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การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณทางดนตรีของพุงพวง ดวงจันทร ผาน 10 บท

เพลงของพุมพวง ดวงจันทร ในระหวางป พ.ศ. 2525–2533 โดยคัดเลือกบทเพลงจากการทํา

แบบสอบถามปลายเปดของคนที่เขารวมงานวันครบรอบการเสียชีวิตของพุมพวง ดวงจันทร ป พ.ศ. 

2556 ดวยวิธีสุม จํานวน 30 คน และหาคาเฉลี่ย เลือก 10 เพลง ที่มีผูเลือกมากที่สุดโดยนําวิเคราะห

ในเรื่องของเน้ือหา รูปแบบการขับรอง นํ้าเสียง และรูปแบบดนตรี  

 ผลการวิจัยพบวา สิ่งที่ทําใหพุมพวง ดวงจันทร มีความสําคัญตอสังคมลูกทุงและสังคมไทย        

จนถึงปจจุบัน มาจากประพันธเน้ือหาดี บางบทเพลงนํามาจากสวนหน่ึงของชีวิตจริง หรือมาจากกิริยา

ทาทาง อารมณ ความรูสึกตางๆของพุมพวง ดวงจันทร และบางบทเพลงมีเน้ือหาที่สรางมุมมองใหม

ใหกับผูหญิง รูปแบบดนตรี เครื่องดนตรีที่มีเสียงสังเคราะหมีบทบาทในการสรางสีสันใหกับดนตรีเปน

อยางมากรูปแบบการขับรองนํ้าเสียง เขาถึงความหมายของเพลง มีทั้งเสียงเศรา เสียงสนุก เสียงกระ

เซา เสียงเชิญชวน หยอกลอ และรูปแบบการแสดงสดการสื่อสารกับผูฟงเพื่อนําเขาสูแตละบทเพลง 

เปนการเลาเรื่องบางสวนของชีวิต ลูกออนตาง ๆ รวมทั้งมุกตลก ทําใหผูฟงเกิดความสนใจและเขาถึง

บทเพลงไดงายข้ึน 

 จากการวิเคราะหขอมูลดังกลาว องคประกอบทุกสวนในบทเพลง และความสามารถ

เฉพาะตัวของพุมพวง ดวงจันทรทําใหเปนที่ยกยอง ยอมรับ ยึดถือใหเปนแมแบบ ทั้งในเรื่องการขับ

รอง และการแสดง ดวยเหตุน้ีจึงทําใหพุมพวง ดวงจันทรยังคงอยูในกระแสหลักของวงการเพลงลูกทุง

ไทย และสังคมไทยตอไป ตราบนานเทานาน 
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 The purpose of this research is to investigate Music identity of Pumpuang 

Duangchan on Thai society through 10 songs of hers between 1982 to 1990. The 

methods that has been utilized by 30 participations’s questionnaire. The analysis has 

been done through the lyrics, singing technique, production and also live 

performances.  

 The result found out that because of good lyrics which based on singer’s 

experience made Pumpuang Duangchan has played an important role in Thai 

country folk song society. Some of her songs introduce new perspective to people 

Moreover, her live performances could attract audience to enjoy those the songs.  

 The analysis illustrated that since to the component of her songs and the her 

special talented lead her to become a Queen of Thai Folk song which a has become 

a model for the new generation. No matter how long she has passed away, her songs 

and talented will be remembered ever after forever.  
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วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหในดานตางๆ จากคณาจารยและ

เจาหนาที่ทุกทานใน สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   

เปนอยางสูง อาจารยอานันท นาคคง ที่ใหความกรุณาชวยเหลือใหความรู อบรมช้ีแนะใหแนวทาง ให

แนวคิดในการเรียนระดับมหาบัณฑิตจนวิทยานิพนธน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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บอกเลาประสบการณ เพื่อเปนขอมูลในงานวิจัยรวมทั้งใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตอวิทยานิพนธ

เปนอยางมาก 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และคุณไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ    

สําหรับกําลังใจ และการสนับสนุนที่ดี ในการศึกษาตอที่คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   

จนศึกษาสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

สุดทายน้ีขอกราบขอบพระคุณและขออุทิศบุญกุศลที่ได เกิดข้ึนในวิทยานิพนธฉบับน้ี       

ขออุทิศใหกับ แมผึ้ง คุณพุมพวง ดวงจันทร ราชินีลูกทุงตลอดกาล ผูซึ่งเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัย     

ในการเขียนวิทยานิพนธเลมน้ีใหสําเร็จไดดวยดี 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เพลงลูกทุง เปนเพลงไทยสากลที่มีความหมายหลากหลาย เน้ือหาสาระของบทเพลงมีทั้ง

เรื่องราวความรัก การชมธรรมชาติในชนบทที่สวยงามและยังมีสาระสะทอนชีวิตสะทอนปญหาสังคม

แงมุมตางๆ ดวยภาษาที่เขาใจงาย ทวงทํานองที่คุนเคยและสรางแบบแปลกใหมตางๆ ข้ึนอยู

ตลอดเวลา รวมทั้งนักรองมีลีลาการขับรองที่หลากหลายและมีการสอดแสดงที่สอดใสเขากับอารมณ

เพลงอยางหนาสนใจทั้งเพลงสนุกสนานและเพลงสะทอนชีวิต1 สมยศ สิงหคํา กลาวถึงลักษณะเพลง

ลูกทุงไววา “เพลงลูกทุง หมายถึง เพลงที่สะทอนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดย

มีทวงทํานอง คํารอง สําเนียง และลีลาการรองการบรรเลงที่เปนแบบแผนมีลักษณะเฉพาะซึ่งให

บรรยากาศของความเปนลูกทุง2 เพลงลูกทุงมีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน ดังคํา

กลาวของ เจนภพ จบกระบวนวรรณ ที่วา เพลงลูกทุงเปนเพลงที่ซึมลึกอยูในสายเลือดของคนไทยทุก

คนมาต้ังแตอดีตเพราะคนไทยเปนคนในสังคมเกษตรกรรม3  

เพลงลูกทุงน้ันยังมีองคประกอบอีกหลายอยาง ซึ่งกอนหนาที่จะมีเพลงลูกทุง ก็มีเพลง

พื้นบานอยูกอนหนาน้ีแลว เพลงลูกทุงในยุคแรกเริ่มไดพัฒนามาจาก “เพลงรําวง” ซึ่งเปนการละเลน

ที่ไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย และนิยมกันอยางมาก ในยุคน้ันนักรองเพลงลูกทุงในยุคบุกเบิก 

กอนที่จะเขามาอยูในวงการเพลง หรือกอนที่จะเขามาเปนนักรอง โดยสวนใหญมักจะผานเวทีรําวง

มาแลวทัง้สิ้น หรือที่เรียกกันวา “เชียรรําวง” ไมวาจะเปน สุรพล สมบัติเจริญ ชาย เมืองสิงห เพลิน 

พรหมแดน ฯลฯ เพลงลูกทุงมีความหมายในตัวเอง และเปนบทเพลงที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตใน

ชนบท ที่ไดกาวเขาสูวิถีชีวิตความสิวิไลในสังคมเมืองกรุง หรือเมืองหลวง เน้ือหาของเพลงลูกทุง แต

                                                             
1 ศิริพร กรอบทอง, “กําเนิดเพลงลูกทุงในสังคมไทย พ.ศ. 2488-2507,” ใน วิวัฒนาการ

เพลงลูกทุงในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพพันธกิจ, 2547), 140. 
2 สมยศ สิงหคํา, “ความเปนมาของกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุง,” ใน ก่ึงศตวรรษเพลงลูกทุงไทย 

ภาค 2 (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2554), 30. 
3 เจนภพ จบกระบวนวรรณ, “พิพิธภัณฑเพลงลูกทุง,” ใน ก่ึงศตวรรษเพลงลูกทุงไทย 

(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2532), 37. 

1 
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เดิมมักกลาวถึงวิถีชีวิตของชนบท และเปลี่ยนแปลงไปโดยมีเน้ือหาเกี่ยวของกับสังคมเมืองมากข้ึน 

เพลงลูกทุงน้ันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามยุคสมัยซึ่งถือไดวาเปนเสนหอยางหน่ึงของเพลง

ลูกทุงตางกับเพลงประเภทอื่น ๆ เชน เพลงลูกกรุงหรือเพลงพื้นบานตาง ๆ ไมคอยมีการปรับตัว และ

นับวันก็จะเลือนหายไปจนเปนตํานานหรือเปนประวัติศาสตรในที่สุด  

นักรองเพลงลูกทุง น้ันเปนผูหน่ึงที่มีบทบาทตอวงการเพลงลูกทุงเปนอยางมาก นักรองเพลง

ลูกทุงสวนใหญลวนมีพื้นเพมาจากชนบทกันแทบทั้งสิ้น ในยุคแรกของเพลงลูกทุง ผูที่จะเขามาเปน

นักรองไดน้ันเปนเรื่องยากลําบากมากถาไมมีเสียงดี หรือ มีความสามารถไมพอแลว โอกาสที่จะไดเปน

นักรองประจําวงก็มีนอย การจะไดเปนนักรองจะตองมีเสียงดีหรือบางคนเรียกกันวามีพรสวรรค

ประกอบกับความอดทนเพราะการที่จะเปนนักรองไดจะตองเห็นชอบจากครูเพลงเสียกอน นักรองที่มี

ช่ือเสียงบางคนกอนที่จะไดจับไมครองเพลงตองเขามาทํางานในวงกอน ยกตัวอยาง เชน เสรี รุงสวางก็

เคยเปนคนงานแบกเครื่องดนตรีในวงดนตรี และสายัณหสัญญาก็เคยเปนหางเครื่องอยูกับวงดนตรี 

ผองศรี วรนุช หรือแมกระทั่งพุมพวง ดวงจันทรกวาจะไดรองเพลง     ก็ตองเปนหางเครื่องในวงดนตรี

ไวพจน เพชรสุพรรณ บางครั้งก็ไดมีโอกาสรองเพลง ข้ึนบนเวทีก็ตอนที่เวทีขาดนักรอง ความฝนของ

นักรองลูกทุงคือการไดข้ึนรองเพลงบนเวที และสิ่งที่เปนความย่ิงใหญที่สุดในการกาวเขาสูความเปน

นักรองอาชีพคือการไดรองเพลงบันทึกแผนเสียง ในสมัยน้ันนักรองคนใดไดรองเพลงบันทึกแผนเสียง

จึงถือไดวาเปนนักรองลูกทุงอยางเต็มตัว และสามารถกาวเขาสูการเปนเจาของวงดนตรี และมีวง

ดนตรีเปนของตัวเองอยางเชน วงดนตรีศรคีรี ศรีประจวบ วงดนตรียอดรัก สลักใจ วงดนตรีพุมพวง 

ดวงจันทร4  

ดวยเหตุน้ีเองจึงทําใหเพลงลูกทุงเปนที่นิยม และเขาถึงจิตใจของคนทุกชนช้ัน ทุกเพศทุกวัย 

ดวยภาษาที่นักแตงเพลงนํามาใช เปนภาษาที่เรียบงายสามารถเขาใจไดทันทีไมตองเสียเวลาคิดก็เขาใจ

ทันที ทําใหไมวาเด็ก หรือคนสูงอายุก็ชอบ และนิยมนํามาขับรอง ตางจากเพลงไทยเดิม เพลงไทยเดิม

น้ัน เด็กมักฟงไมรูเรื่องเพราะยากเกินไป ตางจากการฟงเพลงลูกทุงไมมีปญหาเรื่องอายุ และการศึกษา

เขามาเปนกําแพงกั้น เพลงลูกทุงจึงเจริญงอกงาม และเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วทั้งประเทศอยาง

งายดาย และรวดเร็ว ทั้งน้ีอาจจะมีสื่อคือวิทยุ โทรทัศน แถบบันทึกเสียง การประชาสัมพันธ และการ

คมนาคมที่สะดวกเปนเครื่องชวย จึงทําใหเพลงลูกทุงออกไปสูชุมชนที่หางไกลทุกแหงหนโดยใชเวลาที่

                                                             
4 ศกุนตลา กะราลัย,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหการใชโวหารภาพพจนที่ปรากฏในวรรณกรรม

เพลงไทยลูกทุง ศึกษาเฉพาะกรณีของราชินีลูกทุง พุมพวง ดวงจันทร .” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.) 
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รวดเร็ว5 เพราะเน้ือหาของบทเพลงลูกทุงน้ันสามารถสื่อถึงความเปนจริงในสังคม ชีวิตความเปนอยู

ของผูคนอยางตรงไปตรงมามากที่สุด แมแตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ียังทรง

ใหความสําคัญกับเพลงลูกทุง โดยทรงพระราชนิพนธบทเพลงสมตํา ตอมาพุมพวง ดวงจันทร ไดนํามา

ขับรองในงานลูกทุงกึ่งศตวรรษ เพลงลูกทุงจึงไดรับความนิยม และความสนใจจากประชาชนทั่วไป

อยางเห็นไดชัด 

เพลงลูกทุง จึงเปนสิ่งหน่ึงที่สะทอนวิถีชีวิตความเปนอยู และสะทอนใหเห็นวิถีชาวบานไดเปน

อยางดีจนมาถึงยุคสมัยของนักรองที่มีช่ือวาพุมพวง ดวงจันทร แนวเพลงลูกทุงไดมีการเปลี่ยนแปลงไป

จากเพลงลูกทุงในยุคของผองศรี วรนุชเปนอยางมาก ไมวาจะเปนรูปแบบวิธีการขับรอง ภาษาที่

เลือกใช เน้ือหาของบทเพลง ที่ตรงไปตรงมา สะทอนชีวิต ลึกซึ้งกินใจ ลักษณะเสียงดนตรทีี่แตกตางมี

ทวงทํานองการดําเนินจังหวะที่มีความเปนสากล มีเสียงสังเคราะหไฟฟาสอดแทรกในบทเพลง ความ

แปลกใหมในรูปแบบการแสดง ลีลาทาทางการเตน เครื่องแตงกายประกอบการแสดง หรือชุดหาง

เครื่องที่วิจิตรแปลกตาไปจากวงดนตรลีูกทุงทั่ว ๆ ไปในยุคเดียวกัน การนําเสนอขาว และการเผยแพร

ของสื่อตาง ๆ ทําใหผูคนทั่วไปสามารถเขาถึงเพลงลูกทุงของพุมพวง ดวงจันทรไดอยางงายดาย 

บทบาทของพุมพวง ดวงจันทรทําใหเกิดกระแสความนิยมที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมลูกทุง 

และสังคมไทย นอกจากน้ีกระแสความนิยมยังทําใหพุมพวง ดวงจันทรเปนตนแบบในการดําเนินชีวิต

ของคนทุกเพศ ทุกวัย เปนแรงบันดาลใจในการสรรคสรางผลงานเพลง และเปนแรงบันดาลใจใหกับ

เยาวชนที่มีความสนใจเพลงลูกทุง ดวยเหตุน้ีเองทําใหพุมพวง ดวงจันทรเปนศิลปนหญิงที่ไดรับความ

นิยมสูงสุดอีกคนหน่ึง 

ตลอดระยะเวลาที่พุมพวง ดวงจันทรไดทํางานอยูในแวดวงลูกทุง ไดทุมเทในการทํางานอยาง

หนักสงผลใหไดรับ รางวัลพระราชทานเสาอากาศทองคําพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเพลง “อกสาวเหนือสะอื้น” นอกจากน้ียังไดเปนผูรองเพลง "สมตํา" 

พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และไดรับรางวัลพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกครั้ง ในสาขารางวัลขับรองเพลงดีเดน กับ

เพลง "สยามเมืองย้ิม" ประพันธโดยครูลพ   บุรีรัตน ในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุง 

การเสียชีวิตของพุมพวง ดวงจันทร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2535 ดวยวัยเพียง 30 ป น้ันไม

อาจกลาวไดวาเปนการปดฉากของพุมพวง  ดวงจันทร แตกลับเปนการเปดฉากใหกับบทเพลงของเธอ

เปนอมตะอยูคูสังคมไทยช่ัวนิรันดร การเสียชีวิตของพุมพวง ดวงจันทรน้ันไมไดทําใหความนิยม

ชมชอบจากแฟนเพลง   ลดนอยลงแตกลับเปนการเพิ่มความนิยมใหมากข้ึนกวาเดิม จากงานพิธี

                                                             
5 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “ลูกทุงกับเพลงไทย,” ใน กึ่งศตวรรษ

เพลงลูกทุงไทย ภาค 2 (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2534) 23. 



4 

 

พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี ทามกลางบรรดาเหลาแฟนเพลงนับแสน 

หรืองานประจําปที่จัดข้ึนเปนประจําทุกปเพื่อรําลึกถึงการจากไปของพุมพวง ดวงจันทร ในทุกๆ ปจะมี

ศิลปนนักรองทั้งเกา และใหมเขารวมงาน และรวมรําลึกถึงการจากไปดวยการขับรองเพลงของพุมพวง 

ดวงจันทร และในทุกๆ เวทีการประกวดนักรอง หรือวงดนตรีตางๆ แมกระทั่งการนําผลงานเพลงของ

พุมพวง ดวงจันทรกลับมาทําใหมครั้งแลวครั้งเลา การสูญเสียครั้งน้ีเปนการสูญเสียศิลปนเพชรนํ้าเอก

ของคนไทยที่ยากจะหาใครทดแทนได  

จากเหตุผลดังกลาวทําใหเห็นความสําคัญของพุมพวง ดวงจันทรที่มีผลกระทบตอสังคมไทย

และวงการเพลงลูกทุงไทย ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง อัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประวัติและบทเพลงของพุมพวง ดวงจันทร 

2. เพื่อวิเคราะหอัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร 

 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย มุงศึกษาอัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร โดยใชกรอบแนวคิด

ในการวิจัยเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควา ดังน้ี 

 

 

       

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผลงานวิจัยในครั้งน้ี มีผลที่จะไดรับ ดังน้ี 

1. ไดงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร ซึ่งงานวิจัยฉบับน้ี ถือ

ไดวาเปนการรวบรวมเรื่องราว ที่เกี่ยวกับอัตลักษณทางดานเน้ือรอง นํ้าเสียง การขับรอง รูปแบบ

ดนตร ีของบทเพลงของพุมพวง ดวงจันทร 

 2. เปนการรวบรวม และจารึกความสําคัญของพุมพวง ดวงจันทร อยางเปนรูปธรรม ในเรื่อง

การเปนนักรองที่มีคุณภาพในทุกดานของแนวเพลงลุกทุง 

 3. เปนประโยชนสําหรับวงการเพลงลูกทุง และวงการเพลงในสังคมไทย ตลอดจนผูที่สนใจใน

เรื่องบุคคลสําคัญทางการดนตรี สามารถนําไปตอยอด หรือศึกษาเพิ่มเติม หรือทําประวัติบุคคลสําคัญ

ทานอื่น เพื่อเปนการเชิญชูเกียรติของบุคคลเหลาน้ันไมใหสูญหายไป 

ศึกษาประวัติของพุมพวง  ดวงจันทร 

วิเคราะหบทเพลงของพุมพวง ดวงจันทร 
อัตลักษณของพุมพวง ดวงจันทร 
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สมมติฐานของการวิจัย 

อัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร เปนรูปแบบเฉพาะตัวที่ชัดเจน เปนตนแบบของ

นักรองหญิงและวงการเพลงลูกทุงจนถึงปจจุบัน  

 

ขอบเขตของการวิจัย             

1. รวบรวม ศึกษาประวัติ และบทเพลงลูกทุงเฉพาะที่เกี่ยวของกับพุมพวง ดวงจันทร 

2. วิเคราะหอัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร ในดาน เน้ือรอง นํ้าเสียง รูปแบบการ

ขับรองและรูปแบบดนตรี  

 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

1. อัตลักษณ (อานวา อัด-ตะ-ลัก)  ประกอบดวยคําวา อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตน หรือ 

ตัวเอง กับ ลักษณ ซึ่งหมายถึง คุณสมบัติเฉพาะตัว คําวา อัตลักษณ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา 

identity (อานวา ไอ-เด็น-ติ-ต้ี) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งทําใหสิ่งน้ัน

เปนที่รูจักหรือจําได6  

แหลงขอมูลสําหรับสืบคน 

แหลงขอมูลสําหรับสืบคน แบงออกเปน 2 แหลงใหญ ดังน้ี 

1) แหลงขอมูลจากหองสมุด คือ หองสมุดของมหาวิทยาลัยช้ันนําทางดานดนตรี ไดแก หองสมุด 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หองสมุดดนตรี หอสมุดแหงชาติ 

     2) การลงภาคสนาม และการสัมภาษณบุคคลขอมูลที่มีสวนเกี่ยวของกับพุมพวง ดวงจันทร นัก

วิจารณ ผูเช่ียวชาญ แฟนเพลง และครูเพลง อาทิ เชน สุรินทร ภาคศิริ, ชินวัฒน ต้ังสุทธิจิต  

  

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยแบงข้ันตอนการทํางาน 

และวิธีการศึกษาดังน้ี 

1. วิธีการเก็บขอมลู 

                                                             
6 รู รัก ภาษาไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย, 16 มิถุนายน 

2550, เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  20 ม ก ร า ค ม  2556, เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก 

http://www.royin.go.th/th/khowledge/detail.php?ID =1583 
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1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย รวบรวมขอมูลจากสื่อ    

วีดิทัศน เชน ซีดีเพลง ซีดีบันทึกการแสดงสด แหลงสืบคนทางอินเตอรเน็ต รวบรวมขอมูลจากสื่อ

สิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ วารสาร บทความ บทวิจารณ โดยศึกษาจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใชเปน

ขอมูลในการศึกษาประวัติของ    พุมพวง ดวงจันทร  

1.2 เก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณบุคคลขอมูล การจดบันทึก บันทึกเสียง 

ถายภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะห 

2. วิธีการวิเคราะหขอมลู 

เมื่อรวบรวมขอมูลไดแลว นําขอมูลมาวิเคราะห อัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง 

ดวงจันทร 

3. การนําเสนอผลงานวิจัย 

  เมื่อวิเคราะหขอมูลครบทุกกระบวนการแลว จึงนํามาเรียบเรียง และนําเสนอ

ผลงานวิจัยโดยผูวิจัยจะนําเสนอเปน เอกสารวิทยานิพนธ โดยใชโปรแกรมพิมพเอกสาร (Microsoft 

Word) เพื่อพิมพวิทยานิพนธ 



 

บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การวิจัย เรื่อง อัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร ในบทน้ีจะเปนสวนของเน้ือหา

ขอมูล ที่นํามาใชในการศึกษา ทําความเขาใจ เพื่อวิเคราะหอัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร 

โดยแยกเน้ือหาเปนสวนตางๆ ไดดังตอไปน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับเพลงลูกทุง     

1.1 ประวัติความเปนมาของดนตรีประเภทลูกทุง 

1.2 ประวัติพุมพวง ดวงจันทร 

 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับอัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร 

 สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัเพลงลกูทุง 

1.1 ประวัตคิวามเปนมาของดนตรีประเภทลกูทุง 

 เพลงลูกทุง เปนแนวเพลงหน่ึงของประเทศไทยที่มีประวัติมายาวนาน เพลงลูกทุงน้ัน

เริ่มแรกพัฒนาจากบทเพลงพื้นบานทั่วไปที่ไมมีเน้ือรอง มีเน้ือหาอิงพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับชีวิตของ

สามัญชน ชาวนาชาวไร เชนเดียวกับเพลงพื้นบานพื้นเมืองเปนวรรณกรรมเพลงที่มีลักษณะเปนศิลปะ

เพื่อประชาชน หรือ “ประเพณีราษฎร”1 มีวิวัฒนาการอยางตอเน่ือง ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเกิดข้ึน

ในรูปแบบของ เพลงแทรกบทละครและภาพยนตร เพื่อสรางความบันเทิงใหกับสังคมไทย ในสมัยน้ัน

จึงเรียกเพลงแนวน้ีวาเพลงตลาดหรือ เพลงชีวิต2 จากจุดน้ีถึงไดวาเปนพัฒนาการระยะแรกของเพลง

ลูกทุง จากการศึกษาเอกสารจากผูทรงคุณวุฒิ จึงสามารถสรุปไดวา วงการเพลงของไทยน้ันกอนที่จะ

พัฒนาไปถึงแนวเพลงลูกทุง สามารถแบงยุคไดเปน 3 ยุค ไดแก ยุคเพลงไทยสากล ยุคเพลงตลาดหรือ

เพลงชีวิต และยุคเพลงลูกทุง ซึ่งสามารถ อธิบายไดดังน้ี  

 ยุคเพลงไทยสากล 

 ตามจริงแลวในสมัยโบราณ ยังไมมีการแบงแยกประเภทหรือรูปแบบของแนวเพลง 

จนกระทั่งวัฒนธรรมตะวันตกไดเขามามีบทบาทตอสังคมไทย เพลงที่มีอยูเดิมโดยการขับรองกับวง

มโหรี หรือวงปพาทยมีการรองโดยใชการเอื้อน และการรองรับสงกัน จึงถูกเรียกวาเพลงไทย สวน

เพลงที่มีการดัดแปลง หรือแตงข้ึนใหมและบรรเลงโดยเครื่องดนตรีตะวันตกหรือที่เรียกวา แจสแบนด

สมัยใหม เพลงประเภทน้ีจึงรูจักกันในนามเพลงไทยสากล3  

                                                             
1โรเบิรต เร็ดฟลด (Robert Redfield) แบงสังคมไทยออกเปนสองระดับ ตามสภาพแวดลอม

ทางประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนอิทธิพลของพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท 

ไดแก ระดับชนช้ันผูนําหรือผูปกครองประเทศ จัดเปน “ประเพณีหลวง” (Great Tradition) และ

ระดับชาวไร ชาวนา ไพรฟา ขาแผนดิน จัดเปน “ประเพณีราษฎร” (Little Tradition) ดูรายละเอียด

จาก จิตนา ดํารงคเลิศ, วรรณกรรมเพลงลูกทุง, 22  
2
 ศิริพร กรอบทอง. (2541) “วิวัฒนาการของเพลงลูกทุงในสังคมไทย (พ.ศ.2481-

2535).” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร (ประวัติศาสตร) บัณฑิตวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 105. 
3
 พยงค มุกดาพันธ. เรื่องราวเก่ียวกับเพลงลูกทุง ในก่ึงศตวรรษเพลงลูกทุงไทย (กรุงเทพฯ 

: อมรินทรพริ้นต้ิงกรุป, 2532), 34.  
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 ความเปนมาของเพลงไทยสากลน้ัน ศิริพร กรอบทอง4 ไดอธิบายไวดังน้ี เพลงไทย

สากลพัฒนาข้ึนเน่ืองจากการรับอิทธิพลทางการดนตรี ของตะวันตกซึ่งเริ่มเขามามีบทบาทใน

สังคมไทยต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4 โดยทรงโปรดเกลาฯ ใหมีการฝกหัดทหารตามแบบยุโรปและไดใชแตร

วงบรรเลงประกอบการฝกทหาร ไดมีการวาจางนายทหารสองคนที่ปฏิบัติงานอยูในประเทศอินเดียมา

เปนครูฝก คือ รอยเอกอิมเปย (Impey) เปนครูฝกในวงหลวง และรองเอกนอกซ (Knox) เปนครูฝกใน

วังหนา เทาเซนต แฮรีส ทูตชาวอเมริกันที่เขามาในเมืองไทยเมื่อป พ.ศ. 2396 บันทึกไววาวงดนตรี

ของเขาน้ันเปนของแปลกใหมที่ดึงดูดความสนใจของคนไทยที่พบเห็นเปนอันมาก บุคคลในราชสํานัก 

อาทิ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระปนเกลาและมูลนายช้ันสูงตางนิยม

มีแตรวงไวบรรเลงเพื่อความบันเทิงและประดับเกียรติยศกันแทบทั้งน้ัน อีกทั้งความสนใจแตรวงซึ่ง

เปนดนตรีตะวันตกยังผลใหลักษณะการฟงเพลงของชนช้ันสูงเปลี่ยนแปลงจากการฟงเพลงในลักษณะ

การขับกลอมที่มีมาแตเดิมเชน การฟงเพลงจากวงมโหรีก็เปลี่ยนมาเปนการฟงเพลงอยางจริงจังแบบ

ตะวันตก 

 ในรัชกาลตอมา ชนช้ันสูงมีความต่ืนตัวในดานศิลปะและดนตรีซึ่งถือวาเปนสิ่งแสดง 

ถึงความมีอารยธรรมของประเทศตามธรรมเนียมตะวันตก นอกจากน้ียังมีคานิยมมีเครื่องดนตรี

ตะวันตกไวประดับฐานะที่เพิ่มมากข้ึน ดังปรากฏวา มีการสั่งวงมโหรีตะวันตกมาประดับเกียรติยศกัน

ดวยแตไมแพรหลาย เพราะคาใชจายสูงแลวคงไมสนองรสนิยมในการฟงเพลงของคนช้ันสูงทั่วไป ที่

แตรวงจะสรางความครึกครื้นไดมากกวา ผูที่เปนเจาของแตรวงในขณะน้ัน อาทิ กรมพระราชวังบวรวิ

ไชยชาญ เจาพระยาภาณุวงษมหาโกษาธิบดี (ทวม บุนนาค) สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 

(ชวง บุนนาค) และผูมีบรรดาศักด์ิอื่นๆ คารล บล็อกเลาวา “ผูมีบรรดาศักด์ิทุกคนจะตองมีวงดนตรีกัน

อยางนอยคนละวง หรือมิฉะน้ันก็ 2 วง เปนวงดนตรีไทยวงหน่ึงและวงดนตรีฝรั่งอีกวงหน่ึง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงมีแตรฝรั่งที่ดีเย่ียมวงหน่ึง” 

 ดนตรีฝรั่งหรือแตรวงไดแพรสูราษฎรในเวลาไมนานเมื่อพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดใหมีการบรรเลงแตรวงในที่สาธารณะตามแบบประเทศตะวันตก คารล 

บล็อก บันทึกไววาสวนหลวงเปดใหประชาชนเขาไปเที่ยวไดอาทิตยละครั้ง มีแตรวงช้ันเย่ียมที่ผูเลน

เปนคนไทยทั้งหมดบรรเลงใหฟงดวยในตอนบาย แตรวงเปนวงดนตรีที่มีเสียงดัง ใหความรูสึก

สนุกสนานครึกครื้นเราใจทําใหแพรหลายอยางรวดเร็ว และไดกลายเปนสวนหน่ึงของประเพณีไทย 

เพราะปรากฏวามีการจางหาไปบรรเลงในงานตางๆ โดยเฉพาะในกระบวนแหนาค กระบวนแหนาคที่

เห็นชุกชุมเมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 น้ันคือมีวงแตรวงอยางฝรั่ง เมื่อแตรวงแพรหลายในหมูราษฎรทั่วไป 

                                                             
4
  ศิริพร กรอบทอง, วิวัฒนาการของเพลงลูกทุงในสังคมไทย (กรุงเทพฯ : พันธกิจ, 2547), 

46-63. 
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คานิยมในการมีแตรวงเพื่อสื่อฐานะของมูลนายช้ันสูงจึงคอยๆ เสื่อมไป ดังไมปรากฎวาเจานาย

โดยทั่วไปมีแตรวงประดับฐานะในชวงปลายรัชกาล 

 จากความนิยมดนตรีตะวันตกและที่เกิดข้ึนในระยะเวลาดังกลาวนําไปสูการสรางเพลง

ไทยสากลซึ่งเรียกกันวา “เพลงอยางฝรั่ง” หรือ “เพลงทํานองฝรั่ง” เพลงไทยสากลที่เกิดข้ึนในระยะ

เริ่มแรกเปน เพลงคํานับของทางราชการ ซึ่งต้ังแตมีวงแตรวงสําหรับนํากองทหาร ครูฝกซึ่งเปนชาว

อังกฤษก็นําเอาเพลงชาติอังกฤษมาฝกและใชเปนเพลงคํานับคือเพลง God Save the Queen และ

ถูกเรียกวาเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยไดใชเพลงดังกลาวน้ีเปนเพลงคํานับต้ังแตป พ.ศ. 2395 จนถึง

ป พ.ศ. 2414 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชดําริใหแตงเพลงคํานับที่เปนของ

ไทยข้ึน เหตุที่ทรงตองการใหมีเพลงคํานับเปนของตนเองน้ัน สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ

ทรงสันนิษฐานวา นาจะเปนครั้งเสด็จไปเมืองชวา ปมะแม 2414 ครั้งน้ันเมื่อประทับอยูเมืองสิงคโปร 

อังกฤษใชเพลงกอดเสพธีควีนรับเสด็จ แตเมื่อเสด็จไปถึงเมืองปตตาเวีย พวกฮอลันดาคงถามถึงเพลง

ชาติของไทยเพื่อจะเอาไปทํารับเสด็จเปนเหตุใหคิดข้ึนวาจะตองมีเพลงชาติของไทยสําหรับใหแตรวง

ทําคํานับ 

 รัชกาลที่ 5 จึงทรงโปรดเรียกครูดนตรีไทยเพื่อปรึกษา ครั้งน้ันประกอบดวย ครูมรกฎ 

พระประดิษฐไพเราะ (ครูมีแขก) และพระเสนาะดุริยางค (ขุนเณร) ครูดนตรีไทยเหลาน้ันไดนําเพลง

บุหลันลอยเลื่อนมาดัดแปลงเปนเพลงคํานับ ตอมาจึงโปรดใหมิสเตอรเฮวุดเซน บางทีก็เรียกวา       

ครูยูเซน (Heutsen, Hudsen, Hoodson) แปลงเปนทํานองเพลงในแนวสากลสําหรับใหแตรวงเปา

เปนเพลงคํานับ (เพลงดังกลาวน้ีในรัชกาลที่ ๖ เปลี่ยนช่ือเปนเพลงสรรเสริญเสือปา) เพลงคํานับหรือ

เพลงสรรเสริญพระบารมีดังกลาวเปนคนละสํานวนกับเพลงสรรเสริญพระบารมีในปจจุบันที่     

ปโยตร สชูโรฟสกี้ นักประพันธเพลงชาวรัสเซียเปนผูประพันธทํานองข้ึนป พ.ศ. 2431 โดยอาศัย

ทํานองเพลงโซนาตินาสําหรับเปยโนของเบโธเฟน สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศทรง

ประพันธคํารองและบรรเลงครั้งแรกที่หนาศาลายุทธนาธิการเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2431 เมื่อ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงฟงเปนครั้งแรกก็ทรงพอพระราชหฤทัย เพลงน้ีคือเพลง

สรรเสริญพระบารมีที่บรรเลงสืบมาถึงปจจุบัน 

 ตอมาเมื่อสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธกรมพระนครสวรรค  

วรพินิต พระราชโอรสพระองคที่ 33 ในรัชกาลที่ 5 เสด็จกลับจากยุโรปมาทรงบัญชาการทหารเรือ 

(ราวป พ.ศ.2448) พระองคสนพระทัยและเช่ียวชาญในเรื่องดนตรีเปนอยางย่ิงทั้งดนตรีฝรั่งและดนตรี

ไทย ทรงมีวงดนตรีไทยประจําพระองคคือ “วงบางขุนพรหม” และระหวางที่ทรงศึกษาวิชาทหารอยูที่

ประเทศเยอรมนี ทรงไดศึกษาดนตรีจนสามารถอานเขียนโนตเพลง รวมทั้งทรงนิพนธเพลงสากลได 

ทรงริเริ่มนิพนธเพลงไทยสากลข้ึน เพลงที่นิพนธเปนเพลงทํานองสากล ไมมีเน้ือรองสวนมากแลว

ดัดแปลงมาจากเพลงไทย เชน เพลงสุดเสนาะ ดัดแปลงจาก “แสนเสนาะ” เพลงวอลซเมขลา 
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ดัดแปลงจาก “หกบท” เพลงมหาฤกษ ดัดแปลงจาก “มหาฤกษ 2 ช้ัน”เพลงสรรเสริญเสือปา 

ดัดแปลงจาก “บุหลันลอนเลื่อน 2 ช้ัน” เปนตน จากการที่ทรงเปนคนไทยคนแรกที่ริเริ่มแตงเพลงไทย

สากลและมีบทบาทในการพัฒนาการบรรเลงดนตรีตามระบบสากลโดยนําวิธีการแยกเสียงประสานวง

ดนตรีแบบสากลเขามาเผยแพรในการเมืองไทยทําใหไดรับการยกยองใหเปนบิดาแหงเพลงสากล 

 เพลงอยางฝรั่งเริ่มเปนที่สนใจมีการแตงกันมากข้ึนและแพรหลายในปลายสมัยรัชกาล

ที่ 5 ซึ่งสามารถแบงได เปน 2 ประเภทคือ 1.เพลงประกอบละครรอง 2.เพลงประกอบภาพยนตร 

และสามารถอธิบายไดดังน้ี 

 1. เพลงประกอบละครรอง ละครรองเปนละครแบบใหมที่เกิดข้ึนตอนปลายสมัย

รัชกาลที่ 5  (พ.ศ. 2451) ซึ่งมีผูสันนิษฐานวาพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศทรง

ดัดแปลงการแสดงมากจากละครมาเลยที่เรียกวา ละครบังสาวัน หรือแปลเปนภาษาอังกฤษวา มาเลย

โอเปรา การแสดงละครรองจะมีบทรองโตตอบกันตลอดเรื่อง จากเพลงไทยสากลทํานองสองช้ันและ

ช้ันเดียวตางๆ โดยตัวละครเปนผูรองเอง และออกทาทางประกอบบทในแบบธรรมดา ไมมีรายรํา บท

เจรจาจะมีบางในตอนทายของแตละเพลง ซึ่งก็เปนเพลงบทสอดแทรกหรือพูดทบทวนบททีร่องมาแลว

เทาน้ัน และบทรองเพลงทุกเพลงจะมีเสียงลูกคูคอยรองรับและตีกรับ (กรับพวง) กํากับจังหวะเพลงอยู

ทางดานในของฉากหรือขางหลืบของเวที ดนตรีที่ใชประกอบการแสดงของละครรองเปนชุดของเครือ่ง

ปพาทยไมนวม นอกจากเวลาบรรเลงโหมโรงเทาน้ันจึงใชไมแข็ง กรมพระยานราธิปประพันธพงศ ทรง

ต้ังช่ือคณะละครรองวา “ละครนฤมิตร” โรงละครอยูใกลภูเขาทอง วัดสระเกศ แสดงดวยเรื่องตางๆ 

สลับกันไป เชน “ขวดแกวเจียระไน” ที่มีเพลงบุหลันชกมวย เพลงพราหมณดีดนํ้าเตา เปนตน  

 ตอมาโรงละครถูกวางเพลิงทําใหตองหยุดการแสดงไป กรมพระนราธิปประพันธพงศ

ทรงใหชางสรางโรงละครข้ึนใหมในบริเวณวังของพระองคทานที่หลังตึกแถวแพรงนราฯ ใกลๆ 

ทางดานถนนบานตะนาวใหช่ือวา “โรงละครปรีดาลัย” การแสดงละครไมมีรางรํา แตใหตัวละครใช

บทแสดงกิริยาทาทางอยางสามัญชน สวนเพลงรองน้ันเปนเพลงที่แตงข้ึนใหมบาง จากเพลงไทยที่มี

แตงเดิมบาง เชน เรื่องสาวเครือฟา ที่กรมพระยานราธิปประพันธพงศดัดแปลงมาจากเรื่องมาดามบัต

เตอรฟลาย ของจิอาโกโม พุชชินี มีเพลงข้ึนพลับพลา เพลงลาวครวญ เมื่อ เลนเรื่องภาษาตางๆ เชน 

พมา มอญ จีน แขก ฝรั่ง ฯลฯ ของภาษาน้ันๆ มาคิดใหเขาสนิทกับรูปกลอนไทย เชน พมาหาทอน 

แบบไทยก็เปนแบบใหม คือ พมาเขว แขกลพบุรีก็เปนแขกมายะซอ จีนเก็บบุปผาก็เปนฮอเทียกวยกัง

หลง เปนตน ผูคิดเพลงเหลาน้ีคือหมอมหลวงตวนศรี วรวรรณ หรือ หมอมตวน หมอมในพระองคทาน 

แตงเพลงเชนเพลงลาวตางๆ ในเรื่องพระลอ เฉพาะเพลงฝรั่งก็มีเพลงใหช่ือวา ฝรั่งแดง ฝรั่งฮัลโล ฝรั่ง

โยสะลัม ฝรั่งบุมซีเย ฯลฯ ซึ่งเพลงละครรองอยางของปรีดาลัยน้ันเองทํานองเพลงฝรั่งมาปรับใหเขา

กับกลอนสุภาพหรือกลอนแปดอยางกลอนละครทั่วไป คือ แตงเปนกลอนแปดแลวจะใหรองเปน
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ทํานองฝรั่งอยางใดก็ได นอกจากน้ีมีบทพูดสลับรองบางก็เพียงเพื่อทบทวนบทที่รองมาแลวหรือพูด

สอดแทรกใหตลกขบขันข้ึนเทาน้ัน 

 ตอเมื่อภายหลังจากละครปรีดาลัยมาเปนยุคของคณะละครสามสมัย ไดแก คณะ

ละครปราโมทยเมือง ละครบันเทิงไทยและ ละครไฉวเวียง ซึ่งมีลักษณะแบบอยางของการละครเปน

แบบเดิม ตัวละครชุดเดิม ระเบียบของโรงแสดง บทละครมีลักษณะที่ตอบสนองตอรสนิยมของ

ประชาชนทั่วไปมากข้ึนเพราะจารีตการแบงแยกคนดูตามระดับช้ันในสังคมคลี่คลายลง และเกิดจารีต

การแบงแยกแบบใหม คือ พิจารณาจากคาเขาชม แตอยางไรก็ตามสงผลใหสามัญชนทั่วไปสามารถชม

การแสดงละครไดกวางขวางมากข้ึน ขุนวิจิตรมาตราบันทึกเลาวา  

 ยุคละครปราโมทยเมือง บันเทิงไทยและไฉวเวียงเขาสมัยรัชกาลที่ 6 โรงและที่น่ัง

อยางเดิม แตไมแยกคนดู บุรุษกับสตรีน่ังปนกันได คนดูมากกวายุคปรีดาลัย มีรถเจกมาก คนเดินมาก 

รถมา รถยนตมีไมมากนัก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงช้ันสูง บทละครสูง คนดูช้ันสูง พอเขาใจดูละครรอง 

ชาวบานธรรมดาสามัญเคยชอบแตละครรําย่ีเก มาเห็นละครรองแบบใหม ไมเขาใจ ดูไมเปน จึงไม

ชอบดูกัน มาถึงยุคสามคณะชาวบานธรรมดาสามัญเริ่มเขาใจดูละครรองแลวทั้งโรงก็ลดตํ่าลงมาเปน

อยางโรงมหรสพธรรมดา ไมเปนโรงละครหลวงอยางปรีดาลัย เลิกหองบาร คนดูหญิงชายน่ังปนกันได 

 การไดรับความนิยมของละครรองที่มีเกิดข้ึนหลายคณะและยังเปดกวางใหประชาชน

ทั่วไปเขาชมกันไดก็สงผลทําใหเพลงประกอบละครแพรหลายตามไปดวย 

 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดเกิด ละครหลวง ข้ึน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูทรง

พระราชนิพนธเปนเรื่องตางๆ สวนมากละครพูด บางเรื่องเปน ละครพูด สลับลําคือ มีรองเพลงบาง 

นอกจากน้ีมีละครแบบดึกดําบรรพที่ทรงเรียกวา ละครรอง เชนเรื่องพระรวงและละครรํา รัชกาลที่ 6 

ทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ ทรงเขาสังคมจัดเจนชํ่าชองตอขนบธรรมเนียมประเพณีฝรั่งเปนอยางดี 

และทรงต้ังกรมมหรสพมีดนตรีฝรั่งหลวง แตเมื่อทรงละครและทรงพระนิพนธบทกลอนตางๆ เชนทรง

สําหรับเสือปาและลูกเสือ ทรงใชเพลงไทยเดิมทั้งสิ้น ไมใชเพลงฝรั่งเลย ละครที่เปนเรื่องฝรั่งและ

แตงตัวเปนฝรั่ง เชน วิวาหพระสมุท ก็ใชเพลงไทย 

 ตอมาในราวต้ังแตป พ.ศ. 2470 จวงจันทร จันทรคณา (พรานบูรพ) ผูประพันธเรื่อง

และเพลงของคณะละครศิลปสําเริง (คณะละครของแมเลื่อน) ประวัติ โคจริก (แมแกว) ผูประพันธ

เรื่องและเพลงของคณะละครนครบันเทิง (คณะละครของแมบุนนาค) และสมประสงค รัตนทัศนีย 

(เพชรรัตน) แหงคณะละครปราโมทยนคร (คณะละครของแมเสงี่ยม) ไดมีการปรับปรุงสรางสรรคบท

เพลงประกอบละครรองข้ึนใหม โดยดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมที่มีทํานองสองช้ันมาใสเน้ือรองเต็ม

แทนทํานองเอื้อนใชดนตรีคลอ ซึ่งเรียกกันวาเพลงไทยเน้ือเต็มหรือเน้ือเฉพาะ แตยังคงใชปพาทย

บรรเลงเหมือนเดิมอยูพรานบูรพไดแตงเพลงลักษณะน้ีจํานวนมาก และ พ.ศ. 2474 พรานบูรพและ

เพชรรัตนแหงคณะละครศรีโสภาสไดนําดนตรีสากลประเภทเพลงแจส (Jazz Band) หรือหัสดนตรีเขา
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มาประกอบละครเรื่อง “โรสิตา” และการประพันธเพลงรองโดยครูเพลงทั้งสามก็ไดมีการประดิษฐ

ทํานองเพลงรองข้ึนใหม นอกจากจะใชทํานองเพลงไทยของเกา ในป พ.ศ.2474 พรานบูรพซึ่งได

รวมงานกับคณะจันทโรภาสก็โดงดังที่สุดข้ึนมาดวยละครรองเรื่องจันทรเจาขา ซึ่งมีสถิติการนําออก

แสดงถึง 94 ครั้งติดตอกันแทบทุกโรงมหรสพที่มีในพระนครและธนบุรี  

 2. เพลงประกอบภาพยนตร เมื่อประมาณป พ.ศ. 2445 มีชาวญี่ปุนนําภาพยนตรเขา

มาฉายในเมืองไทย มีโรงเลนประจําอยูที่เว้ิงสะพานเหล็ก (นครเกษม) เปนภาพยนตรเบ็ตเตล็ดไมเปน

เรื่องราวแตก็ไดรับความสนใจจากผูคนในสังคมอยูไมนอย ขุนวิจิตรมาตราเลาถึงหนังญี่ปุนที่ทานชอบ

ไปดูในสมัยเด็กๆ วา เปนการฉายหนังยังไมดีนักแตก็เปนที่นาต่ืนตาต่ืนใจไมนอย หนังที่มีฉายมี 12 ชุด 

(คือ 12 มวน) มีชุดแหมมฝรั่งข่ีจักรยาน ชุดข้ีเมาตกนํ้า คือกินเหลาเมาเดินโซเซเดินมาถึงสะพานถูก

พลัดตกนํ้า แลวก็ปนข้ึนมา กลับตกลงไปอีกหลายครั้ง ชุดนางพระจันทร มีแหมมแตงตัวแปลกๆ ตางๆ 

ไดหลายอยาง ชุดเด็กว่ิงตีกงลอกับชุดเบ็ดเตล็ดอีกหลายอยาง ชุดหน่ึงๆ ก็ราว 10 นาที เวลาฉายดับ

ไฟหมด พอจบชุดก็เปดไฟสวางเปนเชนน้ีตลอดไป ทุกชุดเวลาจบมีไกแจขัน แสดงวาเปนหนังฝรั่ง

บริษัทปาเตะตราไกแจ นอกจากน้ีก็มีชุดญี่ปุนรัสเซียรบกันในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 หนังทั้งหมดฉายซ้าํ

อยู 2-3 วันแลวก็เปลี่ยนใหม ไปดูซ้ําก็บอย เพราะชอบวามัน เห็นจริงเห็นจังสนุกดี โรงหนังคงจะมี

หนังมาก ในชุดเบ็ดเตล็ดน้ีเปลี่ยนหลายอยางและดูสนุกสนานมากข้ึน เชน มีชุดเสือลายหายตัวถูกขัง

อยูในกรงเหล็กก็เดินออกมาได รูสึกวาคนดูชอบมาก ตบมือโหกันเกรียวกราวเสมอ 

 ภาพยนตรเบ็ดเตล็ดไมเปนเรื่องราว แตเพราะตองชมกันบนจอจึงเรียกกันสืบมาวา

หนังและเปนหนังเงียบซึ่งกอนจะฉายมีการบรรเลงแตรวงเปนการเรียกความสนใจเสียกอน ขุนวิจิตร

มาตราเลาวา โรงหนังญี่ปุนคํ่าลงไดเวลาที่จะเริ่ม วงแตรต้ังเลนที่หนาโรงริมประตูเขาทางซาย หยุด

เปนพักๆ หางกัน 3 ครั้ง ระหวางน้ันคนดูก็ซื้อต๋ัว แตรเลนที่หนาโรง 3 ครั้งแลวเขาโรงไปเลนอีกครั้ง

หน่ึงแลวจึงเริ่มฉายหนัง พวกคนดูน้ันขณะแตรเลนหนาโรงมีเขาไปในโรงบางประปราย พอแตรเขาโรง

เปนที่รูกันดีวาหนังจะเริ่มฉายแลวจึงไดเขาโรงตามๆ กัน ขณะหนังฉายในโรง แตรวงก็เลนคลอไปกับ

หนัง สวนมากเปนเพลงฝรั่งแตที่เปนเพลงไทยก็มี เพลงที่บรรเลงในระยะเพลงแบล็คอีเกิ้ลของฝรั่งอีก

เพลงหน่ึง 

 การบันเทิงจากหนังญี่ปุนควบคูกันมากับสมัยละครปรีดาลัย จนกระทั่งถึงละครยุค

สามสมัยดังกลาว จึงเปนยุคของภาพยนตรจากฝรั่งเศสของบริษัทปาเตะและโกมองต และภาพยนตร

จากอเมริกาซึ่งฉายเปนเรื่องยาว ภาพยนตรน้ีแตแรกเปนความบันเทิงของผูชายเพราะผูหญิงมักจะ

นิยมไปชมละครมากกวา ตอมาความนิยมจึงแพรหลายไปในหมูผูหญิงเปนผลใหละครและมหรสพอืน่ๆ 

ซบเซาลง 

 ในระยะสงครามโลกครั้งที่หน่ึง บริษัทปาเตะและโกมองตของฝรั่งเศสหยุคทํา

ภาพยนตร อุตสาหกรรมภาพยนตรภาพยนตรไปเจริญในอเมริกามากข้ึน และมีเขามาฉายในเมืองไทย
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เรื่อยๆ และทั้งหมดยังเปนภาพยนตรเงียบ ระยะที่ภาพยนตรฝรั่งเศสกําลังเฟองฟูข้ึน ละครรองของ

คณะตางๆ ก็ย่ิงซบเซาลงไปจนแทบจะสูญไปมาก แตก็ไดมีคณะจันทโรภาสของพรานบูรพเกิดข้ึนใหม 

ประชาชนกลับเริ่มนิยมละครรองกันอีกดังที่กลาวมา พรอมกันกับยุคของละครจันทโรภาสก็เปนยุค

เริ่มตนของภาพยนตรพูดเสียงในฟลมในป พ.ศ. 2474 

 กิจการภาพยนตรที่ไดเริ่มเปดศักราชข้ึนในประเทศไทยเริ่มโดยตระกูลวสุวัตซึ่งไดไป

ขอรับซื้อกลองถายภาพยนตรมาจากวังพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงสรรพสาสตรศุภกิจ ซึ่งสน

พระทัยในการถายภาพยนตรเงียบ เน่ืองดวยในป พ.ศ. 2450 เสด็จในกรมไดตามเสด็จพระพุทธเจา

หลวงประพาสยุโรป ขากลับไดทรงนําเอากลองถายภาพยนตรเขามาดวย เปนการเลนสวนพระองคที่

วังถนนตะนาว เมื่อเสด็จในกรมหลวงสรรพสาสตรฯ สิ้นพระชนม ทางสกุลวสุวัตไดทราบวากลองถาย

ภาพยนตรของพระองคทานยังคงอยูจึงไปขอรับซื้อ แตวาขาดเครื่องอุปกรณไปบางอยางไดมาไมครบ

ชุดก็ไดสรางเครื่องอุปกรณที่ขาดน้ันข้ึนใหมเองและเริ่มดําเนินการถายภาพยนตรเงียบกันเปนงานเปน

การต้ังแตป พ.ศ. 2464 นับจากน้ัน 10 ป ทางอเมริกาใตคิดทําภาพยนตรใหมีเสียงข้ึน สกุลวสุวัตซึ่งมี

ช่ือเสียงในการทําภาพยนตรเงียบของประเทศไทยขณะน้ันไดรูจักชอบพอกับพวกอเมริกันนักถาย

ภาพยนตรฮอลลีวูดที่มาเมืองไทย บรรดาชาวตะวันตกถาจะมาถายภาพยนตรในเมืองไทยตองไปติดตอ

คณะวสุวัต จึงไดตําราใหมๆ เกี่ยวกับการทําภาพยนตรของฮอลลีวูดทันสมัยอยูเสมอ ตอมามีการ

ประดิษฐของใหมคือ วิทยุและไมโครโฟน เครื่องขยายเสียงตางๆ คณะวสุวัตก็ศึกษาจนปรุโปรง เมื่อ

ทางฮอลลีวูดคิดทําภาพยนตรเสียงหรือหนังพูดข้ึนสําเร็จ คณะวสุวัตหรือศรีกรุงก็เปดศักราชของ

อุตสาหกรรมทําภาพยนตรในเมืองไทยทันทีในป พ.ศ. 2474 โดยเปลี่ยนจากหนังเงียบมาเปนหนังพูด

และใชนามเรียกกิจการน้ีใหมวาภาพยนตรเสียงศรีกรุง และไดถายทําภาพยนตรไทยเรื่องแรกคือเรื่อง 

“หลงทาง” ขุนวิจิตรมาตราเปนผูประพันธเรื่องและกํากับการแสดงเพลงประกอบในภาพยนตรเรื่องน้ี

ยังไมไดแตงทํานองเพลงข้ึนใหม ยังคงใชรูปแบบของการบรรจุเน้ือรอง (ที่แตงข้ึนใหม) ลงในทํานอง

เพลงไทยเดิมที่มีมากอนหนา วิธีการบรรจุเน้ือก็จะอยูในรูปแบบของเพลงเน้ือเต็มที่ไมมีการรองเอื้อน

หรือมีเอื้อนเล็กนอย การเรียกช่ือเพลงรองเหลาน้ีอาศัยการเรียกช่ือตัวทํานองที่นํามาใสเน้ือรอง ยัง

มิไดมีการต้ังช่ือเพลงเพื่อใหเรียกช่ือทํานองดนตรีหรือเน้ือรองใหมแบบในปจจุบันเพลงไทยเดิมขับรอง

รวม 6 เพลง คือ พัดชา บัวบังใบ ลาวเดินดง ข้ึนพลับพลา โยสะลัมและ เพลงเงี้ยว 

 ขุนวิจิตรมาตรา นักประพันธเรื่องและบทเพลงคนสําคัญของศรีกรุงเลาถึงความ

เปนมาที่ตองมีเพลงประกอบภาพยนตรเรื่องน้ีวา  

 หนังพูดของฝรั่งที่เริ่มมาฉายในเมืองไทย ที่โรงพัฒนากรเมื่อ พ.ศ. 2474 น้ัน เปนหนัง

เพลงเต็มไปดวยเพลงและดนตรีตลอด คือ เรื่อง King of Jazz ดังกลาวแลวและตอมาเขาใจวาจะเปน

เรื่อง King of Glory เพลงมากอีกเหมือนกัน ดูคลายกับวาพอเกิดหนังพูดก็ถือเอาเพลงเปนสําคัญกัน

ทีเดียว เรื่องที่แตงก็นาจะตองมีเพลงไวมากๆ  
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 เพลงไทยแบบเพลงสากลไดเริ่มมีข้ึนในภาพยนตรเรื่องที่สองของศรีกรุงป พ.ศ. 2476 

คือ    “ปูโสมเฝาทรัพย” (ภาพยนตรส)ี ซึ่ง ร.ท.มานิต เสนะวีณิน แตทํานองโดยยึดเอาทํานองอยาง

ไทยๆ เปนหลัก ขุนวิจิตรมาตราแตคํารอง เพลงกลวยไม โดยใหมณี บุญจานานนท และองุน เครือ

พันธ นางเอกของเรื่อง รองหนาเวทีสลับภาพยนตร รองคืนละสองครั้ง คือรองที่ศาลาเฉลิมกรุงเสร็จ

แลวไปรองที่พัฒนากรแลวมารองที่เฉลิมกรุง กลับไปรองที่พัฒนากรคืนละสองครั้งทุกคืนทั้งสองโรง 

เพลงกลวยไมนับเปนเพลงไทยที่แตงทํานองตามหลักโนตสากลเพลงแรกที่ทําข้ึน ซึ่งเรียกกนัในปจจบุนั

วา “เพลงไทยสากล” 

 ประมาณป พ.ศ.2477 รัฐบาลไดมอบหมายใหบริษัทศรีกรุงดําเนินการสราง

ภาพยนตรข้ึนมาหน่ึงเรื่อง คือ เรื่องเลือดทหารไทยเปนบทประพันธของขุนวิจิตรมาตรา โดย

กระทรวงกลาโหมอํานวยการสรางและควบคุมแกไขทุกข้ันตอน ภาพยนตรเรื่องน้ีแมจะเปนภาพยนตร

สงคราม แตก็ยังมีฉากแสดงการขับรองเพลง ซึ่งมีเพลงประกอบ 4 เพลง ขุนวิจิตรมาตราอธิบายถึง 

เพลงในเรื่อง “เลือดทหารไทย” ซึ่งทานเปนผูประพันธคํารอง และ ร.ท.มานิต เสนะวีณิน ประพันธ

ทํานองเพลงวา เปนเพลงที่ใชโนตสากลทุกเพลงเพื่อ วงดนตรีเลนไดสดวก เพราะเวลาน้ันเพลง

กลวยไมที่ลองแตงใหเปนแบบโนตสากลข้ึนเปนครั้งแรกและรองในเรื่องปูโสมเฝาทรัพย ปรากฏวา

แพรหลายมาก จึงตกลงทําเพลงในเรื่องน้ีเปน 3 แบบหน่ึงเอาทํานองเพลงสากลของฝรั่งแทๆ มาใช 

เลือกเอาทํานองเพลงมารชกรานาเดียรมาแปลง คือ เพลงมารชไตรรงค แบบที่สองแตงทํานองอาศัย

เคาเพลงฝรั่ง คือ เพลงความรักในแมนํ้าเจาพระยา แบบที่สามแตงทํานองตามเคาเพลงไทยเดิม คือ             

เพลงมารชเลือดทหารไทย ภาพยนตรเรื่องน้ีทางราชการนําออกฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง พ.ศ. 2478 แลว

สงออกฉายทั่วราชอาณาจักรสําหรับยุวชนทหารทุกคนรองทุกคนรองทุกโรงเรียนอีกดวย 

 ร.ท. มานิต เสนะวีณิน แตงทํานองเพลงใหกับภาพยนตรเสียงศรีกรุงหลายเรื่อง

ดวยกัน ต้ังแต เรื่องปูโสมเฝาทรัพย (พ.ศ. 2476) มีเพลงกลวยไม เรื่องเลือดทหารไทย, เรื่องพญานอย

ชมตลาด (พ.ศ. 2478) เพลงกุหลาบในมือเธอ, เรื่องเมืองแมหมาย (พ.ศ. 2478) เรื่องเลือดชาวนา 

(พ.ศ. 2479) มีเพลงตะวันยอแสง ซึ่ง จํารัส สุวคนธขับรองเปนเพลงแรกในภาพยนตรเรื่องแรกของ

จํารัส สุวคนธและสงผลใหเขาเปนพระเอกนักรองยอดนิยมคนแรกในวงการภาพยนตรไทย 

 หลังจาก ร.ท. มานิต เสนะวีณิน เสียชีวิตในป พ.ศ. 2479 ภาพยนตรเสียงศรีกรุงได

นักดนตรีและนักแตงเพลงมือเย่ียมอีกคนมาแทน คือ นารถ ถาวรบุตร ทีร่ับชวงงานแผนกดนตรีตอมา

ซึ่งไดประพันธเพลงใจสนองใจ และอื่นๆ ประกอบภาพยนตรเรื่องกลัวเมียภาพยนตรเพลงเรื่องหวาน

ใจและเรื่องคายบางระจัน ซึ่งเปนตนกําเนินของบทเพลงสยามานุสติจากพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 6 

บทเพลงของภาพยนตรเสียงศรีกรุงสําหรับเน้ือรองน้ันสวนมากแตงโดยขุนวิจิตรมาตรา 

 จากภาพยนตรเสียงศรีกรุง ตอมาในป พ.ศ. 2480 ไดมีบริษัทไทยฟลม โดยมีองค

ประธานบริษัทคือ พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาภานุพันธยุคล บริษัทไทยฟลมสรางโรงถายที่ทุง
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มหาเมฆ (ศรีกรุงต้ังโรงถายที่บางกะป) ทําหนังพูดขนาดมาตรฐาน 35 ม.ม. ตามแบบฮอลลีวูด

เหมือนกันและมีหลวงสุขุมนัยประดิษฐเปนหัวหนาวงดนตรีซึ่งไดรวบรวมนักดนตรี เชน เอื้อ สุนทร

สนาน เวส สุนทรจามร จําปา เลมสําราญ เปนตน บริษัทน้ีสรางภาพยนตรหลายเรื่องและมีบทเพลง

ประกอบซึ่งไดกลายเปนเพลงยอดนิยมดวย เชน ภาพยนตรเรื่องถานไฟเกามีเพลงบัวขาว เพลงในฝน 

ซึ่ง ม.ล.พวงรอย สนิทวงศ เปนผูแตงเพลงประกอบ โดยมีพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาภานุพันธ 

ยุคลเปนผูนิพนธคํารอง ซึ่งเปนเพลงแรกในการขับรองเพลงของเอื้อ สุนทรสนาน จากน้ัน ม.ล.พวง

รอย สนิทวงศแตงเพลงประกอบภาพยนตรและละครออกมาอีกนับรอยเพลง มีที่แตงเฉพาะทํานอง

สําหรับใชประกอบการแสดงบัลเลตและเพลงปลุกใจทหาร ตํารวจตระเวนชายแดน อันเปนที่รูจักกัน

ในปจจุบัน เชน ลมหวน เกี้ยวสาว รักเธอแตแรกยล หัวใจเดียว แสนหวง มะลิเจาเอย วันเพ็ญ จันทร

เอย ไมงาม สายัณห เปลี่ยวใจ โอความรัก เงาไม ชายในฝน แด ตชด. ทหารพระนเรศวร ฯลฯ ผูแตง

ทํานองเพลงที่สําคัญอีกทานหน่ึงของบริษัทไทยฟลมคือ ม.ล.ประพันธ สนิทวงศ สวนเน้ือรองโดย พระ

เจาวรวงศเธอพระองคเจาภาณุพันธ ยุคล และพระยาโกมารกุลมนตรี 

 จากการอธิบายขางตนสามารถสรุปผลของอิทธิพลดนตรีตะวันตกที่ไดแพรหลายเขา

มานํามาซึ่งการสรางสรรคบทเพลงไทยสากล หรือที่เรียกวา เพลงอยางฝรั่ง ที่ไดมีการพัฒนาแตงบท

เพลงข้ึนในหลายลักษณะไดแก นําทํานองเพลงฝรั่งมาใสเน้ือรองภาษาไทย เชน เพลงมารชชิงทูเจอร

เจียที่รองในเพลงสิบสองภาษา เพลงช่ือมาเดอริงในละครรองของแม บุนนาค นําเพลงไทยเดิมมารอง 

โดยตัดเอื้อนแลวจัดคําใสลงไปแทนเอื้อนน้ัน เรียกวา เพลงไทยเน้ือเต็ม เชน เพลงพัดชา เพลงข้ึน

พลับพลา ในภาพยนตรเรื่องหลงทางของเสียงศรีกรุง และสรางเพลงใหมที่มีทวงทํานองลีลาเปนฝรั่ง 

เชน เพลงของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ พระเจาบริพัตรสุขุมพันธกรมพระนครสวรรควรพินิต และ

เพลงของพรานบูรพบางเพลง เชน จันทรเจาขา และเน่ืองจากระบบการบันทึกเสียงที่ยังไมคอย

กาวหนาทันสมัยในชวงขณะน้ันก็เปนเหตุที่ทําใหเพลงไทยสากลยังไมแพรหลาย แผนเสียงรุนเกาต้ังแต

สมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมาที่ไดมีการสืบคนกันก็ยังไมนิยมบันทึกเพลงไทยสากล สวนใหญเปนแผน

เสียงเพลงไทยเดิม เพลงพื้นบาน การละเลนตางๆ ดังเชน ลําตัด งิ้ว เปนตน แตอยางไรก็ตตามเพลง

ไทยสากลที่แทรกอยูในกิจกรรมบันเทิงอันเปนที่นิยมของยุคสมัยคือละครรองและภาพยนตก็ได

แพรหลายเปนที่นิยมสนใจอยูไมนอย โดยเฉพาะจากการดําเนินงานของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูล

สงคราม (พ.ศ.2481-2487) ที่มีผลทําใหเพลงไทยสากลแพรหลายจนจะไดพัฒนาตอไปเปนแนวนิยม

ทางการบันเทิงของคนในสังคมไทยสังคมใหมในเวลาตอมา 

 ยุคเพลงตลาดหรือเพลงชีวิต  

 จากการดําเนินงานดานวัฒนธรรมของสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.

2481-2487) สงผลตอวัฒนธรรมบันเทิงของคนในสังคมไทย อยางสําคัญอีกวาระหน่ึง ดวยความ



17 
 

ตองการทัดเทียมกับอารยประเทศ รัฐบาลไดปรับปรุงสิ่งบันเทิงที่มีแพรหลายมากอนในสังคมแตเดิม 

รวมทั้งการดนตรี และเพลงไทยสากลที่ไดสนับสนุนจนแพรหลายในสังคมไทย5  

 โดยรัฐบาลใชเพลงเปนสื่อ เผยแพรอุดมการณทางการเมือง6 เพื่อกระตุนเตือนในเรื่อง

ของความปลุกใจใหรักชาติ เพราะในยุคน้ันใกลๆ สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีการเรียกรองดินแดน มีการ

ปลุกเราในดานประวัติศาสตร โดยเฉพาะหลวงวิจิตรวาทการ เปนผูนําเพลงเกี่ยวกับประวัติศาสตรมา

ใชในละครของกรมศิลปากร เลยไดรับการเผยแพรผานทางสถานีวิทยุ เพื่อเปนกระบอกเสียงของการ

ตอตานหรือโจมตีของฝายตรงขามและเผยแพรผานรูปแบบของแผนเสียง7 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 

2 สงบลง เพลงไทยสากลไดมีวิวัฒนาการไปในรูปแบบแปลกๆ เพิ่มข้ึน โดยมีเน้ือหาสะทอน

สถานการณ ของสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหเศรษฐกิจของประเทศหลังสงครามเกิดความยํ่าแยจึงเกิด

บทเพลงแนวเพื่อชีวิตข้ึน8  

 บทเพลงแนวชีวิตของเหลานักรองดังกลาว เปนผลสะทอนทางหน่ึงของคนในสังคมที่

ถูกกดดันจากภาวการณปดกั้นทางปญญาของรัฐบาล และสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่ยํ่าแยในชวง

หลังสงครามซึ่งในขณะน้ันมีการระบายความคับของใจกันโดยทางตางๆ ที่เดนชัดดานหน่ึงก็คือ งาน

เขียนแขนงตางๆ ของนักเขียนหัวกาวหนาทั้งหลายที่เริ่มไดรับแนวคิดเกี่ยวกับสังคม อาทิ ศรีบูรพา ทวี 

เกตะวันดี นายผี จิตร ภูมิศักด์ิ ลาว คําหอม นักเขียนเหลาน้ีเปนพวกที่ยึดถืองานเขียนที่เปน “ศิลป

เพื่อชีวิต” มีลักษณะที่มองปญหาความขัดแยงในสังคมและสนใจปญหาความเปนอยูของประชาชนกัน

อยางมากเสนอใหเห็นความอดอยากยากจน ความทุกขยากในดานความเปนอยูและการถูกเอารัดเอา

เปรียบของคนยากคนจนในสังคม คือ ชาวนา กรรมกร หรือคนที่ประสบปญหาตางๆ ในสังคมออกมา 

แทนที่จะเสนอใหเห็นแตสถานที่สวยงามหรือความสุขแตดานเดียว9  

 แตเดิมเพลงเพื่อชีวิตที่มีหลากหลายแนวน้ันจะเรียกเปนไปตามช่ือของนักรองหรือ

คณะวาเปนเพลงของใครแตตอมาเพลงในรูปแบบน้ีเปนที่ฟงงายใชภาษางายเขาถึงชีวิตคนในชนบท 

ซึ่งเปนความจริงที่ปฏิเสธไมไดวาคนชนบทมีมากกวาคนในเมือง ดังน้ัน เพลงประเภทน้ีจึงไดรับความ

                                                             
5
 ศิริพร กรอบทอง, วิวัฒนาการของเพลงลูกทุงในสังคมไทย (กรุงเทพฯ : พันธกิจ, 2547), 

64.  
6 เรื่องเดียวกัน, 105. 
7
  พยงค มุกดาพันธ. เรื่องราวเก่ียวกับเพลงลูกทุง ในก่ึงศตวรรษเพลงลูกทุงไทย (กรุงเทพฯ 

: อมรินทรพริ้นต้ิงกรุป, 2532), 34-35. 
8
 ศิริพร กรอบทอง, วิวัฒนาการของเพลงลูกทุงในสังคมไทย (กรุงเทพฯ : พันธกิจ, 2547), 

115-116. 
9 เรื่องเดียวกัน, 117-118. 
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นิยมอยางกวางขวาง และรวดเร็ว10 จึงไดมีการเรียกเพลงประเภทน้ีวาเพลงตลอด ซึ่งมาพรอมกับเพลง

ผูดี 

 ในความหมายของนคร ถนอมทรัพย (2532: 31-32) กลาววา การแบงประเภทของ

เพลงน้ัน นาจะเริ่มมาจาก ป.วรานนท นักจัดรายการช่ือดังโดยเจตนาน้ันไมไดหมายความวาตอยตํ่าแต

หมายถึงมีคนนิยมอยางกวางขวาง แพรหลาย เขาถึงตลาด ชาวบาน และทองถ่ินตางๆ เพราะเพลง

ประเภทน้ีจะเปนภาษาทองถ่ิน ฟงงาย เขาใจงาย สวนเพลงอีกรูปแบบหน่ึง เรียกวาเพลงผูดี ซึ่งเพลง

ประเภทน้ีจะเนนในเรื่องของสัมผัส รอยกรอง เปนภาษาทางการ ซึ่งชาวบานฟงแลวเขาใจยาก นักรอง

ที่รองเพลงผูดีน้ัน อาทิเชน สุเทพ วงศคําแหง และชรินทร นันทนาคร  

 สวนนักรองเพลงตลาดหรือเพลงชีวิตน้ัน มีเกิดข้ึนอยางมากมาย ไดแก แสงนภา บุญ

ราศี เสนห โกมารชุน คํารณ สัมปุณณานนท ทูล ทองใจ และพยงค มุกดา ซึ่งจะกลาวถึงประวัติของ

แตละทานดังน้ี  

 แสงนภา บุญราศี ผูถือไดวาเปนผูบุกเบิกเพลงแนวน้ี ซึ่งมีช่ือเดิมวา ฉะออน บุญราศี 

(2461-2496) แสงนภา บุญราศีเปนคนกรุงเทพฯโดยกําเนิด จบการศึกษาระดับช้ันมัธยม 6 จาก

โรงเรียนหอวัง เคยเปนดาราละครรองคณะบรรทมศิลปของพะยาอนิรุทเทวา เปนนักรองสลับฉาก

ละครเวที รองเพลงประจําวงดนตรีดุริยโยธิน และวงจําปา เลมสําราญ แสงนภา บุญราศีมีผลงาน

เผยแพรในชวง พ.ศ.2483-2491 โดยนําเสนอบทเพลงสะทอนชีวิต สะทอนสังคม นับเปนความแปลก

ที่แตกตางจากบทเพลงที่แพรหลายอยูทั่วไปที่มักเปนเพลงรัก เพลงปลุกใจ บทเพลงที่เริ่มสรางช่ือเสยีง

ใหกับเขา ไดแก เพลงคนจรหมอนหมิ่น (ประมาณ พ.ศ. 2483) ที่สะทอนชีวิตความลําเค็ญของคนไร

ญาติขาดมิตรและที่พึ่งพักพิง เพลงอื่นๆ ที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักสะทอนถึงความทุกขยากของชีวิตผูคน

อาชีพตางๆ และเสียดสีคนร่ํารวยที่มีความสุขสบายและคอยจะเอารัดเอาเปรียบซึ่งจะแตงข้ึนและขับ

รองเองเกือบทั้งหมด อาทิเชน เพลงคนปาดตาล เพลงคนลากรถขยะ เพลงกุลีทาเรือ เพลงชีวิตศิลปน 

เพลงชีวิตตํารวจ เพลงชีวิตนักมวย (แสงนภา บุญราศีแตงใหถวัลย วงศเทศน นักมวยช่ือดังขณะน้ันขับ

รอง) เพลงกระแช ฯลฯ เพลงกรรมกรสามัคคี และเพลงต่ืนเถิดกรรมกร แสงนภา บุญราศีแตงใหเปน

เพลงประจําสมาคมกรรมกรไทย (เปนองคกรจัดต้ังรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ต้ังข้ึนมาคาน

อํานาจกับสหบาลกรรมกรที่เปนองคกรปกซายของสังคมไทยเวลาน้ัน) ที่เขาไดเขาไปคลุกคลดีวยต้ังแต

ป พ.ศ. 2491 จนกระทั่งไดดํารงตําแหนงเลขาธิการสมาคมกรรมกรไทยในป พ.ศ. 2492 บทเพลงของ

แสงนภา บุญราศี แตละครมีความยาวมากจึงไมไดบันทึกแผนเสียง เพราะเพลงยาวเกินกวา 4 นาที 

                                                             
10

  พยงค มุกดาพันธ . เรื่องราวเก่ียวกับเพลงลูกทุง ในก่ึงศตวรรษเพลงลูกทุงไทย 

(กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงกรุป, 2532), 35. 
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ซึ่งเกินขอจํากัดของแผนเสียงในยุคแผนครั่ง (ระยะน้ันยังไมมีแผนลองเพลย) เขาเผยแพรผลงานดวย

การต้ังวงดนตรีตระเวณออกเดินสายตางจังหวัดและจัดหนังสือเพื่อเผยแพรผลงานเพลงแทน 

 ความเดนของแสงนภา บุญราศี นอกจากบทเพลงที่นําเสนอเรื่องราวสะทอนชีวิต

สะทอนสังคม ในการขับรองเพลงเขาไดออกลีลาการแสดงใหสมจริงเขากับบทเพลงที่รองดวย ทั้งการ

แตงตัวและแสดงทาไปตามเน้ือหาของเพลง ดังเชน เวลาข้ึนเวทีรองเพลงคนจรหมอนหมิ่น แสงนภา

จะใสชุดเสื้อขาด กางเกงปะ หนาตาขะมุกขะมอมใสหมวกขาดๆ สะพายยามเกาๆ ใบหน่ึง และ

นํ้าเสียงของเขาก็สะทานสั่นเครืออยางเขาถึงอารมณ นับเปนวิธีการสรางความประทับใจใหกับผูฟง

ผูชมที่ไดผลดีอีกทางหน่ึง ซึ่งอาจนํามาจากประสบการณที่เคยเปนดาราละครมากอน 

 นักรองเพลงแนวชีวิตอีกคนหน่ึง คือ เสนห โกมารชุน (พ.ศ. 2466-4 กันยายน พ.ศ. 

2514) เสนห โกมารชุนเปนบุตรของนายสําเนียงและ ม.ล.เตาะ (มนตรีกุล) โกมารชุน (โกมารชุนเปน

นามสกุลที่ใชในวงการบันเทิง) ภูมิลําเนากรุงเทพฯ จบการศึกษามัธยม 6 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

นครศรีธรรมราช เปนศิลปนผูผานงานบันเทิงมาหลายอยาง เคยรองเพลงประจําวงดุริยางคทหารเรือ 

เลนจําอวดนักพากยหนังคณะทิดเขียว (สิน สีบุญเรือง) ในนามแฝง เครือวัลยเปนดาราลิเกคณะ

หอมหวล เปนดาราละครวิทยุคณะเกธนาฏ หัวหนาคณะลิเกเสนหศิลป เปนดาราละครคณะจิตรเกษม 

นักรองสลับฉากละครเวที สําหรับทางดานงานเพลงเสนห โกมารชุนสามารถแตงเพลงไดและมักหยิบ

ยกเหตุการณที่เกิดข้ึนในสังคมมาแตงเปนเพลง เสนห โกมารชุนสามารถแตงเน้ือรอง ทํานองและขับ

รองเอาไดอะไรแปลกๆใหมๆ แมกระทั่งยุคเทศบาลขายเน้ือหมา เขาก็แตงเพลงคนกินหมายืนรองอยู

หนาเวทีเฉลิมไทยไดอยางทันอกทันใจผูฟง บทเพลงที่เสนห โกมารชุนขับรองเปนที่ถูกอกถูกใจผูฟงอยู

ไมนอย สวนใหญคอนขางจะเปนเพลงเสียดสีการเมือง และย่ัวลอใหตลกขบขัน เพลงแรกที่ผลักดันให

เสนห โกมารชุนมีช่ือเสียง คือ เพลงลิเกการเมือง เปนรายกลอนลิเก และเมื่อรถจักรยานสามลอไดเริ่ม

มีข้ึนในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2476 โดยนายเลื่อน พงษโสภณ เปนผูประดิษฐและไดกลายเปนที่

นิยมแพรหลายในเวลาตอมา ชวงหลังสงครามอาชีพสามลอในเขตพระนคร-ธนบุรีเริ่มเดือดรอน 

เพราะคาใชจายตางๆ แพงข้ึนมาก ในขณะที่เริ่มมีการนําเขารถใหมๆ จากตางประเทศมาทําเปน 

แท็กซี่ เชน ออสตินและมอริส รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามมีดําริยกเลิกสามลอสวนใหญไมมีพื้น

ความรูและไมเขาใจกฎจราจรเสนห โกมารชุนแตงเพลงสามลอแคน ราวป พ.ศ.2493-94 สะทอนถึง

ความรูสึกของคนถีบสามลอที่ไมไดรับความเปนธรรม เพลงสามลอแคนโดงดังมาก การเปนเพลง

ตองหามทางสถานีวิทยุและทําใหเสนห โกมารชุนถูกเจาหนาที่ตํารวจเชิญตัวไปโรงพักหลังจากจากรอง

เพลงน้ีตามเวทีละครตางๆ กรรมกรสามลอไดรับความเห็นใจจากสังคมเพราะเปนอาชีพสุจริตให

ประชาชนบริการ แตไมไดรับความเปนธรรมจากบานเมือง มีผลใหดําริของรัฐบาลที่จะยกเลิกสามลอ

เงียบหายไปในชวงน้ันเปนเวลานานนับ 10 ป จนกระทั่งถึงรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต จึงมีคําสั่ง

ใหยกเลิกสามลอถีบดวยแรงคนในเขตพระนคร-ธนบุรีอยางเด็ดขาดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2503 
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 เพลงดังของเสนห โกมารชุนเพลงอื่นๆ อาทิ เพลงสุภาพบุรุษปากคลองสาน เพลง

ผูแทนควาย เพลง โปลิสถือกระบองซึ่งย่ัวลอกรมตํารวจ ซึ่งเริ่มใชกระบองเปนเครื่องมือพิทักษสันติ

ราษฎรเปนครั้งแรก  พ.ศ. 2494 ดวยการแซววากระบองตํารวจคลายสากกระเบือในครัว เปนตน 

เสนห โกมารชุนมีลีลาการรองที่สอดแทรกการแสดงใหเขากับบทเพลงที่ขับรองไมไดแพแสงนภา บุญ

ราศีเลย ดังเชนแตงตัวเปนคนบานุงผายกแบบลิเก ใสเสื้อกั๊กทับเสื้อเช้ิต เอาผาสีคาดหนาผากแลว

เสียบธูปหลายดอกไวบนหัวทุกครั้งเวลารองเพลงสุภาพบุรษปากคลองสาน ซึ่งก็ชวยคลี่คลาน

บรรยากาศไมใหมีใครถือโทษโกรธเคือง กลับกลายเปนตลกขบขันแทนทั้งที่บทเพลงน้ันมีเน้ือหาเสยีดสี

นักการเมืองอยางโจงแจง 

 คํารณ สัมบุณณานนท เปนอีกคนหน่ึงที่มีช่ือเสียงมาก เปนคนกรุงเทพฯโดยกําเนิด 

จบการศึกษาวิทยาลัยอุเทนถวาย เคยเปนพนักงานกรมรถไฟ (พ.ศ. 2482) เปนทหารอากาศเหลา

เสนารักษ (พ.ศ. 2484-2488) และเปนนักรองเพลงไทยสากลประจําโรงละครนิยมไทย (ต้ังแต พ.ศ. 

2489) เปนนักรองอิสระสลับฉากละครและภาพยนตรเวทีเฉลิมบุรี เปนดาราภาพยนตร (ต้ังแต พ.ศ. 

2493) เคยแสดงภาพยนตรหลายเรื่อง อาทิ รอยไถ ชายสามโบสถ ขุนโจรใจเพชร หญิงสามผัว เกวียน

หัก ฆายัดกลอง วิวาหนํ้าตา เปนตน     คํารณ สัมบุณณานนท เปนนักรองที่มีลีลาการขับรองโดดเดน

มาก รองเพลงตะเบ็งเต็มเสียง บทเพลงที่รองเกี่ยวกับหลายเรื่องราว ทั้งเพลงรัก เพลงรําวง เพลงชม

ธรรมชาติ แตที่เปนภาพลักษณอันโดดเดนของเขา คือ การรองเพลงแนวชีวิตที่ถายทอดใหเห็นถึง

ความรูสึก ความยากลําบากของผูมีอาชีพตางๆ เชน เพลงชีวิตคนเครื่องไฟ เพลงชีวิตชางตัดผม     

เปนตน 

 เพลงสะทอนชีวิตสะทอนสังคมของคํารณ สัมบุณณานนท มีเปนจํานวนมากทั้งที่แตง

เองและคนอื่นแตงให เชน เพลงคนรอบกรุง (คนลากรถขยะ) เพลงคนขายยา เพลงกรรมกรรถราง 

เพลงพอคาหาบเร (ป.ช่ืนประโยชน) เพลงสวรรคคนจน (ป.ช่ืน ประโยชน) เพลงตาสีกําสรวล ตอน 1 

และเพลงตาสีกําสรวล ตอน 2 (ไพบูลย บุตรขัน) ฯลฯ นอกจากน้ีคํารณ สัมบุณณานนทยังโดงดังดวย

เพลงเสียดสีการเมือง ซึ่งเปนเพลงตองหาม แตเขาก็นํามารองและถูกเชิญเขาคุกอยูเสมอเมื่อรองเสร็จ 

เชน เพลงใครคานทานฆา เพลงอสูรกินเมือง เพลงชีวิตนักโทษการเมือง เปนตน 

 การหยิบยกเอาชีวิตความเปนอยูที่ทุกขยากของประชาชนอาชีพตางๆ ทั่วไปในสังคม

ที่อยูในภาวะความกดดันของสังคมดังกลาว โดยผูขับรองที่มีลีลานาประทับใจดวยการแตงกายและ

นํ้าเสียงถายทอดเขากับเน้ือหาบทเพลงก็ย่ิงทําใหเปนที่นิยมสนใจของผูฟงผูชมอยางกวางขวาง บท

เพลงแนวชีวิตเปนแนวเพลงที่แปลกโดดเดนจากเพลงไทยสากลที่แพรหลายอยูโดยทั่วไปทัง้ลลีาการขับ

รองของนักรองและบทเพลงที่สนใจเรื่องราวชีวิต เหตุการณในสังคมยังจะไดเปนตนแบบของนักรองที่

เกิดข้ึนมาในภายหลังอีกดวย 
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 นอกจากบทเพลงที่เปนเน้ือหาสะทอนชีวิตสะทอนสังคม นักรองเหลาน้ียังเปน

ตนแบบของการริเริ่มสรางสรรคแนวเพลงที่มีความแปลกใหมหลากหลายดวย ดังเชน คํารณ สัม

บุณณานนท น้ันสามารถแตงเพลงเองไดดวยและบทเพลงที่เขาแตงจะมีลักษณะที่ดัดแปลงมาจาก

รูปแบบเพลงตางๆ สําหรับทวงทํานองเพลงของเขาน้ันจับทํานองไดไมคอยแนนอน มักจะเปนทํานอง 

“ตามใจฉัน” ซึ่งมีทํานองพื้นบานปะปนกับทํานองสากลอยูไมใชนอย และคํารณมักจะรองเพลงเที่ยว

เดียว ไมมีการยอนตนหรือยอนรองทอนกลางอีกครั้งแบบที่รองกันอยูทั่วไป 

 คํารณ สัมบุณณานนทยังไดริเริ่มนําการโหแบบเพลงโหในภาพยนตรคาวบอยตะวันตก

มาดัดแปลงแตงเปนเพลงไทยสากล ใหญนภายน นักดนตรีที่รวมสมัยขณะน้ันเลาถึงเพลงโหที่คํารณ 

สัมบุณณานนทแตงข้ึนวา มีลักษณะแปลกคือ นําการโหของนักรองฝรั่งที่เห็นในภาพยนตรมาปรับปรุง

ใหเขากับทํานองเพลงไทย เคยมีภาพยนตรคาวบอยซึ่งเปนเรื่องของพระเอกคนเกงข่ีมายิงปนรองเพลง

ไดและภาพยนตรพวกน้ีเขามาเปนที่นิยมในหมูคนไทยมาก ต้ังแตราวป พ.ศ. 2477 พระเอกอยางฮูด 

กิ๊บสัน หรือ ยีน ออทรีย ลวนแตผูกจิตใจวัยรุนในขณะน้ันไวหมด เพลงโหแบบในภาพยนตรหรือที่

เรียกวา “โหแบบโยนเดอริง ซอง” ก็เริ่มเปนที่นิยมในประเทศไทย คํารณ สัมบุณณานนทนํามาปรับ

ดัดแปลงแตงเพลงไทยสากลแลวรองเอง ทั้งตัวเขาเองยังชอบแตงตัวแปลกๆ เปนรีวิวประกอบเพลงที่

เขารอง เวลาประกวดรองเพลงที่ใชเพลงโห คํารณก็จะแตงตัวแบบคาวบอย ถือกีตารออกมารองเพลง

โหแบบเดียวกับยีน ออทรีย เลยทําใหเปนที่สนใจอยางมาก และลีลาการโหแบบคาวบอยหนังฝรั่งน้ีก็

เปนเอกลักษณอยางหน่ึงของเขาที่ใครๆ ก็รูจัก เพลงโหของคํารณ สัมบุณณานนท เชน เพลงสายลม

โชย เพลงชมหมูไม (พ.ศ.2491-92) เพลงขวัญใจตาสา เพลงสวรรคชาวนา ฯลฯ ซึ่งสวนใหญจะมี

เน้ือความบรรยายภาพความเปนอยูที่สุขสงบในชนบท ดังเชน เพลงสวรรคชาวนา  

 ทูล ทองใจ หรือนายนอย ทองใจ เ ด็กข้ึนตนมะพราวปาดตาลจากจังหวัด

สมุทรสงครามที่เดินทางเขากรุงเทพฯดวยใจรักอยากเปนนักรองต้ังแตอายุ 19-20 ป 

 เบญจมินทรไดพบนอย ทองใจขณะที่กําลังเรขายไอติมอยูและสนใจในนํ้าเสียงจึง

นํามาฝกรองเพลงและแตงเพลงใหรองป พ.ศ. 2499 ในนามของทูล ทองใจ ซึ่งเบญจมินทรต้ังใหเปน

ช่ือใหมไดรองเพลงบันทึกแผนเสียงเปนครั้งแรกดวยเพลงพี่ทุยหนาทื่อ นับเปนเพลงแจงเกิดฐานะ

นักรองอาชีพทูล ทองใจ และเขาเริ่มโดงดังข้ึนดวยบทเพลงที่เบญจมินทรแตงใหรองอีกหลายเพลง 

จากเพลงพี่ทุยหนาทื่อก็ตามมาดวยเพลงกลิ่นปรางนางหอม เพลงโปรดเถิดดวงใจ (พ.ศ. 2500) เพลง

ในฝน เพลงปรารถนา  

 พยงค มุกดา เปนศิลปนอีกทานหน่ึงที่ริเริ่มสรางแนวเพลงอันหลากหลาย โดยพื้นเพ

เปนคนจังหวัดชลบุรี บิดามารดามีอาชีพขนเสาไมบรรทุกลงเรือจากราชบุรีลองแมนํ้าเจาพระยาสู

กรุงเทพฯ พยงค มุกดาไดมาอยูในกรุงเทพฯ ต้ังแตเด็กๆ เขารับการศึกษาจนจบช้ัน ป.4 จากน้ันพยงค 

มุกดาไดประกอบอาชีพหลายอยาง ไดแก งานกอสราง งานเฝากองเสาไมที่พระโขนง งานฆาสัตวที่
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โรงงานฆาสัตวหัวลําโพงและโรงงานเน้ือสัตวพระโขนง ตลอดจนประกอบอาชีพเปนยามรักษาการณ 

แลวจึงหันเหชีวิตเขาสูวงการเพลง ซึ่งมีใจรัก โดยไดสมัครประกวดรองเพลงเปนประจําและไมเคยได

รางวัลเลย แตก็พยายามฝกฝนอยูเสมอ 

 พยงค มุกดากาวสูวงการเพลงโดยทํางานใหกับบริษัทละครนิยมไทย เว้ิงนาครเขษม 

ของนายประสาน ตันสกุล จากน้ันก็ไดเดินทางไปกับคณะละครเร ซึ่งไปแสดงตามตางจังหวัด โดยพ

ยงคทําหนาที่หลายอยาง เปนทั้งผูกํากับการแสดง ผูแสดง นักรองหนามานโฆษก แสดงตลกรวมกัน

คณะละครยอย ฯลฯ ตอมาเขาทํางานดานละครเวทีโดยเปนนักรองเพลงหนามานและแสดงละคร 

ตอมาเมื่อกิจการละครตกตํ่าลงจึงหันมารองเพลงสลับหนามานโดยรวมงานกับวงดนตรีของเสนห โก

มารชุน วงบางกอกชะชะชาและแสดงสลับหนังที่โรงหนังศาลาเฉลิมบุรี และพัฒนากร ฯลฯ 

 พยงค มุกดาสามารถแตงเพลงได ทั้งๆ ที่ไมเคยไดรับการศึกษาทางดานดนตรีโดยตรง

และไมมีความรูโนต นอกจากเรียนรูเรื่องการรองเพลงและการแตงเพลงจากประสบการณ เชน ยาม

วางก็มักเขาชมการแสดงที่โรงหนังซึ่งจะมีการแสดงวงดนตรีตางๆ หรือไปดูตามงานวัดดวยใจรักและ

พรสวรรคทําใหสามารถแตงเพลงไดต้ังแตอายุ 15 ป คือ เพลงชายรูปช่ัว ที่แตงเพื่อเขาประกวดเขา

รองเพลงหนามานที่บริษัทละครนิยมไทย เพลงที่แตงตอมาคือ เพลงนกขมิ้น เปนเพลงประกอบละคร

เรื่อง ในปาแกว บันทึกเสียงครั้งแรก พ.ศ. 2492 โดยทัศนัย ชอุมงาม (เพลงน้ีตอมาธานินทร อินทร

เทพนํามารองบันทึกเสียงและไดรับรางวัลแผนเสียงทองคําพระราชทาน 12 กันยายน พ.ศ. 2507) 

เพลงของพยงค มุกดาที่แพรหลายในชวงเดียวกันมีอีกมากมายหลายเพลง อาทิ เพลงเทอโกเทย (พ.ศ. 

2495) เปนโฆษณาสินคา เพลงหัวอกลูกเลี้ยง (พ.ศ. 2493) เพลงจอมนางบทกลางใจ (พ.ศ. 2495) 

เพลงเกิดมาแลวตองตาย (พ.ศ. 2495) เพลงนํ้าตาลูกผูชาย (พ.ศ. 2495) เพลงอาณาจักรขวานทอง 

(พ.ศ. 2495) เพลงวัฒนธรรมรําไทย (พ.ศ. 2495) เพลงหลักไทย (พ.ศ. 2496) เพลงดุจนกขมิ้นแสวง

รัง (พ.ศ. 2496) 

 การสรางสรรคงานเพลงของเหลาศิลปนทั้งหลายดังกลาว เปนความแปลกใหมของ

วงการเพลงไทยสากลซึ่งไดรับความนิยมสนใจจากผูฟงเพลงในสังคมอยางกวางขวาง ดังที่ถูกขนาน

นาม เรียกวา “นักรองเพลงตลาด” หรือเพลงตลาดในความหมายที่ไดกลาวมา นอกจากน้ียังจะไดเปน

ตนแบบของนักรองรุนหลังตอมาที่มีการสืบทอดลีลาการขับรองและแนวเพลงที่ไดมีการพัฒนาข้ึนอีก

อยางหลากหลายและกวางขวางย่ิงข้ึนดวย 

 ในชวงเวลาดังกลาวน้ีนักรองสวนมากสามารถแตงเพลงกันไดเองโดยเฉพาะนักรอง

เพลงแนวชีวิตหรือแนวตลาด และก็มีนักแตงเพลงที่คอยแตงเพลงใหนักรองอยูดวยหลายคน เชน 

สมาน กาญจนะผลิน สุนทรียา ณ เวียงกาญจน ป. ช่ืนประโยขน สงา อารัมภีร ชาลี อินทรวิจิตร ฯลฯ 

และไพบูรณ บุตรขัน เปนนักแตงเพลงที่แตงเพลงใหนักรองจํานวนหลายคนที่มีผลงานแพรหลายใน

ขณะน้ัน โดยเฉพาะการเริ่มแนวเพลงการริเริ่มแนวเพลงที่สัมพันธกับทองถ่ินพื้นบาน 
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 ยุคเพลงลูกทุง 

 นคร ถนอมทรัพย (2532: 32-33) ไดเห็นสอดคลองกับ พยงค มุกดาพันธ (2532: 34) 

ในเรื่องของการเรียกรูปแบบเพลงตลอดเปนเพลงลูกทุง ซึ่งกลาววา 

 เพลงลูกทุงนาจะเกิดข้ึนราวป พ.ศ. 2507 หรืออาจจะกอนประมาณ 10 ป ซึ่งมี

หลักฐานที่นาจะถือวาเปนตนกําเนิดที่ใชเรียกเพลงลูกทุงกันอยูทุกวันน้ีก็มาจากอาจารยจํานง รังสิกุล

โดยต้ังช่ือรายการทีวีวา “ลูกทุงกรุงไทย” โดยอาจารยจํานง รังสิกุล กลาววาต้ังช่ือน้ีต้ังแตวันที่ 11 

กรกฎาคม 2507 ซึ่งในชวงเวลาที่ใกลเคียงกันน้ัน มีภาพยนตรเรื่อง ยัวร ซีตติง ฮารท (Your 

Cheating Heart) เขามาฉาย โดยมียอรจ แฮมมิงตัน (George Hamington) แสดงเปน แฮงค        

วิลเลี่ยม (Hank Williams) เขาต้ังช่ือหนังเรื่องน้ีวา “เพลงลูกทุง” ฉายอยู 3 เดือน เปนหนังขาวดํา

ฉายที่โรงหนังคิงสเปนหนังฮิตดังระเบิด ต้ังแตน้ันมาวงการดนตรีในเมืองไทยก็เกิดเปน “ลูกทุง” กับ 

“ลูกกรุง” ข้ึน ผูเขียนเขาใจวาคงมาจากหนังเรื่องน้ี เพราะวาคนไทยเราชอบตามฝรั่ง เพลงโฟรคซอง

หรือคันทรี ของแฮงค วิลเลียม เปนเพลงลูกทุงของฝรั่ง และเมื่อเพลงในหนังเรื่องน้ีไดรับการต้ังวาเปน

เพลง “ลูกทุง” ต้ังแตน้ันมาวงดนตรีไทยเราก็มีลูกทุงข้ึนมาบาง 

 ในชวงเวลาน้ัน เปนชวงที่ ชาย เมืองสิงห กําลังดังซึ่งถือวาเปนนักรอง แหวกแนว 

และเปนนักรองที่แตงเพลงดี มีความเปนตัวของตัวเอง ไมซ้ําแบบใคร และเปนนักรองเพลงแนวตลาด

คนแรกที่ไดออกทีวีเมื่อกอนนักรองลูกทุงไมมีโอกาสออกทีวีเลย จะมีก็แตสุเทพ ชรินทร หรือเปน

ศิลปนของชอง 4 ซึ่งเปนหนาที่อยูแลว ถาเปนเพลงสากลก็มีผูเขียนที่ออกรายการทีวีมากที่สุด ในชวง

อาจารยจํานง รังสิกุล จัดรายการลูกทุงกรุงไทยข้ึนมา โดยใชศิลปนของทีวีชอง 4 เปนเวลาเดียวกับที่ 

ชาย เมืองสิงห กําลังดัง สังกัดอยูวง จุฬารัตน มีครูมงคล อมาตยกุล เปนหัวหนาวง ผูเขียนเปนรอง

หัวหนาวง ตอนน้ันครูมงคลไปตางจังหวัด อาจารยจํานงให ประกอบ ไชยพิพัฒน มาติดตอวงจุฬารัตน 

ซึ่งผูเขียนมีหนาที่รับผิดชอบแทนครูมงคล วาเอา ชาย เมืองสิงห ไปออกทีวี แตทวาวงจุฬารัตนมีกฎ

อยูวา “ใครดังแลวจะปลีกตัวไปรองสวนตัวไมได ดังแลวหามแยกตัว ถาไปก็ไปทั้งวง” จึงปฏิเสธไป 

ตอมาเขาก็มาติดตอใหม ผูเขียนไดแกปญหาโดยยอมให ชาย เมืองสิงหไปรองและมีนักรองคนอื่นๆ ใน

วงอีก 2-3 คนไปรองเพลงหมูเพื่อใหเปนไปตามกฎ ตอนน้ันถือวาเปนวงแรกและ เปนวงนักรองมือ

อาชีพ คณะแรกที่ออกทีวี โดยเฉพาะ ชาย เมอืงสิงห เปนคนแรกที่ไดออกทีวี 

 ความหมายของเพลงลูกทุง 

 ความหมายของเพลงลูกทุง มีผูทรงคุณวุฒิหลายทานไดใหความหมายของเพลงลูกทุง 

และ   คําจํากัดความ ไวดังน้ี  

 ศิริพร กรอบทอง (2547: 27) กลาววา เพลงลูกทุง สืบเน่ืองมาจากเพลงพื้นบาน

พื้นเมืองหรือการเลน เพลงที่มี วิวัฒนาการมาอยางยาวนานในประวัติศาสตรวัฒนธรรมไทย

องคประกอบของบทเพลงแสดงใหเห็นถึงจารีต ลักษณะของการเลนเพลงปรากฎอยางเดนชัด 
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 พิชิต จงสถิตวัฒนา (2517: 72) กลาวา เพลงลูกทุงมาจากเพลงชาวบาน จึงทําให

เพลงลูกทุงเปรียบเสมือนวัฒนธรรมของชนบทซึ่งสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยูของชาวนา กรรมกร

ผูใชแรงงานทั่วๆ ไป 

 กาญจนา แกวเทพ (2522: 56) กลาววา เน้ือหาของเพลงลูกทุงสะทอนใหเห็น

ความคิด ความรูสึกของชาวนาและผูยากไร ตอเหตุการณที่เกิดข้ึนในสังคม ถอยคําที่กลั่นกรองออกมา

เปนเพลง เปนขอเท็จจริงเสียเปนสวนมาก จึงทําให เพลงลูกทุ งทําหนาที่ เปนเสมือนบันทึก

ประวัติศาสตรของประชาชน 

 อเนก นาวิกมูล (2527: 62-76) กลาววา เพลงลูกทุงเปนเพลงที่เปดกวางในดานการ

ใชถอยคํา ภาษาและการบอกเรื่องราวตางๆ พูดไดทุกแงทุกมุม รองงานเขาใจงาย ไมบิดขังตัวเอง มี

เน้ือหาหลากหลาย รองไดทุกจังหวะ นิยมเลนลูกคอ เลนเสียงโดยไมตองออมอาการทั้งเสียงสูง ตํ่า 

หนัก เบา นักรองเพลงลูกทุงหลายคนคลุกคลีกับเสียงเพลงที่เปนบันเทิงอยางชาวบานมากอนแทบ

ทั้งสิ้น เชน ลิเก ลําตัด เพลงเรือ เพลงฉอย เปนตน ทําใหรูสึกวา เพลงลูกทุงกับเพลงพื้นเมืองเกี่ยวพัน

กันคลายคลึงกัน 

 นิธิ เอียวศรีวงศ (2528: 96-109) กลาววา เพลงลูกทุงเปนอีกสวนหน่ึงของรูปแบบ

ทางศิลปะที่เกิดข้ึน โดยสามัญชนในเมืองแลวกระจายสูชนบทดวยการสื่อสารคมนาคมแผนใหม ใน

ขณะเดียวกันก็ดูดกลืนรูปแบบทางศิลปะของชาวชนบทไวเปนของตนเอง เน้ือหาของเพลงสะทอนให

เห็นถึงความรูสึกนึกคิดของชาวนาที่มีตอสภาพของสังคมไดชัดเจน นิยมนําเพลงพื้นบานมาเปน

รูปแบบในการแตง เชน ลิเก เพลงฉอย ลําตัด หมอลํา เปนตน 

 เจนภพ จบกระบวนวรรณ (2529: 75-81) กลาววา เพลงลูกทุงน้ันสะทอนความรูสึก

นึกคิด สภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนหลายอาชีพในสภาวะตางๆ ไดตรงกับความเปนจริงใน

สังคมตามยุคสมัย และนําเหตุการณทางสังคมน้ันมาลอเลียน เสียดสีดวยอารมณขัน ใหสอดคลองกับ

จังหวะเพลงที่งายๆ สนุกสนาน จึงทําใหเพลงลูกทุงเปนที่นาสนใจ เพราะฟงงาย และจดจําเน้ือ     

รองไดงาย 

 วิกฤช สุนทรจามร (2530: 37) กลาววา เพลงลูกทุงเปนเพลงที่เปยมดวยความงาม

ทางภาษา ความสละสลวยของคําและความหมายแหงกวี 

 พูนพิศ อมาตยกุล (2531: 66) กลาววา เพลงลูกทุงเกิดจากการประสมประสานกัน

ของเพลงพื้นบาน เพลงไทยเดิม เพลงชีวิต และเพลงไทยสากลมีเอกลักษณเฉพาะตัวคือ มีเน้ือความ

บรรยายถึงชีวิตของคนไทยในชนบทดวยสํานวนลีลาตรงไปตรงมา นักรองมีเสียงดีรองเต็มเสียง ใช

เสียงแท สนใจเสียงรอง และคํารองมากกวาดนตรีหรือการแยกเสียงประสาน 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2533: 1-6) ทรงพระราชนิพนธ

ถึงเพลงลูกทุงวา เพลงลูกทุงจํางาย เขาใจงาย นอกจากน้ีเมื่อเกิดสถานการณใดๆ ไมวาจะเปนเรื่อง
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ปากทอง ฝนตก ฟารอง นํ้าทวม ตลอดจนเหตุการณทางการเมืองทั้งนอกและในประเทศ เพลงลูกทุงก็

ออกมาทันสมัยกับขาวน้ันทันทีราวสมุดบันทึกเหตุการณเหลาน้ันยังสะทอนภาพชีวิตจริงของคน 

ปรากฏการณธรรมชาติ สงคราม ปญหา เศรษฐกิจและการเมืองไดเปนอยางดี  

 เนาวรัตน พงษไพบูลย (2533: 127) กลาววา คํารองของเพลงลูกทุงมีเสนหอยูสี่

ประการคือ ความเรียบงาย ใสความรูสึก บันทึกเรื่องและเพื่องภาษา ความเปนศิลปะของเพลงน้ัน มี

บทบาทบันทึกและถายทอดอารมณ ความรูสึกนึกคิดของผูคนรวมยุคสมัยไวอยางมีชีวิตชีวาย่ิง สิ่งน้ี

เปนทั้งภูมิปญญาของชาติ และสมบัติของแผนดิน 

 กมล เกตุสิริ (2533: 43) กลาววา คําวาเพลงลูกทุงนาจะปรากฏเปนรูปรางอยาง

ชัดเจนเมื่อมีภาพยนตรเรื่อง “มนตรักเพลงลูกทุง” สรางโดยรังสี ทัศนพยัคฆ (ราว พ.ศ. 2512-2513) 

นําแสดงโดยมิตรชัยบัญชา กับเพชรา เชาวราษฎร เขาฉายที่โรงภาพยนตรโคลีเซียม ทําเงินไดถึง 6 

ลานบาท 

 พยงค มุกดา (2533: 112-113) กลาววา เพลงลูกทุงเปนเพลงที่มีคุณคา สามารถโนม

นาวจิตใจคนฟงได เพราะเปนเพลงที่ฟงงายๆ เขาใจงายๆ เอามาจากลิเกบาง แหลบาง รําวงบาง ฟง

แลวครึกครื้น ไมตองแปล พูดกับแบบตรงๆ ทื่อๆ มากกวาที่จะเปนสําบัดสํานวน 

 สมยศ สิงหคํา (2534: 30) กลาววา เพลงลูกทุง หมายถึงเพลงที่สะทอนถึงวิถีชีวิต 

สภาพสังคม อุดมคติ และวัฒนธรรมไทยโดยที่ทวงทํานอง ขับรอง สําเนียง และลีลาการรอง การ

บรรเลงที่เปนแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่งใหบรรยากาศของความเปนลูกทุง  

 จากความคิดเห็นดังกลาว จึงสรุปไดวา เพลงลูกทุงมีวิวัฒนาการมาจากเพลงพื้นบาน 

ซึ่งมีลักษณะการขับรองงายๆ เน้ือรองเขาใจงาย เน้ือหาของบทเพลงลูกทุงน้ัน จะกลาวถึงสภาพชีวิต

วัฒนธรรมและ ความเปนอยูของชาวชนบท อยางเปดเผยเรียบงาย ตรงไปตรงมา นอกจากน้ีเพลง

ลูกทุงน้ันยังเปนเสมือนสมุดบันทึกเหตุการณสําคัญๆ ตางๆ ไว มีความทันสมัยตามชวงเวลาตางๆ ดวย

เหตุน้ีเองเพลงลูกทุงจึงเปนที่ยอมรับและนิยมของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป และเปนสวนหน่ึงที่

แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของคนไทยไดอีกอยางหน่ึงดวย   

 

1.2 ประวัติพุมพวง ดวงจันทร 

 ประวัติของพุมพวง ดวงจันทรราชินีลูกทุง ตลอดกาล ซึ่งกลาวไดวาไมมีใครไมรูจักเธอ 

ดังน้ันชีวประวัติของเธอจึงเปนสิ่งที่คนทั่วไปใหความสนใจ สื่อตางๆไดมีการรวบรวมและนําเสนอในแต

ละดานของชีวิตเธอ รวมทั้งจัดทําเปนสื่อในหลายรูปแบบเชนกัน อาทิเชน งานวิจัย ห นังสือ 

หนังสือพิมพ วารสาร ภาพยนตร และละคร งานวิจัยฉบับน้ีจึงไดรวบรวมชีวประวัติของเธอ และสรุป

โดยแบงเปน 5 ดาน บิลหลา สันกาลาคีร,ี 2536; กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุงไทย, 2532;  กึ่งศตวรรษเพลง
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ลูกทุงไทยภาค 2, 2534; ฤทธิญาโณ และจิตตวชิระ, 2554; บานเมือง, 2535; สยามรัฐ, 2535; 

ไทยรัฐ, 2535; ดอกฟา, ม.ป.ป.; สุกัญญา โสพี เทพวัลย, 2539) ดังน้ี 

 

 

 

 

 ประวัติสวนตัว 

 พุมพวง ดวงจันทร หรือ รําพึง จิตรหาญ (ผึ้ง) เกิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 

2504 มารดาช่ือ นางจรัญ หรือ เล็ก จิตรหาญ  และบิดาช่ือ นายสําราญ หอมศรี มีพี่นอง 12 คน 

รําพึง จิตรหาญ (ผึ้ง) เปนบุตรคนที่ 5 รําพึง จิตรหาญ (ผึ้ง) เกิดที่ บานหนองนกเขา ตําบลไพร

นกยูง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และมาโตที่ ตําบลบอสุพรรณ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 โดยทั่วไปมักเขาใจผิดวา เธอ เปนคนจังหวัดสุพรรณบุรี เหตุเพราะวามาดาเปนคน

สุพรรณบุรี แตไดยายตามครอบครัวมาที่จังหวัดชัยนาท และไดมาพบรักกับนายสําราญ หอมศรี จึงได

แตงงานและสรางครอบครัวอยูที่จังหวัดชัยนาท อาชีพหลักของครอบครัว คือ อาชีพชาวนา ฐานะของ

ครอบครัวถือวา คอนขางขัดสน ทุกคนตองชวยกันทํางาน และยายถ่ินฐานไปเลื่อยๆ จนในที่สุดไดยาย

มาอยูที่ ตําบลบอสุพรรณ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 รําพึง จิตรหาญ (ผึ้ง)เธอไดศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่โรงเรียนบานดอน

ตําลึงแตดวยความที่เธอมีนองอีก 6 คน ประกอบกับคานิยมของแมน้ันเห็นวาผูหญิงไมจําเปนตองเรียน

มา เธอจึงไมจบแมแตช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ในวัยเด็กเธอจะตองเปนคนเลี้ยงนองในระหวางที่พอกับ

แมออกไปทํานา พอนองหลับหมด เธอไปหาของขาย เก็บผัก หาดอกไมปา หาบไปขายตามโรงงาน

เพราะเหตุน้ี จึงทําใหเธออานหนังสือไมออก และเขียนไมได ซึ่งเปนอีกสิ่งหน่ึงที่ทําใหคนทั่วไป

ประจักษ และเปนที่ยอมรับวา เธอมีพรสวรรคพิเศษที่สามารถจดจําเน้ือเพลงและทํานองเพลงเปน

รอยๆเพลงไดโดยไมตกหลน 

 แฟนคนแรกของพุมพวงคือ ธีระพล แสนสุข ระหวางที่พุมพวง ดวงจันทร เทใจทุมกับ

งานอยางเต็มที่   ธีระพลเริ่มปนใจใหกับสลักจิต ดวงจันทร จึงทําใหความรักของทั้งคูจบลง แตดาน

ธุรกิจยังคงรวมงานกันอยู แตในป 2530 ธีระพล แสนสุข ก็ถูกนองชายพุมพวง ดวงจันทร ยิงตาย 

 ในป พ.ศ. 2527 พุมพวงจดทะเบียนสมรสกับนายไกรสร ลีละเมฆินทร อดีตพระเอก

ภาพยนตร ที่ใชช่ือในวงการวา ไกรสร แสงอนันต ตอมาพุมพวงฝกหัดเขียนหนังสือจนสามารถเขียน

ช่ือตัวเองได เพื่อประโยชนทางนิติกรรมตาง ๆ ในป พ.ศ. 2530 มีบุตรชายช่ือ สันติภาพ (ตอมาเปลี่ยน

ช่ือเปน สรภพ) หรือ "เพชร" หรือ "บอยบอย" ลีละเมฆินทร ซึ่งก็เปนนักรองลูกทุง นอกจากน้ียัง



27 
 

มี จันทรจวง ดวงจันทร ดวงใจ ดวงจันทร และสลักจิต ดวงจันทร นองสาวพุมพวงก็เปนนักรองเพลง

ลูกทุงเชนกัน 

 เริ่มตนการรองเพลง  

 รําพึง จิตรหาญ (ผึ้ง)ช่ืนชอบการรองเพลงลูกทุงต้ังแตเด็ก ถึงแมวาเธอจะอานหนังสือ

ไมออกแตก็มีความจําดีเย่ียม เธอจะใชวิธีการจดจําจากสิ่งที่ไดฟงและไดเห็นมา ใชเวลาในยามกลาง

วันที่ออกไปเลี้ยงควายกลางทุงนา ฝกรองเพลงกับวิทยุทรานซิสเตอร และตอนเย็นเธอจะกลับไปที่

โรงเรียน เพื่อฝกรองเพลงกับแผนเสียง โดยครูอธิพร สุทธิภูมิ  ซึ่งนับเปนครูเพลงคนแรกของเธอ ใน

ปจจุบันทานไดเสียชีวิตไปแลว 

 ดวยพรสรรคทั้งความจําที่เปนเลิศ นํ้าเสียงที่เปนเอกลักษณ และความชอบสวนตัว 

เธอเริ่มรองเพลงเขาประกวดตามงานตาง ๆต้ังแตอายุ 8 ป เชนงานวัดงานทําบุญประจําปโดยใชช่ือวา 

“นํ้าผึ้งณไรออย” เธอเขาประกวดลารางวัลไปทั่ว ต้ังแตอําเภอศรีประจันต บางปลามา แลวขาม

จังหวัดไปถึงอําเภอเสนา ผักไห มหาราช วิเศษชัยชาญ บานแพรก หนองโดน พระพุทธบาท สระบุรี 

ในครั้งแรกที่แขง เธอไดรางวัลชมเชย และไดไตลําดับข้ึนไปจนถึงข้ันชนะเลิศ ในทุกเวทีการประกวด 

ช่ือเสียงของนักรองเสียงหวานนามวานํ้าผึ้งณไรออยเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรี

และจังหวัดใกลเคียงพุมพวงไปประกวดรองเพลงลารางวัลจนไมมีใครสามารถสูเธอไดแคเพียงไดยินช่ือ

ผูเขาประกวดบางรายถึงกับถอยกลับไมขอสูดวยมีเพียงพี่ชายคืออํานาจ ณ ไรออยที่ลงสนามแขงขัน

ดวยทําใหไมมีคูตอสูกลาข้ึนเวทีประกวดดวยจนมีนักจัดรายการที่ช่ือแทนการวินทรนักจัดรายการวิทยุ

ของจังหวัดลพบุรีถึงกับตองบอกใหงดการแขงขันของพี่นองคูน้ีเพราะกลัววาจะไมมีคนเขามาประกวด 

และจะไมมีคนเขาชม ซึ่งถือไดวาเธอและพี่ชายเปนนักรองที่ลารางวัลมากที่สุด 

 อายุ 10 ป เธอและพี่ชาย คือ นายอํานาจ  ไดเขามากรุงเทพมหานคร เพื่อมาตามหา

ฝน สุดทายไดมาอยูกับวงดนตรี ดวง อนุชา ซึ่งเปนวงดนตรีเล็กๆงานไมคอยมีอาจเปนเพราะคนไมรูจัก

กวางขวางทําใหสมาชิกในวงตองอดมื้อกินมื้อสองพี่นองพยายามอดทนเพื่อที่จะใชที่น่ีเปนบันไดกาว

ไปสูการเปนนักรองที่มีช่ือเสียงตอไปในอนาคตแมวาหิวจนไสกิ่วแตก็ทนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ

เอาไวใหมากที่สุดแตโชคไมเขาขางวงดนตรีวงดนตรีอนุชายุบวงลงสมาชิกทุกคนตางแยกยายกันไปทาง

ใครทางมันเวลาน้ีไมมีใครชวยใครไดเลยนอกจากชวยตัวเองเทาน้ันเมื่อสองพี่นองไมมีงานทําจึง

กลายเปนนักรองตกงานชีวิตในกรุงเทพฯถาไมมีงานทําหมายความวาตองอดสองพี่นองทนจนถึงที่สุด

และคิดวาไมสามารถที่จะทนอีกตอไปแลวจึงตัดสินใจกลับไปอยูที่บานอีกครั้งกลับไปต้ังหลักเพื่อ

หาทางกาวเขามาเปนนักรองในเมืองกรุงได 

 พ.ศ. 2518 รําพึง อายุได 15 ป ไวพจน เพชรสุพรรณครูเพลงผูย่ิงใหญคนหน่ึงของ

วงการเพลงลูกทุงเมืองไทย นําวงดนตรีมาแสดงที่วัดทับกระดาน  พอของเธอนายสําราญ ไดพาเธอไป

ฝากใหเปนนักรองในวงของไวพจน เธอไดรวมรองเพลงและแสดงความสามารถจนไวพจนเห็น
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ความสามารถ เกิดความเมตตา จึงรับเปนบุตรบุญธรรมและพาไปอยูกรุงเทพมหานคร เริ่มตนอาชีพ

ดวยการเปนหางเครื่องและนักรองประจําวงดนตรี กอนที่ไวพจน จะแตงเพลงและอัดแผนเสียงชุดแรก

ให ช่ือเพลง “แกวรอพี่” เพลงแตงแกกับเพลง "แกวจา" โดยใชช่ือในการรองเพลงใหมวา “นํ้าผึ้ง เมือง

สุพรรณ” จากเพลงน้ีทําใหเธอเปนที่รูจักแกคอลูกทุงโดยทั่วไปอยากเห็นหนาอยากรูจักกบันักรองเสยีง

หวานผูน้ีวาเปนใครมาจากไหนถึงรองเพลงไดกินใจขนาดน้ีเพลงน้ีทําใหผูหญิงลูกทุงผูพลาดรักรองไห

มาหลายรายเมื่อไดฟงเพลงเศราๆเพลงน้ีนํ้าเสียงที่ประทับใจคนฟงพุมพวงสอบผานการเปนนักรอง

อาชีพในขณะเดียวกันเธอกส็นิทสนมกับ นายธีระพล แสนสุข นักแตงเพลงและมือแซกโซโฟน ของวง

ไวพจน และในที่สุดก็กลายเปนความรัก ทั้งสองจึงแยกตัวออกจากวงไวพจน เพื่อหวังความกาวหนา 

 ทั้งคูไดมาเริ่มงานกับศรเพชร ศรสุพรรณ โดยทํางานเปนทั้งหางเครื่องและนักรองใน

วง สุดทายไดยายมาอยูกับวงขวัญชัย เพชรรอยเอ็ด และที่วงน้ีเองไดเจอกับครูเพลงลูกทุงช่ือดัง มนต 

เมืองเหนือ หรือ นายเฉลียว ฉิมมา และไดแตงเพลงใหมใหช่ือเพลงวา“รักไมอันตราย” ซึ่งเปนเพลงแก

รักอันตรายของขวัญชัยเพชรรอยเอ็ด พรอมกับบันทึกลงแผนเสียง และต้ังช่ือใหใหมวา “พุมพวง ดวง

จันทร” ช่ือน้ีถือเปนช่ือที่มีความเปนสิริมงคลแกตัวของรําพึงมาก ซึ่งเปนช่ือที่ทําใหมีช่ือเสียงโดงดังทั่ว

ดินแดนสุวรรณภูม ิ

 ตอมานายธีระพล แสนสุขและพุมพวง ไดแยกตัวจากวงขวัญชัย เพชรรอยเอ็ดเพราะ

หวังจะสรางวงดนตรีของตนเอง แตเวลาน้ันโชคไมคอยนายธีรพลจึงตองออกหางานทําเปนนักดนตรี

ของวงดนตรีลูกทุงจนไดมาอยูกับวงดนตรีของรุงโพธารามโดยออกตระเวนเดินสายไปแสดงทาง

ภาคเหนือทั่วทุกจังหวัดรุงโพธารามไดแนะนําธีรพลใหรูจักกับนักจัดรายการวิทยุช่ือดังซึ่งมีรายการอยู

ทางวิทยุกองทัพภาคที่สามช่ือ “คารมคมคาย” นายธีรพลจึงฝากพุมพวงใหคารมคมคายชวยแนะนํา

เพลงของพุมพวงแกคนฟงทางภาคเหนือบางซึ่งมีหลายเพลงที่พุมพวงดวงจันทรรองเอาไวแตไมไดรับ

การโปรโมทใหกวางขวางทําใหแฟนเพลงไมรูจัก 

 คารมคมคายไดนําเพลงของพุมพวงดวงจันทรเปดตามสถานีวิทยุตางๆทางภาคเหนือ

โดยไดเพื่อนๆของนักจัดรายการวิทยุช่ือดังไดชวยกันเปดเพื่อโปรโมท ใหพุมพวงดวงจันทรดังทะลุฟา

เพลงของพุมพวงเมื่อไดฟงเพลงก็อยากรูจักตัววาหนาตาเปนอยางไรบางรายถึงกับสงจดหมายขอรอง

ใหพานักรองเพลงหวานคนน้ีมาปรากฏตัวใหเห็นหนอยจากจํานวนจดหมายที่เพิ่มจํานวนมากข้ึนทําให

คาคมคมคายอยากทําอะไรสักอยางเพื่อเปนการเปดตัวพุมพวงเพื่อใหคนทางภาคเหนือไดรูจักกนัทัว่ถึง

เมื่อไดรับการตอบรับจากมหาชนอยางน้ีคารมคมคายจึงคิดที่จะเปดวิคการแสดงของพุมพวงดวงจนัทร

ข้ึนเปนครั้งแรกเพื่อสนองความตองการของประชาชนที่เรียกรองกันมาหนาหูเหลือเกินโดยจะเปดวง

ดนตรีของพุมพวงดวงจันทรข้ึนเปนครั้งแรกที่วัดพญาปนแดน   ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ เมื่อป

พ.ศ.2518 
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 ป พ.ศ. 2519 ไดบันทึกเสียงจากการแตงเพลงของกอง กาจกําแหง จากน้ันเธอไดต้ัง

วงดนตรีเปนของตนเอง โดยไดการสนับสนุนของคารม คมคายนักจัดรายการวิทยุ และอาจารยมนต 

เมืองเหนือ แตก็ไมประสบความสําเร็จมากนัก 

 ตอมาเธอไดมาอยูในสังกัด บริษัท เสกสรรเทป–แผนเสียง ผลงานของพุมพวง ดวง

จันทร ก็ไดเริ่มประสบความสําเร็จมากข้ึนในเวลาตอมา หลังจากไดรับการสนับสนุนจากคุณประจวบ 

จําปาทอง และคุณปรีชา อัศวฤกษนันท ใหต้ังวงดนตรีรวมกับ เสรี รุงสวาง ในช่ือวง เสร–ีพุมพวง จาก

จุดน้ีความสําเร็จจึงไดเพิ่มพูนมากข้ึนเปนลําดับ 

 ป 2525 พุมพวง ดวงจันทร ไดเปลี่ยนสังกัดเขามาอยูสังกัดคายเพลง อโซนา 

โปรโมช่ัน ซึ่งนับเปนกาวสําคัญที่ทําใหเธอมีช่ือเสียงอยางแทจริง มีผลงานดังน้ี ในป พ.ศ. 2525 

ผลงานในระหวางป 2525-2535 ของเธอมีมากมายอยางเชน จะใหรอ พ.ศ.ไหน (มิ.ย. 2525) สาวนา

สั่งแฟน (2526) นัดพบหนาอําเภอ (2526)ทิ้งนาลืมทุง (2527) คนดังลืมหลังควาย (2528) อื้อฮื้อ ! 

หลอจัง (2528) หางหนอย–ถอยนิด (2529) ช่ัวเจ็ดที-ดีเจ็ดหน (2529) เรื่องของสัตวโลก (2529) 

และ คิดถึงนองบางนะ (2530) ซึ่งสามชุดหลังเปนชุดที่ออกหลังที่พุมพวงออกจากคายอโซน า 

โปรโมช่ันแลว 

 เริ่มเขาสูวงการภาพยนตร 

 ต้ังแตป 2526 พุมพวง ดวงจันทร เริ่มเขาสูวงการภาพยนตร ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทํา

ใหเธอมีช่ือเสียงโดงดังมากย่ิงข้ึน ผลงานภาพยนตรเรื่องแรก คือเรื่อง สงครามเพลง สรางโดย คุณ

ฉลอง  ภักดี วิจิตร  และอีกหลายเ รื่ อง  อาทิ เชน ผลงานการแสดงของ ในฐานะนางเอก 

อยางเชน สงครามเพลง, รอยไมเรียว, ผาโลกบันเทิง, นักรอง นักเลง, นางสาวกะทิสด,มนตรกันักเพลง

, ลูกสาวคนใหม, อีแตน ไอเลิฟยู, หลงเสียงนาง, จงอางผงาด, ขอโทษทีที่รัก, คุณนาย ป.4, อาจารย

เดอเจอพุมพวง, สาวนาสั่งแฟน, เสนหนักรอง 

 ในระหวางป พ.ศ. 2526-2527 พุมพวง ไดทํางานนักจนนายธีรพล แสนสุข ไดปนใจ

ใหกับนองสาวของเธอ คือ สลักจิตร ความรักของเธอกับชายคนน้ีจึงจบลง แตเรื่องธุรกิจยังคงทํา

รวมกันอยู 

 ปพ.ศ. 2532 เธอไดมีโอกาสแสดง ละคร เรื่อง นางสาวย่ีสาย คูกับยอดรัก สลักใจ ซึ่ง

ทําใหเธอมีช่ือเสียงในเรื่องของการแสดงมากข้ึน เพราะเปนนักรองลูกทุงยอกนิยมทั้งคู  

 เหตุที่ตัวเธอไดอยูในวงการแสดงน่ีเองทําใหเธอไดพบรักครั้งใหมกับ ไกรสร ลีละ

เมฆินทร หรือช่ือที่รูจักกันในวงการ คือ ไกรสร แสงอนันต 

 ตอมาพุมพวง ไดยายมาอยูกับบริษัทพีดี โปรโมช่ัน จํากัด และบริษัท ซีบีเอสเร็ค

คอรด (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีอาจารยไพรจิตร ศุภวารี ครูเพลงช่ือดังไดชวยเปลี่ยนภาพลักษณให

เขากับกระแสนิยมของเพลงสติงยุคน้ัน แตยังไมไดรับการยอมรับจากนักฟงเพลงลูกทุงมากนัก จึงได
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ยายไปทํางานกับคาย ปอปไลนมิวสิค มีผลงานเพลงที่ไดรับความนิยมมากมาย ผลงานที่ไดรับความ

นิยมอยูพอสมควร เชน ชุดต๊ักแตนผูกโบว กลอม และทีเด็ดพุมพวง  

 อยางไรก็ตาม ในเพลงชุดต๊ักแตนผูกโบวน้ัน พุมพวงไมคอยประสบความสําเร็จมาก

นัก เน่ืองจากเวลาน้ันเธอไดต้ังครรภบุตรชาย ในปพ.ศ. 2530 ดวยเหตุน้ีเองทางคายเพลงจึงบอกกับ

เธอวานาจะวางมือจากวงการไดแลว เพราะเกรงวาแฟนเพลงจะรับไมคอยได นักรองที่แตงงานมีลูก

แลวมักจะไปตอไดไมไกล 

 เวลาน้ันพุมพวงจึงไดปรึกษากับครูบาอาจารยที่ชวยแตงเพลงใหเธอจนเธอประสบ

ความสําเร็จมีช่ือเสียง คือวิเชียร คําเจริญ หรือ ลพ บุรีรัตน ไดแตงเพลง หนูไมรู ซึ่งเปนบทเพลงที่ทํา

ใหเธอกลับมาโดงดังอีกครั้งหน่ึง ครูลพ บุรีรัตน ถือเปนครูเพลงคูบุญของเธอต้ังแตน้ันเปนตนมา 

นอกจากน้ีครูลพ ยังแตงเพลงใหอีกหลายเพลง ไดแก หนูไมเอา พี่ไปดู หนูไปดวย และนําผลงานเพลง

เกามามิกซรวมกัน เชน พุมพวงหลายพ.ศ. (ตลับทองและตลับเพชร) ขอใหรวย นํ้าผึ้งเดือนหา 

ซุปเปอรฮิต1 และซุปเปอรฮิต 2 

 หลังจากประสบความสําเร็จกับเพลงใหม เธอเริ่มรับจางทํางานใหกับบริษัท อารเอส 

โปรโมช่ัน จํากัด คายเมโทรและแผนเสียง แฟนตาซี ไฮคลาส สําหรบผลงานกับคายเพลงอารเอส 

โปรโมช่ัน จํากัด ที่ทําใหเธอมีช่ือเสียงโดงดังมากข้ึน เชน ลูกทุงท็อปฮิตมาตรฐาน ซึ่งเปนผลงานอัลบั้ม

ที่เธอนําเพลงดังของศิลปนลูกทุงในอดีตมารองใหม  นอกจากน้ียังมีคายเมโทรฯ ที่ไดลิขสิทธ์ิงานเพลง

ชุด สวนเกิน อีก 1 ชุด 

 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2532 พุมพวง ดวงจันทร ไดรับเกียรติยศสูงสุดในฐานะ

นักรอง โดยไดรับรางัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกครั้ง ใน

สาขารางวัลขับรองเพลงดีเดน กับเพลง “สยามเมืองย้ิม” ซึ่งประพันธโดยครูลพ บุรีรัตน ในงานกึ่ง

ศตวรรษ เพลงลูกทุงภาค 2 ณ วินาทีน้ัน พุมพวง ดวงจันทร กาวไปถึงจุดสุดยอดในชีวิตแลว 

           รางวัลท่ีไดรับ 

 พ.ศ. 2521 ไดรับรางวัลพระราชทานเสาอากาศทองคําพระราชทาน จากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากเพลง “อกสาวเหนือสะอื้น” (ผลงาน - ธีระพล แสน

สุข)  

 นอกจากน้ี ยังไดเปนผูรองเพลง "สมตํา" พระราชนิพนธ ในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี

 พ.ศ. 2532 ไดรับรางวัลกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุงไทย ครั้งที่ 1 เพลง "สาวนาสั่งแฟน" ( 

ผลงาน-วิเชียร คําเจริญ)  
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 พ.ศ. 2534ไดรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารีอีกครั้ง ในสาขารางวัลขับรองเพลงดีเดน กับเพลง "สยามเมืองย้ิม" ประพันธโดยครูลพ บุรีรัตน 

ในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุง ภาค 2 

 พ.ศ. 2552ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ เปน "ปริยศิลปน" ศิลปนอันเปนที่รักย่ิงของ

ประชาชน  

 

 

 

 ปดฉากราชินีเพลงลูกทุง พุมพวง ดวงจันทร 

 13 มีนาคม พ.ศ. 2535 มีขาวปรากฏตามหนาหนังสือพิมพวา พุมพวงทะเลาะกับสามี 

และปวยเปนโรคไตข้ันรุนแรง จนตองเขาโรงพยาบาลแหงหน่ึง แตไมสามารถเบิกเงินจากธนาคารเพื่อ

มารักษาตัวเองได (ซึ่งมีอยู 6 ลานบาท) สมุดบัญชีอยูกับไกรสร (สามี) ที่เชียงใหม เธอจึงตัดสินใจสั่ง

อายัดเงินทั้งหมด ตอมา 20 มีนาคม เธอเดินทางจากเชียงใหม เขารักษาตัวเองที่โรงพยาบาลตากสิน 

จันทบุรี และยายไปที่โรงพยาบาลศิริราช แพทยตรวจพบวาเธอปวยดวยโรคเอสแอลอี หรือโรคแพภูมิ

ตัวเอง อาการข้ันรุนแรง ลุกลามถึงไต ทางดานไกรสรออกมายอมรับวามีปญหาครอบครัวจริง ตอมา 3 

เมษายน แพทยเจาของไขเปดเผยวาพุมพวงอาการดีข้ึน ทางดานญาติของพุมพวงมีความเห็นวาควร

รักษาดวยไสยศาสตร เน่ืองจากเช่ือวาถูกปองรายดวยไสยศาสตรดวยวิธีการคุณไสย ตอมาวันที่ 13 

มิถุนายน พ.ศ. 2535 เดินทางออกจากโรงพยาบาลศิริราชเพื่อไปรักษาดวยวิธีทางไสยศาสตร ไป

จังหวัดพิษณุโลกโดยเดินทางดวยรถตู แตหลังจากกราบไหวพระพุทธชินราช เมื่อเวลาประมาณ 13.00 

น. ก็เกิดอาการช็อกและหมดสติ ญาตินําสงโรงพยาบาลพุทธชินราช กระทั่งถึงแกกรรมอยางสงบเมื่อ

เวลา 20.55 น. 

 ไดสวดอภิธรรมศพทีวั่ดมกุฏกษัตริยาราม พิธีพระราชทานเพลิงศพของพุมพวง ดวง

จันทร จัดที่วัดทับกระดาน อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. พ.ศ. 2535 โดย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธี 

นอกจากน้ียังมีการสรางหุนพุมพวง ต้ังอยูในศาลาริมสระนํ้า วัดทับกระดาน อําเภอสองพี่นอง จังหวัด

สุพรรณบุรี ซึ่งมีการจัดงานรําลึกถึงพุมพวงทุกป ชวง 13-15 มิถุนายน ซึ่งเปนวันครบรอบการเสียชีวิต

ของเธอ 

 สื่อดานดนตร ี

 เดือนมิถุนายน 2535 หลังจากที่พุมพวงเสียชีวิต คายท็อปไลนและคายอโซนา นําเอา

เพลงชุดตางๆ ของพุมพวงออกวางจําหนายอีกครั้ง ท็อปไลนไดมีการทําปกข้ึนมาใหมอีก คือ คิดถึงพุม

พวง, สมตํา, คอนเสิรต โลกดนตร ีโดยชุด สมตํา จัดสรางข้ึนโดยคณะกรรมการจัดงานพระราชทาน 
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เพลิงศพฯ มีคําบรรยายเกียรติประวัติพุมพวง และเพลงอยาง สมตํา, กลอม, ฉลองวันเศรา, รักคุด, 

แลวจะทนเพื่ออะไร, ของขวัญที่ฉันคืนเธอ, หัวใจทศกัณฐ, เขานอนบานใน, หนูไมรู, แฟนพุมพวง  

เปนตน 

 ผลงานอัลบั้มเพลงที่วางจําหนายเพื่อระลึกถึงพุมพวงเชน คิดถึงพุมพวงและโลกของ

ผึ้ง และยังมีเทปที่ทําเพื่อระลึกถึงการเสียชีวิตอยางเชน แหลประวัติพุมพวง ดวงจันทร โดยไวพจน 

เพชรสุพรรณ หน่ึงในดวงใจผลงานของยุย โดยยุย ญาติเยอะ (จริยา ปรีดากูล) เหลือแตดวงจันทร ที่

ครูลพ บุรีรัตนแตงใหพุมพวง 

 งานเพลงของศิลปนที่นําเพลงของพุมพวงมาขับรองใหมโดยเฉพาะนักรองปจจุบัน มี

ความแตกตางกันดวยจังหวะและระยะเวลาที่ตางกันไป แกรมมีโกลดนําผลงานของพุมพวงโดยเฉพาะ

ทีประพันธโดยลพ บุรีรัตน ออกมาอยูเรื่อยๆ มียอดขายประสบความสําเร็จอยางดี มีผลงานออกมา

อยาง พุมพวง ในดวงใจ ชุดที่ 1 – 4 โดย ใหม เจริญปุระ , อัลบั้ม เพชร สรภพ - เพลงของแม ชุดที่ 

1 (ชุดเดียว) กับเพลงเปดตัว "โลกของ ผึ้ง" โดยดัดแปลงเน้ือรองบางสวนใหเหมาะสมกับการถายทอด

บทเพลง อัลบั้ม ดวงจันทร ... กลางดวงใจ พุมพวง ดวงจันทร โดยมีศิลปนนักรองลูกทุงสาวนําเพลง

มาทําใหม ไดแก สุนารี ราชสีมา (เขานอนบานใน, นอนฟงเครื่องไฟ, ฉันเปลานา เขามาเอง), คัฑลียา 

มารศร ี(สาวนาสั่งแฟน, อายแสงนีออน, หัวใจทศกัณฐ), ฝน ธนสุนทร (สุดแคนแสนรัก, คิดถึงบางเนอ

, ขอใหโสดทีเถอะ), แมงปอ ชลธิชา (รักคุด, เงินนะมีไหม, อื้อฮือหลอจัง) ,หลิว อาจารียา (กระแซะ, 

หนูไมรู, ผูชายในฝน), เอิรนเดอะสตาร (พี่ไปดู หนูไปดวย, นัดพบหนาอําเภอ, โลกของผึ้ง), ตาย 

อรทัย (แกวรอพี่, นักรองบานนอก, คืนน้ีเมื่อปกลาย) และต๊ักแตน ชลดา (ดาวเรืองดาวโรย, ต๊ักแตน

ผูกโบว, อนิจจาทิงเจอร) นอกจากน้ีทรูอเคดีมีแ่ฟนเทเชีย มีผลงานชุด 7 สาวสะบัดโชว ก็มีเพลงของ

พุมพวง ดวงจันทร คือ ผูชายในฝน, อื้อฮือหลอจัง อยูในอัลบั้มน้ี 

 สื่อภาพยนตรและละคร 

 ในป พ.ศ. 2535 มีภาพยนตรรําลึกถึงพุมพวง ดวงจันทรกับเรื่อง บันทึกรักพุม

พวง กํากับโดยดอกฟา ไดพุมพวง แจมจันทร แสดงเปนพุมพวง ดวงจันทร โดยเปนภาพยนตรที่เลา

ชีวิตสวนหน่ึงของชีวิตเธอ ตอมาในป พ.ศ. 2541 บริษัท เจเอสแอลจํากัดไดทําละครโทรทัศน

เรื่อง ราชินีลูกทุงพุมพวง ดวงจันทร ออกอากาศทางชอง 7 ดัดแปลงจากชีวิตจริง ของพุมพวง ดวง

จันทรนําแสดงโดย รชนีกร พันธุมณี วรวุฒิ นิยมทรัพย ธีรเดช วงศพัวพันธ  โดยตอม รัชนีกรไดรับ

การเขาช่ือเพื่อชิงรางวัลโทรทัศนทองคําในฐานะดารานําฝายหญิงดีเดน 

 ในป พ.ศ. 2554 สหมงคลฟลม ไดสรางภาพยนตรเรื่อง พุมพวง โดยนําเคาโครงจาก

ชีวิตจริงของพุมพวง ดวงจันทรและหนังสือเรื่อง "ดวงจันทรที่จากไป" ของ บินหลา สันกาลาคีรี กํากับ

โดย บัณฑิต ทองดี นําแสดงโดย เปาวลี พรพิมล แสดงเปนพุมพวง ดวงจันทร รวมดวย ณัฐวุฒิ สกิด

ใจ, วิทยา เจตะภัย, บุญโทน คนหนุม 
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 สื่อสิงพิมพ 

 สวนสื่อสิงพิมพ หนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาห เคยนําเสนอแฟช่ันหนาคูกลาง ราว

ป 2538 เดือนมิถุนายน กับแนวความคิด “ชีวิตพุมพวง ดวงจันทร” ใช “งานรําลึกพุมพวง ดวง

จันทร” มาเปนฉากหลังของแฟช่ัน มีนางแบบคือ ยุย ญาติเยอะ ที่มีหนาตาละมายพุมพวงและยังถือ

เปนเงาเสียงของพุมพวงในสมัยประกวดคอนเสิรตคอนเทสต โดยจําลองชีวิตของพุมพวงต้ังแตการออก

จากโรงเรียนเพื่อทํางาน การเปนสาวไรออย จนถึงนักรอง โดยมีการใชภาพจริงประกอบ 

 สื่อหุนพุมพวง 

 สําหรับหุนเหมือนพุมพวง ดวงจันทร ปจจุบันมีอยู 7 หุน อยูที่วัดทับกระดาน 6 หุน 

ไดแก หุนที่ 1 ต้ังอยูบริเวณสระกลางนํ้า แตงกายชุดสีดํา เปนหุนอภินิหาริยที่สรางข้ึนหลัง

พระราชทานเพลิงศพ หุนที่ 2 อยูในตูกระจก ยุย ญาติเยอะ เปนผูสรางไวบูชาครูเพลงพุมพวง หุนที่ 3 

สรางโดยนายณรงค รอดเจริญ อดีตบรรณาธิการ เปนหุนแกบน ทําดวยข้ีผึ้งแข็ง หุนที่ 4 เปนสีชมพู 

สรางข้ึนจากแฟนเพลง ที่เปนหุนปลดน้ี รุนนางพญาเสือดาว หุนที่ 5 อยูในชุดเสวนาธรรม สรางโดย

ญาติและกรรมการวัด หุนที่ 6 เปนหุนสีทอง สรางข้ึนโดยใหม เจริญปุระ สรางข้ึนเพื่อบูชาครูเพลง หุน

พุมพวงที่วัดทับกระดานน้ัน ยังมีช่ือเสียงเรื่องมีผูนิยมมาขอหวยอยางมากมายสวนหุนเหมือนพุมพวง

ตัวที่เจ็ดน้ัน เปนหุนชุดเสือดาว สรางโดยพิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้งมาดามทุซโซต เพื่อจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ

สาขากรุงเทพ ช้ัน 6 และ 7 สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร โดยพิพิธภัณฑมีกําหนดเปดอยางเปนทางการ

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2553 หุนเหมือนพุมพวงตัวน้ีเปนตัวแรกที่ผูสรางสวนใหญเปนชาวตางประเทศ 

และเปนหุนตัวแรกที่ไมไดต้ัง ณ วัดทับกระดาน 

  วันที่ 15 ส.ค.2552 กระทรวงวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิคัดเลือกปริย

ศิลปน และปรมศิลปน มีมติประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ นายสุรพล สมบัติเจริญ และ พุมพวง ดวง

จันทร หรือรําพึง จิตรหาญ เปน "ปริยศิลปน" ศิลปนอันเปนที่รักย่ิงของประชาชน โดยวันที่16 ส.ค. 

ซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของนายสุรพล สมบัติเจริญ สวช.จะมีพิธีมอบรางวัลยกยองอยางเปนทางการ

ใหแกครอบครัวสมบัติเจริญ ที่ศูนยการคาอินเดีย เอ็มโพเรียม กรุงเทพฯ หรือ ATM พาหุรัดเดิม สวน

ครอบครัวของพุมพวง ดวงจันทรน้ัน สวช.จะจัดพิธีมอบรางวัลยกยองอยางเปนทางการในวันที่ 30 

ส.ค.2552 

 พุมพวง ดาวจันทร เธอคือคนหน่ึง ที่ทําใหวงการเพลงลูกทุงกลับมามีชีวิตอีกครั้งใน

สังคมไทย และยังขยายวงใหเปนที่รูจักในทุกระดับ ดังที่ วิสา คําทัพ กลาววา “กอนที่พุมพวงจะดัง 

วงการเพลงลูกทุงเงียบมาก แตพอมาถึงพุมพวง มันพลิกทันที พลิกในหลายๆแงทั้งการแตงกาย ทั้ง

เรื่องถอยคํา แนวดนตรีก็เปลี่ยนแปลงสูดๆ มันเปนเหมือนกับสัญญาลักษณของความเปลี่ยน จุดที่พุม

พวงเคาโดดเดนก็คือวา มันทําใหการฟงเพลงลูกทุงน่ีขยาย คือไมใชอยูตามทองไรทองแน มัน
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กลายเปนไมวาจะเปนชนบท หรือในระดับโรงแรมดุสิตธานี”11  ในชวงเวลาน้ันจวบจนปจจุบัน ทุกคน

ยังคงรูจักเพลงของพุมพวง ดวงจันทร ดังน้ัน จึงไมผิดที่จะกลาววาเพลงของเธอมีบทบาทสําคัญตอ

สังคมเพลงลูกทุงเปนอยางมากและสามารถแยกอธิบายออกเปน  ดาน ดังน้ี 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับอัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร 

 เพลงลูกทุงน้ันมีพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เน่ืองจากการไดรับ

อิทธิพลจาก  

สิ่งรอบขาง การสื่อสารของเพลงลูกทุงเปนการสื่อสารดานวัฒนธรรม สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามยุค

สมัยการเปลี่ยนแปลงทําใหรูปแบบและลักษณะของเพลง นักรอง รูปแบบการขับรอง หรือรูปแบบการ

แสดงแตกตางออกไป ซึ่งตางจากเพลงลูกทุงในยุคแรก  

 ดังคํากลาวของ เนาวรัตน พงษไพบูลย ในเรื่องของลักษณะเดนของเพลงลูกทุง12 สรุป

ไดดังน้ี เพลงลูกทุงน้ันมีความเรียบงาย คํารอง เน้ือรองของเพลงลูกทุงมีความเรียบงาย แตยังคงไวซึ่ง

ระเบียบแบบแผน มีลักษณะสัมผัสแบบกลอน มีทอนวรรคสลับ รับ รอง สง แตละวรรคจะมีคํารอง

จํานวนมากหรือนอยข้ึนอยูกับทํานองและจังหวะของบทเพลง เพลงลูกทุงใสความรูสึกตลก เศรา 

เสียดสี สนุกสนาน เลนเสียง มีลีลาการรองที่ไมเหมือนเพลงลูกกรุงที่รองแบบเรียบๆ เน่ืองจากเพลง

ลูกทุงรับเอาวัฒนธรรมจากเพลงไทยเดิม และเพลงพื้นบาน จึงเปดทางใหผูรองใสความรูสึกลงไปใน

ถอยคําได นอกจากน้ีเพลงลูกทุงมีการบันทึกเรื่องราวเหตุการณตางๆ ที่ไดเกิดข้ึนในชวงเวลาตางๆ ไว 

ซึ่งนับวาเปนการบันทึกประวัติศาสตรสังคมไทย อาทิ ภาวะสงคราม การเมือง สภาพสังคมสมัยตางๆ 

นอกจากน้ีเพลงลูกทุงยังสามารถใชถอยคําบรรยายใหเกิดภาพลักษณบางบทเพลงมีสํานวนโวหารที่

สละสลวย 

 จากคํากลาวขางตน พบวามีความสอดคลองกับลักษณะของ อัตลักษณทางดนตรี

ลูกทุง ซึ่งเปนบทเพลงที่มีความเช่ือมโยง และมีความเรียบงาย มีความรูสึก มีความสุข จริงใจ 

ตรงไปตรงมา ไมออมคอม มีเอกลักษณเฉพาะตัว การสื่อสารเขาใจงาย ไมซับซอน ซื่อๆ ตรงๆ        

ไมตองแปล  

                                                             
11

  วิสา คําทัพ, “วารสารเพลงดนตรี” ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 51. 
 
12

 โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว, “ลักษณะสําคัญของเพลงลูกทุง ,” เขาถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2558, เขาถึงไดจาก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=33&chap=2&page=t33

-2-infodetail02.html  
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 อัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทรน้ัน มีความเกี่ยวพันกับความเรียบงาย    

มีความรูสึก มีความสุข จริงใจ ไมออมคอม และมีเอกลักษณเฉพาะตัว สามารถอธิบายไดดังน้ี 

 อัตลักษณทางดนตร ี 

 อัตลักษณทางดนตรี การทําใหเขาใจถึงอัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร ซึ่ง

มีความเกี่ยวพันกับเพลงลูกทุงไทยอยางลึกซึ้ง คือ การทําความเขาใจกับลักษณะเดน อันไมเหมือนใคร

ทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร คําวา อัตลักษณ (อานวา อัด-ตะ-ลัก)  ประกอบดวยคําวา อัต    

(อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ ซึ่งหมายถึง คุณสมบัติเฉพาะตัว คําวา อัตลักษณ 

ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา identity (อานวา ไอ-เด็น-ติ-ต้ี) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่ง

ใดสิ่ งห น่ึงซึ่ งทํ า ใหสิ่ ง น้ันเปนที่ รู จั กหรือจําได 13 ดัง น้ัน อัตลักษณทางดนตรี  จึ งหมายถึง 

“ลักษณะเฉพาะทางดนตรีที่ทําใหคนรูจัก และจําได” 

 เน้ือหาของเพลง เพลงของพุมพวง ดวงจันทร เปนเพลงที่มีเน้ือหาดี ลึกซึ้งกินใจ บาง

ทอนบางตอน ของเพลงผูแตงนํามาจากชีวิตของเธอเอง ไมวาจะเปนเรื่องราวชีวิตของการเปนนักรอง 

ฟงไดจากเพลงนักรองบานนอก14 หรือจะเปนเรื่องราวการสูชีวิตของเธอในบทเพลง โลกของผึ้ง15  

หรือในชวงเวลาที่เกิดปญหากําลังออกจากคายเพลงอโซนา และไดมาน่ังคุยกับครูลพ บุรีรัตน เพลง

กลาวกับครูลพวา “หนูไมรู แลวแตครูซิ หนูไมรู” จึงเปนที่มาของบทเพลงหนูไมรู16 

 นํ้าเสียง มีเอกลักษณะที่โดดเดน และเปนคนหน่ึงที่ทาทายกระแสเพลงลูกทุง

สมัยกอน นอกจากเสียงรองในเพลงชาที่ดีแลว ในเพลงเร็วยังรองไดสนุกสนาน เตนสนุก แตวายังเห็นมี

ปรัชญา มีแนวความคิดแอบแฝงอยูขางใน การเลนเสียงตางๆชวนใหคนฟงคิดตาม ไมวาจะเปนเพลง

กระแซะเขามาซิ หรือเพลงอือฮือ หลอจัง17 

                                                             
13 รู รกั ภาษาไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย, 16 มิถุนายน 

2550, เขาถึงเมื่อ 20 มกราคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.royin.go.th/th/khowledge/detail.php?ID =1583 
14

  บรูช แกสตัน, “วารสารเพลงดนตร”ี ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 51. 
15

  ลพ บุรีรัตน, “วารสารเพลงดนตรี” ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 48. 
16

  ลพ บุรีรัตน, “วารสารเพลงดนตรี” ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 47. 
17

  บรูช แกสตัน, “วารสารเพลงดนตร”ี ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 52. 
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 รูปแบบของแนวดนตร ีก็เปลี่ยนและฉีกแนวไปจากเพลงลกูทุงในสมัยน้ัน เพลงลกูทุง

ในสมันน้ันมักใชเครื่องเปา แตเพลงของพุมพวงใชกีตาร โซโลแทนเครื่องเปา18 ดนตรีเลยเปนแนว

สตริงในสมัยน้ัน 

 เครื่องแตงกายท่ีใชในการแสดง กลายเปนแฟช่ันของสาวๆยุคน้ัน เชน ต๊ักแตนผูก

โบว  วัยรุนก็จะเอาผามาผูกผมเปนโบว19 นอกจากน้ีการแตงกายบนเวทีการแสดงของเธอ ยังเปนผูนํา

การแตงกายของนักรองลูกทุงรุนใหม ไมจําเปนตองใสชุดขนนก แตกลายเปนชุดหรูหลาข้ึนมีเลื่อม

ระยิบระยับ แทน20  

 นอกจาก 4ดานน้ีจะประกอบกันอยูในบทเพลงของพุมพวงแลว ลักษณะการแสดงสด

ของเธอยังทําใหผูที่ไดชม ช่ืนชอบ สงสาร และรักในตัวเธอดวย ไมวาจะเปนวิธีออนผูชมบนเวที การให

ใจที่เต็มรอยกับการแสดงโชว ไมวาจะมีปญหาขนาดไหน เมื่อเธอกาวข้ึนบนเวที ทุกอยางบทน้ันตองมี

แตความสนุก สามารถอธิบายไดจาก การบอกเลาของบุคคลที่เคยไดทํางานรวมกับเธอ ไดแก

อาจารยบรูช แกสตัน กลาววา “เน่ืองจากเขาเปนอันหน่ึงอันเดียวกับประชาชนมากๆ เวลาที่เขาแสดง 

อาจเปนเพราะเรื่องละครหรือเรื่องราวสวนตัวของเขา เมื่อเขามอบใหประชาชน เปนคนของประชาชน 

เขาก็อยูในลัทธิของเคจ อยูอยางหน่ึงวา ใหประชาชนเปนตัวกําหนด ใหประชาชนเปนตัวเลือก 

หลังจากน้ันเราก็ไมเจอศิลปนที่อุทิศทั้งใจและกายและผลงานไวกับประชาชนเทากับพุมพวง”21 หรือ

แมกระทั้ง ครูลพ บุรีรัตน ยังกลาวช่ืนชมเธอวา “คนทั่วไปเรียก พุมพวง วาเปน ราชินีลูกทุง แตผมไม

เรียกราชินีหรอก ผมจะเรียกเขาวานางพญา มันเหมาะสมกวา เพราะเขาเปนยอดของนักรอง ถา

สังเกตใหดี ถาเคยดูเขารอง หรือซื้อวีดีโอมาดู ที่ผมวาพุมพวงเปนนางพญา ไมใชเพราะพุมพวงเปนแค

                                                             
18

  วิสา คําทัพ, “วารสารเพลงดนตรี” ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 51. 
 

19
  ไพจิตร อักษรรณรงค, “วารสารเพลงดนตรี” ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริ

ยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 55. 
 

20
  ไพจิตร อักษรรณรงค, “วารสารเพลงดนตรี” ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริ

ยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 56. 
 

21
  บรูช แกสตัน, “วารสารเพลงดนตร”ี ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 53. 
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นักรองที่มีเสียงดีเฉยๆ แตพุมพวงทั้งตัวของมันเปนศิลปนทั้งหมด มันเปนอัฉริยะมาก มันเลนหนาเวที 

คนก็ติดมัน มันพูดอะไรบางทีทะลึ่ง บางคนก็เกลียด แตลึกๆแลวเขาก็รักมัน”22  

 องครวมในบทเพลงของพุมพวง ดวงจันทร ประกอบกับเอกลักษณการรอง การแสดง

ถายทอดการพูดคุยกับผูชมในการแสดงสด เธอจึงเปนผูหญิงยุคแรก ที่กลาที่จะออกเรียกรองสิทธิของ

ผูหญิง เปดจุดยืนของผูหญิงยุคใหมในสังคมไทย ที่กลาตอบโตทรรศนะของผูชาย23 นอกจากน้ีเธอยัง

เปรียบเสมือนเปนตัวแทนของเสรีภาพ และการสรางสรรคในดนตรีลูกทั่ง ซึ่งจริงๆ แลวมันอยูใกลชิด

สังคมไทยมาตลอด เพลงพุมพวง ก็อยูกับสังคมไทยไดตลอด24  

 ทั้งหลายทั้งปวงน้ีเอง เพลงของพุมพวง ดวงจันทรจึงเปนที่นิยมช่ืนชอบของคนทุกยุค 

ทุกสมัย รวมไปถึงนักรองลูกทุงดวยกันและยังรวมถึงนักรองประกวดทั่วไป เพลงของเธอเปรียบเสมือน

เพลงครู ที่ทุกคนถือวารองยาก ดวยนํ้าเสียงที่เปนเอกลักษณเฉพาะในแบบฉบับของเธอน้ันเอง 

ผูทรงคุณวุฒิ ถึงกับกลาวเปนเสียงเดียวกันวา จวบจนปญจุบัน ยังไมมีนักรองคนใดเลยที่สามารถจะ

รองไดแหมือนและเปนตัวแทนของเธอไดเลย  (ครูลพ48)(ไพจิตร อักษรรณรงค 54) (ไวพจน เพชร

สุพรรณ 59) (บรูช แกสตัน 52) 

 สังคมไทย 

 สังคมไทยน้ัน บทบาทของพุมพวง ดวงจันทร ที่เปนที่กลาวขานของคนใกลชิด คนที่

ติดตามผลงานเธอ กลาวเปนเสียงกัน ใน 2 ดาน ไดแก ดานความกตัญู และ ดานความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ 

 ความกตัญู พุงพวง ดวงจันทร อัตชีวประวัติของเธอเปนที่รูกันอยางประจักษ วา

ชีวิตของเธอ “มีแตคนอื่น” ไมวาจะเปน พอแม ญาติพี่นอง สามี และลูก รวมถึงแฟนเพลงทุกคน เปน

บุคคลที่คิดถึงแตคนอื่น คิดถึงตนเองนอยมาก คําวากตัญู เปนสัญญาลักษณะของนักรองที่ช่ือวาพุม

พวง ดวงจันทรคงไมผิด ความกตัญูของเธอสามารถอธิบายไดจากผูที่ใกลชิดและติดตามผลงานของ

เธอ กลาวกันเปนเสียงเดียววา ชีวิตของเธอมีแตให ดังน้ี 

 คม คําทัปนกลาววา“ชีวิตต้ังแตเด็กเปนอยูมาเพื่อคนอื่น อันแรกก็เพื่อนองๆ ทุกบาท

ทุกสตางคที่ไดมาไมวาจากการตัดออย การรองเพลงแรกเงินทีละบาท หรือการขายผักที่เก็บมา พอได

                                                             
22

  ลพ บุรีรัตน, “วารสารเพลงดนตรี” ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 48. 
23

  ไพจิตร อักษรรณรงค, “วารสารเพลงดนตรี” ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริ

ยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 55. 
24

  บรูช แกสตัน, “วารสารเพลงดนตร”ี ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 53. 
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เงิน สิ่งแรกที่จะคิดถึงก็คือ จะซื้ออะไรใหนองกินกอนอื่น พอโตข้ึน ดังข้ึน รายไดที่ไดมาก็อีกน้ันแหละ 

พอ แม พี่นอง เปนเรื่องใหญ พอมีสามีก็ตองใหสามีเปนผูจัดการ พอมีลูกก็คิดถึงลูก ตัวเองไมมี” ซึ่ง

ใกลเคียงกับบัญชา ออนดี ที่กลาววา“ดวยความที่เปนคนรูรสชาติชีวิตยากแคนลําเค็ญมากอน  พอลืม

ตาอาปากได พุมพวง ดวงจันทร จึงไมยอมใหพอแม พี่นองของเธออดยากปากแหงอีกตอไป รับรูกันทั้ง

เหลาคนสนิท และสาธารณชนที่นิยมยกยองในตัวเธอ วาคนอยางพุมพวง ดาวจันทร “ให” หรืออาจใช

คําวา “ปรนเปรอ” บุพการีและพี่นองทุกคน ย่ิงกวาตัวของตัวเอง”  

 นอกจากความกตัญูตอพอ แม ญาติพี่นองแลว เธอยังมีความกตัญูตอแฟนเพลง 

ความกตัญูในที่น้ีหมายถึง การเปนคนของประชาชน การแสดงความสามารถแสดงสดบนเวที การ

พูดคุยกับผูชม จนทําใหผูฟงช่ือชอบในตัวเธอ นอกจากน้ี คงน้ีไมพนเรื่องของแฟนช่ันเครื่องแตงการที่

ใชในการแสดงสด แตละเพลง ซึ่งตรงกับที่คม คําทัปน กลาววา “จากการใหการของชางเสริมตัว

ประจําตัวเธอ บอกวา แมแตการแตงตัวข้ึนบนเวที เธอจะคิดถึงคนดูที่แตงน้ัน เพื่อใหคนดูไดดูสิ่ง

สวยๆงามๆสมกับที่เขาไดเสียเงินเขามาดู ซึ่งตรงกับไพจิตร อักษรณรงค25 ไดกลาววา “ชีวิตจริงๆของ

พุมพวง ไมเหมือนกับแฟช่ันที่อยูบนเวที เธอเปนคนงานๆใสเสื้อกลาม กางเกงยีนสรองเทาผาใบ ไม

แตงหนา เหมือนคนธรรมดาปกติ แตที่ แตงแบบน้ันเฉพาะที่ปรากฏตัวบนเวทีเทาน้ัน” 

 นอกจากน้ีเธอยังเปนคนรักพวกผอง จากบทสัมภาษณในวารสารพลับพลาคนดัง 

เกี่ยวกับการเดินสายทัวรคอนเสริตตอกยํ้าใหเห็นวาชีวิตของเธอคิดถึงแตคนอื่นตลอดเวลา เมื่อทีมงาน

ถามเกี่ยวกับการเบี้ยวคาตัวการแสดง เธอตอบวา “สวนใหญก็ไดรับตามที่ตกลงกัน แตถาถูกเบี้ยว ก็

ตองจัดการใหลูกนองเขาไดกันไปกอนเทาที่จะได เรามันปากเดียวลูกนองต้ังเปนรอย”พลับพลาคนดังเ 

 ดานความรับผิดชอบตอหนาที่ พุมพวง ดวงจันทร นอกจากบทบาทนักรองลูกทุงที่มี

อิทธิพลตอสังคมลูกทุงดังกลาวขางตนแลว ดานการวางตัวของเธอในดานการทํางาน ดานชีวิต

ครอบครัว คนทั่วไปก็ยกยองและช่ืนชมเธอเปนเสียงเดียวกันวาเธอเปนบุคคลที่นาเปนแบบอยางย่ิง 

เชน ดานการทํางานของเธอ ทุกคนที่ไดรวมงานกับเธอตางพากันช่ืนชมในความรับผิดชอบตอหนาที่ใน

การทํางานไดเปนอยางดี ดังคํากลาวของครูลพ บุรีรัตน กลาววา “ผมเคยตามมันไปถายมิวสิควีดีโอ ที่

เมืองจีน ก็เห็นวามันเกงจริงๆถึงบทถึงบาท น่ีขนาดมันไมสบายใจเรื่องครอบครัวมันอยูนะ แตพอเขา

ฉากแลวมันเปนคนละคนเลยไมเอาเรื่องปญหาสวนตัวมายุง”26 ซึ่งสอดคลองกับบรูช แกสตัน กลาววา 

                                                             
25

 ไพจิตร อักษรรณรงค, “วารสารเพลงดนตรี” ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริ

ยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 55. 
 

26
  ลพ บุรีรัตน, “วารสารเพลงดนตรี” ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 48. 
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“หลังเวทีเขาเปนคนหน่ึง พอเขาข้ึนเวทีเขาเปลี่ยนเปนอีกคนหน่ึง เปนสิ่งที่ผมยกยองเขามาก พอเขา

ข้ึนไปบนเวที เขาเขาไปในเพลงด่ืมดํ่าอยูในความหมายสุนทรียของเพลง เขากลายเปนอีกคนหน่ึง จาก

คนกลายเปนเทพธิดาไปเลยลืมตัวเอง เพราะตัวเองมีแตทุกมีแตทุกข เขาข้ึนบนเวทีแลวเขาอุทิศใหกับ

ผูชมประทับใจมากๆ เพราะวา น้ันเปนที่ลี้ภัยของเขา คือการสรางความรัก ความศรัทธา และความ

ประทับใจกับผูชมในวินาทีน้ันๆ  ผมวายังไมมีใครแทนที่เคาไดนะ”27 

 สังคมและวัฒนธรรม 

 เพลงลูกทุง มี วิวัฒนาการมาอยางยาวนาน ซึ่งกอนที่จะใช ช่ือแนวเพลงวาเพลงลูกทุง

น้ันไดช่ือวาเพลงตลอด ซึ่งเปนเพลงที่บรรยายถึงชีวิตชาวชนบท หนุมสาวบานนาและความยากจน 

ในชวงเวลาน้ันมีนักรองแนวเพลงตลาดที่เปนที่รูจักกันดีสําหรับฝายชายไดแก คํารณ สัมบุณณานนท 

ชาญ เย็นแข นิยม มารยาท กาน แกวสุพรรณ ชัยชนะ บุณยโชติ ทูล ทองใจฯลฯ สวยฝายหญิงไดแก 

ผองศรี วรนุช ศรีสวางค ตรีเนตร 

 เพลงลูกทุงถือวาเปนเพลงที่ ใกลชิดกับคนฟงมากที่สุด เน่ืองจากรูปแบบของเพลงเปน

ภาษาที่เรียบงาย ใชรูปแบบดนตรีของทองถ่ินเขามาผสมบางเพลง และเปนเพลงที่มักบรรยายในเรื่อง

ของความรักหญิงสาวกกับชายหนุมหรือในแนวเหตุการณบานเมืองในสมัยน้ัน ซึ่งไดมีผูกลาวถึง

องคประกอบ ของเพลงลูกทุง (จินตรา ดําธงคเลิก 2534: 44-49) ดังน้ี 

 องคประกอบของเพลงลูกทุง 

 องคประกอบของเพลงลูกทุงที่เขาถึงประชาชนไดงายและไดรับความนิยมอยาง

ยาวนาน และยังสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรม ของชนบท ซึ่งสามารถวิเคราะหไดใน 4 

องคประกอบคือ ทํานองและจังหวะ คํารอง เครื่องดนตรี และหางเครื่อง 

 1. ทํานองและจังหวะ  

 ทํานองและจังหวะของเพลงลูกทุงมีหลายลักษณะทั้งเปนแบบของไทย ตะวันตกและ

ตางชาติอื่นๆ อยางไรก็ตาม สามารถกลาวไดวาในระยะตนเพลงลูกทุงมีทํานองและจังหวะที่ดัดแปลง

มาจากเพลงไทยเดิม และเพลงพื้นบาน โดยใชดนตรีแบบสากลประกอบ ดังที่ “กาญจนาคพันธุ” หรือ 

ขุนวิจิตรมาตรา บันทึกไวในหนังสือเรื่องของละครและเพลง วาเพลงลูกทุงเปนวงดนตรีแบบสากลที่

เกิดข้ึนในชวงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณปหรือสองป ลักษณะเพลงลูกทุงในระยะเริ่มแรก

บงชัดวามาจากการรองรําทําเพลงของไทยด้ินเดิม อาทิ แหลเทศน สวนคฤหัสถ จําอวดลิเก 

(ทรงเครื่อง) ลิเกลูกหมด (ไมแตงเครื่อง) ลิเกบันตน ลําตัด เพลงขอทาน เพลงพื้นเมืองบางเพลง ฯลฯ 

                                                             
27

  บรูช แกสตัน, “วารสารเพลงดนตร”ี ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 52. 
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เพลงลูกทุงนํามาจากของเดิมบาง ดัดแปลงบาง หรือที่แตงใหมก็มีเคาของเดิมแลวนํามาใสดนตรีแบบ

สากลประกอบ ก็เปนเพลงแบบใหมข้ึนมาตางออกไป28 

 ทํานองเพลงลูกทุงที่ดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมน้ัน ไดตัดการเอื้อนแบบเพลงไทยเดิม

ออกและใสคํารองลงไปแทนที่ สวนทํานองเพลงพื้นบานพื้นเมืองที่ปรากฏในเพลงลูกทุงมีจากทุกภาค 

จากภาคกลางมีทํานองเพลงฉอย เพลงอีแซว เพลงกลองยาว เพลงเรือ เพลงเกี่ยวขาว ฯลฯ จากภาษา

อีสานจะมาจากทํานองเพลงลําหรือหมอลําและเซิ้ง ทํานองลําที่นิยมในเพลง ลูกทุงไดแก ลําเตย ลํา

เพลิน ลําสารวัน สวนทํานองเพลงเซิ้งนิยมเปนเซิ้งบองไฟ 

 ทํานองการขับรองลิเกและทํานองเพลงแหลนับเปนทํานองที่เพลงลูกทุงนํามาใชอยู

หลายเพลงการใชทํานองเพลงลิเกซึ่งเปนมหรสพพื้นบานเกาแกของไทย มักไมใชทํานองเพลงลเิกโดดๆ 

แตจะนํามาผสมกับทํานองเพลง สวนทํานองเพลงแหลซึ่งใชในการแสดงธรรมเทศนาของไทยเราน้ัน 

เพลงลูกทุงนํามาใชในสองลักษณะคือ ใชทํานองเพลงแหลตลอดทั้งเพลง และการใชทํานองแหลผสม

กับทํานองลิเกหรือทํานองเพลงสากล นักรองเพลงลูกทุงที่รูจักกันดีไดแก พร ภิรมย ไวพจน เพชร

สุพรรณ และชินกร ไกรลาศ นับต้ังแต พร ภิรมย เขาสูสมณเพศแลวก็คงเหลือแต ไวพจน และชินกร 

เทาน้ันที่มีช่ือเสียงในการรองเพลงทํานองแหลมาจนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีทั้งสองทานยังมช่ืีอเสยีงดาน

ทําขวัญนาคอีกดวย 

 ลักษณะอีกประการหน่ึงที่พบในการขับรองเพลงลูกทุงคือ การโห มีทั้งการโหแบบ

ไทย และการโหแบบตะวันตก การโหแบบไทยปรากฏในเพลงที่มีเน้ือหากลาวถึงการบวชนาค การแห

ขันหมาก เปนการโหประกอบขบวน จะรองวา “โห..... (ฮิ้ว)” การโหแบบน้ีอาจพบในเพลงที่กลาวถึง

การแหวงดนตรีดวย ซึ่งเพลงลูกทุงนิยมกลาวถึงวงดนตรีของตน เชน รุงเพชร แหลมสิงห รองโหใน

เพลงยกพลรุงเพชร  

 การโหแบบตะวันตกในเพลงเรียกวา “โหโดรีโฮ” การโหแบบน้ีในเพลงลูกทุงแสดงถึง

อิทธิพลจากเพลงลูกทุงตะวันซึ่งมีการโห การผิวปาก และการกูตะโกน ทําใหนึกถึงหนุมโคบาลหรือ

คาวบอยในทุงหญา เพลงลูกทุงไทยใชการโหแบบตะวันตกกับเพลง ชมบรรยากาศความงามและความ

สงบของธรรมชาติทองทุงเชนเดียวกัน เพลงเหลาน้ีสรางบรรยากาศสนุกสนานมีชีวิตชีวา 

 นักรองเพลงโหคนแรกในวงการเพลงลูกทุงคือ คํารณ สัมบุณณานนท เพลงที่เขารอง

เพลงแรกช่ือ เพลงชมหมูไม ประพันธโดยไพบูลย บุตรขัน นักรองเพลงโหที่มีช่ือเสียงทานอื่นๆ ไดแก 

เลิศ ประสมทรัพย และเมืองมนต สมบัติเจริญ 

                                                             
28

 ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) เรื่องของละครเพลง, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเรือง

ศิลป, 2520) 63, อางถึงใน จิตนา ดํารงคเลิศ, วรรณกรรมเพลงลูกทุง, 68. 
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 นอกจากน้ี ผูแตงเพลงลูกทุงบางทานรับเอาทํานองเพลงชาติเขามา โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงทํานองเพลงของชาติในเอเชียที่เกี่ยวของหรือคุนเคยกับคนไทย อาทิเชน จีน อินเดีย ลาว ญี่ปุน 

เกาหลี ซึ่งในบางครั้งไดสอดแทรกคํารองหรือคําพูดเปนภาษาของชนชาติน้ัน โดยทําเสียงเลียนแบบลง

ไปดวย ตัวอยางเชนเพลง แซซี้อายลื้อเจ็กน้ัง อากงกับอามา อินเดียอาดรู อารีดัง ฯลฯ  

 

 

 2. คํารอง 

 คํารอง ภาษาที่ใชในเพลงลูกทุงมี 2 ลักษณะ คือ  

 2.1 ภาษามาตรฐาน 

 2.2 ภาษาชาวบาน 

 คํารองของเพลงลูกทุงเปนองคประกอบที่ทําใหเพลงลูกทุงมีคุณคาโดดเดนจนนับเปน

วรรณกรรมเพลงได โดยมุงที่ประเด็นหลักสองประการ คือ ลักษณะการใชภาษา และสาระของคํารอง 

 ภาษาที่ใชในเพลงลูกทุงมีทั้งที่เปนภาษามาตรฐานและภาษาชาวบาน เพลงลูกทุงที่

กลาวถึงเรื่องของนิทานชาดก นิทานเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตลอดจนวรรณคดีลายลักษณของไทย เชน 

อิเหนารามเกียรต์ิ กากี พระลอ ฯลฯ เหลาน้ีจะใชภาษามาตรฐานและคํารอยกรอง วิจิตรบรรจง 

นอกจากน้ีเพลงลูกทุงที่พรรณนาชมธรรมชาติ ชีวิตอันสุขสงบในชนบท ความรักของหนุมสาว ความ

งามของสาว มักใชภาษาหนังสือตามแบบแผน 

 อยางไรก็ดี สิ่งที่เปนเอกลักษณของเพลงลูกทุงสวนมากไดแก การใชภาษาชาวบาน

เน่ืองจากผูที่ฟงเพลงลูกทุงมักเปนชาวบานและชาวชนบท กอปรทั้งผูแตงเพลงลูกทุงสวนใหญมักมีพื้น

เพมาจากชนบท มีการศึกษานอย ภาษาที่ใชในเพลงลูกทุงจึงเปนภาษาพื้นๆ แบบชาวบานฟงเขาใจ

งาย สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของชาวชนบท 

 เพลงลูกทุงบางเพลงใชสําเนียงรองและศัพทสํานวนเปนของทองถ่ิน เชน สําเนียง

สุพรรณบุรี มีศัพทและสําเนียงถ่ินภาคเหนือ ภาคใต และภาคอีสานครบถวน การขับรองดวยสํานึกถ่ิน

ตางๆ น้ีเปนลักษณะเฉพาะของเพลงลูกทุง เมื่อเทียบกับเพลงลูกกรุงแลวจะเห็นชัดวานักรองเพลงลูก

กรุงออกเสียงตามวรรณยุกตของภาษามาตรฐาน บางครั้งก็เปนสําเนียงที่ติดมากับตัวนองรองเอง 

บางครั้งก็เปนเพราะเจตนาที่จะเพี้ยนเสียงเพื่อสรางความรูสึกใหเปนชนบทถ่ินน้ันๆ ตามที่ตองการ 

นักรองเพลงลูกทุงที่มีลีลาการรองเพลงแบบเพี้ยนสําเนียง เชน ชาย เมืองสิงห รุงเพชร แหลมสิงห ศร

คีรี ศรีประจวบ ศรเพชร ศรสุพรรณ สายัณห สัญญา จีระพันธ วีระพงษ ฯลฯ เปนตน 

 สวนสาระของคํารองในเพลงลูกทุงน้ันมีคุณคาเกี่ยวกับสังคมไทยและวิถีชีวิตของชาว

ชนบทไทยอยางกวางขวาง เพลงลูกทุงสะทอนใหเห็นความผูกพันอันแนบแนนของชนบทกับ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความยึดมั่นในพุทธศาสนาและความเช่ือเรื่องบุญกรรม ขนบธรรมเนียม



42 
 

ประเพณีรวมที่เพลงลูกทุงกลาวถึง ไดแก สงกรานต เขาพรรษา การอุปสมบท ออกพรรษา การ

ทอดกฐิน การทอดผาปา ลอยกระทง การหมั้น การแตงงาน ตลอดจนงานศพ สวนขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถ่ินที่ปรากฏในเพลงลูกทุงไดแก การถวายขวัญขาว การเลนเพลงพื้นบาน การเลนกลอง

ยาว งานบุญพระเวศ บุญบั้งไฟ งานชักพระ ฯลฯ 

 เพลงบรรยายถึงสภาพแวดลอมธรรมชาติของชนบทไทย ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทองทุง ไรนา แมนํ้า ตนไม สัตวตางๆ ตลอดจนสายลม แสงแดด 

แสงจันทร ดวงดาว ฯลฯ ประชากรที่กลาวถึงในเพลงมักเปนชาวชนบทหรือไมก็คนยาก คนจน 

บรรยายถึงความรัก การประกอบอาชีพ ลักษณะบานเรือนที่อยูอาศัย การแตงกาย การบริโภคอาหาร

สิ่งบันเทิง เพลงลูกทุงสะทอนถึงระบบความเช่ือ และระบบคานิยมของประชาชนเหลาน้ีอาทิ ความ

เช่ือในไสยศาสตรและโหราศาสตร คานิยมในฐานันดรภาพและอํานาจ คานิยมในชีวิตเมืองกรุง 

คานิยมเรื่องอบายมุขและสตรีพรหมจรรยหรือถูกหลอกลวง ผูชายเห็นวาการมีอนุภรรยาเปนเรือ่งโกเก 

 นอกจากสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตดังกลาวมาขางตนแลว เพลงลูกทุงยังสะทอนให

เห็นปญหาในแงมุมตางๆ อันสืบเน่ืองมาจากความยากจนและสภาวะธรรมชาติ เชน สภาพนาแลง นา

ลม ภาวะหน้ีสิ้น ราคาสินคาเกษตรตกตํ่า การเอารัดเอาเปรียบของนายทุนเงินกูและพอคาคนกลาง

การลักขโมยความ ฯลฯ สาระตางๆ เหลาน้ีลวนเปนภาพฉายใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ

กระจายรายไดยังคงเปนปญหาหลักของประเทศชาติ 

 การใชภาษาชาวบาน ของนักแตงเพลงลูกทุงคือ การใชคําใหสอดคลองกับสภาพ

ความเปนจริงของชาวชนบท ความสะดวกและเขาใจงายในการสื่อสารเน่ืองจากเพลงลูกทุงมี

ความสัมพันธกับคนชนบททองถ่ินตางๆ มากกวาคนเมืองกรุง จึงปรากฎการใชศัพทสํานวนภาษาถ่ิน 

และสําเนียงถ่ินในเพลงลูกทุงอยูมากพอสมควร 

 การขับรองดวยสําเนียงถ่ินตางๆ น้ี ถือเปนเอกลักษณเฉพาะของเพลงลูกทุง เมื่อเทียบ

กับเพลงลูกกรุงแลวจะพบวานักรองเพลงลูกกรุงออกเสียงตรงตามวรรณยุกตของภาษามาตรฐานเกอืบ

ทั้งสิ้น สวนนักรองเพลงลูกทุงก็ออกเสียงเพี้ยนไปจากเสียงวรรณยุกตของภาษามาตรฐานสาเหตุที่เปน

เชนน้ีอาจเน่ืองมาจากเปนสําเนียงที่ติดมากับตัวนักรองเอง ซึ่งสวนใหญมีกําเนิดมาจากทองถ่ินตางๆ 

ในชนบท หรือไมก็มีเจตนาเพี้ยนเสียงเพื่อใหดูเดนเปนลักษณะพิเศษ หรือใหไดความรูสึกเปนชนบทถ่ิน

น้ันๆ ตามที่ตองการ ลีลาการรอง (Style) แบบเพี้ยนสําเนียงมีปรากฎในนักรองเพลงลูกทุงแทบทุกคน 

โดยเฉพาะต้ังแตชวงป พ.ศ.2512 เปนตนมา เชนชาย เมืองสิงห มักจะออกเสียงนาสิก (nasal) เดนชัด

มาก ฟงคลายเสียงบีบจมูก29 

                                                             
29 ลักขณา สุขสุวรรณ, “วรรณกรรมเพลงลูกทุง” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2521) 84. 
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 นอกจากน้ีคํารองยังมีการใชวิธีการรองในลักษณะกลอนเพลงปฏิพากย ลักษณะดังน้ี 

 กลอนเพลงปฏิพากย 

     กลอนเพลงปฏิพากย เปนกลอนที่ใชวาแกกันเปนทํานองฝปากโตคารมบางเกี้ยวบาง 

เสี่ยงสัตยอธิฐานบาง โดยมากเปน กลอนสั้นๆ นับวาเปนสมบัติของชาติไทยโดยแท เพราะแพรหลาย

ในหมูคนไทยโดยทั่วไป แมผูที่ไมไดรบัการศึกษากส็ามารถวาได และวาเปนกลอนสดเสียดวย   

 

กลอนเพลงปฏิพากย ยังแบงออกไปอีกหลายชนิด คือ  

 เพลงฉอย 

     เปนเพลงพื้นเมืองที่ไมทราบถ่ินกําเนิด เปนการละเลนเพลงพื้นเมืองที่แพรหลายมาก

ที่สุดเพลงหน่ึง มีคนรองเลนกันอยางกวางขวาง ไมมีเครื่องดนตรีประกอบการรองน้ัน มีแตการปรบมือ

เปนการใหประกอบจังหวะอยางเดียว แตสวนภายหลังเขาเอา "กรับ" มาตีดวย การแตงตัวน้ัน ชาย

หญิงนุงผาโจงกระเบน ใสเสื้อคอไทย คอกลมกระดุม 3 เม็ด มีผาขาวมาเคียนพุง สวนหญงิใสเสื้อ

สบาย ๆ แตมีสไบเฉียง ทกุครั้งและขาดมิได เวลาเขียนค้ิวใชผงถานกากมะพราว 

   ประวัติเพลงฉอย มีช่ือเรียกอีกช่ือวา เพลงไอเป เน่ืองจากพอเพลงฉอย ยุคแรกช่ือ ตา

เป มี ยายมา เปนภรรยา เริ่มแรกเพลงฉอย หรือ เพลงเป เปนที่นิยมในแถบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 

จังหวัดใกลเคียง ประมาณกอนยุค พ.ศ. 2437 เปนตนมา สวนครูเพลงฉอย ยุคแรกเริ่มกม็ี ครูเปลี่ยน - 

ครูเป - ครูฉิม - ครูศรี - ครูบุญมา - ครูบุญมี ครูเพลงเหลาน้ีมีแคช่ือ และ ตํานานสวนประวัติไมมเีลย 

เพลงฉอย น้ีปรบัปรุงและดัดแปลงมาจาก เพลงโคราช - เพลงเรอื และเพลงปรบไก เปนตน ก็สาเหตุ

เน่ืองจาก เวลาปรบมือเปนจังหวะเพลงปรบไก รองบทไหวครูและเกริ่นอยางเพลงโคราช ใชกลอนก็ใช

คลายกับเพลงเรือ แตอยางไรเพลงฉอย ก็นาจะอยูในยุคตนสมัยรัชกาลที่ 5 

  เพลงโคราช หรือเพลงตะวันออก  

      เพลงโคราชจะเริ่มเลนต้ังแตเมื่อใด ไมปรากฏหลักฐานที่แนชัด หลักฐานจากคําบอก

เลาตอ ๆ กันมา มเีพียงวา สมัยทาวสรุนารี ( คุณยาโม ) ยังมีชีวิตอยู ( พ.ศ. 2313 ถึง 2395 ) ทนชอบ

เพลงโคราชมาก เรื่องราวของเพลงโคราชไดปรากฏหลัดฐานชัดเจน คือในป พ.ศ. 2456 ที่สมเด็จพระ

ศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปหลวง เสด็จมานครราชสีมาทรงเปดถนนจอมสรุางค

ยาตร และเสด็จไปพิมาย ในโอกาสรบัเสด็จครั้งน้ัน หมอเพลงชายรุนเกาช่ือเสียงโดงดังมากช่ือนายหรี ่

บานสวนขา ไดมีโอกาสเลนเพลงโคราชถวาย เพลงทีเ่ลนใชเพลงหลกั เชน กลอนเพลงที่วา ( สมเด็จ

พระพันปหลวง ทรงเปนผูบังคับการพเิศษประจํากรมทหารมานครราชสมีา จนถึง พ.ศ. 2462 เมื่อ

เสด็จนครราชสีมา นายหรี่ สวนขา ก็มีโอกาสเลนเพลงถวาย ) เพลงโคราชมีโอกาสเลนถวายหนาพระ

ที่น่ังในงานชุมนุมลูกเสือครั้งที่ 1 ในนามการแสดงมหรสพของมณฑลนครราชสีมา   
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 ประวัติเพลงโคราช มีทั้งทีเ่ปนคําเลาและตํานานหลกัฐานจากคําบอกเลาของหมอ

เพลงอีกจํานวนหน่ึงเลาตอ ๆ กันมาวา ในสมัยรัตนโกสินทรมีสงครามระหวางไทยกับเขมร เมื่อไทย

ชนะสงครามเขมรครั้งไร ชาวบานจะมีการเฉลิมฉลองชัยชนะ ดวยการขับรองและรายรํากันในหมูสกที่

เขาเรียกวา " ซุมบานสก " ใกล ๆ กับชุมทางรถไฟ ถนนจิระและเริ่มเลนเพลงโคราชกันที่หมูบานน้ี 

ทาทางการรํารุกรําถอย และการปองหู มผีูสันนิษฐานวาประยุกตมาจากการเลนเจรียง ที่เปนเพลง

พื้นบานของชาวสุรินทรผสมผสาน กับเพลงทรงเครื่องของภาคกลาง 

  เพลงเรือ 

       เพลงเรือ เปนเพลงพื้นบานของชาวไทยภาคกลางทีอ่ยูตามรมิลํานํ้า เชน สุพรรณบรุ ี

อางทอง อยุธยา ฯลฯ นิยมเลนกันในหนานาประมาณเดือน ๑๑ - ๑๒ อุปกรณในการเลนเพลงเรอืคือ 

เรือของพอเพลงลําหน่ึง และเรอืของแมเพลงลําหน่ึง เครื่องดนตรีมีกรับธรรมดาหรือกรบัพวง และฉ่ิง 

ถาเลนกลางคืนจะตองมีตะเกียงไวกลางลําเรือ เน้ือรองทั้งสองฝายมาพบกัน พอเพลงกจ็ะพายเรือเขา

ไปเทียบเกาะเรอืแมเพลงไว แมเพลงเริม่ดวยเพลงปลอบ หรอืเพลงเกริ่น บางคณะจะเริ่มดวยบทไหวา

ครูกอน จากน้ันแมเพลงกจ็ะรองประโตตอบเรียกวา บทประ แลวตอดวยชุดลักหาพาหนี หรือนัด

หมายสูขอ แลวตอดวยเพลงชุดชิงชู และเพลงตีหมากผัว เมือ่เลกิก็จะมีเพลงจาก แสดงความอาลัย

อาวรณ   

ประวัติเพลงเรือ การเลนเพลงเรือหรือการขับเพลงใหลงกับจังหวะพาย ผูพายก็ตองฟง

เสียงเพลง ผูขับเพลงเรอืหรือแมเพลงตองเปนผูมปีฏิภาณไหวพริบทีจ่ะหาคํา หรือหยิบยกเอา

เหตุการณสิง่แวดลอม เขามาสอดแทรกเขาไปใหเหมาะสม อาจเปนแขงขัน ยกยอง เสียดสซีึ่งทําให

ผูฟงสนุกไปดวย กอน การเลนเพลง ตองมีการกลาวกลอนไหวครูเสียกอน จากน้ันจึงจะเอื้อนกลอน

พรรณนาหรือชักชวนให คนอื่นมาเลนดวย โดยใชวิธีวากลอนกระทบกระทัง่กระเชาเยาแหย จนคูโตมิ

อาจจะทนอยูได จึง เกิดการเลนเพลงเรือโตตอบกันข้ึน การโตตอบกันดวยเพลงเรือ บางทีกเ็ผ็ดรอนใช

คารมที่คมคาย บางทีก็อาจเปนทํานองรักหวานช่ืน ทั้งน้ีแลวแตโอกาสและสถานการณ 

  เพลงพิษฐาน (อธิษฐาน) 

       เพลงพิษฐาน เปนเพลงทีม่ักรองเลนในวันสงกรานตน้ันถือเปนวันดีข้ึนปใหมของคน

ไทย คนไทยสวนใหญมักจะทําในสิ่งที่ดี ซึ่งถือเปนสริิมงคล สาํหรับชาวบานเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี 

ในตอนเชาจะไปทําบุญที่วัด หลังจากทําบุญแลว จะเลนเพลงพิษฐานกันกอน เพื่อเปนการเอาโชคเอา

ชัย ผูเลนเปนชาวบานที่อยูในหมูบานน้ัน สวนใหญมอีาชีพทาํนาทําไร แบงเปนฝายหญงิและฝายชาย 

จํานวนไมจํากัด การแตงกาย ฝายชายนุงโจงกระเบน สวมเสือ้คอกลม ผาขาวมาคาดเอว สวนฝาย

หญิงนุงโจงกระเบน สวมเสื้อแขนกระบอก อุปกรณในการเลนคือ ดอกไม ธูปเทียน คนละ 1 กํา มัก

เลนกันบรเิวณหนามณฑป ซึ่งมพีระประธานอยูดานใน 

      ประวัติเพลงเพลงพิษฐาน (อธิษฐาน) วิธีเลนเพลงพิษฐาน (อธิษฐาน)แบงผูเลน
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ออกเปนสองฝาย คือฝายชายและฝายหญงิ ตองน่ังพบัเพียบเปนแถวตอหนาพระประธาน ทุกคนถือ

ดอกไมธูปเทียนไวในมือ เริ่มเลนโดยฝายชายจะนําสวดบูชาพระรัตนตรัย เสรจ็แลวฝายชายจะเปนผูวา

เพลงกอน มลีูกคูรองรบั แลวฝายหญงิก็จะวาเพลงแก มีลูกคูรองรับ เชนเดียวกนั รองสลบัชายหญงิไป

เรื่อยๆ จนกวาจะเห็นสมควรแกเวลา เน้ือหาของเพลงเปนการนําเอาช่ือดอกไมมารองเปนเพลง 

เปรียบใหไดดังสิ่งที่ตนเองหวังไว ซึ่งมีความคลองในคํารองใหสัมผสักับคําอธิษฐาน30 

 3. เครื่องดนตร ี

 ในระยะตนเพลงลูกทุงยังคงมีองคประกอบแบบเพลงไทยเดิมและเพลงพื้นเมืองอยู

มากขุนวิจิตรมาตรา เลาวา วงดนตรีเพลงลูกทุงในชวงน้ันต้ังเปนวงดนตรีแบบสากล แตคงปรากฎการ

ใชเครื่องดนตรีที่บรรเลงเพลงไทยเดิม และเพลงพื้นเมือง ประกอบในบางเพลงอยู 

 การใชเครื่องดนตรีไทยประกอบเพลงลูกทุงน้ี มีจุดประสงคเพื่อบรรเลงรับเมื่อรองจบ

แตละทอนเปนชวงสั้นๆ เครื่องดนตรีที่ใชไดแก ระนาด ฉ่ิง โทน กลอง ฯลฯ เปนตน เชน ในเพลงหอม

หนอย ฉิมพลี ดาวลูกไก ฯลฯ  

 เพลงลูกทุงนําเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคตางๆ มาบรรเลงประกอบกับเครื่องดนตรี

สากล เครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคอีสานที่นํามาใชไดแก แคน โปงลาง ของภาคเหนือ ไดแก ซึง ซอ 

พิณ ของภาคใต ไดแกกลอง โหมง สวนของภาคกลางมีกลองยาว ระนาด ฉ่ิง กรับ โทน เปนตน เพลง

ลูกทุงที่ใชเครื่องดนตรีพื้นเมืองมาประกอบ เชน เพลงลําเลาะทุง เพลงเสียงซอสั่งสาว เพลงตอนไวๆ 

ฯลฯ 

 สวนเครื่องดนตรีสากลหรือเครื่องดนตรีตะวันตกที่ใชในวงดนตรีลูกทุงโดยทั่วไป 

ประกอบดวยเครื่องเปา เครื่องสาย และเครื่องประกอบจังหวะ รวมแลวประมาณ 12-18 ช้ิน วงดนตรี

ของสุรพล สมบัติเจริญ และของสุรชัย สมบัติเจริญ มีลักษณะพิเศษคือ การใชแอคคอรเดียน หรือหีบ

เพลงซึ่งเปนสิ่งขาดไมได เน่ืองจากเอกลักษณในผลงานเพลงของสุรพล สมบัติเจริญ คือข้ึนตน ดวย

เสียงหีบเพลง อยางไรก็ตาม วงดนตรีเพลงลูกทุงอื่นๆ ก็ใชหีบเพลงดวยเชนกัน 

 4. หางเครื่อง  

 หางเครื่องถือกําเนินในวงดนตรีลูกทุงมานาน เมื่อเกิดวงดนตรีเพลงลูกทุงในชวงหลัง

สงครามโลกครั้งที่สองน้ัน นักรองเพลงลูกทุงทั้งหญิง และชายแตงตัวอยางบานนอก บอกลักษณะ 

ลูกทุงแท ตอมาจึงคอยเปลี่ยนมาแตงกายแบบตะวันตก ดานหลังนักรองก็จะมีหญิงสาวมาเตน

ประกอบตามจังหวะเพลง ดูคลายเตนระบํา สมัยน้ันมีผูเตนเพียงสองคนเทาน้ัน  

                                                             
30 คลังความรู, “รอบรูเรื่องกลอน,” เขาถึงเมื่อ 31 มกราคม 2558, เขาถึงจาก

http://www.trueplookpanya.com/knowledge/detail/27968 
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 คําวา “หางเครื่อง” สันนิษฐานวาแตเดิมมาจากสํานวนวา “เขยงหางเครื่อง” 

กลาวคือ ในขณะที่นักรองออกมารองเพลงบนเวที จะมีคนออกมาตีฉ่ิง ฉาบ กรับ ไมตอก และเคาะลูก

แซก อยูขางหลังนักรอง ใกลกับพวกเลนดนตรี ทําใหจังหวะเพลงเดนชัด มีความไพเราะและ

สนุกสนานมากข้ึน ดังน้ันคําวา “หางเครื่อง” ในที่น้ีจึงหมายถึง เครื่องใหจังหวะดนตรี ดังกลาวขางตน 

มิไดมีหมายถึงคนเตนประกอบเพลงดังความหมายปจจุบัน 

 ในตอนแรก ผูที่ออกมาเขยาหางเครื่องก็มีทั้งหญิงและชาย ไมไดเปนคณะหรือมี

รูปแบบตายตัว บางครัง้ก็เปนตัวตลกประจําวง บางครั้งก็เปนนักรองประจําวง ตอมาจึงมีวิวัฒนาการ

ข้ึนใชผูหญิงสวยๆ ออกมาเขยาหางเครื่อง แตก็ยังไมออกลีลาเตน เพียงเดินใหเขากับจังหวะเพลง

เทาน้ันเพลงสวนใหญจะมีจังหวะ บีกิน ชาชาชา โบเลโร และรําวง การแตงกายก็ไมเหมือน บางคน

สวมชุดกระโปรงสั้น สุดแลวแตเจาตัวจะซื้อหามาใสเอง 

 ตอมาในชวงป พ.ศ. 2509-2510 ผูที่ออกมาเขยาหางเครื่องประกอบจังหวะการรอง

เพลงลูกทุงมีจํานวนเพิ่มเปน 4-7 คน มีทั้งคณะผูหญิงและคณะผูชาย จะแตงกายเหมือนกันทั้งคณะ

บางครั้งแตงก็แตงกายเหมือนนักรอง อยางไรก็ตามจะแตงชุดเดียวกันตลอดการแสดงแตละครั้ง ไม

เปลี่ยนเครื่องแตงกายลายชุดดังที่เห็นในปจจุบัน วงดนตรีที่มีการเตนเขยาหางเครื่องประกอบที่

กลาวขวัญถึงในยุคน้ีไดแก วงสุรพล สมบัติเจริญ และวงของสมานมิตร เกิดกําแพง 

 ลีลาการเตนและการแตงกายของผูเตนประกอบจังหวะเพลงฟูฟามากข้ึนทุกที โดย

พัฒนามาจากการเตนรําระบําฝรั่งเศสของฟอลลี่ แบรแช (Folies Bergeres) และการเตนโม

เดิรนดานซ (Modern Dance) นับต้ังแตป พ.ศ. 2517 จะพบวาผูที่ออกมาเตนเลิกถือ ฉ่ิง ฉาบ กรับ 

ไมตอก หรือลูกแซก แลว ในชวงน้ีคําน้ี “หางเครื่อง” แปรเปลี่ยนมาเปนบุคลที่เตนประกอบเพลงและ

จํานวนผูเตนก็มีมากข้ึน 

 จากองคประกอบของเพลงลูกทุง ขางตน ทําใหสงผลมาถึงสมัยเพลงลูกทุงของพุม

พวง ดวงจันทร ซึ่งมีความเอกลักษณเฉพาะตัว ทั้งในเรื่องของนําเสียง และในเรื่องความชัดเจนในแง

ของเพลงลูกทุง ในองคประกอบทั้ง 4 คือ ทํานองและจังหวะ คํารอง เครื่องดนตรี และหางเครื่อง ถือ

วามีความชัดเจนเปนลูกทุงอยางแทจริง โดยมีลีลาการขับรองที่ออดออนไพเราะ (ฤทธิญาโน และวิตต

วชิระ, 2554: 54)  

 นอกจากน้ีพุมพวง ดวงจันทรยังถือเปนนักรองหญิงลูกทุงคนแรกที่พลิกประวัติศาสตร

วงการเพลงลูกทุงไทย มีเอกลักษณเฉพาะของรูปแบบการแสดงสดที่แตกตางจากลูกทุงในแบบเดิม ซึ่ง

เปนการพลิกโฉมวงการเพลงลูกทุงไทยใหแตกตางโดยสิ้นเชิง มีการจัดการแสดงคอนเสิรต ซึ่งถือวา

เปนคอนเสิรตครั้งสําคัญ    ในชวงประมาณกลางป พ.ศ. 2529 ที่เซ็นทรัลพลาซา ในการแสดง

คอนเสิรตครั้งน้ีเพลงกระแซเขามาซิ ไดรับความนิยมเปนอยางมาก จนทําใหไดรับความนิยมสูงสุด (จิ

นตรา ดํารงเลิศ, 2534: 44)  
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 เพราะเหตุน้ีเองพุมพวง ดวงจันทรจึงไดรับฉายาราชินีลูกทุงตอจาก ผองศรี  วรนุช ซึ่ง

แมเธอในวันน้ี  พุมพวง ดวงจันทรจะจากไปนานแลว แตเพลงของเธอก็ยังเปนที่นิยมและ ยังถูกนํา

กลับมาทําซ้ําข้ึนอีกหลายตอหลายครั้ง อาทิ การนํากลับมาขับรองใหมโดยนักรองลูกทุงหนาใหม การ

นําไปใชในการประกวดวงดนตรีลูกทุงหรือการขับรองเพลงลูกทุงโดยเยาวชนนักเรียนนักศึกษา เปน

ตนแบบของการสรางสรรคผลงานดานวงการเพลงลูกทุงและรูปแบบการแสดงคอนเสริตวงดนตรลีกูทุง

ในปจจุบัน เปนตนแบบสําหรับนักรองเพลงลูกทุงยุคหลังไดดําเนินตาม ดวยเหตุน้ีเองแสดงใหเห็นวา

พุมพวง ดวงจันทรน้ันมีคุณคาตอวงการเพลงลูกทุงอยางแทจริง จึงไมแปลกที่เธอไดรับฉายาวา ราชินี

ลูกทุง จวบจนปจจุบัน 

 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 แนวคิดดาน สัญญะวิทยา 

 ในความสัมพันธกับผูอื่น มนุษยเราสื่อความหมายอยูเกือบตลอดเวลาและใชวิธีการอนั

หลากหลาย วิธีการที่เห็นไดชัดที่สุดก็คือ ภาษา (รวมไปถึงสีหนาทาทางที่เราใช) แตเรายังสื่อ

ความหมายไดดวยเครื่องแตงกาย (เชน รถเบนซ ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม) และสไตลการใช

ชีวิต (เชน เลนกอลฟเขาคายอาสาพัฒนา) ในโลกของสื่อและศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติการสื่อความหมาย

ก็จะย่ิงซับซอนข้ึนไป เชน ภาพยนตรและวรรณกรรม ตางก็มีขนบแบบแผนการสื่อความหมายตาม

แนวตาง ๆ แยกยอยลงไปอีก การเพิ่มขยายปริมณฑลของการสื่อสารในสังคมในสังคม สงผลใหชีวิต

ทางวัฒนธรรมกลายเปนพื้นที่ขนาดใหญที่มีการแยงชิงกันสรางสื่อ และบริโภคความหมายอยางเขม

และสลับซับซอน  

 สัญศาสตร (Semiotics) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา สัญญะวิทยา (Semiology) ศึกษา

กระบวนการตาง ๆ ที่มนุษยในสังคมใชในการสื่อความหมายสูกัน วิชาน้ีพัฒนาข้ึนภายใตอิทธิพล

ความคิดของ แฟรดิน็องด เดอ โซซูร บิดาแหงวิชาภาษาศาสตร น่ันคือ สัญศาสตรแนวโครงสราง 

(Structural Semiotics) สัญศาสตรแนวน้ีเนนยํ้าหลักการเรื่อง “โครงสราง” ที่วา คาสื่อความหมาย

ของสัญญะแตละตัวเกิดจาก “ความสัมพันธ” ที่สัญญะตัวน้ัน ๆ มีกับสัญญะตัวอื่น ๆ ที่อยูรวมใน

ระบบเดียวกัน มิใชวาสัญญะแตละตัวจะสื่อความหมายไดดวยตัวของมันเองโดด ๆ (นพพร ประชากุล, 

2552, หนา320) 

 แนวคิดดาน มายาคติ 

 มายาคติ (myth) หมายถึง การสื่อความหมายดวยคติความเช่ือทางวัฒนธรรมซึ่งถูก

กลบเกลื่อนใหเปนที่รับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ หรืออาจกลาวใหถึงที่สุดไดวา เปนกระบวนการของ

การลวงใหหลงอยางหน่ึง แตทั้งน้ีมิไดหมายความวามายาคติเปนการโกหกหลอกลวงแบบปนนํ้าเปน
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ตัวหรือการโฆษณาชวนเช่ือทีบ่ิดเบือนขอเท็จจริง มายาคติน้ันมิไดปดบังอําพรางสิ่งใดทั้งสิ้น ทุกอยาง

ปรากฏตอหนาตอตาเราอยางเปดเผย แตเราตางหากที่คนเคยกับมันเสียจนไมทันสังเกตวามันเปนสิ่ง

ประกอบสรางทางวัฒนธรรม เราน่ันเองที่ “หลง” คิดไปวาคานิยมที่เรายึดถืออยูน้ันเปนธรรมชาติ 

หรือเปนไปตามสามัญสํานึก31  

 จากแนวคิดมายาคติขางตน อาจถือไดวา โรล็องด บารตส เปนผูศึกษาคนควาแนวคิด

มายาคติ จากการรวบรวมขอมูล โรล็องด บารตส วิเคราะห และยกตัวอยางงาย ๆ จากกรณีหนาปก

นิตยสาร Paris-Match (ปารีส-มัตช) ฉบับหน่ึงซึ่งบารตสอางถึงบทความที่เขาเขียนข้ึนภายหลังแลว

นํามาบรรจุไวในตอนทายของหนังสือ มายาคติ ปกนิตยสารดังกลาวเสนอภาพชายหนุมผิวดําในชุด

เครื่องแบบพลทหารฝรั่งเศษกําลังทําวันทยาหัตถ สายตาจองตรงไปยังบางสิ่งบางอยางที่อยูเบื้องสูง 

ซึ่งก็นาจะเปนธงชาติไตรรงคของฝรั่งเศสน้ันเอง เห็นไดวาภาพน้ีมิไดบิดเบือนหรือปดบังสิ่งใด แต

สามารถสื่อความหมายอันเปนมายาคติของมันออกมาไดดวยอาศัยความเคยชินของฝรั่งเศษเองตอการ

เปนเจาอาณานิคม  

 นอกจากน้ียังมีมายาคติที่มีความเกี่ยวของในประเด็นอื่น ๆ ดังตอไปน้ี 

 1. มายาคติเก่ียวกับผูหญิง ท่ีถูกสรางใหสอดคลองกับระเบียบทางสังคม สถาบันที่

มีสวนสําคัญในการสรางคานิยม หรือตอกยํ้าระบบคุณคาของความเปนผูหญิงตามที่สังคมกําหนด 

ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการแพทย สุขภาพ และวิทยาศาสตร สถาบันองคกรพัฒนาเอกชน/

หนวยงานที่ทํางานดานการใหความชวยเหลือผูหญิง และสถาบันชาติ 

 สถาบันครอบครัว ที่ใหการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ใหเด็กผูหญิงเรียนรู เรื่องบทบาทการ

เปนผูหญิงที่ดี ต้ังแตการทํางานบาน การดูแลคนในครอบครัวไปจนกระทั่งถึงเรื่องเพศ การรักษา

พรหมจรรยไวจนกวาจะแตงงานในวัยที่เหมาะสม  

 2. การเปลี่ยนแปลงของมายาคติ : มายาคติเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 

และบริบททางสังคม เมื่อสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไป ก็ยอมทําใหมายาคติมีความเปลี่ยนแปลงไป

ดวย อยางไรก็ตามมายาคติที่เปลี่ยนแปลงไปก็ยังคงสะทอน หรือ รับใชฐานคติเดิม ๆ อยู โดยมายาคติ

เปลี่ยนตามบริบททางสังคม ไดแก เวลา สถานการณ/ปรากฏการณ และเงื่อนไขทางสังคมตาง ๆ เชน 

                                                             
31

  วรรณพิมล อังคศิริสรรพ และ นพพร ประชากุล, มายาคติ ของ โรล็องด บารตส 

(กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2555), 4. 
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มายาคติเกี่ยวกับชนเผา ซึ่งแตเดิมถูกมองวาเปนผูทําลายปา ตอมากลับกลายเปนผูรักษาปา ผูอยูกับ

ธรรมชาติ  

 3. ชองทางและกระบวนการสงผานมายาคติ มายาคติถูกสงผานชองทางตาง ๆ ทั้งที่

เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งผูหญิงซึมซับความเขาใจเหลาน้ีตลอดชวงชีวิต การเรียนรูเรื่อง

บทบาทความเปนผูหญิงดูจะเกิดข้ึนต้ังแตกอนเธอสามารถนิยามตนเองวาเปนผูหญิงดวยซ้ํา  

นอกจากน้ีพวกเธอยังอยูกับความรูสึกวาการดูแลพอแมของตนเปนสิ่งสําคัญกวาการดูแลครอบครัว

ของตน ขณะทีวั่ฒนธรรมประเพณี มักจะกําหนดวาเมื่อผูหญิงแตงงานไปแลว ก็ตองไปอยูบานสามีน้ัน

เปนสิ่งที่พึงควรกระทํา 

 4. การตอรองของผูหญิงตอมายาคติ 

 รูปแบบของการตอรองมายาคติของผูหญิงกลุมอัตลักษณตางๆ ผูหญิงมีการจัดการ

กับ มายาภาพ 3 วิธี ดังน้ี 

 4.1 ตอบโตวา ภาพที่ปรากฏน้ัน ไมเปนความจริง เปนเพียงอคติของคนนอก 

และ/หรือ สื่อ จากน้ันก็พยายามอธิบายวา ความจริง เปนอยางไรทําใหเสียงของ “คนใน” หรือ

เจาของเรื่องเองน้ันเปนที่ไดยิน ตัวอยางเชน กรณีผูหญิงมุสลิมที่ตอบโตวา จริง ๆ แลวผูหญิงมุสลิม

สามารถพึ่งตนเองได และไมไดยอมจํานนแตเปนผูรักษาครอบครัว ไมกอความขัดแยง รุนแรง หญิงที่

กลับจากตางประเทศปฏิเสธวาพวกเธอไมไดเห็นแกงานสบาย และอยากร่ํารวยจนไมนึกถึงศักด์ิศรี 

ความจริงแลวเธอถูกหลอก 

 4.2 ตอบวา ภาพที่ปรากฏหรือความคิด/ความเช่ือ ที่ปรากฏน้ัน เปนจริง และ

พยายามอธิบายวาเหตุผลใดจึงเปนเชนน้ัน เชน กลุมผูหญิงที่กลับจากตางประเทศ และถูกใหภาพเปน

หญิงขายบริการ ยอมรับวา การขายบริการไดเกิดข้ึนจริง และอธิบายวาเธออยูในภาวะถูกหลอกลวง 

หรือ ภาวะจํายอมและดวยความที่ตองการเงินมาจุนเจือ ครอบครัวจึงตองทําในสิ่งที่ “ไมดี” และ

แลกเปลี่ยนประสบการณความยากลําบากในการดําเนินชีวิตหลังกลับจากตางประเทศ 

 4.3 ตอบวา ภาพมายาเหลาน้ัน มีทั้งที่จริงและไมจริง บางคนในกลุมเปนแบบน้ัน

จริง แตไมใชคนสวนใหญ หญิงชนเผากลาววา ภาพลักษณของการเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องยาเสพติด 
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เปนภาพที่พูดแบบเหมารวมไปทั้งชนเผา ทั้งที่จริง ๆ แลวก็ยอมรับวา มีบางคนทําเชนน้ัน แตเปนสวน

นอย32  

 จากขอความขางตนน้ัน สามารถแสดงใหเห็นวาภาพที่ปรากฏเปนภาพที่ถูกสรางข้ึน 

และต้ังคําถามวา ใครสราง สรางใหใครเสพ การสรางภาพแบบน้ี “ใครได-ใครเสีย” ภาพน้ีสรางข้ึน

จากความคิดแบบไหน ดํารงอยูไดอยางไร สัมพันธ ความเช่ือชุดอื่นๆ อยางไร 

 แนวคิดดาน การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม 

 การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม คือ การถายทอดหรือการขัดเกลาทางสังคมเพื่อใหรู

ระเบียบของสังคม เปนรูปแบบการควบคุมสังคมแบบหน่ึง โดยตัวแทนจากสังคมเริ่มแรกคือครอบครัว 

เชน บิดามารดาสั่งสอนบุตร นอกจากน้ียังมีการกระทําระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อน กลุมโรงเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เมื่อความหมายของการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมคือ การถายทอดหรือ

การขัดเกลาทางสังคม นักวิชาการหลายทานจึงไดใหความหมายไวดังน้ี 

 การขัดเกลาทางสังคม เปนกระบวนการเรียนรูอยางหน่ึง เปนการถายทอดวัฒนธรรม

ที่มนุษยคิดคนข้ึน เพื่อใหสมาชิกในสังคมไดรับและยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งทางบุคลิกภาพ 

ความเช่ือ เปนการใหการศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลเปนสมาชิกที่ดีของสังคมมีความเขาใจใน

วัฒนธรรม มีทักษะและความรูตาง ๆ ที่จําเปนในการประกอบอาชีพเปนกระบวนการตอเน่ืองกันไป

จนตลอดชีวิตที่บุคคลจะตองประสบ ไมวาจะเปนการใหการอบรมทางตรงหรือทางออม หรือการมี

สวนรวมในรูปแบบของสังคม สมาชิกจะตองเรียนรูคานิยม กฎเกณฑใหม โดยมี พอ แม ทําหนาที่เปน

ตัวแทนสําคัญในการเลี้ยงดูเด็ก นอกจากน้ีการขัดเกลายังเปนกระบวนการชวยใหบุคคลมีการเรียนรู 

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี บรรทัดฐานของสังคม อุปนิสัย คุณคาของระบบสังคมที่ตนอยู 

ยอมทําตามกฎเกณฑของสังคมในชีวิตประจําวัน จนกลายเปนนิสัย33 

 การขัดเกลาทางสังคมเปนวิถีทางที่ทําใหบุคคลเรียนรูทักษะ ความรู คานิยม แรงจูงใจ 

เพื่อดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพทางสังคม ซึ่งกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตน้ัน

ไดรับจากครอบครัว สถานศึกษา และสิ่งแวดลอม การขัดเกลาทางสังคมจึงเปนกระบวนการทางตรง

                                                             
32

  สุภาภรณ อัษฎมงคล, สุพีชา เบาทิพย และ สุไลพร ชลวิไล, ความเปนผูหญิง ความจริง 

มายา หรือ อคติในสังคมชายเปนใหญ, (กรุงเทพฯ : โครงการสุขภาวะผูหญิง, 2554), 3-6. 
33

  อานนท อาภาภิรม, สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 

2525), 55. 
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และทางออมในการถายทอดของมนุษย โดยจุดมุงหมายรวมเพื่อถายทอด คานิยม วัฒนธรรม ที่สั่งสม

จากรุนหน่ึงสูรุนหน่ึงซึ่งสามารถ  อธิบายไดดังน้ี34  

 1. เปนกลไกการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม 

 2. เปนกลไกของการควบคุมของสังคม 

 3. เปนรากฐานเรียนรูเกี่ยวกับบทบาท 

 4. เปนกระบวนการที่เกี่ยวกับวิถีการที่ดํารงอยู สูการเปลี่ยนแปลง 

 การถายทอดความรูเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการเรียนรูในวิถีทางของสังคมที่

สมาชิกอาศัยอยู กระบวนการถายทอดความรูน้ีจะทําไดดีน้ันบุคคลในสังคมตองมีการติดตอสื่อสารกัน

ในชีวิตประจําวัน35  

 กระบวนการถายทอดน้ันเปนการเรียนรูถึงภูมิปญญาที่มีในอดีต มีการผลิตซ้ําสืบทอด

กันมาเปนเครื่องมือคนควาหาความรู คุณคาตางๆ ในสังคม36  สถาบันแรกที่ทําหนาที่ขัดเกลาทาง

สังคมคือ           สถาบันครอบครัว ซึ่งมีอิทธิพลตอการขัดเกลาแกเด็กต้ังแตเกิดจนดับสิ้น เปน

กระบวนการตอเน่ืองไมมีที่สิ้นสุด ครูคนแรกของมนุษยคือ บิดา มารดา ญาติมิตร การเรียนรูจะเกิดข้ึน

ดวยการอบรมสั่งสอนภายในครอบครัว ข้ึนอยูกับสถานที่แตละพื้นที่ ยอมมีวิถีที่แตกตางกันออกไป37 

ในเมื่อความหมายของการผลิตซ้ําคือการถายทอดทางวัฒนธรรมจึงเปนสวนหน่ึงของการศึกษา และ

เปนกระบวนการศึกษาที่หาไดตามอัธยาศัย บางอยางรับรูจากการปฏิบัติโดยไมรูตัว มีการถายทอด

ความรู และทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต เปนการศึกษาที่มีกระบวนการตอเน่ืองตลอดเวลาไมมี

สิ้นสุด พรอมทั้งมีการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมที่มีอยูใหเกิดความมั่นคงเพื่อเปนแรง

ยึดเหน่ียวภายในชุมชน 

                                                             
34

  องอาจ พรมไชย, การถายทอดความรูของชาวไทยลื้อเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ดวย

สมุนไพร (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538), 43. 
35

  ดนัย ไชยโยธา, พ้ืนฐานทางสังคมวิทยาการศึกษา (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2534), 

140. 
36

  วัลลภ มณีเชษฐา, กระบวนการถายทอดวัฒนธรรม เรื่องอักษรธรรมลานนา (เชียงใหม : 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2537), 39. 
37

  อุนตา นพคุณ, การศึกษาเรื่องปญหาเด็กไทยและการตอบสนองโดยองคการเอกชน, 

(กรุงเทพฯ :  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532), 2. 
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 วัฒนธรรมชุมชนทุกแหงลวนมีระบบความเช่ือตามธรรมชาติ รูจักต้ังคําภามและ

พยายามหาคําตอบมาอธิบายจากความสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง การเกิด การตาย ทําใหเกิดความเช่ือใน

เรื่องของวิญญาณวามีอํานาจ ทําใหมนุษยมีการเซนสรวง บูชา เกิดการยอมรับในเรื่องผีและความเช่ือ 

มีการเปลี่ยนแปลงผสมผสานตามสถานการณที่เปลี่ยนไปของสังคม38  

 แนวคิดดาน สังคมวิทยา 

 คําวา สังคมวิทยา หรือ “Sociology” มีนักสังคมวิทยาไดใหความหมายไวดังน้ี 

 แมกซ เวเบอร39 (Max Weber) นักสังคมวิทยา อังกาบ ผูแปลไดใหความหมายวา 

สังคมวิทยาเปนศาสตรเกี่ยวกับการกระทําทางสังคม การกระทําทางสังคมถูกแบงออกเปน 4 ประเภท

หลัก คือ การกระทําอยางมีเหตุผลโดยมีเจตนาเพื่อบรรลุเปาหมาย (zweckrational) การกระทํา

อยางมีเหตุผลเพื่อบรรลุคานิยม (wertrational) การกระทําที่เกิดจากแรงจูงใจทางอารมณหรือ

ความชอบพอ (affective) และทายที่สุดคือ การกระทําที่เปนประเพณี (traditional) 

 ปฬาณี40 ไดใหความหมายวา สังคมวิทยาเปนการศึกษาถึงลักษณะความสัมพันธทาง

สังคมของมนุษย กลาวคือสังคมสมารถดํารงอยูไดอยางไรมีปจจัยไดเปนเหตุใหเกิดการยึดเหน่ียวกัน

ของสมาชิกในสังคมสงผลใหเกิดความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกันหรือปจจัยใดที่กอใหเกิดการ

แตกแยก ความขัดแยง หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมน้ันเกิดข้ึนไดดวยสาเหตุใด 

 ไทเลอร (Tylor) นักมานุษยวิทยา ที่ไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงวิชาวัฒนธรรม 

ปฬาณี ไดใหความหมายวา วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยตองเรียนรูจากกันและกันเสมอ หรือจากการเปน

สมาชิกของกลุมทางสังคม คําวาวัฒนธรรมน้ันมีความหมายที่รวมทั้งความรู ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม 

กฎหมาย ประเพณี และความสามารถตลอดจนลักษณะนิสัยตาง ๆ ที่ไดรับการเรียนรูสืบทอดกันมา

จากการเปนสมาชิกคนหน่ึงในสังคม ซึ่งในความหมายดังกลาวน้ีจะเห็นไดวา วัฒนธรรมและสังคมแยก

จากกันไมได แตกลับมีความสัมพันธเกี่ยวของกันในทุกดาน 

 แนวคิดดาน ดุ ริย างควิทยา  (Musicology)  และมานุษย ดุริ ยางควิทยา 

(Ethnomusicology) 

                                                             
38

  ฉลาดชาย รมิตานนท, ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวเขาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530), 43. 
39 ลิวอิส เอ. โคเซอร ; อังกาบ กอศรีพร แปล, แนวความคิดทฤษฏีทางสังคมวิทยา ตอน 

แมกซ     เวเบอร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.รวมกับมูลนิธิโครงการตํารา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2535), 2-3 
40

  ปฬาณี ฐิติวัฒนา, สังคมวิทยา (กรงุเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), 5 
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 ผูวิจัยนําหลักของแนวคิดดานดุริยางควิทยา และมานุษยดุริยางควิทยา มาใชใน

การศึกษาครั้งน้ี แนวคิดดานดุริยางควิทยาเปนการศึกษาถึงประวัติศาสตรดนตรี นักดนตรี คีตกวี และ

คุณลักษณะตาง ๆ     ของบทเพลงที่คีตกวีตาง ๆ ไดสรรคสรางผลงานไวในอดีต  

 แนวคิดมานุษยดุริยางควิทยา เปนการศึกษาดนตรีที่กําลังดําเนินอยูในปจจุบัน ของ

สังคมใดสังคมหน่ึง โดยศึกษาตัวดนตรี สังคม และวัฒนธรรม ศึกษาคีตกวี นักดนตรี ผลงาน แนวคิด

ทางดนตรีของผูคน การสรางเครื่องดนตรี รูปแบบของดนตรี บทเพลง การขับรอง การบรรเลง 

บทบาทหนาที่ และการใชดนตรีในโอกาสตาง ๆ การดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในสังคม 

การศึกษาความสัมพันธระหวางดนตรีกับสังคม และวัฒนธรรมของมนุษยในทองถ่ินตาง ๆ ซึ่งเปน

การศึกษาดนตรีในฐานะภาพรวมของวัฒนธรรม แนวคิดที่ศึกษาการใชดนตรีในสังคมวา ดนตรีน้ันมี

บทบาทตอสังคมอยางไรความหมายของดนตรีที่มีตอผูคนในสังคมน้ัน41  

 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับหัวขอวิจัย มีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

 งานวิจัยดานเพลงลูกทุง 

 ศึกษาเกี่ยวของกับวิวัฒนาการเพลงลูกทุง เพลงลูกทุง และศิลปนลูกทุง มีดังน้ี  

 งานวิจัยเรื่อง พุมพวง ดวงจันทรจุดพลิกผันของเพลงลูกทุงไทย ชวงป พ.ศ. 2515-

2525, พ.ศ.2526-2534, พ.ศ.2535-2545 โดย ภัทราภรณ จันทนะสุด ซึ่งเปนการวิเคราะหเน้ือหา

โดยใชแนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยาในการวิเคราะห โดยศึกษาความเปนมาของเพลงลูกทุงไทยและ

เรื่องราวชีวิตและผลงานของนักรองลูกทุงพุมพวง ดวงจันทร ความเปลี่ยนแปลงของเพลงลูกทุงทีไ่ดรบั

อิทธิพลจากพุมพวง ดวงจันทร แนวคิดการประพันธเพลงและการเรียบเรียงเสียงประสานของผูแตง

เพลง42  

 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะหการใชโวหารภาพพจนที่ปรากฏในวรรณกรรม

เพลงไทยลูกทุง ศึกษาเฉพาะกรณีของราชินีลูกทุง พุมพวง ดวงจันทร โดย ศกุนตลา กะราลัย ซึ่งเปน

                                                             
41

  ปญญา รุงเรือง, หลักวิชามานุษยดุริยางควิทยา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,      

2533), 15. 
42

  ภัทราภรณ จันทนะสุด, พุมพวง ดวงจันทร : จุดพลิกผันของเพลงลูกทุงไทย (กรุงเทพฯ 

: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549), 1-8. 
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การศึกษาประเภทของโวหารภาพพจนที่พบในเพลงไทยลูกทุง ความถ่ีในการใชโวหารภาพพจน ภาพ

สะทอนทางวัฒนธรรมและคานิยม43 

 งานวิจัยเรื่อง วิเคราะหทวงทํานองการแตงวรรณกรรมเพลงลูกทุงของพุมพวง ดวง

จันทร โดย สุกัญญา โสภี เทพวัลย ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อวิเคราะหทวงทํานองการแตงวรรณกรรมเพลง

ลูกทุงของพุมพวง ดวงจันทร ในดานการใชถอยคําและสํานวนโวหาร เพื่อสงเสริม อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมทางภาษา44  

 งานวิจัยดานเพลงไทยลูกทุง 

 งานวิจัยที่ศึกษา วิเคราะหเน้ือหาเพลงไทยลูกทุงเพื่อแสดงบทบาทของเพลงไทยลกูทุง

ที่สะทอนเหตุการณในสังคมน้ัน มีดังตอไปน้ี 

 งานศึกษาของ วินิจ คําแหง งานศึกษา “วิเคราะหเพลงลูกทุงคาวบอยในชุด ลูกทุง

เสียงทอง ขับรองโดย เพชร พนมรุง” วิทยานิพนธของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต วิชาเอกมานุษย  ดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2542  

 การศึกษาเรื่อง “วิเคราะหเพลงลูกทุงคาวบอยในชุด ลูกทุงเสียงทอง ขับรองโดย 

เพชร พนมรุง” น้ันเปนการวิเคราะหวิธีการประพันธเพลงในลักษณะของลูกทุงคาวบอย ในชุดลูกทุง

เสียงทอง ซึ่งขับรองโดย เพชร พนมรุง เพื่อศึกษาวิธีการโห ในแบบฉบับของ เพชร พนมรุง และนํา

เพลงในชุดลูกทุงเสียงทองทั้ง 12 เพลง    มาบันทึกเปนโนตสากลในรูปของสกอร เพลงลูกทุงคาวบอย 

เปนเพลงที่กลาวถึงเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชนบทที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ความรัก ธรรมชาติ คติ

สอนใจ มีคํารอง ทํานอง และการประสานเสียงเปนไปอยางงาย ๆ ไมสลับซับซอน ใชเครื่องดนตรีที่

เมื่อนํามาบรรเลงรวมกันแลวจะทําใหเกิดสําเนียงเฉพาะในแบบเพลงลูกทุงตะวันตก หรือเพลงคันทรี่ 

และผูขับรองจะแตงกายดวยชุดโคบาล หรือคาวบอย เชน สวมหมวกปกกวาง มีผาผูกคอ สวมเสื้อ

ลายสกอตมีเสื้อแจคเก็ตหนังสวมทับอีกหน่ึงช้ัน นุงกางเกงยีนส สวมรองเทาท็อปบูต การวิเคราะหใน

ครั้งน้ีไดขอมูลมาจากการสัมภาษณ เพชร พนมรุง บุคคลที่เกี่ยวของ ตลอดจนการศึกษาจาก เทปคาส

                                                             
43

  ศกุนตลา กะราลัย, การศึกษาเชิงวิเคราะหการใชโวหารภาพพจนท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมเพลงไทยลูกทุง ศึกษาเฉพาะกรณีของราชินีลูกทุง พุมพวง ดวงจันทร (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549), 1-10. 
44

   สุกัญญา โสภี เทพวัลย, วิเคราะหทวงทํานองการแตงวรรณกรรมเพลงลูกทุงของพุม

พวง     ดวงจันทร (พะเยา : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539), 1-7. 
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เซ็ท วีดิทัศน บทความตางๆ เอกสารการวิจัย เพชร พนมรุงมีช่ือเสียงโดงดังมากที่สุดคือ ชุด “ลูกทุง

เสียงทอง” จน ไดรับฉายาจากสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปวา “ราชาเพลงโหของเมืองไทย”45 

 งานศึกษาของ นิพินธุ สุวรรณรงค เรื่อง ศึกษาวิเคราะหผลงานเพลงไทยลูกทุง

ประพันธโดย สลา คุณวุฒิ  วิทยานิพนธของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุ

ริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2549  

 สลา คุณวุฒิ เปนนักประพันธเพลงที่ประสบความสําเร็จมากแมจะอายุยังนอยมี

ผลงานในการประพันธเพลงในแนวเพื่อชีวิตประมาณ 30 เพลง เพลงลูกทุงประมาณ 500 เพลง และ

ยังแตงกลอนลําประมาณ 200 เพลง ลักษณะแนวการเขียนเพลงลูกทุงที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ

ชาวอีสาน รวมถึงการทรี่ตองด้ินรนตอสูหางานทําในเมืองหลวง ตลอดจนปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน

ผลงานเพลงของ สลา คุณวุฒิ ไดรับความนิยมอยางแพรหลายไดใชระยะเวลาผลงานพิสูจน

ความสามารถของตนบนถนนสายดนตรีจนประสบความสําเร็จแมจะลาออกจากการ “รับราชการครู” 

แตไมไดลาออกจากความเปน “ครูเพลง” ที่มีนักรองเปนลูกศิษยถายทอดบทเพลงดวยจิตวิญญาณของ

ความเปนครูอยูเต็มเปยม นักรองหลายคนที่มีโอกาสไดถายทอดบทเพลงที่ สลา คุณวุฒิ แตงข้ึนได

ประสบความสําเร็จและมีช่ือเสียง ไดแก ก็อต จักรพรรณ อาบครบุรี  ไมค ภิรมยพร  มนตสิทธ์ิ คํา

สรอย  ไชยา มิตรไชย  ตาย อรทัย  ศิริพร อําไพพงษ  ฝน ธนสุนทร  แอร สุชาวดี เปนตน บท

ประพันธเพลงของ สลา คุณวุฒิ ไดสะทอนสภาพการด้ินรนของคนภาคอีสานที่เขามาทํางานในเมือง

หลวง การถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูคน แตไมเคยทอแทและหมดกําลังใจ ยังคงพรอมที่จะตอสู ตอไป 

หลายบทเพลงไดบอกถึงเหตุผลความจําเปนที่ตองจากบานเกิดเพื่อเขามาหางานทําในเมืองหลวง ดัง

บทเพลงดอกหญาในปาปูน46 

 งานวิจัยดานวรรณกรรม 

 งานวิจัยเรื่อง ราชินีลูกทุง “พุมพวง ดวงจันทร” ที่จากไป โดย บินหลา สันกาลาคีรี 

นําเสนอในรูปแบบนิยายของผูเขียน บินหลา สันกาลาคีรี ที่มีลักษณะเปนวรรณกรรม บอกเลา

เรื่องราวของพุมพวง     ดวงจันทร ราชินีลูกทุงที่จากไปอยางไมมีวันกลับ ในอีกดานหน่ึง นิยาย น้ี

บางสวนเกิดจากการปรุงแตงของผูเขียนเอง ผูเขียนไดเก็บขอมูลจากสัมภาษณบุคคลที่ความเกี่ยวของ 

และมีการกลาวอางถึงบุคคลหลายหลากมากทาน บางทานสิ้นชีวิตไปแลว ผูเขียนเรียกงานเขียนน้ีวา 

                                                             
45

  วินิจ คําแหง, “วิเคราะหเพลงลูกทุงคาวบอยในชุด ลูกทุงเสยีงทอง ขับรองโดย เพชร พนม

รุง,” (วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ, 2542), 1-12. 
46

  นิพินธุ สุวรรณรงค, “ศึกษาวิเคราะหผลงานเพลงไทยลูกทุงประพันธโดย สลา คุณวุฒิ

,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

2549), 1-9. 
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“สาระนิยาย” และหวังวาผูที่ไดอาน สาระนิยายเลมน้ีจะไดอานชีวิต และทําใหไดรูจักตัวตนของพุม

พวง ดวงจันทรมากข้ึน47   
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของขางตน จะเห็นไดวาแนวคิดแตละดานที่ไดกลาวมาน้ัน

ประกอบดวย ประวัติความเปนมาของดนตรีประเภทลูกทุง ประวัติพุมพวง ดวงจันทร ขอมูลเกี่ยวกับ

แนวคิดและทฤษฎี ขอมูลเกี่ยวกับเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวความคิดใหผูวิจัยมุงศึกษา 

เรื่องอัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร 

 

                                                             
47

  บินหลา สันกาลาคีรี , ราชินีลูกทุง “พุมพวง ดวงจันทร” ท่ีจากไป (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพมติชน, 2536), 9-10. 



 

บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

วิทยานิพนธเรื่อง อัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัต

ลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร ในดานเน้ือรอง นํ้าเสียง รูปแบบการขับรอง และรูปแบบ

ดนตร ี

 

รูปแบบการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง อัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพทางดุริ

ยางควิทยา และมานุษยดุริยางควิทยาโดยใชการศึกษาวิจัยเอกสาร ขาว บทวิจารณ ประกอบกับการ

สัมภาษณบุคคลขอมูล และการวิเคราะหบทเพลงที่มีเน้ือหาสัมพันธกับ อัตลักษณทางดนตรีของพุม

พวง ดวงจันทร  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยแบงข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลจากสื่อ

วีดิทัศน สื่อสิ่งพิมพ เอกสารที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัยตาง ๆ และการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ

สัมภาษณ 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากสื่อวีดิทัศน สื่อสิ่งพิมพ เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย สื่อวีดิทัศน 

เชน ซีดีเพลง ซีดีบันทึกการแสดงสด แหลงสืบคนทางอินเตอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ 

วารสาร บทความ   บทวิจารณ โดยแหลงขอมูลสําคัญในการศึกษาคนควาคือ 

1. หอสมุดแหงชาติ  

2. หองสมุดดนตรีทูลกระหมอมสิริธร หอสมุดแหงชาติ 

3. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. สถาบันวิทยาบริการ (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6. หองสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7. หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
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8. หองสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 

 9. แหลงสืบคนทางอินเตอรเน็ต  

 การคัดเลือกบทเพลงที่นํามาศึกษาเรื่อง อัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร ใชวิธีการ

คัดเลือกบทเพลงดังน้ี 

 1. คัดเลือก 10 บทเพลงโดยการใชแบบสอบถามสัมภาษณบุคคลขอมูล ผูเช่ียวชาญ ครูเพลง 

แฟนเพลง และผูที่ช่ืนชอบบทเพลงของพุมพวง ดวงจันทร  

 2. การวิเคราะหบทเพลงที่มีเน้ือหาแสดงถึง อัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร 

 3. พิจารณาจากองคประกอบอื่น ๆ ของบทเพลง เชน เน้ือรอง นํ้าเสียง รูปแบบการขับรอง 

รูปแบบดนตรี การถูกนํามาผลิตซ้ํา การขับรองใหมโดยศิลปนรุนใหม การนําไปใชในการประกวด

แขงขันขับรองเพลงลูกทุงหรือวงดนตรีลูกทุง การนํามาสรางเปนภาพยนตร บทเพลงที่เปนแบบอยางที่

ดีทางดานวัฒนธรรมไทย และสังคมไทย ซึ่งวิธีน้ีผูวิจัยไดพิจารณารวมกับการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับพุมพวง ดวงจันทร และครูเพลง สุรินทร ภาคศิริ, ชินวัฒน ต้ังสุทธิจิต  

 จากวิธีการคัดเลือกดังกลาว ผูวิจัยจําแนกบทเพลงที่สงผลตอ อัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง      

ดวงจันทร จํานวน 10 เพลง 

 

 การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ  

 การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณน้ัน เปนการสัมภาษณและสอบถามความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ ครูเพลง ผูประพันธเพลง และบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับพุมพวง ดวงจันทร ผูวิจัยคัดเลือก

ผูใหขอมูลดังน้ี 

 1. สุรินทร ภาคศิริ ครูเพลง ผูประพันธเพลง นักจัดรายการวิทยุ 

 2. ชินวัฒน ต้ังสุทธิจิต นักวิชาการผูเช่ียวชาญดานเพลงไทยลูกทุง 

 การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณน้ัน ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อนําขอมูลและความคิดเห็นมา

อางอิงและเช่ือมโยงความสัมพันธในหัวขอที่ศึกษา ซึ่งประเด็นในการสัมภาษณ แบงออกไดดังน้ี  

1. อัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก  

1. เน้ือรอง  

2. นํ้าเสียง และรูปแบบการขับรอง      

3. รูปแบบดนตรี 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการเก็บรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยมีเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณดังน้ี 

 1. แบบสอบถาม เพื่อใชในการสัมภาษณและบันทึกขอมูล 
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 2. เครื่องบันทึกเสียงในการสัมภาษณ 

 3. กลองถายภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว 

 4. คอมพิวเตอร 

  เครื่องมือดังกลาวใชเพื่อเก็บขอมูลชีวประวัติ และผลงานของพุมพวง ดวงจันทร ตลอดจน

ลักษณะเฉพาะตัว หรือภาพลักษณที่มีลักษณะเดนชัดกวาคนอื่น เน้ือรอง นํ้าเสียง รูปแบบลักษณะ

การขับรอง รูปแบบดนตร ีบทบาทหนาที่ของนักรองเพลงลูกทุงซึ่งมีพฤติกรรมเปนแบบอยางตอคนใน

สังคมลูกทุง และเปนแบบอยางในการดํารงชีวิตของคนในสังคมไทยรวมสมัย โดยวิธีการสัมภาษณทั้ง

แบบเปนทางการ และไมเปนทางการ 

 

การจัดกระทําและตรวจสอบขอมูล 

 หลังจากผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ และการสัมภาษณบุคคลขอมูล 

ผูวิจัยไดคัดเลือก 10 บทเพลง ที่พุมพวง ดวงจันทรไดขับรองและมีช่ือเสียง เพื่อนําไปประกอบการเก็บ

รวบรวมขอมูลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญวาบทเพลงของพุมพวง ดวงจันทรสงผลตอดานใดบาง ผูวิจัย

แบงประเภทของขอมูล ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวคือ ขอมูลที่เกี่ยวกับอัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง 

ดวงจันทร ในดาน เน้ือรอง นํ้าเสียง รูปแบบการขับรอง รูปแบบดนตรี  

1. ขอมูลบทเพลงที่สงผลตออัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร ผูวิจัยมีวิธีจัดกระทํา

ขอมูลดังน้ี 

 1.1 ทําการถอดเทปที่สัมภาษณบุคคลขอมูล ในเรื่องบทเพลงที่สงผลตออัตลักษณ

ทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร ในดานเน้ือรอง แลวพักขอมูลไว 

 1.2 ทําการถอดเทปที่สัมภาษณบุคคลขอมูล ในเรื่องบทเพลงที่สงผลตออัตลักษณ

ทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร ในดานนํ้าเสียง และรูปแบบการขับรอง แลวพักขอมูลไว 

 1.3 ทําการถอดเทปที่สัมภาษณบุคคลขอมูล ในเรื่องบทเพลงที่สงผลตออัตลักษณ

ทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร ในดานรูปแบบดนตรี แลวพักขอมูลไว 

 1.4 นําขอมูลที่ไดจากเอกสารสิ่งพิมพและสื่อตาง ๆ มาแยกออกเปนสวน ๆ        

คือขอมูลเรื่อง  อัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร  

หลังจากไดถอดเทปที่สัมภาษณบุคคลขอมูล ผูวิจัยทําการแบงขอมูลที่เกี่ยวของกับอัตลักษณ

ทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร ออกเปน 3 สวน คือ อัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทรดาน

เน้ือรอง อัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทรดานนํ้าเสียง รูปแบบการขับรอง  และอัตลักษณ

ทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทรดานรูปแบบดนตรี 
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การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยจัดกระทําและตรวจสอบขอมูล ดวยการแบงแยกขอมูลออกเปนสวนตางๆ ในขางตน

แลว ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปน 3 สวน อัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทรดาน

เน้ือรอง    อัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทรดานนํ้าเสียง รูปแบบการขับรอง  และอัตลักษณ

ทางดนตรีของ    พุมพวง ดวงจันทรดานรูปแบบดนตรี 

1.การวิเคราะหขอมูลสวนของอัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร ในเรื่องเน้ือรอง 

2.การวิเคราะหขอมูลสวนของอัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร ในเรื่องนํ้าเสียง 

รูปแบบการขับรอง 

3.การวิเคราะหขอมูลสวนของอัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร ในเรื่องรูปแบบ

ดนตร ี

วิเคราะหขอมูลทั้ง 3 สวน โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลขอมูลมาวิเคราะหถึงลักษณะ        

อัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร  

 

การนําเสนอขอมูล 

 หลังจากที่ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลในขางตนเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยแบงการนําเสนอขอมูลใน

ลักษณะเชิงบรรยาย โดยแบงออกเปน 2 สวน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไวคือ 

 1. ประวัติความเปนมาของดนตรีประเภทลูกทุง และประวัติพุมพวง ดวงจันทร 

นําเสนอในบทที่ 2  

2. วิเคราะหอัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร นําเสนอในบทที่ 4 

2. สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ นําเสนอในบทที่ 5 

 
 



 

บทท่ี 4 

 

ผลการวิจัยและวิเคราะหขอมูล 

 

งานวิจัย เรื่องอัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร จากการศึกษาคนควาเอกสาร 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เรื่องอัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร โดยผูวิจัย

ไดคัดเลือกตัวอยางบทเพลงที่โดงดังจํานวน 10 เพลง ซึ่งคัดเลือกมาจากการสัมภาษณบุคคลขอมูล 

และการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเพลงลูกทุง ผูวิจัยจึงนําเสนอขอมูลการวิเคราะหอัตลักษณทางดนตรี

ของพุมพวง ดวงจันทรออกเปน หัวขอ ดังน้ี 

1. วิเคราะห 10 เพลง ที่ไดรับความนิยมของพุมพวง ดวงจันทร 

2. วิเคราะหอัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร 

3. วิเคราะหบทบาทของพุมพวง ดวงจันทร 

 

1.วิเคราะหหา10 เพลง ท่ีไดรับความนิยมของพุมพวง ดวงจันทร 

 งานวิจัยฉบับน้ีไดวิเคราะห อัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร ผาน10 บทเพลงที่

ไดรับความนิยมของพุมพวง ดวงจันทร จาก 18 อัลบั้ม ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลงานเพลง ช่ือชุด เดือน ปพ.ศ. ของพุมพวง ดวงจันทร 

 

ลําดับ ชื่อชุด เดือนท่ีผลิต ปพ.ศ. ท่ีผลิต 

1 ชุดจะใหรอ พ.ศ. ไหน มิถุนายน 2525 

2 ชุดดวงตาดวงใจ กันยายน 2525 

3 ชุดสาวนาสั่งแฟน พฤษภาคม 2526 

4 ชุดนัดพบหนาอําเภอ ธันวาคม 2526 

5 ชุดทิ้งนาลืมทุง สิงหาคม 2527 

6 ชุดคนดังลืมหลังควาย มีนาคม 2528 

7 ชุดอื้อฮือ ! หลอจัง สิงหาคม 2528 

8 ชุดหางหนอยถอยนิด มกราคม 2529 
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ตารางที่ 1 แสดงผลงานเพลง ช่ือชุด เดือน ปพ.ศ. ของพุมพวง ดวงจันทร (ตอ) 

 

ลําดับ ชื่อชุด เดือนท่ีผลิต ปพ.ศ. ท่ีผลิต 

9 ชุดช่ัว เจ็ดที ดีเจ็ดหน เมษายน 2529 

10 ชุดต๊ักแตนผูกโบ สิงหาคม 2529 

11 ชุดเรื่องของสัตวโลก พฤศจิกายน 2529 

12 ชุดคิดถึงนองบางนะ มิถุนายน 2530 

13 ชุดหนูไมรู มกราคม 2531 

14 ชุดหนูไมเอา กรกฎาคม 2531 

15 ชุดพี่ไปดู หนูไปดวย พฤศจิกายน 2531 

16 ชุดพุมพวง หลาย พ.ศ. (ตลับทอง) มีนาคม 2533 

17 ชุดพุมพวง หลาย พ.ศ. (ตลับเพชร) มีนาคม 2533 

18 ชุดขอใหรวย พฤศจิกายน 2533 

ที่มา: สุกัญญา โสภี เทพวัลย, 2539 “วิเคราะหทวงทํานองการแตงวรรณกรรมเพลงลูกทุง ของพุมพวง ดวงจันทร” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร)  

 

จากผลงานเพลง 18 ชุด ของพุมพวง ดวงจันทร ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหหา 10 เพลงที่ไดรับ

ความนิยมเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป และเปนเพลงที่สรางช่ือเสียงใหกับพุมพวง ดวงจันทร โดยการหา

ขอมูลจาก 3 ทาง ดังน้ี (นําเสนอผานตารางที่ 2) 

1. จากการสมัภาษณผูเขารวมงาน“ครบรอบการเสียชีวิตของพุมพวง ดวงจันทร” ระหวาง

วันที่ 13– 17 มิถุนายน 2556 ณ วัดทับกระดานจํานวน 30 คน (ภาคผนวก ก และ ข) 

2. จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเพลงลูกทุง จํานวน 3 ทาน (ภาคผนวก ค ) 

3. จากการจัดอันดับ 10 บทเพลงยอดนิยมของพุมพวง ดวงจันทร ในรายการ 5 มหานิยม 

ทางททบ. 5 ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 (ตารางที่ 3 ) 
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ตารางที่ 2 แสดง 10 อันดับ เพลงยอดนิยมของพุมพวง ดวงจันทร 

 

ลําดับ 1.จากการสัมภาษณ 

ผูเขารวมงาน 

2.จากการสัมภาษณ 

ผูเชี่ยวชาญดานเพลงลูกทุง 

3.จากการจัดอันดับ 

10 บทเพลงยอดนิยม 

1 สาวนาสั่งแฟน นักรองบานนอก นักรองบานนอก 

2 นักรองบานนอก สาวนาสั่งแฟน ผูชายในฝน 

3 ผูชายในฝน กระแซะเขามาซ ิ สาวนาสั่งแฟน 

4 อื้อหือ หลอจัง ผูชายในฝน นัดพบหนาอําเภอ 

5 กระแซะเขามาซ ิ โลกของผึ้ง สยามเมืองย้ิม 

6 คนดังลืมหลังควาย อื้อหือ หลอจัง กระแซะเขามาซ ิ

7 ดาวเรืองดาวโรย คนดังลืมหลังควาย แกวรอพี ่

8 โลกของผึ้ง สยามเมืองย้ิม โลกของผึ้ง 

9 หนูไมรู ดาวเรืองดาวโรย หนูไมรู 

10 สยามเมืองย้ิม หนูไมรู อื้อหือ หลอจัง 

 

จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายไดวา จากแหลงขอมูลทั้ง 3 ชองทาง ไดแก   

1. การสัมภาษณสัมภาษณผูเขารวมงาน “ครบรอบการเสียชีวิตของพุมพวง ดวงจันทร” 

ระหวางวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2556 ณ วัดทับกระดานจํานวน 30 คน  

2. การสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเพลงลูกทุง จํานวน 3 ทาน 

3. การจัดอันดับ 10 บทเพลงยอดนิยมของพุมพวง ดวงจันทร ในรายการ 5 มหานิยม ทาง

ททบ. 5   ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 จะมีเพลงที่ทุกคนรูจักซ้ํากัน จึงสามารถสรุปเพลงยอดนิยม 

ของพุมพวง ดวงจันทร โดยไมไดเปนการจัดอันดับของเพลง ดังน้ี  

3.1 นักรองบานนอก  

3.2 สาวนาสั่งแฟน  

3.3 กระแซะเขามาซ ิ 

3.4 ผูชายในฝน  

3.5 โลกของผึ้ง      

3.6 อื้อหือ หลอจัง  

3.7 คนดังลืมหลังควาย  

3.8 สยามเมืองย้ิม  

3.9 ดาวเรืองดาวโรย  
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3.10 หนูไมรู  

ซึ่งไดนํามาพิจารณาประกอบกับแนวคิดการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม จะเห็นวาไมวาจะเปนยอด

ผูชม แตละบทเพลง ในเว็ปไซต Youtube จะมีนักรองยุคใหมนําเพลงกลับมารองเปนจํานวนมาก บาง

ก็นําบทเพลงมาใชรองในงานประกวด และงานแสดงตางๆ ซึ่งจะเห็นไดวา 10 บทเพลงน้ีจะถูกนํา

กลับมารองซ้ําใหมตลอดเวลา โดยนําเสนอผานตารางที่ 3 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3 แสดงความนิยมของ 10 บทเพลงยอดนิยม ของพุมพวง ดวงจันทร 

 

 

 

 

 

ลําดับ ชื่อบทเพลง ยอดผูรับ ใชในการประกวด นักรองนํากลับมารองใหม 

1 นักรองบานนอก 6,273,016 1.) แตงโม วัลยลิกา The 

Voice Thailand 2 

2.)  ไ ข มุ ก  รุ ง รั ตน  The 

Voice Thailand 4 

3.)  น า น  ธ วั ช ชั ย  The 

Voice Kids4 

4.) รายการชิงชาสวรรค 

ไมคทองคํา 2  

1.) เปาวลี พรพิมล 

2.) ปาลมมี่ อีฟ ปานเจริญ 

3.) พี สะเดิด 

4.) ตาย อรทัย 

5.) ใหม เจริญปุระ 

6.) สายัณห สัญญา 

7.) เมยา อารสยาม 

8.) คัทลียา มารศร ี

2 สาวนาสั่งแฟน 476,859 1.) ปราง ปรางทิพย The 

Voice Thailand 3 

2.) พรีม รวิสรารัตน The 

Star 12 

3.) รายการศึกวันดวลเพลง 

4.) นํ้าตาลVSสตางคVSไอซ 

The Voice Kids 

5.) รายการชิงชาสวรรค 

6.) รายการไมคทองคํา 3 

1.) เปาวลี พรพิมล 

2.) คัทลียา มารศร ี

3.) ใหม เจริญปุระ 
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ตารางที่ 3 แสดงความนิยมของ 10 บทเพลงยอดนิยม ของพุมพวง ดวงจันทร (ตอ) 

ลําดับ ชื่อบทเพลง ยอดผูรับ ใชในการประกวด นักรองนํากลับมารองใหม 

3 กระแซะเขามาซ ิ 951,153 1.) มีนตรา อินทิรา  

The Voice Thailand 4 

2.) แกม The Star4 

3.) Bed-room 

4.) รายการไมคทองคําเด็ก 

5.) รายการชิงชาสวรรค  

6.) ศึกวันดวลเพลง 

7.) เอิรน The Star 

1.) เปาวลี พรพิมล 

2.) หลิว อาจารียา 

3.) ดัง พันกร 

4.) ใหม เจริญปุระ 

5.) จะ อารสยาม 

6.) หนูนา หน่ึงธิดา 

7.) ออฟ ปองศักด์ิ 

8.) นิวจิ๋ว 

9.) ฝน ธนสุนทร 

4 ผูชายในฝน 1,074,812 1.) รายการไมคทองคําเด็ก 

2.)  กันกั น ธนัชภัค The 

Voice Kids 

3.) ศึกวันดวลเพลง 

4.) รายการชิงชาสวรรค 

1.) เปาวลี พรพิมล 

2.) จะ อารสยาม 

5 โลกของผึ้ง 2,632,827 1.) เอิรน The Star 

2.) รายการไมคทองคํา 3 

3.) รายการชิงชาสวรรค 

1.) เปาวลี พรพิมล 

 

6 อื้อหือ หลอจัง 707.650 1.) รายการชิงชาสวรรค 

2.) รายการไมคทองคํา 

3.) AF8 

1.) ไขมุก รุงรัตน 

TheVoice4 

2.) แมลงปอ ชลธิชา 

3.) Potato Real Life 

Concert  

4.) อาภาพร + ดาว มยุร ี

5.) เอิรน The Star 

7 ค น ดั ง ลื ม ห ลั ง

ควาย 

155,710 1.) รายการชิงชาสวรรค 

2.) รายการดนตรีกวีศิลป 

1.) ฝน ธนสุนทร 

2.) สุนารี ราชสีมา 

3.) คัทลียา มารศร ี

4.) ต๊ักแตน ชลดา 



66 
 

ตารางที่ 3 แสดงความนิยมของ 10 บทเพลงยอดนิยม ของพุมพวง ดวงจันทร (ตอ) 

 

จากขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหเห็นวา 10 บทเพลงในตารางที่ 3 ไดรับความนิยมและช่ืน

ชอบ เปนที่รูจัก และมีอิทธิพลตอบุคคลทั่วไปเปนจํานวนมาก ผูวิจัยจึงไดทําการคัดเลือก 10 บทเพลง

ยอดนิยมดังกลาวน้ีมาทําการวิเคราะห เพื่อหาอัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทรตอไป 

 

 

 

ลําดับ ชื่อบทเพลง ยอดผูรับ ใชในการประกวด นักรองนํากลับมารองใหม 

    5.) จินตหรา พูนลาภ 

8 สยามเมืองย้ิม 471,000 1.) รายการชิงชาสวรรค 

 

1.) ต๊ักแตน ชลดา 

2.)  แคท ,  เ จน น่ี ,  เ บล . 

ญาญา หญิง 

3.) คัทลียา มารศร ี

4.) เอกชัย ศรีวิชัย 

5.) ฝน ธนสุนทร 

6.) กอท จัทรพันธ 

7.) เปาวลี พรพิมล 

9 ดาวเรืองดาวโรย 1,399,567 1.) รายการไมคคําเด็ก 

2.) รายการชิงชาสวรรค 

3.) ซานิ AF6 

4.) โดนัท The Voice Kids 

5.) แตงโม The Voice 

1.) เปาวลี พรพิมล 

2.) ต๊ักแตน ชลดา 

3.) ฝน ธนสุนทร 

10 หนูไมรู 139,827 1.) รายการ AF10 

2.) รายการชิงชาสวรรค 

3.) งานประกวดรองเพลง

งานอ นุ ส ร ณดอนเ จ ดี ย 

2557 

1.) ออฟ ปองศักด์ิ 

2.) ใหม เจริญปุระ 

3.) หลิว อาจารียา 

4.) เปาวลี พรพิมล 

5.) ศิริลักษณ ผองโชค 

6.) เอิ้นขวัญ วรัญญา 

7.) บอย พีชเมเกอร 
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2. วิเคราะหอัตลักษณของพุมพวง ดวงจันทร 

วิเคราะหอัตลักษณ ของ พุมพวง ดวงจันทร จาก 10 บทเพลงยอดนิยม ตามตารางที่ 3 โดย

การวิเคราะหอัตลักษณของพุมพวง ดวงจันทรน้ัน ในงานวิจัยฉบับน้ีจะวิเคราะหในเรื่องของเน้ือหาของ

เพลงรูปแบบการขับรอง-นํ้าเสียง รูปแบบดนตรี และการแสดงสด สามารถวิเคราะหได ดังน้ี 

1. เพลงนักรองบานนอก 

เพลงนักรองบานนอก ประพันธเพลงโดย ไวพจน เพชรสุพรรณ 

เน้ือเพลง  

  เมื่อสุริยน ยํ่าสนธยา 

 หมูนกกาก็บินมาสูรัง 

 ใหมาคิดถึงทองทุงนาเสียจัง 

 ปานฉะน้ีคงคอยหวัง เมื่อไหรจะกลบับานนา 

  เมื่ออยูเมืองกรงุ ใจก็มุงอยากจะดัง 

 ดวยความหวังอยากจะเปนดารา 

 ลําบากลําบน กจ็ะทนกมหนา 

 กอนจะจากบานนา เพื่อนมันวาใหอาย 

  กอนจากบานนา เพื่อนมันวาใหชํ้าทรวง 

 ไปเปนนักรองใหเขาลวง มันเจ็บในทรวงไมหาย 

 ไมเดนไมดัง จะไมหันหลังกลบัไป 

 ทุกวันคืนนอนรองไห อีกเมื่อไหรจะโชคดี 

  เมื่อสุริยน ยํ่าสนธยา 

 จะกลับบาน ตอนช่ือเสียงเราม ี

 จะยากจะจน ถึงอดจะทนเต็มที ่

 นักรองบานนอกคนน้ี กลอมนองพี่และแฟนเพลง 
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บทเพลง นักรองบานนอก มีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย 

ซึ่งกลอนเพลงปฏิพากยน้ัน มักมีลักษณะการประพันธในรูปแบบของกลอนสด ใชคํารองที่เรียบงาย 

แตมีความละเมียดละไมในการรอยเรียง เน้ือหาที่เพลงกลอนปฏิพากยใชน้ันมักทําใหเกิดความรูสึก

เห็นอกเห็นใจ หรือเกี่ยวกับการรองขอ และการอธิษฐาน 

 ดังน้ัน บทเพลงนักรองบานนอก จึงมีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลง

ปฏิพากย ซึ่งผูประพันธเพลง ไดหยิบยกเรื่องราวชีวิตจริงบางสวนของพุมพวง ดวงจันทร มาใสในเน้ือ

รอง ทําใหบทเพลงน้ีมีเน้ือหาลึกซึ้งกินใจ สะทอนชีวิตบอกเลาเรื่องราว การเขามาทํางานในกรุงเทพ 

การต้ังความหวัง การฝาฟนอุปสรรคตางๆ วากวาจะกาวมาเปนนักรองที่มีช่ือเสียงในกรุงเทพฯ ได 

ตองเผชิญสิ่งใดบาง การสูชีวิต ความใฝฝน ความสําเร็จ และการคิดถึงบาน 

 การวิเคราะหลักษณะการประพันธทํานองเพลงนักรองบานนอก  

 ผูวิจัยไดเลือกบทเพลงนักรองบานนอก เพื่อวิเคราะหหาอัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวง

จันทร การประพันธทํานองและเน้ือรอง ซึ่งเปนผลงานการประพันธของนายไวพจน เพชรสุพรรณ ขับ

รองโดยพุมพวง ดวงจันทร ซึ่งถือไดวาเปนบทเพลงที่ไดรับความนิยมมากที่สุดเพลงหน่ึง โดยการ

วิเคราะหดังน้ี 

  1.1 รูปแบบของเพลง (Form) 

  เพลงนักรองบานนอก บทเพลงมี 3 ทอน รูปแบบเทรนารี (Ternary Form) หรือ

ทํานองหลัก 3 ลักษณะโดยมีสวนกลางเปนสวนที่แตกตางไปจากสวนตนและสวนทาย II: A :II: B :II: A :II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงทอน A ของเพลงนักรองบานนอกหองที่ 6-21 
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงทอน B ของเพลงนักรองบานนอกหองที่ 22-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงทอน A ของเพลงนักรองบานนอกหองที่ 30-36 

 

  1.2 ทวงทํานอง (Melody) 

  ทวงทํานอง คือ การจัดลําดับของเสียงสูงเสียงตํ่าของเพลงนักรองบานนอก ซึ่งความ

ยาวของทํานองเพลงมีจํานวนหองเพลงรวมทั้งสิ้น 48 หองเพลง ประกอบดวยสวนนํา (Introduction) 

สวนจบ (Ending) และตอน (Section) ตางๆ ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  แสดงจํานวนหองเพลงของบทเพลงนักรองบานนอก  

 

สวน/ตอน สวนนํา ทอนA ทอนB ทอนA ทอนจบ 

หองเพลง 1-5 6-21 22-28 30-37 38-48 

รวม 5 หอง 16 หอง 8 หอง 8 หอง 11 หอง 

 

1.3 บันไดเสียง (Scales) 

เพลงนักรองบานนอก เปนเพลงในบันไดเสียง Bb เมเจอร มีชวงความกวางของ

ระดับเสียง ตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวที B และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวเรสูงบนเสน

นอย D ของกุญแจซอล 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะบันไดเสียง Bb เมเจอรของเพลงนักรองบานนอก 

 

1.4 กลุมเสียง (Mode) 

  เพลงนักรองบานนอกกลุมเสียงที่ใชมี 5 เสียง เรียกวา Pentatonic Mode ไดแก

เสียง โด เร มี ซอล ลา  

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะของกลุมเสียง Pentatonic Mode เพลงนักรองบานนอก 

 

  1.5 ชวงเสียง (Range) 

  เพลงนักรองบานนอก มีความกวางของระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวที B 

และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวเรสูงบนเสนนอย D ของกุญแจซอล    

 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงชวงเสียงตํ่าสุดถึงสูงสุดของเพลงนักรองบานนอก 

 



71 
 

1.6 นํ้าเสียง-รูปแบบการขับรอง 

   เพลงนักรองบานนอก เปนเพลงในบันไดเสียง Bb เมเจอร มีชวงความกวางของ

ระดับเสียงตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวที B และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวเรสูงบนเสน

นอย D ของกุญแจซอล บทเพลงที่แสดงถึงตัวตนของพุมพวง ดวงจันทรไดอยางชัดเจน และถือเปน

หน่ึงเพลงยอดนิยมที่นักรองรุนหลังนําไปใชขับรอง รวมถึงการใชข้ึนเวทีประกวดอยางมากมาย เพราะ

นอกจากเปนบทเพลงที่มีความไพเราะมาก ความหมายยังสื่อถึงความมุงมั่น ที่จะเปนนักรองที่โดงดัง

อยางที่ใฝฝนไวใหได   ดังคํารองทอนที่กลาววา “ไมเดน ไมดัง จะไมหันหลังกลับไป ทุกวันคืนยืนรอง

ให อีกเมื่อไหรจะโชคดี”1 ดวยเน้ือเพลงที่ลึกซึ้งกินใจ สะทอนชีวิต ตรงไปตรงมา เขาใจงาย มีความ

รวมสมัย ใชนํ้าเสียงออนแฟน2 วิธีการรองดวยนํ้าเสียงสําเนียงภาษาถ่ิน ชวยสะทอนวิถีชีวิตของผูคน

ในชนบทยุคน้ัน การถายเทวัฒนธรรมจากเมืองกรุงสูชนบท การวาดฝนถึงความเจริญ และความ

ศิวิไลซในเมืองใหญ ความใฝฝน ความสําเร็จ การทิ้งชีวิตความเรียบงายของวิถีเกษตรกรรมในชนบท 

แลวเขามาแสวงหางานทําในเมืองกรุง และหวังวาเมื่อประสบความสําเร็จแลวจะไดกลับบาน ผูคนใน

ชนบทสมัยน้ันนิยมการฟงเพลง หรือขาวสารจากวิทยุทรานซิเตอร ซึ่งบทเพลงนักรองบานนอกน้ันมี

เน้ือหาของบทเพลงที่ลึกซึ้งกินใจ จึงสามารถเขาไปครองใจผูฟงไดงาย ในทุกยุคทุกสมัย  

 

1.7 รูปแบบดนตร ี

  รูปแบบดนตรมีีการเลนจังหวะแบบพื้นบาน ลักษณะของจังหวะแบบหนาทัพลาว ดัง

ตัวอยางตอไปน้ี “ติง โจะ ติง ติง ติง ทั่ง ติง ทั่ง” มีการผสมเครื่องดนตรีสมัยใหมเขาไปดวย ชวงตน

เพลงดนตรีนําข้ึนดวยจังหวะกลองและเสียงสังเคราะห เลนรับสลับกันเปนจังหวะ มีเสียงคียบอรด

ไฟฟาเลนเสียงเครื่องสายผสมเสียงไซโลโฟนเปนทํานอง เบาๆ สลับกับเสียงรองตลอดทั้งเพลงชวยทํา

ใหเสียงรองนาฟงและมีเสนห เสียงดนตรีที่สอดประสานกับกลุมจังหวะชวยทําใหบทเพลงมีความ

ไพเราะ ที่เปนเอกลักษณ เมื่อไดยินเสียงดนตรีทํานองลักษณะน้ีก็สามารถรูไดทันทีวาเปนเพลงนักรอง

บานนอก การแสดงสดบทเพลงนักรองบานนอกของพุมพวง ดวงจันทร ในทุกๆ ครั้งกอนจะรองเพลงน้ี 

                                                             
1  ไทยรัฐออนไลน, “พาเหรดบันเทิง”,  เขาถึงเมื่อ 23 มกราคม , เขาถึงไดจาก 

http://www.thairath.co.th/content/504238.  
2
  สัมภาษณ สุรินทร ภาคสิริ , ครูเพลง ผูประพันธเพลง นักจัดรายการวิทยุ, 2 มกราคม 

2558. 
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พุมพวงตองทําอารมณใหอยูในภาวะสงบและเศรา เพื่อที่จะถายทอดบทเพลงน้ีออกมา และบอยครั้ง

ขณะที่ขับรองเพลงน้ีอยู พุมพวงจะมีนํ้าตาดวย3  

 จากขอมูลขางตนน้ี ทําใหเห็นวาเพลงนักรองบานนอก ใชลักษณะการประพันธเพลงใน

รูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย ซึ่งเปนกลอนเพลงที่มีเน้ือหาเลาเรื่องใหเกิดความเห็นอกเห็นใจ และ

ดวยนํ้าเสียงกับลีลาทาทางการแสดงออก ของพุมพวง ดวงจันทร ทําใหผูที่ไดรับชมรับฟง เพลงนักรอง

บานนอก เกิดจินตนาการตามบทเพลง เห็นความลําบากและความนาสงสารของเธอ ซึ่งตรงกับแนวคิด

มายคติ ที่พุมพวง ดวงจันทร สามารถใชนําเสียงออน ทาทางกิริยา ในการรองเพลง สรางภาพที่ทําให

ผูฟงเห็นภาพแลวคอยตามเกิดความสงสาร ในชีวิตการเปนนักรอง และแนวคิดสัญญะวิทยา ที่กลาววา 

ลีลาทาทางการแสดงออก สามารถสื่อความหมายใหบุคคลเขาใจเรื่องราวได ซึ่งสิ่งน้ีเราเห็นไดจากที่

พุมพวง ทําหนาเศรา และนํ้าตาไหลระหวางการรองเพลงน้ี และในบางครั้ง เธอยังพูดวาอดคิดถึงชีวิต

ตัวเองไมได เพลงรองเพลงจบ เหลาน้ี พุมพวง ดวงจันทรสามารถแสดงออกมาไดอยางเย่ียมยอดมาก  

 

2. สาวนาสั่งแฟน 

เพลงสาวนาสั่งแฟน ประพันธเพลงโดย วิเชียร คําเจริญ 

เน้ือเพลง  

  หากมเีวลามาเย่ียมบานนาบางเนอพี่เนอ... 

 อยามัวไปเหอ แสงไฟในเมืองมั่งค่ัง 

 อยามัวไปจอง ติดนักรองคนดัง 

 ทุมเงินเปนต้ัง แลวก็ยังไมไดตัว 

  ไปกินไขดาว สด ๆ คาว ๆ หอม ๆ ฟุง ๆ 

 อยาลืมบานทุง ที่กินผักบุงแกงค่ัว 

 เจอะสาวงามสง อยาไปหลงตามัว 

 ไปความามั่ว ระวังตัวหนอยหนา 

  เก็บเงินไดเทาไหรแลวพี ่

                                                             
3 ชองของ karn914, “สาวนาสั่งแฟน พุมพวงI” ,เขาถึงเมื่อ 23 มกราคม ,เขาถึงไดจาก 

http://www.youtube.com/watch?v=oIWXFuJxTyM. 
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 ลุงมา ปามี พอของพีบ่นหา 

 เมื่อไหร พี่จะกลบับานนา 

 ชวยสงขาวมา ลวงหนาจะไดไหม 

  หากพี่กลับมา ซื้อผาตา ๆ ฝากนองบางเนอ... 

 อยาใหคอยเกอ นะพี่อยากมเีสือ้ใหม 

 อยาพาหญงิงามกลบัมาหยามนํ้าใจ 

 หากพามาได แตอยาใหสวยเกิน 

 

บทเพลง สาวนาสั่งแฟน มีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย ซึ่ง

กลอนเพลงปฏิพากยน้ัน มักมีลักษณะการประพันธในรูปแบบของกลอนสด ใชคํารองที่เรียบงาย แตมี

ความละเมียดละไมในการรอยเรียง เน้ือหาที่เพลงกลอนปฏิพากยใชน้ันมักทําใหเกิดความรูสึกเห็นอก

เห็นใจ หรือเกี่ยวกับการรองขอ และการอธิษฐาน 

 ดังน้ัน บทเพลงสาวนาสั่งแฟน จึงมีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลง

ปฏิพากย ซึ่งผูประพันธเพลง ไดกลาววิถีชีวิตสังคมชนบท ชาวไร ชาวนา เน้ือหาของบทเพลงน้ี

กลาวถึงคนรักที่อยูไกลบาน ที่เขามาทํางานในเมืองกรุง มีความคิดถึงหวงหา การเปรียบเปรย ประชด

ประชัน การรอคอย บทเพลงน้ีมีเน้ือหาเลาถึงวิถีชีวิตคนชนบทในเมืองกรุง  

 

 การวิเคราะหลักษณะการประพันธทํานองเพลงสาวนาสั่งแฟน  

 ผูวิจัยไดเลือกบทเพลงสาวนาสั่งแฟน เพื่อวิเคราะหหาอัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวง

จันทร การประพันธทํานองและเน้ือรอง ซึ่งเปนผลงานการประพันธของนายวิเชียร  คําเจริญ ขับรอง

โดยพุมพวง ดวงจันทร เพลงสาวนาสั่งแฟนไดรับรางวัลพระราชทานขับรองเพลงดีเดน จากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปพ.ศ. 2532 และถือไดวาเปนบทเพลงที่ทําใหพุมพวง 

ดวงจันทรมีช่ือเสียงโดงดัง     โดยการวิเคราะหดังน้ี 
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  1.1 รูปแบบของเพลง (Form) 

  เพลงนักรองบานนอก บทเพลงมี 3 ทอน รูปแบบเทรนารี (Ternary Form) หรือ

ทํานองหลัก 3 ลักษณะโดยมีสวนกลางเปนสวนที่แตกตางไปจากสวนตนและสวนทาย II: A :II: B :II: A :II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพแสดงทอน A ของเพลงสาวนาสั่งแฟนหองที่ 8-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพแสดงทอน B ของเพลงสาวนาสั่งแฟนหองที่ 24-31 
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ภาพที่ 9 ภาพแสดงทอน A ของเพลงสาวนาสั่งแฟนหองที่ 32-38 

 

  1.2 ทวงทํานอง (Melody) 

  ทวงทํานอง คือ การจัดลําดับของเสียงสูงเสียงตํ่าของเพลงสาวนาสั่งแฟน ซึ่งความ

ยาวของทํานองเพลงมีจํานวนหองเพลงรวมทั้งสิ้น 48 หองเพลง ประกอบดวยสวนนํา (Introduction) 

สวนจบ (Ending) และตอน (Section) ตางๆ ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5  แสดงจํานวนหองเพลงของบทเพลงสาวนาสั่งแฟน  

 

สวน/ตอน สวนนํา ทอนA ทอนB ทอนA ทอนจบ 

หองเพลง 1-7 8-23 24-31 32-38 39-48 

รวม 7 หอง 16 หอง 8 หอง 7 หอง 10 หอง 
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1.3 บันไดเสียง (Scales) 

เพลงสาวนาสั่งแฟน เปนเพลงในบันไดเสียง E เมเจอร มีชวงความกวางของระดับ

เสียง ตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวซอล G และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวทีสูงบนเสนนอย 

B ของ กุญแจซอล 

 

 

 

ภาพที่ 10 แสดงลักษณะบันไดเสียง E เมเจอรของเพลงสาวนาสั่งแฟน 

 

1.4 กลุมเสียง (Mode) 

  เพลงสาวนาสั่งแฟนกลุมเสียงที่ใชมี 5 เสียง เรียกวา Pentatonic Mode ไดแกเสียง         

โด เร มี ซอล ลา  

 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงลักษณะของกลุมเสียง Pentatonic Mode เพลงสาวนาสั่งแฟน 

 

  1.5 ชวงเสียง (Range) 

  เพลงสาวนาสั่งแฟนมีความกวางของระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวซอล G 

และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวทีสูงบนเสนนอย B ของกุญแจซอล    

 

 

 

ภาพที่ 12 แสดงชวงเสียงตํ่าสุดถึงสูงสุดของเพลงสาวนาสั่งแฟน 

 

1.6 นํ้าเสียง-รูปแบบการขับรอง  

  เพลงสาวนาสั่งแฟน เปนบทเพลงที่มีทํานองใหมเพิ่มข้ึนทุกทอน โดยมีลักษณะไมซ้ํา

ทํานองเดิม เพลงสาวนาสั่งแฟนเปนเพลงในบันไดเสียง E เมเจอร มีชวงความกวางของระดับเสียง

ตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวซอล G และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวทีสูงบนเสนนอย B 

ของกุญแจซอล การขับรองโดยใชสําเนียงลูกทุงสุพรรณบุรี การออกเสียงที่ชัดถอยชัดคํา การใชวิธีการ
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รองเหมือนเพลงอีแซว ที่มีทอนรองลงเพลงและ ลูกคูรองรับ มีความโดดเดนมากในการใชสําเนียงเห

นอ ตามแบบฉบับของนักรองลูกทุงเมืองสุพรรณบุรี ในทอนรองที่กลาววา “หากมีเวลามาเย่ียมบานนา

บางเนอพี่เนอ” เนอ เปนลักษณะคําพูดภาษาถ่ินของชาวบาน ชาวบานมักใชพูดแทนคําวา นะ การใช

คํางายๆ ลักษณะเปนคําพูดที่ใชกันโดยทั่วไป ฟงแลวเขาใจงาย เชน “หากพี่กลับมา ซื้อผาตา ๆ ฝาก

นองบางเนอ อยาใหคอยเกอ นะพี่อยากมีเสื้อใหม อยาพาหญิงงามกลับมาหยามนํ้าใจ หากพามาได 

แตอยาใหสวยเกิน” คําวาผาตาๆ เปนคํางายๆ ที่นิยมใชกัน หมายถึง ผาลายสกอต การใชคําเปนการ

ใชคํางาย การใชคําไพเราะ การใชคําซ้ํา การเลนคํา การใชคําแสลง เปนตน ซึ่งมีความโดดเดน       

ติดหูงาย 

1.7 รูปแบบดนตร ี

  รูปแบบดนตรีมีการเลนจังหวะแบบพื้นบาน ลักษณะของจังหวะแบบหนาทัพลาว ดัง

ตัวอยางตอไปน้ี “ติง โจะ ติง ติง ติง ทั่ง ติง ทั่ง” มีอัตราจังหวะ4/4 หรือใน 1 หองมี 4 จังหวะ มีการ

ผสมเครื่องดนตรีสากลสมัยใหมเขาไปดวย อาทิ กลองชุดและเครื่องเคาะตีประกอบจังหวะ เบสไฟฟา 

กีตารไฟฟา คียบอรด ฟลูต ไวโอลิน ลักษณะดนตรีมีความกระชับ แนน เสียงคียบอรดเลนเสียง

สังเคราะหเปนเสียงสตริง ทําใหบทเพลงมีความนุมนวลมากข้ึน มีความไพเราะ บทเพลงสาวนาสั่งแฟน

เปนบทเพลงลูกทุงที่สงเสริมตัวพุมพวง ดวงจันทร การแสดงสดบทเพลงสาวนาสั่งแฟนของพุมพวง 

ดวงจันทร จากที่ไดกลาวไวขางตนแลววา บทเพลงสาวนาสั่งแฟน กลาววิถีชีวิตสังคมชนบท ชาวไร 

ชาวนา เน้ือหาของบทเพลงน้ีกลาวถึงคนรักที่อยูไกลบานที่เขามาทํางานในเมืองกรุง ในทอนรองที่

กลาววา “หากมีเวลามาเย่ียมบานนาบางเนอพี่เนอ” เนอ เปนลักษณะคําพูดภาษาถ่ินของชาวบาน 

ชาวบานมักใชพูดแทนคําวา นะ การใชคํางายๆ ลักษณะน้ีเปนการเปดโอกาสใหผูชมไดมีสวนรวมใน

การแสดงมากข้ึน ทอนรองลงเพลงและ ลูกคูรองรับ ทําใหเกิดความสนุกสนานในการแสดงมากข้ึน  

 

3. กระแซะเขามาซิ  

เพลงกระแซะเขามาซิ ประพันธเพลงโดย วิเชียร คําเจริญ 

เน้ือเพลง  

  เขยิบ ๆ ๆ เขามาซิ กระแซะ ๆ ๆ เขามาส ิ

 หากวาคุณรัก ปกดวงใจปอง    

แตคุณหมอมัวน่ังมอง ฉันก็ขอติ 
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 ใกลเขามานิด ติดเขามาซ ิ     

ถาจะรริักสาว ตองกาวไว 

 ลูกกระทอนหนา ถาจะใหหวาน    

คอย ๆ ทุบรับทาน หวานข้ึนมาได 

 หากวาชอบฉัน หมั่นมาเอาใจ    

จะไปไหนลูกไกในกํามือ 

  เขยิบ ๆ ๆ เขามาซิ กระแซะ ๆ ๆ เขามาส ิ

 มาดก็นาลุน หุนกเ็จงแจว     

เช่ืองดังแมวงวงนอนในกุฏิ 

 ใหคนมือแปขูดมะพราวนิ     

บีบกะทิเมื่อไหร จะไดมัน 

  ก็ตัวรักเขา เฝาแตมองตา     

หางกันต้ังสองวา โถยังขาสั่น 

 เกิดมาเปนชาย ถามัวอายกัน    

อีกกี่วันจะได เจาะไขแดง 

บทเพลง กระแซะเขามาซิ มีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย 

ซึ่งกลอนเพลงปฏิพากยน้ัน มักมีลักษณะการประพันธในรูปแบบของกลอนสด ใชคํารองที่เรียบงาย 

แตมีความละเมียดละไมในการรอยเรียง  

 ดังน้ัน กระแซะเขามาซ ิจึงมีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย           

ซึ่งผูประพันธเพลง แตงเพลงข้ึนมาโดยกลาวถึง ผูหญิงเปนผูเริ่มที่จะเชิญชวนผูชายใหเขามาทําความ

รูจัก หรือมาจีบกอน ซึ่งไมใชลักษณะการแสดงออกของผูหญิงไทย เน้ือรองในบทเพลงแสดงถึงวิถีการ

เปลี่ยนแปลงของรูปแบบสังคมไทย โดยปกติฝายชายจะเปนคนเขามาจีบฝายหญิงกอน แตเน้ือหาของ
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บทเพลงกระแซะเขามาซิน้ันมีเน้ือหาแตกตางสวนทางกัน ตรงขามกัน ซึ่งความตรงกันขามน้ีกลับ

กลายเปนจุดเดนใหเพลงกระแซะเขามาซิมีความโดงดัง และเปนที่พูดถึงเปนอยางมาก เปนที่ถูกอก

ถูกใจแฟนเพลงพุมพวง ดวงจันทรมากไมนอย เน่ืองจากมีความรวมสมัยทันยุคทันเหตุการณ โดยบท

เพลงกระแซะเขามาซิเปนบทเพลงที่ตองรองและเตนไปเพราะๆ กัน มีความสนุกสนานเขาถึงผูคนได

งาย ชวยผอนคลายอารมณโดยใชถอยคําที่เขาใจงาย มีการใชคําซ้ํา การเลนคํา การใชคําอุทาน และ

คําแสล  

 

  1.1 รูปแบบของเพลง (Form) 

  เพลงกระแซะเขามาซิ บทเพลงมี 2 ทอน รูปแบบไบนารี (Binary Form) รูปแบบ

การเลนซ้ําประโยค เปนการถามและตอบ ซ้ําหลายเที่ยว II: A :II: B :II: A :II: B :II: A :II  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพแสดงทอน A ของเพลงกระแซะเขามาซิ หองที่ 13-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 ภาพแสดงทอน B ของเพลงกระแซะเขามาซิ หองที่ 29-44 
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ภาพที่ 15 ภาพแสดงทอน A ของเพลงกระแซะเขามาซิ หองที่ 45-52 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 ภาพแสดงทอน B ของเพลงกระแซะเขามาซิ หองที่ 61-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 ภาพแสดงทอน A ของเพลงกระแซะเขามาซิ หองที่ 77-84 

 

 



81 
 

  1.2 ทวงทํานอง (Melody) 

  ทวงทํานอง คือ การจัดลําดับของเสียงสูงเสียงตํ่าของเพลงกระแซะเขามาซิ ซึ่งความ

ยาวของทํานองเพลงมีจํานวนหองเพลงรวมทั้งสิ้น 88 หองเพลง ประกอบดวยสวนนํา (Introduction) 

สวนจบ (Ending) และตอน (Section) ตางๆ ดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6  แสดงจํานวนหองเพลงของบทเพลงกระแซะเขามาซ ิ

 

สวน/ตอน สวนนํา ทอนA ทอนB ทอนA ทอนB ทอนA ทอนจบ 

หองเพลง 1-12 13-20 29-44 45-52 61-76 77-84 85-88 

รวม 12 หอง 8 หอง 16 หอง 8 หอง 16 หอง 8 หอง 3 หอง 

  

1.3 บันไดเสียง (Scales) 

เพลงกระแซะเขามาซเิปนเพลงในบันไดเสียง F เมเจอร มีชวงความกวางของระดับ

เสียง ตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวฟาตํ่า F และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวโดสูงบนเสน

นอย C ของกุญแจซอล 

 

 

 

ภาพที่ 18 แสดงลักษณะบันไดเสียง F เมเจอรของเพลงกระแซะเขามาซ ิ

 

1.4 กลุมเสียง (Mode) 

  เพลงกระแซะเขามาซิกลุมเสียงที่ใชมี 5 เสียง เรียกวา Pentatonic Mode ไดแก

เสียง โด เร มี ซอล ลา  

 

 

 

ภาพที่ 19 แสดงลักษณะของกลุมเสียง Pentatonic Mode เพลงกระแซะเขามาซ ิ
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  1.5 ชวงเสียง (Range) 

  เพลงกระแซะเขามาซมิีความกวางของระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ โนตตํ่าสุด

คือ ตัวฟาตํ่า F และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวโดสูงบนเสนนอย C ของกุญแจซอล    

 

 

 

ภาพที่ 20 แสดงชวงเสียงตํ่าสุดถึงสูงสุดของเพลงกระแซะเขามาซ ิ

 

1.6 นํ้าเสียง-รูปแบบการขับรอง 

  เพลงกระแซะเขามาซิ เปนบทเพลง 2 ทอนที่เลนซ้ําประโยคละ 2 ครั้ง โดยมี

ลักษณะเปนเพลงสองตอนเพลงกระแซะเขามาซิเปนเพลงในบันไดเสียง F เมเจอร มีชวงความกวาง

ของระดับเสียงตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวฟาตํ่า F และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวโดสูง

บนเสนนอย C ของกุญแจซอล การขับรองโดยใชเนนความสนุกสนาน การออกเสียงที่ชัดถอยชัดคํา 

การใชคํางายและคําซ้ําในการขับรองชวยใหสามารถสื่อความหมายถึงผูฟงเขาใจเรื่องราวตางๆ ได

รวดเร็วและถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ เพลงกระแซะเขามาซิ จึงมีคําพูดงายๆ เปนชาวบาน ใช

ภาษาทีต่รงไปตรงมา ดังประโยชนที่กลาววา “เขยิบเขยิบเขยิบเขยิบเขามาซิ” คําวา เขยิบ เปนภาษา

พูดที่ตรงไปตรงมา เปนคําที่ชาวบานมักใชพูดกันทั่วไป มีความหมายวาใหขยับตัวเคลื่อนตัวเขามาให

ใกลมากข้ึน เมื่อฟงใหความรูสึกเสมือนเขยิบตัวเขาไปใกลจริงๆ สวนคําวา “กระแซะกระแซะกระแซะ

กระแซะเขามาซ”ิ การใชคําวากระแซะมีลักษณะชักชวนใหขยับชิดมากข้ึนมาอีก การกระแซะ น้ันมี

ความหมายวา ใหเพิ่มเนนใหขยับชิดเขาไปมากข้ึน หรือขยับใหกระทบแนบชิดกันถึงตัว  

 

1.7 รูปแบบดนตร ี

  รูปแบบดนตรีมีการเลนจังหวะแบบสมัยใหม ลักษณะของจังหวะรอค มีอัตราจังหวะ

4/4 หรือใน 1 หองมี 4 จังหวะ มีการผสมเครื่องดนตรีสากลสมัยใหมเขาไปดวย ชวงตนเพลงข้ึนเพลง

ดวยกลองชุดและเครื่องเคาะตีประกอบจังหวะ เบสไฟฟา กีตารไฟฟา คียบอรด ลักษณะดนตรีมีความ

กระชับ แนน มีเสียงทรัมเปทเลนเสียงหลังจากการขับรองเสร็จเปนลักษณะการเช่ือมประโยชนของ

เพลง ทําใหบทเพลงมีความสนุกสนานมากข้ึน และดนตรีมีการเรียบเรียงใหมทุกครั้งในการแสดงสด 

การแสดงสดบทเพลงกระแซะเขามาซขิองพุมพวง ดวงจันทร จากที่ไดกลาวไวขางตนแลววา บทเพลง

กระแซเขามาซ ิเปนบทเพลงที่มีความสนุกสนาน และพุมพวง ดวงจันทรสามารถขับรองและเตนไป

ดวยอยางสนุกและเปนธรรมชาติ และพุมพวงยังมีพรสวรรควิเศษที่สามารถเชิญชวนใหผูชมเกิดความ

สนุก รวมเขาไปกับบทเพลงไดเปนอยางดี ดวยจังหวะกลองชุดเลนในลักษณะจังหวะรอค และกลุม
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เครื่องประกอบจังหวะมีลักษณะการเลนที่แนนกระชับ ชวยทําใหเพลงมีความสนุก ประกอบกับการ

รองและเตนพรอมกันไปดวยแดนซเซอรจํานวนมาก วงดนตรีเต็มวงขนาดใหญ ทําใหเพลงเร็ว จังหวะ

สนุกสนาน อยางกระแซเขามาซิ เปนเพลงดังที่ไดรับความนิยม4   

 

 4. ผูชายในฝน 

เพลงผูชายในฝน ประพันธเพลงโดย วิเชียร คําเจริญ 

เน้ือเพลง  

ต้ังแต เปนสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจไมม ี

เมื่อคืน ฝนดีนาตบ ฝนฝนวาพบผูชายยอดดี 

พาไปเที่ยวดูหนัง พาไปน่ังจูจี ๋

แลวพาไปเที่ยว ชมสวน 

เด็ดดอกลําดวนสงใหดวยส ิ

เสียบหูใหต้ังหลายหน 

นะเสียบหลน อะเสียบหลน ต้ังหาหกท ี

ตกใจ ต่ืนตอน ตีสี ่

แหมเสีย ดายจัง เฮอ เสียดายจัง 

 

  ตีหาไมถึงกจ็วน คิดทบทวน เรื่องฝนช้ันดี 

ผูชายอะไร นาหยิก กระซีก้ระซิก นารักนาตี 

เพียรมาออด ออเซาะ คําเสนาะ มากม ี

ฝนวา คิดอยู วาบหวาม ถาถูกลวนลาม จะทําไงดี 

ความคิด พอหยุดลงปบ 

หมุบหมบั หนุบหนับ เขาจับเขาจี ๋

ตกใจ ต่ืนมา เสียน่ี 

แหม เสีย ดาย จัง เฮอ เสียดายจัง 

 

  ตีหาไมถึงกจ็วน คิดทบทวน เรื่องฝนช้ันดี 

ผูชายอะไร นาหยิก กระซีก้ระซิก นารักนาตี 

                                                             
4  Poppulamusic Banna, “แมผ้ึง-IN CONCERT HD – ราชินีลูกทุง” , เขาถึงไดจาก 

http://www.youtube.com/watch?v=RSyJhuHirtl 
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เพียรมาออด ออเซาะ คําเสนาะ มากม ี

ฝนวา คิดอยู วาบหวาม ถาถูกลวนลาม จะทําไงดี 

ความคิด พอหยุดลงปบ 

หมุบหมบั หนุบหนับ เขาจับเขาจี ๋

ตกใจ ต่ืนมา เสียน่ี 

แหม เสีย ดาย จัง เฮอ เสียดายจัง 

 

บทเพลง ผูชายในฝน มีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย ซึ่ง

กลอนเพลงปฏิพากยน้ัน มักมีลักษณะการประพันธในรูปแบบของกลอนสด ใชคํารองที่เรียบงาย แตมี

ความละเมียดละไมในการรอยเรียง  

 ดังน้ัน ผูชายในฝน จึงมีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย ซึ่ง

ผูประพันธเพลง แตงเพลงข้ึนมาโดยกลาวถึง ความฝนของผูหญิง ที่จินตนาการถึงผูชายในความฝน วา

จะตองมีลักษณะตามอุดมคติของตนอยางไร ซึ่งบทเพลงผูชายในฝนเปนการตีแผมุมมอง ของผูหญิงที่

มีตอผูชาย ซึ่งไมใชลักษณะการแสดงออกของผูหญิงไทยในยุคน้ัน เน้ือรองในบทเพลงแสดงถึงวิถีการ

เปลี่ยนแปลงของรูปแบบสังคมไทย ความกากั่น ของเพศสตรีในยุคที่ผูหญิงตองมีความสํารวม การ

แสดงความรูสึกอยางเปดเผยตอผูชายในอุดมคติเปนการกาวผานมายาคติ บริบททางสังคม ซึ่งการ

เปดเผยความรูสึกโดยปกติฝายชายจะเปนคนเขามาจีบฝายหญิงกอน แตเน้ือหาของบทเพลงผูชายใน

ฝนน้ันมีเน้ือหาแตกตางสวนทางกัน ตรงขามกัน ซึ่งความตรงกันขามน้ีกลับกลายเปนจุดเดนใหเพลง

ผูชายในฝน ไดรับความนิยม ตรงใจผูฟงสตรีที่ตองสํารวมอยูในบริบทแหงกุลสตรีไทย การปลดแอก

ดังกลาวทําใหบทเพลงมีความโดงดัง และเปนที่พูดถึงเปนอยางมาก เปนที่ถูกอกถูกใจแฟนเพลงพุม

พวง ดวงจันทรมากไมนอย เน่ืองจากมีความรวมสมัยทันยุคทันเหตุการณ ตรงใจผูฟง โดยบทเพลง

ผูชายในฝนเปนบทเพลงที่ตองรองและเตนไปเพราะๆ กัน มีความสนุกสนานกากั่น ตามแบบฉบับของ  

พุมพวง ดวงจันทร บทเพลงสามารถเขาถึงผูคนไดงาย ชวยผอนคลายอารมณโดยใชถอยคําที่เขาใจงาย 

มีการใช  คําซ้ํา การเลนคํา การใชคําอุทาน และคําแสล  
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1.1 รูปแบบของเพลง (Form) 

  เพลงผูชายในฝน บทเพลงมี 2 สวน รูปแบบธีมและแวริเอช่ัน (Theme and 

Variations) รูปแบบการเลนทํานองหลัก และ มีการเปลี่ยนแปลงทํานองหลัก II: A1 :II: A2 :II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 ภาพแสดงทอน A ของเพลงผูชายในฝน หองที่ 11-36 
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ภาพที่ 22 ภาพแสดงทอน A ของเพลงผูชายในฝน หองที่ 46-71 

 

  1.2 ทวงทํานอง (Melody) 

  ทวงทํานอง คือ การจัดลําดับของเสียงสูงเสียงตํ่าของเพลงผูชายในฝน ซึ่งความยาว

ของทํานองเพลงมีจํานวนหองเพลงรวมทั้งสิ้น 85 หองเพลง ประกอบดวยสวนนํา (Introduction) 

สวนจบ (Ending) และตอน (Section) ตางๆ ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  แสดงจํานวนหองเพลงของบทเพลงผูชายในฝน 

 

สวน/ตอน สวนนํา ทอนA ทอนA ทอนจบ 

หองเพลง 1-10 11-36 46-71 72-85 

รวม 10 หอง 26 หอง 26 หอง 14 หอง 

  

1.3 บันไดเสียง (Scales) 

เพลงผูชายในฝน เปนเพลงในบันไดเสียง F เมเจอร มีชวงความกวางของระดับเสียง  

ตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวซอลตํ่า G และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวโดสูงบนเสนนอย C 

ของกุญแจซอล 

 

 

 

ภาพที่ 23 แสดงลักษณะบันไดเสียง F เมเจอรของเพลงผูชายในฝน 

 

1.4 กลุมเสียง (Mode) 

  เพลงผูชายในฝน กลุมเสียงที่ใชมี 5 เสียง เรียกวา Pentatonic Mode ไดแกเสียง           

โด เร มี ซอล ลา  

 

 

 

ภาพที่ 24 แสดงลักษณะของกลุมเสียง Pentatonic Mode เพลงผูชายในฝน 

 

  1.5 ชวงเสียง (Range) 

  เพลงผูชายในฝน มีความกวางของระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ โนตตํ่าสุดคือ 

ตัวซอลตํ่า G และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวโดสูงบนเสนนอย C ของกุญแจซอล    

 

 

 

ภาพที่ 25 แสดงชวงเสียงตํ่าสุดถึงสูงสุดของเพลงผูชายในฝน 
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1.6 นํ้าเสียง - รูปแบบการขับรอง  

  เพลงผูชายในฝน เปนบทเพลงมี 2 สวน รูปแบบธีมและแวริเอช่ัน (Theme and 

Variations) รูปแบบการเลนทํานองหลัก และ มีการเปลี่ยนแปลงทํานองหลัก เพลงผูชายในฝนเปน

เพลงในบันไดเสียง F เมเจอร มีชวงความกวางของระดับเสียงตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุด

คือ ตัวซอลตํ่า G และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวโดสูงบนเสนนอย C ของกุญแจซอล การขับรองโดยใชเนน

ความสนุกสนาน การออกเสียงที่ชัดถอยชัดคํา การเลนคํา การใชคํางายและคําซ้ําในการขับรองชวยให

สามารถสื่อความหมายถึงผูฟงเขาใจเรื่องราวตางๆ ไดรวดเร็วและถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ 

เพลงผูชายในฝน จึงมีการใชคําซ้ํา เพื่อเปนการยํ้าความใหความหมายกวางข้ึน เนนความรูสึกใหกวาง

มากข้ึน เพลงผูชายในฝน มีการใชคําซ้ําในสวนนํา ดังประโยคที่วา “เสียบหูใหต้ังหลายหน นะเสียบ

หลน อะเสียบหลน ต้ังหาหกที” บทเพลงน้ีใชคําที่สื่อถึงการเกี้ยวพาราสีกันระหวางชายหนุมและหญิง

สาว มีนัยยะหลากหลายแงมุม เปนการเปดชองใหผูฟงไดตีความกันเอง ในทอนตอมามีการสลับใหคํา

งาย คํางายมีลักษณะเปนคําที่สื่อความหมายใหผูฟงเขาใจเรื่องราวตางๆ ไดโดยงายและรวดเร็ว เปน

คําที่ชาวบานนิยมพูดกัน ภาษาตรงไปตรงมา ดังประโยคที่วา “ตกใจ ต่ืนตอน ตีสี่ แหมเสีย ดายจัง 

เฮอ เสียดายจัง” เปนทอนที่แฝงไวดวยความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว  ยากตอการขับรองใหเหมือนได 

มีความยาก แตเปนบทเพลงที่ไดรับความนิยมในการนํากลับมารองใหม หรือใชเพื่อการประกวด

แขงขันขับรองเพลงลูกทุง ในทุกยุคทุกสมัย  

1.7 รูปแบบดนตร ี

  รูปแบบดนตรีเพลงผูชายในฝนมีการเลนจังหวะแบบสมัยใหม ลักษณะของจังหวะ 

เปนจังหวะโซล Soul มีอัตราจังหวะ4/4 หรือใน 1 หองมี 4 จังหวะ มีการผสมเครื่องดนตรีสากล

สมัยใหมเขาไปดวย ชวงตนเพลงข้ึนเพลงดวยกลุมเครื่องเคาะตีประกอบจังหวะ กลองชุด เบสไฟฟา 

กีตารไฟฟา คียบอรดที่ใชเสียงสังเคราะห ลักษณะดนตรีมีความกระชับ แนน มีเสียงทรัมเปทเลนสลับ

กับเสียงแซกโซโฟนหลังจากการขับรองเสร็จเปนลักษณะการเช่ือมประโยชนของเพลง และสลับกับ

ทอนรองตลอดเวลา สงผลใหดนตรีในเพลงผูชายในฝนมีความสนุกสนานมากข้ึน เปนที่นิยมมาก ในทุก

เทศกาล การแสดงสดบทเพลงผูชายในฝนของพุมพวง    ดวงจันทร จากที่ไดกลาวไวขางตนแลววา 

บทเพลงผูชายในฝน เปนบทเพลงที่มีความสนุกสนาน และพุมพวง ดวงจันทรสามารถขับรองและเตน

ไปดวยอยางสนุก    และเปนธรรมชาติ ในทุกๆ ครั้งพุมพวง มักจะมีทาเตนที่แปลกใหมอยูเสมอ พุม

พวง ดวงจันทรมีมาตรฐานในการแสดงสดสูงมาก ด่ังมีพรสวรรควิเศษที่สามารถเชิญชวน สะกดให

ผูชมเขาถึงและเกิดความสนุกสนาน    รวมเขาไปเปนสวนหน่ึงกับบทเพลงไดเปนอยางดี ดวยจังหวะ
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กลองชุดเลนในลักษณะจังหวะโซน ที่มีความสนุกอยูในตัวจังหวะอยูแลว และกลุมเครื่องประกอบ

จังหวะมีการเลนที่แนนกระชับ ชวยทําใหเพลงมีความสนุก ประกอบกับการรองและเตนพรอมกันไป

ดวย แดนซเซอรจํานวนมาก วงดนตรีเต็มวงขนาดใหญ ทําใหเพลงเร็ว จังหวะสนุกสนาน อยางผูชาย

ในฝน เปนเพลงดังที่ไดรับความนิยมอีกเพลงหน่ึงของพุมพวง ดวงจันทร ในบางครั้งดนตรีมีการเรียบ

เรียงใหมในทอนจบของเพลงของการแสดงสด เพื่อเลนตอเพลง 

 

5. โลกของผ้ึง 

เพลงโลกของผึ้ง ประพันธเพลงโดย วิเชียร คําเจริญ 

เน้ือเพลง  

โลก สุดสวย อันแสน กวางไกล มวล พิษภัย ดูมากม ี

แตชีวิต ในโลกทุกชีวี ยังตองมีด้ินรน 

ผึ้งนอย ตัวหน่ึงน้ี ด้ินหนีพิษภัยที่ผจญ 

ตองทุกข ตองทน เพื่อชีพตนและคนรวมเดิน 

ผึ้งผกผิน บินลอยลิ่วเควง เอาเสียงเพลงแลกเงิน 

ผึ้งกห็วัง แฟนผึง้ยังไมเมิน ปลอยผึง้เดินที่สลัว 

ผึ้งไดกิน ใชกินเพียงตัว ทางครอบครัวก็อิ่มกัน 

ผึ้งนอย ตัวหน่ึงน้ี ด้ินหนีพิษภัยที่ผจญ 

ตองทุกข ตองทน เพื่อชีพตนและคนรวมเดิน 

ผึ้งผกผิน บินลอยลิ่วเควง เอาเสียงเพลงแลกเงิน 

ผึ้งกห็วัง แฟนผึง้ยังไมเมิน ปลอยผึง้เดินที่สลัว 

ผึ้งไดกิน ใชกินเพียงตัว ทางครอบครัวก็อิ่มกัน 

บทเพลง โลกของผึ้ง มีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย ซึ่ง

กลอนเพลงปฏิพากยน้ัน มักมีลักษณะการประพันธในรูปแบบของกลอนสด ใชคํารองที่เรียบงาย แตมี

ความละเมียดละไมในการรอยเรียง  

ดังน้ัน โลกของผึ้ง จึงมีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย ซึ่ง

ผูประพันธเพลง แตงเพลงข้ึนมาโดยบทเพลงเลาถึงชีวิตจริงของพุมพวง ดวงจันทร ซึ่งนายวิเชียร คํา

เจริญ หรือครูลพ   บุรีรัตน ครูเพลงคูใจไดกลาวไวดังน้ี “ผูหญิงตัวเล็ก ๆ คนหน่ึง ตองลําบากหากิน
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เลี้ยงลูก อยากใหแฟนเพลงเห็นใจอะไรทํานองน้ัน ที่น้ีมันมาประจวบเหมาะกับเวลาที่มันออกจากอโซ

นา คนฟงที่ติดตามมาตลอดก็เลยซึ้งข้ึนมา สงสารกันใหญ ทํานองเพลงเปนจีนๆ แบบในหนังทีวีคม

เฉือนคม แตผมเขียนเน้ือเขาไปใหเปนความรูสึกไทย ทีแรกตอนที่มันอยูก็ไมคอยดังเทาไร แตพอ

ตายปป ที่วัดเขาเปด ทีน้ีโอโฮย่ิงดังใหญ”5 บทเพลงโลกของผึ้งเปนเพลงสะทอนชีวิต เลาเรื่องจริงของ

ชีวิตพุมพวง ดวงจันทร วาตองยากลําบากขนาดไหนในการที่จะหาเงินมาจุนเจือครอบครัว และคน

อื่นๆ ที่พุมพวงดูแลอยู ตองแกไขอุปสรรคมากมายเขามาในชีวิต อยากใหแฟนเพลงของพุมพวง เห็นใจ

และใหการสนับสนุนพุมพวง ดังประโยคที่กลาววา “ผึ้งผกผิน บินลอยลิ่วเควง เอาเสียงเพลงแลกเงิน 

ผึ้งก็หวังแฟนผึ้งยังไมเมิน ปลอยผึ้งเดินที่สลัว ผึ้งไดกิน ใชกินเพียงตัว ทางครอบครัวก็อิ่มกัน” เน้ือ

เพลงเลาเรื่องราว ขอความเห็นใจจากแฟนเพลงเพื่อจะไดมีกําลังใจในยามที่พุมพวงรูสึกเหน่ือยลา

ลําบากจึงอยากไดกําลังใจจากแฟนเพลง เพราะพุมพวงตองหาเลี้ยงและรับผิดชอบทั้งคนในครอบครัว

และลูกนองในวงดนตรขีองพุมพวง ซึ่งมีคนจํานวนมาก โดยบทเพลงโลกของผึ้งเปนบทเพลงที่มีความ

เศรามาก ใชคําที่เขาใจงาย มีความคําไพเราะ และสื่อถึงอารมณ 

 

  1.1 รูปแบบของเพลง (Form) 

  เพลงโลกของผึ้ง บทเพลงมี 3 ทอน รูปแบบเทรนารี (Ternary Form) หรือทํานอง

หลัก 3 ลักษณะโดยมีสวนกลางเปนสวนที่แตกตางไปจากสวนตนและสวนทาย II: A :II: B :II: A :II  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 26 ภาพแสดงทอน A ของเพลงโลกของผึ้ง หองที่ 9-16 

 

 

 

                                                             
5 ลพ บุรีรัตน, “วารสารเพลงดนตรี” ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 48. 
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ภาพที่ 27 ภาพแสดงทอน B ของเพลงโลกของผึ้ง หองที่ 17-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 ภาพแสดงทอน A ของเพลงโลกของผึ้ง หองที่ 25-36 

 

  1.2 ทวงทํานอง (Melody) 

  ทวงทํานอง คือ การจัดลําดับของเสียงสูงเสียงตํ่าของเพลงโลกของผึ้ง ซึ่งความยาว

ของทํานองเพลงมีจํานวนหองเพลงรวมทั้งสิ้น 49 หองเพลง ประกอบดวยสวนนํา (Introduction) 

สวนจบ (Ending) และตอน (Section) ตางๆ ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8  แสดงจํานวนหองเพลงของบทเพลงโลกของผึ้ง 

 

สวน/ตอน สวนนํา ทอนA ทอนB ทอนA ทอนจบ 

หองเพลง 1-8 9-16 17-24 25-36 37-49 

รวม 8 หอง 8 หอง 8 หอง 12 หอง 13 หอง 

  

 

1.3 บันไดเสียง (Scales) 

เพลงโลกของผึ้ง เปนเพลงในบันไดเสียง C  เมเจอร  มีชวงความกวางของระดับเสียง  

ตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ คือ ตัวซอลตํ่า G และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวทีสูงบนเสนนอย 

B ของ กุญแจซอล 

 

 

 

 

ภาพที่ 29 แสดงลักษณะบันไดเสียง C เมเจอรของเพลงโลกของผึ้ง 

 

1.4 กลุมเสียง (Mode) 

  เพลงโลกของผึ้ง กลุมเสียงที่ใชมี 5 เสียง เรียกวา Pentatonic Mode ไดแกเสียง            

โด เร มี ซอล ลา  

 

 

 

 

ภาพที่ 30 แสดงลักษณะของกลุมเสียง Pentatonic Mode เพลงโลกของผึ้ง 
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  1.5 ชวงเสียง (Range) 

  เพลงโลกของผึ้งมีความกวางของระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวซอลตํ่า G 

และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวทีสูงบนเสนนอย B ของกุญแจซอล    

 

 

 

 

ภาพที่ 31 แสดงชวงเสียงตํ่าสุดถึงสูงสุดของเพลงโลกของผึ้ง 

 

1.6 นํ้าเสียง - รูปแบบการขับรอง  

  เพลงโลกของผึ้ง เปนบทเพลงมี 3 ทอน รูปแบบเทรนารี (Ternary Form) หรือ

ทํานองหลัก 3 ลักษณะโดยมีสวนกลางเปนสวนที่แตกตางไปจากสวนตนและสวนทาย เพลงโลกของ

ผึ้งเปนเพลงในบันไดเสียง C เมเจอร มีชวงความกวางของระดับเสียงตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ 

โนตตํ่าสุดคือ ตัวซอลตํ่า G และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวทีสูงบนเสนนอย B ของกุญแจซอล การขับรอง

จากการเรื่องจริงสะทอนอารมณดึงความรูสึกเขาไปอยูในบทเพลง การออกเสียงที่ชัดถอยชัดคํา การ

ใชคํางายและคําไพเราะในการขับรองชวยใหสามารถสื่อความหมายถึงผูฟง และสามารถเขาใจ

เรื่องราวตางๆ ที่พุมพวง ตองการจะสื่อสารจากบทเพลงไดอยางรวดเร็ว นอกจากเปนการบอกเลา

เรื่องราวชีวิตอีกมุมหน่ึงของพุมพวง ดวงจันทรแลว บทเพลงโลกของผึ้งยังเปนบทเพลงที่สะทอนชีวิต

ของผูคน เน้ือรองตรงใจ จึงทําใหเปนบทเพลงน้ีเปน     ที่ไดรับความนิยมอยางสูง สื่ออารมณทําใหผูที่

ไดฟงอินไปกับบทเพลงไดโดยงาย ประโยคดังตอไปน้ีก็เปนอีกทอนที่มีความสะเทือนใจแดผูฟงไมนอย 

“ผึ้งนอย ตัวหน่ึงน้ี ด้ินหนีพิษภัยที่ผจญ ตองทุกข ตองทน เพื่อชีพตนและคนรวมเดิน”  

 

1.7 รูปแบบดนตร ี

  รูปแบบดนตรีเพลงโลกของผึ้ง เปนดนตรแีบบดนตรีจีน โดยชวงตนเพลงข้ึนทํานอง

ดวยทรัมเปท จังหวะแบบสมัยใหม ซึ่งลักษณะของจังหวะสโลโซน Slow Soul มีอัตราจังหวะ4/4 

หรือใน 1 หองมี 4 จังหวะ อัตราความเร็ว เพลงโลกของผึ้ง ใชอัตราความเร็วอยูที่ชาปานกลาง

ประมาณ 80 มีการผสมเครื่องดนตรีสากลสมัยใหมเขาไปดวย ในชวงตนของบทเพลง ข้ึนดวยเสียง

สตริงแลวเช่ือมประโยคในชวงตนเพลงดวยทรัมเปทเลนทํานองจีน กอนจะเขาทอนรองของพุมพวง 

ลักษณะดนตรีมคีวามหวานปนเศรา เสียงทรัมเปทเลนเสียงเปนทํานองจีนที่ติดหูเปนเอกลักษณของ

เพลงโลกของผึ้ง การแสดงสดบทเพลงโลกของผึ้งของพุมพวง ดวงจันทร จากที่ไดกลาวไวขางตนแลว

วา บทเพลงโลกของผึ้ง เปนบทเพลงที่สะทอนอารมณดึงความรูสึกผูฟงใหเขาไปอยูในบทเพลง และ
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พุมพวง ดวงจันทรสามารถขับรองไดถึงอารมณ ถายทอดความรูสึกไดลึกซึ้งกินใจ สะกดผูชมด่ิงลึกสู

บทเพลงทําใหคลอยตามโดยไมรูตัว บางคนถึงกลับร่ําไหดวยความสงสารชีวิตของพุมพวง ดวงจันทร ที่

ไมประสบความสําเร็จในเรื่องชีวิตคู เหมือนถูกสาป เพราะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานเปน

อยางมาก ในทุกๆ การแสดงเพลงโลกของผึ้งน้ี พุมพวงจะตองทําอารมณอยูในสภาวะสงบและเศรา

มาก และในทุกๆ ครั้งที่ขับรองเพลงน้ีพุมพวง ดวงจันทรมักจะมีนํ้าตา6  แตแมวาจะเศราแคไหนก็ตาม

พุมพวง ก็จะมีมุขตลกแทรกอยูในการรองเพลงอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนเสนหอยางหน่ึงของพุมพวง ดวง

จันทร และเปนเพลงดังที่ครองใจผูฟงมาอยางยาวนานจนถึงปจจุบัน ก็ยังไดรับความนิยมอยาง       

ไมขาดสาย 

 

6. อ้ือฮือ...หลอจัง 

เพลงโลกของผึ้ง ประพันธเพลงโดย วิเชียร คําเจริญ 

เน้ือเพลง  

   อื้อฮือ...หลอจงั  อะฮา...หลอจริง  คูใครนะน้ิงเปนบา 

 น่ีแคมองสบตา หางกันต้ังสี่วา   อะฮา...ใจหายวาบ 

  อื้อฮือ...เทจรงิ  อะฮา...บึกบึน  นายืนคลองแขนขนาบ 

 ดูทาทางสุภาพ โสดใชไหมอยากทราบ  งาบ...ซะดีไหมเรา 

  วงแขนกลามเปนมัดๆ อุยนาจะกัดแขนเลนเบา ๆ   

กระซบิเบียดกายกระแซะแลววางมือแหมะไวบนหัวเขา 

อยากกระซิบเบา ๆ     วาตอนน้ีเหงาใจจังเลย 

 อื้อฮือ...หลอจงั  อะฮา...มาดแมน  น่ีแฟนของใครกันเอย 

 ถาพอทรามเชย โจทกไมมีเปดเผย   จะน่ังเขาเกยคุณดวยทั้งคืน 

                                                             
6 Patcharodom Singhavasin, “โลกของผ้ึง พุมพวง ดวงจันทร” ,เขาถึงไดจาก 

http://www.youtube.com/watch?v=6G2SeZZPLal. 
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บทเพลง อื้อฮือ หลอจัง มีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย ซึ่ง

กลอนเพลงปฏิพากยน้ัน มักมีลักษณะการประพันธในรูปแบบของกลอนสด ใชคํารองที่เรียบงาย แตมี

ความละเมียดละไมในการรอยเรียง  

 ดังน้ัน อื้อฮือ หลอจังจึงมีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย ซึ่ง

ผูประพันธเพลง แตงเพลงข้ึนมาโดยกลาวถึงผูหญิงยุคใหม กลาแสดงออกอยางเปดเผย มีความมั่นใจ

สูง กลาที่จะเปนผูเริ่มที่จะเชิญชวนผูชายกอน กลาที่แสดงออกถึงความประทับใจในผูชายที่พบเห็น

อยางเปดเผย ซึ่งไมใชลักษณะการแสดงออกของผูหญิงไทยในสมัยน้ัน เน้ือรองในบทเพลงแสดงถึงวิถี

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสังคมไทย ความกากั่น ของสตรีเพศในยุคที่ผูหญิงตองมีความสํารวม การ

แสดงความรูสึกอยางเปดเผยตอผูชายในอุดมคติเปนการกาวผานมายาคติ บริบททางสังคม ซึ่งการ

เปดเผยความรูสึกโดยปกติฝายชายจะเปนคนเขามาจีบฝายหญิงกอน แตเน้ือหาของบทเพลงอื้อฮือ 

หลอจังน้ันมีเน้ือหาแตกตางสวนทางกัน ตรงขามกัน ซึ่งความตรงกันขามน้ีกลับกลายเปนจุดเดนให

เพลงอื้อฮือ หลอจังไดรับความนิยม ตรงใจผูฟงสตรีที่ตองสํารวมอยูในบริบทแหงกุลสตรีไทย การปลด

แอกดังกลาวทําใหบทเพลงมีความโดงดัง และเปนที่พูดถึงเปนอยางมาก เปนที่ถูกอกถูกใจแฟนเพลง

พุมพวง ดวงจันทรมากไมนอย เน่ืองจากมีความรวมสมัยทันยุคทันเหตุการณ ตรงใจผูฟง โดยบทเพลง

อื้อฮือ หลอจังเปนบทเพลงที่ตองรองและเตนไปเพราะๆ กัน มีความสนุกสนานกากั่น ตามแบบฉบับ

ของ  พุมพวง ดวงจันทร บทเพลงสามารถเขาถึงผูคนไดงาย ชวยผอนคลายอารมณโดยใชถอยคําที่

เขาใจงาย มีการใช  คําซ้ํา การเลนคํา การใชคําอุทาน และคําแสล  

 

  1.1 รูปแบบของเพลง (Form) 

  เพลงอื้อฮือ หลอจัง บทเพลงมี 3 ทอน รูปแบบเทรนารี (Ternary Form) หรือ

ทํานองหลัก 3 ลักษณะโดยมีสวนกลางเปนสวนที่แตกตางไปจากสวนตนและสวนทาย II: A :II: B :II: A 

:II: A :II  
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ภาพที่ 32 ภาพแสดงทอน A ของเพลงอื้อฮือ หลอจัง หองที่ 10-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 33 ภาพแสดงทอน B ของเพลงอื้อฮือ หลอจัง หองที่ 34-45 
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ภาพที่ 34 ภาพแสดงทอน A ของเพลงอื้อฮือ หลอจัง หองที่ 46-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 35 ภาพแสดงทอน A ของเพลงอื้อฮือ หลอจัง หองที่ 65-74 

 

  1.2 ทวงทํานอง (Melody) 

  ทวงทํานอง คือ การจัดลําดับของเสียงสูงเสียงตํ่าของเพลงอื้อฮือ หลอจัง ซึ่งความ

ยาวของทํานองเพลงมีจํานวนหองเพลงรวมทั้งสิ้น 74 หองเพลง ประกอบดวยสวนนํา (Introduction) 

สวนจบ (Ending) และตอน (Section) ตางๆ ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 9  แสดงจํานวนหองเพลงของบทเพลงอื้อฮือ หลอจัง 

 

สวน/ตอน สวนนํา ทอนA ทอนB ทอนA ทอนA ทอนจบ 

หองเพลง 1-9 10-33 34-45 46-57 65-76 74 

รวม 9หอง 24 หอง 12 หอง 12 หอง 7 หอง 1 หอง 

  

 

1.3 บันไดเสียง (Scales) 

เพลงอื้อฮือ หลอจังเปนเพลงในบันไดเสียง Eb เมเจอร มีชวงความกวางของระดับ

เสียง ตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวซอลตํ่า G และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวโดสูงบนเสน

นอย C ของกุญแจซอล 

 

 

 

ภาพที่ 36 แสดงลักษณะบันไดเสียง Eb เมเจอรของเพลงอื้อฮือ หลอจัง 

 

1.4 กลุมเสียง (Mode) 

  เพลงอื้อฮือ หลอจัง กลุมเสียงที่ใชมี 5 เสียง เรียกวา Pentatonic Mode ไดแก

เสียงโด เร มี ซอล ลา  

 

 

 

ภาพที่ 37 แสดงลักษณะของกลุมเสียง Pentatonic Mode เพลงอื้อฮือ หลอจัง 

 

  1.5 ชวงเสียง (Range) 

  เพลงอื้อฮือ หลอจังมีความกวางของระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวซอลตํ่า G 

และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวโดสูงบนเสนนอย C ของกุญแจซอล    

 

 

 

ภาพที่ 38 แสดงชวงเสียงตํ่าสุดถึงสูงสุดของเพลงอื้อฮือ หลอจัง 



99 
 

1.6 นํ้าเสียง-รูปแบบการขับรอง  

  เพลงอื้อฮือ หลอจังบทเพลงมี 3 ทอน รูปแบบเทรนารี (Ternary Form) หรือ

ทํานองหลัก 3 ลักษณะโดยมีสวนกลางเปนสวนที่แตกตางไปจากสวนตนและสวนทาย เพลงอื้อฮือ 

หลอจังเปนเพลงในบันไดเสียง Eb เมเจอร มีชวงความกวางของระดับเสียงตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด 

คือ โนตตัวซอลตํ่า G และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวโดสูงบนเสนนอย C ของกุญแจซอล การขับรองโดยใช

เนนความสนุกสนาน การออกเสียงที่ชัดถอยชัดคํา การเลนคํา การใชคํางายและคําซ้ําในการขับรอง

ชวยใหสามารถสื่อความหมายถึงผูฟงเขาใจเรื่องราวตางๆ ไดรวดเร็วและถูกตองเหมาะสมกับ

สถานการณ เพลงอื้อฮือ หลอจังจึงมีการใชคําซ้ํา เพื่อเปนการยํ้าความใหความหมายกวางข้ึน เนน

ความรูสึกใหกวางมากข้ึน เพลงอื้อฮือ หลอจังมีการใชคําซ้ําในสวนนํา ลักษณะเปนคําอุทาน ดัง

ประโยคที่กลาววา “อื้อฮือ...หลอจัง อะฮา...หลอจริง, อื้อฮือ...เทจริง  อะฮา...บึกบึน และอื้อฮือ...หลอ

จัง  อะฮา...มาดแมน” บทเพลงน้ีใชคําที่สื่อถึงพูดเกี้ยวพาราสีของฝายหญิงสาวตอฝายชาย มีนัยยะ

หลากหลายแงมุม เปนการเปดชองใหผูฟงไดตีความกันเอง ดังประโยคที่กลาววา “งาบ...ซะดีไหมเรา” 

ในทอนตอมามีการสลับใชคํางาย คํางายมีลักษณะเปนคําที่สื่อความหมายใหผูฟงเขาใจเรื่องราวตางๆ 

ไดโดยงายและรวดเร็ว เปนคําที่ชาวบานนิยมพูดกัน ภาษาตรงไปตรงมา เพลงอื้อฮือ หลอจัง ยังคง

แฝงไวดวยความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ของความเปนผูหญิงในยุคใหมมีความมั่นใจสูง ดังประโยคที่

กลาววา “กระซิบเบียดกายกระแซะแลววางมือแหมะไวบนหัวเขา” หรือทอนที่กลาววา “งาบ...ซะดี

ไหมเรา” คําวา งาบ เปนคําที่ยากตอการออกเสียงใหเหมือนพุมพวง ดวงจันทร หรือเพื่อสื่อ

ความหมายใหไดเหมือนตนฉบับ มีความยากตอการขับรองใหเหมือนได แตเปนบทเพลงที่ไดรับความ

นิยมในการนํากลับมารองใหม หรือใชเพื่อการประกวดแขงขันขับรองเพลงลูกทุง ในทุกยุคทุกสมัย  

1.7 รูปแบบดนตร ี

  รูปแบบดนตรีเพลงอื้อฮือ หลอจังมีการเลนจังหวะแบบสมัยใหม ลักษณะของจังหวะ 

เปนจังหวะรอค Rock มีอัตราจังหวะ4/4 หรือใน 1 หองมี 4 จังหวะ อัตราความเร็ว เพลงอื้อฮือ หลอ

จัง ใชอัตราความเร็วอยูที่เร็วมากประมาณ 145 มีการผสมเครื่องดนตรีสากลสมัยใหมเขาไปดวย 

ลักษณะดนตรีมีความทันสมัยมาก เหมือนเพลงฝรั่ง แตกตางจากเพลงลูกทุงในยุคเดียวกันโดยสิ้นเชิง 

ชวงตนเพลงข้ึนเพลงดวยกลุมเครื่องเคาะตีประกอบจังหวะ นําโดยกีตารไฟฟา กลองชุด เบสไฟฟา 

คียบอรดที่ใชเสียงสังเคราะห ลักษณะดนตรีมีความกระชับ แนน มีเสียงทรัมเปทเลนสลับหลังจากการ

ขับรองเสร็จเปนลักษณะการเช่ือมประโยชนของเพลง และสลับกับทอนรองตลอดเวลา สงผลใหดนตรี

ในเพลงอื้อฮือ หลอจังมีความสนุกสนานมากข้ึน เปนที่นิยมมาก ในทุกเทศกาล การแสดงสดบทเพลง
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อื้อฮือ หลอจังของพุมพวง ดวงจันทร จากที่ไดกลาวไวขางตนแลววา บทเพลงอื้อฮือ หลอจัง เปนบท

เพลงที่มีความสนุกสนาน และพุมพวง ดวงจันทรสามารถขับรองและเตนไปดวยอยางสนุก    และเปน

ธรรมชาติ ในทุกๆ ครั้งพุมพวง มักจะมีทาเตนที่แปลกใหมอยูเสมอ พุมพวง ดวงจันทรมีมาตรฐานใน

การแสดงสดสูงมาก ด่ังมีพรสวรรควิเศษที่สามารถเชิญชวน สะกดใหผูชมเขาถึงและเกิดความ

สนุกสนาน รวมเขาไปเปนสวนหน่ึงกับบทเพลงไดเปนอยางดี ดวยจังหวะกลองชุดเลนในลักษณะ

จังหวะรอค ที่มีความสนุกอยูในตัวจังหวะอยูแลว และกลุมเครื่องประกอบจังหวะมีการเลนที่แนน

กระชับ ชวยทําใหเพลงมีความสนุก ประกอบกับการรองและเตนพรอมกันไปดวย แมในบางครั้งจะไม

มีแดนซเซอรจํานวนมากเตนอยูดานหลัง พุมพวง ก็สามารถทําการแสดงไดอยางไมมีที่ติ ดวยวงดนตรี

เต็มวงขนาดใหญ ที่รวบรวมนักดนตรีมากฝมือเอาไว อาทิ ชุมพล และ ศรายุทธ สุปญโญ ทําใหเพลง

คุณภาพและจังหวะสนุกสนาน เพลงอื้อฮือ หลอจังเปนเพลงดังที่ไดรับความนิยมอีกเพลงหน่ึงของพุม

พวง ดวงจันทร ในบางครั้งดนตรีมีการเรียบเรียงใหมในทอนจบของเพลงของการแสดงสด เพื่อเลน   

ตอเพลง 

 

7. คนดังลืมหลังควาย 

เพลงคนดังลืมหลังควาย ประพันธเพลงโดย ฉลอง ภูสวาท 

เน้ือเพลง  

 

นึกไวทุกนาท ี ถาเขาไปไดดีแลวคงไมมาข่ีควาย 

เขาน้ันคงแหนงหนาย เบื่อน่ังหลังควาย เบื่อเคียวเกี่ยวหญา 

  นึกไวทุกคืนวัน เพียงเด๋ียวเดียวลืมกันทิ้งกันใหคอยต้ังตา 

ไปไดดีมีคาก็ลืมสาวชาวนา คนซื่อช่ือรวง  

ไดเจอะคนเล็บแดงแดง ปากแดงแกมแดงแดงที่ในเมืองหลวง 

ทิ้งใหสาวนานอนนํ้าตาเออทรวง คนซื่อช่ือรวงเขาคงไมหวงไมสน 

  นึกไวแลวแลวเชียว คําวาดังตัวเดียวจึงทําใหคนเบี้ยวคน 

ลวงใหเราหมองหมน น่ีหรือใจคน พอดังกล็ืมหลงัควาย 

  นึกไวทุกนาท ี ถาเขาไปไดดีแลวคงไมมาข่ีควาย 

เขาน้ันคงแหนงหนาย เบื่อน่ังหลังควาย เบื่อเคียวเกี่ยวหญา 

  นึกไวทุกคืนวัน เพียงเด๋ียวเดียวลืมกันทิ้งกันใหคอยต้ังตา 

ไปไดดีมีคาก็ลืมสาวชาวนา คนซื่อช่ือรวง 

  ไดเจอะคนเล็บแดงแดง ปากแดงแกมแดงแดงที่ในเมืองหลวง 



101 
 

ทิ้งใหสาวนานอนนํ้าตาเออทรวง คนซื่อช่ือรวงเขาคงไมหวงไมสน 

  นึกไวแลวแลวเชียว คําวาดังตัวเดียวจึงทําใหคนเบี้ยวคน 

ลวงใหเราหมองหมน น่ีหรือใจคน พอดังกล็ืมหลงัควาย 

บทเพลง คนดังลืมหลังควาย มีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย 

ซึ่งกลอนเพลงปฏิพากยน้ัน มักมีลักษณะการประพันธในรูปแบบของกลอนสด ใชคํารองที่เรียบงาย 

แตมีความละเมียดละไมในการรอยเรียง  

 ดังน้ัน คนดังลืมหลังควาย จึงมีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย           

ซึ่งผูประพันธเพลง แตงเพลงข้ึนมาโดยกลาวในลักษณะประชดประชันการสะทอนสังคมไทยในชนบท

ถึงคนที่คิดวาไปไดดีแลวลืมตัว ลืมคนรักลืมสาวชาวนาใหตองรออยูที่ชนบท แตสุดทายตองกลับมาข่ี

ควายดังเกาเน้ือรองในบทเพลงแสดงถึงวิถีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสังคมไทย การยายถ่ินฐานการ

เขามาหางานทําในเมืองหลวง มีการกลาวเปรียบเปรยวาพอไดมาอยูกรุงเทพแลวไดเจอผูหญิงที่ทาเลบ็

แดง ปากแดง แกมแดง จึงลืมสาวชาวนาที่ช่ือรวง จากบทเพลงคนดังลืมหลังควาย ครูสุรินทร ภาคสิริ 

ไดใหความหมายไวดังน้ี เน่ืองจากในสมัยน้ัน สาวบานนอกไมคอยไดแตงหนาแตงตา พอคนรักเขามา

อยูในกรุงเทพฯ ก็กลัวติดสาวเมืองกรุง อันที่จริง แลวสาวเมืองกรุงที่ทาเล็บแดง ปากแดง แกมแดง ก็

คือสาวบานนอกที่เขามาอยูในกรุงเทพเหมือนกัน7 บทเพลงคนดังลืมหลังควาย บทเพลงดังซึ่งมี

ความหมายประชดประชัน เน้ือหาตรงใจสาวชนบทในยุคที่ผูคนนิยมเดินทางเขามาทํางานในกรุงเทพ 

เปนบทเพลงที่ถูกอกถูกใจแฟนเพลงพุมพวง ดวงจันทรมากไมนอย เน่ืองจากมีความรวมสมัยทันยุคทนั

เหตุการณ โดยบทเพลงคนดังลืมหลังควายเปนบทเพลงที่ตองรองและเตนไปเพราะๆ กัน มีความ

สนุกสนานเขาถึงไดงาย ชวยผอนคลายอารมณโดยใชถอยคําที่เขาใจงาย มีการใชคําซ้ํา การเลนคํา 

การใชคําอุทาน และคําแสล  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

7  สัมภาษณ สุรินทร ภาคสิร,ิ ครเูพลง ผูประพันธเพลง นักจดัรายการวิทยุ, 2 มกราคม 

2558. 
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  1.1 รูปแบบของเพลง (Form) 

  เพลงคนดังลืมหลังควาย บทเพลงมี 3 ทอน รูปแบบเทรนารี (Ternary Form) หรือ

ทํานองหลัก 3 ลักษณะโดยมีสวนกลางเปนสวนที่แตกตางไปจากสวนตนและสวนทาย II: A :II: B :II: A :II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 39 ภาพแสดงทอน A ของเพลงคนดังลืมหลังควายหองที่ 13-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 40 ภาพแสดงทอน B ของเพลงคนดังลืมหลังควายหองที่ 29-36 
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ภาพที่ 41 ภาพแสดงทอน A ของเพลงคนดังลืมหลังควายหองที่ 37-44 

 

  1.2 ทวงทํานอง (Melody) 

  ทวงทํานอง คือ การจัดลําดับของเสียงสูงเสียงตํ่าของเพลงคนดังลืมหลังควายซึ่ง

ความยาวของทํานองเพลงมีจํานวนหองเพลงรวมทั้งสิ้น 61 หองเพลง ประกอบดวยสวนนํา 

(Introduction) สวนจบ (Ending) และตอน (Section) ตางๆ ดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 10  แสดงจํานวนหองเพลงของบทเพลงคนดังลืมหลังควาย 

 

สวน/ตอน สวนนํา ทอนA ทอนB ทอนA ทอนจบ 

หองเพลง 1-12 13-28 29-36 37-44 45-61 

รวม 12 หอง 16 หอง 8 หอง 8 หอง 17 หอง 
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1.3 บันไดเสียง (Scales) 

เพลงคนดังลืมหลังควาย เปนเพลงในบันไดเสียง C เมเจอร มีชวงความกวางของ

ระดับเสียง ตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ คือ ตัวซอลตํ่า G และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวโด

สูงบนเสนนอย C ของกุญแจซอล 

 

 

 

ภาพที่ 42 แสดงลักษณะบันไดเสียง C เมเจอรของเพลงคนดังลืมหลังควาย 

 

1.4 กลุมเสียง (Mode) 

  เพลงคนดังลืมหลังควาย กลุมเสียงที่ใชมี 5 เสียง เรียกวา Pentatonic Mode ไดแก

เสียงโด เร มี ซอล ลา  

 

 

 

ภาพที่ 43 แสดงลักษณะของกลุมเสียง Pentatonic Mode เพลงคนดังลืมหลังควาย 

 

  1.5 ชวงเสียง (Range) 

  เพลงคนดังลืมหลังควาย มีความกวางของระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวซอล

ตํ่า G และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวโดสูงบนเสนนอย C ของกุญแจซอล    

 

 

 

ภาพที่ 44 แสดงชวงเสียงตํ่าสุดถึงสูงสุดของเพลงคนดังลืมหลังควาย 

 

1.6 นํ้าเสียง-รูปแบบการขับรอง  

  เพลงคนดังลืมหลังควาย บทเพลงมี 3 ทอน รูปแบบเทรนารี (Ternary Form) หรือ

ทํานองหลัก 3 ลักษณะโดยมีสวนกลางเปนสวนที่แตกตางไปจากสวนตนและสวนทาย เพลงคนดังลืม

หลังควายเปนเพลงในบันไดเสียง C เมเจอร มีชวงความกวางของระดับเสียงตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด 

คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวซอลตํ่า G และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวโดสูงบนเสนนอย C ของกุญแจซอล การขับ

รองโดยใชเนนความสนุกสนาน การออกเสียงที่ชัดถอยชัดคํา การใชคํางายและคําซ้ําในการขับรอง
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ชวยใหสามารถสื่อความหมายถึงผูฟงเขาใจเรื่องราวตางๆ ไดรวดเร็วและถูกตองเหมาะสมกับ

สถานการณ เพลงคนดังลืมหลังควาย จึงมีคําพูดงายๆ เปนชาวบาน ใชภาษาที่ตรงไปตรงมา ดัง

ประโยชนที่กลาววา “นึกไวทุกนาที ถาเขาไปไดดีแลวคงไมมาข่ีควาย” คําวา ไดดีแลวคงไมมาข่ีควาย 

เปนภาษาพูดที่ตรงไปตรงมา เปนคําที่ชาวบานใชพูดกันทั่วไป มีความหมายเปรียบเปรยถึงคนที่ลืมตัว 

คิดวาไดดีแลว แตไมประสบความสําเร็จสุดทายก็ตองกลับมาในที่ๆ จากไป และก็ตองกลับมาข่ีควาย

ในชนบทเหมือนเกา ในบทเพลงคนดังลืมหลังควาย มีรูปแบบการรองที่ชากวาจังหวะจริง ทําใหมีความ

ยากตอการขับรองใหเหมือนได แตเปนบทเพลงที่ไดรับความนิยมในการนํากลับมารองใหม หรือใชเพือ่

การประกวดแขงขันขับรองเพลงลูกทุง ในทุกยุคทุกสมัย 

 

1.7 รูปแบบดนตร ี

  รูปแบบดนตรีมีการเลนจังหวะแบบสมัยใหม ลักษณะของจังหวะชะชะชา Cha Cha 

Cha  มีอัตราจังหวะ4/4 หรือใน 1 หองมี 4 จังหวะ อัตราความเร็ว เพลงคนดังลืมหลังควาย ใชอัตรา

ความเร็วอยูทีเ่ร็วมากประมาณ 135 มีการผสมเครื่องดนตรีสากลสมัยใหมเขาไปดวย ชวงตนเพลงข้ึน

เพลงดวยกลองชุดและเครื่องเคาะตีประกอบจังหวะ เบสไฟฟา กีตารไฟฟา คียบอรด ลักษณะดนตรีมี

ความกระชับ แนน มีเสียงทรัมเปทเลนสลับกับการขับรองตลอดของบทเพลง ทําใหบทเพลงมีความ

สนุกสนานมากข้ึน ดวยจังหวะ      ชะชะชา เปนจังหวะที่มีความสนุกสนานอยูในตัวเองอยูแลวจึงทํา

ใหเพลงคนดังลืมหลังควาย เปนที่ช่ืนชอบของผูฟงไมนอย การแสดงสดบทเพลงคนดังลืมหลังควาย

ของพุมพวง ดวงจันทร จากที่ไดกลาวไวขางตนแลววา บทเพลงคนดังลืมหลังควาย เปนบทเพลงที่มี

ความสนุกสนาน ในเชิงลักษณะประชดประชันการสะทอนสังคมไทยในชนบท พุมพวง ดวงจันทร

สามารถขับรองและเตนไปดวยอยางสนุกและเปนธรรมชาติ และพุมพวงยังมีพรสวรรควิเศษที่สามารถ

เชิญชวนใหผูชมเกิดความสนุก รวมเขาไปกับบทเพลงไดเปนอยางดี ดวยจังหวะกลองชุดเลนใน

ลักษณะจังหวะชะชะชา และกลุมเครื่องประกอบจังหวะมีลักษณะการเลนที่แนนกระชับ ชวยทําให

เพลงมีความสนุก ประกอบกับการรองและเตนพรอมกันไปดวย ในการแสดงสดก็ยังคงรูปแบบการรอง

ที่ชากวาจังหวะจริงไว พุมพวง ทั้งรองและเตนดวยพรอมกับแดนซเซอรจํานวนมาก วงดนตรีเต็มวง

ขนาดใหญ ทําใหเพลงเร็ว จังหวะสนุกสนาน อยางคนดังลืมหลังควาย เปนเพลงดังที่ไดรับความนิยม

นํากลับมาทําใหมอยูเสมอทุกยุคทุกสมัย8 

 

 

                                                             
8
  ลูกทุงรอยเปอรเซนตลันลา, “คนดังลืมหลังควาย พุมพวง (แสดงสด)” ,เขาถึงเมื่อ 3 

มิถุนายน ,เขาถึงไดจาก http://www.youtube.com/watch?v=yb-G9jdUgOo 
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8. สยามเมืองยิ้ม 

เพลงสยามเมืองย้ิม ประพันธเพลงโดย วิเชียร คําเจริญ 

เน้ือเพลง  

จงภูมิใจเถิดที่เกิดเปนไทย 

มิเปนทาสใคร แหละมีนํ้าใจลนปริ่ม 

ทั่วโลกกลาวขาน ขนานนาม ใหวาสยามเมืองย้ิม 

เราควรกระหย่ิมถึงความดีงาม 

 

  คนเย็นใจซื่อไดช่ือวาไทย 

รอนมาจากไหน ชาติไทยไมเคยหวงหาม 

ขามเขตขามโขงถ่ินนํ้าขุน มาพึ่งใบบุญเมืองสยาม 

เราย้ิมรับตามที่ทานตองการ 

 

  เลื่องช่ือลือนาม สยามมีแตนํ้าใจ 

ขอเตือนทานผูอาศัย อยาทําอะไรใหไทยราวราน 

คนไทยใจซื่อ เขาถือแตโบราณกาล 

แคเพียงขาวสุกหน่ึงจาน ใครลืมของทานน้ัน เนรคุณ 

 

  คนไทยรักชาติแหละศาสนา 

เทิดองคเจาฟา ผูทรงเปยมเน้ือนาบญุ 

ถาทานเคารพสิทธ์ิของไทย ทานอยูตอไดอีกนานคุณ 

สยามใจบุญ ยังย้ิมเสมอ 

 

บทเพลง สยามเมืองย้ิม มีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย ซึ่ง

กลอนเพลงปฏิพากยน้ัน มักมีลักษณะการประพันธในรูปแบบของกลอนสด ใชคํารองที่เรียบงาย แตมี

ความละเมียดละไมในการรอยเรียง เน้ือหาที่เพลงกลอนปฏิพากยใชน้ันมักทําใหเกิดความรูสึกเห็นอก

เห็นใจ หรือเกี่ยวกับการรองขอ และการอธิษฐาน 

 ดังน้ัน บทเพลงสยามเมืองย้ิม จึงมีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลง

ปฏิพากย ซึ่งผูประพันธเพลง ไดกลาวถึงลักษณะของคนไทยที่มีอุปนิสัยดีมีนํ้าใจมีมิตรไมตรี จนคนทั่ว

โลกหรือชาวตางชาติ  ที่เคยมาเยือนเมืองไทยลวนใหการยกยองวา เปนสยามเมืองย้ิม หรือ Land of 

Smile คนไทยควรมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ความเปนชาติที่มีเอกราช คนไทยน้ันมีความ
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เอื้อเฟอ ไมวาคนชาติไหนจะอพยพมาขอที่พักพิงลี้ภัย คนไทยก็ใหความชวยเหลือเปนอยางดีแบบบาน

พี่เมืองนอง แตอยาสรางความเดือดรอนใหกับคนไทย ขอใหสํานึกในบุญคุณ บทเพลงสยามเมืองย้ิม 

เปนบทเพลงที่ยกยองเชิดชูพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย และความภูมิใจของคนไทย  

 

1.1 รูปแบบของเพลง (Form) 

  เพลงสยามเมืองย้ิม บทเพลงมี 3 ทอน รูปแบบเทรนารี (Ternary Form) หรือ

ทํานองหลัก 3 ลักษณะโดยมีสวนกลางเปนสวนที่แตกตางไปจากสวนตนและสวนทาย II: A :II: B :II: A :II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 ภาพแสดงทอน A ของเพลงสยามเมืองย้ิม หองที่ 5-20 
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ภาพที่ 46 ภาพแสดงทอน B ของเพลงสยามเมืองย้ิม หองที่ 21-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 47 ภาพแสดงทอน A ของเพลงสยามเมืองย้ิม หองที่ 29-36 
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  1.2 ทวงทํานอง (Melody) 

  ทวงทํานอง คือ การจัดลําดับของเสียงสูงเสียงตํ่าของเพลงสยามเมืองย้ิม ซึ่งความ

ยาวของทํานองเพลงมีจํานวนหองเพลงรวมทั้งสิ้น 48 หองเพลง ประกอบดวยสวนนํา (Introduction) 

สวนจบ (Ending) และตอน (Section) ตางๆ ดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 11 แสดงจํานวนหองเพลงของบทเพลงสยามเมืองย้ิม 

 

สวน/ตอน สวนนํา ทอนA ทอนB ทอนA ทอนจบ 

หองเพลง 1-4 5-20 21-28 29-36 37-48 

รวม 4 หอง 16 หอง 8 หอง 8 หอง 12 หอง 

 

1.3 บันไดเสียง (Scales) 

เพลงสยามเมืองย้ิมเปนเพลงในบันไดเสียง C เมเจอร มีชวงความกวางของระดับ

เสียง ตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวลาตํ่า A และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวโดสูงบนเสน

นอย C ของกุญแจซอล 

 

 

 

ภาพที่ 48 แสดงลักษณะบันไดเสียง C เมเจอรของเพลงสยามเมืองย้ิม 

 

1.4 กลุมเสียง (Mode) 

  เพลงสยามเมืองย้ิมกลุมเสียงที่ใชมี 5 เสียง เรียกวา Pentatonic Mode ไดแกเสียง            

โด เร มี ซอล ลา  

 

 

 

ภาพที่ 49 แสดงลักษณะของกลุมเสียง Pentatonic Mode เพลงสยามเมืองย้ิม 
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  1.5 ชวงเสียง (Range) 

  เพลงสยามเมืองย้ิมมีความกวางของระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวลาตํ่า A 

และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวโดสูงบนเสนนอย C ของกุญแจซอล    

 

 

 

ภาพที่ 50 แสดงชวงเสียงตํ่าสุดถึงสูงสุดของเพลงสยามเมืองย้ิม 

 

1.6 นํ้าเสียง-รูปแบบการขับรอง  

  เพลงสยามเมืองย้ิม เปนบทเพลงที่มีทํานองใหมเพิ่มข้ึนทุกทอน โดยมีลักษณะไมซ้ํา

ทํานองเดิม เพลงสยามเมืองย้ิมเปนเพลงในบันไดเสียง C เมเจอร มีชวงความกวางของระดับเสียง

ตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวลาตํ่า A และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวโดสูงบนเสนนอย C 

ของกุญแจซอล การขับรองโดยใชคําไพเราะการออกเสียงที่ชัดถอยชัดคํา เพลงสยามเมืองย้ิม เปน

เพลงที่ใชลักษณะคําไพเราะแสดงถึงนิสัยเอื้อเฟอเผื่อแผของคนไทย และความจงรักภักดียกยองเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย นอกจากน้ี สุรินทร ภาคสิริ ยังมีความเห็นตอเพลงสยามเมืองย้ิมดังน้ี  

  สุรินทร กลาว9 

 เปนบทเพลง ที่กลาวถึงบทเพลงที่เลาเรื่องราวความเปนคนไทย วิถีชีวิตความเปนไทย ก็

จะตองนึกถึงเพลงสยามเมืองย้ิม ซึ่งเพลงน้ีขณะตอนพุมพวง ดวงจันทรยังมีชีวิตอยู ก็เปนเพลงหน่ึงที่

ไดรับความนิยม และมักจะนํามาใชขับรองเพื่อการประกวดขับรองเพลงลูกทุงมากที่สุดเพลงหน่ึง  

 สวนคําวา สยามเมืองย้ิม น้ันเปนคําที่ชาวตางชาติ เขาพูดข้ึนมาวา Land of Smile ตอมาคน

ไทยก็นําคําวา สยามเมืองย้ิม มาใชเปนจุดขายในเรื่องของการทองเที่ยว และวิเชียร คําเจริญ หรือ

ลพบุรีรัตน ก็นําคําวา สยามเมืองย้ิม มาแตงเปนเพลงดวยเชนกัน มีเน้ือหาเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติ 

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 สวน ชินวัฒน ต้ังสุทธิจิต มีความคิดเห็นตอเพลงสยามเมืองย้ิมดังน้ี 

  ชินวัฒน กลาว10 

                                                             
9 สัมภาษณ สุรินทร ภาคสิร,ิ ครูเพลง ผูประพันธเพลง นักจัดรายการวิทยุ, 2 มกราคม 2558.  
10 สมาคมนักกลอนแหงประเทศไทย, “สยามเมืองยิ้ม โดยชินวัฒน ต้ังสุทธิจิต”,เขาถึงเมื่อ 

5 กันยายน, เขาถึงไดจาก

http://www.thaipoet.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538706066 
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   “สยามเมืองย้ิม” ถูกใชในความหมายที่งดงามของรอยย้ิมผูคนที่อาจไมจํากัดเฉพาะ

ผูหญิงเทาน้ัน อาจสื่อความหมายในลักษณะชาตินิยมที่ปรากฏในเพลง “สยามเมืองย้ิม” ของ พุมพวง 

ดวงจันทร ราชินีลูกทุงผูลวงลับ ซึ่งแตงโดย วิเชียร คําเจริญ หรือ ลพ บุรีรัตน ศิลปนแหงชาติ เมื่อ

ราวๆ พ.ศ. 2530 เพลงน้ีไดรับรางวัลในการงาน กึ่งศตวรรษลูกทุงไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2534 ซึ่งจัดโดย 

สํานักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแหงชาติ  

1.7 รูปแบบดนตร ี

  รูปแบบดนตรีแสดงถึงความย่ิงใหญ มีอัตราจังหวะ4/4 หรือใน 1 หองมี 4 จังหวะ 

อัตราความเร็ว เพลงสยามเมืองย้ิม ใชอัตราความเร็วอยูที่เร็วมากประมาณ 66 มีการผสมเครื่องดนตรี

สากลสมัยใหมเขาไปดวย ชวงตนเพลงข้ึนดวยเครื่องเปาเปนหลัก บทเพลงมีความหนักแนน มีความ

ไพเราะ บทเพลงสยามเมืองย้ิมยังเปนบทเพลงลูกทุงที่สงเสริม การแสดงสดบทเพลงสยามเมอืงย้ิมของ

พุมพวง ดวงจันทร จากที่ไดกลาวไวขางตนแลววา บทเพลงสยามเมืองย้ิม มีเน้ือหาเกี่ยวกับการ

เทิดพระเกียรติ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รูปแบบการแสดงสดมีความย่ิงใหญมากดวยลักษณะ

ดนตรีของเพลงสยามเมืองย้ิม ทั้งวงดนตรีและแดนซเซอร รูปแบบการขับรองมีความชัดเจนหนักแนน

ของเสียงรอง  

 

 9. เพลงดาวเรืองดาวโรย 

เพลงดาวเรืองดาวโรย ประพันธเพลงโดย วิเชียร คําเจริญ 

เน้ือเพลง  

  ตอนทํานา ขาช่ือดาวเรือง 

 พอเขาในเมอืง ช่ือขาเฟองเลีอ่งลือ 

 เปนดาราหนาปกหนังสือ เออ...เอย 

 ขาเปนช่ือเปนแววดาว 

 แววดาวเรืองซักเหลืองเรืองรอง 

 แมวจองแมวมองความผุดผองแพรวพราว 

 คําเยินยอ เออ...เอย เกรียวกราว 
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 เออ...เอย ดวยขาสาววิไล 

  พอไปลอง ผานกลองถายหนัง 

 แหม...ขาเขินจัง แตขาน่ังภูมิใจ 

 อนิจจา ขาไมทันดังได 

 ถายมาถายไป ทองขาใหญข้ึนมา 

 นาวดาวเรืองหรือนามแววดาว 

 สิ้นสดหมดสาวกลายเปนขาวกลบันา 

 นางดาวเรืองโดนไอหนุมแซวมา 

 เออ...เอย เรียกอกีหมาดาวโรย 

บทเพลง ดาวเรืองดาวโรย มีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย 

ซึ่งกลอนเพลงปฏิพากยน้ัน มักมีลักษณะการประพันธในรูปแบบของกลอนสด ใชคํารองที่เรียบงาย 

แตมีความละเมียดละไมในการรอยเรียง  

 ดังน้ัน เพลงดาวเรืองดาวโรยจึงมีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลง

ปฏิพากย           ซึ่งผูประพันธเพลง แตงเพลงข้ึนมาโดยกลาวถึงหญิงสาวบานนาช่ือดาวเรือง ที่เขา

มาเอาดีที่เมืองกรุงจนโดงดังไดเปนดาราข้ึนปกหนังสือมีช่ือเสียงมาก เลยเปลี่ยนช่ือเปนแววดาว 

เน่ืองจากแววดาวหรือดาวเรืองน้ันเปนสาวบานนา ที่ผันตัวเองมาเปนดาราดังในเมืองกรุงจึงมีคนมารุม

ลอมมากมาย แตความเปนดาราดังไดสิ้นสุดเพราะแววดาวไดทอง จนเปนขาวดังตองบากหนากลับ

บานนา โดนคนเหยียดหยามเรียกวาอีกหมาดาวโรย ในบทเพลงเปนลักษณะประชดประชันการ

สะทอนสังคมไทยในชนบทถึงคนที่คิดวาไปไดดีแลวลืมตัว ลืมตัวตนที่มีจนสุดทายโดนหลอกจนสุดทาย

ก็ตองกลับบานนาแบบโดนดูถูก เน้ือรองในบทเพลงแสดงถึงวิถีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสังคมไทย 

การยายถ่ินฐานการเขามาหางานทําในเมืองหลวง บทเพลงดาวเรืองดาวโรย บทเพลงดังซึ่งมี

ความหมายประชดประชัน แฝงแนวคิดสอนใจเน้ือหาตรงใจตรงไปตรงมาสอนหญิงสาวชาวชนบท ใน

ยุคที่ผูคนนิยมเดินทางเขามาทํางานในกรุงเทพ เปนบทเพลงที่ถูกอกถูกใจแฟนเพลงพุมพวง ดวงจันทร

มากไมนอย เน่ืองจากมีความรวมสมัยทันยุคทันเหตุการณ  
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1.1 รูปแบบของเพลง (Form) 

  เพลงดาวเรืองดาวโรย บทเพลงมี 3 ทอน รูปแบบเทรนารี (Ternary Form) หรือ

ทํานองหลัก 3 ลักษณะโดยมีสวนกลางเปนสวนที่แตกตางไปจากสวนตนและสวนทาย II: A :II: B :II: A :II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 51 ภาพแสดงทอน A ของเพลงดาวเรืองดาวโรย หองที่ 6-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 52 ภาพแสดงทอน B ของเพลงดาวเรืองดาวโรย หองที่ 22-29 
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ภาพที่ 53 ภาพแสดงทอน A ของเพลงดาวเรืองดาวโรย หองที่ 30-37 

 

  1.2 ทวงทํานอง (Melody) 

  ทวงทํานอง คือ การจัดลําดับของเสียงสูงเสียงตํ่าของเพลงดาวเรืองดาวโรย ซึ่งความ

ยาวของทํานองเพลงมีจํานวนหองเพลงรวมทั้งสิ้น 49 หองเพลง ประกอบดวยสวนนํา (Introduction) 

สวนจบ (Ending) และตอน (Section) ตางๆ ดังตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 12  แสดงจํานวนหองเพลงของบทเพลงดาวเรืองดาวโรย 

 

สวน/ตอน สวนนํา ทอนA ทอนB ทอนA ทอนจบ 

หองเพลง 1-5 6-21 22-29 30-37 38-49 

รวม 5 หอง 16 หอง 8 หอง 8 หอง 12 หอง 
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1.3 บันไดเสียง (Scales) 

เพลงดาวเรืองดาวโรย เปนเพลงในบันไดเสียง Bb เมเจอร มีชวงความกวางของ

ระดับเสียงตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวทีตํ่า B และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวทีสูงบนเสน

นอย B ของ      กุญแจซอล 

 

 

 

ภาพที่ 54 แสดงลักษณะบันไดเสียง Bb เมเจอรของเพลงดาวเรืองดาวโรย 

 

1.4 กลุมเสียง (Mode) 

  เพลงดาวเรืองดาวโรย กลุมเสียงที่ใชมี 5 เสียง เรียกวา Pentatonic Mode ไดแก

เสียง โด เร มี ซอล ลา  

 

 

 

ภาพที่ 55 แสดงลักษณะของกลุมเสียง Pentatonic Mode เพลงดาวเรืองดาวโรย 

 

  1.5 ชวงเสียง (Range) 

  เพลงดาวเรืองดาวโรย มีความกวางของระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตัวทีตํ่า B และโนต

ที่สูงที่สุดคือ ตัวทีสูงบนเสนนอย B ของกุญแจซอล    

 

 

 

ภาพที่ 56 แสดงชวงเสียงตํ่าสุดถึงสูงสุดของเพลงดาวเรืองดาวโรย 

 

1.6 นํ้าเสียง-รูปแบบการขับรอง  

  เพลงดาวเรืองดาวโรย โรย บทเพลงมี 3 ทอน รูปแบบเทรนารี (Ternary Form) 

หรือทํานองหลัก 3 ลักษณะโดยมีสวนกลางเปนสวนที่แตกตางไปจากสวนตนและสวนทาย เพลงคนดัง

ลืมหลังควายเปนเพลงในบันไดเสียง Bb เมเจอร มีชวงความกวางของระดับเสียงตํ่าสุดถึงระดับเสียง

สูงสุด คือ โนตตัวทีตํ่า B และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวทีสูงบนเสนนอย B ของกุญแจซอล การขับรองเนน

ใชคํางายชวยใหสามารถสื่อความหมายถึงผูฟงเขาใจเรื่องราวตางๆ ไดรวดเร็วและถูกตองเหมาะสมกับ
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สถานการณ เพลงดาวเรืองดาวโรย จึงมีคําพูดงายๆ เปนชาวบาน เปนลักษณะคําไพเราะ มีการเลนคํา

โดยใชภาษาที่ตรงไปตรงมา สามารถเขาใจไดทันที ดังประโยชนที่กลาววา “ตอนทํานา ขาช่ือดาวเรือง 

พอเขาในเมือง ช่ือขาเฟองเลี่องลือ เปนดาราหนาปกหนังสือ เออ ...เอย ขาเปนช่ือเปนแววดาว” 

ลักษณะการรองมีการเอื้อนคําตามทํานองเพลงโยสะลัม ตลอดทั้งเพลง ใชเสียงสําเนียงทองถ่ินคน

สุพรรณบุรี ดังประโยคที่กลาววา “พอไปลอง ผานกลองถายหนัง แหม...ขาเขินจัง แตขาน่ังภูมิใจ” 

และ “นางดาวเรืองโดนไอหนุมแซวมา เออ...เอย เรียกอีกหมาดาวโรย” ประโยคดังกลาวมีการใช

สําเนียงถ่ินเมื่อฟงแลวทําใหเขาถึงบนเพลงไดงาย ตรงใจ สะทอนชีวิต บทเพลงดาวเรืองดาวโรย มี

ความหมายเปรียบเปรยถึงคนที่เขามาทํางานในเมืองกรุง แลวลุมหลงแสงสีจนลืมตัวเอง เผลอไปกบัคํา

เยินยอ จนสุดทายก็ผิดหวังตองกลับมาในที่ๆ จากไปพรอมความอับอาย ในบทเพลงดาวเรืองดาวโรย 

เปนบทเพลงที่ไดรับความนิยมในการนํากลับมารองใหม หรือใชเพื่อการประกวดแขงขันขับรองเพลง

ลูกทุง ในทุกยุคทุกสมัย 

 

1.7 รูปแบบดนตร ี

  รูปแบบดนตรีมีการเลนจังหวะแบบสมัยใหม ลักษณะของจังหวะโบเลโร Bolero มี

อัตราจังหวะ4/4 หรือใน 1 หองมี 4 จังหวะ อัตราความเร็ว เพลงดาวเรืองดาวโรย ใชอัตราความเร็ว

อยูที่เร็วมากประมาณ 80 มีการผสมทํานองเครื่องดนตรพีื้นบานเขาไปดวย ชวงตนเพลงข้ึนเพลงดวย

คียบอรด เลนเสียงสังเคราะห และเครื่องประกอบจังหวะ เบสไฟฟา กีตารไฟฟา ลักษณะดนตรีเปน

ลักษณะเพลงเตนรําในจังหวะโบเลโร  มีเสียงทรัมเปทเลนสลับกับการขับรองตลอดของบทเพลง ทาํให

บทเพลงมีความไพเราะมากข้ึน ดวยจังหวะโบเลโร เปนจังหวะที่มีความคุนเคยกับผูคนอยูแลว เมื่อเลน

พรอมกับเพลงดาวเรืองดาวโรยก็ย่ิงทําใหบทเพลงมีความไพเราะมากย่ิงข้ึน และเปนที่ช่ืนชอบของผูฟง

ไมนอย การแสดงสดบทเพลงดาวเรืองดาวโรยของพุมพวง ดวงจันทร จากที่ไดกลาวไวขางตนแลววา 

บทเพลงดาวเรืองดาวโรย เปนบทเพลงที่มีลักษณะประชดประชันการสะทอนสังคมไทยในชนบท พุม

พวง ดวงจันทรสามารถขับรองและแสดงออกไดอยางลึกซึ้ง ดวยความเปนธรรมชาติ รวมเขาไปกับบท

เพลงไดเปนอยางดี ดนตรีข้ึนดวยทํานองโยสลัม จังหวะกลองชุดเลนในลักษณะจังหวะโบเรโร Bolelo 

และกลุมเครื่องประกอบจังหวะมีลักษณะการเลนที่แนนกระชับ ชวยทําใหเพลงมีความสนุก ประกอบ

กับการรองที่มีนํ้าเสียงไพเราะชัดเจน การเอื้อนเสียงเปนเสนห ในการแสดงสดก็ยังคงรูปแบบการรอง

และสําเนียงแบบชาวสุพรรณบุรี พุมพวง ดวงจันทรรองและรําไปพรอมกับแดนซเซอรจํานวนมาก วง

ดนตรีเต็มวงขนาดใหญ ทําใหเพลงดาวเรืองดาวโรยมีความไพเราะ เปนเพลงดังที่ไดรับความนิยมอยู

เสมอทุกยุคทุกสมัย 
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10. เพลงหนูไมรู 

เพลงหนูไมรู ประพันธเพลงโดย วิเชียร คําเจริญ 

เน้ือเพลง  

  ขอโทษที โทษที โทษที ที่ไปสีคนมเีจาของ                

 ขอโทษที เกือบจะตีตราจอง เขาปาวรอง วาเขาโสดจรงิ จรงิ 

    หนูไมรู วามีแฟน เห็นมาดแมนสุดเฉียบเน๊ียบหนิง 

    หนูไมรู จริงจรงิ วาเขามียอดหญิงคอยหวง 

 ขอโทษที โทษที โทษที ที่ไปสีคนมีคูควง                              

      ขอโทษที ที่ไปชอบของหวง ถาไมทวงเห็นจะแยแนเรา   

      หนูไมรู วาแฟนมี เห็นหลอดีหนูก็เลยชอบเขา 

      หนูไมรู เพราะหูเบา เขาบอกเขาชอบหนูคนเดียว 

      หนูไมรู วาแฟนมี เห็นหลอดีหนูก็เลยชอบเขา     

      หนูไมรู เพราะหูเบา เขาบอกเขามีหนูคนเดียว 

  ก็หนูไมรู     ก็หนูไมรู     ก็หนูไมรู 

บทเพลง หนูไมรู มีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากย ซึ่งกลอน

เพลงปฏิพากยน้ัน มักมีลักษณะการประพันธในรูปแบบของกลอนสด ใชคํารองที่เรียบงาย แตมีความ

ละเมียดละไมในการรอยเรียง  

 ดังน้ัน หนูไมรู  จึงมีลักษณะการประพันธเพลงในรูปแบบของกลอนเพลงปฏิพากยซึ่ง

ผูประพันธเพลง แตงเพลงข้ึนมาโดย ใชถอยคําที่ติดปากของผูคนอยูแลว “หนูไมรู” ซึ่งเมื่อนํามาขับ

รองโดยพุมพวง ดวงจันทรก็ทําใหเห็นถึงมาตรฐานวิธีการรองที่เปนเอกลักษณของพุมพวง ดวงจันทร 

บทเพลงน้ียังทําใหเห็นบทบาทของพุมพวง ดวงจันทรมากข้ึน เปนที่นิยมกันอยางแพรหลายมาจนถึง

ปจจุบัน มีความโดงดัง และเปนที่พูดถึงเปนอยางมาก เปนที่ถูกอกถูกใจแฟนเพลงพุมพวง ดวงจันทร

มากไมนอย เน่ืองจากมีความรวมสมัยทันยุคทันเหตุการณ โดยบทเพลงหนูไมรูเปนบทเพลงที่ตองรอง

และเตนไปเพราะๆ กัน มีความสนุกสนานเขาถึงผูคนไดงาย ชวยผอนคลายอารมณ บทเพลงใชคํางาย 

การใชคําไพเราะ การใชคําซ้ํา  
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1.1 รูปแบบของเพลง (Form) 

  เพลงหนูไมรู บทเพลงมี 3 ทอน รูปแบบเทรนารี (Ternary Form) หรือทํานองหลัก 

3 ลักษณะโดยมีสวนกลางเปนสวนที่แตกตางไปจากสวนตนและสวนทาย II: A :II: B :II: C :II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 57 ภาพแสดงทอน A ของเพลงหนูไมรู หองที่ 10-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 58 ภาพแสดงทอน B ของเพลงหนูไมรู หองที่ 26-40 
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ภาพที่ 59 ภาพแสดงทอน C ของเพลงหนูไมรู หองที่ 42-59 

 

  1.2 ทวงทํานอง (Melody) 

  ทวงทํานอง คือ การจัดลําดับของเสียงสูงเสียงตํ่าของเพลงดาวเรืองดาวโรย ซึ่งความ

ยาวของทํานองเพลงมีจํานวนหองเพลงรวมทั้งสิ้น 59 หองเพลง ประกอบดวยสวนนํา (Introduction) 

สวนจบ (Ending) และตอน (Section) ตางๆ ดังตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 13  แสดงจํานวนหองเพลงของบทเพลงหนูไมรู 

 

สวน/ตอน สวนนํา ทอนA ทอนB ทอนC ทอนจบ 

หองเพลง 1-9 9-25 25-41 41-49 51-59 

รวม 9 หอง 16 หอง 16 หอง 8 หอง 9 หอง 
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1.3 บันไดเสียง (Scales) 

เพลงหนูไมรูเปนเพลงในบันไดเสียง G เมเจอร มีชวงความกวางของระดับเสียง  

ตํ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวทีตํ่า B และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวทีสูงบนเสนนอย B ของ      

กุญแจซอล 

 

 

 

ภาพที่ 60 แสดงลักษณะบันไดเสียง G เมเจอรของเพลงหนูไมรู 

 

1.4 กลุมเสียง (Mode) 

  เพลงหนูไมรูกลุมเสียงที่ใชมี 5 เสียง เรียกวา Pentatonic Mode ไดแกเสียง                 

โด เร มี ซอล ลา  

 

 

 

ภาพที่ 61 แสดงลักษณะของกลุมเสียง Pentatonic Mode เพลงหนูไมรู 

 

  1.5 ชวงเสียง (Range) 

  เพลงหนูไมรูมีความกวางของระดับเสียงสูงสุด คือ โนตตัวทีตํ่า B และโนตที่สูงที่สุด

คือ ตัวทีสูงบนเสนนอย B ของกุญแจซอล    

 

 

 

ภาพที่ 62 แสดงชวงเสียงตํ่าสุดถึงสูงสุดของเพลงหนูไมรู 

 

1.6 นํ้าเสียง-รูปแบบการขับรอง  

  เพลงหนูไมรู เปนบทเพลงที่เลนซ้ําทํานองเดิม โดยมีลักษณะเปนเพลงสามทอน 

เพลงหนูไมรู เปนเพลงในบันไดเสียง G เมเจอร มีชวงความกวางของระดับเสียงตํ่าสุดถึงระดับเสียง

สูงสุด คือ โนตตํ่าสุดคือ ตัวทตํ่ีา B และโนตที่สูงที่สุดคือ ตัวทีสูงบน B ของกุญแจซอล การขับรองโดย

ใชเนนความสนุกสนาน การออกเสียงที่ชัดถอยชัดคํา การใชคํางายและคําซ้ําในการขับรองชวยให

สามารถสื่อความหมายถึงผูฟงเขาใจเรื่องราวตางๆ ไดรวดเร็วและถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ 
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เพลงหนูไมรู จึงมีคําพูดงายๆ เปนชาวบาน ใชภาษาที่ตรงไปตรงมา ดังประโยชนที่กลาววา “ขอโทษที 

โทษที โทษที ที่ไปสีคนมีเจาของ” คําวา ขอโทษที เปนภาษาพูดที่ตรงไปตรงมา เปนคําที่ชาวบานมัก

ใชพูดกนัทั่วไป มีความหมายวาขอโทษ มีการใชคําซ้ํา ชวยเนนความรูสึกใหเดนชัดข้ึน เพื่อเปนการ

แสดงใหเห็นวา ขอโทษจริงๆ นอกจากน้ีประโยคดังกลาวยังเปนการเลนคําอีกดวยชวยใหไพเราะรื่นหู

มากข้ึน  

 

1.7 รูปแบบดนตร ี

  รูปแบบดนตรีมีการเลนจังหวะแบบสมัยใหม ลักษณะของจังหวะรอค Rock มีอัตรา

จังหวะ4/4 หรือใน 1 หองมี 4 จังหวะ อัตราความเร็ว เพลงดาวเรืองดาวโรย ใชอัตราความเร็วอยูที่

เร็วมากประมาณ 134 มีการผสมเครื่องดนตรีสากลสมัยใหมเขาไปดวย ชวงตนเพลงข้ึนเพลงดวยกีตาร

ไฟฟา กลุมเครื่องประกอบจังหวะ กลองชุด เบสไฟฟา กีตารไฟฟา คียบอรด ลักษณะดนตรีมีความ

กระชับ แนน มีเสียงทรัมเปทเลนเสียงหลังจากการขับรองเสร็จเปนลักษณะการเช่ือมประโยชนของ

เพลง ทําใหบทเพลงมีความสนุกสนานมากข้ึน การแสดงสดบทเพลงหนูไมรูของพุมพวง ดวงจันทร 

จากที่ไดกลาวไวขางตนแลววา บทเพลงหนูไมรู เปนบทเพลงที่มีความสนุกสนาน และพุมพวง ดวง

จันทรสามารถขับรองและเตนไปดวยอยางสนุกและเปนธรรมชาติ และพุมพวงยังมีพรสวรรควิเศษที่

สามารถเชิญชวนใหผูชมเกิดความสนุก รวมเขาไปกับบทเพลงไดเปนอยางดี ดวยจังหวะกลองชุดเลน

ในลักษณะจังหวะรอค เสียงกีตารอันทรงพลัง และกลุมเครื่องประกอบจังหวะมีลักษณะการเลนทีแ่นน

กระชับ ชวยทําใหเพลงมีความสนุก ประกอบกับการรองและเตนพรอมกันไปดวย  แดนซเซอรจํานวน

มาก วงดนตรีเต็มวงขนาดใหญ ทําใหเพลงเร็ว จังหวะสนุกสนาน อยางเพลงหนูไมรู เปนเพลงดังที่

ไดรับความนิยม11   

 

 จากขอความขางตน สรุปไดวาอัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวงจันทร สามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง ซึ่งเปนการแสดงถึงความสามารถของพุมพวง ดวงจันทรที่สามารถจดจําบทเพลงตางๆ ได

เปนอยางดี ซึ่งไดถูกถายทอดออกมาในรูปแบบการขับรอง นํ้าเสียง การแสดงลีลาทาทางตางๆ ที่เปน

เอกลักษณเฉพาะตัว พุมพวง ดวงจันทรเปนนักรองที่มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถโตตอบ การสนทนา 

หรือแมแตการคิดทาเตนข้ึนเองซึ่งมีความกลมกลืน สิ่งเหลาน้ีเปนการสะทอนใหเห็นซึ่งพฤติกรรมหรือ

บุคลิก นํ้าเสียงที่เปลงออกมาขณะขับรองที่มีความเปนธรรมชาติประกอบดวยคุณสมบัติพิเศษ

เฉพาะตัวทําใหพุมพวง ดวงจันทรเปนตนแบบของนักรองลูกทุงในอุดมคติของนักรองลูกทุงรุนใหม 

                                                             
11  Poppulamusic Banna, “แมผ้ึง-IN CONCERT HD – ราชินีลูกทุง” , เขาถึงไดจาก 

http://www.youtube.com/watch?v=RSyJhuHirtl 
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เปนตัวแทนของยุคที่เพลงลูกทุงกาวสูสมัยใหม พุมพวง ดวงจันทรเปนนักรองที่มีการพัฒนาอยูเสมอ 

การสรางบุคลิกภาพในขณะยืนบนเวทีเปนรูปแบบการปฏิวัติวงการเพลงลูกทุง ไมวาจะเปนรูปแบบ

ของหางเครื่อง การใชเครื่องดนตรีสมัยใหม นับไดวาพุมพวง ดวงจันทรเปนผูนําพาวงการเพลงลูกทุง

กาวสูยุคใหม 



 

บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง อัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร ผูวิจัยไดศึกษาบทเพลงที่มีช่ือเสียง

และไดรับความนิยมของพุมพวง  ดวงจันทร จํานวน 10 เพลง ซึ่งเปนผลงานเพลงระหวางปพ.ศ. 

2525-2535 โดยการรวบรวมจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 3 ทาน การสัมภาษณผูที่ช่ืนชอบพุมพวง 

ดวงจันทร ในงานครบรอบการเสียชีวิต ป 2556 ณ วัดทับกระดาน จํานวน 30 คน และจากสื่อ

อินเตอรเน็ต การจัดอันดับ 10 เพลงฮิตของ พุมพวง ดวงจันทร เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล ภายใต

แนวคิดสัญญะวิทยาและการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม  โดยสองแนวคิดน้ี มีความสัมพันธกับอัตลักษณ

ทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร นอกจากน้ียังศึกษาและรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พรอม

กับลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณเชิงลึกจากบุคคลขอมูล ครูเพลง ผูประพันธเพลง ผูเช่ียวชาญ อาทิ สุรินทร 

ภาคศิริ, ชินวัฒน ต้ังสุทธิจิตเพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห อัตลักษณทางดนตรีของพุมพวง ดวง

จันทร โดยกําหนดวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาประวัติและบทเพลงของพุมพวง ดวงจันทร 

2. เพื่อวิเคราะหอัตลักษณทางดนตรขีองพุมพวง ดวงจันทร 

 

สรุป 

 จากผลการศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อหา 10 บทเพลงของพุมพวง ดวงจันทรที่ยังคงมี

ช่ือเสียง และเปนที่รูจักต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนเพลงที่เกิดข้ึนในระหวางป พ.ศ. 2525-2535 

โดยการรวมรวบจาก 3 แหลงขอมูล ไดแก 

1. จากการสัมภาษณบุคคลขอมูล ครูเพลง ผูประพันธเพลง ผูเช่ียวชาญ ไดแก  อาจารย

สุรินทร  

ภาคศิร,ิ อาจารยชินวัฒน ต้ังสุทธิจิต, อาจารยอานันท นาคคง 

2. จากบุคคลในยุคปจจุบัน ที่ยังช่ืนชอบในผลงานเพลง และเยาวชนที่ช่ืนชอบพุมพวง  

ดวงจันทรยังคงมีชีวิตอยูที่มารวมงานครบรอบการเสียชีวิต ป 2556 ณ วัดทับกระดาน จํานวน 30 คน  

3. จากสื่ออินเตอรเน็ต การจัดอันดับ 10 เพลงฮิตของ พุมพวง ดวงจันทร 

เมื่อรวบรวมขอมูลจาก 3 แหลงแลวไดนํามาหาคาเฉลียง จึงได 10 บทเพลงที่ยังคงมีช่ือเสียง

เปนที่รูจัก 
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กันของบุคคลทั่วไป  จากน้ันจึงไดนํามาตรวจสอบในเรื่องของกระแสนิยมจากความถ่ีของยอดผูชมที่

เขาชมจาก www.youtube.com ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ตามตารางที่   พบวามียอดผูชมเกิน

หน่ึงแสนครั้งข้ึนไปในทุกเพลง ดังน้ี 

1. นักรองบานนอก  ยอดผูชมจํานวน   6,273,016  ครั้ง 

2. สาวนาสั่งแฟน  ยอดผูชมจํานวน   476,859 ครั้ง 

3. กระแซะเขามา  ยอดผูชมจํานวน   951,153 ครั้ง 

4. ผูชายในฝน   ยอดผูชมจํานวน   1,074,812 ครั้ง 

5. โลกของผึ้ง   ยอดผูชมจํานวน   2,632,827 ครั้ง 

6. อื้อหือ หลอจัง  ยอดผูชมจํานวน   707,650 ครั้ง 

7. คนดังลืมหลังควาย  ยอดผูชมจํานวน   155,710 ครั้ง 

8. สยามเมืองย้ิม  ยอดผูชมจํานวน   471,000 ครั้ง 

9. ดาวเรืองดาวโรย  ยอดผูชมจํานวน   1,399,567 ครั้ง 

10. หนูไมรู   ยอดผูชมจํานวน   139,827 ครั้ง 

 

การเรียงลําดับขางตน ไมไดเปนการจัดอันดับ 1-10 ของบทเพลง แตเปนการนําเสนอ 10 บท

เพลงที่ยังคงมีช่ือเสียงและไดรับความนิยมอยูจนกระทั่งปจจุบันและ10 เพลงน้ียังคงมีนักรองคนรุน

ใหมนํากลับมารองซ้ํา ในงานประกวดและรายการตางๆ ซึ่งสรุปได ดังน้ี 

 เพลงนักรองบานนอก นักรองที่นํากลับมารองใหม เปนจํานวน 8 คน 4 รายการ ไดแก เปา

วลี พรพิมล, ปาลมมี่, ตาย อรทัย, พีสะเดิด, ใหม เจริญปุระ, สายัณห สัญญา, เมยา อารสยาม ,คัฑลี

ยา มารศรี และมีรายการประกวดรองเพลงที่ไดนําเพลงน้ีไปใชประกวด ดังน้ี รายการ The Voice 

Thailand, รายการThe Voice Kids, รายการชิงชาสวรรค,และรายการไมคทองคํา 

 เพลงสาวนาสั่งแฟน นักรองที่นํากลับมารองใหม เปนจํานวน 3 คน 6 รายการ ไดแก เปาวลี 

พรพิมล, ใหม เจริญปุระ, คัฑลียา มารศรี  และมีรายการประกวดรองเพลงที่ไดนําเพลงน้ีไปใช

ประกวด ดังน้ี รายการ The Voice Thailand, รายการThe Voice Kids, รายการชิงชาสวรรค, 

รายการไมคทองคํา, รายการ The Star 12, และรายการศึกวันดวลเพลง  

 เพลงกระแซะเขามาซิ นักรองที่นํากลับมารองใหม เปนจํานวน 9 คน 7 รายการ ไดแก เปา

วลี พรพิมล, ใหม เจริญปุระ, หลิว อาจารียา, ดัง พันกร, จะ อารสยาม, ออฟ ปองศักด์ิ, นิว จิ๋ว, ฝน 

ธนสุนธร, หนูนา  และมีรายการประกวดรองเพลงที่ไดนําเพลงน้ีไปใชประกวด ดังน้ี รายการ The 

Voice Thailand,รายการชิงชาสวรรค, รายการไมคทองคํา, รายการ The Star 4, และรายการศึกวัน

ดวลเพลง,Bed-room 
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 เพลงผูชายในฝน นักรองที่นํากลับมารองใหม เปนจํานวน 2 คน 4 รายการ ไดแก เปาวลี 

พรพิมล, จะ อารสยามและมีรายการประกวดรองเพลงที่ไดนําเพลงน้ีไปใชประกวด ดังน้ี รายการThe 

Voice Kids, รายการชิงชาสวรรค, รายการไมคทองคํา, และรายการศึกวันดวลเพลง  

 เพลงโลกของผ้ึง นักรองที่นํากลับมารองใหม เปนจํานวน 1 คน 4 รายการ ไดแก เปาวลี พร

พิมล, และมีรายการประกวดรองเพลงที่ไดนําเพลงน้ีไปใชประกวด ดังน้ี รายการชิงชาสวรรค, รายการ

ไมคทองคํา, รายการ The Star, และรายการศึกวันดวลเพลง  

 เพลงอือหือ หลอจัง นักรองที่นํากลับมารองใหม เปนจํานวน 2 คน 4 รายการ ไดแก แมงปอ 

ชลธิชา, อาพาภร + ดาวมยุรี และมีรายการประกวดรองเพลงที่ไดนําเพลงน้ีไปใชประกวด ดังน้ี 

รายการ The Voice Thailand, รายการชิงชาสวรรค, รายการไมคทองคํา, รายการPotato Real 

Life Concert 

 เพลงคนดังลืมหลังควาย นักรองที่นํากลับมารองใหม เปนจํานวน 5 คน 2 รายการ ไดแก 

คัฑลียา มารศรี, ฝน ธนสุนทร, สุนารี ราชสีมา, ตักแตน ชลดา, จนตรา พูนลาภ  และมีรายการ

ประกวดรองเพลงที่ไดนําเพลงน้ีไปใชประกวด ดังน้ี รายการชิงชาสวรรค, รายการดนตรีกวีศิลป 

 เพลงสยามเมืองยิ้ม นักรองที่นํากลับมารองใหม เปนจํานวน 7 คน 1 รายการ ไดแก เปาวลี 

พรพิมล, คัฑลียา มารศรี, ตักแตน ชลดา, เอกชัย ศรีวิชัย, แคท-เจนน่ี-เบลลา-ญาญาหญิง, ฝน ธน

สุนทร, ก็อท จักรพันธ และมีรายการประกวดรองเพลงที่ไดนําเพลงน้ีไปใชประกวด ไดแก รายการ

ชิงชาสวรรค  

 เพลงดาวเรืองดาวโรย นักรองที่นํากลับมารองใหม เปนจํานวน 4 คน 2 รายการ ไดแก เปา

วลี พรพิมล, ตักแตน ชลดา, ซานิ AF6, ฝน ธนสุนทร และมีรายการประกวดรองเพลงที่ไดนําเพลงน้ี

ไปใชประกวด ดังน้ี รายการ The Voice Thailand, รายการThe Voice Kids, รายการชิงชาสวรรค, 

รายการไมคทองคําเด็ก 

 เพลงหนูไมรู นักรองที่นํากลับมารองใหม เปนจํานวน 7 คน 5 รายการ ไดแก เปาวลี พร

พิมล, หลิว อาจารียา, ใหม เจริญปุระ, ออฟ ปองศักด์ิ, ศิริลักษณ ผองโชค, เอิ้นขวัญ วรัญญา, บอย พี

ซเมกเกอร, และมีรายการประกวดรองเพลงที่ไดนําเพลงน้ีไปใชประกวด ดังน้ี รายการAF10,รายการ

ชิงชาสวรรค, รายการประกวดรองเพลงอนุสรณดอนเจดีย 2557, ประกอบละครเรื่องลูกทุงดวงตาใน

ดวงใจ 

 นอกจากน้ี ยังมีนักรองที่นําบทเพลงของพุมพวง ดวงจันทร กลับมารองและลอกเรียนแบบ

การแสดงของเธอ ในงานการประกวดหรือการแสดงตางๆ ทั่วประเทศ สิ่งเหลาน้ีทําใหเห็นวา ถึงแม

เธอจะจากโลกน้ีไปเปนเวลา 25 ปแลว แตภาพความทรงจํา ในบทเพลง นํ้าเสียง แนวดนตรี ของเธอ 

ยังคงตรึงใจของคนทั่วไปไมเสื่อมคลาย  จากการศึกษา 10 เพลง ที่ไดรับความนิยมดังกลาวขางตนน้ัน 

พบวา ในบทเพลงของพุมพวง   ดวงจันทร โชวความเปนเอกลักษณ ที่หามีนักรองคนใดมาเทียบเคียง
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ได ซึ่งสามารถสรุปไดเปน 3 ดาน ดังน้ี ดานเน้ือเพลง ดานนํ้าเสียงและรูปแบบการขับรอง และดาน

รูปแบบแนวดนตร ี

 ดานเน้ือเพลง บทเพลงของพุมพวง ดวงจันทร มีเน้ือหาที่เรียบงาย เปนคําพูดที่ชัดเจน ใช

ภาษาที่ทําใหคนฟงเขาใจงาย แตมศิีลปะในการเรียบเรียง และที่สําคัญสวนใหญมาจากชีวิตจริงของ

เธอ ซึ่ง ตอนที่พุมพวง ดวงจันทร ยังมีชีวิตอยูน้ันแฟนเพลงไมไดใหความสําคัญกับเธอเพียงแคช่ืนชอบ

ที่เธอเปนนักรอง แตยังใหความสนใจในเรื่องของชีวิตสวนตัวของเธอดวย ไมวาจะเปนในเรื่องของ

ครอบครัว ความรัก หรือชีวิตที่มาจากตางจังหวัด ในบทเพลงของเธอจึงมีการสอดแทรกเรื่องราวตางๆ 

ไว เชน เพลงโลกของผึ้ง หนูไมรู ฯลฯ เมื่อผูฟงเขาใจชีวิตของเธออยูแลว และไดมาฟงเพลงเหลาน้ี ก็

เกิดความรูสึก จินตนาการไปตามบทเพลง เกิดความคลอยตามไปตามทิศทางของเพลง ทั้งเศรา สนุก 

จึงสงผลใหบทเพลงเปนแรงกระตุนในผูฟงเกิดความเห็นอกเห็นใจสวนในอีกมุมหน่ึงของบทเพลง จะ

มาจากอุปนิสัยที่ข้ีเลน ช่ังพูด หยอกลอ ไดแกเพลง ผูชายในฝน อื้อฮือหลอจัง ฯลฯ เหลาน้ีทําใหคนฟง

เขาถึงบทเพลงไดงาย และเขาถึงชีวิตของเธอไดงายเชนกัน จึงไมแปลกที่แฟนเพลงจะทั้งรักและสงสาร

เธอไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งตรงกับครูผูแตงเพลง ตองการสรางภาพลักษณใหเธอเปนผูหญิงที่นาสงสาร 

เพื่อใหแฟนเพลง ฟงเพลงแลว เกิดความคลอยตามสงสาร สอดคลองกับแนวคิดมายาคติ(Myth) ที่

กลาววา การสื่อความหมายดวยคติความเช่ือ ถูกกลบเกลื่อนใหเปนที่รับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ หรือ

อาจกลาวใหถึงที่สุดไดวาเปนกระบวนการลวงใหหลงอยางหน่ึง แตมิไดหมายความวาเปนการโกหก

หลอกลวงแบบปนนํ้าเปนตัว หรือโฆษณาชวนเช่ือที่บิดเบือนขอเท็จจริง เฉกเชน บทเพลงของพุมพวง         

ดวงจันทร มีเพียงบางสวนเทาน้ันที่มาจากเรื่องจริง นอกน้ันเปนพรสวรรคและจินตนาการของผูแตง 

แตประชาชนที่ฟงทราบขอมูลชีวิตของพุมพวง ดีอยูแลว ก็หลงไปกับเสียงรอง ลูกออน ในบทเพลงของ

เธอ ซึ่งน้ีก็เปนอีกสิ่งหน่ึงที่ทําใหคนทั่วไปช่ืนชอบในตัวของเธอ 

 ดานนํ้าเสียงและรูปแบบการขับรอง พุมพวง ดวงจันทร เปนบุคคลที่มี นํ้าเสียงเปน

เอกลักษณเฉพาะตัว การเลนเสียง เนนเสียง รองเพลงไดดีทั้งเพลงชาและเพลงเร็ว นํ้าเสียงที่เธอถาย

ถอดออกมา ก็เปนนํ้าเสียงที่เปนธรรมชาติ ไปสื่อไดถึงอารมณในหลากรูปแบบของเน้ือหาเพลง รวมถึง

การแสดงสีหนา ทาทางการแสดง ทําใหผูฟงเขาถึงความหมายของบทเพลง และรูสึกสนุกไปกับการฟง

และชมการแสดงจากเธอ ไมวาจะเปนรูปแบบของการรองคําวา “ฮื้อฮือ หลอจัง” ก็คําใหคนฟงรูสึก

และสัมพันธไดทันที พรอมกับจินตนาการไปดวยวา ผูชายคนน้ันในบทเพลงตองหลอมากและดูดีมากๆ 

รวมทั้งเขาใจคนรองดวยวาชอบผูชายคนน้ีมากๆ เพราะดวยนํ้าเสียงหยอกลอ จึงทําใหเกิดความสนุก 

เพลิดเพลิน นอกจากน้ียังมีเพลงผูชายในฝน ที่มีทอนที่รองวา “แหม เสียดายจัง เฮอ เสียดายจัง”ทอน

น้ีเปนอีกทอนหน่ึงที่ครูเพลง และนักวิจารณทั่วไปอดพูดถึงไมได ดวยนํ้าเสียง ที่เปนการรองเสียงแบบ

กระเซา มีเสนหของเธอเปนที่ฮือฮา และแฟนเพลง รวมทั้งนักรองรุนใหมก็พยายามรองตามแตก็ยังไม

มีใครสามารถ ทําเสียงและอารมณไดแบบเธอ ซึ่งน้ีก็ถือเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของเธออีกอยางหน่ึง 
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 ดานรูปแบบดนตร ีในบทเพลงของเธอมีรูปแบบดนตรีที่ทันสมัย และความโดดเดน รวมสมัย 

ไมวาจะเปนการนําเอากีตารมาเลนบรรเลงแทนเครื่องเปา หรือจะใชทวงทํานองที่เปนแบบจนีบาง ฝรัง่

บาง จังหวะเตนรําสนุกสนาน ที่คนฟงไดยินเมื่อไร ก็อยางลุกข้ึนเตนเมื่อน้ัน จึงเปนสิ่งที่ทําใหผูฟง

ไดอัตรสไปกับการฟงบทเพลงจากเธอ  

 

อภิปรายผล 

จาการวิเคราะห 10 เพลง กรณีศึกษา พบวาพุมพวง ดวงจันทร เปนบุคคลที่มีพรสวรรคใน

ดานของนํ้าเสียง การแสดงอารมณความรูสึก ถายทอดผานบทเพลงในแงมุมตางๆ การเลนคํา เลน

เสียง สีหนา ทาทางเธอสามารถถายทอดออกมาผานบทเพลง ใหบทเพลงกลายเปนตัวเธอ ใหผูฟงฟง

แลวเขาใจชีวิตของเธอตามบทเพลง รวมถึงลูกออน ลูกหยอกของเธอ ก็ทําใหผูฟงเคลิบเคลิ้ ม 

เพลิดเพลิน ไปกับเธอ  

นอกจากความโดดเดนในเรื่องของรูปแบบการรอง เพลงแลวเธอยังคงทรงอิทธิพลในเรื่องของ

การแตงกาย ที่เปลี่ยนแปลงจากนักรองลูกทุงตองใสเสื้อผาหลายช้ิน มีขนนก  แตของเธอเปนการ

แตงตัวแบบสบายๆ แตนําสมัย ไมวาจะเปนการใสกางเกงยีนส หรือแมกระทั้งชุดลายเสื้อ ที่เปนที่

จดจําและยังคงมีการแตงกายเรียนแบบเธอซึ่งพบไดอยางตลอดเวลา 

ในเรื่องของบทเพลงของเธอยังเปนการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย จากภาพลักษณของผูหญงิตอง

เปนแมศรีเรือน อยูกับบานดูแลบาน ดูแลลูก ไมกลาแสดงความคิดเห็น ผูชายเปนฝายเลือก แตในบท

เพลงของเธอทําใหเห็นวา ผูหญิงยุคใหมผูหญิงมีสิทธิเปนฝายเลือก ผูหญิงสามารถเรียกรองได ผูหญิง

สามารถเอยปากบอกชอบผูชายกอนได เชนเพลงอือฮือ หลอจัง กระแซะเขามาซิ ผูชายในฝน ดังน้ัน

เธอจึงเปนผูหญิงยุคแรก ที่กลาที่จะออกเรียกรองสิทธิของผูหญิง เปดจุดยืนของผูหญิงยุคใหมใน

สังคมไทย ที่กลาตอบโตทรรศนะของผูชาย 1 นอกจากน้ีเธอยังเปรียบเสมือนเปนตัวแทนของเสรีภาพ 

และการสรางสรรคในดนตรีลูกทั่ง ซึ่งจริงๆ แลวมันอยูใกลชิดสังคมไทยมาตลอด เพลงพุมพวง ก็อยูกับ

สังคมไทยไดตลอด2 

นอกจากรูปแบบของเน้ือเพลง นํ้าเสียงและรูปแบบการรอง และรูปแบบดนตรี แลวน้ันเหนือ

สิ่งอื่นใด พุมพวง ดวงจันทร ถือเปนบุคคลที่ทุมเทใหกับการทํางานอยางเต็มที่ เต็มที่กับการโชวทุก

รอบ ซึ่งสามารถอธิบายไดจาก การบอกเลาของบุคคลที่เคยไดทํางานรวมกับเธอ ไดแกอาจารยบรูช 

                                                             
1ไพจิตร อักษรรณรงค, “วารสารเพลงดนตร”ี ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางค

ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 55. 
2บรูช แกสตัน, “วารสารเพลงดนตรี” ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 52. 
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แกสตัน กลาววา “เน่ืองจากเขาเปนอันหน่ึงอันเดียวกับประชาชนมากๆ เวลาที่เขาแสดง อาจเปน

เพราะเรื่องละครหรือเรื่องราวสวนตัวของเขา เมื่อเขามอบใหประชาชน เปนคนของประชาชน เขาก็

อยูในลัทธิของเคจ อยูอยางหน่ึงวา ใหประชาชนเปนตัวกําหนด ใหประชาชนเปนตัวเลือก หลังจากน้ัน

เราก็ไมเจอศิลปนที่อุทิศทั้งใจและกายและผลงานไวกับประชาชนเทากับพุมพวง”3หรือแมกระทั้ง ครู

ลพ บุรีรัตน ยังกลาวช่ืนชมเธอวา “คนทั่วไปเรียก พุมพวง วาเปน ราชินีลูกทุง แตผมไมเรียกราชินี

หรอก ผมจะเรียกเขาวานางพญา มันเหมาะสมกวา เพราะเขาเปนยอดของนักรอง ถาสังเกตใหดี ถา

เคยดูเขารอง หรือซื้อวีดีโอมาดู ที่ผมวาพุมพวงเปนนางพญา ไมใชเพราะพุมพวงเปนแคนักรองที่มี

เสียงดีเฉยๆ แตพุมพวงทั้งตัวของมันเปนศิลปนทั้งหมด มันเปนอัฉริยะมาก มันเลนหนาเวที คนก็ติด

มัน มันพูดอะไรบางทีทะลึ่ง บางคนก็เกลียด แตลึกๆแลวเขาก็รักมัน”4 

 จากการอภิปรายขางตน ทําใหเห็นถึงความโดดเดน ทั้งในเรื่องบทเพลง เน้ือเพลง นํ้าเสียง

และรูปแบบการขับรอง และรูปแบบดนตรี ทุกๆอยางถูกหลอมรวมออกมา กลายเปน พุมพวง ดวง

จันทร ผูที่ไมมีใครสามารถเรียบแบบในเรื่องของการถายทอดบทเพลงในหลากหลายรูปแบบ ไดแบบ

เธอ เธอจึงเปนที่ช่ืนชมของประชาชน เปนจุดยึดเหนียวของเพลงลูกทุง เปนแมแบบของนักรองทั้งรุน

เกาและรุนใหม ทําใหเห็นวาหาใครที่รองเพลงของพุมพวง ดวงจันทรได จะถือวาเปนคนที่รองเพลงได

เกง และจะมีแฟนเพลงช่ืนชอบเพราะทุกคนยังคงรักและช่ืนชม พุมพวง ดวงจันทรอยู จึงทําใหมีการ

นําเพลงของเธอออกมาทําซ้ําใหม เปลี่ยนนักรองไปตลอดเวลา รวมถึงเวทีการประกวดรองเพลงลูกทุง

ก็เชนกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรศึกษาในเร่ืองของแนวคิดการประพันธเพลง ของพุมพวง ดวงจันทร 

 2. ควรศึกษาดนตรีท่ีเรียบเรียงใหมในการแสดงสด ของพุมพวง ดวงจันทร 

 
 

                                                             
3บรูช แกสตัน, “วารสารเพลงดนตรี” ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 53. 
 

4ลพ บุรีรัตน, “วารสารเพลงดนตรี” ปท่ี8 ฉบับท่ี 7 (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545), 48. 
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ภาคผนวก ก 

ตารางแสดงคาเฉลีย่ 10 เพลงกรณีศึกษา  

จากการสัมภาษณ ผูเขารวมงานครบรอบการเสียชีวิตของพุมพวง ดวงจันทร  

ณ วัดทับกระดาน พ.ศ.2556 
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ตารางที่ 14 แสดงคารอยละ ของผูที่ใหสัมภาษณในงานครบรอบการเสียชีวิตของพุมพวง ดวงจันทร ป พ.ศ.

2556 โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ชื่อเพลง จํานวนคน จํานวนคนท่ีเลือก คารอยละ 

1 นักรองบานนอก 30 30 100 

2 สาวนาสั่งแฟน 30 27 90 

3 กระแซะเขามาซ ิ 30 27 90 

4 ผูชายในฝน 30 25 83.33 

5 โลกของผึ้ง 30 25 83.33 

6 สยามเมืองย้ิม 30 24 80 

7 คนดังลืมหลงัควาย 30 24 80 

8 อื้อหือหลอจัง 30 24 80 

9 ดาวเรืองดาวโรย 30 23 76.66 

10 หนูไมรู 30 22 73.33 

11 สมตํา 30 13 43.33 

12 นัดพบหนาอําเภอ 30 9 30 

13 ต๊ักกะแตนผูกโบว 30 9 30 

14 พี่ไปดูหนูไปดวย 30 9 30 

15 แกวรอพี ่ 30 7 23.33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ ผูเขารวมงานครบรอบการเสียชีวิตของพุมพวง ดวงจันทร  

ณ วัดทับกระดาน พ.ศ.2556 
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ภาพที่ 63 ภาพการสมัภาษณผูที่มารวมงานวันครบรอบการเสียชีวิตของพุมพวง ดวงจันทร 

วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ วัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

 
ภาพที่ 64 ภาพการสมัภาษณผูที่มารวมงานวันครบรอบการเสียชีวิตของพุมพวง ดวงจันทร 

วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ วัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุร ี
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ภาพที่ 65 ภาพการสมัภาษณผูที่มารวมงานวันครบรอบการเสียชีวิตของพุมพวง ดวงจันทร 

วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ วัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

 
ภาพที่ 66 ภาพการสมัภาษณผูที่มารวมงานวันครบรอบการเสียชีวิตของพุมพวง ดวงจันทร 

วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ วัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุร ี
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ภาพที่ 67 ภาพการสมัภาษณผูที่มารวมงานวันครบรอบการเสียชีวิตของพุมพวง ดวงจันทร 

วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ ศาลาสนทนาธรรม วัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

 
ภาพที่ 68 ภาพการสมัภาษณผูที่มารวมงานวันครบรอบการเสียชีวิตของพุมพวง ดวงจันทร 

วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ ศาลาสนทนาธรรม วัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุร ี

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
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ภาพที่ 69 ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ อาจารยชินวัฒน ต้ังสุทธิจิต  

 

 
ภาพที่ 70 ภาพบรรยากาศการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ อาจารยสุรินทร ภาคศิริ และอาจารยชินวัฒน ต้ังสุทธิจิต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

โนตเพลงท่ีใชในการวิเคราะห 10 เพลง 
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ภาคผนวก จ 

รวบรวมภาพขาวจากสื่อสิ่งพิมพ ท่ีแสดงถึงความชื่นชอบในตัวพุมพวง ดวงจันทร 
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ภาพที่ 71 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “จารึกรอยอาลยัลูกทุงผูครองใจ”   

ที่มา: บานเมือง  “จารึกรอยอาลัยลูกทุงผูครองใจ”  บานเมอืง, (20 มิถุนายน 2535): 12 
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ภาพที่ 72 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “ความเปนศิลปนของพุมพวง ดวงจันทร”   

ที่มา: มานพ ถนอมศร ี “ความเปนศิลปนของพุมพวง ดวงจนัทร”  บานเมือง, (20 มิถุนายน 2535): 12 
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ภาพที่ 73 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “พุมพวง ดวงจนัทร ... คงเหลือไวแตคําขาน “ราชินีลูกทุง”   

ที่มา: สยามรัฐ“พุมพวง ดวงจันทร ... คงเหลือไวแตคําขาน “ราชินีลูกทุง”  สยามรัฐ, (26 กรกฎาคม2535):  

13 
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ภาพที่ 74 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “แฟนเพลงสุดแสนอาลัย “พุมพวง ดวงจันทร” .ร่ํา 

ไหระงมทบักระดาน 

ที่มา: สยามรัฐ“แฟนเพลงสุดแสนอาลัย “พุมพวง ดวงจันทร” .ร่ําไหระงมทับกระดานสยามรฐั, (26  

กรกฎาคม2535): 16 
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ภาพที่ 75 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “พวงหรีดจากนายกฯอานันท” 

ที่มา: ไทยรัฐ  “พวงหรีดจากนายกฯอานันท” ไทนรัฐ, (15มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12554: 17 
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ภาพที่ 76 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “ศิรินทรา รองไหโฮ”  

ที่มา: ไทยรัฐ  “ศิรินทรา รองไหโฮ” ไทนรัฐ, (15 มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12554: 17 
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ภาพที่ 77 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “อริสมันต สดุดีหญิงยอดนักสู”  

ที่มา: ไทยรัฐ“อรสิมันต สดุดีหญงิยอดนักสู” ไทยรัฐ, (17มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12558: 11 

 
ภาพที่ 78 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “ไวพจน อาลัยหาศิษยเอก”  

ที่มา: ไทยรัฐ  “ไวพจน อาลัยหาศิษยเอก” ไทยรัฐ, (17 มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12558: 11 
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ภาพที่ 79 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “นายกรัฐมนตรยีกยอง พุมพวง”  

ที่มา: ไทยรัฐ  “นายกรฐัมนตรียกยอง พุมพวง” ไทยรัฐ, (17 มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12558: 17 
 

 
ภาพที่ 80 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “สุดอาลัย ผึ้ง”  

ที่มา: ไทยรัฐ  “สุดอาลัย ผึง้” ไทยรัฐ, (18มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12560: 1 
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ภาพที่ 81 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “งานศพคืน 4 คนเพียบ”  

ที่มา: ไทยรัฐ  “งานศพคืน 4 คนเพียบ” ไทยรฐั, (18 มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12560: 11 
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ภาพที่ 82 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “มีพรสวรรคแตอับโชค”  

ที่มา: ไทยรัฐ  “มีพรสวรรคแตอับโชค” ไทยรัฐ, (18 มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12560: 17 

 
 

 
 
ภาพที่ 83 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “พยงค มุกดา ครวญเสียดาย”  

ที่มา: ไทยรัฐ  “พยงค มุกดา ครวญเสียดาย” ไทยรัฐ, (18 มถุินายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12560: 17 
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ภาพที่ 84 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “50 เพลง แตงไวรอทาเกอ”  

ที่มา: ไทยรัฐ  “50 เพลง แตงไวรอทาเกอ” ไทยรฐั, (18 มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12560: 17 
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ภาพที่ 85 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “ชินกร ไกรลาศ สดุดี ผึ้ง”  

ที่มา: ไทยรัฐ  “ชินกร ไกรลาศ สดุดี ผึ้ง” ไทยรัฐ, (18 มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12560: 17 
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ภาพที่ 86 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “มหาดไทยรูซึ้ง พุมพวง ย่ิงใหญ”  

ที่มา:  สมโชค ปรีชากลุ “มหาดไทยรูซึง้ พุมพวง ย่ิงใหญ” ไทยรัฐ, (20มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12569: 

17 
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ภาพที่ 87 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “สุนารี ราขสีมา”  

ที่มา: ณรงค ศิริวงศและวิชเลิศ งามขํา “สุนารี ราขสมีา” ไทยรัฐ, (21มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12570: 

11 
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ภาพที่ 88 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “ทีวีรวมไวอาลยั พุมพวง”  

ที่มา: บันเทิงไทยรัฐ “ทีวีรวมไวอาลัย พุมพวง” ไทยรฐั, (21 มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12570: 11 
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ภาพที่ 89 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “ฝนถลมแฟนเพลงยังแนนตึง”  

ที่มา: ไทยรัฐ “ฝนถลมแฟนเพลงยังแนนตึง” ไทยรฐั, (22มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12571: 11 

 
ภาพที่ 90 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “พุมพวง แมยอดนักบุญ”  

ที่มา:  ไทยรัฐ “พุมพวง แมยอดนักบญุ” ไทยรัฐ, (22 มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12571: 17 
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ภาพที่ 91 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “ภาพสุดทาย”  

ที่มา:  ไทยรัฐ “ภาพสุดทาย” ไทยรัฐ, (23มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12572: 1 
 

 
ภาพที่ 92 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “ครึ่งแสนอาลัย ผึ้ง”  

ที่มา:  ไทยรัฐ “ครึ่งแสนอาลัย ผึ้ง” ไทยรัฐ, (24มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12573: 1 
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ภาพที่ 93 ภาพขาวของพุมพวง ดวงจันทร  “สมเกียรติ”  

ที่มา:  ไทยรัฐ “สมเกียรติ” ไทยรฐั, (24 มิถุนายน2535)ปที่ 43 ฉบับที่ 12573: 1 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ภาพยอดวิวในสื่อออนไลน 
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ภาพที่ 94 มิวสิควีดิโอของพุมพวง ดวงจันทร “เพลงนักรองบานนอก” 

ที่มา: ออนไลน http://www.youtube.com/watch?v=VDp2pHCZavQ  
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ภาพที่ 95 มิวสิควีดิโอของพุมพวง ดวงจันทร “เพลงสาวนาสั่งแฟน” 

ที่มา: ออนไลน http://www.youtube.com/watch?v=4TyFdwv4Tg  
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ภาพที่ 96 มิวสิควีดิโอของพุมพวง ดวงจันทร “เพลงกระแซะเขามาซ”ิ 

ที่มา: ออนไลน http://www.youtube.com/watch?v=kZ1NOGleFq4  
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ภาพที่ 97 มิวสิควีดิโอของพุมพวง ดวงจันทร “เพลงผูชายในฝน” 

ที่มา: ออนไลน http://www.youtube.com/watch?v=0pAE1PheDJE  
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ภาพที่ 98 มิวสิควีดิโอของพุมพวง ดวงจันทร “เพลงโลกของผึ้ง” 

ที่มา: ออนไลน http://www.youtube.com/watch?v=VEe6oMxq-PE 
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ภาพที่ 99 มิวสิควีดิโอของพุมพวง ดวงจันทร “เพลงอื้อฮือหลอจงั” 

ที่มา: ออนไลน http://www.youtube.com/watch?v=ldw6BdM9GVQ 
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ภาพที่ 100 มิวสิควีดิโอของพุมพวง ดวงจันทร “เพลงคนดังลืมหลังควาย” 

ที่มา: ออนไลน http://www.youtube.com/watch?v=Dz0_RwZK_c 
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ภาพที่ 101 มิวสิควีดิโอของพุมพวง ดวงจันทร “เพลงสยามเมืองย้ิม” 

ที่มา: ออนไลน http://www.youtube.com/watch?v=GfTXrz3msD4 
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ภาพที่ 102 มิวสิควีดิโอของพุมพวง ดวงจันทร “เพลงดาวเรอืงดาวโรย” 

ที่มา: ออนไลน http://www.youtube.com/watch?v=2TC9oa1leck 
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ภาพที่ 103 มิวสิควีดิโอของพุมพวง ดวงจันทร “เพลงหนูไมรู” 

ที่มา: ออนไลน http://www.youtube.com/watch?v=LGEJ89Us0-Q 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกุล   

ที่อยู 

ที่ทํางาน  

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2546 

 

     พ.ศ. 2548                       

 

     พ.ศ. 2550 

 

     พ.ศ. 2554 

 

 

 

ประวัติการทํางาน 

     พ.ศ. 2549-2558 

     พ.ศ. 2549-ปจจุบัน 

     พ.ศ. 2550-2551 

 

     พ.ศ. 2550-2554 

     พ.ศ. 2551-2556 

 

 

     พ.ศ. 2557-ปจจุบัน 

 

      

 

 

นายฆฤณษาพัฒน  ภมมินทร 

2088 ซอยจรัญสนิทวงศ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนดนตรีและศิลปะการเตนรํา ทอฝน   

 

 

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นกลาง  

(ดนตรีสากล-วิชาเอกกลองชดุ) จากวิทยาลัยนาฏศลิปลพบุรี  

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู  

(ดนตรีสากล-วิชาเอกกลองชดุ) จากวิทยาลัยนาฏศลิปลพบุรี 

สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑติ  

สาขาดนตรีคตีศิลปสากลศึกษา สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป กรมศลิปากร 

ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 

คณะดุริยางคศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรุงเทพมหานคร 

 

 

อาจารยสอนวิชากลองชดุ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น 

อาจารยสอนวิชากลองชดุ โรงเรียนดนตรีบอสซา 

อาจารยประจํากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรีสากล)  

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อาจารยพิเศษวิชา เพอรคัชชัน โรงเรียนอัสสัมชญั แผนกประถม 

อาจารย ดนตรีสากล-กลอง ตําแหนง พนักงานราชการ  

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา  

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม  

ผูบริหาร โรงเรียนดนตรีและศิลปะการเตนรํา ทอฝน 

 
 

 


