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52151301: สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
ค าส าคญั:   อตัลกัษณ์/เลขนศิลป์/ลกูทุ่งไทย 
 กาญจนา  สิงห์อดุม: อตัลกัษณ์เลขนศิลป์ลกูทุ่งไทย.  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์:  
อ.กญัชลิกา  กมัปนานนท์ และ ผศ.วฒันพนัธุ์  ครุฑะเสน.  199 หน้า. 
 
 งานวิจยันีมุ้ง่ศกึษาอตัลกัษณ์ลกูทุง่ไทย เพ่ือท าความเข้าใจวิธีการสื่อสารแบบลกูทุ่ง
ไทย รวมทัง้หาองค์ประกอบทางเลขนศิลป์ท่ีสื่อสารลกัษณะลกูทุ่งไทย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ
ท างานออกแบบลกัษณะลกูทุ่งตอ่ไป โดยการศกึษาแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่  

 ระยะท่ี 1 ศกึษา รวบรวมข้อมลูประวตัิความเป็นมา องค์ประกอบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
ดนตรีลกูทุง่ ทัง้จากเอกสารวิชาการ การสมัภาษณ์ จากข้อมลูกรณีศกึษาผลงานการออกแบบปก
แผน่เสียง ปกเทป ซีดเีพลงลกูทุ่ง และภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่งจากยคุต้น (พ.ศ.2500-2507) ถึง
ยคุดิจิตอล (พ.ศ.2530-2549) 

 ระยะท่ี 2 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเลขนศิลป์ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทยจากข้อมลู
ท่ีได้ในระยะท่ี 1 พบวา่ปกแผน่เสยีง เทป และซีดีใช้รูปแบบเน้นภาพบคุคล (ศิลปิน) โดยใช้
ภาพประกอบหลกัเป็นภาพถ่าย ตวัอกัษรหลกัใช้ตวัประดษิฐ์  โครงสีหลกัมกัใช้สีสดทัง้จากแมส่ี
ระบบวตัถธุาต ุสีขัน้ท่ี 2 และสีขัน้ท่ี 3 รวมทัง้แมส่ีระบบพิมพ์ การสื่อสารเป็นแบบตรงไปตรงมาไม่
ต้องตีความ องค์ประกอบทางการออกแบบอ่ืนๆ ท่ีพบเป็นภาพกราฟิกตกแตง่ตา่งๆ ซึ่งบางครัง้
สอดคล้องกบัการส่ือความหมายโดยรวม แตบ่างครัง้ไมเ่ก่ียวข้องกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ เลย ส าหรบั
การวิเคราะห์องค์ประกอบจากการแสดงบนเวที เคร่ืองดนตรี รวมทัง้เคร่ืองแตง่กายของนกัร้องและ
หางเคร่ือง พบองคป์ระกอบตา่งๆ ท่ีสามารถสื่อสารลกัษณะความเป็นลกูทุ่งไทยได้ ซึง่หากน ามาใช้
ในการออกแบบควรปรับองค์ประกอบเหลา่นัน้ให้เป็นภาพกราฟิกตดัทอนก่อน 

 ระยะท่ี 3 ตรวจสอบผลการศกึษา ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกบัผลการวิเคราะห์ และ
สรุปผลการศกึษา พร้อมทัง้แนะน าวา่หากมกีารศกึษาในประเดน็นีต้อ่ไป ควรศกึษาลกูทุ่งในบริบท
รอบข้างด้วยเพ่ือความเข้าใจในมมุมองท่ีกว้างขึน้ ผลการศกึษาพบวา่อตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทยเก่ียวพนั
กบัความเข้าใจง่าย จริงใจ มีสีสนั สนกุ และอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทยซึ่งมีรูปแบบเฉพาะตวัท่ีชดัเจน
สามารถสื่อสารผา่นองค์ประกอบทางเลขนศิลป์ตา่งๆ ได้ 
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52151301: MAJOR: VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
KEY WORD: IDENTITY/GRAPHIC/THAI COUNTRY MUSIC 

 KANCHANA  SING-UDOM: THAI COUNTRY MUSIC GRAPHIC IDENTITY. 
THESIS ADVISORS:  KANCHALIKA KAMPANANON, AND ASST.PROF. WATANAPUN 
KRUTASAEN.  199 pp. 
 

 This research was aimed to study Thai Country Music identity, Lukthung, as 
to find understandings on the way Thai Country Music communicated through songs 
and performances as well as to search for graphic elements that could communicate the 
same way in order to achieve benefit to Thai Country Music graphic design. The study 
was divided into three stages namely. 

 Phase 1 To study and gather data on history, elements associated with Thai 
Country Music from academic research, interviews, a case study of vinyl, cassette and 
CD cover design as well as Lukthung performance photos from Early Period (2500-2507 
B.E.) to Digital Period (2530-2549 B.E.). 

 Phase 2 To analyze graphic elements that expressed Thai Country Music 
Identity which was the data obtained in Phase 1. The study revealed that Lukthung vinyl, 
cassette and CD cover layouts emphasized on the artist portraits, main illustrations used 
photograph, and headlines used Display Font. The main colour scheme favoured vivid 
and colourful colours from the Pigmentary, Secondary and Tertiary Colours including 
Process colours. The design communication used direct approach and did not need 
any interpretation. Other found elements were decorative graphic elements which 
sometimes were used in accordance with the whole design but sometimes were not 
related to the any other elements. As for the analysis on elements from performances on 
stage and the outfits of the singers and dancers, it was found that there were elements 
that could show Thai Country Music identity but they should be transformed into abstract 
forms for practical usage in graphic design. 

 Phase 3 To review the study by the experts. The experts agreed with the 
analysis and conclusions, however, it was suggested that, for further study, other 
context where Thai Country Music was performed should be considered  for broader 
understandings.  The study conclusions revealed that Thai Country Music Identity was 
related to colourful, fun, easy-to-understand and honest characteristics. Also, the 
individual and distinctive characteristics of Thai Country Music identity could be 
expressed through graphic elements. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลงได้ด้วยความอนเุคราะห์ในด้านตา่งๆ จากคณาจารย์ทกุ
ท่านในภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ขอขอบพระคณุอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทัง้ 2 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์กญัชลิกา กมัปนานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒันพนัธุ์ ครุฑะเสน ท่ีให้ความกรุณา
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะตอ่งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจนวิทยานิพนธ์นีส้ าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

 ขอขอบคณุผู้เช่ียวชาญทกุท่าน ได้แก ่ คณุสมบรูณ์สขุ นิยมศิริ (อาเป๊ียก โปสเตอร์) 
คณุสลา คณุวฒุิ (ครูสลา) คณุชตุเิดช ทองอยู่ (ครูเทียม) คณุณฐัพล เสียงสคุนธ์ (DJ Maft Sai) 
คณุไพโรจน์ ธีระประภา (โรจน์ สยามรวย) คณุไพโรจน์ พิทยเมธี และคณุสืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ท่ี
สละเวลาอนัมีคา่มาให้ความรู้ และบอกเลา่ประสบการณ์เพ่ือเป็นข้อมลูในงานวิจยั รวมทัง้
ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ พร้อมให้ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ตอ่งานวิจยัเป็นอย่างมาก  

 ขอขอบคณุเพ่ือนๆ และน้องๆ ในรุ่น 11 ทกุท่านท่ีท าให้ช่วงเวลาในการศกึษาท่ีผา่นมา
มีความสขุ และสนกุมาก ขอบคณุเพ่ือนร่วมงานท่ีเข้าใจและช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานให้สามารถ
มาศกึษาได้เตม็ท่ี รวมทัง้ขอขอบคณุคณุเจตนตัร์ ตรีเพชร เพ่ือนท่ีคอยให้การสนบัสนนุ ให้ความ
ช่วยเหลือ รวมทัง้ให้ก าลงัใจมาโดยตลอด นบัตัง้แตเ่ร่ิมคดิจะศกึษาตอ่ท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากรแห่ง
นีจ้นถึงวนัท่ีการศกึษาส าเร็จลลุว่ง 

 สดุท้ายนีข้อกราบขอบพระคณุพ่อ แม ่ และสมาชิกในครอบครัวท่ีคอยสนบัสนนุ 
กระตุ้น ให้ก าลงัใจ และให้ความช่วยเหลือทกุๆ ทางเพ่ือให้การศกึษาครัง้นีส้ าเร็จลงได้เป็นอย่างด ี
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

ท่ีมาและความส าคัญ 
เพลงลกูทุ่ง หมายถึง เพลงท่ีสะท้อนวิถีชีวิต สภาพสงัคม อดุมคติและวฒันธรรมไทย 

โดยมีท่วงท านอง ค าร้อง ส าเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงท่ีเป็นแบบแผนมีลกัษณะเฉพาะ ให้
บรรยากาศของความเป็นลกูทุ่ง1 เจนภพ จบกระบวนวรรณ  กลา่วถึงลกัษณะของเพลงลกูทุ่งไว้วา่ 
“เป็นเพลงท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของคนไทย นัน่คือลกัษณะตรงไปตรงมา จริงใจไมอ้่อมค้อม รักสนกุ 
ละเมียดละไมในการมองธรรมชาต ิออ่นไหวกบัเหตกุารณ์ทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเกิดขึน้”2 

เพลงลกูทุ่งกบัคนไทยนัน้มีความเก่ียวข้องผกูพนักนัมาอยา่งยาวนาน ดงัค ากลา่วของ
จินตนา ด ารงค์เลิศท่ีวา่  

บทเพลงเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรม มนษุย ์ สร้างสรรค์บทเพลงเพือ่ตอบสนอง
ความรู้สึกนกึคิดหรือแรงบนัดาลใจที่ได้รับจากส่ิงแวดล้อมในสงัคมของตน เพลงลูกทุง่
นบัเป็นประจกัษ์พยานถงึพลงัสร้างสรรค์ดงักลา่ว มีวิวฒันาการและเอกลกัษณ์ของตนเอง 
สะท้อนให้เหน็ลกัษณะของคนไทยและสงัคมไทยอยา่งกว้างขวาง ลุ่มลึก และด้วยลีลาอนั
หลากหลาย3  

มงคล อมาตยกลุ กลา่วถึงเพลงลกูทุ่งไว้วา่ “เพลงลกูทุ่งเป็นเพลงท่ีใครๆ ก็ฟังได้ 
เนือ้หาฟังกนัง่ายๆ เว้ากนัซ่ือๆ รักกบ็อกวา่รัก ไมต้่องชกัแมน่ า้ทัง้ห้า ไมต้่องอ้อมค้อม” เพลงลกูทุง่
จึงเป็นเพลงส าหรับชาวบ้านฟัง ถึงชาวฟ้าก็รู้เร่ือง  

                                         
1สมยศ สิงห์ค า, “ความเป็นมาของกึ่งศตวรรษเพลงลกูทุ่งไทย,” ใน กึ่งศตวรรษเพลง

ลูกทุ่งไทย ภาค 2 (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2534), 30. 
2เจนพบ จบกระบวนวรรณ, “พิพิธภณัฑ์เพลงลกูทุ่ง,” ใน กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่ง

ไทย (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์ พริน้ติง้ จ ากดั, 2532), 37-38. 
3จินตนา ด ารงค์เลิศ, วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง (กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดศีกึษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2533), 40.  
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เพลงลกูทุ่งเป็นวรรณกรรมมวลชน มีลกัษณะวฒันธรรมของเกษตรกรรมซึ่งเป็น 
“วฒันธรรมชาวบ้าน” ท าให้เพลงลกูทุ่งมีอิทธิพลตอ่คนไทยอย่างกว้างขวาง ทัง้ในด้านความคิด 
จิตใจ และการแสดงออก เพลงลกูทุ่งจึงเป็นสื่อมวลชนท่ีเข้าถึงคนไทยได้รวดเร็วและทัว่ถึง4 และ
ด้วยเหตท่ีุเพลงลกูทุ่งมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีเข้าถึงได้ง่าย และมีอิทธิพลตอ่ความคิดของคนไทยนีเ้อง  
ท าให้เราได้เหน็ผลงานการออกแบบเชิงพาณิชย์ท่ีน าความเป็นลกูทุ่งมาใช้สื่อสารกบัชาวบ้าน
ชาวตา่งจงัหวดั ซึ่งเป็นกลุม่เป้าหมายท่ีใหญ่และเน้นปริมาณการขายจ านวนมาก โดยอาจใช้เพลง 
นกัร้อง หรือบรรยากาศลกูทุ่งมาเป็นสว่นหนึง่ในงานโฆษณา 

การท าความเข้าใจการสื่อสารแบบลกูทุ่งนบัเป็นเร่ืองส าคญั เพราะกลุม่เป้าหมาย
เพลงลกูทุ่งยงัมีอยูเ่ยอะมาก การจะเข้าถึงกลุม่เป้าหมายใหมท่ี่เป็นคนร่วมสมยัจึงจ าเป็นต้องปรับ
เนือ้หา และรูปแบบเพ่ือให้เข้าถึงคนในยคุนีไ้ด้ ในขณะเดียวกนัก็ต้องรักษากลุม่เป้าหมายเดิมไว้ 
เพ่ือให้ขายและเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้หลายกลุม่มากขึน้5 ดงันัน้ การศกึษาครัง้นีจ้ึงมุง่หวงัท่ีจะ
ศกึษาอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทย และท าความเข้าใจวิธีการสือ่สารแบบลกูทุ่ง รวมทัง้ศกึษาเพ่ือหา
องค์ประกอบทางเลขนศิลป์ตา่งๆ ท่ีจะสื่อสารได้ใกล้ชิดสนิทสนมแบบเดียวกนักบัการส่ือสารของ
เพลงลกูทุ่ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการศกึษา การท างานออกแบบลกัษณะไทยแบบลกูทุ่งท่ีจะ
สามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายกลุม่ใหญ่ของสงัคมไทยตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศกึษา 

1. เพ่ือศกึษาองคป์ระกอบทางเลขนศิลป์ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทย 
2. เพ่ือวิเคราะห์คณุลกัษณะขององค์ประกอบทางเลขนศิลป์ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่ง

ไทย 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
อตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทยซึ่งมีรูปแบบเฉพาะตวัท่ีชดัเจนสามารถสื่อสารผา่นทาง

องค์ประกอบทางเลขนศิลป์ได้ 

                                         
4เตม็สิริ บณุยสิงห์, “ออ๋ วรรณกรรมมวลชน,” ใน ปากไก่ ฉบบัวรรณกรรมวิพากษ์, 

(2518): 117-128, อ้างถึงใน จินตนา ด ารงเลิศ, วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง, 12. 
5สมัภาษณ์ สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์, ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท จีเอม็ 

มลัติมีเดีย จ ากดั (มหาชน), 1 กมุภาพนัธ์ 2556. 
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ขอบเขตการศกึษา 
 1. รวบรวม ศกึษารูปแบบ และลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัเพลงลกูทุ่งไทย
นบัตัง้แตย่คุต้น (พ.ศ. 2500-2507) จนถึงยคุดิจิตอล (พ.ศ. 2530-2549) 

2. วิเคราะห์คณุลกัษณะขององค์ประกอบทางเลขนศิลป์ท่ีแสดงอตัลกัษณ์เพลง
ลกูทุ่งไทย นบัตัง้แตย่คุต้น (พ.ศ. 2500-2507) จนถึงยคุดจิิตอล (พ.ศ. 2530-2549) 

 
ขัน้ตอนการศกึษา  

1. ศกึษารวบรวมข้อมลู  
 1.1 ข้อมลูเอกสาร เชน่ ประวตัคิวามเป็นมา องค์ประกอบตา่งๆ และ

ลกัษณะเฉพาะตา่งๆ เก่ียวกบัดนตรีลกูทุ่ง และการแสดงดนตรีลกูทุ่ง 
 1.2 ข้อมลูบคุคลจากการสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
 1.3 ข้อมลูกรณีศกึษา ได้แก่ ภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่งในยุคตา่งๆ และ

ตวัอย่างผลงานการออกแบบปกแผน่เสียง ปกเทป และปกซีดีเพลงลกูทุ่งไทย 
2. ศกึษาผลตวัอย่างผลงานการออกแบบ 
3. สร้างเคร่ืองมือวิจยั 
4. วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทย 
 4.1 องค์ประกอบทางเลขนศิลป์ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทย จากกรณีศกึษา

ผลงานการออกแบบปกแผน่เสยีง ปกเทป และปกซีด ี
  4.2 องค์ประกอบท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทยจากภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่ง 

5. สรุปองค์ประกอบทางเลขนศิลป์ตา่งๆ ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทย และสรุป
องค์ประกอบท่ีพบจากภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่ง 

6. น าเสนอผลการวิเคราะห์ลกัษณะลกูทุ่งไทย เพ่ือตรวจสอบและขอค าแนะน า
เพ่ิมเตมิจากผู้เช่ียวชาญ 

7. สรุปผลการศกึษา และอภิปรายผล 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

แหล่งข้อมูล 
1. ข้อมลูประเภทเอกสาร ได้แก่ บทความจากหนงัสือ สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อมลูจากเวบ็ไซต์ตา่งๆ 
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2. ข้อมลูประเภทบคุคล 
  2.1 ผู้เช่ียวชาญด้านเพลงลกูทุ่ง  
  2.2 ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 
  2.3 ผู้เช่ียวชาญด้านการสื่อสารการตลาด 
 3. ข้อมลูประเภทกรณีศกึษา 

 3.1 ผลงานการออกแบบลกัษณะลกูทุ่ง กรณีศกึษาการออกแบบปกแผน่เสียง 
ปกเทป และปกซีด ี

 3.2 ภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่ง 
 

ค าจ ากัดความในการศกึษา 
1. อัตลักษณ์ (อา่นวา่ อดั-ตะ-ลกั) ประกอบด้วยค าวา่ อตั (อดั-ตะ) ซึง่หมายถึง ตน 

หรือ ตวัเอง กบั ลกัษณ์ ซึ่งหมายถึง คณุสมบตัเิฉพาะตวั ค าวา่ อตัลกัษณ์ ตรงกบัค าภาษาองักฤษ
วา่ identity (อา่นวา่ ไอ-เดน็-ติ-ตี)้ หมายถึง ผลรวมของลกัษณะเฉพาะของสิ่งใดสิง่หนึง่ซึ่งท าให้สิง่
นัน้เป็นท่ีรู้จกัหรือจ าได้6 

2. เลขนศิลป์ (อา่นวา่ เล-ขะ-นะ-สิน) graphic art “เลขน+ศิลป์” หมายถึงศิลปะท่ี
มีลกัษณะเป็น “รอยเขียน หรือลวดลาย”7 งานออกแบบเลขนศิลป์ คือ การออกแบบรูปภาพ
สญัลกัษณ์ท่ีมองเห็นด้วยตา มีหน้าท่ีสื่อความหมายจากสญัลกัษณ์สูค่วามหมาย 

3. อัตลักษณ์ลูกทุ่งไทย ในการศกึษาครัง้นี ้ หมายถึงลกัษณะเฉพาะท่ีพบได้จาก
การศกึษาสื่อตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเพลงลกูทุ่ง นกัร้องและหางเคร่ืองลกูทุ่ง รวมทัง้ภาพการแสดง
ดนตรีลกูทุง่ในช่วงยคุต้นนบัตัง้แตพ่.ศ.2500-2507 ถึงยคุดิจิตอล พ.ศ.2530-2549 เพราะในปีพ.ศ.
2530 นบัเป็นปีแหง่ความลม่สลายส าหรับวงการเพลงลกูทุ่ง วงดนตรีลกูทุง่เร่ิมทยอยปิดตวัเอง
เพราะไมส่ามารถด ารงตวัอยู่ได้ จากระบบวงดนตรีลกูทุ่งท่ีรับงานและเดินสายหารายได้เลีย้งดู

                                         
6รู้ รัก ภาษาไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 16 

มิถนุายน 2550, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/th/ 
knowledge/detail.php?ID=1583. 

7ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (กรุงเทพฯ: 
ราชบณัฑิตยสถาน, 2493), 812, อ้างถึงใน มาโนช กงกะนนัท์, ศิลปะการออกแบบ (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์ไทยวฒันาพานิช จ ากดั, 2538), 202. 
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ตนเองและพวกพ้อง กลายเป็นระบบคอนเสิร์ตขายสนิค้า หรือฟรีคอนเสิร์ตเพ่ือการโฆษณา
วฒันธรรมการเกือ้กลู การสืบทอดจากรุ่นสูรุ่่น การให้โอกาสไตเ่ต้าจากดนิสูด่าว ของวงดนตรีลกูทุ่ง
แบบเดิมจึงสญูสิน้ไป8 ซึ่งสอดคล้องกบัข้อมลูจาก ณัฐพล เสียงสุคนธ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านเพลง
ลกูทุ่งและหมอล า ท่ีให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสิน้สดุของยคุลกูทุ่งท่ีดี หรือลกูทุ่งแท้ไว้วา่ เร่ิม
เกิดขึน้ราวกลางทศวรรษท่ี 80 (ราวพ.ศ. 2528) เน่ืองจากเป็นยคุท่ีวงการเพลงลกูทุ่งไมม่ีการ
สร้างสรรค์เพลงใหม่ๆ  เพ่ิมขึน้มากนกั  มเีพียงการน าผลงานเก่ามาท าใหม ่ โดยปรับปรุง ขดัเกลา 
เสริมความร่วมสมยัเข้าไป ท าให้เกิดการลบล้างลกัษณะของการสร้างสรรค์ผลงานแบบทดลอง ใน
สมยัท่ีลกูทุ่งยงัไมม่ีกรอบ หรือมีเทคโนโลยีทางดนตรีมากออกไป ท าให้เสนห์่ของลกูทุ่งแบบเดิมๆ 
เร่ิมหายไปในยคุดงักลา่ว9

                                         
8เจนภพ จบกระบวนวรรณ, เพลงลูกทุ่ง (กรุงเทพฯ: ส านกัอทุยานการเรียนรู้, 2550), 

23. 
9สมัภาษณ์ ณฐัพล เสียงสคุนธ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแผน่เสียง ด้านเพลงลกูทุ่งและหมอ

ล า,  23 สิงหาคม 2555. 
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บทท่ี 2 
     

เอกสารและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
ในบทนีจ้ะเป็นสว่นของเนือ้หาข้อมลูท่ีน ามาใช้ในการศกึษา ท าความเข้าใจ เพ่ือ

วิเคราะห์อตัลกัษณ์ลกูทุ่ง และเพ่ือหาองค์ประกอบทางเลขนศิลป์ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทยได้ 
โดยแยกเนือ้หาเป็นสว่นตา่งๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเพลงลูกทุ่งไทย 
 1.1 ก าเนิดเพลงลกูทุ่ง 
 1.2 วิวฒันาการของเพลงลกูทุ่ง 
 1.3 องค์ประกอบของเพลงลกูทุ่ง 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับอัตลักษณ์ลูกทุ่งไทย 
 2.1 นิยาม และอตัลกัษณ์ลกูทุง่ไทย 
 2.2 กลุม่เป้าหมาย และลกัษณะการสื่อสาร 

  2.3  เพลงลกูทุ่งแตกตา่งจากเพลงไทยประเภทอ่ืนอย่างไร 
  2.4  การแตง่กายของศิลปิน และหางเคร่ือง ลกูทุ่ง  
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับการออกแบบเลขนศลิป์ 
  3.1 ความหมาย 
  3.2 ประเภทของงานออกแบบเลขนศิลป์ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเพลงลูกทุ่งไทย 
1.1 ก าเนิดเพลงลูกทุ่ง 
 วิถีชีวิตของคนไทย ได้รับการถ่ายทอดผา่นผลงานทางศิลปกรรมมากมายไมว่า่จะ

เป็นผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม หรืองานดนตรี เพลงลกูทุ่งกน็บัเป็นศิลปะแขนงหนึ่งท่ีรบัหน้าท่ี
ถ่ายทอดเร่ืองราวความเป็นไปของสงัคมไทยในแตล่ะยคุได้ไมแ่พ้งานศิลปกรรมแขนงอ่ืนๆ  

 เพลงลกูทุ่งนัน้เร่ิมแรกก็พฒันาจากบทเพลงพืน้บ้านทัว่ไปท่ีไมม่ีเนือ้ร้อง มีเนือ้หา
อิงพืน้ฐานความคดิเก่ียวกบัชีวิตของสามญัชน ชาวนาชาวไร่ เช่นเดยีวกบัเพลงพืน้บ้านพืน้เมือง 
เป็นวรรณกรรมเพลงท่ีมีลกัษณะเป็นศิลปะเพ่ือประชาชน หรือ “ประเพณีราษฎร์”1 กลา่วคือ เป็น
งานท่ีมีลกัษณะของประเพณีวฒันธรรมประชาชนทัว่ไป แตใ่นขณะเดียวกนัก็ไมอ่าจนบัดนตรี
ประเภทนีว้า่เป็นดนตรีพืน้บ้าน (Folk) ได้ เหตกุ็เพราะเพลงลกูทุ่งนัน้มีลกัษณะเป็นดนตรีตามสมยั
นิยม (Popular Music) แพร่หลายอยู่ในชมุชนโดยไมม่ีการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นดนตรีแบบฉบบั 
(Art Music) ซึ่งแตกตา่งจากองคป์ระกอบของเพลงพืน้บ้าน2 ท่ีจะต้องมีลกัษณะท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือได้รับการสร้างสรรค์จากชมุชนอยูเ่สมอ และการสืบทอดของดนตรีพืน้บ้านนัน้
เป็นไปในลกัษณะการถ่ายทอดกนัมาตามประเพณี และจากการจดจ า มิใชจ่ากการบนัทกึ3  

 เพลงพืน้บ้านเร่ิมเสื่อมความนิยมในสมยัรัฐบาลจอมพล ป.พิบลูสงคราม (พ.ศ.
2481-2487) เน่ืองจากนโยบายควบคมุเร่ืองการแสดงพืน้บ้านทัง้ด้านการแตง่กาย เนือ้หา และ
ภาษาซึ่งขดัแย้งกบัลกัษณะโดยธรรมชาติของเพลงพืน้บ้านท่ีสว่นใหญ่ใช้ถ้อยค าเรียบง่าย ใช้ภาษา

                                         
1โรเบิร์ต เร็ดฟิลด์ (Robert Redfield) แบ่งสงัคมไทยออกเป็นสองระดบั ตาม

สภาพแวดล้อมทางประวตัิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ตลอดจนอิทธิพลของพทุธ
ศาสนาลทัธิเถรวาท ได้แก ่ระดบัชนชัน้ผู้น าหรือผู้ปกครองประเทศ จดัเป็น “ประเพณีหลวง” (Great 
Tradition) และระดบัชาวไร่ ชาวนา ไพร่ฟ้า ข้าแผน่ดิน จดัเป็น “ประเพณีราษฎร์” (Little 
Tradition)  ดรูายละเอียดจาก จินตนา ด ารงค์เลิศ, วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง,  22. 

2สภาดนตรีพืน้บ้านสากล (International Folk Music Council) สรุปองค์ประกอบของ
ดนตรีพืน้บ้านไว้ในปีค.ศ.1954 วา่ต้องมีลกัษณะ 3 ประการ กลา่วคือ 1) มีความตอ่เน่ืองซึ่ง
เช่ือมโยงระหวา่งปัจจบุนักบัอดีต 2) มีความแตกตา่งซึ่งเป็นผลมาจากพลงัสร้างสรรคท์ัง้ของบคุคล
หรือกลุม่ 3) ลกัษณะของเพลงหรือดนตรีท่ียงัหลงเหลืออยู่ (นัน้ เกิดจากการเลือกสรรของชมุชนซึ่ง
เป็นตวัก าหนดรูปแบบใดหรือรูปแบบหนึง่หรือหลายรูปแบบ ดรูายละเอียดจาก เร่ืองเดียวกนั. 

3ปรานี วงษ์เทศ, “เพลงพืน้บ้านจากจงัหวดัสโุขทยั,” วารสารมหาวทิยาลัยศลิปากร 
2, 3 (2525), 82-83, อ้างถึงใน เร่ืองเดยีวกนั, 21. 
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ชาวบ้าน และมีลกัษณะเกีย้วพาราสี ท าให้ศิลปินพืน้บ้านหลายคนเลกิเลน่ไป  ในขณะเดียวกนั
เพลงร าวงซึ่งคิดค้นขึน้ใหมใ่นสมยันัน้ก็ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลเป็นอย่างมาก ถึงกบับงัคบั
ให้ฝึกหดักนัในหมูข้่าราชการ ท าให้เพลงร าวงเป็นท่ีนิยมกว้างขวางอย่างรวดเร็ว และเพลงพืน้บ้าน
ก็เสื่อมความนิยมลงโดยเฉพาะในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง (พ.ศ.2488) สวนทางกบัอารยะ
ธรรมตะวนัตกท่ีหลัง่ไหลเข้าสูป่ระเทศไทยมากขึน้เร่ือยๆ 

 ราวปลายสมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นยคุท่ีประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากประเทศ
ตะวนัตกในหลายๆ ด้าน ในด้านดนตรีก็ได้รับอิทธิพลเพลงจากทัง้วงการละคร และวงการ
ภาพยนตร์ท าให้เกิด “เพลงไทยสากล” ขึน้มา  วงการละครก็เกิดเพลงเนือ้ไทยท านองฝร่ังร้อง
ประกอบละคร โดยผู้ ริเร่ิมคือ หม่อมหลวงต่วน ศรีวรวรรณ แห่งคณะละครปรีดาลยั การแสดง
ละครในยคุนัน้ไมม่กีารร่ายร า ตวัละครใช้กิริยาท่าทางอย่างสามญัชน แตม่ีการร้องเพลงร้อง
ประกอบ มีทัง้ท่ีแตง่ขึน้ใหมบ้่าง จากเพลงไทยท่ีมีมาแตเ่ดมิบ้าง หากเป็นเพลงประกอบท านองฝร่ัง
เนือ้เพลงก็จะเป็นกลอนแปดหรือกลอนสภุาพ ผู้ชมละครในยคุแรกนีก้็เป็นผู้มฐีานะในสงัคม 

 ตอ่จากยคุละครปรีดาลยัซึ่งเป็นละครร้องในระยะเร่ิมต้น คนดกู็ยงัเข้าไมถ่ึงนกั 
เพราะคนผู้ใหญ่สมยันัน้ยงันิยมชมลิเก เร่ืองจกัรๆ วงศ์ๆ สว่นคนหนุ่มสาวก็นิยมภาพยนตร์ จนเมื่อ
มาถึงสมยัของคณะละครปราโมทย์เมือง คณะละครบนัเทิงไทย และละครไฉวเวียง คนก็เร่ิมคุ้นกบั
ละครร้องมากขึน้ ผู้คนเข้าถึงได้มากขึน้ ท าให้เพลงประกอบละครเป็นท่ีนิยมแพร่หลายไปด้วย 

 ส าหรับวงการภาพยนตร์ซึ่งเร่ิมแรกน าเข้ามาฉายโดยชาวญ่ีปุ่ นราวพ.ศ. 2445 นัน้ 
ในเร่ิมแรกจะเป็นหนงัเงียบ มีเพียงภาพเคลื่อนไหว ยงัไมม่ีบทพดู ดงันัน้ ในการฉายหนงัจึงจดัให้มี
การบรรเลงเพลงก่อนจะฉายภาพยนตร์ขึน้เพ่ือดงึดดูผู้เข้าชม และเป็นสญัญาณท่ีเข้าใจกนัวา่
ภาพยนตร์จะเร่ิมฉายแล้ว  หรือในบางครัง้ก็จะมีแตรวงบรรเลงไปขณะฉายหนงัด้วย มีทัง้เพลงไทย 
และเพลงฝรั่ง  จ านง รังสิกลุสนันิษฐานวา่ “เพลง วอลทซ์ปลืม้จิต” ซึ่งประพนัธ์โดยสมเดจ็เจ้าฟ้า
กรมพระนครสวรรค์วรพินิตเป็นเพลงไทยเพลงแรก เพลงท่ีเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรง
พระนิพนธ์นัน้ทรงใช้โน้ตเพลงสากล ใช้จงัหวะแบบสากล แตม่ีท่วงท านองเป็นไทย 

 ตอ่มาก็ถึงยคุเพลงไทยสากลของ “พรานบรูพ์” (จวงจนัทร์ จนัทรคณา) ซึง่แตง่
เพลงให้คณะละครจนัทโรภาส และเป็นช่วงเดียวกบัการเกิดอตุสาหกรรมภาพยนตร์เสียงในฟิล์มใน
เมืองไทยพอดี (พ.ศ.2474) เพลงของพรานบรูพ์จะมีลกัษณะเป็น “เพลงไทยเดิมสากล” กลา่วคือ 
เป็นเพลงไทยเดิม ใสเ่นือ้ร้องใหม ่ ใช้ค าร้องเตม็ไมม่ีเอือ้น เพลงของพรานบรูพ์จะมีค าร้องลีลา
ออ่นหวาน แช่มช้อย และจบัใจคนฟัง พรานบรูพ์เป็นผู้ ท่ีท าให้เพลงสากลแพร่หลายและได้รบัความ
นิยมในระยะก่อนการเปลี่ยนการปกครองพ.ศ. 2475 และแม้ละครจะเสื่อมความนิยมลง แตก่ม็ีการ
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น าเพลงละครไปร้องตอ่กนัอย่างแพร่หลาย จนมาหลงัเปลี่ยนแปลงการปกครองท่ีวฒันธรรมสากล
เร่ิมเข้าสูป่ระเทศไทย คนไทยก็ย่ิงสนใจเพลงไทยสากลมากขึน้ 

 อีกสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้เพลงไทยสากลได้รับความนิยมมากขึน้ๆ ก็เพราะบริษัท
ภาพยนตร์น าเพลงประกอบภาพยนตร์มาบนัทึกลงแผน่เสยีงจ าหน่ายด้วย บริษัทท่ีริเร่ิมได้แก ่
บริษัทศรีกรุง (หรือคณะวสวุตั) และจากนัน้ก็เกิดบริษัทไทยฟิล์มตามมา (พ.ศ.2480) มีองค์
ประธานบริษัทคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองคเ์จ้าภานพุนัธ์ยคุล นกัแตง่เพลงคือ หมอ่มหลวงพวง
ร้อย สนิทวงศ์ และเอือ้ สนุทรสนาน บริษัทไทยฟิล์มได้สร้างภาพยนตร์ และบทเพลงประกอบท่ีเป็น
ท่ีนิยมมากมาย เช่น ภาพยนตร์เร่ืองถ่านไฟเก่า เพลงบวัขาว ซึ่งแตง่ดนตรีโดย มล.พวงร้อย สนิท
วงศ์ นิพนธ์ค าร้องโดยเจ้าภานพุนัธ์ ยคุล และขบัร้องโดยเอือ้ สนุทรสนาน 

 ในช่วงนัน้หน่วยงานราชการตา่งก็มีวงดนตรีสากลประจ าหน่วยกนัทัง้สิน้ ส าหรับ
วงดนตรีท่ีมบีทบาทในการท าให้เพลงไทยสากลแพร่หลายมากท่ีสดุคือ วงดนตรีกรมโฆษณาการ 
หรือวงสนุทราภรณ์ (พ.ศ. 2482)  ซึ่งนบัเป็นจดุเร่ิมต้นของเพลงไทยสากลยคุปัจจบุนัอย่างแท้จริง 

 เมื่อย้อนกลบัไปในช่วงเวลาดงักลา่วเพลงไทยสากลท่ีถือก าเนิดขึน้มาใหมใ่น
สงัคมไทยนัน้ ก็ยงัไมม่ีการแบ่งแยกประเภทกนัชดัเจนวา่ เป็นเพลงลกูทุ่งหรือลกูกรุงแตอ่ย่างใด แต่
นกัร้องบางคนท่ีมีช่ือเสียงในสมยันัน้ เชน่ ค ารณ สมับณุณานนท์ ก็นิยมร้องเพลงท่ีมีเนือ้หา
เก่ียวกบัชีวิตบ้านคนนอกแบบหนุ่มลกูทุ่งในนวนิยายของ “ไม้เมืองเดิม” เชน่ เพลงรอยไถ ชายสาม
โบสถ์ ลกูสาวตาสี ลกูข้าวเหนียว เป็นต้น และยงัมีศิลปินท่ีมีแนวทางการร้องตา่งออกไป เช่น  
สมยศ ทศันพนัธ์นัน้ ร้องเพลงท่ีมีลีลาออ่นหวาน เศร้าซึง้ มีลีลาการร้องแบบดิ๊ก พาวเวลล์ (Dick 
Powell)4 พระเอกลกูทุ่ง เพลงแนวคนัทรีตะวนัตก5 ท าให้เกิดแนวการร้องเพลงท่ีแตกตา่งกนัขึน้ 

 ในยคุแรกนัน้มีนกัร้องหลายคนท่ีแตง่เพลงและขบัร้องเพลงเอง นกัแตง่เพลงในรุ่น
บกุเบิกท่ีมีลีลาแบบชนบท ได้แก่ ไพบลูย์ บตุรขนั เสน่ห์ โกมารชนุ ชะลอ ตรองสอน พยงค์ มกุดา 
เป็นต้น ชาวบ้านเรียกผลงานเพลงกลุม่นีว้า่ “เพลงตลาด” ซึ่งถือเป็นค าเรียกอย่างไมเ่ป็นทางการ 

                                         
4ดิ๊ก พาวเวลล์ (Dick Powell)  นกัร้องคนัทรีชาวอเมริกนั เกิดเมื่อวนัท่ี 14 พศฤจิกายน 

ค.ศ.1904  ประสบความส าเร็จอย่างมาก ทัง้ชีวิตการเป็นนกัร้อง นกัแสดง และผู้ผลิตรายการ
โทรทศัน์ นอกจากนีพ้าวเวลล์ยงัเป็นดาราน าในภาพยนตร์เพลงหลายเร่ืองๆ ของวอเนอร์ บราเดอร์
ด้วย ดรูายละเอียดจาก Biography.com, “Dick Powell,” เข้าถึงเมื่อ 15 กมุภาพนัธ์ 2556, เข้าถึงได้
จาก http://www.biography.com/people/dick-powell-9542102   

5จินตนา ด ารงค์เลิศ, วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง, 42. 
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โดย ป.วรานนท์ นกัจดัรายการวิทยพุล 1 ใช้เรียกนกัร้องกลุม่ดงักลา่วเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2498-
24996  

 จากการสมัภาษณ์นคร ถนอมทรพัย์ โดยศิริพร กรอบทองอธิบายค าวา่ “ตลาด” 
ไว้วา่ “ค าวา่ตลาดนี ้ ไมไ่ด้หมายถึงวา่ต ่า มนักว้าง เพลงเหลา่นีไ้ด้รับความนิยมกว้าง มีแฟนเพลง
กว้าง โดยวดัจากแผน่เสียง เคร่ืองขยายเสียงตามงานตา่งๆ เขาจะซือ้แผน่เสยีงเหลา่นี ้ รวมทัง้ตาม
วดัตามวาตา่งๆ พระมาซือ้บ้าง เพลงเหลา่นีจ้ะเป็นเพลงท่ีขายดีกวา่เพลงประเภทลีลาศ” 7 

 มหรสพตา่งๆ ซบเซาลงเมื่อเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และฟืน้ตวัอีกครัง้เมื่อ
สงครามเสร็จสิน้ราวปีพ.ศ.2488  ทัง้ละครเวที และภาพยนตร์ไทย ในช่วงนัน้มีวงดนตรีเกิดขึน้
มากมาย เพราะทัง้ละครเวที และภาพยนตร์ตา่งก็มเีพลงประกอบ แตใ่นช่วงสงคราม กิจการ
ภาพยนตร์น าเข้าจากตา่งประเทศเกิดการชะงกัตวัไป ไมม่ภีาพยนตร์เร่ืองใหม่ๆ  เข้ามาฉาย ละคร
เวทีจึงเฟ่ืองฟนู าหน้าขึน้ในช่วงนี ้ เกิดโรงละครใหม่ๆ  หลายโรง เช่น โรงละครศิลปากร เฉลิมนคร 
เฉลิมกรุง เฉลิมไทย และนาครเขษม และเกิดคณะละครเพ่ิมขึน้มากมายเช่นกนั เป็นละครชายจริง 
หญิงแท้แสดง และละครเพลงทกุเร่ืองจะต้องมเีพลงประกอบอย่างน้อย 1-2 เพลง ละครเร่ืองใดมี
เพลงประกอบมากกจ็ะเป็นท่ีนิยมของผู้ชมมากเช่นกนั 

 ช่วงปิดฉากการแสดงละครเพ่ือจดัเปลี่ยนฉากตอ่ไป จะมีเวลาวา่งอยู่ประมาณ 
10-15 นาที นกัร้องหน้าใหม่ๆ  กจ็ะออกมาร้องเพลงเป็นการคัน่เวลาสลบัฉาก โดยออกมายืนร้อง
หน้ามา่นขณะมา่นปิด จึงเรียกเพลงท่ีร้องในช่วงนีว้า่ “เพลงหน้ามา่น”8 

  ตอ่มา ประมาณปีพ.ศ. 2496-2497 ละครเวทีเร่ิมเสื่อมความนิยมลงอีกครัง้ มี
การน าภาพยนตร์จากตา่งประเทศ และภาพยนตร์ท่ีสร้างโดยคนไทยเข้ามาฉายแทน  ดาราละคร
เวทีกเ็ร่ิมผนัตนเองมาเป็นดาราภาพยนตร์ เมื่อมกีารสร้างภาพยนตร์มากขึน้ก็สง่ผลให้เกิดเพลงไทย
สากลใหม่ๆ  ขึน้มากมาย ภาพยนตร์ทกุเร่ืองจะต้องมีเพลงเอกประจ าอย่างน้อย 1 เพลง และมกัเอา
ช่ือเพลงท่ีได้รบัความนิยมไปท าภาพยนตร์เพลงด้วย เชน่ เพลงชายสามโบสถ์ (พ.ศ.2493) เพลงแม่
ศรีเรือน (พ.ศ. 2497) 

                                         
6ศิริพร กรอบทอง, ววิัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: พนัธกิจ, 

2547), 106. 
7สมัภาษณ์ นคร ถนอมทรัพย์, นกัร้องวงดนตรีจฬุารัตน์ นกัแตง่เพลง และนกัจดั

รายการวิทย,ุ 23 กมุภาพนัธ์ 2542, อ้างถึงใน เร่ืองเดียวกนั. 
8เร่ืองเดียวกนั, 109. 
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 ช่วงหลงัสงครามโลก เพลงร าวงก็ได้รับความนิยมมากขึน้เช่นกนั  มีคณะร าวง
เกิดขึน้ และเปิดการแสดงกนัอย่างคกึคกั คณะร าวงจะมีผู้ร าชายและหญิง 2 คู ่มีกองเชียร์ไมเ่กิน 6 
คน ท าหน้าท่ีตกีลอง เขย่าลกูแซก็ และร้องเพลง ซึง่เพลงของคณะร าวงก็มีบางเพลงท่ีแตง่ขึน้ใหม ่ 
สว่นนกัร้องนกัเชียร์ร าวงบางท่าน ภายหลงัก็ผนัตวัมาเป็นนกัร้องเพลงสากล  เชน่ ค ารณ สมั
บณุณานนท์ เบญจมินทร์ (ตุ้มทอง โชคชนะ) และสรุพล สมบตัิเจริญ ซึ่งตอ่มาสรุพล สมบตัเิจริญ
กลายเป็นศิลปินท่ีสร้างผลงานลกัษณะเพลงลกูทุ่งท่ีมีจงัหวะสนกุสนานเหมือนร าวง และกลายเป็น
ศิลปินลกูทุ่งอนัดบัหนึ่งของประเทศไทย 

 ในระยะเวลานัน้ วงการเพลงมีการพฒันาทัง้ด้านนกัร้อง และวงดนตรีตา่งๆ จน
เกิดลกัษณะเพลงไทยสากลท่ีมีความแตกตา่งกนัมากขึน้ทัง้ลีลาการร้อง และเนือ้หาเพลง  วงดนตรี  
“สนุทราภรณ์” ของกรมโฆษณาการเป็นวงดนตรีหนึ่งท่ีมช่ืีอเสียง และเป็นท่ียอมรับแพร่หลายมา
ตัง้แตก่่อนสงครามโลก และกลายเป็นต้นแบบของวงดนตรีท่ีเลน่เพลงไทยสากลท่ีมคี าร้อง และ
ท านองตลอดจนการขบัร้องอย่างมีแบบแผน  มีผลงานเป็นท่ีรู้จกักนัมากส าหรับเพลงเต้นลีลาศ  
นอกจากนีย้งัมีบทเพลงสากลท่ีเป็นเพลงรักเพ่ือการฟังอีกด้วย นกัร้องเพลงรักดงักลา่วกจ็ะมีลีลา
สภุาพ เป็นระเบียบแบบแผนอย่างสนุทราภรณ์   

 วงดนตรีของสนุทราภรณ์นัน้มนีกัร้องท่ีมนี า้เสียงเป็นเอกลกัษณ์ ออกเสยีงชดัเจน
ถกูต้อง ท านองเพลงไพเราะและมีแบบฉบบั ในขณะท่ีวงดริุยางค์ของกองทพัเรือจะมนีกัร้องท่ีมี
ลกัษณะเดน่ตา่งไป เชน่ สมยศ ทศันพนัธ์ ค ารณ สมับณุณานนท์ ซึ่งมีลีลาการร้องเสียงดงัฟังชดั 
เลน่ลกูคอแบบชนบท9 มีลีลาขบัร้องสมจริง หลากหลาย ไมว่า่จะเป็นแบบตลก สนกุสนาน หรือ
แบบสะท้อนสงัคม ซึ่งเป็นลีลาของการร้องเพลงไทยสากลแนวเพลงตลาด หรือแนวเพลงชีวิต 

 ประมาณพ.ศ.2498 ในสมยัท่ียงัไมม่ีค าวา่ “ลกูทุ่งนัน้” นกัร้องเพลงไทยสากลก็
ยงัคงร้องเพลงกนัแบบไมแ่ย่งแยกประเภท แตน่กัร้องแตล่ะคนก็มีลีลาท่ีเมื่อมาพิจารณาแล้ว จะ
พบวา่มีความแตกตา่งกนั นคร ถนอมทรัพย์ นกัร้องในยคุตัง้ต้นของเพลงลกูทุ่ง ได้ให้เกร็ดความรู้
ในเร่ืองการแบ่งแยกประเภทนกัร้องลกูทุ่งออกจากนกัร้องประเภทอ่ืนวา่ “ผู้ ท่ีแบ่งประเภทนกัร้อง
น่าจะเป็น ป.วรานนท์ (ประโยชน์ วรานนท์) ซึ่งตอนนัน้เป็นนกัจดัรายการช่ือดงั ป.วรานนท์เรียก
นกัร้องประเภท ค ารณ สมับณุณานนท์  สมยศ ทศันพนัธุ์  พยงค์ มกุดาวา่เป็น “นกัร้องตลาด” สว่น
แนวของสเุทพ วงศก์ าแหง และชรินทร์ นนัทนาคร นัน้เรียกวา่ “เพลงผู้ดี”...” 10 
                                         

9จินตนา ด ารงค์เลิศ, วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง, 43. 
10เลิศชาย คชยทุธ, “ดา่เพลงลกูทุ่ง “บ้าๆ บอๆ” “จฬุารัตน์” ออกทีวีครัง้แรก สมยศ 

ทศันพนัธ์ คว้าแผน่เสยีงทองค า,”  ศิลปวัฒนธรรม 16, 8 (มิถนุายน 2538): 198-200. 
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 ตอ่มาราว พ.ศ. 2500 เพลงไทยสากลแนวเพลงตลาด หรือเพลงชีวิตแพร่หลายใน
สงัคมมากขึน้ เน่ืองจากเป็นเพลงท่ีมีลกัษณะสมัพนัธ์กบัท้องถ่ิน กลา่วคือ มีการน าท านองเพลง
และการละเลน่พืน้บ้าน เช่น ลเิก ล าตดั ร าวง มาประยกุต์เป็นเพลงไทยสากลประเภทเพลงตลาด 
นอกจากนี ้ ในระยะดงักลา่ว ยงัเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจซบเซาหลงัสงคราม เกิดภาวะเงินเฟ้อ ข้าว
ขาดแคลน มีการเอารัดเอาเปรียบกกัตนุข้าวจากพ่อค้าคนกลาง รวมทัง้ยงัมีความไมส่งบทาง
การเมืองภายในประเทศ มีการแบง่ขัว้อ านาจของคณะรัฐประหารในช่วงพ.ศ. 2490 เป็นสองฝ่าย 
ท าให้เกิดการใช้อ านาจเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์กนัมาก สง่ผลกระทบตอ่ประชาชนท าให้เกิดความ
ทกุข์ยาก ถกูเอารัดเอาเปรียบ และประชาชนทิง้อาชีพทางการเกษตรเข้ามาท าอาชีพรบัจ้างในเมือง
กนัมากขึน้ เกิดการแย่งงานกนัท า 

 ผลงานเพลงของศิลปินในยคุนัน้จึงมกัจะสะท้อนสภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจท่ี
ย ่าแย่ ความทกุข์ยาก และการเอารัดเอาเปรียบคนยากจนในสงัคม คือ ชาวนา กรรมกร หรือคนท่ี
ประสบปัญหาตา่งๆ ในสงัคมออกมา เป็นการระบายความกดดนั และเป็นยคุท่ีตรงกบัช่วงท่ีมี
นกัเขยีนหวัก้าวหน้าท่ีเร่ิมได้รับแนวคดิสงัคมนิยม เร่ิมผลิตผลงานงานตามแนวคดิ “ศิลปะเพ่ือชีวิต” 
เกิดขึน้ 

 ในช่วงปีพ.ศ. 2500 และระยะเวลาตอ่จากนัน้ นกัร้อง นกัแตง่เพลงไทยสากลแนว
ท่ีถกูเรียกวา่เพลงตลาด มีแนวโน้มเป็นบคุคลซึ่งมีภมูิล าเนาจากชนบท บ้างกม็ีพืน้เพเป็นชาวนา
ยากจน บ้างเป็นผู้มีความสามารถในเชิงศิลปะพืน้บ้าน จึงมีการสอดใสค่วามเป็นท้องถ่ินท่ีติดตวั
ศิลปินเหลา่นัน้ลงในบทเพลงทัง้การแตง่ค าร้อง และท านอง ตลอดจนการขบัร้องท าให้เกิดลกัษณะ
การร้องแบบมีเอือ้นและลงลกูคอคล้ายกบัเพลงพืน้บ้าน นอกจากนีย้งัมกีารออกเสียงร้องเพีย้นไป
ตามส าเนียงท้องถ่ิน ท าให้การร้องมีลกัษณะท่ีโดดเดน่จากเพลงไทยสากลแนวอ่ืนๆ อย่างชดัเจน 

 มงคล อมาตยกุล หวัหน้าวงดนตรีจฬุารัตน์ เลา่วา่  
 “ชว่งปี 2500-2503 ทลู ทองใจมีชือ่เสียงโดง่ดงัมาก เสียงเพลงของเขาเป็นที่

ซาบซึง้ของคนทัว่ไป ไมว่า่จะเป็นคนกรุงหรือคนชนบท เสียงของเขาเข้าไปถงึทกุคนทกุซอก
ทกุมมุจริงๆ แผน่เสียงก็ขายดีเป็นเทน า้เททา่ จึงท าให้ประโยชน์เกิดขดักนัขึน้ ระหวา่ง
นกัร้องแผน่เสียงบริษัทตา่งๆ...บริษัทที่มิสามารถดงึตวัทลู ทองใจมาท าประโยชน์ได้ก็เร่ิมตัง้
ข้อรงัเกียจ ในระยะนีเ้องได้เกิดการแบง่แยกนกัร้องขึน้อยา่งเห็นเจตนาได้ชดั จงึมีการ

แบง่แยกนกัร้องออกมาเป็น 2 ประเภท คือ นกัร้องผู้ดี นกัร้องเพลงตลาด...” 11  

                                         
11เร่ืองเดียวกนั. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

 

 นกัร้องเพลงตลาดมกัจะถกูกีดกนัไมใ่ห้เปิดตามสถานีวิทย ุ แตใ่นทางตรงกนัข้าม
ประชาชนเป็นจ านวนมากกลบัให้การต้อนรับนกัร้องเพลงตลาด เช่น ทลู ทองใจ ปอง ปรีดา  สรุพล 
สมบตัิเจริญ  ชาย เมืองสิงห์ ไวพจน์ เพชรสพุรรณ เป็นอย่างมาก ท าให้เกิดสถานทีวิทยุท่ีเร่ิมเปิด
เพลงตลาดมากขึน้ๆ และย่ิงขยายความนิยมมากขึน้เมือ่มีผู้อปุถมัภ์รายการวิทยเุหลา่นัน้มากขึน้ 
แตก่ระนัน้ก็ยงัไมม่ีค าวา่ “เพลงลกูทุ่ง” เกิดขึน้แตอ่ย่างใด 

 ค าวา่ “เพลงลูกทุ่ง” ได้ถือก าเนิดขึน้มาเป็นทางการในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2507 
โดยประกอบ ไชยพิพฒัน์  โดยใช้ช่ือรายการโทรทศัน์วา่ “เพลงลกูทุ่ง” จดัทางช่อง 4 ตามท่ีจ านง 
รังสิกลุเป็นผู้ตัง้ รายการนีจ้ะเปิดเพลงไทยสากลแนวเพลงตลาด และได้รับความนิยมมากขึน้ จนวง
ดนตรีเร่ิมเรียกวงดนตรีของตนเองวา่วงดนตรีลกูทุ่ง และนกัร้องก็เรียกตวัเองวา่ “นกัร้องเพลง
ลกูทุ่ง” ด้วยเชน่กนั สว่นนกัแตง่เพลงท่ีเป็นผู้น าค าวา่ “ลกูทุ่ง” มาใช้ก่อนผู้ อ่ืนได้แก่ ไพบลูย์ บตุรขนั 
(เพลงหนุ่มบ้านนา)12  ในปีพ.ศ.2513 ไพบลูย์ บตุรขนั ได้แตง่เพลงประกอบภาพยนตร์เร่ือง “มนต์
รักลกูทุ่ง” ซึ่งน าแสดงโดย มิตร ชยับญัชา โดยเนือ้หาของเพลงกลา่วถึงธรรมชาติอนัสวยงาม ความ
บริสทุธ์ิของชนบท ตลอดจนความรัก ความสขุของหนุ่มสาว “ลกูทุ่ง” ได้อย่างไพเราะจบัใจ  
  ในช่วงตอ่มามีภาพยนตร์ตา่งประเทศช่ือ “Your Cheating Heart”  ซึ่งเป็น
ภาพยนตร์ชีวประวตัิของ แฮงก์ วิลเลยีมส์ (Hank Williams) นกัร้องแนวคนัทรีชาวอเมริกนั และมีผู้
ตัง้ช่ือภาพยนตร์เร่ืองนีว้า่ “เพลงลกูทุง่” ซึง่ท าให้ค าวา่เพลงลกูทุ่งติดหคูนฟัง และเกิดความรู้สกึวา่ 
หมายถึงเพลงท่ีร้องง่ายๆ ฟังสบายๆ เนือ้หาท่วงท านองชวนให้นึกถึงบรรยากาศทุ่งนาป่าเขา ตัง้แต่
นัน้มา ค าวา่ "เพลงลกูทุ่ง" จึงเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายกนัทัว่ไป13 

 ในงานประกวดแผน่เสียงทองค าพระราชทานครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2509 ได้มีการก าหนด
ความหมายของเพลงประกวดประเภท ค. (ลกูทุ่งหรือพืน้เมือง) ไว้วา่ คือ เพลงที่มีลีลาการบรรเลง
ตลอดจนเนื้อร้อง ท านองเพลงและการขบัร้องไปในแนวเพลงพ้ืน จะเป็นท านองผสมหรือดดัแปลง

                                         
12เนือ้เพลงหนุ่มบ้านนา “พ่ีมนัไอ้หนุ่มลกูทุ่ง...ข่ีควายร้องเพลง ตวัผมเองไมเ่คยใฝ่ฝัน

ถึงเมืองหลวงนัน้ กลา่วกนัวา่สดุวิไล อยู่นาท ามาหากินไมเ่คยถวิลจะเป็นผู้ย่ิงใหญ่ ใครซือ้ขาวเรา
ขายให้ ไมซื่อ้ไมข่ายเก็บเอาไว้กิน” ดรูายละเอียดได้จาก จินตนา ด ารงค์เลิศ, วรรณกรรมเพลง

ลูกทุ่ง, 44. 
 13โครงการสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หวั, “ท่ีมาของเพลงลูกทุ่ง,” เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=33&chap=2&page=t33- 
2-infodetail01.html 
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มาจากท านองเพลงไทยภาคต่างๆ ซ่ึงเรียกเพลงประเภทนีว่้า “ลูกทุ่ง” และเป็นความหมายท่ีได้ใช้
ตอ่กนัมาในการประกวดครัง้ตอ่ๆ มาด้วย14 

 จากต้นก าเนิดของเพลงลกูทุ่งท่ียงัไมม่ีค าเรียกจวบจนมีค าวา่ “ลกูทุ่ง” ขึน้มานัน้ 
บทเพลง หรือนกัร้องท่ีร้องเพลงตลาดได้เดินทางผา่นสงัคมรูปแบบตา่งๆ ของประเทศ รวมทัง้รับเอา
วฒันธรรมท้องถ่ิน และวฒันธรรมเมืองในหลายรูปแบบมาผสมผสานกนัจนท าให้เพลงลกูทุ่งเติบโต
และพฒันาตนเองจนมีความแตกตา่งจากบทเพลงประเภทอ่ืนๆ ชดัเจนขึน้เร่ือยๆ  แม้ในช่วงแรก
เพลงลกูทุ่งจะยงัไมไ่ด้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายเน่ืองจากเป็นเพลงท่ีแปลกไปจากเพลงสากล
มาตรฐานท่ีเป็นท่ีนิยมอยู่ในเมือง แตด้่วยเนือ้หาท่ีมีความสมัพนัธ์กบัชีวิต อีกทัง้ยงัเป็นเพลงท่ีมี
จงัหวะสนกุสนาน รวมทัง้มีการเดินสายแสดงของวงดนตรีลกูทุ่งท่ีเข้าถึงคนฟังได้อย่างแท้จริง ท า
ให้เพลงลกูทุง่และนกัร้องลกูทุ่งมีความใกล้ชิดกบัคนฟังและได้รับความนิยมมากขึน้เร่ือยๆ  และ
เมื่อมีส่ือวิทย ุ โทรทศัน์เผยแพร่ผลงานเพลงลกูทุ่งในเวลาตอ่มา ก็ย่ิงถือเป็นการกระตุ้นให้เพลง
ลกูทุ่งให้เป็นท่ีรู้จกั และได้รับความนิยมในวงกว้างมากขึน้อย่างแท้จริง 

1.2 ววิัฒนาการเพลงลูกทุ่ง เนือ้หาเร่ืองยคุสมยัตา่งๆ ของเพลงลกูทุ่งนัน้ ผู้ วิจยัได้
ท าศกึษาข้อมลูจากหนงัสือ “วรรณกรรมเพลงลกูทุ่ง” ของจินตนา ด ารงค์เลิศ ประกอบกบัข้อมลู
จาก หนงัสือ “เพลงลกูทุ่ง” ของ เจนภพ จบกระบวนวรรณ พบวา่การแบ่งยคุสมยัของเพลงลกูทุ่ง
ของหนงัสือทัง้สองเลม่ โดยผู้เช่ียวชาญทัง้สองท่านมีความคาบเก่ียวกนัในเร่ืองความเปลีย่นแปลง
ของเพลงลกูทุง่ ท่ีเกิดขึน้จากอิทธิพลทางด้านสงัคม และการพฒันาทางเทคโนโลยี รวมทัง้ตลอด
ระยะเวลาการถือก าเนิด เติบโต และได้รับความนิยมของเพลงลกูทุง่จากทัง้สองแนวคิดนัน้กม็ี
ลกัษณะใกล้เคียงกนั กลา่วคือ มีช่วงเร่ิมแรกก่อนจะมีค าวา่ลกูทุ่ง ตอ่ด้วยช่วงกลางท่ีเพลงลกูทุ่ง
โดดเดน่และโดง่ดงัขึน้มาพร้อมๆ กบัภาพยนตร์ จนมาถงึยคุเพลงลกูทุ่งแสงสีและคอนเสิร์ต และ
ท้ายท่ีสดุในยคุท่ีเพลงลกูทุ่งก้าวสูย่คุท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้ามาเก่ียวข้องทัง้การผลิตเพลงและ
รูปแบบของการแสดง 
  ดงันัน้ หากใช้ข้อมลูจากเนือ้หายคุสมยัจากแนวคิดทัง้สองดงัท่ีกลา่วมาแล้ว
ข้างต้นมาพิจารณาประกอบกนัแล้ว จะสามารถแบ่งยคุสมยัของลกูทุ่งเป็นช่วงท่ีชดัเจน โดยยึด
ตามความเปลี่ยนแปลงท่ีเดน่ชดั เพ่ือศกึษาอตัลกัษณ์ของแตล่ะยคุสมยัได้ 4 ยคุดงันี ้
  1.2.1 ยคุต้น (พ.ศ. 2500-2507) 

 1.2.2 ยคุทองของเพลงลกูทุ่ง (พ.ศ. 2508-2519) 

                                         
14ศิริพร กรอบทอง, ววิัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย, 193. 
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 1.2.3 ยคุแสงสีและคอนเสิร์ต (พ.ศ. 2520-2529) 
 1.2.4 ยคุดิจิตอล  (พ.ศ. 2530-2549) 
 1.2.1 ยุคต้น (พ.ศ. 2500-2507) หากนบัย้อนไปตัง้แตเ่มื่อเร่ิมเกิดเพลงลกูทุ่ง

เพลงแรก “โอ้เจ้าสาวชาวไร่”15 ขึน้มาก็ย้อนไปได้จนถึงพ.ศ. 2481 ซึ่งยงัเป็นยคุท่ีไมม่กีารแบ่งแยก
เพลงลกูทุ่งจากเพลงรูปแบบอ่ืนๆ เป็นช่วงหวัเลีย้วหวัตอ่ของการผสมผสานระหวา่งดนตรีไทยเดิม 
และดนตรีสากล ในยคุนีม้ีนกัร้องท่ีโดดเดน่ขึน้มาจากงานละครเวที และเวทีการประกวดงานวดั 
เช่น พยงค์ มกุดา  สมยศ ทศันพนัธ์  เบญจมนิทร์  ปรีชา บณุยะเกียรติ  ชาญ เยน็แข  บญุช่วย 
หิรัญสนุทร  ล้วน  ควนัธรรม  วดัา ศรีวรนนัท์  วงจนัทร์ ไพโรจน์  ทศันยั ชอุม่งาม  ศิริจนัทร์ อิศราง
กรู ณ อยธุยา  สรุพล สมบตัเิจริญ เป็นต้น ค ารณ สมับญุณานนท์ ผู้ซึง่ได้รับการขนานนามวา่เป็น 
“บิดาแห่งวงการเพลงลกูทุ่งไทย”  ก็อยูใ่นยคุนีด้้วย เชน่กนั  

  พ.ศ. 2479-2481 การประกวดร้องเพลงตามงานวดัเป็นท่ีเฟ่ืองฟ ู เพลงท่ี
นิยมน าไปร้องแขง่ขนักนัเป็นเพลงไทยแนวใหมท่ี่ผสมแนวทางเพลงสากล จึงพากนัเรียกวา่ “เพลง
ไทยสากล” ซึง่ก็ยงัแตกเป็นเพลงไทยสากลในรูปแบบท่ีสนกุสนาน นิยมร้องกนัตามหมูช่าวบ้าน ใช้
ภาษาชาวบ้านแบบซ่ือๆ เข้าใจง่ายโดยเรียกกนัวา่เป็น “เพลงตลาด” 

  ค าวา่ “เพลงตลาดนัน้” ครู ป.วรานนท์ นกัจดัรายการเพลงช่ือดงัแห่งยคุ 
บญัญัตศิพัท์ขึน้ใช้แบ่งประเภทเพลงไทยเมื่อพ.ศ. 2498 หมายถึงเพลงท่ีชาวบ้านร้านตลาดช่ืนชอบ 
ฟังกนักว้างขวางทัว่ไป นกัร้องในแนวนี ้ เช่น ค ารณ สมับญุณานนท์  สมยศ ทศันพนัธ์  พยงค์ 
มกุดา  ก็ถกูเรียกวา่ “นกัร้องตลาด” สว่นอีกประเภทหนึ่งคือ “เพลงผู้ดี” เป็นแนวการร้องของ 
“นกัร้องผู้ดี” เช่น  ชรินทร์ นนัทนาคร  สเุทพ วงศก์ าแหง เป็นต้น 

  ในยคุต้นนีรู้ปแบบของเพลงลกูทุง่ยงัมีความเก่ียวพนักบัเพลงพืน้บ้านอยู่
มากทัง้ท านอง จงัหวะ และการร้อง มกีารใช้ท านองเพลงไทยเดมิ ใสเ่นือ้ร้องเข้าไป ใช้วิธีการร้องท่ี
มีเอือ้นแบบเพลงไทยเดิมแตไ่มยื่ดเยือ้เท่า มีการเลน่ลกูคอ ท าให้ผู้ฟังรู้สกึใกล้ชิด สนิทสนม 
เน่ืองจากเพลงลกูทุ่งในยคุท่ียงัเป็น “เพลงตลาด” ยงัไมไ่ด้เรียกขานวา่เป็นเพลงลกุทุ่งนัน้มีความ
เป็นพืน้บ้านสงู ชาวบ้านกค็ุ้นเคย และไมรู้่สกึวา่เป็นของใหมไ่กลตวัแตอ่ย่างใด 

  ค าวา่ “เพลงลกูทุ่ง” บญัญตัิขึน้ในภายหลงั เมื่อ พ.ศ. 2507 โดยจ านง 
รังสิกลุ เพ่ือใช้ตัง้เป็นช่ือรายการเพลงทางโทรทศัน์ช่อง 4 บางขนุพรหม โดยมอบหมายให้ ประกอบ 

                                         
15พ.ศ. 2481 เกิดเพลงลีลาลกูทุ่งเพลงแรก คือ เพลงโอ้เจ้าสาวชาวไร่ ประพนธ์โดย

เหม เวชกร ขบัร้องโดย ค ารณ สมับญุณานนท์ ซึ่งเป็นเพลงประกอบละครวิทย ุ ยงัไมม่ีการบนัทึก
แผน่เสียง ดรูายละเอียดได้จาก เจนภพ จบกระบวนวรรณ, เพลงลูกทุ่ง, 11. 
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ชยัพิพฒัน์ เป็นผู้จดัรายการ นบัเป็นการให้ก าเนิดค าวา่ “เพลงลกูทุ่ง” อย่างแท้จริง โดยออกอากาศ
ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2507 
   เพลงในยคุนีม้ีเนือ้หาสะท้อนภาพชนบทท่ีเป็นธรรมชาติท่ีบริสทุธ์ิ 
สวยงาม กลา่วถึงองค์ประกอบทางภมูิศาสตร์ ชนบท  เชน่ ท้องนา ต้นข้าว ดวงอาทิตย์ พระจนัทร์ 
สายลม แสงแดด บึง น า้ตก ท้องฟ้า ดอกไม้ และสตัว์ตามชนบท เช่น ไก่ ควาย และวิถีชนบทท่ี
มกัจะกลา่วถงึความรัก ความจริงใจของหนุ่มสาว ความยึดมัน่ในศาสนา ขนบประเพณี ความ
ขยนัหมัน่เพียรของชาวนา ตลอดจนปัญหาความยากจนของชาวนา 

  ลีลาการขบัร้องของนกัร้องเพลงกลุม่นี ้ มกัจะมีการร้องเลน่ลกูคอ ร้อง
เสียงดงัฟังชดั นกัแตง่เพลงเดน่ๆ ได้แก่ ไพบลูย์ บตุรขนั  พยงค์ มกุดา (วงพยงค์ มกุดา)  มงคล 
อมาตยกลุ (วงจฬุารัตน์)   สรุพล สมบตัิเจริญ (วงสรุพล)   สมยศ ทศันพนัธ์   ค ารณ สมับณุณา
นนท์  ป.ช่ืนประโยชน์ ส าหรับนกัร้องท่ีมช่ืีอเสยีงตัง้เร่ิมแรกท่ียงัไมม่ีการแบง่แยกวา่เป็นเพลงลกูทุ่ง 
จนถึงมกีารเรียกขานวา่ “นกัร้องลกูทุ่ง” ได้แก่ ค ารณ สมับณุณานนท์   ชาญ เย็นแข  นิยม มารยาท  
สมยศ ทศันพนัธ์  ก้าน แก้วสพุรรณ  ชยัชนะ บญุนะโชติ   ทลู ทองใจ  ปอง ปรีดา  พร ภิรมย์  ชยั
ชนะ บญุนะโชติ  ยงยทุธ เช่ียวชาญชยั วงจนัทร์ ไพโรจน์ เบญจมนิทร์ (ตุ้มทอง)  สรุพล สมบตัิ
เจริญ  ผอ่งศรี วรนชุ   ศรีสอางค์ ตรีเนตร ไพรวลัย์ ลกูเพชร  ชาย เมืองสิงห์  สมานมิตร เกิดก าแพง  
เพลิน พรหมแดน  โฆษิต นพคณุ  เมืองมนต์ สมบตัเิจริญ  เพชร พนมรุ้ง  บปุผา สายชล 

 1.2.2 ยุคทองของเพลงลูกทุ่ง (พ.ศ. 2508-2519) เป็นยคุท่ีเพลงลกูทุ่งได้รับ
ความนิยมกว้างขวาง และนอกจากจะได้รับความนิยมด้วยความสนกุสนาน และเนือ้หาท่ีเข้าถึงคน
ได้มากแล้ว ยงัมีการน าไปใช้ประกอบภาพยนตร์จนกลายเป็นการเผยแพร่เพลงลกูทุง่ได้อย่าง
รวดเร็ว และท าให้มกีารถ่ายเททัง้ในแง่ท่ีนกัร้องลกูทุ่งไปแสดงภาพยนตร์ และดาราก็ผนัตวัเองมา
เป็นนกัร้องลกูทุ่ง ในวงการลกูทุง่มีความคกึคกัอย่างแท้จริง แตใ่นยคุนีก้็เป็นยคุท่ีวงการลกูทุ่ง
สญูเสียราชาเพลงลกูทุ่ง สรุพล สมบตัิเจริญไปด้วย 

  ผู้ ท่ีท าให้เพลงลกูทุ่งได้รับความนิยมสดุขดี คือ สรุพล สมบตัิเจริญ เพลง 
สรุพลเป็นแนวร าวง ซึ่งมีลีลาสนกุสนาน เนือ้หาเสียดสีแตท่ าให้ดเูป็นเร่ืองขบขนัถกูรสนิยมคนฟัง 
โดยเฉพาะหลงัจากสรุพลเสียชีวิต เมื่อวนัท่ี 16 สิงหาคม 2511 เพลงของสรุพลก็แพร่หลายมากขึน้ 
และมีผู้แตง่เพลงไว้อาลยัถึงสรุพลอีกมากมาย ท าให้วงลกูทุ่งอ่ืนๆ พลอยตื่นตวัไปด้วย  วงการเพลง
ลกูทุ่งก็ตืน่ตวั คกึคกัขึน้มาอีกระดบัหนึ่ง พร้อมกบัความเปลี่ยนแปลงของวงการท่ีคอ่ยๆ เข้าสูร่ะบบ
นายทนุอย่างเป็นกระบวนการ16 

                                         
16เจนภพ จบกระบวนวรรณ, เพลงลูกทุ่ง, 273. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 1 ภาพสรุพล สมบตัิเจริญ และภาพแผน่เสียงของสรุพล สมบตัิเจริญ (พ.ศ. 2496) 
ท่ีมา: โครงการสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยูห่วั, “ท่ีมาของเพลงลูกทุ่ง,” เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=33&chap=2&page=t33-
2-infodetail01.html 
 

 
 

ภาพท่ี 2 วงดนตรีลกูทุ่งสรุพล สมบตัิเจริญ 
ท่ีมา:  ราชาเสียงทอง 1, 16 (พฤษภาคม 2524): 17. 

 
  ช่วงปีพ.ศ. 2506-2513 มีเพลงลกูทุ่งออกมาเป็นจ านวนมาก และมี

นกัร้องเกิดใหมห่ลายคน และผลงานมีความหลากหลายกวา่ยคุต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลงัจาก 
สรุพล สมบตัิเจริญเสียชีวิต ผู้คนโดยเฉพาะเดก็ตา่งจงัหวดัตา่งใฝ่ฝันอยากเป็นนกัร้องลกูทุ่งท่ี
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ประสบความส าเร็จเช่นเดียวกบัสรุพล เพราะตา่งได้รับรู้เร่ืองราวชีวิตท่ีพลิกจากชาวบ้าน คนจน
กลายเป็นเศรษฐีของสรุพล ทัง้จากสื่อท่ีแสดงความระลกึถึง และจากภาพยนตร์ท่ีเก่ียวของกบัชีวิต
ของสรุพล สมบตัิเจริญ ด้วยเหตนีุ ้ ท าให้มีนกัร้องบ้านนอกเกิดขึน้มามากหน้าหลายตา นกัร้องท่ี
โดดเดน่ เชน่ ไวพจน์ เพชรสพุรรณ  กงัวานไพร ลกูเพชร  เพลิน พรหมแดน  ชาตรี ศรีชล  บปุผา 
สายชล  พนม นพพร  สงัข์ทอง สใีส  ขวญัจิต ศรีประจนัต์  ด า แดนสพุรรณ  เรียม ดาราน้อย  ก่ิง
ดาว จนัทร์สวสัดิ์  รุ่งเพชร แหลมสิงห์  ศรคีรี ศรีประจวบ  ระพิน ภไูท  บรรจบ เจริญพร  ชินกร ไกร
ลาศ  วิภารัตน์ เปร่ืองสวุรรณ  เตือนใจ บญุพระรักษา ก็โดง่ดงัในช่วงเวลานีเ้ช่นกนั 

  พ.ศ.2513 มีภาพยนตร์เร่ือง “มนต์รักลกูทุ่ง” น าแสดงโดยมิตร ชยับญัชา 
และเพชรา เชาราษฎร์ มนีกัร้องลกูทุ่งร่วมแสดงหลายคน และเพลงประกอบภาพยนตร์ดงักลา่ว ช่ือ 
“มนต์รักลกูทุ่ง” แตง่โดยครูไพบลูย์ บตุรขนั ขบัร้องโดยไพรวลัย์ ลกูเพชรก็โดง่ดงัมาก ท าให้เพลง
ลกูทุ่งย่ิงได้รับความนิยม และนกัร้องลกูทุ่งเกิดขึน้ใหมม่ากหน้าหลายตา นกัร้องหญิงท่ีประสบ
ความส าเร็จช่วงหลงัมนต์รักลกูทุ่งคือ บปุฝา สายชล เพลง ยมพบาลเจ้าขา และในยคุนนีเ้องท่ีมี
การน าเพลงพืน้บ้านมาผสมเพลงลกูทุ่งเพ่ิมลกัษณะพิเศษให้เพลงลกูทุง่มากขึน้อีก เช่น เพลงของ
ชาย เมืองสิงห์มีท่อนแหล ่และเพลงของพร ภิรมย์ ใช้นิทานชาดกเป็นเนือ้หา 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพใบปิดภาพยนตร์เร่ือง มนต์รักลกูทุ่งแบบขาว-ด า 
ท่ีมา: Thai Gramophone, คลับลูกทุ่ง, เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://thaigramophone.com/default.asp?content=wboarddetail&wbid=63&qid=1046 
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ภาพท่ี 4 ภาพใบปิดภาพยนตร์เร่ือง มนต์รักลกูทุ่งแบบสี่ส ี
ท่ีมา: โครงการสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยูห่วั, “ท่ีมาของเพลงลูกทุ่ง,” เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=33&chap=2&page=t33-
2-infodetail01.html 
 

 
 
ภาพท่ี 5 ภาพปกแผน่เสียงเพลงประกอบภาพยนตร์เร่ือง มนต์รักลกูทุ่ง 
ท่ีมา: Thai Gramophone, คลับลูกทุ่ง, เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://thaigramophone.com/default.asp?content=wboarddetail&wbid=63&qid=1046 



20 

 

   ช่วงพ.ศ.2510-2520 เป็นช่วงเวลาท่ีเพลงลกูทุ่งและภาพยนตร์ไทยมี
ความเก่ียวพนักนัอย่างมาก สืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของวงการภาพยนตร์ไทยจากระบบ 16 
มม. สูร่ะบบ 35 มม. และนกัร้องลกูทุ่งได้รับความนิยมมากขึน้เร่ือยๆ ก็ไปแสดงภาพยนตร์ผู้ชมก็
เห็นนกัร้องได้ใกล้ชิดมากขึน้ โดยไมต้่องรอการเดินสายของวงดนตรีแตเ่พียงอย่างเดียว นอกจากนี ้
การขายหนงับริการสายหนงัก็มีอิทธิพลตอ่การสร้างภาพยนตร์ เพราะสายหนงัต้องการภาพยนตร์ท่ี
ท ารายได้ดี ซึ่งย่อมหมายถงึการให้มีนกัร้องลกูทุ่งร่วมแสดงอยู่ด้วย อิทธิพลและความดงัของเพลง
ลกูทุ่งยคุนีท้ าให้ดารานกัแสดงหลายคนต้องผนัตวัไปร้องเพลง บางคนถึงขัน้ตัง้วงดนตรีลกูทุ่ง
เดินสายก็มี เช่น สริุยา ชินพนัธ์  สายณัห์ จทัรวิบลูย์  กรุง ศรีวิไล  ครรชิต ขวญัประชา เป็นต้น 

  และความส าเร็จจากการน าเพลงลกูทุ่งมาประกอบภาพยนตร์เร่ือง “มนต์
รักลกูทุ่ง” ท าให้เกิดการเลียนแบบ โดยในยคุนัน้มีภาพยนตร์ท่ีใช้เพลงลกูทุ่งประกอบอีกหลายเร่ือง 
บางเร่ืองผู้แสดงน าก็เป็นนกัร้องลกูทุ่ง  ภาพยนตร์ท่ีสร้างในแนวดงักลา่วได้แก่ แมศ่รีไพร ทุ่งเศรษฐี 
โทน เป็นต้น  และนกัร้องท่ีโดง่ดงัอย่างมากจากภาพยนตร์ประเภทดงักลา่วได้แก่ สงัข์ทอง สใีส ผู้
ร้องเพลงประกอบเร่ือง “โทน” (2513) ซึ่งเขาเป็นผู้แตง่ค าร้องและท านองของเพลงนีเ้อง และเป็น
เพลงท่ีมจีงัหวะ ลีลา เนือ้หาสนกุสนาน มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง  จนสงัข์ทองได้รับฉายาวา่ 
“นกัร้องหน้าผี” เน่ืองจากลกัษณะของใบหน้าของเขาเอง  

 

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพใบปิดภาพยนตร์เร่ือง “โทน” (2513) ก ากบัการแสดงโดย เป๊ียก โปสเตอร์  
ท่ีมา: tanay2507 [นามแฝง], “ชม และชวนสะสมใบปิดหนังไทยเก่าๆ,” เข้าถึงเมื่อ 15 
มกราคม 2556, เข้าถึงได้จากhttp://saisampan.net/index.php?topic=55075.45 
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  หลงัจากความส าเร็จของสงัข์ทอง สีใส ทัง้จากการเป็นนกัแสดงและเป็น
นกัร้องเพลงลกูทุ่ง ท่ีตัง้วงดนตรีเป็นของตวัเอง  ก็มีนกัร้องคนอ่ืนๆ ตัง้วงดนตรีตามอย่างบ้าง  โดย
ใช้ช่ือในการร้องเพลงเป็นช่ือวง ในช่วงนีเ้องท่ีมกีารแสดงประกอบการร้องเพลงเป็นลกัษณะรีวิว
สัน้ๆ มีการเต้นของ “หางเคร่ือง” ซึ่งแตง่กายด้วยเสือ้ผ้าสีสนัตระการตาเป็นท่ีถกูใจของผู้ชม นกั
แตง่เพลงท่ีประสบความส าเร็จในช่วงนีไ้ด้แก่ กานท์ การุณวงศ์  ฉลอง ภูส่วา่ง  ช.ค าชะอี  ชาตรี ศรี
ชล  พงษ์ศกัดิ ์ จทัรุกขา  สริุนทร์ ภาคสิริ ฯลฯ สว่นนกัร้องท่ีประสบความส าเร็จในช่วงนี ้ ได้แก ่
ระพิน ภไูท  เสกศกัดิ์ พู่กนัทอง  ศรคีรี ศรีประจวบ   สงัข์ทอง สีใส  สมยั ออ่นวงศ์  พนม นพพร  
บปุผา สายชล  ยพิุน แพรทอง  ชาตรี ศรีชล  กาเหวา่ เสียงทอง  กงัวานไพร ลกูเพชร  

  นกัแตง่เพลงหลายๆ คนสบืเชือ้สายเป็นศิษย์ของนกัแตง่เพลงรุ่นก่อน เชน่ 
พีระ ตรีบปุผา (ศิษย์สมยศ ทศันพนัธ์)  พร ภิรมย์  สชุาติ เทียนทอง  และชาย เมืองสิงห์ (ศิษย์วง
ดนตรีจฬุารัตน์) เพลิน พรหมแดน  จ๋ิว พิจิตร  ส าเนียง มว่งทอง  ฉลอง การะเกด  ชะลอ ไตรตรอง
สอน  ชาญชยั บวับงัศร สว่นนกัร้องเดน่ๆ ของยคุ ได้แก่ ไวพจน์ เพชรสพุรรณ  เพลิน พรหมแดน  
พร ภิรมย์  ชาย เมืองสิงห์  ศรคีรี ศรีประจวบ 

  เนือ้หาของเพลงลกูทุ่งในช่วงนีม้คีวามหลากหลาย เพราะมีศิลปินซึง่ผลิต
ออกมามากมาย เนือ้หากเ็ปลี่ยนไป และมีเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตกุารณ์ในชีวิตประจ าวนัของ
สงัคมไทยทัง้เมืองกรุงและชนทบทหลากหลายมมุมองมากขึน้ ในปลายยคุทองราวพ.ศ.2516-
2519 เป็นช่วงท่ีประเทศเร่ิมมีปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม เนือ้หาของเพลงลกูทุ่งใน
ยคุนีจ้ะเปลีย่นไป โดยมเีร่ืองราวห่างจากท้องไร่ท้องนา กลายเป็นมีเนือ้หาของท่ีกลา่วถึงปัญหา
ความยากไร้ของกรรมกร ชาวไร่ ชาวนามากขึน้ จนลว่งมาถึงยคุท่ีคนตา่งจงัหวดัต้องเดนิทางหนี
ความแร้นแค้นจากบ้านเข้ามาเผชิญความล าบาก ความหลอกลวงในเมืองกรุงมากขึน้ 

  เนือ้หาเพลงลกูทุ่งช่วงหลงัปีพ.ศ. 2516 ได้รับอิทธพลจากสภาพสงัคม 
การเมือง เกิดความเหลื่อมล า้ทางสงัคม การเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้านายทนุ และเป็นช่วงท่ีเกิด
กระแสเพลงเพ่ือชีวิต ดงันัน้ เพลงลกูทุ่งซึง่มีความไวตอ่เหตกุารณ์รอบตวัก็มีเพลงในแนวเพ่ือชีวิต
มากขึน้ด้วยเชน่กนั เนือ้หาของเพลงลกูทุ่งช่วงนีจ้ะกลา่วถงึปัญหาความยากไร้ของกรรมกร ชาวไร่ 
ชาวนามากขึน้  เช่น เพลง “ข้าวไมม่ีขาย” แตง่โดย โผผิน พรสพุรรณ ขบัร้องโดยศรเพชร ศรสพุรรณ  
ได้รับรางวลัเพลงยอดนิยมในปีพ.ศ.2518 เนือ้หาสะท้อนให้เหน็ภาพของหนุ่มชาวนาท่ีท านาแล้วไม่
ได้ผล ท าให้ไมม่ีข้าวไปขาย และเพลงลกูทุ่งอีกเพลงท่ีได้รบัรางวลัเพลงยอดนิยมเช่นเดยีวกนั ได้แก ่
“เพลงน า้ตาอีสาน” แตง่โดย ชลธี ธารทอง ขบัร้องโดย สายณัห์ สญัญา 
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  ในปีพ.ศ. 2518 เป็นช่วงท่ีเพลงลกูทุ่งมเีกิดปรากฏการณ์ “เพลงลกูทุ่ง
ผสมบทพดู” ขึน้ ซึ่งเพลงรูปแบบนีม้ีลกัษณะเดน่คือ สามารถน าเร่ืองราวเหตกุารณ์ทางการเมือง 
หรือเหตกุารณ์ประจ าวนัมาสอดแทรก ล้อเลยีน สร้างความขบขนัเฮฮา และแฝงแง่คดิเชิงไว้ได้อย่าง
คมคาย นกัร้องท่ีมีความโดดเดน่ ได้แก่ เพลิน พรหมแดน นกัแตง่เพลงแนวนีไ้ด้แก่ สงเคราะห์ 
สมตัถภาพงษ์  นิยม มารยาท  จ๋ิว พิจิตร  อมัพร โจทย์จนัทร์  ส าเริง เวชประชา เป็นต้น 

  และในช่วงเวลาเดยีวกนันี ้ เพลิน พรหมแดน คิดค้นการเต้นของหาง
เคร่ือง โดยเลียนแบบลีลาการเต้นและเคร่ืองแตง่กายจากตะวนัตก17 จากจดุนีท้ าให้เกิดการแขง่ขนั
กนัในแง่ความวิจิตรพิสดารของลีลาการเต้นประกอบ และเคร่ืองแตง่กายของหางเคร่ืองในเวลา
ตอ่มา  ท าให้ธรุกิจเพลงลกูทุ่งแขง่ขนักนัมากย่ิงขึน้ ใช้เงินลงทนุมากขึน้ ใช้ทัง้เทคนิคแสง สี เสยีงท่ี
ทนัสมยั และการเต้นประกอบเพลงของหางเคร่ืองท่ีมีความอลงัการมากขึน้กวา่สมยัก่อน 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ภาพหางเคร่ืองของวงดนตรีลกูทุง่ เพลนิ พรหมแดน 
ท่ีมา: ราชาเสียงทอง 4, 99 (มิถนุายน 2524): 41. 

                                         
17สมัภาษณ์ เพลิน พรหมแดน, นกัร้องเพลงลกูทุ่งผสมบทพดู, 22 พฤษภาคม 2525,  

อ้างถึงใน จินตนา ด ารงค์เลิศ,วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง, 62. 
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  วงการเพลงลกูทุ่งในยคุต้นๆ มาจนถึงยคุท่ีใช้เพลงลกูทุ่งประกอบ
ภาพยนตร์ ยงัไมม่ีระบบนายทนุหรือระบบธรุกิจเข้ามาเก่ียวข้องมากนกั การก่อตัง้วงดนตรีแตล่ะ
คณะเป็นการรวมตวัของพ่ีน้องเพ่ือนฝงู ลงทนุกนัเอง โดยอาจมีผู้อปุถมัภ์ช่วยบ้าง แตจ่ะไมร่วบ
อ านาจ นอกจากนีก้ารบนัทึกแผน่เสียงของนกัร้องดาวรุ่ง ยงัขึน้อยู่กบัมมุมองของนายวงหรือ
หวัหน้าวงท่ีเลง็เห็นแววนกัร้อง โดยจะบนัทึกเสยีงให้เพลงหนึ่งหรือสองเพลงลงในแผน่เสียงสปีด 
45 ท่ีเรียกกนัวา่ “แผน่ซิงเกิล้” เป็นการชิมลางวา่จะขายได้หรือไม ่ โดยหวัหน้าวงอาจลงทนุท าแผน่
เอง หรือห้างแผน่เสยีงลงทนุให้ก็ได้ นกัร้องคนใดท่ีแผน่ซิงเกิล้ประสบความส าเร็จ ก็มีโอกาสได้ออก
แผน่รวมฮิตหรือแผน่ลองเพลย์ตอ่ไป นกัร้องในยคุแผน่เสยีงจะมชี่องทางและโอกาสกว้างมาก ทัง้นี ้
เพราะการลงทนุท าแผน่เสียงซิงเกิล้ออกขายนัน้ใช้งบประมาณไมม่ากนกั 

  แตภ่ายหลงัจากการสญูเสยีสดุยอดขนุพลเพลงหวานผู้ย่ิงใหญ่ ศรคีรี ศรี
ประจวบ ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2515  วงดนตรีลกูทุ่งกเ็ร่ิมมีนายทนุเข้ามารวบกิจการในระบบเครือญาต ิ
และก้าวเข้าสูร่ะบบธรุกิจเตม็รูปแบบ การเปลี่ยนแปลงท่ีเดน่ชดัซึ่งท าให้นกัร้องต้องเปลี่ยนจาก
ศิลปินกลายมาเป็นแรงงานในระบบธรุกิจ คือการเปลี่ยนจากระบบแผน่เสียงมาเป็นเทปคาสเสท็ 

  จากนัน้ไมน่านก็มีวงดนตรีเกิดขึน้อีกมากแตเ่ป็นวงท่ีนายทนุเป็นผู้ลงทนุ 
และควบคมุดแูล โดยการจ้างนกัร้องเดน่ท่ีสดุมาเป็นหวัหน้าวง บางคนรับคา่จ้างเป็นเงินเดือน หรือ
เป็นรายวนั บางคนตกลงรับคา่จ้างเป็นครัง้ๆ แล้วแตน่ายทนุจะแบ่งผลประโยชน์ให้ แม้จะมีนกัร้อง
เดน่ท่ีลงทนุท าวงเอง หรือยืมเงินกู้ เงินมาลงทนุท าวงอยูบ้่าง แตใ่นท่ีสดุก็สู้ระบบนายทนุไมไหว 
คอ่ยๆ ยบุวงไปจนเหลือแตว่งดนตรีของนายทนุทัง้สิน้  

  นกัร้องเดน่ๆ ท่ีเกิดขึน้ในยคุนีม้ีมากมายเช่น สายณัห์ สญัญา ยอดรัก 
สลกัใจ  สญัญา พรนารายณ์   ศรชยั เมฆวิเชียร  ศรเพชร ศรสพุรรณ  เสรี รุ่งสวา่ง  พุ่มพวง  
ดวงจนัทร์  ศิรินทรา นิยากร  จีรพนัธ์ วีระพงษ์  ชายธง ทรงพล  สริุยา ฟ้าปทมุ  รักชาต ิ ศิริชยั  
สญัญา พรนารายณ์  น า้อ้อย พรวิเชียร  สรุชยั สมบตัเิจริญ  คมัภีร์ แสงทอง  แสงสรีุย์ รุ่งโรจน์  
สดใส ร่มโพธ์ิทอง  ชชัชยั ชชัวาลย์  สรเพชร ภิญโญ  น้องนชุ ดวงชีวนั  รังสี เสรีชยั  เยน็จิตร พรเทวี  
พิมพา พรศิริ  สนุารี ราชสีมา เป็นต้น นกัแตง่เพลงท่ีได้รับความนิยม ได้แก่ ชลธี ธารทอง  ธงชยั 
เลก็ก าพล  โผผิน พรสพุรรณ  สดใส ร่มโพธ์ิทอง   กู้ เกียรติ นครสวรรค์  นกัแตง่เพลงรุ่นเก่าก็ยงั
ได้รับความนิยม เช่น พยงค์ มกุดา   ฉลอง ภูส่วา่ง  ประดิษฐ์ อตุตะมงั  จ๋ิว พิจิตร 

 1.2.3 ยุคแสงสีและคอนเสิร์ต (พ.ศ. 2520-2529) หลงัเหตกุารณ์เคลื่อนไหว
ทางการเมืองตลุาคม 2519 ระบอบทนุนิยมมีอิทธิพลตอ่วงการตา่งๆ รวมทัง้วงการลกูทุ่งด้วย วง
ดนตรีลกูทุง่หลายวงต้องปิดตวัลงเน่ืองจากขาดนายทนุสนบัสนนุ ความส าเร็จของนกัร้องลกูทุ่งใน
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ระยะหลงันีจ้ึงขึน้อยูก่บัเงินเป็นปัจจยัส าคญั18 เนือ้หาเพลงลกูทุ่งจะเก่ียวพนักบัเศรษฐกิจและ
การเมืองน้อยลง บทเพลงรักเกีย้วพาราสีกลบัมาได้รับความนิยมอีกครัง้หนึ่ง เร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิต
ชาวนาก็ไมม่ีลกัษณะเปรียบเปรยประชดประชนัอีกตอ่ไป เป็นเพียงการบอกเลา่ความสขุใจตาม
ประสาชาวนา และในช่วงปีพ.ศ.2520 กเ็กิดเนือ้หาเพลงลกูทุ่งในลกัษณะสะท้อนปัญหาใหมข่อง
สงัคมไทย คือ การย้ายถ่ินฐานของชาวชนบทเข้าเมือง หญิงสาวเข้ามาท างานเป็นสาวใช้ กรรมกร
ในโรงงานทอผ้า สาวบาร์ ชายหนุ่มท างานเป็นกรรมกร ลกูจ้างหรือไปขายแรงงานในกลุม่ประเทศ
อาหรับ อาทิ เพลงน า้ตาเมียซาอ ุร้องโดย พิมพา  พรศิริ หรือเพลงฉนัทนาท่ีรัก ร้องโดย รักชาติ   
ศิริชยั ท่ีมเีนือ้หาเก่ียวกบัชายหนุ่มเขียนจดหมายถึงสาวคนรักช่ือฉนัทนาท่ีท างานอยู่โรงงานทอผ้า 
เพลงนีไ้ด้รับความนิยมจนสื่อมวลใช้ค าวา่ "ฉนัทนา" แทนผู้หญิงท่ีท างานในโรงงาน 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ภาพปกแผน่เสียงของรักชาติ  ศิริชยั ชดุ ฉนัทนาท่ีรัก 
ท่ีมา: โครงการสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยูห่วั, “ท่ีมาของเพลงลูกทุ่ง,” เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก  
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=33&chap=2&page=t33-
2-infodetail01.html 
 

  ส าหรับภาพเมืองกรุงก็ไมไ่ด้เป็นเมืองแห่งคนหลอกลวงให้สาวนาลุม่หลง
ความศิวิไลซ์เชน่เดิม แตส่ะท้อนสภาพเมืองหลวงทัว่ๆ ไปท่ีคนต้องเผชิญ เชน่ ฝนตก รถตดิ น า้ท่วม 
นอกจากนีก้ารจดัการธรุกิจวงดนตรีเพลงลกูทุ่งกเ็ปลีย่นไปด้วย หลงัเหตกุารณ์ตลุาคมพ.ศ.2519 
                                         

18สมัภาษณ์ กาเหวา่ เสยีงทอง, นกัร้องเพลงลกูทุง่, 18 พฤษภาคม 2525, อ้างถึงใน 
จินตนา ด ารงค์เลิศ, วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง, 65. 
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ระบอบทนุมีอิทธิพลตอ่วงการตา่งๆ ในสงัคมไทย ในสมยันัน้ต้องใช้เงินลงทนุมหาศาล เพ่ือซือ้
เคร่ืองเสียง เทคนิคแสงสบีนเวที การสง่เสริมการขายของเพลง และการจดัการเก่ียวกบัหางเคร่ือง 
ซึ่งนบัวนัจะย่ิงวิจิตรตระการตามากขึน้ ท าให้วงดนตรีลกูทุ่งหลายวงต้องปิดตวัลงเน่ืองจากขาด
นายทนุสนบัสนนุ ความส าเร็จของนกัร้องลกูทุ่งในระยะหลงันีจ้ึงขึน้อยู่กบัเงินเป็นปัจจยัส าคญั19  

  พ.ศ. 2521 รูปแบบห้างแผน่เสยีงกเ็ปลี่ยนเข้าสูร่ะบบบริษัทผลิตเพลงซึ่ง
ก็คือ “คา่ยเพลง” นัน่เอง จากเดิมท่ีเคยอดัเสยีงหรือบนัทกึเพลงครัง้ละหนึ่งหรือสองเพลงลงแผน่ซิง
เกิล้ กลายเป็นการบนัทึกเพลง 10-12 เพลงเป็นชดุเพ่ือลงเทปคาสเสท็ ท าให้ต้นทนุการผลิตสงูขึน้ 
วงการเพลงลกูทุ่งต้องมเีร่ืองการวางแผนทางการตลาดเข้ามาเก่ียวข้อง มีระบบสายสง่วางแผงเทป
ทัว่ประเทศ มีระบบจ้างเปิดเพลงไมว่า่จะเป็นสื่อวิทย ุหรือโทรทศัน์ 

  เมื่อดนตรีแนวสตริง และแนวร็อก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตา่งประเทศ ได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวาง เพลงลกูทุ่งจึงต้องปรับตวัให้เข้ากบัดนตรีสมยัใหมโ่ดยเปลี่ยนเป็นแนว
สตริงคอมโบ ท่วงท านองของเพลงลกูทุ่งก็มีการปรับให้สนกุสนานมากขึน้ และเพราะการเต้นของ
หางเคร่ืองได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก จึงมีการปรบัจงัหวะให้รวดเร็วตามแบบตะวนัตกด้วยเช่นกนั 
นบัตัง้แตปี่ 2528 เป็นต้นมา มีนกัดนตรีตา่งประเทศเข้ามาเปิดการแสดงร้องเพลง เรียกวา่ 
“คอนเสิร์ต” ท าให้เกิดแฟชัน่การแสดงรูปแบบนีใ้นวงการดนตรีลกูทุ่งด้วย  

  นกัร้องเพลงลกูทุ่ง ท่ีประสบความส าเร็จสงูสดุในยคุนี ้ คือ พุ่มพวง  ดวง
จนัทร์ ซึ่งเป็นนกัร้องท่ีมีศกัยภาพสงู มีลีลาการร้อง และการเต้น ท่ีเข้ากบัดนตรีสมยันิยม และเป็น
นกัร้องลกูทุ่งหญิงคนแรก ท่ีได้บกุเบิกมิวสิกวิดีโอของวงการเพลงไทย ผลงานชดุแรกของพุ่ม
พวง  ดวงจนัทร์ คือ อือ้หือ หลอ่จงั เมื่อ พ.ศ.2528 จึงประสบความส าเร็จอย่างกว้างขวาง ท า
ลายเส้นแบง่รสนิยมของผู้ฟัง ซึ่งก่อนหน้านีถื้อวา่ ผู้ ท่ีมีรสนิยมดีต้องฟังเพลงสากล เพลงลกูกรุง 
เพลงสตริง แตเ่พลงลกูทุ่งของพุ่มพวงเป็นเพลงท่ีได้รับความนิยม และฟังได้ทกุชนชัน้ เนือ้หาของ
เพลงได้เปลี่ยนบทบาทของผู้หญิงจากเดิม ท่ีต้องเก็บกดความรู้สกึ หรือเป็นฝ่ายถกูกระท า มาเป็น
ผู้หญิงท่ีกล้าพดู กล้าท า กล้าเปิดเผยความรู้สกึ ฉลาดรู้ทนัคน20 

                                         
19สมัภาษณ์ กาเหวา่ เสียงทอง, นกัร้องเพลงลกูทุ่ง, วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2525,  อ้าง

ถึงใน จินตนา ด ารงค์เลศิ,วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง, 65. 
 20โครงการสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หวั, “ท่ีมาของเพลงลูกทุ่ง,” เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://kanchana 
pisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=33&chap=2&page=t33-2-infodetail 
01.html 
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  ด้วยสภาพการเติบโตของจ านวนประชากร เกิดภาวะวา่งงาน ท าให้มี
ผู้คนไหลบ่่าเข้าวงการลกูทุ่งเป็นจ านวนมาก นกัร้องนกัแตง่เพลงต้องมีการปรบัตวัเพราะมกีาร
แขง่ขนัทางอาชีพสงูขึน้ นกัแตง่เพลงท่ียงัคงยืนหยดัอยู่ในวงการได้ในช่วงนีไ้ด้แก่ ชลธี ธารทอง  
ฉลอง ภูส่วา่ง วิเชียร ค าเจริญ  ดอย อินทนนท์  สชุาติ เทียนทอง  คมัภีร์ แสงทอง  ชยัพร เมือง
สพุรรณ  ชวนชยั ฉิมพะวงศ์  ดาว บ้านดอน เป็นต้น 

  ในยคุนีน้กัร้องชายท่ีได้รับฉายาวา่เป็นขวญัใจเพลงลกูทุ่งคือ สายณัห์ 
สญัญา แตก่ม็ีนกัร้องอ่ืนๆ ก็ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสงูด้วยเช่นกนั เช่น ยอดรัก สลกัใจ  พร 
ไพรสณฑ์  สรุชยั สมบตัิเจริญ  ศรชยั เมฆวิเชียร  ศรเพชร ศรสพุรรณ  เกรียงไกร กรุงสยาม  นกัร้อง
ฝ่ายหญิงท่ีได้รับฉายาวา่เป็นราชินีลกูทุ่งได้แก่ พุ่มพวง ดวงจนัทร์   นกัร้องหญิงอ่ืนๆ ท่ีได้รับความ
นิยม ได้แก ่นนัทิดา แก้วบวัสาย  ดาวใต้ เมืองตรัง  หงส์ทอง ดาวอดุร  สดศรี พรหมเสกสรร  อ้อย
ทิพย์ ปัญญาธรณ์ เป็นต้น 

 1.2.4 ยุคดิจติอล  (พ.ศ. 2530-2549) เป็นยคุท่ีเพลงลกูทุง่เข้าสูรู่ปแบบระบบ
ธรุกิจคา่ยเพลงอย่างแท้จริง การสร้างสรรค์ผลงานแยกสว่นกนั ทัง้การแตง่เพลง การเรียบเรียบ
เสียงประสาน และการบนัทึกเสียง นกัแตง่เพลงไมท่ราบอีกตอ่ไปวา่ตนเองก าลงัแตง่เพลงให้
นกัร้องคนใดร้อง ท าให้ไมม่กีารเช่ือมโยงบคุลิกของนกัร้องกบัเนือ้หาเพลงท่ีแตง่ เพลงลกูทุ่ง
กลายเป็นผลงานท่ีผลิตในระบบอย่างเป็นขัน้ตอนแยกสว่น ท าให้วฒันธรรมการเกือ้กลู สืบทอด 
ของนกัร้องและครูเพลงหายไป การไตเ่ต้าจากดินสูด่าวไมม่ีอีกตอ่ไป มีเพียงการคดัตวั (audition) 
ซึ่งผู้มีอ านาจตดัสินใจวา่คือ เจ้าของคา่ยเพลง และยงัมนีกัร้องท่ีมีโอกาสเกิดจากแมวมองเพ่ิมขึน้
เร่ือยๆ เพลงและนกัร้องกลายเป็นเหมือนสนิค้าทัว่ๆ ไปท่ีผู้ลงทนุให้ความส าคญัแตเ่ร่ืองการตลาด
และการขาย21 รูปแบบเพลงในยคุนี ้ ได้รับอิทธิพลจากเพลงสตริงมากขึน้ๆ ทศันคติ และ
สนุทรียภาพการฟังเพลงลกูทุ่งของคนในสงัคมเปลีย่นไป อีกทัง้การแขง่ขนักนัโดง่ดงัในวงการยงัมี
ผลตอ่คณุภาพของเพลงลกูทุ่งด้วย เพราะมีการรับจ้างเปิดเพลง มีการโฆษณาผา่นสื่อท่ีเป็น
ช่องทางในมือของคา่ยเพลง นกัร้องลกูทุ่งท่ีไมไ่ด้สงักดัคา่ยเพลงกเ็ร่ิมอยู่ไมไ่ด้ นกัร้องและครูเพลง
หลายคนเปลี่ยนอาชีพกลบัไปอยู่ภมูิล าเนาของตน 

  พ.ศ. 2530 วงดนตรีลกูทุ่งเร่ิมทยอยปิดตวัเองเพราะไมส่ามารถด ารงตวั
อยู่ได้ จากระบบวงดนตรีลกูทุ่งรับงานและเดนิสายหารายได้เลีย้งดตูนเองและพวกพ้อง กลายเป็น
ระบบคอนเสิร์ตขายสินค้า หรือฟรีคอนเสิร์ตเพ่ือการโฆษณาสินค้าอปุโภคบริโภค โดยเจ้าของ

                                         
21เจนภพ จบกระบวนวรรณ, เพลงลูกทุ่ง, 21. 
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สินค้าใช้วิธีติดตอ่ผา่นคา่ยเพลง แล้วจ้างเหมารวมนกัร้องทกุคนในคา่ยหรือเจาะจงตวัเฉพาะคน
เดน่คนดงัเท่านัน้ เพ่ือให้มาเลน่ฟรีคอนเสิร์ต 

  เมื่อวนัท่ี 25-26 มิถนุายน พ.ศ.2533 ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาตจิดังาน "กึ่งศตวรรษเพลงลกูทุ่งไทย"  ขึน้ โดยเชิญนกัร้องเพลงลกูทุ่งยอดนิยมรุ่นเก่ามา
แสดง และมีการอภิปรายของผู้ประพนัธ์เพลง และนกัวชิาการ ตอ่มามีการจดังาน "กึ่งศตวรรษ
เพลงลกูทุ่งไทย ภาค 2"  เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 นบัเป็นการปลกุกระแสความนิยมเพลง
ลกูทุ่งอีกครัง้ นกัร้องดงัรุ่นเก่ามีโอกาสกลบัมาท างานเพลงอีก มีเพลงใหมน่กัร้องใหมเ่กิดขึน้เตม็
วงการอีกครัง้ คา่ยเพลงยกัษ์ใหญ่ในเมืองไทยกห็นัมาท าเพลงลกูทุ่งกนั นกัร้องยคุดจิิตอลท่ีไมเ่คย
ร้องเพลงทางไทยก็หนัมาร้องเพลงลกูทุ่งกนัจนล้นตลาด มีทัง้ประสบความส าเร็จและล้มเหลว 

  พ.ศ.2535 ราชินีเพลงลกูทุ่ง พุ่มพวง  ดวงจนัทร์ เสียชีวิตอย่างกะทนัหนั 
การเสียชีวิตของพุ่มพวง  ดวงจนัทร์ ท าให้วงการเพลงลกูทุ่งได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย 
เน่ืองจากพุ่มพวงเป็นความหวงัท่ีจะฟืน้ฟคูวามนิยมของเพลงลกูทุ่งท่ีล้าสมยัให้กลบัมาแขง่ขนักบั
เพลงแนวสตริงท่ีครองตลาดอยู่ จึงนบัเป็นจดุเปลี่ยนของวงการเพลงลกูทุ่งท่ีสง่ผลให้มนีกัร้องใหม่
เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง เกิดการแขง่ขนัเพ่ือเป็นนกัร้องยอดนิยม ทัง้แนวทางท่ีเลยีนแบบนกัร้องเก่า
หรือหาแนวทางใหม่ๆ  ขึน้มา เช่น ยุ้ย  ญาติเยอะ สนุารี  ราชสีมา ศิรินทรา  นิยากร  
จินตหรา  พนูลาภ และเกิดความนิยมในการน าเพลงลกูทุ่งยอดนิยมในอดีตมาเรียบเรียงเสียง
ประสาน และขบัร้องใหม ่ หรือน านกัร้องเพลงสตริงมาร้องเพลงลกูทุ่ง เชน่ จกัรพรรณ์  อาบครบรีุ 
และเมื่อมีการน าภาพยนตร์เพลงเร่ือง “มนต์รักลกูทุ่ง” มาสร้างใหมเ่ป็นละครโทรทศัน์ใน พ.ศ.2539 
ท าให้เพลงลกูทุ่งกลบัมาได้รับความนิยมอีกครัง้22 
   ตอ่มาในปีพ.ศ. 2536 คา่ยเทปตา่งๆ ได้น าเอาเพลงเกา่ท่ีมีคณุคา่และ
เป็นท่ีรู้จกั คือ เพลงของวงสนุทราภรณ์มาเรียบเรียงเสียงประสานขบัร้องใหม ่เชน่ ชดุ เย่ือไม้ เพลง
หวานเมื่อวานนี ้ตราบนิรันดร์ มหาอมตะนิรันดร์กาล จึงเป็นกระแสของการอนรุักษ์เพลงเก่าซึ่งแพร่
เข้ามาสูว่งการเพลงลกูทุ่งด้วย23 จวบจนพ.ศ. 2540 ในยคุเศรษฐกิจฟองสบู่แตก ทกุวงการตก
ต ่าสดุขีด คา่ยเพลงปิดตวัเองไปเกือบหมด เหลือเฉพาะคา่ยยกัษ์ใหญ่ไมก่ี่คา่ย เกิด “คลื่นลกูทุ่ง

                                         
22โครงการสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หวั, “ท่ีมาของเพลงลูกทุ่ง,” เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=33&chap=2&page=t33-
2-infodetail01.html 

23เร่ืองเดียวกนั. 
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เอฟเอม็” ช่องสถานีวิทย ุ24 ชัว่โมงในระบบเอฟเอม็ ท่ีเปิดเฉพาะเพลงลกูทุง่อย่างเดยีว นบัเป็นหวั
เลีย้วหวัตอ่ครัง้ใหญ่ท่ีผลกัดนัให้เพลงลกูทุง่กลบัมาได้รับการยอมรับอีกครัง้ และเกิดงาน “มหกรรม
เพลงลกูทุ่ง” ท่ีคนรักเพลงลกูทุง่ และนกัร้องลกูทุ่งทกุคนทกุคา่ยมารวมตวักนั 

  พ.ศ. 2549 เกิดขบวนการเทปผซีีดเีถ่ือน โดยรัฐบาลไมส่ามารถจดัการได้ 
เจ้าของธรุกิจคา่ยเพลงจงึต้องท าสญัญาผกูมดัทกุอย่างเพ่ือป้องกนัการรั่วไหลของธรุกิจท่ีมีทนุ
มหาศาล เช่น การใช้วิธีซือ้ขาดเพลง ทัง้ๆ ท่ีเพลงเป็นทรพัย์สินทางปัญญา การใช้วิธีจ้างนกัเรียบ
เรียงเสยีงประสานท างานท าให้ เป็นต้น นอกจากนีผ้ลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากเทคโนโลยีสมยัใหม ่
เช่น วีซีดี  คาราโอเกะ  ริงโทน โหลดเพลงลงมือถือ ตู้ เพลงคาราโอเกะ โปรแกรมเพลง ฯลฯ ก็ล้วน
ตอบสนองธรุกิจของเจ้าของคา่ยเพลงทัง้สิน้ โดยศิลปินผู้สร้างงานทกุคนแทบไมไ่ด้ผลประโยชน์
ตอบแทนเลย นกัร้องลกูทุ่งในยคุดิจิตอลท่ีเดน่ ได้แก่ เอกชยั ศรีวิชยั  ไมค์ ภิรมย์พร  อาภาพร 
นครสวรรค์  ก็อต จกัรพรรณ์ อาบครบรีุ  สนัติ ดวงสวา่ง  ยุ้ย ญาติเยอะ  รุ่ง สริุยา  ไชยา มิตรชยั  
จินตหรา พนูลาภ  ศิริพร อ าไพพงศ์  ย่ิงยง ยอดบวังาม  ดาว มยรีุ  พรศกัดิ์ สอ่งแสง  เฉลิมพล 
มาลาค า  สาธิต ทองจนัทร์  เอกราช สวุรรณภมูิ  กุ้ ง สทุธิราช  นกน้อย อไุรพร  ตา่ย อรทยั เป็นต้น 

 ในปัจจบุนั แม้วงการเพลงลกูทุ่งจะเดนิหน้าเข้าสูร่ะบบธรุกิจอย่างเตม็รูปแบบ
แล้ว มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้มากมายทัง้ในด้านเนือ้หา และลีลา ซึ่งอาจจะไมเ่หมือนเพลง
ลกูทุ่งเมื่อครัง้ถือก าเนิดขึน้มา แตเ่พลงลกูทุง่ก็ยงัคงได้รบัความนิยมจากผู้ฟังอย่างตอ่เน่ือง การ
แสดงท่ีใช้แสง สี และการแสดงประกอบเช่น หางเคร่ือง แบบอลงัการนัน้ ยงัคงเป็นท่ีนิยมในยคุ
ปัจจบุนั และเป็นการสร้างแรงดงึดดูให้ผู้ชมดนตรีมีความสขุ ตื่นตาตื่นใจกบัภาพการแสดงท่ีได้เหน็
อยู่ แม้วา่จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสความนิยม และแฟชัน่อยู่บ้างก็ตาม 

 ต้องยอมรับกนัวา่ในปัจจบุนัเทคโนโลยีมีผลตอ่การสร้างผลงานเพลงมาก ไมใ่ช่
แตเ่พียงในวงการเพลงลกูทุ่ง ดงันัน้ สิ่งท่ีคนรุ่นปัจจบุนัท าได้คือการศกึษา และอนรุักษ์เพลงลกูทุ่ง
ด้วยความเข้าใจ ช่วยกนัสืบสานตอ่ให้เพลงลกูทุ่งคงอยู่อยา่งดีท่ีสดุ แม้จะเป็นในรูปแบบใหมก่็ตาม 
เพราะไมว่า่อย่างไร เพลงลกูทุง่ก็ยงัคงเป็นรูปแบบความบนัเทิงท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และสามารถสง่
ความสขุไปยงัผู้ฟังได้อยู่ไมเ่ปลี่ยนแปลง 
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 1.3 องค์ประกอบของเพลงลูกทุ่ง 
 1.3.1 ท านองและจงัหวะ 
 1.3.2 ค าร้อง 
 1.3.3 เคร่ืองดนตรี 
 1.3.4 หางเคร่ือง 
 1.3.1 ท านองและจังหวะ ท านองและจงัหวะของเพลงลกูทุ่งมีหลายลกัษณะทัง้

เป็นแบบของไทย ตะวนัตกและตา่งชาติอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม สามารถกลา่วได้วา่ในระยะต้นเพลง
ลกูทุ่งมีท านองและจงัหวะท่ีดดัแปลงมาจากเพลงไทยเดิม และเพลงพืน้บ้าน โดยใช้ดนตรีแบบ
สากลประกอบ ดงัท่ี “กาญจนาคพนัธุ์” หรือ ขนุวิจิตรมาตรา บนัทึกไว้วา่ “หลงัจากมหา
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 (…) ในปีสองปีนีเ้กิดเพลงแบบใหมเ่รียกกนัวา่ “เพลงลกูทุ่ง”  ตัง้เป็นวงดนตรี
แบบสากล เพลงลกูทุ่งเท่าท่ีได้ฟังไมใ่ช่อ่ืนไกล มาจากการร้องร าท าเพลงของไทยในสมยัก่อน
นัน้เอง มีแหลเ่ทศน์สวดคฤหสัถ์ จ าอวด ลิเก (ทรงหางเคร่ือง) ลิเกลกูหมด (ไมแ่ตง่เคร่ือง) ลิเกบนั
ตน ล าดดั เพลงขอทาน (คือเพลงท่ีคนขอทานร้อง เช่น เร่ือง จนัทโครบ) เพลงพืน้เมืองบางเพลง 
ฯลฯ เพลงเหลา่นีม้ีมากมาย ข้าพเจ้าได้ดไูด้ฟังมาตัง้แตย่งัเดก็ๆ แล้วยงัมีหบัเสียงยคุแรกท่ีเป็น
กระบอกเสยีง คือท่ีอดัเพลงนัน้เป็นรูปกระบอกอย่างกระบอกไม้ไผ ่ ไมเ่ป็นแผน่อย่างปัจจบุนันี ้ อดั
เพลงตา่งๆ ท่ีกลา่วนบัเป็นร้อยกระบอก ไขเลน่ทกุวนัยงัจ าได้มากตอ่มาก เพลงลกูทุง่มาจาก
ของเดิมบ้าง ดดัแปลงบ้าง หรือท่ีแตง่ใหมก่็มเีค้าของเดิมแล้วน ามาใสด่นตรีแบบสากลประกอบ ก็
เป็นเพลงแบบใหมข่ึน้ตา่งออกไป”24 

  ท านองเพลงลกูทุ่งท่ีดดัแปลงจากท านองเพลงไทยเดิมนัน้ ได้ตดัการ
เอือ้นแบบเพลงไทยเดิมออก โดยใสค่ าร้องลงไปแทนท่ี จากการส ารวจเนือ้เพลงพบวา่เพลงลกูทุ่งท่ี
ใช้ท านองเพลงไทยเดิมสว่นใหญ่มกัมิได้ระบวุา่เป็นเพลงไทยเดมิเพลงใด บางครัง้ก็ระบช่ืุอผู้แตง่ค า
ร้องเป็นผู้ประพนัธ์ท านองเพลงนัน้ไปด้วยเลย ทัง้ๆ ท่ีสืบต้นสายมาจากเพลงไทยเดมิ ทัง้นีผู้้แตง่
อาจถือวา่เมื่อได้เติมค าร้องลงไปแทนการเอือ้น ดดัแปลงให้มีการร้องเลน่ลกูคอและเรียบเรียงเสียง
ประสานใหมแ่ล้วเปลี่ยนลกัษณะเป็นลกูทุ่ง 

  ท านองเพลงพืน้บ้าน พืน้เมืองท่ีปรากฏในเพลงลกูทุ่งมีมาจากทกุภาค มี
ทัง้เพลงจากภาคกลาง เช่น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงล าตดั เพลงกลองยาว เพลงเรือ เพลงเก่ียว
ข้าว ฯลฯ  หรือเพลงจากภาคอีสาน ซึ่งดดัแปลงจากเพลงหมอล า และเซิง้ เพราะมีท านอง และ

                                         
24ขนุวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพนัธุ์) เร่ืองของละครเพลง, (กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพ์เรืองศิลป์, 2520) 63, อ้างถึงใน จินตนา ด ารงค์เลิศ, วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง, 68. 
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จงัหวะเร้าใจ สนกุสนานมบีรรยากาศเป็นพืน้บ้าน ทัง้ยงัมีส าเนียงการร้องแบบอีสานด้วย ท านอง
เพลงลกูทุ่งท่ีน ามาจากวฒันธรรมไทยอีกแนวหนึ่งได้แก่ เพลงแหล ่ซึ่งใช้ในการเทศนา 
  เน่ืองจากเพลงลกูทุ่งมีลกัษณะท่ีไวตอ่การรับ หรือลอกเลียนแบบจาก
ปรากฏการณ์รอบตวั จึงมีผู้แตง่เพลงลกูทุ่งจ านวนหนึ่งท่ีรับเอาท านองเพลงตา่งชาตเิข้ามา
โดยเฉพาะอย่างย่ิงท านองเพลงตา่งชาติในเอเชีย ซึ่งคนไทยเก่ียวข้องหรือคุ้นเคยด้วยเช่น จีน 
อินเดีย ลาว ญ่ีปุ่ น บางครัง้ก็แทรกค าร้องเป็นภาษาชนชาตินัน้ๆ หรือท าเสยีงเลยีนแบบชนชาตนิัน้ 
เมื่อพดูภาษาไทย การโหก่็เป็นอีกรูปแบบการร้องเพลงท่ีเพลงลกูทุ่งได้รับมาจากตะวนัตกซึ่งมกีาร 
โห่ การผิวปาก และการกู่ตะโกน ท าให้เข้ากบับรรยากาศของการเลีย้งสตัวใ์นท้องทุ่ง ท าให้เป็นการ
เพ่ิมบรรยากาศสนกุสนาน มีชีวิตชีวาให้กบัเพลงมากขึน้25  

 1.3.2 ค าร้อง ภาษาท่ีใช้ในเพลงลกูทุ่งม ี2 ลกัษณะ คือ 
  1.3.2.1 ภาษามาตรฐาน 
  1.3.2.2 ภาษาชาวบ้าน 
  เพลงลกูทุ่งแบบท่ีใช้ภาษามาตรฐานนัน้เป็นเพราะได้รับอิทธิพลมาจาก

วรรณกรรม วรรณคด ี จงึใช้ภาษาท่ีมีฉนัทลกัษณ์ และมีความไพเราะในการประพนัธ์เนือ้เพลง อีก
ทัง้หากเป็นค าร้องท่ีเป็นการพรรณนาถึงบรรยากาศอนัสวยงาม ความเรียบง่ายของชีวิตชนบท 
ความรักของหนุ่มสาวทัว่ไป ก็มกัจะใช้ภาษาหนงัสือตามแบบแผน ไมม่ีภาษาพดู หรือส านวนโลด
โผน แตเ่พลงลกูทุ่งท่ีใช้ภาษาชาวบ้านนัน้ ก็มีอยู่เพ่ือตอบสนองผู้ฟังซึ่งสว่นใหญ่เป็นชาวบ้าน 
สามญัชน และเป็นชาวชนบท และสว่นใหญ่ผู้แตง่เองก็มพืีน้เพเป็นชาวชนบท ดงันัน้ภาษาท่ีใช้จงึ
เป็นภาษาพืน้ๆ แบบชาวบ้าน ฟังเข้าใจง่าย ดงัท่ีชินกร ไกรลาส  กลา่วไว้วา่ “เพลงลกูทุ่งนัน้พฒันา
มาจากเพลงพืน้บ้านพืน้เมือง ถือก าเนิดและได้รับความนิยมในกลุม่คนท่ีได้รับการศกึษาน้อย 
ดงันัน้ภาษาท่ีใช้ในเพลงลกูทุ่งจงึเป็นภาษาท่ีฟังง่าย เข้าใจง่าย ไมม่ีศพัท์ยากเหมือนเพลงลกูกรุง 
แตอ่ย่างไรก็ตาม ภาษาของเพลงลกูทุ่งก็มีวิวฒันาการตามยคุตามสมยัเร่ือยมา”26 

                                         
25ลกัขณา สขุสวุรรณ, “วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศกึษา

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2521) 71, อ้างถึงใน เร่ืองเดียวกัน, 76. 
26สมัภาษณ์ ชินกร ไกรลาศ, นกัร้องเพลงลกูทุ่ง และเพลงพืน้บ้าน, 18 พฤษภาคม 

2525, อ้างถึงใน เร่ืองเดยีวกนั, 80. 
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  วิบลูย์ ชยัชิตาทร นกัแตง่เพลงลกูทุ่งให้ความเหน็เก่ียวกบัการใช้ภาษาใน
เพลงลกูทุ่งวา่ “เพลงลกูทุ่งนีอ้าจเรียกวา่ “เพลงชนบท” กไ็ด้ ตา่งจากเพลงลกูกรุงตรงท่ีวา่มีรสเดด็
เผด็มนักวา่ พดูกนัง่าย ฟังเอาค า ไมต้่องใช้ศพัท์สงู คือฟังง่าย”27  

  จดุประสงคห์ลกัของการใช้ภาษาชาวบ้านของนกัแตง่เพลงลกูทุ่งคือ การ
ใช้ค าให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงของชาวชนบท ความสะดวกและเข้าใจง่ายในการสื่อสาร 
เน่ืองจากเพลงลกูทุ่งมคีวามสมัพนัธ์กบัคนชนบทท้องถ่ินตา่งๆ มากกวา่คนเมืองกรุง จึงปรากฏการ
ใช้ศพัท์ส านวนภาษาถ่ิน และส าเนียงถ่ินในเพลงลกูทุ่งอยูม่ากพอสมควร  

  การขบัร้องด้วยส าเนียงถ่ินตา่งๆ นี ้ ถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเพลง
ลกูทุ่ง เมื่อเทียบกบัเพลงลกูกรุงแล้วจะพบวา่นกัร้องเพลงลกูกรุงออกเสยีงตรงตามวรรณยกุต์ของ
ภาษามาตรฐานเกือบทัง้สิน้ สว่นนกัร้องเพลงลกูทุ่งก็ออกเสียงเพีย้นไปจากเสียงวรรณยกุต์ของ
ภาษามาตรฐานสาเหตท่ีุเป็นเชน่นีอ้าจเน่ืองมาจากเป็นส าเนียงท่ีติดมากบัตวันกัร้องเอง ซึ่งสว่น
ใหญ่มกี าเนิดมาจากท้องถ่ินตา่งๆ ในชนบท หรือไมก่็มเีจตนาเพีย้นเสียงเพ่ือให้ดเูดน่เป็นลกัษณะ
พิเศษ หรือให้ได้ความรู้สกึเป็นชนบทถ่ินนัน้ๆ ตามท่ีต้องการ ลีลาการร้อง (Style) แบบเพีย้น
ส าเนียงมปีรากฏในนกัร้องเพลงลกูทุง่แทบทกุคน โดยเฉพาะตัง้แตช่่วงปี พ.ศ.2512 เป็นต้นมา เชน่ 
ชาย เมืองสิงห์ มกัจะออกเสียงนาสิก (nasal) เดน่ชดัมาก ฟังคล้ายเสยีงบีบจมกู28 เป็นต้น  

 1.3.3 เคร่ืองดนตรี ในระยะต้นเมื่อเพลงลกูทุ่งถือก าเนิดขึน้ในเมืองไทยนัน้ 
เพลงลกูทุ่งยงัคงมีเนือ้หาและลกัษณะตา่งๆ แบบเพลงไทยเดิม และเพลงพืน้เมืองอยู่มาก ขนุวิจิตร
มาตราเลา่วา่ วงดนตรีเพลงลกูทุง่ในช่วงนัน้ตัง้เป็นวงดนตรีแบบสากล แตล่กัษณะหลายประการ
ยงัคงเป็นความเป็นไทยอยู่โดยอาจ “มาจากของเดิมบ้าง ดดัแปลงบ้าง หรือท่ีแตง่ใหมก่็มเีค้า
ของเดิม แล้วมาใสด่นตรีแบบสากลประกอบ”29 เมื่อเป็นเชน่นีจ้ึงยงัคงปรากฏวา่มีการใช้เคร่ือง
ดนตรีท่ีบรรเลงเพลงไทยเดิม และเพลงพืน้เมืองประกอบอยู่ในเพลงลกูทุ่งบางเพลง ถึงแม้วา่
ท านองของเพลงลกูทุ่งนัน้ จะไมใ่ชท่ านองเพลงไทยเดิม หรือท านองเพลงพืน้เมืองกต็าม 

  การใช้เคร่ืองดนตรีไทยประกอบเพลงลกูทุ่งนี ้ มีใช้เพ่ือบรรเลงรับเมื่อจบ
เนือ้ร้องแตล่ะท่อนเป็นช่วงสัน้ๆ เคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลงได้แก่ ระนาด ฉ่ิง โทน ขลุย่ ซอ ฯลฯ เป็น

                                         
27สมัภาษณ์ วิบลูย์ ชยัชิตาทร, นกัแตง่เพลง และท านองเพลงลกูทุ่ง, 18 พฤษภาคม 

2525,  อ้างถึงใน เร่ืองเดยีวกนั. 
28ลกัขณา สขุสวุรรณ, วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง, 83-84, อ้างถึงใน เร่ืองเดยีวกนั 84. 
29ขนุวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพนัธุ์), เร่ืองของละครเพลง, 63,  อ้างถึงใน เร่ือง

เดียวกนั 85. 
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ต้น เพลงร าวงแบบลกูทุง่มกัใช้กลองยาวเป็นดนตรีประกอบ ฟังแล้วได้บรรยากาศสนกุสนานเร้าใจ
แบบชนบท 

  นอกจากเคร่ืองดนตรีไทยในลกัษณะดงักลา่วข้างต้นแล้ว เพลงลกูทุ่งยงัมี
การน าเคร่ืองดนตรีพืน้เมืองมาประกอบกบัเคร่ืองดนตรีสากล เคร่ืองดนตรีพืน้เมืองของภาคตา่งๆ 
มาประกอบด้วย เชน่ แคน ขลุย่ ซอ ซึง ระนาด ฉ่ิง กรับ โทน ก็เพ่ือท่ีจะสร้างบรรยากาศให้
สอดคล้องกบัเนือ้ร้องและท านองท่ีเก่ียวพนักบัธรรมชาติ และสภาพชีวิตผู้คนในแตล่ะภมูิภาค  

  ยคุก่อนปี 2500 ศิลปินจะน าวงดนตรีลกูทุง่ออกแสดงตามตา่งจงัหวดั 
เพ่ือเข้าถึงผู้ฟังในวงกว้าง นกัดนตรีและนกัแตง่เพลงมกัจะรวมตวักนัตัง้วงเพ่ือแสดงเป็นครัง้คราว 
โดยจะผลดัเปลี่ยนช่ือกนัเป็นช่ือ แตส่มาชิกในวงก็จะเป็นคนเดิม และแยกย้ายกนัไปเมื่อเสร็จการ
แสดงรูปแบบวงก็ไมไ่ด้มาตรฐานอย่างวงดนตรีของหน่วยราชการ (หสัดนตรี หรือแจ๊ส แบนด)์ แต่
จะเป็นวงผสม เคร่ืองดนตรีน้อยชิน้  ช่วยๆ กนัเลน่เอง เช่น วงพยงค์ มกุดาจะหนกัผสมเคร่ืองบลาส
เป็นวงคอมโบ ผสมชาโดว์ ซึ่งถือวา่ทนัสมยัมากในสมยันัน้ วงสรุพลจะเน้นไปทางร าวง มีแอคคอ
เดียนเป็นเอกลกัษณ์ และมีเคร่ืองเป่านิดๆ หน่อยๆ 

  เคร่ืองดนตรีสากล หรือเคร่ืองดนตรีตะวนัตกท่ีใช้ในวงดนตรีลกูทุ่ง
โดยทัว่ไปประกอบด้วยเคร่ืองเป่า เคร่ืองสาย และเคร่ืองประกอบจงัหวะ30 เช่น วงดนตรีของสรุพล 
สมบตัิเจริญ ใช้เคร่ืองเป่า เคร่ืองสายท่ีไมใ่ช้ไฟฟ้า กลอง และแอคคอเดียนหรือหีบเพลง ปัจจบุนัวง
ดนตรีของสรุพลเป็นวงเดียวท่ีอนรุกัษ์หีบเพลงไว้ เน่ืองจากเพลงสว่นใหญ่ของสรุพล สมบตัิเจริญ 
มกัจะขึน้ต้นด้วยการบรรเลงหีบเพลง ซึ่งนบัเป็นเอกลกัษณ์ของเพลงของสรุพลเลยก็วา่ได้ 

 1.3.4 หางเคร่ือง ปัจจบุนั หางเคร่ืองนบัเป็นองคป์ระกอบคูก่บัการแสดงวง
ดนตรีลกูทุง่ทกุวง อนัท่ีจริงหางเคร่ืองถือก าเนิดในวงดนตรีลกูทุ่งมานานแล้ว มีวิวฒันาการ
เปลี่ยนแปลงไปจากจดุเร่ิมต้นมากมายพอสมควรทีเดยีว ขนุวิจิตรมาตรา31 บนัทกึไว้วา่ ในช่วง
ระยะเวลาหลงัสงครามครัง้โลกครัง้ท่ีสอง เมื่อมีวงดนตรีเพลงลกูทุ่งเกิดขึน้นัน้ นกัร้องเพลงลกูทุ่งทัง้
หญิงและชายแตง่ตวัอย่างบ้านนอกบอกลกัษณะลกูทุ่งแท้ ตอ่มาจึงคอ่ยปรากฏวิวฒันาการเร่ือง
เคร่ืองแตง่กายเป็นแบบตะวนัตก กลา่วคือ นกัร้องผู้ชายสวมชดุสากล และนกัร้องผู้หญิงสวม
กระโปรงแบบชาวตะวนัตก สว่นด้านหลงันกัร้องมีหญิงสาวยืนเต้นไปมาตามจงัหวะเพลง บ้างก็มี 2 
                                         

30สมัภาษณ์ สรุชยั สมบตัเิจริญ, นกัร้องลกูทุ่ง, 1 มิถนุายน 2525,  อ้างถึงใน เร่ือง
เดียวกนั 87. 

31ขนุวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพนัธุ์), เร่ืองของละครเพลง, 65, อ้างถึงใน เร่ือง
เดียวกนั 88. 
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คน แตถ้่ายืนเรียงกนัเป็นหมูค่ณะจะเรียกวา่ “ระบ านายหรั่ง” ซึ่งจะเต้นเป็นแถวเข้ากบัเพลง และ
มกัเต้นกนัตามงานวดั 

  แรกเร่ิมเดมิทีนัน้ขณะท่ีนกัร้องออกมาร้องเพลงบนเวที จะมีคนออกมาตี
ฉ่ิง ฉาบ กรับ ไม้ต๊อก และเคาะลกูแซ๊ก อยู่ข้างหลงันกัร้อง และอยู่ใกล้กบันกัดนตรี จะคอยเน้น
จงัหวะเพลงให้เดน่ชดั และมีความไพเราะน่าฟังมากขึน้ มีส านวนเรียกการกระท านีว้า่ “เขย่าเคร่ือง
เสียง” หรือ “เขย่าหางเคร่ือง” ดงันัน้จะเหน็ได้วา่ในช่วงแรกๆ นี ้ ค าวา่ “หางเคร่ือง” นัน้หมายถึง
เคร่ืองให้จงัหวะดนตรีพวกฉ่ิง ฉาบ กรบั ไม้ต๊อก และลกูแซ๊ก ดงักลา่วข้างต้น มิได้หมายถึงคนเต้น
ประกอบเพลงดงัความหมายท่ีใช้กนัในปัจจบุนั 

  ในตอนแรกๆ คนท่ีออกมา “เขย่าหางเคร่ือง” เพ่ือประกอบจงัหวะมกัจะ
เป็นตวัตลกประจ าวง ในระหวา่งท่ีเคาะกท็ าท่าตลกประกอบไปด้วย หรือถ้าไมใ่ช่ดาวตลกของวง
ดนตรีกจ็ะเป็นนกัร้องประจ าวงดนตรีท่ีเสียงดี แตไ่มถ่ึงขัน้ท่ีมีช่ือเสยีง เมื่อนกัร้องกลุม่ดงักลา่วนีร้้อง
เพลงเสร็จกจ็ะออกมาช่วยเคาะเคร่ืองให้จงัหวะอยู่ข้างหลงันกัร้อง ตอ่มาปรากฏวา่มีผู้หญิงสวยๆ 
ออกมาเป็นคน “เขย่าหางเคร่ือง” โดยออกมายืนเคาะจงัหวะเพลงการเต้นก็จะไมไ่ด้มีลีลาพร้อม
เพรียง มีแตเ่ดินให้เข้าจงัหวะเพลง ซึ่งสว่นใหญ่เป็นจงัหวะชะชะช่า บีกิน โบเลโร่ ร าวง ผู้หญิงท่ี
ออกมาเขย่าหางเคร่ืองนีบ้างคนเป็นนกัร้องอยู่ในวงดนตรีด้วย จะแตง่กายด้วยชดุสวยงาม บางคน
สวมชดุกระโปรงยาว บางคนสวมชดุกระโปรงสัน้ สดุแล้วแตเ่จ้าตวัจะซือ้หามาใสก่นัเอง 

  ตอ่มาในช่วงปีพ.ศ.2509-2510 ผู้ ท่ีออกมาเขย่าหางเคร่ืองประกอบ
จงัหวะจะออกมาเป็นทีม จ านวน 4-5 คน บางครัง้ม ี 6-7 คน มีทัง้ทีมหญิงและทีมชาย แตง่กาย
เหมือนกนัทัง้ทีม บางครัง้แตง่กายเหมือนกบันกัร้องในวง แตท่ี่แตกตา่งท่ีพบเห็นในปัจจบุนันีค้ือ ผู้ ท่ี
ออกมาเขย่าหางเคร่ืองเหลา่นีจ้ะแตง่ชดุเพียงชดุเดียวตลอดการแสดงในรอบนัน้ๆ ไมม่ีการเปลีย่น
เคร่ืองแตง่กายหลายชดุเช่นปัจจบุนั  ในการเคาะจงัหวะประกอบเพลง ผู้เขย่าหางเคร่ืองจะออก
ลีลาการเต้นพร้อมเพรียงและเหมือนกนัด้วย  วงดนตรีท่ีมกีารเต้นประกอบจงัหวะท่ีมช่ืีอเสยีงในยคุ
นีไ้ด้แก่ วงของสรุพล สมบตัิเจริญ วงของสมานมติร เกิดก าแพง 

  เมื่อสรุพล สมบตัิเจริญ เสียชีวิตลงโดยถกูลอบยิงในปีพ.ศ. 2511 ศรีนวล 
สมบตัิเจริญซึ่งด าเนินการดแูลกิจการวงดนตรีตอ่จากสามี ได้จดัให้มกีารแสดงรีวิวประกอบละคร
เพลง  โดยมีฉากเก่ียวกบัชาวนากบัชาวเกาะเต้นระบ าเต้นระบ าประเภทฮาวาย ใช้ผู้ เต้นประมาณ 
10 คน แตง่กายเหมือนกนัหมดในการแสดง แตล่ะคืนจะมกีารแสดงรีวิวแบบนีเ้พียงชดุเดียวเท่านัน้ 
ในช่วงเวลานีผู้้ท่ีออกมาเต้นประกอบเพลงเลกิถือฉ่ิง ฉาบ กรับ ไม้ต๊อก หรือลกูแซ๊กแล้ว 
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ความหมายของค าวา่ “หางเคร่ือง” จึงเปลี่ยนแปรไปจากเคร่ืองเคาะจงัหวะ มาหมายถึงบคุคลท่ี
เต้นประกอบเพลง โดยมีลีลาการเต้นท่ีประยกุต์มาจากการแสดงตะวนัตก 

  ลีลาการเต้นของหางเคร่ืองซึง่ประยกุต์มาจากตะวนัตกนีเ้กิดขึน้เพราะ
ต้องการความแปลกใหมท่ี่แตกตา่งไปจากลิเก หรือการฟ้อนร าแบบไทย การแตง่กายและลีลาการ
เต้นเลียนแบบจากภาพยนตร์ จากการเต้น Modern Dance และ Folies Bergeres32 นบัตัง้แตปี่ 
2515 เป็นต้นมา ความฟู่ ฟ่าของเคร่ืองแตง่กายของหางเคร่ืองก็มีมากขึน้ทกุทีๆ จนท าให้วงดนตรี
ลกูทุ่งต้องพึ่งพานายทนุ ในการตัง้วงดนตรี การแขง่ขนัทางด้านหางเคร่ืองก็เป็นไปรุนแรงและขยาย
วงกว้างไปเร่ือยๆ  ถึงกบัในบางครัง้การแสดงของวงดนตรีท่ีมีช่ือเสยีงมากๆ กจ็ะใช้หางเคร่ืองในแต่
ละเพลงเต้นประกอบทกุเพลง และเปลี่ยนเคร่ืองแตง่กายทกุเพลง จ านวนหางเคร่ืองส าหรับแตล่ะ
เพลงก็ตกราว 15-16 คน แตถ้่าเป็นเพลงหลกักจ็ะมีผู้เต้นมากถึง 30-35 คน 

  วงดนตรีลกูทุ่งวงใหญ่จะมีหางเคร่ืองในสงักดัตนเองประมาณ 40-60 คน 
โดยทัว่ไปผู้เต้นหางเคร่ืองจะได้รับคา่จ้างตามจ านวนครัง้ท่ีเปิดการแสดง อตัราคา่ตอบแทนขึน้อยู่
กบัรายได้จากการแสดงของวง ถ้ารายรับสงูกจ็่ายคา่ตอบแทนมาก แตถ้่ารายรบัน้อยลง 
คา่ตอบแทนกจ็ะน้อยลงไปด้วย สว่นคา่เสือ้ผ้า เจ้าของวงดนตรีเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย มีตัง้แตร่าคา
ชดุละ 200 บาทไปจนถึงชดุละ 10,000 บาท คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัเคร่ืองแตง่กายของหางเคร่ืองในแต่
ละวงนัน้มีมลูคา่สงูมาก เชน่ ในวงดนตรีของไวพจน์ เพชรสพุรรณ ซึ่งไมใ่หญ่ไมโ่ตมากนกั เสีย
คา่ใช้จ่ายด้านนีป้ระมาณ 300,000-500,000 บาทตอ่ปี แตถ้่าเป็นวงดนตรีใหญ่เช่น ของสายณัห์ 
สญัญา จะใช้เงินเก่ียวกบัเคร่ืองแตง่กายของหางเคร่ืองสงูไมต่ ่ากวา่ 1,000,000 บาทตอ่ปี 
คา่ใช้จ่ายท่ีสงูมากเช่นนีเ้ป็นสาเหตสุ าคญัประการหนึ่งท่ีท าให้เกิดการล้มวงดนตรีขึน้  วงดนตรี
ลกูทุ่งท่ีทนุไมห่นาพอ จะใช้วิธีจ้างหางเคร่ืองมาจากผู้ฝึกหางเคร่ืองซึ่งประกอบกิจการฝึกซ้อมการ
                                         

32Folies Bergère ออกเสียงวา่ ฟอลีแบร์แฌร์  เป็นสถานบนัเทิงแห่งแรกของปารีส 
ตัง้อยู่สี่แยกถนนเทรวีซ (Trévise) กบัถนนรีเช (Richer) เขตท่ี 9 ในกรุงปารีส  มีช่ือเสียงในช่วง
คริสต์ทศวรรษ 1869 ถึง 1920 เปิดการแสดงทัง้บลัเลต่์ กายกรรม ระบ าแคนแคน ละครใบ้ การ
แสดงประกอบร้องเพลงโอเปรา (operetta) ละครสตัว์ ซึ่งทกุการแสดงจะมเีทคนิคพิเศษอย่าง
ตระการตา และเป็นคูแ่ขง่ส าคญักบัสถานบนัเทิงแนวเดียวกนั คลบัมแูลงรูจ (Moulin Rouge) การ
แสดงของฟอลีแบร์แฌร์ ได้รับความนิยมในหมูผู่้ชมเพศชาย เน่ืองจากนกัเต้นหญิงจะนุ่งน้อยห่ม
น้อย มีการแสดงเปลือยอก บางครัง้ถึงกบัเปลือยกายทัง้ตวั ดรูายละเอียดจาก The Courtauld 
Institute of Art, “A Bar at the Folies-Bergère,” เข้าถึงเมื่อ 10 กมุภาพนัธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก    
http://www.artandarchitecture.org.uk/fourpaintings/manet/folies_bergere/history.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 

 

เต้น และจดัหางเคร่ืองให้แก่วงดนตรีตา่งๆ เพ่ือให้สามารถแขง่ขนักนัในเร่ืองความอลงัการของการ
แสดงหางเคร่ืองได้ ราวกลางทศวรรษ 2510 จึงได้เกิดกิจการหางเคร่ืองรับจ้างขึน้ โดยสามษร ณ 
เมืองศรีเป็นผู้ ริเร่ิม โดยจะเป็นกลุม่ท่ีฝึกหางเคร่ืองเพ่ือไปเต้นให้วงดนตรีลกูทุ่งตา่งๆ ท่ีไมม่ีหาง
เคร่ืองของวง หรือไมม่ีนายทนุช่วย ท าให้ไมส่ามารถลงทนุจ้างหางเคร่ืองประจ า หรือจ่ายคา่เคร่ือง
แตง่กาย หรือหางเคร่ืองได้ 

  นพพร พกุิลสวสัดิ์ ผู้ท าหน้าท่ีฝึกซ้อมรีวิว กลา่วถึงภาวะการแขง่ขนั 
ของวงดนตรีลกูทุ่งในเร่ืองการใช้หางเคร่ืองได้ความวา่ หางเคร่ืองจะได้รับคา่จ้างตอบแทนตามวนัท่ี
มีการแสดง หางเคร่ืองในสงักดัของนพพร พิกลุสวสัดิ์มีประมาณ 60 กวา่คน หากเต้นประกอบ
เพลงเอกก็จะใช้หางเคร่ืองประมาณ 30-35 คน การแตง่กายของหางเคร่ืองมกัใช้ผ้าสีสด เช่น สีแดง
สด ฟ้า เขียว ชมพ ู เหลืองจ าปา สีทอง สีด า เนือ้ผ้ามกัเป็นผ้าเนือ้นุม่พลิว้ ปักเลื่อมประดบั
สายสร้อยท่ีคอ ดอกไม้ท่ีผม สว่นผู้เต้นชายมกัสวมรองเท้าบู๊ต 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ภาพนพพร พิกลุสวสัดิ์ ก าลงัฝึกสอนการเต้นให้กบัหางเคร่ืองของวงเย็นจิตร พรเทวี 
ท่ีมา: ราชาเสียงทอง 4, 82 (กมุภาพนัธ์ 2527): 13. 
 

  การเต้นประกอบเพลงท่ีเปล่ียนแปลงไปหลังปีพ.ศ. 2511 ปีพ.ศ. 
2511 เป็นปีท่ีสรุพล สมบตัเิจริญเสียชีวิต ในตอนนัน้วงการลกูทุ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
มีภาพยนตร์และเพลงดงัหลายเพลงเผยแพร่ชีวิตของสรุพล นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าวงการจนโดง่ดงั จาก
เดก็ตา่งจงัหวดัท่ียากจนกลายเป็นราชาเพลงลกูทุ่งร ่ารวย ท าให้อาชีพนกัร้องลกูทุ่งกลายเป็นอาชีพ
ท่ีทกุคนใฝ่ฝัน การได้ผนัตวัเองจากดนิเป็นดาวกลายเป็นคา่นิยมของนกัร้องท่ีอยากเข้าวงการลกูทุ่ง 
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  เมื่อจ านวนนกัร้องเข้าสูว่งการมากขึน้ๆ ท าให้เกิดการแขง่ขนัในวงการ
มากขึน้ ดงันัน้ วงดนตรีลกูทุ่งแตล่ะวงตา่งก็ต้องหาทางสร้างความแตกตา่ง โดดเดน่ของวงตวัเอง 
เพ่ือให้ได้รับความสนใจ และขายได้ ดงันัน้จึงมีการคิดค้นการละเลน่ระหว่างแสดงเพ่ิมเติม เชน่ 
การเต้นประกอบเพลง หรือการเลน่ตลกคัน่  การแสดงละครท่ีเป็นไปตามเนือ้หาของเพลง บางวงท่ี
นกัร้องยงัวา่งไมว่า่ชายหรือหญิงก็ให้ออกมายืนเคาะเขย่าเคร่ืองประกอบจงัหวะ จนในให้ภายหลงั
ได้มีการพฒันาการเต้นประกอบเพลงให้มีความพร้อมเพรียง สวยงามมากขึน้ ทัง้ยงัจดัให้มีการแตง่
กายเหมือนกนัของนกัเต้น จนกลายเป็นท่ีนิยม และพฒันาตอ่เน่ืองกนัจากลายเป็นการเต้นหาง
เคร่ืองท่ีมีความหรูหราอลงัการมากขึน้เร่ือยๆ และเมื่อมีความนิยมในเร่ืองหางเคร่ืองมากขึน้ กเ็กิด
การเลียนแบบกนั และท าตอ่ๆ กนัมาจนการเป็นภาพลกัษณ์ท่ีตดิตา และเป็นสิ่งท่ีขาดไมไ่ด้ในการ
แสดงลกูทุ่งในยคุตอ่ๆ มา 

  การแสดงบนเวทีของวงดนตรีลกูทุ่งตา่งๆ ล้วนแตกตา่งกนัไปตามความ
ต้องการ และความคิดสร้างสรรค์ของหวัหน้าวง ข้อมลูตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูเก่ียวกบัการแสดงของวง
ดนตรีลกูทุง่แตล่ะวงท่ีแสดงถึงรูปแบบการแสดงท่ีเกิดขึน้และเปลี่ยนแปลงไปของวงดนตรีลกูทุ่ง
ในช่วงก่อนจะมีหางเคร่ือง หรือก่อนปีพ.ศ. 2511 จวบจนเร่ิมมีการแสดงท่ีใกล้เคยีงกบัหาเคร่ืองจน
พฒันามาเป็นการเต้นหางเคร่ืองในปีพ.ศ. 2512 

  วงจุฬารัตน์ จะมีมาลากสั ไมต๊่อก และแทมโบรีน ซึ่งกจ็ะใช้ผู้หญิงบ้าง
ออกไปยืน คล้ายๆ วงสนุทราภรณ์ท่ีนกัร้องออกไปยืนช่วยตีฉ่ิง  

  ชาย เมืองสิงห์ บางครัง้กน็ดักนัเต้นนิดๆ หน่อยๆ หนัซ้ายหนัขวานิด
หน่อย พอออกมาท าวงเอง หลงัจากท่ีประยกุตเ์ลน่บ้าๆ บอๆ ก็ได้คิดนกัเต้นท่ีแตง่ตวัเป็นชาวเขา
เผา่ตา่งๆ มาเป็นวงออกกึ่งคอมโบ้แล้วกย็งัเป็นชดุชาวเขาอยู่ บางทีถ้าเป็นเพลงเร่ืองเก่ียวกบับ้าน
นอกก็ให้ใสช่ดุชาวนาออกมา 

  ผ่องศรี วรนุจ เป็นอีกวงท่ีพฒันาผู้เขย่าเคร่ืองเสียงให้เป็นนกัเต้น
ประกอบเพลงขึน้ในระยะเดียวกนั โดยให้มีนกัเต้นทัง้ชายหญิงแสดงรวมกนั 

  ศรีนวล สมบัตเิจริญ ก็จดัให้มีรีวิวประกอบละครเพลง โดยมีฉาก
เก่ียวกบัชาวเกาะเต้นระบ าประเภทระบ าฮาวาย ใช้ผู้เต้นประมาณ 10 คนแตง่กายเหมือนกนัหมด
ในการแสดงแตล่ะคืนจะมีรีวิวแบบนีเ้พียงชดุเดียว 

  เพลิน พรหมแดน คณะหางเคร่ืองของเพลิน พรหมแดนได้รับการ
กลา่วถึงอย่างมากเก่ียวกบัการแตง่กายสวยงาม หรูหรา ด้วยคิดวา่ให้หางเคร่ืองมายืนข้างหน้า 
และแตง่ตวัเหมือนๆ กนัอาจจะดี จึงทดลองด้วยการน านกัร้องในวง 4-6-8 คนมาท า พอคนดชูอบ 
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จึงเพ่ิมจ านวนขึน้เร่ือยๆ จนเป็น 14 คน หลงัแตง่งาน ภรรยาเพลินก็มายกเลิกการถือเคร่ืองเขย่า 
หรือเคร่ืองประกอบจงัหวะ ให้เป็นการเต้นอย่างเดยีว มีท่าเต้นเป็นเร่ืองเป็นราว พร้อมเพ่ิมหาง
เคร่ืองอีก 6 เป็น 20 คน พอขึน้เวทีโชว์ คนก็ฮือฮา ท าให้มีการเลียนแบบกนัเพ่ือดงึดดูแขง่ขนัคนดู
กนั ทัง้นี ้เสือ้ผ้า และลีลาการเต้นเลยีนแบบตะวนัตกได้รบัอิทธิพลจากตะวนัตก 

  ปี 2512 ศกุนตลา พรหมมหา ซึง่เป็นภรรยาของเพลิน พรหมแดนได้น า
แฟชัน่ใหม่ๆ  ทัง้เสือ้ผ้าแบบน าสมยั และขนนกขนาดใหญ่จากตา่งประเทศมาใช้กบัการแสดงดนตรี
ลกูทุ่งเป็นครัง้แรกในเมืองไทย การกระท าดงักลา่วนอกจากจะเป็นการพลิกสถานการณ์วงดนตรี 
“เพลิน พรหมแดน” ของสามีท่ีความนิยมก าลงัลดน้อยลงให้กลบัมาได้รับความสนใจมากขึน้ได้อีก
ครัง้แล้ว ก็ยงัท าให้การแสดงของหางเคร่ืองนบัร้อย ท่ีนุ่งน้อยห่มน้อย แตง่ตวัรัดรึงกลายเป็นกระแส 
“แฟชัน่หางเคร่ือง” ไปทัว่ทัง้วงการ  และยงัได้รับการยอมรับวา่หางเคร่ืองของวงดนตรีลกูทุ่ง เพลิน 
พรหมแดนเป็นต้นแบบของหางเคร่ือง และแดนเซอร์ลกูทุ่งในยคุปัจจบุนัด้วย33 

  ทศันคติของผู้ท่ีอยู่ในวงการเพลงลกูทุ่งตอ่หางเคร่ือง มีแตกตา่งกนัไป 
โดยบรรดานกัร้อง และบคุคลในวงการลกูทุง่ตา่งก็ได้ให้ทศันะไว้ ดงันี ้

  กาเหว่า เสียงทอง เหน็วา่หางเคร่ืองไมใ่ช่สิ่งจ าเป็นส าหรับวงดนตรี
ลกูทุ่ง สิ่งท่ีส าคญัคือตวันกัร้อง  

  ชนิกร ไกรลาศ คิดวา่หางเคร่ืองเป็นเร่ือง “ไมถ่กูต้อง” และสิน้เปลือง แต่
ก็ยอมรับวา่หางเคร่ือง “มีประโยชน์ทางด้านการค้า คนบ้านนอกชอบด ู เพราะเสือ้ผ้าสวย และมีผู้
แสดงมาก” 

  ไวพจน์ เพชรสุพรรณ เหน็วา่หางเคร่ืองเป็นสิ่งจ าเป็น ขาดไมไ่ด้ เพราะ
เป็นความนิยมของคนไทยไปแล้ว หางเคร่ืองเป็นสิ่งท่ีท าให้เพลงลกูทุ่งตา่งจากเพลงลกูกรุง 
เพราะวา่เพลงลกูกรุงไมใ่ช้จงัหวะเร่าร้อน จดัรีวิวเต้นประกอบก็ไมต่ื่นตาตืน่ใจ เพลงลกูกรุงเหมาะ
กบัทิวทศัน์ เช่น มีดอกไม้สวยๆ มาประดบัข้างตวั มีฉาก เช่น เรือนไทย ดอกไม้ เป็นต้น 

  สังข์ทอง สีใส เคยท าการแสดงประกอบเป็นรีวิวประกอบเพลง เช่น 
เพลงชาวนา ก็แตง่ชาวนา เพลงชาวไร่เรากเ็ป็นชาวไร่ เพลงทหารเรากเ็ป็นทหาร เพลงต ารวจก็แตง่
เป็นต ารวจ แตปั่จจบุนัรูปแบบหางเคร่ืองเหมือนกนัหมดโดยมีสว่นประกอบมาจากตา่งประเทศ 

  สุรชัย สมบัติเจริญ คิดวา่หางเคร่ืองเป็นสิ่งจ าเป็นคูก่บัวงดนตรีเพลง
ลกูทุ่ง เพราะสมยัก่อนคนดเูลง็มาท่ีหวัหน้าวง วา่จะไปดนูกัร้องคนไหน คือไปดลูีลาการร้อง ไปฟัง

                                         
33เกษร สทิธิหนิว้, “จงัหวะชีวิตบนถนนดนตรีลกูทุ่ง,” สารคดี 21, 246 (สิงหาคม 

2548): 53-76. 
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เสียงเพลง  ถ้ามาฟังกนัจริงๆ ยามมีงานเยอะก็ร้องกนัจนเสียงแหบแห้ง ไมไ่พเราะเหมือนแผน่ จึง
ต้องเอา Modern Dance มาประกอบให้เกิดความสวยงาม หางเคร่ืองเป็นสิ่งท่ีเกิดมาแล้ว จะ
ย้อนกลบัไปเหมือนก่อนก็ไมไ่ด้ รสนิยมผู้คนกเ็ปลี่ยนไป 

   ในปัจจบุนัมีหางเคร่ืองคณะสดุท้ายท่ียงัรบังานอยู่ ช่ือ “แดนเซอร์ ทไว

ไลท์” ของบรรจง มนต์ไพรซึ่งจะรับงานเต้นประกอบการแสดงดนตรีลกูทุ่งให้แก่ศิลปินทกุระดบั 
หรือไมว่า่จะเต้นประกอบในรายการโทรทศัน์ ถ่ายมิวสิควิดีโอ หรือเต้นให้นกัร้องบ้านนอกตาม
ตา่งจงัหวดั คณะ “แดนเซอร์ ทไวไลท์” ก็ไมป่ฏิเสธ 

  ครูเทียม หรือชุติเดช ทองอยู่ ผู้บริหารบริษัทไทแด๊นซ์ จ ากดั และยงั
เป็นครูสอนเต้น รวมทัง้ออกแบบท่าเต้นให้กบัแดนเซอร์ท่ีเต้นประกอบเพลงลกูทุ่งมากมาย ได้ให้
มมุมองเก่ียวกบัหางเคร่ืองไว้วา่ “ถ้าไมม่ีหางเคร่ือง ไมม่ีแดนเซอร์ ก็ไมน่่าจะมีลกูทุ่งนะ...”34 

  แม้วา่การแสดงท่ีเป็นการเต้นประกอบเพลงท่ีได้รับอิทธิพลจากการแสดงพืน้บ้าน
ผสมผสานกบัการแสดงจากตะวนัตก หรือการเต้นหางเคร่ืองนีจ้ะดขูดัแย้งกบัวฒันธรรมชาวบ้าน 
เช่น เพลงลกูทุง่ แตก่ารปรับรูปลกัษณ์ให้เข้ากบัรสนิยมผู้ชมแตย่งัคงมีความดงึดดู และโดดเดน่เมื่อ
มองเห็นบนเวที เช่น เร่ืองเสือ้ผ้า หรือลกัษณะการเต้นนัน้ ก็ท าให้หางเคร่ืองกลายเป็นองคป์ระกอบ
ของเพลงลกูทุง่ท่ีโดดเดน่อย่างชดัเจน  

 หากพิจารณาในแงศ่ิลปะ ก็อาจมองได้วา่หางเคร่ืองดแูล้วขดันยัน์ตาเพราะเป็น
การลอกเลียนแบบตะวนัตก น ามาใสเ่พลงลกูทุ่งซึ่งสว่นมากก็เปิดการแสดงให้คนชนบทชม แตถ้่า
มองจากเหตผุลของผู้ ท่ีอยูใ่นวงการเพลงลกูทุ่งแล้วกจ็ะพบวา่หางเคร่ืองได้กลายมาเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญั ท่ีสอดคล้องกบัรสนิยมของผู้ชมไปเสียแล้ว เน่ืองจากความบนัเทิงท่ีได้รับ
จากการฟังเสียงเพลงแล้ว ความบนัเทิงท่ีได้รับจากสิ่งท่ีมองเห็น หรือการแสดงไมว่า่จะเป็นทัง้
นกัร้อง และหางเคร่ืองก็ล้วนเป็นจดุดงึดดูใจผู้ชม และสร้างความเพลิดเพลินใจได้ไมแ่พ้กนั 

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับอัตลักษณ์ลูกทุ่งไทย 

2.1 นิยาม และอัตลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งไทย 
 2.1.1 นิยาม เพลงลกูทุ่งก็มีลกัษณะเช่นเดียวกบัคน ท่ีมีการเตบิโต เปลี่ยนแปลง 

และได้รับอิทธิพลจากสิ่งรอบข้าง นอกจากนีก้ารสื่อสารของเพลงลกูทุ่ง หรือแม้แตค่นลกูทุ่ง 
(นกัร้อง และหางเคร่ือง) ยงัเป็นการสื่อสารวฒันธรรมซึ่งเมื่อยคุสมยัเปลี่ยนไป รูปแบบก็มีการ

                                         
34เร่ืองเดียวกนั. 
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เปลี่ยนไป ท าให้รูปแบบลกัษณะเพลง นกัร้อง หรือหางเคร่ืองเพลงลกูทุ่งจึงแตกตา่งไปจากแต่
แรกเร่ิมด้วยเชน่กนั 

    แตไ่มว่า่จะเป็นยคุสมยัใด ดนตรีลกูทุ่งกท็ าหน้าท่ีเช่นเดียวกบัผลงานศิลปะ
ชนิดอ่ืน คือ ท าหน้าท่ีให้ความบนัเทิง และบอกเลา่เร่ืองราวของยคุสมยั ดงันัน้เนือ้หาของเพลง
ลกูทุ่งจงึมีการสอดแทรกประวตัิศาตร์ คา่นิยม และสภาพสงัคมของยคุสมยัตา่งๆ ไว้ด้วย โดยยงัมี
ลกัษณะท่ีโดดเดน่ และลกัษณะบางประการผู้คนสามารถสมัผสัวา่เป็น “ลกูทุ่ง” ได้ 

    เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ได้กลา่วถึงลกัษณะเดน่ของเพลงลกูทุ่ง35 จาก
การสมัมนาเชิงวิชาการเร่ือง "เส้นทางเพลงลกูทุ่งไทย" เมื่อวนัท่ี 25-29 มิถนุายน พ.ศ.2533 สรุปได้ 
4 ประการดงันี ้  

    1. เรียบง่าย ค าร้อง เนือ้ร้องของเพลงลกูทุ่งมีความเรียบง่าย แตย่งัคงไว้
ซึ่งระเบียบแบบแผน มีลกัษณะสมัผสัแบบกลอน มีท่อนวรรคสดบั รับ รอง สง่ แตล่ะวรรคจะมี 
ค าร้องจ านวนมากหรือน้อยขึน้อยูก่บัท านองและจงัหวะของบทเพลง 

    2. ใส่ความรู้สึก เพลงลกูทุ่งใสค่วามรู้สกึตลก เศร้า เสียดสี สนกุสนาน 
เลน่เสยีง มีลีลาการร้องท่ีไมเ่หมือนเพลงลกูกรุงท่ีร้องแบบเรียบๆ เน่ืองจากเพลงลกูทุ่งรบัเอา
วฒันธรรมจากเพลงไทยเดิม และเพลงพืน้บ้าน จึงเปิดทางให้ผู้ ร้องใสค่วามรู้สกึลงไปในถ้อยค าได้ 

    3. บันทกึเร่ือง เพลงลกูทุ่งสว่นมากจะบนัทกึเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 
นบัเป็นการบนัทึกประวตัิศาสตร์สงัคมไทยในช่วงเวลาตา่งๆ เช่น ภาวะสงคราม การเมือง สภาพ
สงัคมสมยัตา่งๆ 

    4. เฟ่ืองภาษา เพลงลกูทุง่สามารถใช้ถ้อยค าบรรยายให้เกิดภาพลกัษณ์ 
บางเพลงมีส านวนโวหารท่ีสละสลวย 

    เจนภพ จบกระบวนวรรณ กลา่วถึงลกัษณะของเพลงลกูทุ่งไว้วา่ “เป็น
เพลงท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของคนไทย นัน่คือลกัษณะตรงไปตรงมา จริงใจไมอ้่อมค้อม รักสนกุ 
ละเมียดละไมในการมองธรรมชาต ิออ่นไหวกบัเหตกุารณ์ทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเกิดขึน้”36 

                                         

 35โครงการสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หวั, “ลักษณะส าคัญของเพลงลูกทุ่ง,” เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=33&chap=2& 
page=t33-2-infodetail02.html 

36เจนพบ จบกระบวนวรรณ, “พิพิธภณัฑ์เพลงลกูทุง่,” ใน กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่ง
ไทย (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์ พริน้ติง้ จ ากดั, 2532), 37-38. 
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    สลา คุณวุฒ ิให้ข้อคิดเห็นประเดน็เดียวกนัไว้วา่ 
     เพลงลูกทุง่อาจจะถกูหอ่ด้วยอะไรหลายๆ อยา่ง แตม่นัก็มีบคุลิกหนึง่ที่
เป็นลูกทุง่ ก็คือ (...) ความงา่ย ความชดัเจน ไมซ่บัซ้อน สมัผสัง่าย ทัง้เนือ้หาและลีลา แต่
ทัง้นีก็้มีรายละเอียดประกอบอื่นๆ นะ บางทีเพลงเพื่อชีวิตงา่ยๆ เค้าก็มีไง แตว่า่ถ้าเป็น
ภาพรวมแล้ว ค าวา่ “ลูกทุง่” เรามกัจะเจอส่ิงเหล่านี ้แตก็่มีบางเพลงที่มนัแยกยอ่ยออกไปก็

วา่ไป แตภ่าพรวมมนัก็คือ “งา่ยๆ ซื่อๆ ตรงๆ ไมไ่ด้แปล 37 

     ชุติเดช ทองอยู่ ให้นิยามเพลงลกูทุ่งไว้วา่ 
  ลูกทุง่หรือเพลงลูกทุง่เป็นยาชโลมจิตใจของชาวชนบท นัน่คือนิยามของ

ครูเลย (...) ลูกทุง่คือคนบ้านไร่ปลายดอยที่จะสามารถจะขบัขานเป็นเสียงเพลงได้  (...) 
ถามวา่เพลงลูกทุง่ชว่ยอะไรได้บ้าง ชว่ยชโลมจิตใจ ของคนที่เหน็ดเหนื่อยจากการท าไร่ ไถ
นา จากการท าสวน จากการท าวิชาชีพของคนตา่งจงัหวดัได้คอ่นข้างดี38 

  ณัฐพล เสียงสุคนธ์  “ถ้าเทียบลกูทุ่งเป็นบคุลิกแบบคน ก็น่าจะเป็น 
Colourful and Honest”39 

  สืบวงศ์ แก้วทพิรัตน์ พดูถึงเพลงลกูทุ่ง โดยมองเพลงลกูทุ่งแบบดัง้เดิมวา่ 
มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเปรียบเทียบด้วยวา่ลกูทุ่งเหมือน “ผ้าขาวม้า” มีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั ใครเหน็ก็รู้ ไมม่ีจริต ลวดลาย และรูปแบบยงัคงความเป็นตวัเอง ไมว่า่แฟชัน่จะ
เปลี่ยนไปอย่างไร40 

  จากบทความ “ท่ีมาของเพลงลกูทุ่ง” มงคล อมาตยกุล กลา่วถึงเพลง
ลกูทุ่งไว้วา่ “เพลงลกูทุ่งเป็นเพลงท่ีใครๆ ก็ฟังได้ เนือ้หาฟังกนัง่ายๆ เว้ากนัซ่ือๆ รักก็บอกวา่รัก ไม่

                                         
37สมัภาษณ์ สลา คณุวฒุิ, ผู้เช่ียวชาญด้านเพลงลกูทุ่ง และนกัแตง่เพลงลกูทุ่งอิสระ, 7 

สิงหาคม 2555. 
38สมัภาษณ์ ชตุเิดช ทองอยู,่ ผู้บริหารบริษัท ไท แด๊นซ์, 7 สิงหาคม 2555. 
39สมัภาษณ์ ณฐัพล เสยีงสคุนธ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแผน่เสียง ด้านเพลงลกูทุ่งและหมอ

ล า, 23 สิงหาคม 2555. 
40สมัภาษณ์ สืบวงศ์ แก้วทิพรตัน์, ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท จีเอม็ 

มลัติมีเดีย จ ากดั (มหาชน), 6 กนัยายน 2555. 
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ต้องชกัแมน่ า้ทัง้ห้า ไมต้่องอ้อมคอม” เพลงลกูทุ่งจึงเป็นเพลงส าหรับชาวบ้านฟัง ถงึชาวฟ้าก็ฟังรู้
เร่ือง41 

  จากความคิดเหน็เก่ียวกบัลกูทุ่งข้างต้น พบวา่อตัลกัษณ์ลกูทุ่งเก่ียวพนักบั 
ความเรียบง่าย มคีวามรู้สกึ มีความสนกุ จริงใจ ไมอ้่อมค้อม และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทัง้ยงัเป็น
บทเพลงท่ีเร่ิมสร้างเพ่ือชาวบ้าน การสื่อสารจึงเข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย ไมซ่บัซ้อน ซ่ือๆ ตรงๆ ไมต้่อง
แปล ทัง้ในแง่ความหมายและลีลา ดงันัน้การจะสื่อสารด้วยลีลาลกูทุ่ง หรือแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่ง
จึงต้องสื่อถึง  “ความเข้าใจง่าย จริงใจ มีสีสนั และสนกุ” ดงักลา่วนัน้ออกมาให้ได้ 

 2.1.2 อัตลักษณ์ลูกทุ่งไทย การท าความเข้าใจถงึอตัลกัษณ์ความเป็นลกูทุ่งไทย
ซึ่งมีความเก่ียวพนักบัเพลงลกูทุ่งไทยอย่างลกึซึง้นัน้ กค็ือ การท าความเข้าใจลกัษณะเดน่ อนัไม่
เหมือนใครของเพลงลกูทุ่ง ค าวา่ อัตลักษณ์ (อา่นวา่ อดั-ตะ-ลกั) ประกอบด้วยค าวา่ อตั (อดั-ตะ) 
ซึ่งหมายถึง ตน หรือ ตวัเอง กบั ลกัษณ์ ซึ่งหมายถึง สมบตัิเฉพาะตวั ค าวา่ อตัลกัษณ์ ตรงกบัค า
ภาษาองักฤษวา่ identity (อา่นวา่ ไอ-เดน็-ติ-ตี)้ หมายถงึ ผลรวมของลกัษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งซึง่ท าให้สิ่งนัน้เป็นท่ีรู้จกัหรือจ าได้42 ดงันัน้ อตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทย จึงหมายถึง “ลกัษณะเฉพาะ
ของลกูทุ่งท่ีท าให้คนรู้จกั และจ าได้”  

  ซึ่งอตัลกัษณ์ลกูทุ่ง ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วนัน้ก็ต้องสอดคล้องกบัค านิยาม 
ลกัษณะเดน่ของลกูทุ่งท่ีวา่ “เข้าใจง่าย จริงใจ มีสีสัน และสนุก” ด้วย เพราะการสื่อสาร 
อตัลกัษณ์ของลกูทุ่ง ก็คือการแสดงตวัตนท่ีคนจะรู้จกั และจ าได้ตามท่ีสอดคลองกบัความเป็น
ลกูทุ่งอย่างท่ีเคยเป็นมาแตเ่ดมิ และเป็นอยู่ในปัจจบุนั และในการศกึษาครัง้นีก้็มุง่ท่ีจะค้นหาอตั
ลกัษณ์ในด้านภาพลกัษณ์ท่ีสามารถมองเห็นได้ และสามารถสื่อสารอตัลกัษณ์ดงักลา่วได้ 
 2.2 กลุ่มเป้าหมาย และการส่ือสารของเพลงลูกทุ่ง แตเ่ดิมลกูทุ่งถือก าเนิดมาใน
ฐานะ “เพลงตลาด” เพ่ือตอบรับกบัความต้องการสิ่งบนัเทิงในระดบัชาวบ้าน หรือตลาด มุง่สื่อสาร
กบัชมุชนในระดบักว้าง เพลงลกูทุ่งเป็นเพลงไทยประเภทหนึ่ง ซึง่มีจดุมุง่หมายเหมือนเพลงชนิด
อ่ืนๆ กลา่วคือ มีไว้เพ่ือให้ความบนัเทิง เพ่ือผอ่นคลายร่างกายและจิตใจท่ีเหน่ือยล้าจากการท างาน 

                                         
41มงคล อมาตยกลุ, “ท่ีมาของเพลงลูกทุ่ง,” (กรุงเทพฯ: สรุัสน์ การพิมพ์: 58-60), 

2510.  อ้างถึงใน มงคล อมาตยกลุ, กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ภาค 2, (กรุงเทพฯ: ส านกังาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต,ิ 2534), 53. 

42รู้ รัก ภาษาไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 16 
มิถนุายน 2550, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/th/ 
knowledge/detail.php?ID=1583. 
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หรือชีวิตประจ าวนั  เน่ืองจากเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั การประกอบอาชีพ และอารมณ์
ความรัก ความสขุ ความสนกุง่ายๆ ท่ีพบเห็นได้ ท าให้เพลงลกูทุ่งสามารถสื่อสารกบัชาวบ้านได้
ง่าย กวา่เพลงลกูกรุง หรือการแสดงละครซึ่งมกัเป็นท่ีนิยมกนัในหมูช่นชัน้สงู  
  การท่ีเพลงลกูทุ่งเข้าถึงจิตใจคนได้ดีประกอบด้วยปัจจยัหลายประการ เช่น เนือ้
ร้องของเพลง ท านองของเพลง และการเรียบเรียงแยกเสียงประสาน สอดคล้องกนัเป็นอย่างดี ชวน
ให้ฟังง่ายๆ และเข้าใจง่ายๆ เพราะธรรมชาติของคนเรานัน้ในอนัดบัแรกต้องการสิ่งง่ายๆ เช่น ฟัง
เพลงลกูทุ่งเนือ้หาของเพลงเข้าถึงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เข้าถึงชีวิตประจ าวนั เข้าถึงประเพณี และ
การนิยมของคนพืน้บ้าน43 และเมื่อมองย้อนไปในมมุของเพลงพืน้บ้านก็เป็นไปในลกัษณะเดียวกนั 
คือ เพลงพืน้บ้านสร้างขึน้มาเพ่ือจดุมุง่หมายท่ีสอดรับกบัพิธีกรรม และประเพณี ชาวบ้านจึงรู้สกึ
ใกล้ชิด และเข้าถึงได้  ลกัษณะดงักลา่วนีถ้่ายทอดมายงัเพลงลกูทุ่ง ซึ่งก็มีวิวฒันาการมาจากเพลง
พืน้บ้านด้วยเช่นกนั 

  บทความพระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เก่ียวกบัเพลงลกูทุ่ง ช่ือ “ลกูทุ่งกบัเพลงไทย” ในหนงัสือ “กึ่งศตวรรษเพลงลกูทุ่ง ภาค ๒” มีตอน
หนึ่งกลา่วถงึความนิยมเพลงลกูทุ่งของคนไทยไว้วา่ 

  “เนือ้เพลงและท านองเพลงลูกทุง่นัน้จ าง่าย ร้องตามได้ง่าย เข้าใจง่าย จงึ
ได้เปรียบเพลงไทยและเพลงพืน้บ้าน นอกจากนัน้เพือ่นข้าพเจ้าบางคนนิยมนกัร้องที่มาจาก
จงัหวดัของตนเป็นพิเศษ นี่ก็เป็นอีกเร่ืองหนึง่ทีว่า่ นกัร้องเพลงลูกทุง่ที่เสียงเพราะร้องเพลง
ดีนัน้มาจากทกุทิศทัว่ประเทศ ร้องเพลงด้วยเสียงและลีลาที่มาจากบ้านเดิมของตน เรียกได้
วา่พดูภาษาเดียวกนั เม่ือเป็นอยา่งนีแ้ล้ว ท าไมเพลงลูกทุง่จะไมเ่ป็นที่ยอมรับทัว่ประเทศ
อยา่งกว้างขวางก็เพราะคนบ้านเดียวกนัพดูภาษา ส าเนียงเดียวกนันัน่เอง”44 

  ชุติเดช ทองอยู่ กลา่วถึงตลาดเพลงลกูทุ่ง และกลุม่เป้าหมายเพลงลกูทุ่งใน
ภาพรวมไว้วา่  
   บอกได้เลยวา่(มี)ลูกทุง่ 70-80 เปอร์เซ็นต์ แล้วกบัคนบ้านไร่ปลายดอย คนบ้าน

ไร่ปลายนา อนันัน้เค้าคูค่วรกนั จะให้คนลูกทุง่มาฟังลูกกรุงก็ฟังไมไ่ด้ เค้าก็ต้องฟังเพลง

                                         
43ชาญชยั บงับวัศร, “ท าไมเพลงลกูทุ่งจึงเข้าถึงจิตใจคนไทยได้ดี,” ใน เส้นทางเพลง

ลูกทุ่งไทย (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2533), 155. 
44สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี, “ลกูทุ่งกบัเพลงไทย,” ใน กึ่ง

ศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ภาค 2 (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2534) 
23. 
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ฉ่อย อีแซว หมอล า จนกลายพฒันามาเป็นลูกทุง่ เพราะลูกทุง่เกิดจากเพลงพืน้บ้าน เขา
เข้าถงึได้อยูแ่ล้ว พฒันามาเป็นทีสุ่ดแล้ว ทีสุ่ดก็คือ ลูกทุ่ง45 

 สลา คุณวุฒิ46 เลา่ถึงวิวฒันาการเพลงลกูทุ่งให้ฟังวา่   
  จริงอยูว่า่ตอนถอืก าเนิด ลูกทุง่อาจจะเป็นเพลงที่เกิดมาจากคนระดบัชาวบ้าน 
แตใ่นตอนนัน้ค าวา่ “บ้านๆ” มนัยงัไมเ่กิด แตจ่ริงๆ ลูกทุง่ก็เกิดมาจากค าวา่ “บ้านๆ” ใน
พ.ศ.นีน้ะ คือ เพลงของคนที่เป็นระดบัชาวบ้าน เปลง่ออกมา มนัก็มาจากเพลงพืน้เมืองของ
แตล่ะท้องถ่ินกอ่น ตอ่มาก็ได้รับอิทธิพลจากเพลงจากสงัคมอื่นๆ อยา่งเชน่ เพลงจาก
สงัคมไทยเหมือนกนั แตเ่ป็นคนละชัน้ คนละส่วน ก็มาประยกุต์เป็นลูกทุง่ บางทีได้รับ
อิทธิพลจากตา่งประเทศก็มาประยกุต์เป็นลูกทุง่ ลูกทุง่ก็เลยกอ่ตวัขึน้เร่ือยๆ แตส่ิ่งทีท่ าให้
ลูกทุง่เติบโตเร็ว ก็เพราะวา่มนัสมัผสัง่าย มนัเข้าถงึง่าย ไมไ่ด้เลือก 
  จนมาถงึวนันี ้ ลูกทุง่ไมไ่ด้หมายถงึเพลงของชาวบ้านอยา่งเดียวแล้ว มนัเป็น
เพลงประเภทหนึง่ของสงัคมนี ้ ซึง่ใครก็ได้ที่จะชอบ พดูตรงนีห้ลกัฐานที่ยืนยนั รองรับ ก็
อยา่งเชน่ เวลาเพลงหนึง่เพลงใดดงัในประเภทของเพลงลูกทุง่ มนัเข้าถงึหมด อยา่งตอนที่
ครูเป็นเด็กเค้ามีเพลงอยา่ง “สาวอสีานรอรัก” สมยันัน้ “น้องเป็นสาวขอนแกน่..” อนันัน้..
เด็กอนบุาลก็ร้องได้ อยูบ้่านนอกก็ได้ ในตวัจงัหวดัก็ได้ รวมไปถงึสงัคมชัน้สงูเวลามีงาน
เลีย้งก็ร้องเพลงสาวอสีานรอรัก มนัก็ไปได้ มนักลายเป็นเพลงประเภทหนึง่ของสงัคม ไมไ่ด้
หมายถงึเพลงประเภทหนึง่ของคนชนชัน้ใดเหมือนแตก่อ่นตอนถือก าเนิด 

 สุรชัย สมบัตเิจริญ นกัร้องลกูทุ่ง ซึ่งมีแฟนเพลงตามชนบท เป็นชนชัน้แรงงานท่ี
ย้ายถ่ินฐานเข้ากรุงฯ เลา่ให้ฟังวา่   

  เม่ือพวกเขา (คนขบัแท็กซี่ กรรมกร หรือพนกังานโรงงาน) ฟังเพลงลูกทุง่ พวก
เขาจะรู้สึกวา่ได้สมัผสัชวีิตของตวัเองผ่านเพลง (...) ส่วนใหญ่เพลงลูกทุง่จะเก่ียวข้องกบั
ความรักเศร้า และความเศร้าโศก แตค่นฟังก็จะไมเ่ศร้า เพราะพวกเขาอยูใ่นโลกของความ
เป็นจริง เพลงลูกทุง่ไมไ่ด้เป็นเพลงส าหรับการหลบหนีจากโลกของความเป็นจริง47 

                                         
45สมัภาษณ์ ชตุเิดช ทองอยู,่ ผู้บริหารบริษัท ไท แด๊นซ์, 7 สิงหาคม 2555. 
46สมัภาษณ์ สลา คณุวฒุิ, ผู้เช่ียวชาญด้านเพลงลกูทุ่ง และนกัแตง่เพลงลกูทุ่งอิสระ, 7 

สิงหาคม 2555. 
47Cornwel-Smith, Philip, Very Thai (Bangkok: River Books Co., Ltd., 2005) 
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 ณัฐพล เสียงสุคนธ์ กลา่วถึงกลุม่เป้าหมายของเพลงลกูทุ่งวา่ “ช่ือมนัก็บอกแล้ว 
ลกูทุ่งกเ็หมือนกบักลุม่เป้าหมายแบบ country side เก่ียวกบัท้องทุ่ง rice fields ท านา ท าไร่ ลกู
กรุงก็คือเป็นแนวท่ีเร่ิมท่ีกรุงเทพฯ”48 

 จากการสมัภาษณ์ สืบวงศ์ แก้วทพิรัตน์49  สรุปแนวคดิเก่ียวกบักลุม่เป้าหมาย
ของเพลงลกูทุง่ได้วา่ จ านวนคนฟังเพลงลกูทุ่ง กบัคนท่ีฟังเพลงไทยสากลแบบอ่ืนๆ มีความ
แตกตา่งกนัมาก คนท่ียงัฟังลกูทุ่งอยู่ อย่างคนตา่งจงัหวดัมีอยู่เยอะมาก อายขุองคนกลุม่ดงักลา่ว
อยู่ในช่วงท่ีไมใ่ช่คนรุ่นใหม ่ เนือ้หาเพลงท่ีตรงกบัคนกลุม่นีก้็ต้องแสดงวิถีความเป็นคนลกูทุ่ง
ตา่งจงัหวดัได้  ดงันัน้การจะเข้าถึงกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นคนร่วมสมยั กต้็องปรับเนือ้หา และรูปแบบ
ของลกูทุ่งไปตามเพ่ือสะท้อนยคุสมยัปัจจบุนั และเพ่ือให้เข้าถึงคนในยคุนีไ้ด้ และรักษา
กลุม่เป้าหมายเดิมไว้ให้ได้ด้วย เพ่ือให้ขายให้ได้มากขึน้ เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้มากกลุม่มากขึน้ 

 นอกจากนี ้ สืบวงศ์ แก้วทพิรัตน์ ยงัได้ให้ความคดิเหน็ในเร่ืองการส่ือสาร
ลกัษณะลกูทุ่ง ในงานรูปแบบตา่งๆ ไว้ด้วยเช่นกนั โดยสรุปได้วา่ การสื่อสารลกัษณะลกูทุ่ง ควรให้
มีความสนกุ มีความสขุ มีสีสนั ม ี Typography ท่ีแสดงความสนกุ มีลวดลาย มีดอกไม้ ชดัเจนวา่
สนกุ ตามลกัษณะอนัเป็นธรรมชาติของเพลงลกูทุ่ง การตลาดในช่วงปีสองปีนีก้็เน้นเร่ืองย้อนยคุ 
แตเ่ป็นแบบผสมผสานของใหมก่บัของเก่า  (Nouveau Vintage) คือการผสมผสาน มีการย้อนไป
น าของเก่ามาใช้ผสมของใหม ่  สร้างความรู้สกึแบบ Nostalgia ส าหรับลกูทุ่งกถื็อวา่เป็น trend 
ย้อนยคุด้วยเช่นกนั สิ่งท่ีเหน็ได้ชดัก็คือ การแตง่ตวั เพราะเนือ้หา และน า้เสียงน ามาใช้ไมไ่ด้ สไตล์
จึงเป็นสิ่งท่ีจบัต้องได้มากกวา่ และการน ามาใช้ในงาน event ก็เพ่ือความสนกุ เพราะ
กลุม่เป้าหมายท่ีน ามาใช้อาจจะไมคุ่้นเคยกบัการสื่อสารแบบลกูทุ่งก็จะสร้างความตื่นเต้นได้ 
เหมือนเป็นการดงึการส่ือสารของกลุม่เป้าหมายลกูทุ่งมาใช้กบักลุม่เป้าหมายท่ีตา่งไปเพ่ือสร้าง
ความแปลกใหม ่ 

2.3 เพลงลูกทุ่งแตกต่างจากเพลงไทยชนิดอ่ืนอย่างไร 
 เมื่อเทียบเพลงลกูทุง่กบัเพลงลกูกรุง จอห์น คลอลีย์ (John Clewley) 

ผู้เช่ียวชาญด้านดนตรี ตัง้ข้อสงัเกตไว้วา่ เพลงลกูกรุงเก่ียวข้องกบัชนชัน้ปกครองของกรุงเทพฯ 
และมีเนือ้หาโรแมนตกิและเป็นอดุมคติ ต้นสงักดัจะเลือกรูปลกัษณ์ให้นกัร้องลกูกรุง นกัร้องลกูกรุง

                                         
48สมัภาษณ์ ณฐัพล เสยีงสคุนธ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแผน่เสียง ด้านเพลงลกูทุ่งและหมอ

ล า, 23 สิงหาคม 2555. 
49สมัภาษณ์ สืบวงศ์ แก้วทิพรตัน์, ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท จีเอม็ 

มลัติมีเดีย จ ากดั (มหาชน), 1 กมุภาพนัธ์ 2556. 
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มกัแตง่กายกึ่งตะวนัตก หรือจีน มีผิวขาวแสดงถึงความร ่ารวย แตส่ าหรับดนตรีพืน้บ้าน (นกัร้อง
ลกูทุ่ง) ทกัษะการร้อง และความสามารถในการเข้าถึงจิตใจของผู้ฟังส าคญักวา่สีผิว50

 

 หมอล าจะร้องเลน่ลกูคอไปตามจงัหวะแคน ในขณะท่ีลกูทุ่งใช้จงัหวะจากเคร่ือง
เป่า แม้ในปัจจบุนันกัร้องทัง้สองประเภทจะผสมปนเปกนัอยู่ รวมทัง้ใช้ภาษาถ่ิน และลีลาปะปนกนั 
แตห่มอล าซึ่งมีมานานกวา่มากกย็งัมีความแตกตา่งอย่างชดัเจน ไมว่า่จะใช้ลกัษณะฉดูฉาด ใช้
เสียงสงัเคราะห์และกีตาร์อย่างเพลงลกูทุ่ง หรือแตง่ตวัเหมอืนลิเกกต็าม51 

 เอนก นาวกิมูล กลา่วถึงความแตกตา่งระหวา่งเพลงลกูทุ่ง และเพลงลกูกรุง 
สรุปได้ความวา่ มีความแตกตา่งเดน่ชดัทัง้ทางด้านลีลา ซึ่งลกูทุง่ร้องได้ทกุ จงัหวะ พดูโดยไมเ่ก็บ
ง า สว่นลกูกรุงร้องเรียบๆ เนิบๆ และด้านเนือ้หาท่ีเพลงลกูทุ่งมีความหลากหลาย สว่นเพลงลกูกรุง
ผกูพนักบัตวัเองกบัความระทมตรมใจ ความรักท่ีมีความสขุและผิดหวงั มกัร้องพดูกบัตวัเอง
มากกวา่จะพดูกบัสงัคม52 

 สลา คุณวุฒ ิกลา่วถงึความแตกตา่งระหวา่งเพลงลกูทุ่งกบัเพลงชนิดอ่ืนๆ ไว้วา่  
 เพลงลูกทุง่ก็คือ เพลงทัว่ๆ ไป ท าหน้าที่สะท้อนยคุสมยั ผ่านรูปแบบทีเ่ป็น

วิธีการเฉพาะของรูปแบบเพลงลูกทุง่ ฉะนัน้ในแง่ของเพลง มนัก็จะดใูนแง่ของเนือ้หา และ
รูปแบบ และตวัรูปแบบนีแ่หละที่ท าให้บคุลิกของเพลงลูกทุง่แตกตา่งจากเพลงแขนงอื่น ใน
ด้านเนือ้หามนัพดูเร่ืองเดียวกนัแตว่า่พอเป็นลูกทุง่ป๊ับมนัจะเป็นภาษาที่งา่ยกวา่ และคน
ส่วนใหญ่ของสงัคมจะรับง่ายกวา่53 

 ส าหรับ ชุติเดช ทองอยู่  มองวา่เพลงลกูทุ่งตา่งกบัเพลงชนิดอ่ืนๆ ดงันี ้ 
 ลูกทุง่ถกูขนานนามวา่เป็นวฒันธรรมของชาติ ในขณะนี ้ สตริง สากลนัน่คือ 

วฒันธรรมตา่งชาติ ไมใ่ชข่องเรา ลูกกรุงแตกตา่งจากลูกทุง่แคว่ิธีการคนฟัง ลูกกรุงเค้าจะ
เป็นคนในเมือง คนที่ได้รับการศกึษาที่สงูๆ คนที่คอ่นข้างมีกะตงัฟังกนั ลูกทุง่เพิ่งมาแยก
เม่ือนี่เอง..เม่ือกอ่นก็ไมไ่ด้แยก (...) เนือ้หาไมต่า่งเพียงแตต่า่งกนักบัผู้บริโภคเทา่นัน้ (...) 
ความแตกตา่งของมนัไมไ่ด้อยูท่ี่ค าร้องมนัอยูท่ี่วธีิการส่ือสารมากกวา่ 

                                         
50Cornwel-Smith, Philip, Very Thai, 212. 
51lbid., 214. 
52เอนก นาวิกมลู, “พืน้บ้านพืน้เมืองถงึเพลงลกูทุ่ง,” ใน กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย. 

(กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์ พริน้ติง้ จ ากดั, 2532) 91-104. 
53สมัภาษณ์ สลา คณุวฒุิ, ผู้เช่ียวชาญด้านเพลงลกูทุ่ง และนกัแตง่เพลงลกูทุ่งอิสระ, 7 

สิงหาคม 2555. 
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 ในด้านภาพลกัษณ์ชดัเจน ลูกกรุงก็จะนุง่ยาวยาว ราตรีๆ (...) ลูกทุง่เราก็จะมี
อะไรทีลู่กทุง่ๆ สีสนั เป๊ิบๆ นี่คือลูกทุง่ ลูกทุง่จะมาแบบราตรียาวสีซีดๆ ก็ไมไ่ด้ เพราะเพลง
ลูกทุง่มนับง่บอก54 

 ณัฐพล เสียงสุคนธ์  ได้แสดงความเห็นในประเดน็ดงักลา่วไว้วา่  
  ความรู้สึกส่วนตวัผมมองวา่มนัเป็นโฟล์คมิวสิค ถ้าเทียบกบัหมอล าแล้วหมอล า
เป็น rhythm related (เน้นท านอง) ส่วนลูกทุง่เป็น beat-related (เน้นจงัหวะ) มนัจะมี
จงัหวะมีอะไรของมนั 

 ถ้าถามพวกคนที่ in กบัลูกกรุง เค้าจะบอกวา่ ลูกกรุงเป็น the most 
sophisticated music ในประเทศไทย คือ รายละเอียดจะเยอะกวา่ลูกทุง่อะไรประมาณนี ้ 
เพราะวา่ส่ิงทีลู่กกรุงน าเข้ามาเหมือนเป็นแนว  white music ที่เป็นเพลงช้าๆ คนขาวร้อง 
แตลู่กทุง่จะเป็น honest feel เป็นเพลงตามหมูบ้่าน ที่เขา form ขึน้มา แตพ่อลูกกรุงเป็น
ของคนเมืองแล้วก็เลยมีรูปลกัษณ์อีกแบบหนึง่ คือมีการใส่สทู โบว์ไท เคร่ืองดนตรีทกุอยา่ง 
import ทัง้หมด เป็นตัง้แต ่Brass Band กึง่ๆ วา่พฒันามากจาก classical music ส่วนทาง
ดนตรีของลูกกรุงจะมี character น้อยกวา่ลูกทุง่ ถ้ามองสมยันีก็้เหมือนคนมีตงัค์ร้องเพลง 
ใช้เสียงร้องพยายามเน้น คือเสียงร้องจริงๆ (...) แตลู่กทุง่มนัจะสามารถ relate ไปถงึ grass 
roots บาง production จะมีความเป็นพืน้บ้าน ความเป็น root มากกวา่ลูกกรุง55 

 สืบวงศ์ แก้วทพิรัตน์56 มองวา่ เพลงลกูทุ่งมเีร่ืองของท้องถ่ินเข้ามาเก่ียวด้วย 
เช่น ลกูทุ่งแบบภาคกลาง ลกูทุ่งแบบภาคใต้ ลกูทุ่งทางเหนือ และลกูทุง่แบบภาคอิสาน ท่ีเหน็ชดั
คือ ภาคใต้กบัอิสานท่ีมีลกัษณะความเป็นท้องถ่ินเข้ามาเก่ียวข้องมาก โดยเฉพาะภาษา ซึ่งท าให้
เพลงลกูทุ่งแตกตา่งจากเพลงไทยแบบอ่ืนๆ แตล่กัษณะร่วมกนัของลกูทุง่ทกุภาคคือ ความสนกุ มี
ความสขุ ซึ่งลกัษณะดงักลา่ว อาจจะมาจากลกัษณะนิสยัแบบไทยของเราก็เป็นได้ ซึ่งคนไทยเป็น
คนท่ีมีความสขุ ความสนกุ แตส่ าหรับเร่ืองอกหกั ความเศร้าน่าจะมาทีหลงั เพราะเพลงลกูทุ่งสร้าง
มาเพ่ือผอ่นคลาย อารมณ์แรกควรจะมีความสขุ สว่นอารมณ์แบบอ่ืนก็เหมือนเป็นการแสดง
อารมณ์ในผลงานศิลปะนัน่เอง 

                                         
54สมัภาษณ์ ชตุเิดช ทองอยู,่ ผู้บริหารบริษัท ไท แด๊นซ์, 7 สิงหาคม 2555. 
55สมัภาษณ์ ณฐัพล เสยีงสคุนธ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแผน่เสียง ด้านเพลงลกูทุ่งและหมอ

ล า, 23 สิงหาคม 2555. 
56สมัภาษณ์ สืบวงศ์ แก้วทิพรตัน์, ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท จีเอม็ 

มลัติมีเดีย จ ากดั (มหาชน), 15 กมุภาพนัธ์ 2556. 
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 นอกจากนี ้ สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ยงัได้เสริมด้วยวา่ อีกเอกลกัษณ์หนึ่งของการ
แสดงดนตรีลกูทุ่งท่ีท าให้การแสดงลกูทุ่งแตกตา่งจากการแสดงดนตรีประเภทอ่ืนๆ คือ ระหวา่งคัน่
เวลาการแสดงลกูทุง่ จะต้องมตีลกออกมาแสดงในช่วงพกัดงักลา่ว จนกลายเป็นวฒันธรรมของ
การแสดงลกูทุ่งไป แม้กระทัง่ในเพลงลกูกรุงท่ีเกิดในยคุเดยีวกนัก็ไมม่ ี
 2.5 การแต่งกายของศิลปิน และหางเคร่ืองลูกทุ่ง การแตง่กายของศิลปิน และ
หางเคร่ืองลกูทุ่ง นบัวา่เป็นเอกลกัษณ์แบบหนึง่ซึ่งท าให้นกัร้องลกูทุ่ง หรือการแสดงลกูทุ่งมคีวาม
แตกตา่งและโดดเดน่กวา่ดนตรีรูปแบบอ่ืน  

 เช่ือกนัวา่ในเบือ้งต้นการแตง่กายของลกูทุ่งปรบัจากการแตง่กายของการละเลน่
พืน้เมือง เช่น ล าตดั ลิเก จึงมีลกัษณะผสมผสานกนัระหวา่งลกัษณะเคร่ืองแตง่กายของการแสดง
การละเลน่พืน้บ้านพืน้เมือง และความนิยมตามยคุสมยั สิ่งท่ีโดดเดน่เห็นชดัได้แก ่ ลกัษณะ
ลวดลายบนเสือ้ผ้า สีสนั และองค์ประกอบประดบัชดุอ่ืนๆ เช่น ประดบัเพชร ประดบัขนนก เป็นต้น 

 การแตง่กายของลิเกนัน้ ถือแนวทาง “เกินจริง” มาโดยตลอด แม้การแตง่ตวัของ
ลิเกปัจจบุนัจะแตกตา่งไปจากเดิม แตส่ิ่งท่ีไมเ่ปลี่ยนไปคือ “ความเกินจริง” เพราะไมว่า่พระเอกจะ
ยากดีมีจนอย่างไร เคร่ืองแตง่กายของพระเอกก็ต้องเพริศแพร้วจบัใจผู้ชม ต้องมีเคร่ืองประดบัวบู
วาบแม้แตเ่สือ้ผ้าก็ต้องเลือกสีฉดูฉาด และมนัระยบัเข้าไว้ ทัง้นีเ้พราะเคร่ืองแตง่กายท่ีสวยงามฟู่ ฟ่า
เกินจริงของตวัเอกทัง้พระนาง และตวัรอง ถือเป็นเสนห์่อยา่งหนึ่งท่ี ดงึดดูใจคนดใูห้ติดตาตรึงใจ 

  ผู้คิดค้นชดุลิเกเป็นท่านแรกคือ พระยาเพชรปาณี (ตรี) สมเดจ็กรมพระยาด ารงรา
ชานภุาพทรงกลา่วไว้ใน สาส์นสมเดจ็ เลม่ท่ี 17 หน้า 265-26657 วา่ การท่ีพระยาเพชรปาณี (ตรี) 
ติดเคร่ืองแตง่กายลิเกให้หรูหรา สวมชฎา (ปันจเุหร็ดยอด) สวมเสือ้เยียรบบั (เป็นเสือ้ท่ีทอด้วยทอง
แลง่กบัไหม แตม่ีไหมน้อยกวา่) นุ่งผ้ายก สวมถงุเท้าขาว มีเคร่ืองประดบัอกเป็นแผงสงัวาลฝังเพชร
เทียมรูปร่างเลียนแบบเหรียญตรา มีสายสะพาย มีโบวแ์พรท่ีบ่านัน่ก็เพราะ เมื่อลเิกแตง่อย่างนี ้
ผู้หญิงก็มกัจะเหน็วา่สวย จึงไปด ูพอมีผู้หญิงไปดมูาก ก็จะมีผู้ชายพาผู้หญิงไปด ู 

 เช่นเดยีวกนักบัในกรณีเพลงลกูทุ่ง ท่ีนกัร้อง และนกัเต้น หรือหางเคร่ือง มีการแตง่
กายในลกัษณะ “เกินจริง” ตามแนวทางเดยีวกบัชดุลิเก เพียงแตม่เีร่ืองของแฟชัน่ตามยคุสมยัเข้า
มาผนวก กบัการอิทธิพลทางด้านเคร่ืองแตง่กายจากตะวนัตก ท าให้การแตง่กายของนกัร้อง และ
หางเคร่ืองลกูทุ่งปรับเปลี่ยนให้เป็นสากลมากขึน้ นอกจากนีแ้ล้วการแตง่กายของทัง้นกัร้อง และ
หางเคร่ืองลกูทุ่งก็มุง่หวงัท่ีจะดงึดดูสายตาคนด ู ให้อยากชมการแสดง และรับอรรถรสจากการ
แสดงได้มากย่ิงขึน้ด้วย 

                                         
57สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, สาส์นสมเด็จ, เลม่ท่ี 17, (24920-2502), 256-

266, อ้างถึงใน ภาวส ุ[นามแฝง], “ช่างตดัชดุลิเก,” สารคดี 10, 112 (มิถนุายน 2537): 72-75. 
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  ชุติเดช ทองอยู่ หรือครูเทียม ได้กลา่วถึงการแตง่กายของหางเคร่ือง และนกัร้อง
ลกูทุ่งไว้วา่ 

 ยคุนีส้มยันี.้.มนัเป็นการแสดง เม่ือมนัถกูยกมาเป็นการแสดงแล้วเราก็ต้องมาดู
วา่ การแสดงมนัดไูกล มนัต้องมีสีสนั เชน่ ถ้าเป็นชดุชาวนาในการแสดง ถ้าเกิดเป็นการโชว ์
เป็นชาวนาก็จริงแตจ่ะใสเ่สือ้มอ่ฮอ่มโดยที่ไมปั่กอะไรเลยก็ซีด ก็ดจูืด ก็ดไูมใ่ชก่ารแสดง 
เป้าหมายของการแสดงคือ การที่จะท าอะไรก็แล้วแตม่นัจะต้องเป็นแฟนตาซีเร่ืองการแสดง 

ชาวนากเ็ป็นชาวนาในการแสดงมนัจะไมช่าวนาแท้58 

 ส าหรับประเดน็เร่ืองสท่ีีนกัออกแบบเสือ้ผ้าใช้ส าหรับท าโชว์การแสดงลกูทุ่ง ชุติ

เดช ให้ความเห็นไว้วา่“สีของลกูทุ่ง...คือสีสดๆ สีเขยีว สีชมพ ู สีสดๆ คือลกูทุ่ง อย่าไปคิดวา่สนีัน้
กบัสีนีไ้ปด้วยกนัไมไ่ด้นะ บางทีเขียวอยู่กบัส้มก็มีนะ บางทีเพลงมนัสนกุๆ มนักต้็องแมส่ีมาผสมกนั 
คือดท่ีูไหนไมไ่ด้ต้องดลูกูทุ่ง....เค้าต้องการสีสนั ต้องการรสชาติ ลกูทุ่งเป็นคนสนกุ สีอะไรอยู่
ด้วยกนัแล้วสนกุละ่” 

 สลา คุณวุฒ ิเลา่ถึงลกัษณะตา่งๆ ของการแสดงดนตรีลกูทุ่งไว้วา่  
 ก็ด้วยความที่มนัเป็นเพลงประเภทหนึง่ในสงัคมนีแ้ล้ว ก็น าทฤษฎีการสร้างงาน

ของเพลงทัว่ๆ ไปมาใช้ด้วยกนัหมดแล้ว ก็เหมือนกนักบัคนจะร้องลิเกก็แตง่ชดุลิเก คนจะ
ร้องเพลงเอลวสิก็ต้องใสเ่สือ้เอลวสิ คนจะร้องเพลงลูกทุง่ก็เลยต้องไปเอาบคุลิกแบบลูกทุง่
มา แตว่า่ก็คล่ีคลายกฎกติกา (…) ถ้าเป็นแตก่อ่น ท าอะไรก็มกัจะท าตามกนั ถ้าเรากลบัไป
ดศิูลปินลูกทุง่บนเวทีการแสดงเม่ือหลายปีกอ่น อยา่งทีรุ่่นครูเป็นเด็กนี่ก็จะเห็น ใครก็ตามที่
เป็นนกัร้องผู้ชายก็ต้องใสสู่ท เพราะถือวา่เป็นการให้เกียรติทัง้นกัร้อง นกัดนตรีต้องใสสู่ท 
ตอ่มาก็จะมีชดุเล่ือม ใสสู่ทเหมือนกนัแตเ่ร่ิมปักเล่ือม เม่ือประมาณปีพ.ศ. 2530-2540 จะ
เป็นปีของการปักเล่ือม ถ้าเราจะแยกพ.ศ.โดยคร่าวๆ นะ (…) เราก็จะเห็นการแตง่ตวับนเวที
ถ้ากอ่น พ.ศ. 2530 ถ้าผู้หญิงใส่ชดุราตรี ผู้ชายใสสู่ท แตร่ะหวา่งปี 30-40 จะเร่ิมปักเล่ือม 
จะเอาสทูมาปัก แล้วก็มีดีไซน์บ้างแล้วแตบ่คุลิกของนกัร้อง แตจ่ะท าคล้ายๆ กนั เหมือนยงั

ไมมี่ใครคิดแบบนอกกรอบ59 
 นพพร พกุิลสวสัดิ์ ผู้ท าหน้าท่ีฝึกซ้อมรีวิว กลา่วถึงการแตง่กายของหางเคร่ืองไว้

วา่ การแตง่กายของหางเคร่ืองมกัใช้ผ้าสีสด เช่น สีแดงสด ฟ้า เขียว ชมพ ูเหลืองจ าปา สีทอง สีด า 

                                         
58สมัภาษณ์ ชตุเิดช ทองอยู,่ ผู้บริหารบริษัท ไท แด๊นซ์, 7 สิงหาคม 2555. 
59สมัภาษณ์ สลา คณุวฒุิ, ผู้เช่ียวชาญด้านเพลงลกูทุ่ง และนกัแตง่เพลงลกูทุ่งอิสระ, 7 

สิงหาคม 2555. 
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เนือ้ผ้าท่ีใช้ก็มกัจะเป็นผ้าเนือ้นุม่พลิว้ ปักเลื่อมประดบัสายสร้อยท่ีคอ ดอกไม้ท่ีผม สว่นผู้เต้นชาย
มกัสวมรองเท้าบู๊ต60 

 เสือ้ผ้าหางเคร่ืองมหีลากหลายรูปแบบ เปลีย่นตามสมยันิยมอยู่เสมอ มีชดุฟู่ ฟอง
แขนพอง กระโปรงยาวกรอมเท้าประดบัด้วยเคร่ืองประดบั อาทิ มงกฎุ ปีก-หางกินรี   บางชดุก็สัน้
รัดรูปหมิ่นเหมต่อ่ข้อหาอนาจารก็มี แตก่็คงมีการปักเลื่อมเลน่ลวดลายหลากสีสนัจดัจ้านคล้ายชดุ
ลิเกเอาไว้เป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัส าหรับหางเคร่ืองวงดนตรีลกูทุ่งเสมอ61 

 

 
 
ภาพท่ี 10 ภาพสนุารี ราชสีมา และหางเคร่ือง 
ท่ีมา: RYT9,  สุนารี ราชสีมา ออกรายการ CLUB 7, เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2556,  
เข้าถึงได้จาก http://www.ryt9.com/s/prg/455866 

 
 ศุภกิจ ฤทธิปล้อง ผู้ออกแบบเสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กายส าหรับแดนเซอร์ของบริษัท

ไทแด๊นซ์ จ ากดั กลา่วถึง ลกัษณะของชดุแดนเซอร์ไว้วา่  

                                         
60จินตนา ด ารงเลิศ, วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง, 91. 
61“ปลดซิปชดุหางเคร่ืองก่อนเป็นนางฟ้าบนเวที,” ผู้จัดการรายวัน (20 กนัยายน 

2538): 10, อ้างถึงใน ศิริพร กรอบทอง, ววิัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย, 303. 



54 

 

 เสือ้ผ้าส าหรับการแสดงหางเคร่ืองส าคญัมาก จะท าให้เวทีมีสีสนั นา่ตื่นตาตื่น
ใจ และบางครัง้ก็ชว่ยกลบเกล่ือนความผิดเพีย้นของนกัร้องเอง ชาวบ้านชอบหางเคร่ืองที่ใส่
เสือ้ผ้าสีสนัฉูดฉาด ต้องเป็นสีแดง เขียว ชมพ ู เหลือง มว่ง สีสนัจดัๆ ใสเ่พชรใส่พลอยไป
ด้วยย่ิงดี สีสนัวบัๆ แววๆ จะย่ิงส่งให้เวทีดดีู อปุกรณ์เสริมพวกขนนกก็เป็นส่ิงส าคญัเพราะ
จะท าให้ดย่ิูงใหญ่อลงัการ 

 การดีไซน์เสือ้ผ้าของเราได้แบบอยา่งมาจากนางโชว์ของตา่งประเทศ เราไปดู
แล้วเอามาประยกุต์ (...) เสือ้ผ้าหางเคร่ืองแตล่ะชดุลงทนุเยอะมาก และตอนนีข้นนกกลาย
เป็นสญัลกัษณ์ของการแสดงบนเวทลีูกทุง่ไปแล้ว”62 

 

 
 

ภาพท่ี 11 ภาพการแสดงคอนเสิร์ตของก็อต จกัรพรรณ์ อาบครบรีุ และหางเคร่ืองในชดุขนนก 
ท่ีมา: สยามดารา, คอนเสิร์ตใหญ่ "ก๊อท-จักรพันธ์" ปีหน้า 10 รอบ, เข้าถึงเมื่อ 31  
มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.siamdara.com/hotnews/00006709.html 

 
 
 

                                         
62เกษร สทิธิหนิว้, “จงัหวะชีวิตบนถนนดนตรีลกูทุ่ง,” สารคดี 21, 246 (สิงหาคม 

2548): 53-76. 
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ส่วนท่ี 3  ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการออกแบบเลขนศิลป์ 
 3.1 ความหมาย การออกแบบเลขนศิลป์ หรือการออกแบบกราฟิก (Graphic 
Design) เป็นค าท่ีอาจจะนิยามความหมายได้ยาก และอาจเป็นค าท่ีไมส่ามารถสร้างภาพ หรือ
ความเข้าใจให้แก่บคุคลนอกวงการได้อย่างชดัเจนมากนกั หากจะพิจารณาถึงความหมายท่ีชดัเจน
ของค าๆ นี ้ จึงควรพิจารณาจากแนวคิดจากหลายๆ มมุมองของผู้มีประสบการณ์ และนกัวิชาการ 
เพ่ือให้ได้ค าจ ากดัความ หรือค านิยามท่ีใกล้เคยีง ชดัเจนและเข้าใจได้ง่ายท่ีสดุส าหรับบคุคลทัว่ๆ 
ไป ทัง้นีจ้ะขอน าค านิยามจากนกัวิชาการหลายๆ ท่านมาประกอบก่อนท่ีจะสรุปความหมายให้เกิด
ความเข้าใจท่ีชดัเจนและได้ภาพรวมท่ีครอบคลมุท่ีสดุ 

 พาสนา ตณัฑลกัษณ์ กลา่วถึงการออกแบบไว้วา่ “การออกแบบเป็นการ
สร้างสรรค์โดยมีแบบแผนตามความประสงค์ท่ีก าหนดไว้”63 

 ปราโมทย์ แสงพลสิทธ์ิ อธิบายค าวา่ เลขนศิลป์ วา่หมายถึง งานศิลปกรรมการ
ออกแบบท่ีประกอบเป็นตวัอกัษร ลวดลาย หรือรอยขีดเขียน ตรงกบัค าภาษาองักฤษวา่ graphic64 

 สกนธ์ ภูง่ามดี ให้ความคดิเห็นเก่ียวกบัค าวา่กราฟิก (Ghraphic) ไว้สรุปได้วา่ คือ 
ผลงานศิลปะประยกุต์ (Applied Art) ท่ีเกิดขึน้จากการใช้สีและเส้นเป็นองคป์ระกอบหลกัในการ
จดัวาง (Composition) เพ่ือวตัถปุระสงค์ตา่งๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการสื่อสาร
ข้อมลูขา่วสารสูก่ลุม่เป้าหมายด้วยรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม ดงึดดูใจ และมีข้อความพร้อมทัง้ภาพท่ี
น าไปสูก่ารสื่อสารข้อมลูท่ีครบถ้วน65 

 วฒันะ จฑูะวิภาต กลา่ววา่ การออกแบบ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานขึน้มาโดยไม่
ลอกเลียนของเดิม หรือความคิดเดิมท่ีมีมาก่อน เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย 
หรือความต้องการด้านอ่ืนๆ 66 

 จากการประมวลค านิยามของการออกแบบกราฟิกโดยศิริพรรณ์ ปีเตอร์ ได้
อธิบายถึงการออกแบบกราฟิกไว้ดงันี ้ “การออกแบบกราฟิก” หมายถึง การแก้ปัญหาโดยการใช้
ภาพ สี และตวัอกัษรในการถ่ายทอดข้อมลูท่ีซบัซ้อนให้สามารถรับรู้และเข้าใจง่ายอย่างรวดเร็ว 

                                         
63พาศนา ตณัฑลกัษณ์, หลักศลิปะและการออกแบบ (Principle of art and 

design) (กรุงเทพฯ: เทพพิทกัษ์การพิมพ์, 2522), 15. 
64ปราโมทย์ แสงพลสิทธ์ิ, การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 (กรุงเทพฯ: โปรแกรมออกแบบ

หนงัสือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบนัราชภฏัสวนดสุิต, 2540), 37. 
65สกนธ์ ภูง่ามดี, พืน้ฐานการออกแบบกราฟิก (กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์, 2547), 85. 
66วฒันะ จฑูะวิภาต, การออกแบบ (กรุงเทพฯ: บริษัท สารมวลชน จ ากดั, 2527) 10. 
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เพ่ือถ่ายทอดข้อมลูให้กลุม่เป้าหมายจ านวนมากสามารถรบัรู้ข้อมลูขา่วสารด้วยการอา่นได้
ตรงกนั67 

 Gavin Ambrose กลา่วไว้วา่ การออกแบบกราฟิกเป็นการใช้ความคิด 
แนวความคิด ข้อความ รวมถึงรูปภาพ น าเสนอในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ หรือสื่ออ่ืนๆ 
โดยก าหนด ล าดบั และโครงสร้างเนือ้หาให้เอือ้ประโยชน์ตอ่กระบวนการส่ือสาร ในขณะเดียวกนัก็
เพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีกลุม่เป้าหมายจะได้รับและเข้าใจสารท่ีสง่ออกไป นกัออกแบบจะบรรลเุป้าหมาย
ดงัท่ีกลา่วมาได้นัน้ จะต้องจดัสรรจดัการกบัองค์ประกอบทางการออกแบบ โดยการออกแบบ
อาจจะเก่ียวข้องกบัปรัชญา สนุทรียศาสตร์ ความรู้สกึ อารมณ์ หรือการเมืองก็ได้68 

 ไพโรจน์ ธีรประภา ได้กลา่วถึงความหมายของค าวา่ กราฟิกดีไซน์ (graphic 
design) ไว้ในสจิูบตัรของงานนิทรรศการศิลปะกราฟิกและภาพถ่าย “แรงบนัดาลไทย” ครัง้ท่ี 1 วา่  

 มนัคือการออกแบบความงา่ย” ได้แกค่วามง่ายของเส้น ความง่ายของรูปทรง 
ความง่ายของความเข้าใจ ทัง้หมดเพื่อส่ือสารให้ถงึกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้งา่ยทีสุ่ด 
โดยมีความหมายของสารที่จะส่ือนัน้ติดไปด้วย (...) นอกจากจะมีความง่าย เข้าใจงา่ย 
ส่ือสารง่ายแล้วนา่จะต้องมีความสวยงามด้วย (...) ความงามจะต้องปรากฏในทกุสว่นของ
องค์ประกอบในงานกราฟิกดีไซน์ ไมว่า่จะเป็น เส้น รูปทรง สี ตวัอกัษร ทัง้หมดต้องตัง้ใจท า 
จงึจะเป็นงานกราฟิกดีไซน์ ที่ดีมีคณุภาพ69  

 จากความหมายตา่งๆ ท่ีได้กลา่วมา พอสรุปได้วา่ การออกแบบกราฟิก เก่ียวข้อง
กบั “การสื่อสาร” “การสร้างสรรค์” “องค์ประกอบทางการออกแบบ” “การสร้างประสบการณ์ทาง
อารมณ์” “ความง่าย” และ “ความงาม” ดงันัน้ จึงขอประมวลสรุปความหมายของ “การออกแบบ
กราฟิก” หรือการออกแบบเลขนศิลป์จากแนวความคิดตา่งๆ ข้างต้นว่าการออกแบบกราฟิก คือ 
“การออกแบบโดยใช้องค์ประกอบทางการออกแบบเพ่ือสือ่สารกบัผู้รับสารให้เกิดความเข้าใจ 
พร้อมทัง้รับรู้ถึงความงดงามในองคป์ระกอบเหลา่นัน้ได้ง่าย ชดัเจน และเกิดประสบการณ์ทาง
อารมณ์จากการส่ือสารดงักลา่วด้วย” 

                                         
67ศิริพรรณ์ ปีเตอร์. การออกแบบกราฟิก (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2549) 4. 
68Ambrose, Gavin, The Fundamentals of Graphic Design (Singapore:  AVA 

Publishing SA, 2009) 10. 
69ไพโรจน์ ธีรประภา, “กราฟิกดีไซน์ คืออะไร?,” สูจบัิตรงานนิทรรศการศิลปะ

กราฟิกและภาพถ่าย “แรงบันดาลไทย” ครัง้ท่ี 1 (กรุงเทพฯ: เนตกิลุการพิมพ์, 2540). 
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 3.2 ประเภทของการออกแบบเลขนศลิป์ มาโนช กงกะนนัท์70 แบ่งประเภทผลงาน
นิเทศศิลป์มีอยู ่3 สาขาด้วยกนั คือ 

 3.2.1 เลขนศิลป์สิ่งพมิพ์ (Printing Graphics) คือ ผลงานการออกแบบสิ่งพิมพ์
ตา่งๆ โดยเร่ิมต้นจากการออกแบบตวัอกัษรท่ีใช้ในการพิมพ์ การจดัรูปเลม่หนงัสือ การออกแบบ
ปก ภาพประกอบในหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และหนงัสือ การออกแบบภาพโฆษณา 
เคร่ืองหมายการค้า บตัรอวยพร และนามบตัร เป็นต้น 

 3.2.2 เลขนศิลป์ในสิ่งแวดล้อม (Environmental Graphics) คือ ผลงานการ
ออกแบบตวัอกัษร รูปสญัลกัษณ์ท่ีติดอยูบ่นตวัอาคารและสถานท่ีตา่งๆ แผน่ป้ายจราจร แผน่ป้าย
ตา่งๆ ท่ีติดอยู่ในท่ีสาธารณะ และรวมถึงแผน่ป้ายโฆษณากลางแจ้งด้วย 

 3.2.3 เลขนศิลป์ในภายนตร์ โทรทัศน์ และแถบบันทกึภาพ (Film, T.V. & 
Video Graphic) คือ ผลงานการออกแบบตวัอกัษรพร้อมทัง้ภาพน าเร่ือง (tile) และลงท้ายเร่ือง 

หลกัในการออกแบบแตล่ะประเภทท่ีกลา่วมานีอ้าจมีความแตกตา่งกนั แตไ่มว่า่
อย่างไรก็ตาม ผลท่ีสดุก็มุง่หมายเพ่ือจะสื่อสารมุง่สร้างความเข้าใจระหวา่งบคุคล แก้ปัญหา และ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ  ให้ตรงตามความต้องการของมนษุย์ เน้นให้เข้าใจง่าย จดจ าง่าย ดงึดดูความ
สนใจด้วยวิธีการจดัท าเป็นตวัอกัษร สญัลกัษณ์ หรือภาพประกอบ ดงันัน้นกัออกแบบจึงต้อง
พฒันาตนเอง และค้นคว้าหาวิธีการออกแบบท่ีจะตอบสนองตอ่ความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอให้ได้ พร้อมทัง้สร้างสรรค์งานออกแบบท่ีดีท่ีมีผลตอ่ทศันคติอนัดีของคนในสงัคมด้วย 

3.3 คุณค่าของงานออกแบบเลขนศลิป์ งานออกแบบกราฟิกมีบทบาทและมี
อิทธิพลตอ่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ระบบการสื่อสาร การสร้างสรรค์และการจรรโลงสงัคม และมี
อิทธิพลในการโน้มน้าวผู้รับข้อมลูให้เกิดความสนใจและยอมรับ และในขณะเดียวกนัก็ยงัแสดง
คณุคา่อ่ืนพร้อมกนัไปด้วย กลา่วคือ  

 1. เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกนัอย่างชดัเจน  
 2. สามารถท าหน้าท่ีเป็นสื่อ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการศกึษากบักลุม่ 

เป้าหมายได้ 
 3. ช่วยให้เกิดความน่าสนใจ ความประทบัใจ และความน่าเช่ือถือ  
 4. ท าให้เกิดความกระตุ้นทางความคิดและการตดัสินใจได้อย่างรวดเร็ว  

                                         
70มาโนช กงกะนนัท์, ศิลปะการออกแบบ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวฒันาพานิช 

จ ากดั, 2538) 202. 
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 5. ท าให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ ช่วยกระตุ้นทัง้พฤติกรรมให้ปฏิบตัิตาม หรือ
เปลี่ยนความคิดได้ด้วย  

3.4 องค์ประกอบพืน้ฐานทางการออกแบบเลขนศิลป์ องค์ประกอบพืน้ฐาน
ทางด้านการออกแบบ คือ องค์ประกอบตา่งๆ ท่ีรากฐานส าคญัของงานศิลปะและการออกแบบ ท่ี
นกัออกแบบควรศกึษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพ่ือท่ีจะน ามาใช้ในงานออกแบบตา่งๆ ได้อย่าง
เหมาะสม กลมกลืน และสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีคณุคา่  

 องค์ประกอบท่ีนกัออกแบบสามารถสร้างหรือเลือกใช้ได้นัน้แบ่งเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก ่

 3.4.1 องค์ประกอบพืน้ฐานทางการออกแบบ 
 3.4.2 องค์ประกอบท่ีเป็นตวัอกัษร 
 3.4.3 องค์ประกอบท่ีเป็นภาพ  
 3.4.1 องค์ประกอบพืน้ฐานทางการออกแบบ ท่ีส าคญัมีดงันี ้
  จุด (Dot) เป็นสว่นประกอบท่ีเลก็ท่ีสดุ เป็นสว่นเร่ิมต้นไปสูส่ว่นอ่ืนๆ71 เส้น 

(Line) เส้นลกัษณะตา่งๆ สามารถแสดงอารมณ์ แสดงทิศทาง การเคลื่อนไหว ท าให้เกิดรูปร่าง เกิด
เนือ้ท่ี ขนาด น า้หนกั และพืน้ผิวได้ รูปร่าง (shape) คือรูป 2 มิติท่ีมเีพียงด้านกว้าง และด้านยาว 
การแบ่งรูปร่างเป็นประเภทนัน้มีหลายลกัษณะ หากพิจารณาในด้านความหมายแล้ว รูปร่างแบง่
ออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปร่างท่ีเป็นธรรมชาต ิ (Organic Shape) รูปร่างเรขาคณิต (Geometric 
Shape) รูปทรง (Form) เป็นลกัษณะของวตัถท่ีุมองเหน็ได้เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ยาว และ
สงู รูปทรงแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ เช่น รูปทรงเรขาคณิต, รูปทรงตามธรรมชาต ิ ช่วงระยะ 
(Space) คือ ช่องวา่งบริเวณรอบๆ วตัถ ุ(object) เรียกวา่ negative space และช่องวา่งบนตวัวตัถุ
เรียกวา่ positive space72 ช่วงระยะเป็นสิ่งท่ีต้องค านึงถึงในการออกแบบเน่ืองจากจะเป็นการ
สร้าง “การเน้น” และ “จงัหวะ” ในการมอง และในบางครัง้ก็สามารถสร้างการลวงตา สร้าง
ความรู้สกึเฉพาะบริเวณตา่งๆ ในงานออกแบบได้ พืน้ผวิ (Texture) เป็นองคป์ระกอบท่ีรบัรู้ได้จาก
การสมัผสั หรือการมองเหน็ พืน้ผิวช่วยในการสร้างมิติในการจดัวางองค์ประกอบ และยงัท าให้เห็น
ความแตกตา่งระหวา่งสว่นท่ีเป็นองค์ประกอบกบัสว่นท่ีเป็นพืน้ชดัเจนขึน้ และองค์ประกอบสดุท้าย

                                         
71วฒันะ จฑูะวิภาต, การออกแบบ, 34. 
72เร่ืองเดียวกนั, 68. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

 

ได้แก่ สี (Colour) สีมีความส าคญัตอ่งานออกแบบกราฟิก เน่ืองจากสีช่วยให้เกิดการรับรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว และสีท่ีถกูใจกลุม่เป้าหมายจะช่วยให้กลุม่เป้าหมายให้ความมัน่ในกบังานกราฟิกมากขึน้73  

  ส าหรับการองค์ประกอบสดุท้ายท่ีกลา่วมาข้างต้น ได้แก่ สี (Color) นัน้มี
ความส าคญัท่ีสมควรพิจารณาเป็นพิเศษในการศกึษาอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทย เน่ืองจากข้อมลูท่ี
ท าการศกึษาเบือ้งต้นตา่งบ่งชีว้า่ อตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทยมีลกัษณะสนกุ สดใส และมีสีสนั ซึ่งลกัษณะ
ดงักลา่วสามารถสื่อสารออกมาด้วยการใช้สีได้ ดงันัน้ ในหวัข้อองค์ประกอบพืน้ฐานในการ
ออกแบบ จึงขอกลา่วถึงลกัษณะ และแนวคิดตา่งๆ เก่ียวกบั “สี” โดยละเอียดเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่
การศกึษาอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทยในครัง้นีต้อ่ไป 

  ทฤษฎีสีวัตถุธาตุ (Theory of Pigmentary Color)74 หรือทฤษฎีสีของช่าง
เขียนเก่ียวเน่ืองกบัการดดูกลืนและสะท้อนแสงของวตัถตุา่งๆ เมื่อแสงสีขาวสอ่งมายงัวตัถหุนึ่งๆ 
วตัถนุัน้จะดดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นบางระดบัไว้ และสะท้อนแสงท่ีเหลือออกมาให้เราเห็น 

  เมื่อมีการผสมกนัของรงควตัถหุรือวตัถมุีสี จะเกิดการรวมกนัของสีท่ีจะถกู
ดดูกลืนไว้ ท าให้ปริมาณแสงท่ีจะสะท้อนออกมาลดลงจึงเป็นท่ีมาของช่ือ สีแบบลบ (Subtractive 
Color) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งวา่ แมส่ีวตัถธุาต ุ (Pigmentary Color) เพราะเป็นการผสมของรงค
วตัถ ุ (Pigment) ท่ีเป็นวตัถธุาตสุตีา่งๆ เมื่อรวมสีวตัถธุาตหุลาย ๆสีเข้าด้วยกนั กจ็ะ เห็นเป็น สีด า 
เพราะมีการดดูกลืนแสงทกุสี ไว้ทัง้หมด สีประเภทนี ้ ศิลปิน หรือช่างเขียน (Artist) ได้น ามาเป็น
ทฤษฎีสีในการเขยีนภาพ จึงเรียกกนั ในอีกช่ือหนึง่วา่ แมส่ีช่างเขียน (Artist Color) เมื่อสีทัง้สามมี
การผสมกนัเป็นคู่ๆ  ก็จะเกิดเป็นสีตา่งๆ และเมื่อผสมกนัไปเร่ือยๆ ในขัน้สดุท้าย ท าให้ไมม่ีแสงสีใด 
สามารถสะท้อนออกมาได้ ก็จะเป็นความมืด หรือสีด าอาจเรียกได้วา่ เป็นการผสมสีแบบลบ 
(Subtractive Mixing)  

  แม่สีวัตถุธาตุ (Pigmentary Colours) มี 3 สี คือ สีแดง เหลือง และน า้เงิน 
และเมื่อน าเอาแมส่ี 3 สี หรือแมส่ีขัน้ท่ี 1 มาผสมเข้าด้วยกนัในปริมาณท่ีเท่า ๆ กนัจะเกิดเป็นสใีหม่
ขึน้อีก 3 สี เรียกวา่สีขัน้ท่ี 2 (Secondary Colours) ได้แก่ สี ส้ม เขียว มว่ง และเมื่อเอาสีขัน้ท่ีสอง
มาผสมกบัแมส่ี (สีขัน้ท่ี 1) กจ็ะได้ สีขัน้ท่ี 3 (Tertiary Colours) และได้สีใหมเ่พ่ิมขึน้อีก 6 สี 
ด้วยกนั คือ สีส้มอมแดง ส้มอมเหลือง เขียวอมเหลือง เขียวอมน า้เงิน มว่งน า้เงิน และมว่งแดง 
                                         

73ศิริพรรณ์ ปีเตอร์, การออกแบบกราฟิก, 113. 
74ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชมงคล, “ทฤษฎีสีวัตถุธาตุ 

(Theory of Pigmentary Color),” เข้าถึงเมื่อ 10 กมุภาพนัธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.rmutphysics.com/CHARUD/naturemystery/colour/colour1.htm 
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  สีในระบบการพมิพ์ ระบบสท่ีีเก่ียวข้องกบัระบบการพิมพ์ มีสองทฤษฎี
ด้วยกนั คือ ทฤษฎีการผสมสีแบบบวก (additive colour mixing theory) คือ การผสมสีของแสง 
และทฤษฎีการผสมสีแบบลบ (subtraction colour mixing theory)75 คือ การผสมสีของหมกึพิมพ์ 
แมส่ีระบบการพิมพ์ประกอบด้วยสีฟ้า (Cyan) ชมพ ู(Magenta) เหลือง (Yellow) และสีด า (Black) 
หรือ CMYK นัน่เอง 
    ความเข้มของสีหรือค่าสี (Value of Colour) ความเข้มของสีหมายถึง 
ความออ่น-แก่ของสี โดยเร่ิมต้นตัง้แตส่ีด าจนถึงสีขาว นบัระดบัได้ 9 ระดบั ไมส่ีใดออ่นกวา่สีขาว 
หรือเข้มกวา่สีด าได้  และระดบัตา่งๆ ของความออ่น-แก่ของสีนีเ้รียกวา่ ระดบัความเข้ม (Value 
Scale) สีท่ีมีความเข้มระดบักลางเรียกวา่ความเข้มระดบัปานกลาง (Intermediate Value)   
    ความจดัของสี (Intensity) ความจดัของสีคือความเดน่ชดัของสี มทีัง้
สดใส (Brightness) และมืดมวั (Dullness) ซึ่งเกิดจากความเข้มข้น หรือเจือจางของสีนัน่เอง การสี
โดยค านึงถึงความจดันัน้ มกัจะพิจารณาตาม “กฎของพืน้ท่ีสี” (Law of Area) หรือกฎของพืน้หลงั 
(Law of Background) ซึ่งพืน้ท่ีสว่นใหญ่ควรมีสีท่ีสงบเงียบ และมีสีสนัสดใสในพืน้ท่ีท่ีเป็นสว่น
น้อย 
    วรรณะของสี (Tone) แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ สีวรรณะร้อนและสีวรรณะ
เย็น อย่างละ 7 สี โดยสีมว่งและสีเหลืองเป็นได้ทัง้สองวรรณะ ได้แก ่
     1. วรรณะร้อน (warm tone) เป็นกลุม่สีท่ีให้ความรู้สกึเร่าร้อน 
ร้อนแรง อบอุน่ ตื่นเต้น เร้าใจ กระฉบักระเฉง เกิดพลงั มีสีแดงเป็นสีหลกั ประกอบไปด้วยสเีหลือง 
เหลืองส้ม ส้ม ส้มแดง แดง มว่งแดง และมว่ง 
     2. วรรณะเยน็ (cool tone) เป็นกลุม่สีท่ีให้ความรู้สกึสบายตา สงบ 
สดช่ืน ประกอบไปด้วย สีเหลือง เขียวเหลือง เขียว เขียวน้าเงิน น้าเงิน มว่งน้าเงิน และมว่ง 
    โครงสี (Colour Scheme) การสร้างงานศิลปกรรมประเภท 2 มิติ โดย
เฉพาะงานจิตรกรรม และงานออกแบบเลขนศิลป์ของสิ่งพิมพ์แล้ว โครงสีเป็นสิ่งส าคญัประการแรก
ท่ีจิตรกรรม และนกัออกแบบจะต้องค านึงถึงโครงสี คือ จ านวนขงสีท่ีใช้เป็นสว่นใหญ่ในงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยวรรณะสีร้อน หรือเย็น โดยปกติงานชิน้หนึง่ๆ ควรจะมีโครงสีท่ีมีวรรณะเดียวเท่านัน้ 
หรืออาจใช้ทัง้ 2 วรรณะ แตเ่มื่อดโูดยรวมแล้วจะแลเห็นเป็นสีวรรณะเดียว โดยทัว่ไปมกัจะใช้สีตา่ง

                                         
75สโุขทยัธรรมาธิราช, มหาวิทยาลยั, ศนูย์ฝึกอบรมการพิมพ์แห่งชาติ, พืน้ฐานการ

พมิพ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2537) 30. 
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วรรณะกนัเพ่ือสร้างความน่าสนใจ ความตื่นเต้น และความสนกุสนานให้งาน โดยมีสดัสว่น
ดงัตอ่ไปนี ้ ร้อยละ 80:20 หรือ ร้อยละ 70:30 

  การใช้สี สถืีอเป็นกญุแจส าคญัในการสื่อความของการออกแบบกราฟิก 
เพราะสีสามารถดงึดดู สร้างจดุเดน่ สร้างการเน้น จดัหมวดหมูใ่นการรับรู้ ท าให้เกิดการจดจ า 
เช่ือมโยงความหมายกบัประสบการณ์เดิมของผู้ด ูและสร้างอิทธิพลทางความรู้สกึได้ ดงัท่ีมี
กลา่วถึงอยู่ในทฤษฎีจิตวิทยาการใช้สีตา่งๆ ดงันัน้การเลือกใช้สใีนงานออกแบบต้องใช้การสงัเกต 
ความเช่ียวชาญ รวมทัง้ความเข้าใจในวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ีในเร่ืองของการใช้สี 
เพ่ือสร้างผลทางการส่ือสารด้วยงานออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพ และไมข่ดัแย้งตอ่วฒันธรรมหรือ
ความรู้สกึของผู้ด ูหลกัของการใช้สีในลกัษณะตา่งๆ มีมีดงัตอ่ไปนี ้

  การใช้สเีอกรงค ์ (Monochrome) หมายถงึ ผลงานท่ีมีสีเพียงสีเดยีว แตม่ี
ความเข้มข้นของสีตา่งๆ กนั โดยใช้สีใดสหีนึ่งในวงจรสีเป็นตวัตัง้ และมีสีอ่ืนๆ ประกอบอยู่ด้วย
จ านวนไมเ่กิน 5 สี และเป็นสีท่ีเรียกตอ่กนัในวงจรสีทางซ้ายมือ หรือขวามือทางใดทางหนึ่ง 

  การใช้สีกลมกลืนหรือสีท่ีสมัพนัธ์กนั (Colour Harmony) คือการใช้สใีห้เกิด
ความกลมกลืน ดแูล้วสบายตา ไมแ่ขง็กระด้าง โดยสีท่ีอยู่เคียงข้างกนัในวงจรสีวรรณะเดียวกนัไม่
เกิน 6 สีนบัจากแมส่ี  

  การใช้สีคูห่รือสีตรงข้าม (Complementaries of True Contrasts) เป็นการ
ใช้สีท่ีอยูต่รงข้ามกนัในวงจรสี โดยสว่นใหญ่จะใช้ในสดัสว่นร้อยละ 80:20 

  สีไมเ่ข้ากนั (Discord) ผลงานศิลปะท่ีมีโครงสีกลมกลนืกนั (Harmony) 
เป็นอย่างดีนัน้ ถ้าจะเพ่ิมสีท่ีไมเ่ข้ากนัลงไปเป็นจ านวนน้อยประมาณร้อยละ 10 ของพืน้ท่ีสีทัง้หมด 
ก็จะแลดงูดงามย่ิงขึน้ 

  สีเลื่อมพราย (Vibration) เป็นการใช้สีโดยการระบายเป็นจดุสลบัใกล้ๆ กนั
ในพืน้ท่ี ผลท่ีเกิดขึน้ เมื่อดรูวมๆ แล้วจะกลายเป็นสีท่ีผสมกนัได้ และหากใสส่ีตดักนัลงไปด้วยก็จะ
ย่ิงเพ่ิมความสดใส แลดเูป็นประกายและมีลกัษณะเคลื่อนไหวได้ 

 3.4.2 องค์ประกอบท่ีเป็นตัวอักษร ในโลกของสิ่งพิมพ์ปัจจบุนั ตวัอกัษรถือเป็น
สิ่งส าคญัสิ่งหนึ่งท่ีมบีทบาทส าคญัในการสร้างสรรค์งานตา่งๆ มากมาย การสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์
ตา่งๆ ให้สวยงาม และสามารถท าหน้าท่ีเป็นสื่อได้อย่างชดัเจน ก็เป็นหวัใจหลกัอย่างหนึ่งในการ
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สร้างสรรค์ และสื่อผลงาน แบบตวัอกัษรดเูหมือนจะกลายเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งส าหรับการ
ออกแบบ คือ ช่วยให้งานออกแบบตรงตามแนวคิดของนกัออกแบบมากขึน้76  

  Typography หรือ การออกแบบ และจดัวางตวัอกัษร คือ วิธีการท าให้
ข้อความสามารถมองเห็นเป็นภาพได้ ตวัอกัษร นบัเป็นองค์ประกอบทางการออกแบบหนึง่ท่ีส าคญั 
ซึ่งสามารถสร้างบคุลกิ และสร้างอารมณ์ให้กบัผลงานออกแบบได้ รูปแบบตวัอกัษรมีผลตอ่การ
เข้าถึงความคิดท่ีแฝงไว้ และมีผลตอ่ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้อา่นด้วย ดงันัน้การศกึษาลกัษณะ
ของตวัอกัษรจึงเป็นสิ่งท่ีนกัออกแบบพึงกระท า เพ่ือให้เข้าใจบคุลกิลกัษณะของตวัอกัษรเพ่ือใช้สื่อ
ความหมายได้อย่างสวยงาม ดงึดดูใจผู้อา่น 
   การจดัแบ่งประเภทของตัวอักษร การออกแบบกราฟิกตา่งๆ คือการ
สื่อสารบคุลิก ลกัษณะบางประการของงานออกแบบไปยงัผู้รับสื่อ ตวัอกัษรเป็นเคร่ืองมือหนึ่งซึ่งจะ
ช่วยสง่เสริมบคุลิกลกัษณะดงักลา่วให้มีความชดัเจนขึน้ได้ในงานออกแบบ ปัจจบุนั มีรูปแบบ
ตวัอกัษรอยู่มากมาย สิ่งส าคญัในการก าหนดรูปแบบตวัอกัษร คือการก าหนดจากจดุเดน่ท่ีมีอยู่ใน
สว่นประกอบตา่งๆ ของตวัอกัษร จากตวัอย่างตอ่ไปนี ้ จะแสดงจดุเดน่ท่ีท าให้เกิดคณุสมบตัิ
เฉพาะตวัของตวัอกัษรชนิดตา่งๆ 

        มีลกัษณะเดน่คือ มีความแตกตา่งกนัของเส้น 
(stroke) ในแตล่ะตวัอกัษรปานกลาง เน้น (stress) ให้เส้นมีลกัษณะเฉียง, สว่นฐาน (Serifs) ก็ท า
ให้มีลกัษณะเฉียงเชน่กนั และน า้หนกัความเข้มของตวัอกัษรอยู่ในระดบัปานกลาง 

         มีลกัษณะเดน่คือ มีความแตกตา่งของ
เส้น (stroke) ในแตล่ะตวัอกัษรปานกลางและสงูมากในบางตวัอกัษร เน้น (stress) เส้นในแนวตัง้ 
สว่นฐาน (Serifs) มีลกัษณะเฉียงและมีการตวดัโค้งตรงปลายฐาน 

              มีลกัษณะเดน่คือ มีความแตกตา่งของเส้น 
(stroke) ในแตล่ะตวัอกัษรสงูมาก เน้น (stress) เส้นในแนวตัง้ และสว่นฐานมีลกัษณะบางเฉียบ 
ในบางตวัอกัษรใช้สว่นฐานเพียงคร่ึงเดียว 

              หรือ Egyptian มีลกัษณะเดน่คือ มีความแตกตา่ง
ของเส้น (stroke) ในแตล่ะตวัอกัษรน้อยมาก ไมม่ีการเน้น (stress) เส้นท่ีจดุใดจดุหนึ่ง คือน า้หนกั
เสมอกนัทัง้เส้น ฐาน (serifs) ฐานมีลกัษณะเป็นสเีหลีย่มหนา และตวัอกัษรมีความสงูมากกวา่
ปกต ิ
                                         

76ธีรวฒัน์ พจน์วิบลูศิริ, “การเลือกใช้ตวัอกัษรส าหรับงานออกแบบกราฟิก,” วารสาร
ศิลปกรรม 6, 11 (2540): 46-59. 
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           ลกัษณะเดน่คือ มีความแตกตา่งของเส้น (stroke) 
ในแตล่ะตวัอกัษรเลก็น้อย มีการเน้น (stress) เส้นในแนวตัง้ สว่นโค้งจะมีลกัษณะเหลี่ยมๆ ไมอ่อ่น
ช้อยมากนกั และสว่นหางของตวัอกัษรตา่งๆ จะสัน้ๆ ไมม่กีารตวดั 

             เป็นตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะเหมือนการเขียนลายมือ 
ไมม่ีรูปแบบท่ีแนน่อนมากนกั 
   ชนิดของตัวอักษรไทย แบบตวัอกัษรในปัจจบุนัมีการแบ่งแยกประเภท
เอาไว้ในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัหลายกลุม่ หลายแนวคิด แตห่ากมองเฉพาะรูปแบบตวัอกัษรไทย 
แล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ ชนิดตวัตรง ชนิดตวัเอียง ชนิดมจีดุรวมสายตา ซึ่ง
ตวัอกัษรทัง้สามชนิดนัน้สามารถเขียนได้ 5 แบบ คือ  
    แบบหัวกลม นิยมใช้เขียนข้อความท่ีต้องการให้อา่นง่าย เป็นระเบียบ
ไมม่ีลวดลาย เช่น ใช้เป็นป้ายอาคารสถานท่ี ตวัอย่างตวัอกัษรแบบหวักลม  

            
  แบบหัวตัด นิยมใช้ในงานท าป้ายโฆษณา และข้อความท่ีเรียบง่าย

สามารถเขียนได้โดยใช้ปากกาสปีดบอลล์แบบตวัซี และพูก่นัแบน 

         
   แบบคัดลายมือ มกัเป็นลายเส้น ตวับรรจง หรือตวัหนงัสือราชการ 

นิยมใช้เขยีนการ์ดงานตา่งๆ บตัรอวยพร และเป็นแบบคดัลายมือของนกัเขียน 

         
   แบบตวดั เป็นตวัเขียนท่ีดงู่ายสบายๆ นิยมใช้ร่วมกบัตวัอกัษรแบบ

อ่ืนๆ เพ่ือให้ข้อความตา่งๆ เห็นชดัเจนและสวยงามมีเสน่ห์น่าสนใจมากขึน้ 
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   แบบประดิษฐ์ เป็นแบบท่ีนิยมใช้ในงานโฆษณา หรือดดัแปลงแก้ไข

รูปแบบให้สวยงามได้ตามความเหมาะสมกบับรรยากาศ หรือเนือ้หาของความหมายท่ีต้องการ 

        
   หากมองในแง่การใช้งานแล้ว สามารถแบ่งตวัอกัษรได้อีกเป็นสองลกัษณะ
ใหญ่ๆ กลา่วคือ ตัวเนือ้ (body text) ซึ่งเหมาะกบัใช้ในสว่นของเนือ้หา ท่ีต้องอา่นยาวๆ จงึ
จ าเป็นต้องอา่นง่าย และ ตัวอักษรท่ีไม่ใช่เนือ้ความ (non-body text) โดยมากดดัแปลงมาจาก
ตวัอกัษรภาษาองักฤษ มีตัง้แตอ่า่นง่ายพอใช้เป็นเนือ้ความสัน้ๆ (display font) หรือไปจนถึงขึน้
เป็นลวดลาย (Decorative font) 

  ในภาษาองักฤษมีค าส าคญัอยู ่ 2 ค าท่ีพดูถึงเร่ืองคณุสมบตัิของตวัอกัษร
เก่ียวกบัการอา่น คือ readability (อา่นได้) และ legibility (อา่นง่าย) ดงันัน้ รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้
กบัเนือ้ความต้องเป็นตวัพิมพ์ท่ีอา่นง่าย (legible type) สว่นรูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้พาดหวันัน้ 
อาจจะดดัแปลง ตกแตง่ให้สวยงาม หรือไกลจากลกัษณะพืน้ฐานได้ แตก่ย็งัเป็นรูปแบบท่ี “อา่น
ออก” หรือ “อา่นได้” (readable) ก็เพียงพอแล้ว 

  สิ่งท่ีนกัออกแบบพึงระลกึไว้ก็คือ รูปแบบตวัหนงัสือควรท าให้ “ค า” อา่น
ง่าย แตไ่มค่วรโดดเดน่เกินกวา่เนือ้หา  นอกจากนีแ้ล้ว นกัออกแบบควรเข้าใจด้วยวา่ไมม่ีรูปแบบ
ตวัอกัษรใดท่ีดี หรือไมด่ี มีเพียงแครู่ปแบบท่ีเหมาะสม และไมเ่หมาะสมเท่านัน้ นกัออกแบบควร
ค านึงถึงผู้อา่น และความรู้สกึท่ีต้องการจะสื่อสาร แล้วจึงเลือกรูปแบบตวัอกัษรให้เหมาะสม 

 3.4.3 องค์ประกอบท่ีเป็นภาพ ภาพประกอบในการออกแบบกราฟิกมี 2 
ประเภทหลกัๆ คือ ภาพถ่าย (Photograph) และภาพประกอบ (Illustration) 

  3.3.4.1 ภาพถ่าย (Photograph) คือภาพสิ่งตา่งๆ รอบตวัเราท่ีบนัทึกไว้
ด้วยกล้องถ่ายรูปการถ่ายภาพ ภาพถ่ายมีความส าคญัตอ่การโฆษณาขายผลิตภณัฑ์ เพราะ
ผู้บริโภคต้องการเห็นผลิตภณัฑ์จริงก่อนพิจารณาซือ้สินค้าหรือผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ดงันัน้การใช้
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ภาพถ่ายแสดงผลิตภณัฑ์จึงเป็นท่ีนิยม นอกจากนีก้ารน าเสนอภาพท่ีเหมือนจริงมีสว่นโน้มน้าว
ความคิดและความต้องการของผู้บริโภคได้ดีกวา่ภาพวาดประกอบ 

  3.3.4.2 ภาพวาดประกอบ (Illustration) คือ ภาพท่ีถกูสร้างขึน้จาก
จินตนาการของนกัออกแบบโดยได้แรงบลัดาลใจจากสิ่งท่ีอยู่โดยรอบตวัเรา ภาพประกอบสามารถ
แบง่ออกได้เป็นหลายประเภท ได้แก่ ภาพวาดเหมือนจริง ภาพนามธรรม ภาพเหนือจริง หรือภาพ
เซอร์เรียล ภาพการ์ตนู ภาพล้อเลียน ในปัจจบุนัการวาดภาพประกอบก็มีบทบาทส าคญัไมย่ิ่ง
หย่อนไปกวา่ภาพถ่าย เพราะสามารถใช้แทนท่ีกล้องถ่ายรูปได้ในกรณีท่ีไมส่ามารถบนัทกึภาพได้ 
หรือเป็นภาพของสิ่งท่ีอาจจะไมม่ีตวัตนให้เหน็อีกแล้วในปัจจบุนั ภาพวาดประกอบสามารถ
น าเสนอในลกัษณะภาพเหมือนจริงได้เชน่เดียวกบัภาพถ่าย แตส่ามารถให้ความรู้สกึท่ีแตกตา่ง 

3.5 การจดัองค์ประกอบทางเลขนศลิป์ การจดัองคป์ระกอบ (Composition) คือ
การน าสิ่งตา่งๆ มาจดัวางรวมกนัให้มีความพอเหมาะและเกิดสนุทรียภาพ โดยการจดัวางนัน้
ค านึงถึงลกัษณะตา่งๆ ของวตัถ ุ เชน่ รูปทรง (Form) เส้น (Line) สี (Color) ขนาด (Size) รูปร่าง 
(Shape) ตลอดจนจงัหวะ (Rhythm) ลวดลาย (Pattern) ลกัษณะพืน้ผิว (Texture) และคา่ความ
ออ่นแก่ (Tone) และอ่ืนๆ77 

 จุดประสงค์ในการจัดองค์ประกอบทางศลิปะ 
  1. เพื่อดึงดูดความสนใจ (Attraction) อาจท าได้โดยใช้องค์ประกอบท่ีมี

ความตา่งกนั ตดักนั (contrast) อย่างชดัเจน ไมว่า่จะเป็นตา่งหรือตดักนัด้วยสี รูปทรง ตวัอย่างท่ี
อาจพบเหน็ได้ ได้แก่ งานโฆษณา เป็นต้น 

  2. เพื่อแสดงความมุ่งหมาย (Attention) เป็นการจดัองค์ประกอบท่ี
ค านึงถึงเร่ืองราว มุง่แสดงความหมายผา่นผลงาน ผู้ดตู้องมีความตัง้ใจ ในการรับรู้เพ่ือท าความ
เข้าใจงานประเภทนี ้เช่น งานจิตรกรรม เป็นต้น 
 3.6 เลขนศิลป์ลูกทุ่ง เลขนศิลป์ลกูทุง่ คือ เคร่ืองมือท่ีนกัออกแบบสามารถเลือกใช้
เพ่ือสร้างงานให้มีลกัษณะมีความเป็นลกูทุ่งได้ ดงันัน้สิ่งท่ีนกัออกแบบต้องท าความเข้าใจคือ “อตั
ลกัษณ์” ของลกูทุ่งมีอะไรบ้าง และมีลกัษณะท่ีสามารถแปลงออกมาให้เป็นภาพได้อย่างไรบ้าง 

 ตามท่ีได้ศกึษาข้อมลูจากบทความวิชาการ และแนวความคิดจากผู้เช่ียวชาญ
ด้านลกูทุ่ง ท าให้พอจะทราบได้วา่ ลกูทุ่งเก่ียวข้องกบั ความเรียบง่าย เขา้ใจง่ายไม่ซบัซ้อน มี
ความรู้สึก มีความสนกุ จริงใจ ไม่ออ้มคอ้ม และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดัง้นัน้นกัออกแบบท่ี

                                         
77วฒันะ จฑูะวิภาต, การออกแบบ, 34. 
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ต้องการออกแบบเพ่ือสื่อสารอตัลกัษณ์ลกูทุ่ง จึงควรค านึงถึงองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีน ามาใช้ไมว่า่จะ
เป็นภาพ ตวัอกัษร หรือสีท่ี ทกุสิ่งจ าเป็นต้องสอดคล้องกบัลกัษณะดงักลา่ว และสะท้อนออกมา
เป็นภาพ หรือประสบการณ์ท่ีสมัผสัได้ในลกัษณะดงักลา่วให้ได้มากท่ีสดุ 

 ไพโรจน์ พทิยเมธี แสดงความคิดเหน็ถึงลกัษณะท่ีแสดงถึงความเป็นลกูทุง่ไว้วา่  
 ด้วยเรามลีีลาที่ฮาแบบของเรา นา่จะได้เป็นลูกทุง่ในความหมายอยา่งนัน้ และ

เร่ืองลูกทุง่แบบบ้านๆ เลย เร่ืองราวก็ชาวบ้าน แตง่ตวัก็ชาวบ้าน สีสนัก็จดัจ้าน มนัก็เน้น
เร่ืองความสนกุสนานเป็นหลกั ด้วยบคุลิกคนไทยสนกุสนาน เพลงสนกุสนาน สีที่ใช้ก็ต้อง
สนกุสนาน ส่ิงที่มาประกอบก็ต้องสนกุสนานไปด้วย78 

 สว่น ไพโรจน์ ธีรประภา มองวา่ลกัษณะความเป็นลกูทุ่งนัน้เป็นสิ่งท่ีทกุคน
เข้าใจร่วมกนัแล้ววา่มีลกัษณะบางอย่างท่ีเข้าใจได้วา่คือ “ลูกทุ่ง” ได้แก่ ความสนกุสนาน อนัเป็น
ทางออกเพ่ือช่วยผอ่นคลายความเครียดจากการท างานของคนชาวลกูทุ่ง โดยอธิบายเพ่ิมเติมวา่  

 มนัเป็นอตัโนมติัอยูแ่ล้วเหมือนกนั มนัมีของกองกลางที่เรารับรู้ร่วมกนั สีมนัคือ
สดใสเพราะวา่มนัเป็นเร่ืองของความบนัเทิงสนกุสนาน เบือ้งหลงัของเนือ้หาสาระของลูกทุง่
มนัคือ ชีวิต ถ้าเป็นสมยักอ่นก็จะมีเร่ืองสุข ทกุข์ เศร้า และเพลงนีเ่ป็นส่ือคลายความเครียด 
ดงันัน้จงึท าเพลงให้เป็นความบนัเทงิ เป็นความสนกุสนานไป และพอสนกุสนานแล้วก็มา
ส่งผลตอ่กบัการแตง่ตวั การตกแตง่ การสร้างรูปแบบของกิจกรรม ทัง้วงเลย ตัง้แตผ้่าแพร
หอ่ไมโครโฟนอยา่งนี ้เพื่อที่จะเป็นการแสดงที่กลบเกล่ือนความทกุข์ของชีวิตของภาคชนบท

ที่ยากแค้น79 
  แม้ในบางครัง้ภาพลกัษณ์ลกูทุ่งคือ “ความเชย” และความเป็นตา่งจงัหวดัแบบ 

“บ้านๆ” แตก่็ยงัมีผลงานการออกแบบในปัจจบุนับางชิน้ท่ีมีการน าลกัษณะความเป็นลกูทุ่งมาใช้ 
โดยใช้ตามความเข้าใจและตามรสนิยมของนกัออกแบบอยู่ ซึ่งถือได้วา่เป็นการยอมรับรูปแบบของ
ความเป็นลกูทุ่งในแง่ท่ีเป็นรูปแบบการออกแบบรูปแบบหนึ่งแล้ว  การสื่อสารของการออกแบบ
รูปแบบลกูทุง่นัน้จึงมีการรวมเอาลกัษณะความเป็นไทยแบบพืน้บ้าน ความเป็นไทยแบบลกูทุ่งมา
ผสมผสานกนั เพ่ือผลในการสื่อสารท่ีมุง่เน้นเนือ้หาท่ีมีลกัษณะความเป็นลกูทุ่ง กลา่วคือ “เข้าถงึ
ง่าย สนกุสนาน และสดใส”  

                                         
78สมัภาษณ์ ไพโรจน์ พิทยเมธี, ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบลกัษณะไทย, 18 

ตลุาคม 2555. 
79สมัภาษณ์ ไพโรจน์ ธีรประภา, ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบลกัษณะไทย และ

ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบตวัอกัษร, 18 ตลุาคม 2555. 
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 ไพโรจน์ ธีรประภา ได้กลา่วถึงประเดน็เร่ืองการยอมรับรูปแบบท่ีมคีวามเชย 
และเก่ียวข้องกบัพืน้บ้านไว้วา่ 

 ปัจจบุนัก็ยงัใช้ (รูปแบบการออกแบบลูกทุง่) คือได้รับการยอมรับแล้ว และมีการ
สืบทอดกนัมา แตพ่อมาถงึจดุนีแ้ล้ว ที่เปล่ียนไปคือ มีแสงสีเยอะ ก็เหมือนกบั ลูกทุง่จริงๆ จะ
อยูต่ามท้องนาก็จะกระเถิบมาเป็นสาวโรงงาน เนือ้หาเพลงก็จะเปล่ียนไปเป็นแบบสาวโรงงาน
อยา่งเพลง “นีออนบานค ่า” เนือ้หาจะเป็นอยา่งนัน้ ในภาคการแสดงก็จะสะท้อนภาพ
กลางคืนมากขึน้ มีวบัๆ แวมๆ มากหนอ่ย แตว่า่ก็ยงัไมท่ิง้แพรวพราวสีเหมือนเดิม เพียงแต่
เปล่ียนไปตามยคุสมยั ตามไลฟ์สไตล์ทีเ่ปล่ียนไป80 

 สว่นความโดดเดน่ของเลขนศิลป์ลกูทุ่งนัน้  ไพโรจน์ พทิยเมธี แสดงความ
คิดเหน็วา่ “ลกูทุ่งเดน่ทัง้ตวัหนงัสือ และสีนัน่แหละ แล้วความเป็นลกูทุ่งมนัมาจากความไมรู้่หรือ
เปลา่ หรือวา่ความไมเ่ช่ียวชาญในการใช้สี มนัก็เลยออกเชยอย่างนัน้ มนักเ็ลยกลายเป็น
เอกลกัษณ์หรือเปลา่”81 

 ในแง่ตวัอกัษร ไพโรจน์ ธีรประภา มองวา่  
 ตวัหนงัสือที่มนัเป็นลีลาแบบนี ้เพราะเกิดจากการท ามือ ลูกทุง่เองก็เกิดจากภาค

เกษตรกรรมซึง่เป็นการท าด้วยมือ เพราะฉะนัน้อะไรที่มนัไมใ่ชเ่ทคโนโลยีสูงนี่คือ ลูกทุง่ ถ้า
เป็นตวัหนงัสือก็เป็นตวัประดิษฐ์ ซึง่ตวัประดิษฐ์ท าด้วยมือ ก็เลยสะท้อนความเป็นลูกทุง่ได้
ง่ายกวา่ 

 ลีลาที่วางท าไมต้องโย้เย้ อาจจะมาจากซาวน์ดของมนั อาจจะเป็นเสียงจากรถ
ขยายเสียงที่มีเล็กมีใหญ่ มนัเป็นเหตผุลของมนัเลย คือต้องมองเห็นแล้วรู้สึกวา่มีเสียง
ออกมาเลย จ าลองเสียงออกมา สไตล์มนัเป็นอยา่งนัน้ หรืออยู่ๆ  ก็มีเปรีย้ง หรือมีตีฟ 
(perspective) เหมือนโฆษกตะโกนอะไรออกมา82 

 ส าหรับความเหน็ของ ไพโรจน์ พทิยเมธี เก่ียวกบัเร่ืองตวัอกัษรนัน้ ยงัเช่ือมโยง
กบัลกัษณะของความสนกุสนานของลกูทุ่งอยู่ กลา่วคือ “จริงๆ จะเป็นฟอนต์อะไรก็ได้ แตโ่ดยหลกั
แล้วก็ต้องดอูารมณ์ก่อน มนัก็ต้องสนกุ มนัส์ๆ ไว้ก่อน โดยทศันคติมนักเ็ป็นอย่างนี ้การเลือกฟอนต์

                                         
80สมัภาษณ์ ไพโรจน์ ธีรประภา, ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบลกัษณะไทย และ

ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบตวัอกัษร, 18 ตลุาคม 2555. 
81สมัภาษณ์ ไพโรจน์ พิทยเมธี, ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบลกัษณะไทย, 18 

ตลุาคม 2555. 
82สมัภาษณ์ ไพโรจน์ ธีรประภา, ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบลกัษณะไทย และ

ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบตวัอกัษร, 18 ตลุาคม 2555. 
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ก็น่าจะเป็นแบบนี ้ส าหรับลกูทุ่ง พอไมม่ีเวลาท าก็ไปเลน่กราฟิก ตวัหนงัสือกป็ลอ่ยมนัไป ก็แล้วแต่
เง่ือนไข รสนิยมของนกัออกแบบแตล่ะคน”83 

 นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญทัง้สองท่านยงัได้แสดงความคิดเห็นในฐานะนกัออกแบบไว้
ด้วยวา่ หากจะต้องออกแบบผลงานในลักษณะลูกทุ่งจะเลือกใช้การออกแบบอย่างไร 

 ไพโรจน์ พทิยเมธี “คงจะใช้สีสะท้อนแสง ใช้มนัส์ๆ เพราะรู้สกึวา่มนัใช่ และแรง 
มนัใช้ยากนะ แตอ่ยากลองใช้ด ูมนัดเูชยดี เอาแคย่กขึน้มา สีตวัอย่างน่ี (กระเป๋าสายรุ้ง) ยกมาเลย 
หรือผ้าแพรเจ็ดสีอะไรก็วา่ไป หรือผ้าแพรท่ีอยู่ตรงไมค์ ก็อนัเดยีวกนั”  โดยยกตวัอย่างภาพใน
ความคิดให้ฟังด้วยวา่คือ “ส าหรับพ่ีมนัเป็นโปสเตอร์หน้าวดั มนัต้องมีความเป็นตา่งจงัหวดั สนกุ 
เหมือนรถแห่ ผมวา่เป็นลกูทุง่”84 

 ไพโรจน์ ธีรประภา แสดงความคิดเห็นในเร่ืองการออกแบบลกัษณะลกูทุ่งวา่ 
 ก็ยงัเห็นด้วยกบัสีสะท้อนแสง ท าทกุทางให้มนัสนกุ บนัเทงิ ให้มนัลืมเร่ืองทกุข์ 

ฉะนัน้ มนัก็จะแปลงมาเป็น layout ในงาน design ทัง้หมด ต้องดแูล้วมนัอมยิม้ ดแูล้วมีสขุ 
สนกุ ดแูล้วต้องยิม้ อยา่เศร้า อยา่อะไร แล้วก็ท า element ให้เหมือนมีเสียงอยู ่ สะท้อน
ความเป็นธุรกิจลูกทุง่ได้ เชน่ ตวัหนงัสือแบบที่เหมือนมีเสียง อยา่งที่คยุกนักอ่นหน้านี ้ ได้
เลยก็จะแสดงความเป็นลูกทุง่แล้ว 

 แตท่ีนีใ้นการเลือกตวัหนงัสือ การวางจงัหวะ จะโคนอะไรเนี่ย ก็จะเอางาน
สมยัใหมไ่ปพิจารณาร่วมอะไรด้วยก็ดี มนัก็จะได้เป็นงานออกแบบใหม่ ร่วมสมยัขึน้มา 
อาจจะเป็น...คือ เราเห็น font BangLi เยอะ ก็เอาตวัทนัสมยัทีสุ่ด แตว่า่ถ้าเราจบั
ความส าคญั ค าวา่ “สนกุสนาน” ได้แล้ว มนัก็จะออกมาเองแหละ เราก็ดตูวัอยา่งงานที่มนั
ให้อะไรสนกุสนาน มนัก็จะบอกอะไรเราได้บ้าง จะให้ตอบเป็นสูตรส าเร็จก็จะยาก “สนกุ ดู
แล้วยิม้ 

 อยา่งรูปแบบงานวดันี่ก็ใช ่ เราต้องตีความเร่ืองวา่ มนัไมไ่ด้หมายถงึดนตรีเพียง
อยา่งเดียว เราต้องดวูา่บริบท หรือรอบข้างมนัคืออะไร เชน่ ลกูทุง่ไปแสดงที่ไหน เชน่ในวดั 

                                         
83สมัภาษณ์ ไพโรจน์ พิทยเมธี, ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบลกัษณะไทย, 18 

ตลุาคม 2555. 
84 สมัภาษณ์ ไพโรจน์ พิทยเมธี, ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบลกัษณะไทย, 18 

ตลุาคม 2555. 
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คือ เป็นการแสดงที่ไปชว่ยลดความทกุข์ความโศกให้คนตา่งจงัหวดั คือวา่ (เลขนศิลป์
งานวดั) อยูใ่น sub-set เดียวกนักบัความหมายค าวา่ลูกทุง่ ก็จะเป็น group เดียวกนัเลย85 

 ด้วยนิยาม และความเป็นลกูทุ่ง ท่ีได้ศกึษามาแล้ว ท าให้พอจะทราบวา่ เพลง
ลกูทุ่งเป็นเพลงเพ่ือชาวบ้าน  เป็นเพลงท่ีเข้าถึงง่าย ไมซ่บัซ้อน มีความจริงใจ และสนกุสนาน มี
ลีลาท่ีไมซ่ า้ใคร หรือสัน้ๆ คือ “เข้าใจง่าย จริงใจ มีสีสัน และสนุก”  ทัง้ยงัเป็นเพลงท่ีได้รับ
อิทธิพลบางสว่นจากเพลงพืน้บ้านด้วย ท าให้ลกัษณะโดยภาพรวมของลกูทุ่งนัน้มกีารเช่ือมโยงกบั
ท้องถ่ินชนบทมากกวา่ในเมือง แม้จะมีกลุม่เป้าหมายอยู่ในเมืองบ้างก็ตาม  ดงันัน้ เลขนศิลป์ท่ีนกั
ออกแบบเลือกใช้จงึเป็นเร่ืองส าคญั เลขนศิลป์ตา่งๆ เหลา่นัน้ควรท่ีจะสามารถสื่อสารลกัษณะและ
ลีลาของเพลงลกูทุ่ง ท่ี  “เข้าใจง่าย จริงใจ มีสีสนั และสนกุ”  ได้อย่างใกล้เคยีงท่ีสดุ รวมทัง้ยงัต้อง
แสดงลกัษณะบางประการของความเป็นท้องถ่ิน และความเป็นพืน้บ้านให้อยูใ่นงานการออกแบบ
นัน้ๆ ได้ด้วยในขณะเดียวกนั นอกจากนีบ้ริบทท่ีมีการแสดงเพลงลกูทุ่งกค็วรเป็นสิ่งท่ีนกัออกแบบ
ค านึงถึงด้วย เพราะอาจจะท าให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ชดัขึน้วา่ บรรยากาศท่ีต้องประกอบ
กบัผลงานออกแบบลกัษณะลกูทุ่งนัน้ควรออกมามีลกัษณะอย่างไร 
 3.7 การออกแบบเลขนศลิป์บนปกแผ่นเสียง งานออกแบบท่ีเก่ียวข้องกบัเพลง
ลกูทุ่ง ได้แก่ การออกแบบปกแผน่เสยีง การออกแบบเวทีการแสดง และการออกแบบชดุของหาง
เคร่ือง การออกแบบตา่งๆ ดงัท่ีได้กลา่วมานีล้้วนเก่ียวข้องกบัการส่ือสารลกัษณะลกูทุง่ออกไปยงัผู้
พบเหน็โดยตรง แตใ่นการศกึษาครัง้นี ้ ผู้ วิจยัสามารถรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องได้ในด้านการ
ออกแบบแผน่เสยีง รูปแบบชดุนกัร้องและหางเคร่ือง ซึ่งถือเป็นภาพรวมอนัเดน่ชดัด้านหนึง่ท่ี
สามารถมองเห็นได้จากการแสดงดนตรีลกูทุ่ง จากข้อมลูในการสมัภาษณ์ท าให้ทราบวา่การ
ออกแบบในลกัษณะลกูทุ่งนัน้ มีลกัษณะเฉพาะตวัในหลายๆ ด้าน และเป็นลกัษณะท่ีสืบทอดตอ่
กนัมา แตก่็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นช่วงๆ ด้วยเชน่กนั 

 จากการสมัภาษณ์สมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เป๊ียก โปสเตอร์)86 ท าให้ทราบถงึ
ลกัษณะการออกแบบปกแผน่เสยีงในสมยัเมื่อราวก่อนปีพ.ศ.2509 ซึ่งเป๊ียก โปสเตอร์เป็นผู้วาด
ภาพปกแผน่เสยีงทัง้เพลงลกูกรุง โดยวาดให้กบัห้างแผน่เสียงคาร์เธ่ย์ โดยฉพาะแผน่เสยีงของ
นกัร้องดงัๆ ของคา่ยนี ้เชน่ ชรินทร์ นนัทนาคร สเุทพ วงศก์ าแห่ง และทลู ทองใจ เป็นต้น รวมทัง้ปก

                                         
85สมัภาษณ์ ไพโรจน์ ธีรประภา, ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบลกัษณะไทย และ

ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบตวัอกัษร, 18 ตลุาคม 2555. 
86สมัภาษณ์ สมบรูณ์สขุ นิยมศิริ, ผู้ก ากบัภาพยนตร์ ผู้ เช่ียวชาญการวาด

ภาพประกอบกแผน่เสียง และใบปิดภาพยนตร์, 8 สิงหาคม 2555. 
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แผน่เสียงนกัร้องลกูทุ่งหลายๆ คน ในยคุนัน้ใช้ระบบการพิมพ์แบบออฟเซท็จากประเทศญ่ีปุ่ นใน
การผลิตแผน่เสยีง บางสว่นใช้ระบบเลต็เตอร์เพรส แผน่เสยีงท่ีได้จะมีลกัษณะสีสวย สด สะดดุตา 

 สมบรูณ์สขุ นิยมศิริ เลา่ให้ฟังวา่การออกแบบปกแผน่เสยีงท่ีตนเองได้ท านัน้ สว่น
ใหญ่จะเป็นแผน่เสียงของศิลปินเพลงลกูกรุงมากกวา่ กระบวนการกเ็ร่ิมจากทางเจ้าของห้าง
แผน่เสียงมาจ้าง แล้วให้วาดภาพตามท่ีศิลปินคิด ทางห้างแผน่เสียงจะให้อิสระเตม็ท่ี   

 แม้ในสมยันัน้มีภาพถ่ายแล้ว แตก่ารออกแบบปกแผน่เสียงก็นิยมภาพวาด
มากกวา่ เพราะยคุใกล้เคยีงกบัยคุท่ีภาพยนตร์ก าลงัเป็นท่ีนิยม การออกแบบจึงเป็นสไตล์เดียวกนั
กบัใบปิดภาพยนตร์ ผิดแตว่า่จะเป็นภาพศิลปิน และสีพืน้ ไมม่ีภาพพืน้หลงัเป็นวิว ทิวทศัน์ หรืออิง
กบัเนือ้หาของเพลงแตอ่ย่างใด และอีกเหตผุลหนึ่งท่ีใช้การวาดภาพการออกแบบแผน่เสียง เพราะ
จะภาพวาดจะมีสีสนัสดใสกวา่ภาพถ่าย 

 ส าหรับหลกัในการออกแบบก็ไมไ่ด้มีอะไรเป็นพิเศษ เน้นให้สวย และตรงตาม
ความช านาญของศิลปินผู้ออกแบบปกแผน่เสียง จะมีใช้ทฤษฎีทางศิลปะประกอบ เช่น เร่ืองการใช้
สี ใช้หลกัการจดัวางองค์ประกอบศิลป์ บวกกบัความช านาญของผู้ออกแบบ เน้นให้ผลงานออกมา
สีสนัสดใส โดดเดน่ ดงึดดู โดยความสวยงามก็จะแตกตา่งไปตามความช านาญของผู้ออกแบบ สีท่ี
ใช้คือ สีโปสเตอร์ 

 สว่นภาพประกอบนัน้ หลกัๆ คือภาพศิลปิน ซึ่งจะได้รบัภาพต้นแบบจากภาพท่ี
ทางห้างแผน่เสียง และใช้ลกัษณะการวาดภาพประกอบปกแผน่เสยีงเป็นภาพเหมือนจริง ส าหรับ
ตวัอกัษรบนปกแผน่เสียงนัน้ จะมีช่างผู้ช านาญในการวาดตวัอกัษรออกแบบตา่งหาก เพราะในยคุ
นัน้ไมม่ีระบบคอมพิวเตอร์ และช่างออกแบบตวัอกัษรก็ไมม่ีความช านาญในการวาดภาพ จึงต้อง
แยกงานกนัท า แล้วคอ่ยน ามาประกอบกนัเป็นชิน้งานสมบรูณ์ 

 ณัฐพล เสียงสุคนธ์ ตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัรูปแบบการออกแบบปกแผน่เสียง
ตัง้แตอ่ดีตมาจนถึงปัจจบุนัไว้วา่  

 ถ้าเกิดลูกกรุงกบัลูกทุง่นี่แยกกนัแทบจะไมไ่ด้เลย เพราะลูกทุง่บางกลุ่มก็
อยากจะท าให้ดวูา่ตวัเองเหมือนลูกกรุง คือยกระดบัตวัเองให้มีระดบัเหมือนลูกกรุง อยา่ง 
“เพลิน พรหมแดน” ตอนท าลูกทุง่แรกๆ ก็ใส่โบว์ไท ร้องเป็นสุรพล สมบติัเจริญ คือพยายาม
ท าตวัออกมาให้ดดีูที่สุด ดีทีสุ่ดในแง่ mentality ของเขาในตอนนัน้ก็คือ ให้ดเูหมือนลูกกรุง 
เพราะลูกกรุงเป็นเหมือน music for rich people basically ลูกทุง่ก็ต้องการ direction 
เดียวกนั ไมใ่ชอ่ยากจะมาใส่อยูแ่คผ้่าขาวม้า แตง่ตวัจนๆ เค้าก็อยากจะดรูวยขึน้มาบ้าง 

 ปกแผน่เสียงย่ิงแผ่นไทยมนั can’t just the book by cover จริงๆ คือวา่ ทกุ
อยา่งสวยไปหมด พดูตรงๆ ปกแผ่นสมยักอ่น art direction หรืออาจจะท าแบบงบน้อยก็ได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



71 

 

แตว่า่มนัมีเสนห่ข์องมนัเอง มนัสวย (...) บางทีเวลาผมด ู ผมก็ดแูคช่ื่อศิลปิน ชื่อเพลง วา่
นา่สนใจขนาดไหน แล้วก็ไปลองฟังอีกที เหมือนการแตง่ตวันี่มนัแยกไมอ่อก เพราะวา่มนั
เหมือนเป็น everyday person ที่วา่วนัหนึง่อยา่งจะแตง่อยา่งนี ้ อีกวนัหนึง่อยากจะแตง่อีก
แบบหนึง่ เวลาเค้าถา่ยปกนี่เค้าไมไ่ด้แตง่ตวัเพือ่ represent ลูกทุง่ เค้าก็แตง่แคเ่พราะนีเ่ป็น
เสือ้ตวัโปรดของเขา ไมไ่ด้คิดเยอะ แคเ่สือ้ตวันีใ้ส่แล้วหลอ่ ใสแ่ล้วสวย ชอบกใ็ส ่

 ผมไปสมัภาษณ์เจ้าของคา่ย หรือเจ้าของเพลงวา่ท าไมมีรถมาอยูต่รงนี ้ เค้าบอก
วา่ ออ๋พอดีคนนีซ้ือ้ให้คนนีแ้ล้วคนนีเ้ป็นผู้แตง่ เค้าก็เลยอยากจะมา show-off วา่รถใหมเ่ค้า 
คือ บางทีมนัไมมี่เหตผุลอะไรที่วา่มนัจะมาหาค าตอบวา่ เฮ้ย..ท าไมมนัถงึต้อง หรือเค้าคิด
วา่เอานี่มาดีไซน์ท าให้สวยขึน้ บางทีเป็นแค ่อยากโชว์ แคน่ีเ้อง เพราะมนัสวยส าหรับเค้า87 

 เหตผุลอ่ืนๆ ท่ี ณฐัพล เสียงสคุนธ์กลา่วไว้ สามารถสรุปได้วา่ การท่ีนกัออกแบบ
ปกแผน่เสยีงสมยัก่อนคิดงานขึน้มา ไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัแนวทางการออกแบบท่ีตัง้ใจไว้อย่างใดอย่าง
หนึ่งเป็นพิเศษ บางครัง้เกิดจากความนิยมในการวางท่า หรือลกัษณะเสือ้ผ้า การถ่ายภาพปก
แผน่เสียง หรือแม้กระทัง่ภาพวาดก็ตาม ก็เป็นไปในลกัษณะตามความนิยม โดยใช้เสือ้ผ้า และการ
วางท่าท่ีนิยม ณ ขณะนัน้มาลงปก 

 อีกเหตผุลหนึ่งคือ ในยคุแรกๆ สตดูิโอถ่ายภาพยงัมีไมม่ากนกั และมีท่ีนิยมอยู่
เพียงไมก่ี่แห่ง ดงันัน้เมื่อมีการถ่ายภาพท าปกแผน่เสียง ก็มกัจะเหน็ภาพพืน้หลงัท่ีซ า้ๆ กนัได้ แม้
นกัร้องจะอยู่ตา่งสงักดั และเมื่อนกัร้องดงัคนใดถ่ายภาพท่ีสตดูิโอไหนออกมาแล้วสวยงาม นกัร้อง
คนอ่ืนๆ ก็จะไปถ่ายภาพปกท่ีสตดูิโอนัน้ด้วยเช่นกนั 

 ความสะดวกของการใช้สถานท่ี หรืออปุกรณ์ประกอบฉากก็เป็นอีกเหตผุลหนึ่งท่ี
น่าจะมีสว่นหลกัในการเลือกสถานท่ีส าหรับถ่ายภาพประกอบปกแผน่เสียง ซึ่งณฐัพล เสยีงสคุนธ์ 
แสดงความคิดเห็นไว้วา่ 

 บางทีเขาก็จะถา่ยปกตามสวนหน้าบ้าน บางอนัอยูต่า่งจงัหวดัเป็นสวยของตกึ
รัฐบาล บางอนัเป็นสวนสาธารณะ บางอนัเป็นสวนของบ้านเพื่อนที่รวยมากๆ เป็นเจ้าของ
คา่ยเพลง เหมือนตามความสะดวก แตล่ะคนจะมีแนวทางคนละอยา่งกนัเลย บางอนัที่มี

                                         
87สมัภาษณ์, ณฐัพล เสียงสคุนธ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแผน่เสยีง ด้านเพลงลกูทุ่งและหมอ

ล า, 23 สิงหาคม 2555. 
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เอกลกัษณ์มากๆ (...) ก็ไมใ่ชอ่นัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแนวนี ้แตเ่ป็นเอกลกัษณ์ของศิลปินคน
นีม้ากกวา่88 

 มาถึงยคุท่ีรูปแบบการออกแบบปกแผน่เสียงมีการเปลีย่นแปลง ได้แก่ ยคุท่ีเร่ิม
เปลี่ยนจากแผน่เสยีงเป็นเทปคาสเสต็ซึง่ถือเป็นยุคท่ีมีการแขง่ขนัทางการตลาดสงูชึน้มาก เทปคาส
เสต็มีราคาท่ีคนทัว่ไปหาซือ้ได้ง่ายเมื่อเทียบกบัแผน่เสียง ดงันัน้รูปแบบการออกแบบจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือลดต้นทนุการผลิดแผน่เสียงเพ่ือให้สามารถสู้กบัตลาดท่ีเปลีย่นไปได้ 

 ณัฐพล เสียงสุคนธ์ กลา่วถึงวิวฒันาการของแผน่เสยีงท่ีเปลี่ยนแปลงไปไว้วา่  
 “คาสเซ็ตเข้ามาปลายๆ ค.ศ.  90 ราวๆ ปี 80 หรือ 82 แผ่นเสียงก็จะเปล่ียนปก 

ถือเป็นยคุเปล่ียนของ artwork เพราะกอ่นหน้านีจ้ะเป็นยคุทีล่งทนุเยอะ สีสนั อยา่งมีห้าง
แผ่นเสียงหนึง่ชื่อ ห้างแผ่นเสียงตรามงกฎุ หรือ Crown Record เป็นห้างแผน่เสียงที่ท าปก
จากญ่ีปุ่ น จะมี artwork เป็นภาพวาด มีรายละเอียดสวย  แล้วพอหลงัจากนัน้ ห้าง
แผ่นเสียงตรามงกฎุจะผลิตแผน่ครั่ง คือแผ่น 78 10 นิว้ ตอนนัน้ยงัไมมี่ผลิตในไทย  แผ่น 
LP ต้องไปสัง่ไมอ่ินเดีย ก็ญ่ีปุ่ น  พอเร่ิมผลิตได้เองปุ๊ บ ปกที่ท าในเมืองไทยเร่ิมมีห้องภาพ ก็
เร่ิมมีการถา่ยภาพศิลปินมาแปะใส่ ซึง่เม่ือกอ่นยงัเป็นภาพวาด หรือเป็นภาพวาดแล้วเอา
ภาพศิลปินมาแปะใส่ มนัก็เป็นอยา่งนีค้วบคูก่นัมาตัง้แต่ยคุ 60 70 80 

 จนกระทัง่ต้นปี 80 พอคาสเส็ตเข้ามาปุ๊ บ แผ่น LP หรือ Long Play นัน้ คนที่ซือ้
ก็ต้องมีเคร่ืองเล่น ก็ต้องมีเงินหนอ่ย พวกคนตามตา่งจงัหวดัก็ไมมี่ จะมีก็แตแ่ผ่น Jukebox 
แผ่น 7 นิว้เข้าไปหยอดเหรียญ นี่คือตามตา่งจงัหวดั ตลาดกรุงเทพฯ ก็จะประมาณคนที่
รวยๆ มีเคร่ืองเล่น อยา่งเดียวมนัก็ไมพ่อ มนัจะต้องมีเคร่ืองsound system มนัก็ต้องมีเงิน
ขึน้ไปอีก พอคาสเส็ตเข้ามามนัคือทกุคน เข้าถงึได้  ทกุคนในตา่งจงัหวดัสามารถมีอลับัม้นี ้
ได้หมดแล้ว ไมต้่องรอสถานีวิทยมุาคอยเปิด ไมต้่องมาเสียตงัค์หยอด jukebox พอเป็น
อยา่งนีแ้ล้ว คนที่ซือ้คาสเส็ตก็เป็น big boom ของคาสเส็ต ดงันัน้ในขณะที่แผ่นเสียงราคา
เทา่เดิมคนก็เลือกที่จะซือ้คาสเส็ตดีกวา่ เค้าก็เลยท าแผ่นเสียงมาให้ affordable มากขึน้ 
ดงันัน้ก็ต้องตดัต้นทนุทิง้ เหลือเพียงปกสี เชน่ สีขาว สีแดง สีมว่ง สีด า หรือปกสีอะไรก็
แล้วแต ่มีแคโ่ลโก้คา่ย และมีตวัหนงัสือล้วนๆ89 

                                         
88สมัภาษณ์ ณฐัพล เสียงสคุนธ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแผน่เสยีง ด้านเพลงลกูทุ่งและหมอ

ล า, 23 สิงหาคม 2555. 

89สมัภาษณ์ ณฐัพล เสียงสคุนธ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแผน่เสยีง ด้านเพลงลกูทุ่งและหมอ
ล า, 23 สิงหาคม 2555. 
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ภาพท่ี 12 ตวัอย่างปกแผน่เสียงลกัษณะพิมพ์สีเดียว 
 

 จากเนือ้หาข้างต้น จะเหน็ได้วา่ เทคโนโลยี ไมว่า่จะเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ การ
ถ่ายภาพ หรือเทคโนโลยีการผลิตแผน่เสยีง  และเทป รวมทัง้ต้นทนุการผลิตล้วนเป็นตวัแปรท่ีมี
สว่นส าคญัท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกแบบ โดยท่ีประเภทของดนตรี เชน่ ลกูทุ่ง 
หรือลกูกรุง มีบทบาทน้อยมากในการก าหนดรูปแบบการออกแบบปกแผน่เสียง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
รูปแบบการออกแบบหลกัๆ คือ เทคโนโลยี รองลงมาคือวิธีการออกแบบซึ่งเป็นไปตามรสนิยมของ
นกัออกแบบแตล่ะท่าน  

 รูปแบบการออกแบบปกแผ่นเสียง ในบทความเร่ือง “ศิลปะบนซองใส่
แผน่เสียง”90 นัน้ มีเนือ้หาบางสว่นท่ีกลา่วถงึแนวทางการออกแบบปกแผน่เสียงศิลปินตา่งประเทศ
ให้ตอบสนองตอ่การสื่อสาร และการขาย ซึ่งเป็นหลกัการท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ช้ในการ
พิจารณารูปแบบปกแผน่เสียงเพลงลกูทุ่งได้ด้วยเช่นกนั โดยบทความนีก้ลา่วไว้วา่ การออกแบบปก
แผน่เสียงควรมีลกัษณะส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

  1 ความสะดดุตา เร้าใจ และสวยงาม 
  2. ให้ข้อมลูท่ีสัน้ และกระชบั น่าสนใจ ได้เร่ืองราวชดัเจน 
 นอกจากนีแ้ล้ว ในบทความเดียวกนัก็ยงัแบ่งท่ีมาของแนวทางการออกแบบได้เป็น 

4 หลกัการใหญ่ๆ ได้แก ่

                                         
90“ศิลปะบนซองใสแ่ผน่เสียง,” บ้านและสวน 12, 136 (มกราคม 2530): 138-139. 
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  1. เน้นท่ีตวับคุคล โดยน าภาพของนกัร้อง นกัดนตรีมาขึน้ปกหน้า วิธีนี ้
มกัจะใช้กบันกัร้องนกัดนตรีท่ีมช่ืีอเสียงเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป แนวดนตรีสว่นใหญ่จะเป็นแนวป๊อป 
ร็อก และคลาสิก 

  2. ใช้วิธีน าช่ืออลับัม้มาสร้างภาพเป็นปกแผน่เสียง วิธีนีง้่ายเป็นอนัดบัท่ี
สอง รองจากวิธีแรก เป็นวิธีท่ีใช้ได้กบัดนตรีทกุแนว ตัง้แตค่ลาสิกไปจนถึงคนัทร่ี หรือท่ีเรียกกนั
ง่ายๆ วา่ลกูทุ่ง 

  3. สร้างภาพจากแนวดนตรี หรือเนือ้หาจากเพลงในแผน่เสียง วิธีนีใ้ช้มาก
กบัแผน่เสยีงแนวดนตรีคลาสิก แจ๊ส และบลสู ์

  4. แนวความคิดการออกแบบท่ีไมข่ึน้กบัอะไรเลย เป็นแนวท่ีหายากมาก 
 และเมื่อพิจารณาประกอบกรณีของการออกแบบปกแผน่เสียงเพลงลกูทุ่งแล้ว พบวา่
รูปแบบการออกแบบดงักลา่ว ก็เข้าขา่ยในลกัษณะการออกแบบปกแผน่เสียงตามแนวความคิด
ข้างต้นด้วยเช่นกนั เพียงแตเ่ป็นการออกแบบเพ่ือใช้กบัแนวดนตรีเดยีว คือ “แนวลกูทุ่ง” ดงันัน้จึง
ไมส่ามารถใช้แนวความคิดในการออกแบบด้วยรูปแบบ “การสร้างภาพจากแนวดนตรี” มาใช้ได้ จึง
ใช้เกณฑ์ดงักลา่วในการวิเคราะห์ โดยตดัรูปแบบ “การสร้างภาพจากแนวดนตรี”  ออก 
 นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาจากผลงานตวัอย่างปกแผน่เสียงท่ีน ามาท าการศกึษา ท าให้
ทราบวา่นอกจากลกัษณะรูปแบบการออกแบบดงักลา่วข้างต้นแล้ว ปกแผน่เสียงลกูทุ่งยงัมีรูปแบบ
ท่ีนอกเหนือไปจากรูปแบบการออกแบบทัง้ 4 ลกัษณะข้างต้นด้วย กลา่วคือ มีการผสมผสาน
ลกัษณะการออกแบบโดยเน้นท่ีตวับคุคล และการใช้ภาพพืน้หลงัท่ีมเีนือ้หาเดียวกบัช่ืออลับัม้ 
รวมทัง้ในบางครัง้ยงัมกีารใช้ภาพพืน้หลงัในลกัษณะท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองอะไรเลย แตม่ีภาพ
ศิลปิน หรือการเน้นตวับคุคลเป็นหลกัเป็นภาพหลกัด้วย  

 ดงันัน้ เมื่อตดัรูปแบบการออกแบบท่ีสร้างภาพตามแนวดนตรีออก และเพ่ิม
รูปแบบการออกแบบอย่างผสมผสานเข้าไปแล้ว ประเภทของรูปแบบการออกแบบปกแผ่น

เสียงเพลงลูกทุ่ง จึงเป็นไปในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
  1. เน้นท่ีตวับคุคล  
  2. ใช้วิธีน าช่ืออลับัม้มาสร้างภาพ 
  3. รูปแบบท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัช่ืออลับัม้ และศิลปิน 
  4. แบบผสมผสาน โดยแยกได้เป็น  
   4.1 แบบเน้นท่ีตวับคุคล โดยภาพพืน้หลงัสร้างจากช่ืออลับัม้ 
   4.2 แบบเน้นท่ีตวับคุคล โดยภาพพืน้หลงัไมเ่ก่ียวข้องกบัช่ืออลับัม้
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บทท่ี 3 
 

วธีิการด าเนินการวจิัย 
 

 งานวิจยัในครัง้นี ้ มุง่หวงัท่ีจะศกึษา และวิเคราะห์คณุลกัษณะขององค์ประกอบทาง
เลขนศิลป์ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทย โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงันีค้ือ 

 1. ศกึษารวบรวมข้อมลู  
 2. ศกึษาตวัอย่างผลงานการออกแบบ 
 3. การสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
 4. วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทย 
 5. สรุปองค์ประกอบทางเลขนศิลป์ตา่งๆ ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทย 
 6. ตรวจสอบผลการวิเคราะห์องค์ประกอบกบัผู้ เช่ียวชาญ 
 
ขัน้ตอนการศกึษา  

 1. ศกึษารวบรวมข้อมลู  
1.1 ข้อมลูเอกสาร เชน่ ประวตัิความเป็นมา และลกัษณะตา่งๆ เก่ียวกบัดนตรี

ลกูทุ่ง และการแสดงดนตรีลกูทุ่ง 
1.2 ข้อมลูบคุคลจากการสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ และนกัออกแบบ 
1.3 ข้อมลูกรณีศกึษา ได้แก ่ ภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่งในยคุตา่งๆ และตวัอย่าง

ผลงานการออกแบบท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงดนตรีลกูทุ่ง 
 2. ศกึษาตวัอย่างผลงานการออกแบบ 

 3. สร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
 4. วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทย 

4.1 องค์ประกอบท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทยจากการแสดงดนตรีลกูทุ่ง 
  4.2 องค์ประกอบทางเลขนศิลป์ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทย 
 5. สรุปลกัษณะขององคป์ระกอบทางเลขนศิลป์ตา่งๆ และองค์ประกอบท่ีพบจาก

ภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่งท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทย  
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 6. ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ลกัษณะลกูทุ่งในองค์ประกอบจากการแสดงดนตรี
ลกูทุ่ง และท่ีองคป์ระกอบทางเลขนศิลป์ตา่งๆ โดยผู้เช่ียวชาญทางการออกแบบ 

 7. สรุปผลการศกึษา และอภิปรายผล 
 8. ข้อเสนอแนะ 

 
1. ศึกษา และค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวจัิย 
 แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้มีดงันี ้

 1. ข้อมลูประเภทเอกสาร ได้แก ่ บทความจากหนงัสือ สิ่งพิมพ์ และรายงานการวิจยั
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จากข้อมลูจากเวบ็ไซต์ตา่งๆ 

 2. ข้อมลูประเภทบคุคล 
2.1 ผู้เช่ียวชาญในด้านเพลงลกูทุ่ง  
2.2 ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 
2.3 ผู้เช่ียวชาญด้านการสื่อสารการตลาด 

 3. ข้อมลูประเภทกรณีศกึษา 
3.1 ภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่ง 
3.2 ผลงานการออกแบบท่ีมีลกัษณะลกูทุ่ง 

 
2. การเก็บตัวอย่างผลงาน 
 ในงานวิจยัครัง้นี ้ ผู้ศกึษาได้รวบรวมภาพปกแผน่เสียง ปกเทป และซีดี ของนกัร้อง
ยอดนิยมในแตล่ะยคุสมยัจากเวบ็ไซต์ท่ีมีสมาชิกเป็นผู้นิยมดนตรีลกูทุ่ง และมีการสะสม-ซือ้ขาย
แผน่เสียงเพลงลกูทุ่งตา่งๆ  ด้วยวิธีการสุม่ตวัอย่าง จ านวน 435 ชิน้งาน จากเวบ็ไซต์ตา่งๆ ซึ่งเป็น
เวบ็ไซต์ส าหรบัการแลกเปลี่ยนซือ้ขายแผน่เสียงเพลงลกูทุง่ และเป็นเวบ็ไซต์เพ่ือการแลกเปลี่ยน
พดูคยุเก่ียวกบัเพลงลกูทุ่งไทย ได้แก ่

 http://board.palungjit.com 
 http://saisampan.net 
 www.baanfasai.com  
 www.bankhonrakluktung.com 
 www.baanpanseang.com 
 www.banplengthai.com 
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 www.inphono.com 
 www.thaigramophone.com 
 เมื่อรวบรวบภาพปกแผน่เสียง ปกเทป และซีดีได้แล้ว ผู้ศกึษาจะท าการวิเคราะห์ และ

พิจารณาองค์ประกอบทางการออกแบบตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

 1. รูปแบบการออกแบบ 

 2. ลกัษณะภาพประกอบ 

 3. สีท่ีใช้ 
 4. ลกัษณะตวัอกัษร 
 5. องค์ประกอบทางเลขนศิลป์อ่ืนๆ ท่ีพบ 
 สว่นภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่ง ผู้ วิจยัรวบรวมจากหนงัสือวารสาร “ราชาเสียงทอง” ซึ่ง

เป็นวารสารเพลงลกูทุ่งโดยเฉพาะ โดยรวบรวมภาพการแสดงของนกัร้องลกูทุ่งยอดนิยมจาก
วารสารดงักลา่วนบัตัง้แตฉ่บบัท่ี 1 พ.ศ. 2523 ถึงฉบบัท่ี 203 พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นฉบบัสดุท้าย รวม
ทัง้สิน้ 185 ภาพ และจากเวบ็ไซต์ตา่งๆ อีกจ านวน 60 ภาพเพ่ือให้ครบตามยคุสมยัท่ีท าการศกึษา 

 
3. การสร้างเคร่ืองมือในการวจิัย 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ มีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (in-depth interview) ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือเกบ็
ข้อมลูเก่ียวกบัลกูทุ่ง ทัง้ด้านวิวฒันาการ การสื่อสาร กลุม่เป้าหมาย อตัลกัษณ์ของลกูทุ่ง รวมทัง้
วิวฒันาการการเร่ืองแผน่เสียง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการออกแบบ ลกัษณะภาพประกอบ 
สีท่ีใช้ และลกัษณะตวัอกัษร รวมถึงใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึเพ่ือเก็บข้อมลูความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเลขนศิลป์ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่ง 
 
4. การตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 
 ในการศกึษาครัง้นีม้ีผู้ เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน ท่ีผู้ศกึษาท าการสมัภาษณ์เชิงลกึเพ่ือ
เก็บข้อมลู และน าเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือรับการตรวจสอบและขอความคิดเห็น หรือค าแนะน า
เก่ียวกบัการวิเคราะห์และการศกึษา โดยผู้เช่ียวชาญดงักลา่วประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญ 3 กลุม่
ใหญ่ๆ คือ ผู้ เช่ียวชาญทางด้านเพลงลกูทุง่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ และผู้เช่ียวชาญทางด้าน
การสื่อสารการตลาด ซึ่งผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 ท่านได้แก ่
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1. ผู้เช่ียวชาญด้านเพลงลูกทุ่ง 
 

 
 

ภาพท่ี 13 คณุสลา คณุวฒุ ิ(ครูสลา), นกัแตง่เพลงลกูทุง่อิสระ กรรมการตดัสินการประกวด 
การแสดงดนตรีลกูทุ่งรายการ “ชิงช้าสวรรค์” 
 

 
 

ภาพท่ี 14 คณุชตุิเดช ทองอยู่ (ครูเทียม), ผู้ก่อตัง้ / บริหาร บริษัทไท แด๊นซ์ 
กรรมการตดัสินการประกวดการแสดงดนตรีลกูทุ่งรายการ “ชิงช้าสวรรค์” 
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ภาพท่ี 15 คณุณฐัพล เสยีงสคุนธ์ (DJ Maft Sai), Compilation DJ เพลงหมอล า เพลงลกูทุ่ง  
และเพลง World Music, Music Event Host (Bangkok Paradise, Isan Dance Hall) ผู้ก่อตัง้ 
และบริหาร Zudrangma Records และนกัสะสมแผน่เสียง 
 

2. ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 
 

 
 
ภาพท่ี 16 คณุสมบรูณ์สขุ นิยมศิริ (เป๊ียก โปสเตอร์), ศิลปินวาดใบปิดภาพยนตร์  ศิลปิน 
วาดภาพปกแผน่เสียง และผู้ก ากบัภาพยนตร์ 
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ภาพท่ี 17 คณุไพโรจน์ ธีรประภา (Roj Siamruay), นกัออกแบบตวัอกัษร ผู้เช่ียวชาญด้าน 
การออกแบบลกัษณะไทย และผู้บรรยายพิเศษ 
 

 
 

ภาพท่ี 18 คณุไพโรจน์ พิทยเมธี, ผู้บริหารบริษัท Creative Zone ช่างภาพอิสระ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบลกัษณะไทย และผู้บรรยายพิเศษ 
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 3.ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือสารการตลาด 
 

 
 
ภาพท่ี 19 คณุสืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์, รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท จีเอม็  
มลัติมีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
 
5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการศกึษาครัง้ครัง้นีผู้้ศกึษาแบ่งการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  วิเคราะห์ข้อมลูรูปแบบ และองค์ประกอบทางการออกแบบตวัอย่าง
ผลงานการออกแบบปกแผน่เสยีง เทป และซีดีลกูทุ่ง 
 ตอนท่ี 2  วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีแสดงลกัษณะลกูทุ่งจากภาพการแสดงดนตรี
ลกูทุ่ง 
 

 ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ข้อมูลรูปแบบ และองค์ประกอบทางการออกแบบ
ตัวอย่างผลงานการออกแบบปกแผ่นเสียง ปกเทป และซีดีเพลงลูกทุ่งด้วย เป็นการ
วิเคราะห์โดยเร่ิมจากการรวบรวมผลงานการออกแบบ ในกรณีนี ้ ได้ศกึษาผลงานการออกแบบปก
แผน่เสียง เทป และซีดีของนกัร้องยอดนิยมนบัตัง้แตย่คุต้น (พ.ศ. 2500-2507) จนถึงยคุดิจิตอล 
(พ.ศ. 2530-2549) และน ามาวิเคราะห์ในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้ รูปแบบการออกแบบ ลกัษณะ
ภาพประกอบ การใช้สี และรูปแบบตวัอกัษร ทัง้นีด้ าเนินการวิเคราะห์โดยใช้ตารางเมตริกเพ่ือหา
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ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบโดยแสดงผลเป็นร้อยละ จากนัน้วิเคราะห์ผลดงักลา่วประกอบกบั
ข้อมลูจากเอกสาร หนงัสือ บทความท่ีมีแนวคิดเก่ียวข้อง และประกอบกบัแนวความคิดจากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึผู้เช่ียวชาญทัง้ด้านเพลงลกูทุ่ง การออกแบบ และการส่ือสารการตลาดมา 
 ตอนท่ี 2 วเิคราะห์องค์ประกอบท่ีแสดงลักษณะลูกทุ่ง จากภาพการแสดง
ดนตรีลูกทุ่ง การวิเคราะห์ในสว่นนี ้ใช้การวิเคราะห์จากภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่งของนกัร้องยอด
นิยมจากนิตยสารราชาเสียงทอง นบัตัง้แตต่ัง้แตฉ่บบัท่ี 1 พ.ศ. 2523 ถึงฉบบัท่ี 203 พ.ศ. 2532  
และภาพจากอินเตอร์เน็ทโดยวิเคราะห์องค์ประกอบตา่งๆ ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งท่ีพบเห็นได้จาก
ภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่ง ภาพถ่ายนกัร้อง และนกัเต้น ทัง้ท่ีเป็นภาพสี และภาพขาวด า โดย
พิจารณาประกอบกบัข้อมลูจากบทความ และแนวความคิดเก่ียวกบัลกัษณะอนัเป็นอตัลกัษณ์ของ
เพลงลกูทุ่ง และการสมัภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญ 
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ภาพท่ี 20 ภาพแสดงกระบวนการวิจยัและการประเมินผลการวิจยั
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บทท่ี 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมลูของการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัท าการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมลูดงันี ้
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูรูปแบบ และองค์ประกอบทางการออกแบบ ของ
ตวัอย่างผลงานการออกแบบลกูทุ่ง กรณีศกึษา ปกแผน่เสยีง และปกเทปเพลงลกูทุ่ง 
 ตอนท่ี 2 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีแสดงลกัษณะลกูทุ่งจากภาพการแสดงดนตรี
ลกูทุ่ง 
 ตอนท่ี 3 น าผลการวิเคราะห์ เสนอผู้เช่ียวชาญ เพ่ือขอความคดิเหน็ตอ่ผลการ
วิเคราะห์ และข้อแนะน าเพ่ิมเติม 
  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูองค์ประกอบทางการออกแบบ กรณีศกึษาปก
แผน่เสียง ปกเทป และปกซีดเีพลงลกูทุ่ง โดยท าการเกบ็ข้อมลูในประเดน็ตา่งๆ ด้วยตารางเมตริก 

 ผลการวิเคราะห์ในตอนท่ี 1 นี ้สรุปผลโดยแยกประเดน็การศกึษาไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 1. รูปแบบการออกแบบ 
 2. ประเภทของภาพประกอบ 
 3. รูปแบบตวัอกัษร 
 4. การใช้ส ี
 5. องค์ประกอบทางเลขนศิลป์อ่ืนๆ ท่ีพบ 
 
 1. รูปแบบการออกแบบ 

  จากการวิเคราะห์ผลงานการออกแบบปกแผน่เสียง ปกเทป และปกซีดเีพลงลกูทุ่ง 
จ านวน 435 ชิน้ พบวา่ สามารถแบ่งรูปแบบการออกแบบออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก ่

1.1 แบบเน้นท่ีตวับคุคล หรือตวัศิลปิน 
1.2 ใช้ช่ืออลับัม้เป็นภาพประกอบ 
1.3 แบบท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัช่ืออลับัม้ และศิลปิน 
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1.4 แบบผสมผสาน โดยเป็นการผสมผสานการใช้ภาพศิลปินประกอบกบัสิ่งอ่ืนๆ 
ซึ่งแยกย่อยได้เป็นสองชนิดคือ 
   1.4.1 ใช้ภาพบคุคลผสมกบัภาพพืน้หลงัท่ีเก่ียวข้องกบัช่ืออลับัม้ 
   1.4.2 ใช้ภาพบคุคลผสมกบัภาพพืน้หลงัซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบัช่ืออลับัม้ 
 ทัง้นีก้ารวิเคราะห์รูปแบบใช้ข้อมลูเบือ้งต้นในการพิจารณาแยกประเภทของแนว
ทางการออกแบบปกแผน่เสยีงจากบทความเร่ือง “ศิลปะบนซองใสแ่ผน่เสยีง”1 

 จากหวัข้อรูปแบบการออกแบบปกแผน่เสยีง สามารถสรุปเป็นแผนภมูิวงกลมได้ ดงันี ้
 

 
 

แผนภมูิท่ี 1 แผนภมูิแสดงรูปแบบการออกแบบปกแผน่เสยีง 
  
 ผลการวิเคราะห์แผนภมูิวงกลมแสดงผลได้ ดงันี ้
 1.1 แบบเน้นท่ีตวับคุคล หรือตวัศิลปิน    คิดเป็น ร้อยละ  63.4 
 1.2 ใช้ช่ืออลับัม้เป็นภาพประกอบ    คิดเป็น ร้อยละ  10.1 
 1.3 แบบท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัช่ืออลับัม้และศิลปิน  คิดเป็น ร้อยละ  5.1 
 1.4 แบบผสมผสาน  

1.4.1 เน้นตวับคุคล และใช้ช่ืออลับัม้เป็นภาพประกอบรอง 
        คิดเป็น ร้อยละ  14.0 
   

                                         
1“ศิลปะบนซองใสแ่ผน่เสียง,” บ้านและสวน 12, 136 (มกราคม 2530): 138-139. 
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  1.4.2 เน้นตวับคุคล และภาพประกอบรองไมเ่ก่ียวข้องกบัช่ืออลับัม้ 
คิดเป็น ร้อยละ  7.4 

 จากการวิเคราะห์ผลงานการออกแบบปกแผน่เสียง ปกเทป และปกซีดีเพลงลกูทุง่ 
จ านวน 435 ชิน้ พบวา่ รูปแบบการออกแบบท่ีพบมาก ได้แก่ แบบเน้นท่ีตัวบุคคล (ศิลปิน) และ
รองลงมาคือแบบผสมผสาน ซึ่งก็คือการผสมผสานภาพศลิปินกบัภาพพืน้หลงัอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการเน้น
ท่ีตวับคุคลเชน่กนั  

 
ตัวอย่างภาพปกแผ่นเสียงรูปแบบต่างๆ  
 

 
 

ภาพท่ี 21 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงแบบเน้นท่ีตวับคุคล หรือตวัศิลปิน 
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ภาพท่ี 22 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงแบบใช้ช่ืออลับัม้เป็นภาพประกอบ 
 

 
 
ภาพท่ี 23 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงแบบท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัช่ืออลับัม้ 
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ภาพท่ี 24 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงแบบผสมผสานเน้นตวับคุคล และใช้ช่ืออลับัม้ 
เป็นภาพประกอบรอง 
 

 
 
ภาพท่ี 25 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงแบบผสมผสาน เน้นตวับคุคล และภาพประกอบรอง 
ไมเ่ก่ียวข้องกบัช่ืออลับัม้ 
 

  



89 

 

 

 2. ประเภทของภาพประกอบ 
  พบวา่มีการใช้ภาพประกอบ 2 ชนิด ได้แก่ ภาพถ่าย และภาพวาด  
  ในการวิเคราะห์แยกภาพประกอบทัง้สองชนิดตามการใช้งาน ได้ 2 ประเภท ดงันี ้

2.1 ภาพประกอบหลกั 
2.2 ภาพประกอบรอง 

  จากหวัข้อประเภทภาพประกอบ สามารถสรุปเป็นแผนภมูิแท่งได้ ดงันี ้
 

 
 

แผนภมูิท่ี 2 แผนภมูิแสดงประเภทของภาพประกอบท่ีใช้ในการออกแบบปกแผน่เสียง 
  
 ผลการวิเคราะห์รูปแบบของภาพประกอบจากแผนภมูิได้ผล ดงันี ้
 2.1 ภาพประกอบหลกั 

 เป็นภาพถ่าย  คิดเป็น ร้อยละ 83.6 
 ภาพวาด  คิดเป็น ร้อยละ 16.4 

 2.2 ภาพประกอบรอง 
 ภาพวาด  คิดเป็น ร้อยละ 68.6 

   ภาพถ่าย  คิดเป็น ร้อยละ 31.4 
จากการวิเคราะห์พบวา่การออกแบบปกแผน่เสียง ปกเทป และปกซีดเีพลงลกูทุ่ง 

ภาพประกอบหลักใช้รูปแบบภาพถ่ายมากท่ีสุด สว่นภาพประกอบรองใช้รูปแบบภาพวาด
มากท่ีสุด 
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ตัวอย่างภาพปกแผ่นเสียงรูปซึ่งใช้งานภาพประกอบประเภทต่างๆ  
 

 
 
ภาพท่ี 26 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ภาพถ่ายเป็นภาพประกอบหลกั 
 

 
 
ภาพท่ี 27 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ภาพวาดเป็นภาพประกอบหลกั 
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ภาพท่ี 28 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ภาพวาดเป็นภาพประกอบรอง 
 

 
 

ภาพท่ี 29 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ภาพถ่ายเป็นภาพประกอบรอง 
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 3. รูปแบบตัวอักษร 
  การวิเคราะห์ได้ใช้รูปแบบของตวัอกัษรไทยเป็นเกณฑ์ โดยแบ่งรูปแบบตวัอกัษร

ได้ดงัตอ่ไปนี ้ ตวัหวักลม ตวัหวัตดั ตวัคดัลายมือ ตวัตวดั และตวัประดิษฐ์  ซึ่งการวิเคราะห์ใน
การศกึษาครัง้นีย้งัได้แบ่งประเภทตวัอกัษรตามล าดบัความส าคญัในการส่ือสารเป็น 2 ลกัษณะ 
ได้แก่ 
  3.1 ตวัอกัษรหลกั 
  3.2 ตวัอกัษรรอง 
  จากหวัข้อรูปแบบตวัอกัษร สามารถสรุปเป็นแผนภมูิแท่งได้ ดงันี ้

 

 
 

แผนภมูิท่ี 3  แผนภมูิรูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้ในการออกแบบปกแผน่เสยีง 
   
  ผลการวิเคราะห์รูปแบบของภาพประกอบจากแผนภมูิได้ผล ดงันี ้
  3.1 ตวัอกัษรหลกั เรียงล าดบัรูปแบบท่ีใช้มากท่ีสดุจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้

 ตวัประดิษฐ์   คิดเป็น ร้อยละ 52.8 
 ตวัหวัตดั   คิดเป็น ร้อยละ 35.3 
 ตวัหวักลม   คิดเป็น ร้อยละ 5.1 

   ตวัตวดั (ลายมือ)  คิดเป็น ร้อยละ 4.1 
 ตวัคดัลายมือ  คิดเป็น ร้อยละ 2.8 
3.2 ตวัอกัษรรอง เรียงล าดบัรูปแบบท่ีใช้มากท่ีสดุจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้
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   ตวัหวัตดั   คิดเป็น ร้อยละ 55.6 
 ตวัหวักลม   คิดเป็น ร้อยละ 19.1 
 ตวัตวดั (ลายมือ)  คิดเป็น ร้อยละ 13.2 

   ตวัประดิษฐ์   คิดเป็น ร้อยละ 9.1 
   ตวัคดัลายมือ  คิดเป็น ร้อยละ 2.8  

 สรุปรูปแบบตวัอกัษรบนปกแผน่เสียง ปกเทป และปกซีดเีพลงลกูทุ่งได้วา่ ตัว

อักษรหลักใช้รูปแบบตัวประดิษฐ์มากท่ีสุด  สว่นตัวอักษรรองใช้รูปแบบหัวตัดมากท่ีสุด  
 

ตัวอย่างภาพปกแผ่นเสียงรูปซึ่งใช้งานตัวอักษรชนิดต่างๆ เป็นตัวอักษรหลัก 
 

 
 
ภาพท่ี 30 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ตวัอกัษรหลกัรูปแบบตวัประดิษฐ์ 
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ภาพท่ี 31 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ตวัอกัษรหลกัรูปแบบตวัหวัตดั 
 

 
 

ภาพท่ี 32 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ตวัอกัษรหลกัรูปแบบตวัหวักลม 
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ภาพท่ี 33  ตวัอย่างภาพปกแผน่เสยีงท่ีใช้ตวัอกัษรหลกัรูปแบบตวัตวดั (ลายมือ) 
 

 
 

ภาพท่ี 34 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ตวัอกัษรหลกัรูปแบบตวัลายมือ 
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ตัวอย่างภาพปกแผ่นเสียงรูปซึ่งใช้งานตัวอักษรชนิดต่างๆ เป็นตัวอักษรรอง 
 

 
 

ภาพท่ี 35 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ตวัอกัษรรองเป็นตวัหวัตดั 
 

 
 

ภาพท่ี 36 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ตวัอกัษรรองเป็นตวัหวักลม 
 

 
 

ภาพท่ี 37  ตวัอย่างภาพปกแผน่เสยีงท่ีใช้ตวัอกัษรรองเป็นตวดั (ลายมือ) 
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ภาพท่ี 38 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ตวัอกัษรรองเป็นตวัประดิษฐ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 39 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ตวัอกัษรรองเป็นตวัคดัลายมือ 

 4. การใช้สี 
  ภาพประกอบท่ีใช้บนปกแผน่เสียง ปกเทป และปกซีดีเพลงลกูทุ่งมทีัง้แบบท่ีเป็น

ภาพวาด และแบบภาพถ่าย ซึ่งโดยมากในยคุแรกๆ จะเป็นภาพวาด และมีบางชิน้ท่ีเป็นภาพถ่าย
ผสมภาพวาด ดงันัน้ ระบบสีท่ีใช้ในการผลิตปกแผน่เสยีงจึงเร่ิมท่ีสีจากระบบแมส่ใีนการวาดภาพ 
หรือสีวตัถธุาต ุและจากแมส่จีากระบบพิมพ์  ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้นีจ้ึงใช้เกณฑ์จากแมส่ีทัง้สอง
ระบบ กลา่วคือ แมส่ีวตัถธุาต ุและแมส่ีระบบพิมพ์เพ่ือใช้วิเคราะห์ 
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ภาพท่ี 40 ชดุสีท่ีใช้ในการวิเคราะห์การใช้สใีนการออกแบบปกแผน่เสียง ปกเทป และซีดี 
เพลงลกูทุ่ง 
 

 จากหวัข้อการใช้สี สามารถสรุปเป็นแผนภมูิแท่งได้ ดงันี ้
 

 
 
แผนภมูิท่ี 4  แผนภมูิแสดงสีท่ีใช้ในการออกแบบปกแผน่เสียง และปกเทป 
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 ผลการวิเคราะห์การใช้สจีากแผนภมูิ เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้
   อนัดบัท่ี 1 สีเหลือง   ร้อยละ 21.31 
   อนัดบัท่ี 2 สีแดง   ร้อยละ 18.34 
   อนัดบัท่ี 3 สีฟ้าสด (Cyan)  ร้อยละ 13.21 
   อนัดบัท่ี 4 สีชมพสูด (Magenta) ร้อยละ 11.73 
   อนัดบัท่ี 5 สีน า้เงิน   ร้อยละ 10.47 
   อนัดบัท่ี 6 สีเขียว   ร้อยละ 6.76 
   อนัดบัท่ี 7 สีส้ม   ร้อยละ 5.57 
   อนัดบัท่ี 8 สีเขียวเหลือง  ร้อยละ 3.56 
   อนัดบัท่ี 9 สีมว่งแดง  ร้อยละ 2.45 
   อนัดบัท่ี 10 สีส้มเหลือง  ร้อยละ 2.45 
   อนัดบัท่ี 11 สีมว่ง   ร้อยละ 2.15 
   อนัดบัท่ี 12 สีเขียวอมน า้เงิน  ร้อยละ 1.04 
   อนัดบัท่ี 13 สีมว่งอมน า้เงิน  ร้อยละ 0.67 
   อนัดบัท่ี 14 สีส้มแดง  ร้อยละ 0.30 
 

 
 
ภาพท่ี 41 ชดุสีในพบวา่มีการใช้งานในการการออกแบบปกแผน่เสยีง ปกเทป และซีดเีพลงลกูทุ่ง  
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
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  จากการวิเคราะห์พบวา่ มกีารใช้สีสีเหลืองมากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ สีแดง ด า ฟ้า  
สีน า้เงิน   สเีขียว สีส้ม สเีขียวอมเหลือง สีมว่งแดง สีส้มเหลือง สีมว่ง สีเขียวอมน า้เงิน สีมว่งอมน า้
เงิน และสีส้มอมแดง ตามล าดบั ซึ่งผลโดยรวมแสดงให้เห็นการใช้งานโครงสีหลกั (Colour 
Scheme) แบบสีแท้ซึ่งเป็นระดบัแมส่ดีบัทัง้ระบบวตัถธุาต ุ และแมส่ีระบบการพิมพ์  ใช้สใีน
ลกัษณะท่ีมีความตดักนัสงู (High Contrast) ซึง่บางครัง้มีลกัษณะท่ีเป็นสีคูต่รงข้ามด้วย 
(Complimentary Colour) มีการใช้สีอ่ืนๆ เช่น สีด า ขาว และสีอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสีหลกัเกิดความโดด
เดน่ และเห็นชดัเจน สะดดุตา กลา่วคือ สีด า และชาว มกัจะมีการใช้ในลกัษณะ ตดัขอบ เดนิเส้น 
และเน้นเงาส าหรับตวัอกัษร และในบางครัง้กม็ีการใช้สีขาวเป็นสีพืน้หลงัอยู่ด้วยเช่นกนั  
นอกจากนี ้ยงัพบการใช้สีแท้ผสมขาว (tint) และสีแท้ผสมด า (shade) แตก่็พบไมม่ากนกั  
  ทัง้นี ้ เทคนิคการพิมพ์ปกแผน่เสียงเพลงลกูทุ่งช่วงก่อนมีระบบออฟเซท็ในปี พ.ศ.
2513 นัน้ จะใช้ระบบเลตเตอร์เพรสส์ (letterpress) ท าให้รูปแบบสีของปกแผน่เสยีงเพลงลกูทุง่ใน
ช่วงแรกมีลกัษณะพิเศษ กลา่วคือ สว่นใหญ่จะมีการพิมพ์แบบพืน้ทึบ (solid) หรือท่ีเรียกวา่ “พืน้
ตาย” บนกระดาษไมเ่คลือบผิว ท าให้งานพิมพ์มีสีไมท่ัว่พืน้ท่ี (non-buttoming) เน่ืองจากหมกึไม่
สามารถพิมพ์ลงบนพืน้สมัผสัได้สดุรอยขรุขระ และจะมีหมกึจะหนาตามบริเวณริมขอบตวัอกัษร 
หรือเมด็สกรีน นอกจากนีจ้ะมีรอยแตกของตวัอกัษร หรือเมด็สกรีนด้วย เน่ืองมาจากระบบเป็นการ
พิมพ์ท่ีผิวแมพิ่มพ์บนพืน้เมื่อมากดทบักระดาษ และท่ีด้านหลงัของงานพิมพ์จะมีรอยนนู เน่ืองจาก
แรงกดของแมพิ่มพ์นนูตอ่กระดาษ2 ดงันัน้ ปกแผน่เสียงท่ีพิมพ์ด้วยระบบเลต็เตอร์เพรสส์ จึงมกีาร
แยกพืน้ท่ีสีและภาพท่ีชดัเจน ใช้สเีดียวในแตล่ะบลอ็ก บางครัง้หากพิมพ์ทบัซ้อนกนัก็จะกลายเป็น
การผสมสีจากการพิมพ์ทบักนั 

 5. องค์ประกอบทางเลขนศิลป์อ่ืนๆ ท่ีพบ 
  จากการศกึษาการออกแบบปกแผน่เสียง ปกเทป และปกซีดีเพลงลกูทุ่ง พบวา่มี

การใช้องคป์ระกอบทางเลขนศิลป์บางอย่างเพ่ือตกแตง่รูปแบบปกแผ่นเสียงให้ดสูวยงาม ซึ่ง
บางครัง้มีความความสอดคล้องของเนือ้หาในภาพรวมแตใ่นบางครัง้ก็เพ่ือตกแตง่ให้สวยงามโดย
ไมไ่ด้มีความหมายสง่เสริมภาพรวมแตอ่ย่างใด องค์ประกอบทางเลขนศิลป์ดงักลา่วนี ้ได้แก่ แถบสี
ตา่งๆ แบบเป็นรูปเหลีย่ม เป็นปลายริบบิน้ แถบสซ้ีอนกนัเป็นวงกลมรัศมี หรือประกายแฉก รูป
ดอกไม้ รูปดอกจนั รูปดาว และรูปหยดน า้ เป็นต้น 
 
 

                                         
2ศิริพงศ์ พะยอมแย้ม, การพมิพ์เบือ้งต้น (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พรินติง้ 2530), 31. 
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ตารางท่ี 5 องค์ประกอบท่ีเป็นแถบสีซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ 
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ตารางท่ี 6 องค์ประกอบท่ีเป็นแถบสีประกายแฉกแสงอาทิตย์ และเส้นรศัมีแสงอาทิตย์ 
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ตารางท่ี 7 องค์ประกอบท่ีเป็นแถบสีพืน้รูปร่างตา่งๆ และแถบสีรูปริบบิน้ปลายแฉก 
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ตารางท่ี 8 องค์ประกอบท่ีเป็นรูปวงกลม หวัใจ ดาว และหยดน า้ 
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ตารางท่ี 8 (ตอ่) 
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ตารางท่ี 9 องค์ประกอบท่ีเป็นรูปดอกไม้ ดอกจนั และประกายแสง 
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ตารางท่ี 9 (ตอ่) 
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ตารางท่ี 10 องค์ประกอบท่ีเป็นรูปแผน่เสยีง 
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีแสดงลกัษณะลกูทุ่งจากภาพการแสดง
ดนตรีลกูทุง่ 
 ในสว่นนี ้  ผู้ศกึษาได้วิเคราะห์จากภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่งจากวารสารราชาเสียง
ทอง นบัตัง้แตฉ่บบัท่ี 1 พ.ศ. 2523 ถึงฉบบัท่ี 203 พ.ศ. 2532 และภาพบางสว่นจากอินเตอร์เน็ท 
โดยใช้ข้อมลูจากบทความ ในเอกสารทางวิชาการ และแนวความคิดท่ีได้จากการสมัภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญในด้านเพลงลกูทุ่ง ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ และผู้เช่ียวชาญทางด้าน
การตลาด ซึ่งเก่ียวข้องกบัลกัษณะอนัเป็นอตัลกัษณ์ของเพลงลกูทุ่งมาประกอบการวิเคราะห์ ซึง่
ได้ผลการวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้
 จากการวิเคราะห์ สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมูท่ี่โดดเดน่ได้แก ่

 1. การตกแตง่เวที อปุกรณ์บนเวที และเคร่ืองดนตรี 
 2. นกัร้อง และหางเคร่ือง 

1. การตกแต่งเวที อุปกรณ์บนเวที และเคร่ืองดนตรี จากการศกึษาภาพการ
แสดงดนตรีลกูทุ่ง จากวารสารราชาเสียงทอง และภาพจากอินเตอร์เน็ทพบวา่  

  1.1 การตกแต่งเวที และอุปกรณ์บนเวที วงดนตรีลกูทุง่เป็นวงดนตรีขนาด
ใหญ่ มีทัง้นกัดนตรี เคร่ืองดนตรี เคร่ืองเสียง และหางเคร่ือง จึงต้องใช้พืน้ท่ีบนเวทีมากพอสมควร 
แตเ่ดิมเวทีกลางแจ้งอาจประกอบอย่างง่ายๆ โดยเป็นเวทีท าด้วยไม้กระดานปบูนถงัน า้มนัขนาด
ใหญ่ เวทีสงูจากพืน้ประมาณ  2-2.5 เมตร ทัง้นีต้้องไมส่งูเกินไปนกั เพ่ือให้แฟนเพลงได้คล้อง
พวงมาลยันกัร้อง ด้านหน้าเวทีติดตัง้หลอดไฟหลากสี ฉากหลังมีชื่อวงดนตรี หรือชื่อ

นักร้องขนาดใหญ่พร้อมประดับไฟให้ดูเด่น ด้านหลงัเวทีใช้เป็นท่ีแตง่ตวัของหางเคร่ืองและ
เป็นท่ีเตรียมตวัของนกัร้อง3 

   ในช่วงแรกๆ ยงัไมม่ีรายละเอียดใดๆ มากนกั ส าหรบัเวทีการแสดงในร่ม จะมี
ฉากหลกัเป็น “ผ้าม่าน” แตก่็มีอยู่บ้างในช่วงแรกเร่ิมของการก าเนิดเพลงลกูทุ่งท่ีจะมกีารตกแตง่
เวทีตามเนือ้หาของเพลง ใช้ภาพฉากหลงัเป็นภาพวาดมเีนือ้เร่ือง เหมือนการแสดงละครเวที และ
นกัร้องก็จะแตง่ตวัตามเนือ้เร่ืองดงักลา่วด้วย 

                                         
3โครงการสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หวั, “ท่ีมาของเพลงลูกทุ่ง,” เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=33&chap=2&page=t33-
2-infodetail07.html 
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  ในสว่นช่ือนกัร้องจะใช้รูปแบบตัวอักษรประดิษฐ์ ท าเป็นป้ายไฟขนาดใหญ่อยู่
ด้านหลงันกัร้อง และอยู่ด้านหน้าวงดนตรี หรือในบางครัง้ก็จะเป็นช่ือนกัร้องเขียนด้วยตวัอกัษร
ประดิษฐ์ สีสนัสดใส หรือสีสะท้อนแสงตดิอยู่บนผ้ามา่นท่ีเป็นฉากหลงั นอกจากนีย้งัมใีนสว่นของ
นกัดนตรีก็จะ “แท่นวางโน้ตเพลง” ท่ีมป้ีายผ้าเนือ้มนัห้อยอยู่ด้านหน้า ซึ่งบนป้ายผ้านีจ้ะปักตรา
สญัลกัษณ์วงดนตรี หรือช่ือนกัร้องไว้ หรือในบางครัง้กเ็ป็นภาพวาดหวัหน้าวงตรงหน้าแท่นวางโน๊ต 
  ส าหรับการแสดงในร่ม เชน่ ห้องสง่รายการทีวี ของบางรายการ จะมกีารตกแตง่
เวทีกึ่งถาวรไว้ เช่น มีช่ือรายการไว้ และสว่นท่ีเป็นเวทีตา่งระดบั เช่น “รายการชมุทางคนเดน่” หรือ 
“รายการรวมดาวสาวสยาม” จะพบการใช้หลอดไฟกลมเป็นไฟกระพริบตามจงัหวะในบริเวณขอบ
ของพืน้เวทีท่ีมีการยกระดบั และช่ือรายการเป็นป้ายไฟ 
 

 
 

ภาพท่ี 42 ภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่งวงพุ่มพวง ดวงจนัทร์ในรายการ “ชมุทางคนเดน่” 
ท่ีมา: ราชาเสียงทอง 5, 119 (27 ตลุาคม 2527): 2. 
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ภาพท่ี 43 ภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่งวงเย็นจิตร พรเทวีในรายการ “ชมุทางคนเดน่” 
ท่ีมา: ราชาเสียงทอง 5, 117 (13 ตลุาคม 2527): 2. 
 

 
 

ภาพท่ี 44 ภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่งในรายการ “รวมดาวสาวสยาม” 
ท่ีมา: ราชาเสียงทอง 5, 124 (1 ธนัวาคม 2527): 47. 
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 ราวปี 2510 เป็นต้นมา เป็นยคุท่ีเพลงลกูทุ่งได้รับความนิยม การแสดงจะมีหางเคร่ือง
ประกอบตามอิทธิพลท่ีได้รับจากการแสดงดนตรีคอนเสิร์ต และการเต้นของตา่งประเทศ เวทีการ
แสดงสว่นใหญ่ท่ีจดัแสดงกลางแจ้ง ซึ่งต้องเน้นการมองเหน็ในระยะไกล กจ็ะติดป้ายตวัอกัษรสีสนั
สดใส ในบางครัง้เป็นสีสะท้อนแสง ตกแตง่เสริมด้วยไฟเพ่ือผลในการมองเห็นท่ีดี และดงึดดูสายตา  

 ในยคุท่ีเพลงลกูทุง่มีการแขง่ขนักนัสงู ราวปี 2520 เป็นต้นมา เข้าสูย่คุแสงสี เคร่ืองไฟ
อย่างเตม็รูปแบบ การตกแตง่เวทีกย่ิ็งเพ่ิมความอลงัการมากขึน้ โดยพืน้ท่ีเวทีใหญ่ขึน้ รองรับ
จ านวนหางเคร่ืองท่ีมากขึน้ เน้นการตกแตง่ป้ายไฟขนาดใหญ่ ทัง้แบบทรงส่ีเหลี่ยม หรือจดัวางเป็น
แบบรัศมี หลอดไฟท่ีใช้จะเป็นหลอดกลมกระพริบๆ เข้าจงัหวะ รวมทัง้มีวสัดแุวววาวประดบัตกแตง่
เพ่ิมความน่าสนใจ มีการตกแตง่ภาพฉากหลงัเป็นภาพประกอบตา่งๆ เน้นความอลงัการ ป้าย
ตวัอกัษรช่ือวงตา่งๆ ก็มีขนาดใหญ่ ใช้ตวัอกัษรแบบประดิษฐ์ สีสนัสดใส ไปจนถึงสีสะท้อนแสง 
เหตท่ีุต้องมีการตกแตง่เวทีให้ดนู่าสนใจนีน้่าจะมาจาก การแสดงดนตรีลกูทุ่ง บางครัง้จะมีการ
ประชนักนัหลายๆ เวที หากเวทีไหนมหีางเคร่ืองเยอะ เวทีใหญ่ หรือมีการตกแตง่สวยงามกจ็ะย่ิง
สง่เสริมให้นกัร้องดเูดน่ น่าสนใจ และดงึดดูคนดไูด้มากกวา่ 

 ในปัจจบุนัยงัพบการแสดงเพลงลกุทุ่งท่ีเน้นภาพลกัษณ์บนเวทีแบบครบเคร่ือง ทัง้
เคร่ืองดนตรีและหางเคร่ืองในรูปแบบการประกวดร้องเพลงลกูทุ่ง ทัง้นีจ้ะเน้นทัง้การแตง่กายของ
นกัร้อง และหางเคร่ืองด้วย การตกแตง่เวทีลกูทุ่งเน้นแสง สี ไฟ อลงัการ แตใ่นบางครัง้จะมกีาร
สร้าง theme ของการแสดง ก็จะตกแตง่ไปตาม theme นัน้ และเป็นไปตามการก าหนดลกัษณะ
ภาพรวมของคา่ยเพลง ให้มีความทนัสมยั และดงึดดูใจมากขึน้ แตก่็ยงัคงลกัษณะความอลงัการ
อย่างลกูทุ่งไว้ เหตผุลกเ็พ่ือขยายกลุม่เป้าหมายทางการตลาดให้กว้างขึน้ และดงึดดูความสนใจ
กลุม่เป้าหมายท่ีร่วมสมยัมากขึน้ 
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ภาพท่ี 45 ภาพเวทีการแสดงดนตรีลกูทุ่ง ย่ิงยงยอดบวังาม และอาภาพรนครสวรรค์ 
ท่ีมา: เลิศชาย คชยทุธ, สองสุดยอดลูกทุ่ง, (กรุงเทพฯ: งานดีจ ากดั, 2537). 
 

 
 

ภาพท่ี 46 ภาพเวทีการแสดงดนตรีลกูทุ่ง ก๊อต จกัรพรรณ์ อาบครบรีุ 
ท่ีมา: สยามดารา, อลังการงานสร้าง "ก๊อท" โชว์ สมค่าแห่งการรอคอย...(เป็น) ท่ีสุด!!, 
เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก www.siamdara.com/music/091029_24720.html 
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ภาพท่ี 47  ภาพเวทีการแสดงของอาภาพร นครสวรรค์ ท่ี St.Moriz Bangkok ถ่ายโดย Riga 
ท่ีมา: Riga [นามแฝง], อาภาภรพรนครสวรรค์มินิคอนเสิร์ต, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2556, 
เข้าถึงได้จากhttp://csaid.c.klongdigital.com/slideshow/board.php?id=3011 
 

 
 

ภาพท่ี 48  ภาพเวทีการแสดงคอนเสิร์ตลกูทุ่งซปุเปอร์โชว์ โดย ไมค์ ภิรมย์พร 
ท่ีมา: ESANCLICK, ไผ่,ฝน,เอร์ิน,เปา,สุนารี น าทีม เปิดทัวร์ลูกทุ่งซูเปอร์ โชว์ยิ่งใหญ่ 

อลังการ, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.esanclick.com/news.php 
?No=31813 
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ภาพท่ี 49   ภาพเวทีการแสดงคอนเสิร์ตเอกชยั ศรีวิชยัโชว์ 
ท่ีมา: Postjung, คอนเสิร์ตศรีวชิัยโชว์ ตอน โจ๊ะ พรึม พรึม @ นครศรีธรรมราช, เข้าถึงเมื่อ
15 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://board.postjung.com/604945.html 
 

 
 

ภาพท่ี 50  ภาพเวทีการแสดงของหลิว อาจารียา 
ท่ีมา: ชลบรีุนิวส์.คอม, เปิดงานเทศกาลศรีราชา, เข้าถงึเมื่อ 31 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.chonburinews.com/Q1/thememenu.php?id=18411 
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  1.2 เคร่ืองดนตรี ในยคุเร่ิมแรกนัน้ เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการแสดงดนตรีลกูทุ่งยงัมี
น้อยชิน้ สว่นใหญ่เป็นเคร่ืองเป่า ได้แก่ แซกโซโฟน ทรอมโบน ทรัมเป็ต กลอง กีตาร์ และเบส สว่น
เคร่ืองดนตรีไทย เช่น ฉ่ิง แคน ระนาด โทน ขลุย่ ฯลฯ และมีการเลน่ดนตรีแบบวงผสมคอมโบและ
ชาโดว์4 แตเ่คร่ืองดนตรีท่ีได้รับการยอมรับวา่มีบคุลิกความเป็นลกูทุ่งอย่างมากในระยะแรก ได้แก ่
แอคคอเดียน เน่ืองจากศิลปินท่ีมช่ืีอเสียงมากในยคุแรกจนถึงยคุท่ีเพลงลกูทุ่งโดง่ดงัมากกลา่วคือ 
คณุสรุพล สมบตัิเจริญ ใช้เป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในเพลง  ท าให้หีบเพลงชกั หรือ accordion ถือวา่
เป็นสญัลกัษณ์ของเพลงลกูทุ่งในอดีตทีเดียว5  

 วงดนตรีของสรุพล สมบตัเิจริญ ใช้เคร่ืองเป่า เคร่ืองสายท่ีไมใ่ช้ไฟฟ้า กลอง และ
แอคคอเดียน หรือหีบเพลง ปัจจบุนัวงดนตรีของเขาเป็นวงเดียวท่ีอนรุกัษ์หีบเพลงไว้ เน่ืองจากเพลง
สว่นใหญ่ของสรุพล สมบตัเิจริญ มกัจะขึน้ต้นด้วยการบรรเลงหีบเพลง ซึ่งนบัเป็นเอกลกัษณ์ของ
เพลงของสรุพล6 การใช้เคร่ืองดนตรีสากลในอดีตมกัใช้เคร่ืองเป่า และเคร่ืองให้จงัหวะเป็นหลกั 
การจะเลือกใช้เคร่ืองดนตรีชนิดใดนัน้ ขึน้อยู่กบัท่วงท านอง และจงัหวะของเพลง การใช้เคร่ือง
ดนตรีไทยประกอบเพลงลกูทุ่ง มีลกัษณะใช้ประกอบเป็นช่วงสัน้ๆ บรรเลงน าท่อนร้อง หรือบรรเลง
รับเมื่อจบเนือ้ร้องแตล่ะท่อน สว่นใหญ่ใช้กบัเพลงท่ีมีพืน้ฐานมาจากเพลงไทยเดมิหรือเพลง
พืน้บ้าน และเพลงท่ีต้องการให้เกิดบรรยากาศแบบไทย การใช้เคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน สว่นใหญ่จะ
น ามาประกอบเคร่ืองดนตรีสากลตามแนวของเพลงในแตล่ะท้องถ่ิน เพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศให้
เป็นไปตามเนือ้ร้อง ท านอง และส าเนียงของบทเพลง เช่น ภาคเหนือ มกัใช้พิณ ซอ ซึง ภาคกลาง 
มกัใช้ระนาด ฉ่ิง กลองโทน กลองยาว ร ามะนา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มกัใช้แคน โปงลาง 

                                         
4เป็นวงดนตรีขนาดเลก็ เร่ิมก่อตัง้ในอเมริกา วงดนตรีประเภทนีท่ี้ได้รับความนิยม

สงูสดุ คือคณะ The Beatle หรือสี่เตา่ทอง เคร่ืองดนตรีในสมยัแรก มี 4 ชิน้ คือ กีตาร์เมโลดี ้(หรือ
กีตาร์โซโล) กีตาร์คอร์ด  กีตาร์เบส  และ กลองชดุ ดรูายละเอียดได้จาก องค์ชายน้อย [นามแฝง], 
“ลักษณะวงดนตรีสากล,” เข้าถึงเมื่อ 10 กมุภาพนัธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.gotoknow.org/posts/133612 

5โครงการสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หวั, “ท่ีมาของเพลงลูกทุ่ง,” เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=33&chap=2&page=t33-
2-infodetail08.html 

6สมัภาษณ์ สรุชยั สมบตัิเจริญ, วนัท่ี 1 มิถนุายน 2525,  อ้างถึงใน จินตนา ด ารงค์เลศิ 
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง, 87. 
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ภาคใต้ มกัใช้โทน กลองชาตรี ร ามะนา โหมง่ ฉ่ิง กรับ ป่ี เป็นสว่นประกอบ จากการศกึษาจากภาพ
ในวารสารราชาเสียงทองก็ปรากฏภาพของลูกแชก็ แทมโบรีน และกลองทอม (กลองคู)่ ซึ่งเป็น
เคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีนกัดนตรีลกูทุ่งสมยัก่อนใช้กนัมากด้วย  

  ส าหรับรูปแบบของไมโครโฟนท่ีพบเห็นมากได้แก่ ไมโครโฟนแบบโบราณ ท่ีมี
ลกัษณะเป็นสีเ่หลีย่มติดกบัขาตัง้ และแบบหวักลมมีสายยาว บางครัง้พบวา่มีการน าผ้าแพรมา
ผูกครอบไมโครโฟนแบบโบราณส่ีเหล่ียมไว้ด้วย โดยเหตผุลของการใช้ผ้าคลมุเน่ืองจากป้องกนั
เสียงลมหายใจ หรือระดบัเสียงท่ีดงัมากเกินไปจนกระทบระบบการท างาน หรือขดลวดรับเสียงซึ่ง
อยู่ในตวัไมโครโฟนเกิดความเสียหาย เพราะเมื่อไมโครโฟนเสียหายแล้วจะท าให้เสียงนกัร้องท่ี
ออกมาแตกพร่าคณุภาพต ่าลง และยงัเพ่ือป้องกนัการแพร่เชือ้โรคจากการใช้ไมโครโฟนร่วมกนั7 
นอกจากนีย้งัเป็นเหตผุลท่ีท าให้ภาพการแสดงดเูดน่ สวยงาม8 ซึ่งเป็นวฒันธรรมท่ีเลยีนแบบกนัใน
วงการนกัร้องลกูทุง่ และเมื่อมีการใช้งานแบบเดยีวกนัซ า้ๆ ก็เกิดเป็นภาพการใช้ไมโครโฟนของ
ศิลปินในยคุสมยันัน้ และกลายเป็นลกัษณะของนกัร้องลกูทุ่งในยคุแรกๆ ไป 

  ในยคุคอนเสิร์ต (พ.ศ. 2520) จนมาถึงยคุปัจจบุนั วงดนตรีลกูทุ่งได้รบัอิทธิพล
จากเพลงสตริง และเพลงสากลตา่งประเทศเป็นอนัมาก มีการน าเคร่ืองดนตรีไฟฟ้ามาใช้ เชน่ 
กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด เพ่ือให้เข้ากบัดนตรีสมยัใหม ่ซึ่งนบัวา่แตกตา่งจากวงดนตรีลกูทุ่งในอดีต   ซึ่ง
นบัเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ หรือเคร่ืองดนตรีก็ต้องเจริญไปตามความทนัสมยัของ
เทคโนโลยี รูปแบบของไมโครโฟนหรือเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการแสดงดนตรีลกูทุ่งเองก็พฒันาตามไป
ด้วยเชน่กนั ทกุวนันีว้งดนตรีลกูทุง่ใช้เคร่ืองดนตรีชนิดเดียวกบัวงสตริงจนเสียงแทบไมม่ีความ
แตกตา่งกนั และยงัมกีารใช้เคร่ืองสงัเคราะห์เสียงดนตรีด้วย ท าให้เสยีงหรือรูปแบบวงดนตรีลกูทุ่ง
ในปัจจบุนัใกล้เคยีงกบัวงสตริง และแทบไมเ่หลือเค้าวงดนตรีลกูทุ่งแบบอดีตไว้อีกเลย 
 
 
 
 

                                         
7สมัภาษณ์ นฤดม เพียรพฒัน์, หวัหน้างานวีดิทศัน์, กองผลิตอปุกรณ์โฆษณา การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 13 กมุภาพนัธ์ 2556. 
8สมัภาษณ์ ณฐัพล เสียงสคุนธ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแผน่เสยีง ด้านเพลงลกูทุ่งและหมอ

ล า, 13 กมุภาพนัธ์ 2556. 
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ตารางท่ี 11 องค์ประกอบจากการแสดง:  ใช้ผ้ามา่น หรือภาพวิวเป็นฉากหลงั 
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ตารางท่ี 11 (ตอ่) 
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ตารางท่ี 12 องค์ประกอบจากการแสดง:  ป้ายไฟ  ประดบัไฟหลอดกลมแบบกระพริบ 
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ตารางท่ี 13 องค์ประกอบจากการแสดง:  ป้ายตวัอกัษรแบบประดิษฐ์ วาดด้วยสีสด 
 

 
 



122 

 

 

ตารางท่ี 14 องค์ประกอบจากการแสดง:  ไมโครโฟนแบบโบราณทรงส่ีเหลี่ยม หุ้มผ้าแพรสีสด และ 
 ไมโครโฟนแบบกลม  
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ตารางท่ี 14 (ตอ่) 
 

 
 



124 

 

 

ตารางท่ี 15 องค์ประกอบจากการแสดง:  แท่นวางโน้ตเพลงท่ีมีป้ายช่ือนกัร้อง และวงดนตรี 
 แขวนไว้ด้านหน้า 
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ตารางท่ี 16 องค์ประกอบจากการแสดง:  เคร่ืองดนตรีแอคคอเดยีน แทมโบรีน ลกูแซ็ค กลองทอม  
 และทรัมเป็ต 
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ตารางท่ี 16 (ตอ่) 
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 2. นักร้องและหางเคร่ือง 
  2.1 นักร้อง จากการศกึษาภาพจากวารสารราชาเสียงทอง และภาพจาก
อินเตอร์เนท็พบวา่ นกัร้องในยคุแรกๆ นัน้จะแตง่ตวัในลกัษณะสากล กลา่วคือ ผู้ชายใสส่ทู ผกูไทต ์
หรือผกูโบว์ไทต์ ผู้หญิงใสเ่สือ้ผ้าสวยงามตามแฟชัน่ และตามรสนิยมของตน ลกัษณะดงักลา่วก็
เพ่ือสร้างความแตกตา่งระหวา่งนกัร้องเพลงลกูทุง่กบัคนธรรมดาสามญั โดยสลา คุณวุฒบิอกไว้
วา่ การแตง่กายในลกัษณะท่ีดเูรียบร้อย และเป็นสากลดงักลา่วนี ้ กเ็พ่ือแสดงให้เกิดการยอมรับ
จากคนทัว่ไปวา่ดนตรีลกูทุ่งกเ็ป็นดนตรีประเภทหนึ่งและมคีวามเท่าเทียมกบัเพลงชนิดอ่ืนๆ ทัง้ยงั
ต้องการแสดงให้เหน็วา่ดนตรีลกูทุ่งกม็ีความทนัสมยั มีความศิวิไลซ์ไมต่า่งจากดนตรีประเภทอ่ืนๆ 
ด้วยเชน่กนั9 
   ขนุวิจิตรมาตรา บนัทกึไว้วา่ ในช่วงระยะเวลาหลงัสงครามครัง้โลกครัง้ท่ีสอง 
เมื่อมีวงดนตรีเพลงลกูทุ่งเกิดขึน้นัน้ นกัร้องเพลงลกูทุ่งทัง้หญิงและชายแตง่ตวัอย่างบ้านนอกบอก
ลกัษณะลกูทุ่งแท้ ตอ่มาจึงคอ่ยปรากฏวิวฒันาการเร่ืองเคร่ืองแตง่กายเป็นแบบตะวนัตก กลา่วคือ 
นกัร้องผู้ชายสวมชดุสากล และนกัร้องผู้หญิงสว่นกระโปรงแบบชาวตะวนัตก สว่นด้านหลงันกัร้อง
มีหญิงสาวยืนเต้นไปมาตามจงัหวะเพลง10 

   เหตผุลอีกประการหนึง่ท่ีนกัร้องลกูทุ่งในยคุแรกๆ แตง่กายแบบตระวนัตก 
คล้ายนกัร้องลกูกรุง เพราะการแตง่กายเป็นเร่ืองความนิยมตามยคุสมยั หากในสมยันัน้มีความ
นิยมแตง่กายกนัแบบใด นกัร้องไมว่า่จะเป็นนกัร้องลกูกรุง หรือลกูทุ่งกค็งจะมคีวามนิยมใน
แนวทางเดยีวกนั  
   นอกจากนี ้เพ่ือให้ได้รับการยอมรับในแง่ท่ีดี นกัร้องเพลงลกุทุ่งชายสว่นใหญ่
จึงมองสรุพล สมบตัิเจริญเป็นต้นแบบ เน่ืองจากสรุพลมช่ืีอเสียงมาก ดงันัน้ นกัร้องลกูทุ่งท่ีมุง่หวงั
อยากเป็นท่ียอมรับก็มกัจะพยายามเลียนแบบสรุพล รวมไปถึงการแตง่กายด้วย เช่น ถ้าสรุพลใส่
โบว์ไท นกัร้องลกูทุ่งคนอ่ืนๆ กจ็ะแตง่ตวัตาม และยงัพยายามท าตวัออกมาให้ดดูีท่ีสดุในลกัษณะท่ี
คล้ายกบันกัร้องลกูกรุง เพราะเพลงลกูกรุงเป็นเหมือนเพลงส าหรับคนรวย คนเมือง เป็นท่ียอมรับ
มากในเมือง นกัร้องลกูทุง่ก็ต้องการภาพลกัษณ์ในแบบเดียวกนั การแตง่กายจึงสอดคล้องไป

                                         
9สมัภาษณ์ สลา คณุวฒุ,ิ ผู้เช่ียวชาญด้านเพลงลกูทุ่ง และนกัแตง่เพลงลกูทุ่งอิสระ, 7 

สิงหาคม 2555. 
10ขนุวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพนัธุ์), เร่ืองของละครเพลง, (กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพ์เรืองศิลป์, 2520) 65, อ้างถึงใน จินตนา ด ารงค์เลิศ, วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง, 88. 
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ในทางเดียวกนัในหมูน่กัร้องลกูทุ่งด้วยกนั11 เมื่อก่อนศิลปินนกัร้องผู้ชายจะใสส่ทู ผู้หญิงใสช่ดุราตรี 
เพราะถือวา่เป็นการให้เกียรติทัง้นกัร้อง นกัดนตรี ตอ่มาเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2530-2540 จะใสส่ทู
เหมือนกนัแตปั่กเลื่อม และมีการออกแบบตามบคุลิกของนกัร้องบ้าง แตจ่ะท าคล้ายๆ กนัไปหมด12 
   ในยคุคอนเสิร์ตช่วงต้นราวปี 2520 เป็นต้นมา จะพบวา่นกัร้องลกูทุ่งชาย
บางท่านแตง่กายคล้ายนกัร้องเพลงร็อคแอนด์โรล เอลวิส เพรสลีย์ (Elvis Presley) ซึ่งโดง่ดงัในยคุ
ทศวรรษท่ี 50-60 เอลวิสมีช่ือเสยีงทัง้ในด้านการเป็นนกัร้อง และเป็นดาราภาพยนตร์ด้วย การแตง่
กายของเขาท่ีนกัร้องเพลงลกูทุ่งไทยเลยีนแบบ คือ ใสเ่สือ้จะเป็นแบบแขนยาว คอปกผา่ลกึ ปก
ใหญ่ ผกูผ้าพนัคอ หรือห้อยผ้าไว้คอ สว่นกางเกงจะเป็นแบบขาบาน และด้วยความโดง่ดงัอย่าง
มากน่ีเอง ท าให้รูปแบบการแตง่กายดงักลา่วเผยแพร่มาถึงประเทศตะวนัออกด้วย นกัร้องเพลง
ลกูทุ่งบางคนก็ได้รับอิทธิพลดงักลา่วด้วยเชน่กนั จึงเกิดการแตง่กายเลียนแบบใกล้เคยีงกนัขึน้มา 
แตก่ารแตง่กายของนกัร้องลกูทุ่งไทยก็ยงัคงเน้นสีสนัสดใส การปักเลื่อมลาย หรือประดบัเพชรท่ี
เคร่ืองแตง่กายอยูด้่วยเช่นกนั นอกจากนีย้งัพบด้วยวา่มีการใช้ผ้าแพรสีสดผกูประดบัท่ีคอ ใน
ลกัษณะเป็นโบว์ใหญ่ๆ หรือผกูแล้วปลอ่ยทิง้ชายไว้ ซึ่งมกัจะใสก่บัเสือ้แบบผา่อกเช่นเดียวกบัชดุ
ของเอลวิสด้วยเชน่กนั 
 
 
 
 

                                         
11สมัภาษณ์ ณฐัพล เสียงสคุนธ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแผน่เสยีง ด้านเพลงลกูทุ่งและหมอ

ล า, 23 สิงหาคม 2555. 
12สมัภาษณ์ สลา คณุวฒุ,ิ ผู้เช่ียวชาญด้านเพลงลกูทุ่ง และนกัแตง่เพลงลกูทุ่งอิสระ, 7 

สิงหาคม 2555. 
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ภาพท่ี 51 การแตง่กายของเอลวิส เพรสลีย์ 
ท่ีมา:  elvisforver.tripod.com, Aloha From Hawaii, เข้าถึงเมื่อ 2 กมุภาพนัธ์ 2556,  
เข้าถึงได้จาก http://elvisforver.tripod.com/id28.html 
  
   ภาพลกัษณ์อีกแบบหนึ่งของนกัร้องลกูทุง่ชาย และหญิงคอื มีมาลัยคล้อง
คอ มาลยัดงักลา่วมีทัง้แบบดอกไม้สด มาลยัริบบิน้ร้อยเป็นห่วงโซ่ และมาลยัติดเงิน (แบงค)์ 
บ่อยครัง้เราจะได้เหน็ภาพนกัร้องลกูทุ่งช่ือดงัพร้อมพวงมาลยั ปริมาณของพวงมาลยันีเ้ป็นตวับ่ง
บอกถึงความนิยมชมชอบท่ีแฟนเพลงมีตอ่นกัร้องลกูทุ่ง ซึ่งยงัพบเหน็ภาพแบบนีไ้ด้ในการแสดง
ดนตรีลกูทุง่มาจวบจนทกุวนันี ้
   ในเวลาชมการแสดงคอนเสิร์ตน่ีเองท่ีผู้ชมจะมีโอกาสแสดงความนิยม
ชมชอบนกัร้องคนใดคนหนึง่ได้เป็นโดยการมอบสิ่งของ หรือ คล้องพวงมาลยั บางครัง้พวงมาลยั
นัน้ก็มกีารติดแบงค์ เป็นเงินก านลัพร้อมไปด้วย ความนิยมในการคล้องพวงมาลยันีม้ีมาตัง้แตย่คุ
แรกๆ ของเพลงลกูทุ่ง จวบจนปัจจบุนัภาพการคล้องพวงมาลยัจนท่วมคอนกัร้องกย็งัพบเหน็ได้
จากการแสดงคอนเสิร์ตเพลงลกูทุ่งทัว่ๆ ไป  
    รูปแบบของพวงมาลยั13อาจแบ่งได้ 4 ลกัษณะ ได้แก ่  
   1. พวงมาลยัท่ีท าจากดอกไม้สด เช่น ดอกดาวเรือง ดอกมะล ิและอ่ืนๆ    

                                         
13โครงการสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หวั, “ท่ีมาของเพลงลูกทุ่ง,” เข้าถึงเมื่อ 31 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=33&chap=2&page=t33-
2-infodetail07.html 



130 

 

 

   2. พวงมาลยัท่ีท าจากริบบิน้คล้องกนัเป็นลกูโซ่   
   3. พวงมาลยัท่ีท าจากธนบตัร 
   4. พวงมาลยัท่ีมีลกัษณะผสมผสานกนั เชน่  พวงมาลยัดอกดาวเรืองติด
ธนบตัร 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 52 ภาพมาลยัคล้องคอแบบตา่งๆ ท่ีผู้ชมนิยมคล้องคอนกัร้องเพลงลกูทุ่ง  
 
   ส าหรับยคุปัจจบุนั นกัร้องลกูทุ่งทัง้ชาย และหญิง ตา่งก็แตง่ตวัตามสมยั
นิยม ผสมกบัรสนิยมสว่นตวั และภาพลกัษณ์ท่ีทางต้นสงักดัวางไว้ให้ บางครัง้เมื่อได้รับอิทธิพล
จากตา่งประเทศก็มีการน ามาปรบัให้เข้ากบัภาพลกัษณ์ และความเป็นไทยของตน แม้วา่อิทธิพล
การแตง่กายจากตา่งประเทศจะแผเ่ข้ามาสูว่งการลกูทุ่งแล้วก็ตาม แตก่็ยงัมีนกัร้องในยคุปัจจบุนั
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หลายๆ คนท่ียงัคงลกัษณะการแตง่กายอย่างลกูทุ่งในยคุคอนเสิร์ต และแสงสีไว้อย่างเตม็ท่ี รวมทัง้
ยงัมีทีมงานสร้างสรรคก์ารแตง่กายทัง้ในสว่นของตวันกัร้อง และหางเคร่ืองให้หรูหราอลงัการมาก
ย่ิงขึน้อย่างชดัเจน  นกัร้องท่ีมีรูปแบบการแสดง การแตง่กาย และหางเคร่ืองอย่างครบถ้วนมีอยู่
หลายคน เชน่ ก๊อต จกัรพรรณ์ อาบครบรีุ อาภาพร นครสวรรค์ ดาว มยรีุ ฝน ธนสนุทร เป็นต้น 
  ในทางตรงกนัข้าม ปัจจบุนัก็มีนกัร้องลกูทุ่งรุ่นใหมบ่างคนแทบจะไมไ่ด้แตง่กาย
ด้วยเสือ้ผ้าสีสนัฉดูฉาด ติดเลื่อม ติดเพชรมากอย่างแตก่อ่นอีกแล้ว เชน่ ไมค์ ภิรมย์พร เป็นต้น 
เหตผุลกเ็น่ืองมาจาก ทางต้นสงักดัได้วางภาพลกัษณ์บางอย่างไว้ส าหรับนกัร้องดงักลา่วแล้ว และ
ไมว่า่จะเป็นภาพทางมิวสคิวิดีโอ หรือภาพท่ีเหน็ได้ตามสื่อตา่งๆ นกัร้องลกูทุง่เหลา่นีก้จ็ะปรากฎตวั
ในภาพลกัษณ์เดมิเสมอ ยกตวัอย่างกรณีของไมค์ ภิรมย์พร ซึ่งมีช่ือเสยีงและเป็นท่ีรู้จกัอย่างมาก
จากเพลง “ยาใจคนจน” สงัคมเร่ิมให้ฉายาไมค์วา่เป็น “ขวญัใจผู้ใช้แรงงาน” เป็น “ขวญัใจคนจน” 
ดงันัน้ ไมคจ์ึงเร่ิมสวมใสก่างเกงยีนส์ เสือ้ยืดตามแบบคนใช้แรงงาน โดยท่ีไมใ่สส่ทู หรือเสือ้ผ้าท่ี
ประดบัเลื่อม ประดบัเพชรอย่างนกัร้องลกูทุ่งอ่ืนๆ ถือเป็นรูปแบบการแตง่ตวัตามคอนเซป็ท์และ
บคุคลิกของเพลง ตามความเช่ือของบคุคลอ่ืนท่ีมีตอ่ตนเองจริงๆ เป็นคนแรกๆ เลยทีเดยีว14 
 

 
 
ภาพท่ี 53 ภาพการแตง่กายของไมค์ ภิรมย์พร 
 
 

                                         
14สมัภาษณ์ สลา คณุวฒุ,ิ ผู้เช่ียวชาญด้านเพลงลกูทุ่ง และนกัแตง่เพลงลกูทุ่งอิสระ, 7 

สิงหาคม 2555. 
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ตารางท่ี 17 องค์ประกอบจากการแสดง:  การแตง่กายของนกัร้องเพลงลกูทุ่งชาย 
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ตารางท่ี 17 (ตอ่) 
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ตารางท่ี 17 (ตอ่) 
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ตารางท่ี 18 องค์ประกอบจากการแสดง:  การแตง่กายของนกัร้องลกูทุง่หญิง 
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ตารางท่ี 18 (ตอ่)  
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ตารางท่ี 18 (ตอ่) 
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  2.2 หางเคร่ือง การแตง่กายของหางเคร่ือง เช่ือกนัวา่ในเบือ้งต้นการแตง่กาย
ของลกูทุ่งปรับมาจากการแตง่กายของการละเลน่พืน้เมือง เชน่ ล าตดั ลเิก จึงมีลกัษณะผสมผสาน
กนัระหวา่งลกัษณะเคร่ืองแตง่กายของการแสดงการละเลน่พืน้บ้านพืน้เมือง และความนิยมตาม
ยคุสมยั สิ่งท่ีโดดเดน่เห็นชดัได้แก่ ลกัษณะลวดลายบนเสือ้ผ้า สีสนั และองค์ประกอบประดบัชดุ
อ่ืนๆ เช่น เพชรประดบั ขนนก เป็นต้น 
   เสือ้ผ้าหางเคร่ืองมหีลากหลายรูปแบบ เปลีย่นตามสมยันิยมอยู่เสมอ มชีดุฟู่
ฟองแขนพอง กระโปรงยาวกรอมเท้าประดบัด้วยเคร่ืองประดบั อาทิ มงกฎุ ปีก-หางกินรี   บางชดุก็
สัน้รัดรูปหมิน่เหมต่อ่ข้อหาอนาจารก็มี แตก่ค็งมีการปักเลื่อมเลน่ลวดลายหลากสีสนัจดัจ้านคล้าย
ชดุลิเกเอาไว้เป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัส าหรบัหางเคร่ืองวงดนตรีลกูทุ่งเสมอ15 
   การแตง่กายของลิเกนัน้ ถือแนวทาง “เกินจริง” มาโดยตลอด16 กลา่วคือ ไม่
วา่ตวัละครจะยากดีมจีนก็จะมเีคร่ืองประดบัเพชรวบูวาบ เสือ้ผ้าสีฉดูฉาดและมนัระยบั เพราะ
เคร่ืองแตง่กายท่ีสวยงามฟู่ ฟ่าเกินจริงของตวัเอกทัง้พระนาง และตวัรอง ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งท่ี
ดงึดดูใจคนดไูด้ดี การแตง่กายแบบเกินจริงท่ีถ่ายทอดมายงัหางเคร่ือง ได้แก่ การตกแตง่เสือ้ผ้า
ด้วยเพชรประดบั เลื่อม หรือวสัดตุา่งๆ ท่ีสะท้อนแสงด้วย เนือ้ผ้าของเคร่ืองแตง่กายหางเคร่ืองมีทัง้
แบบผ้ามนั และผ้าพลิว้ มีการท าเสือ้ผ้าเป็นระบายฟฟู่อง เพ่ือให้ดพูลิว้ไหวยามเต้นประกอบ 
   นอกจากนีห้างเคร่ืองยงัใสเ่คร่ืองประดบัศีรษะด้วย โดยท่ีเคร่ืองประดบัศีรษะ
ดงักลา่วจะมทีัง้แบบท่ีเป็นหมวกทรงตา่งๆ ผ้าคาดหวัประดบัด้วยเพชร หรือเลื่อม หรือลกัษณะท่ี
คาดผมประดบัด้วยขนนก หรือท่ีสวมหวัคล้ายหมวกประดบัด้วยขนนก ซึ่งการใช้ขนนก และขน
นกยงูประดบัตกแตง่ชดุหางเคร่ือง นบัเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคญัและโดดเดน่มาก และถือเป็น
เอกลกัษณ์อย่างหนึ่งท่ีผู้คนสามารถเช่ืองโยงถงึหางเคร่ือง และเพลงลกูทุ่งได้ นอกจากนีใ้นยคุตอ่ๆ 
มา ยงัพบการน าเคร่ืองประดบัในสว่นอ่ืนของร่างกายมาใช้ด้วย เช่น มีการติดปีก ติดหางกินรี ใส่
หน้ากาก หรือการใสถ่งุมือ รองเท้าแบบแปลกๆ ท่ีประดบัตกแตง่ด้วยเลื่อม พู่ท่ีดทูนัสมยัมากขึน้ 
   ปี 2512 ศกุนตลา พรหมมหา ภรรยาของเพลิน พรหมแดนได้น าแฟชัน่
ใหม่ๆ  ทัง้เสือ้ผ้าแบบน าสมยั และขนนกขนาดใหญ่จากตา่งประเทศมาใช้กบัการแสดงดนตรีลกูทุ่ง

                                         
15“ปลดซิปชดุหางเคร่ืองก่อนเป็นนางฟ้าบนเวที,”  ผู้จัดการรายวัน (20 กนัยายน 

2538): 10, อ้างถึงใน ศิริพร กรอบทอง, ววิัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย, 303. 
16สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, สาส์นสมเด็จ, เลม่ท่ี 17, (24920-2502), 256-

266, อ้างถึงใน ภาวส ุ[นามแฝง], “ช่างตดัชดุลิเก,” สารคดี 10, 112 (มิถนุายน 2537): 72-75. 
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เป็นครัง้แรกในเมืองไทย และยงัท าให้การแสดงของหางเคร่ืองนบัร้อยท่ีนุ่งน้อยห่มน้อย แตง่ตวัรัด
รึงกลายเป็นกระแส “แฟชัน่หางเคร่ือง” ไปด้วย17 
   นพพร พกุิลสวสัดิ์ ผู้ท าหน้าท่ีฝึกซ้อมรีวิว กลา่วถึงการแตง่กายของหาง
เคร่ืองไว้วา่ มกัใช้ผ้าสีสด เช่น สีแดงสด ฟ้า เขียว ชมพ ูเหลืองจ าปา สีทอง สีด า เนือ้ผ้ามกัเป็นผ้า
เนือ้นุ่มพลิว้ ปักเลื่อมประดบัสายสร้อยท่ีคอ ดอกไม้ท่ีผม สว่นผู้เต้นชายมกัสวมรองเท้าบู๊ต18 
   ตัง้แตปี่ 2515 เป็นต้นมา ความฟู่ ฟ่าของเคร่ืองแตง่กายหางเคร่ืองเพ่ิมมาก
ขึน้จนท าให้วงดนตรีลกูทุ่งต้องพึ่งพานายทนุในการตัง้วงดนตรี การแขง่ขนัทางด้านหางเคร่ืองก็
รุนแรงและขยายวงกว้างไปเร่ือยๆ  ถึงกบัในบางครัง้การแสดงของวงดนตรีท่ีมช่ืีอเสยีงมากๆ กจ็ะใช้
หางเคร่ืองในแตล่ะเพลงเต้นประกอบทกุเพลง และเปลีย่นเคร่ืองแตง่กายทกุเพลง จ านวนหาง
เคร่ืองส าหรับแตล่ะเพลงกต็กราว 15-16 คน แตถ้่าเป็นเพลงหลกักจ็ะมีผู้ เต้นมากถึง 30-35 คน19 
   ความแตกตา่งของการแตง่กายของหางเคร่ืองในยคุเร่ิมแรก กบัยุคปัจจบุนั
นัน้ไมม่ีความชดัเจนมาก ในอดีตการแตง่กายเป็นไปตามความสวยงามของผู้ออกแบบการเต้นแต่
ละครัง้ ดคูวามนิยมเป็นหลกั เน้นความอลงัการ ดงึดดูตาและมองเห็นชดัเจน การแตง่กายของหาง
เคร่ืองในปัจจบุนัก็หวงัผลเชน่เดยีวกนั เพียงแตจ่ะค านึงถึงภาพรวมของการแสดง หรือเพลงมากขึน้
อีกด้วย อาจจะมกีารออกแบบชดุให้เข้ากบัเนือ้เร่ืองในเพลงด้วยเป็นบางครัง้ 
   แตก่ระนัน้จากการศกึษาภาพการแสดงดนตรีลกุทุ่ง ภาพถ่ายของนกัร้อง 
หางเคร่ืองจากวารสารราชาเสียงทองและจากอนิเตอร์เน็ท ก็พบวา่ในยคุก่อนๆ นัน้ การแตง่กาย
ของหางเคร่ืองหญิงบางคณะมีการโชว์เนือ้หนงัมงัสามากกวา่ปัจจบุนั ซึง่คอ่นข้างขดัแย้งกบั
รูปแบบของสงัคมซึง่ในสมยัก่อนมคีวามเช่ือเร่ืองการรักนวลสงวนตวั อาจจะเป็นไปได้วา่ในปัจจบุนั
มีการควบคมุดแูลเร่ืองความเหมาะสมในการแสดงออกสือ่ตา่งๆ ของนกัดนตรี นกัร้อง และนกัเต้น
มากกวา่แตก่่อน และการแสดงในปัจจบุนัเน้นการแสดงท่ีมีลกัษณะเป็นภาพรวมมากขึน้ จึงมีการ
ออกแบบชดุโดยค านึงถึงแนวคิดของงานเป็นหลกัมากกวา่ให้สวยงามเพียงอย่างเดียว 
 
 
 
                                         

17เกษร สิทธิหนิว้, “จงัหวะชีวิตบนถนนดนตรีลกูทุ่ง,” สารคดี 21, 246 (สิงหาคม 
2548): 53-76. 

18จินตนา ด ารงเลิศ, วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง,  91. 
19เร่ืองเดียวกนั, 90. 
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ตารางท่ี 19 องค์ประกอบจากการแสดง:  การแตง่กายของหางเคร่ืองวงดนตรีลกูทุ่ง 
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ตารางท่ี 19 (ตอ่) 
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 ตอนท่ี 3   ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ โดยผู้เช่ียวชาญ รวมทัง้ขอความคิดเห็นตอ่ผล
การวิเคราะห์ และขอข้อแนะน าเพ่ิมเตมิ 
 ในการสว่นนี ้ ผู้ศกึษาได้น าผลการวิเคราะห์ตา่งๆ โดยแยกเป็นประเดน็ๆ โดยย่อใน
รูปแบบบทความประกอบสถิติและมีภาพตวัอย่างประกอบ น าเสนอผู้เช่ียวชาญทางด้านลกูทุ่ง 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ และผู้เช่ียวชาญทางด้านการสื่อสารการตลาด พร้อมกบัท าการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ (in-depth interview) เพ่ือเก็บข้อมลูความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ผลการ
วิเคราะห์ ทัง้นีผู้้ เช่ียวชาญทัง้สามด้านให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าเก่ียวกบัประเดน็ตา่งๆ ไว้ดงันี ้
 1. ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญสว่นการวิเคราะห์สว่นปกแผน่เสียง เทป และวีซีดี 
  1.1  รูปแบบการออกแบบ 
  1.2 ประเภทของภาพประกอบ 
  1.3 รูปแบบตวัอกัษร 
  1.4 การใช้ส ี
  1.5 องค์ประกอบทางเลขนศิลป์อ่ืนๆ ท่ีพบ 
 2. ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญสว่นการวิเคราะห์เร่ืององค์ประกอบท่ีพบจากการ
แสดงดนตรีลกูทุ่ง 
  2.1 การตกแตง่เวที และเคร่ืองดนตรี 
  2.2 นกัร้องและหางเคร่ือง 
 
 1. ความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญส่วนการวเิคราะห์ส่วนปกแผ่นเสียง เทป และ
ซีดี 
  1.1 รูปแบบการออกแบบ ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกบัการวิเคราะห์ท่ีน าเสนอไปวา่ 
การออกแบบปกแผน่เสียง เทป และซีดีนัน้ใช้รูปแบบการออกแบบท่ีเน้นตวับคุคล (ศิลปิน) โดย
ผู้เช่ียวชาญยงัแนะน าเพ่ิมเติมด้วยวา่ ให้ดภูาพรวมของการออกแบบแผน่เสยีงในภาพรวมของ
ภมูิภาคเรา หรือจากตา่งประเทศด้วย เน่ืองจากยคุท่ีเกิดเพลงลกูทุ่งนัน้ เป็นยคุหลงัสงคราม 
ประเทศเรายงัไมส่ามารถผลิตแผน่เสยีงได้เอง การผลิตก็ต้องมีการสัง่ท าจากตา่งประเทศ และ
นอกจากนีแ้ผน่เสียงตา่งประเทศท่ีเข้ามาในประเทศไทยกม็าจากการท่ีทหารตา่งประเทศน าเข้ามา
ตัง้แตช่่วงสง่ครามด้วย ราวยคุทศวรรษท่ี 60 ดงันัน้ รูปแบบการออกแบบก็อาจได้รับอิทธิพลมาจาก
แผน่เสียงท่ีถกูน าเข้ามาโดยไมไ่ด้แบ่งแยกประเภทของเพลง เพียงแตไ่ด้รับอิทธิพลโดยภาพรวมของ
ปกแผน่เสยีงจากตา่งประเทศในเบือ้งต้น แล้วคอ่ยพฒันามาเป็นรูปแบบของตวัเองในภายหลงั 
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  1.2 ประเภทของภาพประกอบ ผู้เช่ียวชาญเหน็ด้วยกบัผลการวิเคราะห์ท่ี
น าเสนอไปวา่ภาพประกอบหลกัใช้ภาพถ่าย และภาพประกอบรองเป็นภาพวาด และยงัได้ให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติมในสว่นของการออกแบบปกแผน่เสยีงด้วยวา่ ในยคุเร่ิมแรกนัน้รูปแบบของ
ภาพประกอบก็จะเป็นเหมือนภาพวาดแบบสวยงามเหมือนจริงมีน า้หนกั มีโทนสี มีเร่ืองราวเป็นพืน้
หลงั กบัแบบท่ีเป็นภาพหลกัตดัขอบคมแล้วแปะบนพืน้สเีฉยๆ หรือปะบนพืน้ท่ีมีภาพประกอบแบบ
ภาพวาดเป็นเร่ืองราวท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาของเพลง เน่ืองจากในยคุต้นๆ เทคโนโลยีทางการพิมพ์
และการออกแบบยงัไมก้่าวหน้ามาก หากไมใ่ช้ภาพประกอบแบบวาด ก็จะใช้ภาพประกอบแบบ
ภาพถ่ายผสมโดยไมม่ีการตกแตง่ภาพ เพราะกระบวนการท างานเน้นท่ีการใช้มือ จึงท าได้เพียงแต่
การตดัขอบภาพแล้ววางลงไปเลยเท่านัน้ 
   นอกจากนีแ้ล้ว นกัออกแบบเองก็ยงัแบ่งออกเป็นสองแบบ คือแบบท่ีได้รับการ
เรียนจากโรงเรียนท่ีมีการสอนศิลปะ กบันกัออกแบบท่ีพฒันาตนเองให้มคีวามเช่ียวชาญในอาชีพ
โดยไมไ่ด้เรียน ดงันัน้รูปแบบการออกแบบภาพประกอบ หรือภาพรวมของปกแผน่เสียงกจ็ะเป็น
สองแนวทาง คือ แนวทางท่ีนกัออกแบบเลือกเอง และใช้ความรู้ทางศิลปะของตนเองเข้ามา
ประกอบการท างาน สีสนัท่ีออกมาแม้จะสดใสกจ็ะมีการลดคา่น า้หนกัสีให้มีตดักนัอย่างเหมาะสม 
ไมฉ่ดูฉาดโดยไมม่ีหลกัการ สว่นนกัออกแบบท่ีไมไ่ด้เรียนมาก็จะท างานให้มีความฉดูฉาด โดดเดน่
สวยงามตามความรู้สกึของตนเอง และนายทนุ โดยไมไ่ด้ค านึงถึงหลกัการวาดภาพ หรือหลกัการ
ออกแบบใดๆ แตไ่มว่า่จะเป็นผลงานการออกแบบของนกัออกแบบท่ีมีพืน้ฐานหรือไมม่ีพืน้ฐานทาง
ศิลปะ รูปแบบปกแผน่เสียงท่ีออกมาก็จะเน้นให้สอดรบักบับคุลิกความสนกุ ชดัเจนของเพลงลกูทุ่ง 
  1.3 รูปแบบตัวอักษร ในสว่นนีผู้้ เช่ียวชาญมีความเห็นตรงกบัผู้ วิจยัเป็นอย่าง
มากในรูปแบบตวัอกัษรท่ีผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ไว้วา่เป็นแบบตวัประดิษฐ์ส าหรับตวัอกัษรหลกั สว่นตวั
อกัษรรองๆ ก็จะเป็นตวัหวัตดัซึ่งมีรายละเอียดน้อยกวา่ และยงัแสดงความคิดเหน็ด้วยวา่ รูปแบบ
ตวัอกัษรท่ีใช้ในงานเก่ียวกบัลกูทุ่งนัน้มีความโดดเดน่มาก โดยเฉพาะในยคุท่ียงัไมค่อ่ยมีการใช้
เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ เพราะตวัอกัษรท่ีใช้จะเป็นตวัอกัษรประดิษฐ์ ซึ่งมีความสวยงามเป็น
เอกลกัษณ์ และแสดงอารมณ์สนกุสนานอย่างลกูทุ่ง หรือแสดงอารมณ์ตามเนือ้หาเพลงได้ด้วย 
   ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นไว้ด้วยวา่ เพราะนกัออกแบบภาพประกอบ
และตวัอกัษรเป็นละคนกนั นกัออกแบบตวัอกัษรนอกจากจะท างานออกแบบตวัอกัษรปกแผน่เสียง 
ก็อาจะเป็นนกัออกแบบตวัอกัษรของใบปิดภาพยนตร์ด้วย จึงได้รับอิทธิพลจากการพยายามเขยีน
ตวัอกัษรให้มบีคุลิกเหมือนตวัอกัษรตา่งประเทศท่ีเป็นช่ือภาพยนตร์ และอาจได้น าอิทธิพลสว่นนัน้
มาใช้ในสว่นการออกแบบตวัอกัษรลกูทุ่งด้วย 
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  1.4 การใช้สี ผู้เช่ียวชาญเหน็ด้วยกบัผลการวิเคราะห์ท่ีน าเสนอไปวา่ การใช้สี
โดยรวมของลกูทุ่งนัน้เป็นสีสด และเป็นสีระบบแมส่ใีนการวาดภาพ ได้แก่ แมส่ี สีขัน้ท่ี 2 สีขัน้ท่ี 3 
รวมทัง้แมส่ีจากระบบพิมพ์ (CMYK) ด้วย และแสดงความคิดเหน็ด้วยวา่ในการออกแบบท่ีเป็น
ลกัษณะภาพวาดทัง้หมดจะมีการไลส่ี มีน า้หนกัออ่นแก สว่นการออกแบบท่ีเป็นภาพถ่ายกจ็ะใช้
ภาพอยู่บนพืน้สเีรียบๆ โดยสว่นใหญ่จะเป็นสีสด หรือมกีารใช้พืน้สีเป็นรูปร่างตา่งๆ วางเป็นพืน้
หลงัด้วย ทัง้นีส้ีท่ีใช้ก็เป็นไปในลกัษณะท่ีสอดคล้องกบับคุลิกเพลงลกูทุ่งท่ีมีความสนกุสนาน สดใส 
เข้าใจง่ายเป็นหลกั 
   นอกจากนี ้ ผู้ เช่ียวชาญยงัแสดงความคิดเหน็ด้วยวา่เร่ืองสีท่ีมีการใช้งานสี
จากระบบแมส่กีารพิมพ์เป็นหลกั เน่ืองจากเป็นวิวฒันาการของระบบพิมพ์ซึ่งสิ่งพิมพ์โดยรวมกจ็ะมี
ลกัษณะการใช้สคีล้ายกนั โดยไมใ่ชก่ารสร้างรูปแบบวา่การใช้สีของลกูทุ่งต้องเป็นสีสด เพียงแต่
รูปแบบสีดงักลา่วสอดคล้องกบับคุลกิเพลงลกูทุ่ง และเมือ่มีการใช้งานมาอย่างตอ่เน่ืองก็ได้รับการ
ยอมรับ และเป็นความนิยมตอ่เน่ืองมาในการใช้ในงานท่ีเก่ียวข้องกบัลกูทุง่ 
  1.5 องค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีพบ ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกบัองคป์ระกอบดงักลา่ววา่มี
อยู่จริง และโดยรวมเหน็ตรงกนัวา่เป็นสว่นประกอบเหลา่นัน้มีเพ่ือเพ่ิมความสวยงามของรูปแบบ
ปกแผน่เสยีง เทป และซีดีเพลงลกูทุ่ง โดยสว่นใหญ่จะไมไ่ด้ต้องการสร้างความหมายใดๆ เป็น
พิเศษ ท าไปเพ่ือให้มีการเน้นภาพหลกัซึง่สว่นใหญ่เป็นภาพศิลปิน และองคป์ระกอบดงักลา่วท่ีพบ
นัน้เป็นองค์ประกอบท่ีสร้างขึน้โดยง่ายจากการวาดเป็นหลกั สีท่ีใช้ก็เป็นสีสนัสดใส เพ่ือเสริมความ
สวยงามของภาพรวมของการออกแบบ ผู้ เช่ียวชาญมองวา่สิ่งท่ีนกัออกแบบสมยัก่อนท าไปนัน้ไมใ่ช่
การต้องการสร้างรูปแบบ หรือความเป็นลกูทุ่งแตอ่ย่างใด แตเ่มื่อมีการใช้เลยีนแบบกนั ตามอย่าง
กนัเร่ือยมา จนมาถึงทกุวนันีก้ย็งัพบเห็นได้ จึงเป็นความเข้าใจร่วมกนัวา่น่ีคือลกัษณะลกูทุ่ง 
 2. ความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญส่วนการวเิคราะห์เร่ืององค์ประกอบท่ีพบจาก
การแสดงดนตรีลูกทุ่ง 
  2.1 การตกแต่งเวที อุปกรณ์บนเวที และเคร่ืองดนตรี 
   2.1.1 การตกแตง่เวที และอปุกรณ์บนเวที ผู้ เช่ียวชาญมคีวามเห็นด้วย และ
แสดงความคิดเห็นในภาพรวมด้วยวา่การตกแตง่เวทีนัน้ในสมยัก่อนน่าจะเป็นไปตามความเป็นไป
ได้ และความหาง่ายของวสัดอุปุกรณ์ เน่ืองจากเป็นการเดนิสายแสดงหลายๆ จงัหวดั การจะสร้าง
หรือตกแตง่สิ่งใดอย่างถาวรกเ็ป็นการสิน้เปลือง และเพ่ิมคา่ใช้จ่ายให้วงดนตรีไป ดงันัน้ในสว่นที
ตกแตง่ได้อย่างถาวรเช่น ป้ายช่ือวง หรือทาสีสดๆ ตามเคร่ืองดนตรีชิน้ท่ีใหญ่ท่ีสดุ โดยเฉพาะกลอง
ชดุนัน้ จึงเป็นสิ่งท่ีวงดนตรีลกูทุ่งเลือกท า ผู้เช่ียวชาญเลา่ให้ฟังวา่ในสมยันัน้การตกแตง่ดงัท่ีได้
กลา่วมานัน้เป็นไปเพ่ือการเน้นให้คนจ าช่ือวงได้เป็นสว่นใหญ่ 
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     ความคิดเหน็ท่ีน่าสนใจประการหนึ่งเก่ียวกบัการใช้สีตกแตง่เวทีของวง
ดนตรีลกูทุง่คือ การใช้สีสดๆ นัน้อาจจะมาจากการท่ีผู้รบัหน้าท่ีตกแตง่เวทีของวงเลือกใช้สเีท่าท่ีหา
ได้ตามท้องถ่ินตา่งๆ และเพ่ือเป็นการประหยดัก็ไมใ่ช้สีท่ีต้องผสมหลายๆ สี และเลือกใช้สเีดน่ๆ 
โดดๆ เห็นชดัเจนแทน เพ่ือลดคา่ใช้จ่าย และมีความสวยงามชดัเจนได้ไปพร้อมๆ กนั 
     ส าหรับอปุกรณ์บนเวที พบวา่มีการใช้ไมโครโฟนแบบโบราณแบบ
เหลี่ยมห่อด้วยผ้าแพร และแบบกลมด้วย และเหตผุลหลกัในการใช้ผ้าแพรห่อไมโครโฟนนัน้เพ่ือ
ความโดดเดน่สวยงาม และเป็นการเน้นวา่ไมโครโฟนหลกันีเ้ป็นของนกัร้องหลกัซึ่งเป็นนกัร้องดงั 
หรือหวัหน้าวงนัน่เอง โดยการวิเคราะห์ดงัท่ีได้กลา่วมาโดยย่อนี ้ผู้ เช่ียวชาญกเ็หน็ด้วยเช่นกนั 
   2.1.2 เคร่ืองดนตรีบนเวที ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกบัรูปแบบเคร่ืองดนตรีท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของวงดนตรีลกูทุ่งตามผลการวิเคราะห์ท่ีเสนอไป ได้แก่ แอคคอเดียน ลกูแซ๊ก แทมโบ
รีน กลองทอม ทรัมเป็ต และผู้เช่ียวชาญเหน็ด้วยวา่หากน าองค์ประกอบท่ีเป็นเคร่ืองดนตรีนีม้าปรับ
ใช้ในลกัษณะภาพประกอบ หรือภาพกราฟิกแบบตดัทอน ก็จะสามารถช่วยในการสื่อสารภาพ
ความเป็นลกูทุ่งได้ด้วยเชน่กนั  
  2.2 นักร้องและหางเคร่ือง 
   2.2.1 นกัร้อง ในเร่ืองของการแตง่กายของนกัร้อง ผู้ เช่ียวชาญมองวา่เป็นเร่ือง
ของแฟชัน่ตามยคุสมยัเป็นหลกั แตเ่มื่อผู้สวมใสเ่ป็นนกัร้องท่ีต้องขึน้แสดงบนเวที ก็จ าเป็นจะต้องมี
ความแตกตา่งและโดดเดน่ แม้จะเป็นรูปแบบการแตง่กายแบบเดียวกนัแตก่ต้็องเสริมด้วยการ
ตกแตง่เช่น ประดบัเพชร ลวดลาย สีสนั ท่ีตา่งจากชดุท่ีใสใ่นชีวิตประจ าวนัเพ่ิมเข้าไป 
   2.2.2 หางเคร่ือง ส าหรับการแตง่กายของหางเคร่ือง ผู้ เช่ียวชาญเหน็ด้วยวา่
เป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของลกูทุ่ง เพราะนอกจากจะมีความอลงัการ ความสีสนั เป็นภาพหลกัท่ี
จดจ าได้ง่ายแล้ว ยงัเป็นสิง่ท่ีไมม่ีการแสดงของดนตรีประเภทอ่ืนๆ มีเหมือน โดยยืนยนัตามความ
คิดเหน็ท่ีผู้ วิจยัศกึษามาด้วยวา่ รูปแบบของชดุ และการประดบัตกแตง่ชดุหางเคร่ืองได้รับอิทธิพล
ทัง้จากลเิก และจากประเทศตะวนัตก แล้วท่ีสดุก็น ามาปรบัใช้ในรูปแบบของตวัเอง 
 
การวเิคราะห์เพิ่มเติม : เปรียบเทียบปกแผ่นเสียงไทยกับปกแผ่นเสียงต่างประเทศ 
 จากค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ พบวา่ควรน าภาพปกแผน่เสยีงของประเทศอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะในภมูิภาคเดียวกนั ยคุเดยีวกนั โดยไมแ่บ่งแยกประเภทของเพลงมาแสดงเปรียบเทียบ
เป็นบางสว่น ทัง้นี ้ การวิเคราะห์สว่นนีอ้ยูน่อกเหนือขอบเขตการวิจยั แตผู่้ วิจยัเพ่ิมเติมเข้ามาเพ่ือ
เป็นตวัอย่างให้เหน็ภาพบางสว่นในลกัษณะภาพรวมของการออกแบบในภมูิภาคเดียวกนั ยคุ
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เดียวกนั ซึง่อาจจะมเีทคโนโลยีในระดบัเดียวกนั โดยท่ีณฐัพล เสียงสคุนธ์ผู้เช่ียวชาญด้านเพลง
และแผน่เสียงได้แนะน าตวัอย่างท่ีควรน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบไว้เป็นภาพรวมคร่าวๆ ไว้ดงันี  ้
 
ภาพตัวอย่างปกแผ่นเสียงจากต่างประเทศ (เอเชีย) 
ตัวอย่างปกแผ่นเสียงจากประเทศกัมพูชา 
 

 
 
ภาพท่ี 54 ภาพตวัอย่างปกแผน่เสียงยคุทศวรรษท่ี 60-70 ของประเทศกมัพชูา (1) 
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ภาพท่ี 55 ภาพตวัอย่างปกแผน่เสียงยคุทศวรรษท่ี 60-70 ของประเทศกมัพชูา (2) 
 
 ภาพรวมของปกแผน่เสียงข้างต้นนีจ้ะเห็นได้วา่มีรูปแบบใกล้เคียงรูปแบบการ
ออกแบบปกแผน่เสียงไทยในยคุต้นในบางแง่มมุ กลา่วคอื เน้นท่ีตวับคุคล และใช้ภาพถ่ายเป็น
สว่นมาก โดยตดัขอบภาพศิลปินวางบนพืน้สี สีท่ีใช้เป็นสสีดใสเช่นเดียวกบัปกเพลงลกูทุ่งไทย และ
เป็นแมส่ีระบบพิมพ์เป็นหลกั แสดงถงึความสอดคล้องของรูปแบบการใช้สีตามวิวฒันากาการพิมพ์
ในยคุเดียวกนักบัแผน่เสียงเพลงลกูทุ่งของไทย 
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ตัวอย่างปกแผ่นเสียงจากประเทศจีน 
 

 
 

ภาพท่ี 56 ภาพตวัอย่างปกแผน่เสียงยคุทศวรรษท่ี 60-70 ของประเทศจีน 
 
 ภาพตวัอย่างปกแผน่เสยีงของประเทศจีนในยคุทศวรรษท่ี 60 จากตวัอย่างท่ีน ามา
แสดงภาพรวมการใช้สีอาจไมส่ดเท่าปกแผน่เสยีงของประเทศกมัพชูาในยคุเดียวกนั แตก่็มีรูปแบบ
เน้นท่ีตวับคุคล รวมทัง้มีการตดัขอบภาพเพ่ือวางซ้อนบนพืน้หลงัท่ีเป็นสี และเป็นภาพกราฟิก 
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ตัวอย่างปกแผ่นเสียงจากประเทศปากีสถาน และอนิเดีย 
 

 
 

ภาพท่ี 57 ปกแผน่เสียงยคุทศวรรษท่ี 60-70 ของประเทศปากีสถาน และอินเดีย (1) 
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ภาพท่ี 58 ปกแผน่เสียงยคุทศวรรษท่ี 60-70 ของประเทศปากีสถาน และอินเดีย (2) 
 
 ภาพตวัอย่างปกแผน่เสยีงจากประเทศปากีสถาน และอินเดียในยคุทศวรรษท่ี 60-70 
มีภาพรวมการใช้สีสดใส เป็นสีท่ีมทีัง้จากแมส่ีระบบการพิมพ์ และรูปแบบสีระบบ letter press ท่ีมี
ลกัษณะแบง่เป็นพืน้ท่ี ไมม่ีการผสมกนั ภาพประกอบเน้นบคุคล และมีทัง้แบบตดัขอบแปะลงบน
พืน้สี และแบบซ้อนลงบนพืน้สจีนมกีารกลืนกนัระหวา่งสีภาพ และสีพืน้หลงั นอกจากนีย้งัมีการใช้
รูปร่างตา่งๆ ลงสีเพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบในการตกแตง่ เห็นได้วา่มีความร่วมยคุร่วมสมยักบั
แผน่เสียงเพลงลกูทุ่งไทยในแง่ของเทคนิคการพิมพ์ ท าให้รูปแบบมีความใกล้เคยีงกนั  
 สรุป ในภาพรวมการออกแบบปกแผน่เสียงของประเทศในกลุม่เอเชียเหมือนกนัมี
ความเป็นไปได้วา่มีรูปแบบการออกแบบใกล้เคียงกนั เป็นไปตามวิวฒันาการการพิมพ์ในยคุ
ทศวรรษท่ี 60-70 ซึ่งใช้ระบบเลต็เตอร์เพรส (Letter Press) สว่นใหญ่จะเป็นการพิมพ์แบบพืน้ทึบ 
(solid) หรือท่ีเรียกวา่ “พืน้ตาย” ท าให้งานพิมพ์มีสีไมท่ัว่พืน้ท่ี (non-buttoming) และจะมีหมกึจะ
หนาตามบริเวณริมขอบตวัอกัษร หรือเมด็สกรีน นอกจากนีจ้ะมีรอยแตกของตวัอกัษร หรือเมด็
สกรีนด้วย และท่ีด้านหลงัของงานพิมพ์จะมีรอยนนู เน่ืองจากแรงกดของแมพิ่มพ์นนูตอ่กระดาษ
นอกจากนีย้งัใช้การเน้นท่ีตวัศิลปินเหมือนกนั ใช้เทคนิคการตดัขอบภาพแล้ววางแปะลงบนพืน้สี
เรียบ เช่นเดยีวกนักบัปกแผน่เสยีงของไทย
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัครัง้นี ้ มุง่เน้นศกึษาเร่ืององค์ประกอบทางเลขนศลิป์ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งท่ี
วิเคราะห์ได้จากผลงานการออกแบบลกัษณะลกูทุ่ง กรณีศกึษาปกแผน่เสยีงเพลงลกูทุ่ง และภาพ
การแสดงดนตรีลกูทุ่ง โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการและผลการวิจยัดงันี ้

 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศกึษา 
 1.  เพ่ือศกึษาองคป์ระกอบทางเลขนศิลป์ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทย 
 2. เพ่ือวิเคราะห์คณุลกัษณะขององค์ประกอบทางเลขนศิลป์ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่ง
ไทย 
 

วธิีการด าเนนิงานวจิยั 
ศกึษารวบรวมข้อมลู เก่ียวข้องกบั ประวตัิความเป็นมา และลกัษณะตา่งๆ เก่ียวกบั

ดนตรีลกูทุง่ และการแสดงดนตรีลกูทุ่ง นบัตัง้แตย่คุต้น (พ.ศ.2500-2507) ถึงยคุดจิิตลั (พ.ศ.
2530-2549) ทัง้จากการสมัภาษณ์ และจากข้อมลูกรณีศกึษา  โดยมีทัง้สว่นท่ีเป็นผลงานตวัอย่าง
การออกแบบลกัษณะลกูทุง่ และสว่นท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีพบจากการแสดงดนตรีลกูทุ่ง สว่นท่ีเป็น
ผลงานการออกแบบใช้กรณีศกึษาการออกแบบปกแผน่เสยีง และปกเทปเพลงลกูทุ่ง   โดยรวบรวม
ผลงานตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาภาพปกแผน่เสียง และปกเทปจากเวบ็ไซต์ท่ีมีสมาชิกเป็นผู้นิยม
ดนตรีลกูทุง่ และมีการสะสม และซือ้ขายแผน่เสยีงเพลงลกูทุ่งตา่งๆ  ด้วยวิธีการสุม่ตวัอย่าง 
จ านวน 435 ชิน้งาน 

สว่นภาพท่ีใช้วิเคราะห์หาองค์ประกอบท่ีพบได้จากการแสดงดนตรีลกูทุ่ง รวบรวมจาก
หนงัสือวารสาร “ราชาเสียงทอง” ซึ่งเป็นวารสารเพลงลกูทุ่งโดยเฉพาะ เป็นจ านวน 185 ภาพทัง้
ภาพสีและภาพขาวด า นบัตัง้แตฉ่บบัท่ี 1 พ.ศ. 2523 ถึงฉบบัท่ี 203 พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นฉบบั
สดุท้าย รวมทัง้ภาพการแสดงของนกัร้องลกูทุ่งในยคุปัจจบุนัจากเวบ็ไซต์ตา่งๆ อีกจ านวน 60 ภาพ 
หลงัจากนัน้ ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทย โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น
เช่นกนั สว่นการวิเคราะห์การออกแบบปกแผน่เสียงเพลงลกูทุ่งท าให้ทราบถึงรูปแบบการออกแบบ 
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การใช้ภาพประกอบ การใช้สี และการใช้ตวัอกัษร  ส าหรับสว่นภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่ง ท าให้
ทราบถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ในการแสดงดนตรีทัง้จากการตกแตง่เวที เคร่ืองดนตรีตา่งๆ ภาพลกัษณ์
นกัร้อง และหางเคร่ือง ท่ีสามารถสื่อสารอตัลกัษณ์ความเป็นลกูทุง่ได้ 
 เมื่อวิเคราะห์แล้ว จึงด าเนินการสรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทัง้จากกรณีศกึษา 
และจากภาพการแสดงดนตรีลกูทุง่ หลงัจากนัน้น าผลการวิเคราะห์ดงักลา่วเสนอผู้เช่ียวชาญเพ่ือ
ขอความคิดเห็น และสรุป อภิปรายผล พร้อมน าเสนอข้อเสนอแนะตอ่ไป 
 
สรุปผลการศกึษา 
 จากการศกึษาพบวา่อตัลกัษณ์ลกูทุ่งเก่ียวพนักบัท้องถ่ิน ความเรียบง่าย เข้าใจง่าย มี
ความรู้สกึ มีความสนกุ จริงใจ ไมอ้่อมค้อม และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทัง้ยงัเป็นบทเพลงท่ีเร่ิม
สร้างเพ่ือชาวบ้าน การส่ือสารจึงเข้าถึงง่าย ไมซ่บัซ้อน ซ่ือๆ ตรงๆ ไมต้่องแปล ทัง้ในแง่ความหมาย
และลีลา ดงันัน้การจะสื่อสารด้วยลีลาลกูทุ่ง หรือแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งในงานออกแบบจึงหมายถึง
การสื่อสารด้วยลกัษณะท่ีมี  “ความเข้าใจง่าย จริงใจ มีสีสนั และสนกุ” เป็นหลกั 
 ในด้านการออกแบบ ผู้ วิจยัท าการศกึษารูปแบบการออกแบบปกแผน่เสียง และภาพ
การแสดงดนตรีลกูทุ่ง สามารถแบ่งผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2  ตอน และสรุปได้ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูรูปแบบการออกแบบ และองค์ประกอบทางการ
ออกแบบ กรณีศกึษาการออกแบบปกแผน่เสียง และปกเทปเพลงลกูทุ่ง  
 การศกึษา ท าการวิเคราะห์ผลงานการออกแบบปกแผน่เสยีงในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 1. รูปแบบการออกแบบ 
 2. ประเภทของภาพประกอบ 
 3. รูปแบบตวัอกัษร 
 4. การใช้ส ี
 5. องค์ประกอบทางเลขนศิลป์อ่ืนๆ ท่ีพบ 

โดยสรุปผลได้วา่ 
 1. รูปแบบการออกแบบ สามารถแบ่งรูปแบบการออกแบบได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

1.1 แบบเน้นท่ีตวับคุคล หรือตวัศิลปิน 
1.2 ใช้ช่ืออลับัม้เป็นภาพประกอบ 
1.3 แบบท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัช่ืออลับัม้ 
1.4 แบบผสมผสาน โดยเป็นการผสมผสานการใช้ภาพศิลปินประกอบกบัสิ่งอ่ืนๆ 

ซึ่งแยกย่อยได้เป็นสองชนิดคือ 
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 1.4.1 ใช้ภาพบคุคลผสมกบัภาพพืน้หลงัท่ีเก่ียวข้องกบัช่ืออลับัม้ 
 1.4.2 ใช้ภาพบคุคลผสมกบัภาพพืน้หลงัซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบัช่ืออลับัม้ 

  จากการศกึษาพบวา่ รูปแบบการออกแบบปกแผน่เสียงท่ีใช้มาก ได้แก่ แบบเน้น
ท่ีตัวบุคคล (ศลิปิน) และรองลงมาคือแบบผสมผสาน  กลา่วคือ การผสมผสานระหวา่งภาพ
ศิลปินกบัภาพพืน้หลงัอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการเน้นตวับคุคล หรือตวัศิลปินด้วยเชน่กนั  วิธีการออกแบบ
เช่นนีเ้ป็นไปเพ่ือตอบรับกบัเป้าหมายของการออกแบบปกแผน่เสียงท่ีมุง่หมายให้ผู้ ซือ้เห็นภาพ
ศิลปินเป็นหลกั เพราะเป็นการขายในลกัษณะเฉพาะ คือ เป็นผลงานของศิลปินเพียงคนเดียว หรือ
เน้นเพียงคนเดียว ซึ่งจะท าให้ผู้ซือ้ไมส่บัสน และสามารถจดจ าศิลปินท่ีตนเองช่ืนชอบได้ง่าย และ
ชดัเจน 
 

 
 

ภาพท่ี 59 ตวัอย่างปกแผน่เสียงแบบเน้นบคุคล 
 
  นอกจากนีย้งัพบวา่รูปแบบการส่ือสารของการออกแบบปกแผน่เสยีงนัน้มี
ลกัษณะ “ตรงไปตรงมา” เชน่ ช่ืออลับัม้ “สามหวัใจ” ก็ใช้ภาพหวัใจสามดวง หรือช่ืออลับัม้ “นาง
ครวญ” กใ็ช้ภาพหยดน า้ตาเป็นภาพประกอบ เป็นต้น การออกแบบเน้นความสวยงาม เหน็ชดัเจน 
สีสนั จึงมคีวามสด และตดักนั  แม้จะไมม่ีความแตกตา่งในรูปแบบการออกแบบปกแผ่นเสียงเพลง
ลกูทุ่งกบัแนวเพลงอ่ืนๆ เชน่ ลกูกรุง แตผู่้บริโภคก็สามารถแยกแยะแผน่เสยีงเพลงลกูทุ่ง จากเพลง
ชนิดอ่ืนได้ด้วยภาพและช่ือของนกัร้องเป็นหลกั  
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ภาพท่ี 60 ตวัอย่างปกแผน่เสียงเพลงลกูทุ่งท่ีมีการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา 
 
  แนวทางการออกแบบยคุแรก จะเน้นออกแบบตามรสนิยม และความถนดัของ
ผู้ออกแบบ หรือบางครัง้เป็นไปตามความพอใจของเจ้าของคา่ยเพลงรวมทัง้ตวัศิลปินเอง โดยท่ี
เทคนิคท่ีใช้ในการออกแบบเน้นไปท่ีการวาดภาพเป็นหลกั และในยคุตอ่ๆ มาจึงใช้ภาพถ่ายมาก
ขึน้1 รูปแบบการออกแบบปกแผน่เสียงมีความเปลีย่นแปลงอย่างเหน็ได้ชดั หลงัจากยคุท่ีเร่ิมมีการ
ผลิตเทปคาสเสต็แล้ว เพราะธรุกิจคา่ยเพลงมีการแขง่ขนักนัสงู  แผน่เสียงซึ่งมีราคาแพงกวา่จึงต้อง
ปรับแนวทางการออกแบบเพ่ือลดต้นทนุ และเพ่ือให้ยงัสามารถอยู่ในตลาดได้ ดงันัน้ในยคุดงักลา่ว
จึงเกิดปกแผน่เสยีงแบบสเีดียว และสองสีขึน้มา2 

                                         

 1สมัภาษณ์ สมบรูณ์สขุ นิยมศิริ, ผู้ก ากบัภาพยนตร์ ผู้ เช่ียวชาญการวาด
ภาพประกอบกแผน่เสียง และใบปิดภาพยนตร์, 8 สิงหาคม 2555. 

 2สมัภาษณ์  ณฐัพล เสียงสคุนธ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแผน่เสยีง ด้านเพลงลกูทุ่งและหมอ

ล า, 23 สิงหาคม 2555. 
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ภาพท่ี 61 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงแบบสีเดยีว และสองสี 
 
  ส าหรับยคุหลงัจากท่ีไมม่ีแผน่เสยีงแล้ว การออกแบบปกเทปคลาสเสท็และปกซีดี
ปรับเปลีย่นไปตามรูปแบบธรุกิจคา่ยเพลงมากขึน้ กลา่วคือ มีการเน้นให้มีรูปลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถงึ
ลกัษณะภาพลกัษณ์ของคา่ยเพลง หรือตวัศิลปิน (Corporate Design) มากขึน้ เพ่ือเน้นการจดจ า 
ท าให้รูปแบบและอารมณ์ในการสื่อสารแบบเพลงลกูทุ่งถกูก าหนดด้วยรูปแบบท่ีคอ่นข้างตายตวั
มากกวา่ยคุต้นๆ 
 2. ประเภทของภาพประกอบ พบวา่มีการใช้ภาพประกอบทัง้ 2 ชนิด ได้แก ่
ภาพถ่าย และภาพวาด โดยในการวิเคราะห์แยกภาพประกอบทัง้สองชนิดออกได้ ดงันี ้

  2.1 ภาพประกอบหลกั 
  2.2 ภาพประกอบรอง 

  จากการศกึษาสรุปได้วา่การออกแบบปกแผน่เสยีง ใช้ภาพถ่ายเป็นภาพ 

ประกอบหลักมากท่ีสุด สว่น ภาพวาดใช้เป็นภาพประกอบรองมากท่ีสุด 
 

 
 

ภาพท่ี 62 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ภาพถ่ายเป็นภาพประกอบหลกั 
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ภาพท่ี 63 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ภาพวาดเป็นภาพประกอบรอง 
 
  จะเห็นได้วา่ภาพประกอบหลกัสว่นใหญ่แล้วมกัจะเป็นภาพของศิลปิน ซึ่งก็
สอดคล้องกบัรูปแบบการออกแบบลกัษณะท่ีเน้นภาพบคุคลเป็นหลกัดงัท่ีได้กลา่วไปในหวัข้อก่อน
หน้านีแ้ล้ว ภาพประกอบท่ีใช้ในการออกแบบปกแผน่เสยีงในช่วงแรกนัน้ นิยมภาพวาดลกัษณะ
เหมือนจริง เน่ืองจากในยคุแรกเร่ิมของการผลิตปกแผน่เสียงเป็นยคุท่ียงัไมม่ีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ หรือการพิมพ์มากนกั การใช้ภาพประกอบท่ีเป็นภาพวาดจึงเป็นวิธีท่ี
ง่าย และสะดวกในการผลิตงานมากท่ีสดุ รวมทัง้เทคนิคการวาดภาพยงัให้สท่ีีมีความสดใสได้ตรง
ตามในนกัออกแบบด้วย นอกจากนีใ้นช่วงท่ีเพลงลกูทุ่งเฟ่ืองฟกู็เป็นช่วงเวลาเดยีวกนักบัยคุท่ีนิยม
ใช้ภาพวาดเป็นภาพประกอบใบปิดภาพยนตร์ รูปแบบปกแผน่เสยีงจึงนิยมภาพวาดในลกัษณะ
เดียวกนัด้วย และในบางครัง้นกัออกแบบใบปิดภาพยนตร์ก็เป็นคนๆ เดียวกบัผู้ออกแบบปก
แผน่เสียงด้วย และตอ่มาเมื่อเทคนิคทางการพิมพ์ และการถ่ายภาพเจริญมากขึน้ ภาพท่ีพิมพ์
ออกมาจึงมีคณุภาพดี สวยงาม สมจริง 
  แม้วา่ผลการวิเคราะห์จะออกมาวา่การใช้ภาพถ่ายเป็นภาพประกอบหลกัพบมาก
ท่ีสดุในงานออกแบบปกแผน่เสียง และเทป แตจ่ากการศกึษาภาพปก และข้อมลูตามยคุสมยั จะ
พบวา่ยคุต้นๆ ภาพประกอบหลกับนปกแผน่เสียงจะเป็นรูปแบบภาพวาดมากกวา่ และความนิยม
ดงักลา่วก็ยงัคงอยู่มาจนถึงยคุท่ีใช้เพลงลกูทุ่งประกอบภาพยนตร์ แตก่็พบวา่คอ่ยๆ มีความนิยมใช้
ภาพถ่ายมากขึน้เร่ือยๆ ในยคุตอ่ๆ มา  
 3. รูปแบบตัวอักษร การวิเคราะห์ได้ใช้รูปแบบของตวัอกัษรไทยเป็นเกณฑ์ โดย
แบ่งรูปแบบตวัอกัษรตามรูปลกัษณ์ได้ดงัตอ่ไปนี ้ “ตวัหวักลม ตวัหวัตดั ตวัคดัลายมือ ตวัตวดั และ
ตวัประดิษฐ์” ซึ่งการวิเคราะห์ครัง้นี ้ ยงัได้แบ่งประเภทตวัอกัษรตามล าดบัความส าคญัในการ
สื่อสารเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก ่

  3.1 ตวัอกัษรหลกั 
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  3.2 ตวัอกัษรรอง 
   รูปแบบตวัอกัษรบนปกแผน่เสยีงพบวา่ใช้ตัวอักษรหลักแบบตัวประดิษฐ์
มากท่ีสุด สว่นตัวอักษรรองใช้แบบหัวตัดมากท่ีสุด ซึง่จากการศกึษา ท าให้ทราบวา่ปัจจยัท่ีท า
ให้รูปแบบตวัอกัษรนิยมใช้ในล าดบัแตกตา่งกนันัน้มหีลายประการ กลา่วคือ ในยคุแรกๆ ท่ีมีการท า
แผน่เสียงและปกแผน่เสียงนัน้ ออกแบบยงันิยมใช้เทคนิคการวาดภาพประกอบส าหรับปก
แผน่เสียง ดงันัน้การสร้างตวัอกัษรจึงเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั คือ ใช้เทคนิคการวาด และ
ตวัอกัษรท่ีเหมาะแก่การใช้เทคนิคการวาดด้วยมือ คือ ตวัอกัษรแบบประดษิฐ์ เพราะความผิดเพีย้น
ของสดัสว่นตวัอกัษรตวัประดษิฐ์ ไมม่ีผลตอ่ความสวยงามของตวัอกัษร ในทางตรงกนัข้ามกลบั
เป็นการสร้าง หรือเน้นอารมณ์ใสล่งไปในตวัอกัษรได้มากกวา่ตวัอกัษรแบบมาตรฐาน 
    นอกจากนี ้ ตวัอกัษรแบบประดิษฐ์สามารถแสดงลกัษณะของการจงัหวะ
ดนตรี อารมณ์ของเพลง หรือแสดงบคุลกิตวัศิลปินได้หลากหลายแบบ เน่ืองจากนักออกแบบ
สามารถสร้างบคุลิกของตวัอกัษรได้เตม็ท่ีจากการวาด โดยไมต้่องยึดติดกบัเส้นระดบัหรือความ
อ้วนผอมของตวัอกัษร นกัออกแบบสามารถลากหางตวัอกัษรให้ยาว ตวดัปลาย ท าหางแหลม หรือ
หางมนได้ตามต้องการ นอกจากนี ้ ในบางครัง้ก็สามารถสร้างเงาในลกัษณะสามมิติ เหมือนกบั
ตวัหนงัสือมีระยะ นนูออกมา 
   รวมทัง้การจดัวางระยะของตวัอกัษรท่ีสงูต ่าไมเ่ท่ากนัของตวัอกัษรแบบ
ประดิษฐ์ ยงัท าให้เกิดความเคลื่อนไหว เกิดจงัหวะ และเกิดลกัษณะท่ีดแูล้วคล้ายเสียงพดู  เสยีง
ร้องเพลง หรือเสียงจากเคร่ืองขยายเสียงท่ีมีความดงั หรือเบาไมเ่ท่ากนั  ซึ่งเป็นลกัษณะเสียงท่ีพบ
ได้จากการแสดงสดของดนตรีลกูทุ่งนัน่ และเสียงประกาศโฆษณาคอนเสิร์ตลกูทุ่งจากรถขยาย
เสียงนัน่เอง3 

                                         

 3สมัภาษณ์ ไพโรจน์ ธีรประภา, ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบลกัษณะไทย, 18 
ตลุาคม 2555. 
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ภาพท่ี 64 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ตวัอกัษรหลกัเป็นแบบตวัประดิษฐ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 65 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีใช้ตวัอกัษรรองเป็นแบบตวัหวัตดั 
 
   ส าหรับตวัอกัษรในลกัษณะหวัตดักเ็ป็นท่ีนิยมเช่นกนั เหตผุลเน่ืองจากการ
สร้างตวัอกัษรลกัษณะนี ้ เหมือนเป็นการเน้นค า มีลกัษณะเป็นเส้นตรง และสามารถตกแตง่ได้ด้วย
เคร่ืองมือทัว่ไปได้ง่ายกวา่ตวัอกัษรหวักลม ซึ่งต้องค านงึถึงสดัสว่นของตวัอกัษรมากกวา่ และ
นอกจากนีก้ารเน้นตวัอกัษรด้วยเงา และการตดัเส้นตา่งๆ ก็ยงัท าได้ง่ายกวา่ด้วย 
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   แม้ในยคุท่ีมีการออกแบบเป็นลกัษณะเน้นภาพลกัษณ์ของคา่ยเพลง หรือตวั
ศิลปิน (Corporate Design) แล้วก็ตาม ก็ยงัพบวา่มีความนิยมใช้ตวัอกัษรหลกัเป็นแบบประดษิฐ์
อยู่ แตใ่นขณะเดียวกนับางคา่ยเพลงก็มีการเลือกใช้ตวัอกัษรท่ีเป็นแบบตวัพิมพ์คอมพิวเตอร์ทัว่ไป
มากขึน้เร่ือยๆ โดยท่ีตวัอกัษรคอมพิวเตอร์ดงักลา่วจะมีลกัษณะเป็นแบบแผน  และมีการใช้ซ า้ๆ 
กนัส าหรับศิลปินคนเดยีวกนัเพ่ือเน้นให้เกิดการจดจ าในตวัศิลปินมากขึน้ 
   หากจะกลา่วโดยสรุปกจ็ะพบวา่ ลกัษณะของตวัอกัษรท่ีมีพบวา่มีการใช้เพ่ือ
แสดงอตั-ลกัษณ์ของเพลงลกูทุ่งมาท่ีสดุ ได้แก่ ตัวอักษรแบบตัวประดิษฐ์ ซึ่งจากการศกึษา
พบวา่ตวัอกัษรแบบตวัประดิษฐ์แบบลกูทุ่งนัน้ มีลกัษณะพิเศษดงัตอ่ไปนี ้ 
   1. มีหางสัน้ยาวไมเ่ท่ากนั 
   2. หวัม้วน ปลายตวดั หรือม้วนขด 
   3. มีความหนา และความสงูไมเ่ท่ากนั ไมเ่น้นสดัสว่นท่ีสม ่าเสมอ  

   4. มีการจดัวางช่องไฟ และระดบัระนาบตวัอกัษรไมส่ม ่าเสมอ 
 

 
 
ภาพท่ี 66 ตวัอย่างตวัอกัษรแบบประดิษฐ์ 
 
   นอกจากนีล้กัษณะเดน่ท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งของตวัอกัษรท่ีใช้ในงาน
ออกแบบเพ่ือแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งนัน้ พบวา่เป็นเร่ืองของการใช้สี และการตกแตง่ตวัอกัษรให้
มองเห็นเดน่ชดั และมีความเคลื่อนไหว มีบคุลกิเฉพาะ โดยมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
   1. ตวัอกัษรมีสีสด 
   2. ใช้สีสดๆ อยู่คูก่นั 2-3 สีในแตล่ะค า  
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   3. มีการตดัเส้น เน้นขอบ ให้ดชูดัเจน 
   4. มีเงาสีซ้อน 2 ชัน้ หรือมากกวา่ หรือท าเงาแบบสามมิต ิ
 

 
 

ภาพท่ี 67 ตวัอย่างภาพปกอลับัม้เพลงนกัร้องยคุปัจจบุนัท่ีใช้ตวัอกัษรหลกัแบบตวัประดษิฐ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 68 ตวัอย่างภาพปกอลับัม้เพลงลกูทุ่งยคุปัจจบุนัท่ีมีการออกแบบลกัษณะ Corporate 
Design 
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ภาพท่ี 69 ตวัอย่างการซ้อนสีของตวัอกัษรแบบประดษิฐ์ของงานออกแบบลกัษณะลกูทุ่ง 
 

 
 

ภาพท่ี 70 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีมีการตดัเส้นขอบตวัหนงัสือ  
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ภาพท่ี 71 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีท าเงาซ้อนตวัหนงัสอื  
 

 
 

ภาพท่ี 72 ตวัอย่างภาพปกแผน่เสียงท่ีท าเงาซ้อน แบบสามมิติ 
 
 4. การใช้สี เน่ืองจากภาพท่ีใช้บนปกแผน่เสยีง หรือปกเทปนัน้ ในช่วงแรกเป็น
ภาพวาด และมีบางชิน้ท่ีเป็นภาพถ่ายผสมภาพวาด ดงันัน้ ระบบสีท่ีนกัออกแบบใช้ในการ
ออกแบบสว่นใหญ่จงึเร่ิมท่ีสีจากวงจรสี และสีบางสว่นเป็นแมส่ีจากระบบพิมพ์  ดงันัน้ ใน
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การศกึษาครัง้นีจ้ึงเลือกระบบสทีัง้สองระบบ กลา่วคือ แมส่ีวตัถธุาต ุ และแมส่ีระบบพิมพ์ เป็น
เกณฑ์ในการวิเคราะห์การใช้ส ี

  จากการวิเคราะห์พบวา่ พบวา่สีท่ีมีการใช้งานมากท่ีสดุ เรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อยได้แก่ เหลือง แดง ชมพู ฟ้า น า้เงนิ สีเขียว สีส้ม สีเขียวอมเหลือง สีม่วงแดง สีส้ม
เหลือง สีม่วง สีเขยีวอมน า้เงนิ สีม่วงอมน า้เงนิ และสีส้มอมแดง ตามล าดบั  ซึ่งเป็นสีตาม
ระบบแมส่ีวตัถธุาต ุในชัน้ “แมส่”ี ( สีเหลือง แดง และน า้เงิน) และบางสว่นเป็นแมส่ีระบบการพิมพ์ 
(สีเหลือง ฟ้าสด และสีชมพสูด) ตามด้วยสีเขยีว สีส้ม สีเขียวอมเหลือง สีมว่งแดง สีส้มเหลือง สี
มว่ง สีเขียวอมน า้เงิน สีมว่งอมน า้เงิน และสีส้มอมแดง ตามล าดบั   
  การออกแบบท่ีโดยรวมมีสีสนัสดใส และใช้สีแท้เป็นหลกั พบวา่มีการใช้งานสีขาว 
และด าเพ่ือสง่เสริมสีอ่ืนๆ  ให้สเีกิดความโดดเดน่ และเหน็ชดัเจน สะดดุตา  โดยใช้งานสีด า และ
ชาว ในการตดัขอบ เดินเส้น และเน้นเงาส าหรับตวัอกัษร และในบางครัง้ก็มีการใช้สีขาวเป็นสีพืน้
หลงัอยู่ด้วยเชน่กนั  
  ส าหรับสีนอกเหนือจากท่ีได้กลา่วมาแล้ว ซึ่งไมเ่ข้าพวกจะจดัอยู่ในหมวด “สีอ่ืนๆ” 
อนัได้แก่ สีเทา สนี า้ตาล สีนวล สชีมพ ูสีแท้ผสมขาว (tint) และสีแท้ผสมด า (shade) ในลกัษณะ
ตา่งๆ รวมทัง้สีพิเศษ เช่น สีทอง และสีเงิน เป็นต้น การใช้สีอ่ืนๆ ดงัท่ียกตัวอย่างมาแล้วข้างต้นนัน้ 
ใช้เพ่ือเป็นสีพืน้หลงั และใช้เพ่ือตกแตง่สว่นหนึง่สว่นใดบนปกแผน่เสียง แตม่ิได้เป็นสีท่ีใช้เป็นหลกั
ในการออกแบบ  เชน่ สว่นของตวัอกัษรช่ืออลับัม้ หรือช่ือศลิปิน 
  ทัง้นี ้ เทคนิคการพิมพ์ปกแผน่เสียงเพลงลกูทุ่งช่วงก่อนมรีะบบออฟเซท็ในปีพ.ศ.
2513 นัน้ จะใช้ระบบเลตเตอร์เพรสส์ (letterpress) ท าให้รูปแบบสีของปกแผน่เสยีงเพลงลกูทุง่ใน
ช่วงแรกมีลกัษณะพิเศษ กลา่วคือ สว่นใหญ่จะมีการพิมพ์แบบพืน้ทึบ (solid) หรือท่ีเรียกวา่ “พืน้
ตาย” บนกระดาษไมเ่คลือบผิว ท าให้งานพิมพ์มีสีไมท่ัว่พืน้ท่ี (non-buttoming) และจะมีหมกึจะ
หนาตามบริเวณริมขอบตวัอกัษร หรือเมด็สกรีน นอกจากนีจ้ะมีรอยแตกของตวัอกัษร หรือเมด็
สกรีนด้วย และท่ีด้านหลงัของงานพิมพ์จะมีรอยนนู เน่ืองจากแรงกดของแมพิ่มพ์นนูตอ่กระดาษ4 
ดงันัน้ ปกแผน่เสียงท่ีพิมพ์ด้วยระบบเลต็เตอร์เพรสส์ จึงมีการแยกพืน้ท่ีสีและภาพท่ีชัดเจน ใช้สี
เดียวในแตล่ะบลอ็ก บางครัง้หากพิมพ์ทบัซ้อนกนักจ็ะกลายเป็นการผสมสีจากการพิมพ์ทบักนั 
และหลงัจากท่ีระบบการพิมพ์ออฟเซท็ได้รับความนิยมมากขึน้ การพิมพ์ปกแผน่เสียงใช้ระบบ 

                                         
4ศิริพงศ์ พะยอมแย้ม, การพมิพ์เบือ้งต้น, 31. 
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ออฟเซ็ท (offset) โดยจดัพิมพ์ท่ีญ่ีปุ่ น แผน่เสียงท่ีได้จะมลีกัษณะสีสวย สด สะดดุตา5 รูปแบบปก
แผน่เสียงก็จะมคีวามคมชดั และซบัซ้อนมากขึน้ทัง้รูป และสีพืน้  
   

 
 

ภาพท่ี 73  สีท่ีได้จากการวิเคราะห์ปกแผน่เสียงเพลงลกูทุ่ง 
 
  จะเห็นได้วา่ สีท่ีเป็นท่ีนิยมใช้นัน้มกัจะเป็นสีสด และเป็นสีแท้ เหตผุล
เน่ืองมาจากการเป็นการใช้สเีพ่ือสร้างจดุเดน่ให้พืน้ท่ีท่ีใช้สดีงักลา่ว ไมว่า่จะเป็นในสว่นของ
ตวัอกัษร หรือสว่นของภาพประกอบ และเป็นการใช้สีในลกัษณะท่ีสอดคล้องกบับคุลิกอนัเป็น
ลกัษณะท่ีโดดเดน่ของดนตรีลกูทุ่งด้วย กลา่วคือ มีสีสนั และสนกุ 
  การใช้สท่ีีเดน่ชดัอีกประการหนึ่งของการออกแบบปกแผน่เสียงเพลงลกูทุ่งคือ ใช้
สีเป็นคู่สีสดท่ีมีความตัดกันสูง เพ่ือสร้างความเดน่ชดัระหวา่งภาพหลกั และสีพืน้ หรือระหวา่ง
ตวัอกัษร และสีพืน้หลงั เชน่ ใช้สีแดงบนพืน้สเีหลือง ใช้สีเหลืองบนพืน้สีแดง เป็นต้น  

                                         
5สมัภาษณ์ สมบรูณ์สขุ นิยมศิริ, ผู้ก ากบัภาพยนตร์ ผู้ เช่ียวชาญการวาด

ภาพประกอบกแผน่เสียง และใบปิดภาพยนตร์, 8 สิงหาคม 2555. 
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ภาพท่ี 74  ตวัอย่างการใช้ตวัสีตดักบัสีพืน้ ในภาพใช้สเีหลอืง และสีแดง 
 
 5. องค์ประกอบทางเลขนศิลป์อ่ืนๆ ท่ีพบ เน่ืองจากการออกแบบปกแผน่เสียงใน
สมยัก่อนนัน้ เป็นไปตามความต้องการ และรสนิยมของนกัออกแบบ หรือศิลปิน ดงันัน้การ
ออกแบบจึงอาจไมไ่ด้ค านึงถึงความสอดคล้องของเนือ้หาในภาพรวมทกุครัง้ไป สิ่งท่ีนกัออกแบบ
สมยันัน้ค านึงถึงคือความสวยงาม และชดัเจน ซึ่งในบางครัง้พบวา่ในผลงานการออกแบบปก
แผน่เสียงจะมีการใช้รูปแบบองค์ประกอบทางเลขนศิลป์บางอย่างเพ่ือตกแตง่สง่เสริมการออกแบบ
ในภาพรวม และสื่อความหมายตามช่ืออลับัม้ แตใ่นบางครัง้ก็เพ่ือตกแตง่ให้สวยงามโดยไมไ่ด้มี
ความหมายสง่เสริมภาพรวมแตอ่ย่างใด 

  องค์ประกอบท่ีพบ เป็นภาพตดัทอนในรูปแบบตา่งๆ มาประกอบเป็นภาพพืน้หลงั
เพ่ือตกแตง่ให้เกิดความสวยงามอยู่ด้วยเช่นกนั ภาพตดัทอนท่ีพบได้แก่ แถบสีตา่งๆ เพ่ือวาง
ตวัอกัษร แถบสีซ้อนกนัเป็นวงกลมรศัมี หรือประกายแฉก รูปดอกไม้ รูปดอกจนั รูปดาว และรูป
หยดน า้ เป็นต้น ซึ่งในการใช้งานพบวา่มีการใสภ่าพศิลปินเข้าไปในรูปร่างกราฟิกตา่งๆ ด้วย และ
รูปท่ีใช้ก็สื่อความหมายแบบตรงตวัมาก เชน่ ภาพหยดน า้ แทน “น า้ตา” หรือแทน “ฝน” สว่นภาพ
หวัใจแทน “ความรัก” แตห่ากเป็นหวัใจท่ีมีรอยแยกก็ใช้แทน “ความรักท่ีไมส่มหวงั” เป็นต้น 
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ภาพท่ี 75 ตวัอย่างองค์ประกอบท่ีใช้ตกแตง่ในงานออกแบบปกแผน่เสียงเพลงลกูทุ่ง 
 
 นอกจากนี ้ ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพปกแผน่เสยีงยคุต้นของเพลงลกูทุ่งไทย 
กบัปกแผน่เสียงจากประเทศตา่งๆ ในภมูิภาคเดียวกนั ในยคุเดียวกนัพบวา่มีรูปแบบการออกแบบ
ใกล้เคียงกนั คงเป็นด้วยวิวฒันาการการพิมพ์ในยคุนัน้ กลา่วคือระบบเลต็เตอร์เพรส (Letter 
Press) ซึ่งงานท่ีพิมพ์ระบบนีจ้ะมีลกัษณะ สีท่ีเป็นพืน้ทึบ (Solid) หรือท่ีเรียกวา่ “พืน้ตาย” สีเรียบ สี
ท่ีใช้สว่นใหญ่จึงใช้สีเดยีวในการพิมพ์แตล่ะบลอ็ก ท าให้เกิดสีลกัษณะพิเศษท่ีมคีวามสดใส แยก
พืน้ท่ีสีชดัเจน หรือมีการทบัซ้อนของสีได้ในการพิมพ์ทบักนั กลายเป็นลกัษณะเฉพาะของปก
แผน่เสียงยคุต้นๆ ไป 
 
 ตอนท่ี 2 สรุปผลวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีแสดงลกัษณะลกูทุ่งจากภาพการแสดง
ดนตรีลกูทุง่ 
 ในการวิเคราะห์สว่นนี ้  ผู้ศกึษาได้วิเคราะห์จากภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่ง จ านวน 
185 ภาพ จากวารสารราชาเสียงทอง นบัตัง้แตฉ่บับท่ี 1 พ.ศ. 2523 ถึงฉบบัท่ี 203 พ.ศ. 2532 ซึ่ง
เป็นฉบบัสดุท้าย รวมทัง้ภาพนกัร้องเพลงลกูทุ่งในยคุปัจจบุนัจากเวบ็ไซต์ตา่งๆ จ านวน 60 ภาพ 
โดยใช้ข้อมลูจากบทความ และแนวความคิดเก่ียวกบัลกัษณะอนัเป็นอตัลกัษณ์ของเพลงลกูทุง่จาก
การสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ มาประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้
 อตัลกัษณ์ท่ีพบได้จากการศกึษาภาพการแสดงดนตรีลกูทุง่ และภาพนกัร้อง หาง
เคร่ืองลกูทุ่งในภาพรวม พบวา่ประกอบด้วย 
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 1. การตกแต่งเวที อุปกรณ์บนเวที และเคร่ืองดนตรี 
  1.1 ใช้ผ้ามา่นเป็นฉากหลงั หรือใช้ภาพฉากหลงัเป็นภาพวิว 

  1.2 ใช้ป้ายไฟ หรือประดบัหลอดไฟกลมกระพริบ มีทัง้แบบเป็นสีเ่หลีย่ม คร่ึง
วงกลม และแบบเป็นรัศม ี

  1.3 ใช้ตวัอกัษรแบบประดษิฐ์วาดด้วยสีสด หรือสีสะท้อนแสง 
  1.4 ใช้ไมโครโฟนแบบโบราณแบบเหลีย่ม ผกูผ้าแพรสีสด และแบบกลม 
  1.5 แท่นวางโน้ตเพลง มีป้ายผ้าปักช่ือวงดนตรีนัน้ๆ อยู่ 

  1.6 เคร่ืองดนตรี ใช้แอคคอเดียน แทมโบรีน ลกูแซ็ก กลองทอม และเคร่ืองเป่า
ได้แก่ ทรัมเป็ต 
 

 
 

ภาพท่ี 76 องค์ประกอบจากการตกแตง่เวที อปุกรณ์บนเวที เคร่ืองดนตรี 
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 2. นักร้อง และหางเคร่ือง 
  2.1 นักร้อง แตง่กายด้วยเสือ้ผ้าสีสภุาพในยคุแรก ยคุคอนเสร์ิตใสเ่สือ้ผ้าสีสดใส
มากขึน้ ได้แก่ สีฟ้าสด สีน า้เงิน สีแดง สีชมพสูด สีส้ม สีเหลืองสด สีเหลืองจ าปา สีด า สีทอง สีเงิน 
นอกจากนีย้งัพบวา่มีมาลยัส าหรับคล้องคอทัง้แบบดอกไม้สด และแบบเป็นริบบิน้ร้อยเป็นโซ่ด้วย 
   2.1.1 ชาย ยคุแรกใสส่ทูแบบสภุาพผกูไท หรือโบว์ไท และตอ่มาใสชุ่ดซึง่
ได้รับอิทธิพลจากเอลวิส เพรสลีย์ซึ่งเป็นแบบเสือ้ปกใหญ่ คอแบะ กางเกงขาบาน ผกูผ้าแพรท่ีคอ 
หรือห้อยผ้าไว้ และตกแตง่เลื่อมประดบับนเสือ้ผ้าด้วย และตอ่มาก็มีการใสส่ทู เสือ้กัก๊ สีสดเนือ้ผ้า
แบบพืน้เมือง ผ้ามนั ปักดิน้เงินทอง หรือปักเลื่อม ประดบัเพชรในยคุคอนเสิร์ตเป็นต้นมา  
   2.1.2 หญิง ยคุแรกแตง่กายตามสมยันิยม เป็นชดุราตรีแบบสภุาพ ตอ่มาใน
ยคุคอนเสิร์ตใสเ่สือ้ผ้าท่ีมีสีสนัสดใสมากขึน้ เสือ้ผ้าเป็นทัง้ผ้ามนั และผ้าพลิว้ และมีการประดบั
ตกแตง่เสือ้ผ้าด้วยดิน้เงินดิน้ทอง ประดบัเพชร แตรู่ปแบบก็ยงัคงเป็นไปตามสมยันิยม และนกัร้อง
จะแตง่ตวัไมเ่หมือนหางเคร่ือง 
 

 
 

ภาพท่ี 77 องค์ประกอบทางการแสดงท่ีพบจากนกัร้องชายและหญิง 
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  2.2 หางเคร่ือง ในยคุแรกมเีพียงการยืนเรียงแถวเคาะเคร่ืองดนตรีประกอบ
จงัหวะ ไมไ่ด้ออกมาเต้นพร้อมนกัร้อง หางเคร่ืองเร่ิมมีความโดดเดน่ราวยคุคอนเสิร์ต การแตง่กาย
เน้นสีสนัสดใส ได้แก่ สีฟ้าสด สีน า้เงิน สีแดง สชีมพสูด สีส้ม สีเขียวสด สีมว่งสด สีเหลืองสด สี
เหลืองจ าปา สีขาว สีด า สีทอง สีเงิน รวมทัง้สีสะท้อนแสงด้วยในบางครัง้ มีความวบูวาบแวววาว
ด้วยเคร่ืองประดบัเช่น เลื่อม ดิน้เงิน ดิน้ทอง เพชร ทัง้ชายและหญิง พบวา่มีการใส่ถงุมือ  ใช้
เคร่ืองประดบัท่ีตกแตง่ด้วยขนนก ขนไก่ฟ้า และขนนกยงู ชดุของหางเคร่ืองหญิงมีทัง้แบบบิกีนี ชดุ
สัน้ รัดรูป หรือพอง กระโปรงเป็นระบายซ้อนเป็นชัน้ๆ และชดุยาวกรอมเท้า เนือ้ผ้ามีทัง้ท่ีเป็นผ้ามนั 
และผ้าพลิว้เช่นเดียวกบัชดุนกัร้อง 
 

 
 
ภาพท่ี 78 องค์ประกอบทางการแสดงท่ีพบจากหางเคร่ือง  
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ภาพท่ี 79 ตวัอย่างสีท่ีพบจากเคร่ืองแตง่กายนกัร้อง และหางเคร่ือง 
 
 สรุปได้วา่ องค์ประกอบจากการแสดงท่ีแสดงถงึอตัลกัษณ์เพลงลกูทุ่งได้ชดัเจน และ
เป็นท่ีจดจ ามากได้แก่ สว่นใหญ่อยูใ่นยุคต้น ราวพศ. 2500 เป็นต้นมา ซึ่งมีลกัษณะย้อนยคุ และ
การแตง่กายเป็นแบบสภุาพตามอย่างสากล คล้ายนกัร้องลกูกรุง  และตอ่มาใน ยุคคอนเสิร์ต ซึ่ง
เร่ิมราวปีพ.ศ. 2520 เป็นต้นมา ยคุคอนเสิร์ตเป็นยคุท่ีรูปแบบการแตง่กายของทัง้นกัร้อง และหาง
เคร่ืองเปลีย่นมาเน้นความอลงัการ มีสีสนั มีความแพรวพราวเพ่ือความโดดเดน่ยามแสดง  
 ส าหรับในยคุปัจจบุนันัน้ ภาพลกัษณ์ของศิลปิน และการแสดงดนตรีลกูทุ่งเปลี่ยนไป
มาก เพ่ือรองรับกลุม่ตลาดท่ีทนัสมยัมากขึน้ และเพ่ือเพ่ิมการแขง่ขนัทางการตลาดให้สามารถสู้กบั
วงการเพลงแบบอ่ืนๆ ได้มากขึน้ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีลกัษณะร่วมสมยัมากขึน้ จนใน
บางครัง้ไมห่ลงเหลือภาพความเป็นลกูทุ่งแบบดัง้เดิมอยู่ แตอ่ย่างไรก็ดีอตัลกัษณ์ลกูทุ่งในปัจจบุนัก็
ยงัแตกตา่งจากเพลงไทยสากลแบบอ่ืนๆ ด้วยวิธีการร้องเพลงลกูทุ่งท่ีมีเอกลกัษณ์ รวมทัง้เนือ้ร้องท่ี
มีเนือ้หา และฉนัทลกัษณ์ของเนือ้เพลงแตกตา่งไปจากเพลงไทยรูปแบบอ่ืนๆ 
 ดงันัน้ หากจะเลือกใช้องค์ประกอบทางการแสดงท่ีสื่อความเป็นลกูทุ่ง ท่ีสนกุสนาน 
สดใสและมีชีวิตชีวา จึงควรพิจารณาภาพการแสดง ภาพนกัร้อง และหางเคร่ืองในยคุแรกๆ และยคุ
คอนเสิร์ตเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นยคุท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจน โดยท่ีไมม่ีความกลนืของ
วฒันธรรมหรือแฟชัน่มากเท่ายคุปัจจบุนั 
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อภปิรายผลการศึกษา 
การศกึษาวิเคราะห์รูปแบบการออกแบบ องคป์ระกอบทางเลขนศิลป์ และองค์ประกอบทางการ
แสดงดนตรีลกูทุ่งท่ีสื่อสารอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทยได้อยู ่ พบวา่มีองค์ประกอบท่ีชดัเจนท่ีสามารถ
สื่อสารอตัลกัษณ์ลกูทุง่ไทยอยู่ และองค์ประกอบดงักลา่วมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีเดน่ชดัซึ่งสอดคล้อง
กลบัสมมตฐิานวา่ องค์ประกอบทางเลขนศิลป์ท่ีสื่อสารอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทยมีรูปแบบเฉพาะตวัท่ี
ชดัเจน แตอ่งค์ประกอบตา่งๆ เหลา่นัน้จะแสดงอตัลกัษณ์ลกูทุ่งไทยท่ีมีลกัษณะ  “เข้าใจง่าย 
จริงใจ มีสีสนั และสนกุ” ได้ดีเมื่อใช้งานร่วมกนั 

 องค์ประกอบดงักลา่วแบ่งเป็น 2 สว่น ได้แก่ 
1. องค์ประกอบท่ีเป็นเลขนศิลป์ทางการออกแบบ 

  ในการศกึษาครัง้นีใ้ช้รูปแบบการออกแบบปกแผน่เสียงเป็นกรณีศกึษาโดย
สามารถแยกเป็นองค์ประกอบทางเลขนศิลป์ตา่งๆ ได้ดงันี ้
  1.1 รูปแบบการออกแบบ เป็นไปในลกัษณะเน้นภาพบคุคล (ศิลปิน) เป็นหลกั  
เน่ืองจากการออกแบบเน้นท่ีต้องการน าเสนอตวัศิลปิน เพราะกลุม่เป้าหมายตดัสนิใจซือ้แผน่เสียง
จากตวัศิลปิน ไมไ่ด้ตดัสินใจซือ้จากรูปแบบการออกแบบ รูปแบบการออกแบบปกแผน่เสียงใน
ช่วงแรกเป็นไปตามรสนิยมสว่นตวัของนกัออกแบบและศิลปิน สว่นในปัจจบุนัมีระบบคา่ยเพลง
แบบธรุกิจเตม็ท่ีการออกแบบจึงเป็นไปในลกัษณะเน้นภาพลกัษณ์ของคา่ยเพลง หรือตวัศิลปิน 
(Corporate Design) ตามต้นสงักดัก าหนด 
  1.2 ลักษณะของภาพประกอบ ใช้ภาพถ่ายเป็นภาพประกอบหลกั และใช้
ภาพวาดเป็นภาพประกอบรอง แม้ในช่วงแรกจะนิยมใช้ภาพวาดกนัมากเพราะความสวยงาม แต่
เมื่อเทคโนโลยีภาพถ่ายเจริญขึน้ ลกัษณะของภาพประกอบท่ีเป็นภาพถ่ายก็ได้รับความนิยมมาก
ขึน้ตามไปด้วย 
  1.3 รูปแบบตัวอักษร ตวัอกัษรหลกัซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นช่ืออลับัม้ หรือช่ือศิลปิน
พบวา่ใช้ตวัอกัษรรูปแบบประดิษฐ์มากท่ีสดุ ตวัอกัษรรองใช้ตวัอกัษรแบบหวัตดัมากท่ีสดุ เพราะ
ตวัอกัษรประดิษฐ์นัน้ใช้เทคนิคการวาด สามารถสร้างบคุลิกตวัอกัษรได้มาก อีกทัง้ยงัสื่อสารอตั
ลกัษณ์ของความเป็นลกูทุ่งท่ีมีความสนกุ และสดใสได้ดีกวา่ตวัอกัษรแบบอ่ืน 
  1.4 การใช้สี พบวา่มีการใช้สีท่ีเป็นแมส่ทีัง้ระบบวตัถธุาต ุและระบบพิมพ์ โดยสีท่ี
ใช้เป็นสีสดท่ีพบวา่ใช้มาก เรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ เหลือง แดง ฟ้า ชมพ ูน า้เงิน สเีขียว สีส้ม 
สีเขียวอมเหลือง สีมว่งแดง สีส้มเหลือง สีมว่ง สีเขียวอมน า้เงิน สีมว่งอมน า้เงิน และสีส้มอมแดง 
นอกจากนีย้งัมกีารใช้สกีลางคือ ขาว และด า ส าหรับการตดัเส้น ตดัขอบ และสร้างเงาให้กบั
ตวัอกัษร รวมทัง้ใช้สีทอง และเงินส าหรับการตกแตง่องค์ประกอบอ่ืนๆ ด้วย 
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  1.5 องค์ประกอบทางเลขนศลิป์อ่ืนๆ ที่พบ ได้แก ่ สว่นท่ีเป็นภาพกราฟิก
ตกแตง่ ซึ่งมทีัง้ท่ีเป็นแถบสีตา่งๆ แถบสซ้ีอนกนัเป็นวงกลมรัศมี หรือประกายแฉก รูปดอกไม้ ดอก
จนั ดาว และรูปหยดน า้ ทัง้นีก้ารใช้งานเป็นไปในลกัษณะแบบไมเ่จาะจง บางครัง้มีความหมาย
สอดคล้องกบัรูปแบบการออกแบบและการสื่อความหมายโดยรวม แตบ่างครัง้ก็ไมเ่ก่ียวข้องกบั
องค์ประกอบอ่ืนๆ ในด้านใดเลย 
 2. องค์ประกอบท่ีพบจากการแสดง ลกัษณะท่ีพบได้จากการศกึษาภาพการแสดง
ดนตรีลกูทุง่ และภาพนกัร้อง หางเคร่ืองลกูทุ่งในภาพรวม พบวา่ประกอบด้วย 
  2.1 การตกแต่งเวที อุปกรณ์บนเวที และเคร่ืองดนตรี ใช้ผ้ามา่น  ใช้ป้ายไฟ
(หลอดไฟกลมกระพริบ) มทีัง้แบบเป็นสี่เหลี่ยม เป็นคร่ึงวงกลม และแบบเป็นรัศม ีใช้ตวัอกัษรแบบ
ประดิษฐ์วาดด้วยสีสด หรือสีสะท้อนแสง ใช้ไมโครโฟนแบบโบราณแบบเหลีย่ม ผกูผ้าแพรสีสด 
และแบบกลม ใช้แท่นวางโน้ตเพลง มีป้ายผ้าปักช่ือวงดนตรี สว่นเคร่ืองดนตรี ใช้แอคคอเดียน 
ทรัมเปต แทมโบรีน ลกูแซ็ก และกลองทอม 
  2.2 นักร้อง และหางเคร่ือง ลกัษณะท่ีเดน่ชดั ของนกัร้อง และหางเคร่ือง ท่ี
แสดงความเป็นเอกลกัษณ์ความเป็นลกูทุ่งท่ีชดัเจนได้แก ่ เสือ้ผ้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยคุ
สมยั แตส่ิ่งท่ีไมเ่ปลี่ยนไปในภาพรวมคือ ต้องมีลกัษณะย้อนยคุ มีสีสนัสดใส ได้แก ่ สีฟ้าสด สีน า้
เงิน สีแดง สีชมพสูด สีส้ม สเีขียวสด สีมว่งสด สเีหลืองสด สีเหลืองจ าปา สีด า สทีอง สีเงิน เป็นต้น 
หรือมีการปักเลื่อม ประดบัเพชร เนือ้ผ้าของเสือ้ผ้าหากไมเ่ป็นผ้าท่ีมีลวดลายปักดิน้เงินทอง ก็จะมี
ลกัษณะมนัเงาเชน่ผ้าตว่น หรือในกรณีของนกัร้องและหางเคร่ืองหญิงก็จะเป็นผ้าพลิว้ไหว เบา
บางอย่างชีฟอง ผ้าแพร อีกทัง้ยงัมีขนนก ขนนกยงู ขนไก่ฟ้าประดบัทัง้เสือ้ผ้า และศีรษะ สว่น
นกัร้องชายมทีัง้ใสส่ทูสีสภุาพผกูโบว์ไท และใสส่ทูสีสดใสแบบปักเลื่อมในยคุคอนเสิร์ตและยคุตอ่ๆ 
มา เหตผุลกเ็พ่ือสร้างความดงึดดูสายตาให้กบันกัร้องนกัเต้น ให้คนดมูองเหน็ได้ในระยะไกล 
นอกจากนี ้ มาลยัคล้องคอนกัร้องทัง้แบบดอกไม้สด และแบบริบบิน้ยงัเป็นภาพท่ีพบจนเป็น
เอกลกัษณ์ของนกัร้องลกูทุ่งอีกด้วย  
   ทัง้นี ้ หากต้องการน าองค์ประกอบท่ีพบจากการศกึษาภาพการแสดงดนตรี
ลกูทุ่ง ไปใช้เป็นสว่นประกอบในการออกแบบ ควรปรบัให้เป็นภาพกราฟิกตดัทอนลายละเอียด 
หรือสร้างเป็นไฟล ์vector ก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายขึน้ 

 

 ข้อเสนอแนะ 
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นเพียงแนวทางในการค้นหาอตัลกัษณ์ของลกัษณะลกูทุ่งบาง
ประการ หากจะมกีารน าไปใช้งานไมว่า่จะเป็นอีเวนท์ หรืองานออกแบบควรใช้ประสบการณ์
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สว่นตวัของนกัออกแบบร่วมในการสร้างงาน ทัง้นีส้ิง่ท่ีต้องค านึงถึงอยู่ตลอดในการออกแบบ
ผลงานลกัษณะลกูทุง่คือ ลกูทุ่งคือ “ความสนกุ ความสขุ ตรงไปตรงมา และสดใส” องค์ประกอบ
ตา่งๆ ท่ีน ามาใช้ในการออกแบบจ าเป็นต้องสอดคล้องกบัลกัษณะดงักลา่ว และสะท้อนออกมาเป็น
ภาพ หรือประสบการณ์ท่ีสมัผสัได้ในลกัษณะดงักลา่วให้ได้มากท่ีสดุ  
 จากศกึษาพบปัญหาหลายประการในขัน้ตอนการศกึษา ทัง้ในด้านการรวบรวมข้อมลู
ซึ่งจ าเป็นต้องหาข้อมลูจากหลายแหลง่ และข้อมลูท่ีได้มีลกัษณะเฉพาะด้านท าให้ใช้เวลานานใน
การสะสมและเช่ือมโยงข้อมลู  สว่นปัญหาจากการสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน พบวา่
ผู้ เช่ียวชาญแตล่ะท่านมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เฉพาะอาชีพ แม้จะเก่ียวข้องกบัการศกึษา แต่
ประสบการณ์ ทกัษะ และความเช่ียวชาญของแตล่ะท่านก็ไมเ่ช่ือมโยงกนัโดยตรง ท าให้ผู้ศกึษา
ต้องใช้เวลามากในการวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมลูเพ่ือหาจดุเช่ือมโยงของข้อมลูแตล่ะด้าน 
 นอกจากนี ้น าเสนอผลการวิเคราะห์แก่ผู้ เช่ียวชาญ ยงัได้รบัค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านการออกแบบวา่ หากมีการศกึษาตอ่ไปควรเพ่ิมเติมประเดน็การศกึษาในลกัษณะท่ีเป็น
บริบทแวดล้อมของการแสดงดนตรีลกูทุง่ด้วย เชน่ การแสดงดนตรีลกูทุ่งตามงานวดั งานเทศกาล 
หรือรูปแบบสื่ออ่ืนๆ เชน่ภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้เร่ืองเก่ียวกบัเพลงลกูทุ่ง เป็นต้น เน่ืองจากอาจจะท าให้
พบองค์ประกอบท่ีแสดงความเป็นลกูทุ่งมากขึน้ และสื่อสารความเป็นไทยแบบลกูทุง่ได้กว้างขึน้
ด้วย แตใ่นการศกึษาในครัง้นีไ้ด้ก าหนดขอบเขตการศกึษาไว้เพียงแคก่รณีศกึษาการออกแบบภาพ
ปกแผน่เสยีงและปกเทปเพลงลกูทุง่ และภาพการแสดงดนตรีลกูทุ่งเท่านัน้ ดงันัน้ผู้ท่ีมีความสนใจ
ศกึษาในประเดน็นีต้อ่ไปในอนาคต ควรมองบริบทแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นไทยแบบอ่ืนท่ี
สอดคล้องกบัความเป็นลกูทุ่งให้ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว และหาตวัอย่างผลงานการออกแบบท่ี
วิเคราะห์ตามบริบทแวดล้อมเหลา่นัน้ให้ครอบคลมุ และควรเข้าใจด้วยวา่เพลงลกูทุ่งหรือการแสดง
ลกูทุ่งกถื็อเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งซึง่มีการเตบิโต มีความเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลจากวฒันธรรม
อ่ืน และเทคโนโลยีตามยคุสมยัอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ แม้จะพบอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจนของความเป็น
ลกูทุ่งบางประการแล้ว แตก่ารน ามาใช้ในการออกแบบก็ควรปรับแตง่ให้มคีวามร่วมสมยัโดยไม่
ทิง้อตัลกัษณ์ดัง้เดิมไป เพ่ือเป็นการแสดงถึงตวัตนความเป็นไทยในแบบลกูทุ่งให้คงอยู่ และสืบ
ทอดตอ่ไปด้วยความเข้าใจ ไมว่า่เวลาจะผา่นไปนานแคไ่หนก็ตาม 
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