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แรกในช่วงตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2520 เป็ นภาพของผู้หญิงทีด่ ิ ้นรนพลัดถิน่ เข้ าเมือง
ด้ วยปั ญหาความยากจน ปั ญหาหนี ้สิน โดยยุคนี ้ผู้หญิงจะกังวลถึงความไม่
แน่นอนของสังคมเมือง และมักไม่คอ่ ยประสบความส�าเร็จมากนัก ยุคสอง
หลังจากเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื น้ ตัวในช่วงหลัง ปี พ.ศ.2543 เป็ นต้ นมา ภาพ
ของผู้หญิงชนบทพลัดถิน่ ในระลอกนี เป็
้ นภาพของผู้หญิงทีเ่ ข้ ามาด้ วยความ
หวัง แสวงหาการเปลีย่ นแปลงในชีวติ ทีด่ ขี ึ ้น เพือ่ จะเข้ ามาเพิม่ ทุนความรู้ และ
ผู้หญิงเหล่านี ้ยังมีบทบาทเป็ นเสมือนหัวหน้ าครอบครัวอีกด้ วย นอกจากนัน้
เพลงยังแสดงให้ เห็นถึงคุณค่าของผู้หญิงชนบทพลัดถิ่นในเรื่ องของความ
ขยัน ความฝั น ความหวัง ความอดทนเพือ่ รอคอยความส�าเร็จ ซึง่ ปั จจัยที่
ท�าให้ ภาพผู้หญิงพลัดถิ่นในสองระลอกยุคดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปนันมา
้
จากความเป็ นจริงในชีวติ ของผู้หญิงกลุม่ นี ้ กล่าวคือ สังคมไทยมีการอพยพ
ย้ ายถิ่นฐานของผู้หญิงชนบทเข้ ามาในสังคมเมืองอย่างไร ผู้หญิงกลุม่ นี ้มี
พัฒนาการหรือการปรับตัวอย่างไร เพลงลูกทุง่ ก็นา� เสนอเรื่องราวหรือบันทึก
ภาพเหตุการณ์เหล่านัน้ ผ่านตัวอักษรในเนื ้อหาของเพลงลูกทุง่ ในแต่ละยุค
สมัย ด้ วยเหตุนี ้เพลงลูกทุง่ จึงมีบทบาทเป็ นเสมือนกระจกสะท้ อนภาพทีเ่ ป็ น
จริง (Reflective approach) ของผู้หญิงชนบทพลัดถิน่ และเป็ นสือ่ ทีเ่ คียง
ข้ างและสัมพันธ์กบั ผู้หญิงกลุม่ นี ้ ท�าให้ โลกจริงกับโลกสัญลักษณ์ของเพลง
ไม่เคยแยกขาดจากกันโดยสิ ้นเชิง
ค�าส�าคัญ: ภาพตัวแทน / ผู้หญิงชนบทพลัดถิน่ / เพลงลูกทุง่
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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 phenomenon 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, ambitious, 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
ปั จจุบนั ความสนใจในประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับภาพของผู้หญิง
ทีส่ ะท้ อนออกมาจากเนื ้อหาของสือ่ มวลชนในแขนงต่าง ๆ ทังภาพผู
้
้ หญิงที่
ถูกน�าเสนอผ่านสือ่ โทรทัศน์ ภาพผู้หญิงทีถ่ กู น�าเสนอผ่านสือ่ ภาพยนตร์ หรือ
ภาพผู้หญิงทีน่ า� เสนอผ่านบทเพลงทังเพลงสากลและลู
้
กทุง่ ก็มงี านผลงาน
วิจยั ของนักวิชาการด้ านสือ่ สารมวลชนออกมาให้ เห็นอยูต่ ลอดเวลา และโดย
เฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นการศึกษาเกีย่ วกับวรรณกรรมของเพลงลูกทุง่ ทีม่ สี าย
สัมพันธ์แนบแน่นระหว่าง “ศิลปะกับสังคม” ดังที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ให้
อรรถาธิบายเกีย่ วกับประเด็นเพลงลูกทุง่ ไว้ วา่
“เพลงลูกทุ่งเป็ นประจักษ์ แสดงให้เห็นถึงความแข็งในวัฒนธรรม
ของคนไทย ซึ่งวัฒนธรรมไทยนัน้ เป็ นวัฏธรรม (Dynamism) ซึ่งสามารถ
เปลีย่ นแปลงไปตามกาลสมัย โดยไม่เสียพืน้ ฐานหรื อความเป็ นตัวของตัว
เอง เพลงลูกทุง่ จึงเป็ นเพลงไทยในสิ่งแวดล้อมปัจจุบนั ซึ่งเกิ ดขึ้น เพราะการ
ได้รบั อิ ทธิ พลจากวัฒนธรรมตะวันตก”
ต้ นก�าเนิดของเพลงลูกทุง่ นันมาจากเพลงพื
้
้นบ้ านประเภทต่าง ๆ รวม
ถึงเพลงปฏิพากษ์ ซึง่ มักมีเนื ้อหาเน้ นหนักไปทางการเกี ้ยวพาราสี เรื่องความ
รัก และแฝงความตลกสองแง่สองง่าม (เอนก นาวิกมูล,2521 น. 66) ดังนัน้
จึงไม่นา่ แปลกใจทีว่ า่ แม้ เพลงลูกทุง่ จะมีเนื ้อหาหลากหลาย สามารถกล่าว
ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคมไทยได้ อย่างมากมาย เช่น ปั ญหาความยากจน
ของชาวไร่ชาวนา ปั ญหาการอพยพย้ ายถิน่ ฐานของชาวชนบทเพือ่ ประกอบ
อาชีพในเมืองกรุงฯ แต่เนื ้อหาทีย่ งั คงมีให้ ได้ ยนิ ได้ ฟังกันอยูเ่ สมอก็คอื เนื ้อหา
เกี่ยวกับความรักระหว่างชายหญิง และการเกี ้ยวพาราสี หลายเพลงมีการ
ร้ องโต้ คารมกันระหว่างหญิงชายตามแบบฉบับพ่อเพลงแม่เพลง ซึง่ ส่งผลให้
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ภาพของผู้หญิงทีป่ รากฏในเนื ้อหาของเพลงลูกทุง่ ต่าง ๆ หลายเพลงในช่วง
ทศวรรษทีผ่ า่ นมานี เป็
้ นภาพของผู้หญิงหัวสมัยใหม่ทกี่ ล้ าแสดงออก มีคารม
เฉียบคม สามารถเกี ้ยวพาราสี และโต้ ตอบคารมกับผู้ชายได้ อย่างไม่ขดั เขิน
ลักษณะดังกล่าวนี ้ ถือเป็ นเอกลักษณ์อกี อย่างหนึง่ ของเพลงลูกทุง่ ซึง่ ท�าให้
ภาพของผู้หญิงในบทเพลงลูกทุง่ ซึง่ เป็ นภาพของผู้หญิงชนชันล่
้ างในสังคม
ไทยนัน้ แตกต่างจากภาพของผู้หญิงชนชันกลางในบทเพลงลู
้
กกรุง (นันดา
วีรวิทยานุกลู 2541 ,น.2-3)
เหตุผลส�าคัญว่าท�าไมจึงต้ องศึกษาเกี่ยวกับผู้หญิงชนบท เพราะ
หากพิ จ ารณาข้ อ มูล ในโลกความเป็ นจริ ง มี ก ารศึก ษาถึง บทบาทและ
สถานภาพของสตรี ไทย (อ้ างถึงใน สุมิตตา สิงห์โตอ่อน, 2539) พบว่า
ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ท�างานในภาคเกษตร รองลงมาได้ แก่ ภาคพาณิชย์
การบริ การและอุตสาหกรรมหัตถกรรม การรับราชการ ส่วนหญิงไทยใน
ชนบทยังเป็ นผู้ที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบ้ านทังหมด
้
ตังแต่
้ การ
หุงหาอาหาร การถนอมอาหาร การดูแลบ้ าน และดูแลสุขภาพอนามัยของ
คนในครอบรัว และเมื่อสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ
ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม อัตราส่วนของผู้หญิงในภาคเกษตรก็ลดลง
ในแต่ละปี จะมีผ้ หู ญิงอพยพเข้ าสู่กรุ งเทพฯ เพื่อหางานท�าหารายได้ เพิ่ม
ผู้หญิงเหล่านี ้จะมีชอ่ งทางในการท�างานทีจ่ า� กัด เพราะยังขาดความรู้ความ
ช�านาญและประสบการณ์ ผู้หญิงที่อพยพเข้ ามากรุ งเทพฯส่วนใหญ่จะ
มาท�างานเป็ นคนรับใช้ ตามบ้ าน นอกจากนันก็
้ หางานอื่นท�า เช่น โรงงาน
ทอผ้ า โรงงานตัดเย็บเสื ้อผ้ า รองเท้ า และโรงงานผลิตอาหารส�าเร็จรูป เป็ นต้ น
ซึ่งจะเห็นได้ ว่า แรงงานผู้หญิงถือเป็ นแรงงานที่มีบทบาทส�าคัญในการ
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พัฒนาองค์กรและประเทศ เพราะปั จจุบนั มีแรงงานสตรี ไทยถึง 27 ล้ านคน
หรื อเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานไทยที่มีจ�านวน 60.5 ล้ านคน (ส�านักข่าว
สร้ างสุข, 2559) ผู้หญิงเหล่านี ้รวมถึงผู้หญิงจากชนบทที่เข้ ามาท�างานใน
สังคมเมือง จึงมีบทบาทส�าคัญในการท�างานขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ ของ
สังคมนัน่ เอง
ดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่า ในขณะที่ผ้ หู ญิงชนบทพลัดถิ่นในโลก
จริงเป็ นแบบทีผ่ ้ เู ขียนได้ อธิบายไว้ แล้ วนัน้ ประเด็นการศึกษาเกีย่ วกับผู้หญิง
ชนบทพลัดถิน่ ในเพลงลูกทุง่ จึงมีความส�าคัญ เพราะเพลงลูกทุง่ เป็ นเสมือน
ภาพจ�าลองหรื อภาพตัวแทนที่สอดรับไปกับความเปลี่ยนแปลงของชนบท
ที่เข้ มข้ นและชัดเจนที่สดุ ดังนันหากเราจะเข้
้
าใจความเปลี่ยนแปลงของ
ผู้หญิงชนบทในบริบทแบบใหม่แล้ ว เพลงลูกทุง่ จึงเป็ นพื ้นทีท่ จี่ ะขานรับกับ
ภาพความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวนี ้ได้ ดที จี่ ะสามารถท�าให้ เราเห็นภาพสะท้ อน
ของสังคมไทย เห็นถึงพัฒนาการ บทบาทและความส�าคัญของผู้หญิงกลุม่ นี ้
ในการขับเคลือ่ นสังคม โดยเฉพาะภาพของผู้หญิงชนบทพลัดถิน่ ทีป่ รากฎใน
ตัวบทหรือเนื ้อหาเพลงลูกทุง่ จึงเป็ นสิง่ ทีน่ า่ ศึกษาว่า ภาพผู้หญิงชนบทพลัด
ถิ่นในเพลงลูกทุง่ ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั มีพฒ
ั นาการอย่างไรบ้ าง ท�าไม
ถึงเป็ นเช่นนัน้ การเปลีย่ นแปลงของสังคมไทยจะมีผลต่อการน�าเสนอภาพ
ผู้หญิงชนบททีพ่ ลัดถิ่นเข้ ามาท�างานในกรุงเทพฯ อย่างไร และแท้ จริงแล้ ว
เพลงลูกทุง่ ได้ แสดงบทบาทใดบ้ างต่อสังคมไทย ด้ วยเหตุผลนี ้เองจึงน�ามา
สูก่ ารเริ่ มต้ นของบทความวิชาการครัง้ นี ้ที่ผ้ เู ขียนต้ องการตังข้
้ อสังเกตต่อ
ปรากฏการณ์สงั คมทีเ่ กีย่ วกับผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุง่ โดยมีวตั ถุประสงค์
ใน 2 ประเด็น คือ
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1. เพื่อให้ เห็นถึงพัฒนาการในการน�าเสนอภาพของผู้หญิงชนบท
พลัดถิน่ ในบทเพลงลูกทุง่
2. เพื่อให้ เห็นถึงบทบาทของเพลงลูกทุง่ จากการน�าเสนอภาพของ
ผู้หญิงชนบทพลัดถิน่ ต่อสังคมไทย

158

นิยามความหมายและขอบเขตการศึกษา
บทความเรื่ องพัฒนาการของภาพผู้หญิงชนบทพลัดถิ่นในเพลง
ลูกทุง่ ผู้เขียนมุง่ ศึกษาเฉพาะ “ตัวสาร” โดยการวิเคราะห์ตวั บท (textual
analysis) ของเนือ้ เพลงลูกทุ่งที่น�าเสนอภาพตัวแทนของผู้หญิ งชนบท
พลัดถิ่นซึง่ สามารถอธิบายนิยามความหมายและขอบเขตของการศึกษา
รวมทังการคั
้
ดเลือกกลุม่ ตัวอย่างเพลงทีใ่ ช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ดังนี ้
ภาพผู้หญิงชนบทพลัดถิ่น หมายถึง ภาพตัวแทนของหญิงสาวทีม่ ี
ถิน่ ก�าเนิดในต่างจังหวัดทีเ่ ข้ ามา ท�างานในกรุงเทพ ฯ ทีน่ า� เสนอผ่านเพลงลูก
ทุง่ เป็ นภาพทีเ่ กิดจากการท�าหน้ าทีก่ า� หนด/ประกอบสร้ าง ความหมายขึ ้น
มาในรูปของระบบสัญญะของภาษา กลายเป็ นภาพตัวแทนของปรากฏการณ์
นัน้ ๆ โดยผู้เขียน สร้ างเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความหมายเกี่ยวกับผู้หญิง
ชนบทพลัดถิน่ 5 ด้ าน คือ 1.อาชีพเดิม 2.อาชีพหลังการพลัดถิน่ 3.สาเหตุ
ของการย้ ายถิน่ 4. ความสัมพันธ์กบั มาตุภมู ิ 5.ความสัมพันธ์กบั เมือง
เพลงลู ก ทุ่ ง หมายถึง เพลงที่ ดัดแปลงมาจากเพลงพื น้ บ้ าน
ใช้ ทา� นองสัน้ ๆ ง่าย ๆ ตรงไปตรงมา มีการร้ องแบบเต็มเสียงและเล่นลูกคอ
เป็ นจุดเด่น ในการศึกษาครัง้ นี เพลงลู
้
กทุง่ จะหมายถึง บทเพลงทีข่ บั ร้ องโดย
นักร้ องผู้หญิงเท่านัน้ และเป็ นเพลงที่น�าเสนอเรื่ องราวของผู้หญิงชนบทที่
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พลัดถิน่ เข้ ามาท�างานในกรุงเทพฯ ซึง่ แบ่งเพลงทีศ่ กึ ษาเป็ น 2 ช่วงคือ ปี พ.ศ.
2520-2540 และช่วงปี พ.ศ. 2543-2560
จากการศึกษาถึงพัฒนาการของเพลงลูกทุ่งที่น�าเสนอภาพของ
ผู้หญิงชนบทพลัดถิ่นในเบื ้องต้ น ผู้เขียนสามารถแบ่งการวิเคราะห์ภาพ
ผู้หญิงชนบทพลัดถิน่ ผ่านตัวบทของลูกทุง่ ออกเป็ น 2 ยุค กล่าวคือ ยุคแรก
เป็ นยุคที่เริ่มมีการค้ นพบภาพการอพยพย้ ายถิ่นฐานของผู้หญิงจากชนบท
สูเ่ มืองเริ่มตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2520-2540 และยุคสอง คือ ยุคหลังจากการเกิด
วิกฤติการณ์เศรษฐกิจฟองสบูแ่ ตกในปี พ.ศ. 2540 เป็ นยุคทีม่ กี ารอพยพย้ าย
ถิน่ ฐานของผู้หญิงชนบทเข้ ามาในสังคมเมืองระลอกทีส่ องโดยจะเริ่มตังแต่
้
ประมาณปี พ.ศ. 2543 จนถึงปั จจุบนั ซึง่ การเห็นยุคของความเปลีย่ นแปลง
เป็ นระลอก ๆ แบบนี ก็้ จะท�าให้ เห็นพลังในการต่อสู้ของผู้หญิงชนบทเมือ่ ต้ อง
ข้ ามมาใช้ ชวี ติ อยูใ่ นสังคมเมือง
ยุคแรก พลัดถิ่นเพื่อเสี่ยงดวงในเมืองหลวง
จากการทบทวนวรรณกรรมและหาข้ อมูลเกี่ยวกับประเด็นภาพ
ผู้หญิงชนบทพลัดถิน่ ในเพลงลูกทุง่ โดยใช้ การศึกษาของจินตนา ด�ารงค์เลิศ
เป็ นพื ้นฐาน (2533) พบว่า เนื ้อหาใหม่ทเี่ ริ่มปรากฎในเพลงลูกทุง่ ช่วงตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2520 จะสะท้ อนให้ เห็นปั ญหาของสังคมไทย กล่าวคือ การย้ ายถิน่ ฐาน
ในการประกอบอาชีพของชาวชนบท หญิงสาวเข้ าสูเ่ มืองกรุงเพือ่ มาท�างาน
เป็ นสาวใช้ กรรมกรในโรงงานทอผ้ า สาวบาร์ เป็ นต้ น ซึง่ นักร้ องลูกทุง่ หญิงที่
ได้ รบั การยอมรับและถูกขนานนามว่าเป็ นราชินลี กู ทุง่ ก็คอื พุม่ พวง ดวงจันทร์
และนักร้ องหญิงรุ่นน้ องทีม่ ชี ื่อเสียงทัง้ สุนารี ราชสีมา, จินตหรา พูลลาภ,
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พิมพา พรศิริ ก็ล้วนมีบทเพลงทีน่ า� เสนอภาพของผู้หญิงชนบททีพ่ ลัดถิน่ เข้ า
มาท�างานในกรุงเทพฯ ดังจะเห็นได้ จากตัวอย่างเพลง
เพลง พาร์ ทเนอร์ เบอร์ 5 ขับร้ องโดย พุม่ พวง ดวงจันทร์
“จากบาร์ ลาบ๋อยฉันลอยตามวาสนา
ต่อไปนีพ้ าร์ ตเนอร์ เบอร์ หา้
ฝันเพลิ นเหิ นลมเหมือนดัง่ ดาวลอย
เลิ กเป็ นแล้วคนกลางคืนทนกล�้ากลืนน�้าตาปรอย
คนก็พลอยเหยียดหยัน เงินทีม่ ีซือ้ กิ นวันๆ มันด่างด�าด้วยฟองเบียร์ ”
160

เพลง น� ้าตาสาวเสิร์ฟ ขับร้ องโดย สุนารี ราชสีมา (2532)
“...แม่จ๋าลูกเซซัดมาถึงบางกอก เสีย่ งโชคชะตาหาทางออก
เพือ่ นมันบอกบางกอกพอมีงานท�า เป็ นเด็กเสิร์ฟอาหารอยูร่ ้านเก่าๆ
คอยยกเบียร์ ยกเหล้าให้เขาประจ�า ดูสายตาบางคนแล้วฉันแสนช�้า
เขามองลูกต�่าเหยียบย�่าเหลือดี
....แม่จ๋าลูกมาหาเงินช่วยใช้หนี ้ ท่ามกลางแสงไฟของโลกีย์
และแมลงหวี ค่ อยจ้องตอมพรหมจรรย์ มองเด็กเสิ ร์ฟอาหารเป็ น
หญิ งใจง่าย”
เพลง สาวอีสานเสีย่ งดวง ขับร้ องโดย จินตหรา พูลลาภ (2532)
“เสีย่ งดวงไปกับอ้ายเซี ยงบ่มีทางเลีย่ งต้องมาเสีย่ งดวง อีสานบ้าน
ข้อยเหว่วา้
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บ่ได้ท�านาเลยต้องมาเสีย่ งดวง ขึ้นรถถึงหัวล�าโพงหายใจบ่โล่งคน
แยะเหลือเกิ น
บ้างนัง่ บ้างยืนบ้างเดิน นีห่ รื อเขาเอิ้นว่าแดนเมืองหลวง
ค�่านีน้ อนไหนอ้ายเซี ยง ค�่านีน้ อนไหนอ้ายเซี ยง เงิ นก็หมดเกลีย้ ง
เสีย่ งไปตามดวง”
เพลง น� ้าตาเด็กปั ม้ ขับร้ องโดย พิมพา พรศิริ (2532)
“อยูแ่ ต่ปั้มน�้ามันน�้ามันทุกวันทุกวี ่ ความรู้พอมีติดตัวกึ่งๆกลางๆ
ความหวังไม่มีแค่คนรับจ้าง จะมีใครบ้างเห็นใจเด็กปั้ม
แม่ทีบ่ า้ นนัง่ คอยนัง่ คอยเงินเดือนลูกส่ง ปลูกบ้านมีแต่โพลงปล่อย
โล่งยังไม่มีฝาค�้า
เสือ้ ผ้าก็เปลืองเงินเดือนก็ต�่า ชีวิตเด็กปั้มใครจะช�้าเท่าเรา”
จากกลุ่มตัวอย่างเพลงข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า เนือ้ หาของเพลงจะ
สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาความยากจนในชนบทรวมทังปั
้ ญหาหนี ้สินอันเป็ น
เหตุผลท�าให้ ผ้ หู ญิงชนบทที่อยูใ่ นภาคเกษตรกรรม จากสาวชาวนาจ�าเป็ น
ต้ องเสี่ยงดวงเข้ ามาท�างานในภาคบริ การของสังคมเมือง เช่น เด็กปั ม้ น� ้า
มัน สาวบาร์ เด็กเสิร์ฟในร้ านอาหาร บางเพลงน�าเสนอว่าถ้ าเธอท�างานเก็บ
เงินได้ สกั ก้ อนหนึง่ ก็จะกลับไปท�านาในภาคเกษตรเหมือนเดิม และเพลงลูก
ทุง่ ยังเสนอให้ เห็นอีกว่าอาชีพในภาคบริการ สาวเสิร์ฟในร้ านอาหารกลาง
คืน หรือสาวบาร์ นนถู
ั ้ กดูถกู ว่าเป็ นเหมือนผู้หญิงใจง่าย เป็ นอาชีพทีต่ ้ อยต�า่
เพราะต้ องท�างานอยูใ่ นสถานบันเทิงอยูใ่ นวงเวียนของกามอารมณ์เสีย่ งต่อ
การโดนหลอกลวงได้ งา่ ย หรือทีเ่ พลงกล่าวว่า “ท่ามกลางแสงไฟของโลกีย์”
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ซึง่ ท�าให้ ผ้ หู ญิงที่ พลัดถิ่นเข้ ามาในสังคมเมืองยังเกิดความระแวง และใน
ยุคแรกนี ้เพลงลูกทุ่งเองน�าเสนอภาพของผู้หญิงชนบทพลัดถิ่นที่ยงั กังวล
ถึงความไม่แน่นอนในชีวติ การเข้ ามาในสังคมเมืองเปรียบเสมือนเพียงการ
เสี่ยงดวงเข้ ามาเพื่อหาโอกาสให้ ตวั เอง โดยที่ไม่ร้ ูวา่ ผลลัพธ์จะเป็ นเช่นไร
เป็ นการแสวงหาการเปลี่ยนแปลงแทนการอยู่กบั เหย้ าเฝ้ากับเรื อน และ
การไขว่คว้ าหาชีวติ ทีด่ ขี ึ ้นให้ กบั ตัวเธอเอง ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อมูลการส�ารวจ
ประชากรที่ย้ายถิ่นเข้ ามาท�างานในกรุงเทพฯนัน้ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกี่ยวกับเกษตรกรรมมาก่อนและมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นด้ วย ดังเช่นในปี พ.ศ.
2528 ชาวชนบททีย่ ้ ายถิน่ เข้ ามาท�างานในกรุงเทพฯส่วนใหญ่มอี าชีพเกี่ยว
กับการเกษตรมาก่อน รองลงมาคืออาชีพช่างหรือผู้ปฎิบตั งิ านในกระบวนการ
ผลิตและการบริการต่าง ๆ ตามล�าดับ ซึง่ ผู้ย้ายถิ่นทีม่ อี าชีพเป็ นเกษตรกร
รวมทังชาวประมง
้
ผู้ทา� งานในเหมืองแร่และผู้ปฎิบตั งิ านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง เมือ่
ย้ ายมาจะมาประกอบอาชีพเดิม คือ การเกษตรประมาณร้ อยละ 1.2 นอกนัน้
ส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึง่ หรือร้ อยละ 48.1 เปลีย่ นอาชีพไปใช้ แรงงานคือ อาชีพ
ช่างหรือผู้ปฎิบตั งิ านในกระบวนการผลิตและกรรมกร อีกประมาณร้ อยละ40.1
ได้ เปลีย่ นไปมีอาชีพเกี่ยวกับการให้ บริ การ โดยผู้ชายได้ เปลีย่ นเป็ นการใช้
แรงงานสูง ถึงร้ อยละ68.5 และส�าหรับผู้หญิงท�าอาชีพเกีย่ วกับการให้บริการสูง
ถึงร้ อยละ 58.175 ปี 2531 ผู้ทปี่ ระกอบอาชีพทางการเกษตรอพยพเข้ ามาหา
งานท�าในกรุงเทพฯ ประมาณ 3 ใน 4 หรือร้ อยละ74.2 ของผู้ย้ายถิน่ เข้ากรุงเทพฯ
และส่วนใหญ่เข้ ามาประกอบอาชีพช่างหรือผู้ปฎิบตั งิ านในกระบวนการผลิต
และบริการ (ส�านักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2531 น.12 อ้ างถึงใน ศิริพร กรอบทอง,
2547) ซึง่ จากข้ อมูลในโลกความเป็ นจริงนี ้จึงท�าให้ เราเห็นภาพของผู้หญิง
ชนบทพลัดถิน่ เข้ ามามีบทบาทในภาคของการผลิตและบริการด้ วยนัน่ เอง
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ตารางที่ 1 สรุปภาพผู้หญิงชนบทพลัดถิน่ ทีป่ รากฏในเพลงลูกทุง่ ยุคแรก พลัดถิน่ เพือ่ เสีย่ ง
ดวงในเมืองหลวง

ยุคสอง พลัดถิ่นเพื่ออดทนรอความส�าเร็จ
จวบจนพ.ศ. 2540 ในยุคเศรษฐกิจฟองสบูแ่ ตก ทุกวงการตกต�่า
สุดขีด ค่ายเพลงปิ ดเพลงตัวเองไปเกือบหมด เหลือเฉพาะค่ายยักษ์ ใหญ่
ไม่กคี่ า่ ย และเกิดคลืน่ ลูกทุง่ เอฟเอ็มช่องสถานีวทิ ยุ 24 ชัว่ โมง ในระบบเอฟ
เอ็มที่เปิ ดเฉพาะเพลงลูกทุ่งอย่างเดียว นับเป็ นหัวเลี ้ยวหัวต่อครัง้ ใหญ่ที่
ผลักดันให้ เพลงกลับมาได้ การยอมรับอีกครัง้ และเกิดงาน “มหกรรมเพลง
ลูกทุ่ง” ที่คนรักเพลงลูกทุ่งและนักร้ องเพลงลูกทุ่งทุกคนทุกค่ายต่างมา
รวมกัน (กาญจนา สิงห์อดุ ม, 2555,น.27-28) ซึง่ การศึกษาวิวฒ
ั นาการของ
เพลงลูกทุง่ ในช่วงหลังนี ้ ตังแต่
้ เพลงลูกทุง่ กลับมาได้ รับความนิยมอีกครัง้
ก็แจ้ งเกิดให้ กบั นักร้ องมากมาย ท�าให้ ภาพของผู้หญิงชนบทพลัดถิน่ เพือ่ เข้ า
เมืองในระลอกทีส่ องนี ้ถูกน�าเสนอผ่านเพลงลูกทุง่ โดยนักร้ องหญิงหลายคน
ซึง่ นักร้ องทีไ่ ด้ รับความนิยมในยุคนี ้ ได้ แก่ ศิริพร อ�าไพพงษ์ , ต่าย อรทัย,
ตัก๊ แตน ชลดา ดังจะเห็นได้ จากตัวอย่าง
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เพลง อกสาวไกลบ้ าน ขับร้ องโดย ศิริพร อ�าไพพงษ์ (พ.ศ. 2543)
“เหมือนดัง่ นกหลงป่ า เหมือนดัง่ กาหลงรัง
หอบเอาความหวังเดินทางจากทุง่ กันดาร
สูเ่ มืองแสงไฟ ใจเหงาโอ้สาวไกลบ้าน
ทุม่ แรงสูง้ านกอดฝันรอวันกลับนา”
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เพลง ดอกหญ้ าในป่ าปูน ขับร้ องโดย ต่าย อรทัย (พ.ศ. 2545)
“หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส์เก่าๆ
ใส่เสือ้ ตัวร้อยเก้าๆ กอดกระเป๋ าใบเดียวติดกาย
กราบลาแม่พอ่ หลังจากเรี ยนจบม.ปลาย
ลาทุง่ ดอกคูณไสวมาอาศัยชายคาป่ าปูน
เอาแรงเป็ นทุนสูง้ านเงินเดือนต�่าต�่า
เก็บเงินเข้าเรี ยนภาคค�่าก่อความหวังบนทางเปื ้ อนฝุ่ น
สังคมเมืองใหญ่ขาดแคลนน�้าใจเจื อจุน
ใช้ความอดทนเติมทุนให้ยืนสูไ้ หวทุกวัน”
เพลง “ดอกนีออนบานค�า่ ” ค�าร้ อง/ท�านองโดย วสุ ห้ าวหาญ (2551)
“...น้ องสมพรบ้ านอยูเ่ จียงฮาย เลิกเก็บล�าใยก็เลยมาเสิร์ฟอาหาร อยู่
ตะวันแดงเดินโต๊ ะมาตังนาน
้
เงินในบัญชีกม็ อี ยูแ่ ค่นนั ้ คึดเติงคนทางบ้ านบ่
เมินจะปิ๊ กบ้ านเฮา
...ชลดาบ้ านอยูโ่ คราช ความจนพาพัดเข้ ามาอยูใ่ นโรงงาน นัง่ เย็บ
ผ้ าโหลท�าโอทีมาทุกวัน เก็บสิบเป็ นร้ อยเพียรสร้ างเป็ นทางฝั น อยากมีร้าน
อาหารขายของกินบ้ านเอง... พี่นกเมืองคอนบ้ านอยูร่ ่อนพิบลู ย์ จากสวน
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ยางทางโน้ นเข้ ามาอยูแ่ ถวลาดพร้ าว ท�างานเซเว่นขายของช�าพร้ อมซาลาเปา
ออกกะตีสองถึงห้ องก็นงั่ เหงา อยากหลบบ้ านแล้วหล่าว คิดถึงทิวพร้ าวลมเล”
จะเห็นได้ วา่ จากตัวอย่างเพลงข้ างต้ น เพลงลูกทุง่ สะท้ อนให้ เห็นภาพ
ของผู้หญิงชนบทพลัดถิน่ ทีเ่ ข้ ามาท�างานในสังคมเมืองหรือกรุงเทพฯ โดยใน
ระลอกหลังนี ้เห็นภาพของผู้หญิงทีม่ ากจากการครอบครัวในภาคเกษตรกรรม
ทัง้ การท�านาข้ าว การท�าสวนยางพารา การท�าสวนผลไม้ เป็ นต้ น และการ
พลัดถิ่นเข้ ามาในสังคมเมืองนันผู
้ ้ หญิงกลุม่ นี ้จะเข้ ามาประกอบอาชีพที่ใช้
แรงงานเป็ นส่วนใหญ่ เช่น พนักงานเสิร์ฟอาหาร สาวโรงงานเย็บผ้ า และ
พนักงานร้ านสะดวกซื ้อ ซึง่ จะสังเกตได้ วา่ อาชีพหลังการพลัดถิน่ ของผู้หญิง
ชนบทนันมี
้ อยู่ 2 ประเภท กล่าวคือ 1.แรงงานภาคบริการ 2.แรงงานภาค
การผลิต นัน่ เอง และเหตุผลส�าคัญในการพลัดถิน่ เข้ ามาในสังคมเมืองของ
ผู้หญิงกลุม่ นี ้มีอยู่ 2 ประการ คือ 1.แรงบีบคันทางเศรษฐกิ
้
จ ความยากจน
2. เพือ่ เข้ ามาเพิม่ ทุนความรู้ให้ กบั ตัวเอง อีกทังเพลงลู
้
กทุง่ ยังสะท้ อนให้ เห็น
ถึงคุณค่า หรือแรงผลักดันทีเ่ ป็ นกลยุทธ์ในการ เอาตัวรอดของผู้หญิงชนบท
กลุม่ นี ้มากขึ ้นนัน่ ก็คอื ความขยัน ความอดทน ความประหยัดมัธยัสถ์ นัน่ เอง
นอกจากนี ้เพลงลูกทุง่ ยังแสดงให้ เห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิง
ชนบทพลัดถิน่ กับมาตุภมู ิ กล่าวคือครอบครัวยังเป็ นสิง่ ยึดเหนีย่ ว เป็ นก�าลังใจ
ให้ พวกเธอต่อสู้ตอ่ ไปในสังคมเมือง รวมทังยั
้ งแสดงให้ เห็นบทบาทของผู้หญิง
ชนบทพลัดถิน่ ทีท่ า� หน้ าทีเ่ สมือนหัวหน้ าครอบครัวในการท�างานเพือ่ ส่งเงินไป
ดูแลคนในครอบครัว ให้ มคี วามอยูด่ มี สี ขุ ซึง่ แค่เพียงหวังในคนในครอบครัว
สบาย ส่วนตัวพวกเธอจะเหนือ่ ยเพียงใดก็ไม่ยอมย่อท้ อต่อความยากล�าบาก
เพราะยังมี “ความหวัง” ว่าสักวันชีวติ ต้ องดีขึ ้นได้ ดังจะเห็นได้ จากเพลง
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เพลง สาวท้ ายซอย ขับร้ องโดย ตัก๊ แตน ชลดา (พ.ศ.2552)
“ชีวิตลูกจ้างท้ายซอยโชคดีไม่คอ่ ยหันมอง สูไ้ ปเพือ่ ปากท้องให้คน
หลายคนได้อยูส่ บาย
เป็ นดอกไม้ทา้ ยซอยสายตาความรักไม่เคยสนใจ ก็ท�าแต่งานเลย
ไม่มีใคร
ให้กมุ มื อไว้พอได้อ่นุ ใจยามก้าวเดิ น ยังคิ ดถึงบ้านทีจ่ �าจากมาทุก
ค�่าเช้า
เมืองนีม้ นั เหงาน�้าใจถูกขายเป็ นเศษเงิน ให้สญ
ั ญาว่าคงไม่นาน
จะหอบความฝันทวนทางทีเ่ คยเดิน ไปหนุนตักทีค่ ิดถึงเหลือเกิ นใน
ยามห่างไกล”
166

เพลง หัวใจยังมีรอยยิ ้ม ขับร้ องโดย ตัก๊ แตน ชลดา (พ.ศ.2560)
“ยังไม่ทอ้ ไม่ทอ้ ไม่ทอ้ ขอสูต้ อ่ ไป อยูต่ รงนีไ้ ม่สบายเหมือนบ้านเรา
เหนือ่ ยและเหงากลางเมืองแปลกหน้าวุน่ วาย
เช้าจรดเย็นสูง้ านเหนือ่ ยแทบขาดใจ ท�าไงได้ทีม่ ีมนั ยังไม่พอ
ยังไม่ทอ้ ไม่ทอ้ ไม่ทอ้ ขอสูต้ อ่ ไป จะล�าบากแค่ไหนหัวใจยังมีรอยยิ้ ม
ขอแค่คนทางบ้านท้องอิ่มปาดกีห่ ยาดเหงือ่ ก็ไม่เป็ นไร ความห่วงใย
ของแม่และพ่อยังห่อเก็บในหัวใจ
ยังหมัน่ ท�างานยังคงยิ้มได้เพราะรักแท้ทีส่ ง่ มา อยูเ่ มืองนีค้ า่ แรงน้อย
ข้าวของแพง
ห้องเช่าข้าวแกงพออยูไ่ ปตามยถา สูด้ ว้ ยฝั นสักวันคงดีขึ้นมา หวัง
ไว้วา่ ฟ้ าดินท่านคงเห็นใจ”
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ถึงแม้ ว่าการพลัดถิ่นเข้ าเมืองมาในระลอกสองนีใ้ นสังคมเมือง
ผู้หญิงยังต้ องเจอกับปั ญหาของสังคมทังในเรื
้ ่องของการท�างานหนัก ค่าแรง
ทีถ่ กู หรือปั ญหาทางสังคมทีเ่ พลงชี ้ให้ เห็นว่า ผู้หญิงกลุม่ นี ้มักจะเจอความ
ไม่มนี � ้าใจของผู้คนในสังคมเมือง โดยเพลงลูกทุง่ น�าเอาเรื่องคุณค่าทางจิตใจ
มาเปรียบเทียบกับเรื่องเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้ จากประโยค “เมืองนี ้มันเหงา
น� ้าใจถูกขายเป็ นเศษเงิน”แต่สงิ่ ทีย่ งั เป็ นแรงผลักดันให้ พวกเธอสู้กนั ต่อไปนัน่
ก็คอื ความฝั น/ความหวัง ดังจะเห็นได้ จากประโยค “สู้ด้วยฝั นสักวันคงดีขึ ้น
มา หวังไว้ วา่ ฟ้าดินท่านคงเห็นใจ”
ตารางที่ 2 สรุปภาพผู้หญิงชนบทพลัดถิน่ ทีป่ รากฏในเพลงลูกทุง่ ยุคสอง พลัดถิน่ เพือ่
อดทนรอความส�าเร็จ
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บทสรุป
จากการวิเคราะห์ตวั บท (textual analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ตีความถึงภาพตัวแทนเกีย่ วกับผู้หญิงชนบทพลัดถิน่ ทีป่ รากฏในเพลงลูกทุง่
ตามหลักเกณฑ์ทงั ้ 5 ด้ าน ทีผ่ ้ เู ขียนตังข้้ อสังเกตไว้ ใน 2 ประเด็น สามารถ
อธิบายผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
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1.พัฒนาการของผู้หญิงชนบทพลัดถิ่น พลังในการต่ อสู้ของ
ผู้หญิงชนบทที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่ง
เนื อ้ หาของเพลงลูก ทุ่ ง ที่ น� า เสนอภาพผู้ ห ญิ ง ชนบทพลัด ถิ่ น
สามารถท�าให้ เห็นถึงพัฒนาการของผู้หญิงชนบทพลัดถิ่นตังแต่
้ ยคุ อดีต
จนถึงปั จจุบนั ซึง่ มีการพัฒนาตามยุคสมัยและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นใน
สังคมเป็ นล�าดับ โดยสามารถแบ่งเป็ น 2 ยุค กล่าวคือ 1) ยุคแรก พลัด
ถิ่นเพื่อเสี่ยงดวงในเมืองหลวง โดยเริ่ มมีการค้ นพบเนื ้อหาเกี่ยวกับผู้หญิง
ชนบทพลัดถิ่น ในช่วงตังแต่
้ ปี พ.ศ 2520 จะเป็ นภาพผู้หญิงที่เริ่ มเสี่ยง
ดวงเข้ ามาท�างานในกรุ งเทพฯ ด้ วยปั ญหาความยากจน ปั ญหาหนีส้ ิน
แต่ในยุคนีผ้ ้ ูหญิ งก็จะกังวลถึงความไม่แน่นอนของสังคมเมือง และมัก
ไม่ค่อยประสบความส�าเร็ จมากนัก ภาพรวมของผู้หญิงชนบทส่วนใหญ่
ต้ องท�างานหนักในภาคบริ การ หญิ งสาวชนบทโดนดูถูกว่าเป็ นเหมือน
ผู้หญิงใจง่าย เป็ นอาชีพที่ต้อยต�่าในสถานบันเทิง เช่น บาร์ ร้ านอาหาร
2) ยุคสอง พลัดถิ่นเพื่ออดทนรอความส�าเร็ จ ยุคที่สองหลังจากเศรษฐกิจ
ไทยเริ่ มฟื น้ ตัวในช่วงหลังปี พ.ศ 2543 เป็ นต้ นมา สังเกตได้ ชดั ว่า ภาพ
ของผู้หญิ งชนบทพลัดถิ่นในระลอกนี ้ เป็ นภาพของผู้หญิ งที่เข้ ามาด้ วย
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ความหวัง การแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ ้น เข้ ามาเพื่อเพิ่มทุน
ความรู้ การมาหาโอกาสที่ดีขึ ้นให้ กบั ชีวิต และผู้หญิงเหล่านี ้ยังมีบทบาท
เสมือนหัวหน้ าครอบครั วในการส่งเงินเพื่อไปดูแลคนในครอบครั วด้ วย
เช่นกัน ครอบครั วยังเป็ นสายสัมพันธ์ ที่ยึดโยงตัวเธอเอาไว้ ให้ มีก�าลัง
ใจสู้ต่อไป นอกจากนันเพลงยั
้
งแสดงให้ เห็นถึงคุณค่าของผู้หญิงชนบท
พลัดถิ่ นในเรื่ องของความขยัน ความฝั น ความหวัง ความอดทนเพื่อ
รอคอยความส�าเร็ จ
หากวิเคราะห์ตามแนวคิดพื ้นฐานของทฤษฎีระบบ ผู้หญิงชนบท
พลัดถิ่นในฐานะระบบย่อยอันหนึ่งของระบบใหญ่คือ สังคม ฉะนันเมื
้ ่อ
ระบบใหญ่ คื อ สัง คมมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป ระบบย่อ ยก็ มี ก ารปรั บ ตัว
ซึง่ ท�าให้ เราเห็นถึงบทบาทของผู้หญิงที่เกิดขึ ้นในสังคมไทยผ่านบทเพลง
กล่ า วคื อ บทบาทของผู้ห ญิ ง ที่ แ สวงหาการเปลี่ ย นแปลงให้ กับ ชี วิ ต
ผู้หญิงต้ องออกไปท�างานนอกบ้ านแทนการอยู่บ้านเฝ้าเรื อนเพียงอย่าง
เดียว เห็นภาพของผู้หญิงที่สามารถเลือก หรื อก�าหนดชะตาชีวิตได้ ด้วย
ตัวเธอเอง และพวกเธอก็มีบทบาทส�าคัญทังในสถาบั
้
นครอบครัวในการ
ท�าหน้ าที่เป็ นเสมือนหัวหน้ าครอบครัว หรื อในภาคธุรกิจกับการเป็ นก�าลัง
ขับเคลื่อนสังคมในภาพรวมที่เท่าเที ยมกับเพศชาย และอาจกล่าวได้
ว่าเพลงลูกทุ่งก็เป็ นพื ้นที่ส�าคัญที่สามารถให้ เราเห็นถึงพัฒนาการ และ
การต่อสู้ของผู้หญิงชนบทพลัดถิ่นได้ อย่างเข้ มข้ น
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2. บทบาทของเพลงลูกทุ่งจากการน�าเสนอภาพของผู้หญิง
ชนบทพลัดถิ่นต่ อสังคมไทย
หากพิ จ ารณาภาพของผู้ห ญิ ง ชนบทพลัด ถิ่ น ผ่ า นตัว บทของ
เพลงลูกทุ่งกับบริ บทความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้นในสังคมไทย ภายใต้ แนวคิด
ภาพตัวแทน (Representation) จะเห็นได้ ว่าเพลงลูกทุ่งมีบทบาทเป็ น
เสมือนกระจกสะท้ อนภาพที่เป็ นจริ ง (Reflective approach) ของผู้หญิง
ชนบทพลัดถิ่ น กล่าวคื อ ในสังคมไทยที่ มีการอพยพย้ ายถิ่ นฐานของ
ผู้หญิ งชนบทเข้ ามาในสังคมเมื องอย่างไร ผู้หญิ งกลุ่มนี ม้ ี พัฒนาการ
หรื อการปรับตัวอย่างไร เพลงลูกทุ่งก็น�าเสนอเรื่ องราวหรื อบันทึกภาพ
เหตุการณ์ เหล่านัน้ ผ่านตัวอักษรในเนือ้ หาของเพลงลูกทุ่งในแต่ละยุค
สมัย เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งกับสังคม
ไทยนัน่ เอง ซึง่ การตังค�
้ าถามต่อภาพตัวแทนในเพลงลูกทุ่งแบบนี ้ตัวแปร
หรื อปั จจัยที่ท�าให้ เราเห็นภาพของผู้หญิงชนบทพลัดถิ่นในเพลงลูกทุ่งทัง้
สองระลอกยุคดังกล่าวที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนัน้ มาจากความเป็ น
จริ งในชีวิตจริ งของผู้หญิ งกลุ่มนีท้ ี่เปลี่ยนแปลงไป และมาจากบทบาท
หน้ าที่ของเพลงลูกทุ่งที่ต้องการเป็ นสื่อที่เคียงข้ างและสัมพันธ์ กบั ผู้หญิง
กลุ่มนี ้ ท�าให้ โลกจริ งกับโลกสัญลักษณ์ของเพลงไม่เคยแยกขาดจากกัน
โดยสิ ้นเชิง
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ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “พัฒนาการของภาพผู้หญิงชนบทพลัดถิ่นในเพลง
ลูกทุ่ง” เป็ นบทความวิชาการที่ ผู้เขียนต้ องการชี ้ให้ เห็นถึงการวิเคราะห์
“ตัวสาร” หรือในครัง้ นี ้คือตัวบทของเพลงลูกทุง่ กับประเด็นของภาพตัวแทน
ผู้หญิงชนบทพลัดถิน่ เพือ่ จะศึกษาว่า แท้ ทจี่ ริงแล้ วเพลงลูกทุง่ ประกอบสร้ าง
ความหมายและภาพตัวแทนของผู้หญิงชนบทพลัดถิ่นอย่างไร และเพลง
ลูกทุง่ มีบทบาทอย่างไรต่อสังคมไทย ซึง่ จะเห็นไดว่า เพลงลูกทุง่ เป็ นสือ่ ทีม่ ี
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ความสัมพันธ์กบั คนในสังคม เพลงเป็ นเสมือนกระจกทีส่ ะท้ อนบริบทความ
เป็ นจริงของสังคมในยุคต่าง ๆ และในการศึกษาครัง้ นี ้ยังพบว่า เพลงลูกทุง่
ยังเป็ นพื ้นที่การต่อสู้ของผู้หญิงชนบท ที่สามารถน�าเสนอภาพของผู้หญิง
ทีม่ คี วามสามารถในการก�าหนดชะตาชีวติ ของตัวเอง ท�าหน้ าทีใ่ นการดูแล
ครอบครัวไม่แพ้ เพศชาย และมีความส�าคัญในการขับเคลือ่ นสังคม รวมทัง้
ภาพผู้หญิงชนบทพลัดถิ่นทีน่ า� เสนอในเพลงลูกทุง่ อาจสร้ างอุดมการณ์ใน
การต่อสู้ชีวิตของผู้หญิงชนบทในโลกความเป็ นจริ งอีกด้ วย และข้ อเสนอ
แนะส�าหรับการศึกษาต่อยอดการศึกษาเกี่ยวกับภาพตัวแทนของผู้หญิงใน
เพลงประเภทอืน่ ๆ เช่น ภาพตัวแทนของผู้หญิงในเพลงสตริง เพือ่ จะสามารถ
เปรียบเทียบกับภาพตัวแทนของผู้หญิงในเพลงลูกทุง่ ว่ามีความเหมือนหรือมี
ความแตกต่างอย่างไร และท�าไมถึงเป็ นเช่นนัน้ อีกทังยั
้ งสามารถศึกษาผู้รับ
สาร (audience) เพือ่ เติมเต็มกระบวนสือ่ สารทังสองด้
้
าน ว่าผู้รับสารทีเ่ ป็ น
ผู้รบั สารทีม่ ปี ระสบการณ์ตรง และผู้รบั สารทีม่ ปี ระสบการณ์ผา่ นสือ่ จะมีการ
ถอดรหัสต่างกันหรือไม่ อย่างไร
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