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บทคัดย่อ
บทเพลงและภาพลักษณ์ของพุ่มพวง ดวงจันทร์ ไม่ได้เป็นเพียงจุดเปลี่ยนของเพลง
ลูกทุ่งเท่านั้น แต่ความสําเร็จของเธอยังเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดซ้ําอีกด้วย พุ่มพวง ดวงจันทร์
โด่งดัง กลายเป็น “ราชินีลูกทุ่ง” ระหว่างครึ่งหลังของทศวรรษที่ 2520 ถึงต้นทศวรรษที่ 2530
เพลงของพุ่มพวง ดวงจันทร์ ที่มักจะแต่งโดยลพ บุรีรัตน์ สร้างภาพลักษณ์และนําเรื่องราวใหม่
มาสู่ วงการเพลงลู กทุ่ ง เป็น ภาพสะท้ อนความเปลี่ ยนแปลงของสั งคมไทย หลายเพลงของ
พุ่มพวงเสนอเรื่องราวจากมุมมองและทัศนคติที่แตกต่างจากเพลงลูกทุ่งในยุคก่อน บางเพลง
เหมือนเสียงของหญิงสาวที่จากบ้านในชนบทเข้าไปทํางานในเมืองกรุง ซึ่งเป็นตัวละครที่
พบบ่อยในเพลงลูกทุ่ง แต่ มักจะถูกมองจากมุมมองของชายคนรักที่รอคอยให้หญิงสาวกลับมา
เพลงกลุ่มที่ดังที่สุดของพุ่มพวงมักจะเป็นเพลงสนุกๆ เป็นเสียงของผู้หญิงที่พูดกับผู้ชายใน
ลักษณะยั่วเย้า เป็นผู้ชี้นํา บางเพลงพูดถึงเรื่องเพศด้วยอารมณ์ขัน เนื้อหาที่กล้าและล้ําหน้า
สังคม รวมทั้งการเรียบเรียงดนตรีที่ทันสมัย ทําให้ ภาพลักษณ์ของเพลงในกลุ่มนี้กลายเป็น
ภาพลักษณ์สําคัญที่มีผู้จดจําพุ่มพวง ดวงจันทร์ อาจจะเป็นครั้งเดียวที่เพลงลูกทุ่งดูทันสมัยกว่า
เพลงของเมือง
คาสาคัญ :
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Abstract
Songs and image of Phumphuang Duangjan are not only a historical
evolution in Luk Thung songs, but also a phenomenon that will likely never
happen again. Phumphuang Duangjan became the most famous Luk Thung
singer, the so-called Luk Thung queen, during the early 2520s to the late 2530s
Budhist era. Most of Phumphuang’s songs were written by Lop Burirat. They
created her image, and brought a new paradigm of storylines to the Luk Thung
paths that reflect the evolution of Thai society. Unlike traditional’s Luk Thung
songs, most of Phumphuang’s songs represent new point of view and attitude.
Some of them are voices of young women who left their rural homeland for
the city. The most common theme in Luk Thung songs is that of absent love
from the perspective of the boy lover. Many of Phumphuang “greatest hits” are
hilarious songs that represent women voices flirting with men seductively and
enticing them with their behaviors, including lyrics containing equivocal sexual
humor. Adventurous and ultramodern utterances, together with progressive
compositions in some super-hits from Phumphuang are embedded impressions
and rememberance. Phumphuang’s era was the first and only time Luk Thung
songs were more popular than urban songs.
Keywords:
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วารสารภาษาและวัฒนธรรมปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

1. บทนา
พุ่มพวง ดวงจันทร์ ถือได้ว่าเป็นนักร้องที่สําคัญที่สุดคนหนึ่งของวงการเพลงไทย
ช่วงเวลาที่เธอมีชื่อเสียงที่สุดตอนปลายทศวรรษ 2520 ถึงต้นทศวรรษ 2530 พุ่มพวงได้รับ
ฉายาว่าเป็น “ราชินีลูกทุ่ง” ภาพลักษณ์ของพุ่มพวงที่มาจากเนื้อหาในบทเพลง เรื่องราวในชีวิต
ของเธอ การตอบรับของแฟนเพลง กลายเป็นภาพใหม่ของวงการเพลงลูกทุ่ง ที่เคยเน้นเรื่องของ
คนชนบทที่มักพูดเรื่องความเสียเปรียบผิดหวังที่ต้องจําทน มาเป็นเรื่องของชาวชนบทที่เข้ามา
อยู่ในเมือง ชนชั้นล่างที่ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต รักในความมั่งคั่ง และเปิดเผยในเรื่องทางเพศ
พุ่มพวงไม่เพียงแต่เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเพลงลูกทุ่งเท่านั้น แต่เธอยังเป็น
นักร้องเพลงลูกทุ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของคนเมืองที่เป็นแฟนเพลงลูกกรุง สตริง อย่างที่ไม่มีนักร้อง
ลูกทุ่งก่อนหน้าและหลังจากเธอทําได้ จึงกล่าวได้ว่า พุ่มพวงนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมา
ก่อนและไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากนั้น
มีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงการที่เพลงลูกทุ่งเปลี่ยนมาเล่าเรื่องของคนเมือง อย่างในวิวัฒนาการ
เพลงลูกทุ่งในสังคมไทยของศิริพร กรอบทอง (2547) แต่ภาพรวมของการอธิบายในงานชิ้นนี้มุ่งไปที่
การอธิบายภาพของเพลงลูกทุ่งโดยรวมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวมากกว่าที่จะชี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสําคัญ หรือการอธิบายว่าพุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเพลงลูกทุ่ง ในวิทยานิพนธ์
เรื่อง “พุ่มพวง ดวงจันทร์ : จุดพลิกผันของเพลงลูกทุ่งไทย” ของภัทราภรณ์ จันทนะสุต (2549)
มีจุดเน้นอยู่ที่การวิเคราะห์เพลงดังๆ ของพุ่มพวง พัฒนาการของรูปแบบของดนตรีการแสดง และเพลงที่
ได้รับความนิยมในวงการ มากกว่าที่จะอธิบายภาพรวมของผลกระทบที่ภาพลักษณ์ที่แปลกใหม่ของ
พุ่มพวง ดวงจันทร์ มีต่อเพลงลูกทุ่ง
บทความนี้เป็นการศึกษาภาพลักษณ์ของพุ่มพวง ดวงจันทร์ จากบทเพลง ประวัติชีวิต
และความทรงจําของแฟนเพลงที่มีต่อพุ่มพวงและเพลงของเธอ การที่ภาพลักษณ์ที่แปลกใหม่
ของพุ่ ม พวงนํา ความเปลี่ ยนแปลงมาสู่ วงการเพลงลู ก ทุ่ง และยัง สะท้ อ นให้ เห็ น ภาพความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ความคิดเกี่ยวกับตัวตนของคนชนบท คนชั้นล่างในเมืองที่เป็นแฟนเพลง
ลูกทุ่งในช่วงเวลานั้นได้ระดับหนึ่ง
2. เพลงลูกทุ่งก่อนยุครุ่งเรืองของพุ่มพวง ดวงจันทร์
เพลงลูกทุ่งเป็นสาขาหนึ่งของเพลงไทยสากล ซึ่งเริ่มมาจากการนําเอาวงดนตรีสากลมา
บรรเลงเพลงที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาไทย โดยผู้บุกเบิกในการแต่งเพลงไทยสากลอย่างเช่น พรานบูรพ์,
มานิต เสณะวีณิน ฯ เป็นผู้แต่งเพลงสําหรับละครเวทีหรือภาพยนตร์ การแต่งเพลงแบบใหม่นี้เริ่มมา
ตั้งแต่ก่อนยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เล็กน้อย (ศิริพร กรอบทอง, 2547) เพลง
ไทยสากลเป็นที่นิยมทั้งในโรงภาพยนตร์และโรงละครเวที โดยเฉพาะยุคที่ละครเวทีรุ่งเรือง คือ
ช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการแต่งเพลงไทยสากลประกอบละครเวทีเป็นจํานวนมาก
ส่ วนในโรงภาพยนตร์ ก็ มี การร้ องเพลงหน้ าม่ านสลั บฉาก ทํ าให้ เ กิ ดนั กร้ อ งที่ เป็ นที่ นิ ยมขึ้ น
หลายคน (วัฒน์ วรรลยางกูร, 2551)
พุ่มพวง ดวงจันทร์ ปรากฏการณ์ของเพลงลูกทุ่ง
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แสงนภา บุญราศรี ได้แต่งเพลงเล่าเรื่องชีวิตคนจนออกมาเผยแพร่ จนเป็นที่นิยมและ
ถูกเรียกว่าเพลงชีวิต มีนักแต่งเพลงอย่างไพบูลย์ บุตรขัน , เสน่ห์ โกมารชุน ที่เขียนเพลงใน
แนวเพลงชีวิตขึ้นมาด้วย (เจมส์ มิตเชลล์, 2557) ประมาณปี พ.ศ.2498 นักแต่งเพลงและนักจัด
รายการวิทยุ ป. วรานนท์ เป็นผู้เริ่มแบ่งเพลงไทยสากลเป็นเพลงผู้ดี และเพลงตลาด ซึ่งเพลง
ชีวิตจัดว่าเป็นกลุ่มหนึ่งของเพลงตลาดด้วย ต่อมาในปี พ.ศ.2507 จํานง รังสิกุล ได้ตั้งชื่อ
รายการเพลงทางโทรทัศน์ว่ารายการเพลงลูกทุ่ง คํา ว่าเพลงลูกทุ่งถูกนํามาใช้แทนคําว่าเพลง
ตลาด และเป็นที่นิยมจนคําว่าเพลงผู้ ดีก็ถูกเปลี่ยนเป็นเพลงลูกกรุง เพื่อให้รับกับเพลงลูกทุ่ง
(ฉกาจ ราชบุรี, 2537)
แม้จะยังมีการถกเถียงกันอยู่มากถึงเส้นแบ่งของเพลงลูกทุ่งและลูกกรุง (ฉกาจ ราชบุรี,
2537) แต่ภาพกว้างๆ ของเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่มีลีลา ภาษา สําเนียง ทัศนะ ที่เกี่ยวกับชนชั้นล่าง
คนชนบท ขณะที่ ลูกกรุงเป็นของเมื องและชนชั้นกลาง ในยุ คเพลงชีวิ ตและเพลงตลาดซึ่ งเป็ น
ต้นกําเนิดของเพลงลูกทุ่ง นักแต่งเพลงรุ่นบุกเบิกนําเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย นอกเหนือจาก
เพลงรักที่เป็นเนื้อเรื่องยอดนิยมแล้ว หลายเพลงเป็นเพลงวิจารณ์การเมือง เป็นเรื่องเล่าว่าด้วยชีวิต
ชนชั้นล่างที่ยากลําบากทั้งในเมือง และชนบท เช่น แสงนภา บุญราศรี แต่งเพลง “คนปาดตาล”
หรือเสน่ห์ โกมารชุน แต่งเพลง “สามล้อเค้น” ไพบูลย์ บุตรขันเขียนเพลง “กลิ่นโคลนสาปควาย”
เพลงที่มีท่าทีวิพากษ์วิจารณ์สังคม การเมืองหลายเพลงกลายเป็นเพลงยอดนิยม และทําให้เกิด
ความไม่พอใจจากผู้มีอํานาจในรัฐบาล ตั้งแต่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จนถึงจอมพล สฤษดิ์
ธนะรัชต์ มีการข่มขู่นักแต่งเพลง นักร้อง ไปจนถึงการห้ามออกอากาศเพลงที่ผู้มีอํานาจไม่ชอบใจ
(วัฒน์ วรรลยางกูล, 2550; ศิริพร กรอบทอง 2547) เพลงสะท้อนชีวิตในแนวการเมืองจึงค่อยๆ
หายไปจากเพลงลูกทุ่ง
ถึงแม้ “ราชาเพลงลูกทุ่ง” คนแรกอย่างสุรพล สมบัติเจริญ จะเสนอเพลงที่สอดแทรก
อารมณ์ ขั น มองชี วิ ต อย่ า งสนุ ก สนาน เช่ น “สนุ๊ ก เก้ อ ”, “เสี ย วไส้ ” , “ของปลอม” โดยที่
เพลงสนุกๆ ของสุรพลมักจะเป็นเพลงส่วนที่เล่าเรื่องชีวิตคนเมืองมากกว่าชนบท หลังจาก
การเสียชีวิ ตของสุรพลแล้ว นักร้อ งเพลงลูก ทุ่งที่มีชื่อเสี ยงที่สุดคือ สายัณห์ สัญ ญา “ราชา
เพลงลูกทุ่ง” คนที่สอง ซึ่งมีภาพลักษณ์ตรงกันข้ามกับสุรพล สายัณห์ สัญญา นั้นเป็น “นักเพลง
คนเศร้า”1 เพลงดังจํานวนมากของเขาแสดงภาพคนจน ชาวชนบทต้อยต่ําที่พ่ายแพ้สูญเสีย
คนรักให้กับคนรวย คนมียศศักดิ์ หรือชายต่ําศักดิ์ที่ได้แต่หมายปองหญิงที่อยู่ในฐานะสูงกว่า
ต้องทนรับความเศร้าโดยไม่สามารถทําอะไรได้ เช่น เพลง “ลูกสาวผู้การ”, “ลานเทสะเทือน”,
“จําปาลืมต้น” ฯลฯ ตัวละครในเพลงของสายัณห์ สัญญา มักจะเป็นผู้ผิดหวัง เพราะความด้อย
ของตน ไม่ ว่าจะเป็นฐานะทางการเงิน ศักดิ์ ศรี อํานาจ และต้องทนยอมรับความผิดหวังที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวละครแบบนี้ดูจะเป็นภาพหลักของเพลงลูกทุ่งในทศวรรษ 2510-2520 ก่อนที่
พุ่มพวง ดวงจันทร์ จะโด่งดัง
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3. เรื่องราวของพุ่มพวง ดวงจันทร์ และครูลพ บุรีรัตน์
พุ่มพวง ดวงจันทร์ มีพื้นเพเป็นคนบ้านนอกก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักร้องในกรุงเทพฯ
เช่นเดียวกับนักร้องเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่ในสมัยนั้น พุ่มพวง ดวงจันทร์ เดิมมีชื่อว่ารําพึง จิตรหาญ
เกิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2504 ที่จังหวัดกําแพงเพชร ไม่ได้เกิดที่สุพรรณบุรีอย่างที่หลายคน
เข้าใจ (เจนภพ จบกระบวนวรรณ, 2550) พ่อของพุ่มพวงคือ นายสําราญ จิตรหาญ มาจาก
เพชรบูรณ์ นายสําราญเป็นพระเอกลิเกเก่า และยังมีความสามารถในการเล่นโขนสด ส่วนแม่
ของพุ่มพวงชื่อนางรําพึง หรือนางเล็ก จิตรหาญ (เจนภพ จบกระบวนวรรณ, 2535)
ครอบครัวของพุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็นแบบชาวชนบทรุ่นเก่าคือมีลูก มากถึง 12 คน
พุ่มพวงเป็นลูกคนที่ 5 ครอบครัวนี้มีอาชีพทํางานในไร่อ้อย “ตระเวนทั่วตั้งแต่ย่านสุโขทัย
ชัยนาท กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม แถบ
กําแพงแสน เป็นต้น เรียกว่าปักหลักทํามาหากินในแถบฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนั่นเอง”
(เจนภพ จบกระบวนวรรณ, 2535, น.148) ครอบครัวของพุ่มพวงย้ายมารับจ้างอยู่ที่ไร่อ้อย
อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วงที่พุ่มพวงอายุ 5-6 ขวบได้เข้าเรียนชั้นประถมหนึ่งที่
สุพรรณบุรี แต่ก็ออกจากโรงเรียนตอนชั้นประถมสองเพื่อมาช่วยครอบครัวทํางาน พุ่มพวงเป็น
คนอ่านหนังสือไม่ออก แต่เป็นคนมีความจําดีเยี่ยม เมื่อเป็นนักร้องได้รับการยกย่องจากครูเพลง
ว่าสามารถจําเนื้อเพลงได้อย่างรวดเร็ว
เจนภพ จบกระบวนวรรณ (2535) นักอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งได้อธิบายว่า อิทธิพลที่มีต่อ
การร้องเพลงของพุ่มพวง ดวงจันทร์ คืออิทธิพลจากสายเลื อดทางพ่อที่เป็นศิลปิน รวมกั บ
ในช่วงที่พุ่มพวงเป็นเด็ก ผ่องศรี วรนุช เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมาก คงเป็นต้นแบบและอิทธิพล
แก่พุ่มพวง นอกจากนี้ พุ่มพวงยังต้องคุ้นเคยกับเพลงพื้นบ้านแถบสุพรรณบุรี รวมกับช่วงที่
พุ่มพวงมาอยู่สุพรรณบุรี ขวัญจิต ศรีประจันต์ แม่เพลงพื้นบ้านของสุพรรณบุรีก็กําลังมีชื่อเสียง
เมื่อหันมาร้องเพลงลูกทุ่ง “เพราะขวัญจิตเป็นเด็กในวงไวพจน์ เพชรสุพรรณ มาก่อน ลีลาลูกทุ่ง
ผสมพื้นบ้านของขวัญจิตที่โดดเด่ นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบกับอิทธิพลเพลงในย่าน
สุพรรณที่เป็นแหล่งเพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว คงทําให้พุ่มพวงตัวน้อยๆ หันเห
ความสนใจมาทางเพลงสไตล์ขวัญจิต ก็คือทางเพลงแบบไวพจน์นั่นเอง พุ่มพวง ดวงจันทร์ จึงมี
ร่องเสียงต้นแบบของเธอมาจากผ่องศรี วรนุช คนมโนรมย์ ชัยนาท ผสมกับขวัญจิต ศรีประจันต์
คนศรีประจันต์ สุพรรณบุรี” (เจนภพ จบกระบวนวรรณ, 2535, น.149)
ต่อมาพุ่มพวงได้เข้าเป็นหางเครื่องในวงดนตรีไวพจน์ เพชรสุพรรณ และขยับขึ้นมา
เป็นนักร้องจนได้บันทึกเสียง เพลงแรกที่ไวพจน์แต่งให้คือเพลง “แก้วรอพี่” ในปี พ.ศ.2518
โดยใช้ชื่อว่า “น้ําผึ้ง เมืองสุพรรณ” ขณะนั้นพุ่มพวงมีอายุ เพียง 14 ปี พุ่มพวงได้พบรักและ
แต่งงานอยู่กินกับนายธีรพล แสนสุข ซึ่งเป็นนักดนตรีแซ็กโซโฟนในวงดนตรีไวพจน์ เพชรสุพรรณ
พุ่มพวงและธี รพลได้ แยกตั วจากวงดนตรี ไวพจน์ เพชรสุ พรรณ มาตั้ งวงของตนเอง
ร่วมกับรุ่ง โพธาราม นั กร้องรุ่นพี่ที่เคยอยู่ในวงดนตรีไวพจน์ เพชรสุพรรณ มาก่อน โดยได้รั บ
การสนับสนุนจากมนต์ เมืองเหนือ โปรโมเตอร์ในวงการลูกทุ่ง แต่ไม่ประสบความสําเร็จ ต้องเลิกวง
พุ่มพวง ดวงจันทร์ ปรากฏการณ์ของเพลงลูกทุ่ง
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พุ่มพวงและธีรพลพยายามทําวงดนตรีขึ้นมาอีกโดยลงทุนกันเอง ได้รับเงินสนับสนุนจากแม่ของ
พุ่มพวง แต่ก็ล้มเหลวอีกครั้งหนึ่ง (ฉกาจ ราชบุรี, 2537) ทําให้พุ่มพวงต้องไปเป็นทั้งนักร้อง และ
หางเครื่องในวงดนตรี ศรเพชร ศรสุพรรณ และต่อมาได้เป็นนักร้องในวงดนตรีขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด
ระหว่ า งที่ ร้ อ งเพลงอยู่ กั บ วงดนตรี ข วั ญ ชั ย เพชรร้ อ ยเอ็ ด มนต์ เมื อ งเหนื อ ได้
สนับสนุนให้พุ่มพวงบันทึกเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งคือ เพลง “รักไม่อันตราย” เป็นเพลงตอบกับ
เพลงดังของขวัญชัยที่ชื่อ “รักอันตราย” โดยใช้ชื่อ “พุ่มพวง ดวงจันทร์ ” ในการร้องเพลง
เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2519 (ภัทราภรณ์ จันทนสุต, 2549)2 หลังจากนั้นพุ่มพวงและธีรพลได้
ออกจากวงดนตรี ข วั ญ ชัย เพชรร้ อ ยเอ็ ด มาตั้ งวงดนตรี ข องตนเองอีก ครั้ งหนึ่ ง อี กทั้ งยั งได้
บันทึกเสียงเพลงอีกหลายเพลง และได้รับรางวัลพระราชทานเสาอากาศทองคําในปี พ.ศ.2521
จากเพลง “อกสาวเหนือสะอื้น” แต่งโดยธีรพล แสนสุข สามีคนแรกของเธอเอง
ในยุ ค รุ่ ง เรื อ งของการขายเทปคาสเส็ ต ต์ พุ่ ม พวงได้ ทํ า สั ญ ญากั บ บริ ษั ท อโซนา
โปรโมชั่น ในปี พ.ศ.2525 เป็นช่วงที่เพลงสตริงเฟื่องฟู และเพลงลูกทุ่งกําลังลดความนิยมลง
พุ่มพวงซึ่งมักจะร้องเพลงของวิเชียร คําเจริญ โดยมักจะมีอเนก รุ่งเรือง เป็นผู้เรียบเรียงเสียง
ประสาน ได้ร่วมกันสร้างบทเพลงที่เป็ นส่วนผสมแปลกใหม่และได้รับความนิยมอย่างสูง ทําให้
พุ่มพวง ดวงจันทร์ กลายเป็นนักร้องคนสําคัญที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์เพลงไทย เพลงดัง
ของพุ่มพวงส่วนใหญ่เป็นเพลงที่บันทึกเสียงในช่วงหลังจากปี พ.ศ.2525 นี้ เป็นต้นมา ตั้งแต่
“คนดังลืมหลังควาย”3, “สาวนาสั่งแฟน”, “กระแซะเข้ามาซิ”, “ผู้ชายในฝัน” ฯลฯ ประสบ
ความสําเร็จอย่างสูง จนได้รับฉายา “ราชินีลูกทุ่ง” หรือ “นางพญาลูกทุ่ง” แม้ต่อมาพุ่มพวง
จะเปลี่ยนบริษัทที่สังกัด แต่ก็ยังมีเพลงดังที่แต่งโดยวิเชียร คําเจริญ อย่างเพลง “หนูไม่รู้”,
“หนูไม่เอา”4 , “ขอให้รวย”, เป็นช่วงสุดท้าย ช่วงหลังๆ พุ่มพวงหันไปบันทึกเสียงเพลงเก่าๆ
เสียมากก่อนที่จะเสียชีวิตในปี พ.ศ.2535 (ฉกาจ ราชบุรี, 2537; 17 ปีแห่งความหลัง “พุ่มพวง
ดวงจันทร์” (2) พิสูจน์รักไกรสร, 2552)
แฟนเพลงรู้จักเรื่องชีวิตของพุ่มพวงและมักจะเชื่อมโยงเพลงของพุ่มพวงกับเรื่องราว
ชี วิ ต ของเธอ เพลงของพุ่ ม พวงหลายเพลงผู้ แ ต่ งตั้ งใจจะแต่ งจากเรื่ อ งจริ งของเธอ (ผาสุ ก
พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์, 2539) เรื่องราวของพุ่มพวงเป็นต้นแบบชีวิตของสาวบ้านนอกที่
เข้ามาทํางานในเมือง ความสําเร็จของพุ่มพวงทั้งการเป็นนักร้องดัง เป็นนางเอกหนัง และ
แต่งงานกับพระเอกหนัง5 เป็นเรื่องราวของความฝันที่เป็นจริงสําหรับแฟนเพลงหลายๆ คน และ
ยังเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ของคนบ้านนอกที่ทําการต่อสู้อย่างหนักจนประสบ
ความสําเร็จ ช่วงเวลาที่พุ่มพวงมีชื่อเสียงมากที่สุดตอนปลายทศวรรษ 2520 เธอมีอายุ 20 ต้นๆ
เท่านั้น แต่ก็อยู่ในวงการเพลงมาแล้วกว่า 10 ปี เคยต้องเปลี่ยนจากนักร้องไปเป็นนักเต้นหางเครื่อง
เกือบจะประสบความสําเร็จหลังจากได้บันทึกเสียงเพลง แต่กลับล้มเหลวในการทําวงดนตรีถึง
สองครั้ง ต้องกลับไปเป็นหางเครื่อง ชีวิตพลิกผันตลอดสิบกว่าปีก่อนจะกลายเป็นนักร้องที่มี
ชื่อเสียงระดับแนวหน้า
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วารสารภาษาและวัฒนธรรมปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

เรื่องราวของพุ่มพวงยังหักมุมจบแบบโศกนาฏกรรมเมื่อเธอป่วยเป็นโรคร้ายและเสียชีวิต
เมื่ออายุเพียง 31 ปี ข่าวการเสียชีวิตของพุ่มพวงมีทั้งเรื่องการได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม (ผาสุก
พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์, 2539) เนื่องจากครอบครัวของเธอต้องการให้พุ่มพวงได้รับการ
รักษาแบบแผนโบราณโดยใช้ไสยศาสตร์ ความขัดแย้งระหว่างสามีของพุ่มพวงกับญาติพี่น้องของ
พุ่มพวงในเรื่องมรดก มีการเปิดเผยเทปบันทึกเสียงของพุ่มพวงแสดงความรู้สึกว่าเธอโดดเดี่ยว
ไม่ได้รับการดูแลจากสามี และเสียชีวิตอย่างว้าเหว่ ท้อแท้ (ดอกฟ้า, ม.ป.ป.)
หลังการเสียชีวิตพุ่มพวง ดวงจันทร์ ถูกนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้นับถือมากราบไหว้หุ่น
ของเธอที่วั ดทั บกระดาน อํา เภอสองพี่ น้อง จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี มีทั้งแฟนเพลงที่มาขอหวย
โชคลาภ นักร้องรุ่นหลังที่มาขอศิริมงคลเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ6
ครูลพ บุรีรัตน์ หรือชื่อจริงว่าวิเชียร คําเจริญ นักแต่ งเพลงคนสําคัญที่แต่งเพลงดัง
หลายเพลงให้กับพุ่มพวง ดวงจันทร์ ก็มีภูมิหลังในแบบเดียวกันกับนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่ง
ส่วนใหญ่ วิเชียรเป็นชาวลพบุรี เกิดที่อําเภอท่าวุ้ง เรียบจบสายอาชีพช่างตัดผมจากโรงเรียนการ
ช่างลพบุรี เคยเข้ากรุงเทพฯ เพื่อมาสมัครงานในวงดนตรี แต่ไม่มีใครรับ ต้องกลับไปอยู่บ้าน
อีกปีหนึ่งจึงกลับมาใหม่ โดยฝากตัวเองกับวงดนตรีจากกรุงเทพฯ ที่ไปแสดงที่ลพบุรี คราวนี้มา
ฝากตัวเป็นศิษย์เรียนเขียนเพลงกับครูไพบูลย์ บุตรขัน และเข้าทํางานในวงดนตรีจุฬารัตน์ เป็น
ตั้งแต่คนขายหนังสือที่ระลึก ยืนคุมประตูเก็บค่าเข้าชม
จนปี พ.ศ.2506 ครูไพบูลย์แต่งเพลง “ลิเกสมัครเล่น” ให้ร้อง ส่วนด้านการแต่งเพลง
วิเชียร ได้แ ต่งเพลง “บ้านใกล้เรือนเคียง” ให้ชาย เมืองสิงห์ เพื่อร่วมวงจุฬารัตน์ร้องอัด
แผ่นเสียง เป็นเพลงแรกที่แต่งแล้วได้บันทึกเสียง เมื่อปี พ.ศ.2508 เพลงนี้กลายเป็นเพลงดัง
อมตะของชาย เมืองสิงห์ เพลงหนึ่ง และยังได้แต่งเพลง “คุณหมอคะ” ให้เรณู เบญจวรรณ ร้อง
เมื่อปี พ.ศ.2510 เพลงนี้มีเนื้อหาแบบผู้หญิงจีบผู้ชายที่ชวนให้นึกถึงเพลงที่วิเชียรแต่งให้พุ่มพวง
ดวงจั น ทร์ ในสมั ย หลั ง นอกจากนี้ วิ เ ชี ย รยั งแต่ งเพลงให้ ว งจุ ฬ ารั ต น์ อี ก หลายเพลงอย่ า ง
“โนราห์หาย”, “แหม่มกะปิ”, “รักพี่สักหน่อย”
หลังจากจุฬารัตน์ยุบวงในปี พ.ศ.2516 วิเชียรในนามลพ บุรีรัตน์ แต่งเพลงร้องเองอย่าง
“เดี๋ยวก็หม่ําเสียหรอก” และแต่งเพลงให้นักร้องคนอื่นมีเพลงดังจํานวนมาก อย่าง “เข้าเวรรอ”,
“มอเตอร์ไซค์ทําหล่น” ร้องโดยศรเพชร ศรสุพรรณ “คนอกหักพักบ้านนี้”, “เกลียดห้องเบอร์ห้า”
ร้องโดยสายัณห์ สัญญา “30 ยังแจ๋ว”, “เด็กมันยั่ว” โดยยอดรัก สลักใจ
วิเชียรได้แต่งเพลงให้กับพุ่มพวง ดวงจันทร์ บันทึกเสียงลงเทปคาสเส็ตต์ยุคบริษัท
อโซน่าโปรโมชั่น ชุดแรกคือ “ดวงตาดวงใจ” ในปี พ.ศ.2525 ซึ่งแต่งร่วมกับนักแต่งเพลงอีก
หลายคน และโด่งดังที่สุดในชุด “อื้อหือ...หล่อจัง” ปี พ.ศ.2528 และ “ห่างหน่อยถอยนิด” ใน
ปี พ.ศ.2529 ทั้งสองชุดนี้วิเชียร คําเจริญ เป็นผู้แต่งเพลงทั้งหมด พุ่มพวงมีผลงานกับบริษัท
อโซน่า 15 ชุด หลังจากนั้นออกไปสังกัดบริษัทอื่น วิเชียร คําเจริญ ยังได้เขียนเพลงให้พุ่มพวง
ดวงจันทร์ อีกในชุด “ตั๊กแตนผูกโบว์” สังกัดซีบีเอส และ “หนูไม่รู้”, “หนูไม่เอา”, “เงินน่ะ
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มีมั้ย” สังกัดท็อปไลน์ เป็นเพลงดังในยุคสุดท้ายของพุ่มพวง (สกู๊ปพิเศษ-ลพ บุรีรัตน์ : ขุนพล
เพลงสนุก โดนใจคนไทย, 2552; ลพ บุรีรัตน์, ม.ป.ป.)
ทั้งพุ่มพวงและครูลพต่างก็เป็นคนต่างจังหวัดที่แสวงหาความก้าวหน้าให้ตัวเองด้วย
การเข้ามาทํางานในวงการเพลงลูกทุ่ง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในกรุงเทพฯ ในลักษณะเสี่ยงดวง
ล้มลุกคลุกคลาน ก่อนจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงและความมั่งคั่งร่ํารวยกันทั้งคู่ เป็นภาพ
ชีวิตในอุดมคติแบบใหม่ของคนชนบท ชนชั้นล่างที่แสวงหาความก้าวหน้า ต้องการประสบความ
ความสําเร็จ ไม่ต่างจากชนชั้นกลาง
4. เพลงลูกทุ่งของพุ่มพวง ดวงจันทร์
นักร้องเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ เขียนเพลงเองอาจจะเปรียบเทียบได้กับนักแสดงที่
ต้องรับบทหลากหลาย ไม่ได้แสดงตัวตนผ่านเนื้อหาของเพลง แต่ปรับเปลี่ยนตัวเองตามเนื้อหาที่
มีผู้อื่นเขียนให้ พุ่มพวง ดวงจันทร์ บันทึกเสียงเพลงไว้เป็นจํานวนมาก ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย
จากนักแต่งเพลงจํานวนมาก ภาพลักษณ์ของเธอในเพลงจึงมีหลากหลาย ทั้งที่กลมกลืนสืบต่อ
จากนักร้องลูกทุ่งยุคก่อน ที่เป็นเรื่องชาวชนบทที่ต้อยต่ํา ยอมจํานนต่อโชคชะตา หรือเสนอ
มุมมองทัศนคติใหม่ๆ เรื่องราวใหม่ๆ ที่สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะ
เรื่องของชาวชนบทที่เข้ามาทํางานในเมือง แสดงความมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น
ผูกโยงกับความสนใจในความมั่งคั่ง การแลกศักดิ์ศรีกับเงิน การใช้เสน่ห์ของผู้หญิงเป็นอํานาจ
ต่อรอง ในอีกด้านหนึ่ง พุ่มพวงก็มีเพลงแบบอนุรักษนิยมแสดงคุณค่าของท้องถิ่น ครอบครัว
ชาติ นิ ย ม การที่ พุ่ ม พวงเป็ น ผู้ ขั บ ร้ อ งเพลง “ส้ ม ตํ า ” พระราชนิ พ นธ์ ใ นสมเด็ จ พระเทพฯ
เหมือนว่ามีความใกล้ชิดกับสถาบันก็เป็นการสนับสนุนภาพลักษณ์ในด้านนี้ แต่ภาพลักษณ์ที่ถูก
จดจํามากที่สุดของพุ่มพวงมาจากเพลงฮิตจํานวนมากของเธอ เป็นเสียงของผู้หญิงสมัยใหม่ที่
กล้าแสดงความต้องการของตนอย่างที่อาจจะฝ่าฝืนค่านิยมอันดีของสังคม เป็นภาพของพุ่มพวง
ดวงจันทร์ ที่รู้จักกันดี แม้แต่ในหมู่คนเมืองที่ไม่ใช่แฟนเพลงลูกทุ่ง
ถึงแม้ว่าเพลงดังๆ ของพุ่มพวง ดวงจันทร์ มักจะมีเนื้อหาที่แปลกใหม่ แต่เพลงของ
พุ่ ม พวงส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะเป็ น เพลงที่ มี เ นื้ อ เรื่ อ งที่ สื บ ทอดมาจากเพลงลู ก ทุ่ งรุ่ น ก่ อ น อย่ า ง
โครงเรื่องยอดนิยมของเพลงลูกทุ่งแบบที่ให้ตัวละครเห็นภาพหรือฟังเสียงงานแต่งงานหรืองาน
หมั้นของแฟนเก่าด้วยความเศร้าใจอย่างในเพลง “ขันหมากเศรษฐี ” หรือ “แห่ขันหมาก”
พุ่มพวงก็ยังมีเพลง “นอนฟังเครื่องไฟ” ที่แต่งโดยลพ บุรีรัตน์ เป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของเธอ แต่
เพลงของพุ่มพวงยังก็มีความแปลกใหม่ตรงที่เพลงนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เนื้อเรื่องแบบนี้ ถูกเล่า
โดยตัวละครที่เป็นผู้หญิง หลังจากพุ่มพวงแล้ว ต่อมายังมีเพลง “อะไรจะเกิดให้มันเกิด” ของ
คัทลียา มารศรี นักร้องหญิงที่เอาโครงเรื่องแบบนี้ไปทําเป็นเพลงดังได้อีก ลพ บุรีรัตน์ เองก็เคย
แต่งเพลงดังด้วยโครงเรื่องแบบนี้มาแล้วอย่างน้อยสองครั้ง คือ “จําใจดู” ร้องโดยยอดรัก สลักใจ
และ “ใจจะขาด” ซึ่งเป็นเพลงที่ดังที่สุดเพลงหนึ่งของศรเพชร ศรสุพรรณ ที่มีลีลาใกล้เคียงกับ
เพลง “นอนฟังเครื่องไฟ” ตรงที่มีท่อนที่ให้นักร้องครวญครางด้วยอารมณ์เจ็บปวดเป็นท่อนที่
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ติดใจคนฟัง ในเพลงของศรเพชร เขาโชว์เสียงสูงและเขย่าลูกคอตรงคําว่า “ใจจะขาดแล้วเอ๊ย
ใจจะขาดแล้วเอย” ในเพลงของพุ่มพวงก็มีท่อนคล้ายๆ กันตรงที่ร้องขึ้นเสียงสูงว่า “เขาจูบกัน
แน่แล้ว เขากอดกันแน่แล้ว” โครงเรื่องแบบนี้ยังถูกเล่าซ้ําๆ ต่อไปอีกในเพลงลูกทุ่งรุ่นหลัง เป็น
แนวเรื่องเดิมๆ ที่ตัวละครต้องยอมรับความเจ็บปวดผิดหวังโดยที่ไม่สามารถทําอะไรได้ อย่างใน
เพลง “น้ําตาผ่าเหล้า” หรือ “พี่เมาวันเขาหมั้น”
แนวเรื่ อ งที่ ว่ า ด้ ว ยหญิ งสาวบ้ า นนอกเข้ า กรุ งเทพฯ แล้ ว ต้ อ งพบกั บ ความผิ ด หวั ง
สูญเสีย ซึ่งเป็นแนวเรื่องยอดนิยมอีกแบบหนึ่งของเพลงลูกทุ่ง มักจะถูกเล่าผ่านเสียงของผู้ชาย
ส่วนมากจะเป็นคนรักเก่า มีทั้งอารมณ์เศร้า สงสาร หรือสะใจ เนื่องจากหญิงสาวในเพลงมักจะ
เข้ากรุงเทพฯ ไปด้วยความทะเยอทะยาน เห่อเหิม อยากรวย อยากดัง ซึ่งเป็นความต้องการที่
ผิดขนบสําหรับเพลงลูกทุ่งรุ่นเก่าๆ เพลงที่เล่าด้วยโครงเรื่องแบบนี้หลายเพลงมักจะจบด้วยการ
ให้อภัยยอมรับหญิงสาวกลับมา
เพลง “ดาวเรืองดาวโรย”7 ซึ่งเป็นเพลงดังของพุ่มพวง เป็นเรื่องเล่าแบบเดิมๆ ของ
เพลงลูกทุ่ง ที่มีมุมมองแปลกใหม่ด้วยการมองผ่านสายตาผู้หญิงที่ผิดหวังจากกรุงเทพฯ แม้ว่า
เพลงนี้จะสร้างเรื่องราวที่มีสีสัน คือ ให้สาวบ้านนอกเข้าไปเป็นนางแบบ เป็นดาราในกรุงเทพฯ
แต่ตั้งท้องก่อนที่จะถ่ายหนังจบ ต้องอุ้มท้องกลับบ้านนอก แต่เรื่องราวที่ดูหวือหวากลับถูกเสนอ
ออกมาเป็นเพลงที่ช้าเนิบนาบ มีอารมณ์ราบเรียบเสมอกันเกือบทั้งเพลง ถึงพุ่มพวงจะแทน
ตัวเองเป็นตัวละครในเพลง แต่เพลงแทบไม่พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครนี้อย่างชัดเจน
เลย เธอเข้ า ใกล้ ค วามสํ า เร็ จ แต่ ผิ ด พลาดและต้ อ งพ่ า ยแพ้ ก ลั บ บ้ า นนอก จนถู ก เยาะเย้ ย
โดยไอ้หนุ่มบ้านนอก พุ่มพวงร้องเพลงนี้ด้วยเสียงเศร้าๆ เนิบๆ เกือบทั้งเพลงเป็นรายงานที่
ราบเรียบเหมือนเล่าถึงบุคคลที่ 3 และไม่ได้บอกคนฟังมากนักว่าตัวละครในเพลงนี้คิด หรือ
รู้สึกอย่างไรกับประสบการณ์ในกรุงเทพฯ ของเธอ
“ตอนทํ านาข้ าชื่ อ ดาวเรื อ ง พอเข้ า ในเมื อ งชื่ อ ข้ า เฟื่ อ งเลื่ อ งลือ เป็น ดารา
หน้าปกหนังสือ เออ เอ้อ เอิง เอย ข้าเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาว แววดาวเรือง
ชักเหลืองเรืองรอง แมวจ้องแมวมองความผุดผ่องแพรวพราว คําเยินยอ เออ
ออกันเกรียวกราว เออ เอ้อ เอิง เอยด้วยข้าสาววิไล พาไปลองผ่านกล้องถ่าย
หนัง แหมข้าเขินจังแต่ข้านั่งภูมิใจ อนิจาข้าไม่ทันดังได้ ถ่ายมาถ่ายไปท้องข้า
ใหญ่ขึ้นมา นางดาวเรือง หรือนามแววดาวสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับ
นา นางดาวเรืองโดนไอ้หนุ่มแซวมา เออ เอ้อ เอิง เอย เรียกอีหมาดาวโรย...”
กรุงเทพฯ รวมทั้งสังคมเมืองเป็นสถานที่เลวร้ายในทัศนะของเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่
ตัวละครในเพลงลูกทุ่งที่เข้ากรุงเทพฯ มักจะเป็นหญิงสาว เหตุผลในการเข้ากรุงเทพฯ และ
ผลลัพธ์ของการเข้ากรุงเทพฯ นั้นมักจะถูกมองเป็นด้านลบแทบทั้งสิ้น แต่การเข้าสู่กรุงเทพฯ
ของแรงงานจากต่างจังหวัดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กรุงเทพฯ และเมืองกลายเป็นสถานที่ที่คุ้นเคย
มากขึ้นสําหรับคนบ้านนอก รวมทั้งตัวคนบ้านนอกเองแม้จะอยู่ในชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลง
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เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ เพลงลูกทุ่งหันกลับไปใช้ฉากของเมืองหรือ
กรุ งเทพฯ มากขึ้ น กรุ งเทพฯ ไม่ ไ ด้ ถู ก มองอยู่ ห่ า งๆ หรื อ เป็ น เพี ย งสถานที่ ที่ ถู ก กล่ า วขาน
ผ่านสายตาของชนบท แต่เป็นที่อยู่ที่ใช้ชีวิตของแรงงานจากชนบทที่เริ่มจะมีความคุ้นเคยกับวิถี
ชีวิตแบบเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ
ในหมู่คนบ้านนอกที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพฯ ครูเพลงและนักร้องเพลงลูกทุ่งก็คือ
ส่วนหนึ่งของคนกลุ่มนี้ เมื่อแรงงานจากชนบทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นธรรมดาที่เพลงลูกทุ่งจะ
หันมามองภาพผ่านสายตาของคนกลุ่มนี้มากขึ้น เพลงลูกทุ่งเริ่มกลายเป็นเสียงของคนชนบทที่มี
ความคุ้นเคยกับเมืองในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเมือง ยังมีความขัดแย้ง
แตกต่าง เมืองยังมีด้านที่น่ากลัวและเลวร้ายสําหรับเพลงลูกทุ่งอยู่
เรื่องของหญิงสาวที่จากไปสู่กรุงเทพฯ ที่มักจะถูกเล่าผ่านสายตาของคนรักที่รออยู่
บ้านนอกในเพลงลูกทุ่งรุ่นก่อน เพลงของพุ่มพวง ดวงจันทร์ หลายเพลงเหมือนเป็นการเปลี่ยน
มุมมองให้หญิงสาวเหล่านั้นได้เล่าเรื่องของตนเองจากกรุงเทพฯ บ้าง และบางเรื่องก็เป็นเรื่อง
ของตัวเธอเอง โดยเฉพาะเพลง “นักร้องบ้านนอก” ที่แต่งโดยไวพจน์ เพชรสุพรรณ เป็นเพลงที่
เล่าเรื่องว่าด้วยสาวบ้านนอกเข้ากรุงเทพฯ ของพุ่มพวงที่รู้จักกันแพร่หลายมากที่สุดเพลงหนึ่ง
“เมื่อสุริยนย่ําสนธยา หมู่นกกาก็บินมาสู่รัง ให้มาคิดถึงบ้านนาเสียจัง ป่าน
ฉะนี้คงคอยหวัง เมื่อไหร่จะกลับบ้านนา เมื่ออยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งแต่อยากจะ
ดัง ด้วยความหวังอยากจะเป็นดารา ลําบากลําบนก็จะทนก้มหน้า ก่อนจะ
จากบ้านนาเพื่อนมันว่าให้อาย ก่อนจากบ้านมา เพื่อนมันว่าให้ช้ําทรวง ไป
เป็ นนั กร้ องให้เขาล้วง มั นเจ็ บช้ํ าทรวงไม่ หาย ไม่ เด่นไม่ ดังจะไม่หั นหลั ง
กลับไป ทุกวันคืนนอนร้องไห้ อีกเมื่อไรจะโชคดี เมื่อสุริยนย่ําสนธยา จะกลับ
บ้านนาตอนชื่อเสียงเรามี จะยากจะจน ถึงอดจะทนเต็มที่ นักร้องบ้านนอก
คนนี้จะกล่อมน้องพี่ และแฟนเพลง...”
ความอยากดัง ทะเยอทะยาน รวมไปถึงอยากรวย เป็นสิ่งที่ขัดกับค่านิยมของเพลงลูกทุ่ง
รุ่นเก่า ทําให้ผู้หญิงที่เข้ากรุงต้องถูกประณามหรือสมน้ําหน้า โดยเฉพาะถ้าพลาดพลั้ งถูกหลอก
ต้องเสียตัว แต่ในเพลงนี้ ความเด่นดังเป็นเป้าหมายที่ตัวละครในเพลงต้องการบรรลุ แม้จะต้อง
ฝ่าฟันกับความยากลําบากและคําสบประมาท ถึงกับตั้งปณิธานว่า “ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลัง
กลับไป” ทั้งที่เนื้อเพลงได้บรรยายว่า เธอกําลังคิดถึงบ้านอย่างหนัก การบรรลุจุดมุ่งหมายคือการ
มีชื่อเสียงแล้วได้กลับไปบ้านจึงเป็นเป้าหมายที่ดูมีคุณค่าและน่าเอาใจช่วย สาวบ้านนอกในเพลงนี้
ไม่ได้ถูกหลอกหรือหลงใหลกับแสงสีในกรุงเทพฯ เธอมีจุดหมายและมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง
กรุ ง เทพฯ ยั ง เป็ น สถานที่ ที่ ย ากลํ า บาก แต่ ก็ เ ป็ น ที่ ที่ จ ะประสบความสํ า เร็ จ ได้
ไม่เพียงแต่ “ถึงอดจะทนเต็มที่” เท่านั้น แต่ยังต้อง “โชคดี” อีกด้วย นั่นคือ มีความไม่แน่นอน
สูงในกรุงเทพฯ อีกเพลงที่ไปไกลกว่านั้นในการพูดถึงสาวบ้านนอกเข้ามาทํางานเมืองกรุงคือ
เพลง “มาเสี่ยงดวง” ที่ว่า
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“จนเหลือคณาเลยมาเสี่ยงดวง นั่งรถง่วงตงิดๆ มีคนมานั่งติดๆ มาตีสนิทจะ
หางานให้ดีๆ พอรถวิ่งมาไม่ทันเท่าไร คนนั่งใกล้จับโน่นลูบนี่ จะหนีก็ไม่ใช่ที่
ขัดใจเขาซิ เดี๋ยวเขาจะไม่ให้งาน จูบเลยต้องปล่อยเขาจูบ จับเลยต้องปล่อย
เขาจับ ไม่กล้าขยับทนนั่งอีกนาน นึกในใจนี่กว่าจะได้ทํางาน ต้องทนอีกนาน
เท่าไหร่หนา ดีร้ายก็ต้องลองไปเสี่ยงดู ทนนั่งคู่กับคนพามา เป็นไงก็เป็นเถิด
หนา เอาไงเอาวา บอกแล้วฉันมาเสี่ยงดวง ...”
ความร้ายกาจของเมืองในเพลงนี้เลวร้ายถึงกับลวนลามสาวบ้านนอกตั้งแต่ยังอยู่บน
รถประจําทาง ตัวละครสาวในเพลงนี้เป็นทั้งเหยื่อและนักสู้ เพราะเธอมีภารกิจสําคัญต้องจัดการ
กับความ “จนเหลือคณา” ดังนั้นเธอจึงต้องมุ่งมั่น “เป็นไงก็เป็นเถิดหนา เอาไงเอาวา บอกแล้ว
ฉันมาเสี่ยงดวง” ดูเหมือนเธอจะไม่ใช่หญิงสาวไร้เดียงสา ไม่รู้เรื่องรู้ราว เธอรู้จักความชั่วร้าย
ของเมือง แต่เธอตั้งใจจะต่อรองกับมัน
ภาพของการต่อสู้ของคนบ้านนอกในกรุงเทพฯ ในเพลงของพุ่มพวงนั้นเหมือนเป็นการ
ต่อรองที่บางครั้งก็ต้องสละหรือสูญเสีย มีข้อขัดแย้งในจิตใจ ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันสภาพ
ชีวิตในเมืองที่ต้องมีการชั่งน้ําหนักระหว่างศักดิ์ศรีกับเงิน ถูกเล่าในเพลงที่มีอารมณ์ตลกๆ ของ
พุ่มพวง คือ เพลง “เงินน่ะมีไหม”8
“เรารักกันชอบกันด้วยใจ ของอะไรก็ไม่ต้ องเอามาฝาก ฉันรักตัว ไม่ได้รัก
ของฝาก หิ้วมาฝากให้ลําบากทําไม แต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อน หาเงินผ่อนแทบ
ไม่ไ หว ฉัน เดื อดร้อนอีก ตั้งบาน ค่ าเช่าบ้ านก็ยังติด ไว้ ฉัน รัก เธอไม่ ได้ หวั ง
กอบโกย โอ่ ยโอยโอยโอ้ ย แต่เงินน่ ะมีไหม เงิน น่ะมีไหม ฉัน รักตัวชอบตั ว
แน่แท้ ถึงจะแก่ฉันก็ไม่แคร์ใครดอก ฉันรักจริงไม่ได้หวังปอกลอก ถ้อยคําที่
บอกเชื่อได้ เชื่อได้ แต่เย็นนี้สิค่าแชร์ ไม่มีส่งแน่เชื่อไหม ไม่อยากไปรบกวน
มันจะชวนให้ขุ่นข้องใจ อย่าเข้าใจว่าฉันเป็นกระสือ หื่อ ฮือ ฮือ ฮื้อ แต่เงิน
มีไหม เงินน่ะมีไหม”
ดูเหมือนตัวละคร “เธอ” กําลังเป็นเหยื่อของตัวละคร “ฉัน” แต่ตัวละครฉันเองก็อาย
และรู้สึกผิดอยู่บ้างที่จะเอาเปรียบตัวละครเธอ และพยายามพูดเพื่อกู้ศักดิ์ศรีของตัวเอง พุ่มพวง
มีเพลงอีกหลายเพลงที่ เป็นลักษณะพูดแบบไม่ ให้เชื่อ หรื อจริงเท็จ มากน้อยแค่ ไหนต้องคิ ด
กันเอาเอง การที่ตัวละคร “ฉัน” พยายามปฏิเสธความเป็นจริง ทําให้ดูมีน้ําเสียงขมขื่นปนอยู่ใน
เพลงที่สนุกสนาน
เพลงของพุ่มพวงหลายเพลงนําเสนอตัวละครที่หว่านเสน่ห์กับคนที่แต่งงานแล้ว มีท่าที
จะฝ่ าฝื นคติ ผั วเดี ยวเมี ยเดี ยวของสั งคม แต่ นํ าเสนอผ่ านเพลงที่ มี ลี ลาสนุ กและมี อารมณ์ ขั น
กลายเป็นเรื่องครึ้มใจที่ไม่ ดูเลวร้าย อย่างเพลง “หนูไม่เอา”9 ที่ตัวละครในเพลงพิจารณาที่จะ
คบหากับผู้ชายที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้ว ถ้าหากไม่ถูกจับได้หรือถ้าหากว่ามีชายคนนั้นมีเงิน
พุ่มพวง ดวงจันทร์ ปรากฏการณ์ของเพลงลูกทุ่ง
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“แน่ ะ แฟนใครหนอรู ป หล่ อ เขามานั่ ง จ้ อ จี บ ฉั น ตั้ ง นาน ทราบมาว่ า เธอ
แต่งงาน และมีแม่บ้านคอยอยู่เสมอ หนูไม่เอา คนมีแฟน จะควงแขนก็กลัว
แฟนเจอ หนูไม่เอา กลัวแฟนเธอ ถ้าแฟนเผลอมาหน่อยก็ดี อุ๊ย แฟนใครหนอ
ยังหนุ่ม เป็นเจ้าบุญทุ่มทุ่มเงินทุกที่ ทุ่มดี หุ่นดี มาดดี แหม มาเสียทีมีแฟน
ควงเดิน หนูไม่เอาคนมีแฟน จะควงแขนก็กลัวไม่เพลิน หนูไม่เอา ไม่ต้องเชิญ
แต่มีเงินนี่ซิคิดก่อน...”
ในอีกหลายเพลงของพุ่มพวงพูดถึงความสําคัญของเงิน ทั้งเพื่อจะแก้ปัญหาความจน
หรื อ เพราะรั ก ความมั่ งมี ถึ ง บางครั้ ง จะแฝงน้ํ า เสี ย งล้ อ เลี ย น แต่ ก็ ย อมรั บ ตรงๆ ว่ า เงิ น มี
ความสําคัญต่อชีวิต ตัวละครในหลายเพลงอาจจะยอมแลกศักดิ์ศรีหรือความสาวเพื่อเงิน ความ
รักหรือความพึงใจที่มีต่อผู้ชายไม่แยกขาดจากเรื่องความมั่งมี เพลง “ขอให้รวย”10 เพลงดัง
เพลงสุดท้ายของพุ่มพวง เหมือนเป็นเพลงเฉลิมฉลองความสําเร็จของการทํางานมายาวนาน
ด้วยความมั่งคั่ง เพลงนี้ปิดท้ายด้วยการร้องท่อนสร้อยซ้ําแล้วซ้ําอีก
“ขอให้รวย ขอให้รวย ที่มาช่วยงานบุญวันนี้ ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปรี ดิ์
ขอให้รวยขอให้รวย ...”
การพูดแสดงความต้องการแบบที่ไม่ตรงกับมาตรฐานของสังคม เปิดโอกาสให้เพลง
ของพุ่มพวงเสนอเรื่องราวที่หลากหลายและบางครั้งก็ดูติดดิน เป็นจริงมากกว่าเพลงลูกทุ่ง
ยุ ค ก่ อ นหน้ า แต่ ก็ ทํ า ให้ แ ฟนเพลงหรื อ นั ก วิ จ ารณ์ ที่ ค าดหวั ง ว่ า เพลงจะสะท้ อ นอุ ด มคติ
สนับสนุนศีลธรรม มองว่าเป็นความเสื่อมของวงการเพลง ในด้านตรงข้ามกับความต้องการแบบ
ดิบๆ และวัตถุนิยม ซึ่งไม่ใช่การการแสดงออกที่สังคมคาดหวัง เพลงของพุ่มพวงหลายเพลงก็
เสนอเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าทางใจที่สอดคล้องกับคุณค่าของสังคม คือ การให้ค วามสําคัญกับ
ครอบครั ว บ้ า นเกิ ด เป็ น อุ ด มการณ์ สู ง สุ ด ในชี วิ ต ในเพลง “นั ก ร้ อ งบ้ า นนอก” ที่ ไ วพจน์
เพชรสุพรรณ แต่งให้เป็นเรื่องของพุ่มพวงโดยตรง แสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
กลับบ้านเมื่อประสบความสําเร็จแล้ว อีกเพลงหนึ่งที่ลพ บุรีรัตน์ เขียนให้เป็นเรื่องของพุ่มพวง
โดยตรง คือ เพลง “โลกของผึ้ง” พูดถึงหน้าที่สําคัญที่สุดที่ผลักดันให้เธอต้องฝ่าฟันอุปสรรคของ
ชีวิต คือการได้เลี้ยงดูครอบครัวให้สุขสบาย
“โลกสุดสวยอันแสนกว้างไกล มวลพิษภัยดูมากมี แต่ชีวิตในโลกทุกชีวี ยังต้อง
มีดิ้นรน ผึ้งน้อยตัวหนึ่งนี้ดิ้นหนีพิษภัยที่ผจญ ต้องทุกข์ ต้องทน เพื่อชีพตนและ
คนร่วมเดิน ผึ้งผกผินบินลอยลิ่วเคว้ง เอาเสียงเพลงแลกเงิน ผึ้งก็หวังแฟนผึ้งยัง
ไม่เมิน ปล่อยผึ้งเดินที่สลัว ผึ้งได้กินใช่ได้กินเพียงตัว ทางครอบครัวก็อิ่มกัน...”
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พุ่มพวงยังมีเพลงดังในแนวชาตินิยมอย่าง “สยามเมืองยิ้ม ” ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงที่
ลพ บุรีรัตน์ ถือว่าเป็นผลงานที่เขาภาคภูมิใจในฐานะนักแต่งเพลง (เลิศชาย คชยุทธ, 2535)
“จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทย มิเป็นทาสใคร แหละมีน้ําใจล้ นปริ่ม ทั่วโลกกล่าว
ขาน ขนานนามให้ว่าสยามเมืองยิ้ม เราควรกระหยิ่มถึงความดีงาม คนเย็นใจซื่อ
ได้ชื่อว่าไท ร้อนมาจากไหน ชาติไทยไม่เคยหวงห้าม ข้ามเขตข้ามโขงถิ่นน้ําขุ่น
มาพึ่งใบบุญเมืองสยาม เรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการ เลื่องชื่อลือนาม สยามมีแต่
น้ําใจ ขอเตือนท่านผู้อาศัย อย่าทําอะไรให้ไทยร้าวราน คนไทยใจซื่อ เขาถือแต่
โบราณกาล แค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจาน ใครลืมของท่านนั้น เนรคุณ คนไทยรักชาติ
แหละศาสนา เทิดองค์เจ้าฟ้า ผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญ ถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทย
ท่านอยู่ต่อได้อีกนานคุณ สยามใจบุญ ยังยิ้มเสมอ”
นอกจากนี้ พุ่มพวงยังเป็นผู้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพฯ “ส้มตํา”
ในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยอีกด้วย และเมื่อเธอเสียชีวิต สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จ ฯ
ในงานพระราชทานเพลิงศพ
แฟนเพลงของพุ่มพวง ดวงจันทร์ ขนานแท้ที่เป็นคนฟังเพลงลูกทุ่ง จะรู้จักเพลงของ
พุ่มพวงหลากหลายแบบ ทั้งหวาน เศร้า ตลก สนุก แต่คนที่ไม่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งที่รู้จักและชอบ
เพลงของพุ่มพวงอยู่บ้าง มักจะรู้จักพุ่มพวง ดวงจันทร์ จากเพลงกลุ่มที่ดังที่สุดที่เป็นเพลงสนุกๆ11
เพลงกลุ่มนี้กลายเป็นภาพลักษณ์ ของพุ่มพวงที่ถูกคนจดจํามากที่สุด และมีคนชื่นชอบมากที่สุด
เพลงกลุ่มนี้คือเพลงที่ดังที่สุดในยุครุ่งเรืองของพุ่มพวง ช่วงปลายทศวรรษ 2520 ถึงต้นทศวรรษ
2530 อย่าง “กระแซะเข้ามาซิ”, “ผู้ชายในฝัน”, “หนูไม่รู้”, “อื้อฮื้อ...หล่อจัง”, “ห่างหน่อย
ถอยนิด”, “สาวนาสั่งแฟน”, “คนดังลืมหลังควาย” ฯลฯ เกือบทั้งหมดแต่งโดยลพ บุรีรัตน์
เพลงกลุ่มนี้ของพุ่มพวงมักจะแสดงภาพของผู้หญิงที่มีความมั่นใจ กล้าที่จะพูดถึงความต้องการ
ของตนเอง เป็นผู้ชี้นําผู้ชายในความสัมพันธ์ บางเพลงพูดเรื่องเพศด้วยอารมณ์ขัน ใช้คําผวน
คําคล้าย อุปมา ใช้น้ําเสียงสื่อสารได้อย่างเหมาะเจาะ จนได้รับความนิยมจากผู้ฟังในวงกว้าง
เพลงกลุ่มนี้ดูเหมือนเอาสนุกเป็นหลัก ไม่ได้ต้องการจะนําเสนอประเด็นอะไรจริงจัง พุ่มพวง
ลพ บุรีรัตน์ และบริษัทเทปก็คงสร้างเพลงกลุ่มนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลทางการตลาด แต่ความนิยม
อย่างมากมายที่มีต่อเพลงเหล่านี้ทําให้เพลงเหล่านี้ถูกออกอากาศทางวิทยุซ้ําแล้วซ้ําอีก ถูกนําไป
ร้องโดยแฟนเพลงที่เป็นนักร้องสมัครเล่นตามงานเลี้ยงต่างๆ หรือในการประกวดร้องเพลง ถูก
นําไปร้องโดยนักร้องอาชีพตามคาเฟ่ รวมถึงนักร้องเพลงลูกทุ่งรุ่นหลังที่นําไปบันทึกเสียงใหม่อีก
หลายรอบ กลายเป็นการให้ข้อมูลซ้ําๆ ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสังคมไทยและใน
วงการเพลงไทยไปอย่างมาก เพลงดังที่สุดเพลงหนึ่งของพุ่มพวงคือ “กระแซะเข้ามาซิ”
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“เขยิบ เขยิบ เขยิบ เขยิบ เข้า มา ซิ กระแซะ กระแซะ กระแซะ กระแซะ
เข้ามา สิ ...หากว่าคุณรัก ปักดวงใจปอง แต่คุณมัวนั่งมอง ฉันก็ขอติ ใกล้เข้ามา
นิด ติ ดเข้ ามาซิ ถ้าจะริ รักสาวต้องก้ าวไว ลู กกระท้ อนหนา ถ้ าจะให้ หวาน
ค่อยๆ ทุบรับทาน หวานขึ้นมาได้ หากว่าชอบฉัน หมั่น มาเอาใจ จะไปไหน
ลูกไก่ในกํามือ...มาดก็น่าลุ้น หุ่นก็เจ๋งแจ๋ว เชื่องดังแมวง่วงนอนในกุฏิ ให้คนมือ
แปขูดมะพร้าวนิด บีบกะทิเมื่อไรจะได้มัน ก็ตัวรักเขา เฝ้าแต่มองตา ห่างตั้งวา
สองวา โถ ยังขาสั่น เกิดมาเป็นชาย ถ้ามัวอายกัน อีกกี่วันจะได้เจาะไข่แดง...”
เพลงนี้ทําดนตรีเป็นเพลงร็อคในยุคที่เพลงร็อคยังเป็นดนตรีเฉพาะกลุ่มในเมืองไทย
(พ.ศ.2528) มีเสียงกีตาร์ไฟฟ้าที่ดุเดือดอย่างที่ไม่เคยปรากฏในเพลงยอดนิยมของไทยมาก่อน
คําร้องของเพลงนี้ใช้ภาษาแบบลูกทุ่ง โดยที่เนื้อหามีทัศนคติแบบที่เพลงร็อคควรจะเป็น คือพูด
ในสิ่งที่สังคมไม่คาดหวังจะได้ยิน เพราะตัวละครในเพลงนี้ฝืนกฎของความเป็นกุลสตรีไทยด้วย
การชักชวนให้ผู้ชายเข้ามาสานสัมพันธ์ และยังแนะในประโยคสุดท้ายว่า การสานสัมพันธ์จะ
นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ พุ่มพวงและทีมงานทําเพลงนี้ออกมาเป็นเพลงร็อคในอารมณ์แบบขําๆ
แต่ก็มีความแรงและอารมณ์ขบถ ชนิดที่วงดนตรีร็อคยอดนิยมของไทยที่จะเกิดขึ้นทีหลังก็ยังทํา
ได้ไม่ค่อยถึงระดับนี้
ท่าทีของพุ่มพวง ดวงจันทร์ ในเพลงสนุกๆ เหล่านี้มีผู้เปรียบว่าเหมือนกับแม่เพลง
พื้นบ้าน หรือมีนักวิชาการเรียกว่าเป็น “แม่เพลงไฮเทค” (ภัทราภรณ์ จันทนสุต, 2549, น.48)
ในยุคที่เพลงสตริงกําลังครองตลาดผู้ผลิตเทปมุ่งโฆษณาเพลงในตลาดวัยรุ่น วงดนตรีในแนว
สตริงก็เป็นวงดนตรีวัยรุ่นที่มักจะเสนอเพลงที่มีเนื้อหาสํารวจความรักแบบมือใหม่ อย่างเพลง
“สะพานรัก” เพลงดังในปี พ.ศ.2528 ของวงคีรีบูน
“เมื่อเริ่มมีรักฟ้าที่เคยมืดกลับสดใส รักเป็นสิ่งใดทําไมใจจึงต้องการ จากวัน
นั้นเป็นวันที่เนิ่นนานแสนนาน เราได้พบกันบนสะพานแห่งความรักนั่นไง เป็น
สะพานที่ท อดให้เ ราก้ าวเดิ น เป็น ความบังเอิ ญ ที่เ ราเกิด มาพบกั น เธอส่ ง
รอยยิ้มพร้อมสบตาฉัน ช่างเป็นคืนวันที่ฉันสุขใจไม่ลืม ดอกไม้ริมทางเริ่มบาน
แล้วครานี้ ฟ้าเริ่มมีสีสวยสดใส เหล่าฝูงปลาว่ายทวนน้ําอย่างสุขใจ ประหนึ่ง
ฤทัยฉันในตอนนี้...”
ปีเดียวกันนั้นพุ่มพวง ดวงจันทร์ มีเพลงฮิต “ อือ้ ฮื้อ หล่อจัง”
“อื้อฮื้อ หล่อจัง อะฮ้า หล่อจริง คู่ใครนะนิ้งเป็นบ้า นี่แค่มองสบตา ห่างกันตั้ง
สี่วา อะฮ้า ใจหายว้าบ อื้อฮื้อ เท่จริง อื้อฮื้อ บึกบึน น่ายืนคล้องแขนขนาบ ดู
ท่าทางสุภาพ โสดใช่ไหมอยากทราบ งาบเสียดีไหมเรา วงแขนกล้ามเป็นมัด ๆ
อุ๊ย น่าจะกัดแขนเล่นเบาๆ น่ากระซิบ เบียดกายกระแซะ แล้ววางมือแหมะ
ไว้บนหัวเข่า อยากกระซิบเบาๆ ว่าตอนนี้เหงาใจจังเลย อื้อฮื้อ หล่อจัง อะฮ้า
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มาดแมน นี่แฟนของใครกันเอ่ย ถ้าพ่องามทรามเชย โจทย์ไม่มีเปิดเผย จะนั่ง
เข่าเกยคุยด้วยทั้งคืน...”
ถึ งเพลงของพุ่ ม พวงจะมี ส่ ว นผสมแปลกๆ ของคํ า แบบลู ก ทุ่ ง กั บ คํ า สมั ย ใหม่ ข อง
กรุงเทพฯ แต่ท่าทีของตัวละครในเพลงนี้พ้นจากระดับมือใหม่ไปแล้ว การได้ฟัง ผู้หญิงมาพูดชม
รูป โฉมของชายหนุ่ ม และพู ด ถึ งความปรารถนาแบบถึ งเนื้ อ ถึ งตั ว เหมื อ นแม่ เ พลงพื้ น บ้ า น
กลายเป็นเรื่องล้ําสมัยสําหรับแฟนเพลงวัยรุ่น รวมทั้งการทําดนตรีของเพลงนี้ที่ไม่เหมือนกับ
เพลงลูกทุ่งทั่วไปในท้องตลาด แต่เหมือนเอาลีลามาจากเพลงสากลที่กําลังเป็นที่นิยมในช่วงนั้น
กลายเป็นเพลงที่ดึงดูดใจวัยรุ่นผู้ฟังเพลงสตริงส่วนหนึ่ง ให้สามารถก้าวข้ามความรู้สึกแบ่งแยก
ที่ว่าเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงของคนบ้านนอกที่เชย ล้าสมัยกว่าคนเมือง ด้อยกว่ากรุงเทพฯ จนหัน
มาเป็นแฟนเพลงของพุ่มพวง
อันที่จริงแล้วในยุคที่เพลงลูกทุ่ง -ลูกกรุงเป็นตัวแทนของชนบทและเมือง ดนตรีของ
เพลงลูกทุ่งมีความโดดเด่นและไวในการประยุกต์อิทธิพลจากที่ต่างๆ มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการ
นําเอาเสียงของเพลงร็อคอเมริกันมาใช้ในเพลง “ฝนตกฟ้าร้อง” ของศรคีรี ศรีประจวบ การใช้
เสียงเครื่องเป่าแบบเดียวกับเพลงดิสโก้ ในเพลงเล่าเรื่องตลกหลายเพลงของเพลิน พรมแดน
หรือแม้แต่การเอาเสียงมโหรีอินเดียมาใส่ในเพลง “ธรณีชีวิต” และ “โฉมนาง” ของชาตรี
ศรีชล ขณะที่เพลงลูกกรุงมีความเป็นอนุรักษนิยม และมีความเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ดนตรีของ
คนเมืองหันมาปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในยุคเพลงสตริงนี่เอง
เพลงดังของพุ่มพวงมักจะนําเสนอเรื่องราวที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของสังคมใน
ยุคนั้น แต่ก็ไม่เคยถูกต่อต้านอย่างรุนแรง ไม่เคยถูกห้ามออกอากาศ ตรงกันข้าม กลับได้รับ
ความนิยมอย่างมากมาย แม้แต่ในหมู่ชาวกรุงเทพฯ หรือเด็กตัวเล็กๆ เพลงของพุ่มพวงเป็นเพลง
ยอดนิ ยมที่ ข้ามแดนของเพลงลูกทุ่ง คือ วิทยุ เอ.เอ็ม ไปเปิดในแดนของเพลงสตริ ง คื อวิท ยุ
เอฟ.เอ็ม (ภัทราภรณ์ จันทนสุต, 2549) คนที่ไม่เคยสนใจเพลงลูกทุ่งบางคนก็ยังเป็นแฟนเพลง
พุ่มพวง พุ่มพวงยังได้ไปแสดงดนตรีในสถานที่สําหรับเพลงสตริงอย่างลานโลกดนตรีหรือสถานที่
สําหรับชนชั้นสูงอย่างโรงแรมดุสิตธานี และต่อหน้าพระที่นั่ง ณ โรงแรมโอเรีย นเต็ล (เจนภพ
จบกระบวนวรรณ, 2550)12
เป็ น ไปได้ ไ หมว่ า เพราะความเป็ น ลู ก ทุ่ ง ในสายตาของชาวกรุ ง เทพฯ คื อ ความ
นอกกรอบ ไม่มีมาตรฐานอยู่แล้ว พุ่มพวง ดวงจันทร์ และลพ บุรีรัตน์ จึงมีช่องว่างจะนําเสนอ
เนื้อหาที่แตกต่าง หลากหลาย แม้แต่สิ่งที่ค้านกับค่านิยมกระแสหลักของสังคมหรือค่านิยมแบบ
คนกรุงเทพฯ คนบ้านนอกยากจนดูจะมีความชอบธรรมมากกว่าคนเมืองร่ํารวยที่จะพูดว่าเงิน
เป็นเรื่องสําคัญของชีวิต บางครั้งก็ต้องละศักดิ์ศรีเพื่อเงิน การที่พุ่มพวงร้องเพลงแสดงตัวเป็น
ผู้หญิง “แรด” คนที่ไม่ชอบก็อาจจะแค่คิดว่า มันเป็นการแสดงออกของสาวลูกทุ่ง ไม่ได้กระทบ
คุณค่าที่ดีงามของสังคมชาวเมือง เรื่องราวที่คนเมืองคิด แต่ไม่กล้าพูด เมื่อถูกนําเสนอผ่าน
คําพูดของสาวลูกทุ่งที่สะดวกที่จะพูดเรื่องเหล่านี้มากกว่ากลายเป็นเพลงที่ถูกใจคนเมืองไปด้วย
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ถึงอย่ างไรก็ตาม การแสดงออกในเพลงของพุ่มพวงนั้น ก็มีค วามเหมาะเจาะพอดี
บางอย่าง จนไม่มีใครสามารถทําได้อย่างพุ่มพวงอีกเลย แม้จะมีความพยายามที่จะสร้างนักร้อ ง
ในแนวที่ร้องเพลงสนุกๆ แบบของพุ่มพวงขึ้นมาอีกมาก แต่ก็ไม่ใครที่ทําได้ใกล้เคียง จินตนา
ยศสุนทร กล่าวถึงพุ่มพวงว่า “การร้องเพลงที่มีเนื้อร้องค่อนข้างหมิ่นเหม่ ซึ่งดิฉันว่าถ้าเป็น
คนอื่นก็ถูกห้ามไปนานแล้ว แต่พุ่มพวงร้องกระเซ้าเย้าแหย่ ยั่ว ซึ่งมองดูแล้วไม่น่า เกลียดอะไร
มีพุ่มพวงทําได้คนเดียว ไม่มีใครทําได้อีก” (ภัทราภรณ์ จันทนสุต, 2549, น.50)
สุจิ ต ต์ วงษ์เ ทศ พู ด ถึงเพลงของพุ่ ม พวง ดวงจั นทร์ ในงานรํ า ลึก ถึ งพุ่ม พวงเมื่ อ ปี
พ.ศ.2535 ว่ า “ผู้ ห ญิ ง ในทรรศนะของเพลงลู ก ทุ่ ง ก่ อ นหน้ า คุ ณ พุ่ ม พวง ดวงจั น ทร์ นั้ น
เป็นผู้หญิงที่ขี้แพ้ เอะอะอะไรก็ท้อแล้ว ก็อยู่กับบ้าน แล้วก็โวยวายฟูมฟาย น้ําตาเช็ดหัวเข่า
แต่ พุ่ ม พวง ดวงจั น ทร์ คื อลั ก ษณะแม่ เ พลงไฮเทครุ่ นใหม่ ไม่ ง้อ สังคม และไม่ง้อ ผู้ ชาย คื อ
หมายความว่า ผู้หญิงอย่างพุ่ม พวง ดวงจันทร์ ไม่มีวั นจะถูก ผู้ชายหลอก หมายความถึงว่ า
อารมณ์เพลงที่ออกมานั้นเป็นตัวแทนผู้หญิงสมัยใหม่ที่อยู่กับไฮเทค และไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มัน
เป็นลูกทุ่งหรือเป็นลูกกรุง แต่คือเพลงที่สะท้อนชีวิตสังคมปัจจุบัน สะท้อนชีวิตสังคมไฮเทค”
(ภัทราภรณ์ จันทนสุต, 2549, น.48)
เพลงของพุ่มพวง ดวงจันทร์ ได้นําเสนอภาพใหม่ๆ ของคนบ้านนอกและแรงงานจาก
ชนบทในกรุ งเทพฯ ที่ เหมือ นเป็ นภาพตรงข้ า มกั บภาพของชาวชนบทในเพลงของสายั ณ ห์
สัญญา ซึ่งมักจะอมทุกข์อยู่เงียบๆ อดทน เจียมตัว น่าสงสาร ไม่ค่อยมีปากเสียง เฝ้ารอ แต่
ไม่ค่อยมีความหวัง เป็นผู้ถูกกระทํา แต่คนในเพลงของพุ่มพวงมัก มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะ
ไปถึ ง มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ ชี วิ ต แม้ ห นทางจะมื ด มน มี ค วามไม่ แ น่ น อนสู ง ยิ น ดี จ ะฝ่ า ฟั น
แม้จะต้องลําบาก เจ็บปวด สูญเสีย ไม่แคร์กฎเกณฑ์ของสังคม เรียกร้องแสดงความต้องการ
ของตน และเป็นผู้กระทํา
เพลงลู ก ทุ่ ง ของพุ่ ม พวงยุ ค ที่ โ ด่ ง ดั ง เป็ น ราชิ นี ลู ก ทุ่ ง กั บ เพลงลู ก ทุ่ ง ยุ ค ก่ อ นมี
ความแตกต่างอย่างเด่นชัด เจนภพ จบกระบวนวรรณ (2550, น.84-85) เขียนไว้ว่า เพลงของ
พุ่มพวง ดวงจันทร์ “ยุคแรกเป็นแนวลูกทุ่งแท้ จากไวพจน์ เพชรสุพรรณ, ก้อง กาจกําแหง,
ธีรพล แสนสุข ฯลฯ ยุคต่อมาเป็นงานของวิเชียร คําเจริญ ที่ส่งให้เธอเป็นนักร้องหมายเลขหนึ่ง
ของเมือ งไทย” และเพลงลู กทุ่งก่อ นและหลั งยุค ของพุ่ม พวงก็มีค วามต่า งกัน ชนิ ดที่ ว าณิ ช
จรุงกิจอนันต์ นักเขียนซีไรต์ผู้นิยมเพลงลูกทุ่งถึงกับกล่าวว่า “เธอเป็นนักร้องลูกทุ่งคนสุดท้าย
ของยุคสมัย ถ้านับว่าการเกิดในวงการเพลงของสุรพล สมบัติ เจริญ เป็นการเริ่มยุคเพลงลูกทุ่ง
เป็นเวลาเกือบสี่สิบปี หากสุรพลเป็นคนเปิดฉากเพลงลูกทุ่ง คนปิดฉากคือพุ่มพวง ดวงจันทร์ ”
(ภัทราภรณ์ จันทนสุต, 2549, น.45)
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5. มรดกของพุ่มพวง ดวงจันทร์
ตั้งแต่ยุ ครุ่ งเรืองของพุ่ มพวง ดวงจันทร์ เสี ยงของนั กร้ องหญิ งกลายเป็ นเสียงสํ าคั ญ
ของเพลงลูกทุ่งที่ก่อนหน้านี้เต็มไปด้วยเสียงของนักร้องชาย แต่ในยุคที่พุ่มพวงโด่งดังนักร้องลูกทุ่ง
ร่วมสมัยที่มี ชื่อเสี ยงรองลงมาเป็ นนั กร้ องหญิ งอี กคนหนึ่งคือ ศิริ นทรา นิ ยากร ต่ อจากนั้นมา
มีนักร้องหญิงที่ได้รับความนิยมสูงติดตามมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สุนารี ราชสีมา, พิมพา พรศิริ,
จินตหรา พูลลาภ, ฝน ธนสุนทร, ศิริพร อําไพพงษ์ และต่าย อรทัย ฯลฯ
ความสําเร็จของการจัดงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งในปี พ.ศ.2532 และ 2534 และ
การเสียชีวิตของพุ่มพวง ดวงจันทร์ ในปี พ.ศ.2535 กลายเป็นแรงกระตุ้นให้วงการเพลงลูกทุ่ง
คึกคัก นอกจากเพลงลูกทุ่งเก่าๆ ที่ถูกนํามาบันทึกเสียงใหม่ เพลงลูกทุ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะกระแส
การสร้างนักร้องหญิงที่ร้องเพลงแนวสนุกๆ ตามแบบเพลงดังของพุ่มพวง ดวงจันทร์ ทําให้เกิด
นักร้องใหม่ๆ และนักร้องเก่าๆ ที่หันมาร้องเพลงแบบพุ่มพวงจํานวนมาก เช่น บุษบา อธิฐาน,
มยุรา ฟ้าสีทอง, ดาว มยุรี, แมงปอ ชลธิชา, ยุ้ย ญาติเยอะฯลฯ
เรื่องราว มุมมอง และทัศนะที่ปรากฏในเพลงของพุ่มพวง ดวงจันทร์ ยังถูกส่งต่อหรือ
ขยายความในเพลงของนักร้องลูกทุ่งหญิง ซึ่งมักจะเล่าเรื่องราวของคนเมือง และมีมุมมองแบบ
คนเมืองเพิ่มมากขึ้น ภาพผู้หญิงที่มีความมั่นใจ มีความมุ่งมั่น กล้าเรียกร้องสิ่งที่ต้องการ ไม่แคร์
สังคม ไม่ยึดติดกับค่านิยมเดิมๆ กลายเป็นภาพของผู้หญิงในเพลงลูกทุ่งที่มือชื่อเสียงหลายเพลง
ในระดับความเข้มข้นต่างๆ กัน เช่น ในเพลง “จะขอก็รีบขอ” ของศิรินทรา นิยากร ที่ตัวละคร
ในเพลงแสดงความต้องการเร่งรัดให้ คนรั กมาสู่ขอ หรือเพลง “กราบเท้าย่าโม” ของสุนารี
ราชสีมา ที่ตัวละครในเพลงแสดงความมุ่งมั่นจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง เหมือนกับในเพลง
“นักร้องบ้านนอก” ของพุ่มพวง ดวงจันทร์ จนมาถึงเพลงในรุ่นใหม่อย่าง “ดอกหญ้าในป่าปูน”
ของต่าย อรทัย ที่เล่าถึงตัวละครในเพลงเข้ามาทํางานในเมืองเพื่อส่งตัวเองเรียนให้จบปริญญา
ตัว ละครในเพลงลูก ทุ่ งหลายเพลงแสดงความคาดหวังถึงความก้ า วหน้ าในชี วิ ตไม่ต่ า งจาก
ชนชั้นกลาง บางเพลงอาจพูดถึงความเสียเปรียบของการเป็นคนบ้านนอก หรือคนจนที่จะต้อง
ใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อจะบรรลุความต้องการนั้น
ความฝัน ความหวังที่จะมีความก้าวหน้าในชีวิต ปรากฏเป็นภาพความร่ํารวย มั่งคั่ง
วิถีการบริโภคแบบคนเมือง ความสวยความงามซึ่งเป็นอํานาจทางเพศของผู้หญิง กลายเป็น
หัวเรื่องที่เพลงลูกทุ่งให้ความสนใจ
ยุ้ย ญาติเยอะ (จริ ยา ปรีดากุล) เป็ นนั กร้องที่ มีชื่อเสียงตั้งแต่ เด็ กจากการร้องเพลง
ในแบบพุ่มพวง ดวงจันทร์ ต่อมาถูกสร้างให้เป็นนักร้องเพลงแนวสนุกแบบพุ่มพวง เพลงของยุ้ย
มั กจะพู ดถึ งตั วละครที่ มั่ นใจในเสน่ ห์ ของตนเอง แสดงความชื่ นชอบผู้ ชายที่ ความรวยและ
ความหล่อ ไม่สนใจว่าจะโสดหรือเปล่า การใช้เสน่ห์เรียกร้องขอของกํานัลจากผู้ชาย อย่างในเพลง
ดังของเธออย่าง “พกเมียมาด้วยเหรอ” “หนูช้อบชอบ”
เพลงลูกทุ่ งที่พูดถึงความตื่นตาตื่นใจในทรัพย์สินเงิ นทอง ให้ คุณค่าสูงกั บเงินและ
ความมั่งคั่ง หรือสนใจวัตถุข้าวของ แฟชั่น และความสวยงาม กลายเป็นกระแสที่มีคนแต่งเพลง
พุ่มพวง ดวงจันทร์ ปรากฏการณ์ของเพลงลูกทุ่ง
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แนวนี้มากมาย นอกจากเพลงของยุ้ย ญาติเยอะ แล้วยังมีเพลงนักของนักร้องคนอื่นอีกหลายคน
โดยเฉพาะในช่วงที่บริษัทเทปต้องการจะขายนักร้องและเพลงในแบบของพุ่มพวง ดวงจันทร์
เพลงแนวนี้เป็นเพลงเร็ว บรรยากาศครึกครื้น ที่นักร้องมักจะร้องเพลงด้วยเสียงแบบยั่วเย้า
ออดอ้อน เพลงเหล่านี้จะเป็นเพลงที่ถูกนํามาโฆษณาเพื่อขายเทปมากที่สุด กลายเป็นทัศนะที่
เห็นเด่นชัดในเพลงลูกทุ่งในทศวรรษที่ 2530 - 254013 ในเพลง “มีเงินค่อยมา” ของฝน ศิลารัตน์
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของเงินอย่างจริงจัง
“...ก็ รั ก แท้ รั ก กั น ปานจะกิ น เห็ น รั ก ยั งสู ญ สิ้ น เมื่ อ เงิ น ทองจางหาย แต่ มี
เงินทองถึงไม่รักก็พอทนได้ ขาดเงินต้องอดตาย ขาดรักอยู่ได้นี่เป็นเรื่องจริง
...” (จรรยา บัวบาน, 2548, น.23)
หญิงสาวในเพลงหลายเพลงมักจะเรียกร้องข้าวของเงินทองจากคนรัก ตั้งแต่เสื้อผ้า
ของใช้ โทรศัพท์มือถือ ไปถึงบ้าน และรถยนต์ ด้วยน้ําเสียงทีเล่นทีจริง เรื่องราวในบางเพลงเลย
เถิดกลายเป็นภาพความฝันแบบบ้าระห่ํา อย่างเพลง “เป็นอะไรก็ได้ ” ของธิดา ดวงดาว
หญิงสาวในเพลงขอเครื่องบินจากชายคนรัก โดยมีข้อเสนอว่า “ให้เป็นเมียน้อย เมียหลวง
เป็นแค่คู่ควงก็ได้นะพี”่ (จรรยา บัวบาน, 2548, น.25)
ขณะที่ตัวละครในเพลง “สวยไว้ก่อน” ของสุดา ศรีลําดวน มีความเห็นแตกต่าง
“...จะมีกินหรือไม่มีกิน ไม่เคยถวิลถึงความร่ํารวย ขอให้สวยไว้ก่อน ไม่ร่ํา
ไม่รวยก็ขอให้สวยไว้ก่อน อยากงามต้องตามแฟชั่น สีเล็บสีละวันแฟชั่นต้อง
มาก่อน เปรียบเหมือนไม้ขาดใบกิ่งก้าน ลมพัดทั้งวันก็ไม่มีพริ้วอ่อน ไม่รวย
แต่ฉันสวยไม่เลิก ไม่เวิร์คก็พอมีแวว เพราะเรามันสวยบ้างแล้ว...”
นอกจากการให้ความสนใจในทรัพย์สินเงินทอง ความมั่งมี คนบ้านนอกกลายเป็นผู้มี
ความรู้เกี่ ยวกั บการบริ โภคของคนเมื อง เมื่ อตอนที่ พุ่มพวง ดวงจั นทร์ ฝากคนรั กซื้ อของจาก
กรุงเทพฯ ในเพลง “สาวนาสั่งแฟน” เธอสั่งได้แต่ว่า “หากมีเวลาซื้อผ้าตาตาฝากน้องบ้างเน้อ”
หลายปีต่อมา สลักจิต ดวงจันทร์ น้องสาวของพุ่มพวง ฝากคนรักซื้อของจากกรุงเทพฯ ในเพลง
“โชคดีนะพี”่ เธอรู้จักแฟชั่นของกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี “หากพี่มีตังค์กลับนาซื้อให้หน่อย อยากได้
เสื้อที่เอวลอยๆ อย่าลืมนะจะคอย เอาแบบลอยๆ ให้เห็นสะดือ” (จรรยา บัวบาน, 2548, น.54)
เพลงลูกทุ่งที่ดังที่สุดของปี พ.ศ.2544 คือเพลง “คุณลําใย”ซึ่งมีเนื้อหากึ่งๆ ล้อเลียน
สาวบ้านนอกที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนกรุง มีท่อนที่บรรยายความเพลิดเพลินของการ
บริโภคตามแบบคนเมือง
“...เธอหรือจะมีแฟนที่หุ่นดีอย่างฉัน ทรวดทรงนี้ ลูกครึ่งแบบมะริกัน เปลี่ยน
สไตล์ทุกวัน นําแฟชั่นที่ทันสมัย จมูกดูสันเป็นคม เส้นผมยังทําไฮไลต์ กระเป๋า
ก็คอ็ กโคไดร์ กางเกงก็ยีนส์ลีวายส์ จะเรียกลําใย คิดดูให้ดี...”
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นักร้องเพลงลูกทุ่งหลังจากพุ่มพวง ดวงจันทร์ หันมาเสนอภาพคนบ้านนอก คนจนที่มี
ความต้องการหรือใฝ่ฝันถึงความก้าวหน้าในชีวิต ต้องการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า บางครั้งก็
ไม่แคร์กฎเกณฑ์ของสังคม พร้อมกันนั้นก็บรรยายถึงการบรรลุความฝันถึงชีวิตที่ดีด้วยภาพของ
ความมั่งคั่ง ร่ํารวย วิถีการบริโภคแบบคนเมือง แบบดิบๆ ตรงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่พุ่มพวง ดวงจันทร์
เริ่มต้นไว้ในเพลงของเธอ
6. บทสรุป
เพลงของพุ่มพวง ดวงจันทร์ เปลี่ยนภาพของชาวชนบทในเพลงลูกทุ่ง จากเดิมที่เป็น
คนเจียมตัว รู้สึกต้อยต่ํา และยอมรับความผิดหวัง ในเพลงลูกทุ่งยุคก่อน มาเป็นคนชนบทที่มี
ความมุ่งหวัง มีความฝัน มุ่งมั่นที่จะต่อสู้ รักเงิน และความร่ํารวย กล้าที่จะทําตัวแตกต่างจาก
ค่านิยมของสังคม หรือค่านิยมของคนเมือง หลายเพลงเป็นเรื่องของคนชนบทในกรุงเทพฯ
ตั ว ละครในเพลงกลุ่ ม ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของพุ่ ม พวง ดวงจั น ทร์ เป็ น ผู้ ห ญิ ง ที่ มี ค วามมั่ น ใจ
กล้าแสดงออก แสดงความต้องการของตน สะท้อนภาพคนชนบทรุ่นใหม่ที่มีความสํานึกถึง
ตนเองไม่ต่างจากชนชั้นกลางในเมือง รวมทั้งภาพของผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความมั่นใจที่จะแสดง
ความต้องการของตัวเองมากขึ้น ตัวละครแบบที่พบในเพลงของพุ่มพวง ดวงจันทร์ ถูกส่งต่อไป
ในเพลงลูกทุ่ งรุ่นหลั ง สะท้อนให้ เห็นสํ านึกเกี่ยวกับ ตัวเองที่เปลี่ ยนไปของชาวชนบทผู้เป็ น
แฟนเพลงลูกทุ่งทีม่ ีความคล้ายคลึงกับคนเมือง ชนชั้นกลางมากขึ้น
ด้วยภาพลักษณ์แปลกใหม่พุ่มพวง ดวงจันทร์ ประสบความสําเร็จ ในการได้รับความ
นิยมจากผู้ฟังที่เป็นชาวเมือง คนที่ไม่ใช่แฟนเพลงลูกทุ่ง อย่างที่ไม่มีนักร้องลูกทุ่งก่อนหน้า และ
หลังจากเธอทําได้เลย แม้ว่าเรื่องราวแปลกใหม่ที่เธอนํามาสู่เพลงลูกทุ่งจะถูกนําไปสานต่อโดย
นักร้องรุ่นหลังจนเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้
เชิงอรรถ
เป็นชื่อเพลงที่ชลธี ธารทอง แต่งให้กับสายัณห์ สัญญา
2
แต่ในคลิปวิดีโอพุ่มพวง ดวงจันทร์ (https://www.youtube.com/watch?v=f-SNL5npfOI,
ม.ป.ป.) พุ่มพวงให้สัมภาษณ์ว่า บันทึกเสียงเพลงในชื่อพุ่มพวง ดวงจันทร์ ช่วงปี พ.ศ.25222523 ส่วนฉกาจ ราชบุรี ให้ข้อมูลว่า พุ่มพวงใช้ชื่อพุ่มพวง ดวงจันทร์ ตั้งแต่ทําวงดนตรีกับรุ่ง
โพธาราม และได้บั นทึกเสี ยงเพลง “ความรั กเหมือ นยาขม” (ต่ อมากลายเป็ นเพลงดังของ
สายัณห์ สัญญา) ผลงานของก้อง กาจกําแหง ซึ่งเป็นผู้เขียนเพลง “รักไม่อันตราย” เช่นเดียวกัน
3
แต่งโดยฉลอง ภู่สว่าง
4
ช่วงนี้มีประยงค์ ชื่นเย็น เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน
5
ไกสร แสงอนันต์ สามีคนที่สองของพุ่มพวง พบกับพุ่มพวงเพราะแสดงหนังด้วยกัน
1
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6

มีคลิปในยูทูบเป็นจํานวนมากเกี่ยวกับงานรําลึกและบวงสรวงที่วัดทับกระดาน แฟนเพลง
หลายคนที่แสดงความเห็นต่อคลิป เรียกพุ่มพวงว่า “แม่ผึ้ง” มีนัยทั้งความชื่นชอบในฐานะ
นักร้องและการนับถือแบบเคารพบูชา
7
แต่งโดยลพ บุรีรัตน์
8
แต่งโดยลพ บุรีรัตน์
9
แต่งโดยลพ บุรีรัตน์
10
แต่งโดยลพ บุรีรัตน์
11
“รําลึก พุ่มพวง จันทร์กระพริบ” (https://www.youtube.com/watch?v=f-SNL5npfOI,
ม.ป.ป.)
12
“คอนเสิรต์ พุ่มพวง ปี 2529” (https://www.youtube.com/watch?v=vjUwQ1mmozA
&spfreload=10, 2014)
13
การศึกษาแนวโน้มแบบนี้ในเพลงลูกทุ่งอยู่ในวิทยานิพนธ์ของจรรยา บัวบาน เรื่องค่านิยม
ทางวัตถุที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งช่วงปี พ.ศ.2540-2547
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