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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนีเ้ป็นงานท่ีผู้ เขียนต้องการตัง้ข้อสังเกตต่อ

ปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีเก่ียวกบัผู้หญิง ชนบทในเพลงลกูทุง่ เน่ืองจากเพลง
ลกูทุง่เป็นภาพจ�าลองหรือภาพตวัแทนท่ีสอดรับไปกบัความเปลีย่นแปลง ของ
ชนบทท่ีเข้มข้นและชดัเจนท่ีสดุ ดงันัน้หากเราจะเข้าใจความเปลีย่นแปลง
ของผู้หญิงชนบทในบริบทแบบใหมแ่ล้ว เพลงลกูทุง่จงึเป็นพืน้ท่ีท่ีจะขานรับ
กบัภาพความเปลีย่นแปลงดงักลา่วนีไ้ด้ดี โดยผู้เขียนตัง้วตัถปุระสงค์ในการ
ศกึษาภาพตวัแทนของผู้หญิงชนบทในเพลงลกูทุง่ไว้สองประเดน็ คือ เพ่ือ
ให้เหน็ถงึพฒันาการในการน�าเสนอภาพของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในเพลง
ลกูทุง่ และเพ่ือให้เหน็ถงึบทบาทของเพลงลกูทุง่จากการน�าเสนอภาพของผู้
หญิงชนบทพลดัถ่ินตอ่สงัคมไทย 

ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเพลงท่ีน�ามาวเิคราะห์ในครัง้นี ้น�า
เสนอพฒันาการของภาพผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินเป็นสองระลอก กลา่วคือ ยคุ
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แรกในชว่งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2520 เป็นภาพของผู้หญิงท่ีดิน้รนพลดัถ่ินเข้าเมือง
ด้วยปัญหาความยากจน  ปัญหาหนีส้นิ โดยยคุนีผู้้หญิงจะกงัวลถงึความไม่
แนน่อนของสงัคมเมือง และมกัไมค่อ่ยประสบความส�าเร็จมากนกั ยคุสอง
หลงัจากเศรษฐกิจไทยเร่ิมฟืน้ตวัในชว่งหลงั ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา ภาพ
ของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในระลอกนี ้เป็นภาพของผู้หญิงท่ีเข้ามาด้วยความ
หวงั แสวงหาการเปลีย่นแปลงในชีวิตท่ีดีขึน้ เพ่ือจะเข้ามาเพ่ิมทนุความรู้ และ
ผู้หญิงเหลา่นีย้งัมีบทบาทเป็นเสมือนหวัหน้าครอบครัวอีกด้วย นอกจากนัน้
เพลงยงัแสดงให้เห็นถงึคณุคา่ของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในเร่ืองของความ
ขยนั ความฝัน ความหวงั ความอดทนเพ่ือรอคอยความส�าเร็จ ซึง่ปัจจยัท่ี
ท�าให้ภาพผู้หญิงพลดัถ่ินในสองระลอกยคุดงักลา่วเปลี่ยนแปลงไปนัน้มา
จากความเป็นจริงในชีวติของผู้หญิงกลุม่นี ้กลา่วคือ สงัคมไทยมีการอพยพ
ย้ายถ่ินฐานของผู้หญิงชนบทเข้ามาในสงัคมเมืองอยา่งไร ผู้หญิงกลุม่นีมี้
พฒันาการหรือการปรับตวัอยา่งไร เพลงลกูทุง่ก็น�าเสนอเร่ืองราวหรือบนัทกึ
ภาพเหตกุารณ์เหลา่นัน้ ผา่นตวัอกัษรในเนือ้หาของเพลงลกูทุง่ ในแตล่ะยคุ
สมยั  ด้วยเหตนีุเ้พลงลกูทุง่จงึมีบทบาทเป็นเสมือนกระจกสะท้อนภาพท่ีเป็น
จริง (Reflective approach) ของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ิน และเป็นสือ่ท่ีเคียง
ข้างและสมัพนัธ์กบัผู้หญิงกลุม่นี ้ท�าให้โลกจริงกบัโลกสญัลกัษณ์ของเพลง
ไมเ่คยแยกขาดจากกนัโดยสิน้เชิง  

ค�าส�าคัญ: ภาพตวัแทน / ผู้หญิงชนบทพลดัถ่ิน / เพลงลกูทุง่
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Abstract
This academic paper summarizes the author’s observations 

on a social phenomenon about rural women in Thai country music. 
Thai country songs reflect or represent rural changes most vividly and 
clearly. It follows, therefore, that if we want to better understand the 
changes that have been taking place in women in a new context, Thai 
country music is a good place to review how they have come about. 
The author sets two objectives in the study: to show the evolution of 
the representation of rural migrant women in Thai country songs, and 
to show the role of Thai country music in portraying such a phenom-
enon to the Thai society.

In the study there are two sets of samples used in the analysis.  
The first set – songs written from 1977 onward – portrayed how rural 
women, poverty-driven and debt-ridden, migrated to urban areas. 
They were more concerned with the uncertainty of the urban society 
and were not very successful in their ventures. The second set – songs 
written after the recovery of the Thai economy in 2000 – depicted rural 
migrant women in a more hopeful light. They came to town to seek a 
better life and education.  They even assumed a role of the head of 
the family. The music highlighted their values as hard-working, ambi-
tious, hopeful, and persevering in their drive for success. The factors 
that account for such changes can be explained in terms of how Thai 
society has witnessed the migration of rural women to towns and cities 
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and how these women have evolved or adjusted themselves. Thai 
country music shows or registers such events through lyrics in each 
period. Thus, Thai country music provides a reflective approach to 
the study of the phenomenon. It serves as a medium that runs parallel 
and related to this group of women, ensuring that the real world and 
the symbolic world of music are never completely separated.

Keywords: Representation / Rural migrant women / Thai country music
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บทน�า
ปัจจบุนัความสนใจในประเดน็การศกึษาเก่ียวกบัภาพของผู้หญิง

ท่ีสะท้อนออกมาจากเนือ้หาของสือ่มวลชนในแขนงตา่ง ๆ ทัง้ภาพผู้หญิงท่ี
ถกูน�าเสนอผา่นสือ่โทรทศัน์ ภาพผู้หญิงท่ีถกูน�าเสนอผา่นสือ่ภาพยนตร์ หรือ
ภาพผู้หญิงท่ีน�าเสนอผา่นบทเพลงทัง้เพลงสากลและลกูทุง่ ก็มีงานผลงาน
วิจยัของนกัวิชาการด้านสือ่สารมวลชนออกมาให้เหน็อยูต่ลอดเวลา และโดย
เฉพาะอยา่งย่ิงประเดน็การศกึษาเก่ียวกบัวรรณกรรมของเพลงลกูทุง่ท่ีมีสาย
สมัพนัธ์แนบแนน่ระหวา่ง “ศลิปะกบัสงัคม” ดงัท่ี ม.ร.ว. คกึฤทธ์ิ ปราโมช ให้
อรรถาธิบายเก่ียวกบัประเดน็เพลงลกูทุง่ไว้วา่

“เพลงลูกทุ่งเป็นประจกัษ์แสดงใหเ้ห็นถึงความแข็งในวฒันธรรม
ของคนไทย ซ่ึงวฒันธรรมไทยนัน้เป็นวฏัธรรม (Dynamism) ซ่ึงสามารถ
เปลีย่นแปลงไปตามกาลสมยั โดยไม่เสียพืน้ฐานหรือความเป็นตวัของตวั
เอง เพลงลูกทุง่จึงเป็นเพลงไทยในส่ิงแวดลอ้มปัจจบุนัซ่ึงเกิดข้ึน เพราะการ
ไดร้บัอิทธิพลจากวฒันธรรมตะวนัตก”

ต้นก�าเนิดของเพลงลกูทุง่นัน้มาจากเพลงพืน้บ้านประเภทตา่ง ๆ  รวม
ถงึเพลงปฏิพากษ์ ซึง่มกัมีเนือ้หาเน้นหนกัไปทางการเกีย้วพาราส ีเร่ืองความ
รัก และแฝงความตลกสองแงส่องงา่ม (เอนก นาวิกมลู,2521 น. 66) ดงันัน้
จงึไมน่า่แปลกใจท่ีวา่ แม้เพลงลกูทุง่จะมีเนือ้หาหลากหลาย สามารถกลา่ว
ถงึเร่ืองราวตา่ง ๆ ในสงัคมไทยได้อยา่งมากมาย เชน่ ปัญหาความยากจน
ของชาวไร่ชาวนา ปัญหาการอพยพย้ายถ่ินฐานของชาวชนบทเพ่ือประกอบ
อาชีพในเมืองกรุงฯ แตเ่นือ้หาท่ียงัคงมีให้ได้ยินได้ฟังกนัอยูเ่สมอก็คือ เนือ้หา
เก่ียวกบัความรักระหวา่งชายหญิง และการเกีย้วพาราส ีหลายเพลงมีการ
ร้องโต้คารมกนัระหวา่งหญิงชายตามแบบฉบบัพอ่เพลงแมเ่พลง ซึง่สง่ผลให้
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ภาพของผู้หญิงท่ีปรากฏในเนือ้หาของเพลงลกูทุง่ตา่ง ๆ หลายเพลงในชว่ง
ทศวรรษท่ีผา่นมานี ้เป็นภาพของผู้หญิงหวัสมยัใหมท่ี่กล้าแสดงออก มีคารม
เฉียบคม สามารถเกีย้วพาราส ีและโต้ตอบคารมกบัผู้ชายได้อยา่งไมข่ดัเขิน 
ลกัษณะดงักลา่วนี ้ถือเป็นเอกลกัษณ์อีกอยา่งหนึง่ของเพลงลกูทุง่ ซึง่ท�าให้
ภาพของผู้หญิงในบทเพลงลกูทุง่ซึง่เป็นภาพของผู้หญิงชนชัน้ลา่งในสงัคม
ไทยนัน้ แตกตา่งจากภาพของผู้หญิงชนชัน้กลางในบทเพลงลกูกรุง (นนัดา  
วีรวทิยานกุลู 2541 ,น.2-3)

เหตผุลส�าคญัวา่ท�าไมจงึต้องศกึษาเก่ียวกบัผู้หญิงชนบท เพราะ
หากพิจารณาข้อมูลในโลกความเป็นจริงมีการศึกษาถึงบทบาทและ
สถานภาพของสตรีไทย (อ้างถึงใน สมิุตตา สิงห์โตอ่อน, 2539) พบว่า  
ผู้หญิงไทยสว่นใหญ่ท�างานในภาคเกษตร รองลงมาได้แก่ ภาคพาณิชย์ 
การบริการและอตุสาหกรรมหตัถกรรม การรับราชการ สว่นหญิงไทยใน
ชนบทยงัเป็นผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบเก่ียวกบังานบ้านทัง้หมด ตัง้แต่การ 
หงุหาอาหาร การถนอมอาหาร การดแูลบ้าน และดแูลสขุภาพอนามยัของ
คนในครอบรัว และเม่ือสงัคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
ชมุชนเมืองและอตุสาหกรรม อตัราสว่นของผู้หญิงในภาคเกษตรก็ลดลง 
ในแต่ละปีจะมีผู้หญิงอพยพเข้าสู่กรุงเทพฯ เพ่ือหางานท�าหารายได้เพ่ิม  
ผู้หญิงเหลา่นีจ้ะมีชอ่งทางในการท�างานท่ีจ�ากดั เพราะยงัขาดความรู้ความ
ช�านาญและประสบการณ์ ผู้หญิงท่ีอพยพเข้ามากรุงเทพฯส่วนใหญ่จะ
มาท�างานเป็นคนรับใช้ตามบ้าน นอกจากนัน้ก็หางานอ่ืนท�า เชน่ โรงงาน 
ทอผ้า โรงงานตดัเยบ็เสือ้ผ้า รองเท้า และโรงงานผลติอาหารส�าเร็จรูป เป็นต้น 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า แรงงานผู้หญิงถือเป็นแรงงานท่ีมีบทบาทส�าคญัในการ
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พฒันาองค์กรและประเทศ เพราะปัจจบุนัมีแรงงานสตรีไทยถงึ 27 ล้านคน  
หรือเกือบคร่ึงหนึ่งของแรงงานไทยท่ีมีจ�านวน 60.5 ล้านคน (ส�านกัข่าว
สร้างสขุ, 2559) ผู้หญิงเหลา่นีร้วมถงึผู้หญิงจากชนบทท่ีเข้ามาท�างานใน
สงัคมเมือง จงึมีบทบาทส�าคญัในการท�างานขบัเคลื่อนองค์กรตา่ง ๆ ของ
สงัคมนัน่เอง 

ดงัท่ีกลา่วมาจะเห็นได้ว่า ในขณะท่ีผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในโลก
จริงเป็นแบบท่ีผู้เขียนได้อธิบายไว้แล้วนัน้ ประเดน็การศกึษาเก่ียวกบัผู้หญิง
ชนบทพลดัถ่ินในเพลงลกูทุง่จงึมีความส�าคญั เพราะเพลงลกูทุง่เป็นเสมือน
ภาพจ�าลองหรือภาพตวัแทนท่ีสอดรับไปกบัความเปลี่ยนแปลงของชนบท
ท่ีเข้มข้นและชดัเจนท่ีสดุ ดงันัน้หากเราจะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้หญิงชนบทในบริบทแบบใหมแ่ล้ว เพลงลกูทุง่จงึเป็นพืน้ท่ีท่ีจะขานรับกบั
ภาพความเปลีย่นแปลงดงักลา่วนีไ้ด้ดีท่ีจะสามารถท�าให้เราเหน็ภาพสะท้อน
ของสงัคมไทย เหน็ถงึพฒันาการ บทบาทและความส�าคญัของผู้หญิงกลุม่นี ้
ในการขบัเคลือ่นสงัคม โดยเฉพาะภาพของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ีปรากฎใน
ตวับทหรือเนือ้หาเพลงลกูทุง่จงึเป็นสิง่ท่ีนา่ศกึษาวา่ ภาพผู้หญิงชนบทพลดั
ถ่ินในเพลงลกูทุง่ตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนัมีพฒันาการอยา่งไรบ้าง ท�าไม
ถงึเป็นเชน่นัน้ การเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยจะมีผลตอ่การน�าเสนอภาพ
ผู้หญิงชนบทท่ีพลดัถ่ินเข้ามาท�างานในกรุงเทพฯ อยา่งไร และแท้จริงแล้ว 
เพลงลกูทุง่ได้แสดงบทบาทใดบ้างตอ่สงัคมไทย ด้วยเหตผุลนีเ้องจงึน�ามา
สูก่ารเร่ิมต้นของบทความวิชาการครัง้นีท่ี้ผู้ เขียนต้องการตัง้ข้อสงัเกตต่อ
ปรากฏการณ์สงัคมท่ีเก่ียวกบัผู้หญิงชนบทในเพลงลกูทุง่ โดยมีวตัถปุระสงค์
ใน  2 ประเดน็ คือ 
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1. เพ่ือให้เห็นถงึพฒันาการในการน�าเสนอภาพของผู้หญิงชนบท
พลดัถ่ินในบทเพลงลกูทุง่

2. เพ่ือให้เหน็ถงึบทบาทของเพลงลกูทุง่จากการน�าเสนอภาพของ 
ผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินตอ่สงัคมไทย

นิยามความหมายและขอบเขตการศกึษา
บทความเร่ืองพฒันาการของภาพผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในเพลง

ลกูทุง่ ผู้ เขียนมุง่ศกึษาเฉพาะ “ตวัสาร” โดยการวิเคราะห์ตวับท (textual  
analysis) ของเนือ้เพลงลกูทุ่งท่ีน�าเสนอภาพตวัแทนของผู้หญิงชนบท 
พลดัถ่ินซึง่สามารถอธิบายนิยามความหมายและขอบเขตของการศกึษา  
รวมทัง้การคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งเพลงท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ดงันี ้

ภาพผู้หญิงชนบทพลัดถิ่น หมายถงึ ภาพตวัแทนของหญิงสาวท่ีมี
ถ่ินก�าเนิดในตา่งจงัหวดัท่ีเข้ามา  ท�างานในกรุงเทพ ฯ ท่ีน�าเสนอผา่นเพลงลกู
ทุง่ เป็นภาพท่ีเกิดจากการท�าหน้าท่ีก�าหนด/ประกอบสร้าง  ความหมายขึน้
มาในรูปของระบบสญัญะของภาษา กลายเป็นภาพตวัแทนของปรากฏการณ์
นัน้ ๆ โดยผู้ เขียน สร้างเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความหมายเก่ียวกบัผู้หญิง
ชนบทพลดัถ่ิน 5 ด้าน คือ 1.อาชีพเดมิ  2.อาชีพหลงัการพลดัถ่ิน  3.สาเหตุ
ของการย้ายถ่ิน  4. ความสมัพนัธ์กบัมาตภุมิู  5.ความสมัพนัธ์กบัเมือง 

เพลงลูกทุ่ ง หมายถึง เพลงท่ีดัดแปลงมาจากเพลงพืน้บ้าน  
ใช้ท�านองสัน้ ๆ งา่ย ๆ ตรงไปตรงมา มีการร้องแบบเตม็เสยีงและเลน่ลกูคอ
เป็นจดุเดน่ ในการศกึษาครัง้นี ้เพลงลกูทุง่จะหมายถงึ บทเพลงท่ีขบัร้องโดย
นกัร้องผู้หญิงเทา่นัน้ และเป็นเพลงท่ีน�าเสนอเร่ืองราวของผู้หญิงชนบทท่ี
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พลดัถ่ินเข้ามาท�างานในกรุงเทพฯ ซึง่แบง่เพลงท่ีศกึษาเป็น 2 ชว่งคือ ปีพ.ศ. 
2520-2540 และชว่งปีพ.ศ. 2543-2560

จากการศึกษาถึงพฒันาการของเพลงลกูทุ่งท่ีน�าเสนอภาพของ
ผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในเบือ้งต้น ผู้ เขียนสามารถแบ่งการวิเคราะห์ภาพ 
ผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินผา่นตวับทของลกูทุง่ออกเป็น 2 ยคุ กลา่วคือ ยคุแรก            
เป็นยคุท่ีเร่ิมมีการค้นพบภาพการอพยพย้ายถ่ินฐานของผู้หญิงจากชนบท
สูเ่มืองเร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2520-2540 และยคุสอง คือ ยคุหลงัจากการเกิด
วิกฤตกิารณ์เศรษฐกิจฟองสบูแ่ตกในปีพ.ศ. 2540 เป็นยคุท่ีมีการอพยพย้าย
ถ่ินฐานของผู้หญิงชนบทเข้ามาในสงัคมเมืองระลอกท่ีสองโดยจะเร่ิมตัง้แต่
ประมาณปีพ.ศ. 2543 จนถงึปัจจบุนั  ซึง่การเหน็ยคุของความเปลีย่นแปลง
เป็นระลอก ๆ  แบบนี ้ก็จะท�าให้เหน็พลงัในการตอ่สู้ของผู้หญิงชนบทเม่ือต้อง
ข้ามมาใช้ชีวิตอยูใ่นสงัคมเมือง

ยุคแรก พลัดถิ่นเพื่อเส่ียงดวงในเมืองหลวง
จากการทบทวนวรรณกรรมและหาข้อมลูเก่ียวกับประเด็นภาพ 

ผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในเพลงลกูทุง่ โดยใช้การศกึษาของจินตนา ด�ารงค์เลศิ 
เป็นพืน้ฐาน (2533) พบวา่ เนือ้หาใหมท่ี่เร่ิมปรากฎในเพลงลกูทุง่ชว่งตัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2520 จะสะท้อนให้เหน็ปัญหาของสงัคมไทย กลา่วคือ การย้ายถ่ินฐาน
ในการประกอบอาชีพของชาวชนบท หญิงสาวเข้าสูเ่มืองกรุงเพ่ือมาท�างาน
เป็นสาวใช้ กรรมกรในโรงงานทอผ้า สาวบาร์ เป็นต้น ซึง่นกัร้องลกูทุง่หญิงท่ี
ได้รับการยอมรับและถกูขนานนามวา่เป็นราชินีลกูทุง่ก็คือ พุม่พวง ดวงจนัทร์ 
และนกัร้องหญิงรุ่นน้องท่ีมีช่ือเสยีงทัง้ สนุารี ราชสมีา, จินตหรา พลูลาภ,  
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พิมพา พรศริิ ก็ล้วนมีบทเพลงท่ีน�าเสนอภาพของผู้หญิงชนบทท่ีพลดัถ่ินเข้า
มาท�างานในกรุงเทพฯ ดงัจะเหน็ได้จากตวัอยา่งเพลง

เพลง พาร์ทเนอร์เบอร์ 5 ขบัร้องโดย พุม่พวง ดวงจนัทร์
“จากบาร์ลาบ๋อยฉนัลอยตามวาสนา   
ต่อไปนีพ้าร์ตเนอร์เบอร์หา้
ฝันเพลินเหินลมเหมือนดัง่ดาวลอย   
เลิกเป็นแลว้คนกลางคืนทนกล�้ากลืนน�้าตาปรอย
คนก็พลอยเหยียดหยนั เงินทีมี่ซ้ือกินวนัๆ มนัด่างด�าดว้ยฟองเบียร์”

เพลง น�า้ตาสาวเสร์ิฟ ขบัร้องโดย สนุารี ราชสมีา (2532) 
“...แม่จ๋าลูกเซซดัมาถึงบางกอก เสีย่งโชคชะตาหาทางออก 
เพือ่นมนับอกบางกอกพอมีงานท�า เป็นเด็กเสิร์ฟอาหารอยู่ร้านเก่าๆ 
คอยยกเบียร์ยกเหลา้ใหเ้ขาประจ�า ดูสายตาบางคนแลว้ฉนัแสนช�้า 
เขามองลูกต�่าเหยียบย�่าเหลือดี 
....แม่จ๋าลูกมาหาเงินช่วยใชห้นี ้ท่ามกลางแสงไฟของโลกีย์ 
และแมลงหวีค่อยจ้องตอมพรหมจรรย์ มองเด็กเสิร์ฟอาหารเป็น

หญิงใจง่าย” 

เพลง สาวอีสานเสีย่งดวง ขบัร้องโดย จินตหรา พลูลาภ (2532)  
“เสีย่งดวงไปกบัอา้ยเซียงบ่มีทางเลีย่งตอ้งมาเสีย่งดวง อีสานบา้น

ขอ้ยเหว่วา้   
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บ่ไดท้�านาเลยตอ้งมาเสีย่งดวง ข้ึนรถถึงหวัล�าโพงหายใจบ่โล่งคน
แยะเหลือเกิน    

บา้งนัง่บา้งยืนบา้งเดิน นีห่รือเขาเอ้ินว่าแดนเมืองหลวง  
ค�่านีน้อนไหนอา้ยเซียง ค�่านีน้อนไหนอา้ยเซียง เงินก็หมดเกลีย้ง

เสีย่งไปตามดวง”

เพลง น�า้ตาเดก็ปัม้ ขบัร้องโดย พิมพา พรศริิ (2532)
“อยู่แต่ป้ัมน�้ามนัน�้ามนัทกุวนัทกุวี ่ความรู้พอมีติดตวัก่ึงๆกลางๆ 
ความหวงัไม่มีแค่คนรบัจ้าง จะมีใครบา้งเห็นใจเด็กป้ัม  
แม่ทีบ่า้นนัง่คอยนัง่คอยเงินเดือนลูกส่ง ปลูกบา้นมีแต่โพลงปล่อย

โล่งยงัไม่มีฝาค�้า 
เสือ้ผา้ก็เปลืองเงินเดือนก็ต�่า ชีวิตเด็กป้ัมใครจะช�้าเท่าเรา”

จากกลุ่มตวัอย่างเพลงข้างต้นจะเห็นได้ว่า เนือ้หาของเพลงจะ
สะท้อนให้เหน็ถงึปัญหาความยากจนในชนบทรวมทัง้ปัญหาหนีส้นิอนัเป็น
เหตผุลท�าให้ผู้หญิงชนบทท่ีอยูใ่นภาคเกษตรกรรม จากสาวชาวนาจ�าเป็น
ต้องเสี่ยงดวงเข้ามาท�างานในภาคบริการของสงัคมเมือง เช่น เดก็ปัม้น�า้
มนั สาวบาร์ เดก็เสร์ิฟในร้านอาหาร บางเพลงน�าเสนอวา่ถ้าเธอท�างานเก็บ
เงินได้สกัก้อนหนึง่ก็จะกลบัไปท�านาในภาคเกษตรเหมือนเดมิ และเพลงลกู
ทุง่ยงัเสนอให้เหน็อีกวา่อาชีพในภาคบริการ สาวเสร์ิฟในร้านอาหารกลาง
คืน หรือสาวบาร์นัน้ถกูดถูกูวา่เป็นเหมือนผู้หญิงใจงา่ย เป็นอาชีพท่ีต้อยต�า่ 
เพราะต้องท�างานอยูใ่นสถานบนัเทิงอยูใ่นวงเวียนของกามอารมณ์เสีย่งตอ่
การโดนหลอกลวงได้งา่ย หรือท่ีเพลงกลา่ววา่ “ทา่มกลางแสงไฟของโลกีย์”   
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ซึง่ท�าให้ผู้หญิงท่ี พลดัถ่ินเข้ามาในสงัคมเมืองยงัเกิดความระแวง และใน
ยคุแรกนีเ้พลงลกูทุ่งเองน�าเสนอภาพของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ียงักงัวล
ถงึความไมแ่นน่อนในชีวิต การเข้ามาในสงัคมเมืองเปรียบเสมือนเพียงการ
เสี่ยงดวงเข้ามาเพ่ือหาโอกาสให้ตวัเอง โดยท่ีไมรู้่วา่ผลลพัธ์จะเป็นเช่นไร  
เป็นการแสวงหาการเปลี่ยนแปลงแทนการอยู่กบัเหย้าเฝ้ากบัเรือน และ 
การไขวค่ว้าหาชีวิตท่ีดีขึน้ให้กบัตวัเธอเอง ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูการส�ารวจ
ประชากรท่ีย้ายถ่ินเข้ามาท�างานในกรุงเทพฯนัน้ พบวา่ สว่นใหญ่มีอาชีพ
เก่ียวกบัเกษตรกรรมมาก่อนและมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ด้วย ดงัเช่นในปี พ.ศ. 
2528 ชาวชนบทท่ีย้ายถ่ินเข้ามาท�างานในกรุงเทพฯสว่นใหญ่มีอาชีพเก่ียว
กบัการเกษตรมาก่อน รองลงมาคืออาชีพชา่งหรือผู้ปฎิบตังิานในกระบวนการ
ผลติและการบริการตา่ง ๆ ตามล�าดบั ซึง่ผู้ ย้ายถ่ินท่ีมีอาชีพเป็นเกษตรกร  
รวมทัง้ชาวประมง ผู้ท�างานในเหมืองแร่และผู้ปฎิบตังิานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เม่ือ
ย้ายมาจะมาประกอบอาชีพเดมิ คือ การเกษตรประมาณร้อยละ 1.2 นอกนัน้
สว่นใหญ่เกือบคร่ึงหนึง่หรือร้อยละ 48.1 เปลีย่นอาชีพไปใช้แรงงานคือ อาชีพ
ชา่งหรือผู้ปฎิบตังิานในกระบวนการผลติและกรรมกร อีกประมาณร้อยละ40.1 
ได้เปลีย่นไปมีอาชีพเก่ียวกบัการให้บริการ โดยผู้ชายได้เปลีย่นเป็นการใช้
แรงงานสงู ถงึร้อยละ68.5 และส�าหรับผู้หญิงท�าอาชีพเก่ียวกบัการให้บริการสงู
ถงึร้อยละ 58.175  ปี 2531 ผู้ท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตรอพยพเข้ามาหา
งานท�าในกรุงเทพฯ ประมาณ 3 ใน 4 หรือร้อยละ74.2 ของผู้ย้ายถ่ินเข้ากรุงเทพฯ
และสว่นใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพชา่งหรือผู้ปฎิบตังิานในกระบวนการผลติ
และบริการ (ส�านกังานสถิตแิหง่ชาต,ิ 2531 น.12 อ้างถงึใน ศริิพร กรอบทอง, 
2547) ซึง่จากข้อมลูในโลกความเป็นจริงนีจ้งึท�าให้เราเหน็ภาพของผู้หญิง
ชนบทพลดัถ่ินเข้ามามีบทบาทในภาคของการผลติและบริการด้วยนัน่เอง
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ตารางที่ 1 สรุปภาพผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ีปรากฏในเพลงลกูทุง่ ยคุแรก พลดัถ่ินเพ่ือเสีย่ง
ดวงในเมืองหลวง

ยุคสอง พลัดถิ่นเพื่ออดทนรอความส�าเร็จ
จวบจนพ.ศ. 2540 ในยคุเศรษฐกิจฟองสบูแ่ตก ทกุวงการตกต�่า

สดุขีด คา่ยเพลงปิดเพลงตวัเองไปเกือบหมด เหลือเฉพาะคา่ยยกัษ์ใหญ่ 
ไมก่ี่คา่ย และเกิดคลืน่ลกูทุง่เอฟเอม็ชอ่งสถานีวิทย ุ24 ชัว่โมง ในระบบเอฟ
เอ็มท่ีเปิดเฉพาะเพลงลกูทุ่งอย่างเดียว นบัเป็นหวัเลีย้วหวัต่อครัง้ใหญ่ท่ี 
ผลกัดนัให้เพลงกลบัมาได้การยอมรับอีกครัง้ และเกิดงาน “มหกรรมเพลง
ลกูทุ่ง” ท่ีคนรักเพลงลกูทุ่งและนกัร้องเพลงลกูทุ่งทุกคนทุกค่ายต่างมา 
รวมกนั (กาญจนา สงิห์อดุม, 2555,น.27-28) ซึง่การศกึษาวิวฒันาการของ
เพลงลกูทุง่ในชว่งหลงันี ้ ตัง้แตเ่พลงลกูทุง่กลบัมาได้รับความนิยมอีกครัง้  
ก็แจ้งเกิดให้กบันกัร้องมากมาย ท�าให้ภาพของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินเพ่ือเข้า
เมืองในระลอกท่ีสองนีถ้กูน�าเสนอผา่นเพลงลกูทุง่โดยนกัร้องหญิงหลายคน 
ซึง่นกัร้องท่ีได้รับความนิยมในยคุนี ้ ได้แก่  ศริิพร อ�าไพพงษ์, ตา่ย อรทยั, 
ตัก๊แตน ชลดา ดงัจะเหน็ได้จากตวัอยา่ง 



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

164

เพลง อกสาวไกลบ้าน ขบัร้องโดย ศริิพร อ�าไพพงษ์  (พ.ศ. 2543) 
“เหมือนดัง่นกหลงป่า เหมือนดัง่กาหลงรงั 
หอบเอาความหวงัเดินทางจากทุง่กนัดาร 
สู่เมืองแสงไฟ ใจเหงาโอส้าวไกลบา้น 
ทุม่แรงสูง้านกอดฝันรอวนักลบันา” 

เพลง ดอกหญ้าในป่าปนู ขบัร้องโดย ตา่ย อรทยั (พ.ศ. 2545) 
“หวัใจติดดิน สวมกางเกงยีนส์เก่าๆ 
ใส่เสือ้ตวัร้อยเกา้ๆ กอดกระเป๋าใบเดียวติดกาย
กราบลาแม่พอ่หลงัจากเรียนจบม.ปลาย 
ลาทุง่ดอกคูณไสวมาอาศยัชายคาป่าปนู
เอาแรงเป็นทนุสูง้านเงินเดือนต�่าต�่า 
เก็บเงินเขา้เรียนภาคค�่าก่อความหวงับนทางเป้ือนฝุ่ น
สงัคมเมืองใหญ่ขาดแคลนน�้าใจเจือจนุ 
ใชค้วามอดทนเติมทนุใหยื้นสูไ้หวทกุวนั”

เพลง “ดอกนีออนบานค�า่” ค�าร้อง/ท�านองโดย วส ุห้าวหาญ (2551)
“...น้องสมพรบ้านอยูเ่จียงฮาย เลกิเก็บล�าใยก็เลยมาเสร์ิฟอาหาร อยู่

ตะวนัแดงเดนิโต๊ะมาตัง้นาน เงินในบญัชีก็มีอยูแ่คน่ัน้ คดึเตงิคนทางบ้านบ่
เมินจะป๊ิกบ้านเฮา            

...ชลดาบ้านอยูโ่คราช ความจนพาพดัเข้ามาอยูใ่นโรงงาน นัง่เยบ็
ผ้าโหลท�าโอทีมาทกุวนั เก็บสบิเป็นร้อยเพียรสร้างเป็นทางฝัน อยากมีร้าน
อาหารขายของกินบ้านเอง... พ่ีนกเมืองคอนบ้านอยูร่่อนพิบลูย์ จากสวน
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ยางทางโน้นเข้ามาอยูแ่ถวลาดพร้าว ท�างานเซเวน่ขายของช�าพร้อมซาลาเปา  
ออกกะตีสองถงึห้องก็นัง่เหงา อยากหลบบ้านแล้วหลา่ว คดิถงึทิวพร้าวลมเล”   

จะเหน็ได้วา่จากตวัอยา่งเพลงข้างต้น เพลงลกูทุง่สะท้อนให้เหน็ภาพ
ของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ีเข้ามาท�างานในสงัคมเมืองหรือกรุงเทพฯ โดยใน
ระลอกหลงันีเ้หน็ภาพของผู้หญิงท่ีมากจากการครอบครัวในภาคเกษตรกรรม
ทัง้ การท�านาข้าว การท�าสวนยางพารา การท�าสวนผลไม้ เป็นต้น และการ
พลดัถ่ินเข้ามาในสงัคมเมืองนัน้ผู้หญิงกลุม่นีจ้ะเข้ามาประกอบอาชีพท่ีใช้
แรงงานเป็นสว่นใหญ่ เชน่ พนกังานเสร์ิฟอาหาร  สาวโรงงานเยบ็ผ้า และ
พนกังานร้านสะดวกซือ้ ซึง่จะสงัเกตได้วา่อาชีพหลงัการพลดัถ่ินของผู้หญิง
ชนบทนัน้มีอยู ่ 2 ประเภท กลา่วคือ 1.แรงงานภาคบริการ 2.แรงงานภาค
การผลติ นัน่เอง และเหตผุลส�าคญัในการพลดัถ่ินเข้ามาในสงัคมเมืองของ
ผู้หญิงกลุม่นีมี้อยู ่2 ประการ คือ 1.แรงบีบคัน้ทางเศรษฐกิจ ความยากจน 
2. เพ่ือเข้ามาเพ่ิมทนุความรู้ให้กบัตวัเอง อีกทัง้เพลงลกูทุง่ยงัสะท้อนให้เหน็
ถงึคณุคา่ หรือแรงผลกัดนัท่ีเป็นกลยทุธ์ในการ เอาตวัรอดของผู้หญิงชนบท
กลุม่นีม้ากขึน้นัน่ก็คือ ความขยนั ความอดทน ความประหยดัมธัยสัถ์ นัน่เอง

นอกจากนีเ้พลงลกูทุง่ยงัแสดงให้เหน็ถงึสายสมัพนัธ์ระหวา่งผู้หญิง
ชนบทพลดัถ่ินกบัมาตภุมิู กลา่วคือครอบครัวยงัเป็นสิง่ยดึเหน่ียว เป็นก�าลงัใจ
ให้พวกเธอตอ่สู้ตอ่ไปในสงัคมเมือง รวมทัง้ยงัแสดงให้เหน็บทบาทของผู้หญิง
ชนบทพลดัถ่ินท่ีท�าหน้าท่ีเสมือนหวัหน้าครอบครัวในการท�างานเพ่ือสง่เงินไป
ดแูลคนในครอบครัว ให้มีความอยูดี่มีสขุซึง่แคเ่พียงหวงัในคนในครอบครัว
สบาย สว่นตวัพวกเธอจะเหน่ือยเพียงใดก็ไมย่อมยอ่ท้อตอ่ความยากล�าบาก 
เพราะยงัมี “ความหวงั” วา่สกัวนัชีวติต้องดีขึน้ได้ ดงัจะเหน็ได้จากเพลง



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

166

เพลง สาวท้ายซอย ขบัร้องโดย  ตัก๊แตน ชลดา  (พ.ศ.2552)
“ชีวิตลูกจ้างทา้ยซอยโชคดีไม่ค่อยหนัมอง สูไ้ปเพือ่ปากทอ้งใหค้น

หลายคนไดอ้ยู่สบาย
เป็นดอกไมท้า้ยซอยสายตาความรกัไม่เคยสนใจ ก็ท�าแต่งานเลย

ไม่มีใคร
ใหก้มุมือไวพ้อไดอุ้่นใจยามกา้วเดิน ยงัคิดถึงบา้นทีจ่�าจากมาทกุ

ค�่าเชา้
เมืองนีม้นัเหงาน�้าใจถูกขายเป็นเศษเงิน ใหส้ญัญาว่าคงไม่นาน
จะหอบความฝันทวนทางทีเ่คยเดิน ไปหนนุตกัทีคิ่ดถึงเหลือเกินใน

ยามห่างไกล”

เพลง หวัใจยงัมีรอยยิม้ ขบัร้องโดย  ตัก๊แตน ชลดา  (พ.ศ.2560)
“ยงัไม่ทอ้ไม่ทอ้ไม่ทอ้ขอสูต่้อไป อยู่ตรงนีไ้ม่สบายเหมือนบา้นเรา
เหนือ่ยและเหงากลางเมืองแปลกหนา้วุน่วาย 
เชา้จรดเย็นสูง้านเหนือ่ยแทบขาดใจ ท�าไงไดที้มี่มนัยงัไม่พอ
ยงัไม่ทอ้ไม่ทอ้ไม่ทอ้ขอสูต่้อไป จะล�าบากแค่ไหนหวัใจยงัมีรอยย้ิม
ขอแค่คนทางบา้นทอ้งอ่ิมปาดกีห่ยาดเหงือ่ก็ไม่เป็นไร ความห่วงใย

ของแม่และพอ่ยงัห่อเก็บในหวัใจ 
ยงัหมัน่ท�างานยงัคงย้ิมไดเ้พราะรกัแทที้ส่่งมา อยู่เมืองนีค่้าแรงนอ้ย

ขา้วของแพง 
หอ้งเช่าขา้วแกงพออยู่ไปตามยถา สูด้ว้ยฝันสกัวนัคงดีข้ึนมา หวงั

ไวว่้าฟ้าดินท่านคงเห็นใจ”
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ถึงแม้ว่าการพลดัถ่ินเข้าเมืองมาในระลอกสองนีใ้นสงัคมเมือง 
ผู้หญิงยงัต้องเจอกบัปัญหาของสงัคมทัง้ในเร่ืองของการท�างานหนกั คา่แรง
ท่ีถกู หรือปัญหาทางสงัคมท่ีเพลงชีใ้ห้เหน็วา่ ผู้หญิงกลุม่นีม้กัจะเจอความ 
ไมมี่น�า้ใจของผู้คนในสงัคมเมือง โดยเพลงลกูทุง่น�าเอาเร่ืองคณุคา่ทางจิตใจ
มาเปรียบเทียบกบัเร่ืองเศรษฐกิจ ดงัจะเหน็ได้จากประโยค “เมืองนีม้นัเหงา
น�า้ใจถกูขายเป็นเศษเงิน”แตส่ิง่ท่ียงัเป็นแรงผลกัดนัให้พวกเธอสู้กนัตอ่ไปนัน่
ก็คือ ความฝัน/ความหวงั ดงัจะเหน็ได้จากประโยค “สู้ด้วยฝันสกัวนัคงดีขึน้
มา หวงัไว้วา่ฟ้าดนิทา่นคงเหน็ใจ”

ตารางที่ 2 สรุปภาพผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ีปรากฏในเพลงลกูทุง่ ยคุสอง พลดัถ่ินเพ่ือ
อดทนรอความส�าเร็จ
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บทสรุป
จากการวิเคราะห์ตวับท (textual analysis) เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ 

ตีความถงึภาพตวัแทนเก่ียวกบัผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ีปรากฏในเพลงลกูทุง่ 
ตามหลกัเกณฑ์ทัง้ 5 ด้าน ท่ีผู้ เขียนตัง้ข้อสงัเกตไว้ใน  2 ประเดน็  สามารถ
อธิบายผลการศกึษาได้ดงันี ้

1.พฒันาการของผู้หญิงชนบทพลัดถิ่น พลังในการต่อสู้ของ
ผู้หญิงชนบทที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่ง

เนือ้หาของเพลงลูกทุ่งท่ีน�าเสนอภาพผู้ หญิงชนบทพลัดถ่ิน 
สามารถท�าให้เห็นถึงพฒันาการของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินตัง้แต่ยคุอดีต
จนถึงปัจจบุนั ซึง่มีการพฒันาตามยคุสมยัและปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน
สงัคมเป็นล�าดบั โดยสามารถแบ่งเป็น  2 ยคุ กล่าวคือ 1) ยคุแรก พลดั
ถ่ินเพ่ือเสี่ยงดวงในเมืองหลวง โดยเร่ิมมีการค้นพบเนือ้หาเก่ียวกบัผู้หญิง
ชนบทพลดัถ่ิน ในช่วงตัง้แต่ปี พ.ศ 2520 จะเป็นภาพผู้หญิงท่ีเร่ิมเสี่ยง
ดวงเข้ามาท�างานในกรุงเทพฯ ด้วยปัญหาความยากจน ปัญหาหนีส้ิน 
แต่ในยุคนีผู้้หญิงก็จะกังวลถึงความไม่แน่นอนของสงัคมเมือง และมกั
ไม่ค่อยประสบความส�าเร็จมากนกั ภาพรวมของผู้หญิงชนบทส่วนใหญ่
ต้องท�างานหนกัในภาคบริการ หญิงสาวชนบทโดนดูถูกว่าเป็นเหมือน
ผู้หญิงใจง่าย เป็นอาชีพท่ีต้อยต�่าในสถานบนัเทิง เช่น บาร์  ร้านอาหาร 
2) ยคุสอง พลดัถ่ินเพ่ืออดทนรอความส�าเร็จ ยคุท่ีสองหลงัจากเศรษฐกิจ
ไทยเร่ิมฟืน้ตวัในช่วงหลงัปี พ.ศ 2543 เป็นต้นมา สงัเกตได้ชดัว่า ภาพ
ของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในระลอกนี ้ เป็นภาพของผู้หญิงท่ีเข้ามาด้วย
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ความหวงั การแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตท่ีดีขึน้ เข้ามาเพ่ือเพ่ิมทนุ
ความรู้ การมาหาโอกาสท่ีดีขึน้ให้กบัชีวิต และผู้หญิงเหลา่นีย้งัมีบทบาท
เสมือนหวัหน้าครอบครัวในการส่งเงินเพ่ือไปดูแลคนในครอบครัวด้วย
เช่นกัน ครอบครัวยังเป็นสายสัมพันธ์ท่ียึดโยงตัวเธอเอาไว้ให้มีก�าลัง
ใจสู้ต่อไป นอกจากนัน้เพลงยงัแสดงให้เห็นถึงคณุค่าของผู้หญิงชนบท
พลัดถ่ินในเร่ืองของความขยัน ความฝัน ความหวัง ความอดทนเพ่ือ 
รอคอยความส�าเร็จ 

หากวิเคราะห์ตามแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีระบบ ผู้หญิงชนบท
พลดัถ่ินในฐานะระบบย่อยอนัหนึ่งของระบบใหญ่คือ สงัคม ฉะนัน้เม่ือ
ระบบใหญ่คือสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป ระบบย่อยก็มีการปรับตัว  
ซึง่ท�าให้เราเห็นถึงบทบาทของผู้หญิงท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยผ่านบทเพลง 
กล่าวคือ บทบาทของผู้ หญิงท่ีแสวงหาการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต  
ผู้หญิงต้องออกไปท�างานนอกบ้านแทนการอยู่บ้านเฝ้าเรือนเพียงอย่าง
เดียว เห็นภาพของผู้หญิงท่ีสามารถเลือก หรือก�าหนดชะตาชีวิตได้ด้วย
ตวัเธอเอง และพวกเธอก็มีบทบาทส�าคญัทัง้ในสถาบนัครอบครัวในการ
ท�าหน้าท่ีเป็นเสมือนหวัหน้าครอบครัว หรือในภาคธุรกิจกบัการเป็นก�าลงั
ขับเคลื่อนสังคมในภาพรวมท่ีเท่าเทียมกับเพศชาย และอาจกล่าวได้
ว่าเพลงลกูทุ่งก็เป็นพืน้ท่ีส�าคญัท่ีสามารถให้เราเห็นถึงพฒันาการ และ 
การต่อสู้ของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินได้อย่างเข้มข้น
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2. บทบาทของเพลงลูกทุ่งจากการน�าเสนอภาพของผู้หญิง
ชนบทพลัดถิ่นต่อสังคมไทย

หากพิจารณาภาพของผู้ หญิงชนบทพลัดถ่ินผ่านตัวบทของ
เพลงลกูทุ่งกบับริบทความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย ภายใต้แนวคิด
ภาพตวัแทน (Representation) จะเห็นได้ว่าเพลงลกูทุ่งมีบทบาทเป็น
เสมือนกระจกสะท้อนภาพท่ีเป็นจริง (Reflective approach) ของผู้หญิง 
ชนบทพลัดถ่ิน กล่าวคือ ในสังคมไทยท่ีมีการอพยพย้ายถ่ินฐานของ
ผู้ หญิงชนบทเข้ามาในสังคมเมืองอย่างไร ผู้ หญิงกลุ่มนีมี้พัฒนาการ
หรือการปรับตวัอย่างไร เพลงลกูทุ่งก็น�าเสนอเร่ืองราวหรือบนัทึกภาพ
เหตุการณ์เหล่านัน้ผ่านตัวอักษรในเนือ้หาของเพลงลูกทุ่งในแต่ละยุค
สมยั เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างศิลปะในวรรณกรรมเพลงลกูทุ่งกบัสงัคม
ไทยนัน่เอง ซึง่การตัง้ค�าถามต่อภาพตวัแทนในเพลงลกูทุ่งแบบนี ้ตวัแปร
หรือปัจจยัท่ีท�าให้เราเห็นภาพของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในเพลงลกูทุ่งทัง้
สองระลอกยุคดงักล่าวท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปนัน้ มาจากความเป็น
จริงในชีวิตจริงของผู้หญิงกลุ่มนีท่ี้เปลี่ยนแปลงไป และมาจากบทบาท
หน้าท่ีของเพลงลกูทุ่งท่ีต้องการเป็นสื่อท่ีเคียงข้างและสมัพนัธ์กบัผู้หญิง
กลุ่มนี ้ท�าให้โลกจริงกบัโลกสญัลกัษณ์ของเพลงไม่เคยแยกขาดจากกนั
โดยสิน้เชิง
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบภาพผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ีปรากฏในเพลงลกูทุง่ทัง้ 2 ยคุ

ข้อเสนอแนะ
การศกึษาเร่ือง “พฒันาการของภาพผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินในเพลง

ลกูทุ่ง” เป็นบทความวิชาการท่ี ผู้ เขียนต้องการชีใ้ห้เห็นถึงการวิเคราะห์  
“ตวัสาร” หรือในครัง้นีคื้อตวับทของเพลงลกูทุง่ กบัประเดน็ของภาพตวัแทน
ผู้หญิงชนบทพลดัถ่ิน เพ่ือจะศกึษาวา่ แท้ท่ีจริงแล้วเพลงลกูทุง่ประกอบสร้าง
ความหมายและภาพตวัแทนของผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินอยา่งไร และเพลง
ลกูทุง่มีบทบาทอยา่งไรตอ่สงัคมไทย ซึง่จะเหน็ไดวา่ เพลงลกูทุง่เป็นสือ่ท่ีมี
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ความสมัพนัธ์กบัคนในสงัคม เพลงเป็นเสมือนกระจกท่ีสะท้อนบริบทความ
เป็นจริงของสงัคมในยคุตา่ง ๆ และในการศกึษาครัง้นีย้งัพบวา่ เพลงลกูทุง่
ยงัเป็นพืน้ท่ีการตอ่สู้ของผู้หญิงชนบท ท่ีสามารถน�าเสนอภาพของผู้หญิง
ท่ีมีความสามารถในการก�าหนดชะตาชีวิตของตวัเอง ท�าหน้าท่ีในการดแูล
ครอบครัวไมแ่พ้เพศชาย และมีความส�าคญัในการขบัเคลือ่นสงัคม รวมทัง้
ภาพผู้หญิงชนบทพลดัถ่ินท่ีน�าเสนอในเพลงลกูทุง่ อาจสร้างอดุมการณ์ใน
การตอ่สู้ ชีวิตของผู้หญิงชนบทในโลกความเป็นจริงอีกด้วย และข้อเสนอ
แนะส�าหรับการศกึษาตอ่ยอดการศกึษาเก่ียวกบัภาพตวัแทนของผู้หญิงใน
เพลงประเภทอ่ืน ๆ  เชน่ ภาพตวัแทนของผู้หญิงในเพลงสตริง เพ่ือจะสามารถ
เปรียบเทียบกบัภาพตวัแทนของผู้หญิงในเพลงลกูทุง่วา่มีความเหมือนหรือมี
ความแตกตา่งอยา่งไร และท�าไมถงึเป็นเชน่นัน้ อีกทัง้ยงัสามารถศกึษาผู้ รับ
สาร (audience) เพ่ือเตมิเตม็กระบวนสือ่สารทัง้สองด้าน วา่ผู้ รับสารท่ีเป็น
ผู้ รับสารท่ีมีประสบการณ์ตรง และผู้ รับสารท่ีมีประสบการณ์ผา่นสือ่จะมีการ
ถอดรหสัตา่งกนัหรือไม ่อยา่งไร 
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