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จําลอง  วงษยี่  2552: บทเพลงลูกทุง พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2547: การศึกษาภาพสะทอนและ
บทบาทหนาที่ทางสังคมและวัฒนธรรม  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีไทย)                
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วิทยานิพนธนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาบทเพลงลูกทุง พ.ศ. 2537- พ.ศ. 2547 ในดาน           
ภาพสะทอนและบทบาทหนาที่ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังและ
วิวัฒนาการของเพลงลูกทุงพบวา เพลงลูกทุงมีวิวัฒนาการมาจากเพลงพื้นบานและเพลงไทยเดิม  
ตอมาเพลงลูกทุงจึงไดรับอิทธิพลจากเพลงและดนตรีสากล  สวนสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ในชวง พ.ศ. 2537- พ.ศ. 2547 แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคม
อุตสาหกรรมหรือสังคมที่มีความทันสมัยมากขึ้น  โดยมีตัวแปรคือ ระบบเศรษฐกิจ                        
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก

จากการศึกษาภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมในเพลงลูกทุงชวง พ.ศ. 2537 –          
พ.ศ. 2547 พบวา เพลงลูกทุงไดสะทอนภาพสังคมเมืองและสังคมชนบทในดานสังคม การเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ครอบครัว นันทนาการ และวัฒนธรรม นอกจากนี้       
เพลงลูกทุงยังมีบทบาทหนาที่ทางสังคมและวัฒนธรรม คือ

ในดานบทบาทหนาที่ทางสังคม เพลงลูกทุงไดใหความบันเทิง ใหความรู การรักษา
บรรทัดฐานและจรรโลงสังคม การระบายอารมณและความรูสึกตาง ๆ การชวยปลอบประโลม 
การชวยประชาสัมพันธขาวสารตลอดจนนโยบายสําคัญของราชการแกประชาชน การชวย
บันทึกภาพและเรื่องราวของสังคม และบทบาทหนาที่ที่ถือวาสําคัญคือการทําใหสังคมสงบสุข 
การชวยสรางความรักความเขาใจอันดีระหวางชนในชาติ

สวนบทบาทหนาที่ทางวัฒนธรรมนั้น  เพลงลูกทุงมีบทบาทหนาที่ 2 ประการ คือ การ
ปลุกจิตสํานึกในการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และการสงเสริมใหเกิดการ
อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
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              This research is a study of the lyrics of Thai country songs broadcast between the years 
1994 – 2004, focusing on their social and cultural roles. The researcher has learned that Thai 
country songs primarily evolved from local folk songs and classical songs and were later 
influenced by songs and music from the West. During the years 1994 – 2004, Thai society and 
culture were changed from agricultural to industrial, or to a modern phase. The causes of these 
changes were economy system, advanced technology, and western culture.

   The study finds that the lyrics of Thai country songs depict various aspects of Thai 
society, both in the urban and suburban areas: politics, economics, education, religion, domestic 
life, recreation and culture. The songs played outstanding roles.  Socially, they entertained,  
educated, and maintained social norms.  Through their expression of emotions and feelings, they 
provided consolation, distributed policies and information from the government to the audience.  
The songs also record social affairs and events taking place during the period. Another 
important role they played is they promoted understanding and affection among Thai people, 
thus peacefulness in Thai society was sustained.

Culturally, Thai country songs broadcast between the years 1994 – 2004 performed two 
functions. Firstly, they aroused the people’s adoration of their nation, religion and monarch.
Secondly, they promote the conservation of Thai customs and traditions.    
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