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ABSTRACT 
 

Title of Thesis The Study of Thai Country Song Communication Development 
through the Storytelling in Thai Social Values from the Past to 
the Present. 

Author Mr. Tatvasin Thusaranont 
Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation)  
Year 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  
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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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บทที ่1 

 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ดนตรีมีส่วนเก่ียวข้องกับชีวิตประจ ำวนัของมนุษย์มำช้ำนำน โดยเร่ิมมำตั้งแต่ยุคก่อน
ประวติัศำสตร์ ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีท ำให้เกิดดนตรีข้ึนคร้ังแรก คือ ควำมหวำดกลวัจำกกำรผลดัเปล่ียนของ
ฤดูกำลเช่น ฟ้ำแลบ ฟ้ำร้อง ฝนตก น ้ ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นตน้ ลว้นเป็นส่ิงท่ีสร้ำงควำมกงัวลใจ
ให้แก่มนุษยใ์นยุคนั้นเป็นอนัมำก แต่วตัถุประสงคข์องกำรสร้ำงดนตรีจริงๆ นั้น คือ เพื่อผอ่นคลำย
ควำมตึงเครียด เพื่อควำมซำบซ้ึงไปกบัอำรมณ์ของบทเพลง แต่ละคนจึงมีมุมมองเก่ียวกบัดนตรีใน
มิติท่ีแตกต่ำงกนั อำทิเช่น มิติท่ีเป็นรูปแบบของศิลปะวฒันธรรม มิติท่ีเป็นรูปแบบของควำมคิดและ
จินตนำกำร มิติท่ีเป็นรูปแบบของนนัทนำกำรและกำรบนัเทิง มิติท่ีเป็นศำสตร์แขนงหน่ึง มิติท่ีเป็น
หลกัสูตรกำรศึกษำ มิติท่ีเป็นสุนทรียภำพ มิติท่ีเป็นส่ือธุรกิจ เป็นตน้ จึงท ำให้กำรด ำเนินชีวิตของคน
ไทยตอ้งมีดนตรีมำเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ เพื่อคลำยจำกควำมกลวั ควำมกงัวน ควำมเหน็ดเหน่ือย หรือ
ควำมทุกขท์ั้งหลำย ดนตรีจึงมีคุณค่ำต่อมนุษยอ์ยำ่งมำกมำย ถือไดว้ำ่ ดนตรีมีบทบำทในชีวิตคนเรำ
ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตำย โดยเฉพำะคนไทยถำ้ไดย้ินเสียงดนตรีท่ีไหนก็ตำม หมำยควำมวำ่ท่ีแห่งนั้น
จะตอ้งมีงำนมหรสพ ไม่วำ่จะเป็นงำนบุญ งำนกุศล งำนฉลองต่ำงๆ หรืองำนศพ ซ่ึงกิจกรรมเหล่ำน้ี
ลว้นแต่ใชด้นตรีประกอบทั้งส้ิน โดยกำรแสดงจะให้เกิดควำมสนุกสนำนร่ืนเริง ท ำให้ดูศกัด์ิสิทธ์ิ 
ดงันั้นจะเห็นวำ่กำรด ำเนินชีวิตของคนไทยจะมีควำมสัมพนัธ์กบัดนตรีมำตลอด (Fiestadelamusica, 
2557) 

เพลงลูกทุ่งไทย มีวิวฒันำกำรมำจำกเพลงพื้นบำ้น พื้นเมืองหรือเพลงชำวบำ้น  แมว้ำ่จะน ำ
เคร่ืองดนตรีของตะวนัตกมำใชบ้รรเลงท ำนองก็ตำม  แต่เน้ือหำหรือแก่นใจควำมของเพลงลูกทุ่งก็
ยงัคงสะท้อนให้เห็นลักษณะของคนไทยหรือสังคมไทยได้อย่ำงชัดเจน จึงอำจถือได้ว่ำ “เพลง
ลูกทุ่ง” คือเพลงพื้นเมืองยุคใหม่ ท่ีมีเอกลกัษณ์สะทอ้นให้เห็นลกัษณะของคนไทย และสังคมไทย
อย่ำงกวำ้งขวำ้ง ลุ่มลึก และลีลำอนัหลำกหลำย  ถือไดว้ำ่เพลงลูกทุ่งซึมลึกอยู่ในสำยเลือดของคน
ไทยทุกคนมำตั้งแต่อดีต  เพรำะคนไทยเป็นคนในสังคมเกษตรกรรม  เพลงลูกทุ่งหลำยเพลงได้
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภำพสังคม ควำมเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมไทย  บำงเพลงมีอิทธิพลต่อวถีิชีวติของ 
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คนไทย  บำงเพลงเป็นหลกัฐำนขอ้มูลทำงประวติัศำสตร์ของประเทศ  บำงเพลงเป็นท่ีรวมของภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ิน เห็นได้จำกยุคแรกมีนกัร้องเพลงไทยสำกลท่ีมีช่ือเสียงกลุ่มหน่ึงนิยมร้องเพลงท่ีมี
สำระบรรยำยถึงชีวิตชำวชนบท ชีวิตหนุ่มสำวบำ้นนำ และควำมยำกจน  ชำวบำ้นเรียกเพลงกลุ่มน้ี
วำ่ “เพลงตลำด” หรือ “เพลงชีวิต” ส่วนเพลงลูกกรุง เรียกวำ่ “เพลงผูดี้” นกัร้องท่ีร้องเพลงแนว
ตลำดในระยะแรก เช่น ค ำรณ  สัมบุณณำนนท,์ กำ้น แกว้สุพรรณ, ชยัชนะ บุณยโชติ, ทูล  ทองใจ, 
ผอ่งศรี  วรนุช, ศรีสอำงค ์ ตรีเนตร ฯลฯ  ต่อมำ   ค  ำวำ่ “เพลงลูกทุ่ง” ถูกน ำมำใช้แปลหนงัเพลง
อเมริกนัเร่ือง “Your Cheating  Heart ” เม่ือ พ.ศ. 2507 นบัแต่นั้นมำค ำว่ำ เพลงลูกทุ่งก็ติดอยูใ่น
ควำมรู้สึกของคนฟังเพลงโดยหมำยถึง เพลงท่ีร้องแบบง่ำยๆ สนุกสนำน ท่วงท ำนองมีเร่ืองรำวท่ี
โนม้นำ้วใหนึ้กถึงบรรยำกำศของทุ่งนำ ป่ำเขำ  ท ำนองของเพลงลูกทุ่งเปิดรับท่วงท ำนองต่ำงๆ เช่น 
ไทย ฝร่ัง จีน อินเดีย ตลอดจนเพลงพื้นบำ้น เช่น ล ำตดั แหล่  อีแซว (Gotoknow, 2558) 

ววิฒันำกำรของเพลงลูกทุ่งนั้น สำมำรถไล่ล ำดบัได ้ดงัน้ี 
ยุคแรกเร่ิม โดยในยุคแรกๆ ยงัไม่มีกำรแยกประเภทเพลงไทยสำกลออกเป็นลูกทุ่งและลูก

กรุง ถือว่ำเป็นเพลงกลุ่มเดียวกนั มีนกัร้องเพลงไทยสำกลไดร้้องเพลงประเภทท่ีมีสำระบรรยำยถึง
ชีวิตชำวชนบท หนุ่มสำวบำ้นนำ และควำมยำกจน โดยรู้จกักนัในช่ือ “เพลงตลำด” หรือ “เพลง
ชีวิต” โดยส่วนใหญ่นกัร้องเพลงตลำดหลำยท่ำนจะประพนัธ์เพลงเองด้วย อำทิ ไพบูลย ์บุตรขนั 
ชะลอ ไตรตรองสอน พยงค ์มุกดำ มงคล อมำตยกุล เบ็ญจมินทร์ (ตุม้ทอง โชคชนะ) สุรพล สมบติั
เจริญ ฯลฯ เป็นตน้ ส่วนวงดนตรีท่ีเด่นๆ ของเพลงแนวน้ีได้แก่ วงดนตรี “จุฬำรัตน์” ของมงคล 
อมำตยกุล วงดนตรี “พยงค ์มุกดำ” และ วงดนตรี “สุรพล สมบติัเจริญ” นบัไดว้ำ่วงดนตรีทั้งสำมน้ี
เป็นแหล่งก่อก ำเนิดแยกตวัเป็นวงดนตรีเพลงลูกทุ่งจ ำนวนมำกในเวลำต่อมำ เพรำะในระยะแรกยงั
ไม่เรียกกนัวำ่ “นกัร้องลูกทุ่ง” นกัร้องชำยท่ีรู้จกัช่ือเสียงกนัดี เช่น ค ำรณ สัมบุณณำนนท ์ชำญ เยน็
แข นิยม มำรยำท ก้ำน แก้วสุพรรณ ชัยชนะ บุญนะโชติ ทูล ทองใจ ฯลฯ ส่วนนักร้องหญิงท่ีมี
ช่ือเสียงเด่น ได้แก่ ผ่องศรี วรนุช ศรีสอำงค์ ตรีเนตร ซ่ึงเพลงลูกทุ่งเร่ิมมีควำมชัดเจนมำกข้ึน
นับตั้งแต่ ประกอบ ไชยพิพฒัน์ นักจดัรำยกำรเพลงทำงสถำนีไทยโทรทศัน์ ได้ตั้งช่ือรำยกำรว่ำ 
“เพลงลูกทุ่ง” เม่ือปลำยปี พ.ศ. 2507 และต่อมำในเดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2509 มีกำรจดังำนแผน่เสียง
ทองค ำพระรำชทำนในคร้ังท่ีสอง ไดมี้กำรมอบรำงวลัแผน่เสียงทองค ำพระรำชทำนในฐำนะนกัร้อง
ลูกทุ่งชำยยอดเยีย่ม โดยสมยศ ทศันพนัธ์ ไดรั้บรำงวลัจำกเพลง “ช่อทิพยร์วงทอง” 

ต่อมำยุคทองของเพลงลูกทุ่ง น ำโดยศิลปินอย่ำง  สุรพล สมบติัเจริญ ไดท้  ำให้เพลงลูกทุ่ง
อยูใ่นควำมนิยม ดว้ยเอกลกัษณ์ ลีลำ และ รูปแบบเฉพำะตวั อีกทั้งยงัแต่งเพลงร้องเองเป็นส่วนใหญ่ 
เขำเร่ิมชีวติกำรร้องเพลงจำกกองดุริยำงคท์หำรอำกำศ  สุรพลชอบใชเ้พลงจงัหวะร ำวงในเพลงท่ีเขำ
แต่ง ผลงำนเพลงของเขำมีลีลำสนุกสนำนครึกคร้ืนเป็นส่วนใหญ่ เช่น เพลงเสียวไส้ เพลงของปลอม 
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ฯลฯ แมว้่ำยุคของสุรพล สมบติัเจริญ อำจกล่ำวไดว้่ำเป็นช่วงเวลำท่ีเพลงลูกทุ่งพฒันำมำถึงจุดสุด
ยอด เป็นยคุทองของเพลงลูกทุ่ง อยูร่ะหวำ่งปี พ.ศ. 2506-2513 ในช่วงน้ี สุรพล สมบติัเจริญ ไดอ้อก
ผลงำนเพลงลูกทุ่งออกมำเป็นจ ำนวนมำกมำย นกัแต่งเพลงรุ่นน้ีสืบทอดกำรแต่งเพลงมำจำกครูเพลง
ในยคุตน้ ตวัอยำ่งเช่น พีระ ตรีบุปผำ เป็นศิษยข์อง สมยศ ทศันพนัธ์ ส่วนศิษยข์องวงดนตรีจุฬำรัตน์ 
ได้แก่ พร ภิรมย ์สุชำติ เทียนทอง และชำย เมืองสิงห์ นกัแต่งเพลงท่ีส ำคญัท่ำนอ่ืนๆ อำทิ เพลิน 
พรหมแดน จ๋ิว พิจิตร ส ำเนียง ม่วงทอง ฉลอง กำระเกด ชำญชยั บวับงัศรี สมเสียร พำนทอง ฯลฯ 
สอดคลอ้งกบัท่ี เจนภพ จบกระบวนวรรณ กล่ำวไวใ้นหนงัสือ ดวลเพลงลูกทุ่ง วำ่ “เพลงลูกทุ่งเฟ่ือง
ฟูสุดขีดในยคุสมยัของครูสุรพล สมบติัเจริญ (ประมำณปี 2504-2511) และหลงัจำกครูสุรพลถูกลอบ
ยิงตำยในขณะท่ีช่ือเสียงก ำลงัเกรียงไกร หลงัจำกนั้นเพลงลูกทุ่งก็พุ่งข้ึนสู่ควำมนิยมชมชอบของ
ผูค้นทัว่ประเทศ ไม่วำ่จะเป็นชนบทหรือในเมือง นอกจำกน้ียงัมีนกัร้องลูกทุ่งเกิดข้ึนใหม่หลำยคน 
นกัร้องเด่นของยคุน้ี ไดแ้ก่ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ เพลิน พรหมแดน พร ภิรมย ์ชำย เมืองสิงห์ ศรคีรี 
ศรีประจวบ กำ้น แกว้สุพรรณไพรวลัย ์ลูกเพชร ผอ่งศรี วรนุช สุชำติ เทียนทอง ฯลฯ 

นอกจำกน้ี ยุคแห่งกำรแข่งขนั ซ่ึงอยูใ่นช่วงปี พ.ศ. 2513-2515 มีกำรแข่งขนัระหวำ่งเพลง
ลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งสูง ทั้งน้ี ในวงกำรเพลงลูกทุ่งเองก็มีกำรแข่งขนักนัอยำ่งรุนแรง นกัแต่งเพลง
พยำยำมสร้ำงเอกลักษณ์ประจ ำตวัของนักร้องแต่ละคน นักร้องเพลงลูกทุ่งบำงคนก็ไปแสดง
ภำพยนตร์ บำงคนถึงกบัเล่นเป็นตวัเอกโดยเฉพำะในภำพยนตร์เพลง ภำพยนตร์บำงเร่ืองน ำเพลง
ลูกทุ่งมำประกอบเป็นเพลงเอก อยำ่งเช่นเร่ืองมนตรั์กลูกทุ่ง ท่ีประสบควำมส ำเร็จอยำ่งมำก ซ่ึงแสดง
น ำโดยพระเอกขวญัใจในยุคนั้นคือ มิตร ชัยบญัชำ เพลงเอกช่ือเดียวกบัภำพยนตร์ประพนัธ์โดย 
ไพบูลย ์บุตรขนั ส่วนนกัร้องเพลงลูกทุ่งท่ีร่วมแสดงดว้ย ไดแ้ก่บุปผำ สำยชล โดยขบัร้องเพลงดงัใน
ภำพยนตร์ช่ือ ยมพบำลเจำ้ขำ หลงัจำกควำมส ำเร็จของภำพยนตร์เร่ืองมนต์รักลูกทุ่ง ท ำให้มีกำร
สร้ำงภำพยนตร์โดยมีกำรแสดงเพลงลูกทุ่งประกอบอีกหลำยเร่ือง อำจเรียกได้ว่ำเป็นยุคของ
ภำพยนตร์เพลงลูกทุ่ง นกัร้องท่ีเกิดจำกภำพยนตร์แนวน้ีและโด่งดงัสุดขีดในวงกำรเพลงลูกทุ่งต่อมำ 
ไดแ้ก่สังขท์อง สีใส โดยเป็นผูร้้องเพลงประกอบภำพยนตร์เร่ืองโทน และแสดงคู่กบัพระเอกไชยำ 
สุริยนั นกัร้องคนอ่ืน เช่น ระพิน ภูไท เสกศกัด์ิ ภู่กนัทอง ศรคีรี ศรีประจวบ สมยั อ่อนวงศ์ พนม 
นพพร ยพุิน แพรทอง ชำตรี ศรีชล กำเหวำ่ เสียงทอง กงัวำนไพร ลูกเพชร ฯลฯ   ส่วนนกัแต่งเพลง
ท่ีประสบควำมส ำเร็จในช่วงน้ีก็มีไม่นอ้ย อำทิ กำนท ์กำรุณวงศ ์ฉลอง ภู่สว่ำง ช. ค  ำชะอี พงษศ์กัด์ิ 
จนัทรุกขำ สุรินทร์ ภำคศิริ ฯลฯ อีกทั้งวงดนตรีลูกทุ่งมีกำรประชนัขนัแข่งสูงมำก ซอยบุปผำสวรรค์
เร่ิมกลำยมำเป็นชุมชนคนลูกทุ่งในช่วงน้ีเองหลงัจำก เพลิน พรหมแดน ยำ้ยเขำ้มำอยูเ่ป็นคนแรกเม่ือ
ปี 2512 (วณิชยำ สำยสุพรรณ, 2557) 
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ทั้งน้ี ส ำหรับช่วงระยะเวลำในช่วงเวลำระหว่ำง พ.ศ. 2520-2528 เป็นช่วงท่ีเกิดนักร้องทั้ง
ลูกทุ่งลูกกรุงจ ำนวนมำก มีกำรแข่งขนัสูงมำก กำรแสดงเพลงลูกทุ่งมีกำรประกวดประชนักำรเตน้
และเคร่ืองแต่งกำยของหำงเคร่ืองประกอบดว้ย วงดนตรีเพลงลูกทุ่งไดเ้ขำ้สู่ระบบทุนมำกข้ึน นกัแต่ง
เพลงแนวลูกทุ่งในช่วงเวลำน้ี เช่น ชลธี ธำรทอง ฉลอง ภู่สวำ่ง คมัภีร์ แสงทองวิเชียร ค ำเจริญ ชยัพร 
เมืองสุพรรณ สุชำติ เทียนทอง ชวนชยั ฉิมพะวงศ ์ดอย อินทนนท์ ดำว บำ้นดอน ฯลฯ ซ่ึงมีนกัร้อง
ชำยท่ีอยู่ในควำมนิยม เช่น สำยณัห์ สัญญำ เกรียงไกร กรุงสยำม สุรชยั สมบติัเจริญ ยอดรัก สลกัใจ 
ศรชยั เมฆวิเชียร ศรเพชร ศรสุพรรณ พร ไพรสณฑ์ ฯลฯ โดยปรำกฏกำรณ์ใหม่ในวิวฒันำกำรของ
เพลงลูกทุ่งในยุคดงักล่ำวน้ีคือ นกัร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ท่ีไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำรำชินีลูกทุ่งแห่งยุค 
คือ พุ่มพวง ดวงจนัทร์ ซ่ึงเป็นนักร้องหญิงท่ีได้รับควำมนิยม นอกจำกพุ่มพวงท่ีได้รับควำมนิยม
สูงสุดแล้ว รองลงมำ คือ นันทิดำ แก้วบวัสำย ดำวใต้ เมืองตรัง หงษ์ทอง ดำวอุดร สดศรี พรหม
เสกสรร ออ้ยทิพย ์ปัญญำธรณ์ ฯลฯ อำจกล่ำวไดว้ำ่ ตั้งแต่ประมำณปี พ.ศ. 2528 เป็นตน้มำ เกิดแฟชัน่
กำรแสดงคอนเสิร์ตของนกัร้องแนวสตริง ซ่ึงกำรแสดงแบบน้ีแพร่หลำยเขำ้มำในวงกำรเพลงลูกทุ่ง
ดว้ย พุ่มพวง ดวงจนัทร์ ไดจ้ดักำรแสดงคอนเสิร์ตได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง จดัข้ึนประมำณกลำงปี 
พ.ศ. 2529 ท่ีเซ็นทรัลพลำซ่ำ ในขณะท่ีเพลง กระแซะ ของเธอมีควำมโด่งดงัอยำ่งมำก 

กระทัง่ยุคปัจจุบนัท่ีเพลงลูกทุ่งมีมีศิลปินลูกทุ่งหน้ำใหม่เขำ้สู่วงกำรเพลงลูกทุ่งของค่ำย
เพลงหนำ้ใหม่ ตลำดเพลงลูกทุ่งเป็นตลำดใหญ่ เพลงลูกทุ่งไดรั้บควำมนิยมอีกคร้ัง เน่ืองมำจำก ไดมี้
กำรท ำละครมนต์รักลูกทุ่งของอำร์เอส และฮิตติดตลำด ต่อมำกบักำรกลบัเขำ้มำแจง้เกิดของ ก๊อด 
จกัรพรรณ์ อำบครบุรี กบัคพัเวอร์ อลับั้ม เพลงลูกทุ่งชุดสองท่ีเรียกเสียงกร๊ีดจำกบรรดำแม่ยก และ
กลุ่มนกัฟังเพลงรุ่นใหม่ในกรุงเทพฯ และกำรเกิดข้ึนของเพลงลูกทุ่งในส่ือออนไลน์ ซ่ึงกลำยมำเป็น
ส่ือกระแสหลกัประเภทหน่ึงในสังคม และศิลปินท่ีไดรั้บควำมนิยมในเพลงลูกทุ่งปัจจุบนัคือ หญิงลี 
ศรีจุมพล ซ่ึงเป็นนกัร้องเพลงลูกทุ่งหมอล ำซ่ิง ในสังกดัค่ำย แกรมม่ีโกลด์ ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
เจำ้ของฉำยำ ล ำซ่ิงเมียงู ล ำซ่ิงชิงเกิด ท่ีสร้ำงปรำกฏกำรณ์ใหม่ให้วงกำรลูกทุ่ง เม่ือเพลง “ขอใจเธอ
แลกเบอร์โทร” มียอดวิวบนยทููบทะลุ 100 ลำ้นวิว โดยเพลงดงักล่ำวอพัข้ึนบนเวบ็ไซตย์ทููบใชเ้วลำ
เพียงแค่ 14 เดือน ก็มียอดคนดูท่ีเขำ้ไปคลิกดูถึง 100 ลำ้นคร้ัง นอกจำกหญิงลีแลว้ ท่ีไดรั้บควำมนิยม 
ไดแ้ก่ แมน มณีวรรร อำร์สยำม มียอดววิบนยทููบมำกกวำ่ 22 ลำ้นววิ  กอ้ง ห้วยไร่  มียอดวิวบนยทููบ
มำกกว่ำ 10 ลำ้นวิว  ธันวำ รำศีธนู มียอดวิวบนยูทูบมำกกว่ำ 8 ลำ้นวิว    บิว กลัยำณี อำร์สยำม มี
ยอดวิวบนยูทูบมำกกวำ่ 11 ลำ้นวิว   และก๊ิก รุ่งนภำ แสงศิลป์ มียอดวิวบนยทููบมำกกว่ำ 2 ลำ้นวิว   
(คมชดัลึกออนไลน์, 2558) 

จำกปรำกฎกำรณ์ของยอดวิวเพลง “ขอใจเธอแลกเบอร์โทร” ท ำให้เห็นว่ำ เน้ือของเพลง
สมยัก่อน และเน้ือหำของเพลงปัจจุบนันั้นแตกต่ำงกนัอยำ่งเห็นไดช้ดัไม่ว่ำจะเป็นควำมหมำยท่ีส่ือ
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ออกมำทำงเน้ือเพลง และกำรใช้ค  ำ ซ่ึงเพลงสมยัก่อนนั้นจะบรรยำยให้ผูฟั้งไดจิ้นตนำกำรภำพถึง
บรรยำกำศในทุ่งนำ ยำมเช้ำ ชำยหนุ่มเปรียบหญิงสำว ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นอยู ่วิถีชีวิตของ
ชำวนำ ส่วนเน้ือเพลงในปัจจุบนัมีเน้ือเพลงท่ีส่ือควำมหมำยอยำ่งชดัเจนเน้ือเพลงจะบ่งบอกอำรมณ์
ของเพลงใหไ้ดเ้ขำ้ใจง่ำยและไม่มีควำมซบัซอ้นอยำ่งเพลงสมยัก่อน นอกจำกจะมีกำรแต่งเพลงท่ีใช้
ส ำนวนแตกต่ำงกนัระหว่ำงสมยัก่อนกบัปัจจุบนัแล้วนั้นยงัมีควำมแตกต่ำงอ่ืนๆ อีกไม่ว่ำจะเป็น 
ชนิดของบทประพนัธ์ในกำรแต่งเพลงท่ีแตกต่ำงกนัไป เช่น ในสมยัก่อนนั้นจะใช้บทประพนัธ์
ประเภทกลอนสุภำพ ท่ีมีสัมผสั ระหวำ่งวรรค ครบถว้นแต่ในสมยัปัจจุบนัอำจมีกำรผดิเพี้ยนในเร่ือง
ของสัมผสัมำกข้ึนอำจเป็นเพรำะว่ำให้ควำมส ำคญักบัอำรมณ์เพลงท่ีตอ้งกำรจะส่ือผ่ำนเน้ือเพลง
หรือกระแสนิยมของผูฟั้งในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปนิยมฟังเพลงท่ีมีควำมเป็นสำกลมำกข้ึนท ำให้ผูแ้ต่ง
ไม่ค  ำนึงถึงควำมไพเรำะของสัมผสัภำยในเพลงก็เป็นได ้ซ่ึงปัจจยัท่ีท ำให้เพลงมีเน้ือหำเปล่ียนไป 
เน่ืองจำกมีส่ิงของอ ำนวยควำมสะดวกรำยลอ้มอยูร่อบตวั มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ค่ำนิยมตะวนัตกท่ีเขำ้
สู่สังคมไทย รวมไปถึงกระแสเพลงเกำหลี ค่ำนิยมกำรแต่งกำยตำมแบบเด็กญ่ีปุ่น ซ่ึงหลำยๆ ช่อง
ทำงกำรส่ือสำรเปิดกวำ้งมำกข้ึน  อีกทั้งภำษำแปลกๆ ท่ีส่ือควำมหมำยผิดเพี้ยนไปจำกเดิม เช่นค ำวำ่ 
“ชิมิ” ในเพลง ชิมิชิมิ ของวง บลูเบอร์ร่ี หรือท่วงท ำนองท่ีถูกดดัแปลงในเขำ้กบัวิถีกำรฟังของคนใน
สังคมยุคปัจจุบนั เช่น กำรปรับเปล่ียนจงัหวะ ท ำนอง หรือรูปแบบกำรผสนผสำนเคร่ืองดนตรี
สมยัใหม่เขำ้ไปใหส้อดคลอ้งกบัผูฟั้งในปัจจุบนั เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีส่งผลใหค้วำมหลำกหลำยในดำ้น
เน้ือหำและท่วงท ำนองแบบเก่ำก่อนท่ีปรำกฏอยูใ่นเพลงลูกทุ่งมำตั้งแต่อดีต (Thai folk song, 2558) 

จำกควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ท ำให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษำ
พฒันำกำรในกำรส่ือสำรของเพลงลูกทุ่ง กระบวนกำร สร้ำงสรรคผ์ลงำนเพลงลูกทุ่งไทย และปัจจยั
ท่ีก ำหนดกำรส่ือสำร และค่ำนิยมของสังคมไทยจำกอดีตสู่ปัจจุบนัท่ีเสนอผำ่นเพลงลูกทุ่งในบริบท
ช่วง พ.ศ. 2500-2558 เพื่อทรำบพฒันำกำรของเพลงลูกทุ่งและน ำไปให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งปรับปรุง
แกไ้ขปรับปรุงเน้ือเพลงลูกทุ่งให้ถูกใจผูฟั้งในยุคปัจจุบนั และอำจใชป้ระโยชน์จำกเพลงลูกทุ่งเพื่อ
เป็นทำงเลือกอีกแนวทำงหน่ึงในกำรส่ือสำรค่ำนิยมให้กบัสังคมไทยให้เกิดผลในทำงปฏิบติัท่ีดีข้ึน 
เช่น กำรรณรงคเ์ลิกเหลำ้ เลิกบุหร่ี หรือกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์นโยบำยใหม่ ๆ เพื่อพฒันำสังคม
ต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 

1) เพื่อศึกษำพฒันำกำรในกำรส่ือสำรของเพลงลูกทุ่งผ่ำนกำรเล่ำเร่ืองตำมค่ำนิยมของ
สังคมไทยจำกอดีตสู่ปัจจุบนั  

2) เพื่อศึกษำกระบวนกำรวิธีสร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงลูกทุ่งไทย และปัจจยัท่ีก ำหนดกำร
ส่ือสำรผำ่นกำรเล่ำเร่ืองตำมค่ำนิยมของสังคมไทยจำกอดีตสู่ปัจจุบนั 

3) เพื่อศึกษำประเด็นค่ำนิยมของสังคมไทยจำกอดีตสู่ปัจจุบนัท่ีเสนอผ่ำนเพลงลูกทุ่งใน
บริบทช่วง พ.ศ. 2500-2558 

 

1.3 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 

ในส่วนของกำรวิเครำะห์เน้ือหำพฒันำกำรในกำรส่ือสำรของเพลงลูกทุ่งผ่ำนกำรเล่ำเร่ือง
ตำมค่ำนิยมของสังคมไทยจำกอดีตสู่ปัจจุบนั ผูว้ิจยัไดก้  ำหนดขอบเขตของผลงำนเพลงท่ีจะน ำมำ
วเิครำะห์ไว ้ดงัน้ี 

1) ศึกษำเฉพำะเพลงลูกทุ่งท่ีมีกำรบนัทึกเสียงและไดรั้บกำรเผยแพร่ทำงส่ือมวลชนแลว้ใน
ช่วงเวลำตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2558 โดยแบ่งช่วงเวลำศึกษำออกเป็น 4 ยคุคือ 

ยคุท่ี 1 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวำ่งปี พ.ศ. 2507-2515 
ยคุท่ี 2 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวำ่งปี พ.ศ. 2516-2540 
ยคุท่ี 3 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวำ่งปี พ.ศ. 2541-2550 
ยคุท่ี 4 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวำ่งปี พ.ศ. 2551-2558 

2) เพลงลูกทุ่งท่ีน ำมำวเิครำะห์จะตอ้งเป็นผลงำนของศิลปินท่ีถูกจดัประเภทให้เป็นนกัร้อง
และนกัแต่งเพลงลูกทุ่งเท่ำนั้น ไม่รวมผลงำนศิลปินแนวลูกกรุง แนวเพื่อชีวติ และแนวสตริง แต่กำร
วเิครำะห์น้ีจะรวมไปถึงศิลปินลูกทุ่งอีสำนท่ีอำจมีกำรใชภ้ำษำถ่ินในเพลงท่ีอยูใ่นรูปแบบเพลงลูกทุ่ง 
แต่ทั้งน้ีจะไม่รวมรูปแบบของกำรแสดงของหมอล ำในแบบพื้นบำ้นดั้งเดิมแต่อยำ่งใด 

3) ในกำรวิเครำะห์เพลงลูกทุ่งนั้นจะท ำกำรวิเครำะห์เฉพำะในส่วนของค ำร้อง ของเพลง
ลูกทุ่งเท่ำนั้น 
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1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ท ำใหท้รำบถึงพฒันำกำรของเน้ือหำ กระบวนกำรสร้ำงสรรค ์กำรเผยแพร่เพลงลูกทุ่งใน
มิติของกำรส่ือสำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนกำรส่ือสำรด้ำนค่ำนิยมในสังคมไทยท่ีมีเร่ือง
วฒันธรรมแต่ละยคุสมยัเขำ้มำเก่ียวขอ้ง 

2) ท ำให้ทรำบถึงพฒันำกำรของควำมคิดและค่ำนิยมของสังคมไทย โดยเฉพำะคนไทยใน
ระดบัฐำนรำกของสังคมไทย ไดแ้ก่ ชำวชนบท ผูใ้ชแ้รงงำน ท่ีไดรั้บกำรส่ือสำรผำ่นเพลงลูกทุ่งใน
แต่ละยคุสมยั  

3) องค์ควำมรู้ท่ีได้สำมำรถเป็นแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์จำกเพลงลูกทุ่งเพื่อเป็น
ทำงเลือกอีกแนวทำงหน่ึงในกำรส่ือสำรค่ำนิยมให้กบัสังคมไทยให้เกิดผลในทำงปฏิบติัท่ีดีข้ึน เช่น 
กำรรณรงคเ์ลิกเหลำ้ เลิกบุหร่ี หรือกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์นโยบำยใหม่ๆ เพื่อพฒันำสังคม 
 

1.5 นิยำมศัพท์ 

 

เพลงลูกทุ่ง หมำยถึง เพลงท่ีสะทอ้นวิถีชีวิต สภำพสังคมอุดมคติและวฒันธรรมไทย โดยมี
ท่วงท ำนอง ค ำร้อง ส ำเนียง และลีลำกำรร้องกำรบรรเลงท่ีเป็นแบบแผน มีลกัษณะเฉพำะซ่ึงให้
บรรยำกำศ ควำมเป็นลูกทุ่ง 

ค่ำนิยม หมำยถึง เป็นควำมคิด พฤติกรรมและส่ิงอ่ืนท่ีคนในสังคมหน่ึงเห็นวำ่ มีคุณค่ำ จึง
ยอมรับมำปฏิบติัและหวงแหนไวร้ะยะหน่ึง ค่ำนิยมมกัเปล่ียนแปลงไปตำมกำลสมยัและควำม
คิดเห็นของคนในสังคม 
 

1.6 กรอบแนวคดิกำรวจิัย 

 
 

ตัวแปรอสิระ  
 

กำรเปล่ียนแปลงของ 

- วฒันธรรม 

- ค่ำนิยมในสังคม 

 

 

ตัวแปรตำม 
 

พฒันำกำรของกำรส่ือสำรผำ่น “เพลงลูกทุ่ง” 

- ค ำร้อง  
- เน้ือหำและควำมหมำยของเพลง 



บทที ่2  
 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษา เร่ือง พฒันาการในการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเร่ืองตามค่านิยมของ

สังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัปรากฏรายละเอียด ต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเร่ืองวฒันธรรม (Culture) วฒันธรรมประชานิยม (Pop Culture) 
2.2 แนวคิดค่านิยมในสังคม  
2.3 ความหมายของเพลงลูกทุ่ง 
2.4 ลกัษณะสังคมชนบทไทย 
2.5 แบบจ าลองและทฤษฏีการวเิคราะห์เน้ือหาเพลงลูกทุ่ง 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิเร่ืองวฒันธรรม (Culture) วฒันธรรมประชานิยม (Pop Culture) 
 

ค าวา่ “Popular Culture” มีการใชภ้าษาไทยในหลายค า เช่น วฒันธรรมสมยันิยม วฒันธรรม 
ประชานิยม ไม่วา่จะใช้ค  าใดก็ตาม การพิจารณาว่าส่ิงๆนั้นเป็นความนิยมของผูค้นในยุคสมยัหรือ
เป็น วฒันธรรมสมยันิยมหรือไม่นั้น อาจพิจารณาไดจ้ากเกณฑท์ั้ง 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1) เป็นส่ิงท่ีช่ืนชอบหรือยอมรับโดยผูค้นจ านวนมาก  
2) เป็นส่ิงท่ีถูกมองวา่ต ่าชั้นและไร้คุณค่าหรือรสนิยมทางศิลปะ  
3) เป็นส่ิงท่ีออกแบบมาหรือสร้างข้ึนเพื่อให้คนจ านวนมากช่ืนชอบ เพื่อประโยชน์ทาง

การคา้ และบริโภคนิยม  
4) เป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนโดยผูค้นเพื่อพวกเขาเอง การให้ค  านิยามท่ีครอบคลุมชดัเจนจะเป็น  

การสร้างความเขา้ใจในวฒันธรรมสมยันิยมมากข้ึน  
ดงัท่ี Storey (1987) ไดจ้ดัหมวดหมู่ความหมายของวฒันธรรมสมยันิยมเป็นกลุ่ม จ านวน     

2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
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กลุ่มความหมายท่ี 1 หมายถึง วฒันธรรมอะไรก็ตามท่ีเป็นท่ียอมรับและช่ืนชอบ
ของคนจ านวนมาก นิยามน้ีครอบคลุมเน้ือหาวฒันธรรมโดยทัว่ไป แต่ไม่สามารถระบุลักษณะ
เฉพาะเจาะจงของวฒันธรรม แต่ละอย่างได ้ซ่ึงมกัจะมีรายละเอียดและแตกต่างหลากหลายกนัใน
หลายดา้น เช่น พฒันาการทาง ประวติัศาสตร์ บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งความหมายต่อ
วถีิชีวติของผูเ้ป็นเจา้ของหรือมีส่วน ร่วมในวฒันธรรมนั้น  

กลุ่มความหมายท่ี 2 วฒันธรรมท่ีหลงเหลืออยู่จากการให้ค  านิยามวฒันธรรมชน
ชั้นน าหรือ วฒันธรรมชนชั้นสูง ในแง่น้ี วฒันธรรมสมยันิยมจึงอยูต่รงขา้มกบัวฒันธรรมของชนชั้น
น าหรือ วฒันธรรมของชนชั้นส่วนใหญ่ในสังคม ความหมายท่ี 3 วฒันธรรมมวลชน (Mass Culture) 
เป็นวฒันธรรมท่ีถูกผลิต เผยแพร่และ โฆษณาในตลาด สินคา้ของระบบทุนนิยมสมยัใหม่ท่ีไดรั้บ
ความนิยมอย่างเช่น แฟชัน่ เคร่ืองส าอาง กีฬา เกมส์ออนไลน์ และมกัเช่ือมโยงกบัการครอบง าทาง
วฒันธรรมตะวนัตกหรือวฒันธรรมทุนนิยม โดยมี ส่ือเป็นตวักลางส าคญั ความหมายท่ี 4 วฒันธรรม
ท่ีมีแหล่งก าเนิดมาจากประชาชน เป็นวฒันธรรมขนานแทแ้ละดั้งเดิมของประชาชนหรือชาวบา้น
ร้านตลาดทัว่ไป นัน่ก็คือ วฒันธรรมประชาชน เช่น ละครโทรทศัน์ น ้าน่า ความหมายท่ี 5 พื้นท่ีหรือ
อาณาบริเวณของการต่อสู้ระหว่างพลังของกลุ่มคนท่ีถูกเอารัดเอา เปรียบกบักลุ่มคนท่ีมีอ านาจ
ครอบง าในสังคม ในแง่น้ีวฒันธรรมสมยันิยมจึงไม่ใชท้ั้งของชนชั้นน าหรือ ชนชั้นผูเ้สียเปรียบ แต่
เป็นวฒันธรรมท่ีเกิดจากการต่อสู้ ต่อรอง ช่วงชิงทางอุดมการณ์และผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่
ในสังคม นอกจากน้ี ยงัหมายถึง วฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนภายหลังการพฒันาอุตสาหกรรมและการ
ขยายตวัของชุมชน เมือง แง่น้ีสะทอ้นให้เห็นถึงอิทธิพลของส่ือมวลชนและการคมนาคมส่ือสาร
ของโลกสมยัใหม่ท่ีมี บทบาทส าคญัในการก่อรูปและขยายตวัของวฒันธรรมชุมชนเมืองขนาดใหญ่ 
และเป็นเสมือนกระแส ไม่มีรูปแต่สัมผสัไดบ้ริโภคได ้และใชม้นัอยูใ่นชีวิตประจ าวนั Pop Culture 
จะปรากฏอยูท่ ัว่ไปในหลาย รูปแบบ ไดแ้ก่ วตัถุส่ิงของ (เช่น เส้ือสายเด่ียว กลอ้งดิจิตตอล the dog 
ตุ๊กตาหมี) รายการโทรทศัน์ เพลง หนงัสือนิตยสารท่ีฮอตฮิต พฤติกรรม (เช่น การเตน้ B-boys การสัก 
การเจาะ การเล่นเกมส์ออนไลน์) เทรนด์ (เช่น แอโรบิค อินด้ี ไฮเทคโนโลยี) เหตุการณ์ (เช่น การ 
ก่อการร้าย ส่วยต ารวจ) บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (เช่น D2B ภราดร เบคแฮม) 

การท าความเข้าใจวฒันธรรมสมัยนิยมช่วยให้มองเห็นและเข้าใจกระบวนการส่ือ
ความหมาย ต่างๆ ในสังคม (Signification) ในระดบัท่ีกวา้งมากข้ึนและเห็นเป็นกระบวนการ
ปฏิสัมพนัธ์เชิงวพิากษ ์วธีิของเง่ือนไข ปัจจยัและกลุ่มคนในสังคมมากข้ึน วฒันธรรมสมยันิยมเป็น
ส่วนท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง เตม็ไปดว้ยพลวตั ตอ้งเช่ือมโยงวฒันธรรมสมยันิยมให้เขา้กบับริบท
ของโลกยุคหลังทันสมยัท่ีท าให้ ก าเนิดและพลิกเปล่ียนโฉมหน้าปริมณฑลของชีวิตประจ าวนั 
บริบทท่ีส าคญัเหล่านั้น ได้แก่กระแส โลกาภิวตัน์การขยายตวัของเมืองและชนชั้นกลางในเมือง 
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อิทธิพลของส่ือมวลชน การผลิตแบบมวลชน อุตสาหกรรม กระแสบริโภคนิยมและกระแสทอ้งถ่ิน
นิยม ในกลุ่มวยัรุ่น Pop Culture ปรากฏอยูใ่นหนงัสือ นิตยสาร เวบ็ไซต ์รวมไปถึงศิลปินท่ีช่ืนชอบ 
เช่นศิลปินเกาหลี การเลียนแบบการแต่งกายของศิลปิน นกัร้องท่ีช่ืนชอบและอยูใ่นในกระแสสังคม
ท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

 
2.1.1 ลกัษณะสําคัญหรือเนือ้หาของวฒันธรรมสมัยนิยม 
ราตรี พฒันรังสรรค์ (2544, น. 50-52) ไดใ้ห้ลกัษณะส าคญัหรือเน้ือหาของวฒันธรรมสมยั

นิยมไวว้า่  
 1) วฒันธรรมสมยันิยมเป็นวฒันธรรมแห่งความเป็นไปได ้(Anything Goes) มีการ
เกิดข้ึนเปล่ียนแปลง และเส่ือมสูญไปตามกระแสนิยมของคนในสังคมและกาลเวลา ยิง่ในยคุ โลกาภิ
วตัน์ ยิ่งเต็มไปดว้ยกระแสความนิยม เหตุการณ์ ส่ือบนัเทิง สินคา้และบริการ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้น
แต่มีศกัยภาพในการถูกน าเสนอหรือไดรั้บการยอมรับโดยผูค้นจ านวนมาก ท าใหมี้ โอกาสกลายเป็น
กระแสนิยมทางวฒันธรรมได ้

 2) วัฒนธรรมสมัย นิ ยม เ ป็นวัฒนธรรม ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับ ชี วิ ตประจ า ว ัน 
(Ordinary/Common Culture in The Realm of Everyday Life) เป็นเร่ืองธรรมดาในการด ารงชีวิตของ
มนุษยเ์ป็นท่ีน่าสังเกตว่า ชีวิตประจ าวนัเป็นค าท่ีเต็มไปดว้ยความขดัแยง้ในตวัเอง เพราะเป็นค าท่ี
เขา้ใจง่ายเหมือนส่ิง ต่างๆท่ีอยูร่ายรอบตวัเองของแต่ละคน ชีวติประจ าวนัเป็นส่ิงท่ีเคล่ือนไหวไปมา  
 3) วฒันธรรมสมยันิยมเป็นวฒันธรรมแห่งวยัรุ่น (Culture of the Youth) 
วฒันธรรมสมยันิยมอาจมี ผลกระทบหรือเป็นท่ีช่ืนชอบโดยผูค้นทุกเพศทุกวยัทุกชนชั้นในสังคม 
แต่วฒันธรรมสมยันิยม ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของคนหนุ่มสาว โดยเฉพาะวยัรุ่นและวยัท างานคน
กลุ่มน้ีมีก าลงัผลิต ก าลงัซ้ือ ก าลงับริโภค และก าลงัในการติดตามแสวงหาความสนุกสนานร่ืนรมย์
ของชีวติท่ีได ้จากกระแสวฒันธรรมสมยันิยมรูปแบบต่างๆ  

 4) วฒันธรรมสมยันิยมเป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางโลก (Culture of 
the Mundane) กระแสนิยมเกือบทั้งหมดเป็นกิจกรรมทางโลกียะแทบทั้งส้ิน ผูค้นในกระแสนิยมจึง
เป็นฐาน ท่ีตั้ง เป้าหมายและเป็นเคร่ืองมือในการผลิตและการบริโภคส่ือวฒันธรรมสมยันิยมทุก
รูปแบบ วฒันธรรมสมยันิยมจึงยากท่ีจะหลีกพน้จากก าไรของธุรกิจการคา้ เงินตรา อ านาจและ
ค่านิยม ทางสังคม เพราะเป็นความเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติมนุษย ์ 

 5) วฒันธรรมสมยันิยมเป็นวฒันธรรมพนัธ์ุผสม (Hybrid Culture) วฒันธรรมสมยั
นิยมเกิดข้ึนจาก หลายแหล่งท่ีมา และเกิดจากการดดัแปลงหรือรวมเอาองคป์ระกอบปลีกยอ่ย จาก
ทั้งในและ นอกวฒันธรรมข้ึนมาแลว้น าเสนอเพื่อสร้างกระแสการยอมรับและตอบสนองรูปแบบ
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ต่างๆ จากสังคมโดยการผสมผสาน ดดัแปลง หรือผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีอยู ่
นอกเหนือความคาดหมาย 

 6) วฒันธรรมสมยันิยมเป็นวฒันธรรมท่ีเกิดจากรวมกนัเขา้ของการแยกส่วนและ
แตกตวั (Fragmented Culture) ไม่อาจมองโดยการเน้นการท าความเขา้ใจภาพรวม เน้ือหาท่ีเป็น 
เอกลกัษณ์ในขอบเขตท่ีชดัเจนไดว้ฒันธรรมสมยันิยมจ านวนมากเต็มไปดว้ยการแยกส่วน แตกตวั
และไม่จ  าเป็นต้องให้ความหมายท่ีสัมพนัธ์กบัรากฐานหรือความเป็นมาดั้งเดิมของตนเอง หรือ
บริบทของสังคมใหม่ท่ีหล่อเล้ียงกระแสอยู ่ 

 7) วฒันธรรมสมยันิยมเป็นวฒันธรรมแห่งการบริโภค (Consumers’ Culture) หรือ
เป็นวฒันธรรม ตลาดซ่ึงถูกผลิตเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมในปริมาณมากและกระจายผลผลิตออกไปสู่
กลุ่ม ผูบ้ริโภคในวงกวา้ง เพื่อท่ีจะสร้างกระแสในการบริโภคใหเ้กิดข้ึนในสังคม หรืออาจเรียกไดว้า่ 
“วฒันธรรมตลาด” เกิดข้ึนและเป็นไปตามกลไกของตลาด ขายดีมีคนซ้ือ มีคนนิยมชมชอบมาก 
นอกจากน้ียงัมีนัยแฝงถึงทุกคน ทุกชนชั้น โดยเฉพาะชาวบา้นคนธรรมดาสามญัคนเล็กคนน้อย 
เขา้ถึงและมีส่วนร่วมในกระแสวฒันธรรมสมยันิยม  

 8) วัฒนธรรมสมัยนิยมเป็นผลผลิตของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ
ติดต่อส่ือสาร หรือ วฒันธรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากส่ือมวลชน (Mass Media-Saturated Culture) 
วฒันธรรมสมยั นิยมจ านวนมากจึงเป็นความจริงท่ีเกิดจากการน าเสนอโดยส่ือมวลชน เป็นความ
จริงท่ีตอ้งท า ความเขา้ใจดว้ยอาศยัตรรกะของส่ือมวลชนและวิเคราะห์ท าความเขา้ใจในนยัต่างๆ ท่ี
ซ่อนอยู ่ในเน้ือหาของวฒันธรรมท่ีเป็นผลจากการน าเสนอโดยส่ือมวลชนสมยัใหม่  

 9) วฒันธรรมสมยันิยมเป็นเร่ืองของแฟชั่นและกระแสความนิยม (Culture of 
Fashion and Popular Trend) วฒันธรรมสมยันิยมจึงเกิดเร็ว ไดรั้บความนิยมเร็ว รวมทั้งหายไปเร็ว 
เพราะถูกแทนท่ี ดว้ยกระแสอ่ืนท่ีใหม่กวา่ และเร้าความสนใจของผูค้นไดม้ากกว่า กระแสนิยมจึง
เป็นเสมือน คล่ืนลูกเก่าไล่หลงัคล่ืนลูกใหม่แต่กระแสคล่ืนเหล่านั้นก็ก่อตวัข้ึน เพิ่มพลงัเร่ือยมา  

 10) วฒันธรรมนิยมเป็นเร่ืองของการสร้าง ค้นหา ต่อรอง และผลิตซ ้ าตัวตน
หรืออตัลกัษณ์ (Battles of Cultural Identities/Selves) ผูค้นในกระแสนิยมอยู่เพื่อคน้หา เลือก 
ต่อรอง และหรือปฏิเสธ สังกดัของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ชีวิต กลุ่มเพื่อน ครอบครัว ท่ีท างาน 
ชุมชน สมารถในการ อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง หรืออาจท าความ
เขา้ใจการต่อสู้เพื่อ คน้หาตวัตนของคนท่ีแตกต่างชาติพนัธ์ุ ชนชั้น รุ่นอายุ และภูมิหลงัต่างๆ ใน
กระแสสมยันิยมเพราะกระแสวฒันธรรม สมยันิยมให้พื้นท่ีและเคร่ืองมือในการต่อรอง ผลิตและ
โตเ้ถียงกนัของ ตวัตนหรืออตัลกัษณ์ในรูปแบบต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองและมีชีวติชีวา 



12 
 

ในท่ีน้ีวฒันธรรมยอ่ยยงัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของความเป็นจริงทางสังคมท่ีประสบพบเห็น
ได ้และมีรากฐานอยูใ่นวฒันธรรมของชนชั้นหน่ึง แต่มีคนรอบขา้งเป็นส่ือในการถ่ายทอดหรืออีก
ทางหน่ึง เป็นการส่ือสารเชิงสัญลักษณ์ท่ีถ่ายทอดผ่านส่ือมวลชน เช่นการเสนอวิถีชีวิตท่ีมี
ความหมายในการใช ้เวลาวา่ง (Leisure) เหมือนเป็นอิสระจากโลกของการงาน  

Brake (1990, น. 18) ไดอ้ธิบายไวว้า่ “ลกัษณะโดยทัว่ไปของวฒันธรรมยอ่ยก็คือ รูปแบบ 
(Style) กล่าวคือ กลุ่มท่ีมีวฒันธรรมย่อยท่ีโดดเด่นแตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืนๆ ก็คือ กลุ่มท่ีมีการ ใช้
รูปแบบในเชิงสัญลกัษณ์รูปแบบหน่ึงๆ” รูปแบบท าให้เกิดตวับ่งช้ี (Indicator) ท่ีส าคญัหลาย
ประการ รูปแบบแสดงให้เห็นถึงระดบัความ ยึดถือในวฒันธรรมย่อยและยงัช้ีให้เห็นถึงการเป็น
สมาชิกของวฒันธรรมย่อยหน่ึงๆ ซ่ึงมีลกัษณะท่ี ปรากฏออกมาอย่างไม่สนใจหรืออย่างต่อตา้น
ค่านิยมหลักสังคม รูปแบบของวฒันธรรมย่อยมี องค์ประกอบหลกั 3 ส่วน ได้แก่ 1) รูปลักษณ์ 
รูปลกัษณ์ภายนอกท่ีประกอบดว้ยเคร่ืองแต่งกาย ขา้วของเคร่ืองใช ้เช่นทรงผม เคร่ืองประดบัและ
วตัถุต่างๆ ท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึนมา 2) การประพฤติปฏิบติัตวั ซ่ึงรวมถึงการแสดงออก กิริยาและ
ท่าทาง 3) ภาษาของกลุ่ม ไดแ้ก่ค าศพัทพ์ิเศษและวธีิการพดูออกมา  

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะน าค่านิยมมาวิเคราะห์เท่านั้นโดยเรามุ่งเน้นการสร้างและการ
ก าหนดค่านิยม รวมไปถึงพฒันาการในการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผา่นการเล่าเร่ืองตามค่านิยมของ
สังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนั เพราะจากการศึกษาพบวา่ มีผูใ้ห้นิยามของค าวา่ “วฒันธรรม” ไวเ้ป็น
จ านวนมากแต่ละนิยามก็จะมี ส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัและมีส่วนท่ีแตกต่างกนัไปบา้ง ส าหรับงานศึกษา
คน้ควา้น้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดความหมาย ของค าวา่ “วฒันธรรม” หมายถึง การแสดงออกในรูปแบบ
ต่างๆ ของวฒันธรรมจากเพลงลูกทุ่งซ่ึงปรากฏให้เห็น เด่นชดั สะทอ้นวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติ
และวฒันธรรมไทย โดยมีท่วงท านอง ค าร้อง ส าเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงท่ีเป็นแบบแผน มี
ลกัษณะเฉพาะซ่ึงใหบ้รรยากาศ ความเป็นลูกทุ่ง ขนุวิจิตรมาตราบนัทึกไวใ้นหนงัสือเร่ืองของละคร
และเพลง ว่าเพลงลูกทุ่งเป็นวงดนตรีแบบสากลท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ประมาณปีหรือสองปี ลกัษณะเพลงลูกทุ่งในระยะเร่ิมแรก มาจากการร้องร าท าเพลงของไทยดั้งเดิม 
อาทิ แหล่เทศน์ สวดคฤหสัถ ์จ าอวด ลิเก (ทรงเคร่ือง) ลิเกลูกหมด (ไม่แต่งเคร่ือง) ลิเกบนัตน ล าตดั 
เพลงขอทาน เพลงพื้นเมืองบางเพลง ฯลฯ โดยเพลงลูกทุ่งน ามาดดัแปลงแลว้ใส่ดนตรีแบบสากล 
เป็นลกัษณะเพลงแบบใหม่ 
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2.1.2 ระดับของวฒันธรรม 
วฒันธรรมแบ่งออกเป็นวฒันธรรมระดบัสูงและวฒันธรรมระดบัต ่าซ่ึงจะอภิปรายต่อไป 

ตั้งแต่ความรู้สึกของรูปแบบทางวฒันธรรมแบบดั้งเดิมนั้นเหนือกวา่วฒันธรรมแบบอ่ืนๆนั้นยงัไม่
หายไปจากสังคมสมยัใหม่ ถึงแม้จะมีการปรากฏและแพร่หลายของโรแมนติกและวฒันธรรม
ประชานิยมของชาวอเมริกนั เราใช้ความรู้สึกในการแบ่งล าดบัชั้นของวฒันธรรมไปโดยปริยาย 
(โดยใช้ความรู้สึกมากกวา่การแบ่งเชิงทางการหรือเชิงวิพากษ)์ คนเราจะประเมินภาพยนตร์ นิยาย 
เพลงและอ่ืนๆ ดว้ยสัญชาตญาณโดยจะแบ่งออกเป็นล าดบั ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.1 แสดงระดบัของวฒันธรรม 
 

 
 

การรวมตวัของสามล าดบั (สูง กลาง ต ่า) ดงักล่าว และการขา้มกนัไปมาอยา่งต่อเน่ืองในแต่
ละล าดบั (บางละครอาชญากรรมไดข้า้มจากระดบักลางมาระดบัสูง) เป็นการอธิบายถึงแนวโน้ม
ของวฒันธรรมประชานิยมและมีอีกหลายๆ ประเภทท่ีดีไซน์ข้ึนมาเพื่อมีจุดประสงคใ์นการขา้มแต่
ละระดบั ตวัอย่างคือ Simpsons ท่ีฉายตอนช่วงท่ีผูช้มดูโทรทศัน์มากท่ีสุด ทุกๆ ตอนของการ์ตูน 
Simpsons จะอิงไปยงัผูเ้ขียนหรือนกัปรัชญาท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุด และอิงไปยงักลุ่มเพลงแร็ป หรือ
ภาพยนตร์ประเภท Blockbuster โดยส่วนมากการผสมของสไตล์และรูปแบบน้ีจะเรียกว่าการตดั
แปะ บางทฤษฎีของวฒันธรรมแบบประชานิยมจะถูกพิจารณาให้เป็นสไตล์ของการตดัแปะเพราะมี
ลกัษณะเป็นประชานิยมมากกวา่รูปแบบของวฒันธรรมอ่ืน 

ดงันั้น Barthes กล่าววา่วฒันธรรมแบบประชานิยมจึงไม่ใช่วฒันธรรมผสม แต่ค่อนไปทาง
วฒันธรรมแบบผสมผสานหรือภาพตดัแปะ เช่น ภาพยนตร์เร่ือง Amadeus ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของผู ้
คนทีชอบภาพยนตร์สนุกสนาน และในขณะเดียวกนัไดรั้บค าชมจากนกัวิจารณ์วา่เป็นผลงานช้ินเอก
ของภาพยนตร์ Amadeus มีเน้ือเร่ืองท่ีผูช้มสามารถติดตามและเขา้ใจเน้ือหาไดอ้ย่างง่ายดาย เสียง
ประกอบภาพยนตร์นั้นท าให้ผูช้มเขา้ถึงอารมณ์และภาพประกอบดึงดูดความสนใจจากผูช้มได้
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ตลอดทั้งเร่ือง ในทางกลบักนัตวัอยา่งทางวฒันธรรม การเตน้ร า นิตยาสารแฟชัน่และการแสดง มวย
ปล ้ า และรายการอ่ืนๆ เช่น ET (Entertainment Tonight) จะมีความบนัเทิงมากกว่า วฒันธรรม
ประชานิยมนั้นมีความแจกจ่างเล็กนอ้ยหรือไม่มีความแตกต่างระหวา่งศิลปะและสันทนาการ และ
การรบกวนกบัความผกูพนั อย่างไรก็ตามผลิตภณัฑ์ส่วนมากจะออกแบบให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอายุ
การเก็บรักษาสั้ น บา้งก็เพิ่มความคงทนเหมือนกบังานศิลปะ ดงัท่ีกล่าวมาเป็นความขดัแยง้และ
อิทธิพลของวฒันธรรมแบบประชานิยม 

วฒันธรรมเป็นเคร่ืองผกูพนับุคคลในกลุ่มไวด้ว้ยกนั บุคคลจะเรียนรู้วฒันธรรมของตนเอง
ภายใตก้ระบวนการทางสังคม วฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล
นอกจากน้ีในแต่ละวฒันธรรมยงัประกอบไปดว้ยวฒันธรรมกลุ่มยอ่ยหรือขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีเป็นท่ียึดถือปฏิบติักนัในคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงและยงัเก่ียวขอ้งไปถึงชั้นทางสังคมภายในสังคม 
นั้นๆ อีกดว้ย 

ชนชั้นทางสังคมในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  
 1) ระดบัสูง กลุ่มท่ีมีรายไดสู้งท่ีสุดของสังคม ผูท่ี้มีการศึกษาดี 

 2) ระดับกลางกลุ่มคนท่ีท างานเป็นพนักงานในออฟฟิศหรือกลุ่มผูใ้ช้แรงงาน 
จ านวนมากผา่นการศึกษาระดบัวิทยาลยัตอ้งการให้สังคมยอมรับนบัถือ ใชชี้วิตมีความสุขไปแต่ละ
วนัมากกวา่จะอดออมเพื่ออนาคต 

 3) ระดบัล่างกลุ่มผูท้  างานส่วนใหญ่ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทท่ีไม่ตอ้งมี
ทกัษะหรือก่ึงทกัษะ ไดรั้บการศึกษาต ่า รายไดน้อ้ย มีมาตรฐานการครองชีพ ระดบัความยากจนหรือ
เหนือกวา่เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

แต่ละระดบัมีความแตกต่างกนัในด้านของความตอ้งการ การตดัสินใจ การบริโภค ลว้น
เป็นท่ีมาของค่านิยมในการด ารงชีวติ เช่ือมโยงกบัเร่ืองการบริโภคส่ือต่างๆ วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั
ในแต่ละชนชั้นทางสังคมน ามาซ่ึงอตัลกัษณ์เฉพาะของชนชั้นนั้นๆ 

ในปัจจุบนัการเขา้ถึงส่ือต่างๆท าไดอ้ย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทางทั้งส่ือโทรทศัน์ 
วิทยุ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์และอินเทอร์เน็ตข้ึนอยูก่บัความ สะดวกในการใช้งานของผูท่ี้ตอ้งการ
บริโภคส่ือในดา้นใด ทั้งน้ีพื้นฐาน จากระดบัชนชั้นทางสังคม ยอ่มมีผลในการเลือกบริโภคส่ือ ไม่วา่
จะเป็น มุมมอง รูปแบบพฤติกรรม แบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีมาจากค่านิยมทางสังคม ของบุคคล
นั้นๆ อีกดว้ย 

พฒันาการของเพลงลูกทุ่งเกิดข้ึนจากอิทธิพลทางสังคมและการพฒันาทางเทคโนโลย ี
รวมถึงระยะเวลาการถือก าเนิด เติบโตและไดรั้บความนิยมของเพลงลูกทุ่ง 
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 1) ช่วงแรก เป็นช่วงท่ีไม่มีการแบ่งแยกเพลงลูกทุ่งจากเพลงรูปแบบอ่ืนๆ เป็นการ
ผสมผสานดนตรีไทยเดิมกบัคนตรีสากล ในช่วงน้ีรูปแบบของเพลงลูกทุ่งยงัมีความเก่ียวพนัธ์กบั
เพลงพื้นบา้นอยู่ ทั้งท านอง จงัหวะ และการร้อง มีวิธีการร้อง ท าให้ผูช้มรู้สึกใกลชิ้ด มีเน้ือหาท่ี
สะทอ้นภาพชนบทท่ีเป็นธรรมชาติ ตั้งแต่ความสวยงาม ของภูมิศาสตร์ไปจนถึงความยากจนของ
ชาวนา 

การเล่าเร่ืองราวธรรมชาติหรือการด ารงชีวิต ผ่านเน้ือเพลงน้ีเอง ท าให้เพลงลูกทุ่ง 
เข้าถึงผูค้นได้แทบทุกชนชั้นตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับสูง แต่ชนชั้นระดับล่างจะเขา้ถึงได้
มากกวา่เน่ืองจากเน้ือหาท่ีถูกแต่งมาใหเ้ห็นถึงความความยากล าบากในการใชชี้วติ 

 2) ช่วงเพลงลูกทุ่งรุ่งเรือง เป็นยุคท่ีเพลงลูกทุ่งไดรั้บความนิยมอย่างกวา้ง ขวาง 
เน้ือหาท่ีเข้าถึงผูค้นได้อย่างมาก มีการน าไปปใช้ ประกอบภาพยนตร์จนกลายเป็นการเผยแพร่
หลากหลายส่ือ ท าให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เน้ือหาและท านองมีความสนุกสนาน มีเร่ืองราว
ชีวิตประจ าวนัของทั้งสังคมไทยเมืองกรุงและชนบท ในช่วงหลงัเน้ือหาของเพลงยงัไดรั้บอิทธิพล
มาจากการเมือง และเป็นช่วงท่ีเกิดกระแสเพลงเพื่อชีวิตข้ึน มีการสร้างภาพยนตร์ เก่ียวกบัเพลง
ลูกทุ่ง มีการผนัตวัของดารามา เป็นนกัร้องลูกทุ่ง นกัร้องและผูช้มมีความใกลชิ้ดกนั ท าให้วงการ
ลูกทุ่ง มีความรุ่งเรืองอย่างแทจ้ริง และการรุ่งเร่ืองอย่างมากน้ีเอง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ 
วงการลูกทุ่งท่ีค่อยๆเขา้สู่ ระบบนายทุนอยา่งเป็นกระบวนการ 

ในช่วงน้ีชนชั้นกลางและชนชั้นสูงมีการเขา้ถึงเพลงลูกทุ่งมากข้ึน เน่ืองจากการเผยแพร่มี
หลากหลายช่องทาง อาทิ ภาพยนตร์ รวมถึงเน้ือหา ท่ีมีความหลากหลาย ครอบคลุมความตอ้งการ
ของคนในระดบั ต่างๆ 

 1) ช่วงแสงสีและคอนเสิร์ต หลงัเหตุการณ์ทางการเมืองตุลาคม 2519 ระบอบทุน
นิยมเขา้มามีอิทธิพลในวงการเพลงลูกทุ่ง ความส าเร็จ ของน าร้องลูกทุ่งข้ึนอยู่กบัเงินเป็นปัจจยั
ส าคญั เน้ือหาเก่ียว กบัการเมืองน้อยลง เน้ือหาของเพลงรักกลบัมาเป็นท่ีนิยม เร่ืองราวการด าเนิน
ชีวตินอ้ยลง มีการสะทอ้นปัญหาใหม่ในสังคมมากข้ึน เช่น กรรมกรในโรงงาน สาวบาร์ แรงงานใน
ต่างประเทศ ปัญหาฝนตก รถติด น ้ าท่วม การด าเนินธุรกิจในวงการเพลงลูกทุ่งตอ้งใช้เงินอย่าง 
มหาศาล เพื่อซ้ืออุปกรณ์การส่งเสริมการขายของเพลงลูกทุ่ง ทั้งเคร่ืองเสียง เทคนิคแสงสี ท าให้วง
ดนตรีหลายวงต้องปิดตวัเน่ืองจากขาดนายทุนสนับสนุน ดนตรีในช่วงน้ีได้รับอิทธิพลมาจาก
ต่างประเทศ และไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ท าให้เพลงลูกทุ่งตอ้งปรับตวัเขา้กบัดนตรีสมยัใหม่
ทั้งการร้อง ท านอง การเตน้ และมีการแสดงท่ีเรียกวา่ “คอนเสิร์ต” เกิดข้ึน 
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ในช่วงน้ี มีการเขา้ถึงเพลงลูกทุ่งในชนชั้นทุกชนชั้น เน่ืองจากเน้ือหาท่ีถูกแต่งข้ึนมา การจดัแสดง
คอนเสิร์ต และท่ีส าคญัมีระบอบ นายทุนเขา้มาดูแลธุรกิจท าให้มีการวางแผนเพื่อท าให้เพิ่มมูลค่า
ทางธุรกิจมากข้ึน 

 2) ช่วงดิจิตอล เป็นช่วงท่ีเพลงลูกทุ่งเขา้สู่ระบบธุรกิจค่ายเพลงอยา่งแทจ้ริง เพลง
ลูกทุ่งกลายเป็นผลงานท่ีถูกผลิตอยา่งเป็นขั้นตอนไม่มีการเช่ือมโยงของนกัร้องกบัเน้ือหาของเพลง 
ผูล้งทุนให้ความส าคญักบัการ ตลาดและการขาย รูปแบบของเพลงได้อิทธิพลมาจาก เพลงไทย
สากล มีการแข่งขนัสูง นักร้องท่ีไม่มีสังกัดต้องเปล่ียนอาชีพเป็นอย่างอ่ืนเน่ืองจากไม่สามารถ
ด ารงชีวติอยูไ่ดจ้ากการรับงานหรือเดินสายเอง คอนเสิร์ตท่ีถูกจดัข้ึนนั้นเพื่อการโฆษณาสินคา้ 

ในช่วงน้ีวฒันธรรมของเพลงลูกทุ่งเข้าถึงคนทุกระดับ เน่ืองจากมีการ พฒันา
เทคโนโลยีให้สามารถเขา้ถึงไดม้ากข้ึน และดว้ยเน้ือหาท่ีหลากหลาย ท าให้คนสามารถเลือกรับฟัง
ในส่ิงท่ีตวัเองพึงพอใจ    

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัคิดวา่ สามารถอธิบายชนชั้นทางสังคมกบัเพลงลูกทุ่งไดง่้ายข้ึน 
คือ 

ชนชั้นสูงกบัเพลงลูกทุ่ง ในยุคสมยัแรกเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งจะบรรยายถึงธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ภูเขา ทอ้งฟ้า ดอกไม ้หรือความยากล าบากของชาวนา ท าให้ชนชั้นสูงอาจจะเขา้
ไม่ถึงเน้ือหาดงักล่าวน้ี แต่เม่ือมีการพฒันาด้านเทคโนโลยี ด้านความรู้ในการท าเพลง ท าให้คน
ระดบัน้ีเขา้ถึงเพลงลูกทุ่งได้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเช้าถึงเน้ือหาท่ีถูกปรับให้เขา้กบัเหตุการณ์
ปัจจุบนั การด ารงชีวิตของคนเมือง และท่ีส าคญัท่ีสุดการเขา้มาเป็นนายทุนดูแลธุรกิจของเพลง
ลูกทุ่ง นอกจากน้ีการบริโภคเพลงลูกทุ่งจากส่ือต่างๆ ก็สามารถท าไดห้ลากหลายช่องทาง รวมถึง
การโฆษณาจากค่ายเพลงเองท่ีเขา้ถึงคนฟังอยา่งอตัโนมติั 

ชนชั้นกลางกบัเพลงลูกทุ่ง คลา้ยๆ หรือเหมือนกบัชนชั้นสูงต่างกนัแค่ไม่มีนายทุนเขา้มา
เก่ียวขอ้ง 

ชนชั้นล่างกบัเพลงลูกทุ่ง การเขา้ถึงเพลงลูกทุ่งของชนชั้นล่าง มีการเขา้ใจเน้ือหาท่ีเพลง
ลูกทุ่ง ไดถ่้ายทอดออกมา เน่ืองจากเป็นการบรรยายความเป็นชนบทและความ ยากล าบากของการ
ท างาน เน้ือหาของเพลงในปัจจุบนัมีการปรับเปล่ียนให้เขา้กบั ยุคและทนัสมยัมากข้ึน อาจจะไม่มี
เน้ือหาท่ีบรรยายถึงความยากล าบาก แต่ก็มีการเสียดสีสังคม และก็ยงัคงความเป็นลูกทุ่งไวใ้ห้ และ
ในปัจจุบนัคนในระดบัน้ีก็สามารถเลือกรับฟังหรือดูเพลงลูกทุ่งไดใ้นหลากหลายช่องทางเพราะ  
ชนชั้นนายทุนมกัจะจดัคอนเสิร์ตเพื่อใหเ้ขา้ถึงชนชั้นแรงงาน ท าใหเ้พลงลูกทุ่งยงัคงไดรั้บความนิยม 
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ในปัจจุบนั วงการเพลงลูกทุ่งเขา้สู่ระบบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ และมีการเปล่ียนแปลงทั้ง
เน้ือหา ท านองไปจากช่วงแรก แต่ในปัจจุบนัเพลงลูกทุ่งก็ไดรั้บความนิยมจากผูฟั้งอย่างต่อเน่ือง 
เพราะการพฒันาการแสดงให้ต่ืนตาต่ืนใจท าให้เรียกความสนใจจากผูช้มได ้ถึงแมว้่าองคป์ระกอบ
ต่างๆ จะเปล่ียนไปตามความนิยมก็ตาม 
 

2.2 แนวคดิค่านิยมในสังคม 
  

“ค่านิยม” เป็นความเช่ือหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคล มีช่วงระยะเวลาในการสร้าง และ
ด าเนินจนกลายเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ค่านิยมจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของบุคคลให้
แสดงออก โดยบุคคลท่ีมีค่านิยมท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนัก็จะรวมตวักนัเป็นกลุ่ม ค่านิยมจึงเป็นความ
เช่ืออยา่งหน่ึงซ่ึงในบางคร้ังก็ตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย 

ค่านิยมมีทั้งลกัษณะของเน้ือหา (Content) และลกัษณะของความรู้สึกท่ีเขม้ขน้ (Intensity) โดย
ลกัษณะของเน้ือหาก็คือการตดัสินใจว่าอะไรควรท า ไม่ควรท า อะไรถูกตอ้ง อะไรดี อะไรเป็นท่ี
ตอ้งการ ส่วนลกัษณะของความรู้สึกท่ีเขม้ขน้ก็คือระดบัความรู้สึกความมัน่ใจในการแสดงออก ต่อ
ส่ิงเร้าท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งวา่ส าคญัอยา่งไร คนบุคคลนั้นมีระดบัขั้นของค่านิยมท่ีก่อรูปข้ึนมาเป็นระบบ
ค่านิยมของตวัเอง (Value System) ระบบค่านิยมของตนเองจะมีความเก่ียวเน่ืองกบัค่านิยมเร่ือง
อิสรภาพ ความสบายใจ ความเคารพตนเอง ความส่ือสัตย ์ความเช่ือฟัง และความเสมอภาค ซ่ึงจะ
แสดงออกของพฤติกรรมบุคคล และมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนท่ีอยูใ่นสังคมนั้นไดด้ว้ย 

Garforth (1962) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ค่านิยมหมายถึง เคร่ืองบ่งช้ีให้เห็นคุณค่าของส่ิงใดส่ิง
หน่ึงซ่ึงส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีตวัเราเลือกและเห็นคุณค่าในส่ิงนั้นมากกวา่ส่ิงอ่ืน ค่านิยมจึงเป็นคุณสมบติัท่ี
มีคุณค่าแก่การเลือก เช่น ค่านิยมเก่ียวกบัวตัถุไดแ้ก่ เงิน นาฬิกา รถยนต์ เป็นตน้ ค่านิยมเก่ียวกบั
พฤติกรรมไดแ้ก่ ความเมตตา ความสุภาพ 

Crutchfield (1966) ไดก้ล่าววา่ ค่านิยมหมายถึงความเช่ือวา่ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา ไม่
พึงปรารถนา หรือเป็นส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีไม่ดี จะสะทอ้นให้เห็นวฒันธรรมของสังคม และเป็นส่ิงท่ีสังคม
ยดึถือบุคคลใดยอมรับค่านิยมใดเป็นของตน ค่านิยมนั้นก็จะเป็นเป้าหมายในชีวติของบุคคลนั้น 

Rokeach (1973) ไดใ้ห้ความหมายว่า ค่านิยม คือ ความเช่ือท่ีเป็นแนวทางการแสดงออก
(Action) และการใชว้ิจารณญาณ (Judgment) ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายของบุคคล ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่า การมีระบบค่านิยมท่ีต่างกนัก็จะมีการแสดงออกท่ีต่างกนัดว้ย โดยค่านิยมจะมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติ การรับรู้ ความตอ้งการ และการจูงใจค่านิยมยงัเป็นความเช่ืออยา่งหน่ึงมีลกัษณะถาวรโดย
เช่ือวา่วถีิทางหรือจุดหมายปลายทางชีวิต เป็นส่ิงท่ีตนหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบหรือสมควรท่ีจะยึด
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ปฏิบติัมากกวา่วถีิชีวติ หรือเป้าหมายชีวติอยา่งอ่ืน ซ่ึงค่านิยมไทยใหม่จะมีลกัษณะสากลมากข้ึนเช่น
นิยมยกยอ่งวตัถุ ความมัน่คง ความหรูหรา ความฟุ่มเฟือย ความเป็นอิสระเป็นตวัของตวัเอง ไม่ยึด
มั่นในประเพณี ช่ืนชมวัฒนธรรมตะวันตก และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะการใช้
โทรศพัท์มือถืออ านาจ และเกียรติยศช่ือเสียงการดูแลรักษาสุขภาพด้วยโภชนาการ และการออก
ก าลงักาย 

พระมหาอดิศรถิรสีโล (2540) ไดใ้หค้วามหมายวา่ค่านิยมหมายถึง แนวความประพฤติหรือ
สภาพของการกระท าใดๆ ท่ีบุคคลหรือสังคมนิยมชมชอบ และเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าควรแก่การ
ประพฤติปฏิบติัจึงยอมรับยึดถือมาเป็นแนวทางประพฤติอย่างสม ่าเสมอหรืออย่างน้อยก็ชั่วระยะ
หน่ึงเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเองหรือสังคม 

ค่านิยม (Value) ของสังคมไทยนั้น ราตรี พฒันรังสรรค์ (2544, น. 50-52) ไดใ้ห้ความหมาย
ของค่านิยมไวว้า่ส่ิงท่ีคนสนใจส่ิงท่ีคนปรารถนาจะได ้ปรารถนาจะเป็นหรือกลบักลายมาเป็นส่ิงท่ี
คนถือว่าตอ้งปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีน่าบูชายกย่องว่าเป็นส่ิงท่ีดี สมควรท่ีสมาชิกในสังคมจะตอ้งกระท า 
และมีความสุขท่ีจะเห็นไดฟั้งไดเ้ป็นเจา้ของเป็นเป้าหมายท่ีสังคมอยากให้มี อยากให้เป็นค่านิยม คือ
รูปแบบความคิดของคนสังคมท่ีจะพิจารณาตดัสินวา่ส่ิงใดมีคุณค่ามีประโยชน์ถูกตอ้งหรือเหมาะสม
ซ่ึงสมาชิกในสังคมควรจะยึดถือเพื่อเป็นแนวประพฤติปฏิบติัค่านิยมของสังคมถือวา่เป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรม เพราะมีการเรียนรู้ ปลูกฝัง และถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึงค่านิยม
เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดต้ามกาลสมยัค่านิยมจึงเป็นวิถีของการจดัรูปความประพฤติท่ีมีความหมาย
ต่อบุคคลจะเป็นแบบฉบบัความคิดท่ีฝังแน่นสาหรับยึดถือ และปฏิบติัตนในสังคม และชีวิตหรือ
เลือกปฏิบติัเม่ือเผชิญกบัเหตุการณ์ และสถานการณ์นั้นค่านิยมถึงรวมถึงจุดหมายหรือความตอ้งการ
ในชีวติ และส่ิงท่ีบุคคลชอบ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นสรุปไดว้า่ค่านิยมหมายถึง ความเช่ือต่อส่ิงต่างๆ ของ 
บุคคลในสังคมท่ีเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าควรแก่การประพฤติปฏิบติัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
ตวัเองและสังคมโดยค่านิยมของบุคคลจะแฝงอยู่ภายในความคิดอารมณ์ความรู้สึก และเจตคติ
สามารถช่วยให้การด าเนินชีวิตระหว่างสมาชิกในสังคมมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์ต่อกนัลดความ
ขัดแย้ง และความตึงเครียดของสมาชิกในสังคมค่านิยมเป็นส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม
สภาพแวดลอ้ม และความเหมาะสมในแต่ละยคุสมยัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมท าใหส้ังคม
นั้นเกิดมีค่านิยมใหม่มาทดแทนค่านิยมเดิม 

ราตรี พฒันรังสรรค ์(อา้งใน สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2544, น. 368-369) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ 
ค่านิยมไวด้งัต่อไปน้ี 
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 1) ค่านิยมเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ 
2) ค่านิยมเป็นแรงจูงใจท่ีผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 3) ค่านิยมมกัจะเป็นค่านิยมท่ีกลุ่มคนในสังคมยึดถือว่าส าคญัดังนั้นจึงมีผูแ้บ่ง
ค่านิยมเป็นประเภทได ้6 ประเภทคือ  

  (1) ค่านิยมทางทฤษฎีหมายถึง หลักการ และความจริงซ่ึงมกัจะยึดถือโดย
นกัวทิยาศาสตร์  

  (2) ค่านิยมทางเศรษฐกิจหรือความมัน่คัง่มกัจะยึดถือโดยผูเ้ส่ียงโชคท่ีหวงัจะ
ร ารวย  

  (3) ค่านิยมทางสุนทรียภาพเป็นค่านิยมของผูท่ี้แสวงหาความงามตามธรรมชาติ
เช่น พวกศิลปินนกัแต่งเพลง  

  (4) ค่านิยมทางการเมืองหรืออ านาจนิยมซ่ึงเป็นค่านิยมของบุคคลท่ีตอ้งการ
อ านาจควบคุมผูอ่ื้น  

  (5) ค่านิยมทางสังคมหรือสวัสดิการเพื่อคนอ่ืนซ่ึงเป็นค่านิยมของนัก
มนุษยธรรม และนกัสังคมสงเคราะห์  

  (6) ค่านิยมทางศาสนาเป็นค่านิยมของบุคคลท่ีเสาะแสวงหาหลกัการท่ีจะท าให้
มนุษยอ์ยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุขทั้งในโลกน้ี และโลกหนา้ 

 4) ค่านิยมประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ องค์ประกอบเชิงอารมณ์
ความรู้สึก องคป์ระกอบเชิงพุทธิปัญญาหรือการรู้คิด และองคป์ระกอบเชิงพฤติกรรม 

 5) ค่านิยมเปล่ียนแปลงไดแ้ต่ยากกว่าการเปล่ียนทศันคติเพราะค่านิยมค่อนขา้ง
รุนแรงซบัซอ้น และมกัจะมีการใหค้  ามัน่ผกูมดัตนเอง และพยายามท่ีจะแสดงใหผู้อ่ื้นทราบ 

 6) ค่านิยมเปล่ียนแปลงตามชุนชนสังคม และวฒันธรรมท่ีบุคคลนั้นเป็นสมาชิก
เช่น ค่านิยม การเกรงใจเป็นค่านิยมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทยแต่ค่านิยมอ่ืนๆ เช่น การเคารพผูท่ี้มี
อาวุโสเป็นค่านิยมท่ีร่วมกบับุคคลท่ีอยูใ่นประเทศท่ีมีวฒันธรรมทางตะวนัออก เช่น ประเทศญ่ีปุ่น
เป็นตน้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรียรั์ตน์, องอาจ ปทะวานิช, และปริญ ลกัษิตานนท์ (2546, น.
205-209) ไดก้ล่าวถึงค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) วา่ค่านิยม
หรือคุณค่าหมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ประกอบกบั
รูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) คือ รูปแบบของการด ารงชีวิตโดยแสดงออกในรูปของกิจกรรม
(Activities) ความสนใจ (Interests) ความคิดเห็น (Opinions) ซ่ึงรูปแบบการด ารงชีวิตข้ึนอยูก่บั
วฒันธรรมของสังคมหรือกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคลซ่ึงจะแตกต่างกนันกัการตลาดเช่ือวา่การเลือก
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ผลิตภัณฑ์ของบุคคลข้ึนอยู่กับค่านิยม และรูปแบบการด ารงชีวิตนักการตลาดจะต้องค้นหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสินคา้ของบริษทักบักลุ่มรูปแบบการด ารงชีวิตต่างๆเพื่อจะไดน้าเสนอสินคา้ 
และบริการท่ีสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมค่านิยม (Values) อาจแบ่งตาม
ลกัษณะไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ 1) ค่านิยมในจุดหมายปลายทางของชีวิต (Terminal Values) 2) ค่านิยม
เก่ียวกบัเคร่ืองมือใหเ้กิดพฤติกรรม (Instrumental Values) 

สุนทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ (2522) ไดแ้บ่งประเภทของค่านิยมไวคื้อ ค่านิยมวิถี
ปฏิบติั (Instrumental Values) และ ค่านิยมจุดหมายปลายทาง (Terminal Values) 

1) ค่านิยมวิถีปฏิบติั คือ ค่านิยมต่างๆ ท่ีเป็นการกระท า (Means) ท่ีน าไปสู่
เป้าหมาย(Goals) ซ่ึงวิถีปฏิบัติน้ีเป็นเกณฑ์ของบุคคลในสังคมยึดถือปฏิบัติ หากต้องการ
ความกา้วหนา้ ประสบความส าเร็จในชีวติ ค่านิยมวถีิปฏิบติั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  (1) ค่านิยมทางศีลธรรม ในความหมายท่ีวา่การฝ่าฝืนแบบอยา่งความประพฤติ
ดงักล่าว จะน าไปสู่ความส านึก ความรู้สึกผดิ 

  (2) ค่านิยมส่วนบุคคล เช่น การเป็นตัวของตัวเอง การมีความสามารถ 
การศึกษาท่ีสูงค่านิยมเก่ียวกบัความสามารถของตนเองในความหมายท่ีวา่การฝ่าฝืนแบบอยา่งความ
ประพฤติดงักล่าว จะน าไปสู่ความอบัอาย ผดิหวงักบัตนเอง แลว้น าไปสู่ความส านึกผดิ 

 2) ค่านิยมจุดหมายปลายทาง คือ ค่านิยมท่ีเป็นเป้าหมายในชีวิตซ่ึงส าคญัมากใน
ชีวติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  (1) ค่านิยมท่ีท าเพื่อชีวิตส่วนตัว เช่น ความมั่งมี ความมีความสุขในชีวิต
ครอบครัวความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นตน้ 

  (2) ค่านิยมท่ีท าเพื่อสังคม เช่น ความมัน่คงของชาติ การช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นตน้ 
สุนทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ (2522) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองค่านิยมและระบบค่านิยมไทย

โดยแบ่งเป็น ค่านิยมวิถีปฏิบติั (Instrumental Values) และ ค่านิยมจุดหมายปลายทางของ ชีวิต
(Terminal Values) 

ค่านิยมวถีิปฏิบติั (Instrumental Values) มี 23 ขอ้ ดงัน้ี 
1) การบงัคบัตวัเอง  
2) การเป็นตวัของตวัเอง 
3) การปรับตวัเขา้กบัจงัหวะและส่ิงแวดลอ้ม  
4) การประมาณตนและความรักสันโดษ 
5) การช่วยเหลือผูอ่ื้น  
6) การมีความรู้ความสามารถ 
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 7) การส ารวมและสงบ  
 8) การรักษาน ้าใจ 
 9) การมีความรักใคร่ สนิทสนมกนั  
 10) การใหอ้ภยั 
 11) ความกตญัญูรู้คุณ  
 12) ความทะเยอทะยาน 
 13) ความสุภาพ  
 14) ความอ่อนนอ้ม เช่ือฟัง 
 15) การมีการศึกษาสูง  
 16) การมีความกลา้ 
 17) การมีความซ่ือสัตย ์ 
 18) การมีความรับผดิชอบ 
 19) ความสนุกสนานร่าเริง  
 20) การมีความคิดสร้างสรรค ์
 21) การมีความสะอาด  
 22) การมีน ้าใจ เมตตาอารี 
 23) การรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น 

ค่านิยมจุดหมายปลายทางของ ชีวติ (Terminal Values) มี 20 ขอ้ ดงัน้ี 
 1) การช่วยเหลือผูอ่ื้น  
 2) การมีช่ือเสียง มีเกียรติ เป็นท่ีช่ืนชมในสังคม 
 3) การมีชีวติท่ีต่ืนเตน้ เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  
 4) การมีงาน มีเงิน พอกินพอใช ้ไม่เดือดร้อน 
 5) การมีมิตรท่ีดี  
 6) การมีคนรักเขา้ใจ ใกลชิ้ดกนักบัเพศตรงขา้ม 
 7) การมีหลกัธรรม ศาสนา เป็นท่ีพึ่ง 
 8) การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
 9) รักธรรมชาติ ดนตรี และศิลปะ  
 10) ความพึงพอใจในการเป็นผูมี้ความรู้ 
 11) ความภาคภูมิใจในตนเอง  
 12) ความมัน่คง เจริญกา้วหนา้ของประเทศ 
 13) ความมัง่มีเงินทองและวตัถุ  
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 14) รักอิสระเสรี 
 15) การสุขใจกบัส่ิงท่ีตนมีอยู ่ 
 16) ความเสมอภาค 
 17) ความส าเร็จในชีวติ  
 18) มีความสุขในชีวติครอบครัว 
 19) ความสุขส าราญ ร่ืนเริงบนัเทิงใจดว้ยส่ิงบ าเรอ  
 20) มีโลกท่ีสันติสุข 
 

งานวิจยัเร่ืองค่านิยมและระบบค่านิยมไทยของ สุนทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ (2522) 
ไดท้  าการวิจยัโดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไปจนถึงอายุ 80 ปี ปรากฏผลการวิจยั 
ดงัต่อไปน้ี คือ 
 1) ค่านิยมกับถ่ินฐานท่ีอยู่ในด้านค่านิยมจุดหมายปลายทางมี 15 ค่านิยมท่ี
ชาวเมือง และชาวชนบทมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีแตกต่างกนัมากท่ีสุดคือ 
ค่านิยมมีหลักธรรม และศาสนาเป็นท่ีพึ่ ง ซ่ึงชาวชนบทให้ความส าคญัเป็นอนัดับ 2 ในขณะท่ี
ชาวเมืองใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 13 

 2) ค่านิยมระดับการศึกษาในด้านค่านิยมวิธีปฏิบัติ พบว่าผูมี้การศึกษาระดับ
ต่างกนัมีความแตกต่างกนัทางค่านิยมวิถีปฏิบติัในสังคมอย่างมาก คือมีค่านิยมแตกต่างกนัถึง 20 
ดา้น จากค่านิยมทั้งหมด 23 ดา้น ค่านิยมท่ีผูมี้การศึกษาต ่าใหค้วามส าคญัมากกวา่ผูมี้การศึกษาสูงคือ
ดา้นความกตญัญูการรักษาน ้ าใจ การให้อภยั การพึ่งพาอาศยักนั และความอ่อนน้อมเช่ือฟัง ส่วน
ค่านิยมท่ีผูมี้การศึกษาสูงให้ความส าคญัมากกวา่ (มีการศึกษาต ่านั้นไดแ้ก่ การศึกษาสูง การเป็นตวั
ของตวัเอง ความรับผดิชอบการมีความสามารถสูง การมีแนวคิดกวา้ง และความคิดสร้างสรรค์ 

 3) ค่านิยมกบัอาชีพ พบความแตกต่างกนัอย่างมากในระหว่างกลุ่มอาชีพต่างๆ 
เกือบทุกค่านิยม ค่านิยมท่ีมีจุดหมายปลายทางท่ีไม่แตกต่างกนัคือ ความกวา้งขวางในสังคม และ
ความมัง่มีเงินทองวตัถุ ส่วนค่านิยมวิธีปฏิบติัท่ีไม่แตกต่างกนัตามอาชีพ คือ ค่านิยมหารปรับตวัเขา้
กบัโอกาสจงัหวะ และส่ิงแวดลอ้ม ความกลา้ และความสะอาด 

 4) ค่านิยมกบัเพศ ผลวิจยัพบว่า เพศชาย และเพศหญิงมีจุดหมายปลายทาง 12 
ค่านิยมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีแตกต่างกนัมาก คือ ความเสมอภาค ซ่ึงเพศชายให้
เป็นอนัดบัท่ี 2 ส่วนเพศหญิงใหเ้ป็นอนัดบัท่ี 1 
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จากเอกสาร และงานวจิยัขา้งตน้สรุปไดว้า่ ค่านิยมของบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร 
ต่างๆ ซ่ึงอยูก่บัภูมิหลงัของบุคคล เป็นตน้วา่ ตวัแปรดา้นถ่ินท่ีอยูอ่าศยั มีผลท าให้ค่านิยมของบุคคล
แตกต่าง กนัออกไป แมแ้ต่เพศหรือระดบัการศึกษา ก็สามารถท าใหมี้ค่านิยมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 

ซ่ึงในการท่ีจะพิจารณาวา่คุณลกัษณะใดเป็นค่านิยมหรือไม่นั้น ความพิจารณาตามเกณฑ ์
ดงัต่อไปน้ีคือ (พนสั หนันาคินทร์, 2520, น. 18-21) 

1) ค่านิยมนั้นเกิดจากการเลือกอย่างเสรีของบุคคลผูน้ั้นหรือไม่ หากมีการบงัคบั
ใหบุ้คคลเลือกค่านิยมใด ค่านิยมหน่ึงแลว้ จะเรียกวา่เป็นค่านิยมท่ีแทจ้ริงไม่ได ้เพราะส่ิงนั้นเป็นส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการยินยอมพร้อมใจเห็นคุณค่าของส่ิงนั้นอยา่งแทจ้ริง และ
ส่ิงท่ีมีลักษณะนอกจากข้างนอกเช่นน้ี ในระยะเวลาไม่นานนักก็จะสูญส้ินไป ไม่ได้คงอยู่เป็น
คุณสมบติัประจ าตวัของบุคคล 

2) บุคคลมีทางเลือกค่านิยมอ่ืนอีกหรือไม่ (Choice among Alternatives) ถา้มี
ค่านิยมใหบุ้คคลพิจารณาเพียงอยา่งเดียว ก็หมายความวา่บุคคลไม่มีทางหรือโอกาสท่ีจะเลือกคุณค่า
ดว้ย ดงันั้นการเปรียบเทียบ และการตดัสินใจวา่จะรับหรือไม่รับเท่านั้น จะตอ้งพิจารณาถึงขอ้ดีหรือ
ขอ้เสีย หรือความเหมาะสมหรือไม่ก็หมดไป ดงันั้นค่านิยมท่ีบุคคลจะยึดถือนั้นจะตอ้งไดม้าจากการ
เลือกจากค่านิยมหลายอยา่งท่ีมีอยู ่เพื่อท่ีจะไดมี้โอกาสเปรียบเทียบคุณสมบติัในแง่มุมต่างๆ ได ้

3) การเลือกค่านิยมนั้น กระท าหลงัจากท่ีบุคคลไดพ้ิจารณาถึงขอ้ดีขอ้เสีย และผลท่ี
จะตามมาจากการรับนบัถือค่านิยมต่างๆ ท่ีมีให้บุคคลเลือกหรือไม่ การถูกบงัคบัให้เลือก หรือเลือก
โดยไม่ไดคิ้ดให้รอบคอบ และถ่องแทแ้ลว้นั้น จะถือว่าไม่ไดเ้ป็นค่านิยม การเลือกค่านิยมตอ้งไม่
กระท าดว้ยอารมณ์แต่จะตอ้งเป็นไปด้วยการใช้สติปัญญา ไตร่ตรองโดยละเอียด เช่น ด้วยการใช้
กระบวนการคิดเชิงปรัชญา เป็นตน้ 

  4) บุคคลเทิดทูน และรักษาค่านิยมท่ีบุคคลเลือกไวแ้ล้วนั้นอย่างมัน่คงหรือไม่ 
ถึงแมว้่าในตอนแรกบุคคลอาจจะไม่สบายใจนกัท่ีจะท า แต่บุคคลก็พยายามท าดว้ยความส านึกใน
คุณค่า และมีความภาคภูมิใจท่ีได้ท า เช่น การตดัสินใจท่ีจะท าการปราบเส้ียนหนามของแผ่นดิน 
ถึงแมว้า่จะตอ้งเส่ียงชีวติแต่บุคคลก็จะภูมิใจมากกวา่ท่ีจะอยูอ่ยา่งเป็นทาส 

  5) บุคคลยนืหยดัในค่านิยมท่ีบุคคลเลือกไวแ้ลว้อยา่งเด็ดเด่ียว และเหนียวแน่น ถา้
บุคคลยงัไม่แน่ใจในค่านิยมท่ีบุคคลยดึถือ บุคคลก็อาจจะละอายต่อการแสดงวา่บุคคลยอมรับนบัถือ
ในค่านิยมนั้น และไม่กลา้ท่ีจะยืนยนัถึงความดีแห่งค่านิยมนั้นต่อยบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะท่ีจะยืนยนั
ต่อการโจมตีจากฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยในค่านิยมนั้น 

  6) บุคคลสามารถแสดงออกดว้ยการกระท าเพื่อช้ีให้เห็นวา่บุคคลยอมรับนบัถือใน
ค่านิยมนั้นหรือไม่ เช่น บุคคลยนิดีท่ีจะเสียสละก าลงักาย ก าลงัทรัพยห์รือเวลา เพื่อท่ีจะปฏิบติัตวัให้
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เป็นไปตามค่านิยมท่ีบุคคลยกยอ่งนบัถือ ทั้งน้ีเพราะส่ิงท่ีบุคคลเรียกวา่ค่านิยมนั้นจะเป็นส่ิงท่ีน าทาง
ในการด าเนินชีวิตตามปกติของบุคคล หากว่าบุคคลแสดงความนิยมนบัถือในค่านิยมชัดๆ แต่จะ
ปฏิเสธท่ีจะปฏิบติัตามค่านิยมนั้นแลว้ เห็นจะเรียกวา่เป็นค่านิยมของบุคคลไม่ได ้

 7) มีการกระท าซ ้ าในส่ิงท่ีบุคคลยดึถือเป็นค่านิยมหรือไม่ อาจจะมีการกระท าซ ้ าๆ 
จนเป็นกิจวตัรประจ าวนัก็ได้ ค่านิยมเหล่าน้ีจะแสดงออกในการกระท าต่างๆ ภายใตส้ภาวะ และ
เวลาท่ีแตกต่างกนัออกไป ส่ิงท่ีปรากฏข้ึนเพียงคร้ังเดียวแลว้หายไปนั้น เรียกวา่ค่านิยมไม่ได ้ค่านิยม
จะตอ้งมีความคงทน และเป็นแบบฉบบัในการด าเนินชีวิตของบุคคลอย่างก็ตอ้งมีช่วงเวลาท่ีนาน
พอสมควร 

แนวคิด อุดมคติ หรือคุณลักษณะใด หากขาดคุณสมบัติทั้ ง 7 ประการน้ี ไม่ว่าจะขาด
คุณสมบติัใดคุณสมบติัหน่ึง ย่อมน่าสงสัยว่าจะเป็นค่านิยมหรือไม่ อย่างไรก็ตามอาจจะมีค่านิยม
บางอยา่งท่ีเป็นท่ียอมรับนบัถือ และถ่ายทอดกนัมาเป็นมรดกทางวฒันธรรม จนถือไดว้า่เป็นค่านิยม
ท่ีมีลกัษณะคงตวัเป็นค่านิยมหรือลกัษณะนิสัยประจ าชาติ ค่านิยมเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งปลูกฝัง
ใหแ้ก่คนในชาติโดยไม่ขอ้ยกเวน้ ไม่มีทางเลือก และเร่งรีบ เพื่อให้เกิดผลเป็นค่านิยมประจ าตวัของ
คนในชาติ เช่น ค่านิยมเร่ืองความรักชาติ ความเป็นชาตินิยม ความนิยมไทย ความส านึกในหน้าท่ี 
ความกตญัญูกตเวที และความจงรักภักดีต่อพระมหากษตัริย ์เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ, 2523) 

ประกอบกบัในแต่ละสังคมมีค่านิยมท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความคิด ความเช่ือ 
ลกัษณะนิสัย แบบแผนในการด าเนินชีวติ ตลอดจนค่านิยมท่ีสังคมภายในยดึถือ ในขณะเดียวกนัเม่ือ 
สภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงก็มีผลท าให้ค่านิยมของบุคคลนั้นๆ เปล่ียนแปลงไปได้เช่น 
เดียวกันสังคมไทยดัง่เดิมเป็นสังคมแบบเกษตรกรรม คนในสังคมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
บรรทดัฐานทางสังคม และค่านิยมส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานมาจากศาสนาพุทธ นอกจากน้ียงัมีพิธีกรรม
มาจากศาสนาพราหมณ์ ระบบศกัดินา ระบบเกษตรกรรม ความเช่ือในเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ และความ
กลัวท่ีไร้เหตุผลและจากการศึกษาของ กีรติ ศรีวิเชียร (2523, น. 23-25) พบว่า เอกสาร และ
วรรณกรรมต่างๆ ของประเทศไทย ซ่ึงไดส้ะทอ้นออกถึงความเป็นค่านิยมของคนไทย และสรุปได้
วา่คนไทยสมยัก่อนมีค่านิยมท่ีเด่นชดั คือ 

 1) การท าความดี ความดีท่ีคนไทยนิยมยกย่องได้แก่ ความกตญัญูกตเวที ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตความขนั ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผเ่ป็นตน้ 

 2) การเคารพผูอ้าวุโส คนไทยมีความเคารพนับถือผูอ้าวุโสกว่า เห็นได้จาก
ประเพณีขนบธรรมเนียมท่ีปฏิบติัสืบต่อกันมา ผูอ่้อนอาวุโสต้องเคารพนับถือ และแสดงกริยา
มารยาทอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อผูมี้อาวุโสกวา่ 
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 3) ยกยอ่งผูมี้ความรู้ คนยกยอ่งผูมี้ความรู้หรือผูท่ี้มีการศึกษาสูง ทั้งน้ีเพราะเห็นวา่
เม่ือมีความรู้แลว้จะเป็นท่ีเช่ือถือ และยกย่องในสังคม หางานท่ีสบายๆ ท าได ้อีกทั้งยงัอาจไดเ้ป็น
ใหญ่เป็นโต มีคนนบัหนา้ถือตา หรือท่ีเรียกวา่”เป็นเจา้คนนายคน” อีกดว้ย 

 4) การรักษาหน้า คนไทยมกัจะท าอะไรโดยค านึงถือศกัด์ิศรี และหน้าตาของ
ตนเองตลอดจนครอบครัวและวงศต์ระกลู 

ต่อมาเม่ือสภาพสังคมได้เปล่ียนแปลงไป ความคิด ความเช่ือเก่ียวกับชีวิต สังคม และ
การศึกษาของคนไทยก็ไดเ้ปล่ียนแปลงตามไปบางส่วนโดยมีค่านิยมท่ีสรุปไดด้งัต่อไปน้ี (กีรติ ศรี
วเิชียร, 2523, น. 59-61) 

 1) เงิน คนไทยเช่ือว่า “เงิน” หรือความมัง่คัง่ของบุคคลเป็นของส าคญั เงินมี
อิทธิพลเป็นตวัก าหนดแนวทาง และรูปแบบพฤติกรรมของคนไทย 

 2) อ านาจ เป็นส่ิงท่ีคนทุกคนปรารถนากนัทั้งนั้น เพราะอ านาจจะน ามาซ่ึงเงินทอง 
ทรัพยส์มบติั ส่ิงของ การยอมรับ การยกย่องนับถือ ความรัก ความเขา้ใจซ่ึงเป็นส่ิงสนองความ
ตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยท์ั้งทางกาย และทางใจ 

 3) ความเป็นผูอ้าวุโส เป็นค่านิยมของคนไทยท่ีแบ่งออกไดเ้ป็นผูมี้ต  าแหน่ง และ
ฐานะทางสังคมหรือราชสูง ผูท่ี้สูงอายุ และผูมี้อายุราชหรืออายุการท างานเฉพาะอย่างมานานคน
ทัว่ไปนบัถือและยกยอ่งผูอ้าวโุส ถือวา่เป็นผูมี้อายุมาก ท างานมานาน มีประสบการณ์ในชีวิต เป็นผู ้
รอบรู้ และเขา้ใจโลก 

 4) ความใจกวา้ง หมายถึง มีจิตใจเป็นนกักีฬา ไม่ตระหน่ี มีลกัษณะเป็นชายแท ้
เป็นคนกวา้งขวาง มีใจบุญ เป็นตน้ 

 5) การเป็นเจา้นาย เน่ืองจากสังคมไทยเป็นสังคมแบบมีชนชั้น ซ่ึงเป็นมรดกตก
ทอดกนัมากวา่เจด็ร้อยปี จึงนิยมการเป็นเจา้นายอนัไดแ้ก่ การไดรั้บแต่งตั้งให้มีต าแหน่งเกียรติยศใน
สังคมการท างานและการมียศถาบรรดาศักด์ิ มีอ านาจหน้าท่ีผู ้มีความรู้ การเป็นผู ้มีความรู้ มี
การศึกษาสูง มีปริญญาสูงๆ เป็นเร่ืองท่ีคนไทยถือว่ามีเกียรติมาก สังคมยอมรับ ให้เกียรติ ให้
ต าแหน่งสูงท าใหมี้ฐานะทางสังคมเหนือผูอ่ื้น ป้องกนัไม่ใหเ้กิดปมดอ้ยแก่ตนเอง 

เพิ่ม สุพตัรา สุภาพ (2539) ไดก้  าหนดค่านิยมของไทยไว ้37 ขอ้ดงัน้ี 
 1) รักพระมหากษตัริย ์
 2) นบัถือพุทธศาสนา  
 3) เงิน 
 4) ยกยอ่งอ านาจ  
 5) นิยมเจา้นายและยศถาบรรดาศกัด์ิ  
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 6) เคารพผูอ้าวโุส 
 7) รักพวกพอ้ง  
 8) กตญัญู  
 9) ยกยอ่งผูมี้ความรู้ 
 10) เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ 
 11) ความเป็นไท  
 12) ไม่ชอบขดัใจใคร 
 13) ไม่ตรงต่อเวลา  
 14) ชอบผดัผอ่นเล่ือนเวลา  
 15) ใหอ้ภยักนัง่าย 
 16) ยิม้เสมอ  
 17) ไม่กลา้เส่ียง ขาดความความอดทน  
 18) นิยมวตัถุส่ิงของ 
 19) ชอบเส่ียงโชค  
 20) ขาดความกระตือรือร้น  
 21) รักความสนุกสบาย 
 22) ชอบความสบาย  
 23) ชอบงานพิธี  
 24) เช่ือถือโชคลาง 
 25) ขาดระเบียบวนิยั  
 26) สอดรู้สอดเห็น  
 27) ตวัใครตวัมนั 
 28) ชอบโฆษณา  
 29) ชอบของแจกหรือของแถม  
 30) ลืมง่าย 
 31) กินพร ่ าเพร่ือ  
 32) นิยมบุคคลมากกวา่อุดมการณ์  
 33) ชอบนบัญาติ 
 34) สุภาพเรียบร้อย  
 35) ชอบต่อรอง  
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 36) เห็นใครดีกวา่ไม่ได ้
 37) ชอบพดูหรือบอกเล่าเกินความเป็นจริง 

รัชนีกร เศรษโฐ (2528, น. 59) ไดศึ้กษาค่านิยมการผลการวิจยัเร่ือง ค่านิยมไทยของ สุนทรี
โคมิน และสนิท สมคัรการ (2522) และสรุปออกมาได้ว่า ค่านิยมไม่ว่าจะเป็นคนชนบทหรือคน
เมืองให้คุณค่าเหมือนกนัจนอาจเช่ือถือไดว้่า เป็นค่านิยมลกัษณะของคนไทยท่ีไม่เปล่ียนแปลงเลย
ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย ์ความเสมอภาค การปรับตวัเขา้กบัโอกาส จงัหวะ และส่ิงแวดลอ้ม ความรักใน
อิสระเสรี ความสงบสุขทางใจ ความสุภาพ ความมีน ้ าใจ การบงัคบัตนเอง การศึกษาสูง การประ
มานตน และรักสันโดษการมีอารมณ์สงบ และส ารวม ตลอดจนความรักใคร่สนิทสนมชอบพอกนั 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า ค่านิยมของแต่ละบุคคลเกิดข้ึนจากแรงผลกัดนัภายในตวัของ  
บุคลนั้น และสภาพแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรม ค่านิยมสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาถ้า
แรงผลกัดนัภายในหรือสภาพแวดล้อมภายนอกเปล่ียนแปลงไป นอกจากนั้นค่านิยมของบุคลท่ีมี
สถานภาพ และมีประสบการณ์ดา้นต่างๆ ในชีวิตท่ีแตกต่างกนั อาจมีค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ค่านิยม
เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลเช่นกนั 
 

2.3 ความรู้เกีย่วกบัเพลงลูกทุ่ง 
 
 2.3.1 เพลงและวงดนตรีลูกทุ่ง 

เพลงและวงดนตรีลูกทุ่งถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมของไทยท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีโดยเด่น 
ท าให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างสนับสนุนส่งเสริมให้อนุรักษ์ รักษาไว ้เพื่อคนรุ่นหลงั 
เยาวชนจึงเป็นเป้าหมายส าคญั ท่ีท าใหห้น่วยงานต่างๆ ปลูกฝังให้เยาวชนรู้จกัการอนุรักษ ์หวงแหน 
และเห็นคุณค่า เพราะเพลงลูกทุ่งถือไดว้่าเป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ีท าให้มนุษยไ์ดรั้บความบนัเทิง 
(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เล่มท่ี 33)ได้
ใหค้วามหมายเพลงลูกทุ่ง หมายถึง เพลงท่ีสะทอ้นวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวฒันธรรมไทย 
มีท่วงท านองค าร้อง ส าเนียง ลีลาการร้อง การบรรเลง ท่ีเป็นแบบแผนมีลักษณะ เฉพาะ ซ่ึงให้
บรรยากาศของความเป็นลูกทุ่งโดยเฉพาะการร้องเอ้ือนท่ีใช้ลูกคอ เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงไทยท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ กล่าวคือ มีการใชภ้าษาง่ายๆ บรรยายเร่ืองราวของชีวิต สภาพสังคมและวฒันธรรม 
ซ่ึงเนน้ชีวติของชาวชนบท โดยก่อนหนา้นั้นยงัไม่มีการแบ่งแยกวา่ เป็นลูกทุ่งหรือลูกกรุง เน่ืองจาก 
เพลงไทยไดพ้ฒันามาจากเพลงไทยเดิมท่ีใช้ค  าร้องท่ีมีลกัษณะการเอ้ือน และใช้เคร่ืองดนตรีไทย
บรรเลง มาเป็นเพลงไทยสากล ท่ีมีเน้ือร้องเตม็ ใชเ้คร่ืองดนตรีสากลบรรเลง ซ่ึงไดรั้บความนิยมมาก
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ข้ึน เน่ืองจากฟังง่าย ร้องง่าย จ าไดง่้าย และมกัเรียกลกัษณะจากแนวการร้องของนกัร้องแต่ละคน
มากกวา่ เช่น แนวร าวง แนวเพลงเพื่อชีวติ  

ส าหรับลกัษณะส าคญัของเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงท่ีมีลกัษณะฟังง่าย เขา้ใจง่าย 
สามารถน ามาร้องตามได ้ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรในการประพนัธ์เพลง ไม่ว่าจะน าเพลงพื้นบา้น เช่น 
ลิเก ล าตดั แหล่ หมอล า เซ้ิง มโนราห์ มาร้องและปรับแต่งท านองเน้ือหา ตลอดจนน าเพลงไทยเดิม 
หรือเพลงต่างประเทศ เช่น เพลงจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี มาปรับปรุงแต่งเน้ือร้องเพิ่มท านองใหม่ หลกั
ส าคญัของการสร้างท านอง คือ ให้สามารถบรรจุค าร้องและบนัทึกเป็นโนต้สากลเพื่อบรรเลงดว้ย
ดนตรีสากลได ้

ลกัษณะเด่นของเพลงลูกทุ่ง คือ การร้องอยา่งเต็มเสียง ชดัถอ้ยชดัค า การเอ้ือนเสียง การใช้
ลูกคอ หรือการระรัวเสียงลูกคอ ของเพลงลูกทุ่ง ซ่ึงมีช่วงเสียงท่ีลึกและกวา้ง คล่ืนลูกคอแต่ละคล่ืน
จะห่างกัน นอกจากน้ีท านองของเพลงลูกทุ่งก็มีลักษณะพิเศษ ท่ีเด่นชัดอีกประการคือการน า
ท่วงท านองจากเพลงไทยเดิมมาใช ้ดงัท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ
ราชนิพนธ์ไว ้มีความวา่"เม่ือขา้พเจา้เติบโตข้ึน ไดฟั้งเพลงอยา่งพินิจพิเคราะห์มากข้ึนกวา่เดิม ทั้งได้
ร ่ าเรียนดนตรีไทยจากท่านผูรู้้ต่างๆ ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ก็ไดเ้ห็นความจริงว่า นกัร้องลูกทุ่งนั้นท่ีดีมากคือ 
การร้องเพลงดว้ยเสียงแท ้และร้องเตม็เสียงอยา่งชดัถอ้ยชดัค า อีกประการหน่ึง ลีลาการขบัร้องเพลง
ลูกทุ่งคือ การเอ้ือนเสียง นกัร้องลูกทุ่งทุกคนมีวิธีเอ้ือนเสียงให้อารมณ์แบบพื้นบา้นท่ีไพเราะน่าฟัง
แตกต่างไปจากเพลงไทยอย่างชดัเจน เป็นแบบอย่างของลูกทุ่งแท้ๆ  หากน าวิธีเอ้ือนท่ีใช้ในเพลง
ไทยไปใชก้บัเพลงลูกทุ่งแลว้ เพลงนั้นก็จะขาดความเป็นเพลงลูกทุ่งทนัที ในทางกลบักนัจะน าเอ้ือน
ลูกทุ่งไปใชใ้นเพลงไทยก็ไม่ดีเช่นกนั 

เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์(2533 อา้งถึงใน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, เล่มท่ี 33, น. 57) 
ได้กล่าวถึงลักษณะเด่นของเพลงลูกทุ่ง จากการสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง “เส้นทางเพลงลูกทุ่ง
ไทย” เม่ือวนัท่ี 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2533 สรุปได ้4 ประการดงัน้ี 
 1) เรียบง่ายค าร้อง เน้ือร้องของเพลงลูกทุ่งมีความเรียบง่าย แต่ยงัคงไวซ่ึ้งระเบียบ
แบบแผน มีลกัษณะสัมผสัแบบกลอน มีท่อนวรรคสดบั รับ รอง ส่ง แต่ละวรรคจะมีค าร้องจ านวน
มากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัท านองและจงัหวะของบทเพลง 

2) ใส่ความรู้สึกเพลงลูกทุ่งสามารถใส่ความรู้สึกตลก เศร้า เสียดสี สนุกสนาน 
สามารถเล่น เสียง มีลีลาการร้องท่ีไม่เหมือนเพลงลูกกรุง ท่ีร้องแบบเรียบๆ เน่ืองจากเพลงลูกทุ่งรับ
เอาวฒันธรรมมาจากเพลงไทยเดิม และเพลงพื้นบา้น จึงเปิดทางให้ผูร้้องใส่ความรู้สึกลงไปใน
ถอ้ยค าได ้
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3) บนัทึกเร่ืองเพลงลูกทุ่งส่วนมากจะบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน นบัเป็นการ
บนัทึกประวติัศาสตร์สังคมไทยในช่วงเวลาต่างๆ เช่น ภาวะสงคราม การเมือง สภาพสังคมสมยั
ต่างๆ 

4) เฟ่ืองภาษา เพลงลูกทุ่งสามารถใช้ถอ้ยค าบรรยายให้เกิดภาพพจน์ บางเพลงมี
ส านวนโวหารท่ีสละสลวย 

ลกัษณะของเพลงลูกทุ่ง วงดนตรีลูกทุ่ง เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยนักร้องน า 
นกัร้องประจ าวง หางเคร่ือง นกัดนตรี เคร่ืองเสียง และเจา้หนา้ท่ีประจ าวงท่ีช่วยขนอุปกรณ์ต่างๆ
ของวงเรียกว่า “เด็กยกเคร่ือง” การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งอาจแสดงกลางแจง้ หรือในโรง
ภาพยนตร์ ตามศูนยก์ารคา้ แต่มกัเดินทางไปแสดงตามสถานท่ีซ่ึงมีผูจ้า้งไปแสดง หรือเปิดแสดงเก็บ
เงินเอง การเดินทางไปแสดงท่ีจงัหวดัต่างๆ น้ีเรียกว่า การเดินสาย เวทีแสดงจะยกสูงจากพื้นแต่ไม่
สูงมาก เน่ืองจากตอ้งให้นกัร้องสามารถกม้รับพวงมาลยัหรือรางวลัจากผูช้มไดส้ะดวก เวทีของวง
ดนตรีลูกทุ่งใชพ้ื้นท่ีมากพอสมควร เพราะตอ้งวางเคร่ืองเสียง เคร่ืองดนตรีมีพื้นท่ีส าหรับนกัดนตรี 
นกัร้อง และหางเคร่ืองหรือผูเ้ตน้ประกอบจงัหวะดนตรีดว้ย ดา้นหน้าเวทีติดไฟแสงสีตระการตา 
ฉากหลังมีช่ือวงดนตรีหรือช่ือนักร้องประดบัไฟให้ดูเด่นชัดสวยงาม ด้านหลังเวทีมกัจดัเป็นท่ี
แต่งตวัของหางเคร่ืองและเป็นท่ีเตรียมตวัของนกัร้อง  

สรุปได้ว่าการศึกษาเอกสารเก่ียวกับเพลงและวงดนตรีลูกทุ่ง ท าให้เข้าใจถึงท่ีมาของ
ลกัษณะเพลงลูกทุ่ง การสร้างเน้ือหาของเพลง สร้างความหมายใหก้บับทเพลง เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย และ
สะท้อนถึงชีวิตของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี ท าให้ได้รู้ว่าเพลงลูกทุ่งมีวิวฒันาการในการ
สร้างสรรค์งานเพื่อให้เป็นท่ียอมรับได้ในสังคม โดยการหาวิธีการท่ีแปลกใหม่ หากลยุทธ์จับ
ประเด็นของสังคม มาสร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดนเด่นทนัสมยั แต่ทั้งน้ีทั้ งนั้น โลกมีการ
เปล่ียนแปลงและประเทศไทย ไดรั้บค่านิยมท่ีหลายหลายเขา้มาจึงเป็นผลกระทบ ท าให้วงการเพลง
ลูกทุ่งตอ้งการวิธีการท่ีจะท าให้วงดนตรีอยูร่อดได ้ในงานวิจยัคร้ังน้ี จึงไดศึ้กษา บทบาทการแสดง
ของวงดนตรีลูกทุ่ง เพื่อศึกษาดา้นองคป์ระกอบตั้งแต่การเร่ิมก่อตั้งและการพฒันามาจนถึงปัจจุบนั 
โดยจะอธิบายในรายละเอียด ดงัน้ี 

 
2.3.2 บทบาทของวงดนตรีลูกทุ่ง 
ศิลปะการแสดงท่ีเกิดข้ึนในวงดนตรีลูกทุ่งขุนวิจิตรมาตราบนัทึกไวใ้นหนงัสือเร่ืองของ

ละครและเพลง วา่เพลงลูกทุ่งเป็นวงดนตรีแบบสากลท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 
2 ประมาณปีหรือสองปี ลกัษณะเพลงลูกทุ่งในระยะเร่ิมแรก มาจากการร้องร าท าเพลงของไทย
ดั้งเดิม อาทิ แหล่เทศน์ สวดคฤหัสถ์ จ าอวด ลิเก (ทรงเคร่ือง) ลิเกลูกหมด (ไม่แต่งเคร่ือง) ลิเกบนั

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ตน ล าตดั เพลงขอทาน เพลงพื้นเมืองบางเพลง ฯลฯ โดยเพลงลูกทุ่งน ามาดดัแปลงแลว้ใส่ดนตรี
แบบสากล เป็นลกัษณะเพลงแบบใหม่ท าใหต้ลาดเพลงลูกทุ่งเป็นตลาดใหญ่ เพลงลูกทุ่งไดรั้บความ
นิยมอีกคร้ัง เน่ืองมาจาก ไดมี้การท าละครมนตรั์กลูกทุ่งของอาร์เอส และฮิตติดตลาด ต่อมากบัการ
กลบัเขา้มาแจง้เกิดของ ก๊อด จกัรพรรณ์ อาบครบุรี กบัอลับั้มเพลงท่ีน าเพลงเก่ามาท าใหม่ เพลง
ลูกทุ่งชุดสองท่ีไดรั้บความนิยมจากกลุ่มนกัฟังเพลงรุ่นใหม่ในกรุงเทพฯจะเห็นไดว้่า บทบาทของ
เพลงลูกทุ่งนั้น มีการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้มีผลต่อวงดนตรีลูกทุ่งตั้งแต่ยุคแรกๆจนมาถึง
ปัจจุบนัตอ้งมีการพฒันาตามยคุสมยัเพื่อใหท้นัโลกทนัเหตุการณ์ ดงันั้นบทบาทดา้นศิลปะการแสดง
ของวงดนตรีลูกทุ่งจึงตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี (เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ,์ 2533 อา้งถึงใน สารานุกรม
ไทยส าหรับเยาวชน, เล่มท่ี 33, น. 57) 
 2.3.2.1 บทบาทของนกัแต่งเพลง 
 ผูแ้ต่งเพลงให้กบันกัร้อง นกัแต่งเพลงเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการคิดท่วงท านอง 
และเน้ือเพลง มีความคิดสร้างสรรค ์ท่ีจะน าความรู้สึก หรือเหตุการณ์ต่างๆ มาถ่ายทอดเป็นบทเพลง
ท่ีมีความหมาย และประทบัใจผูฟั้ง นับว่า นักแต่งเพลงมีส่วนส าคญั ท่ีจะสร้างความนิยมให้กับ
นกัร้อง นกัแต่งเพลงท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์และไดรั้บประทบัใจจากผูช้ม 
 2.3.2.2 การเรียบเรียงเสียงประสาน 
 การเรียบเรียงเสียงประสานเป็นการปรับแต่งเสียงดนตรี และเสียงนกัร้อง ให้ออกมา
ผสมผสานกลมกลืนกนัอยา่งไพเราะ ผูท่ี้จะเรียบเรียงเสียงประสานไดน้ั้น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญดา้นดนตรีเป็นอยา่งดี ผูเ้รียบเรียงเสียงประสานจะท าหนา้ท่ีเรียบเรียงดนตรี โดยน าท านอง
เพลง (Melody) จากผูป้ระพนัธ์ท านอง ไปเรียบเรียงให้นกัดนตรีเล่น เพื่อประกอบการขบัร้อง เพลง
ท่ีได้รับความนิยมมกัจะเป็นเพลงท่ีมีการเรียบเรียงเสียงประสาน ของเคร่ืองดนตรี ท่ีเหมาะสม 
กลมกลืน และช่วยสร้างความไพเราะให้กบับทเพลง ผูเ้รียบเรียงเสียงประสานจึงตอ้งมีความรู้ความ
ช านาญ ในเคร่ืองดนตรีทุกชนิด เพื่อท่ีจะน าคุณสมบติัของเสียงท่ีเกิดข้ึนเขา้มาผสมผสานกนัไดอ้ยา่ง
ลงตวั 
 

2.3.2 รูปแบบของวงดนตรีลูกทุ่ง 
 2.3.2.1 รูปแบบการแสดงของวงดนตรี  

วงดนตรีลูกทุ่งเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ มีทั้งนกัดนตรี เคร่ืองดนตรี เคร่ืองเสียง และ
หางเคร่ือง จึงตอ้งใช้พื้นท่ีบนเวทีมากพอสมควร แต่เดิมเวทีกลางแจง้อาจประกอบอย่างง่ายๆ โดย
เป็นเวทีท าดว้ยไมก้ระดานปูบนถงัน ้ามนัขนาดใหญ่ เวทีสูงจากพื้นประมาณ 2-2.5 เมตร ทั้งน้ีตอ้งไม่
สูงเกินไปนกั เพื่อให้แฟนเพลงไดค้ลอ้งพวงมาลยันกัร้อง ดา้นหนา้เวทีติดตั้งหลอดไฟหลากสี ฉาก

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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หลงัมีช่ือวงดนตรี หรือช่ือนกัร้องขนาดใหญ่พร้อมประดบัไฟให้ดูเด่น ดา้นหลงัเวทีใชเ้ป็นท่ีแต่งตวั
ของหางเคร่ืองและเป็นท่ีเตรียมตวัของนกัร้อง แต่ในปัจจุบนัไดมี้การประกอบเวทีชัว่คราวกลางแจง้
อยา่งแข็งแรงมัน่คง มีอุปกรณ์เฉพาะท่ีติดตั้งสะดวก ถอดประกอบง่าย โดยวงดนตรีท่ีใหญ่ๆ อาจมี
ทีมงานเฉพาะส าหรับติดตั้งเวทีล่วงหน้า หรือจา้งจากบริษทัท่ีรับจดังานโดยตรง ทั้งน้ี เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว และป้องกนัอุบติัเหตุ   
 2.3.2.2 รูปแบบของศิลปะการแสดงประกอบเพลง  

วงดนตรีลูกทุ่งในปัจจุบนัถือว่าหางเคร่ืองมีความส าคญัท่ีจะขาดไม่ได้ และมีการ
แข่งขนัสูงทางดา้นความสวยงามวิจิตรตระการตา ในระยะแรกเพลงลูกทุ่งยงัไม่มีหางเคร่ืองเหมือน
ดงัเช่นปัจจุบนั หางเคร่ืองในอดีตหมายถึงเคร่ืองดนตรีพวกฉ่ิง ฉาบ กรับ กลอง ลูกแซ็ก ไมแ้ต๊ก 
แทมบูรีน ท่ีใชเ้คาะให้จงัหวะอยูด่า้นหลงัของวงดนตรี เน่ืองจากการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งสมยั
แรก ใช้เวลา 3-4 ชัว่โมง มีรีวิวประกอบเพลงไม่มากนัก จึงให้คนในวงท่ีว่างงานอยู่ออกมาช่วยตี
เคร่ืองเคาะใหจ้งัหวะต่างๆ ประกอบการร้อง ของนกัร้องหนา้เวที และช่วยใหจ้งัหวะเพลงเด่นชดัข้ึน 
เรียกกนัวา่ “เขยา่เคร่ืองเสียง” หรือ “เขยา่หางเคร่ือง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 แสดงการเขยา่เคร่ืองเสียงหรือเขยา่หางเคร่ือง 
แหล่งทีม่า: สุรพล วรุิฬห์รักษ,์ รัชดา โชติพานิช, และสุมน อมรววิตัน์, 2551, น. 67. 
 
 จินตนา ด ารงคเ์ลิศ (2533, น. 323) ไดก้ล่าวถึง หางเคร่ือง โดยน ามาจากหนงัสือ “ก่ึง
ศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ภาค 2” ตอนหน่ึงมีใจความวา่ ในตอนแรกผูท่ี้ออกมาเขยา่หางเคร่ือง มีทั้ง
หญิงและชาย บางคร้ังเป็นตวัตลกประจ าวง ต่อมา จึงพฒันาข้ึน โดยใชห้ญิงสาวสวยๆ ออกมาเขย่า
หางเคร่ือง แต่ยงัไม่ออกลีลาเตน้ การแต่งกายสุดแลว้แต่เจา้ตวัจะใส่ ต่อมาช่วง พ.ศ. 2509-2510 ผูท่ี้
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ออกมาเขยา่หางเคร่ืองประกอบจงัหวะการร้องเพลงลูกทุ่ง มีจ  านวนเพิ่มข้ึนเป็น 4-7 คน การแต่งกาย
เหมือนกนัโดยใชชุ้ดเดียวตลอดการแสดง วงดนตรีสุรพล สมบติัเจริญ และวงสมานมิตร เกิดก าแพง 
มีหางเคร่ืองเป็นท่ีกล่าวขวญั ต่อมาวงดนตรีของศรีนวล ภรรยาของสุรพล สมบติัเจริญ ไดจ้ดัผูเ้ตน้
ระบ าประกอบเพลงโดยใช้ผูเ้ตน้ประมาณ 10 คน มีลีลาการเตน้แบบระบ าฮาวาย หลงัจากนั้น วง
ดนตรีลูกทุ่งก็ได้มีการแข่งขนัด้านหางเคร่ือง การแสดงของวงดนตรีใหญ่ๆ จะมีหางเคร่ืองเต้น
ประกอบทุกเพลง และเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายทุกเพลง จ านวนผูเ้ตน้ประมาณ 15 - 16 คน แต่ถา้เป็น
เพลงเด่นจะมีถึง 40 คน  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2 แสดงผูเ้ตน้ระบ าประกอบเพลง 
แหล่งทีม่า: สุรพล วรุิฬห์รักษ,์ รัชดา โชติพานิช, และสุมน อมรววิตัน์, 2551, น. 67. 

 
 หลงั พ.ศ. 2510 หางเคร่ืองเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ของวงดนตรีลูกทุ่ง นับเป็นสีสันบน
เวที และดึงดูดผูช้ม โดยวงดนตรีลูกทุ่งของเพลิน พรหมแดน เป็นวงแรกๆ ท่ีมีการปฏิวติัหางเคร่ือง
ในช่วงท่ีวงขาดทุน และเร่ิมเส่ือมความนิยม โดย เพลิน พรหมแดน และภรรยา เดินทางไปศึกษาการ
แสดงคาบาเรตใ์นยโุรป และน าแฟชัน่ใหม่ๆ จากต่างประเทศ ทั้งเส้ือผา้ ขนนก มาเป็นองคป์ระกอบ 
ของเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงลกัษณะการแต่งกายของหางเคร่ืองมกัแต่งกายดว้ยผา้สีสด เช่น สีแดงสด ฟ้า 
เขียว ชมพูสด เหลืองจ าปา สีทอง สีด า เน้ือผา้มกัเป็นผา้เน้ือนุ่มพล้ิว ปักเล่ือม ประดบัสายสร้อย
ก าไล  ตุม้หู  และดอกไม ้  ส่วนผูช้ายมกัสวมรองเทา้บู๊ตและนอกจากน้ียงัตอ้งเพิ่มจ านวนผูเ้ตน้ข้ึน
เป็นจ านวนร้อย ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูช้มเป็นอยา่งมาก  

จากยคุทองของเพลงลูกทุ่งจนกระทัง่ปัจจุบนั หางเคร่ืองเป็นองคป์ระกอบส าคญัของ
การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งท่ีขาดไม่ได ้มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเป็นการแข่งขนักนัระหวา่ง
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วงดนตรีในเร่ืองความยิง่ใหญ่ ความพร้อมเพรียงของผูเ้ตน้ และความสวยงามของเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึง
เป็นการลงทุนอยา่งมหาศาลซ่ึงหางเคร่ืองท่ีเป็นการน ามาจากวฒันธรรมตะวนัตกซ่ึงไม่น่าจะเขา้กนั
ไดก้บัการแสดงเพลงลูกทุ่ง แต่ในแง่ธุรกิจผูท่ี้อยูใ่นวงการเพลงลูกทุ่งต่างยอมรับวา่หางเคร่ืองเป็นส่ิง
ท่ีขาดไม่ได ้ผูช้มช่ืนชอบกบัการชมหางเคร่ืองประกอบการแสดงเพลงลูกทุ่ง หางเคร่ืองในปัจจุบนั
จึงเป็นส่ิงท่ีท าให้เพลงลูกทุ่งต่างจากลูกกรุง ผูช้มก็ต่ืนตาต่ืนใจกบัเส้ือผา้และลีลาการเตน้ของหาง
เคร่ือง  

ลกัษณะเคร่ืองแต่งกายในยคุแรกๆ นกัร้องลูกทุ่งยงัคงแต่งกายในรูปแบบการแต่งกาย
ของชาวชนบท นกัร้องชายใส่เส้ือม่อฮ่อมนกัร้องหญิงนุ่งผา้ซ่ินหรือผา้ถุง เม่ือมีการแข่งขนัมากข้ึน 
เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายก็พฒันาให้มีความแปลกใหม่ตามไปดว้ย นกัร้องชายเร่ิมมีการใส่สูท ส่วนชุด
ของนกัร้องหญิงมีสีสันสดใส รูปแบบหลากหลาย และมีเคร่ืองประดบัตกแต่งเพื่อให้มีความโดด
เด่นท่ีสุดบนเวที ความสวยงามหรูหราของเคร่ืองแต่งกายนกัร้อง มีการปักเล่ือม ติดระบาย รวมทั้ง
หางเคร่ืองท่ีมีการพฒันาเคร่ืองแต่งกาย จากเดิมเพียงแค่คนในวงท่ีวา่งงานท่ีช่วยเขยา่เคร่ืองดนตรี มา
เป็นการเตน้ประกอบเพลงดว้ย รูปแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีมีสีสัน มีการใช้ขนนก เล่ือมเพชรประดบั
ตกแต่งให้ดูสวยงาม หรูหรา เห็นแลว้สะดุดตา ปัจจุบนัมีการพฒันาและประยุกตชุ์ดหางเคร่ืองให้มี
ความทนัสมยั เช่น การดดัแปลงจากชุดไทยให้มีความร่วมสมยัมากข้ึน การเปล่ียนแปลงทางดา้น
เคร่ืองแต่งกายของนกัร้องชายท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ จกัรพรรณ์ อาบครบุรี ซ่ึงเจา้ของค่ายเพลงมีการ
ลงทุนดา้นเคร่ืองแต่งกายสูงมาก นบัเป็นการปฏิวติัการแต่งกายของนกัร้องท่ีจะตอ้งตกแต่งปักเล่ือม
ติดเพชร ใหมี้ความสวยงามสะดุดตาผูช้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3 แสดงการปฏิวติัการแต่งกายของนกัร้อง 
แหล่งทีม่า: สุรพล วรุิฬห์รักษ,์ รัชดา โชติพานิช, และสุมน อมรววิตัน์, 2551, หนา้ 66. 
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การแต่งกายของนกัร้องลูกทุ่งชาย มีการพฒันาจากรูปแบบของชาวชนบท มาใส่สูท ปักลวดลายดว้ย

เ ล่ือมแพรวพราว หรือติดเพชร เพื่อให้ดูโดดเด่นบนเวที  อีกทั้ งในเ ร่ืองของบทบางด้าน

ศิลปะการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง มีองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้วงดนตรีลูกทุ่งได้รับความนิยม 

ผูว้จิยัจะน ามาอา้งอิงเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทดา้นศิลปะการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งยุคปัจจุบนั โดย

ศึกษาจากบทบาทและองคป์ระกอบของวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อเป็นขอ้มูลไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์กบั

การสร้างสรรคง์านดา้นศิลปะการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนเพื่อเขา้แข่งขนัในรายการชิงชา้

สวรรค ์

2.3.2.3 รูปแบบการแสดงของนกัร้อง  
การเป็นนกัร้องอาชีพตอ้งผา่นขั้นตอนต่างๆ และตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมาก โดย

เร่ิมจากเป็นนกัร้องสมคัรเล่น ท่ีมีใจรักการร้องเพลง ส่วนใหญ่อาจผ่านเวทีการประกวดร้องเพลงท่ี
จดัข้ึนตามงานต่างๆ ในสมยัก่อนเวทีประกวดท่ีส าคญั คือ เวทีประกวดในงานวดั เม่ือใดท่ีวดัมีงาน
ประจ าปี มักจดัประกวดร้องเพลงเพื่อดึงดูดผูช้มมาชมการประกวด เวทีงานวดัจึงเป็นหนทาง 
ส าหรับผูท่ี้ต้องการแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง มาแสดงอย่างเต็มท่ี เพลงท่ีใช้ในการ
ประกวด อาจเป็นเพลงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม หรือเป็นเพลงท่ีแต่งข้ึนมาเอง เวทีงานวดัท่ีมีช่ือเสียง
ไดรั้บความนิยม เช่น วดัหวัล าโพง วดัสุทศันเทพวราราม วดัสระเกศ ซ่ึงวยัรุ่นท่ีมีใจรักการร้องเพลง
จะใช้โอกาสน้ีข้ึนไปแสดงความสามารถบนเวที เพื่อเปิดตวัต่อสาธารณชน ต่อมาก็มีเวทีประกวด
ตามรายการวทิย ุโทรทศัน์ และการประกวดระดบัชาติ หรือบางคนอาจสมคัรอยูใ่นวงดนตรีและเร่ิม
จากงานรับใช้ต่างๆ ภายในวงดนตรี และฝึกฝนการร้องเพลง เพื่อหาโอกาสร้องเพลงหนา้เวทีและ
บนัทึกเสียง 

2.3.2.4 รูปแบบการแสดงของนกัดนตรี 
เคร่ืองดนตรีสากลท่ีใช้ประกอบการบรรเลงเพลงลูกทุ่ง ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองเป่า 

ไดแ้ก่ แซกโซโฟนทรอมโบน ทรัมเป็ต กลอง กีตาร์ และเบส ส่วนเคร่ืองดนตรีไทย เช่น ฉ่ิง แคน 
ระนาด โทน ขลุ่ย ฯลฯ และมีเคร่ืองดนตรีอีกชนิดหน่ึง ปรากฏอยู่ในเพลงลูกทุ่งระยะแรกจ านวน
มาก คือ หีบเพลงชกั (Accordion) ถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของเพลงลูกทุ่งในอดีตทีเดียว  
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ภาพที่ 2.4 แสดงภาพเคร่ืองดนตรีของวงดนตรีลูกทุ่งจะเป็นพวกเคร่ืองเป่าในอดีต หีบเพลงชัก 

(Accordion) ถือวา่ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเพลงลูกทุ่ง 
แหล่งทีม่า: สุรพล วรุิฬห์รักษ,์ รัชดา โชติพานิช, และสุมน อมรววิตัน์, 2551, น. 65. 
 

การจะเลือกใช้เคร่ืองดนตรีชนิดใดนั้น ข้ึนอยู่กบัท่วงท านอง และจงัหวะของเพลง 
การใชเ้คร่ืองดนตรีไทยประกอบเพลงลูกทุ่ง มีลกัษณะใชป้ระกอบเป็นช่วงสั้นๆ บรรเลงน าท่อนร้อง 
หรือบรรเลงรับเม่ือจบเน้ือร้องแต่ละท่อน ส่วนใหญ่ใชก้บัเพลงท่ีมีพื้นฐานมาจากเพลงไทยเดิมหรือ
เพลงพื้นบา้น และเพลงท่ีตอ้งการให้เกิดบรรยากาศแบบไทย การใชเ้คร่ืองดนตรีพื้นบา้น ส่วนใหญ่
จะน ามาประกอบเคร่ืองดนตรีสากลตามแนวของเพลงในแต่ละทอ้งถ่ิน เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศให้
เป็นไปตามเน้ือร้อง ท านอง และส าเนียงของบทเพลง เช่นภาคเหนือ มกัใชพ้ิณ ซอ ซึง ภาคกลาง มกั
ใชร้ะนาด ฉ่ิง กลองโทน กลองยาว ร ามะนา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มกัใช้แคน โปงลาง ภาคใต ้
มกัใชโ้ทน กลองชาตรี ร ามะนา โหม่ง ฉ่ิง กรับ ปี เป็นส่วนประกอบ 

การใช้เคร่ืองดนตรีสากลในอดีตมกัใช้เคร่ืองเป่า และเคร่ืองให้จงัหวะเป็นหลกั ใน
สมยัต่อมามีการน าเคร่ืองดนตรีไฟฟ้ามาใช้ เช่น กีตาร์ เบส คียบ์อร์ด เพื่อให้เขา้กบัดนตรีสมยัใหม่ 
และสร้างความนิยมให้กบัผูฟั้ง จึงกลายเป็นเพลงลูกทุ่งท่ีมีความทนัสมยั เทียบเท่าเพลงสตริงและ
เพลงป๊อปในปัจจุบนั ซ่ึงแตกต่างจากเพลงลูกทุ่งในอดีตอยา่งส้ินเชิง 
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2.4 ลกัษณะสังคมชนบทไทย 
 

ศาสตราจารยพ์ระยาอนุมานราชธน  ไดอ้ธิบายความหมายของสังคมไทยไวว้า่ สังคมไทย 
หมายถึง ชนทุกกลุ่มท่ีด ารงชีวิตอยู่ร่วมกนั โดยมีวฒันธรรมไทยเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต
สังคมไทยมิได้เน้นเฉพาะชนเช้ือชาติไทยเท่านั้น แต่รวมถึงชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีเช้ือชาติ 
ศาสนา และวฒันธรรมบางอย่างแตกต่างกนั แต่ทุกกลุ่มยึดถือวฒันธรรมไทยเป็นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวติร่วมกนั (บุบผา เมฆศรีทองค า, 2534) 

 
2.4.1 ลกัษณะทัว่ไปของสังคมไทย 

 1) ยดึถือพระมหากษตัริยแ์ละนบัถือพระพุทธศาสนา 
2) มีโครงสร้างแบบหลวมๆ ไม่ค่อยมีการรักษากฎเกณฑ์ระเบียบอย่างเคร่งครัด  

มีการผอ่นปรนในเร่ืองต่างๆ 
3) เป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรมีชีวติอยูอ่ยา่งง่ายๆ 
4) ส่วนใหญ่ยดึถือขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นหลกั 
5) โครงสร้างของชนชั้นยึดสถานภาพ ทรัพยส์มบติั อ านาจ เกียรติยศ คุณงามความ

ดี  เป็นเกณฑก์ารแบ่งชนชั้น 
6) มีความรักในถ่ินฐานบา้นเกิดของตน 

2.4.2 ปัจจัยทีเ่ป็นตัวกาํหนดลกัษณะของสังคมไทย 
1) ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรและ

พืชพรรณธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติน้ีท าให้สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมาตั้งแต่
อดีต มีขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติเช่นลกัษณะการ
สร้างบา้นเรือน ประเพณีแห่นางแมว เป็นตน้ 

2) ส่ิงแวดล้อมทางวฒันธรรม ได้แก่ ส่ิงประดิษฐ์ ศิลป ภาษาและวรรณคดี ความ
เช่ือ ตลอดจนค่านิยมทางสังคม อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในปัจจุบนัยงัรับเทคโนโลยีสมยัใหม่
จากสังคมตะวนัตกท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของสังคมไทยไปจากอดีต 

3) ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม หมายถึง แบบแผนความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในสังคม 
เช่น ความเป็นไมตรีช่วยเหลือเก้ือกลูต่อกนั การใหค้วามเคารพต่อผูใ้หญ่การมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิกในครอบครัวอย่างใกล้ชิดสนิทสนม เป็นต้น ส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ียกตวัอย่างมาน้ี
บางอย่างก็เปล่ียนไปจากอดีตเน่ืองจากโครงสร้างประชากรของสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปและ
เน่ืองจากการท่ีได้ติดต่อสัมพันธ์กับสังคมอ่ืนๆ โดยเฉพาะอิทธิพลจากสังคมตะวนัตกท าให้
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ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมไดข้ยายกวา้งออกไปกวา่เดิม  และมีผลต่อรูปแบบความสัมพนัธ์ในการด าเนิน
ชีวติของสังคมไทยปัจจุบนั 

 
2.4.3 โครงสร้างของสังคมไทย   
โครงสร้างของสังคมไทย  หมายถึง ส่วนต่างๆ  ท่ีประกอบกนัเป็นระบบความสัมพนัธ์ของ

สังคมไทยท่ีส าคญัไดแ้ก่ กลุ่มสังคมต่างๆ ท่ีด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสถาบนัสังคมไทย 
 1) กลุ่มต่างๆ ท่ีอยูร่่วมกนัในสังคมไทย 

 ครอบครัวไทย  มีลกัษณะเป็นครอบครัวขยายประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงเป็นประชากร
ไทย  จ านวนครัวเรือนในสังคมไทยมีทั้งส้ินประมาณ 11.3 ลา้นครัวเรือน มีจ านวนสมาชิกโดยเฉล่ีย
ครัวเรือนละ 4.99 คน และมีแนวโน้มว่า จ านวนสมาชิกเฉล่ียในแต่ละครัวเรือนจะลดลง ทั้งน้ี
เน่ืองจากนโยบายควบคุมขนาดประชากรของรัฐบาล โดยการวางแผนครอบครัว 

ชุมชน หมายถึง  กลุ่มครอบครัวซ่ึงตั้งถ่ินฐานอยูใ่นทอ้งถ่ินเดียวกนั มีวฒันธรรมและ
กิจกรรมบางประการร่วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของสมาชิก และเพื่อแกปั้ญหาในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัร่วมกนั ชุมชนในสังคมไทยมี  2  ประเภท คือ ชุมชนชนบทและชุมชนเมืองซ่ึงมี
ลกัษณะเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่2.2 เปรียบเทียบลกัษณะชุมชนชนบทและชุมชนเมือง 
 

ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง 
1) ประชากรมีจ านวนมากแต่อยูก่ระจดั  
     กระจายเป็นชุมชนเลก็ๆ 
2) สถาบนัการศึกษามีไม่มากนกั 
3) รายไดย้งันอ้ยมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั  
4) เป็นการปกครองส่วนภูมิภาค มีส่วนร่วม  
     ทางการเมืองนอ้ย 
5) สถาบนัศาสนาส าคญัมากของชุมชนบทไทย 
     มีศรัทธาในศาสนาเคร่งครัด 
6) มีความสมัพนัธ์เป็นแบบส่วนตวัและกนัเอง   
     เป็นไปตามประเพณี 
7) มีการเปล่ียนแปลงชา้และมีปัญหาสงัคมนอ้ย 

1) ประชากรมีเป็นจ านวนมากและอยูก่นัอยา่ง  
    หนาแน่น 
2) มกัเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาท่ีส าคญั 
3) เศรษฐกิจดีมีรายไดร้ายจ่ายสูงเป็นศูนยร์วมทาง  
     เศรษฐกิจและมีอาชีพหลากหลาย 
4) เป็นศูนยก์ลางการเมืองการปกครองของประเทศ 
5) เป็นศูนยร์วมของศาสนาและความเช่ือ  
     แต่ระดบัความศรัทธาในศาสนาไม่สูง 
6) มีความสมัพนัธ์แบบทางการยึดถือประโยชน์ 
     เป็นเกณฑ ์
7) มีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วและมีปัญหาสงัคมมาก 
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เน่ืองจากสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลง  สังคมชนบทเดิมกบัชุมชนชนบทปัจจุบนัจึงมี

ความแตกต่างท่ีควรสังเกตดงัน้ี 

 

ตารางที ่2.3 เปรียบเทียบลกัษณะชุมชนชนบทปัจจุบนัและชุมชนชนบทเดิม 

 

ชุมชนชนบทปัจจุบัน ชุมชนชนบทเดิม 

1) มีความโดดเด่ียวลดลง  มีความสัมพนัธ์ 
    กบัชาวเมืองมากข้ึน 
2) ท าการเกษตรเพื่อการคา้ 
3) มีการใชเ้คร่ืองทุ่นแรงเพื่อการเกษตร 
4) เศรษฐกิจเป็นแบบการคา้มากข้ึน 

1) ตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว 
2) มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
3) มีการใชแ้รงงานเพื่อการเกษตร 
4) เศรษฐกิจเพื่อการบริโภค 

 
2.4.4 สาเหตุของการเปลีย่นแปลงสังคมชนบท 

1) สาเหตุภายใน เช่น การเกิด การตาย การยา้ยถ่ินฐาน 
2) สาเหตุภายนอก เช่น การคมนาคม การผสมผสานทางวฒันธรรม 

 
ตารางที ่2.4 ขอ้แตกต่างระหวา่งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง 
 

ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง 
1) มีลกัษณะครอบครัวขยาย เป็นสงัคม 
     ส่วนใหญ่ของไทย 
2) สมาชิกสมัพนัธ์กนัแบบปฐมภูมิ  
     เคารพนบัถือกนัแบบเครือญาติ 
3) มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั 
4) ลกัษณะทางเศรษฐกิจใกลเ้คียงกนั 
5) เป็นสงัคมแบบประเพณีน า ยึดถือ 
    ในศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
6) คุณภาพชีวิตยงัอยูใ่นระดบัต ่า 
7) มีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมชา้แต่บางอยา่ง  
     พฒันาไปรวดเร็ว เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ 

1) ลกัษณะครอบครัวเด่ียวเป็นส่วนใหญ่ 
2) สมาชิกสมัพนัธ์กนัตามสถานภาพ  
    มีการติดต่อกนัเป็นทางการ 
3) อาชีพหลากหลาย 
4) มีฐานะอาชีพแตกต่างกนัมาก   
     ตั้งแต่ยากจนถึงเศรษฐี 
5) วฒันธรรมผสมปนเป 
6)โดยเฉล่ียคุณภาพชีวิตสูงกวา่ชนบท 
7) การเปล่ียนแปลงทางสงัคมเป็นไปรวดเร็ว 
     ทั้งการศึกษาเทคโนโลยีความเป็นอยู ่
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  ชาติพนัธ์ุต่างๆ ในสังคมไทยนอกจากสังคมไทยจะประกอบไปดว้ยชนเช้ือชาติไทย 
ซ่ึงเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของสังคมแลว้ ยงัประกอบไปดว้ยชนชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ ซ่ึงด ารงชีวิตอยูร่่วมใน
สังคมไทยด้วยกัน  เ ช่น  ชาวไทยเ ช้ือชาติสายจีนและเ ช้ือชาติต่างๆ ท่ีกระจัดกระจายอยู่
ทัว่ไป  นอกจากน้ียงัประกอบไปดว้ยชนกลุ่มนอ้ย  ชาวไทยท่ีนบัถือศาสนา อิสลามและคริสตใ์น
ภาคใต ้เป็นตน้ กลุ่มสังคมท่ีกล่าวมาน้ีแมว้่าจะมีวฒันธรรมย่อยในการด าเนินชีวิตในกลุ่มของตน 
แต่ก็ยดึถือวฒันธรรมไทยเป็นวฒันธรรมหลกั และร่วมสร้างความเจริญแก่สังคมไทยมาโดยตลอด 

 
2.4.5 สถาบันสําคัญของสังคมไทย 

1) สถาบนัครอบครัว ครอบครัวของชาวไทยปัจจุบนัส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัว
เด่ียวประกอบดว้ย สามี ภรรยา บุตรและอาจมีคนรับใชอ้าศยัอยูด่ว้ย แต่ก็ยงัมีจ  านวนไม่น้อยท่ีเป็น
ครอบครัวใหญ่ คือ ครอบครัวท่ีมีสามี-ภรรยาอยูห่ลายคู่อาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกนั การแต่งงานของคน
ไทยจะเป็นแบบสามีเดียว ภรรยาเดียว หา้มแต่งงานระหวา่งผูสื้บสายโลหิต การสืบสกุลถือผูช้ายเป็น
หลกั  บิดาหรือฝ่ายชายเป็นหวัหนา้ครอบครัว ครอบครัวเป็นทั้งหน่วยผลิตและหน่วยบริโภค 

2) สถาบนัทางศาสนาและการศึกษาคนไทยส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนา 96.4% 
นบัถือศาสนาอิสลาม 3.7% ศาสนาคริสต์ 0.6% ศาสนาฮินดู 0.01% และไม่ทราบวา่ศาสนาใด 0.2%
ร่วมท าบุญกนัท่ีวดั รวมกลุ่มเพื่อฟังเทศน์ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เคารพ สักการะพระภิกษุเจา้
ถ่ิน เช่น “เจา้อาวาส” และ “พระลูกวดั” พระซ่ึงเป็นตวัแทนของวดัมีบทบาทเป็นผูน้ าทางจิตใจของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน พระจึงเป็นหลกัแห่งความยึดเหน่ียว พระมีส่วนร่วมอยา่งส าคญัในการพฒันา
ทอ้งถ่ินใจชนบท เช่น การสร้างโรงเรียน สร้างบ่อน ้ าสาธารณะ สร้างถนน เป็นตน้ วดัเป็นสถาบนั
ส าคญัของหมู่บา้น เป็นศูนยร์วมของชาวชนบท โรงเรียนเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีเด็กๆ ในชนบทไป
เรียนหนงัสือ บางโรงเรียนก็ขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์การสอน ขาดครู ขาดอาคารเรียน ฯลฯ โดยเฉพาะ
โรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในถ่ินทุรกนัดาร การคมนาคมไม่สะดวก ท าให้เด็ก ๆ ชนบทไดรั้บการศึกษาไม่
ทัว่ถึง การศึกษาของเด็กชนบทต ่าอีกอย่างหน่ึงเพราะพ่อแม่ของเด็กชนบทส่วนใหญ่ มีฐานะทาง
เศรษฐกิจยากจน ไม่สามารถท่ีจะส่งบุตรหลานได้ศึกษาต่อขั้นสูงการเงินเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่
หลวงในการศึกษาเล่าเรียนของเด็กชนบทไทย 

3) สถาบนัทางเศรษฐกิจ ชาวชนบทไทยร้อยละ 80 เป็นเกษตรกร เก่ียวขอ้งกบัการ
เกษตรกรรม เช่น การท านา ท าไร่ ท าสวน เล้ียงสัตว ์เป็นตน้ สินคา้ออกท่ีช่วยผดุงเศรษฐกิจของ
ประเทศประมาณร้อยละ 90 เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรม ไดแ้ก่ ขา้ว ยางพารา ขา้วโพด ไมส้ัก ปอ 
มนัส าปะหลงั 
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4) สถาบนัพระมหากษตัริย ์จากประวติัศาสตร์อนัยาวนานของประเทศไทยไดจ้ารึก
ใหเ้ป็นท่ีประจกัษว์า่ ประเทศไทยมีพระมหากษตัริยป์กครองประเทศมาตั้งแต่สมยัเร่ิมแรกมีลกัษณะ
เป็นแบบพ่อปกครองลูกการเรียกพระมหากษตัริยจึ์งมีค าข้ึนตน้ว่า “พ่อขุน” ตลอดระยะเวลาท่ี
ประเทศไทยสามารถรวบรวมแควน้ต่างๆ เข้ามาอยู่รวมกันเป็นประเทศได้นั้น ประเทศไทยมี
พระมหากษตัริยป์กครองสืบต่อกนัเร่ือยมา ในปัจจุบนัน้ีสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมน ้ าใจ
ของคนไทยทั้งชาติพระมหากษตัริยอ์งค์ปัจจุบนั คือพระบาทสมเด็จพระจา้อยู่หัวภูมิพลมหาราช 
ทรงเป็นพระมหากษตัริยท่ี์เป่ียมไปดว้ยทศพิธราชธรรม พระองค์ทรงปกครองพสกนิกรดว้ยพระ
มหากรุณาธิคุณ ประดุจดงับิดาปกครองบุตร พระบารมีของพระองคแ์ผไ่พศาล ปกป้องภยนัตรายแก่
ผองไทยทั้งชาติ พสกนิกรไทยทัว่หนา้ต่างซาบซ้ึงในพระราชกรณียกิจท่ีพระองคไ์ดท้รงบ าเพญ็แก่
ประเทศชาติและแก่อาณาประชาราษฎร์ พระองคจึ์งทรงเป็นเสมือนจุดรวมพลงัแห่งความสามคัคี
ของคนไทยทั้งชาติ นอกจากน้ี บรรดาพสกนิกรชาวไทย ต่างก็ไดต้ระหนกัเป็นอย่างดีว่า สถาบนั
พระมหากษตัริยเ์ป็นเสมือนหลกัชยัของประเทศ และจะเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยใ์ห้คงอยู่คู่
ชาติไทยไปชัว่กาลนาน 

 
2.4.6 ลกัษณะสังคมชนบทไทยในแต่ละยุคสมัยแบ่งตามค่านิยมในด้านต่างๆ 
จากอดีตถึงปัจจุบนัลกัษณะของสัมคมชนบทไทยมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยัอย่าง

ต่อเน่ือง โดยผูว้ิจยัได้มีการท าการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางค่านิยมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความสัมพนัธ์ และวฒันธรรม โดยน าขอ้มูลมาแบ่งแยกตามยุคสมยั 
เพื่อให้เห็นความแตกต่างของการเปล่ียนแปลงในแต่ละยุค ดงัน้ี (เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, 
2559; นพพร ด่านสกุล, 2549) 

ยคุท่ี 1 พ.ศ. 2500-2515  
เศรษฐกิจ -  เป็นช่วงส าคญัท่ีเร่ิมมีการลงทุนส่งเสริมทางการคา้ระหวา่งประเทศ มี

การก่อตั้ งสภาพฒันาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติเข้าเป็นสมาชิกองค์กรการเงินระหว่าง
ประเทศ และจดัตั้งส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งชาติ ส่งเสริมให้มีการผลิตสินคา้
เพื่อทดแทนการน าเขา้ และเร่งให้มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อ
อ านวยความสะดวกส าหรับกิจกรรมอุตสาหกรรม ผลิตผลผลิตเพื่อขายเป็นหลกั แรงงานบางส่วน
เป็นแรงงานไร้ท่ีดิน เพราะแรงงานมีมากเกินกวา่ท่ีดิน และเป็นยุคท่ีตน้ทุนการผลิต เพิ่มข้ึนแต่ราคา
สินคา้กลบัถดถอยลง 

สังคม -  สังคมมีการปรับเปล่ียนจากสังคมชาวนาสู่สังคมเกษตรพาณิชยโ์ดยเฉพาะ
ภาคกลาง ในยุคน้ีคนในสังคมเร่ิมหนัมามีอาชีพรับจา้ง นอกเหนือจากในอดีตท่ีมีแต่การการท านา
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เป็นหลัก คนในสังคมชนบทเร่ิมเดินทางเขา้สู่เมืองหลวงเพื่อรับจ้างท างาน ขายแรงงาน สังคม
ชาวนาเร่ิมเปล่ียนแปลงจากเดิมท านาแบบพออยู่พอกิน หันมาท าท านาปลูกขา้วเพื่อหารายไดเ้ป็น
หลกั 

การเมือง – ในปีพ.ศ. 2501 เป็นการปกครองในยุคของ จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์ท่ี
ท าการรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีและไดมี้การใช้อ านาจ ในการปกครองท่ีเด็ดขาด ท าให้การ
พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจพฒันาไดอ้ยา่งมาก แต่ตรงกนัขา้มกบั การเมืองการปกครองท่ียงัคงหยุดน่ิง
เสมือนถูกแช่แข็ง ท าให้สังคมเร่ิมจะมีความรู้สึกถึงความเป็นการปกครองแบบเผด็จการจึงเป็น
สาเหตุใหเ้ร่ิมเกิดการขบวนการต่อตา้นจากฝ่ายต่างๆ ในสังคม 

ความสัมพนัธ์ -  สังคมไทยในอดีตมีความเขา้ใจไวว้างใจกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั หรือแมแ้ต่ การท างานท่ีตอ้งใชเ้วลาจ ากดั เช่น การท านา ท าไร หรือจดังานบุญท่ีบา้นหรือท่ีวดั ก็
นิยมช่วยเหลือ กนัเรียกประเพณีนิยมน้ีวา่ “การลงแขก” ความรักของหนุ่มสาวมีการรักเดียวใจเดียว 
เช่ือมัน่ในความรัก เช่ือใจซ่ึงกนัและกนั 

วฒันธรรม – เป็นวฒันธรรมแบบปฐมภูมิ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ มี
ความอบอุ่น ครอบครัวจะสอนใหผู้ห้ญิงเป็นแม่บา้นแม่เรือนรักนวลสงวนตวัแต่งตวัเรียบร้อยรัดกุม
มิดชิด และในสมยันั้นไม่มีค่านิยมการเจาะส่ิงต่างๆ ตามร่างกาย ในยุคสมยัน้ีก่อนท่ีหญิงชายจะได้
ครองรักอยูร่่วมชายคาเดียวกนัจะตอ้งท าการแต่งงานท่ีถูกตอ้งตามประเพณี และในดา้นการใชภ้าษา
ในการพูดจะชดัเจน ถูกหลกัภาษาไทย อกัขระถูกตอ้ง ศาสนาถูกเช่ือมโยงกบับทบาทของรัฐบาล
เพิ่มข้ึน มีการชกัจูงใหช้ายหนุ่มนิยมบวชเป็นพระ  

ยคุท่ี 2 พ.ศ. 2516-2540 
เศรษฐกิจ – เศรษฐกิจไทยให้ความส าคัญกับภาคการเกษตรลดลง 

ภาคอุตสาหกรรมและสัดส่วน การส่งออกสินคา้เพิ่มข้ึน แต่มูลค่าสินคา้เกษตรลดลง บริษทัเกษตร
ใหญ่ๆจึงหันไปลงทุนในกิจการ ดา้นอ่ืนท่ีไม่ใช่การเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของไทย
เติบโตอยา่งสมบูรณ์ การเติบโต ของเศรษฐกิจท่ีร้อนแรงและเป็นยุคท่ีเฟ่ืองฟูในช่วงทศวรรษ 2530 
แต่กลบัควบคุมไม่อยูแ่ละเขา้สู่ภาวะฟองสบู่ในช่วงส้ินทศวรรษ ประเทศไทยตอ้งยอมลอยตวัค่าเงิน
บาทอยา่งเจ็บปวดใน พ.ศ. 2540 และกลายเป็นจุดเร่ิมตน้ของ “วิกฤตการณ์ตม้ย  ากุง้” ท่ีแพร่ระบาด
ไปทัว่เอเชีย  

สังคม -  คนชนบทนิยมออกไปท างานหรือเรียนหนงัสือในเมือง เกษตรกรใน
ชนบทขาดแคลนแรงงาน การคมนาคม และเทคโนโลยีมีการพฒันาท่ีดีข้ึน ท าให้คนท่ีเดินทางไป
ท างานในเมืองสามารถส่งเงินกลบับา้นหรือ เดินทางกลบับา้นเกิดไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน มีการกระตุน้
ให้มีอาชีพหลากหลายในหมู่บา้น ชุมชนชนบทท่ีร ่ ารวยจึงมีลกัษณะเหมือนเมืองมากข้ึนเร่ือยๆ แต่
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ดว้ยวฒันธรรมคนเมืองท่ีเขา้มา และการจดัการท่ีไม่ถูกวิธีท าให้ชาวชนบทไม่น้อย เป็นหน้ีจ านวน
มาก ในปี 2537 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีพระราชด าริท่ีมีหลกัการ พออยู่พอกินและ
พึ่งตนเองมาเป็น แบบอยา่งให้คนในสังคม และค่านิยมทางสัมคมในยุคน้ีจะเห็นเด่นชดัว่าบทบาท
ของผูห้ญิงในเร่ืองต่างๆ เร่ิมมีมากกวา่ผูช้าย  

การเมือง - เป็นยุคส าคญัในการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของไทยจาก
ระบอบเผด็จการ เขา้สู่การปกครองแบบประชาธิปไตย เกิดเหตุการณ์ขดัแยง้ทางการเมืองและเกิด
เป็นการปะทะและต่อสู้อยา่งรุนแรงระหวา่งประชาชนและรัฐบาลท่ีส าคญัคือ เหตุการณ์ 14 ตุลา ใน
ปีพ.ศ. 2516  เหตุการณ์ 16 ตุลาคม ปีพ.ค. 2519  เหตการณ์พฤษภาทมิฬ ปีพ.ศ. 2535 และหลงัจาก
นั้นจะเร่ิมเขา้สู่ยคุท่ีประชาชนมีสิทธ์ิในการเรียกร้องความเป็นธรรม มีการประทว้งจากมวลชนท่ีมา
เขา้ร่วมรณรงคแ์ละร่วมปฏิรูปทางการเมือง  

ความสัมพนัธ์ - ความสัมพนัธ์กบัคนในครอบครัวเร่ิมมีการจากบา้นเกิด ห่างจาก
บา้น เขา้มาท างานในเมือง ถึงแมจ้ะมีการยา้ยท่ีท างาน ไกลจากบุคคลอนัเป็นท่ีรัก แต่ความสัมพนัธ์
ของคนในครอบครัวและความรักของหนุ่มสาวจะยงัมัน่คง หนกัแน่นต่อกนั ในยุคน้ีหญิงสาวเร่ิมมี
ความกลา้ในการท่ีจะแสดงออกในเร่ืองของการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกวา่รักชอบฝ่าย
ชายก่อน มีความมัน่ใจมากข้ึน แต่ยงัคงมีความมัน่คงในความรัก ความเอ้ืออาทรต่อกนัและกัน 
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัโดยเฉพาะในยาม ทุกขย์ากหรือมีปัญหา  

วฒันธรรม - เม่ือเกิดการยา้ยถ่ินฐานเพื่อมาท างานในเมืองหลวง ก็เกิดการรับและ
แลกเปล่ียน วฒันธรรมจากเมืองหลวง มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละการขนส่งคมนาคม ท าให้
การ เผยแพร่วฒันธรรมกระท าไดอ้ยา่งรวดเร็วย ในยุคน้ีจึงเป็นยุคท่ีมีวฒันธรรมบริโภคนิยมเฟ่ืองฟู
ข้ึน 

ยคุท่ี 3 พ.ศ. 2541-2550 
เศรษฐกิจ - การลอยตวัค่าเงินบาทเม่ือ พ.ศ. 2540 ท าให้เศรษฐกิจไทยท่ีกูเ้งินจาก

ไอเอ็มเอฟ เพื่อขยายกิจการ มีหน้ีเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมหาศาล ทิศทางของภาคธุรกิจไทยหลงัวิกฤต
เศรษฐกิจ จึงเป็นการปรับตวัเพื่อแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี กลุ่มทุนไทยท่ีแข่งขนัไม่ไดต้อ้งยอมขายกิจการ
ให้ต่างชาติ ทุนไทยท่ีเคยเติบโตเร่ิมควบรวมกนัเพื่อความอยู่รอดในขณะเดียวกนัการลงทุนของทั้ง
ภาครัฐและ ภาคเอกชนลดลงมากเพื่อลดหน้ีและหลีกเล่ียงการใช้จ่ายเงินเป็นปริมาณมากๆ ซ่ึงใน
ระยะสั้นถือเป็น มาตรการท่ีมีประโยชน์ แต่ในระยะยาวจะท าใหโ้ครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเร่ิม
ลา้สมยั โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีเน้นการส่งออกในทศวรรษ 2530 จึงเปล่ียนมาเป็นการพึ่งพิงการ
ส่งออก อย่างสมบูรณ์ ส่วนตลาดภายในประเทศกลบัยงัไม่เติบโตนัก เน่ืองจากประเทศไทยกด
ค่าแรงใหต้ ่า เพื่อประโยชน์ของการส่งออก 
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สังคม -  เกิดเศรษฐกิจวิกฤตปี พ.ศ.2540 ท าให้คนในสังคมเกิดปัญหา ผูค้นใน
สังคมเร่ิมหนัมามองวา่คนไทยไม่พร้อมกบัโลกในยุคโกกาภิวตัน์ ชาวชนบทท่ีเดินทางมาท างานใน
เมือง ตอ้งยา้ยกลบับา้นเกิด เน่ืองจากรายไดท่ี้ต ่าลงและปัญหาเร่ืองหน้ีสิน เศรษฐกิจเปล่ียนโหมดเขา้
สู่เศรษฐกิจแบบทุนนิยม แต่ในภาคการเกษตรกลับไม่ก้าวหน้า เศรษฐกิจในชนบทลดลงอย่าง
รวดเร็วเน่ืองจาก  

การเมือง - วิกฤตทางเศรฐกิจในปีพ.ศ. 2540 ส่งผลให้รัฐบาลท่ีด ารงต าแหน่งใน
ขณะนั้น คือนายชวลิต ยงใจยุทธถูกมองวา่มีการบริหารงานท่ีไม่ดี สร้างหน้ีให้กบัประเทศ น าเศรฐ
กิจของประเทศสู่หายนะ จึงเร่ิมมีการเรียกร้องสู่การเปล่ียแปลงจากทุกภาคส่วน และเป็นยุคท่ีเกิดข้ึน
ของพรรคการเมืองใหม่อย่างพรรคไทยรักไทย โดยนายทกัษิณ ชินวตัรเป็นผูก่้อตั้ งและได้รับ
เลือกตั้งให้เป็นรัฐบาล เกิดการบริการงานแบบทุนิยม และประชานิยมเกิดข้ึน เป็นท่ีนิยมของคน
ชนบทรากหญา้ และมีการบริหารงานโดยโอนอ านาจของขา้ราชการมาอยูใ่นมือนกัการเมือง จึงท า
ให้เกิดความขดัแยง้และและไม่เห็นด้วยจากหลาย ๆ ฝ่าย และเกิดการต่อตา้น ซ่ึงน าไปสู่การเกิด
รัฐประหารในวนัท่ี 19 กนัยายน 2549 และแต่รัฐประหารไม่สามารถลดบทบาทของทกัษิณได ้จึงท า
ให้เป็นชนวนเกิดความขัดแยง้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มคนชั้นน าและกลุ่มคนชั้นกลางท่ีไม่
สนบัสนุนทกัษิณและกลุ่มแนวร่วมประชาธิประไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งช่าต (นปช.) และกลุ่มเส้ือ
แดงท่ีเรียกร้องระบอบทกัษิณกลบัมา  

ความสัมพนัธ์ - เน่ืองจากการยา้ยถ่ินฐานและปัญหาทางสังคม ท าให้ความสัมพนัธ์
ในสังคมมีความ ห่างเหิน เน่ืองจากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้คนสนใจในเร่ืองราวของตวัเอง
มากกว่าคนรอบขา้ง ในเร่ืองของความรัก ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจ
เลือกคนรักหรือคู่ครอง จะให้ความสนใจในการเลือกคู่ครองท่ีมีสถานะทางสังคมท่ีสูง ไม่ขดัสน
เร่ืองเงินทอง ผูห้ญิงเร่ิมมีการแสดงออกเร่ืองความรักมากข้ึนจากในอดีต มีความกลา้แสดงออกมาก
ข้ึน 

วฒันธรรม - ในช่วงน้ีมีการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมจากอดีตอยา่งมาก ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลง น้ีเกิดจาก การศึกษา สังคมและเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึน ความเช่ือเก่าๆ ก็จะ
ลดนอ้ยลงไป สังคมประเพณีและวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไป เร่ิมมีการน าวฒันธรรมของต่างชาติเขา้
มา ไม่วา่จะเป็นการแต่งกาย การนุ่งโจงกระเบนสมยัก่อน หรืออะไรก็ตาม ถูกสังคมใหม่ท่ีมีชนหมู่
มากหลากชาติหลากภาษาค่อยๆเปล่ียนเทคโนโลยหีรือ ววิฒันาการ เป็นอีกตวัแปรนึงท่ีเปล่ียนแปลง
ประเพณีและวฒันธรรม การมีสาธารณูปโภค มีไฟฟ้า น ้ าประปา ทีวี เปล่ียนวฒันธรรมเก่าๆ ไม่ว่า
จะเป็นการละเล่นสบา้จีบสาวจบัคู่สมยัโบราณหรืออ่ืนๆ ก็ค่อยๆ หายไป 
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ยคุท่ี 4 พ.ศ. 2551-2558 
เศรษฐกิจ - ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการปรับเปล่ียนโครงสร้าง

เศรษฐกิจ จากเกษตรกรรมมาสู่อุตสาหกรรมและบริการ ถึงแมจ้ะท าใหป้ระเทศไทยกา้วเป็นประเทศ 
ท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลาง ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน แต่ก็ตอ้งแลกมาดว้ยทรัพยากร ธรรมชาติ
ท่ีหมดไป และสภาพแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรม เกิดปัญหาช่องวา่งในการกระจาย รายได ้และความไม่
เท่าเทียมกนัของชนบทกบัเมือง เกิดปัญหาสังคมตามมา ในขณะเดียวกนั เศรษฐกิจของไทยตอ้ง
พึ่งพิงต่างประเทศเพิ่มข้ึน ซ่ึงเศรษฐกิจโลกเองก็มีความผนัผวน อย่างหนกั ดงัจะเห็นไดจ้ากวิกฤต
เศรษฐกิจโลกใน ค.ศ. 2008 ท่ียงัเร้ือรัง และโครงสร้าง เศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีพฒันาต่อเน่ือง
มาถึงปัจจุบนั ก็ยงัไม่สามารถก้าวขา้มการเป็น ประเทศอุตสาหกรรมแบบ “รับจา้งผลิต” ท่ีไม่มี
เทคโนโลยีระดบัสูงมากนกั และอาศยัค่าแรง ราคาถูกในภูมิภาคเป็นจุดเด่น ซ่ึงจะท าให้เศรษฐกิจ
ไทยก าลงัจะติด “กบัดกัของประเทศก าลงัพฒันา” ในไม่ชา้ 

สังคม - เป็นสังคมมวลชน ประชาชนในชนชนบทและในเมืองจะการส่งเสริมให้
ลูกไดรั้บการศึกษาสูงๆ และนิยมส่งใหเ้รียนต่างประเทศ เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเป็นเกษตรกรและไม่เพียง 
แค่มองความแตกต่างเฉพาะรายได ้ยงัมองถึงสภาพทางสังคม ศกัด์ิศรีและการยอมรับนบัถือทาง
สังคม ในสังคมเร่ิมนิยมเสพข่าวสารความรู้รอบตวั และเร่ิมเรียกร้องสิทธ์ิของตนหากไม่ไดรั้บความ
ไม่เท่าเทียม ในยุคน้ีสังคมยอมรับและให้สิทธิและอ านาจแก่ผูห้ญิงมีเหนือกว่าผูช้ายไดท้ั้งในเร่ือง
การท างานและการเป็นหวัหนา้ครอบครัว  

การเมือง - ในยุคน้ีเป็นยุคท่ีเกิดความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มการเมืองท่ีใชช่ื้อเรียกว่า 
กลุ่มเส้ือเหลืองซ่ึงต่อตา้นและ กลุ่มดส้ือแดงสนบัสนุนทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี จนเกิด
การประทว้งอยา่งยื้ดเยื้อและยาวนาน และเกิดการปะทะและการใชค้วามรุนแรงในการสลายหการ
ชุมนุมผูชุ้มนุม และน าไปสู่การเกิดรัฐประหารข้ึนในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) มีพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา เป็นหวัหนา้คณะ โค่นรัฐบาลรักษาการนิวฒัน์
ธ ารง บุญทรงไพศาล รัฐประหารดงักล่าวเกิดข้ึนเพื่อคดัคา้นร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรมฯ และ
อิทธิพลของดร.ทกัษิณ ชินวตัร ในการเมืองไทย 

ความสัมพนัธ์ - ความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวมีการแสดงความรักต่อกนั
นอ้ยลง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อคนในสังคมนอ้ยลง สนใจเร่ืองของตวัเองเป็นใหญ่ ความรักไวใ้จ
กนัน้อยลง การคบหารระหว่างชายหญิงไม่รักเดียวใจเดียว สามารนอกใจและมีก๊ิกได้ไม่ใช่เร่ือง
แปลก มีการแสดงออกความรักอย่างชัดเจนโจ่งแจ้ง การอยู่ร่วมกันระหว่างชายหญิงก่อนมีการ
แต่งงานตามประเพณี และการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรเร่ิมถูกคนสังคมมองเป็นเร่ืองปกติ และ
ไม่ใช่การกระท าท่ีผดิขนบธรรมเนียมประเพนีอยา่งรุนแรงเหมือนดัง่ยคุก่อนๆ  
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วฒันธรรม – ในยคุน้ีคนไทยหนัไปนิยมรับเอาอิทธิพลของชาวต่างชาติเขา้มาอยาก
มากเช่น วฒันธรรมของเกาหลี วฒันธรรมของวยัรุ่นญีปุ่น ฯลฯ โดยหนัไปท าตามกระแสนิยมและ
เลียนแบบ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัในเร่ืองของการแต่งกาย การเจาะตามร่างกายส่วนต่างๆ แต่งตวัไม่
รัดกุมมิดชิดเป็นท่ีล่อตาล่อใจจากเพศตรงขา้ม นุ่งน้อยห่มนอ้ย ถือเป็นแฟชัน่ตามสมยันิยม รวมไป
ถึงการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในการใชภ้าษาในการส่ือสารโดยในยุคน้ีจะมีการน าค าแสลง หรือค า
จากภาษาต่างประเทศมาใชพ้ดูกนัอยา่งแพร่หลาย 

 
2.4.7 ประวตัิเพลงลูกทุ่งไทยตามยุคสมัยต่าง ๆ ของสังคมไทย 
จากการศึกษาเก่ียวกับประวติัเพลงลูกทุ่งไทยตามยุคสมยัต่างๆ ผูว้ิจยัได้ท าการสรุปเพลง

ลูกทุ่งแบ่งตามยคุสมยั ดงัน้ี (เบเคอร์ และผาสุก พงษไ์พจิตร, 2559; นพพร ด่านสกุล, 2549) 
ช่วงท่ี 1 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2507-2515 
ช่วงท่ี 2 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2516-2540 
ช่วงท่ี 3 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2541-2550 
ช่วงท่ี 4 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2558 

 
ช่วงท่ี 1 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2507-2515 
หลงัจากปี พ.ศ. 2500 เป็นตน้มา เพลงชีวิตหรือเพลงตลาด ไดพ้ฒันาเป็นรูปแบบท่ี

สัมพนัธ์กบัทอ้งถ่ินพื้นฐาน ลกัษณะของทอ้งถ่ิน ความเป็นชนบทได้ปรากฏอย่างชดัเจนในเพลง
ประเภทน้ี ในปี พ.ศ. 2507 ไดมี้การจ าแนกเพลงสากลท่ีบรรเลงกนัอยูเ่ป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะท่ี
โดดเด่น คือ เพลงลูกกรุง และเพลงลูกทุ่งในปีน้ี โทรทศัน์ช่อง 4 อนุญาตให้นักร้องท่ีเรียกกนัว่า 
นกัร้องตลาดท่ีเป็นท่ีนิยมขณะนั้นมาออกรายการโทรทศัน์ โดยตั้งช่ือรายการว่า “เพลงชาวบา้น” 
นกัร้องท่ีไดรั้บการคดัเลือกคร้ังนั้น มี 3 คน คือ พร ภิรมย ์ ผ่องศรี วรนุช  และทูล ทองใจ แต่ดว้ย
ความท่ีไม่เคยออกโทรทศัน์มาก่อนเลย รายการวนันั้นสถานีถูกต าหนิจากผูช้มมากมาย จนผูจ้ดัตอ้ง
เลิกลม้รายการน้ีไป  

ต่อมา ปลายเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2507 ในปีเดียวกนั ไดมี้การน านกัร้องเพลงตลาด
ออกอากาศอีกคร้ัง จ านง รังสิกุล หวัหน้าฝ่ายจดัรายการขณะนั้นอนุญาต และตั้งช่ือรายการใหม่ว่า 
“เพลงลูกทุ่ง” จนกระทัง่จดัไปแลว้ 6 เดือน ผูช้มโทรทศัน์จึงเร่ิมยอมรับเพลงประเภทน้ีบา้ง 

รูปแบบของเพลงลูกทุ่งท่ีสัมพนัธ์กบัทอ้งถ่ินพื้นบา้นไดรั้บความนิยมข้ึนเป็นล าดบั 
เพลงลูกทุ่งค่อยๆ เขา้มาแทนท่ีส่ิงบนัเทิงเดิมของชนบท สุรพล สมบติัเจริญ เป็นทั้งนกัร้องและนกั
แต่งเพลงในยุค 2500 เป็นต้น โดยหยิบยกเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว ทั้ งด้านความทุกข์ยาก การ
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เปล่ียนแปลงของสังคม บางคร้ังก็เป็นการเสียดสีส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน มาประพนัธ์เป็นบทเพลง การ
เดินสายไปแสดงต่างจงัหวดั  ท าใหบ้ทเพลงลูกทุ่งเผยแพร่สู่ชนบท และครอบครองหวัใจชาวชนบท 
และยงัมีการจดัรายการเผยแพร่บทเพลงลูกทุ่งทางสถานีวทิยอีุกดา้นหน่ึงดว้ย 

ยุคสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2515 นั้น ถือว่าเป็นจุดก าเนิดของ
เพลงลูกทุ่งท่ีสถาปนาตวัข้ึนเป็นเพลงประเภทใหม่ของไทยอยา่งสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2507-2515 จาก
เดิมท่ีเรามีเพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้าน เพลงไทยสากล เพลงลูกทุ่งน้ีก็ยงัคงผ่านกาลเวลามาได้
ยาวนาน โดยตลอดระยะเวลาดงักล่าว เพลงลูกทุ่งก็ไดมี้บทบาทในประวติัศาสตร์ของสังคมไทย ทั้ง
ในฐานท่ีเป็นเสมือน “จดหมายเหตุชาวบา้น” ท่ีบนัทึกเร่ืองราวของบา้นเมือง ทั้งวิถีชีวิต และ
เหตุการณ์ส าคัญ การถ่ายทอดผลงานเพลงไปสู่ประชาชนจ านวนมาก ก็ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ร่วมของสังคมท่ีอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมได้ ในขณะเดียวกนั เพลง
ลูกทุ่งและศิลปินท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพลง ก็ย่อมได้รับผลจากการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ของสังคม และตอ้งมีวิวฒันาการตามไปแต่ละยุคสมยั ซ่ึงมีทั้งยุคของความ
รุ่งเรืองและตกต ่า ดงัท่ีมีการศึกษาของผูท่ี้สนใจในเร่ืองของเพลงลูกทุ่ง ซ่ึงมีจุดเนน้ท่ีแตกต่างกนัไป
บา้งตามมุมมองของประเด็นท่ีศึกษา ทั้งน้ี เป็นเพราะวา่สมยัแรกๆ นั้น นกัร้องส่วนใหญ่จะแต่งเพลง
เอง และร้องเพลงเอง มาเร่ิมมีนกัแต่งเพลงประจ าข้ึน สมยัแรกน้ียงัไม่แยกเพลงว่าเป็นเพลงลูกทุ่ง 
ลูกกรุง แต่จะมีเพลงประเภทท่ีเรียกวา่ “เพลงชีวิต” หรือ “เพลงตลาด” ในเวลาท่ีร้อง นกัร้องมกัจะมี
การแสดงประกอบด้วย นักแต่งเพลงในยุคน้ีท่ีเด่น คือ ไพบูลย ์บุตรขนั มงคล อมาตยกุล พยงค ์
มุกดา เบญจมินทร์ สุรพล สมบติัเตริญ ป.ช่ืนประโยชน์ วงดนตรีส าคญัในยุคบุกเบิกของกลุ่มเพลง
ชีวิต น้ีคือวงดนตรีจุฬารัตน์ของมงคล อมาตยกุล วงดนตรีพยงค ์มุกดา และวงดนตรี สุรพล สมบติั
เจริญ วงดนตรีสามวงน้ี ต่อมาไดแ้ยกตวัออกไปเป็นวงดนตรีลูกทุ่งอีกหลายวงในยคุต่อๆ มา 

นกัร้องท่ีร้องเพลงยคุแรก ยงัไม่เรียกวา่นกัร้องลูกทุ่ง คือ ชาญ เยน็แข  สมยศ ทศัน
พนัธ์  ค  ารณ สัมบุณณานนท ์ นิยม มารยาท  กา้น แกว้สุพรรณ  ทูล ทองใจ  ศรีสอางค ์ตรีเนตร  ผอ่ง
ศรี วรนุช  ชยัชนะ บุณนะโชติ  เบญจมินทร์  และสุรพล สมบติัเจริญ 

เน้ือร้องของยุคน้ี มีลกัษณะท่ีเป็นลูกทุ่งค่อนขา้งบริสุทธ์ิ คือ มกัจะกล่าวถึงชีวิต
ชนบท ซ่ึงมีทั้งในแง่ความสุข ความสวยงาม ความทุกข์ยาก ความสนุก ความรักของชาวชนบท 
ความซ่ือ ฟังแลว้มีบรรยากาศเป็นชนบทจริงๆ  

อาจกล่าวไดว้่า ช่วงก่อน พ.ศ. 2500 จนถึง พ.ศ. 2015 เป็นช่วงเวลาท่ีเพลงไทย
สากลบางส่วนเปล่ียนแปลงรูปแบบ และเน้ือหา เป็นช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และกลายเป็น
รากเหงา้ของเพลงลูกทุ่งในเวลาต่อ อีกทั้งในช่วงยุคดงักล่าวน้ี เพลงลูกทุ่งไดส้ร้างสรรคโ์ดยศิลปิน
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จากชนบท เพื่อผูฟั้งในชนบทโดยสมบูรณ์ และเป็นช่วงท่ีมีนกัร้องเกิดข้ึนจ านวนมาก เน้ือหาของ
เพลงนั้นมีความหลากหลายมากข้ึน ธุรกิจวงดนตรีลูกทุ่งมีบทบาทเด่นชดัมากข้ึน 

ช่วงท่ี 2 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2516-2540 
ยคุน้ี ถือเป็นยคุสืบทอด เน่ืองเพราะเป็นยุคท่ีเพลงลูกทุ่งโด่งดงัมาก และเม่ือสุรพล 

สมบติัเจริญถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา ก็ได้มีการเปิดเพลงของ สุรพล สมบติัเจริญ 
ออกมาเผยแพร่กนัมา เป็นการไวอ้าลยัท าใหเ้พลงลูกทุ่งคณะอ่ืน ๆ พลอยต่ืนตวัข้ึน จนมีผลงานเพลง
ลูกทุ่งออกมามากมายในระหว่างปี พ.ศ. 2516-2518 โดยนกัแต่งเพลงท่ีเกิดข้ึนในยุคน้ี คือ ผูท่ี้สืบ
ทอดมาจากนกัแต่งเพลงรุ่นแรก เช่น พร ภิรมย ์ สุชาติ เทียนทอง  ชาย เมืองสิงห์  เป็นศิษยข์องวง
ดนตรีจุฬารัตน์ พีระ ตรีบุปผา ก็มาจากวงดนตรี สมยศ ทศันพนัธ์ รูปแบบ เน้ือหาของเพลงลูกทุ่ง ก็
เร่ิมหลากหลายมากกว่าเดิม มีการน านิทานพื้นบา้น มาร้องเป็นเพลงแหล่ เน้ือหาสะทอ้นสังคม
แปลกๆ ข้ึน นกัร้องท่ีเด่นๆ ในยคุนั้น ก็เช่น ไวพจน์ เพชสุพรรณ เพลิน พรหมแดน ศรคีรี ศรีประจบ 
เรียม ดารานอ้ย พรภิรมย ์ชาย เมืองสิงห์ เป็นตน้ 

จนกระทัง่เขา้สู่การเป็นยุคแข่งขนัโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-2525 โดยมีการ
แข่งขนักบัเพลงลูกกรุงท่ียงัคงไดรั้บความนิยมอยู ่ในกลุ่มเพลงลูกทุ่งดว้ยกนัเองก็มีการแข่งขนักนั 
โดยมีความพยายามในการสร้างนกัร้องหมีลกัษณะเฉพาะในการร้องท่ีโดดเด่น ในยุคน้ีมีนกัร้อง
เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ดงัเพลงเดียว แลว้ไม่มีผลงานดงัอีก เช่น ระพิน ภูไท จีรพนัธ์ วี
ระพงษ์ เศกศกัด์ิ พู่กนัทอง ศรคีรี ศรีประจบ ด า แดนสุพรรณ สังข์ทอง สีใส สมยั อ่อนวงศ์ พนม 
นพพร บุปผา สายชล ยพุิน แพรทอง กาเหวา่ เสียงทอง กงัวานไพร ลูกเพชร เป็นตน้ นกัแต่งเพลงท่ี
โด่งดังในช่วงน้ี ก็เช่น กานท์ การุณวงศ์ ฉลอง ภู่สว่าง ชาตรี ศรีชล สุรินทร์ ภาคศิริ พงษ์ศกัด์ิ 
จนัทรุกขา ช. ค  าชะอี ในขณะท่ียงัมีผูส้ร้างภาพยนตร์ไดน้ าเพลงลูกทุ่งและนักร้องลูกทุ่งมาแสดง
ประกอบจนประสบความส าเร็จจาก เร่ือง มนตรั์กลูกทุ่ง จึงมีการใชเ้พลงลูกทุ่งในภาพยนตร์ตามมา
อีกหลายเร่ือง เช่น แม่ศรีไพร ทุ่งเศรษฐี โทน เป็นตน้ 

หลังจากนั้นจึงเข้าสู่การเปล่ียนแปลง โดยตั้ งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจท่ีตกต ่า ท าให้เพลงลูกทุ่งมีการปรับตวั ทั้งในดา้น
เน้ือหา และกระบวนการสร้างนกัร้อง เพลงท่ีไดรั้บความนิยม คงเป็นเพลงรัก เพลงอกหกัของคนจน 
แต่บางส่วนก็เนน้เร่ืองความทุกขย์ากของกรรมกร ชาวนา ความแตกต่างของชนชั้น อนัเป็นลกัษณะ
ของเพลงเพื่อชีวติ โดยบางส่วนก็มีลกัษณะช้ีน าทางการเมือง ลอ้เลียนวิพากษว์ิจารณ์รัฐบาล นกัแต่ง
เพลงท่ีมีช่ือเสียงข้ึนมาในยุคน้ี ไดแ้ก่ ชลธี ธารทอง ธงชยั เล็กก าพล โผผิน พรสุพรรณ สดใส ร่ม
โพธ์ิทอง นกัแต่งเพลงยุคน้ี จะมีการสร้างนกัร้องอยา่งเฉพาะเจาะจง ในลกัษณะเป็น “หุ้นส่วน” ท่ี
แทบจะผกูขาดกนัไปเลย นกัร้องส่วนมาก ก็มกัจะดงัเพลงเดียว นอ้ยคนท่ีจะมีผลงานต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 
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สายณัห์ สัญญา สัญญา พรนารายณ์ น ้าออ้ย พรวเิชียร สดใส ร่มโพธ์ิทอง บานเยน็ รากแก่น ขวญัชยั 
เพชรร้อยเอด็ ศรเพชร ศรสุพรรณ เป็นตน้ 

หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมไทยอย่าง
กวา้งขวาง ในวงการเพลงเกิดวงดนตรีแนวท่ีเรียกว่า “เพลงเพื่อชีวิต” ส่วนเพลงลูกทุ่งก็อยู่ในยุค
เพลงเพื่อชีวิตเช่นกนั เน้ือหาเพลงลูกทุ่ง ได้สอดแทรกเน้ือหาเพลงเพื่อชีวิต โดยในยุคนั้นมีเพลง
ลูกทุ่งเพื่อชีวติเป็นจ านวนมาก นกัร้องเพลงลูกทุ่งมกักล่าวถึงชีวติชนบทและความยากจนขน้แคน้อยู่
แลว้ เน้ือหาจะเนน้ปัญหาชาวไร่ชาวนาและกรรมกรให้โดดเด่นมากยิ่งข้ึน เพลงลูกทุ่งในยุคนั้นเช่น 
เพลงขา้วไม่มีขาย หลงัสู้ฟ้าหนา้สู้ดิน เสียนาเสียนาง เราคนจน โอช้าวนา ฯลฯ 

ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2516-2519 ไดเ้กิดปรากฏการณ์ใหม่ในวงการเพลงลูกทุ่ง คือ 
การร้องเพลงลอ้เลียนการเมือง เพลงเหล่าน้ีมกัเป็นการร้องเพลงลูกทุ่งผสมบทพูด แฝงแง่คิดหรือ
การวพิากษว์จิารณ์ไวอ้ยา่งคมคาย และสร้างความบนัเทิงข าขนัให้แก่ผูฟั้ง ผูท่ี้แต่งเพลงแนวน้ีไวเ้ป็น
จ านวนมาก ไดแ้ก่ สงเคราะห์ สมตัถภาพงษ ์ซ่ึงส่วนใหญ่ขบัร้องโดย เพลิน พรหมแดน ตวัอยา่งเช่น 
เพลงก านนัผนัเงิน พรรกระสอบหาเสียง ฯลฯ นกัแต่งเพลงท่านอ่ืนๆ ท่ีประสบความส าเร็จสูงในยุค
น้ีไดแ้ก่ ชลธี ธารทอง ธงชยั เล็กก าพล โผผนิ พรสุพรรณ สดใส ร่มโพธ์ิทอง กูเ้กียรติ นครสวรรค ์

นกัแต่งเพลงส่วนใหญ่จะแต่งเพลงส่วนใหญ่ให้กบันกัร้องเป็นรายบุคคลไป ส่วน
นักร้องมกัมีวงดนตรีของตนเอง ตลอดจนผลิตแผ่นเสียงหรือบนัทึกเทปจ าหน่ายเอง นักร้องท่ีมี
ช่ือเสียงในช่วงน้ีไดแ้ก่ สายณัห์ สัญญา ศรเพชร ศรสุพรรณ สัญญา พรนารายณ์ บานเยน็ รากแก่น 
น ้าออ้ย พรวเิชียร ฯลฯ เป็นตน้ 

หลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เพลงลูกทุ่งแนวเพื่อชีวิตก็ซาลง บทเพลงมี
เน้ือหากลบัมาบรรยายเร่ืองของความรัก ความเศร้า และความงามของสาวชาวไร่ชาวนาเช่นเดิม เช่น 
เพลงรักสาวชาวไร่ น ้ าตาชายเหนือ ส้ินทางรัก ฯลฯ และยิ่งเม่ือเศรษฐกิจพฒันารุดหน้ามากข้ึน 
ก่อใหเ้กิดการยา้ยถ่ินฐานประกอบอาชีพของชาวชนบทเขา้สู่เมืองหลวง บทเพลงลูกทุ่งสะทอ้นชีวิต
และปัญหาของบุคคลเหล่าน้ีซ่ึงประกอบอาชีพเป็นสาวใช้ สาวบาร์ หมอนวด กรรมกร ลูกจ้าง 
ตลอดจนไปขายแรงงานในกลุ่มประเทศอาหรับ เช่น เพลงฉนัทนาท่ีรัก พาร์ทเนอร์เบอร์ห้า สาวโรง
ทอรอรัก หนุ่มกระเป๋า ไอห้นุ่มรถตุก๊ตุก๊ ฯลฯ 

ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2520-2528 วงการเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงได้ก าเนิด 
นกัร้องเป็นจ านวนมาก วงดนตรีเพลงลูกทุ่งไดเ้ขา้สู่ระบบทุนมากข้ึน มีการแสดงเพลงลูกทุ่งมีการ
ประกวดประชนัการเตน้และเคร่ืองแต่งกายของหางเคร่ืองประกอบดว้ย นกัแต่งเพลงแนวลูกทุ่งใน
ช่วงเวลาน้ี เช่น ชลธี ธารทอง ฉลอง ภู่สวา่ง คมัภีร์ แสงทองวิเชียร ค าเจริญ ชยัพร เมืองสุพรรณ สุ
ชาติ เทียนทอง ชวนชยั ฉิมพะวงศ์ ดอย อินทนนท์ ดาว บา้นดอน ฯลฯ อีกทั้งนกัร้องชายท่ีอยู่ใน



49 
 

ความนิยม เช่น สายณัห์ สัญญา เกรียงไกร กรุงสยาม สุรชยั สมบติัเจริญ ยอดรัก สลกัใจ ศรชยั เมฆ
วเิชียร ศรเพชร ศรสุพรรณ พร ไพรสณฑ ์ฯลฯ 

นกัร้องเพลงลูกทุ่งหญิงท่ีได้รับการขนานนามว่าราชินีลูกทุ่งในยุคน้ีคือ พุ่มพวง 
ดวงจนัทร์ นกัร้องหญิงท่ีไดรั้บความนิยมนอกจากพุ่มพวงไดแ้ก่ นนัทิดา แกว้บวัสาย ดาวใต ้เมือง
ตรัง หงษ์ทอง ดาวอุดร สดศรี พรหมเสกสรร ออ้ยทิพย ์ปัญญาธรณ์ ฯลฯ ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 
2528 เป็นต้นมา เกิดแฟชั่นการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องแนวสตริง ซ่ึงเป็นผลให้มีการแสดง
คอนเสิร์ตข้ึนในวงการเพลงลูกทุ่งดว้ย พุ่มพวง ดวงจนัทร์ ได้จดัการแสดงคอนเสิร์ตได้รับความ
นิยมอยา่งสูง จดัข้ึนประมาณกลางปี พ.ศ. 2529 ท่ีเซ็นทรัลพลาซ่า ในขณะท่ีเพลง กระแซะ ของเธอ
มีความโด่งดงัอยา่งมาก 

ในช่วงปี 2531-2535 เป็นช่วงท่ีซบเซาส าหรับวงการเพลงลูกทุ่ง เพราะช่วงน้ีเพลง
สตริงสมยัใหม่ และวฒันธรรมทางดนตรีจากต่างชาติ เขา้หลัง่ไหลทะลกัมา ท าให้เกิดปรากฏการณ์
ใหม่ๆ ส าหรับวงการเพลงสตริง แต่เพลงลูกทุ่ง กลบัไม่ค่อยมีอะไรใหม่ ๆ จนกระทัง่ มีบทเพลง ๆ 
หน่ึง ท่ีท าใหลู้กทุ่งฟ้ืนคืนชีพใหม่ และสง่างามมาไดคื้อ “สมศรี 1992” ของ “ยิ่งยง ยอดบวังาม” เลย
เกิดกระแสเพลงลูกทุ่งลุกฮือข้ึนมาอีกคร้ัง ในปี 2535 และช่วงเวลาเดียวกนั ก็เกิดเพลงผสมผสาน 
ลูกทุ่งกบัสตริง มาในสมยัน้ี แต่เรียกเพลงสไตล์น้ีวา่ “เพลงร่วมสมยั” เพราะยงัติดค าร้องลูกทุ่ง แต่
ท านอง และดนตรี จะออกเหมือนเพลงจีนๆ ค าร้อง สไตล์เมียน้อย เมียเก็บ เช่นเพลง “ทางใหม่” 
ของ “นิตยา บุญสูงเนิน” แต่ดูโดยรวมลกัษณะ ก็ไม่ใช่เพลงลูกทุ่ง และไม่ใช่เพลงสตริงวยัรุ่น และปี 
2538-2540 เพลงลูกทุ่ง เร่ิมมีการผสมผสานหลากหลายมากข้ึน จนสไตล์แท้ๆ  แบบลูกทุ่งชาวบา้น 
แทบเลือนหายไป 

กล่าวโดยสรุป ส าหรับยุคน้ี เป็นยุคท่ีมีการเคล่ือนไหวต่อสู้กับในเร่ืองของ
อุดมการณ์ทางการเมือง และมีการวิพากษส์ภาพสังคมในเวลานั้น ซ่ึงเพลงลูกทุ่งก็สร้างเน้ือหาเพลง
ในแนว “เพื่อชีวิต” ออกมา อย่างไรก็ตาม เพลงลูกทุ่งมกัจะสะทอ้นชีวิตของผูค้นอยูแ่ลว้ อีกทั้งวง
ดนตรีเพลงลูกทุ่งเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก จึงตอ้งแข่งขนักนั โดยมีการปรับตวัให้มีความทนัสมยั
ตลอดเวลา โดยเฉพาะในส่วนของหางเคร่ือง ซ่ึงไดมี้การน าแบบอย่างการแสดงเด่ียวของศิลปิน
ต่างประเทศท่ีเรียกวา่คอนเสิร์ตมาใชใ้นการแสดงของนกัร้องลูกทุ่งดว้ย 

 ช่วงท่ี 3 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2541-2550 
 ในปัจจุบนั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2550 มีศิลปินลูกทุ่งหน้าใหม่เขา้สู่วงการเพลง

ลูกทุ่งของค่ายเพลงหน้าใหม่ ตลาดเพลงลูกทุ่งเป็นตลาดใหญ่ เพลงลูกทุ่งไดรั้บความนิยมอีกคร้ัง 
เน่ืองมาจาก ไดมี้การท าละครมนต์รักลูกทุ่งของอาร์เอส และฮิตติดตลาด ต่อมากบัการกลบัเขา้มา
แจง้เกิดของ ก๊อต จกัรพรรณ์ อาบครบุรี กบัอลับั้มเพลงท่ีน าเพลงเก่ามาท าใหม่ เพลงลูกทุ่งชุดสองท่ี
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ไดรั้บความนิยมจากกลุ่มนกัฟังเพลงรุ่นใหม่ในกรุงเทพฯ และการเกิดข้ึนของเพลงลูกทุ่งในคล่ืนเอฟ
เอ็ม น าทีมบริหารโดย วิทยา ศุภพรโอภาส นอกจากน้ียงัมีศิลปินแนวสตริงและแนวเพื่อชีวิตหลาย
คนท่ีหนัมาท าเพลงลูกทุ่งทดแทนการอ่ิมตวัท่ีจะสามารถอยูใ่นวงการอยา่ง ทชั ณ ตะกัว่ทุ่ง ตอ้ม เรน
โบว ์เทียร่ี เมฆวฒันา เป็นตน้ 

ในยุคก่อนเพลงลูกทุ่งจะเปิดเฉพาะในคล่ืนเอเอ็มเท่านั้น ในปัจจุบนัทีวีก็เร่ิมเปิด
กวา้งมากข้ึน เกมโชวเ์อานกัร้องเพลงลูกทุ่งไปเล่น ภาพยนตร์ ละครเอาลูกทุ่งไปเล่น และกลายเป็น
ธุรกิจกลุ่มใหญ่ข้ึน โดยครูเพลงบางคนถึงกบักล่าววา่ เพลงลูกทุ่งในสมยัน้ีไม่เหมือนเดิม เพราะขาด
เอกลกัษณ์ของการข้ึนตน้ เร่ืองราวตรงกลาง และตอนจบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการขาดสัมผสันอก-ใน 
ตลอดจนการเปรียบเทียบส่วนเน้ือหาของเพลงไปทางล ้ าเส้นศีลธรรม เพลงในท านองน้ีอย่างเช่น
เพลง “เด็กมนัย ัว่” ของยอดรัก “อกหกัซ ้ าเฒ่า” ของ ไกรสร เรืองศรี “เรียกพี่ไดไ้หม” ของ เสรีย ์รุ่ง
สวา่ง 

นอกจากน้ี ผลท่ีตามมาจากการส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งของรัฐบาล และ
ภาคเอกชนท่ีผลิตผลงานท่ีเก่ียวเน่ือง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายประการ ในความสัมพนัธ์
ระหวา่งวงการเพลงลูกทุ่งกบัสังคมไทยในยคุน้ี คือ 

 1) เพลงลูกทุ่ง ท่ี เคยเส่ือมความนิยมกลับมาอยู่ในความสนใจของ
ประชาชนอยา่งกวา้งขวาง 

  2) เพลงลุกทุ่งจากเดิมท่ีเป็นศิลปะการแสดงร่วมสมยัอย่างหน่ึง กลับ
ไดรั้บการยกย่องจากรัฐและสังคมไทย โดยทัว่ไปวา่เป็นเอกลกัษณ์และมรดกทางวฒันธรรมอย่าง
หน่ึงของไทย 

  3) นกัประพนัธ์เพลงซ่ึงเป็นผูท้  างานเบ้ืองหลงัมาโดยตลอด ไดรั้บการยก
ยอ่งและส่งเสริมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายยิ่งข้ึน ในขณะท่ีนกัร้องหลายๆ คนท่ีเคยถูกลืมไปแลว้ ก็ได้
กลบัมาเป็นท่ีนิยมและมีงานร้องเพลงอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

ช่วงท่ี 4 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2558 (ปัจจุบนั) 
นบัตั้งแต่เร่ิมมีการบนัทึกเสียงลงแผน่เสียง เพลงลูกทุ่งครองตลาดเพลง ในปี พ.ศ. 

2510 เน่ืองจากมีการบนัทึกลงเทปแทนแผน่เสียง และโทรทศัน์เขา้มามีบทบาทมากข้ึน และต่อมา
เพลงลูกทุ่งเร่ิมเงียบหายลงไปเพราะการเมือง จนมาโด่งดงัอีกคร้ังในปี 2520 และหายไปอีกคร้ัง
เพราะผลจากเศรษฐกิจ และในปี 2541 ธุรกิจในวงการลูกทุ่งก็กลบัมาอีกคร้ังกบันกัร้องใหม่ๆ ธุรกิจ
แบบใหม่ๆ 

ในปัจจุบนั ธุรกิจลูกทุ่งมีฐานท่ีกวา้งมากในตลาดวงการเพลง เป็นตลาดใหญ่ มีทั้ง
ค่ายเล็ก ค่ายใหญ่ เป็นจ านวนมาก การแข่งขนัก็มากข้ึนเร่ือยๆ โดยสัดส่วนของเงินในตลาดเพลง
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ลูกทุ่งครอง คาดการณ์น่าจะอยูท่ี่ ปีละ 1,000-1,500 ลา้นบาท เฉพาะธุรกิจเพลงอยา่งเดียวไม่รวมกบั
ธุรกิจขา้งเคียงอ่ืนๆ โดยมีตลาดหลกัอยูท่ี่ภาคอีสาน 50% ภาคเหนือและภาคกลาง 35% และภาคใต ้
15% และสัดส่วนการแบ่งตลาด มีแกรมม่ี โกลด์ ครองส่วนแบ่งการตลาดเพลงลูกทุ่งทัว่ประเทศ 
65% ส่วนอาร์สยาม 19% และอ่ืนๆ 16%ส าหรับตลาดรวมของธุรกิจในปี 2549 มูลค่าตลาดประมาณ 
7,100 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 9 จากปี 2548 และหากเปรียบเทียบกบัตลาดเพลงอ่ืนแลว้ เพลงไทย
สากลเป็นเพลงท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดในตลาด มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 รองลงมาคือเพลง
ลูกทุ่ง ร้อยละ 30 และเพลงสากล ร้อยละ 20 

ในปัจจุบนัมีศิลปินลูกทุ่งต่างออกผลงานเพลงเป็นจ านวนมาก ท าให้มีการแข่งขนั
สูง บางศิลปินออกไดชุ้ดเดียวก็ไปเลย บางคนสองชุด บางคน 5-6 ปี และยงัมีปัญหา ความตกต ่าของ
เศรษฐกิจ เทปผ ีซีดีเถ่ือนอีก จึงมีบางค่ายเพลงหนัมาโปรโมตศิลปินแทนโปรโมตเพลง 

กล่าวโดยสรุป ในยุคสมยัน้ีท่ีบทเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั จากค่ายเพลงบางค่าย จาก
นกัร้องสาวบางคน มุ่งเนน้ไปท่ีการโชวค์วามเซ็กซ่ี โชวเ์น้ือหนงัมงัสา (ชนิดท่ี MV บางเพลง ดูแลว้
ไม่ต่างจากหนงั AV ในภาคเซ็นเซอร์สักเท่าไหร่) กบัเน้ือหาภาษาท่ีออกไปในแววส่อ ล่อแหลม 
เพียงเพื่อจะใหติ้ดหู หวงัสร้างยอดขาย ทั้งๆท่ีตวัเพลงไม่ไดมี้การประพนัธ์ท่ีโดดเด่นแต่อยา่งใด 
 

2.5 แบบจําลองและทฤษฏกีารวเิคราะห์เนือ้หาเพลงลูกทุ่ง 

 
การวิเคราะห์เน้ือหา เป็นวิธีการท่ีนกัวิจยันิยมน ามาใช้ในการวิจยัทางเพลงลูกทุ่งไทยวิธี

หน่ึง และในส่วนต่อไปน้ีจะกล่าวถึงลกัษณะของการวิเคราะห์เน้ือหา ความหมาย การใช ้ขอ้จ ากดั 
ขั้นตอนในการวเิคราะห์เน้ือหา ตลอดจนความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรง ส่ิงเหล่าน้ีมีความส าคญัต่อ
การวธีิการวเิคราะห์เน้ือหาทั้งส้ิน 

 
2.5.1 ลกัษณะของการวเิคราะห์เนือ้หา 
ในงานดา้นเพลงลูกทุ่งไทย การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ถือเป็นวิธีวิจยัวิธีหน่ึง 

ท่ีมีลกัษณะของการคน้หาขอ้มูลโดยศึกษาจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นลกัษณะของเน้ือหาการบรรยาย
หรือเอกสารเป็นหลกั เช่น ศึกษาจ านวนและชนิดของรายการโทรทศัน์ช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ์โดย
ศึกษาจากผงัรายการของแต่ละสถานี เป็นตน้การวิเคราะห์เน้ือหาเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงคุณค่าในการ
ตอบขอ้สงสัยทางเพลงลูกทุ่งไทยท่ีเกิดข้ึนแลว้ในอดีต ซ่ึงวิธีการวิจยัรูปแบบอ่ืนๆ อาจจะมีขอ้จ ากดั
ในบางเร่ืองเช่น มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของกลุ่มตวัอยา่งหรือวธีิการเก็บขอ้มูล เป็นตน้ 
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การวิเคราะห์เน้ือหา เกิดข้ึนในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยจุดเร่ิมตน้เกิดจากการศึกษา
ลกัษณะเพลงท่ีออกอากาศในช่วงสงคราม ซ่ึงการศึกษาในขณะนั้นจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
เน้ือหา และลกัษณะของเพลงท่ีออกอากาศโดยสถานีต่างๆ นอกจากน้ีการวิเคราะห์เน้ือหาในยุคนั้น 
ยงันิยมน ามาใช้ในการคน้หาเจา้ของงานเขียนช้ินส าคญัๆ ทางประวติัศาสตร์ดว้ยหลงัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 นักวิจยัได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหามาวิเคราะห์เน้ือหาของการโฆษณาชวนเช่ือใน
หนงัสือพิมพแ์ละเพลงลูกทุ่งไทย วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับอย่างจริงจงัเม่ือ 
Bernard Berelson ไดตี้พิมพห์นงัสือช่ือ “Content Analysisin Communication Research” หนงัสือ
ดงักล่าว ได้อธิบายวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัทางส่ือสารมวลชนและถือเป็นต ารา
ทางดา้นการวิเคราะห์ท่ีสมบูรณ์เล่มแรกดว้ยเช่นกนัต่อมาไดมี้ผูใ้ห้ความสนใจน าวิธีการวิเคราะห์
เน้ือหา มาใชม้ากข้ึนโดยเฉพาะในวงการศึกษา ซ่ึง Tannenbaum และ Greenberg (1968) กล่าวเสริม
ว่า การวิเคราะห์เน้ือหาเป็นวิธีวิจัยท่ีมีผู ้น ามาใช้ศึกษาข้อมูลเพื่อท าปริญญานิพนธ์ในระดับ
บณัฑิตศึกษาสาขาส่ือสารมวลชนมากท่ีสุดโดยในจ านวนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์เน้ือหา
หนงัสือพิมพ ์ต่อมาในปี 1975 Comstock ไดร้วบรวมเอกสารท่ีตีพิมพเ์ก่ียวกบัการวิเคราะห์เน้ือหา
รายการโทรทศัน์พบวา่มีมากกวา่ 225 ช้ิน โดยผลงานส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์เน้ือหาเก่ียวกบั
ความทารุณโหดร้ายและการกดข่ีสิทธิสตรีท่ีแฝงอยู่ในเน้ือหาโฆษณาหรือในมิวสิกวิดีโอท าให้
วธีิการวเิคราะห์เน้ือหาเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัวิจยัส่ือสารมวลชนเร่ือยมาจากปี ค.ศ.
1977 ถึง 1985 ไดมี้การส ารวจและพบวา่ 21 เปอร์เซ็นตข์องการวิจยัเชิงปริมาณท่ีตีพิมพใ์น Journal 
of Broadcasting and Electronic Media ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาซ่ึงตรงกบัผลการศึกษาของ 
Cooper, Potter and Dupagne (1994) ท่ีพบว่าในจ านวนของการวิจยัเชิงปริมาณทางการ
ส่ือสารมวลชนในช่วงปี ค.ศ. 1965-1989 มีงานวิจัยท่ีใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหามากกว่า 21 
เปอร์เซ็นต์ของงานทั้งหมด ซ่ึงเป็นการยืนยนัถึงความนิยมของการวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาในอดีต 
และในปี 1995 ผลการศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของเน้ือหารายการโทรทศัน์ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการ
วิเคราะห์เน้ือหาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ไดก่้อให้เกิดแนวคิดของการน า V-Chip มาติดตั้งใน
เคร่ืองรับโทรทศัน์โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นตวัเซนต์เซอร์ภาพอนัไม่พึงประสงค์ท่ีออกอากาศ
ทางโทรทศัน์ต่างๆ เช่นภาพการฆ่า ความทารุณโหดร้าย หรือภาพเก่ียวกบัลามกอนาจารต่างๆ 
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2.5.2 ความหมายของการวเิคราะห์เนือ้หา  
ความหมายของวธีิการวเิคราะห์เน้ือหา ไดมี้ผูใ้หไ้วแ้ตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 
Berelson (1952) ได้ให้ความหมายของวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาว่า เป็นเทคนิคการวิจยัท่ี

พยายามจะบรรยายเน้ือหาของขอ้ความหรือเอกสาร โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ มี
ความเป็นภววสิัย (Objective) และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี 

 Walizer and Wienir (1978) ได้ให้ความหมายของวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาว่า เป็น
กระบวนการใดๆ ก็ตามท่ีมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ (Systematic) เพื่อท่ีจะตรวจสอบเน้ือหา
ขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกไว ้ 

 Kerlinger (1986) ไดนิ้ยามความหมายของวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาวา่ เป็นวิธีการศึกษาและ
การวิเคราะห์การส่ือสาร ในลกัษณะท่ีเป็นระบบ (Systematic) มีความเป็นภววิสัย (Objective) และ
ศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative) ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวดัตวัแปรต่างๆ และความหมาย
ดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปแนวคิดของการวเิคราะห์เน้ือหาไดว้า่ 
 1) เป็นวธีิการศึกษาท่ีเป็นระบบ  

วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาถือเป็นวิธีการศึกษาท่ีเป็นระบบ(Systematic) นั้น หมายความว่า
เน้ือหาท่ีเลือกมาวิเคราะห์จะได้รับการคดัเลือกมาด้วยวิธีการท่ียอมรับภายใตก้ฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน
สม ่าเสมอสามารถตรวจสอบได ้หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือการเลือกหน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) จะตอ้งใชว้ธีิการคดัเลือกท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม โดยเปิดโอกาสใหแ้ต่ละหน่วยมีโอกาส 
ไดรั้บการคดัเลือกเท่าเทียมกนั รวมทั้งตอ้งมีวธีิการประเมินอยา่งเป็นระบบดว้ย โดยหน่วยของการ 
วิเคราะห์ทั้งหมดจะต้องได้รับการปฏิบติัภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกัน และสามารถตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน 
 2) มีความเป็นภววสิัย  

ความเป็น ภววิสัย (Objective) หมายถึงความเป็นกลางและในการวิเคราะห์เน้ือหานั้น
หมายความว่า ผูว้ิเคราะห์จะไม่ใช้ความคิดของตนเองเข้าไปมีอิทธิพลหรือร่วมในผลของการ
วิเคราะห์ และถ้ามีการตรวจสอบโดยนักวิจัยคนอ่ืนแล้วผลของการวิเคราะห์ก็ควรจะออกมา
เหมือนกนั ส าหรับการสร้างความเป็นภววิสัยให้เกิดข้ึนนั้นผูว้ิจยัจะตอ้งก าหนดค่านิยาม กฎเกณฑ์
และขอบเขตของการจดัหมวดเน้ือหา (Categories) ให้มีความละเอียดชดัเจน และเปิดโอกาสให้
นกัวจิยัอ่ืนๆ สามารถตรวจสอบและกระท าซ ้ าได ้
 3) เป็นวธีิการเชิงปริมาณ  

จุดมุ่งหมายของวธีิการวเิคราะห์เน้ือหาก็คือ การเสนอความถูกตอ้งแม่นย  าของเน้ือหาขอ้มูล
หรือตวัสาร การวดัในเชิงปริมาณ (Quantitative) คือส่ิงส าคญัในการท าให้เน้ือหามีความถูกตอ้ง 
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ทั้งน้ีเน่ืองจากผลของการวดัเชิงปริมาณจะอยู่ในลกัษณะท่ีเป็นตวัเลข ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัสามารถสรุป
และรายงานผลไดอ้ยา่งกระจ่างชดั นอกจากน้ีการวิเคราะห์เน้ือหายงัเป็นการศึกษาในลกัษณะของ
ช่วงเวลา ซ่ึงผลของการศึกษาท่ีแสดงเป็นตวัเลขนั้นจะสามารถน ามาเปรียบเทียบดูความเหมือนและ
ความแตกต่างได้ด้วย รวมทั้งผลของการวดัเชิงปริมาณยงัสามารถช่วยให้นักวิจยัน าสถิติมาเป็น
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์และแปลผลไดอี้กเช่นกนั 
 4) เป็นวธีิการท่ีอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี  

ในการวิเคราะห์เน้ือหาโดยเฉพาะในช่วงของการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัจะตอ้งสร้างกฎ
(Theoretical Framework) เพื่อให้เกิดแนวทางการวิเคราะห์ท่ีเป็นทางเดียวกนัซ่ึงกฎนั้น ควรสร้าง  
มาจากแนวคิดทฤษฎี และถา้การวเิคราะห์เน้ือหาไม่มีกฎท่ีแน่นอนแลว้ก็จะมีผลท าให้ขาดความเป็น
ภววสิัยและขาดความเท่ียงตรงภายนอกอีกดว้ย 

ถึงแมว้า่การวดัเชิงปริมาณจะถือวา่เป็นวิธีการหลกัในการวิเคราะห์เน้ือหา แต่ผูว้ิจยับางคน
อาจจะมองวา่การวเิคราะห์เน้ือหาไม่เป็นวธีิการเชิงปริมาณ แต่การวเิคราะห์เน้ือหาเป็นเพียงวิธีการท่ี
สามารถระบุคุณลกัษณะของขอ้ความอยา่งมีระบบและมีความเป็นภววสิัยเท่านั้น 

 
2.5.3 การใช้วธีิการวเิคราะห์เนือ้หาในงานวจัิยเพลงลูกทุ่งไทย  
ในหลายทศวรรษท่ีผ่านมา เน้ือหาทางเพลงลูกทุ่งไทยได้กลายเป็นส่ิงท่ีนกัวิจยัให้ความ

สนใจและน ามาเป็นหัวขอ้การวิจยัของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตวัอย่างเช่น สถานี
วิทยุในภาคเอกชนไดศึ้กษาวิจยัเปรียบเทียบเน้ือหาการออกอากาศของสถานีตนเองกบัสถานีคู่แข่ง 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อการปรับปรุงรายการหรือบางบริษทัใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อตรวจสอบ
ลกัษณะและความถูกตอ้งของเน้ือหาในรายการท่ีน าเสนอออกไป วธีิการวิเคราะห์นั้นส่วนใหญ่นิยม
ใชส่ิ้งพิมพป์ระกอบ โดยอาศยัเทคนิควธีิดงัน้ี 

 2.5.3.1 การพรรณนา  
การศึกษาในหลายๆ สาขาวชิาใชว้ธีิการวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อระบุหรือคน้หาหลกัฐาน

ต่าง ๆส่วนการวิเคราะห์เน้ือหาในการวิจยัทางเพลงลูกทุ่งไทย ส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นวิธีการเพื่อคน้หา
ค่าตอบ และวธีิท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่การพรรณนา (Describing) ตวัอยา่งเช่น ศึกษาลกัษณะและการเน้ือหา
ของละครโทรทศัน์ในช่วงปี พ.ศ. 2550 การศึกษาในเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งใชว้ิธีการพรรณนาเขา้มา
ช่วยในการวิเคราะห์ลกัษณะและการเน้ือหาของละครโทรทศัน์ในช่วงปีดงักล่าว นอกจากน้ีการ
วิเคราะห์เน้ือหาดว้ยวิธีการพรรณนายงัสามารถน ามาใช้ศึกษารูปแบบการเปล่ียนแปลงทางสังคม
หรือระบุทิศทางการเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ ท่ีปรากฏในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น วิเคราะห์
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ทิศทางของภาพยนตร์ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2520 ถึง 2551 หรือศึกษารูปแบบการรายงานข่าวเก่ียวกบั
การเลือกตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม 2550 

2.5.3.2 การหาความสัมพนัธ์ของลกัษณะแหล่งสารและเน้ือหา 
มีงานวิจยัมากมายท่ีพยายามศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของลกัษณะแหล่ง

สารกบัลกัษณะเน้ือหาท่ีผลิตจากแหล่งสารต่าง ๆ เช่น ถา้แหล่งสารมีลกัษณะ A แลว้ จะผลิตตวัสาร
ท่ีมีส่วนประกอบของ X และ Y หรือไม่ หรือถา้แหล่งสารมีลกัษณะ B แลว้ แหล่งสารนั้นจะผลิต
สารท่ีมีคุณลกัษณะ W และ Z หรือไม่ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ีคือ รายการโทรทศัน์ท่ีน าเสนออาชีพของ
คนไทย เช่น รายการตลาดสดสนามเป้า หรือรายการท่ีน าเสนอศิลปวฒันธรรม เช่น รายการคุณพระ
ช่วย มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัลกัษณะของรายการหรือไม่ เป็นตน้ 

2.5.3.3 การเปรียบเทียบเน้ือหาของส่ือกบัโลกแห่งความเป็นจริง  
วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา สามารถน ามาใช้เป็นวิธีการในการตรวจสอบปรากฏการณ์

ต่างๆได ้ตวัอยา่งเช่นตรวจสอบการแสดงออกของกลุ่มชน คุณลกัษณะพิเศษหรือสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ี
โทรทศัน์น าเสนอโดยตรวจสอบว่า ส่ิงท่ีส่ือโทรทัศน์น าเสนอนั้นถูกต้องตามคุณลักษณะหรือ
ปรากฏการณ์ท่ีเป็นจริงหรือไม่ตวัอย่างเช่น Gerbner (1969) ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อ
วิเคราะห์เน้ือหาในรายการโทรทศัน์ และพบว่าเน้ือหาทางโทรทศัน์นั้นมีความแตกต่างจากความ
เป็นจริงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นความทารุณโหดร้าย หรือผูว้ิจยัอาจจะศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
เปรียบเทียบลกัษณะการด าเนินชีวิต หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในละครโทรทศัน์เร่ือง "บุญ
รอด" โดยศึกษาลกัษณะการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนดงักล่าวเปรียบเทียบกนักบัชีวิตจริงของคนท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงนอกจากการเปรียบเทียบดงักล่าวแลว้ วิธีการวิเคราะห์เน้ือหายงัสามารถ
น าไปเป็นวธีิการเพื่อตรวจสอบการน าเสนอข่าวสารทางส่ืออ่ืนๆ ไดเ้ช่นกนั 

2.5.3.4 การประเมินภาพลกัษณ์ของกลุ่มคนในสังคม  
วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาสามารถน ามาใช้ เพื่อค้นหาหรือประเมินภาพลกัษณ์ท่ีส่ือ

โทรทศัน์สร้างใหก้บักลุ่มคนบางกลุ่มในสังคมได ้ตวัอยา่งเช่น ประเมินภาพลกัษณ์ของนกัการเมือง
ไทยท่ีเสนอผา่นโทรทศัน์ หรือประเมินภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงไทยในการน าเสนอผา่นการเป็นพิธีกร
รายการผูห้ญิงถึงผูห้ญิง จุดประสงคข์องการศึกษารูปแบบน้ีก็เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขภาพลกัษณ์ของ
กลุ่มคนในสังคม  

2.5.3.5 การศึกษาอิทธิพลของส่ือ 
ส่ือเพลงลูกทุ่งไทยในปัจจุบนัน้ี ถือวา่มีบทบาทไม่ใช่แค่เป็นแหล่งให้ขอ้มูลข่าวสาร

หรือความบนัเทิงเท่านั้น แต่ส่ือเพลงลูกทุ่งไทยยงัท าหน้าท่ีเป็นผูอ้บรมบ่มเพาะ หรือเป็นตน้แบบ
ให้กบัคนในสังคมดว้ย ซ่ึงการศึกษาอิทธิพลของส่ือเพลงลูกทุ่งไทยสามารถศึกษาไดโ้ดยใชว้ิธีการ
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วเิคราะห์เน้ือหา ตวัอยา่งเช่น ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาเพื่อศึกษาอิทธิพลของการดูโทรทศัน์ซ่ึงพบวา่ ผู ้
ท่ีใชเ้วลายาวนานในการดูโทรทศัน์เก่ียวกบัความลึกลบัหรือฆาตกรรม จะมีแนวโนม้หวาดกลวัต่อ
ส่ิงแวดลอ้มสูงกวา่ผูท่ี้ใชเ้วลาดูโทรทศัน์ในเร่ืองแนวน้ีนอ้ยกวา่หรือไม่ 

 
2.5.4 ข้อจํากดัของวธีิการวเิคราะห์เนือ้หา  
ถึงแมว้า่วธีิการวเิคราะห์เน้ือหา จะสามารถน ามาใชไ้ดดี้ในการศึกษาทางดา้นส่ือเพลงลูกทุ่ง

ไทย แต่ผูท่ี้จะน าวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาไปใช้ควรจะตอ้งศึกษาขอ้จ ากดัของวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล
ใหดี้ก่อน ซ่ึงวธีิการวเิคราะห์เน้ือมีขอ้จ ากดัดงัต่อไปน้ี 

 2.5.4.1 วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถพิสูจน์หรือยืนยนัได้
วา่ส่ิงท่ีคน้พบมีความถูกตอ้งเพียงพอ เช่นในการวิเคราะห์เน้ือหารายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กช่วง
เช้าวนัเสาร์ระหว่างเวลา 6.00 ถึง 10.00 น. พบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของรายการดงักล่าว เป็นการ
โฆษณาอาหารเด็กยี่ห้อหน่ึง ซ่ึงจากการคน้พบดงักล่าวเราไม่สามารถสรุปได้ว่า อาหารชนิดนั้น
จะตอ้งเป็นท่ีนิยมของเด็ก และเหตุการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่การวิเคราะห์เน้ือหาอยา่งเดียวไม่
เพียงพอต่อการสรุปผลของการวิจยั และการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัอาจจะตอ้งใช้การสอบถามหรือการ
สัมภาษณ์เขา้มาร่วมดว้ย 

 2.5.4.2  การนิยามตวัแปรหรือนิยามศพัท์ ถือเป็นหัวใจส าคญัของวิธีการวิเคราะห์
เน้ือหา ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งนิยามส่ิงต่างๆ ให้ชัดเจน นิยามท่ีใช้ในวิธีการวิเคราะห์เน้ือหานั้นจะใช้
นิยามตวัแปรชนิดท่ีเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการ (ดูการนิยามในบทท่ี 3) และปัญหาท่ีเกิดข้ึนมกัจะเกิด
จากการท่ีผูว้จิยัแต่ละคนก าหนดนิยามแตกต่างกนั ถึงแมว้า่จะก าหนดนิยามให้กบัค่า ๆ เดียวกนั การ
ให้ค่านิยามท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกณฑ์ในการวดัแตกต่างกันด้วย ซ่ึงการให้ค่านิยามท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกนัถือเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงอนัดบัแรกก่อนเร่ิมการวิเคราะห์เน้ือหา 

 2.5.4.3  วธีิการวเิคราะห์เน้ือหาซ่ึงโดยธรรมชาติแลว้ถือเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
ละเอียดสลบัซับซ้อน ดงันั้นผูว้ิจยัจ  าเป็นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูล
รวมทั้งจะตอ้งมีความอดทนและมีความละเอียดดว้ย 

 2.5.4.4  จากคุณสมบติัต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้นั้นส่งผลให้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาใช้
เวลาและค่าใช้จ่ายมาก ดงันั้นผูว้ิจยัท่ีถูกจ ากัดด้วยเวลาและงบประมาณอาจจะตอ้งหันไปใช้วิธี
การศึกษาอ่ืนๆ ท่ีถึงแมว้า่จะเหมาะสมนอ้ยกวา่แต่อาจจะช่วยในเร่ืองของเวลาและงบประมาณได ้ 
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2.5.5 ข้ันตอนในการวเิคราะห์เนือ้หาในงานวจัิยเพลงลูกทุ่งไทย  
โดยทัว่ไปแลว้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา จะมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีหลากหลายเน่ืองจาก

วิธีการวิเคราะห์เน้ือหานั้น เกิดจากการผสมผสานรูปแบบการวิเคราะห์หลายๆ รูปแบบเขา้ดว้ยกนั
และถึงแมว้่าขั้นตอนทั้ง 9 ขั้นตอนท่ีจะกล่าวถึงน้ีจะเรียงตามล าดบัแต่ก็มิไดห้มายความว่าวิธีการ
วเิคราะห์เน้ือหาจะตอ้งดาเนินการตามล าดบัดงัท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 

 2.5.5.1 การก าหนดค่าถามนาวจิยัและสมมติฐาน  
ในวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้งค านึงถึงก็คือเป้าหมายและแนวทางของ

การวิเคราะห์ซ่ึงผูว้ิจยัจะตอ้งก าหนดให้เด่นชดัก่อนเร่ิมลงมือท าการวิจยั กล่าวคือผูว้ิจยัจะตอ้งรู้ว่า
อะไรคือส่ิงท่ีตนเองตอ้งการจะวิเคราะห์และส่ิงนั้นมีขอบเขตแค่ไหน ในวิธีการวิเคราะห์เน้ือหานั้น
ผูว้ิจยัสามารถใช้ค่าถามน าวิจยัและสมมติฐานมาเป็นแนวทางในการด าเนินการวิเคราะห์ ส าหรับ
การก าหนดค าถามน าวิจยัและสมมติฐานผูว้ิจยัจ  าเป็นจะตอ้งศึกษาเอกสารต่างๆ รวมทั้งใช้ทฤษฎี
และรายงานการวจิยัอ่ืน ๆ มาเป็นแนวในก าหนด ตวัอยา่งของค่าถามน าวจิยัอาจจะมีลกัษณะดงัน้ี 

“รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูห้ญิงในปัจจุบันได้รับอิทธิพลมาจากการละคร
โทรทศัน์หรือไม่อย่างไร” ซ่ึงการวิเคราะห์ก็จะมุ่งไปสู่เน้ือหาและรูปแบบละครโทรทศัน์โดยเน้น
ไปท่ีลกัษณะการแสดงออก หรือบทบาทผูห้ญิงท่ีอยูใ่นละครโทรทศัน์นั้นๆ  ซ่ึงถา้ค าถามน าวิจยัและ
สมมติฐานมีความชัดเจนแล้วก็จะส่งผลให้ผูว้ิจยัสามารถก าหนดหมวดหมู่ของเน้ือหาซ่ึงถือเป็น
หวัใจของวธีิการวเิคราะห์เน้ือหาไดช้ดัเจนและถูกตอ้ง 

 2.5.5.2 การนิยามกลุ่มประชากร  
ส่ิงท่ีส าคญัอีกส่ิงหน่ึงในการวิเคราะห์เน้ือหาก็คือ “การนิยามกลุ่มประชากร” ซ่ึงถือ

เป็นการก าหนดขอบเขตของประชากรท่ีตอ้งการวิเคราะห์ การนิยามกลุ่มประชากรในการวิธีการ
วเิคราะห์เน้ือหาโดยปกติแลว้จะเป็นการนิยามในรูปแบบเชิงปฏิบติัการ 

ความเหมาะสมของนิยามเชิงปฏิบติัการในวิธีการวิเคราะห์เน้ือหานั้น ผูว้ิจยัสามารถ
ใชห้ัวขอ้การวิจยัและช่วงเวลาในการศึกษาเป็นแนวทางการพิจารณา ซ่ึงโดยพื้นฐานแลว้หัวขอ้ใน
การวิจยันั้นจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัค่าถามน าวิจยัและเป้าหมายของการวิจยั ตวัอย่างเช่นการ
วิเคราะห์เน้ือหาเพลงยอดนิยมซ่ึงหัวขอ้การวิจยัน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งนิยามค่าว่า “เพลงยอดนิยม” ให้
ชดัเจนว่าหมายถึงอะไร มีขอบเขตเท่าไร ซ่ึงนอกจากการนิยามแลว้ผูว้ิจยัจะตอ้งก าหนดช่วงเวลา
ของการศึกษาใหมี้ความยาวมากพอท่ีจะเห็นปรากฏการณ์ท่ีตอ้งการศึกษาเกิดข้ึนดว้ย เช่น เพลงยอด
นิยมท่ีออกอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง 2551 เป็นตน้ 
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2.5.5.3 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  

เม่ือผูว้ิจยัได้นิยามกลุ่มประชากรแล้ว ส่ิงท่ีจะต้องกระท าต่อมาคือการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างดงัท่ีได้อธิบายไวแ้ลว้ในบทท่ี 3 และวิธีการเหล่านั้นก็สามารถน ามาใช้ได้ดีกบัการสุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อการวเิคราะห์เน้ือหาดว้ยเช่นกนั แต่อยา่งไรก็ตามการสุ่มตวัอยา่งส าหรับวิธีการวิเคราะห์
เน้ือหานั้นก็มีขอ้พิจารณาดงัน้ีคือ 

  1) จ านวนประชากร 
 ในการวจิยัถา้ผูว้ิจยัสามารถศึกษาไดจ้ากกลุ่มประชากร เราถือวา่ผลการวิจยั

นั้น เป็นผลท่ีไดจ้ากกลุ่มประชากรอย่างแทจ้ริงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนกัวิจยัตอ้งการมากท่ีสุด และในวิธีการ
วเิคราะห์เน้ือหาก็มีโอกาสท่ีจะเป็นไปไดว้า่ผูว้จิยัสามารถวเิคราะห์จากจ านวนประชากรไดค้รบถว้น 
(Finite Population) เช่น “จ านวนละครวิทยุท่ีออกอากาศ ช่วงปี พ.ศ.2540 ถึง 2550” แต่มีขอ้สังเกต
วา่ละครดงักล่าวถึงแมว้า่จะหาไดค้รบถว้นแต่ก็จะมีจ านวนมาก ดงันั้นผูว้จิยัจ  าเป็นจะตอ้งใชก้ารสุ่ม 
เพื่อคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในจ านวนท่ีเหมาะสม การเลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งหรือกลุ่มประชากรในการ 
วเิคราะห์เน้ือหานั้นข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของผูว้ิจยัวา่จะใชแ้บบใด 
  2) ช่วงเวลา 

วิธีการสุ่มตวัอย่างในการวิเคราะห์เน้ือหาทางการส่ือเพลงลูกทุ่งไทยส่วน
ใหญ่ จะใช้การสุ่มหลายคร้ังเพื่อเป็นการลดและก าหนดขอบเขตของกลุ่มตวัอย่าง โดยคร้ังแรกจะ
เป็นการสุ่มเพื่อเลือกแหล่งของขอ้มูลท่ีจะท าการวิเคราะห์และเม่ือไดแ้หล่งของขอ้มูลแล้ว ผูว้ิจยั
จ  าเป็นตอ้งก าหนดช่วงเวลาเพื่อจะท าการสุ่มอีกคร้ัง ตวัอย่างเช่น “ศึกษาลกัษณะการเสนอข่าว
เศรษฐกิจของส านกัข่าวในกลุ่มประเทศเอเชีย” โดยศึกษาเปรียบเทียบส านกัข่าวจาก 3 ประเทศคือ 
จีน ญ่ีปุ่น และไทย การสุ่มขั้นแรกจะตอ้งสุ่มเลือกส านกัข่าวในจีน ญ่ีปุ่น และไทย ว่าจะใช้ส านัก
ข่าวอะไรบา้ง และเม่ือสุ่มไดส้ านกัข่าวท่ีเป็นตวัแทนครบทั้ง 3 ส านกัข่าวแลว้ ผูว้ิจยัจ  าเป็นจะตอ้ง
ก าหนดช่วงเดือนท่ีศึกษาเช่น เดือนมกราคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2550 หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัจะตอ้งสุ่มอีก
คร้ังวา่ในช่วงเดือนน้ีจะสุ่มออกมาเป็นวนัท่ีเท่าไรและในเดือนใดบา้ง แต่ถา้ผูว้จิยัมีขอ้จ ากดัดา้นเวลา 
ผูว้ิจยัสามารถใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ต่ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งรู้คุณสมบติั
ของส านกัข่าวท่ีจะท าการสุ่มดว้ยวา่มีการเสนอข่าวแบบ Online หรือไม่และสามารถดูยอ้นหลงัได้
หรือไม่ การก าหนดช่วงเวลาถือเป็นการก าหนดขอบเขตของกลุ่มประชากร ดว้ยเช่นกนั 
 2.5.5.4 การเลือกหน่วยของการวเิคราะห์  

หน่วยของการวเิคราะห์ (Unit of Analysis) ถือวา่เป็นส่วนประกอบท่ีเล็กท่ีสุดในการ
วิเคราะห์เน้ือหา แต่มีความส าคญัไม่แพส่้วนอ่ืน ๆ หน่วยของการวิเคราะห์ สามารถเป็นได้หลาย
รูปแบบข้ึนอยูก่บัลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา เช่นในเน้ือหาท่ีเป็นบทละครของบริษทัใด หน่วย
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ของการวิเคราะห์อาจจะเป็น วนั เวลาบทบาท บุคลิกภาพ หรือเป็นรายการทั้งหมด ก็ได ้ทั้งน้ีเม่ือ
ผูว้ิจยัก าหนดหน่วยของการวิเคราะห์ได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ
ใหก้บัหน่วยของการวเิคราะห์ ซ่ึงจะตอ้งเป็นค านิยามท่ีละเอียดและชดัเจน 

2.5.5.5 สร้างระบบการจดัหมวดเน้ือหา  
หวัใจของการวเิคราะห์เน้ือหาก็คือ ระบบการจดัหมวดเน้ือหาหรือจดัประเภทเน้ือหา

ของส่ือ ระบบการจัดหมวดเน้ือหาเป็นระบบท่ีมีรูปแบบการจัดท่ีไม่แน่นอนตายตัวข้ึนอยู่กับ
ลกัษณะของหัวขอ้และวตัถุประสงค์ของการวิจยั ระบบการจดัหมวดของเน้ือหาโดยทัว่ไปควรมี
ลกัษณะท่ีส าคญั 4 อยา่งดงัต่อไปน้ี 

 1) ควรใชห้ลกัการเดียวกนัทั้งหมดในการจดัหมวดเน้ือหา 
 การใช้หลกัเกณฑ์ท่ีหลากหลายจะท าให้ได้หมวดของเน้ือหาขาดเอกภาพ 

เช่น การใชดี้กรีของความรู้สึกเป็นตวัจดัแบ่ง ซ่ึงดีกรีของความรู้สึกนั้นมีมากมายและไม่เหมือนกนั 
สามารถส่งผลให้ขอ้มูลท่ีได้รับแต่ละกลุ่มมีน ้ าหนักไม่เท่ากนั และท าให้ไม่สามารถน าขอ้มูลมา
เปรียบเทียบกนัได ้

 2) มีลกัษณะเฉพาะและแยกเป็นเอกเทศ  
แต่ละหมวดจะตอ้งมีลกัษณะเฉพาะและแยกเป็นเอกเทศ โดยหน่วยของการ

วิเคราะห์ (Unit of Analysis) จะตอ้งสามารถจดัลงไดใ้นหมวดใดหมวดหน่ึง แต่ถา้หน่วยของการ
วิเคราะห์หน่วยนั้นสามารถจดัลงได ้2 หมวดในเวลาเดียวกนั แสดงว่าการนิยามหรือการจดัแบ่ง
หมวดของเน้ือหานั้นยงัไม่ชัดเจนและไม่มีความเป็นเอกเทศ ซ่ึงผูว้ิจยัจะตอ้งจดัระบบหรือให้ค่า
นิยามใหม่เพื่อความชดัเจน 

3) ครอบคลุมลกัษณะเน้ือหาในทุกดา้น 
 การสร้างระบบเพื่อการจดัแบ่งหมวดของเน้ือหานั้น จะตอ้งครอบคลุมทุก

ลกัษณะของเน้ือหาและในทุก ๆ ดา้น โดยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยันั้น ๆ ดงันั้น ทุก
หน่วยของการวิเคราะห์จะตอ้งมีหมวดเน้ือหาท่ีจะจดัลงไดค้รบถว้น แต่ถา้ไม่สามารถจดับางหน่วย
ลงได้แสดงว่าระบบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ยงัไม่ดีหรือยงัมีไม่ครอบคลุมทุกลักษณะเน้ือหา ซ่ึงการ
แกปั้ญหาสามารถกระท าไดโ้ดยการสร้างหมวด "อ่ืนๆ" ข้ึนมาเพื่อรองรับหน่วยของการวิเคราะห์ท่ี
ไม่สามารถจดัลงในหมวดใดหมวดหน่ึงได ้แต่อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัควรจะสังเกตวา่ถา้ในหมวด "อ่ืน 
ๆ" มีหน่วยของการวเิคราะห์เกินกวา่ 10 เปอร์เซ็นตผ์ูว้จิยัจะตอ้งพิจารณาและคน้หาลกัษณะร่วมของ
หน่วยเหล่านั้นเพื่อจดัสร้างหมวดของเน้ือหาใหม่ข้ึนมารองรับหน่วยเหล่านั้น 
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4) มีลกัษณะเช่ือถือได ้ 
 ความเช่ือมัน่หรือความเช่ือถือได ้(Reliability) ในวิธีการวิเคราะห์เน้ือหานั้น

สามารถตรวจสอบไดโ้ดยให้ผูใ้ส่รหสั (Coders) ร่วมกนัประเมินในแต่ละหมวดเน้ือหา ซ่ึงวิธีการ
ประเมินโดยผูใ้ส่รหสัน้ีเรียกวา่ Intercoder Reliability ส่วนความเท่ียงตรง (Validity) ข้ึนอยูก่บัการ
นิยามของแต่ละหมวดวา่ถูกตอ้งและมีความชดัเจนเพียงไร นอกจากน้ีผูว้ิจยัควรจะมีการท า Pre-test 
เพื่อดูความเหมาะสมของแต่ละหมวดและเพื่อหาจ านวนของหมวดเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาเร่ือง 
นั้นๆ ดว้ย 

2.5.5.6 สร้างระบบการวดัเชิงปริมาณ  
ในระดบัการวดัทั้ง 4 ระดบั (ดูรายละเอียดเร่ืองการวดัในบทท่ี 2) มีเพียงการวดั แบบ

นามบญัญติั (Nominal Level) อนัตรภาคชั้น (Interval Level) และการวดัระดบัอตัราส่วน (Ratio 
Level) เท่านั้นท่ีสามารถน ามาใชว้ดัในวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา ซ่ึงการวดัทั้ง 3 ระดบัมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

1) ระดบัการวดัแบบนามบญัญติั (Nominal Level) การวดัระดบันามบญัญติั
น้ีสามารถกระท าได ้โดยการนบัจ านวนหน่วยของการวเิคราะห์ท่ีมีอยูใ่นแต่ละหมวด 

2) ระดบัการวดัแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Level) การวดัในระดบัน้ี ผูว้ิจยั
จะตอ้งออกแบบสเกลส าหรับให้ผูใ้ส่รหสั (Coders) ให้ค่ากบัหน่วยของการวิเคราะห์แต่ละหน่วยวา่
ควรจะอยูใ่นระดบัใด ตวัอยา่งเช่นศึกษาบุคลิกของผูช้าย(พระเอก) ท่ีปรากฏในละครเร่ือง “อุม้รัก” 
ซ่ึงบุคลิกแต่ละอยา่งผูใ้ส่รหสัจะประเมินค่าในสเกลระดบัต่างๆ  

3) ระดับการวดัแบบอตัราส่วน (Ratio Level) การวดัแบบอตัราส่วนน้ี 
ผูว้ิจยัมกัจะใชข้นาดพื้นท่ี เวลา หรือความถ่ีเป็นเกณฑ์ในการวดัเช่นในส่ือส่ิงพิมพ ์นิยมใชค้อลมัน์
น้ิว หรือขนาดของกรอบโฆษณามาเป็นตวัวดั ส่วนในงานทางวิทยุโทรทศัน์หรือวิทยุกระจายเสียง
จะใชเ้วลาเป็นตวัวดั เช่นความยาวในการออกอากาศหรือความถ่ีในการออกอากาศในแต่ละวนัการ
วดัแบบช่วงและแบบอตัราส่วนนั้น ผูว้ิจยัสามารถใช้สถิติบางตวัมาช่วยในการวิเคราะห์ผลได ้
เช่นกนั 
 2.5.5.7 อบรมผูใ้ส่รหสัและการใส่รหสัเน้ือหา  

“การใส่รหัส” (Coding) หมายถึง การจดัหน่วยของการวิเคราะห์ใส่ลงในหมวด
เน้ือหาต่างๆท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 5 (ในเร่ืองของการจดัหมวดเน้ือหา) และส าหรับคนท่ี
ท าหนา้ท่ีแยกและจดัใส่หน่วยของการวิเคราะห์ลงในหมวดเน้ือหานั้นเรียกวา่ “ผูใ้ส่รหสั” (Coders) 
ซ่ึงในส่วนของการใส่รหัสน้ีถือเป็นช่วงท่ีใชเ้วลามากท่ีสุด การอบรมผูใ้ส่รหัสจะตอ้งกระท าอย่าง
เป็นระบบ โดยมีจุดประสงคใ์ห้ผูใ้ส่รหัสทุกคนมีความเขา้ใจตรงกนั มิฉะนั้นจะมีผลกระทบต่อค่า
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ความเช่ือมัน่(Reliability) ได ้ซ่ึงหลงัจากเสร็จส้ินการอบรมแลว้ ผูว้ิจยัควรจะให้ผูใ้ส่รหสัทดลองใส่
รหสัเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจและเพื่อตรวจสอบมาตรฐานของแต่ละคนพร้อมกนัไปดว้ย 

2.5.5.8 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูลในวิธีการวิเคราะห์เน้ือหานั้น ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งสร้างกฎเพื่อเป็น

แนวทางในการวิเคราะห์ ถ้าหากกฎไม่ชัดเจนก็จะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ได้ กฎท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน
จะตอ้งน ามาจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัท่ีนั้นๆ  

ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ผูว้ิจยัสามารถน าสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ร้อยละ (Percentages) ค่าเฉล่ีย (Means) ฐานนิยม (Modes) 
และค่ามธัยฐาน (Medians) มาช่วยในการวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนาสามารถใชไ้ดก้บัการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจงนบัหรือการจดัประเภท แต่ถา้การวิเคราะห์เน้ือหานั้น จะตอ้งมีการทดสอบ
สมมติฐานแลว้ ผูว้จิยัสามารถใชส้ถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษาในแบบน้ี สามารถอ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากรได้ด้วยสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล จะมีความเหมาะสมกบัระดับของข้อมูลแต่ละชนิดแตกต่างกนั ดงันั้นถ้าเราไม่
สามารถระบุไดว้า่ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดน้ั้นใชม้าตราวดัแบบใด ก็อาจจะส่งผลให้เลือกใชเ้ทคนิคการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงจะท าให้มีการสรุปผลท่ีผิดพลาดไดเ้ช่นกนั และตารางดงัต่อไปน้ี
เป็นการสรุประดบัของขอ้มูลและสถิติท่ีเหมาะสมในรูปแบบต่างๆ  

2.5.5.9 การแปลผลขอ้มูล  
การแปลผลขอ้มูล ข้ึนอยู่กบัจุดประสงคข์องการวิจยันั้นๆ กล่าวคือ ถา้การวิจยันั้นมี

จุดประสงค์เพื่อทดสอบสมมติฐาน การแปลผลขอ้มูลย่อมตอ้งแปลผลตามลกัษณะความสัมพนัธ์
ของตวัแปรต่าง ๆ แต่ถา้การวจิยัเป็นเพียงการคน้หาความหมายหรือความส าคญัของผลท่ีเกิดจากการ
คน้พบ ซ่ึงการแปลผลในลกัษณะน้ีผูว้ิจยัอาจจะตอ้งมองภาพรวมของขอ้มูลท่ีได้มาทั้งหมดแล้ว
ค้นหาประเด็นท่ีแอบแฝงอยู่ภายใต้ข้อมูลเหล่านั้นและพยายามดึงประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้นมา
จดัระบบ หรือสร้างเป็นกฎเพื่อเป็นแนวทางในการแปลผลขอ้มูล  

ในการแปลผลขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัควรจะตอ้งแปลโดยอิงวตัถุประสงคข์องการวิจยัและ
กรอบแนวคิดทฤษฎี โดยผูว้จิยัสามารถศึกษาแนวทางในการแปลผลการวิจยั ตลอดจนการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดจ้ากเอกสารหรือรายงานการวจิยัอ่ืนๆ ท่ีศึกษาในเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนั 
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2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
สุรพงษ์ สังฆมณี (2541) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ ค่านิยมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเพลง

ลูกทุ่งอีสาน พ.ศ. 2533-2539 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาวเิคราะห์ค่านิยมท่ีปรากฏในวรรณกรรม
เพลงลูกทุ่งอีสาน และค่านิยมของชาวอีสานท่ีปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน ในช่วงปี พ.ศ. 
2533-2539 โดยวิเคราะห์เน้ือหาในบทเพลงลูกทุ่งท่ีไดรั้บความนิยม จ านวน 333 เพลง ซ่ึงขบัร้อง
โดยนกัร้อง 13 คน ทั้งน้ีใชชุ้ดรวมเพลงยอดนิยมเป็นหลกัผลการศึกษา พบว่า ค่านิยมท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน ไดแ้ก่ ค่านิยมเก่ียวกบัครอบครัว ดา้นการเลือกคู่ครอง ความกตญัญูต่อ
บุพการี ค่านิยมดา้นเศรษฐกิจ นิยมคนท่ีมีฐานะดี ร ่ ารวยมัง่คัง่ ชอบความหรูหราฟุ่มเฟือย ค่านิยม
เก่ียวกบัประเพณี ยึดมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมเก่ียวกบัศาสนา ยอมรับนบัถือส่ิงเหนือ
ธรรมชาติและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ค่านิยมด้านการศึกษา นิยมส่งบุตรหลานให้ได้รับการศึกษา ค่านิยม
เก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั รักถ่ินท่ีอยู่อาศยั ค่านิยมท่ีเก่ียวกบัสตรี นิยมสตรีท่ีมีความสวย รักเดียวใจเดียว 
และเป็นแม่ศรีเรือน ค่านิยมเก่ียวกบันันทนาการ นิยมพกัผ่อนหย่อนใจ เท่ียวงานเทศกาลต่างๆ 
ค่านิยมเก่ียวกบัการเมืองการปกครองนิยมยกยอ่งพระมหากษตัริย ์ค่านิยมของชาวอีสานท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน ได้แก่ ค่านิยมเก่ียวกับครอบครัวนิยมสมรสแบบผวัเดียวเมียเดียว 
ภรรยาตอ้งเป็นแม่ศรีเรือน กตญัญูรู้คุณต่อบิดามารดา ค่านิยมเก่ียวกบัเศรษฐกิจ นิยมความมัง่คัง่ มี
รายไดป้ระจ า นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย และการประกอบอาชีพอิสระชอบท างานต่างถ่ิน ค่านิยมท่ี
เก่ียวกบัการศึกษา นิยมยกยอ่งผูท่ี้มีการศึกษาสูง จึงส่งบุตรหลานไปเรียนหนงัสือ ค่านิยมเก่ียวกบั
ศาสนาจะนิยมยอมรับในเร่ืองบุญกรรม ค่านิยมเก่ียวกบัประเพณี ยึดมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ค่านิยมเก่ียวกบัอาหาร ชาวอีสานนิยมอาหารท่ีมีในทอ้งถ่ิน อาหารหลกั คือ ขา้วเหนียว ปลาร้า 
ค่านิยมเก่ียวกบัถ่ินท่ีอยู่อาศยั รักผูกพนัในถ่ินท่ีอยู่อาศยั ค่านิยมเก่ียวกบัสตรี นิยมสตรีท่ีรักนวล
สงวนตวั ปฏิบติัตามประเพณีและนิยมสตรีท่ีเก่งงานบา้นงานเรือน 

สุดาจนัทร์ ไชยโวหาร (2542)  ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั ลกัษณะการส่ือความทางเพศจาก
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของนกัร้องสตรีในช่วง พ.ศ. 2541 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาลกัษณะการ
ส่ือความทางเพศและกลวิธีการใชภ้าษาในการส่ือความทางเพศ จากวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งในช่วง 
พ.ศ. 2541 ท่ีขบัร้องโดยนกัร้องสตรี 27 คน จ านวน 153 เพลง วิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมาย แลว้เสนอ
ผลการวจิยัแบบพรรณนาวเิคราะห์ ผลการวจิยัพบวา่ การส่ือความทางเพศโดยใชรู้ปลกัษณ์ มีจ านวน 
6 เพลง รูปลกัษณ์ท่ีน ามาเสนอนั้น จะเน้นท่ีความสวยงามเป็นอนัดบัแรก นอกจากนั้นก็จะเน้นท่ี
รูปร่างทรวดทรงไดส้ัดส่วนพอดี และเน้นท่ีช่วงอายุวยัรุ่น ลกัษณะท่ีสองเป็นการส่ือความทางเพศ
โดยใชกิ้ริยาท่าทาง มีจ านวน 49 เพลง ส่วนมากจะเป็นกิริยาท่าทางในการชมความงามและเก้ียวพา
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ราสี และเน้นท่ีสตรีโสด แต่งตวัทนัสมยั ลกัษณะท่ีสาม เป็นการส่ือความทางเพศโดยการสร้าง
สถานการณ์มีจ านวน 98 เพลง การสร้างสถานการณ์ท่ีพบมากท่ีสุดคือ การสร้างสถานการณ์เก่ียวกบั
ความรู้สึกในใจท่ีมีต่อบุรุษ ส่วนกลวิธีการใชภ้าษาในการส่ือความทางเพศนั้น พบวา่ มีการใชภ้าษา
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่ือความหมายไดช้ดัเจน 

จุฑามาศ ใหญ่คุ้ม (2547) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ วิถีไทยจากบทเพลงลูกทุ่ง โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีไทยจากบทเพลงลูกทุ่งเก่ียวกับ 1) ค่านิยมและความเช้ือ 2) สังคม 
วฒันธรรมประเพณี โดยใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากบทเพลงลูกทุ่งท่ีแต่งและขบั
ร้อง ปี พ.ศ 2534-2544 โดยคดัเลือกนักร้องชาย 1 คน หญิง 1 คน ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ใน 4 ภาคของ
ประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ้ผลการวิจยัพบว่าเพลงลูกทุ่งใน
ช่วงเวลาดงักล่าวไดส้ะทอ้นถึงวถีิชีวิตของคนไทยอยา่งกวา้งขวาง เก่ียวกบัค่านิยมของความรักและ
เทิดทูลองคพ์ระมหากษตัริยก์ารเคารพนบัถือศาสนา ความกตญัญูต่อบิดามารดา ผูมี้พระคุณ เคารพผู ้
อาวโุสเป็นคนมีน ้าใจมีความขยนัขนัแขง็มานะอดทนท่ีจะต่อสู้กบัชีวิตมีความมานะอดทนท่ีจะต่อสู้
กบัชีวติ ดา้นความเช้ือ คนไทยมีความเช้ือเคารพในเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น เทวดา ผคีวามเช้ือเร่ืองไสย
ศาสตร์ เคร่ืองรางของขลงัและเป็นผูเ้คารพนบัถือและปฏิบติัตนในหลกัศาสนา โดยเฉพาะศาสนา
พุทธ ท่ีสอนให้เห็นถึงหลกัสัจธรรม กฎแห่งกรรม บาป บุญ คุณ โทษ ดา้นสังคมวฒันธรรม และ
ประเพณี เศรษฐกิจ การเขา้สังคม แต่ยงัเป็นผูป้ฎิบติัตนตามแบบวฒันธรรมไทย การเคารพผูใ้หญ่ 
การตอบแทนพระคุณ แสดงให้เห็นวฒันธรรมดา้นต่างๆ เช่น ท่ีอยูอ่าศยั ภาษาพื้นบา้น การแต่งการ
อาหารพื้นบา้น ดว้ยเหตุน้ีจึงพิจารณาไดว้า่เพลงลูกทุ่งมิใช่เป็นเพียงส่ือเพื่อความบนัเทิงเท่านั้น แต่
เพลงลูกทุ่งยงัเป็นเหมือนภาพสะทอ้นชีวติความเป็นอยูข่องคนไทยในยคุนั้นสังคม 

สิรินาถ ฉัตรทอง (2549) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ เพลงลูกทุ่ง: ภาพสะท้อนค่านิยมใน
สังคมไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งในปัจจุบนัเพื่อวิเคราะห์ค่านิยมใน
สังคมไทยท่ีสะทอ้นผา่นเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งในปัจจุบนั และเพื่อเปรียบเทียบค่านิยมในสังคมไทย
ท่ีสะทอ้นผา่นเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งในช่วงก่อนและหลงัวกิฤติเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ
เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาของเพลงลูกทุ่งท่ีสะทอ้นค่านิยมในสังคมไทยในปัจจุบนั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ เพลงลูกทุ่งท่ีไดรั้บความนิยมจากการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมของสถานีวิทยุลูกทุ่ง 
เอฟ.เอม็.95 ในปี พ.ศ. 2546  

ผลการวิจยั พบว่า เพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่มีลกัษณะเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองความรัก พฤติกรรม
ระหวา่งหนุ่มสาว วิถีชีวิต เหตุการณ์ประจ าวนั และการติดต่อส่ือสารผา่นโทรศพัทมื์อถือ อีกทั้งยงั
พบวา่ ค่านิยมในสังคมไทยท่ีสะทอ้นผา่นทางเน้ือหาของเพลงลูกทุ่ง จ  านวน 17 ค่านิยม ซ่ึงค่านิยมท่ี
ถูกกล่าวถึงในเน้ือหาของเพลงลูกทุ่ง ส่วนใหญ่ก็เป็นค่านิยมในเร่ืองความรัก กล่าวคือ เป็นเร่ืองของ
การปฏิบติัต่อกนัระหวา่งคนรัก ค่านิยมในการเลือกคู่รักหรือคู่ครอง 
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ส าหรับการเปรียบเทียบค่านิยมในสังคมไทยท่ีสะทอ้นผ่านเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งในช่วง
ก่อนและหลงัวกิฤตเศรษฐกิจ พบวา่ เน้ือหาท่ีสะทอ้นเร่ืองเศรษฐกิจส่วนใหญ่ คือ เร่ือง ปัญหาความ
ยากจน การเดินทางเขา้มาท างานในเมือง โดยปัญหาเร่ืองความยากจนท่ีสะทอ้นผา่นเน้ือหาของเพลง
ลูกทุ่งทั้งในช่วงก่อนและหลงัวกิฤตเศรษฐกิจนั้นมีความคลา้ยคลึงกนั จะมีความแตกต่างในเร่ืองการ
เดินทางเขา้มาท างานในเมืองช่วงก่อนวิกฤต ซ่ึงพบวา่ การเขา้มาท างานในเมืองส าหรับผูห้ญิงจะถูก
กล่าวโทษวา่ทะเยอทะยาน นิยมวตัถุ ส่วนในช่วงหลงัวิกฤตเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากการศึกษานั้น พบว่า 
ตอ้งอดทนท างานเพื่อความส าเร็จ และพบวา่มีการกล่าวถึงความประหยดัในเน้ือหาของเพลงลุกทุ่ง
ในช่วงหลงัวิกฤตเศรษฐกิจอีกด้วย และจากการศึกษาท าให้สามารถมองเห็นภาพสังคมไทยใน
ปัจจุบันผ่านทางเน้ือหาของเพลงลูกทุ่ง ซ่ึงเป็นส่ือท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตจริงใน
สังคมไทยตามยคุสมยัไดเ้ป็นอยา่งดี ฉะนั้นหากตอ้งการศึกษาถึงสภาพสังคมไทยในแต่ละยุคสมยัก็
สามารถศึกษาไดจ้ากเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งในแต่ละช่วงเวลาต่อไป 

รัชนี แสนเหวิน (2552) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบั แนวคิดทางสังคมและวฒันธรรมในบท
เพลงลูกทุ่งของ สลา คุณวุฒิ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา แนวคิดทางสังคมและวฒันธรรม เน้ือหา
และกลวธีิในการประพนัธ์บทเพลงลูกทุ่งของสลาคุณวฒิุ โดยศึกษาวเิคราะห์จากบทเพลงจ านวน 90 
เพลงท่ีสุ่มอย่างง่ายจากบทเพลงท่ีบนัทึกเสียงเผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ 2543-2549 รวบรวมขอ้มูลทั้ง
ทางเอกสารและขอ้มูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม น าขอ้มูลมา
วเิคราะห์ตามจุดประสงคน์ าเสนอผลการวจิยัแบบพรรณาวเิคราะห์ 

ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาบทเพลง จดัเป็นวรรณกรรมประเภทหน่ึง ควรศึกษาควบคู่กนั
กบัชีวิตประวติัของผูป้ระพนัธ์ เพื่อท าให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมและผูป้ระพนัธ์
ชดัเจนยิง่ข้ึน ในฐานะท่ีนกัประพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของสังคม ยอ่มอาศยัประสบการณ์ความรู้สึกนึก
คิด แรงบนัดาลใจ ตลอดจนสภาพสังคมแวดลอ้มท่ีนกัประพนัธ์อาศยัอยู่ สร้างสรรค์วรรณกรรม
ข้ึนมา ดงันั้นชีวประวติัของผูป้ระพนัธ์จึงสัมพนัธ์กบัวรรณกรรมท่ีแต่งเสมอ 
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ระเบียบวธีิการวจิยั 
 

การศึกษา พฒันาการในการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเร่ืองตามค่านิยมของ
สังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเร่ืองตาม
ค่านิยมของสังคมไทย ซ่ึงขอ้มูลค่านิยมเป็นผลสะทอ้นของวฒันธรรมแต่ละยุคสมยั โดยเฉพาะ
ผลงานเพลงลูกทุ่งนั้นมกัจะเสนอความคิดและค่านิยมอย่างออ้มคอ้ม ตอ้งอาศยัการตีความ และ
จ าเป็นจะตอ้งใชข้อ้มูลในเชิงคุณภาพอ่ืนๆ มาประกอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น ค าสัมภาษณ์ของ
ศิลปินและผูเ้ก่ียวขอ้ง เอกสารหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ดงันั้นผูว้จิยัจึงเลือกใชร้ะเบียบวิธีการวิจยั
ในเชิงคุณภาพเป็นหลัก และใช้การวิจัยเชิงปริมาณมาเป็นส่วนเสริม เพื่อให้ได้ค  าตอบตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยัครบถว้น ดงันั้นการวจิยัคร้ังน้ีจะจ าแนกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

3.1 การวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารของ
เพลงลูกทุ่งผา่นการเล่าเร่ืองตามค่านิยมของสังคมไทย 

3.2 การวจิยัเอกสาร ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เพื่อคน้หาประเด็นความคิด ค่านิยมของสังคมไทย
ในค าร้องของเพลงลุกทุ่ง ซ่ึงประกอบด้วย การวิเคราะห์ความหมายเชิงตีความ และการวิเคราะห์
สาระ 
 

3.1 การวจิัยเชิงคุณภาพ 
 

การวเิคราะห์เพลงเชิงตีความ จะมีความสมบูรณ์ได ้จ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีเป็น
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสร้างสรรค ์และการเผยแพร่ผลงานเพลงลูกทุ่ง ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูล
จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการดังกล่าว โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) 

 
3.1.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพน้ี ไดช่้วยให้เหตุผลในการอธิบายส่ิงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์

ประเด็นความคิดในเพลงลูกทุ่ง โดยอาศยัการสัมภาษณ์เจาะลึกแหล่งขอ้มูลจากบุคคลฝ่ายต่างๆ ท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคเ์น้ือหา และเผยแพร่ของเพลงลูกทุ่ง ไดแ้ก่ ผูป้ระพนัธ์เพลง ผูบ้ริหารค่าย
เพลง และ นกัจดัรายการเพลงลูกทุ่งทางวทิย ุ

การเข้าหาแหล่งข้อมูลบุคคลเหล่าน้ีได้ใช้การแนะน าจากผูใ้ห้ข้อมูลต่อไปเป็นทอดๆ 
(Snowballing) เช่น ผูใ้ห้ข้อมูลอย่าง ผู ้บริหารค่ายเพลง นักประพันธ์เพลง จะรู้ข้อมูลดีว่าใน
กระบวนการท างานของตนเก่ียวขอ้งกบัใคร อยา่งไร และการท่ีมีบุคคลส าคญัในวงการเพลงลูกทุ่ง
เป็นผูแ้นะน าบุคคลท่ีเป็นแหล่งขอ้มูล ยงัมีส่วนช่วยให้ผูว้ิจยัไดรั้บความไวว้างใจ ซ่ึงท าให้ไดข้อ้มูล
จากการสัมภาษณ์เจาะลึกท่ีถูกตอ้งเท่ียงตรงข้ึน 

“ผูป้ระพนัธ์เพลง” ถือว่าเป็นแหล่งขอ้มูลบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดในการเขา้ถึง “ความหมาย” 
ของเพลงท่ีศึกษา อนัไดแ้ก่ ค่านิยมท่ีปรากฏอยูใ่นเพลงลูกทุ่ง ขอ้มูลดงักล่าวไดม้าจากการสัมภาษณ์
เจาะลึกเบ้ืองหลังของความคิดทางการเมืองท่ีผู ้ประพันธ์ วิ ธีการถ่ายทอดออกมาในเพลง 
สภาพการณ์เบ้ืองหลงัการท างานของผูป้ระพนัธ์ ในขณะท่ีแต่งเพลงนั้นๆ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั
บุคคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ ตลอดจนประวติัชีวิตความ
เป็นมาท่ีหล่อหลอมตวัตนและกล่อมเกลาความคิด ค่านิยมของผูป้ระพนัธ์เพลง 

“ผูบ้ริหารค่ายเพลง” เป็นส่วนส าคญัในการส่ือสารค่านิยมผา่นบทเพลงลูกทุ่ง ผูบ้ริหารค่าย
เพลง เป็นผู ้มีอิทธิพลต่อการถ่ายทอดบทเพลงของนักร้องและผู ้ประพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักของ
ประชาชน โดยเพลงลูกทุ่งมกัจะเป็นท่ีรู้จกัของสังคมมากยิ่งเท่าใด ผูบ้ริหารค่ายเพลงถือว่ามีส่วน
ส าคญัต่อการเผยแพร่เป็นอย่างมาก โดยการเผยแพร่เพลงลูกทุ่งของจากค่ายเพลงนั้น จะท าให้เกิด
ช่ือเสียงของนกัร้องท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและการยอมรับของผูฟั้งท่ีมีต่อผลงานเพลงในยุคนั้น ๆ 
อีกดว้ย 

 “ผูเ้ผยแพร่” อนัไดแ้ก่ นักจดัรายการวิทยานุซ่ึงเป็นบุคคลท่ีท างานในฐานะส่ือมวลชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่ผลงานเพลง  คนกลุ่มน้ีเป็นปัจจยัท่ีก าหนดการสร้างสรรค์ของผูป้ระพนัธ์
และนกัร้อง รวมทั้งเป็นผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบจากนโยบายเก่ียวกบัส่ือมวลชนของรัฐ โดยเฉพาะส่ือ
วิทยุและโทรทัศน์ ซ่ึงเป็นช่องทางส าคัญในการส่งเสริมหรือปิดกั้นการเผยแพร่เพลงลูกทุ่ง 
ความส าคญัของผูเ้ผยแพร่ต่อเพลงลูกทุ่งน้ี สามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจน แมแ้ต่ท่ีมาของค าว่า เพลง
ลูกทุ่ง รวมทั้งการก าหนดวา่นกัร้องคนใดเป็นนกัร้องลูกทุ่งหรือไม่ ก็มาจากคนกลุ่มดงักล่าวน้ี 

การวิจยัคร้ังน้ี จะท าการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานเพลงและเผยแพร่ผลงานเพลงลูกทุ่ง โดยเก็บขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จ  านวนทั้งส้ิน 6 ท่าน ดงัน้ี 
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 3.1.1.1 กลุ่มผูป้ระพนัธ์เพลง ประกอบดว้ย  
1) อาจารย ์ชลธี ธารทอง เป็นนกัแต่งเพลงลูกทุ่งช่ือดงัระดบัต านาน โดย

มีผลงานเป็นท่ีรู้จกัและคุน้หูคนไทยมากมาย และไดส้ร้างนกัร้องช่ือดงัหลายคนประดบัวงการลูกทุ่ง
ไทย ชลธี ธารทอง ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ซ่ึงเป็นผูป้ระพนัธ์
เพลงท่ีไดรั้บความนิยมและมีประสบการณ์มายาวนานในวงการเพลงลูกทุ่ง และถือเป็นผูป้ระพนัธ์
เพลงเพลงลูกทุ่งท่ีมีประสบการณ์ ผูว้จิยัจึงคดัเลือกเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญัคร้ังน้ี 

2) อาจารยก์ าแหง เกรียงไกรธรณี เอ็กเซคคิวทีฟ โปรดิวเซอร์ ค่ายอาร์
สยาม เจา้ของท านองเพลงชิมิ ซ่ึงเป็นผูป้ระพนัธ์เพลงท่ีไดรั้บความนิยมและมีประสบการณ์มา
ยาวนานในวงการเพลงลูกทุ่ง และถือเป็นผูป้ระพนัธ์เพลงเพลงลูกทุ่งท่ีมีประสบการณ์ ผูว้ิจยัจึง
คดัเลือกเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญัคร้ังน้ี 
 3.1.1.2 กลุ่มผูก้ลุ่มผูบ้ริหารค่ายเพลง ประกอบดว้ย 

1) ผูบ้ริหารหรือตวัแทนจากสังกดัค่าย แกรมม่ีโกลด ์ในเครือจีเอม็เอม็ แกรมม่ี  
2)  ผูบ้ริหารหรือตวัแทนจากสังกดัค่ายเพลงอาร์สยาม ซ่ึงเป็นบริษทัใน

เครือบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
3.1.1.3 กลุ่มผูเ้ผยแพร่ ประกอบดว้ย 

1) คุณธวชัชยั โสระฐี อดีตผูจ้ดัรายการและผูค้วบคุมการผลิตรายการการ
วทิยแุห่งลูกทุ่งมหานคร คล่ืนเอฟเอ็ม 95.5 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารคล่ืน OK ลูกทุ่งคล่ืน เอฟ
เอ็ม 98 ท่ีได้รับความนิยมมากในปัจจุบนัคุณธวชัชัยมีประสบการณ์เก่ียวกบัวงการเพลงลูกทุ่ง
มากกวา่ 20 ปี ผูว้จิยัจึงคดัเลือกเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญัคร้ังน้ี 

2) คุณผกามาศ วงับุญ เป็นผูท่ี้เคยเขา้มาร่วมแข่งขนัแฟนพนัธ์ุแท ้เพลง
ลูกทุ่ง เม่ือปี 2002 โดยสามารถเขา้รอบสูงสุดรอบรองชนะเลิศหรือรอบ 4 คนสุดทา้ยอีกทั้งยงัเป็น
ผูบ้ริหารคล่ืน OK ลูกทุ่ง คล่ืนเอฟเอ็ม 98 ท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นบุคคลในกลุ่มผู ้
เผยแพร่ท่ีมีประสบการณ์มายาวนานในวงการเพลงลูกทุ่ง และถือเป็นกลุ่มผูเ้ผยแพร่เพลงลูกทุ่งท่ีมี
ประสบการณ์ ผูว้จิยัจึงคดัเลือกเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญัคร้ังน้ี 

 
3.1.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลในเร่ืองของพฒันาการในการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผา่นการเล่าเร่ืองตามค่านิยมของ

สังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนั ในผลงานเพลงท่ีไดม้าจากการให้สัมภาษณ์ของผูป้ระพนัธ์และผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาใช้พิจารณาประกอบการวิเคราะห์ความหมายเชิงตีความเก่ียวกบัประเด็น
ความคิดและค่านิยมท่ีปรากฏในเพลงลูกทุ่ง ร่วมกบัขอ้มูลจากการคน้ควา้เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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อันเป็นการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) นอกจากน้ี ข้อมูลในเร่ือง
ความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพลงลูกทุ่ง ยงั
เผยใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของกลุ่มบุคคลฝ่ายต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการเสนอความคิดและค่านิยมใน
เพลงลูกทุ่งอีกดว้ย 

 
3.1.3 การน าเสนอข้อมูล 

3.1.3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพใน
ลกัษณะของการพรรณนาวเิคราะห์ โดยแบ่งผลงานเพลงและบริบทออกเป็นช่วงเวลา 3 ยุคสมยั เพื่อ
เช่ือมโยงประเด็นความคิดและค่านิยมเขา้กบัสถานการณ์ของสังคมไทยในยคุสมยัดงักล่าว 

3.1.3.2  ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ กลุ่มของประเด็นความคิดทางการเมืองท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์สาระในเพลงนั้น ไดน้ าขอ้มูลมาเสนอโดยการแสดงตารางแจกแจงความถ่ีของประเด็น
ความคิดในเพลงและค่าร้อยละ 
 

3.2  การวจิัยเอกสาร 

 

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาไปท่ีค าร้องของเพลงลูกทุ่ง โดยน าการวิเคราะห์ความหมายเชิงตีความ 
(Interpretative Textual Analysis) มาใชร่้วมกบัการวเิคราะห์สาระ (Content Analysis) 

การวิเคราะห์ความหมายเชิงตีความ เป็นการวิเคราะห์เพื่อคน้หาความหมายท่ีปรากฏอยูใ่น
ส่ิงท่ีเราศึกษา ทั้งความหมายตรงท่ีอยู่ในถ้อยค าท่ีปรากฏอยู่ (Denotative Meaning) และคน้หา
ความหมายท่ีมีนยัทางสังคมท่ีลึกซ้ึงกวา่ภาษาท่ีเห็น (Connotative Social Meaning) การวิเคราะห์เชิง
ตีความน้ี มกัจะใชไ้ดดี้กบักระบวนการบอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ทางวฒันธรรมท่ีอยูใ่นตวับท (Text) 
อนัเป็นผลผลิตทางวฒันธรรมอย่างเช่นกรณีของเพลงไทยลูกทุ่ง ซ่ึงตวับทจะมีส่วนเช่ือมโยงกบั
บริบทสภาพความเป็นจริงในสังคม 

การวิเคราะห์สาระ เป็นวิธีการวิเคราะห์เพื่อคน้หาประเด็นความคิดท่ีปรากฏอยู่ในค าร้อง
ของเพลงลูกทุ่ง และท าการจ าแนกชนิดประเภทของประเด็นความคิดในเร่ืองต่างๆ โดยอาศยัการ
แจกแจงความถ่ีของประเด็นความคิดแต่ละประเภทท่ีปรากฏอยูใ่นค าร้องของเพลงลูกทุ่ง 

 
3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในทางปฏิบติัของการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นค าร้องของเพลงลูกทุ่งทั้งจากบุคคล ผูใ้ห้

ขอ้มูล และเอกสารอา้งอิง มกัจะมีการระบุถึงเวลาท่ีผลงานเพลงลูกทุ่งถูกเผยแพร่คร้ังแรกท่ีมีความ
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คลาดเคล่ือนไม่ตรงกนับา้ง ไม่มีขอ้มูลท่ีแน่ชดับา้ง ในการแกปั้ญหาความคลาดเคล่ือนในเร่ืองเวลา
การเผยแพร่ผลงานเพลง  

ดงันั้นการวจิยัคร้ังน้ีจึงแบ่งกลุ่มยคุสมยัออกเป็น 4 ช่วงระยะเวลาส าคญัท่ีมีการเปล่ียนแปลง
คร้ังส าคญัตามประวติัศาสตร์ ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อค่านิยมในช่วงยุคสมยัของสังคมนั้น ๆ  เพื่อให้มี
ความครอบคลุมทั้งในส่วนของจุดเปล่ียนท่ีส าคญัของพฒันาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย ซ่ึงจาก
การศึกษา พบวา่ พฒันาการของเพลงลูกทุ่งมีความสัมพนัธ์กบัจุดเปล่ียนท่ีส าคญัของประวติัศาสตร์ 
สังคม การเมือง เศรษฐกิจของไทย ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงไดแ้บ่งยุคสมยัของเพลงลูกทุ่งออกเป็น 
4 ยคุสมยั ดงัน้ี  

ยคุท่ี 1 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2507-2515  
ยคุท่ี 2 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2516-2540  
ยคุท่ี 3 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2541-2550 
ยคุท่ี 4 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2558 

ทั้งน้ี การคดัเลือกและวิเคราะห์เน้ือหาเพลงลูกทุ่ง จะด าเนินการคดัเลือกจากเพลงลูกทุ่งท่ี
เป็นอนัดบัเพลงยอดนิยมจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพลงลูกทุ่งไทยท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยผูว้ิจยัจะ
ด าเนินการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากเพลงลูกทุ่งท่ีเป็นเพลงยอดนิยม
และเก่ียวกบัขอ้งกบัประเด็นท่ีจะศึกษา 5 ประเด็น ดงัน้ี 

1) ดา้นค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวติรักระหวา่งชายและหญิง 
2) ดา้นค่านิยมทางการเมือง 
3) ดา้นค่านิยมของสังคม 
4) ดา้นค่านิยมของวฒันธรรม 
5) ดา้นค่านิยมของเศรษฐกิจ 

หลังจากก าหนดประเด็นค่านิยมท่ีจะด าเนินการวิเคราะห์ได้แล้ว ผูว้ิจ ัยจึงด าเนินการ
คดัเลือกเพลงจากแหล่งเอกสาร ดงัน้ี 
 ช่วงท่ี 1 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2507-2515 จ  านวน 50 เพลง 

บทเพลงลูกทุ่งท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นบทเพลงลูกทุ่งดีเด่นในการจดังานก่ึงศตวรรษ
เพลงลูกทุ่งไทย จ านวน 50 เพลงจากทั้งหมด 100 เพลง ซ่ึงเป็นเพลงท่ีไดรั้บความนิยมในช่วงปี พ.ศ. 
2507-2533 โดยงานจดัท่ีศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย โดยจะคดัเลือก 50 เพลงแรกจากท่ีไดรั้บ
รางวลัมาวเิคราะห์ 
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ช่วงท่ี 2 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2516-2540 จ  านวน 36 เพลง 
 1) บทเพลงลูกทุ่งท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นบทเพลงลูกทุ่งดีเด่นในการจดังานก่ึง
ศตวรรษลูกทุ่งไทย คร้ังท่ี 2 จ  านวน 30 เพลง เม่ือปี พ.ศ. 2534 ท่ีศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
คดัเลือกจาก 18 เพลงแรกท่ีไดรั้บรางวลัมาวเิคราะห์ 

 2) บทเพลงลูกทุ่งดีเด่นส่งเสริมวฒันธรรมไทย จ านวน 32 เพลง เน่ืองในปีรณรงค์
วฒันธรรมไทย เม่ือปี พ.ศ. 2537 คดัเลือกจาก 18 เพลงแรกท่ีไดรั้บรางวลัมาวิเคราะห์ 

ช่วงท่ี 3 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2541-2550 จ  านวน 10 เพลง 
บทเพลงลูกทุ่งท่ีไดจ้ดัแสวงในงาน 60 ปีเล่าขานต านานลูกทุ่งไทย จ านวน 30 เพลง เม่ือปี 

พ.ศ. 2542  ท่ีศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย คดัเลือกจาก 10 เพลงแรกท่ีไดรั้บรางวลัมาวเิคราะห์ 
ช่วงท่ี 4 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2558 จ านวน 10 เพลง 
บทเพลงท่ีไดรั้บความรางวลัเพลงลูกทุ่งยอดนิยมจากมหานครอวอร์ดคร้ังท่ี 5-11 การ

คดัเลือกเพลงลุกทุ่งจากกรรมวิธีทางข้อมูลคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยก าหนดบทเพลง จ านวน 106 บทเพลง 
ครอบคลุมประเด็นค่านิยม 5 ประเด็นด้วยกนั ได้แก่  ด้านค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรัก
ระหว่างชายและหญิง ดา้นค่านิยมทางการเมือง ดา้นค่านิยมของสังคม ดา้นค่านิยมทางวฒันธรรม 
และดา้นค่านิยมทางเศรษฐกิจ 

 
3.2.2 การสุ่มตัวอย่าง 
เน่ืองจากการก าหนดขอบเขตในการศึกษาเพลงไทยลูกทุ่งอยู่ในช่วงเวลาท่ียาวนาน 

ประมาณ 60 ปี ประกอบกบัจ านวนผูป้ระพนัธ์เพลงและผลงานเพลงของผูป้ระพนัธ์แต่ละคนมี
จ านวนมาก บางคนมีผลงานมากกวา่ 2,000 เพลง ท าให้เพลงไทยลูกทุ่งท่ีอยูใ่นขอบเขตการศึกษามี
ปริมาณมาก จึงจ าเป็นจะตอ้งสุ่มตวัอยา่งเพื่อหาตวัแทนของผลงานเพลงมาวิเคราะห์ในขั้นแรก ได้
เก็บขอ้มูลจากส่ือต่างๆ ท่ีมีการบนัทึกผลงานเพลงไว ้ทั้งท่ีเป็นส่ืออินเตอร์เน็ต หนงัสือ แผ่นเสียง 
เทป ก็เป็นการลดทอนปริมาณเพลงลงไปส่วนหน่ึง เน่ืองจากผลงานเพลงท่ีมีการรวบรวมนั้น จะ
ไดรั้บการคดัสรรจากผูผ้ลิตส่ือเหล่าน้ีแลว้วา่เป็นเพลงท่ีไดรั้บความนิยม อนัเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงมีขอ้สันนิษฐานวา่ เพลงลูกทุ่งท่ีไดรั้บความนิยมจะมีผลต่อ
สังคมมากกว่าเพลงท่ีไม่ไดรั้บความนิยม ในขั้นท่ีสอง เม่ือมีรายช่ือของผลงานเพลงท่ีรวบรวมใน
ขั้นตน้แลว้ ก็จะท าการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากรายช่ือเพลงท่ีมีอยู่ให้ได้ปริมาณผลงาน
เพลงท่ีพอเหมาะ โดยด าเนินการแบ่งเป็น 4 ช่วงยคุสมยั ดงัน้ี 
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ยคุท่ี 1 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2507-2515  
ยคุท่ี 2 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2516-2540  
ยคุท่ี 3 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2541-2550 
ยคุท่ี 4 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2558 
 

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ิมจากการใช้วิธีการวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) โดยการแจก

แจงเขา้รหสัตามสาระท่ีปรากฎอยูจ่ริง (Vivo Code) เพื่อคน้หาชนิดประเภทของ “ประเด็นความคิด” 
(Thought Issue) ท่ีมีอยูใ่นค าร้องของเพลงลูกทุ่งแต่ละเพลง โดยใช้ถือเอา “ขอ้ความ” (Statement) 
ในค าร้องเป็นหน่วยการวเิคราะห์ (Unit of Analysis) ซ่ึงถือเป็นขอ้ความท่ีสามารถส่ือความหมายได้
อย่างสมบูรณ์ในตวัเอง การท่ีใช้ขอ้ความเป็นหน่วยการวิเคราะห์ ก็เน่ืองมาจากเพลงลูกทุ่งแต่ละ
เพลงอาจมีประเด็นความคิดได้มากกว่าหน่ึงเร่ือง เช่น ในเพลงท่ีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัความรัก
ระหวา่งหนุ่มสาว ก็อาจจะมีประเด็นความคิดและค่านิยมของการอยูก่่อนแต่ง หรือ แต่งก่อนอยู ่เป็น
ตน้ 

การวิเคราะห์ความหมายเชิงตีความนั้น เป็นส่ิงท่ีกระท าควบคู่ไปกบัการวิเคราะห์สาระเชิง
ปริมาณ ในการสกดัเอาประเด็นความคิดจากแต่ละขอ้ความในเพลง จะตอ้งพิจารณาถึงความหมาย
ของเพลงทั้งเพลงโดยรวม ซ่ึงมีผลต่อความหมายของขอ้ความแต่ละขอ้ความในเพลงนั้นๆ เช่น ค าวา่ 
“บวัตูม” และ “บวับาน” ในเพลง “บวัตูมบวับาน” ไม่ไดห้มายถึงดอกบวั แต่เป็นการเปรียบเทียบกบั
หญิงสาวสองคนในวยัรุ่นและวยัสาว ประเด็นความคิดท่ีได้จากขอ้ความในเพลงน้ี จึงไม่ใช่เร่ือง
เก่ียวกบัการชมธรรมชาติ แต่เป็นประเด็นความคิดเก่ียวกบัความรักการเก้ียวพาราสี  

ส าหรับเพลงท่ีมีประเด็นความคิดและค่านิยมทางวฒันธรรมดว้ยแลว้ ก็ยิ่งพบลกัษณะของ
การใช้ความหมายแฝง ซ่ึงจะตอ้งตีความโดยพิจารณาถึงความหมายของเพลงทั้งเพลง แลว้ท าการ
แจกแจง นบัวา่แต่เพลงมีประเด็นความคิดอะไรบา้ง และปรากฏประเด็นความคิดนั้นๆ อยูก่ี่ขอ้ความ 
และประเด็นความคิดและค่านิยมท่ีไดม้านั้น มาจากประเด็นความคิดท่ีปรากฏตามขอ้เท็จจริงโดยไม่
มีการตั้งกรอบเพื่อการแจกแจงนบัไวล่้วงหนา้ ประเด็นความคิดทุกประเภทท่ีอยู่ในเพลงลูกทุ่งทั้ง
เก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัค่านิยม จะมีการแจกแจงนบัไวท้ั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองจากตอ้งการเผยให้
เห็นถึงปริมาณสัดส่วนของขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัค่านิยมในแต่ละยุคสมยั ซ่ึงจะ
เป็นการยืนยนัขอ้คน้พบในเร่ืองของอิทธิพลจากค่านิยมในสังคมท่ีมีต่อประเด็นความคิดในผลงาน
เพลงลูกทุ่ง 
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ทั้งน้ี เม่ือไดร้ายช่ือ (List) ของประเด็นความคิดและค่านิยมทั้งหมดท่ีปรากฏอยู่ในค าร้อง
ของเพลงลูกทุ่งแล้ว จึงท าการจดักลุ่มประเด็นความคิดท่ีใกล้เคียงกนัไวด้ว้ยกนั เป็น “กลุ่มของ
ประเด็นความคิด” เช่น กลุ่มประเด็นความคิดและค่านิยมเร่ือง “ความสัมพนัธ์ในชีวิตรักและ
ครอบครัว” ประกอบด้วยความคิดย่อยๆ จ านวน 29 เร่ือง ซ่ึงเป็นวิธีการหาข้อสรุปแบบอุปนัย 
(Induction) 

หลงัจากวิเคราะห์สาระในเชิงปริมาณจนไดก้ลุ่มของประเด็นความคิดแลว้ ก็จะวิเคราะห์
ความหมายเชิงตีความ โดยวิเคราะห์เพลงร่วมกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพอ่ืนๆ โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 4 ยคุ เร่ิมตน้ทศวรรษ 2500 จนถึง 2558 การแบ่งตามช่วงเวลาดงักล่าวนั้น ก็เพื่อให้สามารถ
ครอบคลุมบริบททางสังคม ตลอดจนพฒันาการท่ีเกิดข้ึนในวงการเพลงลูกทุ่งท่ีส าคญัๆ โดย
พิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบริบทเหล่าน้ีกบัประเด็นความคิดท่ีปรากฏอยู่ในผลงานเพลง
ลูกทุ่ง 

การวเิคราะห์เพลงในเชิงตีความร่วมกบับริบททางสังคมน้ี ไดใ้ห้ความส าคญักบัขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ เจาะลึกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพลงลูกทุ่งมาก
ท่ีสุด โดยจะใช้ขอ้มูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจยั ประวติัศาสตร์ของเพลงลูกทุ่ง ค่านิยม และ
สังคมไทยมาเป็นหลกัฐานการสนบัสนุนจากการศึกษา 



บทที ่4  
 

ผลของการวจิยั 
 

จากการศึกษาวจิยัเร่ือง พฒันาการในการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผา่นการเล่าเร่ืองตามค่านิยม
ของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนั โดยวิเคราะห์เน้ือหาจากพฒันาการในการส่ือสารของเพลงลูกทุ่ง 
กระบวนการ สร้างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งไทย และปัจจยัท่ีก าหนดการส่ือสาร และค่านิยม ของ
สังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันท่ีเสนอผ่านเพลงลูกทุ่งในบริบทช่วง พ.ศ. 2507-2558 ซ่ึงท าการ
วเิคราะห์เน้ือเพลง จ านวน 106 เพลง โดยใชห้ลกัการพิจารณาเน้ือหาของส่ือในฐานะพยานหลกัฐาน
ของสังคมเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ สรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งและอาศยัเร่ืองค่านิยมใน
สังคมไทยเป็นแนวทางในการจดัหมวดหมู่ค่านิยมในสังคมไทยท่ีสะทอ้งผา่นเน้ือหาของเพลงลูกทุ่ง  

ผลการวิจยัเร่ืองขอ้มูลเบ้ืองตน้และการวิเคราะห์เน้ือหาเพลงลูกทุ่งน าเสนอ โดยเรียงล าดบั
ตามยคุสมยัของเพลง 4 ช่วงระยะเวลา รวมทั้งน าเสนอขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาประกอบอีก
ดว้ย 

การสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผา่นการเล่าเร่ืองตาม
ค่านิยม ของสังคมไทย 
 

4.1 ด้านพฒันาการของเพลงลูกทุ่ง 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด 6 คนพบว่า เพลงลูกทุ่งมีการเปล่ียนแปลง
ดา้น เน้ือหาซ่ึงเป็นไปตามบริบทของสังคม โดยสมยัใหม่จะเนน้ค าร้องท่ีเป็นศพัทท่ี์สะทอ้นถึงความ
สมยัใหม่ ในขณะท่ียุคเก่าเนน้การสัมผสัสละสสวยของกลอน สมยัก่อนการแต่งเพลงตอ้งมีสัมผสั
นอก สัมผสัใน เน้ือเพลงถา้พูดถึงผูห้ญิงก็เป็นไปในทางหญิงไทยใจงามน าเสนอภาพลกัษณ์ในเชิง
บวก ซ่ึงแตกต่างกบัเพลงลูกทุ่งในปัจจุบนัมีเน้ือเพลง ท่ีไม่เนน้สัมผสั เนน้ท่ีการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย 
เลือกใช้ค  าท่ีเขา้ใจง่ายชัดเจน และส่ือสารการแสดงออกทั้งด้านบวกและลบ ดงัท่ีศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงกล่าววา่ 

“การแต่งเพลงลูกทุ่งสมยัก่อนมีภาษาทีสวยงาม คลอ้งจอง ส่ือความหมาย ในทางบวก ผิด
กบัสมยัน้ีท่ีไม่มีสัมผสัและแสดงออกทั้งดา้นบวกและลบ” ชลธี ธารทอง (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 
2559) และสอดคลอ้งกบั กรรมการผูจ้ดัการบริษทัแกรมม่ีโกลดท่ี์บอกไวว้า่ 
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“สมยัก่อนการแต่งเพลงท่ีมีสัมผสัคล้องจอง เป็นฉันทลักษณ์ เพื่อให้คนจ าง่าย แต่ปัจจุบนัเน้น
ความหมายท่ีตรงไปตรงมามากกว่าการสัมผสั” กริช ทอมมสั (สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2559) 
นอกจากนั้น จากผลสัมภาษณ์ยงัสามารถสรุปไดว้่า เน้ือหาของบทเพลงลูกทุ่งจะสะทอ้นชีวิตความ
เป็นอยูบ่ริบทรอบดา้นของสังคมในยุคสมยันั้นไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัความเห็นของกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั อาร์ สยาม จ ากดั 

 “นิยามของเพลงลูกทุ่งคือประวติัศาสตร์ชาวบา้น มนัเป็นเร่ืองราว ความเป็นไป เก่ียวกบัส่ิง
รอบๆ ตวัในสังคม เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีท าให้เพลงเปล่ียน นั่นคือความเป็นไปในสังคมเปล่ียน มนั
สะท้อนสังคมท่ีเปล่ียนออกมา” ศุภชัย นิลวรรณ (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2559) ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงในค่านิยมและความเป็นอยูข่องคนในแต่ละยุคสมยั จะส่งผลถึงเน้ือหาการเล่าเร่ืองของ
ผูป้ระพนัธ์เพลงท่ีเปล่ียนไปตามค่านิยมและการด าเนินชีวิตในช่วงเวลานั้นๆ ดงัค ากล่าวของ เอ็ก
เซคคิวทีฟ โปรดิวเซอร์ ค่ายอาร์สยาม 

“เพลงลูกทุ่งยุคแรกจะมีเน้ือหาเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนระดบัรากหญา้ พอมาถึงยุคกลางมี
เร่ืองความรักเขา้มาเพิ่มเติม ยุคท่ีเป็นท่ีนิยมคือยุคของครูสลาท่ีแต่งเพลงมีเน้ือหา ของคนบา้นนอก
เขา้มาใชแ้รงงานในเมือง และในปัจจุบนัก็มีการแต่งเพลงลูกทุ่งใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยแีละ การใชชี้วิต
ของลูกทุ่งในยคุสมยัปัจจุบนั” ก าแหง เกรียงไกรธรณี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559)  

แต่สุดทา้ยแลว้แมว้่าเพลงลูกทุ่งจะมีพฒันาการและเปล่ียนแปลงไปอย่างมากตามยุคสมยั 
แต่หากบทเพลงใดมีเน้ือหาและท านองท่ีโดนใจและเขา้ถึงคนฟังได้แล้ว ความนิยมของบทเพลง
นั้นๆ ก็จะยงัเป็นท่ีจดจ าและไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ืองในทุกยุคสมยั เช่นบทเพลงจากยอดรัก 
สลกัใจ หรือพุม่พวง ดวงจนัทร์ ตามท่ีนกัจดัรายการเพลงช่ือดงักล่าววา่ 

“เพลงลูกทุ่งปัจจุบนัมีความหลากหลาย แปลกใหม่ เน้ือหาจดัจา้น แต่เพลงในยุคเก่าๆ เช่น
เพลง ของยอดรัก สลกัใจ พุม่พวง ดวงจนัทร์ ก็ยงัคงไดรั้บความนิยมอยูไ่ม่เปล่ียนแปลง” ธวชัชยั โส
ระฐี (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2559)  
 

4.2 ด้านปัจจัยในการสร้างสรรค์เพลงลูกทุ่ง 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด พบว่า การแต่งเพลงลูกทุ่งให้ไดรั้บความ
นิยมนั้น มีองคป์ระกอบจากหลายส่วน ทั้งนกัแต่งเพลง ดนตรี นกัร้อง การสร้างสรรคก์ารขาย และท่ี
ส าคญัท่ีสุดอีกส่วนหน่ึงนัน่คือเจา้ของค่ายท่ีจะเป็นผูต้ดัสินใจ ว่าเพลงลูกทุ่งเพลงนั้นควรจะออกสู่
ตลาดใหผู้ค้นไดรั้บฟังหรือไม่ 
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“จริงๆ แลว้เพลงหน่ึงเพลงจะไดรั้บความนิยมมีหลายส่วน หน่ึงนกัแต่งเพลง สองโปรดิว
เซอร์ ท าดนตรี ควบคุมงานในห้องอดั สามฝ่ายสร้างสรรค ์แลว้คนท่ีส าคญัอีกคนคือเจา้ของค่าย จะ
เป็นคนท่ีคนเคาะวา่ผา่นไม่ผา่น” ก าแหง เกรียงไกรธรณี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559)  

และองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีขาดไม่ไดท่ี้เป็นปัจจยัในการสร้างสรรคท์  าให้เพลง
ลูกทุ่งนั้นประสบความส าเร็จนัน่คือ นกัร้อง ผูท่ี้จะสามารถส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกของบทเพลง
ออกไป ซ่ึงนักร้องลูกทุ่งแต่ละคนก็มีลกัษณะการร้องท่ีเฉพาะตวัแตกต่างกนัทั้งในเร่ืองของการ
ตีความเน้ือหาและน าเสียงการร้องเพลงและท่วงท านองท่ีแตกต่างกนัไปดงัคุณธวชัชยักล่าว 

“นกัร้องลูกทุ่งแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะของเน้ือหาและท านองแตกต่างกนัไปตามบุคลิก
ของนกัร้อง” ธวชัชยั โสระฐี (สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2559)  
 

4.3 ด้านค่านิยมของเพลงลูกทุ่งจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ข้อมูล พบว่าปัจจุบนัรสนิยมของคนฟังเพลง ลูกทุ่งมี
หลากหลายมากข้ึนกวา่สมยัก่อนเน่ืองจากบริบทสังคมท่ีเปล่ียนไป  การด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป บท
เพลงท่ีถูกสร้างสรรคอ์อกมาไม่มีขอ้ก าหนดหรือรูปแบบท่ีแน่นอนในการสร้างเพลงวา่อยา่งไรจึงจะ
ถูกตอ้งและเป็นท่ีนิยม ส่ิงเดียวคือความชอบของผูฟั้งแต่ละคน ท่ีจะตดัสินวา่บทเพลงนั้นเป็นท่ีช่ืน
ชอบหรือไม่  

“รสนิยมของคนฟังเพลงลูกทุ่งมีหลากหลาย มีแค่ความชอบกบัไม่ชอบ ไม่เก่ียวว่าจะท า
เพลงออกมาดียงัไง ส่วนส าคญัก็คือคนฟังเพลง” กริช ทอมมสั (สัมภาษณ์, 16 มิถุนายน 2559)  

และค่านิยมของเพลงลูกทุ่งจากอดีตสู่ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคม 
และสะทอ้นไปยงัเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งเปล่ียนไป ซ่ึงแต่ละผลงานเพลงจะมีการน าเสนอมุมมอง
ของนกัแต่งเพลงท่ีจะหยิบยกเร่ืองต่างๆ ในสังคมมาส่ือสาร เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการและจบัใจ
คนฟัง ดงัเช่นสมยัก่อน นกัแต่งเพลงจะหยบิยกเร่ืองวิถีชีวิต ความรัก ความเป็นอยูข่องคนมาเล่าผา่น
เพลงลูกทุ่งโดยใช้ขอ้ความท่ีสวยงามเป็นมุมมองเชิงบวก แต่ในปัจจุบนัมีการเปิดมุมมองใหม่ๆ 
เปิดเผยในส่วนท่ีคนไม่กลา้พดูถึง หยบิดา้นมืดออกมาเล่าผา่นเน้ือ เพลงท่ีตรงไปตรงมา เช่นการกลา้
แสดงออกของผูห้ญิง เพื่อให้บทเพลงนั้นโดนใจผูฟั้ง อย่างท่ี เอ็กเซคคิวทีฟ โปรดิวเซอร์ ค่ายอาร์
สยามกล่าวไวว้า่ 

“การแต่งเพลงลูกทุ่งข้ึนอยู่กบัมุมมองของนักแต่งเพลงแต่ละคนท่ีจะหยิบสังคม ออกมา
ส่ือสารแบบไหน ในความคิดของพี่จะเป็นการเปิดมุมมองการกลา้แสดงออกของผูห้ญิง เ ปิดเผยใน
ส่วนท่ีคนไม่กลา้พูดถึง” ก าแหง เกรียงไกรธรณี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559) ซ่ึงทั้งน้ีบทเพลง
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ในทุกยุคสมยัจะสะท้อนค่านิยมด้านต่างๆ เช่น สังคม วฒันธรรม ความสัมพนัธ์และความรัก 
เหมือนกันในทุกยุคทุกสมัย แต่ท่ี ส่ิงท าให้ค่านิยมเกิดการเปล่ียนแปลงคือบริบทรอบข้างท่ี
เปล่ียนแปลงไปในทุกยคุสมยั ดงันั้นการเล่าเร่ืองและถ่ายทอดเน้ือหาของเพลงออกมาจึงแตกต่างกนั
ออกไปตามบริบทท่ีผูป้ระพนัธ์หยิบเลือกมาเล่าเร่ืองเพื่อให้ถูกใจคนฟังดงัความเห็นของนักจดั
รายการเพลงช่ือดงักล่าวไวว้า่ 

“ความหมายของเพลงลูกทุ่งจากอดีตสู่ปัจจุบนัไม่มีการเปล่ียนแปลง ยงัคงพูดถึงความรัก 
วถีิชีวติ แต่ท่ีเปล่ียนคือการเล่าเร่ือง บริบทรอบขา้งมากกวา่ ท่ีจะน าเน้ือหาต่างๆ ด าเนินไปอยา่งไร” 
ธวชัชยั โสระฐี (สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2559) 
 

4.3.1 ข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์เนื้อหาเพลงลูกทุ่งโดยเรียงล าดับตามยุคสมัยของ
เพลง 
 4.3.1.1 ช่วงท่ี 1 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2507-2515 
 1) ล าดบัท่ี 1 

 ช่ือเพลง เพลง กราบเทา้ยา่โม   
 ช่ือนกัร้อง สุนารี ราชสีมา 
 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง เลิศ ศรีโชค 

 
 เน้ือหาเพลง “กราบเทา้ยา่โม” 
“(ท่อน A)  สองมือกราบลงท่ีตรงเหนืออาสน์ แทบบาทยา่โม   

 ท่ีหลานเติบโต เพราะพรแม่ยา่ ลูกทิ้งแผน่ดินถ่ินอีสาน  
 จากมิตรวงศว์านบา้นป่า เพื่อกา้วเขา้มาเป็นศิลปิน 
 เพราะความอยากดงั อยากดีของลูก เหมือนถูกดลใจ 
 ใหทิ้้งบา้นไป เพราะค าหยามหม่ิน  บดัน้ีหลานมากราบยา่แลว้  
 ความหวงัเพริศแพร้วไม่ส้ิน ซบหนา้จูบดิน เบ้ืองบาทยา่ตน  
 คุณยา่โม เหมือนดงัร่มโพธ์ิผงาด คุม้ครองปกป้องโคราช  
 มีอ านาจเหนือใจทุกคน เป็นแสงสวา่งอยูก่ลางเมือง  
 รุ่งเรืองสตรีวรีชน  ใครไหวใ้ครบน  ไดด้งัอธิษฐาน”  

“(ท่อน B)  สองมือกราบลงท่ีตรงเหนืออาสน์ แทบบาทยา่โม 
 แต่เล็กจนโตเห็นยา่ตระหง่าน จะทุกขจ์ะจนสักแค่ไหน  
 จะขอทนไปบ่นย ัน่ จะอยูอี่สาน เป็นหลานยา่โม 
 สองมือกราบลงท่ีตรงเหนืออาสน์ แทบบาทยา่โม  
 แต่เล็กจนโตเห็นยา่ตระหง่าน จะทุกขจ์ะจนสักแค่ไหน  
 จะขอทนไปบ่นย ัน่ จะอยูอี่สาน เป็นหลานยา่โม” 
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ตารางที่ 4.1 วเิคราะห์เพลงกราบเทา้ยา่โม 
 

เนือ้เพลง การตีความความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
 “สองมือกราบลง 
ท่ีตรงเหนืออาสน์  
แทบบาทยา่โม”   

ความเช่ือของสังคมชาวโคราช
ท่ี ถึ ง แม้จ ะไปอยู่ ท่ี ใด  ก็ จ ะ
กลับมากราบไหว ้บูชาเพราะ
ศรัทธาในย่าโม โดยสะทอ้น
จากเน้ือหา 
 

สังคม (ความเช่ือ) 

 “คุณยา่โม เหมือนดงั 
ร่มโพธ์ิผงาด คุม้ครอง 
ปกป้องโคราช” 

“ย่าโม” หรือท้าวสุรนารี เป็น
วีรสตรีท่ีชาวโคราชให้ความ
ศรัทธา และเป็นศูนยร์วมจิตใจ  
ท่ีเช่ือกนัว่าท่านศกัด์ิสิทธ์ิ และ
คอยปกป้องชาวโคราช โดย
สะทอ้นจากเน้ือหา 

สังคม (ความเช่ือ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ีสามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงได้ว่า สาวชาวอีสานเขา้

เมืองกรุงไปเป็นนกัร้อง เพราะตอ้งการลบความสบประมาทของคนรอบขา้ง  แต่ก็ยงัคงกลบัมาบา้น
เกิดแดนอีสานเพื่อกราบเทา้ย่าโม ดว้ยความเช่ือและศรัทธาในย่าโมเป็นวีรสตรีท่ีปกป้องคุม้ครอง
เมืองโคราช เป็นศูนยร์วมจิตใจและเป็นส่ิงศกัสิทธ์ท่ีสามารถดลบนัดาลให้ค  าอธิฐานของทุกคนเป็น
จริงไดด้งัปรารถนา  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางสังคม (ความเช่ือ) ท่ีมีความศรัทธาในยา่โม ถือเป็นค่านิยมท่ีถ่ายทอดและยึดถือกนัมาใน
สังคม ท าใหส่้งผลถึงความเช่ือส่วนบุคคลของหญิงสาว 
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 2) ล าดบัท่ี 2 
 ช่ือเพลง เพลง เก็บเงินแต่งงาน   
 ช่ือนกัร้อง เมืองมนต ์สมบติัเจริญ 
 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง เรียน สุขรักษ ์

 
 เน้ือหาเพลง “เก็บเงินแต่งงาน” 
“(ท่อน A) พี่อุตส่าห์ท างานก็เพื่อนอ้ง หวงัเก็บเงินเก็บทอง  

 เอามาหมั้นแม่ขวญัใจ ถึงงานจะหนกั แมจ้ะเหน่ือยสักเท่าไหร่ 
 จะตากแดดผวิเกรียมไหม ้หวงัใหไ้ดเ้งินมา  
 ถา้รวบรวมเงิน ไดส้ักหน่ึงกอ้น พี่จะมาหมั้นแม่ขวญับงัอร  
 อยา่ไดต้ดัรอนหล่อนจ๋าช่วยบอกพอ่แม่ พี่จนแทน้ะขวญัตา 
  นึกวา่ช่วยกรุณา อยา่เรียกราคาใหแ้พง” 

“(ท่อน B)  เดือนหก จะยกขนัหมากมา พร้อมกบัทั้งเงินตรา  
 มีใบละร้อยแดงแดง เรียกเท่าไร จะหามาใหไ้ม่เปล่ียนแปลง 
 จะขายขา้วมาจดัแจง ก าใบแดงแดงมาแต่งงาน  
 คราวน้ีคงไม่ไดอ้าย ชาวบา้นเขา สองเรา  
 ช่วยกนัท ากินสร้างหลกัฐาน จะไม่เท่ียวเตร่  
 ไปฮาเฮเป็นหนุ่มส าราญ จะขอท ากินตลอดกาล อยูก่บับา้นท างานเร่ือยไป” 

 
ตารางที่ 4.2 วเิคราะห์เพลงเก็บเงินแต่งงาน 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“อุตส่าห์ท างาน ก็เพื่อนอ้ง  
หวงัเก็บเงินเก็บทอง  
เอามาหมั้นแม่ขวญัใจ” 

ในสังคมไทยหากหญิงชายจะได้
ครองคู่กนั ชายหนุ่มจะตอ้งท างาน
หาเงินทองมามอบให้พ่อแม่ของ
ฝ่ายหญิงดงัแสดงในเน้ือเพลง 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 “จะขายขา้วมาจดัแจง  
ก าใบแดงแดงมาแต่งงาน  
คราวน้ีคงไม่ไดอ้าย  
ชาวบา้นเขา ” 

ในสังคมไทยท่ีก่อนท่ีชายหญิงจะ
ครอง คู่ อยู่ ด้ ว ยกัน  ต้อ ง มี ก า ร
แต่งงานอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้
ชาวบ้านรอบข้างดูถูกนินทาได ้
โดยสะทอ้นจากเน้ือหาน้ี 

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ีสามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้า่ ชายหนุ่มหากตอ้งการ

จะครองคู่กบัหญิงสาว จะตอ้งหนกัท างานเก็บเงินเก็บทอง เพื่อสู่ขอหญิงสาว โดยตอ้งมอบสินสอด
ทองหมั้นแก่พ่อตาแม่ยายตามท่ีจะเรียกขอ และจึงจะสามารถอยู่กินร่วมกนักบัหญิงสาวได้ หาก
ไม่ไดแ้ต่งงานกนัก่อนสังคมจะมองวา่ไม่เหมาะสมและเส่ือมเสียช่ือเสียงน่าอบัอาย 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางสังคม (วิถีชีวิต) ท่ีชายหนุ่มจะตอ้งท าตามวิถีปฎิบติัของสังคมเพื่อความเหมาะสมและ
ถูกตอ้งตามมุมมองของสังคมนั้นๆ โดยตอ้งท าการน าเงินทองมาสู่ขอหญิงสาวกบัพ่อแม่ก่อนจะ
ครองคู่รักกนั  
 
 3) ล าดบัท่ี 3 

 ช่ือเพลง เพลง ขันหมากมาแล้ว   
 ช่ือนกัร้อง ยงยุทธ เช่ียวชาญชัย 
 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สุรพล สมบัติเจริญ 

 
 เน้ือหาเพลง “ขนัหมากมาแลว้” 
(ท่อน A)   โห่ ฮ้ิวขนัหมากมาแลว้ขนัหมากมาแลว้มาแลว้นอ้งแกว้รับดว้ยวนัน้ีคนสวย  
  จะใส่ชุดอะไร 
(ท่อน B)    ทีแรก พี่คิดจะพานอ้งหนีแต่ พอคิดอีกทีก็กลวันอ้งพี่อบัอาย 

 พี่เป็นชาย ชาติทหารพี่ขอรับประกนัวา่พี่ยงัรักศกัด์ิชายเร่ืองพาหนี  
 พี่ไม่เอาแลว้นอ้งเร่ืองพาหนี พี่ไม่เอาแลว้นอ้งพี่มาตรองคิดดูมนัอดสูแก่ใจ 

(ท่อน A)   พี่เป็นชาย ชาตรีควรหรือจะขยี้ประเพณีของไทยรักนอ้ง  
 จึงตอ้งมาขอแต่งถึงสินสอดจะแพงพี่ก็ยอมถวายพี่พกเงิน  
 มาหลายหม่ืนเพื่อมาใหท้รามช่ืน ใส่ตูเ้ซฟไวบ้อกกบัพี่สินวลนอ้ง 
 ประตูเงินประตูทองนอ้งอยูท่างไหนจะไดจ่้าย เพื่อเปิดทางเขา้ไปหานวลนาง 
 แม่ผวิสีไข่จะไดจู้บนอ้ง ใหช่ื้นหวัใจจะไดจู้บนอ้ง  
 ใหช่ื้นหวัใจใหส้มกบัท่ีได ้ยกขนัหมากมา 

(ท่อน B)   ทีแรก พี่คิดจะพานอ้งหนีแต่พอคิดอีกทีก็กลวันอ้งพี่อบัอาย 
 พี่เป็นชายชาติทหารพี่ขอรับประกนัวา่พี่ยงัรักศกัด์ิชายเร่ืองพาหนี 
 พี่ไม่เอาแลว้นอ้งเร่ืองพาหนี พี่ไม่เอาแลว้นอ้งพี่มาตรองคิดดูมนัอดสูแก่ใจ 
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(ท่อน B)   พี่เป็นชายชาตรีควรหรือจะขยี้ประเพณีของไทยรักนอ้ง  
 จึงตอ้งมาขอแต่งถึงสินสอดจะแพงพี่ก็ยอมถวาย 
 พี่พกเงินมาหลายหม่ืนเพื่อมาใหท้รามช่ืนใส่ตูเ้ซฟไวบ้อกกบัพี่สินวลนอ้ง 
 ประตูเงินประตูทองนอ้งอยูท่างไหนจะไดจ่้าย เพื่อเปิดทางเขา้ไปหานวลนาง  
 แม่ผวิสีไข่จะไดจู้บนอ้ง ใหช่ื้นหวัใจจะไดจู้บนอ้ง  
 ใหช่ื้นหวัใจใหส้มกบัท่ีได ้ยกขนัหมากมา 

 
ตารางที่ 4.3 วเิคราะห์เพลงขนัหมากมาแลว้ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ถึงสินสอดจะแพงพี่ก็ 
ยอมถวายพี่พกเงิน  
มาหลายหม่ืนเพื่อมาให้ 
ทรามช่ืน ใส่ตูเ้ซฟไว”้ 
 

ในเน้ือเพลงแสดงใหเ้ห็นวา่ในสังคม
ยคุสมยัก่อนใหค้วามส าคญักบัฝ่าย
ชายจะตอ้งน าเงินมาเป็นสินสอดสู่
ขอฝ่ายหญิง ดงัแสดงในเน้ือเพลง 

สังคม (วถีิชีวติ) 

“ทีแรก พี่คิดจะพานอ้งหนี 
แต่พอคิดอีกทีก็กลวันอ้งพี่ 
อบัอายพี่เป็นชาย ชาติทหาร 
พี่ขอรับประกนัวา่พี่ยงัรัก 
ศกัด์ิชาย” 

ในสังคมมองวา่การอยูค่รองรักกนั
โดยไม่มาสู่ขอแต่งงานกนั  เป็นเร่ือง
ท่ีไม่ดี ไม่เหมาะสมตอ้งอบัอายต่อ
สังคม โดยสะทอ้นจากเน้ือเพลง 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้า่ ผูช้ายจะยกขนัหมาก

มาสู่ขอผูห้ญิงท่ีตนรัก แมว้า่ในใจคิดอยากท่ีจะพาหนีไปดว้ยกนั แต่ก็เกรงวา่ฝ่ายหญิงจะอบัอาย จึง
ไดจ้ดัยกขนัหมากท่ีจดัถูกตอ้งตามประเพณี เพื่อหวงัจะไดค้รองคู่ชูช่ื้นไดส้มดงัใจหวงั 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางสังคม (วิถีชีวิตและจารีต) การใชชี้วิตตามวิถีปฏิบติัท่ีสังคมเห็นว่าเหมาะสมเป็นเร่ืองท่ี
หนุ่มสาวท่ีจะครองคู่รักกนัจะตอ้งให้ความส าคญัต่อมุมมองท่ีสังคมเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีพึ่งกระท า ดงั
การแต่งงานกนัก่อนครองรักกนั กลายเป็นจารีตท่ีทุกคนในสังคมตอ้งปฎิบติั หากไม่ท าตามสังคมจะ
มองเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่สมควรท าและ น่าอบัอาย 
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 4) ล าดบัท่ี 4 
 ช่ือเพลง เพลง เขา้เวรรอ   
 ช่ือนกัร้อง ศรเพชร ศรสุพรรณ 
 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง วเิชียร ค าเจริญ 

 
 เน้ือหาเพลง “เขา้เวรรอ” 
“(ท่อน A) ไปโดนเขาหลอกอีกแลว้ นอ้งแกว้ไม่เขด็ ก่อนเคยช ้าใจอยากไดเ้พชร 

 ตอ้งมาโศกาน ้าตาเล็ด นึกวา่เขด็ก็ยงั 
 ไปโดนเขาหลอกอีกซ ้ า นอ้งไม่จ  าไวบ้า้ง อยากไปหลงเพลินกบัเงินถงั 
 พี่เองรักจริงกบัชิงชงั ตอ้งมานัง่ช ้าใจ 
 ติวา่พี่จนเจา้โจนหนี แลว้เศรษฐีเป็นไง เขาหลอก เขาชม จนสมฤทยั 
 เขาหลอก เขาลวง โอย๊ แม่พวงมาลยัเอ่อ..เอย้ มนัสะใจ มัย๊นอ้ง 
 กลบัมาเสียเถิดคนดี มารักกบัพี่น้ีต่อ พี่ยอมรับเดนเขา้เวรรอ 
 ลูกคนหวัปี ถา้ไม่มีพอ่แลว้พี่จะขอ รับเอง” 

“(ท่อน B)  ติวา่พี่จนเจา้โจนหนี แลว้เศรษฐีเป็นไง เขาหลอก เขาชม จนสมฤทยั 
 เขาหลอก เขาลวง โอย๊ แม่พวงมาลยัเอ่อ..เอย้ มนัสะใจ มัย๊นอ้ง 
 กลบัมาเสียเถิดคนดี มารักกบัพี่น้ีต่อ พี่ยอมรับเดนเขา้เวรรอ 
 ลูกคนหวัปี ถา้ไม่มีพอ่แลว้พี่จะขอ รับเอง” 

 
ตารางที่ 4.4 วเิคราะห์เพลงเขา้เวรรอ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“กลบัมาเสียเถิด คนดีมารักกบัพี่  
น้ีต่อพี่ยอมรับเดน เขา้เวรรอ 
ลูกคนหวัปี ถา้ไม่มี พอ่แลว้ 
พี่จะขอ รับเอง” 

ในเน้ือเพลงกล่าวถึงการท่ีชายหนุ่ม
ยงัคงรอคอยให้ฝ่ายหญิงให้กลบัมา
รักกนั แม้เธอจะไปคบกับชายอ่ืน
แลว้กอ้ยงัยอมรับได ้

   ความสัมพนัธ์ 
   และชีวติรักระหวา่ง     
   ชายและหญิง 
   (รักเดียวใจเดียว) 

“ไปโดนเขาหลอก อีกแล้วน้องแก้ว 
ไม่เข็ดก่อนเคย ช ้ าใจ อยากได้ เพชร
ตอ้งมา โศกา น ้ าตา เล็ดนึกวา่เข็ด ก็ยงั
ไปโดนเขาหลอก อีกซ ้ าน้องไม่จ  า ไว้
บ้างอยากไป หลงเพลิน กับเงินถังพี่
เอง รักจริง กบัชิงชงัตอ้งมานัง่ ช ้า ใจ” 

ค่านิยมของผูห้ญิงคือจะเลือกเลือก
อยู่กบัชายท่ีเป็นเศรษฐี  มีเงินทอง 
แต่ไม่ชอบชายฐานะยากจนแมจ้ะ
เป็นคนดีรักจริงก็ตาม ดงัเน้ือเพลง 

   ความสัมพนัธ์ 
   และชีวติรักระหวา่ง  
   ชายและหญิง 
   (รักเดียวใจเดียว) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้า่ เป็นการตดัพอ้ความ

ช ้ าใจของชายท่ีมีต่อหญิงอนัเป็นท่ีรัก ว่าผูห้ญิงไปลุ่มหลงในชายท่ีมีเงินทองมากกว่าคนจนๆ แต่
จริงใจ แต่อยา่งไรก็ยงัยอมท่ีจะรอใหห้ญิงสาวกลบัมา แมฝ่้ายหญิงจะผา่นใครมาแลว้ก็ไม่รังเกียจ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหวา่งชายและหญิง ท่ีบ่งบอกถึงความมัน่คงของฝ่ายชายท่ีมี
ใหก้บัคนรัก และสะทอ้นมุมมองค่านิยมของฝ่ายหญิงในการเลือกคบผูช้าย โดยให้ความส าคญักบัท่ี
ฐานะทางการเงินมากกวา่จะพิจารณาจากอุปนิสัย 

 
 5) ล าดบัท่ี 5 

 ช่ือเพลง เพลง คุณนายโรงแรม   
 ช่ือนกัร้อง ระพิน ภูไท 
 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ฉลอง ภู่สวา่ง 

 
 เน้ือหาเพลง “คุณนายโรงแรม” 
“(ท่อน A) จะจา้งสักพนั ฉนัก็ไม่หนัไปมอง ถึงเธอจะใส่ทอง เส้นโตเท่าโซ่รถไฟ 

จะข่ีรถเก๋งเรือบินหรือเดินดินไป สวมสร้อยเพชรเม็ดโตเท่าไข่ ราคาแค่ไหนฉัน 
ก็ไม่มองจะจา้งสักพนั ฉนัก็ไม่หนัไปแล เพราะเธอเคยฝากแผล ใหไ้วจ้นใจกลดัหนอง 
จะเป็นคุณหญิงคุณนาย ฉนัก็ไม่มองถึงอยา่งไรเธอก็ยงัตอ้ง ข้ึนช่ือวา่คนสองใจ
ทุกวนัก่อนอยู่บ้านนา เขาเรียกกันว่าอีกลอย มาอยู่กรุงเทพฯ มีผวันายร้อย  
เปล่ียนจากกลอยมาเป็นแรมจนัทร์ แรมจนัทร์แรมใจดีดีไปตวัใครตวัมนั ซ่ือ
เกินไปถึงไล่ไม่ทนัช ้าช่างมนันึกวา่ฝันเลยไป” 

“(ท่อน B) จะจา้งสักพนัฉนัก็ไม่หนัไปมอง ถึงตวัจะหุม้ทอง ไม่มองใหโ้ง่ท าไม 
สักวนัเถิดหนา น ้าตาจะนองหนา้ใครเขาไม่แลแลว้ คงจะไดข้ึ้นช่ือคุณนายประจ า
โรงแรมก่อนอยู่บ้านนาเขาเรียกกันว่าอีกลอ ยมาอยู่กรุงเทพฯ มีผวันายร้อย
เปล่ียนจากกลอยมาเป็นแรมจนัทร์ แรมจนัทร์แรมใจดีดีไปตวัใครตวัมนั ซ่ือ
เกินไปถึงไล่ไม่ทนัช ้าช่างมนันึกวา่ฝันเลยไปจะจา้งสักพนัฉนัก็ไม่หนัไปมอง ถึง
ตวัจะหุ้มทองไม่มองให้โง่ท าไมสักวนัเถิดหนาน ้ าตาจะนองหน้าใคร เขาไม่แล
แลว้ คงจะไดข้ึ้นช่ือคุณนาย ประจ าโรงแรม” 
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ตารางที่ 4.5 วเิคราะห์เพลงคุณนายโรงแรม 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ก่อน อยูบ่า้นนาเขา 
เรียกกนัวา่อีกลอย 
มาอยูก่รุงเทพฯ  
มีผวันายร้อย เปล่ียนจาก 
กลอยมาเป็นแรมจนัทร์” 

ความเป็นอยู่ท่ี เมืองกรุง หรือ
เมืองหลวงจะจะเป็นสังคมของ
ค น ท่ี มี ฐ า น ะ ม า ก ก ว่ า ค น
ต่างจงัหวดั  ผูห้ญิงท่ีเขา้มาอยู่
ในเมืองกรุง ก็เปล่ียนช่ือให้ดูดี
ข้ึนเพื่อให้เข้าสังคมเมืองดัง
รายละเอียดเพลง 

สังคม (วถีิชีวติ) 

“จะเป็นคุณหญิงคุณนาย 
ฉนัก็ไม่มอง ถึงอยา่งไร 
เธอก็ยงัตอ้งข้ึนช่ือวา่ 
คนสองใจ ทุกวนัก่อน  
อยูบ่า้นนาเขาเรียกกนัวา่ 
อีกลอย มาอยูก่รุงเทพฯ  
มีผวันายร้อยเปล่ียนจากกลอยมา
เป็นแรมจนัทร์” 

ค่านิยมของสังคมท่ีจะเ รียก
ผู ้หญิงท่ีมีคนรักฐานะร ่ ารวย
หรือสามีท่ีมียศฐาบรรดาศกัด์ิ 
และจะ ถูก เ รียกว่า คุณหญิง
คุณนาย ดงัเน้ือเพลง 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้า่ ฝ่ายชายถูกฝ่ายหญิง

ท าให้เสียใจจึงต่อวา่ผูห้ญิงท่ีทิ้งบา้นนาไปอยู่ในเมืองกรุง เปล่ียนช่ือจากกลอย เป็นแรมจนัทร์  แม้
ชายผูจ้ะเคยหลงรักแต่ก็จะไม่หนัไปเหลียวแล เพราะเคยถูกท าใหช้ ้าใจ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางด้านสังคม (วิถีชีวิต) ท่ีเน้ือเพลงจะสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมเมืองท่ี
จะต้องท าตัวให้ดูดี ซ่ึงแตกต่างจากบ้านนาหรือต่างจังหวัดท่ีจะไม่ทันสมัยไม่ดูดีเท่า โดย
เปรียบเทียบให้เห็นไดจ้ากการยกตวัอย่างใช้ช่ือเรียกของหญิงสาว จากช่ือลอยตอนอยู่บา้นนา เม่ือ
เขา้กรุงเทพเปล่ียนเรียกให้ดูดีเป็น แรมจนัทร์ หรือใช้ค  าเรียกว่าคุณหญิงคุณนาย เพื่อส่ือถึงการ
ยกระดบัชั้นสถานนะทางสังคมท่ีสูงข้ึน 
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 6) ล าดบัท่ี 6 
 ช่ือเพลง เพลง จกัรยานคนจน   
 ช่ือนกัร้อง ยอดรัก สลกัใจ 
 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ชวนชยั ฉิมพะวง 

 
 เน้ือหาเพลง “จกัรยานคนจน” 
“(ท่อน A)  คนจนอยา่งพี่ไม่มีเงินเป็นอ านาจ จะไปสามารถบงัคบัสะกดจิตใจ 

 คนสวยของพี่จึงคิดจะมีรักใหม่ ไปนัง่ทา้ยมอเตอร์ไซครุ่์นใหม่เมดอินเจแปน 
 จกัรยานของพี่ราคาไม่ก่ีร้อยบาท ถึงชา้อืดอาดแต่ก็เมดอินไทยแลนด ์
ตอ้งใชข้าป่ันรถพี่มนัถึงจะแล่น ไม่เหมือนรถเคร่ืองต่างแดนยิ่งเร่งยิ่งแล่นเพราะ
ใช้น ้ ามัน  ลองตรองดูเถิดหนา ขวญัใจจักรยานกับมอเตอร์ไซค์อย่างไหน
ปลอดภยักวา่กนั 
รถพี่ช้ากว่าแต่ช้าปลอดภยัถึงบา้น มอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกันถึงโรงพยาบาล
มาแล้วมากมายมานั่งรถพี่คนดีสบายเสียกว่า ถึงจะไม่งามสง่าแต่ก็พาเจ้า
ปลอดภยั 
กลบัใจเสียก่อนพ่อแม่นอ้งจะร้องไห้ จกัรยานและมอเตอร์ไซคเ์จา้จงวิจยัเลือก
ใครดีเอย” 

“(ท่อน B)  ลองตรองดูเถิดหนา ขวญัใจจกัรยานกบัมอเตอร์ไซคอ์ยา่งไหนปลอดภยักวา่กนั 
รถพี่ช้ากว่าแต่ช้าปลอดภยัถึงบา้น มอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกันถึงโรงพยาบาล
มาแลว้มากมาย 

 มานัง่รถพี่คนดีสบายเสียกวา่ถึงจะไม่งามสง่า แต่ก็พาเจา้ปลอดภยั 
กลบัใจเสียก่อนพ่อแม่นอ้งจะร้องไห้ จกัรยานและมอเตอร์ไซคเ์จา้จงวิจยัเลือก
ใครดีเอย” 
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ตารางที่ 4.6 วเิคราะห์เพลงจกัรยานคนจน 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“คนสวยของพี่ จึง คิดจะมี รักใหม่     
ไปนัง่ทา้ยมอเตอร์ไซครุ่์นใหม่เมดอิน
เจแปน จกัรยานของพี่ราคาไม่ก่ีร้อย
บาทถึงช้าอืดอาดแต่ก็ เมดอินไทย
แลนดต์อ้งใชข้าป่ันรถพี่มนัถึงจะแล่น
ไม่เหมือนรถเคร่ืองต่างแดน” 

ฝ่ายชายกล่าวถึงหญิงรักของ
คนท่ีคิดจะไปมีรักใหม่เพราะ
เห็นชายอ่ืนมีรถมอร์เตอร์
ไซค์จากเมืองนอก แต่ตนมี
เพียงจกัรยานท่ีเป็นของบา้นๆ  

สังคม (วถีิชีวติ) 

“ลองตรองดูเถิดหนาขวญัใจจกัรยาน
กบัมอเตอร์ไซค์อย่างไหนปลอดภยั
กว่ากนัรถพี่ช้ากว่าแต่ช้าปลอดภยัถึง
บ้านมอเตอร์ไซค์วิ่ งไวชนกันถึง
โรงพยาบาลมาแลว้มากมาย 

รถจกัรยาน ถึงแมใ้ครจะบอก
ว่ าช้ าก็ ต ามแ ต่ก็ เ ป็น ส่ิ ง ท่ี
ปลอดภัยกว่า รถมอร์เตอร์
ไซค์ท่ีวิ่งไวกว่าแต่ก็อนัตราย
กวา่เช่นกนั ดงัเน้ือหาในเพลง 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงได้ว่า  ชายหนุ่มมี

รถจกัรยานต่างจากชายอ่ืนท่ีมีมอร์เตอร์ไซค ์โดยพยายามพูดเปรียบเทียบขอ้ดีกวา่ของจกัรยานท่ีตน
มีวา่ท่ีนัง่แลว้ปลอดภยักวา่มอเตอร์ไซต ์วสัดุก็ผลิตในประเทศไทย เป็นของคนไทยท าเอง อาจจะถึง
ช้า แต่ก็ไปส่งสาวคนรักได้ถึงท่ีและปลอดภยัให้สาวคิดดูให้ดีหากจะเปล่ียนใจคิดไปอยากนั่ง     
มอร์เตอร์ไซคข์องชายอ่ืน 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางด้านสังคม (วิถีชีวิต) ท่ีเน้ือเพลงจะสะทอ้นการด าเนินชีวิตของสังคมในสมยันั้น โดย
ยกตวัอยา่งให้เห็นเร่ืองการเดินทาง จากวิถีชีวิตคนในสมยันั้นมกัเดินทางดว้ยจกัรยาน แต่แสดงให้
เห็นถึงการเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงของคนในสังคมท่ีเร่ิมมานิยมใชม้อร์เตอร์ไซคข์องต่างชาติ ท่ีน าเขา้
มาสู่ประเทศไทยในยุคสมยัท่ีความเจริญก าลงัเขา้มา จึงท าให้คนไทยในสมยันั้นเปล่ียนไปนิยมของ
ใชข้องชาวต่างชาติมากข้ึน  
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 7) ล าดบัท่ี 7 
 ช่ือเพลง เพลง ฉนัทนาท่ีรัก   
 ช่ือนกัร้อง รักชาติ ศิริชยั 
 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สุชาติ เทียนทอง 

 
 เน้ือหาเพลง “ฉนัทนาท่ีรัก” 
 “(ท่อน A)  ปิดไฟใส่กลอนจะเขา้มุง้นอนคิดถึงใบหนา้ 

 นัง่เขียนจดหมายแลว้รีบทิ้งไปโรงงานทอผา้  
 ถึงคนช่ือฉนัทนา ท่ีเคยสบตากนัเป็นประจ า 
 ลายมือไม่ดีตอ้งขอโทษทีเพราะความรู้ต ่า  
 หากค าพดูใดไม่ถูกหวัใจหรือไม่ชุ่มฉ ่า 
 ขอจงยกโทษถอ้ยค า ท่ีผมเพล่ียงพล ้าบอกรักคุณมา 
 หากผดิพลั้งไปอภยัเถิดฉนัทนา 
 ผมคนบา้นป่าถอ้ยวาจาไม่หวานกินใจ” 

“(ท่อน B) ภาพถ่ายลายเซ็น ผมส่งใหเ้ป็นของขวญัปีใหม่ 
 หากคุณเกลียดชงัเม่ืออ่านดา้นหลงัแลว้โยนทิ้งได ้
 หรือเอาไปฉีกเผาไฟอยา่เก็บเอาไว ้ใหม้นับาดตา 
 หากคุณการุณยก์็ส่งรูปคุณใหดู้แทนหนา้ 
 ช่วยเซ็นตรู์ปไปวา่มอบดว้ยใจสาวโรงทอผา้ 
 ผมจะเอาไวบู้ชามอบความศรัทธารักจนวายปราณ 
 จะปักหวัใจหวัใจรักคุณนานนานรักสาวโรงงานสาวโรงงาน ช่ือฉนัทนา” 

 
ตารางที่ 4.7 วเิคราะห์เพลงฉนัทนาท่ีรัก 

 
เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 

“นัง่เขียนจดหมายแลว้รีบทิ้ง
ไปโรงงานทอผา้ถึงคนช่ือฉันทนาท่ี
เคยสบตากนัเป็นประจ า ลายมือไม่ดี
ต้องขอโทษทีเพราะความรู้ต ่าหาก
ค าพดูใดไม่ถูกหวัใจหรือไม่ชุ่มฉ ่า ขอ
จงยกโทษถอ้ยค าท่ีผมเพล่ียงพล ้าบอก
รักคุณมาหากผิดพลั้ งไปอภัย เ ถิด
ฉันทนาผมคนบ้านป่าถ้อยวาจาไม่
หวานกินใจ” 

ชายท่ีหลงรักหญิงสาวจึงมี
การเขียนจดหมายถึงหญิงสาว 
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกผ่าน
ตวัอักษร ผ่านลายมือ ดังใน
เน้ือหาของเพลง 

   ความสัมพนัธ์และ 
   ชีวติรักระหวา่งชายหญิง 
   (ผูช้ายจีบผูห้ญิง) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้า่ ชายหนุ่มอยากสาน

สัมพนัธ์รักกบัหญิงสาวอนัเป็นท่ีรักท่ีหมายปองไว ้แมก่้อนนอนแลว้ก็ยงัคิดถึง จึงไดเ้ขียนจดหมาย
พร ่ าพรรณาถึงหญิงคนรัก และไดแ้นบภาพถ่ายและลายเซ็นตท่ี์ไวดู้แทนหนา้ ดว้ยใจรักสาวโรงงาน
ท่ีช่ือ “ฉนัทนา” 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางดา้นความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายหญิงท่ีเน้ือเพลงจะสะทอ้นถึงการแสดงออก
ของฝ่ายชายท่ีเลือกใชก้ารเขียนจดหมายในการขอความรักจากหญิงสาวท่ีหมายปองไว ้
 
 8) ล าดบัท่ี 8 

 ช่ือเพลง ชายสามโบสถ ์
 ช่ือนกัร้อง ค ารณ สัมบุณณานนท ์
 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ไพบูลย ์บุตรขนั 

 
 เน้ือหาเพลง “ชายสามโบสถ”์ 

ค าคนประณามชายสามโบสถท์รามชัว่ชา้สามานย ์ 
ประณามหญิงสามผวัผา่นเป็นคนจณัฑาลไม่ขอคบพา 
โธ่ เอ๋ย อนิจจาโกนหวัฝากตวัในศาสนา 
แต่ค าเขาวา่ปวดใจใหคิ้ดทุกที 
มีมารผจนสุดแสนจะทนบวชแลว้จ าลา 
จากเรือนเหมือนเสือหนีป่ามารเสาะตามมาจองลา้งราวี 
บวชแลว้สึกทุกทีเป็นเสียอยา่งน้ีแหละพี่นอ้งเอ๋ยดงัค าเขาเอ่ยบวชเสียผา้เหลือง 
ขา้บวชมาแลว้โบสถห์น่ึงซาบซ้ึงไดแ้ทนคุณแม่ค่าน ้านมแกแทนทดหมดเปลือง 
มารตามทวงหน้ีมีเร่ืองตอ้งแหกผา้เหลืองสึกมามนัฟ้องอุปัชฌายแ์คน้ขา้กลดัหนอง 
คนมองขา้ทรามเหยยีดหยามหมดดีตอ้งหนีหนา้ไป 
เกือบเป็นเสือสางเสียใหญ่ขา้ตอ้งกลบัใจไหวพ้ระคุม้ครอง 
บวชซ ้ าใหม่ใคร่ปองใจหวงัสร้างบุญในโบสถท่ี์สองพึ่งธรรมะส่องท่ีสร้างบาปมา 
ขา้เป็นชายสองโบสถห์ากโบสถส์ามน้ียงัไมแ่น่โลกหมุนปรวนแปรสุดแทจ้ะพากลาย 
เป็นชายชัว่ดงัวา่หวงัศาสนากลบัใจแต่แลว้เหตุไฉนเขาไม่อุดหนุน 
 จึงวอนไหวว้งิชายหญิงท่ีฟังดว้ยน ้าตาคลอโปรดจงสงสารขานต่อแต่พอขา้มีบาป   
 เคราะห์ก็บุญขา้หวงัพึ่งพุทธคุณเซแลว้อยา่ซ ้ าย  ่าเหยยีบจนซุนร่มโพธ์ิพระอุ่นขา้ 
 ขอบวชนาน.จนตาย 
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ตารางที่ 4.8 วเิคราะห์เพลงชายสามโบสถ์ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ค าคนประณามชายสามโบสถ์  
ทรามชั่วช้าสามานย์ประนามหญิง
สามผวัผ่านเป็นคนจนัฑาลไม่ขอคบ
พาโธ่ เอ๋ย  

ความเช่ือของสังคมท่ีมองว่า
หญิงท่ีผ่านมาสามชาย หรือ
ผู ้ชาย ท่ีบวชเข้าว ัดมาสาม
โบสถ์ ถือว่าคนไม่ดี ทุกคน
จะไม่ขอคบคา้สมาคมดว้ย ดงั
ในเพลง 

วฒันธรรม (ศาสนา) 

“แต่พอขา้มีบาปเคราะห์ก็บุญขา้หวงั
พึ่ งพุทธคุณ เซแล้วอย่าซ ้ าย  ่าเหยียบ
จนซุน ร่มโพธ์ิพระอุ่นขา้ขอบวชนาน
...จนตาย..” 

เพื่อตอ้งการการหลุดพน้จาก
ความทุกข์ท่ี มี จึงหันไปพึ่ ง
พุทธคุณ ด้วยบวชเขา้หาพระ
ธรรมตลอดชีวติ ดงัในเพลง 

วฒันธรรม (ศาสนา) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้า่ สังคมจะมองวา่ผูช้าย

ท่ีบวชสามโบสถ์ หรือผูห้ญิงท่ีมีสามีสามคน เป็นคนไม่ดี โดยฝ่ายชายมีการบวชมาแล้วสอง 2 
โบสถ ์แต่มีมารผจญมาท าใหทุ้กขใ์จจะตอ้งของตดัสินใจบวชอีกเป็นคร้ังท่ีสาม เพื่อหวงัพึ่งพุทธคุณ
และคร้ังน้ีกอ้จะขอบวชอยูใ่นวดัไปตลอดชีวติ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางด้านวฒันธรรม (ศาสนา) โดยสะทอ้นให้เห็นผูช้ายท่ีจะตอ้งบวชเพื่อทดแทนพระคุณ
มารดา และรวมไปถึงเม่ือมีความทุกขใ์จใด ๆ ก็จะหนัไปหวงัพึ่งพระพุทธศาสนา โดยเลือกบวชหนั
หนา้เขา้หาพระธรรม  
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 9) ล าดบัท่ี 9 
 ช่ือเพลง เพลง เด็กทอ้งนา 
 ช่ือนกัร้อง กาญจนา มาศิริ 
 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สุรพล สมบติัเจริญ 

 
 เน้ือหาเพลง “เด็กทอ้งนา” 
 “(ท่อน A)  ชีวติเด็กทอ้งนา เกิดมาท่ามกลางสายลมแสงแดด 

 อยูก่บัพี่นอ้งร่วมทอ้งสองคนฝาแฝด ท่ามกลางสายลมแสงแดดท่ีแผดเผาอยู ่
 กลางทุ่งนา เชา้ต่ืนข้ึนตอนกวา่ แบกไถไปทุ่งหมายมุ่งด ากลา้ 
 กล่ินโคลนสาปควายติดกายหนา้อายขายหนา้นุ่ง ด าสวมด าไร้ค่าวาสนาอาภพัอบัจน 
 เด็กทอ้งนาเกิดมาช่างเหมือนมีกรรม ตากแดดหนา้ด าชอกช ้าหวัอกเหลือทน  
 ถึงใครจะวา่ช่างเขา เพราะเรามนัจนเกิดมาทั้งท่ีเป็นคน กลวัอะไรกบัเร่ืองจนมี 
 ชีวติเด็กทอ้งนา ศึกษาก็เพียงแค่ชั้น ป.4 อกัษรตวั ก.ถึง ฮ.  
 พอแลว้นอ้งพี่จะจนขน้แคน้หรือดีมิใช่อยูท่ี่ปริญญา 
 

ตารางที่ 4.9 วเิคราะห์เพลงเด็กทอ้งนา 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ชีวติเด็กทอ้งนา เกิดมาท่ามกลางสาย
ลมแสงแดด.อยู่กับพี่น้องร่วมท้อง
สองคนฝาแฝดท่ ามกลางสายลม
แสงแดดท่ีแผดเผาอยู่กลางทุ่งนา.เช้า 
ต่ืนข้ึนตอนกว่าแบก ไถไปทุ่งหมาย
มุ่งด ากลา้” 

วิถีชีวิตของเด็กบ้านนา อยู่
กลางทอ้งทุ่งนา และตอ้งต่ืน
เช้ามาท านาอดทนตากแดด
เพื่อหาเล้ียงชีพ เพราะการท า
นาเป็นอาชีพหลกั 

สังคม (วถีิชีวติ) 

“ชีวิตเด็กทอ้งนาศึกษาก็เพียงแค่ชั้น 
ป.4.อกัษรตวั ก.ถึง ฮ. พอแล้วน้องพี่
จ ะ จ น ข้น แ ค้ น ห รื อ ดี มิ ใ ช่ อ ยู่ ท่ี
ปริญญา” 

เด็กบ้านนาในสมยัก่อนจะมี
การศึกษาจบแค่ขั้นพื้นฐาน
เพียง ป.4 และมีมุมมองว่าจะ
ดีหรือไม่ดีชีวิตไม่ได้ข้ึนอยู่
กบัใบปริญญาเป็นส าคญั 
ดงัเน้ือเพลงกล่าว 

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้า่ กล่าวถึงชีวิตเด็กทอ้ง

นาท่ีท านา ตากแดดตวัด า และกล่าวตดัพอ้ถึงตวัเองวา่อาภพัเพราะไม่ไดเ้รียนต่อจบปริญญาไดเ้รียน
แค่ชั้น ป.4 แต่อยา่งไรมีมุมมองวา่ชีวติจะดีหรือไม่ไดไ้ม่ไดข้ึ้นอยูท่ี่มีการศึกษาสูงไดใ้บปริญญา  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางสังคมดา้นวิถีชีวิตและระดบัการศึกษา โดยสะทอ้นให้เห็นถึงการใชชี้วิตของคนในสมยั
นั้นว่ามีอาชีพท านา อยู่กบัทอ้งไร่ท้องนา และมีระดับการศึกษาแค่ขั้นพื้นฐานโดยจากเน้ือเพลง
แสดงให้เห็นถึงมุมมองท่ีไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัใบปริญญาหรือระดบัการศึกษาสูงว่าเป็นส่ิงท่ีมี
ส่วนท าใหชี้วติดีหรือไม่ได ้ซ่ึงแตกต่างจากปัจจุบนั 
 
 10) ล าดบัท่ี 10 

  ช่ือเพลง เพลง ท าบุญร่วมชาติ 
  ช่ือนกัร้อง  ชาย เมืองสิงห์ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  สมเศียร พานทอง 

 
 เน้ือหาเพลง “ท าบุญร่วมชาติ” 
“(ท่อน A)   ชาติก่อนเราเพียงคู่เคียงเก็บดอกไมร่้วมตน้ แต่วา่เราสองคนไม่สนใจใส่บาตรร่วมขนั 

ชาติน้ีเราสอง เราสองจึงตอ้งโศกศลัย ์รักกนัชอบกนัไม่ไดก้นับุญเรานั้นไม่มี 
พี่จะท าบุญ ต่อทุนไวต้ามนอ้งชาติหนา้ ชาติน้ีพี่จะลาก่อนหนา้นอ้งจ๋าคนดี 
ก่อนลานอ้งจ๋า นอ้งจ๋าจงไดป้ราณี ขอหอมสักทีเถิดคนดีก่อนพี่จะจากไป 
พี่จากนอ้งไป นอ้งเอยอยา่ไดก้งัวล พี่จะอุทิศตนโกนหวันุ่งห่มผา้ไตร 
อโหสิกรรมเถิดหนาถา้พี่พลั้งไป บุญมีพบกนัชาติใหม่อยา่ได ้อยา่ไดอ้าวรณ์ 
พี่บวชเป็นพระจะมาบิณฑบาตโปรดเจา้ ถา้หากนงเยาวใ์ส่ขา้วพี่ก็จะใหพ้ร 
ชาติน้ีวนัน้ีบุญพี่ไม่ถึงบงัอร ขอลางามงอนดว้ยอาวรณ์แม่รักซอ้นพี่อ่อนใจ 
พี่บวชเป็นพระจะมาบิณฑบาตโปรดเจา้ ถา้หากนงเยาวใ์ส่ขา้วพี่ก็จะใหพ้ร 
ชาติน้ีวนัน้ีบุญพี่ไม่ถึงบงัอร ขอลางามงอนดว้ยอาวรณ์แม่รักซอ้นพี่อ่อนใจ 
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ตารางที่ 4.10 วเิคราะห์เพลงท าบุญร่วมชาติ 
 

เนือ้เพลง การตีความเหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ชาติก่อนเราเพียงคู่เคียงเก็บ

ดอกไม้ร่วมต้นแต่ว่าเราสองคน ไม่
สนใจใส่บาตรร่วมขนัชาติน้ีเราสอง 
เราสองจึงตอ้งโศกศลัยรั์กกนัชอบกนั 
ไม่ไดก้นับุญเรานั้นไม่มี” 

ความเช่ือของการท าบุญร่วม
ชาติ  ตกับาตรร่วมขนั ท่ีเช่ือ
กนัว่าจะเกิดก่ีภพชาติก็จะมา
เจอกันและได้ครองคู่เป็นคู่
แท้กนั ดงัในเพลงท่ีกล่าวไว้
วา่ 

วฒันธรรม (ศาสนา) 

“พี่ บ ว ช เ ป็ น พ ร ะ จ ะ ม า
บิณฑบาตโปรดเจา้ถา้หากนงเยาวใ์ส่
ขา้วพี่ก็จะให้พรชาติน้ีวนัน้ีบุญพี่ไม่
ถึงบงัอรขอลางามงอน ด้วยอาวรณ์
แม่รักซอ้นพี่อ่อนใจ” 

คนรักของตนคบซ้อน ท าให้
ต้องยอมถอยออกไป ด้วย
ความอาวรณ์ และจะไปบวช
เป็นพระ เข้าหาธรรมะเพื่อ
สร้างบุญ 

วฒันธรรม (ศาสนา) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้่า ฝ่ายชายจะไปบวช

เขา้หาพระธรรม เพราะคนรักไปคบซ้อนจึงยอมถอยออกไป โดยเช่ือว่าเกิดจากท่ีชาติก่อนไม่ได้
ท าบุญร่วมกนัมา จึงท าให้เกิดมาในชาติน้ีไม่สมหวงั และไม่ไดเ้คียงคู่กนั ตามค ากล่าวท่ีว่า “ท าบุญ
ร่วมชาติตกับาตรร่วมขนั” และลาจากกนัในคร้ังน้ีฝ่ายชายจะขอบวชและสร้างบุญเพื่อเก็บไวเ้ป็นทุน
ในชาติหนา้ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางวฒันธรรม (ศาสนา) โดยสะทอ้นมุมมองเร่ืองความเช่ือท่ีวา่การท าบุญในชาติน้ี จะส่งผล
ถึงชาติหนา้ และใชพ้ระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ เม่ือยามเกิดความทุกขใ์จก็จะเลือกท า
การบวชเป็นพระหนัหนา้เขา้หาพระธรรม 

 
 
 
 
 



92 

 

 11) ล าดบัท่ี 11 
  ช่ือเพลง เพลง ท่ีรักเรารักกนัไม่ได ้
  ช่ือนกัร้อง  เรียม ดารานอ้ย 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  จิตรกร บวัเนียม 

 
 เน้ือหาเพลง “ท่ีรักเรารักกนัไม่ได”้ 
“(ท่อน A) ชาติน้ีท่ีรัก เราคงรักกนัไม่ได ้เพราะวา่หวัใจของเธอนั้นมีเจา้ของ  

ฉนัตอ้งสะอ้ืน กล ้ากลืนแต่น ้าตานอง ไม่อาจจะเรียกจะร้องใหเ้ธอนั้นมาเคียงใกล ้
หวัใจของนอ้ง ร ่ าร้องหาแต่เชา้ค ่า แสนจะระก า น ้าตาไม่มีจะไหล 
อยากคิดลืมพี่ แต่แลว้ก็สุดหวัใจ อดหา้มหกัใจไม่ไหวเพราะวา่หวัใจนั้นเป็นทาสเธอ 
ฉนัรักเธอ ยิง่กวา่ใครใครเธอจะรู้หรือไม่ วา่ใจฉนัมัน่เสมอ 
ถึงจะมีชายอ่ืนท่ีดีกวา่เธอฉนัมัน่ต่อเธอเสมอ เพราะฉนัรักเธอยิง่นกั 
ชาติน้ีท่ีรัก เราคงรักกนัไม่ไดเ้พราะวา่หวัใจ ของเรารักกนัยิง่นกั 
เพราะเธอมีคู่ อยูแ่ลว้เธออยา่มารัก แมห้ากชาติหนา้มีรักขอเป็นคนรัก คนแรกของเธอ 
 

ตารางที่ 4.11 วเิคราะห์เพลงท าบุญร่วมชาติ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 

“ชา ติ น้ี ท่ี รั ก  เ ร าค ง รัก กันไม่ ไ ด้
เพราะว่าหัวใจ ของเรารักกันยิ่งนัก
เพราะเธอมีคู่ อยูแ่ลว้เธออยา่มารักแม้
หาก ชาติหน้ามีรักขอเป็นคนรัก คน
แรกของเธอ” 

การท่ีไม่ละเมิดไปรักคนท่ีมี
เจ้าของแล้ว แต่จะขอรอไป
ชาติหน้าท่ีจะสามารถหวงัได้
ว่าค่อยเป็นเน้ือคู่กันใหม่ ซ่ึง
กล่าวไวใ้นเพลง ดงัน้ี 

สังคม (ความเช่ือ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงท่ีกล่าวถึงความรักของฝ่าย

ชายท่ีไม่สมหวงั เพราะอีกฝ่ายมีคนท่ีรักอยู่แลว้ จึงไม่สามารถท่ีจะมารักกนัได ้ท าไดแ้ต่ตอ้งอดทน
ความชอกช ้าร้องไห ้ท่ีไม่สามารถครองคู่กนั ไดแ้ต่ภาวนาให้ชาติหนา้ไดค้รองคู่รักกบัหญิงท่ีใฝ่ปอง
ไดส้มดงัใจ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางสังคม (ความเช่ือ) ท่ีหากคนใดมีคู่แลว้ ก็จะตอ้งมัน่คงในรักนั้น และหากรักคนท่ีเขามี
คู่ครองรักกนัมาก่อน การจะแย่งมาหรือท าให้เขาพรากจากกนัเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่ควรกระท า
อยา่งยิง่ เป็นความเช่ือท่ียดึถือปฎิบติักนัในสังคม 
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 12) ล าดบัท่ี 12 
  ช่ือเพลง เพลง น ้าตาเทียน 
  ช่ือนกัร้อง  ทูล ทองใจ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ไพบูลย ์บุตรขนั 

 
 เน้ือหาเพลง “น ้าตาเทียน” 
“(ท่อน A)   คืนหน่ึงฉนันอนสะทอ้นดวงใจ เห็นน ้าตาเทียนหยดไหลเหมือนใครหลัง่น ้ าตานอง 

ในกระท่อมเหมือนดงัเป็นวงัเวียงทอง ฉันนอนทอดถอนใจมอง น ้ าตาเทียนนอง
หยดไหล 
เพียงหยดหน่ึงน ้าตาเทียนเวยีนวน เหมือนน ้าตาใครหน่ึงคนเขา้ดลสู่สิงดวงใจ 
คร้ันเราคู่พะนอเดินคลอกนัไป ฉนัเคยเศร้าช ้าใจไดว้า่เธอร้องไหค้ร ่ าครวญ” 

“(ท่อน B) เทียนหลัง่น ้าตาไหลลงมา หยดหน่ึงเทียนเสียน ้าตา ยิง่พาใหมี้แสงนวล 
น ้าตานางไหลครางคร ่ าครวญ อาบลงแกม้นอ้งเน้ือนวล ยิง่ชวนฉนัรัญจวนใจ 
อดีตไม่ลบัดบัลงสักที เห็นเทียนเรืองรองตอ้งมีทวโีศกหวลครวญไห ้
มองเทียนหลัง่น ้าตาลงมาคราใด ฉนัทนปวดร้าวดวงใจ จากไปแลว้แกว้ตาเอย” 

 
ตารางที่ 4.12 วเิคราะห์เพลงน ้าตาเทียน 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“อดีตไม่ลับดับลงสักทีเห็นเทียน
เรืองรองตอ้งมีทวีโศกหวลครวญไห ้
มองเทียนหลัง่น ้ าตาลงมาคราใดฉัน
ทนปวดร้าวดวงใจจากไปแลว้แกว้ตา
เอย” 

เก่ียวกบัความรักท่ียงัคงจดจ า
อดีต  เม่ือเห็นน ้ าตาเทียนท า
ให้คิดถึงน ้ าตาของคนรักท่ี
จากไป ดงัในเพลง 

    ความสัมพนัธ์และ 
    ชีวติรักระหวา่งชายหญิง 

(รักเดียวใจเดียว) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงท่ีกล่าวถึงชายท่ีนั่งมอง

น ้ าตาเทียนยามค ่าคืนและคิดเปรียบเหมือนน ้ าตาของหญิงคนรักในอดีตยามท่ีรักกนั คิดถึงความไม่
สมหวงัและน ้าตาไหลอาบแกม้ของหญิงคนรักท่ีจากไปแลว้ 
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โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางดา้นความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหวา่งชายหญิงท่ีเน้ือเพลงจะสะทอ้นถึงความคิดถึงของ
ฝ่ายชายท่ีมีต่อคนรักท่ีจากไปแลว้โดยเปรียบเทียบเห็นน ้าตาเทียน เป็นน ้าตาของคนรัก 
 
 13) ล าดบัท่ี 13 

  ช่ือเพลง เพลง บ่เป็นอิหยงัดอก 
  ช่ือนกัร้อง  สมยั อ่อนวงศ ์
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  กานท ์การุณวงศ ์

 
 เน้ือหาเพลง “บ่เป็นอิหยงัดอก” 
“(ท่อน A)  บ่ บ่เป็นหยงัดอกบ่ บ่เป็นหยงัดอกบ่ บ่เป็นหยงัดอกบ่  

 บ่เป็นหยงัดอกบ่ มีเน้ือเยน็เฮาบ่เป็นอนัหยงัถา้บ่มีสตางคซิ์มนัยิม้บ่ออก 
 อดความรักบ่ตายบ่ร้ายเหมือนดงัอดขา้วมีขา้วสารมีถ่านมีเตา 
 ใครนินทาด่าวา่หมู่เฮาเขาบ่สงสารเราก็บ่เป็นหยงัดอก 

“(ท่อน B)  บ่ บ่เป็นหยงัดอกบ่ บ่เป็นหยงัดอกบีมีเก๋งนัง่รถหยงัก็บ่ 
มีสองขายงัดีก็สิเดินไดด้อกเดินย  ่าตอ๊กบ่ตายบ่ร้าย เหมือนนอนตากยุงมีท่ีนอนมี
หมอนมีมุง้มีผา้ห่มกนัลมกนัยงุ 

 บ่ไดค้วงสาวกรุงก็บ่เป็นหยงัดอก 
“(ท่อน A)  บ่ บ่เป็นหยงัดอกบ่ บ่เป็นหยงัดอกบ่ไดพ้กัร้อนบ่ไดน้อนบางแสน 

 บ่มีคนหนุนแขนพดูเยา้พดูหยอก 
 จนรู้จกัเจียมตวับ่กลวัแค่อากาศร้อนบ่ตอ้งมวัหาตวัอ่อนๆ 
 เฮาคนจนบ่เป็นคนข้ีร้อนบ่ไดม้องขาอ่อนก็บ่เป็นหยงัดอก 

“(ท่อน A)  บ่ บ่เป็นหยงัดอกบ่ บ่เป็นหยงัดอกบีมีเก๋งนัง่รถหยงัก็บ่มีสองขายงัดีก็สิเดินไดด้อก 
เดินย  ่าต๊อกบ่ตายบ่ร้ายเหมือนนอนตากยุงมีท่ีนอนมีหมอนมีมุง้มีผา้ห่มกนัลม
กนัยงุบ่ไดค้วงสาวกรุงก็บ่เป็นหยงัดอก 

 “(ท่อน A)  บ่ บ่เป็นหยงัดอกบ่ บ่เป็นหยงัดอกบ่ไดพ้กัร้อนบ่ไดน้อนบางแสน 
 บ่มีคนหนุนแขนพดูเยา้พดูหยอก  
 จนรู้จกัเจียมตวับ่กลวัแค่อากาศร้อนบ่ตอ้งมวัหาตวัอ่อนๆ 
 เฮาคนจนบ่เป็นคนข้ีร้อนบ่ไดม้องขาอ่อนก็บ่เป็นหยงัดอก  
 บ่ บ่เป็นหยงัดอกบ่ บ่เป็นหยงัดอกบ่ บ่เป็นหยงัดอก 
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ตารางที่ 4.13 วเิคราะห์เพลงบ่เป็นอิหยงัดอก 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“มีเก๋งนั่งรถหยงัก็บ่มีสองขายงัดีก็สิ
เดินได้ดอกเดินย  ่าต๊อกบ่ตายบ่ร้าย 
เหมือนนอนตากยุงมีท่ีนอนมีหมอนมี
มุง้มีผา้ห่มกนัลมกันยุงบ่ได้ควงสาว
กรุงก็บ่เป็นหยงัดอกบ่ บ่เป็นหยงัดอก
บ่ บ่เป็นหยงัดอก” 

ความเป็นอยู่ของคนในท้องถ่ิน 
ในสมยัก่อนท่ีไม่คิดอะไรมาก ไม่
มีของโก้หรู  ไม่ มี รถ เ ก๋ ง  ก็ ไม่
เป็นไรชีวิตก็ยงัอยู่ได้ ดังในเน้ือ
เพลงต่อไปน้ี 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงท่ีกล่าวถึงชีวิตท่ีจะเป็น

อยา่งไรก็ไม่เป็นไร ไม่มีคนรัก ไม่มีหญิงงามมาเคียงคู่ก็ไม่เป็นไร ไม่มีรถ ไม่มีท่ีนอนดีๆ ก็ไม่เป็นไร 
แต่ถา้ไม่มีเงินอาจจะยิม้ไม่ออก 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางดา้นสังคม (วิถีชีวิต) ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความไม่เครียดในการใชชี้วิต ไม่ยึดติดกบัวตั 
ชีวติจะเป็นอยา่งไรก็มองในมุมท่ีดีและท่องไวว้า่ไม่เป็นไรหรอก 
 
 14) ล าดบัท่ี 14 

  ช่ือเพลง เพลง บวัตูมบวับาน 
  ช่ือนกัร้อง  พร ภิรมย ์
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  บุญสม อยธุยา 

 
 เน้ือหาเพลง “บวัตูมบวับาน” 
“(ท่อน A) ลงเรือนอ้ยลอยวน ในสายชลหว้ยละหาน 

มีทั้งบวัตูมบวับาน ดอกใบไหวกา้นงามตาเม่ือลมพดัมาช่ืนใจ  
ผึ้งตอมหอมบินดมกล่ินบวั ซ่อนตวัร าพนัฝันใฝ่ 
เหมือนดนตรีชะโลมกล่อมใจฟังยิง่ฟังไป เร้าฤทยัล าพอง 
ปองจะเด็ดบวับาน ครวญคิดนานหวัน่เจา้ของ 
ใจหมายดึงโนม้โลมรองหากบวัไม่มีเจา้ของ”  
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“(ท่อน B)  จะชมทั้งสองปทุม 
 เอ้ือมมือหมายดึงเพียงดอกบาน ก็เกรงสะทา้นถึงกา้นดอกตูม 
 แสนเสียดายเหมือนชายหมดภูมิ จะเด็ดดอกตูม ยงันึกเสียดายดอกบาน 
 เรือเร็วไปหน่อยค่อยค่อยทวน บวัหอมชวนอกสะทา้น 
 งามทั้งบวัตูมบวับาน เทพไททุกแดนพิมาน ประทานสมดงัตั้งใจ  
 เอ้ือมมือหมายดึงดอกตูมก่อน ดอกบานก็คอ้นแสนงอนไปใย  
 จะเด็ดดอกบานดอกตูมก็สั่นแกวง่ไกว จะเด็ดดอกไหนกนัหนอบวัตูมบวับาน  
 จะเด็ดทีเดียวเสียทั้งคู่ ครวญคิดดูอยูไ่ม่นาน 
 พอดอกตูมแยม้ตระการ ดอกบานก็คงแหง้โหยกลีบราร่วงโรยน่าชงั  
 ตอ้งลาแลว้หนอบวัช่องาม บาปเคราะห์และกรรมประดงั  
 แลว้จ ้าเรือนอ้ยค่อยเขา้ฝ่ังไม่ยอมกลบัหลงั หมดหวงัทั้งตูมทั้งบาน” 
 

ตารางที่ 4.14 วเิคราะห์เพลงบวัตูมบวับาน 
 

เนือ้เพลง การตีความเหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ลงเ รือน้อยลอยวน ในสายชลห้วย
ละหานมีทั้งบวัตูมบวับาน ดอกใบไหว
ก้านงามตาเม่ือลมพดัมาช่ืนใจผึ้ งตอม
หอมบินดมกล่ินบวัซ่อนตวัร าพนัฝันใฝ่
เหมือนดนตรีชะโลมกล่อมใจฟังยิ่งฟัง
ไป เร้าฤทัยล าพองปองจะเด็ดบัวบาน
ครวญคิดนานหวัน่เจ้าของใจหมายดึง
โน้มโลมรองหากบวัไม่มีเจา้ของ จะชม
ทั้งสองปทุม” 

ในเน้ือเพลงจะกล่าวถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชีวิตของคน
สมยัก่อนท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัแม่น ้ า 
กบัคลอง การสัญจรไปมาก็จะใช้
เรือ จึงท าให้การส่ือถึงเน้ือเพลง
ออกมาในรูปแบบของวถีิชุมชน 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นท่ีชายหนุ่มไดล้งเรือ

แลว้เล่าพรรณนาเปรียบเปรยดอกบวัท่ีอยูใ่นน ้ าหมายถึงหญิงงามในสองวยั คือ ดอกบวัตูม ก็เปรียบ
ถึงหญิงสาวท่ีก าลงัเป็นวนัรุ่นแรกแยม้ก็สวยงามแบบบวัตูม และในส่วนของดอกบวับาน ก็เปรียบ
ถึงหญิงงามท่ีเป็นสาวสะพร่ังแลว้ ท าให้เลือกไม่ถูกเพราะงามทั้งคู่ เป็นการเปรียบเปรยท่ีสละสลวย
ของบทเพลง 
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โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางด้านสังคม (วิถีชีวิต) ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในสมยันั้นท่ีจะมีการเดินทาง
โดยเรือพาย ชมธรรมชาติระหวา่งท่ีล่องเรือ 
 
 15) ล าดบัท่ี 15 

  ช่ือเพลง เพลง บา้นไร่น่ารัก 
  ช่ือนกัร้อง  ชินกร ไกรลาศ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ไพบูลย ์บุตรขนั 

 
 เน้ือหาเพลง “บา้นไร่น่ารัก” 

“(ท่อน A) อยูก่ระท่อมหลงัเล็ก แวดลอ้มดว้ยเด็กเล้ียงควาย 
กล่ินฟางหอมกระจายอ่ือ อ้ือ อือ เคลา้สายลมทุ่ง 
อยูอ่ยา่งน้ีสบายดี..อ้ือ อือ.กวา่อยูก่รุง  
อยากกินปลาหรือกุง้ ออกตามทอ้งทุ่งเด๋ียวไดห้มอ้แกง  
บา้นไร่ปลายนาใครหนอวา่แหง้แลง้ ยามสายณัตะวนัยอแสง 
มีสาวสาวแกม้แดงเดินปะแป้งลอยชาย  
หอมดอกกระถินหอมกล่ิน.โคลนเคลา้สาปควาย  
ผกัเบ้ียเร่ียราดเรียงราย จอกแหนกระจายอยูใ่นคลองน ้าล าประโดง 
บา้นไร่ปลายนาใครหนอวา่.. 

“(ท่อน B) แห้งแลง้ ยามสายณัตะวนัยอแสง มีสาวสาวแกม้แดงเดินปะแป้งลอยชาย หอม
ดอกกระถินหอมกล่ิน.โคลนเคลา้สาปควาย 
ผกัเบ้ียเร่ียราดเรียงรายจอกแหนกระจายอยูใ่นคลองน ้าล าประโดง 
บา้นไร่ปลายนาชีวติชีวาสุขหรรษาไม่มีคดโกง 
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ตารางที่ 4.15 วเิคราะห์เพลงบา้นไร่น่ารัก 
 

เนือ้เพลง การตีความ ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ยามสายณัตะวนัยอแสงมีสาวสาว
แก้มแดงเดินปะแป้งลอยชายหอม
ดอกกระถินหอมกล่ิน.โคลนเคล้า
สาปควายผกัเบ้ียเร่ียราดเรียงราย
จอกแหนกระจายอยู่ในคลองน ้ าล า
ประโดงบ้านไร่ปลายนาชีวิตชีวา
สุขหรรษาไม่มีคดโกง” 

ชีวิตมีความสุขอยา่งสงบ อยู่สบาย
แบบบ้านนา ยามเย็นมีสาว ๆ ปะ
แป้งกล่ินหอมให้ชวนมอง มีผ ัก
ปลาพร้อมในล าคลองพร้อมให้กิน 
ใช้ชีวิตสนุกมความสุขโดยไม่ตอ้ง
คดโกงใคร 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้่า ความสุขในวิถีแห่ง

ความพอเพียง อยู่กระท่อมหลงัเล็กท่ีมีความสุข มีทุกอย่างครบครัน มีผกัปลาพร้อม มีความสุขท่ี
แทจ้ริงแบบไม่มีการคดโกง 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางด้านสังคม (วิถีชีวิต) ท่ีบอกถึงวิถีชีวิตการด ารงอยู่อย่างมีความสุขด้วยวิถีแห่งความ
พอเพียง มีความสุขอยา่งสงบสบายแบบบา้นนา มีส่วนของเนติธรรมแฝงไวใ้นเพลงวา่อยูไ่ดอ้ยา่งสุข
สบายโดยไม่ไดค้ดโกงใคร 
 
 16) ล าดบัท่ี 16 

  ช่ือเพลง เพลง บุพเพสันนิวาส 
  ช่ือนกัร้อง  ศรคีรี ศรีประจวบ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ไพบูลย ์บุตรขนั 

 
 เน้ือหาเพลง “บุพเพสันนิวาส” 
“(ท่อน A)  เน้ือคู่กนัแลว้ก็คงไม่แคลว้...กนัไปได ้ถา้เคยท าบุญร่วมไวถึ้งจะยงัไงก็ตอ้ง  

เจอะกนั เขาเรียกบุพเพสันนิวาสสร้างสรรค ์คงเคยตกับาตรร่วมขนัสร้างโบสถ์
ร่วมกนัไวใ้นชาติก่อนนอ้งสบตาพี่ ไม่หลบตาหนี...   
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“(ท่อน B)  พี่รู้แน่ หวัใจของพี่พา่ยแพรั้กนอ้งแพเสียแลว้แน่นอน 
รักเกิดจากใจใครมิได ้เส้ียมสอน มิใช่ภาพลวงภาพหลอนพี่รักบงัอรก็เพราะ 
บุพเพ พี่เป็นคนจริงพดูจริงท าจริงนอ้งหญิง อยา่พึ่งสนเทห์อยา่เพิ่งขวา้งทิ้งพี่ 
คือเพชรจริง มิใช่เพชรเก๋ เมือรักพี่แลว้ อยา่รวนอยา่เรนะนอ้งจ๋า  
เน้ือคู่กนัแลว้ก็คงไม่แคลว้ คงไม่คลาด ถา้เราท าบุญร่วมชาติ ขอยอมเป็นทาส 
แม่ดวงสุดา เขาเรียกบุพเพสันนิวาสเรียกหา พี่จึงมัน่ใจแน่นหนา แม่ขวญัชีวา 
คงไม่ตดัรอน เน้ือคู่กนัแลว้ก็คงไม่แคลว้...กนัไปไดถ้า้เคยท าบุญร่วมไว ้
ถึงจะยงัไงก็ตอ้ง เจอะกนัเขาเรียกบุพเพสันนิวาส สร้างสรรคพ์ี่จึงมัน่ใจ 
แน่นหนาแม่ขวญัชีวาคงไม่ตนัรอน 

 
ตารางที่ 4.16 วเิคราะห์เพลงบุพเพสันนิวาส 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
พี่รู้แน่หัวใจของพี่พ่ายแพรั้กน้อง
แพเ้สียแล้วแน่นอนรักเกิดจากใจ
ใครมิได้ เส้ียมสอนมิใช่ภาพลวง
ภาพหลอนพี่รักบงัอรก็เพราะบุพ
เพสันนิวาษ  

ชายหนุ่มหลงรักหญิงสาวจากใจ รัก
โดยไม่ มีใครชักจูงบอกกล่าว มี
ความรักโดยใจจริง เหมือนเป็น
เพราะบุพเพสันนิวาษ 

ความสัมพนัธ์และ ชีวิต
รักระหวา่งชายหญิง 
(ผูช้ายจีบผูห้ญิง) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้า่ ชายหนุ่มหลงรักหญิง

สาวอยา่งจริงใจ รักโดยคิดวา่อยา่งไรก็จะตอ้งคู่กนัเพราะเช่ือวา่ความรักระหวา่งทั้งคู่เป็น ความรักท่ี
เกิดจากการท าบุญมาดว้ยกนั ไม่วา่อยา่งไรก็จะไดรั้กกนั  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางดา้นความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหวา่งชายหญิง ท่ีฝ่ายชายมีความรู้สึกรักและจริงใจกบั
ฝ่ายหญิงอยา่งมาก โดยเม่ือรักแลว้ ก็ไม่อยากใหฝ่้ายหญิงเปล่ียนใจเรรวน  
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 17) ล าดบัท่ี 17 
  ช่ือเพลง เพลง โปรดเถิดดวงใจ 
  ช่ือนกัร้อง  ทูล ทองใจ 

 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง เบญจมินทร์ (ตุม้ทอง โชคชนะ) 
 

 เน้ือหาเพลง “โปรดเถิดดวงใจ” 
“(ท่อน A) โปรดเถิดดวงใจโปรดไดฟั้งเพลง น้ีก่อน  

อยา่ด่วนหลบันอนอยา่ด่วนทอดถอน ฤทยั 
จ าเสียงของพี่ ไดห้รือเปล่า จ าเพลงรักเก่า เราไดไ้หม  
เคยฝากฝังไวแ้นบในกลางใจนาง... 
ดึกด่ืนคืนนั้นเคยร่วมผกูพนั แน่นหนกั 

“(ท่อน B) เคยฝากความรักวา่ดว้ยใจภกัด์ิ ไม่จาง  
เสียงนอ้งออเซาะ ขอรักมัน่ ร าพึงเสียงสั่นเม่ือใกลส้าง 
ไม่อยากจากนาง ห่างรัก ท่ีเร่ิมลอง 
แต่พออีกไม่นานนกั ความรักท่ีเคยหวานซ้ึงเปล่ียนจากหน่ึงกลบักลายเป็นสอง 
ลืมรักลืมรส ลืมไปหมดท่ีเคยทดลอง  
ออ้มแขนท่ีเคยประคองนอ้งอยูใ่นออ้มแขนใคร... 
ดึกด่ืนคืนน้ีพี่คงเฝ้าคอย เหมือนก่อน มิไดห้ลบันอนเฝ้าแต่ทอดถอน ฤทยั  
พี่หลงบรรเลงเพลงรักเก่า ตวัเธอนั้นเล่าอยูแ่ห่งไหนดูช่างโหดร้าย ใหเ้ราเฝ้าคร ่ า ครวญ 

 
ตารางที่ 4.17 วเิคราะห์เพลงโปรดเถิดดวงใจ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
ความรักท่ีเคยหวานซ้ึงเปล่ียนจาก
หน่ึงกลบักลายเป็นสองลืมรักลืมรส 
ลืมไปหมดท่ีเคยทดลองอ้อมแขนท่ี
เคยประคองนอ้งอยูใ่นออ้มแขนใคร” 

ความรักในอดีตท่ีสมหวงั คนรัก
ท่ี เ ค ย รั ก เ ดี ย ว ใ จ เ ดี ย ว  กลับ
เปล่ียนแปลงไปมีใครอ่ืน ไปอยู่
ในออ้มแขนของคนใหม่ 

ความสัมพนัธ์และชีวิต
รักระหวา่งชายหญิง 
 (ไม่ซ่ือสัตย)์ 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้า่ ฝ่ายชายร้องเพลงถึง

หญิงคนรักใหก้ลบัมาหวนคิดถึงสมยัท่ียงัเคยรักกนั รักท่ีเคยหวานซ้ึงกลบัเปล่ียนเป็นมีคนอ่ืน 
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โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางดา้นความสัมพนัธ์และชีวติรักระหวา่งชายหญิง แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่สมหวงัในความ
รักของชายหนุ่ม เพราะหญิงสาวมาแปรเปล่ียนใจไปรักชายคนอ่ืน 
 
 18) ล าดบัท่ี 18 

  ช่ือเพลง เพลง ฝนซาฟ้าใส 
  ช่ือนกัร้อง  ยพุิน แพรทอง 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ไพบูลย ์บุตรขนั 

 
 เน้ือหาเพลง “ฝนซาฟ้าใส” 
 “(ท่อน A)  มองกระจกเงาเห็นใบหนา้เรา หวัใจสะอ้ืน  

 คิดยิง่ขมข่ืนกล ้ากลืนแต่น ้าตา ข้ีร้ิวข้ีเหร่ไม่เร่ียมเร้โสภา  
 อยากมีผวิขาวเหมือนงาไฉนเกิดมาเป็นคนผวิด า 
 มองดอกลัน่ทมหวัใจยิง่ตรม มิวายเวน้วา่ง  
 หนัมองหนา้ต่างมืดมนเพราะฝนพร า  
 ฟ้ายงัร้องไหค้ร ่ าครวญคลา้ยระก า 
 โอใ้ครหนอช่างท าใหฟ้้าระก าช ้าจนร้องไห ้

“(ท่อน B)  ฝนตกลงมาน ้าบ่าทัว่ไปไหลเจ่ิงบึงหนอง  
 กบเขียดก็ร้อง.ดงัระงมไพร 
 ฝนซาฟ้าสร่าง กระจ่างสดใส ฉนัคงจะไดช่ื้นใจเหมือนกนั 
 มองลอดชายคาน ้าฝนหยดมา แสนเศร้าก าโศก 
 เหมือนน ้าตาหยดราดรดอยู.่ทุกวนั  
น้อยใจคนท่ี.บ่ายเบนหนีส าคญั ก่อนเคยสัญญารักกนัเด๋ียวน้ีสัมพนัธ์ นั้นไกล
ลิบล่ิว มองลอดชายคาน ้ าฝนหยดมา แสนเศร้าก าโศกเหมือนน ้ าตาหยดราดรด
อยู่ทุกวนัน้อยใจคนท่ี.บ่ายเบนหนีส าคญัก่อนเคยสัญญารักกนัเด๋ียวน้ีสัมพนัธ์ 
นั้นไกลลิบล่ิว 

  



102 

 

ตารางที่ 4.18 วเิคราะห์เพลงฝนซาฟ้าใส 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“มองกระจกเงาเห็นใบหน้าเรา ใจ
สะอ้ืนคิดยิง่ขมข่ืนกล ้ากลืนแต่น ้ าตาข้ี
ร้ิวข้ีเหร่ไม่เร่ียมเร้โสภาอยากมีผิวขาว
เหมือนงาไฉนเกิดมาเป็นคนผิวด า
มองดอกลัน่ทมหวัใจยิง่” 

หญิงสาวมองในกระจกเงาแลว้เห็น
ตนเองหน้าตาไม่สวย ข้ีเหร่ ผิวด า 
จึงรู้สึกระทมหวัใจ 

สังคม (ความเช่ือ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงถึงการตดัพอ้ต่อว่า ใน

โชคชะตา  และหน้าตาของตวัเองว่าเป็นคนท่ีหน้าตาไม่ดี ข้ีเหร่ มีผิวด าอยากผิวสีขาวท าให้แสน
ระก าโศกเศร้าทุกวนั 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางดา้นสังคม (ความเช่ือ) ผา่นมุมมองเร่ืองของความสวยของผูห้ญิงท่ีสังคมจะมองวา่ผูห้ญิง
ผวิขาวจะสายกวา่ผวิด า   
 
 19) ล าดบัท่ี 19 

  ช่ือเพลง เพลง ฝนเดือนหก 
  ช่ือนกัร้อง  รุ่งเพชร แหลมสิงห์ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ไพบูลย ์บุตรขนั 

 
 เน้ือหาเพลง “ฝนเดือนหก” 
“(ท่อน A) โอ๊บ โอ๊บ ย่างเขา้เดือนหกฝนก็ตก พร าพร ากบมนัก็ร้อง งึมง า ระงมไปทัว่ ทอ้งนา 

ฝนตกทีไรคิดถึงขวญัใจ ของขา้ แม่ดอกโสน บา้นนานอ้งเคยเรียกขา้ พอ่ดอกสะเดา 
ยา่งเขา้เดือนหก ฝนก็ตก โปรยโปรยหวัใจพี่ร้อง โอยโอย คิดถึงแม่ดอกบานเชา้  
ฝนตกลงมา คิดถึงขวญัตา น้องเจา้ ไม่เจอะหน้าน้อง แมเ้งาหรือลืมรักเราเสียแล้ว
แกว้ตา ถามวา่ฝนเอย ท าไมจึงตก ตอบวา่ฝนตกเพราะกบมนัร้องเรียกฝนบนฟ้า 
ถามวา่พี่เอยท าไมร้องไห ้และหลัง่น ้าตาตอบวา่หวัใจ ของขา้ คิดถึงแกว้ตา  
จึงร้องไห ้
ยา่งเขา้เดือนหก ฝนก็ตก ปรอยปรอยพี่ยงัมาหลง ยนืคอย นอ้งจนพี่ปวดหวัใจ 
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ฝนตกพร าพร า พี่ยิ่ง ระก า หมองไหม้พี่ต้องตากฝนทนหนาวใจน้องจากพี่ไปเม่ือ  
เดือนหกเอย    

“(ท่อน B) ถามวา่ฝนเอย ท าไมจึงตกตอบวา่ฝนตกเพราะกบมนัร้องเรียกฝนบนฟ้า ถามวา่พี่
เอยท าไมร้องไหแ้ละหลัง่น ้าตาตอบวา่หวัใจ ของขา้ คิดถึงแกว้ตา จึงร้องไห ้
ยา่งเขา้เดือนหก ฝนก็ตก ปรอยปรอยพี่ยงัมาหลง ยนืคอย นอ้งจนพี่ปวดหวัใจ 
ฝนตกพร าพร า พี่ยิ่ง ระก า หมองไหมพ้ี่ตอ้งตากฝน ทนหนาวใจน้องจากพี่ไป
เม่ือเดือนหกเอย 
 

ตารางที่ 4.19 วเิคราะห์เพลงฝนเดือนหก 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“โอ๊บ โอ๊บ ย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตก 
พร าพร ากบมนัก็ร้อง งึมง า ระงมไป
ทัว่ ทอ้งนา” 

เม่ือจะเขา้สู่เดือน 6 ตามฤดูกาล
ฝนจะตก ตามบา้นไร่บา้นนาก็
มีการท านา  ท าสวนก็จะไดย้ิน
เสียงกบร้อง 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้า่ ในเดือนหกของคน

ไทยจะมีฝนตก มีเสียงกบเขียดร้อง นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่มีหนา้ฝนยา่งเขา้มาแลว้ แต่ชายหนุ่มก็มีความ
ช ้าอยูใ่นใจเปรียบไดก้บักบท่ีเรียกฝนบนฟ้า  แต่ตวัของชายหนุ่มกลบัร้องไหเ้พราะคิดถึงคนรัก 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางดา้นสังคม (วถีิชีวติ) โดยเน้ือเพลงจะแสดงให้เห็นถึงวถีชีวิตความเป็นอยูบ่อกถึงฤดูกาล
ท่ีเกิดข้ึนในเดือน 6 ท่ีจะมีบรรยากาศของหน้าฝนมีเสียงกบร้อง จึงน ามาเปรียบเปรยกบัเร่ืองของ
ความรัก  
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 20) ล าดบัท่ี 20 
  ช่ือเพลง เพลง ฝากดิน 
  ช่ือนกัร้อง  ผอ่งศรี วรนุช 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ประดิษฐ ์อุตตะมงั 

 
 เน้ือหาเพลง “ฝากดิน” 
“(ท่อน A) ดินเจา้เอ๋ยขา้เคยอยูใ่กลม้าก่อน ดินอุ่นร้อนหรือเยน็ก็เป็นเพื่อนฉนั 

ยามเม่ือเขาร้างไปไกลใจก็ยงันึกหวัน่หว ัน่ น่ีอีกสักก่ีวนัถึงมา  
ดินอา้งวา้งระทมข่ืนขมตรมเศร้า ดินก็เหมือนเช่นเรารักเขาหนกัหนา 
 เขาเป็นเหมือนเจา้ดวงใจ ดินเรียกเขาคืนมา มาบอกเขาเถิดดินจ๋าขา้คอย 
อภยั เถิด ดินไดแ้นบซบไอกล่ิน  

“(ท่อน B) ดินนั้นอุ่นไม่นอ้ย  
อุ่นอกเขา อุ่นอกเขา เราก็พลอยอุ่นจากรัก ท่ีฝังรอย อุ่นไม่นอ้ย ประทบัใจ  
ดินช่วยซบัน ้าตาขา้ขอลาจาก ช่วยฝากซากรักเศร้าของเราไดไ้หม  
ถา้หากเขาไม่มาเยอืน คงไดพ้บรักใหม่ ใหม่ ดินถมร่างฉนัไว ้ใหจ้ม  
อภยั เถิด ดินไดแ้นบซบไอกล่ิน ดินนั้นอุ่นไม่นอ้ย 
อุ่น อกเขา อุ่นอกเขา เราก็พลอยอุ่นจากรัก ท่ีฝังรอย อุ่นไม่น้อย ประทบัใจ ดิน
ช่วยซบัน ้าตาขา้ขอลาจากช่วยฝากซากรักเศร้าของเราไดไ้หม 
ถา้หากเขาไม่มาเยอืน คงไดพ้บรักใหม่ ใหม่ดินถมร่างฉนัไว ้ใหจ้ม.. 

 
ตารางที่ 4.20 วเิคราะห์เพลงฝากดิน 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
ดินอา้งวา้งระทมข่ืนขมตรมเศร้าดินก็
เหมือนเช่นเรารักเขาหนักหนาเขา
เป็นเหมือนเจา้ดวงใจดินเรียกเขาคืน
มา มาบอกเขาเถิดดินจ๋าขา้คอยอภยั 

หญิงสาวเปรียบเปรยความรู้สึกตนเอง
เหมือนกบัดิน ว่ารักชายหนุ่มท่ีจากตน
ไปแลว้มาก อยากใหดิ้นเรียกเคา้กลบัมา 
และรอคอยท่ีจะให้อภยั และกลบัมารัก
กนัดงัเดิม 

คว ามสั มพัน ธ์
แ ล ะ ชี วิ ต รั ก
ระหวา่งชายหญิง 
(รักเดียวใจเดียว) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้า่ ความช ้ ารักของหญิง

สาวท่ีเสียใจมากท่ีชายหนุ่มนั้นจากไป โดยมีการส่ือสารเปรียบเปรยกบัดิน ให้ดินเป็นเหมือนตวัของ
หญิงสาว ไปบอกชายหนุ่มว่าตนนั้นได้ให้อภยัและยงัรอคอยจะกลบัมารักกันอีก แต่หากเขาไม่
กลบัมา ก็เท่ากบัวา่ชายนั้นมีคนรักใหม่ ก็ขอใหใ้หดิ้นฝังร่างของเธอไวแ้ทน 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางดา้นความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายหญิง โดยส่ือถึงความรักของหญิงสาวท่ีมีต่อ
ชายหนุ่ม แมช้ายหนุ่มจะจากไป ก็ยงัฝังใจรอคอยและหากไม่ได้รักกนัก็คิดจะฝังตวัเองไวใ้ตดิ้น 
เพราะไม่สมหวงัในความรัก 
 
 21) ล าดบัท่ี 21 

  ช่ือเพลง เพลง พอ่ลูกอ่อน 
  ช่ือนกัร้อง  ชาย เมืองสิงห์ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  สมเศียร พานทอง 

 
 เน้ือหาเพลง “พอ่ลุกอ่อน” 
“(ท่อน A) วดัเอ๋ย วดัโบสถป์ลูกขา้วโพด สาลี  

ยามเม่ือผวั ตกยากเมียก็ตีจาก เมินหนา้หนี 
โอข้า้วโพด สาลีผวัอยูท่างน้ี ตอ้งโรยรา... 
เกณฑช์ะตาเสียงแม่กา บอกข่าวเป็นเหมือนลาง บอกเราเร่ืองราวข่าวร้าย ใดนัน่ 
ถึงบนัไดเห็นจ้ิงจก ตกพลนัลูกแดง ร้องลัน่แต่เมียฉนั ไปไหน.. 

“(ท่อน B) รอยอาลยัเหลือสไบ ขาดหล่น มนัถึงคราว อบัจน หนา้มลตามชู ้คู่ใหม่ 
หลงลืมคอนทิ้งลูกอ่อน จากไปผวัตรอม หมองไหมก้อดลูกน ้า ตามดู... 
แดงของพอ่ลูกอยา่ร้อง เลยหนอพอ่ยงัเฝ้ารัก เอน็ดู 
เพราะเมียไกลทิ้งลูกไว ้นอนอยูต่อ้งอุม้ชูแขวนเปลเห่ให ้ลูกนอน... 
พอเมียจรผวัตอ้งนอน กล่อมเห่มือนอ้ยไกว แกวง่เปลเห่ใหลู้กนอ้ย ยามออ้น 
รักคงกรรมช ้าจ  าอยู ่คู่นอนเล้ียงดู ลูกอ่อนสาปแน่นอน เร่ืองเมีย 
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ตารางที่ 4.21 วเิคราะห์เพลงพอ่ลุกอ่อน 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“วดัเอ๋ย วดัโบสถ์ปลูกขา้วโพดสาลี
ยามเม่ือผวั ตกยากเมียก็ตีจาก เมิน
หนา้หนีโอข้า้วโพด สาลีผวัอยูท่างน้ี” 

ในเพลงกล่าวถึงครอบครัวท่ีมีปัญหา 
ตกยาก และฝ่ายภรรยาก็ทิ้งสามีไป มี
ชีวติท่ีดีกวา่ 

สังคม (วถีิชีวติ) 

“แดงของพ่อลูกอย่าร้อง เลยหนอพ่อ
ยงัเฝ้ารัก เอน็ดูเพราะเมียไกลทิ้งลูกไว ้
นอนอยู่ตอ้งอุม้ชูแขวนเปลเห่ให้ ลูก
นอน” 

ในเพลงกล่าวถึงสามีและลูกท่ีอยู่ด้วย 
กนัเพียงล าพงัเพราะแม่ไดทิ้้งลูกไวห้นี 
ไปท่ีอ่ืน ท าให้พ่อต้องเล้ียงดูลูก คอย
แขวนเปลใหลู้กนอน 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงครอบครัวของพ่อ 

แม่ลูก ผูเ้ป็นแม่หรือภรรยาอนัเป็นท่ีรักไดม้าหนีจากไปกบัคนอ่ืนในยามท่ีตกยาก ทิ้งสามีไวใ้ห้เล้ียง
ลูกนอ้ย ตามล าพงั จนผูเ้ป็นพอ่ร าพึงร าพนักบัลูกวา่อยา่ร้องไหเ้ลย พอ่จะเล้ียงดูและเฝ้ารักลูกเอง 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมทางสังคม (วิถีชีวิต) เร่ืองครอบครัว ท่ีมีปัญหาตกยาก ในท่ีสุดคนท่ีไม่มีความอดทนและ
หมดรักก็ จะเลือกเดินทางไปหาชีวติท่ีดีกวา่ โดยไม่สนใจวา่ครอบครัวจะเป็นเช่นไร 
 
 22) ล าดบัท่ี 22 

  ช่ือเพลง เพลง เพชรร่วงในสลมั 
  ช่ือนกัร้อง  ชินกร ไกรลาศ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ไพบูลย ์บุตรขนั 

 
 เน้ือหาเพลง “เพชรร่วงในสลมั” 
“(ท่อน A) โฉม..เอย...โห่ โฮ..โห่ โฮ..โห่ โฮ.โห่โฮโฉม......เจา้..สวย..แอร่ม  

แจ่มบรรเจิดเฉิด.....เฉลา... 
จริงเจา้..เอย..โห่ โฮ..โห่ โฮ..โห่ โฮ.โห่โฮน่า..เชย..น่า..ชม.....  
เหมือนเพชรค่าลน้ร่วงอยูบ่นกองขยะ เหมือนดัง่แม่พระมาคลุกเคลา้เป้ือนโคลนตรม 
ถา้เป็นดอกไมก้็อยากจะใคร่ลกัเด็ดดม น่ีดีแต่เป็นสาวตาคมจึงไดแ้ต่ชมและนึกบูชา.. 
ผูห้ญิงแบบน้ียอ่มจะมีดวงใจเด็ด สูงค่าดัง่เพชรงามล ้าซ ้ าเลิศราคา  



107 

 

จะอยู่กระต๊อบหรือตึกก็สวยเตะตา เปรียบดวงแกว้เพริศแพร้วนภาร่วงลงมาอยู่
กลางสลมั.. 

“(ท่อน B) โฉม..เอย โฉม..เจา้..โห่ โฮ..โห่ โฮ..โห่ โฮจ้ิมล้ิมพร้ิมเพราเกินกวา่เสกสรรน ้ าค  า 
ผมเผา้ด าขลบัดวงตาวาววบัดัง่นิลสีด า นอ้งเป็นขวญัดาวยามค ่าของชาวสลมัใน
ยา่นคนจน.. งามแทแ้ม่เอ๋ยเพิ่งเคยไดป้ระสบไม่อาจจะลบความรักหาญหกักมล 
ใคร่อยากจะสวมมงกุฏดอกไมใ้ห้หนา้มลสร้างข้ึนจากมือของคนจนให้หน้ามล
เจา้เป็นจอมใจ. 

 
ตารางที่ 4.22 วเิคราะห์เพลงเพชรร่วงในสลมั 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“เหมือนเพชรค่าล้นร่วงอยู่บนกอง
ขยะเหมือนดั่งแม่พระมาคลุกเคล้า
เ ป้ือนโคลนตรมถ้า เ ป็นดอกไม้ก็
อยากจะใคร่ลกัเด็ดดมน่ีดีแต่เป็นสาว
ตาคมจึงไดแ้ต่ชมและนึกบูชา” 

ในเพลงกล่าวถึงหญิงงามท่ีเกิดในท่ีท่ี
เป็นสลัม ไม่สะอาดแต่เป็นผู ้หญิงท่ี
งดงาม เพียบพร้อม  ใครก็อยากช่ืนชม 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้่า กล่าวถึงหญิงงามท่ี

อยูใ่นสลมั ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไม่เหมาะกบัความงามผิวพรรณท่ีเพียบพร้อม จึงเปรียบความไดว้า่เป็น
ขวญัใจ เป็นเพชรท่ีร่วงอยูใ่นสลมั ในเพลงมีการเปรียบเทียบความงดงามนัน่มีค่าสูงส่ง อยากจะสวม
มงกุฎให ้

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมทางสังคม (วิถีชีวิต) ท่ีสะทอ้นให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถเลือกเกิดได ้ถึงแมจ้ะเป็นคนท่ีมี
รูปลกัษณ์สวยงามแค่ไหน แต่ไม่ว่าจะเกิดในสถานท่ีไหนควรจะเป็นคนดีให้คนช่ืนชม เหมือนกบั
ส่ิงท่ีดีงามท่ีติดตวัมา 
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 23) ล าดบัท่ี 23 
  ช่ือเพลง เพลง มนตรั์กแม่กลอง 
  ช่ือนกัร้อง  คีรี ศรีประจวบ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ไพบูลย ์บุตรขนั 

 
 เน้ือหาเพลง “มนตรั์กแม่กลอง” 
“(ท่อน A)  เจ้ือยแจว้แวว่เสียงส าเนียงขบัร้อง ดงัเพลงมนต์รักแม่กลองล่องลอยพร้ิวหวาน

ซ่านมากล่อม สาวงามบา้นอมัพวา มนตรั์กแม่กลองแวว่มา เหมือนสายธาราแม่
กลองร าพนั พี่ตอ้งจากลาขวญัตาน่ิมนอ้ง ไม่ลืมลาสาวแม่กลองตอ้งครวญหวน
มาสักวนั  

 กล่ินเน้ือนางไม่จางสัมพนัธ์ เราสองล่องเรือร่วมกนั.. 
“(ท่อน B)  ร้องเพลงชมจนัทร์ลุ่มน ้าแม่กลอง 

 ไม่ลืม น ้าใจไมตรีสาวงามบา้นบางคณฑี เอ้ืออารีเรียกร้อง  
 ใหด่ื้มน ้าตาลพร้อมกบัยิม้หวานของนวลละออง  
ก่อนลาจากสาวแม่กลองเรา ร่วมปิดทองงานวดับา้นแหลม เจ้ือยแจว้แวว่เสียง
ส าเนียงขบัร้องคร ่ าครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเม่ือคืนขา้งแรม 
กรุ่นหอมไอทะเลเคลา้แซม มนตรั์กแม่กลองแทรกแซมคิดถึงพวงแกม้นวล 
สาวแม่กลอง 

 
ตารางที่ 4.23 วเิคราะห์เพลงมนตรั์กแม่กลอง 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“เจ้ือยแจว้แวว่เสียงส าเนียงขบัร้องดงัเพลง
มนต์รักแม่กลองล่องลอยพร้ิวหวานซ่าน
มากล่อม สาวงามบา้นอมัพวา มนต์รักแม่
กลองแว่วมาเหมือนสายธาราแม่กลอง
ร าพนัพี่ตอ้งจากลาขวญัตาน่ิมน้องไม่ลืม
ลาสาวแม่กลองตอ้งครวญหวนมาสักวนั” 

ในเพลงกล่าวถึงความเป็นอยู่ ท่ี
เก่ียวของกบัแม่น ้ าล าคลองการพบ
รักผา่นแม่น ้ าแม่กลองและการจาก
ลาหญิงอนัเป็น ท่ีรัก 

สังคม (วถีิชีวติ) 

“ร้องเพลงชมจนัทร์ลุ่มน ้ าแม่กลองไม่ลืม 
น ้ าใจไมตรีสาวงามบา้นบางคณฑี เอ้ืออารี
เรียกร้องให้ด่ืมน ้ าตาลพร้อมกบัยิ้มหวาน
ของนวลละออง” 

ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตริมน ้ าแม่
กลอง การมีน ้ าใจของหญิงงามใน
ชุมชน เรียกใหด่ื้มน ้าตาลสด  

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงสาวแม่กลอง บา้น

อมัพวา  ท่ีเคยรักเคยช่ืนชมของชายหนุ่ม กล่าวถึงความรัก ความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนเป็นมนตรั์กแม่กลอง 
มีอิริยาบถต่างๆ ท่ีท าดว้ยกนัริมน ้ าแม่กลอง ทั้งการมีน ้ าใจแบ่งปันและชวนกนัไปเท่ียวตามงานวดั 
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมทางสังคม (วิถีชีวิต) สะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมทางวิถีความเป็นอยูข่องคนสมยัก่อนท่ีมีการ
พบรักและชวนกนัไปเท่ียวตามงานวดั ชวนกนัไปล่องเรือตามแม่น ้าล าคลอง  
 
 24) ล าดบัท่ี 24 

  ช่ือเพลง เพลง มนตรั์กลูกทุ่ง 
  ช่ือนกัร้อง  ไพรวลัย ์ลูกเพชร 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ไพรวลัย ์ลูกเพชร 

 
 เน้ือหาเพลง “มนตรั์กลูกทุ่ง” 
“(ท่อน A) หอมเอยหอมดอกกระถินรวยระรินเคลา้กล่ินกองฟาง เห็ดตบัเต่าข้ึนอยู่ริมเถา

หญา้นางมองเห็นบวัสลา้งลอยปร่ิมริมบึง 
อยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่อยลองเอ้ือมมือค่อยค่อยก็เอ้ือมไม่ถึง 
อยากจะแปลงร่างเป็นแมลงภู่ผึ้งแปลงไดจ้ะบินไปคลึงเคลา้เจา้บวัตูมบวับาน...  

“(ท่อน B) หอมดินเคลา้กล่ินไอฝน อวลระคนธ์หอมแกม้นงคราญ  
ขลุ่ยเป่าแผว่พร้ิวผา่นทิวแถวตน้ตาล มนตรั์กเพลงชาวบา้นลูกทุ่งแผว่มา  
ไดค้นัเบด็สักคนัพร้อมเหยือ่มีนอ้งนางแกม้เร่ือนัง่เคียงตกปลา 
ทุ่งรวงทองของเราน้ีมีคุณค่ามนตรั์กลูกทุ่งบา้นนาหวานแวว่แผว่ดงักงัวาน 
โอเ้จา้ช่อนกยงูแวว่เสียงเพลงมนตรั์กลูกทุ่งซ ้ าหอมน ้าปรุงท่ีแกม้นงคราญ 
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ตารางที่ 4.24 วเิคราะห์เพลงมนตรั์กลูกทุ่ง 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“หอมเอยหอมดอกกระถินรวยระริน
เคลา้กล่ินกองฟางเห็ดตบัเต่าข้ึนอยูริ่ม
เถาหญ้านางมองเห็นบัวสล้างลอย
ปร่ิมริมบึง” 

ในเพลงกล่าวถึงวถีิชีวิตความเป็นอยูใ่น
ทอ้งทุ่งนา  พรรณนาถึงผกัต่างๆท่ีข้ึน 
อยูต่ามทอ้งไร่ทอ้งนาและริมบึง 

สังคม (วถีิชีวติ) 

“มีนอ้งนางแกม้เร่ือนัง่เคียงตกปลาทุ่ง
รวงทองของเราน้ีมีคุณค่ามนต์รัก
ลูก ทุ่ งบ้านนาหวานแว่วแผ่วดัง
กงัวานโอเ้จา้ช่อนกยูงแว่วเสียงเพลง
มนต์รักลูกทุ่งซ ้ าหอมน ้ าปรุงท่ีแก้ม
นงคราญ” 

ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตคู่ รักท่ีมาตก
ปลาด้วยกัน และกล่าวถึงคุณค่าของ
ความ เป็นบา้นนา นอกจากน้ียงัไดก้ล่ิน
หอมจาก แกม้ของหญิงอนัเป็นท่ีรักอีก
ดว้ย 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงบา้นถึงบา้นนา ท่ี

ยงัหอมไอดินกล่ินฟาง มีแมลง ดอกบวัตูมบวับาน แสดงให้เห็นความเป็นอยูข่องคนในวิถีทอ้ง ทุ่งนา
ในสมยัก่อน ท่ีมีหนุ่มสาวรักกนัผา่นทอ้งทุ่งแห่งนั้น ใชชี้วติอยูอ่ยา่งมีความสุขกบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆท่ีมี 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมทางสังคม (วิถีชีวิต) ท่ีสะทอ้นถึงค่านิยมแห่งความพอเพียง มีความภาคภูมิใจในพื้นท่ีท่ีอยู ่
ท  าใหเ้ป็นค่านิยมท่ีเป็นวถีิแห่งทอ้งทุ่งนาท่ีส่ือออกมาแลว้คนฟังรู้สึกไดถึ้งความสุข 
 
 25) ล าดบัท่ี 25 

  ช่ือเพลง เพลง แม่แตงร่มใบ 
  ช่ือนกัร้อง  แสดงสด วงมรกต 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ไพบูลย ์บุตรขนั 

 
 เน้ือหาเพลง “แม่แตงร่มใบ” 
“(ท่อน A) สวย จริงนะนอ้งสาวผวิขาวเหมือนกบัผลแตงร่มใบ 

ท าบุญมาแต่ปางใดจึงสวยวไิล บาดหวัใจ หนุ่มนกัหนา 
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บา้นอยู่ทางทิศไหนสงสัยแม่จะเป็นเทพ-ธิดาจ าแลงแปลงร่าง ลงมาล่อหลอก
วญิญาใหข้า้เป็นบา้คลัง่ตาย 
ถึงขา้เป็นหนุ่มบา้นนาหนงัสือ หนงัหา อ่าน ออก สบาย 
ขา้เคยอ่าน หนงัสือนิยายเขาวา่ชายตายดว้ยความสวยเพลิดพร้ิง 
หนุ่มสุพรรณฝันหวานสงสารขา้บา้งเถิดนะแม่ยอดหญิงดวงใจ ฝันใฝ่ รักจริง ขา้
หวงัแอบอิงยอดหญิงแม่แตงร่มใบ... 

“(ท่อน B) ถึงขา้เป็นหนุ่มบา้นนาหนงัสือ หนงัหา อ่านออก สบาย 
ขา้เคยอ่าน หนงัสือนิยายเขาวา่ชายตายดว้ยความสวย เพลิดพร้ิง 
หนุ่มสุพรรณ ฝันหวานสงสารขา้บา้งเถิดนะแม่ยอดหญิงดวงใจ ฝันใฝ่ รักจริงขา้
หวงัแอบอิงยอดหญิงแม่แตงร่มใบ.. 
 

ตารางที่ 4.25 วเิคราะห์เพลงแม่แตงร่มใบ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“หนุ่ม สุพรรณ ฝันหวานสงสารข้า
บา้งเถิดนะแม่ยอดหญิงดวงใจ ฝันใฝ่ 
รักจริงข้าหวังแอบอิงยอดหญิงแม่
แตงร่มใบ” 

ในเพลงกล่าวถึงหนุ่มสุพรรณท่ีแอบ
ชอบ หวงัให้หญิงหนัมามองแลว้จะ ให้
ความรักกบัหญิงผูน้ั้น 

สังคม 
(การปรียบเทียบ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึง ผูช้ายท่ีเห็นผูห้ญิง

ท่ีมีผิวขาวสวย เหมือนแตงท่ีอยู่ในร่มใบ ใชถ้อ้ยค าหยอกลอ้กบัหญิงสาววา่อาจจะตาย เพราะความ
สวยของผูห้ญิง หมายปองอยากจะเป็นคู่รัก หากไดรั้กก็จะสมหวงั 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมทางสังคม (การเปรียบเทียบ) สะทอ้นให้เห็นถึงค าท่ีใช้เปรียบเทียบในเพลงทั้งความขาว 
เหมือนผลแตง สวยเหมือนธิดาจ าแลงและค่านิยมของคนสมยัก่อนท่ีเห็นความส าคญัของการอ่าน
ออก เขียนได ้เหมือนในเพลงน้ีก็จะบอกวา่แมเ้ป็นหนุ่มบา้นนอกแต่ก็อ่านออกไดส้บาย 
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26) ล าดบัท่ี 26 
  ช่ือเพลง เพลง ไมเ้รียว 
  ช่ือนกัร้อง  เสรีย ์รุ่งสวา่ง 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ชลธี ธารทอง 

 
 เน้ือหาเพลง “ไมเ้รียว” 
“(ท่อน A) ไมเ้รียวหลวงตาปรารถนาใหค้วามฉลาดกินขา้วกน้บาตร ก็อาจเป็นรัฐมนตรี 

อยา่ไปถือสา เม่ือตอนหลวงตาจูจ้ี้เด็กวดัคงไปไดดี้ดว้ยบารมีหลวงตา... 
“(ท่อน A) ไมเ้รียวของครูใหค้วามรู้และความสามารถมือครูสอาด สร้างชาติใหส้วยโสภา 

ดงัโคมสวรรค ์ส่องชีวติองัเจิดจา้ศิษยค์รูไดรู้้วชิา ดว้ยความเมตาของครู 
ไมเ้รียว อนันอ้ย...เท่านั้นนายพลจึงมียศอนัโกห้รู 
จากตวั ก.ไก่ เร่ือยไปถึง เอ ไอ ย ูพระคุณของครูยิง่ใหญ่ดุดดงัแผน่ฟ้า 
นกัเรียนนกัเลง ชอบข่มเหงน ้าใจเรือจา้งรู้ตวัไวบ้า้ง วา่สร้าบาปเหลือคณา  
อยา่จมเรือนอ้ยท่ีคอยรับคนขา้มท่า ไม่มีครูสอน ก กา จะไดป้ริญญาหรือไร.... 

“(ท่อน A) นกัเรียนนกัเลง ชอบข่มเหงน ้ าใจเรือจา้งรู้ตวัไวบ้า้ง วา่สร้างบาปเหลือคณา อย่า
จมเรือนอ้ยท่ีคอยรับคนขา้มท่าไม่มีครูสอน ก กา จะไดป้ริญญาหรือไร.... 

“(ท่อน A) ดงัโคมสวรรค ์ส่องชีวติองัเจิดจา้ไม่มีครูสอน ก กา จะไดป้ริญญาหรือไร.... 
 
ตารางที่ 4.26 วเิคราะห์เพลงไมเ้รียว 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ไมเ้รียวหลวงตาปารถนาให้ความฉลาด
กินข้าวก้นบาตร ก็อาจเป็นรัฐมนตรีอย่า
ไปถือสา เม่ือตอนหลวงตาจูจ้ี้เด็กวดัคงไป
ไดดี้ดว้ยบารมีหลวงตา  ไมเ้รียวของครูให้
ความรู้และความสามารถมือครูสอาด 
สร้างชาติให้สวยโสภาดัง โคมสวรรค ์
ส่องชีวิตองัเจิดจ้าศิษย์ ครูได้รู้วิชา ด้วย
ความเมตาของครู ไมเ้รียว อนันอ้ย” 

ในเพลงกล่าวถึงว ัฒนธรรม
ความเช่ือ เร่ืองการสอนดว้ยไม้
เรียว ทั้ งพระและคุณครู เม่ือมี
คนตีก็อย่าโกรธเพราะทุกท่าน
สั่งสอนให้เป็นคนดีและอยาก
ใหมี้อนาคตท่ีดี 

วฒันธรรม (ศาสนา) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึง ไมเ้รียวท่ีใช้ใน

การสั่งสอน ให้ทุกคนไปได้ดี ได้เป็นเจ้าคนนายคน  ด้วยไมเ้รียวหลวงตา และคุณครูผูส้ั่งสอน 
ดงันั้นจึงควรรู้ คุณผูส้ั่งสอน อยา่ไปโกรธเคืองคนท่ีตี และกล่าวถึงนกัเรียนท่ีว่าครูวา่เป็นคนมีบาป
ติดตวั ไม่มีทางเจริญ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมทางวฒันธรรม (ความเช่ือ) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยมในสังคมในสังคมไทยของการตี การใช้
ไมเ้รียว เพื่อการอบรมสั่งสอนใหค้นเป็นคนดีมีมาตั้งแต่สมยัเก่าก่อน จึงเป็นความเช่ือวา่รักววัให้ผกู 
รักลูกใหตี้ ศิษยจ์ะดีได ้ครูตอ้งสั่งสอนอบรม และตอ้งมีไมเ้รียวในการส่งคนใหเ้ป็นคนดี 
 

27) ล าดบัท่ี 27 
  ช่ือเพลง เพลง ยมบาลเจา้ขา 
  ช่ือนกัร้อง  บุปผา สายชล 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ไพบูลย ์บุตรขนั 

 
 เน้ือหาเพลง “ยมบาลเจา้ขา” 
“(ท่อน A) ยมบาลเจา้ขาฟังฉนัวา่สักนิดหน่อยซิเด๋ียวน้ีท าไม ถึงคนดีดีตอ้งไปเมืองผีกนัโดย

ง่ายดาย ยมบาลเจา้ขาคนชัว่ชา้ท าไมไม่ตาย ชัว่ชา้น่าชงั เห็นยงัลอยชายส่วนคนดี
หลบหาย ลม้ตายไปทีละคน โลกมนุษยแ์ยท่ี่สุดแทบทนไม่ไหว จะหนีไปไหน  

   ก็หนีไม่พน้ 
เม่ือก่อนน้ีเคยเห็นแต่ผหีลอกคนเด๋ียวน้ีชอบกล เจอแต่คนหลอกผ ี

“(ท่อน B) ยมบาลเจา้ขาเชิญท่านมารับฟังหน่อยซิ  
นกัร้องเสียงเยน็ แถมเป็นคนดีท่านเอาไปเมืองผ ีเสียปีละคนสองคน 

“(ท่อน A) โลกมนุษยแ์ยท่ี่สุดแทบทนไม่ไหวจะหนีไปไหน ก็หนีไม่พน้ เม่ือก่อนน้ีเคยเห็น
แต่ผีหลอกคนเด๋ียวน้ีชอบกล เจอแต่คนหลอกผี ยมบาลเจา้ขาเชิญท่านมารับฟัง
หน่อยซินกัร้องเสียงเยน็ แถมเป็นคนดีท่านเอาไปเมืองผ ีเสียปีละคนสองคน 
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ตารางที่ 4.27 วเิคราะห์เพลงยมบาลเจา้ขา 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ยมบาลเจา้ขาฟังฉนัวา่สักนิดหน่อยซิ
เด๋ียวน้ีท าไม ถึงคนดีดีตอ้งไปเมืองผ ี
กนัโดยง่ายดายยมบาลเจา้ขาคนชัว่ชา้
ท าไมไม่ตายชัว่ชา้น่าชงั” 

ในเพลงกล่าวถึงเป็นวฒันธรรม
ความ เช่ือในโลกน้ี ซ่ึงมีการร าพึง
ถึงยมบาลวา่ท าไมคนดี ถึงตายง่าย
และคนชั่วไม่ตายยงัท าความ ชั่ว
อยูเ่ร่ือยไป 

วฒันธรรม (ศาสนา) 

“โลกมนุษย์แย่ท่ีสุดแทบทนไม่ไหว
จะหนีไปไหน ก็หนีไม่พน้เม่ือก่อนน้ี
เคยเห็นแต่ผีหลอกคนเด๋ียวน้ีชอบกล 
เจอแต่คนหลอกผ”ี 
 

ในเพลงกล่าวถึงความเช่ือเก่ียวกบั
คนท่ีท าความดีย่อมได้ดี คนท่ีท า
ความชั่วย่อมได้ชั่ว แต่ในตอนน้ี
เจอแต่คนท่ีหลอกลวงเต็มไปหมด 
มีแต่คนชัว่เยอะไปหมด 

วฒันธรรม (ศาสนา) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงการตดัพอ้วา่ท่าน 

ยมบาล ท าไมคนดีๆ จึงตายเร็วนัก แต่ก็แปลกท่ีคนไม่ดี  คนชั่วช้ายงัลอยนวล กล่าวถึงโลกใน
ปัจจุบนัเป็นโลกท่ีแย่มีแต่ความหลอกลวง มีแต่คนเลวท่ียงัมีชีวิตอยู่ แต่คนดีกลบัหายไปมีละคน 
แสดงถึงความไม่ยติุธรรม 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมทางวฒันธรรม (ความเช่ือ) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดท่ีถูกปลูกฝังมาอยา่งยาวนานวา่ คนท า
ดีย่อมได้ดี และคนท าชั่วก็จะตอ้งรับผิดชอบในส่ิงท่ีตวัเองท าชั่วไว ้แต่ในเน้ือเพลงมีการเปล่ียน 
แปลงท าไมคนดีถึงไม่สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดผ้ิดกบัคนท่ีท าชัว่ยงัลอยนวลและใช้ชีวิตไดป้กติ ท า
ใหเ้กิดค าถาม 

 
28) ล าดบัท่ี 28 

  ช่ือเพลง เพลง ร้องไหก้บัเดือน 
  ช่ือนกัร้อง  คมัภีร์ แสงทอง 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  คมัภีร์ แสงทอง 
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 เน้ือหาเพลง “ร้องไหก้บัเดือน” 
“(ท่อน A) มองดูเดือนเหมือนเตือน ใหใ้จคิดถึงท่ีรักรักจ๋า หนุ่มนาร าพึงคิดถึง นงคราญบา้น

นา พอไกลลืมกนัสาบาน ก็ลืมสัญญาปล่อยใหห้ลง คอยท่าลบัลาไม่กลบัแมเ้งา 
เคยเคลียคลอพนอ เดินเล่นกบัน้อง คร้ังเม่ืองานเดือนเพ็ญสิบสอง เม่ือตอนลม
ล่องขา้วเบา เพื่อนฮาเราเฮสรวลเสรักกนัหนุ่มสาวอุ่นไอรัก รวงขา้วโถเจา้  
ไม่น่าหน่ายหนี  
พอเดือนแรมรักก็แรมร้างเล่ือน โถดาวขาดเดือนฉนัก็เพื่อนไม่มี  
แต่เดือนยงัมาใหด้าวเห็นหนา้ทุกที แต่คนรักขา้ซิเป็นปี มิเคยเห็นหนา้ 
คงมีใครเขาคอยเอาใจเก่งนกัเจา้ถึงลืม ลืมชายท่ีรักให้คอย เหงาหงอยอยู่นา ยิ่ง
มองดูเดือนเหมือนเตือนใหใ้จผวายิง่คืนน้ี เดือนจา้ฉนัมาร้องไหก้บัเดือน.. 

“(ท่อน B) พอเดือนแรมรักก็แรมร้างเล่ือนโถดาวขาดเดือนฉนัก็เพื่อนไม่มี 
แต่เดือนยงัมาใหด้าวเห็นหนา้ทุกทีแต่คนรักขา้ซิเป็นปี มิเคยเห็นหนา้ 
คงมีใครเขาคอยเอาใจเก่งนกัเจา้ถึงลืม ลืมชายท่ีรักให้คอย เหงาหงอยอยู่นา ยิ่ง
มองดูเดือนเหมือนเตือนใหใ้จผวายิง่คืนน้ี เดือนจา้ฉนัมาร้องไหก้บัเดือน 

 
ตารางที่ 4.28 วเิคราะห์เพลงร้องไหก้บัเดือน 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“มองดูเดือนเหมือนเตือน ให้ใจคิดถึง
ท่ีรักรักจ๋า หนุ่มนาร าพึงคิดถึง นง
คราญบา้นนาพอไกลลืมกนัสาบาน ก็
ลืมสัญญาปล่อยให้หลง คอยท่าลบัลา
ไม่กลบัแมเ้งา” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักของหญิงและ
ชาย เม่ือมองดวงจนัทร์จึงเกิดความคิด
ถึงคนรักท่ีเคยสัญญาร่วมกนัไวแ้ต่พอ
อยู่ ไกลกันกลับ ลืมสัญญาและไม่
กลบัมาอีก  

คว ามสั มพัน ธ์
แ ล ะ ชี วิ ต รั ก
ระหวา่งชายหญิง 
  (ไม่ซ่ือสัตย)์ 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเน้ือเพลงเก่ียวกบัความรัก

ของชายหนุ่มกบัหญิงสาวท่ีเคยรักกนัตามบา้นนา แต่เม่ือหญิงสาวจากบา้นไปไกลก็ไม่กลบัมาอีก 
เม่ือชายหนุ่มมองดูเดือน และนึกถึงตอนงานเพญ็เดือนสิบสองมีเทศกาล มีหนุ่มสาวมาร่วมงานกนั
อยา่งมีความสุข นึกถึงความรักของตวัเองแลว้ร้องไห้กบัเดือน ตดัพอ้ท่ีหญิงคนรักท่ีไม่เคยมาให้เห็น
หนา้เป็นปี เหมือนดาวขาดเดือนไปแลว้ 
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โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหวา่งชายและหญิง สะทอ้นให้เห็นวา่ความรักท่ีไม่มัน่คง ถึงแม้
ฝ่ายชายจะเช่ือมัน่ในความรักมากแค่ไหนแต่ถา้อีกฝ่ายผดิสัญญาและไม่ศรัทธาในรักท่ีมี ก็ยอ่มมีการ
เลิกราแลว้เกิดความเสียใจในท่ีสุด 
 

29) ล าดบัท่ี 29 
  ช่ือเพลง เพลง รักกบัพี่ดีแน่ 
  ช่ือนกัร้อง  ด า  แดนสุพรรณ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  กานท ์ การุณวงศ ์

 
 เน้ือหาเพลง “รักกบัพี่ดีแน่” 
“(ท่อน A) นาดีๆ ตอ้งใชข้า้วปลูกพนัธ์ุดี ถา้ปลูกไม่ดี ก็ท  าใหเ้สียท่ีนา 

เก็บเก่ียวไปขาย ไม่ไดร้าคา เสียเวล ่าเวลา เสียท่ีนาฟรีๆ  
ตวัเน้ือเยน็ ผวิก็เป็นยองใยไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอด๊ีพอดี 

“(ท่อน B) ถา้ควงจ๊ิกโก๋ ฮิปโป้ฮิปป้ีเหมือนแจกนัชั้นดีเสียบดว้ยดอกกญัชา 
ตวัพี่เอง ใช่คุยเบ่งทบัถมเหมือนขา้วพนัธ์ุผสมกรมการขา้วจดัมา 
ใหพ้ี่เป็นขา้ว ใหส้าวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะไดเ้ป็นพลเมืองดี 
ตวัเน้ือเยน็ ผวิก็เป็นยองใยไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอด๊ีพอดีถา้ 
ควงจ๊ิกโก๋ ฮิปโป้ฮิปป้ีเหมือนแจกนัชั้นดีเสียบดว้ยดอกกญัชา 
ตวัพี่เอง ใช่คุยเบ่งทบัถมเหมือนขา้วพนัธ์ุผสมกรมการขา้วจดัมา 
ใหพ้ี่เป็นขา้ว ใหส้าวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะไดเ้ป็นพลเมืองดี 

 
ตารางที่ 4.29 วเิคราะห์เพลงรักกบัพี่ดีแน่ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ใช่คุยเบ่งทับถมเหมือนข้าวพันธ์ุ
ผสมกรมการขา้วจดัมาให้พี่เป็นขา้ว 
ให้สาวเป็นนาผลิตผลเกิด มาจะได้
เป็นพลเมืองดี” 
 

ในเพลงกล่าวถึงการเปรียบเทียบนากบั
การปลุกข้าว เปรียบกับหญิงสาว ท่ี
หน้าตาดี เหมาะจะเป็นผลผลิตท่ีดี ก็
ควรเหมาะสมกบัผูช้าย ท่ีหนา้ตาดีๆ 

คว ามสั มพัน ธ์
แ ล ะ ชี วิ ต รั ก
ระหวา่งชายหญิง 
(รักเดียวใจเดียว) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงการเปรียบเปรยนา

ดีตอ้งไดข้า้วพนัธ์ุดี ผูห้ญิงท่ีดีๆ สวยๆ ก็ตอ้งคู่กบัผูช้ายดีๆ หากไปอยูก่บัคนไม่ดีก็เท่ากบัวา่แจกนัดีๆ 
เสียบดว้ยดอกกญัชา ไม่มีความเหมาะสมกนั แต่มีกรมการขา้ว จดัให้ผูช้ายเป็นขา้ว ฉะนั้นผูห้ญิงก็
เป็นนา เม่ืออยูด่ว้ยกนัจะใหเ้กิดเป็นคนดี 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายหญิง มีการเปรียบเทียบของมีคู่ให้เห็นภาพว่าถา้มีส่ิง
ดีๆมาอยู ่ดว้ยกนัก็จะเกิดส่ิงดีส่ิงใหม่ข้ึนมา เหมือนกบัความรัก ถา้เป็นคู่รักกนัก็จะมีส่ิงดีๆเกิดข้ึน 
 

30) ล าดบัท่ี 30 
  ช่ือเพลง เพลง รู้วา่เขาหลอก 
  ช่ือนกัร้อง  ศิรินทรา นิยากร 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  กานท ์ การุณวงศ ์

 
 เน้ือหาเพลง “รู้วา่เขาหลอก” 
 “(ท่อน A) ถึง เขา หลอกแต่ เตม็ ใจ ให ้หลอกยิม้ ขา้ง นอก ช ้า ใน 

 น ้า ค  า หวาน ท่ี ริน รด ใจเขา หลอก ใช ้ก็ รู้.. 
 ของ สูง ค่า แต่ ราคา แสน ต ่าช ้า หรือ เปล่า คิด ดู 
 น ้า ใจ รัก ท่ี ให ้เขา อยูห่รือ จะ สู้ น ้า เงิน 

“(ท่อน B)  เป็น บนั ได เป็น เรือ จา้งเป็น หน ทาง ให ้เดิน 
 เขา พบ บ่อ ทอง เขา พบ บ่อ เงินเขา จะ เมิน ไม่ วา่.. 
 รัก เขา มาก เรา ก็ ให ้เขา หมดเหลือ แต่ หยด น ้า ตา 
 หวั ใจ หววิ ก็ ปลง เสีย วา่เรา เกิด มา ใช ้เวร 

“(ท่อน B)  เป็น บนั ได เป็น เรือ จา้งเป็น หน ทาง ให ้เดิน 
 เขา พบ บ่อ ทอง เขา พบ บ่อ เงินเขา จะ เมิน ไม่ วา่.. 
 รัก เขา มาก เรา ก็ ให ้เขา หมดเหลือ แต่ หยด น ้า ตา 
 หวั ใจ หววิ ก็ ปลง เสีย วา่เรา เกิด มา ใช ้เวร 
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ตารางที่ 4.30 วเิคราะห์เพลงรู้วา่เขาหลอก 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“..เป็น บัน ได เป็น เรือ จ้างเป็น 
หน ทาง ให้ เดินเขา พบ บ่อ ทอง 
เขา พบ บ่อ เงินเขา จะ เมิน ไม่ วา่..
รัก เขา มาก เรา ก็  ให้ เขา หมด
เหลือ แต่ หยด น ้ า ตาหวั ใจ หวิว ก็ 
ปลง เสีย วา่เรา เกิด มา ใช ้เวร” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักของหญิง
สาวท่ียอมใหต้วัเองโดนหลอกใชจ้าก
ฝ่ า ย  ช า ย ท่ี เ ห็ น คุณค่ า ขอ ง ว ัต ถุ
มากกว่าความดีงามของฝ่ายหญิง  รู้
ทั้งรู้ว่าฝ่ายชาย ไม่รักแต่ก็คิดปลงว่า
เป็นกรรมท่ีควรชดใช ้

ความสัมพนัธ์ 
และชีวติรัก 
ระหวา่งชายหญิง  
(ไม่ซ่ือสัตย)์ 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงความรักท่ีบริสุทธ์ิ 

ความใสซ่ือด้วยการท่ียอมให้เขาหลอก โดยท่ีตนเองก็รู้ว่าเขานั้นหลอก ยอมให้หลอก ยอมเป็น
บนัได ยอมเป็นเรือจา้งใหแ้ก่เขา โดยท่ีเขาไม่เห็นคุณค่า และไปพบเจอกบัคนท่ีฐานะร ่ ารวยกวา่ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมความสัมพนัธ์และชีวติรักระหวา่งชายหญิงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ค่านิยมของผูห้ญิงไทยสมยัก่อน
ท่ีเป็นผูต้ามผูช้าย ไม่มีการตดัสินใจเองและบูชาในความรัก ให้ความส าคญักบัความรัก ยอมให้
หลอกทั้งๆ ท่ีรู้ และคิดไปเองวา่เป็นเวรกรรมท่ีตอ้งชดใชใ้หไ้ปแก่เขา 
 

31) ล าดบัท่ี 31 
  ช่ือเพลง เพลง ล่องใต ้
  ช่ือนกัร้อง  ชยัชนะ บุญนะโชติ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  พยงค ์มุกดา 

 
 เน้ือหาเพลง “ล่องใต”้ 
“(ท่อน A) ล่อง ใต ้ไปตามเสียง เพลง.กล่อม บรรเลงเป็นเพลงเร้าใจ. 

มนตรั์กจากแควน้แดนถ่ินแห่งกล่ินบุหงา มาลยัเมืองใตใ้ครเยือนเหมือนท่องวมิาน 
ล่องใต ้ไดเ้ป็นขวญัตาท่อง เท่ียวมา ร่ืนรมยส์ าราญ. 
งามทั้งโขดเขาเนาไพรจบัใจหว้ยหนอง คลองคานเกาะแก่งสถาน อนัวไิล.. 

“(ท่อน A) โอ ้ชุมพร ขอพรท่ีแสนสุดดีสุราษฎร์ธานีเมืองคนดี จึงสุขสดใส 
นครศรีธรรมราชอยากประกาศพระธรรมเกริกไกร 
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กระบ่ี สุขสดใสฝากหวัใจใหพ้ี่หมายปอง. 
โอ ้พงั งาคดัอุรา ใหพ้ี่งงงนั. 
ภูเก็ตเกาะสวรรคว์ลิาวณัย ์หน่ึงไม่มีสอง. 
ระนอง นอ้งจ๋าเหมือนน ้าตาของพี่ตกนอง 
เพราะตอ้ง จากนอ้งจากระนอง มาทั้งน ้าตา. 
โอ ้เมืองตรังเหมือนจะย ั้ง พี่ใหติ้ดตรึง 
แต่ คิด ถึงพทั-ลุง และสงขลา. 
สตูลปัตตานียะลาโสภี ตรึง ตรา. 
โอ ้บาง นรา..มีวาสนา คง มา อีก ที.. 
จากใต ้จะไม่ขอ เลือน.เสน่ห์ติดเตือน ชัว่เดือนและปี. 
มนตรั์กปักษใ์ตใ้จมัน่ผกูพนัเสมอ ชีวตีราบชัว่ชีพน้ี จะไม่ลืม 
 

ตารางที่ 4.31 วเิคราะห์เพลงล่องใต ้
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“โอ้  ชุมพร  ขอพร ท่ีแสนสุด ดี สุ
ราษฎร์ธานีเมืองคนดี จึงสุขสดใส
นครศรีธรรมราชอยากประกาศพระ
ธรรมเกริกไกร.กระบ่ี สุขสดใสฝาก
หัวใจให้พี่หมายปอง.โอ้ พัง งาคัด
อุรา” 

ในเพลงกล่าวถึงว ัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ในแต่ละจังหวัดในภาคใต้
ตั้ งแต่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช กระบ่ีและพงังา   

สังคม (วถีิชีวติ) 

“ล่อง ใต้ ไปตามเสียง เพลง.กล่อม 
บรรเลงเป็นเพลงเร้าใจ.มนต์รักจาก
แควน้แดนถ่ินแห่งกล่ินบุหงา มาลัย
เมืองใต้ใครเยือนเหมือนท่องวิมาน.
ล่องใต ้ไดเ้ป็นขวญั ตา.ท่อง เท่ียวมา 
ร่ืนรมยส์ าราญ.  

ในเพลงกล่าวถึงการเดินทางตาม
เสียงเพลงไปภาคใตข้องไทย กล่าววา่
ใครท่ีไดม้าเท่ียวจะตอ้งมีความสุข  

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงจงัหวดัในภาคใต ้

ใน 14 จงัหวดั ท่ีบอกเก่ียวกบัส่ิงส าคญัและความงามความน่าท่องเท่ียวในแต่ละจงัหวดั ไดก้ล่าวถึง
ของดี แต่ละจงัหวดั และแสดงความรู้สึกวา่ไม่วา่จะผา่นไปก่ีวนัก่ีปี ก็ยงัมีความผกูพนักบั ภาคใตอ้ยู่
เสมอ จะไม่มีวนัลืม 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (วถีิชีวติ) สะทอ้นถึงความเป็นอยูข่องชาวใต ้บ่งบอกของดีประจ าจงัหวดัต่างๆ และส่ิง
ท่ีคนทอ้งถ่ินสักการะบูชา เป็นการเชิญชวนใหค้นมาเท่ียวภาคใต ้
 

32) ล าดบัท่ี 32 
  ช่ือเพลง เพลง ลานเทสะเทือน 
  ช่ือนกัร้อง  สายณัห์ สัญญา 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  วฒันา พรอนนัต ์

 
 เน้ือหาเพลง “ลานเทสะเทือน” 
 “(ท่อน A)  เสียงลมพดัตึงเคลา้คลึงยอดตอง คิดถึงเน้ือทองสาวลัน่ทมเจา้จากลานเท  
 ผมนั่งรถท่องพอทัว่กรุงเทพฯก็ดีถมเถ เพราะว่ากรุงเทพฯ ลานเทนัง่เรือด่วน

เท่ียวเด๋ียวเดียวก็ถึง เขียวเอ๋ยขาวเอยแล่นเลยทุกล า มิมีโฉมงามสาวแกม้นวล 
 พี่สุดคะนึง  

 พ่อแม่ร้องไห้ทมไม่คืนทุ่งป้าลุงถามถึง หรือเพื่อน กรุงเทพฯคอยดึงผูค้นคงท่ึง
สาวทุ่งลานเท จากวนัเป็นเดือนจากเดือนเคล่ือนไปเป็นปีลัน่ทมไม่มาซกัทีพวก
พอ้งนอ้งพี่ทุกคนสนเท่ 
 รถเก๋งเพลงหวานตึกรามโอฬารสวรรคท์ั้งเพ สาธุ เจา้แม่ลานเทอยา่ให้ลัน่ทมอุม้
ทอ้งคืนทุ่ง 
 เสียเรือโครมครืนทุกคืน พี่ตรมคิดถึงลัน่ทมโฉม บงัอรโอห้ล่อนเพลินกรุง เรา
ทุ่มรักเก้อเราเซ่อยอมก้มลั่นทมเขาสูง ถึงกล้าไปเทียบคนกรุงพี่นอนสะดุ้ง
เหมือนทุ่งสะเทือน 

 “(ท่อน A) จากวนัเป็นเดือนจากเดือนเคล่ือนไปเป็นปีลัน่ทมไม่มาซักทีพวกพอ้งนอ้งพี่ทุก
คนสนเท่ รถเก๋งเพลงหวานตึกรามโอฬารสวรรคท์ั้งเพสาธุ เจา้แม่ลานเทอยา่ให้
ลัน่ทมอุม้ทอ้งคืนทุ่ง 
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เสียงเรือโครม ครืนทุกคืน พี่ตรมคิดถึง ลัน่ทมโฉม บงัอรโอห้ล่อนเพลินกรุง เรา
ทุ่มรักเกอ้เราเซ่อยอมกม้ลัน่ทมเขาสูงถึงกลา้ไปเทียบคนกรุงพี่นอนสะดุง้เหมือน
ทุ่งสะเทือน... 
 

ตารางที่ 4.32 วเิคราะห์เพลงลานเทสะเทือน 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“จากวนัเป็นเดือนจากเดือนเคล่ือนไป
เป็นปีลัน่ทมไม่มาซกัทีพวกพอ้งนอ้ง
พี่ทุกคนสนเท่” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักท่ีชายหนุ่มเฝ้า
รอหญิงสาวท่ีรัก นบัวนัรอแลว้รอเล่าก็
ไม่กลบัมาสักที ทุกคนต่างถามหา  

สังคม (วถีิชีวติ) 

“เสียงเรือโครม ครืนทุกคืน พี่ตรม
คิดถึง ลั่นทมโฉม บังอรโอ้ หล่อน
เพลินกรุงเราทุ่มรักเกอ้” 

ในเพลงกล่าวถึงความคิดถึงของชาย
หนุ่มท่ีมีใหห้ญิงสาว ท่ีไดย้นิเสียงเรือ ก็
นึกถึงคนรักข้ึนมาว่าตอนน้ีจะเป็น
อย่างไรบา้งท่ีไปเมืองหลวง จะเห็นได้
วา่ในเพลงของลูกทุ่งในสมยัก่อน  

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงผูห้ญิงชาวบา้น ท่ี

เขา้ไปอยูเ่มืองกรุง ทิ้งให้คนรักรออยูท่ี่บา้นนา เล่าเร่ืองราววิถีความเป็นอยูจ่ะกล่าวถึงชีวิตริมแม่น ้ า
ริมหว้ย หนอง คลอง บึงและความแตกต่างของวถีิชีวติและวตัถุนิยมท่ีมีในกรุงเทพฯ ท าให้เกิดความ
เป็นห่วงหญิงสาวท่ีรักกลวัวา่สาวเจา้จะอุม้ทอ้งกลบัมา  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (วถีิชีวติ) สะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมความเช่ือของคนสมยัก่อนท่ีคิดวา่การไดเ้ขา้ไปอยู่
ในเมือง กรุงจะมีแต่ความสุขสบาย แต่จริงๆ แลว้อาจจะไม่ไดเ้จอแต่ความสุขสบายเพียงเท่านั้น ยงัมี
ส่ิงต่างๆท่ีไม่รู้ มากมายและเป็นส่ิงย ัว่ยตุ่างๆท าใหเ้กิดผลเสียตามมา 
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33) ล าดบัท่ี 33 
  ช่ือเพลง เพลง ลาสาวแม่กลอง 
  ช่ือนกัร้อง  พนม นพพร 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  เกษม สุวรรณเมนะ 

 
 เน้ือหาเพลง “ลาสาวแม่กลอง” 
“(ท่อน A) ส้ินแสงดาวดุเหวา่เร่าร้อง จากสุมทุมลุ่มน ้ าแม่กลอง พี่จ  าจากน้องคนงาม แว่วหวูด

รถไฟพี่แสนอาลยัสมุทรสงคราม คงละเมอเพอ้พร ่ า คิดถึงคนงามท่ีอยู่แม่กลอง.. 
ราชการทหารเรียกใชลู้กน ้ าเค็มโอท้พัเรือไทย ฝึกเตรียมเอาไวคุ้ม้ครอง พี่ตอ้งขอลา
จากแลว้แกว้ตาลาถ่ินแม่กลอง คงหวนมาหานอ้งคนสวยแม่กลองคอยพี่กลบัมา เม่ือ
สงกรานตง์านวดับา้นแหลมเคยเท่ียวชมกบัโฉมแฉลม้เม่ือคืนขา้งแรมเมษา สรงน ้ า
ร่วมนอ้งปิดทองพระปฏิมาอธิษฐานรักอยูคู่่ฟ้าหวงัเกิดมาร่วมใจ 

“(ท่อน B) ป้อมพระจุลไกลบา้นห่างน้อง เม่ือฝนมาฟากฟ้าคะนอง ไดย้ินถึงนอ้งหรือไม่ พี่
ส่งสัญญาฝากฟ้าครวญมาจากห้วงหัวใจคือเสียงครวญหวลไห้ทหารเรือไทยยงั
ห่วงแม่กลอง 

“(ท่อน A) เม่ือสงกรานตง์านวดับา้นแหลมเคยเท่ียวชมกบัโฉมแฉลม้เม่ือคืนขา้งแรมเมษา 
สรงน ้าร่วมนอ้งปิดทองพระปฏิมาอธิษฐานรักอยูคู่่ฟ้าหวงัเกิดมาร่วมใจ 

“(ท่อน B) ป้อมพระจุลไกลบา้นห่างนอ้งเม่ือฝนมาฟากฟ้าคะนองไดย้นิถึงนอ้งหรือไม่ 
พี่ส่งสัญญาฝากฟ้าครวญมาจากหว้งหวัใจคือเสียงครวญหวลไห้ทหารเรือไทยยงั
ห่วงแม่กลอง 

 
ตารางที่ 4.33 วเิคราะห์เพลงลาสาวแม่กลอง 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ส้ินแสงดาวดุเหว่าเร่าร้องจากสุม 
ทุมลุ่มน ้ าแม่กลองพี่จ  าจากน้องคน
งามแว่วหวูดรถไฟพี่ แสนอาลัย
สมุทรสงครามคงละเมอเพ้อพร ่ า
คิดถึงคนงามท่ีอยู่แม่กลอง..ราชการ
ทหารเรียกใชลู้กน ้าเค็มโอท้พัเรือไทย
ฝึกเตรียมเอาไวคุ้ม้ครองพี่ตอ้งขอลา
จากแลว้แกว้ตาลาถ่ินแม่กลอง” 

ในเพลงกล่าวถึงการจากลาคนรักใน
จงัหวดัสมุทรสาครเพื่อไปรับใช้ชาติ 
เป็นทหาร มีความเสียใจและจะ ย ัง
คิดถึงนอ้งเสมอ 

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงชายหนุ่ม ชายชาติ

ทหารท่ีตอ้งจากลาคนรักท่ีอยูแ่ม่กลอง ไปท าหนา้ท่ีรับใชช้าติบา้นเมือง ก็ให้หวนคิดถึงความ หลงั
เคยเท่ียวงานวดั ไปสรงน ้ าพระตอนเดือนเมษายน จึงฝากเพลงไปถึงว่ายงัห่วงแม่กลองและถึงแม้
ตวัเอง จะเป็นทหารแต่ก็จะคิดถึง หญิงสาวท่ีรักเสมอ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (วิถีชีวิต) สะทอ้นให้เห็นว่าวิถีชีวิตของลูกผูช้ายไทยตอ้งเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติ 
ถึงแมจ้ะมีพนัธะ ครอบครัวหรือคนรักแต่ก็ตอ้งรับใชช้าติเพื่อปกป้องประเทศทั้งนั้น 
 

34) ล าดบัท่ี 34 
  ช่ือเพลง เพลง สวรรคช์าวนา 
  ช่ือนกัร้อง  กา้น แกว้สุรรณ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ป. ช่ืนประโยชน์ 

 
 เน้ือหาเพลง “สวรรคช์าวนา” 
“(ท่อน A) ต่ืนเถิดทรามวยัดวงใจของพี่ รุ่งสางสวา่งแลว้น่ีต่ืนเถิดคนดีอยา่มวันิทรา  

พี่แบกคนัไถไล่ควายไปสู่ทอ้งนานอ้งจงหุงขา้วคอยท่ากลบัมาแลว้จะไดกิ้น 
เหน็ดเหน่ือยเพียงใดทนไปไม่บ่นเม่ือยลา้กายาเหลือทนพี่จะผจญเพื่อแม่ยพุิน 
ถูกแดดถูกลมเหง่ือโทรมท่วมกายไหลรินแลว้พลนัมลายหายส้ินเห็นหน้ายุพิน
ช่างสุขทุกยาม 
หนา้นาเราท านาดว้ยกนัต่ืนพลนัพี่แบกคนัไถเจา้นั้นจูงควายติดตาม 
น่ีแหละสวรรคส์รรคส์ร้างหมดจดงดงาม รวงทองสีทองอร่าม มองเมฆสีคราม
เม่ือยามเยน็ โอสุ้ขใดใดท่ีไหนเทียมเท่า สวรรค์นั้นเป็นของเรา ไม่มีเร่ืองเศร้า
ความทุกข์ล าเค็ญ พวกเราทั้งผองท านามิไดว้่างเวน้บา้นนาน้ีดัง่เป็นฉิมพลีแห่ง
แดนวมิาน 
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ตารางที่ 4.34 วเิคราะห์เพลงสวรรคช์าวนา 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ต่ืนเถิดทรามวยัดวงใจของพี่รุ่งสาง
สว่างแล้วน่ีต่ืนเถิดคนดีอย่ามวันิทรา
พี่แบกคนัไถไล่ควายไปสู่ทอ้งนานอ้ง
จงหุงขา้วคอยท่ากลบัมาแลว้จะไดกิ้น
เหน็ดเหน่ือยเพียงใดทนไปไม่บ่น” 

ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตของคู่รักท่ีมี
อาชีพเป็นชาวนา ผูช้ายได้เตรียมออก 
ไปท างานและบอกหญิงสาวว่าให้
เตรียมอาหารไว ้เพื่อท่ีเสร็จจากงานจะ 
ไดก้ลบัมากินดว้ยกนั  

สังคม (วถีิชีวติ) 

“ต่ืนพลนัพี่แบกคนัไถเจา้นั้นจูงควาย
ติดตามน่ีแหละสวรรค์สรรค์สร้าง
หมดจดงดงามรวงทองสีทองอร่าม
มองเมฆสีครามเม่ือยามเยน็โอสุ้ขใด
ใดท่ีไหนเทียมเท่า” 

ในเพลงกล่าวถึงการท าอาชีพท านาท่ีมี
ท่ีท างานท่ีเป็นทอ้งนามีเพื่อนเป็นสัตว ์
มีส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม ไม่มีงานไหน
จะสุขใจไดเ้ท่าน้ี  

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตของผูช้าย 

และผูห้ญิงท่ีมีอาชีพเกษตรกรท่ีแมง้านจะหนกัหนาเพียงไรแต่ใจยงัสู้เพราะมีคนรักเคียงคู่กนั เน้ือ
เพลงเล่าผา่นส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติของทอ้งทุ่งนาท าให้คนฟังเห็นภาพความสวยงามของชนบท
ไทย 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวิต) สะทอ้นให้เห็นวา่วิถีชีวิตของคนไทยตั้งอยูบ่นพื้นฐาน แห่งความพอเพียง 
ซ่ึงเป็นจุดหลกัของคนไทยในสมยัก่อน  ท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายท ามาหากินไปตามวิถีชีวิตท่ี
ตวัเองมี และมองส่ิงรอบตวัเป็นเร่ืองท่ีดี มองโลกในแง่บวก 
 

35) ล าดบัท่ี 35 
  ช่ือเพลง เพลง สาละวนัร าวง 
  ช่ือนกัร้อง  ไวพจน์  เพชรสุพรรณ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  พงษศ์กัด์ิ จนัทรุขา 
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 เน้ือหาเพลง “สาละวนัร าวง” 
“(ท่อน A) โอ่..โอ.้เอย๊..แลว้กนัโอย๊.เอ..นัน่ แหละ หน่าย.นอ้ยออ้นแอน้ 

 แม่นม่ิงสาวสวรรคส์าละวนั ตาคมสง่าสม แทน้อ้ นอ้ง. 
 เต้ียลง สาละวนัเต้ียลง.เต้ียลง สาละวนัเต้ียลง.เต้ียลงก่อน สา ละวนัเอย๊.เอย 
 เต้ียลงแลว้ ฟังพี่สิ แอ่วเพลง พลบัพลึง ก าลงัช่อใหม่ปลูกเอาไว ้อยูใ่นแดนดง 
 รูปหล่อ เขาออก มาโคง้ 

“(ท่อน A)  ร าวง ร าวง สาละวนั. สา ละวนั ลุกข้ึนลุกข้ึน ลุกข้ึน สาละวนั  
 ลุกข้ึนก่อน สา ละวนัเอย๊. ลุกข้ึนแลว้ อา้ยขอเวา้สาวถาม บา้นเจา้ นั้นอยูท่ี่ไหน 
 ลูกสาวไผ ซ่างผูง้ามปานแยม้สอง พวงแกม้ สีชมพูอ่องต่องพี่ขอฝาก ฮกั
นอ้งพอไดบ้่ ละนาง.. 

“(ท่อน B) สา ละวนั เดินหนา้เดินหนา้ เดินหนา้ สาละวนัเดินหนา้หน่อย สา ละวนัเอย๊. 
เดินหนา้แลว้ ตาซอ้นเล็กนอ้ยเจา้ผูส้าวร่างนอ้ยลอยหนา้ ต่อไปร าใกล้ๆ   
ใจจะขาดรอนๆ 
อร-ซรเอวบางท่าทาง ดงัหงส์ฟ้อน..สา ละวนัถอยหลงัถอยหลงั ถอยหลงั สาละ
วนัถอย หลงัหน่อย  

“(ท่อน B)  สา ละวนัเอย๊.ถอย หลงัแลว้ ขอเชิญ ร าต่อเซินแม่ เซินพอ่ มาม่วนน ากนัสาละวนั น้ี 
ร าข้ึน ร าลงลุก ข้ึนแลว้ ก็ถอยหน้าถอยหลงัถา้บ่ระวงั ซิเอวเคล็ด ดอกพ่อถา้บ่
ระวงั ซิเอวเคล็ด ดอกพอ่ 

 
ตารางที่ 4.35 วเิคราะห์เพลงสาละวนัร าวง 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“โอ่..โอ.้เอย๊..แลว้กนัโอย๊.เอ..นัน่ แหละ 
หน่าย .น้อยอ้อนแอ้น  แ ม่นม่ิงสาว
สวรรค์สาละวนั ตาคมสง่าสม แท้น้อ 
น้อง. เ ต้ียลง สาละวันเ ต้ียลง.เ ต้ียลง 
สาละวนัเต้ียลง.เต้ียลงก่อน สา ละวนั
เอ๊ย.เอยเต้ียลงแล้ว ฟังพี่สิ แอ่วเพลง
พลบัพลึง ก าลงัช่อใหม่ปลูกเอาไว ้อยู่
ในแดนดงรูปหล่อ เขาออก มาโคง้ร าวง 
ร าวง สาละวนั.สา ละวนั” 

ในเพลงกล่าวถึงส่ือความเป็นอยู่ของ 
คนไทยทางภาคอีสานท่ีมีความสนุก 
สนานหลงัจากการท างาน  มีการร้อง
เพลงและท าท่าทางประกอบ ตาม
เพลง 

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงความสนุกสนาน

ของชาว ภาคอีสาน โดยในเน้ือเพลงกล่าวถึงการร่วมสนุกกนัหลงัจากเสร็จจากการท างาน มีการ้อง
เพลงและ ท าท่าทางประกอบ เช่นการยอ่ตวั การฟ้อนร า  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (วถีิชีวติ) สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ค่านิยมของคนหนุ่มสาวในสมยัก่อน  ตามงานต่างๆ ก็จะมี
การร าวง ฟ้อนร า เกิดความสนุกสานและมีการพบปะพูดคุยกนัอยา่งมีความสุข ส่วนมากใชเ้พลงร า
วงท่ีมีการ ใช้ในงานบุญ งานบวช งานแต่ง งานข้ึนบา้นใหม่  เป็นตน้เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
 

36) ล าดบัท่ี 36 
  ช่ือเพลง เพลง สาวใตไ้ร้คู่ 
  ช่ือนกัร้อง  ดาวใต ้ เมืองตรัง 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ชลธี ธารทอง 

 
 เน้ือหาเพลง “สาวใตไ้ร้คู่” 
 “(ท่อน A) คนใต ้หวัใจก็ซ่ือท าพร้ือ หาแฟนยากแท.้.... 

 หนุ่มเมืองไหน เขาก็ไม่แลหนุ่มเมืองไหน เขาก็ไม่แลติวา่แม่ ของเรา จน. 
 จน ละก็มีหวัใจคนใต ้น ้าอดน ้าทนร้องเพลง หาแฟนสักคนใครรัก สาวใตห้นา้มน 
 ล าบากล าบน ฉนัไม่วา่ อะไรล าบากล าบน ฉนัไม่วา่ อะไร 
คนใต ้ถึงด าแต่รูปจูบหอม กว่าสาวเมืองไหนลองรัก ฉนับา้งเป็นไรไดแ้นบชิด 
แลว้คงติดใจ 
เหมือนกบัไดกิ้น ลูก สะตอสะตอ เมืองตรังนั้นคงอร่อย หวาน คอเคยกินไหม 
ลูกสะตอตวัฉนั ลูกไม่มีพ่อถา้ใครมาขอ สินสอด ไม่แพงถา้ใครมาขอ สินสอด 
ไม่แพง.ใครรักสาวใต.้. 

“(ท่อน A)  หวัใจไม่แกวง่. ไม่เคยหลอกใคร เอาไปตม้แกงหนา้ตาไม่แจ่ม   
 ถึงแกม้ไม่แดงแต่ไม่เคยแกลง้ ใหใ้ครช ้าอก..  
 รักฉนัซิพี่..ถา้อยากจะมีลูกดก.เอาคนเมืองใต ้เอาไปกอดกก 
 ดีกวา่มีหมอน ไวน้อนแนบอกอยา่มาข้ีห๊ก ฉนัก็แลว้กนั. 
 ใครรักสาวใต.้.หวัใจไม่แกวง่.ไม่เคยหลอกใคร เอาไปตม้แกงหนา้ตาไม่แจ่ม 
 ถึงแกม้ไม่แดงแต่ไม่เคยแกลง้ ใหใ้ครช ้าอก.. 
 รักฉนัซิพี่..ถา้อยากจะมีลูกดก.เอาคนเมืองใต ้เอาไปกอดกก 
 ดีกวา่มีหมอน ไวน้อนแนบอกอยา่มาข้ีห๊ก ฉนั ก็แลว้กนั 
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ตารางที่ 4.36 วเิคราะห์เพลงสาวใตไ้ร้คู่ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ฉันไม่ว่า อะไรล าบากล าบน ฉนัไม่ว่า 
อะไรคนใต้ ถึงด าแต่รูปจูบหอม กว่า
สาวเมืองไหนลองรัก ฉันบา้งเป็นไรได้
แนบชิด แลว้คงติดใจเหมือนกบัไดกิ้น 
ลูก สะตอสะตอ เมืองตรังนั้นคงอร่อย 
หวาน คอเคยกินไหม ลูกสะตอตวัฉนั” 

ในเพลงกล่าวถึงผูห้ญิงท่ีรอความรัก 
เปรียบตนเองเป็นสะตอซ่ึงเป็นของดี
ของเมืองตรัง ถึงจะไม่สวยแต่ก็รัก
จริง กวา่ผูห้ญิงท่ีอ่ืน รับรองถา้ใครได้
คบ จะตอ้งติดใจ 

สังคม (วถีิชีวติ) 

“ถ้าใครมาขอ สินสอด ไม่แพง.ใครรัก
สาวใต.้.หวัใจไม่แกวง่.ไม่เคยหลอกใคร 
เอาไปตม้แกงหนา้ตาไม่แจ่ม 

ในเพลงกล่าวถึงผูห้ญิงท่ีรอให้คนมา
สู่ขอ ถ้าใครรักมาก็จะรักตอบ จะ
จริงใจไม่หลอกใคร 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงสาวท่ีมาจาก

ดินแดนใต้ของไทย  ท่ียงัหาคู่ไม่ได้ จึงมาร้องเพลงหาคู่รัก โดยบอกว่าตวัเองเป็นคนรักจริง ไม่
หลอกใคร ไม่ทิ้งใคร ถา้อยากมีลูกเยอะให้มาหาสาวใต ้รับรองจะตอ้งติดใจ และไดเ้ปรียบเทียบกบั
สะตอซ่ึงเป็นของดี ประจ าเมืองตรัง   

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (วิถีชีวิต) แสดงให้เห็นถึงค่านิยมความรักของผูห้ญิงท่ีรักใครรักจริง จริงใจไม่หลอก
ใคร และอีกหน่ึงค่านิยมของผูห้ญิงสมยัก่อนท่ีจะตอ้งเก่งงานบา้นการเรือน การหุงตม้ หาอาหารให้
ชายผูเ้ป็นสามีกิน และการเล้ียงดูลูกไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

37) ล าดบัท่ี 37 
  ช่ือเพลง เพลง สาวนาสั่งแฟน 
  ช่ือนกัร้อง  พุม่พวง ดวงจนัทร์ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  วเิชียร ค าเจริญ 
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 เน้ือหาเพลง “สาวนาสั่งแฟน” 
 

 “(ท่อน A)  หากมีเวลามาเยี่ยมบา้นนา บา้งเน้อ พี่เน้อ อย่ามวัไปเห่อแสงไฟในเมืองมัง่คัง่ 
อยา่มวัไปจอ้งติดนกัร้องคนดงั ทุ่มเงินเป็นตั้งแลว้ก็ยงัไม่ไดต้วั  
 ไดกิ้นไข่ดาวสดสดคาวคาวหอมหอมฟุ้งฟุ้ง อย่าลืมบา้นทุ่งท่ีกินผกับุง้แกงคัว่ 
เจอสาวงามทรงอยา่ไปหลงตามวั ไปควา้มามัว่ระวงัตวัหน่อยหนา 

“(ท่อน A)  เก็บเงิน ไดเ้ท่าไรแลว้พี่ลุงมาป้ามี พอ่ของพี่บ่นหา 
 เม่ือไหร่ พี่จะกลบับา้นนาช่วยส่งข่าวมาล่วงหนา้จะไดไ้หม 
 หากพี่กลบัมาซ้ือผา้ตาตา ฝากนอ้งบา้งเนอ้อยา่ใหค้อยเกอ้นะพี่อยากมีเส้ือใหม่ 
อย่าพาหญิงงามกลับมาหยาม น ้ าใจ หากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกิน  
หากพี่กลบัมาซ้ือผา้ตาตาฝากนอ้งบา้งเนอ้อยา่ใหค้อยเกอ้นะพี่อยากมีเส้ือใหม่ 

 อยา่พาหญิงงามกลบัมาหยามน ้าใจหากพามาไดแ้ต่อยา่ใหส้วยเกิน 
 

ตารางที่ 4.37 วเิคราะห์เพลงสาวนาสั่งแฟน 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“หากมีเวลามาเยี่ยมบา้นนา บา้งเน้อ 
พี่เน้ออย่ามวัไปเห่อแสงไฟในเมือง
มัง่คัง่อย่ามวัไปจอ้งติดนักร้องคนดงั
ทุ่มเงินเป็นตั้งแลว้ก็ยงัไม่ไดต้วั” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักของหญิงสาว 
ท่ีบอกกบัชายหนุ่มวา่อยา่ไปหลงแสงสี
ในเมืองหลวงท่ีท างานอยู่ อย่าไปติด
นกัร้องจนเงินตวัเองหมด  

สังคม (วถีิชีวติ) 

“เก็บเงิน ได้เท่าไรแล้วพี่ลุงมาป้ามี 
พ่อของพี่บ่นหาเม่ือไหร่ พี่จะกลับ
บา้นนาช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้
ไหมหากพี่กลับมาซ้ือผา้ตาตา ฝาก
นอ้งบา้งเนอ้” 

ในเพลงกล่าวถึงผูห้ญิงท่ีฝากไปถึงคน 
รักว่าท างานเก็บเงินไดเ้ท่าไรแลว้ มีแต่
คนท่ีบา้นถามถึง ถา้กลบับา้นอยา่ลืมซ้ือ
เส้ือผา้สวยๆกลบัมาฝากดว้ย 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงสาวบา้นนาสั่งลา 

คนรักท่ีก าลงัท างานอยู่ท่ีเมืองหลวง ฝากเตือนคนรักว่าอย่าหลงแสงสี อย่าหลงนกัร้องท่ีมีหน้าตา
สวย อยา่ลืมบา้นท่ีเราเคยอยู ่กบัขา้วท่ีเราเคยกิน ทุกคนท่ีน่ีถามหาวา่เม่ือไรจะกลบัมาหา ถา้กลบัมา
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ใหซ้ื้อเส้ือผา้ สวยๆ มาฝากดว้ยและท่ีส าคญัอยา่มาผูห้ญิงอ่ืนกลบัมาแต่ หากพากลบัมาไดแ้ต่อยา่ ให้
สวยเกิน 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (วิถีชีวิต) สะทอ้นให้เห็นถึงการเขา้เมืองหลวงเพื่อไปท างานเป็นค่านิยมของคนไทย 
สมยัก่อนซ่ึงทุกคนคิดว่าจะมีความสุขกว่าท่ีจะอยูบ่า้นของตวัเอง นอกจากน้ียงัสะทอ้นวฒันธรรม 
ความเป็นอยูข่องคนไทยในสมยัก่อนท่ีมีความเป็นอยูท่ี่แตกต่างกนั ระหวา่งเมืองกรุงกบัต่างจงัหวดั 
ท่ีมีวถีิชีวติแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง  
 

38) ล าดบัท่ี 38 
  ช่ือเพลง เพลง สาวผกัไห่ 
  ช่ือนกัร้อง  ชาตรี ศรีชล 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ชาตรี ศรีชล 

 
 เน้ือหาเพลง “สาวผกัไห่” 
“(ท่อน A) โอกาสหนา้ พี่จะมาหาใหม่ไม่ลืมคนช่ือวไิลบา้นผกัไห่อยธุยา  

แม่คุณคนสวยพี่จะมาช่วย ท านาเห็นขา้วมนัข้ึนราคา อยากมีพอ่ตาท านาดู 
พี่คนจร จะหาคู่นอนคู่ดวงแดต้องกลบัไปบอกพ่อแม่ เพื่อให้แกได้รับรู้ ลูกมี
ภรรยาไดเ้ป็นชาวนาคงน่าดูจะไดเ้ป็นยา่ เป็นปู่ เพราะเลือดไอห้นูเป็นชาวนา 

“(ท่อน A) ขา้วข้ึนราคาอย่าหลงวาจาไอเ้ส่ียหนุ่มพี่อยู่ไกลหัวใจมนักลุ้ม ร้อนรุ่มดัง่เดือน
เมษา น ้าตาลใกลม้ดอยา่ใหพ้ี่อดอาลยัหาไม่นานพี่ก็กลบัมา มาหมั้นสาวนาช่ือวา่
วไิล โอกาสหนา้เขา้พรรษาเทศกาลจงคอยพี่ก่อนไม่นานพี่กลบับา้นกรุงไกร 
พี่คนบางกอกไม่เคยคิดหลอกดัง่ค  าใครก็เพราะพี่รักปักใจ แม่สาวผกัไห่อยุธยา. 
ขา้วข้ึนราคาอย่าหลงวาจาไอเ้ส่ียหนุ่มพี่อยู่ไกลหัวใจมนักลุ้มร้อนรุ่มดัง่เดือน
เมษา น ้าตาลใกลม้ดอยา่ใหพ้ี่อดอาลยัหาไม่นานพี่ก็กลบัมา มาหมั้นสาวนาช่ือวา่
วไิล โอกาสหนา้เขา้พรรษาเทศกาลจงคอยพี่ก่อนไม่นานพี่กลบับา้นกรุงไกร 
พี่คนบางกอกไม่เคยคิดหลอกดัง่ค  าใครก็เพราะพี่รักปักใจ แม่สาวผกัไห่อยธุยา.. 
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ตารางที่ 4.38 วเิคราะห์เพลงสาวผกัไห่ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“โอกาสหน้า พี่จะมาหาใหม่ไม่ลืม
คนช่ือวิไลบ้านผกัไห่อยุธยาแม่คุณ
คนสวยพี่จะมาช่วย ท านาเห็นขา้วมนั
ข้ึนราคา อยากมีพ่อตาท านาดูพี่คนจร 
จะหาคู่นอนคู่ดวงแดต้องกลับไป
บอกพอ่แม่ เพื่อใหแ้กไดรั้บรู้...” 

กล่าวถึงวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคน
หนุ่มสาวท่ีอยู่ในเมืองกรุง และสาว
ชาวนาท่ีจงัหวดัอยุธยา ท่ีคนไกลจะไม่
ลืมกนั และจะบอกพอ่แม่มาสู่ขอ 

สังคม (วถีิชีวติ) 

“โอกาสหน้า พี่จะมาหาใหม่ไม่ลืม
คนช่ือวิไลบ้านผกัไห่อยุธยาแม่คุณ
คนสวยพี่จะมาช่วย ท านาเห็นขา้วมนั
ข้ึนราคา อยากมีพ่อตาท านาดูพี่คนจร 
จะหาคู่นอนคู่ดวงแดต้องกลับไป
บอกพอ่แม่” 

เ ป็นวิ ถี ชี วิ ต ท่ี ส่ื อ ให้ เ ห็นใน เพล ง
เก่ียวกับการท านา และวิถีของอาชีพ
ดั้ ง เ ดิมของคนไทยในสมัยก่อนท่ีมี
อาชีพท านาเป็นอาชีพหลกั 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงสาวผกัไห่ จงัหวดั

อยธุยาท่ีหนุ่มเมืองบางกอกมาหลงรักหลงัจากท่ีมาช่วยท านา ฝากเตือนวา่ขา้วข้ึนราคาก็อยา่ไปหลง
รัก เส่ียท่ีอ่ืน ใหร้อพี่กลบัมาหมั้นในวนัเขา้พรรษาหนา้  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (วิถีชีวิต) สะทอ้นถึงอาชีพหลกัของไทยไดแ้ก่การท านา โดยมีการมาช่วยท านาของ
ชาวบา้น มีการกล่าวถึงเศรษฐกิจเร่ืองขา้วท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาอยูเ่ร่ือยๆ 
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39) ล าดบัท่ี 39 
  ช่ือเพลง เพลง สาวฝ่ังโขง 
  ช่ือนกัร้อง  ปอง ปรีดา 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ค าบนั ผวิข า 

 
 เน้ือหาเพลง “สาวฝ่ังโขง” 
“(ท่อน A) โอ ้ฝ่ังล าน ้าโขง ยามเม่ือแลงค ่าลง สาวเจา้คงลงเล่นตามท่า  

สาวเจา้คงสิเพลินหนกัหนา ขอ้ยหรือมาคอยท่าสาวเจา้อยา่มวัหลงลอย 
ข้ึนจากโขงเถิดหนามาเฝ้าคอยขวญัตานอ้งอยา่ชา้เพราะเฮาเฝ้าคอย 
โขงพาใจขอ้ยน้ีเล่ือนลอยเกรงฮกัเฮาจะปล่อยใหลล่องลอยบ่กลบัคืนมา  
โอห้นอแม่สาวฝ่ังโขงขอ้ยหรือหลงคอยเจา้ฮกัสาวเจา้นั้นหนกัหนา  
ขอใหส้าวเจา้โปรดเมตตาเพียงตอบค าฮกัมาขวญัตาเจา้อยา่เอียงอาย 
ขอ้ยจากสาวฝ่ังโขงนอนหลบัตาบ่ลงคิดพะวงสาวเจา้จะหน่าย 
แมน้ไดส้าวเจา้มาแนบกายขอ้ยสิตายบ่วา่นอนคอยท่าผวาแต่กอดหมอน 
ขอ้ยจากสาวฝ่ังโขงนอนหลบัตาบ่ลงคิดพะวงสาวเจา้จะหน่าย 
แมน้ไดส้าวเจา้มาแนบกายขอ้ยสิตายบ่วา่นอนคอยท่าผวาแต่กอดหมอน 

 
ตารางที่ 4.39 วเิคราะห์เพลงสาวฝ่ังโขง 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“โอ้ หนอแม่สาวฝ่ังโขงข้อย หรือ
หลงคอยเจ้าฮกัสาวเจ้านั้นหนักหนา
ขอ ให้สาวเจา้โปรดเมตตาเพียง ตอบ
ค าฮกัมาขวญัตาเจา้อย่าเอียงอายขอ้ย 
จากสาวฝ่ังโขงนอนหลบัต าบ่ลงคิด
พะวงสาวเจา้จะหน่ายแมน้ ไดส้าวเจา้
มาแนบกายขอ้ยสิตายบ่วา่” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักของชายหนุ่ม
ท่ีมีหญิงสาวฝ่ังโขง ขอให้หญิงสาว รับ
รัก ไม่เช่นนั้นก็คงนอนไม่หลับ ถ้าได้
หญิงสาวมาอยูข่า้งกายถึงตายก็จะไม่วา่  

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงความรักของชาย

หนุ่มท่ีหลงรักสาวฝ่ังโขง ท่ีมีวถีิชีวติเม่ือค ่าลงก็ลงเล่นน ้ากนั จึงมีค าพร ่ าร าพรรณจากชายหนุ่มผูห้ลง
รักวา่ อยา่หนีหน่ายเอียงอาย จงรับรักและหากไดส้าวมากอดแนบกายก็คงสมใจนกั ถา้ไดห้ญิงสาว
มาเป็นคู่รัก ชาติน้ีถึงตายก็ไม่เป็นไร 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวิต) ท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนริมฝ่ังล าน ้ าโขง ท่ีใชแ้ม่น ้ าใน
การด ารง ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีความสุขกนัตามครรลอง มีมองหนุ่มจีบสาว มีความสุขเฮฮากนัตาม
ประสา 
 

40) ล าดบัท่ี 40 
  ช่ือเพลง เพลง สาวสวนแตง 
  ช่ือนกัร้อง  สุรพล สมบติัเจริญ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  พยงค ์มุกดา 

 
 เน้ือหาเพลง “สาวสวนแตง” 
“(ท่อน A)  สาว สวนแตงแห่งเมืองสุพรรณช่ือเสียงนอ้งมาลือลัน่ ดงัโจษจนัไปทั้งทัว่กรุง 

เพราะเขา้ประกวด เทพีสวนแตงดาวรุ่งภาพเจา้มาถึงกรุง เจ้าจึงพุ่งสู่ความ
สนใจ สาวสวนแตงเปล่ียนแปลงศกัด์ิศรีข่าวภาพนอ้งเป็นเทพี จึงไดมี้ช่ือเสียง
เกริกไกร เสียงหนงัสือพิมพ ์แมวมองหมายปองเจา้ไปสู่ดารายิ่งใหญ่ สู่กล่ิน
ไอของความลาวลัย ์

“(ท่อน B)   ข่าวสังคมเขาชมไม่สร่างวทิยตุ่างต่างมีคนขอเพลงใหฟั้งทั้งวนั  
 กลวัเจา้เพลินจนลืมสุพรรณสวนแตงแหล่งเรารักมัน่เฝ้าคอยวนัให้เจา้กลบัไป 
 สาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณพี่คิดถึงเจา้ทุกวนัคอยแจ่มจนัทร์แม่แตงร่มใบ 
พื้นดินแล้งแห้ง ไร่แตงเหมือนคนหมองไหมโ้ปรดไปเป็นขวญัใจ กลบัสู่ไร่
นะสาวสวนแตง.. 

“(ท่อน AB)  ข่าว สังคมเขาชมไม่สร่างวทิยตุ่างต่างมีคนขอเพลงใหฟั้งทั้งวนั 
 กลวัเจา้เพลินจนลืมสุพรรณสวนแตงแหล่งเรารักมัน่เฝ้าคอยวนัให้เจา้กลบัไป 
 สาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณพี่คิดถึงเจา้ทุกวนัคอยแจ่มจนัทร์แม่แตงร่มใบ 
พื้นดินแล้งแห้ง ไร่แตงเหมือนคนหมองไหมโ้ปรดไปเป็นขวญัใจ กลบัสู่ไร่
นะสาวสวนแตง 
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ตารางที่ 4.40 วเิคราะห์เพลงสาวสวนแตง 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“สาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ ช่ือเสียง
น้องมาลือลัน่ ดังโจษจนัไป ทั้งทัว่กรุง
เพราะเขา้ประกวด เทพี สวนแตงดาวรุ่ง
ภาพเจา้มาถึงกรุง เจา้จึงพุ่งสู่ความสนใจ
สาวสวนแตง เปล่ียนแปลงศกัด์ิศรีข่าว
ภาพนอ้งเป็นเทพี” 

ในเพลงกล่าวถึงหญิงสาวแห่งเมือง 
สุพรรณท่ีไปประกวดเทพีสวนแตง
แล้วได้รับรางวลัจนโด่งดังไปทั่ว
เมือง  

สังคม (วถีิชีวติ) 

“ข่าว สังคมเขาชมไม่สร่างวทิย ุต่างต่างมี
คนขอเพลงใหฟั้งทั้งวนักลวั เจา้เพลินจน
ลืมสุพรรณสวนแตง แหล่งเรารักมั่น
เฝ้าคอยวนัให้เจา้กลบัไป สาว สวนแตง
แห่งเมืองสุพรรณ” 

ในเพลงกล่าวถึงความโด่งดังของ
หญิงสาวท่ีมีการประกาศผ่านวิทย ุ
จนคนรักกลัวว่าหญิงสาวจะหลง
ความดังลืมบ้านเกิดของตวัเอง แต่
ไดแ้ค่เฝ้ารอใหห้ญิงสาวกลบัมา  

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงชายหนุ่มท่ีมีความ

รักกบัหญิงสาว วนัหน่ึงหญิงสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณบุรีเกิดมีช่ือเสียงจากการประกวดเทพี 
จึงท าใหมี้แมวมองพาไปเมืองกรุง จึงท้ิงบา้นนา ทิ้งสวนแตง และลืมสุพรรณไม่กลบัมาอีก ท าไดแ้ค่
ฟังวทิยขุ่าวสารเฝ้ารอใหค้นรักกลบัมา  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวิต) ค่านิยมของคนในสมยัก่อนท่ีนิยมเขา้เมืองมาท างาน และยิ่งมีช่ือเสียงยิ่ง
สามารถ หาเงินได้ และท่ีส าคญัเน้ือเพลงไดส้ะทอ้นถึงค่านิยมการส่ือสาร ผ่านวิทยุท่ีคนนิยมขอ
เพลงใหแ้ก่ดารา หรือผูท่ี้มีช่ือเสียง จึงเป็นส่ือส าคญัในเมืองไทยสมยัก่อน 
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41) ล าดบัท่ี 41 
  ช่ือเพลง เพลง สาวอีสานรอรัก 
  ช่ือนกัร้อง  อรอุมา สิงห์สิริ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  สุมทุม ไผริ่มปิง 

 
 เน้ือหาเพลง “สาวอีสานรอรัก” 
“(ท่อน A) นอ้งเป็นสาวขอนแก่น ยงับ่เคยมีแฟน บา้นอยูแ่ดนอีสาน 

นอ้งเป็นสาววยัอ่อน ไดแ้ต่นอนตะแคง ยามเม่ือแลงฝันหวาน 
จะมีชายใด ไผเดตอ้งการ จะมีชายใด ไผเดตอ้งการ 
หมายปองนอ้งนัน่  แมต้อ้งการจะคอย 
สาวอีสานบา้นป่า เชา้ก็ไปท านา ค ่าแลงมาเหงาหงอย 
เขาวา่นอ้งเป็นลาว เป็นสาวเมืองอีสาน ใจนอ้งนั้นเล่ือนลอย 
จงเอน็ดู  แนเ้ดอ้อา้ยเดอ้  จงปรานีนอ้งแนจัก๊หน่อย  
ฮกันอ้งบ่อยบ่อย พอนอ้งไดพ้ลอยดีใจ 

“(ท่อน A) ใจดวงเดียวท่ีนอ้งมีอยู ่ เปิดประตูใหแ้ลว้ดวงใจ 
พี่อยา่มองวา่นอ้งตอ้ยต ่า  หากจะด าก็ด าแต่กาย 
สาวอีสานมองเหม่อ นอนละเมอเหม่อคอยใจเล่ือนลอยคอยหาย  
เห็นเป็นลูกชาวนา  อา้ยจึงบ่อยากจา  บ่อยากมาหมั้นหมาย 

“(ท่อน A) คอยแรมปี นอ้งน้ีเอียงอาย  คอยคอยคอย นอ้งคอยจนอาย 
คิดแคลงแหนงหน่าย หรืออา้ยบ่อยากมาแล 
ใจดวงเดียวท่ีนอ้งมีอยู ่ เปิดประตูใหแ้ลว้ดวงใจ 
พี่อยา่มองวา่นอ้งตอ้ยต ่า  หากจะด าก็ด าแต่กาย 
สาวอีสานมองเหม่อ นอนละเมอเหม่อคอยใจเล่ือนลอยคอยหาย 
เห็นเป็นลูกชาวนา  อา้ยจึงบ่อยากจา  บ่อยากมาหมั้นหมาย 
คอยแรมปี นอ้งน้ีเอียงอาย  คอยคอยคอย นอ้งคอยจนอาย 
คิดแคลงแหนงหน่าย หรืออา้ยบ่อยากมาแล 
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ตารางที่ 4.41 วเิคราะห์เพลงสาวอีสานรอรัก 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“น้องเป็นสาวขอนแก่น ยงับ่เคย มี
แฟน บา้นอยู่แดนอีกสานน้อง เป็น
สาววยัอ่อน ไดแ้ต่นอนตะแคง ยาม
เม่ือแลงฝันหวานจะมีชายใด ไผเด
ตอ้งการ จะมีชายใด ไผเดตอ้งการ
หมายปองน้องนั่น  แมต้อ้งการจะ
คอย” 

ใน เพลงก ล่ า ว ถึ งห ญิ งส า ว
ขอนแก่นท่ี รอคอยความรัก ทุก
วนัได้แค่ฝันจะมี ชายคนไหน
มารักดว้ย  

สังคม (วถีิชีวติ) 

“สาวอีสานบ้านป่า เช้าก็ไปท านา 
ค ่าแลงมาเหงาหงอยเขาวา่นอ้งเป็น
ลาว เป็นสาวเมืองอีสาน ใจนอ้งนั้น 
เล่ือนลอยจงเอ็นดู  แน้เด้ออา้ยเด้อ  
จงปรานีน้องแนจัก๊หน่อย ฮกัน้อง
บ่อยบ่อย พอนอ้งไดพ้ลอยดีใจ” 
 

ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตของ
หญิงสาว ท่ีมีอาชีพท านา เวลา
วา่งก็ไดแ้ต่เหงาเพราะไม่มีคู่รัก 
ขอแค่มีคนมารักก็ดีใจ 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงสาวอีสานแห่ง

เมือง ขอนแก่นท่ียงัไม่เคยมีแฟน ยงัไม่เคยมีคู่ ซ่ึงมีอาชีพท านา ท่ีถึงแมต้วัจะด าเพราะท านา แต่
ภายในจิตใจนั้นเป็นคนดี และยงัรอคอยคนมารัก 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (วิถีชีวิต) สะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนในสมยัก่อน มีวิถีของการ
ท านา จะเห็นได้ว่าไม่ว่าภาคใดของไทยก็จะมีการท านา เป็นอาชีพหลกัของคนไทย ส่ือถึงความ
พอเพียง ของคนไทย 
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42) ล าดบัท่ี 42 
  ช่ือเพลง เพลง สิบหกปีแห่งความหลงั 
  ช่ือนกัร้อง  สุรพล สมบติัเจริญ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  สุรพล สมบติัเจริญ 

 
 เน้ือหาเพลง “สิบหกปีแห่งความหลงั” 
“(ท่อน A)  สิบหกปี แห่งความหลงัทั้งรักทั้งชงัทั้งหวานและขมข่ืน 

 สิบหกปีเหมือนสิบหกวนัรักเอ๋ยช่างสั้นไม่ย ัง่ยนื มีหวานมีช่ืนมีข่ืนมีขม.. 
 สิบหกปี ท่ีเธอและฉนั ครองความรักกนัสุขสันตสุ์ดเหลือข่ม 
 อุตส่าห์ถนอมน ้าใจกนัมาไม่เคยนึกวา่จะมาระทม 
 กลายเป็นสวรรคล่์มอกตรมกลดัหนอง.. 

“(ท่อน A) ไปดีเถิดนะพี่ขออวยพร ใหเ้จา้ไปดี  
 ลืมสิบหกปีเสียเถิดนะนอ้ง นึกวา่หลบัฝันชัว่พลนัเราต่ืนลืมคืนเราสอง  
 ท่ีครองความรักกนัมาถึงสิบหกปี 
 สิบหกปี แห่งความฝันทั้งท่ีเธอและฉนัจบเกมรักกนัเพียงน้ี 
 สิบหกวนัเหมือนสิบหกเดือนสิบหกเดือนเหมือนสิบหกปี 
 พี่ตรมฤดีเพราะพี่ขาดเธอ 
 

ตารางที่ 4.42 วเิคราะห์เพลงสิบหกปีแห่งความหลงั 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“สิบหกปี แห่งความหลงัทั้งรักทั้งชงั
ทั้งหวานและขมข่ืนสิบหกปีเหมือน
สิบหกวนัรักเอ๋ยช่างสั้ นไม่ย ั่งยืนมี
หวานมีช่ืนมีข่ืนมีขม..” 

ในเพลงกล่าวถึงระยะเวลาความรักของ
คู่รักท่ีเคยรักกนั มีทั้งมีความสุขดว้ยกนั 
และทุกข์ดว้ยกนั เวลา 16 ปี ของความ
รักมนัช่างสั้นเหมือนแค่ 16 วนั  

สังคม (ความรัก) 

“..สิบหกปี ท่ีเธอและฉันครองความ
รักกนัสุขสันตเ์หลือข่มอุตส่าห์ถนอม
น ้ าใจกนัมาไม่เคยนึกว่าจะมาระทม
กลายเป็นสวรรค์ ล่มอกตรมกลัด
หนอง..ไปดีเถิดนะพี่ขออวยพรให้เจา้
ไปดี” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักท่ีเคยมีความ 
สุขดว้ยกนัยาวนานถึง 16 ปี แต่ไม่คิดวา่ 
ความรักท่ีเคยสุขนั้นจะกลายเป็นความ
ทุกข์ขนาดน้ี อวยพรให้คนรักโชคดี 
หลงัจากท่ีเลิกกนั 

สังคม (ความรัก) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงความรักของคู่รักท่ี

มีระยะเวลาท่ีคบกนัถึงสิบหกปี มีทั้งความสุขและความทุกขร่์วมกนั เม่ือยอ้นนึกถึงความหลงัคร้ังท่ี
ผา่นมา คิดวา่ความรัก สิบหกปีเหมือนแค่สิบหกวนั ผา่นไปอยา่งรวดเร็ว แต่ก็รักไดจ้บลง ไดแ้ต่อวย
พรใหค้นรัก โชคดีค่านิยมของ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (ความรัก) ท่ีแสดงให้เห็นวา่มีคนท่ียงัยึดมัน่ในความรัก รักใครรักจริง ไม่ใช่รักแค่วบู
วาบ แต่ถึงแมจ้ะรักกนัยาวนานแค่ไหน สุดทา้ยเม่ือไม่มีใจให้กนั ก็ตอ้งเลิกรากนัไปเหลือแค่ความ
ทรงจ า 
 

43) ล าดบัท่ี 43 
  ช่ือเพลง เพลง หนุ่มนาขา้ว – สาวนาเกลือ 
  ช่ือนกัร้อง  ศรเพชร ภิญโญ, นอ้งนุช ดวงชีวนั 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ศรเพชร ภิญโญ 

 
 เน้ือหาเพลง “หนุ่มนาขา้ว – สาวนาเกลือ” 
“(ท่อน A) ช.บา้นของพี่ท  านาท านา ปลูกขา้ว ทุกเม่ือ 

ญ.นอ้งก็ท านาเกลือขายเกลือ เพื่อซ้ือ ขา้วกิน 
ช.บา้น ของพี่ อยูท่ี่กา-ฬสินธ์ุ 

“(ท่อน A) ญ.ส่วนตวัยพุิน อยูส่มุทร สา-คร 
ช.พี่มาเจอะคนงามคนงาม มาเท่ียวดาว คะนอง 
ญ.นบัวา่เป็นบุญของนอ้งมา พบ ท่ีพี่ทกั นอ้งก่อน 
ช.อยากไป อยูจ่งั ท่ีสมุทร สาคร 

“(ท่อน A) ญ.อยา่มาเวา้วอน พดูมากลวัไม่จริง 
ช.พี่ท  านา ปลูกขา้ว รักนอ้งสาวแกม้เร่ือ 
ญ.นอ้งก็ท า นาเกลือ 
ช.หนุ่ม นาขา้วไม่ทอดทิ้ง 
ช.ถา้พี่จะ ไปขอ ไปขอ พอ่จะวา่ อยา่งไร 
ญ.นอ้งสุดแสนดีใจ ถา้พี่ไปขอนอ้ง จริงจริง 
ช.หนุ่มนาขา้ว รับรอง ไม่ทอดทิ้ง 
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“(ท่อน A) ญ.ถา้รักนอ้งจริง อยา่ทิ้งสาวนาเกลือ 
ช.พี่ท  านา ปลูกขา้ว รักนอ้งสาวแกม้เร่ือ 
ญ.นอ้งก็ท า นาเกลือ 
ช.หนุ่ม นาขา้วไม่ทอดทิ้ง 
ช.ถา้พี่จะไปขอ ไปขอ พอ่จะวา่ อยา่งไร 
ญ.นอ้งสุดแสนดีใจ ถา้พี่ไปขอนอ้ง จริงจริง 
ช.หนุ่มนาขา้วรับรอง ไม่ทอดทิ้ง 

“(ท่อน A) ญ.ถา้รักนอ้งจริง อยา่ทิ้งสาว นาเกลือ 
 
ตารางที่ 4.43 วเิคราะห์เพลงหนุ่มนาขา้ว – สาวนาเกลือ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ช.บา้นของพี่ท  านาท านา ปลูกขา้ว  
ทุกเม่ือ 
ญ.นอ้งก็ท านาเกลือขายเกลือ เพื่อซ้ือ  
ขา้วกิน 
ช.บา้น ของพี่ อยูท่ี่กา-ฬสินธ์ุ 
ญ.ส่วนตวัยพุิน อยูส่มุทร สา-คร” 

ในเพลงกล่าวถึงอาชีพของชาย
หญิงท่ี แตกต่างกนั ฝ่ายชายมีอาชีพ
ท านาข้าว ท่ีบ้านเกิดอยุ่กาฬสินธ์ุ 
ฝ่ายหญิงมีอาชีพท านาเกลือ บ้าน
เกิดอยูท่ี่สมุทรสาคร  

สังคม (วถีิชีวติ) 

“ช.อยากไป อยูจ่งั ท่ีสมุทร สาคร 
ญ.อยา่มาเวา้วอน พดูมากลวัไม่จริง 
ช.พี่ท  านา ปลูกขา้ว รักนอ้งสาวแกม้เร่ือ 
ญ.นอ้งก็ท า นาเกลือ 
ช.หนุ่ม นาขา้วไม่ทอดทิ้ง 
ช.ถา้พี่จะ ไปขอ ไปขอ  
พอ่จะวา่ อยา่งไร 
ญ.นอ้งสุดแสนดีใจ ถา้พี่ไปขอนอ้ง  
จริงจริง 
ช.หนุ่มนาขา้ว รับรอง ไม่ทอดทิ้ง” 

ในเพลงกล่าวถึงการหยอกลอ้ของ
ชาย หญิง เก่ียวกบัความรัก มีการสู่
ขอ และสัญญาว่าถ้ารักกันจะไม่
ทอดทิ้งแน่นอน 

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงเพลงคู่ท่ีโด่งดงั

มากในสมยัก่อนจนถึงปัจจุบนั ในเน้ือเพลงกล่าวถึงชายหนุ่มท่ีมีอาชีพท านาขา้ว ไปจีบสาวท่ีมีอาชีพ
ท านาเกลือ มีการบอกจงัหวดับา้นเกิด และจะพาพอ่แม่ไปสู่ขอ ฝ่ายหญิงก็เต็มใจ และบอกวา่หากรัก
จริงก็อยา่งทิ้งกนั ฝ่ายชายรับปากวา่ไม่ทิ้งอยา่งแน่นอน 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (วถีิชีวติ) แสดงใหเ้ห็นถึงการประกอบอาชีพของคนไทยเก่ียวกบัการท านาขา้วและนา
เกลือ ซ่ึงเป็นอาชีพหลักของคนไทย และค่านิยมความรักท่ีจะเช่ือมันในตวัคนรัก ว่าจะรักกัน
ตลอดไปไม่ทิ้งกนั 
 

44) ล าดบัท่ี 44 
  ช่ือเพลง เพลง ไหนวา่ไม่ลืม 
  ช่ือนกัร้อง  ผอ่งศรี วรนุช 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  สุรพล สมบติัเจริญ 

 
 เน้ือหาเพลง “ไหนวา่ไม่ลืม” 
“(ท่อน A) ไหน วา่ ไม่ลืม…ไม่ลืมไม่เลือน เหมือนเดือนคู่ฟ้า… 

ไม่ทนัแสงเดือน จะเลือนหลีกร้อย… 
ไม่ทนัเมฆนอ้ยจะคลอ้ยผา่นมา ไม่ทนัตะวนัลบัฟ้า ก็ลืม…(ผูช้ายนะโธ่ผูช้าย..ไม่
ทนัเท่าไรก็ลืม) 

“(ท่อน A) ไหนวา่ ไม่ลืม…ไม่ลืมไม่เลือน ชัว่เดือนแหละปี… 
ไม่จริงเหมือนค า พดูเลยสักคร้ัง…ไม่จริงเหมือนดงัพดูเลยสักที  
ไม่ทนัถึงปีแลว้พี่ ก็ลืม..(ไม่ทนัถึงปีก็ลืม)  
น ้าค  าผูช้ายพดูง่ายฟังยาก…(ผูช้ายนะโธ่ผูช้าย) พดูจาซ ้ าซากปากวา่ไม่ลืม…(ปาก
วา่ไม่ลืมไม่ลืม) พอมีรักสองมาครองอกเขา…ก็พลนัทิ้งเราเปล่ียนใจหลงลืม 
น่ีแหละนิสัย ผูช้ายชอบลืม…ผูช้ายนะโธ่ผูช้าย…(ไม่ทนัเท่าไรก็ลืม)  

“(ท่อน A) ไหนวา่ ไม่ลืม…ไม่ลืมสัญญาท่ีเคยผกูพนัธ์ จะเอาแน่นอนอะไรกบัเขา…เม่ือยาม
ใกลเ้ราก็ท าปากหวาน พูดพร ่ าร าพนัวา่จะไม่ลืม… ผูช้ายนะโธ่ผูช้าย…(ไม่ทนั
เท่าไรก็ ลืม) ผู ้ชายนะโธ่ผู ้ชาย(ไม่ทันเท่าไรก็ ลืม) น ้ าค  าผู ้ชายพูดง่ายฟัง
ยาก…(ผูช้ายนะโธ่ผูช้าย) พดูจาซ ้ าซากปากวา่ไม่ลืม…(ปากวา่ไม่ลืมไม่ลืม) พอมี
รักสองมาครองอกเขา…ก็พลนัทิ้งเราเปล่ียนใจหลงลืม  
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น่ีแหละนิสัย ผูช้ายชอบลืม…ผูช้ายนะโธ่ผูช้าย (ไม่ทนัเท่าไรก็ลืม)  
“(ท่อน A) ไหนวา่ ไม่ลืม…ไม่ลืมสัญญาท่ีเคยผกูพนัธ์ จะเอาแน่นอนอะไรกบัเขา…เม่ือยาม

ใกลเ้ราก็ท าปากหวาน พดูพร ่ าร าพนัวา่จะไม่ลืม… 
ผูช้ายนะโธ่ผูช้าย…(ไม่ทนัเท่าไรก็ลืม) ผูช้ายนะโธ่ผูช้าย…(ไม่ทนัเท่าไรก็ลืม) 
ผูช้ายนะโธ่ผูช้าย…(ไม่ทนัเท่าไรก็ลืม) ผูช้ายนะโธ่ผูช้าย…(ไม่ทนัเท่าไรก็ลืม) 
ผูช้ายนะโธ่ผูช้าย…(ไม่ทนัเท่าไรก็ลืม) 

 
ตารางที่ 4.44 วเิคราะห์เพลงไหนวา่ไม่ลืม 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ไหน ว่า  ไม่ ลืม…ไม่ ลืมไม่ เ ลือน 
เหมือนเดือนคู่ฟ้า…ไม่ทนัแสงเดือน 
จะเลือนหลีกร้อย…ไม่ทนัเมฆนอ้ยจะ
คล้อยผ่านมา ไม่ทันตะวนัลับฟ้า ก็
ลืม” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักของหญิงสาว
ท่ีมีต่อชายหนุ่ม เคยสัญญาว่าจะไม่ลืม 
ความรักท่ีมีใหก้นั แต่สุดทา้ยผูช้ายก็ลืม  

สังคม (ความรัก) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงการคร ่ าครวญของ

ฝ่ายหญิงท่ีมีต่อชายอนัเป็นท่ีรัก ตอนอยูด่ว้ยกนัสัญญาวา่จะไม่ลืมกนั แต่พออยูไ่กลกนัก็ลืมง่ายดาย 
ผูช้ายทุกคนก็เป็นแบบน้ี น่ีแหละนิสัยของผูช้ายท่ีแทจ้ริง  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (ความรัก) แสดงให้เห็นวา่ค่านิยมของผูช้ายท่ีเป็นใหญ่มกัเจา้ชูมี้ผูห้ญิงไปทัว่และมา
สัญญา ไวก้บัฝ่ายหญิงวา่จะไม่มีใครและจะไม่ลืมกนั แต่ในท่ีสุดก็ลืม 
 

45) ล าดบัท่ี 45 
  ช่ือเพลง เพลง อยากดงั 
  ช่ือนกัร้อง  กงัวานไพร ลูกเพชร 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  สยาม เมืองราช 
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 เน้ือหาเพลง “อยากดงั” 
“(ท่อน A) อยากดงั ท าไมถึงอยากดงัอยากดงั ท าไมถึงอยากดงั.โอ.. โอ๊ะโอโอ๊ะโอโอโอ่

โอะ๊โอโอโอ่โอโอ.๊โอโอะ๊โอ มนุษยเ์ราน้ี มกัจะมีแปลกแปลก 
กลวัโลกจะแตก กลวัฟ้าก็จะพงั.... 

“(ท่อน A) พดูถึงคนไทย นั้นมีหลายชนิดบา้งอยากพดูองักฤษเรียนแบบฝร่ัง. 
เสียงยยู ูไอไอ ภาษาไทยลืมส้ิน ขา้วมีไม่ยกักิน ดนัไปกินขนมปัง 
อยากดงั ท าไมถึงอยากดงัอยากดงั ท าไมถึงอยากดงั.โอ.. โอ๊ะโอโอ๊ะโอโอโอ่
โอะ๊โอโอโอ่โอโอ.๊โอโอะ๊โอบา้งก็อยากร้องเพลงท าคร้ืนเครงวางโก ้
เอารูปร่างออกไปโชวนึ์กวา่โกเ้สียจงั  
บา้งก็อยูบ่า้นนอกอยากจะออกอากาศหมดค่ารถไปหลายบาทออกอากาศ ให้ทาง
บา้นฟัง 
หมดเงิน ไม่มีงานกลบัมาบา้น ล าบากนอนหงายก่ายหนา้ผากเพราะความอยากจะดงั  
อยากดงั ท าไมถึงอยากดงัอยากดงั ท าไมถึงอยากดงั.โอ.. 
โอ๊ะโอโอ๊ะโอโอโอ่โอ๊ะโอโอโอ่โอโอ๊.โอโอ๊ะโอบา้งก็คิดเลียนแบบบา้งก็แอบ
เลียนเสียง 
ใหเ้สนาะเพราะส าเนียงท าเสียง ใหน่้าฟัง  
อยากจะใหร้ ่ าลือไดมี้ช่ือหอมฟุ้งทั้งนอกกรุง ในกรุงช่างหมายมุ่ง ก็กนัจงั 
ถึงมีช่ือลือลัน่ ก็ไม่ทนัเขาแลว้ 

“(ท่อน A) ครู สุรพลเสียงแจ๋วถึงตายแลว้ ก็ยงัดงั 
อยากดงั ท าไมถึงอยากดงัอยากดงั ท าไมถึงอยากดงัอยากดงั ท าไมถึงอยากดงั
อยากดงั ท าไมถึงอยากดงั 
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ตารางที่ 4.45 วเิคราะห์เพลงอยากดงั 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ท าไมถึงอยากดัง โอ..โอ๊ะ...มนุษย ์
เราน้ี มกัจะมีแปลกแปลกกลวั โลกจะ
แตก กลวัฟ้าก็จะพงั พูดถึงคนไทย นั้น
มีหลายชนิดบา้ง อยากพูดองักฤษเรียน
แบบฝร่ัง.เสียงยูยู ไอไอ ภาษาไทยลืม
ส้ินขา้ว มีไม่ยกักิน ดนัไปกินขนมปัง
อยากดงั ท าไมถึงอยากดงั” 
 

ในเพลงกล่าวถึงค่านิยมของคนว่ามี
ความอย ากดัง  อย าก เ ลี ยนแบบ
ชาวต่างชาติ พูดภาษาองักฤษ ไม่กิน
ข้าวหันไปกินขนมปังแทน จึงเกิด
ค าถามวา่ท าไมถึงอยากดงั  

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงค่านิยมท่ีคนไทย

หนัไปเลียนแบบวฒันธรรมต่างชาติ ทั้งวฒันธรรมการพูดภาษาต่างชาติ วฒันธรรมการกินขนมปัง
แทนขา้ว วฒันธรรมการร้องการเตน้ ท่ีตอ้งโชวร่์างกายตวัเอง ใช้เงินเพื่อเดินทางไปตามวตัถุนิยม
ต่างๆ จึงเกิดค าถามวา่ท าไมยอมท าทุกอยา่งเพื่อความดงั 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (วถีิชีวติ) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยมของคนไทยท่ีเลียนแบบวฒันธรรมของต่างชาติซ่ึง
มีทั้ง ดา้นดีและไม่ดี ส่วนท่ีดีเร่ืองภาษาหรือการแสดงออกควรน ามาปรับ พฒันาให้เขา้กบัวิถีชีวิต
ของตวัเอง แต่ส่วนท่ีไม่ดีก็ท  าใหค้นเราลุ่มหลง หมดเงินหมดทองไปกบัวตัถุนิยม  
 

46) ล าดบัท่ี 46 
  ช่ือเพลง เพลง อยา่ลืมเมืองไทย 
  ช่ือนกัร้อง  เพลิน  พรหมแดน 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  เพลิน  พรหมแดน 
  
 เน้ือหาเพลง “อยา่ลืมเมืองไทย” 

“(ท่อน A) อยา่ลืมเมืองไทย อยา่ลืมเมืองไทยอยา่ลืมเมืองไทย  
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หนุ่มไทยสาวไทยเด็กไทยจ าไวใ้ห้ทุกๆคน อยา่ไดรั้งเกียจอย่าหยามหยา่เหยียด
จะมีหรือจน 
หญิงชายชาวไทยทุกคนอยา่ไดลื้มตนคนไทย 

“(ท่อน A) ไดอ้ยูเ่มืองกรุงเจริญดีจริง อยา่หยิง่ผยองเห็นคนบา้นนาป่าคลองโง่งมเป็น 
ดงัเหมือนควาย 
กินหมูแกม้โป่งอยา่เมินคนกินหอยโข่งเผาไฟ 
นัน่โตะ๊เกา้อ้ียิง่ใหญ่อยา่ข่มคนไทยหากินเชา้เยน็ 
สะเน็คๆ ฟิตๆ งูๆ ปลาๆ ฟังเพลงไทยแลว้อยา่ส่ายหนา้ฉนัฟังเพลงไทยไม่เป็น  
ทีเพลงฝร่ังไดเ้ป็นวรรคเป็นเวรนิยมวา่ดีวา่เด่นอวดท าเป็นลืมของไทย 
แม่คุณทูนหวัไดผ้วัต่างชาติต่างศาสนาอยา่ลืมปฏิมาวดัวาอารามของไทย 
ไปเรียนเมืองนอกกลบัมาบางกอกอยา่ลืมหลงไป 
วา่ตนเป็นผูย้ิง่ใหญ่ฟุตฟิตโฟไฟจมลืมไทยแลนด ์

 
ตารางที่ 4.46 วเิคราะห์เพลงอยา่ลืมเมืองไทย 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“อย่าข่มคนไทยหากินเช้าเย็นสะเน็คๆ 
ฟิตๆ งูๆ ปลาๆ ฟังเพลงไทยแล้ว อย่า
ส่ายหนา้ฉนัฟังเพลงไทยไม่เป็น ทีเพลง
ฝร่ังไดเ้ป็นวรรคเป็นเวรนิยม วา่ดีวา่เด่น
อวดท าเป็นลืมของไทย” 

ในเพลงกล่าวถึงค่านิยมต่างชาติท่ีเขา้
มามีบทบาทในไทย ทั้งการพูด เตือน
ว่า เปล่ียนค่านิยมจนลืมความเป็น
ไทย  

สังคม (วถีิชีวติ) 

“อยา่ลืมเมืองไทย อยา่ลืมเมืองไทย อยา่
ลื ม เ มื อ ง ไทย  ห นุ่ ม ไทยส า ว ไท ย 
เ ด็ กไทยจ า ไว้ให้ ทุ กๆคน  อย่ า ได ้
รังเกียจอย่าหยามหย่าเหยียดจะมีหรือ
จนหญิงชายชาวไทยทุกคนอย่าได้ลืม
ตนคนไทย” 

ในเพลงกล่าวถึงการตกัเตือนว่าอย่า
ลืม เมืองไทย อย่าดูถูกหรือรังเกียจ
คนจน และท่ีส าคญัอย่าลืมความเป็น
ไทย  

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงการรักและภูมิใจ

ในบา้นเกิด ซ่ึงเป็นประเทศไทยของตวัเอง ไม่วา่จะไปไดดี้ในต่างแดน เรียนจบมาจากเมืองนอก ก็
อยา่อวดลืมวา่ตน เป็นคนไทย อยา่ดูถูกคนจน อยา่หลงค่านิยมต่างชาติ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (วถีิชีวติ) แสดงให้เห็นวา่เพลงสมยัก่อนวฒันธรรมความนิยมในต่างแดนต่างประเทศ 
เกิดข้ึนอยา่งมากมาย ท าใหค้นไทยลืมวฒันธรรมของตนเอง 
 

47) ล าดบัท่ี 47 
  ช่ือเพลง เพลง ออ้นจนัทร์ 
  ช่ือนกัร้อง  ศรชยั เมฆวเิชียร 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ฉลอง ภู่สวา่ง 

 
 เน้ือหาเพลง “ออ้นจนัทร์” 
“(ท่อน A) จนัทร์เอ๋ย จนัทร์เจา้ก่อนเคย ขอขา้วขอแกง 

แต่วนัน้ี ขอแหวนพลอยแดงผกูมือนอ้งขา้แลว้จนัทร์จะวา่อยา่งไร  
ขอชา้งมีงา..ขอมา้สักตวัไม่ได.้. 
กราบไหวว้อนขอละครร าไทย ขอเอามาใหน้อ้งขา้จะไดห้ดัร า.. 
เฮือ ฮือ เฮือ ฮือ เฮือเฮือ ฮึ ฮือ ฮึ เฮ่ือ.. 

“(ท่อน A) จนัทร์เอ๋ย ช่วยดว้ยไดย้นิแลว้ช่วย..รับค า  
หมดทางฝืนแมขื้นใจด าขา้คงร้องไหเ้พราะคงไม่ไดแ้จ่มจนัทร์.. 
ขอเพชรแพงๆขอแบงค ์สักเรือก าป่ันอยา่เงียบง าขอทองค าสักตนั 
ขอเอามาหมั้นสักสองสามวนัจะคืนเฮือ ฮือ เฮือ ฮือ เฮือเฮือ ฮึ ฮือ ฮึ เฮ่ือ.. 

“(ท่อน A) จนัทร์เอ๋ย ช่วยดว้ยไดย้ินแลว้ช่วย..รับค า หมดทางฝืนแมขื้นใจด าขา้คงร้องไห้
เพราะคงไม่ไดแ้จ่มจนัทร์.. 
ขอเพชรแพงๆขอแบงค ์สักเรือก าป่ันอยา่เงียบง าขอทองค าสักตนั 
ขอเอามาหมั้นสักสองสามวนัจะคืนเฮือ ฮือ เฮือ ฮือ เฮือเฮือ ฮึ ฮือ ฮึ เฮ่ือ 
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ตารางที่ 4.47 วเิคราะห์เพลงอยา่ลืมเมืองไทย 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“จนัทร์เอ๋ย ช่วยดว้ยไดย้ินแลว้ช่วย ..
รับค าหมดทางฝืนแม้ขืนใจด าข้าคง
ร้องไห้เพราะคงไม่ไดแ้จ่มจนัทร์..ขอ
เพชรแพงๆขอแบงค์ สักเรือก าป่ัน 
อยา่เงียบง าขอ ทองค าสักตนัขอเอามา 
หมั้นสักสองสามวันจะคืนเฮือ ฮือ 
เฮือ ฮือ เฮือเฮือ ฮึ ฮือ ฮึ เฮ่ือ” 

ในเพลงกล่าวถึงความเช่ือท่ีมีต่อดวง 
จนัทร์ เป็นการส่ือถึงวตัถุธรรม ท่ีจะ
ออ้น ขอเพชร ขอเรือ  ขอทองค า ขอ
ของต่างๆเพื่อเอามาหมั้นสาวท่ีรัก 
แลว้จะคืน 

สังคม (ความเช่ือ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงการออ้นวอนขอ

จนัทร์ในส่ิงท่ีตอ้งการ การขอแกว้แหวนเงินทองมาเพื่อใชห้มั้นหมายสาวท่ีพึงใจ ขอยืมมาก่อนเม่ือ
ใชเ้สร็จแลว้จะคืนให ้ดวงจนัทร์ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (ความเช่ือ)เป็นการกล่าวถึงค่านิยมความเช่ือของเพลง หรือเป็นบทอาขยานใน
สมยัก่อน ท่ีใชใ้นการ กล่อมเด็ก ในเพลงน้ีไดเ้อามาเปรียบกบัความรัก ขอยืมส่ิงท่ีมีค่าจากดวงจนัทร์
มาก่อน เพื่อใชห้มั้นสาวท่ีรัก 
 

48) ล าดบัท่ี 48 
  ช่ือเพลง เพลง อีสาวทรานซิสเตอร์ 
  ช่ือนกัร้อง  ออ้ยทิพย ์ปัญญาธร 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ชลธี ธารทอง 

 
 เน้ือหาเพลง “อีสาวทรานซิสเตอร์” 
“(ท่อน A)  ฉนัคนชาวนา หนา้ตาเซ่อฟังทรานซิสเตอร์ ก็พอ ใจ.. 

ไปไหน ก็เอาไปดว้ยข้ึนเขาลงหว้ย ก็เอาไป 
ฟังเพลง ตะลุงบา้นนาฟังเพลง ตะลุงบา้นนา เขาวา่เราบา้ ช่างเขาปะไร 
บา้นนาไม่โก ้สเตริโอไม่มีใช ้ถึงมี ก็ไม่สน เปิดแต่เพลงสากลฟุ๊ตฟิตโฟไฟว ์
พวกฉนั มนับา้เห่อชอบทรานซิสเตอร์ ลูกทุ่งไทยดนตรี  
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เล้ียงควายไถนา หนา้เก่ียวขา้วเปิดฟังกนัอา้ว สบายใจ.. 
“(ท่อน A) คุณพอ่ ฉนัชอบฟังข่าวฉนักบัพี่สาว ไม่สน ใจ 

ฟังเพลง ตะลุงบา้นนาฟังเพลง ตะลุงบา้นนา บางทีก็บา้ ฟังไปร้องไป 
สาวทรานซิสเตอร์ วา่งนะเออรักฉนัไหมรักกนั ไม่ผดิหวงั ขอเพลงใหฟั้งฉนัก็พอใจ 
หดัร้องเพลงใหเ้ก่งประกวดร้องเพลงวดัไหน เราก็ไป 
เล้ียงควายไถนา หนา้เก่ียวขา้วเปิดฟังกนัอา้ว สบายใจ.. 
คุณพอ่ ฉนัชอบฟังข่าวฉนักบัพี่สาวไม่สนใจ 
ฟังเพลง ตะลุงบา้นนาฟังเพลง ตะลุงบา้นนาบางทีก็บา้ ฟังไปร้องไป 
สาวทรานซิสเตอร์ ว่างนะเออรักฉันไหมรักกนั ไม่ผิดหวงั ขอเพลงให้ฟังฉันก็
พอใจหดัร้อง เพลงใหเ้ก่งประกวดร้องเพลงวดัไหน เราก็ไป 

 
ตารางที่ 4.48 วเิคราะห์เพลงอสีาวทรานซิสเตอร์ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ฉันคนชาวนา  หน้าตา เ ซ่อฟัง 
ทรานซิสเตอร์ ก็พอ ใจ..ไปไหน ก็
เอาไปด้วยข้ึนเขาลงห้วย ก็เอา ไป
ฟังเพลง ตะลุงบ้านนาฟังเพลง 
ตะลุงบ้านนาเขาว่าเราบ้า ช่างเขา
ปะไร” 

ในเพลงกล่าวถึงชาวนาท่ีมีวิถีชีวิต
เรียบง่าย ชอบฟังวิทยุ ซ่ึงจะพกติดตวั
ตลอด ถึงใครจะวา่บา้ก็ไม่สนใจ  

สังคม (วถีิชีวติ) 

“คุณพอ่ ฉนัชอบฟังข่าว ฉนักบั
พี่สาว ไม่สนใจฟังเพลง ตะลุงบา้น
นาฟังเพลง ตะลุงบา้นนาบางทีก็บา้ 
ฟังไปร้องไปสาวทรานซิสเตอร์ 
วา่งนะเออรักฉนัไหมรักกนั ไม่
ผดิหวงั” 

ใ น เ พ ล ง ก ล่ า ว ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ข อ ง
ครอบครัวท่ีมีพ่อชอบฟังข่าว ตวัเอง
และพี่สาว  ชอบฟัง เพลงบ้านนา 
บางคร้ังฟัง ไปก็ร้องเพลงไปด้วย 
และยงัไม่มีคนรัก ถา้ใครสนใจ มารัก
กนัไดไ้ม่ผดิหวงั 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
  



147 

 

จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงสาวชาวนาหนา้ตา

ไม่ดีชอบฟังทรานซิสเตอร์มาก ใครจะให้ไปไหนก็ไดแ้ต่ตอ้งเอาทรานซิสเตอร์ไปฟังดว้ย เพราะฟัง
ข่าว  ฟังเพลงไทย  เพลงสากลเพลงฝร่ังไม่สนใจ ชอบเพลงไทยเพลงบา้นนา ถา้พอใจมากก็จะหัด
ร้องไปดว้ย ถา้มีการประกวด ร้องเพลงท่ีวดัไหน ก็จะไปและถา้ใครสนใจมารักก็ยินดี รับรองไม่
ผดิหวงั 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวิต) แสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ วิถีของชาวนาท่ีรักความเรียบง่าย ฟังวิทยุ
ทรานซิสเตอร์ เพื่อฟังข่าวสาร  ฟังเพลง ตามแบบหนุ่มสาวบา้นนา มีความสุขกนัตามประสามีเพลง
ฟัง ก็ไม่หวงัอะไร ใหม้ากมายและส่ือถึงค่านิยมแห่งความพอเพียงท่ีมีแค่ไหนก็ใชแ้ค่นั้น ไม่เคยอาย
ใคร  
 

49) ล าดบัท่ี 49 
  ช่ือเพลง เพลง ไอห้นุ่มตงัเก 
  ช่ือนกัร้อง  ไพรวลัย ์ลูกเพชร 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ชลธี ธารทอง 

 
 เน้ือหาเพลง “ไอห้นุ่มตงัเก” 
“(ท่อน A) ไอห้นุ่มตงัเกร่อนเร่หาปลาล่องลอยนาวา เห็นน ้ากบัฟ้าเป็นเพื่อน... 

ลากอวนจบัปลา กลางทะเล 
นอนบนตงัเก แรมเดือนผวิคล ้าด าเป้ือน คาว ปลา... 

“(ท่อน A) หุ่น ก็ไม่งามลุ่มล่ามเหลือเกินสาวแลก็เมิน เคอะเขิน ไม่หนัมองหนา้... 
จบัปลาหาง่าย เตม็ล าจีบแม่คนงาม หวานตาผมจนปัญญา ส้ินดี 
มี แฟน กบัเขา หน่ึงคนหนา้ มล เรียนราม ค าแหงปีส่ี... 

“(ท่อน B) คนลูกน ้าเคม็ เหมือนกนัเคยมีสัมพนัธ์ หลายปีป่านน้ีเขาลืม เราแลว้ก็ไม่รู้... 
เหม่อมองทะเลยิง่เศร้ารัญจวนเห็นนกนางนวล โผผนิบินหวนคอยคู่... 

“(ท่อน A) สั่งลมทะเล บอกคนงามจบจากเรียนราม โฉมตรูกลบัมาเป็นครูสอนเด็กบา้นเรา 
มีแฟนกบัเขาหน่ึงคนหนา้ มล เรียนราม ค าแหงปีส่ี... 

“(ท่อน B)คนลูกน ้าเคม็ เหมือนกนัเคยมีสัมพนัธ์ หลายปีป่านน้ีเขาลืม เราแลว้ก็ไม่รู้... เหม่อ
มองทะเลยิ่งเศร้ารัญจวนเห็นนกนางนวล โผผินบินหวนคอยคู่...สั่งลมทะเล 
บอกคนงามจบจากเรียนราม โฉมตรูกลบัมาเป็นครูสอนเด็กบา้นเรา... 
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ตารางที่ 4.49 วเิคราะห์เพลงไอห้นุ่มตงัเก 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ไอ้หนุ่มตังเกร่อนเร่หาปลาล่องลอย
นาวา เห็นน ้ ากบัฟ้าเป็นเพื่อน ลากอวน
จบัปลา กลางทะเลนอนบนตงัเก แรม
เดือนผวิคล ้าด าเป้ือน คาว ปลา” 

ในเพลงกล่ าว ถึงวิ ถี ชี วิตของ
ชาวประมง ท่ีท างานด้วยการหา
ปลา มีน ้ ากับฟ้าเป็นเพื่อน ต้อง
นอนกลางทะเลตากแดดตากลม
ตวัด าและมีกล่ินของคาวปลาติด
ตวั 

สังคม (วถีิชีวติ) 

“คนลูกน ้ าเค็ม เหมือนกนัเคยมีสัมพนัธ์ 
หลายปีป่านน้ีเขาลืม เราแลว้ก็ไม่รู้” 

ในเพลงกล่ าว ถึงวิ ถี ชี วิตของ
ชาวประมงท่ีมีความรักแต่ก็ผ่าน
มาหลายปี ตอนน้ีคงลืมกนัไปแลว้ 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงชายหนุ่ม

ชาวประมง ลูกทะเล ท่ีมีวิถีชีวิตออกหาปลาตามทะเล ตวัด า ผมเผา้รุงรัง เพราะท างานตากแดดตาก
ลม แต่ก็คิดถึง คนรักท่ีเรียนอยู่ท่ีรามค าแหงปีส่ีท่ี  ฝากบอกว่าเรียนจบแล้วให้รีบกลบัมาเป็นครูท่ี
บา้น แต่ก็ไม่รู้วา่ คนรักจะลืมกนัหรือยงั  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวิต) แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของวิถีความเป็นอยู ่ของชาวประมง ซ่ึงจะกล่าวถึง
อาชีพของ ชาวประมง ท่ีด ารงชีวิตโดยอาศยัอยู่บนเรือประมงเป็นเวลานานเพื่อจบัปลา หาปลาเพื่อ
ขายและด ารงชีวติ ต่อไป  

 
50) ล าดบัท่ี 50 

  ช่ือเพลง เพลง ฮกัสาวขอนแก่น 
  ช่ือนกัร้อง  พนม นพพร 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  เกษม สุวรรณเมนะ 
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เน้ือหาเพลง “ฮกัสาวขอนแก่น” 
“(ท่อน A) ไปทัว่แควน้แดนอีสานไปร่วมงานพื้นบา้นหมอแคนหนุ่มหมอล า.. 

 ร าเตย้งานขอนแก่นเป็นหมอแคนช่วยเป่าแคนน า 
 เจอนวลนอ้งงามกระไรยิม้ละมยัย ัว่ใจหนุ่มหมอล า  
 เจา้ผอ่งพรรณงามเหมือนจนัทร์ยามค ่า เรือนผมงามดกด าน่าแล 

“(ท่อน B)    โอ.้.โอล้ะเนอ้..โอล้ะเนอ้นวลเอยขอ้ยเพิ่งเคยมาขอนแก่นคลอเสียงแคนตะแล่นแตร 
 แร่นแตร แร่นแตร แล ้แล แล ้แลแล่นแตรแล ้แล แล ้แล แล่นแตรแล ้แล แล ้ 
 แล  แล่นแตร 
 ตะลึงแล โอแ้ม่เน้ือเยน็งามแทเ้บ่ิงตาแลบ่วายเวน้ งามเหลือเน้ือเยน็ ฮกัแรกเห็น   
 ขอ้ยอยากเป็นแฟน มาเถิดนอ้งเป็นคู่ใจจงร่วมไปเป็นคู่กบัหมอแคนขอ้ยเวา้ขอ้ย   
 ฮกัแม่สาวขอนแก่นใจหมอแคนบ่ลืมเจา้เลย 

“(ท่อน B)    โอ.้.โอล้ะเนอ้..โอล้ะเนอ้นวลเอยขอ้ยเพิ่งเคยมาขอนแก่นคลอเสียงแคนละแล่นแตร 
 แล่นแตร แล่นแตร แล ้แล แล ้แลแล่นแตรแล ้แล แล ้แล แล่นแตรแล ้แล แล ้แล     
 แล่นแตร ตะลึงแลโอแ้ม่เน้ือเยน็งามแทเ้บ่ิงตาแลบ่วายเวน้งามเหลือเน้ือเยน็ฮกั  
 แรกเห็นขอ้ยอยากเป็นแฟน 
 มาเถิดนอ้งเป็นคู่ใจจงร่วมไปเป็นคู่กบัหมอแคนขอ้ยเวา้ขอ้ยฮกัแม่สาวขอนแก่น      
 ใจหมอแคนบ่ลืมเจา้เลย  

 

ตารางที่ 4.50 วเิคราะห์เพลงฮกัสาวขอนแก่น 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ไปทั่วแคว้นแดนอีสานไปร่วมงาน
พื้นบา้นหมอแคนหนุ่มหมอล า..ร าเตย้
งานขอนแก่นเป็นหมอแคนช่วยเป่า
แคนน า” 

ในเพลงกล่าวถึงความเป็นอยูข่องภาค
อีสาน ท่ีมีงานพื้นบา้นของหมอแคน 
ชาวบ้านจะมาร่วมงานและเป่าแคน
ในงาน 

สังคม (วถีิชีวติ) 

“โอ้แม่เน้ือเย็นงามแท้เบ่ิงตาแลบ่วาย
เวน้งามเหลือเน้ือเย็นฮกัแรกเห็นข้อย
อยากเป็นแฟนมาเถิดน้องเป็นคู่ใจจง
ร่วมไปเป็นคู่กบัหมอแคนขอ้ยเวา้ขอ้ย
ฮกัแม่สาวขอนแก่นใจหมอแคนบ่ลืม
เจา้เลย” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักของผูช้ายท่ี
มี ต่อผู ้หญิงเ ม่ือเ ห็นค ร้ังแรกและ
อยากจะใชชี้วติร่วมกนั 

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้า่ เป็นเพลงท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัวถีิชีวติของชาวอีสานซ่ึงจะมีงานประจ าปี งานพื้นบา้นหมอแคน คนในชุมชนจะมาร่วมงาน 
และสนุกสนานกนั ภายในงานจะมีการพบรักของผูช้ายและผูห้ญิงตั้งแต่แรกเห็นและมีความคิด
อยากจะ ใชชี้วติร่วมกนั 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมทางสังคม (วิถีชีวิต) ท่ีทางภาคอีสานจะมีงานประจ าปี งานหมอแคนและชาวบา้นจะมา
ร่วมงานถือ เป็นวถีิชีวติท่ีชาวอีสานท าเป็นประจ าทุกปี 
 
ตารางที่ 4.51 แสดงการจ าแนกเน้ือหาเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า

เร่ืองตามค่านิยมของสังคมไทย ยุคสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2533 
จ  านวน 50 เพลง 

 

เนือ้เพลง จ านวน (เพลง) ร้อยละ 
1)  ดา้นค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวติรักระหวา่ง 
     ชายและหญิง 
     (1)  รักเดียวใจเดียว      4  เพลง  (44.4%)           
     (2)  ไม่ซ่ือสัตย ์            3 เพลง   (33.3%) 
     (3)  ผูช้ายจีบผูห้ญิง      2 เพลง   (22.2%) 

9 18.00 

2)  ดา้นค่านิยมทางการเมือง - - 

3)  ดา้นค่านิยมของสังคม 
     (1)  ถีชีวติ                    30 เพลง  (81.0%) 
     (2)  ความเช่ือ                 4 เพลง  (10.8%) 
     (3)  ความรัก                   2 เพลง  (5.4%) 
 (4)  การเปรียบเทียบ       1 เพลง  (2.7%) 

37 74.00 

4)  ดา้นค่านิยมของวฒันธรรม  
     (1)  ศาสนา                     4 เพลง   

4 8.00 

5)  ดา้นค่านิยมของเศรษฐกิจ - - 
รวม 50 100.0 
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จากตารางท่ี 4.51 เน้ือหาของเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผา่นการเล่าเร่ือง
ตามค่านิยมของสังคมไทย ยุคสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2533 จ  านวน 50 เพลง 
พบว่า ดา้นค่านิยมของสังคม  มีค่ามากท่ีสุด จ านวน 37  เพลง คิดเป็นร้อยละ 74.00 รองลงมา คือ 
ดา้นค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวติรักระหวา่งชายและหญิง จ านวน 9 เพลง คิดเป็นร้อยละ 18.00
และดา้นค่านิยมของวฒันธรรม จ านวน 4 เพลง คิดเป็นร้อยละ 8.00 
 4.3.1.2 ช่วงท่ี 2 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2534-2540 
 51) ล าดบัท่ี 51 

  ช่ือเพลง กบัขา้วเพชฒฆาต   
  ช่ือนกัร้อง ขวญัจิต ศรีประจนัต ์
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง จ๋ิว พิจิตร 

 
 เน้ือหาเพลง “กบัขา้วเพชฒฆาต” 
“(ท่อน A) วนัน้ีเป็นงานวนัเกิดกินเล้ียงกนัเถิด สนุกกนัดี  

นอ้งท าอาหาร ตอ้งการเล้ียงพี่กบัขา้ววนัน้ี อร่อยถึงใจ 
เออ๊.. เออ.. เออ.. เออ..เออ.. เอ่อ.. เอย๊.. 

“(ท่อน A) เร่ืองฝีมือท ากบัขา้วใครไม่สู้ฉนัคนเขาเล่ืองลือกนั ทั้งเหนือใต ้
วนัน้ีรวมกลุ่ม กนัทั้งหนุ่มสาวทั้งอาหารหวานคาว ท าไว ้ 
ไม่ตอ้งลงขนักินกนัเถิดวนัน้ีเป็นงานวนัเกิดฉนั ไม่เป็นไร ขอเชิญล้ิมรสเขา้มา 
ทดลองวา่ฝีมือของนอ้งเด็ดแค่ไหน  
ผดัเผด็แมวด า ตม้ย  าชา้งเฮย้ แกงจืดเน้ือค่าง กบักอไผ ่
ฉู่ฉ่ีคางคก ล่ะทั้งจ้ิงจกป้ิงทั้งตุ๊กแกผดัขิง ลิงยดัไส้ ลูกปืนแกงส้มรสกลมกล่อม 
เกาเหลาลูกบอมบใ์ส่หอมหวัใหญ่ ฆอ้นผดัพะแนงชะแลงเปร้ียวหวาน  
กระบองทอดมนัหวัขวานชุบไข่ ชุบไข่ซุปลูกระเบิด ใส่ใบบวับก สะละหมัน่มีด
พกห่อหมกปืนใหญ่ 
ของหวานก็มีรสดีเด่นคืออีโตแ้ช่เยน็ แสบไส้ ตะพดหวานกรอบ จอบแช่อ่ิม 
นะถา้ไม่เช่ือลองชิม จะติดใจ ทั้งตน้ตาลเช่ือม ตน้กลว้ยฉาบ แกงบวดอีดาบ ฉนัก็
ท าได ้มะพร้าวหรือก็ใส่กนัไปทั้งเปลือกกินแลว้ตาเหลือกพากนัหลงใหล 
เชิญตามสบาย เฮอะ หายห่วงกินแลว้ทอ้งร่วงกนัทุกราย. 
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ตารางที่ 4.52 วเิคราะห์เพลงกบัขา้วเพชฒฆาต 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
เร่ืองฝีมือท ากบัขา้วใครไม่สู้ฉนั คนเขา 
เล่ืองลือกัน ทั้งเหนือใตว้นัน้ีรวมกลุ่ม 
กนัทั้งหนุ่มสาวทั้งอาหารหวานคาว ท า
ไวไ้ม่ตอ้งลงขนักินกนัเถิด 

ในเพลงกล่าวถึงฝีมือการท ากับข้าว 
ทั้งอาหารคาวและหวาน ซ่ึงไม่มีใคร
สามารถเปรียบได ้ 

สังคม (วถีิชีวติ) 

วันน้ีเป็นงานวันเกิดกินเล้ียงกันเถิด 
สนุกกนัดีนอ้งท าอาหาร ตอ้งการเล้ียงพี่
กบัขา้ววนัน้ี อร่อยถึงใจ 

ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตของคนไทย 
เม่ือมีวนัส าคญั จะมีการเล้ียงฉลอง 
ซ่ึงจะท าอาหารกนัเองในครัวเรือน 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้า่ เป็นเพลงท่ีกล่าวถึง

ฝีมือการท าอาหาร แสดงฝีมือการท ากบัขา้วทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ท่ีเปรียบเป็นอาวุธใน
การท าให ้คนท่ีกินทอ้งเสีย แฝงความคิดในแง่ลบ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมทางสังคม (วิถีชีวิต) ท่ีสังคมไทยมกัจะมีการท าอาหารกนัเองในครัวเรือน เม่ือถึงงานวนั
ส าคัญ จะมีงานเล้ียงฉลอง และร่วมรับประทานอาหารท่ีท ากันเองเพื่อเพิ่มความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว 
 
 52) ล าดบัท่ี 52 

  ช่ือเพลง ขา้วไม่มีขาย 
  ช่ือนกัร้อง ศรเพชร ศรสุพรรณ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง โผผนิ พรสุวรรณ 

 
 เน้ือหาเพลง “ขา้วไม่มีขาย” 
“(ท่อน A) พี่เป็นคนจนจึงตอ้งจ าทน ท างานเหน่ือยแรง  

 เหมือนดงักรรมบนัดาลนงคค์ราญ โอย๊..ก็แกลง้ 
 เรียกสินสอดเสียแพงใหพ้ี่แต่ง โอย๊..เงินไม่มี 
 ไร่นาท่ีท าเวรกรรม โอย๊..ก็แกลง้ 
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 มนัเกิดความแหง้แลง้แหง้แลง้ ไปเสียทั้งปี 
 แหงนมองดูฟ้า กม้หนา้ มองดินอีกที 
 พี่ยากจนเช่นน้ี จะรักพี่ไดไ้หมเอย 
 พี่จนปัญญาจะแต่งนอ้งมา เป็นแฟนอยา่งไร 
 ขา้วในนาปีน้ี โถพี่ ไม่มีจะขาย 
 จะขายววั ขายควายพี่ก็อาย คนเขาจะนินทา 
 รักเจา้ก็รัก ยากนกัโอย๊..“(ท่อน A)คราวน้ี  
 กลวันอ้งจะหน่ายหนีตอนน้ี พี่จนหนกัหนา 
 คิดดูเถิดนอ้ง พี่ตอ้งทนทรมาน 
 พี่ยากจนเหลือคณานอ้งจ๋า รักพี่บา้งไหมเอย 
 พี่จนปัญญาจะแต่งนอ้งมา เป็นแฟนอยา่งไร 
 ขา้วในนาปีน้ี โถพี่ ไม่มีจะขาย 
 จะขายววั ขายควายพี่ก็อาย คนเขาจะนินทา 
 รักเจา้ก็รัก ยากนกัโอย๊..คราวน้ี 
 กลวันอ้งจะหน่ายหนีตอนน้ี พี่จนหนกัหนา 
 คิดดูเถิดนอ้ง พี่ตอ้งทนทรมาน 
 พี่ยากจนเหลือคณานอ้งจ๋า รักพี่บา้งไหมเอย 

 
ตารางที่ 4.53 วเิคราะห์เพลงขา้วไม่มีขาย 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ขา้วในนาปีน้ี โถพี่ ไม่มีจะขายจะขาย
ววั ขายควายพี่ก็อาย คนเขาจะนินทา 
รักเจา้ก็รัก” 

ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตของคนท านา 
ซ่ึงปีน้ีไม่มีขา้ว ท าให้ชาวนายากจน 
ส่งผลต่อการด าเนินชีวติท่ีติดขดั 

สังคม (วถีิชีวติ) 

“พี่ เ ป็นคนจนจึงต้องจ าทน ท างาน
เหน่ือยแรงเหมือนดงักรรมบนัดาลนงค์
คราญ โอ๊ย..ก็แกล้งเรียกสินสอดเสีย
แพงให้พี่แต่ง โอ๊ย..เงินไม่มีไร่นาท่ีท า
เวรกรรม 

ในเพลงกล่าวถึงคนจนซ่ึงตอ้งท างาน
หา เ งิน เพื่ อ แ ต่ ง ง าน  ซ่ึ ง ถ้ า ห าก           
ไม่มีเงิน ก็จะไม่สามารถแต่งงานได ้
เ น่ื อ งจ ากสั งคมไทย มีการ เ รี ยก
สินสอดก่อนแต่งงาน 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
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บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้า่ วิถีชีวิตของชาวนา
ข้ึนอยู่กบัผลผลิต หากไม่มีขา้วก็จะให้ชาวนาเกิดความยากจน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตใน
ทุกๆ เร่ือง ซ่ึงในเพลงกล่าวถึงเร่ืองความรัก 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยมทางสังคม (วิถีชีวิต) กล่าวถึงคนท านาท่ีจะไปขอหญิงสาวแต่งงาน แต่ดว้ยความจนจึงไม่มี
สินสอดราคาแพงไปแต่งงาน ขา้วในนาก็ไม่มีขาย จะขายววัขายควาย ก็อายคนอ่ืน 
 
 53) ล าดบัท่ี 53 

  ช่ือเพลง เพลง คนข่ีหลงัควาย 
  ช่ือนกัร้อง ดาว บา้นดอน 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ดาว บา้นดอน 

 
 เน้ือหาเพลง “คนข่ีหลงัควาย” 
“(ท่อน A) กลุม้ ใจจริงจริงรัก ผูห้ญิง หญิงก็ ไม่สน  

เรามนัคนจนแม่หนา้มน จึงไม่มอง 
เราคน จนไร้ เงิน ไร้เงิน ไร้ทอง 
สาวก็ไม่มองเพราะเราจน กระเป๋าแบน 
คนรวยรวย เขา คงซ้ือนอ้งดว้ย เงินแสน 
เรามนัคนจนคงไม่ได ้นอ้งเป็นแฟน 
คนมี เงินเข ข่ี รถเบน็ซ์ รถแวนด์ 
เราข่ีหลงัควายตามทอ้งนา มนัน่าข า 
ฝนตกมาตอ้งไถนา ด านา หนา้ด า 
งาน จะหนกั ไม่หว ัน่ท า ทั้งวนั แต่เชา้ ยนัค ่า 
ถึง จะเหน่ือย แค่ไหนท าเร่ือยไป ไม่เคยบ่น ซกัค า 
โธ่เอ๋ย เวรกรรมไม่ท า ก็ไม่ มีกิน 
โอโ้ชค ชะตาวาสนา เราเกิด มาจน 
คิดข้ึนมาน ้าตา มนัไหลริน 
จะมี สาว ใดสนใจ รักไม่สูญส้ิน 
ขอเป็นทาสเธอจะรักเธอ เพียงคนเดียว.. 

“(ท่อน A) โอ ้โชค ชะตาวาสนา เราเกิด มาจน 
คิด ข้ึนมาน ้าตา มนัไหล ริน 
จะมี สาว ใดสน ใจ รักไม่ สูญส้ิน 
ขอ เป็นทาสเธอจะรักเธอ เพียงคน เดียว 
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ตารางที่ 4.54 วเิคราะห์เพลงคนข่ีหลงัควาย 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“กลุม้ ใจจริงจริงรัก ผูห้ญิง หญิงก็ ไม่
สนเรา มนัคนจนแม่หนา้มน จึงไม่มอง
เรา 

ในเพลงกล่าวถึงค่านิยมความรัก ท่ี
ผู ้ชายมีต่อผู ้หญิงคนหน่ึงแต่ผู ้หญิง
สนใจแต่เงินทอง ไม่สนใจคนจน 

สังคม (ความรัก) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกบัค่านิยมความรักได้

วา่ ชายหนุ่มบา้นนาท่ีมีอาชีพท านา ชอบผูห้ญิงคนหน่ึง แต่ผูห้ญิงกลบัมองชายเป็นคนจนไร้เงินไร้
ทอง หนัไปมองท่ีคนรวย คนมีเงินมากกวา่จึงท าใหช้ายโทษโชคชะตาวาสนาท่ีรักใคร ก็ไม่มีใครรัก 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยม ทางสังคม (ความรัก) ท่ีมีการกล่าวถึงการด าเนินชีวิตของคนจน ท่ีมีความรัก แต่ไม่มีเงิน จึง
ไม่สามารถสู้คนรวยท่ีมีเงินทองได ้แสดงถึงค่านิยมการเลือกคู่ของผูห้ญิง 
 
 54) ล าดบัท่ี 54 

  ช่ือเพลง เพลง ค าเตือนของพี่ 
  ช่ือนกัร้อง ไพรวลัย ์ลูกเพชร 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สุรพล สมบติัเจริญ 

 
 เน้ือหาเพลง “ค าเตือนของพี่” 
“(ท่อน A) ก่อนจะอ าลานอ้งนางบา้นนาของพี่นอ้งเอ๋ยโปรดฟังให้ดีค  าเตือนของพี่น้ีมาจาก

ใจ พี่ห่างเพียงตวัหัวใจพี่น้ีอยู่ใกล้ ถึงแมพ้ี่จะห่างไกลมิใช่ว่าใจพี่จะห่างตาม.. 
ก่อนจะอ าลาน ้ าตาพี่รินใหลร่วงแสนรักแสนห่วงพุ่มพวงจนทรวงน้ียอกเหมือน
เหน็บดว้ยหนาม 
เจ็บแปลบแสบใจเหลือทนจนมิอาจห้ามก่อนลาน้องแม่โฉมงามพี่ขอห้ามเตือน 
สักนิดเถิดกลอย.. 

“(ท่อน A) ชัง่เหน็บแนมแกมประชดอรุณเอ๋ยแบบบดของแม่ชัง่หยดชัง่ยอ้ย โอน้กเขาท่ีเคย
หนออยา่เลยลืมคู่แม่นกเขาท่ีเคยคูอยูท่ี่คูโคนข่อย แกม้ท่ีพี่เคยจูบหนอเคยลูบเคย
คล าน้องจงถนอมแกม้งาม อยา่ให้มนัช ้ าเป็นรอย อยา่ให้เป็นขีดเป็นข่วนอยา่ให้
ผวินวลนอ้งคล ้าไอผ้วิตรงใหนท่ีมนัด านอ้งจงถนอมมนัหน่อย 
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นอ้งจงเอาแป้งคอยลูบอยา่ใหใ้ครจูบซ ้ ารอย.. ก่อนจะอ าลานอ้งนางบา้นนาของพี่
นอ้งเอ๋ยโปรดฟังใหดี้ค าเตือนของพี่แมน้มีค่านอ้ย 
โปรดจงท าตามแมว้นัละนิดละหน่อยนอ้งจะมีค่าเลิศลอยสูงกวา่เพชรพลอยเป็น
ดาวบา้นนา.. 

 
ตารางที่ 4.55 วเิคราะห์เพลงค าเตือนของพี่ 
 

เนือ้เพลง การ
ตีความหม

าย 

ค่านิย
มที่
ปราก
ฎ 

“โฉมงามพี่ขอหา้ม เตือน สักนิดเถิดกลอย..ชัง่เหน็บแนมแกมประชดอรุณเอ๋ย
แบบบดของแม่ชัง่หยดชัง่ยอ้ยโอน้กเขาท่ีเคยหนออยา่เลยลืมคู่แม่นกเขาท่ีเคย
คูอยูท่ี่คูโคนข่อยแก่มท่ีพี่ เคยจูบหนอเคยลูบเคยคล านอ้งจงถนอมแกม้งามอยา่
ใหม้นัช ้าเป็นรอย 

ใ น เ พ ล ง
ก ล่ า ว ถึ ง
ค ว า ม รั ก
ของผู ้ชาย
ท่ี มี ต่ อ
ผูห้ญิง ให้
ดูแลตวัเอง
ใ ห้ ดี  
อ ย่ า ไ ด้
แปรเปล่ีย
น ใ จ ต า ม
ไ ป กั บ
ผูช้ายอ่ืนท่ี
เ ข้ า ม า
เก่ียวพนั 

สังคม 
( ค ว า
มรัก) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
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บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกบัค่านิยมความรักท่ี
ผูช้ายมีต่อผูห้ญิง มีการตกัเตือนและบอกใหดู้แลตวัเองให้ดี รักษาตวัเองให้มีคุณค่า ไม่วา่จะมีคนอ่ืน
มาเก่ียวพนัก็อยา่ลืมความรัก ท่ีมีใหก้นั  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น
ค่านิยม ทางสังคม (ความรัก) ส่ือถึงการมัน่คงในความรัก ย  ้าเตือนให้ถนอมกายถนอมใจ คอยคนรัก
กลบัมา อยา่ใหใ้ครมาจูบซ ้ า  
 
 55) ล าดบัท่ี 55 

  ช่ือเพลง เพลงจะขอก็รีบขอ   
  ช่ือนกัร้อง ศิรินทรา นิยากร 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง กานท ์การุณวงศ ์
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 เน้ือหาเพลง “จะขอก็รีบขอ” 
“(ท่อน A) แน่หรือ พี่จ๋า บอกวา่ จะมาขอหมั้น ปีน้ีฤกษดี์วนัจนัทร์ นอ้งนบัวนัตั้งตา รอ .. 

อกหวาม หวัน่ไหวหวัน่ใจ ผูช้ายรูปหล่อ อายเพื่อน อายแม่ อายพ่อ กลวัจะ 
รอ เกอ้ เหมือนสายบวั .. 

“(ท่อน B)น้อง อายเขานะคนชกั นินทา กนัทัว่ ชาวบา้น ว่าอะไรไม่กลวั กลวั ใจ ของพี่ 
หนกัหนา ..   จะขอ ก็รีบขอ อยา่รอ ให้ถึงปีหนา้ของอ่ืน นั้นข้ึนราคา แต่ค่าตวั
นอ้ง รับรองเหมือนเดิม ... 

“(ท่อน B) แน่หรือ พี่จ๋า บอกวา่ จะมาขอหมั้น ปีน้ีฤกษดี์วนัจนัทร์ นอ้งนบัวนัตั้งตา รอ .. 
อกหวาม หวัน่ไหว หวัน่ใจ ผูช้ายรูปหล่อ อายเพื่อน อายแม่ อายพ่อ กลวัจะรอ 
เกอ้ เหมือนสายบวั .. 

“(ท่อน B) นอ้ง อายเขานะ คนชกั นินทา กนัทัว่ ชาวบา้น ว่าอะไรไม่กลวั กลวั ใจ ของพี่ 
หนกัหนา..  จะขอ ก็รีบขอ อยา่รอ ให้ถึงปีหนา้ ของอ่ืน นั้นข้ึนราคา แต่ค่าตวั
นอ้ง รับรองเหมือนเดิม 

 
ตารางที่ 4.56 วเิคราะห์เพลงจะขอก็รีบขอ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 

“แน่หรือ พี่จ๋า บอกว่า จะมาขอหมั้น 
ปีน้ีฤกษ์ดีวนัจนัทร์น้องนับวนัตั้ งตา 
รอ จะขอ ก็รีบขออยา่รอ ให้ถึงปีหนา้ 
ของอ่ืน นั้นข้ึนราคา แต่ค่าตวัน้อง 
รับรองเหมือนเดิม” 

ใน เพลงได้ก ล่ า ว ถึ งว ัฒนธรรม
ประเพณีไทยเร่ืองการแต่งงานท่ีมี
การไปสู่ ขอหญิงสาวให้เป็นการ
ถูกตอ้งตามท านองครองธรรม และมี
การบอกฝ่ายชายให้รีบมาขอ ถึงฤกษ์
ดีแล้ว ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี 
ค่าสินสอดก็ยงัไม่เปล่ียนแปลง 

วั ฒ น ธ ร ร ม 
(ขนบธรรมเนียม) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกบัวฒันธรรม ค่านิยม

ความรัก กล่าวถึงการกระเซ้าเยา้แหย่ และการตดัพอ้ของผูห้ญิง ท่ีบอกผูช้ายว่าถา้จะมาขอ ก็ให้รีบ 
มาขอ เพราะอายท่ีคนมาถาม แต่ฝ่ายหญิงก็หาไดส้นใจเท่ากบัความรัก ท่ีผูช้ายมีต่อตนวา่ยงัรักมัน่คง
หรือไม่ เพราะยงัไม่มาสู่ขอสักที โดยค่าสินสอดยงัราคาเท่าเดิม ถึงแม้ว่าของเศรษฐกิจจะเป็น
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อยา่งไรก็ตาม มีความหมายเป็นนยัวา่ผูห้ญิงยงัรัก ยงัมีใจให้ชายคนรักเช่นเดิมตลอดมิไดแ้ปรเปล่ียน
ไปตามกาลเวลา 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม ทางวฒันธรรม (ขนบธรรมเนียม) ของไทยเก่ียวกบัการหมั้นและแต่งงานท่ีถูกตอ้งตามหลกั
ประเพณี เน่ืองจากตอ้งมีการยกขนัหมากมาสู่ขอตามธรรมเนียมของไทย และอีกนยัหน่ึงคือการมี
ความรักท่ี มัน่คงของหญิงท่ีมีต่อชาย ไม่วา่จะไรจะเปล่ียนแปลงก็ยงัรอคนรักเหมือนเดิม 
 
 56) ล าดบัท่ี 56 

 ช่ือเพลง เพลง ชมทุ่ง 
 ช่ือนกัร้อง  เพลิน พรหมแดน 
 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  เพลิน พรหมแดน 

 
 เน้ือหาเพลง “ชมทุ่ง” 
“(ท่อน A) เฮ่เฮ ้ฮาฮา้ เสร็จจากงานนาแลว้เม่ือเวลาเยน็ๆ  

เป่าขลุ่ยแลว้พาเจา้ทุยเดินเล่น ลมพดัเยน็ๆ มาเดินเล่นไปตามคนันา 
แสนสุขใจนัง่บนหลงัควาย ควายก็และเล็มหญา้  
นัน่กบร้องโอบอบ๊อยูก่ลางนา เสียงเขียดร้องจา้น่ะเม่ือเวลาฝนพร า 
นกนอ้ยบินจร นกเขาคืนคอนก็เม่ือตอนจะค ่า  
ลมทุ่งพดัโชยช่ืนฉ ่า สาวๆ อาบน ้าอยูท่ี่ล  าประโดง  
นกกระยางยา่งเดินเหลียวมองจอ้งหาปลาตวัโก่ง 
นัน่ปูนบัร้อย นัน่ตวัหอยโขง ฝ่ังล าประโดงสาวยงัคงลอยคอ 
เขียวเหลืองเรืองรอง ขา้วรวงสีทองมองไสวชูช่อ 
นัน่คนัไถ เอะนัน่ใครยกยอ เสียงกอไผสี่ซอฟังเป็นเพลงตะลุง 
มัน่หมายใจปอง ถา้ไดน้วลเน้ือทองมาข่ีหลงัควายชมทุ่ง 
คงสุขคงสันต ์ทั้งวนัยนัรุ่ง เตน้จงัหวะตะลุงบนหลงัควายในยามเยน็ 

“(ท่อน A) เฮ่เฮ ้ฮาฮา้ เสร็จจากงานนาแลว้เม่ือเวลาเยน็ๆ  
เป่าขลุ่ยแลว้พาเจา้ทุยเดินเล่น ลมพดัเยน็ๆ มาเดินเล่นไปตามคนันา 
แสนสุขใจนัง่บนหลงัควาย ควายก็และเล็มหญา้  
นัน่กบร้องโอบอบ๊อยูก่ลางนา เสียงเขียดร้องจา้น่ะเม่ือเวลาฝนพร า 

  



160 

 

ตารางที่ 4.57 วเิคราะห์เพลงชมทุ่ง 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“เฮ่เฮ ้ฮาฮา้ เสร็จจากงานนาแลว้เม่ือ
เวลาเยน็ ๆ เป่าขลุ่ยแลว้พาเจา้ทุยเดิน
เล่น ลมพดัเย็น ๆ มาเดินเล่นไปตาม
คนันา  
 

ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตของชาวนา ท่ี
ใชชี้วติอยูก่บัทอ้งไร่ทอ้งนา  มีความสุข
กบัส่ิงรอบตวัทั้งควายท่ีตวัเองเล้ียงไว้
ใชง้านและคนันาท่ีท างานอยูทุ่กวนั 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกบัวิถีชีวิตของชาวนา

ไดว้า่ อาชีพชาวนาใชชี้วิตอยูก่บัทอ้งไร่ทอ้งนา เม่ือเสร็จงานแลว้ก็มีเวลาพกัในไร่นา มีความสุขกบั
ส่ิงรอบตวั ทั้งสัตวท่ี์เล้ียงไวใ้ช้งานไดแ้ก่ควาย มีความสุขอยูก่บัการเป่าขลุ่ย เดินเล่นตามคนันา ท า
ใหแ้สดงใหเ้ห็นวา่ชาวนาใชชี้วติอยา่งมีความสุขกบัส่ิงรอบตวั 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม ทางสังคม (วิถีชีวิต) เน่ืองจากเพลงน้ีไดส้ะทอ้นวิถีชีวิตของชาวนาออกมาหลายอิริยาบท 
เม่ือเสร็จจากการท างานแลว้ ชาวนามีวิถีชีวิตท่ียงัอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัทั้งคนันา และมีความสุข
อยูก่บัสัตวต่์างๆในไร่นา 
 
 57) ล าดบัท่ี 57 

 ช่ือเพลง เพลง ซากรักบึงพระราม 
 ช่ือนกัร้อง  โรม ศรีธรรมราช 
 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  เริง ภิรมย ์

 
 เน้ือหาเพลง “ซากรักบึงพระราม” 
“(ท่อน A) บา้นเดิมฉนัอยู ่อยธุยา คนรักจากมาโสภาอยูแ่ดนวไิล 

เธอลืมสัญญาเธอลืมวาจา ท่ีใหไ้วฉ้นัตกหลุมพรางเหมือนกวางหลงไพร 
ฉนัตกเหวใจเธอไม่น าพา มองเห็นกรุงเก่าฉันเศร้าใจจงัเห็นซากหักพงัเม่ือคร้ัง 
สงครามพม่า 
เหมือนเธอเผาใจแลว้เธอทิ้งไป ไม่กลบัมาทิ้งความทรุดโทรมแสนตรมวญิญา 
ไม่กลบัยอ้นมา รักษาซ่อมใจ 
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อยธุยาดินแดนท่ีแสนศกัด์ิสิทธ์ิหลวงพอ่ มงคล บพิตรศกัด์ิสิทธ์ิ เราเคยเล่ือมใส 
องคพ์ระเจดียแ์ม่ศรี สุริโยทยัเราเคยขอพรวอนไหวใ้หด้วงใจ เรารักคงมัน่ 

“(ท่อน A) จ าไดค้ร้ังหน่ึง ท่ีบึงพระรามบึงน ้าสีครามร่มไทร แผใ่บคุม้กั้น 
เราเคยพะนอเราเคยเคลา้คลอ เม่ือคืนนั้นเคยหนุนตกันางท่ามกลางแสงจนัทร์ 
เคยพลอดรักกนั ท่ีบึงพระราม 
 

ตารางที่ 4.58 วเิคราะห์เพลงซากรักบึงพระราม 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“มองเห็นกรุงเก่าฉันเศร้าใจจงัเห็น
ซากหักพงัเม่ือคร้ัง สงครามพม่า.
เหมือนเธอเผาใจแลว้เธอทิ้งไป” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักโดยเปรียบกบั
สถาปัตยกรรมท่ีมีประวติัศาสตร์การ
พ่ายแพส้งครามเหมือนกับความรักท่ี
ตวัเองเจอมา โดยท่ีถูกผูห้ญิงทิ้งไป 

ความสัมพนัธ์และ
ชีวติรักระหวา่งชาย
และหญิง 
(ไม่ซ่ือสัตย)์ 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงได้ว่า เน้ือเพลงมีการ

เปรียบเทียบ ความรักกบัสถาปัตยกรรมท่ีถูกท าลายไปพร้อมสงคราม เหมือนกบัความรักท่ีตวัเองมี
แต่ถูกคนรัก ตีจากและลืมสัญญา มีการพรรณนาถึงอิริยาบทในสถานท่ีต่างๆท่ีเคยรักกนั ท าให้เห็น
ภาพชดัเจนข้ึน 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม ความสัมพนัธ์และชีวติรักของชายหญิง ในเพลงกล่าวถึงความรักท่ีเคยรักกนัแต่หลงัจากท่ีอีก
ฝ่าย หนีไปเมืองกรุงและไม่กลบัมาท าใหเ้กิดการพรรณนาถึงอดีตท่ีเคยมีความรักอยา่งมีความสุข ส่ือ
ถึงความไม่มัน่คงในความรักของชายและหญิง 
 
 58) ล าดบัท่ี 58 

 ช่ือเพลง เพลง ด่วนพิศวาส 
 ช่ือนกัร้อง  ผอ่งศรี วรนุช 
 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  สุรพล สมบติัเจริญ 
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 เน้ือหาเพลง “ด่วนพิศวาส” 
“(ท่อน A) เสียง รถด่วน ขบวนสุดทา้ยแวว่ดงั ฟังแลว้ใจหายหวัใจ นอ้งน้ีแทบขาด 

พี่จ๋าลาแลว้นอ้งแกว้ ตอ้งจ านิราศดัง่ ถูกสายฟ้าฟาดหวัใจ นอ้งจะขาดแลว้  
น ้ าตาหลัง่รินรดหยดซ ้ าอาบนองสองปรางชุ่มฉ ่า เอ่อลน้ท่วมทน้ดวงแกว้ หวัใจ
สั่นหววิเม่ือตอ้งลมฉิวพดัแผว่เสียง หวดูรถดงัแวว่ฟังแลว้มนับาดใจ 
พี่จ๋านอ้งขอลาก่อนลาแลว้ เคหาหอ้งนอนท่ีเคย พกัผอ่นอาศยั 
นอ้งเป็นผูแ้พแ้พรั้ก สุดหกัหา้มใจ ขืนอยู ่ดูหนา้พี่ไปนอ้งคงช ้าใจ ตายแน่พี่จ๋า 

“(ท่อน A) เสียง รถด่วน ขบวนสุดทา้ยบอกเตือน เหมือนก าหนดหมายหยาดน ้ าตาไหลนอง
หนา้ขออ าลาแลว้ ดวงแกว้มณีล ้าค่าหาก วา่แมน้ชาติหนา้มีจริง ค่อยเจอกนั 

 
ตารางที่ 4.59 วเิคราะห์เพลงด่วนพิศวาส 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“เสียง รถด่วน ขบวนสุดทา้ยแวว่ดงั ฟัง
แล้วใจหายหัวใจ น้องน้ีแทบขาด.พี่จ๋า
ลาแล้วน้องแก้ว ต้องจ านิราศดั่ง ถูก
สายฟ้าฟาดหัวใจ น้องจะขาดแล้ว.น ้ า 
ตาหลัง่ รินรดหยดซ ้ าอาบนองสองปราง
ชุ่มฉ ่าเอ่อลน้” 

ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตของหญิง
สาวผูมี้ความรัก แต่คนรักกลบัตอ้ง
ลาจากไป พร้อมกับรถไฟขบวน
สุดทา้ยจึงท าให ้เสียใจ  

ความสัมพนัธ์และ
ชีวติรักระหวา่งชาย
และหญิง 
(รักเดียวใจเดียว) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกบัความรักกบัวิถีชีวิต

การสัญจรของรถไฟ หญิงสาวมีความรักและให้คุณค่ากบัความรักแต่ตอ้งมาเสียใจเพราะคนรัก จาก
ไปพร้อมกบัเสียงรถไฟขบวนสุดทา้ย เพลงน้ีเปรียบเทียบสัญลกัษณ์ของการจากลากบัเสียงของ
รถไฟ และมีการขอร้องกบัโชคชะตาวา่หากชาติหนา้มีจริงขอใหก้ลบัมารักกนัอีก 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม ความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหวา่งชายและหญิง เสียงเพลงท่ีกล่าวถึงความรักท่ีมัน่คงของ
หญิงท่ีมีต่อชายท่ีรัก เปรียบการจากลากับเสียรถไฟขบวนสุดท้าย ท่ีคนรักก าลังจะจากลาและ
เดินทางไปโดยจะไม่หวน กลบัมาแต่หญิงสาวก็ยงัคงมัน่คงกบัความรักจนอธิษฐานถึงชาติหน้าให้
กลบัมาเจอกนัใหม่ 
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 59) ล าดบัท่ี 59 
 ช่ือเพลง เพลง ดาวลูกไก่ 
 ช่ือนกัร้อง  พร ภิรมย ์
 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  บุญสม อยธุยา 

 
 เน้ือหาเพลง “ดาวลูกไก่” 
“(ท่อน A) โอชี้วติคิดไฉน วา่ใครหนอใครลิขิต ประกาศิตของศิวะหรือของพระพรหมเจา้ 

วา่ต่างก าเนิดเกิดมา พอลืมตามองโลกบา้งมีโชคบา้งอบัโชค มีสุขโศกปนเศร้า 
จอมนราพิสุทธ์ ท่านสอนพุทธบริษทัเป็นธรรมะปรมตัอ่านถึงอ านาจกรรมเก่า 
วา่กุสะลาธรรมา มนุษยเ์กิดมามีสุข อกุสะลาพาใหทุ้กข ์ดงัไฟท่ีลุกรุมเร้า  
บา้งก่ึงดีก่ึงชัว่ เพราะตวัของตวัมัว่วุน่สร้างทั้งบุญทั้งบาป เหมือนค าท่ีฉาบดว้ยขาว 
ผมมิใช่บณัฑิต อนัมีจิตสิเหน่หาท่ีจะเป็นนกัเทศนา มาเจรจาย ัว่เยา้ 
จิตตั้งศรัทธาสาทก เร่ืองยาจกยากจนมีตากบัยายสองคนปลูกบา้นอยูบ่นเชิงเขา 
แกเล้ียงแม่ไก่อู มีลูกอยูเ่จด็ตวัเชา้ก็ออกริมร้ัว จิกกินเมด็ถัว่เมด็ขา้ว 
เวลามีเหยี่ยวเฉ่ียวโฉบนงัแม่ก็โอบปีกอุม้ กางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเขา้
เลา้ แม่ไก่จะปลอบขวญัลูกเสียงกุ๊กๆปลุกขวญั ลูกตอบเจ๊ียบๆดงัลัน่ ทั้งๆท่ีขวญั
เขยา่   
แลว้เข่ียขา้วออกเผื่อต่างคุย้เหยื่อออกให้ ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกขซิ์ไม่มีสุขใดเท่า ถึง
คราวจะส้ินชีวิตเม่ืออาทิตยอ์สัดง ยงัมีภิกษุหน่ึงองค์เดินออกจากชายเขา ธุดงค์
เดียวดน้ดั้นเห็นสายณัห์สมยั หยุดกลางพลางทนัใดหลงับา้นตายายผูเ้ฒ่า อยากรู้
เร่ืองต่อก็ตอ้งไปเปิดหนา้สองฟังเอา 
 

ตารางที่ 4.60 วเิคราะห์เพลงดาวลูกไก่ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“โอชี้วิตคิดไฉน ว่าใครหนอใครลิขิต
ประกาศิตของศิวะหรือของพระพรหม
เจา้ว่าต่างก าเนิดเกิดมา พอลืมตามอง
โลกบ้างมีโชคบ้างอบัโชค มีสุขโศก
ปนเศร้าจอมนราพิสุทธ์” 

ในเพลงกล่ าว ถึงความ เ ช่ือทาง
ศาสนาในการใช้ชีวิต และมีการตดั
พอ้ถึงชีวติท่ีมีแต่ความเศร้าและไม่มี
โชคของชีวติ 

สังคม (ความเช่ือ) 

 
 



164 

 

จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกบัความเช่ือทาง

ศาสนา เน้ือหาในเพลงกล่าวถึงการยึดหลกัศาสนาในการด ารงชีวิตและมีการบรรยายถึงชีวิตของ
มนุษยท่ี์มีทั้งการท าดีและท าชัว่ มีการตดัพอ้ถึงการลิขิตของพระเจา้ ท่ีส่งแต่ความเศร้าและการอบั
โชคมาใหใ้นชีวติ  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (ความเช่ือ) เน้ือเพลงกล่าวถึงความเช่ือทางศาสนา การท าดีและการท าชัว่ สะทอ้นวา่
ความทุกขแ์ละสุข เกิดจากการท ากรรมดี จึงจะท าใหพ้บเจอแต่ส่ิงดีๆ เหมือนธรรมเทศนาเร่ืองลูกไก่
กบัแม่ไก่ 
 
 60) ล าดบัท่ี 60 

 ช่ือเพลง เพลง เตย้สาวจนักั้งโกบ 
 ช่ือนกัร้อง  พรศกัด์ิ ส่องแสง 
 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  สุมทุม ไผริ่มบึง 

 
 เน้ือหาเพลง “เตย้สาวจนักั้งโกบ” 
“(ท่อน A) ไม่อยาก จะคิดสงสารไม่อยาก จะคิดสงสารเม่ือเห็นสาวจนัทร์ นัง่ซึม มีแฟน 

แลว้เขาก็ลืมเขายมืร่างกายสาวจนัทร์เชยชม 
หมดส้ินความสาวแลว้เขาก็ไปลอยลม  
สาวจนัทร์คร ่ าครวญโศกตรมเขาเบ่ือเขาชม หนีไปไม่ลา 
ยามเขาป๋า หนีนัน่โอยน่อสาวจนัทร์เจา้กั้งโกบส่องให้เขาลองกนัจนเบ่ิดทุกท่า
ทุกท่าโอ๊ยทุกท่า ทุกท่าเขากิน แล้ว แม่นแซ่วหนีอา้ยคนหวงัดี คอยเตือนคอย
ห่ามสาวจนัทร์คนงาม เจา้เคียดใหพ้ี่ 
เขากินแลว้หนีกั้งโกบพอ่วอ่พอ่วอ่ โอย๊พอ่วอ่ พอ่วอ่ถูก 
เขา ล่อ จงัแม่นสมหัวอกเจา้ตรมสมใจอา้ยเด่หัวอกเจา้เพสมใจฉันหัวอกเจา้เด่ 
สมใจอา้ย สมใจ อา้ย 
พอ ใจ หรือยงั สาวจนัทร์หรือฝัน หาชาย คนใหม่โหยหวน ชวนให้ สงสารเฝ้า
บา้นทอ้ง นบัวนั จะใหญ่ ไผ๋เห็นเขาก็แห่ง คิดชงันอนนัง่ เจา้ก็หมอง หวัใจ 
กะจงัวาไผ กนัหล่า ซิขนัอาสา รับเดนคนเก่าสาวจนัทร์เอ๋ยขอ้ยน้ีบ่อยากเวา่อยาก
เวา่ โอย๊อยากเวา่ อยากเวา่ 
ให้เธอเศร้า แม่นหม่นหมองไม่อยากส ารองเพราะนอ้งอวดเก่งคงนอนร้องเพลง
หวัใจช ้าคงนอนร้องเพลง หวัใจช ้า หวั ใจ ช ้า 
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“(ท่อน A) พอใจหรือยงัสาวจนัทร์หรือฝัน หาชาย คนใหม่โหยหวน ชวนให้ สงสารเฝ้า
บา้นทอ้งนบัวนั จะใหญ่ ไผ๋เห็น เขาก็แห่ง คิดชงันอนนัง่ เจา้ก็หมองหวัใจ 
กะจงัวา่ไผ๋ กนัหลา้ ซิขนัอาสา รับเดนคนเก่าสาวจนัทร์เอ๋ยขอ้ยน้ีบ่อยากเวา่อยาก
เว่า โอย้ อยากเว่า อยากเว่าให้เธอ เศร้า แม่นหม่นหมองไม่อยากส ารอง เพราะ
นอ้งอวดเก่งคงนอนร้องเพลงหวัใจช ้า  
คงนอนร้องเพลง หวัใจช ้า หวั ใจ ช ้า.. 

*** หมายเหตุ ตวัหนงัสือบางค าเขียนตามค าร้องของภาษาพื้นเมืองอีสาน 
 
ตารางที่ 4.61 วเิคราะห์เพลงเตย้สาวจนักั้งโกบ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ไม่อยาก จะคิดสงสารไม่อยาก จะคิด
สงสารเม่ือเห็นสาวจันทร์ นั่ง ซึมมีแฟน
แล้วเขาก็ลืมเขายืมร่างกายสาวจนัทร์เชย
ชมหมดส้ิน ความสาวแลว้เขาก็ไปลอยลม
สาวจนัทร์คร ่ าครวญโศกตรมเขาเบ่ือเขาชม 
หนีไปไม่ลา” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักท่ีผูช้ายมี
ให้ผูห้ญิง มีการตกัเตือนเร่ืองการ 
คบหาชาย อ่ืนแต่ผู ้ห ญิงไม่ ฟั ง 
สุดทา้ยถูกทิ้ง 

สังคม (ความรัก) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกับความรัก และ

ค่านิยมของสังคมไทยท่ีเลือกคู่ครองจากคนท่ีมีฐานะดี แต่เม่ือถึงเวลารับผิดชอบกลบัทิ้งให้ผูห้ญิง 
อยู่คนเดียว ซ่ึงในเพลงมีการตกัเตือนให้เลือกคบคนดีแต่ผูห้ญิงก็ยงัเดินหน้าตามท่ีตวัเองตอ้งการ 
สุดทา้ยก็ถูกทิ้ง 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (ความรัก) เพลงส่ือถึงความรักของผูช้ายท่ีมีความรักมัน่คงกบัผูห้ญิง แต่ผูห้ญิง
กลบัไปรักกบัชายอ่ืน แลว้ถูกทิ้งท าใหต้อ้งเสียใจ เป็นค่านิยมของสังคมไทยท่ีชอบพอจากฐานะทาง
สังคมแต่ไม่มีความจริงใจ 
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 61) ล าดบัท่ี 61 
 ช่ือเพลง เพลง แตงเถาตาย 
 ช่ือนกัร้อง  ไวพจน์ เพชรสุพรรณ 
 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง  ทองใบ รุ่งเรือง 

 
 เน้ือหาเพลง “แตงเถาตาย” 
“(ท่อน A) หลบัพี่ก็ฝันถึงน้องต่ืนพี่ก็ร้องเรียกหานอ้ง จ๋า นอ้งนอ้งจ๋ากลบัมาหาพี่ก่อนอย่า

จากไปใหพ้ี่เศร้าอาวรณ์กลบัมาหาพี่ก่อน นอ้งจ๋านอ้งคนดีเจา้สัญญาวา่หน่ึงเดือน
เจา้จะกลบัป่านน้ีก็เลยลบั มาร่วมสองสามปีคงไปมวัเพลิน ในเมืองหลวงละซีลืม
ต าแหน่งเทพีท่ีสวนแตงเสียแลว้กระมงั.. 

“(ท่อน A) พี่เห็นจะตอ้งขายนาหมดศรัทธาเสียแลว้ความหวงัช ้ าสุดฝืนทุกคืนพี่ตอ้งนอน
เพอ้คลัง่เจา้จากไป ไม่กลบัคืนถ่ินหลงัลืมแมก้ระทัง่ ไร่นาท่ีสวนแตงเจา้ทิ้งเคียว
ท่ีเคยเก่ียวรวงทองเจา้ทิ้งหอห้องไปหลงคะนองสีแสงไปเพลินเมืองหลวงถ่ิน
หรอกลวงจ าแลงลืมส้ินสวนแตงลืมแกงผกับุง้ สุพรรณ.. 

“(ท่อน A) หลบัพี่ก็ฝันถึงนอ้งต่ืนพี่ก็ร้องเรียกหานอ้ง จ๋า นอ้งน้องจ๋ากลบัมาหาพี่ก่อนอย่า
จากไปใหพี่เศร้าอาวรณ์กลบัมาหาพี่ก่อน นอ้งจ๋านอ้งคนดีเจา้สัญญาวา่หน่ึงเดือน
เจา้จะกลบัป่านน้ีก็เลยลบั มาร่วมสองสามปีคงไปมวัเพลิน ในเมืองหลวงละซีลืม
ต าแหน่งเทพีท่ีสวนแตงเสียแลว้กระมงั.. 

“(ท่อน A)พี่เห็นจะตอ้งขายนาหมดศรัทธาเสียแลว้ความหวงัช ้าสุดฝืนทุกคืนพี่ตอ้งนอนเพอ้
คลัง่เจา้จากไป ไม่กลบัคืนถ่ินหลงัลืมแมก้ระทัง่ ไร่นาท่ีสวนแตงเจา้ท้ิงเคียวท่ีเคย
เก่ียวรวงทองเจ้าทิ้งหอห้องไปหลงคะนองสีแสงไปเพลินเมืองหลวงถ่ินหรอ
กลวงจ าแลงลืมส้ินสวนแตงลืมแกงผกับุง้ สุพรรณ 
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ตารางที่ 4.62 วเิคราะห์เพลงแตงเถาตาย 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“หลบัพี่ก็ฝันถึงนอ้งต่ืนพี่ก็ร้องเรียกหานอ้ง 
จ๋า นอ้งนอ้งจ๋ากลบัมาหาพี่ก่อนอยา่จากไป
ให้พี่เศร้าอาวรณ์กลบัมาหาพี่ก่อน น้องจ๋า
นอ้งคนดีเจา้สัญญาวา่หน่ึงเดือนเจา้จะกลบั
ป่านน้ีก็เลยลบั มาร่วมสองสามปีคงไปมวั
เพลิน ในเมืองหลวงละซีลืมต าแหน่งเทพีท่ี
สวนแตงเสียแลว้กระมงั” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักของ
ผูช้ายท่ีมีต่อผูห้ญิง ขอร้องว่าอย่า
ทิ้ง   กนัไป เคยรักกนั เคยสัญญา 
แต่เม่ือเข้าเมืองหลวงกลับหลง
แสงสี ลืมความรักท่ีเคยมีใหก้นั 

สังคม (ความรัก) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกบัความรัก ของชายท่ี

มีต่อคนรัก เคยใชชี้วิตอยูด่ว้ยกนัในสวนแตง แต่พอฝ่ายหญิงเขา้เมืองหลวงกลบัหลงแสงสี ลืมส่ิงท่ี
เคยสัญญาไวด้ว้ยกนั ท าใหฝ่้ายชายพรรณนาถึงความรักตอนท่ีเคยใชชี้วติอยูด่ว้ยกนัในสวนแตง 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม(ความรัก) ในเพลงกล่าวถึงความรักของคู่รักท่ีเคยรักกนั ฝ่ายชายเช่ือมัน่ในความรัก 
แต่เม่ือผูห้ญิงเดินทางเขา้เมืองหลวงแล้วทิ้งผูช้ายไวใ้ห้เสียใจ ท าให้ผูช้ายตอ้งเสียใจพรรณนาถึง
ความรัก ท่ีเคยมี  
 
 62) ล าดบัท่ี 62 

 ช่ือเพลง เพลง ทหารใหม่ไปกอง 
 ช่ือนกัร้อง  ยอดรัก สลกัใจ 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ประจวบ วงศว์ชิา 
 

 เน้ือหาเพลง “ทหารใหม่ไปกอง” 
“(ท่อน A) โบกมือหยอยๆบอกนอ้ย จะไปชายแดน จ าห่างร้าง ไกลแฟนอยา่หมอง สองปีกลบัมา 

ฝันไปวา่ ในหลวงใหแ้หวน เป็นตวัแทนไดไ้ปแนวหนา้ 
จบัใบแดงได ้ทบ.2 ลา นอ้งๆ พี่ป้านา้อา เพื่อนคิวรถเพื่อนร้านตดัผม 
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บา้น เจ๊ดม เจ๊เล็ก เจ๊ดาพวกญวณมนัก าแหงหนกัพวกญวณมนัก าแหงหนกัจะขอ
สมคัรไปตาพระยา 

“(ท่อน A) โบกมือหยอยๆบอกน้อย จะไปชายแดนจ าห่างร้าง ไกลแฟนอย่าหมอง สองปี
กลบัมา.. เชิญหลวงพอ่ หอ้ยคอทั้งพวงเชิญ ปู่ หลวงไปกนัเถิดหนาหลวงปู่ แหวน
องคน้ี์รุ่นแรก 
เพิ่ง ไปแลกกบัรองผูว้า่หลวงปู่ โต๊ะน้ีหลวงพ่อโตละน้ี ยา่โมของแม่ให้มา หลวง
พ่อทวดอยู่วดัช้างให้หลวงพ่อคลา้ย พ่อแพ ตอ้งพาหลวงพ่อแช่มพ่อแดงพ่อชยั
ละน้ี เหล็กไหลของพอ่ให้มาหลวงปู่ ฝ่ัน หลวงพ่อโสธรกรมหลวงชุมพร มาช่วย
รักษา เลือดไทยไม่เคยข้ีขลาดเลือดไทยไม่เคยข้ีขลาดจะรักษาชาติศาสกษตัริย์
ตรา 

“(ท่อน A) โบกมือหยอยๆบอกน้อย จะไปชายแดนจ าห่างร้าง ไกลแฟนอย่าหมอง สองปี
กลบัมา.. เป็นห่วงแม่คนแก่คนเฒ่านอ้ยไปเฝ้า ดูแม่ดว้ยหนา หมูอยา่เล้ียงมนัเส่ียง
นะแม่ตอนน้ีแย ่ขา้วลงราคา นาแปลงไร่ เอาให้เขาเช่าจะไดจ้  าน าขา้วนะจ๊ะแม่จ๋า 
ถา้นอ้ยเขามีแฟนใหม่ถา้นอ้ยเขามีแฟนใหม่ไปขอละไมใหผ้มแม่จ๋า..  
โบกมือหยอยๆบอกนอ้ย จะไปชายแดนจ าห่างร้างไกลแฟนอยา่หมอง สองปีกลบัมา.. 

 
ตารางที่ 4.63 วเิคราะห์เพลงแตงเถาตาย 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“โบกมือหยอยๆบอกน้อย จะไปชายแดน
จ าห่างร้าง ไกลแฟนอย่าหมอง สองปี
กลบัมา เชิญหลวงพ่อ ห้อยคอ ทั้งพวงเชิญ 
ปู่ หลวงไปกนัเถิด หนาหลวง ปู่ แหวนองค์
น้ีรุ่นแรกเพิ่ง ไปแลกกบัรอง ผูว้่าหลวงปู่
โต๊ะน้ีหลวงพ่อโตละน้ี ย่าโมของแม่ให้มา
หลวงพ่อทวดอยู่วดัช้างให้หลวงพ่อคล้าย 
พอ่แพ...” 

ในเพลงกล่าวถึงวิ ถี ชีวิตของ
ชายไทยท่ีต้องรับใช้ชาติเป็น
ทหารและในเน้ือเพลงแฝงความ
ศรัทธาต่างๆท่ีมีต่อพระเม่ือตอ้ง
ไปเป็นทหาร  

สังคม (บทบาท) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกับวิถีชีวิตของผู ้

ชายไทยท่ีต้องมีบทบาทการรับใช้ชาติ เป็นทหาร 2 ปี ในบทเพลงกล่าวถึงการจากลาคนรัก 
ครอบครัวและความศรัทธา ท่ีมีต่อพระต่างๆใหคุ้ม้ครอง ตอนเป็นทหาร 
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โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (บทบาท) สะทอ้นให้เห็นถึงบทบาทของชายไทยท่ีตอ้งไปเป็นทหารใหม่ ท่ีจะไดรั้บ
ใชช้าติ 2 ปี แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัท่ีเป็นการรับผดิชอบอยา่งหน่ึงของชายไทยทุกคน 
 
 63) ล าดบัท่ี 63 

 ช่ือเพลง เพลง ทุ่งกุลาร้องไห ้
 ช่ือนกัร้อง  ศกัด์ิสยาม เพชรชมพ ู

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ชลธี ธารทอง 
 

 เน้ือหาเพลง “ทุ่งกุลาร้องไห”้ 
“(ท่อน A) ทอ้งทุ่งแหง้แลง้ท่ีภาคอีสานมีช่ือกล่าวขานทุ่งกุลาร้องไห ้

เหลียวสุดขอบฟ้าร าไรแผน่ดินกวา้งใหญ่แลง้ดัง่ไฟแผดผลาญ 
เขาเล่าไวเ้ป็นนิทานทอ้งทุ่งน้ีมีชา้นานไร่นาแสนกนัดารแหง้แลง้ใจหาย 
คร้ังหน่ึงพอ่คา้ชาวเผา่กุลาเดินดั้นดน้มาทุ่งกนัดารแสนเหน่ือยหน่าย 
ร้อนแดดแผดเผาเจียนตายดัง่ทะเลทรายหาจุดหมายเม่ือยลา้ 
เห็นขอบฟ้าไกลลิบตาแสนเหน่ือยเพราะเดินหลงมาหมดความหวงัปัญญากอด
เข่า ร้องไห้ สาวทุ่งกุลาร้องไห้คนงามคงไม่ใจด าให้พี่ชายช ้ าใจถึงอยูอี่สานแดน
ไกลแหง้แลง้ปานใด 
น ้าใจใครจะเหมือนขอฝากน ้ าค  าพร ่ าเตือนนอ้งอยา่แกลง้ท ารักเลือนให้พี่เหมือน
กุลาร้องไหก้ าสรวล 
 

ตารางที่ 4.64 วเิคราะห์เพลงทุ่งกุลาร้องไห ้
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“สาวทุ่งกุลาร้องไห้คนงามคงไม่ใจด าให้
พี่ชายช ้ าใจถึงอยู่อีสานแดนไกลแห้งแล้ง
ปานใดน ้ าใจใครจะเหมือนขอฝากน ้ าค  า
พร ่ าเตือนน้องอย่าแกล้งท ารักเลือนให้พี่
เหมือนกุลาร้องไหก้ าสรวล” 

ในเพลงกล่าวถึงค่านิยมความรัก
ของชายหนุ่มท่ีบอกกับหญิงสาว
ว่าอย่าทิ้งให้อ้างว้างเหมือนทุ่ง
กุลาร้องไห ้ 

สังคม (ความรัก) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกับความรักท่ี

เปรียบเทียบกบัความแห้งแลง้ของภาคอีสานจากพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซ่ึงใน
เน้ือเพลงชายท่ีมีความรัก ต่อหญิงอนัเป็นท่ีรัก ไดฝ้ากถึงผูห้ญิงวา่อยา่ทิ้งให้ตอ้งเสียใจเหมือนช่ือทุ่ง
กุลาร้องไห ้ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม(ความรัก) ท่ีสะทอ้นเร่ืองราวความรักของชายหญิงในภาคอีสาน ผา่นการเปรียบเทียบ 
กบัความแหง้แลง้ของภาคอีสานของไทย ในเน้ือเพลงพรรณนาถึงความรักและภูมิประเทศของ ภาค
อีสานคู่ไปดว้ยกนั 
 

 64) ล าดบัท่ี 64 
 ช่ือเพลง เพลง ธิดาผา้ซ่ิน 
 ช่ือนกัร้อง  เสรีย ์รุ่งสวา่ง 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ชลธี ธารทอง 
 

 เน้ือหาเพลง “ธิดาผา้ซ่ิน” 
“(ท่อน A) วา่งจากงาน หวา่นไถจะร้อยมาลยัใบขา้ว หอ้ยคอสาวจ าปา 

เจา้เป็นเทพธิดา ของบา้นนา บา้นทุ่งนุ่งผา้ถุงไทยเดิม 
หนา้สวย ดว้ยแดดแรง แกม้แดง ไม่แต่งเติมเจา้ไม่เคย เห่อเหิม เติมต่อดินสอพอง 

“(ท่อน A)ช่างขยนัการเรือน มิแชเชือนหนา้ท่ีส่ิงท่ีดี ท่ีควร 
เฝ้าถนอมออมอวล หอมหวลอวลลมทุ่งหนุ่มก็มุ่ง หมายปอง 
ค ่าลงก็เขา้เรือนฟังแม่เตือน ใหไ้ตร่ตรองหากมีชายหมายปอง ระวงัเจอของเหลือเดน 

“(ท่อน A) แม่ดอกบวัท่ีอยูใ่นสระ...จะบานคอยพระ หรือบานคอยเณร 
ถา้บาน คอยพี่ ไวพ้รุ่งน้ี ตอน เพลคอยไดไ้หมคนดี... 

“(ท่อน B) พอ่เคยพดูหลายที คิดจะมีแม่บา้นเช่ือโบราณดีแล 
หากเลือกววัดูหาง แมน้เลือกนางดูแม่ นัน่แหละแน่เขา้ที  
บา้นเรือน สะอาดตาพดูจา เสนาะดีต าน ้าพริกทุกที เสียงต าถ่ีจนทุ่งสะเทือน 
แม่ดอกบวัท่ีอยูใ่นสระ จะบานคอยพระ หรือบานคอยเณร 
ถา้บาน คอยพี่ ไวพ้รุ่งน้ี ตอนเพลคอยไดไ้หมคนดี... 

“(ท่อน B) พอ่เคยพดูหลายที คิดจะมีแม่บา้นเช่ือโบราณ ดี แล 
หากเลือกววั ดูหาง แมน้เลือกนางดูแม่นัน่แหละแน่ เขา้ที 
บา้น เรือน สะอาดตาพดู จา เสนาะดีต าน ้าพริกทุกที เสียงต าถ่ี จนทุ่งสะเทือน... 
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ตารางที่ 4.65 วเิคราะห์เพลงธิดาผา้ซ่ิน 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ค ่า ลง ก็เขา้เรือนฟังแม่เตือน ให้ไตร่ตรอง
หากมีชายหมายปอง ระวงัเจอของ เหลือ
เดนแม่ดอกบวัท่ีอยู่ในสระ...จะบานคอย
พระ หรือบานคอยเณรถ้าบาน คอยพี่ ไว้
พรุ่งน้ี ตอน เพลคอยไดไ้หมคนดี” 

ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตของไทย  
การสอนให้หญิงสาวในสมยัก่อน
อยู่กบัเหยา้เฝ้ากับเรือน และต้อง
เช่ือฟังแม่ในเร่ืองการ เลือกคู่  

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกบัวถีิชีวิตของคนไทย 

มีการเปรียบเปรยถึงหญิงสาวท่ีเป็นเทพธิดาผา้ซ่ิน และการสอนตามขนบธรรมเนียมของไทย ท่ีให้
เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ มีการบรรยายถึงการเลือกคู่ครอง ท่ีหากจะเลือกผูห้ญิงเป็นคู่รักตอ้งดู
จาก ผูเ้ป็นแม่  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วถีิชีวติ) เน้ือหาในเพลงสะทอ้นถึงขนบธรรมเนียมของไทยในการเป็นหญิงสาว ท่ีมี
ความงดงามทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจ การบ้านงานเรือนไม่ควรแพใ้คร หมัน่ขยนัท างาน ฝึก
ท ากบัขา้ว และมีความเช่ือในการเลือกคู่ครองซ่ึงใหดู้ท่ีแม่  
 
 65) ล าดบัท่ี 65 

 ช่ือเพลง เพลง น ้าตาในสายฝน 
 ช่ือนกัร้อง  สุวรี เอ่ียมไอ 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ไพฑูรย ์ไก่แกว้ 
 

 เน้ือหาเพลง “น ้าตาในสายฝน” 
“(ท่อน A) แดดมวัหม่นลมฝนโชยมาเสียงดงัซู่ซ่า  

ฟ้าครางค ารนสกุณาบินหารังตน เมฆลอยเกล่ือนกล่นลน้ 
ไปฝนโปรยปรายแสนเยน็ช่ืนฉ ่าสองเรากร าฝนเดินกนั 
ไปมิอาทรทุกขร้์อนใด ๆสุขใจยามอยูใ่กลเ้ธอทุกนาทีฤดีด่ืมด ่าฝนพร ่ า ๆ  
หนาวใจจริงเออฉนัลืมตวัชิดกายใกลเ้ธอเธอเผลอมือกอดเอวฉนั 
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แต่ไม่นานความหวานโรยราพบคนใหม่กวา่โสภาแพรวพรรณ 
เปล่ียนคนควงลืมฉนัไปพลนัวมิานถูกบัน่ทลายฝนโปรยปราย 
คลา้ยเตือนความจ าฉนัเดินกร าฝนเพียงเดียวดายน ้าตานอง 
หมองในใจกายสุดทา้ยใครมาลืมกนัแต่ไม่นานความหวานโรยรา 
พบคนใหม่กว่าโสภาแพรวพรรณเปล่ียนคนควงลืมฉันไปพลันวิมานถูกบั่น
ทลายฝนโปรยปราย 
คลา้ยเตือนความจ าฉนัเดินกร าฝนเพียงเดียวดายน ้าตานองหมอง 
ในใจกายสุดทา้ยใครมาลืมกนัสุดทา้ยใครมาลืมกนัสุดทา้ย 
ใครมาลืมกนัสุดทา้ยใครมาลืมกนัสุดทา้ยใครมาลืมกนัสุดทา้ยใครมาลืมกนั 
 

ตารางที่ 4.66 วเิคราะห์เพลงน ้าตาในสายฝน 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“สุขใจยามอยูใ่กลเ้ธอทุกนาทีฤดีด่ืมด ่าฝน
พร ่ า ๆ หนาวใจจริงเออฉันลืมตวัชิดกาย
ใกลเ้ธอเธอเผลอมือกอดเอวฉนัแต่ไม่นาน
ความหวานโรยราพบคนใหม่กวา่...” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักท่ีเกิดข้ึน
ภายใตส้ายฝน เม่ือแรกรัก ความ
รักหวานช่ืน กอดกันใกล้ชิดใน
สายฝน แต่เม่ือเจอคนใหม่ ความ
รักท่ีเคยสุขก็เปล่ียนไป 

สังคม (ความรัก) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกบัความรักของชาย

และหญิง  เม่ือมีความรักให้กนั มีความสุขดว้ยกนั แต่เม่ือวนัหน่ึงฝ่ายหญิงเปล่ียนไปเจอคนใหม่ 
กลบัทิ้งให้ฝ่าย ชายเสียใจ เพลงเล่าเร่ืองราวความรักผา่นสายฝนเม่ือรัก ก็รักกนัตอนฝนตก กอดกนั
ท่ามกลางฝน และเม่ือเสียใจก็ร้องไหใ้นสายฝน 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (ความรัก) เป็นเพลงท่ีกล่าวถึงความรักท่ีไม่สมหวงัของชายหนุ่ม ท่ีความรักท่ีมีการ
แปรเปล่ียนไป เม่ือหญิงสาวเจอคนใหม่ แลว้ลืมทุกอยา่งท่ีเคยท าดว้ยกนั 
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 66) ล าดบัท่ี 66 
 ช่ือเพลง เพลง น ้าตาเมียซาอุ 
 ช่ือนกัร้อง  พิมพา พรศิริ 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ศรเพชร ภิญโญ 
 

 เน้ือหาเพลง “น ้าตาเมียซาอุ” 
“(ท่อน A) คิดมาอุราช ้าหนกั ผวัรักไม่เคยส่งเงิน 

รู้ข่าวปวดร้าวเหลือเกิน เม่ือรู้วา่เงินไม่มาถึงเมีย 
พอ่แม่ผวัรับเตม็ท่ี เพราะเงินจากพี่ท่ีซาอุดีอารเบีย 
ส่งมาใหใ้ชก้นันวัเนีย ส่วนลูกเมียนัง่เสียน ้าตา 
ก่อนไปใชเ้งินเป็นกอ้น ท่ีนาดอนก็เป็นภรรยา 
เอาไปจ านองค่าประกนันายหนา้ พอไดเ้หินฟ้าก็ท าท่าลืมเมีย 
เสียใจเด ้อกเพแตกแล่ง พี่บ่น่ากลัน่แกลง้ใหเ้มียเศร้าเก่าหมอง 
พอ่แม่นอ้งฮอ้งไล่เมียหนี ชงัลูกเขยอปัรียไ์ล่หนีสูงแลงเซา้ 
แกไ้ม่ตกก็คือหวัอกผูเ้ป็นเมีย เร่ืองใดเสียก็วา่แต่เมียซาอุ 
ส่ิงท่ีดีท าไมไม่มีใครรู้ เมียซาอุไม่ไดช้ัว่ทุกคน 
ท่ีเขาชัว่เน่ืองผวัไม่กลบัมา คอยตั้งตาไม่เห็นผวัมาหาตน 
ทราบภายหลงัแทบคลัง่ในกมล วา่ผวัของตนมีเมียนอ้ยคอยรอ 
ฮูแ้ลว้ทอ้ แลว้ทอ้แทบซิบ่ยงัเหลือ น่ีคือหวัอกเมียแม่นบ่มีไผฮู ้
 

ตารางที่ 4.67 วเิคราะห์เพลงน ้าตาในสายฝน 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“คิด มา อุรา ช ้ า หนักผวั รัก ไม่เคย ส่ง 
เงินรู้ ข่าว ปวดร้าว เหลือเกินเม่ือรู้ ว่า 
เงิน ไม่มา ถึงเมียพ่อ แม่ ผวั รับ เต็มท่ี
เพราะเงินจากพี่ ท่ีซาอุดิ อาระเบียส่งมา
ให้ ใช้ กัน นัวเนียส่วน ลูก เมีย นั่งเลีย
น ้าตา” 

ใน เพลงก ล่ า ว ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ขอ ง
ครอบครัวไทย ท่ีสามีไปท างาน 
ต่าง ประเทศ แล้วส่งเงินกลับ มา
บา้น แต่เงินไม่ถึงภรรยาเพราะไป 
ตกอยู่ ครอบครัวของสามีหมดกบั
ท าใหต้อ้งล าบากในการใชชี้วติ 

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกบัวิถีชีวิตการท างาน

ของคนไทยท่ีจะนิยมไปใช้แรงงานท างานต่างประเทศ เพื่อหาเงินส่งกลบัมาให้ครอบครัว แต่ใน
เพลงไดมี้การตดัพอ้ ถึงเงินท่ีส่งมาวา่ไม่ถึงมือภรรยาและลุก กลบัตกอยูท่ี่ครอบครัวของสามีท าให้
ภรรยาและลูกใช้ชีวิต กันอย่างล าบาก เพราะเอานาตัวเองไปจ านองเพื่อให้สามีไปท างาน
ต่างประเทศแลว้ ท าใหห้าเงินใชชี้วติ ยากข้ึน นอกจากจะใชชี้วติอยา่งล าบากแลว้ยงัตอ้งช ้ าใจคอยฝ่ัง
ข่าวต่างๆจากสามี เช่นเร่ืองเมียนอ้ยอีก 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวิต) การด าเนินชีวิตของคนในสังคม หาเชา้กินค ่า ในเพลงกล่าวถึงการนิยมไป
ท างานใชแ้รงงาน ท่ีประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อส่งเงินกลบัมาท่ีบา้น เพราะมีความเช่ือกนัวา่ค่าแรง
แพงมาก ถึงขั้นยอมเอาท่ี นาท่ีตวัเองมีไปจ านองเพื่อเอาเงินประกนัไปต่างประเทศ 
 
 67) ล าดบัท่ี 67 

 ช่ือเพลง เพลง น ้าตาสาวตก 
 ช่ือนกัร้อง  ศรีสอางค ์ตรีเนตร 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง พยงค ์มุกดา 
 
 เน้ือหาเพลง “น ้าตาสาวตก” 
“(ท่อน A) ทุ่งนาฟ้ากวา้ งมองทุกอยา่งเจนตาแผน่ดินมารดาของขา้น้ีเอย 

ทุกๆ อยา่งยงัคงตอ้นรับดงัเคย โปรดฟังเฉลยท่ีขา้เคยผดิพลั้งทั้งปวง 
บา้นเอ๋ยบา้นนาบดัน้ีขา้กลบัมา ดว้ยน ้าตาไหลร่วง เอ๋ิงเออเฮ่อเอิงเอย 

“(ท่อน A) ก่อนขา้เคยเกลียดชงั ทุ่งนาเวิง้วา้งสุดตา  
เกลียดโคลนเกลียดควายคนัไถนาเกลียดยามขา้วกลา้ตกรวง 
ขา้เบ่ือไอห้นุ่มลูกทุ่งท่ีตวัมนัฟุ้งสาบควายขา้ท้ิงเขา้กรุงมุ่งหมายหวงัจะไปตาย
เมืองหลวง 
ขา้หลงแสงสีอนัวิจิตรขา้หลงชีวิตชาวกรุง ชอบกล่ินน ้ าอบน ้ าปรุงคารมคนกรุง
ซ่านทรวง 
ผูค้นรถเก๋งเสียงเพลงเพราะเหมือนพาขา้เหาะข้ึนฟ้า เห็นเทพบุตรเทพธิดาท่ีจุติ
มาจากสรวง 
กวา่ขา้จะรู้สึกตวัต่อ ความมืดมวัปกคลุมมนัเหมือนขา้เดินบนปากหลุม 
ท่ีคลุมไวด้ว้ยความลวง ผูห้ญิงคนเดียวบา้นนอกพอเขา้บางกอก 
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ก็หลงเสมือนลูกแกะพลดัเขา้ดงสู่วงเสือร้ายทั้งปวง 
ขา้พบแต่ความหมุนเวียน ทุกส่ิงแลกเปล่ียนดว้ยเงิน กระทัง่หัวใจขา้ยบัเยิน ก็
เพราะมาเพลินเมืองหลวง 
ขา้หาไม่พบความมุ่งหวงัขา้พบแต่ทางชัว่ชา้ตอ้งหอบสังขารกลบับา้นนาพร้อม
ดว้ยน ้าตาไหลร่วง 
ชีวติบา้นนอกยงัดีกวา่ไม่มีมารยา หลอกลวง 
 

ตารางที่ 4.68 วเิคราะห์เพลงน ้าตาสาวตก 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ก่อนข้าเคยเกลียดชังทุ่งนาเวิ้งวา้งสุดตา
เกลียดโคลนเกลียดควายคนัไถนาเกลียด
ยามขา้วกลา้ตกรวงขา้เบ่ือไอห้นุ่มลูกทุ่งท่ี
ตวัมนัฟุ้งสาบควาย” 

ในเน้ือเพลงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิง
คนนึงท่ีอาศยัอยูต่่างจงัหวดัแต่ไม่
ชอบวถีิชีวติของตวัเอง เจอนา เจอ
ควายก็เหมน็กล่ินสาบ  

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกบัค่านิยม แสดงให้

เห็นวา่ ผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีอาศยัอยู่ต่างจงัหวดั แต่ไม่ชอบการด าเนินชีวิตและส่ิงแวดลอ้มของตนเอง 
พยายามจะเขา้เมืองกรุงเพื่อคิดวา่จะมีความสุขมากกวา่ แต่กลบัพบเจอผูค้นหลากหลาย ทุกส่ิงมีแต่
การแลกมาดว้ยเงินทอง มีแต่การหลอกลวง จึงท าใหคิ้ดถึงบา้นเกิดเมืองนอนของตน  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (วถีิชีวติ) สะทอ้นใหเ้ห็นมุมมองของคนในสมยัก่อนท่ีคิดวา่การเขา้ไปอยูใ่นเมืองกรุง 
นั้นมีความสุขกวา่อยูบ่า้นนา คิดวา่มีแต่ความสะดวกสบาย ความสวยหรู แต่เม่ือไดไ้ปอยูจ่ริงๆ กลบั
ไม่เป็นอยา่งท่ีหวงัไว ้
 
 68) ล าดบัท่ี 68 

 ช่ือเพลง เพลง บา้นนาสัญญารัก 
 ช่ือนกัร้อง  นิยม มารยาท 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง นิยม มารยาท 
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 เน้ือหาเพลง “บา้นนาสัญญารัก” 
“(ท่อน A) พี่น้ีมีความสุขสนุกอยูก่บัสาวบา้นนารักกนัหนกัหนา 

ต่างสัญญาล่ะวา่จะอยูคู่่กนัถึงหนา้นาท านาล่ะ หนา้แลง้นอ้งจ๋าล่ะพี่จะคา้น ้าตาล 
ขอแต่เพียงไดเ้ห็นหนา้ ขอแต่เพียงไดเ้ห็นหนา้ยามพี่เหน่ือยมาล่ะ 
เห็นหนา้หายพลนัโน่นแน่จนัทร์กระจ่างดุจดงัเวยีงวงัเทวาสวยงามหนกัหนา 
เหล่านางฟ้าล่ะคงจะเก้ียวคู่กนัเห็นล่ะไหมเล่าคนดี ออ้มแขนของพี่คอยแต่น้อง
นงคราญ ขอแต่นอ้งเป็นของพี่ขอแต่นอ้งเป็นของพี่ฟังซิคนดีล่ะ ฟังพี่ร าพนัแมน้
ถึงวนัพระหนา้ 
พี่จะพาล่ะนอ้งไปท าบุญนอ้งจงเก้ือหนุน สร้างผลบุญเราตกับาตรร่วมขนันอ้งจบัมือ 
พี่มือต่างสองร่วมถือสารพีเดียวกนัอธิษฐานเสียก่อนเจา้อธิษฐานเสียก่อนเจา้ว่า
ขอใหส้องรักเรารักชัว่ชีวนั 

“(ท่อน A) แมน้เหมือนเป็นบุญพี่ท่ีคนดีล่ะเจา้ตอบวา่รักแสน 
ซ่ือยิ่งนกัโอย้อดรักรักจนสุดประมาณแมน้แต่ยามจะนอนหลบัแลว้กลบัยอ้นไป
ถึงนอ้งท่ีฝันฝันว่านอ้งนอนหนุนตกัฝันวา่นอ้งนอนหนุนตกัท่ีใตร่้มเงารักอีตอน
เมฆบงัจนัทร์แมน้เหมือนเป็นบุญพี่ท่ีคนดีล่ะเจา้ตอบวา่รักแสนซ่ือยิ่งนกั โอย้อด
รักรักจนสุดประมาณแมน้แต่ยามจะนอนหลบัแลว้กลบัยอ้นไปถึงน้องท่ีฝันฝัน
วา่นอ้งนอนหนุนตกัฝันวา่นอ้งนอนหนุนตกัท่ีใตร่้มเงารักอีตอนเมฆบงัจนัทร์ 
 

ตารางที่ 4.69 วเิคราะห์เพลงน ้าตาสาวตก 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“พี่น้ีมีความสุขสนุกอยู่กบัสาวบา้นนารัก
กนัหนกัหนาต่างสัญญาล่ะว่าจะอยู่คู่กนัถึง
หนา้นาท านาล่ะหนา้แลง้นอ้งจ๋าล่ะพี่จะคา้
น ้ าตาลขอแต่เพียงได้เห็นหน้าขอแต่เพียง
ได้เห็นหน้ายามพี่เหน่ือยมาล่ะเห็นหน้า
หายพลนั” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักของชาย
หญิงท่ีมีให้กนัผ่านวิถีการด าเนิน
ชีวิตท่ีจะช่วยกันท านา ช่วยกัน
คา้ขาย เม่ือเหน่ือยมาแค่ เห็นหน้า
ก็หาย 

สังคม (ความรัก) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกบัความรักของชาย

หนุ่มและหญิงสาว เล่าผา่นการด าเนินชีวติ และการใชชี้วิตอยูด่ว้ยกนั ท างานดว้ยกนั กินขา้วดว้ยกนั 
เม่ือเหน่ือยมา ขอเพียงแค่เห็นหนา้กนัก็หายเหน่ือย มีการอธิษฐานเพื่อใหรั้กอยูย่นืยาว 
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โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (ความรัก) เป็นเพลงท่ีส่ือถึงความรักท่ีมัน่คง การประคบัประคองความรักให้อยูย่ืด
ยาว และยงัช่วยกนัท ามาหากินเพื่อใหชี้วติมีความสุข 

 
 69) ล าดบัท่ี 69 

 ช่ือเพลง เพลงปูไข่ไก่หลง   
 ช่ือนกัร้อง  ชายธง ทรงพล 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ฉลอง  ภู่สวา่ง 
 
 เน้ือหาเพลง “ปูไข่ไก่หลง” 
(ท่อน A) ช่างเถอะคนงาม ขอปล่อยตามตามวาสนา พี่ไม่มีปริญญา ขวญัตามองหนา้ท าเมิน 

ลืมไดลื้มไป ลืมไปลืมไดก้็เชิญ พี่จนคนไร้เงิน เดินย  ่าตอ๊กนอ้งบอกวา่โซ 
กอดกบัคนจน หนา้มนเจา้บ่นวา่เหมน็ กอดคนดีข่ีเบนซ์ เน้ือเยน็ใจเตน้ตาโต 
ช่ืนอกช่ืนใจ ช่ืนใจหละผวัใหม่เป็นโก๋ ตกเยน็นัง่เบนซ์โชว ์โกอ้ยา่งน้ีถึงลืมพี่ ชาวนา  
แม่ปูไข่หลง นอ้งคงมีไข่เตม็ทอ้ง วา่ยไปตามล าคลอง น ้านองลอยล่องธารา 
ไข่ก็เตม็ตวั เตม็ตวัละผวัก็ไม่มา น่าอายและขายหนา้ แม่ปูจ๋าเป็นดารา กลางแปลง 
ส้ินสุดกนัทีนอ้งมีผวัใหม่ไปนาน แม่ดอกทอ้กอหวาน ใหท้านเก้ือหนุนบุญแรง 
แม่นายไก่หลง จากดงหวงัจะส่องแสง ถูกกินจนส้ินแรง แสงเลยนอ้ย นอนตาม
ซอย โทรมโทรม 

 
ตารางที่ 4.70 วเิคราะห์เพลงปูไข่ไก่หลง 
 

เนือ้เพลง วฒันธรรม ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ช่าง เถอะ คน งาม ขอ ปล่อยตาม ตามวา-
สนา พี่ไม่มี ปริญ-ญา ขวญั ตา มองหน้า   
ท าเมินลืมได ้ลืมไป ลืมไป ลืมได ้ก็เชิญพี่ 
จน คนไร้เงิน เดินย  ่าตอ๊ก นอ้งบอก วา่โซ ” 
 

ในเพลงกล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างชายและหญิง ท่ีเม่ือก่อน 
เคย รักกันแต่ก็ แพ้อ านาจ เ งิน  
เพราะเป็นคนจน ไม่มีปริญญา  

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียวกบัวิถีชีวิตและความ

รัก  เน้ือหาในเพลงบอกถึงผูช้ายท่ีฐานะและหน้าตาทางสังคมไม่ดี ยากจน มีความรักกบัหญิงคน
หน่ึงแต่ดว้ย ฐานะทางการเงินไม่ดี หญิงคนรักจึงไดไ้ปมีคนรักใหม่ท่ีมีหนา้ตา ฐานะทางสังคมดี  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวิต) สะทอ้นไดว้า่ในสังคมไทยให้ความส าคญักบัวฒันธรรมทางดา้นวตัถุมาก 
เช่น บา้น เงิน ทอง เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงฐานะท่ีมัน่คงดงัในเพลงท่ีผูห้ญิงตอ้ง ไขว่ควา้หาความ
ร ่ ารวย จากผูช้ายท่ีมีหนา้ตาทางสังคมชั้นสูงมากกวา่ความรักท่ีจริงใจ 
 
 70) ล าดบัท่ี 70 

 ช่ือเพลง เพลง ผูใ้หญ่ลี 
   ช่ือนกัร้อง ศกัด์ิศรี ศรีอกัษร 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ศกัด์ิศรี ศรีอกัษร  
 

 เน้ือหาเพลง “ผูใ้หญ่ลี” 
“(ท่อน A)  พ.ศ 2504 ผูใ้หญ่ลีตีกลองประชุม ชาวบา้นต่างมาชุมนุม มาประชุมท่ีบา้นผูใ้หญ่ลี 

ต่อไปน้ีผูใ้หญ่ลีจะขอกล่าว ถึงเร่ืองราวท่ีได้ประชุมมา ทางการเขาสั่งมาว่า 
ทางการเขาสั่งมาวา่ 
ให้ชาวนาเล้ียงเป็ดและสุกร ฝ่ายตาสีหัวคลอนถามว่าสุกรนั้นคืออะไร ผูใ้หญ่ลี
ลุกข้ึนตอบทนัใดสุกรนั้นไซร์คือ หมานอ้ยธรรมดา(หมานอ้ย หมานอ้ยธรรมดา 
หมานอ้ย หมานอ้ยธรรมดา)  

“(ท่อน A) สายณัห์ตะวนัร้อนฉ่ี ผูใ้หญ่ลีข่ีมา้บกัจอ้นแดดฮอ้นๆใส่แวน่ตาด าผูใ้หญ่ลีกลวั
ฝนจะตกฮ าผูใ้หญ่ลีกลวัฝนจะตกฮ าถอดแวน่ตาด าฟ้าแจง้จางปาง(ฟ้าแจง้ ฟ้าแจง้
จางปาง ฟ้าแจง้ ฟ้าแจ้งจางปาง) คอกลมเหมือนดั่งคอช้างเอวบางเหมือนยาง
รถยนตรู์ปหล่อเหมือนตอไฟลนหนา้มนเหมือนเขียงนอ้งซอยซา(เขียงนอ้ย เขียง
นอ้ยซอยซา เขียงนอ้ย เขียงนอ้ยซอยซา)( * ) 
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ตารางที่ 4.71 วเิคราะห์เพลงผูใ้หญ่ลี 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“พ.ศ 2504 ผูใ้หญ่ลีตีกลองประชุมชาวบา้น
ต่างมา ชุมนุมมาประ ชุม ท่ีบ้านผู ้ใหญ่ ลี
ต่อไปน้ีผูใ้หญ่ลีจะขอกล่าวถึงเร่ืองราวท่ีได้
ประชุมมาทางการเขาสั่งมาว่าทางการเขาสั่ง
มาวา่ให้ชาวนาเล้ียงเป็ดและสุกรฝ่ายตาสีหัว
คลอนถามวา่สุกรนั้นคืออะไรผูใ้หญ่ลีลุกข้ึน
ตอบทันใด สุ ก รนั้ น ไซ ร์ คื อ  หม าน้ อ ย
ธรรมดา” 

ในเพลงกล่าวถึงการประชุม
หมู่บ้านในต่างจังหวดั ส่ือให้
เห็นถึง การส่ือสารของภาครัฐ
กับประชาชนซ่ึงทางรัฐบาล
บอกให้ชาวบ้านเล้ียงสุกรแต่
ชาวบ้านไม่ เข้าใจว่าสุกรคือ
อะไร เลยตีความไปว่า คือหมา
นอ้ย 

การเมือง 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเก่ียววิถีชีวิตของคนใน

ต่างจงัหวดั เม่ือมีการประชุมของหมู่บา้นจะมีการตีกลองเพื่อเรียกชาวบา้นมาประชุม แต่การประชุม
นั้นก็มีการเขา้ใจ ผิดหลายอย่างเน่ืองจากรัฐบาลใช้ค  าท่ีเป็นทางการ ชาวบา้นไม่เขา้ใจ ท าให้เกิด
ความคลาดเคล่ือน ของความหมาย ท าใหก้ารส่ือสารผดิพลาด  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม การเมือง เน่ืองจากหวัหนา้หมู่บา้นมีการไปประชุมกบัทางรัฐบาลแลว้มาแปลความให้แก่
ลูกบา้นฟัง แต่การส่ือสารคลาดเคล่ือนเน่ืองจาก แปลศพัท์ทางการผิดผิดวา่สุกร และยงับ่งบอกถึง
การปกครองสมยัก่อน ท่ีมีล าดบัข้ึนตอนจากรัฐบาล ถึงประชาชน 
 
 71) ล าดบัท่ี 71 

 ช่ือเพลง เพลง ยอยศพระลอ 
   ช่ือนกัร้อง ชินกร ไกรลาศ 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง พยงค ์มุกดา 
 
 เน้ือหาเพลง “ยอยศพระลอ” 
“(ท่อน A) รอยรูปอินทร์ หยาดฟ้ามาอ่าองคใ์นหลา้ แหล่งใหค้นชมงามสมขนุลอทา้ว  

น ้ าพระทยั ณ หัวเจา้ ยิ่งแม่กาหลงยามพระทรงคชสาร พระยิ่งหาญยิ่งกล้าเกิน
พระยาสีหราชทา้วกลางศึก 
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พระบาทเจา้ ลา้นโลกใครบ่เท่า พอ่ขนุแมนสรวง 
“(ท่อน A) รูปดงัองคอิ์นทร์หยาดฟ้ามาสู่ดิน โสภิณดงัเดือนดวง เหนือแผน่ดินแดนสรวง 

เหนือปวงหนุ่มใด เหล่าอนงค์หลงสวาท ยอมเป็นทาสรักบ าเรอนามขุนลอทา้ว
เธอ ทรงสถิตย ์ณ ทรวงใจลุ่มแม่กาหลงเจา้ หรือจะเท่าถึงคร่ึง แมน้้อยหน่ึง น ้ า
หทยั เม่ือทรงคชสาร พระยิง่หาญยิง่กลา้ดัง่พระยาสีหราช 
ผูเ้ป็นใหญ่ ใช่เพียงศึกรบ สยบพระทรงชยั แมใ้นศึกรักพระยงัยิง่ใหญ่นาถอนงคป์ลงใจ 
ใคร่อิงอุ่น นบัลา้นโลกาลว้น บ่ควรคู่บุญ ดัง่พอ่ขนุแมนสรวง เอย 
 

ตารางที่ 4.72 วเิคราะห์เพลงยอยศพระลอ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“รอยรูปอินทร์ หยาดฟ้า.มาอ่าองค ์ในหลา้ 
แหล่งให้คนชมงามสม.ขุนลอท้าว น ้ า
พระทยั ณ หัวเจ้า ยิ่งแม่ กาหลงยามพระ
ทรงคชสาร.พระยิง่หาญ ยิง่กลา้ เกินพระยา
สีหราชทา้ว กลางศึกพระบาทเจา้ ลา้นโลก
ใครบ่เท่า” 

ในเพลงกล่าวถึงการยกให้เห็นถึง
ค ว า ม ดี ง า มขอ งพ ระ เ อ ก ใ น
วรรณกรรมได้แ ก่  พระลอท่ี มี
ความ เพียบพร้อมทางการรบ ไม่มี
ใครเทียบเท่า 

สั ง ค ม  ( ก า ร
เปรียบเทียบ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงพระลอ 

เป็นการยกยอ่งความสง่างามของพระลอท่ีเปรียบเหมือนกบัพระอินทร์ เก่ียวกบัเกียรติภูมิความกลา้
หาญ ไม่ใช่แค่เพียงการรบ ท่ีไม่มีใครสามารถเทียบได ้แต่เร่ืองความรักก็ยิง่ใหญ่ไม่แพก้นั 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (การเปรียบเทียบ) เปรียบเทียบค่านิยมในความงดงาม ค่านิยมความกลา้หาญ และ
รูปร่างท่ี งดงามกบัพระอินทร์  
 
 72) ล าดบัท่ี 72 

 ช่ือเพลง เพลง ยิม้แป้น 
   ช่ือนกัร้อง พจน์ พนาวนั 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง พจน์ พนาวนั 
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 เน้ือหาเพลง “ยิม้แป้น” 
“(ท่อน A) ฉนัรักคนยิ้มแป้น อยากเป็นแฟนคุณเสียจริง ดว้ยยิม้ของคุณงามยิ่งดัง่มีมนตสิ์ง

อยูใ่นหวัใจ 
ฉนัรักคนยิม้นัน่ อกตรึงตนังามเหนือใคร เม่ือเห็นคุณยิม้มาให้ช่างงามบาดใจเยา้
ยวนใหลุ่้มหลง 
ยามยิ้ม กระจ๋ิม กระจุ๋มลกัยิม้คุณแกม้บุ๋มชวนให้ใจพะวง ยามนอนก็หลบัไม่ลง 
ยามนอนก็หลบัไม่ลง ภาพนวลอนงคม์ายิม้แป้ หลอกหลอน 

“(ท่อน A) ฉนัรักคนยิม้แป้น ฝากใจแทนเอาไวน้อนแนบหนุน เน้ือกายขวญัอ่อนจะไดห้ลบั
นอนหนาวร้อนเป็นสุขเอยฉันรักคนยิ้มแป้นอยากเป็นแฟนคุณเสียจริง ดว้ยยิ้ม
ของคุณงามยิง่ ดัง่มีมนตสิ์งอยูใ่นหวัใจ 

“(ท่อน A) ฉนัรักคนยิม้นัน่อกตรึงตนั งามเหนือใคร เม่ือเห็นคุณยิม้มาให้ช่างงามบาดใจเยา้
ยวนให้ลุ่มหลงยามยิ้ม กระจ๋ิม กระจุ๋มลกัยิ้ม คุณแก้มบุ๋ม ชวนให้ใจพะวงยาม
นอน ก็หลบั ไม่ลงยามนอน ก็หลบั ไม่ลง 
ภาพนวลอนง ค์มายิ้มแป้น หลอกหลอนฉันรักคน ยิ้มแป้นฝากใจแทน เอาไว้
นอนแนบหนุน เน้ือกายขวญัอ่อนจะได ้หลบันอนหนาวร้อน เป็นสุขเอย 

 
ตารางที่ 4.73 วเิคราะห์เพลงยิม้แป้น 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ฉันรักคนยิ้มแป้นอยากเป็นแฟนคุณ
เสียจริงด้วยยิ้มของคุณงามยิ่งดัง่มีมนต์
สิงอยู่ในหัวใจฉันรักคนยิ้มนั่นอกตรึง
ตนังามเหนือใคร” 

ในเพลงกล่าวถึงการแอบชอบของ
ผู ้ชายท่ีมีต่อผู ้หญิง ท่ีหลงรัก จาก
รอยยิม้ท่ีมีเสน่ห์ ท าให้คนท่ี เห็นหลง
รัก และเก็บไวใ้นใจ ตลอดมา 

สั ง ค ม  ( ก า ร
เปรียบเทียบ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงได้ว่า เน้ือหาของเพลง

สนุกสนาน เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการแอบชอบของผูช้ายท่ีมีต่อผูห้ญิง ท่ีแอบชอบจากรอยยิม้เม่ือได้
เห็น ดว้ยความท่ีมีเสน่ห์ท าใหเ้ก็บไปฝันและอยากจะไดเ้ป็นคู่ครอง 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม(การเปรียบเทียบ) ในเร่ืองราวของการแอบชอบเปรียบเทียบรอยยิม้ของผูห้ญิงท่ีดูแลว้
มีเสน่ห์ เห็นแลว้หลงรัก 
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 73) ล าดบัท่ี 73 
 ช่ือเพลง เพลง รักจางท่ีบางปะกง 
   ช่ือนกัร้อง สดใส รุ่งโพธ์ิทอง 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สดใส รุ่งโพธ์ิทอง 
  
 เน้ือหาเพลง “รักจางท่ีบางปะกง” 
“(ท่อน A) ใฝ่พะวงหลงเฝ้า สาวเจา้บางปะกง พางวยงงหลงเกอ้เพอ้หาโอ ้ 

 เวรกรรมจ าพราก จากไปไกลตาในอุราระทมตรมไหมเ้จา้ ท าเมินพี่หมอง  
 โธ่เจา้มองพี่เหมือนผา้พนักนัเป้ือน นานก็เลือนร้างไปไยมาตดัไมตรี  
น้องมีแฟนใหม่ทิ้งชาวนาไร่ไปกบัหนุ่มเศรษฐี น้องลืมเรือบด นั่งรถอร่ามงาม
ดว้ยศกัด์ิศรี ยามพี่ล่องเรือมาตามประสาบา้นเรา หาคนงานถามข่าวมองหาสาว
ไม่มี ชีวีแทบขาดรอน บางปะกง น ้ าคงข้ึนๆ ลงๆ ใจอนงค ์ก็คงเลอะเลือนกระ
ล่อน ปากน ้าเคม็ไหลข้ึนก็จืดก็จางใจนอ้งนางรักนานเลยจางจากจร ใจนารีสวย
สด คงคดดัง่ล าน ้า พี่ขืนพายจ ้า ตอ้งช ้าแน่นอน ตอ้งจอดเรือขอลา แม่กานดางาม
งอนวอนหลวงพอ่โสธร จงดลใจยอดชู ้
เจา้อยู่แห่งไหน อยู่ใกลห้รือไกลสุดกู่ไดย้ินเพลงร้อง น้องจงคืนสู่พี่ยงัคอยพธู 
อยูท่ี่บางประกง บางปะกง น ้าคงข้ึนๆลงๆใจอนงค ์ก็คงเลอะเลือนกระล่อนปาก
น ้าเคม็ ไหลข้ึนก็จืดก็จางใจนอ้งนาง รักนานเลยจางจากจร 

“(ท่อน A) ใจนารีสวยสด คงคดดัง่ล าน ้ าพี่ขืนพายจ ้า คงตอ้งช ้ าแน่นอนตอ้งจอดเรือขอลา 
แม่กานดางามงอนวอนหลวงพ่อโสธร จงดลใจยอดชู้เจา้อยู่แห่งไหน อยู่ใกล้
หรือไกลสุดกู่ไดย้นิเพลงร้อง นอ้งจงคืนสู่พี่ยงัคอยพธู อยูท่ี่บางปะกง 

 
ตารางที่ 4.74 วเิคราะห์เพลงรักจางท่ีบางปะกง 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ทิ้งชาวนาไร่ ไปกับหนุ่มเศรษฐีน้องลืม
เรือบด นั่งรถอร่ามงามด้วยศกัด์ิศรียามพี่
ล่องเรือมา ตามประสาบา้นเราหาคน งาน
ถามข่าว มองหาสาวไม่มี” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักของชาย
ท่ีแพ้ วฒันธรรมทางวตัถุคนรัก 
สาวท่ีเห็นเงินทองมากกว่าจิตใจ 
ทิ้งชายไปอยูก่บัเศรษฐี ลืมวิถีชีวิต
ท่ีอยูด่ว้ยกนัมา 

สังคม (ความรัก) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงชายหนุ่มท่ี

ส่งเพลง ถึงหญิงสาวท่ีทิ้งไปกบัหนุ่มเศรษฐี ทิ้งชาวนาไร่ ลืมหนุ่มเรือบางปะกง จึงเปรียบเทียบจิตใจ
ของหญิงสาวท่ี คดเค้ียวเหมือนล าน ้ า เป็นค่านิยมท่ีคิดว่าการมีแฟนหนุ่มเศรษฐีจะท าให้ชีวิตมี
ความสุขสบายจึงทิ้ง ชายเก่าไปอยูก่บัชายคนใหม่ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (ความรัก) ความรักของชายหญิง เม่ือตอนรักกนัก็มีความสุข แต่พอมีเศรษฐีเขา้มา ทุก
อยา่งก็เปล่ียนไป ความรักท่ีเคยมีใหก้นักลบัลดลง แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นวตัถุนิยม 
 
 74) ล าดบัท่ี 74 

 ช่ือเพลง เพลง รักจางท่ีบางปะกง 
   ช่ือนกัร้อง สดใส รุ่งโพธ์ิทอง 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สดใส รุ่งโพธ์ิทอง 
 
 เน้ือหาเพลง “ร าเตย้” 
“(ท่อน A) ขาวก็จริงนะนอ้งแมน้มีทองจะใหเ้จา้แต่งคร้ันเม่ือถึงยามแลง 

จะพาน้องแต่ง ตวัเดินเพลินก็จริงนะน้องไผมองก็ว่างามสมค้ิวต่อก็ยงัแถมคอ
กลมหางตาแม่คมเหมือนจะบาดใจชาย อยากฮูว้่าบา้นอยู่ไสผูใ้ดเขาเป็นคู่ซ้อน
แมน้ยามนอนบ่มีไผกอดสองแขนของอา้ยซิสอดกอดไวบ้่ใหไ้ผมาตอม 

“(ท่อน A) หอมหลายคือแม่นแกม้นางหอมต่างสาวอ่ืนๆถา้ไดต้วันอ้งมาประคอง  
สักต่ืนเงินแสน เงินหม่ืนก็บ่ไดต่ื้น ตามองขาวก็จริงนะน้องแมน้มีทองจะให้เจา้
แต่งคร้ันเม่ือถึงยามแลงจะพานอ้งแต่ง ตวัเดินเพลินก็จริงนะนอ้งไผมองก็วา่งาม
สมคิ้วต่อก็ยงัแถมคอกลมหางตาแม่คมเหมือนจะบาดใจชายอยากฮูว้า่บา้นอยูไ่สผูใ้ด
เขาเป็นคู่ซอ้น แมน้ยามนอนบ่มีไผกอดสองแขนของอา้ยซิสอดกอดไวบ้่ให้ไผมา
ตอมหอมหลายคือแม่นแกม้นางหอมต่างสาวอ่ืนๆ ถา้ไดต้วันอ้งมาประคอง สัก
ต่ืนเงินแสน เงินหม่ืนก็บ่ไดต่ื้น ตามอง 
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ตารางที่ 4.75 วเิคราะห์เพลงร าเตย้ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“หอมหลายคือแม่นแกม้นางหอมต่างสาว
อ่ืนๆถ้าได้ตวัน้องมาประคอง สักต่ืนเงิน
แสน เงินหม่ืนก็บ่ได้ต่ืน ตามองขาวก็จริง
นะนอ้งแมน้มีทองจะให้เจา้แต่งคร้ันเม่ือถึง
ยามแลงจะพานอ้งแต่ง ตวัเดิน” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักของชาย
ท่ีมีต่อหญิงท่ีแอบชอบ ถา้หากได้
รักกนั ไม่วา่เงินทอง เท่าไรก็จะหา
มาให ้

สังคม (ความรัก) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงผูห้ญิงท่ี

งามท่ีผูช้ายอยากชมและช่ืนชม ถา้ไดม้าเป็นคู่รัก จะมอบเงินมอบทองให้หญิงสาวไปแต่งตวัให้สวย 
ไม่วา่จะเสียเงินสักเท่าไรก็ยอม 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (ความรัก) ค่านิยมของคนสมยัก่อนจะออกมาในเพลงท่ีกล่าวถึงหญิงสาวท่ีมีความ
งดงาม ผูช้ายจะชอบพอและยนิดีมอบทุกอยา่งใหห้ากไดรั้กกบัหญิงสาวผูน้ั้น 
 
 75) ล าดบัท่ี 75 

 ช่ือเพลง เพลง แรงงานขา้วเหนียว 
   ช่ือนกัร้อง จินตรา พลูลาภ 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ชลธี ธารทอง 
 
 เน้ือหาเพลง “แรงงานขา้วเหนียว” 
“(ท่อน A) เสียงแคนผูใ้ด๋กล่อมตวัไหมใหกิ้นใบหม่อนยามแลงแดดอ่อน 

สาวเก็บหม่อนเอามาเล้ียงไหมตรอยแล่นแตร เพลงแคนกล่อมแดนไหมไทยสาว
นัง่ผิงไฟฟังผูบ้่าวเป่าแคน ไหมไทยนั้นหรือเกิดจากมือขา้น้อยสากสากดินแดน
อดอยากทุกข์ยากมานานเหลือแสนแดดจา้ฟ้าเหลืองเขาเอ้ินว่าเมืองหมอแคน
เล้ียงไหมหนา้แด่นค ่าลงเป่าแคนกล่อมไหม 

“(ท่อน A) จากภูธรเส้นไหมก็จรเขา้เมืองส่งสีเร่ือเรืองอยูต่ามโรงแรมนอ้ยใหญ่ 
คุณนายคุณหญิงพราวพร้ิงดว้ยชุดไหมไทยแขกบา้นผา่นมาผา่นไปชอบไหมไทย
แทเ้ทียวเสียงแคนขบัขานกล่อมอีสานดอกจานดอกหม่อนอีนางเน้ืออ่อนจา้งเก็บ
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หม่อนไปซ้ือขา้วเหนียวคนท่ีเล้ียงไหมบ่มีไหมใส่เลยเชียวยากจนหน้าเซียวลูก
ขา้วเหนียวเฮาเอย 

“(ท่อน A) เสียงแคนขบัขานกล่อมอีสานดอกจานดอกหม่อนอีนางเน้ืออ่อนจา้งเก็บหม่อน
ไปซ้ือข้าวเหนียวคนท่ีเล้ียงไหมบ่มีไหมใส่เลยเชียวยากจนหน้าเซียวลูกข้าว
เหนียวเฮาเอย 

 
ตารางที่ 4.76 วเิคราะห์เพลงแรงงานขา้วเหนียว 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“จากภูธรเส้นไหมก็จรเขา้เมืองส่งสีเร่ือเรือง
อยู่ตามโรงแรมน้อยใหญ่คุณนายคุณหญิง
พราวพร้ิงด้วยชุดไหมไทยแขกบ้านผ่านมา
ผา่นไปชอบไหมไทยแทเ้ทียว..เสียงแคนขบั
ขานกล่อมอีสานดอกจานดอกหม่อนอีนาง
เน้ืออ่อนจา้งเก็บหม่อนไปซ้ือขา้วเหนียวคนท่ี
เล้ียงไหมบ่มีไหมใส่เลยเชียวยากจนหน้า
เซียวลูกขา้วเหนียวเฮาเอย” 

ในเพลงกล่าวถึงวิ ถี ชีวิตของ
ผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีท าอาชีพผา้ไหม
และเจอกับคนท่ีใส่ ชุดผ้าไหม
มากมาย  และพูด ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต
ระหวา่งการท างาน 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงแรงงาน

แดนขา้วเหนียว หรือแดนอีสาน ท่ีท างานปลูกหม่อนเล้ียงไหม ถกัทอเป็นผืนผา้ให้แก่คุณหญิง
คุณนายทัว่ฟ้าเมืองไทย แต่ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวิต) สะทอ้นถึงค่านิยมการใส่ผา้ไหม ของคุณหญิงคุณนายในเมืองใหญ่ และ
สามรถรับแขกบา้นแขกเมืองไดดี้ทีเดียว  และการให้ความส าคญักบัวฒันธรรมทางดา้นวตัถุท่ีคน
มองเห็นมากกวา่คนท่ีใชแ้รงงานปลูกหม่อนเล้ียงไหม ซ่ึงเป็นผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั 
 
 76) ล าดบัท่ี 76 

 ช่ือเพลง เพลง ลน้เกลา้เผา่ไทย 
   ช่ือนกัร้อง สายณัห์ สัญญา 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ชลธี ธารทอง 
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 เน้ือหาเพลง “ลน้เกลา้เผา่ไทย” 
“(ท่อน A) ลน้เกลา้เผา่ไทยศูนยร์วมใจคนไทยทั้งชาติ ขออภิวาท เบ้ืองบาทองคภ์ูมิพล 

ยามใดไพร่ฟ้า ชาวประชายากจน ทรงห่วงกงัวลดัง่หยาดฝนชโลมพื้นหลา้ 
ถึงวา่ป่าดง พฤกษไ์พรพงทรงสู้ดั้นดน้ ถึงกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดน าพา 
ร่วมสุขร่วมทุกข ์ทุกขห์รือสุขมีมาทรง แผเ่มตตาใหช้าวประชาช่ืนใจ 
ม่ิงขวญัดวงใจชาวไทยทั้งผอง ทอแสงเรืองรอง ผดุผอ่งดงัร่มโพธ์ิใหญ่ 
พระบารมีเป็นท่ีลือขานนามไกล ขา้บาทภูมิใจลน้เกลา้เผา่ไทยแห่งวงศจ์กัรี 

“(ท่อน A) เหนือยิง่ส่ิงใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิง่ เหมือนเป็นขวญัม่ิง พกัพิงยามทุกขภ์ยัมี 
ชาวไทยแหนหวง ยิง่กวา่ดวงชีว ีแมน้ใครย  ่ายใีตฝ่้าธุลี ขอพลีชีพแทน 
 

ตารางที่ 4.77 วเิคราะห์เพลงลน้เกลา้เผา่ไทย 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ลน้เกลา้ เผ่าไทยศูนยร์วมใจคนไทยทั้งชาติ
ขอ อภิวาท เบ้ืองบาทองค์ ภูมิพลยามใดไพร่
ฟ้า ชาวประชายากจนทรงห่วง กงัวลดัง่หยาด
ฝนชะโลมพื้นหลา้ถึงวา่ป่าดง” 
 

ในเพลงกล่าวถึงศูนยร์วมใจของ
ชาวไทยท่ีมีในหลวงเป็นท่ียึด
เหน่ียวจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 

วฒันธรรม (เคารพ 
พระมหากษตัริย)์ 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงในหลวง

อนัเป็นท่ีรักของปวงชนชาวไทย เป็นศูนยร์วมดวงใจชาวไทยทั้งชาติ เม่ือไดฟั้งเพลงน้ีคนไทยทั้ง
ชาติ ก็จะมีความหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกนั มีในหลวงผูเ้ป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจร่วมกนั 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม วฒันธรรม (ท่ียดึเหน่ียวจิตใจ) คนไทยมีพระมหากษติัรยเ์ป็นประมุขและในหลวงเป็นบุคคล
ท่ีทุกคนเคารพ นบัถือ เน้ือหาในเพลงสะทอ้นให้เห็นถึงการด าเนินชีวิตของคนไทยท่ีมีในหลวงเป็น
ท่ียดึเหน่ียว ทางดา้นจิตใจ 
 
 77) ล าดบัท่ี 77 

 ช่ือเพลง เพลง ลูกทุ่งเสียงทอง 
   ช่ือนกัร้อง เพชร พนมรุ้ง 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง พยงค ์มุกดา 
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 เน้ือหาเพลง “ลูกทุ่งเสียงทอง” 
“(ท่อน A)รุ่งอรุณยามเช้าเราลูกทุ่งมุ่งสู่ท้องนาแบกไถไล่ควายเดินมาสุขใจเริงร่า ตาม

ประสากสิกรถึงจะเหน่ือยเม่ือยลา้มิเกรงว่าเร่ียวแรงจะโหยอ่อนคราดไถหว่าน
ด านาดอนเหน่ือยนกัพกัผอ่นนอนผวิปากร้องเพลง... 

“(ท่อน A)หนุนฟางนอนต่างฟูกหมอนไม่อาทร วา่ ใคร จะข่มเหงนาของเรา ท าเท่าไร ไม่
ตอ้งเกรงไม่มีใครเบ่งเป็นเจา้นายคอยใช้...ส้ินหน้านาหน่ึงคร้ังคิดสตางค์หาผล
ก าไรคิดลูกคิดบวกลบคูณไปท่ีเหลือใชจ่้ายเก็บเอาไวซ้ื้อทอง... 

“(ท่อน A)หนุนฟางนอนต่างฟูกหมอนไม่อาทร วา่ ใคร จะข่มเหงนาของเรา ท าเท่าไร ไม่
ตอ้งเกรงไม่มีใครเบ่งเป็นเจา้นายคอยใช้...ส้ินหน้านาหน่ึงคร้ังคิดสตางค์หาผล
ก าไรคิดลูกคิดบวกลบคูณไปท่ีเหลือใชจ่้ายเก็บเอาไวซ้ื้อทองยิว ลาลนั ลาลนั ลา
ลนั ลาเล เฮด โห่ ยวิ ลาลนั ลาลนั ลาลนั ลาเล เฮด โห่..โห่ 

 
ตารางที่ 4.78 วเิคราะห์เพลงลูกทุ่งเสียงทอง 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“รุ่งอรุณยามเช้าเราลูกทุ่งมุ่งสู่ท้องนา
แบกไถไล่ควายเดินมาสุขใจเริงร่า ตาม
ประสากสิกร...ถึงจะเหน่ือยเม่ือยล้ามิ
เกรงว่าเ ร่ียวแรงจะโหยอ่อนคราดไถ
หว่านด านาดอนเหน่ือยนกัพกัผ่อนนอน
ผวิปากร้องเพลง” 

ในเพลงกล่าวถึงอาชีพท านา ท่ี มี
ความผกูพนั กบัทอ้งนาทอ้งไร่ และ
สัตว์ท่ีเล้ียงไว ้ถึงแมก้ารท างานจะ
เหน่ือยแค่ไหนแต่ก็มีความสุขกับ
งานท่ีท า  

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึง อาชีพท่ี

ส าคญัของ ประเทศไทย คืออาชีพท านา และคนท่ีมีอาชีพเป็นนายของตวัเองไม่ตอ้งมีใครมาสั่ง ก็สุข
สบาย มีความสุข เน้ือหาในเพลงกล่าวถึงวฒันธรรมความเป็นอยู่ท่ีพอเพียงท าให้เกิดเป็นวิถีความ
เป็นอยูท่ี่ไม่ตอ้งด้ินรน เสร็จงานก็มานบัผลก าไรของเราเองและเกิดความภูมิใจในอาชีพของตน 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม(วิถีชีวิต) เน่ืองจากคนไทยมีความเก่ียวขอ้งกบัอาชีพท านามาตั้งแต่สมยัก่อน ถือเป็น
ความผกูพนัและเป็นอาชีพหลกัของคนไทย ท าใหว้ถีิชีวติจึงอยูก่บัการท านาเป็นส่วนใหญ่ 
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 78) ล าดบัท่ี 78 
 ช่ือเพลง เพลง ลูกสาวใครหนอ 
   ช่ือนกัร้อง ชาย เมืองสิงห์ 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สมเศียร พานทอง 
 
 เน้ือหาเพลง “ลูกสาวใครหนอ” 
“(ท่อน A) ผกูสมคัร รักน้องมานานหญิงใดไม่ปาน ลูกสาวแม่เลยแจ่มจริง ยิ่งไปกว่าใคร

เห็นจะลืม ไม่ได้ ทรามเชยรักไม่กล้าเอ่ยนานแล้วเคย ชอบกันมาคิดจะหมั้น 
แกว้ตาเกรงใจหนกัหนาเกรงวา่ แม่ยายจะชงั 

“(ท่อน A) แม่สรรค ์ก าเหนิดเกิดลูกสาว สวยหรูท าบุญใด อยากรู้กุศลจึงสร้างวยันอ้ง สิบ
แปดขวบปีสมส่วน โสภีพวกผูช้ายต่างหวงัเก่งกาจ สามารถยอมคนทั้งเก่งทั้งซน 
น่ามลเก๋จงัหลงรักน้อง อดัแน่นในอกเหมือนตกขุมนรกหวัอก พี่แทบพงัสุดขม
ข่ืน เห็นชายอ่ืนเขาควงนอ้งวา่นดว้ยเงินทองนอ้ง ก็เพอ้คลัง่จะควงใครเขา อยา่ให ้
เปลืองตวัเพราะล้ินชายชัว่ท่ีใชเ้งิน อ าพรางเขาเสียสตางคก์็นัน่เขาหวงั ตวันอ้งไอ้
พี่มนัจน เงินทองมองความดี พี่บา้งจะปิดประตู หวัใจ ไม่ใหเ้ขา้พี่เต็มใจ นอนเฝ้า
ทั้งทางประตู หน้าต่างถึงแม่น้องจะถือหน้า ไพ่เหนือแต่ตวัเก็งพี่เหลือมนัไกล้
เกลือ กินด่างอย่าหลงผิด เลยนะคนดีจงนึกถึงพี่ก่อนน ้ าตา น้องหลัง่จะรักเจ้า
เหมือนบ่าว ท่ีภกัดีขอจงปราณีเจา้อย่าให้พี่ ผิดหวงัจะขอน้อง ให้สมศกัด์ิศรีเจา้
อยา่ท า ใหพ้ี่ตอ้งรอคอย ฝันคา้งถึงแม่นอ้ง จะชงัตวัพี่ขอเพียงคนดีจงโอนใจให้พี่
บา้งลูกสาว ใครหนอ ขอนะคนสวยสงสารพี่นะ โอน้อ้งจ๊ะ คนสวยสองแขน พี่
จะช่วยเป็นก าแพง กั้นกลางเอ๊ย โอ ละหน่ายโอ ละหน่าย หน่อยนางรักพี่ม ัน่ 
นวลปรางเจา้อยา่ท า เมินหมางใหพ้ี่ฝันคา้ง อา้งวา้งอาวรณ์ 

 
ตารางที่ 4.79 วเิคราะห์เพลงลูกสาวใครหนอ 
 
เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“เห็นชายอ่ืนเขาควงน้องว่านด้วยเงิน
ทองนอ้ง ก็เพอ้คลัง่จะควงใครเขา อยา่ให ้
เปลืองตัวเพราะล้ินชายชั่วท่ีใช้เงิน อ า
พรางเขาเสียสตางคก์็นัน่เขาหวงั ตวันอ้ง
ไอพ้ี่มนัจน เงินทองมองความดี พี่บา้งจะ
ปิดประตู หวัใจ ไม่ใหเ้ขา้พี่เตม็ใจ” 

ในเพลงกล่าวถึงการตกัเตือนหญิง
สาวอย่าหลงไปตามค่านิยมทาง
วตัถุ  ท่ีสามารถจับต้องได้สัมผสั
ได้ เทียบกับตัว เองท่ี ถึงแม้จะมี
ความดีแต่ก็จนจึงท าให้ไม่สามารถ
ท าใหห้ญิงสาวมารักได ้ 

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงผูห้ญิงท่ีมี

ความงดงาม เป็นลูกสาวของใครท าไมถึงน่ารักแต่ก็เกรงคนชัว่จะหลอก ให้ช ้ าใจ และก็คิดถึงตวัเอง
ท่ีถึงแมจ้ะท า ความดีเท่าไร แต่ก็เป็นคนจน ไม่มีเงิน หญิงสาวจึงไม่หนัมามอง  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวิต) ท่ีสะทอ้นให้เห็นวา่เนน้วตัถุนิยม เห็นแก่ความสุขสบาย เงินทองมากกว่า
คุณงามความดี ถึงแมจ้ะเป็นคนดีแค่ไหน คนก็เลือกจะมองท่ีฐานะเงินทองอยูดี่ 
 

 79) ล าดบัท่ี 79 
 ช่ือเพลง เพลง ส่งแอ๋วเรียนราม 
   ช่ือนกัร้อง ศรเทพ ศรทอง 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สถิตพงษ ์สถาพร 
 

 เน้ือหาเพลง “ส่งแอ๋วเรียนราม” 
“(ท่อน A) ขบัรถสองแถวส่งแอ๋วเรียนรามฯ ปีน้ีคนงามเรียนอยูปี่สาม"นิติศาสตร์" 

ออกรถทุกวนัเหน่ือยจนใจนั้ นแทบจะขาด ค่าโดยสารคนละบาทอุตส่าห์
ประหยดั ส่งแอ๋วเรียนรามฯ 

“(ท่อน A) ขบัรถสองแถวส่งใหแ้อ๋วเรียนแอ๋วก็หมัน่เพียร ขยนัไปเรียนรอบค ่าทุกเยน็ถึงวิน
รับส่งยุพินถึงบา้นประจ ารักกนัไม่เคยเกินกล ้ าส าเร็จจากรามเราหวงัแต่งกนัพอ
ข้ึนปีส่ี คนดีไยมาเปล่ียนแปลงแอ๋วไปนัง่รถ มสัแตงติดแอร์สีแดงรับส่งทุกวนั
เป็นลูกเศรษฐี ห้อยกระบ่ีนายร้อยสามพรานแฟนใหม่แอ๋วมีหลกัฐานสองแถว
โดยสารแอ๋ว เลยไม่มองเด๋ียวน้ีสองแถวขาดแอ๋วนั่งเคียงเหลือไวแ้ต่เพียงเบาะ
เปล่าท่ีไร้เจา้ของสองแถวมนัจน น่ามลแอ๋ว เลยไม่มอง 

“(ท่อน A) ขบัรถหัวใจลอยล่องตอ้งล็อคประตูเขา้ อู่ ร้อง ไห้เด๋ียวน้ีสองแถวขาดแอ๋วนัง่
เคียงเหลือไวแ้ต่เพียงเบาะเปล่าท่ีไร้เจา้ของสองแถวมนัจน น่ามลแอ๋ว เลยไม่มอง
ขบัรถหวัใจลอยล่องตอ้งล็อคประตูเขา้ อู่ ร้อง ไห ้
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ตารางที่ 4.80 วเิคราะห์เพลงส่งแอ๋วเรียนราม 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“พอข้ึนปีส่ี คนดีไยมาเปล่ียนแปลง แอ๋ว
ไปนัง่รถ มสัแตงติดแอร์สีแดงรับส่ง ทุก
วนัเป็นลูกเศรษฐี ห้อยกระบ่ีนายร้อย สาม
พรานแฟนใหม่แอ๋วมีหลกัฐานสองแถว
โดยสารแอ๋ว เลยไม่มอง” 

ใ น เ พ ล ง ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร
เปล่ียนแปลงของชายและหญิง 
เม่ือก่อนรักกนัแต่เม่ือเวลาผ่าน
ไป ฝ่ายหญิงเปล่ียนไปจึงทิ้ง
ผูช้ายซ่ึงมีอาชีพขบัรถสองแถว
ไวแ้ลว้ไปรักกบัคนใหม่ 

ความสัมพันธ์และ
ชีวิตรักระหว่างชาย
และหญิง 
(ไม่ซ่ือสัตย)์ 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึง เร่ืองราว

ความรัก เก่ียวกบัชายหนุ่มขบัรถสองแถว ส่งเสียใหแ้ฟนสาวท่ีช่ือแอ๋วเรียนรามฯ และไม่วา่ฝ่ายหญิง
ตอ้งการอะไร ก็พร้อมจะหามาให้ เม่ือเวลาผา่นไปหญิงสาวแปรเปล่ียนไปจากท่ีเคยนัง่รถสองแถว
กลบักลายเป็นนัง่รถหรู ไปมีแฟนใหม่เป็นเศรษฐี ท าใหห้นุ่มสองแถวช ้าใจ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม ความสัมพนัธ์และชีวติรักระหวา่งชายและหญิง เน้ือเพลงสะทอ้นถึงความรักของชายท่ีมีให้
ผูห้ญิง เม่ือมีเร่ืองของฐานะหนา้ตาทางสังคม อยู่ในมหาวิทยาลยั มีสังคมท่ีกวา้งข้ึน เม่ือมีวตัถุนิยม
เขา้มา มีส่ิงหลอกล่อมากข้ึน หญิงสาวจึงแปรเปล่ียนไป โดยไม่สนความดีงาม ผูห้ญิงเห็นอ านาจของ
วตัถุ ส าคญักวา่ความดี 
 
 80) ล าดบัท่ี 80 

 ช่ือเพลง เพลง ส้มต า 
   ช่ือนกัร้อง สุนารี ราชสีมา 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
    สยามบรมราชกุมารี 
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 เน้ือหาเพลง “ส้มต า” 
“(ท่อน A) ต่อไปน้ีจะเล่าถึงอาหารอร่อย คือ ส้มต ากินบ่อๆ รสชาติแซบดี  

วธีิท าก็ง่ายจะบอกไดต่้อไปน้ี มนัเป็นวธีิพิเศษเหลือหลาย  
ไปซ้ือมะละกอขนาดพอเหมาะๆ สับๆ เฉาะๆ ไม่ตอ้งมากมาย 
ต าพริกกบักระเทียมยอดเยี่ยมกล่ินอาย มะนาว น ้ าปลา น ้ าตาลทราย น ้ าตาลป๊ีบ
ถา้มี ปรุงรสใหแ้น่หนอ ใส่มะละกอลงไป ออ้ อยา่ลืมใส่กุง้แห้งป่นของดี มะเขือ
เทศเร็วเขา้ เอาถัว่ฝักยาวใส่เร็วร่ี เสร็จสรรพแล้วซียกออกจากครัว กินกบัขา้ว
เหนียวเท่ียวแจกให้ทัว่ กล่ินหอมยวนยัว่น่าน ้ าลายไหล จดต าราจ าส้มต าลาว เอา
ต ารามา ใครหม ่าเกินอตัราระวงัทอ้งจะพงั ขอแถมอีกนิดแลว้จะติดใจใหญ่ ไก่
ยา่งดว้ยเป็นไรอร่อยแน่จริงเอย 
 

ตารางที่ 4.81 วเิคราะห์เพลงส้มต า 
 

เนือ้เพลง วฒันธรรม ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ต่อไปน้ีจะเล่า ถึงอาหารอร่อย คือส้มต ากิน
บ่อย รสชาติแซบจงัวิธีการก็ง่าย จะกล่าวได้
ดัง น้ีมัน เป็นวิ ธีวิ เศษเหลือหลายไปซ้ือ
มะละกอ ขนาดพอเหมาะเหมาะสับสับเฉาะ
เฉาะ ไม่ตอ้งมากมายต าพริกกบักระเทียม 
ใหย้อดเยีย่มกล่ินอาย” 

ในเพลงกล่าวถึงอาหารการ
กินของคนไทย ไดแ้ก่ ส้มต า 
บอก ถึ งรสชา ติ ท่ี จัดจ้าน 
วิธีการท า และวจัถุดิบท่ีใช้
ท าส้มต า  

วฒันธรรม  
( ก า ร รั บป ร ะท าน
อาหาร) 

 

จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึง อาหารท่ี

คนไทย นิยมรับประทานและเป็นท่ีนิยมทางภาคอีสาน ไดแ้ก่ส้มต า ในเน้ือเพลงบอกถึงรสชาติของ
ส้มต า วิธีในการต าส้มต าให้อร่อย วตัถุดิบและเคร่ืองปรุงต่างๆท่ีใช้ รวมทั้งเคร่ืองเคียงท่ีจะน ามา
รับประทาน ร่วมกบัส้มต า โดยส้มต าเป็นอาหารท่ีกินกนัทัว่ประเทศไทย แต่ถา้ใครกินเยอะเกินไปก็
อาจทอ้งเสียได ้

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม วฒันธรรม (การรับประทานอาหาร) ค่านิยมในเร่ืองอาหารการกินของคนไทยจะนิยม ปรุง
อาหาร รับประทานเองและวตัถุดิบก็เป็นส่ิงท่ีหาไดง่้าย เม่ือท าอาหารเสร็จแลว้ คนไทยนิยมน าไป
แจกจ่าย ใหแ้ก่เพื่อนบา้น  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัดว้ย 
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 81) ล าดบัท่ี 81 
 ช่ือเพลง เพลง สยามเมืองยิม้ 
   ช่ือนกัร้อง พุม่พวง ดวงจนัทร์ 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง วเิชียร ค าเจริญ    
  
 เน้ือหาเพลง “สยามเมืองยิม้” 
“(ท่อน A) จงภูมิใจเถิด ท่ีเกิดเป็นไทยมิเป็นทาสใคร แหละมีน ้ าใจล้นปร่ิม.ทัว่โลกกล่าว

ขานขนานนามใหว้า่สยาม เมืองยิม้เราควรกระหยิม่ ถึงความ ดีงาม 
“(ท่อน A) คนเยน็ใจซ่ือ ไดช่ื้อว่าไทยร้อนมาจากไหน ชาติไทย ไม่เคย หวงห้าม.ขา้มเขต 

ขา้มโขงถ่ินน ้ าขุ่นมาพึ่งใบบุญ เมืองสยามเรายิ้มตามท่ีท่านตอ้งการเล่ืองช่ือลือ
นาม สยาม มีแต่น ้ าใจ ขอเตือนท่านผูอ้าศยัอยา่ท าอะไรให้ไทยร้าวราน คนไทย
ใจซ่ือ เขาถือแต่โบราณกาลแค่เพียงขา้วสุกหน่ึงจานใครลืมของท่าน นั้น เนร 
คุณ.คนไทยรักชาติ แหละศาสนา เทิดองคเ์จา้ฟ้า ผูท้รงเป่ืยมเน้ือนาบุญ... 

“(ท่อน A) ถา้ท่านเคารพ สิทธ์ิของไทยท่านอยูต่่อได ้อีกนานทุนสยามใจบุญ ยงัยิม้เสมอ  
คนไทยรักชาติ แหละศาสนาเทิดองคเ์จา้ฟ้า ผูท้รงเป่ืยมเน้ือนาบุญ... 
ถา้ท่านเคารพ สิทธ์ิของไทยท่านอยูต่่อได ้อีกนานทุนสยามใจบุญ ยงัยิม้เสมอ... 

 
ตารางที่ 4.82 วเิคราะห์เพลงสยามเมืองยิม้ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“คนไทยรักชาติ แหละศาสนาเทิดองค์เจา้
ฟ้า ผูท้รงเป่ืยมเน้ือนาบุญ...ถ้าท่านเคารพ 
สิทธ์ิของไทยท่านอยู่ต่อได้ อีกนานทุน
สยามใจบุญยงัยิม่เสมอ” 

ในเพลงกล่าวถึงคนไทยท่ีมี ความ
เคารพต่อสถาบันชาติ  ศาสนา 
และพระมหากษตัริย ์หากคนไทย
เคารพสิทธ์ิต่อกนัก็จะอยู่ร่วมกัน
อยา่งมีความสุข 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ีสามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงความ

ภาคภูมิใจท่ีเกิดเป็นคนไทย ไม่เป็นทาสใคร ท่ีทัว่โลกเรียกว่าสยามเมืองยิ้มเพราะคนไทยมีน ้ าใจ 
และสอนให้รู้จกับุญคุณ จากขา้วหน่ึงจาน นอกจากน้ียงัตอ้นรับชาวต่างชาติท่ีเคารพกฎกติกา หาก
ท าไดแ้บบน้ีก็จะสามารถ อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขได ้
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โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวิต) สะท้อนถึงค่านิยมเก่ียวกับคนไทยรักสงบ เทิดทูลชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์สะทอ้นถึงการมีน ้ าใจของคนไทยและท่ีส าคญัคือเร่ือง ท่ีทัว่โลกต่าวขนานนาม
เมืองไทยวา่เป็น สยามเมืองยิม้ 
 

 82) ล าดบัท่ี 82 
 ช่ือเพลง เพลง สยามเมืองยิม้ 
   ช่ือนกัร้อง พุม่พวง ดวงจนัทร์ 

 ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง วเิชียร ค าเจริญ 
 

 เน้ือหาเพลง “สอนนอ้ง” 
“(ท่อน A) โอน้อ้งเอย ขวญัใจอยา่หลงไป ใหใ้ครมาหยามเจา้แสนงาม  

ยามรุ่นสาวเพริศพรายพราวชายหวามทรวงตอ้งอดออมและควรหวงยิง่ยอดหญิง 
อยา่ฟังน ้าค  าท่ีชายเขาลวงหวานนกันัน่แหละควรหวงหวานทรวง  
ไม่นานระก าพี่รักจริง หวงัดีขวญัชีว ีโปรดจงฟังค าพี่เคยพบมา จึงจดจ าพี่กล่าวค า  
ใหเ้จา้สังวรอยา่ปล่อยตวัจะพานอ้งเศร้าอยา่เขลาใหช้ายชิดเชยคงร้าวรอน 
แมช้ายจะพร ่ าออ้นวอนบอกใหร้อก่อนนะเพื่อดูน ้าใจโอน้อ้งเอย ขวญัใจอยา่หลงไป 
ใหใ้ครมาหยามเจา้แสนงาม  

“(ท่อน A) ยามรุ่นสาวเพริศพรายพราวชายหวามทรวงตอ้งอดออม 
และควรหวงยิ่งยอดหญิงอย่าฟังน ้ าค  าท่ีชายเขาลวงหวานนกันัน่แหละควรหวง
หวานทรวงไม่นานระก าพี่รักจริง หวงัดีขวญัชีวี โปรดจงฟังค าพี่เคยพบมา จึงจดจ า
พี่กล่าวค า ให้เจา้สังวรอยา่ปล่อยตวัจะพาน้องเศร้าอยา่เขลาให้ชายชิดเชยคงร้าว
รอนแมช้ายจะพร ่ าออ้นวอนบอกใหร้อก่อนนะเพื่อดูน ้าใจ 

 

ตารางที่ 4.83 วเิคราะห์เพลงสอนนอ้ง 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“จึงจดจ าพี่กล่าวค า ให้เจา้สังวรณ์อยา่ปล่อย
ตวัจะพาน้องเศร้าอย่าเขลาให้ชายชิดเชยคง
ร้าวรอนแมช้ายจะพร ่ าออ้นวอนบอกให้รอ
ก่อนนะเพื่อดูน ้ าใจโอน้้องเอย ขวญัใจอย่า
หลงไป ใหใ้ครมาหยามเจา้แสนงาม” 

ในเพลงกล่าวถึงการตกัเตือนของ
ผู ้ชายท่ีมีต่อผู ้หญิง ให้รู้จักรัก
น ว ล ส ง ว น ตั ว ซ่ึ ง ถื อ เ ป็ น
วัฒนธรรมไทย  อย่าหลงเ ช่ือ
ค าพูด ผูช้ายถือเป็นค าตักเตือน
ผูห้ญิงมานานตั้งแต่สมยัก่อน 

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงชายหนุ่มท่ี

มีการตกัเตือนนอ้งสาวให้รู้รักนวลสงวนตวั อยา่ให้ชายใดมาหยามเกียรติของลูกผูห้ญิงได ้ถือเป็น
วฒันธรรมท่ีมี การตกัเตือนมาอยา่งชา้นาน 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วถีิชีวติ) เน้ือเพลงสะทอ้นถึงคุณค่าของผูห้ญิงท่ีไม่หลงเช่ือใจผูช้าย หรือหลงไปตาม
คารม ของผูช้ายก็จะสามารถเก็บส่ิงท่ีหวงแหนของผูห้ญิงไวไ้ด ้

 
 83) ล าดบัท่ี 83 

 ช่ือเพลง เพลง สุดทา้ยท่ีกรุงเทพ 
   ช่ือนกัร้อง สุนารี ราชสีมา 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง จิตรกร บวัเนียม 
 

 เน้ือหาเพลง “สุดทา้ยท่ีกรุงเทพ” 
“(ท่อน A) อยู่บา้นนาดีๆ ไม่ว่าดีจึงหนีหนา้มาเบ่ือตอ้งทนท านาจึงจากมาไม่สนใจใครจะ

เตือนเหมือนค ายุย ัว่ตามวัมืดมองไม่เห็นใครสุดทา้ยจึงตอ้งเจ็บโอก้รุงเทพฟ้าใส
แสงไฟสวา่งแต่หนทางมืดมน 

“(ท่อน A) เจอะแต่คนรวย ๆ หนา้ตาสวยมากมีแต่คนใจดี ๆ ไม่เห็นมีเลยซกัคนเจอทีไรเห็น
มีแต่แกล้งเสียดแทงฤทยัเราเหลือทนต้องยอมพลีกายแลกกับความจนฉันจึง
หมองหม่นก็เพราะคนกรุงเทพลวง 

 
ตารางที่ 4.84 วเิคราะห์เพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“อยูบ่า้นนาดี ๆ ไม่วา่ดีจึงหนีหนา้มาเบ่ือ
ตอ้งทนท านาจึงจากมาไม่สนใจใครจะ
เตือนเหมือนค ายุย ัว่ตามวัมืดมองไม่เห็น
ใครสุดทา้ยจึงตอ้งเจ็บโอก้รุงเทพฟ้าใส
แสงไฟสวา่งแต่หนทางมืดมน” 

ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตของหญิง
สาวท่ีเคยอยู่บา้นมาแต่บา้นเขา้เมือง
หลวงเพราะคิดวา่จะดีตามค าย ัว่ยุ จะ
คิดว่าในกรุงเทพมีแต่ความเจริญ 
และให้ความสุขไดแ้ต่แท ้ท่ีจริงแลว้
กลบัเจอแต่ความมืดมน  

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงหญิงสาวท่ี

ต่างจงัหวดัท่ีทิ้งบา้นนาหนีมาเพื่อคิดว่าจะเจอกบัความสุขสบายในกรุงเทพ ตามค าย ัว่ยุท่ีเคยฟังมา 
สุดทา้ยตอ้งยอมพลีกายแลกกบัความจน ภาพท่ีคิดไวท้ั้งหมดพงัทลาย และมองคนกรุงเทพวา่เป็นคน
ท่ี หลอกลวง 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (วถีิชีวติ) เน้ือเพลงสะทอ้นมุมมองของคนต่างจงัหวดั ซ่ึงมีค่านิยม และความเช่ือ ท่ีคิด
วา่การเขา้ไปใน เมืองกรุงเจอแสงสีแลว้จะมีแต่ความสุข แต่ท่ีจริงแลว้กลบัเจอแต่ส่ิงท่ีไม่ดี และคนท่ี
หลอกลวง  
 
 84) ล าดบัท่ี 84 

 ช่ือเพลง เพลง แสนหวงัเหวดิ 
   ช่ือนกัร้อง สาลิกา ก่ิงทอง 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง จิตรกร บวัเนียม 
 
 เน้ือหาเพลง “แสนหวงัเหวดิ” 
“(ท่อน A) หนุ่มเอย หนุ่มเมืองนครตอ้งเฝ้าอาวรณ์หวงัเหวิด หวงัเหวิด.ทราบข่าวว่าแม่

บงัอรอยูเ่มืองนครบา้นเกิด บา้นเกิดวนัก่อน เห็นควง ลิเกโดนยา เสน่ห์ เลยหนี 
เตลิดลิเก ทิ้งขวา้งห่างเจา้ลิเก ทิ้งขวา้งห่างเจา้ ไปพบแม่เลา้อุ๊ยน่าหวงัเหวิดทราบ
ข่าววา่ไปเมืองกรุงไอห้นุ่มบา้นทุ่งก็แสนหวงัเหวดิ 

“(ท่อน A) จดหมายท่ีบา้นโฉมตรูเห็นเซ็นตท่ี์อยูจ่ากบาร์บลูเบิร์ด ฝร่ังไปไทยผา่นดุจรถโดยสาร 
บริษทั นายเลิศ สงสัยแท้ๆ  สงสัย แท้ๆ  ลูกใครกนัแน่ คอยแลกนัเถิด... 

“(ท่อน A) เห็นรถด่วน ล่องใตเ้ห็นเพียงรถไฟพี่ก็แสน หวงัเหวิด เห็นหญิงบนรถด่วนรูปร่าง
อว้นๆ นุ่งมินิ เสกิร์ตส่วนบน โฉมยงรัดอกยกทรงดงัลูกระเบิด พี่ยืนมองมอง 
เห็นไม่ใช่พี่ยนืมองมองเห็นไม่ใช่ น ้าตาพี่ไหลก็เพราะใจมนัหวงัเหวดิ 

“(ท่อน A) เก็บรักไวใ้นอุราถา้นอ้งไม่มาพี่จะไม่ขอเปิดรักพี่มนัจริงใจจะป่องจะใหญ่  
ก็กลบัมาเกิดทอ้งกบัใครพี่ไม่วา่จะรับเป็นบิดาในเวลาเธอเกิดรู้สึกตวัแลว้งามงอน 
รู้สึกตวัแลว้งามงอนรีบกลบัเมืองคอนใหพ้ี่หาย หวงัเหวดิ 
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ตารางที่ 4.85 วเิคราะห์เพลงแสนหวงัเหวดิ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“หนุ่มเอย หนุ่มเมืองนครต้องเฝ้าอาวรณ์
หวงัเหวดิ หวงัเหวิด.ทราบข่าว วา่แม่บงัอร
อยู่เมืองนครบ้านเกิด บ้านเกิด.วนัก่อน 
เห็นควง ลิเกโดนยา เสน่ห์ เลยหนี เตลิด.
ลิเก ทิ้งขวา้งห่างเจา้.ลิเก ทิ้งขวา้งห่างเจา้” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักของชาย
หนุ่มเมืองนครท่ีมีต่อหญิงสาว มี
ความเป็นห่วงท่ีมีแฟนหลายคน 
จึงได้แต่พูดว่า หวงัเหวิด แปลว่า
เป็นห่วง 

สังคม (ความรัก) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงไดว้า่ เป็นเพลงปักษใ์ตท่ี้

แสดงให ้เห็นถึงความเป็นห่วงของชายหนุ่มท่ีมีต่อหญิงสาวท่ีมีแฟนหลายคน มีความเป็นห่วงวา่จะ
โดนหลอก ร าพึงกบัหญิงสาวใหก้ลบับา้นมาจะไดห้ายห่วง  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม(ความรัก) สะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมของหญิงสาวท่ีจะรักคนมีฐานะการเงินท่ีดี หรือ
คนท่ีมีภาพลกัษณ์ รูปหล่อ ยอมจากบา้นเกิด เพื่อไปหาชายท่ีมีฐานะและรูปหล่อโดยไม่รักตวัเอง 
 
 85) ล าดบัท่ี 85 

 ช่ือเพลง เพลง หนุ่มเรือนแพ 
   ช่ือนกัร้อง กาเหวา่ เสียงทอง 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ไพบูลย ์บุตรขนั 
 

 เน้ือหาเพลง “หนุ่มเรือนแพ” 
“(ท่อน A) บา้นพี่เป็น เรือนแพสาว นอ้ย เขาไม่แลสาวแก่ เขาก็ไม่มอง.โตอยูริ่มฝ่ังคลองเม่ือ

ยามน ้ านองลอยล่อง เหมือนดงัวิมาน.เพราะมนัไม่โก้เหมือนตึกหลังโตท่ีสูง
ตระหง่าน.ไม่แลระริกโอฬารแต่เป็นบา้น เรือน แพเดือนสิบสอง น ้ านองหลาก
สองฝ่ังฟาก น ้าปร่ิมแปร้อกพี่ร้าว หนาวดวงแดเหมือนมีแผล ในดวงใจ... 

“(ท่อน A) มองเห็นน ้า ชุ่มฉ ่าแทม้องเรือแพ ดูขวกัไขวห่ลบัตามอง ครองหวัใจ โอเ้หตุ ไฉน 
แหง้แลง้ตรม...บางกอกนอ้ย ตลาดน ้า...เรือพายจ ้า แจวกนัขรมเสียงเรือหาง คราง
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ระงมดงัเสียงขรม เหมือนพี่คราง...ครวญหานอ้ง มองหานุชไม่ส้ินสุด จนฟ้าสาง
มองขา้งไหน ไม่พบนาง 
อกอา้งวา้ง โออ้า วรณ์เดือนสิบสอง น ้ านองหลากสองฝ่ังฟาก น ้ าปร่ิมแปร้อกพี่
ร้าว หนาวดวงแด เหมือนมีแผล ในดวงใจ... 

“(ท่อน A) มองเห็นน ้ า ชุ่มฉ ่าแทม้องเรือแพ ดูขวกัไขวห่ลบัตามอง ครองหวัใจโอเ้หตุ ไฉน 
แหง้แลง้ตรม...บางกอกนอ้ย...ตลาดน ้า เรือพายจ ้า แจวกนัขรมเสียงเรือหาง คราง
ระงมดงัเสียงขรม เหมือนพี่คราง...ครวญหานอ้ง มองหานุชไม่ส้ินสุด จนฟ้าสาง
มองขา้งไหน ไม่พบนางอกอา้งวา้ง โออ้า วรณ์บา้นพี่เป็น เรือน แพสาว เอย เจา้
ไม่แลนอ้งแม่ คงชอบบา้นดอน. 

“(ท่อน A) โอ ้แม่ขน ตา งอนพี่ฝาก สุนทรลอยร่อน ทิ้งมาตามคล่ืน.พี่คงจะแย่ขายบา้นทิ้ง
แพ ออกพเนจรไม่เจอ แม่ขนตางอนจะไม่ยอ้น มาเรือนแพ 

 
ตารางที่ 4.86 วเิคราะห์เพลงหนุ่มเรือนแพ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“บ้านพี่เป็น เรือนแพสาว น้อย เขาไม่แล
สาวแก่ เขาก็ไม่มอง.โตอยู่ริมฝ่ังคลองเม่ือ
ยามน ้านองลอยล่อง เหมือนดงัวิมานเพราะ
มนัไม่โกเ้หมือนตึกหลงัโตท่ีสูงตระหง่าน.
ไม่แลระริกโอฬารแต่เป็นบา้น เรือน” 

ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตของชาย 
หนุ่มท่ี มีบ้านเป็นเ รือนแพ ริม
แม่น ้ า ไม่มีบ้านเรือนใหญ่โต ท า
ใหไ้ม่มีผูห้ญิงมามอง  

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงบา้นของ

ชายหนุ่มท่ี เป็นเรือนแพริมแม่น ้า ส่ือใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมความเป็นอยูท่ี่สะทอ้นให้เห็นความเป็นอยู ่
ท่ีใชชี้วิตอยู่ริมน ้ า เม่ือมีความรัก ผูห้ญิงท่ีไหนก็ไม่มอง เพราะมีบา้นเป็นเรือนแพ ไม่มีบา้นใหญ่โต 
เหมือนคนมีฐานะร ่ ารวย  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมสังคม (วิถีชีวิต) ในเพลงได้กล่าวถึงวิถีชีวิตการอาศยัท่ีบ้านเรือนแพ มีการบรรยายถึง
ธรรมชาติ แวดลอ้ม แต่ในขณะเดียวกนั ก็มีค่านิยมความเช่ือเก่ียวกบัฐานะ ความเป็นอยู่ท่ีผูห้ญิงก็
ตอ้งเลือกคน ท่ีฐานะมัน่คงมากกวา่คนท่ีนอนในเรือนแพ พเนจรไปเร่ือยๆ 
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 86) ล าดบัท่ี 86 

 ช่ือเพลง เพลง ห้ิวกระเป๋า 
   ช่ือนกัร้อง แสงสุรีย ์รุ่งโรจน์ 

   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง แสงสุรีย ์รุ่งโรจน์ 
 

 เน้ือหาเพลง “ห้ิวกระเป๋า” 
“(ท่อน A) เก็บเส้ือผา้ยดัใส่กระเป๋าลาแลว้หนาบา้นเก่าดินแดนท่ีเราเกิดมากุศลไม่พอขอไป

ตายเอาดาบหนา้ตายเสียอยา่งนกกาช่างมนัเถิดหนาชาติน้ีอีกสามวนัขนัหมากเขา
มากลวัน ้ าตานองหน้าอยู่ไปเห็นท่าไม่ดีตดัใจอ าลาแลว้แกว้ตาแฟนพี่วิวาห์เสีย
เถิดคนดีลืมพี่เสียนะ  

“(ท่อน A) หนา้มลโลกหมุนให้เราพบกนัชัว่ครู่ชัว่คราวแต่เราไม่มีกุศลเพาระวา่โฉมตรูไม่ใช่
เน้ือคู่คนจนสวรรค์เบ้ืองบนให้น้องเป็นของคนมีห้ิวกระเป๋าก้าวลงบนัไดเดินก้ม
หนา้ร้องไหไ้ม่รู้จะไปไหนดีไม่มวัลงัเลเดินข้ึนรถเมล์ทนัทีตดัใจจากบา้นวนัน้ีไม่มี
จุดหมายปลายทางห้ิวกระเป๋ากา้วลงบนัไดเดินกม้หนา้ร้องไห้ไม่รู้จะไปไหนดีไม่
มวัลงัเลเดินข้ึนรถเมลท์นัทีตดัใจจากบา้นวนัน้ีไม่มีจุดหมายปลาย.ทาง. 

 
ตารางที่ 4.87 วเิคราะห์เพลงหนุ่มเรือนแพ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“หนา้มลโลกหมุนให้เราพบกนัชัว่ครู่ชัว่คราว
แต่เราไม่มีกุศลเพราะวา่โฉมตรูไม่ใช่เน้ือคู่คน
จนสวรรค์เบ้ืองบนให้น้องเป็นของคนมีห้ิว
กระเป๋ากา้วลงบนัไดเดินกม้หน้าร้องไห้ไม่รู้
จะไปไหนดีไม่มวัลงัเลเดินข้ึน” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักท่ีมีปัญ หา 
เพราะคนเกิดเป็นคนจน ท าให้อีก
ฝ่ายมีคนใหม่ เกิดความเสียใจ จึง
ตดัสินใจเก็บ กระเป๋าและเดินทาง
อยา่งไร้ จุดหมาย 

สังคม (ความรัก) 

“ห้ิวกระเป๋ากา้วลงบนัไดเดินกม้หน้าร้องไห้
ไม่รู้จะไปไหนดีไม่มัวลังเลเดินข้ึนรถเมล์
ทันทีตัดใจจากบ้านวันน้ีไม่ มี จุดหมาย
ปลายทาง” 

ในเพลงกล่ าวถึงความรักท่ีไม่
สมหวงัจึงเดินจากไปถึงแมจ้ะยงัไม่
รู้จุดหมายแต่ก็ไม่อยากจะอยู่กับท่ี
เดิมๆ 

สังคม (ความรัก) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  

บทเพลงน้ีสามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงความรัก

ของหนุ่มสาว ท่ีฝ่ายหญิงจากไปมีคนใหม่ แลว้ทิ้งชายหนุ่มไวอ้ยา่งไม่ใยดี จึงเก็บเส้ือผา้ใส่กระเป๋า

แลว้จากบา้นเก่า ดินแดนท่ีเกิดมา  เพราะเสียใจจากความรักท่ีถูกทิ้งจึงไดห้นีหนา้ข้ึนรถเมลไ์ปโดย

ไม่มีจุดหมายปลายทาง 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (ความรัก) เม่ือความรักไม่สมหวงั จึงเดินออกมาจากการด าเนินชีวิตเดิมๆ เดินทาง
ออกไปอยา่งไร้ จุดหมายดีกวา่จมปลกัอยูก่บัท่ีเดิมๆ 

 
ตารางที่ 4.88 แสดงการจ าแนกเน้ือหาเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า

เร่ืองตามค่านิยมของสังคมไทย ยุคสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2540 
จ  านวน 36 เพลง 
 

เนือ้เพลง จ านวน (เพลง) ร้อยละ 
1) ด้านค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายและ
หญิง 
    (1) รักเดียวใจเดียว      1  เพลง  (33.3%)           
    (2) ไม่ซ่ือสัตย ์             2 เพลง   (66.6%) 

3 13.89 

2) ดา้นค่านิยมทางการเมือง 1 3 

3) ดา้นค่านิยมของสังคม 
    (1) วถีิชีวติ                 14 เพลง   (48.2%) 
    (2) ความรัก                11 เพลง  ( 37.9%) 
    (3) การเปรียบเทียบ     2 เพลง    ( 6.8%) 
    (4) บทบาท                  1 เพลง    ( 3.4%) 
    (5) ความเช่ือ                1 เพลง    (3.4%) 

29 75.00 
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ตารางที ่4.88 (ต่อ) 
 

เนือ้เพลง จ านวน (เพลง) ร้อยละ 
4) ดา้นค่านิยมของวฒันธรรม  
     (1) ขนบธรรมเนียม                             1  เพลง  (33.3%) 
     (2) เคารพสถานบนัพระมหากษตัริย ์  1  เพลง  (33.3%) 
     (3) การรับประทานอาหาร                   1  เพลง  (33.3%) 

3 8.11 

5) ดา้นค่านิยมของเศรษฐกิจ - - 
รวม 36 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.88 เน้ือหาของเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า

เร่ืองตามค่านิยมของสังคมไทย ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2534-2540 จ  านวน 36 เพลง 
พบวา่ ดา้นค่านิยมของสังคม มีค่ามากท่ีสุด จ านวน 28  เพลง คิดเป็นร้อยละ 75  รองลงมา คือ ดา้น
ค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายและหญิง  จ  านวน 5 เพลง คิดเป็นร้อยละ 13.89 
และด้านค่านิยมของวฒันธรรม จ านวน 3 เพลง คิดเป็นร้อยละ 8.11 และด้านการเมืองจ านวน 1 
เพลงคิดเป็นร้อยละ 3 
 4.3.1.3 ช่วงท่ี 3 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2541-2550 
 87) ล าดบัท่ี 87 

  ช่ือเพลง เพลง โทรหาเหน่เดอ้ 
  ช่ือนกัร้อง ต่าย อรทยั 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สลา คุณวฒิุ 

 
 เน้ือหาเพลง “โทรหาเหน่เดอ้” 
“(ท่อน A) โทรหาแหน่เด้อจ าเบอร์โทรน้องได้บ่น้องจะเฝ้ารออา้ยโทรหาเวลาเลิกงานมี

เร่ืองเวา่น าอยากคุยสองคนเท่านั้นวนัก่อนท่ีเราพบกนัคนหลาย นอ้งเวา่บ่ได.้เซ่ือ
ใจแทเ้ดจึ้งเทใจคบเร่ือยมาเป็นท่ีปรึกษาคอยปรับทุกข์เวลาวุน่ใจจากพ่อแม่มาท่ี
พึ่งหน่ึงเดียวคืออา้ยถึงตวัท างานห่างไกลแต่ใจฮกัตามเป็นเงา.เบอร์เก่าเวลาเดิม
ช่วยเติมเสียงให้ไดย้ินเป็นวิตามินสร้างภูมิคุม้กนัความเหงาบ่ไดฟั้งเสียงคือจัง่บ่
ไดกิ้นขา้วคึดฮอดบวกกบัความเหงานัง่เฝ้ามือถือคือบา้.. 
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“(ท่อน A) โทรหาแหน่เดอ้กดเบอร์ท่ีใจเฝ้าจ ามีผูอ้ยู่น าย่านอา้ยท าเป็นลืมเวลามีเร่ืองอยาก
ถามเก็บไวน้านย่านใจอ่อนลา้เอาไวบ้ดัอา้ยโทรหาค่อยปรึกษา กนัสองคนโทร
หาแหน่เดอ้กดเบอร์ท่ีใจเฝ้าจ ามีผูอ้ยู่น าย่านอา้ยท าเป็นลืมเวลามีเร่ืองอยากถาม
เก็บไวน้านยา่นใจอ่อนลา้เอาไวบ้ดัอา้ยโทรหาค่อยปรึกษากนั 

 
ตารางที่ 4.89 วเิคราะห์เพลงโทรหาเหน่เดอ้ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“โทรหาแหน่เดอ้จ าเบอร์โทรนอ้งไดบ้่นอ้ง
จะเฝ้ารออา้ยโทรหาเวลาเลิกงานมีเร่ืองเว่า
น าอยากคุยสองคนเท่านั้นวนัก่อนท่ีเราพบ
กนัคนหลาย นอ้งเวา่บ่ไดเ้ซ่ือใจแทเ้ด ้จึงเท
ใจคบเร่ือยมา” 

ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตและความ
รักท่ีมีการ ส่ือสารผ่านโทรศพัท ์
มือ ถือ ท่ี ฝ่ ายหญิง เ ฝ้ า รอ เ สี ย ง
โทรศพัท์จากชายคนรักเพื่อท่ีจะ
ปรึกษา เร่ืองราวท่ีเข้ามาในชีวิต
เพราะเช่ือใจแค่คนเดียว 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงวิถีชีวิต

ของคนไทยในยุคท่ีมีเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต ในเน้ือเพลงพูดถึงผูห้ญิงท่ี
ตอ้งการให้คนรักโทรหา ตนเอง และการรอคอยให้คนรักโทรหาหลงัเวลาเลิกงาน เพราะมีเร่ือง
ปรึกษาพดูคุย อยากกินขา้วดว้ยกนั และเช่ือใจและเช่ือมัน่ในความรักของชายหนุ่มเพียงคนเดียว 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวิต) ค่านิยมของคนไทยท่ีมีเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้ง ในเพลงกล่าวถึงการมี
โทรศพัท์มือถือ และการโทรศพัท์ติดต่อหากนั ของคนรักซ่ึงมกัจะ พูดคุยเก่ียวกบัสารทุกข์สุกดิบ 
และปรึกษาเร่ืองงาน เร่ืองส่วนตวั 

 

 88) ล าดบัท่ี 88 
  ช่ือเพลง เพลง เพชรฆาตใจ 
  ช่ือนกัร้อง ชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ประดิษฐ ์อุตตะมงั 
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 เน้ือหาเพลง “เพชรฆาตใจ” 
“(ท่อน A) น้อง เอ๋ยใครเขาเคยเหมือนพี่บา้งไหมช ้ า ช ้ า เท่าไหร่ พี่เป็นแผลใจใคร จะเห็น

เจ็บเท่าน้ีเจ้ายงัทรมานหรือเป็นพรานล่าใจผลาญหัวใจใครเล่นหรือเจ้าเป็น
เพชฌฆาตท่ีเช่ียวชาญโปรดฆ่าพี่เสีย 
อยา่อา้งเอ่ยความสงสารจงประหารถา้แมว้า่เจา้ไม่รักฮืม ฮืมฮืมฮืมฮืมฮืม... 

“(ท่อน A) อิเหนา เอ๋ยเคยรักนุชบุษบาพี่ หลงไหลยิ่งกวา่พี่สัญญาได ้ในเร่ืองรักปวดและช ้ า
ในดวงฤดีเหมือนดงัมีมีดคมฝังใจจมเจบ็หนกัรักของเจา้ฆ่าพี่อยา่งเลือดเยน็พี่เจ็บ
ดวงใจคงไม่มีใครเล็งเห็นเวร น่ีเวรเธอเห็นพี่เป็นเช่นไรฮืม ฮืมฮืมฮืมฮืมฮืม... 

 
ตารางที่ 4.90 วเิคราะห์เพลงเพชฌฆาตใจ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“อิเหนา เอ๋ยเคยรักนุชบุษบาพี่ หลงไหลยิ่ง
กว่าพี่สัญญาได้ ในเร่ืองรักปวดและช ้ าใน
ดวงฤดีเหมือนดงัมีมีดคมฝังใจจมเจ็บหนกั
รักของเจา้ฆ่าพี่อย่างเลือดเยน็พี่เจ็บดวงใจ
คงไม่มีใครเล็งเห็นเวร น่ีเวรเธอเห็นพี่เป็น
เช่นไรฮืม ฮืมฮืมฮืมฮืมฮืม...” 

ในเพลงกล่าวถึงการเปรียบเปรย
ความรักของอิเหนาท่ีมีต่อบุษบา 
ชายหนุ่มก็เช่นเดียวกนัมีความรัก
และซ่ือตรงต่อหญิงคนรักแต่เป็น
ความรักท่ีไม่สมหวงั เจบ็ปวด  

สังคม (ความรัก) 

 

จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงเร่ืองราว

ของการช ้ ารักอกหักของชายหนุ่มท่ีมีต่อหญิงสาว  ท่ีผิดสัญญา เปรียบไดด้งัเพชรฆาตหัวใจท าให้
เกิดความเสียใจ อยา่งท่ีสุด 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (ความรัก) สะทอ้นให้เห็นถึงความรักท่ีไม่สมหวงั หากมีฝ่ายหน่ึงผิดสัญญา ปัญหา
ความรักก็จะ ตามมาและเกิดการเลิกลา ซ่ึงถือเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

 89) ล าดบัท่ี 89 
  ช่ือเพลง เพลง จูบไม่หวาน 
  ช่ือนกัร้อง สันติ ดวงสวา่ง 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ฉลอง ภู่สวา่ง 
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 เน้ือหาเพลง “จูบไม่หวาน” 
“(ท่อน A) จูบ พี่หวานนอ้ย ไปหน่อย..พี่ บุญนอ้ย นอ้งคอยไม่ได.้.จาง ร้างไกลเหมือนคน

ใจด าโอ ้ดวง ใจ รัก ง่าย ถ่าย เทพอเซแลว้เจา้ก็ซ ้ า..สุด เจ็บ จ า ถึง ยาม ยาก จน
เกลียดคนจูบ ซ ้ า รอย..จูบ เขาหวานซ้ึง คร่ึงแกม้..แม่ เดือนแรมน้องเอียงแก้ม
คอย..ลืม แล้วรอยรักแรกแหลกล้มก่อน จาก มา น้อง ควร ฆ่า ทิ้งจ่อยิงเสียให้
ส้ินลม..หรือ ดาบ คม เง้ือ ฟัน ให ้จมยงัดีกวา่หนี หนา้... 

“(ท่อน A) จูบ พี่น้ีมนัคงกร่อย..เจา้ ไม่คอยพี่ ก็ไม่วา่..ลืม สัญญาของชาย ชาวดิน..พี่ จน เงิน นอ้ง 
เมิน หลบ หนีคนมีเขาก็ ไปกิน..นอ้ง จาก ถ่ิน เห็น ดิน ยาก จนเกลียดคนท่ี จูบ หวาน 

 

ตารางที่ 4.91 วเิคราะห์เพลงจูบไม่หวาน 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“จูบ พี่หวานน้อย ไปหน่อย..พี่  บุญน้อย 
น้องคอยไม่ได.้.จาง ร้างไกลเหมือนคนใจ
ด าโอ ้ดวง ใจ รัก ง่าย ถ่าย เทพอเซแลว้เจา้
ก็ซ ้ า..สุด เจบ็ จ  า ถึง ยาม ยาก จนเกลียดคน
จูบ ซ ้ า รอย..จูบ เขาหวานซ้ึง..” 

ใ น เ พ ล ง ก ล่ า ว ถึ ง ค ว า ม รั ก
เปรียบเทียบจากอดีตกบัปัจจุบนัท่ี
มีความแตกต่างกัน เม่ือก่อนเคย
หวานช่ืนแต่ปัจจุบนัความรักกลบั
ลดน้อยลง และแสดงถึงความไม่
พอใจเม่ือ หญิงสาวไปมีรักใหม่ 

คว ามสั มพัน ธ์
แ ล ะ ชี วิ ต รั ก
ระหว่างชายและ
หญิง 
(ไม่ซ่ือสัตย)์ 

 “พี่ จน เงิน น้อง เมิน หลบ หนีคนมีเขาก็ 
ไปกิน..น้อง จาก ถ่ิน เห็น ดิน ยาก จน
เกลียดคนท่ี จูบ หวาน” 

ในเพลงกล่าวถึงคู่รักท่ีฝ่ายชาย
มี ความจนจึงท าให้ฝ่ายหญิง
รับไม่ ไดไ้ปมีคนใหม่ 

ความสัมพันธ์และ
ชีวิตรักระหว่างชาย
และหญิง 
(ไม่ซ่ือสัตย)์ 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงรสจูบท่ี

เปรียบไดว้า่เม่ือก่อนรักกนั มีความสุขกนัมาก แต่ดว้ยฐานะทางการเงิน ท าให้ความรักลดลง ผูห้ญิง
จึงไปมีคนใหม่ท่ีมี ฐานะร ่ ารวยกวา่และลืมสัญญาท่ีเคยใหไ้ว ้ท าใหไ้ม่ชอบคนรักคนใหม่ของอีกฝ่าย 
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โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม ความสัมพนัธ์และชีวิตรักของชายและหญิง สะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมของหญิงสาวท่ีคิดวา่
ถา้จะมีคู่รัก ควรหาคนท่ีมีฐานะดีและมีความมัง่คงกวา่ 
 
 90) ล าดบัท่ี 90 

  ช่ือเพลง เพลง ตอ้งมีสักวนั 
  ช่ือนกัร้อง ก๊อท - จกัรพนัธ์ ครบุรีธีรโชติ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สลา คุณวฒิุ 

 
 เน้ือหาเพลง “ตอ้งมีสักวนั” 
“(ท่อน A) ตอ้งมีสักวนั ตอ้งมีสักวนัท่องค าเติมฝันปลอบใจรอวนั ท่ีคอยแสนไกลวนัท่ีทุก

อยา่งเปิดทางให้สมดงัใจถึงนาน เพียงใดหวัใจจะคอยจะทน.ขอใครสักคน ยอม
ทนร่วมทางคือเธอท่ีหวงัถึงแมทุ้กอย่าง ยงัดูมืดมนเพราะยงัมีเงาของเขาเขา้มา
ปะปนใหค้อยกงัวลใหท้นบนทางใฝ่ฝัน. 

“(ท่อน A) จะรอวนันั้นรอวนัท่ีฝันเป็นจริงไดท้  าในส่ิงท่ีรักและคนเช่ือมัน่มีเธอเคียงขา้งร่วม
ทางอย่างเขา้ใจกนัไม่มีคนนั้นคอยกีดกนัเหมือนอย่างวนัน้ี.ตอ้งมีสักวนั ตอ้งมี
สักวนัจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หว ัน่ ด้วยแรงท่ีมีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้าง
ไมตรีเป็นคู่ชีว ีในยามท่ีมีวนันั้น 

“(ท่อน A) ตอ้งมีสักวนั ตอ้งมีสักวนัจะเดินตามฝันไม่ทอ้ไม่หว ัน่ ดว้ยแรงท่ีมีขอเพียงเธอรอ
อยา่ลาอยา่ร้างไมตรีเป็นคู่ชีว ีในยามท่ีมีวนันั้น 

 
ตารางที่ 4.92 วเิคราะห์เพลงตอ้งมีสักวนั 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ต้องมีสักวนั ต้องมีสักวนัท่องค าเติมฝัน
ปลอบใจรอวนั ท่ีคอยแสนไกลวนัท่ีทุก
อย่างเปิดทางให้สมดงัใจถึงนาน เพียงใด
หัวใจจะคอยจะทนขอใครสักคน ยอมทน
ร่วมทางคือเธอท่ีหวงั” 

ในเพลงกล่าวถึง การด า เนิน
ชีวิต ท่ีมีอุปสรรค ไม่สมหวงั
ดั ง ท่ี ตั้ ง ใ จ  ไ ว้  แ ต่ ก็ ย ั ง มี
ความหวังว่าสักว ัน จะต้องมี
ความรักท่ีสมบูรณ์ 

ความสัมพนัธ์และ
ชีวติรักระหวา่งชาย
และหญิง  
(ไม่ซ่ือสัตย)์ 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงการให้

ก าลงัใจแก่ตวัเองในเร่ืองความรักวา่ตอ้งมีสักวนัท่ีท าตามฝัน และมีใครสักคนมาเคียงขา้งกาย โดยท่ี
ไม่มีใครกีดกนั เหมือนอยา่งทุกวนัน้ีท่ีมีอุปสรรคในการด าเนินชีวติทุกอยา่ง 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายและหญิง สะทอ้นถึง การรอคอยความรักท่ีหวงัว่าจะ
เป็น ก าลงัใจใหก้นัในการใชชี้วิต มองอุปสรรคท่ีเขา้มาขดัขวางเป็นเร่ืองบวก ถึงแมจ้ะมีปัญหา จาก
การด าเนินชีวติมากมายแค่ไหน ถา้ยงัมีก าลงัใจก็จะท าใหผ้า่นอุปสรรคทุกอยา่งไปได ้

 
 91) ล าดบัท่ี 91 

  ช่ือเพลง เพลงสมหวงันะครับ 
  ช่ือนกัร้อง ก๊อท - จกัรพนัธ์ ครบุรีธีรโชติ 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ณฐัภพ  พรหมสุนทรสกุล 

 
 เน้ือหาเพลง “สมหวงันะครับ” 
“(ท่อน A) หวงักนัไป ก็ไดแ้ค่หวงัไม่เสียสตางคไ์ม่ผิดกฏหมายหวงักนัมา ก็หวงักนัไปหวงั

ในใจ ต ารวจไม่จบั. คนตาย ยงัหวงัจะฟ้ืนคนต่ืน จะไม่หวงัไดไ้งยงัอยู ่ก็หวงักนั
ไปไม่ มีใคร ไม่หวงัหรอกคุณคนจน  ก็หวงักบัหวยคนรวย ก็หวงักบัหุ้นท าบุญ 
ก็หวงัไดบุ้ญลง ทุน ก็หวงัก าไร. (ครับ สมหวงันะครับ).. 

“(ท่อน A) หวงักนัไป ก็ไดแ้ค่หวงัไม่เสียสตางคไ์ม่ผิดกฏหมายหวงักนัมา ก็หวงักนัไปหวงั
ในใจ ต ารวจไม่จบั.การเมือง ก็หวงัคนดีปาห่ี ก็หวงัคนดูคนโสด ก็หวงัมีคู่เช่ือ
หมอดู ก็หวงัพึ่งดวงลูกหน้ี ก็หวงัจะหนีเจา้หน้ี ก็หวงัจะทวงคนจีบ ก็หวงัจะควง
คนช ้าทรวง จะหวงัอะไร(ครับ สมหวงันะครับ).. 

“(ท่อน A) หวงักนัไป ก็ไดแ้ค่หวงัไม่เสียสตางคไ์ม่ผิดกฏหมายหวงักนัมา ก็หวงักนัไปหวงั
ในใจ ต ารวจไม่จบัสาวๆ ก็หวงัจะสวยคนป่วย ก็หวงัทุเลาคนด า ก็หวงัจะขาว
คนซ าเหมา ก็หวงัใส่ทองตวัผม ก็แอบหวงัไวต้ั้งใจ จะตีตราจองรักคุณ ก็หวงั
เก่ียวดองหวงั เป็นทองแผน่เดียว กบัคุณ (ครับ สมหวงันะครับ) สาวๆ ก็หวงัจะ
สวยคนป่วย ก็หวงัทุเลาคนด า ก็หวงัจะขาวคนซ าเหมา ก็หวงัใส่ทอง ตวัผม ก็
แอบหวงัไวต้ั้งใจ จะตีตราจองรักคุณ ก็หวงัเก่ียวดองหวงั เป็นทองแผน่เดียว กบั
คุณ(ครับ สมหวงันะครับ).. 
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“(ท่อน A) หวงักนัไป ก็ไดแ้ค่หวงัไม่เสียสตางคไ์ม่ผิดกฏหมายหวงักนัมา ก็หวงักนัไปหวงั
ในใจ ต ารวจไม่จบั(ครับ สมหวงันะครับ)ใหส้มหวงันะครับ 

 
ตารางที่ 4.93 วเิคราะห์เพลงสมหวงันะครับ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“คนจน ก็หวงักบัหวยคนรวย ก็หวงักบัหุ้น
ท าบุญ ก็หวงัได้บุญลง ทุน ก็หวงัก าไร. 
สาวๆ ก็หวงัจะสวยคนป่วย ก็หวงัทุเลาคน
ด า ก็หวงัจะขาวคนซ าเหมา ก็หวงัใส่ทอง” 

ในเพลงกล่าวถึงเร่ืองเศรษฐกิจ 
และความหวงัทั้งคนรวยและคน
จนให้ชีวิตดี ข้ึนก็ใน ด้านวัตถุ 
ด้านความงาม หรือความหวัง 
ต่างๆ  

เศรษฐกิจ 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงความหวงั 

ความฝัน ของแต่ละคน หลากหลายอาชีพ ท่ีต่างมีความหวงั มีความฝันท่ีจะให้ชีวิตของตวัเองดีข้ึน 
และเป็นไปในทางท่ีดีของคนทุกวยั ทุกอาชีพ และกล่าวถึงชายหนุ่มผูแ้อบหวงัในความรักต่อหญิง
สาว วา่ขอใหส้มหวงัอยา่งท่ีตั้งใจไว ้

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมเศรษฐกิจ สะทอ้นให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจส่งผลต่อการด าเนินชีวิตมากมาย ทั้งการลงทุน 
ทั้งการได ้ก าไร การขาดทุน แต่ชีวติก็ตอ้งด าเนินต่อไปถา้หากมีความหวงัก็ตอ้งผา่นไปได ้
 
 92) ล าดบัท่ี 92 

  ช่ือเพลง เพลงมีเมียเด็ก 
  ช่ือนกัร้อง พรศกัด์ิ  ส่องแสง 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง - 

 
 เน้ือหาเพลง “มีเมียเด็ก” 
“(ท่อน A) มีเมียเด็กตอ้งหมัน่ตรวจเช็คร่างกายไม่ตอ้งนึกอายเป็นลูกผูช้ายตอ้งกลา้อยา่ไป

ตะแบงในเม่ือเร่ียวแรงโรยราร่ายกายไม่ไหวก็ตอ้งอาศยัโด๊บยามีคู่นอนอ่อนกวา่
ตอ้งหายา บ ารุง.  
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“(ท่อน A) มีเมียเด็ก ขาวๆเล็กๆบางๆตอ้งคอยระวงัเพราะชายต่างหวงั ใจมุ่งไดเ้มียคราว
หลานแต่ตวัผมนั้นคราวลุงต้องคอยห่วงใยเหมือนพวกป่าไม้หวงซุงไม่คอย
ช าเลืองเด๋ียวเร่ืองยุง่เพราะหนุ่มต่างมุ่งหมายปอง.ผมไดเ้มียเด็กตามสเป็คตอ้งการ
แต่น่าร าคาญเพราะมีพวกมารคอยจอ้งหนุ่มๆอิจฉามนัจอ้งจะมาล้ิมลองอย่ามวั
แต่เมานัง่กินเหลา้ยาดองถา้เผลอเรอไม่สอดส่องเด๋ียวพวกแมวมองควา้ไปมีเมีย
เด็กตอ้งหมัน่ตรวจเช็คใครโทรมาอย่าเอาหูไปนาและอย่าเอาตา ไปไร่ไดเ้มียยงั
สาวโบราณกล่าวอยา่ไวใ้จควายไม่ลอ้มคอกโบราณบอกจะเสียใจถา้ถูกขโมยลกั
ไปจะเอาควายไหนไถนาผมได้เมียเด็กตามสเป็คตอ้งการแต่น่าร าคาญเพราะมี
พวกมารคอยจอ้งหนุ่มๆอิจฉามนัจอ้งจะมาล้ิมลองอย่ามวัแต่เมานัง่กินเหล้ายา
ดองถ้าเผลอเรอไม่สอดส่องเด๋ียวพวกแมวมองคว้าไปมีเมียเด็กต้องหมั่น
ตรวจเช็คใครโทรมาอย่าเอาหูไปนาและอย่าเอาตา ไปไร่ได้เมียยงัสาวโบราณ
กล่าวอย่าไวใ้จควายไม่ล้อมคอกโบราณบอกจะเสียใจถา้ถูกขโมยลกัไปจะเอา
ควายไหนไถนา 

 
ตารางที่ 4.94 วเิคราะห์เพลงมีเมียเด็ก 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“มีเมียเด็ก ขาวๆเล็กๆบางๆ ตอ้งคอยระวงั 
เพราะชายต่างหวงั ใจมุ่ง ไดเ้มียคราวหลาน 
แต่ตัวผมนั้นคราวลุง ต้องคอยห่วงใย 
เหมือนพวกป่าไมห้วงซุง ไม่คอยช าเลือง
เด๋ียวเร่ืองยุง่ เพราะหนุ่มต่างมุ่งหมายปอง” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักของชาย
หญิงท่ีมีระยะห่างทางอายุมาก
และดูแลเป็นห่วงเป็นใยในภรรยา
เด็กไม่ให้มีใครมายุ่ง เพราะต่าง
เ ป็ น ท่ี หม า ยปอง ของห นุ่ มๆ
มากมาาย 

สังคม (ความรัก) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงวิธีผูช้ายท่ี

มีอายแุลว้ แต่มีภรรยาอายนุอ้ยกวา่ ในเน้ือเพลงบ่งบอกวา่ตอ้งหมัน่ตรวจเช็คร่างกายให้แข็งแรง ดูแล
สุขภาพร่างกาย อยู่เสมอ เพราะมีหนุ่มๆคอยจะมายุ่งกบัภรรยาของตน เปรียบเปรยเหมือนววัหาย
แลว้จะมา ลอ้มคอกทีหลงั ไม่ไดก้าร ถา้ท าตวัเองใหแ้ขง็แรงไดก้็ตอ้งท าเลย 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (ความรัก) สะทอ้นค่านิยมความรักของชายและหญิง ท่ีไม่มีขอ้จ ากดัทางดา้นอาย ุ
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ถึงแมจ้ะมีอายุห่างกนัแค่ไหน ก็สามารถมีความรักต่อกนัไดด้งัในเน้ือเพลงกล่าวถึงผูช้ายท่ีมี อายุมี
ความรักกบัผูห้ญิงท่ีมีอายุอ่อนเยาวก์วา่เยอะ จึงมีความหึงหวงต่อหนุ่มๆ ท่ีมาหมายปองภรรยาของตน 
 
 93) ล าดบัท่ี 93 

  ช่ือเพลง เพลง ยาใจคนจน 
  ช่ือนกัร้อง ไมค ์ภิรมยพ์ร 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สลา คุณวฒิุ 

 
 เน้ือหาเพลง “ยาใจคนจน” 
“(ท่อน A) เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้งพี่น้ีไม่มีเงินทองมารองรับความล าบากในแต่

ละวนั พี่นั้นตอ้งท างานหนกัถา้ไม่มีใจรักใครหนอจะร่วมทางไดปั้ญหามากมาย 
พาใจอ่อนลา้ทั้งทั้งไม่เจตนาแต่ปัญหา ก็มาจนไดจึ้งอยากให้น้องช่วยมอง ดว้ย
ความเห็นใจอุปสรรค จะมีเท่าใดขอใจเรายิม้ให้กนัล าบากยากเข็ญเชา้เยน็ขอให้
เห็นหน้าเม่ือเจอปัญหาน้องอย่าตดัสายสัมพนัธ์อยูเ่ป็นแรงใจเติมไฟให้กนัและ
กนัเพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างฝันให้สมดงัใฝ่เป็นแฟนคนจน ตอ้งทนหน่อยน้อง
อยา่แคร์สายตาคนมองอยา่หมอง เม่ือยามแพพ้า่ยอยา่เพิ่งด่วนลาเม่ือเจอปัญหาใด
ใดยนืเคียง เพื่อคอยยิม้ใหเ้ป็นยาชุบใจคนจน 

“(ท่อน A) เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้งอยา่แคร์สายตาคนมองอยา่หมอง เม่ือยามแพ้
พา่ยอยา่เพิ่งด่วนลาเม่ือเจอปัญหาใดใดยนืเคียง เพื่อคอยยิม้ใหเ้ป็นยาชุบใจคนจน 

 
ตารางที่ 4.95 วเิคราะห์เพลงยาใจคนจน 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่น้ี
ไม่มีเงินทองมารองรับความล าบากใน
แต่ละวนั พี่นั้นต้องท างานหนักถ้าไม่มี
ใจรักใครหนอจะร่วมทางได”้ 

ในเพลงกล่าวถึงวิ ถีของความ
เป็นอยู่ของคนจน ท่ีบอกกับคน
รักว่า ให้อดทนในความล าบากท่ี
มีอยู ่ เพราะจะไดฝ่้าฟันอุปสรรค
ไป ดว้ยกนั 

ความสัมพนัธ์และ
ชีวติรักระหวา่งชาย
และหญิง 
(รักเดียวใจเดียว) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงชายหนุ่มท่ี

ยกยอ่งหญิงสาวคนรักใหเ้ป็นยาใจคนจน เป็นแฟนคนจนตอ้งอดทน ถึงไม่จะจนแค่ไหนแต่ถา้เราอยู่
ดว้ยกนั ให้ก าลงัใจกนั ก็สามารถฝ่าอุปสรรคไปได ้และถ้าอยู่ดว้ยกนัได้ตอ้งมีความรักและความ
เขา้ใจอยา่งเพียงพอ จึงท าใหชี้วติมีความสุขได ้

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายและหญิง มีค่านิยมความรักท่ีสร้างความมัน่คงให้กบั
หญิงท่ีเป็น คนรัก ไม่วา่จะรวยหรือจน ก็จะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอยา่งใหไ้ด ้แต่ขอใหค้นรักอดทน 
 
 94) ล าดบัท่ี 94 

  ช่ือเพลง เพลง คุณล าใย 
  ช่ือนกัร้อง ลูกนก สุภาพร 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สมปอง เปรมปรีด์ิ 

  
 เน้ือหาเพลง “คุณล าใย” 
(ท่อนA) ยงัจ าไม่เคยลืมเลือน คอยเตือนตวัเองเอาไวท่ี้เธอเรียกฉนัล าไย ฉนัเก็บเอาไวใ้น

ใจเร่ือยมา ช่ือดีก็มีถมไปมาเรียกล าไยท าไมเล่าหนาหรือเห็นฉันเป็นคนบา้น
นอกคอกนา ไม่รักฉนัก็ไม่วา่แต่อยา่มาเรียกคุณล าไย 

(ท่อน Pre Hook)   ถามจริง ๆ เธอมองฉนัท่ีอะไร มองท่ีใจหรือวา่มองท่ีหนา้ตาฉนัอยากรู้วนัไหน
ฉนัสวยข้ึนมา เธอนั้นหนาจะเรียกฉนัวา่อะไร 

(ท่อน Hook) นอ้งก๊ิฟ เชอร่ี นอ้งวายมีตั้งมากมาย ไม่ยอมเรียกกนั หรือวา่ นอ้งแอน นอ้งอนั 
นอ้งโบว ์น้องอนั นอ้งฝัน ก็ยงัดี น้องเมย ์ช่ือเท่จะตาย ก็แลว้ท าไมไม่เรียกกนั
ละน่ี นอ้งแฟร์ นอ้งฟิลม์ นอ้งเฟิร์น เป็นหยงั บ่ เอ้ิน กนัละคุณพี่  

(ท่อนB) เธอหรือจะมีแฟนท่ีหุ่นดีอยา่งฉนั ทรวดทรงน้ีลูกคร่ึงแบบมะริกนัเปล่ียนสไตล์
ทุกวนัน าแฟชัน่ท่ีทนัสมยั  

(ท่อนC)  จมูกดูสันเป็นคม เส้นผมก็ท าไฮไลทก์ระเป๋าก็คอ็กโคดาย กางเกงก็ยนีส์ลีวายจะ
เรียกล าไยคิดดูใหดี้ คิดคิดดูใหดี้ คิดคิดดูใหดี้ 
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ตารางที่ 4.96 วเิคราะห์เพลงคุณล าไย 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ถามจริง ๆ เธอมองฉนัท่ีอะไร มองท่ี
ใจหรือว่ามองท่ีหน้าตาฉันอยากรู้วนั
ไหนฉนัสวยข้ึนมา เธอนั้นหนาจะเรียก
ฉนัวา่อะไร” 

ในเพลงกล่าวถึงวิถีชีวิตของหญิงสาว
ท่ีมีแต่คนมองท่ีรูปลกัษณ์ภายนอกจึง
อยากรู้ว่าถา้วนัหน่ึงเกิดสวยข้ึนมาคน
อ่ืนๆจะมองแบบไหน 

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึงผูห้ญิงท่ี

ไปไดดี้ใน เมืองใหญ่ มีการเปล่ียนแปลงตวัเองทั้งใชเ้ส้ือผา้ กางเกง กระเป๋า ท่ีมียี่ห้อดงั แลว้ท าไม
ทุกคนยงัติด ภาพลกัษณ์เดิมๆของตวัเอง และยงัคงเรียกวา่ล าใยซ่ึงเป็นช่ือท่ีให้ความหมายในแง่ลบ 
ช่ืออ่ืนมีอีกตั้ง มากมายท าไมคนท่ีมองถึงยงัไม่เปล่ียนความคิด 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวิต) ท่ีคนปัจจุบนัมองรูปลกัษณ์และตดัสินใจคนภายนอกไม่ไดม้องจากภายใน 
ถึงแมจ้ะท าความดีแค่ไหนคนก็ยงัตดัสินจากภาพลกัษณ์ท่ีเห็น ท าให้สังคมไม่น่าอยูแ่ละ เกิดปัญหา
ต่างๆ 

 
 95) ล าดบัท่ี 95 

  ช่ือเพลง เพลง สาวกระโปรงเห่ียน 
  ช่ือนกัร้อง พี  สะเดิด 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง ไม่พบผูป้ระพนัธ์ 

 
 เน้ือหาเพลง “สาวกระโปรงเห่ียน” 
(ท่อนA)    สาวกระโปรงเห่ียน ม้ือน้ีไปเรียนแลว้บอ้ ไปฮอดโรงเรียน บ่ นอ้ หรือแม่นไปรอผู ้

บ่าว ข่ีมอเตอร์ไซค ์ออกบา้นตั้งแต่เซา้ๆ ไปเรียน บ่ หนอนอ้งสาว หรือไปคุยบ่าว
อยูน่ าเถียง  

 (ท่อนฺB)    สาวกระโปรงเห่ียน ม้ือน้ีไปเรียน บ่ หนอหลา้ อา้ยเหลียวเบ่ิงเวลา ซางมาคือใกล ้
                    ซิเท่ียง  

ตัว๋วา่ไปเรียน ท่ีแทไ้ปล้ีอยูเ่ถียง นดัผูบ้่าวไปนัง่เคียง หวัซุบกนัอยูก่ลางท่ง  
(ท่อน Pre Hook)  ระวงัใจ อยา่ฟ้าวเป็นไปลายต่างอา้ยเหลือโตนพ่อแม่นาง ทางบา้นเพิ่นหาเงินส่ง

ล าบากทั้งกาย ทั้งใจหวงัพึ่งโฉมยงสาวเรียน ม.คิ้วโก่ง อยา่มวัน าเล่นอยา่งเดียว 
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  (ท่อน Hook)  สาวกระโปรงสั้น หนงัสือ บ่ หนัใส่หนา้พอตกแลงลงมา อา้ยเห็นแต่พากนัเท่ียว 
                         ข่ีมอเตอร์ไซค ์กอดกนัปานวา่งูเขียวขอเงินแม่ใชลู้กเดียว อา้ยคึดน าเจา้แทห้นอ 

 
ตารางที่ 4.97 เคราะห์เพลงสาวกระโปรงเห่ียน 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
สาวกระโปรงเห่ียน ม้ือน้ีไปเรียน บ่ หนอ
หลา้ อา้ยเหลียวเบ่ิงเวลา ซางมาคือใกล้ซิ
เท่ียง ตัว๋ว่าไปเรียน ท่ีแทไ้ปล้ีอยู่เถียง นดั
ผูบ้่าวไปนัง่เคียง หวัซุบกนัอยูก่ลางท่ง  

ในเพลงกล่าวถึงเด็กสาวนกัเรียนท่ี
ใส่กระโปรงสั้ น ไม่ยอมไปเรียน 
โกหกพ่อแม่ และไปอยู่กับ ผูช้าย
แทน  

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึง เด็กผูห้ญิง

ท่ียงัเป็น เด็กกระโปรงสั้น ยงัเรียนอยู่มธัยม ขอเงินพ่อแม่ไปโรงเรียน แต่พอได้เงินมากลบัไม่ไป
เรียน ไปเท่ียวและนดัชายหนุ่มอยูก่ลางทุ่ง พอ่แม่หาเงินใหไ้ปโรงเรียนแต่หญิงสาวกลบัท าตวัไม่ดี 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วิถีชีวิต) ท่ีหญิงสาวมีค่านิยมผิดๆเก่ียวกบัการใช้ชีวิต ให้ความส าคญักบัเร่ืองอ่ืน
มากกว่าการเรียน เห็นความส าคญัของเพื่อนมากกว่าพ่อและแม่ ท าให้สังคมเกิดปัญหามากมาย
เพราะเยาวชนของชาติ ไม่ท าหนา้ท่ีของตวัเองใหดี้ 
 
 96) ล าดบัท่ี 96 

  ช่ือเพลง เพลง เลิกแลว้ค่ะ 
  ช่ือนกัร้อง อาภาภรณ์ นครสวรรค ์
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สรรเสริญ รุ่งเสรีชยั 

 
 เน้ือหาเพลง “เลิกแลว้ค่ะ” 
(intro)    เลิกแลว้ค่ะ หนูเลิกกบัเขาแลว้ค่ะเลิกแลว้ค่ะ หนูเลิกกบัเขาแลว้ค่ะอ๋อยงัหรอกค่ะ  

ไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะ 
(ท่อนA) มีแฟน กบัเขาหน่ึงคนพี่ก็ข้ีบ่น จนหนูทนไม่ไดเ้ชา้มา ก็ป่ันแต่งานดึกด่ืนถึงบา้น ก็  
               แทบคลานไม่ไหวเหมือนมด ท่ีใกลห้มดแรงหนูตอ้งเห่ียวแหง้ เป็นแตงเถาตาย  
               เหมือนมด ท่ีใกลห้มดแรง หนูตอ้งเห่ียวแหง้ เป็นแตงเถาตาย 
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(ท่อน Pre Hook) เลิกแลว้ค่ะ หนูเลิกกบัเขาแลว้ค่ะเลิกแลว้ค่ะ หนูเลิกกบัเขาแลว้ค่ะอ๋อยงัหรอกค่ะ  
ไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะผูช้าย มากมายเหมือนยุงพี่ยงัหมายมุ่ง มาจูงหนูไปร้อยคน ก็
ร้อยเล่ห์เหล่ียมทั้งเลยเกษียน ท่ีหัวเตียน เทียนไขเจ็บจ า กลวัจะซ ้ าสองถ้าใครจะ
จอง โปรดกองเอาไวเ้จบ็จ า กลวัจะซ ้ าสองถา้ใครจะจอง โปรดกองเอาไว ้

(ท่อน Hook) เลิกแลว้ค่ะ หนูเลิกกบัเขาแลว้ค่ะเลิกแลว้ค่ะ หนูเลิกกบัเขาแลว้ค่ะอ๋อยงัหรอกค่ะ 
ไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะเป็นโสด น้ีมนัแหละดีไม่ตอ้งมามี คนท่ีขดัใจไม่ตอ้ง ทนเหงา
เฝ้าเรือนทั้งปีทั้งเดือน มีเพื่อนมากมายแต่ตอนน้ี ยงัไม่อยากรักใครถา้คิดมีใหม่ ไม่
บอกใคร นอกจากเฮีย 

(ท่อน Hook)  เลิกแลว้ค่ะ หนูเลิกกบัเขาแลว้ค่ะเลิกแลว้ค่ะ หนูเลิกกบัเขาแลว้ค่ะอ๋อยงัหรอกค่ะ 
ไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะ 

 
ตารางที่ 4.98 วเิคราะห์เพลงเลิกแลว้ค่ะ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
มีแฟน กับเขาหน่ึงคนพี่ก็ข้ีบ่น จน
หนูทนไม่ได้เช้ามา ก็ป่ันแต่งานดึก
ด่ืนถึงบา้น ก็แทบคลานไม่ไหว 

ในเพลงกล่าวถึงผูห้ญิงท่ีมีคู่รักแต่ก็
ไม่สามารถทนได้เพราะคนรักเป็น
คนข้ีบ่น และท างานอย่างเดียว ไม่มี
เวลาให ้

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึง ผูห้ญิงท่ี

บอกวา่ตนเองไดเ้ลิกกบัแฟนแลว้ เน่ืองจากตวัแฟนไม่มีเวลาใหต้อ้งทนเหงาเฝ้าเรือนคนเดียว จึงไม่รู้
ว่าถ้ามีคนรัก แลว้ตอ้งอยู่คนเดียว จะมีท าไม จึงบอกเลิกและประกาศให้คนอ่ืนรับรู้ และตอนน้ีก็
ชอบชีวติโสดกบัเพื่อน และยงัไม่คิดมีคนใหม่ถา้ตวัเองยงัไม่ถูกใจ 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
สังคม (วถีิชีวติ) ท่ีน าเสนอมุมมองของความรักของผูห้ญิงคนหน่ึงและในเน้ือเพลงแสดงให้เห็นวา่มี 
การแสดงออกของผูห้ญิงมากข้ึน ผูห้ญิงมีบทบาทมากข้ึน ไม่ใช่แค่เป็นผูร่้วมตดัสินใจแต่เป็นผู ้
ตดัสินใจ เองไดแ้ลว้ 
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ตารางที่ 4.99 แสดงการจ าแนกเน้ือหาเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า
เร่ืองตามค่านิยมของสังคมไทย ยุคสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2550 
จ  านวน 10 เพลง 

 
เนือ้เพลง จ านวน (เพลง) ร้อยละ 

1)  ดา้นค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวติรักระหวา่ง 
     ชายและหญิง 
     (1)  ไม่ซ่ือสัตย ์   3  เพลง   

3 30.00 

2)  ดา้นค่านิยมทางการเมือง - - 

3)  ดา้นค่านิยมของสังคม 
     (1)  วถีิชีวติ          4  เพลง  (66.7%) 
     (2)  ความรัก        2  เพลง  (33.3%) 

6 60.00 

4)  ดา้นค่านิยมของวฒันธรรม  - - 

5)  ดา้นค่านิยมของเศรษฐกิจ 1 10.00 
รวม 10 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.99 เน้ือหาของเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผา่นการเล่าเร่ือง

ตามค่านิยมของสังคมไทย ยุคสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2550 จ  านวน 10 เพลง 
พบวา่ ดา้นค่านิยมของสังคม  มีค่ามากท่ีสุด จ านวน 7 เพลง คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ ดา้น
ค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวติรักระหวา่งชายและหญิง จ านวน 3 เพลง คิดเป็นร้อยละ 30.0  และ
ดา้นเศรษฐกิจมีจ านวน1 เพลงคิดเป็นร้อยละ 10 
 
 4.3.1.4 ช่วงท่ี 4 ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2558 
 97) ล าดบัท่ี 97 

  ช่ือเพลง เพลง ไม่ใช่แฟนท าแทนไม่ได ้
  ช่ือนกัร้อง ตัก๊แตน ชลดา 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สลา คุณวฒิุ 
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 เน้ือหาเพลง “ไม่ใช่แฟนท าแทนไม่ได”้ 
(ท่อนA) ก็อยากดูแลให้มากกวา่น้ีเหลือเกินแต่กลวัจะเพลินจนเผลอท าเกินหนา้ท่ีก็ถูกให้เป็น

แค่คนรู้จกัเล่ือนเป็นคนรักไม่ไดส้ักทีจึงท าเท่าสิทธ์ิท่ีมียามเห็นเธอเป็นทุกขใ์จ. 
(ท่อนA) ห่วงอยูไ่กล ๆเจอะหนา้ยิม้ให้ดว้ยสายตาคอยเป็นธุระในเร่ืองท่ีพอช่วยไดข้อโทษ

บางคราวท่ีตอ้งเหินห่างและมีบางคร้ังท่ีเคยขดัใจบางอยา่งท่ีขอมากไปเจา้ท่ีหัวใจ
เขาหวงแหน.. 

(ท่อนA) คนท่ีไม่ใช่แฟนท าแทนทุกเร่ืองไม่ไดเ้หน่ือยก็รู้เหงาก็เขา้ใจแต่ไม่อาจให้ยืมออ้ม
แขนคนท่ีไม่ใช่แฟนท าแทนทุกเร่ืองไม่ไดห้น้าท่ีตามฐานะใจห้ามเดินกา้วล ้าเส้น
แฟนภาระในเขตออ้มแขน ไม่ใช่แฟนท าแทนไม่ได.้. 

(ท่อนA) ยอมอยูข่า้งใจแต่ไม่ขอเป็นส ารองขออย่าไดม้องความซ่ือแลว้แปลวา่ง่ายเม่ือเรา
เจอกนัขา้งพรหมลิขิตก็อย่าใกลชิ้ดมากเกินห้ามใจตอ้งเจียมว่าเราคือใครแค่แอบรู้
ใจไม่ใช่แฟน.. 

(ท่อนA) คนท่ีไม่ใช่แฟนท าแทนทุกเร่ืองไม่ไดเ้หน่ือยก็รู้เหงาก็เขา้ใจแต่ไม่อาจให้ยืมออ้ม
แขนคนท่ีไม่ใช่แฟนท าแทนทุกเร่ืองไม่ไดห้น้าท่ีตามฐานะใจห้ามเดินกา้วล ้าเส้น
แฟนภาระในเขตออ้มแขนไม่ใช่แฟนท าแทนไม่ได.้.คนไม่ใช่แฟนท าแทนไม่ได ้

 
ตารางที่ 4.100 วเิคราะห์เพลงไม่ใช่แฟนท าแทนไม่ได ้
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“..ก็อยากดูแลให้มากกว่าน้ีเหลือเกินแต่
กลวัจะเพลินจนเผลอท าเกินหนา้ท่ีก็ถูกให้
เป็นแค่คนรู้จกัเล่ือนเป็นคนรักไม่ไดส้ักที
จึงท าเท่าสิทธ์ิท่ีมียามเห็นเธอเป็นทุกขใ์จ..” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักของ
หญิ งสา ว ท่ี แอบ รักคน ท่ี มี
เจ้าของ และช่วยเหลือส่ิงท่ี
พอจะท าให้ได้แต่ก็ไม่อยาก
กา้วล ้าหนา้ท่ีท่ีเป็น ของคนอ่ืน 

ความสัมพันธ์และ
ชีวติรักของชายหญิง  
(รักเดียวใจเดียว) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึง ผูห้ญิงท่ี

แอบรักผูช้ายท่ีมีเจา้ของแลว้ ให้การช่วยเหลืออะไรมากนักไม่ได้ เพราะไม่ใช่แฟนจึงท าแทนกนั
ไม่ได ้ถึงแมว้า่จะอยากช่วยแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถท าได ้

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม ความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายและหญิง แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของคนไทยในยุค
ปัจจุบนั มกัจะมีการแอบรักแลว้กลา้ท่ีจะเขา้ไปอยูใ่กลชิ้ด  สนิทสนม จนบางคร้ังก็เผลอใจ แต่ก็ยงัมี
การยบัย ั้งชัง่ใจ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง 
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 98) ล าดบัท่ี 98 
  ช่ือเพลง เพลง สาวเลยยงัรอ 
  ช่ือนกัร้อง ต่าย อรทยั 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง เทพพร เพชรอุบล 

 
 เน้ือหาเพลง “สาวเลยยงัรอ” 
(ท่อนA) ลมพดัต้ึงก ้ าภูกระดึงเขตเมืองเลยยงัจ าค าท่ีไผเอ่ยว่าบ่เคยจะคิดลืมแฟนยกมือ

ข้ึนบ๊ายบายตอนท่ีอ้ายจะกลับขอนแก่นยงัคิดถึงแต่หน้าแฟนหนุ่มขอนแก่น
พะวา้พะวงัลมพดัตอ้งใบตองบา้นน้องไหวสั่นยงัคิดถึงค ามัน่ว่าอา้ยนั้นจะยอ้น
คืนหลงัดึกด่ืนยงัต่ืนผวาหวัใจวุน่วา้แทบเป็นบา้คลัง่หนาวกายนอ้งพอประทงัแต่
หนาวความหวงัมนัฝังหัวใจน ้ าหมอกยอ้ยก ้ าฝ่ายทางเมืองเลยหนาวก็เฉยท่อใด๋
น้องทนได้หนาวกายน้องถึงบ่มีผา้ห่มขอได้นอนแนบขา้งทางน้องกะอยู่เป็น
น ้ าตาน้องยอ้ยเป็นยอยยอ้ยย  าย่างส่องตะเวน็ก ากอ้ยน ้ าตายอ้ยผดัแหงหนาวลม
พดัต้ึงก ้าภูกระดึงเขตเมืองเลยช่วยวานหน่อยลมเจา้เอ๋ยบอกผูส้าวเมืองเลยคิดถึงผู ้
บ่าวไปบอกเขาอยา่เปล่ียนใจรีบกลบัมาใหม่โปรดเห็นใจสาวหวงัไวใ้นใจผูบ้่าว
จะมาหมั้นสาว คนถ่าอา้ยอยูเ่ลย  

 
ตารางที่ 4.101 วเิคราะห์เพลงสาวเลยยงัรอ 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ลมพดัต้ึงก ้ าภูกระดึงเขตเมืองเลยยงัจ าค า
ท่ีไผ เ อ่ยว่ าบ่ เคยจะ คิด ลืมแฟนยกมือ
ข้ึนบ๊ายบายตอนท่ีอา้ยจะกลบัขอนแก่นยงั
คิ ด ถึ ง แ ต่ ห น้ า แ ฟ นห นุ่ ม ข อ น แ ก่ น
พะวา้พะวงัลมพดัตอ้งใบตองบา้นนอ้งไหว
สั่นยงัคิดถึงค ามัน่วา่อา้ยนั้นจะยอ้นคืน” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักของหญิง
สาวท่ีไม่สามารถลืมความรักกับ
แฟนเก่าได ้และยงัหวงัวา่ความรัก 
นั้นจะยอ้นคืนมาอีกคร้ัง 

คว ามสั มพัน ธ์
และชีวิตรักของ
ชายหญิง 
(รักเดียวใจเดียว) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึง ความรัก

ของหญิง สาวท่ีอยูใ่นจงัหวดัเลย ยงัคงไม่ลืมความรักเก่า ถึงแมจ้ะตอ้งเสียใจแค่ไหน ก็ยงัคงยึดมัน่
ในความรักท่ีตนมี ฝากลมไปบอกกบัคู่รักวา่สาวเลยคนน้ียงัรอความรัก และยงัหวงัวา่ความรักนั้นจะ
กลบัมาอีกคร้ัง 



216 

 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมความสัมพนัธ์และชีวิตรักของชายและหญิง แสดงให้เห็นถึงมุมมองความรักของหญิงสาวท่ี
ไม่วา่ จะผา่นก่ียคุสมยั ผูห้ญิงก็ยงัคงรักเดียวใจเดียวและปักใจรอคนรัก ถึงแมจ้ะตอ้งเสียใจแต่ก็ยงัคง
ไม่ลืมคนรัก 
 
 99) ล าดบัท่ี 99 

  ช่ือเพลง เพลงขอใจแลกเบอร์โทร 
  ช่ือนกัร้อง หญิงลี  ศรีชุมพล 
  ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง บอย เขมราฐ 

 
 เน้ือหาเพลง “ขอใจแลกเบอร์โทร” 
(ท่อนA) แวบเดียวแค่ดู ก็ท  าให้รู้ว่าเธอนะโดนหวัใจ อยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่

ไหน จริตมากไปกลวัมนัไม่ดีไม่งาม ก็เลยเก๊กฟอร์ม ท าเป็นออ้มคอ้มท าเป็นวา่ดูเฉย
เมย จนเธอมาขอ เบอร์โทรเขา้ทางแลว้เอ๋ย อยากบอกจงัเลย ถึงบา้นใหรี้บโทรหา  

(ท่อนA) เบอร์โทรอ่ืน จะไดย้ินเสียงรอสาย แบบ แบบ แบบ วา่ให้รอ แต่เบอร์น้ี จะไดย้ิน
เสียงใจบอกว่า ท่านก าลงัเขา้สู่บริการรับฝาก หัวใจ ลงทะเบียนฝากไวต้วัเอา
กลบัไป ใจใหเ้ก็บรักษา ยอมจ านนเธอแลว้วนัน้ีแค่แรก เห็นหนา้  ฝากไวก้บัฉนันะ
หวัใจของเธอ แลกเบอร์โทร โอะ๊ โอ โอย  

(ท่อนA) ใจคงขาดหววิ หากเธอโดนซิวเพราะมีมือดีโฉบไป รักแรกของฉนั ไม่รู้มีอีกเม่ือไร 
เอาใจแลกใจ อย่างน้ีไวก่้อนและดีเบอร์โทรอ่ืน จะไดย้ินเสียงรอสาย  แบบ แบบ 
แบบ วา่ใหร้อ แต่เบอร์น้ี จะไดย้นิเสียงใจบอกวา่  

(ท่อนB) ท่านก าลงัเขา้สู่บริการรับฝาก หัวใจลงทะเบียนฝากไวต้วัเอากลบัไป ใจให้เก็บ
รักษา ยอมจ านนเธอแลว้วนัน้ีแค่แรก เห็นหนา้ ฝากไวก้บัฉนันะหวัใจของเธอ แลก
เบอร์โทร โอะ๊ โอ โอย เบอร์โทรอ่ืน จะไดย้นิเสียงรอสายแบบ แบบ แบบ วา่ให้รอ 
แต่เบอร์น้ี จะไดย้ินเสียงใจบอกวา่ท่านก าลงัเขา้สู่บริการรับฝาก หวัใจลงทะเบียน
ฝากไวต้วัเอากลบัไป ใจให้เก็บรักษายอมจ านนเธอแลว้วนัน้ีแค่แรก เห็นหนา้ฝาก
ไวก้บัฉนันะหวัใจของเธอ แลกเบอร์โทร โอะ๊ โอ โอย 

(ท่อนA) เบอร์โทรอ่ืน จะไดย้ินเสียงรอสายแบบ แบบ แบบ วา่ให้รอ  แต่เบอร์น้ี จะไดย้ิน
เสียงใจบอกวา่...เฮ ้เฮ ้เฮ ้ท่านก าลงัเขา้สู่บริการรับฝาก หวัใจ ลงทะเบียนฝากไวต้วั
เอากลบัไป ใจใหเ้ก็บรักษา ยอมจ านนเธอแลว้วนัน้ีแค่แรก เห็นหนา้ ฝากไวก้บัฉนั
นะหวัใจของเธอ แลกเบอร์โทร โอะ๊ โอ โอย 
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ตารางที่ 4.102 วเิคราะห์เพลงขอใจแลกเบอร์โทร 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“จนเธอมาขอ เบอร์โทรเขา้ทางแล้วเอ๋ย 
อยากบอกจงัเลย ถึงบ้านให้รีบโทรหา 
เบอร์โทรอ่ืน จะไดย้ินเสียงรอสาย แบบ 
แบบ แบบ ว่าให้รอ แต่เบอร์น้ี จะไดย้ิน
เสียงใจ” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักของ หนุ่ม
สาวท่ีฝ่ายหญิงรอให้ชาย หนุ่มโทร
มาหา ถ้าเป็นคนอ่ืนจะ ให้รอนาน
แต่ถา้เป็นคนน้ีจะรีบรับทนัที 

ความสัมพนัธ์และ
ชีวิต รักของชาย
หญิง 
(ผูห้ญิงจีบผูช้าย) 

“แวบเดียวแค่ดู ก็ท  าให้รู้ว่าเธอนะโดน
หวัใจ อยากบอกเหลือเกินวา่เธอน่ารักแค่
ไหน จริตมากไปกลวัมนัไม่ดีไม่งาม” 

ในเพลงกล่าวถึงผุห้ญิงท่ีถูกใจชาย
หนุ่ม มองคร้ังแรกก็รู้วา่ชอบ อยาก
แสดงออกแต่ก็กลวัจะดูไม่ดี 

ความสัมพนัธ์และ
ชีวิต รักของชาย
หญิง 
(ผูห้ญิงจีบผูช้าย) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึง ความเป็น

คนสมยัใหม่ของฝ่ายหญิงท่ีบอกไปตรงๆ เลยว่าชอบผูช้ายตั้งแต่คร้ังแรกท่ีเห็น และพร้อมท่ีจะให้
เบอร์โทรศพัท์ ของตวัเองไป ทนัทีหากฝ่ายชายรับรัก แต่ดว้ยความท่ีเป็นผูห้ญิงจึงท าเก๊กไวก่้อน 
แลว้ฝ่ายชายก็มาขอเบอร์โทรศพัท์ จึงให้ไปและหวงัลึกๆ ว่ากลบัถึงบา้นฝ่ายชายจะโทรหา โดยมี
การเปรียบความกบัโทรศพัทท่ี์รอสาย และเขา้สู่บริการรับฝากหวัใจแทนการรับฝากขอ้ความเสียง  

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม ความสัมพนัธ์และชีวิตรักของชายและหญิง ในยุคสมยัปัจจุบนัท่ีผูห้ญิงมีความกล้ า
แสดงออกมากข้ึนในเร่ือง ของความรัก และดว้ยเทคโนโลยีท่ีสามารถติดต่อกนัไดง่้าย ท าให้วิธีการ
ส่ือสารกนัสะดวกมากข้ึน 

 
 100) ล าดบัท่ี 100 

   ช่ือเพลง เพลง รอสายคนโสด 
   ช่ือนกัร้อง หญิงลี  ศรีชุมพล 
   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สิทธิพิเศษ ตน้ค า 
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 เน้ือหาเพลง “รอสายคนโสด” 
(ท่อนA) บางลีลาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสดโปรดท าความเขา้ใจไม่ตอ้งการท าให้

โกรธ แค่ให้รู้วา่ยงัโสดจึงโหลดเพลงมารอสายเพราะวา่เคยอกหกัจากการรักคนมี
แฟนออ้มแขนมีคนรอขอบา๊ยบายขออภยั  

(ท่อนB) เข้าใจไหมคะแฟนชาวบ้านไม่มีสัญญาณตอบรับ จากเลขหมายท่ีคุณเรียกใน
ขณะน้ีคนมีแฟนตอ้งขอโทษที ถา้หากเบอร์น้ีไม่มีสัญญาณตั้งค่าใจไวเ้ป็นแบบรอ 
สายเฉพาะคนโสดเท่านั้นคนไม่โสดขอโทษแลว้กนั ถา้หากวา่ฉนัจะรีบวางสายคน
โสดจะไดโ้ทรมาไม่ใช่คนท่ีใจด า แค่ตอ้งดูพฤติกรรมกลวัท าให้นอนช ้ าใจโดนปู้ ยี่
และปู้ ย  า ใจตอ้งหาคนมาดามรอยช ้ าท่ีถูกท าไวเ้พราะว่าเคยอกหกัจากการรักคนมี
แฟนออ้มแขนมีคนรอขอบา๊ยบายขออภยั  

(ท่อนB) เข้าใจไหมคะแฟนชาวบ้านไม่มีสัญญาณตอบรับ จากเลขหมายท่ีคุณเรียกใน
ขณะน้ีคนมีแฟนตอ้งขอโทษที ถา้หากเบอร์น้ีไม่มีสัญญาณตั้งค่าใจไวเ้ป็นแบบรอ 
สายเฉพาะคนโสดเท่านั้นคนไม่โสดขอโทษแลว้กนั ถา้หากวา่ฉนัจะรีบวางสายคน
โสดจะไดโ้ทรมาเพราะวา่เคยอกหกัจากการรักคนมีแฟนออ้มแขนมีคนรอขอบ๊าย
บายขออภยั เขา้ใจไหมคะแฟนชาวบา้นไม่มีสัญญาณตอบรับ จากเลขหมายท่ีคุณ
เรียกในขณะน้ีคนมีแฟนตอ้งขอโทษที ถา้หากเบอร์น้ีไม่มีสัญญาณตั้งค่าใจไวเ้ป็น
แบบรอ สายเฉพาะคนโสดเท่านั้น 

(ท่อนA) คนไม่โสดขอโทษแลว้กนั ถา้หากว่าฉนัจะรีบวางสายคนโสดจะไดโ้ทรมาไม่มี
สัญญาณตอบรับ จากเลขหมายท่ีคุณเรียกในขณะน้ีคนมีแฟนตอ้งขอโทษที ถา้หาก
เบอร์น้ีไม่มีสัญญาณตั้งค่าใจไวเ้ป็นแบบรอ สายเฉพาะคนโสดเท่านั้นคนไม่โสด
ขอโทษแลว้กนั ถา้หากวา่ฉนัจะรีบวางสายคนโสดจะไดโ้ทรมา คนโสดใหโ้ทรมา 

 
ตารางที่ 4.103 วเิคราะห์เพลงรอสายคนโสด 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“บางลีลาตอ้งขอโทษ บางอารมณ์ของคน
โสดโปรดท าความเขา้ใจไม่ตอ้งการท าให้
โกรธ แค่ให้รู้วา่ยงัโสดจึงโหลดเพลงมารอ
สายเพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมี
แฟนออ้มแขนมีคนรอขอบา๊ยบาย” 

ในเพลงกล่าวถึงผูห้ญิงท่ีมีการ
บอกกล่าวเก่ียวกบัการโทรศพัท์
ว่ารอคนโสดโทรมา และโหลด
เพลงมาเพื่อใหค้นโสดฟัง 

ความสัมพนัธ์และ
ชีวิต รักของชาย
หญิง 
(ผูห้ญิงจีบผูช้าย) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึง หญิงสาว

ท่ีบอกวา่รอสายเฉพาะคนโสดเท่านั้น คนไม่โสดก็ไม่ตอ้งโทรมา คนไม่โสดตอ้งรีบวางสาย เพราะ
ก าลงัรอสายคนโสดใหโ้ทรมาอยู ่เป็นการส่ือสารผา่นการโทรศพัท ์

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม ความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายและหญิง แสดงให้เห็นว่าค่านิยมของคนยุคใหม่ท่ีมี
เทคโนโลยี การส่ือสารเข้ามาเก่ียวข้อง ในเน้ือเพลงบอกถึงการใช้ชีวิตของคนหนุ่มสาวในยุค
ปัจจุบนัซ่ึงหาก มีความพึงพอใจซ่ึงกนัและกนัก็ใหเ้บอร์โทรและโทรหากนัเลย  
 
 101) ล าดบัท่ี 101 

   ช่ือเพลง เพลงอยากบอกวา่อา้ยเหงา 
   ช่ือนกัร้อง ไผ ่ พงศธร 
   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง วสุ หา้วหาญ 

 
 เน้ือหาเพลง “อยากบอกวา่อา้ยเหงา” 
(ท่อนA) ออกมาหาอา้ยจัก๊คราวไดบ้่ อา้ยซินัง่รอ ท่ีเดิมและเวลาเก่า ห่างกนัโดนโดน กลวั

หลบไม่พน้ เง้ือมมือความเหงา อยากมีเวลาใหเ้รา นัง่คุยเบาเบา แค่สองต่อสอง 
ปัญหาใหญ่นอ้ย ร้อยพนัเร่ืองราวทุ่มเทค ่าเชา้สะสางก็ยงับกพร่อง ก็เลยจ าเป็น ท่ีใจ
อา้ยน้ีตอ้งมีใจนอ้ง มาช่วยประคบัประคองใหพ้อกา้วผา่นวนัน้ีไปได ้ทุกขอ้อา้งท่ี
อา้ยบอกไป ท่ีแทค้วามหมาย คืออยากเห็นหนา้ ทุกขอ้ความท่ีเคยส่งหาแค่อยาก
บอกวา่ อา้ยเหงาแค่ไหน ทุกคร้ังโทรซ ้ า ก็แค่อยากถามวา่เป็นสุขไหมทุกคราวท่ีเรา
อยูใ่กลบ้อกเลยวา่ใจอา้ยลืมความทอ้ออกมาสบตากบัอา้ยจัก๊คราวอยา่ใหผู้บ้่าวเหงา
ตายไปพร้อมการรอมาช่วยเติมไฟใหใ้จเติมซ้ึงนิดนึงก็พอนดัใครไวก่้อนอยูบ่่มา
ตามค าขออา้ยแหน่เดอ้นางดนตรีนอ้งพลา.. 

(ท่อนA) ทุกขอ้อา้งท่ีอา้ยบอกไปท่ีแทค้วามหมายคืออยากเห็นหนา้ทุกขอ้ความท่ีเคยส่งหา
แค่อยากบอกว่าอา้ยเหงาแค่ไหนทุกคร้ังโทรซ ้ าก็แค่อยากถามว่าเป็นสุขไหมทุก
คราวท่ีเราอยูใ่กลบ้อกเลยวา่ใจอา้ยลืมความทอ้ออกมาสบตากบัอา้ยจัก๊คราวอยา่ให้
ผูบ้่าวเหงาตายไปพร้อมการรอมาช่วยเติมไฟใหใ้จเติมซ้ึงนิดนึงก็พอนดัใครไวก่้อน
อยูบ่่มาตามค าขออา้ยแหน่เดอ้นาง 
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ตารางที่ 4.104 วเิคราะห์เพลงอยากบอกวา่อา้ยเหงา 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“คืออยากเห็นหนา้ ทุกขอ้ความท่ีเคยส่งหา
แค่อยากบอกวา่ อา้ยเหงาแค่ไหน ทุกคร้ัง
โทรซ ้ า ก็แค่อยากถามว่าเป็นสุขไหมทุก
คราวท่ีเราอยู่ใกล้บอกเลยว่าใจอ้ายลืม
ความทอ้ออกมาสบตากบัอา้ยจัก๊คราวอย่า
ใหผู้บ้่าวเหงาตาย” 

ในเพลงกล่าวถึงความรักและ
การใช้ชีวิตของคนวยัท างานท่ี
ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันก็เหงาก็
คิ ด ถึ ง  จึ ง ต้อ งหมั่น โทรหา
เพื่อท่ีจะไดคุ้ยกนั 

ความสัมพนัธ์และ
ชี วิ ต รั ก ของช า ย
หญิง 
(รักเดียวใจเดียว) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึง ชายหนุ่ม

ท่ีมีความรักต่อหญิงสาวในยุคปัจจุบนั เน้ือเพลงส่ือถึงว่าก าลงัเหงา อยากเห็นหน้าฝ่ายหญิง แต่
เน่ืองจากตอ้งท างานจึง ไดแ้ต่โทรหาซ ้ าๆ และส่งขอ้ความไปหาเพื่อให้รู้วา่พี่เหงา และคิดถึงคนรัก
มากแค่ไหน ถามสารทุกขสุ์ขดิบวา่เป็นอยา่งไรแลกเปล่ียนความคิดถึงกนั 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหวา่งชายและหญิง  ในเน้ือเพลงแสดงให้เห็นถึงชีวิตของหนุ่ม
สาวคู่รัก ท่ีอยากเจอหนา้กนัทุกวนั เพื่อท่ีจะเป็นก าลงัใจใหก้นั แต่ไม่สามารถท าได ้เม่ือมีเทคโนโลยี
การส่ือสารผา่นโทรศพัทเ์ขา้มา จึงท าใหส้ามารถส่ือสารกนัไดง่้ายดายข้ึน 
 
 102) ล าดบัท่ี 102 

   ช่ือเพลง เพลง รักตอ้งเปิด (แน่นอก) 
   ช่ือนกัร้อง ใบเตย อาร์สยาม 
   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง โปสการ์ด (นามปากกา) 

 
 เน้ือหาเพลง “รักตอ้งเปิด (แน่นอก)” 
(ท่อนA) สิทธิผูช้ายสมยัน้ี อยู่ไหนก็ไม่ทราบ ไม่ว่าเร่ือง จะเปิดจะปิดนะ เสร็จผูห้ญิงเคา้

ราบคาบผูห้ญิงเปิดเผยเน่ียะดูดิ ใครๆ ก็พูดวา่ดูดี ผูช้ายลองเปิดมัง่เซ่ ไดโ้ดน Pam 
Pam Pam Pamแค่เธอขยบั ฉันก็ เขยื้อน แค่ตากระทบ ใจก็ กระเทือนเธอมาทีไร 
อะไร กระเพื่อม (oh ตูม้ ตูม้ Girl) 
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(ท่อนA) แค่เธอขยบั ฉันก็ เขยื้อน แค่ตากระทบ ใจก็ กระเทือนเธอมาทีไร อะไร อะไร ก็ 
ตูม้ตูม้ตูม้ตูม้ตูม้ตูม้ขอดูเธอหน่อย ฉนัเองอ่ะเปิดละ ใจเธอยงัไม่เปิด oh oh ohขอใจ
เธอหน่อย ฉนัเองอ่ะเปิดละ แลว้เธอจะเปิดมั้ย แลว้เธอจะเปิดมั้ย แลว้เธอจะเปิดมั้ย 

(ท่อนB) มนัแน่นอก (Yeh!) ก็ยกออก (Yeh!) ให้แบกเอาไว ้นานไป เด๋ียวใจถลอกมนัแน่น
อก (Yeh!) ตอ้งยกออก (Yeh!) เร่ืองใหญ่อย่างง้ี บงัยงัไง ก็ยิ่งกระฉอกเช็คเรตต้ิง
หน่อย baby ถ้าไม่เฟิร์มนะ honey เช็ดแล้วทิ้งเลย babyเย็นหน่อยนะน้อง 
ค่อยๆๆๆๆเปิด นิดนึงพอ ดีกว่ามั้ยน่ีเธอเล่นมาหมดเปลือก น ้ าใจเธอ มากไปไหน
เห็นหมด เห็นหมด เห็นหมด เห็นทีไรแลว้มนั..UHHHHHH!หลบัตาก็ยงัจะ ตูม้ตูม้
ตูม้ตู้มแค่เธอขยบั ฉันก็ เขยื้อน แค่ตากระทบ ใจก็ กระเทือนเธอมาทีไร อะไร 
กระเพื่อม (oh ตูม้ ตูม้ Girl)แค่เธอขยบั ฉนัก็ เขยื้อน แค่ตากระทบ ใจก็ กระเทือน
เธอมาทีไร อะไร อะไร ก็ ตูม้ตูม้ตูม้ตูม้ตูม้ตูม้ ขอดูเธอหน่อย ฉันเองอ่ะเปิดละ ใจ
เธอยงัไม่เปิด oh oh ohขอใจเธอหน่อย ฉนัเองอ่ะเปิดละ แลว้เธอจะเปิดมั้ย แลว้เธอ
จะเปิดมั้ย แลว้เธอจะเปิดมั้ย 

(ท่อนA) มนัแน่นอก (Yeh!) ก็ยกออก (Yeh!) ให้แบกเอาไว ้นานไป เด๋ียวใจถลอกมนัแน่น
อก (Yeh!) ตอ้งยกออก (Yeh!) เร่ืองใหญ่อย่างง้ี บงัยงัไง ก็ยิ่งกระฉอกเช็คเรตต้ิง
หน่อย baby ถา้ไม่เฟิร์มนะ honey เช็ดแลว้ทิ้งเลย baby (Yeh,Yeh)เช็คเรตต้ิงหน่อย 
baby ถา้ไม่เฟิร์มนะ honey เช็ดแลว้ทิ้งเลย baby (Pam Pam Pam Pam) ขอดูเธอ
หน่อย ฉนัเองอ่ะเปิดละ ใจเธอยงัไม่เปิด oh oh ohขอใจเธอหน่อย ฉนัเองอ่ะเปิดละ 
แล้วเธอจะเปิดมั้ยมนัแน่นอก ก็ยกออก ให้แบกเอาไว ้นานไป เด๋ียวใจถลอกมนั
แน่นอก ตอ้งยกออก เร่ืองใหญ่อย่างง้ี บงัยงัไง ก็ยิ่งกระฉอกเช็คเรตต้ิงหน่อยbaby 
ถา้ไม่เฟิร์มนะhoney เช็ดแลว้ทิ้งเลยbaby (Yeh,Yeh) 

 
ตารางที่ 4.105 วเิคราะห์เพลงรักตอ้งเปิด (แน่นอก) 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ฉันเองอ่ะเปิดละ ใจเธอยงัไม่เปิด oh oh 
ohขอใจเธอหน่อย ฉันเองอ่ะเปิดละ แล้ว
เธอจะเปิดมั้ย แลว้เธอจะเปิดมั้ย แลว้เธอจะ
เปิดมั้ยมนัแน่นอก (Yeh!) ก็ยกออก (Yeh!) 
ให้แบกเอาไว ้นานไป เด๋ียวใจถลอกมัน
แน่นอก ” 

ในเพลงกล่ าว ถึง มุมมองของ
ผูห้ญิงท่ีมีความกลา้แสดงออกใน
เร่ืองความรัก มากกว่าผูช้าย  ได้
บอกผู ้ชายว่าตัวเองเปิดใจแล้ว 
ผูช้ายล่ะเปิดใจไดห้รือยงั 

สังคม (วถีิชีวติ) 
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จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึง วยัรุ่นสมยั

ปัจจุบนั ท่ีบ่งบอกเก่ียวกบัความรักไปในเร่ืองสองแง่สองง่าม มีการเปิดเผยและกล้าพูดกบัผูช้าย
อยา่งตรงไปตรงมา ว่าตนเองกลา้เปิดใจแลว้ อีกฝ่ายกลา้จะเปิดใจหรือป่าว ถา้ยงัไม่เปิดมนัจะหนกั
อกหนกัใจและอึดอดั 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วถีิชีวติ) ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิงกลา้แสดงออกและมีความคิด มุมมองท่ีเปิดเผยมาก
ข้ึน ทั้งเร่ืองความรักและการด าเนินชีวติต่างๆ น าเสนอผา่นค าศพัทแ์สลงตามภาษาวยัรุ่นในปัจจุบนั  
 
 103) ล าดบัท่ี 103 

   ช่ือเพลง เพลง ยิง่ถูกทิ้ง ยิง่ตอ้งสวย 
   ช่ือนกัร้อง กระแต อาร์สยาม 
   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สุทธิพงษ ์สมบติัจินดา 

 
 เน้ือหาเพลง “ยิง่ถูกทิ้ง ยิง่ตอ้งสวย” 
(ท่อนA) อยู ่ๆ ก็เสียหลกั โดนคนรักกนัมาหลอกก็มนัทั้งช ้า มนัทั้งช๊อค น ้ าตาก็แตกกระจาย

ก็คนมนัช ้าหนกั ตอ้งหลบไปพกัใจก็เฮิร์ทน่ีหวา่ ก็โดนทิ้งน่ีนา จะให้ลั้นลาอยา่งไร
เป็นอะไรอ่ะ ยิ้มเขา้สิ แคร์ไปท าไมคนไม่รักดีกลัวอะไรล่ะ ลุกข้ึนสิ ท าฮือเขา
เสียดายสิ สิยิง่ถูกทิ้งยิง่ตอ้งสวย ไม่ตอ้งแคร์อะไรเพรียว ๆ เขา้ไว ้เป๊ะรอไวก้่อนยิ่ง
ถูกทิ้งยิง่ตอ้งเซ๊ียะ  

(ท่อนA) ไม่ตอ้งเพลียอะไรเอาให้แซ่บเขา้ไว ้สวยอยา่ไปยอมพกัผอ่นตอ้งเอาให้เร่ิดค่ะ ทั้ง
หนา้และทรงผมตอ้งสวยใหส้า สวยใหส้มน ้าหนา้ท่ีท้ิงไปก็อยา่ไปเสียหลกั ไม่รักก็
ไปไป๊ก็เร่ืองของเขา เร่ืองของเขา เด๋ียวเราก็มีใหม่ เป็นอะไรอ่ะ ยิม้เขา้สิ แคร์ไปไม่
คนไม่รักดีกลวัอะไรล่ะ  

(ท่อนA) ลุกข้ึนสิ ท าฮือเขาเสียดายเซ่ ๆ ยิ่งถูกทิ้งยิ่งตอ้งสวย ไม่ตอ้งแคร์อะไรเพรียว ๆ เขา้
ไว ้เป๊ะรอไวก่้อนยิง่ถูกทิ้งยิง่ตอ้งเซ๊ียะ ไม่ตอ้งเพลียอะไรเอาใหแ้ซ่บเขา้ไว ้สวยอยา่
ไปยอมพกัผ่อนยิ่งถูกทิ้งยิ่งตอ้งสวย ไม่ตอ้งแคร์อะไรเพรียว ๆ เขา้ไว ้เป๊ะรอไว้
ก่อนยิ่งถูกทิ้งยิ่งตอ้งเซ๊ียะ ไม่ตอ้งเพลียอะไรเอาให้แซ่บเขา้ไว ้สวยต่ืนยนัล้มตวั
นอนซึม ๆ เซา ๆ ไม่ไดน้ะ ใหม้นัดูโทรม ๆ ไม่ไดน้ะถา้มีคนดี ๆ มาเจอตอนน้ี โอ๊ย 
ตาย ตายมาเตม็ มาเต็มเขา้ไว ้ให้มนัดูดี ๆ เขา้ไวท้  าให้คนทิ้งเราอุทานวา่ ไม่ ไม่ ไมี 
ยิง่ถูกทิ้งยิง่ตอ้งสวย ไม่ตอ้งแคร์อะไรเพรียว ๆ เขา้ไว ้เป๊ะรอไวก่้อน 
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(ท่อนB) ยิง่ถูกทิ้งยิ่งตอ้งเซ๊ียะ ไม่ตอ้งเพลียอะไรเอาให้แซ่บเขา้ไว ้สวยอยา่ไปยอมพกัผอ่น
ยิ่งถูกทิ้งยิ่งตอ้งสวย ไม่ตอ้งแคร์อะไรเพรียว ๆ เขา้ไว ้เป๊ะรอไวก่้อนยิ่งถูกทิ้งยิ่ง
ตอ้งเซ๊ียะ ไม่ตอ้งเพลียอะไรเอาใหแ้ซ่บเขา้ไว ้สวยต่ืนยนัลม้ตวันอน 

 
ตารางที่ 4.106 วเิคราะห์เพลงยิง่ถูกทิ้ง ยิง่ตอ้งสวย 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
“ไม่ ไม่ ไม่ ยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้องสวย ไม่ต้อง
แคร์อะไรเพรียว ๆ เขา้ไว ้เป๊ะรอไวก่้อนยิ่ง
ถูกทิ้งยิง่ตอ้งเซ๊ียะ ไม่ตอ้งเพลียอะไรเอาให้
แซ่บเขา้ไว ้สวยอย่าไปยอมพกัผ่อนยิ่งถูก
ทิ้งยิง่ตอ้งสวย” 

ในเพลงกล่าวถึงผูห้ญิงท่ีถูกคนรัก
ทิ้งแต่ไม่ยอมเสียใจ หนักลบัมารัก
และ ดูแลตัว เอง  มาก ข้ึนให้ มี
รูปร่างท่ีดี  

สังคม (วถีิชีวติ) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึง ผูห้ญิงท่ี

อกหกัถูก คนรักทิ้ง แต่ก็ไม่ปล่อยตวั ยิง่ถูกทิ้ง  ยิง่ตอ้งสวย เป็นผูห้ญิงยคุใหม่คิดบวก ไม่มานัง่เสียใจ
แคร์ผูช้าย หนัมาดูแลตวัเองใหดี้และการเปิดโอกาศเผือ่ท่ีจะมีคนดีๆ เขา้มา 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม สังคม (วถีิชีวติ) แสดงถึงมุมมองของผูห้ญิงท่ีถูกทิ้งจากคนรักแต่ตอ้งไม่จมปลกัอยูก่บัความ
เสียใจ ตอ้งเป็นผูห้ญิงยคุใหม่ ท่ีหนัมารักและดูแลตวัเองใหดี้ข้ึน โดยไม่สนวา่ผูช้ายท่ีท้ิงจะเป็นยงัไง 

 
 104) ล าดบัท่ี 104 

   ช่ือเพลง ไสวา่สิบ่ถ่ิมกนั 
   ช่ือนกัร้อง กอ้งหลา้ ยอดจ าปา (กอ้ง หว้ยไร่) 
   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง กอ้งหลา้ ยอดจ าปา 

 เน้ือหาเพลง “ไสวา่สิบ่ถ่ิมกนั” 
(ท่อนA) ฮกักนัมาแต่โดนแลว้ บ่มีวีมี่แววเปล่ียนแปลงไปตั้งแต่ทางมีแต่ข้ีไหง่ แลว้จงัได๋คือ

มาเป็นลายต่างสิบสิฮ่างหรือซาวสิฮ่าง สิจบัมือกนัหยา่งบ่ซัน่วาหวัใจสะวอยนอ้งบ่
หวัซา บดัสิวา่เฮาไปกนับ่ได ้

(ท่อนHook) ไสวา่สิบ่ถ่ิมกนั ไสวา่สิมีกนัและกนัไสวา่สิฮกัแพงกนั ไสวา่สิมีกนัตลอดไป 
ไสวา่สิบ่ถ่ิมกนั ไสวา่สิมีกนัเร่ือยไปไสวา่สิบ่แบ่งใจ ไสวา่สิมีแค่เฮา 
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(ท่อนB) น ้ าตาพงัลงหยา่ว หยา่ว ยอ้นผูส้าวเปล่ียนใจให้จนเซบ่คิดบ่ฝันวา่ฮกัจะฮา้ง สิเพ
สะเลเตดอกน้ีไร้กล่ินหอมเฮด็จงัได๋หวัใจบ่พร้อม คงตอ้งยอมรับความเป็นจริงอิหลี
ไหส้าเดอ้ ไหใ้หต้ายม้ือน้ี ใหค้นท่ีลืมสัญญา 

(ท่อนHook2) ไสวา่สิบ่ถ่ิมกนั ไสวา่สิมีกนัและกนัไสวา่สิฮกัแพงกนั ไสวา่สิมีกนัตลอดไป 
ไสวา่สิบ่ถ่ิมกนั ไสวา่สิมีกนัเร่ือยไปไสว่าสิบ่แบ่งใจ ไสวา่สิมีแค่เฮาทวงสัญญา 
ขอ้งท่าจนจ่อยไปมิดจอ้ย ไม่หวนคืนมา  

(ท่อนHook3) ไสวา่สิบ่ถ่ิมกนั ไสวา่สิมีกนัและกนัไสวา่สิฮกัแพงกนั ไสวา่สิมีกนัตลอดไป 
ไสวา่สิบ่ถ่ิมกนั ไสวา่สิมีกนัเร่ือยไปไสวา่สิบ่แบ่งใจ ไสวา่สิมีแค่เฮา 

 
ตารางที่ 4.107 วเิคราะห์เพลงไสวา่สิบ่ถ่ิมกนั 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
ฮักกันมาแต่โดนแล้ว  บ่ มีวี่ มีแวว
เปล่ียนแปลงไปตั้งแต่ทางมีแต่ข้ีไหง่ แลว้
จงัได๋คือมาเป็นลายต่างสิบสิฮ่างหรือซาวสิ
ฮ่าง สิจบัมือกนัหย่างบ่ซั่นวาหัวใจสะวอ
ยนอ้งบ่หวัซา บดัสิวา่เฮาไปกนับ่ได ้

ในเพลงกล่าวถึงความรักของชาย
หนุ่มท่ีมีให้กนัมานาน ไม่มีวี่แวว
ว่าจะทิ้งกนัไป แต่อยู่ๆวนัหน่ึงก็
ลืมสัญญาท่ีเคยให้กนัและก็มาทิ้ง
กนัไป  

คว ามสั มพัน ธ์
และชีวิตรักของ
ชายหญิง 
(ไม่ซ่ือสัตย)์ 

ไสวา่สิบ่ถ่ิมกนั ไสวา่สิมีกนัและกนัไสวา่สิ
ฮกัแพงกนั ไสวา่สิมีกนัตลอดไป 
ไสวา่สิบ่ถ่ิมกนั ไสวา่สิมีกนัเร่ือยไปไสวา่สิบ่
แบ่งใจ ไสวา่สิมีแค่เฮา 

ในเพลงกล่าวถึงค าสัญญาระหว่าง
ชายและหญิง ว่าจะไม่ทิ้งกนั และ
อีกฝ่ายผิดสัญญา และทิ้งกนัไป ใน
ท่ีสุด 

คว ามสั มพัน ธ์
และชีวิตรักของ
ชายหญิง 
(ไม่ซ่ือสัตย)์ 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึง ความรักท่ี

มีสัญญา เป็นขอ้ผูกมดัทางจิตใจ ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึน จะตอ้งไม่ทิ้งกนั จะรักกนัไปนานแสนนาน 
และจะมีแต่สองคนแค่กนัและกนัตลอดไป แต่สุดทา้ยหญิงสาวก็มาจากไปและลืมสัญญา 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยม ความสัมพนัธ์และชีวติรักระหวา่งชายและหญิง แสดงให้เห็นถึงความรักของผูช้ายมัน่คงใน
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ความรัก เช่ือในค าสัญญา แต่เม่ือถึงเวลาท่ีอีกฝ่ายเปล่ียนไปมีคนใหม่ ไม่วา่อะไรก็ไม่มีความส าคญั
แมก้ระทัง่ค  าสัญญา 
 
 105) ล าดบัท่ี 105 

   ช่ือเพลง เพลง ยา่นอา้ยบ่ฮกั 
   ช่ือนกัร้อง ต่าย อรทยั 
   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง สลา คุณวฒิุ, ธีระพงษ ์ศกัด์ิแกว้ 

 
 เน้ือหาเพลง “ยา่นอา้ยบ่ฮกั” 
(ท่อนA) ยา่นอา้ยบ่ฮกั ๆ ยา่นอา้ยบ่ฮกั ๆโอ..โอ่..โฮ.้.โอ่ นอ้งยา่นแต่อา้ย…บ่ฮกัเนาะ..คือวา่

ล่ะ เนาะๆๆ คือว่าละเนาะความเช่ือมัน่ในใจน้อยลงทุกวนัเสียงท่ีบอกฮกักนั
เปล่ียนไปความฮูสึ้กผกูพนันบัวนัละลายเจอะอาการสงสัยรุกรานหรือบ่ฮกั หรือบ่
แคร์ คือเก่าล่ะบอ้ม้ือเคยนดั ท่ีเคยรอ คือบ่พอ้กนัหรือวา่หวัใจทิ้งความหมายท่ีเคย
ผกูพนันบัวนัสิบ่คือเก่า… 

(ท่อนB) ขอๆ ทกัวา่คนยงัฮกักนับ่ยา่นหลายเนาะอา้ยฮูห้รือเปล่าเห็นจ ากนัไดแ้ค่ยามทอ้แค่
ยามเหงา (เป็นตาน้อยใจคัก ..ล่ะเป็นตาน้อยใจคัก)ย่านสักว ันค าว่าเราสิบ่ มี
ความหมายยา่นอา้ยบ่ฮกั ๆ ยา่นอา้ยบ่ฮกั ๆโอ..โอ่..โฮ.้.โอ่ น้องย่านแต่อา้ย…บ่
ฮกัเนาะ..คือวา่ล่ะ เนาะๆๆ คือวา่ละเนาะ 

(ท่อนA) ใจบ่เคยฮกัอา้ยนอ้ยลงสักทียา่นแต่อา้ยนัน่ติแฟนหลายนานแลว้บ่ไดเ้ห็นท่าทีมีใจ
บอกตรงๆ คิดหลายทุกวนัหรือบ่ฮกั หรือบ่แคร์ คือเก่าล่ะบอ้ม้ือเคยนดั ท่ีเคยรอ คือ
บ่พอ้กันหรือว่าหัวใจทิ้งความหมายท่ีเคยผูกพนันับวนัสิบ่คือเก่า…เบ่ือจะตอบ
ค าถามเก่าๆ ท่ีถูกคนถามบ่เคยซาคนเคยมาคือหายไปนาน (คือหายไปนานๆ) 

(ท่อนB) ขอๆ ทกัวา่คนยงัฮกักนับ่ยา่นหลายเนาะอา้ยฮูห้รือเปล่าเห็นจ ากนัไดแ้ค่ยามทอ้แค่
ยามเหงา (เป็นตาน้อยใจคัก ..ล่ะเป็นตาน้อยใจคัก)ย่านสักว ันค าว่าเราสิบ่ มี
ความหมายยา่นอา้ยบ่ฮกั ๆ ยา่นอา้ยบ่ฮกั ๆยา่นอา้ยบ่ฮกั ๆ ยา่นอา้ยบ่ฮกั ๆ 

(ท่อนB) โอ..โอ่..โฮ.้.โอ่ นอ้งยา่นแต่อา้ย…บ่ฮกัเนาะ..คือวา่ล่ะ เนาะๆๆ คือวา่ละเนาะเนาะ..
คือวา่ล่ะ เนาะๆๆ คือวา่ละเนาะเนาะ..คือวา่ล่ะ เนาะๆๆ คือวา่ละเนาะ 
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ตารางที่ 4.108 วเิคราะห์เพลงยา่นอา้ยบ่ฮกั 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
ยา่นอา้ยบ่ฮกั ๆ ยา่นอา้ยบ่ฮกั ๆโอ..โอ่..โฮ.้.
โอ่ น้องย่านแต่อา้ย…บ่ฮกัเนาะ..คือว่าล่ะ 
เนาะๆๆ คือว่าละเนาะความเช่ือมัน่ในใจ
น้อยลงทุกวนัเสียงท่ีบอกฮกักนัเปล่ียนไป
ความฮูสึ้กผกูพนันบัวนัละลายเจอะอาการ
สงสัยรุกราน 

ในเพลงกล่าวถึงความรักท่ีฝ่าย
หญิงกลวัวา่ฝ่ายชายจะไม่รักซ่ึงจะ
ไ ม่ เ ป็ น เ ห มื อ น เ ดิ ม  เ พ ร า ะ
ความรู้สึกต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงไป 

คว ามสั มพัน ธ์
และชีวิตรักของ
ชายหญิง 
(ไม่ซ่ือสัตย)์ 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึง หญิงสาว

ท่ีมีความกลวัวา่ผูช้ายจะไม่รักตนเอง เพราะรู้สึกวา่ค าวา่รักและการบอกนอ้ยลงทุกวนัมาสาย ผิดนดั
บา้ง ก็คิดว่ากลวัว่าจะไม่รักกนัแลว้ และไม่อยากตจะตอบค าถามจากผูค้นท่ีถามมาทุกวนัวา่คนรัก
หายไปไหน จึงเกิดความกลวัวา่คนรักจะหมดรัก 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมความสัมพนัธ์และชีวติรักของชายและหญิง แสดงให้เห็นวา่ปัจจุบนัมีเทคโนโลยีการส่ือสาร
มากมาย ท่ีจะท าให้คนไม่ไวใ้จในความรักซ่ึงกนัและกนัได้ ท าให้เกิดความเช่ือมัน่และไวใ้จกนั
นอ้ยลง ท าใหเ้กิดความระแวง 
 
 106) ล าดบัท่ี 106 

   ช่ือเพลง เพลง รักคนโทรมาจงัเลย 
   ช่ือนกัร้อง พี  สะเดิด 
   ช่ือผูแ้ต่งค าร้อง/ท านอง บวรภสั จินตป์ระเสริฐ 

 
 เน้ือหาเพลง “รักคนโทรมาจงัเลย” 
(ท่อนA) จากวนัท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึงจากมุมมุมหน่ึงของเมืองใหญ่ไกลบา้นเราจากคนคนน้ี

ท่ีมีเพื่อนคือความเหงาเฝ้าส่งข่าวคราวจากใจฝากไปถึงเธอ 
(ท่อนB) ก่ีงานเงินน้อยท่ีคอยกม้หน้าฝ่าฟันหลายปีพน้ผา่นก็ยงัทุกข์ยากเสมอยามเหน่ือย

ยามเหงาหัวใจเฝ้าร้องละเมอก็มีแต่เธอท่ีโทรมาปลอบใจกนัรักคนโทรมาจงัเลย 
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อยากเอ่ยใหฟั้งทุกวนัณ เวลาน้ีเม่ือวานไดเ้อ่ยค าน้ีรักคนโทรมาจงัเลย ฝากใส่กลอน
หวัใจใหดี้ไม่นานจะพาทั้งชีวติน้ีกลบัไปดูแล 

(ท่อนA) จากวนัท่ีรอ พ.ศ.ท่ีใจเฝ้าฝันเราจะกา้วผ่านทุกวนัดว้ยใจรักแทย้ามท่ีอยู่ไกลเกิน
เอ้ือมมือไปเทคแคร์ยงัไดดู้แลดว้ยการกดเบอร์หากนั 

(ท่อนA) รักคนโทรมาจงัเลย อยากเอ่ยให้ฟังทุกวนัณ เวลาน้ีเม่ือวานไดเ้อ่ยค าน้ีรักคนโทร
มาจงัเลย ฝากใส่กลอนหวัใจใหดี้ไม่นานจะพาทั้งชีวติน้ีกลบัไปดูแล 

(ท่อนA) รักคนโทรมาจงัเลย อยากเอ่ยให้ฟังทุกวนัณ เวลาน้ีเม่ือวานไดเ้อ่ยค าน้ีรักคนโทร
มาจงัเลย ฝากใส่กลอนหวัใจให้ดีไม่นานจะพาทั้งชีวิตน้ีกลบัไปดูแลไม่นานจะพา
ทั้งชีวติน้ี...กลบัไปดูแล 

 
ตารางที่ 4.109 วเิคราะห์เพลงรักคนโทรมาจงัเลย 
 

เนือ้เพลง การตีความหมาย ค่านิยมทีป่รากฎ 
รักคนโทรมาจงัเลย อยากเอ่ยให้ฟังทุกวนั 
ณ เวลาน้ีเม่ือวานไดเ้อ่ยค าน้ี รักคนโทรมา
จงัเลย ฝากใส่กลอนหวัใจ ให้ดีไม่นานจะ
พาทั้งชีวติน้ีกลบัไปดูแล 
 

ในเพลงกล่าวถึง ความรักของชาย
หญิงท่ีมีความคิดถึงกนั ส่ือสารผา่น
การโทรศพัท์ และมีความดีใจท่ีได้
คุยโทรศัพท์ ฝากฝังว่าจะรีบกลับ 
ไปดูแลคู่รักของตนเอง 

คว ามสั มพัน ธ์
และชีวิตรักของ
ชายหญิง 
(รักเดียวใจเดียว) 

 
จากบทเพลงสามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปสาระเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งไดด้งัน้ี  
บทเพลงน้ี สามารถตีความความหมายจากเน้ือหาสาระของเพลงเป็นการกล่าวถึง ความรักท่ี

มีการส่ือสารผ่านโทรศัพท์ เม่ือโทรหากันก็จะบอกรักกัน แสดงความเป็นห่วงเป็นใยผ่าน
สายโทรศพัทเ์พราะต่างคน ต่างตอ้งท างานเพื่อในอนาคตจะไดใ้ชชี้วติร่วมกนั 

โดยสามารถสรุปจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลงดงักล่าว ได้ว่าบทเพลงน้ีสะทอ้น 
ค่านิยมความสัมพนัธ์และชีวิตรักของชายและหญิง ท่ีแสดงให้เห็นว่าปัจจุบนัมีการส่ือความรัก ผา่น
เทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีทนัสมยั คือ โทรศพัท ์การโทรมาหาเพื่อบอกความในใจ ส่ือให้เห็นเน้ือเพลงท่ีมี
ความเปล่ียนแปลงไปตามยคุตามสมยัเน่ืองจากเป็นการส่ือสารท่ีง่ายท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.110 แสดงการจ าแนกเน้ือหาเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผา่นการเล่า   
เร่ืองตามค่านิยมของสังคมไทย ยุคสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2558 
จ  านวน 10 เพลง 

 
เนือ้เพลง จ านวน (เพลง) ร้อยละ 

1)  ดา้นค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวติรักระหวา่งชายและหญิง 
     (1)  รักเดียวใจเดียว    4  เพลง  (50%) 
     (2)  ไม่ซ่ือสัตย ์          2  เพลง  (25%) 
     (3)  ผูห้ญิงจีบผูช้าย    2  เพลง  (25%) 

8 80.00 

2)  ดา้นค่านิยมทางการเมือง - - 

3)  ดา้นค่านิยมของสังคม 
     (1)  วถีิชีวติ                2  เพลง   

2 20.00 

4)  ดา้นค่านิยมของวฒันธรรม  - - 

5)  ดา้นค่านิยมของเศรษฐกิจ - - 
รวม 10 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.110  เน้ือหาของเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า

เร่ืองตามค่านิยมของสังคมไทย ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2558 จ  านวน 10 เพลง 
พบว่า ด้านค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายและหญิง มีค่ามากท่ีสุด จ านวน 8  
เพลง คิดเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมาคือดา้นค่านิยมของสังคม จ านวน 2 เพลง คิดเป็นร้อยละ 20  
 

4.4 ด้านค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวติรักระหว่างชายและหญิง 
 

เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดา้นค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายและหญิง มี
จ านวน 9 เพลง ไดแ้ก่ 
   1)  เพลงเขา้เวรรอ 
  2)  เพลงฉนัทนาท่ีรัก 
  3)  เพลงน ้าตาเทียน 
  4)  เพลงบุพเพสันนิวาส 
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  5)  เพลงโปรดเถิดวงใจ 
  6)  เพลงฝากดิน 
  7)  เพลงร้องไหก้บัเดือน 
  8)  เพลงรักกบัพี่ดีแน่ 
  9)  เพลงรู้วา่เขาหลอก 
 

4.5 ด้านค่านิยมของสังคม 
 

เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดา้นค่านิยมของสังคม มีจ านวน 37 เพลง ไดแ้ก่ 
 1)  เพลงกราบเทา้ยา่โม 
 2)  เพลงเก็บเงินแต่งงาน 
 3)  เพลงขนัหมากมาแลว้ 
 4)  เพลงคุณนายโรงแรม 
 5)  เพลงจกัรยานคนจน 
 6)  เพลงเด็กทอ้งนา 
 7)  เพลงท่ีรักเรารักกนัไม่ได ้
 8)  เพลงบ่เป็นหยงัดอก 
 9)  เพลงบวัตูมบวับาน 
 10)  เพลงบา้นไร่น่ารัก 
 11)  เพลงฝนซาฟ้าใส 
 12)  เพลงฝนเดือนหก 
 13)  เพลงพอ่ลูกอ่อน 
 14)  เพลงเพชรร่วงในสลมั 
 15)  เพลงมนตรั์กแม่กลอง 
 16)  เพลงมนตรั์กลูกทุ่ง 
 17)  เพลงแม่แตงร่มใบ 
 18)  เพลงล่องใต ้
 19)  พลงลานเทสะเทือน 
 20)  เพลงลาสาวแม่กลอง 
 21)  เพลงสวรรคช์าวนา 
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 22)  เพลงสาละวนัร าวง 
 23)  เพลงสาวใตไ้ร้คู่ 
 24)  เพลงสาวนาสั่งแฟน 
 25)  เพลงสาวผกัไห่ 
 26)  เพลงสาวฝ่ังโขง 
 27)  เพลงสาวสวนแตง 
 28)  เพลงสาวอีสานรอรัก 
 29)  เพลงสิบหกปีแห่งความหลงั 
 30)  เพลงหนุ่มนาขา้ว-สาวนาเกลือ 
 31)  เพลงไหนวา่ไม่ลืม 
 32)  เพลงอยากดงั 
 33)  เพลงอยา่ลืมเมืองไทย 
 34)  เพลงออ้นจนัทร์ 
 35)  เพลงอีสาวทรานซิสเตอร์ 
 36)  เพลงไอห้นุ่มตงัเก 
 37)  เพลงฮกัสาวขอนแก่น 

 

4.6 ด้านค่านิยมของวฒันธรรม 
 

เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดา้นค่านิยมของวฒันธรรม  มีจ  านวน 4 เพลง  ไดแ้ก่ 
1)  ชายสามโบสถ ์
2)  ท าบุญร่วมชาติ 
3)  ไมเ้รียว 
4)  ยมบาลเจา้ขา 

 

4.7 ด้านค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวติรักระหว่างชายและหญิง 
 

เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดา้นค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหวา่งชายและหญิง  มี
จ านวน 5 เพลง  ไดแ้ก่ 
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1)  เพลงซากรักบึงพระราม 
2)  เพลงด่วนพิศวาส 
3)  เพลงบา้นนาสัญญารัก 
4)  เพลงรักจางท่ีบางปะกง 
5)  เพลงส่งแอ๋วเรียนราม 

 

4.8 ด้านค่านิยมของสังคม 
 

เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดา้นค่านิยมของสังคม  มีจ  านวน 27 เพลง ไดแ้ก่ 
1)  เพลงกบัขา้วเพชรฆาฒ  
2)  เพลงขา้วไม่มีขาย 
3)  เพลงค าเตือนของพี่ 
4)  เพลงชมทุ่ง 
5)  เพลงดาวลูกไก่ 
6)  เพลงเตย้สาวจนักั้งโกบ 
7)  เพลงแตงเถาตาย 
8)  เพลงทหารใหม่ไปกอง 
9)  เพลงทุ่งกุลาร้องไห ้
10)  เพลงธิดาผา้ซ่ิน 
11)  เพลงน ้าตาในสายฝน 
12)  เพลงน ้าตาเมียซาอุ 
13)  เพลงน ้าตาสาวตก 
14)  เพลงปูไข่ไก่หลง 
15)  เพลงผูใ้หญ่ลี 
16)  เพลงยอดศพระลอ 
17)  เพลงยิม้แป้น 
18)  เพลงร าเตย้ 
19)  เพลงแรงงานขา้วเหนียว 
20)  เพลงลูกทุ่งเสียงทอง 
21)  เพลงลูกสาวใครหนอ 
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22)  เพลงสยามเมืองยิม้ 
23)  เพลงสอนนอ้ง 
24)  เพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพฯ 
25)  เพลงแสนหวงัเหวดิ 
26)  เพลงหนุ่มเรือนแพ 
27)  เพลงห้ิวกระเป๋า 
 

4.9 ด้านค่านิยมของวฒันธรรม 
 

เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดา้นค่านิยมของวฒันธรรม  มีจ  านวน 3 เพลง  ไดแ้ก่ 
 1)  เพลงจะขอก็รีบขอ 
 2)  เพลงลน้เกลา้เผา่ไทย 
 3)  เพลงส้มต า 
 

4.10 ด้านค่านิยมทางด้านการเมอืง 
 

เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดา้นค่านิยมของการเมือง  มีจ  านวน 1 เพลง  ไดแ้ก่ 
 1)  เพลงผูใ้หญ่ลี 
 

4.11 ด้านค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวติรักระหว่างชายและหญิง 
 

เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดา้นค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายและหญิง มี
จ านวน 4 เพลง  ไดแ้ก่ 

1)  เพลงจูบไม่หวาน 
2)  เพลงตอ้งมีสักวนั 
3)  เพลงยาใจคนจน 
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4.12 ด้านค่านิยมของสังคม 
 

เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดา้นค่านิยมของสังคม  มีจ านวน 7 เพลง  ไดแ้ก่ 
 1)  โทรหาแหน่เดอ้ 
 2)  เพลงเพชฌฆาตใจ 
 3)  เพลงสมหวงันะครับ 
 4)  เพลงมีเมียเด็ก 
 5)  เพลงคุณล าใย 
 6)  เพลงสาวกระโปรงเห่ียน 
 7)  เพลงเลิกแลว้ค่ะ 

 

4.13 ด้านค่านิยมทางด้านการเศรษฐกจิ 
 

เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัดา้นค่านิยมของเศรษฐกิจ มีจ านวน 1 เพลง  ไดแ้ก่ 
 1)  สมหวงันะครับ 

 
สรุปผลจากการศึกษาการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเร่ืองตามค่านิยมของสังคมไทย 

ยุคสมัยของเพลงลูกทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2558 

 
ผูศึ้กษาไดน้ าบทเพลงลูกทุ่งมาวิเคราะห์และตีความเน้ือหาและความหมายของเพลงรวม

จ านวนทั้งส้ิน 106 บทเพลง โดยท าการจดัแบ่งหมวดหมู่บทเพลงตามค่านิยม 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายหญิง ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านวฒันธรรม และด้าน
เศรษฐกิจ โดยพบวา่ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2558 บทเพลงลูกทุ่งท่ีมีความหมายสะทอ้นค่านิยมดา้น
สังคมมีสัดส่วนมากท่ีสุดถึง 68% โดยบทเพลงส่วนใหญ่จะสะทอ้นมุมมองหรือความคิดเห็นในเร่ือง
ต่างๆ ของคนส่วนใหญ่ในสังคม หากส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนนั้นสอดคล้องกบัส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่ท าจะมี
มุมมองวา่เป็นส่ิงท่ีเหมาะสม โดยบทเพลงส่วนใหญ่ท่ีน ามาตีความจะพบว่าจะผูป้ระพนัธ์มกัจะท า
เปรียบเทียบการกระท า หรือเล่าสถานการณ์นั้นสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีสังคมส่วนใหญ่เป็น อนัดบัท่ีสอง
รองลงมาเป็นค่านิยมเร่ืองความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายและหญิงท่ีถูกน ามาท าเป็นเน้ือง
เพลงมากถึง 23% รองลงมาเป็นดา้นวฒันธรรม 7% และสุดทา้ยคือดา้นการเมืองและเศรฐกิจท่ีมี
สัดส่วน 1% โดยแสดงใหเ้ห็นดงักราฟดา้นล่าง 
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ภาพที ่4.1 สัดส่วนค่านิยมในบทเพลงลูกทุ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2507-2558 
 
โดยผูศึ้กษาไดท้  าการวเิคราะห์ค่านิยมท่ีถูกน ามาใชเ้ป็นเน้ือหาของบทเพลงในแต่ละยุค โดย

แบ่งออกเป็น 4 ยคุและแสดงผลไดด้งักราฟน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.2 สัดส่วนค่านิยมในบทเพลงลูกทุ่งแบ่งตามยคุสมยั 
 

เน้ือหาของเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผา่นการเล่าเร่ืองตามค่านิยมของ
สังคมไทย ยคุสมยัของเพลงลูกทุ่ง ยคุท่ี 1 ระหวา่งปี พ.ศ. 2507-2533 จ  านวน 50 เพลง พบวา่ในยุคน้ี
จะมีบทเพลงท่ีสะท้อนด้านค่านิยมของสังคมมากท่ีสุด เป็นจ านวน 37 เพลง คิดเป็นร้อยละ 74  
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รองลงมา คือ ดา้นค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหวา่งชายและหญิง  จ  านวน 9 เพลง คิด
เป็นร้อยละ 18 และดา้นค่านิยมของวฒันธรรมจ านวน 4 เพลง คิดเป็นร้อยละ 8 ซ่ึงไม่มีค่านิยมใน
เร่ืองของการเมืองและเศรษฐกิจเลย 

ในยุคท่ี 2 ระหวา่งปี พ.ศ. 2534-2540 จ  านวน 36 เพลง พบว่า ดา้นค่านิยมของสังคมยงัคง
มากท่ีสุด จ านวน 28  เพลง คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมา คือ ดา้นค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิต
รักระหว่างชายและหญิง  จ  านวน 5 เพลง คิดเป็นร้อยละ 14 ดา้นค่านิยมของวฒันธรรม จ านวน 3 
เพลง คิดเป็นร้อยละ 8 และสุดทา้ยค่านิยมทางการเมือง จ านวน 1 เพลง คิดเป็นร้อยละ 1  

ยุคท่ี 3 ระหวา่งปี พ.ศ. 2541-2550 จ  านวน 10 เพลง พบวา่ ดา้นค่านิยมของสังคม มีค่ามาก
ท่ีสุด จ านวน 7  เพลง คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ ดา้นค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรัก
ระหว่างชายและหญิง  จ  านวน 3  เพลง คิดเป็นร้อยละ 30.0 และสุดทา้ยคือค่านิยมด้านเศษฐกิจ 
จ านวน 1 เพลง คิดเป็นร้อยละ 1 

และยุคท่ี 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558 จ  านวน 10 เพลง พบว่า ด้านค่านิยมทาง
ความสัมพนัธ์และชีวติรักระหวา่งชายและหญิง  มีค่ามากท่ีสุด จ านวน  8 เพลง คิดเป็นร้อยละ 80.00 
รองลงมาคือ ดา้นค่านิยมของสังคม จ านวน 2 เพลง คิดเป็นร้อยละ 20.00 

โดยในสมยัยคุท่ี 1 และ 2 เน้ือเพลงจะมีการกล่าวถึงสังคมวิถีของความเป็นอยูม่ากท่ีสุด แต่
จะเร่ิมพบการเปล่ียนแปลงว่าค่านิยมทางด้านความสัมพนัธ์ความรักระหว่างชายและหญิง เร่ิมมี
สัดส่วนท่ีมากข้ึนมาแทนเร่ือยๆ จนกระทัง่ในยุคท่ี 4 ค่านิยมทางดา้นความสัมพนัธ์ความรักระหวา่ง
ชายและหญิงกลบัไดรั้บความนิยมน ามาแต่งเป็นบทเพลงมากกวา่การกล่าวถึงสังคม วฒันธรรม วิถี
ชีวิตความเป็นอยู ่ประกอบกบัเน้ือเพลงท่ีมีการสารส่ืออยา่งตรงไปตรงมาแตกต่างกนัอย่างชดัเจน
เม่ือเปรียบเทียบกบับทเพลงในยุคท่ี 1-3ไม่วา่จะเป็นความหมายท่ีส่ือออกมาทางเน้ือเพลง และการ
ใชค้  า ซ่ึงเน้ือเพลงในยคุก่อนนั้นจะบรรยายใหผู้ฟั้งไดจิ้นตนาการภาพถึงบรรยากาศในทุ่งนา ยามเชา้ 
ชายหนุ่มเปรียบหญิงสาว ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชาวนา ส่วนเน้ือเพลงใน
ปัจจุบนัมีเน้ือเพลงท่ีส่ือความหมายอยา่งชดัเจนเน้ือเพลงจะบ่งบอกอารมณ์ของเพลงให้ไดเ้ขา้ใจง่าย
และไม่มีความซบัซอ้นอยา่งเพลงสมยัก่อน  
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ตารางที ่4.111  ตารางแจกแจงจ านวนเพลงตามค่านิยมท่ีปรากฏในแต่ละยคุ 
 

ค่านิยม 

ยุคที ่ 1 
(พ.ศ.2507-2515) 

ยุคที ่ 2 
(พ.ศ.2516-2540) 

ยุคที ่ 3         
(พ.ศ.2541-2550) 

ยุคที ่ 4        
(พ.ศ.2551-2558) 

จ านวน
เพลง % 

จ านวน
เพลง % 

จ านวน
เพลง % 

จ านวน
เพลง % 

1) ด้านค่านิยมทาง
ความสัมพนัธ์และชีวติรัก
ระหว่างชายและหญิง 

9 18% 3 8% 3 30% 8 80% 

  (1) รักเดียวใจเดียว     4 44% 1 33% - - 4 50% 
  (2) ไม่ซ่ือสตัย ์             3 33% 2 67% 3 100% 2 25% 
  (3) ผูช้ายจีบผูห้ญิง      2 22% - - - - - - 
  (4)  ผูห้ญิงจีบผูช้าย   - - - - - - 2 25% 
2) ด้านค่านิยมทางการเมอืง  -  - 1 3% - -  -    - 

3) ด้านค่านิยมของสังคม 37 74% 29 81% 6 60% 2 20% 

  (1) วถีิชีวติ              30 81% 14 48% 4 67% 2 100% 
  (2) ความรัก               2 5% 11 38% 2 33% - - 
4) ด้านค่านิยมของ
วฒันธรรม  4 8% 3 8% 

                 
-    0%   

  (1) ขนบธรรมเนียม               - - 1 33% - -  -    
  (2)  เคารพสถานบนั
พระมหากษตัริย ์  - - 1 33% - - - - 
  (1) การรับประทานอาหาร                   - - 1 33% - - - - 
  (2) ศาสนา               4 100% - - - - - - 
  (3) เคารพสถานบนั
พระมหากษตัริย ์  - - 1 33% - - - - 
  (4) การรับประทานอาหาร                   - - 1 33% - - - - 
  (5) ศาสนา               4 100% - - - - - - 
5) ด้านค่านิยมของ
เศรษฐกจิ 

                 
-     -  

               
-     -  1 10% 

               
-    - 

รวม 50 100% 36 100% 10 100% 10 100% 
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จากผลการศึกษาการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเร่ืองตามค่านิยมของสังคมไทย 
สามารถสรุปให้เห็นดงัตารางด้านบน ซ่ึงจะพบว่ายุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลถึงสัดส่วนของ
ค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยสะทอ้นผา่นบทเพลงในแต่ละยคุสมยั ดงัเช่นในดา้นความสัมพนัธ์ชีวิต
รักระหว่างชายและหญิงจะเห็นไดว้่า ใน 3 ยุคแรกจะไม่มีเน้ือหาของเพลงท่ีผูห้ญิงจีบผูช้าย แต่จะ
แสดงออกมาในยุคท่ี 4 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีผูห้ญิงมีความกล้า
แสดงออกมากข้ึน  ในดา้นของการเมืองจะเห็นวา่จะมีใหเ้ห็นในยคุท่ี 2 ท่ีเป็นช่วงท่ีเปล่ียนแปลงการ
ปกครองและสังคมในยุคน้ีสามารถเร่ิมแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์ทางการเมืองได ้ในดา้นของ
ของวฒันธรรมจะเห็นเด่นชดัวา่ในยุคท่ี 1 จะแสดงออกค่านิยมของวฒันธรรมทางศาสนาท่ีสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงค่านยมของคนในสังคมท่ีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะไม่เห็นในยุคอ่ืนๆ และในดา้น
เศรษฐกิจจะมีการพูดถึงในยุคท่ี 3 ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นวา่สังคมในช่วงยุคนั้นในความส าคญัและ
สนใจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาดงักล่าว 

นอกจากนั้นวิธีการการแต่งเพลงและการเลือกใชค้  าในการส่ือความหมาย มีการใชส้ านวน

แตกต่างกนัระหว่างสมยัก่อนกบัปัจจุบนั มีความแตกต่างในการเลือกใช้ชนิดของบทประพนัธ์ใน

การแต่งเพลง  เช่นในสมยัก่อนนั้นจะใชบ้ทประพนัธ์ประเภทกลอนสุภาพ ท่ีมีสัมผสั ระหวา่งวรรค

ครบถ้วนแต่ในสมัยปัจจุบนัอาจมีการผิดเพี้ ยนในเร่ืองของสัมผสัมากข้ึนอาจเป็นเพราะว่าให้

ความส าคญักบัอารมณ์เพลงท่ีตอ้งการจะส่ือผ่านเน้ือเพลงหรือกระแสนิยมของผูฟั้งในปัจจุบนัท่ี

เปล่ียนไปนิยมฟังเพลงท่ีมีความเป็นสากลมากข้ึนท าให้ผูแ้ต่งไม่ค  านึงถึงความไพเราะของสัมผสั

ภายในเพลงก็เป็นได ้ซ่ึงปัจจยัท่ีท าใหเ้พลงมีเน้ือหาเปล่ียนไป เน่ืองจากมีส่ิงของอ านวยความสะดวก

รายลอ้มอยู่รอบตวั มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ค่านิยมตะวนัตกท่ีเขา้สู่สังคมไทย รวมไปถึงกระแสเพลง

เกาหลี ค่านิยมการแต่งกายตามแบบเด็กญ่ีปุ่น ซ่ึงหลายๆ ช่องทางการส่ือสารเปิดกวา้งมากข้ึน  อีก

ทั้งภาษาแปลกๆ ท่ีส่ือความหมายผดิเพี้ยนไปจากเดิม 



บทที ่5  
 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “พฒันาการในการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเร่ืองตาม
ค่านิยมของสังคมไทย จากอดีตสู่ปัจจุบนั” มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1) เพื่อศึกษาพฒันาการในการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผา่นการเล่า เร่ืองตามค่านิยม
ของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนั  

 2) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งไทย และปัจจยัท่ีเป็นตวั
ก าหนดการเล่าเร่ืองของเพลงลูกทุ่งจากอดีตสู่ปัจจุบนั  

 3) เพื่อศึกษาประเด็นค่านิยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนัท่ีเสนอผ่านเพลง
ลูกทุ่งในบริบทช่วง พ.ศ. 2500-2558  
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 

จากการศึกษาวจิยัเร่ือง พฒันาการในการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผา่นการเล่าเร่ืองตามค่านิยม
ของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนั สามารถสรุปผลไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

พฒันาการในการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า เร่ืองตามค่านิยมของสังคมไทยจาก
อดีตสู่ปัจจุบนั  ซ่ึงประกอบด้วยการวิเคราะห์ความหมายเชิงตีความ และการวิเคราะห์สาระใน
เน้ือหาของเพลงลูกทุ่งใน 4 ยุค พบว่ามีพฒันาการของเพลงลูกทุ่งไทยอย่างเป็นล าดบั ในยุคแรก
เน้ือหาของบทเพลงมีการส่ือสารผ่านภาษาท่ีเรียงร้อยถ้อยค า และภาษาท่ีสละสลวยใช้การ
เปรียบเทียบ เปรียบเปรยโดยเช่ือมโยงเอาวิถีการด าเนินชีวิต หรือธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมา
แทนความรู้สึกนึกคิด เช่นตวัอยา่งบทเพลงบวัตูมบวับาน บรรยายถึงวิถีชีวิตพายเรือไปในล าคลอง
มองเห็นดอกบวัตูมและดอกบวับานก็น ามาเปรียบเทียบกบัหญิงสาวในวยัท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ 
เน้ือหาของเพลงตอ้งอาศยัการตีความเพื่อท าความเขา้ใจ ซ่ึงแตกต่างจากเน้ือหาขอบทเพลงในยุค
ปัจจุบนัท่ีมีการใชภ้าษาท่ีตรงไปตรงมาส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนเขา้ใจงานและตรงประเด็นมากมากข้ึน 
เน้ือหาเพลงไม่ตอ้งอาศยัการวเิคราะห์หรือตีความเพื่อท าความเขา้ใจในสาระ มีการเลือกใชค้  าท่ีเป็น
ภาษาทนัสมยั เช่นตวัอย่างเน้ือเพลงยิ่งถูกทิ้ง ยิ่งสวย กล่าวไวด้งัน้ี “เป๊ะรอไวก่้อนยิ่งถูกทิ้งยิ่งตอ้ง
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เซ๊ียะ ไม่ต้องเพลียอะไรเอาให้แซ่บเข้าไว”้ มีการน าค าแสลงสมัยใหม่เข้ามาใช้ในเน้ือเพลง 
นอกจากนั้นจะเห็นถึงพฒันาการส่ือสารของเน้ือเพลงท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงการการเปล่ียนแปลง
ของมุมมองในสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ความรักในช่วงเวลานั้น ส่ือสารออกมาเป็น
เน้ือหาสาระของบทเพลงอย่างชดัเจน ยกตวัอย่างเช่น ในยุคแรกท่ีผูห้ญิงผูช้ายหากมีการชอบพอ
อยากครองคู่กนัก็จะตอ้งมีการสู่ขอตามประเพณีท่ีดีงาม หากไม่ท าตามสังคมจะมองวา่ไม่เหมาะสม
ไม่ถูกต้อง สตรีก็อยู่กับเหยา้เฝ้ากับเรือน เรียบร้อยเป็นกุลสตรี หากมีของความรักเน้ือเพลงจะ
สะทอ้นให้เห็นถึงพฤติกรรมและมุมมองของคนในสมยันั้นวา่ความซ่ือสัตย ์มัน่คงและรักเดียวใจ
เดียว โดยในยคุปัจจุบนัจะเห็นถึงความแตกต่างผา่นวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุมากข้ึน การแสดงออกของ
พฤติกรรมของฝ่ายหญิงท่ีชดัเจนและเปิดกวา้งในการแสดงออกในสังคมมากข้ึน เช่น การท่ีฝ่ายหญิง
เป็นคนบอกรักแก่ผูช้ายก่อน แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา โดยเห็นถึงพฒันาการทางการส่ือสาร
บริบทของสังคมไทยท่ีมีความทันสมัยมากข้ึนอย่างชัดเจน ซ่ึงผลของการวิเคราะห์เน้ือหา
ความหมายของเพลงนั้นสอดคล้องการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีได้จากการน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการสร้างสรรค์บทเพลง ทั้ง 6 ท่านพบวา่ เพลงลูกทุ่งมีการเปล่ียนแปลง
ดา้น เน้ือหาซ่ึงเป็นไปตามบริบทของสังคม โดยสมยัใหม่จะเนน้ค าร้องท่ีเป็นศพัทท่ี์สะทอ้นถึงความ
สมยัใหม่ ในขณะท่ียุคเก่าเนน้การสัมผสัสละสสวยของกลอน สมยัก่อนการแต่งเพลงตอ้งมีสัมผสั
นอก สัมผสัใน เน้ือเพลงถา้พูดถึงผูห้ญิงก็เป็นไปในทางหญิงไทยใจงามน าเสนอภาพลกัษณ์ในเชิง
บวก ซ่ึงแตกต่างกบัเพลงลูกทุ่งในปัจจุบนัมีเน้ือเพลง ท่ีไม่เนน้สัมผสั เนน้ท่ีการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย 
เลือกใชค้  าท่ีเขา้ใจง่ายชดัเจน และส่ือสารการแสดงออกทั้งดา้นบวกและลบ 

กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานเพลงลูกทุ่งไทย และปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการเล่าเร่ืองของ
เพลงลูกทุ่งจากอดีตสู่ปัจจุบัน จากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์คุณก าแหง เกรียงไกร 
(สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559) และ คุณธวชัชยั โสระฐี (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2559) พบวา่การ
แต่งเพลงลูกทุ่งใหไ้ดรั้บความนิยมนั้น มีองคป์ระกอบจากหลายส่วน ทั้งนกัแต่งเพลง ดนตรี นกัร้อง 
การสร้างสรรคก์ารขาย และท่ีส าคญัท่ีสุดอีกส่วนหน่ึงนัน่คือเจา้ของค่ายท่ีจะเป็นผูต้ดัสินใจ วา่เพลง
ลูกทุ่งเพลงนั้นควรจะออกสู่ตลาดให้ผูค้นไดรั้บฟังหรือไม่ และในส่วนการวิเคราะห์เน้ือหาค าร้อง
ของเพลงลูกทุ่งนั้นพบวา่การสร้างสรรค์ของเน้ือเพลงลูกทุ่งเปล่ียนแปลงไปจากค าร้องท่ีเป็นภาษา
ไพเราะเช่น ค ากลอน กลับกลายเป็นการเล่าเร่ืองธรรมดาไม่มีค าร้องท่ีสวยงามเหมือนแต่ก่อน
นอกจากน้ีองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีขาดไม่ไดท่ี้เป็นปัจจยัในการสร้างสรรค์ท าให้เพลง
ลูกทุ่งนั้นประสบความส าเร็จนัน่คือ นกัร้อง ผูท่ี้จะสามารถส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกของบทเพลง
ออกไป ซ่ึงนักร้องลูกทุ่งแต่ละคนก็มีลกัษณะการร้องท่ีเฉพาะตวัแตกต่างกนัทั้งในเร่ืองของการ
ตีความเน้ือหาและน าเสียงการร้องเพลงและท่วงท านองท่ีแตกต่างกนัไป 
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ประเด็นค่านิยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนัท่ีเสนอผา่นเพลงลูกทุ่งในบริบทช่วง พ.ศ. 
2500-2508 นั้น พบวา่ ค่านิยมของสังคมไทยในค าร้องของเพลงลุกทุ่งมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบั
จุดเปล่ียนท่ีส าคญัของประวติัศาสตร์สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมยั โดย
การศึกษาในคร้ังน้ีไดศึ้กษาเน้ือหาของเพลงจากอดีตถึงปัจจุบนัท่ีเสนอผา่นเพลงลูกทุ่งในบริบทช่วง 
พ.ศ. 2507-2558 ซ่ึงท าการวิเคราะห์เน้ือเพลง จ านวน 106 เพลงโดยแบ่งช่วงเวลาในการศึกษา
ออกเป็น 4 ช่วงเวลาโดยสรุปผลในแต่ละยคุไดด้งัน้ี  

ยุคท่ี 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2507-2533 พบว่าในยุคน้ีจะมีบทเพลงท่ีสะทอ้นด้านค่านิยมของ
สังคมมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 74  รองลงมา คือ ดา้นค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหวา่ง
ชายและหญิงคิดเป็นร้อยละ 18 และดา้นค่านิยมของวฒันธรรมคิดเป็นร้อยละ 8 ซ่ึงไม่พบเน้ือหาของ
เพลงท่ีสะทอ้นค่านิยมในเร่ืองของการเมืองและเศรษฐกิจ 

ในยุคท่ี 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2540 พบว่าจ านวนบทเพลงท่ีสะทอ้นค่านิยมของสังคม
ยงัคงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือดา้นค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหวา่งชาย
และเป็นร้อยละ 14 ดา้นค่านิยมของวฒันธรรมคิดเป็นร้อยละ 8 โดยในยุคน้ีมีเน้ือหาของบทเพลงท่ี
สะทอ้นค่านิยมทางการเมืองเพิ่มข้ึนมาคิดเป็นร้อยละ 3 แสดงให้เห็นถึงในช่วงเวลาน้ีมีประเด็นทาง
การเมืองเกิดข้ึน ผูส้ร้างสรรคบ์ทเพลงจึงหยบิยกประเด็นน ามาแต่งเป็นเน้ือหาสาระของเพลง 

ยคุท่ี 3 ระหวา่งปี พ.ศ. 2541-2550 พบวา่จ านวนบทเพลงท่ีสะทอ้นดา้นค่านิยมของสังคม มี
ยงัคงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60 แต่สัดส่วนเร่ิมลดลงจากช่วง 2 ยุคแรก รองลงมาคือ ดา้นค่านิยม
ทางความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายและหญิงคิดเป็นร้อยละ 30  มีสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองจาก และสุดท้ายพบว่ามีบทเพลงท่ีสะท้อนค่านิยมด้านเศษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 10 เม่ือ
พิจารณาจากช่วงระยะเวลาจะเห็นว่าอยู่ในช่วงหลงัจากเกิดเห็นการวิกฤตทางเศรฐกิจปีพ.ศ. 2540 
ดงันั้นจะเห็นถึงเน้ือหาของเพลงท่ีจะสะทอ้นบริบทของสังคมท่ีมีประเด็นในเร่ืองของเศรษฐกิจ
น ามาสร้างสรรคเ์ป็นบทเพลง 

และยุคท่ี 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558 พบว่าจ านวนบทเพลงท่ีสะท้อนค่านิยมทาง
ความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างชายและหญิงยงัคงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมากท่ีสุดในยุค
ปัจจุบนัคิดเป็นร้อยละ 80 ของบทเพลงทั้งหมด รองลงมาคือดา้นค่านิยมของสังคม คิดเป็นร้อยละ 
20 และไม่พบเน้ือหาของเพลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม การเมืองและเศรษฐกิจในยคุน้ี  
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5.2 อภิปรายผล 
 

การอภิปรายผลการวิจัย ผู ้วิจ ัยด าเนินการแบ่งการอภิปรายผลออกเป็น 3 ส่วนตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

 
5.2.1 ส่วนที่ 1 พัฒนาการในการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า เร่ืองตามค่านิยมของ

สังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน  
พฒันาการในการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเร่ืองตามค่านิยมของสังคมไทยจาก

อดีตสู่ปัจจุบนั มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัจุดเปล่ียนท่ีส าคญัของประวติัศาสตร์สังคม การเมือง 
เศรษฐกิจในแต่ละยุคสมยัดงัผลวิจยัท่ีปรากฏวา่ยุคท่ี 1 นั้นมีค่านิยมดา้นสังคมเยอะท่ีสุดส่ือให้เห็น
ว่าเน้ือเพลงท่ีสะทอ้นออกมานั้นบ่งบอกบริบทของสังคมว่าในช่วงนั้นคนในสังคมเป็นอย่างไร 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑามาศ ใหญ่คุม้ (2547) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั วิถีไทยจากบทเพลง
ลูกทุ่ง พบวา่ วถีิของเพลงลูกทุ่งไทยมีพฒันาการมาจาก วิถีชีวิตของคนไทยอยา่งกวา้งขวาง เก่ียวกบั
ค่านิยมของความรักและเทิดทูลองคพ์ระมหากษตัริยก์ารเคารพนบัถือศาสนา ความกตญัญูต่อบิดา
มารดา ผูมี้พระคุณ เคารพผูอ้าวุโสเป็นคนมีน ้ าใจมีความขยนัขนัแข็งมานะอดทนท่ีจะต่อสู้กบัชีวิต 
ดา้นความเช้ือ คนไทยมีความเช้ือเคารพในเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น เทวดา ผีความเช้ือเร่ืองไสยศาสตร์ 
เคร่ืองรางของขลงัและเป็นผูเ้คารพนบัถือและปฏิบติัตนในหลกัศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธ ท่ี
สอนให้เห็นถึงหลกัสัจธรรม กฎแห่งกรรม บาป บุญ คุณ โทษ ดา้นสังคมวฒันธรรม และประเพณี 
เศรษฐกิจ การเขา้สังคม แต่ยงัเป็นผูป้ฎิบติัตนตามแบบวฒันธรรมไทย การเคารพผูใ้หญ่ การตอบ
แทนพระคุณ แสดงให้เห็นวฒันธรรมดา้นต่างๆ เช่น ท่ีอยู่อาศยั ภาษาพื้นบา้น การแต่งการอาหาร
พื้นบา้น ดว้ยเหตุน้ีจึงพิจารณาได้ว่าเพลงลูกทุ่งมิใช่เป็นเพียงส่ือเพื่อความบนัเทิงเท่านั้น แต่เพลง
ลูกทุ่งยงัเป็นเหมือนภาพสะทอ้นชีวติความเป็นอยูข่องคนไทยในยคุนั้นสังคม  

จากท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นจะเห็นวา่ค่านิยมของยุคท่ี 1 เป็นอยา่งไรและมีการพฒันาการมาเร่ือย
จนถึงยุคท่ี 4 ท่ีค่านิยมไดเ้ปล่ียนไปเป็นเร่ืองความสัมพนัธ์ของชายหญิงชีวิตรัก ส่ือให้เห็นวา่สังคม
นั้นมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งเห็นไดช้ดั ดงัแนวคิดลกัษณะของสังคมชนไทยท่ีบอกเหตุผลของการ
เปล่ียนไปของสังคมไวว้า่การท่ีสังคมจะเปล่ืยนแปลงไดน้ั้นมีปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดอยู ่ 
3 ประการคือ  
 1) ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  กล่าวคือจากอดีดเพลงลูกทุ่งกล่าวถึงทอ้งทุ่งนาป่า
เขา จนปัจจุบนัมีการพฒันาค าร้องใหเ้ป็นสังคมเมืองมากข้ึน 
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 2) ส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม กล่าวคือจากอดีตท่ีเพลงลูกทุ่งกล่าวถึงการใชภ้าษา
สวยงามไพเราะค ากลอนกลบักลายเป็นภาษาท่ีทนัสมยัข้ึนเพื่อเขา้ถึงกลุ่มคนฟังไดง่้ายไม่ตอ้งตีความ 

 3) ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม  กล่าวคือจากอดีตเพลงลูกทุ่งท่ีจะส่ือความหมายของการ
รักนวลสงวนตวัของหญิงสาวกลบักลายเป็นหญิงสาวสามารถเปิดเผยความรู้สึกหรือแสดงออกได้
มากข้ึน ผลอาจจะมาจากอิทธิผลของต่างชาติท่ีสมยัน้ีสังคมไทยเปิดรับมากยิ่งข้ึนท าให้มีผลต่อการ
ด าเนินชีวติของสังคมไทยในยคุปัจุจบนั เลยส่งผลมาถึงเน้ือเพลงหรือค าร้องท่ีเปล่ืยนแปลงไป 

 
5.2.2 ส่วนที่  2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งไทย และปัจจัยที่เป็นตัว

ก าหนดการเล่าเร่ืองของเพลงลูกทุ่งจากอดีตสู่ปัจจุบัน  
จากผลการวิจยั พบว่า การวิจยัเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์อาจารยช์ลธี ธารทอง (สัมภาษณ์,  

1 พฤษภาคม 2559) ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นกัแต่งเพลงลูกทุ่ง) ปี 2542 และการ
วิเคราะห์สาระของเน้ือเพลงทั้ง  4 ยุค จะเห็นไดว้่าในยุคแรกๆ เพลงลูกทุ่งส่ือถึงความเป็นวิถีชีวิต 
วฒันธรรมประเพณี ความเป็นอยูท่ี่สอดแทรกอยูใ่นเน้ือหาของเพลง การแสดงออกในรูปแบบต่างๆ 
ของวฒันธรรมจากเพลงลูกทุ่งซ่ึงปรากฏให้เห็น เด่นชดั สะทอ้นวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและ
วฒันธรรมไทย โดยมีท่วงท านอง ค าร้อง ส าเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงท่ีเป็นแบบแผน มี
ลกัษณะเฉพาะซ่ึงให้บรรยากาศ ความเป็นลูกทุ่ง จนมาถึงในยุคปัจจุบนัท่ีเปล่ืยนไปแล้วว่าการ
สร้างสรรค์บทเพลงนั้นอาจจะไม่เนน้ ค าร้อง เน้ือร้องท่ีไพเราะมากนกั เน้นการเขา้ถึงง่ายของผูฟั้ง
ไม่ตอ้งตีความมากนกัและการสร้างสรรคน์ั้นจะถูกตีกรอบจากนายทุนวา่ตอ้งการเพลงแบบนั้นมีการ
น าเอาการตลาดเขา้มาเป็นปัจจยัในการสร้างสรรค์เพลง ดงัค าท่ี  คุณก าแหง (นกัแต่งเพลงค่าอาร์
สยาม) บอกไวว้า่เพลงหน่ึงเพลงในสมยัน้ีกวา่จะออกสู่ผูฟั้งจะมีกลไกมากมายกวา่ผูฟั้งจะไดฟั้งกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ รัชนี แสนเหวิน (2552) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั แนวคิดทางสังคม
และวฒันธรรมในบทเพลงลูกทุ่งของ สลา คุณวุฒิ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา แนวคิดทางสังคม
และวฒันธรรม เน้ือหาและกลวธีิในการประพนัธ์บทเพลงลูกทุ่งของสลาคุณวุฒิ โดยศึกษาวิเคราะห์
จากบทเพลงจ านวน 90 เพลงท่ีสุ่มอย่างง่ายจากบทเพลงท่ีบนัทึกเสียงเผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ 2543-
2549 รวบรวมขอ้มูลทั้งทางเอกสารและขอ้มูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และ การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ตามจุดประสงคน์ าเสนอผลการวจิยัแบบพรรณาวิเคราะห์ ผลการวิจยั
พบวา่ การศึกษาบทเพลง จดัเป็นวรรณกรรมประเภทหน่ึง ควรศึกษาควบคู่กนักบัชีวิตประวติัของ
ผูป้ระพนัธ์ เพื่อท าให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมและผูป้ระพนัธ์ชดัเจนยิ่งข้ึน ในฐานะท่ี
นักประพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของสังคม ย่อมอาศัยประสบการณ์ความรู้สึกนึกคิด แรงบนัดาลใจ 



243 
 

ตลอดจนสภาพสังคมแวดล้อมท่ีนักประพันธ์อาศัยอยู่ สร้างสรรค์วรรณกรรมข้ึนมา ดังนั้ น
ชีวประวติัของผูป้ระพนัธ์จึงสัมพนัธ์กบัวรรณกรรมท่ีแต่งเสมอ 

จากท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นไดต้รงกบัเน้ือหาของประวติัเพลงลูกทุ่งไทยในสมยัต่างๆ ท่ีกล่าวไว้
วา่ในสมยัปัจจุบนัเพลงลูกทุ่งกลายเป็นเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั จากค่ายเพลงบางค่าย จากนกัร้องสาว
บางคน มุ่งเน้นไปท่ีการโชวค์วามเซ็กซ่ี โชวเ์น้ือหนังมงัสา กบัเน้ือหาภาษาท่ีออกไปในแววส่อ 
ล่อแหลม เพียงเพื่อจะให้ติดหู หวงัสร้างยอดขาย ทั้งๆท่ีตวัเพลงไม่ไดมี้การประพนัธ์ท่ีโดดเด่นแต่
อยา่งใด ซ่ืงเกิดมาจากความตอ้งการของนายทุนท่ีมุ่งเนน้ยอดขายให้ดีกวา่คู่แข่ง เพราะปัจุบนัเพลง
ลูกทุ่งมีการแข่งขนักนัสูงและยงัมีปัญหาความตกต ่าของเศรษฐกิจ เทปผี ซีดีเถ่ือนอีก จึงมีบางค่าย
เพลงหันมาโปรโมตศิลปินแทนโปรโมตเพลง จึงเป็นผลให้ปัจจัยการสร้างเพลงลูกทุ่งนั้ น
เปล่ียนแปลงไป 

 
5.2.2 ส่วนที ่3 ประเด็นค่านิยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันที่เสนอผ่านเพลงลูกทุ่งใน

บริบทช่วง พ.ศ. 2500-2508  
ค่านิยมของสังคมไทยในค าร้องของเพลงลุกทุ่ง ซ่ึงประกอบดว้ย การวิเคราะห์ความหมาย

เชิงตีความ และการวิเคราะห์สาระในเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งใน 4 ยุค พบว่า มีเปล่ียนแปลงของ
ค่านิยมในเพลงลูกทุ่งไทยในหลายๆ ดา้นทั้งในดา้นสังคมท่ีจะเป็นค่านิยมท่ีพบมากท่ีสุดใน 4 ยุค 
รองลงมาก็จะเป็นดา้นความสัมพนัธ์และชีวิตรักของชายหญิงต่อมาเป็นดา้นวฒันธรรม และดา้น
การเมือง กบั เศรษฐกิจท่ีผลออกมาเท่ากนั เหตุผลท่ีท าให้ค่านิยมในยุคต่างๆ นั้นเปล่ียนแปลงไป มา
จากบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้ นเอง เน้ือหาสาระของเพลงลูกทุ่งเป็นตัวบ่งบอก
สถานการณ์ของช่วงเวลาท่ีเพลงเกิดข้ึนไดดี้วา่ขณะนั้นบริบทของสังคมเป็นอยา่งไร  

ส่วนการเปล่ียนแปลงของบริบทของสังคมนั้นแนวคิดลกัษณะสังคมไทยไดบ้อกไวว้า่ เกิด
จากเปล่ียนแปลงจากชุมชุนชนบทกลายเป็นชุมชุนเมืองนั้นเอง สามารถเปรียบเทียบใหเ้ห็นไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่5.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง 

 
ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง 

1) มีลกัษณะครอบครัวขยาย  เป็นสังคม 
    ส่วนใหญ่ของไทย 
2) สมาชิกสัมพนัธ์กนัแบบปฐมภูมิ  
    เคารพนบัถือ กนัแบบเครือญาติ 

1) ลกัษณะครอบครัวเด่ียวเป็นส่วนใหญ่ 
2) สมาชิกสัมพนัธ์กนัตามสถานภาพ 
    มีการติดต่อกนัเป็นทางการ 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 

ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง 
3) มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั 
4) ลกัษณะทางเศรษฐกิจใกลเ้คียงกนั 
5) เป็นสังคมแบบประเพณีน ายดึถือใน  
    ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
6) คุณภาพชีวติยงัอยูใ่นระดบัต ่า 
7) มีการเปล่ียนแปลงทางสังคมชา้ 
    แต่บางอยา่ง พฒันาไปรวดเร็ว  
    เช่น ชีวติความเป็นอยู ่

3) อาชีพหลากหลาย 
4) มีฐานะอาชีพแตกต่างกนัมาก  
    ตั้งแต่ยากจนถึงเศรษฐี 
5) วฒันธรรมผสมปนเป 
6) โดยเฉล่ียคุณภาพชีวิตสูงกวา่ชนบท 
7) การเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นไปรวดเร็ว  
     ทั้งการศึกษาเทคโนโลยคีวามเป็นอยู ่

 
จากตารางท่ี 5.1 สามารถอธิบายไดว้า่ การท่ีชุมชนชนบทกลายเป็นชุมชนเมืองท าให้บริบท

ของสังคมเปล่ียนไปนั้น จึงเกิดผลส่งไปยงัเน้ือหาดา้นค่านิยมของเพลงลูกทุ่งท่ีน าเสนอเน้ือหาค า
ร้องผา่นการเล่าเร่ืองตามค่านิยมของสังคมไทยในขณะนั้นเปล่ียนแปลงตามนั้นเองซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสุรพงษ์ สังฆมณี (2541) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั ค่านิยมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งอีสาน พ.ศ. 2533-2539 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาวเิคราะห์ค่านิยมท่ีปรากฏในวรรณกรรม
เพลงลูกทุ่งอีสาน และค่านิยมของชาวอีสานท่ีปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน ในช่วงปี พ.ศ. 
2533-3539 โดยวิเคราะห์เน้ือหาในบทเพลงลูกทุ่งท่ีไดรั้บความนิยม จ านวน 333 เพลง ซ่ึงขบัร้อง
โดยนกัร้อง 13 คน ทั้งน้ีใช้ชุดรวมเพลงยอดนิยมเป็นหลกัผลการศึกษา พบว่า ค่านิยมท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน ไดแ้ก่ ค่านิยมเก่ียวกบัครอบครัว ดา้นการเลือกคู่ครอง ความกตญัญูต่อ
บุพการี ค่านิยมดา้นเศรษฐกิจ นิยมคนท่ีมีฐานะดี ร ่ ารวยมัง่คัง่ ชอบความหรูหราฟุ่มเฟือย ค่านิยม
เก่ียวกบัประเพณี ยึดมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมเก่ียวกบัศาสนา ยอมรับนบัถือส่ิงเหนือ
ธรรมชาติและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ค่านิยมด้านการศึกษา นิยมส่งบุตรหลานให้ได้รับการศึกษา ค่านิยม
เก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั รักถ่ินท่ีอยู่อาศยั ค่านิยมท่ีเก่ียวกบัสตรี นิยมสตรีท่ีมีความสวย รักเดียวใจเดียว 
และเป็นแม่ศรีเรือน ค่านิยมเก่ียวกับนันทนาการ นิยมพกัผ่อนหย่อนใจ เท่ียวงานเทศกาลต่างๆ 
ค่านิยมเก่ียวกบัการเมืองการปกครองนิยมยกยอ่งพระมหากษตัริย ์ค่านิยมของชาวอีสานท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน ได้แก่ ค่านิยมเก่ียวกบัครอบครัวนิยมสมรสแบบผวัเดียวเมียเดียว 
ภรรยาตอ้งเป็นแม่ศรีเรือน กตญัญูรู้คุณต่อบิดามารดา ค่านิยมเก่ียวกบัเศรษฐกิจ นิยมความมัง่คัง่ มี
รายไดป้ระจ า นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย และการประกอบอาชีพอิสระชอบท างานต่างถ่ิน ค่านิยมท่ี
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เก่ียวกบัการศึกษา นิยมยกย่องผูท่ี้มีการศึกษาสูง จึงส่งบุตรหลานไปเรียนหนงัสือ ค่านิยมเก่ียวกบั
ศาสนาจะนิยมยอมรับในเร่ืองบุญกรรม ค่านิยมเก่ียวกบัประเพณี ยึดมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ค่านิยมเก่ียวกับอาหาร ชาวอีสานนิยมอาหารท่ีมีในท้องถ่ิน อาหารหลัก คือ ขา้วเหนียว ปลาร้า 
ค่านิยมเก่ียวกบัถ่ินท่ีอยู่อาศยั รักผูกพนัในถ่ินท่ีอยู่อาศยั ค่านิยมเก่ียวกบัสตรี นิยมสตรีท่ีรักนวล
สงวนตวั ปฏิบติัตามประเพณีและนิยมสตรีท่ีเก่งงานบา้นงานเรือน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาวจิยัเร่ือง พฒันาการในการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผา่นการเล่าเร่ืองตามค่านิยม
ของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนั ผูว้ิจยัพบวา่ เพลงลูกทุ่งเป็นวรรณกรรมชาวบา้นท่ีบนัทึกเร่ืองราว 
และเหตุการณ์ต่างๆ ของชาวชนบท ตามวนัเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง เน้ือหาของเพลงสะทอ้นให้เห็นอดีต 
และร่องรอยของวฒันธรรมพื้นฐานในดา้นต่าง ๆ เช่น ศูนยร์วมทางจิตใจท่ีสะทอ้นผ่านรูปธรรม
ต่างๆ เพื่ออนุรักษคุ์ณค่าท่ีดีงาม ดงันั้น จึงขอเสนอแนะดงัน้ี 
  1) ควรศึกษาวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งแต่ละประเภท เช่น ชีวิตผูป้ระพนัธ์เพลง ชีวิต
นกัร้อง ผูไ้ดรั้บผลงานเชิดชูเกียรติดีเด่น เพื่อคน้ควา้เก่ียวกบัความรู้ ความสามารถในการประพนัธ์
เพลงและการร้องเพลง ซ่ึงจะท าใหน้ ามาเป็นชีวติตวัอยา่งของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเพลงลูกทุ่งได ้
  2)  ควรศึกษาเพลงลูกทุ่งท่ีใชภ้าษาถ่ินในการสร้างสรรคง์านเพลง เพื่อจะไดเ้ขา้ใจลุ่ม
ลึกถึงความไพเราะดา้นเสียงของค า และความหมายของค าท่ีใหค้วามรู้สึกดา้นต่างๆ  
  3)  ควรศึกษาดา้นผูรั้บสารเพื่อท่ีจะไดรั้บรู้ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงว่าตอ้งการรับฟัง
เพลงแบบไหนจะไดเ้ขา้ถึงกลุ่มผูฟั้งไดม้ากยิง่ข้ึน 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับวงการเพลงลูกทุ่งไทย 

 1) ผลวเิคราะห์ดา้นพฒันาการของเพลงลูกทุ่งบ่งช้ีวา่ปัจจุบนัเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งมี

การเล่าเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางสังคมเมืองมากข้ึน บทเพลงจะส่ือสารถึงความทนัสมยั กระแส

นิยมสมยัใหม่ท่ีเขา้มา จึงท าใหเ้พลงลูกทุ่งท่ีเล่าถึงวิถีชีวิตในทอ้งทุ่งนา ธรรมชาติบรรยาการทอ้งทุ่ง 

รวมไปถึงกล่ินอายวิถีชีวิตชนบทจางหายไป ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่าผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเพลงลูกทุ่งควร

ตระหนักรักษาความเป็นลูกทุ่งแท้ๆ  ในบทเพลง ให้คงอยู่ต่อไปเพื่อให้เน้ือหาของบทเพลงยงัคง
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สะทอ้นวถีิชีวติของคนลูกทุ่งบา้นนาไวใ้หค้นในยคุปัจจุบนัไดเ้ห็นเพลงลูกทุ่งในหลายหลายมุมมอง

ทั้งในมุมของสังคมเมือง และในมุมมองของสังคมชนบทลูกทุ่งแท ้ 

 2) ผลวิเคราะห์ประเด็นค่านิยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนัท่ีเสนอผ่านเพลง

ลูกทุ่ง แสดงให้เห็นวา่ปัจจุบนัเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งมีการเล่าเร่ืองราวเนน้มุมมองของเน้ือเพลงท่ี

สะทอ้นค่านิยมทางดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างชายและหญิงเป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่า

ผูป้ระพนัธ์เพลงควรมีการน าเสนอประเด็นค่านิยมอ่ืนๆ เช่น ดา้นเศรฐกิจ การเมือง วฒันธรรม หรือ

อ่ืนๆ เพื่อสร้างความหลายหลายในเน้ือหาของบทเพลงลูกทุ่งโดยสร้างสรรค์มุมมองต่างๆ ผ่าน

บริบทของสังคมไทยในปัจจุบนั ท่ีมีสถานการณ์ท่ีส าคญัเกิดข้ึนมากมายในปัจจุบนั จะท าให้เพลง

ลูกทุ่งสะทอ้นมุมมองท่ีหลายหลายและน่าสนใจมากข้ึน 

   3) ผลวเิคราะห์ไดช้ี้ให้เห็นวา่บทเพลงลูกทุ่งในปัจจุบนัมีความคิดสร้างสรรคใ์นการ
คิดเพลงใหม่ๆ เพื่อใหดึ้งดูดความสนใจแก่ตลาดผูฟั้ง โดยมีวิธีการเรียบเรียงและใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย
ชดัเจน เลือกใช้ค  าแสลงท่ีเขา้กบัสมยันิยมมากข้ึน ซ่ึงแตกต่างจากในอดีตท่ีมีการส่ือสารเน้ือเพลง
ด้วยความสละสลวยของการใช้ภาษา การใช้ค  าเปรียบเปรยให้เห็นภาพท่ีสวยงามสะท้อนถึง
ธรรมชาติและวถีิชีวติทอ้งทุ่ง รวมไปถึงลกัษณะของบทเพลงท่ีมีการน าฉนัทลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น โครง 
ฉันท์ กาพย์ กลอน มาประพนัธ์บทเพลง ซ่ึงท าให้เพลงลูกทุ่งในอดีตมีความสวยงามทางภาษา
มากกว่าในปัจจุบนั  ดังนั้นผูว้ิจยัเห็นว่าวงการเพลงลูกทุ่งไทยควรความหันมาตระหนักและให้
ความส าคญัในการส่งเสริมให้ทุกค่ายเพลงช่วยรักษาศิลปะการประพนัธ์เพลงลูกทุ่งดงัในอดีตไว ้
เพื่อเป็นการสืบสานวิธีการประพนัธ์บทเพลงลูกทุ่งแท ้ท่ีไพเราะดว้ยการใช้ภาษาท่ีสละสลวยและ
เพื่อเป็นการพฒันานกัประพนัธ์เพลงรุ่นใหม่ให้มีฝีมือยิ่งข้ึน สืบสารศิลปะประเภทเพลงลูกทุ่งน้ีให้
คงอยูต่ลอดไปเพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดรั้บรู้ถึงความสวยงามของเพลงลูกทุ่งแท้ๆ  เป็นอยา่งไร 
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ภาคผนวก 

 
แบบสัมภาษณ์ “ผู้ประพนัธ์เพลง” 
 

 1) ในฐานะท่ีท่านเป็นนักประพนัธ์เพลงลูกทุ่ง อยากสอบถามถึงค่านิยมท่ีปรากฏอยู่ใน
เพลงลูกทุ่ง มีท่ีมาอยา่งไรบา้งในแต่ละช่วงจากอดีตถึงปัจจุบนั 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

2) ประเด็นท่ีสอดแทรกและปรากฏอยูใ่นเพลงลูกทุ่งจากการประพนัธ์ เป็นประเด็นค่านิยม
ใดบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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3) มีวธีิการถ่ายทอดออกมาในเพลงลูกทุ่งอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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4) สภาพการณ์เบ้ืองหลงัการท างานของผูป้ระพนัธ์เป็นอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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 5) ไม่ทราบว่าในการประพนัธ์เพลงนั้นมีการสอดแทรกประวติัชีวิตหรือความเป็นมาท่ีผ่าน
ประสบการณ์ล่อหลอมตวัตนและกล่อมเกลาความคิดลงไปในเพลงลูกทุ่งมากนอ้ยเพียงไร อยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................. 
 

6) ในกระบวนการประพนัธ์เพลงมีบุคคลท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการสร้างสรรค์และ
เผยแพร่มากนอ้ยเพียงไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

7) ค่านิยมเก่ียวกบัเพลงลูกทุ่ง หรือความหมายท่ีปรากฏในเพลง เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร มี
จุดเปล่ียนตรงไหน ท าไมถึงเปล่ียนแปลง 
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 



253 

 

แบบสัมภาษณ์ “ผู้บริหาร” 
 

 1) ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งจะตอ้งเปล่ียนแปลง
ไปตามค่านิยมในแต่ละยคุสมยั 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  

2) มีการก าหนดทิศทางของเน้ือเพลงและความหมายของเพลงลูกทุ่งให้เปล่ืยนแปลงไป
ตามค่านิยมหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

3) ค่านิยมทางดา้นใดท่ีท่านคิดวา่ผูฟั้งมกัจะใหต้อบรับท่ีดีและมีการช่ืนชอบ 
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4) ค่านิยมท่ีเปล่ืยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของท่านหรือไม่ หากส่งผล
ท่านมีการรับมือหรือเปล่ืยนแปลงการท างานอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
5) ค่านิยมเก่ียวกบัเพลงลูกทุ่ง หรือความหมายท่ีปรากฏในเพลง เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร มี

จุดเปล่ียนตรงไหน ท าไมถึงเปล่ียนแปลง 
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แบบสัมภาษณ์ “ผู้เผยแพร่” 
 

นักจดัรายการวิทยุซ่ึงเป็นบุคคลท่ีท างานในฐานะส่ือมวลชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่
ผลงานเพลง  คนกลุ่มน้ีเป็นปัจจยัท่ีก าหนดการสร้างสรรคข์องผูป้ระพนัธ์และนกัร้อง รวมทั้งเป็นผู ้
ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากนโยบายเก่ียวกบัส่ือมวลชนของรัฐ โดยเฉพาะส่ือวิทยุและโทรทศัน์ ซ่ึง
เป็นช่องทางส าคญัในการส่งเสริมหรือปิดกั้นการเผยแพร่เพลงลูกทุ่ง ความส าคญัของผูเ้ผยแพร่ต่อ
เพลงลูกทุ่งน้ี สามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจน แมแ้ต่ท่ีมาของค าว่า เพลงลูกทุ่ง รวมทั้งการก าหนดว่า
นกัร้องคนใดเป็นนกัร้องลูกทุ่งหรือไม่ ก็มาจากคนกลุ่มดงักล่าวน้ี 

 
 1) ท่านมีแนวทางการเลือกเพลงลูกทุ่งเพื่อน าเสนอต่อกลุ่มผูฟั้งเพลงลูกทุ่งอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  

2) ท่านมีกระบวนการจดัล าดบัเพลงลูกทุ่งท่ีไดรั้บความนิยม ตลอดจนการเลือกสรรหรือ
จดัล าดบัความเป็นเพลงลูกทุ่งอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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3) ท่านคิดว่ากลุ่มผูฟั้งเพลงลูกทุ่งช่ืนชอบเพลงลูกทุ่งลักษณะใด และเหตุใดท่านจึงคิด
เช่นนั้น มีสาเหตุและ/หรือท่ีมาของความคิดเห็นน้ีหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
4) ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการไดรั้บความนิยมของเพลงลูกทุ่งแต่ละเพลงและ/หรือ

นกัร้องเพลงลูกทุ่งท่ีท าให้ไดรั้บความนิยมมากกวา่นกัร้องเพลงลูกทุ่งและ/หรือเพลงลูกทุ่ง อ่ืน ๆ ท่ี
มีอยูจ่  านวนมาก เป็นเพราะเหตุใด? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

5) ท่านคิดวา่กลุ่มบุคคลใดในวงการเพลงลูกทุ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดค่านิยมของเพลง
ลูกทุ่งหรือก าหนดทิศทางของวงการเพลงลูกทุ่ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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6) ท่านคิดวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อค่านิยมของเพลงลูกทุ่งท่ีมีพฒันาการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต
จนถึงปัจจุบนัท่ีท าใหแ้ตกต่างกนัในแต่ละยคุสมยั 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

7) ค่านิยมเก่ียวกบัเพลงลูกทุ่ง หรือความหมายท่ีปรากฏในเพลง เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร มี
จุดเปล่ียนตรงไหน ท าไมถึงเปล่ียนแปลง 
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