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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มุงวิเคราะหกระบวนการสื่อสารความหมาย ผาน

การวิเคราะหตัวบท (textual analysis) เพื่อศึกษาการสรางความหมายและอัตลักษณอีสานใหมใน
พื้นที่ของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานที่เผยแพรในยูทูบในป พ.ศ. 2558-2562 จำนวนทั้งสิ้น 30 มิว
สิกวิดีโอ ผานองคประกอบดานภาษา และดนตรี โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ กลาวคือ 1) เพื่อ
ศึกษาการสื่อสารความหมายและอัตลักษณอีสานใหมดานภาษาในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานในป
พ.ศ. 2558-2562 และ 2) เพื่อศึกษาการสื่อสารความหมายและอัตลักษณอีสานใหมดานดนตรีในมิว
สิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานในปพ.ศ. 2558-2562

ผลการศึกษาพบวา มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานมีการเขารหัสความหมายและอัตลักษณ
อีสานใหม และติดตั้งความคิด ความเชื่อ และตัวตนของ “คนอีสาน” สูการรับรูของผูคนในสังคมไว
หลายประการ กลาวคือ อีสานใหมมีกระบวนการคัดสรร (selection) ใหเหลือเฉพาะบางวัฒนธรรม
ของคนอีสานที่เปนที่นิยม (Popular) เปนที่รูจักกันในวงกวาง หรือสามารถรับรูและเขาใจไดไมยาก 
อีสานใหมกับการพัฒนาสูความทันสมัย อีสานนั้นไมไดเปนพื้นที่ที ่ปดตาย แตเปนวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะเปด (open to translation) ท้ังการเปดรับวัฒนธรรมทางภาษา และดนตรีของวัฒนธรรมอ่ืน 
ๆ เขามาผสมผสานไดอยางลงตัว ทำใหมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานมีรูปแบบการนำเสนอที่นาสนใจ 
แปลกใหม และยังทำใหอีสานถูกยกระดับพัฒนาไปสูความทันสมัย (modernization) อีกดวย ทำให
เกิดเปนอัตลักษณอีสานแบบลูกผสม (hybrid) กลาวคือ ดานหนึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมอีสานแบบ
ขนบดั้งเดิมไว แตอีกดานหนึ่งก็พรอมที่จะเปลี่ยนแปลง มีความลื่นไหล (dynamic) ไปตามบริบทของ
สังคม และปรับตัวไดกับความเปลี ่ยนแปลงได และอีสานใหมมีกระบวนการปรับใหเปนทองถ่ิน 
(Localization) ดังจะเห็นไดชัดในเรื่องของสำเนียง หรือคำศัพทท่ีหยิบยืมมาจากภาษาอ่ืน คำเหลาน้ัน
เม่ืออยูในพ้ืนท่ีของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานกลับถูกควบคุมดวยการออกสำเนียงแบบทองถ่ินอีสาน 
ที่ถึงแมวาที่ดานหนึ่งแมจะเปดรับวัฒนธรรมอื่นเขามา แตก็ยังคงยึดมั่น รักษาความเปนตัวตน ความ
เปนอัตลักษณเฉพาะตัวของคนอีสานไวอยางเขมขน 

คำสำคัญ: อัตลักษณอีสานใหม/ มิวสิกวิดีโอ/ เพลงลูกทุงอีสาน

1 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิตเร่ือง “มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานกับการส่ือสารอัตลักษณอีสานใหม” 
2 นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
3 ผูชวยศาสตราจารย อาจารยท่ีปรึกษา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
4 รองศาสตราจารย อาจารยท่ีปรึกษา คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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Language and Music:  Communication of New Isan Identity in Isan 

Country Music Videos

Abstract

This is a qualitative research focusing on the communication process of 

meaning by textual analysis designed to study the creation of meaning and new Isan 

identity through 30 country music videos distributed on YouTube between 2015 and 

2019, involving the elements of language and music.   The objectives are twofold:  1) 
to study the communication of meaning and new Isan identity found in the language 

of Isan country music videos distributed on YouTube between 2015 and 2019 and 2) 
to study the communication of meaning and new Isan identity found in the music of 

Isan country music videos distributed on YouTube between 2015 and 2019.
The finding shows that there are many ways in which Isan country music videos 

encode the meaning and identity of new Isan and installs “ Isan”  thinking, belief and 

identity in the public sphere of social perception.   The new Isan boils down the 

selection process to certain aspects of popular Isan culture that are widely known and 

readily understood.  With regard to new Isan and modernization, Isan is not a lockdown 

area.   Rather its culture is open to translation, able to seamlessly assimilate language 

and music elements of other cultures, with the result that its country music is 

presented in a new, interesting and modernized format with a hybrid identity.  On the 

one hand, it is able to retain its traditional Isan culture; on the other, it is ready to 

embrace changes dynamically as required by the social context.  The new Isan reflects 

a process of localization, as testified by the presence of accents or words borrowed 

from other linguistic sources.   When they are presented in Isan country music videos, 

they are pronounced under the dominant control of the local dialect.  Thus, although 

it is open to other cultures, it steadfastly retains its identity - the unique identify of 

Isan people.

Keywords: new Isan identity/ music videos/ Isan country music
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บทนำ
เพลงลูกทุงอีสานในปจจุบันกำลังเปนที่นิยม

ของประชาชนทั่วไป มีการสนับสนุนใหเผยแพรเพลง
ลูกทุงอีสานผานทางสื่อมวลชนทั้งทางวิทยุ โทรทัศน 
สื ่อสิ่งพิมพ ภาพยนตร อินเทอรเน็ต และสื่อที ่วาง
จำหนายตาง ๆ ไดแก เทปบันทึกเสียง แผนเสียง 
วิดีโอ และวีซีดี รวมทั้งมีการนำเพลงลูกทุงอีสานไป
ประกอบกับสื่ออื่น ๆ  อีกมากมาย เชน การใชเพลง
ลูกทุงอีสานไปประกอบการทำภาพยนตร และใชเพลง
ล ูกท ุ  งอ ีสานเป นเพลงประกอบละครโทรทัศน  
นอกจากนี้ยังมีหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพเฉพาะ
กิจเกี ่ยวกับเพลงลูกทุ งอีสานหลายฉบับ อีกทั ้งมี
เว็บไชตที่เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องราวของ
เพลงลูกทุงอีสานผานทางอินเทอรเน็ตดวย จึงสงผลให
เพลงลูกทุงอีสานสามารถเผยแพรออกไปสูชุมชนได
อยางกวางไกลโดยใชเวลาอันรวดเร็ว และแสดงให
เห็นถึงความนิยมเพลงลูกทุงอีสานของประชาชนที่มี
แนวโนมที ่ส ูงขึ ้น (สันติ ทิพนา และราตรี ทิพนา
, 2560 น.4) และโดยเฉพาะอยางยิ่งกระแสโลกและ
เทคโนโลยีปรับตัวมากเทาไหร เพลงลูกทุงอีสานเองก็
ปรับโฉมหนาและสามารถเขาถึงไดงายขึ้นดวยเชนกัน 
ทั ้งจากชองทางออนไลนอยางยูทูบ เฟซบุ ก หรือ     
แอปพลิเคชันฟงเพลงตาง ๆ ท่ีเอ้ือประโยชนตอคนฟง
เพลงใหสามารถเลือกสรร และกำหนดชองทางการฟง
เพลงไดดวยตัวเองในทุกที่ทุกเวลา ซ่ึงในยุคดิจิทัลและ
การเติบโตของสื่อจอภาพนี้เอง ก็ยิ่งทำใหมิวสิกวิดีโอ
เปนสวนสำคัญของความนิยมในเพลงลูกทุงอีสานดวย
เชนกัน

ผูวิจัยไดทบทวนงานวิชาการที่กลาวถึงความ
เปลี่ยนแปลงของอีสาน โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับ

พลังของอีสานในยุคของโซเชียลมีเดียในพื้นที่ของส่ือ
เพลงลูกทุง ดังที่พรเทพ เฮง (2562) ไดเขียนไวใน
วารสาร

รูสมิแลในชื่อเรื ่อง “พลังอีสานซาวนยุคโซ
เชียลฯ ทองถ่ินนิยม ภูธรครอบครองใจ” สรุปใจความ
ไดวา กรณีศึกษา

“พลังอีสานโซเชียลมีเดีย” ที่เห็นชัด และ
เปนผูที่เปดประตูนี้ดวยความบังเอิญก็คือ บทเพลง 
“ไสวาสิบถิ ่มกัน” ของกอง หวยไร ซึ ่งทำคลิปรอง
เพลงตั้งมือถือถายแบบงาย ๆ ดิบ ๆ ไมชัด คลิปแรก
เผยแพรเม่ือ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผานชองยูทูบ 
Thai E-san Indy ซ่ึงม ีคนดูหลายแสนคน และจุด
เปลี่ยนสำคัญอยางยิ่งเกิดขึ้นในอีก 1 ป ตอมา ผาน
แรงเก ื ้อหน ุนผ านรายการ The Voice Thailand 

Season 4 รอบ Knock Out เมื ่อนักรองสาวที ่เขา
ประกวด ไขมุก รุ งรัตน เหม็งพานิช ไดนำบทเพลง 
“ไสวาสิบถิ ่มกัน” มาขับรองและเรียบเรียงดนตรี
แบบพอพรวมสมัย จนเปนที ่กลาวขาน สงผลไปสู
ตนฉบับของบทเพลงนี้ของกอง หวยไร ซึ่งตอมาไดนำ
เพลงมาเรียบเรียงดนตรีและเสียงประสานใหม สราง
ส ังก ัดซาวด ม ีแฮง ข ึ ้นมารองร ับ และม ีคนด ู ถึง 
32,000,000 ลานวิว ในป พ.ศ. 2559

ผูวิจัยไดสำรวจพื้นที่ของวงการเพลงลูกทุง
ของประเทศไทยในชวงระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2558 
เรื่อยมาจนถึงป พ.ศ. 2562 พบวา บนรายงานชารต
เพลงฮิตจากหลากหลายคลื่นวิทยุชื ่อดัง รวมทั้งบน
พื้นที่ยูทูบ เพลงลูกทุงอีสานที่ใชภาษาถิ่นอีสานแบบ
เต็มเพลงไดรับความนิยมจากผูคนในสังคมมากยิ่งข้ึน 
แจงเกิดใหกับนักรองหนาใหมทั้งหญิงชายหลายคนที่
ตอคิวกันดัง เชน กอง หวยไร ลำไย ไหทองคำ แซค 
ช ุมแพ ลำเพล ิน วงศกร เป นต น และได สร าง
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ปรากฏการณใหกับวงการเพลงลูกทุ ง ดวยการใช
ภาษาถิ่นอีสานแบบเต็มเพลง และการนำเสนอดนตรี
ที่แตกตางไปจากเดิม รวมท้ังปรากฏการณมิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุงอีสานรอยลานวิว ถือเปนจุดเปลี่ยนสำคัญ
ตอการเปลี่ยนโฉมหนา ความหมายและอัตลักษณของ
ความเปนอีสานท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ดังที่กลาวมาขางตน เห็นไดชัดวา สิ่งนี้คือ 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการสื่อสารของกระแส
ความเปนทองถ่ินอีสานท่ีกำลังไดรับความนิยม และใน
บริบทนี้ คือ ความเปลี่ยนแปลงของเพลงลูกทุงอีสาน
กับการสื่อสาร

อัตลักษณของคนอีสานผานมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุงอีสานที่กำลังไดรับความนิยม เพราะเพลงลูกทุง
อีสานนั้นไมใชแค

สื่อที่ใหบันเทิงเพียงอยางเดียว หากแตเปน
พื้นที่ในการชวงชิงความหมายในการนิยามความเปน
ตัวตน และผูกติด

อัตลักษณของกลุ มยอยตาง ๆ ในสังคมไว
ดวย และการนำเสนอ “ความเปนอีสาน” ท่ีวันนี้ไดถูก
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และถูกเสิรฟดวยหีบหอใหม ๆ ท่ี
สอดคลองกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี  วัฒนธรรมทองถิ่นอีสานถูกหยิบยกรวม
กับทองถิ ่นอื ่น ๆ ดวยความลื ่นไหลอยางนาสนใจ 
พื้นที่ของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานนั้น เปนพื้นท่ี
ของโลกแหงสัญลักษณที่มีการเขารหัส หรือประกอบ
สรางความหมายและอัตลักษณของคนอีสานเขาไป
ดวย นำมาสูโจทยของการศึกษาครั้งนี้ คือ มิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุงอีสานที่เผยแพรผานยูทูบในชวงป พ.ศ. 
2558- 2562 จะมีการเขารหัสความหมายและอัต
ลักษณอีสานใหมอยางไร ผานองคประกอบดานตาง ๆ 
โดยในบทความวิจัยครั้งนี้จะนำเสนอใหเห็นถึงการ
สื่อสารความหมายและอัตลักษณอีสานใหมดานภาษา 

และดานดนตรี วาจะมีการสรางความหมายและอัต
ลักษณอีสานใหมไวอยางไรบาง

วัตถุประสงค
1. เพื ่อศึกษาการสื ่อสารความหมายและอัต

ลักษณอีสานใหมดานภาษาในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุง
อีสานในปพ.ศ. 2558- 2562

2. เพื ่อศึกษาการสื ่อสารความหมายและอัต
ลักษณอีสานใหมดานดนตรีในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุง
อีสานในปพ.ศ. 2558- 2562

แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ
1.แนวคิดอัตลักษณ (Identity)

อัตลักษณของคนเราไมไดเปนสิ่งที่ติดตัวเรา
มาแตกำเนิด หากแตเปนสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้นมา
โดยสังคมในภายหลัง และการจะนิยามตัวตนวาเรา
เปนใครไดน ั ้น จะเปนไปไดก็ต อเมื ่อเราเขาไปมี
ปฏิสัมพันธหรือสื่อสารกับบุคคลอื่น ดวยเหตุนี้ ดาน
หนึ่งของอัตลักษณจึงเปนปฏิสัมพันธที่เรารูสึกวาเปน
พวกเดียวกันกับคนอ่ืน (self-ascription) และอีกดาน
หน ึ ่ ง  คนอ ื ่นก ็ต องร ู  ส ึ กเช น เด ียวก ับเราด วย 
(ascription by others) ดังนั ้น อัตลักษณจ ึงเปน
ตัวกำหนดขอบเขตวา เราเปนใคร เราเหมือนหรือตาง
จากคนอื่นอยางไร มีใครเปนสมาชิกกลุมเดียวกันกับ
เราบาง เราควรมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนอยางไร และคน
อื่น ๆ ควรจะสานสัมพันธกับเราอยางไร (กาญจนา 
แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2560, น.686)

การกอรูปและการปรากฏตัวของอัตลักษณ 
มีเนื้อหามาจากจิตสำนึกสวนตัวและจิตสำนึกรวมใน
ระดับสังคม ที่เกิดจากการนิยามวา ตัวเองคือใคร 
มีความเปนมาอยางไร แตกตางจากคนอื่น กลุมอ่ืน 
และสังคมอื่นอยางไร และใชอะไรเปนเครื่องหมายใน
การแสดงออกซ่ึงอัตลักษณดังกลาว โดยสามารถแสดง
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ผานสื ่อ สัญญะตาง ๆ ที ่มีอิทธิพลครอบงำภายใน
สังคมนั้น ๆ  เชน ภาษา ศาสนา เครื่องแตงกาย และ
การบริโภค ทำใหอ ัตลักษณกลายเปนสิ ่งท ี ่แปร
เปลี่ยนไปตามบริบทอยางไมรูจบ และเปนคุณสมบัติท่ี
สร างขึ ้นตามสถานการณเฉพาะหนา (อภ ิญญา 
เฟองฟูสกุล, 2546)

ดังนั ้น กระบวนการในการสรางอัตลักษณ 
(process of identity construction) จึงเปนความ
พยายามของผูคนในสังคมที่ตองการจะแสวงหาพื้นที่
ท า งส ั งคมและการแสดงออกทางว ัฒนธรรม
เพื่อเรียกรองสิทธิในการดำรงอยูอยางแตกตางและ
อย างมีความเสมอภาคกับกล ุ มชนอื ่น ป จจ ุบัน
การศึกษาอัตลักษณจึงเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยมอง
วาอัตลักษณเปนสิ่งตายตัว ไมแปรเปลี่ยน เปนสิ่งท่ี
ดำเนินไปอยางมั่นคงควบคูไปกับการดำรงชีวิต มาสู
แนวคิดวาอัตลักษณเปนสิ่งท่ีข้ึนอยูกับบริบทเวลาและ
สถานที่ เปนสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพการณรอบ
ขางและแงมุมที่หลากหลาย เชน ชนชั้น ฐานะทาง
สังคม เพศ สถานะ เพศสรีระ อายุ และอุดมการณ
ทางการเมือง (สิริชญา คอนกรีต , 2556)

จะเห็นไดว า การสื ่อสารอัตลักษณมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ไมหยุดนิ่งตายตัวของวัฒนธรรมตาง ๆ 
หมุนเวียนเปลี่ยนภาพกันอยูทุกวินาที เชนเดียวกับ
การสื่อสารผานมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานที่นับวัน
กลับไดรับความสนใจมากขึ้นจากผูคนในสังคม เปน
อีกหนึ ่งพื ้นที ่ ในการสื ่อสารความหมายหรือการ
สรางอัตลักษณอีสานแบบใหมที่นำเสนอผานสื่อบท
เพลงลูกทุงอีสานดวยนั่นเอง ผูวิจัยจึงนำแนวคิดนี้มา
เพื่อศึกษาตัวตนของคนอีสาน วาจะมีกระบวนการ
สื่อสารความหมายและอัตลักษณอีสานแบบใหมผาน
องคประกอบตาง ๆ ทั้งดานภาษา และดนตรี ที่ถูก

นำเสนอในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ งอีสานเหลาน้ัน
อยางไร 

2. แนวคิดเรื่องมิวสิกวิดีโอ (Music Video)  

มิวสิกวิดีโอ (Music Video) คือภาพประกอบ
เพลงที่ถายทอดความคิดเกี่ยวกับเพลงเปนสื่อกลาง
ระหวางผู ผลิตและคนฟงที ่ตีความหมายและสราง
จินตนาการใหแบบสำเร็จรูป ตั้งแตมิวสิกวิดีโอกำเนิด
ขึ ้น สามารถพิจารณามิวสิกว ิด ีโอในฐานะที ่ เปน
เครื่องมือทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ นิยามของ
มิวสิกวิดีโอในยุคแรก ๆ จึงเปนการผลิตภาพประกอบ
เพลง หรือมีเพลงเปนหลัก ภาพเปนรอง แตปจจุบัน
พบวา มิวสิกวิดีโอเพลงนั้นไมไดยึดถือเพลงเปนหลัก
เนื้อหาของเรื่องไมเกี่ยวกับเพลงก็มี (อมรรัตน ทิพย
เลิศ, 2544, น.121) 

Aufderheide, P. ( อ  า ง ถ ึ ง ใน  อม ร ร ั ตน      
ทิพยเลิศ, 2545, น.455) อธิบายวา มิวสิกวิดีโอเปน
สุนทรียศาสตรทางการสื่อสารที่เปนสัญลักษณของ
ศิลปน นักรอง และเปนชนวนใหเกิดการใชเวลาและ
เงินสำหรับการซื้อหาของกลุมผูบริโภควัยรุ น ซึ่งมี
บทบาทและสำคัญดังนี้ 1. มิวสิกวิดีโอมีบทบาทใน
การเสนอสิ ่งแวดลอม ประสบการณ อารมณ และ
วัฒนธรรมวัยรุน 2. มิวสิกว ิดีโอเปนพื ้นฐานทาง
การตลาดของเพลงสมัยนิยม 3. มิวสิกวิดีโอมีรูปแบบ
เฉพาะที่ใชเปนสื่อเพ่ือการโฆษณาของบริษัทเทปเพลง 
และ 4.  ม ิวส ิกว ิด ี โอม ีอ ิทธ ิพลในการสร  างฝน 
จินตนาการ และวัฒนธรรมวัยรุน

ผูวิจัยนำแนวคิดมิวสิกวิดีโอ มาเพื่อทำความ
เขาใจความหมายผานองคประกอบของภาพและเสียง 
รวมทั้งบทบาทของมิวสิกวิดีโอ และนำมาเปนกรอบ
แนวทางการวิเคราะหมิวสิกวิดีโอ ที่บรรจุความหมาย 
เร ื ่ องราวส ิ ่ งแวดล อม ประสบการณ   อารมณ  



วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิดา ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2564) 6

อุดมการณ และวัฒนธรรมของกลุ มตาง ๆ เอาไว 
รวมทั้งนำแนวคิดนี้มาเพ่ือเปนแนวทางในการคัดเลือก 
วิเคราะหการสรางความหมายและอัตลักษณอีสาน 
โดยวิเคราะหจากองคประกอบตาง ๆ ภายในมิวสิกวีดี
โอเพลงลูกทุ งอีสานที่สราง จำลอง หรือฉายภาพ
ความหมายและอัตลักษณความเปนอีสาน (แบบใหม) 
เอาไว
3. แนวคิดเก่ียวกับทองถ่ินนิยม (Localism)

ทองถิ่นนิยม หมายถึง แนวคิดและปฏิบัติการ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมใด ๆ ที่
ยึดเอาทองถิ่นเปนจุดเริ่มตนและหนวยสำคัญในการ
วิเคราะห ในความหมายอยางกวางขวางของทองถ่ิน
นิยมนั้น มนุษยทุกคนในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม
ต างก ็ม ีพ ันธะผ ูกพ ัน ความทรงจำ จ ินตนาการ 
ประสบการณชีวิต และนิยามเกี่ยวกับพื้นที่หรือถิ่นท่ี
เฉพาะเปนของตนเอง มนุษยทุกคนมีศักยภาพและ
ความสามารถสื่อสาร และนำเสนออัตลักษณและ
ความเปนทองถิ่นของตนเองในรูปแบบตาง ๆ เชน 
เรื ่องเลา บันทึก การแสดง ฯลฯ (พัฒนา กิติอาษา , 

2546, น.106)
นอกจากนี้ทัศนะการมองเรื่องทองถิ่นนั้น จิร

วุฒิ เสนาคำ (2547) ไดตั้งขอสังเกตจากการมองเรื่อง
พื้นที่ของอริฟ เดอรลิค ผูเชี่ยวชาญจีนศึกษาในการ
มองเรื่องพ้ืนท่ีท่ีนักวิชาการจำแนกไดสองแนวคือ กลุม
แนวคิดพ้ืนท่ีผูกมัด (place-bound) และกลุมแนวคิด
พ้ืนท่ีในฐานะฐาน (place-based) แมพ้ืนท่ีกับทองถิ่น
อาจจะมิใชสิ่งเดียวกัน แตจิรวุฒิ ไดเสนอวา แนวคิด
วาดวยทองถ่ินก็สามารถจำแนกไดสองแนวเชนกัน คือ 
ทองถิ่นผูกมัด (local-bound) และทองถิ่นในฐานะ
ฐาน (local-based) โดยที่แนวคิดทองถิ่นผูกมัดมอง
ทองถิ่นคลายกลองบรรจุ (local as Container) และ
การเมืองวัฒนธรรมและภูมิปญญา คือ สิ่งที่ถูกบรรจุ

หรือถูกขังไวภายในกลอง ไมไดรับผลกระทบจากสิ่งท่ี
อยูนอกกลอง และมองการเมืองวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาในฐานะที่เปนของทองถิ่นมีความบริสุทธิ์ ไม
ปนเปอน แนวคิดนี้คือที่มาของสำนึกทองถิ่นนิยมท่ี
อันตราย แตแนวคิดทองถิ่นในฐานะฐานมองทองถ่ิน
แบบทองถิ่นขามทองถิ่นทองถิ่นที่สัมพันธและไดรับ
อิทธิพลจากทองถิ่นอื่น ถูกแทรก เชื่อม ทับพาด และ
พาดทับทองถิ่นอื่นและสวนอื่นของโลก สิ่งที่อยูใน
ทองถิ่นมิใชของทองถิ่นโดยสมบูรณ เปนเอกเทศและ
เบ็ดเสร็จไมวาสิ่งนั้นจะเปนภูมิปญญา การเมืองและ
วัฒนธรรม แตคือสิ่งที่ถูกแทรกและไดรับผลกระทบ
จากขางนอกและสงผลกระทบตอขางนอก ทองถิ่นจึง
กลายเปนทองถิ ่นในฐานะที ่นั ่งที ่มิใชที ่ฝ งของภูมิ
ปญญาวัฒนธรรมการเมืองและผูคนและเนื่องจากคน
ที่นั ่งบนทองถิ่นมิไดถูกฝง จึงไมจำเปนตองสัมพันธ
หรือเปนสวนหนึ่งของทองถิ่นเพียงทองถิ่นเดียวและ
พื้นที่เดียว ทั้งไมถูกครอบและจองจำไวดวยความเปน
ทองถ่ิน แนวคิดวาดวยทองถ่ินของอัปปาดูรัยจึงจัดอยู
ในกลุมท่ีสองและการมองความเปนทองถ่ินจากทัศนะ
ของอัปปาดูรัยอาจจะชวยใหเราเขาใจปรากฏการณ
ความเปนทองถิ่นในสังคมไทยไดดีกวาแนวคิดแรกซ่ึง
เพอฝนถึงอดีตที่ดีงามที่ไมมีวันเจอะเจอ (nostalgia) 
ปจจุบ ันทองถิ ่นของไทยเองก็มิอาจถือไดว าเปน
ทองถิ ่นบริสุทธิ ์แตเปนทองถิ ่นที ่รวมโลกาภิว ัตน 
(globalization) สากลนิยม (globalism) และทุน
นิยมโลกเขาไว (จิรวุฒิ เสนาคำ, 2547,น.105-106) 
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดนำทัศนะที่มองทองถิ่นอีสาน
ในฐานะฐาน ( local-based) กล าวค ือ การมอง
ทองถิ ่นแบบทองถิ ่นขามทองถิ ่น ทองถิ ่นอีสานท่ี
สัมพันธและไดรับอิทธิพลจากทองถิ่นอื่น ถูกแทรก 
เชื่อม ทับพาด และพาดทับทองถิ่นอื่นและสวนอ่ืน
ของโลก สิ่งที่อยูในทองถิ่นอีสานมิใชของทองถิ่นโดย
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สมบูรณ เปนทองถิ่นอีสานที่ไมบริสุทธิ์ เพราะเปน
ทองถิ่นที่รวมโลกาภิวัตน (globalization) สากลนิยม 
(globalism) และทุนนิยมโลกเขาไวดวย จึงทำให
หน  าตาและความหมายของความเป นอ ี ส าน
เปลี่ยนแปลง ลื่นไหลอยางไมหยุดนิ่ง 

4. แนวคิดเรื่องการผลิตและการผลิตซ้ำทาง
วัฒนธรรม (Concept of Production and 

Reproduction)
การศ ึกษาว ัฒนธรรมศ ึกษาตามแนวคิด

ว ิลเล ียมส  สามารถสรุปเอกล ักษณเด น โดยใช
การศึกษาของ กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หิน
วิมาน (2560, น.661-663) อธิบายไวสามประเด็น
ดังนี้

ประการแรก วิลเล ียมสปฏิเสธการจำแนก
วัฒนธรรมออกเปนลำดับชั้นตามทฤษฎีของลาวิส ซ่ึง
เปนแนวคิดกระแสหลักในโลกวิชาการตะวันตกในยุค
นั้นที่ไดแบงระดับของวัฒนธรรมออกเปนลำดับชั้นคือ 
วัฒนธรรมชั้นสูง วัฒนธรรมชั้นกลางและวัฒนธรรม
มวลชน แตวิลเลียมสปฏิเสธการจัดแบงดังกลาว โดย
กลาวว าในยุคป จจ ุบ ันไม ม ีพ ื ้นที ่ เฉพาะสำหรับ 
“วัฒนธรรม” หรือ “ศิลปะ” ของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง
อีกตอไปแลว ไมวาจะเปนดนตรีแนวแร็พ เรฟ และ
ฮิพฮอพ ตางก็ลวนเปน “ศิลปะ” ที่ถูกผลิต/ลงทุน
เผยแพร/ขาย/ซื ้อ/บริโภค และเพื ่อแสวงหากำไร
เหมือนกันท้ังส้ิน ดังนั้น ผลผลิตทางวัฒนธรรมทุกชนิด
จึงเสมอภาคกันไปหมด ไมมีลำดับชั้น โดยวิลเลียมสได
แบงวัฒนธรรมเสียใหมออกเปน 2 ประเภทคือ

1. วัฒนธรรมที่มีชีวิตอยู (lived culture) อัน
หมายถึง วัฒนธรรมทุกอยางที่มีอยูในชวงเวลาหนึ่ง
และในสถานที ่หนึ ่ง และเฉพาะคนที ่ม ีช ีวิตอย ู ใน
ชวงเวลาและสถานที่นั้นเทานั้น ที่จะเขาถึงหรือสมัผัส

กับวัฒนธรรมดังกลาวได เชน ขนมไทยสมัยอยุธยา
หรือรัตนโกสินทรตอนตนมีหลากหลายชนิด และจะมี
เพียงชาวสยามที่มีชีวิตอยูในยุคนั้นที่จะรับรูหรือเคย
ล้ิมชิมรสชาติขนมเหลาน้ีเทาน้ัน

2. วัฒนธรรมที่ไดรับการบันทึกไว (recorded 

culture) อัน ไดแก บางสวนเสี้ยวของวัฒนธรรมที่มี
ชีวิตอยูในกลุมแรก และไดรับการบันทึกหรือผลิตซ้ำ
เพื ่อสืบทอดตอมา ซึ ่งวิลเลียมสเรียกอีกคำหนึ่งวา 
“วัฒนธรรมแหงยุคสมัย” (culture of the period) 
เชน ขนมไทยในอดีตอาจจะมีหลายชนิดก็จริง แตท่ี
ไดรับการสืบทอดเอาไวจนถึงปจจุบันมีอยูเพียงไมก่ี
ชนิดเทานั ้น (เชน ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด 
เม็ดขนุน ซาหริ่ม ทองมวน เปนตน) แตยังมีขนมอีก
หลาย ๆ ชนิดท่ีเริ่มเลือนหายไปแลวในยุคสมัยปจจุบัน 
(เชน เสนหจันทร โสมนัส จามงกุฎ บุหลันดั้นเมฆ
เปนตน) 

ประการที ่สอง ในทัศนะของวิลเล ียมสนั้น 
วัฒนธรรมที่ไดรับการบันทึกไวถือเปนสวนหนึ่งของ
ประเพณีในการเล ือกสรร (selective tradition) 
กลาวคือ ผูคนในทุกสังคมจะมีกระบวนการจัดระบบ
และจัดลำดับความสำคัญของวัฒนธรรมทั้งหลายไว 
และเนื ่องจากในทุกวันและในชีวิตประจำวันของ
คนเรามีวัฒนธรรมที่ถูกสรางขึ้นใหมอยูตลอดเวลา 
(หรือเปน วัฒนธรรมที่มีชีวิตอยู) แตประเพณีในการ
เลือกสรรจะทำหนาที ่คัดเลือกใหเฉพาะวัฒนธรรม
บางอยางเทานั้นที่ถูกผลิตใหมีชีวิตยืนยาวตอไป (หรือ
กลายเปนวัฒนธรรมที ่ไดร ับการบันทึกไว) และที่
สำคัญประเพณีในการเลือกสรรนี้มักมีผลประโยชน
บา งอย  า งแอบแฝงอย ู  เ บ ื ้ อ งหล ั ง เ สมอ  เ ช น 
ผลประโยชนทางชนชั้นผลประโยชนทางสุนทรียะ 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจการเมือง วิลเลียมส ย้ำวา
ทุกคร้ังท่ีเราวิเคราะหเรื่องกระบวนการผลิต / ผลิตซ้ำ
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ทางวัฒนธรรม (cultural production / reproduction)
โดยผานประเพณีในการเลือกสรรแลวตองถามเสมอ
วา มีวัฒนธรรมอะไรบางที่ถูกคัดเลือกเพื่อสืบทอดไว 
กระบวนการคัดเล ือกน ั ้นทำอยางไร และทำไม
วัฒนธรรมดังกลาวจึงไดผานการผลิตซ้ำเอาไว

ประการที่สาม วิลเลียมสไดเสนอไวในหนังสือ 
The Long Revolution ก็คือโครงสรางแหงความรูสึก 
(structure of feeling) ซึ่งถูกพิจารณาวาเปนหนึ่งใน
หัวใจหลักในงานความคิดของวิลเลียมสที่พยายามทำ
ความเขาใจวัฒนธรรมในฐานะประสบการณร วม 
(shared experience) ของผูคน เนื่องจากวัฒนธรรม
เกี่ยวโยงกับคนและชีวิตของผูคนท่ีสอดแทรกอยูในน้ัน 
เพราะฉะนั้นในแตละกลุมสังคมผูคนตางก็จะถักทอ
อารมณ ความคิด วิถีชีวิต แบบแผนคานิยม ความรูสึก
รวมกันบางอยางที ่มีลักษณะเฉพาะกลุ มเฉพาะตัว 
และกลายเปนวัฒนธรรมแหงยุคสมัย (culture of 

the period) ของพวกเขานั่นเอง อาทิ คนอีสานได
กลิ่นปลาราก็ไมตางจากคนยุโรปไดกลิ่นเนยแข็ง ท่ี
สื ่อสารความรูสึกในระดับจิตสำนึกและอารมณอัน
สะทอนใหเห็นแบบแผนทางวัฒนธรรมของคนกลุมนั้น
เฉกเชนเดียวกับตัวอยางของการท่ีคนเมืองเหนือไดฟง
เพลงซอและคนปกษใตไดดูหนังตะลุง ตางก็สามารถ
ส ื ่อสารส ัมผ ัสแบบแผนทางว ัฒนธรรมในฐานะ 
“โครงสรางแหงความรูสึก” ถึงความเปนกลุมสังคม
เดียวกัน ท้ังนี้วิลเลียมสเชื่อวาทุกครั้งท่ีเราวิเคราะหตัว
บท (text) ในการสื่อสาร ไมวาจะเปนบทกวี นวนิยาย 
ละคร เพลง ศิลปะพื้นบานหรือภาพยนตร สิ ่งที่ซุก
ซอนอยูในระดับลึกใตตัวบทเหลานั้นก็คือโครงสราง
แหงความรู สึกของทั ้งผู ผลิตและผู เสพผลงานทาง
วัฒนธรรมดังกลาวดวย 

ผูวิจัยนำแนวความคิดนี้มานำมาประยุกตใชกับ
การศึกษาในครั้งนี้ดวย เพราะเปนการศึกษาเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมของคนอีสาน โดยเฉพาะการสื่อสารเรื่องอัต
ลักษณของคนอีสานที่ถูกบรรจุอยูในทั้งเนื้อรอง และ
ภาพของมิวสิกวิดีโอเหลานั ้นดวย ในองคประกอบ
ดานภาษาอีสาน ดนตรีอีสาน ก็ล วนแลวแตเปน
การศึกษาในประเด็นของวัฒนธรรมอีสานในดานตาง 
ๆ ท่ีมีการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม และสิ่งท่ีนาสนใจของ
การศึกษาคร้ังน้ี คือ การศึกษาอัตลักษณอีสานใหมบน
พื้นที่ของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสาน วาการผลิต
ความหมายอัตลักษณอีสานแบบใหมดานภาษาและ
ดนตร ี  จะม ี ก ร ะบวนการค ั ดส ร ร  ( selective 

tradition) อัตลักษณอีสานเหลานั้น สูการรับรูของ
ผูชมอยางไรบาง 

ระเบียบวิธีวิจัย
การว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ เป นการว ิจ ัยเช ิ งค ุณภาพ 

(Qualitative Research)  โ ด ย ใ ช  เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ใ น
การศ ึกษา ค ือ การว ิ เคราะห ต ั วบท ( textual 

analysis) หมายถึง การวิเคราะหมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุงอีสานท่ีเผยแพรผานยูทูบในปพ.ศ. 2558- 2562

จำนวนทั้งสิ้น 30 มิวสิกวิดีโอ โดยมีมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุงอีสานท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ดังน้ี
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โดยผู ว ิจ ัยได สร างเกณฑในการว ิเคราะห
ความหมายและอัตลักษณอีสานใหมผานองคประกอบ
ตาง ๆ ของมิวส ิกว ีด ีโอเพลงล ูกท ุ  งอ ีสานทั ้ ง 2

องคประกอบ ดังนี้
1.  การสร  างอ ัตล ักษณ อ ีสานด  านภาษา 

หมายถึง ภาษาถิ่นอีสาน สำเนียงอีสาน ในเนื้อเพลง
และท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอ

2.  การสร างอ ัตล ักษณอ ีสานด านดนตรี  
หมายถึง กลุมวัฒนธรรมดนตรีอีสาน ประเภทของ
เครื่องดนตรีอีสาน การเลนเครื่องดนตรีอีสาน ในเนื้อ
เพลงและท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอ

ผลการวิจัย
1.  การสร างอัตล ักษณอ ีสานด านภาษา

หมายถึง ภาษาถ่ินอีสาน สำเนียงอีสาน ในเนื้อเพลง
และท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอ

1.1 ภาษาถ ิ ่นอีสาน ผลการว ิจัย พบวา
มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานสวนใหญใชภาษาอีสาน
ในตระกูลลาวมากที่สุด เนื่องจากชาติพันธุที่เปนชน
กลุมใหญของภาคอีสานคือ ชาติพันธุไทยลาว ดังน้ัน
ภาษาถิ่นที ่ปรากฏมากที่สุดจึงเปนภาษาอีสาน ซ่ึง

คลายคลึงกับภาษาลาวดวยนั่นเอง โดยมีรูปแบบการ
ใชภาษาในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสาน 2 รูปแบบ 
ดังน้ี

1.1.1 การใชภาษาถิ่นอีสานผสมผสานกับ
ภาษาไทยมาตรฐาน มีการใชภาษาถิ ่นอีสานทั้งใน
สวนของชื่อเพลงและเน้ือรอง ตัวอยางการใชภาษาถ่ิน
อีสานในการตั ้งชื ่อเพลง เชน เพลงฮอน เพลงเซ้ิง 
เพลงซางวา เพลงคิดฮอดถิ ่น เพลงเบิดแลวบอฮัก 
เพลงเลาะทง เพลงไหงหงอง เพลงโสดโสตาย เปนตน 
ภาษาถิ่นอีสานที่ถูกหยิบขึ้นมาสื่อสารเปนชื่อเพลงใน
ครั้งนี้นั้นมักจะเปนคำอีสานที่แปลก ๆ และทำใหคน
เกิดความสงสัย แตก็สามารถเปนคำที่ติดหูไดงาย อีก
ท้ังยังพบการใชภาษาถ่ินอีสานผสมผสานกับภาษาไทย
มาตรฐานในการตั้งชื ่อเพลง ยกตัวอยางเชน เพลง
เทพบุตรใจหมา (บักพาก) ของศิลปน ฐา ขนิษ ที่มี
การใชชื ่อเพลงดวยภาษาไทยมาตรฐาน แตก็มีการ
วงเล็บตอนทายดวยภาษาอีสาน ดวยคำวา “บักพาก” 
หรือในชื่อเพลง อายเฮ็ดทุกวิถีทาง จะเห็นไดวา มีการ
ผสมผสานภาษาถิ่นอีสานกับภาษาไทยมาตรฐานได
อยางลงตัว โดยใชคำวา “อาย” ท่ีแปลวา พ่ีชาย และ
คำวา “เฮ็ด” ท่ีแปลวา “ทำ” มาใชคูกัน โดยก็ถือเปน

1. เพลงอายมีเหตุผล  2. เพลงสเตตัสถืกถ่ิม 3. เพลงโอละนอ
4. เพลงคิดฮอดถ่ิน 5. เพลงทดเวลาบาดเจ็บ 6. เพลงไหงงอง
7. เพลงใหนองไปสา 8. เพลงซางวา 9. เพลงหอหมกฮวกไปฝากปา   
10. เพลงYou Let Me Down (คึดนำ) 11. เพลงเบิดแลวบอ..ฮัก 12. เพลงเฮ็ดทุกวิถีทาง
13. เพลงโสดโสตาย 14. เพลงเทพบุตรใจหมา (บักพาก) 15. เพลงฝายผูกแขนเปอนเหง่ือ  
16. เพลงสาวนุงซ่ิน (บาสโลป) 17. เพลงคารถแห..แววับ 18. เพลงฮักฮักฮัก
19. เพลงสิริท่ีรัก  20. เพลงใหเคอรี่มาสงไดบ 21. เพลงนักเลงบยาน
22.เพลงสาเนาะอาย 23. เพลงสะออนอีสาน 24. เพลงฮอน
25.เพลงแคคนคุย 26. เพลงเลาะทง (หาแย หาก๊ิโปม กุดจี่) 27. เพลงเซ้ิง
28.เพลงคิดฮอดเดอ 29. เพลงอายมันหมอลำ 30. เพลงสุขขีหม่ัน
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การผสมผสานดานภาษาที ่ทำใหเกิดความไพเราะ
สวยงามแตยังคงไวซ่ึงภาษาอีสานดวยนั่นเอง

1.1.2 การใชภาษาถิ่นอีสานผสมผสานกับ
ภาษาต  า งประ เทศ  ม ี การผสมสานคำศ ั พท
ตางประเทศหรือภาษาตางประเทศเขามาใชท้ังในสวน
ของชื่อเพลง และในเนื้อรอง ยกตัวอยางการตั้งชื่อ
เพลง เชน เพลง  You Let Me Down (คึดนำ) ของ
ศิลปน ฐา ขนิษ ที่รวมรองเพลงกับกอง หวยไร ก็มี
การนำเสนอใหเห็นถึงการใชภาษาอังกฤษมาตั้งเปน
ชื่อหลักของเพลง และวงเล็บตอนทายดวยภาษาอีสาน 
ดวยคำวา “คึดนำ” ที่สามารถแปลความหมายไดวา 
เปนหวง เปนกังวล หรือในเพลงสเตตัสถืกถิ่ม ของ
ศิลปน บอย พนมไพร ก็หยิบคำศัพทตางประเทศที่
เกี่ยวกับการใชสื่อโซเชียลมีเดียอยางเฟซบุก ในการต้ัง
สถานะหรือสเตตัสและตอทายดวยคำวา “ถืกถิ่ม” ที่
นำเสนอใหดูนาสนใจเพิ่มข้ึน

การใชภาษาตางประเทศเขามาผสมสานกับ
ภาษาถ ิ ่นอ ีสานน ั ้นม ีอย ู  ในหลายม ิวส ิกว ิด ี โอ 
ยกตัวอยางเชน เพลงโอละนอ ของศิลปนกอง หวยไร 
ที่เนื้อเพลงมีการใชภาษาถิ่นอีสานและผสมผสานกับ
คำศัพทตางประเทศเขามาทั ้งคำวา “It's my life 

man free style” และคำวา “ก็อบโคเรีย” โดยเนื้อ
เพลงบอกเลาวิถีชีวิตของลูกผูชายอีสานที่ถึงแมวาจะ
ไดรับความนิยมของวัฒนธรรมอื่นเขามา ทั้งเรื่องการ
แตงกายแบบสไตลเกาหลี การฟงเพลงอินดี้ตามแบบ
ฉบับบอยแบนด แตก็ยังคงไวซึ่งตัวตนของคนอีสานท่ี
ยังไมลืมเชื้อชาติเผาพันธุของตัวเอง ยังคงจดจำวิถี
ชีวิต อาหารการกิน รวมทั้งยังคงรักษาวัฒนธรรมของ
อีสานไว แมวาคนอีสานจะไปอยูที่หนแหงใด แตก็ยัง
ไมลืมรากเหงาความเปนตัวตนของคนอีสาน หรืออีก
หนึ่งตัวอยางในมิวสิกวิดีโอเพลง You Let Me Down 

(คึดนำ) ของศิลปน ฐา ขนิษ ท่ีมารวมรองเพลงกับกอง 

หวยไร ซ่ึงเปนเพลงประกอบภาพยนตรเร่ืองฮักแพง ก็
มีการนำภาษาอังกฤษมาใชเพื่ออธิบายความรูสึกของ
สาวหมอลำอกหักช ้ำร ัก ผ านเน ื ้อเพลงดวยการ
ผสมผสานภาษาตางประเทศอยางนาสนใจ
เพลง You Let Me Down (คึดนำ)  
ศิลปน ฐา ขนิษ ft.ทาวคำสิงห 

“...อายเอยสาวหมอลำดอกคือนอง
น้ำตานองเต็มสองฝง

ยอนอายลืมแมนความหลัง
ทุกอยางมันพังก็เพราะเธอ

I'm crying, I'm so sad

You playboy, you bad boy

You let me down อูฮู อูฮู ยิเฮ...”

จะเห็นไดว า การผสมผสานคำศัพทหรือ
ภาษาตางประเทศเขามาในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุง
อ ีสานน ั ้น ถ ือเป นอ ีกหน ึ ่ งกลย ุทธ  ในการสร าง
ความหมายและอัตลักษณอีสานใหมผานตัวบทหรือ
เนื้อเพลงลูกทุงอีสาน ทำใหเห็นถึงการสื่อสาร 2 ดาน 
กลาวคือ ดานแรก ทำใหภาษาอีสานถูกยกระดับทำให
เพลงล ู กท ุ  ง อ ี ส านพ ัฒนา ไปส ู  ค ว ามท ั นส มัย 
( modernization)  แ ล ะ เ ป  น ค ำ ศ ั พ ท  ท ี ่ ใ ช  ใ น
ชีวิตประจำวัน สอดคลองตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไป แตในขณะเดียวกันอีกดานหนึ่งก็นำเอาภาษาโลก 
(global language)  ผ านกระบวนการทำให  เปน
ทองถิ่น (Localization) แบบอีสาน หรือเรียกวา ถูก
ทำใหเปนแบบอีสาน ที่ทำใหผูรับสารหรือคนฟงเพลง
ในภาคอื่น ๆ นั้น สามารถเขาใจความหมายของเพลง
มากยิ ่งขึ ้น การใชภาษาถิ ่นอีสานและผสมผสาน 
ภาษาตางประเทศจึงทำใหมีกลุมผู ฟงเพลงที ่ไมใช
เฉพาะคนอีสาน แตยังครอบคลุมถึงคนภาคอ่ืน ๆ ดวย 
อีกท้ังทำใหเห็นการพัฒนาของสังคมอีสานดวยเชนกัน
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1.2 สำเนียงอีสาน ผลการวิจัยพบวา การนำ
ภ า ษ า ไ ท ย ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ ค ำ ศ ั พ ท  ห รื อ
ภาษาตางประเทศมาใชในเพลงนั้นมีการปรับสำเนียง
ในการออกเสียงของคำเหลานั ้นดวยสำเนียงอีสาน 
เปนลักษณะของภาษาพูดที่คุนชินในชีวิตประจำวัน 
เป  นภาษาไทยมาตรฐานสำ เน ี ยง อี สาน หรื อ
ภาษาอังกฤษในสำเนียงอีสานดวยนั่นเอง ดังจะเห็นได
ในมิวสิกวิดีโอเพลงเบิดแลวบอฮัก ของศิลปน ขาว
ทิพย ธิดาดิน ที่มีการใชคำศัพทตางประเทศมาแต
ออกเสียงดวยสำเนียงอีสาน อยางเชนคำวา  “...เคย
โพสต เคยแท็ก..” หรือคำวา “แคปชัน”
เพลง เบิดแลวบอ..ฮัก    
ศิลปน ขาวทิพย ธิดาดิน 

“…เคยโพสต เคยแท็ก ถึงนองอยู ประจำ       
ไปไสมาไส กะเอ้ินกะถาม ปานอยูนำกัน 

เทียวไลนวาคิดฮอด มาจอดหนาจอทุกวัน     
คำคมอมย้ิม แคปชันหวาน ๆ อายกะสงมาใหอาน อยู
บเซา 

แตตอนนี้บฮู เปนหยัง หลาย ๆ อยางเบิ่งทรง
เงียบเหงา 

อายบโทร บแท็ก บไลนหาคือเกา ค ือ เฮา ฮัก
กันใหม ๆ ..” 

การผสมผสานภาษาตางประเทศเขามาใน
เพลงน ั ้น ย ังแสดงให เห ็นถึงอ ัตล ักษณล ูกผสม 
(hybrid) ของภาษาในพ้ืนท่ีของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุง
อีสานนั้น ถึงแมวาพื้นที่ของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุง
อ ีสานจะอน ุญาตให ภาษาอ ื ่น ๆ ท ั ้ งภาษาไทย
มาตรฐาน คำศัพทหรือภาษาตางประเทศเขามา
ผสมผสาน แตผู วิจัยสังเกตวา คำที่หยิบยืมมาจาก
ภาษาอื่นเหลานั้นกลับถูกใชสื่อสารดวยสำเนียงแบบ
ทองถิ ่นอีสาน แสดงใหเห็นการตอสู ของความเปน
อีสานที่ดานหนึ่งแมจะรับวัฒนธรรมอื่นเขามา ทำให
อ ี ส านถ ู กยกระด ับพ ัฒนาไปส ู  ค วามท ันส มัย 
(modernization) และอีกดานหนึ่งก็มีกระบวนการ
ปรับใหเปนทองถ่ิน (Localization) ดังจะเห็นไดชัดใน
เรื ่องของสำเนียงของคำที ่หยิบยืมมาจากภาษาอ่ืน
เหลานั้น กลับถูกควบคุมดวยการออกสำเนียงแบบ
ทองถิ ่นอีสาน แสดงใหเห็นการตอสู ของความเปน
อีสาน ที่ยังคงรักษาความเปนตัวตนของคนอีสานไว
อยางเขมขน เพราะจุดมุงหมายของการสื่อสารครั้งนี้
ไมไดสื่อสารเฉพาะคนอีสาน แตขยายกลุมผูฟงเพลง
นอกวัฒนธรรมอีสานอีกดวย 
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ตารางท่ี 1 คุณลักษณะของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานท่ีพบในดานการสรางอัตลักษณอีสานดานภาษา
เกณฑ อัตลักษณอีสาน

ดานภาษาแบบเกา
การรื้อสรางความหมาย

อัตลักษณอีสานดานภาษาแบบใหม

1. เครื่องบงช้ีอัตลักษณตอีสานดานภาษา (Isan language Identity Marker)
� ภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถ่ินอีสาน มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ซ่ึงแบงตามภาษาพูดไดเปน 
3 กลุมใหญ คือ
1.กลุมวัฒนธรรมไทย-ลาว 
2.กลุมวัฒนธรรมเขมร-สวย (กยู) 
3.กลุมวัฒนธรรมไทยโคราชหรือไทยเบิ้ง 

- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานมีกระบวนการคัดสรร (selection) ภาษาถิ่น
อีสานเฉพาะบางวัฒนธรรมขึ้นมา โดยสวนใหญจะเปนภาษาถิ่นอีสานในกลุม
ภาษาไทย-ลาว 
- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานมีการเพิ่มส่ิงใหมเขามา เชน ภาษาไทยมาตรฐาน 
คำศัพทหรือภาษาตางประเทศ เปนการสื่อสาร 2 ดาน คือ ดานหนึ่งยังคง
รักษาภาษาถิ่นอีสานแบบด้ังเดิมท่ีมีอัตลักษณเฉพาะตัวไว และอีกดานคือ การ
เปดรับวัฒนธรรมสวนอื่นเขามา                                  

� สำเนียงอีสาน สำเนียงอีสานมีความหลากหลาย
เชน ภาษาลาวเวียงจันทน
ภาษาลาวเหนือ ภาษาลาว
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาลาวใต เปนตน

- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานมีกระบวนการคัดสรร (selection) สำเนียง
อีสานเฉพาะบางสำเนียงเทาน้ันในการส่ือสาร 
- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานมีการปรับสำเนียงภาษาอื่นที่เพิ่มเขามาใหเปน
สำเนียงแบบอีสาน

2. การส่ือสารความหมายอัตลักษณอีสานดานภาษา

� การแสดงอัตลักษณ
ภาษาอีสาน

ภาษาถิ่นของอีสานนอกจากจะใชเพื่อการ
สื่อสารระหวางบุคคล และในสังคมอีสาน
แลว ภาษายังแสดงออกซึ ่งว ิธ ีคิดและ
ล ักษณะเฉพาะของคนอ ีสาน และมี
ประวัติศาสตรเกี ่ยวกับวัฒนธรรมภาษา 
และรากเหงาของคนอีสาน

- ภาษาอีสานมีความเปนอัตลักษณเฉพาะตัว และมีความหลากหลาย แตก็
สามารถคัดสรรเพื่อนำเสนอในการสรางการรับรูได และภาษาอีสานถือเปน
เครื่องบงช้ี (identity marker) ท่ีส่ือสารถึงความเปนอีสานท่ีเขมขนท่ีสุด
- เปนการสื่อสารอัตลักษณอีสานดานภาษาดวยการผสมผสานกระแสโลกา
ภิวัตนเขากับความเปนทองถิ่นอีสาน (Glocalization) กลุมตัวอยางมิวสิก
วิดีโอเพลงลูกทุงอีสานไมไดปฏิเสธการนำภาษาอื่นหรือทองถิ่นอื่น ๆ เขามา 
เปดพ้ืนท่ีอนุญาตใหทั้งภาษาไทยมาตรฐาน คำศัพทหรือภาษาตางประเทศเขา
มาผสนผสานในเน้ือเพลง โดยท่ีอีสานเองก็ไมจำเปนตองละท้ิงอัตลักษณภาษา
อีสานแบบด้ังเดิมไป แตกลับบังคับใหภาษาอื่น ๆ ท่ีนำมาใชในเพลง ถูกใชดวย
ระบบสำเนียงแบบอีสาน มีกระบวนการปรับใหเปนทองถิ่น (Localization) 
และทำใหเกิดเปนอัตลักษณที่ผสมผสาน (hybrid) ระหวางความเปนอีสานกับ
ความเปนโลก ทำใหภาพของสังคมอีสานดูเปนสังคมท่ีรวมสมัย ถือเปนกลวิธีที่
สำคัญที่ทำใหมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานสามารถสื่อสารไปยังกลุมผูฟงในวง
กวางได
- ภาษาอีสานกำลังส่ือสาร 2 ดาน คือ ดานหน่ึงส่ือสารกับคนในกลุมวัฒนธรรม
อีสาน ท่ีบอกเลาเร่ืองราวชีวิต ความเปนอัตลักษณเฉพาะตัว และรากเหงาของ
คนอีสานท่ีตองใชภาษาอีสานเปนตัวแทนของคนรวมวัฒนธรรมเดียวกัน ภาษา
ถิ่นอีสานจึงเปนกลวิธีหนึ่งที่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทงอีสานนำมาใชเพื่อเปนการ
สื่อสารเฉพาะกลุม เชื่อมโยงประสบการณรวมของคนอีสาน ความรูสึกนึกคิด
กับคนในวัฒนธรรม ตองพูดภาษาเดียวกันจึงจะเขาใจกัน และอีกดานหน่ึงเพื่อ
สื่อสารกับคนภายนอกทำใหคนภูมิภาคอื่น ๆ สามารถรับรูถึงความเปนอีสานท่ี
มีอัตลักษณดานภาษาท่ีเฉพาะตัว
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2. การสร างอ ัตล ักษณอ ีสานดานดนตรี 
หมายถึง กลุมวัฒนธรรมดนตรีอีสาน ประเภทของ
เครื่องดนตรีอีสาน การเลนเครื่องดนตรีอีสาน ใน
เนื้อเพลงและท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอ

2.1 กล ุ มว ัฒนธรรมดนตร ีอ ีสาน พบวา
มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานสวนใหญนำเสนอใหเห็น
ถึงกลุมดนตรีอีสานเหนือ คือ “วัฒนธรรมหมอลำ-
หมอแคน” โดยเน ื ้อเพลงส วนใหญจะส ื ่อความ
หมายถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานท่ีสอดคลองกับของหมอ
ลำหรือการลำ ดังจะเห็นในเพลงอายมันหมอลำ 
ที่กลาววา หมอลำเปรียบดังเคมีที่ลงตัวของลูกอีสาน 
และสามารถรองไดโดยไมไดอายใคร
เพลง อายมันหมอลำ
ศิลปน มนตแคน แกนคูน 

“...อายฮองบเกงเดอเพลงอินด้ี
เพราะใจของอายคนนี้ เคมีมันเปนหมอลำ
เกิดอยูบานนอก
ชอบเพลงบานนา ภาษางามงาม
เสียง โอ ละนอ หมอลำ
ฮองตามแบบบอายใคร..”

เชนเดียวกันกับเพลงเซิ้ง ของศิลปน แอนแนน 
คูแฝดแปดแสนซาวด ที่เนื ้อเพลง บอกเลาถึงความ
เปนดนตรีอีสานที่เชื่อมโยงกับความรูสึกของคนอีสาน 
กลาวถึงความภาคภูมิใจของคนอีสานดานดนตรีท่ี
หมอลำเปรียบเสมือนลมหายใจที่อยูในสายเลือด เปน
ความนิยมที่ไมไดดูนาอาย เห็นไดจากประโยคที่วา 
“...หายใจกะยังเปนเสียงโอละนอ แคคิดพอเสียงแคน
กะอยากฟอนใส” และในประโยคที่วา “...นองเปนผู
สาวมักรองมักลำ ฟงลำมาแตนอยจนใหญ” ย่ิงเปนส่ิง
ยืนยันใหเห็นถึงวัฒนธรรมหมอลำ ที่มีการถูกสั่งสม
จากรุนสูรุนของสังคมอีสาน ทำใหคนอีสานยุคใหมท่ี

อยูในชวงวัยรุนก็ยังไดซึมซับและรับเอาวัฒนธรรม
หมอลำไวอยางไมเขินอาย แถมยังเปนวิถีชีวิตของลูก
อีสานดวย
เพลง เซ้ิง 
ศิลปน แอนแนน คูแฝดแปดแสนซาวด

“...นองเปนผูสาวมักรองมักลำ
ฟงลำมาแตนอยจนใหญ 
หายใจกะยังเปนเสียงโอละนอ
แคคิดพอเสียงแคนกะอยากฟอนใส 
นิยมในความเปนลูกอีสาน กะเลยแตงโตบาน ๆ
งามบละงามบอาย ถาโดดข้ึนฮาน
เปนสาวมักมวนสไตล หายใจลึก ๆ เขาไว
ลองเบ่ิง ๆ ลองเบ่ิง”

2.2 ประ เภทของ เคร ื ่ อ งดนตร ี อ ี ส าน 
ผลการวิจัย พบวา มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสาน มีการ
คัดสรร (selection) ประเภทของเครื่องดนตรีอีสาน
มานำเสนอ โดยใชวิธีการลดทอนประเภทของเครื่อง
ดนตรีอีสานที่มีอยูหลากหลาย แลวคัดเลือกเฉพาะ
ประเภทของเครื่องดนตรีอีสานท่ีมีชื่อเสียง (popular) 
หรือเปนที่ยอมรับ เพื่อนำเสนอใหเปนภาพประเภท
ของเครื่องดนตรีอีสานที่เห็นไดงาย ๆ และเขาใจได
งาย ๆ มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานจึงใชเครื่องดนตรี
แคบางประเภท เช น แคน พิณ โหวด  โปงลาง
เพื่อสรางอัตลักษณดานดนตรีของความเปนทองถ่ิน
อีสานไว ตัวอยางเชน ในเนื้อเพลงสะออนอีสาน ของ
ศิลปนออมแอม ละมัยแสงทอง ตอนหนึ่งท่ีนำเสนอให
เห็นเครื่องดนตรีอีสานทั้ง พิณ แคน ที่ขับขานเสียง
ประสาน ยามไดยินไดฟงก็รู สึกหลงมนตเสียงของ
เครื่องดนตรีอีสานท่ีทำใหขนลุกพอง เกิดเปนความสุข 
ความสนุกสนานจนทำใหอยากลุกขึ้นฟอน หรือเตน 
เปนความสุขที่หาไมไดจากที่ไหน เครื่องดนตรีอีสานมี
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เอกลักษณเฉพาะตัว และถือเปนของดีที่มีคุณคาของ
สังคมอีสาน เห็นไดชัดในประโยคที่วา “มวนคักฮาย
ละเสียงแคนจาวสง ไดยินแลวกะหลง ไดฟงแลวกะ
ยอน ไดฟอนแลวกะมวน แฮงฟงแฮงมวน จนบอ
ยากอวยหนี หาไสกะบมีของดีคูบาน”
เพลง สะออนอีสาน 
ศิลปน ออมแอม ละมัยแสงทอง 

“...ละแมนวา นอนาย มามวนเอาฮายละเสียง
พิณโตดตง 

มวนคักฮายละเสียงแคนจาวสง ไดยินแลวกะ
หลง ไดฟงแลวกะยอน 

ไดฟอนแลวกะมวน แฮงฟงแฮงมวน จนบอ
ยากอวยหนี หาไสกะบมี ของดีคูบาน  

ฟงเดอพอ ฟงเดอแม ไดยินมาแหวเวาแลว
ขนคีงลุก 

ความสุขสิมีแกทาน สวรรคอยูตอหนาเจา เสียง
พิณกะหยาวจูบจาวใสเสียงแคน 

ลายสุดสะแนน สุดฮอดหัวใจ วาแตบุญบานได 
มีแตมวนกับมวน..”

และหากพิจารณากลุ มตัวอยางมิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุงอีสานที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ในสวนของ
ภาพในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ งอีสาน พบวา กลุม
ตัวอยางมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานเหลานี้ มีการคัด
สรร (selection) ดนตรีอีสานแคบางประเภทมา
นำเสนอเทานั้น เชน พิณ แคน โหวด โปงลาง ไหซอง 
กลองหาง เท านั ้น รวมทั ้งม ีการจ ัดวางและการ
นำเสนอเครื่องดนตรีอีสานที่นำมาเปนสวนหนึ่งของ
องคประกอบของฉาก เชน การนำเครื่องดนตรีอีสาน
มาแขวนติดไวเพื่อประกอบฉาก หรือผานการแสดง
ดนตรีของนักดนตรี เชน การนำแคน พิณ มาแขวนติด
ไว ที ่ฉาก หรือผานการแสดงดนตรีของนักดนตรี 
รวมถึงนักรองดวยในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานอีก
หลายเพลง ดวยเชนกัน

ภาพท่ี 1 เครื่องดนตรีในมิวสิกวิดีโอเพลงเซ้ิง (ภาพซาย) และเครื่องดนตรีในมิวสิกวิดีโอเพลงโอละนอ (ภาพขวา)
ท่ีมา: www.youtube.com/watch?v=tNKmVFjbh5I 

และ www.youtube.com/watch?v=O3AFM-MSASM
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อีกทั้งยังพบอีกวา ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุง
อีสานเหลานี้ ยังนำเสนอใหเห็นถึงการใชเครื่องดนตรี
แบบผสมผสาน ทั้งกลอง กีตารไฟฟา เบส รวมทั้งบาง
เพลงยังม ีการนำเปยโนมาใชเป นเครื ่องดนตรี มี
ทวงทำนองจากแนวเพลงอื ่นเขามาผสมผสานทำให
ดนตรีมีความรวมสมัย และฟงงายมากยิ่งขึ้น ซึ่งนาจะ
ไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมเพลงปอป รวมท้ังการนำ
แนวการรองเพลงแบบเพลงแรปแบบภาษาถ่ินอีสาน 

แล ะกา ร ร  อ ง เ พล งแบบอา ร  แอนด  บี  
มาผสมผสานทำใหเพลงลูกทุงอีสานมีความนาสนใจ
มากย่ิงขึ้น และสอดคลองกับกระแสสังคมท่ีกำลังนิยม
เพลงแนวเพลงแร็ปเปอร และบางเพลงยังมีการใส
ทวงทำนองหมอลำมาชวงกลางเพลง ทำใหภาพอีสาน
ท่ีดูสนุกสนานและรวมสมัยมากย่ิงขึ้น

ภาพที่ 2 เครื่องดนตรีในมิวสิกวิดีโอเพลงใหนองไปสา (ภาพซาย)  
และเครื่องดนตรีในมิวสิกวิดีโอเพลงผูสาวนุงซ่ิน (บาสโลป) (ภาพขวา)

ท่ีมา: www.youtube.com/watch?v=Q4LHuFCd4dc

และ www.youtube.com/watch?v=j1GMuAeWmUw

ภาพท่ี 3 เครื่องดนตรีในมิวสิกวิดีโอเพลงเทพบุตรใจหมา (บักพาก) (ภาพซาย)
และเครื่องดนตรีในมิวสิกวิดีโอเพลงซางวา (ภาพขวา)

ท่ีมา: www.youtube.com/watch?v=-lwkf65B9oE 

และ www.youtube.com/watch?v=OCx9npXQzFk
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2.3 การเลนดนตรีอีสาน พบวา การเลนดนตรี
อีสานนั้นถูกนำเสนอใหเห็นถึงการใชประโยชนทั้งใน
สวนของงานบุญตาง ๆ ของคนอีสาน ท่ีดนตรีอีสานเปน
ตัวเชื่อมความสัมพันธของผูคนในสังคมอีสานไว การ
เลนดนตรีอีสานถูกใชในงานบุญ ที่มักจะมีหมอลำเปน
การแสดงพื้นบานที่สื่อถึงความสนุกสนานของคนอีสาน
ท่ีไมเคยรูสึกเบ่ือหนาย
เพลง ไหงงอง 
ศิลปน ตั๊กแตน ชลดา

“...งานบุญยุไสขอแตไดยินเสียง ฝนสิตกฟาผา
เปรี้ยง เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง

บเคยเกี่ยงจักเถื่อ แกงสาวโสดเรื่องหมอลำบ
เคยเบ่ือ

หมอลำยุไสผูเฒาสั่นสาดสั่นเสื่อ ยอนเพิ่นเปด
เพ่ินเบ่ือ...

ยอนข้ีฝุนไหงงอง อาว ไหงไหงไหงไหงงอง..”
มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานก็มีการนำเสนอ

ใหเห็นถึงความสวยงามของดนตรีอีสานที่ถูกใชเปน
ตัวเชื่อมสายสัมพันธของคนอีสาน ผูคนมารวมกันใน
งานบุญตาง ๆ พื้นที่ของผูเลนเครื่องดนตรีอีสานสวน
ใหญในมิวสิกวิดีโอจะเปนพื้นที่ของผูชาย ในฐานะผู
เลน สวนผูหญิงจะถูกจัดวางใหเปนสถานะของความ
สวยงาม การรายรำ การฟอน การเตนประกอบดนตรี
เพื่อสอดประสานกัน และการเลนเครื่องดนตรีอีสาน
ยังนำเสนอใหเห็นว ิถ ีช ีว ิตของคนอีสานก ับการ
รวมกลุมกันรองรำทำเพลงในงานบุญ งานประเพณี
ตาง ๆ ของผูคนในชุมชนอีสานที ่สื ่อสารถึงความ
สนุกสนานและความเชื่อ นำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรม
งานบุญ ประเพณีหรือเทศกาลงานตาง ๆ ของคน
อีสาน ไมวาจะเปนงานบวช งานแตง ฯลฯ นอกจากนี้
ในบางมิวสิกวิดีโอก็มีการส่ือสารใหเห็นถึงการเปาแคน 
และการรองลำในชีวิตประจำวัน ดวยความภาคภูมิใจ

ในดนตรีของคนอีสาน และเปนภาพสะทอนวิถีชีวิต
สังคมชาวนาของคนอีสานไวดวยนั ่นเอง อีกทั ้งยัง
พบวา ในมิวสิกวิดีโอนำเสนอใหเห็นถึงตัวละเด็ก ๆ ท่ี
มารวมวงเตนรำ เปนภาพที่สื ่อสารความหมายและ
ตอกย้ำเร่ืองของการถายทอดภูมิปญญาของชาวอีสาน
จากรุนสูรุนที่ถูกสั่งสมมาจากบรรพบุรุษ (collective 

identity) อีกดวย

ภาพท่ี 4 การเลนดนตรีอีสานในมิวสิกวิดีโอ
เพลงโอละนอ (ภาพบน) 

และการเลนดนตรีอีสานในมิวสิกวิดีโอเพลงอายมัน
หมอลำ (ภาพลาง)

ท่ีมา: www.youtube.com/watch?

v=O3AFM-MSASM

และ www.youtube.com/watch?

v=5aphSAmelhs
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อีกหนึ่งการเลนดนตรีอีสานที่กำลังเปนที่นิยม
ในสังคมอีสานและถูกนำเสนอใหหลายมิวสิกวิดีโอ คือ 
“รถแหดนตรี” จะเห็นไดวา ภาพเหลานี้อาจกำลัง
กลายเปนวัฒนธรรมใหมของคนอีสาน ท่ีสอดรับกับคำ
กลาวที่เราเคยไดยินวา “มวนซื่นโฮแซว” เปนสิ่งที่บง
บอกถึงคนอีสานในเรื่องความสนุกสนาน รื่นเริง และ
ถือเปนอัตลักษณดานดนตรีอีกอยางหนึ่งที่อยูคูกันกับ
คนอีสานบาน ที ่แฝงไว ด วยคติ ความเช ื ่อความ
สนุกสนานและความสามัคคีของคนในชุมชนอีสาน 
และภาพเหลานี ้สวนใหญนำเสนอใหเห็นถึงความ
สนุกสนานของคนอีสาน โดยมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุง
อีสานสวนใหญจะนำเสนอใหเห็นตัวละครอีสานที่อยู
ในชวงวัยรุน ท่ีมักออกมาสนุกสนานกับรถแหดนตรี ท่ี
มีการประดิษฐตกแตงและผสมผสานแนวดนตรีท่ี
หลากหลาย ซึ่งอาจทำใหเห็นวา ดานหนึ่งวัยรุนซึ่งถือ
เปนคนอีสานรุนใหมเองก็ไมละทิ้งวัฒนธรรมดนตรี
อีสานแบบดั้งเดิม แตอีกดานหนึ่งก็มีการปรับเปลี่ยน 
และผสมผสานวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เขามา ตามยุคสมัยใน
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป

จะเห็นไดวา ดนตรีอีสานไมไดเปนเพียงแค
ความสนุกสนาน แตยังถูกใชเปนเครื่องบงชี้ใหเห็น
ถึงอัตลักษณของคนอีสานที่มีดนตรีในวิถีชีวิต ดนตรี
ถูกใชเพื่อประโยชนดานความบันเทิง ละถูกใชในงาน
พิธีกรรม โดยวัฒนธรรมดนตรีแบบหมอลำ หมอแคน 
ที่เปนวัฒนธรรมรวมกันของคนอีสาน ผานการบรรเลง
เครื ่องดนตรีอีสานประเภทตาง ๆ ที ่ม ีเสียงและ
ลักษณะเฉพาะตัว เปนการสื่อสาร 2 ดาน กลาวคือ 
ด านแรก ว ัฒนธรรมดนตร ีอ ีสานม ีการค ัดสรร 
(selection) เฉพาะบางวัฒนธรรม และเฉพาะเครื่อง
ดนตรีอีสานบางประเภทมานำเสนอเทานั้นแตยังคง
สื ่อสารถึงความภาคภูมิใจของคนอีสานและเปน
วัฒนธรรมที่มีการถายทอดรุนสูรุนมาจากบรรพบุรุษ 

และอีกดานหนึ่งก็สื ่อสารความหมายใหเห็นถึงการ
เปดรับ ปรับเปลี่ยนรูปแบบดนตรี ท้ังการนำเอาเครื่อง
ดนตรีในวัฒนธรรมสวนกลาง หรือวัฒนธรรมอื่นเขา
มาท้ังกลอง เปยโน เบส กีตารไฟฟา ทำใหดนตรีอีสาน
มีความรวมสมัย สามารถยกระดับดนตรีใหมีความ
ทันสมัย เขาใจไดงายข้ึน อีกท้ังยังมีการใสรูปแบบของ
เพลงแร ปมาผสมผสาน ทำใหมิต ิการฟงเพลงที่
สามารถเขาถึงกลุมผูฟงไดหลากหลายย่ิงข้ึน 
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ตารางท่ี 2 คุณลักษณะของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานท่ีพบในดานการสรางอัตลักษณอีสานดานดนตรี
เกณฑ อัตลักษณอีสาน

ดานดนตรีแบบเกา
การรื้อสรางความหมาย

อัตลักษณอีสานดานดนตรีแบบใหม

1. เครื่องบงชี้อัตลักษณตอีสานดานดนตรี (Isan Music Identity Marker)
� กลุมวัฒนธรรมดนตรี

อีสาน
อีสานมีกลุมวัฒนธรรมดนตรี
ท่ีหลากหลาย คือ 
1.กลุมวัฒนธรรมดนตรีอีสานเหนือ 
2.กลุมวัฒนธรรมดนตรีอีสานใต

- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ งอีสานมีการคัดสรร(selection) ว ัฒนธรรมดนตรีบาง
วัฒนธรรมขึ้นมานำเสนอ โดยคัดเลือกวัฒนธรรมของกลุมอีสานเหนือคือ วัฒนธรรม
หมอลำ-หมอแคน ที่เปรียบเปนประเพณีหลวง (Great Tradition) ของวัฒนธรรม
อีสานขึ้นมานำเสนอ เพราะภายใตกลุมวัฒนธรรมดนตรีที่หลากหลาย แตวัฒนธรรม
หมอลำ-หมอแคน ถือเปนวัฒนธรรมใหญที่สามารถส่ือสารเขาใจรวมกันไดครอบคลุม
บริเวณ 14 จังหวัดในภาคอีสาน และเปนวัฒนธรรมดนตรียังเปนอัตลักษณดานดนตรี
ของคนอีสานที่สอดคลองกับวิถีชีวิตที่ใชหมอลำเพื่อความบันเทิงและใชในงานบุญ
ตาง ๆ ในสังคมอีสาน รวมท้ังยังอยูในความเปนรากเหงาของคนอีสานท่ีเปนท่ียอมรับ
และคนกลุมอื่นสามารถรับรูหรือเขาใจไดงาย 

� ประเภทของเคร่ือง
ดนตรีอีสาน

ประเภทของเครื่องดนตรีอีสานมี
ความหลากหลาย

- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานมีกระบวนการคัดสรร (selection) เคร่ืองดนตรีอีสาน
แคบางประเภทเทานั้นมานำเสนอ เชน เชน พิณ แคน โหวด โปงลาง ไหซอง กลอง
หาง เปนตน และเปนเคร่ืองดนตรีท่ีเปนอัตลักษณเฉพาะตัวของคนอีสาน ท่ีแตกตาง
ไมเหมือนดนตรีในภาคใด
- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานเพิ่มเครื่องดนตรีจากวัฒนธรรมสวนกลางเชน กลอง 
กีตารไฟฟา เบส เปยโน มารวมบรรเลงผสมผสานในมิวสิกวิดีโอ และมีการนำมี
ทวงทำนองจากแนวเพลงอ่ืนเขามาท้ังการรองแบบแรป การรองเพลงแบบอารแอนด
บี มาผสมผสานทำใหเพลงลูกทุงอีสานมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้ น ทำใหภาพของ
ความเปนอีสานดูสนุกสนานและรวมสมัยมากยิ่งขึ้น

� การเลนดนตรีอีสาน ดนตรีอีสานถูกเลนเพ่ือความบันเทิง
ในครัวเรือน สังคมอีสานและใชใน
งานพิธีกรรม

- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานนำเสนอใหเห็นการเลนดนตรีอีสาน ทั้งเพื่อความ
บันเทิงในชีวิตประจำวัน และสวนของงานบุญตาง ๆ ของคนอีสาน และการเลน
ดนตรีอีสานเปนดังรากเหงาของคนอีสานที่มีการสั่งสมจากรุนสูรุนของบรรพบุรุษ 
รวมท้ังเปนตัวเช่ือมความสัมพันธของผูคนในสังคมอีสานไวดวย
- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ งอีสานนำเสนอการเลนดนตรีอีสานที่มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบเปนแบบรถแหดนตรีแบบรวมสมัย

2. การส่ือสารความหมายอัตลักษณอีสานดานดนตรี

� การแสดง
อัตลักษณ
ดนตรีอีสาน

ดนตรีอีสานนั้นใชบรรเลงเพื่อสราง
ความบันเทิง และใชในงานพิธีกรรม 
การแสดงพ้ืนเมืองอีสานตาง ๆ

- มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานมีกระบวนการคัดสรร (selection) เคร่ืองดนตรีอีสาน 
และวัฒนธรรมดนตรีแคบางประเภทเทาน้ันมานำเสนอ
- เปนการสื่อสาร 2 ดาน กลาวคือ ดานหน่ึงรักษาความเปนอัตลักษณดานดนตรีแบบ
ด้ังเดิมไว แตก็เปดรับ เพิ่มวัฒนธรรมดนตรีจากวัฒนธรรมอื่นเขามา 
- เกิดอัตลักษณดนตรีแบบลูกผสม (hybrid) ที ่มีความลื่นไหล และยังสงผลให
ยกระดับดนตรีใหมีความทันสมัย เขาใจไดงาย ทำใหมิติการฟงเพลงท่ีสามารถเขาถึง
กลุมผูฟงไดหลากหลายยิ่งข้ึน
- ดนตรีอีสานไมใชแคความบันเทิง แตยังถูกใชเปนเคร่ืองบงช้ีใหเห็นถึงอัตลักษณของ
คนอีสานที่มีดนตรีในวิถีชีวิต มีคติความคิดความเชื ่อของคนอีสาน และยังเปน
ตัวเช่ือมความสัมพันธที่ยึดโยงจินตนาการรวมของผูคนในสังคมอีสานไว
- ดนตรีอีสานมุงเนนท่ีนำเสนอถึงความสนุกสนานบันเทิง
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อภิปรายผล
จากการวิเคราะหตัวบท (textual analysis) 

ในพื้นที่ของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานที่เผยแพรใน
ยูทูบระหวางปพ.ศ. 2558- 2562 จากกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 30 มิวสิกวิดีโอ ผานองคประกอบ ทั้ง 2 ดาน 
ทำใหเห็นวา มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานเหลานั้นมี
การเขารหัสความหมาย “อัตลักษณอีสานใหม” และ
ติดตั้งความคิดบางอยางเกี่ยวกับ “อีสาน”สูการรับรู
ของผูคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผูวิจัยไดสรุป
การรื ้อสรางความหมายอัตลักษณอีสานแบบใหม 
ดังตอไปนี้

1. อีสานใหมกับกระบวนการคัดสรร จาก
การศึกษาองคประกอบทั้ง 2 ดาน พบวา มิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุงอีสานในการศึกษาครั้งนี้จะมีกระบวนการ
คัดสรร (selection) เพียงเฉพาะบางวัฒนธรรมของ
อีสานเทานั้นข้ึนมานำเสนอ สอดคลองกับแนวคิดเร่ือง
การผลิตและการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมกับประเพณีใน
การเลือกสรร (selective tradition) ที่จะทำหนาท่ี
คัดเลือกเฉพาะวัฒนธรรมบางอยางใหถูกผลิตซ้ำ เพ่ือ
สื่อสารออกไป เชนเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ ที่มีการ
คัดสรรใหเหลือเฉพาะบางวัฒนธรรมของคนอีสานท่ี
เปนท่ีนิยม (Popular) รูจักกันในวงกวาง หรือสามารถ
รับรูและเขาใจไดไมยาก อาจเปนเพราะจุดมุงหมาย
ของการสื่อสารความหมายและอัตลักษณผานมิวสิกวิ
ดีโอเพลงลูกทุงอีสานครั้งนี้ ไมไดสื่อสารเฉพาะคนใน
วัฒนธรรม (Insider View) เทานั ้น แตมุ งเนนการ
สื่อสารกับคนกลุมนอกวัฒนธรรม (Outsider View) 
ที่ไมใชคนอีสานดวยนั่นเอง เพราะพื้นที่ของยูทูบเปน
ส ื ่อใหมแบบเคร ือข ายสังคมออนไลนท ี ่สามารถ
เผยแพรไปไดทั่วโลก จึงทำใหเกิดการเปดรับจากผูคน
ในวงกวาง

2.  อ ีสานใหม ก ับการผสมผสาน
วัฒนธรรม พื้นที่ของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุงอีสานครั้ง
นี้มีการสื่อสารที่ผสมผสานระหวางของเกา และเพ่ิม
สิ่งใหมเพิ่มเขามาแทน (addition) ดวยเชนกัน เชน 
การผสมผสานเครื่องดนตรีอีสานแบบด้ังเดิมกับเครื่อง
ดนตรีในแบบวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เขามา ทำใหเกิดเปนอัต
ลักษณอีสานแบบลูกผสม (hybrid) กลาวคือ ดาน
หนึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมอีสานแบบขนบดั้งเดิมไว 
แตอีกดานหนึ่งก็พรอมที่จะเปลี่ยนแปลง มีความลื่น
ไหล (dynamic) ไปตามบริบทของสังคม และปรับตัว
ไดกับความเปลี่ยนแปลงได เกิดเปนอัตลักษณแบบ
ใหม สอดคลองกับทัศนะการมองทองถิ ่นอีสานใน
ฐานะฐาน (local-based) ที่อีสานสัมพันธและไดรับ
อิทธ ิพลจากทองถ ิ ่นอ ื ่น ท ั ้งกระแสโลกาภิว ัตน  
(globalization) สากลนิยม (globalism) และทุน
นิยมโลกเขาไวดวย จึงทำใหหนาตาและความหมาย
ของความเปนอีสานเปลี่ยนแปลง 

3. อีสานใหมกับการพัฒนาสูความทันสมัย 
อีสานนั้นไมไดเปนพื้นที่ที่ปดตาย แตเปนวัฒนธรรมท่ี
ม ีล ักษณะเป ด (open to translation) กล าวคือ 
อีสานก ็เป นพ ื ้นท ี ่ เป ดและปรับต ัวได ก ับ ความ
เปลี ่ยนแปลงของสังคมโลก ที ่ เห็นไดชัดคือ การ
อนุญาตและรับเอาวัฒนธรรมอื่น ๆ เขามา ทั้งการ
เป ดร ับว ัฒนธรรมทางภาษาในส ังคมอื ่น ๆ ท้ัง
ภาษาไทยมาตรฐาน คำศัพทหรือภาษาตางประเทศ
เขามาใช การนำเอาเครื่องดนตรี หรือรูปแบบดนตรี
ของวัฒนธรรมอื่น ๆ เขามาผสมผสาน ทำใหมิวสิกวิดี
โอเพลงลูกทุ งอีสานเองก็มีร ูปแบบการนำเสนอท่ี
นาสนใจ ดูแปลกใหม ทำใหอีสานถูกยกระดับพัฒนา
ไปสูความทันสมัย (modernization) อีกดวย
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4. อีสานใหมกับกระบวนการปรับใหเปน
ทองถิ่น แมวาดานหนึ่งอีสานจะเปนพื้นที่เปด (open 

to translation) ที ่เปดรับวัฒนธรรมอื ่น ๆ เขามา 
หากแตวาอีกดานหนึ่งนั้น อีสานยังคงธำรงรักษา ขนบ 
ธรรมเนียม และอัตลักษณแบบดั้งเดิมของคนอีสานไว
เชนเดียวกัน และมีกระบวนการปรับวัฒนธรรมอื่น ๆ 
ใหเปนทองถิ ่น (Localization) ดังจะเห็นไดชัดใน
เรื่องของสำเนียง หรือคำศัพทที่หยิบยืมมาจากภาษา
อ่ืน คำเหลานั้นเมื่ออยูในพื้นที่ของมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุงอีสานกลับถูกควบคุมดวยการออกสำเนียงแบบ
ทองถิ่นอีสาน เพ่ือรักษาความเปนตัวตน ความเปนอัต
ลักษณเฉพาะตัวของคนอีสานไวอยางเขมขน 

5. อีสานใหมกับการยึดโยงคนอีสานพลัด
ถิ่น อีสานมีลักษณะเฉพาะตัวทั้งเรื่องของภาษาที่พูด 
ดนตรีที่เลน ที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา สิ่งเหลานี้
นอกจากจะเปนเคร ื ่องบงช ี ้อ ัตลักษณ ( identity 

marker) ของคนอีสาน และเปนรากเหงาของคน
อีสานท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต ท่ีถูกสั่งสมและปฏิบัติสิบ
ตอกันมา แตสิ่งเหลานี้ยังถูกใชเปนอัตลักษณรวมของ
คนอีสานและคนลาว  รวมท้ังสามารถยึดโยงคนอีสาน
พลัดถิ่นใหเกิดสำนึกรวมดวยความภาคภูมิใจในใน
วัฒนธรรมของคนอีสาน โดยที่ไมจำเปนตองรูสึกเขิน
อายใคร สอดคลองตามแนวคิดอัตลักษณในการนิยาม
ตัวตนการสรางอัตลักษณรวมของคนอีสาน

ขอเสนอแนะ
1. คายเพลงลูกทุงอีสาน หรือองคกรท่ีทำงาน

ดานธ ุรก ิจเพลง สามารถนำองคความร ู ท ี ่ ได  ไป
ประยุกตใชหรือเปนแนวทางในการสรางจุดขายใหกับ
ศิลปน การดึงอัตลักษณประจำทองถิ่นนั้น ๆ ขึ้นมา
เพ่ือจับกลุมคนฟงเพลงได 

2. องคกรหร ือหน วยงานที ่ทำงานด าน
วัฒนธรรม รวมทั้งภาคธุรกิจหรือหนวยงานที่ทำงาน
เกี่ยวกับชุมชน สามารถนำองคความรูเกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอีสาน และรูปแบบการ
ผสมผสานของวัฒนธรรมอีสานกับวัฒนธรรมโลก ท่ี
สามารถนำไปตอยอดองคความรูดานวิชาการ การ
สื่อสารอัตลักษณทองถิ่น ไปปรับประยุกตใชเพื่องาน
ประชาสัมพันธใหกับหนวยงานหรือองคกรเหลานั้นได
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