราวลุ ง ต้อ งคอยห่ ว งใย
เหมือนพวกป่ าไม้หวงซุ ง ไม่คอยชาเลือง
เดี๋ยวเรื่ องยุง่ เพราะหนุ่มต่างมุ่งหมายปอง”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงความรักของชาย สังคม (ความรัก)
หญิ ง ที่ มี ร ะยะห่ า งทางอายุ ม าก
และดูแลเป็ นห่ วงเป็ นใยในภรรยา
เด็ ก ไม่ ใ ห้มี ใ ครมายุ่ง เพราะต่ า ง
เ ป็ น ที่ ห ม า ย ป อ ง ข อ ง ห นุ่ ม ๆ
มากมาาย

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงวิธีผชู้ ายที่
มีอายุแล้ว แต่มีภรรยาอายุนอ้ ยกว่า ในเนื้อเพลงบ่งบอกว่าต้องหมัน่ ตรวจเช็คร่ างกายให้แข็งแรง ดูแล
สุ ขภาพร่ างกาย อยู่เสมอ เพราะมีหนุ่ มๆคอยจะมายุ่งกับภรรยาของตน เปรี ยบเปรยเหมือนวัวหาย
แล้วจะมา ล้อมคอกทีหลัง ไม่ได้การ ถ้าทาตัวเองให้แข็งแรงได้ก็ตอ้ งทาเลย
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (ความรัก) สะท้อนค่านิยมความรักของชายและหญิง ที่ไม่มีขอ้ จากัดทางด้านอายุ
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ถึงแม้จะมีอายุห่างกันแค่ไหน ก็สามารถมีความรักต่อกันได้ดงั ในเนื้ อเพลงกล่าวถึงผูช้ ายที่มี อายุมี
ความรักกับผูห้ ญิงที่มีอายุอ่อนเยาว์กว่าเยอะ จึงมีความหึงหวงต่อหนุ่มๆ ที่มาหมายปองภรรยาของตน
93) ลาดับที่ 93
ชื่อเพลง
เพลง ยาใจคนจน
ชื่อนักร้อง
ไมค์ ภิรมย์พร
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สลา คุณวุฒิ
เนื้อหาเพลง “ยาใจคนจน”
“(ท่อน A) เป็ นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่น้ ี ไม่มีเงินทองมารองรับความลาบากในแต่
ละวัน พี่น้ นั ต้องทางานหนักถ้าไม่มีใจรักใครหนอจะร่ วมทางได้ปัญหามากมาย
พาใจอ่อนล้าทั้งทั้งไม่เจตนาแต่ปัญหา ก็มาจนได้จึงอยากให้น้องช่ วยมอง ด้วย
ความเห็ นใจอุปสรรค จะมีเท่าใดขอใจเรายิม้ ให้กนั ลาบากยากเข็ญเช้าเย็นขอให้
เห็ นหน้าเมื่อเจอปั ญหาน้องอย่าตัดสายสัมพันธ์อยูเ่ ป็ นแรงใจเติมไฟให้กนั และ
กันเพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างฝันให้สมดังใฝ่ เป็ นแฟนคนจน ต้องทนหน่อยน้อง
อย่าแคร์ สายตาคนมองอย่าหมอง เมื่อยามแพ้พา่ ยอย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปั ญหาใด
ใดยืนเคียง เพื่อคอยยิม้ ให้เป็ นยาชุบใจคนจน
“(ท่อน A) เป็ นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแคร์ สายตาคนมองอย่าหมอง เมื่อยามแพ้
พ่ายอย่าเพิง่ ด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใดใดยืนเคียง เพื่อคอยยิม้ ให้เป็ นยาชุบใจคนจน
ตารางที่ 4.95 วิเคราะห์เพลงยาใจคนจน
เนือ้ เพลง
“เป็ นแฟนคนจนต้องทนหน่ อยน้องพี่น้ ี
ไม่ มี เงิ นทองมารองรั บ ความล าบากใน
แต่ ละวัน พี่ น้ ันต้องทางานหนักถ้าไม่ มี
ใจรักใครหนอจะร่ วมทางได้”

การตีความหมาย
ในเพลงกล่ า วถึ ง วิ ถี ข องความ
เป็ นอยู่ข องคนจน ที่ บ อกกับ คน
รักว่า ให้อดทนในความลาบากที่
มีอยู่ เพราะจะได้ฝ่าฟั นอุปสรรค
ไป ด้วยกัน

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ความสัมพันธ์ และ
ชีวติ รักระหว่างชาย
และหญิง
(รักเดียวใจเดียว)
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงชายหนุ่มที่
ยกย่องหญิงสาวคนรักให้เป็ นยาใจคนจน เป็ นแฟนคนจนต้องอดทน ถึงไม่จะจนแค่ไหนแต่ถา้ เราอยู่
ด้วยกัน ให้กาลังใจกัน ก็สามารถฝ่ าอุปสรรคไปได้ และถ้าอยู่ดว้ ยกันได้ตอ้ งมีความรักและความ
เข้าใจอย่างเพียงพอ จึงทาให้ชีวติ มีความสุ ขได้
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างชายและหญิง มีค่านิยมความรักที่สร้างความมัน่ คงให้กบั
หญิงที่เป็ น คนรัก ไม่วา่ จะรวยหรื อจน ก็จะฝ่ าฟันอุปสรรคทุกอย่างให้ได้ แต่ขอให้คนรักอดทน
94) ลาดับที่ 94
ชื่อเพลง
เพลง คุณลาใย
ชื่อนักร้อง
ลูกนก สุ ภาพร
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สมปอง เปรมปรี ด์ ิ
เนื้อหาเพลง “คุณลาใย”
(ท่อนA) ยังจาไม่เคยลืมเลือน คอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรี ยกฉันลาไย ฉันเก็บเอาไว้ใน
ใจเรื่ อยมา ชื่ อดีก็มีถมไปมาเรี ยกลาไยทาไมเล่ าหนาหรื อเห็ นฉันเป็ นคนบ้าน
นอกคอกนา ไม่รักฉันก็ไม่วา่ แต่อย่ามาเรี ยกคุณลาไย
(ท่อน Pre Hook) ถามจริ ง ๆ เธอมองฉันที่อะไร มองที่ใจหรื อว่ามองที่หน้าตาฉันอยากรู้วนั ไหน
ฉันสวยขึ้นมา เธอนั้นหนาจะเรี ยกฉันว่าอะไร
(ท่อน Hook) น้องกิ๊ฟ เชอรี่ น้องวายมีต้ งั มากมาย ไม่ยอมเรี ยกกัน หรื อว่า น้องแอน น้องอัน
น้องโบว์ น้องอัน น้องฝัน ก็ยงั ดี น้องเมย์ ชื่ อเท่จะตาย ก็แล้วทาไมไม่เรี ยกกัน
ละนี่ น้องแฟร์ น้องฟิ ล์ม น้องเฟิ ร์น เป็ นหยัง บ่ เอิ้น กันละคุณพี่
(ท่อนB) เธอหรื อจะมีแฟนที่หุ่นดีอย่างฉัน ทรวดทรงนี้ ลูกครึ่ งแบบมะริ กนั เปลี่ยนสไตล์
ทุกวันนาแฟชัน่ ที่ทนั สมัย
(ท่อนC) จมูกดูสันเป็ นคม เส้นผมก็ทาไฮไลท์กระเป๋ าก็คอ็ กโคดาย กางเกงก็ยนี ส์ลีวายจะ
เรี ยกลาไยคิดดูให้ดี คิดคิดดูให้ดี คิดคิดดูให้ดี
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ตารางที่ 4.96 วิเคราะห์เพลงคุณลาไย
เนือ้ เพลง
“ถามจริ ง ๆ เธอมองฉันที่อะไร มองที่
ใจหรื อว่ามองที่ หน้าตาฉันอยากรู ้ วนั
ไหนฉันสวยขึ้นมา เธอนั้นหนาจะเรี ยก
ฉันว่าอะไร”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตของหญิงสาว สังคม (วิถีชีวติ )
ที่มีแต่คนมองที่รูปลักษณ์ภายนอกจึง
อยากรู้ว่าถ้าวันหนึ่ งเกิ ดสวยขึ้นมาคน
อื่นๆจะมองแบบไหน

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึงผูห้ ญิงที่
ไปได้ดีใน เมืองใหญ่ มีการเปลี่ ยนแปลงตัวเองทั้งใช้เสื้ อผ้า กางเกง กระเป๋ า ที่มียี่ห้อดัง แล้วทาไม
ทุกคนยังติด ภาพลักษณ์เดิมๆของตัวเอง และยังคงเรี ยกว่าลาใยซึ่ งเป็ นชื่อที่ให้ความหมายในแง่ลบ
ชื่ออื่นมีอีกตั้ง มากมายทาไมคนที่มองถึงยังไม่เปลี่ยนความคิด
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (วิถีชีวิต) ที่คนปั จจุบนั มองรู ปลักษณ์และตัดสิ นใจคนภายนอกไม่ได้มองจากภายใน
ถึงแม้จะทาความดีแค่ไหนคนก็ยงั ตัดสิ นจากภาพลักษณ์ที่เห็น ทาให้สังคมไม่น่าอยูแ่ ละ เกิดปั ญหา
ต่างๆ
95) ลาดับที่ 95
ชื่อเพลง
เพลง สาวกระโปรงเหี่ยน
ชื่อนักร้อง
พี สะเดิด
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ไม่พบผูป้ ระพันธ์
เนื้อหาเพลง “สาวกระโปรงเหี่ยน”
(ท่อนA) สาวกระโปรงเหี่ ยน มื้อนี้ ไปเรี ยนแล้วบ้อ ไปฮอดโรงเรี ยน บ่ น้อ หรื อแม่นไปรอผู้
บ่าว ขี่มอเตอร์ ไซค์ ออกบ้านตั้งแต่เซ้าๆ ไปเรี ยน บ่ หนอน้องสาว หรื อไปคุยบ่าว
อยูน่ าเถียง
(ท่อนฺ B) สาวกระโปรงเหี่ ยน มื้อนี้ไปเรี ยน บ่ หนอหล้า อ้ายเหลียวเบิ่งเวลา ซางมาคือใกล้
ซิเที่ยง
ตัว๋ ว่าไปเรี ยน ที่แท้ไปลี้อยูเ่ ถียง นัดผูบ้ ่าวไปนัง่ เคียง หัวซุบกันอยูก่ ลางท่ง
(ท่อน Pre Hook) ระวังใจ อย่าฟ้ าวเป็ นไปลายต่างอ้ายเหลือโตนพ่อแม่นาง ทางบ้านเพิ่นหาเงินส่ ง
ลาบากทั้งกาย ทั้งใจหวังพึ่งโฉมยงสาวเรี ยน ม.คิ้วโก่ง อย่ามัวนาเล่นอย่างเดียว
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(ท่อน Hook) สาวกระโปรงสั้น หนังสื อ บ่ หันใส่ หน้าพอตกแลงลงมา อ้ายเห็นแต่พากันเที่ยว
ขี่มอเตอร์ ไซค์ กอดกันปานว่างูเขียวขอเงินแม่ใช้ลูกเดียว อ้ายคึดนาเจ้าแท้หนอ
ตารางที่ 4.97 เคราะห์เพลงสาวกระโปรงเหี่ยน
เนือ้ เพลง
สาวกระโปรงเหี่ ยน มื้อนี้ ไปเรี ยน บ่ หนอ
หล้า อ้ายเหลี ยวเบิ่งเวลา ซางมาคือใกล้ซิ
เที่ยง ตัว๋ ว่าไปเรี ยน ที่แท้ไปลี้อยู่เถี ยง นัด
ผูบ้ ่าวไปนัง่ เคียง หัวซุ บกันอยูก่ ลางท่ง

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงเด็กสาวนักเรี ยนที่ สังคม (วิถีชีวติ )
ใส่ ก ระโปรงสั้ น ไม่ ย อมไปเรี ย น
โกหกพ่อแม่ และไปอยู่ก ับ ผูช้ าย
แทน

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึง เด็กผูห้ ญิง
ที่ยงั เป็ น เด็กกระโปรงสั้น ยังเรี ยนอยู่มธั ยม ขอเงินพ่อแม่ไปโรงเรี ยน แต่พอได้เงินมากลับไม่ไป
เรี ยน ไปเที่ยวและนัดชายหนุ่มอยูก่ ลางทุ่ง พ่อแม่หาเงินให้ไปโรงเรี ยนแต่หญิงสาวกลับทาตัวไม่ดี
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม สังคม (วิถีชีวิต) ที่หญิงสาวมีค่านิ ยมผิดๆเกี่ ยวกับการใช้ชีวิต ให้ความสาคัญกับเรื่ องอื่น
มากกว่า การเรี ย น เห็ นความสาคัญของเพื่อนมากกว่าพ่อและแม่ ทาให้สังคมเกิ ดปั ญหามากมาย
เพราะเยาวชนของชาติ ไม่ทาหน้าที่ของตัวเองให้ดี
96) ลาดับที่ 96
ชื่อเพลง
เพลง เลิกแล้วค่ะ
ชื่อนักร้อง
อาภาภรณ์ นครสวรรค์
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สรรเสริ ญ รุ่ งเสรี ชยั
เนื้อหาเพลง “เลิกแล้วค่ะ”
(intro) เลิกแล้วค่ะ หนู เลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะ หนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอ๋ อยังหรอกค่ะ
ไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะ
(ท่อนA) มีแฟน กับเขาหนึ่งคนพี่ก็ข้ ีบ่น จนหนูทนไม่ได้เช้ามา ก็ปั่นแต่งานดึกดื่นถึงบ้าน ก็
แทบคลานไม่ไหวเหมือนมด ที่ใกล้หมดแรงหนูตอ้ งเหี่ยวแห้ง เป็ นแตงเถาตาย
เหมือนมด ที่ใกล้หมดแรง หนูตอ้ งเหี่ยวแห้ง เป็ นแตงเถาตาย
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(ท่อน Pre Hook) เลิกแล้วค่ะ หนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะ หนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอ๋ อยังหรอกค่ะ
ไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะผูช้ าย มากมายเหมือนยุงพี่ยงั หมายมุ่ง มาจูงหนูไปร้อยคน ก็
ร้ อยเล่ห์เหลี่ ยมทั้งเลยเกษียน ที่หัวเตียน เทียนไขเจ็บจา กลัวจะซ้ าสองถ้าใครจะ
จอง โปรดกองเอาไว้เจ็บจา กลัวจะซ้ าสองถ้าใครจะจอง โปรดกองเอาไว้
(ท่อน Hook) เลิกแล้วค่ะ หนู เลิ กกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะ หนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอ๋ อยังหรอกค่ะ
ไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะเป็ นโสด นี้มนั แหละดีไม่ตอ้ งมามี คนที่ขดั ใจไม่ตอ้ ง ทนเหงา
เฝ้ าเรื อนทั้งปี ทั้งเดือน มีเพื่อนมากมายแต่ตอนนี้ ยังไม่อยากรักใครถ้าคิดมีใหม่ ไม่
บอกใคร นอกจากเฮีย
(ท่อน Hook) เลิกแล้วค่ะ หนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะ หนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอ๋ อยังหรอกค่ะ
ไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะ
ตารางที่ 4.98 วิเคราะห์เพลงเลิกแล้วค่ะ
เนือ้ เพลง
การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
มี แฟน กับ เขาหนึ่ ง คนพี่ ก็ ข้ ี บ่ น จน ในเพลงกล่ า วถึ งผูห้ ญิ ง ที่มี คู่รักแต่ ก็ สังคม (วิถีชีวติ )
หนู ทนไม่ได้เช้ามา ก็ปั่นแต่งานดึ ก ไม่ ส ามารถทนได้เ พราะคนรั ก เป็ น
ดื่นถึงบ้าน ก็แทบคลานไม่ไหว
คนขี้บ่น และทางานอย่างเดี ยว ไม่มี
เวลาให้
จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึง ผูห้ ญิงที่
บอกว่าตนเองได้เลิกกับแฟนแล้ว เนื่องจากตัวแฟนไม่มีเวลาให้ตอ้ งทนเหงาเฝ้ าเรื อนคนเดียว จึงไม่รู้
ว่าถ้ามี คนรั ก แล้วต้องอยู่คนเดี ยว จะมีทาไม จึงบอกเลิ กและประกาศให้คนอื่นรับรู้ และตอนนี้ ก็
ชอบชีวติ โสดกับเพื่อน และยังไม่คิดมีคนใหม่ถา้ ตัวเองยังไม่ถูกใจ
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
สังคม (วิถีชีวติ ) ที่นาเสนอมุมมองของความรักของผูห้ ญิงคนหนึ่ งและในเนื้อเพลงแสดงให้เห็นว่ามี
การแสดงออกของผูห้ ญิ ง มากขึ้น ผูห้ ญิงมี บทบาทมากขึ้น ไม่ใ ช่ แค่เป็ นผูร้ ่ วมตัดสิ นใจแต่เป็ นผู้
ตัดสิ นใจ เองได้แล้ว
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ตารางที่ 4.99 แสดงการจาแนกเนื้ อหาเพลงที่เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่ า
เรื่ องตามค่านิ ยมของสังคมไทย ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2550
จานวน 10 เพลง
เนือ้ เพลง
1) ด้านค่านิยมทางความสัมพันธ์และชีวติ รักระหว่าง
ชายและหญิง
(1) ไม่ซื่อสัตย์ 3 เพลง

จานวน (เพลง)
3

ร้ อยละ
30.00

2) ด้านค่านิยมทางการเมือง

-

-

3) ด้านค่านิยมของสังคม
(1) วิถีชีวติ
4 เพลง (66.7%)
(2) ความรัก 2 เพลง (33.3%)

6

60.00

4) ด้านค่านิยมของวัฒนธรรม

-

-

5) ด้านค่านิยมของเศรษฐกิจ

1
10

10.00
100.0

รวม

จากตารางที่ 4.99 เนื้อหาของเพลงที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่ อง
ตามค่านิ ยมของสังคมไทย ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2550 จานวน 10 เพลง
พบว่า ด้านค่านิยมของสังคม มีค่ามากที่สุด จานวน 7 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ ด้าน
ค่านิยมทางความสัมพันธ์และชีวติ รักระหว่างชายและหญิง จานวน 3 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 30.0 และ
ด้านเศรษฐกิจมีจานวน1 เพลงคิดเป็ นร้อยละ 10
4.3.1.4 ช่วงที่ 4 ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558
97) ลาดับที่ 97
ชื่อเพลง
เพลง ไม่ใช่แฟนทาแทนไม่ได้
ชื่อนักร้อง
ตัก๊ แตน ชลดา
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สลา คุณวุฒิ
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เนื้อหาเพลง “ไม่ใช่แฟนทาแทนไม่ได้”
(ท่อนA) ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้ เหลือเกินแต่กลัวจะเพลินจนเผลอทาเกินหน้าที่ก็ถูกให้เป็ น
แค่คนรู ้จกั เลื่อนเป็ นคนรักไม่ได้สักทีจึงทาเท่าสิ ทธิ์ ที่มียามเห็นเธอเป็ นทุกข์ใจ.
(ท่อนA) ห่ วงอยูไ่ กล ๆเจอะหน้ายิม้ ให้ดว้ ยสายตาคอยเป็ นธุ ระในเรื่ องที่พอช่วยได้ขอโทษ
บางคราวที่ตอ้ งเหิ นห่ างและมีบางครั้งที่เคยขัดใจบางอย่างที่ขอมากไปเจ้าที่หัวใจ
เขาหวงแหน..
(ท่อนA) คนที่ไม่ใช่แฟนทาแทนทุกเรื่ องไม่ได้เหนื่ อยก็รู้เหงาก็เข้าใจแต่ไม่อาจให้ยืมอ้อม
แขนคนที่ไม่ใช่ แฟนทาแทนทุกเรื่ องไม่ได้หน้าที่ตามฐานะใจห้ามเดินก้าวล้ าเส้น
แฟนภาระในเขตอ้อมแขน ไม่ใช่แฟนทาแทนไม่ได้..
(ท่อนA) ยอมอยูข่ า้ งใจแต่ไม่ขอเป็ นสารองขออย่าได้มองความซื่ อแล้วแปลว่าง่ายเมื่อเรา
เจอกันข้างพรหมลิขิตก็อย่าใกล้ชิดมากเกิ นห้ามใจต้องเจียมว่าเราคือใครแค่แอบรู้
ใจไม่ใช่แฟน..
(ท่อนA) คนที่ไม่ใช่แฟนทาแทนทุกเรื่ องไม่ได้เหนื่ อยก็รู้เหงาก็เข้าใจแต่ไม่อาจให้ยืมอ้อม
แขนคนที่ไม่ใช่ แฟนทาแทนทุกเรื่ องไม่ได้หน้าที่ตามฐานะใจห้ามเดินก้าวล้ าเส้น
แฟนภาระในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทาแทนไม่ได้..คนไม่ใช่แฟนทาแทนไม่ได้
ตารางที่ 4.100 วิเคราะห์เพลงไม่ใช่แฟนทาแทนไม่ได้
เนือ้ เพลง
“..ก็ อ ยากดู แ ลให้ ม ากกว่า นี้ เหลื อ เกิ น แต่
กลัวจะเพลิ นจนเผลอทาเกิ นหน้าที่ก็ถูกให้
เป็ นแค่คนรู ้ จกั เลื่ อนเป็ นคนรั กไม่ได้สักที
จึงทาเท่าสิ ทธิ์ ที่มียามเห็นเธอเป็ นทุกข์ใจ..”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ าวถึ งความรั กของ ความสั ม พัน ธ์ แ ละ
หญิ ง ส า ว ที่ แ อ บรั ก คน ที่ มี ชีวติ รักของชายหญิง
เจ้า ของ และช่ ว ยเหลื อ สิ่ งที่ (รักเดียวใจเดียว)
พอจะท าให้ ไ ด้แ ต่ ก็ ไ ม่ อ ยาก
ก้าวล้ าหน้าที่ที่เป็ น ของคนอื่น

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึง ผูห้ ญิงที่
แอบรักผูช้ ายที่ มีเจ้าของแล้ว ให้การช่ วยเหลื ออะไรมากนักไม่ได้ เพราะไม่ใช่ แฟนจึงทาแทนกัน
ไม่ได้ ถึงแม้วา่ จะอยากช่วยแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถทาได้
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม ความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างชายและหญิง แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของคนไทยในยุค
ปัจจุบนั มักจะมีการแอบรักแล้วกล้าที่จะเข้าไปอยูใ่ กล้ชิด สนิทสนม จนบางครั้งก็เผลอใจ แต่ก็ยงั มี
การยับยั้งชัง่ ใจ เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
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98) ลาดับที่ 98
ชื่อเพลง
เพลง สาวเลยยังรอ
ชื่อนักร้อง
ต่าย อรทัย
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง เทพพร เพชรอุบล
เนื้อหาเพลง “สาวเลยยังรอ”
(ท่อนA) ลมพัดตึ้งก้ าภูกระดึงเขตเมืองเลยยังจาคาที่ไผเอ่ยว่าบ่เคยจะคิดลื มแฟนยกมือ
ขึ้ นบ๊า ยบายตอนที่ อ้า ยจะกลับ ขอนแก่ นยัง คิ ดถึ ง แต่ หน้า แฟนหนุ่ ม ขอนแก่ น
พะว้าพะวังลมพัดต้องใบตองบ้านน้องไหวสั่นยังคิดถึงคามัน่ ว่าอ้ายนั้นจะย้อน
คืนหลังดึกดื่นยังตื่นผวาหัวใจวุน่ ว้าแทบเป็ นบ้าคลัง่ หนาวกายน้องพอประทังแต่
หนาวความหวังมันฝังหัวใจน้ าหมอกย้อยก้ าฝ่ ายทางเมืองเลยหนาวก็เฉยท่อใด๋
น้องทนได้หนาวกายน้องถึ งบ่ มีผ า้ ห่ มขอได้นอนแนบข้า งทางน้องกะอยู่เป็ น
น้ าตาน้องย้อยเป็ นยอยย้อยยาย่างส่ องตะเว็นกาก้อยน้ าตาย้อยผัดแหงหนาวลม
พัดตึ้งก้ าภูกระดึงเขตเมืองเลยช่วยวานหน่อยลมเจ้าเอ๋ ยบอกผูส้ าวเมืองเลยคิดถึงผู้
บ่าวไปบอกเขาอย่าเปลี่ยนใจรี บกลับมาใหม่โปรดเห็นใจสาวหวังไว้ในใจผูบ้ ่าว
จะมาหมั้นสาว คนถ่าอ้ายอยูเ่ ลย
ตารางที่ 4.101 วิเคราะห์เพลงสาวเลยยังรอ
เนือ้ เพลง
“ลมพัดตึ้งก้ าภูกระดึ งเขตเมื องเลยยังจาคา
ที่ ไ ผเอ่ ย ว่ า บ่ เ คยจะคิ ด ลื ม แฟนยกมื อ
ขึ้นบ๊ายบายตอนที่อา้ ยจะกลับขอนแก่นยัง
คิ ด ถึ ง แ ต่ ห น้ า แ ฟ น ห นุ่ ม ข อ น แ ก่ น
พะว้าพะวังลมพัดต้องใบตองบ้านน้องไหว
สั่นยังคิดถึงคามัน่ ว่าอ้ายนั้นจะย้อนคืน”

การตีความหมาย
ในเพลงกล่าวถึงความรักของหญิง
สาวที่ ไ ม่ส ามารถลื มความรัก กับ
แฟนเก่าได้ และยังหวังว่าความรัก
นั้นจะย้อนคืนมาอีกครั้ง

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
และชี วิต รั ก ของ
ชายหญิง
(รักเดียวใจเดียว)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึง ความรัก
ของหญิง สาวที่อยูใ่ นจังหวัดเลย ยังคงไม่ลืมความรักเก่า ถึงแม้จะต้องเสี ยใจแค่ไหน ก็ยงั คงยึดมัน่
ในความรักที่ตนมี ฝากลมไปบอกกับคู่รักว่าสาวเลยคนนี้ยงั รอความรัก และยังหวังว่าความรักนั้นจะ
กลับมาอีกครั้ง
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โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมความสัมพันธ์และชี วิตรักของชายและหญิง แสดงให้เห็นถึงมุมมองความรักของหญิงสาวที่
ไม่วา่ จะผ่านกี่ยคุ สมัย ผูห้ ญิงก็ยงั คงรักเดียวใจเดียวและปักใจรอคนรัก ถึงแม้จะต้องเสี ยใจแต่ก็ยงั คง
ไม่ลืมคนรัก
99) ลาดับที่ 99
ชื่อเพลง
เพลงขอใจแลกเบอร์โทร
ชื่อนักร้อง
หญิงลี ศรี ชุมพล
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง บอย เขมราฐ
เนื้อหาเพลง “ขอใจแลกเบอร์โทร”
(ท่อนA) แวบเดี ยวแค่ดู ก็ทาให้รู้ว่าเธอนะโดนหัวใจ อยากบอกเหลือเกิ นว่าเธอน่ารักแค่
ไหน จริ ตมากไปกลัวมันไม่ดีไม่งาม ก็เลยเก๊กฟอร์ ม ทาเป็ นอ้อมค้อมทาเป็ นว่าดูเฉย
เมย จนเธอมาขอ เบอร์โทรเข้าทางแล้วเอ๋ ย อยากบอกจังเลย ถึงบ้านให้รีบโทรหา
(ท่อนA) เบอร์ โทรอื่น จะได้ยินเสี ยงรอสาย แบบ แบบ แบบ ว่าให้รอ แต่เบอร์ น้ ี จะได้ยิน
เสี ยงใจบอกว่า ท่านกาลังเข้าสู่ บริ การรับฝาก หัวใจ ลงทะเบียนฝากไว้ตวั เอา
กลับไป ใจให้เก็บรักษา ยอมจานนเธอแล้ววันนี้แค่แรก เห็นหน้า ฝากไว้กบั ฉันนะ
หัวใจของเธอ แลกเบอร์โทร โอ๊ะ โอ โอย
(ท่อนA) ใจคงขาดหวิว หากเธอโดนซิวเพราะมีมือดีโฉบไป รักแรกของฉัน ไม่รู้มีอีกเมื่อไร
เอาใจแลกใจ อย่างนี้ ไว้ก่อนและดีเบอร์ โทรอื่น จะได้ยินเสี ยงรอสาย แบบ แบบ
แบบ ว่าให้รอ แต่เบอร์น้ ี จะได้ยนิ เสี ยงใจบอกว่า
(ท่อนB) ท่านกาลังเข้าสู่ บริ การรับฝาก หัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตวั เอากลับไป ใจให้เก็บ
รักษา ยอมจานนเธอแล้ววันนี้แค่แรก เห็นหน้า ฝากไว้กบั ฉันนะหัวใจของเธอ แลก
เบอร์โทร โอ๊ะ โอ โอย เบอร์โทรอื่น จะได้ยนิ เสี ยงรอสายแบบ แบบ แบบ ว่าให้รอ
แต่เบอร์ น้ ี จะได้ยินเสี ยงใจบอกว่าท่านกาลังเข้าสู่ บริ การรับฝาก หัวใจลงทะเบียน
ฝากไว้ตวั เอากลับไป ใจให้เก็บรักษายอมจานนเธอแล้ววันนี้ แค่แรก เห็นหน้าฝาก
ไว้กบั ฉันนะหัวใจของเธอ แลกเบอร์โทร โอ๊ะ โอ โอย
(ท่อนA) เบอร์ โทรอื่น จะได้ยินเสี ยงรอสายแบบ แบบ แบบ ว่าให้รอ แต่เบอร์ น้ ี จะได้ยิน
เสี ยงใจบอกว่า...เฮ้ เฮ้ เฮ้ ท่านกาลังเข้าสู่ บริ การรับฝาก หัวใจ ลงทะเบียนฝากไว้ตวั
เอากลับไป ใจให้เก็บรักษา ยอมจานนเธอแล้ววันนี้ แค่แรก เห็นหน้า ฝากไว้กบั ฉัน
นะหัวใจของเธอ แลกเบอร์โทร โอ๊ะ โอ โอย
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ตารางที่ 4.102 วิเคราะห์เพลงขอใจแลกเบอร์โทร
เนือ้ เพลง
“จนเธอมาขอ เบอร์ โทรเข้าทางแล้วเอ๋ ย
อยากบอกจัง เลย ถึ ง บ้า นให้รีบ โทรหา
เบอร์ โทรอื่น จะได้ยินเสี ยงรอสาย แบบ
แบบ แบบ ว่าให้รอ แต่เบอร์ น้ ี จะได้ยิน
เสี ยงใจ”

การตีความหมาย
ในเพลงกล่าวถึงความรักของ หนุ่ม
สาวที่ฝ่ายหญิงรอให้ชาย หนุ่มโทร
มาหา ถ้าเป็ นคนอื่นจะ ให้รอนาน
แต่ถา้ เป็ นคนนี้จะรี บรับทันที

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ความสัมพันธ์และ
ชี วิ ต รั ก ของชาย
หญิง
(ผูห้ ญิงจีบผูช้ าย)

“แวบเดี ยวแค่ดู ก็ท าให้รู้ว่า เธอนะโดน ในเพลงกล่าวถึงผุห้ ญิงที่ถูกใจชาย ความสัมพันธ์และ
หัวใจ อยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ หนุ่ม มองครั้งแรกก็รู้วา่ ชอบ อยาก ชี วิ ต รั ก ของชาย
ไหน จริ ตมากไปกลัวมันไม่ดีไม่งาม”
แสดงออกแต่ก็กลัวจะดูไม่ดี
หญิง
(ผูห้ ญิงจีบผูช้ าย)
จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึง ความเป็ น
คนสมัยใหม่ของฝ่ ายหญิงที่บอกไปตรงๆ เลยว่าชอบผูช้ ายตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น และพร้อมที่จะให้
เบอร์ โทรศัพท์ ของตัวเองไป ทันทีหากฝ่ ายชายรับรัก แต่ดว้ ยความที่เป็ นผูห้ ญิงจึงทาเก๊กไว้ก่อน
แล้วฝ่ ายชายก็มาขอเบอร์ โทรศัพท์ จึงให้ไปและหวังลึกๆ ว่ากลับถึงบ้านฝ่ ายชายจะโทรหา โดยมี
การเปรี ยบความกับโทรศัพท์ที่รอสาย และเข้าสู่ บริ การรับฝากหัวใจแทนการรับฝากข้อความเสี ยง
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่ า นิ ย ม ความสั ม พัน ธ์ และชี วิตรั ก ของชายและหญิ ง ในยุค สมัย ปั จจุ บนั ที่ ผูห้ ญิ งมี ค วามกล้ า
แสดงออกมากขึ้นในเรื่ อง ของความรัก และด้วยเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย ทาให้วิธีการ
สื่ อสารกันสะดวกมากขึ้น
100) ลาดับที่ 100
ชื่อเพลง
เพลง รอสายคนโสด
ชื่อนักร้อง
หญิงลี ศรี ชุมพล
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สิ ทธิพิเศษ ต้นคา
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เนื้อหาเพลง “รอสายคนโสด”
(ท่อนA) บางลีลาต้องขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสดโปรดทาความเข้าใจไม่ตอ้ งการทาให้
โกรธ แค่ให้รู้วา่ ยังโสดจึงโหลดเพลงมารอสายเพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมี
แฟนอ้อมแขนมีคนรอขอบ๊ายบายขออภัย
(ท่ อนB) เข้า ใจไหมคะแฟนชาวบ้า นไม่ มี สัญ ญาณตอบรั บ จากเลขหมายที่ คุ ณเรี ย กใน
ขณะนี้ คนมีแฟนต้องขอโทษที ถ้าหากเบอร์ น้ ี ไม่มีสัญญาณตั้งค่าใจไว้เป็ นแบบรอ
สายเฉพาะคนโสดเท่านั้นคนไม่โสดขอโทษแล้วกัน ถ้าหากว่าฉันจะรี บวางสายคน
โสดจะได้โทรมาไม่ใช่คนที่ใจดา แค่ตอ้ งดูพฤติกรรมกลัวทาให้นอนช้ าใจโดนปู้ ยี่
และปู้ ยา ใจต้องหาคนมาดามรอยช้ าที่ถูกทาไว้เพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมี
แฟนอ้อมแขนมีคนรอขอบ๊ายบายขออภัย
(ท่ อนB) เข้า ใจไหมคะแฟนชาวบ้า นไม่ มี สัญ ญาณตอบรั บ จากเลขหมายที่ คุ ณเรี ย กใน
ขณะนี้ คนมีแฟนต้องขอโทษที ถ้าหากเบอร์ น้ ี ไม่มีสัญญาณตั้งค่าใจไว้เป็ นแบบรอ
สายเฉพาะคนโสดเท่านั้นคนไม่โสดขอโทษแล้วกัน ถ้าหากว่าฉันจะรี บวางสายคน
โสดจะได้โทรมาเพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมีแฟนอ้อมแขนมีคนรอขอบ๊าย
บายขออภัย เข้าใจไหมคะแฟนชาวบ้านไม่มีสัญญาณตอบรับ จากเลขหมายที่คุณ
เรี ยกในขณะนี้ คนมีแฟนต้องขอโทษที ถ้าหากเบอร์ น้ ีไม่มีสัญญาณตั้งค่าใจไว้เป็ น
แบบรอ สายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
(ท่อนA) คนไม่โสดขอโทษแล้วกัน ถ้าหากว่าฉันจะรี บวางสายคนโสดจะได้โทรมาไม่มี
สัญญาณตอบรับ จากเลขหมายที่คุณเรี ยกในขณะนี้ คนมีแฟนต้องขอโทษที ถ้าหาก
เบอร์ น้ ี ไม่มีสัญญาณตั้งค่าใจไว้เป็ นแบบรอ สายเฉพาะคนโสดเท่านั้นคนไม่โสด
ขอโทษแล้วกัน ถ้าหากว่าฉันจะรี บวางสายคนโสดจะได้โทรมา คนโสดให้โทรมา
ตารางที่ 4.103 วิเคราะห์เพลงรอสายคนโสด
เนือ้ เพลง
“บางลี ลาต้องขอโทษ บางอารมณ์ ของคน
โสดโปรดทาความเข้าใจไม่ตอ้ งการทาให้
โกรธ แค่ให้รู้วา่ ยังโสดจึงโหลดเพลงมารอ
สายเพราะว่ า เคยอกหั ก จากการรั ก คนมี
แฟนอ้อมแขนมีคนรอขอบ๊ายบาย”

การตีความหมาย
ในเพลงกล่ า วถึ ง ผูห้ ญิ ง ที่ มี ก าร
บอกกล่ าวเกี่ ยวกับการโทรศัพท์
ว่ารอคนโสดโทรมา และโหลด
เพลงมาเพื่อให้คนโสดฟัง

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ความสัมพันธ์และ
ชี วิ ต รั ก ของชาย
หญิง
(ผูห้ ญิงจีบผูช้ าย)
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึง หญิงสาว
ที่บอกว่ารอสายเฉพาะคนโสดเท่านั้น คนไม่โสดก็ไม่ตอ้ งโทรมา คนไม่โสดต้องรี บวางสาย เพราะ
กาลังรอสายคนโสดให้โทรมาอยู่ เป็ นการสื่ อสารผ่านการโทรศัพท์
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยม ความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างชายและหญิง แสดงให้เห็นว่าค่านิ ยมของคนยุคใหม่ที่มี
เทคโนโลยี การสื่ อสารเข้า มาเกี่ ย วข้อง ในเนื้ อเพลงบอกถึ ง การใช้ชี วิตของคนหนุ่ ม สาวในยุค
ปั จจุบนั ซึ่ งหาก มีความพึงพอใจซึ่ งกันและกันก็ให้เบอร์โทรและโทรหากันเลย
101) ลาดับที่ 101
ชื่อเพลง
เพลงอยากบอกว่าอ้ายเหงา
ชื่อนักร้อง
ไผ่ พงศธร
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง วสุ ห้าวหาญ
เนื้อหาเพลง “อยากบอกว่าอ้ายเหงา”
(ท่อนA) ออกมาหาอ้ายจัก๊ คราวได้บ่ อ้ายซินง่ั รอ ที่เดิมและเวลาเก่า ห่างกันโดนโดน กลัว
หลบไม่พน้ เงื้อมมือความเหงา อยากมีเวลาให้เรา นัง่ คุยเบาเบา แค่สองต่อสอง
ปั ญหาใหญ่นอ้ ย ร้อยพันเรื่ องราวทุ่มเทค่าเช้าสะสางก็ยงั บกพร่ อง ก็เลยจาเป็ น ที่ใจ
อ้ายนี้ตอ้ งมีใจน้อง มาช่วยประคับประคองให้พอก้าวผ่านวันนี้ไปได้ ทุกข้ออ้างที่
อ้ายบอกไป ที่แท้ความหมาย คืออยากเห็นหน้า ทุกข้อความที่เคยส่ งหาแค่อยาก
บอกว่า อ้ายเหงาแค่ไหน ทุกครั้งโทรซ้ า ก็แค่อยากถามว่าเป็ นสุ ขไหมทุกคราวที่เรา
อยูใ่ กล้บอกเลยว่าใจอ้ายลืมความท้อออกมาสบตากับอ้ายจัก๊ คราวอย่าให้ผบู้ ่าวเหงา
ตายไปพร้อมการรอมาช่วยเติมไฟให้ใจเติมซึ้ งนิดนึงก็พอนัดใครไว้ก่อนอยูบ่ ่มา
ตามคาขออ้ายแหน่เด้อนางดนตรี นอ้ งพลา..
(ท่อนA) ทุกข้ออ้างที่อา้ ยบอกไปที่แท้ความหมายคืออยากเห็นหน้าทุกข้อความที่เคยส่ งหา
แค่อยากบอกว่าอ้ายเหงาแค่ไหนทุกครั้งโทรซ้ าก็แค่อยากถามว่าเป็ นสุ ขไหมทุก
คราวที่เราอยูใ่ กล้บอกเลยว่าใจอ้ายลืมความท้อออกมาสบตากับอ้ายจัก๊ คราวอย่าให้
ผูบ้ ่าวเหงาตายไปพร้อมการรอมาช่วยเติมไฟให้ใจเติมซึ้ งนิดนึงก็พอนัดใครไว้ก่อน
อยูบ่ ่มาตามคาขออ้ายแหน่เด้อนาง
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ตารางที่ 4.104 วิเคราะห์เพลงอยากบอกว่าอ้ายเหงา
เนือ้ เพลง
“คืออยากเห็นหน้า ทุกข้อความที่เคยส่ งหา
แค่อยากบอกว่า อ้ายเหงาแค่ไหน ทุกครั้ง
โทรซ้ า ก็แค่อยากถามว่าเป็ นสุ ขไหมทุก
คราวที่ เ ราอยู่ ใ กล้ บ อกเลยว่ า ใจอ้า ยลื ม
ความท้อออกมาสบตากับอ้ายจัก๊ คราวอย่า
ให้ผบู ้ ่าวเหงาตาย”

การตีความหมาย
ในเพลงกล่ า วถึ ง ความรั ก และ
การใช้ชีวิตของคนวัย ทางานที่
ไม่ ค่ อ ยได้เจอหน้า กัน ก็ เ หงาก็
คิ ดถึ ง จึ งต้ อ งหมั่ น โทรห า
เพื่อที่จะได้คุยกัน

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ความสัมพันธ์ และ
ชี วิ ต รั ก ข อ ง ช า ย
หญิง
(รักเดียวใจเดียว)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึง ชายหนุ่ม
ที่ มีค วามรั กต่อหญิ งสาวในยุคปั จจุ บนั เนื้ อเพลงสื่ อถึ ง ว่า กาลังเหงา อยากเห็ นหน้าฝ่ ายหญิง แต่
เนื่ องจากต้องทางานจึง ได้แต่โทรหาซ้ าๆ และส่ งข้อความไปหาเพื่อให้รู้วา่ พี่เหงา และคิดถึงคนรัก
มากแค่ไหน ถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็ นอย่างไรแลกเปลี่ยนความคิดถึงกัน
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างชายและหญิง ในเนื้ อเพลงแสดงให้เห็นถึงชีวิตของหนุ่ ม
สาวคู่รัก ที่อยากเจอหน้ากันทุกวัน เพื่อที่จะเป็ นกาลังใจให้กนั แต่ไม่สามารถทาได้ เมื่อมีเทคโนโลยี
การสื่ อสารผ่านโทรศัพท์เข้ามา จึงทาให้สามารถสื่ อสารกันได้ง่ายดายขึ้น
102) ลาดับที่ 102
ชื่อเพลง
เพลง รักต้องเปิ ด (แน่นอก)
ชื่อนักร้อง
ใบเตย อาร์สยาม
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง โปสการ์ด (นามปากกา)
เนื้อหาเพลง “รักต้องเปิ ด (แน่นอก)”
(ท่อนA) สิ ทธิ ผูช้ ายสมัยนี้ อยู่ไหนก็ไม่ทราบ ไม่ว่าเรื่ อง จะเปิ ดจะปิ ดนะ เสร็ จผูห้ ญิงเค้า
ราบคาบผูห้ ญิงเปิ ดเผยเนี่ยะดูดิ ใครๆ ก็พูดว่าดูดี ผูช้ ายลองเปิ ดมัง่ เซ่ ได้โดน Pam
Pam Pam Pamแค่เธอขยับ ฉันก็ เขยื้อน แค่ตากระทบ ใจก็ กระเทือนเธอมาทีไร
อะไร กระเพื่อม (oh ตูม้ ตูม้ Girl)
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(ท่อนA) แค่เธอขยับ ฉันก็ เขยื้อน แค่ตากระทบ ใจก็ กระเทือนเธอมาทีไร อะไร อะไร ก็
ตูม้ ตูม้ ตูม้ ตูม้ ตูม้ ตูม้ ขอดูเธอหน่อย ฉันเองอ่ะเปิ ดละ ใจเธอยังไม่เปิ ด oh oh ohขอใจ
เธอหน่อย ฉันเองอ่ะเปิ ดละ แล้วเธอจะเปิ ดมั้ย แล้วเธอจะเปิ ดมั้ย แล้วเธอจะเปิ ดมั้ย
(ท่อนB) มันแน่นอก (Yeh!) ก็ยกออก (Yeh!) ให้แบกเอาไว้ นานไป เดี๋ยวใจถลอกมันแน่น
อก (Yeh!) ต้องยกออก (Yeh!) เรื่ องใหญ่อย่างงี้ บังยังไง ก็ยิ่งกระฉอกเช็คเรตติ้ง
หน่ อ ย baby ถ้า ไม่ เฟิ ร์ ม นะ honey เช็ ดแล้ว ทิ้ ง เลย babyเย็น หน่ อยนะน้อ ง
ค่อยๆๆๆๆเปิ ด นิ ดนึ งพอ ดีกว่ามั้ยนี่เธอเล่นมาหมดเปลือก น้ าใจเธอ มากไปไหน
เห็นหมด เห็นหมด เห็นหมด เห็นทีไรแล้วมัน..UHHHHHH!หลับตาก็ยงั จะ ตูม้ ตูม้
ตูม้ ตู ้ม แค่ เธอขยับ ฉันก็ เขยื้อน แค่ ตากระทบ ใจก็ กระเทื อนเธอมาทีไ ร อะไร
กระเพื่อม (oh ตูม้ ตูม้ Girl)แค่เธอขยับ ฉันก็ เขยื้อน แค่ตากระทบ ใจก็ กระเทือน
เธอมาทีไร อะไร อะไร ก็ ตูม้ ตูม้ ตูม้ ตูม้ ตูม้ ตูม้ ขอดูเธอหน่ อย ฉันเองอ่ะเปิ ดละ ใจ
เธอยังไม่เปิ ด oh oh ohขอใจเธอหน่อย ฉันเองอ่ะเปิ ดละ แล้วเธอจะเปิ ดมั้ย แล้วเธอ
จะเปิ ดมั้ย แล้วเธอจะเปิ ดมั้ย
(ท่อนA) มันแน่นอก (Yeh!) ก็ยกออก (Yeh!) ให้แบกเอาไว้ นานไป เดี๋ยวใจถลอกมันแน่น
อก (Yeh!) ต้องยกออก (Yeh!) เรื่ องใหญ่อย่างงี้ บังยังไง ก็ยิ่งกระฉอกเช็คเรตติ้ง
หน่อย baby ถ้าไม่เฟิ ร์มนะ honey เช็ดแล้วทิ้งเลย baby (Yeh,Yeh)เช็คเรตติ้งหน่อย
baby ถ้าไม่เฟิ ร์ มนะ honey เช็ดแล้วทิ้งเลย baby (Pam Pam Pam Pam) ขอดูเธอ
หน่อย ฉันเองอ่ะเปิ ดละ ใจเธอยังไม่เปิ ด oh oh ohขอใจเธอหน่อย ฉันเองอ่ะเปิ ดละ
แล้วเธอจะเปิ ดมั้ยมันแน่ นอก ก็ยกออก ให้แบกเอาไว้ นานไป เดี๋ ยวใจถลอกมัน
แน่นอก ต้องยกออก เรื่ องใหญ่อย่างงี้ บังยังไง ก็ยิ่งกระฉอกเช็คเรตติ้งหน่ อยbaby
ถ้าไม่เฟิ ร์ มนะhoney เช็ดแล้วทิ้งเลยbaby (Yeh,Yeh)
ตารางที่ 4.105 วิเคราะห์เพลงรักต้องเปิ ด (แน่นอก)
เนือ้ เพลง
“ฉันเองอ่ะเปิ ดละ ใจเธอยังไม่เปิ ด oh oh
ohขอใจเธอหน่ อย ฉันเองอ่ ะเปิ ดละ แล้ว
เธอจะเปิ ดมั้ย แล้วเธอจะเปิ ดมั้ย แล้วเธอจะ
เปิ ดมั้ยมันแน่นอก (Yeh!) ก็ยกออก (Yeh!)
ให้แบกเอาไว้ นานไป เดี๋ ย วใจถลอกมัน
แน่นอก ”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่ า วถึ ง มุ ม มองของ สังคม (วิถีชีวติ )
ผูห้ ญิงที่มีความกล้าแสดงออกใน
เรื่ องความรั ก มากกว่า ผูช้ าย ได้
บอกผู้ช ายว่ า ตัว เองเปิ ดใจแล้ ว
ผูช้ ายล่ะเปิ ดใจได้หรื อยัง
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จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึง วัยรุ่ นสมัย
ปั จจุ บนั ที่บ่งบอกเกี่ ยวกับความรั กไปในเรื่ องสองแง่สองง่ าม มีการเปิ ดเผยและกล้าพูดกับผูช้ าย
อย่างตรงไปตรงมา ว่าตนเองกล้าเปิ ดใจแล้ว อีกฝ่ ายกล้าจะเปิ ดใจหรื อป่ าว ถ้ายังไม่เปิ ดมันจะหนัก
อกหนักใจและอึดอัด
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวติ ) ที่แสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงกล้าแสดงออกและมีความคิด มุมมองที่เปิ ดเผยมาก
ขึ้น ทั้งเรื่ องความรักและการดาเนินชีวติ ต่างๆ นาเสนอผ่านคาศัพท์แสลงตามภาษาวัยรุ่ นในปัจจุบนั
103) ลาดับที่ 103
ชื่อเพลง
เพลง ยิง่ ถูกทิ้ง ยิง่ ต้องสวย
ชื่อนักร้อง
กระแต อาร์สยาม
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดา
เนื้อหาเพลง “ยิง่ ถูกทิ้ง ยิง่ ต้องสวย”
(ท่อนA) อยู่ ๆ ก็เสี ยหลัก โดนคนรักกันมาหลอกก็มนั ทั้งช้ า มันทั้งช๊อค น้ าตาก็แตกกระจาย
ก็คนมันช้ าหนัก ต้องหลบไปพักใจก็เฮิร์ทนี่หว่า ก็โดนทิ้งนี่นา จะให้ล้ นั ลาอย่างไร
เป็ นอะไรอ่ ะ ยิ้ม เข้า สิ แคร์ ไ ปทาไมคนไม่ รัก ดี ก ลัวอะไรล่ ะ ลุ ก ขึ้ นสิ ท าฮื อเขา
เสี ยดายสิ สิ ยงิ่ ถูกทิ้งยิง่ ต้องสวย ไม่ตอ้ งแคร์ อะไรเพรี ยว ๆ เข้าไว้ เป๊ ะรอไว้ก่อนยิ่ง
ถูกทิ้งยิง่ ต้องเซี๊ ยะ
(ท่อนA) ไม่ตอ้ งเพลียอะไรเอาให้แซ่ บเข้าไว้ สวยอย่าไปยอมพักผ่อนต้องเอาให้เริ่ ดค่ะ ทั้ง
หน้าและทรงผมต้องสวยให้สา สวยให้สมน้ าหน้าที่ทิ้งไปก็อย่าไปเสี ยหลัก ไม่รักก็
ไปไป๊ ก็เรื่ องของเขา เรื่ องของเขา เดี๋ยวเราก็มีใหม่ เป็ นอะไรอ่ะ ยิม้ เข้าสิ แคร์ ไปไม่
คนไม่รักดีกลัวอะไรล่ะ
(ท่อนA) ลุกขึ้นสิ ทาฮือเขาเสี ยดายเซ่ ๆ ยิง่ ถูกทิ้งยิง่ ต้องสวย ไม่ตอ้ งแคร์ อะไรเพรี ยว ๆ เข้า
ไว้ เป๊ ะรอไว้ก่อนยิง่ ถูกทิง้ ยิง่ ต้องเซี๊ยะ ไม่ตอ้ งเพลียอะไรเอาให้แซ่บเข้าไว้ สวยอย่า
ไปยอมพักผ่อนยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้องสวย ไม่ตอ้ งแคร์ อะไรเพรี ยว ๆ เข้าไว้ เป๊ ะรอไว้
ก่อนยิ่งถู กทิ้งยิ่งต้องเซี๊ ยะ ไม่ตอ้ งเพลี ยอะไรเอาให้แซ่ บเข้าไว้ สวยตื่นยันล้มตัว
นอนซึ ม ๆ เซา ๆ ไม่ได้นะ ให้มนั ดูโทรม ๆ ไม่ได้นะถ้ามีคนดี ๆ มาเจอตอนนี้ โอ๊ย
ตาย ตายมาเต็ม มาเต็มเข้าไว้ ให้มนั ดูดี ๆ เข้าไว้ทาให้คนทิ้งเราอุทานว่า ไม่ ไม่ ไมี
ยิง่ ถูกทิ้งยิง่ ต้องสวย ไม่ตอ้ งแคร์อะไรเพรี ยว ๆ เข้าไว้ เป๊ ะรอไว้ก่อน
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(ท่อนB) ยิง่ ถูกทิ้งยิ่งต้องเซี๊ ยะ ไม่ตอ้ งเพลียอะไรเอาให้แซ่ บเข้าไว้ สวยอย่าไปยอมพักผ่อน
ยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้องสวย ไม่ตอ้ งแคร์ อะไรเพรี ยว ๆ เข้าไว้ เป๊ ะรอไว้ก่อนยิ่งถูกทิ้งยิ่ง
ต้องเซี๊ ยะ ไม่ตอ้ งเพลียอะไรเอาให้แซ่บเข้าไว้ สวยตื่นยันล้มตัวนอน
ตารางที่ 4.106 วิเคราะห์เพลงยิง่ ถูกทิ้ง ยิง่ ต้องสวย
เนือ้ เพลง
“ไม่ ไม่ ไม่ ยิ่ง ถู ก ทิ้ ง ยิ่ ง ต้อ งสวย ไม่ ต้อ ง
แคร์อะไรเพรี ยว ๆ เข้าไว้ เป๊ ะรอไว้ก่อนยิ่ง
ถูกทิ้งยิง่ ต้องเซี๊ ยะ ไม่ตอ้ งเพลียอะไรเอาให้
แซ่ บเข้าไว้ สวยอย่าไปยอมพักผ่อนยิ่งถูก
ทิง้ ยิง่ ต้องสวย”

การตีความหมาย
ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ในเพลงกล่าวถึงผูห้ ญิงที่ถูกคนรัก สังคม (วิถีชีวติ )
ทิ้งแต่ไม่ยอมเสี ยใจ หันกลับมารัก
และดู แ ลตั ว เอง มากขึ้ นให้ มี
รู ปร่ างที่ดี

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้ อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึง ผูห้ ญิงที่
อกหักถูก คนรักทิ้ง แต่ก็ไม่ปล่อยตัว ยิง่ ถูกทิ้ง ยิง่ ต้องสวย เป็ นผูห้ ญิงยุคใหม่คิดบวก ไม่มานัง่ เสี ยใจ
แคร์ผชู้ าย หันมาดูแลตัวเองให้ดีและการเปิ ดโอกาศเผือ่ ที่จะมีคนดีๆ เข้ามา
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวติ ) แสดงถึงมุมมองของผูห้ ญิงที่ถูกทิ้งจากคนรักแต่ตอ้ งไม่จมปลักอยูก่ บั ความ
เสี ยใจ ต้องเป็ นผูห้ ญิงยุคใหม่ ที่หนั มารักและดูแลตัวเองให้ดีข้ ึน โดยไม่สนว่าผูช้ ายที่ทิง้ จะเป็ นยังไง
104) ลาดับที่ 104
ชื่อเพลง
ไสว่าสิ บ่ถิ่มกัน
ชื่อนักร้อง
ก้องหล้า ยอดจาปา (ก้อง ห้วยไร่ )
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง ก้องหล้า ยอดจาปา
เนื้อหาเพลง “ไสว่าสิ บ่ถิ่มกัน”
(ท่อนA) ฮักกันมาแต่โดนแล้ว บ่มีวมี่ ีแววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางมีแต่ข้ ีไหง่ แล้วจังได๋ คือ
มาเป็ นลายต่างสิ บสิ ฮ่างหรื อซาวสิ ฮ่าง สิ จบั มือกันหย่างบ่ซน่ั วาหัวใจสะวอยน้องบ่
หัวซา บัดสิ วา่ เฮาไปกันบ่ได้
(ท่อนHook) ไสว่าสิ บ่ถิ่มกัน ไสว่าสิ มีกนั และกันไสว่าสิ ฮกั แพงกัน ไสว่าสิ มีกนั ตลอดไป
ไสว่าสิ บ่ถิ่มกัน ไสว่าสิ มีกนั เรื่ อยไปไสว่าสิ บ่แบ่งใจ ไสว่าสิ มีแค่เฮา
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(ท่อนB) น้ าตาพังลงหย่าว หย่าว ย้อนผูส้ าวเปลี่ยนใจให้จนเซบ่คิดบ่ฝันว่าฮักจะฮ้าง สิ เพ
สะเลเตดอกนี้ไร้กลิ่นหอมเฮ็ดจังได๋ หวั ใจบ่พร้อม คงต้องยอมรับความเป็ นจริ งอิหลี
ไห้สาเด้อ ไห้ให้ตายมื้อนี้ ให้คนที่ลืมสัญญา
(ท่อนHook2) ไสว่าสิ บ่ถิ่มกัน ไสว่าสิ มีกนั และกันไสว่าสิ ฮกั แพงกัน ไสว่าสิ มีกนั ตลอดไป
ไสว่าสิ บ่ถิ่มกัน ไสว่าสิ มีกนั เรื่ อยไปไสว่าสิ บ่แบ่งใจ ไสว่าสิ มีแค่เฮาทวงสัญญา
ข้องท่าจนจ่อยไปมิดจ้อย ไม่หวนคืนมา
(ท่อนHook3) ไสว่าสิ บ่ถิ่มกัน ไสว่าสิ มีกนั และกันไสว่าสิ ฮกั แพงกัน ไสว่าสิ มีกนั ตลอดไป
ไสว่าสิ บ่ถิ่มกัน ไสว่าสิ มีกนั เรื่ อยไปไสว่าสิ บ่แบ่งใจ ไสว่าสิ มีแค่เฮา
ตารางที่ 4.107 วิเคราะห์เพลงไสว่าสิ บ่ถิ่มกัน
เนือ้ เพลง
ฮั ก กั น มาแต่ โ ดนแล้ ว
บ่ มี วี่ มี แ วว
เปลี่ ยนแปลงไปตั้งแต่ทางมีแต่ข้ ีไหง่ แล้ว
จังได๋ คือมาเป็ นลายต่างสิ บสิ ฮ่างหรื อซาวสิ
ฮ่าง สิ จบั มือกันหย่างบ่ซ่นั วาหัวใจสะวอ
ยน้องบ่หวั ซา บัดสิ วา่ เฮาไปกันบ่ได้

การตีความหมาย
ในเพลงกล่าวถึงความรักของชาย
หนุ่ มที่มีให้กนั มานาน ไม่มีวี่แวว
ว่า จะทิ้ ง กันไป แต่อยู่ๆวันหนึ่ ง ก็
ลืมสัญญาที่เคยให้กนั และก็มาทิ้ง
กันไป

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
และชี วิต รั ก ของ
ชายหญิง
(ไม่ซื่อสัตย์)

ไสว่าสิ บ่ถิ่มกัน ไสว่าสิ มีกนั และกันไสว่าสิ
ฮักแพงกัน ไสว่าสิ มีกนั ตลอดไป
ไสว่าสิ บ่ถิ่มกัน ไสว่าสิ มีกนั เรื่ อยไปไสว่าสิ บ่
แบ่งใจ ไสว่าสิ มีแค่เฮา

ในเพลงกล่ าวถึ งคาสัญญาระหว่าง
ชายและหญิ ง ว่าจะไม่ ทิ้ งกัน และ
อีกฝ่ ายผิดสัญญา และทิ้งกันไป ใน
ที่สุด

ค ว า ม สั ม พั น ธ์
และชี วิต รั ก ของ
ชายหญิง
(ไม่ซื่อสัตย์)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึง ความรักที่
มีสัญญา เป็ นข้อผูกมัดทางจิตใจ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะต้องไม่ทิ้งกัน จะรักกันไปนานแสนนาน
และจะมีแต่สองคนแค่กนั และกันตลอดไป แต่สุดท้ายหญิงสาวก็มาจากไปและลืมสัญญา
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยม ความสัมพันธ์และชีวติ รักระหว่างชายและหญิง แสดงให้เห็นถึงความรักของผูช้ ายมัน่ คงใน
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ความรัก เชื่ อในคาสัญญา แต่เมื่อถึงเวลาที่อีกฝ่ ายเปลี่ยนไปมีคนใหม่ ไม่วา่ อะไรก็ไม่มีความสาคัญ
แม้กระทัง่ คาสัญญา
105) ลาดับที่ 105
ชื่อเพลง
เพลง ย่านอ้ายบ่ฮกั
ชื่อนักร้อง
ต่าย อรทัย
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง สลา คุณวุฒิ, ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
เนื้อหาเพลง “ย่านอ้ายบ่ฮกั ”
(ท่อนA) ย่านอ้ายบ่ฮกั ๆ ย่านอ้ายบ่ฮกั ๆโอ..โอ่..โฮ้..โอ่ น้องย่านแต่อา้ ย…บ่ฮกั เนาะ..คือว่า
ล่ะ เนาะๆๆ คื อว่าละเนาะความเชื่ อมัน่ ในใจน้อยลงทุกวันเสี ยงที่บอกฮักกัน
เปลี่ยนไปความฮูส้ ึ กผูกพันนับวันละลายเจอะอาการสงสัยรุ กรานหรื อบ่ฮกั หรื อบ่
แคร์ คือเก่าล่ะบ้อมื้อเคยนัด ที่เคยรอ คือบ่พอ้ กันหรื อว่าหัวใจทิ้งความหมายที่เคย
ผูกพันนับวันสิ บ่คือเก่า…
(ท่อนB) ขอๆ ทักว่าคนยังฮักกันบ่ยา่ นหลายเนาะอ้ายฮูห้ รื อเปล่าเห็นจากันได้แค่ยามท้อแค่
ยามเหงา(เป็ นตาน้ อ ยใจคัก ..ล่ ะ เป็ นตาน้ อ ยใจคัก )ย่ า นสั ก วัน ค าว่ า เราสิ บ่ มี
ความหมายย่านอ้ายบ่ฮกั ๆ ย่านอ้ายบ่ฮกั ๆโอ..โอ่..โฮ้..โอ่ น้องย่านแต่อา้ ย…บ่
ฮักเนาะ..คือว่าล่ะ เนาะๆๆ คือว่าละเนาะ
(ท่อนA) ใจบ่เคยฮักอ้ายน้อยลงสักทียา่ นแต่อา้ ยนัน่ ติแฟนหลายนานแล้วบ่ได้เห็นท่าทีมีใจ
บอกตรงๆ คิดหลายทุกวันหรื อบ่ฮกั หรื อบ่แคร์ คือเก่าล่ะบ้อมื้อเคยนัด ที่เคยรอ คือ
บ่พ อ้ กันหรื อว่า หัวใจทิ้ งความหมายที่ เคยผูก พันนับ วันสิ บ่คื อเก่ า …เบื่ อจะตอบ
คาถามเก่าๆ ที่ถูกคนถามบ่เคยซาคนเคยมาคือหายไปนาน (คือหายไปนานๆ)
(ท่อนB) ขอๆ ทักว่าคนยังฮักกันบ่ยา่ นหลายเนาะอ้ายฮูห้ รื อเปล่าเห็นจากันได้แค่ยามท้อแค่
ยามเหงา(เป็ นตาน้ อ ยใจคัก ..ล่ ะ เป็ นตาน้ อ ยใจคัก )ย่ า นสั ก วัน ค าว่ า เราสิ บ่ มี
ความหมายย่านอ้ายบ่ฮกั ๆ ย่านอ้ายบ่ฮกั ๆย่านอ้ายบ่ฮกั ๆ ย่านอ้ายบ่ฮกั ๆ
(ท่อนB) โอ..โอ่..โฮ้..โอ่ น้องย่านแต่อา้ ย…บ่ฮกั เนาะ..คือว่าล่ะ เนาะๆๆ คือว่าละเนาะเนาะ..
คือว่าล่ะ เนาะๆๆ คือว่าละเนาะเนาะ..คือว่าล่ะ เนาะๆๆ คือว่าละเนาะ
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ตารางที่ 4.108 วิเคราะห์เพลงย่านอ้ายบ่ฮกั
เนือ้ เพลง
ย่านอ้ายบ่ฮกั ๆ ย่านอ้ายบ่ฮกั ๆโอ..โอ่..โฮ้..
โอ่ น้องย่านแต่อา้ ย…บ่ฮกั เนาะ..คือว่าล่ะ
เนาะๆๆ คือว่าละเนาะความเชื่ อมัน่ ในใจ
น้อยลงทุกวันเสี ยงที่ บอกฮักกันเปลี่ยนไป
ความฮูส้ ึ กผูกพันนับวันละลายเจอะอาการ
สงสัยรุ กราน

การตีความหมาย
ในเพลงกล่ า วถึ ง ความรั ก ที่ ฝ่ าย
หญิงกลัวว่าฝ่ ายชายจะไม่รักซึ่ งจะ
ไ ม่ เ ป็ น เ ห มื อ น เ ดิ ม เ พ ร า ะ
ความรู้สึกต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
และชี วิ ต รั ก ของ
ชายหญิง
(ไม่ซื่อสัตย์)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึง หญิงสาว
ที่มีความกลัวว่าผูช้ ายจะไม่รักตนเอง เพราะรู้สึกว่าคาว่ารักและการบอกน้อยลงทุกวันมาสาย ผิดนัด
บ้าง ก็คิดว่ากลัวว่าจะไม่รักกันแล้ว และไม่อยากตจะตอบคาถามจากผูค้ นที่ถามมาทุกวันว่าคนรัก
หายไปไหน จึงเกิดความกลัวว่าคนรักจะหมดรัก
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิยมความสัมพันธ์และชีวติ รักของชายและหญิง แสดงให้เห็นว่าปั จจุบนั มีเทคโนโลยีการสื่ อสาร
มากมาย ที่ จะทาให้คนไม่ไว้ใจในความรักซึ่ งกันและกันได้ ทาให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ และไว้ใจกัน
น้อยลง ทาให้เกิดความระแวง
106) ลาดับที่ 106
ชื่อเพลง
เพลง รักคนโทรมาจังเลย
ชื่อนักร้อง
พี สะเดิด
ชื่อผูแ้ ต่งคาร้อง/ทานอง บวรภัส จินต์ประเสริ ฐ
เนื้อหาเพลง “รักคนโทรมาจังเลย”
(ท่อนA) จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึงจากมุมมุมหนึ่ งของเมืองใหญ่ไกลบ้านเราจากคนคนนี้
ที่มีเพื่อนคือความเหงาเฝ้ าส่ งข่าวคราวจากใจฝากไปถึงเธอ
(ท่อนB) กี่งานเงินน้อยที่คอยก้มหน้าฝ่ าฟั นหลายปี พ้นผ่านก็ยงั ทุกข์ยากเสมอยามเหนื่ อย
ยามเหงาหัวใจเฝ้ าร้องละเมอก็มีแต่เธอที่โทรมาปลอบใจกันรักคนโทรมาจังเลย
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อยากเอ่ยให้ฟังทุกวันณ เวลานี้เมื่อวานได้เอ่ยคานี้รักคนโทรมาจังเลย ฝากใส่ กลอน
หัวใจให้ดีไม่นานจะพาทั้งชีวติ นี้กลับไปดูแล
(ท่อนA) จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจเฝ้ าฝันเราจะก้าวผ่านทุกวันด้วยใจรักแท้ยามที่อยู่ไกลเกิ น
เอื้อมมือไปเทคแคร์ยงั ได้ดูแลด้วยการกดเบอร์หากัน
(ท่อนA) รักคนโทรมาจังเลย อยากเอ่ยให้ฟังทุกวันณ เวลานี้ เมื่อวานได้เอ่ยคานี้ รักคนโทร
มาจังเลย ฝากใส่ กลอนหัวใจให้ดีไม่นานจะพาทั้งชีวติ นี้กลับไปดูแล
(ท่อนA) รักคนโทรมาจังเลย อยากเอ่ยให้ฟังทุกวันณ เวลานี้ เมื่อวานได้เอ่ยคานี้ รักคนโทร
มาจังเลย ฝากใส่ กลอนหัวใจให้ดีไม่นานจะพาทั้งชีวิตนี้ กลับไปดูแลไม่นานจะพา
ทั้งชีวติ นี้...กลับไปดูแล
ตารางที่ 4.109 วิเคราะห์เพลงรักคนโทรมาจังเลย
เนือ้ เพลง
รักคนโทรมาจังเลย อยากเอ่ยให้ฟังทุกวัน
ณ เวลานี้ เมื่อวานได้เอ่ยคานี้ รักคนโทรมา
จังเลย ฝากใส่ กลอนหัวใจ ให้ดีไม่นานจะ
พาทั้งชีวติ นี้กลับไปดูแล

การตีความหมาย
ในเพลงกล่ าวถึ ง ความรักของชาย
หญิงที่มีความคิดถึงกัน สื่ อสารผ่าน
การโทรศัพท์ และมีความดี ใจที่ได้
คุ ยโทรศัพท์ ฝากฝั งว่าจะรี บกลับ
ไปดูแลคู่รักของตนเอง

ค่ านิยมทีป่ รากฎ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
และชี วิ ต รั ก ของ
ชายหญิง
(รักเดียวใจเดียว)

จากบทเพลงสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ปสาระเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งได้ดงั นี้
บทเพลงนี้ สามารถตีความความหมายจากเนื้อหาสาระของเพลงเป็ นการกล่าวถึง ความรักที่
มี ก ารสื่ อ สารผ่ า นโทรศัพ ท์ เมื่ อ โทรหากัน ก็ จ ะบอกรั ก กัน แสดงความเป็ นห่ ว งเป็ นใยผ่ า น
สายโทรศัพท์เพราะต่างคน ต่างต้องทางานเพื่อในอนาคตจะได้ใช้ชีวติ ร่ วมกัน
โดยสามารถสรุ ปจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลงดังกล่ าว ได้ว่าบทเพลงนี้ สะท้อน
ค่านิ ยมความสัมพันธ์และชี วิตรักของชายและหญิง ที่แสดงให้เห็นว่าปั จจุบนั มีการสื่ อความรัก ผ่าน
เทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทนั สมัย คือ โทรศัพท์ การโทรมาหาเพื่อบอกความในใจ สื่ อให้เห็นเนื้ อเพลงที่มี
ความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเนื่องจากเป็ นการสื่ อสารที่ง่ายที่สุด
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ตารางที่ 4.110 แสดงการจาแนกเนื้อหาเพลงที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า
เรื่ องตามค่านิ ยมของสังคมไทย ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558
จานวน 10 เพลง
เนือ้ เพลง
1) ด้านค่านิยมทางความสัมพันธ์และชีวติ รักระหว่างชายและหญิง
(1) รักเดียวใจเดียว 4 เพลง (50%)
(2) ไม่ซื่อสัตย์
2 เพลง (25%)
(3) ผูห้ ญิงจีบผูช้ าย 2 เพลง (25%)

จานวน (เพลง)
8

ร้ อยละ
80.00

2) ด้านค่านิยมทางการเมือง

-

-

3) ด้านค่านิยมของสังคม
(1) วิถีชีวติ
2 เพลง

2

20.00

4) ด้านค่านิยมของวัฒนธรรม

-

-

5) ด้านค่านิยมของเศรษฐกิจ

10

100.0

รวม

จากตารางที่ 4.110 เนื้ อหาของเพลงที่เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า
เรื่ องตามค่านิยมของสังคมไทย ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558 จานวน 10 เพลง
พบว่า ด้า นค่ านิ ยมทางความสั มพันธ์และชี วิตรั กระหว่า งชายและหญิ ง มีค่ ามากที่สุ ด จานวน 8
เพลง คิดเป็ นร้อยละ 80.0 รองลงมาคือด้านค่านิยมของสังคม จานวน 2 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 20

4.4 ด้ านค่ านิยมทางความสั มพันธ์ และชีวติ รักระหว่ างชายและหญิง
เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ ยวกับด้านค่านิ ยมทางความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างชายและหญิง มี
จานวน 9 เพลง ได้แก่
1) เพลงเข้าเวรรอ
2) เพลงฉันทนาที่รัก
3) เพลงน้ าตาเทียน
4) เพลงบุพเพสันนิวาส
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5)
6)
7)
8)
9)

เพลงโปรดเถิดวงใจ
เพลงฝากดิน
เพลงร้องไห้กบั เดือน
เพลงรักกับพี่ดีแน่
เพลงรู ้วา่ เขาหลอก

4.5 ด้ านค่ านิยมของสั งคม
เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านค่านิยมของสังคม มีจานวน 37 เพลง ได้แก่
1) เพลงกราบเท้าย่าโม
2) เพลงเก็บเงินแต่งงาน
3) เพลงขันหมากมาแล้ว
4) เพลงคุณนายโรงแรม
5) เพลงจักรยานคนจน
6) เพลงเด็กท้องนา
7) เพลงที่รักเรารักกันไม่ได้
8) เพลงบ่เป็ นหยังดอก
9) เพลงบัวตูมบัวบาน
10) เพลงบ้านไร่ น่ารัก
11) เพลงฝนซาฟ้ าใส
12) เพลงฝนเดือนหก
13) เพลงพ่อลูกอ่อน
14) เพลงเพชรร่ วงในสลัม
15) เพลงมนต์รักแม่กลอง
16) เพลงมนต์รักลูกทุ่ง
17) เพลงแม่แตงร่ มใบ
18) เพลงล่องใต้
19) พลงลานเทสะเทือน
20) เพลงลาสาวแม่กลอง
21) เพลงสวรรค์ชาวนา
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22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

เพลงสาละวันราวง
เพลงสาวใต้ไร้คู่
เพลงสาวนาสั่งแฟน
เพลงสาวผักไห่
เพลงสาวฝั่งโขง
เพลงสาวสวนแตง
เพลงสาวอีสานรอรัก
เพลงสิ บหกปี แห่งความหลัง
เพลงหนุ่มนาข้าว-สาวนาเกลือ
เพลงไหนว่าไม่ลืม
เพลงอยากดัง
เพลงอย่าลืมเมืองไทย
เพลงอ้อนจันทร์
เพลงอีสาวทรานซิสเตอร์
เพลงไอ้หนุ่มตังเก
เพลงฮักสาวขอนแก่น

4.6 ด้ านค่ านิยมของวัฒนธรรม
เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านค่านิยมของวัฒนธรรม มีจานวน 4 เพลง ได้แก่
1) ชายสามโบสถ์
2) ทาบุญร่ วมชาติ
3) ไม้เรี ยว
4) ยมบาลเจ้าขา

4.7 ด้ านค่ านิยมทางความสั มพันธ์ และชีวติ รักระหว่ างชายและหญิง
เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านค่านิยมทางความสัมพันธ์และชีวิตรักระหว่างชายและหญิง มี
จานวน 5 เพลง ได้แก่
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1)
2)
3)
4)
5)

เพลงซากรักบึงพระราม
เพลงด่วนพิศวาส
เพลงบ้านนาสัญญารัก
เพลงรักจางที่บางปะกง
เพลงส่ งแอ๋ วเรี ยนราม

4.8 ด้ านค่ านิยมของสั งคม
เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านค่านิยมของสังคม มีจานวน 27 เพลง ได้แก่
1) เพลงกับข้าวเพชรฆาฒ
2) เพลงข้าวไม่มีขาย
3) เพลงคาเตือนของพี่
4) เพลงชมทุ่ง
5) เพลงดาวลูกไก่
6) เพลงเต้ยสาวจันกั้งโกบ
7) เพลงแตงเถาตาย
8) เพลงทหารใหม่ไปกอง
9) เพลงทุ่งกุลาร้องไห้
10) เพลงธิ ดาผ้าซิ่ น
11) เพลงน้ าตาในสายฝน
12) เพลงน้ าตาเมียซาอุ
13) เพลงน้ าตาสาวตก
14) เพลงปูไข่ไก่หลง
15) เพลงผูใ้ หญ่ลี
16) เพลงยอดศพระลอ
17) เพลงยิม้ แป้ น
18) เพลงราเต้ย
19) เพลงแรงงานข้าวเหนียว
20) เพลงลูกทุ่งเสี ยงทอง
21) เพลงลูกสาวใครหนอ
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22)
23)
24)
25)
26)
27)

เพลงสยามเมืองยิม้
เพลงสอนน้อง
เพลงสุ ดท้ายที่กรุ งเทพฯ
เพลงแสนหวังเหวิด
เพลงหนุ่มเรื อนแพ
เพลงหิ้วกระเป๋ า

4.9 ด้ านค่ านิยมของวัฒนธรรม
เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านค่านิยมของวัฒนธรรม มีจานวน 3 เพลง ได้แก่
1) เพลงจะขอก็รีบขอ
2) เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย
3) เพลงส้มตา

4.10 ด้ านค่ านิยมทางด้ านการเมือง
เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านค่านิยมของการเมือง มีจานวน 1 เพลง ได้แก่
1) เพลงผูใ้ หญ่ลี

4.11 ด้ านค่ านิยมทางความสั มพันธ์ และชีวติ รักระหว่ างชายและหญิง
เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ ยวกับด้านค่านิ ยมทางความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างชายและหญิง มี
จานวน 4 เพลง ได้แก่
1) เพลงจูบไม่หวาน
2) เพลงต้องมีสักวัน
3) เพลงยาใจคนจน
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4.12 ด้ านค่ านิยมของสั งคม
เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านค่านิยมของสังคม มีจานวน 7 เพลง ได้แก่
1) โทรหาแหน่เด้อ
2) เพลงเพชฌฆาตใจ
3) เพลงสมหวังนะครับ
4) เพลงมีเมียเด็ก
5) เพลงคุณลาใย
6) เพลงสาวกระโปรงเหี่ยน
7) เพลงเลิกแล้วค่ะ

4.13 ด้ านค่ านิยมทางด้ านการเศรษฐกิจ
เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านค่านิยมของเศรษฐกิจ มีจานวน 1 เพลง ได้แก่
1) สมหวังนะครับ
สรุ ปผลจากการศึกษาการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่องตามค่ านิยมของสั งคมไทย
ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2558
ผูศ้ ึกษาได้นาบทเพลงลูกทุ่งมาวิเคราะห์และตีความเนื้ อหาและความหมายของเพลงรวม
จานวนทั้งสิ้ น 106 บทเพลง โดยทาการจัดแบ่งหมวดหมู่บทเพลงตามค่านิ ยม 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความสั ม พันธ์ และชี วิตรั ก ระหว่า งชายหญิ ง ด้า นการเมื อง ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้าน
เศรษฐกิจ โดยพบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2507-2558 บทเพลงลูกทุ่งที่มีความหมายสะท้อนค่านิยมด้าน
สังคมมีสัดส่ วนมากที่สุดถึง 68% โดยบทเพลงส่ วนใหญ่จะสะท้อนมุมมองหรื อความคิดเห็นในเรื่ อง
ต่างๆ ของคนส่ วนใหญ่ในสั งคม หากสิ่ งใดที่เกิ ดขึ้ นนั้นสอดคล้องกับสิ่ งที่คนส่ วนใหญ่ท าจะมี
มุมมองว่าเป็ นสิ่ งที่เหมาะสม โดยบทเพลงส่ วนใหญ่ที่นามาตีความจะพบว่าจะผูป้ ระพันธ์มกั จะทา
เปรี ยบเทียบการกระทา หรื อเล่าสถานการณ์น้ นั สอดคล้องกับสิ่ งที่สังคมส่ วนใหญ่เป็ น อันดับที่สอง
รองลงมาเป็ นค่านิ ยมเรื่ องความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างชายและหญิงที่ถูกนามาทาเป็ นเนื้ อง
เพลงมากถึง 23% รองลงมาเป็ นด้านวัฒนธรรม 7% และสุ ดท้ายคือด้านการเมืองและเศรฐกิ จที่มี
สัดส่ วน 1% โดยแสดงให้เห็นดังกราฟด้านล่าง
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ภาพที่ 4.1 สัดส่ วนค่านิยมในบทเพลงลูกทุ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2507-2558
โดยผูศ้ ึกษาได้ทาการวิเคราะห์ค่านิยมที่ถูกนามาใช้เป็ นเนื้อหาของบทเพลงในแต่ละยุค โดย
แบ่งออกเป็ น 4 ยุคและแสดงผลได้ดงั กราฟนี้

ภาพที่ 4.2 สัดส่ วนค่านิยมในบทเพลงลูกทุ่งแบ่งตามยุคสมัย
เนื้ อหาของเพลงที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่ องตามค่านิ ยมของ
สังคมไทย ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ยุคที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2533 จานวน 50 เพลง พบว่าในยุคนี้
จะมี บทเพลงที่ สะท้อนด้า นค่ า นิ ยมของสังคมมากที่ สุ ด เป็ นจานวน 37 เพลง คิดเป็ นร้ อยละ 74
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รองลงมา คือ ด้านค่านิ ยมทางความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างชายและหญิง จานวน 9 เพลง คิด
เป็ นร้อยละ 18 และด้านค่านิ ยมของวัฒนธรรมจานวน 4 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 8 ซึ่ งไม่มีค่านิยมใน
เรื่ องของการเมืองและเศรษฐกิจเลย
ในยุคที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2540 จานวน 36 เพลง พบว่า ด้านค่านิยมของสังคมยังคง
มากที่สุด จานวน 28 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 75 รองลงมา คือ ด้านค่านิยมทางความสัมพันธ์และชีวิต
รักระหว่างชายและหญิง จานวน 5 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 14 ด้านค่านิ ยมของวัฒนธรรม จานวน 3
เพลง คิดเป็ นร้อยละ 8 และสุ ดท้ายค่านิยมทางการเมือง จานวน 1 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 1
ยุคที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2550 จานวน 10 เพลง พบว่า ด้านค่านิยมของสังคม มีค่ามาก
ที่สุด จานวน 7 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ ด้านค่านิยมทางความสัมพันธ์และชี วิตรัก
ระหว่างชายและหญิ ง จานวน 3 เพลง คิ ดเป็ นร้ อยละ 30.0 และสุ ดท้ายคือค่ านิ ย มด้า นเศษฐกิ จ
จานวน 1 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 1
และยุ ค ที่ 4 ระหว่ า งปี พ.ศ. 2550-2558 จ านวน 10 เพลง พบว่ า ด้า นค่ า นิ ย มทาง
ความสัมพันธ์และชีวติ รักระหว่างชายและหญิง มีค่ามากที่สุด จานวน 8 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 80.00
รองลงมาคือ ด้านค่านิยมของสังคม จานวน 2 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 20.00
โดยในสมัยยุคที่ 1 และ 2 เนื้ อเพลงจะมีการกล่าวถึงสังคมวิถีของความเป็ นอยูม่ ากที่สุด แต่
จะเริ่ มพบการเปลี่ ยนแปลงว่าค่านิ ยมทางด้านความสัมพันธ์ความรักระหว่างชายและหญิง เริ่ มมี
สัดส่ วนที่มากขึ้นมาแทนเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ในยุคที่ 4 ค่านิ ยมทางด้านความสัมพันธ์ความรักระหว่าง
ชายและหญิงกลับได้รับความนิ ยมนามาแต่งเป็ นบทเพลงมากกว่าการกล่าวถึงสังคม วัฒนธรรม วิถี
ชี วิตความเป็ นอยู่ ประกอบกับเนื้ อเพลงที่มีการสารสื่ ออย่างตรงไปตรงมาแตกต่างกันอย่างชัดเจน
เมื่อเปรี ยบเทียบกับบทเพลงในยุคที่ 1-3ไม่วา่ จะเป็ นความหมายที่สื่อออกมาทางเนื้ อเพลง และการ
ใช้คา ซึ่ งเนื้อเพลงในยุคก่อนนั้นจะบรรยายให้ผฟู้ ังได้จินตนาการภาพถึงบรรยากาศในทุ่งนา ยามเช้า
ชายหนุ่ ม เปรี ยบหญิ ง สาว ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งความเป็ นอยู่ วิถี ชีวิตของชาวนา ส่ วนเนื้ อเพลงใน
ปั จจุบนั มีเนื้อเพลงที่สื่อความหมายอย่างชัดเจนเนื้ อเพลงจะบ่งบอกอารมณ์ของเพลงให้ได้เข้าใจง่าย
และไม่มีความซับซ้อนอย่างเพลงสมัยก่อน
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ตารางที่ 4.111 ตารางแจกแจงจานวนเพลงตามค่านิยมที่ปรากฏในแต่ละยุค

ค่ านิยม

1) ด้ านค่ านิยมทาง
ความสัมพันธ์ และชีวติ รัก
ระหว่ างชายและหญิง
(1) รักเดียวใจเดียว
(2) ไม่ซื่อสัตย์
(3) ผูช้ ายจีบผูห้ ญิง
(4) ผูห้ ญิงจีบผูช้ าย
2) ด้ านค่ านิยมทางการเมือง
3) ด้ านค่ านิยมของสังคม
(1) วิถีชีวติ
(2) ความรัก
4) ด้ านค่ านิยมของ
วัฒนธรรม
(1) ขนบธรรมเนียม
(2) เคารพสถานบัน
พระมหากษัตริ ย ์
(1) การรับประทานอาหาร
(2) ศาสนา
(3) เคารพสถานบัน
พระมหากษัตริ ย ์
(4) การรับประทานอาหาร
(5) ศาสนา
5) ด้ านค่ านิยมของ
เศรษฐกิจ
รวม

ยุคที่ 1
ยุคที่ 2
ยุคที่ 3
ยุคที่ 4
(พ.ศ.2507-2515) (พ.ศ.2516-2540) (พ.ศ.2541-2550) (พ.ศ.2551-2558)
จานวน
เพลง

%

จานวน
เพลง

%

จานวน
เพลง

%

จานวน
เพลง

%

9

18%

3

8%

3

30%

8

80%

4
3
2
37
30
2

44%
33%
22%
74%
81%
5%

1
2
1
29
14
11

33%
67%
3%
81%
48%
38%

3
6
4
2

100%
60%
67%
33%

4
2
2
2
2
-

50%
25%
25%
20%
100%
-

4
-

8%
-

3
1

8%
33%

-

0%
-

-

4

100%

1
1
-

33%
33%
-

-

-

-

-

4

100%

1
1
-

33%
33%
-

-

-

-

-

50

100%

36

100%

1
10

10%
100%

10

100%
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จากผลการศึ กษาการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่ าเรื่ องตามค่านิ ยมของสังคมไทย
สามารถสรุ ปให้เห็ นดังตารางด้านบน ซึ่ งจะพบว่ายุคสมัยที่เปลี่ ยนแปลงไปส่ งผลถึงสัดส่ วนของ
ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสะท้อนผ่านบทเพลงในแต่ละยุคสมัย ดังเช่นในด้านความสัมพันธ์ชีวิต
รักระหว่างชายและหญิงจะเห็ นได้ว่า ใน 3 ยุคแรกจะไม่มีเนื้อหาของเพลงที่ผหู้ ญิงจีบผูช้ าย แต่จะ
แสดงออกมาในยุค ที่ 4 ซึ่ งสะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมที่ ผูห้ ญิ ง มี ค วามกล้า
แสดงออกมากขึ้น ในด้านของการเมืองจะเห็นว่าจะมีให้เห็นในยุคที่ 2 ที่เป็ นช่วงที่เปลี่ยนแปลงการ
ปกครองและสังคมในยุคนี้ สามารถเริ่ มแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์ทางการเมืองได้ ในด้านของ
ของวัฒนธรรมจะเห็นเด่นชัดว่าในยุคที่ 1 จะแสดงออกค่านิยมของวัฒนธรรมทางศาสนาที่สะท้อน
ให้เห็นถึงค่านยมของคนในสังคมที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่ งจะไม่เห็นในยุคอื่นๆ และในด้าน
เศรษฐกิ จจะมีการพูดถึ งในยุคที่ 3 ซึ่ งจะสะท้อนให้เห็นว่าสังคมในช่ วงยุคนั้นในความสาคัญและ
สนใจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนั้นวิธีการการแต่งเพลงและการเลือกใช้คาในการสื่ อความหมาย มีการใช้สานวน
แตกต่างกันระหว่างสมัยก่อนกับปั จจุบนั มีความแตกต่างในการเลือกใช้ชนิ ดของบทประพันธ์ใน
การแต่งเพลง เช่นในสมัยก่อนนั้นจะใช้บทประพันธ์ประเภทกลอนสุ ภาพ ที่มีสัมผัส ระหว่างวรรค
ครบถ้ว นแต่ ใ นสมัย ปั จ จุ บ นั อาจมี ก ารผิดเพี้ ย นในเรื่ อ งของสั ม ผัส มากขึ้ น อาจเป็ นเพราะว่า ให้
ความสาคัญกับอารมณ์ เพลงที่ตอ้ งการจะสื่ อผ่านเนื้ อเพลงหรื อกระแสนิ ยมของผูฟ้ ั งในปั จจุบนั ที่
เปลี่ ยนไปนิ ยมฟั งเพลงที่มีความเป็ นสากลมากขึ้นทาให้ผแู้ ต่งไม่คานึ งถึงความไพเราะของสัมผัส
ภายในเพลงก็เป็ นได้ ซึ่ งปั จจัยที่ทาให้เพลงมีเนื้อหาเปลี่ยนไป เนื่องจากมีสิ่งของอานวยความสะดวก
รายล้อมอยู่รอบตัว มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ค่านิ ยมตะวันตกที่เข้าสู่ สังคมไทย รวมไปถึงกระแสเพลง
เกาหลี ค่านิ ยมการแต่งกายตามแบบเด็กญี่ปุ่น ซึ่ งหลายๆ ช่องทางการสื่ อสารเปิ ดกว้างมากขึ้น อีก
ทั้งภาษาแปลกๆ ที่สื่อความหมายผิดเพี้ยนไปจากเดิม

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการศึก ษาวิจยั เรื่ อง “พัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงลูก ทุ่ งผ่า นการเล่ าเรื่ องตาม
ค่านิยมของสังคมไทย จากอดีตสู่ ปัจจุบนั ” มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อศึกษาพัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า เรื่ องตามค่านิยม
ของสังคมไทยจากอดีตสู่ ปัจจุบนั
2) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งไทย และปั จจัยที่เป็ นตัว
กาหนดการเล่าเรื่ องของเพลงลูกทุ่งจากอดีตสู่ ปัจจุบนั
3) เพื่อศึ กษาประเด็นค่านิ ยมของสังคมไทยจากอดี ตสู่ ปัจจุบนั ที่เสนอผ่านเพลง
ลูกทุ่งในบริ บทช่วง พ.ศ. 2500-2558

5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง พัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่ องตามค่านิยม
ของสังคมไทยจากอดีตสู่ ปัจจุบนั สามารถสรุ ปผลได้ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
พัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า เรื่ องตามค่านิ ยมของสังคมไทยจาก
อดี ตสู่ ปั จจุ บนั ซึ่ ง ประกอบด้วยการวิเคราะห์ค วามหมายเชิ งตี ความ และการวิเคราะห์ส าระใน
เนื้ อหาของเพลงลูกทุ่งใน 4 ยุค พบว่ามีพฒั นาการของเพลงลูกทุ่งไทยอย่างเป็ นลาดับ ในยุคแรก
เนื้ อ หาของบทเพลงมี ก ารสื่ อ สารผ่ า นภาษาที่ เ รี ย งร้ อ ยถ้อ ยค า และภาษาที่ ส ละสลวยใช้ก าร
เปรี ยบเทียบ เปรี ยบเปรยโดยเชื่ อมโยงเอาวิถีการดาเนินชี วิต หรื อธรรมชาติส่ิ งแวดล้อมรอบตัวมา
แทนความรู ้ สึกนึ กคิด เช่นตัวอย่างบทเพลงบัวตูมบัวบาน บรรยายถึงวิถีชีวิตพายเรื อไปในลาคลอง
มองเห็ นดอกบัวตูมและดอกบัวบานก็นามาเปรี ยบเทียบกับหญิงสาวในวัยที่แตกต่างกัน เป็ นต้น
เนื้ อหาของเพลงต้องอาศัยการตี ความเพื่อทาความเข้าใจ ซึ่ งแตกต่างจากเนื้ อหาขอบทเพลงในยุค
ปั จจุบนั ที่มีการใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาสื่ อสารได้อย่างชัดเจนเข้าใจงานและตรงประเด็นมากมากขึ้น
เนื้อหาเพลงไม่ตอ้ งอาศัยการวิเคราะห์หรื อตีความเพื่อทาความเข้าใจในสาระ มีการเลือกใช้คาที่เป็ น
ภาษาทันสมัย เช่นตัวอย่างเนื้ อเพลงยิ่งถูกทิ้ง ยิ่งสวย กล่าวไว้ดงั นี้ “เป๊ ะรอไว้ก่อนยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้อง
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เซี๊ ย ะ ไม่ ต้องเพลี ย อะไรเอาให้แ ซ่ บ เข้า ไว้” มี ก ารนาค าแสลงสมัย ใหม่ เข้า มาใช้ใ นเนื้ อ เพลง
นอกจากนั้นจะเห็ นถึ งพัฒนาการสื่ อสารของเนื้ อเพลงที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการการเปลี่ยนแปลง
ของมุมมองในสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ การเมือง ความรักในช่ วงเวลานั้น สื่ อสารออกมาเป็ น
เนื้ อหาสาระของบทเพลงอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่ น ในยุคแรกที่ผหู้ ญิงผูช้ ายหากมีการชอบพอ
อยากครองคู่กนั ก็จะต้องมีการสู่ ขอตามประเพณี ที่ดีงาม หากไม่ทาตามสังคมจะมองว่าไม่เหมาะสม
ไม่ ถู ก ต้อง สตรี ก็ อยู่ก ับ เหย้า เฝ้ ากับ เรื อน เรี ย บร้ อยเป็ นกุล สตรี หากมี ข องความรั ก เนื้ อเพลงจะ
สะท้อนให้เห็ นถึ งพฤติกรรมและมุมมองของคนในสมัยนั้นว่าความซื่ อสัตย์ มัน่ คงและรักเดียวใจ
เดียว โดยในยุคปั จจุบนั จะเห็นถึงความแตกต่างผ่านวัฒนธรรมที่เป็ นวัตถุมากขึ้น การแสดงออกของ
พฤติกรรมของฝ่ ายหญิงที่ชดั เจนและเปิ ดกว้างในการแสดงออกในสังคมมากขึ้น เช่น การที่ฝ่ายหญิง
เป็ นคนบอกรักแก่ ผชู ้ ายก่อน แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา โดยเห็นถึงพัฒนาการทางการสื่ อสาร
บริ บทของสั ง คมไทยที่ มี ค วามทัน สมัย มากขึ้ นอย่ า งชัด เจน ซึ่ งผลของการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
ความหมายของเพลงนั้นสอดคล้องการวิจยั เชิ งคุ ณภาพที่ ได้จากการนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์บทเพลง ทั้ง 6 ท่านพบว่า เพลงลูกทุ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ด้าน เนื้อหาซึ่ งเป็ นไปตามบริ บทของสังคม โดยสมัยใหม่จะเน้นคาร้องที่เป็ นศัพท์ที่สะท้อนถึงความ
สมัยใหม่ ในขณะที่ยุคเก่าเน้นการสัมผัสสละสสวยของกลอน สมัยก่อนการแต่งเพลงต้องมีสัมผัส
นอก สัมผัสใน เนื้อเพลงถ้าพูดถึงผูห้ ญิงก็เป็ นไปในทางหญิงไทยใจงามนาเสนอภาพลักษณ์ในเชิ ง
บวก ซึ่ งแตกต่างกับเพลงลูกทุ่งในปั จจุบนั มีเนื้อเพลง ที่ไม่เน้นสัมผัส เน้นที่การสื่ อสารที่เข้าใจง่าย
เลือกใช้คาที่เข้าใจง่ายชัดเจน และสื่ อสารการแสดงออกทั้งด้านบวกและลบ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งไทย และปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดการเล่าเรื่ องของ
เพลงลู ก ทุ่ ง จากอดี ต สู่ ปั จ จุ บ ัน จากการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยสั ม ภาษณ์ คุ ณ ก าแหง เกรี ยงไกร
(สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559) และ คุณธวัชชัย โสระฐี (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2559) พบว่าการ
แต่งเพลงลูกทุ่งให้ได้รับความนิยมนั้น มีองค์ประกอบจากหลายส่ วน ทั้งนักแต่งเพลง ดนตรี นักร้อง
การสร้างสรรค์การขาย และที่สาคัญที่สุดอีกส่ วนหนึ่ งนัน่ คือเจ้าของค่ายที่จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ ว่าเพลง
ลูกทุ่งเพลงนั้นควรจะออกสู่ ตลาดให้ผคู้ นได้รับฟังหรื อไม่ และในส่ วนการวิเคราะห์เนื้ อหาคาร้อง
ของเพลงลูกทุ่งนั้นพบว่าการสร้ างสรรค์ของเนื้ อเพลงลูกทุ่งเปลี่ยนแปลงไปจากคาร้องที่เป็ นภาษา
ไพเราะเช่ น ค ากลอน กลับกลายเป็ นการเล่ า เรื่ องธรรมดาไม่ มี ค าร้ องที่ สวยงามเหมื อนแต่ ก่ อน
นอกจากนี้ องค์ประกอบที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ งที่ขาดไม่ได้ที่เป็ นปั จจัยในการสร้างสรรค์ทาให้เพลง
ลูกทุ่งนั้นประสบความสาเร็ จนัน่ คือ นักร้อง ผูท้ ี่จะสามารถสื่ อสารอารมณ์ ความรู้สึกของบทเพลง
ออกไป ซึ่ งนักร้ องลูกทุ่งแต่ละคนก็มีลกั ษณะการร้ องที่เฉพาะตัวแตกต่างกันทั้งในเรื่ องของการ
ตีความเนื้อหาและนาเสี ยงการร้องเพลงและท่วงทานองที่แตกต่างกันไป
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ประเด็นค่านิยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ ปัจจุบนั ที่เสนอผ่านเพลงลูกทุ่งในบริ บทช่วง พ.ศ.
2500-2508 นั้น พบว่า ค่านิยมของสังคมไทยในคาร้องของเพลงลุกทุ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
จุดเปลี่ยนที่สาคัญของประวัติศาสตร์สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย โดย
การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาเนื้อหาของเพลงจากอดีตถึงปั จจุบนั ที่เสนอผ่านเพลงลูกทุ่งในบริ บทช่วง
พ.ศ. 2507-2558 ซึ่ ง ท าการวิเ คราะห์ เนื้ อเพลง จานวน 106 เพลงโดยแบ่ ง ช่ วงเวลาในการศึ ก ษา
ออกเป็ น 4 ช่วงเวลาโดยสรุ ปผลในแต่ละยุคได้ดงั นี้
ยุคที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2533 พบว่าในยุคนี้ จะมีบทเพลงที่สะท้อนด้านค่านิ ยมของ
สังคมมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 74 รองลงมา คือ ด้านค่านิ ยมทางความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่าง
ชายและหญิงคิดเป็ นร้อยละ 18 และด้านค่านิยมของวัฒนธรรมคิดเป็ นร้อยละ 8 ซึ่ งไม่พบเนื้ อหาของ
เพลงที่สะท้อนค่านิยมในเรื่ องของการเมืองและเศรษฐกิจ
ในยุคที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2540 พบว่าจานวนบทเพลงที่สะท้อนค่านิ ยมของสังคม
ยังคงมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 75 รองลงมาคือด้านค่านิยมทางความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างชาย
และเป็ นร้อยละ 14 ด้านค่านิ ยมของวัฒนธรรมคิดเป็ นร้อยละ 8 โดยในยุคนี้ มีเนื้อหาของบทเพลงที่
สะท้อนค่านิยมทางการเมืองเพิ่มขึ้นมาคิดเป็ นร้อยละ 3 แสดงให้เห็นถึงในช่วงเวลานี้ มีประเด็นทาง
การเมืองเกิดขึ้น ผูส้ ร้างสรรค์บทเพลงจึงหยิบยกประเด็นนามาแต่งเป็ นเนื้ อหาสาระของเพลง
ยุคที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2550 พบว่าจานวนบทเพลงที่สะท้อนด้านค่านิยมของสังคม มี
ยังคงมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 60 แต่สัดส่ วนเริ่ มลดลงจากช่วง 2 ยุคแรก รองลงมาคือ ด้านค่านิยม
ทางความสัมพันธ์ และชี วิตรั กระหว่างชายและหญิงคิดเป็ นร้อยละ 30 มีสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่ อเนื่ อ งจาก และสุ ดท้า ยพบว่า มี บ ทเพลงที่ ส ะท้อนค่ า นิ ย มด้า นเศษฐกิ จคิ ดเป็ นร้ อยละ 10 เมื่ อ
พิจารณาจากช่วงระยะเวลาจะเห็ นว่าอยู่ในช่ วงหลังจากเกิ ดเห็นการวิกฤตทางเศรฐกิ จปี พ.ศ. 2540
ดังนั้นจะเห็ นถึ งเนื้ อหาของเพลงที่จะสะท้อนบริ บทของสังคมที่มีประเด็นในเรื่ องของเศรษฐกิ จ
นามาสร้างสรรค์เป็ นบทเพลง
และยุ ค ที่ 4 ระหว่ า งปี พ.ศ. 2550-2558 พบว่ า จ านวนบทเพลงที่ ส ะท้อ นค่ า นิ ย มทาง
ความสั ม พันธ์ และชี วิตรั ก ระหว่า งชายและหญิ ง ยัง คงเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งต่ อเนื่ องและมากที่ สุ ดในยุค
ปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 80 ของบทเพลงทั้งหมด รองลงมาคือด้านค่านิ ยมของสังคม คิดเป็ นร้อยละ
20 และไม่พบเนื้อหาของเพลงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจในยุคนี้
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5.2 อภิปรายผล
การอภิ ป รายผลการวิ จ ัย ผู้วิ จ ัย ด าเนิ น การแบ่ ง การอภิ ป รายผลออกเป็ น 3 ส่ ว นตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
5.2.1 ส่ วนที่ 1 พัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่ านการเล่ า เรื่องตามค่ านิยมของ
สั งคมไทยจากอดีตสู่ ปัจจุบัน
พัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่ าเรื่ องตามค่านิ ยมของสังคมไทยจาก
อดีตสู่ ปัจจุบนั มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับจุดเปลี่ยนที่สาคัญของประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง
เศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัยดังผลวิจยั ที่ปรากฏว่ายุคที่ 1 นั้นมีค่านิยมด้านสังคมเยอะที่สุดสื่ อให้เห็น
ว่าเนื้ อเพลงที่ สะท้อนออกมานั้นบ่ง บอกบริ บ ทของสัง คมว่าในช่ วงนั้นคนในสังคมเป็ นอย่างไร
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑามาศ ใหญ่คุม้ (2547) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ วิถีไทยจากบทเพลง
ลูกทุ่ง พบว่า วิถีของเพลงลูกทุ่งไทยมีพฒั นาการมาจาก วิถีชีวิตของคนไทยอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับ
ค่านิ ยมของความรักและเทิดทูลองค์พระมหากษัตริ ยก์ ารเคารพนับถือศาสนา ความกตัญญูต่อบิดา
มารดา ผูม้ ีพระคุณ เคารพผูอ้ าวุโสเป็ นคนมีน้ าใจมีความขยันขันแข็งมานะอดทนที่จะต่อสู้กบั ชี วิต
ด้านความเชื้อ คนไทยมีความเชื้อเคารพในเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เช่น เทวดา ผีความเชื้ อเรื่ องไสยศาสตร์
เครื่ องรางของขลังและเป็ นผูเ้ คารพนับถือและปฏิบตั ิตนในหลักศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธ ที่
สอนให้เห็ นถึงหลักสัจธรรม กฎแห่ งกรรม บาป บุญ คุณ โทษ ด้านสังคมวัฒนธรรม และประเพณี
เศรษฐกิ จ การเข้าสังคม แต่ยงั เป็ นผูป้ ฎิบตั ิตนตามแบบวัฒนธรรมไทย การเคารพผูใ้ หญ่ การตอบ
แทนพระคุณ แสดงให้เห็ นวัฒนธรรมด้านต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย ภาษาพื้นบ้าน การแต่งการอาหาร
พื้นบ้าน ด้วยเหตุ น้ ี จึงพิจารณาได้ว่าเพลงลูกทุ่งมิใช่ เป็ นเพียงสื่ อเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่เพลง
ลูกทุ่งยังเป็ นเหมือนภาพสะท้อนชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนไทยในยุคนั้นสังคม
จากที่กล่าวข้างต้นนั้นจะเห็นว่าค่านิยมของยุคที่ 1 เป็ นอย่างไรและมีการพัฒนาการมาเรื่ อย
จนถึงยุคที่ 4 ที่ค่านิ ยมได้เปลี่ยนไปเป็ นเรื่ องความสัมพันธ์ของชายหญิงชีวิตรัก สื่ อให้เห็นว่าสังคม
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชดั ดังแนวคิดลักษณะของสังคมชนไทยที่บอกเหตุผลของการ
เปลี่ยนไปของสังคมไว้วา่ การที่สังคมจะเปลื่ยนแปลงได้น้ นั มีปัจจัยที่เป็ นตัวกาหนดอยู่
3 ประการคือ
1) สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ กล่าวคือจากอดีดเพลงลูกทุ่งกล่าวถึงท้องทุ่งนาป่ า
เขา จนปั จจุบนั มีการพัฒนาคาร้องให้เป็ นสังคมเมืองมากขึ้น
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2) สิ่ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม กล่าวคือจากอดีตที่เพลงลูกทุ่งกล่าวถึงการใช้ภาษา
สวยงามไพเราะคากลอนกลับกลายเป็ นภาษาที่ทนั สมัยขึ้นเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนฟังได้ง่ายไม่ตอ้ งตีความ
3) สิ่ งแวดล้อมทางสังคม กล่าวคือจากอดีตเพลงลูกทุ่งที่จะสื่ อความหมายของการ
รักนวลสงวนตัวของหญิงสาวกลับกลายเป็ นหญิงสาวสามารถเปิ ดเผยความรู้สึกหรื อแสดงออกได้
มากขึ้น ผลอาจจะมาจากอิทธิ ผลของต่างชาติที่สมัยนี้ สังคมไทยเปิ ดรับมากยิ่งขึ้นทาให้มีผลต่อการ
ดาเนินชีวติ ของสังคมไทยในยุคปั จุจบัน เลยส่ งผลมาถึงเนื้อเพลงหรื อคาร้องที่เปลื่ยนแปลงไป
5.2.2 ส่ วนที่ 2 กระบวนการสร้ างสรรค์ ผ ลงานเพลงลู ก ทุ่ ง ไทย และปั จ จั ย ที่ เ ป็ นตั ว
กาหนดการเล่ าเรื่องของเพลงลูกทุ่งจากอดีตสู่ ปัจจุบัน
จากผลการวิจยั พบว่า การวิจยั เชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์อาจารย์ชลธี ธารทอง (สัมภาษณ์ ,
1 พฤษภาคม 2559) ศิลปิ นแห่ งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) ปี 2542 และการ
วิเคราะห์สาระของเนื้ อเพลงทั้ง 4 ยุค จะเห็นได้ว่าในยุคแรกๆ เพลงลูกทุ่งสื่ อถึงความเป็ นวิถีชีวิต
วัฒนธรรมประเพณี ความเป็ นอยูท่ ี่สอดแทรกอยูใ่ นเนื้ อหาของเพลง การแสดงออกในรู ปแบบต่างๆ
ของวัฒนธรรมจากเพลงลูกทุ่งซึ่ งปรากฏให้เห็น เด่นชัด สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและ
วัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงทานอง คาร้อง สาเนี ยง และลี ลาการร้องการบรรเลงที่เป็ นแบบแผน มี
ลัก ษณะเฉพาะซึ่ ง ให้บรรยากาศ ความเป็ นลูก ทุ่ง จนมาถึ งในยุคปั จจุ บนั ที่เปลื่ ยนไปแล้วว่าการ
สร้ างสรรค์บทเพลงนั้นอาจจะไม่เน้น คาร้อง เนื้ อร้องที่ไพเราะมากนัก เน้นการเข้าถึงง่ายของผูฟ้ ั ง
ไม่ตอ้ งตีความมากนักและการสร้างสรรค์น้ นั จะถูกตีกรอบจากนายทุนว่าต้องการเพลงแบบนั้นมีการ
นาเอาการตลาดเข้ามาเป็ นปั จจัยในการสร้างสรรค์เพลง ดังคาที่ คุณกาแหง (นักแต่งเพลงค่าอาร์
สยาม) บอกไว้วา่ เพลงหนึ่ งเพลงในสมัยนี้ กว่าจะออกสู่ ผฟู้ ังจะมีกลไกมากมายกว่าผูฟ้ ังจะได้ฟังกัน
ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ รัชนี แสนเหวิน (2552) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ แนวคิดทางสังคม
และวัฒนธรรมในบทเพลงลู กทุ่งของ สลา คุณวุฒิ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา แนวคิดทางสังคม
และวัฒนธรรม เนื้อหาและกลวิธีในการประพันธ์บทเพลงลูกทุ่งของสลาคุณวุฒิ โดยศึกษาวิเคราะห์
จากบทเพลงจานวน 90 เพลงที่สุ่มอย่างง่ายจากบทเพลงที่บนั ทึกเสี ยงเผยแพร่ ในช่ วงปี พ.ศ 25432549 รวบรวมข้อมูลทั้งทางเอกสารและข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และ การสังเกตแบบไม่มี
ส่ วนร่ วม นาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์นาเสนอผลการวิจยั แบบพรรณาวิเคราะห์ ผลการวิจยั
พบว่า การศึกษาบทเพลง จัดเป็ นวรรณกรรมประเภทหนึ่ ง ควรศึกษาควบคู่กนั กับชีวิตประวัติของ
ผูป้ ระพันธ์ เพื่อทาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมและผูป้ ระพันธ์ชดั เจนยิง่ ขึ้น ในฐานะที่
นัก ประพันธ์ เ ป็ นส่ วนหนึ่ ง ของสั ง คม ย่อ มอาศัย ประสบการณ์ ค วามรู้ สึ ก นึ ก คิ ด แรงบัน ดาลใจ
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ตลอดจนสภาพสั ง คมแวดล้อ มที่ นัก ประพัน ธ์ อ าศัย อยู่ สร้ า งสรรค์ว รรณกรรมขึ้ น มา ดัง นั้น
ชีวประวัติของผูป้ ระพันธ์จึงสัมพันธ์กบั วรรณกรรมที่แต่งเสมอ
จากที่กล่าวข้างต้นนั้นได้ตรงกับเนื้อหาของประวัติเพลงลูกทุ่งไทยในสมัยต่างๆ ที่กล่าวไว้
ว่าในสมัยปั จจุบนั เพลงลูกทุ่งกลายเป็ นเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย จากค่ายเพลงบางค่าย จากนักร้องสาว
บางคน มุ่งเน้นไปที่ การโชว์ความเซ็ กซี่ โชว์เนื้ อหนัง มังสา กับเนื้ อหาภาษาที่ออกไปในแววส่ อ
ล่อแหลม เพียงเพื่อจะให้ติดหู หวังสร้างยอดขาย ทั้งๆที่ตวั เพลงไม่ได้มีการประพันธ์ที่โดดเด่นแต่
อย่างใด ซื่ งเกิ ดมาจากความต้องการของนายทุนที่มุ่งเน้นยอดขายให้ดีกว่าคู่แข่ง เพราะปั จุบนั เพลง
ลูกทุ่งมีการแข่งขันกันสู งและยังมีปัญหาความตกต่าของเศรษฐกิ จ เทปผี ซี ดีเถื่อนอีก จึงมีบางค่าย
เพลงหั น มาโปรโมตศิ ล ปิ นแทนโปรโมตเพลง จึ ง เป็ นผลให้ ปั จ จัย การสร้ า งเพลงลู ก ทุ่ ง นั้ น
เปลี่ยนแปลงไป
5.2.2 ส่ วนที่ 3 ประเด็นค่ านิยมของสั งคมไทยจากอดีตสู่ ปัจจุบันที่เสนอผ่ านเพลงลูกทุ่งใน
บริบทช่ วง พ.ศ. 2500-2508
ค่านิ ยมของสังคมไทยในคาร้องของเพลงลุกทุ่ง ซึ่ งประกอบด้วย การวิเคราะห์ความหมาย
เชิ งตี ความ และการวิเคราะห์ สาระในเนื้ อหาของเพลงลูกทุ่ง ใน 4 ยุค พบว่า มีเปลี่ ยนแปลงของ
ค่านิ ยมในเพลงลูกทุ่งไทยในหลายๆ ด้านทั้งในด้านสังคมที่จะเป็ นค่านิยมที่พบมากที่สุดใน 4 ยุค
รองลงมาก็จะเป็ นด้านความสัมพันธ์และชี วิตรักของชายหญิงต่อมาเป็ นด้านวัฒนธรรม และด้าน
การเมือง กับ เศรษฐกิจที่ผลออกมาเท่ากัน เหตุผลที่ทาให้ค่านิยมในยุคต่างๆ นั้นเปลี่ยนแปลงไป มา
จากบริ บ ทของสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปนั้น เอง เนื้ อ หาสาระของเพลงลู ก ทุ่ ง เป็ นตัว บ่ ง บอก
สถานการณ์ของช่วงเวลาที่เพลงเกิดขึ้นได้ดีวา่ ขณะนั้นบริ บทของสังคมเป็ นอย่างไร
ส่ วนการเปลี่ยนแปลงของบริ บทของสังคมนั้นแนวคิดลักษณะสังคมไทยได้บอกไว้วา่ เกิด
จากเปลี่ยนแปลงจากชุมชุนชนบทกลายเป็ นชุมชุนเมืองนั้นเอง สามารถเปรี ยบเทียบให้เห็นได้ดงั นี้
ตารางที่ 5.1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างชุมชนชนบทและชุมชนเมือง
ชุ มชนชนบท
1) มีลกั ษณะครอบครัวขยาย เป็ นสังคม
ส่ วนใหญ่ของไทย
2) สมาชิกสัมพันธ์กนั แบบปฐมภูมิ
เคารพนับถือ กันแบบเครื อญาติ

ชุ มชนเมือง
1) ลักษณะครอบครัวเดี่ยวเป็ นส่ วนใหญ่
2) สมาชิกสัมพันธ์กนั ตามสถานภาพ
มีการติดต่อกันเป็ นทางการ
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
ชุ มชนชนบท
3) มีอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก
4) ลักษณะทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน
5) เป็ นสังคมแบบประเพณี นายึดถือใน
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
6) คุณภาพชีวติ ยังอยูใ่ นระดับต่า
7) มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมช้า
แต่บางอย่าง พัฒนาไปรวดเร็ ว
เช่น ชีวติ ความเป็ นอยู่

ชุ มชนเมือง
3) อาชีพหลากหลาย
4) มีฐานะอาชีพแตกต่างกันมาก
ตั้งแต่ยากจนถึงเศรษฐี
5) วัฒนธรรมผสมปนเป
6) โดยเฉลี่ยคุณภาพชีวิตสู งกว่าชนบท
7) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็ นไปรวดเร็ ว
ทั้งการศึกษาเทคโนโลยีความเป็ นอยู่

จากตารางที่ 5.1 สามารถอธิบายได้วา่ การที่ชุมชนชนบทกลายเป็ นชุมชนเมืองทาให้บริ บท
ของสังคมเปลี่ ยนไปนั้น จึงเกิ ดผลส่ งไปยังเนื้ อหาด้านค่านิ ยมของเพลงลูกทุ่งที่นาเสนอเนื้ อหาคา
ร้องผ่านการเล่าเรื่ องตามค่านิยมของสังคมไทยในขณะนั้นเปลี่ยนแปลงตามนั้นเองซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุ รพงษ์ สังฆมณี (2541) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ค่านิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งอีสาน พ.ศ. 2533-2539 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฏในวรรณกรรม
เพลงลูกทุ่งอีสาน และค่านิยมของชาวอีสานที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน ในช่วงปี พ.ศ.
2533-3539 โดยวิเคราะห์เนื้ อหาในบทเพลงลูกทุ่งที่ได้รับความนิ ยม จานวน 333 เพลง ซึ่ งขับร้อง
โดยนักร้ อง 13 คน ทั้งนี้ ใช้ชุดรวมเพลงยอดนิ ยมเป็ นหลักผลการศึกษา พบว่า ค่านิ ยมที่ปรากฏใน
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับครอบครัว ด้านการเลือกคู่ครอง ความกตัญญูต่อ
บุพการี ค่านิ ยมด้านเศรษฐกิ จ นิ ยมคนที่มีฐานะดี ร่ ารวยมัง่ คัง่ ชอบความหรู หราฟุ่ มเฟื อย ค่านิ ยม
เกี่ยวกับประเพณี ยึดมัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมเกี่ยวกับศาสนา ยอมรับนับถือสิ่ งเหนือ
ธรรมชาติ และสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ค่านิ ยมด้านการศึกษา นิ ยมส่ งบุตรหลานให้ได้รับการศึกษา ค่านิ ยม
เกี่ ยวกับที่อยู่อาศัย รักถิ่นที่อยู่อาศัย ค่านิ ยมที่เกี่ ยวกับสตรี นิ ยมสตรี ที่มีความสวย รักเดียวใจเดียว
และเป็ นแม่ศ รี เรื อน ค่า นิ ย มเกี่ ย วกับนันทนาการ นิ ยมพัก ผ่อนหย่อนใจ เที่ ยวงานเทศกาลต่ างๆ
ค่านิยมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนิยมยกย่องพระมหากษัตริ ย ์ ค่านิยมของชาวอีสานที่ปรากฏใน
วรรณกรรมเพลงลู กทุ่งอี สาน ได้แก่ ค่า นิ ยมเกี่ ยวกับครอบครัวนิ ยมสมรสแบบผัวเดี ยวเมียเดี ย ว
ภรรยาต้องเป็ นแม่ศรี เรื อน กตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ค่านิยมเกี่ยวกับเศรษฐกิ จ นิยมความมัง่ คัง่ มี
รายได้ประจา นิยมความหรู หราฟุ่ มเฟื อย และการประกอบอาชีพอิสระชอบทางานต่างถิ่น ค่านิยมที่
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เกี่ ยวกับการศึกษา นิ ยมยกย่องผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง จึงส่ งบุตรหลานไปเรี ยนหนังสื อ ค่านิ ยมเกี่ยวกับ
ศาสนาจะนิยมยอมรับในเรื่ องบุญกรรม ค่านิยมเกี่ยวกับประเพณี ยึดมัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณี
ค่านิ ยมเกี่ ยวกับอาหาร ชาวอี สานนิ ย มอาหารที่ มีใ นท้องถิ่ น อาหารหลัก คือ ข้า วเหนี ย ว ปลาร้ า
ค่านิ ยมเกี่ ยวกับถิ่ นที่อยู่อาศัย รั กผูกพันในถิ่ นที่อยู่อาศัย ค่านิ ยมเกี่ ยวกับสตรี นิ ยมสตรี ที่รักนวล
สงวนตัว ปฏิบตั ิตามประเพณี และนิยมสตรี ที่เก่งงานบ้านงานเรื อน

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง พัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่ องตามค่านิยม
ของสังคมไทยจากอดีตสู่ ปัจจุบนั ผูว้ ิจยั พบว่า เพลงลูกทุ่งเป็ นวรรณกรรมชาวบ้านที่บนั ทึกเรื่ องราว
และเหตุการณ์ ต่างๆ ของชาวชนบท ตามวันเวลาที่เกิ ดขึ้นจริ ง เนื้อหาของเพลงสะท้อนให้เห็นอดีต
และร่ องรอยของวัฒนธรรมพื้นฐานในด้านต่าง ๆ เช่ น ศูนย์รวมทางจิตใจที่สะท้อนผ่านรู ปธรรม
ต่างๆ เพื่ออนุรักษ์คุณค่าที่ดีงาม ดังนั้น จึงขอเสนอแนะดังนี้
1) ควรศึกษาวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งแต่ละประเภท เช่ น ชี วิตผูป้ ระพันธ์เพลง ชี วิต
นักร้อง ผูไ้ ด้รับผลงานเชิ ดชูเกี ยรติดีเด่น เพื่อค้นคว้าเกี่ ยวกับความรู้ ความสามารถในการประพันธ์
เพลงและการร้องเพลง ซึ่ งจะทาให้นามาเป็ นชีวติ ตัวอย่างของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเพลงลูกทุ่งได้
2) ควรศึกษาเพลงลูกทุ่งที่ใช้ภาษาถิ่นในการสร้างสรรค์งานเพลง เพื่อจะได้เข้าใจลุ่ม
ลึกถึงความไพเราะด้านเสี ยงของคา และความหมายของคาที่ให้ความรู้สึกด้านต่างๆ
3) ควรศึกษาด้านผูร้ ับสารเพื่อที่จะได้รับรู้ความต้องการที่แท้จริ งว่าต้องการรับฟั ง
เพลงแบบไหนจะได้เข้าถึงกลุ่มผูฟ้ ังได้มากยิง่ ขึ้น
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับวงการเพลงลูกทุ่งไทย
1) ผลวิเคราะห์ดา้ นพัฒนาการของเพลงลูกทุ่งบ่งชี้วา่ ปัจจุบนั เนื้อหาของเพลงลูกทุ่งมี
การเล่าเรื่ องราวที่เกี่ ยวข้องกับทางสังคมเมืองมากขึ้น บทเพลงจะสื่ อสารถึงความทันสมัย กระแส
นิยมสมัยใหม่ที่เข้ามา จึงทาให้เพลงลูกทุ่งที่เล่าถึงวิถีชีวิตในท้องทุ่งนา ธรรมชาติบรรยาการท้องทุ่ง
รวมไปถึงกลิ่นอายวิถีชีวิตชนบทจางหายไป ผูว้ ิจยั จึงมีความเห็นว่าผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับเพลงลูกทุ่งควร
ตระหนักรักษาความเป็ นลู กทุ่งแท้ๆ ในบทเพลง ให้คงอยู่ต่อไปเพื่อให้เนื้ อหาของบทเพลงยังคง
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สะท้อนวิถีชีวติ ของคนลูกทุ่งบ้านนาไว้ให้คนในยุคปัจจุบนั ได้เห็นเพลงลูกทุ่งในหลายหลายมุมมอง
ทั้งในมุมของสังคมเมือง และในมุมมองของสังคมชนบทลูกทุ่งแท้
2) ผลวิเคราะห์ ประเด็นค่านิ ยมของสังคมไทยจากอดี ตสู่ ปัจจุบนั ที่เสนอผ่านเพลง
ลูกทุ่ง แสดงให้เห็นว่าปั จจุบนั เนื้ อหาของเพลงลูกทุ่งมีการเล่าเรื่ องราวเน้นมุมมองของเนื้ อเพลงที่
สะท้อนค่านิ ยมทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงเป็ นส่ วนใหญ่ ผูว้ ิจยั จึงมีความเห็นว่า
ผูป้ ระพันธ์เพลงควรมีการนาเสนอประเด็นค่านิยมอื่นๆ เช่น ด้านเศรฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม หรื อ
อื่ นๆ เพื่ อสร้ างความหลายหลายในเนื้ อหาของบทเพลงลูก ทุ่งโดยสร้ างสรรค์มุม มองต่า งๆ ผ่า น
บริ บทของสังคมไทยในปั จจุบนั ที่มีสถานการณ์ที่สาคัญเกิ ดขึ้นมากมายในปั จจุบนั จะทาให้เพลง
ลูกทุ่งสะท้อนมุมมองที่หลายหลายและน่าสนใจมากขึ้น
3) ผลวิเคราะห์ได้ช้ ี ให้เห็นว่าบทเพลงลูกทุ่งในปั จจุบนั มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
คิดเพลงใหม่ๆ เพื่อให้ดึงดูดความสนใจแก่ตลาดผูฟ้ ัง โดยมีวิธีการเรี ยบเรี ยงและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ชัดเจน เลื อกใช้คาแสลงที่เข้ากับสมัยนิ ยมมากขึ้น ซึ่ งแตกต่างจากในอดีตที่มีการสื่ อสารเนื้ อเพลง
ด้ว ยความสละสลวยของการใช้ภ าษา การใช้ค าเปรี ย บเปรยให้เ ห็ น ภาพที่ ส วยงามสะท้อ นถึ ง
ธรรมชาติและวิถีชีวติ ท้องทุ่ง รวมไปถึงลักษณะของบทเพลงที่มีการนาฉันทลักษณ์ต่าง ๆ เช่น โครง
ฉันท์ กาพย์ กลอน มาประพันธ์ บทเพลง ซึ่ ง ท าให้เพลงลูก ทุ่ งในอดี ตมีค วามสวยงามทางภาษา
มากกว่า ในปั จจุ บนั ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็ นว่าวงการเพลงลูก ทุ่งไทยควรความหันมาตระหนักและให้
ความสาคัญในการส่ งเสริ มให้ทุกค่ายเพลงช่ วยรักษาศิลปะการประพันธ์เพลงลูกทุ่งดังในอดีตไว้
เพื่อเป็ นการสื บสานวิธีการประพันธ์บทเพลงลูกทุ่งแท้ ที่ไพเราะด้วยการใช้ภาษาที่สละสลวยและ
เพื่อเป็ นการพัฒนานักประพันธ์เพลงรุ่ นใหม่ให้มีฝีมือยิ่งขึ้น สื บสารศิลปะประเภทเพลงลูกทุ่งนี้ ให้
คงอยูต่ ลอดไปเพื่อให้คนรุ่ นหลังได้รับรู้ถึงความสวยงามของเพลงลูกทุ่งแท้ๆ เป็ นอย่างไร
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ภาคผนวก
แบบสั มภาษณ์ “ผู้ประพันธ์ เพลง”
1) ในฐานะที่ ท่านเป็ นนักประพันธ์เพลงลูกทุ่ง อยากสอบถามถึ งค่านิ ยมที่ปรากฏอยู่ใน
เพลงลูกทุ่ง มีที่มาอย่างไรบ้างในแต่ละช่วงจากอดีตถึงปัจจุบนั
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2) ประเด็นที่สอดแทรกและปรากฏอยูใ่ นเพลงลูกทุ่งจากการประพันธ์ เป็ นประเด็นค่านิยม
ใดบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3) มีวธิ ี การถ่ายทอดออกมาในเพลงลูกทุ่งอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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4) สภาพการณ์เบื้องหลังการทางานของผูป้ ระพันธ์เป็ นอย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5) ไม่ทราบว่าในการประพันธ์เพลงนั้นมีการสอดแทรกประวัติชีวิตหรื อความเป็ นมาที่ผ่าน
ประสบการณ์ล่อหลอมตัวตนและกล่อมเกลาความคิดลงไปในเพลงลูกทุ่งมากน้อยเพียงไร อย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6) ในกระบวนการประพันธ์ เ พลงมี บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องในกระบวนการสร้ า งสรรค์แ ละ
เผยแพร่ มากน้อยเพียงไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7) ค่านิยมเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่ง หรื อความหมายที่ปรากฏในเพลง เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มี
จุดเปลี่ยนตรงไหน ทาไมถึงเปลี่ยนแปลง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบสั มภาษณ์ “ผู้บริหาร”
1) ท่านเห็ นด้วยหรื อไม่วา่ แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งจะต้องเปลี่ ยนแปลง
ไปตามค่านิยมในแต่ละยุคสมัย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2) มีการกาหนดทิศทางของเนื้ อเพลงและความหมายของเพลงลูกทุ่งให้เปลื่ ยนแปลงไป
ตามค่านิยมหรื อไม่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3) ค่านิยมทางด้านใดที่ท่านคิดว่าผูฟ้ ังมักจะให้ตอบรับที่ดีและมีการชื่นชอบ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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4) ค่านิ ยมที่เปลื่ยนแปลงไปส่ งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจของท่านหรื อไม่ หากส่ งผล
ท่านมีการรับมือหรื อเปลื่ยนแปลงการทางานอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5) ค่านิยมเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่ง หรื อความหมายที่ปรากฏในเพลง เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มี
จุดเปลี่ยนตรงไหน ทาไมถึงเปลี่ยนแปลง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบสั มภาษณ์ “ผู้เผยแพร่ ”
นักจัดรายการวิทยุ ซ่ ึ ง เป็ นบุคคลที่ ทางานในฐานะสื่ อมวลชนที่เกี่ ย วข้องกับการเผยแพร่
ผลงานเพลง คนกลุ่มนี้เป็ นปั จจัยที่กาหนดการสร้างสรรค์ของผูป้ ระพันธ์และนักร้อง รวมทั้งเป็ นผู้
ที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายเกี่ ยวกับสื่ อมวลชนของรัฐ โดยเฉพาะสื่ อวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่ ง
เป็ นช่ องทางสาคัญในการส่ งเสริ มหรื อปิ ดกั้นการเผยแพร่ เพลงลูกทุ่ง ความสาคัญของผูเ้ ผยแพร่ ต่อ
เพลงลู กทุ่งนี้ สามารถเห็ นได้อย่างชัดเจน แม้แต่ที่มาของคาว่า เพลงลูกทุ่ง รวมทั้งการกาหนดว่า
นักร้องคนใดเป็ นนักร้องลูกทุ่งหรื อไม่ ก็มาจากคนกลุ่มดังกล่าวนี้
1) ท่านมีแนวทางการเลือกเพลงลูกทุ่งเพื่อนาเสนอต่อกลุ่มผูฟ้ ังเพลงลูกทุ่งอย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2) ท่านมีกระบวนการจัดลาดับเพลงลูกทุ่งที่ได้รับความนิ ยม ตลอดจนการเลือกสรรหรื อ
จัดลาดับความเป็ นเพลงลูกทุ่งอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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3) ท่านคิ ดว่ากลุ่ มผูฟ้ ั งเพลงลูก ทุ่งชื่ นชอบเพลงลูก ทุ่งลักษณะใด และเหตุ ใดท่ านจึ งคิ ด
เช่นนั้น มีสาเหตุและ/หรื อที่มาของความคิดเห็นนี้หรื อไม่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4) ท่านคิดว่าปั จจัยใดที่ส่งผลต่อการได้รับความนิ ยมของเพลงลูกทุ่งแต่ละเพลงและ/หรื อ
นักร้องเพลงลูกทุ่งที่ทาให้ได้รับความนิยมมากกว่านักร้องเพลงลูกทุ่งและ/หรื อเพลงลูกทุ่ง อื่น ๆ ที่
มีอยูจ่ านวนมาก เป็ นเพราะเหตุใด?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5) ท่านคิดว่ากลุ่มบุคคลใดในวงการเพลงลูกทุ่งที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดค่านิยมของเพลง
ลูกทุ่งหรื อกาหนดทิศทางของวงการเพลงลูกทุ่ง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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6) ท่านคิดว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อค่านิยมของเพลงลูกทุ่งที่มีพฒั นาการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
จนถึงปั จจุบนั ที่ทาให้แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7) ค่านิยมเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่ง หรื อความหมายที่ปรากฏในเพลง เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มี
จุดเปลี่ยนตรงไหน ทาไมถึงเปลี่ยนแปลง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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