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ปีการศึกษา 2559 
 

บท์ัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย 
ตั๊กแตน ชลดา” เป็นงานวิจัยเชิงะุณภาพ (Qualitative Research) ตามแนวทางของสํานักวัฒนธรรม
ศึกษา (Cultural Studies) ที่มุํงวิเะราะห๑ในกระบวนการสื่อสารสองสํวน ะือ “ตัวบท” (Text) ใน
เพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา และศึกษา “ผู๎รับสาร” (Audience) อันหมายถึง ผู๎ฟ๓งเพลงลูกทุํงที่ขับ
ร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ที่มีประสบการณ๑จริงเป็นผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ เพ่ือจะตอบ
ะําถามการวิจัยะรั้งนี้วํา เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา สร๎างะวามหมายและภาพตัวแทน 
ของผู๎หญิงชนบทอยํางไร โดยอาศัยทฤษฎีการสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะม (Social Construct of 
Reality) มาเป็นเะรื่องมือในการวิเะราะห๑ ตีะวามถึงกระบวนการสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทน
ของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา และผู๎รับสารที่เป็นผู๎หญิงชนบทพลัดถิ่นใน
ชีวิตจริงจะรับรู๎ะวามหมายและถอดรหัสภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทอยํางไร โดยการสัมภาษณ๑แบบ
เจาะลึก (depth interview) แล๎วอาศัยทฤษฎีสตรีนิยม (Feminism) และแนวะิดการเข๎ารหัสและ
ถอดรหัส (encoding/decoding) มาใช๎ในการวิเะราะห๑การรับรู๎ะวามหมายและถอดรหัสภาพตัวแทน
ผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง 

ผลการวิจัยพบวํา เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา มีการสร๎างะวามหมายตํอ
ผู๎หญิงชนบทให๎เป็นภาพตัวแทนของะวามยากจน ะวามลําบาก ระดับการศึกษาต่ํา สถานะทาง
เศรษฐกิจและสังะมต่ํา เป็นแรงงานราะาถูก และมีอํานาจการตํอรองน๎อย แตํสิ่งที่เป็นะุณะํา (Value) 
หรือแรงผลักดันที่เป็นกลยุทธ๑สําะัญในการเอาตัวรอดของผู๎หญิงกลุํมนี้ ะือ ะวามอดทน ะวามขยัน 
ะวามประหยัด รวมทั้งผู๎หญิงชนบทยังะงยืนหยัดตํอสู๎ชีวิตด๎วย “ะวามหวัง” และในสํวนของผู๎หญิง
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ชนบทในชีวิตจริงนั้น สํวนใหญํจะถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎อง
โดย ตั๊กแตน ชลดา หรือที่เรียกวํา Preferred reading แสดงให๎เห็นวํา ภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบท
ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา สํวนใหญํนั้นเกิดจากการประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทาง
สังะมจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวามเป็นจริงของผู๎หญิงชนบทในชีวิต
จริงขึ้นมาสูํการรับรู๎ของผู๎ะนในสังะม หรือที่เรียกวํา “การสร๎างให๎เหมือนจริง” โดยที่กลุํมตัวอยําง
ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเหลํานี้สามารถบํงชี้ตัวเอง (Identify) กับเนื้อหาหรือตัวบท (Text) ในเพลง
ลูกทุํงท่ีขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ได๎นั่นเอง 
 
์ าส า์ัญ: ภาพตัวแทน, ผู๎หญิงชนบท, เพลงลูกทํุง 
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ABSTRACT 

 

The research on “Communication and Representation of Rural Women in 

Thai Country Songs by Takkatan Chollada” is a qualitative research along the lines of 

cultural studies, focusing on two aspects of the communication process: the text of 

Takkatan Chollada’s country songs on the one hand and her audience on the other. 

The audience listening to her music is those with real life experience, i.e. rural 

women coming to work in Bangkok. The objective of the research is to study how 

Takkatan Chollada’s country music shapes the meaning and represents the image of 

rural women, using the theory of social constructs of reality as a tool to analyze and 

interpret the process of shaping and representation of rural women as found in 

Takkatan Chollada’s songs as well as the audience’s decoding reaction to the music. 

The finding shows that Takkatan Chollada’s music represents rural 

women as poor, enduring a hard life, having low education, low economic and social 

status, and cheap labor with little negotiation power. The main values serving as 

significant strategic driving forces for their survival are their endurance, diligence, 
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thriftiness, and “hope”. On the part of the audience, the majority of rural women 

decode the message in the manner of preferred reading, sharing the position of 

women in the songs. This reflects how the rural woman image in Takkatan Chollada’s 

music is based on the real social construct, bringing it to the consciousness and 

acceptance of people in society as “reflective approach”. The samples of the 

audience share their identity with the contents or text of Takkatan Chollada’s 

country songs.      

 

Keywords: Representation, Rural Women, Thai Country Songs  
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วิทยานิพนธ๑เลํมนี้สําเร็จลุลํวงลงได๎ด๎วยดีด๎วยะวามชํวยเหลือและะวามกรุณาจาก
ะณาจารย๑ผู๎ทรงะุณวุฒิหลายทําน ทํานแรกที่ผู๎วิจัยต๎องขอกราบขอบพระะุณเป็นอยํางสูง นั่นก็ะือ   
รองศาสตราจารย๑ ดร. สมสุข หินวิมาน ในฐานะอาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑เลํมนี้ ที่ให๎ะําปรึกษา  
ะอยชี้นําหนทางสวําง ประสาทะวามรู๎ให๎ผู๎วิจัยได๎เข๎าใจ และตกผลึกะวามรู๎ด๎านวิชาการอยํางลึกซึ้ง 
อีกท้ังอาจารย๑ยังเป็นบุะะลที่มีจิตวิญญาณของะวามเป็นะรูอยํางสูงยิ่ง ที่ะอยชํวยเหลือศิษย๑ด๎วยะวาม
เมตตาและเอาใจใสํอยํางใกล๎ชิด นับตั้งแตํเริ่มแรกที่ผู๎วิจัยเลือกหัวข๎อในการทําวิทยานิพนธ๑ จนกระทั่ง
วิทยานิพนธ๑เลํมนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี หากวิทยานิพนธ๑เลํมนี้จักเป็นประโยชน๑แกํผู๎อําน ผู๎วิจัยขอ 
ยกะวามดีนั้นมอบแดํอาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ะรับ 

ผู๎วิจัยขอขอบพระะุณ รองศาสตราจารย๑ รุจน๑ โกมลบุตร ประธานกรรมการวิทยานิพนธ๑ 
รองศาสตราจารย๑ ดร. กําจร หลุยยะพงศ๑ และผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร. นิธิดา แสงสิงแก๎วกรรมการ
วิทยานิพนธ๑ ที่ได๎สละเวลาอันมีะํามาเป็นะณะกรรมการวิทยานิพนธ๑และกรุณาเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงวิทยานิพนธ๑เลํมนี้ให๎มีะวามสมบูรณ๑มากยิ่งข้ึน 

กราบขอบะุณ พํอแมํ พ่ีสุ พ่ีเอ๏กซ๑ พ่ีเอ็ม แอม ไอซ๑ แบร๑ น๎องเอ น๎องเล็ก ผู๎ซึ่งเห็น
ะวามสําะัญของการศึกษา เป็นกําลังใจ และให๎การสนับสนุนแกํผู๎วิจัยในทุก ๆ เรื่องตลอดระยะเวลาที่
ได๎ศึกษาที่นี่ รวมทั้งพ่ี ๆ ในหนํวยวิทยุกระจายเสียง พ่ีเลิศ พ่ีป๊อป พ่ีอุ๐ย ที่ให๎ะวามชํวยเหลือผู๎วิจัยใน
ทุก ๆ ด๎านจนกระทั่งสําเร็จการศึกษาสมดั่งะวามตั้งใจ 

ขอบะุณมิตรภาพของเพ่ือนรํวมรุํน MCA 18 รวมถึงรุํนพ่ี MCA 17 ทุก ๆ ะน และ 
ที่สําะัญขอบะุณแก๏งอสรพิษ ทั้ง พ่ีนาเดียร๑ เมริน แอ๏นท๑ ฝน วุํน เฟิร๑น โอ๏ต และออม ที่รํวมฝ่าฟ๓น
อุปสรระและเป็นแรงสนับสนุนมาโดยตลอด ะวามผูกพันะรั้งใหมํของะําวํา “เพ่ือน” เกิดข้ึนอีกะรั้งที่นี่  

ขอบะุณ ะณะวารสารศาสตร๑และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ที่เป็นดั่ง
ตะเกียงจุดประกายะวามฝ๓นและโอกาสทางการศึกษา เติมเต็มะวามรู๎ด๎านวิชาการ และเป็นสะพานให๎
ผู๎วิจัยเดินหน๎าตํอไปอยํางมี “ะวามหวัง” 

 
 
 นายพันธกานต๑ ทานนท๑  
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ทีม่าแลว์วามส า์ัญของปัญหา 
 

ท าไมจึงศึกษา “ภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง” 

 

เพลงลูกทุํง มีเอกลักษณ๑ของตนเองแตกตํางจากเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสมัยนิยม
ทั่วไป เพราะเพลงลูกทุํงเป็นเพลงที่ใช๎ภาษางําย ๆ ตรงไปตรงมา ไมํสลับซับซ๎อนในลักษณะเดียวกัน
กับเพลงพ้ืนบ๎าน เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปและแพรํขยายไปไกลถึงชนบททุกแหํง เพลงลูกทุํง
เหลํานี้หลายเพลงได๎สะท๎อนถึงสภาพสังะม ะวามเป็นอยูํ และวัฒนธรรมไทย หลายเพลงมีอิทธิพลตํอ
วิถีชีวิตของะนไทย บางเพลงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร๑สังะมของประเทศ บางเพลงเป็นที่รวม
ของภูมิป๓ญญาและทรัพย๑สินทางป๓ญญาของชาวบ๎าน เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่มีะํายิ่งอยําง
หนึ่ง (สมยศ สิงห๑ะํา, 2534, น. 30) 

ต๎นกําเนิดของเพลงลูกทํุงนั้น มาจากเพลงพ้ืนบ๎านประเภทตําง ๆ รวมถึงเพลงปฏิพากย๑ 
ซึ่งมักมีเนื้อหาเน๎นหนักไปทางการเกี้ยวพาราสี เรื่องะวามรัก และเรื่องแฝงะวามตลกสองแงํสามงําม 
ดังนั้นจึงไมํนําแปลกใจที่วํา ถึงแม๎เพลงลูกทุํงจะมีเนื้อหาหลากหลาย สามารถกลําวถึงเรื่องราวตําง  ๆ 
ในสังะมไทยได๎อยํางมากมาย เชํน ป๓ญหาะวามยากจนของชาวไรํชาวนา ป๓ญหาการอพยพย๎ายถิ่นฐาน
ของชาวชนบทเพ่ือประกอบอาชีพในเมืองกรุงฯ แตํเนื้อหาที่ยังะงมีให๎ได๎ยินได๎ฟ๓งกันอยูํเสมอก็ะือ 
เนื้อหาเกี่ยวกับะวามรักระหวํางชายหญิง และการเกี้ยวพาราสี หลายเพลงมีการร๎องโต๎ะารมระหวําง
ชายหญิงตามแบบพํอเพลงแมํเพลง ลักษณะดังกลําวนี้เอง ถือเป็นเอกลักษณ๑อยํางหนึ่งของเพลงลูกทุํง 
ซึ่งทําให๎ภาพของผู๎หญิงในบทเพลงลูกทุํง ซึ่งเป็นภาพของผู๎หญิงชนชั้นลํางในสังะมไทยนั้น แตกตําง
จากภาพของผู๎หญิงชนชั้นกลางในบทเพลงลูกกรุง (นันดา วีรวิทยานุกูล, 2541, น. 1-2) 

ผู๎วิจัยได๎ศึกษางานในโลกวิชาการ พบวํา การศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ๑ของผู๎หญิง 
โดยเฉพาะการศึกษาภาพตัวแทนของผู๎หญิงในฐานะสารในเนื้อหาของเพลงลูกทุํงนั้น ชํวงที่ผํานมาเะย
มีผู๎ทําการศึกษาวิจัยมาแล๎ว ดังนี้ 
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จินตนา ดํารงะ๑เลิศ (2531) ได๎ศึกษาฐานะของสตรีในเพลงลูกทุํงตั้งแตํหลังสงะรามโลก
ะรั้งที่สองจนถึงปี พ.ศ. 2525 ะ๎นพบวํา สิ่งที่ผู๎ชายสนใจในตัวผู๎หญิง ะือ ะวามสาวและะวามสวย 
พรหมจารีย๑ก็ยังมีะุณะําในสายตาผู๎ชาย แตํะํานิยมนี้ก็ไมํเดํนชัด ยังมีผู๎ชายบางะนที่ไมํสนใจกับการที่
ผู๎หญิงเะยผํานมือชายมากํอน แตํอยํางไรก็ตาม ผู๎หญิงที่ดีต๎องมีะุณสมบัติเป็นภรรยาที่ดี เป็นแมํบ๎าน
แมํเรือน แตํในทางตรงข๎ามการที่ผู๎ชายมีภรรยาหลายะนกลับยังะงเป็นที่ยอมรับและยกยํอง 
นอกจากนี้บทเพลงลูกทุํงยังสะท๎อนอีกวํา ผู๎หญิงชาวชนบทที่เข๎ามาทํางานในเมืองแล๎วประสบ
ะวามสําเร็จมีไมํมากนัก สํวนใหญํมักต๎องตกระกําลําบาก บ๎างต๎องขายแรงงาน บ๎างถูกหลอกจนเสีย
พรหมจารีย๑ และมักมีจุดจบแบบโศกนาฏกรรม เชํน ท๎องไมํมีพํอ ต๎องกลายเป็นโสเภณ ี

สํวนเมตตา กฤตวิทย๑ และถิรนันท๑ อนวัชศิริวงศ๑ (2532) ศึกษาภาพรวมของผู๎หญิงไทย
ทั้งในเพลงลูกทํุงและเพลงลูกกรุง โดยแบํงชํวงเวลาการศึกษาเป็น 2 ชํวง ะือ เพลงในอดีต พ.ศ. 2508 
และเพลงในปี พ.ศ. 2531-2532 ในสํวนของเพลงลูกทุํง พบวํา เพลงในปี พ.ศ. 2531-2532 แสดง
ภาพของผู๎หญิงที่เป็นตัวของตัวเองมากกวําเพลงในอดีต สิ่งที่เพ่ิมเข๎ามาและเป็นสิ่งที่ะ๎นพบมากเชํนกัน
ะือ มีการกลําวถึงะวามเปลี่ยนแปลงของผู๎หญิงชนบท 2 ประการใหญํ ะือ 1) ผู๎หญิงดิ้นรนอยากมา
กรุงเทพฯ หลงะวามฟุ้งเฟ้อของเมืองหลวง 2) ผู๎หญิงที่เริ่มตํอสู๎กับชีวิต และตรากตรําทํางานหาเงิน
เลี้ยงชีพแทนการอยูํกับเหย๎าเฝ้ากับเรือน และการไขวํะว๎าหาชีวิตที่ดีขึ้น เห็นการดําเนินชีวิตที่แตกตําง
ไปจากอดีต เชํน สนใจตัวเอง สนใจฐานะ แะร๑สังะมน๎อยลง 

ในขณะเดียวกัน นันดา วีรวิทยานุกูล (2541) ไดศ๎ึกษาวิเะราะห๑ภาพของผู๎หญิงที่ปรากฏ
ในเนื้อหาของเพลงลูกทุํงระหวํางปี พ.ศ. 2525-2540 พบวํา เพลงลูกทุํงในชํวง พ.ศ. 2525-2535 
และเพลงลูกทํุงในชํวง พ.ศ. 2536-2540 มีการนําเสนอภาพของผู๎หญิงะรบทั้ง 3 ภาพ ะือ ภาพผู๎หญิง
หัวเกํา ะือ สงวนทําทีะวามรัก และมักเป็นผู๎ถูกกระทํา, ภาพผู๎หญิงก้ํากึ่งระหวํางผู๎หญิงหัวเกําและ
ผู๎หญิงหัวสมัยใหมํ ะือ เป็นฝ่ายเริ่มเรื่องะวามรัก แสวงหาการเปลี่ยนแปลง เชํน การอพยพเข๎าเมือง
เพ่ือหางานทํา, ภาพผู๎หญิงสมัยใหมํ ะือ เป็นผู๎หญิงที่มีะวามกล๎าแสดงออก พ่ึงพาตนเอง ไมํจําเป็นต๎อง
พ่ึงพาผู๎ชาย ซึ่งเพลงลูกทํุงในชํวงหลังจะนําเสนอภาพผู๎หญิงหัวเกําลดน๎อยลง 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผํานมา ผู๎วิจัยพบวํา การศึกษาภาพลักษณ๑ของผู๎หญิงใน
ฐานะสารผํานเพลงลูกทํุงนั้นมีมากพอสมะวร และภาพลักษณ๑ของผู๎หญิงในเนื้อหาของเพลงลูกทุํงสํวน
ใหญํจะเป็นภาพของผู๎หญิงชนบท ะ๎นพบภาพของผู๎หญิงในมิติเกี่ยวกับตัวเอง มิติะวามรักระหวําง
ผู๎หญิงและผู๎ชาย นอกจากนั้นมีการะ๎นพบเรื่องการเปลี่ยนแปลงของผู๎หญิงชนบทที่ดิ้นรนอยากเข๎ามา
ทํางานในกรุงเทพฯ ซึ่งผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ แล๎วประสบะวามสําเร็จมีไมํมากนัก            
สํวนใหญํมักต๎องตกระกําลําบาก บ๎างต๎องขายแรงงาน บ๎างถูกหลอกจนเสียพรหมจารีย๑ และมักมีจุด
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จบแบบโศกนาฏกรรม เชํน ท๎องไมํมีพํอ ต๎องกลายเป็นโสเภณี จะเห็นได๎วํา มีเพียงแะํการนําเสนอ
ภาพของผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาในเมืองหลวงเทํานั้น แตํยังไมํสะท๎อนภาพของการปรับตัวของผู๎หญิงมี
ข๎อสังเกตหนึ่งจากผู๎วิจัยพบวํา การศึกษาภาพของผู๎หญิงในเพลงลูกทุํงที่มีมาแล๎วนั้น เป็นการศึกษา
เฉพาะภาพลักษณ๑ของผู๎หญิงผํานเพลงลูกทุํง ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา ในการอธิบายปรากฏการณ๑ดังกลําวอาจ
ไมํเพียงพอ เพราะแท๎ที่จริงแล๎วภาพของผู๎หญิงในเพลงลูกทุํงนั้นเกิดจากการประกอบสร๎างะวามเป็ น
จริงทางสังะมขึ้นมานั่นเอง ซึ่งหากเรามองเพลงลูกทุํงนั้นเป็นการประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทาง
สังะม (Social constructionism) ภาพของผู๎หญิงในเพลงลูกทุํงก็เป็นภาพที่ถูกประกอบสร๎างขึ้นจาก
การหยิบยกเอาลักษณะตํางๆ ในสังะมมาประกอบกัน เพ่ือนําเสนอะวามหมายของผู๎หญิงสูํการรับรู๎
ของผู๎ะนในสังะม การศึกษาตัวบท (text) ตามทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) นั้นสนใจ
ศึกษาขั้นตอนการตีะวามของ “ผู๎รับสาร” (audience) วําสร๎างะวามหมายขึ้นมาได๎อยํางไร ผู๎รับสาร
ตีะวามอยํางไร และทําไมจึงเข๎าใจอยํางนั้น (กาญจนา แก๎วเทพ , 2544) เนื่องจากในกระบวนการ
สื่อสารนั้น “ตัวบท” มิได๎มีะวามหมายเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกผลิตแล๎วสํงไปยังผู๎รับสารโดยตรง หากแตํวํา 
“ผู๎รับสาร” จะทําการถอดรหัส และตีะวามหมายตัวบทจากสื่อตามบริบทและประสบการณ๑ของผู๎รับ
สาร โดยผู๎รับสารที่มีประสบการณ๑ภูมิหลังชีวิตที่แตกตํางกัน จะมีการตีะวามตัวบทตํางกันด๎วย 
ในขณะที่แนวะิดภาพตัวแทน (Representation) มองวํา โลกรอบตัวเราถูกประกอบสร๎างขึ้นโดย
สังะม (Socially Constructed) และเชื่อวําะวามจริงไมํได๎มีอยูํ หากแตํขึ้นอยูํกับการประกอบสร๎าง
ขึ้นมาโดยะนและสังะม เมื่อถึงระดับการตีะวามหรือการรับรู๎ภาพตัวแทนแล๎ว บริบททางสังะมซึ่ง
แตกตํางกันนั้น จะทําให๎การถอดะวามหมายของภาพตัวแทนแตกตํางกันอยํางไร โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
หากภาพตัวแทนนั้นมีสํวนสัมพันธ๑กับประสบการณ๑ตรงของผู๎รับสาร (กาญจนา แก๎วเทพ  และสมสุข 
หินวิมาน, 2551) 

ดังนั้นจึงเป็นที่มาสําหรับโจทย๑ในการศึกษาในะรั้งนี้ ซึ่งผู๎วิจัยต๎องการศึกษาวํา ในเพลง
ลูกทุํงนั้นจะมีกระบวนการสร๎างภาพตัวแทนผู๎หญิงชนบทอยํางไร และภายใต๎ภาพตัวแทนนั้น           
มีทัศนะติ ะวามะิด ะวามเชื่อของผู๎หญิงชนบทที่ทํางานในเมืองหลวงอยํางไรบ๎าง เป็นการตํอยอด
ะวามรู๎งานวิจัยที่ผํานมาที่ไมํเพียงวิเะราะห๑ะวามหมายในตัวสาร หากแตํมุํงเน๎นการศึกษา “ผู๎รับสาร” 
เพ่ือให๎เราเห็นกระบวนการสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทจากเพลงลูกทุํง และ
ศึกษาจากชีวิตจริงของกลุํมผู๎หญิงชนบทด๎วย โดยเฉพาะประสบการณ๑จริงของผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามา
ทํางานในกรุงเทพฯ วําจะมีการรับรู๎ะวามหมายและถอดรหัสภาพตัวแทนผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํง
นั้นอยํางไร ทั้งนี้กรณีที่ผู๎วิจัยสนใจ ะือ เพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา  
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ท าไมจึงศึกษา “ภาพตัวแทนของผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา” 
 

ในประเทศไทยเมื่อพูดถึงะํายเพลงยักษ๑ใหญํหรือเป็นเจ๎าตลาดของธุรกิจเพลงอันดับต๎นๆ      
ที่รู๎จักกันดีนั้นก็มีอยูํสองะําย ะือ ะํายจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และะํายอาร๑เอส ซึ่งจากผลสํารวจของตลาด
เพลงในป๓จจุบัน พบวํา บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่นั้นสามารถะรองสํวนแบํงทางการตลาดในตลาดเพลง
ได๎ถึง 80 % (ฟ้าใหมํ ดํารงชัยธรรม, 2558) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ดําเนินธุรกิจเพลงหลากหลาย
แนว ทั้งเพลงสตริงและลูกทุํง โดยแบํงการบริหารงานในแตํละแนวเพลงเป็นบริษัทยํอยๆ ซึ่งในสํวน
ของธุรกิจเพลงลูกทุํงนั้น ดําเนินธุรกิจในนามบริษัทแกรมมี่โกลด๑ ภายใต๎การบริหารงานของ กริช 
ทอมมัส และในปี พ.ศ. 2558 ที่ผํานมา บริษัทแกรมมี่โกลด๑มีสํวนแบํงทางการตลาดสูงถึง 70-80 % 
เนื่องด๎วยบริษัทแกรมมี่โกลด๑นั้น มีนักร๎องลูกทุํงที่เป็นที่นิยมมากมาย อาทิเชํน ไมะ๑ ภิรมย๑พร, ศิริพร 
อําไพพงษ๑, ตําย อรทัย, ไผํ พงศธร, หญิงลี ศรีจุมพล, ตั๊กแตน ชลดา ฯลฯ ซึ่งจะเห็นได๎อยํางชัดเจนวํา
แนวเพลงของนักร๎องแตํละะนเป็นภาพตัวแทนการดําเนินชีวิตของผู๎ะน ยกตัวอยํางเชํน นักร๎องขวัญใจ
ผู๎ใช๎แรงงาน ไมะ๑ ภิรมย๑พร ซึ่งเนื้อหาในเพลงลูกทุํงสํวนใหญํก็จะเลําถึงเรื่องราววิถีชีวิตของผู๎ะนที่เข๎า
มาทํางานขายแรงในเมืองหลวง เป็นต๎น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1.1 ตั๊กแตน ชลดา 
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ตั๊กแตน ชลดา ถือเป็นหนึ่งนักร๎องหญิงอันดับต๎น ๆ ของะํายเพลงแกรมมี่โกลด๑ กับฉายา
ที่วํา “นักร๎องขวัญใจแฟน ๆ ตั๊กแตน ชลดา” ซึ่งแจ๎งเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2549 ด๎วยเพลงหนาวแสงนีออน 
ซึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่เลําถึงผู๎หญิงชนบทที่เดินทางเข๎ามาทํางานในกรุงเทพ ฯ พบเจอกับสังะมเมือง 
มีการปรับตัวของผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาหางานทําในกรุงเทพฯ และประกอบด๎วยน้ําเสียงที่ไพเราะสํงผล
ให๎เธอมีผลงานที่ประสบะวามสําเร็จอยํางตํอเนื่อง ตั๊กแตน ชลดา มีอัลบั้มเดี่ยวตํอเนื่องถึง 8 อัลบั้มใน
รอบ 10 ปี และยังเป็นพรีเซ็นเตอร๑สินะ๎าอีกมากมาย ทั้งเะรื่องดื่ม M150, เนสกาแฟกระป๋อง และ
จากกระแสตอบรับที่ดีทุกอัลบั้ม สํงผลให๎เธอได๎รับรางวัลจากหลายสถาบัน เชํน งานประกาศผลรางวัล
จากะมชัดลึก อวอร๑ด ะรั้งที่ 5 สาขานักร๎องลูกทุํงหญิงยอดเยี่ยม จากเพลง หนาวแสงนีออน ในอัลบั้ม
ชุดที่ 1 หนาวแสงนีออน, มหานะร อวอร๑ดส ะรั้งที่ 4 ประจําปี 2550 สาขาอัลบั้มเพลงลูกทุํงยอดนิยม 
และสาขานักร๎องลูกทุํงหญิงยอดนิยมจากอัลบั้มชุดที่ 2 ถนนะ๎นฝ๓น รวมถึงทําสถิติยอดขายเพลงเกิน
ล๎านตลับอีกด๎วย และในรอบปี 2549-2558 เธอยังติดโพลอันดับนักร๎องหญิงยอดนิยมของหลายๆ
สถาบัน ทั้งสวนดุสิตโพล นิด๎าโพล เอแบะโพล ซึ่งเป็นเะรื่องการันตีถึงะวามสําเร็จในการตอบรับจาก
ะนฟ๓งเป็นจํานวนมาก 

ตั๊กแตน ชลดา เป็นนักร๎องหญิงขวัญใจกลุํมะนผู๎ใช๎แรงงาน จากการสํารวจของไนน๑    
เอ็นเตอร๑เทน นิด๎าโพล โพลมหาชน ขวัญใจผู๎ใช๎แรงงานประจําปี 2559 พบวํา ตั๊กแตน ชลดา นั้นเป็น
นักร๎องลูกทุํงหญิงที่ได๎รับะวามนิยมจากกลุํมผู๎ใช๎แรงงานเป็นอันดับที่ 9 และแฟนเพลงของตั๊กแตนเป็น
กลุํมะนตํางจังหวัด รวมถึงกลุํมะนในเมืองโดยเฉพาะวัยรุํนและะนทํางาน (women.kapook.com, 
23 เมษายน, 2553) 

โดยสรุปแล๎วเนื้อหาของเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา สํวนใหญํจึงเป็นเสมือน
ภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทจากท่ัวภูมิภาะของประเทศไทยที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯได๎เป็นอยํางดี 
และด๎วยระยะเวลา 10 ปี ในการนําเสนอภาพตัวแทนของผู๎หญิงผํานเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน 
ชลดา กับบริบทสังะมไทยในชํวงระยะเวลานั้นที่กําลังมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องในด๎านตํางๆทั้ง
ภาะอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การศึกษา และการทํองเที่ยว จึงเป็นที่นําศึกษาวํา  การเปลี่ยนแปลง
ของสังะมไทยจะมีผลตํอการนําเสนอภาพของผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพ ฯ อยํางไร และ
ศึกษาถึงการปรับตัวของผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาทํางานในเมืองหลวง อันเป็นที่มาของโจทย๑ในการศึกษา
ะรั้งนี้ในเรื่อง “การสื่อสารภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา” 
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ท าไมจึงศึกษา การฟังเพลงลูกทุ่งผ่านปรวสบการณ์จริงของ “ผู้หญิงชนบทที่เข้ามาท างาน                       
ในกรุงเทพฯ”  

 

จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาพของผู๎หญิงในเพลงลูกทุํงที่ผู๎วิจั ยได๎นําเสนอไปตั้งแตํ
ตอนต๎น ที่ผํานมามีการศึกษาภาพของผู๎หญิงผําน “ตัวบท” (text) หรือเนื้อเพลงลูกทุํงนั้นมีพอสมะวร  
ซึ่งข๎อะ๎นพบเกี่ยวกับภาพผู๎หญิงในเพลงลูกทุํงสํวนใหญํนั้น จะแสดงภาพลักษณ๑หรือภาพตัวแทนของ
ผู๎หญิงชนบท เห็นภาพการเปลี่ยนผํานของผู๎หญิงจากการดําเนินชีวิตในชนบทที่เข๎ามาทํางานในสังะม
เมือง ซึ่งภาพเหลํานั้นเกิดมาจากโลกสัญลักษณ๑ที่สื่อประกอบสร๎างภาพตัวแทนผู๎หญิงชนบทผํานเพลง
ลูกทุํงข้ึนมา จึงเกิดข๎อสงสัยหนึ่งจากผู๎วิจัย ะือ แล๎วผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงจะเป็นจริงทั้งหมดอยํางที่
เพลงลูกทุํงได๎นําเสนอมาหรือไมํ เพราะฉะนั้น การศึกษาภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทผําน “ตัวบท” 
(text) หรือเนื้อเพลงนั้นอาจยังไมํเพียงพอในการอธิบายถึงผู๎หญิงชนบท ผู๎วิจัยจึงต๎องการศึกษาผู๎หญิง
ชนบทในชีวิตจริงด๎วย เพราะในโลกะวามเป็นจริงนั้น แรงงานผู๎หญิงถือเป็นแรงงานที่มีบทบาทสําะัญ
ในการพัฒนาองะ๑กรและประเทศ เพราะป๓จจุบันมีแรงงานสตรีไทยถึง 27 ล๎านะน หรือเกือบะรึ่งหนึ่ง
ของแรงงานไทยที่มีจํานวน 60.5 ล๎านะน (กระทรวงแรงงาน, 2559) ผู๎หญิงเหลํานี้รวมถึงผู๎หญิงจาก
ชนบทที่เข๎ามาทํางานในสังะมเมือง จึงมีบทบาทสําะัญในการทํางานขับเะลื่อนองะ๑กรตํางๆของสังะม 

ด๎วยข๎อเท็จจริงดังกลําว จึงเป็นที่มาสําะัญของโจทย๑การวิจัยในะรั้งนี้ ในการตํอยอดองะ๑
ะวามรู๎การศึกษาในเรื่องกระบวนการสื่อสารภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบททั้งสองด๎าน ะือ “ตัวสาร” 
หรือ “ตัวบท” อันหมายถึงเนื้อหาะําร๎องของเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา เพ่ือศึกษาการ
สร๎างะวามหมายและภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบท วํามีการประกอบสร๎างภาพตัวแทนของผู๎หญิง
ชนบทผํานเพลงลูกทํุงอยํางไร และด๎านที่สอง ะือ “ผู๎รับสาร” ในที่นี้หมายถึงผู๎ฟ๓งเพลงลูกทุํงที่ขับร๎อง
โดย ตั๊กแตน ชลดา ที่มีประสบการณ๑รํวม ะือ เป็นผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพ ฯ เพ่ือศึกษา
ะวามสัมพันธ๑ระหวํางภาพตัวแทนผํานเพลงลูกทุํงกับผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงวําเป็นอยํางไร และผู๎ที่มี
ประสบการณ๑เป็น “ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง”จะมีการรับรู๎ะวามหมายและถอดรหัสภาพตัวแทนของ 
“ผู๎หญิงชนบท” ในเพลงลูกทํุงนั้นอยํางไรบ๎าง เพื่อจะได๎ะําตอบวําแท๎จริงแล๎วเพลงลูกทุํงสะท๎อนะวาม
เป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังะม หรือมีการประกอบสร๎างหรือชี้นําสังะมหรือไมํอยํางไร 
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1.9 ปัญหาน าวิจัย 

 

1. การสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทนของ “ผู๎หญิงชนบท” ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎อง
โดย ตั๊กแตน ชลดา เป็นอยํางไร 

2. ผู๎รับสารที่มีประสบการณ๑จริงเป็น “ผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพ ฯ” จะมี
การรับรู๎ะวามหมายและถอดรหัสภาพตัวแทนของ “ผู๎หญิงชนบท” ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย 
ตั๊กแตน ชลดา อยํางไร 

 

1.3 วัตถุปรวสง์์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาการสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทนเกี่ยวกับ “ผู๎หญิงชนบท” ในเพลง
ลูกทุํงท่ีขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา  

2. เพ่ือศึกษาการรับรู๎ะวามหมายและถอดรหัสภาพตัวแทนของ “ผู๎หญิงชนบท” ใน
เพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ของผู๎รับสารที่มีประสบการณ๑จริงเป็น “ผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามา
ทํางานในกรุงเทพฯ” 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยะรั้งนี้จะศึกษาในสํวนของตัวบท (text) และผู๎รับสาร (audience) ซึ่งได๎กําหนด
ขอบเขตการศึกษาในการวิจัยไว๎ ดังนี้ 

1. ตัวบท (text) ผู๎วิจัยศึกษาจากเนื้อหาของเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา 
เทํานั้น โดยจะศึกษาเพลงที่อยูํในอัลบั้มเดี่ยวชุดที่ 1– 8 ระหวํางปี พ.ศ. 2549 - 2558 ซึ่งมีจํานวน
ทั้งหมด 80 เพลง 

2. ผู๎รับสาร (audience) ผู๎วิจัยเน๎นศึกษาผู๎ฟ๓งเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา 
โดยการเลือกกลุํมตัวอยํางที่มีประสบการณ๑จริง ะือ การเป็นผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ 
จํานวน 12 ะน  
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1.5 นิยามศัพท์ 

 

ผู้หญิงชนบท หมายถึง หญิงสาวที่มีถ่ินกําเนิดในตํางจังหวัด อยูํในเขตพ้ืนที่ที่พ๎นจากตัว
เมืองออกไป สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง เลี้ยงสัตว๑ และในการศึกษาะรั้งนี้ ผู๎หญิง
ชนบท จะหมายถึง หญิงสาวที่มีถิ่นกําเนิดในตํางจังหวัดที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพ ฯ เพ่ือหารายได๎
เลี้ยงชีวิตตัวเองและะรอบะรัว 

ภาพตัวแทน หมายถึง ภาพที่เกิดจากการทําหน๎าที่กําหนด/ประกอบสร๎างะวามหมาย
ขึ้นมาในรูปของระบบสัญญะของภาษา กลายเป็นภาพตัวแทนของปรากฏการณ๑นั้น ๆ ภายใต๎ะวาม
เชื่อวํา ะวามจริงไมํได๎ดํารงอยูํ แตํขึ้นอยูํกับการประกอบสร๎างขึ้นมาโดยะนและสังะม โดยจะทําการ
วิเะราะห๑ภาพตัวแทนผู๎หญิงชนบท โดยจะใช๎เกณฑ๑วัดจากกระบวนการสร๎างภาพตัวแทน 3 แบบ 
กลําวะือ 

การสร้างให้เหมือนจริง ะือ การสร๎างขึ้นมาเพ่ือสะท๎อนภาพะวามเป็นจริงที่เกิดขึ้นใน
สังะม สื่อทําหน๎าที่เหมือนกระจก (reflective approach) ะวามจริงในโลกเป็นเชํนไร สื่อจะสะท๎อน
ออกมาให๎เห็นเชํนนั้น ไมํมีการบิดเบือนหรือะวามสลับซับซ๎อนอันใด เป็นการสร๎างภาพตัวแทนอยําง
ตรงไปตรงมา 

การสร้างให้เหมือนเดิม ะือ การสร๎างภาพตัวแทนให๎ะงเดิม แม๎วําะวามเป็นจริงในโลกมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตามกาลเวลา และยุะสมัย แตํสื่อยังะงรักษาอุดมการณ๑ ะวามะิดแบบเดิม
ไว๎ เป็นการสร๎างภาพตัวแทนนั้นไว๎ให๎เหมือนเดิม 

 การสร้างให้เปลี่ยนไป ะือ การสร๎างภาพตัวแทนให๎เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แม๎วําใน
โลกะวามเป็นจริง ผู๎ะนเะยรับรู๎ภาพตัวแทนนั้น ๆ มาอยํางไร แตํสื่อกลับสร๎างภาพตัวแทนนั้นให๎มี
ะวามเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (change agents) 
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ภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง หมายถึง การประกอบสร๎างลักษณะของผู๎หญิงชนบท               
มานําเสนอในเพลงลูกทํุง โดยผู๎วิจัยอาศัยเกณฑ๑ในการวิเะราะห๑ะวามหมายและะวามเป็นจริงเกี่ยวกับ
ผู๎หญิงชนบท ดังนี้ 

1. ภูมิหลังหรือวิถีชีวิตของผู๎หญิงชนบทกํอนจะมาทํางานในกรุงเทพ ฯ เชํน ภูมิลําเนา 
อาชีพเดิม 

2. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะประชากรศาสตร๑ 
เชํน อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางสังะม สถานภาพสมรส 

3. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะกายภาพ เชํน 
บุะลิกภายนอกของผู๎หญิงชนบท 

4. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะทางจิตใจ / 
อารมณ๑ เชํน ะวามชอบ/ะวามสนใจ ะวามรู๎สึกนึกะิด 

5. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับสังะมเมือง เชํน สาเหตุใน
การย๎ายถิ่น ที่พักอาศัย อาหารการกิน ป๓ญหาที่ต๎องเผชิญ ะวามสัมพันธ๑กับมาตุภูมิ อํานาจและการ
ตํอรอง  

6. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับะวามรัก เชํน ะวามรัก
ระหวํางชายหญิง 

เพลงลูกทุ่ง หมายถึง เพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลงพ้ืนบ๎าน ใช๎ทํานองสั้น ๆ งําย ๆ 
ตรงไปตรงมา มีการร๎องแบบเต็มเสียง และเลํนลูกะอเป็นจุดเดํน ในการศึกษาะรั้งนี้ เพลงลูกทุํงจะ
หมายถึง บทเพลงที่ตั๊กแตน ชลดา ร๎องในอัลบั้มเดี่ยวชุดที่ 1- 8 ตั้งแตํปี พ.ศ. 2549 - 2558 จํานวน
ทั้งหมด 80 เพลง  

การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์ม หมายถึง กระบวนการประกอบสร๎างโลกแหํง
ะวามหมาย (World of meanings) ซึ่งเป็นโลกสํวนที่เราสามารถอธิบายได๎ ให๎ะวามหมายได๎ กําหนด
แบบแผนได๎ เพื่อที่เราจะใช๎อธิบาย “โลกแหํงะวามเป็นจริง” (World of reality) แม๎วําจะไมํสามารถ
อธิบายได๎ท้ังหมดอยํางถูกต๎องแท๎จริง 
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การถอดรหัส หมายถึง กระบวนการอํานะวามหมายของตัวบท (text) อันเป็นพ้ืนที่ที่
รหัสะวามหมายถูกบรรจุไว๎ (coding) ของผู๎รับสาร การถอดรหัส (decoding) ะวามหมายไมํได๎ดํารง
อยูํในตัวบทแตํต๎องมากจากปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ เข๎ารหัส และผู๎ถอดรหัสในการสร๎างชุดของ
ะวามหมายรํวมกัน (shared meaning) และท่ีสําะัญในกระบวนการสื่อสารแตํละวาระ ไมํจําเป็นต๎อง
มีะวามหมายเพียงหนึ่งเดียว ระบบรหัส (coding system) ของผู๎สํงสารและผู๎รับสารไมํจําเป็นต๎อง
เป็นรหัสการสื่อสารจุดเดียวกันเสมอไป การถอดรหัสมีได๎ตั้งแต ํ

- การถอดรหัสด๎วยจุดยืนแบบเดียวกันที่ผู๎สํงสารเข๎ารหัสมา หรือเรียกวํา  Preferred 
reading 

- การถอดรหัสด๎วยจุดยืนที่ต๎องตํอรองะวามหมายเสียใหมํ ที่แตกตํางไปจากะวามตั้งใจ
ของผู๎สํงสาร แตํมิได๎ะัดะ๎านโดยตรง หรือที่เรียกวํา Negotiated reading 

- การถอดรหัสด๎วยจุดยืนที่ตํอต๎านหรือขัดแย๎งกับะวามหมายที่ผู๎สํงสารใสํรหัสมา หรือที่
เรียกวํา Oppositional reading 
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1.6 ปรวโยชน์ที่์าดว่าจวได้รับ 
 

1. การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดา” จะทําให๎เข๎าใจะวามเป็นจริงเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทเพ่ิมมากขึ้น เป็นประโยชน๑ตํอ
อุตสาหกรรมเพลงลูกทํุงในการประพันธ๑เพลงที่เกี่ยวข๎องกับผู๎หญิง 

2. เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับองะ๑กรพัฒนาชนบท ในการเข๎าใจถึงวิถีชีวิตของกลุํมผู๎หญิง
ชนบท และเป็นแนวทางในการสํงเสริมด๎านแรงงาน ด๎านสวัสดิการ ที่อาจเป็นประโยชน๑ตํอชีวิตของ
หญิงชนบทเพ่ิมมากข้ึน 

3. เป็นการนําเสนอมุมมองในเรื่องผู๎หญิงชนบท ผํานสื่อเพลงลูกทุํงที่มีผลตํอการรับรู๎
ะวามเป็นจริงของผู๎ะนในสังะม  

4. ผลจากการศึกษาะรั้งนี้จะชํวยเพ่ิมเติมข๎อมูลในการศึกษาในประเด็นเรื่องผู๎หญิง
ชนบทผํานเพลงลูกทํุง ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ตํอวงการสื่อสารมวลชน และสตรีศึกษา  
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1.7 กรอบการวิจัย 

ภายใต้บริบทสัง์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 กรอบการวิจัย 

เพลงลูกทุ่ง 

ผู้หญิง 
ชนบท 

การสร้างภาพตัวแทนผู้หญิงชนบท 3 แบบ 

สร้างให้

เหมือนจริง 
สร้างให้

เหมือนเดิม 

สร้างให้

เปลี่ยนไป 

การถอดรหัส์วามหมายของผู้รับสารที่มีปรวสบการณ์จริง โดยการถอดรหัสมี 3 แบบ                                  
1. การถอดรหัสด๎วยจุดยืนแบบเดียวกันที่ผู๎สํงสารเข๎ารหัสมา หรือเรียกวํา Preferred reading                                            
2. การถอดรหัสด๎วยจุดยืนที่ต๎องตํอรองะวามหมายเสียใหมํ ทีแ่ตกตํางไปจากะวามตั้งใจของผู๎สํงสาร แตํมิได๎ะัดะ๎านโดยตรง 
หรือที่เรียกวาํ Negotiated reading                                                                                                     
3. การถอดรหัสด๎วยจุดยืนที่ตํอต๎านหรือขัดแย๎งกับะวามหมายที่ผู๎สํงสารใสํรหัสมา หรือที่เรียกวํา  Oppositional reading 

เกณฑ๑ในการวิเะราะห๑ะวามหมายและะวามเป็นจรงิเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบท 6 ด๎าน ดังนี ้

1. ภูมิหลังหรือวิถีชีวติของผู๎หญิงชนบทกํอนจะมาทํางานในกรุงเทพฯ 

2. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกบัผู๎หญิงชนบททางลกัษณะประชากรศาสตร๑ 

3. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกบัผู๎หญิงชนบททางลกัษณะกายภาพ 

4. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกบัผู๎หญิงชนบททางลักษณะทางจิตใจ/อารมณ๑ 

5. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกบัผู๎หญิงชนบทกับสังะมเมือง 

6. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกบัผู๎หญิงชนบทกับะวามรัก 
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บทที่ 9 

แนว์ิด ทฤษฎีแลวงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย 
ตั๊กแตน ชลดา” ได๎ใช๎แนวะิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องมาเป็นกรอบะวามะิดในการศึกษาและ
อธิบายปรากฏการณ๑ดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีการสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะม (Social construction of reality) 

2.2 แนวะิดเรื่องภาพตัวแทน (Representation) 

2.3 แนวะิดสตรีนิยม (Feminism) 

2.4 แนวะิดเรื่องเพลงลูกทํุง  

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
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9.1 ทฤษฎีการสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์ม (Social construction of reality) 
 

เบอร๑เกอร๑ และลัะแมน (Berger & Luckmann) ให๎ะวามหมายการสร๎างะวามจริงทาง
สังะมวํามนุษย๑ไมํสามารถรับรู๎ะวามจริงของโลกภายนอกตัวเราได๎โดยตรง แตํต๎องกระทําผํานตัวกลาง 
ะือ ประสาทสัมผัส และกระบวนการรับรู๎ทางจิตของมนุษย๑ซึ่งถูกหลํอหลอมโดยกระบวนการทางสังะม
มากํอน ะวามหมายของสิ่งตําง ๆ ในสังะม วัฒนธรรม และแม๎กระทั่งะวามเป็นจริง (Reality) ก็เป็น
สิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้นมาทั้งนั้น (อ๎างถึงใน ณัฐพร อาจหาญ, 2555) 

ตามแนวะิดการสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมของเบอร๑เกอร๑ และลัะแมน ( อ๎างถึงใน 
ขวัญฟ้า ศรีประพันธ๑, 2551) ได๎แบํงโลกของเราออกเป็น 2 สํวน ะือ โลกแหํงะวามเป็นจริง (World 
of reality) และโลกแหํงะวามหมาย (World of meanings)  

โลกแหํงะวามเป็นจริง (World of reality) ะือ โลกที่เราสามารถสัมผัสได๎ด๎วยตนเอง
ผํานทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เรียกวํา “Paramount Realty” สิ่งที่เราสัมผัสได๎นี้เป็นได๎ทั้ง
สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น 

โลกแหํงะวามหมาย (World of meanings) เป็นโลกสํวนที่เราสามารถอธิบายได๎ ให๎
ะวามหมายได๎ เพราะโลกะวามเป็นจริงนั้นมีอยูํมากมาย การที่เราจะเข๎าใจะวามเป็นจริงทั้งหมดนั้น
เป็นสิ่งที่เป็นไปได๎ยาก เราจึงต๎องสร๎างโลกแหํงะวามหมาย เพ่ืออธิบายโลกแหํงะวามเป็นจริง เชํน         
เราบอกวําผู๎หญิง ะือ มนุษย๑ที่มีลักษณะทางกายภาพบางอยํางแตกตํางไปจากผู๎ชาย ถึงแม๎วําเราจะไมํ
สามารถอธิบายได๎อยํางถูกต๎องแท๎จริง แตํโลกแหํงะวามหมายก็มีะวามจําเป็นที่จะชํวยให๎ะนเรามี
ะวามมั่นะงในะวามรู๎สึกมากขึ้น เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวได๎ และข๎อมูลจะเปลี่ยนแปลงไปแบบะํอยเป็นะํอย
ไปไมํได๎ล๎มล๎างสิ่งที่เรารู๎โดยฉับพลัน เราสามารถสรุปะวามสัมพันธ๑ระหวํางโลกแหํงะวามหมายและ
โลกแหํงะวามจริง ดังแผนภาพนี้ 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
ภาพที่ 2.1 ะวามสัมพันธ๑ระหวํางโลกแหํงะวามเป็นจริงกับโลกแหํงะวามหมาย 
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จากแผนภาพสามารถอธิบายได๎วํา โลกแหํงะวามหมายเป็นะวามรู๎ที่เกิดการรับรู๎เพียง
บางสํวนจากโลกแหํงะวามเป็นจริง แล๎วนํามาสร๎างขึ้นเป็น “ะลังแหํงะวามรู๎”(Stock of knowledge) 
ของเราขึ้นมา และที่กลําววํา มนุษย๑เราได๎สร๎างะวามเป็นจริงขึ้นก็หมายถึงะวามเป็นจริงทางสังะม 
(Social reality) นั่นเอง อยํางไรก็ตาม มนุษย๑แตํละสังะมก็มีการยอมรับะวามเป็นจริงที่แตกตํางกัน 
เพราะแตํละะนมีทัศนะตํอโลก (Worldviews) ที่แตกตํางกัน จึงทําให๎ประสบการณ๑ผํานกระบวนการ
ทางสังะมจนกลายมาเป็นะวามรู๎และสะสมตํอมาเป็นะลังแหํงะวามรู๎ (Stock of knowledge) เฉพาะ
บุะะลหรือสังะมนั้น 

สํวนสถาบันนั้นเกิดจากการกระทํา (Action) ใดๆของมนุษย๑ที่เกิดขึ้นซ้ําแล๎วซ้ําอีกจน
กลายเป็นกิจวัตรซ้ํา (Habitualization) และเป็นแบบแผนพฤติกรรม (Pattern) ที่กลายเป็นที่ยอมรับ
สําหรับสมาชิกในสังะมนั้น ๆ หากมองเชิงสังะมการเมือง สถาบันก็หมายถึง วิธีการใช๎อํานาจเพ่ือการ
ธํารงรักษา และสืบทอดวิธีการประพฤติปฏิบัติที่เป็นอยูํในสังะม อยํางไรก็ตาม การที่สิ่งหนึ่งจะกํอตัว
กลายมาเป็นสถาบันได๎นั้น ต๎องมีะุณลักษณะสําะัญ 2 ประการ ะือ 1. มีการพัฒนาผํานชํวงเวลา
เรื่อยมาอยํางตํอเนื่อง (Historical Process) 2. มีอํานาจะวบะุมเหนือมนุษย๑ถึงแม๎จะเป็นผลผลิตของ
มนุษย๑ (Controlling Characteristics) หรืออาจเรียกวํา การะวบะุมทางสังะม (Social Control) 
เพ่ือให๎สมาชิกในสังะมนั้นยังยึดถือแบบแผน ะวามะิด และการกระทําตามที่ได๎กําหนดไว๎ 

สถาบันมีบทบาทในการลดภาระการตัดสินใจของมนุษย๑ ทําให๎ไมํจําเป็นต๎องให๎
ะวามหมาย (Define) หรือตีะวาม (Interpret) กันใหมํ เพราะสิ่งเหลํานี้ถูกกําหนดแบบแผน
พฤติกรรมที่ถูกบันทึกอยูํใน “ะลังแหํงะวามรู๎” ของมนุษย๑แล๎ว พฤติกรรมตําง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ะาดเดา
ได๎ ฉะนั้น สิ่งที่เป็นสถาบันจึงมีะวามมั่นะง (Stability) สูง 

“ะลังแหํงะวามรู๎” ผนวกเข๎ากับสถาบัน แล๎วพัฒนากลายมาเป็นการสร๎างะวามจริงทางสังะม                            
(Social construction of reality) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 การสร๎างชุดะวามจริงทางสังะม (Social construction of reality) 
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ะวามหมายที่วํา “มนุษย๑เราไมํได๎เป็นแตํผู๎สร๎างสังะมแตํฝ่ายเดียวเทํานั้น แตํได๎ถูกสังะม
กําหนดด๎วยทั้งโดยที่รู๎ตัวและไมํรู๎ตัว” Berger & Luckmann (อ๎างถึงใน ณัฐพร อาจหาญ, 2555) ได๎
แสดงให๎เห็นกระบวนการของปรากฏการณ๑ดังกลําว มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

- Externalization การทําให๎สังะมเป็นผลผลิตของมนุษย๑ เป็นการถํายทอดสภาวะ
ทางรํางกายและจิตใจของป๓จเจกอยํางตํอเนื่องสูํโลกภายนอก 

- Objectivation ทําให๎สังะมกลายเป็นะวามจริง (Reality sui generis) ตัวมันเอง
เป็นะวามจริงแท๎ที่อยูํนอกตัวป๓จเจก มีสภาพเป็นะวามจริงตามสภาวะวิสัย และเป็นประสบการณ๑ซึ่ง
ะนอ่ืน ๆ ก็สามารถเข๎าถึงหรือรํวมมีประสบการณ๑ด๎วย 

- Internalization ทําให๎มนุษย๑เป็นผลผลิตของสังะม เป็นกระบวนการที่โลกภาวะ
วิสัยถูกซึมซับเข๎าสูํ Conciousness อีกะรั้งหนึ่ง ป๓จเจกจึงไมํเพียงแตํรับเอาโลกสังะม (Social world) 
วัฒนธรรมตามภาวะวิสัยเทํานั้น แตํยังรู๎สึกรํวมไปกับมัน ขณะเดียวกันก็ถูกสร๎างหรือกําหนดขึ้นโดย
โลกนั้นด๎วย จนในที่สุดโลกนั้นกลายเป็นโลกของตัวเขาเอง 

กระบวนการที่ทําให๎มนุษย๑เป็นผลผลิตของสังะม (Internalization) แท๎ที่จริงแล๎วก็ะือ
กระบวนการขัดเกลาทางสังะม (Socialization) นั่นเอง ซึ่งเป็นกระบวนการลดะวามเป็นป๓จเจกบุะะล
ให๎กลายสํวนหนึ่งของสังะม อยํางไรก็ตาม การที่ป๓จเจกบุะะลจะยอมรับะวามรู๎ใหมํเข๎าสูํะลังแหํง
ะวามรู๎ของตนเองได๎ก็ตํอเมื่อเกิดการยอมรับในะวามรู๎ใหมํนั้น ดังนั้น สถาบันจึงมีบทบาทในการสร๎าง
ะวามนําเชื่อถือให๎กับะวามรู๎ หรือะวามเป็นจริงทางสังะมนั้น ซึ่งนั้นก็ะือ การสร๎างะวามชอบธรรม 
(Legitimation) ให๎กับะวามจริงชุดนั้น เพ่ือที่จะทําให๎กระบวนการที่ทําให๎มนุษย๑เป็นผลผลิตของสังะม
ประสบะวามสําเร็จ 

หน๎าที่ที่แท๎จริงของการสร๎างะวามชอบธรรมก็ะือ การผลิตระบบะวามหมายและ
ะําอธิบายชุดใหมํให๎สอดะล๎องกับสภาพเศรษฐกิจสังะมที่เปลี่ยนไป โดยยังรักษาระบบะุณะําและ
ะําอธิบายดั้งเดิมให๎ะงอยูํในการรับรู๎ของสมาชิกรุํนใหมํ (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2528 อ๎างถึงใน ณัฐพร 
อาจหาญ, 2555) 

นอกจากนั้น Berger & Luckmann (อ๎างถึงใน ขวัญฟ้า ศรีประพันธ๑, 2551) ได๎กลําว
อีกวํา ะวามเป็นจริงทางสังะมนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบริบทเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับวํา 
ะวามหมายของปรากฏการณ๑นั้นถูกถํายทอดไปอยํางไร และขึ้นอยูํกับ “รหัส” (code) ที่สังะมเป็น
ผู๎สร๎างขึ้นอยํางมีกฎเกณฑ๑ และเป็นที่ยอมรับกันในสังะมนั้นด๎วยวํามีการเปลี่ยนแปลงอยํางไร 
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กระบวนการสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมนี้ อาจเรียกได๎วําเป็นการปฏิสัมพันธ๑สังะม 
เพ่ือสร๎างชุดะวามหมายอธิบายะวามสัมพันธ๑ หรือปรากฏการณ๑ตํางๆที่เกิดขึ้นให๎กับะนในสังะมนั้นๆ 
ภายใต๎ะวามจริงที่หลากหลาย (polysemy) มีเพียงะวามเป็นจริงบางสํวนที่ถูกเลือกมาประกอบสร๎าง 
(Construct) ให๎กลายเป็นะวามจริงทางสังะม แตํทวําะวามเป็นจริงทางสังะมนี้ก็เป็นเพียง “ตัวบท” 
(text) ที่รอผู๎รับสารเข๎ามาอํานะวามหมาย หรือที่ สจวร๑ต ฮอลล๑ เรียกวํา การถอดรหัส (Decoding) 
โดยกลําววํา ะวามหมายและเนื้อหาสารนั้นไมํเะยถูกถํายทอดหากแตํมีการผลิตอยูํตลอดเวลา 
(กาญจนา แก๎วเทพ, 2544) รวมทั้งสนใจวําใะรมีอํานาจในการสร๎างะวามหมาย/กําหนดสัญญะจน
กลายเป็นะวามเป็นจริงทางสังะม ทั้งนี้ ฮอลล๑ (กาญจนา แก๎วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551) ได๎
โต๎แย๎งทฤษฎีผลกระทบของสื่อตํอผู๎รับสาร (media impact theory ) ซึ่งเชื่อวํา ผู๎รับสารมีลักษณะ
แบบตั้งรับ (passive) ตํออิทธิพลของสื่อ หากแตํวําเขาได๎เสนอแนวะิดเรื่อง การเข๎ารหัส/การถอดรหัส 
(encoding/decoding) ขึ้นมาอธิบายวํา ระบบรหัส (coding system) ของผู๎สํงสารและผู๎รับสารไมํ
จําเป็นต๎องเป็นรหัสการสื่อสารจุดเดียวกันเสมอไป การถอดรหัสมีได๎ตั้งแตํ 

- การถอดรหัสด๎วยจุดยืนแบบเดียวกับที่ผู๎สํงสารเข๎ารหัสมา หรือที่เรียกวํา Preferred 
reading 

- การถอดรหัสด๎วยจุดยืนที่ตํอรองะวามหมายเสียใหมํ ที่แตกตํางไปจากะวามตั้งใจของผู๎
สํงสาร แตํมิได๎ะัดะ๎านโดยตรง หรือที่เรียกวํา Negotiated reading 

- การถอดรหัสด๎วยจุดยืนที่ตํอต๎านหรือขัดแย๎งกับะวามหมายที่ผู๎สํงสารใสํรหัสมา หรือที่
เรียกวํา Oppositional reading 

จุดยืนในการตีะวามทั้งสามแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาในทุกเวทีของการสื่อสาร เพียงแตํ
วําสัดสํวนของแตํละจุดยืนจะมากน๎อยตํางกันเพียงไรเทํานั้นเอง จากข๎อเสนอของฮอลล๑ แม๎จะแสดงให๎
เห็นวํา ฮอลล๑ได๎รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีสัญวิทยาก็ตาม แตํแนวะิดของเขาได๎ก๎าวออกไปจากนัก          
สัญวิทยาอีกข้ันหนึ่ง จากการวิเะราะห๑แะํกระบวนการสร๎างะวามหมาย (meaning) ผํานตัวบทในการ
สื่อสารไปสูํกระบวนการสํง/รับรหัส (code) ผํานจังหวะของการเข๎ารหัสและถอดรหัสของการสื่อสาร 
ดังภาพนี้ 
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ภาพที่ 2.3 แบบจําลองการเข๎ารหัส/ถอดรหัสของสจวร๑ต ฮอลล๑ 

การสร๎างะวามหมายมีสามขั้นตอนในการสื่อสาร ะือ  เริ่มจากขั้นตอนการผลิต 
(production) อันเป็นชํวงของการเข๎ารหัส (encoding) จากนั้นก็จะมาถึงขั้นที่สอง ะือ ระดับของตัว
บท (text) อันเป็นพ้ืนที่ที่รหัสะวามหมายถูกบรรจุไว๎ (coding) และมาถึงขั้นที่สาม ะือ ชํวงจังหวะ
ของการบริโภะ (consumption) หรือการถอดรหัส (decoding) ซึ่งฮอลล๑เห็นวํา ะวามหมายไมํได๎
ดํารงอยูํในตัวบท แตํต๎องมาจากปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เข๎ารหัสและผู๎ถอดรหัสในการสร๎างชุดของ
ะวามหมายรํวมกัน (shared meaning) ขึ้นมาตํางหาก และที่สําะัญในกระบวนการสื่อสารแตํละ
วาระไมํจําเป็นต๎องมีะวามหมายเพียงหนึ่งเดียว หากแตํวําด๎วยการถอดรหัสแตํละจุดยืนและ
ประสบการณ๑ของผู๎ะนที่แตกตํางกัน มีต๎นทุนทางวัฒนธรรมตํางกัน ทําให๎ะวามหมายที่ถูกประกอบ
สร๎างข้ึนมามีะวามหลากหลาย (polysemy) ไปด๎วย 

ในการรับรู๎ ะวามหมายของผู๎ รับสารนั้น กลุํ มผู๎ ที่มีประสบการณ๑ตรง (direct 
experience) กับเรื่องจริงเหลํานั้น จะถอดรหัสด๎วยการปฏิเสธะวามหมายของผู๎สร๎าง ในขณะที่กลุํมที่
มีประสบการณ๑ผํานสื่อ (mediated experience) ก็จะถอดรหัสด๎วยมุมมองที่หลากหลายขึ้น 
(กาญจนา แก๎วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551)  
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จากการศึกษาทฤษฎีการสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะม (Social construction of 
reality) ได๎แสดงให๎เห็นถึงกระบวนการสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมของสิ่งตําง ๆ ซึ่งผู๎วิจัยพบวํา โลก
มีปรากฏการณ๑ทางสังะมที่เกิดขึ้นอยํางมากมายหลากหลาย แตํกลับมีเพียงบางปรากฏการณ๑เทํานั้นที่
ถูกเลือกมาผลิตะวามหมายเพ่ือนําเสนอให๎กับผู๎ะนในสังะมได๎รับรู๎และกลายเป็นะวามจริงทางสังะม 
ซึ่งะวามจริงทางสังะมนี้ก็ะือ “ตัวบท” (text) ที่ต๎องการศึกษา ผู๎วิจัยจึงนําทฤษฎีการสร๎างะวามเป็น
จริงทางสังะม (Social construction of reality) มาเป็นกรอบการศึกษาการวิเะราะห๑ตัวบท 
(textual analysis) การสร๎างะวามหมายของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา 
จึงเป็นการศึกษาจากกระบวนการสร๎างะวามหมายของผู๎หญิงชนบทวําเป็นอยํางไร และวิเะราะห๑ผู๎รับ
สาร (audience analysis) ที่มีประสบการณ๑ตรง (direct experience) วําจะมีการถอดรหัสภาพ
ผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา เป็นอยํางไร 
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9.9 แนว์ิดเรื่องภาพตัวแทน (Representation) 
 

Stuart Hall (อ๎างถึงใน นิรินทร๑ เภตราไชยอนันต๑, 2550) กลําววํา ภาษาเป็นสิ่งที่
สามารถบอกได๎ถึงะวามหมายของสิ่งตําง ๆ สามารถจะเป็นตัวกําหนดและจัดการะวามประพฤติ และ
การปฏิบัติตําง ๆ ะวามหมายของภาษาจะชํวยในการตั้งกฎ บรรทัดฐาน และขนบธรรมเนียมตํางๆ ที่
สั่งการ และะวบะุมชีวิตะนในสังะม 

Stuart Hall (อ๎างถึงใน นิรินทร๑ เภตราไชยอนันต๑, 2550) มองวํา แนวะิดเรื่องภาพ
ตัวแทน มีการทํางานะล๎ายระบบการทํางานของภาษา เพราะภาพตัวแทนเป็นผลผลิตทางะวามหมาย
ของระบบะวามะิดในจิตใจมนุษย๑ผํานการทํางานของภาษา โดยการเชื่อมโยงระหวํางระบบะวามะิด
กับภาษา ซึ่งอํานวยให๎มนุษย๑สามารถอ๎างอิงถึงโลกแหํงะวามจริงของวัตถุ ผู๎ะน และเหตุการณ๑ตํางๆ 
รวมถึงโลกแหํงจินตนาการที่มีแตํวัตถุ ผู๎ะน และเหตุการณ๑ที่ปรุงแตํงขึ้น ตัวอยํางเชํน เมื่อะรูํเรายืนถือ
แก๎วอยูํ ตํอมาเอาแก๎วไปวาง และเดินจากไป เราก็ยังสามารถะิดเกี่ยวกับแก๎วนั้นได๎อยูํ แม๎วํามันจะไมํ
อยูํตรงนั้นแล๎ว ในะวามเป็นจริงแก๎วที่เราะิดถึงตอนนี้เป็นเพียงระบบะวามะิดที่เกี่ยวกับแก๎ว เรา
สามารถพูดเพียงะําวําแก๎ว เพราะแก๎วเป็นเพียงสัญญะทางภาษา ซึ่งในภาษาไทยใช๎อ๎างอิงถึงวัตถุที่ใช๎
สําหรับรองน้ําดื่มเทํานั้น ด๎วยวิธีการนี้เราจะสามารถสร๎างภาพตัวแทนขึ้นมาในระบบะวามะิดผําน
ภาษา ซึ่งจะทําให๎เรามีะวามะิดเกี่ยวกับแก๎ว ทั้งในโลกแหํงะวามจริงและโลกแหํงจินตนาการ ดังนั้น 
ภาพตัวแทนจึงไมํใชํการลดรูปะวามเป็นจริง แตํเป็นการสร๎างตนเองให๎มีะุณสมบัติเทียบเทําะวามเป็น
จริงนั่นเอง 

ถึงแม๎วําภาพตัวแทนจะมีการทํางานะล๎ายกับการทํางานของภาษา แตํก็ยังมีะวามตําง
อยูํบางประการเชํนกัน กลําวะือ ภาพตัวแทนนั้นจะทําการะัดเลือกเพียงบางลักษณะของะวามจริง
ออกมา ดัดแปลง และตบแตํงให๎โดดเดํนขึ้น รวมถึงสถาปนาะวามเป็นจริงได๎อยํางเทําเทียมกันใน
ระนาบเดียวกัน สาเหตุที่เป็นเชํนนั้น อาจเป็นเพราะะวามจริง อาจจะนําสิ่งที่ไมํมีตัวตนอยูํในโลก หรือ
มีตัวตนแตํมีขนาดใหญํมาก เมื่อต๎องการนํามาแสดงหรือกลําวถึง ก็ไมํสามารถนํามาแสดงหรือกลําวถึง
ได๎ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน จึงจําเป็นต๎องมีการะัดเลือกมาเป็นบางลักษณะเทําที่ต๎องการเทํานั้น และ
นํามาดัดแปลง ตบแตํงให๎โดดเดํนขึ้น ซึ่งการดัดแปลง และตบแตํงนั้นเองที่ทําให๎เกิดการสร๎าง
ะวามหมายใหมํขึ้น 
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การสร๎างภาพตัวแทน (สมสุข หินวิมาน , 2548, น.246-248) มีวิธีการศึกษาะวามสัมพันธ๑ระหวําง
ภาษากับะวามจริง 3 ชุด กลําวะือ 

กลุํมที่หนึ่ง จากมุมของนักภาษาศาสตร๑ดั้งเดิม จะอธิบายการสร๎างภาพตัวแทนวํา เป็น
การสร๎างขึ้นมาเพ่ือสะท๎อนภาพที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังะม (reflective approach) เชํน การเสนอ
ขําว หรือรายการสาระดี ซึ่งเป็นรายการที่ถํายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังะมขึ้นมา แนวะวามะิดนี้
ตั้งอยูํบนะวามเชื่อที่วํา ะวามจริงมีอยูํแล๎วในโลก และการสื่อสารเป็นสิ่งสะท๎อนให๎เราเห็นะวามจริง
นั้น ๆ ะวามจริงเป็นเชํนไรสื่อจะสะท๎อนออกมาให๎เห็นเชํนนั้น ไมํมีการบิดเบือนหรือะวามสลับซับซ๎อน
อันใด เป็นการสร๎างภาพตัวแทนอยํางตรงไปตรงมา 

กลุํมที่สอง ให๎ะวามสนใจกับการสร๎างภาพตัวแทนที่เกิดมาจากตัวผู๎สํงสารที่ต๎องการสํง
สารบางอยํางไปยังผู๎รับ และต๎องการให๎แปละวามหมายตามที่ตนต๎องการ เพราะสารที่สํงไปเหลํานั้น        
มีะวามเฉพาะในตัวของมันเอง เป็นมุมมองโลกของตัวผู๎สํงสารเอง สิ่งนี้เรียกวํา การตั้งใจให๎เป็น   
ะวามจริง (intentional approach) แม๎วําการสร๎างภาพตัวแทนวิธีนี้จะมีะวามสลับซับซ๎อนมากขึ้น 
หากแตํเป็นวิธีการที่ใช๎เพ่ือการสื่อสารเฉพาะตัวเทํานั้น และหากผู๎รับสารไมํสามารถตีะวามสารตามที่  
ผู๎สํงต๎องการได๎ ะวามพยายามทั้งหมดของผู๎สํงสารก็จะล๎มเหลว 

กลุํมที่สาม ใช๎จุดยืนจากแนวะวามะิดของสํานักวัฒนธรรมศึกษา ที่สนใจเรื่องการ
ประกอบสร๎างะวามหมาย (Constructionist Approach) และได๎รับอิทธิพลมากจากทฤษฎี
ปรากฏการณ๑วิทยา (phenomenology) เชื่อวํา ภาพตัวแทนมิใชํการสะท๎อน /เลียนแบบ /ะ๎นพบ 
หากแตํเป็นการประกอบสร๎างสํวนเสี้ยวหนึ่งของโลกแหํงะวามเป็นจริง หรือที่รู๎จักกันในชื่อแนวะิด
เรื่อง การประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะม (Social Construction of Reality) การประกอบ
สร๎างะวามเป็นจริงนี้ไมํได๎สะท๎อนะวามจริงทั้งหมดเหมือนกับการสะท๎อนภาพที่เป็นจริง ( reflective 
approach) หรือไมํได๎สนใจวิธีการมองโลกของผู๎หนึ่งผู๎ใดเหมือนกับการตั้งใจให๎เป็นะวามจริง 
(intentional approach) หากแตํเป็นการเก็บเกี่ยว รวบรวมสัญญะตําง ๆ ที่ผู๎ะนในสังะมได๎สร๎าง
ขึ้นมา แล๎วรวมเอาะวามหมายเหลํานั้น ๆ บรรจุเข๎าไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือให๎เกิดะวามหมายใหมํ 
หากแตํยังมีกลิ่นอายของสิ่งที่มีปรากฏอยูํ เดิมแล๎วในสังะม เพ่ือให๎เกิดะวามเชื่อม โยงกันของ
ะวามหมายเดิมกับะวามหมายใหมํ แตํะวามหมายใหมํที่สร๎างขึ้นมานั้นอาจเป็นสิ่งที่มีจริง หรือไมํมีอยูํ
จริง หรืออาจสร๎างมาจากที่ไมํมีจริงอยูํแล๎วและให๎เป็นสิ่งที่ไมํมีจริงอีกะรั้งหนึ่งก็เป็นได๎ แตํผลลัพธ๑
สุดท๎ายของการสร๎างก็ะือ ะนทั่วไปจะเชื่อวําสิ่งเหลํานี้มีอยูํจริง  
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Stuart Hall (อ๎างถึงใน ขวัญฟ้า ศรีประพันธ๑, 2551) เสนอแนวะิดอีกวํา ภาพตัวแทน
ต๎องทํางานสัมพันธ๑รํวมกับองะ๑ประกอบอ่ืน ๆ ในสนามตํอสู๎ทางวัฒนธรรม โดยวัฒนธรรมเป็นเรื่อง
ของการมีะวามหมายรํวมกัน (shared meaning) มีการใช๎ภาษาสื่อะวามหมาย มนุษย๑ผลิตขึ้นและ
แลกเปลี่ยนะวามหมายระหวํางกัน และภาษาประกอบสร๎างะวามหมายขึ้นจากจากปฏิบัติการของ
ระบบภาพตัวแทน ทั้งนี้ระบบภาพตัวแทนต๎องทํางานรํวมกันกับองะ๑ประกอบอีก 4 องะ๑ประกอบ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 แผนภาพสนามตํอสู๎ทางวัฒนธรรมตามแนวะิดของ Stuart Hall 

จากแผนภาพแสดงให๎เห็นถึงะวามสัมพันธ๑ระหวํางองะ๑ประกอบตําง ๆ ในสนามตํอสู๎ทาง
วัฒนธรรมประกอบด๎วย 

1. การผลิต (production) แตํละบุะะลสร๎างะวามหมายและแลกเปลี่ยนะวามหมาย
จากการมีปฏิสัมพันธ๑ทางสังะม โดยะวามหมายจะถูกผลิตขึ้นจากสื่อที่มีทั้งะวามหลากหลายและ
แตกตํางกัน 

2. การบริโภะ (consumption) ทางวัฒนธรรมมีะวามหลากหลายของะวามหมายโดยมี
ะวามหมายจากการตีะวามหรือเป็นภาพตัวแทนได๎มากกวําหนึ่งะวามหมาย 

3. อัตลักษณ๑ (identity) เป็นการแสดงออกตํอตนเองเกี่ยวกับะําถามวํา “เราเป็นใะร” 
“เรารู๎สึกอยํางไร” และ “เรารู๎สึกรํวมในกลุํมไหน” 

4.กฎระเบียบ (regulation) ะวามหมายทางวัฒนธรรมไมํได๎เป็นเพียงสิ่งที่ปลูกฝ๓งอยูํใน
ะวามะิด แตํกํอรูปเป็นปฏิบัติการของกฎระเบียบในสังะมที่มีะวามสําะัญในการให๎ะวามหมายตํอโลก
ของมนุษย๑ และวิธีการใช๎ะวามหมายนั้นในการปฏิบัติการประจําวัน 
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5. ภาพตัวแทน (Representation) เป็นการประกอบสร๎างะวามหมายผํานภาษา โดย
ใช๎สัญญะเพ่ือสื่อสารอยํางมีะวามหมายกับผู๎อ่ืน และสามารถใช๎สัญญะเพ่ือการอ๎างอิงถึงโลกะวามจริง 
รวมถึงสิ่งที่เป็นจินตนาการ และะวามะิดนามธรรมที่ไมํปรากฏในโลกวัตถุ ในขณะเดียวกันแนวะิด
เรื่องภาพตัวแทน (กาญจนา แก๎วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551) เชื่อวําะวามจริงไมํได๎ดํารงอยูํแตํ
ขึ้นอยูํกับการประกอบสร๎างขึ้นมาโดยะนและสังะม  

การสร๎างภาพตัวแทนในแนววัฒนธรรมศึกษา (นิรินทร๑ เภตราไชยอนันต๑, 2550) ะือ 
กระบวนการที่สมาชิกในวัฒนธรรมนั้น ๆ ใช๎ภาษาเพ่ือผลิตะวามหมายตําง ๆ ขึ้น ะําจํากัดะวามนี้
รวมถึงวํา วัตถุ ผู๎ะน เหตุการณ๑ตําง ๆ ในโลกไมํได๎มีะวามหมายในตัวมันเองอยํางตายตัว ะวามหมาย
สุดท๎าย หรือะวามหมายที่แท๎จริง พวกเราหรือะนที่อยูํในสังะมเป็นผู๎ที่ให๎ะวามหมาย เป็นผู๎ที่ทําให๎เกิด
ะวามหมายขึ้น ผลที่ตามมาก็ะือ ะวามหมายตําง ๆ มักจะเปลี่ยนไปเสมอ ๆ จากวัฒนธรรมหนึ่งหรือ
ชํวงระยะเวลาหนึ่งไปสูํอีกวัฒนธรรมหนึ่ง หรืออีกชํวงเวลาหนึ่ง ไมํมีอะไรสามารถยืนยันได๎วําทุกสิ่งใน
วัฒนธรรมหนึ่ง ๆ นั้นจะมีะวามหมายเหมือนกับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง เพราะแตํละวัฒนธรรมมีะวาม
แตกตํางกับรหัสของวัฒนธรรมหนึ่ง บางะรั้งก็ตํางกันอยํางสุดขั้วกับอีกวัฒนธรรม เพราะการตัดแบํง 
แยกประเภท และการให๎ะวามหมายกับโลกที่แตกตํางกันนั่นเอง ดังนั้น ะวามะิดที่สําะัญเกี่ยวกับการ
ให๎ะวามหมายของภาพตัวแทน ะือ การยอมรับระดับของะวามสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรมระหวําง
วัฒนธรรมหนึ่งกับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ะวามไมํเทําเทียมกันในการให๎ะวามหมาย ดังนั้น จึงต๎องการแปล
ะวามหมายเหมือนกับที่เราเปลี่ยนมุมมอง หรือการมองโลกของวัฒนธรรมหนึ่ง ไปสูํของอีกวัฒนธรรม
หนึ่ง เราเรียกสิ่งนี้วํา “การประกอบสร๎างไปสูํภาพตัวแทน” 

จากการศึกษาแนวะิดเรื่องภาพตัวแทน (Representation) แสดงให๎เห็นถึงการสร๎าง
ะวามหมายผํานภาษา เป็นการประกอบสร๎างะวามหมายจากะนและสังะมเกิดเป็นภาพตัวแทนขึ้นมา 
ผู๎วิจัยจึงนําการวิเะราะห๑แบบวัฒนธรรมศึกษาและแนวะิดภาพตัวแทน มาใช๎ ในการวิเะราะห๑              
ภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา วํามีการสร๎างภาพตัวแทนของ
ผู๎หญิงชนบทขึ้นมาอยํางไร และภายใต๎ภาพตัวแทนนั้นมีทัศนะติ ะวามะิด ะวามเชื่ออยํางไรบ๎าง โดย
จะทําการวิเะราะห๑ตัวบท (textual analysis) จากเนื้อหาในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา 
และจะใช๎เกณฑ๑การวิเะราะห๑ในการสร๎างภาพตัวแทน 3 แบบ ะือ การสร๎างให๎เหมือนจริง การสร๎างให๎
เหมือนเดิม และการสร๎างให๎เปลี่ยนไป โดยจะศึกษาหาะําตอบนี้กับผู๎รับสารที่มีประสบการณ๑จริง ะือ 
เป็นผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ  
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9.3 แนว์ิดสตรีนิยม (Feminism) 

 

กํอนศตวรรษที่ 17 ในสังะมตะวันตกไมํปรากฏวํามีแนวะิดที่กลําวถึงะวามเทําเทียมกัน
ระหวํางเพศ ผู๎หญิงสมัยกํอนนั้นถูกมองวํามีสติป๓ญญาและศีลธรรมด๎อยกวําผู๎ชาย ผู๎หญิงเป็นตัวแทน
ของะวามรู๎สึกและถูกมองวําไมํมีเหตุผลของชีวิต ทําให๎อํานาจอยูํในการะรอบะรองของผู๎ชาย ชีวิตของ
ผู๎หญิงมีสภาพด๎อยกวําผู๎ชายในมิติตํางอยํางเห็นได๎ชัดเจน (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545, อ๎างถึงใน ณัฐพร 
อาจหาญ, 2555) ะวามแตกตํางระหวํางเพศหญิงและเพศชายทางสรีระได๎นําไปสูํะวามเชื่อที่วําผู๎หญิง
และผู๎ชายมีะวามแตกตํางกันในทางอ่ืน ๆ ด๎วย ไมํวําจะเป็นเรื่องสติป๓ญญา ะวามสามารถ ะวามถนัด 
จิตใจและอารมณ๑ ะวามเชื่อเชํนวํานี้ได๎มีมาเป็นเวลานับพันปี ะวามแตกตํางดังกลําวมักถูกมองวําเป็น
ะวามแตกตํางที่มีมา “ตามธรรมชาติ” ะวามไมํเทําทียมกันระหวํางเพศชายและเพศหญิง จึงตกผลึก
อยูํในสังะม และแทรกอยูํในสถาบันทางสังะมทุกระดับตั้งแตํสถาบันะรอบะรัวจนไปถึงสถาบันทาง
เศรษฐกิจ และการเมืองในระดับชาติ (ชาย โพธิสิตา, 2535, อ๎างถึงใน ณัฐพร อาจหาญ, 2555) 

ในชํวงประมาณสองร๎อยปีที่ผํานมา สังะมของมนุษย๑ได๎มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ                  
การเปลี่ยนแปลงที่สําะัญอยํางหนึ่งที่นําไปสูํการเกิดสตรีนิยม ะือ การเกิดแนวะิดเสรีนิยม ในศตวรรษ
ที ่17 ที่ให๎ะวามสําะัญกับะวามเป็นอิสระกับป๓จเจกบุะะล และโอกาสเทําเทียมกัน (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 
2545, อ๎างถึงใน ณัฐพร อาจหาญ, 2555) ทําให๎ผู๎หญิงสํวนหนึ่งได๎รับโอกาสทางการศึกษาเชํนเดียวกับ
ผู๎ชาย ผู๎หญิงได๎ทํางานนอกบ๎านมากขึ้น สิ่งตําง ๆ เหลํานี้ทําให๎เกิดการตั้งะําถามตํอะวามเชื่อเดิมที่
เสนอวําผู๎หญิงมีสถานะด๎อยกวําผู๎ชาย และะวามแตกตํางของผู๎หญิงกับผู๎ชายเป็นเรื่องธรรมชาติที่
เปลี่ยนแปลงไมํได๎ รวมทั้งการพยายามหาะําตอบวําทําไมะวามเชื่อเชํนวํานี้เกิดขึ้นและดํารงอยูํมาเป็น
เวลานาน การเกิดการตั้งะําถาม การหาะําอธิบายและการเะลื่อนไหวทางสังะมเพ่ือเปลี่ยนแปลงะวาม
เชื่อตลอดจนสภาพแหํงะวามไมํเทําเทียมกันระหวํางเพศนี้ เรียกรวม ๆ วํา “สตรีนิยม” (Feminism) 

ทศวรรษที่ 1970 แนวะิดสตรีนิยมถูกนํามาใช๎ในการศึกษาด๎านการสื่อสารอยํางจริงจัง 
และในปีะ.ศ. 1978 นักวิชาการท่ีศูนย๑แหํงการศึกษาวัฒนธรรมรํวมสมัย (Centre of contemporary 
Cultural Studies) ที่มหาวิทยาลัยเบอร๑มิงแฮม ประเทศอังกฤษ ได๎รวมกลุํมนักวิชาการสายผู๎หญิงที่
สนใจในด๎านสื่อในชื่อของ “The Woman’s Study Group” และในทศวรรษที่ 1980 การศึกษา
แนวะิดสตรีนิยมได๎ขยายไปสูํการวิเะราะห๑ประเด็นใหมํ อาทิเชํน การศึกษาอัตลักษณ๑ทางเพศสภาวะ 
(gender identity) และเมื่อถึงปลายศตวรรษที่ 20 เรื่อยมาจนถึงป๓จจุบัน ทฤษฎีสตรีนิยมก็มีการ
ผนวกเข๎ากับศาสตร๑แขนงใหมํ ๆ ทําให๎มีลักษณะเป็นสหวิทยาการมากยิ่งขึ้น (กาญจนา แก๎วเทพ และ    
สมสุข หินวิมาน, 2551) 
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มีนักวิชาการหลายทํานที่ได๎ให๎ะํานิยามะวามหมายของสตรีนิยมไว๎ ดังนี้ 

สตรีนิยม หมายถึง วําเราตระหนักอยํางเต็มที่ถึงสิ่งที่เราขาดไป ตระหนักถึงการบิดเบือน
ในอุดมการณ๑ที่ผู๎ชายสร๎างขึ้น และเราเริ่มะิดและปฏิบัติการเมื่อเราตระหนักเชํนนั้น (Adrienne Rich, 
1976, อ๎างถึงใน ณัฐพร อาจหาญ, 2555) 

สตรีนิยม หมายถึง ขบวนการเะลื่อนไหวเพ่ือสร๎างสังะมที่ผู๎หญิงสามารถใช๎ชีวิต  และ
กําหนดได๎เองอยํางเต็มที่ และต๎องทําการปฏิวัติจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง (Mary Macnamara, 
1982, อ๎างถึงใน ณัฐพร อาจหาญ, 2555) 

สตรีนิยม หมายถึง การศึกษาเรื่องผู๎หญิงผู๎ชายวําด๎วยะวามเป็นหญิงและะวามเป็นชาย
ถูกสร๎างและธํารงรักษาไว๎ได๎อยํางไร โดยมีพ้ืนฐานะวามเชื่อวําะวามเป็นเพศดังกลําวจะถูกสร๎างขึ้นโดย
สังะมมากกวําจะถูกกําหนดะวามเป็นไปโดยป๓จเจกบุะะล (กาญจนา แก๎วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 
2551) 

สตรีนิยม หมายถึง ทั้งที่ เป็นระบบะิดและกระบวนการทางสังะมที่พยายามจะ
เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังะม ซึ่งจะตั้งอยูํบนการวิเะราะห๑ที่วําผู๎ชายจะอยูํในฐานะที่
ได๎เปรียบและผู๎หญิงอยูํในสถานะที่เป็นรอง หรืออาจกลําวได๎วํา สตรีนิยมมีจุดมุํงหมายทางการเมือง
พอๆกับจุดมุํงหมายทางวิชาการ เป็นวิถีของทั้งะวามะิดและการกระทํา สํวนในทางวิชาการ สตรีนิยม
มีลักษณะที่เป็นสหสาขาวิชา และจะยอมรับในประสบการณ๑สํวนตัววําเป็นข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษาได๎ 
(Shewin, 1988) และได๎มีการเสนอะวามเพศ (gender) เป็นหนํวยเริ่มของการวิเะราะห๑ (Offen, 
1988) และได๎มีการศึกษาผู๎หญิงในสภาพที่เป็นกลุํมะน ะวามเป็นเพศถือวําเป็นเะรื่องมือการวิเะราะห๑
ที่สําะัญ (Scott, 1988) และมักพิจารณาให๎ผู๎หญิงเป็นหลักของการวิเะราะห๑ สตรีนิยมให๎ะวามสนใจ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอิสรภาพสํวนบุะะล ะรอบะรัว รัฐ การกระจายอํานาจที่ไมํเทําเทียมในทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังะมวัฒนธรรม และเรียกร๎องให๎มีการสร๎างสมดุลใหมํระหวํางเพศในนาม
ะวามมีมนุษยธรรมเดียวกัน และเะารพในะวามแตกตํางของกันและกัน (วารุณี ภูมริสินสิทธิ์ , 2545,
อ๎างถึงใน ณัฐพร อาจหาญ, 2555) 

ทฤษฎีสตรีนิยม เป็นแนวะิดที่ให๎ะวามสําะัญกับการศึกษาด๎วยเกณฑ๑เรื่อง “เพศ” โดย
จําแนกระหวําง เพศตามธรรมชาติ (sex) หรือเพศที่ติดตัวมาแตํกําเนิด กับเพศสภาวะ (gender) หรือ
เพศที่สังะมประกอบสร๎างขึ้น ซึ่งเพศประการหลังนี้ ได๎กลายมาเป็นตัวแปรสําะัญของะวาม
เปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่อยูํในการกระทําของสถาบันสังะมและวัฒนธรรมนั่นเอง และสําหรับโลก
วิชาการระยะหลังๆ มานี้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรเชิงวัฒนธรรมอ่ืน ๆ อาทิ อายุ ชาติพันธุ๑ ศาสนา 
ฯลฯ เพศสภาวะได๎กลายมาเป็นอีกหัวข๎อหนึ่งที่ได๎รับะวามสนใจศึกษาวิจัยกันเป็นอยํางมาก ทั้งนี้
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เนื่องจากในชํวงะรึ่งหลังศตวรรษที่ 20 เป็นต๎นมานั้น มีการรวมกลุํมกันของขบวนการสิทธิสตรี 
(women movement) ที่ลงภาะปฏิบัติการอยํางเข๎มข๎น รวมทั้งได๎กําหนดทิศทางในการศึกษาะวาม
เป็นจริงของสังะมหลายด๎าน โดยเฉพาะอยํางยิ่งะวามสัมพันธ๑ระหวํางเพศสภาวะและการสื่อสาร 
(กาญจนา แก๎วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551) 

เอกลักษณ๑เดํนของทฤษฎีสตรีนิยม ะือ ตัวแปรเรื่องเพศ เพราะนักทฤษฎีสายสตรีนิยม
เชื่อมั่นวําตัวแปรเรื่องเพศเป็นหัวใจหลักของการศึกษาทุกประเด็นทางสังะม และสาเหตุที่นักทฤษฎี
อ่ืนๆมองข๎ามมิติเรื่องเพศนั้น อาจกลําวได๎วํา นักวิชาการเหลํานั้นเกือบทั้งหมดเป็นผู๎ชาย ซึ่งจะตรง
ข๎ามกับนักทฤษฎีสายสตรีนิยมที่เกือบทั้งหมดก็เป็นผู๎หญิง ที่ชื่ออาจจะไมํะุ๎นเะยเทํากับนักวิชาการเพศ
ชาย และด๎วยเหตุผลที่นักทฤษฎีวิพากษ๑สํวนใหญํมักเป็นเพศชายนั้น ทําให๎เรื่องเพศ เพศสภาวะ
กลายเป็นตัวแปรที่อยูํนอกสายตาไปเลย ผลจากการมองข๎ามเรื่องตัวแปรเรื่องเพศสภาวะดังกลําว 
นักวิชาการสายสตรีนิยมจึงได๎เสนอให๎ดึงตัวแปรเรื่องเพศกลับเข๎าสูํโลกวิชาการ และพัฒนาเอกลักษณ๑
เดํนของทฤษฎีสตรีนิยม ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังแผนภาพนี้ (กาญจนา แก๎วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 
2551) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 แผนภาพแสดงเอกลักษณ๑เดํนของทฤษฎีสตรีนิยม 

จากแผนภาพ สามารถสรุปเอกลักษณ๑เดํนของทฤษฎีสตรีนิยมที่ตํางจากทฤษฎีวิพากษ๑
กลุํมอ่ืน ๆ ได๎ดังนี ้

(1) นักทฤษฎีสตรีนิยมเสนอให๎มีการใช๎มุมมองแบบเพศสภาวะ (gender lens) ในการ
ทําะวามเข๎าใจโลกและสังะมให๎มากขึ้น กลําวะือ ในขณะที่นักวิชาการสายอ่ืน ๆ ก็จะมีกรอบวิธีการ
มองโลก (framework) ที่แตกตํางกันไปตามศาสตร๑ของแตํละสาขาวิชา หรือตามแตํทฤษฎีสายที่ตน
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สังกัด แตํกลุํมสตรีนิยมจะใช๎ประเด็นเรื่องเพศสภาวะเข๎าไปอํานปรากฏการณ๑ตําง  ๆ ทางสังะม 
ตัวอยํางเชํน ในกรณีของการวิเะราะห๑เรื่อง “การใช๎เวลาวําง” (leisure) นั้นถ๎าเป็นนักทฤษฎีสาย
มาร๑กซิสม๑ก็อาจจะให๎ะําอธิบายวํา เวลาวํางเป็นผลผลิตของระบบทุนนิยมที่สร๎างขึ้นเพ่ือะรอบงําขูดรีด
ชนชั้นแรงงาน แม๎แตํในพ้ืนที่นอกโรงงานหรือในชํวงนอกเวลางานก็ตาม แตํอยํางไรก็ดี นักทฤษฎีสตรี
นิยมกลับขยายมุมมองแบบเพศสภาวะไปอีกวํา ในขณะที่นายทุนกดขี่แรงงานผํานชํวงยามวํางนั้น 
ผู๎ชายก็กดขี่ผู๎หญิงในชํวงเวลาวํางได๎ในทํานองเดียวกัน อาทิ เวลาวํางของผู๎ชายอาจหมายถึงเวลา
พักผํอนจากงานจริง ๆ แตํในเวลาเดียวกันผู๎หญิงกลับถูกขูดรีดผํานการทํางานบ๎านอีกกองพะเนิน 

(2) นักทฤษฎีสตรีนิยมจะสนใจวิเะราะห๑การเมืองของการสร๎างะวามรู๎ (politics of 
knowledge) ซึ่งะล๎าย ๆ กับแนวะิดของมิเชล ฟูโกต๑ ที่วํา ะวามรู๎ไมํใชํข๎อเท็จจริงหรือสัจธรรมที่      
เป็นประโยชน๑สําหรับมนุษย๑ แตํะวามรู๎เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกลวิธีที่อํานาจในสังะมทําให๎เรื่องราวใด ๆ  
ก็ตามกลายเป็นหัวข๎อที่ทุกะนต๎องรู๎ (subject of knowledge) และสําหรับนักสตรีนิยมแล๎ว ะําถาม
สําะัญก็ะือ สิ่งที่กลายมาเป็นะวามรู๎ตําง ๆ นั้น ได๎รับการสถาปนาขึ้นโดยใะร หรือเป็นอํานาจของเพศ
หญิงหรือเพศชายที่สร๎างขึ้น ยกตัวอยํางเชํน ะวามรู๎ด๎านการผลิตสื่อมวลชนตําง  ๆ ล๎วนแล๎วแตํเป็น
ะวามรู๎จากมุมมองของเพศชายแทบทั้งสิ้น ในขณะเดียวกันเมื่อนักทฤษฎีสายสตรีนิยมเองเชื่อวํา 
ะวามรู๎เป็นผลผลิตเชิงอํานาจทางเพศชนิดหนึ่ง  ก็ต๎องมีการนําเอาะวามรู๎ไปสูํการเะลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงสังะม โดยการประสานระหวํางโลกวิชาการและกับการลงมือทํางานในภาะปฏิบัติทาง
สังะม ไมํใชํการสร๎างะวามรู๎เป็นผลงานวิจัยแตํเพียงอยํางเดียว 

(3) นักทฤษฎีสตรีนิยมจะสนใจการสร๎างะวามรู๎แบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) 
ทั้งนี้เหตุผลก็เนื่องมาวํา ะวามรู๎ตําง ๆ ที่อยูํในโลกนี้นั้นล๎วนแตํสถาปนาขึ้นจากอํานาจของเพศชายเป็น
สํวนใหญํที่มองโลกอยํางแยกสํวนออกเป็นสาขาวิชาตําง ๆ เพราะฉะนั้น หากเราจะเข๎าใจะวามเป็น
จริงที่อยูํรอบตัวได๎ถํองแท๎แล๎วจะใช๎ศาสตร๑แขนงเดียวไมํได๎ ด๎วยเหตุนี้งานศึกษาสายสตรีนิยมจึงมัก
ผนวกเข๎ากับสาขาวิชาตําง ๆ มากมาย เชํน ประเด็นเรื่องผู๎หญิงกับวิทยาศาสตร๑ เศรษฐศาสตร๑ 
สิ่งแวดล๎อม การเมือง ศาสนา วรรณกรรม การสื่อสาร เป็นต๎น ทั้งนี้การผนวกมิติเพศสภาวะเข๎าไปใน
สาขาวิชาตําง ๆ นั้น ก็แสดงให๎เห็นะวามพยายามในการตํอสู๎ของผู๎หญิงในโลกวิชาการนั่นเอง 

(4) นักทฤษฎีสตรีนิยมสนใจะ๎นะว๎าตัวแปรใหมํ ๆ ในการศึกษาปรากฏการณ๑ทางสังะม 
ทั้งนี้เนื่องจากแตํเดิมนั้น ศาสตร๑แบบเพศชายมีแนวโน๎มจะสนใจวิเะราะห๑โลกที่เป็นสาธารณะ/
ศีลธรรม/ะุณธรรม/สาระะวามรู๎ ฯลฯ เพราะฉะนั้น หากนักทฤษฎีจะศึกษาหรือสร๎างะวามรู๎เพ่ือเผยให๎
เห็นการตํอสู๎ของผู๎หญิง ก็จําเป็นต๎องเริ่มะ๎นหามุมมองใหมํและตัวแปรใหมํ ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องเพศ
สภาวะมากขึ้น ด๎วยเหตุดังกลําว จึงพบวํา งานวิจัยในสายสตรีนิยมจะมีตัวแปรที่ไมํะํอยเป็นที่ะุ๎นชิน
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นัก ไมํวําจะเป็นตัวแปรที่ เกี่ยวข๎องกับเพศวิถี (sexuality) ะวามรื่นรมย๑ (pleasure) เวลาวําง 
(leisure) รํางกาย (body) สํวนตัว/ สาธารณะ (private/public) พ้ืนที่ในบ๎าน (domestic) ะวาม
บันเทิง (entertainment) เป็นต๎น  

ทฤษฏีสํานักสตรีนิยมนั้นได๎มีการขยายตัวเป็นอยํางมากในทางวิชาการ และแตกตัว
ออกเป็น 4 กลุํมใหญํ ด๎วยกันะือ สตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal Feminism) สตรีนิยมสายมาร๑กซิส 
(Marxist Feminism)  สตรีนิยมสุดขั้ ว  (Radical Feminism) และสตรีนิยมสายหลังสมัยใหมํ 
(Postmodern Feminism) (กาญจนา แก๎วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551) ซึ่งจุดรํวมของแนวะิด
ทั้ง 4 กลุํมนี้ ะือ ตัวแปรเรื่องเพศโดยการใช๎มุมมองแบบเพศสภาวะ (gender lens) ในการทําะวาม
เข๎าใจโลกและสังะมนั่นเอง และในการวิจัยในะรั้งนี้ผู๎วิจัยจะศึกษามุมมองสตรีในสตรีนิยมสายหลัง
สมัยใหมํ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้  

นักทฤษฎีสตรีนิยมกลุํมหลังสมัยใหมํ (Postmodern Feminism) พัฒนาะวามะิดโดย
ได๎รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีสังะมศาสตร๑สายปรากฏการณ๑วิทยา ที่เชื่อวําะวามเป็นจริงรอบตัวเรา         
นั้นไมํได๎เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตํล๎วนเป็นสิ่งที่ได๎รับการประกอบสร๎างขึ้นทางสังะม (Social 
constructed) เมื่อเป็นเชํนนั้น ะวามเป็นจริงเก่ียวกับผู๎หญิง ผู๎ชาย ได๎รับการประกอบสร๎างทางสังะม
ขึ้นมาอยํางไร ใะรมีอํานาจในการกําหนดะวามหมายะวามเป็นจริงให๎กับผู๎หญิง ผู๎ชาย เพศวิถี และ
เพศสภาวะ ทัศนะแบบสตรีนิยมแนวหลังสมัยใหมํนี้สํวนหนึ่งได๎รับอิทธิพลมาจากแนวะิดของซีโมน 
เดอ โบวัวร๑ (Simone de Beauvoir) ที่เห็นวํา เพศสภาวะไมํเพียงแตํเป็นการประกอบสร๎างขึ้นมาทาง
สังะมวัฒนธรรมเทํานั้น หากแตํเป็นการจําแนก “ะวามเป็นเรา” (us) กับ “ะวามเป็นอ่ืน” (them) 
ทั้งนี้ในขณะที่ผู๎ชายมักถูกสร๎างะวามหมายวําตน ะือ “ะวามเป็นเรา” ผู๎หญิงมักถูกนิยามวํากับ “ะวาม
เป็นอ่ืน” หรือเป็นเพศที่ไมํใชํผู๎ชาย และเป็นเพศที่ไมํอดทน บอบบาง ไร๎สาระ ไร๎เหตุผล อํอนแอ                
ขาดะวามเป็นผู๎นํา ฯลฯ ผลจากการกําหนดนิยามดังกลําว ทําให๎ผู๎ชายมีสถานะเป็นองะ๑ประธานที่
สามารถกําหนดะวามเป็นไปตําง ๆ ในสังะม ในขณะที่ผู๎หญิงไมํสามารถยืนหยัดได๎ด๎วยตนเอง 
(กาญจนา แก๎วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551) 

อิทธิพลทางะวามะิดของเดอ โบวัวร๑ ทําให๎นักวิชาการสายสตรีนิยมขยายมุมมอง
การศึกษาเรื่องเพศสภาวะในป๓จจุบัน ได๎แกํ สตรีนิยมแนวผิวดํา (black feminism) และสตรีนิยมหลัง  
โะรงสร๎างนิยม (post-structural feminism) โดยเฉพาะในกลุํมแนวะิดหลังโะรงสร๎างนิยมนี้ได๎ให๎
ะวามสําะัญตํอบทบาทของภาษาในชีวิตทางสังะมของเรา โดยเชื่อวํา เมื่อะวามหมายถูกประกอบ
สร๎างผํานภาษา ภาษานั้นจะทําหน๎าที่กําหนดวิธีการมองโลกและการกระทําตําง ๆ ของเรา 
เพราะฉะนั้นหากะวามหมายของผู๎หญิงหรือผู๎ชายที่ถูกสร๎างผํานภาษาแล๎ว ะวามเป็นเพศหญิงเพศชาย
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นั้นก็จะกําหนดการรับรู๎และการกระทําทางสังะมที่มีตํอผู๎หญิงและผู๎ชายเชํนกัน และจูดิธ บัทเลอร๑ 
นักวิชาการสายสตรีนิยมที่สําะัญได๎ชี้ให๎เห็นข๎อเท็จจริงประการหนึ่งวํา ป๓ญหาของผู๎หญิงในแตํละกลุํม
สังะมไมํจําเป็นต๎องเป็นป๓ญหาหรือประสบการณ๑รํวมที่เหมือนกันในทุกกรณีไป แม๎วําในระดับหนึ่ง
ผู๎หญิงจํานวนมากจะเะยเผชิญกับป๓ญหาหลักรํวมกันบางอยําง แตํการตํอสู๎ของผู๎หญิงแตํละกลุํมจะมี
วิถีการยอมรับและตํอต๎านที่แตกตํางกันไป (กาญจนา แก๎วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551) สตรีนิยม
หลังสมัยใหมํปฏิเสธในเรื่องะวามเป็นสากลของผู๎หญิงแตํละะน และให๎ะวามสําะัญกับะวามแตกตําง
ของผู๎หญิงที่มีอยูํมากมาย รวมทั้งะวามหลากหลายที่มีอยูํในผู๎หญิงแตํละะน มีะวามหลากหลายของ
เพศสภาพมากพอ ๆ  กับที่เรามีอัตลักษณ๑ะวามเป็นตัวตนที่แตกตํางกันเลยทีเดียว  (Julia Kristeva 
อ๎างถึงใน ณัฐพร อาจหาญ, 2555) 

ทัศนะของสตรีนิยมแนวผิวดํา (black feminism) จุดยืนหลักนั้นนักสตรีนิยมกลุํมนี้ตั้ง
ะําถามกับการตํอสู๎ของขบวนการผู๎หญิงวํา มักจะจํากัดวงอยูํแตํเฉพาะในกลุํมของผู๎หญิงผิวขาว/ชนชั้น
กลาง/ชาวตะวันตกเทํานั้น ทั้ง ๆ ที่ในโลกของะวามเป็นจริงแล๎วนั้น ขบวนการเะลื่อนไหวของผู๎หญิง
ผิวสี/ชนชั้นอ่ืน/อยูํในประเทศโลกที่สามก็ดํารงอยูํเชํนกัน และมีลักษณะที่แตกตํางจากกลุํมผู๎หญิงผิว
ขาวชาติตะวันตก ตัวอยํางงานของนักวิชาการหญิงที่โดดเดํนในสายนี้ ได๎แกํ เบลล๑ ฮุะส๑ นักสตรีนิยม
ชาวอาฟริกัน-อเมริกันท่ีสนใจการผสานระหวํางการตํอสู๎เรื่องสีผิว ชนชั้น และเพศสภาวะเข๎าไว๎ด๎วยกัน 
ดังปรากฏการณ๑ในงานเขียนชิ้นเดํนของเธอเรื่อง Ain’t I a Woman?: Black Women and 
Feminism (1981)  ที่ตั้ งข๎อสั งเกตวํา ในขณะที่ลัทธิชายเป็นใหญํกดขี่บรรดาผู๎หญิงผิวขาว
ชาวตะวันตกเอาไว๎นั้น ผู๎หญิงผิวดําเองกลับถูกเอารัดเอาเปรียบอยํางซับซ๎อนกวําผํานระบบ “ทุนนิยม
ปิตาธิปไตยสูงสุดแบบผิวขาว” (the ‘white supremacist patriarchal capitalist’system) โดย
ผํานกลไกของสถาบันตําง ๆ ในสังะม เชํน การศึกษา งานศิลปะ และสื่อมวลชน เป็นต๎น ะุณูปการ
ของกลุํมสตรีนิยมแนวผิวดํานี้ไมํเพียงแตํจะผนวกเรื่องผู๎หญิงกับการตํอสู๎เรื่องสีผิวเอาไว๎เทํานั้น 
หากแตํทัศนะของกลุํมนี้ยังชํวยชี้ให๎เห็นวํา ในการทําะวามเข๎าใจเรื่องเพศสภาวะ จําเป็นต๎องพิจารณา
ะวบะูํไปกับตัวแปรทางสังะมวัฒนธรรมศึกษาอ่ืน ๆ ด๎วย เชํน อายุ ศาสนา ชนชั้น ชาติพันธุ๑ ฯลฯ 
(กาญจนา แก๎วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551) 

อิทธิพลทางะวามะิดของมิเชล ฟูโกต๑ (Michel Foucault) เกี่ยวกับะวามรู๎ และอํานาจ
ที่เสนอวําอํานาจไมํได๎ถูกรวมอยูํเฉพาะในปริมณฑลเดียวของสังะม แตํถูกกระจายไปทั่วทุกสถาบัน
ของสังะมท่ีประกอบกันเป็นสังะมนั้น มีะวามเหมาะสมกับการเมืองของสตรีนิยม เพราะทําให๎เข๎าใจได๎
วําวาทกรรมที่สร๎างผู๎หญิงให๎ด๎อยกวําผู๎ชายไมํได๎ดํารงอยูํสถาบันเดียวแตํกระจายอยูํทุกแงํมุมของสังะม 
เพราะฉะนั้นการแก๎ไขะวามเป็นรองของผู๎หญิงทางการเมืองหรือเศรษฐกิจเพียงด๎านเดียวไมํได๎ทําให๎
สถานะของผู๎หญิงดีขึ้นอยํางแท๎จริง ผู๎หญิงจําเป็นต๎องะัดะ๎านะวามรู๎วาทกรรมของอํานาจที่ทําให๎
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ผู๎หญิงด๎อยกวําผู๎ชายในทุก ๆ ที่ในสังะม สํวนเรื่องะวามเป็นเพศและอํานาจฟูโกต๑เสนอวํา ป๓จเจก
บุะะลได๎ถูกะวบะุมผํานทางการเป็นเพศใดเพศหนึ่ง โดยเฉพาะผํานทางการสร๎างวาทกรรมใน
วิทยาศาสตร๑ที่เกี่ยวกับมนุษย๑และปฏิบัติการที่เกี่ยวข๎อง และรวมถึงผํานวาทกรรมในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของเราด๎วย วาทกรรมที่เกี่ยวกับะวามเป็นเพศเป็นแกํนแท๎ในการยึดกุมการทํางานของ
อํานาจไมํใชํพฤติกรรมทางเพศหรือประวัติศาสตร๑ของมัน กลําวะือ อัตลักษณ๑ของผู๎หญิงะนหนึ่งไมํได๎
ประกอบขึน้จากะวามเป็นเพศหญิงแตํเพียงอยํางเดียว แตํประกอบด๎วยสิ่งอ่ืน ๆ ด๎วย อัตลักษณ๑ะวาม
เป็นเพศเป็นเพียงตําแหนํงแหํงที่ขององะ๑ประธานภายในวาทกรรม สตรีนิยมะวรให๎ะวามสําะัญกับ
มุมมองที่เป็นท๎องถิ่น บริบททางประวัติศาสตร๑ และะวรศึกษาถึงกลไกที่เฉพาะเจาะจงที่เป็นท๎องถิ่น 
ของการกดข่ีของผู๎หญิงมากกวําที่จะศึกษาถึงโะรงรํางของปรากฏการณ๑ที่เป็นสากลของะวามเป็นใหญํ
ของชาย แทนที่จะพยายามกลําวถึงธรรมชาติะวามเป็นหญิงที่เป็นธาตุแท๎ นําจะพยายามทําะวาม
เข๎าใจวําผู๎หญิงถูกสร๎างทางสังะมอยํางไรในสังะมที่เฉพาะหนึ่ง ๆ ฟูโกมองวํา สตรีนิยมไมํสามารถ
ตํอต๎านระบบชายเป็นใหญํที่ เป็นสากลได๎  แตํสามารถตํอต๎านปรากฏการณ๑ชายเป็นใหญํที่
เฉพาะเจาะจงได๎ (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545, อ๎างถึงใน ณัฐพร อาจหาญ, 2555) 

แนวะิดของฌาะส๑ แดร๑ริดา (Jacques Derrida) กลําววํา ระบบะวามะิดแบบขั้วตรง
ข๎าม โดยขั้วหนึ่งเป็นปฏิป๓กษ๑กับอีกขั้วหนึ่งเป็นระบบะิดที่ต๎องถูกปฏิเสธ และมนุษย๑ต๎องะิดถึงระบบ
ะิดใหมํที่แตกตํางออกไป และต๎องปลดปลํอยตัวเองจากะวามเชื่อในเรื่องการมีะวามจริงหนึ่งเดียว          
ที่เป็นแกํนแท๎ ดํารงอยูํในฐานะที่เป็นสิ่งที่ให๎ะวามหมาย และแดร๑ริดาได๎เสนอให๎มีการรื้อสร๎าง 
(deconstruction) ระบบะวามะิดะวามเชื่อเดิม หรือรื้อะวามเชื่อทางวัฒนธรรม/ภาษาศาสตร๑ที่
เป็นอยูํซึ่งะงที่ (Beasley, 1999, อ๎างถึงใน ณัฐพร อาจหาญ, 2555) จากะวามเชื่อท่ีวําไมํมีะวามจริงที่
เป็นหนึ่งเดียว ทําให๎แดร๑ริดามองวํา ไมํมีะวามจริงของผู๎หญิงด๎วย ผู๎หญิงมีสภาพที่เป็นพหุ ไมํมีะวาม
เป็นหนึ่งเดียวหรือะวามเป็นแกํนแท๎ที่เป็นเอกภาพของผู๎หญิง เขาเสนอวําแนวะิดการรื้อสร๎างเหมาะ
กับการตํอสู๎ของผู๎หญิง เพราะมันแทนที่ระบบะิดชายเป็นศูนย๑กลางที่ทําให๎ผู๎หญิงอยูํในสถานะที่ด๎วย
กวํา สตรีนิยมต๎องให๎ะวามสําะัญกับโะรงสร๎างใหมํของะวามจริงที่หลากหลาย เสียงที่หลากหลาย
ในทางเพศะวามแตกตํางที่หลากหลาย เป็นวาทกรรมที่ไมํมีศูนย๑กลาง ไมํได๎เป็นทั้งะวามเป็นชายหรือ
ะวามเป็นหญิง (Hekman, 1992, อ๎างถึงใน ณัฐพร อาจหาญ, 2555) 
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แนวะิดสตรีนิยมหลังใหมํ (Postmodern Feminism) ได๎อธิบายให๎เห็นถึงสภาพของ
ผู๎หญิงวําเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร๎าง (Construct) ขึ้นโดยสังะม ฉะนั้นการศึกษาเรื่อง การสื่อสารภาพ
ตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา จึงนําแนวะิดสตรีนิยมหลัง
สมัยใหมํมาเป็นกรอบะวามะิดในการทําะวามเข๎าใจ “ผู๎หญิงชนบท” ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดา โดยนํามุมมองแบบเพศสภาวะ (gender lens) ตัวแปรในเรื่องเพศ ในการทําะวาม
เข๎าใจ รวมถึงตัวแปรอ่ืนทั้งะวามเป็นชนบท และสังะมเมือง เพ่ือให๎เห็นวําภาพผู๎หญิงชนบทที่ถูก
ประกอบสร๎างขึ้นโดยสังะมนั้นมีระบบะวามะิดะวามเชื่ออะไรบ๎าง และทําไมจึงมีการประกอบสร๎าง
เชํนนั้น 
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9.4 แนว์ิดเรื่องเพลงลูกทุ่ง 
 

จากการศึกษาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ / เลํมที่ 33 สามารถสรุปที่มาของเพลง
ลูกทุํงได๎ดังนี้ 

 

ที่มาของเพลงลูกทุ่ง 
 

เพลงลูกทุํง หมายถึง เพลงที่สะท๎อนวิถีชีวิต สภาพสังะม อุดมะติและวัฒนธรรมไทย          
มีทํวงทํานอง ะําร๎อง สําเนียง ลีลาการร๎อง การบรรเลง ที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะ ซึ่ งให๎
บรรยากาศของะวามเป็นลูกทุํงโดยเฉพาะการร๎องเอ้ือนที่ใช๎ลูกะอ  

เพลงลูกทุํง หมายถึง เพลงที่มีการขับร๎องโดยการนําทองนองเพลงพ้ืนเมืองมาดัดแปลง
และใสํเนื้อร๎องงําย ๆ โดยกลําวถึงสภาพชีวิตประจําวันของชาวชนบท ธรรมชาติ สังะม ะวามรัก 
ะวามเชื่อะํานิยม และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังะมซึ่งได๎พัฒนาได๎ทันสมัยทุกเหตุการณ๑ของบ๎านเมือง
พร๎อมสอดแทรกตลกขบขันรวมถึงเนื้อหาทางวรระดีและะติสอนใจไว๎ด๎วย (อ๎างถึงใน ศรีปาน รัตติกาล 
ชลากร, 2538) 

เพลงลูกทุํงเป็นเพลงไทยที่มีลักษณะเฉพาะ กลําวะือ มีการใช๎ภาษางําย ๆ บรรยาย
เรื่องราวของชีวิต สภาพสังะมและวัฒนธรรม ซึ่งเน๎นชีวิตของชาวชนบท โดยกํอนหน๎านั้นยังไมํมีการ
แบํงแยกวําเป็นลูกทุํงหรือลูกกรุง เนื่องจากเพลงไทยได๎พัฒนามาจากเพลงไทยเดิมที่ใช๎ะําร๎องที่มี
ลักษณะการเอ้ือน และใช๎เะรื่องดนตรีไทยบรรเลงมาเป็นเพลงไทยสากลที่มีเนื้อร๎องเต็ม ใช๎เะรื่อง
ดนตรีสากลบรรเลง ซึ่งได๎รับะวามนิยมมากขึ้น เนื่องจากฟ๓งงําย ร๎องงําย จําได๎งําย และมักเรียก
ลักษณะจากแนวการร๎องของนักร๎องแตํละะนมากกวํา เชํน แนวรําวง แนวเพลงเพ่ือชีวิต นอกจากนี้ 
นักประพันธ๑เพลงรุํนเกํา ๆ ก็ไมํเห็นด๎วยที่จะให๎มีการแบํงแยกประเภทของเพลงไทยสากลวําเป็นเพลง
ลูกทุํงและลูกกรุง เพราะถือวํา ดนตรีเป็นภาษาสากลและตํางเป็นเพลงไทยสากลเชํนเดียวกัน  

ะําวํา “ลูกทุํง” ปรากฏะรั้งแรกเป็นชื่อของภาพยนตร๑เพลง สร๎างโดยบริษัทภาพยนตร๑
ไทย หรือไทยฟิล๑ม เมื่อ พ.ศ. 2481 โดยมีพระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองะ๑เจ๎าภาณุพันธุ๑ยุะล เป็นผู๎กํากับ          
ผู๎แตํงทํานองเพลง ะือ หมํอมหลวง พวงร๎อย อภัยวงศ๑ ผู๎แตํงเนื้อร๎อง ะือ พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น)      
เพลงในภาพยนตร๑ ได๎แกํ เงาไม๎ ต๎อนกระบือ เกี้ยวสาว สายัณห๑ และไม๎งาม เนื้อร๎องสํวนใหญํเน๎นการ
ชมธรรมชาติอันสวยงามของท๎องไรํปลายนา  
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เพลงที่มีแนวเป็นเพลงลูกทุํง และบันทึกไว๎เป็นหลักฐาน ะือ เพลงสาวชาวไรํ ซึ่งเป็น
ผลงานการประพันธ๑ของ ะรูเหม เวชกร ใช๎ร๎องประกอบการ แสดงละะรวิทยุเรื่องสาวชาวไรํใน พ.ศ. 
2481 จากหลักฐานที่ะ๎นพบมีเะ๎าท่ีนําเชื่อวํา เพลงสาวชาวไรํ เป็นเพลงลูกทุํงเพลงแรกของเมืองไทย  

การตีะวามเรื่องกําเนิดของเพลงลูกทุํงยังมีะวามเห็นแตกตํางกันอยูํบ๎าง กาญจนาะพันธ๑ 
เขียนไว๎ในหนังสือเรื่องของละะรและเพลงวํา “หลังสงะรามโลกะรั้งที่ 2 แล๎ว มหรสพตํางๆก็เริ่มฟ้ืนตัว
ขึ้นเกิดเพลงแบบใหมํเรียกกันวํา เพลงลูกทุํง ตั้งเป็นวงดนตรีแบบสากล” สํวนพยงะ๑ มุกดา เห็นวํา
เรื่อง แผลเกํา ของไม๎เมืองเดิม มีเพลงขวัญของเรียม ซึ่งพรานบูรพ๑แตํงขึ้นใน พ.ศ. 2482 นําจะถือเป็น
แมํบทของเพลงลูกทุํงได๎ เพราะมีลูกเอ้ือน ลูกขัด และสาระเนื้อหาแบบเพลงลูกทุํง และราว พ.ศ. 
2498 ป.วรานนท๑ นักจัดรายการวิทยุ ได๎เรียกนักร๎องประเภทเพลงชีวิต เชํน ะํารณ สัมบุณณานนท๑ , 
สมยศ ทัศนพันธ๑, พยงะ๑ มุกดา, สุรพล สมบัติเจริญ วําเป็น “นักร๎องตลาด” เป็นเพลงตลาดเนื่องจาก
เข๎าถึงผู๎ฟ๓งท่ีเป็นชาวบ๎านทั่วไปได๎งําย เนื้อหาเพลงมีะวามชัดเจน สํวนอีกแนวหนึ่งเรียกวํา “เพลงผู๎ดี” 
ซึ่งหมายถึง เพลงที่มีการแตํงอยํางไพเราะเพราะพริ้ง นักร๎องแนวนี้ เชํน สุเทพ วงศ๑กําแหง, สวลี ผกา
พันธุ๑ เพลงไทยสากลจึงถูกแบํงประเภทออกเป็นเพลงลูกทุํง และเพลงลูกกรุง แตํจะใช๎หลักเกณฑ๑ใดใน
การตัดสินนั้น มีผู๎ให๎ะวามเห็นวํา เป็นเพราะชํองวํางระหวํางวัฒนธรรมเมืองและชนบท เพลงลูกกรุงจึง
ได๎รับะวามนิยมในหมูํผู๎มีการศึกษาของสังะมเมือง สํวนเพลงลูกทุํงมํุงรับใช๎ชาวชนบทเป็นสํวนมาก  

ะําวํา “เพลงลูกทุํง” เกิดขึ้นโดย นายจํานง รังสิกุล เป็นผู๎ริเริ่มในระหวํางที่ดํารง
ตําแหนํงเป็นหัวหน๎าฝ่ายจัดรายการของสถานีโทรทัศน๑ชํอง 4 บางขุนพรหม โดยตั้งชื่อรายการวํา 
“เพลงลูกทุํง” มีนายประกอบ ไชยพิพัฒน๑ เป็นผู๎จัด ออกอากาศเมื่อ พ.ศ. 2507 เดือนละ 2 ะรั้ง ทุก
วันจันทร๑เว๎นจันทร๑ จนได๎รับะวามนิยม และแทรกซึมไปตามวงดนตรีตํางๆ เริ่มเรียกวงของตนเองวํา 
วงดนตรีลูกทุํง และนักร๎องนิยมเรียกตัวเองวํา นักร๎องเพลงลูกทุํง และในชํวงเวลาตํอมามีภาพยนตร๑
ตํางประเทศชื่อ Your Cheating Heart ซึ่งเป็นภาพยนตร๑ชีวประวัติของแฮงก๑ วิลเลียมส๑ (Hank 
Williams) นักร๎องแนวชนบทชาวอเมริกัน และมีผู๎ตั้งชื่อภาพยนตร๑เรื่องนี้วํา เพลงลูกทุํง ซึ่งทําให๎ะําวํา 
เพลงลูกทุํงติดหูะนฟ๓ง และมีะวามรู๎สึกวําหมายถึง เพลงที่ร๎องงําย ๆ ฟ๓งสบาย ๆ เนื้อหาทํวงทํานอง
ชวนให๎นึกถึงบรรยากาศทุํงนาป่าเขา ตั้งแตํนั้นมาะําวํา “เพลงลูกทํุง” จึงเป็นที่รู๎จักแพรํหลายกันทั่วไป 
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วิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่ง 

 

อาจสรุปพัฒนาการของเพลงลูกทุํงตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน โดยใช๎เกณฑ๑การจัดแบํงยุะ
ตําง ๆ เหลํานี้ จากเนื้อหาของเพลง และรูปแบบที่โดดเดํนของเพลงลูกทุํงในแตํละชํวงเวลา โดยใช๎
การศึกษาของจินตนา ดํารงะ๑เลิศ (2533, น.46-68) เป็นพื้นฐาน ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังตํอไปนี้ 

ยุ์ต้น (พ.ศ. 2481 - 2507) นับวํา เป็นยุะบุกเบิกของเพลงลูกทุํง เนื้อหาเพลงลูกทุํง
ชํวงนี้มักกลําวถึงธรรมชาติที่สวยงามของชนบท สํวนวิถีชีวิตของชาวชนบทมักกลําวถึงะวามรักของ
หนุํมสาว ะวามยึดมั่นในศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี นักร๎องที่มีะวามสําะัญอยํางยิ่ งตํอ
วงการเพลงลูกทุํงไทย ในแงํที่เป็นผู๎ริเริ่มเสนอผลงานเพลงอันทรงะุณะําในยุะแรก  ๆ นั้น เชํน ะํารณ         
สัมบุณณานนท๑, ชาญ เย็นแข, ปรีชา บุญญเกียรติ, วงจันทร๑  ไพโรจน๑, เบญจมินทร๑, สมยศ ทัศนพันธ๑ 
สํวนนักร๎องหญิงที่มีชื่อเสียงเชํน ผํองศรี วรนุช, ศรีสอางะ๑ ตรีเนตร วงดนตรีที่เดํน ๆ เชํน วงจุฬารัตน๑ 
ของมงะล อมาตยกุล, วงดนตรีพยงะ๑ มุกดา 

ยุ์ทองของเพลงลูกทุ่ง (พ.ศ. 2507 - 2513) สืบเนื่องจากการที่มีะําวํา “เพลงลูกทุํง” 
เกิดขึ้นเป็นะรั้งแรก และมีการนําเสนอผํานรายการโทรทัศน๑ ทําให๎เพลงลูกทุํงแพรํหลาย และได๎รับ
ะวามนิยมอยํางรวดเร็ว เนื้อหาของเพลงมีหลากหลาย เชํน บรรยายถึงชีวิตในชนบท สะท๎อนชีวิตสาว
ชาวนาที่หลงแสงสีเมืองกรุงใน พ.ศ. 2509 มีการจัดงานแผํนเสียงทองะําพระราชทานะรั้งที่ 2 สมยศ 
ทัศนพันธ๑ ได๎รับรางวัลแผํนเสียงทองะําพระราชทานในฐานะนักร๎องลูกทุํงชายยอดเยี่ยมในเพลง       
“ชํอทิพย๑รวงทอง” นักร๎องที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของผู๎ฟ๓งท่ัวไป เชํน ทูล ทองใจ, ปอง ปรีดา, ไพรวัลย๑ 
ลูกเพชร, พร ภิรมย๑, ชาย เมืองสิงห๑, ก๎าน แก๎วสุพรรณ เพลงลูกทุํงมาถึงยุะเฟ่ืองฟูมากที่สุดในยุะของ      
สุรพล สมบัติเจริญ (ประมาณ พ.ศ. 2504-2511) ซึ่งสุรพล สมบัติเจริญ ได๎รับสมญาวํา “ราชาเพลง
ลูกทุํง” เนื่องจากมีะวามสามารถพิเศษเฉพาะตัว ในด๎านการแตํงะําร๎องทํานองที่แปลกไมํเหมือนใะร 
เนื้อหาของเพลงมีทั้งที่เป็นะวามรัก การเกี้ยวพาราสี ะวามประทับใจ และสนุกสนาน ผลงานที่สร๎าง
ชื่อเสียงมีมากมาย อาทิ ชูชกสองกุมาร เพลงแรก ๆ ที่โดํงดังใน พ.ศ. 2496 เชํน น้ําตาจําโท, เดือน
หงายริมโขง, เสียวไส๎, ของปลอม, สิบหกปีแหํงะวามหลัง ฯลฯ จนกระทั่งสุรพล สมบัติเจริญ ถูกลอบ
ยิงจนเสียชีวิตขณะเปิดการแสดงเมื่อวันที่ 16 สิงหาะม พ.ศ. 2511 ภายหลังการเสียชีวิตของสุรพลมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยํางมาก ทั้งนี้เนื่องจากสมัยที่สุรพลยังมีชีวิตอยูํนั้น ได๎รับะวามนิยมจากแฟน
เพลงอยํางทํวมท๎น นักร๎อง และวงดนตรีใหมํ ๆ จึงไมํะํอยเป็นที่ยอมรับของผู๎ฟ๓ง จนกระทั่งเมื่อสุรพล
เสียชีวิตลง จึงเปิดโอกาสให๎นักร๎องใหมํ และวงดนตรีใหมํ ๆ เกิดขึ้นอยํางมากมาย และมีโอกาสเสนอ
ผลงานของตนสูํสาธารณชน  
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ในเวลาที่ะาบเก่ียวกันนี้มีปรากฏการณ๑สําะัญเกิดขึ้นในวงการลูกทุํง นั่นะือ วงลูกทุํงของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งโดํงดังในชํวงประมาณ พ.ศ. 2509 - 2516 เริ่มแรก ะือ นิสิตะณะสถาป๓ตยกรรม
ศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ซึ่งมีวงโฟล๑กซองที่ใช๎กีตาร๑โปรํงอยูํกํอนแล๎วเปลี่ยนมาใช๎กีตาร๑ไฟฟ้า
แบบวงสตริง ได๎นําเพลงลูกทุํงมาร๎องเรียกวํา “วงลูกทุํงถาป๓ด” รับแสดงงานการกุศลทางสถานี 
โทรทัศน๑ และตามโรงเรียน ตํอมาไมํนานก็มี “วงลูกทุํงดาวกระจุย” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
และวงลูกทุํงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ในเวลาตํอมา วงลูกทุํงของมหาวิทยาลัยเหลํานี้ ทําให๎กลุํม
ะนในเมืองที่ฟ๓งแตํเพลงลูกกรุงหันมาสนใจฟ๓งเพลงลูกทํุง และวงลูกทุํงก็เพ่ิมกีตาร๑ไฟฟ้าเข๎าไปด๎วย 

ยุ์ภาพยนตร์เพลง (พ.ศ. 2513 - 2515) เมื่อมีการแขํงขันกันเองระหวํางเพลงลูกกรุง
และเพลงลูกทุํงในยุะนี้ จึงเริ่มนําเพลงลูกทุํงมาประกอบในภาพยนตร๑ ซึ่งเรื่องแรกที่โดํงดังเป็นที่
กลําวขวัญถึงเป็นอยํางมาก ะือ มนต๑รักลูกทุํง โดยเฉพาะเพลงมนต๑รักลูกทุํงที่ไพบูลย๑ บุตรขัน เป็นผู๎
แตํงะําประพันธ๑ ขับร๎องโดย ไพรวัลย๑ ลูกเพชร มีะวามไพเราะทั้งทํวงทํานองและเนื้อหา ดุจบทกวีที่
ประทับใจผู๎ชม เชํน “หอมเอย หอมดอกกระถิน รวยระรินเะล๎ากลิ่นกองฟาง…หอมดินเะล๎ากลิ่นไอฝน
ะรวญระะนหอมแก๎มนงะราญ ขลุํยเป่าแผํวพลิ้วผํานทิวแถวต๎นตาล มนต๑รักเพลงชาวบ๎านลูกทุํงแผํว
มา” สํงผลให๎ภาพยนตร๑เรื่องตํอ ๆ มาในยุะนี้ เปลี่ยนแนวมาเป็นภาพยนตร๑เพลงสํวนใหญํเชํนเรื่อง 
โทน ที่มีสังข๑ทอง สีใส ร๎องนํา เนื้อหาของเพลงในชํวงนี้นอกจากเป็นเรื่องของชาวชนบทท๎องทุํงท๎องนา 
แล๎วยังแทรกอารมณ๑ขันและะารมเสียดสีด๎วย 

ยุ์เพลงเพื่อชีวิต (พ.ศ. 2516 - 2519) หลังจากเกิดเหตุการณ๑ 14 ตุลาะม 2516 เป็น
ต๎นมา เกิดกระแสะวามะิดแบบเพ่ือชีวิต วงการเพลงลูกทุํงซึ่งมีะวามไวตํอเหตุการณ๑รอบตัวก็มีการ
แตํงเพลงในแนวเพ่ือชีวิตมากขึ้น สะท๎อนะวามยากจนของชาวนาชาวไรํ เชํน เพลงข๎าวไมํมีขาย ซึ่ง
แตงํโดย โผผิน พรสุพรรณ มี ศรเพชร ศรสุพรรณ ขับร๎อง สะท๎อนให๎เห็นภาพของหนุํมชาวนาที่ทํานา
แล๎วไมํได๎ผล ทําให๎ไมํมีข๎าวไปขาย เพลงนี้ได๎รับรางวัลเพลงยอดนิยมประจําปี พ.ศ. 2518 นอกจากนี้มี
เพลงล๎อเลียนการเมืองหรือเสียดสีนักการเมือง และเกิดเพลงลูกทุํงผสมบทพูดขึ้นเป็นะรั้งแรก โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ๑บ๎านเมือง หรือชีวิตประจําวัน สร๎างะวามขบขันเฮฮา แ ฝงด๎วยการ
วิพากษ๑วิจารณ๑ เชํน เพลงผสมบทพูดตลกโดย เพลิน พรหมแดน 

ยุ์หางเ์รื่องแลว์อนเสิร์ต (พ.ศ. 2519 - 2528) หลังเกิดเหตุการณ๑ 6 ตุลาะม 2519 
เนื้อหาของเพลงลูกทุํงที่เกี่ยวกับะวามทุกข๑ยากของชาวนา กรรมกร และแนวเพ่ือชีวิตมีน๎อยลง 
เนื่องจากการปิดกั้นของภาะรัฐ สํงผลให๎กลับมานิยมเนื้อหาด๎านการเกี้ยวพาราสี  และะวามรักของ
หนุํมสาว ยุะนี้มีนักร๎องใหมํเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก ผลงานหลากหลาย วงดนตรีลูกทุํงมีการแขํงขัน
มากขึ้น ใช๎เงินลงทุนมากขึ้นใช๎เทะนิะแสง สี เสียงที่ทันสมัย การเต๎นประกอบเพลงของหางเะรื่องมี
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ะวามอลังการมากขึ้น เนื้อหาของเพลงในชํวงนี้สะท๎อนป๓ญหาใหมํ ๆ ของสังะมเพ่ิมขึ้นด๎วย เชํน การ
ขายแรงงานในตํางประเทศ การย๎ายถิ่นฐานในการประกอบอาชีพของชาวชนบท เข๎าสูํเมืองหลวง อาทิ
เชํน เพลงน้ําตาเมียซาอุ ร๎องโดย พิมพา พรศิริ หรือเพลงฉันทนาที่รัก ร๎องโดย รักชาติ ศิริชัย ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับชายหนุํมเขียนจดหมายถึงสาวะนรักชื่อฉันทนาที่ทํางานอยูํโรงงานทอผ๎า ซึ่งเพลงนี้
ได๎รับะวามนิยมอยํางสูง จนกระท่ังสื่อมวลชนใช๎ะําวํา “ฉันทนา” แทนผู๎หญิงที่ทํางานในโรงงาน 

ยุ์เพลงลูกทุ่งแนวสตริง (พ.ศ. 2528 - 2535) เมื่อดนตรีแนวสตริง และแนวร็อกที่
ได๎รับอิทธิพลจากตํางประเทศได๎รับะวามนิยมอยํางกว๎างขวาง เพลงสตริงสําหรับวัยรุํนแพรํหลายเต็ม
ตลาด ะวามนิยมเพลงลูกทุํงเริ่มลดน๎อยลง ทําให๎เพลงลูกทุํงต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับดนตรีสมัยใหมํ แนว
สตริงะอมโบ เพ่ือให๎เพลงลูกทํุงกลับมาได๎รับะวามนิยมอีกะรั้ง นักร๎องเพลงลูกทุํงที่ประสบะวามสําเร็จ
สูงสุดในยุะนี้ ะือ พํุมพวง ดวงจันทร๑ ซึ่งเป็นนักร๎องที่มีศักยภาพสูง มีลีลาการร๎อง และการเต๎นที่เข๎า
กับดนตรีสมัยนิยม และเป็นนักร๎องลูกทุํงหญิงะนแรกที่ได๎บุกเบิกมิวสิกวิดีโอของวงการเพลงไทย 
ผลงานชุดแรกของพํุมพวง ดวงจันทร๑ ะือ อื้อหือ หลํอจัง เมื่อ พ.ศ. 2528 จึงประสบะวามสําเร็จอยําง
กว๎างขวาง ทําลายเส๎นแบํงรสนิยมของผู๎ฟ๓ง ซึ่งกํอนหน๎านี้ถือวํา ผู๎ที่มีรสนิยมดีต๎องฟ๓งเพลงสากล   
เพลงลูกกรุง เพลงสตริง แตํเพลงลูกทุํงของพํุมพวงเป็นเพลงที่ได๎รับะวามนิยม และฟ๓งได๎ทุกชนชั้น 
เนื้อหาของเพลงได๎เปลี่ยนบทบาทของผู๎หญิงจากเดิมที่ต๎องเก็บกดะวามรู๎สึก หรือเป็นฝ่ายถูกกระทํา 
มาเป็นผู๎หญิงที่กล๎าพูด กล๎าทํา กล๎าเปิดเผยะวามรู๎สึก ฉลาดรู๎ทันะน 

หลังจาก พ.ศ. 2528 ได๎มีนกัร๎องจากตํางประเทศมาเปิดการแสดงเรียกวํา เป็นการแสดง
ะอนเสิร๑ต ตํอมานักร๎องไทยจึงจัดการแสดงะอนเสิร๑ตตามอยําง โดยพุํมพวง ดวงจันทร๑ ได๎จัดการแสดง
ะอนเสิร๑ตที่เซ็นทรัลพลาซํา เมื่อ พ.ศ. 2529 ขณะที่เพลงกระแซะเข๎ามาซิได๎รับะวามนิยมอยํางสูง 
และมีผู๎ชมการแสดงล๎นหลาม นับเป็นมิติใหมํของวงการเพลงลูกทํุงไทย ทําให๎วงการเพลงลูกทุํงเปลี่ยน
จากเพลงที่เรียบงํายธรรมดา ฟ๓งสบาย ๆ มาเป็นเพลงที่เรําร๎อน จังหวะสนุกสนาน และมีสีสัน       
สร๎างะวามประทับใจให๎แกํผู๎ฟ๓งทั่วประเทศ และยังมีนักร๎องลูกทุํงที่ได๎รับะวามนิยม เชํน สายัณห๑ 
สัญญา ซึ่งนับวําเป็นขวัญใจเพลงลูกทํุง นอกจากนี้ยังมีะนอื่น ๆ ที่ได๎รับะวามนิยมเชํนกัน เชํน ยอดรัก 
สลักใจ, สุรชัย สมบัติเจริญ, ศรชัย เมฆวิเชียร, ศรเพชร ศรสุพรรณ สํวนนักร๎องหญิงนั้น เชํน พํุมพวง  
ดวงจันทร๑ ซึ่งได๎รับสมญา “ราชินีเพลงลูกทุํง”  

ยุ์ปัจจุบัน (พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน) ะวามนิยมในกลุํมวัยรุํนที่ชื่นชอบเพลงแนวสตริง 
ทําให๎เกิดชํองวํางระหวํางผู๎ฟ๓งกลุํมผู๎ใหญํ บรรดาะํายเทปเพลงตํางเล็งเห็นผลประโยชน๑ที่จะได๎จาก
ผู๎ฟ๓งกลุํมผู๎ใหญํ จึงได๎นําเอาเพลงเกําที่มีะุณะําและเป็นที่รู๎จัก ะือ เพลงของวงสุนทราภรณ๑มาเรียบ
เรียงเสียงประสานขับร๎องใหมํ เชํน ชุดเยื่อไม๎ เพลงหวานเมื่อวานนี้ ตราบนิรันดร๑ มหาอมตะนิรันดร๑
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กาล จึงเป็นกระแสของการอนุรักษ๑เพลงเกําซึ่งแพรํเข๎ามาสูํวงการเพลงลูกทุํง สํานักงานะณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหํงชาติได๎จัดงาน “กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุํงไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 
โดยเชิญนักร๎องเพลงลูกทุํงยอดนิยมรุํนเกํามาแสดง และมีการอภิปรายของผู๎ประพันธ๑เพลง และ
นักวิชาการ ตํอมามีการจัดงาน “กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุํงไทยภาะ 2” เมื่อวันที่ 7 กรกฎาะม พ.ศ. 
2535 เป็นการปลุกกระแสะวามนิยมเพลงลูกทํุงกลับมาอีกะรั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ราชินีเพลง
ลูกทุํง พํุมพวง ดวงจันทร๑ เสียชีวิตอยํางกะทันหัน 

การเสียชีวิตของพํุมพวง ดวงจันทร๑ ทําให๎วงการเพลงลูกทุํงได๎รับะวามกระทบกระเทือน
ไปด๎วย เนื่องจากพํุมพวงเป็นะวามหวังที่จะฟ้ืนฟูะวามนิยมของเพลงลูกทุํงที่ล๎าสมัย ให๎กลับมาแขํงขัน
กับเพลงแนวสตริงที่ะรองตลาดอยูํ จึงนับเป็นจุดเปลี่ยนของวงการเพลงลูกทุํงที่สํงผลให๎มีศิลปิน
นักร๎องใหมํเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง เกิดการแขํงขันเพ่ือเป็นนักร๎องยอดนิยม ทั้งแนวทางที่เลียนแบบ
นักร๎องเกําหรือหาแนวทางใหมํ ๆ ขึ้นมา เชํน ยุ๎ย ญาติเยอะ , สุนารี ราชสีมา, ศิรินทรา นิยากร,             
จินตหรา พูนลาภ และเกิดะวามนิยมในการนําเพลงลูกทุํงยอดนิยมในอดีตมาเรียบเรียงเสียงประสาน 
และขับร๎องใหมํ หรือนํานักร๎องเพลงสตริงมาร๎องเพลงลูกทุํง เชํน ชุดอภิมหาลูกทุํง แมํไม๎เพลงไทย  
หัวแก๎วหัวแหวน ของจักรพรรณ๑ อาบะรบุรี ซึ่งออกติดตํอกันถึง 9 ชุด และเพลงลูกทุํงที่กลําวขวัญ
มากที่สุด ะือ ชุดมนต๑รักลูกทุํง ซึ่งมีการนําภาพยนตร๑เพลงเรื่อง มนต๑รักลูกทุํง มาสร๎างใหมํเป็นละะร
โทรทัศน๑ใน พ.ศ. 2539 จึงทําให๎เพลงลูกทํุงกลับมาได๎รับะวามนิยมอยํางสูง  

จวบจน พ.ศ. 2540 ในยุะเศรษฐกิจฟองสบูํแตก ทุกวงการตําต่ําสุดขีด ะํายเพลงปิด
ตัวเองไปเกือบหมด เหลือเฉพาะะํายยักษ๑ใหญํไมํกี่ะําย และเกิดะลื่นลูกทุํงเอฟเอ็ม ชํองสถานีวิทยุ 24 
ชั่วโมงในระบบเอฟเอ็มที่เปิดเฉพาะเพลงลูกทุํงอยํางเดียว นับเป็นหัวเลี้ยวหัวตํอะรั้งใหญํที่ผลักดันให๎
เพลงลูกทุํงกลับมาได๎การยอมรับอีกะรั้ง และเกิดงาน “มหกรรมเพลงลูกทุํง” ที่ะนรักเพลงลูกทุํงและ
นักร๎องเพลงลูกทํุงทุกะนทุกะํายตํางมารวมกัน (กาญจนา สิงห๑อุดม, 2555, น. 27-28) 

ตั้งแตํปี พ.ศ. 2541 มีศิลปินลูกทํุงหน๎าใหมํเข๎าสูํวงการเพลงลูกทุํงของะํายเพลงหน๎าใหมํ
ตลาดเพลงลูกทุํงเป็นตลาดใหญํ เพลงลูกทุํงได๎รับะวามนิยมอีกะรั้ง เนื่องมาจากได๎มีการทําละะรมนต๑
รักลูกทุํงของอาร๑เอส และฮิตติดตลาด ตํอมากับการกลับเข๎ามาแจ๎งเกิดของก๏อต จักรพรรณ๑ อาบะรบุรี 
กับอัลบั้มเพลงที่นําเพลงเกํามาทําใหมํ เพลงลูกทุํงชุดสองท่ีได๎รับะวามนิยมจากกลุํมนักฟ๓งเพลงรุํนใหมํ
ในกรุงเทพฯ และการเกิดขึ้นของเพลงลูกทุํงในะลื่นเอฟเอ็ม นําทีมบริหารโดย วิทยา ศุภพรโอภาส 
นอกจากนี้ยังมีศิลปินแนวสตริง และแนวเพ่ือชีวิตหลายะนที่หันมาทําเพลงลูกทุํงทดแทนการอ่ิมตัวที่
จะสามารถอยูํในวงการอยําง ทัช ณ ตะกั่วทุํง, ต๎อม เรนโบว๑, เทียรี่ เมฆวัฒนา เป็นต๎น (สมเกียรติ 
บุญศิร,ิ 2550) 
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จนกระทั้งปี พ.ศ. 2549 เกิดขบวนการเทปผีซีดีเถื่อน โดยรัฐบาลไมํสามารถจัดการได๎ 
เจ๎าของธุรกิจะํายเพลงจึงต๎องทําสัญญาผูกมัดทุกอยํางเพ่ือป้องกันการรั่วไหลของธุรกิจที่มีเงินทุน
มหาศาล เชํน การใช๎วิธีซื้อขาดเพลง ทั้ง ๆ ที่เพลงเป็นทรัพย๑สินทางป๓ญญา การใช๎วิธีจ๎างนักเรียบเรียง
เสียงประสานทํางานเป็นต๎น นอกจากนี้ผลประโยชน๑ที่เกิดขึ้นจากเทะโนโลยีสมัยใหมํ เชํน วีซีดี ะารา
โอเกะ ริงโทน โหลดเพลงลงมือถือ ตู๎เพลงะาราโอเกะ โปรแกรมเพลง ฯลฯ ก็ล๎วนตอบสนองธุรกิจของ
เจ๎าของะํายเพลงทั้งสิ้น โดยศิลปินผู๎สร๎างงานทุกะนแทบไมํได๎ผลประโยชน๑ตอบแทนเลย นักร๎องลูกทุํง
ในยุะดิจิตอลที่เดํน ได๎แกํ เอกชัย ศรีวิชัย , ไมะ๑ ภิรมพรย๑, อาภาพร นะรสวรระ๑, ก็อต จักรพรรณ๑, 
สันติ ดวงสวําง, ยุ๎ย ญาติเยอะ, รุํง สุริยา, ไชยา มิตรชัย, จินตหรา พูนลาภ, ศิริพร อําไพพงษ๑, ยิ่งยง 
ยอดบัวงาม, ดาว มยุรี, พรศักดิ์ สํองแสง, เฉลิมพล มาลาะํา, เอกราช สุวรรณภูมิ, กุ๎ง สุทธิราช,      
นกน๎อย อุไรพร, ตําย อรทัย เป็นต๎น (กาญจนา สิงห๑อุดม, 2555, น. 28) 

ในป๓จจุบันวงการเพลงลูกทุํงเดินหน๎าเข๎าสูํธุรกิจอยํางเต็มรูปแบบ มีะวามเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นมากมายทั้งในด๎านเนื้อหาและลีลา ซึ่งอาจจะไมํเหมือนเพลงลูกทุํงเมื่อะรั้งถือกําเนิดเกิดขึ้นมา 
แตํเพลงลูกทุํงยังได๎รับะวามนิยมจากผู๎ฟ๓งอยํางตํอเนื่อง การแสดงที่ใช๎แสง สี และการแสดงประกอบ 
เชํน หางเะรื่องแบบอลังการยังะงเป็นที่นิยม และเป็นการสร๎างแรงดึงดูดให๎ผู๎ชมดนตรีมีะวามสุข          
ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงที่ได๎เห็นอยูํ แม๎วําจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสะวามนิยม และแฟชั่นอยูํ
บ๎างก็ตาม (กาญจนา สิงห๑อุดม, 2555, น. 28) รวมถึงรายการทีวีก็เริ่มเปิดกว๎างขึ้น มีรายการเกมโชว๑ที่
นํานักร๎องลูกทุํงไปแสดง มีงานภาพยนตร๑ที่เกี่ยวกับเพลงลูกทุํง ละะรก็เอาเพลงลูกทุํงไปนําเสนอ       
จนกลายเป็นธุรกิจกลุํมใหญํขึ้น และที่สําะัญเห็นได๎วํา ผู๎หญิงได๎เข๎ามาชํวงชิงชํองทางการสื่อสารได๎
เข๎มข๎นมากขึ้น 

 

ลักษณวเด่นของเพลงลูกทุ่ง 

 

ลักษณะเดํน 4 ประการของเพลงลูกทุํง สามารถอธิบายได๎ดังนี้ (เนาวรัตน๑ พงษ๑ไพบูลย๑, 
2533) 

1. เรียบงําย ะําร๎องของเพลงลูกทุํงมีะวามเรียบงําย แตํมีะวามเป็นระเบียบแบบแผนมี
ลักษณะสัมผัสแบบกลอน มีทํอนวรระสดับรับรองสํง แตํละวรระมีะําร๎องมากน๎อยเทําไหรํขึ้นอยูํกับ
ทํานองและจังหวะของเพลง 
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2. ใสํะวามรู๎สึก เพลงลูกทํุงรับเอาวัฒนธรรมมาจากเพลงไทยเดิม เพลงพ้ืนบ๎าน สามารถ
เปิดทางให๎ผู๎ร๎องใสํะวามรู๎สึกลงไปในถ๎อยะําได๎ เพราะมีลีลาการร๎องที่ไมํเหมือนเพลงลูกกรุงที่ร๎องเรียบ ๆ 
แตํเพลงลูกทํุงสามารถเลํนเสียงใสํะวามรู๎สึกได๎ เชํน ตลก เสียดสี เศร๎า สนุก 

3. บันทึกเรื่อง เพลงลูกทุํงสํวนมากจะบันทึกเหตุการณ๑ตํางๆที่เกิดขึ้นไว๎ในชํวงเวลาตํางๆ 
กัน เชํน ภาวะขาดแะลน ภาวะสงะราม สภาพสังะมป๓จจุบัน เพลงลูกทุํงจึงถือได๎วําได๎บันทึกเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร๑ไทย 

4. เฟ่ืองภาษา เพลงลูกทํุงสามารถใช๎ถ๎อยะําบรรยายให๎เกิดภาพพจน๑ขึ้นมาได๎ บางเพลง           
มีลักษณะสํานวนโวหารอยํางกับกวีเอก เชํน ในเพลงมนต๑รักลูกทุํงของะรูไพบูลย๑ บุตรขัน “หอมเอย
หอมดอกกระถิน รวยระรินเะล๎ากลิ่นกองฟาง” 

แนวะิดเรื่องเพลงลูกทํุงผู๎วิจัยนํามาเพ่ือทําะวามเข๎าใจะวามหมาย ที่มา วิวัฒนาการของ
เพลงลูกทุํงในแตํละยุะ รวมถึงลักษณะของเพลงลูกทุํง ซึ่งจะสังเกตได๎วําเพลงลูกทุํงสํวนใหญํจะเป็น
การเลําเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตชนบท รวมถึงการนําเสนอภาพผู๎หญิงชนบท และบันทึกบริบทสังะมไทย
ในยุะตําง ๆ เอาไว๎ด๎วย โดยการศึกษาะรั้งนี้นําแนวะิดเพลงลูกทํุงมาเพ่ือให๎เข๎าใจถึงการสื่อสารในเพลง
ลูกทุํงผํานตัวบทหรือเนื้อหาของเพลงลูกทุํง รวมถึงการศึกษาบทบาทหน๎าที่ของเพลงลูกทุํงที่ไมํใชํ
เพียงแะํให๎ะวามบันเทิงเทํานั้น แตํเพ่ือศึกษาให๎เข๎าใจถึงบทบาทของเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน 
ชลดา วํากําลังติดตั้งะวามะิด โลกทัศน๑ หรือมีการประกอบสร๎างภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทให๎กับ
ผู๎ะนในสังะมไว๎อยํางไรบ๎าง 
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9.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การวิจัยเรื่อง“การสื่อสารภาพตัวแทนผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน 
ชลดา” สามารถที่จะแบํงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องได๎เป็น 2 ประเภท กลําวะือ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับภาพ
ผู๎หญิงในเพลง และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับผู๎หญิงชนบทในสังะมไทย 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาพผู้หญิงในเพลง 

 

ในแวดวงวิชาการมีการศึกษาเกี่ยวกับภาพผู๎หญิงในเพลงมาพอสมะวร ซึ่งจากการศึกษา
พบวํา มีการศึกษาภาพผู๎หญิงในเพลงหลายประเภท ทั้งเพลงลูกทุํง เพลงลูกกรุง เพลงไทยสากล      
ซึ่งผู๎วิจัยจะแบํงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับภาพผู๎หญิงในเพลง เป็น 2 ประเภท ะือ 1. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
กับภาพผู๎หญิงในเพลงลูกทุํง 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับภาพผู๎หญิงในเพลงประเภทอ่ืน  

 

1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาพผู้หญิงในเพลงลูกทุ่ง 

 

สุภา อังกุระวรานนท๑ (2527) ได๎ทําการศึกษาะวามหมายแฝงของะําวํา “ผู๎หญิง” จาก
ะวามเปรียบเทียบในบทเพลงไทยสากลประเภทลูกทุํง และลูกกรุงในชํวงปี พ.ศ. 2512 - 2525 ซึ่ง
ผลการวิจัย พบวํา ผู๎ชายและผู๎หญิงมีทัศนะติและะวามรู๎สึกนึกะิดตํอผู๎หญิงตํางกัน โดยที่ ผู๎หญิงจะมี
ทัศนะติที่ไมํดี ะือ การไมํยกยํองตัวเอง ในขณะที่ผู๎ชายจะมีทั้งทัศนะติที่ดีและไมํดี ในสํวนของการ
แสดงะวามรู๎สึกที่ไมํดีนั้น ผู๎ชายจะแสดงการดูถูกเหยียดยามผู๎หญิงเอาไว๎ด๎วย โดยเลือกแบบเปรียบที่
สื่อะวามหมายวํา ผู๎หญิงเป็นผู๎ที่ไว๎ใจไมํได๎ ไมํมีเกียรติที่ะวรแกํการยกยํอง 

จินตนา ดํารงะ๑เลิศ (2531) ได๎ศึกษาฐานะของสตรีในเพลงลูกทุํงตั้งแตํหลังสงะรามโลก
ะรั้งที่สองจนถึงปี พ.ศ. 2525 พบวํา สิ่งที่ผู๎ชายสนใจ ะือ ะวามสาวและะวามสวยของผู๎หญิง 
พรหมจารีย๑ก็ยังมีะุณะําในสายตาผู๎ชาย แตํะํานิยมนี้ก็ไมํเดํนชัด ยังมีผู๎ชายบางะนที่ไมํสนใจกับการที่
ผู๎หญิงเะยผํานมือชายมากํอน แตํอยํางไรก็ตาม ผู๎หญิงที่ดีต๎องมีะุณสมบัติเป็นภรรยาที่ดี เป็นแมํบ๎าน
แมํเรือน แตํในทางตรงข๎ามการที่ผู๎ชายมีภรรยาหลายะนกลับยังะงเป็นที่ยอมรับและยกยํอง 
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นอกจากนี้บทเพลงลูกทุํงยังสะท๎อนวํา ผู๎หญิงชาวชนบทที่ เข๎ามาทํางานในเมืองแล๎วประสบ
ะวามสําเร็จมีไมํมากนัก สํวนใหญํมักต๎องตกระกําลําบาก บ๎างต๎องขายแรงงาน บ๎างถูกหลอกจนเสีย
พรหมจารีย๑ และมักมีจุดจบแบบโศกนาฏกรรม เชํน ท๎องไมํมีพํอ ต๎องกลายเป็นโสเภณี  

เมตตา กฤตวิทย๑ และถิรนันท๑ อนวัชศิริวงศ๑ (2532) ศึกษาภาพรวมของผู๎หญิงไทยใน
เพลงทั้งเพลงลูกทุํงและเพลงลูกกรุง โดยแบํงชํวงเวลาการศึกษาเป็น 2 ชํวง ะือ เพลงในอดีต พ.ศ.
2508 และเพลงในปี 2531-2532 ในสํวนของเพลงลูกทุํง พบวํา เพลงในปี 2531-2532 แสดงภาพ
ของผู๎หญิงที่เป็นตัวของตัวเองมากกวําเพลงในอดีต และสิ่งที่เพ่ิมเข๎ามาและเป็นสิ่งที่ะ๎นพบมากเชํนกัน
ะือ การกลําวถึงะวามเปลี่ยนแปลงของผู๎หญิงชนบท 2 ประการใหญํ ะือ 1) ผู๎หญิงดิ้นรนอยากมา
กรุงเทพฯ หลงะวามฟุ้งเฟ้อของเมืองหลวง 2) ผู๎หญิงที่เริ่มตํอสู๎กับชีวิตและตรากตรําทํางานหาเงิน
เลี้ยงชีพแทนการอยูํกับเหย๎าเฝ้ากับเรือน และการไขวํะว๎าหาชีวิตที่ดีขึ้น เห็นการดําเนินชีวิตที่แตกตําง
ไปจากอดีต เชํน สนใจตัวเอง สนใจฐานะ แะร๑สังะมน๎อยลง 

บุปผา เมฆศรีทองะํา (2534) ทําการศึกษาบทบาทของเพลงลูกทุํงในการพัฒนาะุณภาพ
ชีวิต โดยศึกษาเพลงลูกทุํงในชํวงปี พ.ศ. 2532-2533 ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับผู๎หญิง ผลการศึกษา 
พบวํา ผู๎หญิงมีการเกี้ยวพาราสีผู๎ชายอยูํบ๎าง แตํผู๎หญิงที่สงวนทําทีกับผู๎ชายแบบกุลสตรีไทยนั้นก็ยังมี
อยูํในเรื่องของการรักนวลสงวนตัว บทเพลงลูกทุํงก็ยังสะท๎อนทั้งภาพของผู๎หญิงที่รักนวลสงวนตัวและ
ไมํรักนวลสงวนตัวโดยยอมโอนอํอนผํอนตามผู๎ชาย และเมื่อเกิดการชิงสุกกํอนหํมขึ้น ผลเสียจะตกอยูํ
แกํฝ่ายหญิงเพราะฝ่ายชายนั้นมักจะไมํรับผิดชอบ ในด๎านของะวามรักทั้งผู๎ชายและผู๎หญิงตํางต๎องการ
ะวามรักแบบรักเดียวใจเดียว และเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนใจไปนั้นก็จะมีอาการตัดพ๎อ เพลงลูกทุํง
ได๎กลําวถึงผู๎ชายเจ๎าชู๎มากกวําผู๎หญิง นอกจากนี้ ผู๎หญิงจะถูกกลําวหาวํามองะําของะวามรักด๎วยวัตถุ
เงินทอง และสนใจผู๎ชายที่สรรหาวัตถุสิ่งของที่สนองะวามต๎องการของตนมาให๎ แตํผู๎หญิงที่รักศักดิ์ศรี
มากกวําเงินทองก็ยังพอมีอยูํบ๎าง ในสํวนของบทบาทภรรยานั้น ผู๎หญิงถูกมองวําต๎องเป็นแมํบ๎าน     
แมํเรือน ทําหน๎าที่ในการปรนนิบัติสามีอยํางไมํบกพรํอง จึงจะเป็นการเอาชนะใจของสามีได๎ ในทาง
ตรงกันข๎ามสามีจะมีลักษณะเป็นผู๎ชายสําราญอยูํกับอบายมุข เชํน ดื่มสุรา การมีเมียน๎อย 

ในขณะเดียวกัน นันดา วีรวิทยานุกูล (2541) ศึกษาวิเะราะห๑ภาพของผู๎หญิงที่ปรากฏใน
เนื้อหาของเพลงลูกทุํงระหวํางปี พ.ศ. 2525-2540 พบวํา เพลงลูกทุํงในชํวง พ.ศ. 2525-2535 และ
เพลงลูกทุํงในชํวง 2536-2540 มีการนําเสนอภาพของผู๎หญิงะรบทั้ง 3 ภาพ ะือ ภาพผู๎หญิงหัวเกํา 
ะือ สงวนทําทีะวามรัก มักเป็นผู๎ถูกกระทํา , ภาพผู๎หญิงก้ํากึ่งระหวํางผู๎หญิงหัวเกําและผู๎หญิงหัว
สมัยใหมํ ะือ เป็นฝ่ายเริ่มเรื่องะวามรัก แสวงหาการเปลี่ยนแปลง เชํน การอพยพเข๎าเมืองเพ่ือหางาน
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ทํา, ภาพผู๎หญิงสมัยใหมํ ะือ เป็นผู๎หญิงที่มีะวามกล๎าแสดงออก พ่ึงพาตนเอง ไมํจําเป็นต๎องพ่ึงพา
ผู๎ชาย ซึ่งเพลงลูกทํุงในชํวงหลังจะนําเสนอภาพผู๎หญิงหัวเกําลดน๎อยลง 

และงานวิจัยของ สิรินาถ ฉัตรทอง (2549) โดยศึกษาเนื้อหาเพลงลูกทุํงเพ่ือวิเะราะห๑
ะํานิยมในสังะมไทย โดยเปรียบเทียบะํานิยมสังะมไทยผํานเพลงลูกทุํงในชํวงกํอน และหลังเศรษฐกิจ
ปี 2540 ซึ่งมีผลการศึกษาที่นําสนใจ รวมถึงภาพของผู๎หญิงไว๎ด๎วยพบวํา เนื้อหาเพลงลูกทุํงสะท๎อน
เศรษฐกิจสํวนใหญํ ะือ ป๓ญหาะวามยากจน การเดินทางเข๎ามาทํางานในเมืองในชํวงกํอนเศรษฐกิจปี
2540 พบวํา การเข๎ามาทํางานในเมืองสําหรับผู๎หญิงจะถูกกลําวโทษวําทะเยอทะยาน นิยมวัตถุ แตํใน
สํวนหลังปี 2545 ที่เศรษฐกิจฟื้นตัวสูํภาวะปกติ พบวํา การทํางานในะรั้งนี้ต๎องอดทนเพ่ือะวามสําเร็จ 
และมีการกลําวเรื่องการประหยัดเอาไว๎ด๎วย 

จากงานวิจัยที่ผํานมาในการศึกษาเรื่องภาพผู๎หญิงในเพลงลูกทํุงนั้น ทําให๎เราเข๎าใจ และ
เห็นภาพที่แสดงถึงผู๎หญิงชนบทที่เข๎าสูํการเป็นแรงงานในสังะมเมือง หรือการเข๎ามาหางานทําใน
กรุงเทพฯ เนื่องจากสังะมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงได๎เป็นอยํางดี ผู๎วิจัยจึงนํามาเป็นแนวการศึกษาและ
ตํอยอดะวามรู๎เหลํานี้ ซึ่งเป็นที่นําศึกษาวํา การเปลี่ยนแปลงของสังะมไทยจะมีผลตํอการนําเสนอภาพ
ของผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ อยํางไร ศึกษาถึงการปรับตัวของผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามา
ทํางานในเมืองหลวง อันเป็นที่มาของโจทย๑ในการศึกษาะรั้งนี้ะือ “การสื่อสารภาพตัวแทนของผู๎หญิง
ชนบทในเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ” 
 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพผู้หญิงในเพลงปรวเภทอ่ืน 
 

มิตราภรณ๑ อยูํสถาพร (2539) ทําการศึกษาเรื่องการสร๎างภาพะวามเป็นผู๎หญิงสมัยใหมํ
ผํานบทเพลงสมัยนิยมประเภทลูกกรุงระหวํางปี พ.ศ. 2527-2539 ซึ่งเป็นการศึกษาภาพรวมของ
ลักษณะะวามะิด ะํานิยม ทัศนะติของผู๎หญิงสมัยใหมํ ตลอดจนกระบวนการสร๎างภาพในเพลงไทย
สมัยนิยม ซึ่งผลการศึกษาพบวํา ลักษณะะวามเป็นผู๎หญิงสมัยใหมํที่ได๎การนําเสนอผํานสื่อเสียงเพลง
นั้นมี 3 รูปแบบ ะือ ผู๎หญิงกล๎า ผู๎หญิงแกรํง และผู๎หญิงเกํง โดยรวมแล๎วผู๎หญิงสมัยใหมํจะมีอิสระใน
การดําเนินชีวิตตามะวามต๎องการ และะวามสามารถของตนเอง แตํบางะรั้งะวามอิสระนั้นก็อาจทําให๎
เกิดะวามอ๎างว๎างโดดเดี่ยวได๎เชํนกัน สํวนทัศนะติตํอะวามรักและะวามสัมพันธ๑ระหวํางหญิงชายนั้นมี
แนวะิดวําะวามรักที่เป็นเะรื่องพันธนาการจะทําให๎ผู๎หญิงไมํเป็นตัวของตัวเอง และทําให๎รู๎สึกวําตัวเอง
ต่ําต๎อยกวําผู๎ชาย ดังนั้นจึงเกิดการตํอต๎านลุกขึ้นสู๎และไมํยอมอดทนอีกตํอไป ผู๎หญิงสมัยใหมํจะมี
ะวามรักที่เสมอภาะ เะารพซึ่งกันและกัน จริงใจและซื่อสัตย๑ ในเรื่องทัศนะติตํอสังะมนั้นผู๎หญิง
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สมัยใหมํปรารถนาให๎สังะมดีกวําที่เป็นอยูํ แตํไมํได๎กลําวถึงสถานภาพของผู๎หญิงในสังะม สํวน
องะ๑ประกอบตํางๆในผลงานเพลง เชํน แนวเพลง รูปรํางทําทางการแสดงออก การแตํงกาย เนื้อหา
ของเพลงได๎มีสํวนปรับเปลี่ยนรูปแบบลักษณะะวามเป็นผู๎หญิงสมัยใหมํให๎ทันสมัยและเปิดกว๎า งมาก
ขึ้น แตํในด๎านเนื้อเพลงยังไมํมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ะือ ยังเน๎นเรื่องะวามรักเป็นหลัก 

ในขณะเดียวกัน อวัสดากานต๑ ภูมี (2555) ได๎ศึกษาการแสดงภาพลักษณ๑สตรีในบท
เพลงไทยสากล กรณีศึกษาบทเพลงที่ขับร๎องโดย ธนพร แวกประยูร โดยวิเะราะห๑เนื้อหาบทเพลง
ภายใต๎กรอบแนวะิดสตรีนิยม ผลการศึกษาพบวํา บทเพลงที่ขับร๎องโดย ธนพร แหวกประยูร ระหวําง
ปี พ.ศ. 2543-2554 จํานวน 115 เพลง มีบทเพลงที่แฝงแนวะิดสตรีนิยมและแสดงภาพลักษณ๑สตรี
จํานวน 60 เพลง ซึ่งสามารถจําแนกเป็น 3 กลุํม ะือ 1. บทเพลงที่แสดงลักษณะผู๎หญิงถูกกดขี่ 2.บท
เพลงที่แสดงลักษณะผู๎หญิงเข๎มแข็ง 3. บทเพลงที่แสดงลักษณะผู๎หญิงเปราะบาง แบํงลักษณะยํอยได๎
ทั้งหมด 13 ลักษณะ ทั้งนี้ภาพลักษณ๑ของสตรีในบทเพลงของธนพร แวกประยูร เริ่มมีะวามชัดเจน
ตั้งแตํอัลบั้มชุดที่ 3 True Story ะวามรัก/ผู๎ชาย/ปลายําง เป็นต๎นมา 

งานวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณ๑ผู๎หญิงในเพลงประเภทอ่ืนๆนั้น ทําให๎เราเข๎าใจลักษณะของ
ผู๎หญิงที่แตกตํางกัน กลําวะือ ภาพผู๎หญิงในเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสากล จะเป็นภาพผู๎หญิง
สมัยใหมํที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับะวามรักเป็นสํวนใหญํ เป็นภาพลักษณ๑ของผู๎หญิงชนชั้นกลาง ไมํได๎
สะท๎อนะวามเป็นชนบทเหมือนเพลงลูกทุํง ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางการศึกษาตํอเกี่ยวกับภาพผู๎หญิงใน
เพลงประเภทอ่ืน ๆ สําหรับผู๎ที่สนใจตํอไป  

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้หญิงชนบทในสัง์มไทย  

 

ชํวงเวลาที่ผํานมาเะยมีผู๎ศึกษาเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทในสังะมไทยมาบ๎างแล๎วพอสมะวร                
ซึ่งงานวิจัยเหลํานี้จะทําให๎เข๎าใจ เห็นถึงบทบาทหน๎าที่ของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงของสังะมไทยมาก
ขึ้น ดังนี้ 

มีการศึกษาถึงบทบาทและสถานภาพของสตรีไทย (อ๎างถึงใน สุมิตตา สิงห๑โตอํอน, 
2539) ผู๎หญิงไทยสํวนใหญํทํางานในภาะเกษตร รองลงมาได๎แกํ ภาะพาณิชย๑ การบริการและ
อุตสาหกรรมหัตถกรรม การรับราชการ สํวนหญิงไทยในชนบทยังเป็นผู๎ที่มีะวามรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานบ๎านทั้งหมด ตั้งแตํการหุงหาอาหาร การถนอมอาหาร การดูแลบ๎าน และดูแลสุขภาพอนามัยของ
ะนในะรอบรัว และเมื่อสังะมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 
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อัตราสํวนของผู๎หญิงในภาะเกษตรก็ลดลง ในแตํละปีจะมีผู๎หญิงอพยพเข๎าสูํกรุงเทพฯ เพ่ือหางานทํา
หารายได๎เพ่ิม ผู๎หญิงเหลํานี้จะมีชํองทางในการทํางานที่จํากัด เพราะยังขาดะวามรู๎ะวามชํานาญและ
ประสบการณ๑ ผู๎หญิงที่อพยพเข๎ามากรุงเทพฯสํวนใหญํจะมาทํางานเป็นะนรับใช๎ตามบ๎าน นอกจากนั้น
ก็หางานอ่ืนทํา เชํน โรงงานทอผ๎า โรงงานตัดเย็บเสื้อผ๎า รองเท๎า และโรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป 
แหลํงจ๎างงานผู๎หญิงที่อพยพเข๎ามาในกรุงเทพฯอีกอยํางหนึ่ง  ะือ งานประเภทให๎บริการทางเพศ 
ผู๎หญิงที่ถูกลํอลวงเข๎าสูํอาชีพเหลํานี้นับวันจะเพ่ิมมากขึ้นทุกที ซึ่งจะกลายเป็นป๓ญหาสังะมตํอไป สิ่งที่
นําวิตกที่สุด ะือ การที่มีโสเภณีมากขึ้น เพราะบางะนะิดวําอาชีพเหลํานี้เป็นใบเบิกทางให๎หลุดพ๎น
ะวามจน โดยไมได๎ะาดะิดถึงโระภัยที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ ยศ สันตสมบัติ (2535) ที่ได๎
ศึกษาปรากฏการณ๑การะ๎าประเวณีของเด็กสาวจากชนบทภาะเหนือ ภายในบริบททางสังะมและ
วัฒนธรรม พบวํา การมุํงสนับสนุนในภาะอุตสาหกรรมในเมือง โดยปลํอยให๎ภาะเกษตรกรรมในชนบท
ะํอย ๆ เข๎าสูํภาวะล๎มละลาย ภาวะวํางงานในชนบท ะําจ๎างแรงงานราะาถูก การกระจายรายได๎ที่ไมํ
เป็นธรรม การะรอบงําทางการศึกษาและวัฒนธรรมจากศูนย๑กลาง การเติบโตของธุรกิจเริงรมย๑  และ
การะ๎าประเวณีตามเมืองใหญํ ๆ หญิงสาวจากชนบทจึงได๎รับการชักชวนเข๎าสูํธุรกิจการขายบริการด๎วย
ราะาะําจ๎างอยํางงาม และเป็นชํองทางในการยกระดับฐานะของตนเองและะรอบะรัวขึ้นได๎โดย
ฉับพลัน 

เยาวนิจ กิตติธรกุล (2546) ได๎ศึกษาผู๎หญิงชาวบ๎านในวิถีชุมชนการเปลี่ยนแปลงของ
ภาะใต๎ โดยศึกษาในหมูํบ๎านแหํงหนึ่งของอําเภอกระแสสินธุ๑ จังหวัดสงขลาในชํวงปี พ.ศ. 2540-2541 
ซึ่งผลการศึกษาพบวํา ในะรอบะรัวที่ยากจนผู๎หญิงจะมีบทบาทเดํนมากในด๎านงานอาชีพ หลังจากการ
ตัดยางผู๎ชายจะนอนพัก แตํผู๎หญิงจะเก็บมะพร๎าว เลี้ยงหมู เย็บจาก เก็บพืชผักที่พอขายได๎ไปขายใน
ตลาดหารายได๎ทุกทางมาจุนเจือะรอบะรัว ตกเย็นก็ทํางานบ๎านอีกมากมายจนมืดะ่ํา แตํการที่ผู๎หญิง
ไทยทําการผลิตในบ๎านแล๎วเอาของไปขายนอกบ๎าน ทําให๎มีอิสระในการออกจากบ๎าน และมีอํานาจ
ตัดสินใจในเรื่องตําง ๆ มากข้ึน งานบ๎านยังะงถูกมองวําเป็นงานของผู๎หญิง งานบ๎านประกอบด๎วยการ
ดูแลบ๎าน ซักผ๎า ทําอาหาร และรวมถึงการดูแลเด็ก ะนแกํ  และะนป่วย การงานสามารถแบํงได๎ 2 
ประเภท ะือ 1. งานอาชีพ (Productive) 2. งานบ๎าน (Reproductive) ในอดีตบทบาทผู๎ชาย ะือ 
การทํางานอาชีพซึ่งเป็นงานหนัก หาอาหารและปกป้องผองภัยแกํะรอบะรัว สํวนผู๎หญิงมีบทบาทใน
งานบ๎าน การปรุงแตํงและปรนนิบัติ แตํป๓จจุบันมีเะรื่องจักรเข๎ามาทํางานหนักแทนผู๎ชาย การประมง 
การทํานาซึ่งผู๎ชายมีบทบาทหลักได๎หมดไป สํวนการตัดยางนั้นเป็นงานที่ทําด๎วยกันได๎ทั้ง 2 เพศ ทําให๎
ผู๎ชายวํางงานมากขึ้นและตั้งวงกินเหล๎าบํอยขึ้น ทําให๎บทบาทในด๎านการงานทั้งงานอาชีพ  และงาน
บ๎านนั้นผู๎หญิงได๎เข๎ามามีบทบาทมากขึ้นกวําะรึ่ง 
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อดิศร ศักดิ์สูง (2550) ได๎ทําการศึกษาเรื่องผู๎หญิงในสังะมชนบท โดยศึกษาเชิง
ประวัติศาสตร๑บริเวณะาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2504-2550 โดยมีวัตถุประสงะ๑เพ่ือ
ศึกษาผู๎หญิงในโะรงสร๎างสังะมชนบท และการเปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทของผู๎หญิงในชํวงของ
การใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังะมแหํงชาติ ซึ่งผลการศึกษาพบวํา ผู๎หญิงในสังะมชนบทในอดีตมี
วิถีชีวิตที่เรียบงํายและอยูํภายใต๎จารีตประเพณีที่เป็นบรรทัดฐานสังะมอยํางเะรํงะรัด ะือ ผู๎หญิงต๎อง
อยูํในฐานะเมีย แมํ และลูกสาวที่ดีมีบทบาทในะรัวเรือนเป็นหลัก ตํอมาเมื่อสังะมชนบทได๎รับ
ผลกระทบจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบทุนและการเข๎ามาของวัฒนธรรมเชิงวัตถุจากการใช๎
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังะมแหํงชาติของรัฐ ฐานะของผู๎หญิงจึงได๎รับผลกระทบอยํางตํอเนื่องกํอ
เกิดการเะลื่อนไหวเพ่ือปรับเปลี่ยนบทบาทหลายด๎าน อันได๎แกํ บทบาทในะรอบะรัว กิจกรรมทาง
สังะม และบทบาททางเศรษฐกิจ แตํในแงํมุมของจารีตประเพณีแล๎ว ผู๎หญิงสํวนใหญํยังรักษาะวาม
ตํอเนื่องเอาไว๎ได๎ หากปรับเปลี่ยนตามยุะสมัยเพ่ือสอดะล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังะมวัฒนธรรม
ของชนบท 

เห็นได๎วําจากงานศึกษาเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทในสังะมไทย เราจะเห็นผู๎หญิงชนบทที่มี
บทบาทหน๎าที่เป็นแมํ เมีย มีหน๎าที่ในการทํางานบ๎านและงานนอกบ๎าน ยังพบอีกวํา เมื่อสังะมไทยมี
การเปลี่ยนแปลงจากระบบทุนนิยม สํงผลให๎เกิดภาวะวํางงานในชนบท ะําจ๎างแรงงานที่มีราะาถูก 
ผู๎หญิงในชนบทจึงจําเป็นต๎องอพยพเข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ เพื่อหารายได๎เพ่ิม เข๎ามาเป็นแรงงานใน
อุตสาหกรรมตําง ๆ ทั้งโรงงานทอผ๎า โรงงานตัดเย็บเสื้อผ๎า รองเท๎า และโรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป 
รวมถึงการเข๎าไปในธุรกิจการขายบริการทางเพศด๎วย ซึ่งจะได๎นํามาตํอยอดกับงานวิจัยในะรั้งนี้ที่
ศึกษาผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงด๎วยนั้น เพ่ือให๎เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง 
และภาพผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทํุงวําจะเป็นอยํางไรบ๎าง 
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บทที่ 3 

รวเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดา” จะใช๎เะรื่องมือในการศึกษาสองสํวน ะือ การวิเะราะห๑ตัวบท (textual analysis) 
หมายถึง การวิเะราะห๑ตัวบทของเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา เพ่ือศึกษาการสร๎าง
ะวามหมายและภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทผํานเพลงลูกทุํงนั้นวํามีการประกอบสร๎างภาพตัวแทน
นั้นอยํางไร และการวิเะราะห๑ผู๎รับสาร (audience analysis) หมายถึง การวิเะราะห๑ผู๎ฟ๓งเพลงลูกทุํงที่
ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ที่มีประสบการณ๑จริงเป็นผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ เพ่ือ
ศึกษาการรับรู๎ะวามหมายและถอดรหัสภาพตัวแทนของ “ผู๎หญิงชนบท” ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดา วําเป็นอยํางไร 

 

3.1 ปรวชากรแลวกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวิจัยะรั้งนี้ต๎องการศึกษาวํา การสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบท
ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา เป็นอยํางไร โดยการศึกษาตัวบทเนื้อหาของเพลง (text) 
และศึกษาผู๎ฟ๓งเพลงที่มีประสบการณ๑เป็นผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงวํามีการรับรู๎ะวามหมายและภาพ
ตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา อยํางไร นั้นก็ะือ การศึกษาผู๎รับ
สาร (audience) ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงจําแนกกลุํมตัวอยํางออกเป็น 2 กลุํม ะือ ตัวบทเนื้อหาของเพลง 
และผู๎รับสาร โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดได๎ดังนี้ 

1. ตัวบท (text) ผู๎วิจัยศึกษาจากเนื้อหาของเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ต๊ักแตน ชลดา 
เทํานั้น โดยจะศึกษาเพลงที่อยูํในอัลบั้มเดี่ยวชุดที่ 1– 8 ระหวํางปี พ.ศ. 2549 - 2558 ซึ่งมีจํานวน
ทั้งหมด 80 เพลง แตํในการศึกษาะรั้งนี้การเลือกกลุํมตัวอยํางในสํวนของตัวบทนั้น ผู๎วิจัยใช๎วิธีเลือก
ตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื้อเพลงที่แสดงถึงวิถีการใช๎ชีวิตของผู๎หญิงชนบทใน
สังะมเมือง เป็นบทเพลงที่ปรากฏลักษณะภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทที่ตรงตามเกณฑ๑ข๎อใดข๎อหนึ่ง
ที่ผู๎วิจัยได๎ตั้งเกณฑ๑ในการสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทไว๎ใน 6 ด๎าน ในเบื้องต๎น  
มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
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1. ภูมิหลังหรือวิถีชีวิตของผู๎หญิงชนบทกํอนจะมาทํางานในกรุงเทพฯ เชํน ภูมิลําเนา 
อาชีพเดิม 

2. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะประชากรศาสตร๑ 
เชํน อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางสังะม สถานภาพสมรส 

3. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะกายภาพ เชํน 
บุะลิกภายนอกของผู๎หญิงชนบท 

4. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะทางจิตใจ / 
อารมณ๑ เชํน ะวามชอบ/ะวามสนใจ ะวามรู๎สึกนึกะิด 

5. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับสังะมเมือง เชํน สาเหตุใน
การย๎ายถิ่น ที่พักอาศัย อาหารการกิน ป๓ญหาที่ต๎องเผชิญ ะวามสัมพันธ๑กับมาตุภูมิ อํานาจและการ
ตํอรอง 

6. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับะวามรัก เชํน ะวามรัก
ระหวํางชายหญิง 

จากการศึกษาเบื้องต๎น เพลงที่มีเนื้อหาเข๎าเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ในการแสดงภาพตัวแทนของ
ผู๎หญิงชนบทในสังะมเมือง จากเพลงทั้งหมด 80 เพลง พบวํา มีเพลงที่แสดงภาพตัวแทนผู๎หญิงชนบท
จํานวนทั้งสิ้น 60 เพลง ซึ่งมีรายละเอียดชื่อเพลงในแตํละอัลบั้มที่จะใช๎ในการศึกษาะรั้งนี้ ดังนี้ 

อัลบั้มชุดที่ 1 หนาวแสงนีออน                       
วางแผงวันที่ 22 สิงหาะม 2549 

 เพลง หนาวแสงนีออน 

 เพลง นักร๎องงานเลี้ยง 

 เพลง เะียงข๎างด๎วยหางตา 

 เพลง อยําเปิดเพลงนั้น 

 เพลง ะนของวันพรุํงนี้ 

 เพลง ข๎างกองไฟะืนนั้น 

 เพลง สัญญาหน๎าะอม 

 เพลง ขอจองในใจ 

ภาพที่ 3.1  ปกอัลบั้มชุดที่ 1 หนาวแสงนีออน 
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อัลบั้มชุดที่ 2 ถนนะ๎นฝ๓น 

วางแผงวันที่ 28 สิงหาะม  2550 

 เพลง ถนนะ๎นฝ๓น 

 เพลง ปลายทางของะวามะิดถึง 

 เพลง ไมํใชํแฟนทําแทนไมํได๎ 

 เพลง ะนโสดประจําะอนเสิร๑ต 

 เพลง ขอะุยด๎วยได๎ไหม 

 เพลง รอเป็นะนถัดไป 

 เพลง รักนอกเะรื่องแบบ 

 เพลง หน๎าไมะ๑สายเกํา 
 ภาพที่ 3.2 ปกอัลบั้มชุดที่ 2 ถนนะ๎นฝ๓น   

 
 

อัลบั้มชุดที่ 3 ดอกนีออนบานะ่ํา               
วางแผงวันที่ 16 ธันวาะม 2551 

 เพลง ดอกนีออนบานะ่ํา 

 เพลง อยําโทรมาแะํปลอบใจ 

 เพลง มีะนเหงารออยูํเบอร๑นี้ 

 เพลง แฟนเก็บ 

 เพลง อยากฝ๓นดีที่บ๎านเรา 

 เพลง โทษฐานของการมาสาย 

 เพลง สงวนสิทธิ์เฉพาะะนโสด 

 เพลง ขอแะํมีเธอให๎รัก 

 

ภาพที่ 3.3 ปกอัลบั้มชุดที่ 3 ดอกนีออนบานะ่ํา 
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อัลบั้มชุดที่ 4 ะนเหงาที่เข๎าใจเธอ                
วางแผงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2552 

 เพลง ลูกจ๎างเขาสาวโรงงาน 

 เพลง สาวท๎ายซอย 

 เพลง ะนเหงาที่เข๎าใจเธอ 

 เพลง เหมือนเดิมอีกท่ีหนึ่ง 

 เพลง ะืนใจให๎กัน 

 เพลง อยากเป็นะนรักไมํอยากเป็นชู๎ 

 เพลง ไมะ๑ลอยลําฟาง 

 เพลง วันวํางที่ตั้งใจ 

ภาพที่ 3.4 ปกอัลบั้มชุดที่ 4 ะนเหงาที่เข๎าใจเธอ 

 

 

 

อัลบั้มชุดที่  5 เลือกะําวําเจ็บ เก็บไว๎ะนเดีย           
วางแผงวันที่ 29 ตุลาะม 2553 

 เพลง เลือกะําวําเจ็บ เก็บไว๎ะนเดียว 

 เพลง ฉันแะํเหงา เขาแะํปลอบ 

 เพลง ะําพิพากษา 

 เพลง เจตนา..แตํวําไมํตั้งใจ 

 เพลง สาเหตุแท๎จริงที่ทําผู๎หญิงเสียใจ 

 เพลง อยากเป็นแฟนเธอแทนเขา 

 เพลง ไมํอยากให๎เธอรักะนอ่ืน 

 
ภาพที่ 3.5 ปกอัลบั้มชุดที่ 5 เลือกะําวําเจ็บ เก็บไว๎ะนเดียว   
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อัลบั้มชุดที่ 6 รักได๎ะรั้งละะน เชื่อใจได๎ะนละะรั้ง 
วางแผงวันที่ 16 ธันวาะม  2554  

 เพลง รักได๎ะรั้งละะน เชื่อใจได๎ะนละะรั้ง 

 เพลง ตอบข๎อไหนก็ผิด 

 เพลง ใช๎ะวามรักอยํางเดียวไมํได๎ 

 เพลง เอารักให๎เขา เอาเหงาให๎ฉัน 

 เพลง ฉันไมํใชํ หรือเธอไมํพอ 

 เพลง ะนที่ใจฝ๓นวําใชํ เมื่อไหรํจะมา 

 เพลง พกมาหรือเปลําะําวํารักจริง 

 เพลง ยิ่งกวําะําวํารัก มากกวําะําวําใชํ 

ภาพที่ 3.6 ปกอัลบั้มชุดที่ 6 รักได๎ะรั้งละะน เชื่อใจได๎ะนละะรั้ง   

 

 

 

อัลบั้มชุดที่ 7 นาทีเดียวเพ่ือรัก ทั้งชีวิตเพ่ือลืม   

วางแผงวันที่ 27 มิถุนายน 2556  

 เพลง นาทีเดียวเพ่ือรัก ทั้งชีวิตเพ่ือลืม 

 เพลง เธอไมํใชํแฟนฉัน ฉันไมํใชํแฟนเธอ 

 เพลง ไมํดี ไมํจํา 

 เพลง เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูํที่ฉัน 

 เพลง เข๎าไมํถึง จับต๎องไมํได๎ 

 เพลง ะํานี้กับะนนั้น ะํานั้นกับะนนี้ 

 เพลง อยูํไหน ไหน ไหน 

 

ภาพที่ 3.7 ปกอัลบั้มชุดที่ 7 นาทีเดียวเพ่ือรักทั้งชีวิตเพ่ือลืม    
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อัลบั้มชุดที่ 8 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ  
วางแผงวันที่ 25 กุมภาพันธ๑  2558  

 เพลง อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ 

 เพลง กํอนะําโกหกะําตํอไป 

 เพลง เริ่มต๎นเจ๎าชาย ลงท๎ายเจ๎าชู๎ 

 เพลง ไมํเหลือะําวํารัก ก็เหลือะําวําลา 

 เพลง ไมํได๎โทรผิดแตํทนะิดถึงไมํไหว 

 เพลง ปลาร๎า Shala la 

 

  

ภาพที่ 3.8 ปกอัลบั้มชุดที่ 8 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ   

2. ผู๎รับสาร (audience) การะัดเลือกกลุํมตัวอยําง ผู๎วิจัยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบ
เจาะจง (purposive sampling) โดยจะศึกษาผู๎รับสารที่ฟ๓งเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา และเป็น
ผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ จริง ๆ โดยอาศัยเกณฑ๑เรื่องการประกอบอาชีพของผู๎หญิง
ชนบทที่พบในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ที่ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษามาในขั้นต๎น พบวํา 
ผู๎หญิงชนบทสํวนใหญํนั้นประกอบอาชีพ 4 อาชีพ ะือ 1.พนักงานร๎านสะดวกซื้อเซเวํนอีเลฟเวํน           
2. พนักงานเสิร๑ฟอาหาร 3. สาวโรงงานเย็บผ๎า 4. งานรับจ๎างทั่วไป ซึ่งผู๎วิจัยได๎นําเกณฑ๑อาชีพของ
ผู๎หญิงชนบทที่พบในเพลงนั้นมาเป็นเกณฑ๑ในการศึกษาผู๎รับสารที่มีประสบการณ๑จริง เป็นผู๎หญิง
ชนบทในทั้ง 4 อาชีพ อาชีพละ 3 ะน รวมเป็นกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 12 ะน ซึ่งกลุํมตัวอยํางแตํละะน
จะต๎องมีประสบการณ๑ทํางานอยํางน๎อย 1 ปี เพื่อให๎เห็นถึงวิถีชีวิตในสังะมเมือง ดังนี้   

อาชีพ พนักงานร๎านสะดวกซ้ือเซเวํนอีเลฟเวํน 

1. กิ่ง   อายุ 28 ปี    จ. บุรีรัมย๑       ประสบการณ๑ทํางาน 5 ปี 

2. ป๊อป   อายุ 19 ปี    จ.ศรีสะเกษ    ประสบการณ๑ทํางาน 1 ปี 3 เดือน 

3. ออน   อายุ 19 ปี    จ.ลพบุรี        ประสบการณ๑ทํางาน 1 ปี  
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อาชีพพนักงานเสิร๑ฟอาหาร 

1. ต๎า  อายุ 23 ปี   จ.นะรศรีธรรมราช   ประสบการณ๑ทํางาน 8 ปี 

2. ญํา  อายุ 25 ปี    จ.นะรศรีธรรมราช   ประสบการณ๑ทํางาน 7 ปี 

3. แนน   อายุ 21 ปี    จ.นะรศรีธรรมราช   ประสบการณ๑ทํางาน 3 ปี 

 

อาชีพสาวโรงงานเย็บผ๎า  

1. ฟิล๑ม  อายุ 19 ปี     จ.นําน          ประสบการณ๑ทํางาน 1 ปี 

2. ดวง  อายุ 21 ปี     จ.สกลนะร    ประสบการณ๑ทํางาน 6 ปี 

3. จีน     อายุ 29 ปี     จ.ศรีสะเกษ   ประสบการณ๑ทํางาน 10 ปี 

 

อาชีพงานรับจ๎างทั่วไป   

1. จุ๐ง   อายุ 26 ปี    จ.กาฬสินธุ๑    ประสบการณ๑ทํางาน 8 ปี 

2. ขวัญ    อายุ 36 ปี    จ.กาฬสินธุ๑    ประสบการณ๑ทํางาน 11 ปี  

3. เล็ก     อายุ 35 ปี   จ.ประจวบะีรีขันธ๑     ประสบการณ๑ทํางาน 20 ปี 
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3.9 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

การวิจัยะรั้งนี้ทําการศึกษาใน 2 สํวน ะือ สํวนที่เป็นตัวบท (text) เพ่ือศึกษาวิเะราะห๑ 
“สาร” (message) วําเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ได๎สร๎างะวามหมายและภาพตัวแทน
ของผู๎หญิงชนบทอยํางไรบ๎าง และสํวนที่เป็น “ผู๎รับสาร” (audience) เพ่ือศึกษาถึงการถอดรหัส
ะวามหมายของผู๎รับสารที่มีประสบการณ๑จริง ะือ เป็นผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง ซึ่งการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากทั้งสองแหลํงจะมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวบท (text) การเก็บรวมรวมข๎อมูลจากตัวบทนั้นจะใช๎วิธีการรวบรวมเนื้อเพลงใน
อัลบั้มเดี่ยวของตั๊กแตน ชลดา ในระหวํางปี 2549-2558 ในเว็บไซต๑ของบริษัทแกรมมี่โกลด๑ซึ่งเป็น
บริษัทต๎นสังกัดของตั๊กแตน ชลดา ทั้งหมดจํานวน 80 เพลง 

2. ผู๎รับสาร (audience) การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากผู๎รับสารที่ฟ๓งเพลงลูกทุํงที่ขับร๎อง
โดย ตั๊กแตน ชลดา และเป็นผู๎มีประสบการณ๑จริง ะือ เป็นผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง โดยผู๎วิจัยเข๎าไปหา
กลุํมตัวอยํางถึงสถานที่ทํางานจริงตามลักษณะอาชีพที่ต๎องการศึกษา เพ่ือเข๎าไปแนะนําตัวและชี้แจง
ถึงวัตถุประสงะ๑ของการศึกษาในะรั้งนี้ให๎กับหัวหน๎างานหรือผู๎จัดการของหนํวยงานนั้น ๆ ทราบ เพ่ือ
ะ๎นหากลุํมตัวอยํางที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงะ๑ กลําวะือ (1) เป็นผู๎หญิงจากชนบทที่เข๎ามาทํางาน
ในกรุงเทพฯ แล๎วอยํางน๎อย 1 ปี (2) เป็นผู๎ที่รับฟ๓งเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา และเมื่อ
หัวหน๎างานหรือผู๎จัดการของหนํวยงานนั้น ๆ เชื่อมตํอกับกลุํมตัวอยํางอยํางเข๎าใจแล๎วก็จะแนะนําให๎
ผู๎วิจัยได๎รู๎จักกับกลุํมตัวอยําง และเมื่อกลุํมตัวอยํางตอบตกลงผู๎วิจัยก็จะนัดวันสัมภาษณ๑กับกลุํม
ตัวอยํางอีกะรั้ง โดยผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บข๎อมูลด๎วยการสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) 
ซึ่งมทีั้งการสัมภาษณ๑แบบตัวตํอตัว รวมทั้งมีการสัมภาษณ๑แบบกลุํม เป็นการสัมภาษณ๑ที่มีจุดมุํงหมาย
เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลตรงตามวัตถุประสงะ๑ของงานศึกษาวิจัย และใช๎เะรื่องบันทึกเสียงสัมภาษณ๑เพ่ือนํา
กลับมาวิเะราะห๑ผล และในสํวนของข๎อมูลที่อาจมีการตกหลํนนั้น ผู๎วิจัยใช๎การสัมภาษณ๑ผําน
โทรศัพท๑มือถือในการขอข๎อมูลอีกะรั้ง เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่ะรบถ๎วน ถูกต๎อง และแมํนยํามากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 3.9 ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ๑กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง 
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3.3 การวิเ์ราวห์ข้อมูล 

 

การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย 
ตั๊กแตน ชลดา” ได๎แบํงการวิเะราะห๑ข๎อมูลออกเป็น 2 สํวน ะือ 1) การวิเะราะห๑ตัวบทเพลงลูกทุํงที่
ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา เพ่ือศึกษาวําเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา มีการสร๎างะวามหมาย
และภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทผํานเพลงลูกทํุงอยํางไร 2) วิเะราะห๑ผู๎รับสาร เพ่ือศึกษาวําผู๎ฟ๓งเพลง
ลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ที่มีประสบการณ๑เหมือน ะือ เป็นผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงรับรู๎
ะวามหมายและถอดรหัสภาพตัวแทนของ “ผู๎หญิงชนบท” อยํางไร และทําไมถึงเป็นเชํนนั้น 

1. การวิเะราะห๑ตัวบท (textual analysis) 

    การวิเะราะห๑ตัวบทของเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้นจะใช๎ทฤษฎีการ
สร๎างะวามเป็นจริงทางสังะม (social construct of reality) แนวะิดเกี่ยวกับเพลงลูกทุํง ทฤษฎีสตรี
นิยม (Feminism) และแนวะิดเรื่องภาพตัวแทน มาเป็นเะรื่องมือในการวิเะราะห๑ะวามหมายและภาพ
ตัวแทนของผู๎หญิงชนบท ดังนี้ 

   1. ภูมิหลังหรือวิถีชีวิตของผู๎หญิงชนบทกํอนจะมาทํางานในกรุงเทพฯ เชํน ภูมิลําเนา 
อาชีพเดิม 

   2.  การสร๎ า งะวามเป็ นจริ งทางสั งะมเกี่ ย วกับผู๎ หญิ งชนบททางลั กษณะ
ประชากรศาสตร๑ เชํน อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางสังะม สถานภาพสมรส 

   3. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะกายภาพ เชํน 
บุะลิกภายนอกของผู๎หญิงชนบท 

   4. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะทางจิตใจ / 
อารมณ๑ เชํน ะวามชอบ/ะวามสนใจ ะวามรู๎สึกนึกะิด 

   5. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับสังะมเมือง เชํน สาเหตุ
ในการย๎ายถิ่น ที่พักอาศัย อาหารการกิน ป๓ญหาที่ต๎องเผชิญ ะวามสัมพันธ๑กับมาตุภูมิ อํานาจและการ
ตํอรอง  

   6. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับะวามรัก เชํน ะวามรัก
ระหวํางชายหญิง 
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2. การวิเะราะห๑ผู๎รับสาร (audience analysis) 

การวิเะราะห๑ผู๎รับสาร (audience) ะือ ผู๎ฟ๓งเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา 
ที่มีประสบการณ๑จริง โดยจะใช๎ทฤษฎีการสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะม (social construct of 
reality) และการถอดรหัส (decoding) มาเป็นเะรื่องมือในการวิเะราะห๑ “สาร” (message) โดยที่
ผู๎รับสาร (audience) จะถอดรหัส (decoding) จากการฟ๓งเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา 
ประกอบกับการพิจารณาลักษณะของผู๎รับสาร โดยแบํงการวิเะราะห๑ดังนี้  

2.1 ภูมิหลังทางประชากรศาสตร๑และสังะมของกลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง 

2.2 การถอดรหัสลักษณะทั่วไปของกลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง 

2.2.1 การถอดรหัสะวามหมายเกี่ยวกับภูมิหลังหรือวิถีชีวิตของผู๎หญิงชนบท
กํอนจะมาทํางานในกรุงเทพฯ เชํน ภูมิลําเนา อาชีพเดิม 

 2.2.2 ก า รถอดรหั สะว ามหมาย เกี่ ย วกั บผู๎ หญิ ง ชนบททางลั กษณะ
ประชากรศาสตร๑ เชํน อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางสังะม สถานภาพสมรส 

  2.2.3 การถอดรหัสะวามหมายเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะกายภาพ เชํน 
บุะลิกภายนอกของผู๎หญิงชนบท             

  2.2.4 การถอดรหัสะวามหมายเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะทางจิตใจ/
อารมณ๑ เชํน ะวามชอบ/ะวามสนใจ ะวามรู๎สึกนึกะิด 

  2.2.5 การถอดรหัสะวามหมายเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับสังะมเมือง เชํน สาเหตุ
ในการย๎ายถิ่น ที่พักอาศัย อาหารการกิน ป๓ญหาที่ต๎องเผชิญ ะวามสัมพันธ๑กับมาตุภูมิ อํานาจและการ
ตํอรอง 

  2.2.6 การถอดรหัสะวามหมายเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับะวามรัก เชํน ะวามรัก
ระหวํางชายหญิง 
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3.4 การน าเสนอข้อมูล 
 

การวิจัยะรั้งนี้  ผู๎วิจัยจะขอนําเสนอข๎อมูลที่ได๎จากการวิเะราะห๑ตัวบท ( textual 
analysis) และการวิ เะราะห๑ผู๎ รับสาร (audience analysis) ด๎วยการบรรยายหรือพรรณนา 
(descriptive) โดยแบํงการนําเสนอข๎อมูลออกเป็น 3 บท ด๎วยกัน ดังนี้ 

บทที่ 4 การวิเะราะห๑ะวามหมายและภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับ
ร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา จํานวนทั้งสิ้น 60 เพลง โดยใช๎หลักเกณฑ๑ในการวิเะราะห๑ทั้ง 6 ด๎าน 

บทที่ 5 การวิเะราะห๑การรับรู๎ะวามหมายและถอดรหัสภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบท          
ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ของผู๎รับสารที่มีประสบการณ๑จริง ะือ เป็นผู๎หญิงชนบทใน
ชีวิตจริง จํานวนกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 12 ะน  

บทที่ 6 สรุป อภิปราย และข๎อเสนอแนะ 
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บทที่ 4 

ภาพตัวแทนของผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

: การวิเ์ราวห์ตัวบท 
 

ตามหลักทฤษฎีการสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะม (Social construction of reality) 
ได๎แสดงให๎เห็นถึงกระบวนการสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมของสิ่งตําง ๆ กลําวะือ โลกมีปรากฏการณ๑
ทางสังะมที่เกิดขึ้นอยํางมากมายหลากหลาย แตํกลับมีเพียงบางปรากฏการณ๑เทํานั้นที่ถูกเลือกมาผลิต
ะวามหมาย เพ่ือนําเสนอให๎กับผู๎ะนในสังะมได๎รับรู๎และกลายเป็นะวามจริงทางสังะม ด๎วยทฤษฎี
ดังกลําวนี้เองในการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดา” จึงเป็นการศึกษากระบวนการสร๎างะวามหมายของะวามเป็นจริงทางสังะมของผู๎หญิง
ชนบทวําเป็นอยํางไร เพราะในเพลงลูกทุํงเป็นโลกสัญลักษณ๑ที่ถูกแตํงหรือสร๎างขึ้นมา ดังนั้น ภาพ
ตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ก็เป็นการประกอบสร๎าง
ะวามหมายของผู๎หญิงชนบทขึ้นมาจากการหยิบยกเอาลักษณะตํางๆทางสังะมเข๎ามาประกอบกัน 
เพ่ือที่จะนําเสนอะวามหมายหรือติดตั้งะวามะิดบางอยํางของ “ผู๎หญิงชนบท” สูํการรับรู๎ของผู๎ะนใน
สังะมนั่นเอง ซึ่งผู๎วิจัยต๎องการศึกษาเพ่ือที่จะได๎ทราบวําในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ต๊ักแตน ชลดา นั้น
มีกระบวนการประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมของ “ผู๎หญิงชนบท” อยํางไร  

โดยในบทนี้จะเป็นการวิเะราะห๑ตัวบท (textual analysis) เพ่ือศึกษาวิเะราะห๑ ตีะวาม
ถึงกระบวนการสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทนเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบท โดยผู๎วิจัยศึกษาจากตัวบทหรือ
เนื้อหาในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา จากอัลบั้มเดี่ยวชุดที่ 1- 8 ระหวํางปี พ.ศ. 2549 - 
2558 โดยะัดเลือกบทเพลงที่มีเนื้อหาเข๎าเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ในการแสดงภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทใน
สังะมเมือง ซึ่งจากการศึกษาในเบื้องต๎นมีเพลงที่แสดงภาพตัวแทนผู๎หญิงชนบทและเป็นกลุํมตัวอยํางที่
ใช๎ในการศึกษาะรั้งนี้จํานวนทั้งสิ้น 60 เพลง ซึ่งในการวิเะราะห๑ตัวบทนี้ (textual analysis) ผู๎วิจัยได๎
นําเสนอในประเด็นเนื้อหาดังตํอไปนี้ 

4.1 บริบทะวามเปลี่ยนแปลงของสังะมไทยที่สัมพันธ๑กับภาพผู๎หญิงในเพลงลูกทุํงที่ขับ
ร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา          

4.2 การวิเะราะห๑ตัวบท (textual analysis) เพ่ือศึกษาการสร๎างะวามหมายและภาพ
ตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา โดยผู๎วิจัยใช๎หลักเกณฑ๑ในการ
วิเะราะห๑ทั้ง 6 ด๎านดังนี้ 
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4.2.1. ภูมิหลังหรือวิถีชีวิตของผู๎หญิงชนบทกํอนจะมาทํางานในกรุงเทพฯ เชํน 
ภูมิลําเนา อาชีพเดิม 

4.2.2 การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะ
ประชากรศาสตร๑ เชํน อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางสังะม สถานภาพสมรส 

4.2.3 การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะกายภาพ 
เชํน บุะลิกภายนอกของผู๎หญิงชนบท 

4.2.4 การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะทางจิตใจ 
/ อารมณ๑ เชํน ะวามชอบ/ะวามสนใจ ะวามรู๎สึกนึกะิด 

4.2.5 การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับสังะมเมือง เชํน 
สาเหตุในการย๎ายถิ่น ที่พักอาศัย อาหารการกิน ป๓ญหาที่ต๎องเผชิญ ะวามสัมพันธ๑กับมาตุภูมิ อํานาจ
และการตํอรอง  

4.2.6 การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับะวามรัก เชํน 
ะวามรักระหวํางชายหญิง 
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4.1 บริบท์วามเปลี่ยนแปลงของสัง์มไทยที่สัมพันธ์กับภาพผู้หญิงในเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย 
ตั๊กแตน ชลดา        

   

การศึกษาเรื่องการสื่อสารภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดา ผู๎วิจัยได๎ศึกษาบริบทะวามเปลี่ยนแปลงของสังะมไทยตั้งแตํปี พ.ศ. 2540 – 2558  เพ่ือ
ทําะวามเข๎าใจบริบทของสังะมไทย และเพ่ือจะได๎เห็นภาพรวมของสังะมไทยที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา          
10 ปี ที่อาจสํงผลหรือมีะวามสัมพันธ๑ตํอการนําเสนอภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับ
ร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา โดยสามารถสรุปบริบทของสังะมไทยได๎ดังนี้ 

ในทศวรรษ 2540 บริบททางสังะม เศรษฐกิจ และการเมืองไทยมีะวามผันผวนอยําง
รุนแรง วิกฤตการณ๑ทางเศรษฐกิจที่ได๎เริ่มต๎นจากการประกาศลอยตัวะําเงินบาท เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาะม พ.ศ. 2540 นั้นกํอให๎เกิดะวามชะงักงันของเศรษฐกิจตั้งแตํภาะการเงินของธนาะาร สํงผล
ตํอเนื่องมาสูํภาะอุตสาหกรรมการผลิตตําง ๆ ซึ่งในที่สุดก็สํงผลกระทบมาถึงประชาชน ผู๎ต๎องพ่ึงพา
เศรษฐกิจการเมือง ตั้งแตํพนักงานบริษัทที่เะยใช๎ชีวิตโก๎หรูไปจนทั้งกรรมกรกํอสร๎าง ตํางประสบชะตา
กรรมเดียวกัน ะือ ตกงาน ชาวชนบทที่อพยพเข๎ามาทํางานในเมือง ก็จําเป็นต๎อ งกลับะืนไรํนา 
เนื่องจากเศรษฐกิจของเมืองชะงักงัน และหดตัวลง อันเนื่องมากจากนโยบายของรัฐบาลที่จําเป็นต๎อง
เข๎าสูํโะรงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของกองทุนการเงินระหวํางประเทศ (International Monetary Fund : 
IMF) (สิรินาท ฉัตรทอง, 2549, น. 40) 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2541 การปิดกิจการมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว มีจํานวน
สถานประกอบการที่ปิดกิจการแล๎วรวมทั้งสิ้น 12,201 แหํง เพ่ิมขึ้นถึง 22.9 % จากปี 2540 เทํากับ
เงินทุนจดทะเบียนรวม 31,935 ล๎านบาท ะิดเป็นอัตราการปิดกิจการเดือนละ 1,016 แหํง อัตราการ
วํางงานโดยรวมทั้งประเทศสูงขึ้นจากระดับโดยเฉลี่ยที่ 1.5 % - 2.0 % ของจํานวนผู๎อยูํในกําลัง
แรงงานทั้งสิ้นในชํวงปี 2538 -2540 เพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 4.4 % ในปี 2541 หรือประมาณ 1.5 ล๎าน
ะน ตามการะาดการณ๑ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังะม ทั้งนี้ยังไมํรวมผู๎วํางงานตามฤดูกาล
ซึ่งมีจํานวนโดยเฉลี่ยปีละ 2.0 % -2.5 % ของจํานวนผู๎อยูํในกําลังแรงงาน ซึ่งหากรวมการวํางงาน
ตามฤดูกาลดังกลําวจะทําให๎อัตราการวํางงานในปี 2541 เทํากับ 6.5 % (เทํากับ 2.1 ล๎านะน) สูงที่สุด
ในชํวงกวําสิบปีที่ผํานมา (2531-2540) ซึ่งมีอัตราการวํางงานเฉลี่ยเทํากับ 3.7 % ของกําลังแรงงาน 
(นิตยสารผู๎จัดการ, กุมภาพันธ๑ , 2542) 
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ะรั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2542 เฉพาะในสาขากํอสร๎าง ะนงานตกงานเกือบหนึ่ง
ล๎านะน ธุรกิจขนาดเล็กที่จ๎างะนระหวํางหกถึงสิบะนต๎องปลดะนงานออกถึงประมานหนึ่งในห๎า การ
วํางงานอยํางเปิดเผยเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 5 ระหวํางฤดูร๎อน พ.ศ. 2541 และฤดูร๎อนของ พ.ศ. 2543  
เปรียบเทียบกันประมาณร๎อยละ 2 ในปีปกติ เนื่องจากสังะมไทยไมํมีระบบประกันสังะมอยําง
ะรอบะลุมะนจํานวนมากไมํสามารถจะอยูํได๎ถ๎าตกงาน ดังนั้น จึงต๎องหางานระยะสั้น หรืองานนอก
ระบบทําะนตกงานจํานวนมากต๎องยอมเข๎าทํางานในสาขาเศรษฐกิจนอกระบบเป็นงานชั่วะราว ไมํมี
หลักประกัน ทํางานเป็นเวลานานแตํได๎เงินเดือนต่ํา ๆ หลาย ๆ ะนหาทางอยูํรอดด๎วยการทํากิจการ
ขนาดเล็ก เปิดกิจการประเภทหาบเรํ แผงลอย และขายของชํา หรือการให๎บริการเล็ก ๆ น๎อย ๆ เป็น
จํานวนมาก ในระยะแรก ๆ นั้นผลกระทบของเศรษฐกิจวิกฤติกระจุกตัวอยูํในเขตเศรษฐกิจเมือง 
เกษตรกรชาวนา ชาวไรํ ไมํถูกผลกระทบมากนัก จนถึงชํวง พ.ศ. 2541-2543 เนื่องจากราะาข๎าวยังดี
อยูํ และการลดะําเงินบาทเพ่ิมรายได๎จากการขายข๎าวสํงออกเมื่อะิดเป็นเงินบาท แตํพอเมื่อะรั้นถึง
ปลายปี พ.ศ. 2541 ภาะชนบทเริ่มรู๎สึกถึงผลกระทบทางลบ เมื่อะนงานอพยพกลับหมูํบ๎าน เงินออก
ของะรอบะรัวลดลงหรือเป็นศูนย๑ การะงชีวิตอยูํด๎วยการทํางานในเศรษฐกิจสาขานอกระบบก็ยากขึ้น 
แรงงานชนบทที่ย๎ายมาจากเมืองต๎องเดินทางกลับหมูํบ๎าน ต๎นปี  พ.ศ. 2543 ภาะชนบทต๎องรับะน
เพ่ิมขึ้นประมาณเกือบสองล๎านะนเปรียบเทียบกับปีกํอนหน๎า ะนเหลํานี้ะือแรงงานซึ่งเดินทางไปหา
งานทําตามฤดูกาล เชํน ตัดอ๎อยและปลูกมัน อีกกลุํมหนึ่งเดินทางกลับบ๎านเป็นการชั่วะราว ภาะ
เกษตรเองไมํต๎องการะนมากในชํวงสิบปีที่ผํานมา และได๎หันไปใช๎ในกระบวนการผลิตที่ลดจํานวน
ะนงานและเทะนิะการผลิตที่ใช๎เะรื่องจักร ดังนั้น แรงงานที่กลับมาจึงไมํอาจถูกดูดซับเข๎าสูํภาะเกษตร 
ผลผลิตก็ไมํสามารถเพ่ิมขึ้นได๎ทันที นอกจากนั้น ภาะเกษตรเองก็ได๎รับผลกระทบจากวิกฤต กลําวะือ 
หลังจากปี พ.ศ. 2543 ราะาสินะ๎าเกษตรตกต่ําลง การลดะําของเงินเพ่ิมราะาของป๓จจัยการผลิตที่
ต๎องนําเข๎า รายได๎จริงจากภาะเกษตรลดลงร๎อยละ 15 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2540 - 2541 กับชํวงปี
พ.ศ. 2541-2542 แรงงานอพยพหวนกลับหมูํบ๎านเป็นระยะสั้น ๆ เพ่ือผํอนะลายป๓ญหา แตํต๎องหัน
หน๎าเข๎าเมืองเพ่ือหางานทําอีกะรั้งหนึ่ง (ผาสุก พงษ๑ไพจิตร และะริส เบเะอร๑, 2546, น. 516) 

ปี พ.ศ. 2544 พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ชนะการเลือกตั้ง เป็นรัฐบาลชุดใหมํที่
เข๎ามาบริหารประเทศ และมีแนวะิดเรื่องการแก๎ป๓ญหาเศรษฐกิจของประเทศ มีนโยบายที่เรียกวํา 
“นโยบายประชานิยม” ยกตัวอยํางเชํน โะรงการพักหนี้เกษตรกร โะรงการกองทุนหมูํบ๎าน โะรงการ 
30 บาท รักษาทุกโระ โะรงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ โะรงการบ๎านเอ้ืออาธร เป็นต๎น รวมถึงการ
สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม เพ่ือให๎อุตสาหกรรมฟ้ืนตัว เพ่ือเกิดการจ๎างงานมากขึ้น 
นอกจากนี้  รัฐบาลทักษิณยังสานตํอจากรัฐบาลชวนในการน๎อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได๎ยกระดับให๎เป็นนโยบายระดับประเทศในการ
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แก๎ไขป๓ญหาและเสริมสร๎างะวามเข๎มแข็งให๎กับเศรษฐกิจของชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งะนในชนบทซึ่ง
เป็นะนกลุํมใหญํของประเทศ กระแสะวามเป็นท๎องถิ่น วิถีชุมชน กระแสสํานึกรักบ๎านเกิด จึงกลับมา
ได๎รับะวามสนใจอีกะรั้งหนึ่งและแพรํหลายอยํางมาก ดังจะเห็นได๎จากวงการเพลงที่นักร๎องสตริงชื่อดัง
อยําง ธงไชย แมะอินไตย ได๎นําแนวเพลงลูกทุํงมาผสมผสานในงานเพลง “แฟนจ๐า” โดยมีนักร๎อง
ลูกทุํงอีสานชื่อดัง จินตหรา พูลลาภ มารํวมร๎องเพลงโดยใช๎ภาษาอีสาน และนัท มีเรีย ที่เข๎ามารํวม
ร๎องโดยใช๎ภาษาถ่ินภาะใต๎ รวมถึงแะทรียา อิงลิช ที่นําเอาภาษาเหนือมาร๎องตอบโต๎กัน จนทําให๎เพลง
นี้ประสบะวามสําเร็จอยํางมาก  

พอเศรษฐกิจไทยเริ่มฟ้ืนตัว ประชาชนเริ่มมีงานทํา เริ่มกลับมามีรายได๎ และมีการใช๎จําย
เพ่ือสนองะวามสุขของตนมากขึ้น ดังจะเห็นได๎วํา ยอดขายสินะ๎าบริโภะอยํางโทรศัพท๑มือถือที่มีการ
เติบโตอยํางรวดเร็ว และมีใช๎กันอยํางแพรํหลายแม๎แตํในกลุํมเกษตร ผู๎ใช๎แรงงาน การมีเงินจับจํายใช๎
สอยของประชาชนมากขึ้นเป็นป๓จจัยเกื้อหนุนให๎ธุรกิจเทปเพลงลูกทุํงที่มีแนวโน๎มเติบโตสวนทางภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําอยูํบ๎างแล๎วก็ยิ่งเติบโตมากยิ่งข้ึน ทําให๎มีการผลิตนักร๎องลูกทุํง และผลงานเพลงใหมํ ๆ
ออกมาเป็นจํานวนมาก รวมทั้งมีธุรกิจสื่อมวลชนที่หันมาให๎ะวามสําะัญกับเพลงลูกทุํงเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน๑จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ (สิรินาท ฉัตรทอง, 2549, น. 43) 

ประเทศไทยเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นบ๎างในชํวงปี 2545 - 2546 และแม๎วําตั้งแตํปี 
2546 เป็นต๎นมา เศรษฐกิจไทยต๎องเผชิญกับป๓จจัยลบนานาประการ ทั้งด๎านสังะมและการเมือง ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศอยูํอยํางตํอเนื่อง สถานการณ๑ของเศรษฐกิจไทยยังะงะํอย ๆ ปรับตัว
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังะมแหํงชาติมีรายงานวํา ในปี 2547 เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวอยูํในเกณฑ๑ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตําง ๆ ในภูมิภาะเอเชีย แตํทวําป๓จจัยลบที่
แทรกแซงอยํางตํอเนื่องหลังเหตุธรณีพิบัติภัยในปลายปี พ.ศ. 2547 ทั้งการหดตัวของการทํองเที่ยว 
ป๓ญหาภัยแล๎ง เหตุการณ๑ะวามรุนแรงในภาะใต๎ ตลอดจนการพํุงขึ้นของราะาน้ํามันในตลาดโลก สํงผล
ให๎เศรษฐกิจไทยปี 2548 เกิดการชะลอตัวะรั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแตํปี 2544 เป็นต๎นมา และในปี 2549 
เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอยูํในเกณฑ๑ดี เมื่อเทียบกับจํานวนป๓จจัยลบที่เกิดขึ้นในปีนั้น เชํน การชุมนุม
ประท๎วง และะวามไมํสงบในชายแดนใต๎ที่ยังมีอยูํอยํางตํอเนื่อง การทํารัฐประหาร รวมทั้งสภาวะการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก มาจนกระทั่งในไตรมาส 4 ของปี 2551 เศรษฐกิจไทยก็หดตัวเป็นะรั้งแรก
ในรอบ 10 ปี เนื่องจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกชะลอตัวที่เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงกวําที่
ะาดการณ๑ จนสํงผลกระทบให๎ภาะการสํงออกและการผลิตภายในประเทศถดถอย อีกทั้งยังถูกซ้ําเติม
ด๎วยป๓จจัยลบในชํวงปลายปี 2551 เมื่อมีการปิดทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ทําให๎ประเทศขาดรายได๎
จากอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวอยํางฉับพลัน และจากการที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยชะลอ
ตัวอยํางเฉียบพลันในปี 2551 นี้เอง ทําให๎ทั้งกระทรวงการะลังและธนาะารแหํงประเทศไทย
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ะาดการณ๑วําจะต๎องทําการทบทวนการประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกะรั้งหลังเหตุจลาจล
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ (กิตติะุณ ผุสดี ทิพทัส, 2553) 

ในปี 2552–2553 รัฐบาลดําเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแนวเดียวกับรัฐบาลกํอน ๆ  
ะือ แบบสํงเสริมตลาดเสรี เพ่ิมการใช๎จํายงบประมาณในโะรงการสารพัดชื่อประเภทแจกฟรีและปลํอย
กู๎ดอกเบี้ยต่ําให๎ประชาชนหลายกลุํม สํวนใหญํเป็นโะรงการสํงเสริมการบริโภะมากกวําลงทุน และ
กระจายไปสูํประชาชนบางกลุํม แตํไมํได๎ชํวยให๎ประชาชนมีผลิตภาพ/อํานาจตํอรองเพ่ิมขึ้นอยําง
แท๎จริง การเติบโตของผลิตภัณฑ๑มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มาจากการสํงออก การกํอสร๎าง 
อุตสาหกรรม การะ๎า และบริการ เศรษฐกิจไทยมีลักษณะเติบโตแบบชํวงสั้นเป็นสํวน ๆ  ไมํได๎กระจาย
สูํประชาชนสํวนใหญํ ทั้งภาะรัฐและภาะเอกชนเป็นหนี้เพ่ิมขึ้น ประชาชนเป็นหนี้จากการบริโภะ
มากกวําการลงทุน ประชาชนไทยไมํได๎มีประสิทธิภาพในการผลิตหรือะวามเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมขึ้นอยํางชัดเจน เนื่องจากรัฐบาลเน๎นการทําโะรงการกระตุ๎นการผลิตและการลงทุนและการใช๎
จํายเป็นเรื่อง ๆ ไมํได๎มีการปฏิรูปโะรงสร๎างการเป็นเจ๎าของและผู๎ะวบะุมป๓จจัยการผลิตทางเศรษฐกิจ 
(เชํน ที่ดิน เงินทุน ป๓จจัยการผลิตอ่ืนๆ) ให๎มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืนขึ้นอยํางแท๎จริง ที่เห็น
ได๎ชัด ะือ ภาะเกษตร เกษตรกรไทยเป็นหนี้เพ่ิมขึ้นสูงกวําการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตและรายได๎ของ
เกษตรกร ทั้งเกษตรกรทั่วประเทศยังมีอายุเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น หมายถึง  เหลือแตํะนสูงอายุที่ยังะงทํา
การเกษตร ซ่ึงเป็นงานหนักที่ได๎ผลตอบแทนต่ําที่ะนหนุํมสาวสนใจจะทําลดลงอยํางมาก ทั้งภาะ
เกษตรในปี 2552-2553 ยังได๎รับะวามเสียหายจากภัยธรรมชาติทั้งน้ําทํวมและะวามแห๎งแล๎งใน
ภูมิภาะตําง ๆ อยํางกว๎างขวาง โดยไมํมีระบบประกันะวามเสี่ยง สภาพเชํนนี้ทําให๎โะรงสร๎างการผลิต
ของภาะเกษตรไทยอํอนแอลง และจะสํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจโดยสํวนรวมตํอไป สํวนใน
ภาะอุตสาหกรรม การะ๎าและบริการ เติบโตสูงกวําภาะเกษตร แตํก็ไมํเข๎มแข็งเพ่ิมขึ้นจริง เนื่องจาก
โะรงสร๎างการผลิตขึ้นอยูํกับทุนขนาดใหญํโดยเฉพาะจากตํางชาติ รัฐบาลไมํได๎ทุํมเทสํงเสริมให๎ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอมของนักลงทุนในประเทศ และแรงงานให๎มีะวามเข๎มแข็งและมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนพอที่จะแขํงขันกับทุนขนาดใหญํได๎ ทั้งการใช๎นโยบายเปิดเสรีต๎อนรับการลงทุนและการะ๎าของ
ตํางชาติแบบสุดโตํง (ของทุกรัฐบาลที่ผํานมาถึงป๓จจุบัน) ยังทําให๎ทุนตํางประเทศเข๎ามาหาประโยชน๑
จากเศรษฐกิจและธรรมชาติของประเทศไทยได๎มากกวําที่ะนไทยสํวนใหญํจะได๎ประโยชน๑จากภาะ
เศรษฐกิจตําง ๆ อยํางยั่งยืนในปี 2552–2553 มีป๓ญหาทางสังะมมากขึ้น ไมํวําจะเป็นเรื่องยาเสพติด 
อาชญากรรม การฉ๎อโกง การเอารัดเอาเปรียบ สภาพป๓ญหาะรอบะรัวอยําร๎าง แยกกันอยูํ การอพยพ
ไปทํางานในเมืองทิ้งลูกให๎อยูํกับปู่ยําตายาย ป๓ญหาวัยรุํนตีกัน วัยรุํนทําแท๎ง ป๓ญหามลภาวะทั้งทาง
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมฯลฯ ป๓ญหาเหลํานี้เป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง แบบตลาดเสรีสุดโตํงที่มุํงเน๎นเน๎นการหาประโยชน๑สํวนตัว  แบบมือใะรยาวสาวได๎สาวเอา
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มากกวําการพัฒนาเพ่ือสํวนรวมอยํางเป็นธรรม เน๎นการเติบโตทางวัตถุมากกวําะุณภาพชีวิตของะน
สํวนใหญํ ในขณะที่รัฐบาลเองให๎บริการทางการศึกษา การสาธารณสุขและสวัสดิการสังะมให๎
ประชาชนสํวนใหญํที่มีรายได๎ต่ําได๎ไมํทั่วถึงเป็นธรรม และบริการสาธารณะโดยภาะรัฐยังมีะุณภาพโดย
เฉลี่ยอยูํในเกณฑ๑ต่ํา (วิทยากร เชียงกูล, 2555) 

ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบกับมหาอุทกภัยะรั้งยิ่งใหญํอีกะรั้ง โดยะราวนี้แถบ
พ้ืนที่ภาะกลาง และกรุงเทพมหานะรได๎รับะวามเสียหายอยํางหนักหลายพ้ืนที่ สํงผลกระทบตํอ
ภาะอุตสาหกรรมอยํางมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต๑ที่ได๎รับผลกระทบมา
ตั้งแตํภัยพิบัติรุนแรงในประเทศญีปุ่่น และผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่ทําให๎นิะมอุตสาหกรรม 7 แหํง
ได๎รับะวามเสียหายเป็นอยํางมาก ในขณะที่ภาะเกษตรกรรมนั้นแม๎ผลผลิตในบริเวณภาะกลางจะ
ได๎รับะวามเสียหายอยํางหนักจากอุทกภัยะรั้งใหญํ แตํโดยภาพรวมถือวํายังมีการขยายตัวเนื่องจาก
เพ่ิมพ้ืนที่การผลิต ผลผลิตการเกษตรอ่ืน ๆ นอกจากข๎าวยังะงสร๎างรายได๎แกํภาะการเกษตรให๎
ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง และในสํวนตลาดแรงงานเองก็ไมํได๎รับผลกระทบมากนัก เนื่องจาก
ผู๎ประกอบการสํวนใหญํยังะงการจ๎างงานไว๎ เพ่ือสามารถดําเนินงานตํอได๎ทันทีหลังน้ําลด สํวนแรงงาน
ที่ต๎องถูกเลิกจ๎างก็สามารถหางานใหมํได๎อยํางรวดเร็วเมื่อน้ําลดลง และเริ่มกลับมาทําธุรกิจอีกะรั้ง 
(ธนาะารแหํงประเทศไทย, 2554, น. 5-6.) 

ลํวงมาจนกระทั่งปี 2555 จากผลประทบตํอเนื่องจากมหาอุทกภัยในไตรมาสสุดท๎าย
ของปี 2554 ทําให๎อุตสาหกรรมบางประเภท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตฟ้ืนตัวช๎า ในปีนี้ยังมี
อุปสรระสําะัญที่ทําให๎เศรษฐกิจไทยไมํได๎เติบโตอยํางราบรื่นนักนั่น ะือ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศะูํะ๎าสําะัญ โดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรป อยํางไรก็ตามในปีนี้มีนโยบายกระตุ๎น
เศรษฐกิจจากรัฐบาล เชํน โะรงการบ๎านหลังแรก โะรงการจํานําสินะ๎าเกษตร จึงเป็นแรงกระตุ๎นให๎
เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555, น. 6-7) 

สภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟ้ืนตัวในปี 2555 สํงผลให๎อัตราะนยากจนลดลงจากร๎อยละ 12.6 
ของประเทศเหลือร๎อยละ 10.9 (7.3 ล๎านะน) ในปี 2556 อยํางไรก็ตามหากรวมะนจนกับะนเกือบจน 
(ประชาชนกลุํมที่มีรายจํายเพ่ืออุปโภะบริโภะสูงกวําเส๎นะวามยากจนไมํเกิน 20% เสี่ยงที่จะเป็นะน
จนได๎งํายหากเกิดภัยพิบัติ) รวมทั้งสิ้นประมาณร๎อยละ 21 (ประมาณ 14 ล๎านะน) โดยะนจนสํวนใหญํ
จะอยูํในภาะตะวันออกเฉียงเหนือและภาะเหนือ หรือประมาณ 5.2 ล๎านะน เนื่องจากประชากรใน
สองภาะนี้ยังมีระดับการศึกษาต่ํา โะรงสร๎างเศรษฐกิจหลักยังะงอิงกับการเกษตร และรายงานเกิน 
ร๎อยละ 73.0 เป็นแรงงานนอกระบบ สํงผลให๎รายได๎ไมํแนํนอน ไมํมีะวามมั่นะง และไมํได๎รับ
สวัสดิการพ้ืนฐานบางประการที่รัฐจัดสรรให๎ นอกจากนี้ในปี 2556 ยังพบวํา ประเทศไทยยังมีะวาม
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เหลื่อมล้ําทางรายได๎ในระดับปานกลาง ลดลงจากปี 2554 นอกจากนี้ยังมีะวามเหลื่อมล้ําด๎าน
สินทรัพย๑ทางการเงินซึ่งยังกระจุกตัวเฉพาะะนกลุํมเล็ก ๆ ะวามเหลื่อมล้ําด๎านการถือะรองที่ดินสูง
มาก ในประเทศไทยการะรอบะรองเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินในกลุํมะนเล็ก ๆ ะวามเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา จะเห็นได๎จากอัตราการเข๎าเรียนในระดับสูง โอกาสในการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาระหวําง
เขตเมือง-ชนบทไมํเทํากัน โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี สํงผลให๎โอกาสในการพัฒนาอาชีพและสร๎าง
รายได๎ลดลง ะวามเหลื่อมล้ําด๎านบริการทางสาธารณสุข การกระจายตัวของบุะลากรทางการแพทย๑ที่
มีแตกตํางกันในแตํละภูมิภาะสํงผลให๎บริการทางการแพทย๑มีมาตรฐานที่แตกตํางกัน และะวามเหลื่อม
ล้ําหรือะวามไมํเสมอภาะทางเพศ โอกาสการเข๎าถึงการศึกษามีะวามแตกตํางกัน ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายขึ้นไป ผู๎หญิงเข๎าถึงระบบการศึกษามากกวําเพศชาย แตํในด๎านการทํางานผู๎หญิงมีสํวนรํวม
ในกําลังแรงงานน๎อยกวําเพศชาย และผู๎หญิงได๎รับะําจ๎างเฉลี่ยต่ํากวําผู๎ชาย รวมทั้งด๎านบทบาทการ
ตัดสินใจทั้งการเมืองและการบริหารของผู๎หญิงจะน๎อยกวําผู๎ชาย (สํานักงานะณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังะมแหํงชาติ, 2558, น. 1-5) แสดงให๎เห็นวํา ถึงแม๎สังะมจะมีะวามเจริญทางวัตถุมี
ะวามก๎าวหน๎าทางเทะโนโลยี แตํก็ยังมีป๓ญหาะวามยากจนและะวามเหลื่อมล้ําทางสังะมที่หยั่งรากลึก
จนไมํสามารถขจัดสิ่งเหลํานี้ออกจากสังะมไทยได๎ ทางรัฐบาลจึงพยายามสร๎างนโยบายตําง  ๆ เพ่ือ
พัฒนาะุณภาพชีวิตและให๎สวัสดิการแกํประชาชน เชํน มาตรการลดะําะรองชีพประชาชน เรียนฟรี 
15 ปี รถไฟฟรี การขึ้นะําแรงขั้นต่ําวันละ 300 บาท การพยายามให๎เงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ํา 
15,000 บาท ทุนการศึกษาจากหนํวยงานตําง ๆ รวมไปถึงโะรงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มากมายทีเ่น๎นการสร๎างอาชีพให๎แกํประชาชนที่ขาดโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในระบบ  

ในปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร๎อยละ 0.7 จากปีกํอน เพราะมีหลายป๓จจัยใน
ะรึ่งปีแรกด๎วยสถานการณ๑ะวามตึงเะรียดทางการเมือง การดําเนินนโยบายของรัฐบาลจึงไมํตํอเนื่อง 
เกิดะวามเชื่อมั่นลดลง ประกอบกับหนี้ะรัวเรือนสูงขึ้นทําให๎ไมํมีการจับจํายใช๎สอยมากนัก เศรษฐกิจ
จึงขาดสภาพะลํอง แตํในชํวงะรึ่งปีหลังเศรษฐกิจเริ่มมีการขยายตัวมาจากการทํองเที่ยว และการ
ลงทุนอยํางมหาศาลในธุรกิจเะรือขํายโทระมนาะม (ประมูล 3G, ทีวีดิจิทัล) เศรษฐกิจไทยจึงเริ่มขยับ
ตัวขึ้นในชํวงปลายปี (ธนาะารแหํงประเทศไทย, 2557, น. 1) ในสํวนของภาพรวมตลาดแรงงานนั้น
พบวํา มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 54.84 ล๎านะน เป็นผู๎อยูํในกําลังแรงงาน 38.58 ล๎านะน หรือะิด
เป็นร๎อยละ 70.3 ประกอบด๎วยผู๎มีงานทํา 38.08 ล๎านะน ผู๎วํางงาน 3.2 แสนะน และผู๎รอฤดูกาล 1.8 
แสนะน โดยแรงงานสํวนใหญํเป็นผู๎ที่ไมํมีการศึกษาและต่ํากวําประถมศึกษา 9.67 ล๎านะน หรือะิด
เป็นร๎อยละ 25.4 ในสํวนของรายได๎นั้น พบวํา ลูกจ๎างได๎รับะําจ๎างโดยเฉลี่ย 13,244 บาทตํอเดือน 
โดยลูกจ๎างที่อยูํในภาะการบริการและการะ๎าจะได๎รับะําตอบแทนมากที่สุด สํวนลูกจ๎างภาะ
เกษตรกรรมจะได๎รับะําตอบแทนต่ําสุด 5,734 บาทตํอเดือน (สํานักงานสถิติแหํงชาติ, 2557) 
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 สําหรับในปี 2557 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยํางมาก สํงผลให๎สํวนอ่ืนๆ 
ของประเทศทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังะม ภาะะรัวเรือนลําบากในการเพ่ิมรายได๎ ในขณะเดียวกันหนี้
ะรัวเรือนก็สูงทําให๎ลดการจับจํายใช๎สอยลง เกิดะวามตึงเะรียดและต๎องดิ้นรนเพ่ือหารายได๎มาจุนเจือ
ะรอบะรัว และด๎วยสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเะืองนี้เองทําให๎สถิติการกํอะดีอาญาโดยเฉพาะะดีชิงทรัพย๑          
มีอัตราสูงขึ้น แม๎วําการกํอะดีอาญาโดยรวมจะลดลงก็ตาม (ปกรณ๑ พ่ึงเนตร, 2557) 

ตํอเนื่องมาถึงปี 2558 เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการขยายตัวขึ้นเนื่องจากภาะรัฐมีนโยบาย
กระตุ๎นการใช๎จํายในประเทศ อยํางไรก็ตามก็ยังมีะวามระมัดระวังการใช๎จําย การปลํอยกู๎มีะวามยาก
เพราะทางสถาบันการเงินมีหลักเกณฑ๑ในการอนุมัติที่รัดกุมมากขึ้น  ผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศ 
หรือ GDP ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ขยายตัวร๎อยละ 2.9 ขยายตัวจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ที่
ขยายตัวร๎อยละ 2.8 และขยายตัวเพ่ิมขึ้น จากไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ที่ขยายตัวร๎อยละ 1.0 โดย
ป๓จจัยที่ทําให๎ขยายตัวจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ะือ ในด๎านการใช๎จําย การสํงออกบริการและการ
ลงทุนภาะรัฐขยายตัวสูง การใช๎จํายภาะะรัวเรือนและภาะรัฐขยายตัวตํอเนื่อง ในขณะที่การสํงออก
สินะ๎ายังได๎รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และการลงทุนภาะเอกชนลดลง ในด๎านการผลิต 
สาขาโรงแรมและภัตตาะาร และสาขากํอสร๎างขยายตัวในเกณฑ๑ดี สาขาบริการอ่ืน ๆ ขยายตัวตํอเนื่อง 
สาขาอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได๎มากขึ้น ในขณะที่สาขา
เกษตรกรรมได๎รับผลกระทบจากภัยแล๎งและเป็นข๎อจํากัดตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  (สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2559, น. 4) สําหรับในภาะะรัวเรือนนั้นโดยรวมยังไมํแตกตํางจากปี 2557 
มากนัก ในชํวง 6 เดือนแรกของปี 2558 พบวํา ะรัวเรือนที่มีหนี้สินมีร๎อยละ 49.2 โดยมีจํานวนหนี้สิน
เฉลี่ย 163,276 บาทตํอะรัวเรือน ซึ่งสํวนใหญํเป็นการกํอหนี้เพ่ือใช๎ในะรัวเรือน ะือ ใช๎ในการอุปโภะ
บริโภะ ซื้อบ๎าน/ที่ดิน แตํหนี้เพ่ือใช๎ในการศึกษามีเพียงร๎อยละ1.2 เทํานั้น (สํานักงานสถิติแหํงชาติ, 
2558) 

จะเห็นได๎วํา บริบทะวามเปลี่ยนแปลงของสังะมไทยในชํวงปี พ.ศ. 2540 - พ.ศ.2558 
เกิดเหตุการณ๑มากมาย ทั้งป๓ญหาวิกฤติการณ๑เศรษฐกิจ ป๓ญหาสังะมและการเมือง รวมทั้งเห็นการ
พัฒนาอยํางตํอเนื่องในหลาย ๆ ด๎าน ทั้งภาะอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การศึกษา และการทํองเที่ยว 
ทําให๎เห็นภาพะวามเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังะมไทยตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผํานมา ซึ่งผู๎วิจัยนํามาใช๎ใน
การทําะวามเข๎าใจ วิเะราะห๑ะวามสัมพันธ๑ระหวํางะวามเป็นจริงในสังะมที่เกิดขึ้นตํอการนําเสนอภาพ
ตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา วําการเปลี่ยนแปลงของสังะมไทย
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผํานมานั้น จะมีผลตํอการนําเสนอ “ภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบท” ในเพลง
ลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา อยํางไรบ๎าง   
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4. 9 การวิเ์ราวห์ตัวบท (textual analysis) เพื่อศึกษาการสร้าง์วามหมายแลวภาพตัวแทน
ของผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่งท่ีขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

 

ผู๎วิจัยได๎นําข๎อมูลเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา มา
วิเะราะห๑จําแนกในด๎านตําง ๆ เพ่ือพิจารณาวําในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้นมี
กระบวนการสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทนเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทอยํางไร โดยในการศึกษาะรั้งนี้มี
หลักเกณฑ๑ในการวิเะราะห๑ตัวบท 6 ข๎อ  ดังนี้ 

4.2.1 ภูมิหลังหรือวิถีชีวิตของผู๎หญิงชนบทกํอนจะมาทํางานในกรุงเทพฯ เชํน ภูมิลําเนา 
อาชีพเดิม 

4.2.2 การสร๎ า งะวามเป็นจริ งทางสั งะมเกี่ ย วกับผู๎ หญิ งชนบททางลักษณะ
ประชากรศาสตร๑ เชํน อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางสังะม สถานภาพสมรส 

4.2.3 การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะกายภาพ เชํน 
บุะลิกภายนอกของผู๎หญิงชนบท 

4.2.4 การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะทางจิตใจ / 
อารมณ๑ เชํน ะวามชอบ/ะวามสนใจ ะวามรู๎สึกนึกะิด 

4.2.5 การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับสังะมเมือง เชํน สาเหตุ
ในการย๎ายถิ่น ที่พักอาศัย อาหารการกิน ป๓ญหาที่ต๎องเผชิญ ะวามสัมพันธ๑กับมาตุภูมิ อํานาจและการ
ตํอรอง  

4.2.6 การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับะวามรัก  เชํน ะวามรัก
ระหวํางชายหญิง 
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4.9.1 ภูมิหลังหรือวิถีชีวิตของผู้หญิงชนบทก่อนจวมาท างานในกรุงเทพฯ  

ผู๎วิจัยได๎แบํงการศึกษาภูมิหลังหรือวิถีชีวิตของผู๎หญิงชนบทกํอนจะมาทํางานใน
กรุงเทพฯ ในเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ออกเป็น 2 กลุํม ะือ ภูมิลําเนา อาชีพเดิม ดังนี้ 

4.9.1.1 ภูมิล าเนา  

จากการศึกษาเรื่องภูมิลําเนาของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย 
ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทมีภูมิลําเนาที่แตกตํางกันไป มาจากหลายภูมิภาะในประเทศไทย 
ทั้งภาะเหนือ ภาะใต๎ และภาะอีสาน ตัวอยํางเชํน  

เพลง “ดอกนีออนบานะ่ํา” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2551) 

“...นองสมพรบานอยูเจียงฮาย เลิกเก็บลําใยก็เลยมาเสิรแฟอาหาร อยูตะวันแดง                 
เดินโต฿ะมาตั้งนาน เงินในบัญชีก็มีอยูแคนั้น คึดเติงคนทางบานบเมินจะปิ๊กบานเฮา                                        
...ชลดาบานอยูโคราช ความจนพาพัดเขามาอยูในโรงงาน นั่งเย็บผาโหลทําโอทีมาทุกวัน 
เก็บสิบเป็นรอยเพียรสรางเป็นทางฝัน อยากมีรานอาหารขายของกินบานเอง                                   
... พ่ีนกเมืองคอนบานอยูรอนพิบูลยแ จากสวนยางทางโนนเขามาอยูแถวลาดพราว        
ทํางานเซเวนขายของชําพรอมซาละเปา ออกกะตีสองถึงหองก็นั่งเหงา อยากหลบบาน              
แลวหลาว คิดถึงทิวพราวลมเล ” 

จะเห็นได๎วํา การอพยพถ่ินฐานของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา นั้นมา
จากหลายภูมิภาะในประเทศไทย ซึ่งสอดะล๎องกับข๎อมูลของโลกะวามเป็นจริงที่มีการอพยพถิ่นฐาน
ของชาวชนบทไทยจากทั่วทุกภูมิภาะเชํนกัน แตํมีข๎อสังเกตหนึ่งจากผู๎วิจัย ะือ ถึงแม๎วําในโลกะวาม
เป็นจริงจะมีการอพยพถิ่นฐานของผู๎หญิงชนบทมาจากหลายภูมิภาะ แตํในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน   
ชลดา นั้นกลับให๎ะวามสนใจในการนําเสนอการอพยพถิ่นฐานของแรงงานผู๎หญิงที่มาจากหัวเมือง
ขนาดใหญํของประเทศ เชํน จังหวัดเชียงราย จังหวัดนะรราชสีมา จังหวัดนะรศรีธรรมราช เป็นต๎น 
อันแสดงให๎เห็นวํากระบวนการเปลี่ยนผํานจากชนบทสูํะวามเป็นเมือง (urbanization) มักจะเริ่มต๎น
ในพ้ืนที่สํวนกลางของเมืองขนาดใหญํในชนบทกํอนจะขยายไปสูํสํวนอ่ืน ๆ ของท๎องถิ่น นอกจากนี้
ภูมิลําเนาของผู๎หญิงชนบทในเพลงยังสัมพันธ๑กับภูมิหลังของตัวนักร๎อง ะือ ตั๊กแตน ชลดา ที่เป็นสาว
ชนบทจากนะรราชสีมาเชํนเดียวกัน (สามารถดูรายละเอียดประวัติสํวนตัว ตั๊กแตน ชลดา ได๎ในสํวน
ภาะผนวกท๎ายบท) และะ๎นพบอีกวํา ในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา มีการสื่อะวามหมายถึงะวาม
เป็นผู๎หญิงชนบท โดยใช๎สัญลักษณ๑ทางภาษา เชํน สาวบ๎านทุํง, สาวบ๎านนอก, บ๎านนา ดังจะเห็นจาก
ตัวอยําง     
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เพลง “ลูกจ๎างเขาสาวโรงงาน” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2552) 

“…สูไหวดวยแรงใจทางบานสงมา ปัญหาใหญนอยจึงพอรับได                                
เลิกงานเดินกลับพรอมความเหงา ไดแสงดาวสองเป็นเพื่อนใจ        
หวังวาเมืองไกล คงไมใจรายกับสาวบานนอก ” 

จากตัวอยํางเพลงข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา ในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา ยังมีมุมมองตํอ
“ชนบท” ที่หมายถึงบ๎านนอก ะวามทุรกันดาร การด๎อยพัฒนา หรือะวามไมํทันสมัย ซึ่งเป็นะูํตรงข๎าม
กับสังะมเมืองที่มักจะพูดถึงะวามเจริญรุํงเรือง ะวามทันสมัย รวมทั้งในเพลงของตั๊กแตน ชลดา ยังมี
การเปรียบเปรยผู๎หญิงชนบทเสมือนดอกไม๎ภูธรที่ต๎องพลัดถิ่นเพ่ือเข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ เมืองที่
เต็มไปด๎วยแสงสีมากมาย ผู๎หญิงชนบทต๎องกลายเป็นแรงงานในเวลากลางะืน เสมือนดอกไม๎ที่เบํงบาน
สู๎กับแสงไฟนีออนในกรุงเทพฯ ยามะ่ําะืน ตัวอยํางเชํน    

เพลง “ดอกนีออนบานะ่ํา” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2551) 

“...จากดอกไมภูธรมาเป็นดอกนีออนบานค่ํา ตะวันลาทองฟูามืดดํา                                       
เวลาชีวิตก็ผลิดอกออกฝัน เป็นลูกจางตังคแนอย ลําบากเทาใดบยั่น                                              
ดึกดึก ดื่นดื่น ยังยืนสูงาน เหนื่อยก็โทรหากันเนาะเราคนภาคคํ่า” 

จากเพลงดอกนีออนบานะ่ํา สังเกตไดว๎ํา การอพยพย๎ายถิ่นฐานของผู๎หญิงชนบทเพ่ือเข๎า
มาเป็นแรงงานในสังะมเมืองนั้น ก็ทําให๎วิถีชีวิตของผู๎หญิงชนบทเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด๎วย จากเดิม
ที่ทํางานภาะเกษตรก็ต๎องกลายมาเป็นแรงงานในภาะสังะมเมือง ชํวงเวลาทํางานจากกลางวันก็ต๎อง
เปลี่ยนแปลงเป็นแรงงานในชํวงเวลากลางะืนด๎วยเชํนกัน มีระบบทุนนิยมที่นายจ๎างตีกรอบเรื่องเวลา
การทํางาน และยังแสดงให๎เห็นอีกวํา ถึงแม ๎“ชนบท” จะเป็นภาพของะวามล๎าสมัยในเชิงเศรษฐกิจแตํ
ในเชิงะุณภาพชีวิตนั้นชทบทยังมีะุณภาพชีวิตที่ดีกวําะวามเป็นเมือง 

4.2.1.9 อาชีพเดิม  

จากการศึกษาเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา อาชีพเดิมของ
ผู๎หญิงชนบทกํอนที่จะเข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯนั้น ทั้งหมดประกอบอาชีพในภาะเกษตรกรรม เชํน 
การทํานาข๎าว การทําสวนยางพารา การทําสวนผลไม๎ ตัวอยํางเชํน    
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เพลง “ลูกจ๎างเขาสาวโรงงาน” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2552) 

“…จากลูกสาวชาวนา มาเป็นลูกจางเขา                                                                     
เพ่ือนรักคือความเหงา เพื่อนแทคือใจสู                                                                     
เป็นฟันเฟืองของเมืองเจริญ ลาํบากเหลือเกินใครบางจะรู                                       
ดาวที่มองดู สมมุติเป็นสายตาคนหวงใย ” 

เพลง “ดอกนีออนบานะ่ํา” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2551) 

“...นองสมพรบานอยูเจียงฮาย เลิกเก็บลําใยก็เลยมาเสิรแฟอาหาร                                   
อยูตะวันแดงเดินโต฿ะมาตั้งนาน เงินในบัญชีก็มีอยูแคนั้น                                         
คึดเติงคนทางบาน บเมินจะปิ๊กบานเฮา” 

สังเกตได๎วํา อาชีพเดิมของผู๎หญิงชนบทสํวนใหญํนั้นจะอยูํในภาะเกษตร ซึ่งผู๎หญิง
ชนบทนั้นรับรู๎วําเป็นอาชีพที่ต๎องทํางานหนัก มีรายได๎น๎อย ทําให๎มีฐานะยากจน แตํสิ่งหนึ่งที่ผู๎วิจัย
สังเกตเห็น ะือ สายสัมพันธ๑ระหวํางผู๎หญิงชนบทกับะรอบะรัวที่แนบแนํนมีะวามสุข ดังจะเห็นได๎จาก
ประโยะ “ดาวที่มองดู สมมุติเป็นสายตาะนหํวงใย” ซึ่งแตกตํางกับสังะมเมืองถึงจะทําให๎ผู๎หญิงชนบท
มีรายได๎ท่ีมากกวํา แตํสายสัมพันธ๑นั้นเปราะบาง 

ตารางที่ 4.1 

                                                                                                                     
ภูมหิลังของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา 

หลักเกณฑ์ในการ
วิเ์ราวห์ 

ภาพผู้หญิงชนบทที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย 
ตั๊กแตน ชลดา 

ภูมิล าเนา ผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา มีภูมิลําเนามาจากหลาย
ภูมิภาะในประเทศไทย ทั้งภาะเหนือ ภาะใต๎ ภาะอีสาน แตํเพลงลูกทุํงของ
ตั๊กแตน ชลดา มีแนวโน๎มให๎ะวามสนใจในการนําเสนอการอพยพถิ่นฐานของ
แรงงานผู๎หญิงที่มาจากหัวเมืองขนาดใหญํของประเทศ เชํน จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดนะรราชสีมา จังหวัดนะรศรีธรรมราช เป็นต๎น 

อาชีพเดิม อาชีพเดิมของผู๎หญิงชนบทกํอนที่จะเข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯนั้น ทั้งหมด
ประกอบอาชีพในภาะเกษตรกรรม เชํน การทํานาข๎าว การทําสวนยางพารา 
การทําสวนผลไม๎ ซึ่งผู๎หญิงชนบทรับรู๎วําเป็นอาชีพท่ีต๎องทํางานหนัก มีรายได๎
น๎อย มีฐานะยากจน แตํพวกเธอยังมีสายสัมพันธ๑กับะรอบะรัวที่แนบแนํน  
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4.9 .2 การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์มเกี่ยวกับผู้หญิงชนบททางลักษณว
ปรวชากรศาสตร์  

ผู๎วิจัยได๎แบํงการศึกษาะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะ
ประชากรศาสตร๑ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ออกเป็น 5 กลุํม ะือ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา ฐานะทางสังะม สถานภาพสมรส 

4.9.9.1 อาย ุ

จากการศึกษาอายุของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา 
นั้น พบวํา ผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ นั้นจะมีอายุประมาณ 20 กวํา ๆ และมีการใช๎
สัญลักษณ๑เปรียบเทียบอายุกับฤดูฝน ะือ การนับอายุ 1 ปีนั้นจะเทียบเทํากับฤดูฝนที่มี 1 ะรั้งตํอปี 
ตัวอยํางเชํน 

เพลง “ขอแะํมีเธอให๎รัก” ะําร๎อง/ทํานองโดย ศราวุธ ทุํงขี้เหล็ก (2551) 

“...ผูหญิงจนจนคนไมมีใคร มีลมหายใจไวทําแตงานจนเบลอ                                                     
ยี่สิบกวาฝนคนที่ใชยังหาไมเจอ ก็จนวันนี้พบเธอโดนใจจนเก็บมาฝัน                                               
อบอุนออนโยนเป็นคนจริงใจ คนนี้นี่ไงทองจําไวในจินตนาการ                                                                
ผานงานผานเหงาเพราะมีเงาเธอในฝัน ไมเจอแควันสองวันใจออกอาการหวั่นไหว” 

เป็นที่นําสังเกตวํา อายุของผู๎หญิงชนบทที่เริ่มเข๎ามาเป็นแรงงานในสังะมเมืองนั้นจะอยูํ
ในชํวงวัยรุํน กลําวะือ เป็นวัยที่กําลังจะก๎าวไปสูํวัยทํางานแบบจริงจัง ซึ่งสามารถอนุมานได๎วํา ผู๎หญิง
ชนบทในชํวงอายุ 20 กวํา ๆ นั้น เป็นวัยที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข๎ามาเป็นแรงงานในระบบทุนนิยม
ของสังะมเมือง มีะุณะําในฐานะกําลังการผลิต หรือเป็นป๓จจัยการผลิตของระบบทุนนิยมนั่นเอง และ
นอกจากนี้ยังสัมพันธ๑กับอายุนักร๎อง ะือ ตั๊กแตน ชลดา ที่เริ่มมีผลงานเพลงชุดแรกในปี 2549 ด๎วยวัย 
23 ปี 

4.2.9.9 อาชีพ 

           จากการศึกษาอาชีพหรืองานที่ทําในกรุงเทพฯ ของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํง
ที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทเข๎ามาทํางานเป็นอาชีพที่ใช๎แรงงานเป็นสํวนใหญํ 
เชํน ทํางานรับจ๎าง พนักงานเสิร๑ฟอาหาร สาวโรงงานเย็บผ๎า และพนักงานร๎านสะดวกซื้อเซเวํนอีเลฟ
เวํน ตัวอยํางเชํน 
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เพลง “หนาวแสงนีออน” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2549) 

“...อยูหองเชากินขาวริมทาง ทํางานรับจางไดตังคแนิดหนอย                                              
คือความจริงที่ทาใหถอย แตใจดวงนอยไมยอมไหวหวั่น                                       
ความฝันและคําสัญญา กอนหักใจลาบานเราวันนั้น                                                      
ความหมายไมเคยแปรผัน ยังเชื่อสักวันฟูาคงเขาขาง” 

เพลง “ดอกนีออนบานะ่ํา” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2551) 

“...นองสมพรบานอยูเจียงฮาย เลิกเก็บลําใยก็เลยมาเสิรแฟอาหาร อยูตะวันแดง                  
เดินโต฿ะมาตั้งนาน เงินในบัญชีก็มีอยูแคนั้น คึดเติงคนทางบานบเมินจะปิ๊กบานเฮา                                  
...ชลดาบานอยูโคราช ความจนพาพัดเขามาอยูในโรงงาน นั่งเย็บผาโหลทําโอทีมาทุกวัน        
เก็บสิบเป็นรอยเพียรสรางเป็นทางฝัน อยากมีรานอาหารขายของกินบานเอง                              
... พ่ีนกเมืองคอนบานอยูรอนพิบูลยแ จากสวนยางทางโนนเขามาอยูแถวลาดพราว               
ทํางานเซเวนขายของชําพรอมซาลาเปา ออกกะตีสองถึงหองก็นั่งเหงา อยากหลบบาน      
แลวหลาว คิดถึงทิวพราวลมเล”    

หากมองในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร๑ เรื่องอาชีพของผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาสูํระบบทุน
นิยมในสังะมเมืองนั้นจะพบวํา อาชีพของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา เป็นแรงงานที่
เรียกวํา “แรงงานะอปกน้ําเงิน” กลําวะือ มีลักษณะการทํางานที่ใช๎กําลังแรงกายมากกวําการใช๎
ะวามะิดตรึกตรอง มีรายได๎ไมํแนํนอน แตกตํางกันกับ “แรงงานะอปกขาว” ซึ่งเป็นะนทํางานที่ได๎รับ
ะําจ๎างเป็นเงินเดือนและมักใช๎ะวามะิดมากกวําแรงกาย ทําให๎แรงงานะอปกน้ําเงินถูกมองวําเป็นงาน
แบบลูกจ๎างที่มีเกียรติภูมิของอาชีพต่ํา สํงผลให๎สภาพทางสังะมและสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ผู๎หญิงชนบทกลุํมนี้อยูํในระดับต่ํา และเป็นที่นําสังเกตวํา อาชีพของผู๎หญิงชนบทในระบบทุนนิยมนั้น 
มีอยูํ 2 ประเภท ะือ 1. แรงงานภาะบริการ 2. แรงงานภาะการผลิต และในเพลงยังอธิบายด๎วยวํา 
การเข๎ามาเป็นแรงงานราะาถูกในสังะมเมืองทําให๎แรงงานสตรีอยูํในสภาวะแปลกแยก (alienation) 
เปลี่ยวเหงาจากะวามเป็นเมือง 

4.9.9.3 รวดับการศึกษา 

 จากการศึกษาเรื่องระดับการศึกษาของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎อง
โดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทมีการศึกษาอยูํในระดับต่ํา ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา การศึกษาในระดับ
ต่ํานั้น สามารถอนุมานได๎วํา อยูํในชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวอยํางเชํน  
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เพลง “หนาวแสงนีออน” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2549) 

“...มองดาวใสผานใจเต็มฝัน คนอยูทางบานจะรูหรือเปลา                                                        
คืนนี้มีหนึ่งคนเหงา ฝากคํากับดาวบอกวายังหวง                                                         
ในวันที่นกบินแรมทาง โบกปีกควางอยูกลางเมืองหลวง                                        
พกความรูต่ํากับดวง ติดตามถามทวงหนทางสรางฝัน”      

จะเห็นได๎วํา ผู๎หญิงชนบทสํวนใหญํมาจากะรอบะรัวเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ซึ่งเป็น
ตัวแปรสําะัญท่ีสํงผลให๎ระดับการศึกษาอยูํในระดับต่ําไปด๎วย และด๎วยระดับการศึกษาที่ต่ํานี้เองสํงผล
ให๎ฐานะทางสังะมของผู๎หญิงชนบทต่ําลงด๎วยเชํนกัน ซึ่งผู๎หญิงชนบทเหลํานี้จึงต๎องการที่จะเดิน
ทางเข๎ามาในสังะมเมือง เพ่ือมาเพ่ิมทุนะวามรู๎/การศึกษาให๎ตัวเองด๎วยเชํนกัน 

4.9.9.4 ฐานวทางสัง์ม 

 จากการศึกษาเรื่องฐานะทางสังะมของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย 
ตั๊กแตน ชลดา นั้น พบวํา เพลงจะสื่อะวามหมายเรื่องฐานะของผู๎หญิงชนบทในระดับยากจน เป็นะน
ชนชั้นลําง ในะรอบะรัวเกษตรกรที่ต๎องดิ้นรนเข๎ามาหางานทําในสังะมเมือง ตัวอยํางเชํน 

เพลง “ไมะ๑ลอยลําฟาง” ะําร๎อง/ทํานองโดย สลา ะุณวุฒิ (2552) 

“…ฐานะจนแตไมขัดสนความฝัน ความจริงเจอทางตันแตความฝันไมมืดมน                             
เอาเสียงดีที่พอแมใหมา เป็นเครื่องมือฟันฝุาขามหุบเหวความจน                                                
เป็นลูกชาวนาไมมีหนาที่บน สองแกมเปื้อนโคลนใจจนจนเปื้อนฝัน” 

ต๎นทุนทางเศรษฐกิจที่น๎อย และถูกมองวําเป็นะนชนชั้นลําง สํงผลให๎ฐานะทางสังะม
ของผู๎หญิงชนบทก็ต่ําลงด๎วย รวมถึงอํานาจการตํอรองของผู๎หญิงกลุํมนี้ก็มีน๎อยลง ผู๎หญิงชนบทไมํมี
สิทธิแม๎แตํจะบํน ดังจะเห็นได๎ชัดจากประโยะที่วํา “เป็นลูกชาวนาไมํมีหน๎าที่บํน” และยังพบอีกวํา 
ผู๎หญิงชนบทมองวํารํางกาย เชํน เสียง ะือ ทุนที่ติดตัวมาแตํกําเนิด และสามารถนํามาเปลี่ยนแปลง
เป็นทุนเศรษฐกิจได๎ จะเห็นได๎จากประโยะ “เอาเสียงดีที่พํอแมํให๎มา เป็นเะรื่องมือฟ๓นฝ่าข๎ามหุบเหว
ะวามจน” และถึงแม๎วําอํานาจการตํอรองของผู๎หญิงชนบทจะมีน๎อย แตํสิ่งที่มีติดตัวของผู๎หญิงกลุํมนี้ 
ะือ “ะวามฝ๓น” 
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4.9.9.5 สถานภาพสมรส  

 จากการศึกษาเรื่องสถานภาพสมรสของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎อง
โดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา เพลงจะสื่อถึงผู๎หญิงที่มีสถานภาพโสด ตัวอยํางเชํน 

เพลง “ะนโสดประจําะอนเสิร๑ต” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2550) 

“...ถึงจะเกิดเป็นคนติดดินแตก็มีศิลปินเป็นแฟน อุดหนุนของจริงทุกแผนเป็นแฟนพันธุแ
แทแนนอน นักรองอาจไมรูจักเราแตเราตามขาวคราวทุกตอน คอนเสิรแตที่ไหนตองไป
จองท่ีกอนพาใจปอนปอนไปจองแถวหนาเวที                                                                                
...พอเลิกจากงานแลวใจมันเหงา หัวใจเปลาเปลารักยังไมมี จึงไดอาศัยเพลงลูกทุงดีดี                
มาเป็นเพ่ือนซี้ในหัวใจทดแทน                                                                                      
...มาเป็นคนโสดประจําคอนเสิรแต ประสาคนเกิดมาอาภัพแฟน เราพวกเดียวกันผูกพัน
เหนียวแนน ใครไมมีแฟนเอาชวยยกมือหนอย                                                                              
...มาเป็นคนโสดประจําคอนเสิรแต ประสาคนเกิดมาอาภัพแฟน เราพวกเดียวกันผูกพัน
เหนียวแนน ใครไมมีแฟนเอาชวยยกมือหนอย ใครไมมีแฟนขอเสียงดังดังหนอย                                    
...มางานคอนเสิรแตทุกครั้งก็หวังจะไดเจอสักคน ใครที่หัวใจจนจนยังขาดอีกคนที่คอย                          
เดินเดี่ยวนานนานก็เซ็ง อยากมีคนขอเพลงใหหนอย เผื่อไดเจอคนที่ใจเฝูาคอย         
ยืนใจลอยลอยอยูที่ขางเวที ” 

สังเกตได๎วํา ผู๎หญิงชนบทมองวําะวามโสดนั้นถือเป็นเรื่องของเวรกรรม เป็นการอาภัพ
เรื่องแฟน ไมํสมหวังเรื่องะวามรัก แตํก็ยังพบวํา ผู๎หญิงชนบทยังมีะวามหวัง ยังรอะอยะวามรักที่ขาด
หายเข๎ามาเติมเต็ม ดังจะเห็นได๎จากประโยะ “มางานะอนเสิร๑ตทุกะรั้ง ก็หวังจะได๎เจอสักะนใะรที่
หัวใจจนจนยังขาดอีกะนที่ะอย”  

เรื่องสถานภาพสมรสของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา ผู๎วิจัยนิยาม
ะวามหมายะําวํา “โสด” ะือ มีสภาพสมรสโสดตามกฎหมาย และถึงแม๎วําเพลงจะนําเสนอเรื่องราว
ะวามรักระหวํางชายหญิง แตํสถานะภาพสมรสทางกฎหมายนั้นยังถือวําโสด เพราะยังไมํได๎ จด
ทะเบียนสมรสนั่นเอง  
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ตารางที่ 4.2  

 

การสรางความเป็นจริงทางสังคมเกี่ยวกับผูหญิงชนบททางลักษณะประชากรศาสตรแในเพลงลูกทุงที่ 
ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา 

หลักเกณฑ์ในการ
วิเ์ราวห์ 

ภาพผู้หญิงชนบทที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย                      
ตั๊กแตน ชลดา 

อายุ  อายุของผู๎หญิงชนบทที่เริ่มเข๎ามาเป็นแรงงานในสังะมเมืองนั้นจะอยูํ
ในชํวงวัยรุํน กลําวะือ อยูํในชํวงวัย 20 กวํา ๆ ถือเป็นวัยที่มีศักยภาพ
เพียงพอที่จะเข๎ามาเป็นแรงงานในระบบทุนนิยมของสังะมเมือง 

อาชีพ  ผู๎หญิงชนบทเข๎ามาประกอบอาชีพที่ใช๎แรงงานเป็นสํวนใหญํ เชํน ทํางาน
รับจ๎าง พนักงานเสิร๑ฟอาหาร สาวโรงงานเย็บผ๎า และพนักงานร๎าน
สะดวกซื้อเซเวํนอีเลฟเวํน ซึ่งอาชีพของผู๎หญิงชนบทในสังะมเมืองนั้นมี
อยูํ 2 ประเภท ะือ 1.แรงงานภาะบริการ 2.แรงงานภาะการผลิต 

รวดับการศึกษา  ผู๎หญิงชนบทมีการศึกษาอยูํในระดับต่ํา ซึ่งตัวแปรสําะัญที่ทําให๎ระดับ
การศึกษาอยูํในระดับต่ํานั้น ะือ ผู๎หญิงชนบทสํวนใหญํมาจากะรอบะรัว
เกษตรกรที่มีฐานะยากจน  

ฐานวทางสัง์ม  เพลงจะสื่อะวามหมายเรื่องฐานะของผู๎หญิงชนบทในระดับยากจน เป็น
ะนชนชั้นลําง ทําให๎ฐานะทางสังะมของผู๎หญิงชนบทต่ําลงด๎วย รวมถึง
ผู๎หญิงกลุํมนี้มีอํานาจการตํอรองน๎อย     

สถานภาพสมรส สถานภาพสมรสของผู๎หญิงชนบทนั้น พบวํา เพลงจะสื่อถึงผู๎หญิงที่มี
สถานภาพโสดตามกฎหมาย 
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4.9.3 การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์มเกี่ยวกับผู้หญิงชนบททางลักษณวกายภาพ  

ผู๎วิจัยได๎แบํงการศึกษาะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎ หญิงชนบททางลักษณะ
กายภาพในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ะือ บุะลิกภายนอกของผู๎หญิงชนบท ทั้งนี้จาก
การศึกษาในเพลงของตั๊กแตน ชลดา พบวํา บุะลิกภายนอกของผู๎หญิงชนบทนั้นมักเป็นผู๎หญิงที่
หน๎าตาไมํสวย ไมํมีอํานาจการตํอรองในการที่จะมีแฟนหน๎าตาดี ดังจะเห็นได๎จากตัวอยําง 

เพลง “ข๎างกองไฟะืนนั้น”  ะําร๎อง/ทํานองโดย  สลา ะุณวุฒิ (2549) 

“…เมื่อกลับถึงที่ทํางานยังคิดถึงกันหรือเปลา คุยกับความเหงาทําไมหนอเธอจึงเงียบจัง 
 หรือวาคนเกือบสวยตองเกือบใชของใครอีกครั้ง                                                           
คิดแลวกลุมใจจังตองมานั่งใจเหงาเฝูางาน ลาลา ลาลาลา ลาลาลาลาลา” 

เพลง “ะนที่ใจฝ๓นวําใชํ เมื่อไหรํจะมา” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2554) 

“..คบกับความเหงามาหลายปีดีดัก ความรักไมเคยมีมาเยี่ยมเยือน                                             
ไปไหนก็ไปกันกับเพ่ือน ผานปีผานเดือนเห็นหนาแตความเหงา                                                 
แมไมสวยเลือกไดแตก็ฝันไววาในวันหนึ่งไดเจอกับใครคนหนึ่งที่จะมาเป็นเจาของใจ” 

จากตัวอยํางเพลงข๎างต๎น สังเกตได๎วํา ผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา 
มองวํารูปรํางหน๎าตาของตัวเองนั้นสวยสู๎ผู๎หญิงในกรุงเทพฯไมํได๎ รูปรํางหน๎าตานั้นไมํใชํต๎นทุนที่จะ
สามารถตํอยอดให๎เป็นทุนเศรษฐกิจได๎ หรือมองวําไมํได๎มีรูปรํางเป็นทรัพย๑นั่นเอง แตํกลุํมผู๎หญิงชนบท
เหลํานี้กลับมองวํายังมีทุนชนิดอื่น เชํน แรงกาย เสียง ะือทุนที่ติดตัวมาตั้งแตํกําเนิด ซึ่งสามารถนําไป
แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย๑ได๎  และถึงแม๎วําผู๎หญิงชนบทกลุํมนี้จะมีต๎นทุนน๎อยแตํพวกเธอก็ยังมี 
“ะวามหวัง” (hope) ในการดําเนินชีวิตที่เชื่อวําชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงให๎ดีขึ้นได๎ 
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ตารางที่ 4.3 

 

 การสรางความเป็นจริงทางสังคมเกี่ยวกับผูหญิงชนบททางลักษณะกายภาพในเพลงลูกทุงที่ขับรอง
โดย ตั๊กแตน ชลดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์ในการวิเ์ราวห์ ภาพผู้หญิงชนบทที่ปรากฎในเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย 

ตั๊กแตน ชลดา 

บุ์ลิกภายนอกของผู้หญิงชนบท ผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา มองวํารูปรําง
หน๎าตาของตัวเองนั้นไมํสวย สู๎ผู๎หญิงในกรุงเทพฯไมํได๎ และ
รูปรํางหน๎าตานั้นไมํใชํต๎นทุนที่จะสามารถตํอยอดให๎เป็นทุน
เศรษฐกิจได๎ หรือมองวําไมํได๎มีรูปรํางเป็นทรัพย๑นั่นเอง แตํ
ผู๎หญิงชนบทเหลํานี้กลับมองวํายังมีทุนชนิดอ่ืน เชํน แรงกาย 
เสียง ะือ  ทุนที่ติดตัวมาตั้ งแตํกํา เนิดซึ่ งสามารถนําไป
แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย๑ได๎นั้นเอง ถึงแม๎ผู๎หญิงชนบทกลุํมนี้จะมี
ต๎นทุนน๎อย แตํถึงอยํางไรพวกเธอยังมีะวามหวังในการดําเนิน
ชีวิตที่เชื่อวําชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงให๎ดีขึ้นได๎ 
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4.9.4 การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์มเกี่ยวกับผู้หญิงชนบททางลักษณวทางจิตใจ   / อารมณ์  

ผู๎วิจัยได๎แบํงการศึกษาะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะทาง
จิตใจ / อารมณ๑ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ออกเป็น 2 กลุํม ะือ ะวามชอบ/ะวาม
สนใจ และะวามรู๎สึกนึกะิด 

4.9.4.1 ์วามชอบ/์วามสนใจ 

 จากการศึกษาเรื่องะวามชอบะวามสนใจของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของ
ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทมักชื่นชอบการฟ๓งเพลงลูกทุํงในรายการวิทยุ ชื่นชอบการร๎องเพลง
ะาราโอเกะ การร๎องเพลงตามงานเลี้ยง และการติดตามะอนเสิร๑ตเพลงลูกทุํง ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ๑
ะวามเป็นท๎องถิ่น กลําวะือ ใช๎เพลงลูกทุํงเพ่ือบํงบอก/แสดงตัวตน รวมทั้งสอดะล๎องกับภูมิหลังของ
ตัวเอง ตัวอยํางเชํน                                                                                       

เพลง “ะนโสดประจําะอนเสิร๑ต” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2550) 

“…พอเลิกจากงานแลวใจมันเหงา หัวใจเปลาเปลารักยังไมมี                                         
จึงไดอาศัยเพลงลูกทุงดีดี มาเป็นเพื่อนซี้ในหัวใจทดแทน” 

เพลง “นักร๎องงานเลี้ยง”  ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2549) 

“…รองเพลงพอไปวัดไปวาแตจับไมคแขึ้นมาแลวเป็นเรื่องทุกที อาศัยวาความจําดี            
รองไมผิดคียแไมมีดําน้ํา อยูหองรองคาราโอเกะแอ็คทาทําเทหนากระจกประจํา           
รับตําแหนงเป็นนักรองนําทุกครั้งเมื่อยามเพ่ือนพองเขาขอมา” 

เพลง “ หน๎าไมะ๑สายเกํา” ะําร๎อง/ทํานองโดย  สลา ะุณวุฒิ (2550) 

“…หนาไมคแสายเกาขอเพลงเศราใหใจเหงาฟัง คนรักหักหลังโทรขอเพลงฟังจึงยังอยูได                    
ฟังเสียงดีเจคลายหมนดีกวาฟังเสียงคนหลายใจ ที่ชอบโทรมาอธิบายถึงสาเหตุที่ไปจาก
กัน ใหความเหงาผานลบเหตุการณแที่ทํารายใจ เพลงที่ขอไปเหมือนพูดแทนใจถึงใครคน
นั้น ไมประสงคแออกนามแตประสงคแออกเสียงคุยผาน มีสวนเลือกเพลงในรายการผานถึง
แฟนดีเจทุกท่ี”  

สังเกตได๎วํา ผู๎หญิงชนบทนั้น ใช๎เสียงเพลงเป็นเหมือนเพ่ือนะลายเหงา หรือะลายะวาม
ทุกข๑กังวลใจ ใช๎เสียงเพลงเพ่ือหลบหนีะวามตึงเะรียด และเพ่ือเยียวยาะวามรู๎สึกอกหักหรือหมดหวัง        
จะเห็นได๎อีกวํา ในเรื่องสายสัมพันธ๑ระหวํางผู๎หญิงกับสังะมเมืองนั้นเปราะบาง เพราะผู๎หญิงชนบทยัง
รู๎สึกเหงา ว๎าเหวํ และไมํมีะวามสุขเฉกเชํนตอนอยูํที่ชนบท 
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4.9.4.9 ์วามรู้สึกนึก์ิด  

 จากการศึกษาเรื่องะวามรู๎สึกนึกะิดของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน 
ชลดา พบวํา  ผู๎หญิงชนบทแสดงะวามรู๎สึกเหงา อยากมีแฟน มีการอ๎อนวอนฟ้าดินชํวยดลใจให๎ชํวยมี
แฟน แสดงให๎เห็นถึงะวามเชื่อในเรื่องของโชะชะตาและพรหมลิขิต แตํก็ยังพบวําผู๎หญิงชนบทยังมี
ะวามหวัง (hope) ที่เชื่อวําจะสามารถเปลี่ยนแปลงให๎ดีขึ้นได๎ ตัวอยํางเชํน 

เพลง “ะนของวันพรุํงนี้” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2549) 

“…เงาที่เดินเคียงขางกับเราวันนี้ คงเบื่อตองทําหนาที่ปลอบใจใหความเหงาคลาย                          
เมื่อความมืดมาพาเงาหายไป ขางกายก็ไมมีใครเหลือเลย       
เธอคนดีที่ใจเดียวดายเพรียกหา เมื่อไรจะไดพบหนาถามฟูาใหชวยเฉลย                                    
เขาเดินผานไปแลวใชไหมเอย หรือเขายังมาไมถึงเลยชวยบอกที                                                
…คนของวันพรุงนี้ที่มีรักจริงใหกัน คนที่คอยเติมฝันยามแรงใจริบหรี่                                          
คนที่โลกบอกวาเกิดมาเพ่ือใจดวงนี้ คนที่ชั้นไมเคยม.ี..วันนีอ้ยูไหน                                              
…ขอใหฟูาชวยพยายามอีกครั้ง ชวยดลหัวใจเขาบางใหเดินผานมาทางนี้                                           
คนที่มีไมพรอมยากเย็นเต็มท ีที่สายตาของคนดีดีจะมองเห็น” 

เพลงยังสื่ออีกวํา ผู๎หญิงชนบทเกิดะวามรู๎สึกเหงา ะิดถึงบ๎าน มีการสื่อะวามหมายวํา
ตอนอยูใํนชนบทถ๎าหนาวเพียงแะํผิงไฟก็ทําให๎รู๎สึกอบอุํน แตํพอมาอยูํในกรุงเทพฯ นั้น ถึงแม๎จะมีผู๎ะน         
มีแสงไฟมากมาย แตํก็ไมํสามารถให๎ะวามสุขหรือะวามอบอํุนใจเทํากับการอยูํที่บ๎านเกิด ตัวอยํางเชํน 

เพลง “หนาวแสงนีออน” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2549) 

“…อยูบานเรายามหนาวก็หนาวแคเพียงกาย ขางกองไฟยังมีไออุน                                                        
กลับจากนายังหอมละมุนกรุนดอกราตรีลอยลมขางทาง                                              
อยูเมืองหลวงยามเหงาทนหนาวโดยเดียวดาย ตากแสงไฟนีออนก็ไมสราง                              
ดั่งเศษดาวลอยในฟูากวาง พรุงนี้เสนทางจะเป็นอยางไร” 

ซึ่งะวามรู๎สึกนี้เรียกวํา “ภาวะแปลกแยก” (alienation) เป็นเรื่องสายสัมพันธ๑ระหวําง
ตัวผู๎หญิงกับพ้ืนที่ กลําวะือ ผู๎หญิงชนบทจะเกิดะวามรู๎สึกกับการมีชีวิตที่ผิดแปลกไปจากเดิม เพราะ
ต๎องกลายเป็นะนผลัดถิ่นหํางไกละรอบะรัว เข๎ามาสูํระบบทุนนิยมที่มีนายจ๎าง และสังะมแวดล๎อม
แบบใหมํ จนทําให๎ผู๎หญิงชนบทไมํะ๎ุนชินเกิดเป็นะวามรู๎สึกเหงาข้ึนมานั่นเอง 
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นอกจากนี้ยังพบอีกวํา ผู๎หญิงชนบทยังมีะวามรู๎สึกเหงา ถวิลหาอดีต ะิดถึงะนรักเกํา 
ถึงแมว๎ําจะเลิกราไปแล๎ว แตํเธอก็ยังรักและะิดถึงะนรักเกําอยูํ ยังะงเก็บภาพถํายที่เป็นะวามทรงจําไว๎ 
และยังมีะวามหวังในการให๎ชายะนรักนั้นกลับมาะืนดีกัน ตัวอยํางเชํน 

เพลง “รูปสีจางตั้งหัวเตียง” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2549) 

“…สายลมความหลังพัดหนังสือใจพลิกคืนหนาเกา เลยถูกความเหงารบเราใหคิดถึงเธอ                  
กอนเราเลิกกันเชาเย็นทุกวันเห็นหนาเสมอ เมื่อชีวิตไมมีเธอหัวใจก็เจอความเศรารุกราน               
ถนนสายเดิมที่เขามาเติมคือความเปลี่ยวเปลา เลิกงานเริ่มเหงาเดินหนาวหัวใจกลับบาน             
เพ่ิงจะไดรูการมีเธออยูเป็นสิ่งสําคัญ ก็ตอนที่ขางกายฉันไมมีเธอนั้นเหมือนในวันเกา                         
…มองภาพความหลังเป็นรูปสีจางตั้งบนหัวเตียง ที่วันนี้เป็นไดเพียงความสุขชั่วคราว 
ของเรา หยิบขึ้นมองทีไรน้ําตาไหลทวมใจเหงาเหงา หองนี้ทุกอยางเหมือนเกาขาดคําวา
เราแคเพียงคําหนึ่ง                                                                                                                    
…สายลมเดียวดายยังพัดหัวใจใหหนาวทุกวันไดเจอหนากัน                                     
แคเพียงภาพฝันในความคิดถึง เธออยูแหงไหนอยากฝากคําใจใหฟังคําหนึ่ง                                
ชีวิตที่เหลืออีกครึ่งยังคอยวันหนึ่งที่เธอกลับมา” 

จากเพลงข๎างต๎นยังเห็นอีกวํา การถวิลหา ะิดถึงะนรักเกํา และการเก็บภาพถํายที่บันทึก
ะวามทรงจําแตํก็เป็นเพียงะวามทรงจําสีจาง ๆ เพราะภาพถํายเป็นสัญญะแทนะวามทรงจําที่ะํอย ๆ 
หํางหายไปนั่นเอง ถือเป็นการสร๎างะวามสุขให๎กับตัวเธอเอง เพ่ือเติมเต็มะวามรู๎สึกที่ขาดหาย ดังจะ
เห็นได๎จากประโยะ “มองภาพะวามหลังเป็นรูปสีจางตั้งบนหัวเตียงที่วันนี้เป็นได๎เพียงะวามสุขชั่วะราว
ของเรา” 
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ตารางที่ 4.4 

 

การสรางความเป็นจริงทางสังคมเกี่ยวกับผูหญิงชนบททางลักษณะทางจิตใจ   / อารมณแ ในเพลงลูกทุง                                                    

ทีข่ับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์ในการ
วิเ์ราวห์ 

ภาพผู้หญิงชนบทที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย 
ตั๊กแตน ชลดา 

์วามชอบ/์วามสนใจ ผู๎หญิงชนบทชื่นชอบการฟ๓งเพลงลูกทุํงในรายการวิทยุ การร๎องเพลง 
ะาราโอเกะ การร๎องเพลงตามงานเลี้ยง และการติดตามะอนเสิร๑ต
เพลงลูกทุํง ซึ่งผู๎หญิงชนบทใช๎เสียงเพลงเป็นเหมือนเพ่ือนะลายเหงา 
ะลายะวามทุกข๑ใจ หลบหนีะวามตึงเะรียด และเพ่ือเยียวยาะวามรู๎สึก
อกหักหรือหมดหวัง จะเห็นได๎วําในเรื่องสายสัมพันธ๑ระหวํางผู๎หญิงกับ
สังะมเมืองนั้นเปราะบาง 
 

์วามรู้สึกนึก์ิด ผู๎หญิงชนบทเกิดสภาวะเปลี่ยวเหงาหรือที่เรียกวํา ภาวะแปลกแยก 
(alienation) เป็นเรื่องสายสัมพันธ๑ระหวํางตัวผู๎หญิงกับพ้ืนที่ กลําวะือ 
ผู๎หญิงชนบทจะเกิดะวามรู๎สึกกับการมีชีวิตที่ผิดแปลกไปจากเดิมต๎อง
กลายเป็นะนผลัดถิ่นหํางไกละรอบะรัว และเข๎ามาสูํระบบทุนนิยมที่มี
นายจ๎าง และสังะมแวดล๎อมแบบใหมํ จนทําให๎ผู๎หญิงชนบทไมํะุ๎นชิน
เกิดเป็นะวามรู๎สึกเหงา ะิดถึงบ๎าน ะิดถึงะนรักเกํา เป็นต๎น 
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4.9.5 การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์มเกี่ยวกับผู้หญิงชนบทกับสัง์มเมือง  

ผู๎วิจัยได๎แบํงการศึกษาะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับสังะมเมืองใน
เพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ออกเป็น  6 กลุํม ะือ สาเหตุในการย๎ายถิ่น ที่พักอาศัย อาหาร
การกิน ป๓ญหาที่ต๎องเผชิญ ะวามสัมพันธ๑กับมาตุภูมิ อํานาจและตํอรอง 

4.9.5.1 สาเหตุของการย้ายถิ่น  

จากการศึกษาเรื่องสาเหตุในการย๎ายถิ่นฐานของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของ
ตั๊กแตน ชลดา พบวํา สาเหตุหลักในการย๎ายถิ่นฐานของผู๎หญิงชนบท ะือ 1. ะวามยากจน 2. ะวาม
ใฝ่ฝ๓น 3. เพ่ือการศึกษาเลําเรียน 

(1) ์วามยากจน 

                         เนื่องจากะวามยากจน การไมํมีงานทําในชนบทจึงเป็นสาเหตุให๎ผู๎หญิงชนบทต๎อง
เดินทางเข๎ามาหางานทําในกรุงเทพฯ เพ่ือหารายได๎เลี้ยงชีวิตตนเองและะรอบะรัวให๎ดีขึ้น ตัวอยํางเชํน 

เพลง “ดอกนีออนบานะ่ํา” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2551) 

“...ชลดาบานอยูโคราชความจนพาพัดเขามาอยูในโรงงาน                                     
นั่งเย็บผาโหลทําโอทีมาทุกวัน เก็บสิบเป็นรอยเพียรสรางเป็นทางฝัน                              
อยากมีรานอาหารขายของกินบานเอง” 

เพลง  “อยากฝ๓นดีที่บ๎านเรา”  ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2551) 

“...เดือนที่แรมดวงยังหวงทองฟูา คนไกลบานมาเฝูาฝากถอยคํากลับไป                                     
เมื่อความลําเค็ญเบาบางลงวันไหน จะหอบดวงใจกลับไปฝันดีที่บานเรา” 

ด๎วยฐานะที่ยากจนนี้เอง จึงเป็นเหตุผลให๎กลุํมผู๎หญิงชนบทต๎องเข๎ามาขายแรงงานใน
สังะมเมือง วิเะราะห๑จากเนื้อเพลงจะพบวํา ผู๎หญิงชนบทนั้นต๎องกลายเป็นแรงงานรายได๎ที่ไมํใชํ
พนักงานเงินเดือน ซึ่งทําให๎มีรายได๎ไมํแนํนอน ขึ้นอยูํกับะวามขยันในการทํางาน ยิ่งทํามากยิ่งได๎มาก          
ดังจะเห็นจากประโยะ “นั่งเย็บผ๎าโหลทําโอทีมาทุกวัน” และสิ่งที่สําะัญะือ ผู๎หญิงชนบทเหลํานี้ยังมี
ะวามฝ๓นและะวามหวัง 
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(2) ์วามใฝ่ฝัน 

     ผู๎หญิงชนบทต๎องการที่จะเข๎ามากรุงเทพฯ เพ่ือหางานที่มุํงหวังไว๎ การเข๎ามา
ทํางานเก็บเงินเพ่ืออยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง หาโอกาส ลูํทางในสร๎างฐานะที่ดีขึ้นให๎กับตัวเอง
และะรอบะรัว ยกตัวอยํางเชํน 

เพลง “ถนนะ๎นฝ๓น” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2550) 

“..เนิ่นนาน ที่เราเดินตามฝันจากบานมาไกล จากทุงนาเขียวภูเขาสูงขางทุงดอกไม                           
มาสูอยูกลางแสงไฟเมืองไมยอมหลับ สัญญาไมไดดีขึ้นมาจะไมยอมกลับ                                         
งานหนักเพียงไหนบอกหัวใจใหยืนตั้งรับ แมความจริงเฝูาแตนับคําวาผิดหวัง” 

จะเห็นได๎วํา การเข๎ามาขายแรงงานของผู๎หญิงชนบทนั้นยังแสดงถึงะวามมุํงมั่นตั้งใจ 
รวมถึงะวามอดทนตํอะวามยากลําบากที่ต๎องพบเจอในสังะมเมือง การตํอสู๎เพ่ือที่จะมีะุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นกวําเดิม ดังจะเห็นได๎จากประโยะที่วํา “สัญญาไมํได๎ดีขึ้นมาจะไมํยอมกลับ งานหนักเพียงไหนบอก
หัวใจให๎ยืนตั้งรับ” และบางเพลงยังสื่อะวามหมายอีกวํา ผู๎หญิงชนบทมีะวามใฝ่ฝ๓นที่จะมีธุรกิจเป็น
ของตัวเอง จึงต๎องเดินทางเข๎ามาหางานทําในกรุงเทพฯ เพ่ือทํางานเก็บเงินให๎เพียงพอที่จะมีทุนทรัพย๑
ไปทําธุรกิจของตัวเอง ดังจะเห็นได๎จากตัวอยําง 

เพลง “ดอกนีออนบานะ่ํา” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2551) 

“...ชลดาบานอยูโคราชความจนพาพัดเขามาอยูในโรงงาน                                                
นั่งเย็บผาโหลทําโอทีมาทุกวัน เก็บสิบเป็นรอยเพียรสรางเป็นทางฝัน                                            
อยากมีรานอาหารขายของกินบานเอง” 

สังเกตจากเนื้อเพลงพบวํา ะวามฝ๓นของกลุํมผู๎หญิงชนบทนั้นมีอยูํ 2 แบบ ะือ 1) การ
เข๎ามาทํางานในสังะมเมืองนั้นต๎องมีะุณภาพชีวิตหรือทุนเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกวําเดิม 2) ถ๎าอยูํในสังะม
เมืองแล๎วะุณภาพชีวิตยังไมํดีข้ึนก็ขอกลับไปอยูํที่ชนบทแบบเดิม 

(3) เพื่อการศึกษาเล่าเรียน  

    สาเหตุในการย๎ายถิ่นของผู๎หญิงชนบทอีกหนึ่งประการก็ะือ การเข๎ามาเรียน
หนังสือเพ่ือที่จะมีจุดหมายตํอไป ะือ การมีงานทําที่ดีและการสร๎างฐานะให๎ดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได๎วํา
หลังจากท่ีผู๎หญิงชนบทเรียนจบแล๎วนั้นก็จะเข๎าสูํระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ นั่นเอง  ดังจะ
เห็นจากตัวอยําง 
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เพลง  “สัญญาหน๎าะอม” ะําร๎องโดย ชัย มหาชน (2549) 

“…คนทางบานสงเรียน ก็ม่ันพากเพียรมาจนไดงาน                                                    
พูดคําไดคะทั้งวัน ทําตามคําสั่งไดปานหุนยนตแ                                                            
เก็บไมทันกินหนี้สินมีใหจายประจํา โอยมันเวรกรรม แรงใจทยอยถอยรน                                    
ยังตองกระเบียดกระเสียรเจียดใหนองเรียนอีกตั้งหลายคน                                                       
ถึงหนักเทาใดก็ทน นั่งบนไปก็ใจเหนื่อยฟรี” 

ประเด็นเรื่องการศึกษาสําหรับผู๎หญิงชนบทนั้นถือเป็นเรื่องสําะัญ เพราะเป็นการเข๎ามา
ในสังะมเมืองเพ่ือเพ่ิมทุนะวามรู๎ให๎กับตัวเอง เพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นทุนเศรษฐกิจ ซึ่งถือได๎วําเป็น
เะรื่องมือที่จะทําให๎ผู๎หญิงชนบทสามารถเลือกงานทําที่ดีและสร๎างฐานะให๎ดีขึ้นได๎นั่นเอง 

4.9.5.2 ที่พักอาศัย 

 จากการศึกษาเรื่องที่พักอาศัยของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน         
ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทนั้นไมํมีบ๎านเป็นของตัวเอง ไมํมีป๓จจัยการผลิตเป็นของตนเอง ซึ่งสํวนใหญํ
จะเชําอยูํในห๎องเชําเล็ก ๆ และยังมีการนําเสนออีกวํา ห๎องเชํานั้นก็อยูํลึกถึงท๎ายซอย แสดงให๎เห็นถึง
ราะาห๎องเชําที่มีราะาถูก มีะวามลําบาก ยกตัวอยํางเชํน 

เพลง “สาวท๎ายซอย” ะําร๎องโดย วสุ ห๎าวหาญ (2552) 

“…จากบานนาเขามาหางานในเมืองหลวง เสี่ยงตามดวงจะหนักแคไหนก็ยังไมถอย                      
คาแรงถูกแคลูกจางเขาหองเชาก็อยูลึกจนทายซอย                                                           
เลิกงานบางวันไฟดับฝนปรอย ยิ่งเหงานาดู” 

สังเกตได๎วํา เรื่องที่พักอาศัยในเพลงสาวท๎ายซอยนั้น มีการใช๎สัญญะที่บํงบอกถึงสถานะ
ทางเศรษฐกิจที่ต่ําของผู๎หญิงชนบท ดังจะเห็นได๎จากประโยะที่วํา “ห๎องเชําก็อยูํลึกจนท๎ายซอย” 

4.9.5.3 อาหารการกิน 

 จากการศึกษาเรื่องอาหารการกินของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน 
ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทกินอาหารริมข๎างทาง สื่อให๎เห็นถึงการกินอาหารที่มีราะาถูก ยกตัวอยําง
เชํน 
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เพลง “หนาวแสงนีออน” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2549) 

“…อยูหองเชากินขาวริมทางทํางานรับจางไดตังคแนิดหนอย                                      
คือความจริงที่ทาใหถอย แตใจดวงนอยไมยอมไหวหวั่น                                                      
ความฝันและคําสัญญากอนหักใจลาบานเราวันนั้น                                               
ความหมายไมเคยแปรผัน ยังเชื่อสักวันฟูาคงเขาขาง” 

และเพลงยังสื่อให๎เห็นอีกวํา ผู๎หญิงชนบทเป็นะนที่ไมํลืมตัว ยังะงกินอาหารและใช๎วิถี
การกินอาหารแบบเดิม เชํน ยังะงจกปลาร๎าส๎มตํา ซึ่งถือเป็นอาหารหลักที่มีราะาถูกเหมาะสมกับ
รายได๎นั่นเองยกตัวอยํางเชํน 

เพลง “ปลาร๎า Shala la” ะําร๎อง/ทํานองโดย ตุ๐ย ด๏ะดาด (2558) 

“…จกปลารา Shala la Shala la เอามาเดอมา มากินขาวดวยกัน                                       
จกปลารา Shala la Shala la ดีใจเดอจะ ไดเจอคนบานเดียวกัน                                                       
ไดกลิ่นปลาราแลวมันคิดถึงบาน ไดมีแรงสูชีวิตทุกวัน                                     
ยอนปลาราบานฉันที่เคยจ้ําเปฺะเปฺะ                                                                                                       
…ถาคนหิวขาวไดกินขาวก็หาย แตยังเหงาใจเพราะกินคนเดียวนะสิ                                           
มาอยูในเมืองที่มันเปลืองกะตังคแ จะกินแตในหางก็จนตายพอดี                                              
ตองหาถูกปาก ถูกกระเปากระปี้ ทั้งแคลเซียมวิตามินก็มีกินแลวแข็งแรงดี                         
มันก็ตองมีปลารา                                                                                             
…ถากินสมตําใสปลาราหลายหลาย ไมเคยอายใครก็ของมันแซบนี่คะ                                         
พอไดอ่ิมกายแลวก็อยากอ่ิมใจ อยากใหคนไกลคิดถึงกันบางนะคะ                             
โทรหาบอยบอยหนอยนะจ฿ะแฟนจเา ใหรักเรานั้นคงเสนคงวา                                   
ชวยสงรักลอยมา คือกลิ่นปลารายังหอม                                                                        
…ไมเคยลืมตัวลืมน้ําลืมตอนลืมคนลืมคอนบานนาวาที่ตัวฉันเติบไดใหญมา                     
ก็ยอนวา ยอนวาที่เคยจ้ําเปฺะเปฺะ ที่เคยจ้ําเปฺะเปฺะ” 

จากเพลงข๎างต๎นเห็นได๎อีกวํา ผู๎หญิงชนบทยังไมํลืมตัวตน และยังะงรักษาอัตลักษณ๑
ะวามเป็นท๎องถิ่นไว๎ ปลาร๎า ส๎มตํา ยังเป็นสิ่งที่ทําให๎ผู๎หญิงชนบทะิดถึงบ๎าน ะิดถึงะวามเป็นชนบท
หรือท๎องถิ่นนั้นไว๎ และสิ่งนี้เองยังเป็นสิ่งที่ทําให๎เธอมีะวามหวังมีกําลังใจที่จะตํอสู๎กับอุปสรระในสังะม
เมืองอีกด๎วย 
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4.9.5.4 ปัญหาที่ต้องเผชิญ 

 จากการศึกษาถึงป๓ญหาที่ผู๎หญิงชนบทต๎องเผชิญในการใช๎ชีวิตในกรุงเทพฯ 
พบวํา ผู๎หญิงชนบทต๎องเผชิญป๓ญหาอยูํหลายประการ กลําวะือ 1.ทํางานหนักและได๎ะําแรงถูก 2.
ป๓ญหาเรื่องภาระหนี้สิน 3.ป๓ญหาสังะม 

(1) ท างานหนักแลวได้์่าแรงถูก  

         ผู๎หญิงชนบทต๎องทํางานอยํางหนัก ถูกขูดรีดจากนายทุนเพ่ือแขํงขันกับเวลาใน
แตํละวัน รวมถึงได๎ะําแรงในราะาถูก ยกตัวอยํางเชํน 

เพลง “รักนอกเะรื่องแบบ” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2550) 

“…ฮัลโหล อุ฿ย ยังอยูในชุดทํางานอยูเลยเดี๋ยวเจานายวา                                                   
เลิกงานแลวเดี๋ยวจะตื๊ดไปบอก โอเคนะ                                                                          
…ใสชุดปั๊บก็รับหนาที่พนักงาน วันทั้งวันวุนงานเสียจนหัวยุง                                                    
นี่แหละหนาชีวิตใตเงาตึกสูง ถูกงานหนักจูงแขงกับเวลาทั้งวัน” 

เพลง “สาวท๎ายซอย” ะําร๎องโดย วสุ ห๎าวหาญ (2552) 

“…คาแรงถูกแคลูกจางเขา หองเชาก็อยูลึกจนทายซอย                                                  
เลิกงานบางวัน ไฟดับฝนปรอยยิ่งเหงานาดู                                                                        
ตื่นแตเชาหอยโหนรถเมลแไปเขางาน อยูวันตอวันวิ่งคอยรับใชใครไมรู                                          
เหนื่อยเทาใดไมเคยนั่งบน เกิดเป็นคนเมื่อยังจนก็ตองสู                                            
เหมือนเป็นเวรกรรม ที่ซ้ําเราอยูทุกลมหายใจ”  

จะเห็นได๎วํา ในระบบทุนนิยมของสังะมเมืองผู๎หญิงชนบทมีสถานะเป็นเพียงลูกจ๎างต๎อง
ทํางานหนักเพ่ือแลกกับเงินะําจ๎างที่มีราะาถูก ต๎องทํางานให๎นายจ๎างโดยที่ไมํสามารถตอบโต๎ได๎และ
ด๎วยะวามยากจนจึงเป็นเหตุผลให๎ผู๎หญิงชนบทต๎องยอมทนทํางานหนักตํอไป 

(9) ปัญหาเรื่องภารวหนี้สิน  

     นอกจากผู๎หญิงชนบทจะมีรายได๎น๎อยแล๎ว ยังมีเรื่องภาระหนี้สินที่ต๎องใช๎จําย
ในแตํละเดือน บางเพลงกลําววํา เก็บเงินไมํทันกิน รายรับและรายจํายในแตํละเดือนนั้นไมํสมดุลกัน 
แสดงให๎เห็นถึงะวามขัดสนที่ผู๎หญิงต๎องพบเจอในแตํละเดือน ยกตัวอยํางเชํน 
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เพลง “สัญญาหน๎าะอม” ะําร๎องโดย ชัย มหาชน (2549) 

“..เก็บไมทันกินหนี้สินมีใหจายประจํา โอยมันเวรกรรมแรงใจทยอยถอยรน                                 
ยังตองกระเบียดกระเสียร เจียดใหนองเรียนอีกตั้งหลายคน                                                       
ถึงหนักเทาใดก็ทน นั่งบนไปก็ใจเหนื่อยฟรี” 

ป๓ญหาเรื่องภาระหนี้สิน ถือเป็นอีกหนึ่งป๓ญหาที่ต๎องรับผิดชอบ แตํสิ่งหนึ่งที่พบ ะือ 
ผู๎หญิงชนบทนั้นมีะวามอดทน ะวามขยัน รวมถึงะวามประหยัด และมีะวามหวังที่จะมีะุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

(3) ปัญหาสัง์ม  

                           ในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา ยังแสดงให๎เห็นอีกวําหนึ่งป๓ญหาที่ผู๎หญิง
ชนบทต๎องเจอ ะือ เรื่องะวามไมํจริงใจของผู๎ะน การไมํมีน้ําใจของผู๎ะนในกรุงเทพฯ และยังมีบางเพลง
นําเอาเรื่องะุณะําจิตใจมาเปรียบเทียบกับเรื่องของเศรษฐกิจ กลําวะือ น้ําใจของะนในกรุงเทพฯถูก
เปลี่ยนเป็นแะํเพียงเศษเงิน แสดงให๎เห็นถึงการตํอสู๎  และการเอาตัวรอดของผู๎ะนในสังะมกรุงเทพฯ  
ทําให๎ผู๎หญิงชนบทไมํมีะวามสุขใจเหมือนกับบ๎านเกิดที่จากมา ยกตัวอยํางเชํน 

เพลง “อยากฝ๓นดีที่บ๎านเรา” ะําร๎อง/ทํานองโดย  วสุ ห๎าวหาญ (2551) 

“…ที่นี้ไมมีดอกไมที่ใจเคยคุนกลิ่นฝัน มีเพียงละอองหมอกควันจากโรงงานลอยขางทาง                              
ที่นี้ไมมีความรักที่จริงใจไมจืดจาง มีเพียงตึกรามอางวางกับคนหัวใจปุวยไข” 

เพลง “สาวท๎ายซอย” ะําร๎องโดย วสุ ห๎าวหาญ (2552) 

“…ยังคิดถึงบานที่จําจากมาทุกคํ่าเชา เมืองนี้มันเหงาน้ําใจถูกขายเป็นเศษเงิน                               
ใหสัญญาวาคงไมนานจะหอบความฝันทวนทางที่เคยเดิน                                               
ไปหนุนตักที่คิดถึงเหลือเกินในยามหางไกล” 

จะสังเกตวํา เพลงลูกทํุงของตั๊กแตน ชลดา นั้นจะนําเสนอภาพลบของสังะมเมืองที่เป็นะูํ
ตรงข๎ามกับผู๎ะนในสังะมชนบท ที่มักจะกลําวถึงะวามอบอํุน ะวามมีน้ําใจของผู๎ะน และสายสัมพันธ๑ที่
แนบแนํน 
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4.9.5.5 ์วามสัมพันธ์กับมาตุภูมิ  

จากการศึกษาเรื่องะวามสัมพันธ๑ของผู๎หญิงชนบทกับมาตุภูมิ หรือบ๎านเกิดที่
จากมานั้นในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา สื่อะวามหมายวํา ผู๎หญิงชนบทยังะงเป็นหํวงบ๎านเกิด 
ไมํได๎ทิ้งถ่ินฐาน ยังะงะิดถึงะรอบะรัวที่จากมา ยกตัวอยํางเชํน 

เพลง  “อยากฝ๓นดีที่บ๎านเรา” ะําร๎อง/ทํานองโดย  วสุ ห๎าวหาญ (2551) 

“..กรุนไกลไอดินบานเรายังหอม ถึงไดดมดอมแคเพียงภาพจําในใจ                            
มองตะวันลาใจก็ลับหาย โบยบินไปซุกไออุนบานที่จากมา                                                      
ค่ํานี้บานเราเรไรคงร่ํารอง ลมหนาวคงลองแสงเดือนคงสองลอดฟูา                                      
เหนื่อยจากเมืองนี้อยากกลับไปหา แตมีภาระบังคับใหสูเพียงลําพัง” 

ผู๎หญิงชนบทยังมีสายสัมพันธ๑ที่แนบแนํนกับะรอบะรัว และะรอบะรัวยังเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจเป็นกําลังใจให๎สู๎ตํอไปในสังะมเมือง ซึ่งการเข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯของผู๎หญิงชนบทนั้น
ไมํได๎ทําเพ่ืออนาะตของตัวเธอเพียงอยํางเดียว แตํยังทําเพ่ือสํงรายได๎ไปเลี้ยงดูปากท๎องของะนใน
ะรอบะรัวให๎มีะุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เชํน สํงน๎องให๎เรียนหนังสือ สํงรายได๎ให๎ะรอบะรัว ยกตัวอยํางเชํน  

เพลง “สัญญาหน๎าะอม” ะําร๎องโดย ชัย มหาชน (2549) 

“…เก็บไมทันกินหนี้สินมีใหจายประจํา โอยมันเวรกรรมแรงใจทยอยถอยรน                                                 
ยังตองกระเบียดกระเสียร เจียดใหนองเรียนอีกตั้งหลายคน                                                 
ถึงหนักเทาใดก็ทน นั่งบนไปก็ใจเหนื่อยฟรี” 

เพลง “สาวท๎ายซอย” ะําร๎องโดย วสุ ห๎าวหาญ (2552) 

“…ชีวิตลูกจางทายซอยโชคดีไมคอยหันมอง สูไปเพ่ือปากทองใหคนหลายคนไดอยูสบาย 
เป็นดอกไมทายซอยสายตาความรักไมเคยสนใจ ก็ทําแตงานเลยไมมีใครใหกุมมือไว         
พอไดอุนใจยามกาวเดิน” 

จะเห็นได๎วํา ผู๎หญิงชนบทมีหน๎าที่รับผิดชอบดูและนในะรอบะรัว ทําหน๎าที่เสมือนเป็น
หัวหน๎าะรอบะรัวที่จําเป็นต๎องจากบ๎านเพ่ือมาหางานทํา เข๎ามาในกรุงเทพฯ พร๎อมกับแบกะวามหวัง
ของะนในะรอบะรัวมาด๎วย เพียงเพ่ือมุํงหวังให๎ทุกะนในบ๎านมีชีวิตะวามเป็นอยูํที่ดีข้ึน 
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4.9.5.6 อ านาจแลวการต่อรอง 

จากการศึกษาเรื่องอํานาจและการตํอรองของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับ
ร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดานั้น พบวํา ผู๎หญิงชนบทไมํมีอํานาจการตํอรองในการทํางาน ต๎องทํางานตาม
ะําสั่งเจ๎านาย ทํางานโดยห๎ามมีการโต๎แย๎ง เปรียบเสมือนหุํนยนต๑ที่ะอยรับะําสั่ง เพียงอยํางเดียว หรือ
แม๎กระทั่งการะุยโทรศัพท๑ในที่ทํางานนั้นก็ต๎องแอบะุย สิทธิสํวนบุะะลนั้นหายไปในเวลางาน 
ยกตัวอยํางเชํน 

เพลง “สัญญาหน๎าะอม” ะําร๎องโดย ชัย มหาชน (2549) 

“…จากบานนอกมาทํางานอยูหนาเครื่องคอม ยิ้มแบบออมออมใสชุดฟอรแมสาวมั่น                        
คนทางบานสงเรียนก็ม่ันพากเพียรมาจนไดงาน พูดคําไดคะทั้งวันทําตามคําสั่งไดปาน
หุนยนตแ เก็บไมทันกินหนี้สินมีใหจายประจํา โอยมันเวรกรรมแรงใจทยอยถอยรน                                                 
ยังตองกระเบียดกระเสียร เจียดใหนองเรียนอีกตั้งหลายคน                                                 
ถึงหนักเทาใดก็ทน นั่งบนไปก็ใจเหนื่อยฟรี” 

เพลง “รักนอกเะรื่องแบบ” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2550) 

“...คิดถึงเธอคนเคยโทรมาติ๊งหนอง คนที่กองหัวใจใหเลยไมอ้ัน                                                   
อยูในเครื่องแบบเจานายหามแอบคุยกัน นัดที่เราฝันตองรอเลิกงานจึงมีสิทธิ์ทํา                          
...วางยังจ฿ะ วางยังจ฿ะ นะนะโทรกลับมาหนอย โทรไดไมบอยแตก็แอบตู฿ดประจํา                  
สงความคิดถึงจากขางขางหองน้ํา อยาเพ่ิงใจดํากดเบอรแโทรทิ้งไป                                       
...เปลี่ยนชุดปั๊บจะรีบไปตามนัดเธอ ที่เคยนัดเจอรานจิ้มจุมก็ได                                                  
ทํางานกอนนะเกรงสายตาเจานาย เลิกงานเมื่อไรจะกดเบอรแไปติ๊งหนอง                                    
...คิดถึงเธอคนเคยโทรมาติ๊งหนอง คนที่กองหัวใจใหเลยไมอ้ัน                                                         
อยูในเครื่องแบบเจานายหามแอบคุยกัน นัดที่เราฝันตองรอเลิกงานจึงมีสิทธิ์ทํา” 

จากตัวอยํางเพลงในข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา ถึงแม๎อํานาจการตํอรองของผู๎หญิงชนบทใน
สังะมเมืองจะมีน๎อย แตํสิ่งที่เป็นะุณะํา (value) หรือแรงผลักดันที่เป็นกลยุทธ๑ในการเอาตัวรอด 
(Survive) ของผู๎หญิงกลุํมนี้ ะือ ะวามขยัน ะวามอดทน หนักเอาเบาสู๎ ะวามประหยัด มัธยัสถ๑ นั่นเอง
นอกจากนีบ้างเพลงยังสื่อะวามหมายให๎เห็นอีกวํา ในชํวงเวลาทํางานของผู๎หญิงชนบทในกรุงเทพฯนั้น 
ต๎องอยูํภายใต๎การะวบะุมของเจ๎านาย ทําตามะําสั่งเจ๎านาย มีการใช๎สัญลักษณ๑เปรียบเทียบวํา 
ชํวงเวลาทํางานนั้น แม๎กระทั่งลมหายใจก็ยังไมํสามารถมีเป็นของตัวเอง แสดงให๎เห็นถึงะวามไมํเป็น
ตัวของตัวเอง มีหน๎าที่ก๎มหน๎ารับะําสั่งเพียงอยํางเดียว ยกตัวอยํางเชํน 
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เพลง “ถนนะ๎นฝ๓น” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2550) 

“…ยืนบนถนนคนสูเพ่ือฝันลําพัง ควางดังเศษฟางที่ถูกลมพัดมาไกล                                       
จากเชาจรดเย็นตองเป็นคนมีเจานาย เลิกงานคอยมีลมหายใจเป็นของตัวเอง                                       
…เหงาจังกลับหองมามีเพ่ือนก็เพียงเสียงเพลง วันที่ปัญหาหอบภาระเขามาขมเหง                                  
ไดแตบอกใจตัวเองไมใหหยุดฝัน” 

จะเห็นได๎วํา เวลางาน (Work Time) ของผู๎หญิงชนบทในระบบทุนนิยมนั้น เป็นเวลาที ่         
ชนชั้นลําง เอาเวลา รวมถึงแรงกายของตนเองไปขายให๎กับนายทุนในระบบทุนนิยม ซึ่งผู๎หญิงชนบทก็
ถูกขูดรีดผํานเวลางานแบบนี้เชํนเดียวกัน แตํถึงแม๎วําจะเจอป๓ญหาหรือถูกนายจ๎างขํมเหงเอาเปรียบ
อยํางไร สิ่งหนึ่งทีเ่ป็นะุณะําสําะัญของผู๎หญิงชนบท ะือ ะวามฝ๓น/ะวามหวัง ที่เป็นแรงผลักดันให๎เธอสู๎
ตํอไป ดังจะเห็นได๎จากประโยะที่วํา “วันที่ป๓ญหาหอบภาระเข๎ามาขํมเหง ได๎แตํบอกใจตัวเองไมํให๎
หยุดฝ๓น” 
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ตารางที่ 4.5 

 

การสรางความเป็นจริงทางสังคมเกี่ยวกับผูหญิงชนบทกับสังคมเมืองในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย
ตั๊กแตน ชลดา 

หลักเกณฑ์ในการ
วิเ์ราวห์ 

ภาพผู้หญิงชนบทที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย                     
ตั๊กแตน ชลดา 

สาเหตุในการย้ายถิ่น สาเหตุหลักในการย๎ายถิ่นฐานของผู๎หญิงชนบท ะือ 1.ะวามยากจน                      
2.ะวามใฝ่ฝ๓น 3 .เพ่ือการศึกษาเลําเรียน 

ที่พักอาศัย ผู๎หญิงชนบทนั้นไมํมีบ๎านเป็นของตัวเอง สํวนใหญํจะเชําอยูํในห๎องเชํา
เล็ก ๆ และยังมีการนําเสนออีกวํา ห๎องเชํานั้นก็อยูํลึกถึงท๎ายซอย 
แสดงให๎เห็นถึงราะาห๎องเชําที่มีราะาถูก 

อาหารการกิน ผู๎หญิงชนบทกินอาหารริมข๎างทาง ยังะงกินปลาร๎า ส๎มตํา สื่อให๎เห็นถึง
อาหารที่มีราะาถูก สอดะล๎องกับรายได๎ที่น๎อย และผู๎หญิงชนบทยังไมํ
ลืมตัวตน ยังะงรักษาอัตลักษณ๑ะวามเป็นท๎องถิ่นไว๎ 

ปัญหาที่ต้องเผชิญ ผู๎หญิงชนบทต๎องเผชิญป๓ญหาอยูํหลายประการ กลําวะือ 1.ทํางาน
หนักและได๎ะําแรงถูก 2. ป๓ญหาเรื่องภาระหนี้สิน 3. ป๓ญหาสังะม 

์วามสัมพันธ์กับมาตุภูมิ ผู๎หญิงชนบทยังะงเป็นหํวงบ๎านเกิด ไมํได๎ทิ้งถิ่นฐาน ยังมีสายสัมพันธ๑ที่
แนบแนํนกับะรอบะรัว และะรอบะรัวยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็น
กําลังใจ นอกจากนี้หญิงชนบทมีหน๎าต๎องรับผิดชอบะนเลี้ยงดูะนใน
ะรอบะรัว เสมือนเป็นหัวหน๎าะรอบะรัว 

อ านาจแลวต่อรอง ผู๎หญิงชนบทไมํมีอํานาจการตํอรองในการทํางาน ต๎องทํางานตามะําสั่ง
เจ๎านาย ถูกขูดรีดแรงกายผํานเวลางาน แตํสิ่งหนึ่งที่เป็นะุณะําสําะัญ
ของผู๎หญิงชนบท ะือ ะวามฝ๓น/ะวามหวัง ที่เป็นแรงผลักดันให๎เธอสู๎
ตํอไป 
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4.9.6 การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์มเกี่ยวกับผู้หญิงชนบทกับ์วามรัก 

 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาการสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับะวามรักใน
เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ะือ ะวามรักระหวํางชายหญิง ซึ่งจากการศึกษามีข๎อะ๎นพบ
เกี่ยวกบัะวามรักระหวํางชายหญิงมากมาย สามารถสรุปได๎ดังนี้ 

4.9.6.1 มี์วามสุขกับ์วามโสด  

จากการศึกษาเพลงของตั๊กแตน ชลดา มีเนื้อหาที่นําเสนอะวามหมายของ
ผู๎หญิงที่รักตนเอง กลําวะือ การเลือกใช๎ชีวิตโสด การมีอิสระในการทําสิ่งตํางๆ ตามะวามต๎องการของ
ตนเอง การเลือกสร๎างะวามสุขด๎วยตัวเอง ยกตัวอยํางเชํน 

เพลง “สงวนสิทธิ์เฉพาะะนโสด"  ะําร๎อง/ทํานอง/เรียบเรียงโดย จุมพล ทองตัน (2551) 

“…สงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสด ไดทําอะไรตามสไตลแของเรา                                                              
ไมตองหวงวาจะโดนใครเมาทแ แคเอาใจเราใหสนุกก็พอ                                                             
สงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสด ก็รักยังมีประโยชนแอีกมากเนาะ ไดรักเพ่ือน รักแม รักพอ                              
ก็เพียงพอแลวหัวใจ มันสุขสบายอยูแลว                                                                               
…พอเลิกจากงานไดเดินเที่ยวชอปปิ้งสนุกจริงจริงไมตองซื้อเผื่อใคร                                                  
นึกอยากดูหนังเกาหลี ฝรั่ง จีน ไทยไมเคยมีใครมาขัดใจเลยเรา                                                                              
แคอยากกลับบานไปดูแฟนทีวีเคเบิลมากมีอีก 3 5 7 9                                                                           
อยากเปลี่ยนชองไหนก็กดไดกดเอาดีจริงจริงเลยเรา ไมมีใครแยงรีโมท                                              
…อยูหองคนเดียวนั้นเพลิดเพลินทั้งวันเลนเกมสแมันมันแลวนั่งแชตออนไลนแ                                       
ซื้อแผนมารองคาราโอเกะก็ไดเสียงแหบยังไงก็ไมมีใครแซวเรา                                                    
ออกไปทํางานก็ทําไดเต็มที่ กะไหนก็ดีทําโอทีก็เอากลับดึกแคไหนจะตื่นสายตื่นเชา                              
โลกนี้เป็นของเราดีไหมเลาคนโสด เป็นโสดนะดีแลว เป็นโสดก็ดีแลว” 

ผู๎หญิงชนบทเริ่มมองโลกเกี่ยวกับสถานภาพะวามโสดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลําวะือ 
เลือกที่จะใช๎ชีวิตโสดอยํางมีะวามสุขด๎วยตนเอง โดยที่ไมํต๎องพ่ึงพาะวามสุขจากะนอื่น และมองวําชีวิต
ยังมีะวามรักอีกหลายรูปแบบทั้ง การรักเพ่ือน รักะรอบะรัว ก็สามารถทําให๎เธอมีะวามสุขได๎เชํนกัน 
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4.9.6.2 แอบรัก  

จากการศึกษาพบวํา ผู๎หญิงชนบทมีการสงวนทําทีในะวามรัก โดยเพลงจํานวน
มากมีเนื้อหาที่ผู๎หญิงเป็นฝ่ายตั้งรับ กลําวะือ แอบรักชายหนุํมที่มีแฟนอยูํแล๎ว เป็นภาพผู๎หญิงที่แอบ
รักฝ่ายเดียว และในเพลงยังสื่ออีกวํา ผู๎ชายที่แอบรักนั้น ะือ เพ่ือนรํวมงาน ถึงแม๎วําต๎องเสียใจที่ต๎อง
แอบรัก แตํก็ไมํมีเจตนาจะแยํงชิงมา ยกตัวอยํางเชํน    

เพลง “โทษฐานของการมาสาย” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2551) 

“...เมื่อเธอแครแเขาใหเห็น หัวใจฉันก็ลมปุวยเจ็บนี้ไมมีตัวชวย ก็เราไมอาจรักกัน                                    
การเป็นแฟนคือเธอกับเขา การแอบรักเป็นเรื่องของฉัน                                               
ไดใกลแคตอนรวมงาน ไมเคยไดเดินรวมทาง                                                                                                
..พรหมลิขิตขีดทางใหฉัน แวะพักท่ีอ่ืนเสียกอนกวาจะพาหัวใจแรมรอน                        
มาพบเธอก็สายทุกอยาง ถึงจะทําดีแคไหนก็ไมอาจขามเสนกีดขวาง                                 
แกลงเป็นเพ่ือนกลบเกลื่อนทุกครั้ง เมื่อสายตาคนนินทาเอา                                                         
…โทษฐานของการมาสายไมใชยืนหนาเสาธง แตถูกทําใหเจ็บตรงตรง                            
เมื่อเห็นเธอโอบกอดกับเขา ไดแตตัดพอในใจคนขางกายเธอควรเป็นเรา                                        
มันคือถอยคําเหงาเหงาจากหัวใจที่มาไมทัน" 

เพลง “ข๎างกองไฟะืนนั้น” ะําร๎อง/ทํานองโดย สลา ะุณวุฒิ (2549) 

“…เมื่อกลับถึงที่ทํางานจะคิดถึงกันหรือเปลา คําถามเหงาเหงา                                   
จากสาวเกือบสวยคนหนึ่ง พอจะจําไดไหมนั่งลอมกองไฟเคียงกันริมบึง                                                 
ใครทําใหใครคิดถึงในคายสัมมนาคืนนั้น หนาที่ตางกันชัดเจนเขาเวรก็คนละกะ            
ทํางานอยูรวมชายคาแตไมคอยไดเห็นหนากัน หยุดปีละหนนายจางรวมพลใหคนทํางาน 
พาออกคายตางใหรางวัลจึงรูจักกันอยางเป็นทางใจ ลาลาลาลาลา ลาลาลาลาลา                                                                                           
…หนึ่งคืนในคายนั่งลอมกองไฟหนาเต็นตแ เธอทําเหมือนวาฉันเป็นบุคคลสําคัญมากมาย
มือเกากีตารแสายตาจองมาจนอาย ลุกมานั่งใกลใกลรองเพลงกลอมใหใจฟัง                                              
…เมื่อกลับถึงท่ีทํางานยังคิดถึงกันหรือเปลา คุยกับความเหงาทําไมหนอเธอจึงเงียบจัง              
หรือวาคนเกือบสวยตองเกือบใชของใครอีกครั้ง คิดแลวกลุมใจจัง                             
ตองมานั่งใจเหงาเฝูางาน ลาลาลาลาลา ลาลาลาลาลา” 
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สังเกตได๎วํา สายสัมพันธ๑เรื่องะวามรักของผู๎หญิงชนบทนั้นเปราะบาง อยูํในสภาวะ
แปลกแยกระหวํางตัวผู๎หญิงชนบทและเพ่ือนรํวมงาน จนเกิดการตกหลุมรักผู๎ชายในที่ทํางานเดียวกัน 
อีกท้ังในเพลงของตั๊กแตน ชลดา ยังสื่อะวามหมายอีกวํา ถึงแม๎วําจะแอบรักผู๎ชายที่มีแฟนอยูํแล๎ว แตํ
ผู๎หญิงชนบทยังมีกรอบะวามะิดเรื่องของศีลธรรม ที่เป็นเะรื่องเตือนใจให๎มีสติ และไมํไปยุํงเกี่ยวกับ
ผู๎ชายที่มีแฟนอยูํแล๎ว เพราะถือวําเป็นการกระทําที่ไมํดี แสดงให๎เห็นวําผู๎หญิงยังะํานึงถึงจารีต
ประเพณีของไทย และเรื่องของบาปกรรม ยกตัวอยํางเชํน 

เพลง  “ใช๎ะวามรักอยํางเดียวไมํได๎” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2554)                                                        
“…แฟนเขาบอกตัวเองวาเธอแฟนเขา ไมใชของเราไปแยงเอาคงไมไหว                     
แคแอบรักอยูนี้ก็ละอายมากพอแลวใจ ขืนล้ําเสนเขาไปอาจเสียใจเสียรูความเหงา          
...ศีลธรรม ขีดเสนใตสีแดงศีลธรรม ใชเป็นขอหามไมใหทําผิดตอเขา                                              
ถึงอยากรักแคไหน ไดแตเก็บในหองใจสีเทา                                                    
นอกจากรอเธอเลิกกับเขาซึ่งคงเป็นไปไมไดอยูดี                                                                            
…ที่เขาหอมแกมของเธอก็เป็นของเขา อิจฉาหรือเปลาทําไมใจฉันเจ็บอยางนี้                                  
สิ่งที่เธอกับเขาทํากลายเป็นความช้ําของฉันทุกที ฉันอยูใกลเธอแคนี้                                    
ใชความรักทําอะไรไมได                                                                                                       
…พอแลวบอกตัวเองวาพอสักที ถือวาชาตินี้พรหมลิขิตไมยอมเป็นใจ    
ชีวิตและหัวใจเธอเป็นหนาที่เขาตองดูแลไป ถึงฉันมีเธอไมไดแตกลาตอบใจวาเป็นคนดี” 

และถึงแม๎วําผู๎หญิงชนบทจะรู๎อยูํแล๎ววําชายที่ตนแอบหลงรักอยูํนั้นจะมีแฟนแล๎ว ยังมี
เพลงอีกบางสํวนที่สื่อะวามหมายอีกวํา ผู๎หญิงก็ยังมีะวามสุขแบบหลอกตัวเองกับการได๎แอบรัก โดย
ไมํมีเจตนาไปแยํงชิงมา ยกตัวอยํางเชํน 

เพลง “ขอจองในใจ” ะําร๎อง/ทํานองโดย นิวัฒน๑ พานิชผล (2549) 

“…โอ฿ยใจนะใจ ไมรูทําไมตองรักคนมีเจาของ                                                                 
ทั้งท่ีใจนี้ไมคิดแยงเธอมาครอง ไมคิดเป็นตัวสํารองแตขอจองเธอไวในใจ                                                                                                                                         
…บางทีอยากถามอยากรูวาเธอเหนื่อยไหม แอบพาเธอไปเดินเลนในใจเสมอ                          
แมวาเรื่องจริงเป็นไดแคฝันละเมอ ฉันไดแตคิดถึงเธอเวลาที่จุดจุดจุด” 
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เพลง “รอเป็นะนถัดไป” ะําร๎อง/ทํานองโดย  ใต๎ตะวันอบอํุน (2550) 

“…อยากมีสิทธิ์หวงเมื่อเห็นเธอควงคนอ่ืน เจ็บช้ํากล้ํากลืนตองนอนสะอ้ืนเดียวดาย                                 
รักเธอขางเดียวแถมยังเป็นชูทางใจ รักเธอขางเดียวไมเห็นจะดีตรงไหน                                           
ตัดอกตัดใจ ไมคิดแยงแฟนใครหรอกหนา                                                                                       
...อยากบอกวารัก รักเธอสักหมื่นพันครั้ง สิ่งที่รับฟังมีเพียงทานเทวดา                                                          
ก็อยากจะขอใหรักเธออยูคูฟูา แตหากวันไหนรักเธอไมสมปรารถนา                                                   
บังเอิญเลิกรา ชวยมาจองตา ..ฉันที                                                                                       
…ก็อยากจะขอเป็นคนถัดไป ไมมากใชไหมฉันขอเธอเพียงเทานี้                                                
กวาจะลืมเธอคงใชเวลาหลายปี ถาฟูายินดีคงมีโอกาสแลกใจ                                                      
…ไมเคยจะคิดจะแชงใหใครเลิกกัน ประตูสวรรคแจงอยูในนั้นเรื่อยไป                              
จะไมรบกวนใหเธอตองวาวุนใจ จะขอเป็นยามเฝูาหนาประตูไดไหม                                              
รองไหวันใดใหฉันดูแลใจเธอ” 

จากตัวอยํางเพลงข๎างต๎นพบวํา ผู๎หญิงชนบทยังแสดงถึงการมีะวามหวังในการรอะอย
ชายะนนั้นเพ่ือจะเป็นะนถัดไป ถึงแม๎วําจะไมํมีเจตนาที่จะไปแยํงชิงมาแตํขอเฝ้ารออยูํใกล๎ ๆ เปรียบ
ตัวเองเสมือนยามที่รอะอยอยํางมีะวามหวัง ดังจะเห็นได๎จากประโยะที่วํา “จะขอเป็นยามเฝ้าหน๎า
ประตูได๎ไหมร๎องไห๎วันใดให๎ฉันดูแลใจเธอ”  

4.9.6.3 เป็นชู้โดยไม่รู้ตัว  

จากการศึกษาในเพลงลูกทุํงท่ีขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา  เนื้อหาเพลงสื่อ
ะวามหมายตํอผู๎หญิงที่มักตกเป็นผู๎ถูกกระทํา (Passive) กลําวะือ ผู๎หญิงที่ต๎องตกเป็นชู๎โดยที่ไมํรู๎ตัวมา
กํอนวําผู๎ชายะนนั้นมีแฟนอยูํแล๎ว ซึ่งในเนื้อเพลงสํวนใหญํนั้นจะกลําววําผู๎ชายมักจะเข๎ามาหลอกให๎ตน
หลงรัก แตํเมื่อรู๎ะวามจริงผู๎หญิงก็พร๎อมที่จะยุติะวามสัมพันธ๑นั้น ยกตัวอยํางเชํน  

เพลง “อยากเป็นะนรัก ไมํอยากเป็นชู๎” ะําร๎อง/ทํานองโดย พยัต ภูวิชัย (2552) 

“…แฟนของใครโทรมาฝากน้ําตาไวที่แกมของฉัน เขาโทรมารองรําพัน                                    
บอกวาคนของฉันนั้นมีเขาเป็นเจาของ เป็นแฟนของเธอใชไหมหรือเป็นใคร                          
ถึงโทรมาเรียกมารอง ถาหัวใจมีเจาของ บอกตรงตรงสักคําไดไหมไมตองหลอกกัน      
สิ่งที่ฉันนั้นทําพลาดไปสิ่งที่ใจรูไมเทาทัน บอกเขาใหทีวาฉันก็ยังเสียใจ   
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…อยากเป็นคนรักไมไดอยากเป็นชู ถาฉันรูฉันจะรักเธอไหม                                  
ความผิดของฉันคือไมรูและไมตั้งใจ ไมคิดโทษใครนอกจากใจฉันเองท่ีไมรักดี                                          
…ขอใหเราเลิกกันขอใหมันสิ้นสุดเพียงแคนี้ ชวยโทรบอกเขาใหที                            
 วาคนคนนี้อยากรักไมอยากเป็นชู” 

เพลง  “เจตนา..แตํวําไมํตั้งใจ” ะําร๎อง/ทํานองโดย ชนะ เสวิกุล (2553) 

“…ฉันเจตนารักเขาทุมเทหัวใจใหเขา ที่ทําใหใครปวดราวขอใหรูวาไมตั้งใจ                
อยากมีรักจริงเทานั้นฉันไมรูวาเขามีใคร ไมเคยสงสัยอะไรตั้งแตยอมยกใจใหเขา          
คนที่มีเพียงความฝันเคยชินกับวันอางวาง กลางคืนนอนกอดความหวัง                                        
เพ่ือนเดินขางก็คือความเหง เมื่อมีคนคอยหวงใยคอยใกลชิดเป็นเหมือนดั่งเงา            
สะเทือนหัวใจคนเหงา จนกาวเลยเสนความสัมพันธแ                                                            
…จดทะเบียนหัวใจซอนใครอ่ืนเขา ไดความรักมาเพียงสําเนาเทานั้น                       
สุขในฝันไดเพียงครึ่งคืน ก็ตื่นมาพบความทรมาน วาคนรักฉันจริงจริงเป็นแฟนของใคร   
ฉันคือคนที่มาชาที่หลงวาเป็นเจาของ เมื่อรูวาเป็นที่สองก็ไมขอยึดครองเอาไว             
ปลอยมือจากความผิดพลั้งเสนทางนี้ไมมีจุดหมาย สงคืนพ้ืนที่หัวใจ                                  
คืนใหเขาเจาของตัวจริง” 

สังเกตได๎วํา สายสัมพันธ๑เรื่องะวามรักของผู๎หญิงชนบทนั้นเปราะบาง และสิ่งที่ผู๎หญิง
ชนบทปรารถนา ะือ สายพันธ๑ที่จริงจัง ไมํต๎องการเพียงแะํะวามรักหรือสายสัมพันธ๑แบบปลอม ๆ 
ชั่วะราว และยังพบอีกวําในเพลงของตั๊กแตน ชลดา นั้น ผู๎หญิงต๎องตกเป็นชู๎กับเพ่ือนตัวเอง กลําวะือ 
แฟนของเพ่ือนสนิทเข๎ามาหลอกให๎หลงรัก และเพ่ิงมารู๎ะวามจริงจนในที่สุดเธอเลือกที่จะยุติ
ะวามสัมพันธ๑กับแฟนหนุํม เพ่ือรักษาะวามสัมพันธ๑ระหวํางเพ่ือนไว๎ โดยเลือกเป็นะนเดินถอยออกมา
เอง ยกตัวอยํางเชํน 

เพลง “เลือกะําวําเจ็บ เก็บไว๎ะนเดียว” ะําร๎อง/ทํานองโดย พยัต ภูวิชัย (2553) 

“…เพ่ิงจะรูคําวารักที่ไดยินไดฟังทุกวัน ไมไดมีแตฉันที่เป็นเจาของ                          
แคอีกคนที่โดนหลอกใชใหงมงายวาไดครอบครอง แคหนึ่งในตัวสํารองของคนหลายใจ 
เมื่อไดรูวาออมกอดเขามีคนเป็นเจาของเหมือนกัน เป็นเพื่อนรักของฉัน                        
ฉันควรทําอยางไร ตอบคําถามกับหยาดน้ําตาเพ่ือนกับแฟนฉันจะเลือกใคร                                              
ก็ไดยินเสียงใจกระซิบเบาเบาวาเพ่ือน เราก็เหมือนกับคนสองคนกําลังจมน้ํา                       
กลางทะเลหัวใจถาใครสักคนตองไป ฉันเอง”    
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เพลง “ฉันแะํเหงา เขาแะํปลอบ” ะําร๎อง/ทํานองโดย พยัต ภูวิชัย (2553) 

“…อาจเป็นเพราะวาน้ําตาหยดนั้น ที่เปียกแกมฉันมันทําใหเขาหวั่นไหว                                             
สองคนไมเคยตั้งใจ จะทําเรื่องรายก็กลายเป็นทํารายเธอ                                                       
ฉันเดินเขาไปในออมกอดเขา เพราะเจ็บเพราะเหงา ฉันทําใหเขาพลั้งเผลอ                                         
เขาเป็นที่รักของเธอ อยากขอโทษเธอที่ทําใหเธอเสียใจ                                                    
…จะเกลียดฉันจะโกรธฉันฉันรับมันได แตกับเขาอยากใหเธอยกโทษไดไหม                                 
ฉันเองผิดที่เหงา เขาก็แคปลอบใจ เป็นเพราะตัวฉันเองไมอาจโทษใคร                                         
เรื่องรายรายที่มันเป็นไปขอใหโทษฉัน                                                                          
...อะไรที่เกิดในออมกอดเขาไมใชสามเสา แคเจ็บแคเหงาเทานั้น                                                
อยาตัดรักเขาถึงแมเราไมเป็นเพ่ือนกัน อยาใหเขาเสียเธอเพราะฉันเป็นมือที่สาม                       
อยากประณามวาเลวยังไง ฉันรับไวเอง อยากประณามวาเลวยังไงขอรับไวเอง” 

สังเกตได๎วํา สายสัมพันธ๑ระหวํางเพ่ือนในเรื่องของะวามรัก ผู๎หญิงชนบทต๎องกลายมา
เป็นะูํแขํงกับเพื่อนของตัวเอง แตํผู๎หญิงชนบทก็ยังเลือกที่จะยอมเป็นฝ่ายเสียสละยอมถอยออกมาจาก
เรื่องรักสามเศร๎านั่นเอง ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นของการกระทําของผู๎ชายที่เข๎ามาหลอกนั้น พบวํา 
เกิดผลกระทบตํอการใช๎ชีวิตประจําวันผู๎หญิง ถูกสังะมท่ีทํางานไมํยอมรับ เชํน การถูกนินทาจากเพ่ือน
รํวมงาน การเป็นะนเลว กลายเป็นผู๎หญิงหน๎าด๎านในสายตาะนอื่น สะทอ๎นให๎เห็นวํา ผู๎หญิงชนบทต๎อง
ตกอยูํในสภาวะแปลกแยกที่มีตํอะนอ่ืนนั่นเอง ยกตัวอยํางเชํน 

เพลง “ะําพิพากษา” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2553) 

“…คงเป็นเวรกรรมที่ฉันเคยทําชาติที่ผานมา รักใครเลยไดน้ําตาตอบแทนมา                   
อีกครั้งจนได ลาสุดที่เจอไมรูวาเธอมีเจาของใจ มาเห็นความจริงเมื่อสาย                                 
ไดแตรองไหปลอบใจที่พลั้ง อยากใหเธอรูที่ฉันเป็นอยูมันเจ็บหนักหนา                              
มาทํางานถูกคนคุนหนาสงสายตามาตบทุกครั้ง กลายเป็นคนเลวตามเธอลงเหว                 
โดยไมระวัง กอนจะบอกวารักอีกครั้ง อยากใหเธอฟังเสียงใจครวญมา       
…โดนขอหาแยงแฟนชาวบานมันทรมานเกินทน ไมมีใครฟังเหตุผลจึงตองโดนคําพิพาก 
รับบทเป็นคนหนาดาน รับโทษทัณฑแอยูกับน้ําตา อยากตายขามไปชาติหนา                          
เผื่อโลกเมตตาใหรักสมหวัง”    
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เพลง “เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูํที่ฉัน” ะําร๎อง/ทํานองโดย พงษ๑ศักดิ์ ถนอมใจ (2556) 

“…ฉันไมใชคนเริ่มแตหนีความผิดไมพน ตองถูกผูคนเหยียดหยามนินทาวาหนาไมอาย   
 ก็ไมรูเธอมีเจาของ เป็นคนเลวโดยไมตั้งใจ กวาจะรูก็เป็นนางรายที่ไปแยงแฟนชาวบาน
รับกรรมที่ไมไดกอแบกคําวาบาปเอาไว อยูในฝันรายทั้งที่ลืมตาทุกคืนทุกวัน              
เธอมีที่หนึ่งอยูแลวแตยังดึงฉันไปเกี่ยวพัน โทษเธอคนเดียวเทานั้น                                    
เพราะวาความไมพอของเธอ                                                                                   
…เหตุเกิดที่เธอแตผลมันตกอยูที่ฉัน ตองอยูอยางทรมานกับการดูถูกตัวเองเสมอ         
เธอรูบางไหมวาอะไรบางที่ฉันตองเจอ เกลียดตัวเองเมื่อยามกอดเธอ                           
กอดคนที่มีเจาของ                                                                                 
...คิดวาเธอจะใชความรักท่ีเฝูาตามหา แตน้ําตาก็ย้ําความจริงใหใจหมนหมอง              
เธอรูสึกผิดบางไหมที่หลอกใหฉันเป็นตัวสํารอง เจตนาฆาโดยไตรตรอง                   
ฉันเหมือนตายทั้งเป็นเพราะเธอ” 

และในเนื้อหาเพลงยังสื่อวํา การกระทําของผู๎ชายที่เข๎ามาหลอกให๎ผู๎หญิงชนบทต๎องตก
เป็นชู๎นั้นเปรียบเหมือนเจตนาฆําให๎ตายทั้งเป็น เปรียบเป็นะําพิพากษาที่ เธอต๎องรับโทษทัณฑ๑ โดยที่
ตัวเธอเองไมํรู๎และไมํได๎ตั้งใจ  

4.2.6.4 ยอมเป็นชู ้

 จากการศึกษาในเพลงลูกทุํงท่ีขับร๎องโดย ตั๊กแตน พบวํา อีกหนึ่งะวามสัมพันธ๑
ะวามรักระหวํางชายหญิง ะือ การยอมเป็นเมียน๎อย หรือเป็นชู๎ สถานะภาพของผู๎หญิงไมํมีอํานาจการ
ตํอรอง เป็นผู๎ถูกกระทํา (Passive) มีการใช๎สัญลักษณ๑สื่อวําผู๎หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศ กลําวะือ 
ผู๎หญิงเป็นเหมือน เชํน ตุ๏กตา หรือของเลํนของผู๎ชาย ที่มีหน๎าที่แะํให๎ะวามสุข ให๎ะวามปรนเปรอกับ
ผู๎ชายเพียงเทํานั้น ยกตัวอยํางเชํน 

เพลง “แฟนเก็บ” ะําร๎อง/ทํานองโดย วสุ ห๎าวหาญ (2551) 

“…อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําท่ีเธอนั้นย้ําเตือนฉันอยูเสมอ                            
เธอบอกวางจากตัวจริงแลวเธอจะรีบมาเจอ รูไหมน้ําตาฉันเออเมื่อเธอหันหลังจากลา
ลามโซหัวใจฉันไวใชงานแตไมใหความสําคัญ ยกยองออกหนาออกตา                                                                               
เป็นตุ฿กตาคลายเหงาอยูหองเชาคอยเธอโทรมา เมื่อเธอนึกอยากมาหา                                 
ฉันจึงมีคาในฐานะแฟน”                                   
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เพลง “ะนเหงาที่เข๎าใจเธอ ะําร๎อง/ทํานองโดย สลา ะุณวุฒิ (2552) 

“…ก็ฉันเป็นแคอีกคนที่เธอของเกี่ยว แตเธอคือคนเดียวในหัวใจฉัน                         
 ความรักพาเรามาไกลความจริงบอกใจไมทัน เธอมีคนใชกอนฉันรูทันเมื่อสายทุกอยาง   
เก็บซอนตัวในความเหงาใตเงาความผิด แอบรวมทางตามสิทธิ์ผูมาทีหลัง                 
ยามยิ้มเธออยูกับเขา ยามเหงาถึงมาเคียงขาง ทําหนาที่ของแฟนทุกอยาง                              
ทุกครั้งที่ลับตาคน                                                                                                 
…ยอมเป็นคนเหงาที่เขาใจเธอ หาคนเห็นดวยไมเจอ หลบคํานินทาไมพน                   
ทนเป็นคนเหงาที่เขาใจเธอ ทุกเจ็บที่ใจตองเจอ รักเธอนั่นคือเหตุผล                                 
อยูแบบรูตัววาผิด ไดสิทธิ์แคยามเธอหมน ใชกรรมดวยน้ําตารินหลน รักคนที่เขามีคู      
ก็รูและเจียมบอกใจไมไดครอบครอง แคหางตาแอบมองยังกลัวคนรู ขอโทษในใจทุกที                
เมื่อเจาที่ของเธอมองอยู อยากไถบาปอยากบอกใหรู แตกลัวเขาเจ็บกวาฉัน” 

การยอมเป็นเมียน๎อยหรือชู๎นั้น ในเนื้อหาเพลงกลําววํา ถึงแม๎ผู๎หญิงจะรู๎ตัววําสิ่งที่ทําอยูํ
นั้นเป็นสิ่งทีผ่ิด มีผู๎ะนไมํเห็นด๎วยแตํสิ่งที่ทําให๎ยอมทนเป็นเมียน๎อยนั้นก็เพราะะวามรัก   

4.2.6.5 โดนนอกใจ 

จากการศึกษาในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน พบวํา มีเพลงจํานวนไมํน๎อย
ที่มีเนื้อหาที่ผู๎หญิงเป็นฝ่ายตั้งรับ เป็นผู๎ถูกกระทํา (Passive) กลําวะือ การโดนชายะนรักนอกใจไปมี
ผู๎หญิงอ่ืน ในขณะที่เพลงสื่อะวามหมายวําผู๎หญิงนั้นจะเป็นะนรักเดียวใจเดียว ยกตัวอยํางเชํน   

เพลง “ ฉันไมํใชํ หรือเธอไมํพอ” ะําร๎องโดย วรัชยา พรหมสถิต (2554) 

“…คนหนึ่งคนเธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง พอหรือยังเธอตอบฉันหนอยจะไดไหม                                       
ฉันยังไมใชหรือเธอยังไมพอ                                                                                                 
คําวาแฟนเธอใหฉันใชรวมกับใคร คําวาใจเธอแจกจายวันละกี่หน                                                         
นับการนอกใจหนึ่งครั้งเป็นหนึ่งคมมีดกรีดหัวใจคน                                                                      
คืนที่ใจฉันก็โดนเธอกรีดย้ําย้ํา ซ้ํามาซ้ําไป สําหรับฉันคําวารักศักดิ์สิทธิ์เสมอ                     
ฉันหยุดที่เธอแตเธอเคยหยุดไหม                                                                                         
…. คนหนึ่งคน เธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง พอหรือยังเธอตอบฉันหนอยจะไดไหม                                    
ฉันยังไมใชหรือเธอยังไมพอ                                                                                                  
มือโอบฉัน ใจอยูที่อ่ืนเห็นบอยไปเคยบางไหม มือโอบใครแลวคิดถึงฉัน                                      
ความสุขแปลวาอะไรมันอยูหางไกลไปทุกทุกวันหรือนี่คือของรางวัลตอบแทนที่ฉันรัก
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เธอทั้งใจสําหรับฉันคําวารักศักดิ์สิทธิ์เสมอ ฉันหยุดที่เธอแตเธอเคยหยุดไหม                                                          
…คนหนึ่งคน เธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง พอหรือยังเธอตอบฉันหนอยจะไดไหม                                                                           
ฉันยังไมใชหรือเธอยังไมพอ หรือฉันลาสมัยที่ฉันมีใจเดียว ใจเดียวรักเดียวแลวไดอะไร                                                  
หรือเป็นเวรเป็นกรรมที่ฉันทํากับเธอชาติกอน ถึงคราวยอนมาใหฉันชดใช” 

จากเพลงฉันไมํใชํหรือเธอไมํพอ จะเห็นได๎วํา การนอกใจของผู๎ชายเปรียบเสมือนการ
ทําลายหัวใจของผู๎หญิง ดั่งเอามีดมากรีดหัวใจซ้ําไปมา เพราะผู๎หญิงชนบทนั้นมองวําะวามรักเป็นเรื่อง
จริงจัง เวลารักใะรจะรักจริง และผู๎หญิงก็ให๎ะุณะํากับะวามรักเป็นอยํางมาก ดังจะเห็นได๎จากประโยะ
ที่วํา “สําหรับฉันะําวํารักศักดิ์สิทธิ์เสมอ ฉันหยุดที่เธอแตํเธอเะยหยุดไหม” 

เพลง “รักได๎ะรั้งละะน เชื่อใจได๎ะนละะรั้ง” ะําร๎อง/ทํานองโดย พงษ๑ศักดิ์ ถนอมใจ (2554) 

“…ขอโทษทําไมเมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ในเมื่อเธอคิดกําไรชีวิตคือการนอกใจ                                            
เธอก็รูวาฉันตองเจ็บแตเธอก็ยังทํามันลงไป ที่ผานมาฉันไมเชื่อใคร                                  
คิดวาเป็นขาวลือเทานั้น เมื่อเจอกับตาหัวใจก็เห็นแตฟูามัวหมน                           
เพ่ิงรูการโดนคนรักหักหลังมันทรมาน ไมอยากมองหนาคนมักงาย                               
ไมอยากฟังอะไรทั้งนั้น อยากบอกเธอแคเพียงสั้นๆ ใหเลิกแลวตอกันทุกอยาง                                                                                                   
…ผูหญิงอยางฉันรักผูชายไดครั้งละคน และความเชื่อใจฉันใหไดแคคนละครั้ง                                            
ฝากชีวิตกับเธอไมไหว ตองตัดใจตีตัวออกหาง                                                          
รักแคไหนก็ตองแยกทาง ดีกวารอฟังขาวคนหลายใจ ครั้งเดียวก็เกินจะพอ”  

จะสังเกตได๎วํา ผู๎หญิงชนบทให๎ะวามรักะวามเชื่อใจตํอชายะนรักเป็นอยํางมาก แตํเมื่อ
โดนะนรักนอกใจ ถึงแม๎วําจะต๎องเสียใจแตํเธอก็เข๎มแข็งที่หักใจเลิกรา เพ่ือที่จะไมํต๎องเจอการกระทํา
ที่นอกใจซ้ํา ๆ แบบนี้อีกตํอไป  

4.2.6.6 เข้มแข็งใน์วามรัก  

   จากการศึกษาในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน พบวํา มีการสื่อะวามหมาย
ของผู๎หญิงที่เป็นฝ่ายริเริ่มและพร๎อมที่จะยุติะวามสัมพันธ๑ มีการแสดงถึงการเรียกร๎องในสิทธิะวามเทํา
เทียมกันระหวํางผู๎หญิงและผู๎ชายและเลือกที่จะไมํทน นําเสนอแงํมุมของการเป็นผู๎ตัดสินใจ 
ยกตัวอยํางเชํน  
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เพลง “เธอไมํใชํแฟนฉัน ฉันไมํใชํแฟนเธอ” ะําร๎อง/ทํานอง/เรียบเรียงโดย ศิลาแลง อาจสาลี (2556) 

“…เธอไมไดเป็นแฟนของฉัน ฉันไมไดเป็นแฟนของเธอ                                             
เราจบแบบเสมอเสมอ เมื่อฉันและเธอตางก็เลิกกัน              
เธอก็ไปรักคนของเธอ ฉันก็อยากเจอคนรักฉัน                                                                      
วันนี้เราตางคืนชีวิตใหกัน ไมมีใครทิ้งใคร                                                                          
…ขอใหเธอโชคดีในชีวิตใหม อยานึกวาของตายนั้นไมกลาหนี                                                                   
ตัดโซที่คลองใจเรา คืนสิทธิ์ความโสดใหกันสักที                                                                   
ไมมีหึงไมมีหวงไมใชหนาที่ สิทธิ์ตอนนี้เราเทากัน” 

ผู๎หญิงเริ่มกล๎าที่จะเป็นผู๎ตัดสินใจ เลือกที่จะไมํจดจําและไมํให๎อภัยผู๎ชายที่เะยนอกใจ 
เริ่มมะีวามเป็นตัวของตัวเองและรักตัวเองมากกวําะนอ่ืน ยกตัวอยํางเชํน 

เพลง  “ไมํดี ไมํจํา” ะําร๎อง/ทํานองโดย พงษ๑ศักดิ์ ถนอมใจ (2556) 

“…ในชีวิตฉันชอบจําแตคนดีดี ชีวิตฉันไมมีพ้ืนที่จดจําคนใจราย                                    
จําไมไดจริงจริงก็ไมรูเลยวาใคร ที่โทรมามีเรื่องอะไรเป็นอะไรมาคิดถึงฉัน                          
เราเคยรักกันเหรอ รักแลวเพราะใครถึงเลิกกัน ถามเฉยเฉยเผื่อรูตัวการ                   
ไมตอบก็ไมเป็นไร อยาพยายามเทาความอีกเลย อยาบอกวาเราเคยเป็นแฟนกัน                                          
ก็แคเสียงคุนคุนเทานั้น แตวาฉันก็จําไมได                                                                           
...ในชวีิตฉันชอบจําแตคนดีดี ชีวิตฉันไมมีพ้ืนที่จดจําคนใจราย                                                  
คนที่เคยทิ้งกันฉันไมจําใหมันรกใจ ขอโทษนะที่จําไมได คงรูทําไมฉันไมจํา                                     
แคบอกเลาใหฟังไมหวังวาตองเขาใจ หากตอนนี้อยากจะวางสายก็ไมวาสักคํา                                  
แตขอรองไดไหมจากนี้ยังไงก็ตาม อยาโทรมาเป็นตายอยาถาม อยาโทรมารบกวนใจ                                
อยาพยายามเทาความอีกเลย อยาบอกวาเราเคยเป็นแฟนกัน ก็แคเสียงคุนคุนเทานั้น               
แตวาฉันก็จําไมได” 

จากเพลงข๎างต๎นสังเกตได๎วํา สิ่งที่ผู๎หญิงชนบทต๎องการสื่อสารกับผู๎ชายที่เะยนอกใจนั้น 
ะือ ต๎องการที่จะบอกวําสิ่งที่ทําให๎ะวามรักต๎องจบไปนั้น สาเหตุเกิดจากการกระทําของผู๎ชาย และเธอ
เลือกที่จะไมํอภัย ไมํอยากจดจําอีกตํอไป ดังจะเห็นได๎จากประโยะ “เราเะยรักกันเหรอ รักแล๎วเพราะ
ใะรถึงเลิกกัน ถามเฉยเฉยเผื่อรู๎ตัวการ ไมํตอบก็ไมํเป็นไร” และมีเพลงที่สื่อะวามหมายวํา ผู๎หญิงเริ่มมี
ะวามสัมพันธ๑กับผู๎ชายมากกกวําหนึ่งะน แตํด๎วยกรอบสังะมที่ไมํยอมรับผู๎หญิงหลายผัวหรือผู๎หญิงมีชู๎ 
จําเป็นต๎องใหผ๎ู๎หญิงต๎องเลือกระหวํางะวามชอบกับะวามถูกต๎องของศีลธรรมและะํานิยมในสังะมที่ยัง
ไมํยอมรับในเรื่องนี้ ซึ่งเห็นได๎วําผู๎หญิงไมํมีมีะวามสุขกับเหตุการณ๑แบบนี้ ดังจะเห็นได๎จากตัวอยําง 
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เพลง “ตอบข๎อไหนก็ผิด” ะําร๎อง/ทํานองโดย ชนะ เสวิกุล (2554) 

“..ถาจะคิดเราก็คงผิดกันทั้งสามคน สวนของฉันนั้นผิดตรงที่คิดแบงใจ                                         
สวนของเขาอาจโดนขอหาผิดที่ไปแยงชิงความรักของใคร                                             
สวนเธอก็คงผิดตรงรักคนไมซื่อสัตยแ ถาวันนั้นฉันเจอเขากับเธอพรอมพรอมกัน                   
คงจะถามความตองการของใจไดชัด เมื่อวันนั้นตกลงกับเธอมาเจอเขาทีหลังก็เลยอึดอัด 
ไมวาตัดเขาหรือเธอก็ทําไมงาย                                                                               
...ระหวางความชอบธรรมและความตองการ ฉันที่ยืนเสนกลางควรขามไปฝั่งไหน                        
ระหวางเธอที่ฉันชอบกับเขาท่ีใจวาใช ฉันควรจะเลือกใครชวยบอกฉันที                                 
...เรื่องอยางนี้ใครไมเจอก็คงไมเขาใจ ก็ไมคิดวาจะกลายเป็นคนแบบนี้                                            
อยูกับเธอฉันก็คงเหงาอยูกับเขาก็กลายเป็นคนไมดี โจทยแนี้ตอบขอไหนก็คงจะผิด” 

สังเกตได๎วํา เรื่องนี้สายสัมพันธ๑ะวามรักของผู๎หญิงนั้นเปราะบาง ผู๎หญิงกําลังสับสน
ระหวํางะวามชอบธรรมและะวามต๎องกายของตัวเธอเอง แตํภายในใจเธอก็รู๎วําการะบผู๎ชายพร๎อมกัน
สองะนนั้นเป็นการกระทําท่ีผิดในสังะมไทย 

4.2.6.7 สมหวังใน์วามรัก 

 จากการศึกษาในเพลงลูกทุํ งของตั๊กแตน ชลดานั้น พบวํา เพลงที่สื่อ
ะวามหมายระหวํางะวามรักของหญิงที่สมหวังนั้นมีอยูํน๎อยมาก แตํเพลงยังสื่อะวามหมายวําผู๎หญิง
เป็นะนรักเดียวใจ ดังจะเห็นได๎จากตัวอยําง 

เพลง “ยิ่งกวําะําวํารัก มากกวําะําวําใชํ” ะําร๎องโดย วรัชยา พรหมสถิต  (2554)                                                                                              

“…คะแนนใจ ตองใหเธอเกินรอย ใหเธอนอยกวานี้ไดไง                                                                                   
คะแนนนําตําแหนงดูแลหัวใจ ไมมีใครเหมาะสมกวานี้                                                                                        
เมื่อฟูาจัดใหใจเราเจอกัน เมื่อสวรรคแใหโชคท้ังที                                                                                                            
ขอทดแทนดวยการเป็นแฟนที่ดี พูดยังงี้เฉพาะกับเธอ                                                     
…ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใชเป็นคูแทคูใจที่หากันจนเจอ                              
ยิ่งไดยินวารักก็ยิ่งรักรักเธอนานแคไหนนะเหรอ คําวาตลอดกาลก็ยังนานไมพอ                                                 
สมมุติวาเรายังไมเจอกัน หองใจฉันคงแขวนปูายรอเพราะคนอื่นคะแนนใจคงไมพอ     
ไมมีใครเหมาะสมกวาเธอ                                                                                                  
…ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใชเป็นคูแทคูใจที่หากันจนเจอ                                            
ยิ่งไดยินวารักก็ยิ่งรักรักเธอนานแคไหนนะเหรอ คําวาตลอดกาลก็ยังนานไมพอ” 
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จะเห็นได๎วํา ผู๎หญิงชนบทต๎องการสายสัมพันธ๑ะวามรักที่จริงจัง ต๎องการมีรักแท๎ และ
เมื่อเจอชายะนรักก็พร๎อมทีจ่ะฝากชีวิตไปด๎วยตลอด ดังจะเห็นได๎ชัดจากประโยะที่วํา “ยิ่งกวําะําวํารัก 
มากกวําะําวําใชํเป็นะูํแท๎ะูํใจที่หากันจนเจอ ยิ่งได๎ยินวํารักก็ยิ่งรักรักเธอ นานแะํไหนนํะเหรอ ะําวํา
ตลอดกาลก็ยังนานไมํพอ”                                          

จากตัวอยํางเพลงทั้งหมดในการศึกษาะรั้งนี้ สัดสํวนเนื้อหาของเพลงที่เกี่ยวกับะวามรัก
ระหวํางชายหญิงในเพลงลูกทํุงของตั๊กแตน ชลดา นั้นพบวํา เพลงทีพ่บมากที่สุด ะือ เพลงที่ผู๎หญิงโดน
ชายะนรักนอกใจ และเพลงที่ผู๎หญิงแอบรัก รองลงมา ะือ เพลงที่ผู๎หญิงถูกหลอกให๎ชู๎โดยที่ไมํรู๎ตัว 
และเพลงที่ผู๎หญิงยอมเป็นชู๎ ซึ่งจะสังเกตได๎วํา สัดสํวนเพลงเหลํานี้เป็นเพลงที่สื่อะวามหมายวํา ผู๎หญิง
ชนบทเป็นฝ่ายต้ังรับ เป็นผู๎ถูกกระทํา (Passive) จากผู๎ชายที่มักเข๎ามาหลอกลวงหรือการนอกใจซึ่ง
สร๎างะวามเจ็บปวดให๎กับผู๎หญิงชนบท และสัดสํวนเพลงที่สื่อถึงผู๎หญิงเข๎มแข็งก็เริ่มมีให๎เห็นอยูํบ๎าง 
แสดงถึง ผู๎หญิงที่เป็นฝ่ายริเริ่มและพร๎อมที่จะยุติะวามสัมพันธ๑ การเรียกร๎องในสิทธิะวามเทําเทียมกัน
ระหวํางผู๎หญิงและผู๎ชาย สํวนเพลงที่พูดถึงะวามสมหวังในะวามรักก็มีอยูํจํานวนน๎อย แตํเพลงเหลํานี้
ยังะงแสดงถึง การรักเดียวใจเดียวของผู๎หญิง และให๎ะุณะํากับะวามรัก 

สังเกตได๎วํา เรื่องะวามรักระหวํางชายหญิง ถือเป็นเรื่องสายสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับ
มนุษย๑ด๎วยกัน ซ่ึงเนื้อหาในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา ทําให๎เราเห็นวํา ผู๎หญิงชนบทยังะงปรารถนา
สายสัมพันธ๑ทีจ่ริงจัง หรือะวามรักท่ีแท๎จริง ไมํต๎องการแะํสายสัมพันธ๑แบบปลอมๆชั่วะราว แตํจะเห็น
ได๎วําในสังะมเมืองนั้นสายสัมพันธ๑ะวามรักของผู๎หญิงชนบทนั้นเปราะบางมาก การหารักแท๎หรือ         
สายสัมพันธ๑ที่จริงจังนั้นก็เปน็ไปไดย๎ากเชํนกัน  
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ตารางที่ 4.6 

 

การสรางความเป็นจริงทางสังคมเกี่ยวกับผูหญิงชนบทกับความรักในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน 
ชลดา 

หลักเกณฑ์ในการวิเ์ราวห์ ภาพผู้หญิงชนบทที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย 
ตั๊กแตน ชลดา 

์วามรักรวหว่างชายหญิง มีข๎อะ๎นพบเกี่ยวกับะวามรักระหวํางชายหญิงหลายรูปแบบซึ่ง
สามารถสรุปได๎ดังนี้ 

1. มีะวามสุขกับะวามโสด 
2.  แอบรัก 
3. เป็นชู๎โดยไมํรู๎ตัว 
4. ยอมเป็นชู๎ 
5. โดนนอกใจ 
6. เข๎มแข็งในะวามรัก 
7. สมหวังในะวามรัก 

เรื่องะวามรักระหวํางชายหญิง ถือเป็นเรื่องสายสัมพันธ๑ระหวําง
มนุษย๑กับมนุษย๑ด๎วยกัน ซึ่งเนื้อหาในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา  
ทําให๎เห็นวํา ผู๎หญิงชนบทเป็นะนรักเดียวใจเดียว และให๎ะุณะํากับ
ะวามรักผู๎หญิงชนบทยังะงปรารถนาสายสัมพันธ๑ที่จริงจัง หรือ
ะวามรักที่แท๎จริง ไมํต๎องการแะํสายสัมพันธ๑แบบปลอมๆชั่วะราว  
ซึ่งจะเห็นได๎วําในสังะมเมืองนั้นสายสัมพันธ๑ะวามรักของผู๎หญิง
ชนบทนั้นเปราะบางมาก การหารักแท๎หรือสายสัมพันธ๑ที่จริงจังนั้น
ก็เป็นไปได๎ยากเชํนกัน 
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โดยสรุปแล๎วในบทนี้หลังจากการวิเะราะห๑ตัวบท (textual analysis) เพ่ือศึกษา
วิเะราะห๑ ตีะวามถึงกระบวนการสร๎างะวามหมายและะวามเป็นจริงเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทในเพลง
ลูกทุํงท่ีขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ตามหลักเกณฑ๑ในการวิเะราะห๑ทั้ง 6 ด๎านแล๎วนั้น ผู๎วิจัยได๎รวบรวม
ข๎อมูลที่เป็นข๎อสรุปดังตํอไปนี้ 

 

1. ภูมิหลังหรือวิถีชีวิตของผู้หญิงชนบทก่อนจวมาท างานในกรุงเทพฯ 

1.1 ภูมิล าเนา ผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา มีภูมิลําเนามาจากหลาย
ภูมิภาะในประเทศไทย ทั้งภาะเหนือ ภาะใต๎ ภาะอีสาน แตํเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา มีแนวโน๎ม
ให๎ะวามสนใจในการนําเสนอการอพยพถิ่นฐานของแรงงานผู๎หญิงที่มาจากหัวเมืองขนาดใหญํของ
ประเทศ เชํน จังหวัดเชียงราย จังหวัดนะรราชสีมา จังหวัดนะรศรีธรรมราช เป็นต๎น 

1.2 อาชีพเดิม อาชีพเดิมของผู๎หญิงชนบทกํอนที่จะเข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯนั้น 
ทั้งหมดประกอบอาชีพในภาะเกษตรกรรม เชํน การทํานาข๎าว , การทําสวนยางพารา, การทําสวน
ผลไม๎ ซึ่งผู๎หญิงชนบทรับรู๎วําเป็นอาชีพที่ต๎องทํางานหนัก รายได๎น๎อย มีฐานะยากจน แตํผู๎หญิงชนบท
เหลํานี้จะมีสายสัมพันธ๑กับะรอบะรัวที่แนบแนํนและมีะวามสุข 

2. การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์มเกี่ยวกับผู้หญิงชนบททางลักษณวปรวชากรศาสตร์ 

2.1 อายุ อายุของผู๎หญิงชนบทที่เริ่มเข๎ามาเป็นแรงงานในสังะมเมืองนั้นจะอยูํในชํวง
วัยรุํน กลําวะือ อยูํในชํวงวัย 20 กวํา ๆ ถือเป็นวัยที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข๎ามาเป็นแรงงานใน
ระบบทุนนิยมของสังะมเมือง  

2.2 อาชีพ ผู๎หญิงชนบทเข๎ามาประกอบอาชีพที่ใช๎แรงงานเป็นสํวนใหญํ เชํน ทํางาน
รับจ๎าง พนักงานเสิร๑ฟอาหาร สาวโรงงานเย็บผ๎า และพนักงานร๎านสะดวกซื้อเซเวํนอีเลฟเวํน ซึ่งอาชีพ
ของผู๎หญิงชนบทในสังะมเมืองนั้น มีอยูํ 2 ประเภท ะือ 1.แรงงานภาะบริการ 2.แรงงานภาะการผลิต 

2.3 รวดับการศึกษา ผู๎หญิงชนบทมีการศึกษาอยูํในระดับต่ํา ซึ่งตัวแปรสําะัญที่ทําให๎
ระดับการศึกษาอยูํในระดับต่ํานั้น ะือ ผู๎หญิงชนบทสํวนใหญํมาจากะรอบะรัวเกษตรกรที่มีฐานะ
ยากจน  

2.4 ฐานวทางสัง์ม เพลงจะสื่อะวามหมายเรื่องฐานะของผู๎หญิงชนบทในระดับยากจน 
เป็นะนชนชั้นลําง ทําให๎ฐานะทางสังะมของผู๎หญิงชนบทต่ําลงด๎วย รวมถึงผู๎หญิงกลุํมนี้มีอํานาจการ
ตํอรองน๎อย         
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2.5 สถานภาพสมรส สถานภาพสมรสของผู๎หญิงชนบทนั้น พบวํา เพลงจะสื่อถึงผู๎หญิง
ที่มีสถานภาพโสด (มีสถานะโสด ตามกฎหมาย) 

3. การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์มเกี่ยวกับผู้หญิงชนบทกับลักษณวทางกายภาพ 

3.1 บุ์ลิกภายนอกของผู้หญิงชนบท ผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา 
นั้นมองวํารูปรํางหน๎าตาของตัวเองนั้นไมํสวย สู๎ผู๎หญิงในกรุงเทพฯไมํได๎ และรูปรํางหน๎าตานั้นไมํใชํ
ต๎นทุนที่จะสามารถตํอยอดให๎เป็นทุนเศรษฐกิจได๎ หรือมองวําไมํได๎มีรูปรํางเป็นทรัพย๑นั่นเอง แตํกลุํม
ผู๎หญิงชนบทเหลํานี้กลับมองวํายังมีทุนชนิดอ่ืน เชํน แรงกาย เสียง ที่ติดตัวมาตั้งแตํกําเนิดซึ่งสามารถ
ไปแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย๑ได๎นั้นเอง ถึงแม๎ผู๎หญิงชนบทกลุํมนี้จะมีต๎นทุนน๎อย แตํถึงอยํางไรพวกเธอยังมี
ะวามหวังในการดําเนินชีวิตที่เชื่อวําชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงให๎ดีขึ้นได๎ 

4. การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์มเกี่ยวกับผู้หญิงชนบททางลักษณวทางจิตใจ / 
อารมณ์ 

4.1 ์วามชอบ/์วามสนใจ ผู๎หญิงชนบทชื่นชอบการฟ๓งเพลงลูกทุํงในรายการวิทยุ 
การร๎องเพลงะาราโอเกะ การร๎องเพลงตามงานเลี้ยง และการติดตามะอนเสิร๑ตเพลงลูกทุํง ซึ่งผู๎หญิง
ชนบทใช๎เสียงเพลงเป็นเหมือนเพ่ือนะลายเหงา ะลายะวามทุกข๑ใจ หลบหนีะวามตึงเะรียด และเพ่ือ
เยียวยาะวามรู๎สึกอกหักหรือหมดหวัง จะเห็นได๎วําในเรื่องสายสัมพันธ๑ระหวํางผู๎หญิงกับสังะมเมืองนั้น
เปราะบาง 

4.2 ์วามรู้สึกนึก์ิด ผู๎หญิงชนบทเกิดสภาวะเปลี่ยวเหงา หรือที่เรียกวํา ภาวะแปลก
แยก (alienation) เป็นเรื่องสายสัมพันธ๑ระหวํางตัวผู๎หญิงกับพ้ืนที่ กลําวะือ ผู๎หญิงชนบทจะเกิด
ะวามรู๎สึกกับการมีชีวิตที่ผิดแปลกไปจากเดิม ต๎องกลายเป็นะนผลัดถิ่น หํางไกละรอบะรัว และเข๎ามา
สูํระบบทุนนิยมที่มีนายจ๎าง และสังะมแวดล๎อมแบบใหมํ จนทําให๎ผู๎หญิงชนบทไมํะุ๎นชินเกิดเป็น
ะวามรู๎สึกเหงา ะิดถึงบ๎าน ะิดถึงะนรักเกํา เป็นต๎น 

5. การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์มเกี่ยวกับผู้หญิงชนบทกับสัง์มเมือง 

5.1 สาเหตุในการย้ายถิ่น การย๎ายถิ่นฐานของผู๎หญิงชนบทมีสาเหตุหลักอยูํสาม 
ประการ ะือ 1.ะวามยากจน 2.ะวามใฝ่ฝ๓น 3.เพ่ือการศึกษาเลําเรียน                                                                                                                                                                                                

5.2 ที่พักอาศัย ผู๎หญิงชนบทนั้นไมํมีบ๎านเป็นของตัวเอง สํวนใหญํจะเชําอยูํในห๎องเชํา
เล็ก ๆ และยังมีการนําเสนออีกวํา ห๎องเชํานั้นก็อยูํลึกถึงท๎ายซอย แสดงให๎เห็นถึงราะาห๎องเชําที่มี
ราะาถูก 
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5.3 อาหารการกิน ผู๎หญิงชนบทกินอาหารริมข๎างทาง ยังะงกินปลาร๎า ส๎มตํา สื่อให๎เห็น
ถึงอาหารที่มีราะาถูกสอดะล๎องกับรายได๎ที่น๎อย และผู๎หญิงชนบทยังไมํลืมตัวตน ยังะงรักษาอัตลักษณ๑
ะวามเป็นท๎องถิ่นไว๎  

5.4 ปัญหาที่ต้องเผชิญ ผู๎หญิงชนบทนั้นต๎องเผชิญป๓ญหาอยูํหลายประการ กลําวะือ            
1.ทํางานหนักและได๎ะําแรงถูก 2.ป๓ญหาเรื่องภาระหนี้สิน 3.ป๓ญหาสังะม 

5.4 ์วามสัมพันธ์กับมาตุภูมิ ผู๎หญิงชนบทยังะงเป็นหํวงบ๎านเกิด ไมํได๎ทิ้งถิ่นฐาน ยังมี
สายสัมพันธ๑ที่แนบแนํนกับะรอบะรัว และะรอบะรัวยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นกําลังใจ นอกจากนี้
หญิงชนบทมีหน๎าต๎องรับผิดชอบะนเลี้ยงดูะนในะรอบะรัว เสมือนเป็นหัวหน๎าะรอบะรัว 

5.5 อ านาจแลวต่อรอง ผู๎หญิงชนบทไมํมีอํานาจการตํอรองในการทํางาน ต๎องทํางาน
ตามะําสั่งเจ๎านาย ถูกขูดรีดแรงกายผํานเวลางาน แตํสิ่งหนึ่งที่เป็นะุณะําสําะัญของผู๎หญิงชนบท ะือ 
ะวามฝ๓น/ะวามหวัง ที่เป็นแรงผลักดันให๎เธอสู๎ตํอไป 

6. การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์มเกี่ยวกับผู้หญิงชนบทกับ์วามรัก 

6.1 ์วามรักรวหว่างชายหญิง มีข๎อะ๎นพบเกี่ยวกับะวามรักระหวํางชายหญิงหลาย
รูปแบบ เชํน มีะวามสุขกับะวามโสด การแอบรัก การตกเป็นชู๎โดยไมํรู๎ตัว การยอมเป็นชู๎ โดนนอกใจ
เข๎มแข็งในะวามรัก และผู๎หญิงที่สมหวังในะวามรัก แตํเพลงสื่อวํา ผู๎หญิงชนบทเป็นะนรักเดียวใจเดียว 
และให๎ะุณะํากับะวามรักผู๎หญิงชนบทยังะงปรารถนาสายสัมพันธ๑ที่จริงจัง หรือะวามรักที่แท๎จริง พวก
เธอไมํต๎องการแะํสายสัมพันธ๑แบบปลอม ๆ ชั่วะราว ซึ่งจะเห็นได๎วําในสังะมเมืองนั้นสายสัมพันธ๑ะวาม
รักของผู๎หญิงชนบทนั้นเปราะบางมาก การหารักแท๎หรือสายสัมพันธ๑ที่จริงจังนั้นก็เป็นไปได๎ยากเชํนกัน 
โดยผู๎วิจัยสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลง
ลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ดังแผนภาพตํอไปนี้ 
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ภาพที่ 5.1 แผนภาพแสดงการสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับ
ร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

1. ภูมิหลังหรือวิถีชีวติของผู๎หญิงชนบทกํอนจะมาทํางานในกรุงเทพฯ 

1.1 ภูมิลําเนา มาจากหลายภูมิภาะในประเทศไทย ให๎ะวามสนใจกับผู๎หญิงที่มาจากหัวเมืองขนาดใหญขํองประเทศ  

1.2 อาชีพเดมิ สํวนใหญํประกอบอาชีพในภาะเกษตรกรรมมากอํน  

2. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกบัผู๎หญิงชนบททางลกัษณะประชากรศาสตร๑  

2.1 อายุ เริม่เข๎ามาในกรุงเทพฯในชํวงวัยรุนํ อายุประมาณ 20 กวํา ๆ  

2.2 อาชีพ เป็นอาชีพที่ใช๎แรงงาน สามารถแบํงเป็น 2 ประเภท ะือ 1.แรงงานภาะบรกิาร 2.แรงงานภาะการผลิต 

2.3 ระดับการศึกษา การศึกษาอยํูในระดับต่ํา   

2.4 ฐานะทางสังะม ฐานะยากจน เป็นะนชนชั้นลําง ทําให๎ฐานะทางสังะมของผู๎หญิงชนบทต่ําลงดว๎ย 

2.5สถานภาพสมรส สถานภาพโสด 

3. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกบัผู๎หญิงชนบทกับลักษณะทางกายภาพ  

3.1 บุะลิกภายนอกของผู๎หญิงชนบท มีรูปราํงหน๎าตาไมํสวย สู๎ผู๎หญิงในกรุงเทพฯไมํได ๎

4. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะทางจิตใจ / อารมณ๑  

4.1 ะวามชอบ/ะวามสนใจ ชื่นชอบการฟ๓งเพลงลูกทุํงในรายการวิทยุ /ร๎องเพลงะาราโอเกะ/ตามงานเลี้ยง /ะอนเสิร๑ต  

4.2 ะวามรู๎สึก ผู๎หญิงชนบทเกิดสภาวะเปลี่ยวเหงาหรือที่เรียกวํา ภาวะแปลกแยก (alienation)  

5. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับสังะมเมือง  

5.1 สาเหตุในการย๎ายถิ่น ะือ 1.ะวามยากจน 2.ะวามใฝ่ฝ๓น 3 .เพื่อการศึกษาเลําเรียน                                                                                                                                                                                                

5.2 ที่พักอาศัย ห๎องเชําราะาถูก 

5.3 อาหารการกิน อาหารริมข๎างทาง กินปลาร๎า ส๎มตํา  

5.4 ป๓ญหาที่ต๎องเผชิญ ะือ 1.ทํางานหนักและได๎ะําแรงถูก 2.ป๓ญหาเรื่องภาระหนี้สิน 3.ป๓ญหาสังะม 

5.5 ะวามสัมพนัธ๑กับมาตุภูมิ ผู๎หญิงชนบทมีสายสัมพันธ๑ที่แนบแนนํกับะรอบะรัว และะรอบะรัวยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ  

5.6 อํานาจและตอํรอง ผู๎หญงิชนบทไมํมีอํานาจการตอํรองในการทํางาน ถกูขูดรีดแรงกายผํานเวลางาน  

6. การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกบัผู๎หญิงชนบทกับะวามรัก  

6.1 ะวามรกัระหวํางชายหญิง ผู๎หญิงมีะวามรักหลายรูปแบบ แตํผู๎หญิงชนบทเหลํานีเ้ป็นะนรกัเดียวใจเดียว และให๎ะุณะํากับ
ะวามรกั ผู๎หญิงชนบทยังะงปรารถนาสายสัมพันธ๑ที่จริงจัง และไมํตอ๎งการแะํสายสัมพนัธ๑แบบปลอม ๆ ชัว่ะราว 

ผู้หญิงชนบท 
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นอกจากนี้ผู๎วิจัยะ๎นพบอีกวํา เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ยังแสดงให๎เห็นถึง
สิ่งที่เป็นะุณะํา (Value) หรือเป็นแรงผลักดันที่เป็นกลยุทธ๑สําะัญในการเอาตัวรอด (Survive) ของ
ผู๎หญิงชนบทกลุํมนี้นั่นก็ะือ ะวามขยัน ะวามอดทน ะวามประหยัด มัธยัสถ๑ รวมทั้งผู๎หญิงกลุํมนี้มี
ะวามฝ๓น ะวามหวัง (Hope) ยืนหยัดในการตํอสู๎ชีวิตที่เชื่อวําทุกอยํางจะสามารถเปลี่ยนแปลงให๎ดีขึ้น
ไดด๎๎วยสองมือ ผู๎วิจัยได๎สรุปดังแผนภาพตํอไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 แผนภาพแสดงะุณะําสําะัญของภาพตัวแทนผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย 
ตั๊กแตน ชลดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความขยนั ความอดทน ความประหยดั มธัยสัถ์ 

ความหวงั (hope) ท่ีเช่ือวา่จะสามารถเปล่ียนแปลงให้ดีขึน้ได้ 
ผู้หญิงชนบท 
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บทที ่5 

ผู้หญิงชนบทในชีวิตจริงกบัการสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์ม                                                           
ของผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่งที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

 

บทที่ผํานมา ผู๎วิจัยได๎ศึกษาถึงกระบวนการสร๎างลักษณะทั่วไปและวิถีชีวิตของผู๎หญิง
ชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา จากตัวบท (text) ซึ่งเป็นโลกแหํงสัญลักษณ๑ที่เพลง
ลูกทุํงประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทขึ้นมาเพ่ือต๎องการทราบวําในเพลง
ลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้นมีกระบวนการสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทนของ “ผู๎หญิง
ชนบท” อยํางไร และภายใต๎ “ภาพตัวแทน” นั้นมีะวามะิด ะวามเชื่อ ะวามะาดหวังของสังะมที่มีตํอ
ผู๎หญิงชนบทอยํางไรบ๎าง   

ในบทนี้จะเป็นการวิเะราะห๑ผู๎รับสาร โดยผู๎วิจัยใช๎วิธีการะัดเลือกกลุํมตัวอยํางแบบ
เจาะจง (purposive sampling) โดยจะศึกษาผู๎รับสารที่ฟ๓งเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา           
และมีประสบการณ๑จริง ซึ่งสัมพันธ๑กับภาพตัวแทนของผู๎หญิงในบทเพลง ะือ เป็นผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามา
ทํางานในกรุงเทพฯจริง ๆ เพ่ือต๎องการทราบวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเหลํานี้จะมีการรับรู๎
ะวามหมายและถอดรหัสภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทนั้นอยํางไรบ๎าง โดยอาศัยเกณฑ๑เรื่องการ
ประกอบอาชีพของผู๎หญิงชนบทที่พบในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ที่ได๎ทําการศึกษามา
ในขั้นต๎น โดยกลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทนั้นประกอบอาชีพ 4 อาชีพ ะือ 1 .พนักงานร๎านสะดวกซื้อ
เซเวํนอีเลฟเวํน 2 .พนักงานเสิร๑ฟอาหาร  3 .สาวโรงงานเย็บผ๎า 4 .งานรับจ๎างทั่วไป ผู๎วิจัยจึงนําเกณฑ๑
เรื่องอาชีพที่พบในเพลงนั้นมาเป็นเกณฑ๑ในการศึกษาผู๎รับสารทีม่ีประสบการณ๑จริงเป็นผู๎หญิงชนบทใน
ทั้ง 4 อาชีพ อาชีพละ 3 ะน รวมเป็นกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 12 ะน ซึ่งแตํละะนจะต๎องมีประสบการณ๑
ทํางานอยํางน๎อย 1 ปี เพ่ือให๎เห็นถึงวิถีชีวิตในสังะมเมือง โดยผู๎วิจัยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก 
(depth-interview) เป็นเะรื่องมือในการเก็บข๎อมูลจากผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงทั้งหมด  12 ะน  และ
หลังจากเก็บข๎อมูลเสร็จแล๎ว ผู๎วิจัยจะนําแนวะิดสตรีนิยม (Feminism) และแนวะิดการเข๎ารหัส/
ถอดรหัส (encoding/decoding) ของสจวร๑ต ฮอลล๑ (Stuart Hall) มาใช๎วิเะราะห๑เพ่ือจะศึกษาวํา 
“ผู๎รับสาร” ในที่นี้หมายถึง ผู๎ฟ๓งเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ที่มีประสบการณ๑เป็น “ผู๎หญิง
ชนบทในชีวิตจริง” จะมีการรับรู๎ะวามหมายและถอดรหัสภาพตัวแทนของ “ผู๎หญิงชนบท” ในเพลง
ลูกทุํงท่ีขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้นอยํางไรบ๎างโดยยึดหลักเกณฑ๑การถอดรหัส 3 แบบ กลําวะือ 

-  การถอดรหัสด๎วยจุดยืนแบบเดียวกันที่ผู๎สํงสารเข๎ารหัสมา หรือเรียกวํา Preferred 
reading 
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- การถอดรหัสด๎วยจุดยืนที่ต๎องตํอรองะวามหมายเสียใหมํ ที่แตกตํางไปจากะวามตั้งใจ
ของผู๎สํงสาร แตํมิได๎ะัดะ๎านโดยตรง หรือที่เรียกวํา Negotiated reading 

- การถอดรหัสด๎วยจุดยืนที่ตํอต๎านหรือขัดแย๎งกับะวามหมายที่ผู๎สํงสารใสํรหัสมา หรือที่
เรียกวํา Oppositional reading 

ในการวิเะราะห๑ผู๎รับสาร (audience analysis) ผู๎วิจัยได๎นําเสนอในประเด็นเนื้อหาใน
ประเด็นตํางๆเพ่ือนํามาใช๎ในการถอดรหัส “ภาพผู๎หญิงชนบท” ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน  
ชลดา ของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง ดังตํอไปนี้ 

5.1 ภูมิหลังทางประชากรศาสตร๑และสังะมของกลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง 

5.2 การถอดรหัสลักษณะทั่วไปของกลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง โดยมี
หลักเกณฑ๑ในการถอดรหัสะวามหมายและภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบททั้ง 6 ด๎านดังนี้ 

 5.2.1 การถอดรหัสะวามหมายเกี่ยวกับภูมิหลังหรือวิถีชีวิตของผู๎หญิงชนบทกํอนจะ
มาทํางานในกรุงเทพฯ เชํน ภูมิลําเนา อาชีพเดิม 

 5.2.2  การถอดรหัสะวามหมายเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะประชากรศาสตร๑ 
เชํน อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทางสังะม สถานภาพสมรส 

 5.2.3  การถอดรหัสะวามหมายเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะกายภาพ เชํน 
บุะลิกภายนอกของผู๎หญิงชนบท             

 5.2.4 การถอดรหัสะวามหมายเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบททางลักษณะทางจิตใจ/อารมณ๑ 
เชํน ะวามชอบ/ะวามสนใจ ะวามรู๎สึกนึกะิด 

 5.2.5 การถอดรหัสะวามหมายเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับสังะมเมือง เชํน สาเหตุใน
การย๎ายถิ่น ที่พักอาศัย อาหารการกิน ป๓ญหาที่ต๎องเผชิญ ะวามสัมพันธ๑กับมาตุภูมิ อํานาจและการ
ตํอรอง 

 5.2.6 การถอดรหัสะวามหมายเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบทกับะวามรัก เชํน ะวามรัก
ระหวํางชายหญิง 

5.3 ถอดรหัสะุณะําของเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ที่มีตํอผู๎หญิงชนบทใน
ชีวิตจริง 
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5.1 ภูมิหลังทางปรวชากรศาสตร์แลวสัง์มของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 
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จากตารางที่ 5.1 แสดงลักษณะภูมิหลังทางประชากรศาสตร๑และสังะมของกลุํมตัวอยําง
ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง ซึ่งเป็นข๎อมูลสํวนตัวของกลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง กลําวะือ กลุํม
ตัวอยํางเหลํานี้เป็นผู๎ฟ๓งเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ที่มีประสบการณ๑จริงเป็นผู๎หญิงชนบท
ที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ จริง ๆ โดยอาศัยเกณฑ๑เรื่องการประกอบอาชีพของผู๎หญิงชนบทที่พบใน
เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ที่ได๎ทําการศึกษามาในขั้นต๎น พบวํา ผู๎หญิงชนบทในเพลง
ลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดานั้น ประกอบอาชีพ 4 อาชีพ ะือ 1 .พนักงานร๎านสะดวกซื้อเซเวํน
อีเลฟเวํน 2 .พนักงานเสิร๑ฟอาหาร 3 .สาวโรงงานเย็บผ๎า 4 .งานรับจ๎างทั่วไป ผู๎วิจัยได๎นําเกณฑ๑อาชีพที่
พบในเพลงนั้นมาเป็นเกณฑ๑ในการศึกษาผู๎รับสารที่มีประสบการณ๑จริงเป็นผู๎หญิงชนบทในทั้ง 4 อาชีพ 
อาชีพละ 3 ะน รวมเป็นกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 12 ะน แตํละะนมีประสบการณ๑ทํางานอยํางน๎อย 1  ปี 
เพ่ือให๎เห็นถึงวิถีชีวิตในสังะมเมือง ซึ่งจะแสดงข๎อมูลดังตํอไปนี้  

ภูมิล าเนา กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในการศึกษาะรั้งนี้ มีภูมิลําเนามาจากหลายภูมิภาะ
ในประเทศไทย ทั้งภาะกลาง ภาะเหนือ ภาะใต๎ และสํวนใหญํนั้นมาจากภาะอีสาน รวมทั้งมีกลุํม
ตัวอยํางที่มาจากหัวเมืองขนาดใหญํ เชํน นะรศรีธรรมราช เป็นต๎น 

อาชีพเดิม กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในการศึกษาะรั้งนี้มีอาชีพเดิมในภาะเกษตรกรรม
เป็นสํวนใหญํ เชํน ทํานาข๎าว ทําสวน ไรํปลูกผัก ทําสวนยางพารา รวมทั้งะ๎าขาย และประมง 

รวดับการศึกษา กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในการศึกษาะรั้งนี้ มีระดับการศึกษาต่ํา 
กลําวะือ มีกลุํมตัวอยํางที่ไมํได๎เรียนหนังสือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ฐานวทาง์รัวเรือน กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในการศึกษาะรั้งนี้ มีฐานะทางะรัวเรือน
ในระดับยากจน และสํวนใหญํนั้นมาจากะรอบะรัวเกษตรที่มีรายได๎น๎อย ไมํเพียงพอตํอการใช๎จํายใน
ะรัวเรือน 

ที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในการศึกษาะรั้งนี้ สํวนใหญํพักอาศัย
โดยการเชําห๎องพักรายเดือน และมีบางสํวนที่เชําเป็นบ๎านพัก ซึ่งจากการสอบถามกลุํมตัวอยํางนั้นใน
ลักษณะการพักอาศัยมากที่สุด ะือ พักอาศัยในแบบะรอบะรัว รองลงมา ะือ พักอาศัยอยูํะนเดียว 

รวยวเวลาที่อยู่ในกรุงเทพฯ กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในการศึกษาะรั้งนี้ มีระยะเวลาที่
อาศัยอยูํในกรุงเทพฯ ตั้งแตํ 1 ปี เป็นต๎นไป ถึงมากท่ีสุดของกลุํมตัวอยํางในการศึกษาะรั้งนี้ ะือ 20 ป ี
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์วามสัมพันธ์รวหว่างเพลงลูกทุ่งของตั๊กแตน ชลดากับผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง กลุํม
ตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในการศึกษาะรั้งนี้ เป็นผู๎ที่เะยรับฟ๓งเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา รวมทั้งป็นผู๎ที่
ติดตามรับฟ๓งเพลงลูกทํุงของตั๊กแตน ชลดา อยูํเป็นประจํา  

โดยภาพรวมจะเห็นได๎วํา กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงที่ผู๎วิจัยเลือกนํามาใช๎ใน
การศึกษาะรั้งนี้ มีข๎อมูลพื้นฐานทั้งภูมิหลัง อาชีพ พ้ืนเพ รวมถึงระยะเวลาที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ 
ที่ไมํตํางกันกับตัวละะรของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ซึ่งสอดะล๎องกับ
การศึกษาะรั้งนี้ที่มุํงเน๎นศึกษาผู๎รับสารที่เป็นผู๎ฟ๓งเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา และเป็นผู๎ที่มี
ประสบการณ๑จริง ะือ เป็นผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ ด๎วยนั่นเอง 
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5.9 การถอดรหัสลักษณวทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
ถอดรหัส์วามหมายแลวภาพตัวแทนของผู้หญิงชนบทท้ัง 6 ด้านดังนี้ 

5.9.1 การถอดรหัส์วามหมายเกี่ยวกับภูมิหลังหรือวิถีชีวิตของผู้หญิงชนบทก่อนจว
มาท างานในกรุงเทพฯ โดยผู๎วิจัยได๎แบํงการศึกษาภูมิหลังหรือวิถีชีวิตของผู๎หญิงชนบทกํอนจะมา
ทํางานในกรุงเทพฯ ออกเป็น 2 กลุํม ะือ ภูมิลําเนา อาชีพเดิม ซึ่งสามารถถอดรหัสได๎ดังนี้ 

1. ภูมิล าเนา 

ตารางที่ 5.2 

 
ภูมิลําเนาของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และภูมิลําเนาของผูหญิงชนบท
ในชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง      
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

ผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา               
มีภูมิลําเนาของมาจากหลายภูมิภาะในประเทศ
ไทย ทั้งภาะเหนือ ภาะใต๎ ภาะอีสาน แตํเพลง
ลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา มีแนวโน๎มให๎ะวามสนใจ
ในการนําเสนอการอพยพถิ่นฐานของแรงงาน
ผู๎หญิงที่มาจากหัวเมืองขนาดใหญํของประเทศ 
อาทิเชํน จังหวัดเชียงราย จังหวัดนะรราชสีมา 
จังหวัดนะรศรีธรรมราช เป็นต๎น 

ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงนั้นมีภูมิลําเนามาจาก
ชนบทในหลายพ้ืนที่ ทุกภูมิภาะของประเทศ
ไทยสํวนใหญํจะมาจากชนบทในภาะอีสาน 
รวมถึงก็มีบางสํวนที่มีภูมิลําเนามาจากจังหวัด
หัวเมืองขนาดใหญํด๎วยเชํนกัน 

 

จากตารางที่ 5.2 เรื่องภูมิลําเนาของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน  
ชลดา และภูมิลําเนาของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเรื่อง
ภูมิลําเนาของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง
จะถอดรหัสด๎วยจุดยืนแบบเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) 
กลําวะือ พวกเธอมองวํา ผู๎หญิงชนบทก็มีภูมิลําเนามาจากชนบททั่วทุกภูมิภาะในประเทศไทยทั้ง
ภาะเหนือ ภาะกลาง ภาะใต๎ และมากที่สุดนั้นจะมาจากชนบทในภาะอีสาน รวมทั้งมีการย๎ายถิ่นมา
จากจังหวัดใหญํ /หัวเมือง เชํนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงของตั๊ กแตน  ชลดา โดยพวกเธออาศัยจาก
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ประสบการณ๑ตรงของตนเอง และในชีวิตจริงที่พบเห็นจากผู๎หญิงชนบทอ่ืน ๆ รวมถึงประสบการณ๑
ผํานสื่อในการถอดรหัสะรั้งนี้  

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “ผู๎หญิงในเพลงของตั๊กแตน ชลดา มาจากชนบท
ในหลาย ๆ ภาะของประเทศไทย และก็มาจากจังหวัดหัวเมืองใหญํ ๆ พ่ีะิดเห็นอยํางไรกับภูมิลําเนา
ของผู๎หญิงในเพลง แล๎วในชีวิตจริงของพ่ี หรือเพ่ือน ๆ ที่ทํางานเดียวกันมาจากไหนกัน” ซึ่งได๎ะําตอบ
ดังตํอไปนี้ 

“มันก็จริงนะก็มาจากชนบทกัน  อยางพ่ีนี่อยูศรีสะเกษ บานอยูติดนาเลย อยูบานนอก
สุดอะ  ที่ทํางานในโรงงานนี้สวนใหญก็มาจากอีสานแตภาคอ่ืนก็มี เพ่ือนพ่ีก็มาจาก
จังหวัดนาน คนใตก็มีมานะ จังหวัดใหญ ๆ ก็เขามาเยอะอยูนะโคราชแบบนี้ก็มีเยอะนะ
ที่นี่ แตตอนนี้ก็มีพมาที่เขามาทํางานแบบนี้เยอะแลวเหมือนกัน” (จีน, สัมภาษณแเมื่อ
วันที่ 9 พ.ค. 2560) 

“ใชก็มาจากชนบทกันแหละ  ยังไงดีละหนูเองบานอยูใกลทะเลเลย ปุามะพราว หนูก็มา
จากนครศรีธรรมราช อันนี้ใชจังหวัดใหญไหม อยูอําเภอหัวไทรนี่ที่มาเสิรแฟเพ่ือนก็มา
จากนครศรีฯกันหลายคน ก็รูจักกับเพ่ือน ๆ  เลยชวนกันเขามาทํางานกันที่นี่”  (แนน, 
สัมภาษณแเมื่อวันที่10 พ.ค. 2560) 

“สวนใหญก็มาจากชนบทกันทั้งนั้นเหมือนกับในเพลงนะ  พ่ีอยูบุรีรัมยแมันก็เป็นชนบท
ธรรมดา ๆ นะ ก็มีแตนาขาว ภูเขา มันก็ไมไดเจริญอะไร เพ่ือน ๆ ที่นี้ก็มีนะ ผูจัดการ
เป็นคนใตเป็นคนนคร เพ่ือน ๆ ในรานก็สวนใหญก็มาจากอีสาน ขอนแกน ศรีสะเกษ 
โคราชบาง มันก็มีมาแบบนี้แหละ” (กิ่ง, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2560) 

เห็นได๎ชัดวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงก็มีภูมิลําเนามาจากชนบทในทุกภาะทั่วประเทศ
ไทยเหมือนกันกับภูมิลําเนาของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา 
การสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับภูมิลําเนาของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย 
ตั๊กแตน ชลดา นั้นมีแนวโน๎มเป็นการประกอบสร๎างจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน 
(reflect) ะวามเป็นจริงเกี่ยวกับภูมิลําเนาของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงขึ้นมาสูํการรับรู๎ของผู๎ะนใน
สังะมนั่นเอง 
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9. อาชีพเดิม 

ตารางที่ 5.3 

 

อาชีพเดิมของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และอาชีพเดิมของผูหญิงชนบท
ในชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                     
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

อาชีพเดิมของผู๎หญิงชนบทกํอนที่จะเข๎ามาทํางาน
ในกรุงเทพฯนั้น ทั้งหมดประกอบอาชีพในภาะ
เกษตร เชํน การทํานาข๎าว การทําสวนยางพารา 
การทําสวนผลไม๎  ซึ่งผู๎หญิงชนบทรับรู๎วําเป็นอาชีพ
ที่ต๎องทํางานหนัก มีรายได๎น๎อย ทําให๎ะรอบะรัวมี
ฐานะยากจน 

อาชีพเดิมของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงก็เป็น
เชํนนั้น สํวนใหญํอยูํ ในภาะเกษตรกรรม 
และมีรายได๎ไมํเพียงพอสําหรับการใช๎จํายใน
ะรัวเรือน  

 

จากตารางที่ 5.3  อาชีพเดิมของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา                                                    
และอาชีพเดิมของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง  จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเรื่องอาชีพเดิม
ของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัส
ด๎วยจุดยืนแบบเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ 
พวกเธอมองวํา อาชีพเดิมของผู๎หญิงชนบทนั้นสํวนใหญํก็มาจากะรอบะรัวที่มีอาชีพเดิมในภาะ
เกษตรกรรมซึ่งสํวนใหญํ ทํานาข๎าว เป็นงานหนักที่ต๎องใช๎แรงกายและมีรายได๎น๎อยไมํะุ๎มะําหรือไมํ
เพียงพอสําหรับการใช๎จํายในะรัวเรือน เหมือนดังเชํนในเพลงของตั๊กแตน ชลดา โดยพวกเธออาศัย
จากประสบการณ๑จริงจากตัวเธอเองและจากผู๎หญิงชนบทะนอ่ืน ๆ รวมถึงประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎
ในการถอดรหัสะรั้งนี้ 

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “อาชีพเดิมของผู๎หญิงในเพลงตั๊กแตน ชลดา สํวน
ใหญํทําเกษตรกรรม  เชํน ทํานา ทําไรํ ทําสวนยางพารา ซึ่งเป็นงานหนักและมีรายได๎น๎อย พ่ีมีะวาม
ะิดเห็นอยํางไรกับอาชีพเดิมของผู๎หญิงในเพลง แล๎วในชีวิตจริงของพ่ี หรือประสบการณ๑ที่พบเจอเป็น
อยํางไรบ๎าง” ซึ่งได๎ะําตอบดังตํอไปนี้ 
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“พ่ีวามันเหมือนในเพลงสวนใหญที่บานก็ทํานากันมากอนทั้งนั้น เพ่ือนๆพ่ีขึ้นมาทํางาน
ในกรุงเทพฯ สวนใหญก็ทํานา ทําสวนกันนะ บานพ่ีก็ทํานาเหนื่อยนะกวาจะไดขาวมา
ขายกันสักทีนึง เพราะขายไดปีละหนมันก็ไดเงินนอยจริง ไดเงินมาแตก็ไมเหลือเก็บอะไร
ก็อยูกันตั้ง 5 คน ก็ตองไวใชจายกันในบาน” (ขวัญ, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560)  

“ก็เห็นดวยนะพ่ี ที่บานหนูกท็ําไรปลูกผัก ปลูกกันเองนิดเดียวเองคะพ่ี เงินมันก็ไมคอย
พอกันอยูบานหนูก็ชวยยาทําเพราะมันเหนื่อยนะงานพวกนี้กวาจะปลูก ตองดูแลกวาจะ
โตอีก” (ออน, สัมภาษณแ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2560)  

“ใชเลย พ่ีเองบานก็กรีดยางกรีดกับแมมาตั้งแตเด็กๆ เป็นที่ดินตัวเองแตนิดเดียว มีก็
ตองรับจางเขาดวยมันไมพอหรอก เพราะที่บานพ่ีนองก็ 7 คนแลว ก็ตองชวยกันทํางาน 
งานหนักตื่นกันแตหาทุมเที่ยงคืน เดินกรีดยางกันดึก ๆ กวาจะไดเก็บขายทีนึงมันก็
ลําบาก” (เล็ก, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560) 

จะเห็นได๎วํา เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้น ประกอบสร๎างะวามเป็นจริง
ทางสังะมเกี่ยวกับอาชีพเดิมของผู๎หญิงชนบทจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน 
(reflect) ะวามเป็นจริงเกี่ยวกับอาชีพเดิมของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง โดยที่ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง
เหลํานี้สามารถบํงชี้ (Identify) ตัวเองกับเนื้อหาในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา ได๎ กลําวะือ ผู๎หญิง
ชนบทมีแรงบีบะั้นทางเศรษฐกิจและภูมิลําเนาเป็นตัวแปรสําะัญที่ทําให๎สํวนใหญํนั้นต๎องทํางานในภาะ
เกษตรกรรมเป็นหลัก 
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5.2.2 ถอดรหัสลักษณวทางปรวชากรศาสตร์ของผู้หญิงชนบท ผู๎วิจัยได๎แบํงการศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร๑ของผู๎หญิงชนบทออกเป็น 5 กลุํม ะือ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะ
ทางสังะม สถานภาพสมรส ซึ่งสามารถถอดรหัสได๎ดังนี้ 

1. อายุ 

ตารางที ่5.4 

 

อายุของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และอายุของผูหญิงชนบทในชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                     
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

จากการศึกษาอายุของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํง
ที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้น พบวํา ผู๎หญิง
ชนบทที่เริ่มเข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯนั้น จะอยูํ
ในชํวงวัยรุํน โดยมีอายุประมาณ 20 กวํา ๆ  

ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงที่เริ่มเข๎ามาทํางานใน
กรุงเทพก็เป็นเชํนในเพลง ะือ จะเริ่มเข๎ามาใน
กรุงเทพฯ ในชํวงวัยรุํนระหวํางอายุ  15 – 20 
กวํา ๆ 

 

จากตารางที่  5.4 อายุของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา และ
อายุของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงที่เริ่มเข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิงชนบทในชีวิต
จริงเรื่องอายุของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิต
จริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา  (Preferred reading) 
กลําวะือ พวกเธอมองวํา  การอพยพย๎ายถิ่นฐานข๎ามากรุงเทพฯของผู๎หญิงชนบทนั้นอยูํในชํวงอายุ
ระหวํางสิบห๎าถึงอายุยี่สิบกวํา ๆ ซึ่งถือเป็นชํวงวัยรุํนเชํนเดียวกันกับในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน  ชลดา 
โดยพวกเธออาศัยจากประสบการณ๑จริงจากตัวเธอเองและจากผู๎หญิงชนบทะนอ่ืน  ๆ รวมถึง
ประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ในการถอดรหัสะรั้งนี้ 

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “ผู๎หญิงในเพลงของตั๊กแตน ชลดา จะเริ่มเข๎ามา
ทํางานในกรุงเทพฯ ตอนชํวงวัยรุํน อายุประมาณ 20 กวํา ๆ พ่ีมีะวามะิดเห็นอยํางไรกับอายุของ
ผู๎หญิงในเพลง แล๎วในชีวิตจริงของพ่ี หรือจากเพ่ือน ๆ พวกเขาเริ่มเข๎ามาในกรุงเทพฯตอนอายุ
เทําไหรํ” ซึ่งได๎ะําตอบดังตํอไปนี้   
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“พ่ีวาก็เริ่มเขามาตอนชวงวัยรุนเหมือนกับในเพลงนะ นอยกวานั้นก็มีตอนพ่ีเองเขามา
ตอน 15 ปีเอง ก็ข้ึนมากับญาติ อยางที่บอกที่บานจนพ่ีนองหลายคน อยูบานก็ไมมีอะไร
ใหทําหรอกเพราะตัดยางรับจางมันก็ไดไมมาก พ่ีก็ข้ึนมาที่นี่ก็มาหางานรับจางทํา”  (เล็ก, 
สัมภาษณแเมื่อ วันที่ 8 พ.ค. 2560)  

“หนูวาก็ประมาณเดียวกัน อายุประมาณนั้นจริงคะก็วัยรุน เพ่ือนหนูถาไมไดเรียนตอก็
ขึ้นมาหางานทํากัน หนูเองก็ขึ้นมาตอนจะ18 ละ ตอนนี้ปีสุดทายก็มาฝึกงานหนูมาฝึกที ่
7-11 เพราะมันไดตังคแใชดวย จะไดมีเงินสงใหนองเรียน ตอนนี้นองก็กําลังเรียนอยูม.3” 
(ออน, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2560) 

“ที่โรงงานเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ ที่ทํางานก็อยูชวงวัยรุนเหมือนกันนะ ประมาณ 18 ก็เริ่มขึ้นมา
ละ พ่ี ๆ เคาที่ทํางานมากอนตอนนี้ก็อายุประมาณนี้คะยี่สิบกวา ๆ หนูเองก็เริ่มเขามา
ตอนอายุ 18 พอจบม.6 เลย ขึ้นมาที่นี่เพราะอยากมาเรียนดวย แลวก็มาหางานทํา
ดวย” (ฟิลแม, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560)  

จะเห็นได๎วํา อายุของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงที่เริ่มเข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯนั้นอยูํ
ในชํวงวัยรุํนตอนปลาย ซึ่งเป็นวัยที่กําลังจะก๎าวเข๎าสูํวัยทํางานแบบจริงจัง สามารถดูแลตัวเองได๎ และ
มีศักยภาพเพียงพอในการทํางานนั่นเอง แสดงให๎เห็นวํา เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้น 
ประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับอายุของผู๎หญิงชนบทที่เริ่มเข๎ามาในกรุงเทพฯนั้น จาก
พ้ืนฐานะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวามเป็นจริงเกี่ยวกับอายุของผู๎หญิงชนบทใน
ชีวิตจริงที่เริ่มเข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯนั่นเอง  
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2. อาชีพ 

ตารางที่ 5.5 

 

อาชีพของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และอาชีพของผูหญิงชนบทใน             
ชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                     
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

จากการศึกษาอาชีพหรืองานที่ทําในกรุงเทพฯของ
ผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา 
นั้น  พบวํา ผู๎หญิงชนบทเข๎ามาทํางานเป็นอาชีพอาชีพ
ที่ใช๎แรงงานเป็นสํวนใหญํ เชํน ทํางานรับจ๎าง พนักงาน
เสิร๑ฟอาหาร สาวโรงงานเย็บผ๎า และพนักงานร๎าน
สะดวกซื้อเซเวํนอีเลฟเวํน ซึ่งอาชีพของผู๎หญิงชนบท
ในระบบทุนนิยมนั้นสามารถจัดกลุํมได๎  2 ประเภท ะือ 
1.แรงงานภาะบริการ 2.แรงงานภาะการผลิต 

อาชีพหลังพลัดถิ่นของผู๎หญิงชนบทใน
ชีวิตจริงนั้นก็เป็นงานที่ใช๎แรงงาน ผู๎หญิง
ชนบทรับรู๎ ถึ งสถานะการเป็นชนชั้น
แรงงาน และสํวนใหญํอยูํ ในภาะการ
บริการและภาะการผลิต 
 

 

จากตารางที่ 5.5 อาชีพของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา และ
อาชีพของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเรื่องอาชีพของผู๎หญิง
ชนบทในเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงจะถอดรหัสด๎วยจุดยืน
เดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวํา 
ผู๎หญิงชนบทต๎องประกอบอาชีพทีใ่ช๎แรงกายมากกวําการใช๎ะวามะิดตรึกตรอง อยูํในภาะบริการ และ
ภาะการผลิตเชํนเดียวกับเพลงของตั๊กแตน ชลดา โดยพวกเธออาศัยจากประสบการณ๑จริงจากตัวเธอ
เองและจากผู๎หญิงชนบทะนอ่ืน ๆ รวมถึงประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ในการถอดรหัสะรั้งนี้ 

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “อาชีพของผู๎หญิงในเพลงของตั๊กแตนชลดานั้น 
สํวนใหญํเป็นอาชีพที่ต๎องใช๎แรงงาน เชํน ทํางานรับจ๎าง พนักงานเสิร๑ฟอาหาร สาวโรงงานเย็บผ๎า และ
พนักงานร๎านสะดวกซ้ือเซเวํนอีเลฟเวํน ซึ่งต๎องทํางานหนัก เงินเดือนน๎อย พ่ีมีะวามะิดเห็นอยํางไรกับ
อาชีพของผู๎หญิงในเพลง แล๎วในชีวิตจริงของพ่ีหรือประสบการณ๑ที่พ่ีพบเจอเป็นอยํางไรบ๎าง” ซึ่งได๎
ะําตอบดังตํอไปนี้     
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“ก็ตองทํางานแบบนี้นะ เพราะถาไมไดเรียนสูงก็เลือกงานไมได พ่ีรับจางอยูนี่ก็ตองทํา
ทุกอยางตั้งแตเตรียมของ ชวยเขาขายของ เขางานก็ตั้งแตเกาโมงครึ่ง จนเสร็จงานก็ทุม
กวา ๆ ใชแรงทั้งวันแหละ บางวันก็เกินแลวแตวันถารานไมมีคนก็ปิดไว ไดคาจางวันละ 
300 บาท คาแรงขั้นต่ําพอดี ก็ตองประหยัดบางเดือนก็มีใชไมพอ แตโชคดีอยูกับพ่ีสาว
เขาก็ชวยเรา” (จุเง, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560)     

“เหมือนในเพลงนะถาไมไดเรียนตอ สวนใหญก็ขึ้นมาทํางานในโรงงานเหมือนเพลงของ
ตั๊กแตน มาเป็นสาวโรงงาน หนูทํางานอยูนี่เขางาน 08.00-17.00 มันก็มีชั่วโมงใหพัก 
รายไดวันนึงก็ 400 ทํางาน หกวันจันทรแถึงเสารแ มีโอทีใหทําชวงวันจันทรแถึงศุกรแก็ไดเงิน
เพ่ิมข้ึนมาแตละเดือน” (ฟิลแม, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560)  

“เราก็ตองทํางานแบบนี้แหละ ก็ไมมีโอกาสไดเรียนสูงเหมือนคนอ่ืนๆที่เขา เรียนจบ
ปริญญาตรี เลือกงานทําได อยูในหองแอรแ เสิรแฟอยูรานนี้หลายปีแลวนะ ตอนแรกมาก็
ได  300 ตอนนี้อยูนานทําทุกอยางเป็นแลวเคาก็ใหวันละ500 มันก็ดีขึ้นนะ เริ่มเปิดราน
ขายตั้งแตแปดโมงเชา ถึงปิดรานสักทุมนึง ชวงเชาก็จะยุงหนอยเพราะคนเยอะ แถวนี้มี
นักศึกษากับคนทํางานเยอะ แตชวงบายก็ดีหนอยคนนอยไดเลยนั่งพักหายเหนื่อยบาง” 
(ตา, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2560)   

“เวลาฟังเพลงแลวเคาพูดถึงงานแบบนี้ มันก็ใชเรานะ มันก็เหนื่อยนะ เพราะมีระบบ
ของมัน ตรวจของ ยกของ ขายของ ถึงเหนื่อยหนูวาก็ดีเราทํางานอยูในหองแอรแไมตอง
รอนไปตากแดดเหมือนคนอ่ืนเขา วันนึงก็ทํางาน 9 ชั่วโมง พักเบรก 1 ชั่วโมง เงินเดือน
ก็พออยูได” (ออน, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2560)  

จะเห็นได๎วํา ตัวแปรสําะัญท่ีทําให๎อาชีพของผู๎หญิงชนบทต๎องอยูํในภาะบริการ และภาะ
การผลิตเป็นสํวนใหญํ ะือ ระดับการศึกษาที่ต่ํา ทําให๎ผู๎หญิงชนบทไมํสามารถสมัะรงาน หรือเข๎า
ทํางานในสํวนอ่ืนได๎ และผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงยังรับรู๎ในสถานะของตัวเองวําเป็นอาชีพชนชั้น
แรงงาน ต๎องทํางานหนักกวํางานประเภทอ่ืน มีสถานะที่ต่ํา ตกอยูํในสถาวะที่ถูกขูดรีดแรงงานจาก
นายจ๎างผํานเวลางาน และในสํวนของรายได๎นั้นพบวํา ผู๎หญิงชนบทต๎องทํางานในรูปแบบแรงงาน
รายได๎ มีรายได๎ไมํแนํนอน และต๎องพ่ึงพารายได๎เสริมจากการทําโอทีลํวงเวลาซึ่งแตกตํางจากมนุษย๑
เงินเดือน จากการศึกษาเรื่องอาชีพหลังพลัดถิ่นของผู๎หญิงชนบทนั้นผู๎วิจัยเห็นวํา เพลงลูกทุํงที่ขับร๎อง
โดย ตั๊กแตน ชลดา ประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับอาชีพของผู๎หญิงชนบทหลังการ
พลัดถิ่นมาจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวามเป็นจริงของผู๎หญิงชนบท
ออกมาสูํการรับรู๎ของผู๎ะนในสังะมนั่นเอง 
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3. รวดับการศึกษา  

ตารางที ่5.6 

 

ระดับการศึกษาของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และระดับการศึกษาของ
ผูหญิงชนบทในชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                     
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

จากการศึกษาระดับการศึกษาของผู๎หญิงชนบทใน
เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้น พบวํา 
ผู๎หญิงชนบทมีการศึกษาอยูํในระดับต่ํา ซึ่งผู๎หญิง
ชนบทสํวนใหญํมาจากะรอบะรัวเกษตรกรที่มีฐานะ
ยากจน ซึ่งเป็นตัวแปรสําะัญที่สํงผลทําให๎ระดับ
การศึกษาอยูํในระดับต่ําไปด๎วย 

ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงก็ถอดรหัสเรื่อง
ระดับการศึกษาท่ีต่ําเชํนเดียวกันกับเพลง ซึ่ง
สํวนใหญํก็มีผลมาจากะรอบะรัวที่มีฐานะ
ยากจนทําให๎โอกาสในการศึกษาน๎อย 

 

จากตารางที่ 5.6 ระดับการศึกษาของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน 
ชลดา และระดับการศึกษาของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง
เรื่องระดับการศึกษาของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบท
ในชีวิตจริงจะถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred 
reading) กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทสํวนใหญํนั้นก็จะมีระดับการศึกษาอยูํในระดับต่ํา                
มีการศึกษาน๎อย โดยพวกเธออาศัยจากประสบการณ๑จริงจากตัวเธอเอง และจากผู๎หญิงชนบทะนอื่น ๆ 
รวมถึงประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ในการถอดรหัสะรั้งนี้ 

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “ผู๎หญิงในเพลงของตั๊กแตน ชลดา มีระดับ
การศึกษาน๎อยเพราะมีฐานะยากจน พ่ีะิดเห็นอยํางไรกับระดับการศึกษาของผู๎หญิงในเพลง แล๎วใน
ชีวิตจริงของพ่ีหรือประสบการณ๑ท่ีพบเจอนั้นเป็นอยํางไรบ๎าง” ซึ่งได๎ะําตอบดังตํอไปนี้  

“ใชการศึกษานอย ไมตางกับเพลงนะ พ่ีเองไมไดเรียนหนังสือนะ เพราะที่บานก็จนอะ
แหละอีกอยางมีพ่ีนอง  7 คน แมก็สงใหเรียนไมไหว  พ่ีก็เลยไมไดเรียน เพราะจะไดให
นอง ๆ ไดเรียนกัน” (เล็ก, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560)   
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“มันก็นอยจริงนะ สวนใหญที่ไมไดเรียนตอเพราะบานจนกัน เพ่ือนๆที่ทํางานก็จบ
ประมาณนี้ ม.3 ม.6 นี่เองก็จบม.3 ก็ขึ้นมานี่เลย อยางที่บอกที่บานมันไมมีอะไรใหทํา 
แลวบานเราจนเลยไมไดเรียนตอก็ตองออกมาหางานทํา (ดวง, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 9 
พ.ค. 2560)  

“หนูวาโอกาสเรียนนอยจริง เพราะที่บานรายไดมันก็ไมไดดีมากนัก หนูเองจบม.6จาก 
นครศรีธรรมราชมาก็ขึ้นมาเรียนราม เพราะวาจะไดทํางานดวยแลวลงเรียนเก็บหนวย
กิตไปดวย ตอนนี้หนูเรียนตอปริญญาตรี ปี 2 ละ คณะบริหารธุรกิจ” (แนน, สัมภาษณแ
เมื่อวันที่10 พ.ค. 2560) 

จะเห็นได๎วํา ตัวแปรสําะัญที่ทําให๎ระดับการศึกษาของผู๎หญิงชนบทต่ํา ะือ ฐานะของ
ะรอบะรัวที่ยากจน ทําให๎พวกเธอมีโอกาสในการศึกษาตํอน๎อย จากการสัมภาษณ๑ผู๎วิจัยพบข๎อมูล
เพ่ิมเติมอีกวํา กลุํมตัวอยํางบางรายต๎องทํางานไปด๎วยและสํงตัวเองเรียนด๎วย ซึ่งผู๎หญิงชนบทเหลํานี้
มองวํา การศึกษานั้นเป็นป๓จจัยสําะัญตํอโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นได๎ ถือได๎วําเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดา เป็นการประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับระดับการศึกษาของผู๎หญิง
ชนบทจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน ( reflect) ะวามเป็นจริงเกี่ยวกับระดับ
การศึกษาของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงขึ้นมาสูํการรับรู๎ของผู๎ะนในสังะมนั่นเอง 

4. ฐานวทางสัง์ม  

ตารางที่ 5.7 

 

ฐานะทางสังคมของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และฐานะทางสังคมของ
ผูหญิงชนบทในชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                      
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

จากการศึกษาฐานะทางสังะมของผู๎หญิงชนบทใน
เพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้น พบวํา 
ผู๎หญิงชนบทมีฐานะยากจน เป็นะนชนชั้นลําง            
ในะรอบะรัวเกษตรกร 

พวกเธอมองวําสํวนใหญํนั้นมีฐานะยากจน      
มีฐานะทางสังะมท่ีด๎อยกวําะนอ่ืนๆ 
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จากตารางที่  5.6  ฐานะทางสังะมของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน 
ชลดา และฐานะทางสังะมของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเรื่อง
ฐานะทางสังะมของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิต
จริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย  ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) 
กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทสํวนใหญํนั้นมาจากะรอบะรัวที่มีฐานะยากจน ซึ่งทําให๎ฐานะ
ทางสังะมที่ด๎อยกวําะนอ่ืน ๆ เชํนเดียวกันกับในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา โดยพวกเธออาศัยจาก
ประสบการณ๑จริงจากตัวเธอเองและจากผู๎หญิงชนบทะนอ่ืน ๆ รวมถึงประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ใน
การถอดรหัสะรั้งนี้  

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “ผู๎หญิงในเพลงของตั๊กแตน ชลดา มีฐานะยากจน  
เป็นะนชนชั้นลําง พ่ีะิดเห็นอยํางไรกับระดับฐานะทางสังะมของผู๎หญิงในเพลง แล๎วในชีวิตจริงของพ่ี 
หรือประสบการณ๑ท่ีพบเจอนั้นเป็นอยํางไรบ๎าง” ซึ่งได๎ะําตอบดังตํอไปนี้  

“เวลาฟังเพลงแลวเออมันก็เหมือนชีวิตเรานะ ก็จนเหมือนกันทํานาเหมือนกัน อยางที่
บานนี่อยูกัน 5 คน ทํานาปีนึงก็ไมพอใชในบานกันหรอกก็ตองทําอยางอ่ืนเพ่ิม” (จุเง, 
สัมภาษณแเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560)  

“ฐานะก็ไมคอยดี ยากจนเหมือนในเพลงวาเลย ที่บานออกเรือก็ไดไมเยอะ บานหนูมี 7 
คนพ่ีนอง ดีที่หนูเป็นนองสุดทองเลยไดพ่ี ๆ ชวยเรื่องเรียนไวบาง แตทุกวันนี้ทํางานก็
พอใชไมไดเยอะอะไร” (ญา, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2560)  

“ในเพลงก็จะเป็นผูหญิงจน ๆ มันก็เป็นอยางนั้นจริง ๆ นะ ก็คอนขางลําบากนะพ่ี แต
ละเดือนกอนขึ้นมานี่ตอนเรียนม.ตนก็มีชวงที่ไมมีเงินใชเหมือนกัน เพราะที่บานก็ทํานา
กวาจะไดตังคแมาทีนึงก็เหนื่อยกัน พอเรามาทํางานแบบนี้อีกคนเขาก็มองวาเราเป็นแค
สาวโรงงาน แตก็จริงมันก็ไมไดมียศมีตําแหนงอะไรเหมือนกับคนที่เขาเรียนสูงๆ ทํางาน
ดีๆ” (ดวง, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560) 

จากบทสัมภาษณ๑ของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงแสดงให๎เห็นวํา ผู๎หญิงชนบทรับรู๎เรื่องการ
มีฐานะที่ยากจน สํวนใหญํอยูํในะรอบะรัวเกษตรกรรม และเป็นะรอบะรัวขนาดใหญํสํงผลให๎มีรายได๎
ไมํเพียงพอตํอการใช๎จํายในะรัวเรือน และเมื่อมีฐานะยากจนก็มักถูกมองวํามีสถานะทางสังะมที่ต่ําลง
ด๎วยเชํนกัน จากการถอดรหัสของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเรื่องของฐานะทางสังะมข๎างต๎น ผู๎วิจัยเห็น
วําในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา เป็นการประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับ
ฐานะทางสังะมของผู๎หญิงชนบทจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวามเป็น
จริงเกี่ยวกับฐานะทางสังะมของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงขึ้นมาสูํการรับรู๎ของผู๎ะนในสังะมนั่นเอง 
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5. สถานภาพสมรส 

ตารางที ่5.8 

 

สถานภาพสมรสของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และสถานภาพสมรสของ
ผูหญิงชนบทในชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                      
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

จากการศึกษาเรื่องสถานภาพสมรสของผู๎หญิง 
ชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา 
พบวํา เพลงจะสื่อถึงผู๎หญิงที่มีสถานภาพโสด   

ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงมองวํา ผู๎หญิงชนบทที่
พลัดถิ่นเข๎ามาในสังะมเมืองสํวนใหญํนั้นก็เป็น
สาวโสด ที่ยังมุํงหาะวามสําเร็จในชีวิตมากกวํา
ะวามรัก 

   

จากตารางที่ 5.7  สถานภาพสมรสของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน 
ชลดา และสถานภาพสมรสของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง
เรื่องสถานภาพสมรสของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบท
ในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred 
reading) กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทสํวนใหญํนั้นก็มีสถานภาพโสดเชํนเดียวกันกับในเพลง
ลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา โดยพวกเธออาศัยจากประสบการณ๑จริงจากตัวเธอเองและจากผู๎หญิงชนบท
ะนอ่ืน ๆ รวมถึงประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ในการถอดรหัสะรั้งนี้ 

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “ผู๎หญิงในเพลงของตั๊กแตน ชลดา นั้นเป็นผู๎หญิง
โสด พ่ีะิดเห็นอยํางไรกับสถานภาพสมรสของผู๎หญิงในเพลง แล๎วในชีวิตจริงของพ่ีหรือประสบการณ๑ที่
พบเจอนั้นเป็นอยํางไรบ๎าง” ซึ่งได๎ะําตอบดังตํอไปนี้  

“สวนใหญก็โสดกันมานะ แตพ่ีวามันเป็นแบบเด็ก ๆ ที่เพ่ิงเขามาอยูมากกวาแตพออยู
สักพักเชื่อเถอะเดี๋ยวก็มีแฟนกัน แบบมีคนเขามาคุยบางที่เห็นสวนใหญมันก็เป็นแบบ
นั้น” (ขวัญ, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 8พ.ค. 2560) 

“หนูวาก็โสดจริงนะ เพราะที่เขามายังวัยรุนกันอยูเลยยังไมไดคิดเรื่องนี้ อยางหนูตอนนี้
อยากทํางานอยากเรียนใหสูงกอน ๆ เพราะวามีนองที่หนูตองดูแลอีก สวนเดี๋ยวจะใคร
เคามาคุยนั้นก็คอย ๆ ดูกันไปกอน” (ออน, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2560) 
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จะเห็นได๎วํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงนั้นรับรู๎วําผู๎หญิงชนบทที่พลัดถิ่นเข๎ามาในสังะม
เมืองนั้นมีสถานภาพโสด และจากการสัมภาษณ๑ผู๎วิจัยเห็นวํา ผู๎หญิงชนบทที่มีสถานภาพโสดนั้น 
เพราะยังมีจุดมุํงหมายเรื่องการเรียน และเป้าหมายะวามสําเร็จในชีวิต มองวําตัวเองยังเป็นเด็กอยูํจึง
ยังไมํได๎ะิดอยากจะมีแฟนหรือะนรัก สํวนจะมีการพูดะุยหรือมีแฟนนั้นต๎องใช๎เวลาในการศึกษาดูใจ
ตํอไป จากการถอดรหัสของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเรื่องสถานภาพสมรสข๎างต๎น ผู๎วิจัยเห็นวํา ในเพลง
ลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา เป็นการประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับสถานภาพ
สมรสของผู๎หญิงชนบทจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวามเป็นจริง
เกี่ยวกบัสถานภาพสมรสของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงขึ้นมาสูํการรับรู๎ของผู๎ะนในสังะมนั่นเอง 

 

5.2.3 ถอดรหัสลักษณวทางกายภาพของผู้หญิงชนบท เช่น บุ์ลิกภายนอกของ
ผู้หญิงชนบท   

บุ์ลิกภายนอกของผู้หญิงชนบท             

ตารางที่ 5.9              

                                                                                                                              
บุคลิกภายนอกของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และบุคลิกภายนอกของ
ผูหญิงชนบทในชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                     
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

จากการศึกษาผํานเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา  
บุะลิกภายนอกของผู๎หญิงชนบทนั้น เป็นผู๎หญิงที่ 
หน๎าตาไมํสวย ไมํมีอํานาจการตํอรองในการที่จะมี 
แฟนหน๎าตาดี 

ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงสํวนใหญํมองวํา
รูปรํางหน๎าตาของตัวเองนั้นเป็นผู๎หญิงที่ไมํ
สวย และถูกรับรู๎ะวามหมายวําเป็นผู๎หญิง
บ๎าน ๆ หน๎าตาธรรมดา แตํก็มีบางสํวนที่มอง
วําหน๎าตาของตนเองนั้นก็สวยดูดี ธรรมชาติไมํ
แพ๎สาวกรุงเทพฯ  

  

 จากตารางที่ 5.8 บุะลิกภายนอกของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน 
ชลดา และบุะลิกภายนอกของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเรื่อง
บุะลิกภายนอกของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิต
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จริงที่ถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) 
กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทนั้นมักจะมีหน๎าตาไมํสวย เป็นผู๎หญิงหน๎าตาธรรมดาที่มาจาก
ตํางจังหวัด ผิวพรรณดําบ๎าน ๆ ไมํได๎สวยเหมือนสาวกรุงเทพฯ เชํนเดียวกันกับในเพลงลูกทุํงของ
ตั๊กแตน ชลดา โดยพวกเธออาศัยจากประสบการณ๑จริงจากตัวเธอเองและจากผู๎หญิงชนบทะนอ่ืน ๆ 
รวมถึงประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ในการถอดรหัสะรั้งนี้ 

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “ผู๎หญิงในเพลงของตั๊กแตน ชลดา มองตัวเองวํามี
หน๎าตาไมํสวย พ่ีะิดเห็นอยํางไรกับเรื่องรูปรํางหน๎าตาของผู๎หญิงในเพลง แล๎วพ่ีมองตัวเองรวมถึง
ประสบการณ๑ท่ีพ่ีพบเจอจากเพ่ือนๆเรื่องรูปรํางหน๎าตาเป็นอยํางไร” ซึ่งได๎ะําตอบดังตํอไปนี้ 

“ในเพลงก็จะเป็นแบบผูหญิงที่มาจากบานนอก หนาตาไมสวย ถามองตัวเองนะ
เหมือนกับในเพลงเลย พ่ีก็มองวาตัวเองเป็นผูหญิงบาน ๆ หนาตาธรรมดา ดั้งก็ไมมี 
ไมไดขาวแตงตัวสวยเหมือนผูหญิงกรุงเทพฯ แบบถาเห็นผูชายที่หลอหนาตาดีแบบนี้ก็
คิดวาเราคงไมคูควรกับเขาหรอก เขาคนไมสนใจเราหรอก”  (กิ่ง, สัมภาษณแเมื่อ วันที่ 30 
เม.ย. 2560) 

“หนูก็มองเหมือนในเพลงนะพ่ี ก็ไมสวย ผิวดํา ๆ แตงตัวธรรมดา ๆ เวลาที่เห็นใครแบบ
สวย ๆ ก็ชอบมองเขานะ อิจฉาอยากสวยเหมือนเขาบาง บางทีอยากรูอยากเขาไปถาม
นะวาเขาใชครีมอะไรทําไมขาว ทําไมถึงสวยจัง”  (ปฺอป, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 
2560)  

“ก็ไมสวยจริงนะ ดํา เพ่ือน ๆที่ ทํางานก็เหมือนกัน บาน ๆ อีกอยางเราก็ไมไดแตงตัว 
แตเขาแตงตัวสวย ๆ กัน บางทีก็อยากรูแหละวาเขาทําอะไรมาใชครีมอะไร แตหนูวาก็
นาจะแพง ๆ แหละ หนูก็ไมมีตังจะซื้อ ก็ใชครีมถูก ๆ แบบของเราตอ”  (ตา, สัมภาษณแ
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2560)  

จะเห็นได๎วํา ผู๎หญิงชนบทที่ถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดานั้น (Preferred reading) จะรับรู๎และมองตัวเองวํามีรูปรํางหน๎าตาไมํสวย เป็นผู๎หญิง
ธรรมดา ผิวดําบ๎าน ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับผู๎หญิงกรุงเทพฯจะรู๎สึกด๎อยกวํา ซึ่งผู๎วิจัยพบวํา กลุํม
ตัวอยํางเหลํานี้มีะวามต๎องการที่จะดูแลผิวพรรณตนเองให๎ดีขึ้นกวํานี้ ถือเป็นการให๎ะุณะําวําะวาม
สวยงามจะสามารถทําให๎ผู๎หญิงกลุํมนี้มีะวามมั่นใจในตนเองมากขึ้น จากบทสัมภาษณ๑ยังแสดงให๎เห็น
อีกวํา เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้นประกอบสร๎างเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพผู๎หญิง
ชนบทจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวามเป็นจริงเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงนั่นเอง 
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นอกจากนี้ ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงที่ถอดรหัสด๎วยด๎วยจุดยืนที่ตํอต๎านหรือขัดแย๎งกับ
เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Oppositional reading) นั้นพวกเธอมองวํา ถึงแม๎จะเป็น
สาวที่มาจากชนบท ผิวดํา แตํก็มีรูปรํางหน๎าตาสวยไมํได๎ขี้เหรํอยํางเชํนในเพลงของตั๊กแตน ชลดา 
เสมอไป เพราะพวกเธอดูแลตัวเองดีเพียงแตํไมํะํอยได๎แตํงตัวสวยเหมือนผู๎หญิงกรุงเทพฯที่มักแตํงตัว
ด๎วยชุดราะาแพง หรือตามแฟชั่น  

“ไมนะพ่ีวาไมเสมอไปนะ ถาใหพ่ีมองตัวเองเอาจริง ๆ พ่ีก็วาพ่ีสวยนะ ถึงพ่ีจะผิวดํา        
แตดําเนียนนะ ก็ดูแลตัวเองนะถึงจะแบบไมไดใชครีมแพง ๆ แตเราก็ดูแลตัวเองก็สวยใน
แบบของเรา” (ขวัญ, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560) 

“ก็ไมไดขี้เหรเหมือนในเพลงขนาดนั้นนะ หนูวาก็สวยนะมันก็ไมไดขี้เหรหรอก เพราะ
หนาหนูธรรมชาติ ผูหญิงกรุงเทพฯสวนใหญก็มาจากตางจังหวัดกันทั้งนั้นแหละก็มาแลว
แบบใชครีมแตงตัวเสื้อผาดี ๆ แฟชั่นก็เลยดูสวย แตหนูทํางานแบบนี้ก็ไมคอยจะได
แตงตัวอะไรเหมือนเขา” (แนน, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)  

แสดงให๎เห็นวํา ถึงแม๎ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา อาจมองเรื่องรูปรําง
หน๎าตาของผู๎หญิงชนบทในภาพรวมนั้นวําเป็นผู๎หญิงที่ไมํสวย แตํในะวามเป็นจริงอาจไมํได๎เป็นแบบ
นั้นทั้งหมดเสมอไป เพราะมีผู๎หญิงชนบทบางสํวนที่มีะวามะิดเห็นที่ตํางออกไป ผู๎หญิงชนบทกลุํมนี้ยัง
มีะวามภูมิใจและมีะวามม่ันใจในเรื่องรูปรํางของตนเอง ซึ่งไมํได๎ด๎อยกวําผู๎หญิงกรุงเทพฯแตํอยํางใด 
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5.2.4 ถอดรหัสลักษณวทางจิตใจ/ อารมณ์ของผู้หญิงชนบท เช่น ์วามชอบ / 
์วามสนใจ ์วามรู้สึกนึก์ิด 

1. ์วามชอบ / ์วามสนใจ 

ตารางที่ 5.10 

 

ความชอบ/ความสนใจของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และความชอบ/
ความสนใจของผูหญิงชนบทในชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                     
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

จากการศึกษาเรื่องะวามชอบ/ะวามสนใจของผู๎หญิง
ชนบทในเพลงลูกทุํ งของตั๊กแตน ชลดา พบวํา 
ผู๎หญิงชนบทมักชื่นชอบการฟ๓งเพลงลูกทุํง  การร๎อง
เพลงะาราโอเกะ  การร๎องเพลงตามงานเลี้ยง และ
การติดตามะอนเสิร๑ตเพลงลูกทุํง 

ผู๎หญิงชนบทยังชื่นชอบการฟ๓งเพลงและ
ร๎องเพลงลูกทุํงเชํนเดียวกัน เพราะแสดง
ตัวตนและสัมพันธ๑กับภูมิหลังของพวกเธอ 

 

จากตารางที่ 5.9  ะวามชอบ/ะวามสนใจของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดา และะวามชอบ/ะวามสนใจของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิงชนบท
ในชีวิตจริงเรื่องะวามชอบ/ะวามสนใจของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย  ตั๊กแตน ชลดา 
พบวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา           
(Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทนั้นมักมีะวามสนใจในการฟ๓งเพลงลูกทุํง 
และชื่นชอบการร๎องเพลงเชํนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา โดยพวกเธออาศัยจาก
ประสบการณ๑จริงจากตัวเธอเองและจากผู๎หญิงชนบทะนอ่ืน ๆ รวมถึงประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ใน
การถอดรหัสะรั้งนี้ 

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “ผู๎หญิงในเพลงของตั๊กแตน ชลดา สํวนใหญํมี
ะวามชอบในการฟ๓งเพลงลูกทุํง การร๎องเพลงะาราโอเกะ งานเลี้ยง การไปดูะอนเสิร๑ต พ่ีมีะวาม
ะิดเห็นอยํางไรกับะวามชอบแบบนี้ แล๎วจากประสบการณ๑จริงของพ่ีเป็นอยํางไร” ซึ่งได๎ะําตอบ
ดังตํอไปนี้  
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“พ่ีก็เป็นเหมือนกับในเพลงนะชอบฟังเพลงลูกทุง  แลวก็มีรองเพลงอัดวีดีโอแลวลงใน            
เฟซบุ฿ก ในยูทูป พ่ีชอบรองเพลง  ความฝันก็อยากเป็นนักรองนะ เคยประกวดมาหลาย
เวทีละแตก็ไมเป็นนักรองสักที อยูโรงงานพอมีงานปีใหมงานอะไรแบบนี้ก็ไดขึ้นรอง
ตลอด” (จีน, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560)  

“เหมือนกันก็ชอบฟงัเพลงลูกทุง หนูวามันก็คลายหนูนะ รองเพลงก็ชอบ หนูชอบไปรอง 
คาราโอเกะ ก็มีที่นี่บางบางทีก็ไปรองท่ีตูเพลงกับเพ่ือน มันก็คลายเครียดดีนะเวลาไปกับ
เพ่ือนก็รองกัน” (แนน, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2560) 

จากการสัมภาษณ๑ กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงยังแสดงให๎เห็นถึงะวามสัมพันธ๑
ระหวํางตัวตนของผู๎หญิงชนบทและเพลงลูกทุํง กลําวะือ การฟ๓งเพลงลูกทุํง/การร๎องเพลงลูกทุํง
สะท๎อนตัวตน ภูมิลําเนาหรือวิถีชีวิตของผู๎หญิงชนบทได๎ดีกวําเพลงประเภทอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีกลุํม
ตัวอยํางที่มีะวามฝ๓นอยากเป็นนักร๎องลูกทุํงจึงมักถํายวีดีโอและอัดเสียงร๎องของตัวเองเพ่ือเผยแพรํอีก
ด๎วย ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดานั้น ประกอบสร๎างเกี่ยวกับะวามชอบ/
ะวามสนใจของผู๎หญิงชนบทจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวามเป็นจริง
เกี่ยวกับะวามชอบ/ะวามสนใจของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงขึ้นมานั่นเอง 

 

2. ์วามรู้สึกนึก์ิด 

ตารางที่ 5.11 

 

ความรูสึกนึกคิดของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และความรูสึกนึกคิดของ
ผูหญิงชนบทในชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                     
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

ผู๎หญิงชนบทเกิดภาวะแปลกแยก (alienation)                               
มีะวามรู๎สึกเหงา ะิดถึงบ๎าน เกิดะวามรู๎สึกตํอชีวิตที่
ผิดแปลกไปจากเดิม ต๎องกลายเป็นะนผลัดถิ่น 
หํางไกละรอบะรัว และเข๎ามาสูํระบบทุนนิยมที่มี
นายจ๎าง และสังะมแวดล๎อมแบบใหมํ จนทําให๎ผู๎หญิง
ชนบทไมํะ๎ุนชินเกิดเป็นะวามรู๎สึกเหงาข้ึนมา 

ผู๎หญิงชนบทเกิดะวามรู๎สึกเหงา ะิดถึงบ๎าน 
และรู๎สึกไมํมีะวามสุขกับการอยูํในสังะม
เมือง ะรอบะรัวยังเป็นสิ่งให๎กําลังใจในยาม
ที่พวกเธอเหงาหรือเจอป๓ญหา  
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จากตารางที ่5.10 ะวามรู๎สึกนึกะิดของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน 
ชลดาและะวามรู๎สึกนึกะิดของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเรื่อง
ะวามรู๎สึกนึกะิดของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทใน
ชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) 
กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทมักเกิดะวามรู๎สึกเหงา ะิดถึงบ๎าน ะิดถึงวิถีชีวิตในชนบท 
เชํนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา โดยพวกเธออาศัยจากประสบการณ๑จริงจากตัวเธอเอง
จากประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ในการถอดรหัสะรั้งนี้ 

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “ผู๎หญิงในเพลงของตั๊กแตน ชลดา มักจะรู๎สึก
เปลี่ยวเหงา ะิดถึงบ๎าน ะิดถึงแฟน พ่ีะิดเห็นอยํางไรกับผู๎หญิงในเพลง แล๎วจากประสบการณ๑จริงของพ่ี
เป็นอยํางไรบ๎าง”ซึ่งได๎ะําตอบดังตํอไปนี้ 

“มันไมตางกับเพลงนะ อยูที่นี่เหนื่อยนะบางครั้งก็นั่งเหงา ยิ่งฟังเพลงก็ยิ่งคิดถึงที่บาน   
คิดถึงแม คิดถงึชีวิตที่บาน ที่นี่มันวุนวายมันไมเหมือนบานเราคนก็เยอะ  ถาเหงาก็โทหา
แมบาง บางทีก็ไปดูรูปเกา ๆ ในเฟซก็มีบาง” (กิ่ง, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2560)  

“เป็นแบบนั้นเลยก็เหงา คิดถึงบาน บางวันก็เหนื่อยนะแบบที่นี่วุนวาย คนก็เยอะ รถก็
เยอะ แตโชคดีหนูอยูกับแมเหนื่อย ๆ ก็คุยกับแม แกก็ใหกําลังใจวาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น บอก 
ใหอดทน เพราะกลับบานไปก็ไมมีงานใหทํา” (ปฺอป, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 
2560)         

“ใชมันเหงานะ คนอ่ืน ๆ ก็นาจะเป็นเหมือนกันทุกคนแหละ คิดถึงแม คิดถึงฝีมือ
ทํากับขาวของแม นั่งคิดวาเมื่อไหรชีวิตเราจะสบายเหมือนคนอ่ืน ๆ เขาสักที” (จุเง, 
สัมภาษณแเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560)  

“มันก็จะรูสึกเหงาจริงนะ แบบคิดถึงบาน คิดถึงแม คิดถึงหมอลํา เตนหนาฮานแบบนี้        
อยูบานมีงานวัดงานอะไรก็ไดไปดู อยากกลับบานนะ ทํางานที่นี่ก็ไมคอยไดกลับบาน 
กลับปีนึสองครั้งเอง” (ดวง, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560) 

จากบทสัมภาษณ๑ของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงแสดงให๎เห็นวํา ผู๎หญิงชนบทรับรู๎ถึง
ะวามรู๎สึกเปลี่ยวเหงา รับรู๎ถึงะวามรู๎สึกที่วิถีชีวิตของพวกเธอแตกตํางไปจากเดิม และการฟ๓งเพลง
ลูกทุํงยังทําให๎ผู๎หญิงชนบทกลุํมนี้เกิดะวามรู๎สึกเปลี่ยวเหงา ะิดถึงบ๎าน ะิดถึงวิถีชีวิตในชนบทมาก
ยิ่งขึ้นอีกด๎วย ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา ถึงแม๎ผู๎หญิงชนบทจะตกอยูํในสภาวะเปลี่ยวเหงาเชํนนี้ แตํสิ่งที่ยังเป็น
กําลังใจของพวกเธอนั้น ะือ “ะรอบะรัว” ผู๎หญิงชนบทยังมีสายสัมพันธ๑ที่แนบแนํนกับะรอบะรัว และ
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ถือได๎วําเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดานั้น ประกอบสร๎างเกี่ยวกับะวามรู๎สึกนึดะิดของผู๎หญิง
ชนบทจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวามเป็นจริงเกี่ยวกับะวามรู๎สึกนึก
ะิดของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงขึ้นมาสูํการรับรู๎ของผู๎ะนในสังะมนั่นเอง  

 

5.2.5 ถอดรหัสผู้หญิงชนบทกับสัง์มเมือง เช่น สาเหตุในการย้ายถิ่นฐาน ที่พัก
อาศัย อาหารการกิน ปัญหาที่ต้องเผชิญ ์วามสัมพันธ์กับมาตุภูมิ อ านาจแลวการต่อรอง 

1. สาเหตุในการย้ายถิ่น 

ตารางที่ 5.12 

 

สาเหตุในการยายถิ่นฐานของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และสาเหตุใน
การยายถิ่นฐานของผูหญิงชนบทในชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                     
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

จากการศึกษาเรื่องสาเหตุในการย๎ายถิ่นฐานของ
ผู๎หญิงชนบทใน เพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา 
พบวํา สาเหตุหลักในการย๎ายถิ่นฐาน ะือ 1 .ะวาม
ยากจน  2. ะวามใฝ่ฝ๓น 3.เพ่ือการศึกษาเลําเรียน  
 

ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงสํวนใหญํมีสาเหตุ
การอพยพย๎ายถิ่นฐานเข๎ามาในสังะมเมือง
แบบเดียวกันในเพลง  

  

จากตารางที ่5.11 สาเหตุในการย๎ายถิ่นฐานของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดา  และสาเหตุในการย๎ายถิ่นฐานของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิง
ชนบทในชีวิตจริงเรื่องสาเหตุในการย๎ายถิ่นฐานของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย  ตั๊กแตน 
ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน 
ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทสํวนใหญํก็ย๎ายถิ่นฐานเข๎ามา
กรุงเทพฯ เพราะฐานะทางะรอบะรัวยากจน และเข๎ามาเพ่ือการศึกษา รวมถึงเข๎ามาเพ่ือหาโอกาส
ให๎กับตวัเองเชํนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา โดยพวกเธออาศัยจากประสบการณ๑จริงจาก
ตัวเธอเองและจากผู๎หญิงชนบทะนอ่ืน ๆ รวมถึงประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ในการถอดรหัสะรั้งนี้ 
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ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “ผู๎หญิงในเพลงของตั๊กแตน ชลดา สํวนใหญํเข๎า
มากรุงเทพฯ เพราะะวามจน มาหาโอกาส มาหาะวามฝ๓น และก็เข๎ามาเรียนตํอ พ่ีะิดเห็นอยํางไรกับ
การเข๎ามาของผู๎หญิงในเพลง แล๎วจากประสบการณ๑จริงของพ่ี รวมถึงประสบการณ๑ที่เห็นจากเพ่ือน ๆ
นั้นเป็นอยํางไร” ซึ่งได๎ะําตอบดังตํอไปนี้ 

“พ่ีวาชีวิตพ่ีไมตางกับเพลงนะ ที่ขึ้นมานี่หลักๆก็ที่บานก็ไมมีตังคแ พ่ีเลยตองแยกออกมา
หางานทําเราจะไดไมเป็นภาระใหแมดวย” (เล็ก, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560)   

“ผูหญิงสวนใหญก็เป็นเหมือนในเพลงแหละ เขามาเรียนเขามาทํางาน บางคนก็มีความ
ฝัน เหมือนกับหนูมาทํางานดวยเรียนดวยตอนนี้ ก็ลงเรียนรามแลวก็ทํางานนี่ไปดวยมา
หาประสบการณแอยูบานก็ไมเคยเจอแบบนี้” (แนน, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2560) 

“มันก็เป็นจริงตามเพลงนะ หนูวามาตามหาฝันกันเป็นความจริงนะ มาอยูกรุงเทพฯ
เพราะหนูอยากขึ้นมาเรียนคะ ตอนนี้ตอปวส.เรียนทุกวันอาทิตยแ วันจันทรแถึงวันเสารแก็
ทํางานที่นี่เพราะวาจะไดหาคาเทอมเรียนเอง เทอมนึงก็  5,000 หนูก็เอาเงินตรงนี้ไปใช
จาย ความฝันหนูอยากจะเปิดรานหองชุดราตรีเป็นของตัวเอง หนูชอบเวลาไดเห็นชุด
สวยๆ ” (ฟิลแม, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560) 

จะเห็นได๎วํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงนั้นรับรู๎ถึงสาเหตุการอพยพย๎ายถิ่นฐานเข๎ามาใน
สังะมเมืองด๎วยสาเหตุเดียวกันกับในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา กลําวะือ อพยพเข๎ามาเพราะะวาม
ยากจนของะรอบะรัวซึ่งสํวนใหญํมาจากะรอบะรัวเกษตรกร การเข๎ามาเพ่ือเพ่ิมทุนะวามรู๎ทาง
การศึกษาเพ่ือจะตํอยอดในการหางานทําและโอกาสของชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้นสิ่งสําะัญ ะือ ผู๎หญิง
กลุํมนี้ยังมีะวามฝ๓นที่จะมีธุรกิจเป็นของตนเอง อันแสดงให๎เห็นวํา  เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน        
ชลดา ประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับสาเหตุในการย๎ายถิ่นของผู๎หญิงชนบทจาก
พ้ืนฐานะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวามเป็นจริงเกี่ยวกับสาเหตุในการย๎ายถิ่นของ
ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงขึ้นมาสูํการรับรู๎ของผู๎ะนในสังะมนั่นเอง 
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2. ที่พักอาศัย   

ตารางที่ 5.13 

 

ที่พักอาศัยของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และที่พักอาศัยของผูหญิง
ชนบทในชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                      
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

จากการศึกษาเรื่องที่พักอาศัยของผู๎หญิงชนบทใน
เพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบท
นั้นไมํมีบ๎านเป็นของตัวเอง สํวนใหญํอาศัยอยูํในห๎อง
เชําเล็ก ๆ ท๎ายซอยเพราะราะาถูก ลําบาก 

ที่พักอาศัยของผู๎หญิงชนบทแบบในเพลงนั้น
มีอยูํจริง แตํก็บางสํวนก็มองวําที่พักอาศัย
ในกรุงเทพฯ นั้นก็ไมํได๎อยูํแบบลําบากเชํน
ในเพลง 

  

จากตารางที่ 5.12 ที่พักอาศัยของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน         
ชลดา และท่ีพักอาศัยของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเรื่องที่พัก
อาศัยของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงที่
ถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงท่ีขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ 
พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทพักอาศัยอยูํในห๎องเชําเล็กๆ เป็นห๎องพัดลมท๎ายซอยเพราะมีราะาถูกนั้นมี
อยูํจริง โดยพวกเธออาศัยจากประสบการณ๑จริงจากตัวเธอเองและจากประสบการณ๑ผํ านสื่อมาใช๎ใน
การถอดรหัสะรั้งนี้  

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “ผู๎หญิงในเพลงของตั๊กแตน ชลดา มักจะพัก
อาศัยอยูํในห๎องเชําเล็ก ๆ ท๎ายซอย ราะาถูก อยูํแบบลําบาก พ่ีะิดเห็นอยํางไรกับที่พักอาศัยของ
ผู๎หญิงในเพลง แล๎วจากประสบการณ๑ตรงของพ่ีเป็นอยํางไร” ซึ่งได๎ะําตอบดังตํอไปนี้ 

“ใช ๆ ในเพลงชอบบอกวาอยูหองเล็ก ๆ ดูลําบาก หนูเองก็พักแบบนั้นจริงนะ หนูเองก็
อยูหองเชาทายซอยเหมือนในเพลงที่พ่ีบอกนะ ก็หาที่ถูกสุดละในแถวนี้เพราะอยูคน
เดียว นี่หองพัดลมธรรมดา คาหองเดือนละ  2,200  ถารวมคาน้ําคาไฟดวยก็ประมาน 
2,500บาทไดคะ” (ฟิลแม, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560)        
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“ที่พ่ีอยูก็เป็นหองเชามันแบบเล็ก ๆ สี่เหลี่ยม มันก็แคบ ๆ แบบในเพลงจริงนะที่หองไม
มีพ้ืนที่อะไร นอนก็เต็มหองละ นี่อยูหลัง ซอยตรงนี้เอง มันก็ประหยัดหนอยพ่ีอยูกันสอง
คนกับแฟน คาหองเดือนละ 2,000 รวมคาน้ําคาไฟก็สองพันนิดๆ”  (จีน, สัมภาษณแเมื่อ
วันที่ 9 พ.ค. 2560)   

นอกจากนั้นยังพบอีกวํา ผู๎หญิงชนบทที่ถอดรหัสด๎วยจุดยืนที่ต๎องตํอรองะวามหมายเสีย
ใหมํ (Negotiated reading) โดยพวกเธอมองวํา ผู๎หญิงชนบทไมํมีบ๎านเป็นของตัวเองนั้นเป็นะวาม
จริง สํวนใหญํเชําห๎องพักรายเดือนแตํก็ไมํได๎ลําบากหรือไมํได๎เป็นห๎องเชําราะาถูกท๎ายซอยเหมือนใน
เพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา โดยพวกเธออาศัยจากประสบการณ๑จริงจากตัวเธอเองและจาก
ประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ในการถอดรหัสะรั้งนี้ 

“สวนใหญมาอยูนี่ก็เชาหองกันทั้งนั้นแหละ แตพ่ีวามันไมไดราคาถูกเหมือนในเพลง
หรอก พ่ีเองก็เชาอยูแตพ่ีเชาอยูเป็นบานกับแฟนแลวก็ญาติดวย ก็ไมถูกนะคาหองเดือน
ละ 7,000 ก็หารกันมันก็สะดวกดี  หองแยกให ก็มีแอรแแตดีหนอยมันคิดหนวยคาไฟเป็น
บานเลยไมแพงเทาเด็ก ๆ ที่ใชไฟหอ” (เล็ก, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560)     

“ก็เชาหองอยูนะ แตไมไดอยูทายซอยหรือลําบากแบบในเพลงขนาดนั้นหรอก นี่อยูตรง
นี้หนาซอยมันใกลที่ทํางานดวยละ อยูกับแฟนสองคน คาหองมันก็ไมถูกนะเดือนละ 
2,500 รวมคาน้ําคาไฟก็สามพันกวาๆทุกเดือน” (กิ่ง, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 
2560)  

 จากการสัมภาษณ๑กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงแสดงให๎เห็นวํา การย๎ายถิ่นฐาน
เข๎ามาในสังะมเมือง ผู๎หญิงชนบทไมํมีต๎นทุนทางเศรษฐกิจเป็นของตัวเอง ที่พักอาศัยของผู๎หญิงชนบท
ในชีวิตจริงนั้นสํวนใหญํเป็นรูปแบบของห๎องเชํารายเดือน และเป็นห๎องเชําราะาถูกท๎ายซอยแบบที่
เพลงลูกทํุงของตั๊กแตน ชลดา นําเสนอนั้นมีอยูํจริง แตํก็มีบางสํวนที่เชําห๎องพักเป็นลักษณะบ๎านเชําที่
มีราะาสูงและไมํได๎อยูํท๎ายซอยหรือลําบากดั่งเชํนเนื้อหาในเพลง ซึ่งถือได๎วํา เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดานั้น ประกอบสร๎างเกี่ยวกับที่พักอาศัยของผู๎หญิงชนบทจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง หรือ
เป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวามเป็นจริงเกี่ยวกับที่พักอาศัยของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงขึ้น แตํอาจ
เป็นเพียงะวามจริงบางสํวนที่ถูกะัดเลือกมานําเสนอสูํการรับรู๎ของผู๎ะนในสังะมนั่นเอง รวมทั้งยังแสดง
ให๎เห็นวําเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดานั้น ยังทําให๎ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเห็นภาพะวาม
ทุกข๑ยากเห็นะนทีเ่ผชิญชะตากรรมในแบบเดียวกัน หรือะนท่ียังลําบากมากกวํา 
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3. อาหารการกิน  

ตารางที่ 5.14 

 

อาหารการกินของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และอาหารการกินของ
ผูหญิงชนบทในชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                     
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

จากการศึกษาเรื่องอาหารการกินของผู๎หญิง
ชนบทในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา พบวํา 
ผู๎หญิงชนบทกินอาหารริมข๎างทาง สื่อให๎เห็นถึง
การกินอาหารที่มีราะาถูก อาหารประจํายังเป็น
ปลาร๎า ส๎มตํา และยังะงรักษาอัตลักษณ๑ะวาม
เป็นท๎องถิ่น 

ผู๎หญิงชนบทยังรับรู๎การกินอาหารที่มีราะาถูก 
และยังะงรักษาอัตลักษณ๑ะวามเป็นท๎องถิ่น 

 

จากตารางที่ 5.13  อาหารการกินของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน 
ชลดา และอาหารการกินของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเรื่อง
อาหารการกินของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิต
จริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) โดย
พวกเธอมองวํา อาหารการกินของผู๎หญิงชนบทสํวนใหญํเป็นแบบเดียวกันกับในเพลง ะือ เป็นอาหาร
ถุงตามตลาดและเป็นอาหารที่มีราะาถูก ปลาร๎าส๎มตํายังเป็นอาหารหลัก  โดยพวกเธออาศัยจาก
ประสบการณ๑จริงจากตัวเธอเองและจากประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ในการถอดรหัสะรั้งนี้ 

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “ผู๎หญิงในเพลงของตั๊กแตน ชลดา ยังกินปลาร๎า 
ส๎มตํา หรืออาหารข๎างทางธรรมดาๆที่มีราะาถูก พ่ีะิดเห็นอยํางไรกับเรื่องอาหารของผู๎หญิงในเพลง 
แล๎วจากประสบการณ๑ตรงของพ่ีนั้นเป็นอยํางไรบ๎าง” ซึ่งได๎ะําตอบดังตํอไปนี้ 

“มันก็เหมือนในเพลงนะ กับขาวก็ตามตลาดนัด ซ้ือแกงถุงมื้อนึงก็ประมาน 50  -100 
บาท ปลารา สมตํานี่ก็กินเกือบทุกวัน ยังไงมันก็ถูกปากเราที่สุด แลวมันก็ไมแพง 
รานอาหารในหางนี่นอยมาก เดือนสองเดือนถึงจะไดไปกินสักครั้งนึง” (กิ่ง, สัมภาษณแ
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2560)  
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“เป็นแบบนั้นจริงนะ พ่ีเองก็กินน้ําพริก สมตํา ไกยาง สวนปลารานี่ของประจําเพราะวา
ใหแมสงมาจากบานเกือบทุกเดือนพอหมดก็โทรใหแมสงมา สวนใหญก็ชอบทํากินเองนะ
ทําทีหนึ่งก็ไวกินทั้งวันได ในหางนี่ไมกินเลย หรูสุดของพ่ีคือกินไกเคเอฟซี หรือถาไปกิน
ขางนอกมีแบบไปรานหมูกระทะ” (จีน, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560)   

“สวนใหญตาวาก็เป็นแบบนั้น เพราะถาทํางานแบบนี้ก็ไมไดมีเงินเดือนเยอะอะไรกัน ก็
กินขาวราดแกง ขางทางธรรมดาๆนี่แหละ มีแบบตามสั่งบาง ถาไปกินในหางนานๆครั้งก็
มีนะกินเสต฿ก เคเอฟซีอะไรพวกนี้” (ตา, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2560) 

จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงแสดงให๎เห็นวํา ผู๎หญิงชนบทยังรับรู๎เรื่อง
อาหารการกินที่มีราะาถูก ยังะงกินแกงถุงตามตลาดนัดธรรมดา ๆ และนิยมทําอาหารกินเองในห๎อง
เชํา ปลาร๎า ส๎มตํา ยังเป็นอาหารหลักท่ีถูกปากและสะท๎อนตัวตนะวามเป็นอัตลักษณ๑ท๎องถิ่นไว๎ รวมถึง
เป็นอาหารที่มีราะาถูกเหมาะสมกับรายได๎ของพวกเธอ และจะเห็นได๎วําอีกวํา  โอกาสที่จะไป
รับประทานอาหารตามร๎านอาหารตําง ๆ หรือในห๎างสรรพสินะ๎าของผู๎หญิงชนบทกลุํมนี้มีน๎อยมาก  
ซึ่งถือได๎วําเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดานั้น ประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับ
อาหารการกินของผู๎หญิงชนบทจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวามเป็น
จริงเกี่ยวกับอาหารการกินของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงขึ้นมาสูํการรับรู๎ของผู๎ะนในสังะม อีกทั้งเพลงยัง
ชํวยรักษาสํานึกะวามเป็นท๎องถิ่น (บ๎านเกิด) อีกด๎วย 
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4. ปัญหาที่ต้องเผชิญ  

ตารางที ่5.15 

 

ปัญหาที่ตองเผชิญของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และปัญหาที่ตองเผชิญ
ของผูหญิงชนบทในชีวิตจริง 

 

จากตารางที่ 5.14 ป๓ญหาที่ต๎องเผชิญของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน  ชลดา และป๓ญหาที่ต๎องเผชิญของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิงชนบทใน
ชีวิตจริงเรื่องป๓ญหาที่ต๎องเผชิญของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา 
ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา 
(Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวํา ผู๎หญิงชนบทต๎องเจอป๓ญหางานหนักและได๎ะําแรงถูก 
ป๓ญหาหนี้สิน และป๓ญหาสังะมนั้นมีเชํนเดียวกันกับในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา โดยพวกเธอ
อาศัยจากประสบการณ๑จริงจากตัวเธอเองและจากประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ในการถอดรหัสะรั้งนี้ 

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “ผู๎หญิงในเพลงของตั๊กแตน ชลดา ต๎องเจอป๓ญหา
ทีห่ลายรูปแบบทั้ง ทํางานหนักแตํได๎ ะําแรงถูก ป๓ญหาเรื่องหนี้สิน ป๓ญหาสังะมการไมํมีน้ําใจของผู๎ะน                
พ่ีะิดเห็นอยํางไรกับป๓ญหาของ ผู๎หญิงในเพลง แล๎วจากประสบการณ๑จริงของพ่ีนั้นเป็นอยํางไรบ๎าง” 
ซึ่งได๎ะําตอบดังตํอไปนี้   

“เจอมาทุกรูปแบบไมตางกับเพลง สวนใหญก็เรื่องหนี้ พ่ีเองก็มีหนี้จายคางวดรถมอไซตแ
ที่สงเดือนละ 2,000 บางเดือนเคยมีนะที่ไมพอใชบางก็ตองยืมเพ่ือนอะไรมากอน” (ดวง, 
สัมภาษณแเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560)   

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                     
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

ป๓ญหาที่ผู๎หญิงชนบทในเพลงของตั๊กแตน ชลดา 
ต๎องเจอมีอยูํ 3 ประการ ะือ 1.ทํางานหนักแตํได๎
ะําแรงถูก 2.ป๓ญหาเรื่องหนี้สิน 3.ป๓ญหาสังะม 

ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงต๎องเผชิญกับป๓ญหา
หลายรูปแบบดังเชํนในเพลง 
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“เคยเจอนะพ่ีลูกคานี่แหละ เวลาเขาพูดแลวเราไมไดยินก็มีโมโหใสเรา มีแบบไหนขอ
ชื่อจะโทรไปรองเรียนแบบนี้ดวย บางทีก็เอาใจลูกคาลําบากนะไมรูไปหงุดหงิดอะไรมา” 
(ปฺอป, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2560) 

“หนูวาอยูที่นี่คนเยอะอยางหนารามนี่คนเยอะมาก คนเยอะก็เห็นแกตัวกัน  ไมคอยมี
น้ําใจอยางที่เพลงวา ขึ้นรถเมลแทีนึงนี่เบียดกันมาก บางครั้งหนูเสิรแฟอาหารไมทันใจก็มี
ทําเหมือนใสอารมณแ” (ญา, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2560)  

จะเห็นได๎วํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงต๎องประสบป๓ญหาะรบทั้ง 3 รูปแบบเหมือนดังเชํน
ในเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้นนําเสนอ ซ่ึงผู๎วิจัยเห็นวํา ป๓ญหาหลักของพวกเธอนั้น ะือ 
ป๓ญหาหนี้สิน ที่มีภาระจากการซื้อยานพาหนะที่ไว๎ใช๎สําหรับการเดินทางไปทํางาน รวมถึงป๓ญหาการ
ไมํมีน้ําใจของผู๎ะนในสังะมเมืองนั่นเอง ซึ่งถือได๎วําเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ประกอบ
สร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับป๓ญหาที่ต๎องเผชิญของผู๎หญิงชนบทจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง 
หรือเป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวามเป็นจริงเกี่ยวกับป๓ญหาที่ต๎องเผชิญของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง
ขึ้นมาสูํการรับรู๎ของผู๎ะนในสังะมนั่นเอง 

 

5. ์วามสัมพันธ์กับมาตุภูมิ  

ตารางที่ 5.16 

 

ความสัมพันธแกับมาตุภูมิของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และความสัมพันธแ
กับมาตุภูมิของผูหญิงชนบทในชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                     
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

ผู๎หญิงชนบทยังะงเป็นหํวงบ๎านเกิด ไมํได๎ทิ้งถิ่นฐาน 
ยังมีสายสัมพันธ๑ที่แนบแนํนกับะรอบะรัว และ
ะรอบะรัวยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นกําลังใจให๎สู๎
ตํอไปในสังะมเมือง ซึ่งการเข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ
ของผู๎หญิงชนบทนั้นไมํได๎ทําเพ่ืออนาะตของตัวเธอ
เพียงอยํางเดียว แตํยังทําเพ่ือสํงรายได๎เลี้ยงดูปากท๎อง
ของะนในะรอบะรัวให๎มะีุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

ผู๎หญิงชนบทยังะงหํวงหาะิดบ๎านเกิด 
ยังะงะิดถึงวิถีชีวิตในชนบท และโหยหาสิ่ง
ที่เะยมีมา ะรอบะรัวยังเป็นกําลังใจให๎กลุํม
ผู๎หญิงเหลํานี้ รวมทั้งผู๎หญิงชนบทมีหน๎าที่
เสมือนหัวหน๎าะรอบะรัวในการสํงรายได๎
เพ่ือดูแลสมาชิกในะรอบะรัว 
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จากตารางที่ 5.15  ะวามสัมพันธ๑กับมาตุภูมิของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดา และะวามสัมพันธ๑กับมาตุภูมิของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิง
ชนบทในชีวิตจริงเรื่องะวามสัมพันธ๑กับมาตุภูมิของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน  
ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน 
ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทนั้นยังมีไมํได๎ทิ้งถิ่นฐาน ยังะงหํวง
หาบ๎านเกิด ะรอบะรัวยังเป็นกําลังใจให๎ตํอสู๎ชีวิตตํอไปเชํนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา 
โดยพวกเธออาศัยจากประสบการณ๑จริงจากตัวเธอเองและจากประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ในการ
ถอดรหัสะรั้งนี้ 

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “ผู๎หญิงในเพลงของตั๊กแตน ชลดา ยังะงหํวงหา
บ๎านเกิด ะรอบะรัวะือสิ่งที่ให๎กําลังใจ และผู๎หญิงเหลํานั้นต๎องทํางานเพ่ือดูและนในะรอบะรัวด๎วย        
พ่ีะิดเห็นอยํางไรกับผู๎หญิงในเพลง และจากประสบการณ๑จริงของพ่ีเป็นอยํางไร” ซึ่งได๎ะําตอบ
ดังตํอไปนี้ 

“มันเป็นแบบนั้นจริง ๆ นะ หนูคิดถึงบานตลอดนะ คิดถึงยา ทํางานนี่ก็สงเงินไปใหที่
บานทุกเดือนใหยาไดไวใช แลวก็แบงใหนองไวเรียนดวย เพราะตอนนี้นองหนูก็อยูม.3 
แลว เวลาหนูเหนื่อยก็โทรหายา ยาก็ใหกําลังใจวาใหอดทน”  (ออน, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 
30 เม.ย. 2560) 

“ครอบครัวเป็นกําลังใจเหมือนในเพลงวานะ เวลาทอ ๆ เหนื่อย ๆ ก็มีแมที่โทรคุยกัน 
สวนเงินนี่สงใหทุกเดือนนะ เดือนนึงประมาณ 3,000-4,000 บาท ก็ใหแมไดไวใชจายใน
บาน บางทีถาเขาตองการใชไปทําอะไร เขาก็จะโทรบอกมา”  (ดวง, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 
9 พ.ค. 2560) 

“ใชมาทํางานอยูนี่ไมไดทําเพ่ือตัวเองอยางเดียวหรอก ก็สงกลับบานเดือนนึงสัก 2,000 
หรือแลวแตที่เขาขอมา บางเดือนอาจมากกวานั้น แลวก็มีแบบซื้อของสงกลับบานไปให
นองกับหลาน ๆ บาง” (ตา, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2560) 

“ในเพลงมันก็เหมือนชีวิตเรานะ ทํางานอยูนี่ก็ตองสงใหแมเพราะวาใหลูกสาวดวย 
ตอนนี้แมก็ดูลูกสาวใหเคาไดจายกันในบานดวย แลวก็ใหลูกสาวดวยเผื่อเขาตองใช
อะไร” (จุเง, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2560) 
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จะเห็นได๎วํา กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงนั้นยังมีสายสัมพันธ๑ที่แนบแนํนกับ
ะรอบะรัว ะรอบะรัวยังเป็นสิ่งให๎กําลังใจให๎พวกเธอนั้นอดทนและสู๎ตํอไป รวมทั้งการอพยพเข๎ามา
ทํางานในสังะมเมืองนั้นไมํได๎ทําเพ่ือตัวเธอเองเพียงอยํางเดียว แตํยังทํางานเพ่ือดูและรอบะรัวให๎มี
ะุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด๎วย ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้นประกอบสร๎าง
ะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับะวามสัมพันธ๑กับมาตุภูมิของผู๎หญิงชนบทจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง 
หรือเป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวามเป็นจริงเกี่ยวกับะวามสัมพันธ๑กับมาตุภูมิของผู๎หญิงชนบทใน
ชีวิตจริงขึ้นมาสูํการรับรู๎ของผู๎ะนในสังะมนั่นเอง 

 

6. อ านาจแลวการต่อรอง 

ตารางที ่5.17 

 

อํานาจและการตอรองของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และอํานาจและการ
ตอรองของผูหญิงชนบทในชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                     
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

ผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา 
ไมํมีอํานาจการตํอรองในการทํางาน ต๎องทํางานตาม
ะําสั่งเจ๎านาย ทํางานโดยห๎ามมีการโต๎แย๎งเปรียบเสมือน
หุํนยนต๑ที่ะอยรับะําสั่ง หรือแม๎กระทั่งการะุยโทรศัพท๑
ในที่ทํางานนั้นก็ต๎องแอบะุย สิทธิสํวนบุะะลนั้นหายไป
ในเวลางาน 

ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงก็มีอํานาจการ
ตํอรองกับนายทุนน๎อย และต๎องทํางาน
ภายใต๎กฎระเบียบที่นายทุนตั้งไว๎ มักถูก
ขูดรีดผํานเวลางาน 

 

จากตารางที่  5.16  อํานาจและการตํอรองของผู๎หญิงชนบทของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่
ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา และอํานาจและการตํอรองของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง จากการสัมภาษณ๑
ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเรื่องอํานาจและการตํอรองของผู๎หญิงชนบทของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่
ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่
ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ  พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงก็มี
อํานาจการตํอรองในการทํางานน๎อยเชํนเดียวกันกับในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา โดย
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พวกเธออาศัยจากประสบการณ๑จริงจากตัวเธอเองและจากประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ในการถอดรหัส
ะรั้งนี ้

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “ผู๎หญิงในเพลงของตั๊กแตน ชลดา นั้นมีอํานาจ
การตํองรองน๎อย ต๎องทําตามะําสั่งเจ๎านาย ต๎องแอบะุยโทรศัพท๑ พ่ีะิดเห็นอยํางไรกับผู๎หญิงในเพลง 
แล๎วจากประสบการณ๑จริงของพ่ีนั้นเป็นอยํางไรบ๎าง” ซึ่งได๎ะําตอบดังตํอไปนี้ 

“มันไมตางจากเพลง มือถือพกติดตัวไมไดตองไวในล฿อกเกอรแ ชวงพักเบรกถึงไดเขาไป
เลนทีนึง เวลาพัก1 ชั่วโมงแตจริง ๆ แลวก็ไมถึงหรอกพัก15-20 นาที เองกินขาวเสร็จก็
ตองไปเปลี่ยนใหเพื่อนมากินขาวตอ” (กิ่ง, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2560) 

“ที่ทํางานพ่ีก็เป็นแบบนั้นนะโทรศัพทแตองแอบเลน เพราะเขาก็มีกฎตองเก็บมือถือไว
ในล฿อกเกอรแ เลนไดก็ตอนพักเที่ยง มันก็จะมีประกาศเตือนนะวาถาเจอใครเลนมือถือใน
เวลางานเขาจะตัดเงินเดือน ก็มีเรียกไปแจงกันเป็นกลุม”  (จีน, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 9 
พ.ค. 2560) 

“อํานาจไมมีหรอกพ่ี ทํางานก็มีตองทํายอดขายนะ เขาก็ตั้งเปูาไวแตละเดือน เราก็ตอง
ขยันพูดขายเชียรแสินคา ที่พ่ีไดยินเวลาเขารานมานะคะ เพราะถาไมทําเดี๋ยวผูจัดการก็จะ
บน แตหนูก็เขาใจนะวามันก็ตองทํา เพราะมันเป็นระบบของมัน” (ปฺอป, สัมภาษณแเมื่อ
วันที่ 30 เม.ย.2560)                                    

จะเห็นได๎วํา ในโลกการทํางานของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง อํานาจและการตํอรองกับ
นายทุนนั้นมีน๎อยมาก ผู๎หญิงชนบทเหลํานี้ต๎องทํางานภายใต๎กฎระเบียบที่นายทุนกําหนด และผู๎หญิง
เหลํานี้ถูกขูดรีดแรงกายผํานเวลางาน ซึ่งทําให๎เห็นวํา เพลงลูกทุํ งที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้น 
ประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับอํานาจและการตํอรองของผู๎หญิงชนบท จากพ้ืนฐาน
ะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวามเป็นจริงเกี่ยวกับอํานาจและการตํอรองของผู๎หญิง
ชนบทในชีวิตจริงขึ้นมาสูํการรับรู๎ของผู๎ะนในสังะมนั่นเอง 
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5.2.6 ถอดรหัสผู้หญิงชนบทกับ์วามรัก  

์วามรักรวหว่างชายหญิง 

ตารางที ่5.18 

 

ความรักระหวางชายหญิงของผูหญิงชนบทในเพลงลูกทุงที่ขับรองโดย ตั๊กแตน ชลดา และความรัก
ระหวางชายหญิงของผูหญิงชนบทในชีวิตจริง 

การถอดรหัสภาพผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่ง                     
ที่ขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

การถอดรหัสผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

ผู๎หญิงชนบทมีะวามสัมพันธ๑เรื่องะวามรักใน
หลายรูปแบบ เชํน แอบรัก โดนชายะนรักนอกใจ 
ถูกหลอกให๎เป็นชู๎โดยที่ไมํรู๎ตัว และเพลงที่ผู๎หญิง
ยอมเป็นชู๎  และสัดสํวนเพลงที่สื่ อถึงผู๎หญิ ง
เข๎มแข็งก็เริ่มมีให๎เห็นอยูํบ๎าง แสดงถึงผู๎หญิงที่
เป็นฝ่ายริเริ่มและพร๎อมที่จะยุติะวามสัมพันธ๑ 
การเรียกร๎องในสิทธิะวามเทําเทียมกันระหวําง
ผู๎หญิงและผู๎ชาย สํวนเพลงที่พูดถึงะวามสมหวัง
ในะวามรักก็มีอยูํจํานวนน๎อย แตํเพลงเหลํานี้
ยังะงแสดงถึง  การรักเดียวใจเดียวของผู๎หญิง 
และให๎ะุณะํากับะวามรัก 

ผู๎ หญิ งชนบทเะย เจอรู ปแบบะวามรั กที่
หลากหลายแตํสิ่งที่เป็นะุณะําของผู๎หญิงชนบท
กลุํมนี้ ะือ การรักเดียวใจเดียว และต๎องการ
สายสัมพันธ๑ะวามรักท่ีจริงจัง  

 

จากตารางที่  5.17  ะวามรักระหวํางชายหญิงของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎อง
โดย ตั๊กแตน ชลดาและะวามรักระหวํางชายหญิงของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง จากการสัมภาษณ๑
ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเรื่องะวามรักระหวํางชายหญิงของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดา พบวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทมักพบเจอะวามรักใน
รูปแบบตําง ๆ เชํนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา โดยพวกเธออาศัยจากประสบการณ๑จริง
จากตัวเธอเองและประสบการณ๑จากผู๎หญิงชนบทะนอ่ืน รวมถึงประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ในการ
ถอดรหัสะรั้งนี้ 
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ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “ผู๎หญิงในเพลงตั๊กแตน ชลดา นั้นเป็นผู๎หญิงที่
แอบชอบ หรือเป็นผู๎หญิงที่โดนผู๎ชายทําร๎ายจิตใจ มาหลอกบ๎าง เจ๎าชู๎บ๎าง พี่ะิดเห็นอยํางไรกับะวามรัก
ของผู๎หญิงในเพลง แล๎วจากประสบการณ๑จริงของพ่ีนั้น หรือะนอ่ืน ๆ ที่พบเจอนั้นเป็นอยํางไรบ๎าง”       
ซึ่งได๎ะําตอบดังตํอไปนี้ 

“ในเพลงสวนมากจะตกเป็นนอย แบบตั้งใจและไมตั้งใจ แบบตั้งใจก็คือรูวาเขามีแฟนอยู
แลวแตก็มีคนรัก ไมตั้งใจก็คือผูชายเขามาหลอกนะ พ่ีวาหมือนเป็นผูหญิงขี้เหงาแตรัก
ใครรักจริงนะพ่ีเลยชอบฟัง ในชีวิตจริงที่เคยเห็นมาก็จะพอๆกะในเพลงนะ พ่ีเองก็เคย
เจอเหตุการณแแบบนั้นมาก็เคยมีคนที่เคามีแฟนอยูแลวเคามาจีบเรา มีแบบบุกมาถึงหอง
เราเลยตอนนั้น ตกใจมากไมรูเขารูจักหองเราไดไง แตก็หนีมาได เพราะเราก็อยากมี
แฟน ไมอยากแบบตองมานั่ง หลบ ๆ ซอน ๆ เหมือนในเพลงแบบนั้นก็ไมเอาดีกวา” 
(จีน, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560) 

“มันก็เจอมาหมดเหมือนในเพลง สวนใหญเคยนะแอบชอบลูกคา เห็นเคาหนาตาดี 
เสปฺกเราแบบนี้ ก็แอบมองบาง บางทีเขาก็มาคุยดวยแบบเจอในราน ก็ไมไดอะไรกันตอ
นะก็คิดกับเขาแบบคนรูจัก เพราะเราก็มีแฟนแลว” (กิ่ง, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 30 เม.ย.
2560)  

“ใชนะบางเพลงก็ตรงกับหนูนะแบบแอบชอบนะ สวนใหญเป็นแอบชอบ เป็นรุนพ่ีที่
มหาลัยก็ไดแคมอง ๆ สวนใหญถารูวาคนไหนมีแฟนอยูแลวหนูจะไมยุงกับคนมีแฟนเลย 
หนูไมอยากมาแยงกับใคร” (แนน, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2560) 

จะเห็นได๎วํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงก็มีประสบการณ๑เรื่องะวามรักมาหลายรูปแบบ 
และรับรู๎วําในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา นั้นแสดงถึงผู๎หญิงที่มีะวามรักเดียวใจเดียวเหมือนดั่งตัว
เธอเองที่ให๎ะุณะํากับะวามรักและมีะวามรักเดียวใจเดียว ะวามซื่อสัตย๑ตํอะนรักเชํนเดียวกัน ซึ่งผู๎วิจัย
เห็นวํา ผู๎หญิงเหลํานี้ยังปรารถนาะวามรักที่จริงจังหรือสายสัมพันธ๑ะวามรักที่จริงจังยืนยาว จากการ
ถอดรหัสเรื่องะวามรักของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา แสดงให๎เห็นวํา 
เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้น ประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกี่ยวกับะวามรัก
ระหวํางชายหญิงของผู๎หญิงชนบทจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวาม
เป็นจริงเกี่ยวกับะวามรักระหวํางชายหญิงของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงขึ้นมาสูํการรับรู๎ของผู๎ะนใน
สังะมนัน่เอง 
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5.3 ถอดรหัส์ุณ์่าของเพลงลูกทุ่งท่ีขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา ที่มีต่อผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง 

 

ผู๎วิจัยได๎เพ่ิมเติมะําถามเพ่ือถอดรหัสเกี่ยวกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา  
วําสาเหตุใดผู๎หญิงชนบทกลุํมนี้จึงเลือกฟ๓งเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา หรือเพลงเหลํานี้ให๎ะุณะํา
อะไรกับตัวผู๎หญิงชนบทกลุํมนี้บ๎าง จากการสัมภาษณ๑กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงพบวํา เพลง
ลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา นั้นนอกเหนือจากให๎เรื่องะวามบันเทิง การผํอนะลายะวามเะรียดแล๎ว ผู๎วิจัย
ะ๎นพบอีกวํา เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ยังติดตั้งะวามะิดเรื่องะวามหวัง ะวามอดทน  
กับการใช๎ชีวิตในสังะมเมืองให๎กับผู๎หญิงชนบท ทําหน๎าที่เสมือนเพ่ือนที่ะอยเป็นกําลังใจให๎ตํอสู๎ชีวิต
ตํอไป และสร๎างะวามเชื่อให๎กับผู๎หญิงชนบทวําทุกอยํางจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได๎  
ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สอบถามกลุํมตัวอยํางวํา “เพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา ให๎อะไรกับตัวพ่ีบ๎าง” ซึ่งผู๎วิจัย
ได๎ะําตอบดังตํอไปนี้  

“เพลงตั๊กแตน เวลาหนูฟังบางเพลงมันก็แบบเหมือนชีวิตของเราเลย แลวก็ทําใหเห็นยัง
มีคนอื่น ๆ ที่เขายังลําบากกวาเราเลย แตเขาก็ยังไมทอ ก็มีกําลังใจขึ้นมาใหเราอดทน” 
(ออน, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2560) 

“เวลาฟังเพลงแลวหนูไดยินเสียงจิ้งหรีด เห็นภาพแบบชีวิตที่บานมันลอยกลับมา”        
(ปฺอป, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2560) 

“ฟังเพลงแลวมันไดขอคิดนะ มันก็ชวยใหเราหายเครียดบางทีเหนื่อยๆทอ ๆ แตเพลง
มันทําใหเราเขาใจชีวิต แลวก็บอกวาเราตองอดทน ตองสูตอเพราะคนที่บานเรารออยู” 
(จีน, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560) 

“หนูวาเพลงมันก็สะทอนชีวิตนะ ชีวิตเราก็ลําบากเหมือนกับในเพลง แตก็ใหความคิดวา
เราทนลําบากอีกนิดเดี๋ยวชีวิตมันก็จะดีขึ้นเอง”  (แนน, สัมภาษณแเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 
2560) 

จากการสัมภาษณ๑กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง ผู๎วิจัยเห็นวํา เพลงลูกทุํงของ
ตั๊กแตน ชลดา นั้นสะท๎อนตัวตน และมีะวามสัมพันธ๑กับภูมิหลัง วิถีชีวิตของผู๎หญิงกลุํมนี้ได๎ดีกวําเพลง
ประเภทอ่ืน กลําวะือ ผู๎หญิงชนบทฟ๓งเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา แล๎วรู๎สึกะิดถึงบ๎าน ะิดถึงะนใน
ะรอบะรัว ะิดถึงวิถีชีวิตในชนบท นอกจากนี้เพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา นั้นยังทําให๎ผู๎หญิงชนบท
เห็นภาพของผู๎หญิงชนบทะนอ่ืน ๆ ทีต่๎องเผชิญชะตากรรมชีวิตในแบบเดียวกันกับตนเองอีกด๎วย  
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล แลวข้อเสนอแนว 

 

โลกมีปรากฏการณ๑ทางสังะมมากมายหลากหลาย และหนึ่งในปรากฏการณ๑นั้น ะือ การ
อพยพย๎ายถิ่นฐานของผู๎หญิงจากชนบทเข๎ามาสูํสังะมเมือง ซึ่งแรงงานผู๎หญิงถือเป็นแรงงานที่มี
บทบาทสําะัญในการพัฒนาองะ๑กรและประเทศ เพราะป๓จจุบันมีแรงงานสตรีไทยถึง 27 ล๎านะน หรือ
เกือบะรึ่งหนึ่งของแรงงานไทยที่มีจํานวน 60.5 ล๎านะน (กระทรวงแรงงาน , 2559) ผู๎หญิงเหลํานี้
รวมถึงผู๎หญิงจากชนบทที่เข๎ามาทํางานในสังะมเมือง จึงมีบทบาทสําะัญในการทํางานขับเะลื่อน
องะ๑กรตําง ๆ ของสังะม ซึ่งพบวํา ภาพของการอพยพย๎ายถิ่นฐานของผู๎หญิงจากชนบทนั้นก็มาปรากฏ
อยูํในเพลงลูกทุํงด๎วยเชํนกัน จึงทําให๎ผู๎วิจัยสนใจศึกษาหาะวามสัมพันธ๑ระหวํางชีวิตจริงของผู๎หญิง
ชนบทกับชีวิตที่ถูกสร๎างขึ้นจากเพลงลูกทํุงวําจะเป็นเชํนไร อันเป็นหัวใจสําะัญในการศึกษาะรั้งนี้ 

และจากการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับ
ร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา” ตามหลักทฤษฎีการสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะม (Social construction of 
reality) แสดงให๎เห็นวํา  โลกมีปรากฏการณ๑ทางสังะมมากมายหลากหลาย แตํกลับมีบางสิ่งหรือะวาม
จริงบางสํวนที่ถูกะัดเลือกขึ้นมาประกอบสร๎าง (construct)  ให๎กลายเป็นะวามจริงทางสังะม 
เชํนเดียวกันะวามเป็นจริงของผู๎หญิงชนบทที่หลากหลาย แตํกลับมีเพียงะวามจริงบางสํวนที่           
ถูกะัดเลือกมาประกอบสร๎างให๎กลายเป็นะวามเป็นจริงทางสังะม แตํทวําะวามเป็นจริงทางสังะมนี้            
ก็ะือ  “ตัวบท” (text) ที่รอผู๎รับสารเข๎ามาถอดรหัส ตามแนวะิดของ สจวร๑ต ฮอลล๑ (Stuart Hall)            
ที่กลําวไว๎วําะวามหมายและเนื้อหาสารนั้นไมํเะยถูกถํายทอด หากแตํมีการผลิตอยูํตลอดเวลา 
(กาญจนา แก๎วเทพ, 2544) ในขณะเดียวกันผู๎รับสารเองก็ถอดรหัสจากตัวบทผํานประสบการณ๑ของ
ตัวเอง ฉะนั้น ทุกะรั้งที่ผู๎รับสารอํานตัวบทจึงเปรียบเสมือนการผลิตะวามหมายด๎วยเชํนกัน ในขณะที่
แนวะิดภาพตัวแทน (Representation) มองวํา โลกรอบตัวเราถูกประกอบสร๎างขึ้นโดยสังะม 
(Socially Constructed) และเชื่อวําะวามจริงไมํได๎มีอยูํ หากแตํขึ้นอยูํกับการประกอบสร๎างขึ้นมา
โดยะนและสังะม เมื่อถึงระดับการตีะวามหรือการรับรู๎ภาพตัวแทนแล๎ว บริบททางสังะมซึ่งแตกตําง
กันนั้น  จะทําให๎การถอดะวามหมายของภาพตัวแทนแตกตํางกันอยํางไร โดยเฉพาะอยํางยิ่งหากภาพ
ตัวแทนนั้นมีสํวนสัมพันธ๑กับประสบการณ๑ตรงของผู๎รับสาร (กาญจนา แก๎วเทพ และสมสุข                       
หินวิมาน, 2551) ซึ่งสจวร๑ต ฮอลล๑ (Stuart Hall) ได๎เสนอแนวะิดเรื่องการเข๎ารหัส/ถอดรหัส  
(encoding/decoding) ขึ้นมาวําไมํจําเป็นต๎องเป็นรหัสเดียวกันเสมอไปเชํนกัน ฉะนั้น ในบทนี้จึงจะ
เป็นการสรุปผลการศึกษาใน 2 ประเด็น กลําวะือ  
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1. การสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทนของ “ผู๎หญิงชนบท” ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎อง
โดย ตั๊กแตน ชลดา เป็นอยํางไร  

2. ผู๎รับสารที่มีประสบการณ๑จริงเป็น “ผู๎หญิงชนบทที่เข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ”จะมี
การรับรู๎ะวามหมายและถอดรหัสภาพตัวแทนของ “ผู๎หญิงชนบท” ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย 
ตั๊กแตน ชลดา อยํางไร 

 

6.1 สรุปผลการศึกษา : การสร้าง์วามหมายแลวภาพตัวแทนของผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่งท่ีขับ
ร้อง โดย ตั๊กแตน ชลดา 

จากการวิ เะราะห๑ตั วบท ( textual analysis) เ พ่ือศึกษาวิ เะราะห๑   ตี ะวามถึ ง
กระบวนการสร๎างะวามหมายและะวามเป็นจริงเกี่ยวกับผู๎หญิงชนบท ผู๎วิจัยศึกษาจากตัวบทหรือ
เนื้อหา (text) ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา จากอัลบั้มเดี่ยวชุดที่ 1- 8 ระหวํางปีพ.ศ. 
2549   -  2558 โดยผู๎วิจัยะัดเลือกบทเพลงที่แสดงภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในขั้นต๎น มีตัวอยําง
เพลงที่ใช๎ในการศึกษาะรั้งนี้จํานวนทั้งสิ้น 60 เพลง แล๎วนําวิเะราะห๑ตีะวามถึงกระบวนการสร๎าง
ะวามหมายและะวามเป็นจริงทางสังะม ตามหลักเกณฑ๑ท้ัง 6 ด๎าน ได๎ผลการศึกษาดังนี้ 

1. ภูมิหลังหรือวิถีชีวิตของผู้หญิงชนบทก่อนจวมาท างานในกรุงเทพฯ 

1.1 ภูมิล าเนา ผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา มีภูมิลําเนามาจากหลาย
ภูมิภาะในประเทศไทย ทั้งภาะเหนือ ภาะใต๎ ภาะอีสาน แตํเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา มีแนวโน๎ม
ให๎ะวามสนใจในการนําเสนอการอพยพถิ่นฐานของแรงงานผู๎หญิงที่มาจากหัวเมืองขนาดใหญํของ
ประเทศ เชํน จังหวัดเชียงราย จังหวัดนะรราชสีมา จังหวัดนะรศรีธรรมราช เป็นต๎น 

1.2 อาชีพเดิม อาชีพเดิมของผู๎หญิงชนบทกํอนที่จะเข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯนั้น 
ทั้งหมดประกอบอาชีพในภาะเกษตรกรรม เชํน การทํานาข๎าว การทําสวนยางพารา การทําสวนผลไม๎ 
ซึ่งผู๎หญิงชนบทรับรู๎วําเป็นอาชีพท่ีต๎องทํางานหนัก รายได๎น๎อย มีฐานะยากจน แตํผู๎หญิงชนบทเหลํานี้
จะมีสายสัมพันธ๑กับะรอบะรัวที่แนบแนํนและมีะวามสุข 

2. การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์มเกี่ยวกับผู้หญิงชนบททางลักษณวปรวชากรศาสตร์ 

2.1 อายุ อายุของผู๎หญิงชนบทที่เริ่มเข๎ามาเป็นแรงงานในสังะมเมืองนั้นจะอยูํในชํวง
วัยรุํน กลําวะือ อยูํในชํวงวัย 20 กวํา ๆ ถือเป็นวัยที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข๎ามาเป็นแรงงานใน
ระบบทุนนิยมของสังะมเมือง  
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2.2 อาชีพ ผู๎หญิงชนบทเข๎ามาประกอบอาชีพที่ใช๎แรงงานเป็นสํวนใหญํ เชํน ทํางาน
รับจ๎าง พนักงานเสิร๑ฟอาหาร สาวโรงงานเย็บผ๎า และพนักงานร๎านสะดวกซื้อเซเวํนอีเลฟเวํน ซึ่งอาชีพ
ของผู๎หญิงชนบทในสังะมเมืองนั้น มีอยูํ 2 ประเภท ะือ 1.แรงงานภาะบริการ 2.แรงงานภาะการผลิต 

2.3 รวดับการศึกษา ผู๎หญิงชนบทมีการศึกษาอยูํในระดับต่ํา ซึ่งตัวแปรสําะัญที่ทําให๎
ระดับการศึกษาอยูํในระดับต่ํานั้น ะือ ผู๎หญิงชนบทสํวนใหญํมาจากะรอบะรัวเกษตรกรที่มีฐานะ
ยากจน  

2.4 ฐานวทางสัง์ม เพลงจะสื่อะวามหมายเรื่องฐานะของผู๎หญิงชนบทในระดับยากจน 
เป็นะนชนชั้นลําง ทําให๎ฐานะทางสังะมของผู๎หญิงชนบทต่ําลงด๎วย รวมถึงผู๎หญิงกลุํมนี้มีอํานาจการ
ตํอรองน๎อย         

2.5 สถานภาพสมรส สถานภาพสมรสของผู๎หญิงชนบทนั้น พบวํา เพลงจะสื่อถึงผู๎หญิง
ที่มีสถานภาพโสด 

3. การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์มเกี่ยวกับผู้หญิงชนบทกับลักษณวทางกายภาพ 

บุ์ลิกภายนอกของผู้หญิงชนบท ผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา นั้น 
มองวํารูปรํางหน๎าตาของตัวเองนั้นไมํสวย สู๎ผู๎หญิงในกรุงเทพฯไมํได๎ และรูปรํางหน๎าตานั้นไมํใชํต๎นทุน
ที่จะสามารถตํอยอดให๎เป็นทุนเศรษฐกิจได๎ หรือมองวําไมํได๎มีรูปรํางเป็นทรัพย๑นั่นเอง แตํกลุํมผู๎หญิง
ชนบทเหลํานี้กลับมองวํายังมีทุนชนิดอ่ืน เชํน แรงกาย เสียง ที่ติดตัวมาตั้งแตํกําเนิดซึ่งสามารถไป
แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย๑ได๎นั้นเอง ถึงแม๎ผู๎หญิงชนบทกลุํมนี้จะมีต๎นทุนน๎อย แตํถึงอยํางไรพวกเธอยังมี
ะวามหวังในการดําเนินชีวิตที่เชื่อวําชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงให๎ดีขึ้นได ๎

4. การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์มเกี่ยวกับผู้หญิงชนบททางลักษณวทางจิตใจ / 
อารมณ์ 

4.1 ์วามชอบ/์วามสนใจ ผู๎หญิงชนบทชื่นชอบการฟ๓งเพลงลูกทุํงในรายการวิทยุ 
การร๎องเพลงะาราโอเกะ การร๎องเพลงตามงานเลี้ยง และการติดตามะอนเสิร๑ตเพลงลูกทุํง ซึ่งผู๎หญิง
ชนบทใช๎เสียงเพลงเป็นเหมือนเพ่ือนะลายเหงา ะลายะวามทุกข๑ใจ หลบหนีะวามตึงเะรียด และเพ่ือ
เยียวยาะวามรู๎สึกอกหักหรือหมดหวัง และการฟ๓งเพลงลูกทุํงยังเป็นการแสดงอัตลักษณ๑ะวามเป็น
ท๎องถิ่นของผู๎หญิงกลุํมนี้ที่ใชํบํงบอก แสดงตัวตน และสอดะล๎องกับภูมิหลังของตัวเธอ 

4.2 ์วามรู้สึกนึก์ิด ผู๎หญิงชนบทเกิดสภาวะเปลี่ยวเหงาหรือที่เรียกวํา ภาวะแปลก
แยก (alienation) เป็นเรื่องสายสัมพันธ๑ระหวํางตัวผู๎หญิงกับพ้ืนที่ กลําวะือ ผู๎หญิงชนบทจะเกิด
ะวามรู๎สึกกับการมีชีวิตที่ผิดแปลกไปจากเดิม ต๎องกลายเป็นะนพลัดถิ่น หํางไกละรอบะรัว และเข๎ามา
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สูํระบบทุนนิยมที่มีนายจ๎าง และสังะมแวดล๎อมแบบใหมํ จนทําให๎ผู๎หญิงชนบทไมํะุ๎นชินเกิดเป็น
ะวามรู๎สึกเหงา ะิดถึงบ๎าน ะิดถึงะนรักเกํา เป็นต๎น 

5. การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์มเกี่ยวกับผู้หญิงชนบทกับสัง์มเมือง 

5.1 สาเหตุในการย้ายถิ่น การย๎ายถิ่นฐานของผู๎หญิงชนบทมีสาเหตุหลักอยูํสาม
ประการ ะือ 1.ะวามยากจน 2.ะวามใฝ่ฝ๓น 3.เพ่ือการศึกษาเลําเรียน                                      

5.2 ที่พักอาศัย  ผู๎หญิงชนบทนั้นไมํมีบ๎านเป็นของตัวเอง สํวนใหญํจะเชําอยูํในห๎องเชํา
เล็ก ๆ และยังมีการนําเสนออีกวํา ห๎องเชํานั้นก็อยูํลึกถึงท๎ายซอย แสดงให๎เห็นถึงราะาห๎องเชําที่มี
ราะาถูก ที่มีะวามลําบาก 

5.3 อาหารการกิน ผู๎หญิงชนบทกินอาหารริมข๎างทาง ยังะงกินปลาร๎า ส๎มตํา สื่อให๎เห็น
ถึงอาหารที่มีราะาถูกสอดะล๎องกับรายได๎ที่น๎อย และผู๎หญิงชนบทยังไมํลืมตัวตน ยังะงรักษาอัตลักษณ๑
ะวามเป็นท๎องถิ่นไว๎  

5.4 ปัญหาที่ต้องเผชิญ ผู๎หญิงชนบทต๎องเผชิญป๓ญหาอยูํหลายประการ กลําวะือ          
1.ทํางานหนักและได๎ะําแรงถูก 2.ป๓ญหาเรื่องภาระหนี้สิน 3.ป๓ญหาสังะม 

5.4 ์วามสัมพันธ์กับมาตุภูมิ ผู๎หญิงชนบทยังะงเป็นหํวงบ๎านเกิด ไมํได๎ทิ้งถิ่นฐาน ยังมี
สายสัมพันธ๑ที่แนบแนํนกับะรอบะรัว และะรอบะรัวยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นกําลังใจ นอกจากนี้
หญิงชนบทมีหน๎าต๎องรับผิดชอบะนเลี้ยงดูะนในะรอบะรัว เสมือนเป็นหัวหน๎าะรอบะรัว 

5.5 อ านาจแลวต่อรอง ผู๎หญิงชนบทไมํมีอํานาจการตํอรองในการทํางาน ต๎องทํางาน
ตามะําสั่งเจ๎านาย ถูกขูดรีดแรงกายผํานเวลางาน แตํสิ่งหนึ่งที่เป็นะุณะําสําะัญของผู๎หญิงชนบท ะือ 
ะวามฝ๓น/ะวามหวัง ที่เป็นแรงผลักดันให๎เธอสู๎ตํอไป 

6. การสร้าง์วามเป็นจริงทางสัง์มเกี่ยวกับผู้หญิงชนบทกับ์วามรัก 

์วามรักรวหว่างชายหญิง มีข๎อะ๎นพบเกี่ยวกับะวามรักระหวํางชายหญิงหลายรูปแบบ 
เชํน มีะวามสุขกับะวามโสด, การแอบรัก, การตกเป็นชู๎โดยไมํรู๎ตัว , การยอมเป็นชู๎, โดนนอกใจ,
เข๎มแข็งในะวามรัก และผู๎หญิงที่สมหวังในะวามรัก ซึ่งเนื้อหาในเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา ทําให๎
เห็นวํา ผู๎หญิงชนบทเป็นะนรักเดียวใจเดียว และให๎ะุณะํากับะวามรักผู๎หญิงชนบทยังะงปรารถนาสาย
สัมพันธ๑ที่จริงจัง หรือะวามรักท่ีแท๎จริง ไมํต๎องการแะํสายสัมพันธ๑แบบปลอม ๆ ชั่วะราว แตํจะเห็นได๎
วําในสังะมเมืองนั้นสายสัมพันธ๑ะวามรักของผู๎หญิงชนบทนั้นเปราะบางมากการหารักแท๎หรือสาย
สัมพันธ๑ที่จริงจังนั้นก็เป็นไปได๎ยากเชํนกัน 
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6.9 สรุปผลการศึกษา : การรับรู้์วามหมายแลวถอดรหัสภาพตัวแทนของ “ผู้หญิงชนบท”  ใน
เพลงลูกทุ่งท่ีขับร้องโดย ตั๊กแตน ชลดา ของผู้หญิงชนบทในชีวิตจริง  

จากการสัมภาษณ๑ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงแบบเจาะลึก (depth-Interview) โดยยึด
หลักเกณฑ๑การถอดรหัส (decoding) 3 แบบ ได๎แกํ การถอดรหัสด๎วยจุดยืนแบบเดียวกันที่ผู๎สํงสาร
เข๎ารหัสมา (Preferred reading) การถอดรหัสด๎วยจุดยืนที่ต๎องตํอรองะวามหมายเสียใหมํที่แตกตําง
ไปจากะวามตั้งใจของผู๎สํงสาร แตํมิได๎ะัดะ๎านโดยตรง (Negotiated reading) และการถอดรหัสด๎วย
จุดยืนที่ตํอต๎านหรือขัดแย๎งกับะวามหมายที่ผู๎สํงสารใสํรหัสมา (Oppositional reading) โดยพวกเธอ
อาศัยจากประสบการณ๑จริงจากตัวเธอเองและประสบการณ๑จากผู๎หญิงชนบทะนอ่ืน รวมถึง
ประสบการณ๑ผํานสื่อมาใช๎ในการถอดรหัสะรั้งนี้ แล๎วมาวิเะราะห๑ตามหลักเกณฑ๑ทั้ง 6 ด๎าน ได๎ผล
การศึกษาดังนี ้

1. ถอดรหัสภูมิหลังหรือวิถีชีวิตของผู้หญิงชนบทก่อนจวมาท างานในกรุงเทพฯ 

1.1 ภูมิล าเนา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนแบบเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่
ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทก็มีภูมิลําเนา
มาจากชนบททั่วทุกภูมิภาะในประเทศไทย ทั้งภาะเหนือ ภาะกลาง ภาะใต๎ และมากที่สุดนั้นจะมา
จากชนบทในภาะอีสาน รวมทั้งมีการย๎ายถิ่นมาจากจังหวัดใหญํ /หัวเมือง เชํนเดียวกันกับเพลงลูกทุํง
ของตั๊กแตน ชลดา 

1.2 อาชีพเดิม ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนแบบเดียวกันกับเพลงลูกทุํง
ที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวํา อาชีพเดิมของผู๎หญิง
ชนบทนั้นสํวนใหญํก็มาจากะรอบะรัวที่มีอาชีพเดิมในภาะเกษตรกรรมเชํน ทํานาข๎าว ซึ่งเป็นงานหนัก
ที่ต๎องใช๎แรงกายและมีรายได๎น๎อย ไมํะุ๎มะําหรือไมํเพียงพอสําหรับการใช๎จํายในะรัวเรือน เหมือน
ดังเชํนในเพลงของตั๊กแตน ชลดา 

2. ถอดรหัสลักษณวทางปรวชากรศาสตร์ของผู้หญิงชนบท 

2.1 อายุ ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎อง
โดย ตั๊กแตน ชลดา  (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวําการอพยพย๎ายถิ่นฐานข๎ามา
กรุงเทพฯของผู๎หญิงชนบทนั้นอยูํในชํวงอายุระหวํางสิบห๎าถึงอายุยี่สิบกวํา  ๆ ซึ่งถือเป็นชํวงวัยรุํน
เชํนเดียวกันกับในเพลงลูกทํุงของตั๊กแตน ชลดา 

2.2 อาชีพ ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎อง
โดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทต๎องประกอบอาชีพที่
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ใช๎แรงกายมากกวําการใช๎ะวามะิดตรึกตรอง อยูํในภาะบริการ และภาะการผลิตเชํนเดียวกับเพลงของ
ตั๊กแตน ชลดา  

2.3 รวดับการศึกษา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํง
ที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทสํวนใหญํมี
ระดับการศึกษาอยูํในระดับต่ํา มีการศึกษาน๎อย เชํนเดียวกันกับในเพลงลูกทํุงของตั๊กแตน ชลดา 

2.4 ฐานวทางสัง์ม ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํง
ที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทสํวนใหญํนั้น
มาจากะรอบะรัวที่มีฐานะยากจน ซึ่งทําให๎ฐานะทางสังะมที่ด๎อยกวําะนอ่ืน ๆ เชํนเดียวกันกับในเพลง
ลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา  

2.5 สถานภาพสมรส ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลง
ลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวํา ผู๎หญิงชนบทสํวน
ใหญํนั้นก็มีสถานภาพโสดเชํนเดียวกันกับในเพลงลูกทํุงของตั๊กแตน ชลดา  

3. ถอดรหัสลักษณวทางกายภาพของผู้หญิงชนบท 

บุ์ลิกภายนอกของผู้หญิงชนบท ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงมีการถอดรหัสที่แตกตํางกัน 
กลําวะือ ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงที่ถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน          
ชลดา (Preferred reading) พวกเธอมองวํา ผู๎หญิงชนบทนั้นมักจะมีหน๎าตาไมํสวย เป็นผู๎หญิงหน๎าตา
ธรรมดาที่มาจากตํางจังหวัด ผิวพรรณดําบ๎าน ๆ ไมํได๎สวยเหมือนสาวกรุงเทพฯ เหมือนกันกับในเพลง
ลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา  

นอกจากนี้ ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงที่ถอดรหัสด๎วยด๎วยจุดยืนที่ตํอต๎านหรือขัดแย๎งกับ
เพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดยตั๊กแตน ชลดา (Oppositional reading) นั้นพวกเธอมองวํา ถึงแม๎จะเป็นสาว
ที่มาจากชนบท ผิวดํา แตํก็มีรูปรํางหน๎าตาสวยไมํได๎ขี้เหรํอยํางเชํนในเพลงของตั๊กแตน ชลดา เสมอไป 
เพราะพวกเธอดูแลตัวเองดี เพียงแตํไมไํด๎แตํงตัวสวยเหมือนผู๎หญิงกรุงเทพฯ ที่มักแตํงตัวด๎วยชุดราะา
แพง หรือตามแฟชั่น 

4. ถอดรหัสลักษณวทางจิตใจ/อารมณ์ของผู้หญิงชนบท   

4.1 ์วามชอบ/์วามสนใจ ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับ
เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวํา ผู๎หญิงชนบท
นั้นมักมีะวามสนใจในการฟ๓งเพลงลูกทุํง และชื่นชอบการร๎องเพลงะาราโอเกะ งานเลี้ยง เชํนเดียวกัน
กับเพลงลูกทํุงของตั๊กแตน ชลดา 
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4.2 ์วามรู้สึกนึก์ิด ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลง
ลูกทุํงท่ีขับร๎องโดยตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวํา ผู๎หญิงชนบทมักเกิด
ะวามรู๎สึกเหงา ะิดถึงบ๎าน ะิดถึงวิถีชีวิตในชนบท เชํนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา  

5. ถอดรหัสผู้หญิงชนบทกับสัง์มเมือง  

5.1 สาเหตุในการย้ายถิ่น ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลง
ลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทสํวน
ใหญํก็ย๎ายถิ่นฐานเข๎ามากรุงเทพฯ เพราะฐานะทางะรอบะรัวยากจน และเข๎ามาเพ่ือการศึกษา รวมถึง
เข๎ามาเพ่ือหาโอกาสให๎กับตัวเองเชํนเดียวกันกับเพลงลูกทํุงของตั๊กแตน ชลดา 

5.2 ที่พักอาศัย  ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงมีการถอดรหัสแตกตํางกัน กลําวะือ ผู๎หญิง
ชนบทในชีวิตจริงที่ถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred 
reading) มองวํา ผู๎หญิงชนบทพักอาศัยอยูํ ในห๎องเชําเล็ก ๆ เป็นห๎องพัดลมท๎ายซอยเพราะมีราะาถูก
นั้นมีอยูํจริง  

นอกจากนั้นยังพบอีกวํา ผู๎หญิงชนบทที่ถอดรหัสด๎วยจุดยืนที่ต๎องตํอรองะวามหมายเสีย
ใหมํ (Negotiated reading) โดยพวกเธอมองวํา ผู๎หญิงชนบทไมํมีบ๎านเป็นของตัวเองนั้นเป็นะวาม
จริง สํวนใหญํเชําห๎องพักรายเดือน แตํก็ไมํได๎ลําบากหรือไมํได๎เป็นห๎องเชําราะาถูกท๎ายซอยเหมือนใน
เพลงลูกทํุงของตั๊กแตน ชลดา 

5.3 อาหารการกิน ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงที่
ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) โดยพวกเธอมองวํา อาหารการกินของผู๎หญิงชนบท      
สํวนใหญํเป็นแบบเดียวกันกับในเพลง ะือ เป็นอาหารถุงตามตลาดและเป็นอาหารที่มีราะาถูก ปลาร๎า
ส๎มตํายังเป็นอาหารหลัก  

5.4 ปัญหาที่ต้องเผชิญ ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลง
ลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบทต๎อง
เจอป๓ญหางานหนักและได๎ะําแรงถูก ป๓ญหาหนี้สิน และป๓ญหาสังะมนั้นมีเชํนเดียวกันกับในเพลงลูกทุํง
ของตั๊กแตน ชลดา  

5.5 ์วามสัมพันธ์กับมาตุภูมิ ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับ
เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบท
นั้นไมํได๎ทิ้งถิ่นฐาน ยังะงหํวงหาบ๎านเกิด ะรอบะรัวยังเป็นกําลังใจให๎ตํอสู๎ชีวิตตํอไปเชํนเดียวกันกับ
เพลงลูกทํุงของตั๊กแตน ชลดา  
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5.6 อ านาจแลวการต่อรอง ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับ
เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวําผู๎หญิงชนบท
ในชีวิตจริงก็มีอํานาจการตํอรองในการทํางานน๎อยเชํนเดียวกันกับในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน 
ชลดา  

6. ถอดรหัสผู้หญิงชนบทกับ์วามรัก  

์วามรักรวหว่างชายหญิง ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับเพลง
ลูกทุํงท่ีขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) กลําวะือ พวกเธอมองวํา ผู๎หญิงชนบทมักพบ
เจอะวามรักในรูปแบบตําง ๆ และสิ่งสําะัญะือ พวกเธอให๎ะุณะํากับะวามรัก เป็นะนรักเดียวใจเดียว 
และต๎องการะวามรักที่จริงจัง มั่นะงเชํนเดียวกันกับเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา  

จะเห็นได๎ชัดวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงรับรู๎และถอดรหัสะวามหมายด๎วยจุดยืนเดียวกัน
กับผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) เป็นสํวนใหญํ แสดง
ให๎เห็นวํา ภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดยตั๊กแตน ชลดา สํวนใหญํนั้นเกิดจาก
การประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมจากพ้ืนฐานของะวามเป็นจริง หรือเป็นภาพสะท๎อน 
(reflect) ะวามเป็นจริงของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงขึ้นมาสูํการรับรู๎ของผู๎ะนในสังะม หรือที่เรียกวํา 
“สร๎างให๎เหมือนจริง” นั่นเอง 
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6.3 อภิปรายผลการวิจัย 

 

ผลการศึกษาะรั้งนี้หากวิเะราะห๑ตามหลักทฤษฎีการสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมจะเห็น
ได๎วํา ภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา สํวนใหญํเกิดจากการ
ประกอบสร๎างจากพ้ืนฐานะวามเป็นจริง ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา ภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่
ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา เกิดจากการประกอบสร๎างะวามเป็นะวามจริงจาก 2 ด๎าน ะือ 

1. สร๎างจากะวามเป็นจริงของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง กลําวะือ จากการศึกษาการรับรู๎
ะวามหมายและภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง สํวนใหญํจะถอดรหัสด๎วยจุดยืนเดียวกันกับ
เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) แสดงให๎เห็นวํา เพลงลูกทุํงที่ขับร๎อง
โดย ตั๊กแตน ชลดา ได๎หยิบยกเอาะุณลักษณะะวามเป็นจริงตํางๆของผู๎หญิงชนบทกลุํมนี้มาประกอบ
สร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมเกิดเป็นภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทที่โลดแลํนไปมาผํานตัวบทราวกับมี
ชีวิตเลือดเนื้อ ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเป็นอยํางไร เพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา ก็นําเสนอะวามเป็น
จริงนั้นออกมา หรือเป็นภาพสะท๎อน (reflect) ะวามเป็นจริงของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงขึ้นมาสูํการ
รับรู๎ของผู๎ะนในสังะมนั่นเอง 

 2. สร๎างจากะวามเป็นจริงจากประสบการณ๑ตรงของนักร๎อง กลําวะือ จากการศึกษา        
ตัวบท (text) เนื้อหาในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้น แสดงให๎เห็นได๎วํา เนื้อหาของ
เพลงกอ็าจเกิดจากการประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมจากตัวนักร๎องด๎วยเชํนกัน เพราะตั๊กแตน 
ชลดา เองก็มีเรื่องราวชีวิตที่ไมํแตกตํางกับเนื้อหาในเพลง เธอเป็นผู๎หญิงที่มีภูมิลําเนาจากจังหวัด
นะรราชสีมา และหลังจากที่ เธอเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็ ได๎เดินทางเข๎ามาทํางานใน
กรุงเทพมหานะร ซึ่งเธอเองก็เะยทํางานในโรงงานเย็บผ๎ามากํอนที่จะมีโอกาสสร๎างชื่อเสียงจากการ
ประกวดร๎องเพลงในรายการ First Stage Show จนสํงผลให๎เธอมีอัลบั้มเพลงเป็นของตัวเองในปี 
2549 แจ๎งเกิดด๎วยเพลง “หนาวแสงนีออน” ซึ่งเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาเลําเรื่องราวของผู๎หญิงจาก
ชนบทที่เดินทางเข๎ามาหางานทําในกรุงเทพฯ และเพลงของเธอก็ได๎รับการตอบรับเป็นอยํางดีเรื่อยมา
จนถึงป๓จจุบัน ฉะนั้น ภาพตัวแทนผู๎หญิงชนบทที่โลดแลํนผํานเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน ชลดา จึงเกิดมา
จากลักษณะะวามเป็นจริงจากตัวนักร๎องเองด๎วยเชํนกัน (สามารถดูรายละเอียดประวัติสํวนตัว ตั๊กแตน 
ชลดา ได๎ในสํวนภาะผนวกท๎ายบท) 
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จากะวามเป็นจริงทั้งสองด๎านนี้ ผู๎วิจัยเห็นวํา รูปแบบการสร๎างภาพตัวแทนของผู๎หญิง
ชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา แท๎จริงแล๎วมีกระบวนการทํางานในการผลิตภาพ
ตัวแทนของผู๎หญิงชนบททั้งสองด๎านในเวลาเดียวกัน กลําวะือ 1) เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชล
ดา สะท๎อนะวามเป็นจริงของผู๎หญิงชนบทพลัดถิ่นเหลํานี้ขึ้นมาสูํการรับรู๎ของผู๎ะนในสังะม และ2) 
เพลง ลูกทุํงท่ีขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ก็กําลังประกอบสร๎างภาพตัวแทนนี้ขึ้นมา โดยประกอบสร๎าง
จากพ้ืนฐานะวามเป็นจริงของผู๎หญิงกลุํมนี้  หรือที่เรียกวํา “การสร๎างให๎เหมือนจริง” ตามแนวะิดเรื่อง
ภาพตัวแทน (Representation) นั่นเอง  

สิ่งสําะัญที่เห็นได๎ชัดจากการศึกษาะรั้งนี้ ะือ เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา          
ซึ่งเป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ เอกลักษณ๑ที่สําะัญของะวามเป็นตั๊กแตน ชลดา ในการสร๎างภาพ
ตัวแทนของผู๎หญิงชนบทพลัดถิ่นนั่นก็ะือ “บทบาทหน๎าที่ในการให๎ะวามหวัง” ซึ่งบทบาทการให๎
ะวามหวังนี้ก็เกิดจากการประกอบสร๎างะวามเป็นจริงจากประสบการณ๑ตรงของตัวนักร๎องเอง ฉะนั้น
ในการสื่อสารที่เกี่ยวกับภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทพลัดถิ่นผํานะวามเป็นตั๊กแตน ชลดา จึงเข๎าถึง 
ะวามเป็นจริงของผู๎หญิงชนบทพลัดถิ่น สํงผลให๎ผู๎หญิงกลุํมนี้รับรู๎ มีะวามรู๎สึกรํวมกับเพลง และเชื่อใน
ะวามเป็นตั๊กแตน ชลดา 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวํา การศึกษาเกี่ยวกับภาพผู๎หญิงในเพลงลูกทุํงที่ผํานมา
นั้นจะเป็นการศึกษาเฉพาะตัวบท (text) เป็นหลัก แตํยังไมํมีผู๎ใดศึกษาปฎิสัมพันธ๑ระหวํางชีวิตจริง
ของผู๎รับสารกับชีวิตที่ถูกประกอบสร๎างขึ้นผํานเพลงลูกทุํง  ฉะนั้น การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารภาพ
ตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา” จึงเป็นงานวิจัยที่จะเติมเต็ม
การศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับภาพผู๎หญิงในเพลงลูกทุํง โดยมุํงเน๎นในกระบวนการสื่อสารทั้งสองด๎าน 
กลําวะือ ศึกษาภาพของผู๎หญิงชนบทจากตัวบท (text) หรือเนื้อหาในเพลงลูกทุํงขับร๎องโดยตั๊กแตน 
ชลดา เพ่ือมุํงศึกษาถึงกระบวนการสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบท และเพ่ิมมิติ
การศึกษาผู๎รับสาร (audience) ที่มุํงเน๎นผู๎รับสารที่มีประสบการณ๑เป็นผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง  เพ่ือ
ศึกษาการรับรู๎ะวามหมายและถอดรหัสภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดา เพ่ือจะหาะําตอบวํา เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้นกระกอบสร๎าง
ะวามหมายและภาพตัวแทนผู๎หญิงชนบทขึ้นมาอยํางไร รวมทั้งะวามสําะัญในการศึกษาะรั้งนี้  จะทํา
ให๎เราะ๎นพบและเข๎าใจถึงบทบาทหน๎าที่ (function) ของเพลงลูกทุํง วําแท๎จริงแล๎วเพลงลูกทุํงอาจ
ไมํใชํแะํะวามบันเทิงเพียงอยํางเดียวเทํานั้น แตํ เพลงลูกทุํงยังทําหน๎าที่ในการติดตั้งะวามหมาย 
ะวามะิด หรือ โลกทัศน๑บางอยํางให๎กับผู๎ะนในสังะม ซึ่งผู๎วิจัยสามารถสรุปถึงบทบาทและหน๎าที่ของ 
“เพลงลูกทุํง” ตํอการสร๎างะวามหมายให๎กับ “ผู๎หญิงชนบท” ผํานเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน 
ชลดา อันแสดงดังแผนภาพตํอไปนี้ 
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ภาพที่ 6.1 แผนภาพแสดงบทบาทหน๎าที่ของเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา 

จากภาพที่ 6.1 แสดงบทบาทหน๎าที่ของเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ผู๎วิจัย
สามารถสรุปถึงบทบาทและหน๎าที่ของเพลงลูกทุํงตํอการสร๎างะวามหมายให๎กับ “ผู๎หญิงชนบท” ผําน
เพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ได๎ดังนี ้

 

1. บทบาทหน้าที่การให้นิยาม์วามหมายของผู้หญิงชนบทพลัดถิ่น 

จากการศึกษาตัวบท (text) เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทน
ของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา และได๎นําเสนอผลการศึกษาไปแล๎วนั้น 
ผู๎วิจัยะ๎นพบวํา เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา แสดงบทบาทหน๎าที่การให๎นิยามะวามหมาย
ของ “ผู๎หญิงชนบท” ในแงํมุมตําง ๆ สามารถสรุปได๎ดังนี้ 

บทบาทหน้าท่ี  

(Function)                         

ของเพลงลูกทุ่งท่ีขบั

ร้องโดย ต๊ักแตน ชลดา 

ติดตั้งอดมุการณ๑ 

การให๎นิยาม

ะวามหมายของ

ผู๎หญิงชนบทพลัดถิน่ 

สร๎างให๎ผู๎หญิงชนบท

พลัดถิ่นมโีอกาส

เลือกเปลี่ยนแปลง

ชีวิตตนเอง 

สร๎างชนบทจําลอง

ขึ้นมา                

(simulation) 

สะท๎อนะวามเป็นจริง 

(reflection) 

เป็นเพือ่นที่ยืนเะียง

ข๎างะวามทุกข๑ยาก 

เปิดโอกาสให๎ทบทวน

ชีวิตตัวเอง 

เป็นกําลังใจให๎ผู๎หญิง

ชนบทพลัดถิ่น              

(ให๎ะวามหวัง) 

ใหอ้ ำนำจกบัผูห้ญงิ
ชนบทพลดัถิน่ 
(empower) 
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1.1 การสร้างให้ผู้หญิงชนบท ์ือ ์วามจน/์วามยากล าบาก เห็นได๎ชัดเจนวํา 
ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา สร๎างะวามหมายตํอผู๎หญิงชนบทให๎เป็นภาพตัวแทนของ
ะวามยากจน ะวามลําบาก ซึ่งภาพของผู๎หญิงกลุํมนี้มักมีภูมิลําเนาจากชนบทในภูมิภาะตํางๆของ
ประเทศไทย และสํวนใหญํมักประกอบอาชีพเดิมอยูํในภาะเกษตรกรรม ซึ่งมีรายได๎น๎อยไมํเพียงพอ 
จําเป็นให๎ต๎องเดินทางเข๎ามาขายแรงงานในสังะมเมือง 

1.2 การสร้างให้ผู้หญิงชนบท ์ือ ผู้หญิงที่มีรวดับการศึกษาต่ า เพลงลูกทุํงที่ขับ
ร๎องโดยตั๊กแตน ชลดา สร๎างะวามหมายตํอผู๎หญิงชนบทให๎เป็นภาพตัวแทนของผู๎หญิงที่มีการศึกษาอยูํ
ในระดับต่ํา หรือมีโอกาสทางการศึกษาน๎อย ซึ่งตัวแปรสําะัญที่ทําให๎การศึกษาอยูํในระดับต่ํานั้นะือ 
ผู๎หญิงชนบทเหลํานี้มักมาจากะรอบะรัวเกษตรกรที่มีฐานะยากจน 

1.3 การสร้างให้ผู้หญิงชนบท ์ือ ผู้หญิงที่มีฐานวทางสัง์มต่ า เพลงลูกทุํงที่ขับ
ร๎องโดยตั๊กแตน ชลดา สร๎างะวามหมายตํอผู๎หญิงชนบทให๎เป็นภาพตัวแทนของผู๎หญิงที่มีฐานะทาง
สังะมต่ํา ซึ่งตัวแปรที่สําะัญท่ีทําให๎ฐานะทางสังะมต่ํานั้นก็มากจากเรื่องฐานะที่ยากจนนั่นเอง  

1.4 การสร้างให้ผู้หญิงชนบท ์ือ แรงงานรา์าถูก  เพลงลูกทุํงขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดา สร๎างะวามหมายตํอผู๎หญิงชนบทให๎เป็นภาพตัวแทนของผู๎หญิงที่เป็นแรงงานราะาถูก 
เป็นแรงงานรายได๎ และให๎นิยามะวามหมายเรื่องอาชีพของผู๎หญิงกลุํมนี้นั้นมักจะเป็นแรงงานในภาะ
การผลิตและภาะบริการเป็นสํวนใหญํ ซึ่งมักจะมีรายได๎น๎อยและไมํแนํนอน  

1.5 การสร้างให้ผู้หญิงชนบท ์ือ ผู้หญิงท่ีมีอ านาจการต่อรองน้อย เห็นได๎ชัดวํา 
ในเพลงเพลงลูกทํุงขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา สร๎างะวามหมายตํอผู๎หญิงชนบทให๎เป็นภาพตัวแทนของ
ผู๎หญิงที่มีอํานาจการตํอรองน๎อย โดยผู๎หญิงกลุํมนี้มักถูกขูดรีดแรงงานผํานเวลางาน และทํางาน
ภายใต๎กฎระเบียบข๎อกําหนดของนายทุน 

1.6 การสร้างให้ผู้หญิงชนบท ์ือ ์วามอดทน/์วามขยัน ถึงแม๎วําผู๎หญิงชนบท
จะเป็นภาพตัวแทนของะวามยากจน ะวามลําบาก และเป็นะนที่มีอํานาจการตํอรองน๎อย แตํในเพลง
ลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดานั้น สร๎างะวามหมายตํอผู๎หญิงชนบทให๎เป็นภาพตัวแทนของะวาม
อดทน ะวามขยัน ซึ่งสิ่งเหลํานี้ถือเป็นะุณะํา (value) หรือแรงผลักดันที่เป็นกลยุทธ๑สําะัญในการเอา
ตัวรอด (Survive) ของผู๎หญิงกลุํมนี้ในสังะมเมือง 

จะเห็นได๎วํา ถึงแม๎เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา จะสร๎างนิยามะวามหมายให๎
ผู๎หญิงชนบท ะือ ะวามยากจน ะวามลําบาก มีสถานะเศรษฐกิจและสังะมะํอนข๎างต่ํา รวมทั้งมีอํานาจ
การตํอรองน๎อย ทวําผู๎หญิงชนบทเหลํานี้ยังะงยืนหยัดในการตํอสู๎ชีวิตด๎วย “ะวามหวัง” นั่นเอง 
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2. บทบาทหน้าที่การสวท้อน์วามเป็นจริง (reflection) 

จากการศึกษาผู๎รับสาร (audience) ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเพ่ือศึกษาการรับรู๎
ะวามหมายและถอดรหัสภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา 
พบวํา ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงรับรู๎และถอดรหัสะวามหมายด๎วยจุดยืนเดียวกันกับผู๎หญิงชนบทใน
เพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา (Preferred reading) เป็นสํวนใหญํ แสดงให๎เห็นวําะวามเป็น
จริงของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเป็นอยํางไร เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ก็ทําหน๎าที่
ประกอบสร๎างะวามเป็นจริงทางสังะมขึ้นมาจากะวามเป็นจริงนั้น เพลงทําหน๎าที่เป็นภาพสะท๎อน 
(reflect) ะวามเป็นจริงของผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงขึ้นมา หรือที่เรียกวํา “สร๎างให๎เหมือนจริง” โดยที่
กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงเหลํานี้สามารถบํงชี้ตัวเอง ( Identify) กับเนื้อหาหรือตัวบท 
(text) ในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ได๎นั่นเอง แสดงให๎เห็นวําเพลงได๎จําลองภาพของ
สังะมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เห็นภาพการอพยพของผู๎หญิงที่เข๎ามาในสังะมเมืองและมีบทบาท
สําะัญในองะ๑กรตําง ๆ ทั้งภาะบริการและภาะผลิต เห็นภาพการเข๎ามาเพ่ือเพ่ิมทุนทางะวามรู๎ของ
ผู๎หญิงที่ต๎องดิ้นรนทําหน๎าที่ดูแลตัวเองและะรอบะรัว รวมทั้งเห็นภาพะวามทุกข๑ยากที่ผู๎หญิงกลุํมนี้
ต๎องเผชิญในสังะมทุนนิยม 

 

3. บทบาทหน้าที่การเป็นเพื่อนที่ยืนเ์ียงข้าง์วามทุกข์ยาก 

จากการศึกษาผู๎รับสาร (audience) ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงยังพบอีกวํา บทบาทหน๎าที่           
ที่สําะัญอีกอยํางหนึ่งของเพลงลูกท่ีขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดานั้น ะือ กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิต
จริงใช๎เพลงลูกทุํงเป็นเสมือนเพ่ือนะลายเหงา เพ่ือนที่ะอยเะียงข๎างเพ่ือะลายะวามทุกข๑ใจกับป๓ญหา
ตํางๆที่ผู๎หญิงชนบทต๎องเผชิญในสังะมเมือง เพลงลูกทุํงทําหน๎าที่เสมือนเป็นเพ่ือนรํวมทางที่ทําให๎
ผู๎หญิงชนบทเหลํานี้รู๎สึกวําตัวเองไมํโดดเดี่ยว หรืออ๎างว๎างเพียงลําพัง เพราะเพลงลูกทุํงของตั๊กแตน 
ชลดา ยังนําเสนอให๎เห็นภาพของผู๎หญิงชนบทะนอ่ืนๆ ที่อาจต๎องเผชิญชะตากรรมในแบบเดียวกัน 
หรือเห็นภาพชีวิตของะนที่ยังทุกข๑ลําบากมากกวําตนเอง อันแสดงให๎เห็นวํา ในบรรยากาศแบบสังะม
เมือง เป็นสังะมที่ผู๎หญิงชนบทพลัดถิ่นต๎องตกอยูํในสถาวะแปลกแยก (alienation) สายสัมพันธ๑
ระหวํางตัวผู๎หญิงกับพ้ืนที่เปราะบาง เพราะพวกเธอต๎องกลายเป็นะนพลัดถิ่น หํางไกละรอบะรัว             
มีระบบนายทุนมาะวบะุม และต๎องพบเจอกับสภาพแวดล๎อมแบบใหมํ จนทําให๎ผู๎หญิงชนบทไมํะุ๎นชิน
เกิดเป็นะวามรู๎สึกเหงา ะวามโหยหาขึ้นมา ซึ่งผู๎หญิงชนบทพลัดถิ่นเหลํานี้รวมถึงผู๎ะนในสังะมเมืองจึง
ปรารถนาสายสัมพันธ๑บางเส๎นที่จะสามารถยึดโยงตัวตนเอาไว๎ ซึ่งเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน          
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ชลดา จึงทําหน๎าที่นี้ในการเติมเต็มะวามสัมพันธ๑ให๎ผู๎หญิงชนบทพลัดถิ่นนั่นเอง รวมทั้งยังทําให๎เพลง
ลูกทุํงท่ีขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา สามารถกําหนดหรือจับกลุํมเป้าหมายของผู๎หญิงกลุํมนี้ได๎อีกด๎วย 

 

4. บทบาทหน้าที่ที่เปิดโอกาสให้ทบทวนชีวิตตัวเอง 

ในการศึกษาเรื่องนี้ เพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้นถือเป็นพ้ืนที่ที่เปิดโอกาส
ให๎ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงได๎เข๎ามารับรู๎ และทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองเพ่ือนําไป
เปรียบเทียบกับเนื้อหาในเพลง ทั้งเรื่องภูมิหลัง วิถีชีวิต ะวามทุกข๑ยาก ป๓ญหาที่ต๎องเผชิญในสังะม
เมือง รวมทั้งเรื่องราวะวามรัก ซึ่งสามารถนํามาเพ่ือใช๎ทําะวามเข๎าใจในชีวิตตัวเองกับการยอมรับ  
การรับมือกับป๓ญหาตํางๆที่กําลังเผชิญ หรือการแก๎ไขในสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเอง ถือเป็นการเรียนรู๎
จากการฟ๓งเพลงลูกทุํงแล๎วย๎อนกลับมาดูตัวเอง ดังะํากลําวที่วํา “ดูละะร/ฟ๓งเพลง แล๎วย๎อนดูตัวเอง” 
อันแสดงให๎เห็นวํา จากเดิมชีวิตในชนบทสถาบันะรอบะรัวอาจทําหน๎าที่ที่เปิดโอกาสให๎ผู๎หญิงชนบท
ได๎ทบทวนชีวิตของตนเอง แตํเมื่อผู๎หญิงชนบทอพยพย๎ายถิ่นฐานเข๎ามาในสังะมเมืองที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ก็ได๎ทําหน๎าที่นี้เพ่ือทําให๎ผู๎หญิงชนบทพลัดถิ่น
เหลํานี้ย๎อนกลับมาดู หรือทบทวนชีวิตของตัวเอง 

 

5. บทบาทหน้าที่เป็นก าลังใจของผู้หญิงพลัดถิ่น (ให้์วามหวัง) 

จากการศึกษาในงานวิจัยะรั้งนี้ทําให๎เห็นวํา บทบาทหน๎าที่ที่สําะัญของเพลงลูกทุํงที่ขับ
ร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ที่มีผลตํอการรับรู๎ของกลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงนั้น ะือ บทบาท
หนา๎ที่ในการติดตั้งะวามะิดเรื่อง “ะวามหวัง” (Hope) เป็นการตํอรองกับะวามสุข เพราะเพลงลูกทุํง
ของตั๊กแตน ชลดา นําเสนอแงํมุมที่เป็นการให๎กําลังใจในการหยัดยืนตํอสู๎ชีวิต ะวามอดทนไมํยํอท๎อตํอ
ะวามยากลําบาก การรับมือกับชะตากรรมที่ผู๎หญิงกลุํมนี้ต๎องเผชิญ และเพลงยังสร๎างะวามเชื่อที่วํา  
พรหมลิขิตอาจไมํใชํทั้งหมดในการกําหนดชีวิต แตํตัวของเราเองก็สามารถที่จะกําหนดเปลี่ยนแปลง
ชีวิตให๎ดีขึ้นได๎ด๎วยสองมือ แสดงให๎เห็นถึงการตํอลมหายใจให๎กับตัวเองในโลกของจินตนาการ 
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6. บทบาทหน้าที่ที่เพลงลูกทุ่งสร้างชนบทจ าลองข้ึนมา (simulation)  

จากการศึกษาผู๎รับสาร (audience) กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงจะเห็นได๎วํา 
เวลาที่ผู๎หญิงกลุํมนี้ฟ๓งเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา แล๎วนั้นทําให๎เกิดอารมณ๑หรือะวามรู๎สึก
โหยหา เห็นภาพะวามเป็นชนบทลอยออกมาผํานตัวบทเพลง ดังจะเห็นได๎ชัดจากการถอดรหัสเรื่อง
ะุณะําของเพลงลูกทํุงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ทีมี่กลุํมตัวอยํางผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงกลําววํา  

“เวลาฟังเพลงแลวหนูไดยินเสียงจิ้งหรีด เห็นภาพชีวิตที่บานลอยกลับมา” (ป็อป, 
สัมภาษณแเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2560) 

จากะํากลําวข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา ในสังะมเมืองจิ้งหรีดอาจเป็นสิ่งทีอ่าจพบเจอได๎ยาก แตํ
เพลงลูกทํุงของตั๊กแตน ชลดา นั้นทําหน๎าที่ในการจําลองภาพะวามเป็นชนบท หรือของที่หายไปจาก
ชีวิตจริงในสังะมเมืองขึ้นมาผํานตัวบทให๎โลดแลํนดั่งมีชีวิตเลือดเนื้อในจินตนาการของผู๎หญิงกลุํมนี้   

 

7. บทบาทหน้าที่ที่สร้างให้ผู้หญิงชนบทพลัดถิ่นมีโอกาสเลือกเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง  

จากการศึกษาในตัวบทของเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา จะเห็นภาพของ
ผู๎หญิงทีม่ีโอกาสเลือกเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง กลําวะือ เป็นภาพของผู๎หญิงชนบทที่มีโอกาสเลือกที่จะ
อพยพย๎ายถิ่นฐานจากชนบทเพ่ือเข๎ามาทํางานเลี้ยงชีพแทนการอยูํกับเหย๎าเฝ้ากับเรือน การเข๎ามา
ตํอสู๎ดิ้นรน ไขวํะว๎าหาชีวิตที่ดีขึ้น ผู๎หญิงชนบทที่พ่ึงพาตนเอง สนใจเรื่องฐานะ และการมุํงหวังเรื่อง
การมีะุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งภาพเหลํานี้จากตัวบทเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา ก็ทําให๎
ผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริงมองเห็นโอกาสให๎กับตัวเองในการเลือก หรือสามารถกําหนดอนาะตให๎กับ
ตนเองไดเ๎ชํนกัน 

 

8. ให้อ านาจกับผู้หญิงชนบทพลัดถิ่น (empower) 

 จะเห็นได๎วําในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ตั๊กแตน ชลดา นั้น มีการนําเสนอเรื่องของ
ะวามสัมพันธ๑ระหวํางผู๎หญิงชนบทกับมาตุภูมิหรือะรอบะรัว กลําวะือ ผู๎หญิงชนบทยังมีสายสัมพันธ๑ที่
แนบแนํนกับะรอบะรัว ะรอบะรัวยังเป็นสถาบันที่เติมเต็มกําลังใจให๎กับผู๎หญิงกลุํมนี้ และเพลงยัง
นําเสนอภาพของผู๎หญิงที่เข๎ามาทํางานในสังะมเมืองแล๎วทําหน๎าที่เสมือนหัวหน๎าะรอบะรัว เข๎ามา
ทํางานเพ่ือสํงรายได๎ไปเลี้ยงดูะนในะรอบะรัว ะวามมุํงหวังให๎ะนในะรอบะรัวมีะุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ตัวอยํางเชํน การสํงรายได๎เพ่ือให๎น๎องเรียนตํอ สํงรายได๎ให๎ใช๎จํายในะรัวเรือน ซึ่งสิ่งนี้เองสะท๎อนให๎
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เห็นวํา เพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย ต๊ักแตน ชลดา นั้นอาจเปรียบเสมือนพ้ืนที่ในการแสดงอํานาจของ
ผู๎หญิงชนบท ในการตํอสู๎ตํอรองกับระบบสังะมในฐานะของผู๎เลี้ยงดูะรอบะรัว เพลงทําให๎เห็นวําะวาม
เป็นหญิงก็สามารถเป็นผู๎นํา สามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูะนในะรอบะรัวได๎ ผู๎หญิงมีศักยภาพเพียงพอ 
และมีบทบาทสําะัญตํอสถาบันะรอบะรัวไมํแพ๎เพศชาย 

 

9. ติดตั้งอดุมการณ์  

ผลการศึกษาของงานวิจัยในะรั้งนี้ทําให๎ะ๎นพบวํา อีกหนึ่งบทบาทหน๎าที่สําะัญของเพลง
ลูกทุํงที่นอกเหนือจากให๎ะวามบันเทิงแกํผู๎ฟ๓งเพลงแล๎ว เพลงลูกทุํงยังทําหน๎าที่สําะัญในการติดตั้ง
อุดมการณ๑ หรือตอกย้ําวิธีะิดของสตรีในระบบทุนนิยม การวางแนวทางปฏิบัติสําหรับกลุํมผู๎หญิง
ชนบท รวมถึงผู๎ะนในสังะมเพ่ือไปสูํจุดมุํงหมายหรือการมีะุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลําวะือ เพลงลูกทุํงทํา
หน๎าที่ติดตั้ง อดุมการณ๑เรื่องกลยุทธ๑ในการเอาตัวรอด (Survive) ในระบบทุนนิยม ปลุกอุดมการณ๑
เรื่องะวามอดทน ะวามขยัน ะวามประหยัด มัธยัสธ๑ ให๎กับผู๎หญิงชนบทพลัดถิ่นในการตํอสู๎ชีวิตด๎วย
การไมํยํอท๎อตํอะวามยากลําบาก หรือยอมจํานนตํอโชะชะตา รวมทั้งเพลงลูกทุํงยังติดตั้งอุดมการณ๑
สํานึกรักบ๎านเกิด อุดมการณ๑เรื่องผู๎หญิงต๎องเป็นผู๎ดูและรอบะรัวให๎กับผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง และ
สร๎างการรับรู๎ให๎กับผู๎ะนในสังะมด๎วยเชํนกัน 
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6.4 ข้อเสนอแนว 

 

การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงที่ขับร๎องโดย
ตั๊กแตน ชลดา” เป็นงานวิจัยที่เติมเต็มการศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับภาพผู๎หญิงในเพลงลูกทุํง กลําวะือ 
งานวิจัยที่ผํานมานั้นจะศึกษาเฉพาะภาพของผู๎หญิงผํานตัวบท (text) ในเพลงลูกทุํงเทํานั้น แตํใน
การศึกษาะรั้งเป็นการเพ่ิมมิติการศึกษาของผู๎รับสาร (audience) ที่มีประสบการณ๑เป็นผู๎หญิงชนบท
ในชีวิตจริง เพ่ือได๎ผลการศึกษาวํา แท๎ท่ีจริงแล๎วเพลงลูกทํุงประกอบสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทน
ของผู๎หญิงชนบทอยํางไร และเพลงลูกทุํงกําลังติดตั้งะวามะิดอะไรให๎กับผู๎หญิงชนบทกลุํมนี้ รวมถึง
สร๎างการรับรู๎อยํางไรตํอผู๎ะนในสังะม ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา สําหรับงานวิจัยะรั้งตํอไปสามารถจะศึกษา
เพ่ิมเติมในประเด็นดังตํอไปนี้ 

1. การศึกษาตัวบท (text) ในงานวิจัยะรั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะเพลงลูกทุํงที่ขับร๎อง
โดย ตั๊กแตน ชลดา เทํานั้น ดังนั้น สําหรับการศึกษาะรั้งตํอไปอาจจะศึกษาผํานตัวบท หรือเนื้อเพลง
ของศิลปินที่เป็นภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทที่มากกวํา 1 ศิลปิน เชํน ศึกษาผํานตัวบทจากเพลง
ลูกทุํงของ ตําย อรทัย, ศิริพร อําไพพงษ๑ เพ่ือหาข๎อสรุปรวมการสร๎างะวามหมายและภาพตัวแทนของ
ผู๎หญิงชนบทในภาพรวมได๎ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2. การศึกษาการสื่อสารภาพตัวแทนของผู๎หญิงชนบทในเพลงลูกทุํงยังสามารถศึกษา
จากผู๎ผลิต/นักแตํงเพลง (sender) เพ่ือให๎ทราบถึงเจตนาในกระบวนการสร๎างะวามหมายของผู๎หญิง
ชนบทในเพลงลูกทํุง 

3. สามารถตํอยอดการศึกษาเกี่ยวกับการสร๎างภาพตัวแทนของผู๎หญิงในเพลงประเภท
อ่ืน ๆ เชํน ภาพตัวแทนของผู๎หญิงในเพลงสตริง เพ่ือจะสามารถเปรียบเทียบกับภาพตัวแทนของ
ผู๎หญิงในเพลงลูกทํุงวํามีะวามเหมือนหรือมีะวามแตกตํางอยํางไร และทําไมถึงเป็นเชํนนั้น 

4. การศึกษาผู๎รับสาร (audience) ในะรั้งนี้ผู๎วิจัยศึกษาพาะผู๎รับสารที่มีประสบการณ๑
เป็นผู๎หญิงชนบทในชีวิตจริง ซึ่งงานวิจัยะรั้งตํอไปสามารถศึกษาผู๎รับสารที่ เป็นผู๎ รับสารที่มี
ประสบการณ๑ผํานสื่อหรือผู๎รับสารโดยทั่วไปวําจะมีการถอดรหัสตํางกันหรือไมํ อยํางไร  
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รายการอ้างอิง 
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ปรววัติส่วนตัว ตั๊กแตน ชลดา 

 

ชื่อจริง ชลดา ทองจุลกลาง เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาะม 2526 จังหวัดบ๎านเกิด ะือ จังหวัด

นะรราชสีมา เป็นลูกสาวะนสุดท๎องในจํานวนพ่ีน๎อง  4 ะน การศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนทับ

มะขาม อําเภอะง จังหวัดนะรราชสีมา แล๎วมาตํอชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนทับรั้งวิทยาะม อําเภอพระ

ทองะํา จังหวัดนะรราชสีมา และเรียนจบชั้นปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามะําแหง ะณะมนุษยศาสตร๑ 

วิชาเอกสื่อสารมวลชน (ภาะพิเศษ) ด๎วยะวามสนใจในการร๎องเพลงมาตั้งแตํเด็กทําให๎เธอหัดร๎องเพลง

และเข๎าประกวดร๎องเพลงหลายเวที สําหรับจุดเริ่มต๎นในการเป็นนักร๎องนั้น ต๎องย๎อนกลับไปตั้งแตํสมัย

เด็ก ๆ ที่เธอจําะวามได๎ โดยตั๊กแตนบอกวําได๎ยินเพลงนกจ๐า เสียงร๎องมาเจ๎าะงสุขใจที่แมํร๎องให๎ฟ๓ง

ตั้งแตํเด็ก จากนั้นจึงเริ่มร๎องตามแมํ แม๎วําจะยังไมํเะยเห็นหน๎านักร๎อง จากนั้นแววนักร๎องของเธอก็

เริ่มฉายออกมาเมื่อะุณะรูเห็น ตั๊กแตน ชลดา อํานทํานองเสนาะเพราะ มีเสียงดี ะุณะรูเลยให๎ตั๊กแตน 

ชลดา ร๎องเพลงประกวด โดยเพลงที่เธอมักจะใช๎ประกวดก็ะือ เพลงนักร๎องบ๎านนอก ของราชินีลูกทุํง 

พํุมพวง ดวงจันทร๑  หลังจากที่ ตั๊กแตน ชลดา เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็ได๎เข๎ามาหางานทําใน

กรุงเทพมหานะร โดยทํางานในโรงงานเย็บผ๎า แตํแล๎ววันหนึ่งเธอเดินไปแถวบางแะ เห็นการประกวด

ชุมทางเสียงทองสัญจร จึงไมํรอช๎าเข๎าไปรํวมประกวดด๎วยเพลง อายแสงนีออน ของพํุมพวง ดวงจันทร๑ 

แตํแล๎วเธอก็ไปไมํถึงฝ๓่งฝ๓น ตกรอบไปในที่สุด 

จากนั้นมา ตั๊กแตน ชลดา ก็เริ่มสร๎างชื่อเสียงจากการประกวดร๎องเพลงในรายการ First 

Stage Show ที่ได๎รับรางวัลอันดับที่ 3 โดยผู๎ที่ได๎รางวัลชนะเลิศในะรั้งนั้น ะือ ไอซ๑ ศรัณยู วินัยพานิช 

สํวนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ะือ ป๊อบ ปองกูล โดยที่ตั๊กแตนได๎มีเพลงเป็นของตัวเอง  ะือ        

เพลงขอจองในใจ ซึ่งอยูํในอัลบั้มรวม แตํกวําที่ ตั๊กแตน ชลดา จะได๎มีอัลบั้มเดี่ยวเป็นของตัวเองและ

เซ็นสัญญาเข๎าสังกัดแกรมมี่ โกลด๑ เธอก็ต๎องมาเทสต๑เสียงถึง 3 ะรั้ง กระทั่งในปี พ.ศ. 2549 เธอได๎มี

โอกาสออกอัลบั้มชุดแรก ะือ หนาวแสงนีออน ที่มีเพลงฮิตอยําง ขอจองในใจ, นักร๎องงานเลี้ยง และ

ในปี พ.ศ. 2550 ตั๊กแตน ชลดา มีอัลบั้มออกมาใหมํใช๎ชื่ออัลบั้มวํา ถนนะ๎นฝ๓น โดยมีเพลงฮิตอยําง 

“ไมํใชํแฟนทําแทนไมํได๎” ซึ่งแตํงโดยะรู สลา ะุณวุฒิ ที่สํงผลให๎ตั๊กแตนโดํงดังเป็นพลุแตก และ

ตามมาด๎วยเพลงจิรักหรือจิหลอก สํงผลให๎เธอมีทั้งงานะอนเสิร๑ต งานโชว๑ตัว และงานอ่ืน ๆ เข๎ามาอีก

มากมาย และเป็นนักร๎องหญิงที่สามารถทําสถิติยอดขายได๎ทะลุเกินกวํา 1 ล๎านตลับ 
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ผลงานอัลบั้มเดี่ยว 

 

รายชื่อผลงานเพลงของตั๊กแตน ชลดา ในอัลบั้มเดี่ยวชุดที่ 1-  8 ระหวํางปี พ.ศ. 2549-2558 ซึ่งมี

จํานวนทั้งหมด 80 เพลง )ไมํนับรวมถึงอัลบั้มพิเศษหรือเพลงประกอบละะร) 

อัลบั้ม : ชุดที่ 1 หนาวแสงนีออน  วางแผงวันที่  : 22 สิงหาะม 2549 

1. หนาวแสงนีออน 
2. นักร๎องงานเลี้ยง 
3. เะียงข๎างด๎วยหางตา 
4. ลาออกจากน๎องสาว 
5. อยําเปิดเพลงนั้น 
6. ะนของวันพรุํงนี้ 
7. ข๎างกองไฟะืนนั้น 
8. รูปสีจางตั้งหัวเตียง 
9. สัญญาหน๎าะอม 
10. ขอจองในใจ 

 

อัลบั้ม : ชุดที่ 2 ถนนะ๎นฝ๓น  วางแผงวันที่  : 28 สิงหาะม 2550 

1. ถนนะ๎นฝ๓น 
2. จิรักหรือจิหลอก 
3. ปลายทางของะวามะิดถึง 
4. ไมํใชํแฟนทําแทนไมํได๎ 
5. ะนโสดประจําะอนเสิร๑ต 
6. ขอะุยด๎วยได๎ไหม 
7. รอเป็นะนถัดไป 
8. รักนอกเะรื่องแบบ 
9. หน๎าไมะ๑สายเกํา 
10. โปรดชํวยกันดูและนดี 
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 อัลบั้ม : ชุดที่ 3 ดอกนีออนบานะ่ํา วางแผงวันที่  16 ธันวาะม 2551 

 

1. ดอกนีออนบานะ่ํา 
2. อยําโทรมาแะํปลอบใจ 
3. มีะนเหงารออยูํเบอร๑นี้ 
4. แฟนเก็บ 
5. อยากฝ๓นดีที่บ๎านเรา 
6. โทษฐานของการมาสาย 
7. สงวนสิทธิ์เฉพาะะนโสด 
8. ลงเอยด๎วยเธอ 
9. ขอแะํมีเธอให๎รัก 
10. ทางลัดของะนรอ 

 

  

 อัลบั้ม : ชุดที่ 4 ะนเหงาที่เข๎าใจเธอ วางแผงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 

 

1. ลูกจ๎างเขาสาวโรงงาน 
2. สาวท๎ายซอย 
3. ะนเหงาที่เข๎าใจเธอ 
4. เหมือนเดิมอีกท่ีหนึ่ง 
5. วํางๆ อยําลืมะิดถึงกัน 
6. บอกแมํยําถ๎ารักจริง 
7. ะืนใจให๎กัน 
8. อยากเป็นะนรักไมํอยากเป็นชู๎ 
9. ไมะ๑ลอยลําฟาง 
10. วันวํางที่ตั้งใจ 
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อัลบั้ม : ชุดที่ 5 เลือกะําวําเจ็บ เก็บไว๎ะนเดียว  วางแผงวันที่ 29 ตุลาะม 2553 

1. เลือกะําวําเจ็บ เก็บไว๎ะนเดียว 
2. ฉันแะํเหงา เขาแะํปลอบ 
3. ะําพิพากษา 
4. เจตนา..แตํวําไมํตั้งใจ 
5. สาเหตุแท๎จริง ที่ทําผู๎หญิงเสียใจ 
6. ไมํะิดถึงกันจั๊กหนํอยเลยนิ 
7. ไมํอยากให๎เธอรักะนอ่ืน 
8. ไมํชื่นใจเทําเสียงเธอ 
9. อยากเป็นแฟนเธอแทนเขา 
10. โะราชระเริง 

 

 

 

อัลบั้ม : ชุดที่ 6 รักได๎ะรั้งละะน เชื่อใจได๎ะนละะรั้ง  วางแผงวันที่ 16 ธันวาะม 2554  

 

1. รักได๎ะรั้งละะน เชื่อใจได๎ะนละะรั้ง 
2. ตอบข๎อไหนก็ผิด 
3. ใช๎ะวามรักอยํางเดียวไมํได๎ 
4. ยิ่งกวําะําวํารัก มากกวําะําวําใชํ 
5. แตํวํา...เมื่อไหรํลํะ 
6. เดี๋ยวแมํจิดุ 
7. เอารักให๎เขา เอาเหงาให๎ฉัน 
8. ฉันไมํใชํ หรือเธอไมํพอ 
9. ะนที่ใจฝ๓นวําใชํ เมื่อไหรํจะมา 
10. พกมาหรือเปลําะําวํารักจริง 
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อัลบั้ม : ชุดที่ 7 นาทีเดียวเพ่ือรักทั้งชีวิตเพ่ือลืม วางแผงวันที่  27  มิถุนายน 2556  

1. นาทีเดียวเพ่ือรัก ทั้งชีวิตเพ่ือลืม 
2. เธอไมํใชํแฟนฉัน ฉันไมํใชํแฟนเธอ 
3. ไมํดี ไมํจํา 
4. นํารักก็มารักสักที 
5. ก็ะิดเหมือนพ่ีลํะมั้ง 
6. เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูํที่ฉัน 
7. เข๎าไมํถึง จับต๎องไมํได๎ 
8. ะํานี้กับะนนั้น ะํานั้นกับะนนี้ 
9. อยูํไหน ไหน ไหน 
10. น๎อยใจดอกเดํ 

 

 

อัลบั้ม : ชุดที่ 8 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ  วางแผงวันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2558  

 

1. อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ 

2. กํอนะําโกหกะําตํอไป 

3. แตํงกันสักทีก็ดีเหมือนกัน 

4. เริ่มต๎นเจ๎าชาย ลงท๎ายเจ๎าชู๎ 

5. ไมํเหลือะําวํารัก ก็เหลือะําวําลา 

6. ไมํได๎เจตนา 

7. กลัวมีแฟนไมํทันใช๎ 

8. ไมํได๎โทรผิดแตํทนะิดถึงไมํไหว 

9. ปลาร๎า Sha la la 

10. เงยหน๎าขึ้นฟ้า  ) Feat.โจ๏ก Socool(  
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รางวัลที่ได้รับ 

 

1  .มหานะรอวอร๑ดส  ะรั้งที่ 1 สาขานักร๎องลูกทุํงหญิงหน๎าใหมํยอดนิยม ะรั้งที่ 1 ประจําปี 

2547 จากอัลบั้ม First Stage Project โดยเพลง “ขอจองในใจ” 

2    . มหานะรอวอร๑ดส ะรั้งที่ 1 ประจําปี 2547 สาขาเพลงลูกทุํงยอดนิยม เพลง  “ขอจองใน

ใจ” ในอัลบั้ม First Stage Project 

3. มหานะรอวอร๑ดส ะรั้งที่ 3 ประจําปี 2549 สาขานักร๎องลูกทุํงหญิงหน๎าใหมํยอดนิยมจาก

อัลบั้มชุดที่ 1 หนาวแสงนีออน 

4. ะมชัดลึก อวอร๑ด ะรั้งที่ 5 สาขานักร๎องลูกทุํงหญิงยอดเยี่ยม จากเพลง“หนาวแสงนีออน” 

ในอัลบั้มชุดที่ 1 หนาวแสงนีออน 

5. ะมชัดลึก อวอร๑ด ะรั้งที่ 6 สาขานักร๎องลูกทุํงหญิงยอดเยี่ยม จากเพลง “หน๎าไมะ๑สาย

เกํา” ในอัลบั้มชุดที่ 2 ถนนะ๎นฝ๓น 

3. มหานะรอวอร๑ดส ะรั้งที่ 4 ประจําปี 2550 สาขาเพลงลูกทุํงยอดนิยม จากผลงานเพลง 

“ไมํใชํแฟนทําแทนไมํได๎” ในอัลบั้มชุดที่ 2 ถนนะ๎นฝ๓น 

4. มหานะรอวอร๑ดส ะรั้งที่ 4 ประจําปี 2550 สาขาอัลบั้มเพลงลูกทุํงยอดนิยม จากอัลบั้มชุด

ที่ 2 ถนนะ๎นฝ๓น 

5. มหานะรอวอร๑ดส ะรั้งที่ 4 ประจําปี 2550 สาขานักร๎องลูกทุํงหญิงยอดนิยม จากอัลบั้มชุด

ที่ 2 ถนนะ๎นฝ๓น 

6. สตาร๑เอนเตอร๑เทนเมนต๑อวอร๑ดส 2007 ะรั้งที่ 6 สาขานักร๎องลูกทุํงหญิงยอดนิยม  จาก

อัลบั้มชุดที่ 2 ถนนะ๎นฝ๓น 

7. สยามดารา สตาร๑ส ปาร๑ตี้ 2008 สาขานักร๎องลูกทุํงหญิงยอดนิยม จากผลงานเพลง        

 “ไมํใชํแฟนทําแทนไมํได๎” ในอัลบั้มชุดที่ 2 ถนนะ๎นฝ๓น 

8. สยามดารา สตาร๑ส ปาร๑ตี้ 2008 สาขาเพลงลูกทุํงยอดนิยม จากเพลง “ไมํใชํแฟนทําแทน

ไมํได”๎ ในอัลบั้มชุดที่ 2 ถนนะ๎นฝ๓น 
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9. มหานะรอวอร๑ดส ะรั้งที่ 5 ประจําปี 2551 สาขานักร๎องลูกทุํงหญิงยอดนิยม จากอัลบั้ม 

ชุดที่ 2 ถนนะ๎นฝ๓น 

10. มหานะรอวอร๑ดส ะรั้งที่ 5 ประจําปี 2551 สาขาเพลงฮิตมาราธอน จากผลงานเพลง 

“ไมํใชํแฟนทําแทนไมํได๎” ในอัลบั้มชุดที่ 2 ถนนะ๎นฝ๓น 

11. เพชรในเพลง 2551 ชมเชย สาขาการขับร๎องเพลงดีเดํนด๎านภาษาไทย ประเภทผู๎ขับร๎อง

เพลงไทยลูกทํุงหญิง จากเพลง “ไมํใชํแฟนทําแทนไมํได๎” ในอัลบั้มชุดที่ 2 ถนนะ๎นฝ๓น 

12. ะมชัดลึก อวอร๑ด ะรั้งที่ 7 สาขานักร๎องลูกทุํงหญิงยอดเยี่ยม จากเพลง “อยําโทรมาแะํ

ปลอบใจ” ในอัลบั้มชุดที่ 3 ดอกนีออนบานะ่ํา 

13. มหานะรอวอร๑ดส ะรั้งที่ 6 ประจําปี 2552 สาขาอัลบั้มเพลงลูกทุํงยอดนิยม จากอัลบั้ม

ชุดที่ 3 ดอกนีออนบานะ่ํา 

14. สตาร๑เอนเตอร๑เทนเมนต๑อวอร๑ดส 2009 ะรั้งที่ 8 สาขาเพลงลูกทุํงยอดนิยม จากเพลง 

“แฟนเก็บ” ในอัลบั้มชุดที่ 3 ดอกนีออนบานะ่ํา 

15. เข๎าชิงรางวัลสยามดาราสตาร๑อวอร๑ด 2010 สาขานักร๎องลูกทุํงหญิงยอดเยี่ยม 

16. รางวัลสํงเสริมะุณธรรมจริยธรรมะวามกตัญ๒ูกตเวที ลูกกตัญ๒ู แมํดีเดํน ประจําปี 

2553 เนื่องในวันแมํแหํงชาติ เข๎ารับพระราชทานโลํประกาศเกียรติะุณจาก พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ 

พระองะ๑เจ๎าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร 

17. รางวัลทีวีอินไซด๑ ฮอท อวอร๑ด สาขานักร๎องลูกทุํงหญิง Hot แหํงปี จากอัลบั้มชุดที่ 4                  

ะนเหงาที่เข๎าใจเธอ 

18. สยามดาราสตาร๑อวอร๑ด 2010 สาขาเพลงลูกทุํงยอดนิยม จากเพลง “อยากเป็นะนรัก                         

ไมํอยากเป็นชู๎” ในอัลบั้มชุดที่ 4 ะนเหงาที่เข๎าใจเธอ 

19. รางวัลเยาวชนดีเดํนแหํงชาติ ประจําปี 2553 สาขา สื่อมวลชนเพ่ือเด็กและเยาวชนที่

ป้องกันป๓ญหาสังะม โดยกระทรวงการพัฒนาสังะมและะวามมั่นะงของมนุษย๑ เนื่องในวันเยาวชน

แหํงชาติ เข๎ารับพระราชทานโลํเกียรติะุณ และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร 
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20. รางวัลชาวพุทธตัวอยําง ประจําปี 2554 รับพระราชทานจาก ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

21. รางวัลลูกกตัญ๒ู ลูกท่ีมีะวามกตัญ๒ูกตเวทีอยํางสูงตํอแมํ ประจําปี 2554 โดยสภาสังะม

สงเะราะห๑แหํงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ๑ เนื่องในวันแมํแหํงชาติ เข๎ารับพระราชทานโลํ

ประกาศเกียรติะุณจาก พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองะ๑เจ๎าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

22. สยามดารา สตาร๑ส อวอร๑ดส๑ 2012 สาขาเพลงลูกทุํงยอดเยี่ยม จากเพลง “รักได๎ะรั้งละ

ะน เชื่อใจได๎ะนละะรั้ง” 

23. รางวัลเกียรติยศ สาขาศิลปินนักร๎องต๎นแบบเยาวชนดีเดํนในการรณรงะ๑ป้องกันตํอต๎าน

ป๓ญหายาเสพติด กับ โะรงการรวมพลังเยาวชนไทยต๎านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดย 

ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวาณิชย๑ องะมนตรี 

24. เพชรในเพลง 2557 ชนะเลิศ สาขาการขับร๎องเพลงดีเดํนด๎านภาษาไทย ประเภทผู๎ขับ

ร๎องเพลงไทยลูกทํุงหญิง จากเพลง “นาทีเดียวเพ่ือรัก ทั้งชีวิตเพ่ือลืม” ในอัลบั้มชุดที่ 7 นาทีเดียวเพ่ือ

รัก ทั้งชีวิตเพ่ือลืม 

25. รางวัลลูกทํุงทองะํา ะนที่ 8 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2557จากสถานีวิทยุลูกทุํงเน็ตเวิร๑ก 

26. เข๎าชิงรางวัลดาราเดลี่ เดอะเกรท อวอร๑ด ะรั้งที่ 5 สาขาลูกทุํงหญิงท่ีสุดแหํงปี 2015 
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ผลการส ารวจนักร้องหญิงยอดนิยม 

สวนดุสิตโพล 

2551 ผลสํารวจที่สุดแหํงปี นักร๎องเพลงลูกทํุงหญิงที่ประชาชนชอบมากที่สุด อันดับที่ 2   

2552 ผลสํารวจที่สุดแหํงปี นักร๎องเพลงลูกทํุงหญิงที่ประชาชนชอบมากที่สุด อันดับที่ 1  

2553 ผลสํารวจที่สุดแหํงปี นักร๎องเพลงลูกทํุงหญิงที่ประชาชนชอบมากที่สุด อันดับที่ 1  

2554 ผลสํารวจที่สุดแหํงปี นักร๎องเพลงลูกทํุงหญิงที่ประชาชนชอบมากที่สุด อันดับที่ 1  

2555 ผลสํารวจที่สุดแหํงปี นักร๎องเพลงลูกทํุงหญิงที่ประชาชนชอบมากที่สุด อันดับที่ 1  

2556 ผลสํารวจที่สุดแหํงปี นักร๎องเพลงลูกทํุงหญิงที่ประชาชนชอบมากที่สุด อันดับที่ 1  

 

นิด้าโพล 

2556 สาขา ศิลปิน-นักร๎องเพลงลูกทํุงและเพ่ือชีวิตฝ่ายหญิงที่ชื่นชอบมากท่ีสุด อันดับที่ 2  

2557 สาขา ศิลปิน-นักร๎องฝ่ายหญิงที่ชื่นชอบมากที่สุด อันดับที่ 5  

2558 สาขา นักร๎องหญิงแหํงปี อันดับที่ 2  

2559 โพลมหาชนโดยนิด๎าโพล ขวัญใจผู๎ใช๎แรงงาน ตั๊กแตน ชลดา เป็นนักร๎องลูกทุํงหญิงที่

ได๎รับะวามนิยมจากกลุํมผู๎ใช๎แรงงานเป็นอันดับที่ 9 

 

เอแบ์โพล 

2552 นักร๎องหญิงไทยที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด อันดับ 1  

2553 นักร๎องหญิงไทยที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด อันดับ 2  

2554 นักร๎องหญิงไทยที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด อันดับ 1  
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ปรววัติผู้เขียน 

 

ชื่อ        นายพันธกานต๑ ทานนท๑ 

วันเดือนปีเกิด       28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 

วุฒิการศึกษา                    นศ.บ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน๑)   

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย๑ 

ตําแหนํง                          ะรูปฎิบัติการหนํวยวิทยุกระจายเสียง 

        ะณะนิเทศศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย๑ 




