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บทความวิชาเรื่องเพลงลูกทุ่ง สาวเพชรบุรี ลาสาวแม่กลอง สาวโพธาราม : บทวิเคราะห์ว่า
ด้วยเพลงในมิติเชิงพื้นท่ี ดนตรี และการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สะท้อนคิดบริบทใน
เพลง ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และเรียบเรียงเป็นบทความวิชาการ 

ผลการศึกษาพบว่า เพลงสาวเพชรบุรี ลาสาวแม่กลอง สาวโพธาราม เป็นเพลงลูกทุ่งท่ี
สะท้อนบริบทเชิงพื้นท่ีท่ีว่าด้วยประวัติ สังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ และศาสนา รวมถึงอารมณ์ใน
เพลงท่ีผู้แต่งสะท้อนถึงความรักระหว่างชายหนุ่มหญิงสาว และเหตุการณ์ บุคคล พื้นท่ีท่ีอยู่ในวิถี
ของเพลงน้ัน นอกจากน้ีเพลงยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารผ่านวิถีของเพลง ดนตรี และทัศนความ
คิดผ่านการแต่งของผู้แต่งเพลงด้วย 
ค าส าคัญ : สาวเพชรบุรี,ลาสาวแม่กลอง,สาวโพธาราม,ดนตรี,การสื่อสาร 
Abstarct 

Articles on Country Music, Petchaburi Girl, Maeklong Girl, Photharam: An 
Analysis of Music in Spatial Dimension, Music and Communication The objective is 
to analyze the reflection of context in music. Use the method of study from 
relevant documents and research And compiled into an academic article 

The study found that Miss Petchaburi, La Soa Mae Klong, Sao Photharam is 
a country song that reflects the spatial context of history, society, culture, beliefs 
and religion, as well as the mood in the song that the song reflects the love 
between young men, women and the events of the people in the area. In the way 
of that song In addition, music is also a means of communication through the way 
of music, music and visual thinking through the compositions of song composers. 
Keywords : Miss Petchaburi, Miss Meaklong, Miss Photharam,Music,Communication 
 



1.บทน า 
เหตุผลที่เขียนบทความนี้ด้วยผู้เขียนมีภาระงานเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษและมีส่วนร่วมกับคณะสงฆ์

จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงครามบ่อย ๆ ตั้งแต่การเปิดหน่วยวิทยบริการที่จังหวัดราชบุรี (วัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม) และหน่วยวิทยบริการจังหวัดเพชรบุรี (วัดพระรูป) จนสามารถขับเคลื่อนและยกระดับเป็น
วิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง (ราชกิจจานุเบกษา,2559;ราชกิจจานุเบกษา,2562) ให้เป็นสถาบันการศึกษาภายใต้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นส่วนส าคัญในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่ใน
รูปแบบของวิทยาลัยสงฆ์ และในการเดินทางแต่ละครั้งทั้งประชุมขับเคลื่อน ร่วมเป็นผู้บริหารที่ต้องท าหน้าที่
ประสานระหว่างพื้นที่ทั้งคณะสงฆ์และภาคส่วนราชการ กับผู้บริหารมหาวิทยาลยัในส่วนกลาง รวมไปถึงการไป
สอนเพื่อให้สถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่ง สามารถขับเคลื่อน จนกระทั่งมีศิษย์ที่ส าเร็จการศึกษาเป็นบุคลากรใน
หน่วยของตัวเอง ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก จนกระทั่งผันจากผู้เรียนมาเป็นอาจารย์ ถ่ายทอด สอน 
พัฒนา และจัดการศึกษาได้  ผันมาเป็นผู้บริหารมีส่วนต่อการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาในองค์
รวมทั้งในฐานะผู้บริหาร ในฐานะเป็นผู้จัดการศึกษาเป็นครู บุคลากร ในหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึน รวมไปถึงเป็น
ส่วนสนับสนุนคนให้มาเรียน อันหมายถึงหาคน หามวลชนมาศึกษา มาเรียนต่อด้วย นับเป็นส่วนส าคัญในการ
สนับสนุนให้มาเรียนหนังสือ หางบประมาณมาสนับสนุนในรูปแบบของการบริจาคบ้าง หาคนมาเรียนหนังสือ
ในรูปแบบของการอนุญาตให้ลูกพระ ลูกเณรมาเรียนหนังสือ พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุน
การศึกษา ซึ่งปรากฏในหลาย ๆ วัด ทั้งมาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของเจ้าอาวาส เจ้าส านัก และสนับสนุนพระ
เณรในวัดให้มาเรียน หาทุนการศึกษาให้ หารถรับส่งเป็นต้น หรือในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่
สนับสนุนให้พระเณรในจงัหวัดมาเรียน ด้วยมองว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ในศาสนา ให้
เป็นคนมีคุณภาพด้านการศึกษาและพัฒนาตัวเองไปเป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพที่จะท างานสืบสานอายุ
พระพุทธศาสนาได้  เมื่อไปพื้นถ่ินนั้นบ่อย ๆ  วิถีของคนร้องเพลงลูกทุ่ง ฟังเพลงลูกทุ่งแบบผู้เขียน จึงใช้เพลง
เป็นการสร้างบรรยากาศขณะขับรถ พร้อมร้องตาม ประหนึ่งฝึกเสียงแก้ง่วงไปด้วย  เพื่อให้สอดคล้องกับ
บรรยากาศ จะได้น าเพลงที่ฟังบ่อย พร้อมน าไปร้อง เช่น เพลงหนุ่มทุ่มกระโจมทอง (เสรี รุ่งสว่าง) ที่ร้องแก้กับ
เพลงสาวเพชรบุรี (พุ่มพวง ดวงจันทร์) ลาสาวแม่กลอง (พนม นพพร) มนต์รักแม่กลอง (ศรคีรี ศรีประจวบ) 
สาวโพธาราม (สายัณห์ สัญญา)  และเพลงลาสาวโพธาราม (รุ่ง โพธาราม/จ่าสิบเอกพยงค์ ทองประหลาด) 
(เคน สองแคว,2560)  และเพลงอื่น ๆ  อีกมากตามประสาคนร้องเพลง แต่ในบทความนี้จะได้ยกเพลงตามช่ือ
เรื่องบทความมาวิเคราะห์สะท้อนถึงความเป็นมาในบริบทเชิงพื้น เป็นการศึกษาอีกมิติหนึ่งผ่านเพลงลูกทุ่งและ
ข้อเท็จจริงในเพลงที่เนื่องด้วยเนื้อเพลง ท านอง และบริบทของเพลงในเชิงพื้นที่และดนตรี เพื่อสะท้อนคิด
วิเคราะห์ในแบบบทความวิชาการต่อไป  

 



ภาพ 1 เพลงดังในอดีตกบัขุนพลเพลงในต านาน พุ่มพวง ดวงจันทร์ (สาวเพชรบรุี) พนม (ลาสาวแมก่ลอง) นพ
พร สายัณห์ สญัญา (สาวโพธาราม) (ภาพ : ออนไลน์) 

2.เพลงท่ีว่าด้วยเพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม 
 ในฐานะคนฟังเพลงโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งอาจจะคุ้นชินเพลงที่ร้องด้วยนักร้องต่างช่วงเวลากัน แต่อาจ
เฉพาะเพลงที่คุ้นชินและมีค าว่าที่นิยามเฉพาะพื้นที่ เช่น สาวสวนแตง (สุรพล สมบัติเจริญ,พ.ศ.2473-2511)  
สาวงามเมืองพิจิตร  (สดใส รุ่งโพธ์ิทอง,พ.ศ.2494-) พบรักปากน้ าโพ (สายัณห์ สัญญา,พ.ศ.2496-2556) หรือเพลงที่
ประสงค์น ามาเขียนบทความ สาวเพชรบุรี (2522?) ที่แต่งโดยครูชลธี ธารทอง (สมนึก ทองมา/พ.ศ.2480-) 
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง เมื่อ พ.ศ.2542 ที่ขับร้องครั้งแรกโดยพุ่มพวง ดวงจันทร์ (ร าพึง จิตรหาญ
,พ.ศ.2504-2535) และถูกน ามาขับร้องโดยนักร้องหรือในการประกวดอีกหลายท่าน โดยเพลงนี้เป็นเพลงร้อง
แก้จากเพลงหนุ่มทุ่งกระโจมทอง (2542) ที่ครูเพลงแต่งให้เสรี รุ่งสว่าง (บุญลือ รุ่งสว่าง,พ.ศ.2498-) ขับร้อง
ก่อนจากนั้นจึงแต่งเพลงร้องแก้ คือ "สาวเพชรบุรี"  นับเป็นปรากฏการณ์ของเพลงลูกทุ่งในช่วงเวลานั้นด้วย 
(สัญญา ชีวะประเสริฐ, 2017,133-153)  ลาสาวแม่กลอง  (2509) ที่แต่งโดย เลิศ วงศาโรจน์ (พ.ศ.2490?-) 
ซึ่งเป็นคนแม่กลอง แต่งเพลงนี้เมื่อปี 2509 ระหว่างถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเรือที่สัตหีบ ชลบุรี ใช้เวลาแต่งแค่
สองวัน แต่ความที่ตัวเองไม่รู้โน้ตเพลง ไม่สามารถน าเพลงไปต่อยอดได้ จึงขายเพลงนี้ให้กับเกษม สุวรรณเมนะ
ในราคา 300 บาท ที่แต่งต่อและร้องครั้งแรกโดยพนม นพพร หรือเพลง สาวโพธาราม (2522?) ร้องโดย
สายัณห์ สัญญา เนื้อเพลงแต่งและร้องในช่วงเวลาที่เหลื่อมกันไม่มาก นัยหนึ่งเป็นการสะท้อนความงามในเชิง
พื้นที่ ซึ่งจะมีเพลงที่ร่วมเวลาใกล้เคียงกันคือ ลาสาวโพธาราม (รุ่ง โพธาราม) ที่สะท้อนบริบทเชิงพื้น ซึ่งในการ
เขียนบทความนี้จะไดน้ า 3 บทเพลงอันประกอบด้วยพื้นที่คือสามจังหวัดทั้งเพชรบรุี สมุทรสงคราม และราชบรุี  
มาเป็นกรอบในการอธิบายน าเสนอในบทความ ซึ่งเนื้อเพลงทั้งสามดังปรากฏในตาราง 

สาวเพชรบุรี 

ครูชลธี ธารทอง 
(แต่ง) เมื่อ พ.ศ.
2542 ร้องโดย
พุ่ ม พ ว ง  ด ว ง
จันทร์  

หนุ่ม ทุ่ง กระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยล่อง  สู่ห้องใจฉัน เสยีงเพลงที่ครวญ ชวนใจหว่ัน 
ฝากร าพันถึงเพชรบรุ ีพบกันปีกลาย ก็เมืองเพชรนั้นใกล้ ใกล้แค่นี้ แล้วใยไม่มา หาเลยน่ี 
เกือบจะปีทีร่อเช้า เย็น มี หนุ่ม ชาวกรุง ฝากความรักหมายมุ่ง ไม่ว่างเว้น ถึงมีสร้อยทอง 
สองร้อยเส้น ก็ไม่เห็นหวังเรียงเคียงชม แล้วใครลมืใคร  ข่าวว่าพบรักใหม่ นครปฐม น้อง
ยังกล้ ากลืน ฝืนใจข่ม สุดระทมแสนทรมาน มอง ยอด เขาวัง  ยอดเขาสงูคอตั้ง จวนเสียด
ฟ้า โถบุญลกูมี เพียงต้นหญ้า วาสนาจึงพาเป็นรอง สาวเมืองน้ าตาล  ฝากเพลงเศร้าลอย
ผ่าน จากใจนอ้ง ขอถามสักค า ยังขุ่นข้อง ทุ่งกระโจมทองไหง มีสองใจ 

ลาสาวแม่กลอง 

เลิศ วงศาโรจน์  
แ ต่ ง เ ม่ื อ  พ . ศ .
2509 และ เกษม 
สุ ว ร ร ณ เ ม น ะ 
(แต่ง) 

สิ้น..แสงดาว ดุเหว่าเร่าร้อง  จากสุมทุมลุ่มน้ าแม่กลอง  พี่จ าจากน้องคนงาม แว่วหวูด
รถไฟ พี่แสนอาลัยสมุทรสงคราม   คงละเมอเพ้อพร่ า   คิดถึงคนงามที่อยู่แม่กลอง  
ราชการทหารเรียกใช้ ลูกน้ าเค็มโอ้ทัพเรือไทย ฝึกเตรียมเอาไว้คุ้มครอง  พี่ต้องขอลา  
จากแล้วแก้วตาลาถ่ินแม่กลอง  คงหวนมาหาน้อง  คนสวยแม่กลองคอยพี่กลับมา เมื่อ
สงกรานต์งานวัดบ้านแหลม เคยเที่ยวชมกับโฉมแฉล้ม เมื่อคืนข้างแรมเมษา สรงน้ าร่วม
น้อง ปิดทองพระปฎิมา  อธิษฐานรักอยู่คู่ฟ้า หวังเกิดมาร่วมใจ  ป้อม..พระจุลไกลบ้าน



พนม นพพร (ขับ
ร้อง) 

ห่างน้อง  เมื่อฝนมาฟากฟ้าคะนอง ได้ยินถึงน้องหรือไม่ พี่ส่งสัญญา  ฝากฟ้าครวญมา
จากห้วงหัวใจ คือเสียงครวญหวนไห้ ทหารเรือไทยยังห่วงแม่กลอง 

สาวโพธาราม 

สายัณห์ สัญญา 
(ขับร้อง) 

คนสวยโพธารามคนงามแห่งนี ้หน้าตาสวยดี สวยดีเป็นทีฝ่ันใฝ่  พี่ฝากรกัน้องทัง้สีห่้อง
หัวใจ น้องจะรูบ้้างไหม ว่าใครคนหนึ่งถามหาคนสวยโพธารามคนงามทีฝ่ัน คิดถึงทุกวัน 
ทุกคืนพี่ฝันเห็นหน้า  พี่ครวญคนึงคิดถึงอยากเห็นหน้าตา พี่เฝ้าแต่ภาวนาให้ได้น้องมาสม
ดังใจ โพธารามเหมือนโพธ์งามร่มเย็น ตัวพี่เหมือนเช่น เป็นผูอ้าศัย คนโพธารามน้องคง
จะงามน้ าใจ รับรักสักหน่อยได้ไหม อาศัยอยู่ในรม่โพธ์ คนสวยโพธารามคนงามแหง่นี ้
สาวราชบุรี ราชบุรีแดนนี้คนโก ้สี่ห้องใจน้อง เนื้อทองหัวใจห้องโต คงไม่ขายช่ังกิโล คนโก้
สาวโพธาราม คนสวยโพธารามคนงามแหง่นี ้ สาวราชบุรี ราชบุรีแดนนี้คนโก ้สีห่้องใจ
น้อง เนื้อทองหัวใจห้องโต  คงไม่ขายช่ังกิโล คนโกส้าวโพธาราม 

 

 ทั้งหมดเป็นเพลงที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคอลูกทุ่ง อาจไม่พลาดต่อเนื้อเพลงในเพลงที่ยกมา ส่วนผู้เขียนเห็น
ว่าด้วยเดินทางจังหวัดเหล่านี้ประจ า จึงเหมือนเอาเพลงมาควรร าพึงถึง แต่ในเวลาเดียวกันการแต่งเพลง จะ
เห็นจังหวะของภาษา ที่สะท้อนถึงฉันทลักษณ์ และบริบทของช่วงเวลา ข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ในเชิงพื้นที่ สถานที่อันเป็นเงื่อนไขอันเป็นที่มาของเพลง ดนตรีกับจังหวะ และช่วงเวลาของเพลง 
รวมทั้งแรงบันดาลใจ ซึ่งอาจไม่ได้พบ หรือไม่เห็นโดยตรงว่าเพลงเหล่านี้มีอารมณ์เพลง หรือมีแรงบันดาลใจ
อย่างไร  ผู้เขียนในฐานะคนสุโขทัย จะมีเพลง “สุโขทัยระทม” ที่ครูจิ๋ว พิจิตร (ดิเรก เกศรีระคุปต์, พ.ศ.2466-
2553) อยู่ในวงไวพจน์ เพชรสุพรรณ (พาน สกุลณี,2478-) ที่ไปท าการแสดงและต้องผ่านจังหวัดสุโขทัย พอดี
เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดครั้งใหญ่ เมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ.2511 ต ารวจกันรถไว้นานมาก ทุกคนในวงนั่งอยู่ใน
รถบัสกันหมด ครูจิ๋ว พิจิตร จึงน าเหตุการณ์นั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง "สุโขทัยระทม" และเมื่อ
กลับถึงกรุงเทพฯ ครูไวพจน์ จึงน าเพลงที่แต่งข้ึนน้ีให้เพชร โพธาราม (จดหมาย แหยมศิริ,2498-) เป็นผู้ขับร้อง
บันทึกเสียงเพลง"สุโขทัยระทม"เป็นเพลงแรกในชีวิต และครูจิ๋วได้แต่งเพลงแก้ในช่ือ “สงสารสุโขทัย” ให้กับ
ทรายทอง ณ โคราช (สายทอง เกตุนอก,2495-) ซึ่งขณะนั้นอายุเพียง 15 ปีเป็นผู้ขับร้อง จากที่ยกมาต้องการ
บอกว่าแรงบันดาลใจเป็นสว่นหนึ่งของการแต่งเพลงตามเงื่อนไขและเหตุผลของแต่ละเพลงด้วย โดยในบทเพลง 
3 สาว (สาวเพชรบุรี/ลาสาวแม่กลอง/สาวโพธาราม) ที่ยกมาเป็นประเด็นของการเล่าเรื่องจะได้น ามาอธิบาย
เสริมเติมตามแนวคิดและประเด็นของเขียนบทความต่อไป  
 
3.สะท้อนคิดในเพลง มิติเชิงพ้ืนท่ี จากเพลง ลาสาวแม่กลอง สาวเพชรบุรี สาวโพธาราม 
 การเล่าเรื่องผ่านเพลง สะท้อนบนริบทเชิงพื้นที่ บริบทถึงเหตุการณ์ในเพลง และในเวลาเดียวกัน ยัง
เป็นการสะท้อนคิดผ่านวรรณกรรมของการเล่าเรื่อง หากมองย้อนกลับไปในบริบทของสังคม จะท าให้เห็นว่า
ดนตรีที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ันท าให้เกิดการขับเคลื่อนดนตรี ไปเป็นส่วนหนึ่งของเพลง ส่วนหนึ่งของดนตรี ท า
ให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นพลังและพลวัฒน์ในเชิงสังคมด้วยเช่นกัน ซึ่งในบทความนี้จะได้จ าแนก แบ่งปันให้
ทราบในภาพรวมด้วยเช่นกัน ซึ่งจ าแนกได้ดังนี้ คือ  



 1. บทเพลงสะท้อนอารมณ์เพลง  สะท้อนวิถีธรรมชาติของมนุษย์ หมายถึง ในเพลงจะเป็นเรื่อง
สะท้อนอารมณ์รักใคร่ ในแบบหนุ่มสาว กรณีลาวสาวแม่กลอง ที่สะท้อนให้เห็นว่าหญิงชาย รักกันสะท้อน
ความรู้สึกต่อความรัก และรู้สึกต้องพรากจากไกล อารมณ์ก็จะโหยหาต่อความรักนั้นประหนึ่งว่าไม่อยากจาก
กันไปไหนไกล เทียบกับเพลงลาสาวโพธาราม  ที่ต้องลาไปเป็นทหารหรือไปรบในสงครามเมื่อต้องไปสมรภูมิใน
เวียดนาม หรือในเพลงสาวเพชรบุรีที่เป็นความอาลัยอาวรณ์ต่อกันและกัน ที่เริ่มด้วย “...หนุ่มทุ่งกระโจมทอง 
ฝากเพลงรักลอยล่อง สู่ห้องใจฉัน  เสียงเพลงที่ครวญชวนใจหว่ัน ฝากร าพันถึงเพชรบุรี พบกันปีกลาย ก็เมือง
เพชรนั้นใกล้ ใกล้แค่นี้  แล้วใยไม่มา หาเลยน่ี เกือบจะปีที่รอเช้าเย็น  มีหนุ่มชาวกรุง ฝากความรักหมายมุ่ง ไม่
ว่างเว้น...” ถึงจะห่างแต่ก็แสดงถึงความมุ่งมั่นในรักดังประโยคตอบต่อการตัดพ้อของอีกฝ่ายว่า "...ถึงมี
สร้อยทองสองรอ้ยเสน้ ก็ไม่เห็นหวังเรียงเคียงชม..” พร้อมมปีระโยคตัดพ้อที่ว่า “..แล้วใครลืมใคร ข่าวว่าพบรัก
ใหม่นครปฐม น้องยังกล้ ากลืนฝืนใจข่ม สุดระทมแสนทรมาน..มองยอดเขาวัง ยอดเขาสูงคอตั้ง จวนเสียดฟ้า  
โธ่บุญลูกมีเพียงต้นหญ้า วาสนาจึงพาเป็นรอง  สาวเมืองน้ าตาล ฝากเพลงเศร้าลอยผ่านจากใจน้อง ขอถามสัก
ค ายังขุ่นข้อง ทุ่งกระโจมทองไหงมีสองใจ..” เป็นต้น ดังนั้นอารมณ์ ความรู้สึก สะท้อนอารมณ์เพลงในช่วงเวลา
นั้น จึงเป็นเรื่องของชายหนุ่มหญิงสาว หญิงชาย ที่ใช้ค าว่ารักเป็นเครื่องเช่ือมประสานซึ่งกัน ดังเพลงหนุ่มทุ่ม
กระโจมทอง กับสาวเพชรบุรี ที่เป็นเพลงแก้กัน หรือสาวโพธาราม และลาสาวโพธาราม แม้จะต่างช่วงเวลากัน
เล็กน้อย แต่ก็สะท้อนให้เห็นความผูกพันธ์ุในแบบชายหนุ่มหญิงสาวด้วย  เป็นอารมณ์อาลัยอาวรณ์ ที่เนื่องด้วย
ความรู้สึก ดังนั้นการแต่งเพลงแล้วสะท้อนตัวละครเป็นสตรีในพื้นที่นั้น พร้อมกับเหตุผลของการลา เหตุผล
ประทับใจในความเป็นที่มาของเพลง จึงเป็นเรื่องของรักหญิงสาว การจากลา และการอาลัยอาวรณ์ ที่สะท้อน
อารมณ์ ความรู้สึก ดีใจ โศกเศร้า เคล้าความต้องการตามวิถีธรรมชาติที่เกิดข้ึน  

2.บทเพลงบันทึกบริบทของช่วงเวลาในเน้ือเพลง จากเนื้อเพลง สาวแม่กลอง “ราชการทหาร
เรียกใช้ ลูกน้ าเค็มโอ้ทัพเรือไทย ฝึกเตรียมเอาไว้คุ้มครอง” ที่เป็นเหตุที่ผู้แต่งเพลงได้ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารและ
น าเหตุการณ์ส่วนน้ีมาแต่งเป็นเนื้อเพลง ในบริบทช่วงนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสงครามในเวียดนาม หรือ
สงครามอินโดจีน ไทยได้เข้ากับฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์ร่วมกับสหรัฐอเมริกา จึงได้ส่งทหารเข้าไปยังอินโดจีน
ร่วมกับสหรัฐอเมริกา จึงเป็นที่มาของค่ายทหารรับจ้างที่จังหวัดอุดร และอู่ตะเภา รวมทั้งพัทยาได้ กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวส าหรับรองรับทหารฝรั่งในช่วงนั้น  

พัทยาเป็นที่รู้จักไปทั่ว เกิดข้ึนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2502 เมื่อมีรถบรรทุกขนาดใหญ่
ของทหารอเมริกัน ประมาณ 4-5 คัน บรรทุกทหารเต็มคันรถ ประมาณคันละ 100 คน จาก
นครราชสีมา ซึ่งฐานทัพของทหารอเมริกันอยู่ มุ่งมาสู่พัทยา และมาเช่าบ้านตากอากาศของพระยา
สุนทร บริเวณตอนใต้ของหาด โดยผลัดกันมาพักผ่อนเป็นงวด งวดละสัปดาห์ จากพฤติกรรมของ
ทหารอเมริกันเช่นนี้ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาตอนนี้เอง จากสภาพหมู่บ้าน
ชายทะเลที่เงียบสงบ ก็พลันเปลี่ยนกลับกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศ 
จนกลายเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวระดับโลกในปัจจุบนั และพัทยาในช่วงต่อมาให้เป็นทหาร  หรือในเพลงลา

สาวโพธาราม เพลงเนื่องจาก “ลาถ่ินคนงาม ไปสงครามในเวียดนาม” ซึ่งเป็นเนื้อเพลงของลาสาวโพธาราม ที่
เช่ือมกับสงครามเวียดนาม และกลุ่มทหารเสือด า ที่เข้าไปรบในสงครามเวียดนาม และเพลงสาวเพชรบุรีที่บอก



ให้รู้ถึงอดีตเจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง หลวงพ่อสายที่อาจเป็นเกจิอาจารย์และมีชีวิตอยู่ในช่วงที่แต่งเพลง 
สะท้อนให้เห็นถึงบริบทของช่วงเวลาที่แต่งเพลง การน าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนหรือคาบเกี่ยวมาเป็นแรงบันดาลใจ
ในการแต่งเพลง ก็เป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของการเช่ือมโยงกับ
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ด้วย  

3.บทเพลงสะท้อนบริบทเชิงพ้ืนท่ี ในเพลงที่ยกมาจะเป็นการสะท้อนถึงบริบทเชิงพื้นที่ทั้งในส่วนของ
เพชรบุรี แม่กลอง สมุทรสงคราม และโพธาราม เช่นในเพลงสาวโพธาราม ดังมีเนื้อเพลงว่า “คนสวยโพธาราม
คนงามแห่งนี้ หน้าตาสวยดี สวยดีเป็นที่ฝันใฝ่ พี่ฝากรักน้องทั้งสี่ห้องหัวใจ น้องจะรู้บ้างไหม ว่าใครคนหนึ่งถาม
หา”  ที่สะท้อนถึงความงามของผู้หญิงโพธารามดังค าขวัญที่ว่า “คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง” พอสืบ
ข้อมูลไปจะพบว่า “โพธาราม” จะมีความหลากหลายชาติพันธ์ุทั้ง จีน มอญ  ยวน ที่อยู่อาศัยในโพธาราม และ
มีการแต่งงานข้ามกันไปมาท าให้เกิดการผสมผสานระหว่างชาติพันธ์ุพื้นถ่ินกับผู้อพยพเข้ามา ดังที่มีข้อความว่า 
“คนจีนมามาแต่งงานกับคนเช้ือสายมอญซึ่งผิวพรรณขาวเนียน ท าให้หน้าตาดีแบบขาวหมวยแต่ไม่ตาช้ัน
เดียว” ก็เกิดค าถามว่าความหลากหลายชาติพันธ์ุมาจากแหล่งใด ก็พบข้อมูลว่า รัชกาลที่ 1 (พ.ศ.2325-2352) 
ได้ยกทัพไปตีหัวเมืองเหนือแถวเชียงแสน  เวียงจันทร์และเทครัวคนจากพื้นที่เหล่านั้นมาต้ังถ่ินฐานในราชบุรี 
ส่วนจีนได้อพยพเข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภารและตั้งถ่ินฐานอยู่ในราชบุรี ดังปรากฏการตั้งถ่ินฐานใน อ าเภอเมือง 
อ าเภอบ้านโป่ง  โพธาราม เป็นต้น มีข้อมูลเรื่องเล่าว่า  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ (พ.ศ.2396-
2453) หัวในคราวเสด็จพระราชด าเนินกลับจากประพาสไทรโยคทางชลมารคครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ.2431 แล้วได้
ประทับพักร้อนบนพลับพลาและเสด็จประพาสตลาดโพธาราม ซึ่งราษฎรทั้งชาวไทย จีน มอญ และลาวเฝ้ารับ
เสด็จด้วยเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับสวยงามจนมีพระราชด ารัสชมว่า “คนโพธารามนี้สวย” หรืออีกนัย
หนึ่งหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้อธิบายไว้ว่าเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (พ.ศ.2424-
2468) รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2453-2468) ได้เสด็จ พระราชด าเนินน ากองเสือป่าไปซ้อมรบที่ค่ายหลวงบ้านไร่
อ าเภอโพธาราม ได้มีราษฎรชาวโพธารามรับเสด็จถวายการรับใช้อย่างใกล้ ชิด จึงมีพระราชด ารัสชมว่า “คน
สวยโพธารามสวยมีน้ าใจดี” หรืออีกนัยหนึ่งถึงบ้านโป่งนายอ าเภอน าราษฎรไปเฝ้ารอรับเสด็จเป็นจ านวนมาก 
เมื่อเสด็จข้ึนฝั่งทรงเห็นราษฎรที่มาเฝ้าแต่งกายเรียบร้อบและหมอบกราบกัน อย่างพร้อมเพรียงสวยงามจึงมี
พระราชด ารัสชมว่า”คนบ้านโป่งนี้งาม” ทั้งนี้ค าขวัญที่ว่า “คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง” นั้นเป็นค าขวัญ
ที่บ่งบอกถึงจริยธรรมอันดีงามของชาวโพธารามและชาวบ้านโปง่ที่ สะท้อนให้เห็นถึงความเปน็ผู้มนี้ าใจไมตรอีนั
ดีงาม พูดจาไพเราะ และงามพร้อมด้วยกิริยามารยาท (วีระพงศ์ มีสถาน,2550;เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์,2015 
147-166) 

ในส่วนแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม  “คนสวย แม่กลองคอยพี่กลับมา..เมื่อสงกรานต์งานวัดบ้าน
แหลม” ในบริบทนี้นี้สะท้อนถึงพื้นที่แม่กลองและวัดบ้านแหลม อันมีพระพุทธรูปส าคัญ ป้อมพระจุล ดังนั้น
เพลงกับเนื้อหาจึงเป็นการสะท้อนพื้นบรบิทเชิงพื้นที่ ดังเพลงสาวเพชรบุรี ที่ให้ข้อมูลของพื้นที่ “...มองยอดเขา
วัง ยอดเขาสูงคอตั้ง จวนเสียดฟ้า  โธ่บุญลูกมีเพียงต้นหญ้า วาสนาจึงพาเป็นรอง  สาวเมืองน้ าตาล...” ดังนั้น
เขาวังโบราณสถานที่ส าคัญของเพชรบุรี และบริบทของเมืองเพชรที่มีตาลจนเป็นเอกลักษณ์และในเพลงใช้ค า
ว่า “สาวเมืองน้ าตาล” ที่น่าจะมีเพียงจังหวัดเดียว หรือที่เช่ือมไปถึงหนุ่มกระโจมทอง (เพลงหนุ่มทุ่งกระโจม



ทอง) ที่มีข้อมูลว่าสรา้งจากต านานหนุ่มบ้านกระโจมทอง ต าบลหลักสอง อ าเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร ตัดพ้อ
รักกับสาวบ้านเพรียง ต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี และในเพลงยังเช่ือมข้อมูลไปถึงหลวงพ่อสาย หรอื
พระครูสาครสุวรรณคุณ (หลวงพ่อสาย สุวณฺณจนฺโท)  เจ้าอาวาสรูปที่ 4 วัดทุ่งกระโจมทอง ต.หลักสอง อ.บ้าน
แพ้ว จ.สมุทรสาคร และกล่าวถึงหลวงพ่อปั่น อดีตเจ้าอาวาสวัดเพรียงด้วย (เพลงนี้มีข้อมูลบางกระแสว่า คนใน
พื้นที่บ้านกระโจมทองและบ้านเพรียงช่วยกันแต่ง แต่เข้าใจว่าคงเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการ ปชส.บ้าน ปชส.วัด 
แล้วส่งให้ครูเพลงที่มีช่ือเสียงเรียบเรียงให้อีกที อย่างไรก็ดีข้อมูลที่แพร่หลายทั่วไป เป็นผลงานการแต่งของครู
ชลธี ธารทอง  

 
ภาพที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าให้ พระครูสาครสุวรรณคุณ (หลวงพ่อสาย) วัดทุ่งกระโจมทอง จ.
สมุทรสาคร ที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่ง หนุ่มทุ่งกระโจมทองเพลงแก้ของ “สาวเพชรบุรี”  เข้าเฝ้าเม่ือ 9 กันยายน 2507 (ภาพ : 

วัดทุ่งกระโจมทอง / ออนไลน์) 

 
4.บทเพลงสะท้อน ความเป็นเพศ อันหมายถึงเพศหญิงเพศชาย ความรัก ความรู้สึก อารมณ์ ดัง

ปรากฏในงานวิจัยเรื่อง “เพศวิถีและสังคมไทยในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง” (อรวรรณ ชมดง,อรทัย เพียยุระ, 
2557 : 76-98)  ที่ในงานวิจัยให้ข้อมูลว่าในเพลงสะท้อนค่านิยมด้านเพศวิถีในด้านรูปแบบความสัมพันธ์ทาง
เพศระหว่างชายกับหญิงโดยศึกษาจากวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่ประพันธ์เนื้อร้องโดยนักประพันธ์ชาย ขับร้อง
โดยนักร้องหญิงที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - ปี พ.ศ. 2554 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศวิถีรวมทั้งหมด 9 
เพลงซึ่งใช้ทฤษฎีเพศวิถี (Sexuality) เป็นกรอบในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าเพลงที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมด
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในด้านเพศวิถีที่เกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศว่า สังคมไทยยังเห็นคุณค่าใน
ค่านิยมด้านเพศวิถีในด้านรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” ซึ่งถือว่าเป็นปทัสถานทาง
สังคมที่เป็นที่ยอมรับ 

5.บทเพลงสะท้อนการสื่อสารผ่านดนตรี  ดังปรากฏในงานวิจัยเรื่อง “ดนตรี เทศกาล และอาชีพใน
เพลงลูกทุ่ง: อัตลักษณ์และการต่อรองของคนอีสาน” (สิริชญา คอนกรีต,2558) เพลงลูกทุ่งอีสานใช้ดนตรี 



เทศกาล และอาชีพ เป็นเครื่องบ่งช้ีอัตลักษณ์อีสานพลัดถ่ิน และต่อรอง ตอบโต้กับมายาคติที่คนนอกมีต่อคน
อีสาน เครื่องบ่งช้ีอัตลักษณ์เหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นตัวตนของคนอีสานที่ขยัน อดทน และสนุกสนาน เพลงลูกทุ่ง
ใช้ดนตรีเพื่อน าเสนออัตลักษณ์ลูกผสม และอุปนิสัยรื่นเริงของคนอีสาน รวมทั้งพรสวรรค์,ด้านการร้องร าของ
คนอีสานเพื่อต่อรองกับบริบทการท างานที่ถูกกดทับ ส่วนงานเทศกาลนั้นเป็นช่วงเวลาที่คนอีสานจะมีโอกาส
ออกจากพื้นที่งานกลับสู่บ้าน ด้านอาชีพ ที่ถูกน าเสนอในเพลงลูกทุ่งมากที่สุด ได้แก่ กรรมกร และหนุ่มสาว
โรงงาน ซึ่งเป็นงานระดับล่าง อาชีพดังกล่าวเป็นเครื่องบ่งช้ีอัตลักษณ์นักสู้ของคนอีสานเพื่อตอบโต้มายาคติที่
คนนอกมองคนอีสานว่ายากจนเพราะเกียจคร้าน หรือในงานวิจัยของ ทัศน์วศิน ธูสรานนท์ พรพรรณ ประจักษ์
เนตร  (2560,1-30) เรื่อง  พัฒนาการในการสื่อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเลา่เรื่องตามค่านิยม ของสังคมไทย 
จากอดีตสู่ปัจจุบัน” ที่ในงานวิจัยสะท้อนข้อมูลว่าด้วยเล่าเรื่องของเพลงลูกทุ่งจากอดีตสู่ปัจจุบัน ที่สะท้อน
ค่านิยมทางสังคมมักเป็นผลสะท้อนของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยซึ่งจะสอดคล้องกับ
ความหมายและการเล่าเรื่องของเพลงลูกทุ่งในช่วงเวลานั้น หรือในงานวิจัยของ จ านงค์ ไชยมงคล (2562 
:2911-2932) กระบวนทัศน์เชิงพุทธจิตวิทยาในเพลงลูกทุ่งไทย หรือในงาน ทับทิม ชัยชะนะ โกชัย สาริกบุตร  
รังสรรค์ จันต๊ะ (2016 : 53-62) “บทบาทของผู้หญงิสามัญในเพลงลูกทุง่รว่มสมยั” ที่สะท้อนข้อมูลถึงผู้หญงิใน
เพลงลูกทุ่งว่า บทบาทของผู้หญิงสามัญในเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย ที่ก าหนดบทบาทของผู้หญิงมี 4 ด้าน ได้แก่ 
ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการศึกษา และปัจจัยด้านวัฒนธรรมชุมชน เป็นปัจจัย
ก าหนดให้ผู้หญิงในเพลงลูกทุ่งมีบทบาทและบุคลิกที่เปลี่ยนไปจากอดีต และเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่เด่นที่สุด 

6. บทเพลงสะท้อนนัยยะทางภาษาในฐานะท่ีเป็นวรรณกรรมความคิด และชีวิต  ดังปรากฏใน
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์วรรณศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนูมิเตอร์ (สุนทรี ดวงทิพย์, 
2015) ที่ในงานได้วิเคราะห์วรรณศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์ โดยศึกษาจากผลงานเพลง
อัลบั้มชุดนิราศป่าปูนและอัลบั้มลูกทุ่ง มิเตอร์ ชุดที่ 1-5  รวม 24 เพลง  ที่ผู้วิจัยสะท้อนผลการวิเคราะห์ว่า “...
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งมีเนื้อหาสาระสะท้อนวิถีชีวิตและเรื่องราวที่เกิดข้ึนในสังคม โดยน าเสนอเนื้อเพลงด้วย
ภาษาที่เรียบง่าย ซึ่งผู้ประพันธ์เพลงสามารถเลือกใช้ค าได้เหมาะสมกับอารมณ์เพลง จึงท าให้ผู้ฟังหรือผู้รับสาร
เข้าใจความหมายได้ตรงกับที่ผู้ประพันธ์เพลงต้องการ ซึ่งความงามด้านวรรณศิลป์เป็นองค์ประกอบส าคัญ ที่
ช่วยส่งเสริมให้วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู มิเตอร์มีคุณค่าน่าสนใจ  โดยเฉพาะความโดดเด่นด้านวรรณศิลป์ 
อันได้แก่การใช้ภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่ง ประกอบด้วย ภาพพจน์เปรียบเทียบ (อุปมา อุปลักษณ์) ภาพพจน์สิ่ง
แทน (สัญลักษณ์ นามนัย) ภาพพจน์สมมติ (บุคลาธิษฐาน สมมุติภาวะ)  ภาพพจน์ขัดแย้ง (ปฏิปุจฉา ปฏิพากย์) 
ภาพพจน์เกินจริง (อติพจน์) และด้านการใช้ภาษาในเพลงลูกทุ่ง ประกอบด้วย การเล่นค า การซ้ าค า  และการ
ซ้ าเสียง…” หรือในงานเรื่อง “ภาพสะท้อนสังคมกับรสวรรณคดีในเพลงลูกทุ่งไทย พ.ศ. 2500-2550 (พิษณุ
พงษ์ ญาณศิริ, โกวิทย์ พิมพวง, วิไลศักดิ์ กิ่งค า,2014,145-156) หรือในงานเรื่อง ความยากจนในวรรณกรรม
เพลงลูกทุ่ง : มุมมองและข้อสังเกตบางประการ  (เจด็จ คชฤทธ์ิ, 2013,187-201) หรือในงานเรื่อง  พินิจเพลง
ลูกทุ่งในแง่วรรณกรรมพื้นบ้านพื้นเมอืง (จินตนา ด ารงค์เลิศ,1998,18-29) โดยงานวิจัยที่ยกมาสะท้อนความว่า



เพลงลูกทิ้งเป็นวรรณกรรมทางสังคมที่สะท้อนข้อมูลข้อมูลเท็จจริง อารมณ์และความรู้สึกในฐานะเป็นบันเทิง
คดีชิดหนึ่ง  

 

 

ภาพที่ 3 บทวิเคราะห์ต่อเพลงและมิติเชิงพื้นทีเ่พชรบรุี สมุทรสงคราม และราชบรุี (ภาพ ; ผู้เขียน) 

4.เพลงลูกทุ่ง ดนตรี และการสื่อสาร 
 ในเสน่ห์ของดนตรี และวิถีของบทเพลง ตามที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอ และพยายามสื่อความให้เห็นว่า 
เพลงลูกทุ่ง หรือเพลงชนิดอื่น ๆ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทั้ง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และศาสนา ที่สามารถสะท้อนออกมาเป็น (1) ภาษากับการเล่าเรื่อง (2) ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่
ปรากฏในเพลง (3) การเรียงร้อย เพราะเท่าที่สังเกต จะพบว่าดนตรีที่ปรากฏส่วนใหญ่จะเปน็การเรยีบรอ้ยเปน็
กลอน หรือการสัมผัสนอกใน ที่ท าให้เห็นว่าดนตรีเป็นส่วนส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่ท า ให้เกิดการขับเคลื่อน
เป็นดนตรี (4) ท าให้เกิดการพลังและการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างดนตรีและเอกลักษณ์ของดนตรี ที่ท าให้เกิด
เป็นพลังและการขับเคลื่อนในองค์รวมด้วยเช่นกัน ท าให้เกิดการสื่อสาร ดังนั้นดนตรี เพลงนอกเหนือจากการ
จะเป็นวรรณกรรม และการเล่าเรื่องแล้ว ยังเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องการสื่อสาร และวิถีของการสื่อสาร ดังนั้นใน
อดีต ดนตรีไม่ได้มีมาก การเล่าเรื่องผ่านดนตรี ในเพลงที่ยกมา ประกอบด้วยเสียงขับร้อง และดนตรีประกอบ
ทั้งในแบบ ดีด สี ตี เป่า ที่ในศาสตร์แห่งดนตรีเรียกว่า “ปัญจดุริยางค์” ที่ปรากฏในบทความเรื่อง “ดนตรีใน
พระไตรปิฎกว่าด้วยการบ าบัด บุญ และการบรรลุธรรม” (ดิเรก ด้วงลอย และคณะ,2559,118-134) (ก) เพลง
สื่อสารดนตรีที่มีความหลากหลาย (ข) สื่อสารข้อเท็จจริงในเพลงทั้งเหตุการณ์ ข้อมูล บุคคลในเหตุเพลง หรือ
เหตุการณ์ในเพลง (ค) เพลงสื่อสารความคิดของผู้แต่ง เช่น เพลงสาวเพชรบุรี ก็เป็นการสะท้อนคิดความรู้สึก 
หรือเพลงลาสาวแม่กลองกเ็ปน็การสะทอ้นความรู้สกึ ซึ่งทั้งหมดเป็นการสือ่สาร หรือในเพลงร่วมสมยัของดนตรี
เพื่อชีวิตอย่างคาราบาว ก็สะท้อนบริบทของความคิด เช่น เพลงพะยอม ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์กรณีวัด

สะท้อนถึงเหตุการณ์
แ ล ะ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง
ใ น ท า ง
ประวัติศาสตร์

สะท้อนถึงบริบทและ
เวลาของการด าเนิน
ชีวิตภายใต้แนวคิดสิ่ง
ที่ เ ป็ น ไ ป ไ ด้ พ ร้ อ ม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ส ะ ท้ อ น ถึ ง
ว ร ร ณ ก ร ร ม
ความรู้สึกที่สะท้อน
ผ่านเสียงเพลงและ
ดนตรี

สะท้อนถึงบริบทเชิง
พื้ น ที่ ใ น เ พ ล ง ที่
ปรากฏ



สวนแก้วกับข้อพิพาททางหมาย โดยเพลงพูดถึงพระพะยอม (แต่ผู้ร้องและแต่งใช้ค าว่าแต่เณรไม่ยอม สะท้อน
สื่อสารข้อเท็จจริงในเหตุการณ์นั้น) หรือในกรณีเพลงแรพ “แลรักนิรันดร์กาล” ที่สะท้อนบริบทความเช่ือต่อ
ความรักต่อภาพวาดที่วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน ทั้งหมดจึงเป็นการสื่อสารผ่านเพลง ดังนั้นดนตรี เพลง 
ภาพยนตร์ และภาพ หรืออีกหลายช่องทาง ล้วนเป็นสิ่งร่วมสมัยต่อการสื่อสาร ประหนึ่งเอกลักษณ์ของเพลง
ลูกทุ่ง จึงเป็นการสื่อสารบริบทเชิงพื้นที่ของแต่ละแห่งท าให้เกิดความร่วมสมัยต่อสิ่งที่เกิดข้ึนด้วยเช่นกัน   
  การใช้เพลงเป็นช่องทางในการสื่อสารทั้งอัตลักษณ์ ส านึก และชาติพันธ์ุ  ดังปรากฏในงานวิจัยเรื่อง  

วรรณกรรมเพลงพื้นบ้านกันตรึม: กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ

พันธ์ุไทยเขมรตามแนวบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (คนึงนิตย์ ไสยโสภณ,ประทีป แขรัมย์,2018,95-107) ใน

งานวิจัยเรื่อง พัฒนาการในการสื่อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่องตามค่านิยม ของสังคมไทย จากอดีตสู่

ปัจจุบัน (ทัศน์วศิน ธูสรานนท์,พรพรรณ ประจักษ์เนตร,2560,1-30) ในงานวิจัยเรื่อง เพลงลูกทุ่งไทยในบริบท

จักรวรรดินิยม (พ.ศ. 2500 – 2530) : การสื่อสารภาพแทนความเป็นไทยที่ยังไม่ถูกสร้าง (อิทธิเดช พระเพ็ชร,

เชาวฤทธ์ิ เชาว์แสงจันทร์,2562,59-69) ในงานวิจัยเรื่อง  เพลงลูกทุ่งลาวกับการประกอบสร้างความทันสมัย 

(ปิยวรรณ กัณฑ์ทอง,2561,13-33)  ในงานเรื่อง การสร้างแบรนด์บุคคลของศิลปินลกูทุง่ ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ 

(พันธกานต์ ทานนท์,2562,145-169) และในงานวิจัยเรื่อง กลวิธีทางภาษาในเพลงลูกทุ่งเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์

และการเมืองเชิงวัฒนธรรม ของคนอีสานพลัดถ่ิน (สิริชญา คอนกรีต,2560,1577-1594) เป็นต้น ทั้งหมดเป็น

การสะท้อนข้อเท็จจริงและสัญญะในเพลง ที่มีเป้าหมายเป็นการสื่อสาร ดังนั้นดนตรี เพลง รวมทั้งเพลงลูกทุ่ง

จึงเป็นการสื่อทั้งการเมือง อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏในเพลง

และในดนตรีที่ยกมาด้วยเช่นกัน   

 

5. สรุป 

 ดนตรีเป็นการสะท้อนถึงข้อมูลหรือเรื่องราวในเพลง ที่ เป็นการบันทึกทั้งในส่วนของช่วงเวลา 

เหตุการณ์ และความเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น และที่ส าคัญเพลงยังสะท้อนเอกลักาณ์

ทางภาษาเสน่ห์ของภาษา และข้อเท็จจริงทางภาษาที่ท าให้เกิดพลวัฒน์ที่เกิดข้ึนของดนตรี และเนื้อหาในเพลง

ที่เกิดข้ึนด้วย  ท าให้เกิดการเรียบเรยีงเป็นภาษาเพลง ภาษาดนตรี และภาษาของวรรณกรรมดนตรี ที่ท าให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนผ่านเป็นความงดงามและเอกลักษณ์ของดนตรี ที่ท าให้เกิดเป็นการสื่อสารด้วยดนตรี 

(1) การบันทึกข้อมูลและช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้น ดังปรากฏในเพลงสาวแม่กลอง ที่ให้

ความส าคัญกับทหาร และการแต่งเพลง (2) เป็นการบันทึกบริบทในเชิงพื้นที่และช่วงเวลา ที่ท าให้เกิดการ

ขับเคลื่อนดนตรี (3) เป็นการบันทึกวรรณกรรมผ่านการเล่าเรื่อง และผสมดนตรี ท าให้เกิดการเล่าเรื่อง

ผสมผสานกับเรื่องที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นพลังทางภาษาและการสื่อสารด้วย



เช่นกัน ดังนั้นในการน าเสนอในบทความจึงสะท้อนเพลงลุกทุ่งที่เราคุ้นชิน แล้วน ามาเล่าเรื่องอย่างเป็นระบบ

ภายใต้ ความเป็นจริง ข้อเท็จจริงที่ปรากฏผ่านเพลงสาวเพชรบุรี ลาสาวแม่กลอง และสาวโพธาราม 
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