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บทคัดย่อ

งานวิจยั เรื่ อง บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตของไมค์ ภิรมย์พร ในการสื่ อสารถ่ ายทอด
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)บทบาท
เพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตของไมค์ ภิรมย์พร ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) การตีความทางวัฒนธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี
ต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตของ ไมค์ ภิรมย์พร และ 3) การประยุกต์ใช้บทเพลงของไมค์ ภิรมย์พร ใน
การดาเนินชีวติ ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหาเพลงของไมค์ ภิรมย์พร
จานวน 4 เพลง ประกอบด้วย เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่อยไหมคนดี และเพลงนัก
สู้ ม.3 มีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ของผูใ้ ช้แรงงานในระบบ
(Formal Sector) และนอกระบบ (Informal Sector) จานวน 20 คน ที่ได้ฟังเพลงของไมค์ ภิรมย์พร
ทั้ง 4 เพลง แล้วจึงนาเสนอแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาทฤษฎีแนวคิด
เกี่ยวกับทัศนคติ ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม และแนวคิดเกี่ยวกับเพลง รวมถึงประวัติความเป็ นมา
ของเพลงลู กทุ่งและผลงานของนักร้ องลูกทุ่ง ไมค์ ภิรมย์พร ใช้เป็ นกรอบอ้างอิงในการศึกษา มี
ผลการวิจยั ดังนี้
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 1 บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์
ภิรมย์พร ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
บทเพลงมีเนื้อหาแสดงประสบการณ์ร่วมทางอารมณ์ของผูค้ นระดับล่างในสังคมที่เชื่อว่าความขยัน
อดทน มีมานะจะนาพาไปสู่ ความสาเร็ จ ลักษณะเด่นของเพลงได้สะท้อนถึงวิถีชีวิตคนชนบทที่ดิ้น

ง
รนหนีความยากจนเข้ามาทางานในกรุ งเทพมหานคร แต่เนื่องจากความด้อยโอกาสทางการศึกษา จึง
เข้ามาประกอบอาชี พโดยใช้แรงงาน เช่ น งานก่อสร้าง บริ กรในร้านอาหารขับรถรับจ้าง ซึ่ งได้รับ
ค่าแรงต่า แต่แรงงานเหล่านี้มีความอดทนและมีกาลังใจจากครอบครัวที่คอยเยียวยาความเจ็บปวด มี
ความสอดคล้องกับความเชื่อดั้งเดิม การเล่าเรื่ องราวได้สอดแทรกขนบประเพณี ที่คุน้ เคย การขับร้อง
ของ ไมค์ ภิรมย์พร ทาให้สามารถเข้าใจวิถีชีวิตผูใ้ ช้แรงงานเป็ นอย่างดี ทั้งยังเชื่อว่า ไมค์ ภิรมย์พร
เป็ นตัวแทนของคนที่มีสถานะเดียวกัน เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ผูใ้ ช้แรงงานเหมือนกัน โดยเพลงทั้ง 4
เพลงมี เ นื้ อหาที่ แ ตกต่ า งและคล้ า ยคลึ ง กั น ในบางแง่ มุ ม ดั ง นี้ 1)

เพลงละครชี วิ ต

บทเพลงสะท้อนชี วิตของคนชนบทอีสานการศึกษาต่ าเข้ามาใช้แรงงานในเมืองหลวงต้องทางาน
หนักเพื่อค่าจ้างน้อย ซ้ ายังถูกหลอกลวง เมื่อไม่ประสบความสาเร็ จจึงได้ตดั สิ นใจกลับไปอยู่บา้ น
ตามความเชื่ อที่วา่ ถึ งจะยากจนแต่สามารถมีความสุ ขกับครอบครัวที่รักได้ 2) เพลงยาใจคนจน เป็ น
บทเพลงเน้นถึงความรัก การยอมรับ ความจริ งและการรู้จกั ตัวเอง เนื้ อเพลงสะท้อนถึงความเป็ นอยู่
ของหนุ่มสาวผูใ้ ช้แรงานที่ตอ้ งต่อสู ้กบั ความลาบากยากจนแต่หากมีคนอยูเ่ คียงข้างให้กาลังใจ เอาใจ
ใส่ ความเข้าใจทาให้มีกาลังใจต่อสู้กบั ปั ญหาอุปสรรค 3) เพลงเหนื่อยไหมคนดี บทเพลงสะท้อน
ชี วิตคู่ของผูใ้ ช้แรงงาน แก่นของเรื่ องถ่ ายทอดความรักของหนุ่ มสาวที่เป็ นกาลังใจให้กนั และกัน
พยายามก่อร่ างสร้างตัวเพื่ออนาคตของครอบครัว ถึงแม้จะเหนื่ อยยากก็ทนต่อสู้ใช้ชีวิตอยู่ดว้ ยกัน
ด้วยความเข้าใจ รู ้ จกั อภัยให้กนั 4) เพลงนักสู้ ม.3 เป็ นบทเพลงสะท้อนพลังแห่ งความรักที่เป็ น
แรงผลักดันให้พยายามพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นเท่าเทียมกับคนรัก ชายหนุ่มในบทเพลง “นักสู้ ม.3” ที่
แม้จะมีแค่ “วุฒิใบประกาศ ม.3” แต่สามารถประสบความสาเร็ จในระดับสู งได้
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 2 การตีความทางวัฒนธรรมของชนชั้น
แรงงานในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค์ ภิรมย์พร ส่ วนใหญ่มีความเห็น
ว่าบทเพลงทั้ง 4 เพลง เป็ นเพลงให้กาลังใจผูใ้ ช้แรงงาน สร้างความบันเทิง และผ่อนคลายความรู้สึก
นอกจากนี้ บทเพลงยังได้สื่อสารถึงรู ปแบบการดาเนินชีวติ การประกอบอาชีพ เนื้ อเพลงเป็ นการเล่า
เรื่ องราวของชีวติ คนจนในชนบทที่เคลื่อนย้ายแรงงานสู่ เมืองหลวง แต่เนื่องจากการศึกษาน้อยทาให้
ต้องทางานหนัก ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ บ้างก็มีกาลังใจจากครอบครัวและคนรักทาให้มีมานะ อดทน
จนประสบความสาเร็ จ บ้างก็ลม้ เหลวต้องกลับบ้านที่จากมา

จ
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 3 การประยุกต์ใช้บทเพลงของไมค์
ภิรมย์พร ในการดาเนินชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูใ้ ช้แรงงานส่ วนใหญ่ชอบ
ฟั งเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร เนื่ องจากเป็ นบทเพลงที่แต่งขึ้นมาจากชี วิตจริ งมีเนื้ อหาสร้ างกาลังใจ
เมื่อได้ฟังแล้วจะเกิดแรงบันดาลใจให้มีพลังในการฝ่ าฟันอุปสรรค มีความอดทน เสี ยสละ ซึ่ งเป็ น
ทุนวัฒนธรรมของลู กหลานชาวนาที่เข้ามาต่อสู้ชีวิตในเมือง นอกจากนี้ ความสานึ กในหน้าที่ต่อ
ครอบครัวยังเป็ นแรงผลักดันให้หนุ่มสาวผูใ้ ช้แรงงานยอมสู้ทนต่อสู้ให้มีชีวิตที่ดีข้ ึน หรื อเพื่อปลด
เปลื้องหนี้สินให้กบั ครอบครัว
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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 indepth 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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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
เพลงลู ก ทุ่ ง ถื อ เป็ นสื่ อ ที่ มี ท้ งั ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ที่ ก ลั่น กรองออกมาจากวัฒ นธรรม
ประเพณี และวิถีการใช้ชีวิตประจาวันของคนในสังคม โดยผ่านการแต่งแต้มและเล่าออกมาเป็ น
ภาษาง่ายๆ ประกอบกับดนตรี พ้ืนบ้านมีบทบาทในการให้ความบันเทิง สนุกสนาน แก่ผฟู้ ังอย่างมี
อรรถรส การน าเสนอเพลงลู กทุ่ งสามารถน าเสนอเรื่ องราวในอดี ตและปั จจุ บ ัน รวมถึ งเรื่ องราว
ทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม เพลงลูกทุ่งนอกจากจะเป็ นช่ องทางในการให้ความบันเทิงแล้ว
ยังเปรี ยบเสมือนเป็ นกระจกสะท้อนความเป็ นอยูแ่ ละสะท้อนค่านิยมทางสังคมในยุคนั้นได้เป็ นอย่างดี
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปิ นแห่ งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สาขาย่อยกวีนิพนธ์ จากสานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ กล่าวว่า “เสน่ ห์ของเพลงลูกทุ่งอยูท่ ี่ความสาคัญของ 4 ประการ
คือ 1. มีเนื้อร้องหรื อคาร้องที่เรี ยบง่าย 2. สอดใส่ อารมณ์ความรู้สึกได้ดี 3. เนื้ อร้องของเพลงลูกทุ่ง
สามารถบอกกล่าวบันทึกเหตุการณ์แต่ละช่วงที่ผา่ นมา และ 4. อยูต่ รงที่บทเพลงเหล่านั้นสามารถ
ประมวลโวหารของชาวบ้านจริ งๆ ออกมาตีแผ่ได้อย่างถึงอกถึงใจ
ประสาน ศิลป์ จารุ กล่าวว่า “เพลงลูกทุ่งเป็ นบทเพลงที่มีท้ งั รส (เนื้ อร้องและทานองถึงใจ)
กลิ่ น (กลิ่ นโคลนสาปควาย) และเสี ยงที่ได้จากลีลาการร้องของนักร้องแต่ละคนซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เป็ นบทเพลงที่มีเทคนิคพิเศษและนักร้องยังต้องมีคุณภาพเสี ยงที่ดีอีกด้วย”
ชลธี ธารทอง ศิลปิ นแห่ งชาติสาขาศิลปะการแสดง นักแต่งเพลงลูกทุ่งปี 2542 กล่าวว่า
“เพลงลูกทุ่งเป็ นเสมือนคาบอกเล่าที่มีวิญญาณ คือมีท้ งั สนุก เศร้าสร้อย และอีกหลายสิ่ งหลายอย่าง
การทาให้บทเพลงแต่ละเพลงมีความหมาย จะต้องอาศัยจากประสบการณ์และความรอบรู้ที่เห็นมา
กับตาจริ งๆ เช่น แต่งว่าอีสานแล้งก็ตอ้ งเขียนให้เห็นว่าแล้งจนมดตาย เพราะไม่มีน้ าจะกินเป็ นต้น”
(สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2532)
เพลงลู กทุ่งเป็ นเพลงที่ใช้ร้องเล่ นกันทัว่ ไปตามชนบทไทย เป็ นเพลงที่ใช้ภาษาง่ ายๆ
ตรงไปตรงมาไม่สลับซับซ้อน เป็ นที่นิยมของประชาชนโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนใน
ชนบท ได้ให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก เพลงลูกทุ่งหลายเพลงได้สะท้อนสภาพสังคม ความเป็ นอยู่
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และวัฒ นธรรมไทย และมี ห ลายเพลงที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2481
จนกระทัง่ จานง รังสิ กุล เริ่ มใช้คาว่าเพลงลูกทุ่ง เป็ นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2507 สื บมากระทัง่ จนบัดนี้
ซึ่งถือได้วา่ เพลงลูกทุ่งเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ สมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์และส่ งเสริ ม
ให้แพร่ หลายต่อไป ศิ ลปิ น ผูผ้ ลิ ตและผูส้ ร้ างสรรค์ ผลงานเพลงลูกทุ่งทุกคนเหล่ านี้ ควรได้รับการ
ยกย่องและเชิ ดชู เกี ย รติ ตลอดจนให้ก าลังใจในการสร้ างสรรค์ผ ลงานอัน ทรงคุ ณค่ า (เอกวิท ย์
ณ ถลาง, 2532, น.คานา) เพลงลูกทุ่งจะมีลีลาการร้องที่เป็ นธรรมชาติ เสี ยงดังฟังชัด เปล่งเสี ยงขับ
ร้ องออกมาอย่างเต็มที่ ไม่นิยมการดัดแปลงเสแสร้ ง น้ าเสี ยงมีเสน่ ห์ชวนฟั ง มีลูกคอที่มีลกั ษณะ
เฉพาะตัว เพลงชี วิตในยุคแรกๆ นั้น มีอยู่มากมาย ได้แก่ เพลงค่าน้ านม เพลงหนุ่ มเหนื อแอ่วนาง
เพลงสวรรค์บา้ นนา เพลงลูกสาวตาสี เพลงกลิ่นโคลนสาบควาย และมีเพลงที่ปลุกกระแสสังคมให้
ตื่นตัวขึ้นเป็ นอย่างมาก ต่อมารัฐบาลของ จอมพลแปลก พิบูลย์สงคราม ได้ออกอากาศห้ามนาเพลง
ชีวติ ไปเผยแพร่ ออกอากาศ ด้วยความเห็นที่วา่ เป็ นเพลงที่มีถอ้ ยคาเสี ยดสี สังคม จึงทาให้เพลงชีวติ แนวนี้
ซบเซาลงไป เพลงชีวติ ในแนวหวานจึงเป็ นทางเลือกใหม่ของนักประพันธ์เพลงในยุคนั้น บทเพลงได้
ปรั บ เปลี่ ย นแนวทางในการน าเสนอ โดยเน้น ถึ ง เรื่ อ งราวของความรั ก การพร่ า เพ้อ ถึ ง คนรั ก
(สุ กรี เจริ ญสุ ข, 2532, น.25) เพลงชี วิตในแนวหวานได้รับความนิ ยมมากขึ้นเป็ นลาดับ ส่ งผลให้
นัก ประพันธ์ เพลงทั้ง หลายต่ า งก็ คิ ด สร้ า งสรรค์ง านเพลงเข้า สู่ สัง คมเพิ่ม มากยิ่ง ขึ้ นพร้ อมๆ กับ
ที่นกั ร้ องและนักประพันธ์ เริ่ มมีการเปิ ดตัวเข้ามาในวงการเพลงอย่างจริ งจัง การถ่ายทอดอารมณ์
เพลงซึ่ งถื อว่าเป็ นหัวใจสาคัญของเพลงลูกทุ่งอีกประการหนึ่ ง เพื่อให้ผฟู้ ั งฟั งแล้วมีอารมณ์คล้อยตาม
ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะของอารมณ์ประเภทใดๆ ก็ตาม ทุกอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมาสู่ ผฟู้ ัง นักร้องที่มี
ความสามารถและมีพรสวรรค์เท่านั้น ที่จะกระทาได้ดงั เช่ น คากล่าวที่ว่า ทุกคนเกิดมามีความสามารถ
ไม่เหมือนกัน
ในแต่ละภูมิภาคประเทศไทย จะมีบทเพลงที่เป็ นเอกลักษณ์ และเป็ นที่นิยมของแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นสังคมเกษตรกรรม เป็ นการแสดงออกของเกษตรกร ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับท้องทุ่งชีวิต
ความเป็ นอยู่ การทามาหากิน เศรษฐกิจ และความรัก เพลงลูกทุ่งมีการยอมรับกันแพร่ หลายในปี
พ.ศ. 2507 เป็ นต้นมาจนปั จจุบนั (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช, 2531, น.550) และเป็ นจังหวะ
ลีลาเพลงพื้นบ้าน เช่น ราวง ช่าช่าช่า ลาตัด กลองยาว แต่มีลกั ษณะต่างรู ปแบบกัน คือ จังหวะเพลง
หมอลา เพลงต่างประเทศ มโนราห์ หนังตะลุง ได้ถูกดัดแปลงมาเป็ นจังหวะเพลงลูกทุ่ง ที่เน้นความสนุก
ครื้ นเครงเป็ นหลัก ปะปนไปกับสุ นทรี ยภาพของส่ วนประกอบของดนตรี ทั้งนี้ เนื่ องด้วยสานวน
วิจิตร พิสดาร ผูกประโยคภาษาชมธรรมชาติ และสภาพที่แท้จริ งของสังคมได้อย่างตรงๆ ชมท้องทุ่ง
ท้องนา บรรยายชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในสังคมได้เป็ นอย่างดี ราพึงราพันถึงความรัก การประกอบอาชีพ
ความตลกขบขัน และเสี ยดสี สังคม
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ภาคอี ส านเป็ นอี ก ภาคหนึ่ งของประเทศไทย มี ล ัก ษณะภู มิ ป ระเทศเป็ นที่ ร าบสู ง
โดยทัว่ ไปลักษณะภูมิอากาศ ฤดูร้อนจะร้อนจัด ฤดูฝนก็จะมีฝนตกน้อยกว่าภาคอื่น ฤดูหนาวก็หนาว
ชาวอี สานในยุคสังคมไทยปั จจุบนั นับว่าเป็ นกลุ่มคนที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการเป็ นแรงงาน
ทุกประเภท ทั้งชายและหญิง ที่มาหาเลี้ยงชีพในกรุ งเทพมหานคร และเมืองขนาดใหญ่ของประเทศไทย
รวมทั้งแรงงานที่ไปประกอบอาชี พในต่างประเทศ วัฒนธรรมของคนชาวอีสานได้แก่ ข้าวเหนี ยว
ไก่ยา่ ง ส้มตา ฯลฯ จัดได้วา่ เป็ นอาหารหลักของคนไทยที่ได้รับความนิยมสู ง และได้รับการยกย่อง
ให้เป็ นอาหารไทยชนิ ดหนึ่ ง ที่มีชื่อเสี ยงทัว่ ประเทศและต่างประเทศ เอกลักษณ์ ในการดารงชี วิต
ยึดถื อความเรี ยบง่าย การกลับถิ่ นเดิ มในฤดูทานาและวันหยุดเทศกาล ปี ใหม่ วันสงกรานต์ เป็ น
ประเพณี ที่ปฏิบตั ิของชาวอีสานในปั จจุบนั (เสาวภา ไพทยวัฒน, 2539, น.43) และหลังจากนั้นชาว
อีสานก็จะกลับไปทางานยังที่เดิ ม และบางส่ วนก็จะเปลี่ยนงานทาหรื อหางานทาใหม่ ที่มีรายได้
ดีกว่างานเก่าที่เคยทามา ทั้งนี้ ก็เพื่อการเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนและเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวที่รอคอย
อยูท่ างบ้าน สิ่ งเหล่านี้ได้กลายเป็ นวัฏจักรการทางานต่างถิ่นของชาวอีสานไปแล้ว
จากสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ ของผูใ้ ช้แรงงาน ได้ส ร้ างความ
ประทับใจและเป็ นแรงบันดาลใจให้บงั เกิดบทกวีส่อเป็ นบทเพลงลูกทุ่งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และ
ถ่ า ยทอดวัฒนธรรมออกมาในด้า นต่ า งๆ เช่ น สัง คม เศรษฐกิ จ อาชี พ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ศาสนา ความเชื่ อ โดยนักประพันธ์เพลงได้พยายามหยิบเอาประเด็นสาคัญในการเขียนเพลง ที่มา
จากสภาพความเป็ นจริ งของสังคมแรงงาน เพื่อนามาถ่ายทอดและสะท้อนชี วิตผูค้ น เป็ นการให้
กาลังใจและหาทางออกให้กบั ผูค้ นในสังคม เพื่อเป็ นการช่ วยเหลือ และสร้างสรรค์สังคมอีกทางหนึ่ ง
(ชู เกี ยรติ ฉาไธสง และคม ทัพแสง, 2545, น.59) ที่เสนอให้แก่สังคมได้รับรู้ถึงวิธีการดาเนิ นชี วิต
ของคนที่มาใช้แรงงาน ต่อสู ้ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดให้พน้ จากภัยธรรมชาติที่ไม่เคยปราณี ใคร จาก
สภาพเหล่านี้จึงทาให้นกั ประพันธ์เพลงส่ วนใหญ่ในปัจจุบนั ได้ประพันธ์เพลงที่กล่าวถึงลักษณะของ
คนขายแรง เพื่อสื่ อให้คนทัว่ ไปได้รับรู้ ดงั บทเพลงที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตนในท้องถิ่ นเช่ นคน
อี ส าน ก็ ห าลัก ษณะเด่ น จากคนในภาคอื่ นของประเทศไทยมาเขี ย นเป็ นบทเพลงเพื่ อ ถ่ า ยทอด
วัฒนธรรม ดังบทเพลงต่อไปนี้
เกิดมาทนคือคนอีสาน ถิ่นกันดารเป็ นสถานที่อยู่ หล่ อหลอมใจให้ เป็ นนักสู้
กระจายกันอยู่ทั่วโลกา… ตกนา้ บ่ ไหลตกไฟบ่ ไหม้ จะอยู่หนใดไม่ มี
วันเหงายามขาดเขินกะเอิน้ กันกินข้ าว อีสานบ้ านเฮาสิ บ่มีวนั ตาย…..
บ่ ยา่ ยีใครแต่ บ่ให้ ใครยา่ ยี มาดีกบ็ ่ ดีบ่ย่านเว้ าถึงข้ อฟั งหมอลานากัน
ได้ เสี่ ยวอีสานสิ บ่มีวนั ตาย
(เพลงอีสานคงกะพัน : ไมค์ ภิรมย์ พร)
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จากบทเพลงดังกล่าวสะท้อนถึงวิถีชีวติ ของคนอีสาน ที่มีความขยันขันแข็งในการทามา
หากิ น ที่ เ ป็ นไปโดยสั ญ ชาติ ญ าณตามสภาพแวดล้อ มธรรมชาติ บ ัง คับ โดยที่ ไ ม่ เ ลื อ กงานท า
ตลอดจนการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอีสาน ซึ่ งเป็ นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีไมตรี จิตต่อ
คนต่างถิ่นที่มาเยือน สงสารคนอื่น ชอบความสนุกสนานในขณะเดียวกันก็รักความสงบ
ไมค์ ภิรมย์พร เป็ นนักร้องเพลงลูกทุ่ง (ทศพร จิตรอาษา, 2555) ได้ฉายาว่า เป็ นขวัญใจ
ของผูใ้ ช้แรงงาน เพราะหลายบทเพลงสะท้อนถึงชีวติ ผูใ้ ช้แรงงาน เนื้อหาเกี่ยวกับผูใ้ ช้แรงงาน มียอด
จาหน่ายสู ง เป็ นที่นิยมในหมู่ผใู ้ ช้แรงงาน มีวิธีการเล่าเรื่ อง โดยนาวิถีชีวิตของผูใ้ ช้แรงงานมาเป็ น
ตัวละครหลักในการเล่าเรื่ อง โครงเรื่ องส่ วนใหญ่มกั เป็ นโครงเรื่ องเกี่ยวกับชะตากรรมในการดาเนิน
ชี วิต แก่ น เรื่ อ งเป็ นการต่ อ สู ้ ก ับ ปั ญ หาอุ ป สรรคในชี วิต ของคนจนและคนมี ก ารศึ ก ษาน้อ ย
มักวางปมเงื่อนความขัดแย้งเรื่ องชนชั้น ความแตกต่างระหว่างชนชั้น สถานภาพ ความรวยความจน
ของผูใ้ ช้แรงงาน นาความขัดแย้งนั้นมาสร้างเป็ นบทเพลง ใช้วธิ ีสื่อสารเชิงสัญญะ โดยการนาวิธีการ
สื่ อความหมายแบบคู่ ตรงข้า ม และวิธี อุ ปลัก ษณ์ มาใช้ใ นการประพัน ธ์ บ ทเพลง โดยการสื่ อ
ความหมายผ่านถ้อยคา วลี และประโยคที่มีความหมายแฝง รวมทั้งซ่ อนปมแฝงเร้นหรื อมายาคติ
ผ่านทางระบบวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี วิถีชีวิต วัตถุ สิ่ งของ ผูใ้ ช้แรงงานรับรู้
ถึ ง ความหมายของบทเพลงลู กทุ่ งที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับ ผูใ้ ช้แรงงานได้ไม่ ยาก เพราะเนื้ อหาของ
บทเพลงเป็ นสิ่ งที่พบเห็นได้ในชี วิตประจาวัน และสอดคล้องกับระบบความคิด ความเชื่อดั้งเดิม
รวมทั้งการใช้วิธีการเล่าเรื่ องตามขนบ ที่ผใู้ ช้แรงงานคุ น้ เคยมาก่อน จากการเล่าเรื่ องผ่านสื่ อแขนงอื่น
เช่น ลิเก ลาตัด หมอลา ละคร โทรทัศน์ จึงทาให้สามารถเข้าใจความหมายได้ ตลอดจนผูใ้ ช้แรงงาน
ยังมีความเชื่ อว่า ศิลปิ นผูถ้ ่ายทอดบทเพลงมีความเป็ นตัวแทนของคนที่มีสถานภาพเดียวกันและ
มีความรู ้สึกร่ วม เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจผูใ้ ช้แรงงาน นอกจากนี้ การมีเพลงลูกทุ่งและศิลปิ นเพลง
ลูกทุ่งในสังคมไทย ยังเป็ นการสร้างพื้นที่ในโลกอุดมคติแก่ผใู้ ช้แรงงานอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการ
สื่ อสารภาพลักษณ์ของศิลปิ น ไมค์ ภิรมย์พร ให้เป็ นเสมือนตัวแทนของผูใ้ ช้แรงงานผ่านสื่ ออื่นๆ
โดยเน้นรู ปลักษณ์และการนาเสนอสู่ ผใู้ ช้แรงงานเป็ นส่ วนใหญ่ บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ช่วย
ผ่อนคลายความรู ้ สึก สร้างความบันเทิง และสร้างกาลังใจ อันนาไปสู่ การยอมรับและได้รับความ
นิยมจากแฟนเพลงทัว่ ประเทศ
จากเหตุผลดังกล่าว จึงทาให้ผวู้ ิจยั มีความสนใจ ที่จะศึกษาบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต
ของ ไมค์ ภิรมย์พร ในด้านการสื่ อสารถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งชนชั้นแรงงานแสดงถึงความเข้มแข็ง อดทนเพื่อตอบสนองความต้องการทาง
จิตใจ ร่ างกาย เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวที่รอคอยอยูท่ างบ้าน สิ่ งเหล่านี้ ปรากฏในบทเพลง
ลูกทุ่งเพื่อชี วิต จากสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในสังคม บทเพลงของไมค์ ภิรมย์พร น่าจะมีอิทธิ พล
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ต่อผูใ้ ช้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานชาวอีสานที่มาใช้แรงงาน ทาให้เขาเหล่านั้นเกิดเป็ นแรงบันดาลใจ
ในการดาเนินชีวิต ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เหมือนเป็ นตัวแทนผ่านสื่ อบทเพลงได้อย่าง
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติ ของ ไมค์ ภิรมย์พร ในด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมและ
วิถีชีวติ ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการตีความทางวัฒนธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพลง
ลูกทุ่งเพื่อชีวติ ของ ไมค์ ภิรมย์พร
3. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พรในการดาเนินชีวิตของชนชั้นแรงงาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มุ่งศึกษา บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค์ ภิรมย์พร ในด้าน
การถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั
เชิ ง คุ ณภาพด้วยการสั ม ภาษณ์ โดยใช้ ค าถามที่ ผู้วิ จ ัย สร้ างขึ้ นสอบถามกลุ่ ม ผู้ใ ช้ แรงงานในเขต
กรุ งเทพมหานคร ทั้งในระบบและนอกระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการบันทึกเทป แล้วทาการ
วิเคราะห์ สรุ ป ประมวลผล
ในการศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูใ้ ช้แรงงานที่ทางานและอาศัยอยูใ่ น
เขตกรุ งเทพมหานคร เพราะเป็ นพื้นที่ที่แรงงานส่ วนใหญ่มุ่งเข้ามาหางานทาโดยทาการศึกษาชนชั้น
แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ ดังนี้
แรงงานในระบบ คื อผูท้ ี่ มี รายได้ประจ า มี เงิ นเดื อนแน่ นอน โดยศึ ก ษาอาชี พพนักงาน
ลูกจ้างบริ ษทั ที่ทางานบริ ษทั มีระบบการประกันสังคม และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
แรงงานนอกระบบ คือแรงงานที่ทางานอิสระหรื อเป็ นแรงงานที่ไม่ได้รับการคุ ม้ ครอง
ในระบบการประกันสังคม โดยศึกษาอาชี พคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง คนขับรถแท็กซี่ รับจ้าง
แม่คา้ หาบเร่ แผงลอย อาชี พนวดแพทย์แผนไทย และอาชีพรับเหมาก่อสร้างรายวัน ที่เป็ นกลุ่มผูใ้ ช้
แรงงานที่ทางานและอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
ไมค์ ภิรมย์พร คือศิลปิ นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตด้วยที่ประสบความสาเร็ จ และเป็ นขวัญใจ
ผูใ้ ช้แรงงานชาวอีสานที่มาอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา เป็ นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 30 เมษายน 2558
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. การฟั งเพลงลู กทุ่งเพื่ อชี วิต เป็ นการสะท้อนพฤติกรรมของบุคคลของชนชั้นแรงงานซึ่ ง
เป็ นไปตามสภาพสังคมเศรษฐกิจ สามารถนามาใช้ในชี วิตประจาวันได้ และเป็ นแรงบันดาลใจใน
การดาเนินชีวติ ของผูใ้ ช้แรงงานได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึ้น
2. สามารถนาเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเป็ นตัวแทนไปใช้ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชนชั้นแรงงานต่อไป
3. เป็ นที่ รวมของภูมิ ปั ญญา และทรั พ ย์สิ นทางปั ญญาของชาวบ้าน เป็ นหลัก ฐานข้อมูล ทาง
ประวัติศาสตร์สังคมประเทศ
1.5 นิยำมศัพท์
บทบำท หมายถึ ง พฤติ กรรมหรื อการปฏิ บตั ิที่ ไ ด้แสดงออกตามตาแหน่ งหน้าที่ ข อง
แต่ละบุคคล ซึ่ งจะมีลกั ษณะแตกต่างกันไป
เพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิต หมายถึง เพลงที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับการสื่ อสาร วิธีการ การเล่าเรื่ อง
และวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี และวิถีชีวติ ที่เป็ นจริ ง
ผู้ถ่ำยทอดเพลงลูกทุ่ง หมายถึง ผูซ้ ่ ึ งถ่ายทอดบทเพลงลูกทุ่งออกมาด้วยเสี ยงร้อง คือ
ไมค์ ภิรมย์พร
ผู้ประพันธ์ หมายถึง ผูท้ ี่ทาการประพันธ์ทานอง และ/หรื อ ผูท้ ี่ทาการประพันธ์คาร้อง
โดย เพลงประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักๆ 2 ส่ วน คือ ทานอง และ คาร้อง (เนื้อเพลง) คือ
ผูป้ ระพันธ์เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร
กำรนำเสนอ หมายถึง ทานอง เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พรที่ขบั ร้อง
ผู้ฟังเพลง หมายถึง ผูฟ้ ั งเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร คือคนใช้แรงงานจากต่างจังหวัดมา
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดาเนินชีวติ หรื อรู ปแบบแห่งพฤติกรรม ที่มีการถ่ายทอดสื บ
ต่อกันมา ประกอบด้วย ศาสนา ภาษา กฎหมาย การปกครอง ศิลปะวิทยาการต่างๆ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิธีการกินอยู่ การแต่งกาย การประกอบอาชี พ ภูมิปัญญา ฯลฯในที่น้ ีหมายถึงรู ปแบบวิถี
การดาเนินชีวติ ของชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิถีชีวิต หมายถึง แบบแผนของการแสดงพฤติกรรมของบุคคลซึ่ งเป็ นไปตามสภาพ
สังคม เศรษฐกิ จ และความสามารถในการเลื อกแสดงพฤติกรรมนั้น ในที่น้ ี หมายถึ งรู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ ของชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ทัศ นคติ คื อ ความรู ้ สึ ก ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ วัต ถุ หรื อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ว่า ลัก ษณะอย่า งไร
มีความรู ้ สึกทางบวกหรื อทางลบ ชื่ นชอบหรื อไม่ชื่นขอบ เห็นด้วยหรื อคัดค้าน ของชนชั้นแรงงาน
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ใช้ศึกษา
แรงงำนในระบบ หมายถึง ผูท้ ี่มีรายได้ประจา มีเงินเดือนแน่นอน ในที่น้ ีหมายถึง พนักงาน
ลูกจ้างบริ ษทั จากต่างจังหวัดที่ทางานและอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
แรงงำนนอกระบบ หมายถึ ง แรงงานที่ทางานอิสระ เช่ น คนที่ทางานไม่เต็มเวลา คนงาน
ที่รับงานไปทาที่ บ ้าน คนงานที่ ท างานรับเหมาช่ วง คนขับรถจักรยานยนต์ รับจ้าง คนขับรถแท็กซี่
แม่คา้ หาบเร่ แผงลอย อาชีพนวดแพทย์แผนไทย และอาชีพรับเหมาก่อสร้างรายวัน ที่เป็ นกลุ่มผูใ้ ช้
แรงงานที่ทางานและอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค์ ภิรมย์พร
ในการสื่ อสารถ่ายทอดวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูท้ าวิจยั มี
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
เพลง คือ เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ที่
ไมค์ ภิรมย์พร เป็ นคนขับร้อง
ผูฟ้ ังเพลง คือ แรงงานในระบบและนอกระบบที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 20 คน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเพลงทั้ง 4 บทเพลง
ไมค์ ภิรมย์พร เป็ นนักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวติ ซึ่งเป็ นผูถ้ ่ายทอดบทเพลงทั้ง 4 บทเพลง
บทเพลง ประกอบด้วย เนื้อหา การสื่ อสาร วิธีการ การเล่าเรื่ อง และวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี
บทบาทจากบทเพลงทั้ง 4 บทเพลง เป็ นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็ นการ
ดาเนินชีวติ จริ งของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ผูฟ้ ังเพลง

เพลง / ดนตรี
ผูป้ ระพันธ

ผูถ้ ่ายทอด ไมค์ ภิรมย์
พร
การนาเสนอ

เนื้อหา การสื่ อสาร วิธีการ การ
เล่าเรื่ อง และวัฒนธรรม
เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม
ประเพณี
บทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถี
ชีวติ ต่อชนชั้นแรงงานในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ผูใ้ ช้แรงงาน

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้เป็ นการศึกษาเรื่ อง “บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมย์พร
ในด้านการสื่ อสารถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร” ซึ่ งผูว้ ิจยั
ได้นาแนวทฤษฏีและผลงานที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็ นกรอบอ้างอิงในการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเพลงในแบบจาลองกระบวนการสื่ อสาร
2.5 ประวัติความเป็ นมาของเพลงลูกทุ่ง
2.6 ประวัติและผลงานของนักร้องลูกทุ่ง “ไมค์ ภิรมย์พร”
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
แนวความคิดเกี่ ยวกับทัศนคติ (Attitude Approach) มีรากฐานมาจากวิชาทางจิตวิทยา
และเป็ นสาขาหนึ่ งที่ มีผูส้ นใจศึ กษากันมากที่สุด ทัศนคติเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญส่ วนหนึ่ งใน
กระบวนการเลื อกเปิ ดรั บ ข่ า วสาร โดยบุ ค คลจะเลื อกเปิ ดรั บ ข่ า วสารที่ มี ล ัก ษณะสอดคล้องกับ
ทัศนคติของตนเองและปฏิเสธข่าวสารที่ขดั แย้งกับทัศนคติของตน ซึ่ งมีผใู้ ห้คานิยามของทัศนคติน้ ี
ไว้มากมายและแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามคานิยามที่เป็ นที่ยอมรับและใช้กนั อยูโ่ ดยทัว่ ไปมีดงั นี้
อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท ได้ให้ความหมายของทัศนคติ หมายถึ ง แนวโน้มของคนๆ
หนึ่ งที่ มีต่อสิ่ งเร้ า หรื อเรื่ องบางเรื่ อง รวมถึ งผลรวมของความรู้ สึ ก อคติ ความกลัว ความคิดและ
ความรู ้ สึกอื่ นๆ ที่ มี ต่อเรื่ องต่ างๆ และมีความสัม พันธ์ กบั ความเชื่ อ (Beliefs) ในเรื่ องต่างๆ หรื อ
โลกทรรศน์ที่ปลูกฝังอยูก่ ่อนแล้ว (Predispositions) โดยที่ทศั นคติ คือ ความเชื่อที่มีการประเมินค่า
(Evaluative Belief) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ความเชื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเรื่ องความเชื่อบางประการ ซึ่ งจะกลายเป็ นทัศนคติต่อไป (อรวรรณ
ปิ ลันธน์โอวาท, 2546, น.25)
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ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อวัตถุหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งว่ามีลกั ษณะอย่างไร
มีความรู้สึกทางบวกหรื อทางลบ (Positive or Negative) ชื่ นชอบหรื อไม่ชื่นขอบ (Favorable or
Unfavorable) เห็นด้วยหรื อคัดค้าน (Pro or Con) ซึ่ งความหมายนี้ เป็ นการมองทัศนคติ ในแง่ของ
ความรู้สึก (Feeling) หรื อการประเมินค่า (Evaluation) ของวัตถุหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง นักวิชาการด้าน
ทัศนคติที่มีแนวคิดตามแบบนี้ เช่น หลุยส์ เธอร์ สโตน ซึ่ งเป็ นผูบ้ ุกเลิกสร้างมาตรวัดทัศนคติ เธอร์
สโตน กล่ าวว่า ทัศ นคติ เป็ นความรู้ สึ กบวกหรื อลบของบุ คคลที่มี วตั ถุ ท างจิ ตวิทยา อันหมายถึ ง
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สิ่ งของ ความคิด วลีและคติพจน์ บุคคลอาจมีความรู้สึกบวกหรื อลบต่อ
วัตถุทางจิตวิทยานี้แตกต่างกัน
ทัศนคติ หมายถึง แนวโน้ม (Predispositions) อันเกิ ดจากการเรี ยนรู้ที่จะตอบสนองต่อ
วัต ถุ ห รื อ ระดับ ชั้น ของวัต ถุ ในลัก ษณะของความรู้ สึ ก (Affective) ที่ ชื่ น ชอบหรื อ ไม่ ชื่ น ชอบ
(Favorable or Unfavorable) อย่างสม่าเสมอ นักวิชาการที่ให้คานิยามทัศนคติตามแบบนี้ คล้ายคลึง
กับความหมายแรก แต่มีความลึ กกว่าในแง่ที่วา่ ได้กล่าวถึงความพร้อมที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่
แสดงออกมาเป็ นการกระทา
ชิฟแมนและคานุก (Schiffman and Kamuk) (อ้างถึงใน ธนาพงษ์ จันทร์ ชอน, 2546, น.45)
ยัง ได้ก ล่ า วว่า ทัศ นคติ หมายถึ ง ระบบที่ เ ป็ นผลรวมของความคิ ด ความเข้า ใจ ความรู้ สึ ก และ
การกระทาของบุคคลที่มีต่อวัตถุประสงค์หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง อันเป็ นผลมาจากขบวนการทางจิตวิทยา
ที่เกิดขึ้นจากการรับรู ้ ความคิด การเรี ยนรู้ อารมณ์และการจูงใจ ทัศนคติจะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ
ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. องค์ประกอบด้านความรู้ ความนึ กคิด (Cognitions) เป็ นส่ วนที่เป็ นความเชื่อมของ
บุคคลเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ทัว่ ไปทั้งที่ชอบและไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้หรื อมีความคิด ว่าสิ่ งใดดีก็
มัก จะมี ท ัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ สิ่ ง นั้น หากความรู้ ม าก่ อ นว่ า สิ่ ง ใดไม่ ดี ก็ จ ะมี ท ัศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ สิ่ ง นั้น
องค์ประกอบด้านความรู้ความนึกคิดประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง
(Knowledge) ส่ วนที่เป็ นความเชื่ อ และส่ วนที่เป็ นการประเมิน เหล่านี้ คือความนึกคิดและการรับรู้
ของเราทั้งสิ้ น
2. องค์ประกอบทางด้านความรู้สึกหรื ออารมณ์ (The Affective or Emotion Responses)
เป็ นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่ งต่างๆ ซึ่ งมีผลต่างกันไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น
เป็ นลักษณะที่เป็ นค่านิยมของแต่ละคน
3. พฤติกรรม (Behaviors / Conation) คือ การแสดงออกหรื อแนวโน้มของบุคคลต่อสิ่ งหนึ่ง
แนวคิดหนึ่งหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็ นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึก
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นอกจากนี้ ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ยังได้ให้ความหมายของทัศนคติ หมายถึง ความคิด
ซึ่ งอาจเป็ นความรู ้ หรื อความเชื่ อก็ตาม และความรู้สึกที่ทนทานและได้รับการจัดระเบียบอันเป็ น
ตัวชัก นาให้เราปฏิ บ ตั ิ ไ ปในทิ ศ ทางต่ า งๆ ทัศ นคติ จึง มิ ไ ด้เป็ นเพีย งแต่ ค วามคิ ดเห็ นเท่ า นั้นแต่ มี
ลักษณะที่ฝังลึกมากกว่านั้น จากคานิยามนี้ เราสามารถแบ่งองค์ประกอบของทัศนคติได้เป็ น 3 ส่ วน
คือ ส่ วนที่ เป็ นความคิ ด (ความรู ้ , ความเชื่ อ) ส่ วนที่เป็ นอารมณ์ (ความรู้สึก) และส่ วนที่เป็ นพฤติกรรม
(การปฏิบตั ิ) (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, 2540, น.158)
จากคานิยามของทัศนคติดงั ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น สามารถสรุ ปได้วา่
การศึกษาทัศนคติ ด้วยองค์ประกอบด้านความรู้ แต่เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถให้
ข้อมู ล ที่ อธิ บ ายถึ ง ที่ ม าของทัศ นคติ และไม่ ส ามารถนาข้อมูล ไปอธิ บ ายแนวโน้ม ที่ จะก่ อให้เกิ ด
พฤติกรรมได้ ดังนั้นวิชาการด้านทัศนคติ จึงได้นาเสนอคานิยามขึ้นมาใหม่ โดยยังคงให้ความสาคัญ
กับความรู ้ สึก (Affection) ซึ่ งได้มีการเปลี่ ยนแปลงคาอธิ บายเกี่ ยวกับแนวคิดของการเกิ ดทัศนคติ
ขึ้นมาใหม่
พิชเบิร์นและอาเซน (Martin Fishbein and Icek Ajzen, 1975, p.216) (อ้างถึง ธนาพงษ์
จันทร์ ช อน, 2546, น.47) ได้ให้ค านิ ยามของทัศนคติ หมายถึ ง จุ ดยืนของบุคคลในลักษณะของ
ความรู ้สึกและการประเมินค่า ซึ่ งถูกกาหนดขึ้นจากความเชื่อต่างๆ (Belifes) ที่มีต่อวัตถุ การกระทา
หรื อเหตุ ก ารณ์ ต่า งๆ ส่ วนมากจะมี ค วามเชื่ อต่ า งๆ ที่ บุ ค คลมี กับ ความรู้ สึ ก หรื อการประเมิ นค่ า
โดยรวมทั้ง หมดที่ มี ต่ อวัตถุ โดยทัศ นคติ จ ะแสดงออกถึ ง ความรู้ สึ ก ของบุ ค คลที่ มี ต่ อสิ่ ง เร้ า ใน
ลักษณะที่ชื่นชอบหรื อไม่ชื่นชอบ
ทัศนคติกบั ความเชื่ อ
ความเชื่อ (Beliefs) หมายถึง มุมมองต่อวัตถุหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ตามความคิดของบุคคล
ที่เกิดขึ้น ซึ่ งเกิดจากการเชื่อมโยงวัตถุเข้ากับคุณลักษณะแต่ละอย่างของวัตถุน้ นั และเกิดเป็ นความรู้
ความเข้าใจว่าวัตถุน้ นั คุณลักษณะต่างๆ อย่างไร
ความเชื่ อนั้นถื อว่าเป็ นโครงสร้ างพื้นฐานในการรับรู้ของคนเรา โดยคนเราจะเรี ยนรู้
หรื อสร้างความเชื่ อเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของวัตถุจากการสังเกตโดยตรง จากการได้รับข้อมูล
ข่าวสารกับสิ่ งนั้น และจากการเปรี ยบเทียบวัตถุน้ นั เข้ากับคุณลักษณะต่างๆ ของวัตถุและกลายเป็ น
ความเชื่อขึ้นมา
ความเชื่ อต่างๆ ทั้งหมดที่บุคคลมีจะถูกรวมเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการรับรู้และ
กลายเป็ นประสบการณ์ ที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทัศนคติ (Attitude) ความตั้งใจ (Intention)
และพฤติกรรม (Behavior) ของบุคคลหรื อกล่ าวได้ว่า ความเชื่ อก็คือฐานข้อมูลทั้งหมดที่บุคคลมี
เกี่ ย วกับ วัต ถุ แ ละสิ่ งต่ า งๆ ซึ่ งเกิ ด จากการเชื่ อ มโยงวัต ถุ เ ข้า กั บ คุ ณ ลัก ษณะต่ า งๆ ของวัต ถุ
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จนกลายเป็ นความรู ้ความเข้าใจของบุคคลเกี่ยวกับวัตถุและโลก บุคคลแต่ละคนก็อาจจะมีความเชื่อ
ต่อวัตถุเดี ยวกันที่แตกต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กบั กระบวนการรับรู้ การสร้างทัศนคติและมุมมองที่มีต่อ
คุณลักษณะต่างๆ ของวัตถุวา่ แตกต่างกันอย่างไร
ทัศนคติกบั ความตั้งใจ
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ต่อวัตถุซ่ ึ ง
ค านิ ย ามความตั้ง ใจ (Intention) หมายถึ ง แนวโน้ม ที่ น่ า จะเป็ นของบุ ค คลในการแสดงออกซึ่ ง
พฤติกรรม หรื อการกระทาต่อวัตถุหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งออกมา โดยปกติแล้วทัศนคติในทางบวกหรื อ
การชื่ นชอบต่อวัตถุ จะทาให้เกิ ดความตั้งใจที่มากกว่าในการแสดงพฤติกรรมในทางบวกต่อวัตถุ
ในทางกลับกันทัศนคติในทางลบหรื อในทางไม่ชื่นชอบก็จะทาให้มีความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรม
จะเป็ นไปในลัก ษณะที่ เ ป็ นภาพรวมเช่ น เดี ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งทัศ นคติ ก ับ ความเชื่ อ
(ธนาพงษ์ จันทร์ชอน, 2546, น.49)
ทัศนคติกบั พฤติกรรม
พฤติกรรม หมายถึง การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าหรื อวัตถุที่เกิดขึ้นจริ ง และเป็ นสิ่ งที่เห็นได้
ซึ่งเป็ นผลที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจและทัศนคติ เนื่องจากพฤติกรรมทางสังคม
ส่ วนใหญ่ของสังคมมนุ ษย์จะเกิ ดขึ้นจากความตั้ง ยกเว้นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิ ดขึ้นมาก่อน ดังนั้น
บุคคลจึ งมักจะแสดงพฤติ กรรมต่อวัตถุ หรื อสิ่ งเร้าออกมาตามที่ต้ งั ใจว่าอยากจะแสดงออกมาซึ่ ง
ความตั้งใจนี้ จะถูกกาหนดด้วยความเชื่ อและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งนั้น ดังนั้นสามารถกล่าว
ได้วา่ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์ก็มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อวัตถุและความเชื่อที่มีต่อวัตถุดว้ ย
เช่นกัน
ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่า ทัศนคติน้ นั เป็ นความรู้สึก (Affective) ที่เกิ ดขึ้นต่อวัตถุหรื อ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่เป็ นผลมาจากการประเมินค่า (Evaluative) วัตถุ ตามระดับความเข้มข้นของความเชื่อ
(Belief) ที่ มีต่อคุ ณลักษณะด้านต่างๆ (Attribute) ของวัตถุ และมีผลให้เกิ ดความตั้งใจ (Intention)
ในการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ต่อวัตถุออกมาในทิศทางที่สอดคล้องกับทัศนคติ (ธนาพงษ์ จันทร์ ชอบ,
2546, น.49)
การเกิดทัศนคติ
ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่เกิดจาการเรี ยนรู้ (Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source of Attitude) ต่างๆ
ที่มีอยูม่ ากมาย อย่างไรก็ตามแหล่งที่ทาให้คนเกิดทัศนคติที่สาคัญ (จาระไน แกลโกศล, 2529, น.590) คือ
1. ประสบการณ์ เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะอย่าง
ต่อสิ่ งใดในทางที่ดีหรื อไม่ดี จะทาให้เขาเกิดทัศนคติต่อสิ่ งนั้นไปในทิศทางที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
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2. การติดต่อสื่ อสารจากบุคคลอื่น (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์
เฉพาะอย่างต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดในทางที่ดีหรื อไม่ดี จะทาให้เขาเกิดทัศนคติต่อสิ่ งนั้นไปในทิศทางที่เคย
มีประสบการณ์มาก่อน
3. สิ่ งที่เป็ นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบผูอ้ ื่นทาให้เกิดทัศนคติข้ ึนได้ โดยชั้นแรก
เมื่ อมี เหตุ การณ์ บางอย่าง บุ คคลจะสังเกตว่าบุคคลอื่นมีปฏิ กิริยาอย่างไร ขั้นต่อไปบุคคลจะแปล
ความหมายของการปฏิบตั ิน้ นั ในรู ปของทัศนคติ
4. ความเกี่ ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติของบุค คลหลายอย่า ง
เกิ ดขึ้นเนื่ องจากความเกี่ ยวข้องกับสถาบัน เช่ น โรงเรี ยน วัด หน่ วยงานต่างๆ ซึ่ งสถาบันเหล่านี้ จะ
เป็ นแหล่งที่มาและสนับสนุนให้เกิดทัศนคติบางอย่างขึ้นได้
5. ความเกี่ยวข้องกับสื่ อมวลชน (Mass Communication Factors) ปัจจุบนั เป็ นที่ยอมรับ
กันว่า สถาบันสื่ อมวลชนเป็ นแหล่งที่สามารถสร้างทัศนคติให้แก่คนในสังคมได้ถา้ บุคคลไม่มีความ
เข้าใจหรื อไม่มีแนวคิด (Concept) เกี่ยวกับสิ่ งใดก็จะไม่สามารถมีทศั นคติต่อสิ่ งนั้นได้ การที่บุคคลมี
ทัศ นคติ ต่ อ สิ่ ง หนึ่ งสิ่ ง ใดต่ า งกัน ก็ เ นื่ อ งจากบุ ค คลมี ค วามเข้า ใจหรื อ มี แ นวคิ ด ต่ า งกัน ดัง นั้น
ส่ วนประกอบทางด้านความคิดเห็ นหรื อความรู้ความเข้าใจ จึงนับว่าเป็ นส่ วนประกอบขั้นพื้นฐาน
ของทัศนคติและส่ วนประกอบนี้จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ความรู้สึกของบุคคลอาจออกมาในรู ปแบบ
แตกต่างกันทั้งในทางบวกและในทางลบซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และการเรี ยนรู้ของความรู้สึกที่
เกิดขึ้นที่มีต่อวัตถุหรื อปรากฏการณ์น้ นั ๆ เป็ นสาคัญ
ประเภทของทัศนคติ
คาทซ์ (Katz) และสกอตแลนด์ (Scotland) (อ้างถึงในชลดา ทองสุ กนอก, 2540,น.36)
ได้อธิ บายว่าบุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ
1. ทัศนคติเชิงบวก เป็ นทัศนคติที่ชกั นาให้บุคคลแสดงออกมีความรู้สึกหรื ออารมณ์จาก
สภาพ จิตใจ โต้ตอบในด้านดี ต่อบุคคลอื่นหรื อเรื่ องราว เหตุการณ์ สภาวะหรื อสถานการณ์ ใด
สถานการณ์หนึ่ง รวมทั้งหน่วยงาน องค์การและการดาเนินกิจการขององค์การและอื่นๆ
2. ทัศ นคติ เชิ ง ลบ ทัศนคติที่ ส ร้ างความรู้ สึ กเป็ นไปในทางเสื่ อมเสี ย ไม่ ได้รับความ
เชื่อถือหรื อไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เรื่ องราวหรื อปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ ง เหตุการณ์ สภาวะหรื อสถานการณ์ใดสถานการณ์ หนึ่ งรวมทั้ง
หน่วยงาน องค์การและการดาเนินกิจการขององค์การและอื่นๆ
3. ทัศนคติที่บุคคลไม่แสดงความคิดเห็น คือไม่แสดงความเห็นในเรื่ องราวเหตุการณ์
สภาวะหรื อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ ง รวมทั้งหน่วยงาน องค์การและการดาเนิ นกิ จการของ
องค์การและอื่นๆ โดยสิ้ นเชิง
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ทัศนคติท้ งั 2 ประเภทนี้ บุคคลอาจจะมีเพียงประเภทเดียวหรื อหลายประเภทรวมกันก็ได้
อยู่กบั ความมัน่ คงในเรื่ องความเชื่ อ ความรู้ สึกนึ กคิด หรื อค่านิ ยมอื่นๆ ที่มีต่อบุคคล สิ่ งของการ
กระทาหรื อสถานการณ์ เป็ นต้น ยิ่งถ้าทัศนคติของบุคคลแต่ละคนถูกกระตุน้ ให้แสดงออกมาในรู ป
ของความเห็นร่ วมกันก็จะเปลี่ยนไปเป็ น “ทัศนคติ”
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
การเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งของมนุ ษย์น้ ัน (จุ มพล รอดค าดี , 2532, น.117)
มีกระบวนการเปลี่ยนอยู่ 3 ระดับ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงความคิด สิ่ งที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ มาจากข้อมูล
ข่าวสารใหม่ ซึ่งอาจมาจากสื่ อมวลชนและบุคคลอื่นๆ
2. การเปลี่ ยนแปลงความรู้ สึก การเปลี่ ยนแปลงในระดับนี้ มาจากประสบการณ์ หรื อ
ความประทับใจ หรื อสิ่ งที่ทาให้เกิดความสะเทือนใจ
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรรม เป็ นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินการในสังคม ซึ่ งมี
ผลต่อบุคคล ทาให้ตอ้ งปรับพฤติกรรมเดิมเสี ยใหม่
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ถ้าความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม
ถูกกระทบไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามจะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติท้ งั สิ้ น นอกจากนี้ องค์ประกอบ
ต่ า งๆ ในกระบวนการสื่ อ สาร เช่ น คุ ณ สมบัติ ข องผูส้ ่ ง สารและผูร้ ั บ สาร ลัก ษณะของข่ า วสาร
ตลอดจนช่องทางการสื่ อสาร ล้วนแล้วส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ท้ งั สิ้ น
ในการเปลี่ ยนแปลงทัศนคติของบุคคลนั้น มีอยู่ 2 ประเภท (อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท,
2546 : 38) คือ
1. การเปลี่ ยนแปลงไปในทางเดี ย วกัน หมายถึ ง ทัศนคติเดิ มของบุคคลที่เป็ นไปใน
ทางบวกก็จะเพิ่มมากขึ้นในทางบวก แต่ถา้ ทัศนคติไปในทางลบก็จะเพิ่มมากขึ้นทางลบด้วย
2. การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปลี่ยนทัศนคติเดิมของบุคคลที่เป็ นไป
ในทางบวกก็จะลดลงในทางลบ และถ้าเป็ นไปในทางลบก็จะเป็ นไปในทางตรงกันข้าม
การเปลี่ ยนแปลงทัศนคติไปในทางเดียวกันจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า มัน่ คงกว่า คงที่
กว่าทัศนคติที่เปลี่ ยนแปลงไปคนละทาง ซึ่ งทัศนคติของบุคคลสามารถถูกทาให้เปลี่ยนแปลงได้
หลายวิธี วิธีหนึ่งคือ การที่บุคคลได้รับข่าวสารต่างๆ ข่าวสารนั้นอาจจะมาจากสื่ อมวลชน สื่ อบุคคล
หรื อสื่ อเฉพาะกิ จ ข่าวสารที่ได้รับนี้ จะทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงต่อทัศนคติดา้ นความรู้หรื อการ
รับรู้ (Cognitive Component) และการเปลี่ ยนแปลงต่อทัศนคติทาให้ส่วนประกอบด้านอารมณ์
(Affective Component) และส่ วนประกอบทางพฤติกรรม (Behavioral Component) เปลี่ยนแปลงได้ดว้ ย
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ดังนั้น จึงอาจสรุ ปได้ว่า หากได้รับข่าวสารในระดับที่แตกต่างกันก็ย่อมทาให้มีทศั นคติ หรื อแนวโน้ม
ของพฤติกรรมที่มีความแตกต่างกันออกไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา
อาจจะสอดคล้องหรื อไม่สอดคล้องกับทัศนคติก็ได้
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ ทัศนคติมีอิทธิ พลเป็ นอย่างยิ่งต่อแนวโน้มของ
พฤติก รรมที่ บุค คลจะแสดงออกมา โดยที่ ผูว้ ิจยั มุ่ งที่ จะศึ ก ษาถึ งความรู้ สึ ก (Affection) ของผูใ้ ช้
แรงงาน 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่อยูใ่ นระบบ และกลุ่มที่อยูน่ อกระบบ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อฟังเพลง
ลูกทุ่งเพื่อชีวติ ของไมค์ ภิรมย์พร แล้ว ได้รับวัฒนธรรมเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม
ความหมายของศิลปวัฒนธรรม
คาว่า “ศิลปวัฒนธรรม” มาจากการรวมคาว่า “ศิลปะ” และ “วัฒนธรรม” เข้าด้วยกัน
เพื่อให้เกิดคาที่มีความหมายยิง่ ขึ้น ดังนั้นจึงควรทาความเข้าใจรากศัพท์ของทั้ง 2 คา ว่ามีความหมาย
ที่แท้จริ งอย่างไร
คาว่า “ศิลปะ” เป็ นภาษาสันสกฤต พจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้
ให้คานิยามไว้วา่ หมายถึ ง ฝี มือ ฝี มือทางการช่ าง การทาให้วิจิตรพิสดาร การแสดงออกซึ่ งอารมณ์
สะเทือนใจให้ประจักษ์ดว้ ยสื่ อต่างๆ อย่างเสี ยง เส้น สี ผิว รู ปทรง เป็ นต้น (พจนานุ กรมราชบัณฑิตยสถาน,
2542, น.1101) นอกจากนี้ ความหมายของศิลปะยังมีการให้ความหมายไว้ในอีกหลายความหมาย
ดังต่อไปนี้
พัทยา สายหู (2544, น.28) ได้ให้ ความหมายของวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมมี ความหมาย
ถึงแบบอย่างวิถีชีวติ ของสังคม เป็ นแบบแผนการกระทาในเรื่ องต่างๆ ที่คนกลุ่มหนึ่ งยึดถือปฏิบตั ิใน
ปกติ ชี วิต ที่ อยู่ร่วมกันเป็ นหมู่ ค ณะนั้น และเห็ นได้ว่า ต่ า งจากหมู่ ค ณะอื่ น เนื่ องจากการกระทา
ที่จาเป็ นสาหรับการดารงชี วิตมีหลายเรื่ อง วิถีชีวิตจึงประกอบด้วย วัตถุ อุปกรณ์ วิธีการ ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ความคิดความเชื่ อต่างๆ ที่คนกลุ่มนั้นถือว่าจาเป็ นและใช้เป็ นแบบอย่างเดียวกันในการ
ดารงชีวติ ร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ
อมรา พงศาพิชญ์ (2541, น.1-2) ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้วา่ วัฒนธรรมคือ สิ่ งที่
มนุ ษย์ส ร้ า งขึ้น กาหนดขึ้ น ใช่ สิ่ ง มนุ ษ ย์ท าตามสัญชาตญาณ ค าว่า สิ่ งในที่น้ ี หมายถึ ง วัตถุ ก็ ไ ด้
พฤติกรรมก่อได้ หมายถึงแนวความคิดก็ได้ หรื อจะหมายถึงวิธีการทาอะไรๆก็ได้ รวมเข้าไว้ดว้ ยกัน
หมด การรวมหลายสิ่ งหลายอย่างเข้าด้วยกัน เช่นนี้ เราอาจจะเรี ยกรวมๆ ว่าระบบ ฉะนั้นวัฒนธรรม
ก็คือระบบสังคมมนุ ษย์สร้ างขึ้น ไม่ใช่ ระบบที่เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามสัญชาตญาณและได้
แบ่งประเภทวัฒนธรรมในสังคมได้ 2 ลักษณะ คือ 1. วัฒนธรรมที่เป็ นสัญลักษณ์และจับต้องได้ เป็ น
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ต้นว่า ภาษาพูด ระบบความเชื่ อ โลกทัศน์ กิ ริยา มารยาท ขนบธรรมเนี ยมประเพณี 2. วัฒนธรรม
ทางด้านวัตถุ เป็ นต้นว่า อาคารบ้านเรื อน วัด และศิลปกรรม ประติมากรรมต่างๆตลอดจนสิ่ งของ
เครื่ องใช้ต่างๆที่ใช้เป็ นประจาทุกวัน
สุ พตั รา สุ ภาพ (2542, น.101-104) ได้ส รุ ป ความหมายของวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรม
มีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่ งทุกอย่าง อันเป็ นแบบแผนความคิดและการกระทา ที่แสดงออกถึง
วิถี ชี วิ ตของมนุ ษ ย์ใ นสั ง คมของกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง หรื อสัง คมใดสังคมหนึ่ ง ได้คิ ดสร้ า งระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ วิธีการในการปฏิ บตั ิ การจัดระเบียบ ตลอดจนระบบความเชื่ อ ความนิ ยม ความรู้ และ
เทคโนโลยีต่างๆ ในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ และได้แบ่งลักษณะของวัฒนธรรม
เป็ น 4 ลัก ษณะ ได้แ ก่ 1. วัฒ นธรรมเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ด้ม าโดยการเรี ย นรู้ ไม่ ใ ช่ ถ่ า ยทอดทางชี ว ภาพ
2. วัฒนธรรมเป็ นมรดกทางสังคมสามารถถ่ายทอดกันได้ เพราะมนุ ษย์มีภาษาเป็ นสื่ อกลางในการ
ถ่ายทอด 3. วัฒนธรรมเป็ นวิถีชีวติ หรื อแบบแผนของการดาเนินชีวิต 4.วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งไม่คงที่
พระยาอนุ ม านราชธน เสถี ย รโกเศศ, การศึ ก ษาวรรณคดี ส มัย ในแง่ ว รรณศิ ล ป์
(พระนคร, 2518, น.36) นักปราชญ์ท่านหนึ่ งของไทย ได้กล่าวถึงความหมายของ “ศิลปะ” ไว้ว่า
หมายถึง มนุ ษย์แรกเริ่ มเดิมทีก็ไม่มีเครื่ องนุ่งห่ มและไม่มีที่อยู่อาศัยตลอดจนสิ่ งอื่นๆ ก็ยงั ไม่มี เช่ น
อาหารเครื่ องใช้ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ตนผลิตขึ้น ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ในระยะนี้ มีลกั ษณะไม่ผิด
แปลกไปจากสัตว์อื่น ต่อมาเมื่อมนุ ษย์มีความเจริ ญเป็ นวิวฒั นาการขึ้นแล้วจึงรู้จกั ผลิตสร้างสิ่ งต่างๆ
ขึ้ นใช้ เพื่อประโยชน์ความเป็ นอยู่ของตนในขั้นต้นก็ผลิ ตสร้ างสิ่ งเหล่ านี้ หยาบๆ ง่ ายๆ ครั้ นเมื่อ
มนุษย์รู้จกั ผลิตขึ้นได้ดีกว่าเดิม มีความงาม ความเรี ยบร้อยตามที่ตนต้องการทางจิตใจเจริ ญเรื่ อยเป็ น
ลาดับมา
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ให้ความหมาย
ของ “ศิลปะ” ว่าหมายถึ ง ผลแห่ งพลังความคิดสร้ างสรรค์ของมนุ ษย์ที่แสดงออกในรู ปลักษณะ
ต่างๆ ให้ปรากฏซึ่ งสุ นทรี ภาพ ความประทับใจ หรื อความสะเทือนอารมณ์ตามอัจฉริ ยภาพ พุทธิ
ปั ญญา ประสบการณ์ ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี หรื อความเชื่ อในลัทธิ ศาสนาโดยแบ่งออกเป็ น
3 ประเภทคือ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ ทั้งในลักษณะวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดัชนี บ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ด้านการทานุ บารุ ง ศิลปวัฒนธรรม (ส านัก งานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึก ษา,
2548 : 15)
ส่ ว นค าว่า “วัฒ นธรรม” เดิ ม ที เ ดี ย วเรี ย กว่า “พฤติ ก รรม” ส. ศิ วรั ก ษ์ ชาระล้า งเพื่ อ
สร้างสรรค์: วัฒนธรรมและสติปัญญาอย่างไทย (2545, น.7) วัฒนธรรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Culture
ซึ่ งมีที่มาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า Cultura โดยพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิ ปพงศ์
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ประพันธ์ ทรงบัญญัติคาว่า “วัฒนธรรม” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 และได้ปรากฏอยูห่ ลักฐานทางราชการ
เป็ นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2483 ซึ่ งหมายถึง การเพาะปลูกหรื อการปลูกฝัง จานง อดิวฒั นสิ ทธิ์ และ
คณะสังคมวิทยา (2547,น.15)
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั อานันทมหิ ดล รัชกาลที่ 8 ในสมัยรัฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้บญั ญัติให้ก่อตั้งสภาวัฒนธรรมแห่ งชาติได้ตราพระราชบัญญัติวฒั นา
ธรรมแห่ งชาติ พ.ศ. 2485 ขึ้น เสถียร วิชยั ลักษณ์, พระราชบัญญัติวฒั นธรรมแห่ งชาติ พ.ศ. 2485
พร้ อมด้วย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติ ม พระราชกฤษฎี กา กฎ และประกาศสานักนายกรัฐมนตรี (สานักพิมพ์
นีติเวชช์, 2502, น.2) ซึ่ งได้ให้ความหมายคาว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงความเจริ ญ
งอกงาม ความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อย ความกลมเกลี ย วก้า วหน้า ของชาติ และศี ล ธรรมอันดี ข อง
ประชาชน
กรมศิ ล ปากร(93 ปี แห่ ง การสถาปนากรมศิ ล ปากร, น.8) ได้ใ ห้ค วามหมายของ
“วัฒนธรรม” ไว้ว่าหมายถึง วิถีการดาเนินชี วิต หรื อรู ปแบบแห่ งพฤติกรรม ที่มนุ ษย์สร้างสรรค์ข้ ึน
นับ แต่ อดี ตและมี การถ่ า ยทอดสื บ ต่ อกันมา ประกอบด้วย ศาสนา ภาษา กฎหมาย การปกครอง
ศิ ล ปะวิท ยาการต่ า งๆ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วิธี การกิ นอยู่ การแต่ ง กาย การประกอบอาชี พ
ภูมิปัญญา ฯลฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประมวลพระราชดารัสและ
พระบรมราโชวาทที่ราชทานในโอกาสต่างๆ ปี พุทธศักราช 2513 (2513, น.127) ได้ให้ความหมาย
คาว่าของ “วัฒนธรรม” ไว้ในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานคณะนาฏศิลป์ จากกรมศิลปากร ที่จะ
เดินทางไปเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ว่าหมายถึง
มี ความเจริ ญมาเป็ นเวลาช้านานต่อเนื่ องมา และจนกระทัง่ ฝั งอยู่ในสายเลื อด และหมายถึ งผูท้ ี่ มี
ความคิดสู งด้วย
พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโ ต) “ปาฐกถาพิ เศษ 100 ปี พระยาอนุ มานราชธน”
รายงานในการสัมมนาเรื่ อง งานส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 11-13 ธันวาคม
พ.ศ. 2543 ณ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และท้องสนามหลวง (2543, น.39) กล่าวว่า
“วัฒนธรรม” หมายถึ ง ผลรวมของการสั่งสมสิ่ งสร้างสรรค์และภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสื บต่อกันมา
ของสังคมนั้นๆ
กาญจนา แก้วเทพ (2539, น.11-12) ได้ให้ความหมายคาว่าของ “วัฒนธรรม” ไว้ว่า
หมายถึ ง วิถี ชี วิตทั้ง มวลของสั ง คม ไม่ว่า จะเป็ นชี วิตของคนกลุ่ ม ใด หรื อไม่ ว่า จะเป็ นชี วิตด้า น
แรงงานกายหรื อสมอง
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นันทนา กปลกาญจน์ (2542, น.5) นักวิชาการและอาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์ ได้ให้
ความหมายของคาว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง สิ่ งที่มนุษย์คิดขึ้น หรื อปรุ งแต่งขึ้นจากสภาพธรรมชาติ
และเป็ นที่ ย อมรั บ กัน ในกลุ่ ม สั ง คมนั้น ๆ ตามปกติ แ ล้ว วัฒ นธรรมนี้ เราจะไม่ มี ก ารตัด สิ น ว่ า
วัฒนธรรมใดดี กว่าอีกวัฒนธรรมหนึ่ ง เพราะเหตุว่ามนุ ษย์สร้ างวัฒนธรรมขึ้ นมาเพื่อช่ วยในการ
ดารงชี วิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อนั้นๆ เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมในส่ วนต่างๆ ของโลกย่อม
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมต่างๆ
พันตรี ประยุกต์ หลงสมบุญ และ วาสนา บุญสม (2548, น.15-16) ได้ให้ความหมายของ
“วัฒนธรรม” ที่ต่างออกไปเล็กน้อยว่าหมายถึง ข้อ ภาวะ ความดี ความจริ ง ความแท้ เหตุ หรื อสิ่ งที่
ทาให้ผปู ้ ระพฤติปฏิ บตั ิเจริ ญรุ่ งเรื องงอกงาม มีรากศัพท์มาจากคา 2 คา คือ วฑฺ ฒน เป็ นภาษามคธ
(บาลี) และ ธรรม เป็ นหลักการเขียนภาษาไทยจะตัดตัวซ้อนคือ ฑ และแปลง ร ออกเป็ น รร และยัง
หมายถึง พฤติกรรมและสิ่ งที่บุคคลในหมู่คณะผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรี ยนรู้จากกันและกัน ตลอดจน
เทคโนโลยีต่างๆ ก็ตอ้ งเรี ยนรู ้และนามาประยุกต์ในการสร้างสรรค์ดว้ ย
จากนิ ยาม “ศิลปะ” และ “วัฒนธรรม” ที่นามาเชื่ อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความเป็ น
รู ปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยศิลปะเป็ นตัวบ่งบอกความมีวฒั นธรรมอันดี เจตนา นาควัชระ, อ้างถึงใน
“การวิจยั ด้านศิลปวัฒนธรรม,” รายงานการสัมมนาวิชาการ 10 - 11 กันยายน 2541 ณ อาคารวิจยั
การศึ กษาต่อเนื่ อง (โครงการจัดตั้งสถาบันวิจยั ศิลปวัฒนธรรม มหาวิท ยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,
2541, น.8-9) จึงเกิดเป็ นคาว่า “ศิลปวัฒนธรรม” ที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ได้ให้ความหมายไว้วา่ หมายถึง วัฒนธรรมแห่ งศิลปะ ซึ่ งเป็ นวิถีชีวิตที่เป็ นภูมิ
ปั ญญาที่ แท้จริ งของชนในชาติ ซึ่ งนอกเหนื อจากลักษณะเด่นทางศิลปกรรมแล้ว ยังหมายรวมถึ ง
ภาษา อาหาร การแต่งกาย กิริยา มารยาท จารี ต ประเพณี และตานาน เป็ นต้น
วิรุณ ตั้ง เจริ ญ (2544, น.31) ได้ใ ห้ความหมายของ “ศิ ล ปวัฒนธรรม” ว่า หมายถึ ง
วัฒ นธรรมในเชิ ง ศิ ล ปะ ศิ ล ปะคื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของวัฒ นธรรมเป็ นผลพวงหรื อ ภาพสะท้อ นของ
วัฒนธรรม ศิลปะอาจเป็ นวัตถุหรื อเป็ นปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ งที่เหลือตกทอดอยู่ หลังจากที่
วัฒนธรรมเปลี่ ย นแปลงไปตลอดเวลา ศิล ปะจึงเป็ นสิ่ งที่ มีคุ ณค่า อย่า งหนึ่ งในสังคม ในอันที่จะ
สื บ ค้น จากศิ ล ปวัต ถุ ห รื อ ศิ ล ปะที่ เ ป็ นปรากฏการณ์ เพื่ อ แสวงหาความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด และวิ ถี ก าร
การดาเนินชีวิตในสังคมแต่ละช่วงเวลา คาว่า “ศิลปะ” มีความหมายกว้าง ทั้งทัศนศิลป์ วรรณกรรม
นาฎศิลป์ ดนตรี สถาปั ตยกรรม รวมทั้งการประยุกต์ความงามไปสร้ างสรรค์สิ่งที่เป็ นประโยชน์
ในชีวติ และการประยุกต์ไปสู่ วถิ ีการดารงชีวติ
ดัง นั้นจาการสรุ ปนิ ย ามต่า งๆ ที่ ผ่า นมา “ศิล ปวัฒนธรรม” หมายถึ ง การสร้ างสรรค์
ผลงานทางศิ ล ปะและภู มิ ปั ญญาทุ ก แขนง ที่ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ส ร้ า งสรรค์ข้ ึ น เพิ่ ม เติ ม จาการสั่ ง สมและ
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สื บ ทอดมาจากมรดกทางสั ง คมในอดี ต ของแต่ ล ะชนชาติ ห รื อ กลุ่ ม ชนที่ แ สดงออกถึ ง ความ
เจริ ญงอกงามและศีลธรรมอันดี ของมนุ ษย์ อันเป็ นผลผลิ ตที่คนในสังคมยอมรับและใช้เป็ นของ
ตนเองมาเป็ นระยะเวลานาน รวมทั้ง อาจเป็ นวิถีชี วิตหรื อสิ่ ง ที่ค นในสังคมร่ วมกันสร้ า งขึ้นเพื่อ
สื่ อความหมายในสังคมนั้นได้
ประเภทของศิลปวัฒนธรรม
การแบ่งประเภทของศิลปวัฒนธรรม โดยส่ วนใหญ่แล้วจะถูกกาหนดไว้ในภาพรวม
ของการศึกษาทางวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นหากต้องการศึกษาและแบ่งประเภทของศิลปวัฒนธรรม
จึงควรทาความเข้าใจกับมิติหลักของวัฒนธรรมก่อนจึงจะสามารถเข้าใจถึงรากแก้วของมิติรอง คือ
ศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างถ่องแท้ พระยาอนุ มานราชธน (เสถียร โกเศศ) สานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ (2531, น.33-35) ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมออกเป็ น 2 ประเภทอย่างกว้างๆ
คือ
1. วัฒนธรรมทางวัตถุ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสุ ขภาพการ เพื่อความสะดวกสบายในการครองชีพ
วัฒนธรรมประเภทนี้ ได้แก่ ปั จจัยเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน 4 ประเภท และสิ่ งอื่นๆ เช่น เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ยานพาหนะ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ เป็ นต้น
2. วัฒ นธรรมทางจิ ต ใจ สิ่ ง ที่ ท าให้ ปั ญ ญาและจิ ต ใจมี ค วามเจริ ญ งอกงาม ได้แ ก่
การศึกษาวิชาความรู ้อนั บารุ งความคิดทางปัญญา เช่น ศาสนา จรรยา ศิลปะ วรรณคดี กฎหมาย และ
ระเบียบประเพณี ซึ่ งส่ งเสริ มความรู้สึกทางจิตใจให้งอกงามหรื อให้สบายใจที่ผสมผสานอยูใ่ นชีวิต
ของมนุษย์ ซึ่ งเป็ นนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้
วัฒนธรรมทั้งสองประเภทนี้ยอ่ มเกี่ยวพันกันจะขาดเสี ยอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อเน้นหนัก
ไปทางใดทางหนึ่ ง ก็จะไม่สมบูรณ์และไม่สมดุลกัน (สานักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ,
น.38-44) ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมออกเป็ น 5 สาขา คือ
1. วัฒ นธรรมทางภาษาและวรรณคดี ภาษาเป็ นสั ญลัก ษณ์ หรื อเครื่ อ งหมายในการ
สื่ อสารให้คนในกลุ่มหรื อคนในชาติมีความเข้าใจรวมกัน ซึ่ งภาษาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ภาษา
พูด ภาษาเขียน นอกจากนี้ ภาษายังรวมถึงสัญญาณใดๆ ที่ทาให้คนในกลุ่มหรื อต่างกลุ่มสามารถเข้า
ร่ วมกัน เช่น การทาท่าทาง หรื อการใช้สัญญาณไฟ เป็ นต้น
2.วัฒ นธรรม ได้ แ ก่ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ ใ นการด ารงชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตาม
สภาพแวดล้อม ที่เรี ยกว่า หัตถกรรมพื้นบ้าน
3. วัฒ นธรรมทางจิ ต ใจ เป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ ความคิ ด ความเชื่ อ ศรั ท ธาในศาสนา
ศีลธรรม และจริ ยธรรม
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4. วัฒนธรรมทางจารี ตหรื อขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นเครื่ องผูกพันคนให้อยูใ่ นกลุ่ม
เดียวกัน ทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น ได้แก่ พระราชประเพณี จารี ตประเพณี ขนบประเพณี
และธรรมเนียมประเพณี
5. วัฒนธรรมทางสุ นทรี ยะ ได้แก่ ความงดงาม ความไพเราะ หมายถึง ศิลปะสาขาต่างๆ
เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ดุริยางศิลป์ และสถาปัตยกรรม เป็ นต้น
จานงค์ อดิ วฒั นสิ ทธ์ (2538, น.20) และวัฒณี ภูวทิ ศ (การวิเคราะห์บทบาท หนังสื อพิมพ์
ในการส่ งเสริ มวัฒนธรรมไทย, 2538, น.35-36) ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมออกเป็ น 2 ประเภท
คือ
1. วัฒนธรรมที่เป็ นรู ปธรรม (Material Culture) เป็ นวัฒนธรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์
คิดค้นของมนุษย์ในรู ปที่สามารถนามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกสบายต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
อันได้แก่ เครื่ องมื อเครื่ อ งใช้ อาคารก่ อสร้ า ง ที่ อยู่อาศัย เครื่ องแต่ ง กาย เครื่ องยนต์ กลไก งาน
จิตรกรรม เป็ นต้น
2. วัฒนธรรมที่เป็ นนามธรรม (Non-material Culture) เป็ นวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่ างเป็ น
ตัวตน เป็ นนามธรรมอันประกอบด้วย บรรทัดฐาน สถาบัน ค่านิ ยม แนวความคิด ประเพณี และ
ความเชื่ อ ต่ า งๆ ที่ ผ สมผสานอยู่ใ นชี วิต ของมนุ ษ ย์ ซึ่ งเป็ นนามธรรมที่ ไ ม่ ส ามารถมองเห็ น ได้
ส่ วนประเภทของ “ศิลปวัฒนธรรม” ไม่ได้มีการแบ่งประเภทที่เป็ นรู ปธรรมที่เป็ นแบบแผน แต่จากใน
วิทยานิ พนธ์ ของ อิ สรี ย ์ อชพงศ์สิ น (บทบาทนิ ตยสารศิ ลปวัฒนธรรมในการสื่ อสารด้านศิ ลปวัฒนธรรมไทย, 2548, น. 29-32) ได้ประยุกต์เนื้ อหาศิลปวัฒนธรรมของสานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่ งชาติ (สวช.) (แผนแม่บทปี รณรงค์วฒั นธรรมไทย, 2537, น. 4-5) และสมคิด โชติกวณิ ชย์
(รายงานในการสัมมนาเรื่ อง บทบาทของพระสงฆ์ : ผูน้ าสังคมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย,
2538, น.156-158) โดยจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 9 ประเภท ดังนี้
1. โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปวัตถุ
โบราณสถาน คื อ สิ่ ง ก่ อสร้ างที่ ไม่สามารถเคลื่ อนย้า ยได้ มีลกั ษณะที่ เห็ นรู ปทรง
ชัดเจน เช่ น ปราสาท พระราชวัง วัง กาแพง ประตู ป้ อม ค่าย หรื อที่เห็นรู ปทรงไม่ชดั เจน ได้แก่ คูน้ า
คันดิน ถนนโบราณ แหล่งเตาเผา เนินดินที่ปกคลุมซากของเจดียว์ หิ าร เนินดินที่เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัย
ชุมชน เช่น บ้านเรื อนหรื ออนุสรณ์สถานต่างๆ อันเป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
โบราณวัตถุ คื อ สิ่ งของที่ทาจากสิ่ งมีชีวิต เช่ น ใบลาน กระดาษ ผ้า หนังสัตว์ งาช้าง
กระดู ก สั ตว์ หรื อสิ่ ง ของที่ ท าจากสิ่ ง ไม่ มี ชี วิต ได้แก่ เครื่ องปั้ นดิ นเผา แก้ว โลหะ รวมถึ ง ซาก
สิ่ งมีชีวติ เช่น โครงกระดูก และโครงสัตว์
ศิลปวัตถุ คือ สิ่ งที่นาด้วยฝี มืออย่างประณี ตและมีคุณค่าสู งทางศิลปะ
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2. ประวัติศาสตร์ไทย
เรื่ องราวในอดีตของชาติไทย ไม่วา่ จะเป็ นประวัติบุคคล ประวัติศาสตร์ชาติพนั ธุ์
ประวัติศาสตร์ ศิล ปะ ประวัติศาสตร์ ศาสนา แนวคิด ลัทธิ พิ ธี และประวัติศาสตร์
สังคม การเมืองการปกครอง
3. ศิลปกรรม
รวมความหมายถึ งผลงาน ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่ าย สถาปั ตยกรรม และ
จิตรกรรม
ร่ วมสมัย รวมถึงจิตรกรรมแนวประเพณี ซ่ ึ งมีอยูใ่ นวัดเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น งานเขียน ลาย
รดน้ า ภาพเขียนตูพ้ ระธรรม จิตรกรรมฝาผนังในผนังพระอุโบสถ พระวิหาร งานจิตรกรรมในสมุดไทย
ใบลาน เช่น หนังสื อตาราพิชยั สงคราม ตารายาแผนโบราณ ตาราคชลักษณ์ ภาพพระบฎ เป็ นต้น
4. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประเพณี เฉพาะบุคคลในแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ การเกิด การโกนจุก การหมั้น การแต่งงาน
การบวช การขึ้นบ้านใหม่ การทาบุญอายุ-สะเดาะเคราะห์ การเสี ยผี เป็ นต้น
ประเพณี ส่วนรวม ได้แก่ ประเพณี ทางศาสนาต่างๆ เช่น ในศาสนาพุทธ มีประเพณี
ทาบุญ ตักบาตร ทอดกฐิน ทอดผ้าป่ า ประเพณี ตรุ ษ -สงกรานต์ สารท ลอยกระทง ประเพณี รื่นเริ ง
อื่นๆ ตามเทศกาล เช่น ประเพณี แข่งเรื อยาว ประเพณี แห่ เทียนพรรษา ประเพณี ชกั พระ ประเพณี แห่
ผ้าขึ้นพระธาตุ เป็ นต้น
5. ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาเป็ นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารความรู้ความเข้าใจ
ระหว่างบุคคลในสมัยโบราณด้วยกันเอง และระหว่างบุคคลสมัยโบราณกับคนปั จจุบนั มรดกทางภาษา
ที่หลงเหลือส่ วนมากมักแสดงออกในรู ปของภาษาเขียน เช่น ผลงานประพันธ์ งานวรรณกรรมต่างๆ
ภาษาเขียนมีพฒั นาการแตกต่างกันไปในแต่ละภาพ แต่ละท้องถิ่ น ภาษาเขียนที่พบ
จะอยูใ่ นรู ปของจารึ ก คัมภีร์ใบลาน สมุดไทย สมุดข่อย ซึ่ งภาษาที่ใช้มีท้ งั ภาษาบาลี สันสกฤต ภาษา
เขมร ภาษาไทย ภาษามอญ โดยใช้ภาษาแบบต่างๆ เช่น ตัวอักษรไทย อักษรขอม หรื อมอญโบราณ เป็ นต้น
6. ศิลปะการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน
ศิลปะการแสดงของไทยเป็ นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้แก่ ดนตรี ไทย
การเล่น เพลงพื้นเมือง เพลงอีแซว เพลงเย่ย เพลงปรบไก่ เพลงเกี่ยวข้าว โนราห์ หนังตะลุง รองเง็ง
ลิเก โขน หุ่นกระบอก หนังใหญ่ ลาตัด ส่ วนศิลปะการแสดงในปั จจุบนั โดยมากเป็ นประเภท ละคร
และภาพยนตร์ เป็ นต้น
7. การแต่งกายไทย
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การส่ งเสริ มให้เกิดความนิ ยมในการแต่งกายไทย สวมใส่ เสื้ อผ้าแบบไทยตามวาระ
โอกาส รวมทั้งเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ มของไทย ซึ่ งผลิตโดยภูมิปัญญาของคน
ไทย เช่น ผ้าซิ่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าไหม ชุดราชปะแตน โจงกระเบน ชุดไทยจักรี เป็ นต้น
8. ค่านิยม คุณธรรม และจริ ยธรรม
ค่านิยมเป็ นสิ่ งที่มีค่าควรแก่การกระทา น่ายกย่อง และเห็นว่าถูกต้อง ดังนั้น ค่านิยม
ที่โดดเด่นในสังคมไทย อาทิเช่ น ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ เชื่ อในเรื่ องบุญกรรมคาสั่งสอนทาง
ศาสนา เชื่ อถื อโชคลาง ความมี น้ าใจเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ ความกตัญญูรู้คุณ การอ่อนน้อมต่อผูอ้ าวุโส
ความขยันหมัน่ เพียร ความซื่ อสัตย์สุจริ ต เป็ นต้น
9. วิถีชีวติ และภูมิปัญญา
เป็ นรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของแต่ละสังคม การประกอบอาชีพ การปลูกข้าวโดยใช้
กระบื อ ไถนา การท าเครื่ อ งมื อ ดัก จับ สั ต ว์ การใช้ใ บตองห่ อ อาหาร รวมถึ ง การใช้ส ติ ปั ญ ญา
ความสามารถของตนแนวทางที่ ถู ก ต้อ ง รู้ จ ัก การน าทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด คุ ณ เช่ น
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาอาหารไทย การแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย เป็ นต้น
ดังนั้น จากการศึกษานิ ยามที่มา และประเภทเนื้ อหาของ “ศิลปวัฒนธรรม” ดังกล่าวจึง
ได้แบ่งประเภทของศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ ในครั้งนี้แบ่ง 5 ประเภท
1. โบราณศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ โบราณสถาน
โบราณศิลปวัตถุ (Artifacts) คือ สิ่ งของที่ม นุ ษย์ประดิ ษฐ์หรื อดัดแปลงขึ้ นมาจาก
วัส ดุ ธ รรมชาติ และเป็ นสิ่ ง ที่ เ มื่ อเคลื่ อนย้า ยแล้ว ไม่ เปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า ง ได้แก่ ภาชนะเดิ นเผา
เครื่ องมือเครื่ องใช้ หิน ลูกปัด ฯลฯ โบราณวัตถุ คือ สิ่ งของที่ทาจากสิ่ งมีชีวิต เช่น ใบลาน กระดาษ
ผ้า หนังสั ตว์ งาช้า ง กระดู ก สัตว์ หรื อสิ่ งของที่ท าจากสิ่ งไม่มีชีวิต ได้แก่ เครื่ องปั้ นดิ นเผา แก้ว
โลหะ รวมถึ ง ซากสิ่ ง มี ชี วิต เช่ น โครงกระดู ก และซากฟอสซิ ล (Fossil) โบราณสถาน คื อ
สิ่ งก่ อสร้ างที่ไม่สามารถเคลื่ อนย้ายได้ มีลกั ษณะที่เห็ นรู ปทรงชัดเจน เช่ น ปราสาท พระราชวัง
กาแพง ประตู ป้ อม ค่าย หรื อที่เห็นรู ปทรงไม่ชดั เจน ได้แก่ คูน้ า คันดิน ถนนโบราณ แหล่งเตาเผา
เนิ นดิ นที่ ป กคลุ ม ซากของเจดี ย ์วิหาร เนิ นดิ นที่ เป็ นแหล่ ง ที่ อยู่อาศัย ชุ ม ชน เช่ น บ้า นเรื อนหรื อ
อนุสรณ์สถานต่างๆ อันเป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
นอกจากนี้ ยงั รวมความหมายถึ ง ผลงาน สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม
ภาพพิมพ์ และภาพถ่ายที่ร่วมสมัย รวมถึงจิตรกรรมแนวประเพณี ซ่ ึ งมีอยู่ในวัดเป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น
งานเขี ย นลายรดน้ า งานลงรั กปิ ดทองบนตู้พ ระไตรปิ ฎก จิ ตรกรรมฝาผนัง ในผนังพระอุ โบสถ
พระวิหาร งานจิตรกรรมในสมุดไทย ใบลาน เช่น คัมภีร์ทางศาสนา ตาราพิชยั สงคราม ตาราคชลักษณ์
ภาพพระบฎ เป็ นต้น
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2. งานเขียนทางประวัติศาสตร์ งานเขียนที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริ งของเรื่ องราวในอดีต
ของแต่ ล ะชาติ และความทรงจ าของชาติ ไ ม่ ว่า จะเป็ นประวัติศ าสตร์ ข องชนชาติ ห รื อ ชาติ พ นั ธุ์
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศาสนาและประวัติบุคคล
3. ขนบธรรมเนี ย มประเพณี คือ สิ่ งที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาช้านานจนกลายเป็ นระเบียบ
แบบแผนสื บต่อกันต่อมาจนถึ งปั จจุบนั ที่มาส่ วนในการกาหนดแนวทางสังคม ยึดเหนี่ ยวสังคม
เพื่ อให้เป็ นอัน หนึ่ ง อันเดี ย วกัน มี ค วามรู้ สึ ก คล้า ยกัน หรื อแนวทางที่ บุ คคลในสังคมถื อ ปฏิ บ ัติ
ร่ วมกันจนเป็ นปกติวสิ ัย
ประเพณี เ ฉพาะบุ ค คลในแต่ ล ะท้อ งถิ่ น ได้แ ก่ การเกิ ด การโกนจุ ก การหมั้น การ
แต่งงาน การบวช การขึ้นบ้านใหม่ การทาบุญอายุ-สะเดาะเคราะห์ การเสี ยผี เป็ นต้น
ประเพณี ส่วนรวม ได้แก่ ประเพณี ทางศาสนาต่างๆ เช่ น ในศาสนาพุทธ มีประเพณี
รื่ นเริ ง อื่ นๆ ตามเทศกาล เช่ น ประเพณี แข่ ง เรื อยาว ประเพณี แห่ เที ย นพรรษา ประเพณี ชัก พระ
ประเพณี ผตี าโขน เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั รวมถึ ง นาฎศิลป์ และศิลปะการแสดง หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ ที่สามารถรับรู ้ได้จากลีลาท่าทางการเคลื่อนไหวและเสี ยง อันเป็ นสิ่ งสาคัญในการแสดงออก
ซึ่ งอารมณ์ ความรู ้ สึก และเรื่ องราวต่างๆ ซึ่ งประกอบไปด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฎยศิลป์ การละเล่น
พื้นเมือง ซึ่ งเป็ นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชนชาติน้ นั ๆ
4. วรรณกรรม หมายถึง งานประพันธ์ที่แต่งขึ้น อันประกอบด้วยศิลปะแห่ งการนิพนธ์
อันประณี ต และเนื้ อเรื่ องมีอานาจดลใจให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ต่างๆ โดยจัดเป็ นศิลปะ
ทางมโนภาพที่แสดงออกโดยใช้ตวั อักษรเป็ นสื่ อสัญลักษณ์ มีท้ งั ลักษณะที่เป็ นร้อยแก้ว และร้อยกรอง
5. ภูมิปัญญา รู ปแบบการดาเนินชีวิตของแต่ละสังคม การประกอบอาชี พ การแต่งกาย
อาหารการกิน รวมถึงการใช้สติปัญญาความสามารถในแนวทางที่ถูกต้อง รู้จกั การนาทรัพยากรที่มี
อยูม่ าใช้ให้เกิดคุณค่า เช่น ภูมิปัญญาอาหารไทย การแพทย์แผนไทย เป็ นต้น
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับวัฒนธรรม
แนวความคิดเกี่ ยวกับศิลปวัฒนธรรมที่ได้ศึกษานี้ จะใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาใน
ด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและภูมิปัญญาทุกแขนงที่สร้างขึ้น เพิ่มเติมจากการสั่งสมและ
สื บทอดมาจากมรดกทางสังคมในอดีต ได้สร้างความเจริ ญงอกงามและศีลธรรมอันดีงามของมนุษย์
รวมถึงวิถีชีวิตในสังคม เพื่อให้เป็ นรู ปธรรม สามารถนามาใช้ในชี วิตประจาวันได้ ซึ่ งวัฒนธรรม
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัยเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน หรื อเรี ยกว่า
ปั จจัยสี่ และวัฒนธรรมด้านจิตใจ ได้แก่ การศึกษาวิชาความรู้ที่ก่อให้เกิดความคิดนามาสู่ ความคิด
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ทางปั ญญา ในที่น้ ี เพลงลูกทุ่งคือเป็ นวัฒนธรรมประเภทงานวรรณกรรม ซึ่ งหมายถึ งผลงานที่เกิ ด
จากความคิดสร้ างสรรค์ การใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะในการ
สร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้นซึ่ งถือเป็ นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
คาว่า “วัฒนธรรม” เป็ นคาที่พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิ ปพงศ์ประพันธ์ทรง
บัญ ญัติ ข้ ึ น และมี ใ ช้ เ ป็ นหลัก ฐานทางราชการครั้ งแรกเมื่ อ ปี พ.ศ. 2483 โดยทรงแปลมาจาก
ภาษาอังกฤษคือคาว่า Culture ซึ่ งเป็ นคาที่มาจาก Culture ในภาษาลาติน อันหมายถึงการเพาะปลูก
หรื อการปลู ก ฝั ง (จานง อดิ วฒั นสิ ทธิ และคณะ, 2543, น.15) ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ วัฒนธรรม
นักมานุ ษยวิทยาได้นาคานี้ มาใช้ให้ความหมายแตกต่างกันไป ได้แก่ เลสลี่ เอ. ไวท์ (Leslie A. White)
(อ้างถึงใน จานง อดิวฒั นสิ ทธิ และคณะ, 2543, น.15) ได้ให้คาจากัดความคาว่าวัฒนธรรมว่า เป็ น
ปรากฏการณ์ ที่ สร้ างขึ้นอย่างมี ระบบ ประกอบด้วยการกระท า (แบบแผนของพฤติก รรม) วัตถุ
(เครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื อสิ่ งที่ใช้สร้างเครื่ องมือเครื่ องใช้) ความคิด (ความเชื่อ ความรู้) และความรู้สึก
(ทัศนคติ ค่านิยม) ที่แสดงออกมาให้เห็นชัดเจนวัฒนธรรมเป็ นผลงานที่มาจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์
และมีลกั ษณะชัดเจน ดังนั้น จึงสามารถถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปสู่ คนอื่นได้ง่าย
ไคลด์ คลัคคอห์น (Clyde Khuckhoho) (อ้างถึงใน จานง อดิวฒั นสิ ทธิ และคณะ, 2543,
น.14-16) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่า เป็ นระบบที่ได้รับสื บทอดมาจากบรรพชน ซึ่ งเป็ น
แบบของการดาเนิ นชี วิตที่ เห็ นจากภายนอก (Explicit Designs) และแบบที่อยู่ภายใน (Inplicit
Designs) ที่สมาชิ กของกลุ่ มหรื อสังคมร่ วมกันสร้างขึ้น ซึ่ งประกอบด้วยกิ จกรรมทั้งมวล รวมทั้ง
ความเชื่อและค่านิยม
เอฟ.บี. ไทเลอร์ (F.B Tylor) (อ้างถึงใน จานง อดิวฒั นสิ ทธิ และคณะ, 2543, น.14-16)
อธิ บ ายว่า วัฒ นธรรมหมายถึ ง สิ่ ง ที่ ท้ งั ปวงอันซับ ซ้อนที่ รวมความรู้ ความเชื่ อ ศิ ล ปะ ศี ล ธรรม
กฎหมาย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ตลอดถึ งศักยภาพ และนิ สัยอื่นๆ ของมนุ ษย์ที่ได้สร้ างสรรค์
ขึ้นมาจากการเป็ นสมาชิกของสังคม
อัลเฟรด โครเบอร์ (Alfred Kroeber) และไคลด์ คลัคคอห์น (Klyde KluckHohn) ได้
รวบรวมความหมายต่างๆ ของคาว่าวัฒนธรรม ไว้ในหนังสื อ “วัฒนธรรม” ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1952
พบว่ามีผใู ้ ห้ความหมายของคานี้ไว้ถึง 175 ความหมาย ซึ่ งพอจะจาแนกออกได้สองประเภทคือ ตาม
ทัศนะของกลุ่ม Totalist View และอีกประเภทหนึ่ งเป็ นของกลุ่ม Mentalist View (อ้างถึงใน จานง
อดิวฒั นสิ ทธิ และคณะ, 2543)
กลุ่ม Totalist View พิจารณาความหมายของว่าวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่ ง
ทุกอย่างที่รวมเอาความรู ้ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี ความสามารถ และนิสัยอื่นๆ
ที่มนุษย์มาในฐานะเป็ นสมาชิกของสังคม ดังเช่นที่ ไทเลอร์ได้ให้ความหมายไว้
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กลุ่ ม Mentalist View พิจารณาความหมายของคาว่า วัฒนธรรมในฐานะเป็ นระบบ
ความคิดหรื อในลักษณะระบบความรู้ และความเชื่ อที่คนในสังคมได้รับรู้ มีประสบการณ์ และ
ตัดสิ นใจในรู ปของการทาร่ วมกัน
จากคาอธิ บายข้างต้นจึงพอจะกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมเป็ นมรดกทางสังคมที่ครอบคลุม
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง หรื อสังคมใดสังคม
หนึ่ ง วัฒนธรรมประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี วิทยาการ และ
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่คิด และทาในฐานะเป็ นสมาชิกของสังคม โดยแต่ละสังคมต่างก็มีวฒั นธรรมเฉพาะ
ของตนเอง เพราะเป็ นวิถี ชี วิตที่ แตกต่ า งกัน ของแต่ ล ะกลุ่ ม สั ง คม การที่ ม นุ ษ ย์ต่า งกลุ่ ม มี ค วาม
แตกต่างกันอาจเป็ นผลสื บเนื่องมาจากวัฒนธรรม เช่น กลุ่มของชาวป่ า ปิ๊ กมี่ เอสกิโม และชาวโรมัน
โบราณ หรื อแม้แต่กลุ่มนักบริ หาร นักบัญชี ต่างก็เป็ นมนุ ษย์ที่มีวฒั นธรรมเฉพาะกลุ่มแตกต่างกัน
ไปด้วยกันทั้งนั้น (ฉัตรชัย จันทร์ ศรี , 2544, น.20)
สาหรับในแง่ของการสื่ อสาร เกรกอรี่ เบทสัน และเจอร์ เก้น รู สช์ (อ้างถึงใน กาญจนา
แก้วเทพ, 2539, น.10) ได้ให้คานิ ยามว่าวัฒนธรรมเป็ นชุดของขบวนการสื่ อสาร (Set of Communication
Process) ซึ่ งหมายความว่าคาว่า “วัฒนธรรม” และ “การสื่ อสาร” นั้นมีความหมายเท่าเทียมกัน และ
ถึ งแม้ว่าวัฒนธรรมและการสื่ อสารจะเป็ นคนละอย่างกัน แต่ก็เป็ นสองสิ่ งที่ไม่อาจแยกจากกันได้
ดังนั้น ในยุค ปั จจุ บนั นี้ จึงมี ผูข้ นานนามว่าเป็ นยุค แห่ ง “อุ ตสาหกรรมสร้ างวัฒนธรรม” (Culture
Industry) โดยมีสื่อมวลชนสมัยใหม่เป็ นตัวเครื่ องจักรสาคัญในการกลัน่ วัฒนธรรมให้แก่สังคม
จากแนวคิดเกี่ ยวกับวัฒนธรรมที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น อาจแบ่งแนวทางการศึกษา
เกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมออกได้เ ป็ นสองกลุ่ ม หลัก ๆ ด้วยกัน คื อ กลุ่ ม ที่ ศึ ก ษาวัฒ นธรรมในแง่ ข อง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และความเจริ ญงอกงามของสังคม กับอีกกลุ่มหนึ่ งซึ่ งพิจารณาวัฒนธรรม
ในแง่ของวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนในสังคม ซึ่ งอาจมีท้ งั ด้านบวกและลบ ทั้งนี้ เป็ นไปตาม
ลักษณะเฉพาะของสังคมนั้นๆ
วิถีชีวติ (Lifestyle)
คาว่า “วิถีชีวิต” หรื อ Lifestyle เป็ นคาที่เกิดขึ้นโดยนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสี ยง คือ อัลเฟรด
แอดเลอร์ (Alfred Adler) หมายความถึง พฤติกรรม และนิ สัยของบุคคลในชี วิตประจาวันในการ
บริ โภคสิ นค้า และรับบริ การต่างๆ วิถีชีวิตของบุคคลคือ การที่บุคคลใช้เวลาในชี วิตของตนทาสิ่ ง
ต่างๆ ใดบ้าง เช่น ไปที่รวมกลุ่มกับใครบ้าง และทาอะไรที่ซ้ าๆ ในช่วงหนึ่ งของชีวิต วิถีชีวิตจึงเป็ น
การกระทาของบุคคลอย่างมี รูปแบบที่คงที่ และเป็ นแบบแผนที่สอดคล้องกัน โดยบุคคลกระทา
อย่างจงใจ และรู ้ตวั ว่าได้เลือกที่จะกระทาอย่างจงใจ และรู้ตวั ว่าได้เลือกที่จะกระทาสิ่ งนั้นบ่อยครั้ง
กว่าที่จะกระทาสิ่ งอื่นๆ วิถีชีวติ ของบุคคลได้รับอิทธิ พลจากทั้งภายนอก และภายในตนเอง อิทธิ พล
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จากภายนอกคื อ ความเชื่ อ ทัศนคติค่านิ ยม ความอยาก ความต้องการ การยอมรับหลักปฏิบตั ิจาก
ครอบครัว โรงเรี ยน ศาสนา ทาให้บุคคลมองเห็นว่า อะไรถูก ควรทาเป็ นประจาและอะไรผิด อะไรชัว่
ควรหลีกเลี่ยง (ฉัตรชัย จันทร์ศรี , 2544, น.23)
ค่านิยม (Value)
คาว่า “ค่า นิ ย ม” หรื อ Value มีความหมายตามที่ มีผูใ้ ห้ค าจากัดความต่ างๆกัน เช่ น
Dictionary of Social Science กล่ าวว่า ค่านิ ยมในเชิ งสังคมวิทยา และมานุ ษยวิทยาหมายถึ ง
มาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับกันแล้ว ในจุดมุ่งหมายด้านเจตคติ ความปรารถนาและ
ความต้องการของจริ ยธรรม สุ นทรี ยภาพ และปรัชญา ได้เปรี ยบเทียบ และพิจารณาแล้ว
ดังนั้น ค่านิ ยมจึงหมายถึง การยอมรับนับถือและพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามคุณค่าที่คนหรื อ
กลุ่ มคนที่ มีอยู่ต่อสิ่ งต่างๆ ซึ่ งอาจเป็ นวัตถุ ความคิด อุดมคติ รวมทั้งการกระทาในด้านเศรษฐกิ จ
สังคม จริ ยธรรม และสุ นทรี ยภาพ ทั้งนี้ โดยได้ทาการประเมินจากทัศนะต่างๆ โดยถี่ถว้ นรอบคอบแล้ว
(พนัส หันนาคินทร์, 2523, น.18-19)
อุดมการณ์ (Ideology)
คาว่า “อุ ดมการณ์ ” หรื อ Ideology นั้น มี รากศัพ ท์จากภาษาฝรั่ ง เศสว่า Ideologues
หมายถึ ง การศึ กษาเกี่ ยวกับแนวคิ ด (Study of Ideas) หรื อ “ศาสตร์ แห่ งความคิด” ซึ่ งหมายถึ ง
การศึกษาต้นตอ การกาเนิ ด วิวฒั นาการ และธรรมชาติ ของความคิด ในสมัยต่อมา คาว่า “อุ ดมการณ์ ”
ได้ถูกนามาใช้ เพื่อกล่าวถึงความเชื่ อ ความคิด หรื อแม้แต่ทศั นคติของคนกลุ่มหนึ่ งหรื อชุมชนหนึ่ ง
ความเชื่ อ และความคิดดังกล่าวนี้ อาจจะมีจากัดอยู่เฉพาะคนเพียงไม่กี่คน หรื อหลายคนก็ได้ หรื อ
เป็ นความเชื่ อที่มีผคู ้ นยึดถื ออยู่ในสมัยหนึ่ ง แต่ไม่มีอิทธิ พลในเวลาต่อมาก็ได้ระบบความเชื่ อถือที่
เป็ นอุดมการณ์น้ นั จะต้องมีลกั ษะดังนี้ คือ
1. ความเชื่อที่ได้รับการยอมรับร่ วมกันในกลุ่มชน
2. ความเชื่อนั้นจะต้องเกี่ยวกับเรื่ องที่มีความสาคัญต่อกลุ่ม เช่น หลักเกณฑ์ในการ
ประพฤติปฏิบตั ิตวั และดาเนินชีวติ
3. ความเชื่อนั้นจะต้องเป็ นเชื่อที่คนหันเข้ามา และใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดการ
ประพฤติปฏิบตั ิตวั อย่างสม่าเสมอ และในหลายๆ โอกาส
4. ความเชื่อนั้นต้องช่วยยึดเหนี่ยวคนในกลุ่มไว้ดว้ ยกัน หรื อช่วยสนับสนุน หรื อให้คน
นามาใช้เป็ นข้ออ้างในการทากิจการต่างๆ (ชัยอนันต์ สมุทวนิช, 2523, น.1-2)
จอห์น พลาเมนาทซ์ (John Plamenatz) (อ้างถึงใน ปรี ชา ช้างขวัญยืน, 2544, น.28-30)
ได้วิเคราะห์ความหมายของอุดมการณ์ไว้วา่ อุดมการณ์เกิดจากสภาวะทางสังคม เป็ นความเชื่อหรื อ
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ทฤษฎีที่ลกั ษณะจูงใจ ซึ่ งหมายความว่าสามารถอธิบาย ตัดสิ น สนับสนุน บังคับ ให้ความหวังคนเรา
ในการเข้าใจสังคม และแสดงพฤติกรรมต่างๆ ทางสังคม อบรมบ่ มนิ สัย และหล่ อหลอมคนให้
ยอมรับโดยไม่รู้ตวั เป็ นความเชื่ อที่คนเราใช้บ่อยๆ ในหลายโอกาสเป็ นสิ่ งที่เกิ ดจากการประพฤติ
ปฏิ บ ตั ิ ข องคนในสั ง คมเป็ นพื้นฐาน ดัง นั้น อุ ดมการณ์ ทางสังคมจึ งเป็ นเครื่ องอธิ บาย และเป็ น
หลัก ยึดสาหรั บการปฏิ บ ตั ิ ในสั งคมหนึ่ ง อาจมีอุดมการณ์ หลายอุ ดมการณ์ บางอุ ดมการณ์ ก็อาจ
สอดคล้องกันหรื ออาจขัดแย้งกันได้ในโอกาสต่างกัน ไม่จาเป็ นต้องยึดเหนี่ ยวเสมอต้นเสมอปลาย
เพราะอุดมการณ์เป็ นสิ่ งจากัดเฉพาะยุคสมัยหนึ่งๆ หรื อกลุ่มหนึ่งๆ
จากแนวคิดข้างต้นจึงสามารถสรุ ปลักษณะของอุดมการณ์ได้ 3 ประการ
(ฉัตรชัย จันทร์ศรี , 2544, น.25) ดังนี้
1. อุดมการณ์เป็ นความเชื่อที่คนยึดถือร่ วมกัน และนาเอาความเชื่อนั้นมาเป็ นหลักเกณฑ์
ในการประพฤติ ป ฏิ บตั ิ ในหลายๆ โอกาส อุ ดมการณ์ จึง ท าหน้า ที่ส าคัญในการกาหนดความคิ ด
ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของบุคคล
2. อุดมการณ์ ไม่ได้เกิดเพราะบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง แต่เป็ นผลเนื่ องมาจากกระบวนการ
ทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางสังคมในสมัยนั้น อุดมการณ์จะได้รับการสั่งสม และถ่ายทอด
จากรุ่ นหนึ่งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ ง นอกจากนั้น อุดมการณ์ยงั เป็ นกระบวนการกล่อมเกลาสังคม และการอบรม
สัง่ สอนกันได้น้ นั จะเป็ นไปในรู ปของการจูงใจให้เชื่อตาม และปฏิบตั ิตามความเชื่อของผูส้ อน
3. อุ ด มการณ์ เ ป็ นความเชื่ อ ที่ มี ล ัก ษณะบู ร ณาการ (Integrated) และมี ค วามยัง่ ยื น
(Persistent) มากน้อยแตกต่างกัน อุดมการณ์ น่ ึ งอาจเสื่ อมและสลายตัวจนหมดไป เมื่ออุดมการณ์
ใหม่ที่มีอานาจ หรื อมีผศู ้ รัทธามากกว่าขึ้นมาทดแทนอุดมการณ์เดิม
การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural communication)
การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม เป็ นการสื่ อสาร 2 วัฒนธรรมขึ้นไป มีการติดต่อสื่ อสาร
กันมีท้ งั แง่บวกและแง่ลบ ในการสื่ อสารนี้ ในแต่ละวัฒนธรรมมีขอ้ กาหนดพื้นฐานที่ทาให้แตกต่าง
กัน การศึกษาจะต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวแปรทางสังคม จิตวิทยา และวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อ
คนที่มีวฒั นธรรมแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการเข้าใจสังคม ซึ่ งนาไปสู่ การพัฒนา
สังคมและพัฒนาชีวติ ของตนเอง
ประชากรโลกโดยประมาณ 6,000 ล้าน ประเทศไทยประมาณ 63 ล้านคน ตัวแปรการ
สื่ อสารระหว่างกัน เช่น เพศ วัย การศึกษา เป็ นต้น วัฒนธรรม (Cultural) ประกอบด้วย
Symbol เป็ นสัญลักษณ์อาจเป็ นวัตถุที่สามารถบ่งบอกความหมายบางสิ่ งบางอย่างได้
Rituals เป็ น พิธีกรรมในชุมชนต้องมีพิธีกรรมที่สอดแทรกอยูเ่ สมอยึดให้คนอยูร่ วมกัน
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Values เป็ น ค่านิ ยม แต่ละวัฒนธรรมมีค่านิยมแตกต่างกันออกไปเมื่อมีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมอาจมีการขัดแย้งกันได้
Heroes แต่ละวัฒนธรรมมีวีระบุรุษ วีระสตรี ในแต่ละวัฒนธรรมนั้นๆ และอาจมีได้
หลายคนขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์เป็ นของตัวเอง
Kluckhohn & Kelly (1945) (อ้างถึงใน เมตตา วิวฒั นานุกุล, 2548, น.32-35) กล่าวว่า
“วัฒนธรรม เป็ นแบบแผน สาหรับดารงชีวิตไม่วา่ จะได้ระบุออกมาอย่างเด่นชัดหรื อไม่ก็ตาม ไม่วา่
จะมีเหตุผลไม่ก็ตาม ซึ่ งมีอยูใ่ นระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในสถานที่ ที่เป็ นแนวทางการประพฤติตนของ
มนุษย์” จากการเปรี ยบเที ยบวัฒนธรรมต่างๆ ทัว่ โลก สามารถสรุ ปลักษณะพื้นฐานที่สาคัญของ
วัฒนธรรมได้ 6 ประการ
1. วัฒนธรรมเป็ นความคิดร่ วม
2. วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่มนุษย์เรี ยนรู้
3. วัฒนธรรมมีพ้นื ฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์
4. วัฒนธรรมองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญา
5. วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่ไม่หยุดนิ่ง
6. วัฒนธรรม คื อ กระบวนการที่ ม นุ ษ ย์ก าหนดนิ ย ามความหมายให้ก ับ ชี วิตและ
สิ่ งต่างๆ ที่อยูร่ อบๆ ตัวเรา (เมตตา วิวฒั นานุกุล, 2548, น.32-35)
Daniel Bates และ Fred Plog (อ้างถึงใน เมตตา วิวฒั นานุกุล, 2548, น.34-35) ได้ให้
คานิยามของวัฒนธรรม ไว้ว่า วัฒนธรรม คือระบบการแบ่งปั นร่ วมกันในการใช้ความเชื่ อ ค่านิ ยม
ประเพณี พฤติกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ ที่สมาชิกในสังคมใช้เพื่อติดต่อสัมพันธ์ในโลกของเขาต่อกัน
และกัน และมีการส่ งต่อกันระหว่างรุ่ นสู่ รุ่น โดยกระบวนการเรี ยนรู้ รวมถึงรู ปแบบพฤติกรรมและ
รู ปแบบความคิด และความสามรถในการติดต่อทางวัฒนธรรมและเทคนิคในการใช้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนและตีความสัญลักษณ์
และบริ บทหนึ่งๆ โดยในกระบวนการสื่ อสารนั้นมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากในระดับที่มีการ
ตีความและความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมแตกต่างกัน นาไปสู่ ความหมายที่ไม่เหมือนกัน
ความความของ “การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม” (Intercultural Communication) มักเน้นการสื่ อสาร
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกันแบบไม่ผา่ นสื่ อ (Non-mediated)
เน้นการสื่ อสารแบบเห็นหน้าค่าตากัน (Face-to-Face) และปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน (Interactive) ต่างจาก
“การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม” (Cross-cultural Communication) ที่เน้นการศึกษาซึ่ งเปรี ยบเทียบว่าคน
ในแต่ละวัฒนธรรมสื่ อสารต่างกันอย่างไร โดยที่คู่สื่อสารไม่จาเป็ นต้องมาจากต่างวัฒนธรรมกัน
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ประเภทของวัฒนธรรม
ในการแบ่งประเภทของวัฒนธรรม นักสังคมวิทยา นักมานุ ษยวิทยาส่ วนใหญ่มกั แบ่ง
วัฒนธรรมออกเป็ นสองประเภทใหญ่ๆ คือ (อ้างถึงใน เมตตา วัฒนานุกุล, 2548, น.52-57)
1. วัฒนธรรมด้านวัตถุ (Material Culture) เป็ นวัฒนธรรมที่เน้นสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม ได้แก่
สิ่ งของหรื อวัตถุ ที่มนุ ษย์ได้ประดิ ษฐ์คิดค้น และสร้างขึ้น เช่ น เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆ เครื่ องบิน
เครื่ องยนต์ สิ่ งก่อสร้าง และอาคารบ้านเรื อน เป็ นต้น
2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่ดา้ นวัตถุ (Non-material Culture) เป็ นวัฒนธรรมที่เน้นสิ่ งที่เป็ น
นามธรรม ได้แก่ ภาษา ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี ต่างๆ ที่มีผลต่อกาดารงชีพของมนุษย์
ขณะเดี ย วกัน นัก การสังคมวิท ยาบางท่ านเห็ นว่า น่ า จะแบ่ง ประเภทของวัฒนธรรม
ออกเป็ น 4 ประเภท ได้ดงั นี้
1. วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านวัตถุ
2. วัฒนธรรมทางสังคม เป็ นวัฒนธรรมที่ เกี่ยวกับความประพฤติปฏิบตั ิตามมารยาทใน
สังคม
3. วัฒนธรรมที่เกี่ ยวข้องกับกฎหมาย เป็ นวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดระเบียบกฎเกณฑ์ใน
สังคม
4. วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับจิตใจและศีลธรรม เป็ นวัฒนธรรมที่เป็ นแนวทางในการดาเนิน
ชีวติ นอกจากนี้นกั วิชาการทางด้านสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยายังมีการแบ่งประเภทวัฒนธรรมที่ไม่
ใช้วตั ถุออกเป็ นหมวดหมู่ ดังนี้
1. ภาษา อาจกล่ าวได้ว่า ทุกวัฒนธรรมมีภาษาทั้งนั้นมนุ ษย์บ างวัฒนธรรมอาจมีแต่
ภาษาพูดแต่ไม่มีภาษาเขียน
2. ศาสนาและอุดมการณ์ เป็ นตัวอธิบายความเป็ นมาและจุดหมายปลายทางในชีวติ
3. ระบบเศรษฐกิ จเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการใช้เครื่ องมือในการผลิ ตการแลกเปลี่ยนและ
แจกจ่ายสิ่ งที่ผลิตขึ้นมา
4. จริ ยธรรม หมายถึง ระเบียบกฎเกณฑ์ในสังคมที่วางไว้เพื่อให้สมาชิกในสังคมปฏิบตั ิ
ในสถานการณ์ต่างๆ
5. คุ ณค่าหรื อคุ ณธรรม ทุกวัฒนธรรมจะต้องมีการจัดระเบียบการปกครอง มีวิธีมอบ
อานาจให้บางคนเป็ นผูใ้ ช้มีการจัดการกับผูท้ ี่ไม่เป็ นระเบียบในสังคม
6. การใช้อานาจ ทุกวัฒนธรรมจะต้องมีการจัดการปกครอง มีวิธีมอบอานาจให้บางคน
เป็ นผูใ้ ช้มีการจัดการกับผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบของสังคม
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7. การแสดงออกในศิลปะ และสุ นทรี ยศาสตร์ ทุกวัฒนธรรมมีการแสดงออกทางศิ ลปะ
และสุ นทรี ยศาสตร์ ของตนเอง วางมาตรฐานของความงามของสิ่ งต่างๆ (เมตตา วัฒนานุกุล, 2548,
น.52-57)
สาหรับในแง่ของการสื่ อสาร เกรกอรี่ เบทสันและเจอร์ เก้น รู สซ์ (Jurgen Ruesch) ได้ให้
คานิ ยามว่า วัฒนธรรมเป็ นชุ ดของกระบวนการสื่ อสาร (Set of Communication Process) ซึ่ ง
หมายความว่ า ค าว่ า “วัฒ นธรรม” และ “การสื่ อ สาร” นั้น มี ค วามเท่ า เที ย มกัน และถึ ง แม้ว่ า
วัฒนธรรมและการสื่ อสารจะเป็ นคนละอย่างกัน แต่ก็เป็ นสิ่ งที่ไม่อาจแยกจากกันได้ ดังนั้น ในยุค
ปั จจุบนั นี้ จึงมีผขู ้ นานนามว่าเป็ นยุคแห่ ง “อุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรม” (Culture Industry)
โดยมีสื่อมวลชนสมัยใหม่เป็ นตัวจักรสาคัญในการกลัน่ วัฒนธรรมให้แก่สังคม (กาญจนา แก้วเทพ,
2539, น.10)
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
การสื่ อสารต่างวัฒนธรรม เพื่อศึกษาว่า เราจะสื่ อสารกับคนในสังคมที่มีวฒั นธรรมแบบใด
และรู ้ ว่าวัฒนธรรมเหล่านั้นปฏิ บตั ิต่อคนต่างวัฒนธรรมอย่างไร ด้วยเหตุน้ ี นกั วิชาการจึงพยายาม
วิเคราะห์และแยกแยะองค์ประกอบ หรื อส่ วนประกอบของวัฒนธรรม ที่มีผศู้ ึกษามากได้แก่
ปรัชญาการมองโลกและแนวโน้มค่านิยม (Worldview/Value Orientation)
ในการศึ กษาถึ งความแตกต่างทางวัฒนธรรม สะท้อนจากปรั ชญาการมองโลก (Worldview)
และแนวโน้มค่านิ ยม (Value Orientation) ว่าแต่ละสังคมมี ความโน้มเอี ยงในการรั บรู้ และให้ความส าคัญ
กับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งไปทางใดนั้นแนวคิดสาคัญที่มกั ถูก ยกมาอธิ บายพฤติกรรมการสื่ อสารของ
มนุษย์มีอย่างน้อย 3 แนวคิด ได้แก่
แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบค่านิยมของ (Parson’s Pattern Variables)
Parson (1951) (อ้างถึงในเมตตา วิวฒั นานุกุล, 2548, น.57-59) ได้แบ่งประเภทรู ปแบบ
ความแตกต่างของค่านิยมหรื อวัฒนธรรม ตามกระบวนการคิดของแต่ละบุคคล ที่มีต่อสถานการณ์หนึ่งๆ
ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์ การเลือกอาจเกิดได้โดยที่ไม่รู้ตวั หรื อรู้ตวั ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่
โดยทัว่ ไปเกิดขึ้นอย่างไม่ต้ งั ใจภายใจจิตใต้สานึกที่ถูกกระบวนการทางสังคมขัดเกลาตั้งแต่เด็ก
ทั้งนี้ Parson ได้แบ่งค่านิยมที่เห็นเด่นชัดในสังคมออกเป็ น 6 scale คือ
1. Self-Collective Orientation
เป็ นการเน้นความเป็ นปั จเจกบุ ค คลเน้นเป้ าหมายของบุ คคลในขณะที่ Collective
Orientation เป้ าหมายของกลุ่มจะต้องมาก่อนความต้องการและเป้ าหมายของบุคคล
2. Affectivity – Affective Neutrality
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เป็ นแบบแนวความคิดที่แบ่งแยกระหว่างคนที่ตอ้ งการผลลัพธ์ทนั ทีโดยการกระทา
หรื อแสดงออกทันทีที่มีโอกาส ในขณะที่ Affective Neutrality จะไม่แสดงออกถึงความต้องการแต่
คานึงถึงหลักการและเหตุผลหรื อบรรทัดฐานของสังคมเป็ นหลัก Affectivity คือ รู ปแบบค่านิยมที่
คุณค่ากับการแสดงออกตามสัญชาติญาณความรู้สึก
3. Universalism – Particularism
Universalism เป็ นการจัดประเภทคนหรื อวัตถุ ในแง่ความความเป็ นสากล หรื อใน
กรอบอ้างอิงทัว่ ไป กล่าวคือ จะสื่ อสารวิธีเดียวกันกับทุกคน ในทุกสถานการณ์
Particularism เป็ นการจัด ประเภทคนหรื อ วัต ถุ ต่ า งๆ ที่ เ ฉพาะเจาะจง คื อ การจัด
ประเภทคนทุกคนไม่เท่ากัน มีการปฏิบตั ิต่อบุคคลต่างๆ ในสังคมแตกต่างกัน พบมากในวัฒนธรรม
พวกพ้อง และมีรูปแบบการสื่ อสารที่ข้ ึนกับวัฒนธรรมในประเทศเขตเอเชีย
4. Diffuseness – Specificity
เป็ นการจัดหมวดหมู่ ข องคนและสิ่ ง ต่ า งๆ ต่ า งกัน แต่ รูป แบบนี้ เ ป็ นการที่ บุ ค คล
ตอบสนองต่อสิ่ งต่างๆ กัน Diffuseness เป็ นการตอบสนองต่อบุคคลหนึ่ งหรื อสิ่ งหนึ่ ง Specific city
เป็ นการตอบสนองต่อบุคคลหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งตามสถานการณ์
5. Ascription – Achievement
เป็ นการให้ความสาคัญกับคนคนหนึ่ งโดยเกณฑ์ต่างกัน Ascription ให้ความสาคัญ
กับลักษณะที่ติดตัวบุคคลมาแต่กาเนิดและภูมิหลังบุคคล เช่น เพศ ฐานะ ทางครอบครัว ชาติ ตระกูล
รวมถึงชนชั้นและเผ่าพันธุ์ Achievement เป็ นการให้คุณค่าและให้ความสาคัญสิ่ งที่คนนั้นสร้างหรื อ
ทาเอง หรื อจากประสบความสาเร็ จด้วยตัวเอง เช่น ความสามารถ ความก้าวหน้าทางอาชีพ ที่เน้นผล
หรื อการกระทา
6. Instrumental – Expressive
เป็ นการเน้นวิธีก ารในการสื่ อสาร ด้วยการสื่ อสารแบบบอกกล่ าวหรื อท าให้เห็ น
แสดงออกให้ผอู้ ื่นรู้ ตัวการสื่ อสารคือ “การสร้างความสัมพันธ์ ” การปฏิสัมพันธ์หรื อพฤติกรรมเป็ น
สิ่ งที่มีคุณค่าในตัวมันเอง
7. Instrumental Orientation
ให้ความสาคัญกับเป้ าหมายหรื อผลของการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น พฤติกรรมหรื อการ
สื่ อสารจึงเป็ นเครื่ องมือหรื อสิ่ งที่นาไปสู่ จุดมุ่งหมาย เราสามารถนาแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมมา
เป็ นกระบวนการในการถ่ า ยทอดวัฒนธรรมให้หยัง่ ถึ งรากเหง้าของมนุ ษย์ เพราะทุก วันนี้ มี การ
เปลี่ยนและพัฒนารอบด้าน อาจทาให้วฒั นธรรมหายไป ซึ่ งวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่ามาเนิ่นนาน
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2.4 แนวคิดเกีย่ วกับเพลงในแบบจำลองกระบวนกำรสื่ อสำร
แนวคิดนี้เป็ นการอธิ บายคุณลักษณะต่างๆ ของเพลง ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการะบวนการ
สื่ อสาร โดยนาแบบจาลองการสื่ อสารมาเป็ นพื้นฐานที่จะนาไปสู่ การวิเคราะห์ เพลงไทยลูกทุ่งด้วย
ทฤษฎีอื่นๆ ทางด้านการสื่ อสาร โดยมีประเด็นย่อยได้แก่
2.4.1 แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารกับองค์ประกอบของเพลง
กระบวนการสื่ อสารที่เกิดขึ้นในสังคม มีการส่ งข่าวสารได้หลากหลายรู ปแบบบทเพลง
ก็เป็ นผลงานศิลปะอีกรู ปแบบหนึ่ งของข่าวสารที่มีองค์ประกอบทางดนตรี และสัญลักษณ์ทางภาษา
ประเภทวรรณกรรม อันเป็ นคุ ณสมบัติ ที่ ท าให้ สามารถน าเสนอเนื้ อหาเรื่ องราวต่ างๆ ของมนุ ษย์
ทั้งประสบการณ์ระดับปั จเจก เช่น อารมณ์ ความรัก ความเศร้า รวมทั้งประสบการณ์ร่วมในระดับสังคม
เช่น เหตุการณ์บา้ นเมือง การปลูกฝังส่ งเสริ ม หรื อต่อต้านค่านิยมของสังคม
เพลงไทยร่ ว มสมัย แต่ ล ะประเภทนั้น จะเลื อ กประเภทของข่ า วสาร และวิธี เ สนอ
ข่าวสาร หรื อเล่าเรื่ องด้วยท่าทีลีลาที่แตกต่างกัน อันเป็ นผลมาจากพื้นเพที่มาและโลกทัศน์ ของ
ศิลปิ นผูป้ ระพันธ์เพลงซึ่ งอยู่ในฐานะผูส้ ่ งสาร (Sender) ตัวอย่างเช่น เพลงลูกทุ่ง กับเพลงเพื่อชี วิต
แม้จะเสนอข่าวสารทางด้านการเมืองในเรื่ องเดียวกัน แต่แนวคิดและวิธีการเล่าเรื่ องก็ไม่เหมือนกัน
เพราะประพันธ์ข้ ึนมาจากมุมมอง ประสบการณ์ และการตีความที่แตกต่างกัน โดยเพลงเพื่อชีวิตที่มี
กาเนิดมาจากกลุ่มปั ญญาชนจะพูดถึงการเมืองจากแง่มุมของผูน้ าทางความคิด ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการ
ชี้ นาสั ง คม ในขณะที่ เพลงลู ก ทุ่ ง จะพูดเรื่ องการเมื องจากสายตาของนัก ประพัน ธ์ ที่ เป็ นราษฎร
ชาวบ้าน ชาวไร่ ตัวอย่างเช่น บทเพลงที่เสนอเรื่ องราวที่สืบเนื่ องจากเหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม
2519 เนื้ อหาของเพลงเพื่อชี วิตมักจะปลุกเร้าให้นกั ศึกษาให้ลุกขึ้นมาปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงสังคมโดย
การต่อสู ้กบั รัฐด้วยกาลังอาวุธ
เพลงอ้ อมอกภูพาน
คำร้ อง ทำนอง วัฒน์ วรรลยำงกูร (2519)
มันตำจับตำมล่ ำฆ่ ำถึงบ้ ำน
อ้ ำงหลักฐำนจับเข้ ำคุกทุกแห่ งหน
เรำอดทนถึงที่สุดก็สุดทน
จึงเปลี่ยนหนทำงสู้ขึน้ ภูพำน
อ้ อมอกภูพำนคือชี วิตใหม่
คือมหำวิทยำลัยคนกล้ ำหำญ
จะโค่ นล้ มไล่ เฉดเผด็จกำร
อันธพำลอเมริ กำรอย่ ำงหวังครอง
สู้กับปื นต้ องมีปืนยืนกระหนำ่
พรรคชี ้นำตะวันแดงสำดแสงส่ อง
จรยุทธ์ นำประชำสู่ฟ้ำทอง
กรรมำชี พลั่นกลองอย่ ำงเกรี ยงไกร
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ในขณะที่เพลงลู กทุ่งที่มีมุมมองจากชาวบ้านธรรมดา อาจมองแตกต่างไปซึ่ งมักจะ
แสดงความเห็ นว่า การยอมรับสภาพสังคมไทยที่เป็ นอยู่น้ นั ดีกว่าการที่คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักศึกษาปั ญญาชนจะจับปื นเข่นฆ่าคนไทยด้วยกันเอง
เพลงข้ าคือไทย

หมัน่ เรี ยนเถอะเพื่อน
เรี ยนให้ เด่ นเช่ นปั ญญำชน
คนจนอย่ ำงข้ ำ
เอ็งเรี ยนจบหลักสูตรจุดหมำย
เมื่อเป็ นบัณฑิต
เพื่อนอย่ ำงโง่ ให้ ใครจูงใช้
ไทยเป็ นนำยไทย
ถ้ ำให้ ข้ำเป็ นทำสให้ คอมฯ
ข้ ำมีกำเนิด
ถึงจนคนว่ ำตำ่ ทรำม
เอียงซ้ ำยเอียงขวำ
ข้ ำรู้ ว่ำข้ ำคือไทย
มีองค์ กษัตริ ย์
ชำติไทยอยู่ศัตรู เกรงใจ
พระคุณล้ นเกล้ ำ
ถ้ ำใครกล้ ำหมิ่นบำรมี

ขับร้ อง ก้ องเพชร แก่ นนคร
คำรอง ทำนอง วิเชี ยร คำเจริ ญ
เรี ยนให้ ร้ ู เป็ นครู คน
อย่ ำให้ คนว่ ำเป็ นปั ญญำควำย
ขออยู่ทำนำเลีย้ งกำย
กลับมำเป็ นนำยข้ ำก็ยอม
มีหัวคิดเหนือชนใด
มำเชื อดเลือดไทยกันเองจนงอม
ข้ ำจะเต็มใจสมยอม
จะให้ ข้ำยอม ข้ ำยอมไม่ ได้
ถิ่นเกิดข้ ำคือสยำม
ข้ ำโตมำได้ ในแผ่ นดินนี ้
ข้ ำโตมำได้ ในแผ่ นดินนี ้
ข้ ำโตมำได้ ในแผ่ นดินนี ้
เป็ นฉัตรอยู่เหนือกรุ งไทย
ด้ วยพระจอมไทยเปล่ งบำรมี
ทั่วถิ่นไทยเรำรู้ ดี
เป็ นเลือดกำลี ไม่ มีร้ ู คุณ

เมื่อผูป้ ระพันธ์มีดนตรี เรี ยบเรี ยงไว้ในกระดาษโน้ตเพลง มีเนื้ อเพลงที่เกิ ดขึ้นจากการ
นาเอาถ้อยคามาเรี ยงร้ อยถ่ ายทอดข่าวสารบรรจุลงในทานองเพลง ก็จะได้สิ่งที่เรี ยกว่า “สาร” (Message)
ที่เข้ารหัสไว้ในรู ปของโน้ตเพลงและคาร้อง แต่ก็จาเป็ นจะต้องผ่าน “ช่ องทาง” (Channel) ที่เป็ น
บุคคลหรื อเครื่ องมือใดๆ ในการส่ งต่อข่าวสารของเพลง ที่มีท้ งั เรื่ องราวและอารมณ์ไปสู่ ผฟู้ ังในรู ป
ของเสี ยงเพลงเป็ นเบื้องต้น เมื่อนาแนวคิดองค์ประกอบของดนตรี มาเปรี ยบเทียบกับแบบจาลองการ
สื่ อสารก็จะพบว่ามีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน
ณรุ ทธ์ สุ ทธจิตต์ (2535) ได้เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับส่ วนประกอบที่ทาให้เกิ ดเป็ นดนตรี
ขึ้นมา โดยแบ่งได้เป็ นสองส่ วนใหญ่ คือ
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1. ส่ วนที่เกี่ยวกับมนุษย์ ได้แก่ ผูป้ ระพันธ์เพลง ผูแ้ สดงและผูฟ้ ัง
2. ส่ วนที่เกี่ยวกับเครื่ องมือ ได้แก่ เครื่ องดนตรี (รวมทั้งเสี ยงมนุษย์) การพิมพ์สื่อการ
เสนอดนตรี
สิ่ งที่เรี ยกว่าดนตรี เกิดขึ้นได้เมื่อองค์ประกอบเหล่านี้ ครบถ้วน ถ้าขาดอย่างหนึ่ งอย่างใดไป
ดนตรี จะไม่เป็ นดนตรี โดยสมบูรณ์ เช่ น บทเพลงที่ประพันธ์ไว้เรี ยบร้อย แต่ไม่มีผแู้ สดงนาไปเล่น
ดนตรี ยอ่ มไม่เกิดขึ้น เป็ นต้น
พูนพิศ อมาตยกุล (2529) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเพลงโดยทัว่ ไปไว้วา่
1. ผูป้ ระพันธ์เพลงหรื อคีตกวี (Composer) เป็ นผูท้ ี่จะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด อารมณ์
และจินตนาการต่างๆ ออกมาเป็ นเนื้อร้องและทานองเพลง ซึ่ งผูป้ ระพันธ์เพลงมีความสาคัญอย่างยิง่
ในการถ่ายทอดรสนิยมให้แก่ผฟู ้ ัง
2. ผูเ้ ผยแพร่ (Publisher) เป็ นผูท้ ี่เผยแพร่ บทเพลงให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย
3. นักร้อง นักดนตรี (Performer)
4. สื่ อ (Medium) ได้แก่ สื่ อกลางระหว่างนักร้อง นักดนตรี และผูฟ้ ังสื่ ออาจได้แก่ เสี ยง
ร้อง หรื อเสี ยงดนตรี รวมไปถึ งสื่ อสารมวลชนประเภทต่างๆ อาทิ เช่ น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
แผ่นเสี ยง เครื่ องบันทึกเสี ยง เทปคาสเซ็ท ฯลฯ ซึ่ งจะช่วยถ่ายทอดบทเพลงไปสู่ ผฟู้ ัง
5. ผูฟ้ ัง (Listener) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ ง เนื่องจากถ้าไม่มีผฟู้ ังก็จะไม่
มีรู้รับถ่ายทอดผลงานเพลงจากศิลปิ น
พูนพิศ อมาตยกุล ยังชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการฟังเพลงของผูฟ้ ัง ซึ่ งเทียบได้กบั ผล
ที่เกิดขึ้นจากการสื่ อสาร (Effect) ว่าเพลงนั้นจะต้องให้อารมณ์รับใช้สังคมหรื อบุคคลได้ เช่น เพลง
ปลุกใจ มีพลังทาให้คนฟังรู้สึกคึกคัก ให้รู้สึกรักชาติบา้ นเมือง หรื อเพลงรักเพลงนั้นๆ ให้อารมณ์รัก
ที่ละเมียดละไม ฟังแล้วเกิดอารมณ์คล้อยตามได้
สุ กรี เจริ ญสุ ข (2538) ได้เสนอแบบจาลองของบุคคลที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของ
เพลงดังนี้
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ผูว้ จิ ารณ์

เพลง / ดนตรี
ผูป้ ระพันธ์ (Composer)
จังหวะ (Rhythm)
เนื้อร้อง (Text)
เสี ยงประสาน (Harmony)
รู ปแบบ (Form)

ผูถ้ ่ายทอด (Interpreter)

ผูฟ้ ัง (Listener)

สี สนั (Tone Color)

ความเป็ นเอกภาพของเพลง
ผลกระทบต่อผูฟ้ ังและสังคม

ภำพที่ 2.1 แบบจาลองของบุคคลที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของเพลง
1. จังหวะ (Rhythm) จังหวะเป็ นเรื่ องของความช้า-เร็ ว ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการตอบสนอง
ทางร่ า งกายจังหวะมัก จะเร่ ง เร้ า ให้ร่า งการอยากแสดงออกอย่างใดอย่า งหนึ่ ง ต่อจังหวะที่ไ ด้ยิน
มีความตื่นเต้นเร้าใจ ฟั งแล้วเนื้ อเต้นฟังไปเต้นไป ฟังด้วยการชูมือชูหมัด หมายความว่าจังหวะที่เร้าใจ
ทาให้ผฟู้ ังอยากเต้นรา เคาะตามจังหวะโยกตัวโยกแขนชูกาปั้น กระดิกเท้า พยักหน้า เป็ นต้น การเร่ งเร้า
ด้วยจัง หวะแต่ พอดี ย่อมท าให้ง านดนตรี มี คุณค่ าหากมีการเร่ ง เร้ า มากเกิ นไปก็ อาจทาให้ผูฟ้ ั งไม่
สามารถควบคุ มอารมณ์ได้เกิ ดความมันอย่างฮึกเหิ ม เกิ ดความมันอย่างก้าวร้าว อาจถึงกับความมัน
อยากชกต่อยขึ้นมา
2. ทานอง (Melody) ทานองเป็ นเรื่ องราวของความสู งต่า ความสั้นยาว ความดังเบา เป็ น
ส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้ สึก ทานองที่ ไพเราะควรมีความรู้ สึกต่ อเนื่ อง และจบลงด้วย
ความรู ้สึกอิ่ม รู ้สึกอบอุ่นสบาย มีความสุ ขอารมณ์ไม่คา้ ง
3. เนื้ อร้อง (Text) เนื้ อร้องเป็ นเรื่ องราวของการสื่ อความหมายอาจจะ หมายถึง การเล่าเรื่ อง
นิทานข่าวสาร การบอกกล่าวความในใจการตีความหมาย เนื้ อร้องที่ดีจึงควรมีเนื้ อหา หรื อเนื้ อเรื่ อง
หรื อความหมายที่ดีก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ สร้างสรรค์ความดีงาม มองโลกด้วยความสวยงาม
ภาษาของเนื้อร้องควรเป็ นภาษาที่สุภาพ ไม่หยาบคาย ไม่ส่อเสี ยด ไม่หยาบโลน
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4. เสี ยงประสาน (Harmony) เสี ยงประสานเป็ นเสี ยงที่ได้รับการจัดระบบแล้วโดยการนาเสี ยง
ซ้อนกันประสานกันตามกฎเกณฑ์ เสี ยงประสานที่ดีจะช่วยอุม้ เสี ยงดนตรี ให้มีพลังทางอารมณ์ ช่วย
เกื้อหนุนความงามของบทเพลงเป็ นจัดเสี ยงที่คล้องจองและขัดแย้งที่ลงตัว
5. สี สันของเสี ยง (Tone Color) สี สันของดนตรี เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับคุ ณภาพของเสี ยง
ที่เกิดจากนักร้องหรื อเครื่ องดนตรี คุณภาพของสี สันแห่ งเสี ยงดนตรี เกิ ดขึ้นจากเหตุผล 2 ประการ
ด้วยกันคือ ศักยภาพ และความสามารถของศิลปิ น ศักยภาพหมายถึงความสมบูรณ์ของเครื่ องดนตรี
เป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีคุณภาพมีเสี ยงชัดเจน ในกรณี ที่เป็ นนักร้องก็หมายถึงนักร้องที่มีคุณภาพเสี ยงดีมี
ลมพอเพีย งในการเปล่ ง เสี ย ง มี ค าที่ก ล่ า วถึ ง คุ ณภาพเสี ย งที่ ดี เช่ น เสี ยงใสเหมื อนแก้ว เสี ยงนุ่ ม
เหมือนปุยฝ้ าย เสี ยงเหมือนน้ าค้าง เสี ยงขยี้ฟองเบียร์ เป็ นต้น
6. รู ปแบบ (Form) เป็ นรู ปแบบของเพลงว่ามีรูปแบบอย่างไร เช่นเป็ นเพลงท่อนเดียว 2
ท่อน 3 ท่อน โดยทัว่ ไปแล้วเพลงสมัยนิ ยม ไม่ได้มีโครงสร้ างหรื อรู ปแบบที่ซับซ้อนแต่อย่างใด
ศิลปิ นส่ วนใหญ่สืบทอดรู ปแบบเพลงกันเหมือนๆกัน ทั้งนี้ ก็เพราะว่าเพลงสมัยนิยมมีขีดจากัดของ
เวลาและผูฟ้ ั งมีขีดจากัดของความสนใจ ทาอย่างไรถึงจะฟังง่าย ต้นทุนการผลิตที่สมดุลและขายได้
จานวนมาก ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบทเพลง
7. ความเป็ นเอกภาพของงาน (Unity) ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณะ ทั้งในรู ปแบบของการ
แสดงหรื อแผ่นเสี ยง เทป หรื อ ซี ดี (Compact Disc) จะต้องมีความเป็ นเอกภาพในตัวเอง นัน่ คือ
ผลรวมของงานตั้งแต่ขอ้ 1-6 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
8. ผลกระทบต่อผูฟ้ ั งและสังคมโดยรวม (Impact on Listener and Social Responsibility)
ผลงานเพลงหลายชุ ดที่ได้เบี่ยงเบนคุณค่าทางศิลปะรวมทั้งการสร้างค่านิ ยมที่ผิดให้เกิดขึ้นกับผูฟ้ ั ง
โดยเฉพาะกลุ่มผูฟ้ ังที่เป็ นเด็ก ทั้งเด็กเล็กและเด็กวัยรุ่ นที่ขาดผูแ้ นะนาที่ดี
เมื่อพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของเพลงในแง่ที่เป็ นกระบวนการสื่ อสารแล้ว
สามารถนาแบบจาลองการสื่ อสารของเบอร์ โล (David K. Berlo) มาเป็ นกรอบในการอธิ บายซึ่ ง
เบอร์ โลได้อธิ บายกระบวนการสื่ อสารของมนุษย์ไว้วา่ เป็ นกระบวนการ 2 ทาง (Two-Way Process)
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ อย่างน้อย 6 ประการ คือ
1. ผูส้ ่ งสารหรื อผูเ้ ข้ารหัส (sender)
2. ผูร้ ับสารหรื อผูถ้ อดรหัส (Receiver)
3. สาร / ข่าวสาร (Message)
4. สื่ อ / ช่องทางการสื่ อสาร (Channel)
5. บริ บท / สภาพแวดล้อมของการสื่ อสาร (Context / Environment)
6. ผลกระทบของการสื่ อสาร (Effect)
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องค์ประกอบการสื่ อสารของเบอร์ โล สามารถนามาอธิ บายร่ วมกับองค์ประกอบของ
เพลงและ บุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างงานเพลงตามแนวคิดของสุ กรี เจริ ญสุ ข ได้ดงั นี้
1. ผูส้ ่ ง สาร (Sender) ในที่ น้ ี ห มายถึ ง นัก ประพันธ์ เ พลง ซึ่ ง เป็ นผูถ้ ่ า ยทอดความคิ ด
เรื่ องราวต่างๆ ออกมารู ปของบทเพลงที่ประกอบด้วยคาร้อง ทานอง ผูป้ ระพันธ์อาจแต่งทั้งคาร้อง
และทานอง หรื อแยกเป็ นผูป้ ระพันธ์คาร้องกับผูป้ ระพันธ์ทานองก็ได้ ในกระบวนการที่จะถ่ายทอด
บทเพลงไปสู่ ผูฟ้ ั งได้น้ นั บางครั้งผูป้ ระพันธ์ยงั ต้องสื่ อสารโดยตรงกับนักร้อง นักเรี ยบเรี ยงเสี ยง
ประสาน เพื่อให้คนเหล่านี้ เข้าใจแนวความคิดของผูป้ ระพันธ์จนสามารถถ่ายทอดบทเพลงได้ตรง
ตามความต้องการของผูป้ ระพันธ์เพลง
2. สาร (Message) ในที่น้ ีหมายถึง บทเพลง (Song) ของนักประพันธ์เพลง โดยที่เพลงที่
ประพัน ธ์ ข้ ึ น มาในชั้น แรก จะมี อ งค์ป ระกอบหลัก ได้แก่ จัง หวะ (Rhythm) ท านอง (Melody)
รู ปแบบ (Form) และคาร้อง (Lyric) บทเพลงจึงมีลกั ษณะเป็ น “สารผสม” (Composite Message)
ของสารที่เป็ นดนตรี และข้อความ
3. สื่ อ (Channel) หมายถึงผูท้ ี่นาเสนอบทเพลงจากผูป้ ระพันธ์ไปสู่ ผฟู้ ัง ซึ่ งแบ่งได้เป็ น
2 ประเภท
a. ผู ้ถ่ า ยทอด (Interpreter) เป็ นผู้ที่ น าบทเพลงจากผู้ป ระพัน ธ์ ม าตี ค วาม และ
ถ่ายทอดไป ยังผูฟ้ ั งโดยตรงด้วยเสี ยงร้อง เสี ยงดนตรี ผ่านการแสดงสดกับกลุ่มผูช้ ม ในลักษณะที่
เป็ นสื่ อบุคคล ได้แก่ นักร้อง (Singer) นักเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน (Arranger) นักดนตรี (Musician)
บุคคลเหล่ านี้ ยงั มี ส่วนในการสร้ างองค์ประกอบของเพลงให้สมบูรณ์ ข้ ึน โดยนักเรี ยบเรี ยงเสี ยง
ประสานเป็ นผูส้ ร้าง “เสี ยงประสาน” (Harmony) ส่ วนนักร้องและนักดนตรี จะเป็ นผูส้ ร้าง “สี สัน
ของเสี ยง” (Tone Color)
b. ผูเ้ ผยแพร่ (Publisher) เป็ นผูท้ ี่ทาให้เพลงแพร่ กระจายไปสู่ ผฟู้ ั งอย่างกว้างขวาง
ได้ แ ก่ ผู ้ผ ลิ ต และจ าหน่ า ยแผ่ น เสี ยงและเทป ซึ่ งเป็ นสื่ อบัน ทึ ก เสี ยง และสื่ อ มวลชนอย่ า ง
วิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์ ภาพยนตร์
4. ผูร้ ับสาร (Receiver) หมายถึงผูท้ าให้เพลง (Listener) ผูฟ้ ังเป็ นผูท้ ี่ทาให้กระบวนการ
สื่ อสารเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด โดยเป็ นผูต้ ีความและรับรู้ความหมายของเพลง (สาร)
ผูฟ้ ังจึงเป็ นผูท้ ี่ตดั สิ นความสาเร็ จของผลงานเพลงที่เผยแพร่ ออกมา
5. บริ บท / สภาพแวดล้ อ มของการสื่ อสาร ( Context / Environment) หมายถึ ง
สิ่ งแวดล้อมทั้งหลายของกระบวนการสร้าง การถ่ายทอด และการฟังเพลง ได้แก่ บริ บททางสังคม
และวัฒ นธรรมในส่ ว นของระบบสั ญ ลัก ษณ์ ที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการสร้ า งความหมายระหว่า ง
ผูป้ ระพันธ์กบั ผูฟ้ ัง (การใส่ รหัส-ถอดรหัส) เช่น คนชนบทอาจเข้าใจความหมายและซาบซึ้ งกับเพลง
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ลูกทุ่งมากกว่าคนเมือง ในส่ วนของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับการสร้างสรรค์และเผยแพร่ ผลงานเพลงก็ยงั มี
ปั จจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีเป็ นตัวกาหนด เช่น เทคโนโลยีเทปคาสเซ็ท
ทาให้ศิลปิ นสามารถเผยแพร่ เพลงเสี ยดสี การเมืองได้ถึงแม้วา่ บรรยากาศทางการเมืองจะไม่เอื้อต่อ
การเผยแพร่ เพลงเหล่านี้ทางสื่ อมวลชน ในส่ วนของสภาพแวดล้อมในการฟังเพลง เช่นการฟังเพลง
เดียวกันจากวิทยุอยูท่ ี่บา้ นกับการชมคอนเสิ ร์ตของศิลปิ น ก็ยอ่ มมีผลต่อผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน
6. ผลกระทบของการสื่ อสาร (Effect) คือสิ่ งที่จะเกิ ดขึ้นกับผูท้ ี่ได้รับฟั งผลงานเพลง
ตั้งแต่ผลระดับผิวเผินไปจนผลกระทบที่ลึกซึ้ ง ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการฟังและความแตกต่างของผูฟ้ ัง
แต่ล ะคน ผลกระทบนี้ อาจมี ผ ลตั้งแต่ ระดับปั จเจกหรื อกว้างออกไปในระดับสังคมซึ่ ง ขึ้นอยู่ก ับ
ข่าวสารที่ใส่ ลงไปในเพลง ว่ามี ความเกี่ ยวพันกับผูค้ นมากน้อยเพียงใด และเพลงนั้นได้เผยแพร่
ออกไปในปริ มณฑลกว้างขวางเพียงใด และผลกระทบนี้ สามารถย้อนกลับ (Feedback) กับไปหาผู้
ส่ งสารในแต่ละขั้นได้ เช่น เมื่อเพลงเป็ นที่นิยมของประชาชน นักร้อง นักประพันธ์ก็จะกลายเป็ นผูม้ ี
ชื่ อเสี ยง การแต่งเพลงที่ มีเนื้ อหาส่ งเสริ มความรักชาติ หรื อเทิดทูนสถาบันอาจทาให้ศิลปิ นได้รับ
รางวัลยกย่องจากหน่วยงานรัฐ แต่ถา้ แต่เพลงที่มีเนื้อหาล่อแหลมหรื อไปเสี ยดสี ผมู้ ีอานาจเข้าก็อาจ
ทาให้ท้ งั เพลงอาจถูกสัง่ ห้ามออกอากาศ ซึ่ งก็มีตวั อย่างให้เห็นมาแล้วในอดีต
จากแนวคิ ด แบบจ าลองการสื่ อ สารองค์ ป ระกอบของเพลงและบุ ค คลฝ่ ายต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ ผลงานเพลงสามารถสรุ ปเป็ นแบบจาลองดังนี้

ภำพที่ 2.2 แบบจาลองการสื่ อสารองค์ประกอบของเพลง
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2.4.2 เพลงกับการสื่ อสารมวลชน
ดนตรี แ ละเพลงเป็ นการสื่ อ ถ่ า ยทอดข่ า วสารที่ มี บ ทบาทส าคัญ มาตั้ง แต่ โ บราณ
ที่มนุษย์สื่อสารกันด้วยสื่ อบุคคล ต่อมาเพลงก็ยงิ่ มีความสาคัญมากขึ้นในยุคของสื่ อมวลชนสมัยใหม่
ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เทคโนโลยีการสื่ อสารนี้ ได้กลายเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เพลงมีบทบาทใน
การถ่ายทอดข่าวสารสู่ สังคมได้กว้างขวางและก่อให้เกิดผลกระทบได้มาขึ้น
การเปลี่ ยนแปลงของการสร้างสรรค์ผลงานเพลง ผูแ้ ต่งเพลงก็จาเป็ นต้องคานึ งถึงการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสื่อทั้งโดยตรง เช่น การเปลี่ยนจาการร้อง และการบรรเลงเพลงโดยไม่มีการ
กาหนดความยาวของเพลงในยุคของเพลงพื้นบ้าน เพลงไทยเดิม มาเป็ นการกาหนดความยาวของ
เพลงให้เหมาะสมกับการเผยแพร่ ทางสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ที่มีเวลาค่อนข้างจากัดหรื อการมีสื่อที่ทาให้
เห็นภาพนักร้องอย่างมิวสิ ควีดีโอ ก็ทาให้ผแู้ ต่งเพลงต้องปรับเนื้ อหาเพลงให้เหมาะสมกับการเสนอ
ภาพของนักร้องทางโทรทัศน์
กาญจนา แก้วเทพ (2534) ได้ช้ ี ให้เห็ นการเปลี่ยนแปลงของเพลงทั้งด้านเทคโนโลยี
และรู ปแบบการใช้โดยแบ่งเป็ นยุคสมัย ดังนี้
การฟังเพลงแบบเป็ น
ส่ วนรวมมีกลุ่มผูฟ้ ังมาก
เช่น วงดนตรี

การฟังเพลงเป็ น
ครอบครัวมีเครื่ องเล่น
แผ่นเสี ยง

การฟังเพลงแบบเป็ น
ส่ วนตัวมีวทิ ยุ
ทรานซิสเตอร์ Compact
Disc Music Video

ยุค 2

ยุค 3

ยุค
ยุค 1

ก่อนหน้าที่จะมีการบันทึกเพลงนั้นจะมีลกั ษณะ “สร้างเสี ยงเพลงด้วยตัวเอง” (Private
Music-Making) เช่ นในตะวันตกจะมีเครื่ องเล่นดนตรี เช่ น เปี ยโนสาหรับผูห้ ญิง ไวโอลินสาหรับ
ผูช้ าย ในประเทศไทยก็มี ซอ ซึ ง พิณพาทย์ ฯลฯ สาหรับเอาไว้เล่นดนตรี ฟังกันเองในครอบครัวใน
ชั้นต่อมาได้มีการประดิ ษฐ์หีบเสี ยงที่อาจจะเอาไม่ไผ่มาเจาะรู บนั ทึกเสี ยงแล้วเล่นด้วยเครื่ องหมุน
ที่ใช้มือ ประดิ ษฐ์กรรมใหม่เช่นนี้ได้ถูกนามาแทนที่การสร้างเสี ยงเพลงด้วยตนเอง และมีผลทาให้
เพลงหลายๆ ประเภทสามารถเข้าถึงคนจานวนมากที่อยู่ต่างสถานที่กนั ได้อยู่ตลอดเวลา ในลาดับ
ต่อมาได้เริ่ มมีการบันทึกเสี ยงเพลงลงวัสดุแบบใหม่ๆ เช่นแผ่นเสี ยงที่ยงั คงถูกนาไปใช้ในการฟังใน
บรรยากาศแบบเดิม เช่น ตามงานเลี้ยงเต้นรา การจัดงานสังสรรค์ตามบ้าน งานสวนสนุกตามงานวัด ฯลฯ
การใช้แ ผ่นเสี ย งเริ่ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการใช้เ มื่ อเกิ ด วิท ยุก ระจายเสี ย ง ซึ่ ง มี ผลท าให้
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ขอบเขตของการกระจายเสี ยงนั้นกว้างขวางออกไปมากยิ่งกว่ายุคสมัยของหี บเสี ยง จากยุคแรกที่คน
เล่นและคนฟั งจะอยูใ่ กล้ชิดกัน เริ่ มแปรเปลี่ยนมาเป็ นการฟังเพลงโดยผ่านตัวสื่ อกลางคือแผ่นเสี ยง
ในยุ ค ที่ 2 และจบท้า ยด้ว ยการฟั ง เพลงเป็ นส่ ว นตัว ซึ่ งเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ การปฏิ ว ัติ เ ครื่ องรั บ วิ ท ยุ
ทรานซิ ส เตอร์ ที่ มี ราคาถู ก มี ข นาดเล็ก พกพาสะดวก และเป็ นส่ วนตัว มากยิ่ง ขึ้ น เมื่ อกลายเป็ น
(Walkman)
ในยุคสุ ดท้ายนี้ นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผูร้ ับสารและผูผ้ ลิตอีกด้วย
กลุ่มผูฟ้ ังเพลงกลุ่มใหญ่ในยุคปั จจุบนั คือ กลุ่มคนหนุ่มสาวและวัยรุ่ น ในขณะที่คนรุ่ นอื่นๆ เริ่ มถอย
ห่ างออกไป ในด้านผูผ้ ลิตได้แปรเปลี่ยนจากการผลิตของตัวศิลปิ นผูส้ ร้างเสี ยงเพลงมาเป็ นรู ปแบบ
การผลิ ตแบบอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ศิ ลปิ นเป็ นหน่ วยเล็กๆ หน่ วยหนึ่ งเท่านั้น การผลิ ตแบบ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเพลงสมัยนิยมก็เป็ นอีกปรากฏการณ์หนึ่ งของกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น เมื่อเทคโนโลยีสื่อและระบบทุนนิยมทาให้เพลงเปลี่ยนฐานะการเป็ นศิลปะ
กลายมาเป็ นสิ นค้าอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมดังที่ไซม่อน ฟริ ธ (Simon Frith) ได้ให้ความหมายของ
“การเปลี่ยนแปลงเป็ นอุตสาหกรรมของเพลง (Industrialization of Music)” ไว้วา่ การเปลี่ยนแปลง
เป็ นอุตสาหกรรมของเพลง คือ การเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์ผลงานเพลงอย่างมีชีวิตชีวา (Active)
ไปสู่ มวลชนผูบ้ ริ โภคที่เฉื่ อยชา (Passive) การตกต่าของประเพณี ของพื้นบ้านหรื อชุมชน หรื อของ
กลุ่มวัฒนธรรมย่อย และการลดทักษะทัว่ ไปทางดนตรี โดยเครื่ องมือที่ประชาชนทัว่ ไปจะสามารถ
เล่นได้ในทุกวันนี้ก็คือ เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยงหรื อเครื่ องเล่นเทปของเขา
การศึ กษาเกี่ ยวกับพัฒนาการของเพลงลูกทุ่งในสังคมไทยนั้น จาเป็ นจะต้องคานึ งถึ ง
บริ บทในเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงของสื่ อมวลชนไทย เนื่ องจากเพลงลูกทุ่งนั้นได้ถือกาเนิดมาควบคู่
กับพัฒนาการของสื่ อมวลชนไทยหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สื่ อโทรทัศน์ สื่ อ
ภาพยนตร์ ตลอดจนสื่ อบันทึกเสี ยง แผ่นเสี ยง เทปคาสเซ็ท ทาให้เพลงลูกทุ่งซึ่ งมีผลงานสร้างสรรค์
ที่สืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านของท้องถิ่นต่างๆ กลายเป็ นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่มุ่งสู่ ตลาด
ผูฟ้ ังมวลชน
กาญจนา แก้วเทพ (2543) ได้แบ่งประเภทของสื่ อออกเป็ น 6 ประเภท ซึ่ งแต่ละสื่ อมี
คุณลักษณะต่างๆ พอสรุ ปได้ดงั นี้
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ตำรำงที่ 2.1 ประเภทของสื่ อและคุณลักษณะ
ประเภทของสื่ อ
1.สื่ อหนังสื อ (Book Medium)

2.สื่ อหนังสื อพิมพ์
(Newspaper Medium)
3.สื่ อภาพยนตร์ (Film Medium)

4.สื่ อกระจายเสี ยงและภาพ
(Broadcasting)

5.สื่ อเพลงที่ได้รับการบันทึก
(Recorded Music Media)

6.สื่ ออิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่
(New Electronic Media)

คุณลักษณะของสื่ อ
เทคโนโลยีการพิมพ์ยคุ ใหม่ ที่รวดเร็ วในปริ มาณที่มาก
รู ปแบบเป็ นสิ นค้า เนื้อหาที่หลายหลาย (และเป็ นเรื่ องทางโลก)
ลักษณะการใช้แบบเป็ นปัจเจก เสรี ภาพในการตีพิมพ์
พิมพ์โดยมีความถี่สม่าเสมอ รู ปแบบเป็ นสิ นค้า เนื้ อหาเป็ น
ข่าวสาร หน้าที่สาหรับปริ มณฑลสาธารณะ อ่านเป็ นคนเมืองที่
สนใจเรื่ องทางโลก เสรี ภาพในระดับหนึ่ง
เป็ นเทคโนโลยีดา้ นภาพและเสี ยง กระบวนการผลิตและการ
รับชมเป็ นแบบสาธารณะ สามารถเรี ยกร้องความสนใจจากคนทุก
กลุ่ม ใช้วธิ ีการเล่าเรื่ องเป็ นหลัก ลักษณะค่อนข้างเป็ นสากล (ดูกนั
ได้ทวั่ โลก) การควบคุมดูแลจากสาธารณะ (กฎหมายเซ็นเซอร์ )
ค่านิยม อุดมการณ์แฝงอยูใ่ นเนื้อหา
การจัดองค์กรและเทคโนโลยีที่ซบั ซ้อน เนื้อหาที่เป็ นทั้งภาพ
และเสี ยง รู ปแบบเนื้ อหาหลากหลายมาก ปริ มณฑลการเข้าถึง
อย่างกว้างขวาง ขอบเขตระดับชาติและนานาชาติ มี ลักษณะเป็ น
สาธารณะและมีการควบคุมอย่างเข้มงวด
เทคโนโลยีผสมเพื่อการบันทึกและเผยแพร่ บรรยากาศในการ
รับฟังมีความหลากหลาย ศักยภาพในการทาลายล้างต่อต้านระบบ
กลุ่มผูฟ้ ังปัจจุบนั เป็ นคนหนุ่มสาว ความเป็ นสากลค่อนข้างมาก
ไม่ค่อยมีการควบคุมจากผูม้ ีอานาจ
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็ นฐาน มีลกั ษณะลูกผสมและ
ยืดหยุน่ มีศกั ยภาพที่จะสื่ อสารได้สองทาง (Interactive) มีลกั ษณะ
เชื่อมต่อถึงกันหมด (Interconnected) มีหน้าที่ท้ งั ส่ วนรวมและ
ส่ วนตัว ถูกควบคุมน้อยมาก

ผลงานเพลงที่ จะได้รับการเผยแพร่ ไปสู่ สาธารณชนนั้นมักจะผลิ ตออกมาในรู ปของ
“สื่ อเพลงที่ได้รับการบันทึก ” (Recorded Music) อย่างแผ่นเสี ยงและเทปคาสเซ็ทเป็ นเบื้องต้น การ
ที่สื่อประเภทนี้ มีศกั ยภาพในการทาลายล้างและต่อต้านระบบได้น้ นั เป็ นเพราะแผ่นเสี ยงและเทป
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เพลงมักจะถูกมองว่าเป็ นเรื่ องของความเป็ นบันเทิง และมักไม่มีการควบคุมจากผูม้ ีอานาจ ถ้านาสื่ อ
ประเภทนี้ มาใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารทางการเมืองแล้วเพลงจึงสามารถเข้าถึงผูฟ้ ัง และไปก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความรู ้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผูฟ้ ังจนเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้
นอกจากมี การเผยแพร่ ใ นรู ปแบบแผ่นเสี ย งและเทปแล้ว เพลงยัง มีก ารเผยแพร่ ผ่า น
สื่ อมวลชนต่างๆ ได้ดว้ ย ตั้งแต่ หนังสื อเพลง ภาพยนตร์ เพลง รายการเพลงทางวิทยุและโทรทัศน์
ไปจนกระทัง่ สื่ อคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ท เพลงจึงสามารถเข้าถึงผูร้ ับสารได้หลายๆ ช่องทาง
รวมถึ งช่ องทางการสื่ อสารโดยสื่ อบุคคลโดยการแสดงคอนเสิ ร์ตของวงดนตรี ตามสถานที่ต่างๆ
อีกด้วย เพลงจึ งสามารถใช้ศกั ยภาพของสื่ อได้หลากหลายชนิ ดนาไปสู่ การใช้ประโยชน์จากเพลง
ที่หลากหลาย ตั้งแต่เรื่ องความบันเทิงไปจนกระทัง่ เรื่ องวัฒนธรรมของเพลง ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่
ชนชั้นแรงงาน แนวคิ ดเกี่ ย วกับเพลงในแบบจาลองกระบวนการสื่ อสารที่ไ ด้ศึ กษานี้ จะใช้เป็ น
แนวทางในการศึกษาถึ งช่ องทางการสื่ อสารโดยใช้เนื้ อเพลงของไมค์ ภิรมย์พร มาเป็ นแบบจาลอง
เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการฟั ง เพลงลู ก ทุ่ ง เพื่ อ ชี วิ ต อย่ า งสร้ า งสรรค์ไ ปสู่ ผู้ใ ช้ แ รงงาน
ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสมัยเก่า เช่น แผ่นเสี ยง เทปคลาสเซ็ท ด้านสมัยใหม่ เช่น ฟังเพลงผ่านสังคม
ออนไลน์ ฯลฯ
2.5 ประวัติควำมเป็ นมำของเพลงลูกทุ่ง
คาว่า “เพลงลูกทุ่ง” เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 ที่โทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรม
โดย คุ ณจานง รังสิ กุล เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม ต่อมา ประกอบ ไชยพิพฒั น์ ได้ใช้ชื่อรายการว่า “เพลงลูกทุ่ง”
โดยรับชื่อนี้มาจากคุณ จานง รังสิ กุล ซึ่งเป็ นที่ยอมรับพอสมควร
เพลงลูกทุ่ง บทเพลงสะท้อนของสังคมที่เราจะเห็นได้ในแต่ละช่วงสมัยที่ผา่ นมา ไม่ว่า
จะเป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ การใช้ชี วิ ต ของชาวบ้า น เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภาวะเศรษฐกิ จ และ
การเมืองซึ่งบทเพลงลูกทุ่งได้สะท้อนภาพชีวติ ต่างๆ ของคนในสังคมได้อย่างเห็นได้ชดั เพราะเพลง
ลูกทุ่งมีความเด่นเฉพาะตัว ตรงที่เป็ นเพลงสนุก ฟังง่าย บอกเล่าตรงไปตรงมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงกล่าวถึงข้อดีของเพลงลูกทุ่งว่า
1. เป็ นหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์สังคมประเทศ
2. เป็ นที่รวมของภูมิปัญญา และทรัพย์สินทางปัญญาของชาวบ้าน
3. เป็ นเพลงที่เรี ยบง่าย คือ เข้าใจง่าย ร้องง่าย จาง่าย
4. สามารถเข้าถึงสังคมทุกชนชั้น กระจายได้กว้างไกลถึงชนบททุกแห่ง
5. มีความเป็ นไทยทั้งในเรื่ องของภาษา ทานอง และการขับร้อง
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ทรงศิลป์ สุ ขแสน (2547, น.37) พบว่า อีกบุคคลหนึ่ งซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นผูร้ ิ เริ่ มคาว่าลูกทุ่ง
มาใช้ก่อนผูอ้ ื่น เช่ นเพลงหนุ่มบ้านนา ต่อมา ไพบูลย์ บุตรขัน ได้แต่งเพลงเอกประกอบภาพยนตร์
เรื่ องมนต์รักลูกทุ่ง ซึ่ งได้แสดงโดย มิตร ชัยบัญชา เนื้ อหาเพลงกล่าวถึงธรรมชาติอนั สวยงาม บริ สุทธิ์
ของชนบท ตลอดจนความรัก ความสุ ขของหนุ่มสาวลูกทุ่ง ได้อย่างประทับใจของความเป็ นลูกทุ่ง
ลักษณะของเพลงลูกทุ่ง
เพลงลู กทุ่งเป็ นลี ลาเพลงที่ดดั แปลงจากพื้นบ้าน เป็ นเพลงของชาวบ้าน ซึ่ งมีลกั ษณะ
ที่สาคัญ ๆ ดังนี้
1. เป็ นเพลงที่ มีลี ล าจัง หวะพื้นบ้าน จัง หวะพื้ นบ้า นในที่น้ ี หมายรวมถึ ง จังหวะราวง
ช่ า ช่ า ช่ า จัง หวะล าตัด จัง หวะกลองยาว เป็ นต้น จัง หวะเหล่ า นี้ นิ ย มอยู่แ ล้ว ในเพลงพื้ น บ้า น
ทัว่ เมื องไทย แต่ อาจจะต่ า งรู ป แบบกัน เช่ น จังหวะเพลงของเพลงหมอล า เพลงบอก มโนราห์
หนังตะลุง เมื่อจังหวะเหล่านั้นถูกดัดแปลงเป็ นจังหวะลูกทุ่ง เน้นความสนุกครึ กครื้ นเป็ นหลัก
2. ทานองเพลงลู กทุ่งเป็ นทานองเพลงง่ ายๆ สั้น ช้าๆ แบบทานองพื้นบ้านเพลงแหล่
เพลงเรื อ เพลงฉ่ อย เพลงล าตัด โดยเฉพาะการขับเสภา มี ท้ งั การร้ องเดี่ ย ว และการร้ องที่ อาศัย
“ลูกคู่” ประกอบ
3. เนื้ อร้ องเป็ นเรื่ องของชาวบ้าน พูดกันอย่างตรงไปตรงมาไม่มีสานวนที่วิจิตพิสดาร
ผูกประโยคของภาษาอย่างง่าย ชมธรรมชาติของทุ่งท้องนา บรรยายชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวชนบท
ราพึงราพันถึงความรัก การประกอบอาชีพ ความตลกขบขัน เสี ยดสี สังคม ฯลฯ
4. สาเนี ยงที่ใช้ในการร้องเพลงพื้นบ้าน ถ่ายทอดอารมณ์ที่เป็ นภาษาชาวบ้านธรรมดา
อย่างสาเนี ย งภาษาสุ พ รรณบุ รี ในเพลงของสุ รพล สมบัติเจริ ญ ไวพจน์ เพชรสุ พรรณ ภาษาพูด
พื้นบ้านที่เหน่อไปจากภาษากลางอย่างไร เพลงลูกทุ่งก็พยายามร้องเพลงเหน่อๆ อย่างภาษาพูดของ
พื้นบ้านด้วย
สิ่ งที่สาคัญอีกประการหนึ่ งก็คือ การใช้ลูกคอหรื อการระรัวเสี ยงลูกคอของเพลงลูกทุ่ง
จะมีช่วงของคลื่นเสี ยงที่ลึกกว้าง คลื่นลูกคอแต่ละคลื่นจะห่ างกัน ซึ่ งเป็ นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของ
ความเป็ นเพลงลูกทุ่ง
5. เครื่ องดนตรี ที่ใช้ประกอบการบรรเลงเพลงลูกทุ่ง โดยทัว่ ไปแล้ว ขึ้นอยูก่ บั ว่ามีเครื่ อง
ดนตรี อะไรที่ สะดวก เครื่ องที่ขาดไม่ได้คือ เครื่ องที่ประกอบจังหวะ เช่ น กลองชุ ด กลองคองโก
(ทอมบ้า) ฉิ่ งฉาบ ฯลฯ เพราะเครื่ องประกอบจังหวะ สามารถสร้างความสนุกสนานครื้ นเครง เร้าใจ
ส่ วนเครื่ องดนตรี อื่นๆ เป็ นเพียงส่ วนประกอบจังหวะ เช่ น กี ตาร์ ไฟฟ้ า บรรเลงคอร์ ดเพื่อประสาน
ให้ เ สี ย งกลมกลื น ขึ้ น กี ต าร์ เ บสมี เ สี ย งต่ า ท าหน้ า ที่ อุ้ม เสี ย งของวงดนตรี ส่ ว นเครื่ องดนตรี
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ที่ทา “ทานอง” นั้น ก็ข้ ึนอยูก่ บั ว่าใครจะชอบใช้เครื่ องดนตรี ชนิ ดไหน เช่ น เอคคอร์ เดียน ทรัมเป็ ด
แซกโซโฟน ทรอมโบน เป็ นต้น
เครื่ องดนตรี แต่ละชนิ ดขึ้นอยู่กบั การเลือกใช้ของแต่ละวง เพราะเหตุว่าในการบรรเลง
ประกอบเพลงลูกทุ่งนั้น เน้นที่ตน้ เพลง เสี ยงตอดหรื อบรรเลงประกอบ บรรเลงรับกลางเพลงแล้ว
ท้ายเพลง โดยยึดทานองเป็ นหลัก
6. การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานเพลงลูกทุ่ง ส่ วนใหญ่เพลงลูกทุ่งสื บทอดมาจากเพลง
พื้นบ้านที่นิยมบรรเลงตามใจชอบ แบบแห่ ตามกันไป ต่างคนต่างรู้เพลงแล้วบรรเลงตามที่ผบู้ รรเลง
ต้องการ จะมี ล ักษณะคล้ายๆ เพลงแนวเดี ยวกัน คือไม่ มีก ารเรี ยบเรี ยงเสี ย งประสาน อาศัย แนว
ทานองของเนื้ อร้ องเป็ นหลัก อย่า งไรก็ ตาม เพลงลู กทุ่ ง ในระยะหลัง ๆ ได้มี ก ารเรี ย บเรี ย งเสี ย ง
ประสานบ้างเหมือนกัน คือ การจัดระเบียบเสี ยงดนตรี ที่จะบรรเลงให้เป็ นระบบมากขึ้น
7. การถ่ายทอดอารมณ์เพลง ซึ่ งถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญของเพลงลูกทุ่งเลยทีเดียว เพลง
ลู ก ทุ่ ง อาศัย เนื้ อร้ องที่ เกี่ ย วข้องกับ ชี วิตจริ ง แล้วถ่ า ยทอดอารมณ์ ออกมาด้า ยความซาบซึ้ งกิ นใจ
ไม่เสแสร้ง อารมณ์ซื่อๆ
อารมณ์ จ ะเป็ นตัว บอกถึ ง ระดับ ชั้น ของงานศิ ล ปะ จากความละเอี ย ดอ่ อ นไปหา
ความหมายของอารมณ์ หรื อจากความหยาบไปหาความละเอียดอ่อน อารมณ์ของเพลงลูกทุ่งไม่ใช่
อารมณ์ที่ละเอียดอ่อนมากนัก แต่ก็ใช่วา่ จะหยาบจนเกินไป
สาหรับสี สันหรื อสี เสี ยงของเครื่ องดนตรี น้ นั เพลงลูกทุ่งไม่ได้คานึงถึงเพียงแต่ถา้ ร้องมี
เสี ยงที่ดี จังหวะครึ กครื้ นโดยมุ่งถึงความสนุกสนานเป็ นการสาคัญ
เพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตนับเป็ นประจักษ์พยานถึงพลังสร้างสรรค์วฒั นธรรม มีวิวฒั นาการ
และเอกลักษณ์ ของตนเอง สะท้อนให้เห็นลักษณะของคนไทยอย่างกว้างขวาง ลุ่มลึก และลีลาอัน
หลากหลาย สังเกตได้ว่าเวลาเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง ปากท้อง ฝนตก ฟ้ าร้อง
น้ าท่วม ตลอดจนเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งนอกและในประเทศ เพลงลูกทุ่งมักจะสะท้อนภาพชีวิต
จริ งของคน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การเกิดสงคราม ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองได้เป็ นอย่างดี
โดยการใช้ภาษาที่เรี ยบง่าย เข้าใจและจาง่าย ฟังแล้วไม่ตอ้ งแปลความหมาย เหนือไปกว่านั้นเพลง
ลูกทุ่งยังสรรหาคาที่ กระทบกระเทียบเปรี ยบเปรย มีสานวนกระแหนะกระแหน เจ็บๆ คันๆ มา
เสนอได้หลายรู ปแบบ เรี ยกได้ว่า เข้าถึงใจคนฟั งในเวลาอันรวดเร็ ว คุณสมบัติในข้อที่ว่าสามารถ
บันทึกเหตุการณ์ได้ดีนี่เอง เป็ นคุณสมบัติพิเศษที่เพลงชนิดอื่นทาได้ไม่ดี และไม่มีความหลากหลาย
เท่าเทียมกับเพลงลูกทุ่ง คุณสมบัติขอ้ นี้ของเพลงลูกทุ่ง คือ การถ่ายทอดรู ปแบบมาจากเพลงพื้นบ้าน
นัน่ เอง ขณะเดียวกันเพลงไทยแท้ๆ ก็ขาดคุณสมบัติขอ้ นี้ จึงเห็นว่าประวัติศาสตร์ สังคมไทยนั้นได้
ปรากฏอยูใ่ นเพลงลูกทุ่งไม่นอ้ ย (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี , 2539, น.24)
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เพลงลู กทุ่งเป็ นเพลงที่ใช้ร้องเล่ นกันทัว่ ไปตามชนบทไทย เป็ นเพลงที่ใช้ภาษาง่าย ๆ
ตรงไปตรงมาไม่สลับซับซ้อน เป็ นที่นิยมของประชาชนโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนใน
ชนบท ได้ให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก เพลงลูกทุ่งหลายเพลงได้สะท้อนสภาพสังคม ความเป็ นอยู่
และวัฒนธรรม ไทย และมีหลายเพลงที่มีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่ งพอจะสื บค้นย้อนหลัง
ไปได้ว่า เพลงที่ มีแนวเป็ นเพลงลู กทุ่งและมีบนั ทึกไว้เป็ นหลักฐานคือเพลงโอ้สาวชาวไร่ ผลงาน
ประพันธ์ของ ครู เหม เวชกร และ เป็ นเพลงร้องประกอบการแสดงละครวิทยุ เมื่อปี พ.ศ. 2481
จนกระทัง่ จานง รังสิ กุล เริ่ มใช้คาว่าเพลงลูกทุ่ง เป็ นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2507 สื บมากระทัง่ จนบัดนี้
ซึ่งถือได้วา่ เพลงลูกทุ่งเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ สมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์และส่ งเสริ ม
ให้แพร่ หลายต่อไป ศิลปิ น ผูผ้ ลิตและผูส้ ร้างสรรค์ ผลงานเพลงลูกทุ่งทุกคนเหล่านี้ ควรได้รับการ
ยกย่องและเชิ ดชู เกี ย รติ ตลอดจนให้ก าลัง ใจในการสร้ า งสรรค์ผลงานอันทรงคุ ณค่ า (เอกวิท ย์
ณ ถลาง, 2532, น.คานา) เพลงลูกทุ่งจะมีลีลาการร้องที่เป็ นธรรมชาติ เสี ยงดังฟังชัด เปล่งเสี ยงขับร้อง
ออกมาอย่ า งเต็ ม ที่ ไม่ นิ ย มการดัด แปลงเสแสร้ ง น้ า เสี ย งมี เ สน่ ห์ ช วนฟั ง มี ลู ก คอที่ มี ล ัก ษณะ
เฉพาะตัวเพลงชี วิตในยุคแรก ๆ นั้นมีอยู่มากมาย ได้แก่ เพลงค่าน้ านม เพลงหนุ่ มเหนื อแอ่วนาง
เพลงสวรรค์บา้ นนา เพลงลูกสาวตาสี เพลงกลิ่นโคลนสาบควาย และมีเพลงที่ปลุกกระแสสังคมให้
ตื่ นตัวขึ้ นเป็ นอย่า งมาก นั่นคื อเพลงมารักการเมือง ที่คารณ สัมปุณนานนท์ เป็ นผูข้ บั ร้ อง ต่อมา
รัฐบาลของ จอมพล แปลก พิบูลย์สงคราม ได้ออกอากาศห้ามนาเพลงชี วิตไปเผยแพร่ ออกอากาศ
ด้วยความเห็นที่วา่ เป็ นเพลงที่มีถอ้ ยคาเสี ยดสี สังคม จึงทาให้เพลงชีวติ แนวนี้ ซบเซาลงไป เพลงชีวิต
ในแนวหวานจึงเป็ นทางเลือกใหม่ของนักประพันธ์เพลงในยุคนั้น บทเพลงได้ปรับเปลี่ยนแนวทาง
ในการนาเสนอ โดยเน้นถึงเรื่ องราวของความรัก การพร่ าเพ้อถึงคนรัก (สุ กรี เจริ ญสุ ข, 2532, น.25)
เพลงชีวติ ในแนวหวานได้รับความนิยมมากขึ้นเป็ นลาดับ ส่ งผลให้นกั ประพันธ์เพลงทั้งหลายต่างก็
คิดสร้ างสรรค์งานเพลงเข้าสู่ สังคมเพิ่มมากยิ่งขึ้นพร้อมๆ กับที่นกั ร้องและนักประพันธ์เริ่ มมีการ
เปิ ดตัวเข้ามาในวงการเพลงอย่างจริ งจัง บางคนถึงกับยอมลาออกจากราชการ เพื่อแสวงหาโอกาสใน
การสร้างสรรค์งานที่ตนรัก เช่น ครู สุรพล สมบัติเจริ ญ ที่ได้ลาออกมาทาเพลงชีวิต ร้องเพลงบันทึก
แผ่นเสี ยงเป็ นครั้งแรกในชี วิตเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2496 คือ เพลงน้ าตาลาวเวียง ซึ่ งเป็ นเพลงชีวิต
ในหวาน ได้รับความนิ ยมแพร่ กระจายในสังคมมากขึ้นเรื่ อย ๆ และในเวลาต่อมาก็ถูกเรี ยกขานว่า
“เพลงลูกทุ่ง” (เจนภพ จบกระบวนวรร, 2530, น.32-35) เพลงลูกทุ่งอาจจะเกิดขึ้นเพราะคนชนบท
ส่ วนใหญ่นิยมที่จะร้ องเพลงจะร้องกับเขาเหมือนกัน แต่คนบ้านนอกก็จะร้องเพลงสากลเหล่านั้น
มีสาเนียงในรู ปแบบของตนเองที่ติดมาจากท้องถิ่น ติดมาจาก เพลงลาตัด หรื อ ลิเกที่มีการเล่นลูกคอ
ลูกเอื้อน หรื อว่าอย่างลีลาของหมอลา ก็มีแนวทางการร้องลูกคอ ของเขาพลิ้วพรายไปอีกแบบหนึ่ง
ไม่ร้องตรงๆ ซื่ อๆ เหมือนอย่างภาษาสาเนียงลูกกรุ ง ดังนั้นเลยกลับได้รับความนิ ยมขึ้นมา แบบว่า
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การพูดเหน่ อ ๆ ของคนสุ พ รรณ สุ รพล สมบัติเจริ ญ ก็ ร้องเพลงออกส าเนี ยงเหน่ อ ๆ แบบคน
สุ พรรณบุ รี ก็ได้รับความนิ ยมอยู่นาน จนกระทัง่ ได้รับรางวัลแผ่นเสี ยงทองคา ในปี พ.ศ. 2507
สมยศ ทัศนพันธ์ ก็ได้รับรางวัลแผ่นเสี ยงทองคา จากเพลงช่ อทิพย์รวงทอง (พยงค์ มุกดาพันธ์ ,
2532, น.35-36) สุ รพล สมบัติเจริ ญ เป็ นนักร้องและนักประพันธ์เพลงในแนวลูกทุ่ง เขาเริ่ มการร้องเพลง
จากกองดุริยางค์ทหารอากาศ เพลงแรกที่เขาเขียนและขับร้องคือเพลงชูชกสองกุมาร ผลงานเพลง
ส่ วนใหญ่ ของสุ รพล สมบัติเจริ ญ มีลีลาสนุ กสนานถูกรสนิ ยมผูฟ้ ั งอย่างมาก สุ รพล สมบัติเจริ ญ
ถูกลอบยิงเสี ยชีวติ เมื่อกลางดึกขณะเปิ ดการแสดงที่จงั หวัดนครปฐม หลังจากการเสี ยชีวิตมีการเปิ ด
เพลงของเขาอย่างแพร่ หลาย ตลอดจนมีผแู้ ต่งเพลงไว้อาลัยเขาอีกหลายเพลงผลงานของ ครู สุรพล
สมบัติเจริ ญ ได้รับความนิ ยมอย่า งกว้างขวางทาให้เพลงลูกทุ่งอื่ น ๆพลอยตื่นตัวไปด้วย (จินตนา
ดารงเลิศ, 2533, น.67-68) ต่อมามีผลงานเพลงลูกทุ่งออกมาเป็ นจานวนมาก นักแต่งเพลงรุ่ นนี้ มกั เป็ น
ผูส้ ื บทอดการแต่งเพลงมาจากครู เพลงในยุคต้น ตัวอย่างเช่ น พีระ ตรี บุปผา เป็ นศิษย์ของ สมยศ
ทัศนพันธ์ พรภิรมย์ สุ ชาติเทียนทอง และ ชาย เมืองสิ งห์ เป็ นศิษย์ของวงดนตรี จุฬารัตน์ นักแต่ง
เพลงที่มีชื่อเสี ยงในยุคนี้ มีอีกหลายท่าน ได้แก่ เพลิน พรมแดน จิ๋ว พิจิตร สาเนี ยง ม่วงทอง ฉลอง
การะเกด ชะลอ ไตรตรอง ชาญชัย บัวบังศร เป็ นต้น (เจนภพ จบกระบวนวรรณ, 2530, น. 13)
2.6 ประวัติและผลงำนของนักร้ องลูกทุ่ง “ไมค์ ภิรมย์พร”
ไมค์ ภิรมย์พร เป็ นนักร้องลูกทุ่งกาเนิ ดจากภาคอีสาน ที่ได้รับความนิ ยมและประสบ
ความสาเร็ จมากคนหนึ่ง ได้รับรางวัลยอดนิยมพระพิฆเนศทองพระราชทานปี พ.ศ. 2542 จากเพลง
ยาใจคนจน รางวัลนักร้องยอดเยี่ยมมาลัยทองปี พ.ศ. 2543 ซึ่ งวัดจากความนิยมของยอดขาย รางวัล
อัลบั้มยอดเยี่ยมมาลัยทองปี พ.ศ. 2543 จากอัลบั้มเหนื่ อยไหมคนดี (ลูกทุ่งซุ ปเปอร์ ฮิต, ม.ป.ป.,
น.15) และรางวัล พระพิ ฆ เนศทองพระราชทานครั้ งที่ 5 ประเภทผูข้ บั ร้ อ งเพลงลู ก ทุ่ ง ไทยชาย
ยอดเยี่ยม จากเพลง นักสู้ ม.3 พ.ศ. 2544 (ราชาเสี ยงทอง, 2545, น.40) ซึ่ งเป็ นตัวแทนของผูใ้ ช้
แรงงาน ในวงการเพลงลูกทุ่งต่างยกย่องให้ไมค์ ภิรมย์พร เป็ นนักร้องที่ขยันอดทน เขาทางานหนัก
มาตั้งแต่ยงั เป็ นเด็ก ไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ พอถึงวัยหนุ่ มจึงจากบ้านเกิ ดเข้ากรุ งเทพฯ เพื่อหางานทา
เพื่อว่าจะมีชีวิตที่ดีข้ ึน ในกรุ งเทพฯ เขาทางานทุกอย่าง เช่ น กรรมกรก่อสร้ าง พนักงานเสริ์ ฟตาม
ร้ า นอาหาร เด็ ก ห้ อ งน้ า เข็ น รถขายลาบ ส้ ม ต า เป็ นกุ๊ ก ยาม ฯลฯ เพื่ อ ให้มี ร ายได้ จนประสบ
ความสาเร็ จในปั จจุบนั ชีวติ ของเขาจึงเป็ นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่องและศึกษา เพื่อเป็ น
แนวทางการทางาน การต่อสู ้ชีวติ ซึ่ งเป็ นงานสุ จริ ต เหมาะกับเศรษฐกิจของเทศไทยในปัจจุบนั
เพลงที่ ไมค์ ภิรมย์พร ขับร้อง เนื้ อหาส่ วนใหญ่ท้ งั ผูแ้ ต่งและผูร้ ้อง ได้นาเสนอเกี่ยวกับ
สังคมคนอีสาน ซึ่ งเป็ นแนวเพลงการต่อสู้ชีวิตของผูใ้ ช้แรงงานในลักษณะต่างๆ ของคนในชนบท
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ชั้นกรรมกร โดยเฉพาะแรงงานจากภาคอีสาน ที่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบของคนในสังคมเมือง ที่ตอ้ ง
ดิ้นรนหนี จากความยากจน ความแห้งแล้งไปหาทางานต่างถิ่ น ประกอบกับความรู้ที่น้อย จึงต้อง
ทางานทุกอย่าง ความเป็ นอยูข่ องผูใ้ ช้แรงงาน ความรัก ความเห็นอกเห็นใจของชนชั้นผูใ้ ช้แรงงาน
ด้วยกัน เพื่อจะหาทางออกให้กลุ่ มของคนเหล่ านั้น ที่มีสิทธิ เหมือนกับคนทัว่ ไปในประเทศไทย
ดังเช่นบทเพลงต่อไปนี้
เพลงละครชีวิต
เนือ้ เพลง :
จำกแดนอีสำนบ้ ำนเกิดเมืองนอน
มำเล่ นละครบทชี วิตหนัก
จำกพ่ อแม่ มำ พบพำคนไม่ ร้ ู จัก
จำกคนที่รักจำลำมำหำงำนทำ
อำบเหงื่อต่ ำงนำ้ คร่ำอยู่กับงำน
ขยันทุกวัน ด้ วยควำมรู้ ตำ่
เหนื่อยยำกเท่ ำใดใช้ แรงแลกเงินเช้ ำคำ่ แต่ มนั ต้ องชำ้ ทำมำหำได้ ไม่ พอ
หมดแรงอ่ อนล้ ำ นี่แหละหนำคนจน สู้และดิน้ รนบำงครั้ งก็โดนผู้คนลวงล่ อ
ตกงำนบ่ อยครั้ งเงินซื ้อข้ ำวยังไม่ พอ มันท้ อมันตรมเพียงใดชำ้ ใจปวดร้ ำว
กลับแดนอีสำนบ้ ำนเกิดเมืองนอน
ลำแล้ วละครบทชี วิตเศร้ ำ
ทุ่มเทเท่ ำไรได้ มำแค่ ควำมว่ ำงเปล่ ำ กลับมำบ้ ำนเรำยังมีพ่อแม่ เฝ้ ำรอ
เพลงยาใจคนจน
เนือ้ เพลง :
เป็ นแฟนคนจน ต้ องทนหน่ อยน้ อง พี่นีไ้ ม่ มีเงินทอง มำรองรั บควำมลำบำก
ในแต่ ละวัน พี่นั้นต้ องทำงำนหนัก ถ้ ำไม่ มีใจรั ก ใครหนอจะร่ วมทำงได้ ปั ญหำมำกมำย พำใจอ่ อน
ล้ ำ ทั้งทั้งไม่ เจตนำ แต่ ปัญหำ ก็มำจนได้ จึ งอยำกให้ น้อง ช่ วยมอง ด้ วยควำมเห็นใจ อุปสรรคจะมี
เท่ ำใด ขอใจเรำยิม้ ให้ กัน ลำบำกยำกเข็ญเช้ ำเย็นขอให้ เห็ นหน้ ำ เมื่อเจอปั ญหำ น้ องอย่ ำตัดสำย
สั มพันธ์ อยู่เป็ นแรงใจเติ มไฟให้ กันและกัน เพี ยงเรำมีเรำเท่ ำนั้น สร้ ำงฝั นให้ สมดังใฝ่ เป็ นแฟน
คนจน ต้ องทนหน่ อยน้ องอย่ ำแคร์ สำยตำคนมอง อย่ ำหมองเมื่อยำมแพ้ พ่ำย อย่ ำเพิ่งด่ วนลำเมื่อเจอ
ปั ญหำใดใด ยืนเคียงเพื่อคอยยิม้ ให้ เป็ นยำชุบใจคนจน
เป็ นแฟนคนจน ต้ องทนหน่ อยน้ อง อย่ ำแคร์ สำยตำคนมอง อย่ ำหมอง เมื่อยำมแพ้ พ่ำย
อย่ ำเพิ่งด่ วนลำ เมื่อเจอปั ญหำใดใด ยืนเคียง เพื่อคอยยิม้ ให้ เป็ นยำชุบใจคนจน….
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เพลงเหนื่อยไหมคนดี
เนือ้ เพลง
เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็ นแฟน ครองรั กบนควำมขำดแคลน ยำกแค้ นพี่กลัวเธอท้ อ
เรำเริ่ มจำกศูนย์ ลงทุนด้ วยควำมไม่ พอ ควำมหวังเทียวพังเทียวก่ อ ประคองกันสู้เรื่ อยมำ
บนเส้ นทำงเดิ นขำดเขินประจำ คลื่ นลมชี วิตกระหนำ่ อำจทำให้ ใจพี่ ล้ำ บำงครั้ งบำงที
ที่พี่กส็ ร้ ำงปั ญหำ ทำให้ เธอมีนำ้ ตำต้ องทนพี่มำเสมอ เก๋ งไม่ มีขบั ปิ คอัพก็ไม่ มีขี่ เห็นแฟนคนอื่ นได้ ดี
พี่นีย้ ิ่งสงสำรเธอ จมอยู่กับพี่ทั้งที่ไร้ สิ่งปรนเปรอ รู้ ไหมว่ ำรอยยิม้ เธอช่ วยให้ ใจพี่มีหวัง
พี่ ข อขอบคุ ณ ที่ น้ อ งมี ใ จ ก่ อ นนี ้ถ้ ำ พี่ ผิ ด ไปต้ อ งขออภั ย ใจนำง ยิ ้ม เถิ ด คนดี วั น นี ้
เริ่ มมองเห็นทำง จับมือลุกเดินเคียงข้ ำงเรำจะสร้ ำงพรุ่ งนีด้ ้ วยกัน
เพลงนักสู้ ม.3
เนือ้ เพลง
เป็ นสำมัญ ชน คนจนไม่ มี น ำมบัต ร ทำงำนเงิ น เดื อ นจ ำกั ด วุฒิ ใ บประกำศ ม.3
ครองตนอยู่ไหวก็เพรำะใจได้ รักคนงำม สำวทุ่งเข้ ำกรุ งเรี ยนรำม ส่ งยิม้ งำมเสริ มกำลังใจ
ควำมหวั ง ยั ง ไกล แต่ ใ จก็ยั ง มี สิ ท ธิ์ หำกเทอมหั ว ใจไม่ ปิ ด รั ก คงไม่ ติ ด ตรงไหน
สู้งำนให้ สมช่ วยแม่ พ่อให้ พอสบำย แล้ วเร่ งสร้ ำงตนเร็ วไว ให้ พอคู่ควรคนดี
ปริ ญญำตรี พี่คงตำมน้ องไม่ ติด จะสร้ ำงปริ ญญำชี วิต ไว้ รอร่ วมทำงชี วี ขอเพียงสำวรำม
อย่ ำมองข้ ำมเมื่อยำมได้ ดี เรี ยนจบปริ ญญำตรี อย่ ำลืมพี่ ม.3 จนๆ
เป็ นสำมัญชน ควำมทนไม่ มีจำกัด จะลุยด้ วยใจยืนหยัด แม้ ยังอยู่ข้ำงถนน ไอ้ หนุ่ม ม.3
จะไม่ ทำให้ น้องอำยคน สำวรำมอย่ ำได้ กังวล พี่จะสร้ ำงตน ให้ น้อง ภูมิใจ
เป็ นสำมัญชน ควำมทนไม่ มีจำกัด จะลุยด้ วยใจยืนหยัด แม้ ยังอยู่ข้ำ งถนน ไอ้ หนุ่ม ม.3
จะไม่ ทำให้ น้องอำยคน สำวรำมอย่ ำได้ กังวล พี่จะสร้ ำงตน ให้ น้อง ภูมิใจ
จากบทเพลงได้กล่ าวถึ งความจ าเป็ นของคนอี สานที่ ต้องจากภูมิ ล าเนา จากพ่อและแม่
และคนที่รัก เพื่อไปทางานในเมื องหลวง เพราะได้รับการศึกษามาน้อยจึงต้องทางานหนัก แต่ได้รับ
ค่าจ้างต่ า บางครั้งตกงาน ไม่มีเงิ นซื้ ออาหารรับประทาน ในที่สุดก็ตอ้ งกลับบ้านเกิ ดที่ซ่ ึ งมีความเอื้ อ
อาทรรออยู่
ในด้านเศรษฐกิ จ จะกล่าวถึ งรายได้ของชนชั้นผูใ้ ช้แรงงาน การประกอบอาชี พต่างๆ
ของคนชนชั้นผูใ้ ช้แรงงาน เช่ น อาชี พกรรมกร ก่อสร้ าง รับจ้างรายวัน ขับรถรับจ้าง แท็กซี่ ฯลฯ
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ตลอดจนกล่ าวถึ งปั ญหาต่างๆ ในการประกอบอาชี พ เช่ น ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาการถูกหลอก
ของผูท้ ี่ไปทางานต่างประเทศ ปั ญหาหนี้สิน เป็ นต้น
ไมค์ ภิรมย์พร นับเป็ นบุคคลหนึ่ งที่อาจกล่าวได้ว่า ประสบความสาเร็ จในชี วิต กว่าจะ
ได้รับความสาเร็ จ ทั้งเกียรติยศ ชื่อเสี ยงและฐานะ ต้องดิ้นรนต่อสู้กบั อุปสรรคมากมาย โดยใช้ความ
ขยัน ความอดทน ความตั้งใจจริ ง ตลอดจนความสามารถและสติปัญญา เป็ นเครื่ องนาทางไปสู่
ความสาเร็ จ จนกระทัง่ กลายเป็ นนักร้องที่ได้รับความนิยมมากคนหนึ่งในปัจจุบนั
นอกจากการขับร้ องเพลงลูกทุ่งแล้ว ไมค์ ภิรมย์พร ยังมีความสามารถในการขับร้ อง
เพลงในแนวหมอลา ซึ่ งในช่ วงที่ขบั ร้องเพลงในแนวหมอลานั้น วงการบันเทิงเพลงลูกทุ่งต่างให้
ฉายาว่าลูกทุ่งหมอลาเพื่อชี วิต (ลู กทุ่งซุ ปเปอร์ ฮิต, ม.ป.ป., น.22) ซึ่ งมีแนวร้องทานอง เป็ นเพลง
ลู ก ทุ่ง ผสมหมอล าที่ มี เนื้ อหาเกี่ ยวกับชี วิตของผูใ้ ช้แรงงาน การท ามาหากิ นที่ เป็ นคนส่ วนใหญ่ของ
ประเทศไทย
ด้านการแสดงละคร เรื่ องที่แสดงครั้งแรกคือ นายฮ้อยทมิฬ ซึ่ งได้แสดงร่ วมกับดาราที่มี
ชื่อเสี ยงหลายคนแต่ ไมค์ ภิรมย์พร ก็แสดงได้ดี ด้านการช่วยเหลือสังคมก็จะช่วยเหลือหากมีโอกาส
การศึกษาชี วิตและผลงานของ ไมค์ ภิรมย์พร ทาให้ทราบว่า มีเหตุผลหรื อปั จจัยใดบ้างที่ช่วยให้
ประสบความส าเร็ จ มี ชื่ อเสี ยงจนได้รับยกย่องว่าเป็ น นัก ร้ องขวัญใจคนจนนักร้ องขวัญใจผูใ้ ช้
แรงงาน ทั้งชี วิตและผลงานเพลง จึงมีคุณค่าแก่การศึกษาและสมควรได้รับการบันทึกไว้เป็ นเกียรติ
ประวัติสืบไป ในฐานะที่เป็ นนักร้องลูกทุ่งที่ได้รับความสาเร็ จคนหนึ่งของประเทศไทย
ไมค์ ภิรมย์พร เป็ นนักร้องเพลงลูกทุ่ง ได้ฉายาว่า เป็ นขวัญใจของผูใ้ ช้แรงงาน เพราะ
หลายบทเพลงสะท้อนถึงชีวติ ผูใ้ ช้แรงงาน ได้มีการนาบทเพลงที่ดงั ของไมค์ 5 เพลง เนื้อหาเกี่ยวกับ
ผูใ้ ช้แรงงาน มียอดจาหน่ ายสู ง เป็ นที่นิยมในหมู่ผใู้ ช้แรงงาน ได้แก่ ยาใจคนใจ ขายแรงแต่งนาง
อยากเด็ดดอกฟ้ า เหนื่ อยไหมคนดี และ ผ้าขาวบนบ่าซ้าย เกื อบทุกเพลง ครู สลา คุณวุฒิ เป็ น
ผูป้ ระพันธ์ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า (ทศพร จิตรอาษา, 2555)
1. บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูใ้ ช้แรงงานใช้วธิ ีการ การเล่าเรื่ อง โดยนาวิถีชีวิตของผูใ้ ช้
แรงงานมาเป็ นตัวละครหลักในการเล่าเรื่ อง โครงเรื่ องส่ วนใหญ่มกั เป็ นโครงเรื่ องเกี่ ยวกับชะตากรรม
ในการดาเนินชี วิต แก่นเรื่ องเป็ นการต่อสู้กบั ปั ญหาอุปสรรคในชีวิตของคนจนและคนมีการศึกษาน้อย
มักวางปมเงื่อนความขัดแย้งเรื่ องชนชั้น ความแตกต่างระหว่างชนชั้น สถานภาพ ความรวยความจน
ของผูใ้ ช้แรงงาน นาความขัดแย้งนั้นมาสร้างเป็ นบทเพลง โดยอาศัยโครงสร้างการเล่าเรื่ องแบบ 3 องก์
คือ มีตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบ
2. บทเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับผูใ้ ช้แรงงานใช้วิธีสื่อสารเชิ งสัญญะ โดยการนา
วิธีการสื่ อความหมายแบบคู่ตรงข้าม และวิธีอุปลักษณ์มาใช้ในการประพันธ์บทเพลง โดยการสื่ อ
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ความหมายผ่านถ้อยคา วลี และประโยคที่มีความ หมายแฝง รวมทั้งซ่ อนปมแฝงเร้นหรื อมายาคติ
ผ่านทางระบบวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี วิถีชีวติ วัตถุสิ่งของ
3. ผูใ้ ช้แรงงานรับรู ้ถึงความหมายของบทเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับผูใ้ ช้แรงงานได้
ไม่ยาก เพราะเนื้ อหาของบทเพลงเป็ นสิ่ งที่พบเห็นได้ในชี วิตประจาวัน และสอดคล้องกับระบบ
ความคิ ดความเชื่ อดั้งเดิ ม รวมทั้ง การใช้วิธีการเล่ าเรื่ องตามขนบ ที่ผูใ้ ช้แรงงานคุ น้ เคยมาก่ อน
จากการเล่าเรื่ องผ่านสื่ อแขนงอื่น เช่ น ลิเก ลาตัด หมอลา ละครโทรทัศน์ จึงทาให้สามารถเข้าใจ
ความหมายได้ ตลอดจนผูใ้ ช้แรงงานยังมีความเชื่อว่า ศิลปิ นผูถ้ ่ายทอดบทเพลงมีความเป็ นตัวแทน
ของคนที่มีสถานภาพเดียวกันและมีความรู้สึกร่ วม เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผูใ้ ช้แรงงาน นอกจากนี้
การมีเพลงลูกทุ่งและศิลปิ นเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย ยังเป็ นการสร้างพื้นที่ในโลกอุดมคติแก่ผใู้ ช้
แรงงานอีกด้วยกล่าวสาหรับ ไมค์ ภิรมย์พร ครู เพลงและค่ายเพลงได้สร้างคาแร็ กเตอร์ ใหม่ โดย
ลบภาพความเป็ นลูกทุ่งแบบเดิมที่รสนิยมแต่งกายสวมสู ท ผูกเนกไทที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตที่เป็ น
จริ งของผูใ้ ช้แรงงาน แล้วสร้ างภาพใหม่ให้มีลกั ษณะเป็ นภาพตัวแทนของผูใ้ ช้แรงงานที่มีความ
ทันสมัยและความร่ วมสมัย มีกลิ่ นอายไปในแนวเพลงเพื่อชี วิต โดยออกแบบให้ศิลปิ นไมค์ ภิรมย์พร
แต่งกายโดยใส่ เสื้ อยืดคอกลมและสวมกางเกงยีนส์ "กางเกงยีนส์และเสื้ อยืด" ถูกนามาใช้เป็ นสัญญะ
(Sign) เพื่อสื่ อความหมายถึง "ความเข้มแข็ง" และ "ความทันสมัยและความร่ วมสมัย" เพื่อให้มีลกั ษณะ
เป็ นภาพตัวแทนของผูใ้ ช้แรงงานที่พบเห็นและสัมผัสได้ ค่ายเพลงได้สร้างให้ศิลปิ น ไมค์ ภิรมย์พร
เป็ นเสมือน "ภาพตัวแทนของผูใ้ ช้แรงงาน" โดยการใช้ "บทเพลง" ที่เกี่ยวกับผูใ้ ช้แรงงานเป็ นสัญญะ
(Sign) เพื่อสื่ อความหมายถึงการเป็ น "หัวอกเดียวกัน" กับผูใ้ ช้แรงงานการสร้างเรื่ องราว (Stories)
เพื่อนามาบอกเล่ า โดยใช้สั ญญะ ครู เพลง/ค่ายเพลงสร้ างให้ศิลปิ น ไมค์ ภิรมย์พ ร เป็ นเสมือน
ตัวแทนของผูใ้ ช้แรงงาน โดยการเขียนบทให้ตวั เอกของเรื่ องเป็ นผูใ้ ช้แรงงาน ผูม้ ีรายได้นอ้ ย หรื อ
ผูท้ ี่ ด ารงชี วิ ต อย่า งยากล าบากซึ่ งมี ล ัก ษณะร่ ว มกับ คนส่ ว นใหญ่ ข องประเทศ ซึ่ งอยู่ใ นภาค
เกษตรกรรม กรรมกรก่อสร้าง ผูใ้ ช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม และผูใ้ ช้แรงงานในภาคบริ การ
ซึ่ งสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งของผูใ้ ช้แรงงานส่ วนใหญ่มาถ่ายทอดโดยการนาเรื่ องราวนั้น
มาสื่ อสารเผยแพร่ ผา่ นทางวิดีโอ คาราโอเกะ และมิวสิ ควิดีโอ นอกจากนี้ ยังมีการสื่ อสารภาพลักษณ์
ของศิลปิ น ไมค์ ภิรมย์พร ให้เป็ นเสมือนตัวแทนของผูใ้ ช้แรงงานผ่านสื่ ออื่นๆ โดยเน้นรู ปลักษณ์
และการนาเสนอสู่ ผใู ้ ช้แรงงานเป็ นส่ วนใหญ่บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ช่ วยผ่อนคลายความรู้สึก
สร้างความบันเทิง และสร้างกาลังใจ อันนาไปสู่ การยอมรับและได้รับความนิยมจากแฟนเพลงทัว่
ประเทศ
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2.7 งำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธิ ดาพร สร้ อยไข (2553) ศึกษาเรื่ อง “แรงงานสาคัญของชาติ ” ปั จจุบนั ประเทศไทย
มีแรงงาน “คน” ที่เป็ นแรงงานสาคัญของประเทศ โดยในแต่ละปี ประชากรไทยที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี
ขึ้นไปจะถูกนับรวมมาเป็ นกาลังแรงงานของประเทศ ซึ่ งแรงงานถื อได้ว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่าง
หนึ่งในกระบวนการผลิต ในขณะเดียวกันแรงงานในปัจจุบนั สามารถจาแนกได้ได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. แรงงานในระบบ (Formal Sector) เช่ น ผู้ที่ มี ร ายได้ป ระจ า มี เ งิ น เดื อ นแน่ น อน
หรื อ “มนุษย์เงินเดือน”
2. แรงงานนอกระบบ (Informal Sector) คือ แรงงานที่ทางานอิสระ เช่น คนที่ทางาน
ไม่เต็มเวลา คนงานที่รับงานไปทาที่บา้ น คนงานที่ทางานรับเหมาช่วง
โดยสามารถที่จะจาแนกประเภทของแรงงานนอกระบบได้ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่
ทางานรับจ้าง และมีเงินเดือนประจา เช่ น แรงงานรับจ้างทาการเกษตร ตามฤดูกาล แรงงานประมง
คนรับใช้และคนทางานบ้าน กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ทาอาชีพอิสระทัว่ ไป เช่น คนขับรถรับจ้าง เกษตรกร
ชาวนา ชาวสวน แม่คา้ หาบเร่ แผงลอย ช่างเสริ มสวย ช่างทาผม โดย ปี พ.ศ. 2550 ที่ผา่ นมา จากการ
สารวจของสานักงานสถิ ติแห่ งชาติพบว่าประเทศไทยมีกาลังแรงงานรวมทั้งสิ้ น 3,993,150 คน
จาแนกเป็ น
แรงงานนอกระบบ มีจานวน 1,264,468 และแรงงานในระบบมีจานวน 2,728,682 คน
นอกจากนั้นแรงงานนอกระบบส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและต่ากว่าประถมศึกษา
มากถึงร้อยละ 46.3 ของแรงงานทั้งหมด เปรี ยบเทียบกับแรงงานในระบบที่ส่วนใหญ่จะมีการศึกษา
ที่สูงโดยแรงงงานในระบบร้อยละ 22.8 จบการศึกษาตั้งแต่มธั ยมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา โดย
สถานการณ์ปัจจุบนั ประเทศไทยถือว่ามีปัญหาเรื่ องแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติที่เข้ามา
ทางานในประเทศ ทาให้คนไทยไม่มีงานทา ซึ่ งค่าจ้างของแรงงานข้ามชาติถูก และปั ญหาที่ตามมา
คือ เกิดเป็ นปั ญหาสังคม และทาให้คนประเทศไม่มีงานทาหรื อหางานทาได้ยากเป็ นปั ญหาที่รอการ
แก้ไขอย่างเร่ งด่วน
เนื้อหาแรงงานในปั จจุบนั สามารถจาแนกได้เป็ น 2 ประเภทคือ
1. แรงงานในระบบ (Formal Sector) มีการให้คาจากัดความของ “แรงงานในระบบ”
หมายถึ ง แรงงานที่ทางานในระบบการจ้างงานที่มีรายได้ประจา มีเงินเดือนที่แน่นอน หรื ออาจจะ
เรี ยกว่าเป็ น “มนุษย์เงินเดือน” ก็ได้ และที่สาคัญที่สุดคือแรงงานในระบบจะได้รับการคุม้ ครอง
สวัสดิ การต่างๆตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนั้นแรงงานในระบบยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้าใน
ชีวติ การทางานและได้รับสิ ทธิ คุม้ ครองจากการประกันสังคมการประกันชราภาพและประกันสุ ขภาพ
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2. แรงงานนอกระบบ (Informal Sector) สาหรับคาจากัดความของ “แรงงานนอก
ระบบ” หมายถึ ง แรงงานที่ ทางานอิสระหรื อเป็ นแรงงานที่ไม่ได้รับการคุ ม้ ครองในระบบการ
ประกันสังคมได้แก่ คนงานที่รับงานไปทาที่บา้ น (Home-Base Worker) เช่ น คนใช้ในบ้านของ
คนรวย คนขับรถ คนทาสวน คนงานที่ทางานแบบเหมาช่ วง (Sub-Contract Worker) เช่น คนงาน
ก่อสร้าง คนงานทาถนน โดยสามารถที่จะจาแนกประเภทของแรงงานนอกระบบได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่ ม ที่ ท างานรั บ จ้า งและมี เ งิ นเดื อ นประจาได้แก่ แรงงานที่ รับจ้า งเอางานไปท า
ที่ บ ้า น แรงงานรั บ จ้า งท าการเกษตรตามฤดู ก าล แรงงานประมง คนรั บใช้และคนท างานบ้าน
คนขับรถ (ส่ วนตัวตามบ้าน) เป็ นต้น
2) กลุ่มที่ทาอาชี พอิสระทัว่ ไปได้แก่ คนขับรถรับจ้าง เกษตรกรชาวนา ชาวสวน แม่คา้
หาบเร่ แผงลอย ช่างเสริ มสวย ช่างตัดผม เจ้าของร้านขายของชาขนาดเล็ก เป็ นต้น กาลังแรงงานส่ วน
ใหญ่ เ ป็ นแรงงานนอกระบบ ที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การคุ ้ม ครองสวัส ดิ ก าร และหลัก ประกัน การท างาน
นอกจากนั้นแรงงานนอกระบบส่ วนใหญ่ หรื อมากกว่าร้อยละ 85 ยังทางานในภาคเกษตรกรรม
ธุ รกิจค้าส่ ง-ค้าปลีกโรงแรมและภัตตาคารดังนี้
1. ภาคเกษตรกรรม มีแรงงานนอกระบบทางานจานวน 14.1 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ
38.9 ของแรงทั้งหมด
2. ด้านค้าส่ ง - ค้าปลีก มีแรงงานนอกระบบทางานจานวน 3.5 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ
9.7 ของแรงงานทั้งหมด
3. ด้านโรงแรมและภัตตาคาร มีแรงงานนอกระบบทางานจานวน 1.7 ล้านคน หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 4.7 ของแรงงานทั้งหมด แรงงานนอกระบบ เป็ นแรงงานส่ วนใหญ่ข องประเทศ
มีจานวนประมาณ 23 ล้านคน หรื อร้อยละ 72 ของผูม้ ีงานทาทั้งหมด งานนอกระบบมีส่วนสร้าง
รายได้ปีละไม่ต่ ากว่า 2,000,000 ล้านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 43 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ ในประเทศกาลังพัฒนาซึ่ งรวมถึงประเทศไทย ที่กาลังแรงงานส่ วนใหญ่ยงั อยูใ่ นสาขาการ
ผลิตที่ไม่เป็ นทางการ และอีกกว่าครึ่ งหนึ่งยังอยูใ่ นภาคเกษตรกรรม
สรุ ปและข้อเสนอแนะถึงแม้วา่ เศรษฐกิจนอกระบบไม่มีการจัดเก็บสถิติอย่างเป็ นระบบ
แต่จากการประเมินพบว่าขนาดของเศรษฐกิ จนอกระบบของไทยมีขนาดใหญ่มากทาให้ประเทศ
ไทยเป็ นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจนอกระบบใหญ่ที่สุดในโลก ยิง่ ไปกว่านั้น แรงงานนอกระบบ
ของไทยมีจานวน 2 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมด และปั ญหาที่ตามมา คือ แรงงานนอกระบบมักเป็ น
กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยและไม่แน่ นอน แต่กลับไม่ได้รับการช่ วยเหลือ และคุ ม้ ครองจากรัฐบาลทั้ง
ด้านกฎหมายแรงงานและประกันสังคม เนื่องจากรัฐบาลไม่มีฐานข้อมูลจากคนกลุ่มนี้ ทาให้กาหนด
มาตรการลงไปถึงคนกลุ่มนี้ได้ยาก ตัวอย่างที่เห็นชัด คือ การที่คนส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานนอกระบบ
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กลับไม่มีโอกาสได้เช็คช่วยชาติ 2,000 บาท เนื่องจากมิได้มีขอ้ มูลอยูใ่ นกองทุนประกันสังคมซึ่ งเป็ น
ปั ญหาที่รอการแก้ไขเพื่อให้แรงงานนอกระบบมีสิทธิประโยชน์เหมือนกลุ่มคนที่อยูใ่ นระบบ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีหลักประกันสาหรับแรงงานนอกระบบในการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน
ของรัฐบาลเช่นบริ การด้านที่อยูอ่ าศัยการรักษาพยาบาลฟรี เป็ นต้น
2. สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช) ควรผนวกแรงงานนอกระบบกลุ่ม
ต่างๆ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของการให้การดูแลในเรื่ องสุ ขภาพ
3. รัฐบาลส่ งเสริ มนโยบายการกระจายเม็ดเงินกูแ้ ก่ประชาชนระดับรากหญ้า
4. กระทรวงแรงงานควรส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของแรงงงานนอกระบบเพื่อพัฒนาตนเอง
และสิ ทธิ ของกลุ่ม
ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา (2540, น.73-74) ได้ศึกษาเศรษฐกิจหมู่บา้ นไทยในอดีต กล่าวไว้วา่
ประเทศไทยในอดีตมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติมาก โดยเฉพาะมีที่ดินว่างเปล่า และเป็ นที่ดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ พอสมควร ทาให้ชาวบ้านสามารถเอาทรัพยากรธรรมชาติออกมาชดเชยความ
ล้า หลังเทคโนโลยีไ ด้ อี ก ทั้ง เอามาชดเชยการขูดรี ดของรั ฐและระบบทุนได้ด้วย ทาให้ชาวบ้า น
สามารถต่อสู ้แบบคงไว้ซ่ ึ งวิธีการผลิตโบราณมาได้ชา้ นาน หมู่บา้ นไม่พงั ทลายไปง่าย เพราะมีฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ ข้ม แข็ ง หมุ น อยู่ ระบบสั ง คมหมู่ บ ้า นที่ ดี สมาชิ ก มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจ
ช่วยเหลื อซึ่ งกันและกัน ทาให้ชาวบ้านมีความมัน่ คงและมีความสุ ข รัฐและระบบทุนเข้าไปขูดรี ด
ส่ วยโดยตรงจากหมู่บา้ นแบบบังคับนอกกลไกเศรษฐกิจ ทาให้พฒั นาของชนชั้นอื่น ระหว่างรัฐกับ
ชาวบ้านล้าช้า ทาให้ชาวบ้านขาดผูน้ าชนชั้น
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544, น.1) ได้อญั เชิญ
แนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาและบริ หารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลางเพื่อให้ประเทศรอดพ้นจาก
วิกฤตดังนี้ เศรษฐกิ จพอเพี ยง เป็ นปรัช ญาชี้ ถึง แนวการดารงอยู่และปฏิ บตั ิ ตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุ มชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศ
ให้ดาเนิ นไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒั น์
ความพอเพี ย งหมายถึ ง ความพอประมาณ ความมี เหตุ ผ ล รวมถึ งความจาเป็ นที่ จะต้องมี ระบบ
ภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการ
ต่างๆมาใช้ ในการวางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริ มสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุ รกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกใน
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คุณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนิ นชี วิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติ และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี
พิทกั ษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ (2541, น.260-261) ได้ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมครัวเรื อน
ที่ จนดัก ดาน และครั วเรื อนที่ มีค นตกงานเนื่ องจากปั ญหาเศรษฐกิ จในภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ
การสารวจสภาพทัว่ ไปทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่ทาการศึกษาในด้านเศรษฐกิจ
พบว่า การเกษตรกรรมก็ยงั คงมีความสาคัญและเป็ นอาชีพหลักของประชาชนส่ วนใหญ่ การเกษตรกรรมขึ้นอยูก่ บั การเพาะปลูกพืชหลักไม่กี่ชนิด คือ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า มันสาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด
หอม กระเทียม พริ ก และผัก ฯลฯ การปศุสัตว์ ยังมีความสาคัญไม่มากนัก ดังนั้นการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็ นอาชี พหลักเพียงอย่างเดียวของประชาชนส่ วนใหญ่ และการพึ่งผลผลิตหลักเพียง
ไม่กี่ชนิ ด เป็ นสาเหตุทาให้ประชาชนส่ วนใหญ่ มีรายได้ต่าและยากจน เนื่องจากผลผลิตขึ้นอยู่กบั
น้ าฝนธรรมชาติ ไม่มีการเกษตรฤดูแล้งเนื่องจากขาดแหล่งน้ า ผลผลิตที่ได้อยูใ่ นระดับต่า และราคา
ขายผลผลิตต่าและไม่แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั ตลาดที่เกษตรกรไม่มีอานาจต่อรอง รวมทั้งประชาชนขาด
อาชี พเสริ มหลังฤดูเก็บเกี่ยว นอกจากงานรับจ้างทัว่ ไปในหมู่บา้ น ซึ่ งมีไม่มากเนื่องจากประชาชน
ขาดเงินทุนและความรู ้ในการประกอบอาชีพ เป็ นผลทาให้เกิดการว่างงานในฤดูแล้งในชนบท และ
การอพยพออกจากหมู่บา้ นไปหางานทาในเมือง ในกรุ งเทพฯ หรื อจังหวัดอื่นๆ ที่ใกล้เคียง ไปจนถึง
ในต่างประเทศ
กรมสวัสดิ การคุม้ ครองแรงงาน (2545) ได้ศึกษาเศรษฐกิ จโดยวิเคราะห์ ค่าจ้าง รายได้
และชั่วโมงการทางาน พ.ศ.2543 ด้านลักษณะของลูกจ้างเอกชน ค่าจ้าง รายได้ และชั่วโมงการ
ทางาน จากผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ (1) ลักษณะของลูกจ้างเอกชนทัว่ ราชอาณาจักรมีประมาณ 10.35
ล้านคน โดยครึ่ งหนึ่งเป็ นลูกจ้างรายวัน และลูกจ้างรายเดือนร้อยละ 39.8 ลูกจ้างเหมามีเพียงร้อยละ
9.0 (2) ค่าจ้างของลูกจ้างเอกชนในทุกประเภทการจ้าง (รายวัน รายเดื อน และงานเหมา) ได้รับ
ค่ า จ้า งเฉลี่ ย เดื อ นละ 5,536 บาท และค่ า จ้า งของลู ก จ้า งเอกชนจะแตกต่ า งกัน ไปตามประเภท
อุตสาหกรรม อาชีพ พื้นที่ เพศ และระดับการศึกษา (3) รายได้ของลูกจ้าง นอกเหนือจากค่าจ้างแล้ว
หากรวมเงิ นจากจากค่าจ้าง ล่ วงเวลา โบนัส และเงิ นอื่นๆพบว่าลูกจ้างเอกชนได้รับเงิ นเพิ่มจาก
ค่าจ้างเฉลี่ยคนละ 493 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 8.9 ของค่าจ้างเฉลี่ย และเมื่อนามารวมกับค่าจ้าง
ของลูกจ้างแล้ว ลูกจ้างมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 6,029 บาท (4) วันและชัว่ โมงการทางานของลูกจ้าง
เอกชนพบว่า ลูกจ้างเอกชนทางานเฉลี่ยสัปดาห์ละ 6 วัน และมีชวั่ โมงการทางานเฉลี่ย 49.8 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์
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กอบกุล ภู่ธราภรณ์ (2521, น.76) ได้ศึกษาเพลงลูกทุ่งกับสังคมไทย สรุ ปว่า เพลงลูกทุ่ง
ที่มีเนื้ อหาสะท้อนความรู ้สึกนึ กคิด แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวชนบทได้อย่างชัดเจน และสาเหตุที่ทา
ให้เพลงลูกทุ่งได้รับความนิยมกว้างขวางนั้น ขึ้นอยูก่ บั การใช้ภาษา ถ้อยคาที่ตรงไปตรงมา มีทานอง
เพลงที่ไพเราะ ง่ายต่อการจดจา และเสน่ห์ที่สาคัญของเพลงลูกทุ่ง อยูท่ ี่การทันต่อเหตุการณ์
เอนก นาวิกมูล (2521, น.76) ให้ทรรศนะเกี่ ยวกับเพลงลูกทุ่งว่า ทั้งเพลงลูกทุ่งและ
เพลงพื้นเมือง นิยมเล่นลูกคอ เล่นเสี ยงโดยไม่ออมอาการ เสี ยงที่เปล่งออกมาจะเป็ นเสี ยงที่เอ่ยเอื้อน
ทาเสี ยงสู ง ต่า หนัก เบา สารพัดแต่จะประดิษฐ์ เพลงลูกทุ่งและเพลงพื้นเมืองพร้อมที่จะเปิ ดกว้างใน
ด้านการใช้ถอ้ ยคา ภาษา การบอกเรื่ องราวอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งต้องเน้นผูฟ้ ังในการพิจารณา ข้อสังเกต
ในตอนนี้คือเพลงทั้งสองประเภท มีความใกล้ชิดกันผูกพันกันอย่างแน่นอน
กาญจนา แก้ว เทพ (2522, น.5-6) กล่ า วถึ ง เพลงลู ก ทุ่ ง ว่ า ท าหน้า ที่ เ ป็ นดั่ง บัน ทึ ก
ประวัติศาสตร์ ตอบสนองความต้องการทางจิตใจของชาวไร่ ชาวนาทัว่ ทุกหัวระแหง เนื้ อหาของ
เพลงสะท้อนให้ความคิด ความรู ้ สึกของมวลชาวนา ผูย้ ากไร้ท้ งั หลาย ที่มีต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ในสังคม เพลงลูกทุ่งบอกถึงความจริ งที่เกิดขึ้นในชนบทถึงบางเพลงอาจจะแสดงออกมาในรู ปเสี ยด
สี เย้ยหยัน แต่เนื้อหาก็แฝงด้วยความเป็ นจริ งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้
สุ กญั ญา สุ จฉายา (2525, น.40) กล่าวถึงเพลงลูกทุ่งว่า เป็ นเพลงที่เกิดขึ้นหลังสุ ด มีการ
ผสมผสานระหว่างเพลงชาวบ้าน ส่ วนใหญ่จะสะท้อนชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวชนบท ทั้งที่อยูใ่ น
เมืองและหมู่บา้ น ทานองของเพลงในระยะแรก นาเพลงพื้นบ้านเข้าไปผสมผสาน จึงทาให้เป็ นที่
คุน้ เคยของชาวบ้าน ในที่สุดเพลงลูกทุ่งจึงกลายเป็ นที่นิยมของชาวบ้าน
นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2528, น.95-105) ให้ทรรศนะเกี่ ยวกับเพลงลูกทุ่งว่า สาระของเพลง
ลูกทุ่งเปรี ยบเสมือนข่าวสาร ที่คนเมืองส่ งผ่านไปยังชาวชนบท มีการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่าง
สังคมเมืองและสังคมชนบท ลักษณะของเพลงลูกทุ่ง ดูได้จากศิลปิ นของดนตรี พ้ืนบ้านสอดแทรกอยู่
ตัวของนัก ร้ องเป็ นนักร้ องลู ก ทุ่ งหรื อไม่ และมี วิธีร้องแบบเล่ นลู ก คอลัก ษณะเนื้ อร้ องของเพลง
มีการกาหนดสถานการณ์ จาเพาะ พูดถึ งเหตุการณ์เฉพาะหน้าของสังคมและบ้านเมืองอย่างไม่ขดั เขิน
เนื้ อหาบางเพลงสะท้อนให้เห็ นถึ ง ด้า น ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม สองแง่ ส องง่ า ม เนื้ อหาของเพลงใน
ระยะแรกมักเกี่ ยวกับสภาพความจริ งในชนบทเกือบทั้งสิ้ น ต่อมาการสื่ อสารขยายตัวขึ้น เนื้ อหาจึง
เปลี่ยนแปลงไปให้ทนั สมัย และปั จจุบนั เพลงลูกทุ่งกับเพลงสตริ ง กาลังจะผสมผสานเข้าหากันมากขึ้น
สุ กรี เจริ ญสุ ข (2532, น.94-96) ได้กล่าวถึงลักษณะเพลงลูกทุ่งไว้วา่ เป็ นเพลงที่มีลีลา
จังหวะพื้นบ้าน เน้นความสนุ กคลื้นเครง ทานองเพลงง่ ายๆ สั้นๆ ซ้ าๆ แบบทานองเพลงพื้นบ้าน
เนื้ อร้ องเป็ นเรื่ องของชาวบ้าน พูดกันตรงไปตรงมา ไม่มีสานวนที่วิจิตรพิสดาร ผูกประโยคของ
ภาษาอย่างง่ายๆ ชมธรรมชาติ บรรยายชี วิต ตลกขบขัน เสี ยดสี สังคม ใช้สาเนี ยงร้องแบบพื้นบ้าน
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ถ่ายทอดอารมณ์ ที่เป็ นภาษาชาวบ้าน ใช้ลูกคอ การเอื้อนที่เป็ นลักษณะเด่ นของเพลงลูกทุ่ง เครื่ อง
ดนตรี ที่ใช้บรรเลงขึ้นอยูก่ บั ความสะดวก การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน นิยมบรรเลงตามใจชอบ แบบ
แห่ ตามกันไป มีลกั ษณะคล้ายเพลงแนวเดียวกันอาศัยเนื้ อร้องเป็ นหลัก การถ่ายทอดอารมณ์เพลง
เป็ นหัวใจหลัก ของเพลงลู ก ทุ่ ง อาศัย เนื้ อร้ องที่ เกี่ ย วกับ ชี วิตจริ ง แล้วถ่ า ยทอดออกมาด้วยความ
ซาบซึ้งกินใจ ไม่เสแสร้งอารมณ์ซื่อๆ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี (2539, น.24) ทรงตรัสถึงเพลงลูกทุ่ง
ว่า สังเกตได้ว่าเวลาเกิ ดสถานการณ์อะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องปากท้อง ฝนตก ฟ้ าร้อง น้ าท่วม
ตลอดจนเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งนอกและในประเทศ เพลงลูกทุ่งก็จะออกมาใหม่ ทันสมัยกับข่าว
นั้นทันที ราวกับเป็ นสมุดบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้น เนื้ อร้องเพลงลูกทุ่งมักจะสะท้อนภาพชี วิตจริ ง
ของคนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การเกิดสงคราม ปั ญหาเศรษฐกิจและการเมืองได้เป็ นอย่างดี ใช้
ภาษาที่ เรี ยบง่ าย เข้าใจและจาง่าย ฟั งแล้วไม่ตอ้ งแปลความหมาย เหนื อไปกว่านั้นเพลงลูกทุ่งยัง
สรรหาคาที่กระทบกระเทียบเปรี ยบเปรย มีสานวนกระแนะกระแหน เจ็บๆ คันๆ มาเสนอได้หลาย
รู ปแบบ เรี ยกได้วา่ เข้าถึงคนฟั งในเวลาอันรวดเร็ ว คุณสมบัติในข้อที่วา่ สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้
ดี น้ ัน เอง คุ ณ สมบัติ ข ้อ นี้ ของเพลงลู ก ทุ่ ง คื อ การถ่ า ยทอดรู ป แบบมาจากเพลงพื้ น บ้า นนั่น เอง
ขณะเดียวกันเพลงไทยแท้ๆ ก็ขาดคุณสมบัติในข้อนี้ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า ประวัติศาสตร์ สังคมไทยนั้น
ได้ปรากฏอยูใ่ นเพลงลูกทุ่งไม่นอ้ ยทีเดียว
ทรงศิลป์ สุ ขแก้ว (2547) ศึกษาเรื่ อง “วิถีอีสานจากเพลงลูกทุ่ งของ ไมค์ ภิรมย์พร”
ผลการศึกษาพบว่า ชี วิตและการพัฒนาการงานเพลงของนักร้องลูกทุ่งอีสานไมค์ ภิรมย์พร ซึ่ งมีชื่อ
จริ งว่า พรภิรมย์ พินทะปะกัง มีภูมิลาเนาอยูท่ ี่จงั หวัดอุดรธานี ครอบครัวมีฐานะยากจน ทาให้ตอ้ ง
ต่อสู ้ชีวติ มาตั้งแต่วยั เยาว์ จากสภาพแวดล้อมของบุพการี ที่เป็ นศิลปิ นนักแสดงหมอลาพื้นบ้านอีสาน
ทาให้ไ ด้รั บ การปลู ก ฝั ง มาจากบริ บท อยากจะศึ ก ษาให้สู ง แต่ ไ ม่ มี โ อกาส เนื่ อ งจากฐานะทาง
เศรษฐกิ จของครอบครั วไม่ ดี จึ ง อดทนต่ อการท างานทุ ก อย่า ง รวมถึ งการเป็ นทหารรั บ ใช้ชาติ
จากประสบการณ์ทาให้ได้รู้ถึงการต่อสู้ รู้จกั ใช้จงั หวะและโอกาส จนมาได้รู้จกั กับ สุ พจน์ สุ ขกลัด
ผูจ้ ุดประกายของการเป็ นนักร้ องอาชี พ ในที่สุดความฝั นก็เป็ นจริ ง เมื่อได้เป็ นนักร้ องสังกัดค่า ย
แกรมมี่โกลด์ มี ผลงานอัลบั้มเพลงชุ ดแรกเป็ นของตัวเอง ชื่ อ คันหลังก็ลาว โดยใช้ชื่อนักร้ องว่า
ไมค์ ภิรมย์พร มาได้รับความนิยมในชุดที่ 5 คืออัลบั้มชื่อ ยาใจคนจน เป็ นต้นมาจนถึงปัจจุบนั
ผลงานศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวทางการดาเนินชีวติ ของนักร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อ
ชีวติ ของไมค์ ภิรมย์พร ที่เป็ นคนขยัน อดทน ต่อสู้กบั ชีวติ ที่ยากจน สร้างชีวิตด้วยผลงานเพลงลูกทุ่ง
ที่ประพันธ์ข้ ึนจากข้อเท็จจริ ง และบทเพลงยังได้แสดงแนวคิด คติเตือนใจ โดยเฉพาะให้กาลังใจ
กรรมกร แรงงาน ทาให้ผฟู้ ังเพลงของไมค์ ภิรมย์พร ดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีแบบแผน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “บทบาทเพลงลูก ทุ่งเพื่อชี วิตของไมค์ ภิรมย์พ ร ในการสื่ อสาร
ถ่ า ยทอดวัฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ชนชั้น แรงงานในเขตกรุ ง เทพมหานคร” ใช้รู ป แบบการวิ จ ัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เนื้ อหาเพลงของไมค์ ภิรมย์พร แล้วเก็บข้อมูล
จากแรงงานในระบบ (Formal Sector) และนอกระบบ (Informal Sector) ที่ฟังเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร
รวมทั้งการสัมภาษณ์แรงงานแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และเอกสาร (Documents) แล้วจึง
นาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์และนาเสนอแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ดังต่อไปนี้
3.1 ขั้นตอนการดาเนินการเก็บข้ อมูลและวิธีการวิจัย
3.11 ขั้นการดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการสารวจ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเอกสารต่างๆ เพื่อเป็ นความรู้พ้ืนฐานอันจะเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกรอบความคิดของ
การวิจยั การเขียนเค้าโครงวิจยั ตลอดจนใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวิจยั ในครั้งนี้
3.12 ขั้นคัดเลือกข้อมูล การวิจยั ครั้งนี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
3.1.2.1 การสื บค้นข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ ทัศนคติ วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม เพลงใน
แบบจาลองกระบวนการสื่ อสาร วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง เพลงของไมค์ ภิรมย์พร และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
3.1.2.2 นาข้อมูล ที่สื บค้นได้มาศึก ษาพิ จารณาเพื่อคัดเลื อกบทเพลงที่ จะใช้เป็ นข้อมูล
สาหรับการวิจยั โดยพิจารณาเพลงและเนื้ อหาของเพลงจากอัลบั้ม 18 ปี ทองรวมสุ ดยอดเพลงฮิต
จานวน 4 บทเพลง ได้แก่ เพลงละครชีวิต อัลบั้มเพลงชุดที่ 2 เพลงยาใจคนจน อัลบั้มเพลงชุดที่ 5
เพลงเหนื่อยไหมคนดี อัลบั้มเพลงชุดที่ 8 และเพลงนักสู้ ม.3 อัลบั้มเพลงชุดที่ 9 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
คนใช้แรงงานต่างจังหวัด ที่เดินทางมาทางานในเขตกรุ งเทพมหานครโดยทั้ง 4 บทเพลงได้รับความ
นิยมและติดชาร์ตคลื่นวิทยุและรายการทีวีมายาวนาน ได้แก่ ลูกทุ่งมหานคร สถานีวิทยุ อสมท FM
95 MHz 88.5 สบายดี เรดิโอ เพลงลูกทุ่งออนไลน์ 24 ชัว่ โมง รายการแฟนทีวี ของบริ ษทั แกรมมี่
โกลด์ ไทยไชโย สถานีโทรทัศน์ลูกทุ่งของ ไลฟ์ ทีวี ออกอากาศทางเคเบิลท้องถิ่นทัว่ ประเทศ
3.1.2.3 นาเนื้อหาบทเพลงทั้ง 4 บทเพลงที่ได้จาก 3.1.2.2 มาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด
องค์ประกอบของเพลงได้แก่ ผูส้ ่ งสาร คือนักร้อง ผูป้ ระพันธ์เพลง และผูฟ้ ังซึ่งอยูใ่ นฐานะผูร้ ับสาร
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ในประเด็นเนื้อหา การสื่ อสาร วิธีการ การเล่าเรื่ อง และวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี
ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร มีบทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ต่อชน
ชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร ในประเด็นแบบแผนความคิดและการกระทา ที่แสดงออกถึงวิธี
ชีวติ ของชนชั้นแรงงาน
3.1.3 ขั้นการจัดกระทากับข้อมูล
3.1.3.1 นาข้อมูลกรอบ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพลงลูกทุ่งของไมค์
ภิรมย์พร ที่ได้จากข้อ 3.1.2 มาศึกษา วิเคราะห์ตามเนื้ อหาเพลงละครชี วิต เพลงยาใจคนจน เพลง
เหนื่อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ที่กาหนดไว้
3.1.3.2 นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และเพิม่ เติมเนื้อหาส่ วนที่ขาดความ
สมบูรณ์ ให้ตรงตามขอบเขตเนื้อหา
3.1.4 ขั้นเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ผูว้ ิจยั เสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ผลการวิจยั และวิจารณ์ผล และจัดทาเป็ นเอกสารรู ปเล่ม
3.2 แหล่ งข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษาและเก็บข้ อมูล
3.2.1 วิเคราะห์ บทเพลง อัลบั้ม 18 ปี ทองรวมสุ ดยอดเพลงฮิต อันดับ หนึ่ งของไมค์ ภิรมย์พร
ตุลาคม พ.ศ. 2556 ดังรายชื่อเพลง 4 เพลง ได้แก่ เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่อยไหม
คนดี และเพลงนักสู้ ม.3
3.2.2 แหล่งข้อมูลประชากรและกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษา จานวน 20 คน
ในการศึกษา บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตของ ไมค์ ภิรมย์พร ในการสื่ อสารถ่ายทอด
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) กลุ่มประชาชนที่ใช้แรงงานที่ฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตของ ไมค์ ภิรมย์พร
ในการสื่ อสารถ่ า ยทอดวัฒนธรรมและวิถี ชี วิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยตรง
โดยกาหนดประชากรและกลุ่มเป้ าหมายที่ใช้แรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนี้
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ตารางที่ 3.1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มที่ 1 แรงงานในระบบ ได้แก่ พนักงานลูกจ้างบริ ษทั จาก
ต่างจังหวัดที่ทางานและอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มที่ 2 แรงงานนอกระบบ ได้แก่ แรงงานอิสระที่ทางานและอาศัย
อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร เช่น คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
คนขับรถแท็กซี่ รับจ้าง แม่คา้ หาบเร่ แผงลอย อาชีพนวดแพทย์แผนไทย และอาชีพรับเหมาก่อสร้างรายวัน

จานวน(คน)
10
10

3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ได้แก่
3.31 สร้างแบบสัมภาษณ์เป็ นแนวทางคาสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Interview Guideline) โดย
มีคาถามแบบซักไซ้ (Probing Question) เป็ นการใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อเป็ นแนวทางในการถาม โดย
มีคาถามซักประกอบ
3.32 เทปบันทึกเสี ยงสาหรับบันทึกการสัมภาษณ์และถอดเทปสัมภาษณ์
3.33 สมุดบันทึกสาหรับจดบันทึกเพื่อเก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร
3.34 กล้องถ่ายรู ปสาหรับบันทึกภาพถ่ายเพื่อประกอบการวิจยั
การตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่ องมือ
โดยให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึ กษา เป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบ เพื่อปรับปรุ งให้
เหมาะสมและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุ ปผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหาเกี่ยวกับ
บทบาทเพลงลู กทุ่ งเพื่อชี วิตของไมค์ ภิรมย์พร ในการสื่ อสารถ่ ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชนชั้น
แรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติของชนชั้นแรงงานที่ฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต
จากนั้นจึงทาการสัมภาษณ์เจาะลึกเก็บข้อมูลแก่นสาระหลัก (Pattern / Themes) การสัมภาษณ์จาก
กลุ่ ม แรงงานที่ ก าหนด เพื่ อท าการจัดเรี ย งข้อมูล โดยใช้ก ารวิเคราะห์ ตามทฤษฏี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
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3.41 ผู้วิจ ัยฟั งเทปที่ บ ันทึ กการสั มภาษณ์ แต่ ละม้วนหลายครั้ งก่ อนที่ จะอ่ านแบบสั มภาษณ์
ที่ได้จากการถอดเทป (Transcript)
3.42 ผูว้ จิ ยั อ่านแบบสัมภาษณ์หลายครั้งจนรู้สึกเข้าใจถึงเนื้อหาทั้งหมด
3.43 ท าบั น ทึ ก การวิ เ คราะห์ ต้ ั งแต่ เ ริ่ มต้ น จนสิ้ นสุ ด รวมทั้ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ
ที่น่าสนใจ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์
3.44 ลงรหัส (Coding) โดยการขีดเส้นใต้ (Highlight) หรื อแยกคา วลี ข้อความ หรื อประโยคที่
สาคัญ โดยวิเคราะห์จากคาต่อคา บรรทัดต่อบรรทัด วลีต่อวลี ข้อความต่อข้อความและประโยคต่อ
ประโยค
3.45 จัดกลุ่มประเด็นย่อย (Categories) โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลของแต่ละคนและระหว่างกลุ่ม
คน มีการจัดกลุ่มคา วลี ข้อความ และประโยคที่มีความหมายคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันไว้เป็ น
หมวดหมู่
3.46 นาข้อความหรื อประโยคที่กาหนดความหมายแล้วมาจัดรวมเป็ นประเด็นหลัก (Themes)
3.47 เขียนรายงานในรู ปการบรรยาย โดยให้มีความต่อเนื่องและกลมกลืนกันในแต่ละประเด็น
หลัก ประเด็นย่อย
3.5 การนาเสนอข้ อมูล
การนาเสนอข้อมู ลในการศึ กษาครั้งนี้ ได้จากการวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา (Descriptive
Analysis) โดยนาเสนอข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาวิเคราะห์ เรื่ อง บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตของ
ไมค์ ภิรมย์พร ในการสื่ อสารถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.6 ประเด็นคาถามหลักทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์
จากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อ 1. เพื่อศึกษาบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิต ของไมค์
ภิรมย์พร ในด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
ข้อคาถาม ที่ 1 ท่านคิดว่าเพลงที่ ไมค์ ภิรมย์พร ขับร้องมีเนื้อเพลงที่ใช้คาง่าย ๆ เข้าใจ
ง่าย สามารถกระจายเข้าถึงสังคมทุกชนชั้น ชนบททุกแห่ง ใช่หรื อไม่ อย่างไร
ข้อคาถามที่ 2 ท่านคิดว่า เพลงละครชีวิตนาเสนอเกี่ ยวกับชี วิตการขายแรงงานของคน
ภาคอี ส านที่ ต้อ งดิ้ นรนหนี ค วามยากจน ซ้ า ถู ก เอารั ดเอาเปรี ย บด้วยความรู้ น้อ ย จ าต้อ งท างาน
ทุกอย่างเพื่อให้มีรายได้ ท่านคิดเห็นอย่างไร
ข้อคาถามที่ 3 ท่านรู ้สึกว่าเพลงยาใจคนจน นาเสนอเกี่ยวกับความเป็ นอยูข่ องผูใ้ ช้
แรงงานของชนชั้นผูใ้ ช้แรงงานด้วยกัน อย่างไร
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ข้อคาถามที่ 4 ท่านรู ้สึกว่าเพลงเหนื่อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 เป็ นเพลงที่แสดงถึง
ความรัก ความเห็นอกเห็นใจและเป็ นกาลังใจของผูใ้ ช้แรงงานด้วยกัน อย่างไร
ข้อคาถามที่ 5 บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ทาให้ผใู้ ช้แรงงานส่ วนใหญ่ได้ผอ่ นคลาย
ความรู ้สึก สร้างความบันเทิง และสร้างกาลังใจ นาไปสู่ การยอมรับและได้รับความนิยมจากแฟน
เพลงทัว่ ประเทศ ใช่หรื อไม่
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อ 2. เพื่อศึกษาการตีความทางวัฒนธรรมของชนชั้นแรงงาน
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติ ของ ไมค์ ภิรมย์พร
ข้อคาถามที่ 6 ท่านคิดว่าเพลงที่ ไมค์ ภิรมย์พร เป็ นผูข้ บั ร้อง มีเนื้อหาตรงไปตรงมา
สะท้อนวิถีชีวติ ชนบทและการใช้ชีวติ ของท่านในกรุ งเทพมหานครได้ อย่างไร
ข้อคาถามที่ 7 ท่านคิดว่าเพลงละครชี วิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่ อยไหมคนดี และ
เพลงนัก สู้ ม.3 มี ล ัก ษณะเนื้ อหา ท่ วงท่ า ท านอง เป็ นภาพตัวแทนคนต่ า งจัง หวัดที่ ม าท างานใน
กรุ งเทพมหานครที่ท่านสัมผัสได้ อย่างไร
ข้อคาถามที่ 8 ท่านคิดว่า เพลงนักสู้ ม.3 มีลกั ษณะเนื้อหา กล่าวถึงรายได้ การประกอบ
อาชีพต่างๆ เช่น อาชีพกรรมกร ก่อสร้าง รับจ้างรายวัน ขับรถรับจ้าง แท็กซี่ ฯลฯ ตลอดจนกล่าวถึง
ปั ญหาต่างๆ ในการประกอบอาชีพ อย่างไร
ข้อคาถามที่ 9 เพลงที่ ไมค์ ภิรมย์พร เป็ นผูข้ บั ร้อง เป็ นกาลังใจให้ท่านมีพลังในการ
ฝ่ าฟั นอุปสรรคและสามารถแก้ไขปั ญหาต่อตัวท่านและครอบครัวของท่านในการดาเนิ นชีวิตช่ วง
ที่ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อ 3. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร
ในการดาเนินชีวติ ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
ข้อคาถามที่ 10 บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ทาให้เกิดเป็ นแรงบันดาลใจมีพลังในการฝ่ า
ฟั นอุ ป สรรคและสามารถแก้ไ ขปั ญหาต่ อตัว ท่ า นและครอบครั ว ในการดาเนิ น ชี วิต ด้านสั งคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ในกรุ งเทพมหานครได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึ้น อย่างไร
ข้อคาถามที่ 11 ท่านต้องการให้มีการส่ งเสริ มเพลงลูกทุ่งให้แพร่ หลาย เพื่อเป็ น คติเตือนใจ
โดยเฉพาะให้กาลังใจกรรมกร แรงงาน ดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีแบบแผนมากขึ้น อย่างไร

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตของไมค์ ภิรมย์พร ในการสื่ อสาร
ถ่ า ยทอดวัฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ชนชั้น แรงงานในเขตกรุ ง เทพมหานคร” ใช้รู ป แบบการวิ จ ัย
เชิ งคุ ณภาพ มีวตั ถุ ประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาบทบาทเพลงลู กทุ่งเพื่อชี วิตของ ไมค์ ภิรมย์พร
ในด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษา
การตีความทางวัฒนธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ
ไมค์ ภิรมย์พร 3. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ในการดาเนิ นชี วิตของ
ชนชั้นแรงงานในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยในบทที่ 4 ผลการวิจยั นี้ ผูว้ ิจ ัย แบ่ ง หัว ข้อ น าเสนอ
ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
4.1 ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่สัมภาษณ์
4.2 ผลการศึกษาบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมย์พร ในการสื่ อสารถ่ายทอด
วัฒนธรรมและวิถีชีวติ ชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
4.2.1 ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค์ ภิรมย์พร จานวน 4
บทเพลง คือ เพลงละครชี วิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่ อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3ในการ
สื่ อสารถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
4.2.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค์ ภิรมย์พร จานวน
4 บทเพลง ได้แก่ เพลงละครชี วิต เพลงยาใจคน เพลงเหนื่อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ในด้าน
การถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
4.2.3 ผลการตีความทางวัฒนธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี
ต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติ ของ ไมค์ ภิรมย์พร
4.3 การประยุกต์ใช้บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ในการดาเนินชีวติ ของชนชั้นแรงงานใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
4.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ คือกลุ่มผูใ้ ช้แรงงานที่ทางานและ
อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครเป็ นแรงงานในระบบ (Formal Sector) จานวน 10 คน และแรงงาน
นอกระบบ (Informal Sector) จานวน 10 คน รวมจานวน 20 คน ดังต่อไปนี้
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4.1.1 กลุ่มแรงงานในระบบ จานวน 10 คนได้แก่ ได้แก่ พนักงานลูกจ้างบริ ษทั ที่มีภูมิลาเนา
ต่างจังหวัดที่ทางานและอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4.1 ชื่อ สกุล และอาชีพของกลุ่มแรงงานในระบบ
ลาดับ
ชื่ อ สกุล
1 นายพีรยุทธ์ ปละทีปะผลิน
2 นางสาวพันธ์นี วิจรรยา
3
4
5
6
7
8
9
10

อาชีพ
ลูกจ้าง กองทัพเรื อ
พนักงานบริ ษทั บจก. เค พี ที
แมชชีนเนอรี่ (1993)
นางสาวภัทรา กาญจนวรางกูร ลูกจ้างหน่วยงานราชการ
นางนพรัตน์ ธัญศรี รัตน์
พนักงาน กระทรวงยุติธรรม
นางสาวเทพอักษร ประสงค์ พนักงาน กระทรวงยุติธรรม
นางสาวศศิรา ศรี สะอาด
พนักงาน หน่วยงานราชการ
นางณัฐนันท์ อัคเส
ลูกจ้าง กรมที่ดิน
นายประพน จันทร์สาโรง พนักงานบริ ษทั
นายสุ ธน ขาวทอง
ไทยพาณิ ชย์ประกันภัย
นางสาวริ นดา บุตรปะ
ไอโออิประกันภัย

วันทีส่ ั มภาษณ์
วันที่ 28 มีนาคม 2558
วันที่ 22 มีนาคม 2558
วันที่ 4 เมษายน 2558
วันที่ 2 เมษายน 2558
วันที่ 2 เมษายน 2558
วันที่ 2 เมษายน 2558
วันที่ 9 เมษายน 2558
วันที่ 10 เมษายน 2558
วันที่ 21 มีนาคม 2558
วันที่ 21 มีนาคม 2558

4.1.2 กลุ่ม แรงงานนอกระบบ จานวน10 คนได้แก่ แรงงานอิสระที่ทางานและอาศัยอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4.2 ชื่อ สกุล และอาชีพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ลาดับ
ชื่ อ สกุล
1 นายสันติ พยัพแก้ว
2

นายอดัม สังแก้ว

3

นายสมชาย อยูฉ่ ่ า

อาชีพ
วันทีส่ ั มภาษณ์
รับจ้าง/คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2558
ทางานที่ ชินเขตซ้ายมือ
พ่อค้าหาบเร่ แผงลอย ขายกล้วยปิ้ ง วันที่ 4 เมษายน 2558
หน้าโรงพยาบาลมุงกุฎวัฒนะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ทางาน วันที่ 4 เมษายน 2558
ที่ หมู่บา้ น กาเด้นซิ ต้ ีลากูล
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ลาดับ
ชื่ อ สกุล
อาชีพ
วันทีส่ ั มภาษณ์
4 นายประสิ ทธิ์ พึ่งภพ พนักงานรักษาความปลอดภัย ทางาน วันที่ 4 เมษายน 2558
ที่ Bar BQ Plaza
5 นายบุญเกื้อ มณี
รับเหมาก่อสร้างรายวัน
วันที่ 30 เมษายน 2558
6

นายสุ รธี อุป

คนขับรถแท็กซี่รับจ้าง

7

นายศักดิ์ดา คาสิ งห์

8

นายนเรศ เจริ ญรส

9

นางนุช ทองดี

10

นางสาอางค์ รัชฎา

พนักงานรักษาความปลอดภัย ทางาน
ที่อาคารศูนย์ราชการ
พนักงานส่ งเอกสารและขับวินมอ
เตอร์ไซต์ วินซอยแจ้งวัฒนะ 14
ช่างเย็บผ้า หน้าคอนโดนิรันดร์ 4
ดอนเมือง
แม่บา้ น คอนโดมิเนียม ถ. แจ้งวัฒนะ

วันที่ 30 เมษายน 2558
วันที่ 30 เมษายน 2558
วันที่ 30 เมษายน 2558
วันที่ 28 มีนาคม 2558
วันที่ 10 เมษายน 2558

ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
รายการ

จานวน

ร้ อยละ

11
9
20

55
45
100

2
9
4
5
20

10
45
20
25
100

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ช่วงอายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
รวม
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
รายการ
ภูมิลาเนาเดิม (ภาค)
กลาง
ใต้
อีสาน
เหนือ
ระยะเวลาอยู่ กทม.
น้อยกว่า 10 ปี
10-19 ปี
20-29 ปี
30 ปี ขึ้นไป
รวม
อาชีพ
รับจ้าง/ขับรถรับจ้าง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงาน/ลูกจ้าง
ค้าขาย/แม่บา้ น
รวม

จานวน

ร้ อยละ

8
1
8
3

40
5
40
15

9
6
2
3
20

45
30
10
15
100

3
5
10
2
20

15
25
50
10
100

จากตารางที่ 4.3 ผู้ต อบแบบสั ม ภาษณ์ เรื่ อง บทบาทเพลงลู ก ทุ่ ง เพื่ อ ชี วิ ต ของ
ไมค์ ภิรมย์พร ในการสื่ อสารถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 เป็ นเพศหญิง จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ
45 ช่วงอายุของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ
45 รองลงมามีอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 ภูมิลาเนาของผูต้ อบสัมภาษณ์ ส่ วน
ใหญ่อยู่ภาคกลาง และภาคอี สาน จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40 ช่ วงเวลาที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่ช่วงเวลาที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครน้อยกว่า 10 ปี จานวน 9 คน
คิดเป็ นร้อยละ 45 รองลงมาช่วงเวลา 10-19 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 อาชี พผูต้ อบแบบสอบถาม
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ส่ วนใหญ่ทาอาชีพ พนักงาน/ลูกจ้าง จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมาอาชีพพนักงานรักษา
ความปลอดภัย จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 25
4.2 ผลการศึกษาบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตของไมค์ ภิรมย์ พร ในการสื่ อสารถ่ ายทอดวัฒนธรรม
และวิถีชีวติ ชนชั้ นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
4.21 ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค์ ภิรมย์พร จานวน 4 บทเพลง คือ เพลง
ละครชี วิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่ อยไหมคนดี และเพลงนัก สู้ ม.3 ในการสื่ อสารถ่ า ยทอด
วัฒนธรรมและวิถีชีวติ ชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง “บทบาทเพลงลู ก ทุ่ง เพื่อชี วิตของ ไมค์ ภิ รมย์พร ในการสื่ อสาร
ถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผูว้ ิจยั ได้นาบทเพลงของ
ไมค์ ภิรมย์พร จานวน 4 บทเพลง ได้แก่ เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคน เพลงเหนื่อยไหมคนดี และ
เพลงนักสู้ ม.3 มาศึ กษาบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตของไมค์ ภิรมย์พร ในการสื่ อสารถ่ ายทอด
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์เนื้ อหา
ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือนัก ร้ อง และผูฟ้ ั งซึ่ ง อยู่ในฐานะผูร้ ับสารในประเด็น
เนื้ อหา การสื่ อสาร วิธีการ การเล่าเรื่ อง และวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่ อ ค่านิ ยม ประเพณี ของชนชั้น
แรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาของบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติ ของไมค์ ภิรมย์พร ตามกรอบแนวคิด
องค์ประกอบของเพลง คือนัก ร้ อง และผูฟ้ ั งซึ่ ง อยู่ในฐานะผูร้ ับสารในประเด็นเนื้ อหา การสื่ อสาร
วิธีการ การเล่ าเรื่ อง และวัฒนธรรมเกี่ ยวกับความเชื่ อ ค่านิ ยม ประเพณี ของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษารายบทเพลง มีผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
4.2.1.1 ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาของบทเพลง ละครชี วิต ในการสื่ อสาร วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
เกี่ยวกับ ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี ดังบทเพลงต่อไปนี้
จากแดนอีสานบ้ านเกิดเมืองนอน
มาเล่ นละครบทชี วิตหนัก
จากพ่ อแม่ มา พบพาคนไม่ ร้ ู จัก
จากคนที่รักจาลามาหางานทา
อาบเหงื่อต่ างนา้ คร่าอยู่กับงาน
ขยันทุกวัน ด้ วยความรู้ ตา่
เหนื่อยยากเท่ าใดใช้ แรงแลกเงินเช้ าคา่ แต่ มนั ต้ องชา้ ทามาหาได้ ไม่ พอ
หมดแรงอ่ อนล้ า นี่แหละหนาคนจน สู้และดิน้ รนบางครั้ งก็โดนผู้คนลวงล่ อ
ตกงานบ่ อยครั้ งเงินซื ้อข้ าวยังไม่ พอ มันท้ อมันตรมเพียงใดชา้ ใจปวดร้ าว
กลับแดนอีสานบ้ านเกิดเมืองนอน
ลาแล้ วละครบทชี วิตเศร้ า
ทุ่มเทเท่ าไรได้ มาแค่ ความว่ างเปล่ า กลับมาบ้ านเรายังมีพ่อแม่ เฝ้ ารอ
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เนื้อหาบทเพลง ละครชีวติ ในด้านการสื่ อสาร วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เกี่ยวกับความเชื่อ
ค่า นิ ย ม ประเพณี พบว่า เนื้ อหาเพลงละครชี วิต เกี่ ยวกับ ชี วิตผูใ้ ช้แรงงานจากชนบท มี เนื้ อหาที่
กล่าวถึงลักษณะครอบครัว คนอีสานที่มีความรู้นอ้ ย หนีความยากจนจากบ้านเกิดต่างจังหวัดซึ่ งมีพ่อ
แม่ พี่ น้อง อันเป็ นที่รัก มาขายแรงงานเป็ นกรรมกรที่กรุ งเทพมหานคร ได้พบเจอแต่คนไม่เคยรู้จกั
ถูกเอารัดเอาเปรี ยบตลอดเวลา ทางานหนักตลอด บางครั้งค่าแรงไม่ก็พอที่จะซื้ อข้าว ตกงานก็บ่อย
บางครั้งถูกหลอก ชีวติ สุ ดแสนรันทด หมดแรงที่จะสู่ ต่อไป จึงขอกลับบ้านเกิดเมืองนอนที่มีพ่อแม่พี่
น้องรออยู่ ถึงจะยากจนแต่ก็มีความสุ ข
เนื้ อหาบทเพลงละครชี วิต ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือนักร้ อง และ
ผูฟ้ ั งซึ่ งอยูใ่ นฐานะผูร้ ับสารในประเด็นเนื้ อหา การสื่ อสาร วิธีการ การเล่าเรื่ อง และวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ความเชื่อ ค่านิ ยม ประเพณี ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื้ อหาเป็ นการสื่ อถึงปั ญหา
ร่ วมอย่างสาคัญของคนชนบทที่เป็ นผูจ้ ากถิ่นฐาน คือ ภาวะโดดเดี่ยวแปลกแยกในสังคมซึ่ งเป็ นที่มา
ของความรู้สึกอ้างว้าง และความหวาดหวัน่ ใจในความไม่มน่ั คงของชีวิต ความยากจน การศึกษาต่า
ทาให้ขาดความเสมอภาคทางโอกาส แม้ผปู้ ระพันธ์มิได้นาเสนอปั ญหานี้ อย่างตรงไปตรงมา แต่
ปั ญหาความยากจนของคนชนบทซึ่ งเป็ นเนื้อหาที่โดดเด่นก็ทาให้ตอ้ งฉุ กคิดและทบทวนถึงต้นตอ
ของปั ญหา ในข้อที่วา่ วรรณกรรมไม่ได้ทาหน้าที่แก้ไขปัญหาของสังคม แต่สารที่สื่อก็โน้มนาให้เรา
หันมาพิจารณาความจริ งที่ยงั คงดารงอยูใ่ นสังคมชนบทด้วยความเห็นอกเห็นใจ นอกจากนั้นยังเล่า
ถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี ที่รักครอบครัว รักถิ่ นกาเนิ ด เมื่อ
ไม่ประสบความสาเร็ จในการทางานก็ตดั สิ นใจกลับชนบทที่อบอุ่น ปลอดภัย ตามความเชื่อว่าถึงจะ
ยากจนแต่ก็มีครอบครัวที่ทาให้มีความสุ ข
ข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ส าหรั บ เนื้ อ หาบทเพลงเพลงละครชี วิ ต ในการสื่ อ สาร
วัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของชนชั้นแรงงาน ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือนักร้อง และ
ผูฟ้ ั งซึ่ งอยูใ่ นฐานะผูร้ ับสารในประเด็นเนื้ อหา การสื่ อสาร วิธีการ การเล่าเรื่ อง และวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างแรงงานในระบบและกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบ จานวน 20 คน มีความเห็ นไปใน
ทิศทางเดี ยวกัน คือ กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบ จานวน 6 คน และกลุ่ มตัวอย่างแรงงานนอก
ระบบ จานวน 9 คน พบว่า เนื้อหาเพลงละครชีวติ เป็ นการสื่ อสารถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานของชาว
อีสานเข้ามาทางานในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นแหล่งงานใหญ่ที่ผคู้ นเดินทางมาหางานทามากที่สุด
เพราะเป็ นเมืองหลวงมีความต้องการแรงงานมากและยังหางานทาได้ง่าย ซึ่ งปั จจุบนั ชาวอีสานยังคง
ดิ้ นรนเข้า สู่ ก รุ ง เทพฯ โดยปราศจากความหวัง ในการที่ จะใช้ชี วิตอย่า งมี ค วามสุ ข ในถิ่ นก าเนิ ด
มี เนื้ อหาเกี่ ย วกับ การประกอบอาชี พ พบว่า การด าเนิ นชี วิต ของชาวอี ส านที่ ประกอบอาชี พ ใช้
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แรงงาน มีรายได้นอ้ ย ไม่มน่ั คง ทางานหนัก เพราะมีความรู้ต่า ฉะนั้นรายได้ของชาวอีสานส่ วนใหญ่
จึงเป็ นงานที่ตอ้ งใช้แรงงานมาก เนื้อเพลงนาเสนอในลักษณะแสดงถึงความขยัน ความอดทน ความ
รับผิดชอบของชาวอีสานที่มีต่อตนเองและครอบครัว
“ก็เหมือนชีวติ ในปั จจุบนั ที่ตอ้ งดิ้นรนอยูบ่ า้ นแถบอีสาน ซึ่ งทุกปี ที่ตอ้ งประสบภาวะภัย
แล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาลทาให้พวกเราต้องเข้ามากรุ งเทพฯ เพื่อหางานทา หาเช้ากิ นค่ า บางครั้ง
ค่าแรงไม่พอต้องไปกูย้ มื เขา” (ศักดิ์ดา คาสิ งห์, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบ จานวน 4 คน มีความเห็นด้านเนื้ อหาบทเพลง เพลงละคร
ชีวิต เพิ่มเติมเกี่ ยวกับการประกอบอาชีพว่า บทเพลงละครชี วิต สื่ อถึงชี วิตแรงงานภาคอีสานส่ วน
ใหญ่ ที่มารับจ้างทางาน ก่อสร้าง ขับมอเตอร์ ไซต์รับจ้าง พยายามเลี้ยงชีพด้วยความยากลาบาก ต้อง
ขยัน อดทน สู ้แดดสู ้ฝน มีมานะ บากบัน่ ต้องดิ้นรน ต้องสู้กบั ปั ญหาต่างๆ เช่นหาเช้ากินค่า บางครั้ง
ค่าแรงไม่พอต้องไปกูย้ มื นายจ้างกดขี่เอารัดเอาเปรี ยบก็ตอ้ งทนสู้ เพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่
สุ ดท้ายก็ทนกับปั ญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ จึงต้องยอมกลับบ้านไปอยูก่ บั พ่อแม่เหมือนเดิม
“เนื้ อหาตรงกับชี วิตแรงงานภาคอีสาน ที่เข้ามาทางานอยู่ในกรุ งเทพมหานคร ต้องดิ้น
รน บางมุมท้อแค่ไม่ถอย ต้องสู ้กบั ปัญหาต่างๆ เช่น นายจ้างกดขี่เอารัดเอาเปรี ยบก็ตอ้ งทนสู้ เพื่อให้
ได้เงิ นมาเลี้ยงครอบครัวแต่สุดท้ายเขาก็ทนกับปั ญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ จึงต้องยอมกลับบ้านไปอยูก่ บั
พ่อแม่ เหมื อนเดิ ม เพลงนี้ เป็ นเพลงที่ มองการเอารั ดเอาเปรี ยบเห็ นแก่ ตวั ของคน” (สมชาย อยู่ฉ่ า,
สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558)
นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบ จานวน 1 คน มีความเห็นด้านเนื้อหาบทเพลง เพลงละคร
ชี วิต เพิ่มเติมเกี่ ยวกับค่านิ ยมของครอบครัว คนอีสานที่มีความรู้น้อย ฐานะความยากจน มาทางาน
กรุ งเทพมหานครแล้วมีเงินส่ งกลับให้ครอบครัว
“เป็ นเพลงที่เขาทางานทุกอย่างเพื่อให้ตวั เองอยู่รอด ส่ วนมากคนทางภาคอีสานส่ วน
ใหญ่ จะมี ค วามรู ้ น้อยครอบครั วค่อนข้า งยากจนจึ ง ไม่ค่ อยได้เรี ย นหนัง สื อกันในสมัยก่ อน และ
มีลูกเยอะและเป็ นค่านิ ยมด้วย เช่น คนข้างบ้านเขาเข้ามาทางานโรงงานได้เงินมีบา้ น มีรถ กลับไป
พอคนอื่ นเห็ นก็เอาเป็ นตัวอย่าง บางทีก็โดนเอาเปรี ยบอยู่ในสังคมเมืองหลวงแต่สุดท้ายก็ตอ้ งทา
ทุกอย่างเพื่อให้เขาอยูร่ อด” (นเรศ เจริ ญรส, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
4.2.1.2 ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาของเพลงยาใจคนจน ในการสื่ อสาร วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
เกี่ยวกับ ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี ดังบทเพลงต่อไปนี้
เป็ นแฟนคนจน ต้ องทนหน่ อยน้ องพี่นีไ้ ม่ มีเงินทอง มารองรั บความลาบาก
ในแต่ ละวัน พี่นั้นต้ องทางานหนัก ถ้ าไม่ มีใจรั ก ใครหนอจะร่ วมทางได้ ปั ญหามากมาย พาใจอ่ อน
ล้ า ทั้งทั้งไม่ เจตนา แต่ ปัญหา ก็มาจนได้ จึ งอยากให้ น้อ ง ช่ วยมอง ด้ วยความเห็นใจ อุปสรรคจะมี
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เท่ าใด ขอใจเรายิม้ ให้ กัน ลาบากยากเข็ญเช้ าเย็นขอให้ เห็ นหน้ า เมื่อเจอปั ญหา น้ องอย่ าตัดสาย
สั มพันธ์ อยู่เป็ นแรงใจเติ มไฟให้ กันและกัน เพี ยงเรามีเราเท่ านั้น สร้ างฝั นให้ สมดังใฝ่ เป็ นแฟน
คนจน ต้ องทนหน่ อยน้ องอย่ าแคร์ สายตาคนมอง อย่ าหมองเมื่อยามแพ้ พ่าย อย่ าเพิ่งด่ วนลาเมื่อเจอ
ปั ญหาใดใด ยืนเคียงเพื่อคอยยิม้ ให้ เป็ นยาชุบใจคนจน
เป็ นแฟนคนจน ต้ องทนหน่ อยน้ อง อย่ าแคร์ สายตาคนมอง อย่ าหมอง เมื่อยามแพ้ พ่าย
อย่ าเพิ่งด่ วนลา เมื่อเจอปั ญหาใดใด ยืนเคียง เพื่อคอยยิม้ ให้ เป็ นยาชุบใจคนจน
เนื้อหาบทเพลงยาใจคนจนมีเนื้อหาเกี่ยวกับ หนุ่มสาวคู่หนึ่งเข้ามาทางานที่ กรุ งเทพมหานคร
ผูช้ ายทางานเป็ นช่ าง เงิ นเดื อนก็ไม่มาก ผูห้ ญิงทางานในห้าง ผูช้ ายจะขับรถจักรยานยนต์ไปรับแฟนสาว
ฝ่ ายชายเข้าใจผิดคิดว่า แฟนสาวเปลี่ยนใจไปรักคนที่มีเงินและให้ชีวติ สุ ขสบาย ไม่ลาบากเหมือนอยู่
กับตนเอง จึงทาให้เศร้าใจ จนกระทั้งวันหนึ่งได้คุยกัน ทาให้ฝ่ายชายได้รับรู้วา่ แฟนของตนเองไม่ได้
เปลี่ยนใจอย่างที่คิด ยังเป็ นกาลังใจให้แก่กนั
เนื้ อหาของบทเพลงยาใจคนจน ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือนักร้ อง
และผูฟ้ ั งซึ่ ง อยู่ในฐานะผูร้ ั บสารในประเด็นเนื้ อหา การสื่ อสาร วิธีการ การเล่ าเรื่ อง และวัฒนธรรม
เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าเป็ นการสื่ อสาร
ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เกี่ ยวกับความเชื่ อ ค่านิ ยม ประเพณี มี เนื้ อหาเกี่ ยวกับความรักศักดิ์ ศรี
สาหรับคนยากจนที่รู้ตวั ว่าตนแปลกแยกจากผูอ้ ื่น ศักดิ์ศรี เป็ นทั้งกาลังใจและสิ่ งยึดเหนี่ยว ในบท
เพลงที่เน้นความรัก การยอมรับความจริ งและการรู้จกั ตัวเอง ในการวางแผนการใช้ชีวิตคู่ เป็ นการ
ให้กาลังใจคนโสดที่มีเป้ าหมายในการมีคู่ชีวิตเหมือนคนทัว่ ไป คือชายหนุ่ มที่มุ่งมัน่ ทางานสร้าง
ฐานะเพื่อจะได้ครองคู่กบั หญิงสาวที่หมายปอง บทเพลงสื่ อสาร ถึงความรักของคนยากจนที่รู้ตวั ว่า
ตนแปลกแยกจากผูอ้ ื่นที่มีฐานะการงานดีกว่า มีศกั ดิ์ศรี เป็ นทั้งกาลังใจและสิ่ งยึดเหนี่ยว ในบทเพลง
เน้นความรัก เช่ น ชายหนุ่ มปลุ กปลอบใจคนรักว่า “อย่ าได้ แคร์ สายตาคนมอง” คาห้ามนี้ ไม่ใช่
ความรู ้สึกเป็ นปฏิปักษ์แต่มีเพื่อย้าเตือนไม่ให้หวัน่ ไหวที่จะถูกมองว่าแตกต่าง ความสานึกในศักดิ์ศรี
ของคนเหล่านี้ กระตุน้ ให้เราได้ตระหนักว่าคุณค่าและศักดิ์ศรี น้ นั ดารงอยูใ่ นตัวบุคคล ไม่ได้ข้ ึนอยู่
กับสิ่ งภายนอก เช่นฐานะทางการเงินหรื อโอกาสทางสังคม การยืนหยัดต่อสู้ดว้ ยตนเองในทางสุ จริ ต
อย่างไม่ยอมแพ้คือสิ่ งชี้วดั ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ที่ไม่เหยียดหยามศักยภาพของตน
ข้อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ ส าหรั บ เนื้ อ หาบทเพลง เพลงยาใจคนจน ในการถ่ า ยทอด
วัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของชนชั้นแรงงาน ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือนักร้ อง และ
ผูฟ้ ั งซึ่ งอยูใ่ นฐานะผูร้ ับสารในประเด็นเนื้ อหา การสื่ อสาร วิธีการ การเล่าเรื่ อง และวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างแรงงานในระบบและกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบ จานวน 20 คน มีความเห็ นไปใน
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ทิศทางเดี ยวกัน คือกลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบ จานวน 10 คน และกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอก
ระบบ จานวน 9 คน พบว่า เพลงยาใจคนจน สามารถสื่ อถึงอารมณ์และความรู้สึก เกี่ยวกับความเชื่อ
ค่านิ ยมของผูใ้ ช้แรงงานได้อย่างดี เยี่ยมในสังคมที่ถูกเหลื่อมล้ าแบ่งแยกชนชั้น สะท้อนถึงอารมณ์
ของแรงงาน ผูท้ ี่มีฐานะยากจน ต้องอดทนต่อสู้กบั การดิ้นรนหาเงินด้วยการใช้แรงงาน มีปัญหาบ้าง ใน
การทางาน แต่ดว้ ยความที่มีคนคอยให้กาลังใจ อย่างเช่น พ่อ แม่ คนรัก พี่ น้อง คอยเป็ นกาลังใจในการ
ทางาน มีความเข้าใจว่าที่มาหางานทาก็เพื่อครอบครัวทางบ้าน จะได้สุขสบาย จึงทาให้ผใู้ ช้แรงงาน
มี มานะ อดทน มี ก าลังใจที่ จะต่ อสู้ ต่อไป ซึ่ งบทเพลงช่ วยเป็ นกาลัง ใจไม่เฉพาะแต่ ผูใ้ ช้แรงงาน
ทุกอาชีพ ทุกชนชั้น ให้ต่อสู ้ไม่ยอมแพ้
“เพลงนี้ สามารถสื่ อถึ งอารมณ์และความรู้ สึกของผูใ้ ช้แรงงานๆได้อย่างดี สะท้อนถึ ง
อารมณ์ของผูใ้ ช้แรงงาน ผูท้ ี่ มีฐานะยากจน ต้องอดทนต่อสู้กบั การดิ้นรนหาเงินด้วยการใช้แรงงาน
มี ปั ญหาบ้า งในการท างาน แต่ ด้วยความที่ มี ค นรัก เป็ นก าลัง ใจ ใส่ ใ จกันจึ ง ท าให้ผูใ้ ช้แรงงานมี
กาลังใจที่จะต่อสู ้ต่อไป” (พีรยุทธ์ ปละทีปะผลิน, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2558)
และเพลงยาใจคนจน ยังสะท้อนถึงกาลังใจที่เป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยว ให้อดทนต่อสู้กบั การดิ้น
รนหาเงินด้วยการใช้แรงงาน มีปัญหาบ้างในการทางาน แต่ดว้ ยความที่มีคนคอยให้กาลังใจ
“คนจนที่ มี ค นรอบข้า งเป็ นก าลัง ใจให้ ก ัน ไม่ ทิ้ ง กัน อยู่ด้วยกันไป สั ก วันต้อ งได้ดี
มี ก าลังใจให้ต่อสู ้ ต่อไปอย่า ง เช่ น มี พี่ขบั วินมอเตอร์ ไ ซต์ คนหนึ่ ง เขามี ลู กเล็ก ๆ ลู กก็ ถ ามว่า พ่อ
เหนื่ อยไหม หนู เช็ ดเหงื่ อให้ไหมคะ เขาก็มีกาลังใจเล็กๆที่จะต่อสู้ต่อไปได้” (ศักดิ์ ดา คาสิ งห์ ,
สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
กลุ่มตัวอย่าง แรงงานนอกระบบ จานวน 1 คน มีความเห็นแตกต่างว่า เพลงยาใจคนจน
ยังสะท้อนทัศนคติเชิงลบให้รู้สึกถึงการแบ่งแยกชนชั้นในสังคม
“ถูกเหลื่อมล้ าแบ่งแยกชนชั้นเหมือนสมัยโบราณของอินเดียเลย กษัตริ ย ์ –
พราหมณ์ – แพศย์ – ศูทร” (บุญเกื้อ มณี , สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
4.2.1.3 การวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงเหนื่อยไหมคนดี ในการสื่ อสารวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
เกี่ยวกับ ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี ดังบทเพลงต่อไปนี้
เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เป็ นแฟน ครองรั กบนความขาดแคลน ยากแค้ นพี่กลัวเธอท้ อ เรา
เริ่ มจากศูนย์ ลงทุนด้ วยความไม่ พอ ความหวังเทียวพังเทียวก่ อ ประคองกันสู้เรื่ อยมา
บนเส้ นทางเดินขาดเขินประจา คลื่นลมชี วิตกระหนา่ อาจทาให้ ใจพี่ล้า บางครั้ งบางที ที่
พี่ ก็ ส ร้ างปั ญหา
ท าให้ เธอมี น้า ตาต้ องทนพี่ ม าเสมอ
เก๋ งไม่ มี ขั บ ปิ คอั พ ก็ ไ ม่ มี ขี่
เห็นแฟนคนอื่ นได้ ดีพี่นีย้ ิ่งสงสารเธอ จมอยู่กับพี่ทั้งที่ ไร้ สิ่ งปรนเปรอ รู้ ไหมว่ ารอยยิม้ เธอช่ วยให้ ใจ
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พี่มีหวังพี่ขอขอบคุณที่ น้องมีใจ ก่ อนนี ถ้ ้ าพี่ผิดไปต้ องขออภัยใจนาง ยิม้ เถิดคนดีวันนี เ้ ริ่ มมองเห็น
ทาง จับมือลุกเดินเคียงข้ างเราจะสร้ างพรุ่ งนีด้ ้ วยกัน
บทเพลงเหนื่ อยไหมคนดี มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับความรั กของหนุ่ มสาวที่ เข้ามาทางานใน
เมืองหลวง ทั้งคู่เป็ นคนยากจน ชายหนุ่มทางานรับจ้าง ตกเย็นช่วยแฟนสาวทางาน ทุกครั้งที่กลับมา
จากการทางานแฟนสาวจะให้กาลังใจเสมอ ๆ ถามไถ่ถึงความเหนื่อยล้าจากการทางาน และเมื่อใดที่
เพื่อนของแฟนมาเยี่ยมก็จะอดสงสารแฟนสาวไม่ได้เพราะเพื่อนของแฟนสาวมาหาทุกครั้งจะนั่ง
รถยนต์ส่วนตัวแสดงให้เห็ นถึ งความร่ ารวย ความโก้ของเพื่อนแฟนซึ่ งเป็ นค่านิ ยมอีกอย่างหนึ่ ง
ดังบทเพลง “เก๋ งไม่ มีขับ ปิ คอัพก็ไม่ เคยขี่ เห็นแฟนคนอื่ นได้ ดีพี่นีย้ ิ่งสงสารเธอ จมอยู่กับพี่ทั้งที่ ไร้
สิ่ งปรนเปรอ...” ชายหนุ่มจึงนึกขอบใจที่แฟนสาวไม่ทิ้งกันไปมีแฟนใหม่ และขอโทษที่บางครั้งทา
ให้แฟนสาวต้องเจ็บช้ าน้ าใจ และขอให้แฟนสาวมีความเชื่อใจในตัวเขา เขาจะทาให้ความฝันของเขา
และแฟนสาวเป็ นจริ งในสักวัน
เนื้ อหาของบทเพลง เหนื่ อยไหมคนดี ในมิ ติก ารสื่ อสาร วัฒนธรรมและวิถี ชีวิตของ
ชนชั้นแรงงาน เกี่ ยวกับความเชื่ อ ค่านิ ยม ประเพณี มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับ ความรัก พลังใจในการร่ วม
ชีวติ ทั้งนี้แม้จกั ต้องทางานหนักและเผชิญอุปสรรคปั ญหาเพียงไร แต่ดว้ ยความรักและกาลังใจ คน
ทุกข์ยากก็มีแรงมุ่งมัน่ และไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่ อยหรื อแม้แต่ความล้มเหลวในชี วิต รวมถึง
อารมณ์ สงสาร สร้ างความน่ าเห็ นใจ มักเป็ นคาที่แสดงความถ่อมตน ขอร้องวิงวอน ให้เห็นใจ ดัง
ตัวอย่างในบทเพลงดัง เช่น “บนเส้ นทางเดินขาดเขินประจา คลื่นลมชี วิตกระหนา่ อาจทาให้ ใจพี่ล้า
บางครั้ งบางทีที่พี่กส็ ร้ างปั ญหา ทาให้ เธอมีนา้ ตาต้ องทนพี่มาเสมอ” เป็ นการสื่ อประสบการณ์รักทั้ง
ที่สมหวัง และผิดหวัง ท้อแท้ ย้าความสาคัญของความรัก ความเสี ยสละ ความเห็นอกเห็นใจกัน และ
กาลังใจจากคนที่รักมัน่ คงว่าเป็ นแรงพลังที่ทาให้จิตใจเข้มแข็งยิง่ ขึ้น ทั้งนี้แม้จกั ต้องทางานหนักและ
เผชิ ญอุปสรรคปั ญหาเพียงไร แต่ดว้ ยความรักและกาลังใจ คนทุกข์ยากก็มีแรงมุ่งมัน่ และไม่ยอ่ ท้อ
ต่อความเหน็ดเหนื่ อยหรื อแม้แต่ความล้มเหลวในชีวิต ในทางตรงข้าม หากสู ญเสี ยความรักก็จะยิ่ง
เป็ นทุกข์หนักหน่วงขึ้น
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สาหรับเนื้อหาบทเพลง เพลงเหนื่อยไหมคนดี ในการถ่ายทอด
วัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของชนชั้นแรงงาน ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือนักร้อง และ
ผูฟ้ ั งซึ่ งอยูใ่ นฐานะผูร้ ับสารในประเด็นเนื้ อหา การสื่ อสาร วิธีการ การเล่าเรื่ อง และวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างแรงงานในระบบและกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบ จานวน 20 คน มีความเห็ นไปใน
ทิศทางเดี ยวกัน คือกลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบ จานวน 10 คน และกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอก
ระบบ จานวน 7 คน พบว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ เป็ นบทเพลงที่มีเนื้ อหาแสดงถึ ง
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ความรักทางด้านครอบครัว การให้กาลังใจซึ่ งกันและกัน การเข้าอกเข้าใจกัน การช่วยเหลือเกื้ อกูลกัน
อย่าพึ่งหมดความหวัง ต่อสู ้ กนั ไปดิ้ นรนกันไปแม้จะเจอทั้งปั ญหาและอุปสรรคมากมายเพียงใด
กาลังใจจากคนที่รักสาคัญที่สุด ต่อไปไม่ว่าจะเจอกับปั ญหา อุปสรรคต่างๆ มากมาย ยังไงก็ตอ้ งสู้
เพื่อให้ได้เงินมาและเพื่อครอบครัวของเขา ถึงแม้จะเหนื่อยยากลาบาก อดมื้อกินมื้อเขาก็ตอ้ งทนสู้ต่อไป
อยู่ดว้ ยกันด้วยความเข้าใจ รู ้ จกั อภัย เอื้ อเฟื้ อ อดทนต่อสู้กบั ปั ญหา การทางานของชนชั้นเดียวกัน
เสริ มสร้ างให้มีกาลังใจต่อสู ้ อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจ เห็ นอกเห็ นใจกัน เมตตาเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่
อภัยให้กนั ซึ่ งกันและกันระหว่างคนรัก
“เพลงนี่ แสดงออกถึงอารมณ์ของคนใช้แรงงานที่มีกาลังใจจากคนรักและมีความเห็นอก
เห็นใจ ทาให้มีความตั้งใจทุ่มเท ต่อสู้ในการทางาน เพื่อสร้างฐานะโดยมีจุดหมาย เพื่อชีวิตที่ดีของ
เขาและคนรัก” (ภัทรา กาญจนวรางกูร, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558)
สาหรับกลุ่มตัวอย่าง แรงงานนอกระบบ จานวน 3 คน มีความเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
กาลังใจจากคนรัก คือเนื้อหาบทเพลงที่สะท้อนอารมณ์ สร้างกาลังใจและมีการวางเป้ าหมายในการ
ดาเนินชี วติ ต่อไป
“เพลงนี้ แสดงออกถึงอารมณ์ ของคนใช้แรงงานที่มีกาลังใจจากคนรักและมีความเห็น
อกเห็นใจ ทาให้มีความตั้งใจทุ่มเท ต่อสู้ในการทางาน เพื่อสร้างฐานะโดยมีจุดหมายเพื่อชีวิตที่ดีของเขา
และคนรัก” (สันติ พยัพแก้ว, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558)
4.2.1.4 ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาของเพลงนักสู้ ม.3 ในการสื่ อสาร วัฒนธรรมและวิถี ชีวิต
เกี่ยวกับ ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี ดังบทเพลงต่อไปนี้
เป็ นสามัญชน คนจนไม่ มีนามบัตร ทางานเงินเดือนจากัด วุฒิใบประกาศ ม.3 ครอง
ตนอยู่ไหวก็เพราะใจได้ รักคนงาม สาวทุ่งเข้ ากรุ งเรี ยนราม ส่ งยิม้ งามเสริ มกาลังใจ ความหวังยังไกล
แต่ ใจก็ยังมี สิทธิ์ หากเทอมหั วใจไม่ ปิด รั กคงไม่ ติดตรงไหน สู้ งานให้ สมช่ วยแม่ พ่อให้ พอสบาย
แล้ วเ ร่ งส ร้ าง ตน เ ร็ ว ไ ว ให้ พ อคู่ ค วร คน ดี
ป ริ ญ ญ าต รี พี่ คง ต าม น้ อ ง ไม่ ติ ด
จะสร้ างปริ ญญาชี วิต ไว้ รอร่ วมทางชี วี ขอเพี ยงสาวราม อย่ ามองข้ ามเมื่อยามได้ ดี เรี ยนจบปริ ญญาตรี
อย่ าลืมพี่ 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
ข้ างถนน ไอ้ หนุ่ม ม.3 จะไม่ ทาให้ น้องอายคน สาวรามอย่ าได้ กังวล พี่จะสร้ างตน ให้ น้องภูมิใจ
บทเพลงนัก สู ้ ม.3 เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ หนุ่ ม จบการศึ ก ษาระดับ ม. 3 เป็ นคนต่ า งจัง หวัด
ครอบครัวย้ายเข้ามาอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร พ่อแม่มีอาชีพค้าขายตามทางเท้า ส่ วนตัวเขาเองทางาน
เป็ นกรรมกรยกของส่ งตามบริ ษทั วันหนึ่งมีรู้จกั ผูห้ ญิงคนหนึ่งจากบ้านนอกมาอาศัยด้วยเพื่อเข้ามา
เรี ยนราม หนุ่มคนนี้ ก็แอบชอบและพยายามทางานให้มาก และพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อ
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จะสร้างฐานะตนเองให้สาวรามจะไม่ตอ้ งอายใคร แล้วก็ประสบความสาเร็ จโดยการชนะเลิศในการ
ทดสอบฝี มือแรงงานระหว่างปั ญหาการศึกษา
เนื้อหาของบทเพลงนักสู้ ม.3 ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือนักร้อง และ
ผูฟ้ ั งซึ่ งอยูใ่ นฐานะผูร้ ับสารในประเด็นเนื้ อหา การสื่ อสาร วิธีการ การเล่าเรื่ อง และวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ความเชื่อ ค่านิ ยม ประเพณี ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร มีเนื้อหาเกี่ยวกับความอดทน
และเสี ยสละ ที่มาจากความเชื่ อเรื่ อง ความรัก ความขยัน อดทน และเสี ยสละในวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
คนชนบทคือความบากบัน่ สู ้ทนงานหนัก รักครอบครัว ที่ลูกหลานชาวนาที่ตอ้ งเข้ามาผจญความ
ทุกข์ยากในเมือง นอกจากนี้ ความสานึ กในหน้าที่ต่อครอบครัวก็เป็ นพลังผลักดันให้มุ่งหน้าต่อไป
หนุ่มสาวจากชนบทยอมสู ้ทนกับปั ญหาในเมืองใหญ่เพื่อปลดเปลื้ องหนี้ สินของครอบครัว และให้
พ่อแม่มีความเป็ นอยูส่ บาย ชายหนุ่มในบทเพลงนักสู้ ม.3 ที่แม้จะมี วุฒิใบประกาศ ม.3 ซึ่ งช่วยให้มี
งานท า แต่ ก็ไ ด้เงิ นเดื อนน้อย ความอดทน จึ งเป็ นปั จจัย ให้ท างานด้วยใจยืนหยัดและประสบ
ความสาเร็ จได้
สาหรับเนื้อหาบทเพลง เพลงนักสู้ ม.3 ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้น
แรงงาน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบและกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบ
จานวน 20 คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือกลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบ จานวน 10 คน
และกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบ จานวน 8 คน พบว่า มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ เพลง
นักสู ้ ม.3 สื่ อถึงคนที่มีความรู ้นอ้ ยจบการศึกษาแค่ ม. 3 แล้วเข้ามาทางานในกรุ งเทพมหานคร ทางานทุก
อย่างไม่เลื อก เนื่ องจากมีความรู ้ นอ้ ยที่บา้ นก็ยากจนจึงสื่ อให้เห็นว่าเขาไม่ได้ยอ่ ท้อทางานทุกอย่างที่
เขาทาได้และทางานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ พอมีความเชี่ยวชาญแล้ว ก็นาไปประกอบอาชีพได้
เพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุ ขอยูด่ ีกินดีเหมือนคนอื่นๆ ที่สาคัญพอทางานมีเงินมีหน้าที่
การงานดีแล้ว ก็จะทาให้คนรอบข้างเรามีความสุ ขได้ ภูมิใจในตัวเราทั้งที่เจอปั ญหาอุปสรรคมากมาย
ให้ต่อสู ้ชีวิตในที่สุดก็ประสบผลสาเร็ จ สร้างความมัน่ ใจให้คู่ชีวิต เปรี ยบเหมือนการใช้แรงงานใน
กรุ งเทพฯ การศึกษาเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สามารถผลักดันให้คนอีสานที่เข้าไปทางานได้รับค่าจ้างที่จากัด
หรื อรายได้ที่สูงได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การศึกษาด้วย
“มีเนื้อหาดีมากเนื้อเพลงชัดเจนมีความหมายตรงๆ เนื้อหาเป็ นแนวการทางานว่าเหนื่อย
แค่ ไ หน ต้องอดทน ให้ก าลัง ใจ ยิ่ง เรามีค วามรู้ น้อยแค่ ม.3 เราก็ ต้องท าทุ ก อย่า งเพื่อเก็ บเกี่ ย ว
ประสบการณ์ในชีวติ การทางานและมีอีกหลายๆ คนที่เขาลาบากมากกว่าเรา” (นพรัตน์ ธัญศรี รัตน์,
สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2558)
และมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเชื่อเรื่ อง ความรัก ความขยัน อดทน และเสี ยสละ“เกิดความ
สงสารมากเมื่อได้ยนิ เพลงนี้ ที่ชีวติ เขาต้องต่อสู้กบั ปัญหาต่างๆ ทางานทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมา
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ความรู ้ก็แค่ ม.3 แต่เขามีคนรักคอยเป็ นกาลังใจ ที่สาคัญที่สุดของเขาคือ พ่อ แม่ และแฟน จนสุ ดท้าย
เขาก็พยายามจนสาเร็ จในชี วิต” (นเรศ เจริ ญรส, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
นอกจากนี้ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งแรงงานนอกระบบ จานวน 2 คน ยังแสดงความคิ ดเห็ น ว่า มี
เนื้ อหาในการให้กาลังใจกับคนที่มีไม่ได้เรี ยนหนังสื อให้สู้ชีวิตเป็ นแบบอย่าง สาหรับคนที่เกเรไม่
เรี ยนหนังสื อ ทาให้เขาคิดได้ มีกาลังใจต่อสู้ ไม่ทอ้ แท้
“ อย่าหมดหวัง ต้องต่อสู้ มีกาลังใจในการทางานต่อไปไม่วา่ จะเจอกับปั ญหา อุปสรรค
ต่างๆมากมาย ยังไงก็ตอ้ งสู ้เพื่อให้ได้เงินมาและเพื่อครอบครัวของเขา ถึงแม้จะเหนื่ อยยากลาบาก
อดมื้อกินมื้อเขาก็ตอ้ งทนสู ้ต่อไป” (สมชาย อยูฉ่ ่ า, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558)
ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาบทเพลง ลูกทุ่งเพื่อชี วิตของไมค์ ภิรมย์พร จานวน 4 บทเพลง
ได้แก่ เพลงละครชี วิต เพลงยาใจคน เพลงเหนื่ อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ตามกรอบแนวคิด
องค์ประกอบของเพลง คือนัก ร้ อง และผูฟ้ ั งซึ่ ง อยู่ในฐานะผูร้ ับสารในประเด็นเนื้ อหา การสื่ อสาร
วิธีการ การเล่ าเรื่ อง และวัฒนธรรมเกี่ ยวกับความเชื่ อ ค่านิ ยม ประเพณี ของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าเนื้ อหาเป็ นการแสดงประสบการณ์ร่วมทางอารมณ์ของผูค้ นระดับล่างใน
สังคม ปฏิ กิริยาต่อปั ญหาซึ่ งมีปฏิ สัมพันธ์กบั สังคม และแฝงทางออกของปั ญหาบนพื้นฐานคุณค่า
และอุ ดมคติ ใ นรากเหง้า แห่ ง วัฒนธรรมไทย กล่ า วได้ว่า ปั ญหาคนชนบท และความส านึ ก ทาง
คุ ณธรรมเป็ นลักษณะเด่ นของบทเพลง มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับผูใ้ ช้แรงงานจากชนบทที่ส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึ กษาต่ า ต้องทางานเป็ นลู กจ้าง รายได้น้อย ที่พกั อาศัยมักจะเป็ นห้องเช่ า สภาพไม่ค่อยดี นัก
ชี้ ให้เห็ นถึ งความลาบากของผูใ้ ช้แรงงานที่เข้ามาทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ต้องอาศัยความ
อดทน งานที่ทาก็หนัก รายได้ไม่พอใช้จ่าย บางครั้งก็ได้รับการดูถูกเหยียดหยาม มีความเป็ นอยูอ่ ย่าง
อัตคัด ซึ่ งพบว่าผูป้ ระพันธ์เรี ยบเรี ยงเนื้ อเพลงที่เกิ ดขึ้นจากภาพชี วิตจริ งของคนที่ใช้แรงงาน เป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ปั ญหาเศรษฐกิ จและสังคมได้เป็ นอย่างดี โดยบทเพลงใช้ภาษาที่เรี ยบ
ง่าย เข้าใจและจาง่ าย ฟั งแล้วไม่ตอ้ งแปลความหมาย เป็ นการนาเอาถ้อยคามาเรี ยงร้ อยถ่ายทอด
ข่าวสารด้วยภาษาง่ายๆ บรรจุลงในทานองเพลง มีการจัดเรี ยบเรี ยงสาระประกอบด้วยรู ปแบบการ
เล่าเรื่ อง ลักษณะการสัมผัสคา การแบ่งท่อนทานอง โดยเฉพาะเนื้ อหาที่สะท้อน วัฒนธรรมและวิถี
ชีวติ เกี่ยวกับ ความเชื่ อ ค่านิ ยม และประเพณี คือเป็ นเรื่ องราววิถีชีวิตของหนุ่มสาวอีสานที่ตดั สิ นใจ
เดินทางเข้าเมืองกรุ ง เป็ นภาพการเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวชนบทที่มีความจาเป็ นต้องตัดสิ นใจมา
ทางานในเมื องนั้น ส่ วนหนึ่ ง เป็ นผลมาจากเศรษฐกิ จชนบทที่ก าลัง เสื่ อมสลาย เมื่ อรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ของเมืองและชนบทมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น จึงปรากฏภาพสะท้อนการใช้ชีวิตของ
แรงงานชนบทที่อาศัยอยู่ในเมืองภายใต้เพลงลูกทุ่งของ ไมค์ ภิรมย์พร ทั้ง 4 เพลง คือ เพลงละคร
ชีวติ เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ซึ่งภาพสะท้อนเหล่านี้ แสดงให้เห็น
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ถึงการใช้ชีวิตอยูใ่ นเมืองของชาวชนบทนั้นมักอยูใ่ นลักษณะที่ตอ้ งตกเป็ นรอง ถูกดูหมิ่นดูแคลนว่า
“ยากจน บ้ านนอก” นอกจากนี้ การทางานในเมืองของแรงงานส่ วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกันคือ
ลักษณะของงานที่ทามักจะเสี่ ยงอันตรายและจะใช้กาลังกายมากกว่ากาลังสมอง ส่ วนใหญ่แรงงาน
ชายจะทางานเป็ นกรรมกร ลูกจ้างในโรงงาน คนขับรถ ยาม ฯลฯ ส่ วนแรงงานหญิงทางานเป็ นสาว
โรงงาน พนักงานขายของ ฯลฯ ถือเป็ นตัวอย่างของอาชีพที่ตอ้ งเผชิญ แรงงานเหล่านี้ จะมีประสบการณ์การ
ใช้ชีวติ ที่คล้ายคลึงกันคือ ถูกเอาเปรี ยบจากนายจ้าง การใฝ่ ฝันถึงความก้าวหน้า ความสาเร็ จในหน้าที่การ
งานและความคิดถึงชี วิตชนบทมีความหวังว่าจะกลับไปมีชีวิตอยูท่ ี่หมู่บา้ นอีกครั้ง เพลงที่สะท้อน
เรื่ องราวการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวติ ของแรงงานอีสานในเมืองที่ตอ้ งมีการปรับตัว ต่อสู่ กบั ปั ญหา
ด้วยความอดทน ถึ งแม้ว่าจะลาบากและคิดถึงบ้านมากแค่ไหนก็ตอ้ งอดทนสู้กบั งานต่อไป เพื่อ
ความสาเร็ จในชีวติ
ส าหรั บ เนื้ อหาบทเพลงลู ก ทุ่ ง เพื่ อ ชี วิ ต ของไมค์ ภิ ร มย์ พ ร ตามกรอบแนวคิ ด
องค์ประกอบของเพลง คือนัก ร้ อง และผูฟ้ ั งซึ่ ง อยู่ในฐานะผูร้ ับสารในประเด็นเนื้ อหา การสื่ อสาร
วิธีการ การเล่ าเรื่ อง และวัฒนธรรมเกี่ ยวกับความเชื่ อ ค่านิ ยม ประเพณี ของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุ งเทพมหานคร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบและกลุ่มตัวอย่างแรงงาน
นอกระบบรวมจานวน 20 คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบ
จานวน 7 คน และกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบ จานวน 10 คน พบว่า มีเนื้อหาเข้าใจง่าย สะท้อน
ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ชนชั้น แรงงานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ ดิ้ น รนหนี ค วามยากจนในท้อ งถิ่ น ชนบท
ประกอบกับความด้อยโอกาสทางการศึก ษา จึง ต้องท างานแบบใช้แรงงาน เช่ น ก่ อสร้ า ง เสริ ฟ
อาหาร ขับรถรั บจ้า งได้ค่าแรงเป็ นรายวัน มีปัญหา ก็ตอ้ งอดทน ก าลังใจจากครอบครั วสามารถ
เยียวยาความเจ็บปวดของพวกเขาได้ ซึ่ งในเนื้ อหาของเพลงยังให้คติ ขยัน อดทน มีมานะจะนาพา
ไปสู่ ความสาเร็ จ บทเพลงได้สร้างกาลังใจในการดาเนินชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
เป็ นสิ่ งที่ พบเห็ นได้ในชี วิตประจาวัน และสอดคล้องกับความคิด ความเชื่ อดั้งเดิม รวมทั้งการเล่ า
เรื่ องราวตามขนบประเพณี ที่ผใู ้ ช้แรงงานคุ น้ เคยมาก่อน จากการขับร้องของ ไมค์ ภิรมย์พร ทาให้
สามารถเข้าใจ ความหมายของบทเพลงตลอดจนวิถีชีวิตผูใ้ ช้แรงงานเป็ นอย่างดี ทั้งยังเชื่ อว่า ไมค์
ภิรมย์พร เป็ นตัวแทนของคนที่มีสถานภาพเดียวกันและมีความรู้สึกร่ วม เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ผูใ้ ช้
แรงงานเหมือนกัน
กลุ่ มตัวอย่างแรงงานในระบบ จานวน 3 คนมีความเห็นเกี่ ยวกับเนื้ อหา การสื่ อสาร
วิ ธี ก าร การเล่ า เรื่ อ ง และวัฒ นธรรมเกี่ ย วกับ ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม ประเพณี ข องชนชั้น แรงงาน
มีเนื้ อหาแตกต่างเพิ่มเติม คือ มองว่าเนื้ อเพลงเข้าใจง่ายแต่ไม่เข้าถึงทุกชนชั้น อย่างเช่น กลุ่มวัยรุ่ น
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และคนที่มีฐานะร่ ารวยมีเงิ นทอง เขาก็คงไม่ฟังเพลงแนวนี้ คนที่ฟังและเข้าถึงเพลงได้จริ งๆ ก็คง
เป็ นกลุ่มแรงงาน กรรมการ ก่อสร้างมากกว่า
“เนื้อหาเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา แต่ไม่เข้าถึงทุกชนชั้น ซึ่งส่ วนมากได้รับความนิยมจาก
ชนชั้นใช้แรงงาน เพราะเพลงสื่ อไปแนวให้กาลังใจคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทางานในกรุ งเทพฯ แต่คน
ต่างจังหวัดที่เข้ามาทางานไม่ได้มีแค่ผใู้ ช้แรงงานอย่างเดียวมีท้ งั งานเอกชน บริ ษทั รับราชการก็มี คิด
ว่ายังไม่เข้าถึงทุกคนทุกชนชั้น” (ประพน จันทร์สาโรง, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2558)
สรุ ปเนื้ อหาของบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตของไมค์ ภิรมย์พร ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบ
ของเพลง คือนักร้อง และผูฟ้ ังซึ่งอยูใ่ นฐานะผูร้ ับสารในประเด็นเนื้อหา การสื่ อสาร วิธีการ การเล่าเรื่ อง
และวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่ อ ค่านิยม ประเพณี ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
เนื้ อหาบทเพลง จานวน 4 เพลง คือ เพลงละครชี วิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่ อยไหมคนดี และ
เพลงนักสู้ ม.3 โดยส่ วนมากเนื้อหาเป็ นการสะท้อนเรื่ องราวที่เกิดขึ้นจากภาพชีวิตจริ งของคนชนบท
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ปั ญหาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาโดยการใช้ภาษาที่เรี ยบง่าย เข้าใจ
และจาง่าย ฟั งแล้วไม่ตอ้ งแปลความหมาย เป็ นการนาเอาถ้อยคามาเรี ยงร้อยถ่ายทอดข่าวสารด้วย
ภาษาง่ายๆ บรรจุลงในทานองเพลง จะใช้ภาษาชาวบ้าน เป็ นภาษาพื้นๆ แบบชาวบ้านทัว่ ไป ง่ายต่อ
การเข้าใจ สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง ของชาวชนบท เนื่ องจากผูท้ ี่ฟั งเพลงลูก ทุ่ง มัก เป็ น
ชาวบ้านและชาวชนบท ประกอบกับผูแ้ ต่งเพลงลูกทุ่งส่ วนใหญ่มกั มีพ้ืนเพมาจากชนบท ส่ วนสาระ
ของคาร้องในเพลงลูกทุ่งนั้นมีคุณค่าเกี่ยวกับสังคมไทยและวิถีชีวติ ของชาวชนบทไทย การประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะเนื้ อหาที่สะท้อน วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม และประเพณี
เป็ นเรื่ องราววิถีชีวิตของหนุ่ มสาวอีสานที่ตดั สิ นใจเดินทางเข้าเมืองกรุ ง เป็ นภาพการเปลี่ยนแปลง
ชี วิตชาวชนบทที่มีความจาเป็ นต้องตัดสิ นใจมาทางานในเมืองนั้น ปรากฏภาพสะท้อนการใช้ชีวิต
ของแรงงานชนบทที่อาศัยอยู่ในเมือง ภายใต้เพลงลูกทุ่งของ ไมค์ ภิรมย์พร ทั้ง 4 เพลง คือ เพลง
ละครชีวติ เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 นอกจากนี้ การทางานในเมือง
ของแรงงานส่ วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกันคือ ลักษณะของงานที่ทามักจะเสี่ ยงอันตรายและจะใช้
กาลังกายมากกว่ากาลังสมอง แรงงานเหล่านี้ จะมีประสบการณ์การใช้ชีวิตที่คล้ายคลึงกันคือ ถูกเอา
เปรี ยบจากนายจ้าง การใฝ่ ฝั นถึ งความก้าวหน้า ความสาเร็ จในหน้าที่การงานและความคิดถึงชี วิต
ชนบทมีความหวังว่าจะกลับไปมีชีวติ อยูท่ ี่หมู่บา้ นอีกครั้ง เพลงที่สะท้อนเรื่ องราวการปรับเปลี่ยนวิถี
การใช้ชีวิตของแรงงานอีสานในเมืองที่ตอ้ งมีการปรับตัว ต่อสู้กบั ปั ญหาด้วยความอดทน ถึงแม้ว่า
จะล าบากและคิ ด ถึ ง บ้า นมากแค่ ไ หนก็ ต้องอดทนสู้ ก ับ งานต่ อไป เพื่อ ความส าเร็ จ ในชี วิต ใน
ภาพรวมเนื้อหาหลักในบทเพลงลูกทุ่งของไมค์ ภิรมย์พร ทั้ง 4 เพลง คือ เพลงละครชีวิต เพลงยาใจ
คนจน เพลงเหนื่ อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 มิได้เน้นแต่ประสบการณ์ของคนชนบทที่ประสบ
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ปั ญหาความยากจนเท่านั้น ยังเผยความอดทนความวิริยะ แม้มีความอ่อนไหว ก็ยิ่งเผยเยื่อใยอัน
งดงามระหว่า งมนุ ษ ย์ บทเพลงไม่ ไ ด้เรี ย กร้ องผูม้ ี โ อกาสดี ก ว่า ให้ช่ วยแก้ไ ขหรื อ เข้า มาเยีย วยา
หากแต่ ค วามน่ า ชื่ น ชมในจิ ตวิญญาณของตัวแทน “นัก สู้ ”เหล่ า นี้ น่า จะพอบอกได้ว่า คนจนก็ มี
ศักดิ์ศรี ความเป็ นคนทัดเทียมผูอ้ ื่น
4.2.2 ผลการศึกษาเกี่ ยวกับบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตของ ไมค์ ภิรมย์พร จานวน 4 บทเพลง
ได้แก่ เพลงละครชี วิต เพลงยาใจคน เพลงเหนื่ อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ในการถ่ายทอด
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบ
ของเพลง คือนักร้อง และผูฟ้ ั งซึ่ ง อยู่ในฐานะผูร้ ับสารประเด็นแบบแผนความคิดและการกระทา ที่
แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร มีผลการศึกษา
ดังต่อไปนี้
4.2.2.1 ผลการศึกษา บทบาท เพลงละครชีวิต ในการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือนักร้อง
และผูฟ้ ั งซึ่ งอยู่ในฐานะผูร้ ับสารประเด็นแบบแผนความคิดและการกระทา ที่แสดงออกถึ งวิถีชีวิต
ของชนชั้นแรงงาน พบว่า เพลงละครชีวิต เป็ นการสะท้อน ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
ในแง่มุมสังคมชนบทกับสภาพเศรษฐกิจ สถาบันทางสังคม วิถีชีวิต และปั ญหาของสังคม เป็ นการ
ถ่ายทอดวิถีชีวติ ของคนอีสานหลายคนที่ทางานในกรุ งเทพมหานคร และประสบปั ญหาเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ จึงต้องขายแรงงาน เนื่ องจากคนภาคอีสานส่ วนใหญ่มีความรู้นอ้ ย ครอบครัวฐานะ
ยากจน เมื่อเข้ามาทางานในกรุ งเทพมหานคร บางครั้งถูกนายจ้างกดขี่เอารัดเอาเปรี ยบก็ตอ้ งทนสู้
งาน ท้อแท้แต่ไม่ทอ้ ถอย อดมื้อกินมื้อ พร้อมต่อสู้กบั ปัญหาต่าง ๆ มีความกตัญญูรักครอบครัว เพื่อมี
เงินก็ส่งมาให้ครอบครัวอยูอ่ ย่างสุ ขสบาย เมื่อกลับบ้านก็ได้กาลังใจจากคนที่บา้ น คือ พ่อ แม่ พี่ น้อง
ลูก เมื่อได้ฟังเพลงนี้แล้วมีกาลังใจที่จะต่อสู้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ให้ผา่ นพ้นไปได้ ฟังแล้วผ่อนคลาย
ได้มาก ดังเนื้อร้องของเพลงที่วา่
...อาบเหงื่อต่ างนา้ คร่าอยู่กับงาน ขยันทุกวัน ด้ วยความรู้ ตา่
เหนื่อยยากเท่ าใดใช้ แรงแลกเงินเช้ าคา่ แต่ มนั ต้ องชา้ ทามาหาได้ ไม่ พอ
หมดแรงอ่ อนล้ า นี่แหละหนาคนจน สู้และดิน้ รนบางครั้ งก็โดนผู้คนลวงล่ อ
ตกงานบ่ อยครั้ งเงินซื ้อข้ าวยังไม่ พอ มันท้ อมันตรมเพียงใดชา้ ใจปวดร้ าว...
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สาหรับบทบาท เพลงละครชี วิต ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบ
ของเพลง คือนักร้อง และผูฟ้ ั งซึ่ ง อยู่ในฐานะผูร้ ับสารประเด็นแบบแผนความคิดและการกระทาที่
แสดงออกถึงวิถีชีวติ ของชนชั้นแรงงาน ของกลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบและกลุ่มตัวอย่างแรงงาน
นอกระบบทั้ง 20 คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือกลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบ จานวน 10
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คน และกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบ จานวน 7 คน พบว่าเพลงละครชี วิต เป็ นการถ่ายทอดวิถี
ชีวิตของคนชนบทที่เคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะชาวอีสานเข้ามาทางานในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง
เป็ นแหล่ ง งานใหญ่ ที่ ผูค้ นเดิ นทางมาหางานท ามากที่ สุ ดเพราะเป็ นเมื อ งหลวงมี ค วามต้อ งการ
แรงงานมากและยังหางานทาได้ง่าย ซึ่ งปั จจุบนั ชาวอีสานยังคงดิ้นรนเข้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยปราศจาก
ความหวังในการที่จะใช้ชีวติ อย่างมีความสุ ขในถิ่นกาเนิด
กลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบ จานวน 3 คน มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ ยวกับวิถีชีวิตของ
ชนชั้นแรงงาน ว่าบทเพลงละครชีวติ สะท้อนถึงการดาเนินชีวติ แรงงานภาคอีสานส่ วนใหญ่ ที่เข้ามา
รั บ จ้า งท างาน ก่ อสร้ า ง ขับ มอเตอร์ ไซต์รับจ้าง พยายามเลี้ ยงชี พ ด้วยความยากลาบาก ต้องขยัน
อดทน สู้แดด สู ้ฝน มีมานะ บากบัน่ ต้องสู้กบั ปั ญหาต่างๆ เช่ น หาเช้ากินค่า บางครั้งค่าแรงไม่พอ
ต้องไปกูย้ มื นายจ้างกดขี่เอารัดเอาเปรี ยบก็ตอ้ งทนสู้ เพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่สุดท้ายก็ทน
กับปั ญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ จึงต้องยอมกลับบ้านไปอยูก่ บั พ่อแม่เหมือนเดิม
“ ตรงมาก ต้องเข้ามาหางานทาในกรุ งเทพมหานคร ได้ค่าแรงต่า ไม่พอกับค่าใช้จ่ายใน
การใช้ชีวติ บางครั้งก็ทอ้ แท้ แต่ก็ตอ้ งอดทน สู้ เก็บ แบ่งอดออมเพื่อส่ งให้คนทางบ้าน พ่อ แม่ พี่นอ้ ง
เขาต้องเสี่ ยงกับการใช้ชีวติ อยูใ่ นกรุ งเทพฯ ทั้งคนรอบข้างและคนรัก” (ประสิ ทธิ์ พึ่งภพ, สัมภาษณ์,
4 เมษายน 2558)
4.2.2.2 ผลการศึกษาบทบาท เพลงยาใจคนจน ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง
คือนักร้อง และผูฟ้ ังซึ่งอยูใ่ นฐานะผูร้ ับสารประเด็นแบบแผนความคิดและการกระทาที่แสดงออกถึง
วิถีชีวติ ของชนชั้นแรงงาน พบว่า เพลงยาใจคนจน เป็ นการสะท้อน ถึงวัฒนธรรม ความเป็ นอยูข่ อง
ผูใ้ ช้แรงงานซึ่งมีฐานะยากจน ทาให้ตอ้ งต่อสู้ชีวติ อดทนต่อการทางานทุกอย่าง สะท้อนวิถีชีวิตของ
คนอีสานในด้านสังคม เช่ น การสร้างครอบครัว การประกอบอาชี พ โดยมีคนรอบข้างโดยเฉพาะ
ครอบครัวต้องเข้าใจ เป็ นกาลังใจให้กนั ไม่ทิ้งกัน มีปัญหาบ้างในการทางาน แต่ดว้ ยความที่มีคนรัก
เป็ นกาลังใจ เอาใจใส่ ซ่ ึ งกันและกัน มีความจริ งใจ เข้าใจกัน ทาให้มีกาลังใจที่จะต่อสู้กบั ปั ญหา
อุปสรรคต่อไป ดังเนื้อร้องของเพลงที่วา่
...ในแต่ ละวัน พี่ นั้นต้ องทางานหนัก ถ้ าไม่ มีใจรั ก ใครหนอจะร่ วมทางได้
ปั ญหามากมาย พาใจอ่ อนล้ า ทั้งทั้งไม่ เจตนา แต่ ปัญหา ก็มาจนได้ จึ งอยากให้ น้อง ช่ วยมอง ด้ วย
ความเห็นใจ อุปสรรคจะมีเท่ าใด ขอใจเรายิม้ ให้ กัน ลาบากยากเข็ญเช้ าเย็นขอให้ เห็นหน้ า เมื่อเจอ
ปั ญหา น้ องอย่ าตัดสายสั มพันธ์ อยู่เป็ นแรงใจเติมไฟให้ กันและกัน เพียงเรามีเราเท่ านั้น สร้ างฝั น
ให้ สมดังใฝ่ เป็ นแฟนคนจน ต้ องทนหน่ อยน้ องอย่ าแคร์ สายตาคนมอง อย่ าหมองเมื่อยามแพ้ พ่าย
อย่ าเพิ่งด่ วนลาเมื่อเจอปั ญหาใดใด ยืนเคียงเพื่อคอยยิม้ ให้ เป็ นยาชุบใจคนจน ...
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ข้อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ ส าหรั บ บทบาท บทเพลงยาใจคนจน ตามกรอบแนวคิ ด
องค์ประกอบของเพลง คือนักร้อง และผูฟ้ ั งซึ่ ง อยู่ในฐานะผูร้ ับสารประเด็นแบบแผนความคิดและ
การกระทา ที่ แสดงออกถึ ง วิถี ชีวิตของชนชั้นแรงงานของกลุ่ มตัวอย่างแรงงานในระบบและกลุ่ ม
ตัวอย่างแรงงานนอกระบบทั้ง 20 คน มีความเห็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน กลุ่ มตัวอย่างแรงงานในระบบ
จานวน 10 คน และกลุ่ มตัวอย่างแรงงานนอกระบบ จานวน 7 คน คือ เพลงยาใจคนจนนี้ สามารถ
ถ่ายทอดถึ งอารมณ์ และความรู ้ สึกของผูใ้ ช้แรงงานได้อย่างดี เยี่ยมท่ามกลางสังคมที่ถูกเหลื่ อมล้ า
แบ่งแยกชนชั้น สะท้อนถึ งวิถีชีวิตของแรงงาน ผูท้ ี่มีฐานะยากจน ต้องอดทนต่อสู้กบั การดิ้นรนหา
เงินด้วยการใช้แรงงาน มีปัญหาบ้างในการทางาน แต่ดว้ ยความที่มีคนคอยให้กาลังใจ อย่างเช่น พ่อ
แม่ คนรัก พี่ น้อง คอยเป็ นกาลังใจในการทางาน มีความเข้าใจว่าที่มาหางานทาก็เพื่อครอบครัวทาง
บ้าน จะได้สุขสบาย จึงทาให้ผใู ้ ช้แรงงานมีมานะ อดทน มีกาลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป ซึ่ งบทเพลงช่วย
เป็ นกาลังใจไม่เฉพาะแต่ผใู ้ ช้แรงงาน ทุกอาชีพ ทุกชนชั้น ให้ต่อสู้ไม่ยอมแพ้
“เพลงนี้ สะท้อนถึ งอารมณ์ของผูใ้ ช้แรงงาน ผูท้ ี่มีฐานะยากจน ต้องอดทน หาเงินด้วย
การใช้แรงงาน มีปัญหาบ้าง มีคนรักเป็ นกาลังใจ ใส่ ใจกัน ทาให้มีกาลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป” (พันธ์นี
วิจรรยา, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2558)
4.2.2.3 ผลการศึกษา บทบาท เพลงเหนื่อยไหมคนดี ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของ
เพลง คื อนัก ร้ อง และผูฟ้ ั ง ซึ่ ง อยู่ในฐานะผูร้ ั บสารประเด็นแบบแผนความคิ ดและการกระท า ที่
แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน พบว่า เพลงเหนื่อยไหมคนดี เป็ นการสะท้อนวัฒนธรรม
ความเชื่ อ ถึ ง ชะตากรรมของผูใ้ ช้แรงงานในการดาเนิ นชี วิต แก่ นเรื่ องเป็ นการสะท้อนความรั ก
ความรู้ สึกของหนุ่ มสาวเข้ามาขายแรงงานในเมืองที่ตอ้ งต่อสู้กบั ปั ญหาอุปสรรคในชี วิตที่มีฐานะ
ยากจนและมี การศึ กษาน้อย มักวางปมเงื่ อนความขัดแย้งเรื่ องชนชั้น ความแตกต่างระหว่างชนชั้น
สถานภาพ ความรวยความจนของผูใ้ ช้แรงงาน สื่ อให้คนรักมีความรู้สึกร่ วม เข้าใจ และเห็นอกเห็น
ใจผูใ้ ช้แรงงาน ดังเนื้อร้องของเพลงที่วา่
เ ห นื่ อ ย ไ ห ม ค น ดี มี พี่ เ ป็ น แ ฟ น ค ร อ ง รั ก บ น ค ว า ม ข า ด แ ค ล น ย า ก แ ค้ น
พี่ กลัวเธอท้ อ เราเริ่ มจากศู นย์ ล งทุนด้ วยความไม่ พ อ ความหวังเที ย วพัง เที ยวก่ อ ประคองกันสู้
เรื่ อยมา.
พี่ ขอขอบคุณที่ น้องมี ใจ ก่ อนนี ้ถ้าพี่ ผิดไปต้ องขออภัยใจนาง ยิ ม้ เถิ ดคนดี วันนี ้ เริ่ ม
มองเห็นทาง จับมือลุกเดินเคียงข้ างเราจะสร้ างพรุ่ งนีด้ ้ วยกัน.
สาหรับ บทบาท เพลงเหนื่ อยไหมคนดี ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือ
นักร้อง และผูฟ้ ังซึ่ งอยูใ่ นฐานะผูร้ ับสารประเด็นแบบแผนความคิดและการกระทา ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต
ของชนชั้นแรงงาน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบและกลุ่มตัวอย่างแรงงาน
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นอกระบบทั้ง 20 คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือกลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบ จานวน 8
คน และกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบจานวน 8 คน เห็นว่า เป็ นบทเพลงที่มีเนื้อหาแสดงถึงการให้
กาลังใจซึ่ งกันและกัน การเข้าอกเข้าใจกัน การช่ วยเหลือเกื้อกูลกัน อย่าพึ่งหมดความหวัง ต่อสู้กนั
ไปดิ้นรนกันไปแม้จะเจอทั้งปั ญหาและอุปสรรคมากมายเพียงใด กาลังใจจากคนที่รักสาคัญที่สุด
ต่อไปไม่วา่ จะเจอกับปั ญหา อุปสรรคต่างๆ มากมาย ยังไงก็ตอ้ งสู้เพื่อให้ได้เงินมาและเพื่อครอบครัว
ของเขา ถึ งแม้จะเหนื่ อยยากลาบาก อดมื้อกิ นมื้อเขาก็ตอ้ งทนสู้ต่อไป อยู่ดว้ ยกันด้วยความเข้าใจ
รู ้จกั อภัย เอื้อเฟื้ อ อดทนต่อสู ้กบั ปั ญหา การทางานของชนชั้นเดียวกันเสริ มสร้างให้มีกาลังใจต่อสู้
อยูด่ ว้ ยกันด้วยความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจกัน เมตตาเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ อภัยให้กนั ซึ่ งกันและกันระหว่าง
คนรัก
“เพลงนี่แสดงออกถึงอารมณ์ของคนใช้แรงงานที่มีกาลังใจจากคนรักและมีความเห็นอก
เห็นใจ ทาให้มีความตั้งใจทุ่มเท ต่อสู้ในการทางาน เพื่อสร้างฐานะ โดยมีจุดหมายเพื่อชีวติ ที่ดีของ
เขาและคนรัก” (ประพน จันทร์สาโรง, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2558)
และเพลงเหนื่อยไหมคนดี ยังเป็ นการสะท้อนวัฒนธรรม ความเชื่อถึงชะตากรรมของ
ผูใ้ ช้แรงงานและกาลังใจจากครอบครัวในการดาเนินชีวติ
“รู ้สึกว่าเมื่อฟั งเพลงดังกล่าวแล้ว เป็ นเพลงที่ทาให้ผใู้ ช้แรงงาน หรื อคนที่ทางานหนักมี
กาลังใจในการทางานมากขึ้น ได้กาลังใจจากคนรัก ครอบครัว ที่ยงั อยู่ขา้ งๆ เสมอ ทาให้เกิ ดแรง
บันดาลใจในการทางานต่อไป สู ้ต่อไป” (ภัทรา กาญจนวรางกูร, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558)
นอกจากนี้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ จานวน 4 คน มี
ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับความรักครอบครัว
“แสดงถึงความรักทางด้านครอบครั ว การให้กาลังใจซึ่ งกันและกัน การเข้าอกเข้าใจกัน
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน” (ประสิ ทธิ์ พึ่งภพ, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558)
4.2.2.4 ผลการศึกษาบทบาท เพลงนักสู้ ม.3 ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือ
นั ก ร้ อง และผู้ ฟั งซึ่ ง อยู่ ใ นฐานะผู้ รั บ สารประเด็ น แบบแผนความคิ ดและการกระท า
ที่ แสดงออกถึ ง วิ ถี ชี วิต ของชนชั้นแรงงาน พบว่า เพลงนักสู้ ม.3 เป็ นเพลงที่ สะท้อนถึ งความรั ก
ความเห็ นอกเห็ นใจและเป็ นกาลังใจของผูใ้ ช้แรงงาน ความอดทนต่อสู้กบั ปั ญหาอุปสรรคในการ
ทางาน ยิ่งความรู ้ น้อยก็ ตอ้ งพยายามเก็บ เกี่ ยวประสบการณ์ ชีวิตในการทางานและหาโอกาสให้
ตนเองเจริ ญเติบโตในหน้าที่การงานอยู่เสมอๆ แรงงานทุกคนทางานหนักมีความหวังเพื่อต้องการเงิ น
เพื่อให้คนที่เรารักและครอบครัวที่อยูต่ ่างจังหวัดได้อยูด่ ีกินดี มีความสุ ขสบาย มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
กว่าเดิม ดังเนื้อร้องของเพลงที่วา่

81
... เป็ นสามัญชน ความทนไม่ มีจากัด จะลุยด้ วยใจยืนหยัด แม้ ยงั อยู่ข้าง
ถนน ไอ้ หนุ่ม ม.3 จะไม่ ทาให้ น้องอายคน สาวรามอย่ าได้ กังวล
พี่จะสร้ างตน ให้ น้อง ภูมิใจ...
สาหรับบทบาท เพลงนักสู้ ม. 3 ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบของเพลง คือนักร้อง และ
ผูฟ้ ังซึ่งอยูใ่ นฐานะผูร้ ับสารประเด็นแบบแผนความคิดและการกระทา ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชน
ชั้นแรงงาน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบและกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบ
จานวน 20 คน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบ จานวน 6 คน และ
กลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบจานวน 9 คน เห็นว่า เป็ นการถ่ายทอดถึงคนที่มีความรู้นอ้ ยจบการศึกษา
แค่ ม. 3 แล้วเข้ามาทางานในกรุ งเทพมหานคร มีการดาเนินชิวีตคือทางานทุกอย่างไม่เลือก เนื่องจากมี
ความรู้นอ้ ยที่บา้ นก็ยากจนจึงสื่ อให้เห็นว่าเขาไม่ได้ยอ่ ท้อทาทุกอย่างที่เขาทาได้และทางานเพื่อเก็บ
เกี่ ย วประสบการณ์ พอมี ค วามเชี่ ย วชาญแล้ว ก็ น าไปประกอบอาชี พ ได้เ พื่ อ ให้ไ ด้เ งิ น มาเลี้ ย ง
ครอบครัวให้มีความสุ ขอยูด่ ี กินดีเหมือนคนอื่นๆ ที่สาคัญพอทางานมีเงินมีหน้าที่การงานดีแล้ว ก็จะทา
ให้คนรอบข้างเรามีความสุ ขได้ ภูมิใจในตัวเราทั้งที่เจอปั ญหาอุปสรรคมากมาย ให้ต่อสู้ชีวิตในที่สุดก็
ประสบผลสาเร็ จ
“ทางานว่าเหนื่อยแค่ไหน ต้องอดทน ให้กาลังใจ ยิ่งเรามีความรู้นอ้ ยแค่ ม.3 เราก็ตอ้ งทา
ทุ กอย่างเพื่อเก็ บเกี่ ยวประสบการณ์ ในชี วิตการทางานและมี อีกหลายๆ คนที่เขาลาบากมากกว่าเรา”
(ประพน จันทร์สาโรง, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2558)
และเพลงนักสู้ ม. 3 ยังมีบทบาทเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับความรัก ครอบครัว
“ผูช้ ายที่ทางานทุกอย่างไม่วา่ จะหนักจะเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ทาให้ดีที่สุดแม้เขาจะจบแค่
ม.3 ก็ตาม กาลังใจสาคัญที่สุดของเขาคือ พ่อ แม่ และแฟน ในที่สุดเขาก็ประสบผลสาเร็ จได้ในที่สุด”
(บุญเกื้อ มณี , สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบจานวน 4 คนและกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอก
ระบบ จานวน 1 คน มี ค วามเห็ น ในการถ่ า ยทอดวิถี ชีวิตเพิ่ ม เติม เกี่ ย วกับการให้ค วามส าคัญกับ
การศึ กษาว่าเปรี ยบเหมือนการใช้แรงงานในกรุ งเทพฯ การศึกษาเป็ นปั จจัย ที่สาคัญปั ญจัย หนึ่ งที่
สามารถผลักดันให้คนอีสานที่ เข้าไปทางานได้รับค่าจ้างที่จากัด หรื อรายได้ที่สูงได้น้ นั ขึ้นอยู่กบั
การศึกษาด้วย
“ปัญหาจากความรู้นอ้ ย การประกอบอาชีพจึงต้องใช้แรงงานเป็ นส่ วนใหญ่ และมีรายได้นอ้ ย”
(นพรัตน์ ธัญศรี รัตน์ , สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2558)
สรุ ป บทบาทเพลงลู ก ทุ่ง เพื่ อชี วิตของ ไมค์ ภิรมย์พ ร จานวน 4 บทเพลง คือ เพลง
ละครชี วิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่ อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ตามกรอบแนวคิดองค์ประกอบ
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ของเพลง คือนัก ร้ อง และผูฟ้ ั งซึ่ ง อยู่ในฐานะผูร้ ับสารประเด็นแบบแผนความคิดและการกระทา
ที่แสดงออกถึงวิถีชีวติ ของชนชั้นแรงงาน บทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมย์พร เป็ นเพลงที่สื่อถึง
วัฒนธรรมและวิถี ชีวิตของผูใ้ ช้แรงงานโดยตรงเน้น บรรยากาศในการทางานที่ต้องใช้แรงงาน
ครอบครั ว ต้องมี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจกัน ประคับ ประคอง ให้ก าลัง ใจกัน และอดทนต่ อ สู้ เมื่ อ
มีการศึกษาน้อย เวลาไปหางานทาตามที่ ต่าง ๆ จึงทาให้มีปัญหาในการทางานที่ตอ้ งอาศัยความรู้
กลุ่ ม คนที่ มี ค วามรู ้ ต่ า จะได้ท างานที่ มีค่า ตอบแทนน้อยไม่ คุม้ กับ ค่ าแรงที่ ตอ้ งใช้ไป รายได้ก็ ไ ม่
แน่นอน และงานก็ไม่สามารถเลือกได้
จบการศึกษาสู งหรื อไม่ ในชีวติ คนเราก็ตอ้ งเจอปัญหาอุปสรรคทั้งนั้น ขึ้นอยูก่ บั ว่าเราจะ
ต่อสู ้กบั ปั ญหาและอุปสรรคนั้นได้ไหม ชีวติ เราต้องสู้ไม่วา่ จะอยูใ่ นสังคมไหนก็ตาม
เพลงทั้ง 4 เพลงเป็ นการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชนชั้นแรงงานคือการแสดงถึงความรัก
ความเห็นอกเห็นใจกัน ให้กาลังใจต่อกัน สู้อดทน เพื่อสร้างเนื้ อสร้างตัว เพื่ออนาคตที่ดี สะท้อนให้
เห็นถึงคนต่างจังหวัดหรื อครอบครัวคนชนบทที่มีความรู้นอ้ ย จึงต้องมาประกอบอาชีพที่ใช้แรงงาน
รายได้น้อย ไม่เพียงพอ ที่จะใช้จ่ายเลี้ ยงดูครอบครัว ทาให้เกิ ดปั ญหาต่างๆ ตามมา เพลงของไมค์
ภิรมย์พร เป็ นการสะท้อนให้คิ ดถึงวิถีชีวิตคนชนบท มองเห็ นภาพที่เรี ยกว่าบ้านนอก วิถีชีวิตใน
กรุ งเทพมหานครมีความลาบาก ต้องอดทน เมื่อคิดถึงคนรักทาให้มีกาลังใจสู้ เมื่อบางครั้งถูกเจ้านาย
ด่าว่า ตาหนิ หรื อโดนคนดูถูกบ้าง ที่สาคัญทาให้ไม่ลืมบ้านเกิด ให้สานึกรักบ้านเกิด ไม่หลงไปกับ
แสง สี ในกรุ งเทพมหานคร บางครั้งทางานเหนื่อยๆ ก็สามารถโทรกลับไปหาพ่อแม่ ทาให้มีกาลังใจขึ้น
บทเพลงสะท้อนถึงวิถีชีวติ ของคนบ้านนอกได้จริ งเปรี ยบเทียบชีวิตคนบ้านนอกกับคนเมืองกรุ งที่มี
ปัญหา ผูค้ นมากมายมาจากหลายพื้นที่ และต่างก็ตอ้ งต่อสู้กบั ปั ญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตให้ได้เพื่อความ
อยูร่ อดในสังคม
4.2.3 ผลการตีความทางวัฒนธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพลงลูกทุ่ง
เพื่อชีวติ ของไมค์ ภิรมย์พร
ผลการศึกษาการตีความทางวัฒนธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี
ต่อเพลงลู กทุ่งเพื่อชี วิตของไมค์ ภิรมย์พร พบว่าบทเพลง เพลงละครชี วิต เพลงยาใจคนจน เพลง
เหนื่อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ที่ไมค์ ภิรมย์พร เป็ นคนขับร้องมี การตีความตรงไปตรงมา คือ
สะท้อนวิ ถี ชี วิตของคนต่ า งจัง หวัดที่ เข้า มาอยู่ใ นกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง เป็ นวิถี ชี วิตจริ ง ของผูใ้ ช้
แรงงานหลาย ๆ คนที่มี ความรู้ น้อยที่ ถูกเอารั ดเอาเปรี ย บจากนายจ้าง โดยเฉพาะอาชี พ กรรมกร
ก่อสร้าง พ่อค้าแม่คา้ มีค่าแรงงานต่าไม่พอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน บางครั้งก็ทอ้ แท้ แต่ก็ตอ้ ง
อดทนสู ้ เก็บแบ่งอดออมเพื่อส่ งให้ทางบ้าน เป็ นการเปรี ยบเทียบวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ การสู้ชีวิต
ระหว่างคนยากจนในชนบท และวิถีชีวติ ของคนเมืองหลวงอย่างกรุ งเทพมหานครว่ามีความแตกต่าง
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ในการดาเนินชีวติ อย่างไร คนชนบทใช้ชีวติ เรี ยบง่ายตามธรรมชาติอาชีพหลักทาไร่ นา สวน ซึ่ งต้อง
อาศัยน้ าจากฝนเท่านั้น แต่เมื องหลวงชี วิตต้องต่อสู้แข่งขันในทุกระดับเพื่อความอยู่รอดในสังคม
ผูใ้ ช้แรงงานฟังเพลงที่ไมค์ ภิรมย์พร ขับร้องแล้วมีกาลังใจต่อสู้ ที่สาคัญทาให้สานึก รัก ไม่ลืมบ้านเกิด
และไม่หลง แสง สี เสี ยง ในเมืองหลวง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สาหรับการตีความทางวัฒนธรรมของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมย์พร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
แรงงานในระบบและกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบทั้ง 20 คน พบว่า
กลุ่ ม ตัวอย่า งแรงงานในระบบรวมจานวน 9 คนและกลุ่ มตัวอย่างแรงงานนอกระบบ
จานวน 10 คน มีความเห็นเกี่ยวกับการตีความทางวัฒนธรรมต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตของไมค์ ภิรมย์พร
เหมื อนกันคื อ เห็ นว่าเพลงที่ ไมค์ ภิ รมย์พร เป็ นผูข้ ับ ร้ อ ง เป็ นเพลงที่ ใ ห้ ก าลัง ใจในการด าเนิ น
ชีวติ ประจาวัน ให้มีพลังในการฝ่ าฟันอุปสรรคและสามารถแก้ไขครอบครัวในการดาเนินชีวิตช่วงที่
ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อฟังแล้วจะมีกาลังใจต่อสู้กบั งานต่อสู้กบั ปั ญหาและอุปสรรคใน
การทางานของเขาได้การยอมรับ คงจะเป็ นที่ยอมรับในกลุ่มของผูใ้ ช้แรงงานมากกว่า
“มีพลังต่อสู ้เมื่อเจอกับปั ญหาต่างๆ กัดฟันทนสู้ต่อไป ท้าทายความอดทน ความสามารถ เพื่อ
ความเป็ นอยู่ที่ดี หน้าที่การงานที่ดี อดทน ต่อสู้ บางทีก็ทอ้ บ้าง ถ้าเราถอยก็เหมือนเราเสี ยโอกาสที่ดีไป
ทาให้คนรักของเขามีความมัน่ ใจ มัน่ คง อนาคตก้าวไกล ผูว้ ่าจ้างให้ความเมตตา เชื่ อถือ ไว้วางใจ
เป็ นก าลังใจต่ อสู ้ ต่ อไปเหมื อนบทเพลงของ ไมค์ ภิ รมย์พร ที่ จากบ้านนอกมาท างานในเมื องกรุ ง”
(นเรศ เจริ ญรส, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
และเป็ นการเปรี ยบเทียบวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ การสู้ชีวิตของคนยากจนในชนบท และวิถีชีวิต
ของการต่อสู ้ของคนเมืองหลวงซึ่งมีความหวังในการดาเนินชีวติ ที่ดีกว่าชนบท
“แรงบันดาลใจทาให้ฟันฝ่ าอุปสรรคและปัญหาต่างๆ มาได้ เริ่ มจากแต่ก่อนเป็ นพนักงานเย็บ
ผ้าอยูใ่ นโรงงานอุตสาหกรรม แล้วออกมาเป็ นลูกจ้างร้ายตัดเย็บเสื้ อผ้า จนปั จจุบนั นี้ เปิ ดร้านเย็บผ้า
เป็ นของตนเอง และเป็ นนายตัวเองได้แล้ว” (นุช ทองดี, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2558)
กลุ่ ม ตัว อย่า งแรงงานในระบบ จ านวน 1 คน มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ การตี ค วามทาง
วัฒนธรรมเพิ่มเติม คือสะท้อนวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นวิถี
ชี วิตจริ งของผูใ้ ช้แรงงานหลาย ๆ คนที่ มีความรู้ น้อยที่ถูกเอารัด เอาเปรี ยบจากนายจ้างเมื่อได้ฟั ง
แพลงของไมค์ ภิรมย์พร ทาให้ทาใจได้วา่ ไม่วา่ จะประกอบอาชีพอะไรต้องมีปัญหา
“ในการใช้ชีวิตยังไงก็ตอ้ งสู้ไม่ว่าจะมีอาชี พอะไรจะต้องมีความอดทนในการประกอบ
อาชีพของตัวเอง” (นพรัตน์ ธัญศรี รัตน์, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2558)
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เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บการตี ค วามทางวัฒ นธรรมของชนชั้น แรงงานในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตของไมค์ ภิรมย์พร เกี่ ยวกับ เพศ อาชีพ ข้อมูลจากการ
สัม ภาษณ์ กลุ่ ม ตัวอย่า งแรงงานในระบบและกลุ่ ม ตัวอย่า งแรงงานนอกระบบว่า เหมื อนกันหรื อ
แตกต่างกันหรื อไม่
ผลการศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บการตี ค วามทางวัฒ นธรรมของชนชั้น แรงงานในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติ ของไมค์ ภิรมย์พร เกี่ยวกับ เพศ อาชีพ พบว่า ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบและกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบเกี่ยวกับ เพศ อาชีพ
พบว่ามีความเห็นเกี่ยวกับการตีความทางวัฒนธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี
ต่อเพลงลู กทุ่ งเพื่ อชี วิตของไมค์ ภิ รมย์พร เหมื อนกัน คื อเพลงลู กทุ่ง เพื่อชี วิตของไมค์ ภิรมย์พ ร
สะท้อนชีวติ คนอีสานที่ปรากฏใน เพลงละครชีวติ เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่อยไหมคนดี และเพลง
นักสู้ ม.3 เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือ คนอีสานที่ตอ้ งเข้ามาขายแรงงานในเมือง เพื่อหาโอกาสใน
การมีงานทาที่ดีกว่าที่ชนบท แต่ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาการใช้ชีวิตในสังคมเมือง เช่ น คาแรงต่า งาน
หนัก การถูกเอาเปรี ยบ การดูหมิ่น เป็ นต้น
4.3 การประยุ กต์ ใ ช้ บ ทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์ พร ในการดาเนินชี วิต ของชนชั้ นแรงงานในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ในการดาเนิ นชี วิตของชนชั้น
แรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า บทเพลง ของ ไมค์ ภิรมย์พร ช่วยให้การดาเนินชีวิตของชนชั้น
แรงงานได้ผอ่ นคลายความรู ้สึก สร้างความบันเทิง สร้างกาลังใจ ให้มีพลังต่อสู้ฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆ
อันนาไปสู่ การยอมรับจากคนรอบตัว
เพลงละครชี วิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่ อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ของไมค์
ภิรมย์พร ทาให้เกิดเป็ นแรงบันดาลใจมีพลังในการฝ่ าฟันอุปสรรค และสามารถแก้ไขปั ญหา แต่ละ
เพลงมีเนื้อเพลงที่ให้กาลังใจกับผูใ้ ช้แรงงานที่มีการศึกษาน้อยที่เข้ามาทางานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
ผูใ้ ช้แรงงานส่ วนใหญ่ชอบฟั งเพลงของไมค์ ภิรมย์พร เพราะเป็ นเพลงที่แต่งขึ้นจากชี วิตจริ งของ
ผูใ้ ช้แรงงาน บทเพลงได้สร้ างกาลังใจในการดาเนิ นชี วิต จึงเป็ นที่นิยมของแฟนเพลงทัว่ ประเทศ
เนื่องจากเป็ นชีวติ จริ งของผูใ้ ช้แรงงาน และเป็ นแรงบันดาลใจ เช่น ความอดทนและเสี ยสละ เชื่อมัน่
ในความรั ก ครอบครั ว ซึ่ งในวิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ของคนชนบทที่ มี อ าชี พ ท านาเป็ นหลัก ส าคัญ
ซึ่งคุณธรรมของชาวนาคือความบากบัน่ สู้ทนงานหนัก
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สาหรับจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบเพศชาย 3 คนเพศหญิง 7 คน
รวมจานวน 10 คน และกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบเพศชาย 8 คน เพศ หญิง 2 คนรวมจานวน
10 คน มีความคิดเห็น ดังต่อไปนี้
ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบจานวน 8 คนและกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบจานวน
4 คน มีความเห็ นเกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้บทเพลง เพลงละครชี วิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่ อย
ไหมคนดี และเพลงนัก สู้ ม.3 ของ ไมค์ ภิ รมย์พ ร ในการดาเนิ นชี วิตของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุ งเทพมหานคร เหมือนกันคือเป็ นเพลงที่ให้กาลังใจในการดาเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับเพศ กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบ พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคือ
มีจานวน 8 คน และกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบ จานวน 4 คน มีความเห็น เหมือนกันคือเป็ น
เพลงที่ให้กาลังใจในการดาเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ
สาหรับกลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบจานวน 2 คน และกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบ
จานวน 4 คน มีความเห็นเกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้บทเพลง เพลงละครชี วิต เพลงยาใจคนจน เพลง
เหนื่ อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ของ ไมค์ ภิรมย์พร ในการดาเนิ นชี วิตของชนชั้นแรงงานใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เหมือนกันคือเป็ นเพลงที่ได้ฟังแล้วเป็ นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชี พ
และการใช้ชีวติ ประจาวัน
เมื่อพิจารณาเกี่ ยวกับเพศ กลุ่ มตัวอย่างแรงงานในระบบ พบว่าเพศชาย จานวน 2 คน
และกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบเพศชาย จานวน 4 คน มีความเห็นเหมือนกันคือเป็ นเพลงที่ให้
กาลังใจในการดาเนินชีวติ
กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบเพศชาย จานวน 2 คน มีความเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
บทเพลง เพลงละครชี วิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่ อยไหมคนดี และเพลงนัก สู้ ม.3 ของ ไมค์
ภิรมย์พร ในการดาเนิ นชี วิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันคือเป็ นเพลงที่
ได้ฟังแล้วยอมรับในชะตากรรมที่เกิดมาเป็ นคนจน
กลุ่ ม ตัวอย่า งแรงงานนอกระบบเพศชาย จ านวน 2 คน มี ความเห็ น เกี่ ย วกับ การ
ประยุกต์ใช้บทเพลง เพลงละครชี วิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่ อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3
ของ ไมค์ ภิรมย์พร ในการดาเนิ นชี วิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน คือ
เป็ นการประชดชีวติ ของของคนใช้แรงงาน ดาเนินชีวติ ให้ผา่ นไปเป็ นวันๆ ขาดแรงบันดาลใจ
การประยุกต์ใช้บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ในการดาเนินชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า เนื้อหาเพลงส่ วนใหญ่ ของ ไมค์ ภิรมย์พร จะเป็ นแนวทางการดาเนินชีวิตใน
ปั จจุบนั สามารถสร้างแรงบันดาลใจ เป็ นแรงผลักดันให้ยึดถือปฏิบตั ิ เมื่อได้ฟังเพลงแล้วมีกาลังใจ
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ให้อยูใ่ นสังคมสมัยนี้อย่างอดทน แม้จะเจอปั ญหาและอุปสรรค ก็อดทนฝ่ าฟันไปได้ เพื่อครอบครัว
และคนที่รัก ฟั งแล้วมี แรงใจต่อสู ้ ในการทางานผลักดันให้ตนเองมีฐานะดี ข้ ึ น เช่ น นุ ช ทองดี
(สัมภาษณ์, 28 มี.ค. 2558) เธอกล่าวว่าฟังเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร แล้วมีแรงบันดาลใจทาให้ฟันฝ่ า
อุปสรรคและปั ญหาต่างๆ มาได้ เริ่ มจากเป็ นพนักงานเย็บผ้าอยู่ในโรงงาน แล้วออกมาเป็ นลูกจ้าง
ร้านตัดเย็บเสื้ อผ้า จนปั จจุบนั นี้เปิ ดร้านเย็บผ้าเป็ นของตนเอง และเป็ นนายตัวเองได้
สาหรับข้อเสนอการประยุกต์ใช้บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ในการการส่ งเสริ มเพลง
ลูกทุ่งให้แพร่ หลาย เพื่อเป็ น คติเตือนใจ โดยเฉพาะให้กาลังใจกรรมกร แรงงาน ในการดาเนินชีวิต
อยู่ใ นสั ง คมได้อ ย่า งมี แ บบแผนมากขึ้ น ของชนชั้น แรงงานในเขตกรุ ง เทพมหานคร จากการ
สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างแรงงานในระบบและนอกระบบส่ วนใหญ่มีความเห็นตรงกันคือ ให้มีการ
ส่ ง เสริ ม เพลงลู ก ทุ่ ง เพื่ อ ชี วิ ตให้ แพร่ ห ลาย เพื่อ เป็ นคติ เตื อ นใจ โดยเฉพาะให้ก าลัง ใจกรรมกร
แรงงาน ในการดาเนิ นชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีแบบแผนมากขึ้น และเนื้ อหาบทเพลงฟั งแล้วมี
ประโยชน์ มีสาระ สามารถปรับใช้ในการดาเนินชีวิต ฟังแล้วจรรโลงใจ ฟังแล้วมีความสุ ข รวมถึง
ต้องการส่ งเสริ มให้มีการประกวดร้องเพลงทุกภูมิภาคให้เข้ามามีส่วนร่ วมเพื่อให้ได้นกั ร้องที่จะมา
ร้องเพลงให้กาลังใจประชาชนต่อไป โดยให้แรงจูงใจหรื อรางวัลเป็ นการตอบแทนเพื่อให้แพร่ หลาย
ต่อไป ตลอดจนมีการดูแลความเหมาะสมเกี่ยวกับการแต่งตัวของศิลปิ น นักร้อง
ต้องการให้อนุ รักษ์เพลงลูกทุ่งและมีการจัดรายการเพลงลูกทุ่ง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
เหมือนรายการชิ งช้าสวรรค์ ไม่ให้จางหายไปจากชาวไทย ขอให้คนไทยทุกคนรักเสี ยงเพลง โดย
การสนับ สนุ นของหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อง เช่ น กระทรวงวัฒ นธรรมควรจัดคอนเสิ ร์ต ลู ก ทุ่ ง ฟรี
ให้ก ลุ่ ม กรรมกร พ่อค้า แม่ค ้า กลุ่ ม ผูใ้ ช้แรงงานได้ดูฟรี ไ ม่ เสี ย ค่ า ใช้จ่า ยในวันหยุดของเขาและ
มีกิจกรรม เช่น ราวงย้อนยุค หมอลา การขายอาหารพื้นบ้าน เป็ นต้น

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อง “บทบาทเพลงลู ก ทุ่ ง เพื่อชี วิตของไมค์ ภิ รมย์พ ร ในการสื่ อสาร
ถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร” เป็ นการศึกษาถึงบทบาท
เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติ จานวน 4 เพลง คือ เพลงละครชีวติ เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่อยไหมคนดี และ
เพลงนักสู้ ม.3 ในการถ่ ายทอดวัฒนธรรมและวิถี ชี วิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่สะท้อนการดาเนิ นชี วิตของชนชั้นแรงงาน ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่าชนชั้นแรงงานแสดงถึงความเข้มแข็ง
อดทนเพื่ อตอบสนองความต้องการทางจิตใจ ร่ างกาย ในการหารายได้มาจุ นเจื อครอบครัว สิ่ งเหล่ านี้
ปรากฏในบทเพลงลู กทุ่งเพื่อชี วิต จากสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในสังคม บทเพลงของ ไมค์
ภิรมย์พร น่าจะมีอิทธิ พลต่อผูใ้ ช้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานชาวชนบทที่มาใช้แรงงานในเมืองกรุ ง ทาให้
เขาเหล่านั้นเกิดเป็ นแรงบันดาลใจในการดาเนินชีวิต ในด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เหมือน
เป็ นตัวแทนผ่านสื่ อบทเพลงได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึ้น
สาหรั บ ระเบี ย บวิธี วิจยั นั้นผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยเน้นวิธีก ารเก็ บ
ข้อมูลจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์ ซึ่งได้ทาการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูใ้ ช้แรงงานทั้งในระบบและ
นอกระบบ จานวน รวม 20 คนที่ทางานและอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร เพราะเป็ นพื้นที่ที่แรงงาน
ส่ วนใหญ่มุ่งเข้ามาหางานทา ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาแนวทฤษฏีและผลงานที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็ นกรอบอ้างอิงใน
การศึกษา คือแนวคิ ดเกี่ ยวกับทัศนคติ แนวคิดเกี่ ยวกับศิลปวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ ยวกับวัฒนธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับเพลงในแบบจาลองกระบวนการสื่ อสารและประวัติความเป็ นมาของเพลงลูกทุ่ง รวมถึง
ประวัติและผลงานของนักร้องลูกทุ่ง ไมค์ ภิรมย์พร โดยผลการวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั แบ่งหัวข้อนาเสนอออกเป็ น
3 ส่ วน คือ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
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5.1 สรุ ปผลการศึกษา
การสรุ ปผลการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั และใช้แนวคิดองค์ประกอบ
ของเพลงได้แก่ ผูส้ ่ งสาร คื อนักร้ อง และผูฟ้ ั งซึ่ งอยู่ในฐานะผูร้ ับสารมาวิเคราะห์เนื้ อหาบทเพลง
ลูกทุ่งเพื่อชี วิตของไมค์ ภิ รมย์พร จานวน 4 บทเพลง ได้แก่ เพลงละครชี วิต เพลงยาใจคน เพลง
เหนื่ อ ยไหมคนดี และเพลงนัก สู้ ม.3 ในประเด็น เนื้ อ หา การสื่ อสาร วิธี ก าร การเล่ า เรื่ อง และ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่ อ ค่านิ ยม ประเพณี ของชนชั้นแรงงาน และกรอบแนวคิดบทบาทในการ
การถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของชนชั้นแรงในกรุ งเทพมหานคร ที่ทบทวนและนาเสนอไว้มา
ประกอบการวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ที่เป็ นผูฟ้ ังเพลงลูกทุ่งเพื่อ
ชีวติ ของ ไมค์ ภิรมย์พร สรุ ปผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
5.1.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาบทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิต
ของ ไมค์ ภิ ร มย์พ ร ในด้ า นการถ่ า ยทอดวัฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ของชนชั้ น แรงงานในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการศึกษา บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติ ของไมค์ ภิรมย์พร มีเนื้ อหา
ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าเนื้ อหาบท
เพลงเป็ นการแสดงประสบการณ์ร่วมทางอารมณ์ของผูค้ นระดับล่างในสังคม ปฏิกิริยาต่อปั ญหาซึ่ ง
มีปฏิสัมพันธ์กบั สังคม และแฝงทางออกของปั ญหาบนพื้นฐานคุณค่าและอุดมคติในรากวัฒนธรรม
ไทย กล่ าวได้ว่าปั ญหาคนชนบท และความสานึ กทางคุ ณธรรมเป็ นลัก ษณะเด่ นของบทเพลง ที่
สะท้อนถึงวิถีชีวิตชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร คือในการดาเนินชีวิตของคนชนบทที่ตอ้ ง
ดิ้นรนหนีความยากจนในท้องถิ่น ประกอบกับความด้อยโอกาสทางการศึกษา จึงต้องประกอบอาชีพโดย
ใช้แรงงาน เช่ น ก่ อสร้ าง เสริ ฟอาหาร ขับรถรั บจ้าง ได้ค่ าแรงเป็ นรายวัน มี ปั ญหา ก็ ต้อ งอดทน
ได้กาลังใจจากครอบครัวซึ่งสามารถเยียวยาความเจ็บปวดของพวกเขาได้ รวมถึงเนื้อหาของเพลงยัง
เชื่อว่าในการทางานต้องขยัน อดทน มีมานะแล้วจะนาพาไปสู่ ความสาเร็ จ บทเพลงได้สร้างกาลังใจ
ในการด าเนิ น ชี วิ ต ของชนชั้ นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ พ บเห็ น ได้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และสอดคล้องกับความคิด ความเชื่ อดั้งเดิม รวมทั้งการเล่าเรื่ องราวตามขนบประเพณี
ที่ผใู ้ ช้แรงงานคุน้ เคยมาก่อน จากการขับร้องของ ไมค์ ภิรมย์พร ทาให้สามารถเข้าใจ ความหมาย
ของบทเพลงตลอดจนวิถี ชีวิตผูใ้ ช้แรงงานเป็ นอย่างดี ทั้งยัง เชื่ อว่า ไมค์ ภิรมย์พ ร ผูข้ บั ร้ องเป็ น
ตัวแทนของคนที่ มี ส ถานภาพเดี ย วกัน และมี ค วามรู้ สึ ก ร่ ว ม เข้า ใจ เห็ น อกเห็ นใจ ผูใ้ ช้แรงงาน
เหมือนกัน ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
5.1.1.1 เนื้อหาเพลงละครชีวิต ในประเด็นการสื่ อสาร วิธีการ การเล่าเรื่ อง และวัฒนธรรม
ของชนชั้นแรงงาน เกี่ ยวกับความเชื่ อ ค่านิ ยม ประเพณี ที่ ไมค์ ภิรมย์พร ขับร้อง พบว่าเนื้ อหาได้
นาเสนอเกี่ ยวกับสังคมคนอีสาน ซึ่ งเป็ นแนวเพลงการต่อสู้ชีวิตของผูใ้ ช้แรงงานในลักษณะต่างๆ
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ของคนในชนบท เนื้ อหาบทเพลงละครชี วิต เป็ นการสะท้อนแง่ มุมชี วิตของคนอีสานหลายคนที่
ทางานในกรุ งเทพมหานคร ประกอบกับความด้อยโอกาสทางการศึ กษา จึงต้องท างานแบบใช้
แรงงาน เช่น ก่อสร้าง เสริ ฟอาหาร ขับรถรับจ้างได้ค่าแรงเป็ นรายวัน เนื้ อเพลงนาเสนอในลักษณะ
แสดงถึงความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบของแรงงานชาวอีสานที่มีต่อตนเองและครอบครัว
ชี วิตการขายแรงงานของคนภาคอีส านที่ มีความรู้ น้อย ครอบครั วฐานะยากจน เข้ามาท างานใน
กรุ งเทพมหานคร บางครั้งถูกนายจ้างกดขี่เอารัดเอาเปรี ยบก็ตอ้ งทนสู้งาน ท้อแต่ไม่ถอย อดมื้อกิ น
มื้อ พร้ อมต่อสู ้กบั ปั ญหาต่าง ๆ เพื่อมีเงินส่ งมาให้พ่ออยู่อย่างสุ ขสบาย เมื่อกลับบ้านก็ได้กาลังใจ
จากคนที่บา้ น คือ พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก ก็มีกาลังใจแล้ว ซึ่ งในเนื้ อหาของเพลงยังให้คติ ขยัน อดทน มี
มานะจะนาพาไปสู่ ความสาเร็ จ
เพลงละครชีวิต มีบทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน ใน
ประเด็นแบบแผนความคิดและการกระทา ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน พบว่าเป็ นการ
สะท้อนถึงปั ญหาร่ วมอย่างสาคัญของคนชนบทที่เป็ นผูจ้ ากถิ่นฐาน คือ ภาวะโดดเดี่ยวแปลกแยกใน
สังคมซึ่ งเป็ นที่มาของความรู ้ สึกอ้างว้าง และความหวาดหวัน่ ใจในความไม่มน่ั คงของชี วิต ความ
ยากจน การศึกษาต่า ทาให้ขาดความเสมอภาคทางโอกาส ต้องทางานแบบใช้แรงงาน เช่น ก่อสร้าง
เสริ ฟอาหาร ขับรถรับจ้างได้ค่าแรงเป็ นรายวัน มีปัญหา ก็ตอ้ งอดทน กาลังใจจากครอบครัวสามารถ
เยียวยาความเจ็บปวดของพวกเขาได้ แม้ผูป้ ระพันธ์มิได้นาเสนอปั ญหานี้ อย่างตรงไปตรงมา แต่
ปั ญหาความยากจนของคนชนบทซึ่ งเป็ นเนื้อหาที่โดดเด่นก็ทาให้ตอ้ งฉุ กคิดและทบทวนถึงต้นตอ
ของปั ญหา ในข้อที่วา่ วรรณกรรมไม่ได้ทาหน้าที่แก้ไขปัญหาของสังคม แต่สารที่สื่อก็โน้มนาให้เรา
หันมาพิจารณาความจริ งที่ยงั คงดารงอยูใ่ นสังคมชนบทด้วยความเห็นอกเห็นใจ นอกจากนั้นยังเล่า
ถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี ที่รักครอบครัว รักถิ่ นกาเนิ ด เมื่อ
ไม่ประสบความสาเร็ จในการทางานก็ตดั สิ นใจกลับชนบทที่อบอุ่น ปลอดภัย ตามความเชื่อว่าถึงจะ
ยากจนแต่ก็มีครอบครัวที่ทาให้มีความสุ ข เมื่อได้ฟังเพลงนี้ แล้วมีกาลังใจที่จะต่อสู้ปัญหา อุปสรรค
ต่าง ๆ ให้ผา่ นพ้นไปได้ ฟังแล้วผ่อนคลายได้มาก
5.1.1.2 เนื้ อ หาเพลงยาใจคนจน ที่ ใ นประเด็ น การสื่ อ สาร วิ ธี ก าร การเล่ า เรื่ อ ง และ
วัฒนธรรมของชนชั้นแรงงาน ที่ไมค์ ภิรมย์พร ได้ขบั ร้อง พบว่าเนื้ อหาได้นาเสนอเกี่ ยวกับความ
เป็ นอยู่ ข องของหนุ่ ม สาวคนจน ในการวางแผนการใช้ชี วิต คู่ เป็ นการให้ก าลัง ใจคนโสดที่ มี
เป้ าหมายในการมีคู่ชีวติ เหมือนคนทัว่ ไป คือชายหนุ่มที่มุ่งมัน่ ทางานสร้างฐานะเพื่อจะได้ครองคู่กบั
หญิงสาวที่หมายปอง บทเพลงสื่ อสาร ถึง เน้นถึงความรักของคนยากจนที่รู้ตวั ว่าตนแปลกแยกจาก
ผูอ้ ื่นที่มีฐานะการงานดีกว่า มีศกั ดิ์ศรี เป็ นทั้งกาลังใจและสิ่ งยึดเหนี่ยว เช่น ชายหนุ่มปลุกปลอบใจ
คนรักว่า “อย่าได้แคร์ สายตาคนมอง” คาห้ามนี้ไม่ใช่ความรู้สึกเป็ นปฏิปักษ์แต่มีเพื่อย้ าเตือนไม่ให้
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หวัน่ ไหวที่จะถูกมองว่าแตกต่าง ความสานึกในศักดิ์ศรี ของคนเหล่านี้ กระตุน้ ให้เราได้ตระหนักว่า
คุ ณค่าและศักดิ์ ศรี น้ นั ดารงอยู่ในตัวบุคคล ไม่ได้ข้ ึ นอยู่กบั สิ่ งภายนอกเช่ นฐานะทางการเงิ นหรื อ
โอกาสทางสังคม การยืนหยัดต่อสู ้ดว้ ยตนเองในทางสุ จริ ตอย่างไม่ยอมแพ้คือสิ่ งชี้ วดั ศักดิ์ศรี ความ
เป็ นมนุษย์ที่ไม่เหยียดหยามศักยภาพของตน
เพลงยาใจคนจน มีบทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน ใน
ประเด็นแบบแผนความคิดและการกระทาที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน พบว่าบทเพลง
เน้นความรัก การยอมรับความจริ งและการรู้จกั ตัวเอง เป็ นการสะท้อนถึงความเป็ นอยูข่ องหนุ่มสาว
ผูใ้ ช้แรงงานซึ่ งมีฐานะยากจน ทาให้ตอ้ งต่อสู้ชีวิต อดทนต่อการทางานทุกอย่าง ในด้านสังคม เช่ น
การสร้ า งครอบครั ว การประกอบอาชี พ โดยมีคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครั วต้องเข้าใจ เป็ น
กาลังใจให้กนั ไม่ทิ้งกัน มีปัญหาบ้างในการทางาน แต่ดว้ ยความที่มีคนรักเป็ นกาลังใจ เอาใจใส่ ซ่ ึ ง
กันและกัน มีความจริ งใจ เข้าใจกัน ทาให้มีกาลังใจที่จะต่อสู้กบั ปัญหาอุปสรรคต่อไป
5.1.1.3 เนื้ อหาเพลงเหนื่ อยไหมคนดี ในประเด็นการสื่ อสาร วิธี การ การเล่ า เรื่ อง และ
วัฒนธรรมของชนชั้นแรงงาน ที่ไมค์ ภิรมย์พร ได้ขบั ร้อง พบว่าเนื้ อหาได้นาเสนอเกี่ยวกับ ความรัก
พลังใจในการร่ วมชีวติ คู่รักที่สื่ออารมณ์สงสาร สร้างความน่าเห็นใจ มักเป็ นคาที่แสดงความถ่อมตน
ขอร้ องวิงวอน ให้เห็ นใจ ดังตัวอย่างในบทเพลงดัง เช่ น “บนเส้นทางเดินขาดเขินประจา คลื่นลม
ชีวติ กระหน่ าอาจทาให้ใจพี่ลา้ บางครั้งบางทีที่พี่ก็สร้างปั ญหา ทาให้เธอมีน้ าตาต้องทนพี่มาเสมอ ”
เป็ นการสื่ อประสบการณ์ รัก ทั้งที่ สมหวัง และผิดหวัง ท้อแท้ ย้ า ความส าคัญของความรั ก ความ
เสี ยสละ ความเห็นอกเห็นใจกัน และกาลังใจจากคนที่รักมัน่ คงว่าเป็ นแรงพลังที่ทาให้จิตใจเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แม้จกั ต้องทางานหนักและเผชิ ญอุปสรรคปั ญหาเพียงไร แต่ด้วยความรักและกาลังใจ
คนทุ ก ข์ย ากก็ มี แรงมุ่ ง มัน่ และไม่ ย่อ ท้อต่ อความเหน็ ด เหนื่ อยหรื อแม้แต่ ค วามล้ม เหลวในชี วิต
ในทางตรงข้าม หากสู ญเสี ยความรักก็จะยิง่ เป็ นทุกข์หนักหน่วงขึ้น
เพลงเหนื่ อยไหมคนดี ในการถ่ ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน ใน
ประเด็นแบบแผนความคิดและการกระทาที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน พบว่าเป็ นการ
สะท้อนความเชื่ อถึ งชะตากรรมของผูใ้ ช้แรงงานในการดาเนิ นชี วิต แก่ นเรื่ องเป็ นการถ่ ายทอด
ความรู ้สึกของแรงงานที่ตอ้ งต่อสู ้กบั ปัญหาอุปสรรคในชีวติ ที่มีฐานะยากจนและมีการศึกษาน้อย มัก
วางปมเงื่ อนความขัดแย้งเรื่ องชนชั้น ความแตกต่างระหว่างชนชั้น สถานภาพ ความรวยความจน
ของผูใ้ ช้แรงงาน สื่ อให้คนรักมีความรู้สึกร่ วม เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจ การช่ วยเหลือเกื้ อกูลกัน
อย่าพึ่งหมดความหวัง ต่อสู ้ กนั ไปดิ้ นรนกันไปแม้จะเจอทั้งปั ญหาและอุปสรรคมากมายเพียงใด
กาลังใจจากคนที่รักสาคัญที่สุด ต่อไปไม่วา่ จะเจอกับปั ญหา อุปสรรค ก็ตอ้ งสู้เพื่อให้ได้เงินมาและ
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เพื่อครอบครัว ถึงแม้จะเหนื่ อยยากลาบาก ก็ตอ้ งทนสู้ต่อไป ดาเนินชีวิตอยูด่ ว้ ยกันด้วยความเข้าใจ
รู ้จกั อภัย เอื้อเฟื้ อ อดทนต่อสู ้กบั ปั ญหา
5.1.1.4 เนื้อหาเพลงนักสู้ ม.3 ในประเด็นการสื่ อสาร วิธีการ การเล่าเรื่ อง และวัฒนธรรมของ
ชนชั้นแรงงาน ที่ ไ มค์ ภิ รมย์พ ร ได้ขบั ร้ อง พบว่า เนื้ อหาได้นาเสนอเกี่ ย วกับ ความอดทนและ
เสี ยสละที่มาจากความเชื่ อเรื่ อง ความรัก ความขยัน อดทน และเสี ยสละของความรักหนุ่ มสาว ที่
วางเป้ าหมายในชี วิตคู่ เนื่ องจากมีความรู้น้อยจบการศึกษาแค่ ม. 3 ที่บา้ นยากจนจึงสื่ อให้เห็นถึง
ความไม่ย่อท้อ เพราะความเชื่อเรื่ อง ความรัก ความขยัน อดทน และเสี ยสละ ซึ่ งในวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของคนชนบทคือความบากบัน่ สู ้ ทนงานหนัก รักครอบครัว ที่ลูกหลานชาวนาที่ตอ้ งเข้ามาผจญ
ความทุกข์ยากในเมือง นอกจากนี้ ความสานึ กในหน้าที่ต่อครอบครัวก็เป็ นพลังผลักดันให้มุ่งหน้า
ต่อไปหนุ่ มสาวจากชนบทยอมสู ้ทนกับปั ญหาในเมืองใหญ่เพื่อปลดเปลื้ องหนี้ สินของครอบครัว
และให้พอ่ แม่มีความเป็ นอยูส่ บาย ชายหนุ่มในบทเพลง “นักสู้ ม.3” ที่แม้จะมี “วุฒิใบประกาศ ม.3”
ซึ่ งช่ วยให้มีงานทา แต่ก็ได้เงิ นเดื อนน้อย ความอดทน จึงเป็ นปั จจัยให้ทางานด้วยใจยืนหยัดและ
ประสบความสาเร็ จได้ สร้างความมัน่ ใจให้คู่ชีวิต เปรี ยบเหมือนการใช้แรงงานในกรุ งเทพมหานคร
การศึกษาเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สามารถผลักดันให้คนอิสานที่เข้าไปทางานได้รับค่าจ้างที่จากัด หรื อ
รายได้ที่สูงได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การศึกษาด้วย
เพลงนักสู้ ม.3 ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน ในประเด็น
แบบแผนความคิดและการกระทาที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงาน พบว่า สะท้อนถึงความ
เชื่ อ ค่านิ ยม ของหนุ่ มโสดในการวางเป้ าหมายชี วิตคู่ ที่มาจากความเชื่ อเรื่ อง ความรัก ความขยัน
อดทน และเสี ยสละในวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนชนบทคือความบากบัน่ สู้ทนงานหนัก รักครอบครัว ที่
ลู ก หลานชาวนาที่ ต้อ งเข้า มาผจญความทุ ก ข์ย ากในเมื อ ง นอกจากนี้ ความส านึ ก ในหน้า ที่ ต่ อ
ครอบครัวก็เป็ นพลังผลักดันให้มุ่งหน้าต่อไปหนุ่มสาวจากชนบทยอมสู้ทนกับปั ญหาในเมืองใหญ่
เพื่อปลดเปลื้องหนี้ สินของครอบครัว และให้พ่อแม่มีความเป็ นอยูส่ บาย ชายหนุ่มในบทเพลง “นัก
สู้ ม.3” ที่แม้จะมี “วุฒิใบประกาศ ม.3” ซึ่ งช่วยให้มีงานทา แต่ก็ได้เงินเดือนน้อย ความอดทน จึงเป็ น
ปัจจัยให้ทางานด้วยใจยืนหยัดและประสบความสาเร็ จได้
5.1.2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 2 การตีความทางวัฒนธรรมของชนชั้น
แรงงานในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของ ไมค์ ภิรมย์พร พบว่า บทเพลงของ
ไมค์ ภิรมย์พร ฟังแล้วได้รู้ถึงวิถีชีวิตจริ งของผูใ้ ช้แรงงานหลาย ๆ คน เป็ นแนวเพลงให้กาลังใจผูใ้ ช้
แรงงาน ทาให้ผใู ้ ช้แรงงานส่ วนใหญ่ได้ผอ่ นคลายความรู้สึก สร้างความบันเทิง และสร้างกาลังใจให้
คนต่างจังหวัดที่เข้ามาขายแรงงานในกรุ งเทพมหานครได้เป็ นอย่างดี เพราะคนเหล่านี้ เดินทางเข้ามา
โดยมีเป้ าหมายเพื่อขายแรงงานแลกกับเงิน สร้างฐานะ สร้างครอบครัว
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บทเพลงสื่ อสารถึงรู ปแบบการดาเนินชี วิต การประกอบอาชี พ บทเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิต
ของไมค์ ภิรมย์พร สามารถสื่ อความหมายได้ดี ฟังเข้าใจง่ายเป็ นการเล่าเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
จริ งของคนจนชนบทที่เคลื่อนย้ายแรงงานสู่ เมืองหลวง เป็ นบทเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของ
คนที่ใช้แรงงานเป็ นส่ วนใหญ่ โดยเฉพาะคนในภาคอีสาน ที่ตอ้ งอพยพเข้ามาในเมืองใหญ่ทางาน
หาเลี้ยงชีพ มีความเป็ นจริ งเกี่ยวกับคนจนที่ทางาน เลี้ยงชีพด้วยความยากลาบากต้องออกไปทางาน
หาเงิน ต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัว เจอปั ญหามากมายแค่ไหนก็ตอ้ งสู้ ถ้าไม่หาก็ไม่มีกิน
เพราะโดยพื้นฐานเป็ นแรงงานที่มีการศึกษาน้อย และถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายจ้างก็ตอ้ งยอมทน
เพื่อให้ได้ส่งเงินกลับบ้านไปให้ครอบครัว และใช้จ่ายประจาวัน ความมัน่ คงในงานที่ทาไม่มี ต้อง
ดิ้นรนต่อสู ้ดว้ ยความยากลาบาก
5.1.3 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 3 การประยุกต์ใช้บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ใน
การดาเนินชี วิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ช่วยให้การ
ด าเนิ น ชี วิ ต ของชนชั้ นแรงงานได้ ผ่ อ นคลายความรู้ สึ ก สร้ า งความบัน เทิ ง สร้ า งก าลั ง ใจ
ให้มีพลังต่อสู ้ฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆอันนาไปสู่ การยอมรับจากคนรอบตัว
บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ทาให้เกิ ดเป็ นแรงบันดาลใจมีพลังในการฝ่ าฟั นอุปสรรค
และสามารถแก้ไขปั ญหา แต่ละเพลงมีเนื้ อเพลงที่ให้กาลังใจกับผูใ้ ช้แรงงานที่มีการศึกษาน้อยที่เข้า
มาทางานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ผูใ้ ช้แรงงานส่ วนใหญ่ชอบฟังเพลงของไมค์ ภิรมย์พร เพราะเป็ น
เพลงที่แต่งขึ้นจากชี วิตจริ งของผูใ้ ช้แรงงาน บทเพลงได้สร้างกาลังใจในการดาเนิ นชี วิต จึงเป็ นที่
นิ ยมของแฟนเพลงทัว่ ประเทศ เนื่ องจากเป็ นชี วิตจริ งของผูใ้ ช้แรงงาน และเป็ นแรงบันดาลใจ เช่ น
ความอดทนและเสี ยสละ เชื่อมัน่ ในความรัก ครอบครัว ซึ่ งในวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนชนบทที่มีอาชีพ
ท านาเป็ นหลัก ส าคัญ ซึ่ งคุ ณ ธรรมของชาวนาคื อ ความบากบั่น สู้ ท นงานหนัก นี่ คื อ ทุ น ทาง
วัฒนธรรมของลูกหลานชาวนาที่ ตอ้ งเข้ามาผจญความทุกข์ยากในเมือง นอกจากนี้ ความสานึ กใน
หน้าที่ต่อครอบครัวก็เป็ นพลังผลักดันให้มุ่งหน้าต่อไป หนุ่ มสาวจากชนบทยอมสู้ทนกับปั ญหาใน
เมืองใหญ่เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินของครอบครัว และให้มีความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน
5.2 อภิปรายผล
ในการอภิปรายผลการวิจยั บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต จานวน 4 เพลง คือ เพลงละครชีวิต
เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่ อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 ในด้านการถ่ ายทอดวัฒนธรรมและ
วิถีชีวติ ของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังต่อไปนี้
5.2.1 ด้านเนื้ อหา ในการศึกษาพบว่า เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่ อยไหมคนดี
และเพลงนักสู้ ม.3 ที่ ไมค์ ภิรมย์พร ขับร้อง เป็ นการประพันธ์เพลงลูกทุ่งที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว
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กล่าวคือ มีท้ งั ความเรี ยบง่าย และความงดงาม ละเมียดละไม เนื่องจากเนื้ อหาส่ วนใหญ่ สะท้อนชี วิต
ของคนชนบทซึ่ งเป็ นคนกลุ่มใหญ่ในสังคม เป็ นสภาพการณ์ที่เห็นกันอยูท่ ุกวัน ภาษาที่เลือกใช้เป็ น
ภาษาง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ชัดเจน นามากลัน่ กรองเป็ นบทเพลงได้อย่างประทับใจ สะเทือนอารมณ์
และสร้างจินตนาการให้แก่ผฟู ้ ั ง มีความรู้สึกร่ วมตรงกับแนวคิดของ สุ กรี เจริ ญสุ ข (2538) ได้เสนอ
แบบจาลองของบุคคลที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบเกี่ยวกับเพลงในแบบจาลองกระบวนการสื่ อสาร
เกี่ ย วกับ สื่ อ (Channel) หมายถึ ง ผูท้ ี่ น าเสนอบทเพลงจากผูป้ ระพัน ธ์ ไ ปสู่ ผูฟ้ ั ง คื อ ผูถ้ ่ า ยทอด
(Interpreter) เป็ นผูท้ ี่นาบทเพลงจากผูป้ ระพันธ์มาตีความ และถ่ายทอดไป ยังผูฟ้ ังโดยตรงด้วยเสี ยง
ร้อง เสี ยงดนตรี ผ่านการแสดงสดกับกลุ่มผูช้ ม ในลักษณะที่เป็ นสื่ อบุคคล ได้แก่ นักร้อง (Singer)
นักเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน (Arranger) นักดนตรี (Musician) บุคคลเหล่านี้ ยงั มีส่วนในการสร้าง
องค์ประกอบของเพลงให้สมบูรณ์ข้ ึน โดยนักเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานเป็ นผูส้ ร้าง “เสี ยงประสาน”
(Harmony) ส่ วนนักร้ องและนักดนตรี จะเป็ นผูส้ ร้าง “สี สันของเสี ยง” (Tone Color) สาหรับ
ผูเ้ ผยแพร่ (Publisher) เป็ นผูท้ ี่ทาให้เพลงแพร่ กระจายไปสู่ ผฟู้ ั งอย่างกว้างขวาง ได้แก่ผผู้ ลิ ตและ
จาหน่ ายแผ่นเสี ยงและเทป ซึ่ งเป็ นสื่ อบันทึกเสี ยง และสื่ อมวลชนอย่างวิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์
ภาพยนตร์ และแนวคิดเกี่ ยวกับเพลงในแบบจาลองกระบวนการสื่ อสารอธิ บายว่า เพลงไทยร่ วม
สมัยแต่ละประเภทนั้น จะเลือกประเภทของข่าวสาร และวิธีเสนอข่าวสาร หรื อเล่าเรื่ องด้วยท่าทีลีลา
ที่แตกต่างกัน อันเป็ นผลมาจากพื้นเพที่มาและโลกทัศน์ ของศิลปิ นผูป้ ระพันธ์เพลงซึ่ งอยูใ่ นฐานะ
ผูส้ ่ งสาร (Sender) ตัวอย่างเช่ น เพลงลูกทุ่ง กับเพลงเพื่อชีวิต แม้จะเสนอข่าวสารทางด้านการเมือง
ในเรื่ องเดี ยวกัน แต่แนวคิดและวิธีการเล่าเรื่ องก็ไม่เหมือนกัน เพราะประพันธ์ข้ ึ นมาจากมุมมอง
ประสบการณ์ และการตีความที่แตกต่างกัน โดยเพลงเพื่อชีวิตที่มีกาเนิดมาจากกลุ่มปั ญญาชนจะพูด
ถึงการเมืองจากแง่มุมของผูน้ าทางความคิด ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการชี้ นาสังคม ในขณะที่เพลงลูกทุ่งจะ
พูด เรื่ อ งการเมื อ งจากสายตาของนัก ประพัน ธ์ ที่ เ ป็ นราษฎร ชาวบ้า น ชาวไร่ สอดคล้อ งกับ
ผลการศึกษาของ เนตรนภา ยิ้วเหี้ ยง (2547) ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะเด่ นในวรรณกรรมเพลง
ลู ก ทุ่ ง ของ สลา คุ ณวุฒิ ที่ แสดงว่า บทเพลงลู กทุ่ ง ของนัก ประพันธ์ เพลง สลา คุ ณวุฒิ ได้แสดง
ประสบการณ์ ร่วมทั้งด้านความคิ ดและอารมณ์ ของผูค้ นระดับล่างโดยเฉพาะที่มีพ้ืนเพชาวนาจาก
ท้องถิ่นอีสาน ปฏิกิริยาต่อปั ญหาท่ามกลางความเหลื่อมล้ าทางสังคม ปรากฏควบคู่กบั ทางออกของ
ปั ญ หาในความส านึ ก ต่ อ คุ ณ ค่ า ของความรั ก ศัก ดิ์ ศรี ความรั ก ระหว่ า งบุ ค คล ความผูก พัน กับ
ครอบครัว ความรู้จกั ตนเอง และความบากบัน่ อดทน ประมวลกันเป็ นพลังในการต่อสู้ แม้ตอ้ งเผชิญ
ความแปลกแยกกับสังคมเมือง
5.2.2 บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตของไมค์ ภิรมย์พร ในด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถี
ชี วิตของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า มีบทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถี
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ชีวิตชัดเจนดี เข้าใจง่ายไม่ตอ้ งแปล ตรงกับชีวิตจริ ง เป็ นเพลงที่สื่อความหมายได้ดี บทเพลงส่ วน
ใหญ่จะเป็ นเพลงให้กาลังใจคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งคนต่างจังหวัด
เหล่านี้ ก็เคยประสบปั ญหาเหมือนกับเพลงที่ ไมค์ ภิรมย์พร เป็ นคนขับร้อง สาหรับในประเด็นของ
การสื่ อสาร วัฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต จากแนวคิ ด เกรกอรี่ เบทสั น และเจอร์ เก้ น รู สช์
(อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2539, น.10) ได้ให้คานิยามว่าวัฒนธรรมเป็ นชุดของขบวนการสื่ อสาร
(Set of Communication Process) ซึ่ งหมายความว่าคาว่า “วัฒนธรรม” และ “การสื่ อสาร” นั้นมี
ความหมายเท่าเทียมกัน และถึงแม้วา่ วัฒนธรรมและการสื่ อสารจะเป็ นคนละอย่างกัน แต่ก็เป็ นสอง
สิ่ งที่ไม่อาจแยกจากกันได้ ดังนั้น ในยุคปัจจุบนั นี้จึงมีผขู้ นานนามว่าเป็ นยุคแห่ง “อุตสาหกรรมสร้าง
วัฒนธรรม” (Culture Industry) โดยมีสื่อมวลชนสมัยใหม่เป็ นตัวเครื่ องจักรสาคัญในการกลัน่
วัฒนธรรมให้แก่สังคม สอดคล้องการศึกษาของ เอกวิทย์ ณ ถลาง ได้กล่าวในคานา เพลงลูกทุ่งเป็ น
เพลงที่ใช้ร้องเล่นกันทัว่ ไปตามชนบทไทย เป็ นเพลงที่ใช้ภาษาง่าย ๆ ตรงไปตรงมาไม่สลับซับซ้อน
เป็ นที่นิยมของประชาชนโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในชนบทได้ให้ความสนใจเป็ น
อย่า งมาก เพลงลู ก ทุ่ งหลายเพลงได้ส ะท้อนสภาพสัง คม ความเป็ นอยู่และวัฒนธรรมไทย และ
มีหลายเพลงที่มีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่ งพอจะสื บค้นย้อนหลังไปได้วา่ เพลงที่มีแนวเป็ น
เพลงลูกทุ่งและมีบนั ทึกไว้เป็ นหลักฐานคือเพลงโอ้สาวชาวไร่ ผลงานประพันธ์ของ ครู เหม เวชกร
และ เป็ นเพลงร้ องประกอบการแสดงละครวิทยุ เมื่อปี พ.ศ. 2481 จนกระทัง่ จานง รังสิ กุล เริ่ มใช้
คาว่าเพลงลูกทุ่ง เป็ นครั้งแรกเมื่ อปี พ.ศ. 2507 สื บมากระทัง่ จนบัดนี้ ซึ่ งถือได้ว่าเพลงลูกทุ่งเป็ น
สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ สมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์และส่ งเสริ มให้แพร่ หลายต่อไป ศิลปิ น
ผูผ้ ลิ ตและผูส้ ร้ างสรรค์ ผลงานเพลงลู กทุ่ ง ทุ กคนเหล่ า นี้ ควรได้รับ การยกย่องและเชิ ด ชู เกี ย รติ
ตลอดจนให้กาลังใจในการสร้ างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2532, คานา) และ
สอดคล้องกับ ผลการศึ ก ษาของ ชู เกี ย รติ ฉาไธสง และคม ทัพ แสง (2545, น.59) ผลการศึ ก ษา
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของผูใ้ ช้แรงงาน ได้สร้างความประทับใจและเป็ น
แรงบัน ดาลใจให้ บ ัง เกิ ด บทกวี ส่ อ เป็ นบทเพลงลู ก ทุ่ ง เกี่ ย วกับ สภาพแวดล้อ ม และถ่ า ยทอด
วัฒนธรรมออกมาในด้านต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ อาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ความ
เชื่อ โดยนักประพันธ์เพลงได้พยายามหยิบเอาประเด็นสาคัญในการเขียนเพลง ที่มาจากสภาพความ
เป็ นจริ ง ของสั ง คมแรงงาน เพื่ อน ามาถ่ า ยทอดและสะท้อ นชี วิตผูค้ น เป็ นการให้ก าลัง ใจและ
หาทางออกให้กบั ผูค้ นในสังคม เพื่อเป็ นการช่วยเหลือ และสร้างสรรค์สังคมอีกทางหนึ่ง
บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติ เหมาะกับสังคมคนใช้แรงงาน เช่น กรรมกร พนักงานรักษา
ความปลอดภัย พนักงานลูกจ้าง เป็ นต้น เพราะเนื้ อหาของเพลงสื่ อในการให้กาลังใจ คนที่ทอ้ แท้
หมดหวัง เพราะถู ก เอารั ดเอาเปรี ย บจากนายจ้า งหรื อสัง คมเมื อง ให้อดทนต่ อสู้ ปัญหาอุป สรรค
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เพื่อคนที่รัก สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบค่านิยมของ (Parson’s Pattern Variables) Parson
(1951) (อ้างถึงในเมตตา วิวฒั นานุกุล , 2548, น.57-59) เกี่ยวกับ Instrumental – Expressive เป็ นการ
เน้นวิธีการในการสื่ อสาร ด้วยการสื่ อสารแบบบอกกล่าวหรื อทาให้เห็นแสดงออกให้ผอู้ ื่นรู้ ตัวการ
สื่ อสารคือ “การสร้างความสัมพันธ์ ” การปฏิสัมพันธ์หรื อพฤติกรรมเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าในตัวมันเอง
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทรงศิลป์ สุ ขแก้ว (2547) ศึกษาเรื่ อง “วิถีอีสานจากเพลงลูกทุ่ง
ของ ไมค์ ภิรมย์พร” ผลการศึกษาพบว่า ชี วิตและการพัฒนาการงานเพลงของนักร้องลูกทุ่งอีสาน
ไมค์ ภิ รมย์พร มี ภูมิ ลาเนาอยู่ที่จงั หวัดอุดรธานี ครอบครั วมีฐานะยากจน ท าให้ตอ้ งต่ อสู้ชีวิตมา
ตั้ง แต่ ว ัย เยาว์ จากสภาพแวดล้ อ มของบุ พ การี ที่ เ ป็ นศิ ล ปิ นนัก แสดงหมอล าพื้ น บ้า นอี ส าน
ท าให้ ไ ด้รั บ การปลู ก ฝั ง มาจากบริ บ ท อยากจะศึ ก ษาให้สู ง แต่ ไ ม่ มี โ อกาส เนื่ อ งจากฐานะทาง
เศรษฐกิ จของครอบครั วไม่ ดี จึ ง อดทนต่ อการท างานทุ ก อย่า ง รวมถึ ง การเป็ นทหารรั บ ใช้ช าติ
จากประสบการณ์ ทาให้ได้รู้ถึงการต่อสู้ รู้ จกั ใช้จงั หวะและโอกาส เมื่อได้เป็ นนักร้ องสังกัดค่า ย
แกรมมี่โกลด์ มีผลงานอัลบั้มเพลงเป็ นของตัวเอง และได้รับความนิยมชื่อ ยาใจคนจน เป็ นต้นมา
จนถึงปัจจุบนั
ผลงานศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวทางการดาเนินชีวติ ของนักร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อ
ชีวติ ของ ไมค์ ภิรมย์พร ที่เป็ นคนขยัน อดทน ต่อสู้กบั ชีวติ ที่ยากจน สร้างชีวติ ด้วยผลงานเพลงลูกทุ่ง
ที่ประพันธ์ข้ ึนจากข้อเท็จจริ ง และบทเพลงยังได้แสดงแนวคิด คติเตือนใจ โดยเฉพาะให้กาลังใจ
กรรมกร แรงงาน ทาให้ผฟู้ ังเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีแบบแผน
เพลงละครชี วิต เป็ นบทเพลงที่สะท้อนแง่ มุมชี วิตของคนอีสานหลายคนที่ทางานใน
กรุ งเทพมหานคร เกี่ยวกับชี วิตการขายแรงงานของคนภาคอีสานที่มีความรู้นอ้ ย ครอบครัวฐานะ
ยากจน เข้ามาทางานในกรุ งเทพมหานคร บางครั้งก็ถูกนายจ้างกดขี่เอารัดเอาเปรี ยบก็ตอ้ งทนสู้งาน
ท้อแต่ไม่ถอย อดมื้อกิ นมื้อ พร้อมต่อสู้กบั ปั ญหาต่าง ๆ เพื่อมีเงินส่ งมาให้พ่ออยูอ่ ย่างสุ ขสบาย เมื่อ
กลับบ้านก็ได้กาลังใจจากคนที่บา้ น คือ พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก ก็มีกาลังใจแล้ว ผูฟ้ ังที่ได้ฟังเพลงนี้ แล้วมี
กาลังใจที่จะต่อสู ้ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ให้ผา่ นพ้นไปได้ ฟังแล้วผ่อนคลายได้มาก
เพลงยาใจคนจน นาเสนอเกี่ ย วกับ ความเป็ นอยู่ข องผูใ้ ช้แรงงาน ที่ มี คนรอบข้างเป็ น
กาลังใจให้กนั ไม่ทิ้งกัน มีปัญหาบ้างในการทางาน แต่ดว้ ยความที่มีคนรักเป็ นกาลังใจ เอาใจใส่ ซ่ ึ ง
กันและกัน มีความจริ งใจ เข้าใจกัน ทาให้มีกาลังใจที่จะต่อสู้กบั ปัญหาอุปสรรคต่อไป
เพลงเหนื่ อยไหมคนดี และ เพลงนักสู้ ม.3 เป็ นเพลงที่แสดงถึ งความรัก ความเห็ นอก
เห็นใจและเป็ นกาลังใจของผูใ้ ช้แรงงานอดทนต่อสู้กบั ปั ญหาอุปสรรคในการทางาน ยิ่งความรู้นอ้ ย
ก็ตอ้ งพยายามเก็บเกี่ ยวประสบการณ์ ชี วิตในการทางานและหาโอกาสให้ตนเองเจริ ญเติ บโตใน
หน้า ที่ ก ารงานอยู่เสมอ ๆ แรงงานทุ กคนท างานหนัก ก็ หวัง ต้องการเงิ น เพื่อให้ค นที่ เรารั ก และ
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ครอบครัวที่อยูต่ ่างจังหวัดได้อยูด่ ีกินดี มีความสุ ขสบาย มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนกว่าเดิม สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ทศพร จิตรอาษา (ทศพร จิตรอาษา, 2555) ลักษณะเด่นในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง
ของ สลา คุณวุฒิ ที่แสดงประสิ ทธิ ผลในการสื่ อสารเนื้ อหาทางอารมณ์และความคิดมีที่มาจากการ
ใช้ประโยชน์จากแบบแผนคาประพันธ์ประเภทกลอนอย่างยืดหยุน่ ตามการกาหนดของเนื้ อความที่
ต้องประสานกับทานอง ผูป้ ระพันธ์เพลงสามารถสรรคามาใช้อย่างโดดเด่นเพื่อสื่ อความหมายอัน
บ่งบอกความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ กลวิธีที่ใช้คา ทาเนียบกวี การเล่นเสี ยงและการเล่นคา การใช้
คาระดับ ภาษาปาก การใช้ค าภาษาถิ่ นอี สาน สื่ อประสบการณ์ ที่ เป็ นทั้งลักษณะพิเศษและความ
ใกล้ชิดระหว่างผูม้ ีใจผูกพันกัน
บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ทาให้เกิ ดเป็ นแรงบันดาลใจมีพลังในการฝ่ าฟั นอุปสรรค
และสามารถแก้ไขปั ญหา มีพลังในการฝ่ าฟันอุปสรรคและสามารถแก้ไขปั ญหา และแต่ละเพลงมี
เนื้ อเพลงที่ ให้กาลังใจกับผูใ้ ช้แรงงาน ผูท้ ี่มีการศึกษาน้อยที่เข้ามาทางานอยู่ในกรุ งเทพมหานคร
ผจญความทุกข์ยากในเมือง นอกจากนี้ ความสานึ กในหน้าที่ต่อครอบครัวก็เป็ นพลังผลักดันให้มุ่ง
หน้ า ต่ อ ไปหนุ่ ม สาวจากชนบทยอมสู้ ท นกับ ปั ญ หาในเมื อ งใหญ่ เ พื่ อ ปลดเปลื้ อ งหนี้ สิ น ของ
ครอบครั ว และให้พ่อแม่มีความเป็ นอยู่สบาย สอดคล้องกับบทเพลง นักสู้ ม.3 ที่แม้จะมีวุฒิใบ
ประกาศ ม.3 ซึ่ งช่วยให้มีงานทา แต่ก็ได้เงินเดือนน้อย “ความทน” จึงเป็ นปั จจัยให้ “ลุยงานด้วยใจ
ยืนหยัด” ทาให้มีแรงกระตุน้ ในการทางาน ไม่ทอ้ ถอยลุกขึ้นสู้ มีกาลังใจ ดิ้นรน ต่อสู้ไปให้ได้กบั
ปั ญหาต่างๆ เพราะยังมีคนข้างหลังที่รออยู่ คือ ครอบครัว
5.2.3 การตีความทางวัฒนธรรมของชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อเพลงลูกทุ่ง
เพื่อชีวติ ของ ไมค์ ภิรมย์พร พบว่าบทเพลงที่ ไมค์ ภิรมย์พร เป็ นคนขับร้องมีเนื้อหาตรงไปตรงมา
สะท้อนวิถีชีวติ ของคนต่างจังหวัดที่พยายามเข้ามาอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นชีวิตจริ งของผูใ้ ช้
แรงงานหลาย ๆ คนที่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายจ้าง โดยเฉพาะอาชีพกรรมกร ก่อสร้าง พ่อค้า
แม่คา้ ค่าแรงต่าไม่พอกับค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน บางครั้งก็ทอ้ แท้ แต่ก็ตอ้ งอดทนสู้เก็บแบ่งอด
ออมเพื่อส่ งให้ทางบ้าน เป็ นการเปรี ยบเทียบความเป็ นอยู่ การสู้ชีวติ ระหว่างคนยากจนในชนบท
และวิถีชีวติ ของคนเมืองหลวงอย่างกรุ งเทพมหานครว่ามีความแตกต่างในการดาเนินชีวิตอย่างไร
คนชนบทใช้ชีวติ เรี ยบง่ายตามธรรมชาติอาชีพหลักทาไร่ นา สวน ซึ่ งต้องอาศัยน้ าจากฝนเท่านั้น แต่
เมืองหลวงชีวิตต้องต่อสู ้แข่งขันในทุกระดับเพื่อความอยูร่ อดในสังคม ผูใ้ ช้แรงงานฟังเพลงที่ ไมค์
ภิรมย์พร ขับร้องแล้วมีกาลังใจต่อสู ้ ที่สาคัญทาให้สานึก รัก ไม่ลืมบ้านเกิด และไม่หลง แสง สี เสี ยง ใน
เมืองหลวง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมที่ สุ พตั รา สุ ภาพ (2542, น.
101-104) ได้อธิบายความหมายของวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่ งทุก
อย่าง อันเป็ นแบบแผนความคิดและการกระทา ที่แสดงออกถึงวิถีชีวติ ของมนุษย์ในสังคมของกลุ่ม
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ใดกลุ่มหนึ่ง หรื อสังคมใดสังคมหนึ่งได้คิดสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการในการปฏิบตั ิ การจัด
ระเบียบ ตลอดจนระบบความเชื่อ ความนิยม ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ในการควบคุมและใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติ และได้แบ่งลักษณะของวัฒนธรรมเป็ น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1. วัฒนธรรมเป็ น
สิ่ งที่ได้มาโดยการเรี ยนรู ้ ไม่ใช่ถ่ายทอดทางชีวภาพ 2. วัฒนธรรมเป็ นมรดกทางสังคมสามารถ
ถ่ายทอดกันได้ เพราะมนุษย์มีภาษาเป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอด 3. วัฒนธรรมเป็ นวิถีชีวติ หรื อแบบ
แผนของการดาเนินชีวิต 4.วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งไม่คงที่ และสอดคล้องกับการศึกษาของ พิทกั ษ์สิทธิ์
ฉายะภูติ (2541, น.260–261) ได้ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมครัวเรื อนที่จนดักดาน และ
ครัวเรื อนที่มีคนตกงานเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการสารวจสภาพ
ทัว่ ไปทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่ทาการศึกษาในด้านเศรษฐกิจ พบว่า การเกษตร
กรรมก็ยงั คงมีความสาคัญและเป็ นอาชีพหลักของประชาชนส่ วนใหญ่การเกษตรกรรมขึ้นอยูก่ บั การ
เพาะปลูกพืชหลักไม่กี่ชนิด คือ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า มันสาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด หอม กระเทียม พริ ก
และผัก ฯลฯ การปศุสัตว์ ยังมีความสาคัญไม่มากนัก ดังนั้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นอาชีพ
หลักเพียงอย่างเดียวของประชาชนส่ วนใหญ่ และการพึ่งผลผลิตหลักเพียงไม่กี่ชนิด เป็ นสาเหตุทาให้
ประชาชนส่ วนใหญ่ มีรายได้ต่าและยากจน เนื่องจากผลผลิตขึ้นอยูก่ บั น้ าฝนธรรมชาติ ไม่มี
การเกษตรฤดูแล้งเนื่ องจากขาดแหล่งน้ า ผลผลิตที่ได้อยูใ่ นระดับต่า และราคาขายผลผลิตต่าและไม่
แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั ตลาดที่เกษตรกรไม่มีอานาจต่อรอง รวมทั้งประชาชนขาดอาชีพเสริ มหลังฤดูเก็บ
เกี่ยวนอกจากงานรับจ้างทัว่ ไปในหมู่บา้ น ซึ่ งมีไม่มากเนื่องจากประชาชนขาดเงินทุนและความรู้ใน
การประกอบอาชีพ เป็ นผลทาให้เกิดการว่างงานในฤดูแล้งในชนบท และการอพยพออกจากหมู่บา้ น
ไปหางานทาในเมือง ในกรุ งเทพมหานคร หรื อจังหวัดอื่นๆ ที่ใกล้เคียง ไปจนถึงในต่างประเทศ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2528, น.95–105) ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งว่า
สาระของเพลงลูกทุ่งเปรี ยบเสมือนข่าวสาร ที่คนเมืองส่ งผ่านไปยังชาวชนบท มีการผสมผสาน
วัฒนธรรมระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท ลักษณะของเพลงลูกทุ่ง ดูได้จากศิลปิ นของดนตรี
พื้นบ้านสอดแทรกอยู่ ตัวของนักร้องเป็ นนักร้องลูกทุ่งหรื อไม่ และมีวธิ ีร้องแบบเล่นลูกคอลักษณะ
เนื้อร้องของเพลง มีการกาหนดสถานการณ์จาเพาะ พูดถึงเหตุการณ์เฉพาะหน้าของสังคมและ
บ้านเมืองอย่างไม่ขดั เขิน เนื้ อหาบางเพลงสะท้อนให้เห็นถึงด้าน ความเชื่อ ค่านิยม สองแง่สองง่าม
เนื้อหาของเพลงในระยะแรกมักเกี่ยวกับสภาพความจริ งในชนบทเกือบทั้งสิ้ น ต่อมาการสื่ อสาร
ขยายตัวขึ้น เนื้อหาจึงเปลี่ยนแปลงไปให้ทนั สมัย และปัจจุบนั เพลงลูกทุ่งกับเพลงสตริ ง กาลังจะ
ผสมผสานเข้าหากันมากขึ้น
เมื่อศึกษาลักษณะการสื่ อเนื้ อหาเกี่ยวกับท่วงท่าทานอง บทเพลงละครชีวิต เพลงยาใจคนจน
เพลงเหนื่อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 มีลกั ษณะเนื้อหาท่วงท่าทานอง เป็ นภาพตัวแทน
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คนต่างจังหวัดที่มาทางานในกรุ งเทพมหานครที่สัมผัสได้ เช่น เปรี ยบเทียบคนใช้แรงงานที่จาต้อง
จากบ้านนอกมาทางานเพื่อหางานทาให้กรุ งเทพมหานคร เพราะที่บา้ นแห้งแล้งมาก ทามาหากินอะไรก็
ไม่ได้ เลยต้องเข้ามาหางานในกรุ งเทพมหานคร บวกกับความรู้นอ้ ยต้องทางานก่อสร้าง กรรมการ รับจ้าง
ได้เงินค่าแรงรายวัน บางครั้งก็เจอปั ญหาหลาย อย่าง ก็ตอ้ งทนสู้ดิ้นรน ซึ่ งในเนื้อหาของเพลงยังให้ ขยัน
อดทน มีมานะ และเป็ นกาลังใจต่อสู ้ เพื่อคนที่รัก
บทเพลงเพลงยาใจคนจน ผูป้ ระพันธ์ใช้ความเปรี ยบบุคคล สื่ อความคิดนามธรรมอย่าง
กระชับและให้ความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ ง ดังในบทเพลง “ยาใจคนจน” ที่ว่า “อุปสรรคจะมีเท่ าใด
ขอใจเรายิม้ ให้ กัน ลาบากยากเข็ญ เช้ าเย็นขอให้ เห็นหน้ า” จะเห็นว่า ใจ คือแก่นของความรู้สึก เป็ น
ศูนย์รวมอารมณ์ ขณะที่ ยิม้ สื่ อถึงความรู้สึกที่เป็ นสุ ขเพราะความเบิกบานในใจ หัวใจยิม้ สื่ อความว่า
“เธอ” เป็ นบุ คคลที่ มีคุ ณค่า และความส าคัญเพราะทุ กครั้ งที่ไ ด้เห็ นหน้าเธอเขาก็ จะมี ความสุ ข
“ใจเรายิม้ ให้ กัน” สื่ อความถึงการมอบความเบิกบานในใจให้แก่กนั ว่ามีส่วนสาคัญต่อการเผชิญกับ
อุปสรรคปัญหาในชีวติ หรื อเป็ นการเปรี ยบเทียบเฉพาะตัวโดยเน้นที่คุณสมบัติของคนรักคือมีความ
รัก ความห่วงใย ความปรารถนาดี เช่นในบทเพลง “ยาใจคนจน” วรรคที่วา่ “ยืนเคี ยงเพื่อคอยยิม้ ให้
เป็ นยาชุบใจคนจน” สื่ อว่าในสถานการณ์แห่ งความทุกข์ ความรักก็เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่จะเยียวยา
และหรื อให้กาลังใจ
บทเพลง “เหนื่อยไหมคนดี ” แสดงสถานะของคู่ชีวิตที่ดอ้ ยกว่าคนเมืองเป็ นที่มาของ
ความเห็นใจ และซาบซึ้ งที่หญิงสาวต้องทนลาบากอยูก่ บั เขา คาทับศัพท์ รถ “เก๋ ง” “ปิ คอัพ” เป็ น
สิ่ งแสดงว่าบุคคลที่อาศัยในกรุ งเทพมหานครสิ่ งนี้ ไม่เพียงแต่เป็ นพาหนะ แม้ไม่มีราคาสู งเท่าใดนัก
แต่ถา้ มีขบั เป็ นของตัวเองก็ยงั พอเทียมหน้าคนอื่น
“เพลงนักสู้ ม.3” มี ลกั ษณะเนื้ อหา กล่ าวถึงรายได้ การประกอบอาชี พต่างๆ เช่ น อาชี พ
กรรมกร ก่อสร้ าง รับจ้างรายวัน ขับรถรับจ้าง ขับรถแท็กซี่ เป็ นต้น เพราะความรู้น้อย จบแค่ ม.3 การ
ประกอบอาชี พ ส่ วนใหญ่จะใช้แรงงาน รายได้น้อย ฐานะยากจน ทาให้ไม่ เพีย งพอกับค่ าใช้จ่า ย
ภายในครอบครัว ซึ่ งสื่ อให้เห็ นว่าเขาทางานไม่ได้ยอ่ ท้อทาทุกอย่างที่เขาทาได้และทางานเพื่อเก็บ
เกี่ ยวประสบการณ์ พอมี ค วามเชี่ ย วชาญแล้วก็ นาไปประกอบอาชี พได้ ที่ สาคัญพอทางานมีเงิ น
มีหน้าที่การงานที่ดีแล้ว ก็จะทาให้คนรอบข้างเรามีความสุ ขได้ ภูมิใจในตัวเรา เมื่อศึกษาคาภาษาถิ่น
ผูป้ ระพันธ์ เลื อกใช้คาระดับภาษาปากเพื่อสื่ อความรู้ สึกอย่างเป็ นกันเองโดยเฉพาะระหว่างคนรัก
และสอดคล้องกับปั ญหาร่ วมสมัยในชี วิต ดังการใช้ คาย่อ ชื่อเฉพาะ เช่น ในบทเพลง “นักสู้ ม.3”
วรรคที่วา่ “สาวทุ่งเข้ ากรุ งเรี ยนราม” คาว่า กรุ งเทพมหานครตัดเป็ น“กรุ ง” และตัดคาว่ามหาวิทยาลัย
รามคาแหง เป็ น “ราม” จึงลงจังหวะและจานวนคาในวรรคและสื่ อได้อย่างกระชับ ในชื่อบทเพลง
“ม.3” ซึ่ งเป็ นคาย่อของคาว่ามัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามที่คนทัว่ ไปย่อคาว่ามัธยมศึกษาเป็ น ม. เช่ น
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ม.ต้น ม.ปลาย ม.6 เป็ นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของ วิไลพร ทองหล่อง (2552 : 34) คานิ ยมเกี่ ยวกับ
การศึกษา เพลงลูกทุ่ง : ภาพสะท้อนชีวิตชาวอีสานเนื่ องจากประกอบอาชีพของชาวอีสานที่ต้องใช้
แรงงานและทางานหนัก ทาให้เหตุผลหนึ่งที่ชาวอีสานต้องเข้ามาในเมืองหลวง คือ เรื่ องการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง เพลงลูกทุ่งหลายเพลงของ สลา คุณวุฒิ ในช่วง 10 ปี จึงแสดงให้
เห็นว่าการศึกษามีความสาคัญต่อการดาเนินชี วิตของชาวอีสาน คานิยมทางการศึกษาของชาวอีสาน
คือ คนที่มีการศึกษาน้อยจะด้อยโอกาสทางสังคม ต้องทางานหนัก รายได้ก็นอ้ ย ส่ วนคนที่มีการศึกษาสู ง
จะได้รับการยอมรับในสังคม เป็ นผูม้ ีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รายได้ดี
ชาวอี สานในชนบทส่ วนมากจึงพยายามหาทางยกระดับการศึกษาของตนเองให้ สูงขึ้ น เพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อความสาเร็ จในชี วิต การมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปจึงถือเป็ นความสาเร็ จที่
นาภาคภูมิใจในชีวติ ดังที่ปรากฏอยูใ่ นเพลงหลายบทของเพลงนักสู้ ม.3
5.2.4 การประยุกต์ใช้บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พรในการดาเนินชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุ งเทพมหานคร
การประยุกต์ใช้บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ในการดาเนินชีวิตของชนชั้นแรงงานในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า เนื้ อหาเพลงส่ วนใหญ่ ของ ไมค์ ภิรมย์พร เป็ นแนวทางการดาเนินชีวิตของ
ชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถสร้างแรงบันดาลใจ เป็ นแรงผลักดันให้ยึดถือปฏิบตั ิ
เมื่ อได้ฟั งเพลงแล้วมี กาลังใจให้อยู่ในสังคมสมัยนี้ อย่างอดทน แม้จะเจอปั ญหาและอุป สรรค ก็
อดทนฝ่ าฟั นไปได้ ฟั ง แล้ว มี แรงใจต่ อ สู้ ใ นการท างานเพื่ อผลัก ดัน ให้ตนเองมี ฐ านะดี ข้ ึ น เช่ น
นุช ทองดี (สัมภาษณ์, 28 มี.ค. 2558) เธอกล่าวว่าฟังเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร แล้วมีแรงบันดาลใจทา
ให้ฟันฝ่ าอุปสรรคและปั ญหาต่างๆ มาได้ เริ่ มจากเป็ นพนักงานเย็บผ้าอยูใ่ นโรงงาน แล้วออกมาเป็ น
ลูกจ้างร้านตัดเย็บเสื้ อผ้า จนปั จจุบนั นี้เปิ ดร้านเย็บผ้าเป็ นของตนเอง และเป็ นนายตัวเองได้
จากแนวคิดวัฒนธรรมนิ ยมของ Antonio Gramsci และ R.Williams เกี่ ยวกับการ
วิเคราะห์วฒั นธรรมว่า สังคมประกอบด้วยปฏิบตั ิการทางสังคม ซึ่ งหมายถึงการปฏิบตั ิที่มีมูลเหตุจูง
ใจเนื่องจากสังคม มีเป้ าหมายที่จะบรรลุให้ได้ตามที่ได้รับการปลูกฝังมาจากสังคมและวิธีการที่จะ
บรรลุเป้ าหมายนั้นก็เป็ นไปตามที่สังคมกาหนดมาให้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2545:น.171) ซึ่ งมีจานวน
มากที่เป็ นรู ปธรรมของสังคม เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของสังคมจะเป็ นอย่างไร มีลกั ษณะเฉพาะ
อย่างไร ก็ข้ ึนอยูก่ บั ว่าสังคมนั้นมีปฏิบตั ิการทางสังคมอย่างไร สิ่ งที่นาสนใจคือ วัฒนธรรมธรรมดา
แบบพื้นบ้าน ซึ่ งคนส่ วนใหญ่ในสังคมปฏิบตั ิ ได้แก่ วัฒนธรรมที่มีการถ่ายทอดด้วยปาก เช่น เพลง
ลู ก ทุ่ ง เพื่ อ ชี วิ ต ในการวิ เ คราะห์ จึ ง มองวัฒ นธรรมในฐานะที่ เ ป็ นผลผลิ ต ทางสั ง คมที่ มี ร ะบบ
ความหมายอันหนึ่ง ซึ่ งเราจะทราบได้ต่อเมื่อพิจารณาว่าวัฒนธรรมนั้นเกิดมาได้ สถาบันใดเป็ นตัว
ให้กาเนิด มีการผลิตอย่างไร มีการถ่ายทอดอย่างไร ซึ่ งแต่ละปฏิบตั ิการย่อยๆ นั้นจะมีความสัมพันธ์
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กัน ฉะนั้นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตจึงเป็ นวัฒนธรรมทางสังคมที่มนุษย์สร์ างขึ้นและวัฒนธรรมนี้ ก็หล่อ
หลอมบุคลิกภาพของคนในสังคมนั้นเช่นกัน
บทเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิต เพลงละครชีวิต เพลงยาใจคน เพลงเหนื่ อยไหมคนดี และเพลง
นักสู้ ม.3 ของ ไมค์ ภิรมย์พร ทาให้เกิดเป็ นแรงบันดาลใจมีพลังในการฝ่ าฟันอุปสรรค และสามารถ
แก้ไขปั ญหา และแต่ละเพลงมีเนื้อเพลงที่ให้กาลังใจกับผูใ้ ช้แรงงานที่มีการศึกษาน้อยที่เข้ามาทางาน
อยู่ในกรุ งเทพมหานคร ผูใ้ ช้แรงงานส่ วนใหญ่ชอบฟั งเพลงของไมค์ ภิรมย์พร เพราะเป็ นเพลงที่
แต่งขึ้นจากชีวิตจริ งของผูใ้ ช้แรงงาน บทเพลงได้สร้างกาลังใจในการดาเนินชี วิต จึงเป็ นที่นิยมของ
แฟนเพลงทัว่ ประเทศ เนื่ องจากเป็ นชี วิตจริ งของผูใ้ ช้แรงงาน และเป็ นแรงบันดาลใจ เช่ น ความ
อดทนและเสี ยสละ เชื่อมัน่ ในความรัก ครอบครัว ซึ่ งในวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนชนบทที่มีอาชีพทานา
เป็ นหลักสาคัญ ซึ่ งคุ ณธรรมของชาวนาคือความบากบัน่ สู้ทนงานหนัก นี่ คือทุนทางวัฒนธรรมของ
ลู ก หลานชาวนาที่ ต้อ งเข้า มาผจญความทุ ก ข์ย ากในเมื อ ง นอกจากนี้ ความส านึ ก ในหน้า ที่ ต่ อ
ครอบครัวก็เป็ นพลังผลักดันให้มุ่งหน้าต่อไป หนุ่มสาวจากชนบทยอมสู้ทนกับปั ญหาในเมืองใหญ่
เพื่อปลดเปลื้องหนี้ สินของครอบครัว และให้พ่อแม่มีความเป็ นอยูส่ บาย เพราะความขยัน อดออม
ไมค์ ภิรมย์พร ร้องเพลงเพราะ เสี ยงร้อง ฟังแล้วจริ งใจทาให้คิดถึงบ้าน คลายความเครี ยดได้ เพราะ
สื่ อถึงชีวติ จริ งของคนต่างจังหวัดที่เข้ามาขายแรงงานในกรุ งเทพมหานคร และทาให้บุคคลเหล่านี้ มี
กาลังใจในการทางานต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับที่ บุญยงค์ เกศเทศ (2532, น.68) ได้ศึกษาเพลงเป็ น
วรรณกรรมประเภทหนึ่ ง คุณค่าของแต่ละเพลง ก็ข้ ึนอยูก่ บั ว่าสามารถ สะเทือนอารมณ์ผฟู้ ังได้มาก
น้อยเพียงใดในทุก ๆ อารมณ์ ไม่ว่าจะเป็ นอารมณ์เศร้าโศก รักใคร่ สดชื่ น หรื อแม้แต่อารมณ์สนุ ก
ตลกขบขัน ซึ่ งทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยู่กบั ชั้นเชิ ง การใช้ภาษาของผูป้ ระพันธ์เพลง แต่ละคนซึ่ งแตกต่างกัน
ออกไป
เพลงที่ ไมค์ ภิรมย์พร เป็ นผูข้ บั ร้อง เป็ นกาลังใจให้กบั ผูฟ้ ังได้ดีมาก ฟังแล้วสบาย ผ่อน
คลาย มีพลังต่อสู ้เมื่อเจอปั ญหาต่างๆ กัดฟังต้อสู้ต่อไป ท้าทายความอดทน ความสามารถ เพื่อความ
เป็ นอยู่ที่ดี หน้าที่การงานที่ดี ซึ่ งบางครั้งก็ทอ้ แทบจะร้องให้ แต่ทอ้ ไม่ได้เพราะคนที่เรารักและรัก
เรารอความหวังจากเรา ไม่วา่ จะทางานอะไรก็ตอ้ งเจอปั ญหาอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นอยูท่ ี่ตวั เราและ
กาลังใจของคนรอบข้าง โดยทุกปั ญหามีทางออกและทางแก้ไข หากเราไม่หมดกาลังใจ สอดคล้อง
กับการศึกษาของพิทยา ลิ้มมณี (อ้างในเกศราพร พรหมนิมิตกุล, 2537, น.25) การศึกษา การสื่ อสาร
วิธีการ การเล่ าเรื่ อง คาแต่ละคาที่ ผูป้ ระพันธ์ ร้อยเรี ยงเป็ นบทเพลงลูก ทุ่ง เมื่ อเปล่ งออกมาจะให้
ความรู ้ สึกถึ งอารมณ์ ในห้วงต่างๆ ได้อย่างชัดเจน น้ าเสี ยงทาให้เกิ ดสุ นทรี ยรสทางด้านภาษาและ
ความคิด ซึ่ งเกิ ดจากการใช้คาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม อันจะก่อให้เกิ ดอารมณ์ต่างๆ แก่ผฟู้ ั ง และ
การศึ ก ษาของบุ ญ ยงค์ เกศเทศ (2532, น.68) การศึ ก ษาวรรณกรรมเพลงท าหน้า ที่ เ ล่ า เรื่ อ ง
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เช่นเดียวกับวรรณกรรมอื่นๆ แต่อาจมีลกั ษณะเฉพาะคือสิ่ งที่ตอ้ งการจะเล่านั้นเป็ นชุดความคิดสั้นๆ
พูด ถึ ง เหตุ ก ารณ์ หรื อ ความรู้ สึ ก รู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง โดยใช้ภ าษาที่ ไ พเราะเป็ นเครื่ อ งมื อ
ชุ ด ความคิ ด ที่ ผู ้ป ระพัน ธ์ เ พลงสร้ า งสรรค์อ อกมานี้ อาจมาจากประสบการณ์ ข องผูป้ ระพัน ธ์
เหตุการณ์ ประทับใจ หรื อจินตนาการของผูป้ ระพันธ์ เพลงบางเพลงมีศิลปะการใช้ภาษาน่ าสนใจ
มี ค วามแปลกใหม่ ไม่ ซ้ า แบบ มี โ วหารที่ ค ม ลึ ก ซึ้ งแฝงความหมาย ใช้สั ญ ลัก ษณ์ หรื อ มี แ ง่ มุ ม
ที่สามารถสะเทือนอารมณ์ผฟู้ ังได้ทุกบท ทุกตอน
กล่าวได้วา่ การจาลองภาพชีวิตของแรงงานอีสานท่ามกลางสังคมเมืองที่ปรากฏในเพลง
ลู ก ทุ่ ง เพื่ อ ชี วิต เป็ นเสมื อ นสั ญ ลัก ษณ์ ที่ สื่ อ ถึ ง ประสบการณ์ ชี วิต ของแรงงานอี ส านที่ ค ล้า ยกัน
เนื่องจากเพลงลูกทุ่งเป็ นเพลงที่สร้างสรรค์ข้ ึนโดยมีลกั ษณะที่สัมพันธ์กบั สังคมและวิถีชีวิตของคน
ชนบท เนื้ อหาสาระเกี่ยวกับเรื่ องราวความรักของหนุ่มสาวชนบทที่ห่างไกลกัน ความยากจน ความ
ทุกข์ยาก จึงสามารถสะท้อนชี วิตสะท้อนสังคมแต่ละยุคสมัยในแง่มุมต่างๆ เพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตที่
ไมค์ ภิรมย์พรขับร้อง ทั้ง 4 เพลง คือ เพลงละครชี วิต เพลงยาใจคนจน เพลงเหนื่อยไหมคนดี และ
เพลงนักสู้ ม.3 สามารถเป็ นกาลังใจให้กบั ชาวอีสานในชนบทที่ตอ้ งมาทางานในเมือง อีกทั้งช่ วย
คลายความคิดถึงบ้านเกิดและคนที่รอคอยอยูเ่ บื้องหลังด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสามารถถ่ายทอด
อารมณ์ ความคิด ความรู ้สึกที่เข้าถึงกลุ่มผูฟ้ ัง เพลงลูกทุ่งกลายเป็ นเพลงที่ได้รับความนิยมจากกลุ่ม
คนฟังชาวอีสานได้เป็ นอย่างดี
5.3 ข้ อเสนอแนะ
เพลงลู กทุ่ งเพื่อชี วิตยัง ได้รับ ความนิ ยมมากขึ้ น เพราะการนาเสนอรู ป แบบและสื่ อที่
หลากหลายในการเข้าถึ งคนฟั งเพลงไม่จากัดเพศและวัย เพื่อให้เพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตยังคงอยู่และ
ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า
5.3.1 ควรนาเสนอบทเพลงที่มีเนื้อหาให้กาลังใจคนที่ผดิ หวัง ท้อแท้ ในโชคชะตาของตนเองให้
มากกว่าขึ้น เพราะสังคมไทยทุกวันนี้แบ่งฐานะ ชนชั้นกันค่อนข้างชัดเจน คนที่ดอ้ ยหรื ออ่อนแอกว่า
จะถูกเอาเปรี ยบทุกๆ ด้าน
5.3.2 ควรส่ งเสริ มเพลงลู กทุ่ งให้แพร่ หลาย เพื่อเป็ นคติเตือนใจ โดยเฉพาะให้ก าลังใจ แก่
กรรมกร แรงงาน ในการดาเนิ นชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีแบบแผนมากขึ้น เช่ น ส่ งเสริ มให้มีการ
ประกวดร้ องเพลงทุกภูมิภาคให้เข้ามามีส่วนร่ วมเพื่อให้ได้นกั ร้องที่จะมาร้องเพลงให้กาลังใจและ
สร้ า งแรงจู ง ใจหรื อ รางวัล เป็ นการตอบแทนเพื่อ ให้แพร่ หลายต่ อไป ตลอดจนมี ก ารดู แลความ
เหมาะสมเกี่ยวกับการแต่งตัวของศิลปิ น นักร้อง และเนื้อหาของเพลงที่ไม่เหมาะสม
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5.3.3 ควรอนุ รักษ์เพลงลู กทุ่งและมีการจัดรายการเพลงลูกทุ่ง ประกวดร้ องเพลงลูกทุ่ง เหมือน
รายการชิ ง ช้า สวรรค์ ไม่ ใ ห้จางหายไปจากชาวไทย ขอให้คนไทยทุ ก คนรั ก เสี ย งเพลงโดยการ
สนับสนุ นของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เช่ น กระทรวงวัฒนธรรมควรจัดคอนเสิ ร์ตลูกทุ่งฟรี ให้กลุ่ ม
กรรมกร พ่อค้า แม่คา้ กลุ่มผูใ้ ช้แรงงานได้ดูฟรี ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในวันหยุดของเขาและมีกิจกรรม เช่น
การขายอาหารพื้นบ้าน ราวงย้อนยุค หมอลา
5.3.4 ขอเสนอประเด็นที่นาจะได้รับการพิจารณาในการทาวิจยั ครั้งต่อๆไป คือ
5.3.4.1 ควรศึ กษาบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชี วิตของนักร้ องคนอื่น ๆ เพื่อจะทาให้ทราบถึ งการ
สื่ อสารถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ชนชั้นแรงงานในเขตกรุ งเทพมหานครได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
5.3.4.2 ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวติ ของชนชั้นแรงงานในเขตพื้นที่เมืองใหญ่
ๆ เพื่อจะทาให้ทราบถึงการสื่ อสารถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ชนชั้นแรงงาน
5.3.4.3 ศึกษาเพลงลู กทุ่ งให้ค รอบคลุ มเนื้ อหาสาระในด้านอื่ นๆให้กว้างขึ้ น เช่ น ปั ญหา
แรงงาน ปัญหาด้านวัฒนธรรม ประเพณี เป็ นต้น
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บทบาทเพลงลูกทุ่งเพือ่ ชีวติ ของ ไมค์ ภิรมย์พร ในการสื่ อสารถ่ ายทอดวัฒนธรรมและ
วิถีชีวติ ชนชั้ นแรงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
................................................................
คาชี้แจง โปรดให้ ข้อมูลทีต่ รงกับความคิดของท่าน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของผู้ตอบแบบสารวจ
1. เพศ

ชาย

หญิง 2. อายุ......................ปี

3. ภูมิลาเนาเดิม จังหวัด.................................. 4. เวลาที่อาศัยในกรุ งเทพมหานคร............ปี ............เดือน
5. อาชีพ ................................................... ทางานที่........................................................................
ตอนที่ 2 บทเพลงลูกทุ่งเพือ่ ชี วติ ของไมค์ ภิรมย์พร ในการสื่ อสารถ่ ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนชั้น
แรงงานในเขตกรุ งเทพมหานคร
1. ท่านคิดว่าเพลงที่ไมค์ ภิรมย์พร ขับร้องมีเนื้ อเพลงที่ใช้ง่ายๆ เข้าใจง่าย สามารถกระจายเข้าถึง
สังคมทุกชนชั้น ชนบททุกแห่ง ใช่หรื อไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่า เพลงละครชีวติ นาเสนอเกี่ยวกับชีวติ การขายแรงงานของคนภาคอีสานที่ตอ้ งดิ้นรน
หนีความยากจน ซ้ าถูกเอารัดเอาเปรี ยบด้วยความรู้นอ้ ย จาต้องทางานทุกอย่างเพื่อให้มีรายได้ ท่านคิดเห็น
อย่างไร
...........................................................................................................................................................................
3. ท่านรู ้สึกว่า เพลงยาใจคนจน นาเสนอเกี่ยวกับความเป็ นอยูข่ องผูใ้ ช้แรงงาน ของชนชั้นผูใ้ ช้
แรงงานด้วยกันอย่างไร
...........................................................................................................................................................................
4. ท่านรู ้สึกว่า เพลงเหนื่อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 เป็ นเพลงที่แสดงถึง ความรัก ความเห็นอก
เห็นใจและเป็ นกาลังใจของผูใ้ ช้แรงงานด้วยกัน อย่างไร
...........................................................................................................................................................................
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5. บทเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ทาให้ผใู้ ช้แรงงานส่ วนใหญ่ได้ผอ่ นคลายความรู้สึก สร้างความ
บันเทิง และสร้างกาลังใจ นาไปสู่ การยอมรับและได้รับความนิยมจากแฟนเพลงทัว่ ประเทศ ใช่หรื อไม่
...........................................................................................................................................................................
6. ท่านคิดว่าเพลงที่ ไมค์ ภิรมย์พร เป็ นผูข้ บั ร้อง มีเนื้ อหาตรงไปตรงมา สะท้อนวิถีชีวิตชนบทและ
การใช้ชีวติ ของท่านในกรุ งเทพมหานครได้ อย่างไร
...........................................................................................................................................................................
7. ท่านคิดว่า เพลงละครชี วติ เพลงยาใจคนจน เพลเหนื่อยไหมคนดี และเพลงนักสู้ ม.3 มีลกั ษณะ
เนื้อหา ท่วงท่าทานอง เป็ นภาพตัวแทนคนต่างจังหวัดที่มาทางานในกรุ งเทพมหานครที่ท่านสัมผัสได้
อย่างไร
...........................................................................................................................................................................
8. ท่านคิดว่า เพลงนักสู้ ม.3 มีลกั ษณะเนื้อหา กล่าวถึงรายได้ การประกอบอาชีพต่างๆ เช่น อาชีพ
กรรมกร ก่อสร้าง รับจ้างรายวัน ขับรถรับจ้าง รถแท็กซี่ ฯลฯ ตลอดจนกล่าวถึงปั ญหาต่างๆ ในการประกอบอาชีพ อย่างไร
...........................................................................................................................................................................
9. เพลงที่ ไมค์ ภิรมย์พร เป็ นผูข้ บั ร้อง เป็ นกาลังใจ ให้ท่านมีพลังในการ ฝ่ าฟันอุปสรรคและสามารถแก้ไข
ปั ญหาต่อตัวท่านและครอบครัวของท่านในการดาเนินชีวิตช่วงที่ทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้อย่างไร
...........................................................................................................................................................................
10. บทเพลงของ ไมค์ ภิร มย์พร ทาให้เกิ ดเป็ นแรงบันดาลใจมีพลังในการฝ่ าฟั นอุปสรรคและ
สามรถแก้ไขปั ญหา ได้อย่างไร
...........................................................................................................................................................................
11. ท่านต้องการให้มีการส่ งเสริ มเพลงลูกทุ่งให้แพร่ หลาย เพื่อเป็ น คติเตือนใจ โดยเฉพาะให้
กาลังใจกรรมกร แรงงาน ในการดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีแบบแผนมากขึ้น อย่างไร
...........................................................................................................................................................................
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ชื่ อ นามสกุล
แรงงานนอกระบบ
1. นายสันติ
พยัพแก้ว
2. นายอดัม
สังแก้ว
3. นายสมชาย
อยูฉ่ ่ า
4. นายประสิ ทธิ์
พึ่งภพ
5. นายบุญเกื้อ
มณี ทพั
6. นายสุ รธี อุปรี
7. นายศักดิ์ดา
คาสิ งห์
8. นายนเรศ
เจริ ญรส
9. นางนุช ทองดี
10. นางสาอางค์
รัชฎา

สถานที่
ทางาน

วันที่
สั มภาษณ์

อายุ

ระยะเวลา
อยู่ กทม.

40

8

นครพนม

43

30

ฉะเชิงเทรา

51

5

นครสวรรค์

59

18

สุ โขทัย

ขับวิน
ชินเขต
มอเตอร์ไชค์
ขายกล้วยปิ้ ง รพ.มงกุฎ
วัฒนะ
รปภ.
ม.กาเด้นซิติ้
ลากูล
รปภ.
Bar BQ

53

23

มหาสารคาม

รปภ.

ศูนย์ราชการ

30
37

1
10

เชียงราย
เพชรบูรณ์

รปภ.
รปภ.

ศูนย์ราชการ
ศูนย์ราชการ

30 เม.ย. 58
30 เม.ย. 58

33

15

มหาสารคาม

30 เม.ย. 58

46

30

อุบลราชธานี

58

1

นครสวรรค์

ขับวิน
แจ้งวัฒนะ
มอเตอร์ไซค์ ซ.14
ช่างเย็บผ้า คอนโดนิ
รันดร์ 4
แม่บา้ น
หนึ่งคอนโด
มีเนียม

ภูมิลาเนา

อาชีพ

4 เม.ย. 58
4 เม.ย. 58
4 เม.ย. 58
4 เม.ย. 58
30 เม.ย. 58

28 มี.ค.58
10 เม.ย. 58
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ทางาน
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อายุ

ระยะเวลา
อยู่ กทม.

แรงงานในระบบ
11. นายพีรยุทธ์
ปละทีปะผลิน

55

40

สระบุรี

บานาญ

กองทัพเรื อ

32

9

ลาปาง

พนักงาน

24

2

ขอนแก่น

ลูกจ้าง

บจก.KPT
แมชชันเนอร์ 22 มี.ค. 58
(1993)
ศูนย์ราชการ 4 เม.ย. 58

41

15

สุ โขทัย

พนักงาน

ศูนย์ราชการ 2 เม.ย. 58

28

5

ลพบุรี

พนักงาน

ศูนย์ราชการ 2 เม.ย. 58

31

2

สิ งห์บุรี

พนักงาน

ศูนย์ราชการ 2 เม.ย. 58

35

9

ยโสธร

ลูกจ้าง

กรมที่ดิน

37

20

ร้อยเอ็ด

31

13

พนักงาน
บริ ษทั
นครศรี ธรรมราช พนักงาน

33

15

ลาปาง

12. น.ส.พันธ์นี
วิจรรยา
13. น.ส.ภัทรา
กาญจนวรางกูร
14. นางนพรัตน์
ธัญศรี รัตน์
15. น.ส.เทพอักษร
ประสงค์
16. น.ส.ศศิรา
ศรี สะอาด
17. นางณัฐนันท์
อัคเส
18. นายประพน
จันทร์สาโรง
19. นายสุ ธน
ขาวทอง
20. น.ส.ริ นดา
บุตรปะ

ภูมิลาเนา

อาชีพ

พนักงาน

ทรู

28 มี.ค. 58

9 เม.ย. 58
10 เม.ย. 58

ไทยพาณิ ชย์ 21 มี.ค. 58
ประกันภัย
ไอโออิ
21 มี.ค. 58
ประกันภัย
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ชื่อ – นามสกุล

ภาสพล โตหอมบุตร

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2548 ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณั ฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตาแหน่งและสถานที่ทางานปั จจุบนั

เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชน่ั จากัด (สานักงานใหญ่)
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