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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์และบทบาทของผู้หญิงสมัยใหม่ในบทเพลงลูกทุ่งไทยใน 

ปี พ.ศ. 2557-2561 จำนวนเพลงทั้งหมด 59 เพลง ผลการศึกษาพบว่าด้านภาพลักษณ์สามารถวิเคราะห์ 
ได้ 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ภาพลักษณ์ผู้หญิงในด้านที่ไม่ซื่อสัตย์ ผิดศีลธรรม ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่พบมากที่สุด 
ได้แก่ นอกใจผู้ชาย ไม่สนใจคู่รักของตนเองหรือหมดรัก 2) ภาพลักษณ์ผู้หญิงในด้านการพูดจาเซิงลบ ซึ่งพบ 
รองลงมา ได้แก่ การด่าทอ ตัดพ้อผู้ชาย ด่าผู้ชายเป็นสัตว์ การพูดในเซิงกระแหนะกระแหน ประซดประชัน 
และ 3) ภาพลักษณ์ผู้หญิงในด้านกล้าแสดงออก รความมั่นใจ เซ่น ผู้หญิงท่ีกล้าแสดงความรักและความ 
ต้องการ ส่วนบทบาทของผู้หญิงพบว่าม่ 2 ประเด็น คือ 1) บทบาทด้านการสร้างอำนาจต่อรองทางเพศ ซึ่งเป็น 
บทบาทที่พบมากที่สุด ได้แก่ ผู้หญิงที่ม่อิสระทางความคิด ผู้หญิงที่เข้มแข็งรักดักดศรืตนเอง และ 2) บทบาท 
ของผู้หญิงด้านการเป็นคนรัก ได้แก่ ผู้หญิงที่ซึ่อสัตย์ต่อคนรัก ผู้หญิงนอกใจ และคนรักชั่วคราว

คำสำคัญ: ภาพลักษณ์ บทบาทผู้หญิง เพลงลูกทุ่งไทย

Abstract

This research aims to  study the Image and Role of Women in Thai Country Song from 
2014 to  2018, in to ta l 59 songs. The result showed that the Image o f women were classified 
into 3 points as; 1) the Image o f unfaithful and immoral woman which was found the most 
in this research. The samples of this image are
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such as being unfaithful, ignoring her lover or falling out of love. 2) The Image o f negative- 
speech woman which was found the second, such as cursing, grumbling, insulting men as 
animals, satirizing and being sarcastic. And 3) the image of expressive and confident woman 
such as showing her love and desires. There are 2 roles of woman found in this research 1) 
the role o f building the negotiation power, which has been found the most in this research 
such as woman has a freedom of thought and strong, self-respected woman. And 2) the 
role of woman as a lover such as a faithful lover, an unfaithful one and temporary lover.
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บทน่า
เพลงไทยนั้นนับว่ามีวิวัฒนาการมาเป็นเวลายาวนานนับตั้งแต่เพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก เพลงเกี่ยว 

ข้าว เพลงหมอลำหมอแคน เพลงบอกจนมาถึงเพลงลูกทุ่ง (กิ่งแก้ว รัตถากร, 2519, น. 255) ซึ่งเพลงเหล่านี้ 
ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและความเป็นอยู่ และเนื้อหาหรือเนื้อร้องของเพลงลูกทุ่งก็ยังสะท้อนให้ 
เห็นลักษณะสังคมไทยได้อย่างซัดเจน บางเพลงก็ได้สะท้อนถึงสภาพสังคม วิถีชีวิต บางเพลงก็สะท้อนถึง 
วัฒนธรรม ดังที่ สมเด็จพระเทพรัตนราซสุดา สยามบรมราชกุมารี ได ้ม ีพระราชดำรัสถึงเพลงลูกทุ่งว่า 
“ เพลงลูกทุ่งได้บันทึกเหตุการณ์ของบ้านเมืองและสังคมไทยไว้อย่างด็เยี่ยม ทุกสภาพการณ์และทุกอารมณ์ 
ดังนั้นการฟ้งเพลงลูกทุ่งไม่ควรพีงเพื่อการบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะต้องพีงและศึกษาพร้อมกันไปด้วย 
การศึกษาเพลงลูกทุ่งนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์เนื้อเพลงและการสะท้อนสภาพสังคมไทยในเพลงลูกทุ่ง 
เพราะเพลงลูกทุ่งช่วยสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงทำนอง คำร้อง 
สำเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศความเป็นลูกทุ่ง (เอ่ียม 
อามาตย์มุลตรี, 2560, น. 196)

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการค้นคว้าเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่ง และหัวข้อในการค้นคว้าที่ผู้วิจัยใข้ในการศึกษา 
คือเรื่องภาพลักษณ์และบทบาทของผู้หญิง เนื่องจากปจจุบันมีการให้ความสำคัญกับสตรีนิยมมากขึ้น สถานะ 
ของผู้หญิงในสังคมจึงมีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังมีเรื่องของการศึกษาที่ในปิจจุบันคนในสังคมได้รับการศึกษา 
กันอย่างทั่วถึงมากขึ้น ผู้หญิงมีโอกาสในการศึกษาและได้มีบทบาททางสังคมภายนอกมากกว่าในอดีตที่ผู้หญิง 
จะมีหน้าที่แค่ภายในบ้านเมื่อสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และบทบาทของผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ใน 
เพลงย่อมเปล่ียนไปตามสภาพสังคม

การถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงผ่านบทเพลงลูกทุ่งไทยมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปจจุบัน และได้ มีผู้ที่ 
ศึกษาไว้มากมาย เน้นการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ บทบาท เพศวิถี และวาทกรรม เกี่ยวกับผู้หญิงที่สื่อผ่านบท 
เพลงลูกทุ่ง แต่งานวิจัยของกลุ่มดังกล่าวยังศึกษาไม่ครอบคลุมมาถึงปิจจุบันผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาในประเด็น 
“ ภาพลักษณ์ของผู้หญิง” และ “บทบาทของผู้หญิง” ในเพลงลูกทุ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561 เพราะต้องการ 
ศึกษาภาพลักษณ์และบทบาทของผู้หญิงจากเพลงลูกทุ่งในปจจุบันเนื่องจากสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง 
ค่านิยมเกี่ยวกับผู้หญิงก็เปลี่ยนไป
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