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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง บทบาทของผูห้ ญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัยในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
วิเคราะห์บทบาทของผูห้ ญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย แนวคิดของผูป้ ระพันธ์ เพลงลู กทุ่ง ร่ วมสมัย
และปั จจัยทางสังคมที่ กาหนดบทบาทของผูห้ ญิ งสามัญในเพลงลู กทุ่งร่ วมสมัย ตามแนวคิดเกี่ ยวกับ
ความเป็ นเพศ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูห้ ญิง และแนวคิดเกี่ยวกับสตรี นิยม
ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของผูห้ ญิงที่ปรากฏ มี 8 ด้านได้แก่ บทบาทของผูห้ ญิง ด้านการ
สร้ างอานาจต่ อรองทางเพศ บทบาทของผูห้ ญิ งที่ บูช าความรั ก บทบาทของผูห้ ญิ งในฐานะลู กสาว
บทบาทของผูห้ ญิงด้านความเชื่อความศรัทธา บทบาทของผูห้ ญิงที่ต่อสู ้ชีวิต บทบาท ของผูห้ ญิงทาง
เพศสภาวะ บทบาทของผูห้ ญิงในฐานะภรรยา และบทบาทของผูห้ ญิงในฐานะแม่
จากบทบาทของผูห้ ญิ งทั้ง 8 ด้าน พบว่า บทบาทของผูห้ ญิ ง ด้านการสร้ างอานาจต่ อรอง
ทางเพศ มีบทเพลงจานวนมากที่สุด 19 เพลง บทบาทของผูห้ ญิงที่บูชาความรัก มีบทเพลงมากรองลงมา
จานวน 14 เพลง และบทบาทของผูห้ ญิงในฐานะแม่ มีบทเพลงน้อยที่สุด จานวน 5 เพลง
ผูป้ ระพันธ์เพลง ได้สะท้อนแนวคิดของตนเองที่มีต่อผูห้ ญิง ได้แก่ แนวคิดเรื่ องความเชื่ อ
แนวคิดด้านค่านิ ยมและวัฒนธรรม และแนวคิดความเป็ นผูห้ ญิงสมัยใหม่ พบว่าแนวคิดที่เด่นและพบ
มากที่สุด ได้แก่ แนวคิดความเป็ นผูห้ ญิงสมัยใหม่
ปั จจัยทางสังคมที่กาหนดบทบาทของผูห้ ญิงมี 4 ด้านได้แก่ปัจจัยด้านครอบครัว ปั จจัยด้าน
เศรษฐกิ จ ปั จ จัย ด้า นการศึ ก ษา และปั จ จัย ด้า นวัฒ นธรรมชุ ม ชน เป็ นปั จ จัย ก าหนดให้ ผู ้ห ญิ ง ใน
เพลงลูกทุ่งมีบทบาทและบุคลิกที่เปลี่ยนไปจากอดีต และเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยูต่ ลอด

ค
เวลา โดยเฉพาะปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ เป็ นปั จจัยที่เด่นที่สุด เพราะปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจทาให้ผหู ้ ญิง
มีบทบาทในการต่อสู ้ชีวติ เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจให้ดีข้ ึน และให้ได้รับการยอมรับจากสังคม
ปั จ จัย ทางสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ทั้ง ทางด้า นฐานะทางสั ง คม การศึ ก ษา เศรษฐกิ จ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสื่ อ ได้ทาให้ผหู ้ ญิงมีอานาจต่อรองทางสังคมกับผูช้ ายมากขึ้น ทาให้
บทเพลงลูกทุ่งปั จจุบนั สะท้อนถึงบทบาทและอานาจต่อรองทางสังคมของผูห้ ญิงได้อย่างชัดเจน
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ABSTRACT
The objectives of this investigation is to analyze the roles of ordinary women in
contemporary folksongs, concepts of composer, and social factors that specify the roles of women
in the contemporary folksongs, based on the concepts of gender, women’s roles, and feminism.
The analysis results reveal that there are eight roles of women found in this study.
They include the roles of sexual negotiation power, women worshipping, daughter, belief, life
struggle, sexuality, wife and mother.
From the women’s role entire eight roles found that creation of sexual negotiation
power has the most amount totality fifteen songs, secondarily women worshipping love totality
fourteen songs and the least being wife’s role totality five songs.
Song composers reflect their various concepts on women for example belief, value,
culture and being modern women found that the most outstanding concept mean being modern
women.
There are four roles of social factors that specify the roles of women for example
family, economy, education and social culture to specify the roles of women in folksong,
personality change from the previous time and confront the social changing all the time.
Especially the factor has the most distinctive because economic factor has an effect on roles of
life struggle in promoting economic condition consecutively and acceptance of society.

จ
Changing social factors, including social status, education, economy and media and
technological advancement have enabled women to have more social negotiation power over
men. Presently, folksongs are reflecting women’s social roles and negotiation power more clearly.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
มนุ ษย์กบั บทเพลงและดนตรี น้ นั มีความเกี่ ยวโยงกันเสมอมา โดยมนุ ษย์เป็ นผูส้ ร้าง
เสี ยงเพลงและดนตรี ข้ ึ น เพื่ อประโยชน์ด้า นความบันเทิ ง พักผ่อนหย่อนใจ บทเพลงและดนตรี
นอกจากจะช่วยปลอบประโลมใจของคนแล้ว ในอดีตยังใช้ในการปลุกใจให้เกิดความฮึกเหิ มในการ
ออกศึ กสงคราม การปลู กฝั งความรั กชาติ หรื อใช้รณรงค์ในโครงการต่าง ๆ อีกทั้งยังสะท้อนถึ ง
รากเหง้าของวัฒนธรรมและความเปลี่ ย นแปลงที่ไ ด้รับ อิทธิ พลจากบริ บ ททางสั งคม นอกจากนี้
ความสาคัญของบทเพลงและดนตรี ที่มีต่อมนุ ษย์น้ นั ปรากฏในพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “ชนใดไม่มีดนตรี กาล ในสันดานเป็ นคนชอบกลนัก ...” บทเพลงและ
ดนตรี ย งั มี ค วามเป็ นสากล ดั่งที่ มี ผูก้ ล่ าวเสมอว่า โลกของเพลงและดนตรี น้ ันไร้ พรมแดนแม้จะ
แตกต่างด้านภาษา แต่สามารถเข้าใจได้ดว้ ยความรู ้สึกที่ถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงและดนตรี
บทเพลงถื อ ก าเนิ ดขึ้ นมาพร้ อม ๆ กับ สั ง คมมนุ ษ ย์ มี ที่ ม าจากชี วิตมนุ ษ ย์ และเป็ น
ผลงานที่ สร้ า งสรรค์โดยฝี มื อของมนุ ษ ย์ท้ งั สิ้ น บทเพลงจึ ง เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของวัฒนธรรม มนุ ษ ย์
สร้ า งสรรค์ บ ทเพลงขึ้ นมา เพื่ อ ตอบสนองความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด หรื อ แรงบัน ดาลใจที่ ไ ด้รั บ จาก
สิ่ งแวดล้อมในสังคมของตน
เพลงในแต่ละยุคสมัย เปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพสังคม สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม
จึงทาให้เกิดลักษณะเฉพาะของเพลงแต่ละยุคขึ้น และเพลงลูกทุ่งก็เป็ นอีกยุคหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยม
เพราะมีลกั ษณะเฉพาะ มีท่วงทานอง จังหวะ ลีลา การร้อง ที่เป็ นแบบแผน
เพลงลู กทุ่งเป็ นสื่ อที่ เป็ นปฏิ สัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างเมื องและชนบท เพราะ
เพลงลู ก ทุ่ ง ได้ป ระยุ ก ต์เอาศิ ล ปะและวัฒนธรรมจากชนบทมาปรุ ง แต่ ง ด้วยรู ป แบบศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมในเมือง เช่น นาเอาจังหวะราวงเพลงพื้นบ้านมานาเสนอใหม่โดยใช้ดนตรี สากล ในด้าน
เนื้อหานั้นเป็ นการถ่ายทอดเชื่ อมโยงข่าวสารจากในเมืองไปสู่ ชนบท ซึ่ งข่าวสารต่าง ๆ ที่เพลงลูกทุ่ง
ส่ งออกไปสู่ ชนบทนั้นประกอบไปด้วยค่านิ ยม ความเชื่ อ วัฒนธรรมประเพณี ที่ใช้ร่วมกันระหว่าง
ชาวเมืองและชาวชนบทรวมไปถึงความทันสมัยต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบนั
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ้างใน สมคิด เมืองวงค์, 2554 : 1)
ทรงมีพระราชดารัส เรื่ อง “ลู กทุ่งกับเพลงไทย” ซึ่ งพระราชทานให้พิมพ์เป็ นที่ระลึกเนื่ องในงาน
“ดนตรี ไ ทยอุ ดมศึ ก ษา ครั้ งที่ 21” มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ เ ป็ นเจ้า ภาพ ณ จัง หวัดภู เก็ ต
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2532 ว่า

2
เนื้ อร้ องเพลงลู กทุ่ ง มั ก จะ ส ะท้ อ นภาพชี วิ ต จริ งของค น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การเกิดสงคราม ปั ญหาเศรษฐกิจ และการเมือง
ได้เ ป็ นอย่า งดี ใช้ภาษา ที่ เ รี ย บง่ า ย เข้า ใจและจาง่ า ยฟั ง แล้วไม่ ต้องแปล
ความหมาย
เหนื อ ไปกว่ า นั้ น เพลงลู ก ทุ่ ง ยัง สรรหาค าที่ ก ระทบกระเที ย บ
เปรี ยบเปรย มี ส านวนกระแนะกระแหนเจ็บ ๆ คัน ๆ มาแสนอได้หลาย
รู ปแบบ เรี ยกได้วา่ เข้าใจถึงใจคนฟังในเวลาอันรวดเร็ ว
คุ ณ สมบัติ ใ นข้ อ ที่ ว่ า สามารถบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ ดี น้ ี เองเป็ น
คุณสมบัติพิเศษที่เพลงชนิดอื่นทาได้ไม่ดี และมีความหลากหลายเท่าเทียมกับ
เพลงลูกทุ่ง
นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2537 : 7 - 8) ทรงมีพระราชดารัส
ใจความหนึ่งว่า
เพลงลูกทุ่งเมื่อเปรี ยบกับเพลงพื้นบ้านหรื อเพลงไทยแล้ว เพลงลูกทุ่ง
นับได้วา่ มีอายุนอ้ ยมาก นัน่ คือมีววิ ฒั นาการเพียง 50 กว่าปี แต่ทว่าเพลงลูกทุ่ง
นั้นแพร่ หลายและสามารถครองใจผูฟ้ ั ง ได้เป็ นจานวนมาก ทั้ง เด็ ก ผูใ้ หญ่
ไม่วา่ จะเป็ นเพศชาย เพศหญิง หรื อว่าอายุเท่าไรก็ตาม รวมทั้งเข้าถึงผูฟ้ ั งได้เร็ วกว่า
เพลงไทยสากลหรื อเพลงไทย คงจะมาจากหลายสาเหตุที่ทาให้ บทเพลงของ
ลูกทุ่งติดอกติดใจกับผูฟ้ ัง สาเหตุหนึ่งคงเป็ นเพราะเนื้ อร้ องของเพลงลูกทุ่งจาง่าย
ร้องง่าย รวมทั้งเข้าใจง่ายกว่าเพลงพื้นบ้านอื่น ๆ
อาจกล่าวได้วา่ เพลงลูกทุง่ เป็ นผลงานวรรณกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ
คนไทย เพลงลูกทุ่งนอกจากจะเป็ นวรรณกรรมที่มีบทบาทในการให้ความบันเทิงและความไพเราะ
เพลิ ดเพลินแก่ผฟู ้ ั งแล้ว ยังได้บอกเรื่ องราวที่ทาให้ผูฟ้ ังรู ้และเข้าใจชีวิตของคนทั้งในด้านความเชื่ อ
พฤติกรรม ค่านิยม ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมได้
เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้มองเห็นภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัยที่สะท้อนออกมาจาก
เพลงลูกทุ่งอีกด้วย
บทเพลงเป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ งที่ ผูป้ ระพันธ์ สร้ า งสรรค์ข้ ึ นมาจากความรู ้ แนวคิ ด
ประสบการณ์ สิ่ งแวดล้อม และถ่ายทอดไปยังผูฟ้ ั งด้วยภาษาที่เข้าใจง่ าย ไม่ซับซ้อน เพื่อบ่งบอก
เนื้ อหาสาระ และสร้ างสุ นทรี ยะอันเป็ นคุ ณค่าในด้านการสร้ างอารมณ์ แก่ผูฟ้ ั ง บทเพลงมีบทบาท

3
มากขึ้นในสังคมปั จจุบนั เนื่ องจากผูป้ ระพันธ์เพลงได้พยายาม หยิบยกปั ญหาชี วิตความเป็ นอยูข่ องคน
ในทุกระดับสังคม สะท้อนสภาพทางเศรษฐกิ จ การเมือง การประกอบอาชี พ ตลอดจนในวงการธุ รกิ จ
ต่าง ๆ ออกมาตีแผ่ให้เห็นอย่างชัดเจน
ผูว้ ิจยั ตั้ง ข้อสั ง เกตว่า เพลงลู ก ทุ่ ง ในอดี ตได้มี ก ารพัฒนารู ป แบบมาเป็ นเพลงลู ก ทุ่ ง
ร่ วมสมัยในปั จจุบนั มีแนวการผลิตเพลงที่แตกต่างจากเพลงลูกทุ่งและเพลงอื่น ๆ ทั้งในเรื่ องทานอง
จัง หวะ และบทเพลง แต่ เรื่ องราวหลัก ๆ ของบทเพลงยังเป็ นเนื้ อหาสาระในเรื่ องของความรั ก
ความสัมพันธ์ของชายหญิง บทบาททางสังคม มีการแสดงออกทางเพศในเรื่ องต่าง ๆ
จากข้อมูลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงได้สารวจเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัยจากแผ่นซี ดี ที่ออกวางแผง
ในช่ วงปี พ.ศ. 2550 – 2555 เพราะเป็ นช่ วงที่เพลงลู กทุ่งได้รับความสนใจ ซึ่ งบทเพลงได้กล่าวถึ ง
บทบาทของผู ้ห ญิ ง และยัง แสดงถึ ง มุ ม มองของสั ง คมที่ ม องผู ้ห ญิ ง ผ่ า นบทเพลงในแง่ มุ ม
ที่หลากหลายและลึกซึ้ งขึ้นกว่าเดิม
คำถำมเพื่อกำรวิจัย
1. บทเพลงแสดงบทบาทผูห้ ญิงอย่างไร
2. ผูป้ ระพันธ์เพลงมองผูห้ ญิงอย่างไร และเพราะอะไร
3. มีปัจจัยทางสังคมอะไรบ้าง ที่กาหนดบทบาทของผูห้ ญิงในบทเพลง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์บทบาทของผูห้ ญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
2. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
3. เพื่ อวิเคราะห์ ปั จจัย ทางสังคมที่ ก าหนดบทบาทของผูห้ ญิ งสามัญในเพลงลู ก ทุ่ ง
ร่ วมสมัย
ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึ กษาเรื่ อง บทบาทของผู ้หญิ งสามัญในเพลงลู กทุ่ งร่ วมสมัย ผู ว้ ิ จ ัยได้จ ากัดขอบเขต
ของการศึกษาไว้ ดังนี้
1. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ศึกษาประวัติผูป้ ระพันธ์ เพลงลู กทุ่ ง จานวน 18 คน ที่ ประพันธ์ เพลงลู กทุ่ ง
ให้นกั ร้องชาย นักร้องหญิง จากค่ายแกรมมี่โกลด์ และค่ายอาร์ สยาม
1.2 บทเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย ปี พ.ศ.2550 – 2555
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาบทเพลงลู กทุ่งร่ วมสมัย ที่มีเนื้ อหาแสดงบทบาทของผูห้ ญิ งทั้ง 4 ภูมิภาค คื อ
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ โดยจาแนกบทเพลงลูกทุ่งตามลักษณะของภาษา และ
การดาเนินชีวติ รวมทั้งบริ บทที่แสดงถึงความเป็ นอัตลักษณ์ของแต่ละภาค
3. ขอบเขตด้านเวลา
ศึก ษาบทเพลงลู กทุ่ งร่ วมสมัย ที่ เผยแพร่ ในช่ วง ปี พ.ศ. 2550 - 2555 เนื่ องจากช่ วง
ระยะเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงที่เพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย ได้รับความนิยมในสังคมเป็ นอย่างมาก
นิยำมศัพท์เฉพำะ
บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความรู ้สึกนึกคิดออกมาในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
ผูห้ ญิงสามัญ หมายถึง หญิงชาวบ้านที่แสดงออกถึงลักษณะของการเป็ นผูห้ ญิงท้องถิ่น
4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้
บทเพลง หมายถึ ง เนื้ อ หาสาระ ถ้ อ ยค าภาษา และท่ ว งท านองเพลง บ่ ง บอก
ความหมายและอารมณ์ ความรู ้สึก
เพลงลูกทุ่ง หมายถึง เพลงที่มีเนื้อหาสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิต อุดมคติและวัฒนธรรม
ของชาวชนบท โดยมีท่วงทานอง คาร้อง สาเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงที่เป็ นแบบแผน
มีลกั ษณะเฉพาะของความเป็ นชาวชนบท
ร่ วมสมัย หมายถึ ง ระยะเวลาปั จจุ บ นั ซึ่ ง งานวิจยั ฉบับ นี้ มีข อบเขตในช่ วง ปี พ.ศ.
2550 - 2555
เพลงลู ก ทุ่ ง ร่ ว มสมัย หมายถึ ง เพลงที่ เ กิ ด ขึ้ นระยะเวลาปั จ จุ บ ัน มี ล ัก ษณะการ
ผสมผสานเพลงชนบท เพลงท้องถิ่น เพลงพื้นเมือง เพลงเพื่อชีวติ และเพลงวัยรุ่ นยุคใหม่
เพศสภาวะ (Gender) หมายถึง เพศที่ถูกกาหนด โดยเงื่อนไขทางสังคม หรื อวัฒนธรรม
ให้แสดงบทบาทหญิงหรื อบทบาทชาย
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บทที่ 2
กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการดาเนินการวิจยั เรื่ องบทบาทของผูห้ ญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย ผูว้ จิ ยั ได้
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งใช้เป็ นกรอบในการวิจยั ดังนี้
1. ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1 แนวคิดโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่ง
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นเพศ (Gender)
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูห้ ญิง
1.4 แนวคิดเกี่ยวกับสตรี นิยม
2. ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผูห้ ญิงในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
ดังมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1.1 แนวคิดโดยทัว่ ไปเกีย่ วกับเพลงลูกทุ่ง
1.1.1 ประวัติควำมเป็ นมำของเพลงลูกทุ่ง
เพลงลู กทุ่ งเป็ นเพลงที่ มีลกั ษณะเฉพาะ มี ท่วงทานอง คาร้ อง สาเนี ยง และลี ล า
การร้องการบรรเลงที่เป็ นแบบแผน ได้มีผกู ้ ล่าวถึงเพลงลูกทุ่งในหลายลักษณะ ทั้งการกล่าวถึงความ
เป็ นมาของเพลงลูกทุ่งและลักษณะสาคัญของเพลงลูกทุ่ง ดังนี้
วิ นัย ศิ ริ เ สรี ว รรณ (2527 : 67) กล่ า วว่ า ในช่ ว งปี พ.ศ. 2508 มี ภ าพยนตร์
ต่างประเทศ ชื่ อ Your Cheating Heart ซึ่ ง เป็ นภาพยนตร์ ชี วประวัติข อง แฮงก์ วิล เลี ย มส์ (Hank
Williams) นักร้องแนวชนบทชาวอเมริ กนั และมีผตู ้ ้ งั ชื่อภาพยนตร์ เรื่ องนี้วา่ เพลงลูกทุ่ง ซึ่ งทาให้
ค าว่า เพลงลู ก ทุ่ ง ติ ด หู ค นฟั ง และมี ค วามรู ้ สึ ก ว่า หมายถึ ง เพลงที่ ร้ อ งง่ า ย ๆ ฟั ง สบาย ๆ เนื้ อ หา
ท่วงท านองชวนให้นึกถึ ง บรรยากาศทุ่ง นาป่ าเขา ตั้งแต่ น้ นั มา ค าว่า เพลงลู กทุ่ง จึ ง เป็ นที่ รู้จกั
แพร่ หลายกันทัว่ ไป
เช่ นเดียวกับ พยงค์ มุกดา (2532 : 11) กล่าวว่า เพลงที่มีแนวเป็ นเพลงลู กทุ่งและ
บันทึกไว้เป็ นหลักฐานคือเพลงสาวชาวไร่ ซึ่ งเป็ นผลงานการประพันธ์ของ ครู เหม เวชกร ใช้ร้อง
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ประกอบการแสดงละครวิทยุเรื่ อง สาวชาวไร่ ใน พ.ศ. 2481 จากหลักฐานที่คน้ พบมีเค้าที่น่าเชื่ อว่า
เพลงสาวชาวไร่ เป็ นเพลงลูกทุ่งเพลงแรกของเมืองไทย
เกี่ ยวกับคาว่า “เพลงลู กทุ่ง” ประกอบ ไชยพิพฒั น์ (2534 : 54) ได้กล่าวว่า คาว่า
เพลงลูกทุ่ง เกิดขึ้นโดย นายจานง รังสิ กุล เป็ นผูร้ ิ เริ่ มในระหว่างที่ดารงตาแหน่งเป็ นหัวหน้าฝ่ ายจัด
รายการของสถานี โทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม โดยตั้งชื่ อรายการว่าเพลงลู กทุ่ง มีนายประกอบ
ไชยพิพฒั น์ เป็ นผูจ้ ดั ออกอากาศเมื่อ พ.ศ. 2507 จนได้รับความนิ ยมและแทรกซึ มไปตามวงดนตรี
ต่าง ๆ เริ่ มเรี ยกวงของตนเองว่า วงดนตรี ลูกทุ่ง และนักร้องนิยมเรี ยกตัวเองว่า นักร้องเพลงลูกทุ่ง
เจนภพ จบกระบวนวรรณ (2537 : 15) กล่าวว่า จานง รังสิ กุล เป็ นผูบ้ ญั ญัติศพั ท์
คาว่า “เพลงลู กทุ่ง” โดยเกิ ดขึ้ นครั้ งแรกในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เพื่อใช้ต้ งั ชื่ อรายการ
เพลงทางสถานี โทรทัศน์ช่อง 4 (ปั จจุบนั คือ โมเดิร์นไนท์ทีวี) โดยมีประกอบ ไชยพิพฒั น์ เป็ นผูจ้ ดั
รายการนับเป็ นการให้กาเนิดคาว่า “เพลงลูกทุ่ง” อย่างแท้จริ ง ซึ่ งเป็ นจุดแบ่งออกจากเพลงไทยสากล
เพราะบุคคลทัว่ ไปต่างเรี ยกนักร้ องและเพลงกลุ่ มนี้ ว่าเป็ นเพลงลู กทุ่ง หากจะพิจารณาเพลงลู กทุ่ง
แล้ว พบว่ า เพลงลู ก ทุ่ ง มี ล ัก ษณะผสมผสานของเพลงไทยเดิ ม เพลงพื้ น เมื อ งและเพลงสากล
วิวฒั นาการ แบ่งออกเป็ นยุคต่าง ๆ ได้ดงั นี้
1. ยุคเริ่ มแรก เพลงลูกทุ่งในระยะแรกนี้ ยังไม่เรี ยกว่าเพลงลูกทุ่ง แต่เป็ นเพลงไทย
สากลที่ชาวบ้าน หรื อกลุ่มผูฟ้ ั งเรี ยกกันว่า เพลงตลาด หรื อเพลงชี วิต ซึ่ งมีเนื้ อหาเกี่ยวกับชี วิตความ
เป็ นอยูข่ องชาวชนบท เนื้อหากล่าวถึงความยากจนในสังคมที่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ ความแตกต่างของ
ชนชั้น ปัญหาความยากจนของชาวนา และยังสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย นักร้องที่ร้อง
เพลงประเภทนี้ มีเสี ยงดังฟังชัด มีลีลาการร้อง เล่นลูกคอ ได้แก่ คารณ สัมปุณณานนท์, ทูล ทองใจ,
สมยศ ทัศนพันธ์ เป็ นต้น
2. ยุค เฟื่ องฟู ยุ ค นี้ เพลงลู ก ทุ่ ง ได้รั บ ความนิ ย มอย่า งมากในปลายปี พ.ศ. 2507
เนื่ องจากรายการเพลงลูกทุ่งที่จดั โดย ประกอบ ไชยพิพฒั น์ ทางสถานี ไทยโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุน
พรหม นักร้องและนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสี ยงในยุคนี้คือ สุ รพล สมบัติเจริ ญ ซึ่ งลักษณะเพลงส่ วนใหญ่
เป็ นเพลงราวงที่ มี ลีล าจัง หวะสนุ ก สนานถู ก ใจผูฟ้ ั ง และได้รับ ความนิ ย มเป็ นอย่างมาก ท าให้มี
ผลงานเพลงลู กทุ่งออกมามากมายในระหว่างปี พ.ศ. 2506 - 2513 เนื้ อร้ องมี ท้ งั สอนศี ลธรรม เล่ า
นิ ท าน และสะท้อนภาพสังคม รวมทั้ง ปั ญหาชี วิตครอบครั ว เช่ น เพลงชี วิตชาวนา ของสุ รพล
สมบัติเจริ ญ สะท้อนถึงความทุกข์ยากของชีวติ ชาวนาในชนบทที่สะท้อนภาพสังคมในขณะนั้นของ
ประเทศไทย เพลงทุกข์ร้อยแปดของ ชาย เมืองสิ งห์ ที่ กล่ าวถึ งปั ญหาของชาวนา หรื อเพลงดาว
ลูกไก่ ของพร ภิรมย์ ที่กล่าวถึงเรื่ องศีลธรรมและคาสอนของพุทธศาสนา เป็ นต้น
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3. ยุคภาพยนตร์ เพลง เป็ นยุคที่ วงการเพลงลู กทุ่งได้เข้ามามีส่วนประกอบอยู่ใน
ภาพยนตร์ ซ่ ึ งได้รับความนิ ยมอย่างกว้างขวาง ทาให้นักแต่งเพลงเป็ นที่ ตอ้ งการของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต
ภาพยนตร์ มีการสร้างนักร้องแนวเพลงที่มีลกั ษณะประจาตัว จนเป็ นเอกลักษณ์ของนักร้องแต่ละคน
ภาพยนตร์ ที่นาเพลงมาประกอบจนได้รับความนิ ย มคือ ภาพยนตร์ เรื่ อง “มนต์รักลู ก ทุ่ง” ที่สร้ าง
ในปี พ.ศ.2513 ซึ่งประพันธ์โดย ไพบูลย์ บุตรขัน ได้รับการยกย่องว่ามีคาร้องไพเราะราวกับบทกวี
4. ยุคเพลงเพื่อชี วิต ได้เกิ ดดนตรี แบบใหม่ข้ ึ นมาร่ วมกับศิ ล ปะ และวรรณกรรม
ที่ส ะท้อนการเมื อง ความไม่ เท่า เที ยมกันระหว่า งชนชั้น ความยากจนของชาวนาที่ ถูก เอารั ดเอา
เปรี ยบจากทุน ในช่วงปี พ.ศ.2516 - 2519 ซึ่ งเป็ นยุคแห่ งประชาธิ ปไตย เกิดบทเพลงที่แฝงความคิด
วิพากษ์วิจารณ์การเมือง เป็ นเพลงลู กทุ่งแนวใหม่ เช่น วงคาราวาน วงกรรมาชน เป็ นต้น รวมทั้งมี
การแทรกอารมณ์ขนั ในเพลงลูกทุ่งผสมบทพูด ในปี พ.ศ. 2518 ซึ่ งตรงกับรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช เพลงที่ได้รับความนิยมมากในช่วงนี้คือ เพลงกานันผันเงิน ของเพลิน พรหมแดน
5. ยุคหางเครื่ องและคอนเสิ ร์ต ปั จจุ บ นั เพลงลู ก ทุ่ง ได้เข้ามามี บ ทบาทในวงการ
เพลงไทยสากลมากขึ้น โดยเฉพาะได้มาจากการจัดคอนเสิ ร์ตและการแสดงบนเวที เพื่อสร้างความ
นิ ยมแก่ ผูฟ้ ั ง และแข่งขันกับความนิ ยมในเพลงสตริ ง โดยเพิ่มหางเครื่ องที่มีลีลาการเต้นประกอบ
เพลง และสี สันบนเวทีที่วิจิตรตระการตาเข้ากับยุคสมัยตลอดจนตระเวนแสดงทัว่ ประเทศ ได้แก่ วง
ดนตรี ของ สายัณห์ สัญญา ชินกร ไกรลาศ และยอดรักสลักใจ เป็ นต้น ปั จจุบนั เพลงลูกทุ่งที่ประสบ
ความสาเร็ จมากที่สุ ด มักจะมี ล ักษณะของเพลงลู กทุ่ งอี สานปนอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็ นท่วงทานอง
จัง หวะที่ เร้ า ใจ มี ภ าษาอี ส านปนอยู่ใ นเนื้ อ เพลง เช่ น เพลงฮัก สาวขอนแก่ น ของพนม นพพร
เพลงสาวอีสานรอรัก ของอรอุมา สิ งห์ศรี เป็ นต้น
นอกจากนี้ สิ ช ล (นามแฝง) (2542 : 69) น าเสนอว่า เพลงลู ก ทุ่ ง เกิ ด จากคน
กรุ งเทพมหานคร ฯ เพราะหากพิจารณาจากผูป้ ระพันธ์และผูข้ บั ร้ องเพลงโอ้สาวชาวไร่ คือ เหม
เวชกร และคารณ สัมบุณณานนท์ ทั้งสองเป็ นคนกรุ งเทพ ฯ รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในวงการ เพลง
ลู กทุ่งในยุคแรกๆ เช่ น มงคล อมาตยกุล ผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสานก็เป็ นกรุ งเทพ ฯ อย่างไรก็ตาม
ผูเ้ ขียนได้สรุ ปเอาไว้วา่ แม้เพลงลูกทุ่งเกิดมาจากคนกรุ งเทพ ฯ แต่ไม่ได้เป็ นสมบัติของคนกรุ งเทพ ฯ
ควรจะเป็ นสมบัติของคนฟังทัว่ ประเทศ
เพลงลูกทุ่ง เป็ นเพลงที่สะท้อนถึงสภาพความเป็ นอยูข่ องคนในสังคม อุดมคติ และ
วัฒนธรรมไทย มี ลกั ษณะทางภาษาเฉพาะที่ เข้าใจง่ าย มีจงั หวะที่สนุ ก สนานในบรรยากาศแบบ
ลูกทุ่ง ซึ่ งจะมีการพัฒนาเนื้อหาไปตามยุคสมัย และโน้มน้าวจิตใจผูฟ้ ังได้
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1.1.2 ลักษณะสำคัญของเพลงลูกทุ่ง
เพลงลูกทุ่งเป็ นเพลงที่มีลกั ษณะฟั งง่าย เข้าใจง่าย สามารถนามาร้องตามได้ ไม่มี
กฏเกณฑ์อะไรในการประพันธ์ เพลง ไม่ว่าจะนาเพลงพื้นบ้าน เช่ น ลิ เก ลาตัด แหล่ หมอลา เซิ้ ง
มโนราห์ มาร้องและปรับแต่งทานองเนื้ อหา ตลอดจนนาเพลงไทยเดิมหรื อเพลงต่างประเทศ เช่น
เพลงจีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาปรับปรุ งแต่งเนื้อร้องเพิ่มทานองใหม่ หลักสาคัญของการสร้างทานอง คือ
ให้สามารถบรรจุคาร้องและบันทึกเป็ นโน้ตสากลเพื่อบรรเลงด้วยดนตรี สากลได้
ลักษณะของเพลงลูกทุ่งได้มีผกู ้ ล่าวไว้หลายท่าน คือ อเนก นาวิกมูล (2521 : 62-67)
ได้กล่าวลักษณะของเพลงลู กทุ่งไว้ว่า ความเป็ นเพลงลูกทุ่ง คือเพลงที่ สุ รพล สมบัติเจริ ญ ขับร้อง
มีลกั ษณะเปิ ดเผย ร้องง่าย เข้าใจง่าย พูดได้ทุกแง่มุม ไม่ปิดบังตัวเอง เนื้ อหามีหลากหลาย นักร้อง
เพลงประเภทนี้ มาจากท้องทุ่ง เคยคลุ กคลีอยูก่ บั เสี ยงเพลงที่เป็ นความบันเทิงอย่างชาวบ้านมาก่อน
เช่น ลิเก ลาตัด เพลงเรื อ เพลงฉ่อย เพลงแหล่ เป็ นต้น
วราห์ วรเวช (2530 : 31-37) ได้กล่าวถึ งเพลงลู กทุ่งว่า เป็ นการรวมทานองเพลง
พื้นเมืองของไทย ตั้งแต่ ลิ เก ลาตัด แหล่ หมอลา ทานองเพลงไทยเดิมและอื่น ๆ มีส่วนในการผดุ ง
ทานองเพลงพื้ นเมื องมิ ใ ห้สู ญหาย และเป็ นเหตุ ใ ห้เพลงลู ก ทุ่ ง ที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มหลาย ๆ เพลง
มี ท านองคล้า ยกัน หรื อซ้ า กัน ในปั จจุ บ นั เพลงลู ก ทุ่ ง ได้ข ยายตัวออกไปถึ ง การน าท านองเพลง
ต่างชาติมาใส่ เนื้อร้องและทานองเพลง จึงทาให้เพลงลูกทุ่งมีลกั ษณะสากลขึ้นตามลาดับ
พูนพิศ อมาตยกุล (2531 : 66-67)ได้กล่าวถึงเพลงลูกทุ่งและแสดงทรรศนะเกี่ยวกับ
เพลงลู ก ทุ่งไว้ว่า เพลงลู กทุ่ง เป็ นเพลงที่ ไ ด้จากการประสมประสานของเพลงแบบต่ าง ๆ หลาย
ประเภทรวมกัน ได้แก่ เพลงพื้นบ้าน เพลงไทยเดิม เพลงชี วติ เพลงไทยสากล เพลงลูกทุ่งมีลกั ษณะ
อันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ ร้อยเนื้อหนึ่ งทานอง บรรยายความอันเกี่ยวเนื่ องด้วยชี วติ ไทยชนบท
ดนตรี ไม่สนใจเรื่ องแยกเสี ยงประสาน สนใจเสี ยงร้องและคาร้องมากกว่า ดังนั้นนักร้องเพลงลูกทุ่ง
จึงเป็ นนักร้องที่มีเสี ยงดี มีการร้องเต็มเสี ยง ใช้สานวนลีลาว่ากันตรงไปตรงมาอย่างชาวบ้าน
จิ น ตนา ด ารงค์ เ ลิ ศ (2533 : 112) ได้ ก ล่ า วถึ ง เพลงลู ก ทุ่ ง ว่ า บทเพลงเป็ น
องค์ป ระกอบที่ เ ด่ น ชัด มี ค วามส าคัญ และน่ า สนใจ บทเพลงที่ ผู ป้ ระพัน ธ์ น าเสนอนั้น มี ค วาม
หลากหลาย มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับวิถีชีวิตของชนบท ที่มกั กล่าวถึ งความรัก ความจริ งใจของหนุ่ มสาว
การเป็ นแม่ศรี เรื อน และต่อมาในยุคเพลงลู กทุ่งจะสะท้อนให้เห็ นชี วิตสาวงามจากบ้านนอกที่หลง
เพลินอยูใ่ นสังคมเมืองกรุ ง ซึ่ งจะเห็นความแตกต่างในแต่ละยุคตามสภาพของสังคมไทยในขณะนั้น
อย่างชัดเจนในหลายแง่มุม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2533 : 30-36) ทรงนิ พนธ์
ไว้วา่ เพลงลูกทุ่งมีเนื้อร้องที่สะท้อนภาพชี วิตจริ งในด้านคุณค่าและลักษณะเด่นของเพลงลูกทุ่งนั้น
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มีเนื้ อร้ องที่สะท้อนภาพชี วิตจริ งของสังคมได้เป็ นอย่างดี และทันสมัยต่อเหตุการณ์ ต่างๆ การใช้
ภาษาในเพลงลูกทุ่งเป็ นภาษาที่เรี ยบง่าย เข้าใจง่ายและจาง่าย ฟังแล้วไม่ตอ้ งแปลความหมาย และ
ที่สาคัญเนื้ อเพลงใช้คาเปรี ยบเทียบได้ดี เพลงลูกทุ่งจึงถึงคนได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากนั้นพระองค์
ยังได้กล่าวถึงลักษณะเด่นของเพลงลูกทุ่งพอสรุ ปโดยสังเขปได้ดงั นี้
1. เป็ นหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และสังคมของประเทศ
2. เป็ นที่รวมปัญญา และทรัพย์สินทางปัญญาของชาวบ้าน
3. เป็ นเพลงที่เรี ยบง่าย ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ร้องง่าย จาง่าย
4. สามารถเข้าถึงสังคมทุกชั้น กระจายได้กว้างไกล ถึงชนบททุกแห่ง
5. มีความเป็ นไทย ทั้งเรื่ องภาษา ทานองและการร้อง
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (2534 : 45) ได้กล่าวถึงลักษณะเด่นของเพลงลูกทุ่งไว้ว่า
คาร้องของเพลงลูกทุ่งมีความเรี ยบง่าย แต่ยงั คงไว้ในเรื่ องความมีระเบียบแบบแผน มีลกั ษณะสัมผัส
แบบกลอน มีท่อนวรรคสดับ รับ รอง ส่ ง แต่ละวรรคจะมี คาร้ องจานวนมากหรื อน้อยขึ้ นอยู่กบั
ทานองและจังหวะของบทเพลง เพลงลูกทุ่งสามารถใส่ ความรู ้ สึกตลก เศร้ า เสี ยดสี สนุ กสนาน
สามารถเล่นเสี ยง มีลีลาการร้องที่ไม่เหมือนเพลงลูกกรุ งที่ร้องแบบเรี ยบๆ เนื่ องจากเพลงลูกทุ่งรับ
เอาวัฒนธรรมมาจากเพลงไทยเดิ มและเพลงพื้นบ้าน จึ งเปิ ดทางให้ผูร้ ้ องใส่ ความรู ้ สึกลงไปใน
ถ้อยคาได้
ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2535 : 295-296) ได้ต้ งั ข้อสังเกตว่า เพลงลู กทุ่งทั้งเก่าและ
ใหม่ส่วนใหญ่ประพันธ์โดยผูช้ าย ผูช้ ายเป็ นผูก้ าหนดเนื้ อหาของเพลง แม้ว่าเพลงนั้นจะร้ องโดย
ผูห้ ญิ งหรื อผูช้ ายก็ตาม วงการเพลงคงเหมื อนกับวงการสื่ อสารมวลชนอื่ น ๆ ที่ เริ่ มต้นด้วยผูช้ าย
ผูป้ ระพันธ์เพลงในฐานะผูผ้ ลิต ผูเ้ รี ยบเรี ยง หรื อนายด่านข่าวสาร ล้วนเป็ นผูช้ ายทั้งสิ้ น ฉะนั้นภาพ
ของผูห้ ญิงที่ปรากฏในเพลง เป็ นภาพที่ผูป้ ระพันธ์เพลงชายคิดว่าผูห้ ญิงควรเป็ นเช่นไร หาใช่ ภาพ
ของผูห้ ญิงที่มองตัวเองจริ ง ๆ
เช่นเดียวกับ นิรมล พฤฒาธร (2536 : 86) ได้กล่าวถึงนักประพันธ์ชาย ในการสร้าง
ภาพของผูห้ ญิงที่ถูกชายเอาเปรี ยบในเรื่ องความสัมพันธ์ทางเพศ แต่ผหู ้ ญิงก็ยอมทนเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ความต้องการของตนเอง โดยไม่คานึ งถึงศีลธรรมและกรอบสังคมที่วางไว้ นอกจากนั้นเนื้อหาของ
เพลงเดิ มผูห้ ญิ งจะไม่กล้าเปิ ดเผยความรู ้ สึกภายในจิ ตใจหรื อเรื่ องทางเพศให้สังคมได้รับรู ้ ก็กล้า
เปิ ดเผยและแสดงออกชัดเจนกว่าในอดี ตที่ ผ่า นมา ซึ่ งเพลงที่ ผ ลิ ตออกมาเมื่ อพิ จารณาจะเห็ นว่า
มีเพลงที่มีเนื้อหาสื่ อความทางเพศ การเกี้ยวพาราสี และการมีความสัมพันธ์ทางเพศออกมา
เมื่ อนักประพันธ์ เพลงชายมี บทบาทสาคัญในการกาหนดเนื้ อหาของเพลง เพลง
ลู ก ทุ่ ง ในยุ ค ต่ อ มาจึ ง สะท้อนภาพลัก ษณ์ ข องผูห้ ญิ ง ที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม กล่ า วคื อ เป็ นผูห้ ญิ ง
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สมัยใหม่ที่ไม่ยึดติ ดกับวัฒนธรรมแบบเดิ ม ไม่สนใจเรื่ องผัวเดี ยวเมียเดี ยว มีสิทธิ เสรี ภาพในเรื่ อง
ทางเพศมากขึ้นจากภาพของผูห้ ญิงที่เป็ นฝ่ าย “รับ” กลายมาเป็ นฝ่ าย “รุ ก” แทน และภาพของผูห้ ญิง
ที่กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด ในสิ่ งที่เคยปิ ดกั้นมานาน
นอกจากนี้ เจนภพ จบกระบวนวรรณ (2537 : 44-50) ได้กล่ าวถึ งเพลงลู กทุ่งว่า
เพลงลูกทุ่งอาจแยกออกจากเพลงประเภทอื่น ๆ ได้จากหลักการ 3 ประการ คือ เนื้อหา ลีลาการร้อง
และทานองเพลงลู กทุ่งมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับชนบทท้องไร่ ท้องนา ป่ าเขาลาเนาไพร ใช้คาง่าย ๆ สั้น ๆ
บันทึกวัฒนธรรมท้องถิ่นและบรรยากาศข้างเคียงในทุกเรื่ องไม่ใช่บรรยายธรรมชาติเพียงอย่างเดียว
แต่จะรวมถึงชีวติ จิตใจ ความรู ้สึก ความเป็ นอยู่ สะท้อนแง่มุมชีวติ ออกมาอย่างตรงไปตรงมา จริ งจัง
ไม่ออ้ มค้อม มีอารมณ์ขนั ลีลาการขับร้องเป็ นหัวใจสาคัญของเพลงลูกทุ่ง คือมักเปล่งเสี ยงเต็มเสี ยง
ออกมาจากลาคอโดยตรง บางคนอาจลึ กลงไปถึงในปอด เล่ นลู กคอสาเนี ยงแปร่ งคล้ายภาษาพูด
สาเนียงท้องถิ่น ทานองมักอิงทานองไทยแท้ หรื อเพลงไทยเดิมผสมกับทานองพื้นบ้าน
เกี่ยวกับลักษณะเด่นของเพลงลูกทุ่ง นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2538 : 94-109) กล่าวว่าการ
พิจารณาถึ งลักษณะเด่ นของเพลงลู กทุ่ง เป็ นการพยายามนิ ยามเพลงลู กทุ่งให้ชัดเจนขึ้ น ว่าเพลง
ลูกทุ่งมีลกั ษณะเด่นอย่างไรบ้าง ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งในประเด็นที่สาคัญ ๆ ดังนี้
สาระของเพลงลู กทุ่ ง เปรี ยบเสมื อนข่า วสาร ที่ คนเมื องส่ ง ผ่า นไปยัง ชาวชนบท
ประกอบด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท ลักษณะเนื้ อร้องของ
เพลงลู กทุ่ง มี การกาหนดสถานการณ์ จาเพาะซึ่ งเป็ นผลให้เพลงลู กทุ่งสามารถกล่าวถึ งเหตุการณ์
เฉพาะหน้าของสังคม และบ้านเมืองได้อย่างไม่ขดั เขิน นอกจากนี้ เนื้ อหาในเพลงลู กทุ่งบางเพลง
ยังสะท้อนให้ เห็ นโลกทัศน์ แบบเก่ า ๆ เช่ น ความเชื่ อ ค่ านิ ยม ตลอดจนเรื่ องสองแง่ สองง่ าม เพลงลู ก ทุ่ ง
ก็นามากล่าวได้อย่างมีปฏิภาณ
เพลงลูกทุ่งในระยะแรก ๆ มักมีเนื้ อหาเกี่ยวกับสภาพความเป็ นจริ งในชนบทเกือบ
ทั้งสิ้ น ต่อมาเมื่อมีการสื่ อสารคมนาคมขยายตัว รู ปแบบและเนื้อหาในเพลงลูกทุ่งจึงเปลี่ยนแปลงไป
โดยพยายามแสดงความทัน สมัย เช่ น เครื่ อ งดนตรี ใ นวงลู ก ทุ่ ง เวที เครื่ อ งเสี ย ง แสง สี เสี ย ง
หางเครื่ อง การแต่งกายนักร้อง และเนื้อเรื่ องที่เกี่ยวกับชีวติ ในสังคมเมืองก็มีมากขึ้น
ข้อ สั ง เกตอี ก ข้อ หนึ่ ง ที่ พ บในเพลงลู ก ทุ่ ง คื อ ประจวบ จ าปาทอง (2545 : 98)
ได้ศึกษาค้นคว้าและตั้งข้อสังเกตพบว่าเพลงลูกทุ่งในอดีต ได้มีการพัฒนารู ปแบบมาเป็ นเพลงลูกทุ่ง
ร่ วมสมัย มีแนวการผลิตเพลงที่แตกต่างจากเพลงลูกทุ่งและเพลงอื่น ๆ คือเป็ นเพลงที่มีการแต่งอยู่
ในช่ วงเดี ยวกันหรื อใกล้เคียงกัน มี เนื้ อหา มี แนวความคิดที่ คล้ายคลึ งกัน แต่เรื่ องราวหลัก ๆ ของ
บทเพลง ก็ยงั เป็ นเนื้ อหาสาระในเรื่ องของความรัก ความสัมพันธ์ของชายหญิง บทบาททางสังคม
มีการแสดงออกทางเพศในเรื่ องต่าง ๆ ความนิ ยมเพลงลูกทุ่งได้เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมกลุ่มคนฟั ง
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ส่ วนใหญ่ชื่นชอบเพลงลู กทุ่งลักษณะเรี ยบ ๆ เนื้ อหากล่าวถึ งวิถีชีวิตของชาวชนบท มีบรรยากาศ
แบบท้องไร่ ทอ้ งนา และการใช้ภาษาที่งดงาม ปรับเปลี่ ยนมาเป็ นชื่ นชอบเพลงที่มีเนื้ อหากล่าวถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงในลักษณะต่าง ๆได้ชดั เจนกว่าในอดีตที่ผา่ นมา
การศึกษางานของ แวง พลังวรรณ (2545 : 31-32) ได้ศึกษางานในเชิงอีสานคดีชุด
ลูกทุ่งอีสาน ประวัติศาสตร์ อีสานตานานเพลงลู กทุ่ง เป็ นการศึกษาเชิ งประวัติ พื้นเพ และความ
เป็ นมาของลูกทุ่งอีสาน ที่สาคัญผูเ้ ขียนได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของเพลงลู กทุ่ง “ราโทน”
คื อรากเหง้า ของเพลงลู ก ทุ่ ง ไทยที่ ม าจากอี ส านและลาว โดยเสนอข้อมู ล ว่า ในสมัย จอมพล ป.
พิ บู ล สงครามเป็ นนายกรั ฐ มนตรี ได้เ ดิ น ทางไปตรวจราชการตามจัง หวัด ทางภาคอี ส าน และ
ภาคเหนื อด้านที่ติดกับภาคอีสานและชายแดนลาว โดยเฉพาะที่จงั หวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ งเป็ นชุ มชนที่มี
คนอีสานและคนเชื้อสายลาวอาศัยอยู่ ชาวบ้านนาศิลปะ “ราโทน” มาจัดแสดงต้อนรับผูน้ าและภริ ยา
ท่านผูห้ ญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้จดบันทึกคาร้ องและจดจาจังหวะ ทานองราโทน จากการ
แสดงของชาวบ้าน แล้วนามาพัฒนาจนกลายเป็ น “ราวง” ซึ่ งเป็ นศิลปะการแสดงที่ได้รับความนิยม
เป็ นอย่า งมากในยุค นั้น จากร าโทนมาเป็ นร าวง แล้ว คลี่ ค ลายมาเป็ นเพลงลู ก ทุ่ ง ในเวลาต่ อ มา
สิ่ งสาคัญที่ช่วยยืนยันว่า “ราโทน” การละเล่นของชาวบ้านอีสานเป็ นรากเหง้าของเพลงลูกทุ่งก็คือ
เพลงโอ้สาวชาวไร่ ซึ่ งเป็ นเพลงแรกในประวัติศาสตร์ ประพันธ์คาร้อง ทานอง โดย เหม เวชกร และ
ขับร้องโดย คารณ สัมบุณณานนท์ นักร้องลูกทุ่งคนแรก เป็ นเพลงที่ใช้จงั หวะรุ มบ้า ซึ่ งเป็ นจังหวะ
สากลที่ราโทน ราวง นามาดัดแปลงให้เข้ากับเพลงไทยก่อนกาเนิดเพลงลูกทุ่ง
นอกจากนี้ สุ จิตต์ วงษ์เทศ (2550 : 32) กล่ าวถึ งที่ มาของเพลงลู กทุ่งว่า ลักษณะ
ของเพลงลู ก ทุ่ ง ย่อ มแสดงให้ เ ห็ น ส่ ว นหนึ่ ง ว่า ดัด แปลงเอาลัก ษณะพื้ น บ้า นพื้ น เมื อ งมาใช้ก ับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ กลายเป็ น “ศิลปะลูกทุ่ง” ที่มิได้เกิดจาก “ลูกทุ่ง” หรื อ “ลูกกรุ ง” แต่เพียงด้าน
เดียว เป็ นการผสมผสานระหว่างชนบทกับเมืองไว้ดว้ ยกัน เพลงลูกทุ่งได้ทาหน้าที่ให้ความบันเทิง
กับสมาชิก ในสังคมได้กว้างขวางกว่าเพลงประเภทอื่น ๆ เพราะผูป้ ระพันธ์เพลงและนักร้องส่ วน
ใหญ่เป็ นคนชนบท เรื่ องราวในบทเพลงจึงมักจะเกี่ยวกับชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละความรู ้สึกของชนบท
ตลอดจนเหตุการณ์ที่ได้ปรากฏขึ้นในสังคมแต่ละยุคด้วยมุมมองของผูป้ ระพันธ์แต่ละคน
สุ รพล วิรุฬห์รักษ์ (2553 : 98 – 106) ได้กล่ าวถึ งลักษณะส าคัญของเพลงลู กทุ่ ง
ดังนี้
1. เนื้ อ เพลง เพลงลู ก ทุ่ ง มี เ นื้ อ ร้ อ งที่ ส ะท้อ นความเป็ นไปในสั ง คม ความคิ ด
การด าเนิ น ชี วิ ต ค่ า นิ ย มและคุ ณ ค่ า ทางด้ า นสั ง คม สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย์
พระพุทธศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี การบริ โภค และแง่คิดต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นคติ
สอนใจ คาพูดกระทบกระเทียบเสี ยดสี เป็ นเพลงที่สามารถพูดถึงได้ทุกเรื่ องทุกเหตุการณ์ เปิ ดกว้าง
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ในการใช้ภาษา ทั้งภาษาชาวบ้าน ภาษากวี และคาแผลง ศัพท์ที่นิยมในช่วงเวลานั้นๆ จึงนับเป็ น
บันทึกประวัติศาสตร์สังคมไทย ในแต่ละยุคสมัยได้เป็ นอย่างดี
ในระยะแรกคาร้ องหรื อเนื้ อเพลงลูกทุ่งเป็ นการบรรยายสะท้อนชี วิตความเป็ นอยู่
ของชาวชนบทซึ่ ง เป็ นสั ง คมเกษตรกรรม ต่ อ มาเมื่ อมี นัก แต่ ง เพลงมากขึ้ น เนื้ อ หาก็ มี ค วาม
หลากหลายตามแต่ผูป้ ระพันธ์ จะกาหนด ทั้งแนวรัก เศร้ า หรื อสะท้อนสภาพชี วิตความเป็ นอยู่
เศรษฐกิจ การเมือง หรื อหากมีเหตุการณ์สาคัญ ๆ เพลงลูกทุ่งก็จะทาหน้าที่บนั ทึกไว้ทนั ที
นอกจากนี้ เพลงลูกทุ่งยังมีเนื้ อหาของการใช้ถอ้ ยคาภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ตอ้ งแปล
ความหมาย มีการสรรหาคากระทบกระเทียบเปรี ยบเปรย ประชดประชัน ใช้ถอ้ ยคาคารมคมคาย
ถูกใจผูฟ้ ั ง และมีการใช้คาคล้องจอง คาสัมผัส ภาษาที่ปรากฏมีแหล่งที่มาที่หลากหลาย ทั้งภาษา
ภาคกลาง อีสาน เหนื อ และใต้ โดยใช้ศพั ท์ สานวน สาเนี ยง ภาษาถิ่ น ซึ่ งแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของเพลงหรื อตามสาเนียงของนักร้อง
2. นักร้ องและการร้ อง การเป็ นนักร้ องอาชี พต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ และต้องใช้
ความพยายามอย่างมาก โดยเริ่ มจากเป็ นนักร้องสมัครเล่นที่มีใจรักการร้องเพลง ส่ วนใหญ่อาจผ่าน
เวทีการประกวดร้องเพลงที่จดั ขึ้นตามงานต่าง ๆ ในสมัยก่อนเวทีประกวดที่สาคัญ คือ เวทีประกวด
ในงานวัด เมื่อใดที่วดั มีงานประจาปี มักจัดประกวดจัดร้องเพลงเพื่อดึงดูดผูช้ มมาชม การประกวด
เวทีงานวัดจึงเป็ นหนทางสาหรั บผูท้ ี่ตอ้ งการแสดงความสามารถด้านการร้ องเพลงมาแสดงอย่าง
เต็มที่ เพลงที่ใช้ในการประกวดอาจเป็ นเพลงที่กาลังได้รับความนิ ยมหรื อเพลงที่แต่งขึ้นมาเอง เวที
งานวัดที่มีชื่อเสี ยงได้รับความนิ ยม เช่น วัดหัวลาโพง วัดสุ ทศั นเทพวราราม วัดสระเกศ ซึ่ งวัยรุ่ น
ที่มีใจรักการร้ องเพลงจะใช้โอกาสนี้ ข้ ึนไปแสดงความสามารถบนเวที เพื่อเปิ ดตัวต่อสาธารณชน
ต่อมาก็มีเวทีประกวดตามรายการวิทยุ โทรทัศน์ และการประกวดระดับชาติ หรื อบางคนอาจสมัคร
อยูใ่ นวงดนตรี และเริ่ มจากงานรับใช้ต่าง ๆ ภายในวงดนตรี และฝึ กฝนการร้องเพลงเพื่ อหาโอกาส
ร้องเพลงหน้าเวทีและบันทึกเสี ยง
อีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษา การเล่าเรื่ องในเพลงลูกทุ่งของ กุลวรา
ชูพงศ์ไพโรจน์ (2541 : 30-38) ที่พบว่า การเล่าเรื่ องในเพลงลูกทุ่งเป็ นสื่ อมวลชนที่มีคุณค่า สามารถ
เข้าถึงประชาชน ทุกระดับ เป็ นสื่ อที่นอกจากจะเข้าถึงประชาชนได้ง่าย ราคาไม่แพงแล้วยังมีคุณค่า
ด้า นการอนุ รัก ษ์ศิ ล ปวัฒนธรรม การสื บ ทอดเรื่ องเล่ า ประเภทต่ า ง ๆ การใช้ภาษา ส านวนไทย
สุ ภ าษิ ต ค าพัง เพยและพุ ท ธภาษิ ต ตลอดจนสอนให้ ค นท าความดี ละเว้น ความชั่ว ผู ฟ้ ั ง จะ
เพลิดเพลินไปกับเนื้อหาและทานอง
จากแนวคิดดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาบทบาทของผูห้ ญิง
สามัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย ในเรื่ องการใช้ถอ้ ยคาภาษาและเนื้อหาสาระของบทเพลง
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1.2 แนวคิดเกีย่ วกับควำมเป็ นเพศ
คาว่า Gender หมายถึง เพศที่ถูกกาหนดโดยเงื่อนไขทางสังคมหรื อวัฒนธรรมให้
แสดงบทบาทหญิงหรื อบทบาทชาย ดังนั้นความเป็ นเพศจึงเป็ นตัวกาหนดความเป็ นตัวตน ทักษะ
และความสัมพันธ์ที่มีต่อผูอ้ ื่นของคนในแต่ละเพศ
การที่ สังคมกาหนดความเป็ นเพศขึ้ น โดยให้ผูห้ ญิ งมี คุณลักษณะบางอย่าง และ
ผูช้ าย มีคุณลักษณะบางอย่าง และเชื่ อว่าเป็ นสิ่ งที่เปลี่ ยนแปลงไม่ได้ นาไปสู่ การกาหนดบทบาท
หน้าที่รวมทั้งสถานะสู งต่าที่แตกต่างกันของคนสองเพศ ผูห้ ญิงอยูใ่ นสภาพเป็ นผูท้ ี่ดอ้ ยกว่า เป็ นผู ้
ตาม เป็ นผูถ้ ูกกาหนด ในขณะที่ผชู ้ ายอยูใ่ นฐานะที่เหนือกว่า เป็ นผูน้ า เป็ นผูก้ าหนด เช่น การเชื่ อว่า
ผูห้ ญิ ง มี หน้า ที่ หลัก ในการเลี้ ยงลู ก และดู แลครอบครั ว นาไปสู่ การที่ ค รอบครั วไม่ สนับสนุ นให้
เด็กผูห้ ญิงได้รับการศึกษา โดยเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะไม่ดีนกั แต่เด็กผูช้ ายจะได้รับการศึกษา
เพราะเชื่ อว่าผูช้ ายมีหน้าที่ ในการเป็ นผูน้ าของครอบครัว เพราะความเชื่ อนี้ ทาให้ผูห้ ญิ งในโลกนี้
มีสัดส่ วนของการไม่รู้หนังสื อจานวนมากกว่าผูช้ าย และเนื่ องจากด้อยทางการศึกษารวมทั้งความ
เชื่ อที่วา่ ผูห้ ญิง ไม่มีทกั ษะทางเครื่ องยนต์กลไก ทาให้ผหู ้ ญิงส่ วนใหญ่ในโลกนี้ เช่นกันที่มีสัดส่ วนที่
ต้องทางานไร้ ทกั ษะ และได้รับการจ้างแรงงานต่ามากกว่าชาย นาไปสู่ การที่ผูห้ ญิงอยู่ในกลุ่มของ
ผูย้ ากจนในสัดส่ วนที่ มากกว่าชาย การเชื่ อว่า ผูห้ ญิ งเป็ นเพศที่ ไม่ มีเหตุ ผ ล ไม่ สามารถคิ ดอะไร
ที่ซับซ้อนได้ ไม่สามารถคิดอะไรในระดับที่นอกเหนื อจากประสบการณ์ ได้ ไม่สามารถตัดสิ นใจ
ในปั ญหาที่สาคัญได้ ทาให้ผหู ้ ญิงไม่ได้รับการสนับสนุ นให้สนใจ และไม่ได้รับการยอมรับในการ
เป็ นผูน้ า ไม่ว่าในระดับใด การเชื่ อเกี่ ยวกับเรื่ องเพศสัมพันธ์ ผูห้ ญิ งเป็ นผูร้ องรับ ไม่สามารถเป็ น
ผูแ้ สดงและต้องเป็ นสาวบริ สุทธิ์ ในขณะที่ ผูช้ ายเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งแสดง ทาให้ผูห้ ญิ งไม่กล้าเสนอหรื อ
ต่อรองในการใช้เครื่ องมือคุมกาเนิด เพราะกลัวถูกมองว่าเป็ นผูห้ ญิงไม่ดีหรื อมีประสบการณ์ในเรื่ อง
เพศมาก่อน ผลที่ตามมาคือ ผูห้ ญิงต้องแบกรับภาระการตั้งท้องและรับผิดชอบต่อเด็กที่ไม่ได้ต้ งั ใจ
ให้เกิด หรื อติดโรคทางเพศอื่น ๆ สิ่ งเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง ทาให้ผหู ้ ญิงอยูใ่ นสถานะ
ที่ดอ้ ยโอกาสกว่าผูช้ ายทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
Michelle Rosaldo (อ้า งใน อภิ ว ัน ทน์ อดุ ล ยพิ เ ชฏฐ์ , 2544 : 8) กล่ า วว่ า ความ
แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างผูช้ ายผูห้ ญิงนั้นเป็ นลักษณะสากล การเชื่ อที่วา่ ผูห้ ญิงมีความแตกต่าง
จากผูช้ ายได้นาไปสู่ ส ถานะของผูห้ ญิ ง ที่ ด้อยกว่าผูช้ าย เช่ น ความเชื่ อที่ ว่า ผูห้ ญิ ง เป็ นเพศที่ ไ ม่ มี
เหตุผลชอบใช้อารมณ์ นาไปสู่ การที่สังคมไม่ยอมรับผูห้ ญิงให้เป็ นผูน้ า เพราะมีคุณสมบัติทางเพศ
ที่ไม่เหมาะสม หรื อผูห้ ญิงเป็ นได้เพียงกรรมกรในโรงงาน ไม่สามารถเป็ นช่างเครื่ องยนต์ได้ เพราะ
ผูห้ ญิงถูกมองว่าไม่มีความสามารถทางช่าง ความเชื่อที่วา่ ผูห้ ญิงมีคุณสมบัติทางเพศในการดูแลผูอ้ ื่น
ทาให้ผหู ้ ญิงต้องเป็ นผูร้ ับภาระหลักในการดูแลลูกและคนในครอบครัว
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อย่างไรก็ตาม สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ การเกิ ดและการยอมรับ
ในเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชน การให้ความสาคัญกับความเป็ นประชาธิ ปไตย การเปลี่ ยนแปลงการผลิ ต
แบบเกษตรกรรมเป็ นอุตสาหกรรม ความก้า วหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ผูห้ ญิ งส่ วนหนึ่ งได้รับ
โอกาสทางการศึกษา ผูห้ ญิงได้ทางานนอกบ้านมากขึ้น
1.3 แนวคิดเกีย่ วกับบทบำทของผู้หญิง
เกี่ ยวกับบทบาทของผูห้ ญิง ปรานี วงศ์เทศ (2544 : 110) ได้กล่ าวถึ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น
ในบทบาทของผูห้ ญิงก็คือ อะไรคือปั จจัยที่กาหนดบทบาททางสังคมของหญิง จะให้เหตุผลถึงความ
แตกต่างของฐานะผูห้ ญิงในสังคมหนึ่ งไปยังอีกสังคมหนึ่ งได้อย่างไร การอธิ บายถึงความแตกต่าง
ของบทบาทผูห้ ญิ ง ก็คือความอยู่รอดในสังคมที่ ข้ ึ นอยู่กบั ปั จจัย ด้านการสื บต่อเผ่าพันธุ์ การผลิ ต
เพื่อยังชี พ และการป้ องกันตัวเองจากข้าศึกและศัตรู โดยเฉพาะบทบาทในการเลี้ยงดู การให้กาเนิ ด
เลี้ยงดูเด็กของผูห้ ญิง เชื่อว่ามีส่วนจากัดบทบาทในการมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิง
โครงสร้างสังคมกับการเปลี่ยนแปลงบทบาททางเพศ พบว่าฐานะและบทบาททางเพศ
ของสตรี เป็ นองค์ประกอบสาคัญของสังคม เช่น บทบาทในครอบครัว บทบาทในสังคม เศรษฐกิ จ
และกิจกรรมด้านอื่น ๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน และองค์ประกอบย่อยเหล่านี้ ก็มีส่วนสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
ภายในสังคมหนึ่ง ๆ จึงเป็ นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า หากเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในองค์ประกอบเหล่านี้
ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง โครงสร้ า งสั ง คมทั้ง หมดเปลี่ ย นแปลงไปหรื อ ไม่ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างสังคม จะทาให้ฐานะและบทบาทของสตรี เปลี่ยนไปอย่างไร
ในสังคมสมัยใหม่ จะมีความยืดหยุน่ กว่า โดยที่บทบาทอาจเปลี่ยนกันได้บา้ งระหว่าง
หญิงและชาย Gustav Geiger นักสังคมวิทยาชาวสวีเดนได้กล่ าวเอาไว้ว่า ฐานะของสตรี ในสังคม
อาจนามาใช้เป็ นมาตราอย่างหนึ่ งในการวัดระดับการพัฒนาของสังคมนั้น ส่ วน Charles Fourier
นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส กล่าวทานองคล้ายคลึงกันว่า ความก้าวหน้าของสังคม หรื อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมมี ความเกี่ ยวพันอย่างใกล้ชิดกับการยกระดับฐานะของสตรี ให้สูงขึ้ น สังคมหยุดกับที่
เมื่อใด เมื่อนั้นความก้าวหน้าของสตรี ก็จะหยุดตามไปด้วย
การให้ คุ ณ ค่ า ทางเพศที่ ต่ า งกัน และความไม่ เ ท่ า เที ย มในบทบาท รวมถึ ง หน้า ที่
รับผิดชอบที่สังคมกาหนดให้ชายและหญิง โดยเฉพาะความรู ้สึกที่วา่ กิจกรรมและความรับผิดชอบ
ของผูช้ ายมีความสาคัญเหนือผูห้ ญิง ได้หยัง่ รากลึกกลายเป็ นความเชื่อ และค่านิยมที่สะท้อนออกมา
ให้เห็นในหลายรู ปแบบด้วยกัน คือ
1. “อุดมการณ์ และอุดมคติ ” ของสมาชิ กในสังคมที่บ่งย้ าให้เห็ นว่าสตรี ด้อยกว่า
บุรุษในทุกบทบาทและทุกฐานะ
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2. “โครงสร้ างสังคม” ที่ กาหนดรู ปแบบของกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ สั งคม และ
การเมืองซึ่ งแสดงให้เห็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหญิงและชาย
3. “สัญลักษณ์ ต่าง ๆ” คาพังเพย สุ ภาษิต คาสอน หรื อนิ ทาน ที่แสดงออกให้เห็น
ความด้อยกว่าของสตรี
นอกจากนี้ การที่ผูห้ ญิงมีบทบาทด้อยกว่าชาย สาเหตุหนึ่ งมาจากอานาจและการไม่มี
บทบาททางเศรษฐกิ จ การเมือง หรื อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมโบราณ ผูห้ ญิงถู กควบคุ ม
โดยระบบวงศาคณาญาติ อานาจนอกบ้า นและอานาจในบ้า นถู ก แยกออกจากกันอย่า งเด็ ดขาด
ในขณะเดียวกันบทบาทของผูช้ ายกลับได้รับการยอมรับว่ามีความสาคัญเหนือสตรี
จากแนวคิดดังกล่าว วัฒนธรรมสร้างภาพพจน์ให้หญิงอยูใ่ นฐานะที่ดอ้ ยกว่าชายเกือบ
ทุกด้าน แม้วา่ บางครั้งบทบาทของชายและหญิงในหลาย ๆ เรื่ องมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกื้อกูล
ซึ่ งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตามสตรี จะไม่มีส่วนร่ วมหรื อมีบทบาทนอกบ้านพอ ๆ กับที่บุรุษก็ไม่มีส่วนร่ วม
หรื อมีบทบาทในบ้าน การกระทาทั้งหมดนี้ เป็ นเครื่ องชี้ให้เห็นถึงการยกย่องบุรุษให้เป็ นผูน้ า และมี
ความเหนื อกว่าสตรี ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งนาแนวคิ ดดังกล่ าวมาศึกษาบทบาทผูห้ ญิ งในบทเพลงลู กทุ่ง
ร่ วมสมัย
1.4 แนวคิดเกีย่ วกับสตรีนิยม
เกี่ ยวกับความหมายของสตรี นิยม วารุ ณี ภูริสินสิ ทธิ์ (2545 : 18) ได้สรุ ปความหมาย
ของสตรี นิยมว่ามี อยู่สี่ความหมายหรื อสี่ องค์ประกอบที่ สาคัญ ดังนี้ หนึ่ ง สตรี นิยมเป็ นทฤษฎี เชิ งการมอง
เป็ นภาพรวมที่ ว่า ด้วยสภาวะหรื อลัก ษณะที่ ผูห้ ญิ ง ถู ก กดขี่ และอยู่ภายใต้การควบคุ ม ของผูช้ าย
ในขอบเขตทัว่ โลก สอง สตรี นิยมเป็ นทฤษฎี ทางสังคมและการเมือง มุ่งปลดปล่อยผูห้ ญิงให้เป็ น
อิ สระจากความเป็ นใหญ่และการขูดรี ดเอารั ดเอาเปรี ยบของผูช้ าย สาม สตรี นิยมเป็ นขบวนการ
เคลื่ อนไหวทางสัง คมที่ ครอบคลุ ม การเผชิ ญหน้าอย่างมี ยุทธศาสตร์ และยุท ธวิธี กบั ระบบสังคม
ที่ปฏิบตั ิต่อผูค้ นอย่างไม่เท่าเทียมบนฐานของความเป็ นเพศและชนชั้น สี่ สตรี นิยมเป็ นอุดมการณ์
ที่ยนื หยัดเป็ นฝ่ ายตรงกันข้ามกับอุดมการณ์และปฏิบตั ิการทั้งหลายที่ต่อต้านผูห้ ญิง
แนวคิ ดสตรี นิยมเป็ นแนวคิ ดที่ ว่าด้วยการต่อสู ้ เรี ยกร้ องเพื่อสิ ทธิ และเสรี ภาพที่ เท่ า
เทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย โดยเฉพาะการต่อสู ้เรี ยกร้องของเพศหญิงซึ่ งถือว่าถูกกาหนด
และกดขี่จากเพศชายเสมอ การเรี ยกร้ องสิ ทธิ เสรี ภาพความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและชาย
นั้น เป็ นแนวคิดหลักของแนวคิดสตรี นิยมซึ่ งมีอยู่ 3 แบบใหญ่ ๆ คือ
1. สตรี นิยมแนวเสรี นิยม (Liberalism Feminism) นักคิดสตรี นิยมในแนวนี้ เห็ นว่า
สังคมแบบเดิม ได้เคยปิ ดกั้นศักยภาพของผูห้ ญิงซึ่ งที่จริ งมีอยู่ทดั เทียมชายมิให้แสดงออกได้เต็มที่
จึงมุ่งเรี ยกร้องให้ผหู ้ ญิงได้มีสิทธิ เสรี ภาพเท่าเทียมกับชายในแวดวงต่าง ๆ ของระบบสังคมทุนนิ ยม

16
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ เป็ นการใช้นโยบาย “ผูห้ ญิงขอมีส่วนร่ วม” ในระบบสังคมที่ดารงอยูโ่ ดยมิได้ต้ งั
คาถามต่อตัวระบบสังคมนั้นว่ามี ความชอบธรรมหรื อไม่ สตรี นิยมแนวเสรี นิยมนี้ มีรากเหง้าอัน
เก่าแก่มาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 โดยได้รับอิทธิ พลจากความคิด “สมัยใหม่” ที่ก่อตัวขึ้น
ในยุคของความรู ้ แจ้ง อย่างไรก็ตามกระแสเสรี นิยมนี้ ก็มาเบ่งบานเต็มที่เมื่ อบรรลุ เป็ นขบวนการ
ปลดปล่อยสตรี ซึ่ งเป็ นการประสานพลังต่อรองครั้งใหญ่ของปั ญญาชน และนักกิจกรรมแนวสตรี
นิ ยมในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 และส่ งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อสังคมตะวันตกก่อให้เกิ ด
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ เพื่อสิ ทธิ เสรี ภาพของผูห้ ญิงดังที่เห็นผลเผยแพร่ ไปทัว่ โลกอยูใ่ นปั จจุบนั นี้
2. สตรี นิยมแนวสังคมนิ ยม (Socialist Feminism) เป็ นแนวคิดที่ เสนอว่าแนวเสรี
นิยมนั้นเป็ นการต่อสู ้ของผูห้ ญิงด้วยคติความเชื่อและวิธีคิดของกระฎุมพีในกรอบของสังคมทุนนิยม
อุ ตสาหกรรม ซึ่ งก็ เป็ นระบบกดขี่ เอารั ดเอาเปรี ย บบนพื้ นฐานของความสั ม พันธ์ ท างการผลิ ต
(ชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมกร) จึงไม่ใช่การปลดปล่อยผูห้ ญิงที่แท้จริ ง สตรี นิยมแนวสังคมนิ ยม
จึงผูกโยงความเสี ยเปรี ยบของผูห้ ญิงเข้ากับตัวระบบทุ นนิ ยม เช่ น ชี้ ให้เห็ นการแบ่งงานที่ไม่เป็ น
ธรรมระหว่างเพศสถานะ ผูห้ ญิงถู กกาหนดให้ทา “งานบ้าน” และเลี้ ยงดู ลูกโดยไม่ถือว่าเป็ นการ
ทางานที่ตอ้ งได้รับค่าตอบแทนที่ชดั เจนแน่นอน หากแต่เป็ นเพียงการสนองรองรับกิจกรรมการทา
“งานนอกบ้าน” ของผูช้ ายเท่านั้น การปลดปล่ อยผูห้ ญิงที่แท้จริ งจึ งต้องดาเนิ นควบคู่ไปกับการ
ปฏิ วตั ิ สังคมนิ ยม กล่ าวคื อ เมื่ อระบบชนชั้นสลายตัวลง การเอาเปรี ยบผูห้ ญิ งก็จะถึ งกาลอวสาน
โดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ เต็งเม็ง อย่างลื อชัย (2550 : 77) มองว่าสตรี นิยมสายนี้ มีรากฐานมาจาก
มาร์กและสายรากเหง้า คือการสังเคราะห์ความคิดในเรื่ องชนชั้นและระบบชายเป็ นใหญ่ นอกจากนี้
ยังกล่ าวว่า ระบบทุ นนิ ยมใช้ระบบชายเป็ นใหญ่ ระบบชายเป็ นใหญ่เป็ นส่ วนที่ ทาให้เกิ ดการจัด
ระดับขั้นสู งต่าทางเพศ ระบบทุนนิ ยมและระบบชายเป็ นใหญ่ไม่ได้เป็ นระบบที่เป็ นอิสระแยกออก
จากกัน แต่เป็ นระบบที่พ่ งึ พิงซึ่ งกันและกัน
3. สตรี นิยมแนวสุ ดขั้ว (Radical Feminism) กล่ าวหาว่า สตรี นิยมทั้งในแนวเสรี
นิยมและสังคมนิยมต่างก็วเิ คราะห์ความไม่เป็ นธรรมต่อผูห้ ญิงอย่างผิดประเด็น ปั ญหาที่แท้จริ งของ
ผูห้ ญิงมิใช่อยูท่ ี่เพียงการขาดโอกาสที่จะมีส่วนร่ วมในระบบสังคม หรื อการถูกเอารัดเอาเปรี ยบอย่าง
แอบแฝงในกรอบความสัมพันธ์ทางการผลิต หากแต่อยูท่ ี่วฒั นธรรมแบบปิ ตาธิ ปไตย ซึ่ งแผ่ซ่านอยู่
ในสังคมโดยส่ วนรวม ไม่ว่าในสังคมนั้นจะใช้ระบบทุนนิ ยมหรื อระบบสังคมนิ ยมก็ตาม สาหรั บ
สตรี นิย มแนวสุ ดขั้ว การเปลี่ ย นแปลงเกิ ดขึ้ นได้ก็ ต่อเมื่ อมี ก ารรื้ อระบบคิ ดเกี่ ย วกับ เพศสถานะ
ทั้งหมด อีกทั้งสถาปนาวัฒนธรรมแบบใหม่ที่ผสมผสานความเป็ นหญิงชายเอาไว้ดว้ ยกัน
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เป็ นที่สังเกตว่าทุกสังคมที่มนุษย์อาศัยอยูม่ ีลกั ษณะความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงและ
ชายอยู่ในทุกรู ปแบบของวัฒนธรรม ทั้งสังคม การเมือง เรื่ องเศรษฐกิ จ การงาน แต่เมื่อนาแนวคิด
เสรี นิย มมาช่ วยอธิ บายก็ จะพบว่า การเรี ย กร้ องของแนวคิ ดสตรี นิย มแบบเสรี นิย มจะได้รับการ
ยอมรับมากกว่า และตรงประเด็นกับที่สังคมประสบอยู่ การขอมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิงในเรื่ องอานาจ
ทางการเมื องเริ่ มได้รับความสนใจมากขึ้ น ผูห้ ญิงเริ่ มแสดงให้เห็ นว่าหากผูช้ ายให้โอกาสผูห้ ญิ ง
ก็สามารถทาได้และน่าจะทาได้ดีเสี ยด้วย
จะเห็ นว่าแนวคิดสตรี นิยม เป็ นแนวคิดที่ว่าด้วยการอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างชาย
หญิงในบริ บทต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบ ผูห้ ญิงด้อยกว่าชายอย่างไร ในเรื่ องใดบ้าง
จากเหตุน้ ี เอง จึงเกิดการต่อสู ้เรี ยกร้องเพื่อสิ ทธิ เสรี ภาพที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
โดยเฉพาะการต่อสู ้เรี ยกร้องของเพศหญิงซึ่ งถือว่าถูกกาหนดและกดขี่จากเพศชายเสมอ ทั้งในด้าน
สถานภาพ การเมือง ครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งอาชี พการงานและความเป็ นอยูส่ ังคม
เปลี่ยนแปลงไป รู ปแบบการเอารัดเอาเปรี ยบ ความไม่เสมอภาค ก็พฒั นาตามไปด้วย โดยเฉพาะใน
เรื่ องทางเพศนั้นมีลกั ษณะของการกดขี่ หรื อถูกกระทามากขึ้น
จากแนวคิดเกี่ยวกับสตรี นิยมดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดสตรี นิยมแนวเสรี นิยมมาใช้
เป็ นแนวทางศึกษาบทบาทของผูห้ ญิงที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย เพื่อให้เข้าใจเรื่ องความมีสิทธิ
เสรี ภาพของผูห้ ญิงในเรื่ องต่าง ๆ
2. งำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 งำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
งานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ ยวกับวรรณกรรมเพลงลู กทุ่งได้มีผูศ้ ึกษาไว้ โดยแยกเป็ นประเด็น
ดังนี้
2.1.1 งำนวิจัยทีศ่ ึกษำประวัติควำมเป็ นมำของเพลงลูกทุ่ง มีผ้ ศู ึกษำไว้ ดังนี้
ฉกาจ ราชบุ รี (2537) ได้ศึ กษาวรรณกรรมเพลงลู ก ทุ่ ง ในแง่ ข องประวัติความ
เป็ นมาประวัติศาสตร์ เพลงลู กทุ่งไทย จากการศึกษาพบว่าเพลงไทยลู กทุ่งเป็ นเพลงไทยชนิ ดหนึ่ ง
ซึ่ งพัฒนามาจากเพลงไทยสากลและได้แยกตัวเองออกมาในปี พ.ศ. 2507 และได้รับความนิ ยมจาก
ประชาชนทัว่ ประเทศโดยเฉพาะต่างจังหวัด
นอกจากจะมี ก ารศึ ก ษาในเรื่ อ งดัง กล่ า วแล้ว ยัง มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เรื่ อ งของ
การกาเนิ ดของเพลงลู กทุ่ง โดย ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร และคริ ส เบเคอร์ (2546) ได้ศึกษาเพลงลู กทุ่ง
ชาวนา ชาวไร่ เมือง รัฐชาติ พบว่า การกาเนิ ดขึ้นของเพลงลู กทุ่งเป็ นผลพวงของปั ญหาใหม่ ๆ ที่
ชาวบ้านเผชิ ญ รวมทั้ง โอกาสใหม่ ที่ เปิ ดกว้า งขึ้ นส าหรั บ ชาวบ้า น เมื่ อถู กดึ ง ให้มี ค วามสั ม พันธ์
ใกล้ชิดกับเมือง แต่เป็ นความสัมพันธ์ที่เป็ นเบี้ยล่าง ชุ มชนหมู่บา้ นมีประเพณี การละเล่นดนตรี และ
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การร้ องราที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามท้องถิ่ นต่าง ๆ การเกิ ดขึ้นของเพลงลู กทุ่งเป็ นผล
สะท้อนของการสื่ อสารสมัยใหม่ที่ช่วยผนึ กชาวชนบทจากที่ต่าง ๆ ให้เป็ นกลุ่มผูฟ้ ั งกลุ่มเดี ยวกัน
นอกจากนี้ ยัง สะท้อ นการตระหนัก ถึ ง ปั ญหาใหม่ ๆ ที่ ช าวบ้า นก าลัง ประสบอยู่และจากการที่
ชาวบ้านต้องมีความสัมพันธ์กบั เมืองมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากมิติของท่วงทานองและเนื้อหา
เพลงลู ก ทุ่ง มี เอกลัก ษณ์ ของชาวชนบท นักร้ องที่ มีชื่ อเสี ยงที่ ได้รับความนิ ย มจากบรรดาแฟน ๆ
ชนบททั้งหลาย จะต้องมีพ้นื เพเป็ นชาวบ้านมาจากต่างจังหวัดเป็ นส่ วนใหญ่ และพบว่าสื่ อที่นาเพลง
ลูกทุ่งมาสู่ ชาวบ้านที่สาคัญคือวิทยุ ซึ่ งเพลงลูกทุ่งได้กลายเป็ นรายการบันเทิงตามสถานีต่าง ๆ ความ
นิ ย มเพลงลู ก ทุ่ ง กระจายไปอี ก เมื่ อ มี อุ ต สาหกรรมผลิ ต เทปเกิ ด ขึ้ น และโทรทัศ น์ ไ ด้ก ลายเป็ น
เครื่ องมือที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในเวลาต่อมา
2.1.2 งำนวิจัยทีศ่ ึกษำภำษำ และวัฒนธรรมจำกบทเพลงไว้ ดังนี้
ลักขณา สุ ขสุ วรรณ (2521 : 25) ได้ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงลู กทุ่งในช่ วง
พ.ศ. 2498-2518 โดยจาแนกเนื้ อหาออกเป็ นสามด้าน คือ กาเนิดและที่มาของเพลงลูกทุ่ง สาระของ
บทเพลง บทบาทของเพลงลู กทุ่งทั้งในด้านภาษาและสังคม เพื่อเน้นให้เห็ นว่าวรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งมีบทบาทต่อสังคม และนับวันจะยิง่ ทวีข้ ึนเรื่ อย ๆ วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่นามาศึกษาครั้งนี้
เลื อ กจากผลงานของผูป้ ระพัน ธ์ เ พลงจานวน 21 คน และได้เ สนอผลการศึ ก ษาแบบพรรณนา
วิ เ คราะห์ การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ปรากฏผลโดยสรุ ป ว่ า วรรณกรรมเพลงลู ก ทุ่ ง มาจากเพลงไทยเดิ ม
เพลงพื้นเมือง และลักษณะบางประการของเพลงต่างประเทศ การนาลักษณะต่าง ๆ มาผสมกันนี้
ทาให้เพลงลู กทุ่งเป็ นเพลงชนิ ดใหม่ที่ทาหน้าที่ เป็ นเหมื อนเพลงพื้นเมื องยุคใหม่ที่มีท้ งั ความเก่ า
และความใหม่ผสานกันอย่างเหมาะสม ประกอบกับการใช้ภาษาที่ สื่อความหมายได้ดี ส่ วนใหญ่
เพลงลูกทุ่งจะมีสาระแง่คิดต่าง ๆ ที่น่าสนใจทั้งทางโลกและทางธรรม นอกจากนี้ ก็มกั จะมีอารมณ์
ขัน ทาให้เพลงลูกทุ่งได้รับความนิ ยมอย่างกว้างขวางและต่อเนื่ อง เพลงลูกทุ่งจึงมีความสาคัญมาก
ในสังคมไทย
มาลิ นี ไ ชยช านาญ (2533: 18)ได้ศึ ก ษารู ป แบบค าประพัน ธ์ เ พลงลู ก ทุ่ ง ของ
นักประพันธ์ที่มีชื่อเสี ยง โดยศึกษาเพลงลู กทุ่งของ ชลธี ธารทอง ผลการศึกษาพบว่ารู ปแบบคา
ประพันธ์นิยมใช้คาประพันธ์ ป ระเภทกลอนที่ ใช้จานวนคาไม่แน่ นอน มีสัมผัสแบบกลอนแปด
มีการเล่ นคาที่ มีสัมผัสสระ และสัมผัสอักษร การใช้คาเลี ยนเสี ยง การซ้ าคา การสร้างภาพพจน์
การใช้สัญลัก ษณ์ ซ่ ึ งมีสัญลัก ษณ์ ตามธรรมเนี ย ม และสัญลักษณ์ เฉพาะบุ คคลในด้านเนื้ อหาจะ
สะท้อนให้เห็ นสภาพสังคม วัฒนธรรม และปั ญหาต่าง ๆ ในสังคมไทยได้อย่างชัดเจนและตรง
ความเป็ นจริ ง เพราะผูป้ ระพันธ์สนใจ ติดตามความเป็ นไปของสังคมและเขียนจากประสบการณ์
ของผูป้ ระพันธ์เอง
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งานวิจยั ของ จารู ญ หอมระรื่ น (2534) ได้วิเคราะห์ วรรณกรรมเพลงลู ก ทุ่ง ของ
พร ภิรมย์ ในแง่ศิลปะการใช้ภาษา รู ปแบบของวรรณกรรม ตลอดจนเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่สอดแทรก
อยู่ในวรรณกรรม ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า ลักษณะคาประพันธ์ในวรรณกรรมเพลงลู กทุ่ง
พร ภิรมย์ จะใช้คาประพันธ์หลายลักษณะ เช่ น กาพย์ กลอน และร่ าย นอกจากนั้นมีทานองเพลง
ไทยเดิ ม ท านองเพลงสากล และทานองเพลงต่างชาติ การใช้ภาษาจะใช้คาง่ าย ๆ ต่อการเข้าใจ
สาระในวรรณกรรมจะกล่าวถึ งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และความรักของหนุ่ มสาว
การสอนจริ ยธรรม ชี วติ ในชนบทแง่มุมต่าง ๆ ปั ญหาสังคมเกี่ยวกับอาชีพ เศรษฐกิจ การแบ่งชนชั้น
ความเชื่ อ อุ ทาหรณ์ คุ ณธรรม นอกจากเมื่ อมี ดนตรี เข้า มาประกอบ โดยผูฟ้ ั ง ไม่รู้สึ ก ว่า ถู ก สอน
แต่กลับจะให้ความเพลิดเพลิน
เช่ นเดี ยวกับ กฤษฎา ศรี ธรรมา (2534) ได้วิเคราะห์รูปแบบท่วงทานองการเขียน
ศิลปะการใช้ภาษา และเนื้ อหาของวรรณกรรมเพลงหมอลา ผลของการวิจยั ปรากฏว่า ด้านรู ปแบบ
ของวรรณกรรมเพลงหมอลา มีลาเต้ย ลาเพลิน และลาเดิน ซึ่ งเป็ นท่วงทานองเพลงพื้นบ้านอีสาน
ส่ วนท่วงทานองการแต่งนั้น แต่งด้วยภาษาถิ่นอีสานสลับกับภาษาไทยกลางในอัตราส่ วนที่ใกล้เคียง
กัน มีจานวนมากที่สุดถึง 150 เพลง การใช้คาร้องส่ วนมากจะใช้คาง่าย ๆ คาย่อ คาสุ ภาพ คาภาษา
ถิ่นอีสาน คาภาษาต่างประเทศ คาแสลง คาที่สร้างขึ้นใหม่ และสานวนโวหารที่สอดแทรกไว้เกือบ
ทุกเพลง เนื้ อหาของวรรณกรรมก็จะเน้นเกี่ ยวกับความรักชาติ ความรั กของหนุ่ มสาว การได้รับ
การศึ ก ษาไม่ ท ดั เที ย มกัน สภาพฐานะยากจน ปั ญ หาการว่า งงาน ความไม่ เ ป็ นธรรมในสั ง คม
นอกจากนี้ยงั มีเรื่ องราวเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
เชษฐา จัก รไชย (2535) ได้วิเคราะห์รูปแบบของคาประพันธ์ ด้านฉันทลัก ษณ์
ท่วงทานอง การแต่งและเนื้ อหาจากวรรณกรรมเพลงของ สุ รพล สมบัติเจริ ญ ซึ่ งพบว่า รู ปแบบคา
ประพันธ์จะเป็ นกลอนแบบพื้นบ้าน กลอนสุ ภาพ แต่ละบทจะมีการส่ งสัมผัสคล้ายกลอน ด้านการ
ใช้ ภ าษามี ก ารใช้ ภ าษาถิ่ น ภาษาต่ า งประเทศ ค าอุ ท าน ค าเลี ย นเสี ย งธรรมชาติ การเล่ น ค า
ส่ วนทางด้านเนื้ อหาจะเน้นเรื่ องราวความรักของหนุ่ มสาว ปั ญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว
เรื่ องความเชื่อ ศาสนา โชคชะตาราศี เทพเจ้า บุญกรรม รวมทั้งค่านิยมต่าง ๆ
สุ ดาจันทร์ ไชยโวหาร (2542 ) ได้เปลี่ ย นวิธี ก ารศึ ก ษาจากที่ เคยมี ผูศ้ ึ ก ษาภาพ
สะท้อนทางสังคม ทัศนะของผูป้ ระพันธ์มาเป็ นการศึกษาภาษาที่เพลงใช้สื่อ ว่ามีลกั ษณะสื่ อความ
ทางเพศหรื อ ไม่ อ ย่า งไร โดยได้ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ล ัก ษณะการสื่ อ ความทางเพศจากวรรณกรรม
เพลงลู กทุ่งของนักร้ องสตรี ในช่ วง พ.ศ. 2541 จานวน 153 เพลง จากนักร้ องสตรี 27 คน พบว่า
มีการสื่ อความหลายลักษณะ เช่ น การสื่ อความโดยใช้รูปลักษณ์ การสื่ อความโดยใช้กิริยาท่าทาง
และการสื่ อความโดยการสร้างสถานการณ์ โดยมักเน้นสื่ อความทางเพศ หรื อยัว่ ยุอารมณ์ความรู ้สึก
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ทางเพศเป็ นสาคัญ ลักษณะเช่ นนี้ แสดงให้เห็นถึงบทบาทวิธี การดาเนิ นชี วิตของสตรี ที่ดารงอาชี พ
นักร้องในปั จจุบนั ว่าเป็ นบุคคลที่มีบทบาทและสิ ทธิ เท่าเทียมกับบุรุษในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่ อง
เพศสัมพันธ์
งานวิจยั ของ ภาสพงศ์ ผิว พอใช้ (2547) ศึ ก ษาเพลงลู ก ทุ่ ง อี ส านกับ ลัก ษณะการ
ใช้ภาษาและ การสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่ นจากผลงานเพลงของ ศิ ริพร อาไพพงษ์ พบว่ามี การ
ใช้ภาษาเข้า ใจง่ า ย ตรงไปตรงมา นอกจากนั้นเนื้ อหาของบทเพลงแสดงลัก ษณะเด่ นทางด้า น
วัฒนธรรมและความเป็ นอยู่ สามารถแบ่ ง ได้เป็ น การสะท้อนภาพชี วิตของชาวชนบทและการ
สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคม
นอกจากนี้ กิ ต ติ วุ ฒิ เผ่า บ้า นฝาง (2551) ศึ ก ษาจิ น ตภาพภาษาถิ่ น อี ส านที่ ป รากฏ
ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของ สลา คุณวุฒิ พบว่าเพลงของสลา คุณวุฒิ มีการใช้คาและสานวนภาษา
ถิ่ นอี ส านเป็ นอย่า งมาก และลักษณะการใช้ส านวนอี สานจะเกี่ ยวกับ ความรั ก สถานที่ และเวลา
วัฒนธรรมการกิน การแสดงความรู ้สึก ในด้านจินตภาพภาษาถิ่นอีสานพบว่าเพลงของสลา คุณวุฒิ
ได้ส ะท้อ นจิ น ตภาพ 2 ด้า น คื อ จิ น ตภาพด้า นสั ง คมที่ ส ะท้อ นภาพความรั ก และความผู ก พัน
สิ่ งแวดล้อมและสภาพสังคม การประกอบอาชีพ สถานภาพและชนชั้นทางสังคม ความโหยหาอดีต
และความส านึ ก รั ก บ้า นเกิ ด และจิ นตภาพด้า นวัฒนธรรมที่ ส ะท้อนวิถี ชี วิต ศาสนา ความเชื่ อ
การกินอยู่ และประเพณี
2.1.3 งำนวิจัยทีศ่ ึกษำมุมมองของผู้ประพันธ์ เพลง มีผ้ ศู ึกษำไว้ ดังนี้
การศึกษางานวิจยั ด้านมุมมองของผูป้ ระพันธ์ได้มีผูศ้ ึกษาคือ เพิ่มพร ธนสี ลงั กูร
(2544 ) ศึกษาวรรณกรรมเพลงในมุมมองด้านทัศนะของผูป้ ระพันธ์ โดยศึกษาวิเคราะห์เพลงของ
สลา คุ ณวุฒิ จานวน 162 เพลง ในด้านทัศนะของผูป้ ระพันธ์ พบว่า ทัศนะของผูป้ ระพันธ์ ที่พบ
ในเพลงมีการนาเสนอทัศนะเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ลักษณะบ้านเรื อน การแต่ง
กาย การบริ โภคอาหาร สิ่ งบันเทิงและเศรษฐกิ จ ทัศนะเกี่ ยวกับค่านิ ยม การศึกษาอบรม ค่านิ ยม
เกี่ ยวกับสตรี ความรัก การเลื อกคู่ครอง ครอบครัว การเมือง การปกครอง ทัศนะเกี่ ยวกับศาสนา
ความเชื่ อ และขนบประเพณี ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการนับถือศาสนาของคนในชนบท ความเชื่ อ
เรื่ องเวรกรรม บาปบุญ เรื่ องวาสนาหรื อพรหมลิ ขิต อานาจ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และวิญญาณ ไสยศาสตร์
ประเพณี ทางพุทธศาสนา ประเพณี นกั ขัตฤกษ์ ประเพณี เกี่ยวกับชีวติ และประเพณี ทอ้ งถิ่น
เกี่ยวกับแนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรมในบทเพลงลูกทุ่งของ รัชนีกร แสนเหวิม
(2550) ศึกษาแนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรมในบทเพลงลูกทุ่งของ สลา คุณวุฒิ พบว่าผูป้ ระพันธ์
ได้น าเสนอแนวคิ ด ด้า นอนุ รั ก ษ์ว ฒ
ั นธรรมสภาพความเป็ นอยู่ และการด าเนิ น ชี วิ ต ประเพณี
ความเชื่ อ และค่านิ ยมอีสาน ด้านการเสริ มสร้ างความรั กความสามัคคี ด้านการส่ งเสริ มคุ ณธรรม
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ความอดทน ความรับผิดชอบ ความขยันหมัน่ เพียร ด้านเนื้ อหาบทเพลงมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับความรั ก
สภาพความเป็ นอยู่ การดาเนิ นชีวิต การประกอบอาชีพและรายได้ การปลุกปลอบให้กาลังใจ ปั ญหา
และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
2.1.4. งำนวิจัยทีศ่ ึกษำบทบำทของเพลงลูกทุ่ง มีผ้ ศู ึกษำไว้ ดังนี้
เกี่ ยวกับบทบาทของเพลงลู กทุ่ง บุ ปผา เมฆศรี ทองคา (2547) ได้ศึกษาบทบาท
ของเพลงลูกทุ่งในการพัฒนาคุณภาพชี วิต โดยวิเคราะห์เนื้ อหาของเพลงลูกทุ่งในช่วงปี พ.ศ.25322533 พบว่าเนื้ อหาของเพลงลูกทุ่งจะสะท้อนถึงค่านิ ยมในเรื่ องเพศ การแสดงออกเกี่ยวกับทัศนคติ
และความรั ก ของหนุ่ ม สาวมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ค่ า นิ ย มของสั ง คมชนบท ความคิ ด ในเรื่ อ ง
ครอบครัว วิถีการดาเนิ นชี วิต ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และค่านิ ยมในเรื่ องความรักชาติตามลาดับ
นอกจากนี้ ยัง สะท้อ นถึ ง เรื่ อ งของการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ ฉบับ ที่ 6
ตามแนวทางของรัฐนั้นพบว่าได้สะท้อนแผนพัฒนาเศรษฐกิ จโดยส่ วนรวม ซึ่ งประกอบด้วยเรื่ อง
ความยากจนและผลผลิ ตมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ แผนงานความปลอดภัย ในชี วิต และทรั พ ย์สิ น
ซึ่ งประกอบด้ว ยเรื่ อ งอาชญากรรมและการค้า บริ ก ารทางเพศ แผนงานการพัฒ นาการศึ ก ษา
และฝึ กอบรม แผนพัฒ นาทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในเรื่ องทรั พยากรที่ ดินและ ป่ าไม้
และแผนงานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเรื่ องของอาหาร โดยเนื้ อหาของเพลงมี แนวโน้ม ไปในทางชัก จู ง
หรื อโน้มน้าวใจให้มีการพัฒนาคุณภาพชี วิต และแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ
งานวิจยั อี กชิ้ นหนึ่ งของ ภัทราภรณ์ จันทนะสุ ต (2549) ศึ กษาเพลงลู กทุ่ งของ
พุ่มพวง ดวงจันทร์ พบว่าจุดพลิ กผันของเพลงลูกทุ่งไทยได้รับความนิ ยม โดยได้รับอิทธิ พลจาก
การขับร้องของพุ่มพวง ดวงจันทร์ เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ได้รับความนิยมมายาวนาน ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.
2525 มีการทาเพลงตามแนวของพุ่มพวง ดวงจันทร์ จึ งถื อว่าเพลงของพุ่มพวง ดวงจันทร์ มี ส่วน
กระตุ น้ และผลักดันให้วงการเพลงลู กทุ่งพัฒนารู ปแบบใหม่ ๆ ซึ่ งยังคงความเป็ นลู กทุ่งไว้อย่า ง
สมบูรณ์
2.1.5. งำนวิจัยทีศ่ ึกษำวิถีชีวติ ในบทเพลงลูกทุ่ง มีผ้ ศู ึกษำไว้ ดังนี้
งานวิจยั ของ จันทรดา เขียวแก่ (2547) ศึกษาวิถีชีวิตของสังคมชนบทไทยในบท
เพลงลูกทุ่ง พบว่าเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งส่ วนใหญ่จะปรากฏลักษณะในมิติ 3 ด้านคือ ด้านครอบครัว
และการสมาคม พบว่าการตั้งครอบครัว หนุ่ มสาวชาวชนบทไทยจะเลื อกคู่ครองที่ เหมาะกับงาน
อาชี พท้องถิ่ น มีความขยัน ครอบครัวชนบทจะมีความรักความผูกพันกันสู ง ช่วยเหลื อกันทามาหา
กิน ปั ญหาครอบครัวชนบทที่พบคือความยากจน ภาวะหนี้สิน บางครอบครัวพบปั ญหาการหย่าร้าง

22
และคนชราถู กทอดทิ้ง สาหรั บการนันทนาการ ชาวชนบทชอบร้ องรา ดู ภาพยนตร์ และฟั งเพลง
จากวิท ยุ มัก ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกัน ด้ว ยการเขี ย นจดหมายเป็ นส่ ว นมาก สื่ อ มวลชนที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การเปลี่ ยนแปลงวิถี ชีวิตคื อวิท ยุและโทรทัศน์ ซึ่ ง ก่ อให้เกิ ดปั ญหาด้านการใช้ภาษาและค่ านิ ย ม
ที่ ไ ม่ เ หมาะสมตามมาส่ วนการศึ ก ษาพบว่า เด็ ก ชนบทยัง ด้อยการศึ ก ษา เนื่ องจากความยากจน
และขาดทุนทรัพย์ ส่ วนค่านิ ยมพบว่าชาวชนบทหลงในวัตถุ นิยม ชอบความสนุ กเฮฮา ชอบจัดงาน
ใหญ่ที่สิ้นเปลือง
งานวิจยั ที่ ศึ ก ษาวิ ถี ชี วิตจากบทเพลงลู ก ทุ่ ง คื อ งานวิ จยั ของ จุ ฑ ามาศ ใหญ่ คุ ้ม
(2547) ศึกษาวิถีไทยจากบทเพลงลู กทุ่งเกี่ ยวกับค่านิ ยม ความเชื่ อ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี
ในช่ ว งปี พ.ศ.2534-2544 พบว่า เพลงลู ก ทุ่ ง ในช่ วงเวลาดัง กล่ า วสะท้อ นถึ ง วิถี ชี วิตของคนไทย
อย่า งกว้างขวางเกี่ ยวกับ ค่านิ ยมของความรั กและเทิ ดทู นองค์พ ระมหากษัตริ ย ์ การเคารพนับถื อ
ศาสนา ความกตัญญู ต่อผูม้ ีพระคุ ณ เคารพผูอ้ าวุโส มีความขยันขันแข็งต่อสู ้กบั ชี วิต ด้านความเชื่ อ
ของคนไทยมี ความเชื่ อในเรื่ องสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ไสยศาสตร์ เครื่ องรางของขลัง ด้านสังคมวัฒนธรรม
และประเพณี ยังมีความแตกต่างกันอยูม่ าก
งานวิจยั อีกชิ้ นหนึ่ งของทรงศิลป์ สุ ขแสน (2547) ศึกษาวิถีอีสานจากเพลงลู กทุ่ง
ของ ไมค์ ภิรมย์พร พบว่าชี วิตและพัฒนาการงานเพลงของนักร้องลูกทุ่งคนนี้ เริ่ มต้นจากครอบครัว
ที่ ฐ านะยากจน ท าให้ ต้อ งต่ อ สู ้ ชี วิ ต อดทนต่ อ การท างานทุ ก อย่ า งจนได้ ม าท าผลงานเพลง
กลายเป็ นน้องร้องมืออาชี พ เพลงของไมค์ ภิรมย์พร ได้รับความนิ ยมและรางวัลต่าง ๆ มีเนื้ อหา
เพลงที่สะท้อนการดาเนิ นชี วิตของคนอี สานในด้านสังคม เช่ น ครอบครัวและเครื อญาติ ลักษณะ
ของคนอี ส านและกิ จ กรรมที่ ท าในชุ ม ชน ตลอดจนการเคลื่ อ นย้า ยแรงงานทั้ง ในประเทศ
และต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิ จเกี่ ยวกับการประกอบอาชี พ ด้านวัฒนธรรมได้กล่าวถึ งประเพณี
และค่านิยมต่าง ๆ
2.1.6. งำนวิจัยที่ศึกษำภำพสะท้ อนสั งคม และค่ ำนิยมจำกวรรณกรรมเพลง ได้ มี
ผู้ศึกษำ ไว้ ดังนี้
แจ่มจิต สุ รเดโช (2531) ได้ศึกษาภาพสะท้อนสังคมจากวรรณกรรมเพลงเพื่อชี วิต
ในช่วง พ.ศ. 2516 - 2528 ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ เนื้อหาของเพลงชีวติ แบ่งเป็ นสี่ ช่วง ด้านการเมือง
สะท้อ นให้ เ ห็ น ปั ญ หาทางการเมื อ ง และปั ญ หาที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การเมื อ งสอดคล้อ งกับ สภาพ
ความเป็ นจริ ง ในสั ง คมด้า นเศรษฐกิ จ สะท้อ นปั ญ หาความยากจนของเกษตรกร กรรมกรเป็ น
ส่ ว นใหญ่ ด้า นวัฒ นธรรมและค่ า นิ ย ม ช่ ว งแรกสะท้อ นถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ ค่ า นิ ย ม
ที่ลา้ สมัยเกี่ ยวกับการศึกษา สตรี และเด็ก รวมทั้งความเสื่ อมของวัฒนธรรมดั้งเดิม หลังจากได้รับ
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อิทธิ พลจากตะวันตก ช่วงหลังมีเนื้ อหาสะท้อนและคัดค้านวัฒนธรรม ค่านิ ยมที่ไร้ประโยชน์ สรุ ป
ได้วา่ เพลงเพื่อชีวติ มีเนื้อหาสะท้อนภาพความเป็ นจริ งของสังคมอย่างแท้จริ ง
งานวิจยั ที่ศึกษาไพบูลย์ บุตรขัน ของ ภัทยา ภักดีบุรี (2535) พบว่าวรรณกรรมเพลง
ของไพบูลย์ บุตรขัน สะท้อนให้เห็ นสภาพสังคมและความเป็ นอยู่ของคนในสังคมไทยไว้อย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะสังคมความเป็ นอยูข่ องคนในชนบท ความทุกข์ยากของชาวไร่ ชาวนา คนยากจน
นอกจากนี้ เนื้ อหาของเพลงยังกล่าวถึง แนวคิด คติธรรม การดาเนิ นชี วิตของคนในสังคม พร้อมทั้ง
สะท้อนวัฒนธรรมและประเพณี ไทยด้วย
การวิเคราะห์ ภาพสะท้อนสังคมในเพลงลู ก ทุ่ง จากงานวิจยั ของ จันทศรี สุ ตโต
(2546) ได้วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในเพลงลู กทุ่งระหว่างปี พ.ศ.2543-2544 โดยแยก
เนื้ อ หาออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม เพลงที่ ส ะท้อ นภาพสั ง คมเมื อ ง ซึ่ ง แยกออกเป็ น 2 ประเด็ นคื อ
สภาพทัว่ ไปของสังคมเมืองเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สถาบันทางสังคม วิถีชีวิต ค่านิ ยม และปั ญหา
ของสั ง คมเมื องเกี่ ยวกับ ปั ญหาของเยาวชน สตรี ครอบครั ว และปั ญหาทัว่ ๆ ไป กับ กลุ่ ม เพลง
ที่สะท้อนภาพสังคมชนบท มีเนื้ อหาแยกเป็ น 2 ประเด็นคือ สภาพทัว่ ไปของสังคมชนบทเกี่ยวกับ
สภาพทางเศรษฐกิจ สถาบันทางสังคม วิถีชีวติ ค่านิยมและการปกครอง และปั ญหาของสังคมชนบท
แบ่งออกเป็ น ปั ญหาเกี่ยวกับเยาวชน ครอบครัว และปั ญหาทัว่ ๆ ไป
เกี่ยวกับค่านิยมในสังคมไทย งานวิจยั ของ สิ รินาถ ฉัตรทอง (2549) ได้ศึกษาเพลง
ลู ก ทุ่ ง ภาพสะท้อนค่ า นิ ย มในสั ง คมไทย จากการจัดอันดับเพลงยอดนิ ย มของสถานี วิท ยุลู ก ทุ่ ง
เอฟ.เอ็ม.95 ในปี พ.ศ.2546 พบว่าเพลงลู กทุ่งส่ วนใหญ่ มี ลกั ษณะเนื้ อหาเกี่ ยวกับเรื่ องความรั ก
พฤติกรรมระหว่างหนุ่มสาว วิถีชีวิต เหตุการณ์ประจาวัน และการติดต่อสื่ อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ
พบค่ า นิ ย มในสั ง คมไทยที่ ส ะท้อนผ่า นเนื้ อหาของเพลงลู ก ทุ่ ง จานวน17 ค่ า นิ ย ม ได้แก่ ค่ า นิ ย ม
ในเรื่ องความรั ก รู ป ธรรม เงิ น ทองความร่ ารวยวัต ถุ ความมี ชื่ อ เสี ย ง การจัด งานพิ ธี อาชี พ
ความสนุ ก สนานร่ า เริ ง บริ โ ภคนิ ย ม ความเชื่ อ เรื่ อ งบุ ญ บาป กฎแห่ ง กรรมและ ทางสายกลาง
นิ ย มเรื่ อ งเครื่ อ งรางของขลัง และเชื่ อ โชคลาง โหราศาสตร์ การวางเฉย ความใจเย็ นและ
เอื้ อ เฟื้ อเผื่ อ แผ่ การท าบุ ญ สร้ า งวัด ปิ ดทอง การอดทนต่ อ สู ้ ชี วิ ต การเชื่ อ ถื อ เรื่ อ งพุ ท ธานุ ภ าพ
ความเป็ นกุลสตรี ไทย สัจจะ สาหรับการเปรี ยบเทียบค่านิยมในสังคมไทยในช่วงก่อนและหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจ พบว่าเนื้อหาที่สะท้อนเรื่ องเศรษฐกิจ ส่ วนใหญ่คือ เรื่ องปัญหาความยากจน การเดินทาง
เข้ามาทางาน ในเมือง ซึ่ งมี ความคล้ายคลึ งกันทั้งในช่ วงก่ อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิ จ จะมี ความ
แตกต่างในเรื่ องการเดินทางในช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่ งพบว่าการเข้ามาทางานในเมืองสาหรับ
ผูห้ ญิ งจะถู กกล่ า วโทษว่า ทะเยอทะยาน นิ ย มวัตถุ ส่ วนในช่ วงหลังวิกฤติ เศรษฐกิ จจะเป็ นความ
อดทนทางานเพื่อความส าเร็ จ และมี การกล่ าวถึ งความประหยัดในช่ วงหลังวิกฤติด้วย การศึกษา
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ในครั้ งนี้ ทาให้สามารถมองเห็ นภาพสังคมไทยในปั จจุบนั ผ่านทางเนื้ อหาเพลงลู กทุ่ง ซึ่ งเป็ นสื่ อ
ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวติ จริ งในสังคมไทยตามยุคสมัยได้
งานวิจยั เกี่ยวกับเพลงลู กทุ่งดังที่ได้กล่าวมานี้ มีผศู ้ ึกษาและวิจยั ไว้หลากหลายรู ปแบบ
ในการศึกษาดังกล่าวเป็ นการแสดงให้เห็นว่า วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งนั้นมีความสาคัญในสังคมไทย
โดยเฉพาะเนื้ อ หาสาระของบทเพลงในปั จ จุ บ ัน ที่ บ่ ง บอกให้ เ ห็ น ถึ ง มุ ม มองของสั ง คมที่ มี
การผสมผสานระหว่างสังคมในชนบทและสังคมในเมือง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้นามาใช้เป็ นแนวทาง
ในการศึ กษาเนื้ อหาสาระในบทเพลงลู กทุ่งร่ วมสมัยเกี่ ยวกับบทบาทของผูห้ ญิงในช่ วงระยะเวลา
ดังกล่าว
2.2 งำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับผู้หญิงในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
งำนวิจัยทีศ่ ึกษำบทบำท สถำนภำพของผู้หญิงในเพลงลูกทุ่ง มีผ้ ศู ึกษำไว้ ดังนี้
สุ ว รรณ บัว ทวน (2524) ศึ ก ษาภาพสะท้อ นของการย้า ยถิ่ น ในเพลงลู ก ทุ่ ง
ซึ่ งสาเหตุ ข องการย้า ยถิ่ น นั้น แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประการ ประการแรกเกิ ด จากสภาพธรรมชาติ
ที่ไม่เอื้ออานวยต่อการประกอบอาชี พ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประการที่สองสาเหตุ
จากความยากจน ประการที่สามค่านิ ยมความใฝ่ ฝั น ความอยากมีชื่อเสี ยง ทุกเพลงกล่าวถึ งการย้าย
เข้าสู่ กรุ งเทพมหานคร งานที่ทาส่ วนใหญ่เป็ นงานของผูห้ ญิง เช่น นักร้อง โรงงานทอผ้า การตัดเย็บ
เสื้ อผ้า เสริ มสวย งานร้านอาหาร เป็ นต้น
จิ น ตนา ด ารงค์ เ ลิ ศ (2533) ศึ ก ษาวรรณกรรมเพลงลู ก ทุ่ ง ตั้ง แต่ ส มั ย หลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง พ.ศ.2525 งานวิจยั ส่ วนหนึ่ งได้ศึกษาฐานะของสตรี โดยวิเคราะห์จาก
เนื้ อหาของบทเพลงลูกทุ่ง พบว่าผูช้ ายสนใจความสาวและความสวยของผูห้ ญิง และผูห้ ญิงที่ดีตอ้ ง
เป็ นแม่บา้ นแม่เรื อน ผูห้ ญิงที่เข้ามาอยู่ในเมืองมักไม่ประสบความสาเร็ จและมักถู กหลอกในเรื่ อง
ความรัก
การวิเคราะห์เนื้ อหาในเพลงจากงานวิจยั ของ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2535: 30)
ก็ พ บว่า ภาพของผู ห้ ญิ ง จากเพลงเป็ นเพี ย งภาพร่ า งของผู ห้ ญิ ง ในยุค ที่ ผ่า นมากว่า สองทศวรรษ
จะเห็ นกลไกของการเปลี่ ย นแปลง บทเพลงท าหน้า ที่ นาการแปรเปลี่ ย นมาสู่ ส ภาพของผูห้ ญิ ง
ในสังคม หรื อเพียงเป็ นกระจกสะท้อนที่แปรเปลี่ยนไปของผูห้ ญิงในสังคม แต่ไม่วา่ จะเป็ น“ตัวนา”
หรื อ “ตัวตาม” ของการเปลี่ยนบทเพลง เสี ยงเพลงทาหน้าที่เป็ น “ตัวเสริ ม” ภาพของผูห้ ญิงในแต่
ละยุคสมัยให้ชัดเจนยิ่ง อย่า งแน่ นอน เพื่ อให้ผูห้ ญิ ง ได้มองเห็ นตนเองแจ่ ม กระจ่า ง จนบางคน
อาจจะลุกขึ้นมาร่ างภาพของผูห้ ญิงคนใหม่ในเพลงบทใหม่ที่มีผฟู ้ ังทัว่ ประเทศ
นอกจากนั้นยังได้เสนอภาพของผูห้ ญิงในเพลงลูก ทุ่งไว้ว่าเพลงลูกทุ่งส่ วนใหญ่
คื อ มากกว่า ร้ อ ยละ 60 ของจ านวนเพลงทั้ง หมดที่ ไ ด้วิ เ คราะห์ น้ ี เป็ นเพลงที่ เ กี่ ย วกับ ความรั ก
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หรื อความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงเป็ นหลัก และภาพที่ได้จากเพลงเป็ นภาพลบหรื อภาพแห่ ง
ความทุกข์มากกว่าภาพแห่งความสุ ข โดยมีแก่นเรื่ องต่อไปนี้เป็ นส่ วนใหญ่
1. คนรักเปลี่ยนใจ ลืมคาหรื อสัญญา
2. คนรักทิ้งไปมีรักใหม่
3. คนรักหลายใจ
4. คนรักเป็ นคนหลอกลวง
งานวิจยั ของ มิ ตราภรณ์ อยู่สถาพร (2541 : 20) การสร้ างภาพความเป็ นผูห้ ญิ ง
สมัย ใหม่ ผ่านบทเพลงไทยสมัย นิ ย มระหว่างปี พ.ศ. 2527-2539 เป็ นการศึ ก ษาถึ งภาพรวมของ
ลักษณะภาพความเป็ นผูห้ ญิ งสมัยใหม่ รวมถึ งลักษณะความคิ ด ค่านิ ยม และทัศนคติ ของผูห้ ญิ ง
สมัยใหม่ พบว่า ลักษณะความเป็ นผูห้ ญิ งสมัยใหม่โดยรวมแบ่งได้เป็ น 3 รู ปแบบ คือ ความเป็ น
ผูห้ ญิ งกล้า แกร่ ง และเก่ง ผูห้ ญิ งสมัยใหม่จะมีลกั ษณะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความเข้มแข็ง
อดทน ต่อสู ้ชีวติ เชื่อมัน่ ในตนเอง มีอานาจเหนือชาย
นอกจากนี้ ผหู ้ ญิงสมัยใหม่ ยังแสดงความคิดที่เป็ นอิสระและมีหวั ก้าวหน้า เคารพ
ในศักดิ์ศรี ของตนเองและผูอ้ ื่น เชื่ อมัน่ ในความมีประสิ ทธิ ภาพของตนเอง และเป็ นผูท้ ี่พร้อมรับเอา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ
เกี่ ยวกับสถานภาพของผูห้ ญิง นัดดา วีรวิทยานุ กูล (2541) ศึกษาสถานภาพของ
ผูห้ ญิงโดยวิเคราะห์เนื้ อหาของเพลงลู กทุ่งระหว่างปี พ.ศ. 2525 -2540 พบว่า สามารถแบ่งผูห้ ญิง
เป็ น 3 ลักษณะได้แก่ ผูห้ ญิ งหัวเก่ า คื อมี ความสาว สวย รั กษาพรหมจารี เป็ นแม่ บา้ นแม่เรื อน
ผูห้ ญิ งหัวสมัยใหม่ คือเป็ นตัวของตัวเอง กล้าแสดงออก เริ่ มเกี้ ยวฝ่ ายชายก่อน สุ ดท้ายคือผูห้ ญิ ง
ที่มีความก้ ากึ่งระหว่างผูห้ ญิงหัวเก่าและหัวสมัยใหม่
การวิเคราะห์เนื้ อหาในเพลงจากงานวิจยั ของ บุปผา เมฆศรี ทองคา (2547) พบว่า
ภาพของผูห้ ญิงในเพลงลูกทุ่งระหว่างปี พ.ศ. 2532-2533 พบว่าผูห้ ญิงมีท้ งั บุคลิ กลักษณะที่รักนวล
สงวนตัวและบุคลิกที่เป็ นฝ่ ายเกี้ยวพาราสี ผชู ้ ายก่อน แต่ผหู ้ ญิงที่ชายต้องการคือ ผูห้ ญิงที่เป็ นแม่บา้ น
แม่เรื อน
นอกจากนี้ ปวิ ณ รั ต น์ จัน สดใส (2554) ได้ศึ ก ษาบทบาททางสั ง คมของสตรี
ในบทเพลงลูกทุ่งไทย โดยวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงลูกทุ่งระหว่างปี พ.ศ. 2544-2553 พบว่าบทบาท
ทางสังคมของสตรี มี 3 บทบาท คือ 1.บทบาทด้านครอบครัวของสตรี ได้แก่ บทบาทภรรยา ภรรยา
น้อย แม่และลูกสาว 2. บทบาทด้านเศรษฐกิจ ได้แก่บทบาทลูกจ้าง 3. บทบาทด้านการศึกษา ได้แก่
บทบาทนักศึกษา
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จากงานวิจยั ที่กล่าวมา มีผูศ้ ึกษาและวิจยั ไว้เกี่ ยวกับบทบาทของผูห้ ญิงในเพลงลูกทุ่ง
พบว่ามีบทบาทของผูห้ ญิงสมัยเก่า คือ รักนวลสงวนตัว เป็ นแม่บา้ นแม่เรื อน และบทบาทของผูห้ ญิง
สมัย ใหม่ ที่ มี ค วามกล้า แกร่ ง และเก่ ง นอกจากนี้ ยัง พบว่ า ผู ้ห ญิ ง มี บ ทบาทด้า นครอบครั ว
ด้านเศรษฐกิ จ และด้านการศึ กษา ซึ่ งบทบาทของผูห้ ญิ งมี การเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากสังคมมีปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงทาให้ผหู ้ ญิงมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไป
ตามยุคสมัย ทาให้ผวู ้ ิจยั มีแนวคิดที่จะศึกษาบทบาทของผูห้ ญิงในเพลงลูกทุ่งว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมอย่างไร
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาบทบาทของผู ้ห ญิ ง สามัญ ในเพลงลู ก ทุ่ ง ร่ ว มสมัย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์บทบาทของผูห้ ญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย วิเคราะห์แนวคิดของ
ผูป้ ระพันธ์เพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย และวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่กาหนดบทบาทของผูห้ ญิงสามัญใน
เพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
ในการผูว้ จิ ยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ขั้นสารวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นสารวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยการสารวจ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็ นความรู ้ พ้ืนฐานอันจะเป็ นประโยชน์ในการกาหนด
กรอบความคิดของการวิจยั การเขียนเค้าโครงวิจยั ตลอดจนใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวิจยั ในครั้งนี้
ซึ่ งการสารวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องมีดงั นี้
1.1 แบบการวิจยั การวิจยั เอกสาร
1.2 กลุ่มตัวอย่าง การศึกษาบทบาทของผูห้ ญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัยในครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาผูป้ ระพันธ์เพลงลูกทุ่ง จานวน 18 คน ซึ่งเป็ นผูป้ ระพันธ์เพลงที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นผูท้ ี่
อยู่เบื้ องหลัง เพลงโฆษณา และเพลงประกอบละคร และได้ประพันธ์ เพลงลู กทุ่ งให้นักร้ องชาย
นักร้องหญิง จากค่ายแกรมมี่โกลด์ และค่ายอาร์ สยาม จานวน 36 คน ดังนี้
1.2.1 ผูป้ ระพันธ์ เพลงลู ก ทุ่ ง สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุม ารี , จักรา เวียนวิวฒั น์, จิ ตรกร บัวเนี ยม, ชลธี ธารทอง, ธานิ นทร์ เคนโพธิ์ , ธี รภัทร
นันท์ทตั , หนู มิเตอร์ , ปาน ประกาศิต, พจน์ สุ วรรณพันธ์, พยัต ภูดวิชยั , พุทธชาด ยศแก้วอุด,
ไพบูลย์ บุตรขัน, วสุ ห้าวหาญ, วิทย์ มหาชน, สนชัย สมบูรณ์, สมชาย ตรุ พิมาย, สลา คุณวุฒิ,
สุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดา
1.2.2 นักร้องชาย จานวน 5 คนได้แก่ เกษม คมสันต์, จักรพรรณ์ อาบครบุรี,
ดารง วงศ์ทอง, ไผ่ พงศธร, ไมค์ ภิรมย์พร
1.2.3 นัก ร้ อ งหญิ ง จ านวน 31 คน ได้แ ก่ กระดังงา, กระแต อาร์ ส ยาม,
กุง้ บุศยมาศ, คัทลียา มารศรี , แคท รัตติกาล, จักจัน่ วันวิสา, จินตหรา พูนลาภ, เจี๊ยบ เบญจพร,
ชลดา ทองจุลกลาง, หญิง ธิติกานต์, ณริ นทร์ทิพย์ อาร์สยาม, ดรี ม ศุภกานต์, ดวงจันทร์ สุ วรรณี ,
ต่า ย อรทัย , ธี ราพร บุ ญพรหม, นุ ้ย สุ วีณา, บิ ว กัล ยาณี , เปรม ปรี ย าภรณ์ , ฝน ธนสุ นทร,
พรพรรณ วนา, แมงปอ ชลธิ ชา, แหม่ม พิม านรั มย์, ลู ก ตาล อาร์ ส ยาม, ศิริพร อาไพพงษ์,
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สุ นารี ราชสี มา, อาจารี ยา พรหมพฤกษ์, อันดา, อ้อม รัตนัง, เอิ้นขวัญ วรัญญา, เอเชี ยร์ , เอิร์น
สุ รัตน์ติกานนต์
2. วิธี ดาเนิ นการวิจ ัย ในการศึ ก ษาค้น คว้า ครั้ งนี้ ผู ว้ ิจ ัย ได้ด าเนิ น การตามขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้
2.1 ขั้นรวบรวมข้อมูล
2.1.1 รวบรวมประวัติผปู ้ ระพันธ์เพลง จานวน 18 คน
2.1.2 รวบรวมบทเพลงลูกทุ่งที่จะศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2555 จากจานวน
เพลงที่รวบรวมได้ จานวน 300 เพลง
2.1.3 รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบทเพลงลูกทุ่ง
2.1.4 รวบรวมเอกสารและงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษาบทบาทของ
ผูห้ ญิง
2.1.5 รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับกรอบแนวคิ ดและทฤษฏี
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2 ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2.1 จากการรวบรวมและศึกษาข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้นามาประมวลองค์ความรู ้อนั
เกื้ อประโยชน์ให้แก่ การศึ กษาถึ งบทบาทของผูห้ ญิงสามัญ คื อ พฤติกรรมของผูห้ ญิงที่ปรากฏใน
บทเพลงลู ก ทุ่ ง นั้น ต้อ งน ามาจัดกลุ่ ม บทเพลงตามพฤติ ก รรมที่ ผูห้ ญิ ง แสดงออกมา เพื่ อน ามา
วิเคราะห์ถึงการกระทานั้น ๆ จากนั้นจึงจะสรุ ปบทบาทของผูห้ ญิงสามัญที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่ง
ผูว้ จิ ยั จึงได้นาข้อมูลและเพลงที่รวบรวมไว้จานวนทั้งหมด 300 เพลง และคัดเลือกบทเพลงมาศึกษา
จานวน 82 เพลง โดยมีวธิ ีการคัดเลือกบทเพลงที่มีขอบเขต ดังนี้
1) เรื่ องของการใช้สานวนภาษา ที่แสดงความเป็ นอัตลักษณ์ ของท้องถิ่ น
และมีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุดมาทาการศึกษา เช่น ในบทเพลงภาคเหนือมีการใช้คา “ข้าเจ้า” ในบทเพลง
สาวหละปูน “ขี้จุ๊” ในบทเพลง เปิ ดใจสาวแต ภาคอีสาน มีการใช้คา “เว้า ” ในบทเพลงคนบ้าน
เดี ย วกัน “มื่ อใด๋ หลู โตนน้อง” ในบทเพลงเหตุ ผลที่ ทนเจ็บ ภาคใต้ มีก ารใช้ค า “ขี้ ฮก แหลง”
ในบทเพลงสาวใต้ใจดี
2) เพลงที่มีรายละเอียดในเนื้อหาแตกต่างกัน จะเลือกมาศึกษา เพราะผูว้ จิ ยั
มองเห็ นว่ารายละเอี ยดของเรื่ องเหล่านี้ เป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์บทเพลง และช่ วยให้ผูว้ ิจยั
เข้าใจถึงพฤติกรรมที่ผหู ้ ญิงแสดงออกมาได้ชดั เจนยิ่งขึ้น เช่นในบทเพลง “บ่กล้าบอกครู แต่หนูกล้า
บอกอ้าย” เป็ นบทเพลงที่ สลา คุ ณวุฒิ ได้ปะพันธ์ท้ งั คาร้ องและทานอง บทเพลงกล่าวถึ งผูห้ ญิ ง
ที่พบกับผูช้ ายและเป็ นฝ่ ายที่แอบชอบเขาก่อน แต่ไม่กล้าบอกรัก ทาให้นึกถึงอดีตตอนอยูใ่ นวัยเรี ยน
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ได้เขียนเรี ยงความส่ งครู ในหัวข้อ “โตขึ้นอยากเป็ นอะไร” ผูห้ ญิงจึงมีความคิดที่จะเขียนเรี ยงความ
บอกความในใจที่มีอยู่ ให้ฝ่ายชายได้รับรู ้ ดังบทเพลง
“ครู ภาษาไทยสอนให้หนูเรี ยงความ ตอนอยู่ ม.สาม ละหนู ยงั จาขึ้นใจ เขียนใน
หัวข้อโตขึ้นอยากเป็ นอะไร ให้เขียนบรรยายมาหนึ่งหน้ากระดาษ
บ่ฮูเ้ ป็ นไงก็ต้ งั แต่ได้เจอกัน ก็เก็บมาฝั นและกล้าบอกเลยว่าใช่ ถ้ามีสิทธิ์ พอจะ
เขียนเรี ยงความส่ งอ้าย จะเขียนบรรยายทุกความในใจที่มี สิ บหน้ากระดาษเอสี่ คงหยุดใจนี้บ่อยู”่
3) เพลงที่แสดงความเป็ นผูห้ ญิงรากหญ้าทั้ง 4 ภาค ที่แสดงถึงลักษณะของ
ผูห้ ญิงชนบทที่มีฐานะยากจน ต้องดิ้นรนต่อสู ้ชีวติ เพื่อให้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ ึน
4) การเลื อกค่ายเพลง ผูว้ ิจยั ได้เลื อกค่ายเพลงของแกรมมี่โกลด์ และค่าย
เพลงอาร์ สยาม เพราะเป็ นค่ายเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัยที่มีนกั ร้องยอดนิยม และเป็ นที่ชื่นชอบของผูฟ้ ั ง
เพลงลูกทุ่ง อันดับ 1 ของเมืองไทย
2.2.2 นาบทเพลงลูกทุ่งที่ได้คดั เลื อกจานวน 82 เพลง มาจัดกลุ่มตามบทบาท
ความเป็ นผูห้ ญิง สามัญใน 4 ภาค และกลุ่ มผูห้ ญิ งที่ มี บทบาทในบทเพลง (ดังภาคผนวก ก และ
ภาคผนวก ข)
2.2.3 นาประวัติของผูป้ ระพันธ์เพลงมาศึกษา (ดังภาคผนวก ค)
2.2.4 วิเคราะห์บทบาทของผูห้ ณิ งสามัญที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
2.2.5 วิเคราะห์แนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
2.2.6 วิเคราะห์ ปั จจัยทางสังคมที่ กาหนดบทบาทของผูห้ ญิง สามัญในเพลง
ลูกทุ่งร่ วมสมัย
2.3 ขั้น เสนอผลการวิ จ ัย ผูว้ ิ จ ัย จะเสนอผลการศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยวิธี พ รรณนา
วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นพร้อมการวิจารณ์
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์บทบาทของผูห้ ญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาบทเพลงลูกทุ่งที่แสดงถึงบทบาทของผูห้ ญิงสามัญ ภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นเพศ
แนวคิดเกี่ ยวกับบทบาทผูห้ ญิง และแนวคิดเกี่ ยวกับสตรี นิยม และนาผลการศึกษามาวิเคราะห์ ใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่ปรากฏ สรุ ปได้ ดังนี้
1. บทบาทของผูห้ ญิงสามัญที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
1.1 บทบาทของผูห้ ญิงด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศ
1.2 บทบาทของผูห้ ญิงที่บูชาความรัก
1.3 บทบาทของผูห้ ญิงในฐานะลูกสาว
1.4 บทบาทของผูห้ ญิงด้านความเชื่อความศรัทธา
1.5 บทบาทของผูห้ ญิงที่ต่อสู ้ชีวติ
1.6 บทบาทของผูห้ ญิงทางเพศสภาวะ
1.7 บทบาทของผูห้ ญิงในฐานะภรรยา
1.8 บทบาทของผูห้ ญิงในฐานะแม่
2. แนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
3. ปัจจัยทางสังคมที่กาหนดบทบาทของผูห้ ญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1. บทบำทของผู้หญิงสำมัญทีป่ รำกฏในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
จากการวิเคราะห์บทบาทของผูห้ ญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์
ภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นเพศ ดังนี้
ควำมเป็ นเพศ (Gender) การที่ สั ง คมก าหนดความเป็ นเพศขึ้ น โดยให้ ผู ้ห ญิ ง
มีคุณลักษณะบางอย่าง และผูช้ าย มี คุณลักษณะบางอย่าง และเชื่ อว่าเป็ นสิ่ งที่เปลี่ ยนแปลงไม่ได้
นาไปสู่ การกาหนดบทบาทหน้าที่ รวมทั้งสถานะสู งต่ าที่แตกต่างกันของคนสองเพศ ผูห้ ญิงอยู่ใน
สภาพเป็ นผูท้ ี่ดอ้ ยกว่า เป็ นผูต้ าม เป็ นผูถ้ ูกกาหนด ในขณะที่ผูช้ ายอยู่ในฐานะที่เหนื อกว่า เป็ นผูน้ า
เป็ นผู ก้ าหนด เช่ น การเชื่ อ ว่า ผู ห้ ญิ ง มี ห น้า ที่ ห ลัก ในการเลี้ ย งลู ก และดู แ ลครอบครั ว น าไปสู่
การที่ครอบครัวไม่สนับสนุ นให้เด็กผูห้ ญิงได้รับการศึกษา โดยเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะไม่ดีนกั
แต่เด็กผูช้ ายจะได้รับการศึกษา เพราะเชื่อว่าผูช้ ายมีหน้าที่ในการเป็ นผูน้ าของครอบครัว เพราะความ
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เชื่ อ นี้ ท าให้ผู ห้ ญิ ง มี สั ดส่ ว นของการไม่ รู้ ห นัง สื อจ านวนมากกว่า ผู ช้ าย และเนื่ อ งจากด้อยทาง
การศึกษารวมทั้งความเชื่ อที่ว่าผูห้ ญิง ไม่มีทกั ษะทางเครื่ องยนต์กลไก ทาให้ผูห้ ญิงส่ วนใหญ่ตอ้ ง
ทางานไร้ ทกั ษะ และได้รับการจ้างแรงงานต่ามากกว่าชาย การเชื่ อว่าผูห้ ญิงเป็ นเพศที่ไม่มีเหตุผล
ไม่สามารถคิ ดอะไรที่ซับซ้อนได้ไม่สามารถคิ ดอะไรในระดับที่ นอกเหนื อจากประสบการณ์ ได้
ไม่สามารถตัดสิ นใจในปัญหาที่สาคัญได้ ทาให้ผหู ้ ญิงไม่ได้รับการสนับสนุนให้สนใจ และไม่ได้รับ
การยอมรับในการเป็ นผูน้ า ไม่ว่าในระดับใด การเชื่ อเกี่ยวกับเรื่ องเพศสัมพันธ์ผูห้ ญิงเป็ นผูร้ องรับ
ไม่สามารถเป็ นผูแ้ สดงและต้องเป็ นสาวบริ สุ ทธิ์ ในขณะที่ ผูช้ ายเป็ นผูท้ ี่ ตอ้ งแสดง ท าให้ผูห้ ญิ ง
ไม่กล้า เสนอหรื อต่ อรองในการใช้เครื่ องมื อคุ ม กาเนิ ด เพราะกลัวถู กมองว่า เป็ นผูห้ ญิ งไม่ดีหรื อ
มี ป ระสบการณ์ ใ นเรื่ องเพศมาก่ อ น ผลที่ ต ามมาคื อ ผู ้ห ญิ ง ต้ อ งแบกรั บ ภาระการตั้ง ท้ อ ง
และรับผิดชอบต่อเด็กที่ไม่ได้ต้ งั ใจให้เกิด หรื อติดโรคทางเพศอื่น ๆ สิ่ งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่ าง ทาให้ผูห้ ญิ งอยู่ในสถานะที่ ด้อยโอกาสกว่าผูช้ ายทั้งทางเศรษฐกิ จ การเมื องและสังคม
ซึ่งจากการศึกษางานของ Michelle Rosaldo (อ้างใน อภิวนั ทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, 2544 : 8) อธิ บายถึง
ความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างผูช้ ายผูห้ ญิ งนั้น เป็ นลักษณะสากล การเชื่ อที่ว่าผูห้ ญิงมี ความ
แตกต่างจากผูช้ ายได้นาไปสู่ สถานะของผูห้ ญิงที่ดอ้ ยกว่าผูช้ าย
สถานะของผูห้ ญิงที่ดอ้ ยกว่าผูช้ าย เช่น ความเชื่ อที่วา่ ผูห้ ญิงเป็ นเพศที่ไม่มีเหตุผลชอบ
ใช้อ ารมณ์ น าไปสู่ ก ารที่ สั ง คมไม่ ย อมรั บ ผู ห้ ญิ ง ให้ เ ป็ นผู น้ า เพราะมี คุ ณ สมบัติ ท างเพศที่ ไ ม่
เหมาะสม หรื อผูห้ ญิ ง เป็ นได้เพีย งกรรมกรในโรงงาน ไม่สามารถเป็ นช่ างเครื่ องยนต์ได้ เพราะ
ผูห้ ญิงถูกมองว่าไม่มีความสามารถทางช่าง ความเชื่อที่วา่ ผูห้ ญิงมีคุณสมบัติทางเพศในการดูแลผูอ้ ื่น
ทาให้ผหู ้ ญิงต้องเป็ นผูร้ ับภาระหลักในการดูแลลูกและคนในครอบครัว
อย่า งไรก็ ต าม สั ง คมได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหลายประการ การเกิ ดและการยอมรั บ
ในเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชน การให้ความสาคัญกับความเป็ นประชาธิ ปไตย การเปลี่ ยนแปลงการผลิ ต
แบบเกษตรกรรมเป็ นอุ ตสาหกรรม ความก้า วหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ผูห้ ญิ งส่ วนหนึ่ งได้รับ
โอกาสทางการศึกษา ผูห้ ญิงได้ทางานนอกบ้านมากขึ้น
จากแนวคิดดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้ใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์บทบาทของผูห้ ญิง
สามัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย จานวน 82 เพลง โดยแยกเป็ นบทบาท สรุ ปได้ 8 บทบาท ดังนี้
1.1 บทบำทของผู้หญิงด้ ำนกำรสร้ ำงอำนำจต่ อรองทำงเพศ
ปั จ จุ บ ัน ผู ้ห ญิ ง มี ค วามเท่ า เที ย มผู ช้ ายในด้า นต่ า ง ๆ สู ง ขึ้ น ทั้ง ด้า นการศึ ก ษา
ด้า นเศรษฐกิ จ ด้า นสั ง คมอย่า งชัด เจน จากบทเพลงลู ก ทุ่ ง ที่ ศึ ก ษาจ านวน 82 เพลง เท่ า ที่ พ บ
มีบทเพลงที่แสดงบทบาทของผูห้ ญิงด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศ จานวน 19 เพลง ได้แก่
เพลงป้ อจายลั้นลา เพลงสาวก๋ าไก่ เพลงหัวใจมีงานเข้า เพลงอะหยังปะล้ าปะเหลือ เพลงแต่งงาน
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กันเถอะ เพลงเธอจะยอมเป็ นของฉันไหม เพลงจะขอก็รีบขอ เพลงบ่กล้าบอกครู แต่หนู กล้าบอก
อ้าย เพลงสาวอีสานรอรัก เพลงสาวภูธร เพลงอยากเปลี่ยนนามสกุล เพลงคนดาใจดี เพลงสาวใต้ใจ
ดี เพลงลู กสาวพ่อขุน เพลงขาดเขาเราอยู่ เพลงคนนี้ แฟนฉัน เพลงไม่อยากใช้แฟนร่ วมกับใคร
เพลงพอแล้ว และเพลงผูห้ ญิงไม่กินหญ้า
บทบาทของผูห้ ญิงด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ผู้หญิง
ที่มีอิสระทำงควำมคิด และผู้หญิงที่เข้ มแข็งและรั กศั กดิ์ศรี ตนเอง บทเพลงลู กทุ่งที่แสดงบทบาท
ของผูห้ ญิ ง ที่ มี อิส ระทางความคิ ด โดยแสดงออกด้า นความรู ้ สึ ก ความคิ ด และเลื อกปลดปล่ อย
พฤติกรรมทางเพศของตนอย่างอิสระ กล้าเปิ ดเผย เลื อกที่จะรักหรื อคบหากับใครก็ได้ตามความพึง
พอใจ ซึ่ งบทเพลงลูกทุ่ง ได้กล่าวถึงบทบาทของผูห้ ญิง 4 ภาค ดังปรากฏในบทเพลง
“อยากบอกว่า ฮัก นะ อยากจะนั่ง มองตา อยากจองเธอมาเป็ นเจ้า ของหัวใจ
อยากบอกว่าพร้อมนะ เธอละว่าได อยากเป็ นอะไร กับป้ อจายลั้นลา”
(ป้ อจายลั้นลา : แคท รัตติกาล)
“จะมี หนุ่ มใด หนอใครที่ ใจยังโสด ใจน้องยังว่างหากสอน ไม่ได้งดมี แฟน
เป็ นสาวก๋ าไก่ หนอใครสนใจจะมาเกี่ ย วแขน คอยรอคนสอนเป็ นแฟน ปั้ นรั ก แขวนหัว ใจ
แป้ นหมุนหนุ นดินขาว ขึ้นบ่าวให้สักคน ให้มาสอนรักหน้ามน ให้มาสอน
รั ก หน้า มน จะรั ก เขาจนล้นใจ ถ้า ได้ม าไว้ข ้า งกาย ถ้า ได้ม าไว้ข ้า งกาย จะติ ดขึ้ นป้ า ย ก๋ า ไก่ ”
(สาวก๋ าไก่ : แคท รัตติกาล)
“ตั้งแต่วนั แรกพบ สบตาเธอ ใจละเมอ เจอละไม ไปซะงั้น ต่อมความรักเริ่ ม
สป๊ าก อย่างทันควัน นี่คืองาน จ็อบใหญ่ ที่ใจเรา
ตื่นขึ้นมา เต้นจังหวะ คิดถึง แค่นิดหนึ่ง เพียงได้เห็น เป็ นสุ ขล้ า บ่ายคล้อย ๆ
นัง่ ใจลอย เป็ นประจาตกตอนค่า ใจก็นงั่ ให้แอบฝัน”
(หัวใจ มีงานเข้า : อาจารี ยา พรหมพฤกษ์)
“อะหยังปะล้ าปะเหลือ เขาเป็ นแค่เพื่อนนี่ หนา เขาโทรมาหาก็ลุกลนฮ้อนใจ
เคอะ เคอะ เขิน เขิน เจอะอีกทีก็ยงั อาย ก็เขามีดีตรงไหน ถึงทาเอาเฮาหน้าแดง
ก็มีปะเลอะปะเต๋ อ ป้ อจายประเทศนี่หนา บ่เกยมีไผจะเข้าตาเลยซักคน ก็
ยอมรับเลย เขานะเหมือนกับมีมนต์ ได้คุยแค่บ่กี่หน หัวใจเฮาแทบละลาย”
(อะหยังปะล้ าปะเหลือ : ลูกตาล อาร์สยาม)
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“จ้องตาก็แล้ว ยิ้มให้ก็แล้ว ไม่ เห็ นมี วี่แววรั ก เปิ ดเผย หน้าตาก็เห็ น หุ่ นทรง
ก็เห็น ไม่เห็นเธอตื่นเต้น เห็นแต่เฉย ทาตีลูกเซ่อซึ มเหม่ออย่างเคย พิโธ่เอ๋ ยน่าราคาญ
จะทายังไงดี เน้อให้เธอตอบรักฉันมา จะทายังไงดี หนา จะได้เธอร่ วมชายคา
บ้าน จนนาทีสุดท้าย ยอมอายยอมให้ประจาน ตะโกนก้องร้องขานจนลัน่ บ้าน อยากแต่งงานกับเธอ”
(แต่งงานกันเถอะ : อาจารี ยา พรหมพฤกษ์)
“เธออ่อนแอทั้งใจ อยากคุยกับใครหรื อเปล่า เธออย่าเก็บความเหงาเอาไว้เลย
ฉันก็เหงาหัวใจ ถูกใครต่อใครเฉยเมย เราต่างคนไม่เคยเป็ นคนสาคัญ
เธอจะยอมเป็ นของฉันไหม ฉันจะได้ยอมเป็ นของเธอ เอาหัวใจมาเจอกัน
ที่ตรงกลาง เธอจะยอมเป็ นของฉันไหม ฉันจะได้ยอมเธอทุกอย่าง ยอมให้เรามีเรา ช่วยกันดูแล
ใจที่เหงาและบอบบาง”
(เธอจะยอมเป็ นของฉันไหม : เอเชียร์)
“จะขอก็รีบขอ อย่ารอให้ถึงปี หน้า ของอื่นนั้นขึ้นราคา แต่ค่าตัวน้องรับรอง
เหมือนเดิม”
(จะขอก็รีบขอ : ฝน ธนสุ นทร)
“บ่กล้าบอกครู แต่หนู กล้าบอกอ้าย อยากเป็ นอะไร บอกให้อา้ ยรับรู ้ อยาก
เป็ นคุณหมอเป็ นพยาบาล อยากเป็ นครู อีกอย่างคือหนู อยากเป็ นแฟนอ้าย
บ่ฮูเ้ ป็ นไงก็ต้ งั แต่ได้เจอกัน ก็เก็บมาฝันและกล้าบอกเลยว่าใช่ ถ้ามีสิทธิ์ พอ
จะเขียนเรี ยงความส่ งอ้าย จะเขียนบรรยายทุกความในใจที่มี สิ บหน้ากระดาษ เอสี่ คงหยุดใจนี้บ่อยู”่
( บ่กล้าบอกครู แต่หนูกล้าบอกอ้าย : เอิ้นขวัญ วรัญญา)
“น้องเป็ นสาวขอนแก่น ยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยูแ่ ดนอีสาน น้องเป็ นสาววัยอ่อน
ได้แต่นอนตะแคงยามเมื่อแลงฝั นหวาน จะมีชายใดไผเดต้องการ จะมีชายใดไผเดต้องการ หมาย
ปองน้องนัน่ แม้ตอ้ งการจะคอย
ใจดวงเดียวที่นอ้ งมีอยู่ เปิ ดประตูให้แล้วดวงใจ พี่อย่ามองว่าน้องต้อยต่า หาก
จะดาก็ดาแต่กาย”
(สาวอีสานรอรัก : ฝน ธนสุ นทร)
“สาวภูธรไม่หลอกใคร รั กแล้วไม่มีสิทธิ์ เปลี่ ยนใจ ลองคบดู ก็ได้ไม่คิดตังค์
ฉันเลี้ยงดูง่ายพูดก็นอ้ ย กินหอยกินปลาผักริ มทาง ชีวติ พอเพียงแบบนี้สองคน ตกลงไหม”
(สาวภูธร : กระดังงา)
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“คบ ๆ กันมานาน ไม่ยอมให้ใช้นามสกุล รักเละชุลมุน ก็พอจะอดทนไหว มารักรัก
เธอจนเกินถอดใจ ทาใจว่าเราจะต้องขาดทุน
คบ ๆ กันมานาน เวลายิง่ ผ่านไปไกล รับรักไปทาไม ถ้ายังไม่กล้าเสนอ ค่าดอง
ฉันยอมให้ผอ่ นนะเธอ แต่เธอต้องยอมยกขันหมากมา”
(อยากเปลี่ยนนามสกุล : แหม่ม พิมานรัมย์)
“เพราะรักคนขาว พี่บ่าวเลยใจช้ า มารักคนดารับรองไม่ช้ าใจ เพราะคาหวานๆ
เลยร้าวรานทรวงใน ลองรักสาวใต้ปากกับใจตรงกัน”
(คนดาใจดี : นุย้ สุ วณ
ี า)
“สาวใต้ นั้นไม่ข้ ีฮก ไม่เคยหักอก ให้ใครชอกช้ า สาวใต้หัวใจน้องเด็ด เสี ยยิ่ง
กว่าเพชร ถึงตัวจะดา อย่าไปเชื่อใครเขาลือ อย่าไปเชื่อใครเขาลือ หลอกไปทาพรื อ พี่บ่าวโดนอา
สาวใต้ไ ม่หวานหรอกพี่ สาวใต้ไ ม่ หวานหรอกพี่ แหลงเป็ นพรรค์น้ ี ไม่ แส
แสร้งทา รับรักชายใดไม่คิดกลับคา ใจเย็นลึกล้ า กว่าน้ าตาปี กว่าน้ าตาปี กว่าน้ าตาปี ”
(สาวใต้ใจดี : แมงปอ ชลธิชา)
“หากเธอชอบฉันให้ดูกนั ที่หวั ใจ สาวราม ฯ คนนี้ ไม่หวัน่ ไหว ไม่ตอ้ งร่ ารวย
หรื อใหญ่โต บีองบีเอ็มเธอไม่ตอ้ งมีให้ขี่โชว์ แค่มอเตอร์ ไซค์กะโปโล แค่น้ ีก็โก้ขอเพียงจริ งใจ
สาวรามค าแหงปากไม่ค่อยแดงไม่แต่ งสี เธอลองเป็ นแฟนฉันดู สิ สาวราม
คนนี้ ไว้ใ จได้ เธอไม่ ต้องกลัวว่า จะแต่ ง ตัวไปอวดใคร เสื้ อยื ดเกงยีน ส์ ก็ ใ ส่ ไ ด้ช อบไหมสไตล์
สาวราม”
(ลูกสาวพ่อขุน : อันดา)
จากบทเพลงที่กล่าวมาทั้งหมด ได้กล่าวถึงผูห้ ญิงที่มีอิสระทางความคิด กล้าที่จะ
เปิ ดเผยกับ ผู ้ช ายถึ ง ความต้อ งการของตน จะเห็ น ว่ า ผู ้ห ญิ ง มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพทางความคิ ด และ
การตัดสิ นใจในการเลือกคู่ครองและเริ่ มต้นชีวติ ใหม่อย่างอิสระด้วยตนเอง และแสดงความเท่าเทียม
ของผูห้ ญิงกับผูช้ ายในการก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน
ผู้หญิงที่เข้ มแข็ งและรั กศั ก ดิ์ ศรี ต นเอง ทุ ก วันนี้ ผูห้ ญิ ง ไทยได้พ ลิ ก ผันบทบาท
ตัวเอง จากอดีตที่เคยอยูก่ บั เหย้าเฝ้ากับเรื อน เพื่อทาหน้าที่ของภรรยา และแม่ในการดูแลสามีและลูก
ไม่ให้ขาดตกบกพร่ อง แต่ในปั จจุ บนั การทาหน้าที่แม่บา้ นอย่างเดี ยว อาจทาให้ความเป็ นอยู่ของ
สมาชิ กในครอบครั วไม่ สมบู รณ์ นั่นคื อ อาจส่ ง ผลต่ อความเป็ นอยู่และความสะดวกสบายที่ พ่ ึ ง
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จะได้รับตามสภาพของสังคมทัว่ ไป โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ทาให้ผูห้ ญิงต้องเข้มแข็ง
และอดทน
บทเพลงลูกทุ่งที่นามาศึกษาเท่าที่พบ ปรากฏในผูห้ ญิงภาคกลาง และผูห้ ญิงภาคใต้
ที่มีความเข้มแข็ง อดทน เมื่อเจอกับปั ญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่ องความรัก ผูห้ ญิงจะมีความเด็ดเดี่ยว
รักศักดิ์ศรี ตนเอง ดังปรากฏในบทเพลง
“ลาบากลาบนต้องทนหนักกว่า เมื่ อก่ อน ทุ่ม เทไม่ กินไม่ นอน ยิ่งกว่าละคร
เรื่ องยาว เคยอยูส่ บายก็กลายแค่เป็ นเรื่ องเก่า เพราะคนที่เคยรักเรา เขาไปกับคนหน้าใหม่
วันนี้ขาดเขาแต่เราต้องอยู่ ให้คนเขาดูวา่ เรายิม้ ได้ ไม่มีคนอย่างเขาไม่เท่าไหร่
เคยเสี ยน้ าตาก็คิดว่ารับกรรมมา เพียงเวลาไม่นานวันหนึ่งต้องหาย”
(ขาดเขาเราอยู่ : กุง้ บุศยมาศ)
“คนนี้แฟนฉัน รักกันมาก่อนเธอ เธอก็พ่ งึ มาเจอ รี บถอยไปเสี ยดีกว่า เธอมัน
ไม่ใช่นางเอก เธอเป็ นแค่ตวั อิจฉา อย่าเสี ยเวลาบีบน้ าตาอยูเ่ ลยได้ไหม
มาทางไหนให้เธอกลับไปทางนั้น ตื่นจากความฝัน ยอมรับความจริ งให้ได้
เธอเองก็หน้าตาดี คงมีคนเอาใช่ไหม อย่าเลยอย่าแย่งเขาไป ยังไงฉันก็ไม่ยอม”
(คนนี้ แฟนฉัน : นุย้ สุ วณ
ี า)
“นับจากวันนี้ เธอไม่ตอ้ งลาบากใจ เธอรักเขามากใช่ไหม ไปเลยไม่ตอ้ งห่วง
ฉัน จะไม่โทษเขา ที่เธอเข้าไปพัวพัน เมื่อตัวเธอเลือกแบบนั้น อย่าปล่อยให้มนั ค้างคา
บอกเลยว่าฉัน ไม่ขอใช้แฟนร่ วมกันกับใคร มันรับไม่ไหว จบ จบกันไปเสี ย
ยังดีกว่า เธออย่าจับปลาสองมือ อย่ามัวแต่ย้อื เวลา อยากบอกคาเดียวเลยว่า ฉันขอยกเธอให้เขา”
(ไม่อยากใช้แฟนร่ วมกับใคร : นุย้ สุ วณ
ี า)
“ทิ้งฝันอันเคยแสนหวาน กับคน คนนี้ แม้มนั จะนานนับปี ก็ดีกว่าทนทุกข์ไป
เคยรักมากจึงเสี ยใจมาก จาจากอยากจะทาใจให้ได้ ทบทวนอีกครั้ง ชัง่ ใจอีกหน เจ็บจนล้นจนอยาก
หนีให้ไกล
พอแล้วพอ พอแล้วพอ พอแล้วใจเอ๋ ยใจเรา ไปรักคนไม่รักเรา มีแต่ความช้ า
ช้ าใจ เปลี่ยนตัวเองให้เป็ นคนใหม่ กัดฟันฝื นให้เดินไปได้ ความผิดหวังครั้งนี้ ขอจาจนตาย”
(พอแล้ว : บิว กัลยาณี )
“ผูห้ ญิงไม่กินหญ้า ผูห้ ญิงไม่ใช่ควาย จาใส่ กะโหลกไว้ซะ ผูช้ ายหลายใจอย่าง
เธอ อย่าคิดว่าฉันกินหญ้า เธอไม่ตอ้ งมาตีหน้าเซ่อ ฉันยังจาติดตาเสมอ เธอเลวยังไง
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อโหสิ กรรม ที่ทาร้ายฉันวันนั้น แต่ไม่มีวนั ที่ฉนั จะยูเทิร์นใจ เมื่อรู ้วา่ เธอเป็ น
นรก แล้วใครจะโง่กลับไป ขอโทษผูช้ าย ไม่ไร้เท่าใบพุทรา”
(ผูห้ ญิงไม่กินหญ้า : ณริ นทร์ ทิพย์ อาร์สยาม)
1.2 บทบำทของผู้หญิงที่บูชำควำมรั ก บทบาทผูห้ ญิงที่บูชาความรัก คือ ผูห้ ญิง
ที่เทิดทูนและมัน่ คงในความรัก สามารถทาทุกอย่างไม่วา่ จะเป็ นการแก้ปัญหาให้กบั คนรัก การรอ
คอยคนรัก หรื อแม้แต่การเสี ยสละเพื่อคนที่ตนรัก โดยไม่คานึงว่าผลที่ตามมาจะเป็ นอย่างไร
ผูห้ ญิ ง ในสั ง คมชนบทค่ อนข้า งจะมี เสรี ภาพในการเลื อกคู่ ค รอง แต่ ต้องท าให้
ถูกต้องตามจารี ตประเพณี กล่าวคือ จะต้องมีขอบเขตจากัด ไม่ให้กระทาสิ่ งใด ๆ ที่เป็ นการ “ผิดผี”
อย่า งเด็ดขาด ส่ วนการเลื อกคู่ค รองนั้น พบว่ามี บทเพลงที่ ส ะท้อนถึ ง สิ ทธิ เสรี ภาพในการเลื อก
คู่ ค รองของผู ห้ ญิ ง อย่า งชัด เจน ซึ่ งอาจเป็ นด้วยเหตุ น้ ี ที่ ท าให้ ผู ห้ ญิ ง ในบทเพลงล้วนมี บ ทบาท
ที่แสดงออกในลักษณะการบู ชาความรัก แม้ว่าสังคมจะมีกรอบหรื อกฎเกณฑ์ดา้ นอื่ น ๆ สาหรั บ
ใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกคู่ครองของผูห้ ญิงก็ตาม
จากการศึกษาบทเพลงลูกทุ่งเท่าที่พบ มีบทเพลงที่แสดงบทบาทของผูห้ ญิงที่บูชา
ความรักจานวน 14 เพลง ได้แก่ เพลงไว้อาลัยสายลม เพลงอยากพับแผ่นฟ้า เพลงเก็บรักที่ปลายรุ ้ง
เพลงลื มกันแล้วกา เพลงไกล๋ ตวั๋ เพลงคอยพี่ ที่สุ โขทัย เพลงอสงไขย เพลงไม่ เคยตายไปจากใจ
เพลงเหตุผลที่ทนเจ็บ เพลงสาวสวนยาง เพลงรอหนุ่มตาปี เพลงยอมจานนฟ้ าดิน เพลงรักสามเศร้า
เราสามคน และเพลงที่หนึ่งไม่ไหว
บทบาทของผู ้ห ญิ ง ที่ บู ช าความรั ก มี อ ยู่ 2 ลัก ษณะ คื อ ผู้ ห ญิ ง ที่ บู ช ำควำมรั ก
ด้ วยกำรรอคอย และผู้หญิงทีบ่ ูชำควำมรักด้ วยกำรเสี ยสละ
ผู้ หญิ งที่ บู ช ำควำมรั ก ด้ ว ยกำรรอคอย จากการศึ ก ษาบทเพลงลู ก ทุ่ ง ได้แ สดง
บทบาทของผูห้ ญิ ง ที่ ม นั่ คงในความรั ก เพราะสั ง คมได้กาหนดให้ผูห้ ญิ งเป็ นคนรั ก เดี ยวใจเดี ย ว
ยึดถื อคาพูดและคาสัญญาเป็ นที่ต้ งั เมื่อคนรักต้องจากไกล และไม่กลับมาทาให้ฝ่ายหญิงต้องรอ
คอยด้วยความหวัง ดังปรากฏในบทเพลงลู กทุ่งที่ แสดงบทบาทผูห้ ญิงภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาค
อีสาน และภาคใต้
“เหมือนเคยอยูต่ รงนี้ เหมือนเคยมีวนั นั้น วันที่จูงมือกันด้วยความเข้าใจ แล้วแค่
เพียงไม่นานมันก็ลบเลือนหาย ดังไม่เคยพบเจอ
เหลือเพียงแค่คนเหงา และเงาแห่งความหลัง กอดคารักที่เคยได้ฟังจากเธอ
เหมือนทุกสิ่ งสวยงาม เป็ นเพียงความพร่ าเพ้อ เธอนั้นไร้ตวั ตน”
(ไว้อาลัยสายลม : แคท รัตติกาล)
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“อยากพับแผ่นฟ้ าเข้ามาซักครึ่ ง ให้ความคิดถึงไม่เหนื่ อยเกิ นไป ในการตาม
หาเธอที่เคยเคียงใกล้ แต่วนั นี้อยูไ่ กลกันสุ ดสายตา”
(อยากพับแผ่นฟ้า : ธีราพร บุญพรหม)
“ห่ มความรักด้วยแสงจันทร์ ห่ มความฝันด้วยแสงดาว ในยามที่หวั ใจเรา แยกทาง
เพราะต่างจุดหมาย เมื่อฉันไม่มีเธอ ฉันก็ไม่เคยมีใคร ยังเก็บความรักเอาไว้ เพื่อคอยเธอที่ปลาย
รุ ้งนัน่ ”
(เก็บรักไว้ที่ปลายรุ ้ง : ธีราพร บุญพรหม)
“แหมอ้ายมี มีไผแตนตี้ตวั น้อง อาการมันฟ้ อง ฟ้องว่าน้องกาลังถูกทิ้ง ลืมกัน
แล้วกา อูม้ าหื้ อฮูค้ วามจริ งว่าแม่หญิงตี้ฮบั สายเป๋ นไผวันนั้น
ถิ่นเวียงพิงค์ ลาน้ าปิ งภูดอย สองเฮาเกยเกี่ยวก้อยเตียวตางโตยกัน ยีเ่ ป็ งผ่านมา
ฝากลมพาพัดใจอ้ายนั้นหากยังมีกนั ลางานปิ๊ กบ้านบ่ได้กา”
(ลืมกันแล้วกา : ธีราพร บุญพรหม)
“ไกล๋ ตวั๋ น้องบ่กลัว๋ เต้าไกล๋ ใจ๋ ไกล๋ เต้าใดซ้ าเหงาใจแต้วา่ ก็อา้ ยคนดีสัญญาว่า
จะปิ๊ กมา สี่ ปี่ตังหน้าจะปิ๊ กมาหากัน
เหง๋ าตัว๋ น้องบ่กลัวเต้าเหงาใจ๋ เหงาทรวงในมันเหน็บหนาวใจแต๊วา่ ขออ้ายคน
ดีบ่ดีลืมเน้อสัญญา ขะใจ๋ ปิ๊กมาน้องยังคอยท่าอ้ายมาบ้านเฮา”
(ไกล๋ ตวั๋ : อ้อม รัตนัง)
“ฉันคอยทุ ก ปี ที่ สุโขทัย เผาเที ย นเล่ นไฟ แต่ แล้วก็ ต้องรอเก้อ เฝ้ าแต่ ใ ฝ่ ฝั น
นับวันคอยเจอ ฉันรอพบเธอที่สุโขทัย”
(คอยพี่ที่สุโขทัย : พรพรรณ วนา)
“ปล่อยความคิดถึงปลิวไปในอากาศ ล่องลอยหัวใจสะอาด ปล่อยไปแสนไกล
กรุ่ นกลิ่นบุหงา พัดมาด้วยรักจากใจ เพียงหวังให้ถึงใคร คนที่รอคนนั้น
ฝากเป็ นเพลงให้ลอยเล่นลมไป ล่องลอยผ่านไปถึงเธอ แม้จะเนิ่นนานยังรักเธอ
ตราบนานอสงไขยเวลา”
(อสงไขย : หญิง ธิติกานต์)
“ลืมอ้ายบ่ได้จริ ง จริ ง จาทุกสิ่ งเอาไว้ในใจ ภาพสวยงาม เราสองร่ วมทาจาได้
รักหอมหวาน เหมือนอ้อยตาลฝังใจ แม้ไร้เงาอ้ายเคียงใจก็ตาม

38
เป็ นจัง่ ได๋ อ้ายยังเป็ นหนึ่ งเสมอ ทุกวันฝันเพ้อ ละเมอคิดฮอดแต่อา้ ย ผูห้ ญิงคน
นี้จงรักภักดีไม่มีแหนงหน่าย ยืนยันได้เลย อ้ายไม่เคยตายไปจากหัวใจ ฮักอ้าย ฮักอ้าย หมดใจฮูบ้ ่”
(ไม่เคยตายไปจากใจ : จินตหรา พูนลาภ)
“มื่อใด๋ หนออ้ายจะพอเห็นว่ารู ปหล่อก็แจกฮักเรื่ อยไป อ้ายบ่เคย ถนอมน้ าใจ
ทาน้องร้องไห้จนจมบ่น้ าตา
จากนี้ คงได้แค่รอเส้นทางรักต่อคงได้แค่ภาวนา สาธุเด้อให้อา้ ยเห็นหน้า
หวนคืนกลับมา ฮักน้องคนดี สาธุเด้อ ให้อา้ ยเห็นหน้าหวนคืนกลับมาฮักเดียวใจเดียว”
(เหตุผลที่ทนเจ็บ : ต่าย อรทัย)
“ทะเลยังใส หาดทรายยังขาวพี่บ่าวรู ้ไหม ไปเรี ยนอะไร หลายปี ไม่ส่งข่าวมา
หรื อสาวบางกอกมัดใจจนลืมสัญญา ปล่อยสาวสวนยางแลหา หลายปี พี่ไม่คืนคอน”
(สาวสวนยาง : เจี๊ยบ เบญจพร)
“ เหงาใจจัง ความหวังริ บหรี่ รอหนุ่ มตาปี ยังไม่ กลับมา ลื มได้ลง หนอค าสั ญญา
พี่บ่าวจ๋ า ลืมน้องได้ลง”
(รอหนุ่มตาปี : เจี๊ยบ เบญจพร)
ผู้หญิงที่บูชำควำมรั กด้ วยกำรเสี ยสละ บทเพลงกล่ าวถึ งผูห้ ญิ งภาคกลางที่ บูชา
ความรักด้วยการเสี ยสละ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความรัก ฝ่ ายหญิงเป็ นสาวชนบทที่ฐานะยากจนเข้ามา
ทางานในเมืองหลวง ส่ วนฝ่ ายชายมีฐานะที่ร่ ารวย ทั้งคู่รักกัน แต่ถูกกี ดกันห้ามปราม เพราะฝ่ าย
หญิงมีฐานะที่ต่ากว่าทั้งด้านครอบครัว การศึกษา และอาชี พ ฝ่ ายหญิงจึงต้องจากไป เพื่อให้คนที่รัก
มีความสุ ข ดังปรากฏในบทเพลง
“พอใจแล้วใช่ไหมฟ้าดิน ที่ได้เห็นว่าคนต้อยต่า มันต้องเจ็บต้องช้ า ต้องน้ าตา
ตก โลกใบนี้มีคนมากมาย ทาไมต้องเป็ นเราสองคน ยอมจานนให้แล้ว หวังว่าคงพอใจ
ก่ อนถนนของเราแยกกัน ก่ อนความฝั น ของเราสิ้ น ลง แค่ อยากพบกับ เธอ
สักหน สบตาอีกครั้งแค่ให้ฉนั ได้บอกเธอสักคา พูดในวันที่จาต้องจาก อยากให้รู้วา่ รักเธอมาก และ
จะรัก รักตลอดไป เกิ ดชาติน้ ี แค่ได้พบเจอ เกิ ดชาติหน้า ค่อยฝั นกันใหม่ วันนี้ ใจสลาย ยอมจานน
ให้ฟ้าดิน แยกเราไกลกัน”
(ยอมจานนฟ้าดิน : หญิง ธิติกานต์)
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นอกจากนี้ ยงั พบบทบาทของผูห้ ญิงที่ยอมเสี ยสละในเรื่ องของความรัก เพราะ
ความรั กที่ ได้มานั้นไม่ถูกต้อง เมื่ อรู ้ ว่าตัวเองเป็ นบุ คคลที่ สาม ก็เป็ นฝ่ ายยอมเสี ยสละ โดยไม่คิด
จะแย่งชิ ง และขอเป็ นฝ่ ายยุติความสัมพันธ์ ดงั กล่ าว และขอยุติความสัมพันธ์ ดงั กล่ าว ดังปรากฏ
ในบทเพลง
“ลูกผูห้ ญิงด้วยกัน ฉันรู ้วา่ ช้ าแค่ไหน หากได้รู้ มีใครเป็ นมือที่สาม ฉันคงเป็ น
คนต้องไป ถึงแม้มนั จะถลาลึกไปก็ตาม เมื่อเขาพูดขนาดนั้น ฉันก็ยนิ ดี
ก็ ค งต้อ งยอม ยอมรั บ กับ ความเป็ นจริ ง ไม่ คิ ด แย่ง ชิ ง ของใคร ไร้ ศ ัก ดิ์ ศรี
รักสามเศร้า เราสามคน จบลงด้วยดี หยุดใจไว้แค่ตรงนี้ เพื่อความสบายใจ”
(รักสามเศร้าเราสามคน : หญิง ธิติกานต์)
“ฉันรู ้ตวั ดี ว่าฉันไม่มีความหมาย ให้เธอสนใจ จะเทียบอะไรกับเขา คนที่เธอ
ห่วง หมดใจเธอคือเขา ฉันรู ้และขอยอมลาโดยดี
ขอแค่มีเธอ ให้ฉนั ไว้เพ้อและแอบซึ้ ง ไม่ตอ้ งที่หนึ่ง แค่ขอรักเธอในแบบเขา
เก็บไว้ในใจ เผื่อว่าเวลาเหงา ฉันขอมีเธอไว้คิดถึงก็พอ”
(ที่หนึ่ งไม่ไหว : หญิง ธิ ติกานต์)
1.3 บทบำทของผู้หญิงในฐำนะลูกสำว
บทบาทของผูห้ ญิงในฐานะลูกสาวนั้น ปรากฏในลักษณะของผูห้ ญิงที่อยูใ่ นกรอบ
ของความถูกต้องเหมาะสม เป็ นที่ยอมรับในสังคม จากบทเพลงลูกทุ่งที่ได้คดั เลือกมาศึกษา ปรากฏ
บทบาทของผูห้ ญิงในฐานะลูกสาว จานวน 12 เพลง ได้แก่ เพลงเปิ ดใจสาวแต เพลงเย็บจักรถักฝัน
เพลงกาสะลองสาวน้อยเวียงพิงค์ เพลงเพื่อแม่ เพลงสัญญากับใจ เพลงคิดถึงแม่ เพลงสะตอพลัดถิ่น
เพลงสาวรามยามเย็น เพลงสาวนุ ้ยไม่ลืม เพลงสะตอรอเธอ เพลงกาลังใจจากแดนไกล และเพลง
บัณฑิตกรี ดยาง บทบาทของผูห้ ญิงในฐานะลูกสาวมี อยู่ 2 ลักษณะ คือ ลูกสำวที่อยู่ในโอวำทของ
พ่ อแม่ และลูกสำวมีควำมกตัญญูต่อพ่ อแม่
ผู้ ห ญิ ง ในฐำนะที่ เ ป็ นลู ก สำวที่ อ ยู่ ใ นโอวำทของพ่ อ แม่ ควรมี ค วามอ่ อ นน้อ ม
ถ่อมตน แสดงความเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ หรื อปฏิบตั ิตามที่พอ่ แม่แนะนา ดังปรากฏในบทเพลง
“ตั๋วน้องเป็ นสาวรุ่ นราวเอ๊ า ะๆ หุ่ น ฮ่ า งก็ เหม๊ า ะบ่ า วมาเก๊ า ะมาต๋ อ ม อี่ แ ม่
น้องขาง เปิ้ นตึงบ่ยอม ถึงไผมาต๋ อมตึงบ่ฮ้ือใกล้ ไผบ่ได้หยุบ๊ ไผบ่ได้ก๋ า คงบ่ได้หลา ไป๊ เป๋ นลูกไป๊
น้องแตคนงามมาขอยก อะมือไหว้ บ่าวเหนือบ่าวใต้อด๊ เอา”
(เปิ ดใจสาวแต : กระแต อาร์ สยาม)
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ส าหรั บ ความกตัญ ญู ก ตเวที ต่ อ พ่ อ แม่ ถื อ เป็ นค่ า นิ ย มที่ ส าคัญ ของคนไทย
ซึ่ ง คาดหวัง ให้ผูห้ ญิ ง ในฐานะลู กสาวต้องปฏิ บ ตั ิ เช่ นเดี ย วกันกับ หน้า ที่ ของลู ก ชาย แต่ ค่ า นิ ย ม
ดังกล่าวจะเข้มงวดในลูกสาวมากกว่าลูกชาย เพราะลูกชายสามารถบวชเป็ นพระภิกษุ ซึ่ งถือว่าเป็ น
การทดแทนพระคุ ณพ่อแม่ ดังนั้น การดู แลปรนนิ บตั ิ พ่อแม่ จึ งกลายเป็ นหน้าที่ สาคัญของผูห้ ญิ ง
ที่ ต้อ งแสดงความกตัญ ญู จากบทเพลงกล่ า วถึ ง ผูห้ ญิ ง 4 ภาค ได้แ สดงความกตัญญู ต่ อพ่อ แม่
ซึ่ งผูห้ ญิงภาคเหนื อและผูห้ ญิงภาคอีสาน แสดงความกตัญญู ต่อพ่อแม่ดว้ ยการดู แลเลี้ ยงดู ผูห้ ญิง
ภาคกลางแสดงความกตัญญูดว้ ยการทาความดี ส่ วนผูห้ ญิงภาคใต้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ดว้ ย
การตั้งใจศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จนสาเร็ จ ดังปรากฏในบทเพลง
“ยามใดใจท้อ ก็ก๊ ึ ดถึ ง คนบ้านนา ขาดแคลนข้า วปลา ขาดยาเวลาเจ็บป่ วย
ฉันคือความหวังข้างหลังกาลังรอจ้วย แม้นโชคอานวยจ้วยตวยเฮาคงสบาย
เก็บร้อยเป็ นปั นส่ งเลี้ยงตางบ้านอิ่มข้าว เหลือสิ บเหลือซาว เอาจ่อมออมสิ น
ออมเซฟ คงบ่เกินฝัน สักวันฉันมีเงินเก็บ จะซื้ อเสื้ อตี้เย็บไปฝากหื้ อแม่สักตัว”
(เย็บจักรถักฝัน : แคท รัตติกาล)
“เมืองกว้างใหญ่ มีจุดหมายที่ใจต้องการ ทุ่มเทด้วยความรักด้วยแรงใจที่มี
ผ่านคืนวันที่แสนลาบาก ด้วยความรักในใจลูกนี้ บอกตัวเองว่าต้องได้ดี จึงมีวนั นี้จนได้”
(กาสะลองสาวน้อยเวียงพิงค์ : ธีราพร บุญพรหม)
“เพื่อแม่ลูกขอสัญญาทาได้ เพื่อแม่สุขใจสุ ขกายด้วยลูกนาหนุ น ขอทาความดี
เทิดพระคุณ เพื่อแม่อิ่มบุญอิ่มพระคุณที่ลูกบูชา”
(เพื่อแม่ : คัทลียา มารศรี )
“จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี เอ่ยถ้อยคานี้ ต่อหน้าแม่พ่อวันจาก สาบานผ่านฟ้ า
สัญญาต่อดินถิ่นรัก ก่อนลามาสู ้งานหนัก ปั กหลักสร้างตัวเมืองไกล
เหนื่ อยยากเพียงไหนย้ าใจให้ทน ลาบากเหลื อล้นอยู่ใต้ชายคาเมืองใหญ่ หลาย
คราวอ่อนล้า หลับตาเห็นความยากไร้ หนี้สินภาระยิง่ ใหญ่ รอให้กลับไปไถ่ถอน”
(สัญญากับใจ : เอิ้นขวัญ วรัญญา)
“เหม่อมองฟ้ าทุ กคราต้องน้ าตาร่ วง ห่ วงสุ ดห่ วงแม่จ๋าเป็ นอย่างไร ต้องจากลา
บ้านนามาแสนไกล เป็ นอย่างไรแม่จ๋า คิดถึงจัง
อยูล่ าพังบางครั้งใจไหวหวัน่ คาแม่น้ นั ย้าเตือนมิให้ใจท้อ ลาบากเพียงไหนบอก
ใจให้เฝ้ารอ วันใดเก็บเงินได้พอ แม่จ๋าจะกลับบ้านเรา”
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(คิดถึงแม่ : จัก๊ จัน่ วันวิสา)
“แลหวันลับ ฟ้ า แลนกกากลับ รั ง ใจลู ก เลยัง ไม่ ส มหวัง จะไม่ คื นฝั่ ง อันดา
เปรี ยบดัง่ ลูกนก พึ่งผกผินขึ้นฟ้า ข้ามน้ า ข้ามป่ า เข้ามาอยูก่ รุ ง
ตัวดาคล้ า หมอง บ่ อยครั้ งถู ก มองหมางเมิ น ว่า เหม็นสะตอเหลื อเกิ น ชี วิ ต
หกเหินดัง่ หนังลุง ลาป่ าสะตอมาขอสบการณ์เมืองกรุ ง หวังหลบไปหา ป้ า ลุง แม่ พ่อ ที่รอคอยฉัน”
(สะตอพลัดถิ่น : เจี๊ยบ เบญจพร)
“คิดถึงปั กษ์ใต้ ไม่ได้หลบไปนานเต็มที พ่อจ๋ าแม่จ๋าคงสบายดี นุ ้ยอยู่ทางนี้
แม่ไม่ตอ้ งห่ วง แค่เหงานิ ดหน่อย หวังเหวิด ใจลอยอยูก่ ลางเมืองหลวง มองรู ปพ่อแม่ให้ชื่นทรวง
ก็หายเหงาได้ไปหลายวัน
สาวรามใจแกร่ งจะขอแข่งกับความอ้างว้าง สาวรามซะอย่าง ใจชัวร์ ไม่กลัว
ไม่ถอยสาวรามคนนี้รู้ดียงั มีคนคอย พ่อแม่รอหน่อย นุย้ ไม่ทาให้ผดิ หวัง”
(สาวรามยามเย็น : บิว กัลยาณี )
“จากบ้าน น้องมาร่ าเรี ยน เฝ้าคอยพากเพียร เพื่อการศึกษา เรี ยนจบจะกลับไป
พัฒนา ไม่ลืมสัญญา ที่ไว้ให้กนั ”
(สาวนุย้ ไม่ลืม : อันดา)
“ว่าอยู่ไกลล่ ะหัวใจห่ วงหา ฝากกลอนโนห์รา เป็ นกาลังใจให้เธอ จงตั้งใจ
เล่าเรี ยนศึกษา แขบหลบกลับมา ยังมีคนท่าคอยเจอ”
(สะตอรอเธอ : อันดา)
“จากถิ่ นทิ้งฐานมาไกล สิ่ งหนึ่ งย้ า ความทรงจา ก่ อนเคยรั บ คากับ แม่เอาไว้
ไม่ลืมเลือน เรี ยนจบแล้วหลบไปบ้าน เอาปริ ญญาไปเยือน ผ่านวันพ้นเดือนมาเกือบสี่ ปี
เห็นเสื้ อครุ ยอยูร่ าง ๆ อยากไปถึงฝั่งฝันซักที แต่วนั นี้ยงั ต้องสู ้ทนต่อไป”
(กาลังใจจากแดนไกล : บิว กัลยาณี )
“ชุ ดครุ ย ที่ นุ้ย ได้ใ ส่ พร้ อมใบปริ ญญาที่ ถื อ ทั้ง ช่ อดอกไม้เต็ม มื อ ในวันจบ
การศึกษา วันที่แม่รอพ่อหวัง สมดังใจปรารถนา จนนุย้ ได้รับปริ ญญา ให้พอ่ แม่มาชื่นใจ
ชุ ดครุ ยที่นุ้ยได้ใส่ คือความภูมิใจหนักหนา เช็ดเหงื่ อปนด้วยน้ าตา ที่มนั ไหล
มาตื้นตัน จะจดจาวันนี้ ตราบชัว่ ชีวอี ีกวัน และจะไม่ลืมวันวาน ที่พอ่ แม่น้ นั ทุ่มใจ”
(บัณฑิตกรี ดยาง : นุย้ สุ วณ
ี า)
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1.4 บทบำทของผู้หญิงด้ ำนควำมเชื่ อควำมศรัทธำ
จากบทเพลงลู ก ทุ่ ง ที่ ศึ ก ษา ได้ก ล่ า วถึ ง บทบาทของผูห้ ญิ งด้านความเชื่ อ ความ
ศรัทธา แสดงให้เห็นถึงอิทธิ พลของศาสนาที่มีส่วนในการกาหนดกรอบพฤติกรรมของผูห้ ญิง ทั้งนี้
เพราะมี ศี ล ธรรมเป็ นเครื่ องมื อในการชี้ ถู ก หรื อผิดของพฤติ ก รรมที่ ป รากฏได้อย่างชัดเจน และ
บทเพลงลู กทุ่งที่ ปรากฏบทบาทของผูห้ ญิงด้านความเชื่ อความศรัทธา มีจานวน 11 เพลง ได้แก่
เพลงเลื อกฮักบ่ได้ เพลงแฟนเพื่อนบ่เหมือนแฟนเฮา เพลงที่รักเรารักกันไม่ได้ เพลงน้องทาบาป
บ่ลง เพลงเลื อกคาว่าเจ็บเก็บไว้คนเดี ยว เพลงคนเหงาที่ เข้าใจเธอ เพลงน้องมาทีหลัง เพลงบน
เจ้าแม่ เพลงสาวหละปูน เพลงรอพี่ที่นครพนม และเพลงอย่าลืมสัญญาใจ
บทบำทของผู้ หญิ งด้ ำ นควำมเชื่ อ ควำมศรั ทธำ มี ค วามเชื่ อ อยู่ 2 ลัก ษณะ คื อ
ควำมเชื่ อทำงศำสนำ และควำมเชื่ อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
บทบำทของผู้หญิงที่มีควำมเชื่ อทำงศำสนำ ปรากฏบทบาทในลักษณะของผูห้ ญิง
ถื อเอาศาสนาเป็ นที่ ยึ ดมัน่ ทางจิ ตใจ มี ค วามเชื่ อในเรื่ องบาป บุ ญ กรรม รู ้ จกั ผิด ชอบชั่ว ดี จาก
บทเพลงได้พบบทบาทของผูห้ ญิงภาคเหนือ ผูห้ ญิงภาคกลาง และผูห้ ญิงภาคอีสานที่มีความเชื่อใน
เรื่ องของบาป บุญ กรรม ดังปรากฏในบทเพลง
“ได้แค่คิดกึ๊ดไปเองแอบหลงรักเขาข้างเดียว อยากใกล้ชิดคิดข้องเกี่ยว แต่เธอมี
คนร่ วมทาง ได้แค่คิดกึ๊ดไปเอง อยากมีเธออยูเ่ คียงข้าง แต่มองดูปลายทาง ระยะทางเป็ นไปไม่ได้
เป็ นเพราะฟ้ าที่ลิขิตฮักด้วยน้ าตา จึงมิได้นาพาวาสนาได้ครอบครอง ถ้าเลือก
ฮักได้ คงจะไม่เลือกเป็ นที่สอง จะไม่เป็ นตัวสารอง จะบ่ฮกั คนมีเจ้าของ จะครอบครองเธอทั้งหัวใจ”
(เลือกฮักบ่ได้ : ดรี ม ศุภกานต์)
“ก็รู้ตวั ดี ว่าแฟนเขา บ่ใจ้แฟนเฮาท่องเอาไว้ อยากกอดแค่ไหน อยากซึ้ งเต้าใดก็
ห้าม เพื่อนฮักวางปลาย่างเอาไว้ ถึงหิ วเต้าใดก็ไม่ทา เฮาเจ็บเฮาช้ า อย่าทาเพื่อนปวดร้าว
ห่ าง ห่ างจากเขา เอาถ่านไปไกลเชื้ อไฟ หมัน่ จาเอาไว้แฟนเพื่อนบ่เหมือนแฟน
เฮา จะไปกินข้าวไปผ่อหนัง ข้างกายมันว่างเปล่า ก็ยงั ดีกว่าเฮาไปแย่งใคร”
(แฟนเพื่อนบ่เหมือนแฟนเฮา : แคท รัตติกาล)
“ชาติน้ ี ที่รักเราคงรั กกันไม่ได้ เพราะว่าหัวใจของเธอนั้นมี เจ้าของ ฉันต้อง
สะอื้น กล้ ากลืนแต่น้ าตานอง ไม่อาจจะเรี ยกร้องให้เธอนั้นมาเคียงใกล้
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ชาติน้ ี ที่รักเราคงรักกันไม่ได้ แม้วา่ หัวใจของเรารักกันยิ่งนัก เพราะเธอมีคู่อยูแ่ ล้ว
เธออย่ามารัก แม้หากชาติหน้ามีรักขอเป็ นคนรักคนแรกของเธอ”
(ที่รักเรารักกันไม่ได้ : ฝน ธนสุ นทร)
“ลูกไร้เดียงสาภรรยาก็น่าฮัก น้องบ่อยากเป็ นผูท้ าให้ร้างรา อ้ายฮักแท้รู้แก่ใจ
ตลอดเวลา เราเจอะกันช้าจึงได้แต่หาทางบ่ลง
ทาบ่ลง น้องทาบาปบ่ลง เฮ็ดบ่ลง น้องเฮ็ดบาปบ่ลง หยุดเถิดหนาอ้ายอย่ามาพะวง
ชาติน้ ีคงได้แค่เป็ นชูท้ างใจ”
(น้องทาบาปบ่ลง : เอิร์น สุ รัตน์ติกานต์)
“เมื่อได้รู้วา่ อ้อมกอดเขา มีคนเป็ นเจ้าของเหมือนกัน เป็ นเพื่อนรักของฉัน ฉันควร
ทาอย่างไร ตอบคาถามกับหยาดน้ าตา เพื่อนกับแฟนฉันจะเลือกใคร ก็ได้ยนิ เสี ยงใจกระซิบเบาเบา
ว่าเพื่อน”
เราก็เหมือนกับคนสองคนกาลังจมน้ า กลางทะเลหัวใจ ถ้าใครสักคนต้องไป
ฉันเอง ขอเลื อกค าว่า เจ็บ มาเก็บ เอาไว้ หากต้องมี คนเสี ย ใจให้เป็ นฉันเอง เก็ บ ความลับ เอาไว้
ให้ลึกสุ ดใจไม่ใช่อวดเก่ง แต่เป็ นเพราะฉันเอง รักเพื่อนมากกว่าแฟน”
(เลือกคาว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียว : ชลดา ทองจุลกลาง)
“อยูแ่ บบรู ้ตวั ว่าผิด ได้สิทธิ์ แค่ยามเธอหม่น ใช้กรรมด้วยน้ าตาริ นหล่น รักคน
ที่เขามีคู่
ก็รู้และเจียมบอกใจไม่ได้ครอบครอง แค่หางตาแอบมองยังกลัวคนรู ้ ขอโทษ
ในใจทุกที เมื่อเจ้าที่ของเธอมองอยู่ อยากไถ่บาปอยากบอกให้รู้ แต่กลัวเขาเจ็บกว่าฉัน”
(คนเหงาที่เข้าใจเธอ : ชลดา ทองจุลกลาง)
“น้องมาทีหลัง ไม่ทนั ฝากฝังหัวใจ พลาดจากพี่ชายทั้งหัวใจสิ้ นไร้เรี่ ยวแรง ถ้า
เจอะก่อนนี้ซกั นิด เหตุการณ์ก็คงเปลี่ยนแปลง พี่คงแบ่งเสี้ ยวหนึ่งให้นอ้ งชื่นใจ
แค่แอบฮักพี่เพียงข้างเดียว น้อยใจอยูเ่ พียงผูเ้ ดียว มาช้าไปบุญน้องไม่พอ ได้แต่
แอบฮักเงียบเงียบคนเดียว ใจที่เหงาก็ยงั เฝ้ารอ อย่างเลื่อนลอยเฝ้าคอยทอดวันเวลา”
(น้องมาทีหลัง : เปรม ปรี ยาภรณ์)
ควำมเชื่ อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่ อที่กล่าวถึงในบทเพลงนั้น เป็ นความเชื่ อเกี่ยวกับ
สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ เช่ น การขอพรพระธาตุ หรื อสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ให้คุม้ ครองพ่อแม่ หรื อคนรักให้ปลอดภัย
เมื่อต้องเดิ นทางไกล หรื อพบเจอกับเรื่ องร้ายในชี วิต นอกจากนี้ ยงั เชื่ อว่าสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ สามารถช่วย

44
ให้ ค วามรั ก สมหวัง ได้ มี บ ทเพลงลู ก ทุ่ ง หลายบทเพลงที่ พ บบทบาทของผู ้ห ญิ ง ที่ มี ค วามเชื่ อ
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ในผูห้ ญิงภาคเหนือ ผูห้ ญิงภาคอีสาน และผูห้ ญิงภาคใต้ ดังปรากฏในบทเพลง
“เจ้าแม่จามเทวี กษัตริ ยต์ รี แห่ งเมืองหละปูน วันทาไหว้สากราบทูล บ่าวหละ
ปูนล่ะนอกอกนอกใจ๋ ไปเมาสาวเมืองรถม้า แป๋ งต๋ าหวานใส่ สาวเจียงใหม่ ไหว้สาจะทาจะใด๋ บ่มีไผ
เป็ นคู่เคียงกาย
บน ต้องบนเจ้าแม่ ต้องบนเจ้าแม่จามเทวี บน ต้องบนเจ้าแม่ ต้องบนเจ้าแม่
จามเทวี เดี๋ยวนี้ลูกความหวังริ บหรี่ แม่จามเทวีจ่วยลูกสักน้อย”
(บนเจ้าแม่ : อาจารี ยา พรหมพฤกษ์)
“สาวหละปู น เฮาเอ๋ ย เฮายัง บ่ เ กยมี แ ฟนสั ก เตื้ อ ข้า เจ้า เป๋ นสาวจาวเหนื อ
มีแฟนตึงเตื้อก็อยากได้คนดี หละปูนบ่ชอบคนลวงหลอก หากใครกลิ้งกลอก มาหลอกกินฟรี ระวัง
ตัว๋ ไว้ห้ื อดี ระวังตัว๋ ไว้ห้ื อดี แม่จามมะเตวีท่านเอาถึงต๋ าย
บ้านเฮามีเจดียม์ ีวดั บูชาพระธาตุหริ ภุญไชย ฮักน้องจะต้องเตรี ยมใจ๋ เข้าหา
คนใหญ่มาหมั้นมาขอ มากินแกงข้าวแดงข้าวนึ่ง ห่อหมกจิน้ นึ่งแกงผักกาดจอ หากปล่อยหื้ อเฮา
เฝ้ารอ หากปล่อยหื้ อเฮาเฝ้ารอ จะถูกหักคอเหลือก้าหัวไหล่”
(สาวหละปูน : อาจารี ยา พรหมพฤกษ์)
“สายลมพัดส่ าเมื่อคราหน้าหนาว คิดถึงเด้ คิดถึงคราว เมื่อก่อนสองเฮาเคียงคู่
สุ ขสมนัดมาพบกัน เที่ยวงานพระธาตุพนม จุดธูปขอพรกลางลม ฮักอย่าล่มยามอ้ายห่างไกล
งานธาตุ พนม หนาวลมน้องขมขื่ นใจ ผูค้ นหลั่งไหล กราบไหว้ขอพรพนม
บ่มีเงาอ้าย คืนมาเหมือนดังคารม เจ็บเหงาในใจเหลือข่ม วอนธาตุพนมอุม้ สมฮักส่ ง”
(รอพี่ที่นครพนม : ต่าย อรทัย)
“ทะเลน้อยช่วยดึงใจ เมื่อรถไฟผ่านพัทลุง ชุมรักอย่าไปยุง่ เมื่อพี่เข้าเขาชุมทอง
นครศรี ธรรมราช ไหว้พระธาตุให้คุม้ ครอง ผ่านสุ ราษฎร์ ขอร้อง ให้เป็ นคนดี นะพี่บ่าว
พี่ผา่ นศาลายา อย่ามองหา ศาลาใจ บางซื่ ออย่าหวัน่ ไหว ขอให้ซื่อต่อรักนี้ สาม
เสนรถแล่นเข้า รักสามเส้า อย่าให้มี เก็บหัวใจให้ดี เมื่อพี่ลงหัวลาโพง”
(อย่าลืมสัญญาใจ : ดวงจันทร์ สุ วรรณี )
1.5 บทบำทของผู้หญิงทีต่ ่ อสู้ ชีวติ
จากการศึกษาบทเพลงลูกทุ่ง พบว่าผูห้ ญิงในชนบทมีชีวิตความเป็ นอยูบ่ นพื้นฐาน
ของความยากจน มีความรู ้นอ้ ย ประกอบกับชนบทมีความแห้งแล้งกันดาร การหารายได้ไม่เพียงพอ
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ต่อการใช้จ่ายในครอบครั ว ผูห้ ญิ งจึ งเข้ามาหาอาชี พในเมื องที่ เจริ ญ เพื่อเก็บเงิ นส่ งให้ทางบ้า น
บทบาทของผูห้ ญิ ง ที่ ต่อสู ้ ชี วิตปรากฏในบทเพลง จานวน 8 เพลง ได้แก่ เพลงสาวน้อยในเวีย ง
เพลงเย็บจักถักฝั น เพลงหนาวแสงนี ออน เพลงลูกจ้างเขาสาวโรงงาน เพลงจากบ้านนาด้วยรัก
เพลงสาวเย็บ ผ้า เพลงคนบ้า นเดี ย วกัน และเพลงสาวกาดแลง ซึ่ ง การต่อสู ้ ชี วิตของผูห้ ญิ งมี อยู่
2 ลักษณะ คือ ผู้หญิงทีต่ ่ อสู้ ชีวติ ด้ วยกำรทำอำชี พรับจ้ ำง และอำชีพค้ ำขำย
ผูห้ ญิงในชนบทเป็ นผูห้ ญิ งที่มีความสาคัญและมี บทบาทอย่างมากในครอบครั ว
เพราะต้องแบกรับภาระในการหารายได้มาช่ วยเหลื อครอบครัว ผูห้ ญิงที่ครอบครัวมีฐานะยากจน
ทาให้ได้รับการศึกษาน้อย อาชี พ เกษตรกรรมจึงเป็ นอาชี พหลักที่ ผูห้ ญิ งได้ทาร่ วมกับครอบครั ว
ตลอดมา ภายหลัง ความเจริ ญก้า วหน้า ทางด้า นเศรษฐกิ จได้เข้า มาสู่ ชุ ม ชน มี ก ารลงทุ นโดยนา
เทคโนโลยีมาใช้ในเกษตรกรรมมากขึ้น การใช้แรงงานลดน้อยลง ทาให้รายได้ที่ได้รับไม่พอกับ
รายจ่ า ยที่ ล งทุ น และการบริ โ ภคของคนในครอบครั ว ดัง นั้นผู ห้ ญิ ง จึ ง เข้า มาหาอาชี พ ในเมื อ ง
ด้วยการทาอาชีพรับจ้าง และทาอาชีพค้าขาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั ครอบครัว
อาชีพรับจ้าง และอาชีพค้าขายเป็ นอาชี พที่ไม่ตอ้ งใช้ทกั ษะหรื อความรู ้ ในการทางาน
มากนัก ผูห้ ญิงที่มีฐานะยากจน มีความรู ้น้อย จึงต้องเข้ามาทางานเป็ นลูกจ้างตามโรงงาน หรื อตาม
แหล่งขายสิ นค้าต่าง ๆ ผูห้ ญิงได้เข้ามาใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ แต่แรงงาน
ของผูห้ ญิ งมักจะถู กเอาเปรี ยบ และกดค่า แรงให้ต่ า กว่า ผูช้ าย เพราะผูห้ ญิ งได้รับการศึ กษาน้อย
ไม่สามารถเลื่ อนชั้นไปเป็ นแรงงานฝี มือได้ ต่างจากผูช้ ายที่ได้รับการสนับสนุ นจากครอบครัวให้
ได้รับการศึกษาสู งกว่า จึงเลื่อนขึ้นไปเป็ นแรงงานมีฝีมือ มีรายได้ที่มากกว่าผูห้ ญิง ทาให้ผหู ้ ญิงต้อง
อดทนกับสภาวะดังกล่าว
บทบาทของผูห้ ญิ ง ที่ ต่อสู ้ ชี วิต ด้วยการท าอาชี พ รั บจ้า ง และอาชี พ ค้า ขาย จาก
บทเพลงได้พบบทบาทของผูห้ ญิงภาคเหนือและภาคอีสานที่เข้ามาทางานรับจ้างในจังหวัดเชี ยงใหม่
และกรุ งเทพมหานคร ดังปรากฏในบทเพลง
“จากเทือกภูยาว เข้ามาในเวียง ติดตัวก็เพียง กระเป๋ าเสื้ อผ้าหนึ่งใบ มาหางาน
ทา มาขอน้ าใจ ช่วยจ้างเอาไว้ พอฮื้อมีเงินส่ งปิ๊ กบ้าน
ได้มาทางาน ตี้ไนท์บาซ่าร์ นัง่ ขายเสื้ อผ้า ฮื้อนักท่องเที่ยวตึงวัน ทนเหนื่อย
วันนี้ เพราะใจมีฝัน ปั ญหาทางบ้าน คูอ้ ย่างต้องแก้ดว้ ยเงิน”
(สาวน้อยในเวียง : ธีราพร บุญพรหม)
“หลังขดหลังแข็ง ค่าแรงวันร้อยซาวห้า ก้มหน้าเย็บผ้า ราคาตัวละเป็ นปัน
เกือบปี ตี้มา เย็บผ้าคนรวยตึงวัน บ่เกยมีวนั ได้ฮูจ้ กั คาว่ารวย
ยามใดใจท้อ ก็ก๊ ึดถึงคนบ้านนา ขาดแคลนข้าวปลา ขาดยาเวลาเจ็บป่ วย
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ฉันคือความหวังข้างหลังกาลังรอจ้วย แม้นโชคอานวยจ้วยตวยเฮาคงสบาย”
(เย็บจักรถักฝัน : แคท รัตติกาล)
“อยู่ห้องเช่ ากิ นข้าวริ มทาง ทางานรับจ้างได้ตงั ค์นิดหน่ อย คือความจริ งที่ทา้
ให้ ถ อย แต่ ใ จดวงน้อ ยไม่ ย อมไหวหวัน่ ความฝั น และค าสั ญ ญา ก่ อ นหั ก ใจลาบ้า นเราวัน นั้น
ความหมาย ไม่เคยแปรผัน ยังเชื่อสักวันฟ้าคงเข้าข้าง”
(หนาวแสงนีออน : ชลดา ทองจุลกลาง)
“ปูทางฝันด้วยงานเหนื่ อยล้า สะสางภาระที่เต็มสองไหล่ ทางานบนตึกหลาย
สิ บชั้น วันเวียนวันวิง่ วนวุน่ วาย นอกกระจกใส ที่ขอบฟ้าไกลบ้านเราคอยอยู่
จากลูกสาวชาวนา มาเป็ นลูกจ้างเขา เพื่อนรักคือความเหงา เพื่อนแท้คือใจสู ้
เป็ นฟันเฟื องของเมืองเจริ ญ ลาบากเหลือเกินใครบ้างจะรู ้ ดาวที่มองดู สมมุติเป็ นสายตาคนห่วงใย”
(ลูกจ้างเขาสาวโรงงาน : ชลดา ทองจุลกลาง)
“โอ้บา้ นนาฝนฟ้าไม่อานวย โชคไม่ช่วยบ้านนาถึงคราระทม แหงนมองเบิ่ง
ฟ้า เมฆฝนลาไหลตามคลื่นลม หมู่เฮาถึงคราวซานซม เข้าเมืองหนีความแห้งแล้ง
จากบ้านนาน้ าตาคอยปลอบใจ เร่ ร่อนไปในฐานะของคนขายแรง แลกเงิน
ส่ งไปซ่อมแรงใจสู ้ความแห้งแล้ง อยูเ่ มืองคนน้ าใจแห้ง อ่อนแรงก็ทนเรื่ อยมา”
(จากบ้านนาด้วยรัก : ต่าย อรทัย)
“ชึ ก ชัก ชึ ก ชัก นั่ง เย็บ จัก รหละอยู่ใ นโรงงาน รั บจ้า งรายวันหละขายแรง
นานมา น้องสาวเย็บผ้าอยูแ่ ถวชานเมือง มีนบุรี บางพลี พระประแดง นวนคร โอ้ละหนอ”
น้อ งว่า ย่ อ นจนทางบ้า น บ่ ย งั ฝั น พอให้ คึ ด ต่ อ ขึ้ น บขส.โสตายดาบหน้า
ขาดปริ ญญาหอบมาขันแข่ง เอาเหงื่อเอาแฮง สมัครเข้าเฮ็ดงาน หล่อเลี้ยงความฝัน พอได้กินอยู่
สู ้กม้ หน้าหละเพื่อคนทางบ้าน ยามเหงาชวนกันโทรขอเพลงฟัง พอได้กาลังหละเย็บปั กถักผ้า
วงเหงาหาวมา พอได้มีเพื่อน แทนดาวแทนเดือน คืนที่เฮ็ดโอที”
(สาวเย็บผ้า : ไผ่ พงศธร)
“น้องตัก๊ แตน เข้ามาเป็ นสาวโรงงานเย็บผ้า แรงที่ใช้กบั เงินที่ได้ ยังบ่เคยคุม้ ค่า
นักเรี ยน ม.ปลายจากภาคอีสาน กลายเป็ นแรงงานถู กกดราคา น้องมาซื้ อลาบ เฮาได้เว้าจา จัง่ ใด๋ อด
สาเอาก่อนเด้อนาง”
(คนบ้านเดียวกัน : ไผ่ พงศธร)
“เป็ นสาวบ้านนอกคอกนาเรี ยนจบออกมาวุฒิการศึกษา ม.ปลาย ชีวติ ต้อง

47
ดิ้นรนขวนขวาย พรหมลิขิตโชคชะตาพาไป หื้ อมาก๊ามาขาย เลี้ยงปากเลี้ยงตัว๋
วาสนามาเป็ นแม่ ก๊ า กาดแลง ขายข้า วขายแก๋ ง มี ตึงผัก ตึ งปล๋ า บ่ ส วยบ่ ง าม
ดูธรรมด๊าธรรมดา ทั้งฝุ่ น ทั้งควันดูมอมแมมนักหนา บ่ได้แต่งหน้าแต่งต๋ าใส่ เสื้ อผ้าแปง แปง”
(สาวกาดแลง : กระแต อาร์ สยาม)
1.6 บทบำทของผู้หญิงทำงเพศสภำวะ
บทบาทของผูห้ ญิงทางเพศสภาวะ เป็ นบทบาทที่ผหู ้ ญิงถูกกาหนด โดยปั จจัยทาง
วัฒนธรรม สังคม และอื่น ๆ ผูห้ ญิ งมี บทบาทที่ ถูกกาหนดให้มีหน้าที่ดูแลบ้านเรื อน ดู แลครอบครั ว
ดูแลลูก จัดเตรี ยมอาหาร หรื ออื่น ๆ ที่เป็ นหน้าที่หลักของผูห้ ญิง จากบทเพลงพบบทบาทของผูห้ ญิง
ทางเพศสภาวะในผูห้ ญิงภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ จานวน 8 เพลง ได้แก่ เพลง
ลืมน้องแล้วกา เพลงส้มตา เพลงเทพธิ ดาผ้าซิ่ น เพลงขาดคนหุ งข้าว เพลงแม่ครัวหัวไข่ เพลงสาวลูกทุ่ง
เพลงคอยรักหนุ่มตังเก และเพลงอ้อร้อพองาม ดังปรากฏในบทเพลง
“ลื ม ๆ น้อ งแล้ว กา ลื ม ก๋ า สั ญญาแล้ว ก่ ลื ม ผัก กาดจอ ลื ม แกงหน่ อ ไม้ซ าง
ลืมแก๋ งจิ้นงัว ไส้อวั่ จิ้นหมู คัว่ บะถัว่ พู น้ าปู๋ พริ กอ่อง”
(ลืมน้องแล้วกา : อาจารี ยา พรหมพฤกษ์)
“ปรุ งรสให้ แ น่ ห นอ ใส่ ม ะละกอลงไป อ้อ อย่ า ลื ม ใส่ กุ้ ง แห้ ง ป่ นของดี
มะเขื อเทศเร็ วเข้า เอาถัว่ ฝั ก ยาวใส่ เร็ วรี่ เสร็ จสรรพแล้วซิ ยกออกจากครั ว กิ นกับ ข้า วเหนี ย ว
เที่ยวแจกให้ทวั่ กลิ่ นหอมยวนยัว่ น่ าน้ าลายไหล จดตาราจาส้มตาลาวตาเรามา ใครหม่าเกิ นอัตรา
ระวังท้องจะพัง ขอแถมอีกนิด แล้วจะติดใจใหญ่ ไก่ยา่ งด้วยเป็ นไร อร่ อยแน่ จริ งเอย”
(ส้มตา : สุ นารี ราชสี มา)
“ช่างขยันการเรื อน มิแชเชือนหน้าที่สิ่งที่ดีที่ควร เฝ้าถนอมออมอวล หอมหวน
อวลลมทุ่ง หนุ่มก็มุ่งหมายปอง ค่าลงก็เข้าเรื อน ฟั งแม่เตือนให้ไตร่ ตรอง หากมีชายหมายปอง ระวัง
เจอของเหลือเดน
พ่อเคยพูดหลายที คิ ดจะมีแม่บา้ น เชื่ อโบราณดี แล หากเลือกวัวดูหางแม้น
เลือกนางดูแม่ นัน่ แหละแน่เข้าที บ้านเรื อนสะอาดตา พูดจาเสนาะดี ตาน้ าพริ กทุกทีเสี ยงตาถี่จน
ทุ่งสะเทือน”
(เทพธิ ดาผ้าซิ่ น : จักรพรรณ์ อาบครบุรี)
“บ้านพี่ ขาดคนหุ งข้าว อยากได้เจ้า เป็ นคนช่ วยหุ ง พ่อแม่ ท่ า นแก่ ท่ า นเฒ่ า
ขาดคนหุ งข้าวที่บา้ นเลยยุง่ พี่เองก็งานนัวนุง ทุกวันพี่ยงุ่ ขาดคนปลอบใจ
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มา ซิ มา มา ซิ มา มาซิ ขวัญตา มาเป็ นแม่บา้ น หากมีลูกชาย จะส่ งไปเรี ยนเป็ น
นายทหาร หากมีลูกสาวจะให้เรี ยนพยาบาล เมื่อเจ็บป่ วยพลันจะได้มาช่วยรักษา”
(ขาดคนหุงข้าว : จักรพรรณ์ อาบครบุรี)
“บ้านพี่ไม่มีคนหุ งข้าว อยากได้สาวมาช่ วยงานครัว มาจีบฉันล่ะไม่ผิดหวัง
ชัวร์ ใช่ วา่ ฉันจะสวยแต่ตวั ฝี มือทาครัวก็ไม่น้อยหน้าใคร แต่พี่ตอ้ งเตรี ยมทาใจ เตรี ยมตัวหน้าเป็ น
ไข่ เมนูเด็ดทั้งหลาย ฉันมีแต่ไข่นะซี ”
(แม่ครัวหัวไข่ : แมงปอ ชลธิชา)
“สาวลูกทุ่งนุ่งกางเกงยีนส์ เสื้ อยืดเอววิงปาดสะดือกินลม หน้าตากาพร้าความ
งาม ก็เลยโชว์ความอ้อนแอ้นให้ชม แต่งตัวตามยุคนิยม แต่ยงั รักสังคมโบราณบ้านนา
นึ ก แล้วย้า นจัก งานคาใด ก็ แห่ ก ันไปช่ วยเป็ นแรงแถวหน้า เป็ นมื อสอดน้ า
ทาครัว ตอนรับให้ทวั่ แขกไปไทยมา เมื่อมีเพลงโจ๊ก 3 ช่า ก็ช่วยออกมาเต้นระบาลูกทุ่ง”
(สาวลูกทุ่ง : แมงปอ ชลธิชา)
“พี่เบื่อกินปลา น้องก็หาหมูไก่ไว้รอ เลียงผัดสะตอ แกงเหลือง พื้นเมืองหลาย
อย่าง แต่พี่ไม่มา กินของที่วา่ น้องสุ ดภวังค์ ทุกวันต้องนัง่ ค้อนตาจากฝั่ง มองเสากระโดง”
(คอยรักหนุ่มตังเก : แมงปอ ชลธิชา)
“สวยธรรมชาติไม่ตอ้ งวาดเติมแต่ง เรื่ องต้มยาทาแกง ใครก็ชมว่าหรอย งาน
บ้านงานเรื อนมีบกพร่ องนิดหน่อย ปรับปรุ งเล็กน้อย ค่อย ๆ ดีไปเอง”
(อ้อร้อพองาม : บิว กัลยาณี )
1.7 บทบำทของผู้หญิงในฐำนะภรรยำ
บทบาทภรรยา เป็ นบทบาทที่สาคัญมากที่สุด ซึ่ งสังคมคาดหวังให้ผหู ้ ญิงประพฤติ
ปฏิบตั ิตามให้อยูใ่ นกรอบจารี ต เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม โดยหน้าที่หลักของภรรยาคือการดูแล
บ้านเรื อน สมาชิ กในบ้าน โดยเฉพาะสามีตอ้ งดู แลให้มีความเป็ นอยู่ที่ดีอย่างไม่ขาดตกบกพร่ อง
ในบทเพลงลู ก ทุ่ ง ที่ นามาศึ ก ษา ปรากฏบทบาทของผูห้ ญิ งที่ เป็ นภรรยา จานวน 6 เพลง ได้แก่
เพลงแม่ศรี เรื อน เพลงไม่ใช่นางฟ้าแต่อยากพาพี่ข้ ึนสวรรค์ เพลงกาลังใจในแววตา เพลงยาใจคนจน
เพลงกอดคนนอกใจ และเพลงขอทาเพื่ออ้าย บทบาทของผูห้ ญิงในฐานะภรรยาอยูม่ ีอยู่ 3 ลักษณะ
คือ ภรรยำทีเ่ ป็ นแม่ ศรีเรื อน ภรรยำทีค่ อยให้ กำลังใจสำมี และภรรยำทีน่ อบน้ อมและอดทนต่ อสำมี
จากบทเพลงลูกทุ่งที่ได้ศึกษา แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของผูห้ ญิงในฐานะ
ที่เป็ นแม่ศรี เรื อน ต้องคอยดูแลบ้านเรื อนให้สะอาดเรี ยบร้อย ผูห้ ญิงต้องทางานบ้าน เช่น เตรี ยม
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อาหาร คอยปรนนิ บ ัติ ส ามี ทุ ก อย่า งไม่ ข าดตกบกพร่ อ ง ตามบทบาทหน้ า ที่ ภ รรยา บทเพลง
ที่กล่าวถึ งบทบาทของผูห้ ญิงในฐานะภรรยา พบในผูห้ ญิงภาคกลาง และผูห้ ญิงภาคใต้ ดังปรากฏ
ในบทเพลง
“แม่ศรี เอย แม่ศรี เรื อน น้องเป็ นทั้งเพื่อน และเมียที่รักบูชา ยามผัวกลับจาก
งาน คืนสู่ บา้ นเคหา เหย้าเรื อนงามตา เหนื่อยมาหาคลายอาทร
แม่ศรี เอย แม่ศรี นวล น้องดีครบถ้วนสิ่ งควรผูห้ ญิงสังวร ปรนนิบตั ิผวั ดี โดยไม่
มีแง่งอน เรื่ องกินหลับนอน ไม่เคยเดือดร้อนอะไร”
(แม่ศรี เรื อน : ดารง วงศ์ทอง)
“เหนื่ อยหม้า ยพี่ บ่ า ว ตรากตราท างานทุ ก วัน เหงื่ อไหลโทรมกายอย่า งนั้น
น้องรู ้พี่ทาเพื่อใคร นกกลับคืนรัง ตกเย็นน้องนัง่ อยูห่ วั บันได แกงถุงซื้ อรอพี่ชาย กลับมากินพร้อม
หน้าพร้อมตา
กวาดถูรู้งาน ห้องหอดูแลให้ดี อาบน้ าทาแป้ งแค่น้ ี โลชัน่ ไม่มีหรอกหนา ไม่ได้
เสริ มสวย หน้าตาผมเผ้าก็ตามประสา ไม่เคยช็อปปิ้ งเสื้ อผ้า ที่วา่ แพง แพงไม่เคยมีใช้”
(ไม่ใช่นางฟ้าแต่อยากพาพี่ข้ ึนสวรรค์ : บิว กัลยาณี )
จากบทเพลง ภรรยาที่คอยให้กาลังใจสามี ในยามมีความทุกข์ และมีปัญหา แม้วา่ จะ
เจอความยากลาบาก แต่กาลังใจที่ได้จากภรรยาเป็ นแรงผลักดันให้สามีได้ต่อสู ้กบั อุปสรรคและปั ญหา
ต่าง ๆ ซึ่งพบบทบาทในผูห้ ญิงภาคอีสาน ดังบทเพลง
“เส้นทางทุกก้าวมีเรื่ องเศร้าชวนใจสะท้าน ความจนจู่โจมทุกวัน ทางฝันหมุน
วนที่เก่า เสี ยความเชื่ อมัน่ เจอะทางตันใจสั่นทุกครา สิ่ งเดียวที่ช่วยบรรเทาคือเจ้าที่ยนื ข้างกาย
คอยเสิ ร์ฟน้ าใจ ให้พี่ดื่มทางสายตา กี่ครั้งผิดหวังผ่านมา แววตาน้องยังยิม้ ให้
มองตาทุกครั้งก็เห็นคาว่าสู ้ต่อไป ทาหน้าที่แฟนไม่หน่ายฉุดใจให้ลืมความท้อ”
(กาลังใจในแววตา : ไมค์ ภิรมย์พร)
“เหนื่ อยไหมคนดีมีพี่เป็ นแฟน ครองรักบนความขาดแคลน ยากแค้นพี่กลัว
เธอท้อเราเริ่ มจากศูนย์ลงทุนด้วยความไม่พอ ความหวังเทียวพังเทียวก่อประคองกันสู ้เรื่ อยมา
เก๋ งไม่มีขบั ปิ คอัพก็ไม่มีขี่ เห็นแฟนคนอื่นได้ดีพี่น้ ียงิ่ สงสารเธอ จมอยูก่ บั พี่
ทั้งที่ไร้สิ่งปรนเปรอ รู ้ไหมว่ารอยยิม้ เธอช่วยให้ใจพี่มีหวัง”
(ยาใจคนจน : ไมค์ ภิรมย์พร)
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นอกจากนี้ ผหู ้ ญิงที่เป็ นภรรยาต้องรู ้จกั นอบน้อมและอดทนต่อสามีในเรื่ องต่าง ๆ ทั้ง
ในด้านการกระทาและคาพูด จากบทเพลงลู ก ทุ่ง พบบทเพลงที่กล่าวถึง การปฏิบตั ิตนเป็ นภรรยาที่ดี
ให้ความเคารพและเชื่อฟังสามี ไม่ใช้สิทธิ หน้าที่ของภรรยาแสดงความรู ้สึก ความคิดเห็น หรื อซักถาม
สิ่ งที่สงสัย ดังบทเพลง
“ทั้ง ที่ รู้ สึ ก ได้ต ลอด ว่า นอนกอดคนที่ นอกใจ ถึ ง จะช้ า แทบเป็ นแทบตาย
ยังอยากให้รักยังอยู่ โกหกใจตน โอโฮะโอย หลอกคนที่รู้ ว่าชีวติ คู่ สองเรายังสุ ขล้น
คนนี้ไงเล่าที่เราเลือกเอง ทั้งดีท้ งั เก่งโหวตให้ท่วมท้น มันเจ็บเหลือเกินยับเยิน
เหลือทน ต้องนอนกอดคนที่นอกใจเราทุกคืน”
(กอดคนนอกใจ : ศิริพร อาไพพงษ์)
“คนฮักนอกใจถามว่าใครบ่เสี ยใจบ้าง เจ็บอีหยังสิ เท่าทนฟังคนนินทาแฟน
แต่ที่ยงั นิ่งเพราะมีสิ่งหนึ่งอยูเ่ หนือความแค้น คือฮักที่ยงั ฝังแน่นต่ออ้ายบอกใจให้ทน
รับใครอีกคนเก็บไว้บนห้องลับใจอ้าย ถึงจับบ่ได้ก็รู้สึกได้กลุม้ ใจกังวล ทาให้
รู ้วา่ หน้าที่ของแฟนอีกข้อคือทน น้ าตาแทบมีเลือดปนเจ็บต้องทนกลืนความเสี ยใจ”
(ขอทาเพื่ออ้าย : ศิริพร อาไพพงษ์)
1.8 บทบำทของผู้หญิงในฐำนะแม่
บทบาทของผูห้ ญิงในฐานะแม่น้ นั ปรากฏในลักษณะของผูห้ ญิงที่อยู่ในกรอบของ
ความถูกต้องเหมาะสม เป็ นที่ยอมรับในสังคม ผูห้ ญิงที่เป็ นแม่มีคุณสมบัติพ้ืนฐานมาจากการเป็ นลู ก
สาวที่ดี การเป็ นภรรยาที่ดี มีความประพฤติเหมาะสม เมื่ออยูใ่ นบทบาทของแม่ ก็มีความคาดหวังจาก
สังคมเพิ่มขึ้นอีก เพราะต้องอบรมดู แลลู กให้เป็ นคนดี ต่อไป จากบทเพลงลูกทุ่งได้แสดงบทบาทของ
ผูห้ ญิงในฐานะแม่ จานวน 5 เพลง ได้แก่ เพลงรักแท้คือแม่เรา เพลงแด่แม่ เพลงปริ ญญาลูกแม่คา้
เพลงสองครั้งที่แม่ร้องไห้ และเพลงความฝันของแม่ บทบาทของผูห้ ญิงในฐานะแม่มีอยู่ 3 ลักษณะ
คือ แม่ ที่รักและคอยทะนุ ถนอมลูก แม่ ที ่ห่ ว งใยลูก นึก ถึง อนำคตของลูก และแม่ ที ่รู้ จัก อบรม
สั่ งสอนลูกให้ ประพฤติตนเป็ นคนดี
ผูห้ ญิงที่เป็ นภรรยาเมื่อให้กาเนิ ดบุตรแล้ว ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนอกเหนื อ
จากการทาหน้าที่ดูแลบ้านเรื อน และสามี ผูห้ ญิงในบทบาทแม่ตอ้ งดูแลลูก ให้ความรักเอาใจใส่ อบรม
เลี้ยงดูลูก และให้ได้รับการศึกษา เรี ยกได้วา่ บทบาทของความเป็ นแม่เริ่ มตั้งแต่ต้ งั ครรภ์ และเมื่อได้ให้
กาเนิ ดลู กมาแล้ว ก็จะต้องเลี้ ยงดู ลูกอย่างระมัดระวัง ไม่ ให้ยุง ริ้ น ไร มาไต่ ตอม จากบทเพลงพบ
บทบาทในผูห้ ญิงภาคกลางที่แสดงความรักของแม่โดยเลี้ยงดูลูกตั้งแต่เล็กอย่างทะนุ ถนอม และคอย
ปกป้องทุกข์ภยั มิให้ลูกได้รับอันตราย ดังปรากฏในบทเพลง
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“ลูกเกิดมาแล้วเหมือนแก้วใจ เลือดริ้ นยุงไต่แม่ปัดแม่ไกวแม่กนั ประแป้ง
จนทัว่ ด้วยกลัวตัวลูกจะคัน แม่เฝ้าเต็มคืนเต็มวัน บุญคุณนั้นแม่ไม่เคยทวง
ย่างสู่ วยั เรี ยนแม่เพียรหาเงินส่ งให้ บางทีน้ นั เงินที่ได้จากเหงื่อไคล และน้ าตา
ร่ วง ผิดถูกชัว่ ดีแม่ช้ ีให้รู้ท้ งั ปวง โตแล้วแม่ยงั ต้องห่วงเฝ้าหวงลูกดัง่ ชีว”ี
(รักแท้คือแม่เรา : ฝน ธนสุ นทร)
“แม่มีน้ าใจใหญ่เกิ นนที เปี่ ยมขลัง ด้วยความหวังดีล้นเต็มห้อง อันทุกข์ภยั
ไหนจะมาต้อง ทรวงแม่ก้ นั ผอง ทุกข์ภยั มิให้บีฑา
แม่คือพระพรหมอุดมพระคุ ณ เสมื อนร่ มโพธิ์ ค้ าจุน หนุ นนาเผื่อแผ่ คุ ณของ
ใครไหนเกินคุณแม่ บริ สุทธิ์ เที่ยงแท้ รักแม่ตอ้ งกตัญญู”
(แด่แม่ : จักรพรรณ์ อาบครบุรี)
แม่ ที่ห่วงใยลูก และนึกถึงอนำคตของลูก จากบทเพลงลูกทุ่งที่ศึกษา แสดงบทบาท
ความเป็ นแม่ที่ห่วงใยลู ก และนึ กถึงอนาคตที่ดีของลู กในเรื่ องของการให้ลูกได้รับการศึกษาจนจบ
ปริ ญญาตรี เพราะเชื่ อว่าคนที่มีการศึกษาน้อยจะด้อยโอกาสทางสังคม ต้องทางานหนัก มี รายได้
น้อย แต่คนที่มีการศึกษาสู งจะได้รับการยอมรับในสังคม เป็ นผูม้ ีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี มีโอกาสก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน รายได้ดี ทาให้แม่เห็นความสาคัญของการศึกษา เพราะการมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ข้ ึ นไปถื อเป็ นความส าเร็ จที่ น่ า ภาคภู มิ ใ จในชี วิต จึ ง ส่ ง เสริ มให้ลู ก ได้รับการศึ ก ษา
จากบทเพลงพบบทบาทในผูห้ ญิงภาคอีสาน ดังปรากฏในบทเพลง
“สู ้ไปไม่บ่นอดทนเพื่อลูกเรื่ อยมา แม่อยากเห็นใบปริ ญญาที่แลกมาจากเหงื่อ
คนจน เห็นลูกสู ้แท้ ใจแม่ก็สุขเหลือล้น ไม่ยอมให้ลูกอายคน สู ้ทนหาเงินส่ งเรี ยน
สิ้ นเดื อนเหมื อนดั่งกับแม่ สิ้ นใจ บางคราวไม่ พอใช้จ่ าย ยื มเงิ นรายวันหมุ น เวี ย น
แลกด้วยน้ าตาจึงได้เงินมาเป็ นค่าเรี ยน หวังว่าลูกคงพากเพียรสมกับที่แม่ต้ งั ตา”
(ปริ ญญาลูกแม่คา้ : ศิริพร อาไพพงษ์)
“แม่พาหยัดยืน ฝ่ าวันคืนด้วยใจแกร่ ง หน้าฝนหน้าแล้ง แม่สู้ไม่มีอยูเ่ ฉย
ฝนตกทานา แลงมาไม่เคยพักเลย ทากับข้าวขนมนมเนย หาบขายส่ งลูกชายเรี ยน
กี่พนั ปั ญหา เข้ามาเหมือนจงใจแกล้ง แม่ยงั เข้มแข็ง ไม่เคยท้อเลยสักครา
จนถึงวันนี้ ลูกจึงเพิ่งเห็นน้ าตา ไหลรดชุ ดครุ ยชุ่มบ่าวันรับปริ ญญาลูกชาย”
(สองครั้งที่แม่ร้องไห้ : เกษม คมสันต์)
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แม่ ที่รู้ จักอบรมสั่ งสอนลูกให้ ประพฤติตนเป็ นคนดี ผูห้ ญิงในฐานะแม่ได้อบรม
สั่ง สอนลู ก ให้รู้จกั อดทนต่อสู ้กบั ความลาบากและอุป สรรคต่าง ๆ ซึ่ ง พบบทบาทในผูห้ ญิงภาค
อีสาน ดังบทเพลง
“คาสอนของแม่คอยเตือนในใจ เกิดมาเป็ นลู กผูช้ าย อย่าหวัน่ ไหวใจต้องอดทน
หนทางลาบาก อุปสรรคมากมายท่วมท้น วัดใจต่อสู ้ความจน ให้หลุดพ้นสมเป็ นลูกชาย
ความฝั นของแม่คอยเตือนเสมอ สิ่ งเดียวที่แม่อยากเจอ เพียงอยากเห็นลูกเป็ น
คนดี แก้วแหวนเงินทอง นามากองทัว่ พื้นปฐพี ทรัพย์สินนอกกายเรานี้ ใช่สิ่งที่แม่น้ ีตอ้ งการ”
(ความฝันของแม่ : ไมค์ ภิรมย์พร)
บทบาทของผู ห้ ญิ ง ที่ ถู ก ถ่ า ยทอดในบทเพลงลู ก ทุ่ ง เป็ นบทเพลงแสดงให้เห็ น
บทบาทของผูห้ ญิง ที่มีค วามหลากหลาย มีบทเพลงที่ แสดงบทบาทของผูห้ ญิ งได้หลายบทบาท
ได้แก่ บทเพลง “เย็บ จัก รถัก ฝั น ” ได้แสดงบทบาทของผูห้ ญิงในฐานะลู กสาว และบทบาทของ
ผูห้ ญิงที่ต่อสู ้ชีวติ ซึ่ งเป็ นการผสมผสานบทบาทของผูห้ ญิงยุคเก่าที่มีความอ่อนไหว มีความซื่ อสัตย์
มัน่ คงในความรัก และผูห้ ญิงสมัยใหม่ที่มีความมัน่ ใจ เข้มแข็ง กล้า ท้าทาย และมีความเป็ นตัวของ
ตัวเองมากขึ้น ซึ่ งเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสภาพทางสังคม
2. แนวคิดของผู้ประพันธ์ เพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
จากการศึกษาบทเพลงลู กทุ่ง บทเพลงได้แสดงบทบาทของผูห้ ญิง 4 ภาค ซึ่ งสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง พื้ น ฐานของผู ้ป ระพัน ธ์ เ พลง ส่ ว นใหญ่ ม าจากชนบท พื้ น ฐานครอบครั ว มี อ าชี พ
เกษตรกรรม อาชี พรับจ้าง ก่อนที่จะมาเป็ นผูป้ ระพันธ์เพลง ได้ประกอบอาชี พที่หลากหลาย ดังนั้น
พื้นฐานของผูป้ ระพันธ์เพลงแต่ละคนย่อมมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน ผูป้ ระพันธ์เพลงที่ผวู ้ จิ ยั จะศึกษา
แนวคิดในการประพันธ์เพลง มีจานวน 18 คน และจานวนบทเพลงที่ยกมาเพื่อศึกษาแนวคิดของ
ผู ้ป ระพัน ธ์ มี จ านวนไม่ เ ท่ า กัน ทั้ง นี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ ใ ช้ เ กณฑ์ ใ นการเลื อ กบทเพลงจากนั ก ร้ อ งชาย
นักร้องหญิงที่สังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์ และค่ายอาร์ สยาม ซึ่ งบทเพลงดังกล่าวอยูใ่ นช่วงปี พ.ศ. 25502555
การนาบทเพลงมาศึ ก ษาแนวคิ ด ของผู ป้ ระพัน ธ์ ผู ว้ ิ จยั ไม่ ไ ด้ต้ งั กรอบในเรื่ องของ
จานวนเพลงว่าต้องมี จานวนมากน้อย เท่าใด แต่ต้ งั กรอบในเรื่ องของบทบาทผูห้ ญิงที่ปรากฏใน
บทเพลง ดัง นั้นจานวนเพลงที่ ผูว้ ิจ ัย นามาศึ ก ษาแนวคิ ดของผูป้ ระพันธ์ จึ ง มี จ านวนไม่ เ ท่ า กัน
สรุ ปได้ ดังนี้
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1. สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำ เจ้ ำฟ้ ำมหำจักรีสิรินธร รัฐสี มำคุณำกรปิ ยชำติ
สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเป็ นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็ น พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เสด็ จ พระราชสมภพเมื่ อ วัน เสาร์ ที่ 2 เมษายน
พุทธศักราช 2498 ณ พระที่นงั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิ รินธรเทพรัตนสุ ดา กิตกวัฒนาดุลโสภาคย์
กำรศึกษำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพุทธศักราช 2520 ทรงสมัครเข้าศึกษา
ต่อระดับมหาบัณฑิ ต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้ อมกันทั้งสองแห่ ง
ทรงส าเร็ จการศึก ษาศิ ล ปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาจารึ กภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในปี การศึกษา 2522 หลังจากนั้นทรงสาเร็ จการศึกษา อักษรศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาบาลี-สันสกฤต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2524 ต่อมาด้วยความสนพระทัย
งานด้านการพัฒนา โดยอาศัยหลักวิชาการศึกษา หรื อการเรี ยนรู ้เป็ นแกน จึงทรงสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ทรงสาเร็ จการศึกษา และรับพระราชทาน
ปริ ญญาการศึกษาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร ในปี การศึกษา 2529
กำรเข้ ำ สู่ วงกำรนั ก ประพันธ์ เพลง สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีพระปรี ชาสามารถทางด้านดนตรี ไทยเป็ นเลิ ศ ตั้งแต่ยงั ทรงพระเยาว์ ทรงเริ่ มหัด
ดนตรี ไทยขณะทรงศึ กษาอยู่ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยทรงเลื อกหัดซอด้วงเป็ นเครื่ องดนตรี ไทย
ชิ้นแรก จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฝึ กฝน และหัดเล่นดนตรี
ไทยอี กหลายชิ้ น ไม่ ว่าจะเป็ น ซออู ้ จะเข้ ขลุ่ ย ระนาดเอ รวมถึ ง ทรงขับร้ องเพลงไทยเดิ ม และ
ประพันธ์เพลงไทยเดิมไว้ไม่นอ้ ยเลย
ก่อนที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะตัดสิ นพระทัยเลือก
ฝึ กดนตรี ไทยนั้น เป็ นช่วงเวลาที่เพลงไทยประเภทลูกทุ่งกาลังเฟื่ องฟูป็นที่นิยม พระองค์ทรงติดตาม
ฟัง และโปรดเป็ นอันมาก
สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงพระราชนิ พ นธ์ เพลง
“ส้มตา” ทั้งเนื้อร้องและทานอง ในปี พ.ศ.2513 โดยมีอาจารย์ประยงค์ ชื่นเย็น เป็ นผูเ้ รี ยบเรี ยงดนตรี
บรรเลงครั้งแรกโดยวง อ.ส.วันศุกร์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขับ
ร้องด้วยพระองค์เอง ต่อมามีผขู ้ อพระราชทานนาเพลงนี้ไปประกอบภาพยนตร์ เรื่ อง “ส้มตา” และได้
อัญเชิญนามาขับร้องใหม่ จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
1. บุปผา สายชล นาเพลงพระราชนิพนธ์“ส้มตา”มาขับร้องประกอบภาพยนตร์
เรื่ อง “ส้มตา” ในปี 2516
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2. พุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชิ นีเพลงลูกทุ่งไทย นาเพลงพระราชนิ พนธ์ “ส้มตา”
มาขับร้อง ในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2534
3. สุ นารี ราชสี มา นาเพลงพระราชนิพนธ์ “ส้มตา” มาขับร้องบันทึกเสี ยงใหม่
ในปี 2550
ต่อมาทรงพระราชนิ พนธ์ตามที่มีผขู ้ อพระราชทาน ได้แก่ เพลงเต่ากินผักบุง้ เพลง
พญาโศก เพลงลมพัดชายเขา เพลงกล่อมนารี และสร้อยเพลง ทรงพระราชนิ พนธ์ พระราชทานเป็ น
เพลงกล่อมสอนเด็ก คือ เพลงเต่าเห่
แนวคิ ด ในกำรประพั น ธ์ เ พลง บทเพลงพระราชนิ พ นธ์ ข องสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุม ารี มี แนวคิ ด ในการประพันธ์เพลง “ส้ มต ำ” ได้ส ะท้อนแนวคิ ด
ในเรื่ องของอาหารที่ หารั บ ประทานได้ง่า ย ประกอบด้วยเครื่ องปรุ งหลายชนิ ด มี วิธีก ารทาเป็ น
ขั้นตอน ให้ความสาคัญกับอาหารพื้นบ้านของภาคอีสาน ซึ่ งเป็ นอาหารประจาชาติไทย และยังเป็ น
รายการอาหารที่ข้ ึนชื่อในระดับโลกอีกด้วย ดังปรากฏในบทเพลง
“ต่อไปนี้ จะเล่าถึ งอาหารอร่ อย คือส้มตา กิ นบ่อยบ่อย รสชาติแซบดี วิธีทา
ก็ง่ายจะบอกได้ต่อไปนี้ มันเป็ นวิธี วิเศษเหลือหลาย ไปซื้ อมะละกอขนาดพอเหมาะเหมาะ สับสับ
เฉาะเฉาะ ไม่ตอ้ งมากมาย ตาพริ กกับกระเที ยม ยอดเยี่ยมกลิ่ นไอ มะนาว น้ าปลา น้ าตาลทราย
น้ าตาลปิ๊ ปถ้ามี”
2. จิตรกร บัวเนียม เกิดที่จงั หวัดเพชรบุรี พ่อแม่เป็ นชาวนา เริ่ มเล่นดนตรี ครั้งแรก
โดยการสมัครเป็ นนักดนตรี ของโรงเรี ยนตาแหน่งทรัมเป็ ต จากนั้นเปลี่ยนมาเป็ นแอ๊คคอร์ เดี้ยน
กำรศึ ก ษำ จบการศึ ก ษาชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 จึ ง มุ่ ง หน้า เข้า กรุ ง เทพมหานคร
โดยมุ่งหวังที่จะเรี ยนวิทยาลัยเพาะช่ าง ในสาขาศิ ลปะ แต่ชีวิตต้องเลิ กล้มไป เพราะความไม่เป็ น
ธรรมในสังคม จึงต้องกลับบ้านนอก และเป็ นจุดเริ่ มต้นของจิตรกร บัวเนียม ในอาชีพนักดนตรี
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง เริ่ มจากการสมัครเป็ นนักดนตรี ประจาวง ของ
ครู สุรพล สมบัติเจริ ญ และได้มีการทดสอบความสามารถ เป็ นที่ ชื่นชมของครู สุรพล และนักดนตรี
รุ่ น พี่ จึ ง ได้ชัก ชวนให้ เ ข้า วงดนตรี จนกระทั่ง ครู สุ ร พลจากไป หลัง จากนั้น จิ ตรกร บัว เนี ย ม
ได้ตระเวนเดิ นสายแสดงดนตรี ไปทัว่ ประเทศ จึงคิดยากทางานประจา จึงเริ่ มทางานเป็ นพนักงาน
ธนาคาร อยู่ที่ ธนาคารกรุ งเทพ สาขาสะพานควาย หลัง จากนั้น จิ ตรกร บัวเนี ยม ได้ล าออกจาก
พนักงานธนาคาร และกลับมาสู เส้นทางดนตรี โดยมีอาจารย์มนต์ เมืองเหนื อ เป็ นผูผ้ ลักดัน และ
มอบหมายงานในด้านการเรี ยบเรี ยงดนตรี ให้กบั ศิลปิ นเพลงลูกทุ่งที่โด่งดังในขณะนั้น คือ ศรเพชร
ศรสุ พรรณ และ สายัณห์ สัญญา บทเพลงที่ได้รับความนิ ยม ได้แก่ เพลงใจจะขาด และเพลงหลง

55
แก้มแดง ของศรเพชร ศรสุ พรรณ เพลงเกลียดห้องเบอร์ ห้า และสาวสองเมือง ขับร้องโดย สายัณห์
สัญญา
ผลงำนเพลง จิตรกร บัวเนี ยม มีผลงานเพลงออกมามากมาย โดยบทเพลงแรก
ในชีวิตคือ “ชาติเดียว รักเดียว” โดยมีกอ้ งไพร ลูกเพชร เป็ นผูข้ บั ร้อง เพลง “ขอโทษที” และ “คนดี
ของแม่” เป็ นอีก 2 บทเพลง ที่ส่งให้ชื่อเสี ยง ศรี ไพร ลูกราชบุรี เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
นอกจากนี้ ยงั มีผลงานออกมามากมาย เช่ นบทเพลง “ ที่รักเรารักกันไม่ได้ รอวัน
เธอใจเดียว และสุ ดท้ายที่กรุ งทพฯ” ซึ่ งอายุของเพลงเหล่านี้ ผา่ นกาลเวลามากว่า 30 ปี แล้ว แต่ยงั เป็ น
ที่นิยมในปั จจุบนั และนักร้องรุ่ นใหม่ ได้นาไปบันทึกเสี ยงใหม่ โดยเฉพาะบทเพลง “ที่รักเรารักกัน
ไม่ได้” มีนกั ร้องนาไปขับร้องและบันทึกเสี ยงใหม่ มากถึง 16 ครั้ง
ผลงำนทีไ่ ด้ รับ จิตรกร บัวเนียม ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลแผ่นเสี ยงทองคาพระราชทาน ปี 2523
2. รางวัลเพลงยอดเยีย่ มกึ่งศตวรรษ ครั้งที่ 1 ปี 2532
3. รางวัลเพลงยอดเยีย่ มกึ่งศตวรรษ ครั้งที่ 2 ปี 2534
4. รางวัลเข็มพระราชทาน ปี 2537
5. รางวัลตุก๊ ตาทองพระราชทาน ปี 2538
6. รางวัลพิฆเนศร์ทองพระราชทาน ปี 2541
แนวคิด โดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง จิตรกร บัวเนี ยม ประพันธ์ เพลงให้กบั
นักร้อง โดยเลือกดูบุคลิกภาพ รู ปร่ างหน้าตา และน้ าเสี ยง เพื่อนาไปร้ องเป็ นการถ่ายทอดอารมณ์
ความรู ้สึก ให้ความสุ ขกับผูฟ้ ัง และผูช้ ื่นชอบบทเพลงลูกทุ่ง บทเพลงจากการประพันธ์ของ จิตรกร
บัวเนียม มีแนวคิดโดยรวมในเรื่ องของความรัก ที่มีท้ งั สมหวังและผิดหวัง
บทเพลงที่ผูว้ ิจยั เลื อกมาศึกษา คือ บทเพลง “ที่รักเรำรั กกันไม่ ได้ ” เพลงนี้ เป็ น
เพลงที่มีอายุกว่า 30 ปี นักร้องที่เป็ นต้นฉบับ เพลงนี้ คือ เรี ยม ดาราน้อย เป็ นการนามาร้องใหม่
โดย ฝน ธนสุ นทร ซึ่งบทเพลง “ทีร่ ักเรำรักกันไม่ ได้ ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงในเรื่ อง
ความน้อยเนื้อต่าใจ และ เชื่อในโชคชะตา ดังปรากฏในบทเพลง
“ชาติน้ ี ที่รักเราคงรัก กันไม่ได้ แม้ว่าหัวใจของเรารักกันยิ่งนัก เพราะเธอมีคู่
อยูแ่ ล้วเธออย่ามารัก แม้หากชาติหน้ามีรักขอเป็ นคนรักคนแรกของเธอ”
3. จักรำ เวียนวิวฒ
ั น์
กำรเข้ ำ สู่ ว งกำรนั ก ประพันธ์ เพลง มี อาชี พ เป็ นนัก ดนตรี แล้วผันตัวเองมาเป็ น
ผูป้ ระพันธ์เพลง โดยเป็ นผูอ้ ยูเ่ บื้องหลัง
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แนวคิดในกำรประพันธ์ เพลง จักรา เวียนวิวฒั น์ มีแนวคิดในการประพันธ์เพลง
โดยได้มองรอบตัวเอง และมองสิ่ งที่เกิ ดขึ้นในยุคปั จจุบนั บทเพลงที่ผูว้ ิจยั นามาศึ กษา มีจานวน
2 เพลง คื อ บทเพลง “ผู้ หญิงไม่ กินหญ้ ำ ” ขับร้ องโดย ณริ นทร์ ทิ พ ย์ อาร์ ส ยาม และบทเพลง
“ลืมน้ องแล้วกำ” ขับร้องโดย อาจารี ยา พรหมพฤกษ์ ดังนี้
1. บทเพลง “ผู้หญิงไม่ กินหญ้ ำ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงในเรื่ อง
ผูห้ ญิงที่เข้มแข็ง รักศักดิ์ศรี และไม่ยอมใคร ดังบทเพลง
“อโหสิ กรรม ที่ทาร้ ายฉันวันนั้น แต่ไม่มีวนั ที่ ฉันจะยูเทิ ร์นใจ เมื่อรู ้ ว่า
เธอเป็ นนรก แล้วใครจะโง่กลับไป ขอโทษผูช้ าย ไม่ไร้เท่าใบพุทรา”
2. บทเพลง “ลื มน้ องแล้ วกำ” สะท้อนแนวคิ ดของผูป้ ระพันธ์ เพลงเกี่ ยวกับ
หน้าที่ของผูห้ ญิงในเรื่ องการทาอาหาร ดังบทเพลง
“ลื ม ๆ น้ อ งแล้ว ก๋ า ลื ม ก าสั ญ ญา ลื ม ผัก กาดจอ ลื ม แกงหน่ อ ไม้ซ าง
ลืมแกงจิน้ งัว ไส้อวั่ จิน้ หมู คัว่ บะถัว่ พู น้ าปู๋ พริ กอ่อง”
4. ชลธี ธำรทอง มีชื่อจริ งว่า สมนึ ก ทองมา เกิ ดที่จงั หวัดชลบุรี ครอบครัวมีอาชี พ
รับจ้างทัว่ ไป
กำรศึ ก ษำ จบชั้นมัธ ยมศึ ก ษาจากโรงเรี ย นประชาสงเคราะห์ อ าเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง ชลธี ธารทอง เคยผ่านงานมาหลากหลาย อาทิ
ทานา ทาไร่ ขุดดิ นเผาถ่ าน ช่ างไม้ ก่ อสร้ าง นักมวย ลิเก นักพากย์หนัง หางเครื่ อง กรรมกร และ
นักร้ อง ชลธี ธารทอง สนใจการร้ องเพลงลู กทุ่งมาตั้งแต่เล็ก และเคยเป็ นนักร้ องเพลงเชี ยร์ ราวง
ของวงดาวทอง ต่อมาสมัครเข้าเป็ นนักร้องในวงดนตรี ของ สุ รพล สมบัติเจริ ญ ราชาเพลงลูกทุ่งไทย
และได้ข้ ึนเวทีในวันที่สมัคร แต่เนื่องจากไม่มีที่พกั ในกรุ งเทพฯ ต้องเดินทางกลับ ราชบุรี
จากนั้นมีผชู ้ กั ชวนให้มาอยูว่ งลิเก และพากษ์หนัง ก่อนจะบวช หลังจากสึ กมาเป็ น
หางเครื่ องอยูก่ บั วงเทียนชัย สมญาประเสริ ฐ ที่มีนกั ร้องดังอย่าง ผ่องศรี วรนุ ช ซึ่ งเป็ นภรรยารวมอยู่
ด้วย ต่ อมาได้ส มัค รประกวดร้ องเพลงที่ จดั โดย วงรวมดาวกระจาย ของครู ส าเนี ย ง ม่ วงทอง
โดยใช้เพลงที่เขาประพันธ์ข้ ึนเอง ซึ่ งเขาก็ชนะ และครู สาเนี ยงรับให้มาอยูร่ ่ วมคณะ ครู สาเนี ยงเป็ น
คนตั้งชื่อให้วา่ ชลธี ธารทอง เพราะเป็ นคนเมืองชลบุรี
ระหว่า งที่ อยู่ว งรวมดาวกระจายนี้ เ องที่ เพลง “พอหรื อยัง ” ของชลธี ถู ก ศรคี รี
ศรี ประจวบ นาไปร้องจนประสบความสาเร็ จ แต่ไม่มีใครเชื่ อว่า ชลธี เป้ นผูป้ ระพันธ์เพลงนี้ เพราะ
เพลงนี้ เกิ ดขึ้นหลังจากที่เขาไปหลงรักสาวร่ วมคณะรวมดาวกระจาย และก็อกหัก เลยแต่งเพลงนี้
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นามาร้ องแก้กลุ ้ม พอดี มีนักร้ องชายในวงอี กคนเกิ ดชอบ ก็มาขอนาไปร้ องบนเวที ต่อมานักร้ อง
คนนั้นถูกไล่ออก และได้ไปอยูก่ บั วงศรคีรี
ต่อมาชลธี ถู กไล่ออกจากวงรวมดาวกระจาย ในข้อกล่าวหาดังแล้วแยกวง ซึ่ งไม่
เป็ นความจริ ง จากนั้นมีนายทุนออกเงินตั้งวงให้ ชื่อวง “สุ รพัฒน์” แต่ก็ไปไม่รอด ขณะที่เพลงของ
เขาก็ ข ายไม่ ค่ อยได้ เพราะคนไม่ รู้จกั ชื่ อเสี ย ง พอดี ศ รคี รีม าขอให้ช่ วยประพันธ์ เพลงให้ แต่ พ อ
ประพันธ์ เพลงนั้น เสร็ จ ศรคี รี ก็ ม าประสบอุ บ ัติเ หตุ เสี ย ชี วิต เสี ย ก่ อ น ชลธี จึ ง ตัดสิ นใจหันหลัง
ให้วงการเพลง และนาครอบครัวไปช่วยพ่อตาแม่ยายทาไร่ ขา้ วโพดที่ “แก่งเสื อเต้น” แต่ก่อนจะไป
จากกรุ งเทพ ฯ ชลธี บงั เอิญไปพบกับเด็กล้างรถที่ปั๊มน้ ามันแห่งหนึ่ ง ซึ่ งมีเสี ยงถูกใจ จึงได้มอบเพลง
2 เพลง ที่ คิ ดจะให้ศ รคี รีก ับ เด็ ก คนนั้นไปโดยไม่ คิ ดเงิ น ต่ อมาเด็ ก คนนั้นก็ คื อ สายัณห์ สั ญญา
ที่โด่งดังจากเพลง “ลูกสาวผูก้ าร” และ “แหม่มปลาร้า” ที่เขามอบให้ในวันนั้น
เมื่ อสายัณห์ โด่ ง ดัง ชลธี จึง ถู กมนต์ เมื องเหนื อ เรี ย กตัวกลับ กรุ ง เทพมหานคร
เพื่อให้มาประพันธ์เพลง ทาให้ลูกศิษย์คนต่อมาก็คือ เสกศักดิ์ ภู่กนั ทอง โด่งดังจากเพลง “ทหาร
อากาศขาดรัก” จากนั้นชลธี ก็ได้ผลิตผลงานเพลงและสรรหานักร้องคุณภาพออกมาประดับวงการ
อยู่เนื อง ๆ จนประสบความส าเร็ จอย่า งมาก และในที่ สุ ดก็ ไ ด้รับ ฉายาจาก “ยิ่ง ยง สะเด็ ดยาด”
คอลัมนิสต์หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐว่า “เทวดาเพลง”
บทเพลงของ ชลธี ธารทอง มีจุดเด่นในการเลื อกสรรถ้อยคาในลักษณะของกวี
นิ พนธ์ มาใช้ในการแต่งเพลง เนื้ อหามี สาระส่ งเสริ มคุ ณค่าวิถีชีวิตไทย ท่วงทานองเพลงมี ความ
ไพเราะ ตรึ ง ใจผูฟ้ ั ง บทเพลงมี ค วามดี เด่ นในศิ ล ปะการประพัน ธ์ ที่ ใ ช้ฉันทลัก ษณ์ หลายหลาย
รู ปแบบ เป็ นนักประพันธ์เพลงทั้งคาร้องและทานองเพลงเอง สร้างนักร้องให้มีชื่อเสี ยงเป็ นจานวน
มาก อาทิ สายัณห์ สัญญา, ยอดรัก สลักใจ, เสกศักดิ์ ภู่กนั ทอง, วิลยั พนม, สดใส รุ่ งโพธิ์ ทอง, เสรี ย ์
รุ่ งสว่าง, เอกพจน์ วงศ์นาค, บุษบา อธิ ษฐาน, สุ นารี ราชสี มา, ดารง วงศ์ทอง และนพรัตน์ ไม้หอม
เป็ นต้น
ผลงำนเพลง ชลธี ธารทอง มี ผลงานการประพันธ์ เพลงมากกว่า 2,000 เพลง
เป็ นที่รู้จกั กันดี ได้แก่ พอหรื อยัง อี สานทรานซิ สเตอร์ ไอ้หนุ่ มตังเก หนาวใจที่ชายแดน สารวย
ลืมคา ล้นเกล้าเผ่าไทย จาปาลื มต้น ไอ้หนุ่ มรถไถ คาถามัดใจ ปิ ดห้องร้ องไห้ นางฟ้ ายังอาย สาว
เวียงหนุ่มไทย แรงงานข้าวเหนี ยว พบรักปากน้ าโพ คาสั่งเตรี ยมพร้อม แหม่มปลาร้ า ลูกสาวผูก้ าร
กินอะไรถึงสวย แฟนฉันไม่ตอ้ งหล่อ เทพธิ ดาผ้าซิ่ น จดหมายจากแม่ หนุ่มทุ่งกระโจมทอง เรี ยกพี่
ได้ไหม จดหมายจากแนวหน้า ล่องเรื อหารัก ทหารอากาศขาดรัก หน้าอย่างเธอจะรักใครจริ ง วันนี้
สวยกว่าเมื่อวาน กินข้าวกับน้ าพริ ก สาวปากน้ าโพ สาวเพชรบุรี พาร์ ตเนอร์ เบอร์ หา้
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ผลงำนทีไ่ ด้ รับ ชลธี ธารทอง ได้รับรางวัล ดังนี้
1. แผ่นเสี ยงทองคาพระราชทาน จากเพลง “อีสานทรานซิสเตอร์ ” ปี 2525
2. รางวัลงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยภาค 1 จากเพลง “ไอ้หนุ่มตังเก ไม้เรี ยวครู
สาวใต้ไร้คู่ และอีสานทรานซิสเตอร์ ” ปี 2532
3. รางวัล ชนะเลิ ศเพลงประเพณี ส งกรานต์ของ ส านัก งานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแงชาติ ปี 2533
4. รางวัล งานกึ่ ง ศตวรรษลู ก ทุ่ ง ไทยภาค 2 จากเพลง “ล้ น เกล้า เผ่ า ไทย
เทพธิ ดาผ้าซิ่ น และ แรงงานข้าวเหนียว” ปี 2534
5. ได้รับประกาศให้เป็ นศิลปิ นแห่ งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักประพันธ์
เพลงลูกทุ่ง) ปี 2542
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง จากการทางานหลากหลายอาชี พ ทาให้
ชลธี ธารทอง เป็ นนักประพันธ์เพลง โดยใช้ประสบการณ์จากการทางานของตนเอง นามาถ่ายทอด
เป็ นบทเพลง เพื่อให้นกั ร้องที่มีบุคลิกภาพและน้ าเสี ยงเหมาะสมกับบทเพลงได้นาไปร้อง แนวคิด
โดยรวมในการประพันธ์เพลงจะเน้นเนื้อหามีสาระส่ งเสริ มคุณค่าวิถีชีวิตไทย
บทเพลงจากการประพันธ์ของ ชลธี ธารทอง ที่ผวู ้ ิจยั เลือกมาศึกษา คือ บทเพลง
“เทพธิ ด ำผ้ ำ ซิ่ น ” นัก ร้ องที่ เป็ นต้นฉบับ เพลงนี้ คื อ เสรี ย ์ รุ่ งสว่า ง และนามาขับ ร้ องใหม่ โดย
จักรพรรณ์ อาบครบุรี ซึ่ งเป็ นนักร้องที่มีรูปร่ างหน้าตาดี และมีการใช้ลูกเล่นในขณะที่ร้องเพลง
ไปด้วย ซึ่ ง บทเพลง “เทพธิ ด ำผ้ ำ ซิ่ น ” สะท้อนแนวคิ ด ของผูป้ ระพัน ธ์ เพลงในเรื่ อง ความเชื่ อ
คาโบราณ และผูห้ ญิงที่เป็ นกุลสตรี ดังปรากฏในบทเพลง
“พ่อเคยพูดหลายทีคิดจะมี แม่บา้ น เชื่ อโบราณดีแล หากเลื อกวัวดู หางแม้น
เลื อกนางดู แม่ นั่นแหละแน่ เข้าที บ้านเรื อนสะอาดตา พูดจาเสนาะดี ตาน้ าพริ กทุ กที เสี ยงตาถี่
จนทุ่งสะเทือน”
5. ธำนินทร์ เคนโพธิ์
กำรศึกษำ ธานิ นทร์ เคนโพธิ์ จบการศึกษาครุ ศาสตร์ สาขาดนตรี จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง ธานิ นทร์ เคนโพธิ์ เป็ นนักร้อง และเป็ นผูอ้ ยู่
เบื้องหลังการประพันธ์เพลงโฆษณา เพลงประกอบละคร แล้วผันตัวเองมาเป็ นผูป้ ระพันธ์เพลง
ผลงำนเพลง ได้มีอลั บัม๊ ชุด ต่างบ้าน ต่างคน บนเฉลียง นอกจากนี้ยงั ได้ประพันธ์
เพลงรวมพลังรักปกป้ องพ่อหลวง เพลงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
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ผลงำนทีไ่ ด้ รับรำงวัล ธานิ นทร์ เคนโพธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประพันธ์เพลง
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง จากอธิ การบดี จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เนื่ องในโอกาสวันสถาปนา
ครบรอบ 93 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นแนวเพลงป๊ อปฟังสบาย ๆ ชื่อ “ชีวติ พอเพียง”
แนวคิดในกำรประพันธ์ เพลง แนวคิดในการประพันธ์เพลงของธานินทร์ เคนโพธิ์
ได้มองรอบตัวเอง และมองสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นในยุคสมัยนั้น บทเพลงจากการประพันธ์ของ ธานิ นทร์
เคนโพธิ์ ที่ผูว้ ิจยั เลือกมาศึกษา มีจานวน 3 เพลง คือ บทเพลง “สำวภูธร” ขับร้องโดย กระดังงา
บทเพลง “สำวอีสำนรอรัก” ขับร้องโดย ฝน ธนสุ นทร และบทเพลง “เธอจะยอมเป็ นของฉันไหม”
ขับร้องโดย เอเชียร์ ดังนี้
1. บทเพลง “สำวภูธร” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงในเรื่ อง ผูห้ ญิง
สมัยใหม่ กล้าเปิ ดเผย .ชี วิตความเป็ นอยูอ่ ย่างพอเพียง และผูห้ ญิงที่เรี ยบง่าย ชอบอิสระ ดังปรากฏ
ในบทเพลง
“สาวภูธรไม่หลอกใคร รักแล้วไม่มีสิทธิ์ เปลี่ยนใจ ลองคบกันดูก็ได้ไม่คิด
ตังค์ ฉันเลี้ยงดูง่ายพูดก็นอ้ ย กินหอยกินปลาผักริ มทาง ชีวติ พอเพียงแบบนี้สองคน ตกลงไหม”
2. บทเพลง “สำวอีสำนรอรัก” ได้สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงในเรื่ อง
ผูห้ ญิงสมัยใหม่ กล้าเปิ ดเผย ความใฝ่ ฝันของผูห้ ญิง และการดูถูก เหยียดหยามจากสังคม ดังปรากฏ
ในบทเพลง
“น้องเป็ นสาวขอนแก่ น ยังบ่เคยมี แฟนบ้านอยู่แดนอี สาน น้องเป็ นสาว
วัยอ่อนได้แต่นอนตะแคง ยามเมื่อแล้งฝันหวาน จะมีชายใดไผเดต้องการ จะมีชายใดไผเดต้องการ
หมายปองน้องนัน่ แม้ตอ้ งการจะคอย”
3. บทเพลง “เธอจะยอมเป็ นของฉันไหม” ได้สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์
เพลงแสดงถึงผูห้ ญิงที่มีอิสระทางความคิด กล้าเปิ ดเผย ดังบทเพลง
“เธอจะยอมเป็ นของฉันไหม ฉันจะได้ยอมเป็ นของเธอ เอาหัวใจมาเจอกัน
ที่ตรงกลาง เธอจะยอมเป็ นของฉันไหม ฉันจะได้ยอมเธอทุกอย่าง ยอมให้เรามีเรา ช่วยกันดูแลใจที่
เหงาและบอบบาง”
6. ธีรภัทร นันท์ทตั
กำรเข้ ำ สู่ วงกำรนั ก ประพั น ธ์ เ พลง ธี ร ภัท ร นัน ท์ท ัต ผู ้อ ยู่ เ บื้ อ งหลัง ของการ
ประพันธ์เพลง
ผลงำนเพลง ธี รภัทร นันท์ทตั ได้ประพันธ์เพลงให้นัก ร้ องหญิ งได้นาไปร้ อง
ได้แก่ จินตหรา พูนลาภ และหญิง ธิ ติกานต์
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แนวคิดในกำรประพันธ์ เพลง แนวคิดในการประพันธ์เพลง ธีรภัทรได้มองรอบตัว
เอง และมองสิ่ งที่เกิ ดขึ้นในยุคสมัยนั้น บทเพลงจากการประพันธ์ของธี รภัทร จะเน้นในเรื่ องของ
ผูห้ ญิงที่มองโลกในแง่ดี และผูห้ ญิงที่บูชาความรัก บทเพลงที่ผวู ้ ิจยั เลือกมาศึกษา มีจานวน 4 เพลง
คือ บทเพลง “ที่หนึ่งไม่ ไหว ขับร้ องโดย หญิง ธิ ติกานต์ บทเพลง “ไม่ เคยตำยไปจำกใจ” ขับร้อง
โดย จินตหรา พู นลาภ บทเพลง “อะหยังปะล้ำ ปะเหลือ ” ขับร้ องโดย ลู กตาล อาร์ ส ยาม และ
บทเพลง “ลืมกันแล้วกำ” ดังนี้
1. บทเพลง “ที่หนึ่งไม่ ไหว” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์ เพลงในเรื่ อง
ผูห้ ญิงที่บูชาความรักด้วยการเสี ยสละ และความน้อยใจ ดังปรากฏในบทเพลง
“ฉันรู ้ตวั ดี ว่าฉันไม่มีความหมาย ให้เธอสนใจ จะเทียบอะไรกับเขา คนที่
เธอห่วงหมดใจเธอคือเขา ฉันรู ้และขอยอมลาโดยดี”
2. บทเพลง “ไม่ เคยตำยไปจำกใจ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์ในเรื่ องของ
ผูห้ ญิงบูชาความรักด้วยการรอคอย และความหวังของชีวติ ดังปรากฏในบทเพลง
“ลืมอ้ายบ่ได้จริ ง จริ ง จาทุกสิ่ งเอาไว้ในใจ ภาพสวยงาม เราสองร่ วมทา
จาได้ รักหอมหวาน เหมือนอ้อยตาลฝังใจ แม้ไร้เงาอ้ายเคียงใจก็ตาม
เป็ นจั่ง ได๋ อ้า ยยัง เป็ นหนึ่ ง เสมอ ทุ ก วัน ฝั น เพ้อ ละเมอคิ ด ฮอดแต่ อ้า ย
ผูห้ ญิงคนนี้ จงรักภักดี ไม่มีแหนงหน่ าย ยืนยันได้เลย อ้ายไม่เคยตายไปจากหัวใจ ฮักอ้าย ฮักอ้าย
หมดใจฮูบ้ ่”
3 บทเพลง “อะหยังปะล้ำปะเหลือ ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์ในเรื่ อง
ความเป็ นผูห้ ญิงสมัยใหม่ มีอิสระทางความคิด กล้าเปิ ดเผย ดังบทเพลง
“อะหยังปะล้ าปะเหลือ เขาเป็ นแค่เพื่อนนี่หนา เขาโทรมาหาก็ลุกลนฮ้อน
ใจ เคอะเคอะ เขิน เขิน เจอะอีกทีก็ยงั อาย ก็เขามีดีตรงไหน ถึงทาเอาเฮาหน้าแดง
บ่น่าเจื่ อเป็ นแต้กา เฮาไปพลาดท่าฮื่อกับเขาเมื่ อใด คนใจแข็งบ่เกยกึ๊ ด
ฮักไผ จะยกหัวใจฮื่อเขาไปทั้งดวง”
4. บทเพลง “ลืมกันแล้วกำ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงแสดงถึง
ผูห้ ญิงที่บูชาความรักด้วยการรอคอย ดังบทเพลง
“แหมอ้ายมี มีไผแตนตี้ตวั น้อง อาการมันฟ้ อง ฟ้ องว่าน้องกาลังถูกทิ้ง ลืม
กันแล้วกา อูม้ าหื้ อ ฮูค้ วามจริ ง ว่าแม่หญิงตี้ฮบั สายเป๋ นไผวันนั้น
ถิ่ นเวียงพิงค์ ลาน้ าปิ งภู ดอย สองเฮาเกยเกี่ ยวก้อยเตี ยวตางโตยกัน ยี่เป็ ง
ผ่านมา ฝากลมพาพัดใจอ้ายนั้น หากยังมีกนั ลางานปิ๊ กบ้านบ่ได้กา ”
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7. ไพบู ล ย์ บุ ตรขั น ชื่ อเดิ ม ไพบู ล ย์ ประณี ต เกิ ดวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2459
บ้านท้องคุง้ ตาบลเชี ยงรากใหญ่ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุ มธานี เป็ นบุตรของ นายบุตร นาง
พร้อม ประณี ต ครอบครัวมีอาชีพทานา มีฐานะยากจน มีพี่นอ้ ง 3 คน เมื่ออายุได้ 6 ปี บิดาเสี ยชีวิต
จึงได้รับการ เลี้ยงดูโดยนายเจน บุตรขัน ผูเ้ ป็ นอา นาไปอยูท่ ี่อาเภอปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร และ
ได้เปลี่ยนนามสกุลจากประณี ตมาเป็ น บุตรขัน
กำรศึกษำ เริ่ มศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้นที่จงั หวัดปทุมธานี ประถมศึกษาตอน
ปลายที่ โรงเรี ยนสตรี ป ทุ ม วัน และศึ ก ษาจนจบชั้นมัธ ยมศึ ก ษา 8 ที่ โรงเรี ย นสวัสดิ์ อานวยเวทย์
กรุ งเทพมหานคร และศึกษาดนตรี เพิ่มเติมจากครู พิณ โปร่ งแก้วงาม เรี ยนวิชาดนตรี และโน้ตเพลง
สากลเพิ่มเติมที่ สมาคมวายเอ็มซี เอ
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนั กประพันธ์ เพลง หลังจากเรี ยนจบ ไพบูลย์ บุตรขัน ได้ทางาน
เป็ นครู ส อนภาษาไทยที่ โ รงเรี ย นกว่อ งสิ ว แล้ว ลาออกไปเป็ นช่ า งไฟฟ้ า ที่ โ รงไฟฟ้ า สามเสน
แล้วลาออกไปทางานกับคณะละครคณะแม่แก้ว และคณะจันทโรภาส ของพรานบู รพ์ ทาหน้าที่
เขียนบทละครวิทยุ และประพันธ์เพลง
ผลงำนเพลง ไพบูลย์ บุตรขัน มีผลงานเพลงเริ่ มบันทึกแผ่นเสี ยง เมื่อประมาณ
พ.ศ. 2490 จากการชักนาของ สวัสดิ ภาพ บุนนาค ผลงานเพลงที่ได้รับความนิ ยมในยุคต้น และ
ยุคหลัง มีดงั นี้
1. เพลงกลิ่นโคลนสาปควาย ขับร้องโดย ชาญ เย็นแข
2. เพลงกลิ่นเกล้า ขับร้องโดย นริ ศ อารี ย ์
3. เพลงขวัญใจคนจน ขับร้องโดย ปรี ชา บุณยเกียรติ
4. เพลงค่าน้ านม ขับร้องโดย ชาญ เย็นแข
5. เพลงชายสามโบสถ์ ขับร้องโดย คารณ สัมปุณนานนท์
6. เพลงดอกดินถวิลฟ้า ขับร้องโดย ชัยชนะ บุญนะโชติ
7. เพลงตารางดวงใจ ขับร้องโดย ชาญ เย็นแข
8. เพลงทะเลร่ าไห้ ขับร้องโดย ลัดดา ศรี วรนันท์
9. เพลงน้ าตาเทียน ขับร้องโดย ทูล ทองใจ
10. เพลงนางบ้านนา ขับร้องโดย สมยศ ทัศนพันธุ์
11. เพลงน้ าลงเดือนยี่ ขับร้องโดย รุ่ งเพชร แหลมสิ งห์
12. เพลงฝนเดือนหก ขับร้องโดย รุ่ งเพชร แหลมสิ งห์
13. เพลงเพชรร่ วงในสลัม ขับร้องโดย ชินกร ไกรลาศ
14. เพลงมนต์เมืองเหนือ ขับร้องโดย สมยศ ทัศนพันธุ์
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15. เพลงถึงแม้พี่น้ ีจะขี้เมา ขับร้องโดย นริ ศ ทองอารี ย ์
16. เพลงแม่ศรี เรื อน ขับร้องโดย ชาญเย็นแข
17. เพลงมนต์รักลูกทุ่ง ขับร้องโดย ไพรวัลย์ ลูกเพชร
18. เพลงมนต์รักอสู ร ขับร้องโดย วินยั จุลละบุษปะ ทัศนัย ชอุ่มงาม
ผลงำนทีไ่ ด้ รับรำงวัล
ไพบูลย์ บุตรขัน เสี ยชี วิต วันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2515 อายุได้ 56 ปี หลังจาก
เสี ย ชี วิต ในปี 2532 เพลงของไพบู ล ย์ บุ ต รขัน ได้รั บ รางวัล พระราชทานในงานกึ่ ง ศตวรรษ
เพลงลูกทุ่งไทย ได้แก่ เพลงชายสามโบสถ์ เพลงน้ าตาเทียน เพลงฝนเดือนหก และเพลงเพชรร่ วง
ในสลัม
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง
แนวคิดโดยรวมในการประพันธ์เพลง ไพบูลย์ บุตรขัน ได้สร้างสรรค์บทเพลง
อมตะหลายบทเพลง บทเพลงได้สะท้อนชี วิตของชาวทุ่งเป็ นอย่างดี มีความเป็ นธรรมชาติ สาหรับ
บทเพลงที่ผูว้ ิจยั นามาศึกษา คือ บทเพลง “แม่ ศรีเรื อน” นักร้องที่เป็ นต้นฉบันเพลงนี้ ได้แก่ ชาญ
เย็นแข นามาขับร้องใหม่โดย “ดารง วงศ์ทอง” บทเพลงได้สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงเรื่ อง
หน้าที่ของภรรยาที่ปฏิบตั ิต่อสามี และ การเทิดทูนผูห้ ญิง ดังบทเพลง
“แม่ศรี เอย แม่ศรี เรื อน น้องเป็ นทั้งเพื่อน และเมียที่รักบูชา ยามผัวกลับจาก
งาน คืนสู่ บา้ นเคหาเหย้าเรื อนงามตา เหนื่ อยมาหาคลายอาทร
“แม่ศรี เอย แม่ศรี นวล น้องดีครบถ้วนสิ่ งควรผูห้ ญิงสังวร ปรนนิบตั ิผวั ดี โดย
ไม่มีแง่งอน เรื่ องกินหลับนอน ไม่เคยเดือดร้อนอะไร”
8. หนู มิเตอร์ มีชื่อจริ งว่า สร่ างศัลย์ เรื องศรี เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2509 เกิดที่
จังหวัดลพบุรี
กำรศึกษำ จบการศึกษาด้านดนตรี จากมหาวิทยาลัยจันทรเกษม มีพ้ืนฐานการเล่น
เครื่ องดนตรี ได้ทุกประเภท ทั้งดนตรี พ้นื เมือง และดนตรี สากล
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง หนู มิเตอร์ เข้าวงการด้วยการเป็ นนักร้ องก่อน
หลังจากนั้นมาเป็ นโปรดิวเซอร์ ประพันธ์เพลง และเล่นเป็ นมือกีตาร์ จนได้รับฉายาว่า กีตำร์ มิเตอร์
ผลงำนเพลง หนู มิเตอร์ ทาเพลงหลากหลายแนว ทั้งป๊ อป ร็ อก และลู กทุ่ง
มีผลงานการเป็ นโปรดิวเซอร์ ให้กบั ศิลปิ นในสังกัด อาร์ . เอส.โปรโมชัน่ ได้แก่ ปฏิวตั ิ เรื องศรี
ในปี 2537 หนู มิ เตอร์ ได้ออกอัลบัม๊ ของตนเองเป็ นชุ ดแรก คื อ “นิ ราศป่ าปู น”
ของค่ายรถไฟดนตรี เป็ นแนวลูกทุ่งเพื่อชีวิต ได้รับความนิ ยมทันที เพลงที่ได้รับความนิ ยม ได้แก่
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ข้า งหลัง ภาพ ในอัล บั๊ม นิ ร าศป่ าปู น หนู มิ เ ตอร์ ได้ป ระพัน ธ์ เ พลงและร้ อ งเอง ได้แ ก่ เพลง
“ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝั นยามหนุ น” จากนั้นก็ได้ออกตามมาอีกหลายอัลบัม๊ ได้แก่ “แด่เธอผูเ้ ป็ น
แรงใจ วอนฟ้าห่มดาว วอนสาวห่มใจ” เป็ นต้น
แนวคิ ด โดยรวมในกำรประพั น ธ์ เพลง หนู มิ เ ตอร์ ประพัน ธ์ เ พลงมาจาก
ประสบการณ์ จากการดูละคร อ่านหนังสื อตลก หยิบเอาเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้อยนามาเขียนเป็ นบทเพลง
แล้วดูจากบุคลิ กภาพของนักร้ องและบทเพลงเป็ นหลัก บทเพลงที่ประพันธ์ให้นกั ร้องนาไปร้อง
เน้นบทบาทของผูห้ ญิงที่ รักชนบท รั กครอบครั ว อดทน เข้ม แข็ง และความมี เสน่ ห์ของผูห้ ญิ ง
บทเพลงจากการประพันธ์ ข อง หนู มิ เ ตอร์ ที่ ผูว้ ิจ ัย นามาศึ ก ษา มี จานวน 3 เพลง คื อ บทเพลง
“กำลังใจจำกแดนไกล พอแล้ ว และไม่ ใช่ นำงฟ้ ำแต่ อยำกพำพี่ขึ้นสวรรค์ ” บทเพลงทั้ง 3 เพลง
ขับร้องโดย บิว กัลยาณี ดังนี้
1. บทเพลง “กำลังใจจำกแดนไกล” ได้สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลง
เรื่ องความอดทนของผูห้ ญิงในการศึกษา และกาลังใจ ความผูกพันในครอบครัว ดังบทเพลง
“จากถิ่นทิ้งฐานมาไกล สิ่ งหนึ่งย้าความทรงจา ก่อนเคยรับคากับแม่เอาไว้
ไม่ลืมเลือน เรี ยนจบแล้วหลบไปบ้าน เอาปริ ญญาไปเยือน ผ่านวันพ้นเดือนมาเกือบสี่ ปี
เห็ นเสื้ อครุ ยอยู่ราง ๆ อยากไปถึ งฝั่ งฝั นซักที แต่วนั นี้ ยงั ต้องสู ้ทนต่อไป
กาลังใจจากแดนไกล ส่ งผ่านเข้าถึ งในใจ ให้มีชีวิตและความรู ้สึก นึกถึงความสาเร็ จ นึ กถึงความ
ใฝ่ ฝัน และจะรอรอรอรอวันด้วยความตั้งใจ”
2. บทเพลง “พอแล้ว” ได้สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลง เกี่ยวกับผูห้ ญิง
สมัยใหม่ กล้าเปิ ดเผย และผูห้ ญิงเข้มแข็ง รักศักดิ์ศรี ดังบทเพลง
“หันหลังเดินไปให้ไกล จากคนใจร้าย น้ าตาไหลเต็มหัวใจ มันแทบจะทน
ไม่ได้ เคยรักมากจึงเสี ยใจมาก จาจากอยากจะทาใจให้ได้
พอแล้วพอ พอแล้วพอ พอแล้วใจเอ๋ ยใจเรา ไปรักคนไม่รักเรา มีแต่ความ
ช้ า ช้ าใจ เปลี่ยนตัวเองให้เป็ นคนใหม่ กัดฟันฝื นให้เดินไปได้ ความผิดหวังครั้งนี้ ขอจาจนตาย”
3. บทเพลง “ไม่ ใช่ นำงฟ้ ำแต่ อยำกพำพี่ขึ้นสวรรค์ ” ได้สะท้อนแนวคิดของ
ผูป้ ระพันธ์เพลง เรื่ องความรัก ความผูกพันในครอบครัว และภรรยาที่ให้กาลังใจสามี ดังบทเพลง
“เหนื่ อยหม้ายพี่บ่าว ตรากตราทางานทุกวัน เหงื่อไหลโทรมกายอย่างนั้น
น้องรู ้พี่ทาเพื่อใคร นกกลับคืนรัง ตกเย็นน้องนัง่ อยูห่ วั บันได แกงถุงซื้ อรอพี่ชาย กลับมากินพร้อม
หน้าพร้อมตา
กวาดถูรู้งาน ห้องหอดูแลให้ดี อาบน้ าทาแป้ งแค่น้ ี โลชัน่ ไม่มีหรอกหนา
ไม่ได้เสริ มสวย หน้าตาผมเผ้าก็ตามประสา ไม่เคยช็อปปิ้ งเสื้ อผ้า ที่วา่ แพง แพงไม่เคยมีใช้”
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9. ปำน ประกำศิต
กำรเข้ ำ สู่ วงกำรนั ก ประพันธ์ เพลง ปาน ประกาศิ ต เป็ นนัก ประพันธ์ เพลงและ
โปรดิวเซอร์ ให้กบั นักร้องหลายคน ได้แก่ เจี๊ยบ เบญจพร นุย้ สุ วณ
ี า และ อันดา
กำรเข้ ำ สู่ วงกำรนั ก ประพันธ์ เพลง เข้า สู่ วงการเพลง ปี 2543 ในฐานะนัก ร้ อ ง
ได้ออกอัลบั้มชื่ อ “ลดเหล้าเอาใจเมีย” หลังจากนั้นได้ผนั ตัวเองออกมาทางานอยูเ่ บื้องหลังในฐานะ
นักประพันธ์เพลง และโปรดิวเซอร์
ผลงำนเพลง ผลงานเพลงล่าสุ ดของ ปาน ประกาศิต ได้กลับมาเป็ นนักร้องอีกครั้ง
กับบทเพลงสร้างสรรค์สังคมแนวเพื่อชีวติ ชื่อบทเพลง “พันท้ายนรสิ งห์”
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง ปาน ประกาศิต มีแนวคิดในการประพันธ์
เพลงโดยมองสิ่ งที่เกิดขึ้นในยุคปั จจุบนั บทเพลงเน้นความเป็ นผูห้ ญิงสมัยใหม่ และท้าทาย สาหรับ
บทเพลงที่ผูว้ ิจยั นามาศึกษา มีจานวน 7 เพลง คือ บทเพลง “ลูกสำวพ่ อขุน สะตอรอเธอ และสำว
นุ้ยไม่ ลืม” ขับร้องโดย อันดา บทเพลง “ไม่ อยำกใช้ แฟนร่ วมกับใคร และ คนนี้แฟนฉัน ” ขับร้อง
โดย นุย้ สุ วณ
ี า บทเพลง “สำวสวนยำง และรอหนุ่มตำปี ” ขับร้องโดย เจี๊ยบ เบญจพร ดังนี้
1. บทเพลง “ลูกสำวพ่ อขุน” ได้สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดง
ให้เห็นถึงผูห้ ญิงสมัยใหม่ กล้าเปิ ดเผย และผูห้ ญิงมีอิสระทางความคิด ดังบทเพลง
“หากเธอชอบฉันให้ดูกนั ที่ หัวใจ สาวราม ฯ คนนี้ ไม่หวัน่ ไหว ไม่ตอ้ ง
ร่ ารวยหรื อใหญ่โต บี องบี เอ็มเธอไม่ตอ้ งมี ให้ขี่โชว์ แค่มอเตอร์ ไซค์กะโปโล แค่น้ ี ก็โก้ขอเพียง
จริ งใจ”
2. บทเพลง “สะตอรอเธอ” ได้สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงให้
เห็นถึงความสาคัญการศึกษา และการรอคอย ดังบทเพลง
“ว่าอยูไ่ กลล่ะหัวใจห่วงหา ฝากกลอนโนห์รา เป็ นกาลังใจให้เธอ จงตั้งใจ
เล่าเรี ยนศึกษาแขบหลบกลับมา ยังมีคนท่าคอยเจอ”
3.บทเพลง “สำวนุ้ ย ไม่ ลื ม ” สะท้อ นแนวคิ ด ของผูป้ ระพันธ์ เพลงในเรื่ อ ง
ความสาคัญของการศึกษา และความอดทน ดังบทเพลง
“จากบ้า นน้อ งมาร่ าเรี ย น เฝ้ า คอยพากเพี ย ร เพื่ อ การศึ ก ษา เรี ย นจบ
จะกลับไปพัฒนาไม่ลืมสัญญา ที่ไว้ให้กนั ”
4. บทเพลง “ไม่ อยำกใช้ แฟนร่ วมกับใคร” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์
เพลงในเรื่ อง ผูห้ ญิงสมัยใหม่ ไม่ยอมใคร และผูห้ ญิงเข้มแข็ง รักศักดิ์ศรี ดังบทเพลง
“บอกเลยว่าฉัน ไม่ขอใช้แฟนร่ วมกันกับใคร มันรับไม่ไหวจบจบกันไป
เสี ยยังดีกว่า เธออย่าจับปลาสองมือ อย่ามัวแต่ย้อื เวลา อยากบอกคาเดียวเลยว่า ฉันขอยกเธอให้เขา”
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5. บทเพลง “คนนี้แฟนฉั น” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึ ง
ความเป็ นผูห้ ญิงสมัยใหม่ ไม่ยอมใคร และผูห้ ญิงเข้มแข็ง รักศักดิ์ศรี ดังบทเพลง
“มาทางไหนให้เธอกลับไปทางนั้น ตื่นจากความฝั น ยอมรับความจริ ง
ให้ได้ เธอเองก็หน้าตาดี คงมีคนเอาใช่ไหม อย่าเลยอย่าแย่งเขาไป ยังไงฉันก็ไม่ยอม”
6. บทเพลง “รอหนุ่ มตำปี ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงเรื่ อง การยึด
มัน่ ในคาสัญญา และการรอคอยคนรัก ดังบทเพลง
“เหงาใจจัง ความหวังริ บหรี่ รอหนุ่มตาปี ยังไม่กลับมา ลืมได้ลง หนอคา
สัญญา พี่บ่าวจ๋ า ลืมน้องได้ลง”
7. บทเพลง “สำวสวนยำง” ได้ส ะท้อ นแนวคิ ด ของผูป้ ระพัน ธ์ เ พลงเรื่ อ ง
การยึดมัน่ ในคาสัญญา การรอคอยคนรัก และการทาอาชีพสวนยาง ดังบทเพลง
“ทะเลยังใส หาดทรายยังขาวพี่บ่าวรู ้ไหม ไปเรี ยนอะไร หลายปี ไม่ส่งข่าว
มา หรื อสาวบางกอกมัดใจจนลืมสัญญา ปล่อยสาวสวนยางแลหา หลายปี พี่ไม่คืนคอน”
10. พจน์ สุ วรรณพันธ์ มีชื่อจริ งว่ ำ สุ พจน์ สุ วรรณพันธ์ เกิ ดวันที่ 20 ธันวาคม
2516 จังหวัดศรี สะเกษ
กำรศึ ก ษำ จบชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย แล้ว ศึ ก ษาต่ อ ที่ วิ ท ยาลัย ครู สุ ริ น ทร์
แต่เรี ยนไม่จบ เพราะอยากหาประสบการณ์และตามหาความฝัน
กำรเข้ ำ สู่ วงกำรนั ก ประพั น ธ์ เ พลง เล่ น ดนตรี ที่ ร้ า นพฤษภามาก่ อ น พร้ อ มทั้ง
ประพันธ์เพลงให้นกั ร้องนาไปร้อง
ผลงำนเพลง มี ผ ลงานเพลง 2 ชุ ด โดย พจน์ สุ ว รรณพันธ์ เป็ นผูร้ ้ อ ง ชุ ดที่ 1
ชานชลาคนจน เพลงฮิต คือ ทุ่งร้างยางชุง (ใต้ดิน) ชุดที่ 2 ความรักและความฝัน เพลงฮิต มือที่สาม
สุ สานหัวใจ (สังกัดค่ายลีโอ มาสเตอร์ เร็ คคอร์ ด) ปั จจุบนั ได้ประพันธ์บทเพลงลูกทุ่งให้กบั นักร้อง
นาไปร้อง ได้แก่ ต่าย อรทัย
แนวคิ ด โดยรวมในกำรประพัน ธ์ เ พลง พจน์ สุ ว รรณพัน ธ์ มี แ นวคิ ด ในการ
ประพันธ์เพลงโดยมองสิ่ งที่เกิดขึ้นในยุคปั จจุบนั บทเพลงโดยทัว่ ไปเน้นความเป็ นผูห้ ญิงสมัยใหม่
และท้า ทาย ส าหรั บ บทเพลงที่ ผูว้ ิจยั นามาศึ กษามี จานวน 3 เพลง คือ บทเพลง “อยำกเปลี่ยน
นำมสกุล” ขับร้องโดย แหม่ม พิมานรัมย์ บทเพลง “เหตุผลที่ทนเจ็บ” ขับร้องโดย ต่าย อรทัย และ
บทเพลง “อสงไขย” ขับร้องโดย หญิง ธิติกานต์ ดังนี้
1. บทเพลง “อยำกเปลี่ยนนำมสกุ ล ” สะท้อนแนวคิ ดของผูป้ ระพันธ์ เพลง
ที่แสดงถึงความเป็ นผูห้ ญิงสมัยใหม่ และผูห้ ญิงมีอิสระทางความคิด ดังบทเพลง
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“คบ ๆ กันมานาน ไม่ยอมให้ใช้นามสกุล รักเละชุลมุน ก็พอจะอดทนไหว
มารักเธอจนเกินถอดใจทาใจว่าเราจะต้องขาดทุน
ซิกแซกไปเป็ นเดือน เคลื่อน ๆไปเป็ นปี บอกแต่งปี นี้ แล้วเลยไปแต่ง
ปี โน้น ปี ไหนตัวฉันก็ยอมพ่อคุณ ขาดทุนฉันคงไม่ยอมขาดเธอ”
2. บทเพลง “เหตุผลที่ทนเจ็บ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดง
ความน้อยเนื้อต่าใจ และผูห้ ญิงถูกเอาเปรี ยบทางเพศ ดังบทเพลง
“มื้อใดน้ออ้ายจะพอ เห็นว่ารู ปหล่อก็แจกฮักเรื่ อยไป อ้ายบ่เคยถนอมน้ าใจ
ทาน้องร้องไห้จนจมบ่อน้ าตา
จากนี้ คงได้แค่รอ เส้ นทางรั กต่อคงได้แต่ภาวนา สาธุ เด้อให้อา้ ยเห็ นค่ า
หวนคืนกลับมาฮักเดียวใจเดียว”
3. บทเพลง “อสงไขย” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงแสดงถึ งผูห้ ญิง
ที่มนั่ คงในความรัก และการรอคอย ดังบทเพลง
“ปล่ อยความคิ ดถึ ง ปลิ วไปในอากาศ ล่องลอยหัวใจสะอาด ปล่ อยไป
แสนไกล กรุ่ นกลิ่นบุหงา พัดมาด้วยรักจากใจ เพียงหวังให้ถึงใคร คนที่รอคนนั้น
ฝากเป็ นเพลง ให้ลอยเล่นลมไป ล่องลอยผ่านไปถึ งเธอ แม้จะเนิ่ นนาน
ยังรักเธอ ตราบนานอสงไขยเวลา”
11. พยัต ภูวชิ ั ย
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง พยัต ภูวชิ ยั เข้าวงการด้วยการเป็ นผูป้ ระพันธ์
เพลง เป็ นผูป้ ระพันธ์เพลงแนวลูกทุ่ง และแนวเพื่อชี วติ
ผลงำนเพลง พยัต ภู วิ ชั ย อดี ต วง The Must ที่ เ คยโด่ ง ดัง ในอดี ต และเป็ น
ผูป้ ระพันธ์เพลงให้กบั ค่ายใหญ่ แกรมมี่โกลด์มีผลงานเพลงมากมาย อาทิ บทเพลง “กรุ ณาฟังให้จบ”
ขับร้ องโดย แช่ ม แช่ ม รัมย์ บทเพลง “อยากเป็ นคนรักไม่อยากเป็ นชู ้” ขับร้องโดย ชลดา ทองจุล
กลาง
ผลงำนที่ได้ รับรำงวัล พยัต ภูวิชยั ได้รับรางวัลคาร้องยอดเยี่ยม คมชัดลึกอวอร์ ด
ครั้งที่ 9 จากบทเพลง “รวงรักรวงใจ” ขับร้องโดย น้อย นพเก้า
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง พยัต ภูวิชยั เป็ นผูป้ ระพันธ์เพลง แนวลูกทุ่ง
และแนวเพื่อชี วิต ปั จจุบนั ได้รวมตัวกับพี่น้องและเพื่อนในวงการลู กทุ่งเปิ ดค่ายใหม่ ชื่ อว่า “บ้าน
เพลงพยัต ” บทเพลงของพยัต ภู วิชัย ที่ ป ระพัน ธ์ ใ ห้นัก ร้ อ งน าไปร้ อ ง ประพัน ธ์ เ พลงโดยใช้
ความรู ้ สึก และจินตนาการ สาหรับบทเพลงที่ผูว้ ิจยั นามาศึกษา มีจานวน 3 เพลง คือ บทเพลง
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“เพื่อแม่ ” ขับร้องโดย คัทลี ยา มารศรี บทเพลง “แด่ แม่ ” ขับร้ องโดย จักรพรรณ์ อาบครบุรี และ
บทเพลง “เลือกคำว่ำเจ็บเก็บไว้คนเดียว” ขับร้องโดย ชลดา ทองจุลกลาง ดังนี้
1. บทเพลง “เพื่อแม่ ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงเรื่ อง ความกตัญญู
และการทาความดี ดังบทเพลง
“เพื่อแม่ลูกขอสัญญาทาได้ เพื่อแม่สุขใจสุ ขกายด้วยลู กนาหนุ น ขอทา
ความดีเทิดพระคุณ เพื่อแม่อิ่มบุญอิ่มพระคุณที่ลูกบูชา”
2. บทเพลง “แด่ แม่ ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงเรื่ อง ความกตัญญู
และเปรี ยบเทียบแม่เป็ นพระพรหม ดังบทเพลง
“แม่มีน้ าใจใหญ่เกิ นนที เปี่ ยมขลัง ด้วยความหวังดีลน้ เต็มห้อง อันทุกข์
ภัย ไหนจะมาต้อง ทรวงแม่ก้ นั ผอง ทุกข์ภยั มิให้บีฑา
แม่ คื อ พระพรหมอุ ด มพระคุ ณ เสมื อ นร่ ม โพธิ์ ค้ า จุ น หนุ น น าเผื่ อ แผ่
คุณของใครไหนเกินคุณแม่ บริ สุทธิ์ เที่ยงแท้ รักแม่ตอ้ งกตัญญู”
3. บทเพลง “เลือกคำว่ ำเจ็บเก็บไว้ คนเดียว” ได้สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์
เพลงที่แสดงถึ งความเชื่ อทางพระพุทธศาสนา เรื่ อง บุญ กรรม ผูห้ ญิงถูกเอาเปรี ยบทางเพศ และ
ความรักความผูกพันระหว่างเพื่อน ดังบทเพลง
“เมื่ อได้รู้ว่าอ้อมกอดเขา มีคนเป็ นเจ้าของเหมื อนกัน เป็ นเพื่อนรักของ
ฉัน ฉันควรทาอย่างไร ตอบคาถามกับหยาดน้ าตา เพื่อนกับแฟนฉันจะเลื อกใคร ก็ได้ยินเสี ยงใจ
กระซิ บเบาเบาว่าเพื่อน
เราก็เหมือนกับคนสองคนกาลังจมน้ า กลางทะเลหัวใจ ถ้าใครสักคนต้อง
ไป ฉันเอง ขอเลือกคาว่าเจ็บมาเก็บเอาไว้ หากต้องมีคนเสี ยใจให้เป็ นฉันเอง เก็บความลับเอาไว้ ให้
ลึกสุ ดใจไม่ใช่อวดเก่ง แต่เป็ นเพราะฉันเอง รักเพื่อนมากกว่าแฟน”
12. แคท รัตติกำล มีชื่อจริ งว่า พุทธชำติ ยศแก้ วอุด เกิดที่จงั หวัดลาปาง
กำรศึ กษำ จบการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนั ก ประพันธ์ เพลง เข้า สู่ วงการเพลงด้วยการเป็ นนักร้ อง ต่ อมา
ได้ประพันธ์เพลงแล้วนามาร้องเอง
แนวคิด โดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง มาจากประสบการณ์ ที่ พ บเห็ น และจาก
วิถีชีวิตในสังคมนั้น บทเพลงที่ผูว้ ิจยั นามาศึกษา มีจานวน 2 เพลง คือ บทเพลง “ป้ อจำยลั้นลำ”
และ บทเพลง “สำวก๋ำไก่ ” ซึ่งเป็ นบทเพลงที่ แคท รัตติกาล ได้ประพันธ์ข้ ึนแล้วนามาร้องเอง ดังนี้
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1. บทเพลง “ป้ อจำยลั้นลำ ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึง
ผูห้ ญิงมีอานาจต่อรองมากขึ้น ผูห้ ญิงกล้าเปิ ดเผย และท้าทายเรื่ องความรัก ดังบทเพลง
“อยากบอกว่าฮักนะ อยากจะนัง่ มองตา อยากจองเธอมา เป็ นเจ้าของหัวใจ
อยากบอกว่าพร้อมนะ เธอล่ะว่าได อยากเป็ นอะไร กับป้ อจายลั้นลา ”
2. บทเพลง “สำวก๋ำไก่ ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงในเรื่ อง อาชีพ
การท้าทายในเรื่ องความรัก ดังบทเพลง
“จะมี หนุ่ ม ใด หนอใครที่ ใ จยัง โสด ใจน้องยัง ว่า งหากสอน ไม่ ไ ด้ง ด
มีแฟน เป็ นสาวก๋ าไก่ หนอใครสนใจจะมาเกี่ยวแขน คอยรอคนสอนเป็ นแฟน ปั้ นรักแขวนหัวใจ
แป้ นหมุนหนุนดินขาว ขึ้นบ่าวให้สักคน ให้มาสอนรักหน้ามล ให้มาสอน
รักหน้ามล จะรักเขาจนล้นใจ ถ้าได้มาไว้ขา้ งกาย ถ้าได้มาไว้ขา้ งกาย จะติดขึ้นป้ ายก๋ าไก่”
13. วสุ ห้ ำวหำญ เกิดที่จงั หวัดอุดรธานี
กำรศึ ก ษำ จบการศึ กษาปริ ญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น
รุ่ นที่ 25
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง เป็ นผูอ้ ยู่เบื้องหลังของการประพันธ์ เพลงให้
นัก ร้ องค่ า ยแกรมมี่ อาทิ ไมค์ ภิ รมย์พ ร ต่า ย อรทัย ชลดา ทองจุ ล กลาง พีส ะเดิ ด ไผ่ พงศธร
แสน นากา และ จักจัน่ วันวิสา
ผลงำนเพลง วสุ ห้าวหาญ มีผลงานเพลงที่ประพันธ์ให้กบั นักร้อง ดังนี้
1. เพลงทางเดินชาวดิน ขับร้องโดย ไมค์ ภิรมย์พร
2. เพลงหนาวแสงนีออน ขับร้องโดย ชลดา ทองจุลกลาง
3. เพลงนักร้องงานเลี้ยง ขับร้องโดย ชลดา ทองจุลกลาง
4. เพลงคนของวันพรุ่ งนี้ ขับร้องโดย ชลดา ทองจุลกลาง
5. เพลงปลายทางของความคิดถึง ขับร้องโดย ชลดา ทองจุลกลาง
6. เพลงดอกนีออนบานค่า ขับร้องโดย ชลดา ทองจุลกลาง
7. เพลงอย่าโทรมาแค่ปลอบใจ ขับร้องโดย ชลดา ทองจุลกลาง
8. เพลงแฟนเก็บ ขับร้องโดย ชลดา ทองจุลกลาง
9. เพลงคืนใจให้กนั ขับร้องโดย ชลดา ทองจุลกลาง
10. เพลงคาพิพากษา ขับร้องโดย ชลดา ทองจุลกลาง
11. เพลงวันที่บ่มีอา้ ย ขับร้องโดย ต่าย อรทัย
12. เพลงให้ตายไปกับใจ ขับร้องโดย ต่าย อรทัย
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13. เพลงจจกว่าจะถึงวันนั้น ขับร้องโดย พีสะเดิด
14. เพลงรักคนโทรมาจังเลย ขับร้องโดย พีสะเดิด
15. เพลงความต้องการทางแพทย์สูง ขับร้องโดย พีสะเดิด
16. เพลงสุ ดท้ายคืออ้ายเจ็บ ขับร้องโดย ไผ่ พงศธร
17. เพลงคนบ้านเดียวกัน ขับร้องโดย ไผ่ พงศธร
18. เพลงบังเอิญมีหวั ใจ ขับร้องโดย ไผ่ พงศธร
19. เพลงอยากบอกว่าอ้ายเหงา ขับร้องโดย ไผ่ พงศธร
20. เพลงอยากมีเธอเป็ นแฟน ขับร้องโดย ไผ่ พงศธร
21. เพลงมีเธอจึงมีฝัน ขับร้องโดย ไผ่ พงศธร
22. เพลง ทบ2 ลูกอีสาน ขับร้องโดย ไผ่ พงศธร
ผลงำนเพลงทีไ่ ด้ รับรำงวัล วสุ ห้าวหาญ ได้รับรางวัลจากการประพันธ์เพลง ดังนี้
1.ได้รับรางวัลจากการประพันธ์เพลง “วันที่บ่มีอา้ ย” ขับร้องโดย ต่าย อรทัย
รางวัลเพชรในเพลงของ กระทรวงวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2548
2.ได้รับ รางวัล จากการประพันธ์ เพลง “ทางเดิ นชาวดิ น ” ขับร้ องโดย ไมค์
ภิรมย์พร รางวัลเพลงยอดเยี่ยม คาร้องและทานองยอดเยี่ยม จากการประกาศผลรางวัล คมชัดลึ ก
อวอร์ด ในปี พ.ศ. 2549
3.ได้รับรางวัลจากการประพันธ์เพลง “หนาวแสงนี ออน” ขับร้องโดย ชลดา
ทองจุลกลาง รางวัลเพลงยอดเยีย่ ม จากการประกาศผลรางวัล คมชัดลึก อวอร์ด ในปี พ.ศ. 2550
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง วสุ ห้าวหาญ จะใช้ความรู ้สึกกับจินตนาการ
ในการประพันธ์บทเพลง ซึ่งบทเพลงที่ผวู ้ จิ ยั นามาศึกษา มีจานวน 14 เพลง คือ บทเพลง “ไกลตั๋ว”
ขับ ร้ องโดย อ้อม รั ตนัง บทเพลง “เก็บ รั ก ที่ปลำยรุ้ ง ” ขับร้ องโดย ธี ราพร บุญพรหม บทเพลง
“สำวน้ อยในเวียง” ขับร้องโดย ธี ราพร บุญพรหม บทเพลง “กำสะลองสำวน้ อยเวียงพิงค์ ” ขับร้อง
โดย ธีราพร บุญพรหม บทเพลง “อยำกพับแผ่นฟ้ ำ” ขับร้องโดย ธีราพร บุญพรหม บทเพลง “หนำว
แสงนีออน” ขับร้องโดย ชลดา ทองจุลกลาง บทเพลง “ขำดเขำเรำอยู่” ขับร้ องโดย กุง้ บุศยมาศ
บทเพลง “ยอมจำนนฟ้ ำดิน” ขับร้องโดย หญิง ธิ ติกานต์ บทเพลง “รักสำมเศร้ ำเรำสำมคน” ขับร้อง
โดย หญิง ธิ ติกานต์ บทเพลง “น้ องมำทีหลัง” ขับร้องโดย เปรม ปรี ยาภรณ์ บทเพลง “จะขอก็รีบ
ขอ” ขับร้องโดย ฝน ธนสุ นทร บทเพลง “หัวใจมีงำนเข้ ำ” ขับร้องโดย อาจารี ยา พรหมพฤกษ์ และ
บทเพลง “คนบ้ ำนเดียวกัน” ขับร้ องโดย ไผ่ พงศธร และบทเพลง “ขำดคนหุ งข้ ำว” ขับร้องโดย
จักรพรรณ์ อาบครบุรี ซึ่งบทเพลงได้สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์ ดังนี้
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1. บทเพลง “ไกลตั๋ว” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงให้เห็นถึง
การรอคอยของผูห้ ญิง และการยึดมัน่ ในคาสัญญา ดังบทเพลง
“ไกล๋ ตวั๋ น้องบ่ก ลั๋วเต้า ไกล๋ ใจ๋ ไกล๋ เต้าใดซ้ า เหงาใจแต้ว่า ก็ อา้ ยคนดี
สัญญาว่าจะปิ๊ กมา สี่ ปี่ตังหน้าจะปิ๊ กมาหากัน
เหง๋ าตั๋ว น้ อ งบ่ ก ลัว เต้า เหงาใจ๋ เหงาทรวงในมัน เหน็ บ หนาวใจแต๊ ว่ า
ขออ้ายคนดีบ่ดีลืมเน้อสัญญา ขะใจ๋ ปิ๊กมาน้องยังคอยท่าอ้ายมาบ้านเฮา”
2. บทเพลง “เก็บรั กที่ปลำยรุ้ ง” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่ แสดง
ให้เห็นถึงการรอคอยของผูห้ ญิง และการยึดมัน่ ในคาสัญญา ดังบทเพลง
“ ห่มความรักด้วยแสงจันทร์ ห่มความฝันด้วยแสงดาว ในยามที่หวั ใจเรา
แยกทางเพราะต่างจุดหมาย เมื่อฉันไม่มีเธอ ฉันก็ไม่เคยมีใคร ยังเก็บความรักเอาไว้ เพื่อคอยเธอที่
ปลายรุ ้งนัน่ ”
3. บทเพลง “สำวน้ อยในเวียง” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดง
ให้เห็นถึงผูห้ ญิงที่ต่อสู ้ชีวติ ด้วยการรับจ้างค้าขาย ดังบทเพลง
“จากเทือกภูยาว เข้ามาในเวียง ติดตัวก็เพียง กระเป๋ าเสื้ อผ้าหนึ่งใบ มาหา
งานทา มาขอน้ าใจ ช่วยจ้างเอาไว้ พอฮื้อมีเงินส่ งปิ๊ กบ้าน
ได้มาทางานตี้ไนท์บาซ่าร์ นัง่ ขายเสื้ อผ้า ฮื้อนักท่องเที่ยวตึงวัน ทนเหนื่อย
วันนี้ เพราะใจมีฝัน ปั ญหาทางบ้าน คูอ้ ย่างต้องแก้ดว้ ยเงิน”
4. บทเพลง“กำสะลองสำวน้ อยเวียงพิงค์ ” สะท้อนแนวคิ ดของผูป้ ระพันธ์
เพลง ที่แสดงถึ งผูห้ ญิ งที่ต่อสู ้ กบั ความยากจน ด้วยการเข้ามาหาอาชี พในเมืองที่เจริ ญ และแสดง
ความกตัญญูดว้ ยการตั้งใจทางาน ดังบทเพลง
“เมืองกว้างใหญ่ มีจุดหมายที่ใจต้องการ ทุ่มเทด้วยความรักด้วยแรงใจที่มี
ผ่านคืนวันที่แสนลาบาก ด้วยความรักในใจลูกนี้ บอกตัวเองว่าต้องได้ดี จึงมีวนั นี้จนได้”
5. บทเพลง “อยำกพับแผ่นฟ้ ำ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดง
ให้เห็นถึงความมัน่ คงในความรัก ดังบทเพลง
“ไม่ตอ้ งพูดซักคา ฉันคิดว่าเธอก็รู้วา่ หัวใจที่เป็ นอยูร่ ักเธอมากมายแค่ไหน
ไม่อยากย้าว่าคิดถึงเพียงเธอทุกลมหายใจ แค่ฉนั ลืมเธอไม่ได้ แม้ยามหลับฝัน
แต่พบั แผ่นฟ้ าเข้ามาไม่ได้ ไม่อาจเผยใจบนเมฆก้อนนั้น ข้างกายวันนี้
ไม่มีใครเคียงข้าง ใครหนอใครกันนะช่างเปลี่ยนใจ”
6. บทเพลง “หนำวแสงนีออน” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงแสดงถึง
ความยากจนทาให้ผหู ้ ญิงต้องออกมาต่อสู ้ชีวติ ดังบทเพลง

71
“อยู่ห้องเช่ ากิ นข้าวริ มทาง ทางานรับจ้างได้ตงั ค์นิดหน่ อย คือความจริ ง
ที่ทา้ ให้ถอย แต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไหวหวัน่ ความฝั นและคาสัญญา ก่ อนหักใจลาบ้านเราวันนั้น
ความหมายไม่เคยแปรผัน ยังเชื่อสักวันฟ้าคงเข้าข้าง”
7. บทเพลง “ขำดเขำเรำอยู่” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึง
ผูห้ ญิงเข้มแข็ง และรักศักดิ์ศรี ดังบทเพลง
“ลาบากลาบนต้องทนหนักกว่าเมื่อก่อน ทุ่มเทไม่กินไม่นอน ยิง่ กว่าละคร
เรื่ องยาว เคยอยู่ ส บายก็ ก ลายแค่ เ ป็ นเรื่ อ งเก่ า เพราะคนที่ เ คยรั ก เรา เขาไปกับ คนหน้ า ใหม่
วันนี้ ข าดเขาแต่เราต้องอยู่ ให้คนเขาดู ว่าเรายิ้ม ได้ ไม่ มี คนอย่างเขาไม่
เท่าไหร่ เคยเสี ยน้ าตาก็คิดว่ารับกรรมมา เพียงเวลาไม่นานวันหนึ่งต้องหาย”
8. บทเพลง “ยอมจำนนฟ้ ำดิน” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดง
ถึงผูห้ ญิงที่มีฐานะต่าต้อย ดังบทเพลง
“พอใจแล้วใช่ไหมฟ้าดิน ที่ได้เห็นว่าคนต้อยต่า มันต้องเจ็บต้องช้ า ต้อง
น้ าตาตก โลกใบนี้ มีคนมากมาย ทาไมต้องเป็ นเราสองคน ยอมจานนให้แล้ว หวังว่าคงพอใจ
ก่อนถนนของเราแยกกัน ก่อนความฝันของเราสิ้ นลง แค่อยากพบกับเธอ
สักหน สบตาอีกครั้ง แค่ให้ฉนั ได้บอกเธอสักคา พูดในวันที่จาต้องจาก อยากให้รู้วา่ รักเธอมาก และ
จะรัก รักตลอดไป เกิดชาติน้ ี แค่ได้พบเจอ เกิดชาติหน้า ค่อยฝันกันใหม่ วันนี้ ใจสลาย ยอมจานนให้
ฟ้าดิน แยกเราไกลกัน”
9. บทเพลง “รักสำมเศร้ ำเรำสำมคน” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงถึง
ผูห้ ญิงเข้มแข็ง รักศักดิ์ศรี และการเสี ยสละ ดังบทเพลง
“ลูกผูห้ ญิงด้วยกัน ฉันรู ้วา่ ช้ าแค่ไหน หากได้รู้ มีใครเป็ นมือที่สาม ฉันคง
เป็ นคนต้องไป ถึงแม้มนั จะถลาลึกไปก็ตาม เมื่อเขาพูดขนาดนั้น ฉันก็ยนิ ดี
ก็คงต้องยอม ยอมรับกับความเป็ นจริ ง ไม่คิดแย่งชิงของใคร ไร้ศกั ดิ์ศรี
รักสามเศร้า เราสามคน จบลงด้วยดี หยุดใจไว้แค่ตรงนี้ เพื่อความสบายใจ”
10. บทเพลง “น้ องมำทีหลัง” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึง
ความเชื่อทางศาสนาในเรื่ อง บุญ และกรรม ดังบทเพลง
“น้องมาทีหลังไม่ทนั ฝากฝังหัวใจ พลาดจากพี่ชายทั้งหัวใจสิ้ นไร้เรี่ ยวแรง
ถ้าเจอะก่อนนี้ซกั นิดเหตุการณ์ก็คงเปลี่ยนแปลง พี่คงแบ่งเสี้ ยวหนึ่งให้นอ้ งชื่นใจ
แค่แอบฮักพี่เพียงข้างเดียว น้อยใจอยูเ่ พียงผูเ้ ดียว มาช้าไปบุญน้องไม่พอ
ได้แต่แอบฮักเงียบ เงียบ คนเดียว ใจที่เหงาก็ยงั เฝ้ารอ อย่างเลื่อนลอยเฝ้าคอยทอดวันเวลา”
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11. ไบทเพลง “จะขอก็รีบขอ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึง
ผูห้ ญิงสมัยใหม่ มีอิสระทางความคิด และกล้าเปิ ดเผย ดังบทเพลง
“จะขอก็ รีบ ขอ อย่ารอให้ถึง ปี หน้า ของอื่ นนั้นขึ้ นราคา แต่ค่ าตัวน้อง
รับรองเหมือนเดิม”
12. บทเพลง “หัวใจมีงำนเข้ ำ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึง
ผูห้ ญิงสมัยใหม่ มีอิสระทางความคิด และกล้าเปิ ดเผย ดังบทเพลง
“ตั้งแต่วนั แรกพบ สบตาเธอ ใจละเมอ เจอละไม ไปซะงั้น ต่อมความรัก
เริ่ มสป๊ าก อย่างทันควัน นี่คืองาน จ็อบใหญ่ ที่ใจเรา
ตื่นขึ้นมาเต้นจังหวะคิดถึง แค่นิดหนึ่ง เพียงได้เห็นเป็ นสุ ขล้ า บ่ายคล้อย ๆ
นัง่ ใจลอย เป็ นประจา ตกตอนค่าใจก็นงั่ ให้แอบฝัน”
13. บทเพลง “คนบ้ ำนเดียวกัน” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงในเรื่ อง
ความยากจน อาชีพ และการถูกเอาเปรี ยบทางเพศ ดังบทเพลง
“โอ๊ย..น้อ..นอ..คนบ้านเฮา ให้โชคให้หมาน ให้มงั่ ให้มี ให้อยูด่ ีมีแฮง อยู่
แดงมีฮีเด้อครับพี่นอ้ ง น้องตัก๊ แตน เข้ามาเป็ นสาวโรงงานเย็บผ้า แรงที่ใช้กบั เงินที่ได้ ยังบ่เคยคุม้ ค่า
นักเรี ยน ม.ปลายจากภาคอีสาน กลายเป็ นแรงงานถูกกดราคา น้องมาซื้ อลาบ เฮาได้เว้าจา จัง่ ใด๋ อด
สาเอาก่อนเด้อนาง”
14. บทเพลง “ขำดคนหุงข้ ำว” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึง
หน้าที่ของผูห้ ญิงในเรื่ องงานบ้าน และงานครัว ดังบทเพลง
“บ้านพี่ขาดคนหุ งข้าว อยากได้เจ้า เป็ นคนช่วยหุ ง พ่อแม่ ท่านแก่ท่านเฒ่า
ขาดคนหุ งข้าว ที่บา้ นเลยยุง่ พี่เองก็งานนัวนุง ทุกวันพี่ยงุ่ ขาดคนปลอบใจ”
14. วิทย์ มหำชน มีชื่อจริ ง เดชวิทย์ ทวีกนั ย์ เกิดที่จงั หวัดยโสธร
กำรเข้ ำ สู่ วงกำรนั ก ประพันธ์ เพลง ก่ อนที่ จะมาเป็ นนัก ประพันธ์ เพลงและเป็ น
โปรดิวส์ เซอร์ ได้เป็ นนักมวยอยู่ทางภาคใต้ หลังจากนั้นได้มาทางานอยูเ่ บื้องหลังเป็ นโปรดิวเซอร์
ให้กบั นุ ย้ สุ วีณา ปั จจุบนั ได้ร่วมทาอัลบั้มล่าสุ ดกับเพื่อน แต่เบื้องหลังยังทางานให้กบั บริ ษทั อาร์
สยาม โดยทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระพันธ์เพลง
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง วิทย์ มหาชน ประพันธ์เพลงโดยนาเรื่ องราว
ในชี วิต จริ ง ที่ ไ ด้พ บเห็ น ส าหรั บ บทเพลงที่ ผูว้ ิจ ัย น ามาศึ ก ษามี จ านวน 10 เพลง คื อ บทเพลง
“บัณฑิตกรี ดยำง” ขับร้ องโดย นุ ้ย สุ วีณา บทเพลง “สำวรำมยำมเย็น ” ขับร้ องโดย บิ ว กัลยาณี
บทเพลง “สะตอพลัดถิ่น” ขับร้องโดย เจี๊ยบ เบญจพร บทเพลง “คนดำใจดี” ขับร้องโดย นุย้ สุ วณ
ี า
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บทเพลง “อย่ ำลืมสั ญญำใจ” ขับร้ องโดย ดวงจันทร์ สุ วรรณี บทเพลง “สำวใต้ ใจดี ” ขับร้องโดย
แมงปอ ชลธิชา บทเพลง “แม่ ครัวหัวไข่ ” ขับร้องโดย แมงปอ ชลธิ ชา บทเพลง “สำวลูกทุ่ง” ขับร้อง
โดย แมงปอ ชลธิชา บทเพลง “คอยรักหนุ่มตังเก” ขับร้องโดย แมงปอ ชลธิชา และบทเพลง “อ้อร้ อ
พองำม” ขับร้องโดย แมงปอ ชลธิชา ซึ่งบทเพลงได้สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์ ดังนี้
1. บทเพลง “บัณฑิตกรี ดยำง” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงในเรื่ อง
อาชีพ ความสาเร็ จและความภูมิใจ ดังบทเพลง
ชุดครุ ยที่นุย้ ได้ใส่ พร้อมใบปริ ญญาที่ถือ ทั้งช่อดอกไม้เต็มมือ ในวันจบ
การศึกษา วันที่แม่รอพ่อหวังสมดังใจปรารถนา จนนุย้ ได้รับปริ ญญา ให้พอ่ แม่มาชื่นใจ
ชุดครุ ยที่นุย้ ได้ใส่ คือความภูมิใจหนักหนา เช็ดเหงื่อปนด้วยน้ าตา ที่มนั
ไหลมาตื้นตันจะจดจาวันนี้ ตราบชัว่ ชีวีอีกวัน แล้วจะไม่ลืมวันวาน ที่พอ่ แม่น้ นั ทุ่มใจ”
2. บทเพลง “สำวรำมยำมเย็น” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงเรื่ องความ
กตัญญูต่อพ่อแม่ดว้ ยการตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยน ดังบทเพลง
“คิดถึงปั กษ์ใต้ ไม่ได้หลบไปนานเต็มที พ่อจ๋ าแม่จ๋าคงสบายดี นุ ย้ อยูท่ าง
นี้ แม่ไม่ตอ้ งห่ วง แค่เหงานิ ดหน่อยหวังเหวิดใจลอยอยู่กลางเมืองหลวง มองรู ปพ่อแม่ให้ชื่นทรวง
ก็หายเหงาได้ไปหลายวัน
สาวรามใจแกร่ ง จะขอแข่ ง กับ ความอ้า งว้า ง สาวรามซะอย่า ง ใจชัวร์
ไม่กลัวไม่ถอย สาวรามคนนี้รู้ดียงั มีคนคอย พ่อแม่รอหน่อย นุย้ ไม่ทาให้ผดิ หวัง”
3. บทเพลง “สะตอพลัด ถิ่น ” สะท้อนแนวคิ ดของผูป้ ระพันธ์เพลงในเรื่ อง
การต่อสู ้ชีวติ ในเมืองกรุ ง และการดูถูกเหยียดหยาม ดังบทเพลง
“แลหวันลับฟ้า แลนกกากลับรัง ใจลู กเลยังไม่สมหวัง จะไม่คืนฝั่งอันดา
เปรี ยบดัง่ ลูกนก พึ่งผกผินขึ้นฟ้า ข้ามน้ า ข้ามป่ า เข้ามาอยูก่ รุ ง
ตัวดาคล้ าหมอง บ่อยครั้งถูกมองหมางเมิน ว่าเหม็นสะตอเหลือเกิน ชี วติ
หกเหิ นดัง่ หนังลุง ลาป่ าสะตอมาขอสบการณ์เมืองกรุ ง หวังหลบไปหา ป้ า ลุง แม่ พ่อ ที่รอคอยฉัน”
4. บทเพลง “คนดำใจดี” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึงผูห้ ญิง
ภาคใต้ที่มีความจริ งใจ ดังบทเพลง
“เพราะรักคนขาว พี่บ่าวเลยใจช้ า มารักคนดารับรองไม่ช้ าใจ เพราะคา
หวานๆ เลย ร้าวรานทรวงใน ลองรักสาวใต้ปากกับใจตรงกัน”
5. บทเพลง “อย่ ำ ลื มสั ญ ญำใจ” สะท้อ นแนวคิ ดของผูป้ ระพันธ์ เ พลงเรื่ อ ง
ความเชื่อในสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ดังบทเพลง
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“ทะเลน้อยช่ วยดึ งใจ เมื่อรถไฟผ่านพัทลุ ง ชุ มรั กอย่าไปยุ่ง เมื่ อพี่เข้าเขา
ชุมทอง นครศรี ธรรมราช ไหว้พระธาตุให้คุม้ ครอง ผ่านสุ ราษฎร์ ขอร้อง ให้เป็ นคนดี นะพี่บ่าว
พี่ผา่ นศาลายา อย่ามองหา ศาลาใจ บางซื่ ออย่าหวัน่ ไหว ขอให้ซื่อต่อรักนี้
สามเสน รถแล่นเข้า รักสามเส้า อย่าให้มี เก็บหัวใจให้ดี เมื่อพี่ลงหัวลาโพง”
6. บทเพลง “สำวใต้ ใจดี” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึง
ผูห้ ญิงภาคใต้ที่มีความจริ งใจ ดังบทเพลง
“สาวใต้ นั้นไม่ข้ ี ฮก ไม่เคยหักอก ให้ใครชอกช้ า สาวใต้หัวใจน้องเด็ ด
เสี ยยิ่งกว่าเพชร ถึ งตัวจะดา อย่าไปเชื่ อใครเขาลื อ อย่าไปเชื่ อใครเขาลื อ หลอกไปทาพรื อ พี่บ่าว
โดนอา
สาวใต้ไม่หวานหรอกพี่ สาวใต้ไม่หวานหรอกพี่ แหลงเป็ นพรรค์น้ ี ไม่แส
แสร้งทา รับรักชายใด ไม่คิดกลับคา ใจเย็นลึกล้ า กว่าน้ าตาปี กว่าน้ าตาปี กว่าน้ าตาปี ”
7. บทเพลง “แม่ ครั วหัวไข่ ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึ ง
ผูห้ ญิงที่มีหน้าที่ในการทาอาหาร ดังบทเพลง
“บ้านพี่ไม่มีคนหุ งข้าว อยากได้สาว มาช่วยงานครัว มาจีบฉันล่ะไม่
ผิดหวังชัวร์ ใช่วา่ ฉันจะสวยแต่ตวั ฝี มือทาครัว ก็ไม่นอ้ ยหน้าใคร แต่พี่ตอ้ งเตรี ยมทาใจ เตรี ยมตัว
หน้าเป็ นไข่ เมนูเด็ดทั้งหลาย ฉันมีแต่ไข่นะซี ”
8. บทเพลง “สำวลูกทุ่ง” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึงผูห้ ญิง
ที่มีหน้าที่ในการทาอาหาร ดังบทเพลง
“นึกแล้วย้านจักงานคาใด ก็แห่กนั ไปช่วยเป็ นแรงแถวหน้า เป็ นมือสอดน้ า
ทาครัว ตอนรับให้ทวั่ แขกไปไทยมา เมื่อมีเพลงโจ๊ก 3 ช่า ก็ช่วยออกมาเต้นระบาลูกทุ่ง”
9. บทเพลง “คอยรั กหนุ่มตังเก” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงแสดงถึง
ผูห้ ญิงที่มีหน้าที่ในการจัดเตรี ยมอาหาร ดังบทเพลง
“พี่เบื่อกินปลา น้องก็หา หมูไก่ไว้รอ เลียงผัดสะตอ แกงเหลือง พื้นเมือง
หลายอย่างแต่พี่ไม่มากินของที่วา่ น้องสุ ดภวังค์ ทุกวันต้องนัง่ ค้อนตาจากฝั่ง มองเสากระโดง”
10.บทเพลง “อ้ อร้ อพองำม” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึ ง
หน้าที่ของผูห้ ญิงเรื่ องงานบ้าน และการทาอาหาร ดังบทเพลง
“สวยธรรมชาติ ไม่ตอ้ งวาดเติมแต่ง เรื่ องต้มยาทาแกง ใครก็ชมว่าหรอย
งานบ้าน งานเรื อน มีบกพร่ องนิดหน่อย ปรับปรุ งเล็กน้อย ค่อย ๆ ดีไปเอง”
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15. สนชั ย สมบูรณ์
กำรศึกษำ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กำรเข้ ำ สู่ วงกำรนั ก ประพันธ์ เพลง เป็ นนัก ประพันธ์ เพลงที่ อ ยู่เบื้ องหลัง ให้ก ับ
นักร้อง ได้แก่ ศิริพร อาไพพงษ์ และพรพรรรณ วนา
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง ประพันธ์เพลงขึ้ นมาจากชี วิตจริ งที่ได้พบ
เห็ น บทเพลงที่ ผูว้ ิจยั นามาศึ ก ษามี จ านวน 3 เพลง คื อ บทเพลง “คอยพี่ที่สุ โขทัย ขับ ร้ องโดย
พรพรรณ วนา บทเพลง “ปริ ญ ญำลู ก แม่ ค้ ำ ” ขับ ร้ อ งโดย ศิ ริ พร อ าไพพงษ์ และบทเพลง
“สำวหละปูน” ขับร้องโดย อาจารี ยา พรหมพฤกษ์ ซึ่ งบทเพลงได้สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์
ดังนี้
1. บทเพลง “คอยพี่ที่สุโขทัย” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงในเรื่ อง
ของประเพณี การรอคอย ดังบทเพลง
“ฉันคอยทุกปี ที่สุโขทัย เผาเทียนเล่นไฟ แต่แล้วก็ตอ้ งรอเก้อ เฝ้าแต่ใฝ่ ฝัน
นับวันคอยเจอ ฉันรอพบเธอที่สุโขทัย”
2. บทเพลง “ปริ ญญำลูกแม่ ค้ ำ” สะท้อนแนวคิดเรื่ อง การต่อสู ้ ชีวิต การให้
กาลังใจ ดังบทเพลง
“สู ้ไปไม่บ่นอดทนเพื่อลู กเรื่ อยมา แม่อยากเห็ นใบปริ ญญาที่ แลกมาจาก
เหงื่ อ คนจนเห็ น ลู ก สู ้ แ ท้ ใจแม่ ก็ สุ ขเหลื อ ล้ น ไม่ ย อมให้ ลู ก อายคน สู ้ ท นหาเงิ น ส่ ง เรี ยน
สิ้ น เดื อนเหมื อ นดั่ง กับ แม่ สิ้ น ใจ บางคราวไม่ พ อใช้จ่ า ยยืม เงิ นรายวัน
หมุนเวียน แลกด้วยน้ าตาจึงได้เงินมาเป็ นค่าเรี ยน หวังว่าลูกคงพากเพียรสมกับที่แม่ต้ งั ตา”
3. บทเพลง “สำวหละปูน” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงเรื่ องความเชื่อ
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ดังบทเพลง
“สาวหละปูนเฮาเอ๋ ย เฮายังบ่เกยมีแฟนสักเตื้อ ข้าเจ้าเป๋ นสาวจาวเหนื อ
มีแฟนตึงเตื้อก็อยากได้คนดี หละปูนบ่ชอบคนลวงหลอก หากใครกลิ้งกลอก มาหลอกกินฟรี ระวัง
ตัว๋ ไว้ห้ื อดี ระวังตัว๋ ไว้ห้ื อดีแม่จามมะเตวีท่านเอาถึงต๋ าย”
16. สมชำย ตรุ พมิ ำย
กำรศึ ก ษำ จบการศึ ก ษาประถมต้น โรงเรี ย นบ้า นโนนเพชรพิ ท ยาคม จัง หวัด
นครราชสี ม า มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น โรงเรี ย นกระเบื้ อ งนอกพิ ท ยาคม จัง หวัด นครราชสี ม า
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสี มา ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต
สาขาเอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง ก่อนที่ จะมาเป็ นนักประพันธ์ เพลง ได้ทางาน
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ดังนี้
พ.ศ.2543 ครู ส อนภาษาอัง กฤษ ที่ โ รงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น
(ศึกษาศาสตร์)
พ.ศ. 2544 อาจารย์ส อนภาษาอัง กฤษที่ ม หาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น วิ ท ยาเขต
หนองคาย
พ.ศ. 2544-2552 นักร้อง นักประพันธ์เพลง และโปรดิวเซอร์ บริ ษทั ชัวร์
ออดิโอ
ปั จจุบนั เป็ นนักประพันธ์เพลงอิสระ ชอบอ่านหนังสื อ เขียนหนังสื อ เขียนเพลงให้
นักร้องค่าย แกรมมี่ โกลด์ อาร์ สยาม ท็อปไลน์ไดมอนด์ ชัวร์ เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ ไม่มีค่ายสังกัด
ผลงำนเพลง สมชาย ตรุ พิมาย มีผลงานเพลงที่ประพันธ์ให้กบั นักร้อง ดังนี้
1. เพลงคนดีที่อา้ ยบ่ฮกั ขับร้องโดย บุญตา เมืองใหม่
2. เพลงเจ็บก็ได้ถา้ อ้ายอยากจบ ขับร้องโดย ต่าย อรทัย
3. เพลงที่แท้อา้ ยแคร์เจ้า ขับร้องโดย แมน มณี วรรณ
4. เพลงทาดีให้ตายอ้ายก็เลือกเขา ขับร้องโดย จินตหรา พูนลาภ
5. เพลงให้เขาไปหรื อให้อา้ ยเจ็บ ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ
6. เพลงเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่ ขับร้องโดย ศิริพร อาไพพงษ์
7. เพลงอ้ายเขี่ยน้องถิ่ม ขับร้องโดย ก้านตอง ทุ่งเงิน
8. เพลงอยากเป็ นใครคนนั้นที่เธอฝันถึง ขับร้องโดย ไผ่ พงศธร
9. เพลงคนเก่ายังบ่ไป คนใหม่กะมาแทน ขับร้องโดย ไหมไทย หัวใจศิลป์
10.เพลงหัวใจยอมให้ตวั๋ ขับร้องโดย ไหมไทย หัวใจศิลป์
11. เพลงสองครั้งที่แม่ร้องไห้ ขับร้องโดย เกษม คมสันต์
12. เพลงสาวเย็บผ้า ขับร้องโดย ไผ่ พงศธร
ผลงำนเพลงที่ได้ รับรำงวัล สมชาย ตรุ พิมาย ได้รับรางวัลจากการประพันธ์เพลง
รางวัลที่ได้รับ รางวัลเพลงยอดเยีย่ ม คมชัดลึกอวอร์ ดครั้งที่ 4 จากเพลง สองครั้งที่แม่ร้องไห้ ขับร้อง
โดย เกษม คมสันต์ รางวัลเพลงยอดเยี่ยม สยามดารา สตาร์ อวอร์ ด 2014 จากเพลง หัวใจยอมให้ตวั๋
ขับร้องโดย ไหมไทย หัวใจศิลป์
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง บทเพลงลูกทุ่งที่ประพันธ์ให้นกั ร้องนาไป
ร้องกล่าวถึงผูห้ ญิงที่กาลังสิ้ นหวัง ท้อแท้ ได้ลุกขึ้นมาสู ้ สาหรับบทเพลงที่ผวู ้ จิ ยั นามาศึกษามีจานวน
3 เพลง คือ บทเพลง “สำวเย็บผ้ำ” ขับร้องโดย ไผ่ พงศธร บทเพลง “สองครั้งทีแ่ ม่ ร้องไห้ ” ขับร้อง
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โดย เกษม คมสันต์ และบทเพลง “เย็บจักรถักฝัน” ซึ่ งบทเพลงได้สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์
ดังนี้
1. บทเพลง “สำวเย็ บ ผ้ ำ ” สะท้อ นแนวคิ ด ของผู ้ป ระพัน ธ์ เ พลงในเรื่ อ ง
ความยากจน อาชีพ ดังบทเพลง
“ชึกชัก ชึกชัก นัง่ เย็บจักรหละอยูใ่ นโรงงาน รับจ้างรายวันหละขายแรง
นานมา น้องสาวเย็บผ้าอยูแ่ ถวชานเมือง มีนบุรี บางพลี พระประแดง นวนคร โอ้ละหนอ”
2. บทเพลง “สองครั้งที่แม่ ร้องไห้ ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงเรื่ อง
การต่อสู ้ชีวติ ความอดทน ความสาเร็ จ และความภูมิใจ ดังบทเพลง
“แม่พาหยัดยืน ฝ่ าวันคืนด้วยใจแกร่ ง หน้าฝนหน้าแล้ง แม่สู้ไม่มีอยูเ่ ฉย
ฝนตกทานา แลงมาไม่เคยพักเลย ทากับข้าวขนมนมเนย หาบขายส่ งลูกชายเรี ยน
กี่พนั ปั ญหา เข้ามาเหมือนจงใจแกล้ง แม่ยงั เข้มแข็ง ไม่เคยท้อเลยสักครา
จนถึงวันนี้ ลูกจึงเพิ่งเห็นน้ าตา ไหลรดชุดครุ ยชุ่มบ่าวันรับปริ ญญาลูกชาย”
3. บทเพลง “เย็บ จักรถักฝั น ” สะท้อนแนวคิ ดของผูป้ ระพันธ์ เพลงในเรื่ อง
ความยากจน อาชีพ และความกตัญญู ดังบทเพลง
“หลังขดหลังแข็ง ค่าแรงวันร้อยซาวห้า ก้มหน้าเย็บผ้า ราคาตัวละ เป็ น
ปั น เกือบปี ตี้มาเย็บผ้าคนรวยตึงวัน บ่เกยมีวนั ได้ฮูจ้ กั คาว่ารวย
เก็ บ ร้ อยเป็ นปั นส่ ง เลี้ ย งตางบ้า นอิ่ ม ข้า ว เหลื อสิ บเหลื อ ซาว เอาจ่ อ ม
ออมสิ นออมเซฟ คงบ่เกินฝัน สักวันฉันมีเงินเก็บ จะซื้ อเสื้ อตี้เย็บไปฝากหื้ อแม่สักตัว”
17. สลำ คุ ณวุ ฒิ เกิ ดวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2505 ที่ บ้านนาหมอม้า อาเภอเมื อ ง
จังหวัดอานาจเจริ ญ (เดิ มมีฐานะเป็ นอาเภอขึ้นตรงต่อจังหวัดอุบลราชธานี ) บิดาชื่ อนายบุ ญหลาย
คุ ณวุฒิ มารดาชื่ อ นางก้าน คุ ณวุฒิ มีพี่น้องร่ วมบิดามารดาทั้งสิ้ น 6 คน โดยสลาเป็ นบุตรคนที่ 4
ในบรรดาพี่นอ้ งทั้งหมด
กำรศึ ก ษำ สลา คุ ณวุฒิ เริ่ มเรี ยนระดับ ประถมศึ ก ษาที่ โรงเรี ยนบ้านนาหมอม้า
ตาบลนาหมอม้า อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริ ญ จนกระทัง่ สาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 7
ในปี พ.ศ. 2518 หลังจากนั้นเขาได้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรี ยนป่ าติ้ววิทยา อาเภอ
ป่ าติ้ว จัง หวัดยโสธร เมื่ อสาเร็ จชั้นมัธ ยมศึ กษา ได้สอบเข้า เรี ย นต่ อที่ วิท ยาลัยครู อุบ ลราชธานี
จนสาเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาการศึกษาขั้นสู ง ในปี พ.ศ. 2525 หลังจากนั้นได้
สอบบรรจุเข้าเป็ นข้าราชการครู ในขณะที่รับราชการครู สลา คุณวุฒิ สมัครเรี ยนต่อระดับปริ ญญา
ตรี วิชาเอกบริ การการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช และสาเร็ จการศึกษาในปี พ.ศ. 2527
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กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง สลา คุณวุฒิ เป็ นนักประพันธ์เพลงลูกทุง่ อีสาน
เข้าสู่ วงการประพันธ์เพลง เมื่อปี พ.ศ.2525 โดยการชักชวนและชักนาจากปัญญา คุณวุฒิ วิทยา กีฬา
และ รุ่ งเพชร แหลมสิ งห์ บทเพลงแรกที่ ไ ด้บนั ทึ กเสี ย งคือ เพลง “สาวชาวหอ” เมื่ อปี พ.ศ.2526
ขับร้องโดย รุ่ งเพชร แหลมสิ งห์ ถือเป็ นผลงานแจ้งเกิดในฐานะนักประพันธ์เพลงมือทอง
ผลงำนเพลง สลา คุ ณวุฒิ มี ผ ลงานเพลงที่ ป ระพันธ์ ข้ ึ น ให้กบั นักร้ องหลายคน
ได้แก่ ไชยา มิตรชัย มนต์สิทธิ์ คาสร้อย ไมค์ ภิรมย์พร ศิริพร อาไพพงษ์ ต่าย อรทัย และจินตหรา
พูนลาภ มีผลงานเพลง เช่น เพลงกระทงหลงทาง เพลงจดมายผิดซอง เพลงยาใจคนจน เพลงขาย
แรงแต่งงาน เพลงพี่เมาวันเขาหมั้น เพลงน้ าตาผ่าเหล่า เพลงติด ร.หัวใจ เพลงรองเท้าหน้าห้อง
เพลงเหนื่อยไหมคนดี เพลงขอคนรู ้ใจ เพลงนักสู ้ ม.3 เพลงต้องมีสักวัน เพลงสัญญากับใจ และ
เพลงเพื่อรักเพื่อเรา
ผลงำนเพลงที่ไ ด้ รับ รำงวัล สลา คุ ณ วุฒิ ได้ป ระพันธ์ เ พลงขึ้ น เกื อ บทุ ก เพลง
ประสบความส าเร็ จในระดับ ประเทศ ถื อเป็ นเพลงลู กทุ่ งที่ ได้รับความนิ ยมมากที่ สุด และได้รับ
รางวัลสู งสุ ดในระดับชาติมาแล้วหลายเพลง ดังนี้
1. ปี 2540 เพลงกระทงหลงทาง ขับร้องโดย ไชยา มิตรชัย และเพลงจดหมาย
ผิดซอง ขับร้องโดย มนต์สิทธิ์ คาสร้อย
2. ปี 2541-2542 เพลงยาใจคนจน ขับร้ องโดย ไมค์ ภิรมย์พร เพลงขายแรง
แต่งงาน เพลงพี่เมาวันเขาหมั้น เพลงน้ าตาผ่าเหล่า เพลงติด ร.หัวใจ
3. ปี 2543 เพลงรองเท้า หน้า ห้อ ง เพลงเหนื่ อ ยไหมคนดี เพลงขอคนรู ้ ใ จ
เพลงนักสู ้ ม.3 เพลงต้องมีสักวัน เพลงสัญญากับใจ และเพลงเพื่อรักเพื่อเรา
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง สลา คุณวุฒิ นาประสบการณ์การทางาน
จากชีวิตจริ งที่พบเห็น จากความรู ้สึก และจินตนาการ มาใช้ประกอบการประพันธ์เพลงให้นกั ร้อง
โดยดูความเหมาะสมของบุคลิกภาพนักร้อง พิจารณาทั้งรู ปร่ างหน้าตา อายุ น้ าเสี ยง นิสัยใจคอ และ
ภู มิ ห ลัง ของนัก ร้ อ งแต่ ล ะคน บทเพลงที่ ส ลา คุ ณ วุ ฒิ ประพัน ธ์ ใ ห้ นัก ร้ อ งน าไปร้ อ ง กล่ า วถึ ง
ประเพณี วัฒนธรรม รักชนบท การใช้แรงงาน การให้กาลังใจ และความอดทน
บทเพลงที่ผูว้ ิจยั นามาศึกษามีจานวน 13 เพลง คื อ บทเพลง “น้ องทำบำปบ่ ลง
ขับร้องโดย ศิริพร อาไพพงษ์ บทเพลง “กอดคนนอกใจ” ขับร้องโดย ศิริพร อาไพพงษ์ บทเพลง
“ก ำลังใจในแววตำ” ขับ ร้ อ งโดย ไมค์ ภิ ร มย์พ ร บทเพลง “คนเหงำที่เข้ ำ ใจเธอ” ขับ ร้ อ งโดย
ชลดา ทองจุลกลาง บทเพลง “สั ญญำกับใจ” ขับร้ องโดย เอิ้นขวัญ วรัญญา บทเพลง “คิดถึงแม่ ”
ขับร้องโดย จัก๊ จัน่ วันวิสา บทเพลง “ยำใจคนจน” ขับร้องโดย ไมค์ ภิรมย์พร บทเพลง “บ่ กล้ ำบอก
ครู แ ต่ ห นู ก ล้ ำ บอกอ้ ำ ย” ขับ ร้ อ งโดย เอิ้ น ขวัญ วรั ญ ญา บทเพลง “ลู ก จ้ ำ งเขำสำวโรงงำน”
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ขับร้องโดย ชลดา ทองจุลกลาง บทเพลง “ควำมฝันของแม่ ” ขับร้องโดย ไมค์ ภิรมย์พร บทเพลง
“รอพี่ที่นครพนม” ขับร้องโดย ต่าย อรทัย บทเพลง “ขอทำเพื่ออ้ ำย” ขับร้องโดย ศิริพร อาไพพงษ์
และบทเพลง “จำกบ้ ำนนำด้ วยรั ก ” ขับร้ องโดย ต่า ย อรทัย ซึ่ งบทเพลงได้สะท้อนแนวคิ ดของ
ผูป้ ระพันธ์ ดังนี้
1. บทเพลง “น้ อ งทำบำปบ่ ลง" สะท้อนแนวคิ ด ของผูป้ ระพันธ์ เพลงในเรื่ อ ง
บุญ และกรรม ดังบทเพลง
“ลูกไร้เดียงสาภรรยาก็น่าฮัก น้องบ่อยากเป็ นผูท้ าให้ร้างรา อ้ายฮักแท้รู้แก่ใจ
ตลอดเวลา เราเจอะกันช้าจึงได้แต่หาทางปลง
ทาบ่ลง น้องทาบาปบ่ลง เฮ็ดบ่ลง น้องเฮ็ดบาปบ่ลง หยุดเถิดหนาอ้ายอย่ามา
พะวง ชาติน้ ีคงได้แค่เป็ นชูท้ างใจ”
2. บทเพลง “กอดคนนอกใจ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงถึงผูห้ ญิงที่มี
ความอดทน และการถูกเอาเปรี ยบทางเพศ ดังบทเพลง
“ทั้ง ที่ รู้ สึ ก ได้ตลอด ว่า นอนกอดคนที่ น อกใจ ถึ ง จะช้ า แทบเป็ นแทบตาย
ยัง อยากให้ รั ก ยัง อยู่ โกหกใจตน..โอ..โฮะ..โอย หลอกคนที่ รู้ ว่ า ชี วิ ต คู่ สองเรายัง สุ ข ล้ น
คนนี้ไงเล่าที่เราเลือกเอง ทั้งดีท้ งั เก่งโหวตให้ท่วมท้น มันเจ็บเหลือเกิน ยับเยิน
เหลือทน ต้องนอนกอดคน ที่นอกใจเราทุกคืน”
3. บทเพลง “กำลังใจในแววตำ” สะท้อนแนวคิ ดของผูป้ ระพันธ์ เพลง ในเรื่ อง
รอยยิม้ เป็ นกาลังใจให้ต่อสู ้ชีวติ ดังบทเพลง
“คอยเสิ ร์ฟน้ าใจ ให้พี่ดื่มทางสายตา กี่ครั้งผิดหวังกลับมา แววตาน้องยังยิม้ ให้
มองตาทุกครั้ง ก็เห็นคาว่าสู ้ต่อไป ทาหน้าที่แฟนไม่หน่าย ฉุ ดใจให้ลืมความล้า”
4. บทเพลง “คนเหงำที่เข้ ำใจเธอ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงเรื่ องความ
เชื่อของบุญและกรรม ดังบทเพลง
“อยูแ่ บบรู ้ ตวั ว่าผิด ได้สิทธิ์ แค่ยามเธอหม่นใช้กรรมด้วยน้ าตาริ นหล่น รักคน
ที่เขามีคู่
ก็รู้และเจียมบอกใจไม่ได้ครอบครอง แค่หางตาแอบมองยังกลัวคนรู ้ ขอโทษ
ในใจทุกที เมื่อเจ้าที่ของเธอมองอยู่ อยากไถ่บาปอยากบอกให้รู้ แต่กลัวเขาเจ็บกว่าฉัน”
5. บทเพลง “สั ญญำกับใจ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงเกี่ยวกับความเชื่อ
ในคาสาบาน และการตั้งใจทาสิ่ งที่มุ่งหวังให้สาเร็ จ ดังบทเพลง
“จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี เอ่ยถ้อยคานี้ ต่อหน้าแม่พอ่ วันจาก สาบานผ่าน
ฟ้า สัญญาต่อดินถิ่นรัก ก่อนลามาสู ้งานหนัก ปักหลักสร้างตัวเมืองไกล
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เหนื่ อยยากเพียงไหนย้าใจให้ทน ลาบากเหลือล้นอยูใ่ ต้ชายคาเมืองใหญ่ หลาย
คราวอ่อนล้า หลับตาเห็นความยากไร้ หนี้สินภาระยิง่ ใหญ่ รอให้กลับไปไถ่ถอน”
6. บทเพลง “คิ ด ถึงแม่ ” สะท้อนแนวคิ ดของผูป้ ระพันธ์ เพลงที่ แสดงถึ งความ
กตัญญูของลูกที่มีต่อพ่อแม่ดว้ ยการทางานหาเลี้ยงครอบครัว ดังบทเพลง
“เหม่อมองฟ้าทุกคราต้องน้ าตาร่ วง ห่วงสุ ดห่วง แม่จ๋า เป็ นอย่างไร ต้องจาก
ลาบ้านนามาแสนไกล เป็ นอย่างไรแม่จ๋า คิดถึงจัง
อยูล่ าพังบางครั้งใจไหวหวัน่ คาแม่น้ นั ย้าเตือนมิให้ใจท้อ ลาบากเพียงไหน
บอกใจให้เฝ้ารอ วันใดเก็บเงินได้พอ แม่จ๋าจะกลับบ้านเรา”
7.บทเพลง “ยำใจคนจน” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึงผูห้ ญิง
ในฐานะภรรยาที่คอยให้กาลังใจสามี ดังบทเพลง
“เหนื่ อยไหมคนดีมีพี่เป็ นแฟน ครองรักบนความขาดแคลน ยากแค้นพี่กลัว
เธอท้อ เราเริ่ มจากศูนย์ลงทุนด้วยความไม่พอ ความหวังเทียวพังเทียวก่อประคองกันสู ้เรื่ อยมา
เก๋ งไม่มีขบั ปิ คอัพก็ไม่มีขี่ เห็นแฟนคนอื่นได้ดีพี่น้ ียงิ่ สงสารเธอ จมอยูก่ บั พี่
ทั้งที่ไร้สิ่งปรนเปรอ รู ้ไหมว่ารอยยิม้ เธอช่วยให้ใจพี่มีหวัง”
8. บทเพลง “บ่ กล้ ำบอกครู แต่ หนู กล้ ำบอกอ้ ำย” สะท้อนแนวคิด ของผูป้ ระพันธ์
เพลงที่แสดงถึงผูห้ ญิง เปิ ดเผยความรู ้สึก ผูห้ ญิงมีความฝัน กล้าและท้าทาย ดังบทเพลง
“บ่กล้าบอกครู แต่หนู กล้าบอกอ้าย อยากเป็ นอะไร บอกให้อา้ ยรับรู ้ อยาก
เป็ นคุณหมอเป็ นพยาบาล อยากเป็ นครู อีกอย่างคือหนู อยากเป็ นแฟนอ้าย
บ่ฮูเ้ ป็ นไงก็ต้ งั แต่ได้เจอกัน ก็เก็บมาฝั นและกล้าบอกเลยว่าใช่ ถ้ามี สิทธิ์ พอ
จะเขียนเรี ยงความส่ งอ้าย จะเขียนบรรยายทุกความในใจที่มี สิ บหน้ากระดาษ เอสี่ คงหยุดใจนี้บ่อยู”่
9.บทเพลง “ลูกจ้ ำงเขำสำวโรงงำน” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงเรื่ อง
ความยากจน ต่อสู ้ชีวติ กับความเหงา ดังบทเพลง
“ปูทางฝันด้วยงานเหนื่ อยล้า สะสางภาระที่เต็มสองไหล่ ทางานบนตึกหลาย
สิ บชั้น วันเวียนวันวิง่ วนวุน่ วาย นอกกระจกใส ที่ขอบฟ้าไกลบ้านเราคอยอยู่
จากลูกสาวชาวนา มาเป็ นลูกจ้างเขา เพื่อนรักคือความเหงา เพื่อนแท้คือใจสู ้
เป็ นฟันเฟื องของเมืองเจริ ญ ลาบากเหลือเกินใครบ้ ำงจะรู้ ดำวทีม่ องดู สมมุติเป็ นสำยตำคนห่ วงใย”
10. บทเพลง “ควำมฝันของแม่ ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึงแม่
ที่เลี้ยงดูลูกให้เป็ นคนดี รู ้จกั อดทน ดังบทเพลง
“คาสอนของแม่คอยเตือนในใจ เกิดมาเป็ นลูกผูช้ าย อย่าหวัน่ ไหวใจต้อง
อดทน หนทางลาบาก อุปสรรคมากมายท่วมท้น วัดใจต่อสู ้ความจน ให้หลุดพ้นสมเป็ นลูกชาย
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ความฝั นของแม่คอยเตือนเสมอ สิ่ งเดียวที่แม่อยากเจอ เพียงอยากเห็นลูก
เป็ นคนดี แก้วแหวนเงินทอง นามากองทัว่ พื้นปฐพี ทรัพย์สินนอกกายเรานี้ ใช่สิ่งที่แม่น้ ีตอ้ งการ”
11.บทเพลง “รอพีท่ นี่ ครพนม” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงเรื่ องความเชื่อ
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้ความรักสมหวัง ดังบทเพลง
“สายลมพัดส่ าเมื่อคราหน้าหนาว คิดถึงเด้ คิดถึงคราว เมื่อก่อนสองเฮาเคียงคู่
สุ ขสม นัดมาพบกัน เที่ ยวงานพระธาตุพนม จุ ดธู ปขอพรกลางลม ฮัก อย่าล่ มยามอ้ายห่ างไกล
งานธาตุ พนม หนาวลมน้องขมขื่ นใจ ผูค้ นหลั่งไหล กราบไหว้ขอพรพนม
บ่มีเงาอ้าย คืนมาเหมือนดังคารม เจ็บเหงาในใจเหลือข่ม วอนธาตุพนมอุม้ สมฮักส่ ง”
12.บทเพลง “ขอท ำเพื่ อ อ้ ำ ย” สะท้อนแนวคิ ด ของผูป้ ระพัน ธ์ เพลงที่ แสดงถึ ง
ผูห้ ญิงที่มีความนอบน้อม และอดทนต่อสามี ดังบทเพลง
“คนฮักนอกใจถามว่าใครบ่เสี ยใจบ้าง เจ็บอี หยังสิ เท่าทนฟั งคนนิ นทาแฟน
แต่ที่ยงั นิ่งเพราะมีสิ่งหนึ่งอยูเ่ หนือความแค้น คือฮักที่ยงั ฝังแน่นต่ออ้ายบอกใจให้ทน
รับใครอีกคนเก็บไว้บนห้องลับใจอ้าย ถึงจับบ่ได้ก็รู้สึกได้กลุม้ ใจกังวล ทาให้
รู ้วา่ หน้าที่ของแฟนอีกข้อคือทน น้ าตาแทบมีเลือดปนเจ็บต้องทนกลืนความเสี ยใจ”
13.บทเพลง “จำกบ้ ำนนำด้ วยรั ก” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงถึงผูห้ ญิง
ที่ยากจน มีอาชีพทานา ต้องเข้ามาทางานเป็ นลูกจ้างตามโรงงาน ดังบทเพลง
“โอ้บ ้า นนาฝนฟ้ า ไม่ อานวย โชคไม่ ช่ วยบ้า นนาถึ ง คราระทม แหงนมอง
เบิ่ ง ฟ้ า เมฆฝนลาไหลตามคลื่ น ลม หมู่ เ ฮาถึ ง คราวซานซม เข้ า เมื อ งหนี ค วามแห้ ง แล้ ง
จากบ้านนาน้ าตาคอยปลอบใจ เร่ ร่อนไปในฐานะของคนขายแรง แลกเงิ น
ส่ งไป ซ่อมแรงใจสู ้ความแห้งแล้ง อยูเ่ มืองคนน้ าใจแห้ง อ่อนแรงก็ทนเรื่ อยมา”
18. สุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดำ
กำรศึกษำ จบการศึกษาจากโรงเรี ยนพาณิ ชยการราชดาเนิน ธนบุรี
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง เป็ นนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถในการ
เขียนกลอน และเล่นดนตรี ได้ประกอบอาชีพส่ วนตัวและออกแบบตกแต่งภายใน ภายหลังมีโอกาส
เข้าทางานเป็ นนักประพันธ์เพลงของค่าย อาร์ เอส โปรโมชัน่
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง ได้ประพันธ์บทเพลงโดยนาเรื่ องราวใน
สังคมที่เกิดขึ้นจริ ง บทบาทของผูห้ ญิงที่ปรากฏจะเป็ นภาพของผูห้ ญิงยุคใหม่ มีความกล้าแสดงออก
มี ค วามเข้ม แข็ง และมี ค วามเป็ นผูน้ า ส าหรั บ บทเพลงที่ ผูว้ ิจยั นามาศึ ก ษามี จานวน 8 เพลง คื อ
บทเพลง “แฟนเพื่อนบ่ เหมือนแฟนเฮำ ขับร้องโดย แคท รัตติกาล บทเพลง “บนเจ้ ำแม่ ” ขับร้องโดย
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อาจารี ยา พรหมพฤกษ์ บทเพลง “รั กแท้ คือแม่ เรำ” ขับร้องโดย ฝน ธนสุ นทร บทเพลง “แต่ งงำน
กันเถอะ” ขับร้องโดย อาจารี ยา พรหมพฤกษ์ และบทเพลง “เปิ ดใจสำวแต” ขับร้องโดย กระแต
อาร์สยาม บทเพลง “สำวกำดแลง” ขับร้องโดย กระแต อาร์สยาม บทเพลง “เลือกฮักบ่ ได้ ” ขับร้อง
โดย ดรี ม ศุ ภกานต์ และบทเพลง “ไว้ อ ำลัยสำยลม” ขับ ร้ อ งโดย แคท รั ต ติ ก าล ซึ่ งบทเพลง
ได้สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์ ดังนี้
1. บทเพลง “แฟนเพื่อนบ่ เหมือนแฟนเฮำ” สะท้อนแนวคิด ของผูป้ ระพันธ์
เพลงในเรื่ องความผูกพันระหว่างเพื่อน และความมีศีลธรรม ดังบทเพลง
“ก็รู้ตวั ดีวา่ แฟนเขา บ่ใจ้แฟนเฮาท่องเอาไว้ อยากกอดแค่ไหน อยากซึ้ ง
เต้าใดก็หา้ มเพื่อนฮักวางปลาย่างเอาไว้ ถึงหิ วเต้าใดต้องไม่ทา เฮาเจ็บเฮาช้ า อย่าทาเพื่อนปวดร้าว
ห่าง ห่างจากเขา เอาถ่านไปไกลเชื้อไฟ หมัน่ จาเอาไว้ แฟนเพื่อนบ่เหมือน
แฟนเฮา จะไปกินข้าวไปผ่อหนัง ข้างกายมันว่างเปล่า ก็ยงั ดีกว่าเฮาไปแย่งใคร”
2. บทเพลง “บนเจ้ ำแม่ ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงเรื่ องความเชื่ อ
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ดังบทเพลง
“เจ้าแม่จามเทวี กษัตริ ยต์ รี แห่ งเมืองหละปูน วันทาไหว้สากราบทูล บ่าว
หละปูนล่ะนอกอกนอกใจ๋ ไปเมาสาวเมืองรถม้า แป๋ งต๋ าหวานใส่ สาวเจียงใหม่ ไหว้สาจะทาจะใด๋
บ่มีไผเป็ นคู่เคียงกาย”
3. บทเพลง “รักแท้คือแม่ เรำ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึง
การเลี้ยงดูลูกอย่างทะนุถนอม และให้ลูกได้รับการศึกษา ดังบทเพลง
“ลู ก เกิ ด มาแล้ว เหมื อ นแก้ว ใจ เลื อ ดริ้ น ยุ ง ไต่ แม่ ปั ด แม่ ไ กว แม่ ก ัน
ประแป้ งจนทัว่ เพราะกลัวว่าลูกจะคัน ม่เฝ้าเต็มคืนเต็มวัน บุญคุณนั้นแม่ไม่เคยทวง
ย่างสู่ วยั เรี ยน แม่เพียรหาเงินส่ งให้ บางทีน้ นั เงินที่ได้ จากเหงื่อไคลและ
น้ าตาร่ วง ผิดถูกชัว่ ดี แม่ช้ ีให้รู้ท้ งั ปวง โตแล้วแม่ยงั ต้องห่วง เฝ้าหวงลูกดัง่ ชีว”ี
4. บทเพลง “แต่ งงำนกันเถอะ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดง
ถึงผูห้ ญิงมีความกล้า ท้าทาย ดังบทเพลง
“จ้องตาก็แล้ว ยิม้ ให้ก็แล้ว ไม่เห็นมีวี่แววรักเปิ ดเผย หน้าตาก็เห็น หุ่นทรง
ก็เห็น ไม่เห็นเธอตื่นเต้น เห็นแต่เฉย ทาตีลูกเซ่อซึ มเหม่ออย่างเคย พิโธ่เอ๋ ยน่าราคาญ
จะท ายัง ไงดี เน้อ ให้เธอตอบรั ก ฉันมา จะทายังไงดี ห นา จะได้เธอร่ วม
ชายคาบ้าน จนนาทีสุดท้าย ยอมอายยอมให้ประจาน ตะโกนก้องร้องขานจนลัน่ บ้าน อยากแต่งงาน
กับเธอ”
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5. บทเพลง “เปิ ดใจสำวแต” สะท้อนแนวคิ ดของผูป้ ระพันธ์ เพลงแสดงถึ ง
ผูห้ ญิงในฐานะลูกสาวที่อยูใ่ นโอวาทของพ่อแม่ เชื่อฟังคาสั่งสอน ดังบทเพลง
“ตัว๋ น้องเป็ นสาวรุ่ นราวเอ๊าะๆ หุ่ นฮ่างก็เหม๊าะบ่าวมาเก๊าะมาต๋ อม อี่แม่
น้องขางเปิ้ นตึงบ่ยอม ถึงไผมาต๋ อมตึงบ่ฮ้ือใกล้ ไผบ่ได้หยุบ๊ ไผบ่ได้ก๋ า คงบ่ได้หลา ไป๊ เป๋ นลูกไป๊
น้องแตคนงามมาขอยก อะมือไหว้ บ่าวเหนือบ่าวใต้อด๊ เอา”
6. บทเพลง “สำวกำดแลง” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงในเรื่ องความ
ยากจน และอาชีพ ดังบทเพลง
“เป็ นสาวบ้านนอกคอกนาเรี ยนจบออกมาวุฒิการศึกษา ม.ปลาย ชีวติ ต้อง
ดิ้นรนขวนขวาย พรหมลิขิตโชคชะตาพาไป หื้ อมาก๊ามาขาย เลี้ยงปากเลี้ยงตัว๋ ”
7. บทเพลง “เลือกฮักบ่ ได้ ” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงเรื่ องความเชื่อ
โชคชะตา ที่นาพาให้มาพบรักแต่เป็ นรักที่ไม่สมหวัง ดังบทเพลง
“เป็ นเพราะฟ้ าที่ลิขิต ฮักด้วยน้ าตา จึงมิได้นาพา วาสนาได้ครอบครอง
ถ้าเลือกฮักได้คงจะไม่เลือกเป็ นที่สอง จะไม่เป็ นตัวสารอง จะบ่ฮกั คนมีเจ้าของ จะครอบครองเธอ
ทั้งหัวใจ”
8. บทเพลง “ไว้ อำลัยสำยลม” สะท้อนแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลงที่แสดงถึง
ผูห้ ญิงที่มนั่ คงในความรัก ดังบทเพลง
“น้ า ตาที่ ริ น ไหลมา จากแววตาทุ ก ข์ท น บอกให้ รู้ว่า คนหนึ่ ง คนช้ า ใจ
เจ็บปวดนัก ความรักเธอเป็ นดัง่ ลม ผ่านมาพอให้ชมแล้วพัดผ่านไป ต่อให้รักหนักหนา ก็คว้าไม่ได้
ทาได้เพียงแค่นอนร้องไห้ ไว้อาลัยให้ลม”
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าผูป้ ระพันธ์เพลงหลายท่าน ได้สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
ของผูห้ ญิงในบทเพลงลูกทุ่ง ซึ่ งผูป้ ระพันธ์เพลงที่สร้ างสรรค์เพลงขึ้นมา มีแนวคิดและมุมมองอยู่
2 ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่ ง ผูป้ ระพันธ์เพลงได้นาเรื่ องราวในสังคมที่เกิ ดขึ้นจริ งมาถ่ายทอดบทบาท
ของผูห้ ญิ งผ่านบทเพลง บทบาทของผูห้ ญิ งที่ ปรากฏ มี ล ักษณะเป็ นผูห้ ญิ ง ที่ มีค วามกล้า ท้าทาย
มีความเข้มแข็ง มีความเป็ นผูน้ า และมีอานาจต่อรองสู งขึ้น ลักษณะที่สอง ผูป้ ระพันธ์เพลงมีแนวคิด
และมุมมองรอบด้านจากประสบการณ์ หรื อสิ่ งที่พบเห็น ความรู ้สึก และจินตนาการ
ดังนั้นบทเพลงจึงเป็ นสื่ อที่สาคัญต่อการนาเสนอบทบาทของผูห้ ญิง และผูป้ ระพันธ์ได้
นามาถ่ายทอดเป็ นบทเพลง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูห้ ญิง ที่ถือว่าฐานะและ
บทบาททางเพศของผูห้ ญิงเป็ นองค์ป ระกอบสาคัญของสังคม เช่น บทบาทด้านครอบครัว บทบาท
ด้านสังคม และบทบาทด้านเศรษฐกิจ
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3. ปัจจัยทำงสั งคมทีก่ ำหนดบทบำทของผู้หญิงสำมัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
จากการศึ ก ษาบทเพลงลู ก ทุ่ ง พบว่ า ปั จจัย ทางสั งคมที่ ก าหนดบทบาทของผู ้ห ญิ ง
ในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย มีดงั นี้
1. ปั จจัยด้ ำนครอบครั ว เป็ นปั จจัยที่สาคัญ เพราะครอบครั วมีส่วนทาให้ผูห้ ญิ ง
มีพฤติกรรมตามที่ได้รับการอบรมสั่งสอน ตามการเลี้ยงดู และการสื่ อสารที่สร้างความเข้าใจภายใน
ครอบครั ว ดั ง นั้ นจึ ง เป็ นปั จ จัย ที่ ท าให้ ผู ้ห ญิ ง มี บ ทบาทในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ
ด้านความสัมพันธ์ของครอบครัว ด้านความมีคุณธรรม ด้านความขยันและอดทน ด้านความกตัญญู
ซึ่ งสิ่ ง เหล่ า นี้ ต้อ งสอดคล้อ งกับ พื้ น ฐานของครอบครั ว ด้ว ย เช่ น พื้ น ฐานครอบครั ว มี อ าชี พ
ทาเกษตรกรรม ดังนั้นผูห้ ญิงที่ทาอาชี พนี้ จึงต้องมีบทบาทความขยัน อดทน และต่อสู ้กบั อุปสรรค
ต่าง ๆ ได้ เมื่อเกิดความแห้งแล้ง ไม่มีรายได้จากการทาเกษตรกรรม ทาให้เกิ ดผลกระทบต่อฐานะ
ทางเศรษฐกิ จของครอบครัว ผูห้ ญิง จึ งต้องเข้ามารับจ้างทางานในเมืองที่เจริ ญ ต้องมี ความขยัน
ความอดทนต่อสู ้ กบั งานดังกล่ าว ดังบทเพลง “จากบ้านนาด้วยรัก ” ของต่าย อรทัย ซึ่ งกล่ าวถึ ง
ผูห้ ญิงที่ตอ้ งจากบ้านเข้ามาทางานในกรุ งเทพมหานคร เป็ นงานที่หนัก มีรายได้น้อย ทาให้ผหู ้ ญิง
จาเป็ นต้องสู ้ชีวติ เพื่อความเป็ นอยูข่ องครอบครัวที่ดีข้ ึน
2. ปัจจัยด้ ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ความยากจน ทาให้สังคมมองผูห้ ญิงว่าต่าต้อย ความ
ยากจนทาให้ผหู ้ ญิงถู กกี ดกันความรัก ความยากจนทาให้ผูห้ ญิงถูกเอาเปรี ยบจากนายจ้าง หรื อถูก
เอาเปรี ยบในเรื่ องเพศ ดังนั้นจึงทาให้ผหู ้ ญิง มีบทบาทที่แตกต่างกัน ดังบทเพลง “สะตอพลัดถิ่น”
ของ เจี๊ ย บ เบญจพร กล่ า วถึ ง ผู ้ห ญิ ง ถู ก สั ง คมมองว่ า ต่ า ต้อ ย เพราะฐานะยากจน บทเพลง
“ยอมจานนฟ้ า ดิ น ” ของ หญิ ง ธิ ติก านต์ กล่ า วถึ ง ผู ห้ ญิ ง ถู ก กี ดกัน ความรั ก เพราะฐานะยากจน
มีการศึกษาน้อย บทเพลง “เย็บจักรถักฝัน, หนาวแสงนีออน และ คนบ้านเดียวกัน” กล่าวถึงผูห้ ญิง
ถูกเอาเปรี ยบจากนายจ้างในเรื่ องค่าแรงที่ได้รับ บทเพลง “รักสามเศร้าเราสามคน” กล่าวถึ งผูห้ ญิง
ถูกเอาเปรี ยบทางเพศ
จากบทเพลง ทาให้มองเห็นว่า ปั จจัยด้านเศรษฐกิจทาให้ผหู ้ ญิงมีบทบาทในการต่อสู ้
ชีวติ เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจให้ดีข้ ึน และให้ได้รับการยอมรับจากสังคม
3. ปั จจัยด้ ำนกำรศึกษำ ผูห้ ญิงที่ขาดโอกาสทางการศึ กษา หรื อมีการศึกษาน้อย
จะด้อยโอกาสทางสังคม ต้องทางานหนัก มี รายได้น้อย จากบทเพลงลู กทุ่งพบว่า ผูห้ ญิ งที่ ขาด
โอกาสทางการศึ กษา เนื่ องจากครอบครั วมี ฐานะยากจน และมี หนี้ สินมาก จะเห็ นจากบทเพลง
ที่ ก ล่ า วถึ ง ผูห้ ญิ ง ภาคเหนื อและภาคอี ส านที่ ข าดโอกาสทางการศึ ก ษา หรื อได้รับการศึ กษาน้อย
ทาให้ตอ้ งเข้ามาหาอาชีพในกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ครอบครัวมีชีวติ ที่ดีข้ ึน
สาหรับผูห้ ญิงที่ได้รับการศึกษาสู ง จะได้รับการยอมรับในสังคม เป็ นผูม้ ีเกียรติ
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มีศกั ดิ์ศรี มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีรายได้ดี และหากได้รับ การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ขึ้ นไป ถื อเป็ นความส าเร็ จที่ น่า ภาคภู มิใจในชี วิต ดังบทเพลง “บัณฑิ ตกรี ดยาง” กล่ าวถึ งผูห้ ญิ ง
ภาคใต้ที่ได้รับการส่ งเสริ มให้ได้รับการศึกษา มีความมุ่งมัน่ จนสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
4. ปัจจัยพื้นฐำนทำงด้ ำนวัฒนธรรมของชุ มชน เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่กาหนดให้ผหู ้ ญิง
มีบทบาทตามวัฒนธรรมของชุ มชน เนื่ องจากชุ มชนมีวฒั นธรรมเป็ นแบบแผนเดี ยวกัน ประพฤติ
ปฏิบตั ิเหมือนกัน ยอมรับในสิ่ งที่คิดหรื อสร้างด้วยกัน ดังนั้นผูห้ ญิงที่อยูใ่ นชุ มชนย่อมมีบุคลิกภาพ
และการแสดงออกตามวัฒนธรรมนั้นด้วย
วัฒ นธรรมของชุ ม ชนในแต่ ล ะภาค มี ค วามเป็ นพื้ น บ้า นของตนเอง มี ว ฒ
ั นธรรม
ด้านอาชีพ วัฒนธรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรมด้านภาษา วัฒนธรรมด้านอาชี พ เช่น ภาคเหนื อ
มี อ าชี พ การท าเซรามิ ค พบในบทเพลง “สำวก๋ ำ ไก่ ” ของ แคท รั ต ติ ก าล ภาคอี ส าน อาชี พ
การเพาะปลูก โดยเฉพาะการทานา พบในบทเพลง “ลูกจ้างเขาสาวโรงงาน และ จากบ้านนาด้วยรัก”
ของต่าย อรทัย ภาคใต้ มีอาชีพทาสวนยาง พบในบทเพลง “สำวสวนยำง” ของเจี๊ยบ เบญจพร
วัฒ นธรรมด้า นศาสนา เป็ นวัฒ นธรรมที่ ชุ ม ชนมี ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกับ สิ่ ง ต่ า ง ๆ เช่ น
ความเชื่อเรื่ อง บาป บุญ กรรม ซึ่งพบบทบาทผูห้ ญิง ภาคเหนือในบทเพลง “เลือกฮักบ่ได้” ของ ดรี ม
ศุภกานต์ และ “แฟนเพื่อนบ่เหมือนแฟนเฮา” ของ แคท รัตติกาล ภาคอีสาน พบบทบาทผูห้ ญิง
ในบทเพลง “น้องทาบาปบ่ลง” ของ เอิร์น สุ รัตน์ติกานต์
สาหรับความเชื่ อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ได้มีการนับถือสถานที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ เช่น พระธาตุ สถานที่
ทางประวัติศาสตร์ วัด รวมไปถึ งปูชนียบุคคลที่นบั ถือ ซึ่ งพบบทบาทผูห้ ญิงภาคเหนื อในบทเพลง
“บนเจ้าแม่” ของ อาจารี ยา พรหมพฤกษ์ ภาคอีสาน พบในบทเพลง “รอพี่ที่นครพนม” ของ ต่าย
อรทัย และภาคใต้ พบในบทเพลง “อย่าลืมสัญญาใจ” ของ ดวงจันทร์ สุ วรรณี
นอกจากนี้ ย งั มี วฒั นธรรมด้านภาษา มี การใช้ภาษาถิ่ นในบทเพลง เช่ น ภาคเหนื อ
มีการใช้คา “ข้าเจ้า” ในบทเพลง “สาวหละปูน ” ของ อาจารี ยา พรหมพฤกษ์ “ขี้ จุ๊” ในบทเพลง
“เปิ ดใจสาวแต” ของ กระแต อาร์สยาม ภาคอีสาน มีการใช้คา “เว้า ” ในบทเพลง “คนบ้านเดียวกัน”
ของ ไผ่ พงศธร “มื่อใด๋ หลู โตนน้อง” ในบทเพลง “เหตุผลที่ทนเจ็บ ” ของ ต่าย อรทัย ภาคใต้
ใช้คา “ขี้ฮก แหลง” ในบทเพลง “สาวใต้ใจดี” ของ แมงปอ ชลธิชา
จากปั จ จัย ดัง กล่ า ว ท าให้ ม องเห็ น ผู ้ห ญิ ง มี บ ทบาททางสั ง คมในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น
ด้านครอบครั ว ด้านเศรษฐกิ จ ด้านการศึ กษา และด้านวัฒ นธรรมของชุ ม ชน ไม่ ว่า ผู ห้ ญิ ง จะอยู่
ในสัง คมใด ผูห้ ญิ ง ย่อ มได้รับ การอบรมสั่ ง สอนจากครอบครั ว ได้รับ การศึ ก ษาตามฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว และได้รับการอบรม หรื อปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมของชุมชนในสังคมนั้น
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บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ อง บทบาทของผูห้ ญิงสามัญในเพลงลู ก ทุ่ง ร่ วมสมัย เป็ นการศึ ก ษาเพื่ อ
วิเคราะห์บทบาทของผูห้ ญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย เพื่อวิเคราะห์แนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลง
ลูกทุ่งร่ วมสมัย และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่กาหนดบทบาทของผูห้ ญิงสามัญในเพลงลูกทุ่ง
ร่ วมสมัย เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพด้วยวิธี วิเคราะห์ เนื้ อหา กลุ่ มตัวอย่างเป็ นเพลงลู กทุ่งยอดนิ ยม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2555 จานวน 82 เพลง ที่ กล่ าวถึ งบทบาทของผูห้ ญิง วิเคราะห์ขอ้ มู ลโดยใช้
แนวคิดหลัก 3 แนวคิด คือ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นเพศ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูห้ ญิง และ
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ สตรี นิ ย ม และนาเสนอผลโดยการพรรณนาวิ เคราะห์ ใ นแต่ ล ะประเด็ น พร้ อ ม
การวิจารณ์
สรุ ปผลกำรวิจัย
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ได้ขอ้ สรุ ป ดังนี้
1. บทบำทของผู้หญิงสำมัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
จากการวิเคราะห์บทบาทของผูห้ ญิงสามัญในเพลงลู กทุ่งร่ วมสมัย จานวน 82 เพลง
พบบทบาทของผูห้ ญิงอยู่ 8 บทบาท สรุ ปได้ ดังนี้
1.1 บทบำทของผู้หญิงด้ ำนกำรสร้ ำงอำนำจต่ อรองทำงเพศ ปรากฏบทบาทอยู่
2 ลักษณะ คือ ผูห้ ญิงมีอิสระทางความคิด และผูห้ ญิงที่เข้มแข็งและรักศักดิ์ ศรี ตนเอง ซึ่ งบทเพลง
ที่แสดงบทบาทของผูห้ ญิง ด้า นการสร้ า งอานาจต่อ รองทางเพศมีจานวน 19 เพลง มีล กั ษณะ
บทบาทผูห้ ญิง มีอิสระทางความคิด จานวน 14 เพลง และมีลกั ษณะบทบาทผูห้ ญิงที่เข้มแข็งและ
รักศักดิ์ ศรี ตนเอง จานวน 5 เพลง ดังนี้
บทเพลงที่แ สดงบทบาทผู ห้ ญิง มีอิส ระทางความคิด มีจานวน 14 เพลง
ได้แก่ บทเพลง “ป้ อจายลั้นลา สาวก๋ าไก่ หัวใจมีงานเข้า อะหยังปะล้ าปะเหลือ แต่งงานกันเถอะ
เธอจะยอมเป็ นของฉันไหม จะขอก็รีบขอ บ่ก ล้า บอกครู แต่ หนู ก ล้า บอกอ้า ย สาวอีส านรอรั ก
สาวภูธร อยากเปลี่ยนนามสกุล คนดาใจดี สาวใต้ใจดี และ ลูกสาวพ่อขุน”
บทเพลงที่แสดงบทบาทผูห้ ญิงที่เข้มแข็ง และรัก ศัก ดิ์ ศ รี ตนเอง มีจานวน 5
เพลง ได้แ ก่ บทเพลง “ขาดเขาเราอยู่ คนนี้ แฟนฉัน ไม่อยากใช้แฟนร่ วมกับใคร พอแล้ว และ
ผูห้ ญิงไม่กินหญ้า”
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1.2 บทบำทของผู้หญิงที่บูชำควำมรั ก ปรากฏบทบาทอยู่ 2 ลักษณะ คือ ผูห้ ญิง
บูช าความรัก ด้ว ยการรอคอย และผู ห้ ญิง บูช าความรัก ด้ว ยการเสี ย สละ ซึ่ ง บทเพลงที่ แสดง
บทบาทของผูห้ ญิงที่ บูช าความรัก มีจานวน 14 เพลง มีล กั ษณะบทบาทผูห้ ญิงที่ บูชาความรัก
ด้วยการรอคอย จานวน 11 เพลง และมีลกั ษณะบทบาทผูห้ ญิงที่ บูชาความรัก ด้วยการเสี ยสละ
จานวน 3 เพลง ดังนี้
บทเพลงที่แ สดงบทบาทผู ห้ ญิง ที่ บูช าความรัก ด้ว ยการรอคอย มีจานวน
11 เพลง ได้แ ก่ บทเพลง “ไว้อาลัย สายลม อยากพับ แผ่นฟ้ า เก็ บ รั ก ที่ ป ลายรุ ้ ง ลื ม กันแล้วกา
ไกล๋ ตวั๋ คอยพี่ที่สุโขทัย อสงไขย ไม่เคยตายไปจากใจ เหตุผลที่ทนเจ็บ สาวสวนยาง และรอหนุ่ ม
ตาปี ”
บทเพลงที่ แสดงบทบาทผู ห้ ญิง ที่บูช าความรัก ด้ว ยการเสี ย สละ มีจานวน
3 เพลง ได้แก่ บทเพลง “ยอมจานนฟ้าดิน รักสามเศร้าเราสามคน และที่หนึ่งไม่ไหว”
1.3 บทบำทของผู้หญิงในฐำนะลูกสำว ปรากฏบทบาทอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลูกสาว
ที่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ และลู กสาวมีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ซึ่ งบทเพลงที่แสดงบทบาทของ
ผูห้ ญิ ง ในฐานะลู ก สาวมี จ านวน 12 เพลง มี ล ัก ษณะบทบาทลู ก สาวที่ อยู่ใ นโอวาทของพ่ อแม่
จานวน 1 เพลง และลักษณะบทบาทลูกสาวมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ จานวน 11 เพลง ดังนี้
บทเพลงที่แสดงบทบาทลู กสาวที่ อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ มี จานวน 1 เพลง
ได้แก่ บทเพลง “เพลงเปิ ดใจสาวแต”
บทเพลงที่แสดงบทบาทลู กสาวมี ค วามกตัญญู ต่อพ่อแม่ มี จานวน 11 เพลง
ได้แก่ บทเพลง “เย็บ จัก รถัก ฝั น กาสะลองสาวน้อยเวีย งพิ ง ค์ เพื่ อ แม่ สั ญญากับ ใจ คิ ด ถึ ง แม่
สะตอพลัดถิ่ น สาวรามยามเย็น สาวนุ ้ย ไม่ ลื ม สะตอรอเธอ ก าลัง ใจจากแดนไกล และบัณฑิ ต
กรี ดยาง”
1.4 บทบำทของผู้หญิงด้ ำนควำมเชื่ อควำมศรั ทธำ ปรากฏบทบาทอยู่ 2 ลักษณะ
คือ ความเชื่ อทางศาสนา และความเชื่ อสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ซึ่ งบทเพลงที่แสดงบทบาทของผูห้ ญิงด้าน
ความเชื่ อ ความศรัท ธา มีจานวน 11 เพลง มีล กั ษณะบทบาทผูห้ ญิง ที่มีค วามเชื่ อ ทางศาสนา
จานวน 7 เพลง และลักษณะบทบาทผูห้ ญิงที่มี ความเชื่ อเรื่ องสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ จานวน 4 เพลง ดังนี้
บทเพลงที่แ สดงบทบาทผูห้ ญิงที่มีความเชื่ อทางศาสนา มีจานวน 7 เพลง
ได้แก่ บทเพลง “เลื อกฮักบ่ได้ แฟนเพื่อนบ่เหมือนแฟนเฮา ที่รักเรารักกันไม่ได้ น้องทาบาปบ่ลง
เลือกคาว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียว คนเหงาที่เข้าใจเธอ และเพลงน้องมาทีหลัง”
บทเพลงที่ แสดงบทบาทผู ห้ ญิง ที่มี ค วามเชื่ อ เรื ่ อ งสิ ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ มีจานวน
4 เพลง ได้แก่ บทเพลง “บนเจ้าแม่ สาวหละปูน รอพี่ที่นครพนม และ อย่าลืมสัญญาใจ”
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1.5 บทบำทของผู้หญิงที่ต่อสู้ ชีวิต ปรากฏบทบาทอยู่ 2 ลักษณะ คือ ผูห้ ญิงที่ต่อสู ้
ชี วิตด้วยการท าอาชี พ รั บจ้า ง และอาชี พ ค้า ขาย ซึ่ ง บทเพลงที่ แสดงบทบาทผูห้ ญิ ง ที่ ต่อสู ้ ชี วิต
มีจานวน 7 เพลง มีลกั ษณะผูห้ ญิงที่ต่อสู ้ชีวติ ด้วยการทาอาชีพรับจ้าง จานวน 6 เพลง และลักษณะ
ผูห้ ญิงที่ต่อสู ้ชีวติ ด้วยการค้าขาย จานวน 1 เพลง ดังนี้
บทเพลงที่แสดงบทบาทผูห้ ญิงที่ต่อสู ้ชีวิตด้วยการทาอาชี พรับจ้าง มีจานวน
7 เพลง ได้แก่ บทเพลง “สาวน้อยในเวียง เย็บจักรถักฝัน หนาวแสงนีออน ลูกจ้างเขาสาวโรงงาน
จากบ้านนาด้วยรัก สาวเย็บผ้า และคนบ้านเดียวกัน”
บทเพลงที่ แสดงบทบาทผูห้ ญิ งที่ต่อสู ้ ชีวิตด้วยการค้าขาย มีจานวน 1 เพลง
ได้แก่ บทเพลง “เพลงสาวกาดแลง”
1.6 บทบำทของผู้ หญิงทำงเพศสภำวะ ปรากฏบทบาทผู ห้ ญิง ที ่ท าหน้า ที ่ดูแ ล
บ้า นเรื อ น ดูแลครอบครัว และการทาอาหาร จากบทเพลงพบบทบาทของผูห้ ญิง ทางเพศสภาวะ
มีจานวน 8 เพลง ดังนี้
บทเพลงที่แสดงบทบาทของผูห้ ญิงทางเพศสภาวะ มีจานวน 8 เพลง ได้แก่
บทเพลง “ลื มน้องแล้วกา ส้มตา เทพธิ ดาผ้าซิ่ น ขาดคนหุ งข้าว แม่ครัวหัวไข่ สาวลู กทุ่ง คอยรั ก
หนุ่มตังเก และอ้อร้อพองาม”
1.7 บทบำทของผู้หญิงในฐำนะภรรยำ ปรากฏบทบาทอยู่ 3 ลักษณะ คือ ภรรยา
ที่ เ ป็ นแม่ ศ รี เรื อน ภรรยาที่ ค อยให้ ก าลัง ใจสามี และภรรยาที่ น อบน้ อ มและอดทนต่ อ สามี
ซึ่ งบทเพลงที่แสดงบทบาทของผูห้ ญิงในฐานะภรรยา มีจานวน 6 เพลง มีลกั ษณะบทบาทภรรยา
ที่เป็ นแม่ศรี เรื อน จานวน 2 เพลง ลักษณะบทบาทภรรยาที่คอยให้กาลังใจสามี จานวน 2 เพลง และ
ลักษณะบทบาทภรรยาที่นอบน้อมและอดทนต่อสามี จานวน 2 เพลง ดังนี้
บทเพลงที่ แสดงบทบาทภรรยาที่ เป็ นแม่ ศ รี เรื อน มี จานวน 2 เพลง ได้แก่
บทเพลง “แม่ศรี เรื อน และ ไม่ใช่นางฟ้าแต่อยากพาพี่ข้ ึนสวรรค์”
บทเพลงที่แสดงบทบาทภรรยาที่คอยให้กาลังใจสามี มีจานวน 2 เพลง ได้แก่
บทเพลง “กาลังใจในแววตา และ ยาใจคนจน”
บทเพลงที่ แ สดงบทบาทภรรยาที่ น อบน้อ มและอดทนต่ อ สามี มี จ านวน
2 เพลง ได้แก่ บทเพลง “กอดคนนอกใจ และ ขอทาเพื่ออ้าย”
1.8 บทบำทของผู้หญิงในฐำนะแม่ ปรากฏบทบาทอยู่ 3 ลักษณะ คือ แม่ที่รัก
และคอยทะนุถนอมลูก แม่ที่ห่วงใยลู กและนึ กถึ งอนาคตของลู ก และแม่ที่รู้จกั อบรมสั่งสอนลู ก
ให้ป ระพฤติเ ป็ นคนดี ซึ่ ง บทเพลงที่ แ สดงบทบาทของผู ห้ ญิ ง ในฐานะแม่ มี จ านวน 5 เพลง
มีลกั ษณะบทบาทแม่ที่รักและคอยทะนุ ถนอมลูก 2 เพลง มีลกั ษณะบทบาทแม่ที่ห่ว งใยลู ก และ
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นึ กถึงอนาคตของลูก จานวน 2 เพลง และลักษณะบทบาทแม่ที่รู้จกั อบรมสั่งสอนลู กให้ประพฤติ
เป็ นคนดี จานวน 1 เพลง ดังนี้
บทเพลงที่แ สดงบทบาทแม่ที่รักและคอยทะนุ ถนอมลู ก มีจานวน 2 เพลง
ได้แก่ บทเพลง “รักแท้คือแม่เรา และ แด่แม่”
บทเพลงที่แสดงบทบาทแม่ที่ห่วงใยลู กและนึ กถึงอนาคตของลูก มีจานวน
2 เพลง ได้แก่ บทเพลง “ปริ ญญาลูกแม่คา้ และ สองครั้งที่แม่ร้องไห้”
บทเพลงที่แสดงบทบาทแม่ที่รู้ จ กั อบรมสั ่ง สอนลู ก ให้ป ระพฤติเ ป็ นคนดี
มีจานวน 1 เพลง ได้แก่ บทเพลง “ความฝั นของแม่”
จากบทบาทของผู ห้ ญิง ทั้ง 8 ด้า น มีบ ทบำทของผู้ ห ญิง ด้ ำ นกำรสร้ ำ งอำนำจ
ต่ อรองทำงเพศในบทเพลงมากที่สุด จานวน 19 เพลง แสดงให้เห็นบทบาทของผู ห้ ญิงยุคใหม่
ที่มีความกล้า ท้าทายในเรื่ องของความรัก มีอิสระทางความคิด เปิ ดเผย มีความเข้มแข็ง และรัก
ศักดิ์ ศรี ตนเอง ส่ วนบทบำทของผู้หญิงที่บูชำควำมรั ก มีบทเพลงมากรองลงมา จานวน 14 เพลง
แสดงให้เห็นบทบาทของผูห้ ญิง ยุคเก่าที่มีความอ่อนไหว มีความอดทน มัน่ คงในความรัก และ
ซื่ อสัตย์ต่อคนรักด้วยการรอคอย และอีกบทเพลงหนึ่ งได้แก่ บทเพลง “เย็บจักรถักฝัน” เป็ นบท
เพลงที่แ สดงถึง ผู ห้ ญิง ที่มีบ ทบาทอยู ่ 2 ด้า น ได้แ ก่ บทบาทของผู ห้ ญิง ในฐานะลู ก สาว และ
บทบาทของผูห้ ญิงที่ต่อสู ้ชีวิต
นอกจากนี้บทเพลงที่แสดงบทบาทของผูห้ ญิงด้านการสร้ างอานาจต่อรองทางเพศ
มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ แนวคิ ดสตรี นิย ม ที่ ผูห้ ญิ งมี ความเสมอภาคทางเพศ กล้าพู ด กล้าแสดงออก
มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง เข้มแข็ง อดทน แสดงความคิดที่เป็ นอิสระและเคารพในศักดิ์ศรี ของตนเอง
และผูอ้ ื่ น เชื่ อมัน่ ในความมี ประสิ ท ธิ ภาพของตนเอง เป็ นผูท้ ี่ พร้ อมรั บ เอาประสบการณ์ ใหม่ ๆ
และมีสภาวะการเป็ นผูน้ ามากกว่าบทบาทของผูห้ ญิงในอดีต
2. แนวคิดของผู้ประพันธ์ เพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ของผูป้ ระพัน ธ์ เ พลง ผูว้ ิจ ัย ได้ศึ ก ษาผูป้ ระพัน ธ์ เ พลงลู ก ทุ่ ง
จานวน 18 คน ซึ่งมีมุมมองและแนวคิดในการประพันธ์เพลง สรุ ปได้ 3 แนวคิดหลัก ดังนี้
2.1 บทเพลงสะท้ อนแนวคิดเกี่ยวกับควำมเชื่ อ ความเชื่ อเป็ นลักษณะความคิ ด
อย่างหนึ่ งของมนุ ษย์ มีความเชื่ อเป็ นที่ยึดเหนี่ ยว เพื่อความมัน่ คงทางจิตใจ เป็ นเครื่ องหล่อเลี้ยงให้มี
ชีวติ อยูไ่ ด้ จากบทเพลงผูป้ ระพันธ์เพลงได้แสดงแนวคิดในเรื่ องความเชื่อ มีอยู่ 4 ลักษณะ ได้แก่
2.1.1 แนวคิ ด เกี่ยวกับ ควำมเชื่ อ เรื่ องของ บุ ญ และกรรม ผูป้ ระพันธ์ เพลง
ในแนวคิดนี้ได้แก่ พยัต ภูวชิ ยั และ สลา คุณวุฒิ
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บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ พยัต ภูวชิ ั ย เกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องบุญ และกรรม
ได้แก่ บทเพลง “เลือกคำว่ำเจ็บเก็บไว้คนเดียว” ขับร้องโดย ชลดา ทองจุลกลาง ดังบทเพลง
“เรื่ องที่ เธอไม่ ควรต้องรู ้ ก็ ไม่ ควรต้องรู ้ ต่อไป เก็ บอาการเสี ยใจ ไม่ไ ป
ขุ่นแค้นวันพรุ่ งนี้ ของเธอกับเขาจะเจ็บปวดร้ าวหรื อยังเป็ นแฟน สุ ดแต่บุญแต่กรรม ฉันทาอะไร
ไม่ได้”
บทเพลงที่แสดงแนวคิ ดของ สลำ คุ ณวุ ฒิ เกี่ ย วกับ ความเชื่ อเรื่ องบุ ญ และ
กรรม ได้แก่ บทเพลง “น้ องทำบำปบ่ ลง” ขับร้องโดย เอิร์น สุ รัตน์ติกานต์ ดังบทเพลง
“ทาบ่ลง น้องทาบาปบ่ลง เฮ็ดบ่ลง น้องเฮ็ดบาปบ่ลง หยุดเถิดหนาอ้ายอย่า
มาพะวง ชาติน้ ีคงได้แค่เป็ นชูท้ างใจ”
2.1.2 แนวคิดเกีย่ วกับควำมเชื่ อเรื่ องโชคชะตำ ผูป้ ระพันธ์เพลงในแนวคิดนี้
ได้แก่ จิตรกร บัวเนียม และ สุ ทธิ พงษ์ สมบัติจินดา
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ จิตรกร บัวเนียม เกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องโชคชะตา
ได้แก่ บทเพลง “ทีร่ ักเรำรักกันไม่ ได้ ” ขับร้องโดย ฝน ธนสุ นทร มีความเชื่ อว่า ชาติน้ ีหากไม่สมหวัง
ในความรัก ก็ขอให้สมหวังในชาติหน้า ดังบทเพลง
“ชาติน้ ีที่รักเราคงรัก กันไม่ได้ แม้วา่ หัวใจของเรารักกันยิง่ นัก เพราะเธอมี
คู่อยูแ่ ล้วเธออย่ามารัก แม้หากชาติหน้ามีรักขอเป็ นคนรัก คนแรกของเธอ”
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ สุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดำ เกี่ ยวกับความเชื่ อเรื่ อง
โชคชะตา ได้แก่ บทเพลง “เลือกฮักบ่ ได้ ” ขับร้ องโดย ดรี ม ศุภกานต์ มีความเชื่ อเรื่ องโชคชะตา
ที่นาพาให้มาพบรักแต่เป็ นรักที่ไม่สมหวัง ดังบทเพลง
“เป็ นเพราะฟ้ าที่ลิขิต ฮักด้วยน้ าตา จึงมิได้นาพา วาสนาได้ครอบครอง
ถ้าเลือกฮักได้คงจะไม่เลือกเป็ นที่สอง จะไม่เป็ นตัวสารอง จะบ่ฮกั คนมีเจ้าของ จะครอบครองเธอ
ทั้งหัวใจ”
2.1.3 แนวคิดเกีย่ วกับควำมเชื่ อเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ผูป้ ระพันธ์เพลงในแนวคิดนี้
ได้แก่ สลา คุณวุฒิ และ สุ ทธิ พงษ์ สมบัติจินดา
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ สลำ คุณวุฒิ เกี่ยวกับความเชื่ อเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
ได้แก่ บทเพลง “รอพี่ที่นครพนม” ขับร้องโดย ต่าย อรทัย มีความเชื่ อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ โดยกราบไหว้
ขอพรช่วยให้คนรักที่ห่างไกลจงคืนกลับมา ดังบทเพลง
“งานธาตุ พ นม หนาวลมน้อ งขมขื่ น ใจ ผู ้ค นหลั่ง ไหล กราบไหว้ข อ
พรพนม บ่ มีเงาอ้า ย คืนมาเหมื อนดังคารม เจ็บ เหงาในใจเหลื อข่ ม วอนธาตุ พนมอุ ้มสมฮักส่ ง ”

91
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ สุ ทธิ พงษ์ สมบัติจินดำ เกี่ ยวกับความเชื่ อเรื่ อง
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่บทเพลง “บนเจ้ ำแม่ ” ขับร้ องโดย อาจารี ยา พรหมพฤกษ์ ที่ขอพรสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์
ช่วยให้สมหวังในเรื่ องความรัก ดังบทเพลง
“เจ้า แม่ จ ามเทวี กษัต ริ ย ์ต รี แ ห่ ง เมื อ งหละปู น วัน ทาไหว้ส ากราบทู ล
บ่าวหละปูนล่ะนอกอกนอกใจ๋ ไปเมาสาวเมืองรถม้า แป๋ งต๋ าหวานใส่ สาวเจียงใหม่ ไหว้สาจะทา
จะใด๋ บ่มีไผเป็ นคู่เคียงกาย
บน ต้องบนเจ้าแม่ ต้องบนเจ้าแม่จามเทวี บน ต้องบนเจ้าแม่ ต้องบนเจ้าแม่
จามเทวี เดี๋ยวนี้ลูกความหวังริ บหรี่ แม่จามเทวีจ่วยลูกสักน้อย”
2.1.4 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ควำมเชื่ อ เรื่ อ งกำรเลื อ กคู่ ค รอง ผู ้ป ระพัน ธ์ เ พลง
ในแนวคิดนี้ได้แก่ ชลธี ธารทอง ไพบูลย์ บุตรขัน และ สนชัย สมบูรณ์
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ ชลธี ธำรทอง ได้แก่ บทเพลง “เทพธิดำผ้ ำซิ่ น”
ขับร้องโดย จักรพรรณ์ อาบครบุรี กล่าวถึ งการเชื่ อคาโบราณในการเลือกผูห้ ญิงที่จะมาเป็ นภรรยา
ดังบทเพลง
“พ่อเคยพูดหลายที คิ ดจะมี แม่บา้ น เชื่ อโบราณดีแล หากเลื อกวัวดูหาง
แม้นเลือกนางดูแม่ นัน่ แหละแน่เข้าที บ้านเรื อนสะอาดตา พูดจาเสนาะดี ตาน้ าพริ กทุกทีเสี ยงตาถี่
จนทุ่งสะเทือน”
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ ไพบูลย์ บุตรขัน ได้แก่ บทเพลง “แม่ ศรี เรื อน”
ขับ ร้ องโดย ดารง วงศ์ทอง กล่ า วถึ ง หน้า ที่ ข องภรรยาที่ ป ฏิ บ ตั ิ ต่อสามี และ การเทิดทูนผูห้ ญิ ง
ดังบทเพลง
“แม่ศรี เอย แม่ศรี เรื อน น้องเป็ นทั้งเพื่อน และเมียที่รักบูชา ยามผัวกลับ
จากงาน คืนสู่ บา้ นเคหาเหย้าเรื อนงามตา เหนื่อยมาหาคลายอาทร
แม่ศรี เอย แม่ศรี นวล น้องดี ครบถ้วนสิ่ งควรผูห้ ญิงสังวร ปรนนิ บตั ิผวั ดี
โดยไม่มีแง่งอน เรื่ องกินหลับนอน ไม่เคยเดือดร้อนอะไร”
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ สนชั ย สมบูรณ์ เกี่ยวกับความเชื่ อเรื่ องการเลือก
คู่ครอง ได้แก่ บทเพลง “สำวหละปูน” ขับร้องโดย อาจารี ยา พรหมพฤกษ์ กล่าวถึงผูห้ ญิงที่อยากมี
คู่ครองเป็ นคนดี มีความซื่ อสัตย์ ไม่หลอกลวงใคร ดังบทเพลง
“สาวหละปูนเฮาเอ๋ ย เฮายังบ่เกยมี แฟนสักเตื้ อ ข้าเจ้าเป๋ นสาวจาวเหนื อ
มีแฟนตึงเตื้อก็อยากได้คนดี หละปูนบ่ชอบคนลวงหลอก หากใครกลิ้งกลอก มาหลอกกินฟรี ระวัง
ตัว๋ ไว้ห้ื อดี ระวังตัว๋ ไว้ห้ื อดีแม่จามมะเตวีท่านเอาถึงต๋ าย”
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2.2 บทเพลงสะท้ อนแนวคิ ด ด้ ำ นค่ ำ นิ ยม และวัฒ นธรรม ค่า นิ ย มเป็ นสิ่ ง ที่ มี ค่ า
ที่สังคมต้องการและปลูกฝังให้คนในสังคม ยึดถือเป็ นเป้ าหมายในการดาเนินชีวิต ส่ วนวัฒนธรรม
เป็ นหนทางแห่ งการดาเนิ นชี วิต เป็ นลักษณะที่แสดงถึงความเจริ ญงอกงาม แสดงถึงวิถีชีวิต ความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ความกลมเกลียว และศีลธรรมอันดีของคนในสังคม จากบทเพลงผูป้ ระพันธ์
เพลงได้แสดงแนวคิดในเรื่ องค่านิยมและวัฒนธรรม มีอยู่ 4 ลักษณะ ได้แก่
2.2.1 แนวคิ ด ด้ ำนค่ ำ นิ ยมในเรื่ องอำหำร ผูป้ ระพันธ์ เพลงแนวคิ ดนี้ ได้แก่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ สมเด็จพระเทพรั ตนรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำช
กุ ม ำรี ได้แ ก่ บทเพลง “ส้ มต ำ” กล่ า วถึ ง อาหารพื้ น บ้า นของภาคอี ส าน หารั บ ประทานได้ง่ า ย
ดังบทเพลง
“ปรุ ง รสให้แน่ หนอ ใส่ มะละกอลงไป อ้ออย่า ลื ม ใส่ กุ้ง แห้ง ป่ นของดี
มะเขือเทศเร็ วเข้า เอาถัว่ ฝั กยาวใส่ เร็ วรี่ เสร็ จสรรพแล้วซิ ยกออกจากครัว กิ นกับข้าวเหนี ยว เที่ยว
แจกให้ทวั่ กลิ่ นหอม ยวนยัว่ น่ าน้ าลายไหล จดตาราจา ส้มตาลาวเอาตาเรามา ใครหม่ าเกิ นอัตรา
ระวังท้องจะพัง ขอแถมอีกนิดแล้วจะติดใจใหญ่ ไก่ยา่ งด้วยเป็ นไร อร่ อยแน่ จริ งเอย”
2.2.2 แนวคิดด้ ำนค่ ำนิยมในเรื่ องกำรศึกษำ ผูป้ ระพันธ์เพลงแนวคิดนี้ ได้แก่
หนู มิเตอร์
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ หนู มิเตอร์ ได้แก่ บทเพลง “กำลังใจจำกแดน
ไกล” ขับร้องโดย บิว กัลยาณี กล่าวถึงค่านิยมในเรื่ องการศึกษา ดังบทเพลง
“เห็นเสื้ อครุ ยอยูร่ าง ๆ อยากไปถึงฝั่งฝันซักที แต่วนั นี้ยงั ต้องสู ้ทนต่อไป
กาลังใจจากแดนไกล ส่ งผ่านเข้าถึงในใจ ให้มีชีวติ และความรู ้สึก นึกถึงความสาเร็ จ นึกถึงความ
ใฝ่ ฝัน และจะรอรอรอรอวันด้วยความตั้งใจ”
2.2.3 แนวคิดเรื่ องควำมกตัญญู ผูป้ ระพันธ์เพลงแนวคิดนี้ ได้แก่ พยัต ภูวิชยั
สมชาย ตรุ พิมาย และ วิทย์ มหาชน
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ พยัต ภู วิชัย ได้แก่ บทเพลง “เพื่อแม่ ” ขับร้ อง
โดย คัทลียา มารศรี กล่าวถึงผูห้ ญิงแสดงความกตัญญูดว้ ยการทาความดี ดังบทเพลง
“เพื่อแม่ลูกขอสัญญาทาได้ เพื่อแม่สุขใจสุ ขกายด้วยลู กนาหนุ น ขอทา
ความดีเทิดพระคุณ เพื่อแม่อิ่มบุญอิ่มพระคุณที่ลูกบูชา”
บทเพลงที่แ สดงแนวคิ ด ของ สมชำย ตรุ พิ ม ำยได้แ ก่ บทเพลง “เย็บ จั ก ร
ถักฝัน” ขับร้ องโดย แคท รัตติกาล กล่าวถึงการแสดงความกตัญญู ของผูห้ ญิงด้วยการเลี้ยงดู พ่อแม่
ดังบทเพลง
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“เก็บร้ อยเป็ นปั นส่ งเลี้ ยงตางบ้านอิ่มข้าว เหลือสิ บเหลือซาว เอาจ่อม
ออมสิ นออมเซฟ คงบ่เกินฝัน สักวันฉันมีเงินเก็บ จะซื้ อเสื้ อตี้เย็บไปฝากหื้ อแม่สักตัว”
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ วิทย์ มหำชน ได้แก่ บทเพลง “บัณฑิตกรีดยำง”
ขับ ร้ อ งโดย นุ ้ ย สุ วี ณ า กล่ า วถึ ง การแสดงความกตัญ ญู ข องผู ้ห ญิ ง ด้ว ยการเรี ย นให้ จ บระดับ
ปริ ญญาตรี ดังบทเพลง
“ชุ ดครุ ยที่นุ้ยได้ใส่ พร้ อมใบปริ ญญาที่ถือ ทั้งช่ อดอกไม้เต็มมือ ในวันจบ
การศึ ก ษา วัน ที่ แ ม่ ร อพ่ อ หวัง สมดัง ใจปรารถนา จนนุ ้ ย ได้รั บ ปริ ญญา ให้ พ่ อ แม่ ม าชื่ น ใจ”
2.2.4 แนวคิ ด เรื่ อ งกำรต่ อ สู้ ชี วิต ผูป้ ระพันธ์ แนวคิ ดนี้ ไ ด้แก่ สลา คุ ณวุฒิ
วสุ ห้าวหาญ สมชาย ตรุ พิมาย สนชัย สมบูรณ์ และสุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดา
บทเพลงที่แสดงแนวคิ ด ของ สลำ คุ ณวุฒิ ได้แก่ บทเพลง “ลู ก จ้ ำงเขำสำว
โรงงำน” ขับ ร้ องโดย ชลดา ทองจุลกลาง กล่ าวถึ งผูห้ ญิ งที่ ต่อสู ้ ชีวิตทางด้า นเศรษฐกิ จ ด้วยการ
ทางานรับจ้าง ดังบทเพลง
“จากลูกสาวชาวนา มาเป็ นลูกจ้างเขา เพื่อนรักคือความเหงา เพื่อนแท้คือ
ใจสู ้ เป็ นฟันเฟื องของเมืองเจริ ญ ลาบากเหลือเกินใครบ้างจะรู ้ ดาวที่มองดู สมมุติเป็ นสายตาคน
ห่วงใย”
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ วสุ ห้ ำวหำญ ได้แก่ บทเพลง “หนำวแสงนีออน”
ขับร้องโดย ชลดา ทองจุลกลาง กล่าวถึงผูห้ ญิงที่ต่อสู ้ชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการทางานรับจ้าง
ดังบทเพลง
“อยู่ห้องเช่ ากิ นข้าวริ มทาง ทางานรับจ้างได้ตงั ค์นิดหน่ อย คือความจริ ง
ที่ทา้ ให้ถอย แต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไหวหวัน่ ความฝั นและคาสัญญา ก่ อนหักใจลาบ้านเราวันนั้น
ความหมายไม่เคยแปรผัน ยังเชื่อสักวันฟ้าคงเข้าข้าง”
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ สมชำย ตรุ พิมำย ได้แก่ บทเพลง “สำวเย็บผ้ ำ”
ขับร้องโดย ไผ่ พงศธร กล่าวถึงผูห้ ญิงที่ต่อสู ้ชีวติ ด้วยการรับจ้างเย็บผ้า ดังบทเพลง
“ชึกชัก ชึกชัก นัง่ เย็บจักรหละอยูใ่ นโรงงาน รับจ้างรายวันหละขายแรง
นานมา น้องสาวเย็บผ้าอยูแ่ ถวชานเมือง มีนบุรี บางพลี พระประแดง นวนคร โอ้ละหนอ”
บทเพลงที่แสดงแนวคิ ดของ สนชั ย สมบู รณ์ ได้แก่ บทเพลง “ปริ ญญำลู ก
แม่ ค้ำ” ขับร้องโดย ศิริพร อาไพพงษ์ กล่าวถึงผูห้ ญิงที่ต่อสู ้ชีวติ ด้วยการค้าขาย ดังบทเพลง
“แม่ยอมลาบากเพราะอยากให้ลูกสบาย เหนื่อยกายเหนื่อยใจไม่ยอมพ่าย
ต่อโชคชะตา นอนดึกตื่นเช้ากลางวันเอาใจลูกค้า เรี ยนน้อยแรงด้อยราคา อาชีพแม่คา้ ก็ตอ้ งจาทน”
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บทเพลงที่ แ สดงแนวคิ ด ของ สุ ทธิ พ งษ์ สมบั ติ จิ น ดำ ได้ แ ก่ บทเพลง
“สำวกำดแลง” ขับร้ องโดย กระแต อาร์ สยาม กล่ า วถึ ง ผูห้ ญิ งที่ ต่อสู ้ ชี วิตทางด้านเศรษฐกิ จด้วย
การค้าขาย ดังบทเพลง
“วาสนามาเป็ นแม่ก๊ากาดแลง ขายข้าวขายแก๋ ง มีตึงผักตึงปล๋ า บ่สวยบ่งาม
ดูธรรมด๊าธรรมดาทั้งฝุ่ น ทั้งควันดูมอมแมมนักหนา บ่ได้แต่งหน้าแต่งต๋ าใส่ เสื้ อผ้าแปง แปง”
2.2.5 แนวคิดของผู้หญิงที่มั่นคงในควำมรัก ผูป้ ระพันธ์เพลงแนวคิดนี้ ได้แก่
ธีรภัทร นันท์ทตั
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ ธีรภัทร นันท์ ทัต ได้แก่ บทเพลง “ไม่ เคยตำย
ไปจำกใจ” ขับร้องโดย จินตหรา พูนลาภ กล่าวถึงผูห้ ญิงที่มนั่ คงในความรัก ดังบทเพลง
“เป็ นจัง่ ได๋ อ้า ยยัง เป็ นหนึ่ ง เสมอ ทุ ก วันฝั น เพ้อ ละเมอคิ ดฮอดแต่ อ้า ย
ผูห้ ญิงคนนี้ จงรักภักดี ไม่มีแหนงหน่ าย ยืนยันได้เลย อ้ายไม่เคยตายไปจากหัวใจ ฮักอ้าย ฮักอ้าย
หมดใจฮูบ้ ่”
2.3 บทเพลงสะท้อนแนวคิดควำมเป็ นผู้หญิงสมัยใหม่ มีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่
2.3.1 แนวคิดควำมเป็ นผู้หญิงที่เข้ มแข็ง รั กศักดิ์ศรี ผูป้ ระพันธ์เพลงแนวคิดนี้
ได้แก่ จักรา เวียนวิวฒั น์ ปาน ประกาศิต และวสุ ห้าวหาญ
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ จักรำ เวียนวิวัฒน์ ได้แก่ บทเพลง “ผู้หญิงไม่ กิน
หญ้ำ” ขับร้องโดย ณริ นทร์ทิพย์ อาร์สยาม ดังบทเพลง
“อโหสิ กรรม ที่ทาร้ ายฉันวันนั้น แต่ไม่มีวนั ที่ ฉันจะยูเทิ ร์นใจ เมื่อรู ้ ว่า
เธอเป็ นนรก แล้วใครจะโง่กลับไป ขอโทษผูช้ าย ไม่ไร้เท่าใบพุทรา”
บทเพลงทีแ่ สดงแนวคิดของ ปำน ประกำศิต ได้แก่ บทเพลง “ไม่ อยำกใช้ แฟน
ร่ วมกับใคร” ขับร้องโดย นุย้ สุ วณ
ี า ดังบทเพลง
“บอกเลยว่าฉัน ไม่ขอใช้แฟนร่ วมกันกับใคร มันรับไม่ไหว จบ จบกันไป
เสี ยยังดีกว่า เธออย่าจับปลาสองมือ อย่ามัวแต่ย้อื เวลา อยากบอกคาเดียวเลยว่า ฉันขอยกเธอให้เขา”
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ วสุ ห้ ำวหำญ ได้แก่ บทเพลง “ขำดเขำเรำอยู่”
ขับร้องโดย กุง้ บุศยมาศ ดังบทเพลง
“วัน นี้ ขาดเขาแต่ เ ราต้อ งอยู่ ให้ ค นเขาดู ว่า เรายิ้ม ได้ ไม่ มี ค นอย่า งเขา
ไม่เท่าไหร่ เคยเสี ยน้ าตาก็คิดว่ารับกรรมมา เพียงเวลาไม่นานวันหนึ่งต้องหาย”
2. 3. 2 แนวคิดควำมเป็ นผู้หญิงทีเ่ ปิ ดเผย กล้ำท้ ำทำย ผูป้ ระพันธ์เพลงแนวคิดนี้
ได้แก่ ธานิ นทร์ เคนโพธิ์ พจน์ สุ วรรณพันธ์ พุทธชาติ ยศแก้วอุ ด สลา คุ ณวุฒิ และสุ ทธิ พงษ์
สมบัติจินดา
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บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ ธำนินทร์ เคนโพธิ์ ได้แก่ บทเพลง “เธอจะยอม
เป็ นของฉันไหม” ขับร้องโดย เอเชียร์ ดังบทเพลง
“เธอจะยอมเป็ นของฉันไหม ฉันจะได้ยอมเป็ นของเธอ เอาหัวใจมาเจอกัน
ที่ตรงกลาง เธอจะยอมเป็ นของฉันไหม ฉันจะได้ยอมเธอทุกอย่าง ยอมให้เรามีเรา ช่วยกันดูแลใจ
ที่เหงาและบอบบาง”
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ พจน์ สุ วรรณพันธ์ ได้แก่ บทเพลง “อยำกเปลีย่ น
นำมสกุล” ขับร้องโดย แหม่ม พิมานรัมย์ ดังบทเพลง
“คบ ๆ กันมานาน เวลายิ่งผ่านไปไกล รับรักไปทาไม ถ้ายังไม่กล้าเสนอ
ค่าดองฉันยอมให้ผอ่ นนะเธอ แต่เธอต้องยอมยกขันหมากมา”
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ พุทธชำติ ยศแก้ วอุด ได้แก่ บทเพลง “ป้ อจำย
ลั้นลำ” ขับร้องโดย แคท รัตติกาล ดังบทเพลง
“อยากบอกว่าฮักนะ อยากจะนัง่ มองตา อยากจองเธอมา เป็ นเจ้าของหัวใจ
อยากบอกว่าพร้อมนะ เธอล่ะว่าได อยากเป็ นอะไร กับป้ อจายลั้นลา”
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ สลำ คุณวุฒิ ได้แก่ บทเพลง “บ่ กล้ ำบอกครู แต่
หนูกล้ ำบอกอ้ ำย” ขับร้องโดย เอิ้นขวัญ วรัญญา ดังบทเพลง
“บ่ ก ล้า บอกครู แต่ ห นู ก ล้า บอกอ้า ย อยากเป็ นอะไร บอกให้อ้า ยรั บ รู ้
อยากเป็ นคุณหมอเป็ นพยาบาล อยากเป็ นครู อีกอย่างคือหนู อยากเป็ นแฟนอ้าย”
บทเพลงที่แสดงแนวคิดของ สุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดำ ได้แก่ บทเพลง “แต่ งงำน
กันเถอะ” ขับร้องโดย อาจารี ยา พรหมพฤกษ์ ดังบทเพลง
“จะทายังไงดี เน้อ ให้เธอตอบรั กฉันมา จะทายังไงดี หนา จะได้เธอร่ วม
ชายคาบ้าน จนนาทีสุดท้าย ยอมอายยอมให้ประจาน ตะโกนก้องร้องขานจนลัน่ บ้าน อยากแต่งงาน
กับเธอ”
จากแนวคิ ด ของผู ้ป ระพัน ธ์ บทเพลงที่ ผู ้ป ระพัน ธ์ ไ ด้ ส ร้ า งสรรค์ ข้ ึ นมี บ ทบาท
ที่หลากหลาย ซึ่งอาจแสดงให้เห็นบทบาทของผูห้ ญิงในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนไป
ตามกาลเวลา จากบทบาทในอดี ตที่ ผูห้ ญิ ง ต้องเป็ นฝ่ ายสงวนท่ า ที เป็ นแม่ ศ รี เรื อน แต่ บ ทเพลง
ในปั จจุ บ นั ผูป้ ระพัน ธ์ ไ ด้ส ะท้อนบทบาทผูห้ ญิ ง ที่ เข้ม แข็ง กล้า แสดงออก และท้า ทายมากขึ้ น
ซึ่ งเรื่ องราวส่ วนใหญ่ผูป้ ระพันธ์ ใช้ขอ้ มูลจากเรื่ องที่เกิ ดขึ้นจริ งในสังคม และอีกส่ วนหนึ่ งมาจาก
ประสบการณ์จากการทางาน จากความรู ้สึกและจินตนาการของผูป้ ระพันธ์เอง
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3. ปัจจัยทำงสั งคมทีก่ ำหนดบทบำทของผู้หญิงสำมัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
ปั จจัยทางสังคมที่กาหนดบทบาทของผูห้ ญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย มีอยู่ 4 ปัจจัย
คื อ ปั จ จัย ด้า นครอบครั ว ปั จจัย ด้า นเศรษฐกิ จ ปั จจัย ด้านการศึ ก ษา และปั จ จัย พื้ น ฐานทางด้า น
วัฒนธรรมของชุมชน
ผูห้ ญิงได้มีส่วนร่ วมในสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิด
กับการยกระดับฐานะของผูห้ ญิ งให้สูงขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่ น ผูห้ ญิงมีบทบาทด้านครอบครัวเพิ่ม
มากขึ้ นกว่าเดิ ม นอกจากจะต้องดู แลงานบ้าน ดูแลสมาชิ กในครอบครัวแล้ว ผูห้ ญิ งก็ตอ้ งออกไป
ทางานนอกบ้าน เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ขณะเดียวกันผูห้ ญิงมีโอกาสในด้านการศึกษา
สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติ ม เพื่อให้มีความรู ้ และนามาใช้ในการหางานที่มีรายได้ดี มี เกี ยรติ และ
ได้รับการยอมรับจากสังคม ทาให้ฐานะทางเศรษฐกิจของผูห้ ญิงดีข้ ึน
วัฒนธรรมของชุ มชน ในแต่ละชุ มชนมีวฒั นธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ ที่แสดงให้เห็ นถึ ง
บทบาทของผูห้ ญิงในชุ มชนนั้น เช่ น การประกอบอาชี พ การนับถื อศาสนา และการสื่ อสารโดยใช้
ภาษาถิ่น
อภิปรำยผล
จากการศึกษาบทบาทของผูห้ ญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย พบบทบาทของผูห้ ญิง
4 ภาค ที่มีบทบาทในด้านต่าง ๆ ด้วยแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เพลง และปั จจัยทางสังคมที่กาหนด
บทบาทของผูห้ ญิง มีขอ้ สังเกตที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
1. บทเพลงได้ แสดงบทบำทของผู้หญิง ซึ่ งพบว่ามีบทบาทของผูห้ ญิงทั้งหมด 8 ด้าน
บทบาทที่พบในบทเพลงมากที่ สุด ได้แก่ บทบาทของผูห้ ญิ งด้านการสร้ างอานาจต่อรองทางเพศ
มีลกั ษณะของผูห้ ญิง ยุคใหม่ที่มีความกล้า ท้าทาย มีความเข้มแข็ง อดทน ต่อสู ้ชีวิต และเชื่ อมัน่ ใน
ตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ มิตราภรณ์ อยู่ส ถาพร (2541: 20)
พบว่าความเป็ นผูห้ ญิงสมัยใหม่ มีลกั ษณะที่ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มี ความเข้มแข็ง อดทน ต่อสู ้
ชีวติ เชื่อมัน่ ในตนเอง และมีอานาจเหนือชาย
จากบทเพลง จะเห็นว่าผูห้ ญิงสมัยใหม่มีอานาจต่อรองมากขึ้นในทุกเรื่ อง ด้วยบทบาท
ทางเพศในสัง คมปั จจุ บ นั มี ส ภาพที่ ยืดหยุ่น ไม่ ตายตัว ทาให้ท้ งั เพศชายและเพศหญิ งมี บทบาท
ทางเพศ มีหน้าที่สลับสับ เปลี่ ยนกันได้หากมีความจาเป็ น ผูห้ ญิงสามารถออกไปทางานนอกบ้าน
หรื อผูช้ ายช่วยดูลูกได้ เป็ นต้น ด้วยบทบาททางเพศที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ส่ งผลให้มี
การแสดงบทบาทผูห้ ญิงยุคใหม่ในลักษณะที่มีความเชื่อมัน่ มีความกล้า ท้าทาย ตรงไปตรงมา
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นอกจากนี้ บทบาทของผูห้ ญิงด้านการสร้างอานาจต่อรองทางเพศยังมีความสัมพันธ์กบั
แนวคิดสตรี นิยม ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ วารุ ณี ภูริสินสิ ทธิ์ (2545 : 18) กล่าวถึงแนวคิดสตรี
นิ ยม ที่เน้นการเรี ยกร้ องสิ ทธิ เสรี ภาพที่ เท่าเที ยมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิ งในด้านต่ าง ๆ
ผูห้ ญิงมีความเสมอภาคทางเพศ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง เข้มแข็ง อดทน
แสดงความคิดที่เป็ นอิสระและเคารพในศักดิ์ศรี ของตนเอง
บทบาทที่ พ บในบทเพลงมากรองลงมา ได้แ ก่ บ ทบาทของผู ้ห ญิ ง ที่ บู ช าความรั ก
มีลกั ษณะของผูห้ ญิงยุคเก่าที่มีความอ่อนไหว มีความอดทน มีความซื่ อสัตย์ต่อคนรักด้วยการรอคอย
ยึดมัน่ ในคาสัญญา รักเดียวใจเดียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2535 : 30 )
พบว่าภาพของผูห้ ญิงในเพลงลู กทุ่งมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนเพลงทั้งหมดที่ได้วิเคราะห์เป็ น
เพลงที่เกี่ยวกับความรักหรื อความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงเป็ นหลัก และภาพที่ได้จากบทเพลง
เป็ นภาพลบ หรื อภาพแห่ งความทุกข์มากกว่าภาพแห่ งความสุ ข เช่น คนรักเป็ นคนหลอกลวง คนรัก
เปลี่ยนใจ ลืมคาสัญญา คนรักหลายใจ
จากบทบาทของผู ห้ ญิ ง ที่ ก ล่ า วมา มี ก ารเปลี่ ย นแปลงบทบาทของผู ห้ ญิ ง จากอดี ต
ที่ผูห้ ญิ งได้จากัดอยู่เฉพาะภายในบ้าน แต่ปัจจุบนั ผูห้ ญิ งได้กา้ วสู่ โลกภายนอก มีอาชี พ มี รายได้
ทาให้บทบาทของผูห้ ญิงเปลี่ยนไป
ปัจจัยทีท่ ำให้ ผ้ หู ญิงมีบทบำททีเ่ ปลีย่ นไป มีดังนี้
1. การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี และสื่ อที่ ทนั สมัย ทาให้ผูห้ ญิง
มีโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ รู ้ข่าวสารข้อมูลอยูต่ ลอดเวลา
2. การศึกษา ในอดีตผูห้ ญิงไม่ได้รับการสนับสนุ นให้ได้รับการศึกษา เพราะสังคม
ก าหนดให้ ผู ห้ ญิ ง มี ห น้า ที่ ต้อ งดู แลงานภายในบ้า น ปั จจุ บ ัน ผูห้ ญิ ง ได้รับ การส่ ง เสริ ม ให้ไ ด้รั บ
การศึกษาสู งขึ้น ทาให้ผูห้ ญิงมี ความรู ้ ความสามารถเทียบเท่าผูช้ าย สามารถทางานที่ผูช้ ายทาได้
ทาให้สังคมยอมรับความสามารถของผูห้ ญิง
3. เศรษฐกิ จ ในอดี ตผูห้ ญิงมีหน้าที่ดูแลบ้าน ทางานภายในบ้าน ไม่มีรายได้เป็ น
ของตนเอง ผูห้ ญิงไม่สามารถออกไปทางานนอกบ้านได้ เพราะสังคมไม่ยอมรับในความเป็ นเพศ
หญิ ง และเชื่ อว่า ผูห้ ญิ ง ไม่ ส ามารถท างานที่ ดีไ ด้ นอกจากเป็ นกรรมกร แรงงาน อยู่ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่ปัจจุบนั ผูห้ ญิงได้รับโอกาสจากสังคมในการเลือกประกอบอาชี พ ที่ตนเองสนใจ
และมีความถนัดมากขึ้น จึงทาให้ฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ ึน
4. การออกนอกบ้านของผูห้ ญิง ทาให้ผหู ้ ญิงมีอานาจต่อรองสู งขึ้นในด้านต่าง ๆ
เท่าเทียมกับผูช้ าย งานของผูห้ ญิงที่เคยทาภายในบ้าน ปั จจุบนั ผูช้ ายสามารถทาแทนผูห้ ญิงได้ อาทิ
เช่น ซักผ้า ถูบา้ น และทาอาหาร เป็ นต้น

98
5. กระแสสากลในเรื่ องสิ ทธิ สตรี ถื อ เป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ ยนแปลง
บทบาทของผูห้ ญิง ปั จจุบนั ผูห้ ญิงได้พ ลิ กบทบาทตัวเอง คื อ เป็ นผูห้ ญิ ง สมัยใหม่ที่ ไม่ยึดติ ดกับ
วัฒนธรรมแบบเดิม มีสิทธิ เสรี ภาพในเรื่ องทางเพศมากขึ้น จากบทบาทของผูห้ ญิงที่เป็ นฝ่ าย “รับ”
กลายมาเป็ นฝ่ าย “รุ ก” แทน และบทบาทของผูห้ ญิงที่กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด ในสิ่ งที่เคย
ปิ ดกั้นมานาน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ วารุ ณี ภูริสินสิ ทธิ์ (2545 : 18) กล่ าวถึ งแนวคิดสตรี
นิยมที่เรี ยกร้องให้ผหู ้ ญิงได้มีสิทธิ เสรี ภาพเท่าเทียมกับชาย
2. ผู้ประพันธ์ มีแนวคิดในกำรประพันธ์ เพลง โดยบทเพลงที่นามาถ่ ายทอดบทบาท
ของผูห้ ญิงผ่านบทเพลง ผูป้ ระพันธ์ส่วนใหญ่ใช้ขอ้ มูลจากสิ่ งรอบตัว และสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งในสังคม
ขณะนั้น ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ มาลิ นี ไชยชานาญ (2533 : 18) พบว่า เพลงลู ก ทุ่ ง ของ
นักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสี ยง ชลธี ธารทอง ผูป้ ระพันธ์ได้ใช้สัญลักษณ์เฉพาะบุคคลในด้านเนื้อหา
และสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม วัฒนธรรมในสังคมไทยได้อย่างชัดเจนและตรงตามความเป็ นจริ ง
เพราะผูป้ ระพันธ์เขียนจากประสบการณ์ดว้ ยตนเอง แต่อีกส่ วนหนึ่ งผูป้ ระพันธ์เพลงใช้ความรู ้ สึก
จินตนาการ และประสบการณ์จากการทางาน หรื อที่พบเห็น ซึ่ งสอดคล้องกับถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
(2535 : 295-296) ให้ขอ้ สังเกตว่า เพลงลูกทุ่งส่ วนใหญ่ประพันธ์โดยผูช้ าย ผูช้ ายเป็ นผูก้ าหนดเนื้อหา
ของเพลง ดังนั้นภาพของผูห้ ญิ งที่ปรากฏในบทเพลง เป็ นภาพที่ผูป้ ระพันธ์ เพลงชายคิดว่าผูห้ ญิ ง
ควรเป็ นเช่นไร หาใช่ภาพของผูห้ ญิงที่มองตัวเองจริ ง ๆ
นอกจากนี้ เพลงลูกทุ่งกลายเป็ นสิ นค้าที่เข้าสู่ ระบบทุนนิ ยม ทาให้การผลิตเพลงลูกทุ่ง
เป็ นสิ นค้าไปด้วย ซึ่ งบทเพลงที่ผลิตออกมาเน้นความสนุ ก (เอาใจตลาด) ทาให้ขายง่าย (ต้องการ
กาไร) และพอนานไปทาให้เกิ ดความเบื่ อหน่ าย บทเพลงจึงไม่มีความเป็ นอมตะ ไม่ได้มีเนื้ อหา
สาระเป็ นของประชาชน หรื อเรื่ องราวชี วิต จริ งในสังคมอี กต่ อไป ซึ่ งสอดคล้องกับมุ มมองของ
กุลวรา ชู พงศ์ไพโรจน์ (2541 : 30-38) พบว่าการเล่ าเรื่ องในเพลงลู กทุ่งเป็ นสื่ อมวลชนที่มีคุณค่า
สามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดับ เป็ นสื่ อที่นอกจากจะเข้าถึงประชาชนได้ง่าย ราคาไม่แพงแล้วยังมี
คุณค่าด้านการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม การสื บทอดเรื่ องเล่าประเภทต่าง ๆ การใช้ภาษา สานวนไทย
สุ ภาษิต คาพังเพยและพุทธภาษิต ตลอดจนสอนให้คนทาความดี ละเว้นความชัว่ ผูฟ้ ังจะเพลิดเพลิน
ไปกับเนื้อหาและทานอง
3. ปัจจัยทำงสั งคมทีก่ ำหนดบทบำทของผู้หญิงในเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
ปั จจัยทางสังคมที่ กาหนดบทบาทของผูห้ ญิ งในบทเพลง มี ปัจจัยทางสภาพภู มิศาสตร์
ทาให้ผูห้ ญิง 4 ภาค มี ความอดทนต่างกัน เช่ น ผูห้ ญิงภาคเหนื อ และภาคอีสานเป็ นผูห้ ญิ งที่ มีความ
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อดทนกว่า ผูห้ ญิ งภาคกลาง และผูห้ ญิ งภาคใต้ ซึ่ งพบในบทเพลงที่ ผูห้ ญิ งได้เข้ามาท างานรั บจ้าง
ในกรุ งเทพมหานคร
อีก ปั จจัยหนึ่ ง คือ ปั จจัย พื้นฐานทางวัฒนธรรมของทั้ง 4 ภาค เช่ น วัฒนธรรมเน้น
ให้ผูห้ ญิงรักนวลสงวนตัว เน้นย้ าการเป็ นแม่ศรี เรื อน การเป็ นภรรยาต้องเชื่อฟังสามี สามีตอ้ งเป็ น
ช้างเท้าหน้า เป็ นผูน้ าในครอบครัว ผูห้ ญิงต้องให้ความสาคัญต่อหน้าที่ภรรยา และ แม่ ขณะที่ผชู ้ าย
ต้องทางานให้ประสบความส าเร็ จ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ สาคัญที่ สุด แต่ใ นปั จจุ บ นั วัฒนธรรมเหล่ า นี้ ไ ด้
เปลี่ ย นแปลงไป เพราะเทคโนโลยี และสื่ อที่ ท ั นสมัย ได้เข้ามามี บทบาทในสังคม ท าให้ฐานะ
ทางเศรษฐกิ จ การศึกษา และฐานะทางสังคมของผูห้ ญิ งเปลี่ ยนไป และผูห้ ญิ งมี อานาจต่อรอง
ทางสังคมสู งขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ฉบับนี้ไปใช้
ปั จจุ บ นั จะเห็ นได้ว่า เพลงลู ก ทุ่ ง ก าลัง ได้รับ ความนิ ย มมากขึ้ น เพราะการน าเสนอ
รู ปแบบ และช่ องทางที่หลากหลายในการเข้าถึ งคนฟั งเพลง โดยไม่จากัดเพศและวัย อีกทั้งยังอยู่
ในยุคสมัยที่เพลงลูกทุ่งได้เข้าสู่ ตลาดนิ ยม มีการแข่งขันกันสู ง ดังนั้นผูป้ ระพันธ์เพลงจึงต้องพัฒนา
ตนเอง และปรั บ กลยุท ธ์ ใ หม่ ๆ ให้ส อดคล้อ งกับ ความเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ใ นสั ง คม
โดยเฉพาะการประพัน ธ์ บ ทเพลงที่ มี เ นื้ อ หาสาระ มี ค ติ ส อนใจ การใช้ภ าษา และส านวนไทย
ที่สละสลวย จะทาให้ผฟู ้ ั งเกิดความเพลิดเพลินไปกับเนื้ อหาและทานอง เพราะเพลงลูกทุ่งเป็ นสื่ อ
ที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า ผูป้ ระพันธ์เพลงรุ่ นใหม่ หรื อผูท้ ี่สนใจสามารถใช้
เป็ นแนวทางในการศึกษา เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับเพลงลูกทุ่งต่อไป
3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจยั ในโอกาสต่อไป
3.2.1 งานวิจยั นี้ เป็ นเพียงการศึ กษากลุ่ มตัวอย่างเพลงลู กทุ่งร่ วมสมัย ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั
มองเห็นว่าควรทาการศึกษาเพิ่มในกลุ่มตัวอย่างประเภทอื่น ๆ เพื่อเปรี ยบเทียบดูความเหมือนและ
ความแตกต่างในการนาเสนอบทบาทของผูห้ ญิง ซึ่ งจะสร้างความสนใจ และช่วยให้เข้าใจบทบาท
ของผูห้ ญิงในบทเพลงอย่างหลากหลายมากขึ้น
3.2.2 งานวิจยั นี้ได้ทาการวิเคราะห์บทบาทของผูห้ ญิงในบทเพลงเท่านั้น ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั
เห็ นว่า ควรมี การวิเคราะห์ เพิ่ มเติ ม เกี่ ยวกับ การรั บรู ้ ของผูฟ้ ั ง เพลงว่า มี มุ มมองอย่างไรต่อผูห้ ญิ ง
ในปัจจุบนั
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สุ วรรณ บัวทวน. เพลงลูกทุ่ง : ภำพสะท้ อนกำรย้ำยถิ่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2524.
(จุลสาร).
อเนก นาวิกมูล. เพลงนอกศตวรรษ. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การเวกการพิมพ์, 2521.
อภิวนั ทน์ อดุลยพิเชฏฐ์. สถำนภำพและบทบำทของผู้หญิงและผู้ชำยไทยในอดีต : ภำพสะท้อน
จำกวรรณกรรมเรื่ องขุนช้ ำงขุนแผน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
เว็บไซต์
www.orathaiclub.net แฟนคลับของ ต่าย อรทัย (๑๒/๕/๕๖)
www.kroosala.org กองทุนศิลปิ นครู บา้ นป่ า สลา คุณวุฒิ (๒๒/๕/๕๖)
www.tapeburapa.com เพลงลูกทุ่งยุคเก่าแห่งแรกในเมืองไทย (๒๓/๖/๕๖)
www.chingcha.tv รายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ (๑๓/๗/๕๖)
www.wkipedia.org.com ศิริพร อาไพพงษ์ (๒๔/๘/๕๖)
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ประวัติผู้วจิ ัย

ชื่ อ – นำมสกุล

นางทับทิม ชัยชะนะ

วัน เดือน ปี เกิด

9 กุมภาพันธ์ 2510

อยู่ปัจจุบัน

115/1 หมู่ 8 ตาบลแม่ก๊า อาเภอสันป่ าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณี ย ์ 50120
โทรศัพท์ 087-1764551
E-mail address : Tubtimchaichana789@gmail.com

ประวัติกำรศึกษำ

พ.ศ. 2532 ครุ ศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
วิทยาลัยครู ลาปาง

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

พ.ศ. 2536 – 2537

พ.ศ. 2549 - ปัจจุบนั

อาจารย์ 1 ระดับ 3
โรงเรี ยนบ้านห้วยแห้ง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครู คศ.3
โรงเรี ยนบ้านตาลเหนือ
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
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ภำคผนวก
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ภำคผนวก ก
รำยชื่ อบทเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
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ภำคผนวก ก
รำยชื่ อบทเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
บทเพลงทีแ่ สดงบทบำทของผู้หญิงภำคเหนือ จำนวน 20 เพลง
เก็บรักไว้ที่ปลายรุ ้ง
กาสะลองสาวน้อยเวียงพิงค์
ไกล๋ ตวั๋
แต่งงานกันเถอะ
บนเจ้าแม่
ปั้ อจายลั้นลา
เปิ ดใจสาวแต
แฟนเพื่อนบ่เหมือนแฟนเฮา
อยากพับแผ่นฟ้า
เย็บจักรถักฝัน
ลืมกันแล้วกา
ลืมน้องแล้วกา
เลือกฮักบ่ได้
ไว้อาลัยสายลม
สาวกาดแลง
สาวก๋ าไก่
สาวน้อยในเวียง
สาวหละปูน
หัวใจมีงานเข้า
อะหยังปะล้ าปะเหลือ

ธี ราพร บุญพรหม
ธีราพร บุญพรหม
อ้อม รัตนัง
อาจารี ยา พรหมพฤกษ์
อาจารี ยา พรหมพฤกษ์
แคท รัตติกาล
กระแต อาร์สยาม
แคท รัตติกาล
ธีราพร บุญพรหม
แคท รัตติกาล
ธีราพร บุญพรหม
อาจารี ยา พรหมพฤกษ์
ดรี ม ศุภกานต์
แคท รัตติกาล
กระแต อาร์สยาม
แคท รัตติกาล
ธีราพร บุญพรหม
อาจารี ยา พรพมพฤกษ์
อาจารี ยา พรหมพฤกษ์
ลูกตาล อาร์สยาม
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บทเพลงทีแ่ สดงบทบำทของผู้หญิงภำคกลำง จำนวน 14 เพลง
ขาดคนหุงข้าว
ขาดเขาเราอยู่
คอยพี่ที่สุโขทัย
จะขอก็รีบขอ
แด่แม่
ที่รักเรารักกันไม่ได้
ที่หนึ่งไม่ไหว
เธอจะยอมเป็ นของฉันไหม
เพื่อแม่
แม่ศรี เรื อน
ยอมจานนฟ้าดิน
รักแท้คือแม่เรา
รักสามเศร้าเราสามคน
อสงไขย

จักรพรรณ์ อาบครบุรี
กุง้ บุศยมาศ
พรพรรณ วนา
ฝน ธนสุ นทร
จักรพรรณ์ อาบครบุรี
ฝน ธนสุ นทร
หญิง ธิติกานต์
เอเชียร์
คัทลียา มารศรี
ดารง วงศ์ทอง
หญิง ธิติกานต์
ฝน ธนสุ นทร
หญิง ธิติกานต์
หญิง ธิติกานต์
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บทเพลงที่แสดงบทบำทของผู้หญิงภำคอีสำน จำนวน 27 เพลง
กอดคนนอกใจ
กาลังใจในแววตา
ขอทาเพื่ออ้าย
คนบ้านเดียวกัน
คนเหงาที่เข้าใจเธอ
ความฝันของแม่
คิดถึงแม่
จากบ้านนาด้วยรัก
เทพธิ ดาผ้าซิ่ น
น้องทาบาปบ่ลง
น้องมาทีหลัง
หนาวแสงนีออน
บ่กล้าบอกครู แต่หนูกล้าบอกอ้าย
ปริ ญญาลูกแม่คา้
ไม่เคยตายไปจากใจ
ยาใจคนจน
รอพี่ที่นครพนม
ลูกจ้างเขาสาวโรงงาน
เลือกคาว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียว
ส้มตา
สองครั้งที่แม่ร้องไห้
สัญญากับใจ
สาวภูธร
สาวเย็บผ้า
สาวอีสานรอรัก
เหตุผลที่ทนเจ็บ
อยากเปลี่ยนนามสกุล

ศิริพร อาไพพงษ์
ไมค์ ภิรมย์พร
ศิริพร อาไพพงษ์
ไผ่ พงศธร
ชลดา ทองจุลกลาง
ไมค์ ภิรมย์พร
จักจัน่ วันวิสา
ต่าย อรทัย
จักรพรรณ์ อาบครบุรี
เอิร์น สุ รัตน์ติกานต์
เปรม ปรี ยาภรณ์
ชลดา ทองจุลกลาง
เอิน้ ขวัญ กัลยา
ศิริพร อาไพพงษ์
จินตหรา พูนลาภ
ไมค์ ภิรมย์พร
ต่าย อรทัย
ชลดา ทองจุลกลาง
ชลดา ทองจุลกลาง
สุ นารี ราชสี มา
เกษม คมสันต์
เอิ้นขวัญ วรัญญา
กระดังงา
ไผ่ พงศธร
ฝน ธนสุ นทร
ต่าย อรทัย
แหม่ม พิมานรัมย์
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บทเพลงที่แสดงบทบำทของผู้หญิงภำคใต้ จำนวน 21 เพลง
กาลังใจจากแดนไกล
คนดาใจดี
คนนี้แฟนฉัน
คอยรักหนุ่มตังเก
บัณฑิตกรี ดยาง
ผูห้ ญิงไม่กินหญ้า
พอแล้ว
แม่ครัวหัวไข่
ไม่ใช่นางฟ้าแต่อยากพาพี่ข้ ึนสวรรค์
ไม่อยากใช้แฟนร่ วมกับใคร
รอหนุ่มตาปี
ลูกสาวพ่อขุน
สะตอพลัดถิ่น
สะตอรอเธอ
สาวใต้ใจดี
สาวนุย้ ไม่ลืม
สาวรามยามเย็น
สาวลูกทุ่ง
สาวสวนยาง
อย่าลืมสัญญาใจ
อ้อร้อพองาม

บิว กัลยาณี
นุย้ สุ วณ
ี า
นุย้ สุ วณ
ี า
แมงปอ ชลธิชา
นุย้ สุ วณ
ี า
ณริ นทร์ทิพย์ อาร์สยาม
บิว กัลยาณี
แมงปอ ชลธิชา
บิว กัลยาณี
นุย้ สุ วณ
ี า
เจี๊ยบ เบญจพร
อันดา
นุย้ สุ วณ
ี า
อันดา
แมงปอ ชลธิชา
อันดา
บิว กัลยาณี
แมงปอ ชลธิชา
เจี๊ยบ เบญจพร
ดวงจันทร์ สุ วรรณี
บิว กัลยาณี
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ภำคผนวก ข
บทเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัย
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บทเพลงแสดงบทบำทของผู้หญิงด้ ำนกำรสร้ ำงอำนำจต่ อรองทำงเพศ จำนวน 19 เพลง
ป้ อจำยลั้นลำ
คำร้ อง/ทำนอง พุทธชำติ ยศแก้ วอุด นักร้ อง : แคท รัตติกำล
ชิลล์ ชิลล์ ชิลล์ แบบว่าคิ้วบ่เกยติดกัน ป๊ ะกี่ทีกย็ มิ้ ก็หนั มาทักทาย บ่เกยซี เรี ยสสักที
บ่เกยมีเรื่ องราวกับไผ ผ่อมะได ถูกใจถูกตา ถึงบ่ค่อยหล่อ ก็คลิกตรงหัวใจ ถูกจริ ตสไตล์ล้ นั ลา
อูก้ นั สักพัก น่าฮักดีนี่นา ป่ าวประกาศดัง ดังหน้าไมค์
อยากบอกว่าฮักนะ อยากจะนัง่ มองตา อยากจองเธอมา เป็ นเจ้าของหัวใจ อยากบอกว่า
พร้อมนะ เธอล่ะว่าได อยากเป็ นอะไร กับป้ อจายลั้นลา
ลัน ลา ลา ลา ลา ลัน ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลา ลา ลา ลา ลัน ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลา โอ๊ยสงสัย
จะแย่ แพ้ป้อจายลั้นลา
โดน โดนใจ อยูใ่ กล้ ใกล้คงอบอุ่นดี ไม่มีฟอร์ มจะอั้นจะอี้ให้วนุ่ วาย อะไรก็ล้ นั ลั้นลา
บ่เกยมานัง่ เอาแต่ใจ ผ่อมะได ถูกใจถูกตา
ถึงบ่ค่อยเด่น ขอเน้นตรงที่แมน หากสมัครผูแ้ ทนต้องกา กึ๊ดมาสักพัก หลงฮักเธอนี่นา
ต้องประกาศดัง ดังหน้าไมค์
อยากบอกว่าฮักนะ อยากจะนัง่ มองตา อยากจองเธอมา เป็ นเจ้าของหัวใจ อยากบอกว่า
พร้อมนะ เธอล่ะว่าได อยากเป็ นอะไร กับป้ อจายลั้นลา
สำวก๋ำไก่
คำร้ อง/ทำนอง พุทธชำติ ยศแก้ วอุด นักร้ อง : แคท รัตติกำล
สาวเหนือเมืองรถม้า เครื่ องปั้ นหนาก๋ าไก่ ปั้ นดินปั้ นถ้วยจนใหญ่ ปั้ นดินปั้ นถ้วย
จนใหญ่ แต่ป้ ั นรักไงไม่เป็ น ปั้ นรักยากนักแสนเข็ญ ปั้ นรักยากนักแสนเข็ญ อยากให้คนเป็ นสอนให้
ชีวติ เปื้ อนดินขาว เกิดเป็ นสาวก๋ าไก่ ปั้ นดินปั้ นถ้วยจนใหญ่ ปั้ นดินปั้ นถ้วยจนใหญ่
รอรักเพื่อนใจน้องนาง เพื่อนใจให้รักเคียงข้าง เพื่อนใจให้รักเคียงข้าง เหมือนใครอื่นบ้าง สักคน
จะมีหนุ่มใด หนอใครที่ใจยังโสด ใจน้องยังว่างหากสอน ไม่ได้งดมีแฟน เป็ นสาว
ก๋ าไก่ หนอใครสนใจจะมาเกี่ยวแขน คอยรอคนสอนเป็ นแฟน ปั้ นรักแขวนหัวใจ
แป้ นหมุนหนุนดินขาว ขึ้นบ่าวให้สักคน ให้มาสอนรักหน้ามล ให้มาสอนรักหน้ามล
จะรักเขาจนล้นใจ ถ้าได้มาไว้ขา้ งกาย ถ้าได้มาไว้ขา้ งกาย จะติดขึ้นป้ ายก๋ าไก่
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หัวใจ มีงำนเข้ ำ
คำร้ อง/ ทำนอง วสุ ห้ ำวหำญ

นักร้ อง : อำจำรียำ พรหมพฤกษ์

มีงานเข้า มีงานเข้า มีงานเข้า มีงานเข้า มีงานเข้า มีงานเข้า เสี ยงใจเรากระซิบมาว่ามีงาน
ตั้งแต่วนั แรกพบ สบตาเธอ ใจละเมอ เจอละไม ไปซะงั้น ต่อมความรัก เริ่ มสป๊ าก
อย่างทันควัน นี่คืองาน จ็อบใหญ่ ที่ใจเรา
มีงานเข้า มีงานเข้า มีงานเข้า มีงานเข้า มีงานเข้า มีงานเข้า หัวใจเราไม่ตอ้ งเหงาอีก
ต่อไป
ไม่ตอ้ งไปดูหนังอย่างวังเวง ไม่ตอ้ งนัง่ ฟังเพลง อย่างเดียวดาย ไม่ตอ้ งบึ่งไปทะเล
เดินเตะทราย ไม่ตอ้ งเข้า HI5 เพื่อคลาย เหงา
มีงานเข้า มีงานเข้า มีงานเข้า มีงานเข้า มีงานเข้า มีงานเข้า หัวใจเรา ต่อไปนี้ มีงานทา
ตื่นขึ้นมา เต้นจังหวะ คิดถึง แค่นิดหนึ่ง เพียงได้เห็นเป็ นสุ ขล้ า บ่ายคล้อย ๆ นัง่ ใจลอย
เป็ นประจา ตกตอนค่าใจก็นงั่ ให้แอบฝัน
ลา ขอลาก่อน ขอลาก่อน นะความ เหงา ลา ขอลาก่อน ขอลาก่อน นะความเหงา

อะหยังปะลำ้ ปะเหลือ
คำร้ อง/ทำนอง ธีรภัทร นันท์ ทตั นักร้ อง: ลูกตำล อำร์ สยำม
อะหยังปะล้ าปะเหลือ อะหยังปะล้ าปะใจ๋ มันเป็ นจะไดไปกึ๊ดเติงหาเขา แค่ป๊ะหน้ากัน
บ่กี่วนั ก็ทาเอา ใจเฮาฮ้อน ฮ้อน หนาว หนาว บ่เป็ นอันทาอะไร
อะหยังปะล้ าปะเหลือ เขาเป็ นแค่เพื่อนนี่หนา เขาโทรมาหาก็ลุกลนฮ้อนใจ เคอะเคอะ
เขิน เขิน เจอะอีกทีก็ยงั อาย ก็เขามีดีตรงไหน ถึงทาเอาเฮาหน้าแดง
บ่น่าเจื่ อเป็ นแต้กา เฮาไปพลาดท่าฮื่ อกับเขาเมื่ อใด คนใจแข็งบ่เกยกึ๊ ดฮักไผ จะยก
หัวใจฮื่อเขาไปทั้งดวง
ก็มีปะเลอะปะเต๋ อ ป้ อจายประเทศนี่หนา บ่เกยมีไผจะเข้าตาเลยซักคน ก็ยอมรับเลย
เขานะเหมือนกับมีมนต์ ได้คุยแค่บ่กี่หน หัวใจเฮาแทบละลาย
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แต่ งงำนกันเถอะ
คำร้ อง/ทำนอง สุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดำ นักร้ อง : อำจำรียำ พรหมพฤกษ์
จะทายังไงดี เน้อ ให้เธอตอบรั กฉันมา จะทายังไงดี หนา จะให้เธอรู ้ ว่าฉันชอบ จะทา
ยังไงให้รู้ความนัยโดยไม่ตอ้ งตอบ ว่ารักว่าขอบเธอมากล้ า นี่ฉนั จะทายังไง
จะทายังไงกันดีให้มีเพียงฉันและเธอ จะทายังไงดีเน้อ จะให้เธอเข้ามาใกล้ ๆ จะทายังไง
ดีหนาจ้องตาแล้วทราบความนัย จะทายังไงยังไง ให้เธอเข้าใจฉันเลย
จ้องตาก็แล้ว ยิม้ ให้ก็แล้ว ไม่เห็นมีวี่แววรักเปิ ดเผย หน้าตาก็เห็น หุ่ นทรงก็เห็น ไม่เห็น
เธอตื่นเต้น เห็นแต่เฉย ทาตีลูกเซ่อซึ มเหม่ออย่างเคย พิโธ่เอ๋ ยน่าราคาญ
จะท ายัง ไงดี เน้อ ให้เ ธอตอบรั ก ฉันมา จะท ายัง ไงดี หนา จะได้เธอร่ วมชายคาบ้า น
จนนาทีสุดท้าย ยอมอายยอมให้ประจาน ตะโกนก้องร้องขานจนลัน่ บ้าน อยากแต่งงานกับเธอ

เธอจะยอมเป็ นของฉันไหม
คำร้ อง/ทำนอง ธำนินทร์ เคนโพธิ์ นักร้ อง : เอเชียร์
เธออ่อนแอทั้งใจ อยากคุยกับใครหรื อเปล่า เธออย่าเก็บความเหงาเอาไว้เลย ฉันก็เหงา
หัวใจ ถูกใครต่อใครเฉยเมย เราต่างคนไม่เคยเป็ นคนสาคัญ
เหมือนกับโชคชะตา ฉุ ดมือเรามาพบกัน ให้เธอได้สบตาฉัน ให้ลองผูกพันสักครั้ง
เธอจะยอมเป็ นของฉันไหม ฉันจะได้ยอมเป็ นของเธอ เอาหัวใจมาเจอกันที่ตรงกลาง
เธอจะยอมเป็ นของฉันไหม ฉันจะได้ยอมเธอทุกอย่าง ยอมให้เรามีเรา ช่วยกันดูแลใจที่เหงาและ
บอบบาง
เธอหนึ่งคนเข้าใจ หนึ่งความห่วงใยก็พอ เราต้องอยูเ่ พื่อรอพอหรื อยัง ฉันจะมีแค่เธอ
หากเธอมีฉนั ข้างข้าง เราจะอยูบ่ นทางที่สวยงาม
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จะขอก็รีบขอ
คำร้ อง/ทำนอง วสุ ห้ ำวหำญ นักร้ อง : ฝน ธนสุ นทร
แน่หรื อพี่จ๋า บอกว่าจะมาขอหมั้น ปี นี้ฤกษ์ดีวนั จันทร์ น้องนับวันตั้งตารอ
อกหวามหวัน่ ไหว หวัน่ ใจผูช้ ายรู ปหล่อ อายเพื่อนอายแม่อายพ่อ แต่กลัวจะรอเก้อเหมือน
สายบัว
น้องอายเขานะ คนชักนินทากันทัว่ ชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัว กลัวใจของพี่
หนักหนา
จะขอก็รีบขอ อย่ารอให้ถึงปี หน้า ของอื่นนั้นขึ้นราคา แต่ค่าตัวน้องรับรอง
เหมือนเดิม

บ่ กล้ ำบอกครู แต่ หนูกล้ ำบอกอ้ ำย
คำร้ อง/ทำนอง สลำ คุณวุฒิ นักร้ อง : เอิน้ ขวัญ วรัญญำ
ครู ภาษาไทย เคยให้เขียนเรี ยงความ ตอนอยู่ ม.สามละหนูยงั จาขึ้นใจ เขียนในหัวข้อ
โตขึ้นอยากเป็ นอะไร ให้เขียนบรรยายมาหนึ่งหน้ากระดาษ
ก็คิดถึ งคาที่พ่อแม่เทียวบอกไว้ เป็ นเจ้าเป็ นนายนั้นสุ ขสบายทั้งชาติ เป็ นครู เป็ นหมอ
เป็ นพนักงานของรัฐ อีกฝันที่วาดคืออยากเป็ นแอร์โฮสเตส
พอเขียนเสร็ จก็รีบเอาไปส่ ง ครู อ่านแล้วลงความเห็นว่าเขียนเด็ด แต่มีอีกหวังที่หนู ยงั
เขียนบ่เสร็ จ เป็ นท็อปซี เคร็ ทที่เก็บไว้นานพอดู
บ่กล้าบอกครู แต่หนู กล้าบอกอ้าย อยากเป็ นอะไร บอกให้อา้ ยรับรู ้ อยากเป็ นคุณหมอ
เป็ นพยาบาล อยากเป็ นครู อีกอย่างคือหนู อยากเป็ นแฟนอ้าย
บ่ฮูเ้ ป็ นไงก็ต้ งั แต่ได้เจอกัน ก็เก็บมาฝั นและกล้าบอกเลยว่าใช่ ถ้ามี สิทธิ์ พอจะเขียน
เรี ยงความส่ งอ้าย จะเขียนบรรยายทุกความในใจที่มี สิ บหน้ากระดาษ เอสี่ คงหยุดใจนี้บ่อยู่
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สำวอีสำนรอรัก
คำร้ อง/ทำนอง ธำนินทร์ เคนโพธิ์ นักร้ อง : ฝน ธนสุ นทร
น้องเป็ นสาวขอนแก่น ยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยูแ่ ดนอีสาน น้องเป็ นสาววัยอ่อน ได้แต่
นอนตะแคง ยามเมื่อแล้งฝันหวาน จะมีชายใดไผเดต้องการ จะมีชายใดไผเดต้องการ หมายปอง
น้องนัน่ แม้ตอ้ งการจะคอย
สาวอีสานบ้านป่ า เช้าก็ไปทานา ค่าลงมาเหงาหงอย เขาว่าน้องเป็ นลาวเป็ นสาวเมือง
อีสาน ใจน้องนั้นเลื่อนลอย จงเอ็นดูแน้เด้ออ้ายเด้อ จงปรานีนอ้ งแน่จกั๊ หน่อย ฮักน้องบ่อยบ่อย
พอน้องได้พลอยดีใจ
ใจดวงเดียวที่นอ้ งมีอยู่ เปิ ดประตูให้แล้วดวงใจ พี่อย่ามองว่าน้องต้อยต่า หากจะดาก็ดา
แต่กาย
สาวอีสานมองเหม่อ นอนละเมอเหม่อคอยใจเลื่อนลอยคอยหาย เห็นเป็ นลูกชาวนา
อ้ายจึงบ่อยากเจอ บ่อยากมาหมั้นหมาย คอยแรมปี น้องนี้ เอียงอายคอยคอยคอย น้องคอยจนอาย คิด
แคลงแหนงหน่ายหรื ออ้ายบ่อยากมาแล

สำวภูธร
คำร้ อง/ทำนอง ธำนินทร์ เคนโพธิ์

นักร้ อง : กระดังงำ

สาวภูธรไม่หลอกใคร รักแล้วไม่มีสิทธิ์ เปลี่ยนใจ ลองคบกันดูกไ็ ด้ไม่คิดตังค์ ฉันเลี้ยง
ดูง่ายพูดก็นอ้ ย กินหอยกินปลาผักริ มทาง ชีวติ พอเพียงแบบนี้สองคน ตกลงไหม
หนุ่มกรุ งมาเที่ยวดอย อยากคอยจะเทคแคร์ สบตาก็รู้แน่ ว่าเธอก็สนใจ ถ้าอยากเจอ
ไม้งามกลางป่ า ก็ถูกทางแล้ว
สาวภูธรไม่หลอกใคร รักแล้วไม่มีสิทธิ์ เปลี่ยนใจ ลองคบกันดูก็ได้ไม่คิดตังค์ ฉันเลี้ยง
ดูง่ายพูดก็นอ้ ย กินหอยกินปลาผักริ มทาง ชีวติ พอเพียงแบบนี้สองคน ตกลงไหม
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อยำกเปลี่ยนนำมสกุล
คำร้ อง/ทำนอง พจน์ สุ วรรณพันธ์ นักร้ อง : แหม่ ม พิมำนรัมย์
คบ ๆ กันมานาน ไม่ยอมให้ใช้นามสกุล รักเละชุลมุน ก็พอจะอดทนไหว มารัก รักเธอ
จนเกินถอดใจ ทาใจว่าเราจะต้องขาดทุน
ซิกแซกไปเป็ นเดือน เคลื่อน ๆไปเป็ นปี บอกแต่งปี นี้ แล้วเลยไปแต่งปี โน้น ปี ไหน
ตัวฉันก็ยอมพ่อคุณ ขาดทุนฉันคงไม่ยอมขาดเธอ
บ้านเหนื อก็แต่งไปแล้ว ฉันยังเป็ นแมวนอนเหม่อ บ้านใต้ก็หมั้นปี นี้ ฉันเป็ นยายสี
นอนเซ่อ เสี ยงขันหมากผ่านมา ฉันต้องผวาคอยเก้อ
คบ ๆ กันมานาน เวลายิง่ ผ่านไปไกล รับรักไปทาไม ถ้ายังไม่กล้าเสนอ ค่าดองฉัน
ยอมให้ผอ่ นนะเธอ แต่เธอต้องยอมยกขันหมากมา

คนดำใจดี
คำร้ อง/ทำนอง วิทย์ มหำชน นักร้ อง : นุ้ย สุ วณ
ี ำ
เพราะรัก คนขาว พี่ บ่าวเลยใจช้ า มารั ก คนดารั บรองไม่ช้ า ใจ เพราะคาหวานๆ เลย
ร้าวรานทรวงใน ลองรักสาวใต้ปากกับใจตรงกัน
เพราะเราไม่ขาว พี่บ่าวเลยไม่แล หรื อว่าคนแคร์ ก็เลยไม่สาคัญ ไม่ใช่สเป๊ ก ไม่ใช่คน
ในฝัน แต่วา่ สักวันพี่น้ นั จะเปลี่ยนใจ
ถึงตัวจะดา มันก็ดาแต่ตวั รักใครรักชัวร์ เกินร้อยรู ้ไหม ถ้ามองภายนอกอาจไม่เท่าไร
ถ้าเห็นข้างใน สาวใต้น้ นั ใจดี
ถึงตัวจะดาไม่ทาใครช้ าใจ ถึงหน้าไม่ใส ไม่หลอกใครซักที รักใครรักแท้ยกให้ท้ งั ชีวี
ตัวดาแบบนี้แต่มีดีที่ใจ

118
สำวใต้ ใจดี
คำร้ อง/ทำนอง วิทย์ มหำชน นักร้ อง : แมงปอ ชลธิชำ
สาวใต้ไม่ดุหรอกพี่ สาวใต้ไม่ดุหรอกพี่ แถมยังใจดี ใจดีจงั หู ้ มากินข้าวยา และน้ าบูดู
พี่บ่าวจะรู ้ ว่าเด็ดแค่ไหน
มาเที่ยว เมืองใต้ดีกว่า มาเที่ยว เมืองใต้ดีกว่า สุ ราษฎร์ งามตา เงาะหรอยหอยใหญ่
พระธาตุนคร เมืองศรี วชิ ยั คู่บุญชาวใต้ เลื่อมใสน้อมนา
สาวใต้ นั้นไม่ข้ ีห๊ก ไม่เคยหักอก ให้ใครชอกช้ า สาวใต้หวั ใจน้องเด็ด เสี ยยิง่ กว่าเพชร
ถึงตัวจะดา อย่าไปเชื่อใครเขาลือ อย่าไปเชื่อใครเขาลือ หลอกไปทาพรื อ พี่บ่าวโดนอา
สาวใต้ไม่ หวานหรอกพี่ สาวใต้ไม่หวานหรอกพี่ แหลงเป็ นพรรค์น้ ี ไม่แสแสร้ งทา
รับรักชายใด ไม่คิดกลับคา ใจเย็นลึกล้ า กว่าน้ าตาปี กว่าน้ าตาปี กว่าน้ าตาปี

ลูกสำวพ่ อขุน
คำร้ อง/ทำนอง ปำน ประกำศิต นักร้ อง : อันดำ
ลูกสาวพ่อขุนเนื้ อคงไม่อุ่นเหมือนสาวไฮโซ ไม่มีรถเก๋ งคันโต พาเธอโฉบโชว์นงั่ กิ น
ลม สาวราม ฯ ไม่โก้เธอจึงไม่โชว์ให้ใครชม นัง่ อ่านหนังสื อด้วยใจขื่นขม มีแต่สายลมเป็ นเพื่อนใจ
ลู กพ่อขุนราม ฯ หน้าตาไม่งามเหมือนดาราหนัง แต่ถา้ ใครรั กไม่ผิดหวัง ถึ งไม่มีตงั ค์
ก็ไม่เป็ นไร ตั้งใจศึกษามีปริ ญญาเป็ นจุดหมาย จะให้แต่งตัวเดินกรี ดกราย คงทาไม่ได้ดงั่ สาวไฮโซ
หากเธอชอบฉัน ให้ ดู ก ัน ที่ หัวใจ สาวราม ฯ คนนี้ ไม่ หวัน่ ไหว ไม่ ต้อ งร่ า รวยหรื อ
ใหญ่โต บีองบีเอ็มเธอไม่ตอ้ งมีให้ขี่โชว์ แค่มอเตอร์ ไซค์กะโปโล แค่น้ ีก็โก้ขอเพียงจริ งใจ
สาวรามคาแหงปากไม่ค่อยแดงไม่แต่งสี เธอลองเป็ นแฟนฉันดูสิ สาวราม ฯ คนนี้ไว้ใจ
ได้ เธอไม่ตอ้ งกลัวว่าจะแต่งตัวไปอวดใคร เสื้ อยืดเกงยีนส์ก็ใส่ ได้ชอบไหมสไตล์สาวราม ฯ
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ขำดเขำเรำอยู่
คำร้ อง/ทำนอง วสุ ห้ ำวหำญ นักร้ อง : กุ้ง บุศยมำศ
ลาบากลาบนต้องทนหนักกว่าเมื่อก่อน ทุม่ เทไม่กินไม่นอน ยิง่ กว่าละครเรื่ องยาว
เคยอยูส่ บายก็กลายแค่เป็ นเรื่ องเก่า เพราะคนที่เคยรักเรา เขาไปกับคนหน้าใหม่
เคยแต่งตัวสวยร่ ารวยกินอิ่มทุกวัน ต้องกลายเป็ นคนคลุกคลาน วันนี้ไม่มีเหลือใคร
วันนี้ขาดเขาแต่เราต้องอยู่ ให้คนเขาดูวา่ เรายิม้ ได้ ไม่มีคนอย่างเขาไม่เท่าไหร่
เคยเสี ยน้ าตาก็คิดว่ารับกรรมมา เพียงเวลาไม่นานวันหนึ่งต้องหาย
ความสุ ขมีจริ งไม่ตอ้ งพึ่งพิงผูอ้ ื่น ขาคนก็มีไว้ยนื ต้องตื่นด้วยตัวของเรา มัวแต่พ่ งึ พา
น้ าตาก็เช็ดหัวเข่า เขาคอยแต่กดหัวเราไม่เอาขอเป็ นคนใหม่

คนนีแ้ ฟนฉัน
คำร้ อง/ทำนอง ปำน ประกำศิต นักร้ อง : นุ้ย สุ วณ
ี ำ
ก็เขานั้นคือชีวติ ก็เขานั้นคือทุกอย่าง ก็เขานั้นคือความหวัง และเขาคือลมหายใจ
เธอก็รู้ว่า เขานั้นคื อแฟนฉัน แต่ เธอยัง ดันทุ รังจะเอาเขาไป ตอบฉันสักค าเถิ ดหนา
หาแฟนไม่ได้ใช่ไหม เห็นเธอร้องไห้ฟูมฟาย บอกว่าใจของเธอต้องการ
เลิกทาตัวเป็ นนางเอกเจ้าน้ าตา เลิกใช้มารยา หาทางแย่งแฟนชาวบ้านระหว่างคนแย่ง
แฟนเขา กับคนโดนแย่งอย่างฉัน ใครน่าสงสารกว่ากัน ลองคิดเอาเองเถิดหนา
คนนี้ แฟนฉัน รั ก กันมาก่ อนเธอ เธอก็ พ่ ึ ง มาเจอ รี บ ถอยไปเสี ย ดี กว่า เธอมันไม่ ใ ช่
นางเอก เธอเป็ นแค่ตวั อิจฉา อย่าเสี ยเวลาบีบน้ าตาอยูเ่ ลยได้ไหม
มาทางไหนให้เธอกลับไปทางนั้น ตื่นจากความฝัน ยอมรับความจริ งให้ได้ เธอเองก็
หน้าตาดี คงมีคนเอาใช่ไหม อย่าเลยอย่าแย่งเขาไป ยังไงฉันก็ไม่ยอม
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ไม่ อยำกใช้ แฟนร่ วมกับใคร
คำร้ อง/ทำนอง ปำน ประกำศิต นักร้ อง : นุ้ย สุ วณ
ี ำ
ลาบากใจไหม ที่ เธอมี ใ ครอี ก คน วัน วันต้องหาเหตุ ผล หว่า นล้อมและคอยปิ ดบัง
เธอแอบมีเขา ฉันรู ้ความจริ งทุกอย่าง เหนื่อยไหมที่คอยสับราง เพราะกลัวรถไฟชนกัน
นับ จากวัน นี้ เธอไม่ ต้อ งล าบากใจ เธอรั ก เขามากใช่ ไ หม ไปเลยไม่ ต้อ งห่ ว งฉั น
จะไม่โทษเขา ที่เธอเข้าไปพัวพัน เมื่อตัวเธอเลือกแบบนั้น อย่าปล่อยให้มนั ค้างคา
บอกเลยว่าฉัน ไม่ขอใช้แฟนร่ วมกันกับใคร มันรับไม่ไหว จบ จบกันไปเสี ยยังดี กว่า
เธออย่าจับปลาสองมือ อย่ามัวแต่ย้อื เวลา อยากบอกคาเดียวเลยว่า ฉันขอยกเธอให้เขา
หุ บ ปากไปเลย ว่ า เธอจะเอาทั้ง สอง ถึ ง เธอให้ เ ขาเป็ นรอง บอกเลยว่ า ฉั น ไม่ เ อา
เธออย่าดึงฉัน เล่นเกมความรักสามเส้า เมื่อตัวเธอต้องการเขา สองเราก็ควรจบกัน

พอแล้ว
คำร้ อง/ทำนอง หนู มิเตอร์ นักร้ อง : บิว กัลยำณี
หันหลังเดินไปให้ไกล จากคนใจร้าย น้ าตาไหลเต็มหัวใจ มันแทบจะทนไม่ได้ เคยรัก
มากจึงเสี ยใจมาก จาจากอยากจะทาใจให้ได้
ทบทวนอีกครั้ง ชัง่ ใจอีกหน เจ็บมันล้น จนอยากหนีให้ไกล
พอแล้วพอ พอแล้ว พอ พอแล้วใจเอ๋ ยใจเรา ไปรักคนไม่รักเรา มี แต่ความช้ า ช้ าใจ
เปลี่ยนตัวเองให้เป็ นคนใหม่ กัดฟันฝื นให้เดินไปได้ ความผิดหวังครั้งนี้ ขอจาจนตาย
ทิ้งฝันอันเคยแสนหวาน กับคน คนนี้ แม้มนั จะนานนับปี ก็ดีกว่าทนทุกข์ไป เคยรัก
มากจึงเสี ยใจมาก จาจากอยากจะทาใจให้ได้
ทบทวนอีกครั้ง ชัง่ ใจอีกหน เจ็บมันล้น จนอยากหนีให้ไกล
พอแล้วพอ พอแล้วพอ พอแล้วใจเอ๋ ย ใจเรา ไปรั ก คนไม่ รักเรา มี แต่ค วามช้ า ช้ า ใจ
เปลี่ยนตัวเองให้เป็ นคนใหม่ กัดฟัน ฝื นให้เดินไปได้ ความผิดหวังครั้งนี้ ขอจาจนตาย
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ผู้หญิงไม่ กนิ หญ้ ำ
คำร้ อง/ทำนอง จักรำ เวียนวิวฒ
ั น์ นักร้ อง : ณรินทร์ ทพิ ย์ อำร์ สยำม
ลืมแล้วหรื อไง ว่าใครเป็ นคนทิง้ กัน แกล้งความจาสั้น เป็ นอัลไซเมอร์ หรื อไง เคยอ้อน
วอนด้วยน้ าตา กอดขาไม่ให้เธอไป ก็ใครทิ้งฉันไป มีใหม่ง่ายดาย
น่าขาจริ ง จริ ง คนทิ้งมาขอคืนดี ง่ายไปไหมพี่ วันนี้ ขอรี เทิร์นใจ ก็ฉันเป็ นคนกิ นข้าว
ไม่ได้กินหญ้ารู ้ไว้ ลูกผูห้ ญิงเจ็บจาฝังใจ และไม่ขอเจอ
ผูห้ ญิ ง ไม่ กิ น หญ้า ผูห้ ญิ ง ไม่ ใ ช่ ค วาย จาใส่ ก ะโหลกไว้ซ ะ ผูช้ ายหลายใจอย่า งเธอ
อย่าคิดว่าฉันกินหญ้า เธอไม่ตอ้ งมาตีหน้าเซ่อ ฉันยังจาติดตาเสมอ เธอเลวยังไง
อโหสิ ก รรม ที่ ทาร้ ายฉันวันนั้น แต่ไม่ มีวนั ที่ ฉันจะยูเทิ ร์นใจ เมื่ อรู ้ ว่าเธอเป็ นนรก
แล้วใครจะโง่กลับไป ขอโทษผูช้ าย ไม่ไร้เท่าใบพุทรา
ผูห้ ญิ ง ไม่ กิ น หญ้า ผู ห้ ญิ ง ไม่ ใ ช่ ค วาย จาใส่ ก ะโหลกไว้ซ ะผู ช้ ายหลายใจอย่า งเธอ
อย่าคิดว่าฉันกินหญ้า เธอไม่ตอ้ งมาตีหน้าเซ่อ ฉันยังจาติดตาเสมอ เธอเลวยังไง
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บทเพลงแสดงบทบำทของผู้หญิงทีบ่ ูชำควำมรัก จำนวน 14 เพลง
ไว้อำลัยสำยลม
คำร้ อง/ทำนอง สุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดำ นักร้ อง : แคท รัตติกำล
เหมือนเคยอยูต่ รงนี้ เหมือนเคยมีวนั นั้น วันที่จูงมือกันด้วยความเข้าใจ แล้วแค่เพียง
ไม่นานมันก็ลบเลือนหาย ดังไม่เคยพบเจอ
เหลือเพียงแค่คนเหงา และเงาแห่งความหลัง กอดคารักที่เคยได้ฟังจากเธอ เหมือน
ทุกสิ่ งสวยงามเป็ นเพียงความพร่ าเพ้อ เธอนั้นไร้ตวั ตน
น้ าตาที่รินไหลมา จากแววตาทุกข์ทน บอกให้รู้วา่ คนหนึ่งคนช้ าใจ เจ็บปวดนัก
ความรักเธอเป็ นดัง่ ลม ผ่านมาพอให้ชมแล้วพัดผ่านไป ต่อให้รักหนักหนา ก็คว้าไม่ได้ ทาได้เพียง
แค่นอนร้องไห้ ไว้อาลัยให้ลม
วูบเดียวให้เย็นผิว พริ บตากลับปลิวหาย ฝากร่ องรอยในใจแค่ความขื่นขม ว่าครั้งหนึ่ง
ร่ างกาย เคยได้สัมผัสลม ลมที่ไร้ตวั ตน
น้ าตาที่รินไหลมา จากแววตาทุกข์ทน บอกให้รู้วา่ คนหนึ่งคนช้ าใจ เจ็บปวดนักความ
รักเธอเป็ นดัง่ ลม ผ่านมาพอให้ชมแล้วพัดผ่านไป ต่อให้รักหนักหนา ก็คว้าไม่ได้ ทาได้เพียงแค่
นอนร้องไห้ ไว้อาลัยให้ลม
อยำกพับแผ่นฟ้ ำ
คำร้ อง/ทำนอง วสุ ห้ ำวหำญ นักร้ อง : ธีรำพร บุญพรหม
อยากพับแผ่นฟ้าเข้ามาซักครึ่ ง ให้ความคิดถึงไม่เหนื่อยเกินไป ในการตามหาเธอที่เคย
เคียงใกล้ แต่วนั นี้อยูไ่ กลกันสุ ดสายตา
อยากเขียนถ้อยคาไว้บนก้อนเมฆ เผื่อเธอเกิดเหงาแล้วมองบนฟ้ า จะเห็นอักษรหัวใจ
ฉันเขียนไว้วา่ รักเธอเกินกว่าฟ้าเดียวบรรยาย
ไม่ตอ้ งพูดซักคา ฉันคิดว่าเธอก็รู้วา่ หัวใจที่เป็ นอยูร่ ักเธอมากมายแค่ไหน ไม่อยากย้ าว่า
คิดถึงเพียงเธอทุกลมหายใจ แค่ฉนั ลืมเธอไม่ได้ แม้ยามหลับฝัน
แต่พบั แผ่นฟ้ าเข้ามาไม่ได้ ไม่อาจเผยใจบนเมฆก้อนนั้น ข้างกายวันนี้ ไม่มีใครเคียง
ข้าง ใครหนอใครกันนะช่างเปลี่ยนใจ
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เก็บรักไว้ ทปี่ ลำยรุ้ ง
คำร้ อง/ทำนอง วสุ ห้ ำวหำญ นักร้ อง : ธีรำพร บุญพรหม
ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ...........ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ เมื่อแกะรอยความคิดถึงตามหา
ก็ได้รู้วา่ คนนั้นคือเธอ คนที่หวั ใจยังคอยอยูเ่ สมอ คนที่อยากเจอแทบทุกเวลา
เมื่อปี กแสงจันทร์ โอบถึงหัวใจ ก็อยากอยูใ่ กล้ คนเคยสบตา จึงฝากถ้อยคาข้ามขอบเมฆ
ไปหา ด้วยอยากรู ้วา่ เธอเป็ นสุ ขไหม
ห่มความรักด้วยแสงจันทร์ ห่มความฝันด้วยแสงดาว ในยามที่หวั ใจเรา แยกทางเพราะ
ต่างจุดหมาย เมื่อฉันไม่มีเธอ ฉันก็ไม่เคยมีใคร ยังเก็บความรักเอาไว้ เพื่อคอยเธอที่ปลายรุ ้งนัน่
ดัง่ ทานตะวันศรัทธาตะวันฉันใด ความฝันในใจของเราก็ไม่ต่างกัน จากในความจริ ง
เพื่อสิ งสู่ ในความฝัน ที่เรามีกนั และกันเป็ นกาลังใจ
ห่มความรักด้วยแสงจันทร์ ห่มความฝันด้วยแสงดาว ในยามที่หวั ใจเรา แยกทางเพราะ
ต่างจุดหมาย เมื่อฉันไม่มีเธอ ฉันก็ไม่เคยมีใคร ยังเก็บความรักเอาไว้ เพื่อคอยเธอที่ปลายรุ ้งนัน่ ยัง
เก็บความรักเอาไว้ เพื่อคอยเธอที่ปลายรุ ้งนัน่
ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ......ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ

ลืมกันแล้วกำ
คำร้ อง/ทำนอง ธีรภัทร นันท์ ทตั นักร้ อง : ธีรำพร บุญพรหม
โอ้ละหนอ ลาน้ าปิ งแม่เอย ไหลเอื่อยเรี ยบเลยบ่เกยหยุดพัก ดัง่ ใจคนรออูก้ าว่าฮัก
ฝันตี้ฝากกลัวอ้าย จะทาหล่นหาย
อูผ้ า่ นสาย เติมฮักหื้ อใจกัน ทุก ๆ วัน ข้อความผ่านจอส่ งใจ แต่พอวันนี้ทนความคิดเติง
บ่ไหว กดเบอร์ โทรไป คนฮับสายเป็ นเสี ยงแม่หญิง
แหมอ้า ยมี มี ไผแตนตี้ ตวั น้อง อาการมันฟ้ อง ฟ้ องว่าน้องกาลัง ถู กทิ้ง ลื มกันแล้วกา
อูม้ าหื้ อ ฮูค้ วามจริ ง ว่าแม่หญิงตี้ฮบั สายเป๋ นไผวันนั้น
ถิ่นเวียงพิงค์ ลาน้ าปิ งภูดอย สองเฮาเกยเกี่ยวก้อยเตียวตางโตยกัน ยี่เป็ งผ่านมา ฝากลม
พาพัดใจอ้ายนั้น หากยังมีกนั ลางานปิ๊ กบ้านบ่ได้กา
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ไกล๋ตั๋ว
คำร้ อง/ ทำนอง วสุ ห้ ำวหำญ นักร้ อง : อ้อม รัตนัง
ไกล๋ ตวั๋ น้องบ่กลัว๋ เต้าไกล๋ ใจ๋ ไกล๋ เต้าใดซ้ าเหงาใจแต้วา่ ก็อา้ ยคนดีสัญญาว่าจะปิ๊ กมา
สี่ ปี่ตังหน้าจะปิ๊ กมาหากัน
ตั้งแต่จากไปใจยังฮักยังมัน่ คง บ่เกยน้อยลงอ้ายจงคืนกลับมา รอแล้วรอนับวันนับเวลา
รอสายต๋ ารอวาจาตี้คุน้ ใจ
สัญญากับน้องว่าสี่ ปี่จะปิ๊ กมา อ้ายลืมแล้วกา อ้ายสัญญาว่าจะได กาว่าอ้ายลืมลืมแล้ว
สาวคนไกล๋ หล๋ ายปี ผ่านไปเป็ นจะไดก็ยงั บ่คืน
เหง๋ าตัว๋ น้องบ่กลัวเต้าเหงาใจ๋ เหงาทรวงในมันเหน็บหนาวใจแต๊วา่ ขออ้ายคนดีบ่ดีลืม
เน้อสัญญา ขะใจ๋ ปิ๊กมาน้องยังคอยท่าอ้ายมาบ้านเฮา

คอยพีท่ สี่ ุ โขทัย
คำร้ อง/ทำนอง สนชั ย สมบูรณ์ นักร้ อง : พรพรรณ วนำ
เหมือนมนต์ดลพาให้มาได้เจอ ครั้งเดียวเจอะเธอ เฝ้าเพ้อละเมอฝันใฝ่ ค่าคืนวันนั้น
ที่สุโขทัยเผาเทียนเล่นไฟ ร่ วมลอยกระทง
แสนเพลินเสี ยจัง เที่ยววังโบราณ ชื่นชมสถาน ก่อนนั้นเคยงามสู งส่ ง เมื่อเดือน
สิ บสอง น้ านองเริ่ มส่ ง ร่ วมลอยกระทง กราบแม่คงคา
ไม่ลืมคืนวันสุ ขสันต์อยูใ่ กล้ สาวสุ โขทัย ไม่เคยเปลี่ยนใจวาจา หวัน่ คนบ้านไกล
จากไปจะไม่คืนมา ลืมคาสัญญา ปี หน้าจะมาพบเจอ
ฉันคอยทุกปี ที่สุโขทัย เผาเทียนเล่นไฟ แต่แล้วก็ตอ้ งรอเก้อ เฝ้าแต่ใฝ่ ฝัน นับวันคอย
เจอ ฉันรอพบเธอที่สุโขทัย
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อสงไขย
คำร้ อง/ทำนอง พจน์ สุ วรรณพันธ์ นักร้ อง : หญิง ธิติกำนต์
ปล่ อ ยความคิ ด ถึ ง ปลิ ว ไปในอากาศ ล่ อ งลอยหั ว ใจสะอาด ปล่ อ ยไปแสนไกล
กรุ่ นกลิ่นบุหงา พัดมาด้วยรักจากใจ เพียงหวังให้ถึงใคร คนที่รอคนนั้น
ส่ ง ความคิ ดถึ ง ปลิ วไปในอากาศ คิ ดถึ งใจจะขาด เธออาจไม่ เข้า ใจ แค่ อยากให้รู้
ไม่ได้ตอ้ งการสิ่ งใด เธอไม่ตอ้ งคืนใจ ถ้าเธอไม่ตอ้ งการ
ฝากเป็ นเพลง ให้ ล อยเล่ น ลมไป ล่ องลอยผ่า นไปถึ ง เธอ แม้จ ะเนิ่ น นานยัง รั ก เธอ
ตราบนานอสงไขยเวลา
หากเพลงคิดถึง ที่ปลิวไปในอากาศ เพียงถ้ามันพลั้งพลาด ไปไม่พบเธอ ให้บทเพลงนี้
ล่องลอยเรื่ อยไปเสมอ รอสักวันที่เจอ คนที่เขาต้องการ

ไม่ เคยตำยไปจำกใจ
คำร้ อง/ทำนอง ธีรภัทร นันท์ ทตั นักร้ อง : จินตหรำ พูนลำภ
ลืมอ้ายบ่ได้จริ ง จริ ง จาทุกสิ่ งเอาไว้ในใจ ภาพสวยงาม เราสองร่ วมทาจาได้ รักหอม
หวาน เหมือนอ้อยตาลฝังใจ แม้ไร้เงาอ้ายเคียงใจก็ตาม
มองอ้ายอย่างไร้ มลทิน ดอมหอมกลิ่นติดหมอนทุกยาม อ้ายเคียงเขาทิ้งน้องโดนเหงา
คุกคาม เจ็บเจียนตายไม่คิดโทษอ้ายมองข้าม เพื่อนฝูงคอยห้าม ให้นอ้ งทาใจ
เป็ นจั่ง ได๋ อ้า ยยัง เป็ นหนึ่ ง เสมอ ทุ ก วัน ฝั น เพ้อ ละเมอคิ ด ฮอดแต่ อ้า ย ผู ห้ ญิ ง คนนี้
จงรักภักดี ไม่มีแหนงหน่าย ยืนยันได้เลย อ้ายไม่เคยตายไปจากหัวใจ ฮักอ้าย ฮักอ้าย หมดใจฮูบ้ ่
คอยอ้ายแม้ไร้ความหวัง สองเราต่างหมดหวังเคลียคลอ เส้นขนานถึงไม่มีวนั เชื่ อมต่อ
หวังเลื่อนลอย เพียงแสงหิ่ งห้อยไม่ทอ้ จิตยังตั้งต่อ ไม่เคยตายไปจากใจ
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เหตุผลที่ทนเจ็บ
คำร้ อง/ทำนอง พจน์ สุ วรรณพันธ์ นักร้ อง : ต่ ำย อรทัย
มื้อใดน้ออ้ายจะพอ เห็นว่ารู ปหล่อก็แจกฮักเรื่ อยไป อ้ายบ่เคยถนอมน้ าใจ ทาน้อง
ร้องไห้จนจมบ่อน้ าตา
สัญญาอ้ายคงบ่จา นอกใจทุกยามเท่าที่รู้มา หลูโตนน้องแนเด้ออ้ายจ๋ า คงหมดปัญญาสิ
เหนี่ยวรั้งหัวใจ
เจ็บเรี ยกร้องบ่ได้ แต่ใจก็ยอมสู ้ทน มีเพียงหนึ่งเหตุผลก็คือรักรู ้ไหม เสี ยน้ าตากี่ครั้งอ้าย
ก็ยงั หลายใจ คาว่าแคร์ หล่นหายในวันอ้ายลืมห่วงหา
จากนี้คงได้แค่รอ เส้นทางรักต่อคงได้แต่ภาวนา สาธุ เด้อให้อา้ ยเห็นค่า หวนคืนกลับมา
ฮักเดียวใจเดียว

สำวสวนยำง
คำร้ อง/ทำนอง ปำน ประกำศิต นักร้ อง : เจี๊ยบ เบญจพร
ทะเลยังใส หาดทรายยังขาวพี่บ่าวรู ้ไหม ไปเรี ยนอะไร หลายปี ไม่ส่งข่าวมา
หรื อสาวบางกอกมัดใจจนลืมสัญญา ปล่อยสาวสวนยางแลหา หลายปี พี่ไม่คืนคอน
พี่เคยเข้เรื อ พาน้องชมอ่าวในคืนเดือนจาง สองเราสัญญา ว่าจะรักมัน่ แน่นอน
ต่อให้คลื่นเห่ ลมชัดรักไม่สั่นคลอน ตอนลาบอกมาแน่นอน หัวใจสะท้อนหวัน่ ไหว
มือกรี ดยางไป แต่ใจอยูก่ บั พี่บ่าว น้ าค้างเหน็บหนาว ไม่รู้พี่บ่าวอยูไ่ หน โทรไม่มี
แม้แต่จดหมาย กรี ดยางน้ าตาน้องไหล น้อยใจพี่เชื่อคาคน
ทะเลยังใส หาดทรายยังขาวพี่บ่าวไม่มา สวนยางเหว่วา้ น้ าตาน้องหยดดัง่ ฝน
หรื อมีแฟนใหม่ บอกกันถึงช้ าจะทน อย่าปล่อยให้นอ้ งสับสนทุกข์ทนกับคาสัญญา
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รอหนุ่มตำปี
คำร้ อง/ทำนอง ปำน ประกำศิต นักร้ อง : เจี๊ยบ เบญจพร
ลมพัดพร้าว พี่บ่าวไม่มา นัง่ คอยท่า หัวใจลอยลม เสี ยงไก่ขนั หัวใจขื่นขม น้ าค้างพรม
ยอดไม้ชายคา
เหงาใจจัง ความหวังริ บหรี่ รอหนุ่มตาปี ยังไม่กลับมา ลืมได้ลง หนอคาสัญญา พี่บ่าวจ๋ า
ลืมน้องได้ลง
ชักพระปี นี้ แม่น้ าตาปี คงเหงา เหลือเพียงน้องสาว แต่พี่บ่าว ไม่รู้อยูไ่ หน ชักพระปี นี้
คงไม่มี พี่เคียงข้างกาย สุ ดเหงาในหัวใจ อ้างว้าง ดุจดังสายลม
ลูกยางแตก ใจแยกเป็ นเสี้ ยว นัง่ เหงาคนเดียว หัวใจขื่นขม ดอกหญ้าคา ปลิวตามสายลม
เหมือนใจน้อง พี่บ่าวรู ้ไหม
ยอมจำนนฟ้ ำดิน
คำร้ อง/ทำนอง วสุ ห้ ำวหำญ นักร้ อง : หญิง ธิติกำนต์
อยากต่อว่าฟ้าดิน ที่ให้เราพบเจอ แต่ไม่ยอมจับเราคู่กนั ฟ้าดินจงใจแกล้งเรา เธอว่าหรื อ
เปล่า ทาไมนะต้องห้ามรักกัน ความเหมาะสมน่ะหรื อที่ยนื ยาว ถึงในใจมันค้าน สุ ดท้ายต้องยอม
จานน
ก่ อนถนนของเราแยกกัน ก่ อนความฝั นของเราสิ้ นลง แค่อยากพบกับเธอสั กหนสบตา
อี กครั้ ง แค่ให้ฉันได้บอกเธอสักค า พูดในวันที่ จาต้องจาก อยากให้รู้ว่ารั กเธอมาก และจะรั ก รั ก
ตลอดไป เกิ ดชาติน้ ี แค่ได้พบเจอ เกิ ดชาติหน้า ค่อยฝั นกันใหม่ วันนี้ ใจสลาย ยอมจานนให้ฟ้าดิ น
แยกเราไกลกัน
พอใจแล้วใช่ไหมฟ้าดิน ที่ได้เห็นว่าคนต้อยต่า มันต้องเจ็บต้องช้ า ต้องน้ าตาตก โลกใบนี้
มีคนมากมาย ทาไมต้องเป็ นเราสองคน ยอมจานนให้แล้ว หวังว่าคงพอใจ
ก่อนถนนของเราแยกกัน ก่อนความฝันของเราสิ้ นลง แค่อยากพบกับเธอสักหน สบตาอีก
ครั้ ง แค่ ใ ห้ฉัน ได้บ อกเธอสั ก ค า พู ดในวัน ที่ จ าต้อ งจาก อยากให้รู้ ว่า รั ก เธอมาก และจะรั ก รั ก
ตลอดไป เกิ ดชาติน้ ี แค่ได้พบเจอ เกิ ดชาติหน้า ค่อยฝั นกันใหม่ วันนี้ ใจสลาย ยอมจานนให้ฟ้าดิ น
แยกเราไกลกัน
แค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคา พูดในวันที่ จาต้องจาก อยากให้รู้ว่ารั กเธอมาก และจะรัก รัก
ตลอดไปเกิดชาติน้ ีแค่ได้พบเจอ เกิดชาติหน้า ค่อยฝันกันใหม่ วันนี้ใจสลาย ยอมจานนให้ฟ้าดิน แยก
เราไกลกัน คนรักกัน ไยฟ้าดินถึงไม่เข้าใจ
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รักสำมเศร้ ำเรำสำมคน
คำร้ อง/ทำนอง วสุ ห้ ำวหำญ นักร้ อง: หญิง ธิติกำนต์
ไม่รู้มาก่อน ว่าเธอนั้นเคยมีใคร ไม่เคยรู ้ นานแค่ไหนที่เธอมีเขา เพราะเชื่ อใจ ก็เลยไม่รู้
เรื่ องราวว่าเธอมีเขาอยูน่ านเท่าใด
ก็เพิ่งรู ้ ตวั เมื่ อคนนั้นเขาเข้ามา แปลกหนักหนา ไม่รู้ด้วยเรื่ องอะไร สิ่ งที่ เขาพูดมา
ฉันเป็ นส่ วนเกินหัวใจ ที่มาแทรกเธอกับเขาสองคน
ลูกผูห้ ญิงด้วยกัน ฉันรู ้วา่ ช้ าแค่ไหน หากได้รู้ มีใครเป็ นมือที่สาม ฉันคงเป็ นคนต้อง
ไป ถึงแม้มนั จะถลาลึกไปก็ตาม เมื่อเขาพูดขนาดนั้น ฉันก็ยนิ ดี
ก็คงต้องยอม ยอมรับกับความเป็ นจริ ง ไม่คิดแย่งชิงของใคร ไร้ศกั ดิ์ศรี รักสามเศร้า
เราสามคน จบลงด้วยดี หยุดใจไว้แค่ตรงนี้ เพื่อความสบายใจ

ทีห่ นึ่งไม่ ไหว
คำร้ อง/ทำนอง ธีรภัทร นันท์ทตั นักร้ อง : หญิง ธิติกำนต์
ฉัน รู ้ ต ัวดี ว่า ฉันไม่ มี ค วามหมาย ให้เ ธอสนใจ จะเที ย บอะไรกับ เขา คนที่ เธอห่ ว ง
หมดใจเธอคือเขา ฉันรู ้และขอยอมลาโดยดี
ฉันไม่กล้าหรอก เรี ยกร้องอะไรจากเธอ ได้แต่นงั่ เหม่อ บ่นเพ้ออะไรไปอย่างนี้ เผื่อนก
ได้ยนิ จะคาบเอาคานี้ ไปบอกให้เธอรู ้ความในใจ
ที่ หนึ่ ง ไม่ ไ หว ฉันเต็ม ใจขอเป็ นแค่ ที่ ส อง ยอมเป็ นคนส ารองตลอดไป ที่ หนึ่ ง
ให้เขา ขอที่สองให้ฉนั จะได้ไหม รบกวนเธอเกินไปรึ เปล่า
ขอแค่ มี เ ธอ ให้ ฉั น ไว้เ พ้อ และแอบซึ้ ง ไม่ ต้ อ งที่ ห นึ่ ง แค่ ข อรั ก เธอในแบบเขา
เก็บไว้ในใจ เผือ่ ว่าเวลาเหงา ฉันขอมีเธอไว้คิดถึงก็พอ
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บทเพลงแสดงบทบำทของผู้หญิงในฐำนะลูกสำว จำนวน 12 เพลง
เปิ ดใจสำวแต
คำร้ อง/ทำนอง สุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดำ นักร้ อง : กระแต อำร์ สยำม
ตัว๋ น้องเป็ นสาวรุ่ นราวเอ๊าะๆ หุ่นฮ่างก็เหม๊าะบ่าวมาเก๊าะมาต๋ อม อี่แม่นอ้ งขาง เปิ้ นตึง
บ่ยอม ถึงไผมาต๋ อมตึงบ่ฮ้ือใกล้ ไผบ่ได้หยุบ๊ ไผบ่ได้ก๋า คงบ่ได้หลา ไป๊ เป๋ นลูกไป๊ น้องแตคนงาม
มาขอยก อะมือไหว้ บ่าวเหนื อบ่าวใต้อด๊ เอา
บ่วา่ เมืองกรุ งบ่วา่ บ้านนอก บ่าวมาอูม้ าหยอกตัว๋ น้องก็เขิน จะบอกอี่แม่จะไปขางเมิน
กลัว๋ ได้เคิ้นเกิ๋นละก๋ ายเป็ นสาวเฒ่า สาวน้อยลาปางหุ่นบางผิวขาวรออายุถึงซาว ก่อนหนอพี่จนั
ถ้าแม่เลิกขางฮื้อมาโวยโวยนะจ๊ะ อี่นอ้ งเป็ นนักมวยนะแต่บ่สวกฮื้อไผ ถ้าป๊ ะป้อจายดี
จะฮักจ๋ นวันต๋ าย จะบ่หลายใจ๋ ฮกั ไผฮักมัน่ ป๊ ะป้ อจายขี้จุ๊อย่าหาว่าดุอา้ ยเหย จะล๊อคคอตีเข่าเลยจน
คางเอยเอยพี่จนั นี่ ละหนอ หนอ ละนาย

เย็บจักรถักฝัน
คำร้ อง/ทำนอง สมชำย ตรุ พิมำย นักร้ อง : แคท รัตติกำล
หลังขดหลังแข็ง ค่าแรงวันร้อยซาวห้า ก้มหน้าเย็บผ้า ราคาตัวละเป็ นปั น เกือบปี ตี้
มาเย็บผ้าคนรวยตึงวัน บ่เกยมีวนั ได้ฮูจ้ กั คาว่ารวย
ยามใดใจท้อ ก็ก๊ ึ ดถึ ง คนบ้านนา ขาดแคลนข้าวปลา ขาดยาเวลาเจ็บป่ วย ฉันคื อ
ความหวัง ข้างหลังกาลังรอจ้วย แม้นโชคอานวยจ้วยตวยเฮาคงสบาย
แม่อยูน่ ายังใส่ เสื้ อผ้าเก่า ๆ ทั้งที่ลูกสาวเย็บผ้างาม ๆ มากมาย มันมีแบรนด์เนม
คนตุก๊ บ่เกยได้ใส่ แม่คงปลื้มใจถ้าได้ใส่ เสื้ อตี้ลูกเย็บ
เก็บร้ อยเป็ นปั นส่ งเลี้ ยงตางบ้านอิ่ มข้าว เหลื อสิ บเหลื อซาว เอาจ่อมออมสิ นออม
เซฟ
คงบ่เกินฝัน สักวันฉันมีเงินเก็บ จะซื้ อเสื้ อตี้เย็บไปฝากหื้ อแม่สักตัว
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กำสะลองสำวน้ อยเวียงพิงค์
คำร้ อง/ทำนอง วสุ ห้ ำวหำญ
นักร้ อง : ธีรำพร บุญพรหม
นานเหลื อเกิ น ตั้งแต่วนั ที่ เราต้องจาก ได้แต่ ส่งความรั กฝากมากับสายลม ห่ มใจคน
รักคนเคยใกล้ ห่างกันไกลใจยังห่วงหา กาสะลองสาวน้อยบ้านนา กลับคืนมาแล้วแม่
เมืองกว้างใหญ่ มีจุดหมายที่ ใจต้องการ ทุ่มเทด้วยความรักด้วยแรงใจที่มี ผ่านคืนวัน
ที่แสนลาบาก ด้วยความรักในใจลูกนี้ บอกตัวเองว่าต้องได้ดี จึงมีวนั นี้จนได้
โอ........โอ้.......โอ หอมกรุ่ นอุ่นไออกดิน โอ........โอ้.........โอ หอมกลิ่นแผ่นดินของแม่
คิดเหลื อเกินที่วนั นี้ ได้มาพบหน้า อุ่นอ้อมกอดล้านนา ได้กลับคืนมาบ้านเฮา หอบเอา
ความรักความฝันใฝ่ หอบดวงใจกลับมาแนบเนา กาสะลองสาวน้อยคนเก่า กลับบ้านเฮาแล้วแม่

เพื่อแม่
คำร้ อง/ทำนอง พยัต ภูวชิ ั ย นักร้ อง : คัทลียำ มำรศรี
หอมซึ้ ง หอมตรึ งเตือนสติ หอมดอกมะลิ ดอกไม้สีนวลขาว สวยงามยามแย้มกลี บ
พราว สี ขาวนวลเหมือนสี น้ านมแม่น้ นั
น้ านมน้ าทิพย์ที่แม่ให้ดื่ม สายเลือดแม่ซึมแทรกในทุกหยดจากถัน สายเลือดที่แม่กลัน่
ค่าอนันต์สร้างสรรค์ให้ลูกเติบโตมา
ลูกนามะลิที่ร้อยมาลัย กราบไหว้เทิดทูนพระคุ ณแม่จ๋า สุ ดสรรถ้อยคาเทิดพรรณนา
สุ ดหาสิ่ งใดทดแทนใบบุญ
เพื่ อแม่ ลู ก ขอสั ญญาท าได้ เพื่ อแม่ สุ ข ใจสุ ข กายด้วยลู ก นาหนุ น ขอท าความดี เทิ ด
พระคุณ เพื่อแม่อิ่มบุญอิ่มพระคุณที่ลูกบูชา
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สั ญญำกับใจ
คำร้ อง/ทำนอง สลำ คุณวุฒิ นักร้ อง : เอิน้ ขวัญ วรัญญำ
จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี เอ่ยถ้อยคานี้ ต่อหน้าแม่พอ่ วันจาก สาบานผ่านฟ้า สัญญา
ต่อดินถิ่นรัก ก่อนลามาสู ้งานหนัก ปักหลักสร้างตัวเมืองไกล
เหนื่ อยยากเพียงไหนย้าใจให้ทน ลาบากเหลือล้นอยูใ่ ต้ชายคาเมืองใหญ่ หลายคราว
อ่อนล้า หลับตาเห็นความยากไร้ หนี้สินภาระยิง่ ใหญ่ รอให้กลับไปไถ่ถอน
ดัง่ นกไร้คอนบินร่ อนในดงคอนกรี ต ละครชีวติ ถูกขีดด้วยความเดือดร้อน ให้สู้ทุกฉาก
จากตื่น ถึงหลับตานอน ปลอบขวัญสักวันคืนคอน เสริ มใจให้มีพลัง
จะไม่กลับหลัง ถ้ายังไม่ได้ดี เก็บถ้อยคานี้จดไว้ในใจทุกอย่าง บอกแม่ให้รอ บอกพ่อ
ให้คอยความหวัง จะทาให้ฝันถึงฝั่งเพื่อถางเส้นทางกลับนา

คิดถึงแม่
คำร้ อง/ทำนอง สลำ คุณวุฒิ นักร้ อง : จักจั่น วันวิสำ
เหม่อมองฟ้าทุกคราต้องน้ าตาร่ วง ห่วงสุ ดห่วง แม่จ๋า เป็ นอย่างไร ต้องจากลาบ้านนา
มาแสนไกล เป็ นอย่างไรแม่จ๋า คิดถึงจัง
เฝ้าแต่รอรอวันหวนคืนบ้าน ดอกจานป่ านนี้คงบานสะพรั่ง อยากกลับไปซบไออุ่นแม่
จัง เก็บใจที่มนั ผุพงั ให้แม่ช่วยปลอบอย่างเคย
มาเด้อ ขวัญเอ๋ ย มาเด้อ ขวัญเอย ให้แม่กล่อมให้แม่ปลอบใจเฉลย จากนานคิดถึงจัง
เลย ป่ านนี้แม่คงเฝ้ารอ
อยูล่ าพังบางครั้งใจไหวหวัน่ คาแม่น้ นั ย้าเตือนมิให้ใจท้อ ลาบากเพียงไหนบอกใจให้
เฝ้ารอ วันใดเก็บเงินได้พอ แม่จ๋าจะกลับบ้านเรา
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สะตอพลัดถิ่น
คำร้ อง/ทำนอง วิทย์ มหำชน นักร้ อง : เจี๊ยบ เบญจพร
แลหวันลับฟ้า แลนกกากลับรัง ใจลูกเลยังไม่สมหวัง จะไม่คืนฝั่งอันดา เปรี ยบดัง่ ลูกนก
พึ่งผกผินขึ้นฟ้า ข้ามน้ า ข้ามป่ า เข้ามาอยูก่ รุ ง
ตัวดาคล้ าหมอง บ่อยครั้งถูกมองหมางเมิน ว่าเหม็นสะตอเหลือเกิน ชีวิตหกเหิ นดัง่ หนังลุง
ลาป่ าสะตอมาขอสบการณ์เมืองกรุ ง หวังหลบไปหา ป้า ลุง แม่ พ่อ ที่รอคอยฉัน
สะตอพลัดถิ่ น มาเดิ นบนดิ นกรุ ง ไกล เมื องคนวุ่นวาย หวัง ได้หวัง แย่ง แข่ ง ขัน ในวัน
อ่อนล้า อยากมีคนมาเคียงฝัน แบ่งรักแรงใจให้กนั ให้ฉนั ไม่เดินเดียวดาย
แลหวันพ้นฟ้า ผ่านหลังคาตึกสู ง แลรู ปพ่อ รู ปแม่ ป้ า ลุง พยุงให้มีแรงใจ จะสู ้เพื่อหวัง
ล้มลุกบ้างลูกไม่เป็ นไร ฝากคาข้ามเลลอยไป ถึงอยูห่ ่างไกลลูกยังคิดถึง

สำวรำมยำมเย็น
คำร้ อง/ทำนอง วิทย์ มหำชน นักร้ อง : บิว กัลยำณี
คิดถึงบ้านจัง ตอนนี้นุย้ นัง่ อยูห่ น้าราม หัวใจวังเวงยามพลบค่า ทั้งที่หน้ารามผูค้ นจอแจ
คิดถึงพี่บ่าว คิดถึงน้องบ่าว และพ่อแม่ แต่เพื่อความฝันนุย้ ไม่แคร์ ต้องจบรามแน่ แค่ไม่กี่ปี
คิดถึงปั กษ์ใต้ ไม่ได้หลบไปนานเต็มที พ่อจ๋ าแม่จ๋าคงสบายดี นุ ้ยอยู่ทางนี้ แม่ไม่ตอ้ ง
ห่ วง แค่เหงานิ ดหน่อย หวังเหวิด ใจลอยอยูก่ ลางเมืองหลวง มองรู ปพ่อแม่ให้ชื่นทรวง ก็หายเหงา
ได้ไปหลายวัน
สาวรามใจแกร่ งจะขอแข่ง กับความอ้างว้าง สาวรามซะอย่าง ใจชัวร์ ไม่ก ลัวไม่ถอย
สาวรามคนนี้รู้ดียงั มีคนคอย พ่อแม่รอหน่อย นุย้ ไม่ทาให้ผดิ หวัง
คิดถึ งทุ กครั้ ง นุ ้ยชอบมานัง่ อยู่หน้าราม มองรถมองไฟยามพลบค่ า ผูค้ นหน้ารามดัง่
เพื่อนคลายเหงา อยากฝากดวงใจ ผ่านในสายลมเบา เบา ล่องลอยไปถึงบ้านเรา บอกกล่าวสาวราม
คิดถึง
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สำวนุ้ยไม่ ลืม
คำร้ อง/ทำนอง ปำน ประกำศิต นักร้ อง : อันดำ
สาวนุย้ อยูไ่ กล แต่ใจไม่ลืมสะตอ อยู่ ก.ท.ม. ไม่ลืมลูกตอลูกเหรี ยง สาวนุย้ เหมือนเดิม
ยังกินน้ าชุบแกงเลียง ไม่ลืมสาเนียง หนังลุงโนราห์
จากบ้าน น้องมาร่ าเรี ยน เฝ้าคอยพากเพียร เพื่อการศึกษา เรี ยนจบจะกลับไปพัฒนา
ไม่ลืมสัญญา ที่ไว้ให้กนั
สาวนุย้ ไม่เคยลืมตัวไม่ลองไม่มวั่ เรื่ องของพรรค์น้ นั ทักษิณแดนดินด้ามขวาน เมือง
ของลูกหลาน ยังจาได้ดี
อยูไ่ กล น้องให้สัญญา ไม่ลืมบ้านนา ลืมประเพณี สาวนุย้ ยังจาคาพี่ ไม่หลงแสงสี ลืม
วัฒนธรรม
ลืมไหร๊ น้องก็ลืมได้ ไม่ลืมเมืองใต้ ลืมลุงเท่งตาหลา แดนดินขวานทอง มีแต่ของ
สวยงาม ความหมายค่าล้ า ประจาบ้านเรา จากบ้าน น้องมาร่ าเรี ยน

สะตอรอเธอ
คำร้ อง/ทำนอง ปำน ประกำศิต นักร้ อง : อันดำ
ว่า อ้อ ออ ออ อ้อ ออ ออ เด็กแดนสะตอ อยากจะขอถามเธอ พันพรื อมัง วันนี้บายดี
ไหมเออ เราไม่ได้เจอ กันตั้งหลายวัน
ว่า ออ แอ ออ แอ ออ อา จบการศึกษาเราคงได้พบกัน ไปอยูเ่ มืองหลวง อย่าด่วนลืม
สัมพันธ์ นัง่ มองดวงจันทร์ หลับยังฝันถึงเธอ
ว่าอยูไ่ กลล่ะหัวใจห่วงหา ฝากกลอนโนห์รา เป็ นกาลังใจให้เธอ จงตั้งใจเล่าเรี ยน
ศึกษาแขบหลบกลับมา ยังมีคนท่าคอยเจอ
รถเครื่ องคันร้ายใต้หนา ซ้อนท้ายประจา เห็นแล้วคิดถึงเธอ พ่อเฒ่าแม่เฒ่าถามหา
บัดสี ยายตา เวลาแกถามถึงเธอ
ว่า ออ แอ ออ แอ ออ อา อย่าหลงเมืองฟ้า ลืมบ้านนานะเออ แสงสี เมืองหลวง
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กลัวจะลวงใจเธอ อย่าทาเป็ นเผลอ ฉันรอเธอหลบมา

กำลังใจจำกแดนไกล
คำร้ อง/ทำนอง หนู มิเตอร์ นักร้ อง : บิว กัลยำณี
จากถิ่นทิง้ ฐานมาไกล สิ่ งหนึ่งย้าความทรงจา ก่อนเคยรับคากับแม่เอาไว้ไม่ลืมเลือน
เรี ยนจบแล้วหลบไปบ้าน เอาปริ ญญาไปเยือน ผ่านวันพ้นเดือนมาเกือบสี่ ปี
เห็นเสื้ อครุ ยอยูร่ าง ๆ อยากไปถึงฝั่งฝันซักที แต่วนั นี้ยงั ต้องสู ้ทนต่อไป กาลังใจจาก
แดนไกล ส่ งผ่านเข้าถึงในใจ ให้มีชีวติ และความรู ้สึก นึกถึงความสาเร็ จ นึกถึงความใฝ่ ฝัน และจะ
รอรอรอรอวันด้วยความตั้งใจ
อุปสรรคยากเหลือจะทน เจ็บปวดเสี ยจนร้องไห้ กัดฟั นฝื นใจไม่ให้ยอมแพ้ง่าย ๆ
เหน็ดเหนื่ อยทดท้อเหลือเกิน ทางเดินที่แสนยาวไกล เหลือบแลหาใครก็ไม่เห็นมี

บัณฑิตกรีดยำง
คำร้ อง/ทำนอง วิทย์ มหำชน นักร้ อง : นุ้ย สุ วณ
ี ำ
ชุดครุ ยที่นุย้ ได้ใส่ พร้อมใบปริ ญญาที่ถือ ทั้งช่อดอกไม้เต็มมือ ในวันจบการศึกษา
วันที่แม่รอพ่อหวังสมดังใจปรารถนา จนนุย้ ได้รับปริ ญญา ให้พอ่ แม่มาชื่นใจ
เสื้ อสู ทที่พอ่ นั้นสวม หลวม ๆ แลดูแปลกตา ผ้าไหมที่แม่ใส่ มา นุย้ ไม่เคยเห็นที่ไหน
รอยยิม้ พ่ออิ่มใบหน้า แววตาของแม่อิ่มใจ วันนี้ที่นุย้ ทาได้ นุย้ ไม่เคยลืมเบื้องหลัง
มือพ่อถือมีดกรี ดยาง ลุยสวนยางโหม๋ เช้า แม่รีดยางส่ งเรา ทั้งหนักเบาต้องอดทน
ชุดครุ ยที่นุย้ ได้ใส่ คือความภูมิใจหนักหนา เช็ดเหงื่อปนด้วยน้ าตา ที่มนั ไหลมาตื้นตัน
จะจดจาวันนี้ตราบชัว่ ชีวีอีกวัน แล้วจะไม่ลืมวันวาน ที่พอ่ แม่น้ นั ทุ่มใจ
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บทเพลงแสดงบทบำทของผู้หญิงด้ ำนควำมเชื่ อควำมศรัทธำ จำนวน 11 เพลง
เลือกฮักบ่ ได้
คำร้ อง/ทำนอง สุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดำ นักร้ อง : ดรีม ศุภกำนต์
ได้แค่คิดกึ๊ดไปเองแอบหลงรักเขาข้างเดียว อยากใกล้ชิดคิดข้องเกี่ยว แต่เธอมีคน
ร่ วมทาง ได้แค่คิดกึ๊ดไปเอง อยากมีเธออยูเ่ คียงข้าง แต่มองดูปลายทาง ระยะทางเป็ นไปไม่ได้
เป็ นผูห้ ญิงด้อยค่าเกินไป เธอก็คงจะไม่สนใจ บ่เจียมตัว บ่เจียมหัวใจ สู งเกินไป
ทาได้แค่เพียง แอบมอง
เป็ นเพราะฟ้าที่ลิขิต ฮักด้วยน้ าตา จึงมิได้นาพา วาสนาได้ครอบครอง ถ้าเลือกฮักได้
คงจะไม่เลือก เป็ นที่สอง จะไม่เป็ นตัวสารอง จะบ่ฮกั คนมีเจ้าของ จะครอบครองเธอทั้งหัวใจ
ถ้าจะฮัก เธอต่อไป ก่อคงต้องแย่งเขามา หรื อจะยอมเสี ยน้ าตายอมพาตัวเองผิดหวัง
เจ็บแค่ไหน ก่อต้องทน เพราะเธอมีคนเคียงข้าง ใจเขาคงพัง ทุก ๆ ครั้งที่ฉนั ดีใจ
ยอมเป็ นหญิงด้อยค่าต่อไป เฮาบ่ควรจะไปสนใจ ต้องเจียมตัว ต้องเจียมหัวใจ รักไม่ได้
ทาได้แค่เพียงแอบมอง
เป็ นเพราะฟ้าที่ลิขิต ฮักด้วยน้ าตา จึงมิได้นาพา วาสนาได้ครอบครอง ถ้าเลือกฮักได้
คงจะไม่เลือกเป็ นที่สอง จะไม่เป็ นตัวสารอง จะบ่ฮกั คนมีเจ้าของ จะครอบครองเธอทั้งหัวใจ
แฟนเพื่อนบ่ เหมือนแฟนเฮำ
คำร้ อง/ทำนอง สุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดำ นักร้ อง : แคท รัตติกำล
จากความใกล้ชิด ความผิดตี้ไม่ต้ งั ใจ ฝุ่ นความหวัน่ ไหว ปลิวเคลื่อนมาเปื้ อนเบา เบา
บ่อาจมองคนยืนตรงหน้า ด้วยแววตาคู่เก่า ย้าตัวเองว่าเฮาควรละอาย
กินข้าวผ่อหนัง เดินห้างต้วยกันเหมือนเก่า เพื่อนจับมือเขา เฮาหนีไปนัง่ ไกล ไกล
บ่เกยอยากทาใครผิดหวัง ทั้งคอยดึงรั้งใจ ยิม้ ทีไร ข้างในเจ็บทุกยาม
ก็รู้ตวั ดีวา่ แฟนเขา บ่ใจ้แฟนเฮาท่องเอาไว้ อยากกอดแค่ไหน อยากซึ้ งเต้าใดก็หา้ ม
เพื่อนฮักวางปลาย่างเอาไว้ ถึงหิ วเต้าใดต้องไม่ทา เฮาเจ็บเฮาช้ า อย่าทาเพื่อนปวดร้าว
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ห่าง ห่างจากเขา เอาถ่านไปไกลเชื้อไฟ หมัน่ จาเอาไว้ แฟนเพื่อนบ่เหมือนแฟนเฮา
จะไปกินข้าวไปผ่อหนัง ข้างกายมันว่างเปล่า ก็ยงั ดีกว่าเฮาไปแย่งใคร
ทีร่ ักเรำรักกันไม่ ได้
คำร้ อง/ทำนอง จิตรกร บัวเนียม นักร้ อง : ฝน ธนสุ นทร
ชาติ น้ ี ที่ รัก เราคงรั ก กันไม่ ไ ด้ เพราะว่า หัวใจของเธอนั้นมี เ จ้า ของ ฉันต้องสะอื้ น
กล้ ากลืนแต่น้ าตานอง ไม่อาจจะเรี ยกร้องให้เธอนั้นมาเคียงใกล้
หัวใจของน้องร่ าร้องหาเธอเช้าค่า แสนจะระกาน้ าตาไม่มีจะไหล อยากคิดลืมพี่แต่แล้ว
ก็สุดหัวใจ สุ ดห้ามหักใจไม่ไหวเพราะว่าหัวใจนั้นเป็ นทาสเธอ
ฉันรักเธอยิง่ กว่าใคร ใคร เธอจะรู ้หรื อไม่วา่ ใจฉันมัน่ เสมอ ถึงจะมีชายอื่นที่ดี กว่าเธอ
ยังมัน่ ต่อเธอเสมอ เพราะฉันรักเธอยิง่ นัก
ชาติน้ ีที่รักเราคงรัก กันไม่ได้ แม้วา่ หัวใจของเรารักกันยิง่ นัก เพราะเธอมีคู่อยูแ่ ล้วเธอ
อย่ามารัก แม้หากชาติหน้ามีรักขอเป็ นคนรัก คนแรกของเธอ

น้ องทำบำปบ่ ลง
คำร้ อง/ทำนอง สลำ คุณวุฒิ นักร้ อง : เอิร์น สุ รัตน์ ติกำนต์
บุญบ่สมอ้ายคึดไปปวดดวงแด พ้อฮักแท้แต่วา่ อ้ายบ่โสด โอ้สวรรค์ให้รางวัลหรื อ
ทาโทษ ถึงได้กาหนดให้มาฮักแฟนเพิ่น
ฟังเมื่อเขาเอิ้นอ้ายเป็ นพ่ออีนาง ต้องยิม้ ค้างตกหลุมกลางทางเดิน อ้ายกับเขาฮักกันมา
แต่นานเนิ่น คงบาปเหลือเกินหากน้องเดินไปแย่งมา
ลูกไร้เดียงสาภรรยาก็น่าฮัก น้องบ่อยากเป็ นผูท้ าให้ร้างรา อ้ายฮักแท้รู้แก่ใจตลอดเวลา
เราเจอะกันช้าจึงได้แต่หาทางปลง
ทาบ่ลง น้องทาบาปบ่ลง เฮ็ดบ่ลง น้องเฮ็ดบาปบ่ลง หยุดเถิดหนาอ้ายอย่ามาพะวง
ชาติน้ ีคงได้แค่เป็ นชูท้ างใจ
เซาสาเด้ออ้ายฮักไปก็บ่ดี ให้รักนี้หยุดไว้ที่ลาไกล ผูม้ าหลังก็ตอ้ งเป็ นฝ่ ายไป เห็นหน้า
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แฟนอ้าย น้องทาร้ายบ่ลง ถึงแม้ฮกั อ้ายแต่นอ้ งทาบาปบ่ลง

เลือกคำว่ำเจ็บเก็บไว้คนเดียว
คำร้ อง/ ทำนอง พยัต ภูวชิ ั ย นักร้ อง : ชลดำ ทองจุลกลำง
เพิง่ จะรู ้วา่ คาว่ารักที่ได้ยนิ ได้ฟังทุกวัน ไม่ได้มีแต่ฉนั ที่เป็ นเจ้าของ แค่อีกคนที่โดนหลอก
ใช้ ให้งมงายว่าได้ครอบครอง แค่หนึ่งในตัวสารอง ของคนหลายใจ
เมื่อได้รู้วา่ อ้อมกอดเขา มีคนเป็ นเจ้าของเหมือนกัน เป็ นเพื่อนรักของฉัน ฉันควรทา
อย่างไร ตอบคาถามกับหยาดน้ าตา เพื่อนกับแฟนฉันจะเลือกใคร ก็ได้ยนิ เสี ยงใจกระซิ บเบาเบา
ว่าเพื่อน
เราก็เหมือนกับคนสองคนกาลังจมน้ า กลางทะเลหัวใจ ถ้าใครสักคนต้องไป ฉันเอง
ขอเลือกคาว่าเจ็บมาเก็บเอาไว้ หากต้องมีคนเสี ยใจให้เป็ นฉันเอง เก็บความลับเอาไว้ ให้ลึกสุ ดใจ
ไม่ใช่อวดเก่ง แต่เป็ นเพราะฉันเอง รักเพื่อนมากกว่าแฟน
เรื่ องที่เธอไม่ควรต้องรู ้ ก็ไม่ควรต้องรู ้ต่อไป เก็บอาการเสี ยใจ ไม่ไปขุ่นแค้น วันพรุ่ งนี้
ของเธอกับเขาจะเจ็บปวดร้าวหรื อยังเป็ นแฟน สุ ดแต่บุญแต่กรรม ฉันทาอะไรไม่ได้

คนเหงำทีเ่ ข้ ำใจเธอ
คำร้ อง/ทำนอง สลำ คุณวุฒิ นักร้ อง : ชลดำ ทองจุลกลำง
ก็ ฉันเป็ นแค่ อีก คนที่ เธอข้องเกี่ ย ว แต่ เ ธอคื อคนเดี ย วในหัว ใจฉัน ความรั ก พาเรา
มาไกล ความจริ งบอกใจไม่ทนั เธอมีคนใช่ก่อนฉัน รู ้ทนั เมื่อสายทุกอย่าง
เก็บซ่อนตัวในความเหงาใต้เงาความผิด แอบร่ วมทางตามสิ ทธิ์ ผมู ้ าทีหลัง ยามยิม้ เธอ
อยูก่ บั เขา ยามเหงาถึงมาเคียงข้าง ทาหน้าที่ของแฟนทุกอย่าง ทุกครั้งที่ลบั ตาคน
ยอมเป็ นคนเหงา ที่เข้าใจเธอ หาคนเห็ นด้วยไม่เจอ หลบคานิ นทาไม่พน้ ทนเป็ นคน
เหงาที่เข้าใจเธอ ทุกเจ็บที่ใจต้องเจอ รักเธอนัน่ คือเหตุผล
อยูแ่ บบรู ้ตวั ว่าผิด ได้สิทธิ์ แค่ยามเธอหม่นใช้กรรมด้วยน้ าตาริ นหล่น รักคนที่เขามีคู่
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ก็รู้และเจียมบอกใจไม่ได้ครอบครอง แค่หางตาแอบมองยังกลัวคนรู ้ ขอโทษในใจ
ทุกที เมื่อเจ้าที่ของเธอมองอยู่ อยากไถ่บาปอยากบอกให้รู้ แต่กลัวเขาเจ็บกว่าฉัน

น้ องมำทีหลัง
คำร้ อง/ทำนอง วสุ ห้ ำวหำญ นักร้ อง : เปรม ปรียำภรณ์
น้องมาทีหลังไม่ทนั ฝากฝังหัวใจ พลาดจากพี่ชายทั้งหัวใจสิ้ นไร้เรี่ ยวแรง ถ้าเจอะก่อนนี้
ซักนิดเหตุการณ์ก็คงเปลี่ยนแปลง พี่คงแบ่งเสี้ ยวหนึ่งให้นอ้ งชื่นใจ
พี่ชายเลือกเขาก่อนเราจะพบเจอกัน รู ้จกั ไม่ทนั เมื่อถึงวันก็สายเกินไป แต่ใจที่ฮกั ก็ฮกั ห้ามกันก็คง
ไม่ไหว เก็บเอาไว้ลึก ๆ ข้างในก็พอ
แค่แอบฮักพี่เพียงข้างเดียว น้อยใจอยูเ่ พียงผูเ้ ดียว มาช้าไปบุญน้องไม่พอ ได้แต่แอบฮัก
เงียบ เงียบ คนเดียว ใจที่เหงาก็ยงั เฝ้ารอ อย่างเลื่อนลอยเฝ้าคอยทอดวันเวลา
ถึ งมาทีหลังก็ยงั แอบหวังในใจ ไม่ผิดใช่ ไหมที่ยงั รอให้เขาเลิ กรา หากไม่มีเขาสักคน
พี่คงหันมองกลับมา ก็ไม่รู้วา่ มันจะนานเท่าไร

บนเจ้ ำแม่
คำร้ อง/ทำนอง สุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดำ นักร้ อง : อำจำรียำ พรหมพฤกษ์
เจ้าแม่จามเทวี กษัตริ ยต์ รี แห่งเมืองหละปูน วันทาไหว้สากราบทูล บ่าวหละปูนล่ะนอก
อกนอกใจ๋ ไปเมาสาวเมืองรถม้า แป๋ งต๋ าหวานใส่ สาวเจียงใหม่ ไหว้สาจะทาจะใด๋ บ่มีไผเป็ นคู่เคียง
กาย
บ่าวน่านเปิ้ นก่อบ่เอา บ่าวพะเยาก็เมินหน้าหนี บ่าวแม่ฮ่องสอนหล่อหน้าตาดี แต่เปิ้ น
มีล่ะคู่หมั้นคู่หมาย จะไปอยู่ กทม. กัว๋ คนหล่อหลอกเล่นบ่ดาย กึ ดไปกึดมาก่อน่าใจ๋ หาย กัว๊ ล่วงวัย
ได้เป๋ นสาวเคิ้น
บน ต้องบนเจ้าแม่ ต้องบนเจ้าแม่จามเทวี บน ต้องบนเจ้าแม่ ต้องบนเจ้าแม่จามเทวี
เดี๋ยวนี้ลูกความหวังริ บหรี่ แม่จามเทวีจ่วยลูกสักน้อย
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ดลจิ ตดลใจ๋ หนุ่ ม ไทยใหญ่ น้อย เข้า แถวสัก ร้ อยฮื้ อเลื อกดี ๆ อยากได้หนุ่ ม ฮัก หมัน่
จริ งจัง ขอฝากความหวังกับแม่จามเทวี ซักที อยากได้คนดี จะมีพอ่ งก่อ
หากว่า ลู ก มี แ ฟนสมใจ๋ ยกเหล้า เป๋ นไหย าไก่ เ ป๋ นหม้อ ของคาวของหวานล าไยลู ก ท้อ
ซื้ อผ้าตอมาถวายเจ้าแม่ แก้บน ถ้ามีลูกสาวซักสี่ หา้ คน หนึ่งในต๋าบลงามบ่มีไผเต้าเลย

สำวหละปูน
คำร้ อง/ทำนอง สนชั ย สมบูรณ์ นักร้ อง : อำจำรียำ พรหมพฤกษ์
สาวหละปูน สาวหละปูน ฮักสาวลาพูนต้องมีความจริ งใจ๋ สาวหละปูน สาวหละปูน
เป๋ นสาวลาพูนบ่ไจ้สาวเจียงใหม่
สาวหละปูนเฮาเอ๋ ย เฮายังบ่เกยมีแฟนสักเตื้อ ข้าเจ้าเป๋ นสาวจาวเหนื อ มีแฟนตึงเตื้อ
ก็อยากได้คนดี หละปูนบ่ชอบคนลวงหลอก หากใครกลิ้งกลอก มาหลอกกิ นฟรี ระวังตัว๋ ไว้ห้ื อดี
ระวังตัว๋ ไว้ห้ื อดีแม่จามมะเตวีท่านเอาถึงต๋ าย
บ้านเฮามีเจดียม์ ีวดั บูชาพระธาตุหริ ภุญไชย ฮักน้องจะต้องเตรี ยมใจ๋ เข้าหาคนใหญ่
มาหมั้นมาขอมากินแกงข้าวแดงข้าวนึ่ ง ห่ อหมกจิ้นนึ่ งแกงผักกาดจอ หากปล่อยหื้ อเฮาเฝ้ารอ หาก
ปล่อยหื้ อเฮาเฝ้ารอ จะถูกหักคอเหลือก้าหัวไหล่
สาวหละปูน สาวหละปูนฮักสาวลาพูนต้องมีความจริ งใจ๋ สาวหละปูน สาวหละปูน
เป๋ นสาวลาพูนบ่ไจ้สาวเจียงใหม่
น้องบ่ด้ืออย่างไผ ฮักจริ งจากใจ๋ ห้ื ออ้ายผูเ้ ดียว บ่ก๊ ึดไปแลไปเหลียว ไปแอ่วไปเที่ยว
หื้ อคนนินทายินดีตอ้ นฮับขับสู ้ อ้ายเดินเคียงคู่ ไปกิ๋นหมูกะทะ อย่าลืมนะคาสัญญา อย่าลืมนะคา
สัญญา อ้ายจะปิ๊ กมา ในวันสงกรานต์ปีใหม่
รอพีท่ นี่ ครพนม
คำร้ อง/ทำนอง สลำ คุณวุฒิ นักร้ อง : ต่ ำย อรทัย
สายลมพัดส่ าเมื่อคราหน้าหนาว คิดถึงเด้ คิดถึงคราว เมื่อก่อนสองเฮาเคียงคู่สุขสม
นัดมาพบกัน เที่ยวงานพระธาตุพนม จุดธูปขอพรกลางลม ฮักอย่าล่มยามอ้ายห่างไกล
.
หัวใจดวงเก่าเฝ้าคอยนับวัน ริ มฝั่งโขงคืนมีพระจันทร์ แสงนวลๆ เฮาสองเคียงใกล้
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อ้ายเคยควงแขน เป่ าคลอหยอกล้อเดือนหงาย นานแล้วทิง้ บ้านเฮาไป เป็ นจัง่ ได๋ หายตามสายลม
งานธาตุพนม หนาวลมน้องขมขื่นใจ ผูค้ นหลัง่ ไหล กราบไหว้ขอพรพนม บ่มีเงาอ้าย
คืนมาเหมือนดังคารม เจ็บเหงาในใจเหลือข่ม วอนธาตุพนมอุม้ สมฮักส่ ง
สายลมโบยโบกนัง่ โศกเศร้าแสน คิดถึงเด้ คิดถึงแฟน ผูเ้ คยเป่ าแคนเลาะแดนฝั่งโขง
วอนสายลมสั่ง น้องยังเฝ้าคอยซื่อตรง แม้นอ้ายได้ดีสูงส่ ง อย่าลืมฝั่งโขงนครพนม
อย่ำลืมสั ญญำใจ
คำร้ อง/ทำนอง วิทย์ มหำชน นักร้ อง : ดวงจันทร์ สุ วรรณี
ชุ มทางหาดใหญ่ คล้ายชุ มทางน้ าตา วันพี่ข้ ึนรถไฟลา จากไป เพื่อฝั นสองเรา พี่บ่าว
ต้องเข้ากรุ งไกล โบกมือลาน้ าตาไหล ขออย่าลืมสัญญาใจเราสอง
ทะเลน้ อ ยช่ ว ยดึ ง ใจ เมื่ อ รถไฟผ่ า นพัท ลุ ง ชุ ม รั ก อย่ า ไปยุ่ ง เมื่ อ พี่ เ ข้า เขาชุ ม ทอง
นครศรี ธรรมราช ไหว้พระธาตุให้คุม้ ครอง ผ่านสุ ราษฎร์ ขอร้อง ให้เป็ นคนดี นะพี่บ่าว
รถเข้าท่าชนะ ขอให้พี่ชนะภัย ชุ มพรเมื่อผ่านไป ขอพรชัย ให้รักเรา รถถึงบางสะพาน
อย่าทอดสะพานให้สาว ๆ ประจวบแดนขุนเขา สัญญาเราให้มนั่ คง
อย่ า หลงไปใจอ่ อ น เอ่ ย ค าอ้ อ น สาวหั ว หิ น ชะอ าอย่ า ถวิ ล เพชรบุ รี พี่ อ ย่ า หลง
ผ่านราชบุรีอย่าเหล่สาว ชาวเมืองโอ่ง รักเราให้ยนื ยง เหมือนดังองค์ ปฐมเจดีย ์
พี่ผ่านศาลายา อย่ามองหา ศาลาใจ บางซื่ ออย่าหวัน่ ไหว ขอให้ซื่อต่อรั กนี้ สามเสน
รถแล่นเข้า รักสามเส้า อย่าให้มี เก็บหัวใจให้ดี เมื่อพี่ลงหัวลาโพง
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บทเพลงแสดงบทบำทของผู้หญิงต่ อสู้ ชีวติ จำนวน 8 เพลง
สำวน้ อยในเวียง
คำร้ อง/ทำนอง วสุ ห้ ำวหำญ นักร้ อง : ธีรำพร บุญพรหม
จากเทือกภูยาว เข้ามาในเวียง ติดตัวก็เพียง กระเป๋ าเสื้ อผ้าหนึ่งใบ มาหางานทา มาขอ
น้ าใจ ช่วยจ้างเอาไว้ พอฮื้อมีเงินส่ งปิ๊ กบ้าน
ได้มาทางาน ตี้ไนท์บาซ่าร์ นัง่ ขายเสื้ อผ้า ฮื้อนักท่องเที่ยวตึงวัน ทนเหนื่ อยวันนี้
เพราะใจมีฝัน ปัญหาทางบ้าน คูอ้ ย่างต้องแก้ดว้ ยเงิน
อายุบ่พอซาว มาเป็ นสาวน้อยในเวียง ได้ยนิ แค่เสี ยง บ่าวน้อยเอิ้นแซวก็เขิน บ่เคยมีฮกั
งก ๆ ซก ๆ หาเงิน ตี้ถนนคนเดิน เสาร์ อาทิตย์มาขายต่อ
บ่าวบ้านใกล้กนั เปิ้ นส่ งยิม้ มา ก็โอเคนะ แต่คอยนิ ดหนึ่งได้ก่อ ทางบ้านยังจน เส้นทาง
ขัดสนยังรอ ลาบากเกินพอ จะกึ๊ดเติงเรื่ องหัวใจ

เย็บจักรถักฝัน
คำร้ อง/ทำนอง สมชำย ตรุ พิมำย นักร้ อง : แคท รัตติกำล
หลังขดหลังแข็ง ค่าแรงวันร้อยซาวห้า ก้มหน้าเย็บผ้า ราคาตัวละเป็ นปั น เกือบปี ตี้
มาเย็บผ้าคนรวยตึงวัน บ่เกยมีวนั ได้ฮูจ้ กั คาว่ารวย
ยามใดใจท้อ ก็ก๊ ึ ดถึ ง คนบ้านนา ขาดแคลนข้าวปลา ขาดยาเวลาเจ็บป่ วย ฉันคื อ
ความหวัง ข้างหลังกาลังรอจ้วย แม้นโชคอานวยจ้วยตวยเฮาคงสบาย
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แม่อยูน่ ายังใส่ เสื้ อผ้าเก่า ๆ ทั้งที่ลูกสาวเย็บผ้างาม ๆ มากมาย มันมีแบรนด์เนม
คนตุก๊ บ่เกยได้ใส่ แม่คงปลื้มใจถ้าได้ใส่ เสื้ อตี้ลูกเย็บ
เก็บร้ อยเป็ นปั นส่ งเลี้ ยงตางบ้านอิ่ มข้าว เหลื อสิ บเหลื อซาว เอาจ่อมออมสิ นออม
เซฟ
คงบ่เกินฝัน สักวันฉันมีเงินเก็บ จะซื้ อเสื้ อตี้เย็บไปฝากหื้ อแม่สักตัว

หนำวแสงนีออน
คำร้ อง/ทำนอง วสุ ห้ ำวหำญ นักร้ อง : ชลดำ ทองจุลกลำง
มองดาวใสผ่านใจเต็มฝัน คนอยูท่ างบ้านจะรู ้หรื อเปล่า คืนนี้มีหนึ่งคนเหงา ฝากคากับ
ดาวบอกว่า ยังห่วง ในวันที่นกบินแรมทาง โบกปี กคว้างอยูก่ ลางเมืองหลวง พกความรู ้ต่ากับดวง
ติดตามถามทวงหนทางสร้างฝัน
อยูห่ อ้ งเช่ากินข้าวริ มทาง ทางานรับจ้างได้ตงั ค์นิดหน่อย คือความจริ งที่ทา้ ให้ถอย แต่
ใจดวงน้อยไม่ยอมไหวหวัน่ ความฝันและคาสัญญา ก่อนหักใจลาบ้านเราวันนั้น ความหมายไม่เคย
แปรผัน ยังเชื่อสักวันฟ้าคงเข้าข้าง
อยู่บา้ นเรายามหนาวก็หนาวแค่เพียงกาย ข้างกองไฟยังมีไออุ่น กลับจากนายังหอม
ละมุน กรุ่ นดอกราตรี ลอยลมข้างทาง อยูเ่ มืองหลวงยามเหงาทนหนาวโดยเดียวดาย ตากแสงไฟ
นีออนก็ไม่สร่ าง ดัง่ เศษดาวลอยในฟ้ากว้าง พรุ่ งนี้เส้นทางจะเป็ นอย่างไร
หลับตาฝันถึงภาพบ้านเรา ยังเห็นยอดพร้าวไหวในแสงเดือน ลมหนาวคืนนี้ย้าเตือน
ผ่านอีกหนึ่งเดือนแล้วในเมืองไกล เฝ้าฝันถึงวันได้ดี มีงานที่ตามวาดหวังไว้ คือวันหนึ่งที่หวั ใจ
จะหอบรักไปซบอุ่นไอดิน

ลูกจ้ ำงเขำสำวโรงงำน
คำร้ อง/ทำนอง สลำ คุณวุฒิ นักร้ อง : ชลดำ ทองจุลกลำง
อีกคืนที่สายลมช่างเหน็บหนาว แหงนมองดาวที่ริมข้างทาง กอดกระชับตัวเองเอาไว้
พออุ่นใจ ในเมืองอ้างว้าง ภาพจาสี จาง ย้อนคืนวันจากบ้านมาไกล
ปูทางฝันด้วยงานเหนื่ อยล้า สะสางภาระที่เต็มสองไหล่ ทางานบนตึกหลายสิ บชั้น
วันเวียนวันวิง่ วนวุน่ วาย นอกกระจกใส ที่ขอบฟ้าไกลบ้านเราคอยอยู่
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จากลูกสาวชาวนา มาเป็ นลูกจ้างเขา เพื่อนรักคือความเหงา เพื่อนแท้คือใจสู ้
เป็ นฟันเฟื องของเมืองเจริ ญ ลาบากเหลือเกินใครบ้างจะรู ้ ดาวที่มองดู สมมุติเป็ นสายตาคนห่วงใย
สู ้ไหวด้วยแรงใจทางบ้านส่ งมา ปั ญหาใหญ่นอ้ ยจึงพอรับได้ เลิกงานเดินกลับพร้อม
ความเหงา ได้แสงดาวส่ องเป็ นเพื่อนใจ หวังว่าเมืองไกล คงไม่ใจร้ายกับสาวบ้านนอก

จำกบ้ ำนนำด้ วยรัก
คำร้ อง/ทำนอง สลำ คุณวุฒิ นักร้ อง : ต่ ำย อรทัย
โอ้บา้ นนาฝนฟ้าไม่อานวย โชคไม่ช่วยบ้านนาถึงคราระทม แหงนมองเบิ่งฟ้า เมฆฝน
ลาไหลตามคลื่นลม หมู่เฮาถึงคราวซานซม เข้าเมืองหนีความแห้งแล้ง
จากบ้านนาน้ าตาคอยปลอบใจ เร่ ร่อนไปในฐานะของคนขายแรง แลกเงินส่ งไป ซ่อม
แรงใจสู ้ความแห้งแล้ง อยูเ่ มืองคนน้ าใจแห้ง อ่อนแรงก็ทนเรื่ อยมา
โอ่ โอ้ โอ โอ โอ โฮ๊ะ โอ โอ โฮ๊ะ โอ โอ โอ้ละหนอ โอ้ฟ้าไม่เมตตาต้องจาจากจร บ้าน
เกิดเมืองนอนที่เคยสุ ข พี่ ป้ า น้า อา ใช่จะอยากจากไอ้ทุย อีรวงบ้านนา แต่ตอ้ งจากมาจากบ้านนา
ด้วยรักฝังใจ
โอ้บา้ นนาปี หน้าถ้าโชคดี ฟ้าปรานีตอ้ งมีวนั พบกันใหม่ ปี นี้ขอลาห่างบ้านนาทางาน
เรื่ อยไป เห็นทิวก่อไผ่เอนไหว โอ้ใจคิดถึงบ้านนา

สำวเย็บผ้ำ
คำร้ อง/ทำนอง สมชำย ตรุ พมิ ำย นักร้ อง : ไผ่ พงศธร
ชึกชัก ชึกชัก นัง่ เย็บจักรหละอยูใ่ นโรงงาน รับจ้างรายวันหละขายแรงนานมา
น้องสาวเย็บผ้าอยูแ่ ถวชานเมือง มีนบุรี บางพลี พระประแดง นวนคร โอ้ละหนอ
น้องว่าย่อนจนทางบ้าน บ่ยงั ฝันพอให้คึดต่อ ขึ้น บขส. โสตายดาบหน้า ขาดปริ ญญา
หอบมาขันแข่ง เอาเหงื่อเอาแฮง สมัครเข้าเฮ็ดงาน หล่อเลี้ยงความฝัน พอได้กินอยู่ สู ้กม้ หน้าหละ
เพื่อคนทางบ้าน ยามเหงาชวนกันโทรขอเพลงฟัง พอได้กาลังหละเย็บปั กถักผ้า ง่วงเหงาหาวมา พอ
ได้มีเพื่อน แทนดาวแทนเดือนคืนที่เฮ็ดโอที
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ชึกชัก ชึกชัก นัง่ เย็บจักรหละอยูใ่ นโรงงาน รับจ้างรายวันหละขายแรงนานมา
น้องสาวเย็บผ้าอยูแ่ ถวชานเมือง มีนบุรี บางพลี พระประแดง นวนคร โอ้ละหนอ...
เสื้ องามกางเกงยีห่ อ้ เอาไปขายต่อติดป้ ายแพงๆ เกิดจากเหงื่อแฮงผูส้ าวบ้านนอก

คนบ้ ำนเดียวกัน
คำร้ อง/ทำนอง วสุ ห้ ำวหำญ นักร้ อง : ไผ่ พงศธร
โอ๊ย..น้อ..นอ...คนบ้านเฮา คนบ้านเดียวกัน แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ รู ้วา่ เหนื่ อยแค่
ไหน ว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู ้ ยังมีคาปลอบโยน ยังมีคาปลอบใจ มีคาว่าซาบายดีบ่ให้กนั เสมอ
เด้อคนบ้านเฮา
อ้ายทิดเคน เข้ามาเป็ นคนขับแท็กซี่ จากร้อยเอ็ด เฮ็ดนาได้เอาไปใช้แต่หนี้ ตัดสิ นใจ
หิ้วกระเป๋ าเดินทาง มาสู ้กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ ได้เจอกันอยูร่ ้านลาบหลายที เป็ นจัง่ ใด๋ พี่โชคหมาน
บ่นอ้
คนบ้านเดียวกัน แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ รู ้วา่ เหนื่อยแค่ไหน ว่าหนักแค่ไหนบนหน
ทางสู ้ ยังมีคาปลอบโยน ยังมีคาปลอบใจ มีคาว่าซาบายดีบ่ให้กนั เสมอ เด้อคนบ้านเฮา
โอ๊ย..น้อ..นอ...คนบ้านเฮา ให้โชคให้หมาน ให้มงั่ ให้มี ให้อยูด่ ีมีแฮง อยูแ่ ดงมีฮีเด้อ
ครับพี่นอ้ ง น้องตัก๊ แตน เข้ามาเป็ นสาวโรงงานเย็บผ้า แรงที่ใช้กบั เงินที่ได้ ยังบ่เคยคุม้ ค่า นักเรี ยน
ม.ปลายจากภาคอีสาน กลายเป็ นแรงงานถูกกดราคา น้องมาซื้ อลาบ เฮาได้เว้าจา จัง่ ใด๋ อดสาเอา
ก่อนเด้อนาง
คนบ้านเดียวกัน แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ รู ้วา่ เหนื่อยแค่ไหน ว่าหนักแค่ไหนบน
หนทางสู ้ ยังมีคาปลอบโยน ยังมีคาปลอบใจ มีคาว่าซาบายดีบ่ให้กนั เสมอ เด้อคนบ้านเฮา
สำวกำดแลง
คำร้ อง/ทำนอง สุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดำ นักร้ อง : กระแต อำร์ สยำม
เป็ นสาวบ้านนอกคอกนาเรี ยนจบออกมาวุฒิการศึกษา ม.ปลาย ชีวติ ต้องดิ้นรน
ขวนขวาย พรหมลิขิตโชคชะตาพาไป หื้ อมาก๊ามาขาย เลี้ยงปากเลี้ยงตัว๋
วาสนามาเป็ นแม่ก๊ากาดแลง ขายข้าวขายแก๋ ง มีตึงผักตึงปล๋ า บ่สวยบ่งาม ดูธรรมด๊า
ธรรมดาทั้งฝุ่ น ทั้งควันดูมอมแมมนักหนา บ่ได้แต่งหน้าแต่งต๋ าใส่ เสื้ อผ้าแปง แปง
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บ่เหมือนสาวห้างเซ็นทรัล สาวโรบินสันเปิ้ นดูตนั สมัย สาวคาร์ฟูสดใสผ่อเหมือน
คุณนายไฮโซโก้เก๋ ผิวขาวผมยาวหุ่นดี สาวโลตัส บิ๊กซี ดูเซ็กซี่ กว่าไผ หนุ่ม หนุ่มมารุ มจีบมาเอาใจ๋
สาวกาดแลงหนาวใจ๋ มันเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย
หัวใจ๋ อยากมีไผสักคน ตี้ยอมตุก๊ ยอมทนมาร่ วมก๊าร่ วมขาย บ่ตอ้ งหล่อ บ่ตอ้ งรวยเต้า
ใด ขอเป็ นคนดี บ่มีจุห๊ ลอกไผ เข้ามาเป็ นกาลังใจ๋ หื้ อกับแม่ก๊ากาดแลง

บทเพลงแสดงบทบำทของผู้หญิงทำงเพศสภำวะ จำนวน 8 เพลง
ลืมน้ องแล้วกำ
คำร้ อง/ทำนอง จักรำ เวียนวิวฒ
ั น์ นักร้ อง : อำจำรียำ พรหมพฤกษ์
ลื ม ๆ น้องแล้ว ก๋ า ลื ม ก าสั ญญา ลื ม ผัก กาดจอ ลื ม แกงหน่ อไม้ซ าง ลื ม แกงจิ้ น งัว
ไส้อวั่ จิ้นหมู คัว่ บะถัว่ พู น้ าปู๋ พริ กอ่อง
ลื ม ๆ น้องแล้วก๋ า ลื ม ๆ น้องแล้วก๋ า บ่ หันปิ กมาจ๊าดเมิ น กัว๋ เป็ นสาวเคิ้น บ่าวเปิ้ น
บ่หนั มอง ตึงวันจูคอเฝ้ารอคนฮัก จิ้งจกฮ้องทัก หื อหดหู่หวั ใจ๋
หายแซบหายสอย จอยวอยเฝ้าคอยมองหา เมื่อใดเล่าหนาจะปิ กมาเคียงใกล้ ไปเมา
โฮงหนัง ไปนัง่ โฮงนวด หายเมื่อย หายปวด แล้วก่ป้ ี จาย หากลืมกาสัญญาให้ไว้ หื้ อก้างคาคอตาย
เตอะป้อจายซึงตึง
ลื ม ๆ น้องแล้วก๋ า ได้ฟั งเสี ยงซอเสี ย งซึ ง ใจ๋ บ่กึดเติ งบ้านเฮาหรื อจะใด สงกรานต์
ปี นี้ ถ้าปี้ บ่มา ผิดใจ๋ แต้วา น้องจะหาแฟนใหม่

ส้ มตำ
คำร้ อง /ทำนอง พระรำชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
นักร้ อง : สุ นำรี รำชสี มำ
ต่อไปนี้ จะเล่าถึงอาหารอร่ อย คือส้มตา กินบ่อยบ่อย รสชาติแซบดี วิธีทาก็ง่ายจะบอก
ได้ต่อไปนี้ มันเป็ นวิธี วิเศษเหลือหลาย ไปซื้ อมะละกอ ขนาดพอ เหมาะเหมาะ สับสับ เฉาะเฉาะ
ไม่ตอ้ งมากมาย ตาพริ กกับกระเทียม ยอดเยีย่ มกลิ่นไอ มะนาว น้ าปลา น้ าตาลทราย น้ าตาลปิ๊ ปถ้ามี
ปรุ งรสให้แน่หนอ ใส่ มะละกอลงไป อ้ออย่าลืมใส่ กุง้ แห้งป่ นของดี มะเขือเทศเร็ วเข้า

146
เอาถัว่ ฝักยาวใส่ เร็ วรี่ เสร็ จสรรพแล้วซิ ยกออกจากครัว กินกับข้าวเหนียว เที่ยวแจกให้ทวั่ กลิ่นหอม
ยวนยัว่ น่าน้ าลายไหล จดตาราจา ส้มตาลาวเอาตาเรามา ใครหม่าเกินอัตรา ระวังท้อง จะพัง ขอแถม
อีกนิด แล้วจะติดใจใหญ่ ไก่ยา่ งด้วยเป็ นไร อร่ อยแน่ จริ งเอย

เทพธิดำผ้ำซิ่น
คำร้ อง/ทำนอง ชลธี ธำรทอง นักร้ อง : จักรพรรณ์ อำบครบุรี
ว่างจากงาน หว่านไถ จะร้อยมาลัย ใบข้าว ห้อยคอสาวจาปา เจ้าเป็ นเทพธิดาของ
บ้านนาบ้านทุ่งนุ่งผ้าถุงไทยเดิม หน้าสวยด้วยแดดแรง แก้มแดงไม่แต่งเติม เจ้าไม่เคยเห่อเหิ ม
เติมต่อดินสอพอง
ช่างขยันการเรื อน มิแชเชื อนหน้าที่ สิ่ งที่ดีที่ควร เฝ้าถนอมออมอวล หอมหวลอวลลม
ทุ่งหนุ่มก็มุ่งหมายปอง ค่าลงก็เข้าเรื อน ฟังแม่เตือนให้ไตร่ ตรอง หากมีชายหมายปอง ระวังเจอ
ของเหลือเดน
แม่ดอกบัวที่อยูใ่ นสระ จะบานคอยพระ หรื อบานคอยเณร ถ้าบานคอยพี่ไว้พรุ่ งนี้ ตอน
เพล คอยได้ไหมคนดี
พ่อเคยพูดหลายที คิดจะมีแม่บา้ น เชื่ อโบราณดีแล หากเลือกวัวดูหางแม้นเลือกนาง
ดูแม่ นัน่ แหละแน่เข้าที บ้านเรื อนสะอาดตา พูดจาเสนาะดี ตาน้ าพริ กทุกทีเสี ยงตาถี่จนทุ่งสะเทือน

ขำดคนหุงข้ ำว
คำร้ อง/ทำนอง วสุ ห้ ำวหำญ นักร้ อง : จักรพรรณ์ อำบครบุรี
บ้า นพี่ ข าดคนหุ ง ข้า ว อยากได้เจ้า เป็ นคนช่ วยหุ ง พ่อแม่ ท่ า นแก่ ท่า นเฒ่ า ขาดคน
หุ งข้าว ที่บา้ นเลยยุง่ พี่เองก็งานนัวนุง ทุกวันพี่ยงุ่ ขาดคนปลอบใจ
คุณแม่ ท่านเคยบอกเล่า อยากได้เจ้ามาเป็ นสะใภ้ คุณพ่อ ท่านก็โอ.เค. อยากได้หลาน
นอนเปลฝากผีฝากไข้ หากได้เจ้ามาเป็ นเพื่อนตาย ลาบากเพียงใด จะไม่บ่นให้ราคาญ
มา ซิมา มา ซิมา มาซิ ขวัญตา มาเป็ นแม่บา้ น หากมีลูกชาย จะส่ งไปเรี ยนเป็ นนายทหาร
หากมีลูกสาวจะให้เรี ยนพยาบาล เมื่อเจ็บป่ วยพลันจะได้มาช่วยรักษา
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บ้านพี่ขาดคนหุ ง ข้าว อยากได้เจ้า มาช่ วยหุ งช่ วยหา พี่จะเป็ นฝ่ ายขาดทุน จะให้ใ ช้
นามสกุลโดยไม่คิดมูลค่า มารักพี่เถิดแม่ยอดชีวา มา ซิ มามาเป็ นทองแผ่นเดียวกัน

แม่ ครัวหัวไข่
คำร้ อง/ทำนอง วิทย์ มหำชน นักร้ อง : แมงปอ ชลธิชำ
บ้า นพี่ ไ ม่ มี ค นหุ ง ข้า ว อยากได้ส าว มาช่ ว ยงานครั ว มาจี บ ฉั น ล่ ะ ไม่ ผิ ด หวัง ชัว ร์
ใช่ ว่าฉันจะสวยแต่ตวั ฝี มือทาครั ว ก็ไม่น้อยหน้าใคร แต่พี่ตอ้ งเตรี ยมทาใจ เตรี ยมตัวหน้าเป็ นไข่
เมนูเด็ดทั้งหลาย ฉันมีแต่ไข่นะซี
อะไข่ตม้ ไข่เจียวไข่ดาว เอ้าเสิ ร์ฟเช้า เสิ ร์ฟเย็นเลยพี่ ไข่ต๋ ุนนะไข่เค็มไข่ยา ไข่น้ ามีให้
หม่าทั้งปี ไข่ลูกเขย ไข่พะโล้ก็มี ฝี มือฉันนี้ อร่ อยสิ้ นดี เหลือรับประทาน
แม่ครัวหัวไข่ แม่ครัวหัวไข่ ยินดีเป็ นแฟนพี่ชาย ถ้าพี่กินล่ะไข่ได้ทุกวัน แม่ครัวหัวไข่
แม่ครัวหัวไข่ แกงส้มล่ะต้มยาวุน่ วาย ทามาทาไป อ่ะเจียวไข่ละกัน
ไฟไหม้หน้าดาหัวยุง่ ไม่สะดุง้ ซักหน่อยเลยฉัน ควงตะหลิว ล่ะเข้าครัวทุกวัน ถ้าแม่
ช้อยได้ชิมไข่ฉนั ต้องให้รางวัล ไข่เลิศรสโอชา อยากกินไข่ไหนบอกมา ทาเป็ นทุกไข่เลยหละ
ยกเว้นไข่เยีย่ วม้า ยังหัดทาไม่เป็ นดี
สำวลูกทุ่ง
คำร้ อง/ทำนอง วิทย์ มหำชน นักร้ อง : แมงปอ ชลธิชำ
สาวลูกทุ่งนุ่งกางเกงยีนส์ เสื้ อยืดเอววิงปาดสะดือกินลม หน้าตากาพร้าความงาม
ก็เลยโชว์ความอ้อนแอ้นให้ชม แต่งตัวตามยุคนิยม แต่ยงั รักสังคมโบราณบ้านนา
นึกแล้วย้านจักงานคาใด ก็แห่กนั ไปช่วยเป็ นแรงแถวหน้า เป็ นมือสอดน้ าทาครัว
ตอนรับให้ทวั่ แขกไปไทยมา เมื่อมีเพลงโจ๊ก 3 ช่า ก็ช่วยออกมาเต้นระบาลูกทุ่ง
โฮ รัน รัน เร ฮิ โฮ รัน รัน เร ฮิ โอ รัน เร ฮิ ฮิ ฮู รัน เร ฮิ รัน เร ฮิ รัน เร ฮิ
ฮือ รัน รัน รัน รา รัน รัน รัน รา รัน รัน รัน รา ฮือ รัน รัน รัน รา รัน รัน รัน รา รัน รัน รัน รา
รัน รัน รัน รา
รักสนุกแต่ไม่ทุกข์อะไร ก็เรื่ องผูช้ ายฉันไม่ได้ไปยุง่ จะมองก็มองนิดหน่อย หัวใจ
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ไม่ค่อยอยากไปสิ งสุ ง กลัวชายเกเรเกตุง มาหลอกรักชักจุงแล้วทาให้เคว้ง
เรื่ องเนื้ อ คู่ ไ ม่ รู้ ไ ม่ ช้ ี ถ้ า หากจะมี เ ดี ย วก็ มี ม าเอง ท างานช่ ว ยแม่ แ ละพี่ ใ ห้ ดี ก็ พ อ
โสดก็ไม่เซ็ง อยูไ่ ปด้วยใจครื้ นเครง เป็ นตัวฉันเองแบบลูกทุ่งลูกทุ่ง

คอยรักหนุ่มตังเก
คำร้ อง/ทำนอง วิทย์ มหำชน นักร้ อง : แมงปอ ชลธิชำ
ฮุนเล ฮุนเล พ่อหนุ่มตังเก รวนเรหนักหนา พี่เคยสัญญาจะขึ้นฝั่งมา หาบนเดือนนี้
น้องคอยตั้งตา เรื ออวนกลับมา เทียบท่ามากมี ลานั้นลานี้ ก็ไม่มีพี่ ที่ สะพานปลา
ฮุนเล ฮุนเล หรื อหลงสเน่ห์ สาวมลายู ขึ้นฝั่งขุดรู แอบกินแอบอยู่ กับเขานัน่ หนา
เลยทิ้งสาวไทย ให้ตอ้ งร้องไห้นงั่ นับเวลา เห็นคนอื่นเขามา ควงคู่แฟนพากินข้าวดูหนัง
พี่เบื่อกินปลา น้องก็หา หมูไก่ไว้รอ เลียงผัดสะตอ แกงเหลือง พื้นเมืองหลายอย่าง
แต่พี่ไม่มากินของที่วา่ น้องสุ ดภวังค์ ทุกวันต้องนัง่ ค้อนตาจากฝั่ง มองเสากระโดง
ฮุนเล ฮุนเล คอยหนุ่มตังเก ไขว้เขวใจเพลีย กลัวสาวมาเลเซีย พลอดรักคลอเคลีย
เลยลืมน้องลง ฝากข่าวเรื อปลา เที่ยวหลังกลับมา ขึ้นฝั่งกี่โมง ช่วยตามพ่อโฉมยง แฟนฉัน
กลับบ้านด้วยหนา

อ้อร้ อพองำม
คำร้ อง/ทำนอง วิทย์ มหำชน นักร้ อง : แมงปอ ชลธิชำ
อ้อร้อพองาม ตามด้วยความจริ งใจ ถ้ารับรักใครอย่ากลัวใจรวนเร อ้อร้อพอดี ดูแล้ว
มีเสน่ห์ สาวลูกทะเล แค่อยากจะเท่ห์นิดหน่อย
สวยธรรมชาติ ไม่ตอ้ งวาดเติมแต่ง เรื่ องต้มยาทาแกง ใครก็ชมว่าหรอย งานบ้าน
งานเรื อน มีบกพร่ องนิ ดหน่อย ปรับปรุ งเล็กน้อย ค่อย ๆ ดีไปเอง
ดัดจริ ตนิด ๆ ก็แลดี พ่อไม่ตีเพราะว่าพ่อนักเลง หวงลูกสาวจนบ่าว ๆ เขาเกรง
ถ้าพี่ข่มเหง หัวใจน้องจะฟ้องพ่อ
อ้อร้อนิดเดียว เวลาเที่ยวนอกบ้าน มัวทาแต่งาน จนมีคานมารอ ช้าไปกว่านี้ ไม่มีหลาน
ให้พอ่ รู ้ตวั ว่าหล่อ ติดต่อพ่อขอเ
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บทเพลงแสดงบทบำทของผู้หญิงในฐำนะภรรยำ จำนวน 6 เพลง
แม่ ศรีเรื อน
คำร้ อง/ทำนอง ไพบูลย์ บุตรขัน นักร้ อง : ดำรง วงศ์ ทอง
แม่ศรี เอย แม่ศรี เรื อน น้องเป็ นทั้งเพื่อน และเมียที่รักบูชา ยามผัวกลับจากงาน คืนสู่
บ้านเคหาเหย้าเรื อนงามตา เหนื่อยมาหาคลายอาทร
แม่ ศ รี เ อย แม่ ศ รี น วล น้องดี ค รบถ้ว นสิ่ ง ควรผู ห้ ญิ ง สั ง วร ปรนนิ บ ตั ิ ผ วั ดี โดยไม่ มี
แง่งอน เรื่ องกินหลับนอน ไม่เคยเดือดร้อนอะไร
สมเป็ นยอดหญิ ง มิ่ งมิ ตรเมี ย ดี เทิ ดทู นเป็ นศรี แห่ งกัลยาณี ไ ด้ ร้ อยชู ้หรื อจะสู ้ เมี ยรั ก
ร่ วมใจ แม่ศรี ทรามวัย พี่รักจิตใจเธอจริ ง
แม่ศรี เอย แม่ศรี ใจ สิ นทรัพย์นบั ได้เก็บออมเผื่อไว้ดียงิ่ ยามเมื่อยากอับจนทนร่ วมอยู่
แอบอิง ไม่เคยทอดทิ้ง กอดคอร่ วมทุกข์กนั ไป

ไม่ ใช่ นำงฟ้ ำแต่ อยำกพำพีข่ นึ้ สวรรค์
คำร้ อง/ทำนอง หนู มิเตอร์ นักร้ อง : บิว กัลยำณี
เหนื่ อยหม้ายพี่บ่าว ตรากตราทางานทุกวัน เหงื่อไหลโทรมกายอย่างนั้น น้องรู ้พี่ทา
เพื่อใคร นกกลับคืนรัง ตกเย็นน้องนัง่ อยูห่ วั บันได แกงถุงซื้ อรอพี่ชาย กลับมากินพร้อมหน้า
พร้อมตา
กวาดถูรู้งาน ห้องหอดูแลให้ดี อาบน้ าทาแป้ งแค่น้ ี โลชัน่ ไม่มีหรอกหนา ไม่ได้เสริ ม
สวย หน้าตาผมเผ้าก็ตามประสา ไม่เคยช็อปปิ้ งเสื้ อผ้า ที่วา่ แพง แพงไม่เคยมีใช้
ไม่ใช่นางฟ้า แต่อยากพาพี่ข้ ึนสวรรค์ สองใจบินไปด้วยกัน ไม่วา่ สวรรค์จะอยูห่ นใด
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ห้องเช่าน้อย น้อย จะล่องลอยด้วยรักจากใจ เสื่ อผืนและหมอนสองใบ ไม่วา่ ที่ไหนก็เป็ นวิมาน
น้องเองไม่มี สิ่ งใดตอบแทนพี่ชาย ยามนี้มีเพียงกายใจ ไออุ่นนี้ รอพี่ที่บา้ น ด้วยปี กแห่ง
รักถักทอฝันไกลให้กนั และกัน ลมหนาวและดาวนับพัน คือสวรรค์ของคนเดินดิน

กำลังใจในแววตำ
คำร้ อง/ทำนอง สลำ คุณวุฒิ นักร้ อง : ไมค์ ภิรมย์พร
ดึงคาว่าสู ้ที่ซ่อนอยูใ่ นแววตาน้อง มาเก็บเป็ นทุนสารอง ประคองหัวใจยามหม่น ผูช้ าย
มือเปล่า บังอาจดึงเจ้ามาร่ วมทางจน หันไปสบตาทุกหน เมื่อใจโดนปั ญหารุ มเร้า
เส้นทางทุกก้าว มีเรื่ องเศร้าป่ วนใจสะท้าน ความจนจู่โจมทุกวัน ทางฝันหมุนวนที่เก่า
เสี ยความเชื่อมัน่ เจอะทางตันใจสัน่ ทุกคราว สิ่ งเดียวที่ช่วยบรรเทาคือเจ้าผูย้ นื ข้างกาย
คอยเสิ ร์ฟน้ าใจ ให้พี่ดื่มทางสายตา กี่ครั้งผิดหวังกลับมา แววตาน้องยังยิม้ ให้
มองตาทุกครั้ง ก็เห็นคาว่าสู ้ต่อไป ทาหน้าที่แฟนไม่หน่าย ฉุ ดใจให้ลืมความล้า
เก็บคาว่าสู ้ที่ซ่อนอยูใ่ นแววตาน้อง มาช่วยลบเงาความหมองประคองสองเราฟันฝ่ า
ต้นทุนวันใหม่คือแรงใจจากหวานแววตา เย็นนี้เมื่อพี่กลับมาขอวอนสายตาน้องอย่าเปลี่ยนแวว

ยำใจคนจน
คำร้ อง/ทำนอง สลำ คุณวุฒิ นักร้ อง : ไมค์ ภิรมย์พร
เหนื่ อยไหมคนดี มี พี่ เป็ นแฟน ครองรั ก บนความขาดแคลน ยากแค้นพี่ ก ลัวเธอท้อ
เราเริ่ มจากศูนย์ลงทุนด้วยความไม่พอ ความหวังเทียวพังเทียวก่อประคองกันสู ้เรื่ อยมา
บนเส้นทางเดินขาดเขินประจา ชีวติ คลื่นลมกระหน่ าอาจทาให้ใจพี่หล้า บางครั้งบางที
ที่พี่ก็สร้างปั ญหา ทาให้เธอมีน้ าตาต้องทนพี่มาเสมอ
เก๋ งไม่มีขบั ปิ คอัพก็ไม่มีขี่ เห็นแฟนคนอื่นได้ดีพี่น้ ียงิ่ สงสารเธอ จมอยูก่ บั พี่ท้ งั ที่ไร้สิ่ง
ปรนเปรอ รู ้ไหมว่ารอยยิม้ เธอช่วยให้ใจพี่มีหวัง
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พี่ขอขอบคุณที่นอ้ งมีใจ ก่อนนี้ถา้ พี่ผดิ ไปต้องขออภัยใจนาง ยิม้ เถิดคนดีวนั นี้เริ่ ม
มองเห็นทาง จับมือลุกเดินเคียงข้างเราจะสร้างพรุ่ งนี้ดว้ ยกัน

กอดคนนอกใจ
คำร้ อง/ทำนอง สลำ คุณวุฒิ นักร้ อง : ศิริพร อำไพพงษ์
บ่ได้โดนหลอกแต่ถูกนอกใจ ถึงจับบ่ได้แต่ใจมันรู ้ ไปแอบมีใครเป็ นกิ๊กเป็ นชู ้
ที่นอกประตูหวั ใจฮักเฮา
ซุ กซ่อนความเศร้าข่มใจหนาวเหน็บ กลืนก้อนความเจ็บเก็บความปวดร้าว ต้องฝึ ก
ใจเย็น ต้องเป็ นแสงดาว อาบใจแฟนเรา ยามที่เขามองดู
ทั้งที่รู้สึกได้ตลอด ว่านอนกอดคนที่นอกใจ ถึงจะช้ าแทบเป็ นแทบตาย ยังอยากให้รัก
ยังอยูโ่ กหกใจตน..โอ..โฮะ..โอย หลอกคนที่รู้วา่ ชีวติ คู่ สองเรายังสุ ขล้น
คนนี้ไงเล่าที่เราเลือกเอง ทั้งดีท้ งั เก่งโหวตให้ท่วมท้น มันเจ็บเหลือเกิน ยับเยิน
เหลือทน ต้องนอนกอดคน ที่นอกใจเราทุกคืน

ขอทำเพื่ออ้ำย
คำร้ อง/ทำนอง สลำ คุณวุฒิ นักร้ อง : ศิริพร อำไพพงษ์
คนฮักนอกใจถามว่าใครบ่เสี ยใจบ้าง เจ็บอีหยังสิ เท่าทนฟังคนนินทาแฟน แต่ที่ยงั นิ่ง
เพราะมีสิ่งหนึ่งอยูเ่ หนือความแค้น คือฮักที่ยงั ฝังแน่นต่ออ้ายบอกใจให้ทน
รั บ ใครอี ก คนเก็ บ ไว้บ นห้องลับ ใจอ้า ย ถึ ง จับ บ่ ไ ด้ก็ รู้สึ ก ได้ก ลุ ้ม ใจกัง วล ท าให้รู้ว่า
หน้าที่ของแฟนอีกข้อคือทน น้ าตาแทบมีเลือดปนเจ็บต้องทนกลืนความเสี ยใจ
ขอทาเพื่ออ้ายบอกใจฝึ กช้ าให้ชิน สิ บ่ได้ยนิ ถึงผูค้ นนินทาแค่ไหน บ่อยากให้เห็นก็สิบ่
เห็นที่อา้ ยเป็ นไป จะใช้คาว่าฮักอ้ายอธิ บายกับทุกคาถาม
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ใครเขาประณามหมิ่นและหยามว่าโง่ก็ช่าง เจ็บกี่ครั้งสิ ยงั รักษาฮักเฮาให้งาม ท่องความ
ดีอา้ ย ห่อฮักเคยให้ห่มใจทุกยาม รับมาร้อยเจ็บพันช้ าถือว่าได้ทาช้ าแทนคุณใจ

บทเพลงแสดงบทบำทของผู้หญิงในฐำนะแม่ จำนวน 5 เพลง
รักแท้คือแม่ เรำ
คำร้ อง/ทำนอง สุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดำ นักร้ อง : ฝน ธนสุ นทร
เมื่ออยูใ่ นท้องของแม่เรา แม่ทุกข์แม่เศร้า แม่เฝ้าระวังเหลือหลาย เผ็ดหวาน มันเปรี้ ยว
แม่เคี้ยวแล้วยังต้องคาย กลัวเผ็ดจะไปทาลาย ทาร้ายสายเลือดในครรภ์
ลูกเกิดมาแล้วเหมือนแก้วใจ เลือดริ้ น ยุงไต่ แม่ปัด แม่ไกว แม่กนั ประแป้ งจนทัว่
เพราะกลัวว่าลูกจะคัน ม่เฝ้าเต็มคืนเต็มวัน บุญคุณนั้นแม่ไม่เคยทวง
ย่างสู่ วยั เรี ยน แม่เพียรหาเงินส่ งให้ บางทีน้ นั เงินที่ได้ จากเหงื่อไคลและน้ าตาร่ วง ผิด
ถูกชัว่ ดี แม่ช้ ีให้รู้ท้ งั ปวง โตแล้วแม่ยงั ต้องห่วง เฝ้าหวงลูกดัง่ ชีวี
นี่คือรักแท้คือแม่เรา จะหาใดเล่าเทียบเท่าบุญคุณแม่น้ ี แม่ควรพักผ่อน นัง่ ๆ นอน ๆ
เสี ยที จะตอบแทนคุณที่มี อย่างพอเพียงหาเลี้ยงแม่เอง

แด่ แม่
คำร้ อง/ทำนอง พยัต ภูวชิ ั ย นักร้ อง : จักรพรรณ์ อำบครบุรี
แม่มีพระคุณอุ่นในหัวใจ โลกนี้ไม่มีแล้วใคร เหมือนดังแม่ ความรักใครไหนที่วา่ แน่
ยังไม่เที่ยงแท้ รักของแม่เสมือนทอง
แม่มีน้ าใจใหญ่เกินนที เปี่ ยมขลัง ด้วยความหวังดีลน้ เต็มห้อง อันทุกข์ภยั ไหนจะมา
ต้อง ทรวงแม่ก้ นั ผอง ทุกข์ภยั มิให้บีฑา
แผ่นดิน ยังมีถึงที่สิ้นสุ ด มหาสมุทร ยังมีฝั่งกักขังคงคา อันพระคุณแม่ ประดุจดังห้วง
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เวหา ไม่มีขอบฟ้าเขตสวรรค์ กั้นรักจากแม่
แม่คือพระพรหม อุดมพระคุณ เสมือนร่ มโพธิ์ ค้ าจุน หนุ นนาเผื่อแผ่ คุณของใครไหน
เกินคุณแม่ บริ สุทธิ์ เที่ยงแท้ รักแม่ตอ้ งกตัญญู

ปริญญำลูกแม่ ค้ำ
คำร้ อง/ทำนอง สนชั ย สมบูรณ์ นักร้ อง : ศิริพร อำไพพงษ์
แม่ยอมลาบากเพราะอยากให้ลูกสบาย เหนื่อยกายเหนื่ อยใจไม่ยอมพ่ายต่อโชคชะตา
นอนดึกตื่นเช้ากลางวันเอาใจลูกค้า เรี ยนน้อยแรงด้อยราคา อาชีพแม่คา้ ก็ตอ้ งจาทน
สู ้ไปไม่บ่นอดทนเพื่อลูกเรื่ อยมา แม่อยากเห็นใบปริ ญญาที่แลกมาจากเหงื่อคนจน
เห็นลูกสู ้แท้ ใจแม่ก็สุขเหลือล้น ไม่ยอมให้ลูกอายคน สู ้ทนหาเงินส่ งเรี ยน
สิ้ นเดือนเหมือนดัง่ กับแม่สิ้นใจ บางคราวไม่พอใช้จ่ายยืมเงินรายวันหมุนเวียน
แลกด้วยน้ าตาจึงได้เงินมาเป็ นค่าเรี ยน หวังว่าลูกคงพากเพียรสมกับที่แม่ต้ งั ตา
แม่คอยสานต่อนับตั้งแต่พ่อเจ้าจากไป ลูกอย่าน้อยใจมุ่งมัน่ ไปอย่าแคร์ ปัญหา
อาจมีบางครั้งเหนื่อยใจกับความเหว่วา้ แม่คอยหอมใบปริ ญญาที่ลูกแม่คา้ คนนี้ทาได้

สองครั้งทีแ่ ม่ ร้องไห้
คำร้ อง/ทำนอง สมชำย ตรุ พิมำย นักร้ อง : เกษม คมสั นต์
วันพ่อสิ้ นใจ น้ าตาของแม่ไหลหลัง่ อาบแก้มเป็ นทาง ร่ วงใส่ ลูกในอ้อมแขน นับจาก
วันนั้น แม้ทุกข์รุมเร้าหมื่นแสน ใจแม่ไม่เคยคลอนแคลน น้ าตาไม่ไหลอีกเลย
แม่พาหยัดยืน ฝ่ าวันคืนด้วยใจแกร่ ง หน้าฝนหน้าแล้ง แม่สู้ไม่มีอยูเ่ ฉย ฝนตกทานา
แลงมาไม่เคยพักเลย ทากับข้าวขนมนมเนย หาบขายส่ งลูกชายเรี ยน
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กี่หยดเหงื่อไหล จึงได้ค่าเทอมจากนา กี่แดดกี่ฝนแม่ฝ่า ลูกจึงได้มาอ่านเขียน ยามที่
ลูกท้อ ภาพแม่ยนื่ เงินคือเทียน ส่ องทางให้ลูกพากเพียร เหมือนที่แม่พาสู ้มา
กี่พนั ปั ญหา เข้ามาเหมือนจงใจแกล้ง แม่ยงั เข้มแข็ง ไม่เคยท้อเลยสักครา จนถึงวันนี้
ลูกจึงเพิ่งเห็นน้ าตา ไหลรดชุ ดครุ ยชุ่มบ่าวันรับปริ ญญาลูกชาย

ควำมฝันของแม่
คำร้ อง/ทำนอง สลำ คุณวุฒิ
นักร้ อง : ไมค์ ภิรมย์พร
คาสอนของแม่คอยเตือนในใจ เกิดมาเป็ นลูกผูช้ าย อย่าหวัน่ ไหวใจต้องอดทน หนทาง
ลาบาก อุปสรรคมากมายท่วมท้น วัดใจต่อสู ้ความจน ให้หลุดพ้นสมเป็ นลูกชาย
เพื่อวันข้างหน้ายังมีความหวัง แม่คือผูใ้ ห้พลัง ลูกปลูกฝังคุณงามในใจ แม้งานจะหนัก
เหงื่อกี่หยดรดมาท่วมกาย แหงนมองรู ปแม่เติมไฟ จุดประกายให้มีพลัง
เก็บหอมออมอด เพื่อปลดหนี้สินรุ งรัง ลูกแม่สู้งานไม่ย้งั สร้างความฝันให้ถึงปลายทาง
ฟ้ารุ่ งวันใหม่ บดบังความยากไร้เลือนราง ลูกคงยังพอมีหวัง หากฟ้ายังให้ความปรานี
ความฝันของแม่คอยเตือนเสมอ สิ่ งเดียวที่แม่อยากเจอ เพียงอยากเห็นลูกเป็ นคนดี
แก้วแหวนเงินทอง นามากองทัว่ พื้นปฐพี ทรัพย์สินนอกกายเรานี้ ใช่สิ่งที่แม่น้ ีตอ้ งการ
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ภำคผนวก ค
ประวัติผ้ ปู ระพันธ์ เพลง

ปิ กขามาจ๊าดเมินขาดคกัข๋ วเป็ นสาวเคบ

156

ประวัติผู้ประพันธ์ เพลง
1. สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำ เจ้ ำฟ้ ำมหำจักรีสิรินธร รัฐสี มำคุณำกรปิ ยชำติ
สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเป็ นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็ น พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เสด็ จ พระราชสมภพเมื่ อ วัน เสาร์ ที่ 2 เมษายน
พุทธศักราช 2498 ณ พระที่นงั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิ รินธรเทพรัตนสุ ดา กิตกวัฒนาดุลโสภาคย์
กำรศึกษำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพุทธศักราช 2520 ทรงสมัครเข้าศึกษา
ต่อระดับมหาบัณฑิ ต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้ อมกันทั้งสองแห่ ง
ทรงส าเร็ จการศึก ษาศิ ล ปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาจารึ กภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในปี การศึกษา 2522 หลังจากนั้นทรงสาเร็ จการศึกษา อักษรศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาบาลี-สันสกฤต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2524 ต่อมาด้วยความสนพระทัย
งานด้านการพัฒนา โดยอาศัยหลักวิชาการศึกษา หรื อการเรี ยนรู ้เป็ นแกน จึงทรงสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ทรงสาเร็ จการศึกษา และรับพระราชทาน
ปริ ญญาการศึกษาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร ในปี การศึกษา 2529
กำรเข้ ำ สู่ วงกำรนั ก ประพันธ์ เพลง สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีพระปรี ชาสามารถทางด้านดนตรี ไทยเป็ นเลิ ศ ตั้งแต่ยงั ทรงพระเยาว์ ทรงเริ่ มหัด
ดนตรี ไทยขณะทรงศึ กษาอยู่ช้ ันมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยทรงเลื อกหัดซอด้วงเป็ นเครื่ องดนตรี ไทย
ชิ้นแรก จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฝึ กฝน และหัดเล่นดนตรี
ไทยอี กหลายชิ้ น ไม่ ว่าจะเป็ น ซออู ้ จะเข้ ขลุ่ ย ระนาดเอ รวมถึ ง ทรงขับร้ องเพลงไทยเดิ ม และ
ประพันธ์เพลงไทยเดิมไว้ไม่นอ้ ยเลย
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ก่อนที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะตัดสิ นพระทัยเลือก
ฝึ กดนตรี ไทยนั้น เป็ นช่วงเวลาที่เพลงไทยประเภทลูกทุ่งกาลังเฟื่ องฟูป็นที่นิยม พระองค์ทรงติดตาม
ฟัง และโปรดเป็ นอันมาก
สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงพระราชนิ พ นธ์ เ พลง
“ส้มตา” ทั้งเนื้อร้องและทานอง ในปี พ.ศ.2513 โดยมีอาจารย์ประยงค์ ชื่นเย็น เป็ นผูเ้ รี ยบเรี ยงดนตรี
บรรเลงครั้งแรกโดยวง อ.ส.วันศุ กร์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
ขับร้ องด้วยพระองค์เอง ต่อมามี ผูข้ อพระราชทานนาเพลงนี้ ไปประกอบภาพยนตร์ เรื่ อง “ส้มตา”
และถูกอัญเชิญนามาขับร้องใหม่ จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
1. บุปผา สายชล นาเพลงพระราชนิพนธ์“ส้มตา”มาขับร้องประกอบภาพยนตร์
เรื่ อง “ส้มตา” ในปี 2516
2. พุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชิ นีเพลงลูกทุ่งไทย นาเพลงพระราชนิ พนธ์ “ส้มตา”
มาขับร้อง ในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2534
3. สุ นารี ราชสี มา นาเพลงพระราชนิพนธ์ “ส้มตา” มาขับร้องบันทึกเสี ยงใหม่
ในปี 2550
ต่อมาทรงพระราชนิ พนธ์ตามที่มีผขู ้ อพระราชทาน ได้แก่ เพลงเต่ากินผักบุง้ เพลง
พญาโศก เพลงลมพัดชายเขา เพลงกล่อมนารี และสร้อยเพลง ทรงพระราชนิ พนธ์ พระราชทานเป็ น
เพลงกล่อมสอนเด็ก คือ เพลงเต่าเห่
แนวคิ ด ในกำรประพั น ธ์ เ พลง บทเพลงพระราชนิ พ นธ์ ข องสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุม ารี มีแนวคิ ดในการประพันธ์ เพลง “ส้ มตา” ได้ส ะท้อนแนวคิ ด
ในเรื่ องของอาหารที่ หารั บ ประทานได้ง่า ย ประกอบด้วยเครื่ องปรุ ง หลายชนิ ด มี วิธีก ารทาเป็ น
ขั้นตอน ให้ความสาคัญกับอาหารพื้นบ้านของภาคอีสาน ซึ่ งเป็ นอาหารประจาชาติไทย และยังเป็ น
รายการอาหารที่ข้ ึนชื่อในระดับโลกอีกด้วย
2. จิตรกร บัวเนียม เกิดที่จงั หวัดเพชรบุรี พ่อแม่เป็ นชาวนา เริ่ มเล่นดนตรี ครั้งแรก
โดยการสมัครเป็ นนักดนตรี ของโรงเรี ยนตาแหน่งทรัมเป็ ต จากนั้นเปลี่ยนมาเป็ นแอ๊คคอร์ เดี้ยน
กำรศึ ก ษำ จบการศึ ก ษาชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 จึ ง มุ่ ง หน้า เข้า กรุ ง เทพมหานคร
โดยมุ่งหวังที่จะเรี ยนวิทยาลัยเพาะช่ าง ในสาขาศิ ลปะ แต่ชีวิตต้องเลิ กล้มไป เพราะความไม่เป็ น
ธรรมในสังคม จึงต้องกลับบ้านนอก และเป็ นจุดเริ่ มต้นของจิตรกร บัวเนียม ในอาชีพนักดนตรี
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง เริ่ มจากการสมัครเป็ นนักดนตรี ประจาวง ของ
ครู สุรพล สมบัติเจริ ญ และได้มีการทดสอบความสามารถ เป็ นที่ชื่นชมของครู สุรพล และนักดนตรี
รุ่ น พี่ จึ ง ได้ชัก ชวนให้ เ ข้า วงดนตรี จนกระทั่ง ครู สุ ร พลจากไป หลัง จากนั้น จิ ตรกร บัว เนี ย ม
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ได้ตระเวนเดิ นสายแสดงดนตรี ไปทัว่ ประเทศ จึงคิดยากทางานประจา จึงเริ่ มทางานเป็ นพนักงาน
ธนาคาร อยู่ที่ ธนาคารกรุ งเทพ สาขาสะพานควาย หลัง จากนั้น จิ ตรกร บัวเนี ยม ได้ล าออกจาก
พนักงานธนาคาร และกลับมาสู เส้นทางดนตรี โดยมีอาจารย์มนต์ เมืองเหนื อ เป็ นผูผ้ ลักดัน และ
มอบหมายงานในด้านการเรี ยบเรี ยงดนตรี ให้กบั ศิลปิ นเพลงลูกทุ่งที่โด่งดังในขณะนั้น คือ ศรเพชร
ศรสุ พรรณ และ สายัณห์ สัญญา บทเพลงที่ได้รับความนิ ยม ได้แก่ เพลงใจจะขาด และเพลงหลง
แก้มแดง ของศรเพชร ศรสุ พรรณ เพลงเกลียดห้องเบอร์ ห้า และสาวสองเมือง ขับร้องโดย สายัณห์
สัญญา
ผลงำนเพลง จิตรกร บัวเนี ยม มีผลงานเพลงออกมามากมาย โดยบทเพลงแรก
ในชีวิตคือ “ชาติเดียว รักเดียว” โดยมีกอ้ งไพร ลูกเพชร เป็ นผูข้ บั ร้อง เพลง “ขอโทษที” และ “คนดี
ของแม่” เป็ นอีก 2 บทเพลง ที่ส่งให้ชื่อเสี ยง ศรี ไพร ลูกราชบุรี เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
นอกจากนี้ ยงั มีผลงานออกมามากมาย เช่ นบทเพลง “ ที่รักเรารักกันไม่ได้ รอวัน
เธอใจเดียว และสุ ดท้ายที่กรุ งทพฯ” ซึ่ งอายุของเพลงเหล่านี้ ผา่ นกาลเวลามากว่า 30 ปี แล้ว แต่ยงั เป็ น
ที่นิยมในปั จจุบนั และนักร้องรุ่ นใหม่ ได้นาไปบันทึกเสี ยงใหม่ โดยเฉพาะบทเพลง “ที่รักเรารักกัน
ไม่ได้” มีนกั ร้องนาไปขับร้องและบันทึกเสี ยงใหม่ มากถึง 16 ครั้ง
ผลงำนทีไ่ ด้ รับ จิตรกร บัวเนียม ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลแผ่นเสี ยงทองคาพระราชทาน ปี 2523
2. รางวัลเพลงยอดเยีย่ มกึ่งศตวรรษ ครั้งที่ 1 ปี 2532
3. รางวัลเพลงยอดเยีย่ มกึ่งศตวรรษ ครั้งที่ 2 ปี 2534
4. รางวัลเข็มพระราชทาน ปี 2537
5. รางวัลตุก๊ ตาทองพระราชทาน ปี 2538
6. รางวัลพิฆเนศร์ทองพระราชทาน ปี 2541
แนวคิด โดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง จิตรกร บัวเนี ยม ประพันธ์ เพลงให้กบั
นักร้อง โดยเลือกดูบุคลิกภาพ รู ปร่ างหน้าตา และน้ าเสี ยง เพื่อนาไปร้ องเป็ นการถ่ายทอดอารมณ์
ความรู ้สึก ให้ความสุ ขกับผูฟ้ ัง และผูช้ ื่นชอบบทเพลงลูกทุ่ง บทเพลงจากการประพันธ์ของ จิตรกร
บัวเนียม มีแนวคิดโดยรวมในเรื่ องของความรัก ที่มีท้ งั สมหวังและผิดหวัง
3. จักรำ เวียนวิวฒ
ั น์
กำรเข้ ำ สู่ ว งกำรนั ก ประพันธ์ เพลง มี อาชี พ เป็ นนัก ดนตรี แล้วผันตัวเองมาเป็ น
ผูป้ ระพันธ์เพลง โดยเป็ นผูอ้ ยูเ่ บื้องหลัง
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แนวคิดในกำรประพันธ์ เพลง จักรา เวียนวิวฒั น์ มีแนวคิดในการประพันธ์เพลง
โดยได้มองรอบตัวเอง และมองสิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นในยุค ปั จจุ บนั บทเพลงได้สะท้อนแนวคิดในเรื่ อง
ผูห้ ญิงที่เข้มแข็ง รักศักดิ์ศรี และไม่ยอมใคร
4. ชลธี ธำรทอง มีชื่อจริ งว่า สมนึ ก ทองมา เกิ ดที่จงั หวัดชลบุรี ครอบครัวมีอาชี พ
รับจ้างทัว่ ไป
กำรศึ ก ษำ จบชั้นมัธ ยมศึ ก ษาจากโรงเรี ย นประชาสงเคราะห์ อ าเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง ชลธี ธารทอง เคยผ่านงานมาหลากหลาย อาทิ
ทานา ทาไร่ ขุดดิ นเผาถ่ าน ช่ างไม้ ก่ อสร้ าง นักมวย ลิเก นักพากย์หนัง หางเครื่ อง กรรมกร และ
นักร้ อง ชลธี ธารทอง สนใจการร้ องเพลงลู กทุ่งมาตั้งแต่เล็ก และเคยเป็ นนักร้ องเพลงเชี ยร์ ราวง
ของวงดาวทอง ต่อมาสมัครเข้าเป็ นนักร้องในวงดนตรี ของ สุ รพล สมบัติเจริ ญ ราชาเพลงลูกทุ่งไทย
และได้ข้ ึนเวทีในวันที่สมัคร แต่เนื่องจากไม่มีที่พกั ในกรุ งเทพฯ ต้องเดินทางกลับ ราชบุรี
จากนั้นมีผชู ้ กั ชวนให้มาอยูว่ งลิเก และพากษ์หนัง ก่อนจะบวช หลังจากสึ กมาเป็ น
หางเครื่ องอยูก่ บั วงเทียนชัย สมญาประเสริ ฐ ที่มีนกั ร้องดังอย่าง ผ่องศรี วรนุ ช ซึ่ งเป็ นภรรยารวมอยู่
ด้วย ต่ อมาได้ส มัค รประกวดร้ องเพลงที่ จดั โดย วงรวมดาวกระจาย ของครู ส าเนี ย ง ม่ วงทอง
โดยใช้เพลงที่เขาประพันธ์ข้ ึนเอง ซึ่ งเขาก็ชนะ และครู สาเนี ยงรับให้มาอยูร่ ่ วมคณะ ครู สาเนี ยงเป็ น
คนตั้งชื่อให้วา่ ชลธี ธารทอง เพราะเป็ นคนเมืองชลบุรี
ระหว่า งที่ อยู่ว งรวมดาวกระจายนี้ เ องที่ เพลง “พอหรื อยัง ” ของชลธี ถู ก ศรคี รี
ศรี ประจวบ นาไปร้องจนประสบความสาเร็ จ แต่ไม่มีใครเชื่ อว่า ชลธี เป้ นผูป้ ระพันธ์เพลงนี้ เพราะ
เพลงนี้ เกิ ดขึ้นหลังจากที่เขาไปหลงรักสาวร่ วมคณะรวมดาวกระจาย และก็อกหัก เลยแต่งเพลงนี้
นามาร้ องแก้กลุ ้ม พอดี มีนักร้ องชายในวงอี กคนเกิ ดชอบ ก็มาขอนาไปร้ องบนเวที ต่อมานักร้ อง
คนนั้นถูกไล่ออก และได้ไปอยูก่ บั วงศรคีรี
ต่อมาชลธี ถู กไล่ออกจากวงรวมดาวกระจาย ในข้อกล่าวหาดังแล้วแยกวง ซึ่ งไม่
เป็ นความจริ ง จากนั้นมีนายทุนออกเงินตั้งวงให้ ชื่อวง “สุ รพัฒน์” แต่ก็ไปไม่รอด ขณะที่เพลงของ
เขาก็ ข ายไม่ ค่ อยได้ เพราะคนไม่ รู้จกั ชื่ อเสี ย ง พอดี ศ รคี รีม าขอให้ช่ วยประพันธ์ เพลงให้ แต่ พ อ
ประพันธ์ เพลงนั้น เสร็ จ ศรคี รี ก็ ม าประสบอุ บ ัติเ หตุ เสี ย ชี วิต เสี ย ก่ อ น ชลธี จึ ง ตัดสิ นใจหันหลัง
ให้วงการเพลง และนาครอบครัวไปช่วยพ่อตาแม่ยายทาไร่ ขา้ วโพดที่ “แก่งเสื อเต้น” แต่ก่อนจะไป
จากกรุ งเทพ ฯ ชลธี บงั เอิญไปพบกับเด็กล้างรถที่ปั๊มน้ ามันแห่งหนึ่ ง ซึ่ งมีเสี ยงถูกใจ จึงได้มอบเพลง
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2 เพลง ที่ คิ ดจะให้ศ รคี รีก บั เด็ ก คนนั้นไปโดยไม่ คิ ดเงิ น ต่ อมาเด็ ก คนนั้นก็ คื อ สายัณห์ สั ญญา
ที่โด่งดังจากเพลง “ลูกสาวผูก้ าร” และ “แหม่มปลาร้า” ที่เขามอบให้ในวันนั้น
เมื่ อสายัณห์ โด่ ง ดัง ชลธี จึง ถู กมนต์ เมื องเหนื อ เรี ย กตัวกลับกรุ งเทพมหานคร
เพื่อให้มาประพันธ์เพลง ทาให้ลูกศิษย์คนต่อมาก็คือ เสกศักดิ์ ภู่กนั ทอง โด่งดังจากเพลง “ทหาร
อากาศขาดรัก” จากนั้นชลธี ก็ได้ผลิตผลงานเพลงและสรรหานักร้องคุณภาพออกมาประดับวงการ
อยู่เนื อง ๆ จนประสบความส าเร็ จอย่า งมาก และในที่ สุ ดก็ ไ ด้รับ ฉายาจาก “ยิ่งยง สะเด็ดยาด”
คอลัมนิสต์หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐว่า “เทวดาเพลง”
บทเพลงของ ชลธี ธารทอง มีจุดเด่นในการเลื อกสรรถ้อยคาในลักษณะของกวี
นิ พนธ์ มาใช้ในการแต่งเพลง เนื้ อหามี สาระส่ งเสริ มคุ ณค่าวิถีชีวิตไทย ท่วงทานองเพลงมี ความ
ไพเราะ ตรึ ง ใจผูฟ้ ั ง บทเพลงมี ค วามดี เด่ นในศิ ล ปะการประพัน ธ์ ที่ ใ ช้ฉันทลัก ษณ์ หลายหลาย
รู ปแบบ เป็ นนักประพันธ์เพลงทั้งคาร้องและทานองเพลงเอง สร้างนักร้องให้มีชื่อเสี ยงเป็ นจานวน
มาก อาทิ สายัณห์ สัญญา, ยอดรัก สลักใจ, เสกศักดิ์ ภู่กนั ทอง, วิลยั พนม, สดใส รุ่ งโพธิ์ ทอง, เสรี ย ์
รุ่ งสว่าง, เอกพจน์ วงศ์นาค, บุษบา อธิ ษฐาน, สุ นารี ราชสี มา, ดารง วงศ์ทอง และนพรัตน์ ไม้หอม
เป็ นต้น
ผลงำนเพลง ชลธี ธารทอง มี ผลงานการประพันธ์ เพลงมากกว่า 2,000 เพลง
เป็ นที่รู้จกั กันดี ได้แก่ พอหรื อยัง อี สานทรานซิ สเตอร์ ไอ้หนุ่ มตังเก หนาวใจที่ชายแดน สารวย
ลื ม ค า ล้นเกล้า เผ่า ไทย จาปาลื ม ต้น ไอ้หนุ่ ม รถไถ คาถามัด ใจ ปิ ดห้อ งร้ องไห้ นางฟ้ า ยัง อาย
สาวเวียงหนุ่ มไทย แรงงานข้าวเหนี ยว พบรักปากน้ าโพ คาสั่งเตรี ยมพร้ อม แหม่มปลาร้า ลู กสาว
ผูก้ าร กินอะไรถึงสวย แฟนฉันไม่ตอ้ งหล่อ เทพธิ ดาผ้าซิ่ น จดหมายจากแม่ หนุ่มทุ่งกระโจมทอง
เรี ยกพี่ได้ไหม จดหมายจากแนวหน้า ล่องเรื อหารัก ทหารอากาศขาดรัก หน้าอย่างเธอจะรักใครจริ ง
วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน กินข้าวกับน้ าพริ ก สาวปากน้ าโพ สาวเพชรบุรี พาร์ ตเนอร์ เบอร์ หา้
ผลงำนทีไ่ ด้ รับ ชลธี ธารทอง ได้รับรางวัล ดังนี้
1. แผ่นเสี ยงทองคาพระราชทาน จากเพลง “อีสานทรานซิสเตอร์ ” ปี 2525
2. รางวัลงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยภาค 1 จากเพลง “ไอ้หนุ่มตังเก ไม้เรี ยวครู
สาวใต้ไร้คู่ และอีสานทรานซิสเตอร์ ” ปี 2532
3. รางวัล ชนะเลิ ศเพลงประเพณี ส งกรานต์ของ ส านัก งานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแงชาติ ปี 2533
4. รางวัล งานกึ่ ง ศตวรรษลู ก ทุ่ ง ไทยภาค 2 จากเพลง “ล้ น เกล้า เผ่ า ไทย
เทพธิ ดาผ้าซิ่ น และ แรงงานข้าวเหนียว” ปี 2534
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5. ได้รับประกาศให้เป็ นศิลปิ นแห่ งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักประพันธ์
เพลงลูกทุ่ง) ปี 2542
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง จากการทางานหลากหลายอาชี พ ทาให้
ชลธี ธารทอง เป็ นนักประพันธ์เพลง โดยใช้ประสบการณ์จากการทางานของตนเอง นามาถ่ายทอด
เป็ นบทเพลง เพื่อให้นกั ร้องที่มีบุคลิกภาพและน้ าเสี ยงเหมาะสมกับบทเพลงได้นาไปร้อง แนวคิด
โดยรวมในการประพันธ์เพลงจะเน้นเนื้อหามีสาระส่ งเสริ มคุณค่าวิถีชีวิตไทย
5. ธำนินทร์ เคนโพธิ์
กำรศึกษำ ธานิ นทร์ เคนโพธิ์ จบการศึกษาครุ ศาสตร์ สาขาดนตรี จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง ธานิ นทร์ เคนโพธิ์ เป็ นนักร้อง และเป็ นผูอ้ ยู่
เบื้องหลังการประพันธ์เพลงโฆษณา เพลงประกอบละคร แล้วผันตัวเองมาเป็ นผูป้ ระพันธ์เพลง
ผลงำนเพลง ได้มีอลั บัม๊ ชุด ต่างบ้าน ต่างคน บนเฉลียง นอกจากนี้ยงั ได้ประพันธ์
เพลงรวมพลังรักปกป้ องพ่อหลวง เพลงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ผลงำนทีไ่ ด้ รับรำงวัล ธานิ นทร์ เคนโพธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประพันธ์เพลง
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง จากอธิ การบดี จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เนื่ องในโอกาสวันสถาปนา
ครบรอบ 93 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นแนวเพลงป๊ อปฟังสบาย ๆ ชื่อ “ชีวติ พอเพียง”
แนวคิดในกำรประพันธ์ เพลง แนวคิดในการประพันธ์เพลงของธานิ นทร์ เคนโพธิ์
ได้มองรอบตัวเอง และมองสิ่ งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น
6. ธีรภัทร นันท์ทตั
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนั ก ประพั น ธ์ เพลง ธี ร ภัท ร นั น ท์ ท ัต ผู ้อ ยู่ เ บื้ อ งหลั ง ของ
การประพันธ์เพลง
ผลงำนเพลง ธี รภัทร นันท์ทตั ได้ประพันธ์เพลงให้นัก ร้ องหญิ งได้นาไปร้ อง
ได้แก่ จินตหรา พูนลาภ และหญิง ธิ ติกานต์
แนวคิดในกำรประพันธ์ เพลง แนวคิดในการประพันธ์เพลง ธีรภัทรได้มองรอบตัว
เอง และมองสิ่ งที่เกิ ดขึ้นในยุคสมัยนั้น บทเพลงจากการประพันธ์ของธี รภัทร จะเน้นในเรื่ องของ
ผูห้ ญิงที่มองโลกในแง่ดี และผูห้ ญิงที่บูชาความรัก
7. ไพบู ล ย์ บุ ตรขั น ชื่ อเดิ ม ไพบู ล ย์ ประณี ต เกิ ดวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2459
บ้านท้องคุ ง้ ตาบลเชี ยงรากใหญ่ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุ มธานี เป็ นบุตรของ นายบุตร นาง
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พร้อม ประณี ต ครอบครัวมีอาชีพทานา มีฐานะยากจน มีพี่นอ้ ง 3 คน เมื่ออายุได้ 6 ปี บิดาเสี ยชีวิต
จึงได้รับการ เลี้ยงดูโดยนายเจน บุตรขัน ผูเ้ ป็ นอา นาไปอยูท่ ี่อาเภอปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร และ
ได้เปลี่ยนนามสกุลจากประณี ตมาเป็ น บุตรขัน
กำรศึกษำ เริ่ มศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้นที่จงั หวัดปทุมธานี ประถมศึกษาตอน
ปลายที่ โรงเรี ยนสตรี ป ทุ ม วัน และศึ ก ษาจนจบชั้นมัธ ยมศึ ก ษา 8 ที่ โรงเรี ย นสวัสดิ์ อานวยเวทย์
กรุ งเทพมหานคร และศึกษาดนตรี เพิ่มเติมจากครู พิณ โปร่ งแก้วงาม เรี ยนวิชาดนตรี และโน้ตเพลง
สากลเพิ่มเติมที่ สมาคมวายเอ็มซี เอ
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนั กประพันธ์ เพลง หลังจากเรี ยนจบ ไพบูลย์ บุตรขัน ได้ทางาน
เป็ นครู ส อนภาษาไทยที่ โ รงเรี ย นกว่อ งสิ ว แล้ว ลาออกไปเป็ นช่ า งไฟฟ้ า ที่ โ รงไฟฟ้ า สามเสน
แล้วลาออกไปทางานกับคณะละครคณะแม่แก้ว และคณะจันทโรภาส ของพรานบู รพ์ ทาหน้าที่
เขียนบทละครวิทยุ และประพันธ์เพลง
ผลงำนเพลง ไพบูลย์ บุตรขัน มีผลงานเพลงเริ่ มบันทึกแผ่นเสี ยง เมื่อประมาณ
พ.ศ. 2490 จากการชักนาของ สวัสดิภาพ บุนนาค
ผลงำนทีไ่ ด้ รับรำงวัล
ไพบูลย์ บุตรขัน เสี ยชี วิต วันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2515 อายุได้ 56 ปี หลังจาก
เสี ย ชี วิต ในปี 2532 เพลงของไพบู ล ย์ บุ ต รขัน ได้รั บ รางวัล พระราชทานในงานกึ่ ง ศตวรรษ
เพลงลูกทุ่งไทย ได้แก่ เพลงชายสามโบสถ์ เพลงน้ าตาเทียน เพลงฝนเดือนหก และเพลงเพชรร่ วง
ในสลัม
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง
แนวคิดโดยรวมในการประพันธ์เพลง ไพบูลย์ บุตรขัน ได้สร้างสรรค์บทเพลง
อมตะหลายบทเพลง บทเพลงได้สะท้อนชีวติ ของชาวทุ่งเป็ นอย่างดี มีความเป็ นธรรมชาติ
8. หนู มิเตอร์ มีชื่อจริ งว่า สร่ างศัลย์ เรื องศรี เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2509 เกิดที่
จังหวัดลพบุรี
กำรศึกษำ จบการศึกษาด้านดนตรี จากมหาวิทยาลัยจันทรเกษม มีพ้ืนฐานการเล่น
เครื่ องดนตรี ได้ทุกประเภท ทั้งดนตรี พ้นื เมือง และดนตรี สากล
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง หนู มิเตอร์ เข้าวงการด้วยการเป็ นนักร้ องก่อน
หลังจากนั้นมาเป็ นโปรดิวเซอร์ ประพันธ์เพลง และเล่นเป็ นมือกีตาร์ จนได้รับฉายาว่า กีตำร์ มิเตอร์
ผลงำนเพลง หนู มิ เตอร์ ทาเพลงหลากหลายแนว ทั้งป๊ อป ร็ อก และลู กทุ่ง
มีผลงานการเป็ นโปรดิวเซอร์ ให้กบั ศิลปิ นในสังกัด อาร์ . เอส.โปรโมชัน่ ได้แก่ ปฏิวตั ิ เรื องศรี
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ในปี 2537 หนู มิ เตอร์ ได้ออกอัลบัม๊ ของตนเองเป็ นชุ ดแรก คื อ “นิ ราศป่ าปูน ”
ของค่ายรถไฟดนตรี เป็ นแนวลูกทุ่งเพื่อชี วิต ได้รับความนิ ยมทันที เพลงที่ได้รับความนิ ยม ได้แก่
ข้า งหลัง ภาพ ในอัล บั๊ม นิ ร าศป่ าปู น หนู มิ เ ตอร์ ได้ป ระพัน ธ์ เ พลงและร้ อ งเอง ได้แ ก่ เพลง
“ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝั นยามหนุ น” จากนั้นก็ได้ออกตามมาอีกหลายอัลบัม๊ ได้แก่ “แด่เธอผูเ้ ป็ น
แรงใจ วอนฟ้าห่มดาว วอนสาวห่มใจ” เป็ นต้น
แนวคิ ด โดยรวมในกำรประพั น ธ์ เพลง หนู มิ เ ตอร์ ประพัน ธ์ เ พลงมาจาก
ประสบการณ์ จากการดูละคร อ่านหนังสื อตลก หยิบเอาเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้อยนามาเขียนเป็ นบทเพลง
แล้วดูจากบุคลิ กภาพของนักร้ องและบทเพลงเป็ นหลัก บทเพลงที่ประพันธ์ให้นกั ร้องนาไปร้อง
เน้นบทบาทของผูห้ ญิงที่รักชนบท รักครอบครัว อดทน เข้มแข็ง และความมีเสน่ห์ของผูห้ ญิง
9. ปำน ประกำศิต
กำรเข้ ำ สู่ วงกำรนั ก ประพันธ์ เพลง ปาน ประกาศิ ต เป็ นนัก ประพันธ์ เพลงและ
โปรดิวเซอร์ ให้กบั นักร้องหลายคน ได้แก่ เจี๊ยบ เบญจพร นุย้ สุ วณ
ี า และ อันดา
กำรเข้ ำ สู่ วงกำรนั ก ประพันธ์ เพลง เข้า สู่ วงการเพลง ปี 2543 ในฐานะนัก ร้ อ ง
ได้ออกอัลบั้มชื่ อ “ลดเหล้าเอาใจเมีย” หลังจากนั้นได้ผนั ตัวเองออกมาทางานอยูเ่ บื้องหลังในฐานะ
นักประพันธ์เพลง และโปรดิวเซอร์
ผลงำนเพลง ผลงานเพลงล่าสุ ดของ ปาน ประกาศิต ได้กลับมาเป็ นนักร้องอีกครั้ง
กับบทเพลงสร้างสรรค์สังคมแนวเพื่อชีวติ ชื่อบทเพลง “พันท้ายนรสิ งห์”
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง ปาน ประกาศิต มีแนวคิดในการประพันธ์
เพลงโดยมองสิ่ งที่เกิดขึ้นในยุคปั จจุบนั บทเพลงเน้นความเป็ นผูห้ ญิงสมัยใหม่ และท้าทาย
10. พจน์ สุ วรรณพันธ์ มีชื่อจริ งว่ ำ สุ พจน์ สุ วรรณพันธ์ เกิ ดวันที่ 20 ธันวาคม
2516 จังหวัดศรี สะเกษ
กำรศึ ก ษำ จบชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย แล้ว ศึ ก ษาต่ อ ที่ วิ ท ยาลัย ครู สุ ริ น ทร์
แต่เรี ยนไม่จบ เพราะอยากหาประสบการณ์และตามหาความฝัน
กำรเข้ ำ สู่ วงกำรนั ก ประพั น ธ์ เ พลง เล่ น ดนตรี ที่ ร้ า นพฤษภามาก่ อ น พร้ อ มทั้ง
ประพันธ์เพลงให้นกั ร้องนาไปร้อง
ผลงำนเพลง มี ผ ลงานเพลง 2 ชุ ด โดย พจน์ สุ ว รรณพันธ์ เป็ นผูร้ ้ อ ง ชุ ดที่ 1
ชานชลาคนจน เพลงฮิต คือ ทุ่งร้างยางชุง (ใต้ดิน) ชุดที่ 2 ความรักและความฝัน เพลงฮิต มือที่สาม
สุ สานหัวใจ (สังกัดค่ายลีโอ มาสเตอร์ เร็ คคอร์ ด) ปั จจุบนั ได้ประพันธ์บทเพลงลูกทุ่งให้กบั นักร้อง
นาไปร้อง ได้แก่ ต่าย อรทัย
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แนวคิ ด โดยรวมในกำรประพั น ธ์ เ พลง พจน์ สุ ว รรณพัน ธ์ มี แ นวคิ ด ในการ
ประพันธ์เพลงโดยมองสิ่ งที่เกิดขึ้นในยุคปั จจุบนั บทเพลงโดยทัว่ ไปเน้นความเป็ นผูห้ ญิงสมัยใหม่
และท้าทาย
11. พยัต ภูวชิ ั ย
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง พยัต ภูวชิ ยั เข้าวงการด้วยการเป็ นผูป้ ระพันธ์
เพลง เป็ นผูป้ ระพันธ์เพลงแนวลูกทุ่ง และแนวเพื่อชี วติ
ผลงำนเพลง พยัต ภู วิ ชั ย อดี ต วง The Must ที่ เ คยโด่ ง ดัง ในอดี ต และเป็ น
ผูป้ ระพันธ์เพลงให้กบั ค่ายใหญ่ แกรมมี่โกลด์มีผลงานเพลงมากมาย อาทิ บทเพลง “กรุ ณาฟังให้จบ”
ขับร้ องโดย แช่ ม แช่ ม รัมย์ บทเพลง “อยากเป็ นคนรักไม่อยากเป็ นชู ้” ขับร้องโดย ชลดา ทองจุล
กลาง
ผลงำนที่ได้ รับรำงวัล พยัต ภูวิชยั ได้รับรางวัล คาร้องยอดเยี่ยม คมชัดลึกอวอร์ ด
ครั้งที่ 9 จากบทเพลง “รวงรักรวงใจ” ขับร้องโดย น้อย นพเก้า
1. แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง พยัต ภูวชิ ยั เป็ นผูป้ ระพันธ์เพลง
แนวลู กทุ่ง และแนวเพื่อชี วิต ปั จจุ บนั ได้รวมตัวกับพี่น้องและเพื่อนในวงการลู กทุ่งเปิ ดค่ายใหม่
ชื่อว่า “บ้านเพลงพยัต” บทเพลงของพยัต ภูวิชยั ที่ประพันธ์ให้นกั ร้องนาไปร้อง ประพันธ์เพลงโดย
ใช้ความรู ้สึก และจินตนาการ
12. แคท รัตติกำล มีชื่อจริ งว่า พุทธชำติ ยศแก้ วอุด เกิดที่จงั หวัดลาปาง
กำรศึ กษำ จบการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนั ก ประพันธ์ เพลง เข้า สู่ วงการเพลงด้วยการเป็ นนักร้ อง ต่ อมา
ได้ประพันธ์เพลงแล้วนามาร้องเอง
แนวคิด โดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง มาจากประสบการณ์ ที่ พ บเห็ น และจาก
วิถีชีวติ ในสังคมนั้น
13. วสุ ห้ ำวหำญ เกิดที่จงั หวัดอุดรธานี
กำรศึ ก ษำ จบการศึ กษาปริ ญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น
รุ่ นที่ 25
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กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง เป็ นผูอ้ ยู่เบื้องหลังของการประพันธ์ เพลงให้
นัก ร้ องค่ า ยแกรมมี่ อาทิ ไมค์ ภิ รมย์พ ร ต่า ย อรทัย ชลดา ทองจุ ล กลาง พีส ะเดิ ด ไผ่ พงศธร
แสน นากา และ จักจัน่ วันวิสา
ผลงำนเพลงทีไ่ ด้ รับรำงวัล วสุ ห้าวหาญ ได้รับรางวัลจากการประพันธ์เพลง ดังนี้
1.ได้รับรางวัลจากการประพันธ์เพลง “วันที่บ่มีอา้ ย” ขับร้องโดย ต่าย อรทัย
รางวัลเพชรในเพลงของ กระทรวงวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2548
2.ได้รับ รางวัล จากการประพันธ์ เพลง “ทางเดิ นชาวดิ น ” ขับร้ องโดย ไมค์
ภิรมย์พร รางวัลเพลงยอดเยี่ยม คาร้องและทานองยอดเยี่ยม จากการประกาศผลรางวัล คมชัดลึ ก
อวอร์ด ในปี พ.ศ. 2549
3.ได้รับรางวัลจากการประพันธ์เพลง “หนาวแสงนี ออน” ขับร้องโดย ชลดา
ทองจุลกลาง รางวัลเพลงยอดเยีย่ ม จากการประกาศผลรางวัล คมชัดลึก อวอร์ด ในปี พ.ศ. 2550
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง วสุ ห้าวหาญ จะใช้ความรู ้สึกกับจินตนาการ
ในการประพันธ์บทเพลง
14. วิทย์ มหำชน มีชื่อจริ ง เดชวิทย์ ทวีกนั ย์ เกิดที่จงั หวัดยโสธร
กำรเข้ ำ สู่ วงกำรนั ก ประพันธ์ เพลง ก่ อนที่ จะมาเป็ นนัก ประพันธ์ เพลงและเป็ น
โปรดิวส์ เซอร์ ได้เป็ นนักมวยอยู่ทางภาคใต้ หลังจากนั้นได้มาทางานอยูเ่ บื้องหลังเป็ นโปรดิวเซอร์
ให้กบั นุ ย้ สุ วีณา ปั จจุบนั ได้ร่วมทาอัลบั้มล่าสุ ดกับเพื่อน แต่เบื้องหลังยังทางานให้กบั บริ ษทั อาร์
สยาม โดยทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระพันธ์เพลง
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง วิทย์ มหาชน ประพันธ์เพลงโดยนาเรื่ องราว
ในชีวติ จริ งที่ได้พบเห็น
15. สนชั ย สมบูรณ์
กำรศึกษำ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กำรเข้ ำ สู่ วงกำรนั ก ประพันธ์ เพลง เป็ นนัก ประพันธ์ เพลงที่ อ ยู่เบื้ องหลัง ให้ก ับ
นักร้อง ได้แก่ ศิริพร อาไพพงษ์ และพรพรรรณ วนา
แนวคิ ด โดยรวมในกำรประพัน ธ์ เพลง ประพัน ธ์ เพลงขึ้ น มาจากชี วิ ต จริ ง ที่ ไ ด้
พบเห็น
16. สมชำย ตรุ พมิ ำย
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กำรศึ ก ษำ จบการศึ ก ษาประถมต้น โรงเรี ย นบ้า นโนนเพชรพิ ท ยาคม จัง หวัด
นครราชสี ม า มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น โรงเรี ย นกระเบื้ อ งนอกพิ ท ยาคม จัง หวัด นครราชสี ม า
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสี มา ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต
สาขาเอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง ก่อนที่ จะมาเป็ นนักประพันธ์ เพลง ได้ทางาน
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ดังนี้
พ.ศ.2543 ครู ส อนภาษาอัง กฤษ ที่ โ รงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น
(ศึกษาศาสตร์)
พ.ศ. 2544 อาจารย์ส อนภาษาอัง กฤษที่ ม หาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น วิ ท ยาเขต
หนองคาย
พ.ศ. 2544-2552 นักร้อง นักประพันธ์เพลง และโปรดิวเซอร์บริ ษทั ชัวรออดิโอ
ปัจจุบนั เป็ นนักประพันธ์เพลงอิสระ ชอบอ่านหนังสื อ เขียนหนังสื อ เขียนเพลงให้
นักร้องค่าย แกรมมี่ โกลด์ อาร์ สยาม ท็อปไลน์ไดมอนด์ ชัวร์ เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ ไม่มีค่ายสังกัด
ผลงำนเพลงที่ได้ รับรำงวัล สมชาย ตรุ พิมาย ได้รับรางวัลจากการประพันธ์เพลง
รางวัลที่ได้รับ รางวัลเพลงยอดเยีย่ ม คมชัดลึกอวอร์ ดครั้งที่ 4 จากเพลง สองครั้งที่แม่ร้องไห้ ขับร้อง
โดย เกษม คมสันต์ รางวัลเพลงยอดเยี่ยม สยามดารา สตาร์ อวอร์ ด 2014 จากเพลง หัวใจยอมให้ตวั๋
ขับร้องโดย ไหมไทย หัวใจศิลป์
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง บทเพลงลูกทุ่งที่ประพันธ์ให้นกั ร้องนาไป
ร้องกล่าวถึงผูห้ ญิงที่กาลังสิ้ นหวัง ท้อแท้ ได้ลุกขึ้นมาสู ้
17. สลำ คุ ณวุ ฒิ เกิ ดวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2505 ที่ บ้านนาหมอม้า อาเภอเมื อ ง
จังหวัดอานาจเจริ ญ (เดิ มมีฐานะเป็ นอาเภอขึ้นตรงต่อจังหวัดอุบลราชธานี ) บิดาชื่ อนายบุ ญหลาย
คุ ณวุฒิ มารดาชื่ อ นางก้าน คุ ณวุฒิ มีพี่น้องร่ วมบิดามารดาทั้งสิ้ น 6 คน โดยสลาเป็ นบุตรคนที่ 4
ในบรรดาพี่นอ้ งทั้งหมด
กำรศึ ก ษำ สลา คุ ณวุฒิ เริ่ มเรี ยนระดับ ประถมศึ ก ษาที่ โรงเรี ยนบ้านนาหมอม้า
ตาบลนาหมอม้า อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริ ญ จนกระทัง่ สาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 7
ในปี พ.ศ. 2518 หลังจากนั้นเขาได้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรี ยนป่ าติ้ววิทยา อาเภอ
ป่ าติ้ว จัง หวัดยโสธร เมื่ อสาเร็ จชั้นมัธ ยมศึ กษา ได้สอบเข้า เรี ย นต่ อที่ วิท ยาลัยครู อุบ ลราชธานี
จนสาเร็ จการศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาการศึกษาขั้นสู ง ในปี พ.ศ. 2525 หลังจากนั้นได้
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สอบบรรจุเข้าเป็ นข้าราชการครู ในขณะที่รับราชการครู สลา คุณวุฒิ สมัครเรี ยนต่อระดับปริ ญญา
ตรี วิชาเอกบริ การการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช และสาเร็ จการศึกษาในปี พ.ศ. 2527
กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง สลา คุณวุฒิ เป็ นนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งอีสาน
เข้าสู่ วงการประพันธ์เพลง เมื่อปี พ.ศ.2525 โดยการชักชวนและชักนาจากปั ญญา คุณวุฒิ วิทยา กีฬา
และ รุ่ งเพชร แหลมสิ งห์ บทเพลงแรกที่ไ ด้บนั ทึกเสี ย งคือ เพลง “สาวชาวหอ” เมื่ อปี พ.ศ.2526
ขับร้องโดย รุ่ งเพชร แหลมสิ งห์ ถือเป็ นผลงานแจ้งเกิดในฐานะนักประพันธ์เพลงมือทอง
ผลงำนเพลง สลา คุ ณวุฒิ มี ผ ลงานเพลงที่ ป ระพันธ์ ข้ ึ นให้กบั นักร้ องหลายคน
ได้แก่ ไชยา มิตรชัย มนต์สิทธิ์ คาสร้อย ไมค์ ภิรมย์พร ศิริพร อาไพพงษ์ ต่าย อรทัย และจินตหรา
พูนลาภ มีผลงานเพลง เช่น เพลงกระทงหลงทาง เพลงจดมายผิดซอง เพลงยาใจคนจน เพลงขาย
แรงแต่งงาน เพลงพี่เมาวันเขาหมั้น เพลงน้ าตาผ่าเหล่า เพลงติด ร.หัวใจ เพลงรองเท้าหน้าห้อง
เพลงเหนื่อยไหมคนดี เพลงขอคนรู ้ใจ เพลงนักสู ้ ม.3 เพลงต้องมีสักวัน เพลงสัญญากับใจ และ
เพลงเพื่อรักเพื่อเรา
ผลงำนเพลงที่ไ ด้ รับ รำงวัล สลา คุ ณ วุฒิ ได้ป ระพันธ์ เ พลงขึ้ น เกื อ บทุ ก เพลง
ประสบความส าเร็ จในระดับ ประเทศ ถื อเป็ นเพลงลู กทุ่ งที่ ได้รับความนิ ยมมากที่ สุด และได้รับ
รางวัลสู งสุ ดในระดับชาติมาแล้วหลายเพลง ดังนี้
1. ปี 2540 เพลงกระทงหลงทาง ขับร้องโดย ไชยา มิตรชัย และเพลงจดหมาย
ผิดซอง ขับร้องโดย มนต์สิทธิ์ คาสร้อย
2. ปี 2541-2542 เพลงยาใจคนจน ขับร้ องโดย ไมค์ ภิรมย์พร เพลงขายแรง
แต่งงาน เพลงพี่เมาวันเขาหมั้น เพลงน้ าตาผ่าเหล่า เพลงติด ร.หัวใจ
3. ปี 2543 เพลงรองเท้า หน้า ห้อ ง เพลงเหนื่ อ ยไหมคนดี เพลงขอคนรู ้ ใ จ
เพลงนักสู ้ ม.3 เพลงต้องมีสักวัน เพลงสัญญากับใจ และเพลงเพื่อรักเพื่อเรา
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง สลา คุณวุฒิ นาประสบการณ์การทางาน
จากชีวิตจริ งที่พบเห็น จากความรู ้สึก และจินตนาการ มาใช้ประกอบการประพันธ์เพลงให้นกั ร้อง
โดยดูความเหมาะสมของบุคลิกภาพนักร้อง พิจารณาทั้งรู ปร่ างหน้าตา อายุ น้ าเสี ยง นิสัยใจคอ และ
ภู มิ ห ลัง ของนัก ร้ อ งแต่ ล ะคน บทเพลงที่ ส ลา คุ ณ วุ ฒิ ประพัน ธ์ ใ ห้ นัก ร้ อ งน าไปร้ อ ง กล่ า วถึ ง
ประเพณี วัฒนธรรม รักชนบท การใช้แรงงาน การให้กาลังใจ และความอดทน
18. สุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดำ
กำรศึกษำ จบการศึกษาจากโรงเรี ยนพาณิ ชยการราชดาเนิน ธนบุรี
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กำรเข้ ำสู่ วงกำรนักประพันธ์ เพลง เป็ นนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถในการ
เขียนกลอน และเล่นดนตรี ได้ประกอบอาชีพส่ วนตัวและออกแบบตกแต่งภายใน ภายหลังมีโอกาส
เข้าทางานเป็ นนักประพันธ์เพลงของค่าย อาร์ เอส โปรโมชัน่
แนวคิดโดยรวมในกำรประพันธ์ เพลง ได้ประพันธ์บทเพลงโดยนาเรื่ องราวใน
สังคมที่เกิดขึ้นจริ ง บทบาทของผูห้ ญิงที่ปรากฏจะเป็ นภาพของผูห้ ญิงยุคใหม่ มีความกล้าแสดงออก
มีความเข้มแข็ง และมีความเป็ นผูน้ า
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