
บทบาทเพลงลูกทุ่งเพือ่ชีวติของไมค์ ภริมย์พร ในการส่ือสารถ่ายทอด
วฒันธรรมและวถิชีีวติชนช้ันแรงงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 

ภาสพล  โตหอมบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิานิเทศศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 

พ.ศ. 2558 



The role of folk songs for life by Mike Piromporn in the communication 
of culture and way of  life of the workers in Bangkok 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phassaphol  Tohombut 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Communication Arts 

Department of  Communication Atrs 
Faculty of Communication Arts, Dhurakij Pundit University 

2015 

 



ค 
 

หวัขอ้วทิยานิพนธ์ บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติของไมค ์ภิรมยพ์ร ในการส่ือสารถ่ายทอด
วฒันธรรม และวถีิชีวติชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ช่ือผูเ้ขียน   ภาสพล  โตหอมบุตร    
อาจารยท่ี์ปรึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิตินนั บุญภาพ คอมมอน 
สาขาวชิา   นิเทศศาสตร์  
ปีการศึกษา   2557 
                  

บทคัดย่อ 

 

งานวิจยัเร่ือง บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมยพ์ร ในการส่ือสารถ่ายทอด

วฒันธรรม และวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1)บทบาท

เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมยพ์ร ดา้นการถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) การตีความทางวฒันธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

ต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค์ ภิรมยพ์ร และ 3) การประยุกต์ใช้บทเพลงของไมค์ ภิรมยพ์ร ใน

การด าเนินชีวติของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผูว้ิจยัใช้รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาเพลงของไมค์ ภิรมยพ์ร 

จ านวน 4 เพลง ประกอบดว้ย เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนกั

สู้ ม.3 มีการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ของผูใ้ชแ้รงงานในระบบ 

(Formal Sector) และนอกระบบ (Informal Sector) จ านวน 20 คน ท่ีไดฟั้งเพลงของไมค ์ภิรมยพ์ร

ทั้ง 4 เพลง แลว้จึงน าเสนอแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีแนวคิด

เก่ียวกบัทศันคติ  ศิลปวฒันธรรม วฒันธรรม และแนวคิดเก่ียวกบัเพลง รวมถึงประวติัความเป็นมา

ของเพลงลูกทุ่งและผลงานของนักร้องลูกทุ่ง ไมค์ ภิรมยพ์ร ใช้เป็นกรอบอา้งอิงในการศึกษา มี

ผลการวจิยัดงัน้ี 

ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 1 บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค ์

ภิรมยพ์ร ดา้นการถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

บทเพลงมีเน้ือหาแสดงประสบการณ์ร่วมทางอารมณ์ของผูค้นระดบัล่างในสังคมท่ีเช่ือวา่ความขยนั 

อดทน มีมานะจะน าพาไปสู่ความส าเร็จ ลกัษณะเด่นของเพลงไดส้ะทอ้นถึงวิถีชีวิตคนชนบทท่ีด้ิน
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รนหนีความยากจนเขา้มาท างานในกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากความดอ้ยโอกาสทางการศึกษา จึง

เขา้มาประกอบอาชีพโดยใช้แรงงาน เช่น งานก่อสร้าง บริกรในร้านอาหารขบัรถรับจา้ง ซ่ึงไดรั้บ

ค่าแรงต ่า แต่แรงงานเหล่าน้ีมีความอดทนและมีก าลงัใจจากครอบครัวท่ีคอยเยียวยาความเจ็บปวด มี

ความสอดคลอ้งกบัความเช่ือดั้งเดิม การเล่าเร่ืองราวไดส้อดแทรกขนบประเพณีท่ีคุน้เคย การขบัร้อง

ของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ท าให้สามารถเขา้ใจวิถีชีวิตผูใ้ช้แรงงานเป็นอยา่งดี ทั้งยงัเช่ือวา่ ไมค์ ภิรมยพ์ร 

เป็นตวัแทนของคนท่ีมีสถานะเดียวกนั เขา้ใจ เห็นอกเห็นใจ ผูใ้ชแ้รงงานเหมือนกนั โดยเพลงทั้ง 4 

เพลง มี เ น้ือหา ท่ีแตกต่างและคล้ายค ลึงกันในบางแง่ มุมดัง น้ี  1) เพลงละครชีวิต  

บทเพลงสะทอ้นชีวิตของคนชนบทอีสานการศึกษาต ่าเขา้มาใช้แรงงานในเมืองหลวงตอ้งท างาน

หนกัเพื่อค่าจา้งน้อย ซ ้ ายงัถูกหลอกลวง เม่ือไม่ประสบความส าเร็จจึงไดต้ดัสินใจกลบัไปอยู่บา้น 

ตามความเช่ือท่ีวา่ถึงจะยากจนแต่สามารถมีความสุขกบัครอบครัวท่ีรักได ้2) เพลงยาใจคนจน เป็น

บทเพลงเนน้ถึงความรัก การยอมรับความจริงและการรู้จกัตวัเอง เน้ือเพลงสะทอ้นถึงความเป็นอยู่

ของหนุ่มสาวผูใ้ชแ้รงานท่ีตอ้งต่อสู้กบัความล าบากยากจนแต่หากมีคนอยูเ่คียงขา้งให้ก าลงัใจ เอาใจ

ใส่ ความเขา้ใจท าให้มีก าลงัใจต่อสู้กบัปัญหาอุปสรรค 3) เพลงเหน่ือยไหมคนดี บทเพลงสะทอ้น

ชีวิตคู่ของผูใ้ช้แรงงาน แก่นของเร่ืองถ่ายทอดความรักของหนุ่มสาวท่ีเป็นก าลงัใจให้กนัและกนั 

พยายามก่อร่างสร้างตวัเพื่ออนาคตของครอบครัว ถึงแมจ้ะเหน่ือยยากก็ทนต่อสู้ใช้ชีวิตอยู่ดว้ยกนั

ดว้ยความเขา้ใจ รู้จกัอภยัให้กนั 4) เพลงนักสู้ ม.3 เป็นบทเพลงสะทอ้นพลงัแห่งความรักท่ีเป็น

แรงผลกัดนัใหพ้ยายามพฒันาตนเองใหสู้งข้ึนเท่าเทียมกบัคนรัก ชายหนุ่มในบทเพลง “นกัสู้ ม.3” ท่ี

แมจ้ะมีแค่ “วฒิุใบประกาศ ม.3” แต่สามารถประสบความส าเร็จในระดบัสูงได ้

ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 2 การตีความทางวฒันธรรมของชนชั้น

แรงงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ส่วนใหญ่มีความเห็น

วา่บทเพลงทั้ง 4 เพลง เป็นเพลงใหก้ าลงัใจผูใ้ชแ้รงงาน สร้างความบนัเทิง และผอ่นคลายความรู้สึก 

นอกจากน้ี บทเพลงยงัไดส่ื้อสารถึงรูปแบบการด าเนินชีวติ การประกอบอาชีพ เน้ือเพลงเป็นการเล่า

เร่ืองราวของชีวติคนจนในชนบทท่ีเคล่ือนยา้ยแรงงานสู่เมืองหลวง แต่เน่ืองจากการศึกษานอ้ยท าให้

ตอ้งท างานหนกั ถูกเอารัดเอาเปรียบ บา้งก็มีก าลงัใจจากครอบครัวและคนรักท าให้มีมานะ อดทน 

จนประสบความส าเร็จ บา้งก็ลม้เหลวตอ้งกลบับา้นท่ีจากมา 
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ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัขอ้ท่ี 3 การประยุกต์ใช้บทเพลงของไมค ์

ภิรมยพ์ร ในการด าเนินชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่ชอบ

ฟังเพลงของ ไมค์ ภิรมยพ์ร เน่ืองจากเป็นบทเพลงท่ีแต่งข้ึนมาจากชีวิตจริงมีเน้ือหาสร้างก าลงัใจ 

เม่ือไดฟั้งแลว้จะเกิดแรงบนัดาลใจให้มีพลงัในการฝ่าฟันอุปสรรค มีความอดทน เสียสละ ซ่ึงเป็น

ทุนวฒันธรรมของลูกหลานชาวนาท่ีเขา้มาต่อสู้ชีวิตในเมือง นอกจากน้ี ความส านึกในหน้าท่ีต่อ

ครอบครัวยงัเป็นแรงผลกัดนัให้หนุ่มสาวผูใ้ชแ้รงงานยอมสู้ทนต่อสู้ให้มีชีวิตท่ีดีข้ึน หรือเพื่อปลด

เปล้ืองหน้ีสินใหก้บัครอบครัว   
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to study the role of folk songs for life by Mike 

Piromporn in 3 components: 1) to study the communication of culture and way of life of the 

workers in Bangkok, 2) to study the effects of Mike Piromporn’s folk songs on the culture of the 

workers in Bangkok, and 3) to study how Mike Piromporn’s folk songs affect the workers' way of 

life. 

The study is qualitative research regarding four of Mike Piromporn’s folk songs as 

follow : Lakorn Cheewit (Drama Life), Yachai Khonjon (The Poor’s Beloved), NueyMai 

KhonDee (Beloved, are you Tired?), and Nuksue Mor Sam (High School Champion) . The in-

depth interview has been used with twenty samplings of workers in Bangkok.  The descriptive 

method was applied to present the qualitative data. 

The results of the study are as follows: 1)To study the communication of culture and 

way of life of the workers in Bangkok. It is found that the songs have captured the emotional 

experience of the unskilled worker. The workers believe that perseverance will lead to success. 

Features of the music reflect the lifestyle of rural people struggling to escape poverty by working 

in Bangkok. But because of their educational disadvantages the only available occupations are 

jobs such as construction, waiters, taxi drivers which are all low-wage. But these workers have 

gained patience and encouragement from family to lessen the stress. The choruses of Mike 
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Piromporn's songs can convey sympathy for the way of life of the workers as well. They also 

believe that Mike's choruses are representative of people with the same status, understanding, and 

compassion for workers alike. All four tracks have different content and are similar in some 

aspects. 1) The song “Lakorn Cheewit” (Drama Life). The song reflects the life of poorly 

educated workers in the big city who have worked hard for less pay and have been  cheated. 

When unsuccessful, they decided to return home--according to the belief that the poor will be 

blessed with a family that loves them. 2) The song “Yajai Khonjon” (The Poor’s Beloved). Songs 

of Love recognizes the truth and sings of knowing yourself.  The lyrics reflect the well-being of 

young workers who fight poverty.  3) The song “NueyMai KhonDee” (Beloved, are you Tired?) 

The song reflects the life of a married couple. It tells a love story of a young couple who are 

encouraging each other and are trying to build for the future of the family. 4) The song “Nuksue 

Mor Sarm” (High School Champion). The song reflects the power of love and how it is the 

driving force for development, giving rise to parity with the lover. The young man in the song, 

despite his low qualification of "M. 3", can still achieve success at a high level. 2)To study 

interpretation of the culture of the workers in Bangkok and the affect on Mike Piromporn’s folk 

songs. It is found that Mike Piromporn’s songs offer encouragement, entertainment and relaxation 

for the workers. The songs also communicate the forms of life and careers. The lyrics tell the 

story of how the poor live in rural areas where there is migration to the big city. However, due to 

low education the need to work harder, many remain downtrodden. Some with encouragement 

from family and loved ones endure to achieve success. Some fail and return home.  3)To study 

how Mike Piromporn’s folk songs apply to the workers' way of life. It is found that listening to 

music inspired the ability to overcome powerful obstacles and have an encouraging affect. Most 

workers like Mike Piromporn’s music because the songs were written from real life. The lyrics 

are composed with love, patience, and sacrifice. This is the cultural capital of the children of 

farmers who came to fight for their lives in the city. Moreover, the sense of duty to the family 
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also was the impetus for young workers willing to endure the struggle for a better life and to settle 

liabilities of the family. 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
เพลงลูกทุ่งถือเป็นส่ือท่ีมีทั้ งศาสตร์และศิลป์  ท่ีกลั่นกรองออกมาจากวฒันธรรม

ประเพณีและวิถีการใช้ชีวิตประจ าวนัของคนในสังคม  โดยผ่านการแต่งแตม้และเล่าออกมาเป็น
ภาษาง่ายๆ ประกอบกบัดนตรีพื้นบา้นมีบทบาทในการให้ความบนัเทิง สนุกสนาน แก่ผูฟั้งอย่างมี
อรรถรส การน าเสนอเพลงลูกทุ่งสามารถน าเสนอเร่ืองราวในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงเร่ืองราว 
ทางประวติัศาสตร์ การเมือง  สังคม  เพลงลูกทุ่งนอกจากจะเป็นช่องทางในการให้ความบนัเทิงแลว้ 
ยงัเปรียบเสมือนเป็นกระจกสะทอ้นความเป็นอยูแ่ละสะทอ้นค่านิยมทางสังคมในยคุนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี  

เนาวรัตน์  พงษไ์พบูลย ์ ศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์ สาขายอ่ยกวีนิพนธ์ จากส านกังาน 
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กล่าววา่ “เสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งอยูท่ี่ความส าคญัของ 4 ประการ
คือ 1. มีเน้ือร้องหรือค าร้องท่ีเรียบง่าย  2. สอดใส่อารมณ์ความรู้สึกไดดี้ 3. เน้ือร้องของเพลงลูกทุ่ง
สามารถบอกกล่าวบนัทึกเหตุการณ์แต่ละช่วงท่ีผา่นมา และ 4. อยูต่รงท่ีบทเพลงเหล่านั้นสามารถ
ประมวลโวหารของชาวบา้นจริงๆ ออกมาตีแผไ่ดอ้ยา่งถึงอกถึงใจ 

ประสาน  ศิลป์จารุ กล่าวว่า “เพลงลูกทุ่งเป็นบทเพลงท่ีมีทั้งรส (เน้ือร้องและท านองถึงใจ) 
กล่ิน (กล่ินโคลนสาปควาย) และเสียงท่ีไดจ้ากลีลาการร้องของนกัร้องแต่ละคนซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั เป็นบทเพลงท่ีมีเทคนิคพิเศษและนกัร้องยงัตอ้งมีคุณภาพเสียงท่ีดีอีกดว้ย” 

ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง นกัแต่งเพลงลูกทุ่งปี 2542 กล่าววา่ 
“เพลงลูกทุ่งเป็นเสมือนค าบอกเล่าท่ีมีวิญญาณ คือมีทั้งสนุก เศร้าสร้อย และอีกหลายส่ิงหลายอยา่ง 
การท าให้บทเพลงแต่ละเพลงมีความหมาย จะตอ้งอาศยัจากประสบการณ์และความรอบรู้ท่ีเห็นมา
กบัตาจริงๆ เช่น แต่งว่าอีสานแลง้ก็ตอ้งเขียนให้เห็นวา่แลง้จนมดตาย เพราะไม่มีน ้ าจะกินเป็นตน้” 
(ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2532) 

เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงท่ีใช้ร้องเล่นกนัทัว่ไปตามชนบทไทย เป็นเพลงท่ีใช้ภาษาง่ายๆ 
ตรงไปตรงมาไม่สลบัซบัซอ้น เป็นท่ีนิยมของประชาชนโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประชาชนใน
ชนบท ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพลงลูกทุ่งหลายเพลงได้สะทอ้นสภาพสังคม ความเป็นอยู ่
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และวฒันธรรมไทย และมีหลายเพลงท่ี มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2481 
จนกระทัง่ จ  านง รังสิกุล  เร่ิมใชค้  าวา่เพลงลูกทุ่ง เป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2507 สืบมากระทัง่จนบดัน้ี 
ซ่ึงถือไดว้า่เพลงลูกทุ่งเป็นสมบติัทางวฒันธรรมของชาติ สมควรท่ีจะไดรั้บการอนุรักษแ์ละส่งเสริม
ให้แพร่หลายต่อไป ศิลปิน ผูผ้ลิตและผูส้ร้างสรรค์ ผลงานเพลงลูกทุ่งทุกคนเหล่าน้ี ควรได้รับการ 
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ ตลอดจนให้ก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานอนัทรงคุณค่า (เอกวิทย ์ 
ณ ถลาง, 2532, น.ค าน า) เพลงลูกทุ่งจะมีลีลาการร้องท่ีเป็นธรรมชาติ เสียงดงัฟังชดั เปล่งเสียงขบั
ร้องออกมาอย่างเต็มท่ี ไม่นิยมการดดัแปลงเสแสร้ง น ้ าเสียงมีเสน่ห์ชวนฟัง มีลูกคอท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะตวั  เพลงชีวิตในยุคแรกๆ นั้น มีอยู่มากมาย ไดแ้ก่ เพลงค่าน ้ านม เพลงหนุ่มเหนือแอ่วนาง 
เพลงสวรรคบ์า้นนา เพลงลูกสาวตาสี เพลงกล่ินโคลนสาบควาย และมีเพลงท่ีปลุกกระแสสังคมให้
ต่ืนตวัข้ึนเป็นอยา่งมาก ต่อมารัฐบาลของ จอมพลแปลก พิบูลยส์งคราม ไดอ้อกอากาศห้ามน าเพลง
ชีวติไปเผยแพร่ออกอากาศ ดว้ยความเห็นท่ีวา่ เป็นเพลงท่ีมีถอ้ยค าเสียดสีสังคม จึงท าใหเ้พลงชีวติแนวน้ี
ซบเซาลงไป เพลงชีวติในแนวหวานจึงเป็นทางเลือกใหม่ของนกัประพนัธ์เพลงในยคุนั้น บทเพลงได้
ปรับเปล่ียนแนวทางในการน า เสนอ โดยเน้นถึงเร่ืองราวของความรัก การพร ่ า เพ้อถึงคนรัก  
(สุกรี เจริญสุข, 2532, น.25) เพลงชีวิตในแนวหวานไดรั้บความนิยมมากข้ึนเป็นล าดบั ส่งผลให ้
นักประพนัธ์เพลงทั้งหลายต่างก็คิดสร้างสรรค์งานเพลงเข้าสู่สังคมเพิ่มมากยิ่งข้ึนพร้อมๆ กับ 
ท่ีนกัร้องและนกัประพนัธ์ เร่ิมมีการเปิดตวัเขา้มาในวงการเพลงอย่างจริงจงั การถ่ายทอดอารมณ์
เพลงซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจส าคญัของเพลงลูกทุ่งอีกประการหน่ึง  เพื่อให้ผูฟั้งฟังแลว้มีอารมณ์คลอ้ยตาม 
ไม่วา่จะเป็นลกัษณะของอารมณ์ประเภทใดๆ ก็ตาม  ทุกอารมณ์ท่ีถ่ายทอดออกมาสู่ผูฟั้ง นกัร้องท่ีมี
ความสามารถและมีพรสวรรค์เท่านั้น ท่ีจะกระท าไดด้งัเช่น ค ากล่าวท่ีว่า ทุกคนเกิดมามีความสามารถ 
ไม่เหมือนกนั 

ในแต่ละภูมิภาคประเทศไทย จะมีบทเพลงท่ีเป็นเอกลกัษณ์และเป็นท่ีนิยมของแต่ละ
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นสังคมเกษตรกรรม เป็นการแสดงออกของเกษตรกร ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัทอ้งทุ่งชีวิต
ความเป็นอยู ่ การท ามาหากิน  เศรษฐกิจ  และความรัก  เพลงลูกทุ่งมีการยอมรับกนัแพร่หลายในปี 
พ.ศ. 2507  เป็นตน้มาจนปัจจุบนั (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2531, น.550) และเป็นจงัหวะ 
ลีลาเพลงพื้นบา้น  เช่น  ร าวง ช่าช่าช่า ล าตดั กลองยาว แต่มีลกัษณะต่างรูปแบบกนั คือ จงัหวะเพลง
หมอล า เพลงต่างประเทศ มโนราห์ หนงัตะลุง ไดถู้กดดัแปลงมาเป็นจงัหวะเพลงลูกทุ่ง ท่ีเนน้ความสนุก
คร้ืนเครงเป็นหลกั ปะปนไปกบัสุนทรียภาพของส่วนประกอบของดนตรี ทั้งน้ีเน่ืองด้วยส านวน
วจิิตร พิสดาร ผกูประโยคภาษาชมธรรมชาติ และสภาพท่ีแทจ้ริงของสังคมไดอ้ยา่งตรงๆ ชมทอ้งทุ่ง 
ทอ้งนา บรรยายชีวติความเป็นอยูข่องคนในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี ร าพึงร าพนัถึงความรัก การประกอบอาชีพ 
ความตลกขบขนั และเสียดสีสังคม 
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ภาคอีสานเป็นอีกภาคหน่ึงของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง
โดยทัว่ไปลกัษณะภูมิอากาศ ฤดูร้อนจะร้อนจดั ฤดูฝนก็จะมีฝนตกนอ้ยกวา่ภาคอ่ืน ฤดูหนาวก็หนาว 
ชาวอีสานในยุคสังคมไทยปัจจุบนั นับว่าเป็นกลุ่มคนท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการเป็นแรงงาน 
ทุกประเภท ทั้งชายและหญิง ท่ีมาหาเล้ียงชีพในกรุงเทพมหานคร  และเมืองขนาดใหญ่ของประเทศไทย 
รวมทั้งแรงงานท่ีไปประกอบอาชีพในต่างประเทศ วฒันธรรมของคนชาวอีสานไดแ้ก่ ขา้วเหนียว 
ไก่ยา่ง ส้มต า ฯลฯ  จดัไดว้า่เป็นอาหารหลกัของคนไทยท่ีไดรั้บความนิยมสูง  และไดรั้บการยกยอ่ง
ให้เป็นอาหารไทยชนิดหน่ึง ท่ีมีช่ือเสียงทัว่ประเทศและต่างประเทศ เอกลกัษณ์ในการด ารงชีวิต
ยึดถือความเรียบง่าย  การกลบัถ่ินเดิมในฤดูท านาและวนัหยุดเทศกาล ปีใหม่ วนัสงกรานต์ เป็น
ประเพณีท่ีปฏิบติัของชาวอีสานในปัจจุบนั  (เสาวภา ไพทยวฒัน, 2539, น.43) และหลงัจากนั้นชาว
อีสานก็จะกลบัไปท างานยงัท่ีเดิม และบางส่วนก็จะเปล่ียนงานท าหรือหางานท าใหม่ ท่ีมีรายได ้
ดีกวา่งานเก่าท่ีเคยท ามา ทั้งน้ีก็เพื่อการเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและเพื่อหารายไดม้าจุนเจือครอบครัวท่ีรอคอย
อยูท่างบา้น ส่ิงเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นวฏัจกัรการท างานต่างถ่ินของชาวอีสานไปแลว้ 

จากสภาพแวดล้อมและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผูใ้ช้แรงงาน ได้สร้างความ
ประทบัใจและเป็นแรงบนัดาลใจใหบ้งัเกิดบทกวส่ีอเป็นบทเพลงลูกทุ่งเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม และ
ถ่ายทอดวฒันธรรมออกมาในด้านต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ อาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศาสนา ความเช่ือ โดยนกัประพนัธ์เพลงไดพ้ยายามหยิบเอาประเด็นส าคญัในการเขียนเพลง ท่ีมา
จากสภาพความเป็นจริงของสังคมแรงงาน  เพื่อน ามาถ่ายทอดและสะทอ้นชีวิตผูค้น เป็นการให้
ก าลงัใจและหาทางออกให้กบัผูค้นในสังคม เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และสร้างสรรค์สังคมอีกทางหน่ึง  
(ชูเกียรติ ฉาไธสง และคม ทพัแสง, 2545, น.59) ท่ีเสนอให้แก่สังคมไดรั้บรู้ถึงวิธีการด าเนินชีวิต
ของคนท่ีมาใช้แรงงาน ต่อสู้ด้ินรนเพื่อการอยู่รอดให้พน้จากภยัธรรมชาติท่ีไม่เคยปราณีใคร จาก
สภาพเหล่าน้ีจึงท าใหน้กัประพนัธ์เพลงส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไดป้ระพนัธ์เพลงท่ีกล่าวถึงลกัษณะของ
คนขายแรง เพื่อส่ือให้คนทัว่ไปได้รับรู้ดงับทเพลงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนในทอ้งถ่ินเช่นคน
อีสาน ก็หาลักษณะเด่นจากคนในภาคอ่ืนของประเทศไทยมาเขียนเป็นบทเพลงเพื่อถ่ายทอด
วฒันธรรม ดงับทเพลงต่อไปน้ี 

เกิดมาทนคือคนอีสาน  ถ่ินกันดารเป็นสถานท่ีอยู่ หล่อหลอมใจให้เป็นนักสู้ 
กระจายกันอยู่ ท่ัวโลกา… ตกน า้บ่ไหลตกไฟบ่ไหม้  จะอยู่หนใดไม่มี 
วนัเหงายามขาดเขินกะเอิน้กันกินข้าว  อีสานบ้านเฮาสิบ่มีวนัตาย….. 
บ่ย  า่ยีใครแต่บ่ให้ใครย า่ยี  มาดีกบ่็ดีบ่ย่านเว้าถึงข้อฟังหมอล าน ากัน 
ได้เส่ียวอีสานสิบ่มีวนัตาย 
      (เพลงอีสานคงกะพัน : ไมค์ ภิรมย์พร) 
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จากบทเพลงดงักล่าวสะทอ้นถึงวถีิชีวติของคนอีสาน ท่ีมีความขยนัขนัแข็งในการท ามา
หากิน ท่ีเป็นไปโดยสัญชาติญาณตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติบังคับ โดยท่ีไม่เลือกงานท า 
ตลอดจนการอยู่ร่วมกนัของคนในสังคมอีสาน ซ่ึงเป็นสังคมท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีไมตรีจิตต่อ
คนต่างถ่ินท่ีมาเยอืน สงสารคนอ่ืน ชอบความสนุกสนานในขณะเดียวกนัก็รักความสงบ 

ไมค ์ภิรมยพ์ร เป็นนกัร้องเพลงลูกทุ่ง (ทศพร จิตรอาษา, 2555) ไดฉ้ายาวา่ เป็นขวญัใจ
ของผูใ้ชแ้รงงาน เพราะหลายบทเพลงสะทอ้นถึงชีวติผูใ้ชแ้รงงาน เน้ือหาเก่ียวกบัผูใ้ชแ้รงงาน มียอด
จ าหน่ายสูง เป็นท่ีนิยมในหมู่ผูใ้ชแ้รงงาน  มีวิธีการเล่าเร่ือง โดยน าวิถีชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานมาเป็น
ตวัละครหลกัในการเล่าเร่ือง โครงเร่ืองส่วนใหญ่มกัเป็นโครงเร่ืองเก่ียวกบัชะตากรรมในการด าเนิน
ชีวิต แก่นเร่ืองเป็นการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในชีวิตของคนจนและคนมีการศึกษาน้อย  
มกัวางปมเง่ือนความขดัแยง้เร่ืองชนชั้น ความแตกต่างระหวา่งชนชั้น สถานภาพ ความรวยความจน
ของผูใ้ชแ้รงงาน น าความขดัแยง้นั้นมาสร้างเป็นบทเพลง ใชว้ธีิส่ือสารเชิงสัญญะ โดยการน าวิธีการ
ส่ือความหมายแบบคู่ตรงข้าม และวิธีอุปลักษณ์มาใช้ในการประพนัธ์บทเพลง โดยการส่ือ
ความหมายผา่นถอ้ยค า วลี  และประโยคท่ีมีความหมายแฝง รวมทั้งซ่อนปมแฝงเร้นหรือมายาคติ
ผา่นทางระบบวฒันธรรมเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี วิถีชีวิต วตัถุ ส่ิงของ ผูใ้ชแ้รงงานรับรู้
ถึงความหมายของบทเพลงลูกทุ่งท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัผูใ้ช้แรงงานได้ไม่ยาก เพราะเน้ือหาของ 
บทเพลงเป็นส่ิงท่ีพบเห็นไดใ้นชีวิตประจ าวนั และสอดคลอ้งกบัระบบความคิด ความเช่ือดั้งเดิม 
รวมทั้งการใชว้ิธีการเล่าเร่ืองตามขนบ ท่ีผูใ้ช้แรงงานคุน้เคยมาก่อน จากการเล่าเร่ืองผา่นส่ือแขนงอ่ืน  
เช่น ลิเก ล าตดั หมอล า ละคร โทรทศัน์ จึงท าให้สามารถเขา้ใจความหมายได้ ตลอดจนผูใ้ชแ้รงงาน
ยงัมีความเช่ือว่า ศิลปินผูถ่้ายทอดบทเพลงมีความเป็นตวัแทนของคนท่ีมีสถานภาพเดียวกนัและ 
มีความรู้สึกร่วม  เขา้ใจ และเห็นอกเห็นใจผูใ้ชแ้รงงาน นอกจากน้ีการมีเพลงลูกทุ่งและศิลปินเพลง
ลูกทุ่งในสังคมไทย ยงัเป็นการสร้างพื้นท่ีในโลกอุดมคติแก่ผูใ้ชแ้รงงานอีกดว้ย นอกจากน้ี ยงัมีการ
ส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปิน ไมค์ ภิรมยพ์ร ให้เป็นเสมือนตวัแทนของผูใ้ช้แรงงานผ่านส่ืออ่ืนๆ 
โดยเนน้รูปลกัษณ์และการน าเสนอสู่ผูใ้ชแ้รงงานเป็นส่วนใหญ่  บทเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ช่วย
ผอ่นคลายความรู้สึก สร้างความบนัเทิง และสร้างก าลงัใจ อนัน าไปสู่การยอมรับและไดรั้บความ
นิยมจากแฟนเพลงทัว่ประเทศ 

จากเหตุผลดงักล่าว จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต
ของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ในดา้นการส่ือสารถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงชนชั้นแรงงานแสดงถึงความเขม้แข็ง อดทนเพื่อตอบสนองความตอ้งการทาง
จิตใจ ร่างกาย  เพื่อหารายไดม้าจุนเจือครอบครัวท่ีรอคอยอยูท่างบา้น ส่ิงเหล่าน้ีปรากฏในบทเพลง
ลูกทุ่งเพื่อชีวิต จากสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมในสังคม  บทเพลงของไมค ์ภิรมยพ์ร น่าจะมีอิทธิพล
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ต่อผูใ้ชแ้รงงานโดยเฉพาะแรงงานชาวอีสานท่ีมาใชแ้รงงาน ท าใหเ้ขาเหล่านั้นเกิดเป็นแรงบนัดาลใจ
ในการด าเนินชีวิต ในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ และวฒันธรรม เหมือนเป็นตวัแทนผา่นส่ือบทเพลงไดอ้ยา่ง
ชดัเจนยิง่ข้ึน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
       1.  เพื่อศึกษาบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ในดา้นการถ่ายทอดวฒันธรรมและ
วถีิชีวติของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
       2.  เพื่อศึกษาการตีความทางวฒันธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพลง
ลูกทุ่งเพื่อชีวติของ ไมค ์ภิรมยพ์ร  
       3.  เพื่อศึกษาการประยุกตใ์ชบ้ทเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์รในการด าเนินชีวิตของชนชั้นแรงงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.3 ขอบเขตกำรวจัิย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษา บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ในดา้น

การถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้ค  าถามท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึนสอบถามกลุ่มผู ้ใช้แรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งในระบบและนอกระบบ  เก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการบนัทึกเทป แลว้ท าการ
วเิคราะห์ สรุป ประมวลผล 

ในการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้จิยัท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานท่ีท างานและอาศยัอยูใ่น
เขตกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีแรงงานส่วนใหญ่มุ่งเขา้มาหางานท าโดยท าการศึกษาชนชั้น 
แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ ดงัน้ี 

แรงงานในระบบ คือผูท่ี้มีรายได้ประจ า มีเงินเดือนแน่นอน โดยศึกษาอาชีพพนักงาน  
ลูกจา้งบริษทั ท่ีท างานบริษทั มีระบบการประกนัสังคม และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  

แรงงานนอกระบบ คือแรงงานท่ีท างานอิสระหรือเป็นแรงงานท่ีไม่ไดรั้บการคุม้ครอง
ในระบบการประกนัสังคม โดยศึกษาอาชีพคนขบัรถจกัรยานยนต์รับจา้ง คนขบัรถแท็กซ่ีรับจา้ง  
แม่คา้หาบเร่แผงลอย  อาชีพนวดแพทยแ์ผนไทย  และอาชีพรับเหมาก่อสร้างรายวนั ท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ช้
แรงงานท่ีท างานและอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร   

ไมค ์ภิรมยพ์ร คือศิลปินเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตดว้ยท่ีประสบความส าเร็จ และเป็นขวญัใจ
ผูใ้ชแ้รงงานชาวอีสานท่ีมาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  

ระยะเวลาท่ีใชศึ้กษา เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึง 30 เมษายน 2558 
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1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
      1. การฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต เป็นการสะทอ้นพฤติกรรมของบุคคลของชนชั้นแรงงานซ่ึง
เป็นไปตามสภาพสังคมเศรษฐกิจ สามารถน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้และเป็นแรงบนัดาลใจใน
การด าเนินชีวติ ของผูใ้ชแ้รงงานไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 
      2. สามารถน าเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเป็นตวัแทนไปใช้ในการถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตของ
ชนชั้นแรงงานต่อไป  
      3. เป็นท่ีรวมของภูมิปัญญา และทรัพยสิ์นทางปัญญาของชาวบ้าน เป็นหลักฐานข้อมูลทาง
ประวติัศาสตร์สังคมประเทศ 
 

1.5 นิยำมศัพท์ 
     บทบำท หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบติัท่ีได้แสดงออกตามต าแหน่งหน้าท่ีของ 

แต่ละบุคคล ซ่ึงจะมีลกัษณะแตกต่างกนัไป 
เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต หมายถึง เพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการส่ือสาร วิธีการ การเล่าเร่ือง  

และวฒันธรรมเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี และวถีิชีวติท่ีเป็นจริง 
ผู้ถ่ำยทอดเพลงลูกทุ่ง  หมายถึง  ผูซ่ึ้งถ่ายทอดบทเพลงลูกทุ่งออกมาดว้ยเสียงร้อง คือ

ไมค ์ภิรมยพ์ร 
      ผู้ประพนัธ์ หมายถึง ผูท่ี้ท  าการประพนัธ์ท านอง และ/หรือ ผูท่ี้ท าการประพนัธ์ค าร้อง 
โดย เพลงประกอบไปดว้ยโครงสร้างหลกัๆ 2 ส่วน คือ ท านอง และ ค าร้อง (เน้ือเพลง) คือ
ผูป้ระพนัธ์เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์ร 
      กำรน ำเสนอ หมายถึง ท านอง เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์รท่ีขบัร้อง 

ผู้ฟังเพลง หมายถึง ผูฟั้งเพลงของ ไมค์ ภิรมยพ์ร คือคนใช้แรงงานจากต่างจงัหวดัมา
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

วฒันธรรม หมายถึง วถีิการด าเนินชีวติ หรือรูปแบบแห่งพฤติกรรม ท่ีมีการถ่ายทอดสืบ
ต่อกนัมา ประกอบดว้ย ศาสนา ภาษา กฎหมาย การปกครอง ศิลปะวิทยาการต่างๆ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิธีการกินอยู่ การแต่งกาย การประกอบอาชีพ ภูมิปัญญา ฯลฯในท่ีน้ีหมายถึงรูปแบบวิถี
การด าเนินชีวติของชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิถีชีวิต หมายถึง  แบบแผนของการแสดงพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงเป็นไปตามสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และความสามารถในการเลือกแสดงพฤติกรรมนั้น ในท่ีน้ีหมายถึงรูปแบบการ
ด าเนินชีวติของชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทัศนคติ  คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อวตัถุหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงว่าลักษณะอย่างไร  
มีความรู้สึกทางบวกหรือทางลบ ช่ืนชอบหรือไม่ช่ืนขอบ เห็นดว้ยหรือคดัคา้น ของชนชั้นแรงงาน
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชศึ้กษา   

แรงงำนในระบบ หมายถึง ผูท่ี้มีรายไดป้ระจ า มีเงินเดือนแน่นอน ในท่ีน้ีหมายถึง พนกังาน
ลูกจา้งบริษทั จากต่างจงัหวดัท่ีท างานและอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  

แรงงำนนอกระบบ หมายถึง แรงงานท่ีท างานอิสระ เช่น คนท่ีท างานไม่เต็มเวลา คนงาน 
ท่ีรับงานไปท าท่ีบ้าน คนงานท่ีท างานรับเหมาช่วง คนขบัรถจกัรยานยนต์รับจา้ง คนขบัรถแท็กซ่ี 
แม่คา้ หาบเร่แผงลอย อาชีพนวดแพทยแ์ผนไทย และอาชีพรับเหมาก่อสร้างรายวนั ท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ช้
แรงงานท่ีท างานและอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

   

1.6  กรอบแนวคิดในกำรวจัิย  
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบับทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค ์ ภิรมยพ์ร 

ในการส่ือสารถ่ายทอดวฒันธรรม และวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูท้  าวิจยัมี
กรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

เพลง คือ เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนกัสู้ ม.3 ท่ี 
ไมค ์ภิรมยพ์ร เป็นคนขบัร้อง 

ผูฟั้งเพลง คือ แรงงานในระบบและนอกระบบท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 20 คน  
มีความคิดเห็นเก่ียวกบับทเพลงทั้ง 4 บทเพลง  

ไมค ์ภิรมยพ์ร  เป็นนกัร้องลูกทุ่งเพื่อชีวติ ซ่ึงเป็นผูถ่้ายทอดบทเพลงทั้ง 4 บทเพลง 
บทเพลง ประกอบดว้ย เน้ือหา การส่ือสาร วิธีการ การเล่าเร่ือง  และวฒันธรรมเก่ียวกบั

ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี  
บทบาทจากบทเพลงทั้ง 4 บทเพลง เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีเป็นการ

ด าเนินชีวติจริงของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ผูใ้ชแ้รงงาน 
 

ผูฟั้งเพลง 

เน้ือหา การส่ือสาร วธีิการ การ
เล่าเร่ือง และวฒันธรรม
เก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม 
ประเพณี 

ผูถ่้ายทอด ไมค ์ ภิรมย์
พร 

 
 

การน าเสนอ  

ผูป้ระพนัธ   
 

บทบาทในการถ่ายทอดวฒันธรรมและวถีิ
ชีวติต่อชนชั้นแรงงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

เพลง / ดนตรี 



 
บทที ่2 

แนวคดิและทฤษฏทีี่เกีย่วข้อง 
 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค ์ภิรมยพ์ร 

ในดา้นการส่ือสารถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดน้ าแนวทฤษฏีและผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชเ้ป็นกรอบอา้งอิงในการศึกษา ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ  
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัเพลงในแบบจ าลองกระบวนการส่ือสาร 
2.5 ประวติัความเป็นมาของเพลงลูกทุ่ง 
2.6 ประวติัและผลงานของนกัร้องลูกทุ่ง “ไมค ์ภิรมยพ์ร”  
2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัทศันคติ  
แนวความคิดเก่ียวกบัทศันคติ (Attitude Approach) มีรากฐานมาจากวิชาทางจิตวิทยา

และเป็นสาขาหน่ึงท่ีมีผูส้นใจศึกษากนัมากท่ีสุด ทศันคติเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัส่วนหน่ึงใน
กระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสาร โดยบุคคลจะเลือกเปิดรับข่าวสารท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับ
ทศันคติของตนเองและปฏิเสธข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัทศันคติของตน ซ่ึงมีผูใ้ห้ค  านิยามของทศันคติน้ี
ไวม้ากมายและแตกต่างกนั แต่อยา่งไรก็ตามค านิยามท่ีเป็นท่ียอมรับและใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไปมีดงัน้ี 

อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติ หมายถึง แนวโน้มของคนๆ 
หน่ึงท่ีมีต่อส่ิงเร้าหรือเร่ืองบางเร่ือง รวมถึงผลรวมของความรู้สึก อคติ ความกลวั ความคิดและ
ความรู้สึกอ่ืนๆ ท่ีมีต่อเร่ืองต่างๆ และมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือ (Beliefs) ในเร่ืองต่างๆ หรือ 
โลกทรรศน์ท่ีปลูกฝังอยูก่่อนแลว้ (Predispositions) โดยท่ีทศันคติ คือ ความเช่ือท่ีมีการประเมินค่า 
(Evaluative Belief) ดงันั้นการเปล่ียนแปลงทศันคติจึงหมายถึง การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
ความเช่ือเปล่ียนแปลงเน้ือหาในเร่ืองความเช่ือบางประการ ซ่ึงจะกลายเป็นทศันคติต่อไป (อรวรรณ 
ปิลนัธน์โอวาท, 2546, น.25)  
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ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อวตัถุหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงวา่มีลกัษณะอยา่งไร 
มีความรู้สึกทางบวกหรือทางลบ (Positive or Negative) ช่ืนชอบหรือไม่ช่ืนขอบ (Favorable or 
Unfavorable) เห็นดว้ยหรือคดัคา้น (Pro or Con) ซ่ึงความหมายน้ีเป็นการมองทศันคติ ในแง่ของ
ความรู้สึก (Feeling) หรือการประเมินค่า (Evaluation) ของวตัถุหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง นกัวิชาการดา้น
ทศันคติท่ีมีแนวคิดตามแบบน้ี เช่น หลุยส์ เธอร์สโตน ซ่ึงเป็นผูบุ้กเลิกสร้างมาตรวดัทศันคติ เธอร์
สโตน กล่าวว่า ทศันคติเป็นความรู้สึกบวกหรือลบของบุคคลท่ีมีวตัถุทางจิตวิทยา อนัหมายถึง
ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล ส่ิงของ ความคิด วลีและคติพจน์ บุคคลอาจมีความรู้สึกบวกหรือลบต่อ
วตัถุทางจิตวทิยาน้ีแตกต่างกนั 

ทศันคติ หมายถึง แนวโนม้ (Predispositions) อนัเกิดจากการเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองต่อ
วตัถุหรือระดับชั้ นของวตัถุ ในลักษณะของความรู้สึก (Affective) ท่ี ช่ืนชอบหรือไม่ช่ืนชอบ 
(Favorable or Unfavorable) อยา่งสม ่าเสมอ นกัวิชาการท่ีให้ค  านิยามทศันคติตามแบบน้ี คลา้ยคลึง
กบัความหมายแรก แต่มีความลึกกว่าในแง่ท่ีวา่ไดก้ล่าวถึงความพร้อมท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองท่ี
แสดงออกมาเป็นการกระท า 

ชิฟแมนและคานุก (Schiffman and Kamuk) (อา้งถึงใน ธนาพงษ ์จนัทร์ชอน, 2546, น.45)  
ยงัได้กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ระบบท่ีเป็นผลรวมของความคิดความเข้าใจ ความรู้สึกและ 
การกระท าของบุคคลท่ีมีต่อวตัถุประสงคห์รือส่ิงใดส่ิงหน่ึง อนัเป็นผลมาจากขบวนการทางจิตวิทยา 
ท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู้ ความคิด การเรียนรู้ อารมณ์และการจูงใจ ทศันคติจะเกิดข้ึนจากองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญั 3 ประการ คือ  

1. องคป์ระกอบดา้นความรู้ ความนึกคิด (Cognitions) เป็นส่วนท่ีเป็นความเช่ือมของ
บุคคลเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ทัว่ไปทั้งท่ีชอบและไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้หรือมีความคิด วา่ส่ิงใดดีก็
มักจะมีทัศนคติท่ีดีต่อส่ิงนั้ น หากความรู้มาก่อนว่าส่ิงใดไม่ดีก็จะมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้ น 
องคป์ระกอบดา้นความรู้ความนึกคิดประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง 
(Knowledge) ส่วนท่ีเป็นความเช่ือ และส่วนท่ีเป็นการประเมิน เหล่าน้ีคือความนึกคิดและการรับรู้
ของเราทั้งส้ิน 

2. องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึกหรืออารมณ์ (The Affective or Emotion Responses) 
เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีผลต่างกนัไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น 
เป็นลกัษณะท่ีเป็นค่านิยมของแต่ละคน 

3. พฤติกรรม (Behaviors / Conation) คือ การแสดงออกหรือแนวโนม้ของบุคคลต่อส่ิงหน่ึง 
แนวคิดหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากองคป์ระกอบดา้นความรู้ ความคิด ความรู้สึก 
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นอกจากน้ี ยงยุทธ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ ยงัไดใ้ห้ความหมายของทศันคติ หมายถึง ความคิด
ซ่ึงอาจเป็นความรู้หรือความเช่ือก็ตาม และความรู้สึกท่ีทนทานและไดรั้บการจดัระเบียบอนัเป็น 
ตวัชักน าให้เราปฏิบติัไปในทิศทางต่างๆ ทศันคติจึงมิได้เป็นเพียงแต่ความคิดเห็นเท่านั้นแต่มี
ลกัษณะท่ีฝังลึกมากกวา่นั้น จากค านิยามน้ีเราสามารถแบ่งองคป์ระกอบของทศันคติไดเ้ป็น 3 ส่วน 
คือ ส่วนท่ีเป็นความคิด (ความรู้, ความเช่ือ) ส่วนท่ีเป็นอารมณ์ (ความรู้สึก) และส่วนท่ีเป็นพฤติกรรม  
(การปฏิบติั)  (ยงยทุธ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ, 2540, น.158) 

จากค านิยามของทศันคติดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นั้น สามารถสรุปไดว้า่ 
การศึกษาทศันคติด้วยองค์ประกอบด้านความรู้แต่เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถให้

ขอ้มูลท่ีอธิบายถึงท่ีมาของทศันคติและไม่สามารถน าข้อมูลไปอธิบายแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิด
พฤติกรรมได ้ดงันั้นวชิาการดา้นทศันคติ จึงไดน้ าเสนอค านิยามข้ึนมาใหม่ โดยยงัคงให้ความส าคญั
กบัความรู้สึก (Affection) ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงค าอธิบายเก่ียวกบัแนวคิดของการเกิดทศันคติ
ข้ึนมาใหม่ 

พิชเบิร์นและอาเซน (Martin Fishbein and Icek Ajzen, 1975, p.216) (อา้งถึง ธนาพงษ ์
จนัทร์ชอน, 2546, น.47) ได้ให้ค  านิยามของทศันคติ หมายถึง จุดยืนของบุคคลในลักษณะของ
ความรู้สึกและการประเมินค่า ซ่ึงถูกก าหนดข้ึนจากความเช่ือต่างๆ (Belifes) ท่ีมีต่อวตัถุ การกระท า
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนมากจะมีความเช่ือต่างๆ ท่ีบุคคลมีกับความรู้สึกหรือการประเมินค่า
โดยรวมทั้งหมดท่ีมีต่อวตัถุ โดยทศันคติจะแสดงออกถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าใน
ลกัษณะท่ีช่ืนชอบหรือไม่ช่ืนชอบ 

ทศันคติกบัความเช่ือ 
ความเช่ือ (Beliefs) หมายถึง มุมมองต่อวตัถุหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ตามความคิดของบุคคล 

ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเกิดจากการเช่ือมโยงวตัถุเขา้กบัคุณลกัษณะแต่ละอยา่งของวตัถุนั้น และเกิดเป็นความรู้
ความเขา้ใจวา่วตัถุนั้นคุณลกัษณะต่างๆ อยา่งไร  

ความเช่ือนั้นถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการรับรู้ของคนเรา โดยคนเราจะเรียนรู้
หรือสร้างความเช่ือเก่ียวกบัคุณลกัษณะต่างๆ ของวตัถุจากการสังเกตโดยตรง จากการไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารกบัส่ิงนั้น และจากการเปรียบเทียบวตัถุนั้นเขา้กบัคุณลกัษณะต่างๆ ของวตัถุและกลายเป็น
ความเช่ือข้ึนมา 

ความเช่ือต่างๆ ทั้งหมดท่ีบุคคลมีจะถูกรวมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการรับรู้และ
กลายเป็นประสบการณ์ท่ีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดทศันคติ (Attitude) ความตั้งใจ (Intention) 
และพฤติกรรม (Behavior) ของบุคคลหรือกล่าวได้ว่า ความเช่ือก็คือฐานขอ้มูลทั้งหมดท่ีบุคคลมี
เก่ียวกับว ัตถุและส่ิงต่างๆ ซ่ึงเกิดจากการเช่ือมโยงว ัตถุเข้ากับคุณลักษณะต่างๆ ของว ัตถุ  
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จนกลายเป็นความรู้ความเขา้ใจของบุคคลเก่ียวกบัวตัถุและโลก บุคคลแต่ละคนก็อาจจะมีความเช่ือ
ต่อวตัถุเดียวกนัท่ีแตกต่างกนัก็ได ้ข้ึนอยู่กบักระบวนการรับรู้ การสร้างทศันคติและมุมมองท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะต่างๆ ของวตัถุวา่แตกต่างกนัอยา่งไร 

ทศันคติกบัความตั้งใจ 
ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ต่อวตัถุซ่ึง

ค านิยามความตั้งใจ (Intention) หมายถึง แนวโน้มท่ีน่าจะเป็นของบุคคลในการแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรม หรือการกระท าต่อวตัถุหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงออกมา โดยปกติแลว้ทศันคติในทางบวกหรือ
การช่ืนชอบต่อวตัถุ จะท าให้เกิดความตั้งใจท่ีมากกว่าในการแสดงพฤติกรรมในทางบวกต่อวตัถุ
ในทางกลบักนัทศันคติในทางลบหรือในทางไม่ช่ืนชอบก็จะท าใหมี้ความตั้งใจท่ีจะแสดงพฤติกรรม
จะเป็นไปในลักษณะท่ีเป็นภาพรวมเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับความเช่ือ 
(ธนาพงษ ์จนัทร์ชอน, 2546, น.49) 

ทศันคติกบัพฤติกรรม 
พฤติกรรม หมายถึง การตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรือวตัถุท่ีเกิดข้ึนจริง และเป็นส่ิงท่ีเห็นได้

ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ระหวา่งความตั้งใจและทศันคติ เน่ืองจากพฤติกรรมทางสังคม
ส่วนใหญ่ของสังคมมนุษยจ์ะเกิดข้ึนจากความตั้ง ยกเวน้เหตุการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ดงันั้น 
บุคคลจึงมกัจะแสดงพฤติกรรมต่อวตัถุหรือส่ิงเร้าออกมาตามท่ีตั้งใจว่าอยากจะแสดงออกมาซ่ึง
ความตั้งใจน้ีจะถูกก าหนดดว้ยความเช่ือและทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้น ดงันั้นสามารถกล่าว 
ไดว้า่ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยก์็มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อวตัถุและความเช่ือท่ีมีต่อวตัถุดว้ย
เช่นกนั 

ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า ทศันคตินั้นเป็นความรู้สึก (Affective) ท่ีเกิดข้ึนต่อวตัถุหรือ 
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเป็นผลมาจากการประเมินค่า (Evaluative) วตัถุ ตามระดบัความเขม้ขน้ของความเช่ือ 
(Belief) ท่ีมีต่อคุณลกัษณะดา้นต่างๆ (Attribute) ของวตัถุ และมีผลให้เกิดความตั้งใจ (Intention)  
ในการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ต่อวตัถุออกมาในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติ (ธนาพงษ ์จนัทร์ชอบ, 
2546, น.49) 

การเกิดทศันคติ 
ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจาการเรียนรู้ (Learning) จากแหล่งทศันคติ (Source of Attitude) ต่างๆ  

ท่ีมีอยูม่ากมาย อยา่งไรก็ตามแหล่งท่ีท าใหค้นเกิดทศันคติท่ีส าคญั (จาระไน แกลโกศล, 2529, น.590)  คือ 
1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เม่ือบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะอย่าง 

ต่อส่ิงใดในทางท่ีดีหรือไม่ดี จะท าใหเ้ขาเกิดทศันคติต่อส่ิงนั้นไปในทิศทางท่ีเคยมีประสบการณ์มาก่อน 
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2. การติดต่อส่ือสารจากบุคคลอ่ืน (Specific Experience) เม่ือบุคคลมีประสบการณ์
เฉพาะอยา่งต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดในทางท่ีดีหรือไม่ดี จะท าใหเ้ขาเกิดทศันคติต่อส่ิงนั้นไปในทิศทางท่ีเคย
มีประสบการณ์มาก่อน 

3. ส่ิงท่ีเป็นแบบอยา่ง (Models) การเลียนแบบผูอ่ื้นท าใหเ้กิดทศันคติข้ึนได ้โดยชั้นแรก 
เม่ือมีเหตุการณ์บางอย่าง บุคคลจะสังเกตว่าบุคคลอ่ืนมีปฏิกิริยาอย่างไร ขั้นต่อไปบุคคลจะแปล
ความหมายของการปฏิบติันั้นในรูปของทศันคติ 

4. ความเก่ียวข้องกับสถาบนั (Institutional Factors) ทศันคติของบุคคลหลายอย่าง
เกิดข้ึนเน่ืองจากความเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั เช่น โรงเรียน วดั หน่วยงานต่างๆ ซ่ึงสถาบนัเหล่าน้ีจะ
เป็นแหล่งท่ีมาและสนบัสนุนใหเ้กิดทศันคติบางอยา่งข้ึนได ้

5. ความเก่ียวขอ้งกบัส่ือมวลชน (Mass Communication Factors) ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับ 
กนัวา่ สถาบนัส่ือมวลชนเป็นแหล่งท่ีสามารถสร้างทศันคติให้แก่คนในสังคมไดถ้า้บุคคลไม่มีความ
เขา้ใจหรือไม่มีแนวคิด (Concept) เก่ียวกบัส่ิงใดก็จะไม่สามารถมีทศันคติต่อส่ิงนั้นได ้การท่ีบุคคลมี
ทัศนคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่างกัน ก็เน่ืองจากบุคคลมีความเข้าใจหรือมีแนวคิดต่างกัน ดังนั้ น 
ส่วนประกอบทางดา้นความคิดเห็นหรือความรู้ความเขา้ใจ จึงนบัวา่เป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐาน
ของทศันคติและส่วนประกอบน้ีจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความรู้สึกของบุคคลอาจออกมาในรูปแบบ
แตกต่างกนัทั้งในทางบวกและในทางลบซ่ึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และการเรียนรู้ของความรู้สึกท่ี
เกิดข้ึนท่ีมีต่อวตัถุหรือปรากฏการณ์นั้นๆ เป็นส าคญั 

ประเภทของทศันคติ 
คาทซ์ (Katz) และสกอตแลนด์ (Scotland) (อา้งถึงในชลดา ทองสุกนอก, 2540,น.36) 

ไดอ้ธิบายวา่บุคคลสามารถแสดงทศันคติออกได ้3 ประเภทดว้ยกนั คือ 
1. ทศันคติเชิงบวก เป็นทศันคติท่ีชกัน าให้บุคคลแสดงออกมีความรู้สึกหรืออารมณ์จาก

สภาพ จิตใจ โตต้อบในด้านดีต่อบุคคลอ่ืนหรือเร่ืองราว เหตุการณ์ สภาวะหรือสถานการณ์ใด
สถานการณ์หน่ึง รวมทั้งหน่วยงาน องคก์ารและการด าเนินกิจการขององคก์ารและอ่ืนๆ 

2. ทศันคติเชิงลบ ทศันคติท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเส่ือมเสีย ไม่ได้รับความ
เช่ือถือหรือไวว้างใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชงัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
เร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง เหตุการณ์ สภาวะหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงรวมทั้ง
หน่วยงาน องคก์ารและการด าเนินกิจการขององคก์ารและอ่ืนๆ 

3. ทศันคติท่ีบุคคลไม่แสดงความคิดเห็น คือไม่แสดงความเห็นในเร่ืองราวเหตุการณ์ 
สภาวะหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง รวมทั้งหน่วยงาน องค์การและการด าเนินกิจการของ
องคก์ารและอ่ืนๆ โดยส้ินเชิง 
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ทศันคติทั้ง 2 ประเภทน้ี บุคคลอาจจะมีเพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกนัก็ได ้
อยู่กบัความมัน่คงในเร่ืองความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิด หรือค่านิยมอ่ืนๆ ท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของการ
กระท าหรือสถานการณ์ เป็นตน้ ยิ่งถา้ทศันคติของบุคคลแต่ละคนถูกกระตุน้ให้แสดงออกมาในรูป
ของความเห็นร่วมกนัก็จะเปล่ียนไปเป็น “ทศันคติ” 

การเปล่ียนแปลงทศันคติ 
การเปล่ียนแปลงทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของมนุษย์นั้น (จุมพล รอดค าดี, 2532, น.117)  

มีกระบวนการเปล่ียนอยู ่3 ระดบั คือ  
1. การเปล่ียนแปลงความคิด ส่ิงท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีมาจากขอ้มูล

ข่าวสารใหม่ ซ่ึงอาจมาจากส่ือมวลชนและบุคคลอ่ืนๆ 
2. การเปล่ียนแปลงความรู้สึก การเปล่ียนแปลงในระดบัน้ีมาจากประสบการณ์หรือ

ความประทบัใจ หรือส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความสะเทือนใจ 
3. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรรม เป็นการเปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินการในสังคม ซ่ึงมี

ผลต่อบุคคล ท าใหต้อ้งปรับพฤติกรรมเดิมเสียใหม่ 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง ถา้ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม

ถูกกระทบไม่ว่าจะในระดบัใดก็ตามจะมีผลต่อการเปล่ียนทศันคติทั้งส้ิน นอกจากน้ีองค์ประกอบ
ต่างๆ ในกระบวนการส่ือสาร เช่น คุณสมบติัของผูส่้งสารและผูรั้บสาร ลักษณะของข่าวสาร 
ตลอดจนช่องทางการส่ือสาร ลว้นแลว้ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติไดท้ั้งส้ิน 

  

ในการเปล่ียนแปลงทศันคติของบุคคลนั้น มีอยู่ 2 ประเภท (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 
2546 : 38) คือ 

1. การเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกัน หมายถึง ทศันคติเดิมของบุคคลท่ีเป็นไปใน
ทางบวกก็จะเพิ่มมากข้ึนในทางบวก แต่ถา้ทศันคติไปในทางลบก็จะเพิ่มมากข้ึนทางลบดว้ย 

2. การเปล่ียนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปล่ียนทศันคติเดิมของบุคคลท่ีเป็นไป
ในทางบวกก็จะลดลงในทางลบ และถา้เป็นไปในทางลบก็จะเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม  

การเปล่ียนแปลงทศันคติไปในทางเดียวกนัจะเปล่ียนแปลงไดง่้ายกว่า มัน่คงกว่า คงท่ี
กว่าทศันคติท่ีเปล่ียนแปลงไปคนละทาง ซ่ึงทศันคติของบุคคลสามารถถูกท าให้เปล่ียนแปลงได้
หลายวธีิ วธีิหน่ึงคือ การท่ีบุคคลไดรั้บข่าวสารต่างๆ ข่าวสารนั้นอาจจะมาจากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล 
หรือส่ือเฉพาะกิจ ข่าวสารท่ีได้รับน้ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อทศันคติดา้นความรู้หรือการ
รับรู้ (Cognitive Component) และการเปล่ียนแปลงต่อทศันคติท าให้ส่วนประกอบด้านอารมณ์ 
(Affective Component) และส่วนประกอบทางพฤติกรรม (Behavioral Component) เปล่ียนแปลงไดด้ว้ย 
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ดงันั้น จึงอาจสรุปไดว้่า หากไดรั้บข่าวสารในระดบัท่ีแตกต่างกนัก็ย่อมท าให้มีทศันคติ หรือแนวโน้ม
ของพฤติกรรมท่ีมีความแตกต่างกนัออกไปดว้ย แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา
อาจจะสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัทศันคติก็ได ้

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ทศันคติมีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งต่อแนวโนม้ของ
พฤติกรรมท่ีบุคคลจะแสดงออกมา โดยท่ีผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะศึกษาถึงความรู้สึก (Affection) ของผูใ้ช้
แรงงาน 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีอยูใ่นระบบ และกลุ่มท่ีอยูน่อกระบบ ในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือฟังเพลง
ลูกทุ่งเพื่อชีวติของไมค ์ภิรมยพ์ร แลว้ ไดรั้บวฒันธรรมเพื่อเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี 

 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัศิลปวฒันธรรม 
ความหมายของศิลปวฒันธรรม 
ค าว่า “ศิลปวฒันธรรม” มาจากการรวมค าว่า “ศิลปะ” และ “วฒันธรรม” เขา้ดว้ยกนั

เพื่อใหเ้กิดค าท่ีมีความหมายยิง่ข้ึน ดงันั้นจึงควรท าความเขา้ใจรากศพัทข์องทั้ง 2 ค  า วา่มีความหมาย
ท่ีแทจ้ริงอยา่งไร 

ค าวา่ “ศิลปะ” เป็นภาษาสันสกฤต พจนานุกรม ฉบบัราชบญัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้
ให้ค  านิยามไวว้า่ หมายถึง ฝีมือ ฝีมือทางการช่าง การท าให้วิจิตรพิสดาร การแสดงออกซ่ึงอารมณ์
สะเทือนใจให้ประจกัษ์ดว้ยส่ือต่าง  ๆอยา่งเสียง เส้น สี ผิว รูปทรง เป็นตน้ (พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน, 
2542, น.1101) นอกจากน้ีความหมายของศิลปะยงัมีการให้ความหมายไวใ้นอีกหลายความหมาย 
ดงัต่อไปน้ี 

พทัยา สายหู (2544, น.28) ได้ให้ความหมายของวฒันธรรมว่า วฒันธรรมมีความหมาย 
ถึงแบบอยา่งวถีิชีวติของสังคม เป็นแบบแผนการกระท าในเร่ืองต่างๆ ท่ีคนกลุ่มหน่ึงยึดถือปฏิบติัใน
ปกติชีวิต ท่ีอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะนั้น และเห็นได้ว่าต่างจากหมู่คณะอ่ืน เน่ืองจากการกระท า 
ท่ีจ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตมีหลายเร่ือง วิถีชีวิตจึงประกอบดว้ย วตัถุ อุปกรณ์ วิธีการ ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ความคิดความเช่ือต่างๆ ท่ีคนกลุ่มนั้นถือว่าจ าเป็นและใช้เป็นแบบอย่างเดียวกนัในการ
ด ารงชีวติร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 

อมรา พงศาพิชญ ์(2541, น.1-2) ให้ความหมายของวฒันธรรมไวว้า่ วฒันธรรมคือ ส่ิงท่ี
มนุษย์สร้างข้ึน ก าหนดข้ึน ใช่ส่ิงมนุษยท์  าตามสัญชาตญาณ ค าว่าส่ิงในท่ีน้ี หมายถึง วตัถุก็ได ้
พฤติกรรมก่อได ้หมายถึงแนวความคิดก็ได ้หรือจะหมายถึงวธีิการท าอะไรๆก็ได ้รวมเขา้ไวด้ว้ยกนั
หมด การรวมหลายส่ิงหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั เช่นน้ี เราอาจจะเรียกรวมๆ วา่ระบบ ฉะนั้นวฒันธรรม
ก็คือระบบสังคมมนุษยส์ร้างข้ึน ไม่ใช่ระบบท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ตามสัญชาตญาณและได้
แบ่งประเภทวฒันธรรมในสังคมได ้2 ลกัษณะ คือ 1. วฒันธรรมท่ีเป็นสัญลกัษณ์และจบัตอ้งได ้เป็น
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ตน้ว่า ภาษาพูด ระบบความเช่ือ โลกทศัน์ กิริยา มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี 2. วฒันธรรม
ทางดา้นวตัถุ เป็นตน้ว่า อาคารบา้นเรือน วดั และศิลปกรรม ประติมากรรมต่างๆตลอดจนส่ิงของ
เคร่ืองใชต่้างๆท่ีใชเ้ป็นประจ าทุกวนั 

สุพตัรา สุภาพ (2542, น.101-104) ได้สรุปความหมายของวฒันธรรมว่า วฒันธรรม 
มีความหมายครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุกอยา่ง อนัเป็นแบบแผนความคิดและการกระท า ท่ีแสดงออกถึง
วิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือสังคมใดสังคมหน่ึงได้คิดสร้างระเบียบ 
กฎเกณฑ์ วิธีการในการปฏิบติั การจดัระเบียบ ตลอดจนระบบความเช่ือ ความนิยม ความรู้ และ
เทคโนโลยตี่างๆ ในการควบคุมและใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ และไดแ้บ่งลกัษณะของวฒันธรรม
เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1. วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีได้มาโดยการเรียนรู้ ไม่ใช่ถ่ายทอดทางชีวภาพ  
2. วฒันธรรมเป็นมรดกทางสังคมสามารถถ่ายทอดกนัได ้เพราะมนุษยมี์ภาษาเป็นส่ือกลางในการ
ถ่ายทอด 3. วฒันธรรมเป็นวถีิชีวติหรือแบบแผนของการด าเนินชีวิต 4.วฒันธรรมเป็นส่ิงไม่คงท่ี 

พระยาอนุมานราชธน เสถียรโกเศศ, การศึกษาวรรณคดีสมัยในแง่วรรณศิลป์  
(พระนคร, 2518, น.36) นกัปราชญ์ท่านหน่ึงของไทย ไดก้ล่าวถึงความหมายของ “ศิลปะ” ไวว้่า
หมายถึง มนุษยแ์รกเร่ิมเดิมทีก็ไม่มีเคร่ืองนุ่งห่มและไม่มีท่ีอยู่อาศยัตลอดจนส่ิงอ่ืนๆ ก็ยงัไม่มี เช่น 
อาหารเคร่ืองใช้ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตนผลิตข้ึน ความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นระยะน้ีมีลกัษณะไม่ผิด
แปลกไปจากสัตวอ่ื์น ต่อมาเม่ือมนุษยมี์ความเจริญเป็นวิวฒันาการข้ึนแลว้จึงรู้จกัผลิตสร้างส่ิงต่างๆ 
ข้ึนใช้ เพื่อประโยชน์ความเป็นอยู่ของตนในขั้นตน้ก็ผลิตสร้างส่ิงเหล่าน้ีหยาบๆ ง่ายๆ คร้ันเม่ือ
มนุษยรู้์จกัผลิตข้ึนไดดี้กวา่เดิม มีความงาม ความเรียบร้อยตามท่ีตนตอ้งการทางจิตใจเจริญเร่ือยเป็น
ล าดบัมา 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ให้ความหมาย
ของ “ศิลปะ” ว่าหมายถึง ผลแห่งพลงัความคิดสร้างสรรค์ของมนุษยท่ี์แสดงออกในรูปลกัษณะ
ต่างๆ ให้ปรากฏซ่ึงสุนทรีภาพ ความประทบัใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ตามอจัฉริยภาพ พุทธิ
ปัญญา ประสบการณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือความเช่ือในลทัธิศาสนาโดยแบ่งออกเป็น  
3 ประเภทคือ ทศันศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ ทั้งในลกัษณะวจิิตรศิลป์ และประยุกตศิ์ลป์  
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ดชันีบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประ เมินคุณภาพการศึกษา,  
2548 : 15) 

ส่วนค าว่า “วฒันธรรม” เดิมทีเดียวเรียกว่า “พฤติกรรม” ส. ศิวรักษ์ ช าระล้างเพื่อ
สร้างสรรค:์ วฒันธรรมและสติปัญญาอยา่งไทย (2545, น.7) วฒันธรรม ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Culture 
ซ่ึงมีท่ีมาจากรากศพัท์ภาษาละตินว่า Cultura โดยพลตรี พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์
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ประพนัธ์ ทรงบญัญติัค าวา่ “วฒันธรรม” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475  และไดป้รากฏอยูห่ลกัฐานทางราชการ
เป็นคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2483 ซ่ึงหมายถึง การเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง  จ านง อดิวฒันสิทธ์ิ และ
คณะสังคมวทิยา (2547,น.15) 

ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัอานนัทมหิดล รัชกาลท่ี 8 ในสมยัรัฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดบ้ญัญติัให้ก่อตั้งสภาวฒันธรรมแห่งชาติไดต้ราพระราชบญัญติัวฒันา
ธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 ข้ึน  เสถียร วิชยัลกัษณ์, พระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 
พร้อมดว้ย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา กฎ และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักพิมพ ์
นีติเวชช์, 2502, น.2) ซ่ึงไดใ้หค้วามหมายค าวา่ “วฒันธรรม” หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความเจริญ
งอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน 

กรมศิลปากร(93 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร, น.8) ได้ให้ความหมายของ 
“วฒันธรรม” ไวว้่าหมายถึง วิถีการด าเนินชีวิต หรือรูปแบบแห่งพฤติกรรม ท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น
นับแต่อดีตและมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมา ประกอบด้วย ศาสนา ภาษา กฎหมาย การปกครอง 
ศิลปะวิทยาการต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิธีการกินอยู่ การแต่งกาย การประกอบอาชีพ  
ภูมิปัญญา ฯลฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  ประมวลพระราชด ารัสและ
พระบรมราโชวาทท่ีราชทานในโอกาสต่างๆ ปีพุทธศกัราช 2513 (2513, น.127) ไดใ้ห้ความหมาย 
ค าวา่ของ “วฒันธรรม” ไวใ้นพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานคณะนาฏศิลป์จากกรมศิลปากร ท่ีจะ
เดินทางไปเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทยท่ีออสเตรเลีย เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2513 วา่หมายถึง 
มีความเจริญมาเป็นเวลาช้านานต่อเน่ืองมา และจนกระทัง่ฝังอยู่ในสายเลือด และหมายถึงผูท่ี้มี
ความคิดสูงดว้ย 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) “ปาฐกถาพิเศษ 100 ปี พระยาอนุมานราชธน” 
รายงานในการสัมมนาเร่ือง งานส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ทบวงมหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3 11-13 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2543 ณ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ และทอ้งสนามหลวง (2543, น.39)  กล่าวว่า 
“วฒันธรรม” หมายถึง ผลรวมของการสั่งสมส่ิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกนัมา
ของสังคมนั้นๆ 

กาญจนา  แกว้เทพ (2539, น.11-12) ไดใ้ห้ความหมายค าว่าของ “วฒันธรรม” ไวว้่า
หมายถึง วิถีชีวิตทั้งมวลของสังคม ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคนกลุ่มใด หรือไม่ว่าจะเป็นชีวิตด้าน
แรงงานกายหรือสมอง 
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นนัทนา กปลกาญจน์ (2542, น.5) นกัวชิาการและอาจารยท์างดา้นประวติัศาสตร์ ไดใ้ห้
ความหมายของค าวา่  “วฒันธรรม” หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดข้ึน หรือปรุงแต่งข้ึนจากสภาพธรรมชาติ
และเป็นท่ียอมรับกันในกลุ่มสังคมนั้ นๆ ตามปกติแล้ววฒันธรรมน้ีเราจะไม่มีการตัดสินว่า
วฒันธรรมใดดีกว่าอีกวฒันธรรมหน่ึง เพราะเหตุว่ามนุษยส์ร้างวฒันธรรมข้ึนมาเพื่อช่วยในการ
ด ารงชีวิตให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อนั้นๆ เพราะฉะนั้นวฒันธรรมในส่วนต่างๆ ของโลกย่อม
แตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

พนัตรีประยกุต ์หลงสมบุญ และ วาสนา บุญสม (2548, น.15-16) ไดใ้ห้ความหมายของ 
“วฒันธรรม” ท่ีต่างออกไปเล็กนอ้ยว่าหมายถึง ขอ้ ภาวะ ความดี ความจริง ความแท ้เหตุ หรือส่ิงท่ี
ท าให้ผูป้ระพฤติปฏิบติัเจริญรุ่งเรืองงอกงาม มีรากศพัท์มาจากค า 2 ค  า คือ วฑฺฒน เป็นภาษามคธ 
(บาลี) และ ธรรม เป็นหลกัการเขียนภาษาไทยจะตดัตวัซ้อนคือ ฑ และแปลง ร ออกเป็น รร และยงั
หมายถึง พฤติกรรมและส่ิงท่ีบุคคลในหมู่คณะผลิตสร้างข้ึนดว้ยการเรียนรู้จากกนัและกนั ตลอดจน
เทคโนโลยตี่างๆ ก็ตอ้งเรียนรู้และน ามาประยกุตใ์นการสร้างสรรคด์ว้ย 

จากนิยาม “ศิลปะ” และ “วฒันธรรม” ท่ีน ามาเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั เพื่อสร้างความเป็น
รูปธรรมมากยิ่งข้ึน โดยศิลปะเป็นตวับ่งบอกความมีวฒันธรรมอนัดี เจตนา นาควชัระ, อา้งถึงใน 
“การวิจยัดา้นศิลปวฒันธรรม,” รายงานการสัมมนาวิชาการ 10 - 11 กนัยายน 2541 ณ อาคารวิจยั
การศึกษาต่อเน่ือง (โครงการจดัตั้ งสถาบนัวิจยัศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2541, น.8-9)  จึงเกิดเป็นค าวา่ “ศิลปวฒันธรรม” ท่ีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ หมายถึง วฒันธรรมแห่งศิลปะ ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาท่ีแทจ้ริงของชนในชาติ ซ่ึงนอกเหนือจากลกัษณะเด่นทางศิลปกรรมแลว้ ยงัหมายรวมถึง 
ภาษา อาหาร การแต่งกาย กิริยา มารยาท จารีต ประเพณี และต านาน เป็นตน้ 

วิรุณ ตั้งเจริญ (2544, น.31) ได้ให้ความหมายของ “ศิลปวฒันธรรม” ว่าหมายถึง 
วฒันธรรมในเชิงศิลปะ ศิลปะคือส่วนหน่ึงของวฒันธรรมเป็นผลพวงหรือภาพสะท้อนของ
วฒันธรรม ศิลปะอาจเป็นวตัถุหรือเป็นปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเหลือตกทอดอยู ่หลงัจากท่ี
วฒันธรรมเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ศิลปะจึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าอย่างหน่ึงในสังคม ในอนัท่ีจะ
สืบค้นจากศิลปวตัถุหรือศิลปะท่ีเป็นปรากฏการณ์ เพื่อแสวงหาความรู้สึกนึกคิดและวิถีการ  
การด าเนินชีวิตในสังคมแต่ละช่วงเวลา ค าวา่ “ศิลปะ” มีความหมายกวา้ง ทั้งทศันศิลป์ วรรณกรรม 
นาฎศิลป์ ดนตรี สถาปัตยกรรม รวมทั้งการประยุกต์ความงามไปสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
ในชีวติ และการประยกุตไ์ปสู่วถีิการด ารงชีวติ 

ดงันั้นจาการสรุปนิยามต่างๆ ท่ีผ่านมา “ศิลปวฒันธรรม” หมายถึง การสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปะและภูมิปัญญาทุกแขนง ท่ีเป็นส่ิงท่ีสร้างสรรค์ข้ึนเพิ่มเติมจาการสั่งสมและ 
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สืบทอดมาจากมรดกทางสังคมในอดีตของแต่ละชนชาติหรือกลุ่มชนท่ีแสดงออกถึงความ 
เจริญงอกงามและศีลธรรมอนัดีของมนุษย ์อนัเป็นผลผลิตท่ีคนในสังคมยอมรับและใช้เป็นของ
ตนเองมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งอาจเป็นวิถีชีวิตหรือส่ิงท่ีคนในสังคมร่วมกนัสร้างข้ึนเพื่อ 
ส่ือความหมายในสังคมนั้นได ้

ประเภทของศิลปวฒันธรรม 
การแบ่งประเภทของศิลปวฒันธรรม โดยส่วนใหญ่แลว้จะถูกก าหนดไวใ้นภาพรวม

ของการศึกษาทางวฒันธรรม เพราะฉะนั้นหากตอ้งการศึกษาและแบ่งประเภทของศิลปวฒันธรรม 
จึงควรท าความเขา้ใจกบัมิติหลกัของวฒันธรรมก่อนจึงจะสามารถเขา้ใจถึงรากแกว้ของมิติรอง คือ 
ศิลปวฒันธรรม ไดอ้ยา่งถ่องแท ้ พระยาอนุมานราชธน (เสถียร โกเศศ)  ส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ (2531, น.33-35) ไดแ้บ่งประเภทของวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภทอยา่งกวา้งๆ 
คือ 

1. วฒันธรรมทางวตัถุ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสุขภาพการ เพื่อความสะดวกสบายในการครองชีพ 
วฒันธรรมประเภทน้ี ไดแ้ก่ ปัจจยัเบ้ืองตน้ในชีวิตประจ าวนั 4 ประเภท และส่ิงอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ยานพาหนะ ตลอดจนอาวธุยทุโธปกรณ์ เป็นตน้ 

2. วฒันธรรมทางจิตใจ ส่ิงท่ีท าให้ปัญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงาม ได้แก่
การศึกษาวชิาความรู้อนับ ารุงความคิดทางปัญญา เช่น ศาสนา จรรยา ศิลปะ วรรณคดี กฎหมาย และ
ระเบียบประเพณี ซ่ึงส่งเสริมความรู้สึกทางจิตใจให้งอกงามหรือให้สบายใจท่ีผสมผสานอยูใ่นชีวิต
ของมนุษย ์ซ่ึงเป็นนามธรรมท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้

วฒันธรรมทั้งสองประเภทน้ียอ่มเก่ียวพนักนัจะขาดเสียอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือเนน้หนกั
ไปทางใดทางหน่ึง ก็จะไม่สมบูรณ์และไม่สมดุลกนั (ส านกังานคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ, 
น.38-44) ไดแ้บ่งประเภทของวฒันธรรมออกเป็น 5 สาขา คือ 

1. วฒันธรรมทางภาษาและวรรณคดี ภาษาเป็นสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายในการ
ส่ือสารใหค้นในกลุ่มหรือคนในชาติมีความเขา้ใจรวมกนั ซ่ึงภาษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาษา
พดู ภาษาเขียน นอกจากน้ีภาษายงัรวมถึงสัญญาณใดๆ ท่ีท าให้คนในกลุ่มหรือต่างกลุ่มสามารถเขา้
ร่วมกนั เช่น การท าท่าทาง หรือการใชส้ัญญาณไฟ เป็นตน้ 

2.ว ัฒนธรรม ได้แก่  เค ร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดลอ้ม ท่ีเรียกวา่ หตัถกรรมพื้นบา้น 

3. วฒันธรรมทางจิตใจ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับความคิด ความเช่ือ ศรัทธาในศาสนา 
ศีลธรรม และจริยธรรม 
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4. วฒันธรรมทางจารีตหรือขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นเคร่ืองผกูพนัคนให้อยูใ่นกลุ่ม
เดียวกนั ทั้งในระดบัชาติและในระดบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ พระราชประเพณี จารีตประเพณี ขนบประเพณี 
และธรรมเนียมประเพณี 

5. วฒันธรรมทางสุนทรียะ ไดแ้ก่ ความงดงาม ความไพเราะ หมายถึง ศิลปะสาขาต่างๆ 
เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ดุริยางศิลป์ และสถาปัตยกรรม เป็นตน้ 

จ านงค์ อดิวฒันสิทธ์ (2538, น.20) และวฒัณี ภูวทิศ (การวิเคราะห์บทบาท หนังสือพิมพ ์
ในการส่งเสริมวฒันธรรมไทย, 2538, น.35-36) ไดแ้บ่งประเภทของวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภท  
คือ 

1. วฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรม (Material Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีเกิดจากการประดิษฐ์
คิดคน้ของมนุษยใ์นรูปท่ีสามารถน ามาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกสบายต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
อนัได้แก่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อาคารก่อสร้าง ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองยนต์ กลไก งาน
จิตรกรรม เป็นตน้ 

2. วฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรม (Non-material Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีไม่มีรูปร่างเป็น
ตวัตน เป็นนามธรรมอนัประกอบด้วย บรรทดัฐาน สถาบนั ค่านิยม แนวความคิด ประเพณีและ
ความเช่ือต่างๆ ท่ีผสมผสานอยู่ในชีวิตของมนุษย์ ซ่ึงเป็นนามธรรมท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้ 
ส่วนประเภทของ “ศิลปวฒันธรรม” ไม่ไดมี้การแบ่งประเภทท่ีเป็นรูปธรรมท่ีเป็นแบบแผน แต่จากใน
วิทยานิพนธ์ของ อิสรีย์ อชพงศ์สิน (บทบาทนิตยสารศิลปวฒันธรรมในการส่ือสารด้านศิลป- 
วฒันธรรมไทย, 2548, น. 29-32) ไดป้ระยุกต์เน้ือหาศิลปวฒันธรรมของส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ (สวช.) (แผนแม่บทปีรณรงค์วฒันธรรมไทย, 2537, น. 4-5)  และสมคิด โชติกวณิชย ์
(รายงานในการสัมมนาเร่ือง บทบาทของพระสงฆ ์: ผูน้ าสังคมในการอนุรักษม์รดกศิลปวฒันธรรมไทย,  
2538, น.156-158) โดยจดัแบ่งเน้ือหาออกเป็น 9 ประเภท ดงัน้ี 

1. โบราณวตัถุ โบราณสถาน ศิลปวตัถุ 
 โบราณสถาน คือ ส่ิงก่อสร้างท่ีไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได้ มีลกัษณะท่ีเห็นรูปทรง
ชดัเจน เช่น ปราสาท พระราชวงั  วงั  ก าแพง ประตู ป้อม ค่าย หรือท่ีเห็นรูปทรงไม่ชดัเจน ได้แก่ คูน ้ า  
คนัดิน ถนนโบราณ แหล่งเตาเผา เนินดินท่ีปกคลุมซากของเจดียว์หิาร เนินดินท่ีเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั 
ชุมชน เช่น บา้นเรือนหรืออนุสรณ์สถานต่างๆ อนัเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 

 โบราณวตัถุ คือ ส่ิงของท่ีท าจากส่ิงมีชีวิต เช่น ใบลาน กระดาษ ผา้ หนังสัตว ์งาช้าง 
กระดูกสัตว์ หรือส่ิงของท่ีท าจากส่ิงไม่มีชีวิต ได้แก่ เคร่ืองป้ันดินเผา แก้ว โลหะ รวมถึงซาก
ส่ิงมีชีวติ เช่น โครงกระดูก และโครงสัตว ์  

 ศิลปวตัถุ คือ ส่ิงท่ีน าดว้ยฝีมืออยา่งประณีตและมีคุณค่าสูงทางศิลปะ 
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2. ประวติัศาสตร์ไทย 
 เร่ืองราวในอดีตของชาติไทย ไม่วา่จะเป็นประวติับุคคล ประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ  

  ประวติัศาสตร์ศิลปะ ประวติัศาสตร์ศาสนา แนวคิด ลทัธิพิธี และประวติัศาสตร์
สังคม การเมืองการปกครอง 

3. ศิลปกรรม 
รวมความหมายถึงผลงาน ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม และ

จิตรกรรม 
ร่วมสมยั รวมถึงจิตรกรรมแนวประเพณีซ่ึงมีอยูใ่นวดัเป็นส่วนใหญ่ เช่น งานเขียน ลาย

รดน ้ า  ภาพเขียนตูพ้ระธรรม จิตรกรรมฝาผนงัในผนงัพระอุโบสถ พระวิหาร งานจิตรกรรมในสมุดไทย 
ใบลาน เช่น หนงัสือต าราพิชยัสงคราม ต ารายาแผนโบราณ ต าราคชลกัษณ์ ภาพพระบฎ เป็นตน้ 

4. ขนบธรรมเนียมประเพณี 
     ประเพณีเฉพาะบุคคลในแต่ละทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การเกิด การโกนจุก การหมั้น การแต่งงาน  

การบวช การข้ึนบา้นใหม่ การท าบุญอาย-ุสะเดาะเคราะห์ การเสียผ ีเป็นตน้  
ประเพณีส่วนรวม ไดแ้ก่ ประเพณีทางศาสนาต่างๆ เช่น ในศาสนาพุทธ มีประเพณี

ท าบุญ ตกับาตร ทอดกฐิน ทอดผา้ป่า ประเพณีตรุษ-สงกรานต์ สารท ลอยกระทง ประเพณีร่ืนเริง
อ่ืนๆ ตามเทศกาล เช่น ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีชกัพระ ประเพณีแห่
ผา้ข้ึนพระธาตุ เป็นตน้ 

5. ภาษาและวรรณกรรม  
     ภาษาเป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารความรู้ความเขา้ใจ  

ระหวา่งบุคคลในสมยัโบราณดว้ยกนัเอง และระหวา่งบุคคลสมยัโบราณกบัคนปัจจุบนัมรดกทางภาษา 
ท่ีหลงเหลือส่วนมากมกัแสดงออกในรูปของภาษาเขียน เช่น ผลงานประพนัธ์ งานวรรณกรรมต่างๆ  

      ภาษาเขียนมีพฒันาการแตกต่างกนัไปในแต่ละภาพ แต่ละทอ้งถ่ิน ภาษาเขียนท่ีพบ
จะอยูใ่นรูปของจารึก คมัภีร์ใบลาน สมุดไทย สมุดข่อย ซ่ึงภาษาท่ีใชมี้ทั้งภาษาบาลี สันสกฤต ภาษา
เขมร ภาษาไทย ภาษามอญ โดยใชภ้าษาแบบต่างๆ เช่น ตวัอกัษรไทย อกัษรขอม หรือมอญโบราณ เป็นตน้ 

6. ศิลปะการแสดงและการละเล่นพื้นบา้น 
     ศิลปะการแสดงของไทยเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมยัโบราณ ไดแ้ก่ ดนตรีไทย 

การเล่น เพลงพื้นเมือง เพลงอีแซว เพลงเยย่ เพลงปรบไก่ เพลงเก่ียวขา้ว โนราห์ หนงัตะลุง รองเง็ง 
ลิเก โขน หุ่นกระบอก หนงัใหญ่ ล าตดั ส่วนศิลปะการแสดงในปัจจุบนั โดยมากเป็นประเภท ละคร
และภาพยนตร์ เป็นตน้ 

7. การแต่งกายไทย  
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     การส่งเสริมให้เกิดความนิยมในการแต่งกายไทย สวมใส่เส้ือผา้แบบไทยตามวาระ
โอกาส  รวมทั้งเห็นคุณค่าของผลิตภณัฑ์เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มของไทย ซ่ึงผลิตโดยภูมิปัญญาของคน
ไทย เช่น ผา้ซ่ิน ผา้มดัหม่ี ผา้ไหม ชุดราชปะแตน โจงกระเบน ชุดไทยจกัรี เป็นตน้ 

8. ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม  
     ค่านิยมเป็นส่ิงท่ีมีค่าควรแก่การกระท า  น่ายกยอ่ง และเห็นวา่ถูกตอ้ง ดงันั้น ค่านิยม

ท่ีโดดเด่นในสังคมไทย อาทิเช่น ความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์เช่ือในเร่ืองบุญกรรมค าสั่งสอนทาง
ศาสนา เช่ือถือโชคลาง ความมีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความกตญัญูรู้คุณ การอ่อนน้อมต่อผูอ้าวุโส 
ความขยนัหมัน่เพียร ความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นตน้ 

9. วถีิชีวติและภูมิปัญญา  
     เป็นรูปแบบการด าเนินชีวติของแต่ละสังคม การประกอบอาชีพ การปลูกขา้วโดยใช้

กระบือไถนา การท าเคร่ืองมือดักจับสัตว์  การใช้ใบตองห่ออาหาร รวมถึงการใช้สติปัญญา
ความสามารถของตนแนวทางท่ีถูกต้อง รู้จักการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดคุณ เช่น 
ศิลปหตัถกรรมพื้นบา้น ภูมิปัญญาอาหารไทย การแพทยแ์ผนไทย สมุนไพรไทย เป็นตน้  

ดงันั้น จากการศึกษานิยามท่ีมา และประเภทเน้ือหาของ “ศิลปวฒันธรรม” ดงักล่าวจึง
ไดแ้บ่งประเภทของศิลปวฒันธรรม เพื่อใชใ้นการศึกษาวเิคราะห์ ในคร้ังน้ีแบ่ง 5 ประเภท 
 1. โบราณศิลปวตัถุ โบราณวตัถุ โบราณสถาน  

     โบราณศิลปวตัถุ (Artifacts) คือ ส่ิงของท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์หรือดดัแปลงข้ึนมาจาก
วสัดุธรรมชาติ และเป็นส่ิงท่ีเม่ือเคล่ือนยา้ยแล้วไม่เปล่ียนแปลงรูปร่าง ได้แก่ ภาชนะเดินเผา 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้หิน ลูกปัด ฯลฯ  โบราณวตัถุ คือ ส่ิงของท่ีท าจากส่ิงมีชีวิต เช่น ใบลาน กระดาษ 
ผา้ หนังสัตว ์งาช้าง กระดูกสัตว ์หรือส่ิงของท่ีท าจากส่ิงไม่มีชีวิต ได้แก่ เคร่ืองป้ันดินเผา  แก้ว  
โลหะ รวมถึง ซากส่ิงมีชีวิต เช่น โครงกระดูก และซากฟอสซิล (Fossil) โบราณสถาน คือ 
ส่ิงก่อสร้างท่ีไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได้  มีลกัษณะท่ีเห็นรูปทรงชัดเจน เช่น ปราสาท พระราชวงั  
ก าแพง ประตู ป้อม ค่าย หรือท่ีเห็นรูปทรงไม่ชดัเจน ไดแ้ก่ คูน ้ า คนัดิน ถนนโบราณ แหล่งเตาเผา 
เนินดินท่ีปกคลุมซากของเจดีย์วิหาร เนินดินท่ีเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยั ชุมชน เช่น บ้านเรือนหรือ
อนุสรณ์สถานต่างๆ อนัเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 

    นอกจากน้ียงัรวมความหมายถึง ผลงาน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 
ภาพพิมพ ์และภาพถ่ายท่ีร่วมสมยั รวมถึงจิตรกรรมแนวประเพณีซ่ึงมีอยู่ในวดัเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
งานเขียนลายรดน ้ า งานลงรักปิดทองบนตู้พระไตรปิฎก จิตรกรรมฝาผนังในผนังพระอุโบสถ  
พระวิหาร งานจิตรกรรมในสมุดไทย ใบลาน เช่น คมัภีร์ทางศาสนา ต าราพิชยัสงคราม ต าราคชลกัษณ์ 
ภาพพระบฎ เป็นตน้ 
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 2. งานเขียนทางประวติัศาสตร์ งานเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงของเร่ืองราวในอดีต
ของแต่ละชาติและความทรงจ าของชาติไม่ว่าจะเป็นประวติัศาสตร์ของชนชาติหรือชาติพนัธ์ุ
ประวติัศาสตร์ ศิลปะ ประวติัศาสตร์ศาสนาและประวติับุคคล 

 3. ขนบธรรมเนียมประเพณี คือ ส่ิงท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาช้านานจนกลายเป็นระเบียบ
แบบแผนสืบต่อกนัต่อมาจนถึงปัจจุบนั ท่ีมาส่วนในการก าหนดแนวทางสังคม ยึดเหน่ียวสังคม 
เพื่อให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน มีความรู้สึกคล้ายกัน หรือแนวทางท่ีบุคคลในสังคมถือปฏิบัติ
ร่วมกนัจนเป็นปกติวสิัย 

 ประเพณีเฉพาะบุคคลในแต่ละท้องถ่ิน ได้แก่ การเกิด การโกนจุก การหมั้น การ
แต่งงาน การบวช การข้ึนบา้นใหม่ การท าบุญอาย-ุสะเดาะเคราะห์ การเสียผ ีเป็นตน้ 

 ประเพณีส่วนรวม ไดแ้ก่ ประเพณีทางศาสนาต่างๆ เช่น ในศาสนาพุทธ มีประเพณี 
ร่ืนเริงอ่ืนๆ ตามเทศกาล เช่น ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีชักพระ 
ประเพณีผตีาโขน เป็นตน้ 

 นอกจากน้ียงัรวมถึง นาฎศิลป์ และศิลปะการแสดง หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ ท่ีสามารถรับรู้ไดจ้ากลีลาท่าทางการเคล่ือนไหวและเสียง อนัเป็นส่ิงส าคญัในการแสดงออก
ซ่ึงอารมณ์ ความรู้สึก และเร่ืองราวต่างๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดุริยางคศิลป์ นาฎยศิลป์ การละเล่น
พื้นเมือง ซ่ึงเป็นมรดกท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชนชาตินั้นๆ 

 4. วรรณกรรม  หมายถึง งานประพนัธ์ท่ีแต่งข้ึน อนัประกอบดว้ยศิลปะแห่งการนิพนธ์
อนัประณีต และเน้ือเร่ืองมีอ านาจดลใจให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ต่างๆ โดยจดัเป็นศิลปะ
ทางมโนภาพท่ีแสดงออกโดยใชต้วัอกัษรเป็นส่ือสัญลกัษณ์ มีทั้งลกัษณะท่ีเป็นร้อยแกว้ และร้อยกรอง 

 5. ภูมิปัญญา รูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละสังคม การประกอบอาชีพ การแต่งกาย 
อาหารการกิน  รวมถึงการใชส้ติปัญญาความสามารถในแนวทางท่ีถูกตอ้ง รู้จกัการน าทรัพยากรท่ีมี
อยูม่าใชใ้หเ้กิดคุณค่า เช่น ภูมิปัญญาอาหารไทย การแพทยแ์ผนไทย เป็นตน้  

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัวฒันธรรม  
แนวความคิดเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมท่ีได้ศึกษาน้ี จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาใน

ดา้นการสร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะและภูมิปัญญาทุกแขนงท่ีสร้างข้ึน เพิ่มเติมจากการสั่งสมและ
สืบทอดมาจากมรดกทางสังคมในอดีต  ไดส้ร้างความเจริญงอกงามและศีลธรรมอนัดีงามของมนุษย ์ 
รวมถึงวิถีชีวิตในสังคม  เพื่อให้เป็นรูปธรรม สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้ ซ่ึงวฒันธรรม
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  วฒันธรรมทางวตัถุ ไดแ้ก่ ปัจจยัเบ้ืองตน้ในชีวิตประจ าวนั หรือเรียกวา่
ปัจจยัส่ี และวฒันธรรมดา้นจิตใจ ไดแ้ก่  การศึกษาวิชาความรู้ท่ีก่อให้เกิดความคิดน ามาสู่ความคิด
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ทางปัญญา  ในท่ีน้ีเพลงลูกทุ่งคือเป็นวฒันธรรมประเภทงานวรรณกรรม ซ่ึงหมายถึงผลงานท่ีเกิด
จากความคิดสร้างสรรค์ การใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะในการ
สร้างสรรคง์านใหเ้กิดข้ึนซ่ึงถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึงท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  

ค าวา่ “วฒันธรรม” เป็นค าท่ีพลตรีพระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ์ทรง
บัญญัติข้ึน และมีใช้เป็นหลักฐานทางราชการคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2483 โดยทรงแปลมาจาก
ภาษาองักฤษคือค าวา่ Culture ซ่ึงเป็นค าท่ีมาจาก Culture ในภาษาลาติน อนัหมายถึงการเพาะปลูก
หรือการปลูกฝัง (จ านง อดิวฒันสิทธิ และคณะ, 2543 , น.15) ในการศึกษาเก่ียวกับวฒันธรรม  
นกัมานุษยวิทยาไดน้ าค าน้ีมาใชใ้ห้ความหมายแตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ เลสล่ี เอ. ไวท ์(Leslie A. White) 
(อา้งถึงใน จ านง อดิวฒันสิทธิ และคณะ, 2543, น.15) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความค าวา่วฒันธรรมวา่ เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีสร้างข้ึนอย่างมีระบบ ประกอบด้วยการกระท า (แบบแผนของพฤติกรรม) วตัถุ 
(เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้หรือส่ิงท่ีใชส้ร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใช)้ ความคิด (ความเช่ือ ความรู้) และความรู้สึก 
(ทศันคติ ค่านิยม) ท่ีแสดงออกมาให้เห็นชดัเจนวฒันธรรมเป็นผลงานท่ีมาจากการสร้างสรรคข์องมนุษย ์
และมีลกัษณะชดัเจน ดงันั้น จึงสามารถถ่ายทอดจากคนหน่ึงไปสู่คนอ่ืนไดง่้าย 

ไคลด์ คลคัคอห์น (Clyde Khuckhoho) (อา้งถึงใน จ านง อดิวฒันสิทธิ และคณะ, 2543, 
น.14-16) ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมว่า เป็นระบบท่ีไดรั้บสืบทอดมาจากบรรพชน ซ่ึงเป็น
แบบของการด าเนินชีวิตท่ีเห็นจากภายนอก (Explicit Designs) และแบบท่ีอยู่ภายใน (Inplicit 
Designs) ท่ีสมาชิกของกลุ่มหรือสังคมร่วมกนัสร้างข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมทั้งมวล รวมทั้ง
ความเช่ือและค่านิยม 

เอฟ.บี. ไทเลอร์ (F.B Tylor) (อา้งถึงใน จ านง อดิวฒันสิทธิ และคณะ, 2543, น.14-16) 
อธิบายว่า วฒันธรรมหมายถึงส่ิงท่ีทั้ งปวงอนัซับซ้อนท่ีรวมความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม 
กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดถึงศกัยภาพ และนิสัยอ่ืนๆ ของมนุษยท่ี์ได้สร้างสรรค์
ข้ึนมาจากการเป็นสมาชิกของสังคม 

อลัเฟรด โครเบอร์ (Alfred Kroeber) และไคลด์ คลคัคอห์น (Klyde KluckHohn) ได้
รวบรวมความหมายต่างๆ ของค าวา่วฒันธรรม ไวใ้นหนงัสือ “วฒันธรรม” ท่ีตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 1952 
พบวา่มีผูใ้หค้วามหมายของค าน้ีไวถึ้ง 175 ความหมาย ซ่ึงพอจะจ าแนกออกไดส้องประเภทคือ ตาม
ทศันะของกลุ่ม Totalist View และอีกประเภทหน่ึงเป็นของกลุ่ม Mentalist View (อา้งถึงใน จ านง 
อดิวฒันสิทธิ และคณะ, 2543) 

กลุ่ม Totalist View พิจารณาความหมายของวา่วฒันธรรมวา่ วฒันธรรม หมายถึง ทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีรวมเอาความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี ความสามารถ และนิสัยอ่ืนๆ 
ท่ีมนุษยม์าในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม ดงัเช่นท่ี ไทเลอร์ไดใ้หค้วามหมายไว ้
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กลุ่ม Mentalist View พิจารณาความหมายของค าว่า วฒันธรรมในฐานะเป็นระบบ
ความคิดหรือในลกัษณะระบบความรู้ และความเช่ือท่ีคนในสังคมได้รับรู้ มีประสบการณ์ และ
ตดัสินใจในรูปของการท าร่วมกนั 

จากค าอธิบายขา้งตน้จึงพอจะกล่าวไดว้่า วฒันธรรมเป็นมรดกทางสังคมท่ีครอบคลุม
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยใ์นสังคม ของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือสังคมใดสังคม
หน่ึง วฒันธรรมประกอบดว้ยความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี วิทยาการ และ
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีคิด และท าในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม โดยแต่ละสังคมต่างก็มีวฒันธรรมเฉพาะ
ของตนเอง เพราะเป็นวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกันของแต่ละกลุ่มสังคม การท่ีมนุษย์ต่างกลุ่มมีความ
แตกต่างกนัอาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจากวฒันธรรม เช่น กลุ่มของชาวป่า ป๊ิกม่ี เอสกิโม และชาวโรมนั
โบราณ หรือแมแ้ต่กลุ่มนกับริหาร นกับญัชี ต่างก็เป็นมนุษยท่ี์มีวฒันธรรมเฉพาะกลุ่มแตกต่างกนั
ไปดว้ยกนัทั้งนั้น (ฉตัรชยั จนัทร์ศรี, 2544, น.20) 

ส าหรับในแง่ของการส่ือสาร เกรกอร่ี เบทสัน และเจอร์เกน้ รูสช์ (อา้งถึงใน กาญจนา 
แกว้เทพ, 2539, น.10) ไดใ้ห้ค  านิยามวา่วฒันธรรมเป็นชุดของขบวนการส่ือสาร (Set of Communication 
Process) ซ่ึงหมายความวา่ค าวา่ “วฒันธรรม” และ “การส่ือสาร” นั้นมีความหมายเท่าเทียมกนั และ
ถึงแมว้่าวฒันธรรมและการส่ือสารจะเป็นคนละอย่างกนั แต่ก็เป็นสองส่ิงท่ีไม่อาจแยกจากกนัได ้
ดงันั้น ในยุคปัจจุบนัน้ีจึงมีผูข้นานนามว่าเป็นยุคแห่ง “อุตสาหกรรมสร้างวฒันธรรม” (Culture 
Industry) โดยมีส่ือมวลชนสมยัใหม่เป็นตวัเคร่ืองจกัรส าคญัในการกลัน่วฒันธรรมให้แก่สังคม 

จากแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีไดก้ล่าวถึงไปแลว้ขา้งตน้ อาจแบ่งแนวทางการศึกษา
เก่ียวกับวฒันธรรมออกได้เป็นสองกลุ่มหลักๆ ด้วยกัน คือ กลุ่มท่ีศึกษาวฒันธรรมในแง่ของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเจริญงอกงามของสังคม กบัอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงพิจารณาวฒันธรรม
ในแง่ของวถีิชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนในสังคม ซ่ึงอาจมีทั้งดา้นบวกและลบ ทั้งน้ีเป็นไปตาม
ลกัษณะเฉพาะของสังคมนั้นๆ  

วถีิชีวติ (Lifestyle) 
ค าวา่ “วิถีชีวิต” หรือ Lifestyle เป็นค าท่ีเกิดข้ึนโดยนกัจิตวิทยาท่ีมีช่ือเสียง คือ อลัเฟรด 

แอดเลอร์ (Alfred Adler) หมายความถึง พฤติกรรม และนิสัยของบุคคลในชีวิตประจ าวนัในการ
บริโภคสินคา้ และรับบริการต่างๆ วิถีชีวิตของบุคคลคือ การท่ีบุคคลใช้เวลาในชีวิตของตนท าส่ิง
ต่างๆ ใดบา้ง เช่น ไปท่ีรวมกลุ่มกบัใครบา้ง และท าอะไรท่ีซ ้ าๆ ในช่วงหน่ึงของชีวิต วิถีชีวิตจึงเป็น
การกระท าของบุคคลอย่างมีรูปแบบท่ีคงท่ี และเป็นแบบแผนท่ีสอดคล้องกนั โดยบุคคลกระท า
อยา่งจงใจ และรู้ตวัวา่ไดเ้ลือกท่ีจะกระท าอยา่งจงใจ และรู้ตวัวา่ไดเ้ลือกท่ีจะกระท าส่ิงนั้นบ่อยคร้ัง
กวา่ท่ีจะกระท าส่ิงอ่ืนๆ วถีิชีวติของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากทั้งภายนอก และภายในตนเอง อิทธิพล
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จากภายนอกคือ ความเช่ือ ทศันคติค่านิยม ความอยาก ความตอ้งการ การยอมรับหลกัปฏิบติัจาก
ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ท าให้บุคคลมองเห็นว่า อะไรถูก ควรท าเป็นประจ าและอะไรผิด อะไรชัว่ 
ควรหลีกเล่ียง (ฉตัรชยั จนัทร์ศรี, 2544, น.23) 

ค่านิยม (Value) 
ค าว่า “ค่านิยม” หรือ Value มีความหมายตามท่ีมีผูใ้ห้ค  าจ  ากัดความต่างๆกัน เช่น 

Dictionary of Social Science กล่าวว่า ค่านิยมในเชิงสังคมวิทยา และมานุษยวิทยาหมายถึง 
มาตรฐานทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการยอมรับกนัแลว้ ในจุดมุ่งหมายดา้นเจตคติ ความปรารถนาและ
ความตอ้งการของจริยธรรม สุนทรียภาพ และปรัชญา ไดเ้ปรียบเทียบ และพิจารณาแลว้ 

ดงันั้น ค่านิยมจึงหมายถึง การยอมรับนบัถือและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามคุณค่าท่ีคนหรือ
กลุ่มคนท่ีมีอยู่ต่อส่ิงต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นวตัถุ ความคิด อุดมคติ รวมทั้งการกระท าในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม จริยธรรม และสุนทรียภาพ ทั้งน้ี โดยไดท้  าการประเมินจากทศันะต่างๆ โดยถ่ีถว้นรอบคอบแลว้ 
(พนสั หนันาคินทร์, 2523, น.18-19) 

อุดมการณ์ (Ideology) 
ค าว่า “อุดมการณ์” หรือ Ideology นั้น มีรากศพัท์จากภาษาฝร่ังเศสว่า Ideologues 

หมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด (Study of Ideas) หรือ “ศาสตร์แห่งความคิด” ซ่ึงหมายถึง
การศึกษาตน้ตอ การก าเนิด วิวฒันาการ และธรรมชาติของความคิด ในสมยัต่อมา ค าว่า “อุดมการณ์”  
ไดถู้กน ามาใช้ เพื่อกล่าวถึงความเช่ือ ความคิด หรือแมแ้ต่ทศันคติของคนกลุ่มหน่ึงหรือชุมชนหน่ึง 
ความเช่ือ และความคิดดงักล่าวน้ีอาจจะมีจ ากดัอยู่เฉพาะคนเพียงไม่ก่ีคน หรือหลายคนก็ได ้หรือ
เป็นความเช่ือท่ีมีผูค้นยึดถืออยู่ในสมยัหน่ึง แต่ไม่มีอิทธิพลในเวลาต่อมาก็ไดร้ะบบความเช่ือถือท่ี
เป็นอุดมการณ์นั้นจะตอ้งมีลกัษะดงัน้ี คือ 

1. ความเช่ือท่ีไดรั้บการยอมรับร่วมกนัในกลุ่มชน 
2. ความเช่ือนั้นจะตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อกลุ่ม เช่น หลกัเกณฑใ์นการ 

ประพฤติปฏิบติัตวั และด าเนินชีวติ 
3. ความเช่ือนั้นจะตอ้งเป็นเช่ือท่ีคนหนัเขา้มา และใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดการ 

ประพฤติปฏิบติัตวัอยา่งสม ่าเสมอ และในหลายๆ โอกาส 
4. ความเช่ือนั้นตอ้งช่วยยดึเหน่ียวคนในกลุ่มไวด้ว้ยกนั หรือช่วยสนบัสนุน หรือใหค้น 

น ามาใชเ้ป็นขอ้อา้งในการท ากิจการต่างๆ (ชยัอนนัต ์สมุทวนิช, 2523, น.1-2) 

จอห์น พลาเมนาทซ์  (John Plamenatz) (อา้งถึงใน ปรีชา ชา้งขวญัยืน, 2544, น.28-30)  
ไดว้ิเคราะห์ความหมายของอุดมการณ์ไวว้า่อุดมการณ์เกิดจากสภาวะทางสังคม เป็นความเช่ือหรือ
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ทฤษฎีท่ีลกัษณะจูงใจ ซ่ึงหมายความวา่สามารถอธิบาย ตดัสิน สนบัสนุน บงัคบั ให้ความหวงัคนเรา
ในการเขา้ใจสังคม และแสดงพฤติกรรมต่างๆ ทางสังคม อบรมบ่มนิสัย และหล่อหลอมคนให้
ยอมรับโดยไม่รู้ตวั เป็นความเช่ือท่ีคนเราใช้บ่อยๆ ในหลายโอกาสเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการประพฤติ
ปฏิบติัของคนในสังคมเป็นพื้นฐาน ดังนั้น อุดมการณ์ทางสังคมจึงเป็นเคร่ืองอธิบาย และเป็น 
หลกัยึดส าหรับการปฏิบติั ในสังคมหน่ึงอาจมีอุดมการณ์หลายอุดมการณ์ บางอุดมการณ์ก็อาจ
สอดคลอ้งกนัหรืออาจขดัแยง้กนัไดใ้นโอกาสต่างกนั ไม่จ  าเป็นตอ้งยึดเหน่ียวเสมอตน้เสมอปลาย
เพราะอุดมการณ์เป็นส่ิงจ ากดัเฉพาะยคุสมยัหน่ึงๆ หรือกลุ่มหน่ึงๆ 

จากแนวคิดขา้งตน้จึงสามารถสรุปลกัษณะของอุดมการณ์ได ้3 ประการ  
(ฉตัรชยั จนัทร์ศรี, 2544, น.25) ดงัน้ี 

1. อุดมการณ์เป็นความเช่ือท่ีคนยดึถือร่วมกนั และน าเอาความเช่ือนั้นมาเป็นหลกัเกณฑ์
ในการประพฤติปฏิบติัในหลายๆ โอกาส อุดมการณ์จึงท าหน้าท่ีส าคญัในการก าหนดความคิด 
ทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของบุคคล 

2.  อุดมการณ์ไม่ไดเ้กิดเพราะบุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่เป็นผลเน่ืองมาจากกระบวนการ
ทางประวติัศาสตร์ และเหตุการณ์ทางสังคมในสมยันั้น อุดมการณ์จะไดรั้บการสั่งสม และถ่ายทอด
จากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง นอกจากนั้น อุดมการณ์ยงัเป็นกระบวนการกล่อมเกลาสังคม และการอบรม
สั่งสอนกนัไดน้ั้นจะเป็นไปในรูปของการจูงใจใหเ้ช่ือตาม และปฏิบติัตามความเช่ือของผูส้อน 

3.  อุดมการณ์เป็นความเช่ือท่ีมีลักษณะบูรณาการ (Integrated) และมีความย ัง่ยืน 
(Persistent) มากน้อยแตกต่างกนั อุดมการณ์น่ึงอาจเส่ือมและสลายตวัจนหมดไป เม่ืออุดมการณ์
ใหม่ท่ีมีอ านาจ หรือมีผูศ้รัทธามากกวา่ข้ึนมาทดแทนอุดมการณ์เดิม 

การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม (Intercultural communication) 
การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม เป็นการส่ือสาร 2 วฒันธรรมข้ึนไป มีการติดต่อส่ือสาร

กนัมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ในการส่ือสารน้ีในแต่ละวฒันธรรมมีขอ้ก าหนดพื้นฐานท่ีท าให้แตกต่าง
กนั การศึกษาจะตอ้งวิเคราะห์เก่ียวกบัตวัแปรทางสังคม จิตวิทยา และวฒันธรรม ท่ีมีผลกระทบต่อ
คนท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั มีการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการเขา้ใจสังคม ซ่ึงน าไปสู่การพฒันา
สังคมและพฒันาชีวติของตนเอง 

ประชากรโลกโดยประมาณ 6,000 ลา้น ประเทศไทยประมาณ 63 ลา้นคน ตวัแปรการ
ส่ือสารระหวา่งกนั เช่น เพศ วยั การศึกษา เป็นตน้ วฒันธรรม (Cultural) ประกอบดว้ย 

 Symbol  เป็นสัญลกัษณ์อาจเป็นวตัถุท่ีสามารถบ่งบอกความหมายบางส่ิงบางอยา่งได ้
 Rituals เป็น พิธีกรรมในชุมชนตอ้งมีพิธีกรรมท่ีสอดแทรกอยูเ่สมอยดึให้คนอยูร่วมกนั 
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 Values   เป็น ค่านิยม แต่ละวฒันธรรมมีค่านิยมแตกต่างกนัออกไปเม่ือมีการแลกเปล่ียน 
วฒันธรรมอาจมีการขดัแยง้กนัได ้

 Heroes  แต่ละวฒันธรรมมีวีระบุรุษ วีระสตรี ในแต่ละวฒันธรรมนั้นๆ และอาจมีได้
หลายคนข้ึนอยูก่บัสถานการณ์เป็นของตวัเอง 

 

Kluckhohn & Kelly (1945) (อา้งถึงใน เมตตา วิวฒันานุกุล, 2548, น.32-35) กล่าววา่ 
“วฒันธรรม เป็นแบบแผน ส าหรับด ารงชีวิตไม่วา่จะไดร้ะบุออกมาอยา่งเด่นชดัหรือไม่ก็ตาม ไม่วา่
จะมีเหตุผลไม่ก็ตาม ซ่ึงมีอยูใ่นระยะเวลาใดเวลาหน่ึงในสถานท่ี ท่ีเป็นแนวทางการประพฤติตนของ
มนุษย”์  จากการเปรียบเทียบวฒันธรรมต่างๆ ทัว่โลก สามารถสรุปลกัษณะพื้นฐานท่ีส าคญัของ
วฒันธรรมได ้6 ประการ  

1.  วฒันธรรมเป็นความคิดร่วม 
2.  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์รียนรู้ 
3.  วฒันธรรมมีพื้นฐานมาจากการใชส้ัญลกัษณ์ 
4.  วฒันธรรมองคร์วมของความรู้และภูมิปัญญา 
5.  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีไม่หยดุน่ิง 
6. วฒันธรรม คือ กระบวนการท่ีมนุษย์ก าหนดนิยามความหมายให้กับชีวิตและ 

ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบๆ ตวัเรา (เมตตา ววิฒันานุกุล, 2548, น.32-35) 
Daniel Bates และ Fred Plog (อา้งถึงใน เมตตา วิวฒันานุกุล, 2548, น.34-35) ไดใ้ห ้

ค านิยามของวฒันธรรม ไวว้่า วฒันธรรม คือระบบการแบ่งปันร่วมกนัในการใช้ความเช่ือ ค่านิยม 
ประเพณี พฤติกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสมาชิกในสังคมใชเ้พื่อติดต่อสัมพนัธ์ในโลกของเขาต่อกนั
และกนั และมีการส่งต่อกนัระหวา่งรุ่นสู่รุ่น โดยกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงรูปแบบพฤติกรรมและ
รูปแบบความคิด และความสามรถในการติดต่อทางวฒันธรรมและเทคนิคในการใชส่ิ้งประดิษฐ์ต่างๆ 

การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนและตีความสัญลกัษณ์
และบริบทหน่ึงๆ โดยในกระบวนการส่ือสารนั้นมีความแตกต่างทางวฒันธรรมมากในระดบัท่ีมีการ
ตีความและความคาดหวงัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแตกต่างกนั น าไปสู่ความหมายท่ีไม่เหมือนกนั 
ความความของ “การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม” (Intercultural Communication) มกัเนน้การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีมาจากวฒันธรรมต่างกนัแบบไม่ผา่นส่ือ (Non-mediated) 
เนน้การส่ือสารแบบเห็นหนา้ค่าตากนั (Face-to-Face) และปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั (Interactive) ต่างจาก  
“การส่ือสารขา้มวฒันธรรม” (Cross-cultural Communication) ท่ีเนน้การศึกษาซ่ึงเปรียบเทียบวา่คน
ในแต่ละวฒันธรรมส่ือสารต่างกนัอยา่งไร โดยท่ีคู่ส่ือสารไม่จ  าเป็นตอ้งมาจากต่างวฒันธรรมกนั 
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ประเภทของวฒันธรรม 
ในการแบ่งประเภทของวฒันธรรม นกัสังคมวิทยา นกัมานุษยวิทยาส่วนใหญ่มกัแบ่ง

วฒันธรรมออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ (อา้งถึงใน เมตตา วฒันานุกุล, 2548, น.52-57) 
1.  วฒันธรรมดา้นวตัถุ (Material Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีเนน้ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่

ส่ิงของหรือวตัถุท่ีมนุษยไ์ด้ประดิษฐ์คิดคน้ และสร้างข้ึน เช่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ เคร่ืองบิน 
เคร่ืองยนต ์ส่ิงก่อสร้าง และอาคารบา้นเรือน เป็นตน้ 

2.  วฒันธรรมท่ีไม่ใช่ดา้นวตัถุ (Non-material Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีเนน้ส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม ไดแ้ก่ ภาษา ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีต่างๆ ท่ีมีผลต่อกาด ารงชีพของมนุษย ์

ขณะเดียวกัน นักการสังคมวิทยาบางท่านเห็นว่า น่าจะแบ่งประเภทของวฒันธรรม
ออกเป็น 4 ประเภท ไดด้งัน้ี 

1.  วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวตัถุ 
2.  วฒันธรรมทางสังคม เป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัความประพฤติปฏิบติัตามมารยาทใน

สังคม 
3.  วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย เป็นวฒันธรรมท่ีก่อให้เกิดระเบียบกฎเกณฑ์ใน

สังคม 
4.  วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัจิตใจและศีลธรรม เป็นวฒันธรรมท่ีเป็นแนวทางในการด าเนิน

ชีวตินอกจากน้ีนกัวชิาการทางดา้นสังคมวทิยาและมนุษยว์ิทยายงัมีการแบ่งประเภทวฒันธรรมท่ีไม่
ใชว้ตัถุออกเป็นหมวดหมู่ ดงัน้ี 

1.  ภาษา อาจกล่าวได้ว่า ทุกวฒันธรรมมีภาษาทั้งนั้นมนุษยบ์างวฒันธรรมอาจมีแต่
ภาษาพดูแต่ไม่มีภาษาเขียน 

2.  ศาสนาและอุดมการณ์ เป็นตวัอธิบายความเป็นมาและจุดหมายปลายทางในชีวติ 
3.  ระบบเศรษฐกิจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือในการผลิตการแลกเปล่ียนและ

แจกจ่ายส่ิงท่ีผลิตข้ึนมา 
4.  จริยธรรม หมายถึง ระเบียบกฎเกณฑใ์นสังคมท่ีวางไวเ้พื่อใหส้มาชิกในสังคมปฏิบติั

ในสถานการณ์ต่างๆ 
5.  คุณค่าหรือคุณธรรม ทุกวฒันธรรมจะตอ้งมีการจดัระเบียบการปกครอง มีวิธีมอบ

อ านาจใหบ้างคนเป็นผูใ้ชมี้การจดัการกบัผูท่ี้ไม่เป็นระเบียบในสังคม 
6.  การใชอ้ านาจ ทุกวฒันธรรมจะตอ้งมีการจดัการปกครอง มีวิธีมอบอ านาจให้บางคน

เป็นผูใ้ชมี้การจดัการกบัผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามระเบียบของสังคม 
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7.  การแสดงออกในศิลปะ และสุนทรียศาสตร์ ทุกวฒันธรรมมีการแสดงออกทางศิลปะ 
และสุนทรียศาสตร์ของตนเอง วางมาตรฐานของความงามของส่ิงต่างๆ (เมตตา วฒันานุกุล, 2548, 
น.52-57)  

ส าหรับในแง่ของการส่ือสาร เกรกอร่ี เบทสันและเจอร์เกน้ รูสซ์ (Jurgen Ruesch) ไดใ้ห้
ค  านิยามว่า วฒันธรรมเป็นชุดของกระบวนการส่ือสาร (Set of Communication Process) ซ่ึง
หมายความว่า ค  าว่า “วฒันธรรม” และ “การส่ือสาร” นั้ น มีความเท่าเทียมกัน และถึงแม้ว่า
วฒันธรรมและการส่ือสารจะเป็นคนละอย่างกนั แต่ก็เป็นส่ิงท่ีไม่อาจแยกจากกนัได ้ดงันั้น ในยุค
ปัจจุบนัน้ี  จึงมีผูข้นานนามว่าเป็นยุคแห่ง “อุตสาหกรรมการสร้างวฒันธรรม” (Culture Industry) 
โดยมีส่ือมวลชนสมยัใหม่เป็นตวัจกัรส าคญัในการกลัน่วฒันธรรมให้แก่สังคม (กาญจนา  แกว้เทพ, 
2539, น.10) 

ความแตกต่างทางวฒันธรรม 
การส่ือสารต่างวฒันธรรม เพื่อศึกษาวา่ เราจะส่ือสารกบัคนในสังคมท่ีมีวฒันธรรมแบบใด 

และรู้ว่าวฒันธรรมเหล่านั้นปฏิบติัต่อคนต่างวฒันธรรมอย่างไร ด้วยเหตุน้ีนกัวิชาการจึงพยายาม
วเิคราะห์และแยกแยะองคป์ระกอบ หรือส่วนประกอบของวฒันธรรม ท่ีมีผูศึ้กษามากไดแ้ก่ 

ปรัชญาการมองโลกและแนวโนม้ค่านิยม (Worldview/Value Orientation) 
ในการศึกษาถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม สะทอ้นจากปรัชญาการมองโลก (Worldview) 

และแนวโน้มค่านิยม (Value Orientation) ว่าแต่ละสังคมมีความโน้มเอียงในการรับรู้และให้ความส าคญั 
กบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไปทางใดนั้นแนวคิดส าคญัท่ีมกัถูกยกมาอธิบายพฤติกรรมการส่ือสารของ
มนุษยมี์อยา่งนอ้ย 3 แนวคิด ไดแ้ก่ 

แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบค่านิยมของ (Parson’s Pattern Variables) 
Parson (1951) (อา้งถึงในเมตตา ววิฒันานุกุล, 2548, น.57-59) ไดแ้บ่งประเภทรูปแบบ

ความแตกต่างของค่านิยมหรือวฒันธรรม ตามกระบวนการคิดของแต่ละบุคคล ท่ีมีต่อสถานการณ์หน่ึงๆ 
ท่ีมีผลต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์ การเลือกอาจเกิดไดโ้ดยท่ีไม่รู้ตวัหรือรู้ตวัก็ได ้แต่ส่วนใหญ่ 
โดยทัว่ไปเกิดข้ึนอยา่งไม่ตั้งใจภายใจจิตใตส้ านึกท่ีถูกกระบวนการทางสังคมขดัเกลาตั้งแต่เด็ก 

ทั้งน้ี Parson ไดแ้บ่งค่านิยมท่ีเห็นเด่นชดัในสังคมออกเป็น 6 scale คือ 
1.  Self-Collective Orientation 
 เป็นการเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลเน้นเป้าหมายของบุคคลในขณะท่ี Collective 

Orientation เป้าหมายของกลุ่มจะตอ้งมาก่อนความตอ้งการและเป้าหมายของบุคคล 
2.  Affectivity – Affective Neutrality 
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 เป็นแบบแนวความคิดท่ีแบ่งแยกระหวา่งคนท่ีตอ้งการผลลพัธ์ทนัทีโดยการกระท า
หรือแสดงออกทนัทีท่ีมีโอกาส ในขณะท่ี Affective Neutrality จะไม่แสดงออกถึงความตอ้งการแต่
ค  านึงถึงหลกัการและเหตุผลหรือบรรทดัฐานของสังคมเป็นหลกั Affectivity คือ รูปแบบค่านิยมท่ี
คุณค่ากบัการแสดงออกตามสัญชาติญาณความรู้สึก 

3.  Universalism – Particularism 
     Universalism เป็นการจดัประเภทคนหรือวตัถุในแง่ความความเป็นสากล หรือใน

กรอบอา้งอิงทัว่ไป กล่าวคือ จะส่ือสารวธีิเดียวกนักบัทุกคน ในทุกสถานการณ์ 
 Particularism เป็นการจัดประเภทคนหรือวตัถุต่างๆ ท่ีเฉพาะเจาะจง คือการจัด

ประเภทคนทุกคนไม่เท่ากนั มีการปฏิบติัต่อบุคคลต่างๆ ในสังคมแตกต่างกนั พบมากในวฒันธรรม
พวกพอ้ง และมีรูปแบบการส่ือสารท่ีข้ึนกบัวฒันธรรมในประเทศเขตเอเชีย 

4.  Diffuseness – Specificity 
 เป็นการจดัหมวดหมู่ของคนและส่ิงต่างๆ ต่างกัน แต่รูปแบบน้ีเป็นการท่ีบุคคล

ตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ กนั Diffuseness เป็นการตอบสนองต่อบุคคลหน่ึงหรือส่ิงหน่ึง Specific city 
เป็นการตอบสนองต่อบุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามสถานการณ์ 

5.  Ascription – Achievement 
 เป็นการให้ความส าคญักบัคนคนหน่ึงโดยเกณฑ์ต่างกนั Ascription ให้ความส าคญั

กบัลกัษณะท่ีติดตวับุคคลมาแต่ก าเนิดและภูมิหลงับุคคล เช่น เพศ ฐานะ ทางครอบครัว ชาติ ตระกูล 
รวมถึงชนชั้นและเผา่พนัธ์ุ Achievement เป็นการให้คุณค่าและให้ความส าคญัส่ิงท่ีคนนั้นสร้างหรือ 
ท าเอง หรือจากประสบความส าเร็จดว้ยตวัเอง เช่น ความสามารถ ความกา้วหนา้ทางอาชีพ ท่ีเนน้ผล 
หรือการกระท า 

6.  Instrumental – Expressive 
เป็นการเน้นวิธีการในการส่ือสาร ด้วยการส่ือสารแบบบอกกล่าวหรือท าให้เห็น

แสดงออกใหผู้อ่ื้นรู้ ตวัการส่ือสารคือ “การสร้างความสัมพนัธ์” การปฏิสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมเป็น
ส่ิงท่ีมีคุณค่าในตวัมนัเอง  

7.  Instrumental Orientation  
 ใหค้วามส าคญักบัเป้าหมายหรือผลของการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น พฤติกรรมหรือการ

ส่ือสารจึงเป็นเคร่ืองมือหรือส่ิงท่ีน าไปสู่จุดมุ่งหมาย เราสามารถน าแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมมา
เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดวฒันธรรมให้หย ัง่ถึงรากเหง้าของมนุษย์ เพราะทุกวนัน้ีมีการ
เปล่ียนและพฒันารอบดา้น อาจท าใหว้ฒันธรรมหายไป ซ่ึงวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามาเน่ินนาน 
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2.4 แนวคิดเกีย่วกบัเพลงในแบบจ ำลองกระบวนกำรส่ือสำร 
แนวคิดน้ีเป็นการอธิบายคุณลกัษณะต่างๆ ของเพลง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการะบวนการ

ส่ือสาร โดยน าแบบจ าลองการส่ือสารมาเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การวิเคราะห์ เพลงไทยลูกทุ่งดว้ย
ทฤษฎีอ่ืนๆ ทางดา้นการส่ือสาร โดยมีประเด็นยอ่ยไดแ้ก่ 

       2.4.1  แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารกบัองคป์ระกอบของเพลง 
กระบวนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในสังคม มีการส่งข่าวสารไดห้ลากหลายรูปแบบบทเพลง

ก็เป็นผลงานศิลปะอีกรูปแบบหน่ึงของข่าวสารท่ีมีองคป์ระกอบทางดนตรี และสัญลกัษณ์ทางภาษา
ประเภทวรรณกรรม อันเป็นคุณสมบัติท่ีท าให้สามารถน าเสนอเน้ือหาเร่ืองราวต่างๆ ของมนุษย ์
ทั้งประสบการณ์ระดบัปัจเจก เช่น อารมณ์ ความรัก ความเศร้า รวมทั้งประสบการณ์ร่วมในระดบัสังคม 
เช่น เหตุการณ์บา้นเมือง การปลูกฝังส่งเสริม หรือต่อตา้นค่านิยมของสังคม 

 เพลงไทยร่วมสมัยแต่ละประเภทนั้น จะเลือกประเภทของข่าวสาร และวิธีเสนอ
ข่าวสาร หรือเล่าเร่ืองด้วยท่าทีลีลาท่ีแตกต่างกนั อนัเป็นผลมาจากพื้นเพท่ีมาและโลกทศัน์ ของ
ศิลปินผูป้ระพนัธ์เพลงซ่ึงอยู่ในฐานะผูส่้งสาร (Sender) ตวัอย่างเช่น เพลงลูกทุ่ง กบัเพลงเพื่อชีวิต 
แมจ้ะเสนอข่าวสารทางดา้นการเมืองในเร่ืองเดียวกนั แต่แนวคิดและวิธีการเล่าเร่ืองก็ไม่เหมือนกนั 
เพราะประพนัธ์ข้ึนมาจากมุมมอง ประสบการณ์ และการตีความท่ีแตกต่างกนั โดยเพลงเพื่อชีวิตท่ีมี
ก าเนิดมาจากกลุ่มปัญญาชนจะพูดถึงการเมืองจากแง่มุมของผูน้ าทางความคิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการ
ช้ีน าสังคม ในขณะท่ีเพลงลูกทุ่งจะพูดเร่ืองการเมืองจากสายตาของนักประพนัธ์ท่ีเป็นราษฎร 
ชาวบา้น ชาวไร่ ตวัอย่างเช่น บทเพลงท่ีเสนอเร่ืองราวท่ีสืบเน่ืองจากเหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม 
2519 เน้ือหาของเพลงเพื่อชีวิตมกัจะปลุกเร้าให้นกัศึกษาให้ลุกข้ึนมาปฏิวติัเปล่ียนแปลงสังคมโดย
การต่อสู้กบัรัฐดว้ยก าลงัอาวธุ 

เพลงอ้อมอกภูพาน 
ค ำร้อง ท ำนอง วัฒน์  วรรลยำงกูร (2519) 

 มนัตำจับตำมล่ำฆ่ำถึงบ้ำน  อ้ำงหลักฐำนจับเข้ำคุกทุกแห่งหน 
เรำอดทนถึงท่ีสุดกสุ็ดทน   จึงเปล่ียนหนทำงสู้ขึน้ภูพำน 
อ้อมอกภูพำนคือชีวิตใหม่   คือมหำวิทยำลัยคนกล้ำหำญ 
จะโค่นล้มไล่เฉดเผดจ็กำร   อันธพำลอเมริกำรอย่ำงหวงัครอง 
สู้กับปืนต้องมีปืนยืนกระหน ำ่   พรรคชี้น ำตะวนัแดงสำดแสงส่อง 
จรยทุธ์น ำประชำสู่ฟ้ำทอง   กรรมำชีพลั่นกลองอย่ำงเกรียงไกร 
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ในขณะท่ีเพลงลูกทุ่งท่ีมีมุมมองจากชาวบา้นธรรมดา อาจมองแตกต่างไปซ่ึงมกัจะ
แสดงความเห็นว่า การยอมรับสภาพสังคมไทยท่ีเป็นอยู่นั้น ดีกว่าการท่ีคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นกัศึกษาปัญญาชนจะจบัปืนเข่นฆ่าคนไทยดว้ยกนัเอง 

เพลงข้าคือไทย 
ขบัร้อง ก้องเพชร แก่นนคร 

ค ำรอง ท ำนอง วิเชียร ค ำเจริญ 
 หมัน่เรียนเถอะเพ่ือน    เรียนให้รู้เป็นครูคน 
เรียนให้เด่นเช่นปัญญำชน   อย่ำให้คนว่ำเป็นปัญญำควำย 
คนจนอย่ำงข้ำ    ขออยู่ท ำนำเลีย้งกำย 
เอง็เรียนจบหลักสูตรจุดหมำย   กลับมำเป็นนำยข้ำกย็อม  
เม่ือเป็นบัณฑิต    มีหัวคิดเหนือชนใด 
เพ่ือนอย่ำงโง่ให้ใครจูงใช้   มำเชือดเลือดไทยกันเองจนงอม 
ไทยเป็นนำยไทย    ข้ำจะเตม็ใจสมยอม 
ถ้ำให้ข้ำเป็นทำสให้คอมฯ   จะให้ข้ำยอม ข้ำยอมไม่ได้ 
ข้ำมีก ำเนิด     ถ่ินเกิดข้ำคือสยำม 
ถึงจนคนว่ำต ำ่ทรำม     ข้ำโตมำได้ในแผ่นดินนี ้
เอียงซ้ำยเอียงขวำ    ข้ำโตมำได้ในแผ่นดินนี ้
ข้ำรู้ว่ำข้ำคือไทย    ข้ำโตมำได้ในแผ่นดินนี ้
มีองค์กษัตริย์     เป็นฉัตรอยู่เหนือกรุงไทย 
ชำติไทยอยู่ศัตรูเกรงใจ   ด้วยพระจอมไทยเปล่งบำรมี 
พระคุณล้นเกล้ำ    ท่ัวถ่ินไทยเรำรู้ดี 
ถ้ำใครกล้ำหม่ินบำรมี    เป็นเลือดกำลี ไม่มีรู้คุณ 

เม่ือผูป้ระพนัธ์มีดนตรีเรียบเรียงไวใ้นกระดาษโน้ตเพลง มีเน้ือเพลงท่ีเกิดข้ึนจากการ
น าเอาถอ้ยค ามาเรียงร้อยถ่ายทอดข่าวสารบรรจุลงในท านองเพลง ก็จะไดส่ิ้งท่ีเรียกว่า “สาร” (Message)  
ท่ีเขา้รหัสไวใ้นรูปของโน้ตเพลงและค าร้อง แต่ก็จ  าเป็นจะตอ้งผ่าน “ช่องทาง” (Channel) ท่ีเป็น
บุคคลหรือเคร่ืองมือใดๆ ในการส่งต่อข่าวสารของเพลง ท่ีมีทั้งเร่ืองราวและอารมณ์ไปสู่ผูฟั้งในรูป
ของเสียงเพลงเป็นเบ้ืองตน้ เม่ือน าแนวคิดองคป์ระกอบของดนตรีมาเปรียบเทียบกบัแบบจ าลองการ
ส่ือสารก็จะพบวา่มีองคป์ระกอบท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2535) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประกอบท่ีท าให้เกิดเป็นดนตรี
ข้ึนมา โดยแบ่งไดเ้ป็นสองส่วนใหญ่  คือ  
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1.  ส่วนท่ีเก่ียวกบัมนุษย ์ไดแ้ก่ ผูป้ระพนัธ์เพลง ผูแ้สดงและผูฟั้ง 
2. ส่วนท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ เคร่ืองดนตรี (รวมทั้งเสียงมนุษย)์ การพิมพส่ื์อการ

เสนอดนตรี 
ส่ิงท่ีเรียกวา่ดนตรีเกิดข้ึนไดเ้ม่ือองคป์ระกอบเหล่าน้ีครบถว้น ถา้ขาดอยา่งหน่ึงอยา่งใดไป  

ดนตรีจะไม่เป็นดนตรีโดยสมบูรณ์ เช่น บทเพลงท่ีประพนัธ์ไวเ้รียบร้อย แต่ไม่มีผูแ้สดงน าไปเล่น 
ดนตรียอ่มไม่เกิดข้ึน เป็นตน้ 

พนูพิศ  อมาตยกุล (2529) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของเพลงโดยทัว่ไปไวว้า่ 
1. ผูป้ระพนัธ์เพลงหรือคีตกวี (Composer) เป็นผูท่ี้จะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ 

และจินตนาการต่างๆ ออกมาเป็นเน้ือร้องและท านองเพลง ซ่ึงผูป้ระพนัธ์เพลงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง
ในการถ่ายทอดรสนิยมใหแ้ก่ผูฟั้ง 

2. ผูเ้ผยแพร่ (Publisher) เป็นผูท่ี้เผยแพร่บทเพลงใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 
3. นกัร้อง นกัดนตรี (Performer) 
4. ส่ือ (Medium) ไดแ้ก่ ส่ือกลางระหวา่งนกัร้อง นกัดนตรี และผูฟั้งส่ืออาจไดแ้ก่ เสียง

ร้อง หรือเสียงดนตรี รวมไปถึงส่ือสารมวลชนประเภทต่างๆ อาทิ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
แผน่เสียง เคร่ืองบนัทึกเสียง เทปคาสเซ็ท ฯลฯ ซ่ึงจะช่วยถ่ายทอดบทเพลงไปสู่ผูฟั้ง 

5. ผูฟั้ง (Listener)  เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึง เน่ืองจากถา้ไม่มีผูฟั้งก็จะไม่
มีรู้รับถ่ายทอดผลงานเพลงจากศิลปิน 

พนูพิศ อมาตยกุล ยงัช้ีใหเ้ห็นถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการฟังเพลงของผูฟั้ง ซ่ึงเทียบไดก้บัผล
ท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสาร (Effect) วา่เพลงนั้นจะตอ้งให้อารมณ์รับใชส้ังคมหรือบุคคลได ้เช่น เพลง
ปลุกใจ มีพลงัท าใหค้นฟังรู้สึกคึกคกั ใหรู้้สึกรักชาติบา้นเมือง หรือเพลงรักเพลงนั้นๆ ให้อารมณ์รัก
ท่ีละเมียดละไม ฟังแลว้เกิดอารมณ์คลอ้ยตามได ้

สุกรี เจริญสุข (2538) ไดเ้สนอแบบจ าลองของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและองคป์ระกอบของ
เพลงดงัน้ี 
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ภำพที ่2.1  แบบจ าลองของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและองคป์ระกอบของเพลง 
 
1. จงัหวะ (Rhythm) จงัหวะเป็นเร่ืองของความช้า-เร็ว ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตอบสนอง

ทางร่างกายจงัหวะมกัจะเร่งเร้าให้ร่างการอยากแสดงออกอย่างใดอย่างหน่ึงต่อจงัหวะท่ีได้ยิน  
มีความต่ืนเตน้เร้าใจ ฟังแลว้เน้ือเตน้ฟังไปเตน้ไป ฟังดว้ยการชูมือชูหมดั หมายความวา่จงัหวะท่ีเร้าใจ
ท าใหผู้ฟั้งอยากเตน้ร า เคาะตามจงัหวะโยกตวัโยกแขนชูก าป้ัน กระดิกเทา้ พยกัหนา้ เป็นตน้ การเร่งเร้า
ด้วยจงัหวะแต่พอดีย่อมท าให้งานดนตรีมีคุณค่าหากมีการเร่งเร้ามากเกินไปก็อาจท าให้ผูฟั้งไม่
สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้กิดความมนัอย่างฮึกเหิม เกิดความมนัอย่างกา้วร้าว อาจถึงกบัความมนั
อยากชกต่อยข้ึนมา 

2. ท านอง (Melody) ท านองเป็นเร่ืองราวของความสูงต ่า ความสั้นยาว ความดงัเบา เป็น
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก ท านองท่ีไพเราะควรมีความรู้สึกต่อเน่ือง และจบลงด้วย
ความรู้สึกอ่ิม รู้สึกอบอุ่นสบาย มีความสุขอารมณ์ไม่คา้ง 

3. เน้ือร้อง (Text) เน้ือร้องเป็นเร่ืองราวของการส่ือความหมายอาจจะ หมายถึง การเล่าเร่ือง
นิทานข่าวสาร การบอกกล่าวความในใจการตีความหมาย เน้ือร้องท่ีดีจึงควรมีเน้ือหา หรือเน้ือเร่ือง
หรือความหมายท่ีดีก่อใหเ้กิดความรักความเขา้ใจ สร้างสรรคค์วามดีงาม มองโลกดว้ยความสวยงาม
ภาษาของเน้ือร้องควรเป็นภาษาท่ีสุภาพ ไม่หยาบคาย ไม่ส่อเสียด ไม่หยาบโลน 

ผูฟั้ง (Listener) 
 

ผูว้จิารณ์ 

ความเป็นเอกภาพของเพลง
ผลกระทบต่อผูฟั้งและสงัคม 

 

 

เพลง / ดนตรี 

จงัหวะ (Rhythm) 
เน้ือร้อง (Text) 
เสียงประสาน (Harmony) 
รูปแบบ (Form) 
 

ผูถ่้ายทอด (Interpreter) 
 
สีสนั (Tone Color) 
 

ผูป้ระพนัธ์ (Composer) 
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4. เสียงประสาน (Harmony) เสียงประสานเป็นเสียงท่ีไดรั้บการจดัระบบแลว้โดยการน าเสียง
ซอ้นกนัประสานกนัตามกฎเกณฑ ์เสียงประสานท่ีดีจะช่วยอุม้เสียงดนตรีให้มีพลงัทางอารมณ์ ช่วย
เก้ือหนุนความงามของบทเพลงเป็นจดัเสียงท่ีคลอ้งจองและขดัแยง้ท่ีลงตวั 

5. สีสันของเสียง (Tone Color) สีสันของดนตรีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคุณภาพของเสียง 
ท่ีเกิดจากนกัร้องหรือเคร่ืองดนตรี คุณภาพของสีสันแห่งเสียงดนตรี เกิดข้ึนจากเหตุผล 2 ประการ 
ดว้ยกนัคือ ศกัยภาพ และความสามารถของศิลปิน ศกัยภาพหมายถึงความสมบูรณ์ของเคร่ืองดนตรี 
เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีคุณภาพมีเสียงชดัเจน ในกรณีท่ีเป็นนกัร้องก็หมายถึงนกัร้องท่ีมีคุณภาพเสียงดีมี
ลมพอเพียงในการเปล่งเสียง มีค าท่ีกล่าวถึงคุณภาพเสียงท่ีดี เช่น เสียงใสเหมือนแก้ว เสียงนุ่ม
เหมือนปุยฝ้าย เสียงเหมือนน ้าคา้ง เสียงขยี้ฟองเบียร์ เป็นตน้ 

6. รูปแบบ (Form) เป็นรูปแบบของเพลงวา่มีรูปแบบอยา่งไร เช่นเป็นเพลงท่อนเดียว 2 
ท่อน 3 ท่อน โดยทัว่ไปแล้วเพลงสมยันิยม ไม่ได้มีโครงสร้างหรือรูปแบบท่ีซับซ้อนแต่อย่างใด 
ศิลปินส่วนใหญ่สืบทอดรูปแบบเพลงกนัเหมือนๆกนั ทั้งน้ีก็เพราะวา่เพลงสมยันิยมมีขีดจ ากดัของ
เวลาและผูฟั้งมีขีดจ ากดัของความสนใจ ท าอยา่งไรถึงจะฟังง่าย ตน้ทุนการผลิตท่ีสมดุลและขายได้
จ  านวนมาก ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบับทเพลง 

7. ความเป็นเอกภาพของงาน (Unity) ผลงานท่ีปรากฏต่อสาธารณะ ทั้งในรูปแบบของการ
แสดงหรือแผ่นเสียง เทป หรือ ซีดี (Compact Disc) จะตอ้งมีความเป็นเอกภาพในตวัเอง นั่นคือ
ผลรวมของงานตั้งแต่ขอ้ 1-6 ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

8. ผลกระทบต่อผูฟั้งและสังคมโดยรวม (Impact on Listener and Social Responsibility) 
ผลงานเพลงหลายชุดท่ีไดเ้บ่ียงเบนคุณค่าทางศิลปะรวมทั้งการสร้างค่านิยมท่ีผิดให้เกิดข้ึนกบัผูฟั้ง
โดยเฉพาะกลุ่มผูฟั้งท่ีเป็นเด็ก ทั้งเด็กเล็กและเด็กวยัรุ่นท่ีขาดผูแ้นะน าท่ีดี 

เม่ือพิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของเพลงในแง่ท่ีเป็นกระบวนการส่ือสารแลว้ 
สามารถน าแบบจ าลองการส่ือสารของเบอร์โล (David K. Berlo) มาเป็นกรอบในการอธิบายซ่ึง
เบอร์โลไดอ้ธิบายกระบวนการส่ือสารของมนุษยไ์วว้า่เป็นกระบวนการ 2 ทาง (Two-Way Process) 
ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ อยา่งนอ้ย 6 ประการ คือ 

1. ผูส่้งสารหรือผูเ้ขา้รหสั (sender) 
2. ผูรั้บสารหรือผูถ้อดรหสั (Receiver) 
3. สาร / ข่าวสาร (Message) 
4. ส่ือ / ช่องทางการส่ือสาร (Channel) 
5. บริบท / สภาพแวดลอ้มของการส่ือสาร (Context / Environment) 
6. ผลกระทบของการส่ือสาร (Effect) 
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 องค์ประกอบการส่ือสารของเบอร์โล สามารถน ามาอธิบายร่วมกบัองค์ประกอบของ
เพลงและ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการสร้างงานเพลงตามแนวคิดของสุกรี เจริญสุข ไดด้งัน้ี 

1. ผูส่้งสาร (Sender) ในท่ีน้ีหมายถึง นักประพนัธ์เพลง ซ่ึงเป็นผูถ่้ายทอดความคิด
เร่ืองราวต่างๆ ออกมารูปของบทเพลงท่ีประกอบดว้ยค าร้อง ท านอง ผูป้ระพนัธ์อาจแต่งทั้งค  าร้อง
และท านอง หรือแยกเป็นผูป้ระพนัธ์ค าร้องกบัผูป้ระพนัธ์ท านองก็ได ้ในกระบวนการท่ีจะถ่ายทอด
บทเพลงไปสู่ผูฟั้งได้นั้น บางคร้ังผูป้ระพนัธ์ยงัตอ้งส่ือสารโดยตรงกบันกัร้อง นกัเรียบเรียงเสียง
ประสาน เพื่อให้คนเหล่าน้ีเขา้ใจแนวความคิดของผูป้ระพนัธ์จนสามารถถ่ายทอดบทเพลงไดต้รง
ตามความตอ้งการของผูป้ระพนัธ์เพลง 

2. สาร (Message) ในท่ีน้ีหมายถึง บทเพลง (Song) ของนกัประพนัธ์เพลง โดยท่ีเพลงท่ี
ประพนัธ์ข้ึนมาในชั้นแรก จะมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ จังหวะ (Rhythm) ท านอง (Melody) 
รูปแบบ (Form) และค าร้อง (Lyric) บทเพลงจึงมีลกัษณะเป็น “สารผสม” (Composite Message)  
ของสารท่ีเป็นดนตรี และขอ้ความ 

3. ส่ือ (Channel) หมายถึงผูท่ี้น าเสนอบทเพลงจากผูป้ระพนัธ์ไปสู่ผูฟั้ง ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น  
2 ประเภท 

a. ผู ้ถ่ายทอด (Interpreter) เป็นผู ้ท่ีน าบทเพลงจากผู ้ประพันธ์มาตีความ  และ
ถ่ายทอดไป ยงัผูฟั้งโดยตรงดว้ยเสียงร้อง เสียงดนตรี ผา่นการแสดงสดกบักลุ่มผูช้ม ในลกัษณะท่ี
เป็นส่ือบุคคล ไดแ้ก่ นกัร้อง (Singer) นกัเรียบเรียงเสียงประสาน (Arranger) นกัดนตรี (Musician) 
บุคคลเหล่าน้ียงัมีส่วนในการสร้างองค์ประกอบของเพลงให้สมบูรณ์ข้ึน โดยนักเรียบเรียงเสียง
ประสานเป็นผูส้ร้าง “เสียงประสาน” (Harmony) ส่วนนกัร้องและนักดนตรีจะเป็นผูส้ร้าง “สีสัน
ของเสียง” (Tone Color) 

b. ผูเ้ผยแพร่ (Publisher) เป็นผูท่ี้ท  าให้เพลงแพร่กระจายไปสู่ผูฟั้งอย่างกวา้งขวาง 
ได้แก่ผู ้ผลิตและจ าหน่ายแผ่นเสียงและเทป ซ่ึงเป็นส่ือบันทึกเสียง และส่ือมวลชนอย่าง
วทิยกุระจายเสียง โทรทศัน์ ภาพยนตร์ 

4. ผูรั้บสาร (Receiver) หมายถึงผูท้  าให้เพลง (Listener) ผูฟั้งเป็นผูท่ี้ท  าให้กระบวนการ
ส่ือสารเกิดข้ึนโดยสมบูรณ์มากนอ้ยเพียงใด โดยเป็นผูตี้ความและรับรู้ความหมายของเพลง (สาร) 
ผูฟั้งจึงเป็นผูท่ี้ตดัสินความส าเร็จของผลงานเพลงท่ีเผยแพร่ออกมา 

5.  บ ริบท /  สภาพแวดล้อมของการส่ือสาร (Context / Environment) หมายถึง 
ส่ิงแวดลอ้มทั้งหลายของกระบวนการสร้าง การถ่ายทอด และการฟังเพลง ไดแ้ก่ บริบททางสังคม
และวฒันธรรมในส่วนของระบบสัญลักษณ์ท่ีมีผลต่อกระบวนการสร้างความหมายระหว่าง
ผูป้ระพนัธ์กบัผูฟั้ง (การใส่รหสั-ถอดรหสั) เช่น คนชนบทอาจเขา้ใจความหมายและซาบซ้ึงกบัเพลง
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ลูกทุ่งมากกว่าคนเมือง ในส่วนของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพลงก็ยงัมี
ปัจจยัทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีเป็นตวัก าหนด เช่น เทคโนโลยีเทปคาสเซ็ท 
ท าให้ศิลปินสามารถเผยแพร่เพลงเสียดสีการเมืองไดถึ้งแมว้า่บรรยากาศทางการเมืองจะไม่เอ้ือต่อ
การเผยแพร่เพลงเหล่าน้ีทางส่ือมวลชน ในส่วนของสภาพแวดลอ้มในการฟังเพลง เช่นการฟังเพลง
เดียวกนัจากวทิยอุยูท่ี่บา้นกบัการชมคอนเสิร์ตของศิลปิน ก็ยอ่มมีผลต่อผูฟั้งท่ีแตกต่างกนั 

6. ผลกระทบของการส่ือสาร (Effect)  คือส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูท่ี้ไดรั้บฟังผลงานเพลง
ตั้งแต่ผลระดบัผิวเผินไปจนผลกระทบท่ีลึกซ้ึง ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการฟังและความแตกต่างของผูฟั้ง
แต่ละคน ผลกระทบน้ีอาจมีผลตั้งแต่ระดับปัจเจกหรือกวา้งออกไปในระดบัสังคมซ่ึงข้ึนอยู่กับ
ข่าวสารท่ีใส่ลงไปในเพลง ว่ามีความเก่ียวพนักบัผูค้นมากน้อยเพียงใด และเพลงนั้นได้เผยแพร่
ออกไปในปริมณฑลกวา้งขวางเพียงใด และผลกระทบน้ีสามารถยอ้นกลบั (Feedback) กบัไปหาผู ้
ส่งสารในแต่ละขั้นได ้เช่น เม่ือเพลงเป็นท่ีนิยมของประชาชน นกัร้อง นกัประพนัธ์ก็จะกลายเป็นผูมี้
ช่ือเสียง การแต่งเพลงท่ีมีเน้ือหาส่งเสริมความรักชาติ หรือเทิดทูนสถาบนัอาจท าให้ศิลปินไดรั้บ
รางวลัยกยอ่งจากหน่วยงานรัฐ แต่ถา้แต่เพลงท่ีมีเน้ือหาล่อแหลมหรือไปเสียดสีผูมี้อ  านาจเขา้ก็อาจ
ท าใหท้ั้งเพลงอาจถูกสั่งหา้มออกอากาศ ซ่ึงก็มีตวัอยา่งใหเ้ห็นมาแลว้ในอดีต 

จากแนวคิดแบบจ าลองการส่ือสารองค์ประกอบของเพลงและบุคคลฝ่ายต่างๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างสรรคแ์ละเผยแพร่ผลงานเพลงสามารถสรุปเป็นแบบจ าลองดงัน้ี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่2.2 แบบจ าลองการส่ือสารองคป์ระกอบของเพลง 



39 
 

2.4.2 เพลงกบัการส่ือสารมวลชน 
  ดนตรีและเพลงเป็นการส่ือถ่ายทอดข่าวสารท่ีมีบทบาทส าคัญมาตั้ งแต่โบราณ  
ท่ีมนุษยส่ื์อสารกนัดว้ยส่ือบุคคล ต่อมาเพลงก็ยิง่มีความส าคญัมากข้ึนในยคุของส่ือมวลชนสมยัใหม่ 
ท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เทคโนโลยีการส่ือสารน้ีไดก้ลายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เพลงมีบทบาทใน
การถ่ายทอดข่าวสารสู่สังคมไดก้วา้งขวางและก่อใหเ้กิดผลกระทบไดม้าข้ึน 

การเปล่ียนแปลงของการสร้างสรรค์ผลงานเพลง ผูแ้ต่งเพลงก็จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยส่ืีอทั้งโดยตรง เช่น การเปล่ียนจาการร้อง และการบรรเลงเพลงโดยไม่มีการ
ก าหนดความยาวของเพลงในยุคของเพลงพื้นบา้น เพลงไทยเดิม มาเป็นการก าหนดความยาวของ
เพลงให้เหมาะสมกบัการเผยแพร่ทางส่ือวิทยุ โทรทศัน์ท่ีมีเวลาค่อนขา้งจ ากดัหรือการมีส่ือท่ีท าให้
เห็นภาพนกัร้องอยา่งมิวสิควีดีโอ ก็ท  าให้ผูแ้ต่งเพลงตอ้งปรับเน้ือหาเพลงให้เหมาะสมกบัการเสนอ
ภาพของนกัร้องทางโทรทศัน์  

กาญจนา  แก้วเทพ (2534)  ไดช้ี้ให้เห็นการเปล่ียนแปลงของเพลงทั้งด้านเทคโนโลยี
และรูปแบบการใชโ้ดยแบ่งเป็นยคุสมยั ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
                ยคุ                                                              
ยคุ 1                                            ยคุ 2                                                  ยคุ 3 
 
ก่อนหน้าท่ีจะมีการบนัทึกเพลงนั้นจะมีลกัษณะ “สร้างเสียงเพลงดว้ยตวัเอง” (Private 

Music-Making) เช่นในตะวนัตกจะมีเคร่ืองเล่นดนตรี เช่น เปียโนส าหรับผูห้ญิง ไวโอลินส าหรับ
ผูช้าย ในประเทศไทยก็มี ซอ ซึง พิณพาทย ์ฯลฯ ส าหรับเอาไวเ้ล่นดนตรีฟังกนัเองในครอบครัวใน
ชั้นต่อมาไดมี้การประดิษฐ์หีบเสียงท่ีอาจจะเอาไม่ไผ่มาเจาะรูบนัทึกเสียงแลว้เล่นดว้ยเคร่ืองหมุน 
ท่ีใช้มือ ประดิษฐ์กรรมใหม่เช่นน้ีไดถู้กน ามาแทนท่ีการสร้างเสียงเพลงดว้ยตนเอง และมีผลท าให้
เพลงหลายๆ ประเภทสามารถเขา้ถึงคนจ านวนมากท่ีอยู่ต่างสถานท่ีกนัไดอ้ยู่ตลอดเวลา ในล าดบั
ต่อมาไดเ้ร่ิมมีการบนัทึกเสียงเพลงลงวสัดุแบบใหม่ๆ เช่นแผน่เสียงท่ียงัคงถูกน าไปใชใ้นการฟังใน
บรรยากาศแบบเดิม เช่น ตามงานเล้ียงเตน้ร า การจดังานสังสรรคต์ามบา้น งานสวนสนุกตามงานวดั ฯลฯ 
การใช้แผ่นเสียงเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้เม่ือเกิดวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงมีผลท าให้

การฟังเพลงแบบเป็น
ส่วนตวัมีวทิยุ

ทรานซิสเตอร์ Compact 
Disc Music Video 

 
 

การฟังเพลงแบบเป็น
ส่วนรวมมีกลุ่มผูฟั้งมาก 

เช่น วงดนตรี 

 
 

การฟังเพลงเป็น
ครอบครัวมีเคร่ืองเล่น

แผน่เสียง 
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ขอบเขตของการกระจายเสียงนั้นกวา้งขวางออกไปมากยิ่งกวา่ยุคสมยัของหีบเสียง จากยุคแรกท่ีคน
เล่นและคนฟังจะอยูใ่กลชิ้ดกนั เร่ิมแปรเปล่ียนมาเป็นการฟังเพลงโดยผา่นตวัส่ือกลางคือแผน่เสียง
ในยุคท่ี 2 และจบท้ายด้วยการฟังเพลงเป็นส่วนตัว ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือการปฏิว ัติเคร่ืองรับวิทยุ
ทรานซิสเตอร์ท่ีมีราคาถูก มีขนาดเล็กพกพาสะดวก และเป็นส่วนตวัมากยิ่งข้ึนเม่ือกลายเป็น 
(Walkman) 

ในยุคสุดทา้ยน้ี นอกจากจะมีการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะของผูรั้บสารและผูผ้ลิตอีกดว้ย 
กลุ่มผูฟั้งเพลงกลุ่มใหญ่ในยคุปัจจุบนัคือ กลุ่มคนหนุ่มสาวและวยัรุ่น ในขณะท่ีคนรุ่นอ่ืนๆ  เร่ิมถอย
ห่างออกไป ในดา้นผูผ้ลิตไดแ้ปรเปล่ียนจากการผลิตของตวัศิลปินผูส้ร้างเสียงเพลงมาเป็นรูปแบบ
การผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีศิลปินเป็นหน่วยเล็กๆ หน่วยหน่ึงเท่านั้น การผลิตแบบ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเพลงสมยันิยมก็เป็นอีกปรากฏการณ์หน่ึงของกระแสการเปล่ียนแปลง
ทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึน เม่ือเทคโนโลยส่ืีอและระบบทุนนิยมท าให้เพลงเปล่ียนฐานะการเป็นศิลปะ
กลายมาเป็นสินคา้อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมดงัท่ีไซม่อน ฟริธ (Simon Frith) ไดใ้ห้ความหมายของ 
“การเปล่ียนแปลงเป็นอุตสาหกรรมของเพลง (Industrialization of Music)” ไวว้า่ การเปล่ียนแปลง
เป็นอุตสาหกรรมของเพลง คือ การเปล่ียนแปลงการสร้างสรรคผ์ลงานเพลงอยา่งมีชีวิตชีวา (Active) 
ไปสู่มวลชนผูบ้ริโภคท่ีเฉ่ือยชา (Passive) การตกต ่าของประเพณีของพื้นบา้นหรือชุมชน หรือของ
กลุ่มวฒันธรรมยอ่ย และการลดทกัษะทัว่ไปทางดนตรี โดยเคร่ืองมือท่ีประชาชนทัว่ไปจะสามารถ
เล่นไดใ้นทุกวนัน้ีก็คือ เคร่ืองเล่นแผน่เสียงหรือเคร่ืองเล่นเทปของเขา  

การศึกษาเก่ียวกบัพฒันาการของเพลงลูกทุ่งในสังคมไทยนั้น จ าเป็นจะตอ้งค านึงถึง
บริบทในเร่ืองการเปล่ียนแปลงของส่ือมวลชนไทย  เน่ืองจากเพลงลูกทุ่งนั้นไดถื้อก าเนิดมาควบคู่
กบัพฒันาการของส่ือมวลชนไทยหลายแขนง  ไม่ว่าจะเป็นส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือโทรทศัน์ ส่ือ
ภาพยนตร์ตลอดจนส่ือบนัทึกเสียง แผน่เสียง เทปคาสเซ็ท ท าให้เพลงลูกทุ่งซ่ึงมีผลงานสร้างสรรค์
ท่ีสืบทอดวฒันธรรมพื้นบา้นของทอ้งถ่ินต่างๆ กลายเป็นอุตสาหกรรมทางวฒันธรรมท่ีมุ่งสู่ตลาด
ผูฟั้งมวลชน 

กาญจนา  แก้วเทพ (2543) ไดแ้บ่งประเภทของส่ือออกเป็น 6 ประเภท ซ่ึงแต่ละส่ือมี
คุณลกัษณะต่างๆ พอสรุปไดด้งัน้ี 
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ตำรำงที ่2.1 ประเภทของส่ือและคุณลกัษณะ 

 
ประเภทของส่ือ คุณลกัษณะของส่ือ 

1.ส่ือหนงัสือ  (Book Medium) เทคโนโลยกีารพิมพย์คุใหม่ ท่ีรวดเร็วในปริมาณท่ีมาก 
รูปแบบเป็นสินคา้ เน้ือหาท่ีหลายหลาย (และเป็นเร่ืองทางโลก) 
ลกัษณะการใชแ้บบเป็นปัจเจก เสรีภาพในการตีพิมพ ์

2.ส่ือหนงัสือพิมพ ์ 
   (Newspaper Medium) 

พิมพโ์ดยมีความถ่ีสม ่าเสมอ รูปแบบเป็นสินคา้ เน้ือหาเป็น
ข่าวสาร หน้าท่ีส าหรับปริมณฑลสาธารณะ อ่านเป็นคนเมืองท่ี
สนใจเร่ืองทางโลก เสรีภาพในระดบัหน่ึง 

3.ส่ือภาพยนตร์ (Film Medium) เป็นเทคโนโลยดีา้นภาพและเสียง กระบวนการผลิตและการ
รับชมเป็นแบบสาธารณะ สามารถเรียกร้องความสนใจจากคนทุก
กลุ่ม ใชว้ธีิการเล่าเร่ืองเป็นหลกั ลกัษณะค่อนขา้งเป็นสากล (ดูกนั
ไดท้ัว่โลก) การควบคุมดูแลจากสาธารณะ (กฎหมายเซ็นเซอร์) 
ค่านิยม อุดมการณ์แฝงอยูใ่นเน้ือหา 

4.ส่ือกระจายเสียงและภาพ 
(Broadcasting) 

การจดัองคก์รและเทคโนโลยท่ีีซบัซอ้น เน้ือหาท่ีเป็นทั้งภาพ
และเสียง รูปแบบเน้ือหาหลากหลายมาก ปริมณฑลการเขา้ถึง
อยา่งกวา้งขวาง ขอบเขตระดบัชาติและนานาชาติ มี ลกัษณะเป็น
สาธารณะและมีการควบคุมอยา่งเขม้งวด 

5.ส่ือเพลงท่ีไดรั้บการบนัทึก 
(Recorded Music Media) 

เทคโนโลยผีสมเพื่อการบนัทึกและเผยแพร่ บรรยากาศในการ
รับฟังมีความหลากหลาย ศกัยภาพในการท าลายลา้งต่อตา้นระบบ 
กลุ่มผูฟั้งปัจจุบนัเป็นคนหนุ่มสาว ความเป็นสากลค่อนขา้งมาก 
ไม่ค่อยมีการควบคุมจากผูมี้อ  านาจ 

6.ส่ืออิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ 
(New Electronic Media) 

ใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เป็นฐาน มีลกัษณะลูกผสมและ
ยดืหยุน่ มีศกัยภาพท่ีจะส่ือสารไดส้องทาง (Interactive) มีลกัษณะ
เช่ือมต่อถึงกนัหมด (Interconnected) มีหนา้ท่ีทั้งส่วนรวมและ
ส่วนตวั ถูกควบคุมนอ้ยมาก 

 
ผลงานเพลงท่ีจะได้รับการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนนั้นมกัจะผลิตออกมาในรูปของ 

“ส่ือเพลงท่ีไดรั้บการบนัทึก” (Recorded Music) อยา่งแผน่เสียงและเทปคาสเซ็ทเป็นเบ้ืองตน้ การ 
ท่ีส่ือประเภทน้ีมีศกัยภาพในการท าลายลา้งและต่อตา้นระบบไดน้ั้นเป็นเพราะแผ่นเสียงและเทป
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เพลงมกัจะถูกมองวา่เป็นเร่ืองของความเป็นบนัเทิง และมกัไม่มีการควบคุมจากผูมี้อ  านาจ ถา้น าส่ือ
ประเภทน้ีมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางการเมืองแลว้เพลงจึงสามารถเขา้ถึงผูฟั้ง และไปก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผูฟั้งจนเกิดความเคล่ือนไหวทางการเมืองได ้

นอกจากมีการเผยแพร่ในรูปแบบแผ่นเสียงและเทปแล้ว เพลงยงัมีการเผยแพร่ผ่าน
ส่ือมวลชนต่างๆ ไดด้ว้ย ตั้งแต่ หนงัสือเพลง ภาพยนตร์เพลง รายการเพลงทางวิทยุและโทรทศัน์ 
ไปจนกระทัง่ส่ือคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ท เพลงจึงสามารถเขา้ถึงผูรั้บสารไดห้ลายๆ ช่องทาง
รวมถึงช่องทางการส่ือสารโดยส่ือบุคคลโดยการแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีตามสถานท่ีต่างๆ  
อีกดว้ย เพลงจึงสามารถใช้ศกัยภาพของส่ือไดห้ลากหลายชนิดน าไปสู่การใชป้ระโยชน์จากเพลง 
ท่ีหลากหลาย ตั้งแต่เร่ืองความบนัเทิงไปจนกระทัง่เร่ืองวฒันธรรมของเพลง ท่ีสามารถถ่ายทอดไปสู่
ชนชั้นแรงงาน แนวคิดเก่ียวกับเพลงในแบบจ าลองกระบวนการส่ือสารท่ีได้ศึกษาน้ี จะใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาถึงช่องทางการส่ือสารโดยใช้เน้ือเพลงของไมค ์ภิรมยพ์ร มาเป็นแบบจ าลอง
เพื่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบการฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์ไปสู่ผู ้ใช้แรงงาน  
ทั้งทางดา้นเทคโนโลยสีมยัเก่า เช่น แผน่เสียง เทปคลาสเซ็ท  ดา้นสมยัใหม่ เช่น ฟังเพลงผา่นสังคม
ออนไลน์  ฯลฯ  

 

2.5 ประวตัิควำมเป็นมำของเพลงลูกทุ่ง 
ค าวา่ “เพลงลูกทุ่ง” เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 ท่ีโทรทศัน์ช่อง 4 บางขุนพรม 

โดย คุณจ านง รังสิกุล เป็นผูริ้เร่ิม ต่อมา ประกอบ ไชยพิพฒัน์ ได้ใช้ช่ือรายการว่า “เพลงลูกทุ่ง”  
โดยรับช่ือน้ีมาจากคุณ จ านง รังสิกุล ซ่ึงเป็นท่ียอมรับพอสมควร 

เพลงลูกทุ่ง บทเพลงสะทอ้นของสังคมท่ีเราจะเห็นไดใ้นแต่ละช่วงสมยัท่ีผา่นมา ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการใช้ชีวิตของชาวบ้าน เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดข้ึน ภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองซ่ึงบทเพลงลูกทุ่งไดส้ะทอ้นภาพชีวติต่างๆ ของคนในสังคมไดอ้ยา่งเห็นไดช้ดั เพราะเพลง
ลูกทุ่งมีความเด่นเฉพาะตวั ตรงท่ีเป็นเพลงสนุก ฟังง่าย บอกเล่าตรงไปตรงมา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดท้รงกล่าวถึงขอ้ดีของเพลงลูกทุ่งวา่ 
1. เป็นหลกัฐานขอ้มูลทางประวติัศาสตร์สังคมประเทศ 
2. เป็นท่ีรวมของภูมิปัญญา และทรัพยสิ์นทางปัญญาของชาวบา้น 
3. เป็นเพลงท่ีเรียบง่าย คือ เขา้ใจง่าย ร้องง่าย จ าง่าย 
4. สามารถเขา้ถึงสังคมทุกชนชั้น กระจายไดก้วา้งไกลถึงชนบททุกแห่ง 
5. มีความเป็นไทยทั้งในเร่ืองของภาษา ท านอง และการขบัร้อง 
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ทรงศิลป์ สุขแสน (2547, น.37) พบวา่ อีกบุคคลหน่ึงซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นผูริ้เร่ิมค าว่าลูกทุ่ง 
มาใช้ก่อนผูอ่ื้น เช่นเพลงหนุ่มบา้นนา ต่อมา ไพบูลย ์บุตรขนั ไดแ้ต่งเพลงเอกประกอบภาพยนตร์ 
เร่ืองมนต์รักลูกทุ่ง ซ่ึงไดแ้สดงโดย มิตร ชยับญัชา เน้ือหาเพลงกล่าวถึงธรรมชาติอนัสวยงาม บริสุทธ์ิ 
ของชนบท ตลอดจนความรัก ความสุขของหนุ่มสาวลูกทุ่ง ไดอ้ยา่งประทบัใจของความเป็นลูกทุ่ง 

ลกัษณะของเพลงลูกทุ่ง 
เพลงลูกทุ่งเป็นลีลาเพลงท่ีดดัแปลงจากพื้นบา้น เป็นเพลงของชาวบา้น ซ่ึงมีลกัษณะ 

ท่ีส าคญั ๆ ดงัน้ี 
1. เป็นเพลงท่ีมีลีลาจงัหวะพื้นบ้าน จงัหวะพื้นบ้านในท่ีน้ีหมายรวมถึงจงัหวะร าวง 

ช่าช่าช่า จังหวะล าตัด จังหวะกลองยาว เป็นต้น จังหวะเหล่าน้ี นิยมอยู่แล้วในเพลงพื้นบ้าน 
ทัว่เมืองไทย แต่อาจจะต่างรูปแบบกัน เช่น จงัหวะเพลงของเพลงหมอล า เพลงบอก มโนราห์  
หนงัตะลุง เม่ือจงัหวะเหล่านั้นถูกดดัแปลงเป็นจงัหวะลูกทุ่ง เนน้ความสนุกครึกคร้ืนเป็นหลกั 

2. ท านองเพลงลูกทุ่งเป็นท านองเพลงง่ายๆ สั้ น ช้าๆ แบบท านองพื้นบา้นเพลงแหล่ 
เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงล าตดั โดยเฉพาะการขบัเสภา มีทั้ งการร้องเด่ียว และการร้องท่ีอาศยั  
“ลูกคู่” ประกอบ  

3. เน้ือร้องเป็นเร่ืองของชาวบา้น พูดกนัอย่างตรงไปตรงมาไม่มีส านวนท่ีวิจิตพิสดาร 
ผกูประโยคของภาษาอยา่งง่าย ชมธรรมชาติของทุ่งทอ้งนา บรรยายชีวิตความเป็นอยูข่องชาวชนบท 
ร าพึงร าพนัถึงความรัก การประกอบอาชีพ ความตลกขบขนั เสียดสีสังคม ฯลฯ 

4. ส าเนียงท่ีใชใ้นการร้องเพลงพื้นบา้น ถ่ายทอดอารมณ์ท่ีเป็นภาษาชาวบา้นธรรมดา
อย่างส าเนียงภาษาสุพรรณบุรี ในเพลงของสุรพล สมบติัเจริญ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ภาษาพูด 
พื้นบา้นท่ีเหน่อไปจากภาษากลางอยา่งไร เพลงลูกทุ่งก็พยายามร้องเพลงเหน่อๆ อยา่งภาษาพูดของ
พื้นบา้นดว้ย 

ส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ การใช้ลูกคอหรือการระรัวเสียงลูกคอของเพลงลูกทุ่ง 
จะมีช่วงของคล่ืนเสียงท่ีลึกกวา้ง คล่ืนลูกคอแต่ละคล่ืนจะห่างกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นเฉพาะตวัของ
ความเป็นเพลงลูกทุ่ง 

5. เคร่ืองดนตรีท่ีใชป้ระกอบการบรรเลงเพลงลูกทุ่ง โดยทัว่ไปแลว้ ข้ึนอยูก่บัวา่มีเคร่ือง
ดนตรีอะไรท่ีสะดวก เคร่ืองท่ีขาดไม่ไดคื้อ เคร่ืองท่ีประกอบจงัหวะ เช่น กลองชุด กลองคองโก 
(ทอมบา้) ฉ่ิงฉาบ ฯลฯ เพราะเคร่ืองประกอบจงัหวะ สามารถสร้างความสนุกสนานคร้ืนเครง เร้าใจ 
ส่วนเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ เป็นเพียงส่วนประกอบจงัหวะ เช่น กีตาร์ไฟฟ้า บรรเลงคอร์ดเพื่อประสาน
ให้เสียงกลมกลืนข้ึน กีตาร์เบสมีเสียงต ่ าท าหน้าท่ีอุ้มเสียงของวงดนตรี ส่วนเคร่ืองดนตรี 
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ท่ีท า “ท านอง” นั้น ก็ข้ึนอยูก่บัว่าใครจะชอบใช้เคร่ืองดนตรีชนิดไหน เช่น เอคคอร์เดียน ทรัมเป็ด  
แซกโซโฟน ทรอมโบน เป็นตน้ 

เคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดข้ึนอยู่กบัการเลือกใชข้องแต่ละวง เพราะเหตุว่าในการบรรเลง
ประกอบเพลงลูกทุ่งนั้น เน้นท่ีตน้เพลง เสียงตอดหรือบรรเลงประกอบ บรรเลงรับกลางเพลงแลว้
ทา้ยเพลง โดยยดึท านองเป็นหลกั 

6. การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุ่ง ส่วนใหญ่เพลงลูกทุ่งสืบทอดมาจากเพลง
พื้นบา้นท่ีนิยมบรรเลงตามใจชอบ แบบแห่ตามกนัไป ต่างคนต่างรู้เพลงแลว้บรรเลงตามท่ีผูบ้รรเลง
ตอ้งการ จะมีลักษณะคล้ายๆ เพลงแนวเดียวกนั คือไม่มีการเรียบเรียงเสียงประสาน อาศยัแนว
ท านองของเน้ือร้องเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เพลงลูกทุ่งในระยะหลังๆ ได้มีการเรียบเรียงเสียง
ประสานบา้งเหมือนกนั คือ การจดัระเบียบเสียงดนตรีท่ีจะบรรเลงใหเ้ป็นระบบมากข้ึน 

7. การถ่ายทอดอารมณ์เพลง ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจส าคญัของเพลงลูกทุ่งเลยทีเดียว เพลง
ลูกทุ่งอาศยัเน้ือร้องท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตจริงแล้วถ่ายทอดอารมณ์ออกมาด้ายความซาบซ้ึงกินใจ 
ไม่เสแสร้ง อารมณ์ซ่ือๆ 

อารมณ์จะเป็นตัวบอกถึงระดับชั้ นของงานศิลปะ จากความละเอียดอ่อนไปหา
ความหมายของอารมณ์ หรือจากความหยาบไปหาความละเอียดอ่อน อารมณ์ของเพลงลูกทุ่งไม่ใช่
อารมณ์ท่ีละเอียดอ่อนมากนกั แต่ก็ใช่วา่จะหยาบจนเกินไป 

ส าหรับสีสันหรือสีเสียงของเคร่ืองดนตรีนั้น เพลงลูกทุ่งไม่ไดค้  านึงถึงเพียงแต่ถา้ร้องมี
เสียงท่ีดี จงัหวะครึกคร้ืนโดยมุ่งถึงความสนุกสนานเป็นการส าคญั 

เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนบัเป็นประจกัษพ์ยานถึงพลงัสร้างสรรคว์ฒันธรรม มีวิวฒันาการ
และเอกลกัษณ์ของตนเอง สะทอ้นให้เห็นลกัษณะของคนไทยอย่างกวา้งขวาง ลุ่มลึก และลีลาอนั
หลากหลาย สังเกตไดว้่าเวลาเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามไม่วา่จะเป็นเร่ือง ปากทอ้ง ฝนตก ฟ้าร้อง 
น ้าท่วม ตลอดจนเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งนอกและในประเทศ  เพลงลูกทุ่งมกัจะสะทอ้นภาพชีวิต
จริงของคน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การเกิดสงคราม ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี 
โดยการใชภ้าษาท่ีเรียบง่าย  เขา้ใจและจ าง่าย ฟังแลว้ไม่ตอ้งแปลความหมาย  เหนือไปกวา่นั้นเพลง
ลูกทุ่งยงัสรรหาค าท่ีกระทบกระเทียบเปรียบเปรย  มีส านวนกระแหนะกระแหน เจ็บๆ คนัๆ มา
เสนอไดห้ลายรูปแบบ เรียกไดว้่า เขา้ถึงใจคนฟังในเวลาอนัรวดเร็ว คุณสมบติัในขอ้ท่ีว่าสามารถ
บนัทึกเหตุการณ์ไดดี้น่ีเอง เป็นคุณสมบติัพิเศษท่ีเพลงชนิดอ่ืนท าไดไ้ม่ดี  และไม่มีความหลากหลาย
เท่าเทียมกบัเพลงลูกทุ่ง คุณสมบติัขอ้น้ีของเพลงลูกทุ่ง คือ การถ่ายทอดรูปแบบมาจากเพลงพื้นบา้น
นัน่เอง ขณะเดียวกนัเพลงไทยแท้ๆ  ก็ขาดคุณสมบติัขอ้น้ี จึงเห็นวา่ประวติัศาสตร์สังคมไทยนั้นได้
ปรากฏอยูใ่นเพลงลูกทุ่งไม่นอ้ย  (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, 2539, น.24) 
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เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงท่ีใช้ร้องเล่นกนัทัว่ไปตามชนบทไทย เป็นเพลงท่ีใช้ภาษาง่าย ๆ 
ตรงไปตรงมาไม่สลบัซบัซอ้น เป็นท่ีนิยมของประชาชนโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประชาชนใน
ชนบท ไดใ้ห้ความสนใจเป็นอยา่งมาก เพลงลูกทุ่งหลายเพลงไดส้ะทอ้นสภาพสังคม ความเป็นอยู่
และวฒันธรรม ไทย และมีหลายเพลงท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย ซ่ึงพอจะสืบคน้ยอ้นหลงั
ไปได้ว่า เพลงท่ีมีแนวเป็นเพลงลูกทุ่งและมีบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานคือเพลงโอส้าวชาวไร่ผลงาน
ประพนัธ์ของ ครูเหม  เวชกร และ เป็นเพลงร้องประกอบการแสดงละครวิทยุ เม่ือปี พ.ศ. 2481 
จนกระทัง่ จ  านง รังสิกุล เร่ิมใชค้  าวา่เพลงลูกทุ่ง เป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2507  สืบมากระทัง่จนบดัน้ี 
ซ่ึงถือไดว้า่เพลงลูกทุ่งเป็นสมบติัทางวฒันธรรมของชาติ สมควรท่ีจะไดรั้บการอนุรักษแ์ละส่งเสริม
ให้แพร่หลายต่อไป ศิลปิน ผูผ้ลิตและผูส้ร้างสรรค ์ ผลงานเพลงลูกทุ่งทุกคนเหล่าน้ี ควรไดรั้บการ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ ตลอดจนให้ก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานอนัทรงคุณค่า (เอกวิทย ์ 
ณ ถลาง, 2532, น.ค าน า) เพลงลูกทุ่งจะมีลีลาการร้องท่ีเป็นธรรมชาติ เสียงดงัฟังชดั เปล่งเสียงขบัร้อง
ออกมาอย่างเต็มท่ี ไม่นิยมการดัดแปลงเสแสร้ง น ้ าเสียงมีเสน่ห์ชวนฟัง มีลูกคอท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตวัเพลงชีวิตในยุคแรก ๆ นั้นมีอยู่มากมาย ไดแ้ก่ เพลงค่าน ้ านม  เพลงหนุ่มเหนือแอ่วนาง  
เพลงสวรรคบ์า้นนา  เพลงลูกสาวตาสี  เพลงกล่ินโคลนสาบควาย และมีเพลงท่ีปลุกกระแสสังคมให้
ต่ืนตวัข้ึนเป็นอย่างมาก นั่นคือเพลงมารักการเมือง ท่ีค  ารณ สัมปุณนานนท์ เป็นผูข้บัร้อง ต่อมา
รัฐบาลของ จอมพล แปลก พิบูลยส์งคราม ไดอ้อกอากาศห้ามน าเพลงชีวิตไปเผยแพร่ออกอากาศ 
ดว้ยความเห็นท่ีวา่ เป็นเพลงท่ีมีถอ้ยค าเสียดสีสังคม จึงท าใหเ้พลงชีวติแนวน้ีซบเซาลงไป เพลงชีวิต
ในแนวหวานจึงเป็นทางเลือกใหม่ของนกัประพนัธ์เพลงในยุคนั้น บทเพลงไดป้รับเปล่ียนแนวทาง
ในการน าเสนอ โดยเนน้ถึงเร่ืองราวของความรัก การพร ่ าเพอ้ถึงคนรัก (สุกรี เจริญสุข, 2532, น.25) 
เพลงชีวติในแนวหวานไดรั้บความนิยมมากข้ึนเป็นล าดบั ส่งผลให้นกัประพนัธ์เพลงทั้งหลายต่างก็
คิดสร้างสรรค์งานเพลงเข้าสู่สังคมเพิ่มมากยิ่งข้ึนพร้อมๆ กบัท่ีนกัร้องและนักประพนัธ์เร่ิมมีการ
เปิดตวัเขา้มาในวงการเพลงอยา่งจริงจงั บางคนถึงกบัยอมลาออกจากราชการ เพื่อแสวงหาโอกาสใน
การสร้างสรรคง์านท่ีตนรัก เช่น ครูสุรพล สมบติัเจริญ ท่ีไดล้าออกมาท าเพลงชีวิต ร้องเพลงบนัทึก
แผน่เสียงเป็นคร้ังแรกในชีวิตเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2496 คือ เพลงน ้ าตาลาวเวียง ซ่ึงเป็นเพลงชีวิต
ในหวาน ไดรั้บความนิยมแพร่กระจายในสังคมมากข้ึนเร่ือย ๆ และในเวลาต่อมาก็ถูกเรียกขานว่า  
“เพลงลูกทุ่ง” (เจนภพ จบกระบวนวรร, 2530, น.32-35)  เพลงลูกทุ่งอาจจะเกิดข้ึนเพราะคนชนบท
ส่วนใหญ่นิยมท่ีจะร้องเพลงจะร้องกบัเขาเหมือนกนั แต่คนบา้นนอกก็จะร้องเพลงสากลเหล่านั้น  
มีส าเนียงในรูปแบบของตนเองท่ีติดมาจากทอ้งถ่ิน ติดมาจาก เพลงล าตดั หรือ ลิเกท่ีมีการเล่นลูกคอ 
ลูกเอ้ือน หรือวา่อยา่งลีลาของหมอล า ก็มีแนวทางการร้องลูกคอ ของเขาพล้ิวพรายไปอีกแบบหน่ึง 
ไม่ร้องตรงๆ ซ่ือๆ เหมือนอยา่งภาษาส าเนียงลูกกรุง ดงันั้นเลยกลบัไดรั้บความนิยมข้ึนมา แบบว่า
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การพูดเหน่อ ๆ ของคนสุพรรณ สุรพล สมบติัเจริญ ก็ร้องเพลงออกส าเนียงเหน่อ ๆ แบบคน
สุพรรณบุรี ก็ได้รับความนิยมอยู่นาน จนกระทัง่ได้รับรางวลัแผ่นเสียงทองค า ในปี พ.ศ. 2507  
สมยศ ทศันพนัธ์ ก็ได้รับรางวลัแผ่นเสียงทองค า จากเพลงช่อทิพยร์วงทอง (พยงค์ มุกดาพนัธ์,  
2532, น.35-36) สุรพล สมบติัเจริญ  เป็นนกัร้องและนกัประพนัธ์เพลงในแนวลูกทุ่ง เขาเร่ิมการร้องเพลง
จากกองดุริยางค์ทหารอากาศ เพลงแรกท่ีเขาเขียนและขบัร้องคือเพลงชูชกสองกุมาร ผลงานเพลง
ส่วนใหญ่ ของสุรพล สมบติัเจริญ มีลีลาสนุกสนานถูกรสนิยมผูฟั้งอย่างมาก สุรพล สมบติัเจริญ  
ถูกลอบยงิเสียชีวติ เม่ือกลางดึกขณะเปิดการแสดงท่ีจงัหวดันครปฐม หลงัจากการเสียชีวิตมีการเปิด
เพลงของเขาอย่างแพร่หลาย ตลอดจนมีผูแ้ต่งเพลงไวอ้าลยัเขาอีกหลายเพลงผลงานของ ครูสุรพล 
สมบติัเจริญ ได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวางท าให้เพลงลูกทุ่งอ่ืน ๆพลอยต่ืนตวัไปด้วย (จินตนา 
ด ารงเลิศ, 2533, น.67-68) ต่อมามีผลงานเพลงลูกทุ่งออกมาเป็นจ านวนมาก นกัแต่งเพลงรุ่นน้ีมกัเป็น 
ผูสื้บทอดการแต่งเพลงมาจากครูเพลงในยุคตน้ ตวัอย่างเช่น พีระ ตรีบุปผา เป็นศิษยข์อง สมยศ 
ทศันพนัธ์  พรภิรมย ์สุชาติเทียนทอง และ ชาย เมืองสิงห์ เป็นศิษยข์องวงดนตรีจุฬารัตน์ นกัแต่ง
เพลงท่ีมีช่ือเสียงในยุคน้ีมีอีกหลายท่าน ไดแ้ก่ เพลิน พรมแดน จ๋ิว พิจิตร ส าเนียง ม่วงทอง ฉลอง 
การะเกด ชะลอ ไตรตรอง ชาญชยั บวับงัศร เป็นตน้ (เจนภพ จบกระบวนวรรณ, 2530, น. 13)  

 

2.6 ประวตัิและผลงำนของนักร้องลูกทุ่ง “ไมค์ ภิรมย์พร”  
ไมค์  ภิรมยพ์ร เป็นนกัร้องลูกทุ่งก าเนิดจากภาคอีสาน ท่ีไดรั้บความนิยมและประสบ

ความส าเร็จมากคนหน่ึง ไดรั้บรางวลัยอดนิยมพระพิฆเนศทองพระราชทานปี พ.ศ. 2542 จากเพลง
ยาใจคนจน รางวลันกัร้องยอดเยี่ยมมาลยัทองปี พ.ศ. 2543 ซ่ึงวดัจากความนิยมของยอดขาย รางวลั
อลับั้มยอดเยี่ยมมาลยัทองปี พ.ศ. 2543 จากอลับั้มเหน่ือยไหมคนดี (ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต, ม.ป.ป.,  
น.15) และรางวลัพระพิฆเนศทองพระราชทานคร้ังท่ี 5 ประเภทผูข้บัร้องเพลงลูกทุ่งไทยชาย 
ยอดเยี่ยม จากเพลง นักสู้ ม.3 พ.ศ. 2544 (ราชาเสียงทอง, 2545, น.40) ซ่ึงเป็นตวัแทนของผูใ้ช้
แรงงาน ในวงการเพลงลูกทุ่งต่างยกยอ่งให้ไมค์ ภิรมยพ์ร เป็นนกัร้องท่ีขยนัอดทน เขาท างานหนกั
มาตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก ไม่มีโอกาสไดศึ้กษาต่อ พอถึงวยัหนุ่มจึงจากบา้นเกิดเขา้กรุงเทพฯ เพื่อหางานท า 
เพื่อว่าจะมีชีวิตท่ีดีข้ึน ในกรุงเทพฯ เขาท างานทุกอย่าง เช่น กรรมกรก่อสร้าง พนกังานเสร์ิฟตาม
ร้านอาหาร เด็กห้องน ้ า เข็นรถขายลาบ ส้มต า เป็นกุ๊ก ยาม ฯลฯ เพื่อให้มีรายได้ จนประสบ
ความส าเร็จในปัจจุบนั ชีวติของเขาจึงเป็นแบบอยา่งท่ีดี สมควรไดรั้บการยกยอ่งและศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางการท างาน การต่อสู้ชีวติ ซ่ึงเป็นงานสุจริต เหมาะกบัเศรษฐกิจของเทศไทยในปัจจุบนั 

เพลงท่ี ไมค์ ภิรมยพ์ร ขบัร้อง เน้ือหาส่วนใหญ่ทั้งผูแ้ต่งและผูร้้อง ไดน้ าเสนอเก่ียวกบั
สังคมคนอีสาน ซ่ึงเป็นแนวเพลงการต่อสู้ชีวิตของผูใ้ชแ้รงงานในลกัษณะต่างๆ ของคนในชนบท
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ชั้นกรรมกร โดยเฉพาะแรงงานจากภาคอีสาน ท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบของคนในสังคมเมือง ท่ีตอ้ง 
ด้ินรนหนีจากความยากจน ความแห้งแล้งไปหาท างานต่างถ่ิน ประกอบกบัความรู้ท่ีน้อย จึงตอ้ง
ท างานทุกอยา่ง ความเป็นอยูข่องผูใ้ชแ้รงงาน  ความรัก ความเห็นอกเห็นใจของชนชั้นผูใ้ชแ้รงงาน
ดว้ยกนั เพื่อจะหาทางออกให้กลุ่มของคนเหล่านั้น ท่ีมีสิทธิเหมือนกบัคนทัว่ไปในประเทศไทย 
ดงัเช่นบทเพลงต่อไปน้ี  

 
เพลงละครชีวิต  

เนือ้เพลง : 
จำกแดนอีสำนบ้ำนเกิดเมืองนอน  มำเล่นละครบทชีวิตหนัก 

จำกพ่อแม่มำ พบพำคนไม่รู้จัก  จำกคนท่ีรักจ ำลำมำหำงำนท ำ 
อำบเหง่ือต่ำงน ำ้ คร ่ำอยู่กับงำน  ขยนัทุกวนั ด้วยควำมรู้ต ำ่ 
เหน่ือยยำกเท่ำใดใช้แรงแลกเงินเช้ำค ำ่ แต่มนัต้องช ำ้ท ำมำหำได้ไม่พอ 
หมดแรงอ่อนล้ำ น่ีแหละหนำคนจน สู้และดิน้รนบำงคร้ังกโ็ดนผู้คนลวงล่อ 
ตกงำนบ่อยคร้ังเงินซ้ือข้ำวยงัไม่พอ มนัท้อมนัตรมเพียงใดช ำ้ใจปวดร้ำว 
กลับแดนอีสำนบ้ำนเกิดเมืองนอน ลำแล้วละครบทชีวิตเศร้ำ 
ทุ่มเทเท่ำไรได้มำแค่ควำมว่ำงเปล่ำ กลับมำบ้ำนเรำยงัมีพ่อแม่เฝ้ำรอ 
       

เพลงยาใจคนจน 
เนือ้เพลง : 

     เป็นแฟนคนจน   ต้องทนหน่อยน้อง  พ่ีนีไ้ม่มีเงินทอง  มำรองรับควำมล ำบำก 
ในแต่ละวนั พ่ีนั้นต้องท ำงำนหนัก  ถ้ำไม่มีใจรัก  ใครหนอจะร่วมทำงได้ ปัญหำมำกมำย พำใจอ่อน
ล้ำ ท้ังท้ังไม่เจตนำ  แต่ปัญหำ กม็ำจนได้  จึงอยำกให้น้อง ช่วยมอง ด้วยควำมเห็นใจ อุปสรรคจะมี
เท่ำใด  ขอใจเรำยิม้ให้กัน  ล ำบำกยำกเข็ญเช้ำเยน็ขอให้เห็นหน้ำ  เม่ือเจอปัญหำ น้องอย่ำตัดสำย
สัมพันธ์  อยู่ เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกัน  เพียงเรำมีเรำเท่ำนั้น  สร้ำงฝันให้สมดังใฝ่  เป็นแฟน
คนจน ต้องทนหน่อยน้องอย่ำแคร์สำยตำคนมอง  อย่ำหมองเม่ือยำมแพ้พ่ำย  อย่ำเพ่ิงด่วนลำเม่ือเจอ
ปัญหำใดใด ยืนเคียงเพ่ือคอยยิม้ให้  เป็นยำชุบใจคนจน   

เป็นแฟนคนจน ต้องทนหน่อยน้อง  อย่ำแคร์สำยตำคนมอง  อย่ำหมอง เม่ือยำมแพ้พ่ำย 
อย่ำเพ่ิงด่วนลำ  เม่ือเจอปัญหำใดใด  ยืนเคียง เพ่ือคอยยิม้ให้  เป็นยำชุบใจคนจน…. 
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เพลงเหน่ือยไหมคนดี 
เนือ้เพลง 

เหน่ือยไหมคนดีมีพ่ีเป็นแฟน  ครองรักบนควำมขำดแคลน ยำกแค้นพ่ีกลัวเธอท้อ   
เรำเร่ิมจำกศูนย์ลงทุนด้วยควำมไม่พอ  ควำมหวงัเทียวพังเทียวก่อ  ประคองกันสู้เร่ือยมำ 

บนเส้นทำงเดินขำดเขินประจ ำ  คล่ืนลมชีวิตกระหน ำ่อำจท ำให้ใจพ่ีล้ำ  บำงคร้ังบำงที 
ท่ีพ่ีกส็ร้ำงปัญหำ ท ำให้เธอมีน ำ้ตำต้องทนพ่ีมำเสมอ เก๋งไม่มีขบัปิคอัพกไ็ม่มีข่ี  เห็นแฟนคนอ่ืนได้ดี
พ่ีนีย่ิ้งสงสำรเธอ จมอยู่กับพ่ีท้ังท่ีไร้ส่ิงปรนเปรอ รู้ไหมว่ำรอยยิม้เธอช่วยให้ใจพ่ีมีหวงั 

พ่ีขอขอบคุณท่ีน้องมีใจ  ก่อนนี้ถ้ำพ่ีผิดไปต้องขออภัยใจนำง ยิ ้มเถิดคนดีวันนี ้
เร่ิมมองเห็นทำง จับมือลุกเดินเคียงข้ำงเรำจะสร้ำงพรุ่งนีด้้วยกัน  

 

เพลงนักสู้ ม.3 
เนือ้เพลง 

 เป็นสำมัญชน  คนจนไม่มีนำมบัตร  ท ำงำนเงินเดือนจ ำกัด  วุฒิใบประกำศ ม.3   
ครองตนอยู่ไหวกเ็พรำะใจได้รักคนงำม สำวทุ่งเข้ำกรุงเรียนรำม  ส่งยิม้งำมเสริมก ำลังใจ  

 ควำมหวังยังไกล แต่ใจก็ยังมีสิทธ์ิ  หำกเทอมหัวใจไม่ปิด รักคงไม่ติดตรงไหน 
สู้งำนให้สมช่วยแม่พ่อให้พอสบำย แล้วเร่งสร้ำงตนเร็วไว ให้พอคู่ควรคนดี 

 ปริญญำตรี พ่ีคงตำมน้องไม่ติด จะสร้ำงปริญญำชีวิต ไว้รอร่วมทำงชีวี ขอเพียงสำวรำม 
อย่ำมองข้ำมเม่ือยำมได้ดี เรียนจบปริญญำตรี อย่ำลืมพ่ี ม.3 จนๆ 

 เป็นสำมัญชน ควำมทนไม่มีจ ำกัด จะลุยด้วยใจยืนหยัด แม้ยังอยู่ ข้ำงถนน ไอ้หนุ่ม ม.3 
จะไม่ท ำให้น้องอำยคน สำวรำมอย่ำได้กังวล พ่ีจะสร้ำงตน ให้น้อง ภูมิใจ 

 เป็นสำมัญชน ควำมทนไม่มีจ ำกัด จะลุยด้วยใจยืนหยัด แม้ยังอยู่ ข้ำงถนน ไอ้หนุ่ม ม.3
จะไม่ท ำให้น้องอำยคน สำวรำมอย่ำได้กังวล พ่ีจะสร้ำงตน ให้น้อง ภูมิใจ  

 
จากบทเพลงได้กล่าวถึงความจ าเป็นของคนอีสานท่ีต้องจากภูมิล าเนา จากพ่อและแม่  

และคนท่ีรัก  เพื่อไปท างานในเมืองหลวง  เพราะได้รับการศึกษามาน้อยจึงตอ้งท างานหนัก แต่ไดรั้บ
ค่าจา้งต ่า บางคร้ังตกงาน ไม่มีเงินซ้ืออาหารรับประทาน ในท่ีสุดก็ตอ้งกลบับา้นเกิดท่ีซ่ึงมีความเอ้ือ
อาทรรออยู ่

ในดา้นเศรษฐกิจ จะกล่าวถึงรายไดข้องชนชั้นผูใ้ช้แรงงาน การประกอบอาชีพต่างๆ 
ของคนชนชั้นผูใ้ช้แรงงาน เช่น อาชีพกรรมกร ก่อสร้าง รับจา้งรายวนั ขบัรถรับจา้ง แท็กซ่ี ฯลฯ 



49 
 

ตลอดจนกล่าวถึงปัญหาต่างๆ ในการประกอบอาชีพ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการถูกหลอก 
ของผูท่ี้ไปท างานต่างประเทศ ปัญหาหน้ีสิน เป็นตน้ 

ไมค ์ภิรมยพ์ร นบัเป็นบุคคลหน่ึงท่ีอาจกล่าวไดว้่า ประสบความส าเร็จในชีวิต กวา่จะ
ไดรั้บความส าเร็จ ทั้งเกียรติยศ ช่ือเสียงและฐานะ ตอ้งด้ินรนต่อสู้กบัอุปสรรคมากมาย โดยใชค้วาม
ขยนั ความอดทน ความตั้งใจจริง ตลอดจนความสามารถและสติปัญญา เป็นเคร่ืองน าทางไปสู่
ความส าเร็จ จนกระทัง่กลายเป็นนกัร้องท่ีไดรั้บความนิยมมากคนหน่ึงในปัจจุบนั 

นอกจากการขบัร้องเพลงลูกทุ่งแล้ว ไมค์ ภิรมยพ์ร ยงัมีความสามารถในการขบัร้อง
เพลงในแนวหมอล า ซ่ึงในช่วงท่ีขบัร้องเพลงในแนวหมอล านั้น วงการบนัเทิงเพลงลูกทุ่งต่างให้
ฉายาว่าลูกทุ่งหมอล าเพื่อชีวิต (ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต, ม.ป.ป., น.22) ซ่ึงมีแนวร้องท านอง เป็นเพลง
ลูกทุ่งผสมหมอล าท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับชีวิตของผูใ้ช้แรงงาน การท ามาหากินท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทย 

ดา้นการแสดงละคร เร่ืองท่ีแสดงคร้ังแรกคือ นายฮอ้ยทมิฬ ซ่ึงไดแ้สดงร่วมกบัดาราท่ีมี
ช่ือเสียงหลายคนแต่ ไมค ์ภิรมยพ์ร ก็แสดงไดดี้  ดา้นการช่วยเหลือสังคมก็จะช่วยเหลือหากมีโอกาส  
การศึกษาชีวิตและผลงานของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ท าให้ทราบว่า มีเหตุผลหรือปัจจยัใดบา้งท่ีช่วยให้
ประสบความส าเร็จ มีช่ือเสียงจนได้รับยกย่องว่าเป็น นักร้องขวญัใจคนจนนักร้องขวญัใจผูใ้ช้
แรงงาน ทั้งชีวิตและผลงานเพลง จึงมีคุณค่าแก่การศึกษาและสมควรไดรั้บการบนัทึกไวเ้ป็นเกียรติ
ประวติัสืบไป ในฐานะท่ีเป็นนกัร้องลูกทุ่งท่ีไดรั้บความส าเร็จคนหน่ึงของประเทศไทย 

ไมค ์ภิรมยพ์ร เป็นนกัร้องเพลงลูกทุ่ง ไดฉ้ายาวา่ เป็นขวญัใจของผูใ้ชแ้รงงาน เพราะ
หลายบทเพลงสะทอ้นถึงชีวติผูใ้ชแ้รงงาน ไดมี้การน าบทเพลงท่ีดงัของไมค์ 5 เพลง เน้ือหาเก่ียวกบั
ผูใ้ช้แรงงาน มียอดจ าหน่ายสูง เป็นท่ีนิยมในหมู่ผูใ้ช้แรงงาน ไดแ้ก่ ยาใจคนใจ ขายแรงแต่งนาง 
อยากเด็ดดอกฟ้า เหน่ือยไหมคนดี และ ผา้ขาวบนบ่าซ้าย เกือบทุกเพลง ครูสลา คุณวุฒิ เป็น
ผูป้ระพนัธ์ ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ (ทศพร จิตรอาษา, 2555) 

1. บทเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัผูใ้ชแ้รงงานใชว้ธีิการ การเล่าเร่ือง โดยน าวิถีชีวิตของผูใ้ช้
แรงงานมาเป็นตวัละครหลกัในการเล่าเร่ือง โครงเร่ืองส่วนใหญ่มกัเป็นโครงเร่ืองเก่ียวกบัชะตากรรม 
ในการด าเนินชีวิต แก่นเร่ืองเป็นการต่อสู้กบัปัญหาอุปสรรคในชีวิตของคนจนและคนมีการศึกษานอ้ย 
มกัวางปมเง่ือนความขดัแยง้เร่ืองชนชั้น ความแตกต่างระหวา่งชนชั้น สถานภาพ ความรวยความจน
ของผูใ้ชแ้รงงาน น าความขดัแยง้นั้นมาสร้างเป็นบทเพลง โดยอาศยัโครงสร้างการเล่าเร่ืองแบบ 3 องก ์ 
คือ มีตอนตน้ ตอนกลาง และตอนจบ 

2. บทเพลงลูกทุ่งท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัผูใ้ช้แรงงานใช้วิธีส่ือสารเชิงสัญญะ โดยการน า
วิธีการส่ือความหมายแบบคู่ตรงขา้ม และวิธีอุปลกัษณ์มาใช้ในการประพนัธ์บทเพลง โดยการส่ือ
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ความหมายผา่นถอ้ยค า วลี และประโยคท่ีมีความ หมายแฝง รวมทั้งซ่อนปมแฝงเร้นหรือมายาคติ
ผา่นทางระบบวฒันธรรมเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี วถีิชีวติ วตัถุส่ิงของ 

3. ผูใ้ชแ้รงงานรับรู้ถึงความหมายของบทเพลงลูกทุ่งท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัผูใ้ชแ้รงงานได้
ไม่ยาก เพราะเน้ือหาของบทเพลงเป็นส่ิงท่ีพบเห็นไดใ้นชีวิตประจ าวนั และสอดคลอ้งกบัระบบ
ความคิดความเช่ือดั้งเดิม รวมทั้งการใช้วิธีการเล่าเร่ืองตามขนบ ท่ีผูใ้ช้แรงงานคุน้เคยมาก่อน  
จากการเล่าเร่ืองผ่านส่ือแขนงอ่ืน เช่น ลิเก ล าตดั หมอล า ละครโทรทศัน์ จึงท าให้สามารถเขา้ใจ
ความหมายได ้ตลอดจนผูใ้ชแ้รงงานยงัมีความเช่ือวา่ ศิลปินผูถ่้ายทอดบทเพลงมีความเป็นตวัแทน
ของคนท่ีมีสถานภาพเดียวกนัและมีความรู้สึกร่วม เขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผูใ้ชแ้รงงาน นอกจากน้ี 
การมีเพลงลูกทุ่งและศิลปินเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย ยงัเป็นการสร้างพื้นท่ีในโลกอุดมคติแก่ผูใ้ช้
แรงงานอีกดว้ยกล่าวส าหรับ ไมค ์ ภิรมยพ์ร ครูเพลงและค่ายเพลงไดส้ร้างคาแร็กเตอร์ใหม่ โดย 
ลบภาพความเป็นลูกทุ่งแบบเดิมท่ีรสนิยมแต่งกายสวมสูท ผกูเนกไทท่ีไม่สอดคลอ้งกบัชีวิตท่ีเป็น
จริงของผูใ้ช้แรงงาน แลว้สร้างภาพใหม่ให้มีลกัษณะเป็นภาพตวัแทนของผูใ้ช้แรงงานท่ีมีความ
ทนัสมยัและความร่วมสมยั มีกล่ินอายไปในแนวเพลงเพื่อชีวิต โดยออกแบบให้ศิลปินไมค์ ภิรมยพ์ร  
แต่งกายโดยใส่เส้ือยดืคอกลมและสวมกางเกงยนีส์ "กางเกงยนีส์และเส้ือยดื" ถูกน ามาใชเ้ป็นสัญญะ 
(Sign) เพื่อส่ือความหมายถึง "ความเขม้แข็ง" และ "ความทนัสมยัและความร่วมสมยั" เพื่อให้มีลกัษณะ
เป็นภาพตวัแทนของผูใ้ชแ้รงงานท่ีพบเห็นและสัมผสัได้ ค่ายเพลงไดส้ร้างให้ศิลปิน ไมค ์ภิรมยพ์ร 
เป็นเสมือน "ภาพตวัแทนของผูใ้ชแ้รงงาน" โดยการใช ้"บทเพลง" ท่ีเก่ียวกบัผูใ้ชแ้รงงานเป็นสัญญะ 
(Sign) เพื่อส่ือความหมายถึงการเป็น "หวัอกเดียวกนั" กบัผูใ้ชแ้รงงานการสร้างเร่ืองราว (Stories) 
เพื่อน ามาบอกเล่า โดยใช้สัญญะ ครูเพลง/ค่ายเพลงสร้างให้ศิลปิน ไมค์ ภิรมยพ์ร เป็นเสมือน
ตวัแทนของผูใ้ชแ้รงงาน โดยการเขียนบทให้ตวัเอกของเร่ืองเป็นผูใ้ชแ้รงงาน ผูมี้รายไดน้อ้ย  หรือ 
ผูท่ี้ด ารงชีวิตอย่างยากล าบากซ่ึงมีลักษณะร่วมกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซ่ึงอยู่ในภาค
เกษตรกรรม  กรรมกรก่อสร้าง ผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม และผูใ้ชแ้รงงานในภาคบริการ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่มาถ่ายทอดโดยการน าเร่ืองราวนั้น
มาส่ือสารเผยแพร่ผา่นทางวดีิโอ คาราโอเกะ และมิวสิควดีิโอ นอกจากน้ี ยงัมีการส่ือสารภาพลกัษณ์
ของศิลปิน ไมค ์ภิรมยพ์ร ให้เป็นเสมือนตวัแทนของผูใ้ชแ้รงงานผา่นส่ืออ่ืนๆ โดยเนน้รูปลกัษณ์
และการน าเสนอสู่ผูใ้ช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่บทเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ช่วยผอ่นคลายความรู้สึก 
สร้างความบนัเทิง และสร้างก าลงัใจ อนัน าไปสู่การยอมรับและไดรั้บความนิยมจากแฟนเพลงทัว่
ประเทศ 
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2.7 งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ธิดาพร สร้อยไข (2553)  ศึกษาเร่ือง “แรงงานส าคญัของชาติ” ปัจจุบนัประเทศไทย 

มีแรงงาน “คน” ท่ีเป็นแรงงานส าคญัของประเทศ โดยในแต่ละปีประชากรไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปี
ข้ึนไปจะถูกนบัรวมมาเป็นก าลงัแรงงานของประเทศ ซ่ึงแรงงานถือไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่าง
หน่ึงในกระบวนการผลิต ในขณะเดียวกนัแรงงานในปัจจุบนัสามารถจ าแนกไดไ้ดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

1. แรงงานในระบบ (Formal Sector) เช่น ผู ้ท่ีมีรายได้ประจ า มีเงินเดือนแน่นอน 
หรือ “มนุษยเ์งินเดือน”   

2. แรงงานนอกระบบ (Informal Sector) คือ แรงงานท่ีท างานอิสระ เช่น   คนท่ีท างาน
ไม่เตม็เวลา คนงานท่ีรับงานไปท าท่ีบา้น คนงานท่ีท างานรับเหมาช่วง  

โดยสามารถท่ีจะจ าแนกประเภทของแรงงานนอกระบบได ้2 กลุ่ม  กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี
ท างานรับจา้ง และมีเงินเดือนประจ า เช่น แรงงานรับจา้งท าการเกษตร ตามฤดูกาล แรงงานประมง 
คนรับใชแ้ละคนท างานบา้น  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีท าอาชีพอิสระทัว่ไป เช่น คนขบัรถรับจา้ง เกษตรกร 
ชาวนา ชาวสวน แม่คา้หาบเร่แผงลอย ช่างเสริมสวย ช่างท าผม  โดย ปี พ.ศ. 2550 ท่ีผา่นมา จากการ
ส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประเทศไทยมีก าลงัแรงงานรวมทั้งส้ิน 3,993,150 คน 
จ าแนกเป็น 

แรงงานนอกระบบ มีจ านวน 1,264,468  และแรงงานในระบบมีจ านวน 2,728,682 คน 
นอกจากนั้นแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาประถมศึกษาและต ่ากว่าประถมศึกษา
มากถึงร้อยละ 46.3 ของแรงงานทั้งหมด เปรียบเทียบกบัแรงงานในระบบท่ีส่วนใหญ่จะมีการศึกษา
ท่ีสูงโดยแรงงงานในระบบร้อยละ 22.8 จบการศึกษาตั้งแต่มธัยมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา   โดย
สถานการณ์ปัจจุบนัประเทศไทยถือวา่มีปัญหาเร่ืองแรงงานนอกระบบและแรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มา
ท างานในประเทศ ท าให้คนไทยไม่มีงานท า ซ่ึงค่าจา้งของแรงงานขา้มชาติถูก และปัญหาท่ีตามมา
คือ เกิดเป็นปัญหาสังคม และท าให้คนประเทศไม่มีงานท าหรือหางานท าไดย้ากเป็นปัญหาท่ีรอการ
แกไ้ขอยา่งเร่งด่วน  

เน้ือหาแรงงานในปัจจุบนัสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ  
1. แรงงานในระบบ (Formal Sector)  มีการให้ค  าจ  ากดัความของ “แรงงานในระบบ”  

หมายถึง แรงงานท่ีท างานในระบบการจา้งงานท่ีมีรายไดป้ระจ า มีเงินเดือนท่ีแน่นอน หรืออาจจะ
เรียกวา่เป็น  “มนุษยเ์งินเดือน”   ก็ได ้ และท่ีส าคญัท่ีสุดคือแรงงานในระบบจะไดรั้บการคุม้ครอง
สวสัดิการต่างๆตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากนั้นแรงงานในระบบยงัมีโอกาสท่ีจะกา้วหน้าใน
ชีวติการท างานและไดรั้บสิทธิคุม้ครองจากการประกนัสังคมการประกนัชราภาพและประกนัสุขภาพ   

http://www.blogger.com/profile/05674599927610185392
http://thidapornsorykhai.blogspot.com/2010/03/blog-post.html#comment-form
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/knowledge/medthod/homework.htm
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2.  แรงงานนอกระบบ (Informal Sector)  ส าหรับค าจ ากดัความของ “แรงงานนอก
ระบบ” หมายถึง แรงงานท่ีท างานอิสระหรือเป็นแรงงานท่ีไม่ได้รับการคุม้ครองในระบบการ
ประกนัสังคมไดแ้ก่ คนงานท่ีรับงานไปท าท่ีบา้น (Home-Base Worker) เช่น คนใช้ในบา้นของ 
คนรวย คนขบัรถ คนท าสวน คนงานท่ีท างานแบบเหมาช่วง (Sub-Contract Worker) เช่น คนงาน
ก่อสร้าง คนงานท าถนน โดยสามารถท่ีจะจ าแนกประเภทของแรงงานนอกระบบได ้2 กลุ่ม ดงัน้ี  

1) กลุ่มท่ีท างานรับจ้างและมีเงินเดือนประจ าได้แก่ แรงงานท่ีรับจ้างเอางานไปท า 
ท่ีบ้าน แรงงานรับจ้างท าการเกษตรตามฤดูกาล  แรงงานประมง คนรับใช้และคนท างานบ้าน   
คนขบัรถ (ส่วนตวัตามบา้น) เป็นตน้  

2) กลุ่มท่ีท าอาชีพอิสระทัว่ไปไดแ้ก่ คนขบัรถรับจา้ง เกษตรกรชาวนา ชาวสวน แม่คา้
หาบเร่แผงลอย ช่างเสริมสวย ช่างตดัผม เจา้ของร้านขายของช าขนาดเล็ก เป็นตน้ ก าลงัแรงงานส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ ท่ีไม่ได้รับการคุ้มครองสวสัดิการ และหลักประกันการท างาน 
นอกจากนั้นแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 85 ยงัท างานในภาคเกษตรกรรม
ธุรกิจคา้ส่ง-คา้ปลีกโรงแรมและภตัตาคารดงัน้ี   

1.  ภาคเกษตรกรรม มีแรงงานนอกระบบท างานจ านวน 14.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
38.9 ของแรงทั้งหมด  

2.  ดา้นคา้ส่ง - คา้ปลีก มีแรงงานนอกระบบท างานจ านวน 3.5 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
9.7 ของแรงงานทั้งหมด   

3.  ดา้นโรงแรมและภตัตาคาร มีแรงงานนอกระบบท างานจ านวน 1.7 ล้านคน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 4.7 ของแรงงานทั้งหมด แรงงานนอกระบบ เป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ  
มีจ านวนประมาณ 23 ลา้นคน หรือร้อยละ 72 ของผูมี้งานท าทั้งหมด งานนอกระบบมีส่วนสร้าง
รายไดปี้ละไม่ต ่ากว่า 2,000,000 ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 43 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
ประเทศ ในประเทศก าลงัพฒันาซ่ึงรวมถึงประเทศไทย ท่ีก าลงัแรงงานส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นสาขาการ
ผลิตท่ีไม่เป็นทางการ และอีกกวา่คร่ึงหน่ึงยงัอยูใ่นภาคเกษตรกรรม 

สรุปและขอ้เสนอแนะถึงแมว้า่เศรษฐกิจนอกระบบไม่มีการจดัเก็บสถิติอยา่งเป็นระบบ
แต่จากการประเมินพบว่าขนาดของเศรษฐกิจนอกระบบของไทยมีขนาดใหญ่มากท าให้ประเทศ
ไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีเศรษฐกิจนอกระบบใหญ่ท่ีสุดในโลก ยิ่งไปกวา่นั้น แรงงานนอกระบบ
ของไทยมีจ านวน 2 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมด และปัญหาท่ีตามมา คือ แรงงานนอกระบบมกัเป็น
กลุ่มคนท่ีมีรายไดน้้อยและไม่แน่นอน แต่กลบัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ และคุม้ครองจากรัฐบาลทั้ง
ดา้นกฎหมายแรงงานและประกนัสังคม เน่ืองจากรัฐบาลไม่มีฐานขอ้มูลจากคนกลุ่มน้ี ท าให้ก าหนด
มาตรการลงไปถึงคนกลุ่มน้ีไดย้าก ตวัอยา่งท่ีเห็นชดั คือ การท่ีคนส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ

http://saraarphorn.wordpress.com/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0/
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กลบัไม่มีโอกาสไดเ้ช็คช่วยชาติ 2,000 บาท เน่ืองจากมิไดมี้ขอ้มูลอยูใ่นกองทุนประกนัสังคมซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีรอการแกไ้ขเพื่อใหแ้รงงานนอกระบบมีสิทธิประโยชน์เหมือนกลุ่มคนท่ีอยูใ่นระบบ  

ขอ้เสนอแนะ   
1. ควรมีหลกัประกนัส าหรับแรงงานนอกระบบในการเขา้ถึงสวสัดิการพื้นฐาน 

ของรัฐบาลเช่นบริการดา้นท่ีอยูอ่าศยัการรักษาพยาบาลฟรีเป็นตน้  
2. ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ควรผนวกแรงงานนอกระบบกลุ่ม

ต่างๆ เป็นกลุ่มเป้าหมายของการใหก้ารดูแลในเร่ืองสุขภาพ 
3. รัฐบาลส่งเสริมนโยบายการกระจายเมด็เงินกูแ้ก่ประชาชนระดบัรากหญา้  
4. กระทรวงแรงงานควรส่งเสริมการรวมกลุ่มของแรงงงานนอกระบบเพื่อพฒันาตนเอง

และสิทธิของกลุ่ม 
ฉตัรทิพย ์นาถสุภา (2540, น.73-74)  ไดศึ้กษาเศรษฐกิจหมู่บา้นไทยในอดีต กล่าวไวว้า่ 

ประเทศไทยในอดีตมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติมาก โดยเฉพาะมีท่ีดินวา่งเปล่า และเป็นท่ีดินท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์พอสมควร ท าให้ชาวบ้านสามารถเอาทรัพยากรธรรมชาติออกมาชดเชยความ 
ล้าหลังเทคโนโลยีได้ อีกทั้งเอามาชดเชยการขูดรีดของรัฐและระบบทุนได้ด้วย ท าให้ชาวบ้าน
สามารถต่อสู้แบบคงไวซ่ึ้งวิธีการผลิตโบราณมาไดช้า้นาน หมู่บา้นไม่พงัทลายไปง่าย เพราะมีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเข้มแข็งหมุนอยู่ ระบบสังคมหมู่บ้านท่ีดี สมาชิกมีความเห็นอกเห็นใจ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ท าให้ชาวบา้นมีความมัน่คงและมีความสุข รัฐและระบบทุนเขา้ไปขูดรีด
ส่วยโดยตรงจากหมู่บา้นแบบบงัคบันอกกลไกเศรษฐกิจ ท าให้พฒันาของชนชั้นอ่ืน ระหวา่งรัฐกบั
ชาวบา้นลา้ชา้ ท าใหช้าวบา้นขาดผูน้ าชนชั้น 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544, น.1) ไดอ้ญัเชิญ
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว มาเป็น
แนวทางในการพฒันาและบริหารประเทศ โดยยึดหลกัทางสายกลางเพื่อให้ประเทศรอดพน้จาก
วิกฤตดังน้ี เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนใน 
ทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศ 
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์  
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบ
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่ง ในการน าวิชาการ
ต่างๆมาใช ้ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฏี และนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มีส านึกใน
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คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความ
เพียร มีสติ และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับ การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
และกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

พิทกัษสิ์ทธ์ิ ฉายะภูติ (2541, น.260-261) ไดศึ้กษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน 
ท่ีจนดกัดาน และครัวเรือนท่ีมีคนตกงานเน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
การส ารวจสภาพทัว่ไปทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดัท่ีท าการศึกษาในดา้นเศรษฐกิจ 
พบวา่ การเกษตรกรรมก็ยงัคงมีความส าคญัและเป็นอาชีพหลกัของประชาชนส่วนใหญ่ การเกษตร-
กรรมข้ึนอยูก่บัการเพาะปลูกพืชหลกัไม่ก่ีชนิด คือ ขา้วเหนียว ขา้วเจา้  มนัส าปะหลงั ออ้ย ขา้วโพด 
หอม กระเทียม พริก และผกั ฯลฯ การปศุสัตว ์ยงัมีความส าคญัไม่มากนกั ดงันั้นการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัเพียงอย่างเดียวของประชาชนส่วนใหญ่ และการพึ่งผลผลิตหลกัเพียง
ไม่ก่ีชนิด เป็นสาเหตุท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ มีรายไดต้  ่าและยากจน เน่ืองจากผลผลิตข้ึนอยู่กบั
น ้าฝนธรรมชาติ ไม่มีการเกษตรฤดูแลง้เน่ืองจากขาดแหล่งน ้ า ผลผลิตท่ีไดอ้ยูใ่นระดบัต ่า และราคา
ขายผลผลิตต ่าและไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัตลาดท่ีเกษตรกรไม่มีอ านาจต่อรอง รวมทั้งประชาชนขาด
อาชีพเสริมหลงัฤดูเก็บเก่ียว  นอกจากงานรับจา้งทัว่ไปในหมู่บา้น ซ่ึงมีไม่มากเน่ืองจากประชาชน
ขาดเงินทุนและความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นผลท าให้เกิดการวา่งงานในฤดูแลง้ในชนบท และ
การอพยพออกจากหมู่บา้นไปหางานท าในเมือง ในกรุงเทพฯ หรือจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีใกลเ้คียง ไปจนถึง
ในต่างประเทศ 

กรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน (2545) ไดศึ้กษาเศรษฐกิจโดยวิเคราะห์ ค่าจา้ง รายได ้
และชั่วโมงการท างาน พ.ศ.2543 ด้านลกัษณะของลูกจา้งเอกชน ค่าจา้ง รายได้ และชั่วโมงการ
ท างาน จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ (1) ลกัษณะของลูกจา้งเอกชนทัว่ราชอาณาจกัรมีประมาณ 10.35 
ลา้นคน โดยคร่ึงหน่ึงเป็นลูกจา้งรายวนั และลูกจา้งรายเดือนร้อยละ 39.8  ลูกจา้งเหมามีเพียงร้อยละ 
9.0 (2)  ค่าจา้งของลูกจา้งเอกชนในทุกประเภทการจา้ง (รายวนั รายเดือน และงานเหมา) ได้รับ
ค่าจ้างเฉล่ียเดือนละ 5,536 บาท และค่าจ้างของลูกจ้างเอกชนจะแตกต่างกันไปตามประเภท
อุตสาหกรรม อาชีพ พื้นท่ี เพศ และระดบัการศึกษา (3) รายไดข้องลูกจา้ง นอกเหนือจากค่าจา้งแลว้ 
หากรวมเงินจากจากค่าจา้ง ล่วงเวลา โบนัส และเงินอ่ืนๆพบว่าลูกจา้งเอกชนได้รับเงินเพิ่มจาก
ค่าจา้งเฉล่ียคนละ 493 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 8.9 ของค่าจา้งเฉล่ีย และเม่ือน ามารวมกบัค่าจา้ง
ของลูกจา้งแลว้ ลูกจา้งมีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 6,029 บาท (4) วนัและชัว่โมงการท างานของลูกจา้ง
เอกชนพบวา่ ลูกจา้งเอกชนท างานเฉล่ียสัปดาห์ละ 6 วนั และมีชัว่โมงการท างานเฉล่ีย 49.8 ชัว่โมง
ต่อสัปดาห์ 
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กอบกุล ภู่ธราภรณ์ (2521, น.76) ไดศึ้กษาเพลงลูกทุ่งกบัสังคมไทย สรุปวา่ เพลงลูกทุ่ง
ท่ีมีเน้ือหาสะทอ้นความรู้สึกนึกคิด แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวชนบทไดอ้ยา่งชดัเจน และสาเหตุท่ีท า
ใหเ้พลงลูกทุ่งไดรั้บความนิยมกวา้งขวางนั้น ข้ึนอยูก่บัการใชภ้าษา ถอ้ยค าท่ีตรงไปตรงมา มีท านอง
เพลงท่ีไพเราะ ง่ายต่อการจดจ า และเสน่ห์ท่ีส าคญัของเพลงลูกทุ่ง อยูท่ี่การทนัต่อเหตุการณ์ 

เอนก  นาวิกมูล (2521, น.76)  ให้ทรรศนะเก่ียวกบัเพลงลูกทุ่งว่า ทั้งเพลงลูกทุ่งและ
เพลงพื้นเมือง นิยมเล่นลูกคอ เล่นเสียงโดยไม่ออมอาการ เสียงท่ีเปล่งออกมาจะเป็นเสียงท่ีเอ่ยเอ้ือน 
ท าเสียงสูง ต ่า หนกั เบา สารพดัแต่จะประดิษฐ ์เพลงลูกทุ่งและเพลงพื้นเมืองพร้อมท่ีจะเปิดกวา้งใน
ดา้นการใชถ้อ้ยค า ภาษา การบอกเร่ืองราวอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงตอ้งเนน้ผูฟั้งในการพิจารณา ขอ้สังเกต
ในตอนน้ีคือเพลงทั้งสองประเภท มีความใกลชิ้ดกนัผกูพนักนัอยา่งแน่นอน 

กาญจนา แก้วเทพ (2522, น.5-6) กล่าวถึงเพลงลูกทุ่งว่า ท าหน้าท่ีเป็นดั่งบันทึก
ประวติัศาสตร์ ตอบสนองความตอ้งการทางจิตใจของชาวไร่ชาวนาทัว่ทุกหัวระแหง เน้ือหาของ
เพลงสะทอ้นให้ความคิด ความรู้สึกของมวลชาวนา ผูย้ากไร้ทั้งหลาย ท่ีมีต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในสังคม เพลงลูกทุ่งบอกถึงความจริงท่ีเกิดข้ึนในชนบทถึงบางเพลงอาจจะแสดงออกมาในรูปเสียด
สี เยย้หยนั แต่เน้ือหาก็แฝงดว้ยความเป็นจริงท่ีไม่มีใครปฏิเสธได ้

สุกญัญา สุจฉายา (2525, น.40)  กล่าวถึงเพลงลูกทุ่งวา่ เป็นเพลงท่ีเกิดข้ึนหลงัสุด มีการ
ผสมผสานระหวา่งเพลงชาวบา้น ส่วนใหญ่จะสะทอ้นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวชนบท ทั้งท่ีอยูใ่น
เมืองและหมู่บา้น ท านองของเพลงในระยะแรก น าเพลงพื้นบา้นเขา้ไปผสมผสาน จึงท าให้เป็นท่ี
คุน้เคยของชาวบา้น ในท่ีสุดเพลงลูกทุ่งจึงกลายเป็นท่ีนิยมของชาวบา้น 

นิธิ  เอียวศรีวงศ์  (2528, น.95-105) ให้ทรรศนะเก่ียวกบัเพลงลูกทุ่งว่า สาระของเพลง
ลูกทุ่งเปรียบเสมือนข่าวสาร ท่ีคนเมืองส่งผา่นไปยงัชาวชนบท มีการผสมผสานวฒันธรรมระหวา่ง
สังคมเมืองและสังคมชนบท ลกัษณะของเพลงลูกทุ่ง ดูได้จากศิลปินของดนตรีพื้นบา้นสอดแทรกอยู ่ 
ตวัของนักร้องเป็นนักร้องลูกทุ่งหรือไม่ และมีวิธีร้องแบบเล่นลูกคอลกัษณะเน้ือร้องของเพลง  
มีการก าหนดสถานการณ์จ าเพาะ พูดถึงเหตุการณ์เฉพาะหน้าของสังคมและบา้นเมืองอย่างไม่ขดัเขิน 
เน้ือหาบางเพลงสะท้อนให้เห็นถึงด้าน ความเช่ือ ค่านิยม สองแง่สองง่าม เน้ือหาของเพลงใน
ระยะแรกมกัเก่ียวกบัสภาพความจริงในชนบทเกือบทั้งส้ิน ต่อมาการส่ือสารขยายตวัข้ึน เน้ือหาจึง
เปล่ียนแปลงไปใหท้นัสมยั และปัจจุบนัเพลงลูกทุ่งกบัเพลงสตริง ก าลงัจะผสมผสานเขา้หากนัมากข้ึน 

สุกรี  เจริญสุข  (2532, น.94-96)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะเพลงลูกทุ่งไวว้า่ เป็นเพลงท่ีมีลีลา
จงัหวะพื้นบา้น เน้นความสนุกคล้ืนเครง ท านองเพลงง่ายๆ สั้ นๆ ซ ้ าๆ แบบท านองเพลงพื้นบา้น 
เน้ือร้องเป็นเร่ืองของชาวบา้น พูดกนัตรงไปตรงมา ไม่มีส านวนท่ีวิจิตรพิสดาร ผูกประโยคของ
ภาษาอยา่งง่ายๆ ชมธรรมชาติ บรรยายชีวิต ตลกขบขนั เสียดสีสังคม ใช้ส าเนียงร้องแบบพื้นบา้น 
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ถ่ายทอดอารมณ์ท่ีเป็นภาษาชาวบา้น ใช้ลูกคอ การเอ้ือนท่ีเป็นลกัษณะเด่นของเพลงลูกทุ่ง เคร่ือง
ดนตรีท่ีใชบ้รรเลงข้ึนอยูก่บัความสะดวก การเรียบเรียงเสียงประสาน นิยมบรรเลงตามใจชอบ แบบ
แห่ตามกนัไป มีลกัษณะคลา้ยเพลงแนวเดียวกนัอาศยัเน้ือร้องเป็นหลกั การถ่ายทอดอารมณ์เพลง
เป็นหัวใจหลักของเพลงลูกทุ่ง อาศยัเน้ือร้องท่ีเก่ียวกับชีวิตจริงแล้วถ่ายทอดออกมาด้วยความ
ซาบซ้ึงกินใจ ไม่เสแสร้งอารมณ์ซ่ือๆ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (2539, น.24) ทรงตรัสถึงเพลงลูกทุ่ง
ว่า สังเกตไดว้่าเวลาเกิดสถานการณ์อะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองปากทอ้ง ฝนตก ฟ้าร้อง น ้ าท่วม 
ตลอดจนเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งนอกและในประเทศ เพลงลูกทุ่งก็จะออกมาใหม่ ทนัสมยักบัข่าว
นั้นทนัที ราวกบัเป็นสมุดบนัทึกเหตุการณ์เหล่านั้น เน้ือร้องเพลงลูกทุ่งมกัจะสะทอ้นภาพชีวิตจริง
ของคนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การเกิดสงคราม ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี ใช้
ภาษาท่ีเรียบง่าย เขา้ใจและจ าง่าย ฟังแล้วไม่ตอ้งแปลความหมาย เหนือไปกว่านั้นเพลงลูกทุ่งยงั 
สรรหาค าท่ีกระทบกระเทียบเปรียบเปรย มีส านวนกระแนะกระแหน เจ็บๆ คนัๆ มาเสนอไดห้ลาย
รูปแบบ เรียกไดว้า่เขา้ถึงคนฟังในเวลาอนัรวดเร็ว คุณสมบติัในขอ้ท่ีวา่สามารถบนัทึกเหตุการณ์ได้
ดีนั้ นเอง คุณสมบัติข้อน้ีของเพลงลูกทุ่งคือการถ่ายทอดรูปแบบมาจากเพลงพื้นบ้านนั่นเอง 
ขณะเดียวกนัเพลงไทยแท้ๆ  ก็ขาดคุณสมบติัในขอ้น้ี ขา้พเจา้จึงเห็นวา่ ประวติัศาสตร์สังคมไทยนั้น 
ไดป้รากฏอยูใ่นเพลงลูกทุ่งไม่นอ้ยทีเดียว 

ทรงศิลป์  สุขแก้ว (2547) ศึกษาเร่ือง “วิถีอีสานจากเพลงลูกทุ่งของ ไมค์ ภิรมยพ์ร”  
ผลการศึกษาพบวา่ ชีวิตและการพฒันาการงานเพลงของนกัร้องลูกทุ่งอีสานไมค ์ภิรมยพ์ร ซ่ึงมีช่ือ
จริงวา่ พรภิรมย ์พินทะปะกงั  มีภูมิล าเนาอยูท่ี่จงัหวดัอุดรธานี ครอบครัวมีฐานะยากจน ท าให้ตอ้ง
ต่อสู้ชีวติมาตั้งแต่วยัเยาว ์จากสภาพแวดลอ้มของบุพการีท่ีเป็นศิลปินนกัแสดงหมอล าพื้นบา้นอีสาน 
ท าให้ได้รับการปลูกฝังมาจากบริบท อยากจะศึกษาให้สูงแต่ไม่มีโอกาส เน่ืองจากฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี จึงอดทนต่อการท างานทุกอย่าง รวมถึงการเป็นทหารรับใช้ชาติ  
จากประสบการณ์ท าให้ไดรู้้ถึงการต่อสู้ รู้จกัใชจ้งัหวะและโอกาส จนมาไดรู้้จกักบั สุพจน์ สุขกลดั  
ผูจุ้ดประกายของการเป็นนักร้องอาชีพ ในท่ีสุดความฝันก็เป็นจริง เม่ือได้เป็นนักร้องสังกดัค่าย  
แกรมม่ีโกลด์  มีผลงานอลับั้มเพลงชุดแรกเป็นของตวัเอง ช่ือ คนัหลงัก็ลาว โดยใช้ช่ือนักร้องว่า 
ไมค ์ภิรมยพ์ร มาไดรั้บความนิยมในชุดท่ี 5 คืออลับั้มช่ือ  ยาใจคนจน เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั 

ผลงานศึกษาดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางการด าเนินชีวติของนกัร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อ
ชีวติของไมค ์ภิรมยพ์ร ท่ีเป็นคนขยนั อดทน ต่อสู้กบัชีวติท่ียากจน สร้างชีวิตดว้ยผลงานเพลงลูกทุ่ง 
ท่ีประพนัธ์ข้ึนจากขอ้เท็จจริง  และบทเพลงยงัไดแ้สดงแนวคิด  คติเตือนใจ โดยเฉพาะให้ก าลงัใจ
กรรมกร  แรงงาน  ท าใหผู้ฟั้งเพลงของไมค ์ภิรมยพ์ร  ด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีแบบแผน 



 
บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมยพ์ร ในการส่ือสาร

ถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตชนชั้ นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร” ใช้รูปแบบการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เน้ือหาเพลงของไมค ์ภิรมยพ์ร แลว้เก็บขอ้มูล
จากแรงงานในระบบ (Formal Sector) และนอกระบบ (Informal Sector) ท่ีฟังเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์ร 
รวมทั้งการสัมภาษณ์แรงงานแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และเอกสาร (Documents) แลว้จึง
น าขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์และน าเสนอแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการเก็บข้อมูลและวธีิการวจัิย  
      3.11 ขั้นการด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยการส ารวจ ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและศึกษาคน้ควา้จาก
แหล่งเอกสารต่างๆ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานอนัจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดกรอบความคิดของ
การวจิยั การเขียนเคา้โครงวจิยัตลอดจนใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวิจยัในคร้ังน้ี  
      3.12 ขั้นคดัเลือกขอ้มูล การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี  
    3.1.2.1 การสืบคน้ขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบั ทศันคติ วฒันธรรม ศิลปวฒันธรรม เพลงใน
แบบจ าลองกระบวนการส่ือสาร วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง เพลงของไมค์ ภิรมยพ์ร และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
              3.1.2.2 น าขอ้มูลท่ีสืบค้นได้มาศึกษาพิจารณาเพื่อคดัเลือกบทเพลงท่ีจะใช้เป็นขอ้มูล
ส าหรับการวิจยั โดยพิจารณาเพลงและเน้ือหาของเพลงจากอลับั้ม 18 ปีทองรวมสุดยอดเพลงฮิต 
จ านวน 4 บทเพลง ไดแ้ก่ เพลงละครชีวิต อลับั้มเพลงชุดท่ี 2  เพลงยาใจคนจน อลับั้มเพลงชุดท่ี 5 
เพลงเหน่ือยไหมคนดี อลับั้มเพลงชุดท่ี 8 และเพลงนกัสู้ ม.3  อลับั้มเพลงชุดท่ี 9 ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบั
คนใชแ้รงงานต่างจงัหวดั ท่ีเดินทางมาท างานในเขตกรุงเทพมหานครโดยทั้ง 4 บทเพลงไดรั้บความ
นิยมและติดชาร์ตคล่ืนวทิยแุละรายการทีวีมายาวนาน ไดแ้ก่ ลูกทุ่งมหานคร สถานีวิทยุ อสมท  FM 
95 MHz  88.5 สบายดี  เรดิโอ เพลงลูกทุ่งออนไลน์ 24 ชัว่โมง รายการแฟนทีวี ของบริษทัแกรมม่ี
โกลด ์ไทยไชโย สถานีโทรทศัน์ลูกทุ่งของ ไลฟ์ ทีว ีออกอากาศทางเคเบิลทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ  
3.1.2.3 น าเน้ือหาบทเพลงทั้ง 4 บทเพลงท่ีไดจ้าก 3.1.2.2 มาวเิคราะห์ตามกรอบแนวคิด
องคป์ระกอบของเพลงไดแ้ก่ ผูส่้งสาร คือนกัร้อง ผูป้ระพนัธ์เพลง และผูฟั้งซ่ึงอยูใ่นฐานะผูรั้บสาร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C_%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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ในประเด็นเน้ือหา การส่ือสาร วธีิการ การเล่าเร่ือง และวฒันธรรมเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี
ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร มีบทบาทในการถ่ายทอดวฒันธรรมและวถีิชีวติต่อชน
ชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นแบบแผนความคิดและการกระท า ท่ีแสดงออกถึงวธีิ
ชีวติของชนชั้นแรงงาน 

3.1.3 ขั้นการจดักระท ากบัขอ้มูล  
  3.1.3.1 น าขอ้มูลกรอบ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพลงลูกทุ่งของไมค ์

ภิรมยพ์ร ท่ีไดจ้ากขอ้ 3.1.2 มาศึกษา วิเคราะห์ตามเน้ือหาเพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลง
เหน่ือยไหมคนดี และเพลงนกัสู้ ม.3 ท่ีก าหนดไว ้

 3.1.3.2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์และเพิ่มเติมเน้ือหาส่วนท่ีขาดความ
สมบูรณ์ ใหต้รงตามขอบเขตเน้ือหา  
  3.1.4 ขั้นเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ ผูว้ิจยัเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยวิธีพรรณนา
วเิคราะห์ (Descriptive Analysis) ผลการวจิยัและวจิารณ์ผล และจดัท าเป็นเอกสารรูปเล่ม 
 

3.2 แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษาและเกบ็ข้อมูล 
      3.2.1 วิเคราะห์บทเพลง อลับั้ม 18 ปีทองรวมสุดยอดเพลงฮิต อนัดบัหน่ึงของไมค์ ภิรมยพ์ร 
ตุลาคม พ.ศ. 2556 ดงัรายช่ือเพลง 4 เพลง ไดแ้ก่ เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหม
คนดี และเพลงนกัสู้ ม.3 
       3.2.2 แหล่งขอ้มูลประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา จ านวน 20 คน 

ในการศึกษา บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ในการส่ือสารถ่ายทอด
วฒันธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ใชว้ิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) กลุ่มประชาชนท่ีใช้แรงงานท่ีฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค์ ภิรมยพ์ร  
ในการส่ือสารถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครโดยตรง  
โดยก าหนดประชากรและกลุ่มเป้าหมายท่ีใชแ้รงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
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ตารางที ่3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย จ านวน(คน) 
กลุ่มที ่1  แรงงานในระบบ ไดแ้ก่ พนกังานลูกจา้งบริษทั จาก
ต่างจงัหวดัท่ีท างานและอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

10 

กลุ่มที่ 2  แรงงานนอกระบบ ไดแ้ก่ แรงงานอิสระท่ีท างานและอาศยั
อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เช่น คนขบัรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
คนขบัรถแทก็ซ่ีรับจา้ง แม่คา้หาบเร่แผงลอย อาชีพนวดแพทยแ์ผน-
ไทย และอาชีพรับเหมาก่อสร้างรายวนั 

10 

 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
      3.31 สร้างแบบสัมภาษณ์เป็นแนวทางค าสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Interview Guideline) โดย
มีค าถามแบบซกัไซ้ (Probing Question) เป็นการใชแ้บบสัมภาษณ์เพื่อเป็นแนวทางในการถาม โดย
มีค าถามซกัประกอบ 
      3.32 เทปบนัทึกเสียงส าหรับบนัทึกการสัมภาษณ์และถอดเทปสัมภาษณ์ 
      3.33 สมุดบนัทึกส าหรับจดบนัทึกเพื่อเก็บขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร 
      3.34 กลอ้งถ่ายรูปส าหรับบนัทึกภาพถ่ายเพื่อประกอบการวจิยั 

การตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรง (Validity) ของเคร่ืองมือ 
โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ อาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงให้

เหมาะสมและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาเก่ียวกบั

บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมย์พร ในการส่ือสารถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชนชั้น
แรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหท้ราบถึงทศันคติของชนชั้นแรงงานท่ีฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต 
จากนั้นจึงท าการสัมภาษณ์เจาะลึกเก็บขอ้มูลแก่นสาระหลกั (Pattern / Themes) การสัมภาษณ์จาก
กลุ่มแรงงานท่ีก าหนด เพื่อท าการจดัเรียงขอ้มูล โดยใช้การวิเคราะห์ตามทฤษฏีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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       3.41 ผู้วิจัยฟังเทปท่ีบันทึกการสัมภาษณ์แต่ละม้วนหลายคร้ังก่อนท่ีจะอ่านแบบสัมภาษณ์ 
ท่ีไดจ้ากการถอดเทป (Transcript)  
       3.42  ผูว้จิยัอ่านแบบสัมภาษณ์หลายคร้ังจนรู้สึกเขา้ใจถึงเน้ือหาทั้งหมด 
       3.43 ท าบัน ทึกการวิ เคราะ ห์ตั้ ง แ ต่ เ ร่ิมต้นจนส้ินสุด  รวมทั้ งบัน ทึกข้อมูล ท่ีส าคัญ  
ท่ีน่าสนใจ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์ 
       3.44  ลงรหสั (Coding) โดยการขีดเส้นใต ้(Highlight) หรือแยกค า วลี ขอ้ความ หรือประโยคท่ี
ส าคญั โดยวิเคราะห์จากค าต่อค า บรรทดัต่อบรรทดั วลีต่อวลี ขอ้ความต่อขอ้ความและประโยคต่อ
ประโยค 
       3.45  จดักลุ่มประเด็นยอ่ย (Categories) โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลของแต่ละคนและระหวา่งกลุ่ม
คน มีการจดักลุ่มค า วลี ขอ้ความ และประโยคท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนัไวเ้ป็น
หมวดหมู่ 
       3.46  น าขอ้ความหรือประโยคท่ีก าหนดความหมายแลว้มาจดัรวมเป็นประเด็นหลกั (Themes) 
       3.47  เขียนรายงานในรูปการบรรยาย โดยให้มีความต่อเน่ืองและกลมกลืนกนัในแต่ละประเด็น
หลกั ประเด็นยอ่ย 
 

3.5 การน าเสนอข้อมูล 
การน าเสนอขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีได้จากการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) โดยน าเสนอขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ เร่ือง บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ  
ไมค ์ภิรมยพ์ร ในการส่ือสารถ่ายทอดวฒันธรรมและวถีิชีวติชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3.6 ประเด็นค าถามหลกัทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 
จากวตัถุประสงค์ของการวิจยั ขอ้ 1. เพื่อศึกษาบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต ของไมค ์

ภิรมยพ์ร ในดา้นการถ่ายทอดวฒันธรรมและวถีิชีวติของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอ้ค าถาม ท่ี 1 ท่านคิดวา่เพลงท่ี ไมค์ ภิรมยพ์ร ขบัร้องมีเน้ือเพลงท่ีใช้ค  าง่าย ๆ เขา้ใจ

ง่าย สามารถกระจายเขา้ถึงสังคมทุกชนชั้น ชนบททุกแห่ง ใช่หรือไม่ อยา่งไร 
      ขอ้ค าถามท่ี 2 ท่านคิดวา่ เพลงละครชีวิตน าเสนอเก่ียวกบัชีวิตการขายแรงงานของคน
ภาคอีสานท่ีต้องด้ินรนหนีความยากจน ซ ้ าถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยความรู้น้อย จ าต้องท างาน 
ทุกอยา่งเพื่อใหมี้รายได ้ท่านคิดเห็นอยา่งไร      
       ขอ้ค าถามท่ี 3 ท่านรู้สึกวา่เพลงยาใจคนจน น าเสนอเก่ียวกบัความเป็นอยูข่องผูใ้ช้
แรงงานของชนชั้นผูใ้ชแ้รงงานดว้ยกนั อยา่งไร       
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      ขอ้ค าถามท่ี 4 ท่านรู้สึกวา่เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนกัสู้ ม.3 เป็นเพลงท่ีแสดงถึง  
ความรัก ความเห็นอกเห็นใจและเป็นก าลงัใจของผูใ้ชแ้รงงานดว้ยกนั  อยา่งไร 
       ขอ้ค าถามท่ี 5 บทเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ท าใหผู้ใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่ไดผ้อ่นคลาย
ความรู้สึก สร้างความบนัเทิง และสร้างก าลงัใจ น าไปสู่การยอมรับและไดรั้บความนิยมจากแฟน
เพลงทัว่ประเทศ ใช่หรือไม่ 
      วตัถุประสงคข์องการวจิยั ขอ้ 2.  เพื่อศึกษาการตีความทางวฒันธรรมของชนชั้นแรงงาน
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติ ของ ไมค ์ ภิรมยพ์ร  
      ขอ้ค าถามท่ี 6 ท่านคิดวา่เพลงท่ี ไมค ์ภิรมยพ์ร เป็นผูข้บัร้อง มีเน้ือหาตรงไปตรงมา 
สะทอ้นวถีิชีวติชนบทและการใชชี้วติของท่านในกรุงเทพมหานครได ้อยา่งไร 

ขอ้ค าถามท่ี 7 ท่านคิดวา่เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และ
เพลงนักสู้ ม.3 มีลักษณะเน้ือหา ท่วงท่าท านอง เป็นภาพตวัแทนคนต่างจงัหวดัท่ีมาท างานใน
กรุงเทพมหานครท่ีท่านสัมผสัได ้อยา่งไร  
       ขอ้ค าถามท่ี  8 ท่านคิดวา่ เพลงนกัสู้ ม.3 มีลกัษณะเน้ือหา กล่าวถึงรายได ้การประกอบ
อาชีพต่างๆ เช่น อาชีพกรรมกร ก่อสร้าง รับจา้งรายวนั ขบัรถรับจา้ง แทก็ซ่ี ฯลฯ ตลอดจนกล่าวถึง
ปัญหาต่างๆ ในการประกอบอาชีพ อยา่งไร  

ขอ้ค าถามท่ี 9 เพลงท่ี ไมค์ ภิรมยพ์ร เป็นผูข้บัร้อง เป็นก าลงัใจให้ท่านมีพลงัในการ  
ฝ่าฟันอุปสรรคและสามารถแกไ้ขปัญหาต่อตวัท่านและครอบครัวของท่านในการด าเนินชีวิตช่วง 
ท่ีท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไดอ้ยา่งไร 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั ขอ้ 3.  เพื่อศึกษาการประยุกตใ์ชบ้ทเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์ร
ในการด าเนินชีวติของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอ้ค าถามท่ี 10 บทเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ท าใหเ้กิดเป็นแรงบนัดาลใจมีพลงัในการฝ่า
ฟันอุปสรรคและสามารถแก้ไขปัญหาต่อตวัท่านและครอบครัวในการด าเนินชีวิต ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ในกรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน อยา่งไร 

ขอ้ค าถามท่ี 11 ท่านตอ้งการให้มีการส่งเสริมเพลงลูกทุ่งให้แพร่หลาย เพื่อเป็น คติเตือนใจ 
โดยเฉพาะใหก้ าลงัใจกรรมกร แรงงาน ด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีแบบแผนมากข้ึน อยา่งไร 



 
บทที ่4 

ผลการวจิยั 
 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมยพ์ร ในการส่ือสาร

ถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตชนชั้ นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร” ใช้รูปแบบการวิจัย 
เชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค์ ภิรมยพ์ร 
ในดา้นการถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษา
การตีความทางวฒันธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ 
ไมค์ ภิรมยพ์ร 3. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้บทเพลงของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ในการด าเนินชีวิตของ 
ชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในบทท่ี 4 ผลการวิจยัน้ีผูว้ิจ ัยแบ่งหัวข้อน าเสนอ
ออกเป็น 3 ส่วน คือ  

4.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีสัมภาษณ์ 
4.2 ผลการศึกษาบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค ์ภิรมยพ์ร ในการส่ือสารถ่ายทอด

วฒันธรรมและวถีิชีวติชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4.2.1 ผลการวิเคราะห์เน้ือหาบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค ์ภิรมยพ์ร จ านวน 4 

บทเพลง คือ เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ในการ
ส่ือสารถ่ายทอดวฒันธรรมและวถีิชีวติชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4.2.2 ผลการศึกษาเก่ียวกบับทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค ์ภิรมยพ์ร จ านวน 
4 บทเพลง ไดแ้ก่ เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนกัสู้ ม.3 ในดา้น
การถ่ายทอดวฒันธรรมและวถีิชีวติของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4.2.3 ผลการตีความทางวฒันธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
ต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติของ ไมค ์ภิรมยพ์ร 

4.3 การประยกุตใ์ชบ้ทเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ในการด าเนินชีวติของชนชั้นแรงงานใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

 

4.1 ข้อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ คือกลุ่มผูใ้ช้แรงงานท่ีท างานและ
อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเป็นแรงงานในระบบ (Formal Sector) จ านวน 10 คน และแรงงาน
นอกระบบ (Informal Sector) จ านวน 10 คน รวมจ านวน 20 คน ดงัต่อไปน้ี  
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  4.1.1 กลุ่มแรงงานในระบบ จ านวน 10 คนไดแ้ก่ ไดแ้ก่ พนกังานลูกจา้งบริษทัท่ีมีภูมิล าเนา
ต่างจงัหวดัท่ีท างานและอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ตารางที ่4.1 ช่ือ สกุล และอาชีพของกลุ่มแรงงานในระบบ   
 

ล าดับ ช่ือ สกุล อาชีพ วนัทีสั่มภาษณ์ 
1 นายพีรยทุธ์ ปละทีปะผลิน ลูกจา้ง  กองทพัเรือ วนัท่ี 28 มีนาคม 2558 
2 นางสาวพนัธ์นี  วจิรรยา พนกังานบริษทั  บจก. เค พี ที 

แมชชีนเนอร่ี(1993) 
วนัท่ี 22 มีนาคม 2558 

3 นางสาวภทัรา กาญจนวรางกรู ลูกจา้งหน่วยงานราชการ วนัท่ี 4 เมษายน 2558 
4 นางนพรัตน์  ธญัศรีรัตน์ พนกังาน กระทรวงยติุธรรม วนัท่ี 2 เมษายน 2558 
5 นางสาวเทพอกัษร ประสงค ์ พนกังาน กระทรวงยติุธรรม วนัท่ี 2 เมษายน 2558 
6 นางสาวศศิรา ศรีสะอาด พนกังาน หน่วยงานราชการ วนัท่ี 2 เมษายน 2558 
7 นางณฐันนัท ์ อคัเส ลูกจา้ง กรมท่ีดิน วนัท่ี 9 เมษายน 2558 
8 นายประพน จนัทร์ส าโรง พนกังานบริษทั วนัท่ี 10 เมษายน 2558 
9 นายสุธน ขาวทอง ไทยพาณิชยป์ระกนัภยั วนัท่ี 21 มีนาคม 2558 

10 นางสาวรินดา บุตรปะ ไอโออิประกนัภยั วนัท่ี 21 มีนาคม 2558 
  

4.1.2 กลุ่ม แรงงานนอกระบบ จ านวน10 คนไดแ้ก่ แรงงานอิสระท่ีท างานและอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร  
 

ตารางที ่4.2 ช่ือ สกุล และอาชีพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ   

 
ล าดับ ช่ือ สกุล อาชีพ วนัทีสั่มภาษณ์ 

1 นายสันติ  พยพัแกว้ รับจา้ง/คนขบัรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง  
ท างานท่ี ชินเขตซา้ยมือ 

วนัท่ี 4 เมษายน 2558 

2 นายอดมั  สังแกว้ พอ่คา้หาบเร่แผงลอย ขายกลว้ยป้ิง  
หนา้โรงพยาบาลมุงกุฎวฒันะ 

วนัท่ี 4 เมษายน 2558 

3 นายสมชาย  อยูฉ่ ่า พนกังานรักษาความปลอดภยั ท างาน
ท่ี หมู่บา้น กาเดน้ซิต้ีลากลู 

วนัท่ี 4 เมษายน 2558 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 
ล าดับ ช่ือ สกุล อาชีพ วนัทีสั่มภาษณ์ 

4 นายประสิทธ์ิ พึ่งภพ พนกังานรักษาความปลอดภยั ท างาน
ท่ี Bar BQ Plaza 

วนัท่ี 4 เมษายน 2558 

5 นายบุญเก้ือ มณี รับเหมาก่อสร้างรายวนั วนัท่ี 30 เมษายน 2558 

6 นายสุรธี อุป คนขบัรถแทก็ซ่ีรับจา้ง  วนัท่ี 30 เมษายน 2558 

7 นายศกัด์ิดา ค าสิงห์ พนกังานรักษาความปลอดภยั ท างาน
ท่ีอาคารศูนยร์าชการ  

วนัท่ี 30 เมษายน 2558 

8 นายนเรศ  เจริญรส พนกังานส่งเอกสารและขบัวินมอ
เตอร์ไซต ์วินซอยแจง้วฒันะ 14 

วนัท่ี 30 เมษายน 2558 

9 นางนุช  ทองดี ช่างเยบ็ผา้ หนา้คอนโดนิรันดร์ 4  
ดอนเมือง 

วนัท่ี 28 มีนาคม 2558 

10 นางส าอางค ์รัชฎา แม่บา้น คอนโดมิเนียม ถ. แจง้วฒันะ วนัท่ี 10 เมษายน 2558 
 

 

ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละ ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 11 55 
หญิง 9 45 

รวม 20 100 
ช่วงอาย ุ   

นอ้ยกวา่ 30 ปี 2 10 
30-39 ปี 9 45 
40-49 ปี 4 20 
50 ปีข้ึนไป 5 25 

รวม 20 100 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ภูมิล าเนาเดิม (ภาค)   

กลาง 8 40 
ใต ้ 1 5 
อีสาน 8 40 
เหนือ 3 15 
ระยะเวลาอยู ่กทม.   
นอ้ยกวา่ 10 ปี 9 45 
 10-19 ปี 6 30 
 20-29 ปี 2 10 
 30 ปีข้ึนไป 3 15 
รวม 20 100 
อาชีพ   
รับจา้ง/ขบัรถรับจา้ง 3 15 
พนกังานรักษาความปลอดภยั 5 25 
พนกังาน/ลูกจา้ง 10 50 
คา้ขาย/แม่บา้น 2 10 
รวม 20 100 

 

 

 จากตารางท่ี 4.3 ผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ เร่ือง บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ  
ไมค ์ภิรมยพ์ร ในการส่ือสารถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 เป็นเพศหญิง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
45 ช่วงอายุของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 30-39 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
45 รองลงมามีอายมุากกวา่ 50 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ภูมิล าเนาของผูต้อบสัมภาษณ์ ส่วน
ใหญ่อยู่ภาคกลาง และภาคอีสาน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ช่วงเวลาท่ีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครนอ้ยกวา่ 10 ปี จ  านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาช่วงเวลา 10-19 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อาชีพผูต้อบแบบสอบถาม
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ส่วนใหญ่ท าอาชีพ พนกังาน/ลูกจา้ง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาอาชีพพนกังานรักษา
ความปลอดภยั จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
 
4.2 ผลการศึกษาบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมย์พร ในการส่ือสารถ่ายทอดวัฒนธรรม
และวถิีชีวติชนช้ันแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
      4.21 ผลการวิเคราะห์เน้ือหาบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค ์ภิรมยพ์ร จ านวน 4 บทเพลง คือ เพลง
ละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3  ในการส่ือสารถ่ายทอด
วฒันธรรมและวถีิชีวติชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค์ ภิรมย์พร ในการส่ือสาร
ถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัได้น าบทเพลงของ
ไมค ์ภิรมยพ์ร จ านวน 4 บทเพลง ไดแ้ก่ เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และ
เพลงนักสู้ ม.3 มาศึกษาบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมยพ์ร ในการส่ือสารถ่ายทอด
วฒันธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์เน้ือหา 
ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือนักร้อง และผูฟั้งซ่ึงอยู่ในฐานะผูรั้บสารในประเด็น
เน้ือหา การส่ือสาร วิธีการ การเล่าเร่ือง และวฒันธรรมเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีของชนชั้น
แรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวเิคราะห์เน้ือหาของบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติของไมค ์ภิรมยพ์ร ตามกรอบแนวคิด
องค์ประกอบของเพลง คือนักร้อง และผูฟั้งซ่ึงอยู่ในฐานะผูรั้บสารในประเด็นเน้ือหา การส่ือสาร 
วิธีการ การเล่าเร่ือง และวฒันธรรมเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษารายบทเพลง มีผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

     4.2.1.1 ผลการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเพลง ละครชีวิต ในการส่ือสาร วฒันธรรมและวิถีชีวิต 
เก่ียวกบั ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี ดงับทเพลงต่อไปน้ี 

จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอน  มาเล่นละครบทชีวิตหนัก 
จากพ่อแม่มา พบพาคนไม่รู้จัก  จากคนท่ีรักจ าลามาหางานท า 
อาบเหง่ือต่างน า้ คร ่าอยู่กับงาน  ขยนัทุกวนั ด้วยความรู้ต า่ 
เหน่ือยยากเท่าใดใช้แรงแลกเงินเช้าค า่ แต่มนัต้องช า้ท ามาหาได้ไม่พอ 
หมดแรงอ่อนล้า น่ีแหละหนาคนจน สู้และดิน้รนบางคร้ังกโ็ดนผู้คนลวงล่อ 
ตกงานบ่อยคร้ังเงินซ้ือข้าวยงัไม่พอ มนัท้อมนัตรมเพียงใดช า้ใจปวดร้าว 
กลับแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอน ลาแล้วละครบทชีวิตเศร้า 
ทุ่มเทเท่าไรได้มาแค่ความว่างเปล่า กลับมาบ้านเรายงัมีพ่อแม่เฝ้ารอ 



 67 

เน้ือหาบทเพลง ละครชีวติ ในดา้นการส่ือสาร วฒันธรรมและวิถีชีวิต เก่ียวกบัความเช่ือ 
ค่านิยม ประเพณี พบว่าเน้ือหาเพลงละครชีวิต เก่ียวกับชีวิตผูใ้ช้แรงงานจากชนบท มีเน้ือหาท่ี
กล่าวถึงลกัษณะครอบครัว คนอีสานท่ีมีความรู้นอ้ย หนีความยากจนจากบา้นเกิดต่างจงัหวดัซ่ึงมีพ่อ
แม่ พี่ นอ้ง อนัเป็นท่ีรัก มาขายแรงงานเป็นกรรมกรท่ีกรุงเทพมหานคร ไดพ้บเจอแต่คนไม่เคยรู้จกั 
ถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลา ท างานหนกัตลอด บางคร้ังค่าแรงไม่ก็พอท่ีจะซ้ือขา้ว ตกงานก็บ่อย 
บางคร้ังถูกหลอก ชีวติสุดแสนรันทด หมดแรงท่ีจะสู่ต่อไป จึงขอกลบับา้นเกิดเมืองนอนท่ีมีพ่อแม่พี่
นอ้งรออยู ่ถึงจะยากจนแต่ก็มีความสุข  

เน้ือหาบทเพลงละครชีวิต ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือนักร้อง และ
ผูฟั้งซ่ึงอยูใ่นฐานะผูรั้บสารในประเด็นเน้ือหา การส่ือสาร วิธีการ การเล่าเร่ือง และวฒันธรรมเก่ียวกบั
ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร เน้ือหาเป็นการส่ือถึงปัญหา
ร่วมอยา่งส าคญัของคนชนบทท่ีเป็นผูจ้ากถ่ินฐาน คือ ภาวะโดดเด่ียวแปลกแยกในสังคมซ่ึงเป็นท่ีมา
ของความรู้สึกอา้งวา้ง และความหวาดหวัน่ใจในความไม่มัน่คงของชีวิต ความยากจน การศึกษาต ่า 
ท าให้ขาดความเสมอภาคทางโอกาส  แมผู้ป้ระพนัธ์มิไดน้ าเสนอปัญหาน้ีอย่างตรงไปตรงมา แต่
ปัญหาความยากจนของคนชนบทซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีโดดเด่นก็ท าให้ตอ้งฉุกคิดและทบทวนถึงตน้ตอ
ของปัญหา  ในขอ้ท่ีวา่วรรณกรรมไม่ไดท้  าหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาของสังคม แต่สารท่ีส่ือก็โนม้น าให้เรา
หนัมาพิจารณาความจริงท่ียงัคงด ารงอยูใ่นสังคมชนบทดว้ยความเห็นอกเห็นใจ นอกจากนั้นยงัเล่า
ถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี ท่ีรักครอบครัว รักถ่ินก าเนิด เม่ือ
ไม่ประสบความส าเร็จในการท างานก็ตดัสินใจกลบัชนบทท่ีอบอุ่น ปลอดภยั ตามความเช่ือวา่ถึงจะ
ยากจนแต่ก็มีครอบครัวท่ีท าใหมี้ความสุข  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ส าหรับเน้ือหาบทเพลงเพลงละครชีวิต ในการส่ือสาร 
วฒันธรรมและวถีิชีวติของชนชั้นแรงงาน ตามกรอบแนวคิดองคป์ระกอบของเพลง คือนกัร้อง และ
ผูฟั้งซ่ึงอยูใ่นฐานะผูรั้บสารในประเด็นเน้ือหา การส่ือสาร วิธีการ การเล่าเร่ือง และวฒันธรรมเก่ียวกบั
ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างแรงงานในระบบและกลุ่มตวัอย่างแรงงานนอกระบบ จ านวน 20 คน มีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั คือ กลุ่มตวัอย่างแรงงานในระบบ จ านวน 6 คน และกลุ่มตวัอย่างแรงงานนอก
ระบบ จ านวน 9 คน พบวา่ เน้ือหาเพลงละครชีวติ เป็นการส่ือสารถึงการเคล่ือนยา้ยแรงงานของชาว
อีสานเขา้มาท างานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นแหล่งงานใหญ่ท่ีผูค้นเดินทางมาหางานท ามากท่ีสุด
เพราะเป็นเมืองหลวงมีความตอ้งการแรงงานมากและยงัหางานท าไดง่้าย ซ่ึงปัจจุบนัชาวอีสานยงัคง
ด้ินรนเข้าสู่กรุงเทพฯ โดยปราศจากความหวงัในการท่ีจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในถ่ินก าเนิด  
มีเน้ือหาเก่ียวกับการประกอบอาชีพ พบว่า การด าเนินชีวิตของชาวอีสานท่ีประกอบอาชีพใช้
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แรงงาน มีรายไดน้อ้ย ไม่มัน่คง ท างานหนกั เพราะมีความรู้ต ่า ฉะนั้นรายไดข้องชาวอีสานส่วนใหญ่
จึงเป็นงานท่ีตอ้งใชแ้รงงานมาก เน้ือเพลงน าเสนอในลกัษณะแสดงถึงความขยนั ความอดทน ความ
รับผดิชอบของชาวอีสานท่ีมีต่อตนเองและครอบครัว  

“ก็เหมือนชีวติในปัจจุบนัท่ีตอ้งด้ินรนอยูบ่า้นแถบอีสาน ซ่ึงทุกปีท่ีตอ้งประสบภาวะภยั
แล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาลท าให้พวกเราตอ้งเขา้มากรุงเทพฯ เพื่อหางานท า หาเช้ากินค ่า บางคร้ัง
ค่าแรงไม่พอตอ้งไปกูย้มืเขา”  (ศกัด์ิดา ค าสิงห์, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558) 

กลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบ จ านวน 4 คน มีความเห็นดา้นเน้ือหาบทเพลง เพลงละคร
ชีวิต เพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกอบอาชีพว่า บทเพลงละครชีวิต ส่ือถึงชีวิตแรงงานภาคอีสานส่วน
ใหญ่ ท่ีมารับจา้งท างาน ก่อสร้าง ขบัมอเตอร์ไซตรั์บจา้ง พยายามเล้ียงชีพดว้ยความยากล าบาก ตอ้ง
ขยนั อดทน สู้แดดสู้ฝน มีมานะ บากบัน่ ตอ้งด้ินรน ตอ้งสู้กบัปัญหาต่างๆ เช่นหาเชา้กินค ่า บางคร้ัง
ค่าแรงไม่พอตอ้งไปกูย้มื นายจา้งกดข่ีเอารัดเอาเปรียบก็ตอ้งทนสู้ เพื่อให้ไดเ้งินมาเล้ียงครอบครัวแต่
สุดทา้ยก็ทนกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ได ้จึงตอ้งยอมกลบับา้นไปอยูก่บัพอ่แม่เหมือนเดิม  

“เน้ือหาตรงกบัชีวิตแรงงานภาคอีสาน ท่ีเขา้มาท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ตอ้งด้ิน
รน บางมุมทอ้แค่ไม่ถอย ตอ้งสู้กบัปัญหาต่างๆ เช่น นายจา้งกดข่ีเอารัดเอาเปรียบก็ตอ้งทนสู้ เพื่อให้
ไดเ้งินมาเล้ียงครอบครัวแต่สุดทา้ยเขาก็ทนกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ได ้จึงตอ้งยอมกลบับา้นไปอยูก่บั
พ่อแม่เหมือนเดิม เพลงน้ีเป็นเพลงท่ีมองการเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตวัของคน” (สมชาย อยู่ฉ ่ า, 
สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558)  

นอกจากน้ี แรงงานนอกระบบ จ านวน 1 คน มีความเห็นดา้นเน้ือหาบทเพลง เพลงละคร
ชีวิต เพิ่มเติมเก่ียวกบัค่านิยมของครอบครัว คนอีสานท่ีมีความรู้น้อย ฐานะความยากจน มาท างาน
กรุงเทพมหานครแลว้มีเงินส่งกลบัใหค้รอบครัว   

“เป็นเพลงท่ีเขาท างานทุกอย่างเพื่อให้ตวัเองอยู่รอด ส่วนมากคนทางภาคอีสานส่วน
ใหญ่จะมีความรู้น้อยครอบครัวค่อนขา้งยากจนจึงไม่ค่อยได้เรียนหนังสือกันในสมยัก่อน และ 
มีลูกเยอะและเป็นค่านิยมดว้ย เช่น คนขา้งบา้นเขาเขา้มาท างานโรงงานไดเ้งินมีบา้น มีรถ กลบัไป
พอคนอ่ืนเห็นก็เอาเป็นตวัอย่าง บางทีก็โดนเอาเปรียบอยู่ในสังคมเมืองหลวงแต่สุดทา้ยก็ตอ้งท า 
ทุกอยา่งเพื่อใหเ้ขาอยูร่อด” (นเรศ เจริญรส, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)   

             4.2.1.2 ผลการวิเคราะห์เน้ือหาของเพลงยาใจคนจน ในการส่ือสาร วฒันธรรมและวิถีชีวิต 
เก่ียวกบั ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี ดงับทเพลงต่อไปน้ี 

เป็นแฟนคนจน ต้องทนหน่อยน้องพ่ีนีไ้ม่มีเงินทอง มารองรับความล าบาก 
ในแต่ละวนั พ่ีนั้นต้องท างานหนัก  ถ้าไม่มีใจรัก  ใครหนอจะร่วมทางได้ ปัญหามากมาย พาใจอ่อน
ล้า ท้ังท้ังไม่เจตนา  แต่ปัญหา กม็าจนได้  จึงอยากให้น้อง ช่วยมอง ด้วยความเห็นใจ อุปสรรคจะมี
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เท่าใด  ขอใจเรายิม้ให้กัน  ล าบากยากเข็ญเช้าเยน็ขอให้เห็นหน้า  เม่ือเจอปัญหา น้องอย่าตัดสาย
สัมพันธ์  อยู่ เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกัน  เพียงเรามีเราเท่านั้น  สร้างฝันให้สมดังใฝ่  เป็นแฟน
คนจน ต้องทนหน่อยน้องอย่าแคร์สายตาคนมอง  อย่าหมองเม่ือยามแพ้พ่าย  อย่าเพ่ิงด่วนลาเม่ือเจอ
ปัญหาใดใด ยืนเคียงเพ่ือคอยยิม้ให้  เป็นยาชุบใจคนจน   

เป็นแฟนคนจน ต้องทนหน่อยน้อง  อย่าแคร์สายตาคนมอง  อย่าหมอง เม่ือยามแพ้พ่าย  
อย่าเพ่ิงด่วนลา  เม่ือเจอปัญหาใดใด  ยืนเคียง เพ่ือคอยยิม้ให้  เป็นยาชุบใจคนจน 

  เน้ือหาบทเพลงยาใจคนจนมีเน้ือหาเก่ียวกบั หนุ่มสาวคู่หน่ึงเขา้มาท างานท่ี กรุงเทพมหานคร 
ผูช้ายท างานเป็นช่าง  เงินเดือนก็ไม่มาก  ผูห้ญิงท างานในห้าง ผูช้ายจะขบัรถจกัรยานยนต์ไปรับแฟนสาว  
ฝ่ายชายเขา้ใจผดิคิดวา่ แฟนสาวเปล่ียนใจไปรักคนท่ีมีเงินและใหชี้วติสุขสบาย ไม่ล าบากเหมือนอยู่
กบัตนเอง จึงท าใหเ้ศร้าใจ จนกระทั้งวนัหน่ึงไดคุ้ยกนั ท าใหฝ่้ายชายไดรั้บรู้วา่แฟนของตนเองไม่ได้
เปล่ียนใจอยา่งท่ีคิด ยงัเป็นก าลงัใจใหแ้ก่กนั    
 เน้ือหาของบทเพลงยาใจคนจน ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือนกัร้อง 
และผูฟั้งซ่ึงอยู่ในฐานะผูรั้บสารในประเด็นเน้ือหา การส่ือสาร วิธีการ การเล่าเร่ือง และวฒันธรรม
เก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่เป็นการส่ือสาร
ทางวฒันธรรมและวิถีชีวิตเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี มีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักศกัด์ิศรี   
ส าหรับคนยากจนท่ีรู้ตวัว่าตนแปลกแยกจากผูอ่ื้น ศกัด์ิศรีเป็นทั้งก าลงัใจและส่ิงยึดเหน่ียว  ในบท
เพลงท่ีเน้นความรัก การยอมรับความจริงและการรู้จกัตวัเอง ในการวางแผนการใช้ชีวิตคู่ เป็นการ
ให้ก าลงัใจคนโสดท่ีมีเป้าหมายในการมีคู่ชีวิตเหมือนคนทัว่ไป คือชายหนุ่มท่ีมุ่งมัน่ท างานสร้าง
ฐานะเพื่อจะไดค้รองคู่กบัหญิงสาวท่ีหมายปอง บทเพลงส่ือสาร ถึงความรักของคนยากจนท่ีรู้ตวัวา่
ตนแปลกแยกจากผูอ่ื้นท่ีมีฐานะการงานดีกวา่ มีศกัด์ิศรีเป็นทั้งก าลงัใจและส่ิงยดึเหน่ียว  ในบทเพลง
เน้นความรัก เช่น ชายหนุ่มปลุกปลอบใจคนรักว่า “อย่าได้แคร์สายตาคนมอง” ค าห้ามน้ีไม่ใช่
ความรู้สึกเป็นปฏิปักษแ์ต่มีเพื่อย  ้าเตือนไม่ใหห้ว ัน่ไหวท่ีจะถูกมองวา่แตกต่าง ความส านึกในศกัด์ิศรี
ของคนเหล่าน้ี กระตุน้ให้เราไดต้ระหนกัวา่คุณค่าและศกัด์ิศรีนั้นด ารงอยูใ่นตวับุคคล ไม่ไดข้ึ้นอยู่
กบัส่ิงภายนอก เช่นฐานะทางการเงินหรือโอกาสทางสังคม การยนืหยดัต่อสู้ดว้ยตนเองในทางสุจริต
อยา่งไม่ยอมแพคื้อส่ิงช้ีวดัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์ไม่เหยยีดหยามศกัยภาพของตน  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ส าหรับเน้ือหาบทเพลง เพลงยาใจคนจน ในการถ่ายทอด
วฒันธรรมและวถีิชีวติของชนชั้นแรงงาน  ตามกรอบแนวคิดองคป์ระกอบของเพลง คือนกัร้อง และ
ผูฟั้งซ่ึงอยูใ่นฐานะผูรั้บสารในประเด็นเน้ือหา การส่ือสาร วิธีการ การเล่าเร่ือง และวฒันธรรมเก่ียวกบั
ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างแรงงานในระบบและกลุ่มตวัอย่างแรงงานนอกระบบ จ านวน 20 คน มีความเห็นไปใน
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ทิศทางเดียวกนั คือกลุ่มตวัอย่างแรงงานในระบบ จ านวน 10 คน และกลุ่มตวัอย่างแรงงานนอก
ระบบ จ านวน 9 คน พบวา่ เพลงยาใจคนจน สามารถส่ือถึงอารมณ์และความรู้สึกเก่ียวกบัความเช่ือ
ค่านิยมของผูใ้ช้แรงงานไดอ้ย่างดีเยี่ยมในสังคมท่ีถูกเหล่ือมล ้ าแบ่งแยกชนชั้น สะทอ้นถึงอารมณ์
ของแรงงาน ผูท่ี้มีฐานะยากจน ตอ้งอดทนต่อสู้กบัการด้ินรนหาเงินดว้ยการใชแ้รงงาน มีปัญหาบา้ง ใน
การท างาน แต่ดว้ยความท่ีมีคนคอยให้ก าลงัใจ อยา่งเช่น พ่อ แม่ คนรัก พี่ นอ้ง คอยเป็นก าลงัใจในการ
ท างาน มีความเขา้ใจวา่ท่ีมาหางานท าก็เพื่อครอบครัวทางบา้น จะไดสุ้ขสบาย  จึงท าให้ผูใ้ชแ้รงงาน
มีมานะ อดทน มีก าลังใจท่ีจะต่อสู้ต่อไป ซ่ึงบทเพลงช่วยเป็นก าลงัใจไม่เฉพาะแต่ผูใ้ช้แรงงาน  
ทุกอาชีพ ทุกชนชั้น ใหต่้อสู้ไม่ยอมแพ ้

“เพลงน้ีสามารถส่ือถึงอารมณ์และความรู้สึกของผูใ้ช้แรงงานๆไดอ้ย่างดี สะทอ้นถึง
อารมณ์ของผูใ้ช้แรงงาน ผูท่ี้มีฐานะยากจน ตอ้งอดทนต่อสู้กบัการด้ินรนหาเงินดว้ยการใชแ้รงงาน 
มีปัญหาบ้างในการท างาน แต่ด้วยความท่ีมีคนรักเป็นก าลังใจ ใส่ใจกันจึงท าให้ผูใ้ช้แรงงานมี
ก าลงัใจท่ีจะต่อสู้ต่อไป” (พีรยทุธ์ ปละทีปะผลิน, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2558) 

และเพลงยาใจคนจน ยงัสะทอ้นถึงก าลงัใจท่ีเป็นส่ิงยดึเหน่ียว  ให้อดทนต่อสู้กบัการด้ิน
รนหาเงินดว้ยการใชแ้รงงาน มีปัญหาบา้งในการท างาน แต่ดว้ยความท่ีมีคนคอยใหก้ าลงัใจ  

“คนจนท่ีมีคนรอบข้างเป็นก าลังใจให้กัน ไม่ทิ้งกัน อยู่ด้วยกันไป สักวนัต้องได้ดี 
มีก าลังใจให้ต่อสู้ต่อไปอย่าง เช่น มีพี่ขบัวินมอเตอร์ไซต์ คนหน่ึงเขามีลูกเล็กๆ ลูกก็ถามว่าพ่อ
เหน่ือยไหม หนูเช็ดเหง่ือให้ไหมคะ เขาก็มีก าลงัใจเล็กๆท่ีจะต่อสู้ต่อไปได้” (ศกัด์ิดา ค าสิงห์, 
สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558) 

กลุ่มตวัอยา่ง แรงงานนอกระบบ จ านวน 1 คน มีความเห็นแตกต่างวา่ เพลงยาใจคนจน 
ยงัสะทอ้นทศันคติเชิงลบให้รู้สึกถึงการแบ่งแยกชนชั้นในสังคม   
   “ถูกเหล่ือมล ้าแบ่งแยกชนชั้นเหมือนสมยัโบราณของอินเดียเลย กษตัริย ์– 
พราหมณ์ – แพศย ์– ศูทร” (บุญเก้ือ มณี, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558) 

             4.2.1.3 การวเิคราะห์เน้ือหาของเพลงเหน่ือยไหมคนดี ในการส่ือสารวฒันธรรมและวิถีชีวิต 
เก่ียวกบั ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี ดงับทเพลงต่อไปน้ี 

 เหน่ือยไหมคนดีมีพ่ีเป็นแฟน  ครองรักบนความขาดแคลน ยากแค้นพ่ีกลัวเธอท้อ  เรา
เร่ิมจากศูนย์ลงทุนด้วยความไม่พอ  ความหวงัเทียวพังเทียวก่อ  ประคองกันสู้เร่ือยมา 

บนเส้นทางเดินขาดเขินประจ า  คล่ืนลมชีวิตกระหน า่อาจท าให้ใจพ่ีล้า  บางคร้ังบางทีท่ี
พ่ีก็ส ร้างปัญหา  ท าให้เธอมีน ้าตาต้องทนพ่ีมาเสมอ  เ ก๋งไม่มีขับปิคอัพก็ไม่มี ข่ี   
เห็นแฟนคนอ่ืนได้ดีพ่ีนีย่ิ้งสงสารเธอ จมอยู่กับพ่ีท้ังท่ีไร้ส่ิงปรนเปรอ รู้ไหมว่ารอยยิม้เธอช่วยให้ใจ
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พ่ีมีหวังพ่ีขอขอบคุณท่ีน้องมีใจ ก่อนนีถ้้าพ่ีผิดไปต้องขออภัยใจนาง ยิม้เถิดคนดีวันนีเ้ร่ิมมองเห็น
ทาง จับมือลุกเดินเคียงข้างเราจะสร้างพรุ่งนีด้้วยกัน  

 บทเพลงเหน่ือยไหมคนดี มีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักของหนุ่มสาวท่ีเขา้มาท างานใน
เมืองหลวง ทั้งคู่เป็นคนยากจน ชายหนุ่มท างานรับจา้ง ตกเยน็ช่วยแฟนสาวท างาน ทุกคร้ังท่ีกลบัมา
จากการท างานแฟนสาวจะใหก้ าลงัใจเสมอ ๆ ถามไถ่ถึงความเหน่ือยลา้จากการท างาน  และเม่ือใดท่ี
เพื่อนของแฟนมาเยี่ยมก็จะอดสงสารแฟนสาวไม่ได้เพราะเพื่อนของแฟนสาวมาหาทุกคร้ังจะนั่ง
รถยนต์ส่วนตวัแสดงให้เห็นถึงความร ่ ารวย ความโก้ของเพื่อนแฟนซ่ึงเป็นค่านิยมอีกอย่างหน่ึง 
ดงับทเพลง “เก๋งไม่มีขับ ปิคอัพกไ็ม่เคยข่ี เห็นแฟนคนอ่ืนได้ดีพ่ีนีย่ิ้งสงสารเธอ จมอยู่กับพ่ีท้ังท่ีไร้
ส่ิงปรนเปรอ...” ชายหนุ่มจึงนึกขอบใจท่ีแฟนสาวไม่ทิ้งกนัไปมีแฟนใหม่ และขอโทษท่ีบางคร้ังท า
ให้แฟนสาวตอ้งเจ็บช ้ าน ้ าใจ และขอให้แฟนสาวมีความเช่ือใจในตวัเขา เขาจะท าให้ความฝันของเขา
และแฟนสาวเป็นจริงในสักวนั  

    เน้ือหาของบทเพลง เหน่ือยไหมคนดี ในมิติการส่ือสาร วฒันธรรมและวิถีชีวิตของ 
ชนชั้นแรงงาน เก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี มีเน้ือหาเก่ียวกบั ความรัก พลงัใจในการร่วม
ชีวติ ทั้งน้ีแมจ้กัตอ้งท างานหนกัและเผชิญอุปสรรคปัญหาเพียงไร แต่ดว้ยความรักและก าลงัใจ  คน
ทุกข์ยากก็มีแรงมุ่งมัน่และไม่ย่อทอ้ต่อความเหน็ดเหน่ือยหรือแมแ้ต่ความลม้เหลวในชีวิต รวมถึง
อารมณ์สงสาร สร้างความน่าเห็นใจ มกัเป็นค าท่ีแสดงความถ่อมตน ขอร้องวิงวอน ให้เห็นใจ ดงั
ตวัอยา่งในบทเพลงดงั เช่น “บนเส้นทางเดินขาดเขินประจ า  คล่ืนลมชีวิตกระหน า่อาจท าให้ใจพ่ีล้า  
บางคร้ังบางทีท่ีพ่ีกส็ร้างปัญหา ท าให้เธอมีน า้ตาต้องทนพ่ีมาเสมอ” เป็นการส่ือประสบการณ์รักทั้ง
ท่ีสมหวงั และผดิหวงั ทอ้แท ้ย  ้าความส าคญัของความรัก ความเสียสละ ความเห็นอกเห็นใจกนั และ
ก าลงัใจจากคนท่ีรักมัน่คงวา่เป็นแรงพลงัท่ีท าใหจิ้ตใจเขม้แขง็ยิง่ข้ึน ทั้งน้ีแมจ้กัตอ้งท างานหนกัและ
เผชิญอุปสรรคปัญหาเพียงไร แต่ดว้ยความรักและก าลงัใจ  คนทุกข์ยากก็มีแรงมุ่งมัน่และไม่ยอ่ทอ้
ต่อความเหน็ดเหน่ือยหรือแมแ้ต่ความลม้เหลวในชีวิต ในทางตรงขา้ม หากสูญเสียความรักก็จะยิ่ง
เป็นทุกขห์นกัหน่วงข้ึน 
 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ส าหรับเน้ือหาบทเพลง เพลงเหน่ือยไหมคนดี ในการถ่ายทอด
วฒันธรรมและวถีิชีวติของชนชั้นแรงงาน ตามกรอบแนวคิดองคป์ระกอบของเพลง คือนกัร้อง และ
ผูฟั้งซ่ึงอยูใ่นฐานะผูรั้บสารในประเด็นเน้ือหา การส่ือสาร วิธีการ การเล่าเร่ือง และวฒันธรรมเก่ียวกบั
ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างแรงงานในระบบและกลุ่มตวัอย่างแรงงานนอกระบบ จ านวน 20 คน มีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั คือกลุ่มตวัอย่างแรงงานในระบบ จ านวน 10 คน และกลุ่มตวัอย่างแรงงานนอก
ระบบ จ านวน 7 คน พบว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ เป็นบทเพลงท่ีมีเน้ือหาแสดงถึง
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ความรักทางดา้นครอบครัว การให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั การเขา้อกเขา้ใจกนั การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  
อย่าพึ่งหมดความหวงั ต่อสู้กนัไปด้ินรนกนัไปแมจ้ะเจอทั้งปัญหาและอุปสรรคมากมายเพียงใด 
ก าลงัใจจากคนท่ีรักส าคญัท่ีสุด ต่อไปไม่ว่าจะเจอกบัปัญหา อุปสรรคต่างๆ มากมาย ยงัไงก็ตอ้งสู้
เพื่อให้ไดเ้งินมาและเพื่อครอบครัวของเขา ถึงแมจ้ะเหน่ือยยากล าบาก อดม้ือกินม้ือเขาก็ตอ้งทนสู้ต่อไป  
อยู่ดว้ยกนัดว้ยความเขา้ใจ รู้จกัอภยั เอ้ือเฟ้ือ อดทนต่อสู้กบัปัญหา การท างานของชนชั้นเดียวกนั
เสริมสร้างให้มีก าลงัใจต่อสู้ อยู่ด้วยกนัด้วยความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจกนั เมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ 
อภยัใหก้นัซ่ึงกนัและกนัระหวา่งคนรัก                                                                                                                                                  

“เพลงน่ีแสดงออกถึงอารมณ์ของคนใช้แรงงานท่ีมีก าลงัใจจากคนรักและมีความเห็นอก
เห็นใจ ท าให้มีความตั้งใจทุ่มเท ต่อสู้ในการท างาน เพื่อสร้างฐานะโดยมีจุดหมาย เพื่อชีวิตท่ีดีของ
เขาและคนรัก” (ภทัรา กาญจนวรางกรู, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558) 

ส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง แรงงานนอกระบบ จ านวน 3 คน มีความเห็นเพิ่มเติม เก่ียวกบั
ก าลงัใจจากคนรัก คือเน้ือหาบทเพลงท่ีสะทอ้นอารมณ์ สร้างก าลงัใจและมีการวางเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวติต่อไป 

 “เพลงน้ีแสดงออกถึงอารมณ์ ของคนใชแ้รงงานท่ีมีก าลงัใจจากคนรักและมีความเห็น
อกเห็นใจ ท าให้มีความตั้งใจทุ่มเท ต่อสู้ในการท างาน เพื่อสร้างฐานะโดยมีจุดหมายเพื่อชีวิตท่ีดีของเขา
และคนรัก” (สันติ พยพัแกว้, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558) 

                4.2.1.4 ผลการวิเคราะห์เน้ือหาของเพลงนกัสู้ ม.3 ในการส่ือสาร วฒันธรรมและวิถีชีวิต 
เก่ียวกบั ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี ดงับทเพลงต่อไปน้ี 

  เป็นสามัญชน  คนจนไม่มีนามบัตร  ท างานเงินเดือนจ ากัด วุฒิใบประกาศ ม.3  ครอง
ตนอยู่ไหวกเ็พราะใจได้รักคนงาม สาวทุ่งเข้ากรุงเรียนราม  ส่งยิม้งามเสริมก าลังใจ ความหวังยังไกล 
แต่ใจก็ยังมีสิทธ์ิ  หากเทอมหัวใจไม่ปิด รักคงไม่ติดตรงไหน สู้งานให้สมช่วยแม่พ่อให้พอสบาย 
แ ล้ ว เ ร่ งส ร้ า ง ตน เ ร็ ว ไ ว  ใ ห้พอ คู่ ค วรคน ดี   ป ริญญาต รี  พ่ี ค งต าม น้อ ง ไ ม่ ติ ด  
จะสร้างปริญญาชีวิต ไว้รอร่วมทางชีวี ขอเพียงสาวราม อย่ามองข้ามเม่ือยามได้ดี เรียนจบปริญญาตรี 
อย่าลืมพ่ี ม.3 จนๆ 

เ ป็ น ส า มั ญ ช น  ค ว า ม ท น ไ ม่ มี จ า กั ด  จ ะ ลุ ย ด้ ว ย ใ จ ยื น ห ยั ด  แ ม้ ยั ง อ ยู่  
ข้างถนน ไอ้หนุ่ม ม.3 จะไม่ท าให้น้องอายคน สาวรามอย่าได้กังวล พ่ีจะสร้างตน ให้น้องภูมิใจ 

  บทเพลงนักสู้ ม.3 เน้ือหาเก่ียวกับหนุ่มจบการศึกษาระดับ ม. 3 เป็นคนต่างจังหวดั 
ครอบครัวยา้ยเขา้มาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร พ่อแม่มีอาชีพคา้ขายตามทางเทา้ ส่วนตวัเขาเองท างาน
เป็นกรรมกรยกของส่งตามบริษทั  วนัหน่ึงมีรู้จกัผูห้ญิงคนหน่ึงจากบา้นนอกมาอาศยัดว้ยเพื่อเขา้มา
เรียนราม หนุ่มคนน้ีก็แอบชอบและพยายามท างานให้มาก และพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อ
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จะสร้างฐานะตนเองใหส้าวรามจะไม่ตอ้งอายใคร แลว้ก็ประสบความส าเร็จโดยการชนะเลิศในการ
ทดสอบฝีมือแรงงานระหวา่งปัญหาการศึกษา  

    เน้ือหาของบทเพลงนกัสู้ ม.3  ตามกรอบแนวคิดองคป์ระกอบของเพลง คือนกัร้อง และ
ผูฟั้งซ่ึงอยูใ่นฐานะผูรั้บสารในประเด็นเน้ือหา การส่ือสาร วิธีการ การเล่าเร่ือง และวฒันธรรมเก่ียวกบั
ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร มีเน้ือหาเก่ียวกบัความอดทน
และเสียสละ  ท่ีมาจากความเช่ือเร่ือง ความรัก ความขยนั อดทน และเสียสละในวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
คนชนบทคือความบากบัน่ สู้ทนงานหนกั รักครอบครัว ท่ีลูกหลานชาวนาท่ีตอ้งเขา้มาผจญความ
ทุกข์ยากในเมือง นอกจากน้ีความส านึกในหน้าท่ีต่อครอบครัวก็เป็นพลงัผลกัดนัให้มุ่งหน้าต่อไป
หนุ่มสาวจากชนบทยอมสู้ทนกบัปัญหาในเมืองใหญ่เพื่อปลดเปล้ืองหน้ีสินของครอบครัว และให้
พอ่แม่มีความเป็นอยูส่บาย  ชายหนุ่มในบทเพลงนกัสู้ ม.3 ท่ีแมจ้ะมี วุฒิใบประกาศ ม.3 ซ่ึงช่วยให้มี
งานท า แต่ก็ได้เงินเดือนน้อย ความอดทน จึงเป็นปัจจยัให้ท างานด้วยใจยืนหยดัและประสบ
ความส าเร็จได ้

ส าหรับเน้ือหาบทเพลง เพลงนกัสู้ ม.3 ในการถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้น
แรงงาน ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบและกลุ่มตวัอยา่งแรงงานนอกระบบ 
จ านวน 20 คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั คือกลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบ จ านวน 10 คน 
และกลุ่มตวัอยา่งแรงงานนอกระบบ จ านวน 8 คน พบวา่ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ เพลง
นกัสู้ ม.3 ส่ือถึงคนท่ีมีความรู้นอ้ยจบการศึกษาแค่ ม. 3 แลว้เขา้มาท างานในกรุงเทพมหานคร ท างานทุก
อย่างไม่เลือก เน่ืองจากมีความรู้นอ้ยท่ีบา้นก็ยากจนจึงส่ือให้เห็นว่าเขาไม่ไดย้อ่ทอ้ท างานทุกอยา่งท่ี
เขาท าไดแ้ละท างานเพื่อเก็บเก่ียวประสบการณ์ พอมีความเช่ียวชาญแลว้ ก็น าไปประกอบอาชีพได้
เพื่อใหไ้ดเ้งินมาเล้ียงครอบครัวใหมี้ความสุขอยูดี่กินดีเหมือนคนอ่ืนๆ ท่ีส าคญัพอท างานมีเงินมีหนา้ท่ี
การงานดีแลว้ ก็จะท าให้คนรอบขา้งเรามีความสุขได ้ภูมิใจในตวัเราทั้งท่ีเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย 
ให้ต่อสู้ชีวิตในท่ีสุดก็ประสบผลส าเร็จ สร้างความมัน่ใจให้คู่ชีวิต เปรียบเหมือนการใชแ้รงงานใน
กรุงเทพฯ การศึกษาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถผลกัดนัให้คนอีสานท่ีเขา้ไปท างานไดรั้บค่าจา้งท่ีจ  ากดั 
หรือรายไดท่ี้สูงไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัการศึกษาดว้ย 

“มีเน้ือหาดีมากเน้ือเพลงชดัเจนมีความหมายตรงๆ เน้ือหาเป็นแนวการท างานวา่เหน่ือย
แค่ไหน ตอ้งอดทน ให้ก าลงัใจ ยิ่งเรามีความรู้น้อยแค่ ม.3 เราก็ต้องท าทุกอย่างเพื่อเก็บเก่ียว
ประสบการณ์ในชีวติการท างานและมีอีกหลายๆ คนท่ีเขาล าบากมากกวา่เรา” (นพรัตน์ ธญัศรีรัตน์, 
สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2558) 

และมีเน้ือหาเก่ียวกบั ความเช่ือเร่ือง ความรัก ความขยนั อดทน และเสียสละ“เกิดความ
สงสารมากเม่ือไดย้นิเพลงน้ี ท่ีชีวติเขาตอ้งต่อสู้กบัปัญหาต่างๆ ท างานทุกอยา่งเพื่อให้ไดเ้งินมา 
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ความรู้ก็แค่ ม.3 แต่เขามีคนรักคอยเป็นก าลงัใจ ท่ีส าคญัท่ีสุดของเขาคือ พ่อ แม่ และแฟน จนสุดทา้ย
เขาก็พยายามจนส าเร็จในชีวิต” (นเรศ เจริญรส, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558) 

นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างแรงงานนอกระบบ จ านวน 2 คน ยงัแสดงความคิดเห็นว่ามี
เน้ือหาในการให้ก าลงัใจกบัคนท่ีมีไม่ไดเ้รียนหนงัสือให้สู้ชีวิตเป็นแบบอยา่ง ส าหรับคนท่ีเกเรไม่
เรียนหนงัสือ ท าใหเ้ขาคิดได ้มีก าลงัใจต่อสู้ ไม่ทอ้แท ้

“ อยา่หมดหวงั ตอ้งต่อสู้ มีก าลงัใจในการท างานต่อไปไม่วา่จะเจอกบัปัญหา อุปสรรค
ต่างๆมากมาย ยงัไงก็ตอ้งสู้เพื่อให้ไดเ้งินมาและเพื่อครอบครัวของเขา ถึงแมจ้ะเหน่ือยยากล าบาก 
อดม้ือกินม้ือเขาก็ตอ้งทนสู้ต่อไป” (สมชาย อยูฉ่ ่า, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558) 

ผลการวิเคราะห์เน้ือหาบทเพลง ลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมยพ์ร จ านวน 4 บทเพลง 
ไดแ้ก่ เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนกัสู้ ม.3 ตามกรอบแนวคิด
องค์ประกอบของเพลง คือนักร้อง และผูฟั้งซ่ึงอยู่ในฐานะผูรั้บสารในประเด็นเน้ือหา การส่ือสาร 
วิธีการ การเล่าเร่ือง และวฒันธรรมเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าเน้ือหาเป็นการแสดงประสบการณ์ร่วมทางอารมณ์ของผูค้นระดบัล่างใน
สังคม ปฏิกิริยาต่อปัญหาซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม และแฝงทางออกของปัญหาบนพื้นฐานคุณค่า
และอุดมคติในรากเหง้าแห่งวฒันธรรมไทย กล่าวได้ว่าปัญหาคนชนบท และความส านึกทาง
คุณธรรมเป็นลกัษณะเด่นของบทเพลง มีเน้ือหาเก่ียวกบัผูใ้ช้แรงงานจากชนบทท่ีส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาต ่า ตอ้งท างานเป็นลูกจา้ง รายได้น้อย ท่ีพกัอาศยัมกัจะเป็นห้องเช่า สภาพไม่ค่อยดีนัก 
ช้ีให้เห็นถึงความล าบากของผูใ้ช้แรงงานท่ีเขา้มาท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ตอ้งอาศยัความ
อดทน งานท่ีท าก็หนกั รายไดไ้ม่พอใชจ่้าย บางคร้ังก็ไดรั้บการดูถูกเหยยีดหยาม มีความเป็นอยูอ่ยา่ง
อตัคดั ซ่ึงพบว่าผูป้ระพนัธ์เรียบเรียงเน้ือเพลงท่ีเกิดข้ึนจากภาพชีวิตจริงของคนท่ีใช้แรงงาน เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไดเ้ป็นอย่างดี โดยบทเพลงใช้ภาษาท่ีเรียบ
ง่าย  เขา้ใจและจ าง่าย ฟังแล้วไม่ตอ้งแปลความหมาย เป็นการน าเอาถ้อยค ามาเรียงร้อยถ่ายทอด
ข่าวสารดว้ยภาษาง่ายๆ บรรจุลงในท านองเพลง มีการจดัเรียบเรียงสาระประกอบดว้ยรูปแบบการ
เล่าเร่ือง ลกัษณะการสัมผสัค า การแบ่งท่อนท านอง โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีสะทอ้น วฒันธรรมและวิถี
ชีวติ เก่ียวกบั ความเช่ือ ค่านิยม และประเพณีคือเป็นเร่ืองราววิถีชีวิตของหนุ่มสาวอีสานท่ีตดัสินใจ
เดินทางเขา้เมืองกรุง เป็นภาพการเปล่ียนแปลงชีวิตของชาวชนบทท่ีมีความจ าเป็นตอ้งตดัสินใจมา
ท างานในเมืองนั้น ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากเศรษฐกิจชนบทท่ีก าลังเส่ือมสลาย เม่ือรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของเมืองและชนบทมีความใกลชิ้ดกนัมากข้ึน จึงปรากฏภาพสะทอ้นการใชชี้วิตของ
แรงงานชนบทท่ีอาศยัอยู่ในเมืองภายใตเ้พลงลูกทุ่งของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ทั้ง 4 เพลง คือ เพลงละคร
ชีวติ เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนกัสู้ ม.3 ซ่ึงภาพสะทอ้นเหล่าน้ีแสดงให้เห็น



 75 

ถึงการใชชี้วิตอยูใ่นเมืองของชาวชนบทนั้นมกัอยูใ่นลกัษณะท่ีตอ้งตกเป็นรอง ถูกดูหม่ินดูแคลนวา่ 
“ยากจน บ้านนอก” นอกจากน้ีการท างานในเมืองของแรงงานส่วนใหญ่จะมีความคลา้ยคลึงกนัคือ 
ลกัษณะของงานท่ีท ามกัจะเส่ียงอนัตรายและจะใชก้  าลงักายมากกวา่ก าลงัสมอง ส่วนใหญ่แรงงาน
ชายจะท างานเป็นกรรมกร ลูกจา้งในโรงงาน คนขบัรถ ยาม ฯลฯ ส่วนแรงงานหญิงท างานเป็นสาว
โรงงาน พนกังานขายของ ฯลฯ ถือเป็นตวัอยา่งของอาชีพท่ีตอ้งเผชิญ แรงงานเหล่าน้ีจะมีประสบการณ์การ
ใชชี้วติท่ีคลา้ยคลึงกนัคือ ถูกเอาเปรียบจากนายจา้ง การใฝ่ฝันถึงความกา้วหนา้ ความส าเร็จในหนา้ท่ีการ
งานและความคิดถึงชีวิตชนบทมีความหวงัวา่จะกลบัไปมีชีวิตอยูท่ี่หมู่บา้นอีกคร้ัง เพลงท่ีสะทอ้น
เร่ืองราวการปรับเปล่ียนวถีิการใชชี้วติของแรงงานอีสานในเมืองท่ีตอ้งมีการปรับตวั  ต่อสู่กบัปัญหา
ดว้ยความอดทน ถึงแมว้่าจะล าบากและคิดถึงบา้นมากแค่ไหนก็ตอ้งอดทนสู้กบังานต่อไป เพื่อ
ความส าเร็จในชีวติ  

ส าหรับเ น้ือหาบทเพลงลูกทุ่ง เพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมย์พร ตามกรอบแนวคิด
องค์ประกอบของเพลง คือนักร้อง และผูฟั้งซ่ึงอยู่ในฐานะผูรั้บสารในประเด็นเน้ือหา การส่ือสาร 
วิธีการ การเล่าเร่ือง และวฒันธรรมเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบและกลุ่มตวัอยา่งแรงงาน
นอกระบบรวมจ านวน 20 คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ กลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบ 
จ านวน 7 คน และกลุ่มตวัอยา่งแรงงานนอกระบบ จ านวน 10 คน พบวา่ มีเน้ือหาเขา้ใจง่าย สะทอ้น
ถึงวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีด้ินรนหนีความยากจนในท้องถ่ินชนบท 
ประกอบกับความด้อยโอกาสทางการศึกษา จึงตอ้งท างานแบบใช้แรงงาน เช่น ก่อสร้าง เสริฟ
อาหาร ขบัรถรับจา้งได้ค่าแรงเป็นรายวนั มีปัญหา ก็ตอ้งอดทน ก าลงัใจจากครอบครัวสามารถ
เยียวยาความเจ็บปวดของพวกเขาได ้ซ่ึงในเน้ือหาของเพลงยงัให้คติ ขยนั อดทน มีมานะจะน าพา
ไปสู่ความส าเร็จ บทเพลงไดส้ร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร  
เป็นส่ิงท่ีพบเห็นไดใ้นชีวิตประจ าวนั และสอดคล้องกบัความคิด ความเช่ือดั้งเดิม รวมทั้งการเล่า
เร่ืองราวตามขนบประเพณี ท่ีผูใ้ชแ้รงงานคุน้เคยมาก่อน จากการขบัร้องของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ท าให้
สามารถเขา้ใจ ความหมายของบทเพลงตลอดจนวิถีชีวิตผูใ้ช้แรงงานเป็นอย่างดี ทั้งยงัเช่ือว่า ไมค ์
ภิรมยพ์ร เป็นตวัแทนของคนท่ีมีสถานภาพเดียวกนัและมีความรู้สึกร่วม เขา้ใจ เห็นอกเห็นใจ ผูใ้ช้
แรงงานเหมือนกนั 

กลุ่มตวัอย่างแรงงานในระบบ จ านวน 3 คนมีความเห็นเก่ียวกบัเน้ือหา การส่ือสาร 
วิธีการ การเล่าเร่ือง และวฒันธรรมเก่ียวกับความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีของชนชั้ นแรงงาน  
มีเน้ือหาแตกต่างเพิ่มเติม คือ มองว่าเน้ือเพลงเขา้ใจง่ายแต่ไม่เขา้ถึงทุกชนชั้น อยา่งเช่น กลุ่มวยัรุ่น 
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และคนท่ีมีฐานะร ่ ารวยมีเงินทอง เขาก็คงไม่ฟังเพลงแนวน้ี คนท่ีฟังและเขา้ถึงเพลงไดจ้ริงๆ ก็คง
เป็นกลุ่มแรงงาน กรรมการ ก่อสร้างมากกวา่ 

“เน้ือหาเขา้ใจง่าย ตรงไปตรงมา แต่ไม่เขา้ถึงทุกชนชั้น ซ่ึงส่วนมากไดรั้บความนิยมจาก
ชนชั้นใชแ้รงงาน เพราะเพลงส่ือไปแนวใหก้ าลงัใจคนต่างจงัหวดัท่ีเขา้มาท างานในกรุงเทพฯ แต่คน
ต่างจงัหวดัท่ีเขา้มาท างานไม่ไดมี้แค่ผูใ้ชแ้รงงานอยา่งเดียวมีทั้งงานเอกชน บริษทั รับราชการก็มี คิด
วา่ยงัไม่เขา้ถึงทุกคนทุกชนชั้น” (ประพน จนัทร์ส าโรง, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2558) 

สรุปเน้ือหาของบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมยพ์ร ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบ
ของเพลง คือนกัร้อง และผูฟั้งซ่ึงอยูใ่นฐานะผูรั้บสารในประเด็นเน้ือหา การส่ือสาร วิธีการ การเล่าเร่ือง 
และวฒันธรรมเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่
เน้ือหาบทเพลง จ านวน 4 เพลง คือ เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และ
เพลงนกัสู้ ม.3 โดยส่วนมากเน้ือหาเป็นการสะทอ้นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจากภาพชีวิตจริงของคนชนบท 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาโดยการใชภ้าษาท่ีเรียบง่าย  เขา้ใจ
และจ าง่าย ฟังแลว้ไม่ตอ้งแปลความหมาย เป็นการน าเอาถอ้ยค ามาเรียงร้อยถ่ายทอดข่าวสารดว้ย
ภาษาง่ายๆ บรรจุลงในท านองเพลง จะใชภ้าษาชาวบา้น เป็นภาษาพื้นๆ แบบชาวบา้นทัว่ไป ง่ายต่อ
การเข้าใจ สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงของชาวชนบท เน่ืองจากผูท่ี้ฟังเพลงลูกทุ่งมกัเป็น
ชาวบา้นและชาวชนบท ประกอบกบัผูแ้ต่งเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่มกัมีพื้นเพมาจากชนบท ส่วนสาระ
ของค าร้องในเพลงลูกทุ่งนั้นมีคุณค่าเก่ียวกบัสังคมไทยและวถีิชีวติของชาวชนบทไทย การประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีสะทอ้น วฒันธรรมและวิถีชีวิต เก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม และประเพณี
เป็นเร่ืองราววิถีชีวิตของหนุ่มสาวอีสานท่ีตดัสินใจเดินทางเขา้เมืองกรุง เป็นภาพการเปล่ียนแปลง
ชีวิตชาวชนบทท่ีมีความจ าเป็นตอ้งตดัสินใจมาท างานในเมืองนั้น ปรากฏภาพสะทอ้นการใชชี้วิต
ของแรงงานชนบทท่ีอาศยัอยู่ในเมือง ภายใตเ้พลงลูกทุ่งของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ทั้ง 4 เพลง คือ เพลง
ละครชีวติ เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนกัสู้ ม.3 นอกจากน้ีการท างานในเมือง
ของแรงงานส่วนใหญ่จะมีความคลา้ยคลึงกนัคือ ลกัษณะของงานท่ีท ามกัจะเส่ียงอนัตรายและจะใช้
ก าลงักายมากกวา่ก าลงัสมอง แรงงานเหล่าน้ีจะมีประสบการณ์การใชชี้วิตท่ีคลา้ยคลึงกนัคือ ถูกเอา
เปรียบจากนายจา้ง การใฝ่ฝันถึงความกา้วหน้า ความส าเร็จในหน้าท่ีการงานและความคิดถึงชีวิต
ชนบทมีความหวงัวา่จะกลบัไปมีชีวติอยูท่ี่หมู่บา้นอีกคร้ัง เพลงท่ีสะทอ้นเร่ืองราวการปรับเปล่ียนวิถี
การใชชี้วิตของแรงงานอีสานในเมืองท่ีตอ้งมีการปรับตวั ต่อสู้กบัปัญหาดว้ยความอดทน ถึงแมว้่า
จะล าบากและคิดถึงบ้านมากแค่ไหนก็ต้องอดทนสู้กับงานต่อไป เพื่อความส าเร็จในชีวิต ใน
ภาพรวมเน้ือหาหลกัในบทเพลงลูกทุ่งของไมค ์ภิรมยพ์ร ทั้ง 4 เพลง คือ เพลงละครชีวิต เพลงยาใจ
คนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนกัสู้ ม.3 มิไดเ้นน้แต่ประสบการณ์ของคนชนบทท่ีประสบ
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ปัญหาความยากจนเท่านั้น ยงัเผยความอดทนความวิริยะ  แมมี้ความอ่อนไหว ก็ยิ่งเผยเยื่อใยอนั
งดงามระหว่างมนุษย์ บทเพลงไม่ได้เรียกร้องผูมี้โอกาสดีกว่าให้ช่วยแก้ไขหรือเข้ามาเยียวยา  
หากแต่ความน่าช่ืนชมในจิตวิญญาณของตวัแทน “นักสู้”เหล่าน้ีน่าจะพอบอกได้ว่า คนจนก็มี
ศกัด์ิศรีความเป็นคนทดัเทียมผูอ่ื้น   

4.2.2 ผลการศึกษาเก่ียวกบับทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค ์ภิรมยพ์ร จ านวน 4 บทเพลง 
ไดแ้ก่ เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนกัสู้ ม.3 ในการถ่ายทอด
วฒันธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดองคป์ระกอบ
ของเพลง คือนกัร้อง และผูฟั้งซ่ึงอยู่ในฐานะผูรั้บสารประเด็นแบบแผนความคิดและการกระท า ท่ี
แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการศึกษา 
ดงัต่อไปน้ี                                                                                                                                                                             
              4.2.2.1 ผลการศึกษา บทบาท เพลงละครชีวิต ในการถ่ายทอดทางวฒันธรรมและวิถีชีวิต
ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือนกัร้อง 
และผูฟั้งซ่ึงอยู่ในฐานะผูรั้บสารประเด็นแบบแผนความคิดและการกระท า ท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิต
ของชนชั้นแรงงาน พบวา่ เพลงละครชีวิต เป็นการสะทอ้น ทางวฒันธรรมเก่ียวกบัการด าเนินชีวิต 
ในแง่มุมสังคมชนบทกบัสภาพเศรษฐกิจ สถาบนัทางสังคม วิถีชีวิต และปัญหาของสังคม เป็นการ
ถ่ายทอดวถีิชีวติของคนอีสานหลายคนท่ีท างานในกรุงเทพมหานคร และประสบปัญหาเก่ียวกบัการ
ประกอบอาชีพ จึงตอ้งขายแรงงาน เน่ืองจากคนภาคอีสานส่วนใหญ่มีความรู้นอ้ย ครอบครัวฐานะ
ยากจน เม่ือเขา้มาท างานในกรุงเทพมหานคร  บางคร้ังถูกนายจา้งกดข่ีเอารัดเอาเปรียบก็ตอ้งทนสู้
งาน ทอ้แทแ้ต่ไม่ทอ้ถอย อดม้ือกินม้ือ พร้อมต่อสู้กบัปัญหาต่าง ๆ มีความกตญัญูรักครอบครัว เพื่อมี
เงินก็ส่งมาใหค้รอบครัวอยูอ่ยา่งสุขสบาย  เม่ือกลบับา้นก็ไดก้  าลงัใจจากคนท่ีบา้น คือ พ่อ แม่ พี่ นอ้ง 
ลูก  เม่ือไดฟั้งเพลงน้ีแลว้มีก าลงัใจท่ีจะต่อสู้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ให้ผา่นพน้ไปได ้ฟังแลว้ผอ่นคลาย
ไดม้าก ดงัเน้ือร้องของเพลงท่ีวา่ 

...อาบเหง่ือต่างน า้ คร ่าอยู่กับงาน ขยนัทุกวนั ด้วยความรู้ต า่ 
เหน่ือยยากเท่าใดใช้แรงแลกเงินเช้าค า่แต่มนัต้องช า้ท ามาหาได้ไม่พอ 
หมดแรงอ่อนล้า น่ีแหละหนาคนจน สู้และดิน้รนบางคร้ังกโ็ดนผู้คนลวงล่อ 
ตกงานบ่อยคร้ังเงินซ้ือข้าวยงัไม่พอ มนัท้อมนัตรมเพียงใดช า้ใจปวดร้าว...  

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ส าหรับบทบาท เพลงละครชีวิต ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบ 
ของเพลง คือนกัร้อง และผูฟั้งซ่ึงอยู่ในฐานะผูรั้บสารประเด็นแบบแผนความคิดและการกระท าท่ี
แสดงออกถึงวถีิชีวติของชนชั้นแรงงาน ของกลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบและกลุ่มตวัอยา่งแรงงาน
นอกระบบทั้ง 20 คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัคือกลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบ จ านวน 10 
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คน และกลุ่มตวัอย่างแรงงานนอกระบบ จ านวน 7 คน พบว่าเพลงละครชีวิต เป็นการถ่ายทอดวิถี
ชีวิตของคนชนบทท่ีเคล่ือนยา้ยแรงงานโดยเฉพาะชาวอีสานเขา้มาท างานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เป็นแหล่งงานใหญ่ท่ีผูค้นเดินทางมาหางานท ามากท่ีสุดเพราะเป็นเมืองหลวงมีความต้องการ
แรงงานมากและยงัหางานท าไดง่้าย ซ่ึงปัจจุบนัชาวอีสานยงัคงด้ินรนเขา้สู่กรุงเทพฯ โดยปราศจาก
ความหวงัในการท่ีจะใชชี้วติอยา่งมีความสุขในถ่ินก าเนิด   
 กลุ่มตวัอยา่งแรงงานนอกระบบ จ านวน 3 คน มีความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิถีชีวิตของ
ชนชั้นแรงงาน วา่บทเพลงละครชีวติ สะทอ้นถึงการด าเนินชีวติแรงงานภาคอีสานส่วนใหญ่ ท่ีเขา้มา
รับจา้งท างาน ก่อสร้าง ขบัมอเตอร์ไซต์รับจ้าง พยายามเล้ียงชีพด้วยความยากล าบาก ตอ้งขยนั 
อดทน สู้แดด สู้ฝน มีมานะ บากบัน่ ตอ้งสู้กบัปัญหาต่างๆ เช่น หาเช้ากินค ่า บางคร้ังค่าแรงไม่พอ
ตอ้งไปกูย้มื นายจา้งกดข่ีเอารัดเอาเปรียบก็ตอ้งทนสู้ เพื่อให้ไดเ้งินมาเล้ียงครอบครัวแต่สุดทา้ยก็ทน
กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ได ้จึงตอ้งยอมกลบับา้นไปอยูก่บัพอ่แม่เหมือนเดิม 
 “ ตรงมาก ตอ้งเขา้มาหางานท าในกรุงเทพมหานคร ไดค้่าแรงต ่า ไม่พอกบัค่าใชจ่้ายใน
การใชชี้วติ บางคร้ังก็ทอ้แท ้แต่ก็ตอ้งอดทน สู้ เก็บ แบ่งอดออมเพื่อส่งใหค้นทางบา้น พ่อ แม่ พี่นอ้ง 
เขาตอ้งเส่ียงกบัการใชชี้วติอยูใ่นกรุงเทพฯ ทั้งคนรอบขา้งและคนรัก” (ประสิทธ์ิ พึ่งภพ, สัมภาษณ์, 
4 เมษายน 2558)     

4.2.2.2 ผลการศึกษาบทบาท เพลงยาใจคนจน ตามกรอบแนวคิดองคป์ระกอบของเพลง 
คือนกัร้อง และผูฟั้งซ่ึงอยูใ่นฐานะผูรั้บสารประเด็นแบบแผนความคิดและการกระท าท่ีแสดงออกถึง
วถีิชีวติของชนชั้นแรงงาน พบวา่ เพลงยาใจคนจน เป็นการสะทอ้น ถึงวฒันธรรม ความเป็นอยูข่อง
ผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงมีฐานะยากจน ท าใหต้อ้งต่อสู้ชีวติ อดทนต่อการท างานทุกอยา่ง สะทอ้นวิถีชีวิตของ
คนอีสานในดา้นสังคม เช่น การสร้างครอบครัว การประกอบอาชีพ โดยมีคนรอบขา้งโดยเฉพาะ
ครอบครัวตอ้งเขา้ใจ เป็นก าลงัใจให้กนั ไม่ทิ้งกนั มีปัญหาบา้งในการท างาน แต่ดว้ยความท่ีมีคนรัก
เป็นก าลงัใจ เอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั มีความจริงใจ เขา้ใจกนั ท าให้มีก าลงัใจท่ีจะต่อสู้กบัปัญหา
อุปสรรคต่อไป ดงัเน้ือร้องของเพลงท่ีวา่ 

...ในแต่ละวัน พ่ีนั้นต้องท างานหนัก  ถ้าไม่มีใจรัก  ใครหนอจะร่วมทางได้  
ปัญหามากมาย พาใจอ่อนล้า ท้ังท้ังไม่เจตนา  แต่ปัญหา กม็าจนได้  จึงอยากให้น้อง  ช่วยมอง ด้วย
ความเห็นใจ อุปสรรคจะมีเท่าใด  ขอใจเรายิม้ให้กัน  ล าบากยากเขญ็เช้าเยน็ขอให้เห็นหน้า  เม่ือเจอ
ปัญหา น้องอย่าตัดสายสัมพันธ์  อยู่ เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกัน  เพียงเรามีเรา เท่านั้น  สร้างฝัน
ให้สมดังใฝ่  เป็นแฟนคนจน ต้องทนหน่อยน้องอย่าแคร์สายตาคนมอง  อย่าหมองเม่ือยามแพ้พ่าย  
อย่าเพ่ิงด่วนลาเม่ือเจอปัญหาใดใด ยืนเคียงเพ่ือคอยยิม้ให้  เป็นยาชุบใจคนจน  ...  
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ส าหรับบทบาท บทเพลงยาใจคนจน ตามกรอบแนวคิด
องค์ประกอบของเพลง คือนกัร้อง และผูฟั้งซ่ึงอยู่ในฐานะผูรั้บสารประเด็นแบบแผนความคิดและ
การกระท า ท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานของกลุ่มตวัอย่างแรงงานในระบบและกลุ่ม
ตวัอย่างแรงงานนอกระบบทั้ง 20 คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั กลุ่มตวัอย่างแรงงานในระบบ 
จ านวน 10 คน และกลุ่มตวัอย่างแรงงานนอกระบบ จ านวน 7 คน   คือ เพลงยาใจคนจนน้ี สามารถ
ถ่ายทอดถึงอารมณ์และความรู้สึกของผูใ้ช้แรงงานไดอ้ย่างดีเยี่ยมท่ามกลางสังคมท่ีถูกเหล่ือมล ้ า
แบ่งแยกชนชั้น สะทอ้นถึงวิถีชีวิตของแรงงาน ผูท่ี้มีฐานะยากจน ตอ้งอดทนต่อสู้กบัการด้ินรนหา
เงินดว้ยการใชแ้รงงาน มีปัญหาบา้งในการท างาน แต่ดว้ยความท่ีมีคนคอยให้ก าลงัใจ อยา่งเช่น พ่อ 
แม่ คนรัก พี่ นอ้ง คอยเป็นก าลงัใจในการท างาน มีความเขา้ใจวา่ท่ีมาหางานท าก็เพื่อครอบครัวทาง
บา้น จะไดสุ้ขสบาย  จึงท าให้ผูใ้ชแ้รงงานมีมานะ อดทน มีก าลงัใจท่ีจะต่อสู้ต่อไป ซ่ึงบทเพลงช่วย
เป็นก าลงัใจไม่เฉพาะแต่ผูใ้ชแ้รงงาน ทุกอาชีพ ทุกชนชั้น ใหต่้อสู้ไม่ยอมแพ ้

 “เพลงน้ีสะทอ้นถึงอารมณ์ของผูใ้ช้แรงงาน ผูท่ี้มีฐานะยากจน ตอ้งอดทน หาเงินดว้ย
การใชแ้รงงาน มีปัญหาบา้ง มีคนรักเป็นก าลงัใจ ใส่ใจกนั ท าให้มีก าลงัใจท่ีจะต่อสู้ต่อไป” (พนัธ์นี 
วจิรรยา, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2558)    

4.2.2.3 ผลการศึกษา บทบาท เพลงเหน่ือยไหมคนดี ตามกรอบแนวคิดองคป์ระกอบของ
เพลง คือนักร้อง และผูฟั้งซ่ึงอยู่ในฐานะผูรั้บสารประเด็นแบบแผนความคิดและการกระท า ท่ี
แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน พบวา่ เพลงเหน่ือยไหมคนดี เป็นการสะทอ้นวฒันธรรม 
ความเช่ือถึงชะตากรรมของผูใ้ช้แรงงานในการด าเนินชีวิต แก่นเร่ืองเป็นการสะทอ้นความรัก
ความรู้สึกของหนุ่มสาวเขา้มาขายแรงงานในเมืองท่ีตอ้งต่อสู้กบัปัญหาอุปสรรคในชีวิตท่ีมีฐานะ
ยากจนและมีการศึกษาน้อย มกัวางปมเง่ือนความขดัแยง้เร่ืองชนชั้น ความแตกต่างระหว่างชนชั้น 
สถานภาพ ความรวยความจนของผูใ้ชแ้รงงาน ส่ือให้คนรักมีความรู้สึกร่วม  เขา้ใจ และเห็นอกเห็น
ใจผูใ้ชแ้รงงาน ดงัเน้ือร้องของเพลงท่ีวา่ 

เ ห น่ื อ ย ไหมคน ดี มี พ่ี เ ป็ น แฟน   ค ร อ ง รั กบนคว ามข า ดแคลน  ย า ก แ ค้ น 
พ่ีกลัวเธอท้อ เราเร่ิมจากศูนย์ลงทุนด้วยความไม่พอ  ความหวังเทียวพัง เทียวก่อ  ประคองกันสู้
เร่ือยมา. 

พ่ีขอขอบคุณท่ีน้องมีใจ ก่อนนี้ถ้าพ่ีผิดไปต้องขออภัยใจนาง ยิม้เถิดคนดีวันนี้  เร่ิม
มองเห็นทาง จับมือลุกเดินเคียงข้างเราจะสร้างพรุ่งนีด้้วยกัน. 

ส าหรับบทบาท เพลงเหน่ือยไหมคนดี ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือ
นกัร้อง และผูฟั้งซ่ึงอยูใ่นฐานะผูรั้บสารประเด็นแบบแผนความคิดและการกระท า ท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิต
ของชนชั้นแรงงาน ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบและกลุ่มตวัอยา่งแรงงาน
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นอกระบบทั้ง 20 คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั คือกลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบ จ านวน 8 
คน และกลุ่มตวัอยา่งแรงงานนอกระบบจ านวน 8 คน เห็นวา่ เป็นบทเพลงท่ีมีเน้ือหาแสดงถึงการให้
ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั การเขา้อกเขา้ใจกนั การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  อยา่พึ่งหมดความหวงั ต่อสู้กนั
ไปด้ินรนกนัไปแมจ้ะเจอทั้งปัญหาและอุปสรรคมากมายเพียงใด ก าลงัใจจากคนท่ีรักส าคญัท่ีสุด 
ต่อไปไม่วา่จะเจอกบัปัญหา อุปสรรคต่างๆ มากมาย ยงัไงก็ตอ้งสู้เพื่อใหไ้ดเ้งินมาและเพื่อครอบครัว
ของเขา ถึงแมจ้ะเหน่ือยยากล าบาก อดม้ือกินม้ือเขาก็ตอ้งทนสู้ต่อไป  อยู่ดว้ยกนัดว้ยความเขา้ใจ 
รู้จกัอภยั เอ้ือเฟ้ือ อดทนต่อสู้กบัปัญหา การท างานของชนชั้นเดียวกนัเสริมสร้างให้มีก าลงัใจต่อสู้ 
อยูด่ว้ยกนัดว้ยความเขา้ใจ เห็นอกเห็นใจกนั เมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่อภยัให้กนัซ่ึงกนัและกนัระหวา่ง
คนรัก                                                                                                                                                  

“เพลงน่ีแสดงออกถึงอารมณ์ของคนใชแ้รงงานท่ีมีก าลงัใจจากคนรักและมีความเห็นอก
เห็นใจ ท าใหมี้ความตั้งใจทุ่มเท ต่อสู้ในการท างาน เพื่อสร้างฐานะ โดยมีจุดหมายเพื่อชีวติท่ีดีของ
เขาและคนรัก” (ประพน จนัทร์ส าโรง, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2558)      

 และเพลงเหน่ือยไหมคนดี ยงัเป็นการสะทอ้นวฒันธรรม ความเช่ือถึงชะตากรรมของ
ผูใ้ชแ้รงงานและก าลงัใจจากครอบครัวในการด าเนินชีวติ  

“รู้สึกวา่เม่ือฟังเพลงดงักล่าวแลว้ เป็นเพลงท่ีท าให้ผูใ้ชแ้รงงาน หรือคนท่ีท างานหนกัมี
ก าลงัใจในการท างานมากข้ึน ได้ก าลงัใจจากคนรัก ครอบครัว ท่ียงัอยู่ขา้งๆ เสมอ ท าให้เกิดแรง
บนัดาลใจในการท างานต่อไป สู้ต่อไป” (ภทัรา กาญจนวรางกรู, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558)   

นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ จ านวน 4 คน มี
ความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใหค้วามส าคญักบัความรักครอบครัว   

“แสดงถึงความรักทางดา้นครอบครัว การให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั การเขา้อกเขา้ใจกนั 
การช่วยเหลือเก้ือกลูกนั” (ประสิทธ์ิ พึ่งภพ, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558)       

4.2.2.4 ผลการศึกษาบทบาท เพลงนกัสู้ ม.3 ตามกรอบแนวคิดองคป์ระกอบของเพลง คือ
นัก ร้อง  และผู ้ฟั ง ซ่ึ ง อยู่ ในฐานะผู ้รับสารประ เด็นแบบแผนความ คิดและการกระท า  
ท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน พบว่า เพลงนักสู้ ม.3 เป็นเพลงท่ีสะท้อนถึงความรัก 
ความเห็นอกเห็นใจและเป็นก าลงัใจของผูใ้ช้แรงงาน ความอดทนต่อสู้กบัปัญหาอุปสรรคในการ
ท างาน ยิ่งความรู้น้อยก็ตอ้งพยายามเก็บเก่ียวประสบการณ์ชีวิตในการท างานและหาโอกาสให้
ตนเองเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงานอยู่เสมอๆ แรงงานทุกคนท างานหนกัมีความหวงัเพื่อตอ้งการเงิน 
เพื่อใหค้นท่ีเรารักและครอบครัวท่ีอยูต่่างจงัหวดัไดอ้ยูดี่กินดี มีความสุขสบาย มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน
กวา่เดิม ดงัเน้ือร้องของเพลงท่ีวา่ 
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... เป็นสามญัชน ความทนไม่มีจ ากัด จะลุยด้วยใจยืนหยดั แม้ยงัอยู่ข้าง
   ถนน ไอ้หนุ่ม ม.3 จะไม่ท าให้น้องอายคน สาวรามอย่าได้กังวล 

  พ่ีจะสร้างตน ให้น้อง ภูมิใจ...   
ส าหรับบทบาท  เพลงนกัสู้ ม. 3 ตามกรอบแนวคิดองคป์ระกอบของเพลง คือนกัร้อง และ

ผูฟั้งซ่ึงอยูใ่นฐานะผูรั้บสารประเด็นแบบแผนความคิดและการกระท า ท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชน
ชั้นแรงงาน ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบและกลุ่มตวัอยา่งแรงงานนอกระบบ
จ านวน 20 คน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ กลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบ จ านวน 6 คน และ
กลุ่มตวัอยา่งแรงงานนอกระบบจ านวน 9 คน เห็นวา่ เป็นการถ่ายทอดถึงคนท่ีมีความรู้นอ้ยจบการศึกษา
แค่ ม. 3 แลว้เขา้มาท างานในกรุงเทพมหานคร มีการด าเนินชิวีตคือท างานทุกอยา่งไม่เลือก เน่ืองจากมี
ความรู้นอ้ยท่ีบา้นก็ยากจนจึงส่ือให้เห็นวา่เขาไม่ไดย้อ่ทอ้ท าทุกอย่างท่ีเขาท าไดแ้ละท างานเพื่อเก็บ
เก่ียวประสบการณ์ พอมีความเช่ียวชาญแล้ว ก็น าไปประกอบอาชีพได้เพื่อให้ได้เงินมาเล้ียง
ครอบครัวให้มีความสุขอยูดี่กินดีเหมือนคนอ่ืนๆ ท่ีส าคญัพอท างานมีเงินมีหนา้ท่ีการงานดีแลว้ ก็จะท า
ใหค้นรอบขา้งเรามีความสุขได ้ภูมิใจในตวัเราทั้งท่ีเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย ให้ต่อสู้ชีวิตในท่ีสุดก็
ประสบผลส าเร็จ   

“ท างานวา่เหน่ือยแค่ไหน ตอ้งอดทน ใหก้ าลงัใจ ยิ่งเรามีความรู้นอ้ยแค่ ม.3 เราก็ตอ้งท า
ทุกอย่างเพื่อเก็บเก่ียวประสบการณ์ในชีวิตการท างานและมีอีกหลายๆ คนท่ีเขาล าบากมากกว่าเรา” 
(ประพน จนัทร์ส าโรง, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2558)      

และเพลงนกัสู้ ม. 3 ยงัมีบทบาทเก่ียวกบัการใหค้วามส าคญักบัความรัก ครอบครัว  
“ผูช้ายท่ีท างานทุกอยา่งไม่วา่จะหนกัจะเหน่ือยแค่ไหนเขาก็ท าให้ดีท่ีสุดแมเ้ขาจะจบแค่ 

ม.3 ก็ตาม ก าลงัใจส าคญัท่ีสุดของเขาคือ พ่อ แม่ และแฟน ในท่ีสุดเขาก็ประสบผลส าเร็จไดใ้นท่ีสุด” 
(บุญเก้ือ มณี, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)      

นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างแรงงานในระบบจ านวน 4 คนและกลุ่มตวัอย่างแรงงานนอก
ระบบ จ านวน 1 คน มีความเห็นในการถ่ายทอดวิถีชีวิตเพิ่มเติมเก่ียวกับการให้ความส าคญักับ
การศึกษาว่าเปรียบเหมือนการใช้แรงงานในกรุงเทพฯ การศึกษาเป็นปัจจยั ท่ีส าคญัปัญจยัหน่ึงท่ี
สามารถผลักดนัให้คนอีสานท่ีเขา้ไปท างานไดรั้บค่าจา้งท่ีจ  ากดั หรือรายได้ท่ีสูงได้นั้นข้ึนอยู่กบั
การศึกษาดว้ย 

“ปัญหาจากความรู้นอ้ย การประกอบอาชีพจึงตอ้งใชแ้รงงานเป็นส่วนใหญ่ และมีรายไดน้อ้ย” 
(นพรัตน์  ธญัศรีรัตน์ , สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2558)       
 สรุป บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค์ ภิรมยพ์ร จ านวน 4 บทเพลง คือ เพลง 
ละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนกัสู้ ม.3 ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบ 
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ของเพลง คือนักร้อง และผูฟั้งซ่ึงอยู่ในฐานะผูรั้บสารประเด็นแบบแผนความคิดและการกระท า  
ท่ีแสดงออกถึงวถีิชีวติของชนชั้นแรงงาน บทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค ์ภิรมยพ์ร เป็นเพลงท่ีส่ือถึง
วฒันธรรมและวิถีชีวิตของผูใ้ช้แรงงานโดยตรงเน้น บรรยากาศในการท างานท่ีต้องใช้แรงงาน 
ครอบครัวต้องมีความเห็นอกเห็นใจกัน ประคับประคอง ให้ก าลังใจกัน และอดทนต่อสู้ เม่ือ 
มีการศึกษาน้อย เวลาไปหางานท าตามท่ีต่าง ๆ จึงท าให้มีปัญหาในการท างานท่ีตอ้งอาศยัความรู้ 
กลุ่มคนท่ีมีความรู้ต ่าจะได้ท างานท่ีมีค่าตอบแทนน้อยไม่คุม้กับค่าแรงท่ีตอ้งใช้ไป รายได้ก็ไม่
แน่นอน และงานก็ไม่สามารถเลือกได ้ 

จบการศึกษาสูงหรือไม่ ในชีวติคนเราก็ตอ้งเจอปัญหาอุปสรรคทั้งนั้น ข้ึนอยูก่บัวา่เราจะ
ต่อสู้กบัปัญหาและอุปสรรคนั้นไดไ้หม ชีวติเราตอ้งสู้ไม่วา่จะอยูใ่นสังคมไหนก็ตาม  

เพลงทั้ง 4 เพลงเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมของชนชั้นแรงงานคือการแสดงถึงความรัก 
ความเห็นอกเห็นใจกนั ใหก้ าลงัใจต่อกนั สู้อดทน เพื่อสร้างเน้ือสร้างตวั เพื่ออนาคตท่ีดี สะทอ้นให้
เห็นถึงคนต่างจงัหวดัหรือครอบครัวคนชนบทท่ีมีความรู้นอ้ย จึงตอ้งมาประกอบอาชีพท่ีใชแ้รงงาน 
รายได้น้อย ไม่เพียงพอ ท่ีจะใช้จ่ายเล้ียงดูครอบครัว ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เพลงของไมค ์
ภิรมยพ์ร เป็นการสะทอ้นให้คิดถึงวิถีชีวิตคนชนบท มองเห็นภาพท่ีเรียกว่าบา้นนอก วิถีชีวิตใน
กรุงเทพมหานครมีความล าบาก ตอ้งอดทน เม่ือคิดถึงคนรักท าให้มีก าลงัใจสู้ เม่ือบางคร้ังถูกเจา้นาย
ด่าวา่ ต าหนิ หรือโดนคนดูถูกบา้ง ท่ีส าคญัท าให้ไม่ลืมบา้นเกิด ให้ส านึกรักบา้นเกิด ไม่หลงไปกบั
แสง สี ในกรุงเทพมหานคร บางคร้ังท างานเหน่ือยๆ ก็สามารถโทรกลบัไปหาพ่อแม่ ท าให้มีก าลงัใจข้ึน  
บทเพลงสะทอ้นถึงวถีิชีวติของคนบา้นนอกไดจ้ริงเปรียบเทียบชีวิตคนบา้นนอกกบัคนเมืองกรุงท่ีมี
ปัญหา ผูค้นมากมายมาจากหลายพื้นท่ี และต่างก็ตอ้งต่อสู้กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตให้ไดเ้พื่อความ
อยูร่อดในสังคม  

4.2.3 ผลการตีความทางวฒันธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพลงลูกทุ่ง    
เพื่อชีวติของไมค ์ภิรมยพ์ร  

ผลการศึกษาการตีความทางวฒันธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
ต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมยพ์ร พบว่าบทเพลง เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลง
เหน่ือยไหมคนดี และเพลงนกัสู้ ม.3 ท่ีไมค ์ภิรมยพ์ร เป็นคนขบัร้องมีการตีความตรงไปตรงมา คือ
สะท้อนวิถีชีวิตของคนต่างจงัหวดัท่ีเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตจริงของผูใ้ช้
แรงงานหลาย ๆ คนท่ีมีความรู้น้อยท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจา้ง โดยเฉพาะอาชีพกรรมกร 
ก่อสร้าง พอ่คา้แม่คา้ มีค่าแรงงานต ่าไม่พอกบัค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั บางคร้ังก็ทอ้แท ้แต่ก็ตอ้ง
อดทนสู้ เก็บแบ่งอดออมเพื่อส่งให้ทางบา้น เป็นการเปรียบเทียบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การสู้ชีวิต
ระหวา่งคนยากจนในชนบท และวถีิชีวติของคนเมืองหลวงอยา่งกรุงเทพมหานครวา่มีความแตกต่าง
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ในการด าเนินชีวติอยา่งไร คนชนบทใชชี้วติเรียบง่ายตามธรรมชาติอาชีพหลกัท าไร่ นา สวน ซ่ึงตอ้ง
อาศยัน ้ าจากฝนเท่านั้น แต่เมืองหลวงชีวิตตอ้งต่อสู้แข่งขนัในทุกระดบัเพื่อความอยู่รอดในสังคม  
ผูใ้ชแ้รงงานฟังเพลงท่ีไมค ์ภิรมยพ์ร ขบัร้องแลว้มีก าลงัใจต่อสู้ ท่ีส าคญัท าใหส้ านึก รัก ไม่ลืมบา้นเกิด 
และไม่หลง แสง สี เสียง ในเมืองหลวง 
 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ส าหรับการตีความทางวฒันธรรมของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค ์ภิรมยพ์ร ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง
แรงงานในระบบและกลุ่มตวัอยา่งแรงงานนอกระบบทั้ง 20 คน พบวา่ 
 กลุ่มตวัอย่างแรงงานในระบบรวมจ านวน 9 คนและกลุ่มตวัอย่างแรงงานนอกระบบ
จ านวน 10 คน มีความเห็นเก่ียวกบัการตีความทางวฒันธรรมต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมยพ์ร 
เหมือนกันคือ เห็นว่าเพลงท่ี ไมค์ ภิรมย์พร เป็นผูข้ ับร้อง เป็นเพลงท่ีให้ก าลังใจในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั ใหมี้พลงัในการฝ่าฟันอุปสรรคและสามารถแกไ้ขครอบครัวในการด าเนินชีวิตช่วงท่ี
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือฟังแลว้จะมีก าลงัใจต่อสู้กบังานต่อสู้กบัปัญหาและอุปสรรคใน
การท างานของเขาไดก้ารยอมรับ คงจะเป็นท่ียอมรับในกลุ่มของผูใ้ชแ้รงงานมากกวา่ 
  “มีพลงัต่อสู้เม่ือเจอกบัปัญหาต่าง  ๆกดัฟันทนสู้ต่อไป ทา้ทายความอดทน ความสามารถ เพื่อ
ความเป็นอยู่ท่ีดี หนา้ท่ีการงานท่ีดี อดทน ต่อสู้ บางทีก็ทอ้บา้ง ถา้เราถอยก็เหมือนเราเสียโอกาสท่ีดีไป 
ท าให้คนรักของเขามีความมัน่ใจ มัน่คง อนาคตกา้วไกล ผูว้่าจา้งให้ความเมตตา เช่ือถือ ไวว้างใจ  
เป็นก าลังใจต่อสู้ต่อไปเหมือนบทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ท่ีจากบ้านนอกมาท างานในเมืองกรุง”  
(นเรศ เจริญรส, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)      
 และเป็นการเปรียบเทียบวิถีชีวิตความเป็นอยู ่การสู้ชีวิตของคนยากจนในชนบท และวิถีชีวิต
ของการต่อสู้ของคนเมืองหลวงซ่ึงมีความหวงัในการด าเนินชีวติท่ีดีกวา่ชนบท 
 “แรงบนัดาลใจท าใหฟั้นฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่าง  ๆมาได ้เร่ิมจากแต่ก่อนเป็นพนกังานเยบ็
ผา้อยูใ่นโรงงานอุตสาหกรรม แลว้ออกมาเป็นลูกจา้งร้ายตดัเยบ็เส้ือผา้ จนปัจจุบนัน้ีเปิดร้านเยบ็ผา้
เป็นของตนเอง และเป็นนายตวัเองไดแ้ลว้” (นุช ทองดี, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2558)  
 กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบ จ านวน 1 คน มีความเห็นเก่ียวกับการตีความทาง
วฒันธรรมเพิ่มเติม คือสะทอ้นวิถีชีวิตของคนต่างจงัหวดัท่ีเขา้มาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นวิถี
ชีวิตจริงของผูใ้ช้แรงงานหลาย ๆ คนท่ีมีความรู้น้อยท่ีถูกเอารัด เอาเปรียบจากนายจา้งเม่ือได้ฟัง
แพลงของไมค ์ภิรมยพ์ร ท าใหท้  าใจไดว้า่ไม่วา่จะประกอบอาชีพอะไรตอ้งมีปัญหา  
 “ในการใชชี้วิตยงัไงก็ตอ้งสู้ไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรจะตอ้งมีความอดทนในการประกอบ
อาชีพของตวัเอง” (นพรัตน์  ธญัศรีรัตน์, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2558)    
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 เ ม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบการตีความทางว ัฒนธรรมของชนชั้ นแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมยพ์ร เก่ียวกบั เพศ อาชีพ ขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างแรงงานในระบบและกลุ่มตวัอย่างแรงงานนอกระบบว่าเหมือนกันหรือ
แตกต่างกนัหรือไม่  
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการตีความทางว ัฒนธรรมของชนชั้ นแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติของไมค ์ภิรมยพ์ร เก่ียวกบั เพศ อาชีพ พบวา่ ขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบและกลุ่มตวัอยา่งแรงงานนอกระบบเก่ียวกบั เพศ อาชีพ 
พบวา่มีความเห็นเก่ียวกบัการตีความทางวฒันธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
ต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมย์พร เหมือนกัน คือเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมยพ์ร 
สะทอ้นชีวติคนอีสานท่ีปรากฏใน เพลงละครชีวติ เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลง
นกัสู้ ม.3 เป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ คนอีสานท่ีตอ้งเขา้มาขายแรงงานในเมือง เพื่อหาโอกาสใน
การมีงานท าท่ีดีกว่าท่ีชนบท แต่ตอ้งเผชิญกบัปัญหาการใช้ชีวิตในสังคมเมือง เช่น ค าแรงต ่า งาน
หนกั การถูกเอาเปรียบ การดูหม่ิน เป็นตน้ 
  

4.3 การประยุกต์ใช้บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ในการด าเนินชีวิตของชนช้ันแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้บทเพลงของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ในการด าเนินชีวิตของชนชั้น
แรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ บทเพลง ของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ช่วยให้การด าเนินชีวิตของชนชั้น
แรงงานไดผ้อ่นคลายความรู้สึก สร้างความบนัเทิง สร้างก าลงัใจ ให้มีพลงัต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ
อนัน าไปสู่การยอมรับจากคนรอบตวั 

เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ของไมค ์
ภิรมยพ์ร ท าให้เกิดเป็นแรงบนัดาลใจมีพลงัในการฝ่าฟันอุปสรรค และสามารถแกไ้ขปัญหา แต่ละ
เพลงมีเน้ือเพลงท่ีใหก้ าลงัใจกบัผูใ้ชแ้รงงานท่ีมีการศึกษานอ้ยท่ีเขา้มาท างานอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
ผูใ้ช้แรงงานส่วนใหญ่ชอบฟังเพลงของไมค์  ภิรมยพ์ร เพราะเป็นเพลงท่ีแต่งข้ึนจากชีวิตจริงของ
ผูใ้ช้แรงงาน บทเพลงไดส้ร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิต จึงเป็นท่ีนิยมของแฟนเพลงทัว่ประเทศ 
เน่ืองจากเป็นชีวติจริงของผูใ้ชแ้รงงาน และเป็นแรงบนัดาลใจ เช่น ความอดทนและเสียสละ เช่ือมัน่
ในความรัก ครอบครัว ซ่ึงในวิถีชีวิตดั้ งเ ดิมของคนชนบทท่ีมีอาชีพท านาเป็นหลักส าคัญ  
ซ่ึงคุณธรรมของชาวนาคือความบากบัน่ สู้ทนงานหนกั  
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 ส าหรับจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบเพศชาย 3 คนเพศหญิง 7 คน 
รวมจ านวน 10 คน และกลุ่มตวัอยา่งแรงงานนอกระบบเพศชาย 8 คน เพศ หญิง 2 คนรวมจ านวน 
10 คน มีความคิดเห็น ดงัต่อไปน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 

 กลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบจ านวน 8 คนและกลุ่มตวัอยา่งแรงงานนอกระบบจ านวน 
4 คน มีความเห็นเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้บทเพลง เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือย
ไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ในการด าเนินชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร เหมือนกนัคือเป็นเพลงท่ีใหก้ าลงัใจในการด าเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ  
 เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัเพศ กลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบ พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคือ
มีจ านวน 8 คน และกลุ่มตวัอย่างแรงงานนอกระบบ จ านวน 4 คน มีความเห็นเหมือนกนัคือเป็น
เพลงท่ีใหก้ าลงัใจในการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพ  
 ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบจ านวน 2 คน และกลุ่มตวัอยา่งแรงงานนอกระบบ 
จ านวน 4 คน มีความเห็นเก่ียวกบัการประยุกต์ใชบ้ทเพลง เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลง
เหน่ือยไหมคนดี และเพลงนกัสู้ ม.3 ของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ในการด าเนินชีวิตของชนชั้นแรงงานใน
เขตกรุงเทพมหานคร เหมือนกนัคือเป็นเพลงท่ีไดฟั้งแลว้เป็นแรงบนัดาลใจในการประกอบอาชีพ 
และการใชชี้วติประจ าวนั 
 เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัเพศ กลุ่มตวัอย่างแรงงานในระบบ พบว่าเพศชาย จ านวน 2 คน 
และกลุ่มตวัอยา่งแรงงานนอกระบบเพศชาย จ านวน 4 คน มีความเห็นเหมือนกนัคือเป็นเพลงท่ีให้
ก าลงัใจในการด าเนินชีวติ 
 กลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบเพศชาย จ านวน 2 คน มีความเห็นเก่ียวกบัการประยุกตใ์ช้
บทเพลง เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ของ ไมค ์
ภิรมยพ์ร ในการด าเนินชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัคือเป็นเพลงท่ี
ไดฟั้งแลว้ยอมรับในชะตากรรมท่ีเกิดมาเป็นคนจน   
 กลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบเพศชาย จ านวน 2 คน มีความเห็นเก่ียวกับการ
ประยุกต์ใช้บทเพลง เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนกัสู้ ม. 3 
ของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ในการด าเนินชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั คือ
เป็นการประชดชีวติของของคนใชแ้รงงาน ด าเนินชีวติใหผ้า่นไปเป็นวนัๆ ขาดแรงบนัดาลใจ 
 การประยกุตใ์ชบ้ทเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ในการด าเนินชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ เน้ือหาเพลงส่วนใหญ่ ของ ไมค ์ภิรมยพ์ร จะเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบนั สามารถสร้างแรงบนัดาลใจ เป็นแรงผลกัดนัให้ยึดถือปฏิบติั เม่ือไดฟั้งเพลงแลว้มีก าลงัใจ
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ใหอ้ยูใ่นสังคมสมยัน้ีอยา่งอดทน แมจ้ะเจอปัญหาและอุปสรรค ก็อดทนฝ่าฟันไปได ้เพื่อครอบครัว
และคนท่ีรัก ฟังแล้วมีแรงใจต่อสู้ในการท างานผลกัดนัให้ตนเองมีฐานะดีข้ึน เช่น นุช  ทองดี
(สัมภาษณ์, 28 มี.ค. 2558) เธอกล่าววา่ฟังเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์ร แลว้มีแรงบนัดาลใจท าให้ฟันฝ่า
อุปสรรคและปัญหาต่างๆ มาได ้ เร่ิมจากเป็นพนกังานเยบ็ผา้อยู่ในโรงงาน แลว้ออกมาเป็นลูกจา้ง
ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ จนปัจจุบนัน้ีเปิดร้านเยบ็ผา้เป็นของตนเอง และเป็นนายตวัเองได ้ 
 ส าหรับขอ้เสนอการประยุกต์ใช้บทเพลงของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ในการการส่งเสริมเพลง
ลูกทุ่งให้แพร่หลาย เพื่อเป็น คติเตือนใจ โดยเฉพาะให้ก าลงัใจกรรมกร แรงงาน ในการด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีแบบแผนมากข้ึน ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแรงงานในระบบและนอกระบบส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัคือ ให้มีการ
ส่งเสริมเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตให้แพร่หลาย เพื่อเป็นคติเตือนใจ โดยเฉพาะให้ก าลังใจกรรมกร 
แรงงาน ในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีแบบแผนมากข้ึน และเน้ือหาบทเพลงฟังแล้วมี
ประโยชน์ มีสาระ สามารถปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ฟังแลว้จรรโลงใจ ฟังแลว้มีความสุข รวมถึง
ตอ้งการส่งเสริมให้มีการประกวดร้องเพลงทุกภูมิภาคให้เขา้มามีส่วนร่วมเพื่อให้ไดน้กัร้องท่ีจะมา
ร้องเพลงใหก้ าลงัใจประชาชนต่อไป โดยใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัเป็นการตอบแทนเพื่อให้แพร่หลาย
ต่อไป ตลอดจนมีการดูแลความเหมาะสมเก่ียวกบัการแต่งตวัของศิลปิน นกัร้อง  
 ตอ้งการให้อนุรักษเ์พลงลูกทุ่งและมีการจดัรายการเพลงลูกทุ่ง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
เหมือนรายการชิงช้าสวรรค์ ไม่ให้จางหายไปจากชาวไทย ขอให้คนไทยทุกคนรักเสียงเพลง โดย
การสนับสนุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงวฒันธรรมควรจัดคอนเสิร์ตลูกทุ่งฟรี  
ให้กลุ่มกรรมกร พ่อค้า แม่ค้า กลุ่มผูใ้ช้แรงงานได้ดูฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในวนัหยุดของเขาและ 
มีกิจกรรม เช่น ร าวงยอ้นยคุ หมอล า การขายอาหารพื้นบา้น เป็นตน้ 
 
 



                                                 
 

                                                  บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมย์พร ในการส่ือสาร
ถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาถึงบทบาท
เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติ จ  านวน 4 เพลง คือ เพลงละครชีวติ เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และ
เพลงนักสู้ ม.3 ในการถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีสะทอ้นการด าเนินชีวิตของชนชั้นแรงงาน ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ชนชั้นแรงงานแสดงถึงความเขม้แข็ง 
อดทนเพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตใจ ร่างกาย ในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ส่ิงเหล่าน้ี
ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต จากสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมในสังคม บทเพลงของ ไมค ์
ภิรมยพ์ร น่าจะมีอิทธิพลต่อผูใ้ชแ้รงงานโดยเฉพาะแรงงานชาวชนบทท่ีมาใชแ้รงงานในเมืองกรุง ท าให้
เขาเหล่านั้นเกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการด าเนินชีวิต ในดา้นสังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม เหมือน
เป็นตวัแทนผา่นส่ือบทเพลงไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน  

ส าหรับระเบียบวิธีวิจยันั้นผูว้ิจยัใช้รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเน้นวิธีการเก็บ
ขอ้มูลจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์ ซ่ึงไดท้  าการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานทั้งในระบบและ
นอกระบบ จ านวน รวม 20 คนท่ีท างานและอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีแรงงาน
ส่วนใหญ่มุ่งเขา้มาหางานท า ทั้งน้ีผูว้จิยัไดน้ าแนวทฤษฏีและผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชเ้ป็นกรอบอา้งอิงใน
การศึกษา คือแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ  แนวคิดเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม 
แนวคิดเก่ียวกบัเพลงในแบบจ าลองกระบวนการส่ือสารและประวติัความเป็นมาของเพลงลูกทุ่ง รวมถึง
ประวติัและผลงานของนกัร้องลูกทุ่ง ไมค ์ ภิรมยพ์ร โดยผลการวจิยัน้ีผูว้จิยัแบ่งหวัขอ้น าเสนอออกเป็น 
3 ส่วน คือ  
 5.1 สรุปผลการศึกษา  
 5.2 อภิปรายผล  
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการศึกษา  
การสรุปผลการศึกษา ผูว้ิจยัไดต้อบวตัถุประสงค์ของงานวิจยัและใช้แนวคิดองคป์ระกอบ

ของเพลงได้แก่ ผูส่้งสาร คือนักร้อง และผูฟั้งซ่ึงอยู่ในฐานะผูรั้บสารมาวิเคราะห์เน้ือหาบทเพลง
ลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมยพ์ร จ านวน 4 บทเพลง ได้แก่ เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคน เพลง
เหน่ือยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ในประเด็นเน้ือหา การส่ือสาร วิธีการ การเล่าเร่ือง และ
วฒันธรรมเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณีของชนชั้นแรงงาน และกรอบแนวคิดบทบาทในการ
การถ่ายทอดวฒันธรรมและวถีิชีวติของชนชั้นแรงในกรุงเทพมหานคร ท่ีทบทวนและน าเสนอไวม้า
ประกอบการวเิคราะห์ กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชแ้รงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ท่ีเป็นผูฟั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อ
ชีวติของ ไมค ์ภิรมยพ์ร สรุปผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี  
     5.1.1 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัขอ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต
ของ ไมค์ ภิรมย์พร ในด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้ นแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดส้รุปผลการศึกษา บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติของไมค ์ภิรมยพ์ร มีเน้ือหา
ในการถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่เน้ือหาบท
เพลงเป็นการแสดงประสบการณ์ร่วมทางอารมณ์ของผูค้นระดบัล่างในสังคม ปฏิกิริยาต่อปัญหาซ่ึง
มีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม และแฝงทางออกของปัญหาบนพื้นฐานคุณค่าและอุดมคติในรากวฒันธรรม
ไทย กล่าวได้ว่าปัญหาคนชนบท และความส านึกทางคุณธรรมเป็นลกัษณะเด่นของบทเพลง ท่ี
สะทอ้นถึงวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร คือในการด าเนินชีวิตของคนชนบทท่ีตอ้ง
ด้ินรนหนีความยากจนในทอ้งถ่ิน ประกอบกบัความดอ้ยโอกาสทางการศึกษา จึงตอ้งประกอบอาชีพโดย
ใช้แรงงาน เช่น ก่อสร้าง เสริฟอาหาร ขับรถรับจ้าง ได้ค่าแรงเป็นรายวนั มีปัญหา ก็ต้องอดทน  
ไดก้ าลงัใจจากครอบครัวซ่ึงสามารถเยยีวยาความเจ็บปวดของพวกเขาได ้รวมถึงเน้ือหาของเพลงยงั
เช่ือวา่ในการท างานตอ้งขยนั อดทน มีมานะแลว้จะน าพาไปสู่ความส าเร็จ  บทเพลงไดส้ร้างก าลงัใจ
ในการด า เนินชีวิตของชนชั้ นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพบเห็นได้ใน
ชีวิตประจ าวนั และสอดคลอ้งกบัความคิด ความเช่ือดั้งเดิม รวมทั้งการเล่าเร่ืองราวตามขนบประเพณี  
ท่ีผูใ้ช้แรงงานคุน้เคยมาก่อน จากการขบัร้องของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ท าให้สามารถเขา้ใจ ความหมาย
ของบทเพลงตลอดจนวิถีชีวิตผูใ้ช้แรงงานเป็นอย่างดี ทั้ งยงัเช่ือว่า ไมค์ ภิรมย์พร ผูข้บัร้องเป็น
ตวัแทนของคนท่ีมีสถานภาพเดียวกันและมีความรู้สึกร่วม เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ผูใ้ช้แรงงาน
เหมือนกนั ผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

     5.1.1.1 เน้ือหาเพลงละครชีวิต ในประเด็นการส่ือสาร วิธีการ การเล่าเร่ือง  และวฒันธรรม
ของชนชั้นแรงงาน เก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี ท่ี ไมค์ ภิรมยพ์ร ขบัร้อง พบว่าเน้ือหาได้
น าเสนอเก่ียวกบัสังคมคนอีสาน ซ่ึงเป็นแนวเพลงการต่อสู้ชีวิตของผูใ้ช้แรงงานในลกัษณะต่างๆ 
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ของคนในชนบท เน้ือหาบทเพลงละครชีวิต เป็นการสะทอ้นแง่มุมชีวิตของคนอีสานหลายคนท่ี
ท างานในกรุงเทพมหานคร ประกอบกบัความด้อยโอกาสทางการศึกษา  จึงตอ้งท างานแบบใช้
แรงงาน เช่น ก่อสร้าง เสริฟอาหาร ขบัรถรับจา้งไดค้่าแรงเป็นรายวนั  เน้ือเพลงน าเสนอในลกัษณะ
แสดงถึงความขยนั ความอดทน ความรับผิดชอบของแรงงานชาวอีสานท่ีมีต่อตนเองและครอบครัว 
ชีวิตการขายแรงงานของคนภาคอีสานท่ีมีความรู้น้อย ครอบครัวฐานะยากจน เขา้มาท างานใน
กรุงเทพมหานคร บางคร้ังถูกนายจา้งกดข่ีเอารัดเอาเปรียบก็ตอ้งทนสู้งาน ทอ้แต่ไม่ถอย อดม้ือกิน
ม้ือ พร้อมต่อสู้กบัปัญหาต่าง ๆ เพื่อมีเงินส่งมาให้พ่ออยู่อยา่งสุขสบาย  เม่ือกลบับา้นก็ไดก้  าลงัใจ
จากคนท่ีบา้น คือ พ่อ แม่ พี่ นอ้ง ลูก ก็มีก าลงัใจแลว้ ซ่ึงในเน้ือหาของเพลงยงัให้คติ ขยนั อดทน มี
มานะจะน าพาไปสู่ความส าเร็จ  
 เพลงละครชีวิต มีบทบาทในการถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน ใน
ประเด็นแบบแผนความคิดและการกระท า ท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน พบวา่เป็นการ
สะทอ้นถึงปัญหาร่วมอยา่งส าคญัของคนชนบทท่ีเป็นผูจ้ากถ่ินฐาน คือ ภาวะโดดเด่ียวแปลกแยกใน
สังคมซ่ึงเป็นท่ีมาของความรู้สึกอา้งวา้ง และความหวาดหวัน่ใจในความไม่มัน่คงของชีวิต ความ
ยากจน การศึกษาต ่า ท าใหข้าดความเสมอภาคทางโอกาส  ตอ้งท างานแบบใชแ้รงงาน เช่น ก่อสร้าง 
เสริฟอาหาร ขบัรถรับจา้งไดค้่าแรงเป็นรายวนั มีปัญหา ก็ตอ้งอดทน ก าลงัใจจากครอบครัวสามารถ
เยียวยาความเจ็บปวดของพวกเขาได้ แมผู้ป้ระพนัธ์มิไดน้ าเสนอปัญหาน้ีอย่างตรงไปตรงมา แต่
ปัญหาความยากจนของคนชนบทซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีโดดเด่นก็ท าให้ตอ้งฉุกคิดและทบทวนถึงตน้ตอ
ของปัญหา  ในขอ้ท่ีวา่วรรณกรรมไม่ไดท้  าหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาของสังคม แต่สารท่ีส่ือก็โนม้น าให้เรา
หนัมาพิจารณาความจริงท่ียงัคงด ารงอยูใ่นสังคมชนบทดว้ยความเห็นอกเห็นใจ นอกจากนั้นยงัเล่า
ถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี ท่ีรักครอบครัว รักถ่ินก าเนิด เม่ือ
ไม่ประสบความส าเร็จในการท างานก็ตดัสินใจกลบัชนบทท่ีอบอุ่น ปลอดภยั ตามความเช่ือวา่ถึงจะ
ยากจนแต่ก็มีครอบครัวท่ีท าให้มีความสุข เม่ือไดฟั้งเพลงน้ีแลว้มีก าลงัใจท่ีจะต่อสู้ปัญหา อุปสรรค
ต่าง ๆ ใหผ้า่นพน้ไปได ้ฟังแลว้ผอ่นคลายไดม้าก   
 5.1.1.2 เน้ือหาเพลงยาใจคนจน ท่ีในประเด็นการส่ือสาร วิธีการ การเล่าเ ร่ือง  และ
วฒันธรรมของชนชั้นแรงงาน ท่ีไมค์ ภิรมยพ์ร ไดข้บัร้อง พบว่าเน้ือหาได้น าเสนอเก่ียวกบัความ
เป็นอยู่ของของหนุ่มสาวคนจน ในการวางแผนการใช้ชีวิตคู่ เป็นการให้ก าลังใจคนโสดท่ีมี
เป้าหมายในการมีคู่ชีวติเหมือนคนทัว่ไป คือชายหนุ่มท่ีมุ่งมัน่ท างานสร้างฐานะเพื่อจะไดค้รองคู่กบั
หญิงสาวท่ีหมายปอง บทเพลงส่ือสาร ถึงเน้นถึงความรักของคนยากจนท่ีรู้ตวัว่าตนแปลกแยกจาก
ผูอ่ื้นท่ีมีฐานะการงานดีกวา่ มีศกัด์ิศรีเป็นทั้งก าลงัใจและส่ิงยึดเหน่ียว  เช่น ชายหนุ่มปลุกปลอบใจ
คนรักวา่ “อยา่ไดแ้คร์สายตาคนมอง” ค าห้ามน้ีไม่ใช่ความรู้สึกเป็นปฏิปักษแ์ต่มีเพื่อย  ้าเตือนไม่ให้
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หวัน่ไหวท่ีจะถูกมองวา่แตกต่าง ความส านึกในศกัด์ิศรีของคนเหล่าน้ี กระตุน้ให้เราไดต้ระหนกัว่า
คุณค่าและศกัด์ิศรีนั้นด ารงอยู่ในตวับุคคล ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัส่ิงภายนอกเช่นฐานะทางการเงินหรือ
โอกาสทางสังคม การยืนหยดัต่อสู้ดว้ยตนเองในทางสุจริตอย่างไม่ยอมแพคื้อส่ิงช้ีวดัศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษยท่ี์ไม่เหยยีดหยามศกัยภาพของตน 
 เพลงยาใจคนจน มีบทบาทในการถ่ายทอดวฒันธรรมและวถีิชีวิตของชนชั้นแรงงาน ใน
ประเด็นแบบแผนความคิดและการกระท าท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน พบวา่บทเพลง
เนน้ความรัก การยอมรับความจริงและการรู้จกัตวัเอง เป็นการสะทอ้นถึงความเป็นอยูข่องหนุ่มสาว
ผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงมีฐานะยากจน ท าให้ตอ้งต่อสู้ชีวิต อดทนต่อการท างานทุกอยา่ง ในดา้นสังคม เช่น 
การสร้างครอบครัว การประกอบอาชีพ โดยมีคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวต้องเขา้ใจ เป็น
ก าลงัใจให้กนั ไม่ทิ้งกนั มีปัญหาบา้งในการท างาน แต่ดว้ยความท่ีมีคนรักเป็นก าลงัใจ เอาใจใส่ซ่ึง
กนัและกนั มีความจริงใจ เขา้ใจกนั ท าใหมี้ก าลงัใจท่ีจะต่อสู้กบัปัญหาอุปสรรคต่อไป  

5.1.1.3 เน้ือหาเพลงเหน่ือยไหมคนดี ในประเด็นการส่ือสาร วิธีการ การเล่าเร่ือง และ
วฒันธรรมของชนชั้นแรงงาน ท่ีไมค ์ภิรมยพ์ร ไดข้บัร้อง พบวา่เน้ือหาไดน้ าเสนอเก่ียวกบั ความรัก 
พลงัใจในการร่วมชีวติคู่รักท่ีส่ืออารมณ์สงสาร สร้างความน่าเห็นใจ มกัเป็นค าท่ีแสดงความถ่อมตน 
ขอร้องวิงวอน ให้เห็นใจ ดงัตวัอย่างในบทเพลงดงั เช่น “บนเส้นทางเดินขาดเขินประจ า  คล่ืนลม
ชีวติกระหน ่าอาจท าใหใ้จพี่ลา้  บางคร้ังบางทีท่ีพี่ก็สร้างปัญหา ท าให้เธอมีน ้ าตาตอ้งทนพี่มาเสมอ ” 
เป็นการส่ือประสบการณ์รักทั้งท่ีสมหวงั และผิดหวงั ท้อแท้ ย  ้าความส าคญัของความรัก ความ
เสียสละ ความเห็นอกเห็นใจกนั และก าลงัใจจากคนท่ีรักมัน่คงวา่เป็นแรงพลงัท่ีท าให้จิตใจเขม้แข็ง
ยิ่งข้ึน ทั้งน้ีแมจ้กัตอ้งท างานหนกัและเผชิญอุปสรรคปัญหาเพียงไร แต่ด้วยความรักและก าลงัใจ  
คนทุกข์ยากก็มีแรงมุ่งมัน่และไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหน่ือยหรือแม้แต่ความล้มเหลวในชีวิต  
ในทางตรงขา้ม หากสูญเสียความรักก็จะยิง่เป็นทุกขห์นกัหน่วงข้ึน 
 เพลงเหน่ือยไหมคนดี ในการถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน ใน
ประเด็นแบบแผนความคิดและการกระท าท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน พบวา่เป็นการ
สะท้อนความเช่ือถึงชะตากรรมของผูใ้ช้แรงงานในการด าเนินชีวิต แก่นเร่ืองเป็นการถ่ายทอด
ความรู้สึกของแรงงานท่ีตอ้งต่อสู้กบัปัญหาอุปสรรคในชีวติท่ีมีฐานะยากจนและมีการศึกษานอ้ย มกั
วางปมเง่ือนความขดัแยง้เร่ืองชนชั้น ความแตกต่างระหว่างชนชั้น สถานภาพ ความรวยความจน
ของผูใ้ช้แรงงาน ส่ือให้คนรักมีความรู้สึกร่วม  เขา้ใจ และเห็นอกเห็นใจ การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  
อย่าพึ่งหมดความหวงั ต่อสู้กนัไปด้ินรนกนัไปแมจ้ะเจอทั้งปัญหาและอุปสรรคมากมายเพียงใด 
ก าลงัใจจากคนท่ีรักส าคญัท่ีสุด ต่อไปไม่วา่จะเจอกบัปัญหา อุปสรรค ก็ตอ้งสู้เพื่อให้ไดเ้งินมาและ
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เพื่อครอบครัว ถึงแมจ้ะเหน่ือยยากล าบาก ก็ตอ้งทนสู้ต่อไป  ด าเนินชีวิตอยูด่ว้ยกนัดว้ยความเขา้ใจ 
รู้จกัอภยั เอ้ือเฟ้ือ อดทนต่อสู้กบัปัญหา  

5.1.1.4 เน้ือหาเพลงนกัสู้ ม.3 ในประเด็นการส่ือสาร วธีิการ การเล่าเร่ือง และวฒันธรรมของ
ชนชั้นแรงงาน ท่ีไมค์ ภิรมย์พร ได้ขบัร้อง พบว่า เน้ือหาได้น าเสนอเก่ียวกับ ความอดทนและ
เสียสละท่ีมาจากความเช่ือเร่ือง ความรัก ความขยนั อดทน และเสียสละของความรักหนุ่มสาว ท่ี
วางเป้าหมายในชีวิตคู่  เน่ืองจากมีความรู้น้อยจบการศึกษาแค่ ม. 3  ท่ีบา้นยากจนจึงส่ือให้เห็นถึง
ความไม่ย่อทอ้ เพราะความเช่ือเร่ือง ความรัก ความขยนั อดทน และเสียสละ ซ่ึงในวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของคนชนบทคือความบากบัน่ สู้ทนงานหนัก รักครอบครัว ท่ีลูกหลานชาวนาท่ีตอ้งเขา้มาผจญ
ความทุกข์ยากในเมือง นอกจากน้ีความส านึกในหน้าท่ีต่อครอบครัวก็เป็นพลงัผลกัดนัให้มุ่งหน้า
ต่อไปหนุ่มสาวจากชนบทยอมสู้ทนกบัปัญหาในเมืองใหญ่เพื่อปลดเปล้ืองหน้ีสินของครอบครัว 
และใหพ้อ่แม่มีความเป็นอยูส่บาย  ชายหนุ่มในบทเพลง “นกัสู้ ม.3” ท่ีแมจ้ะมี “วุฒิใบประกาศ ม.3” 
ซ่ึงช่วยให้มีงานท า แต่ก็ไดเ้งินเดือนน้อย ความอดทน จึงเป็นปัจจยัให้ท างานด้วยใจยืนหยดัและ
ประสบความส าเร็จได ้สร้างความมัน่ใจให้คู่ชีวิต เปรียบเหมือนการใชแ้รงงานในกรุงเทพมหานคร 
การศึกษาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถผลกัดนัให้คนอิสานท่ีเขา้ไปท างานได้รับค่าจา้งท่ีจ  ากดั หรือ
รายไดท่ี้สูงไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัการศึกษาดว้ย 
 เพลงนกัสู้ ม.3  ในการถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน ในประเด็น
แบบแผนความคิดและการกระท าท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน พบวา่ สะทอ้นถึงความ
เช่ือ ค่านิยม ของหนุ่มโสดในการวางเป้าหมายชีวิตคู่ ท่ีมาจากความเช่ือเร่ือง ความรัก ความขยนั 
อดทน และเสียสละในวถีิชีวิตดั้งเดิมของคนชนบทคือความบากบัน่ สู้ทนงานหนกั รักครอบครัว ท่ี
ลูกหลานชาวนาท่ีต้องเข้ามาผจญความทุกข์ยากในเมือง นอกจากน้ีความส านึกในหน้าท่ีต่อ
ครอบครัวก็เป็นพลงัผลกัดนัให้มุ่งหนา้ต่อไปหนุ่มสาวจากชนบทยอมสู้ทนกบัปัญหาในเมืองใหญ่
เพื่อปลดเปล้ืองหน้ีสินของครอบครัว และให้พ่อแม่มีความเป็นอยูส่บาย  ชายหนุ่มในบทเพลง “นกั
สู้ ม.3” ท่ีแมจ้ะมี “วฒิุใบประกาศ ม.3” ซ่ึงช่วยใหมี้งานท า แต่ก็ไดเ้งินเดือนนอ้ย ความอดทน จึงเป็น
ปัจจยัใหท้  างานดว้ยใจยนืหยดัและประสบความส าเร็จได ้

5.1.2 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 2 การตีความทางวฒันธรรมของชนชั้น
แรงงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค์ ภิรมยพ์ร พบวา่ บทเพลงของ
ไมค ์ภิรมยพ์ร ฟังแลว้ไดรู้้ถึงวิถีชีวิตจริงของผูใ้ชแ้รงงานหลาย ๆ คน เป็นแนวเพลงให้ก าลงัใจผูใ้ช้
แรงงาน ท าใหผู้ใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่ไดผ้อ่นคลายความรู้สึก สร้างความบนัเทิง และสร้างก าลงัใจให้
คนต่างจงัหวดัท่ีเขา้มาขายแรงงานในกรุงเทพมหานครไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะคนเหล่าน้ีเดินทางเขา้มา
โดยมีเป้าหมายเพื่อขายแรงงานแลกกบัเงิน สร้างฐานะ สร้างครอบครัว  
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บทเพลงส่ือสารถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ บทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต
ของไมค ์ภิรมยพ์ร สามารถส่ือความหมายไดดี้ ฟังเขา้ใจง่ายเป็นการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินชีวิต
จริงของคนจนชนบทท่ีเคล่ือนยา้ยแรงงานสู่เมืองหลวง เป็นบทเพลงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตของ
คนท่ีใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนในภาคอีสาน ท่ีตอ้งอพยพเขา้มาในเมืองใหญ่ท างาน 
หาเล้ียงชีพ มีความเป็นจริงเก่ียวกบัคนจนท่ีท างาน เล้ียงชีพดว้ยความยากล าบากตอ้งออกไปท างาน
หาเงิน ตอ้งด้ินรนเพื่อใหไ้ดเ้งินมาเล้ียงครอบครัว เจอปัญหามากมายแค่ไหนก็ตอ้งสู้ ถา้ไม่หาก็ไม่มีกิน 
เพราะโดยพื้นฐานเป็นแรงงานท่ีมีการศึกษานอ้ย และถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจา้งก็ตอ้งยอมทน 
เพื่อให้ไดส่้งเงินกลบับา้นไปให้ครอบครัว และใช้จ่ายประจ าวนั ความมัน่คงในงานท่ีท าไม่มี  ตอ้ง
ด้ินรนต่อสู้ดว้ยความยากล าบาก  

5.1.3 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ท่ี 3 การประยกุตใ์ชบ้ทเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ใน
การด าเนินชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ บทเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ช่วยใหก้าร
ด าเนินชีวิตของชนชั้ นแรงงานได้ผ่อนคลายความ รู้สึก  ส ร้างความบันเทิง  ส ร้างก าลังใจ  
ใหมี้พลงัต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆอนัน าไปสู่การยอมรับจากคนรอบตวั  

 บทเพลงของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ท าให้เกิดเป็นแรงบนัดาลใจมีพลงัในการฝ่าฟันอุปสรรค 
และสามารถแกไ้ขปัญหา แต่ละเพลงมีเน้ือเพลงท่ีให้ก าลงัใจกบัผูใ้ชแ้รงงานท่ีมีการศึกษานอ้ยท่ีเขา้
มาท างานอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่ชอบฟังเพลงของไมค ์ ภิรมยพ์ร เพราะเป็น
เพลงท่ีแต่งข้ึนจากชีวิตจริงของผูใ้ช้แรงงาน บทเพลงไดส้ร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิต จึงเป็นท่ี
นิยมของแฟนเพลงทัว่ประเทศ เน่ืองจากเป็นชีวิตจริงของผูใ้ชแ้รงงาน และเป็นแรงบนัดาลใจ เช่น 
ความอดทนและเสียสละ เช่ือมัน่ในความรัก ครอบครัว ซ่ึงในวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนชนบทท่ีมีอาชีพ
ท านาเป็นหลักส าคัญ ซ่ึงคุณธรรมของชาวนาคือความบากบั่น สู้ทนงานหนัก น่ีคือทุนทาง
วฒันธรรมของลูกหลานชาวนาท่ีตอ้งเขา้มาผจญความทุกข์ยากในเมือง นอกจากน้ีความส านึกใน
หนา้ท่ีต่อครอบครัวก็เป็นพลงัผลกัดนัให้มุ่งหน้าต่อไป หนุ่มสาวจากชนบทยอมสู้ทนกบัปัญหาใน
เมืองใหญ่เพื่อปลดเปล้ืองหน้ีสินของครอบครัว และใหมี้ความเป็นอยูดี่ข้ึน 

 

 5.2 อภิปรายผล  
 ในการอภิปรายผลการวิจยั บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต จ านวน 4 เพลง คือ เพลงละครชีวิต 
เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ในด้านการถ่ายทอดวฒันธรรมและ 
วถีิชีวติของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัต่อไปน้ี 
       5.2.1 ดา้นเน้ือหา ในการศึกษาพบว่า เพลงละครชีวิต  เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี 
และเพลงนกัสู้ ม.3 ท่ี ไมค์ ภิรมยพ์ร ขบัร้อง เป็นการประพนัธ์เพลงลูกทุ่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั 
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กล่าวคือ มีทั้งความเรียบง่าย และความงดงาม ละเมียดละไม เน่ืองจากเน้ือหาส่วนใหญ่ สะทอ้นชีวิต
ของคนชนบทซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคม  เป็นสภาพการณ์ท่ีเห็นกนัอยูทุ่กวนั ภาษาท่ีเลือกใชเ้ป็น
ภาษาง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ชดัเจน น ามากลัน่กรองเป็นบทเพลงไดอ้ย่างประทบัใจ สะเทือนอารมณ์ 
และสร้างจินตนาการให้แก่ผูฟั้ง มีความรู้สึกร่วมตรงกบัแนวคิดของ สุกรี เจริญสุข (2538) ไดเ้สนอ
แบบจ าลองของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและองคป์ระกอบเก่ียวกบัเพลงในแบบจ าลองกระบวนการส่ือสาร
เก่ียวกับส่ือ (Channel) หมายถึงผูท่ี้น าเสนอบทเพลงจากผูป้ระพันธ์ไปสู่ผูฟั้งคือผูถ่้ายทอด 
(Interpreter) เป็นผูท่ี้น าบทเพลงจากผูป้ระพนัธ์มาตีความ และถ่ายทอดไป ยงัผูฟั้งโดยตรงดว้ยเสียง
ร้อง เสียงดนตรี ผ่านการแสดงสดกบักลุ่มผูช้ม ในลกัษณะท่ีเป็นส่ือบุคคล ไดแ้ก่ นกัร้อง (Singer) 
นกัเรียบเรียงเสียงประสาน (Arranger) นกัดนตรี (Musician) บุคคลเหล่าน้ียงัมีส่วนในการสร้าง
องค์ประกอบของเพลงให้สมบูรณ์ข้ึน โดยนกัเรียบเรียงเสียงประสานเป็นผูส้ร้าง “เสียงประสาน” 
(Harmony) ส่วนนักร้องและนักดนตรีจะเป็นผูส้ร้าง “สีสันของเสียง” (Tone Color) ส าหรับ 
ผูเ้ผยแพร่ (Publisher) เป็นผูท่ี้ท  าให้เพลงแพร่กระจายไปสู่ผูฟั้งอย่างกวา้งขวาง ไดแ้ก่ผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายแผ่นเสียงและเทป ซ่ึงเป็นส่ือบนัทึกเสียง และส่ือมวลชนอยา่งวิทยุกระจายเสียง โทรทศัน์ 
ภาพยนตร์ และแนวคิดเก่ียวกบัเพลงในแบบจ าลองกระบวนการส่ือสารอธิบายว่า เพลงไทยร่วม
สมยัแต่ละประเภทนั้น จะเลือกประเภทของข่าวสาร และวธีิเสนอข่าวสาร หรือเล่าเร่ืองดว้ยท่าทีลีลา
ท่ีแตกต่างกนั อนัเป็นผลมาจากพื้นเพท่ีมาและโลกทศัน์ ของศิลปินผูป้ระพนัธ์เพลงซ่ึงอยูใ่นฐานะ 
ผูส่้งสาร (Sender) ตวัอยา่งเช่น เพลงลูกทุ่ง กบัเพลงเพื่อชีวิต แมจ้ะเสนอข่าวสารทางดา้นการเมือง
ในเร่ืองเดียวกนั แต่แนวคิดและวิธีการเล่าเร่ืองก็ไม่เหมือนกนั เพราะประพนัธ์ข้ึนมาจากมุมมอง 
ประสบการณ์ และการตีความท่ีแตกต่างกนั โดยเพลงเพื่อชีวิตท่ีมีก าเนิดมาจากกลุ่มปัญญาชนจะพูด
ถึงการเมืองจากแง่มุมของผูน้ าทางความคิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการช้ีน าสังคม ในขณะท่ีเพลงลูกทุ่งจะ
พูดเร่ืองการเมืองจากสายตาของนักประพันธ์ท่ีเป็นราษฎร ชาวบ้าน ชาวไร่  สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของ เนตรนภา ยิ้วเห้ียง (2547) ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะเด่นในวรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งของ สลา คุณวุฒิ ท่ีแสดงว่า บทเพลงลูกทุ่งของนักประพนัธ์เพลง สลา คุณวุฒิ ได้แสดง
ประสบการณ์ร่วมทั้งดา้นความคิดและอารมณ์ของผูค้นระดบัล่างโดยเฉพาะท่ีมีพื้นเพชาวนาจาก
ทอ้งถ่ินอีสาน  ปฏิกิริยาต่อปัญหาท่ามกลางความเหล่ือมล ้าทางสังคม ปรากฏควบคู่กบัทางออกของ
ปัญหาในความส านึกต่อคุณค่าของความรักศักด์ิศรี ความรักระหว่างบุคคล ความผูกพนักับ
ครอบครัว ความรู้จกัตนเอง และความบากบัน่อดทน ประมวลกนัเป็นพลงัในการต่อสู้ แมต้อ้งเผชิญ
ความแปลกแยกกบัสังคมเมือง  
         5.2.2 บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมยพ์ร ในดา้นการถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถี
ชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ มีบทบาทในการถ่ายทอดวฒันธรรมและวิถี
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ชีวิตชดัเจนดี  เขา้ใจง่ายไม่ตอ้งแปล ตรงกบัชีวิตจริง  เป็นเพลงท่ีส่ือความหมายไดดี้ บทเพลงส่วน
ใหญ่จะเป็นเพลงใหก้ าลงัใจคนต่างจงัหวดัท่ีเขา้มาท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงคนต่างจงัหวดั
เหล่าน้ีก็เคยประสบปัญหาเหมือนกบัเพลงท่ี ไมค์ ภิรมยพ์ร เป็นคนขบัร้อง ส าหรับในประเด็นของ
การส่ือสาร  ว ัฒนธรรมและวิ ถี ชีวิต  จากแนวคิด  เกรกอร่ี  เบทสัน และเจอ ร์ เก้น  รูสช์  
(อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2539, น.10) ไดใ้หค้  านิยามวา่วฒันธรรมเป็นชุดของขบวนการส่ือสาร 
(Set of Communication Process) ซ่ึงหมายความวา่ค าวา่ “วฒันธรรม” และ “การส่ือสาร” นั้นมี
ความหมายเท่าเทียมกนั และถึงแมว้า่วฒันธรรมและการส่ือสารจะเป็นคนละอยา่งกนั แต่ก็เป็นสอง
ส่ิงท่ีไม่อาจแยกจากกนัได ้ดงันั้น ในยคุปัจจุบนัน้ีจึงมีผูข้นานนามวา่เป็นยคุแห่ง “อุตสาหกรรมสร้าง
วฒันธรรม” (Culture Industry) โดยมีส่ือมวลชนสมยัใหม่เป็นตวัเคร่ืองจกัรส าคญัในการกลัน่
วฒันธรรมใหแ้ก่สังคม สอดคลอ้งการศึกษาของ เอกวิทย ์ณ ถลาง ไดก้ล่าวในค าน า เพลงลูกทุ่งเป็น
เพลงท่ีใชร้้องเล่นกนัทัว่ไปตามชนบทไทย เป็นเพลงท่ีใชภ้าษาง่าย ๆ ตรงไปตรงมาไม่สลบัซบัซ้อน 
เป็นท่ีนิยมของประชาชนโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในชนบทไดใ้ห้ความสนใจเป็น
อย่างมาก เพลงลูกทุ่งหลายเพลงได้สะท้อนสภาพสังคม ความเป็นอยู่และวฒันธรรมไทย และ 
มีหลายเพลงท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย ซ่ึงพอจะสืบคน้ยอ้นหลงัไปไดว้า่ เพลงท่ีมีแนวเป็น 
เพลงลูกทุ่งและมีบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานคือเพลงโอส้าวชาวไร่ผลงานประพนัธ์ของ ครูเหม  เวชกร 
และ เป็นเพลงร้องประกอบการแสดงละครวิทยุ เม่ือปี พ.ศ. 2481 จนกระทัง่ จ  านง รังสิกุล เร่ิมใช ้
ค าว่าเพลงลูกทุ่ง เป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2507  สืบมากระทัง่จนบดัน้ี ซ่ึงถือไดว้่าเพลงลูกทุ่งเป็น
สมบติัทางวฒันธรรมของชาติ สมควรท่ีจะไดรั้บการอนุรักษแ์ละส่งเสริมให้แพร่หลายต่อไป ศิลปิน 
ผูผ้ลิตและผูส้ร้างสรรค์ ผลงานเพลงลูกทุ่งทุกคนเหล่าน้ี ควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
ตลอดจนให้ก าลงัใจในการสร้างสรรคผ์ลงานอนัทรงคุณค่า (เอกวิทย ์ณ ถลาง, 2532, ค าน า) และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชูเกียรติ ฉาไธสง และคม ทพัแสง (2545, น.59) ผลการศึกษา 
สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผูใ้ช้แรงงาน ไดส้ร้างความประทบัใจและเป็น
แรงบันดาลใจให้บังเกิดบทกวีส่อเป็นบทเพลงลูกทุ่งเ ก่ียวกับสภาพแวดล้อม และถ่ายทอด
วฒันธรรมออกมาในดา้นต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ อาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ความ
เช่ือ โดยนกัประพนัธ์เพลงไดพ้ยายามหยิบเอาประเด็นส าคญัในการเขียนเพลง ท่ีมาจากสภาพความ
เป็นจริงของสังคมแรงงาน  เพื่อน ามาถ่ายทอดและสะท้อนชีวิตผูค้น เป็นการให้ก าลังใจและ 
หาทางออกใหก้บัผูค้นในสังคม เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และสร้างสรรคส์ังคมอีกทางหน่ึง   

บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติ เหมาะกบัสังคมคนใชแ้รงงาน เช่น กรรมกร พนกังานรักษา
ความปลอดภยั พนกังานลูกจา้ง เป็นตน้ เพราะเน้ือหาของเพลงส่ือในการให้ก าลงัใจ คนท่ีทอ้แท ้ 
หมดหวงั เพราะถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจา้งหรือสังคมเมือง ให้อดทนต่อสู้ปัญหาอุปสรรค  
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เพื่อคนท่ีรัก สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบค่านิยมของ (Parson’s Pattern Variables) Parson 
(1951) (อา้งถึงในเมตตา วิวฒันานุกุล, 2548, น.57-59) เก่ียวกบั Instrumental – Expressive เป็นการ
เนน้วิธีการในการส่ือสาร ดว้ยการส่ือสารแบบบอกกล่าวหรือท าให้เห็นแสดงออกให้ผูอ่ื้นรู้ ตวัการ
ส่ือสารคือ “การสร้างความสัมพนัธ์” การปฏิสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าในตวัมนัเอง 
และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทรงศิลป์  สุขแกว้ (2547) ศึกษาเร่ือง “วิถีอีสานจากเพลงลูกทุ่ง
ของ ไมค์ ภิรมยพ์ร” ผลการศึกษาพบวา่ ชีวิตและการพฒันาการงานเพลงของนกัร้องลูกทุ่งอีสาน 
ไมค์ ภิรมยพ์ร มีภูมิล าเนาอยู่ท่ีจงัหวดัอุดรธานี ครอบครัวมีฐานะยากจน ท าให้ตอ้งต่อสู้ชีวิตมา
ตั้ งแต่ว ัยเยาว์ จากสภาพแวดล้อมของบุพการีท่ีเป็นศิลปินนักแสดงหมอล าพื้นบ้านอีสาน  
ท าให้ได้รับการปลูกฝังมาจากบริบท อยากจะศึกษาให้สูงแต่ไม่มีโอกาส เน่ืองจากฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี จึงอดทนต่อการท างานทุกอย่าง รวมถึงการเป็นทหารรับใช้ชาติ  
จากประสบการณ์ท าให้ได้รู้ถึงการต่อสู้ รู้จกัใช้จงัหวะและโอกาส เม่ือได้เป็นนักร้องสังกดัค่าย  
แกรมม่ีโกลด์  มีผลงานอลับั้มเพลงเป็นของตวัเอง และไดรั้บความนิยมช่ือ  ยาใจคนจน เป็นตน้มา
จนถึงปัจจุบนั 

ผลงานศึกษาดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางการด าเนินชีวติของนกัร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อ
ชีวติของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ท่ีเป็นคนขยนั อดทน ต่อสู้กบัชีวติท่ียากจน สร้างชีวติดว้ยผลงานเพลงลูกทุ่ง 
ท่ีประพนัธ์ข้ึนจากขอ้เท็จจริง และบทเพลงยงัไดแ้สดงแนวคิด คติเตือนใจ โดยเฉพาะให้ก าลงัใจ
กรรมกร แรงงาน ท าใหผู้ฟั้งเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีแบบแผน 

เพลงละครชีวิต เป็นบทเพลงท่ีสะทอ้นแง่มุมชีวิตของคนอีสานหลายคนท่ีท างานใน 
กรุงเทพมหานคร เก่ียวกบัชีวิตการขายแรงงานของคนภาคอีสานท่ีมีความรู้นอ้ย ครอบครัวฐานะ
ยากจน เขา้มาท างานในกรุงเทพมหานคร บางคร้ังก็ถูกนายจา้งกดข่ีเอารัดเอาเปรียบก็ตอ้งทนสู้งาน 
ทอ้แต่ไม่ถอย อดม้ือกินม้ือ พร้อมต่อสู้กบัปัญหาต่าง ๆ เพื่อมีเงินส่งมาให้พ่ออยูอ่ยา่งสุขสบาย เม่ือ
กลบับา้นก็ไดก้  าลงัใจจากคนท่ีบา้น คือ พอ่ แม่ พี่ นอ้ง ลูก ก็มีก าลงัใจแลว้ ผูฟั้งท่ีไดฟั้งเพลงน้ีแลว้มี
ก าลงัใจท่ีจะต่อสู้ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ใหผ้า่นพน้ไปได ้ฟังแลว้ผอ่นคลายไดม้าก 

เพลงยาใจคนจน น าเสนอเก่ียวกับความเป็นอยู่ของผูใ้ช้แรงงาน ท่ีมีคนรอบข้างเป็น
ก าลงัใจให้กนั ไม่ทิ้งกนั มีปัญหาบา้งในการท างาน แต่ดว้ยความท่ีมีคนรักเป็นก าลงัใจ เอาใจใส่ซ่ึง
กนัและกนั มีความจริงใจ เขา้ใจกนั ท าใหมี้ก าลงัใจท่ีจะต่อสู้กบัปัญหาอุปสรรคต่อไป 

เพลงเหน่ือยไหมคนดี และ เพลงนักสู้ ม.3 เป็นเพลงท่ีแสดงถึงความรัก ความเห็นอก
เห็นใจและเป็นก าลงัใจของผูใ้ชแ้รงงานอดทนต่อสู้กบัปัญหาอุปสรรคในการท างาน ยิ่งความรู้นอ้ย
ก็ตอ้งพยายามเก็บเก่ียวประสบการณ์ชีวิตในการท างานและหาโอกาสให้ตนเองเจริญเติบโตใน
หน้าท่ีการงานอยู่เสมอ ๆ แรงงานทุกคนท างานหนักก็หวงัต้องการเงิน เพื่อให้คนท่ีเรารักและ
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ครอบครัวท่ีอยูต่่างจงัหวดัไดอ้ยูดี่กินดี มีความสุขสบาย มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนกวา่เดิม สอดคลอ้งกบั 
ผลการศึกษาของ ทศพร จิตรอาษา (ทศพร จิตรอาษา, 2555) ลกัษณะเด่นในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง
ของ สลา  คุณวุฒิ ท่ีแสดงประสิทธิผลในการส่ือสารเน้ือหาทางอารมณ์และความคิดมีท่ีมาจากการ
ใชป้ระโยชน์จากแบบแผนค าประพนัธ์ประเภทกลอนอยา่งยืดหยุน่ ตามการก าหนดของเน้ือความท่ี
ตอ้งประสานกบัท านอง  ผูป้ระพนัธ์เพลงสามารถสรรค ามาใช้อยา่งโดดเด่นเพื่อส่ือความหมายอนั
บ่งบอกความละเอียดอ่อนทางอารมณ์  กลวธีิท่ีใชค้  า ท าเนียบกว ีการเล่นเสียงและการเล่นค า การใช้
ค  าระดบัภาษาปาก การใช้ค  าภาษาถ่ินอีสาน ส่ือประสบการณ์ท่ีเป็นทั้งลักษณะพิเศษและความ
ใกลชิ้ดระหวา่งผูมี้ใจผกูพนักนั  

บทเพลงของ ไมค์ ภิรมยพ์ร ท าให้เกิดเป็นแรงบนัดาลใจมีพลงัในการฝ่าฟันอุปสรรค 
และสามารถแกไ้ขปัญหา มีพลงัในการฝ่าฟันอุปสรรคและสามารถแกไ้ขปัญหา และแต่ละเพลงมี
เน้ือเพลงท่ีให้ก าลงัใจกบัผูใ้ช้แรงงาน ผูท่ี้มีการศึกษาน้อยท่ีเขา้มาท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ผจญความทุกข์ยากในเมือง นอกจากน้ีความส านึกในหน้าท่ีต่อครอบครัวก็เป็นพลงัผลกัดนัให้มุ่ง
หน้าต่อไปหนุ่มสาวจากชนบทยอมสู้ทนกับปัญหาในเมืองใหญ่เพื่อปลดเปล้ืองหน้ีสินของ
ครอบครัว และให้พ่อแม่มีความเป็นอยู่สบาย สอดคลอ้งกบับทเพลง นักสู้ ม.3 ท่ีแมจ้ะมีวุฒิใบ
ประกาศ ม.3 ซ่ึงช่วยให้มีงานท า แต่ก็ไดเ้งินเดือนนอ้ย “ความทน”  จึงเป็นปัจจยัให้ “ลุยงานดว้ยใจ
ยืนหยดั” ท าให้มีแรงกระตุน้ในการท างาน ไม่ทอ้ถอยลุกข้ึนสู้ มีก าลงัใจ ด้ินรน ต่อสู้ไปให้ไดก้บั
ปัญหาต่างๆ เพราะยงัมีคนขา้งหลงัท่ีรออยู ่คือ ครอบครัว 
         5.2.3 การตีความทางวฒันธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเพลงลูกทุ่ง
เพื่อชีวติของ ไมค ์ ภิรมยพ์ร พบวา่บทเพลงท่ี ไมค ์ ภิรมยพ์ร เป็นคนขบัร้องมีเน้ือหาตรงไปตรงมา 
สะทอ้นวถีิชีวติของคนต่างจงัหวดัท่ีพยายามเขา้มาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นชีวิตจริงของผูใ้ช้
แรงงานหลาย ๆ คนท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจา้ง โดยเฉพาะอาชีพกรรมกร ก่อสร้าง พอ่คา้
แม่คา้ ค่าแรงต ่าไม่พอกบัค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั บางคร้ังก็ทอ้แท ้ แต่ก็ตอ้งอดทนสู้เก็บแบ่งอด
ออมเพื่อส่งใหท้างบา้น เป็นการเปรียบเทียบความเป็นอยู ่ การสู้ชีวติระหวา่งคนยากจนในชนบท 
และวถีิชีวติของคนเมืองหลวงอยา่งกรุงเทพมหานครวา่มีความแตกต่างในการด าเนินชีวิตอยา่งไร 
คนชนบทใชชี้วติเรียบง่ายตามธรรมชาติอาชีพหลกัท าไร่ นา สวน ซ่ึงตอ้งอาศยัน ้าจากฝนเท่านั้น แต่
เมืองหลวงชีวิตตอ้งต่อสู้แข่งขนัในทุกระดบัเพื่อความอยูร่อดในสังคม ผูใ้ชแ้รงงานฟังเพลงท่ี ไมค ์
ภิรมยพ์ร ขบัร้องแลว้มีก าลงัใจต่อสู้ ท่ีส าคญัท าใหส้ านึก รัก ไม่ลืมบา้นเกิด และไม่หลง แสง สี เสียง ใน
เมืองหลวง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัความหมายของวฒันธรรมท่ี สุพตัรา สุภาพ (2542, น.
101-104) ไดอ้ธิบายความหมายของวฒันธรรมวา่ วฒันธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุก
อยา่ง อนัเป็นแบบแผนความคิดและการกระท า ท่ีแสดงออกถึงวถีิชีวติของมนุษยใ์นสังคมของกลุ่ม
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ใดกลุ่มหน่ึง หรือสังคมใดสังคมหน่ึงไดคิ้ดสร้างระเบียบ กฎเกณฑ ์ วธีิการในการปฏิบติั การจดั
ระเบียบ ตลอดจนระบบความเช่ือ ความนิยม ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ในการควบคุมและใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติ และไดแ้บ่งลกัษณะของวฒันธรรมเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1. วฒันธรรมเป็น
ส่ิงท่ีไดม้าโดยการเรียนรู้ ไม่ใช่ถ่ายทอดทางชีวภาพ 2. วฒันธรรมเป็นมรดกทางสังคมสามารถ
ถ่ายทอดกนัได ้ เพราะมนุษยมี์ภาษาเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอด 3. วฒันธรรมเป็นวถีิชีวติหรือแบบ
แผนของการด าเนินชีวิต 4.วฒันธรรมเป็นส่ิงไม่คงท่ี และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พิทกัษสิ์ทธ์ิ 
ฉายะภูติ (2541, น.260–261) ไดศึ้กษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนท่ีจนดกัดาน และ
ครัวเรือนท่ีมีคนตกงานเน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือการส ารวจสภาพ 
ทัว่ไปทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดัท่ีท าการศึกษาในดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ การเกษตร
กรรมก็ยงัคงมีความส าคญัและเป็นอาชีพหลกัของประชาชนส่วนใหญ่การเกษตรกรรมข้ึนอยูก่บัการ
เพาะปลูกพืชหลกัไม่ก่ีชนิด คือ ขา้วเหนียว ขา้วเจา้ มนัส าปะหลงั ออ้ย ขา้วโพด หอม กระเทียม พริก 
และผกั ฯลฯ การปศุสัตว ์ ยงัมีความส าคญัไม่มากนกั ดงันั้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
หลกัเพียงอยา่งเดียวของประชาชนส่วนใหญ่ และการพึ่งผลผลิตหลกัเพียงไม่ก่ีชนิด เป็นสาเหตุท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่ มีรายไดต้  ่าและยากจน เน่ืองจากผลผลิตข้ึนอยูก่บัน ้าฝนธรรมชาติ ไม่มี
การเกษตรฤดูแลง้เน่ืองจากขาดแหล่งน ้า ผลผลิตท่ีไดอ้ยูใ่นระดบัต ่า และราคาขายผลผลิตต ่าและไม่
แน่นอน ข้ึนอยูก่บัตลาดท่ีเกษตรกรไม่มีอ านาจต่อรอง รวมทั้งประชาชนขาดอาชีพเสริมหลงัฤดูเก็บ
เก่ียวนอกจากงานรับจา้งทัว่ไปในหมู่บา้น ซ่ึงมีไม่มากเน่ืองจากประชาชนขาดเงินทุนและความรู้ใน
การประกอบอาชีพ เป็นผลท าใหเ้กิดการวา่งงานในฤดูแลง้ในชนบท และการอพยพออกจากหมู่บา้น
ไปหางานท าในเมือง ในกรุงเทพมหานคร หรือจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีใกลเ้คียง ไปจนถึงในต่างประเทศ และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นิธิ เอียวศรีวงศ ์  (2528, น.95–105) ใหท้รรศนะเก่ียวกบัเพลงลูกทุ่งวา่
สาระของเพลงลูกทุ่งเปรียบเสมือนข่าวสาร ท่ีคนเมืองส่งผา่นไปยงัชาวชนบท มีการผสมผสาน
วฒันธรรมระหวา่งสังคมเมืองและสังคมชนบท ลกัษณะของเพลงลูกทุ่ง ดูไดจ้ากศิลปินของดนตรี
พื้นบา้นสอดแทรกอยู ่ ตวัของนกัร้องเป็นนกัร้องลูกทุ่งหรือไม่ และมีวธีิร้องแบบเล่นลูกคอลกัษณะ
เน้ือร้องของเพลง มีการก าหนดสถานการณ์จ าเพาะ พดูถึงเหตุการณ์เฉพาะหนา้ของสังคมและ
บา้นเมืองอยา่งไม่ขดัเขิน เน้ือหาบางเพลงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงดา้น ความเช่ือ ค่านิยม สองแง่สองง่าม 
เน้ือหาของเพลงในระยะแรกมกัเก่ียวกบัสภาพความจริงในชนบทเกือบทั้งส้ิน ต่อมาการส่ือสาร
ขยายตวัข้ึน เน้ือหาจึงเปล่ียนแปลงไปใหท้นัสมยั และปัจจุบนัเพลงลูกทุ่งกบัเพลงสตริง ก าลงัจะ
ผสมผสานเขา้หากนัมากข้ึน 
 เม่ือศึกษาลกัษณะการส่ือเน้ือหาเก่ียวกบัท่วงท่าท านอง บทเพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน 
เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนกัสู้ ม.3 มีลกัษณะเน้ือหาท่วงท่าท านอง เป็นภาพตวัแทน 



 98 

คนต่างจงัหวดัท่ีมาท างานในกรุงเทพมหานครท่ีสัมผสัได ้ เช่น เปรียบเทียบคนใชแ้รงงานท่ีจ าตอ้ง
จากบา้นนอกมาท างานเพื่อหางานท าใหก้รุงเทพมหานคร เพราะท่ีบา้นแหง้แลง้มาก ท ามาหากินอะไรก็
ไม่ได ้ เลยตอ้งเขา้มาหางานในกรุงเทพมหานคร บวกกบัความรู้นอ้ยตอ้งท างานก่อสร้าง กรรมการ รับจา้ง 
ไดเ้งินค่าแรงรายวนั บางคร้ังก็เจอปัญหาหลาย อยา่ง ก็ตอ้งทนสู้ด้ินรน ซ่ึงในเน้ือหาของเพลงยงัให ้ขยนั 
อดทน มีมานะ และเป็นก าลงัใจต่อสู้ เพื่อคนท่ีรัก  

 บทเพลงเพลงยาใจคนจน ผูป้ระพนัธ์ใชค้วามเปรียบบุคคล ส่ือความคิดนามธรรมอยา่ง
กระชับและให้ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง ดงัในบทเพลง “ยาใจคนจน” ท่ีว่า “อุปสรรคจะมีเท่าใด  
ขอใจเรายิม้ให้กัน ล าบากยากเขญ็  เช้าเยน็ขอให้เห็นหน้า” จะเห็นวา่ ใจ คือแก่นของความรู้สึก เป็น
ศูนยร์วมอารมณ์ ขณะท่ี ยิ้ม ส่ือถึงความรู้สึกท่ีเป็นสุขเพราะความเบิกบานในใจ หวัใจยิม้ ส่ือความว่า 
“เธอ” เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าและความส าคญัเพราะทุกคร้ังท่ีได้เห็นหน้าเธอเขาก็จะมีความสุข   
“ใจเรายิม้ให้กัน” ส่ือความถึงการมอบความเบิกบานในใจให้แก่กนัวา่มีส่วนส าคญัต่อการเผชิญกบั
อุปสรรคปัญหาในชีวติ  หรือเป็นการเปรียบเทียบเฉพาะตวัโดยเนน้ท่ีคุณสมบติัของคนรักคือมีความ
รัก ความห่วงใย ความปรารถนาดี  เช่นในบทเพลง “ยาใจคนจน” วรรคท่ีวา่ “ยืนเคียงเพ่ือคอยยิม้ให้
เป็นยาชุบใจคนจน” ส่ือวา่ในสถานการณ์แห่งความทุกข ์ความรักก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะเยียวยา
และหรือใหก้ าลงัใจ 

 บทเพลง “เหน่ือยไหมคนดี”  แสดงสถานะของคู่ชีวิตท่ีดอ้ยกวา่คนเมืองเป็นท่ีมาของ
ความเห็นใจ และซาบซ้ึงท่ีหญิงสาวตอ้งทนล าบากอยูก่บัเขา  ค  าทบัศพัท ์รถ “เก๋ง”  “ปิคอัพ” เป็น
ส่ิงแสดงวา่บุคคลท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานครส่ิงน้ีไม่เพียงแต่เป็นพาหนะ แมไ้ม่มีราคาสูงเท่าใดนกั 
แต่ถา้มีขบัเป็นของตวัเองก็ยงัพอเทียมหนา้คนอ่ืน   

 “เพลงนักสู้ ม.3”  มีลกัษณะเน้ือหา กล่าวถึงรายได ้การประกอบอาชีพต่างๆ เช่น อาชีพ 
กรรมกร ก่อสร้าง รับจา้งรายวนั ขบัรถรับจา้ง ขบัรถแท็กซ่ี เป็นตน้ เพราะความรู้น้อย จบแค่ ม.3 การ
ประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะใช้แรงงาน รายได้น้อย ฐานะยากจน ท าให้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ภายในครอบครัว ซ่ึงส่ือให้เห็นว่าเขาท างานไม่ไดย้อ่ทอ้ท าทุกอยา่งท่ีเขาท าไดแ้ละท างานเพื่อเก็บ
เก่ียวประสบการณ์ พอมีความเช่ียวชาญแล้วก็น าไปประกอบอาชีพได้ ท่ีส าคญัพอท างานมีเงิน 
มีหนา้ท่ีการงานท่ีดีแลว้ ก็จะท าใหค้นรอบขา้งเรามีความสุขได ้ภูมิใจในตวัเรา เม่ือศึกษาค าภาษาถ่ิน 
ผูป้ระพนัธ์เลือกใช้ค  าระดบัภาษาปากเพื่อส่ือความรู้สึกอย่างเป็นกนัเองโดยเฉพาะระหว่างคนรัก 
และสอดคลอ้งกบัปัญหาร่วมสมยัในชีวิต  ดงัการใช ้ค าย่อ ช่ือเฉพาะ เช่น ในบทเพลง “นักสู้ ม.3”
วรรคท่ีวา่“สาวทุ่งเข้ากรุงเรียนราม” ค าวา่ กรุงเทพมหานครตดัเป็น“กรุง” และตดัค าวา่มหาวิทยาลยั
รามค าแหง เป็น “ราม” จึงลงจงัหวะและจ านวนค าในวรรคและส่ือไดอ้ยา่งกระชบั ในช่ือบทเพลง 
“ม.3”  ซ่ึงเป็นค าย่อของค าว่ามธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามท่ีคนทัว่ไปย่อค าว่ามธัยมศึกษาเป็น ม. เช่น  
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ม.ตน้ ม.ปลาย ม.6 เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิไลพร ทองหล่อง (2552 : 34) ค  านิยมเก่ียวกบั
การศึกษา เพลงลูกทุ่ง : ภาพสะทอ้นชีวิตชาวอีสานเน่ืองจากประกอบอาชีพของชาวอีสานท่ีต้องใช้
แรงงานและท างานหนกั ท าให้เหตุผลหน่ึงท่ีชาวอีสานตอ้งเขา้มาในเมืองหลวง คือ เร่ืองการศึกษา
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของตนเอง เพลงลูกทุ่งหลายเพลงของ สลา คุณวุฒิ ในช่วง 10 ปี จึงแสดงให้
เห็นวา่การศึกษามีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของชาวอีสาน ค านิยมทางการศึกษาของชาวอีสาน
คือ คนท่ีมีการศึกษานอ้ยจะดอ้ยโอกาสทางสังคม ตอ้งท างานหนกั รายไดก้็นอ้ย ส่วนคนท่ีมีการศึกษาสูง
จะไดรั้บการยอมรับในสังคม เป็นผูมี้เกียรติ มีศกัด์ิศรี มีโอกาสกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน รายได้ดี 
ชาวอีสานในชนบทส่วนมากจึงพยายามหาทางยกระดบัการศึกษาของตนเองให้สูงข้ึน เพื่อเป็น
ประโยชนต่์อความส าเร็จในชีวิต การมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปจึงถือเป็นความส าเร็จท่ี
น าภาคภูมิใจในชีวติ ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นเพลงหลายบทของเพลงนกัสู้ ม.3 
         5.2.4 การประยุกตใ์ชบ้ทเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์รในการด าเนินชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 การประยกุตใ์ชบ้ทเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ในการด าเนินชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ เน้ือหาเพลงส่วนใหญ่ ของ ไมค ์ภิรมยพ์ร เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตของ
ชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสร้างแรงบนัดาลใจ เป็นแรงผลกัดนัให้ยึดถือปฏิบติั 
เม่ือได้ฟังเพลงแล้วมีก าลังใจให้อยู่ในสังคมสมยัน้ีอย่างอดทน แมจ้ะเจอปัญหาและอุปสรรค ก็
อดทนฝ่าฟันไปได้ ฟังแล้วมีแรงใจต่อสู้ในการท างานเพื่อผลักดันให้ตนเองมีฐานะดีข้ึน เช่น  
นุช ทองดี (สัมภาษณ์, 28 มี.ค. 2558) เธอกล่าววา่ฟังเพลงของ ไมค ์ภิรมยพ์ร แลว้มีแรงบนัดาลใจท า
ใหฟั้นฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆ มาได ้ เร่ิมจากเป็นพนกังานเยบ็ผา้อยูใ่นโรงงาน แลว้ออกมาเป็น
ลูกจา้งร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ จนปัจจุบนัน้ีเปิดร้านเยบ็ผา้เป็นของตนเอง และเป็นนายตวัเองได ้ 
 จากแนวคิดวฒันธรรมนิยมของ Antonio Gramsci และ R.Williams เก่ียวกบัการ
วเิคราะห์วฒันธรรมวา่ สังคมประกอบดว้ยปฏิบติัการทางสังคม ซ่ึงหมายถึงการปฏิบติัท่ีมีมูลเหตุจูง
ใจเน่ืองจากสังคม มีเป้าหมายท่ีจะบรรลุให้ไดต้ามท่ีไดรั้บการปลูกฝังมาจากสังคมและวิธีการท่ีจะ
บรรลุเป้าหมายนั้นก็เป็นไปตามท่ีสังคมก าหนดมาให้ (กาญจนา แกว้เทพ, 2545:น.171) ซ่ึงมีจ านวน
มากท่ีเป็นรูปธรรมของสังคม เพราะฉะนั้นวฒันธรรมของสังคมจะเป็นอย่างไร มีลกัษณะเฉพาะ
อยา่งไร ก็ข้ึนอยูก่บัวา่สังคมนั้นมีปฏิบติัการทางสังคมอยา่งไร ส่ิงท่ีนาสนใจคือ วฒันธรรมธรรมดา
แบบพื้นบา้น ซ่ึงคนส่วนใหญ่ในสังคมปฏิบติั ไดแ้ก่ วฒันธรรมท่ีมีการถ่ายทอดดว้ยปาก เช่น เพลง
ลูกทุ่งเพื่อชีวิตในการวิเคราะห์จึงมองวฒันธรรมในฐานะท่ีเป็นผลผลิตทางสังคมท่ีมีระบบ
ความหมายอนัหน่ึง ซ่ึงเราจะทราบไดต่้อเม่ือพิจารณาวา่วฒันธรรมนั้นเกิดมาได ้สถาบนัใดเป็นตวั
ใหก้ าเนิด มีการผลิตอยา่งไร มีการถ่ายทอดอยา่งไร ซ่ึงแต่ละปฏิบติัการยอ่ยๆ นั้นจะมีความสัมพนัธ์
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กนั ฉะนั้นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตจึงเป็นวฒันธรรมทางสังคมท่ีมนุษยส์ร์างข้ึนและวฒันธรรมน้ีก็หล่อ
หลอมบุคลิกภาพของคนในสังคมนั้นเช่นกนั  

บทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลง
นกัสู้ ม.3 ของ ไมค ์ภิรมยพ์ร ท าใหเ้กิดเป็นแรงบนัดาลใจมีพลงัในการฝ่าฟันอุปสรรค และสามารถ
แกไ้ขปัญหา และแต่ละเพลงมีเน้ือเพลงท่ีใหก้ าลงัใจกบัผูใ้ชแ้รงงานท่ีมีการศึกษานอ้ยท่ีเขา้มาท างาน
อยู่ในกรุงเทพมหานคร ผูใ้ช้แรงงานส่วนใหญ่ชอบฟังเพลงของไมค์  ภิรมยพ์ร เพราะเป็นเพลงท่ี
แต่งข้ึนจากชีวิตจริงของผูใ้ชแ้รงงาน บทเพลงไดส้ร้างก าลงัใจในการด าเนินชีวิต จึงเป็นท่ีนิยมของ
แฟนเพลงทัว่ประเทศ เน่ืองจากเป็นชีวิตจริงของผูใ้ช้แรงงาน และเป็นแรงบนัดาลใจ เช่น ความ
อดทนและเสียสละ เช่ือมัน่ในความรัก ครอบครัว ซ่ึงในวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนชนบทท่ีมีอาชีพท านา
เป็นหลกัส าคญั ซ่ึงคุณธรรมของชาวนาคือความบากบัน่ สู้ทนงานหนัก น่ีคือทุนทางวฒันธรรมของ
ลูกหลานชาวนาท่ีต้องเข้ามาผจญความทุกข์ยากในเมือง นอกจากน้ีความส านึกในหน้าท่ีต่อ
ครอบครัวก็เป็นพลงัผลกัดนัให้มุ่งหนา้ต่อไป หนุ่มสาวจากชนบทยอมสู้ทนกบัปัญหาในเมืองใหญ่
เพื่อปลดเปล้ืองหน้ีสินของครอบครัว และให้พ่อแม่มีความเป็นอยูส่บาย  เพราะความขยนั อดออม 
ไมค ์ภิรมยพ์ร ร้องเพลงเพราะ เสียงร้อง ฟังแลว้จริงใจท าใหคิ้ดถึงบา้น  คลายความเครียดได้  เพราะ
ส่ือถึงชีวติจริงของคนต่างจงัหวดัท่ีเขา้มาขายแรงงานในกรุงเทพมหานคร และท าให้บุคคลเหล่าน้ีมี
ก าลงัใจในการท างานต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี บุญยงค์ เกศเทศ (2532, น.68) ไดศึ้กษาเพลงเป็น
วรรณกรรมประเภทหน่ึง คุณค่าของแต่ละเพลง ก็ข้ึนอยูก่บัวา่สามารถ สะเทือนอารมณ์ผูฟั้งไดม้าก
นอ้ยเพียงใดในทุก ๆ อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าโศก รักใคร่ สดช่ืน หรือแมแ้ต่อารมณ์สนุก 
ตลกขบขนั ซ่ึงทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัชั้นเชิง การใช้ภาษาของผูป้ระพนัธ์เพลง แต่ละคนซ่ึงแตกต่างกนั
ออกไป 

เพลงท่ี ไมค ์ภิรมยพ์ร เป็นผูข้บัร้อง เป็นก าลงัใจให้กบัผูฟั้งไดดี้มาก ฟังแลว้สบาย ผอ่น
คลาย มีพลงัต่อสู้เม่ือเจอปัญหาต่างๆ กดัฟังตอ้สู้ต่อไป ทา้ทายความอดทน ความสามารถ เพื่อความ
เป็นอยู่ท่ีดี หน้าท่ีการงานท่ีดี ซ่ึงบางคร้ังก็ทอ้ แทบจะร้องให้ แต่ทอ้ไม่ไดเ้พราะคนท่ีเรารักและรัก
เรารอความหวงัจากเรา ไม่วา่จะท างานอะไรก็ตอ้งเจอปัญหาอุปสรรคดว้ยกนัทั้งนั้นอยูท่ี่ตวัเราและ
ก าลงัใจของคนรอบขา้ง โดยทุกปัญหามีทางออกและทางแกไ้ข หากเราไม่หมดก าลงัใจ สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของพิทยา ล้ิมมณี (อา้งในเกศราพร พรหมนิมิตกุล, 2537, น.25) การศึกษา การส่ือสาร 
วิธีการ การเล่าเร่ือง ค าแต่ละค าท่ีผูป้ระพนัธ์ร้อยเรียงเป็นบทเพลงลูกทุ่ง เม่ือเปล่งออกมาจะให้
ความรู้สึกถึงอารมณ์ในห้วงต่างๆ ไดอ้ย่างชัดเจน น ้ าเสียงท าให้เกิดสุนทรียรสทางดา้นภาษาและ
ความคิด ซ่ึงเกิดจากการใช้ค  าต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม อนัจะก่อให้เกิดอารมณ์ต่างๆ แก่ผูฟั้ง และ
การศึกษาของบุญยงค์ เกศเทศ (2532, น.68) การศึกษาวรรณกรรมเพลงท าหน้าท่ีเล่าเร่ือง 
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เช่นเดียวกบัวรรณกรรมอ่ืนๆ แต่อาจมีลกัษณะเฉพาะคือส่ิงท่ีตอ้งการจะเล่านั้นเป็นชุดความคิดสั้นๆ 
พูดถึงเหตุการณ์ หรือความรู้สึกรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง โดยใช้ภาษาท่ีไพเราะเป็นเคร่ืองมือ  
ชุดความคิดท่ีผู ้ประพันธ์เพลงสร้างสรรค์ออกมาน้ี อาจมาจากประสบการณ์ของผูป้ระพันธ์ 
เหตุการณ์ประทบัใจ หรือจินตนาการของผูป้ระพนัธ์ เพลงบางเพลงมีศิลปะการใช้ภาษาน่าสนใจ  
มีความแปลกใหม่ ไม่ซ ้ าแบบ มีโวหารท่ีคม ลึกซ้ึงแฝงความหมาย ใช้สัญลักษณ์หรือมีแง่มุม 
ท่ีสามารถสะเทือนอารมณ์ผูฟั้งไดทุ้กบท ทุกตอน   

กล่าวไดว้า่การจ าลองภาพชีวิตของแรงงานอีสานท่ามกลางสังคมเมืองท่ีปรากฏในเพลง
ลูกทุ่งเพื่อชีวิตเป็นเสมือนสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงประสบการณ์ชีวิตของแรงงานอีสานท่ีคล้ายกัน 
เน่ืองจากเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงท่ีสร้างสรรคข้ึ์นโดยมีลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัสังคมและวิถีชีวิตของคน
ชนบท เน้ือหาสาระเก่ียวกบัเร่ืองราวความรักของหนุ่มสาวชนบทท่ีห่างไกลกนั ความยากจน ความ
ทุกข์ยาก จึงสามารถสะทอ้นชีวิตสะทอ้นสังคมแต่ละยุคสมยัในแง่มุมต่างๆ เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตท่ี
ไมค ์ภิรมยพ์รขบัร้อง ทั้ง 4 เพลง คือ เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหน่ือยไหมคนดี และ
เพลงนกัสู้ ม.3 สามารถเป็นก าลงัใจให้กบัชาวอีสานในชนบทท่ีตอ้งมาท างานในเมือง อีกทั้งช่วย
คลายความคิดถึงบา้นเกิดและคนท่ีรอคอยอยูเ่บ้ืองหลงัดว้ยการใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายสามารถถ่ายทอด
อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูฟั้ง เพลงลูกทุ่งกลายเป็นเพลงท่ีไดรั้บความนิยมจากกลุ่ม
คนฟังชาวอีสานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ   
 เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตยงัได้รับความนิยมมากข้ึน เพราะการน าเสนอรูปแบบและส่ือท่ี
หลากหลายในการเข้าถึงคนฟังเพลงไม่จ  ากดัเพศและวยั เพื่อให้เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตยงัคงอยู่และ
ไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นวา่  
       5.3.1 ควรน าเสนอบทเพลงท่ีมีเน้ือหาใหก้ าลงัใจคนท่ีผดิหวงั ทอ้แท ้ในโชคชะตาของตนเองให้
มากกวา่ข้ึน เพราะสังคมไทยทุกวนัน้ีแบ่งฐานะ ชนชั้นกนัค่อนขา้งชดัเจน คนท่ีดอ้ยหรืออ่อนแอกวา่
จะถูกเอาเปรียบทุกๆ ดา้น  
       5.3.2 ควรส่งเสริมเพลงลูกทุ่งให้แพร่หลาย เพื่อเป็นคติเตือนใจ โดยเฉพาะให้ก าลงัใจ แก่
กรรมกร แรงงาน ในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีแบบแผนมากข้ึน เช่น ส่งเสริมให้มีการ
ประกวดร้องเพลงทุกภูมิภาคให้เขา้มามีส่วนร่วมเพื่อให้ไดน้กัร้องท่ีจะมาร้องเพลงให้ก าลงัใจและ
สร้างแรงจูงใจหรือรางวลัเป็นการตอบแทนเพื่อให้แพร่หลายต่อไป ตลอดจนมีการดูแลความ
เหมาะสมเก่ียวกบัการแต่งตวัของศิลปิน นกัร้อง และเน้ือหาของเพลงท่ีไม่เหมาะสม     
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5.3.3 ควรอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งและมีการจดัรายการเพลงลูกทุ่ง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เหมือน
รายการชิงช้าสวรรค์ ไม่ให้จางหายไปจากชาวไทย ขอให้คนไทยทุกคนรักเสียงเพลงโดยการ
สนบัสนุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงวฒันธรรมควรจดัคอนเสิร์ตลูกทุ่งฟรีให้กลุ่ม
กรรมกร พอ่คา้ แม่คา้ กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานไดดู้ฟรีไม่เสียค่าใชจ่้ายในวนัหยดุของเขาและมีกิจกรรม เช่น 
การขายอาหารพื้นบา้น ร าวงยอ้นยคุ หมอล า 
5.3.4 ขอเสนอประเด็นท่ีน าจะไดรั้บการพิจารณาในการท าวจิยัคร้ังต่อๆไป คือ 

5.3.4.1 ควรศึกษาบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของนักร้องคนอ่ืน ๆ เพื่อจะท าให้ทราบถึงการ
ส่ือสารถ่ายทอดวฒันธรรมและวถีิชีวติชนชั้นแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

5.3.4.2 ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติ ของชนชั้นแรงงานในเขตพื้นท่ีเมืองใหญ่ 
ๆ เพื่อจะท าใหท้ราบถึงการส่ือสารถ่ายทอดวฒันธรรมและวถีิชีวติชนชั้นแรงงาน 

5.3.4.3 ศึกษาเพลงลูกทุ่งให้ครอบคลุมเน้ือหาสาระในด้านอ่ืนๆให้กวา้งข้ึน เช่น ปัญหา
แรงงาน ปัญหาดา้นวฒันธรรม ประเพณี เป็นตน้ 
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บทบาทเพลงลูกทุ่งเพือ่ชีวติของ ไมค์  ภิรมย์พร ในการส่ือสารถ่ายทอดวฒันธรรมและ 

วถิีชีวติชนช้ันแรงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

................................................................ 

ค าช้ีแจง โปรดให้ข้อมูลทีต่รงกบัความคิดของท่าน 

ตอนที ่1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบส ารวจ 

1. เพศ           ชาย                  หญิง     2. อาย.ุ.....................ปี 

3.  ภูมิล าเนาเดิม จงัหวดั.................................. 4. เวลาท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร............ปี............เดือน 

5.  อาชีพ ................................................... ท างานท่ี........................................................................ 

ตอนที ่2  บทเพลงลูกทุ่งเพือ่ชีวติของไมค์  ภิรมย์พร ในการส่ือสารถ่ายทอดวฒันธรรมและวถิีชีวิตชนช้ัน

แรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 1. ท่านคิดวา่เพลงท่ีไมค ์ ภิรมยพ์ร ขบัร้องมีเน้ือเพลงท่ีใชง่้ายๆ เขา้ใจง่าย สามารถกระจายเขา้ถึง

สังคมทุกชนชั้น ชนบททุกแห่ง ใช่หรือไม่ อยา่งไร 

........................................................................................................................................................................... 

 2. ท่านคิดวา่ เพลงละครชีวติ น าเสนอเก่ียวกบัชีวติการขายแรงงานของคนภาคอีสานท่ีตอ้งด้ินรน

หนีความยากจน ซ ้ าถูกเอารัดเอาเปรียบดว้ยความรู้นอ้ย จ าตอ้งท างานทุกอยา่งเพื่อใหมี้รายได ้ท่านคิดเห็น

อยา่งไร 

........................................................................................................................................................................... 

3. ท่านรู้สึกวา่ เพลงยาใจคนจน น าเสนอเก่ียวกบัความเป็นอยูข่องผูใ้ชแ้รงงาน ของชนชั้นผูใ้ช้

แรงงานดว้ยกนัอยา่งไร 

........................................................................................................................................................................... 

4. ท่านรู้สึกวา่ เพลงเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 เป็นเพลงท่ีแสดงถึง ความรัก ความเห็นอก

เห็นใจและเป็นก าลงัใจของผูใ้ชแ้รงงานดว้ยกนั อยา่งไร 

........................................................................................................................................................................... 
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 5. บทเพลงของ ไมค ์ ภิรมยพ์ร ท าใหผู้ใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่ไดผ้อ่นคลายความรู้สึก สร้างความ

บนัเทิง และสร้างก าลงัใจ น าไปสู่การยอมรับและไดรั้บความนิยมจากแฟนเพลงทัว่ประเทศ ใช่หรือไม่ 

........................................................................................................................................................................... 

6. ท่านคิดวา่เพลงท่ี ไมค ์ ภิรมยพ์ร เป็นผูข้บัร้อง มีเน้ือหาตรงไปตรงมา สะทอ้นวถีิชีวิตชนบทและ

การใชชี้วติของท่านในกรุงเทพมหานครได ้อยา่งไร 

........................................................................................................................................................................... 

7. ท่านคิดวา่ เพลงละครชีวติ เพลงยาใจคนจน เพลเหน่ือยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 มีลกัษณะ

เน้ือหา ท่วงท่าท านอง เป็นภาพตวัแทนคนต่างจงัหวดัท่ีมาท างานในกรุงเทพมหานครท่ีท่านสัมผสัได ้

อยา่งไร 

...........................................................................................................................................................................

 8. ท่านคิดวา่ เพลงนักสู้ ม.3 มีลกัษณะเน้ือหา กล่าวถึงรายได ้การประกอบอาชีพต่างๆ เช่น อาชีพ

กรรมกร ก่อสร้าง รับจา้งรายวนั ขบัรถรับจา้ง รถแทก็ซ่ี ฯลฯ ตลอดจนกล่าวถึงปัญหาต่างๆ  ในการประกอบอาชีพ อยา่งไร 

........................................................................................................................................................................... 

9. เพลงท่ี ไมค ์ ภิรมยพ์ร เป็นผูข้บัร้อง เป็นก าลงัใจ ใหท้่านมีพลงัในการ ฝ่าฟันอุปสรรคและสามารถแกไ้ข

ปัญหาต่อตวัท่านและครอบครัวของท่านในการด าเนินชีวิตช่วงท่ีท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไดอ้ยา่งไร 

........................................................................................................................................................................... 

 10. บทเพลงของ ไมค์  ภิรมยพ์ร ท าให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจมีพลงัในการฝ่าฟันอุปสรรคและ 

สามรถแกไ้ขปัญหา ไดอ้ยา่งไร 

........................................................................................................................................................................... 

 11. ท่านตอ้งการใหมี้การส่งเสริมเพลงลูกทุ่งใหแ้พร่หลาย เพื่อเป็น คติเตือนใจ โดยเฉพาะให้

ก าลงัใจกรรมกร แรงงาน ในการด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีแบบแผนมากข้ึน อยา่งไร 

........................................................................................................................................................................... 
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ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

 

ช่ือ นามสกุล อายุ 
ระยะเวลา
อยู่ กทม. 

ภูมิล าเนา อาชีพ 
สถานที่
ท างาน 

วนัที่
สัมภาษณ์ 

แรงงานนอกระบบ 
1. นายสันติ   
พยพัแกว้ 

40 8 นครพนม ขบัวนิ 
มอเตอร์ไชค ์

ชินเขต 
4 เม.ย. 58 

2. นายอดมั   
สังแกว้ 

43 30 ฉะเชิงเทรา ขายกลว้ยป้ิง รพ.มงกุฎ
วฒันะ 

4 เม.ย. 58 

3. นายสมชาย   
อยูฉ่ ่า 

51 5 นครสวรรค ์ รปภ. ม.กาเดน้ซิต้ิ
ลากลู 

4 เม.ย. 58 

4. นายประสิทธ์ิ  
พึ่งภพ 

59 18 สุโขทยั รปภ. Bar BQ 4 เม.ย. 58 

5. นายบุญเก้ือ  
มณีทพั 

53 23 มหาสารคาม รปภ. ศูนยร์าชการ 
30 เม.ย. 58 

6. นายสุรธี อุปรี 30 1 เชียงราย รปภ. ศูนยร์าชการ 30 เม.ย. 58 

7. นายศกัด์ิดา  
ค าสิงห์ 

37 10 เพชรบูรณ์ รปภ. ศูนยร์าชการ 30 เม.ย. 58 

8. นายนเรศ   
เจริญรส 

33 15 มหาสารคาม ขบัวนิ 
มอเตอร์ไซค ์

แจง้วฒันะ 
ซ.14 

30 เม.ย. 58 

9. นางนุช  ทองดี 
46 30 อุบลราชธานี ช่างเยบ็ผา้ คอนโดนิ

รันดร์ 4 
28  มี.ค.58 

10. นางส าอางค ์ 
รัชฎา 
 

58 1 นครสวรรค ์ แม่บา้น หน่ึงคอนโด
มีเนียม 10 เม.ย. 58 
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ช่ือ นามสกุล อายุ 
ระยะเวลา
อยู่ กทม. 

ภูมิล าเนา อาชีพ 
สถานที่
ท างาน 

วนัที่
สัมภาษณ์ 

แรงงานในระบบ 
11.  นายพีรยทุธ์  
ปละทีปะผลิน 

55 40 สระบุรี บ านาญ กองทพัเรือ 
28 มี.ค. 58 

 12. น.ส.พนัธ์นี   
วจิรรยา 

32 9 ล าปาง พนกังาน บจก.KPT 
แมชชนัเนอร์
(1993) 

22 มี.ค. 58 

13. น.ส.ภทัรา  
กาญจนวรางกรู 

24 2 ขอนแก่น ลูกจา้ง ศูนยร์าชการ 4 เม.ย. 58 

14. นางนพรัตน์   
ธญัศรีรัตน์ 

41 15 สุโขทยั พนกังาน ศูนยร์าชการ 2 เม.ย. 58 

15. น.ส.เทพอกัษร 
ประสงค ์

28 5 ลพบุรี พนกังาน ศูนยร์าชการ 2 เม.ย. 58 

16. น.ส.ศศิรา  
ศรีสะอาด 

31 2 สิงห์บุรี พนกังาน ศูนยร์าชการ 2 เม.ย. 58 

17. นางณฐันนัท ์  
อคัเส 

35 9 ยโสธร ลูกจา้ง กรมท่ีดิน 
9 เม.ย. 58 

18. นายประพน  
จนัทร์ส าโรง 

37 20 ร้อยเอด็ พนกังาน
บริษทั 

ทรู 10 เม.ย. 58 

19. นายสุธน  
ขาวทอง 

31 13 นครศรีธรรมราช พนกังาน ไทยพาณิชย์
ประกนัภยั 

21 มี.ค. 58 

20. น.ส.รินดา  
บุตรปะ 

33 15 ล าปาง พนกังาน ไอโออิ
ประกนัภยั 

21 มี.ค. 58 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ – นามสกุล    ภาสพล โตหอมบุตร 

ประวติัการศึกษา     พ.ศ. 2548 ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บณัฑิต                                     

สาขาวชิานิเทศศาสตร์  เอกประชาสัมพนัธ์     

มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์                                     

ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั  เอน็บีซี เน็กซ์ วชิัน่ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 

หวัหนา้ข่าวเนชัน่ทีว ี (NationTV) 
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