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ผศ.สมชัย ศรีนอก
อาจารยประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


เพลงลูกทงุ อีสาน คือ ศิลปะพืน้ บาน เปนศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึง่ ของชาวอีสาน ซึง่
มีมาตัง้ แตโบราณกาลโดยจัดอยใู นวัฒนธรรมดานดนตรี และการแสดงพืน้ บานของชาวอีสาน
ทีม่ ขี นึ้ เพือ่ ใหชาวบานไดนำมารองมารำในยามมีงานบุญตางๆ ในหมบู า น หรือในงานวัดบางครัง้
ก็นำมารองในยามทีช่ าวบานมีความสุขหรือมีความทุกขใจ ชาวบานก็จะนำเอาเพลงลูกทงุ อีสาน
มาเลนกันใหสนุกสนานเพลิดเพลินใจ โดยเฉพาะในชวงหลังฤดูกาลเก็บเกีย่ วขาวการแสดงหมอลำ
ลูกทงุ อีสานเปนการสรางความบันเทิงใจทีผ่ รู อ งจะนำเอาเรือ่ งราวในบทเพลงลูกทงุ อีสานความ
เปนอยหู รือสภาพของสังคม ตลอดจนเหตุการณทวั่ ไปมาแตงเปนเรือ่ งราวแลวนำไปขับรองให
เปนเนือ้ หาสาระทำนองของหมอลำเพือ่ ใหผฟู ง ไดเกิดความเขาใจและบันเทิงใจสนุกสนานไปกับ
จังหวะเสียงแคนของหมอแคนและทารำของผแู สดงทีม่ ที งั้ หญิงและชายแสดงรวมกัน
ปจจุบนั สังคมคนรนุ ใหมใหความสนใจและรจู กั กับเพลงลูกทงุ หมอลำมากขึน้ ผวู จิ ยั ได
ตัง้ ขอสังเกตวาเพลงลูกทงุ อีสาน นีเ้ ปนคำรอยกรองทีฟ่ ง แลวมีเนือ้ หาสาระเปนคติสอนใจไดทกุ
เรือ่ งราว ฟงแลวไดทงั้ ความคิดและความสนุกสนาน และอีกประการหนึง่ เกิดจินตนาการ เกิด
ความรักมาตุภมู ขิ องตนเองตามไปดวย จากการศึกษาพบวาบทเพลงลูกทงุ หมอลำทีม่ เี อกลักษณ
ทัง้ ดานทำนอง การรอง และภาษาทีโ่ ดดเดนนี้ ทำใหวรรณกรรมดังกลาวนีท้ รงคุณคาทางดาน
จิตใจคือการกลอมเกลาจิตใจมนุษยใหดำรงตนเปนคนทีป่ ระพฤติดี มีสติสมาธิ และความสามัคคี
และมีบทบาทในวิถชี วี ติ สังคมอีสานเปนอยางมาก
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 ⌫
คานิยมทีป่ รากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทงุ อีสาน พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๙ พบวาคานิยม
ทีป่ รากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทงุ อีสานไดแกคา นิยมเกีย่ วกับครอบครัว ดวยการเลือกคคู รอง
ความกตัญูตอ บุพพการี คานิยมดานเศรษฐกิจ นิยมคนทีม่ ฐี านะดี ร่ำรวยมัง่ คัง่ ชอบความ
ฟมุ เฟอย คานิยมทีเ่ กีย่ วกับประเพณี ยึดมัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมเกีย่ วกับศาสนา
ยอมรับนับถือสิง่ เหนือธรรมชาติ และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ คานิยมดานการศึกษา นิยมสงบุตรหลานให
ไดรบั การศึกษา คานิยมเกีย่ วกับทีอ่ ยอู าศัยรักถิน่ ทีอ่ ยอู าศัย คานิยมเกีย่ วกับสตรี นิยมสตรีทมี่ ี
ความสวยงาม รักเดียวใจเดียว และเปนแมศรีเรือน คานิยมเกีย่ วกับนันทนาการ นิยมพักผอน
หยอนใจ เที่ยวงานเทศกาลตางๆ คานิยมเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง นิยมยกยอง
พระมหากษัตริย๑
อยางไรก็ตาม ดนตรีเปนศาสตรแขนงหนึง่ ทีแ่ สดงออกถึงสุนทรียภาพ เปนความงาม
ทีไ่ มสามารถมองเห็นไดดว ยตา แตสมั ผัสไดดว ยการรับรทู างโสตประสาท มองเห็นไดดว ยพลัง
จิต และความนึกคิดทวงทำนอง จังหวะและลีลาของเสียงดนตรี เปนเสียงทีเ่ กิดจากการสราง
สรรคของมนุษย๒ และในขณะเดียวกันเพลงเปนมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ ำคัญประเภทหนึง่ ทีม่ นุษย
สรางสรรคขนึ้ โดยไดประมวลเหตุการณความประทับใจ ถายทอดออกมาดวยภาษาทีไ่ พเราะ ปลุก
เราอารมณของผฟู ง ใหเกิดความซาบซึง้ สะเทือนใจไปตามบทเพลง ทัง้ ยามรัก ยามโศก ยาม
คิดถึง ยินดี ยกยอง กลาหาญ ขมขวัญ หรือปลุกปลอบใจใหมคี วามสนุกสนาน รืน่ เริง ตลอด
จนเปนการแสดงออกทางวัฒนธรรมและนิสยั ใจคอของคนในชาติ ๓
๑

สุรพงษ สังฆมณี, ศึกษาคานิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุงอีสาน พ.ศ. ๒๕๓๓ ๒๕๓๙, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนมหาสารคาม
๒๕๔๑), หนา ๑๓๒.
๒
รุจริ า เกตุศริ ,ิ การศึกษาเพลงพืน้ บานอีสานทีป่ รากฏในเพลงลูกทงุ ไทย, ปริญญานิพนธ มหา
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๓๕, หนา ๑.
๓
นางสาวเพิม่ พร ธนสีลงั กูร, วิเคราะหวรรณกรรมเพลงของสลา คุณวุฒ,ิ ปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๔, หนา ๑.
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เคาโครงเรือ่ งบทเพลงลูกทงุ อีสานสวนใหญจะมาจากสังคมของภาคอีสานทีผ่ า นครูเพลง
จะพบไดจากบทเพลงลูกทงุ อีสานของครูเพลงทางภาคอีสานลวนแตยดึ มัน่ อยใู นหลักความเชือ่
อันเปนหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาดวยเหตุทพี่ ระพุทธศาสนามีความเกีย่ วพันกับจิตใจของ
คนอีสานมาเปนเวลาชานานซึง่ เปนแบบฉบับและเปนหลักทีพ่ งึ่ ของคนไทย ทัง้ เปนประทีปใหความ
สวางในการดำเนินชีวติ ดังนัน้ การแสดงออกของคนจึงมีเรือ่ งเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาแทรก
อยใู นชีวติ ประจำวันและเนือ่ งจากบทเพลงลูกทงุ อีสานเปนเครือ่ งบันทึกเหตุการณของสังคมแต
ละยุคและแตละสมัย และเพลงลูกทงุ สวนหนึง่ แสดงถึงสาระทางจริยธรรมแทรกอยใู นเนือ้ เพลง
เพราะผแู ตงเพลงลูกทงุ อีสานไดถา ยทอดเอาสภาพแวดลอมในสังคมทีค่ นดำรงอยรู วมทัง้ ความ
รสู กึ ในใจตลอดจนคติธรรมทีย่ อมรับ๔
วรรณกรรมสำคัญทีช่ าวอีสานรจู กั กันดีกค็ อื หมอลำ นับไดวา เปนเอกลักษณของชาว
อีสาน เปนมรดกทางสังคมของชาติที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางในการแสดงออกของการ
วิวฒ
ั นาการการเจริญกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีงามทีย่ ดึ ถือปฏิบตั กิ นั มายาวนานของ
ประชาชน เปนวิถขี องมนุษยเปนการแสดงออกถึงการสือ่ ความหมายของบุคคลหรือกลมุ สังคม
ดวยการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไปยังคนรนุ ใหม อนุชนรนุ หลังจะไดรบั การถายทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมไปโดยอัตโนมัตเิ ปนลำดับแรก ซึง่ ตอมาจะมีการปรับปรุงเติมแตงตามยุคตามสมัย
และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของแตละชุมชนหรือ
ทองถิน่ เชน ประเพณี พิธกี รรม การละเลน ภาษา ซึง่ สิง่ เหลานีค้ อื วัฒนธรรมทีแ่ สดงถึงภูมปิ ญ
 ญา
ความสามารถ ความเจริญรงุ เรืองของชุมชนนัน้ ๆ การเรียนรแู ละการถายทอดความรเู กิดขึน้
โดยธรรมชาติ การเรียนรดู ว ยตนเอง หรือการถายทอดความรจู ากผมู คี วามรตู า งๆ ในทองถิน่
เชน พอแม ญาติพนี่ อ ง หรือพระสงฆ เปนตน ซึง่ การเรียนรแู ละการถายทอดความรู มีขนึ้
ตลอดเวลาจนกระทัง้ สิน้ อายุขยั

๔

พระมหาสมชัย สิรวิ ฑฺฒโน, หลักธรรมทางพระพุทธสาสนาทีป่ รากฏอยใู นบทเพลงลูกทงุ ไทย.
วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพ
มหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หนา ๔-๕.

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

322

จากความเปนมา และความสำคัญทีก่ ลาวมาพอสรุปไดวา อีสานไดชอื่ วาเปนดินแดน
ทีเ่ จริญดวยอารยธรรมมาแตสมัยอดีต และไดเปนบอเกิดแหงวรรณกรรม วรรณคดีและปรัชญา
มากมาย ชาวไทยอีสานก็เหมือนกับชาวไทยภาคอืน่ ทีป่ รากฏในประวัตศิ าสตรและตำนานมาจาก
บรรพบุรษุ เดียวกัน มีววิ ฒ
ั นาการในการสรางสมอารยธรรม วัฒนธรรมมาจากแหลงเดียวกัน
เริม่ สรางหรือพัฒนาประเทศมาดวยกันทุกดานทุกทาง๕ หลักฐานทางวัตถุทแี่ สดงใหเห็นในอดีต
นัน้ ชาวไทยอีสานนับวามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนลำดับมา สังเกตไดวา หลักฐาน
อันเปนสัญลักษณทมี่ าจากพระพุทธศาสนาก็คอื ประเพณี ศิลปวัตถุ โบราณสถานตางๆ อีกทัง้
วรรณคดีของอีสาน ทีไ่ ดรบั อิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาโดยตรง

 ⌫
วรรณกรรมเพลงลูกทงุ อีสานมีลกั ษณะทีโ่ ดดเดนในดานรูปแบบภาษา ทำนองเนือ้ หา
และสำนวนโวหารทีม่ คี ณ
ุ คาทางวรรณศิลป มีหลักความเชือ่ คานิยม ความนึกคิดของคน จารีต
ประเพณี และ อุดมการณทางสังคมอันเปนมรดกของทองถิน่ นัน้ ๆ ไดเกิดเปนวรรณกรรมของ
ประเทศไทยในภาคอีสาน ซึง่ จะแตกตางกันออกไปตามลักษณะของพืน้ บาน เปนเอกลักษณหรือ
เปนแบบฉบับของตนเอง แตสว นหนึง่ ทีเ่ ราชาวไทยจะปฏิเสธไมไดกค็ อื เปนผลเนือ่ งมาจากราก
ฐานเดียวกัน คือพระพุทธศาสนา ซึง่ สะทอนใหเห็นในเรือ่ งของหลักคำสอน
วิวฒ
ั นาการของเพลงลูกทงุ อีสานสืบเนือ่ งมาจากการถูกนำไปดัดแปลง หรือประยุกต
ทางดนตรีของประเทศไทยทีม่ กี ารนำเอาดนตรีทางภาคกลางและภาคอีสานมาผสมผสานกัน ใน
บรรดาเพลงพืน้ บานภาคตางๆ ของเมืองไทยนัน้ เพลงพืน้ บานอีสานนับวามีบทบาทในเพลงลูกทงุ
ทัง้ ดานทำนองและคำรอง ทัง้ นีเ้ พราะทวงทำนองของเพลงพืน้ บานอีสานมีลลี าและจังหวะสนุก
สนาน เราใจ คำรองทีเ่ ปนถอยคำสำเนียงทองถิน่ อีสานเปนคำงายๆ ทีส่ อดคลองกับทำนองเพลง

๕

ดร.จรัส พยัคฆราชศักดิ,์ อีสาน ๑ และศาสนาวรรณกรรมนิยมในทองถิน่ เลม ๑, (กรุงเทพ
มหานคร : สำนักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๔), หนา ๒๓๔.
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ประกอบกับประชากรชาวอีสานมีมากกวาภาคอืน่ นักแตงเพลงจึงนิยมเอาทวงทำนอง คำรอง
และจังหวะของเพลงพืน้ บานอีสานไปประพันธเพลงลูกทงุ ๖
อีกประการหนึง่ หลักฐานทีย่ นื ยันถึงเรือ่ งบทเพลงลูกทงุ หมอลำ ทีไ่ ดรบั ความนิยมอยาง
แพรหลายพบวา คนอีสานจำนวนมากไดอพยพเขาไปใชแรงงานในกรุงเทพฯ และตามภูมภิ าค
ตางๆ จึงทำใหวฒ
ั นธรรมพืน้ บานอีสานไดแพรกระจายออกไปและเปลีย่ นเนือ้ หาโดยภาพรวม
ตางจากแตเดิมทีม่ แี ตการนำเสนอภาพรวมของทองทงุ แตเดีย๋ วนีจ้ ะเปนการใหกำลังใจและกลาว
ถึงโชคชะตาของคนอีสาน ซึง่ แนนอนทีส่ ดุ ผทู นี่ ำเสนอบทรอยกรองหรือประพันธบทเพลงออก
มาจะตองเปนคนทีม่ คี วามเขาใจในภาคพืน้ อีสานเปนอยางดี ซึง่ นับวาเปนภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีม่ ี
คายิง่ นักแตงเพลงในภาคอีสานมีหลายคน นับตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั ในการแตงเพลงของ
ครูเพลงบางทานเชน สลา คุณวุฒิ นัน้ จะมีหลักการอยวู า “ขึน้ ตองโดนใจ เนือ้ ในตองคมชัด
ประหยัดคำไมวกวน ใหคนฟงคิดวาเปนเพลงของเขา จบเรือ่ งราวประทับใจ บทเพลงหลายๆ
เพลงทีป่ ระพันธขนึ้ ในยุคตนๆ ไมไดตงั้ ใจทีจ่ ะเขียน ไมไดเก็บรวบรวมไว บางครัง้ เขียนแลวก็ทงิ้
ไป เหมือนไมมรี ะบบ แตมาระยะหลังๆ เริม่ จับทางไดเพราะอยใู นกรอบของความเปนระบบ ตาง
จากสมัยในยุคแรกๆ พอกลับจากการสอนหนังสือถึงบานก็จะเขียนเพลงทันที บางครัง้ อยกู บั
ครอบครัวก็จะเขียนเพลง มันเกิดความบริสทุ ธิ์ ในเนือ้ หาสาระทีส่ ะทอนออกมาจากทองทงุ บาน
นา แตในปจจุบนั สังคมมีความสับสนเกิดจากสภาพแวดลอมหลายๆ อยางทำใหจติ ไมนงิ่ พอ
จึงไดเขียนเพลงในตอนเชาๆ หลังจากทีไ่ ดนอนหลับพักผอนเพียงพอแลว”๗
การนำเสนอบทเพลงทีเ่ ปนแบบฟงงายเขาใจงายเชนนี้ ทำใหผลงานครูเพลงลูกทงุ อีสาน
ไดรบั ความนิยมเปนอยางมาก และมีบทเพลงอยไู มนอ ยทีม่ กี ารกลาวถึงเรือ่ งบุญ-บาป กลาว
ถึงเรือ่ งชาติหนาและเรือ่ งกรรมเวรดวย ซึง่ ความเชือ่ เชนนีเ้ ปนความเชือ่ ตามหลักคำสอนทาง
พระพุทธศาสนา คือเรือ่ งบุญและบาป ซึง่ ความเชือ่ ของคนอีสานไมไดเชือ่ แบบคนภาคกลางเชือ่
กัน คนอีสานไมไดเชือ่ แบบนักวิชาการเชือ่ แตคนอีสานเชือ่ ตามแบบโบราณกาลเชือ่ กันมา เมือ่
๖

ลักขณา สุขสุวรรณ, วรรณกรรมเพลงลูกทงุ , ปริญญานิพนธ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๑, หนา ๕๙.
๗
สัมภาษณ ครูสลา คุณวุฒิ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑.
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มองทีภ่ มู ภิ าคแลวจะเห็นไดวา ดินแดนอีสานแตกตางจากคนภาคอืน่ อยางสิน้ เชิง ฉะนัน้ วรรณกรรม
ทีถ่ า ยทอดออกมา จึงบงบอกถึงความบริสทุ ธิม์ ากกวาทีจ่ ะมองแบบนักวิชาการ
จากการทีไ่ ดศกึ ษาถึงความเปนมาของบทเพลงลูกทงุ อีสานตามรายละเอียดดังทีก่ ลาว
มาแลวขางตน ทำใหสามารถมองเห็นลักษณะแหงวรรณกรรมอีสานวาในอดีตบทบาทของ
วรรณกรรมพืน้ บานอีสาน เกีย่ วเนือ่ งอยกู บั พระพุทธศาสนามาตลอด แตวรรณกรรมทางอีสาน
นัน้ ไมนยิ มจารึกชือ่ ผทู ปี่ ระพันธไว คงจะเนือ่ งมาจากความคิดทีว่ า เปนการยกเอาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเปนขออางอิง ฉะนัน้ จึงไมคอ ยนิยมจารึกชือ่ ผแู ตงไว เพราะมีความเชือ่ วา
หากจารึกชื่อไวจะเปนบาปกรรม วรรณกรรมทางภาคพื้นอีสานอาจจะมีสวนแตกตางจาก
วรรณกรรมภาคกลางอยตู รงทีว่ า วรรณกรรมทางภาคกลางนัน้ จะแตงขึน้ มาเพือ่ เทิดพระเกียรติ
องคพระมหากษัตริยห รือเกีย่ วเนือ่ งในพระราชวังเปนสวนมาก สวนทางภาคอีสานนัน้ มักจะแตง
ขึน้ เพือ่ เปนการเตือนสติหรือเปรียบเทียบความดีความชัว่ ใหเปนเครือ่ งขัดเกลาจิตใจ ในปจจุบนั
มีครูเพลงชาวอีสานจำนวนหนึง่ ทีโ่ ดดเดนในการรังสรรคบทเพลงลูกทงุ หมอลำ และบทเพลงเหลา
นัน้ ไดถกู ถายทอดออกมาตามกาลเวลาในสือ่ ตางๆ อยางตอเนือ่ ง ในทีส่ ดุ ก็ไดรบั การยอมรับ
จนเปนทีป่ ระจักษอยใู นปจจุบนั ซึง่ ไดรบั ขนานนามวาเปนครูเพลงแหงทองทงุ หรือบางคนก็ไดรบั
ฉายาวาหนึง่ ทำนองหนึง่ รอยบทเพลง เพราะสวนมากจะเปนแนวอีสานทีเ่ ขาถึงจิตวิญญาณของ
คนบานปาและเปนตัวแทนแหงสุนทรียภาพ ฉะนัน้ คนภาคอีสานในยุคปจจุบนั จึงไดหนั มาฟงเพลง
ลูกทุงหมอลำมากขึ้นมีความภูมิใจในศิลปะพื้นบานของตนเองและยอมรับในเสียงเพลงลูกทุง
หมอลำวาเปนสุนทรียภาพทีง่ ดงามยิง่
อยางไรก็ตาม บทเพลงลูกทงุ อีสานนอกจากจะเปนบอเกิดสำคัญทางสุนทรียภาพอัน
เปนอาหารทางจิตใจแลววรรณกรรมพืน้ บานอีสาน ยังมีอทิ ธิพลทีจ่ ะเปนเครือ่ งใหสติเตือนใจคนอยู
ทุกอิรยิ าบถเพราะทุกๆ อิรยิ าบถในการดำรงชีวติ ของชาวอีสาน จะมีผรู จนาภาษาอันไพเราะ
กำกับไวดว ยเสมอ ชาวอีสานเปนคนมีนสิ ยั เจาบทเจากลอนมาแตโบราณดึกดำบรรพโดยได
นิพนธบทกวีหรือวรรณคดีตา งๆ๘ ฉะนัน้ จึงเชือ่ ไดวา วัฒนธรรมอีสานนัน้ ไดผกู พันกับประชาชน
๘

ดร.จรัส พยัคฆราชศักดิ,์ ศาสนาและวรรณกรรมนิยมในทองถิน่ อีสาน ๑, กรุงเทพมหานคร
: สำนักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๔, หนา ๒๔๐.
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ชาวอีสานมาตลอด ไมวา จะเปนงานบวช หรืองานแตงงานก็ใชบทเพลงเขาไปเกีย่ วของ ตลอด
ถึงการใชสอนตามโรงเรียนหรือสถาบันตางๆ ได โดยแตละบทเพลงที่ไดรับคำนิยมนั้นจะ
สอดคลองกับจังหวะดนตรีทนี่ ำมาเปนแบบอยางในทวงทำนองเพลง บทเพลงลูกทงุ หมอลำของ
ชาวอีสานนัน้ นับวาเปนรสทิพยอนั ชวน ใฝฝน และรสทิพยอนั นีจ้ ะเปนสิง่ จรรโลงความสำนึก
ความดีงาม ความสุข ใหยนื ยงอยภู ายในจิตใจของผอู า น และหลอหลอมใหคนในสังคมนัน้ ๆ เกิด
ความสามัคคีกนั ภายในหมคู ณะ และชาติเปนทีส่ ดุ
จากขอความทีก่ ลาวถึงบทเพลงลูกทงุ ดัง้ เดิมขางตนทำใหเขาใจไดวา บทเพลงลูกทงุ
อีสานถือกำเนิดขึน้ มาพรอมๆ กับสังคมมนุษย ทีม่ มี าจากชีวติ มนุษยและเปนผลงานทีส่ รางสรรค
โดยน้ำมือของมนุษยทงั้ สิน้ บทเพลงเปนศิลปะทีแ่ พรหลายทัว่ ไปในสังคม๙และเพลงลูกทงุ อีสาน
เปนเพลงทีซ่ มึ ลึกอยใู นสายเลือดของคนไทยอีสานทุกคนมาตัง้ แตอดีต เพราะคนไทยทุกคนอยู
ในสังคมเกษตรกรรม๑๐ ในสภาพสังคมปจจุบนั จะพบวา สังคมมีความสลับซับซอนมากขึน้ มี
ความเจริญกาวหนาทัง้ ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนัน้ ประเทศกำลัง
พัฒนาอยางประเทศไทย จึงจำเปนตองคนหารูปแบบหรือวิธกี ารในการพัฒนาประเทศใหเปน
ไปตามเปาหมายทีส่ อดคลองกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม
รูปแบบของทวงทำนอง คำรองของเพลงลูกทงุ อีสานนัน้ กลาวไดวา “เพลงลูกทงุ
อีสาน” จัดอยใู นกลมุ ของสือ่ ประเพณีรปู แบบหนึง่ ซึง่ วิวฒ
ั นาการมาจากเพลงพืน้ เมืองหรือเพลง
ชาวบาน แมวา จะนำเครือ่ งดนตรีของตะวันตกมาใชบรรเลงทำนอง แตเนือ้ หาหรือแกนใจความ
ของเพลงลูกทงุ ก็ยงั คงสะทอนใหเห็นลักษณะของคนไทยอีสานหรือสังคมไทยอยางกวางขวางและ
ลึกซึง้ จึงอาจถือไดวา “เพลงลูกทงุ ” คือเพลงลูกทงุ รวมสมัย
๙

จินตนา ดำรงเลิศ, วรรณกรรมเพลงลูกทงุ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร ๒๕๓๕), หนา ๑.
๑๐
เจนภพ จบกระบวนวรรณ, พิพิธภัณฑเพลงลูกทุง ในกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุงไทยครั้งที่ ๑,
รวบรวมและจัดพิมพโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. กระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพอมรินทร พริน้ ติง้ กรฟุ จำกัด, ๒๕๓๒), หนา ๓๗.
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ภายใตฐานะทางเศรษฐกิจทีย่ ่ำแยและภายใตฐานะทางสังคมอันตกต่ำ เพลงลูกทงุ อีสาน
ไดสะทอนใหเห็น “เอกลักษณของคนไทยอีสาน” ดังเชนความเชือ่ ในเรือ่ งบุญกรรมเรือ่ งชาติกอ น
ชาติหนา ความเชือ่ ในเรือ่ งเหลานีแ้ มจะไมเปนวิทยาศาสตรแตนบั เปนขอปลอบใจคนจนยามสิน้
หวังไดเปนอยางดี ๑๑ ดังบทเพลงวา
เกิดมาชาตินี้ไดทำดีกับอายก็พอ
ถึงแมครั้งแรก
สุดทายหนังไทยตอนจบ
บุญนองบหลาย...ดึงอายบอยู บไดเปนคู
ไดเฮ็ดดีนำไดทำบุญตอนองก็พอใจ
เกิดมาชาตินี้ไดทำดีกับอายก็พอ
บรั้งฮักอายมีแฟนใหมขอใหโชคดี
โชคดีเดออายมีแฟนใหมขอใหโชคดี

กะสางมันเถาะหากบุญพอแตเพียงไดพบ
อายเปนฝายเดินเขามาคบ
อายคบกับนองแคทางผาน...
จอบ อยอู ยางผทู ำใจ
แอบฮักขางเดียวเรือ่ ยไปหวังดึงอายคืนดี
กะสางมันเถาะนองสิขอหอบใจหลบลี้
ไดฮักเสี้ยวชีวีแคนี้ก็ดีใจแลว
ไดฮักอายเสี้ยวชีวีแคนี้ก็ดีใจแลว
(แคนกี้ ด็ ใี จแลว : สลา คุณวุฒ)ิ

บุญเขาพรรษาปนี้มันเหงาสุดเศราฤดี
พี่ยังเคยบอกวาจะไมหลอกใหนองเคือง
กราบวิงวอน
จงชวยเนรมิตใหรักขานี้มีแตสมหวัง
สัญญาแหงความหลัง

คบู า วสาวอืน่ เขาสุขขีเราแสนโศกีทที่ งุ ศรีเมือง
เห็นคนใสเสื้อเหลืองนึกวาพี่ไมมีแมเงา
หลวงพออินแปลงผศู กั ดิส์ ทิ ธิ์
อยาไดปาถิ่มสาววารินใหรักจีรัง
บุญออกพรรษาจะมาหมายหมั้น
(น้ำตาสาววาริน : จินตหรา พูนลาภ)

ครูสลา คุณวุฒิ ไดเขียนเพลงยกยองครูเปนบทพิสจู นวา ในเพลงลูกทงุ อีสานของครู
เพลงอีสานนัน้ ไดสรางสรรคผลงานยกยองครูทใี่ ชศพั ททางพระพุทธศาสนามาเปนสือ่ เหมือนกัน
เชน
“ปา เจ รา จริยา โหนติ

คุณตุ รา นุสา สกา

ปากกาหัวใจ เขียนชือ่ ครูไวบชู า
ผนู ำวิชามาให เปนศิษยมคี รู

จารึกพระคุณสูงคา
จึงยืนสูอยางผูมีชัย

๑๑

จินตนา ดำรงคเลิศ, เพลงลูกทุง : บทกวีแหงชนบท” วารสารศาสตร ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑
ม.ป.ป., หนา ๑๕๒.

พัฒนาการความเชื่อและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเชื่อเรื่องบุญและบาปในบทเพลงลูกทุงอีสาน
คุณครูชนี้ ำทางใจ
ภาพครูแสนดี
เปนคนผมู แี ตให
จนหรือมั่งมีจับชอลคเขียนคุณความดี
ทำงานหนักแตก็รักศักดิ์ศรี
ทุกเสนทางสู ศิษยยึดครูนั้นเปนผูนำ
เรียนรู ปากกาหัวใจเขียนชื่อครูไวบูชา
สู สังคมวุนวายขอสงใจมายืนขางคุณครู
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จึงทำใหศิษยมีวันนี้
ยังติดตรึงที่ดวงใจ
มีใจสูงานเต็มที่ รักศิษยทุกคนไมเคยบน
จับมือชี้คุณธรรมครู
พอใจสิ่งที่ตนมี เปนพิมพดีใหลูกศิษยจำ
คำสอนทุกอยางจดจำ ทุกการกระทำ
บันทึกความดีสูงคานำมา เปนแนวทาง
สังคมจึงอยูศิษยเชิดชู..ครูในดวงใจ”
(ครูในดวงใจ : สลา คุณวุฒ)ิ

บทเพลงลูกทุงอีสานจะกลาวชมความเจริญรุงเรืองของบานเมือง มีกลาวถึง
พระมหากษัตริยทรงทศพิธราชธรรม บานเมืองอุดมสมบูรณ และความเจริญรุงเรืองของ
พระพุทธศาสนาอันเปนหลักยึดเหนีย่ วจิตใจ เชน๑๒ ดังเนือ้ เพลง
.... วันนีไ้ ดหวนคืนถิน่
ซบอกแผนดินถิ่นภูมิลำเนา
ดวยบารมียงิ่ ใหญ
หยดน้ำพระทัยหลัง่ มาใหเรา
ทงุ นาทีเ่ คยแหงแลง
บัดนีม้ แี หลงน้ำคอยบรรเทา
ทงุ สวยมีปลามีขา ว
แลวรวมหมเู ฮาตัง้ เปนสหกรณ
สหกรณของหมเู ฮาชาวบาน
ชวยประสานงานบริการทัว่ ไป
สงเสริมอาชีพนานา
ใหการศึกษาพัฒนารายได
เปนเมืองสหกรณรว มใจ
สรางมาแกไขทุกขของไทยบานเฮา”
(น้ำจากฟา : สลา คุณวุฒ)ิ
บทเพลงแสดงถึงความเจริญรงุ เรืองของประเพณีทางภาคอีสานดังบทเพลงวา
ดีใจหลายไดมายามบาน
ฮอดเฮือนซานปยู า ตายาย
อยซู ำบายดีบน อ ง
ขอยซือ้ ของมาตอนมายาม
๑๒

นางสาวเพิม่ พร ธนสีลงั กูร, วิเคราะหวรรณกรรมเพลงของสลา คุณวุฒ,ิ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, ๒๕๕๐
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มาเอาบุญนำฮดน้ำขอพร
ยามหางเฮือนนอนขอใหมโี ชค
ชวนผสู าวไปนัง่ ฟงลำนำกัน
พรงุ นีต้ อ งกลับเขากรุง
จะเปนหรือตายไมรู

ยามหางเฮือนซานขอใหมโี ชค
เหมิดเคราะหเหมิดโศกแหนเดอสาธุ
เบิง่ หนาฮานเพือ่ นเฮาเซิง้ กันเปนหมู
ลาบานทงุ สหู นทางสู
ถาหายใจอยตู อ งกลับคืนมา....”
(เมือเลนสงกรานต : วสุ หาวหาญ)
เพลงลูกทงุ อีสานเปนบทเพลงทีพ่ ฒ
ั นามาจากเพลงพืน้ บาน และบางเพลงก็นำเอาเรือ่ ง
จริงขึน้ มากลาว โดยเปนบทเพลงทีส่ ะทอนใหเห็นถึงความเปนจริงและเพลงลูกทงุ ก็สามารถนำเอา
สัญลักษณของแตละภาคมาถายทอดเปนบทเพลงได ๑๓ เพลงลูกทงุ อีสานทีแ่ สดงถึงความเจริญ
รงุ เรืองของพุทธศาสนิกชนในดินแดนอีสาน เชน จังหวัดนครพนม ดังบทเพลงวา
“สายลมพัดผาน
เมือ่ คราหนาหนาว
คิดถึงเดคดิ ถึงคราว
เมือ่ กอนสองเฮาเคียงคสู ขุ สม
นัดมาพบกัน
เที่ยวงานพระธาตุพนม
จุดธูปขอพรกลางลม
ฮักอยาลม ยามอายหางไกล..
งานธาตุพนม
หนาวลมนองขมขืนใจ
ผคู นหลัง่ ไหล
กราบไหวขอพรพนม
บมเี งาอาย คืนมาเหมือนดังคารม
เจ็บเหงาในใจเหลือขม
วอนธาตุพนมอมุ สมฮักสง....
(รอพีท่ นี่ ครพนม : สลา คุณวุฒ)ิ



การศึกษาทีก่ ลาวแลวขางตนนัน้ ชวยใหทราบถึงความเปนชาวอีสาน คือความเปน
คนเจาบทเจากลอน รักการพูดเปนจังหวะและสัมผัส และพลังของความเชือ่ ทีม่ อี ยภู ายในของ
ชาวอีสาน ผทู มี่ คี วามเชือ่ ตอความมีอยขู องธรรมชาติ ใชชวี ติ อยกู บั ธรรมชาติ และไดรบั ประโยชน
จากธรรมชาติ ธรรมชาติหรือธรรมดาชาวอีสานทีม่ คี วามเชือ่ เรือ่ งกรรม ผลของกรรม บาป
๑๓

สัมภาษณสวัสดิ์ สารคาม ๙ มกราคม ๒๕๕๒.

พัฒนาการความเชื่อและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเชื่อเรื่องบุญและบาปในบทเพลงลูกทุงอีสาน
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บุญ นรก สวรรค เทพหรือเทวดา บุพเพสันนิวาส หรือแมแตเชือ่ เรือ่ งความเปนผมู บี ญ
ุ และเชือ่
ในเรือ่ งบาปบุญคุณโทษ โดยเชือ่ วาเมือ่ ทำกรรมไมดบี าปยอมใหผลไมวา ชาตินหี้ รือชาติหนาความ
เชือ่ ทัง้ หลายทีก่ ลาวมายังคงเปนความเชือ่ ทีแ่ นบแนนอยกู บั ชาวอีสานตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั
เหตุผลทีก่ ลาวอยางนัน้ ก็เพราะสิง่ ทีเ่ ปนความเชือ่ ในวรรณกรรมเรือ่ งบทเพลงลูกทงุ อีสาน ซึง่ เปน
เรือ่ งทีค่ รูเพลงแตงขึน้ มานัน้ ก็ยงั สอดคลองกับความเชือ่ ทีม่ อี ยใู นปจจุบนั และความเชือ่ เหลา
นัน้ ก็ยงั เปนแกนหลักทางความคิดและความเชือ่ ของชาวอีสานมาจนทุกวันนี้
สัญลักษณทบี่ ง บอกถึงความมีคา และนาภาคภูมใิ จในภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ จึงเปรียบเหมือน
เพลงลูกทงุ อีสานจะเปนบทเพลงทีง่ ดงามล้ำคาดวยขนบธรรมเนียม จารีต และประเพณีทจี่ ะได
รับการฟน ฟูและสงเสริม ตลอดจนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ก็จะเจริญรงุ เรือง ชวยเสริมคุณคา
ใหกบั สังคมเนือ่ งจากเปนบทเพลงลูกทงุ อีสานทีฟ่ ง งาย สะทอนภาพสำหรับคนอีสานในเรือ่ งความ
เชือ่ เรือ่ งบุญเรือ่ งบาป
การพัฒนาการความเชื่อและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเชื่อเรื่องบุญและบาปใน
บทเพลงลูกทงุ อีสานของครูเพลงลูกทงุ อีสานรวมสมัย เปนบทเพลงทีม่ คี วามยิง่ ใหญและมีอทิ ธิพล
ตอประชาชนทัว่ ไปอยางปรากฏไดชดั ทีส่ ดุ นัน่ คืออิทธิพลดานคติความเชือ่ ดานพระพุทธศาสนา
พัฒนาการจากยุคสยู คุ เปนการแสดงผลแหงคติความเชือ่ เรือ่ งกรรม ผลของกรรม นรกสวรรค
บาปบุญ เทพหรือเทวดา บุพเพสันนิวาส ไสยศาสตร โหราศาสตร ซึง่ ปรากฏหรือแสดงผลแหง
พลังทางคติความเชือ่ ออกมาเปน “มุขปาฐะ นาฏกรรมคือการแสดงหมอลำและรองเพลงลูกทงุ
อีสาน และการนำเสนอแบบอีสาน นันทนาการคือการแสดงหมอลำ วิถคี ณ
ุ ธรรมคือชาวอีสาน
จะมีความเชือ่ แบบธรรมดาอยางไรเลหเ หลีย่ มใดๆ และการประยุกตใชในปจจุบนั ทีป่ รากฏเปน
รูปธรรมคือครูเพลงลูกทุงอีสานและนักรองทางภาคอีสานไดรับรางวัลมากมาย ในปจจุบันนี้
บทเพลงเหลานีไ้ ดรบั ความนิยมรวมไปถึงนักแตงเพลงก็ไดรบั การยอมรับ ผวู จิ ยั คิดวาตราบใด
ทีส่ งั คมไทยยังตองโหยหาสันติวธิ หี าความสามัคคีและอีสานยังเปนอีสานทีย่ งั ตองแหงแลงยากจน
บทเพลงลูกทุงอีสานคงยังตองรับใชสังคมตอไป ก็ไดแตหวังวาคนอีสานเองคงไมตองดูถูก
วรรณกรรมซึง่ เปนภูมปิ ญ
 ญาปราชญทอ งถิน่ ของตนเองและคนอีสานก็คงไมดถู กู คนภาคเดียวกัน
ดังผญาอีสานวา “อยาสะไลลืมถิม่ พงพันธพุ นี่ อ งเกาอยาซะละโคตรเชือ้ หลงไปยองผอู นื่ ดี”

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

330


จรัส พยัคฆราชศักดิ์. ดร. ศาสนาและวรรณกรรมนิยมในทองถิ่น อีสาน ๑. กรุงเทพ
มหานคร : สำนักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๔.
จินตนา ดำรงเลิศ. วรรณกรรมเพลงลูกทงุ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร, ๒๕๓๕.
พระมหาสมชัย สิรวิ ฑฺฒโน. หลักธรรมทางพระพุทธสาสนาทีป่ รากฏอยใู นบทเพลงลูกทงุ ไทย.
วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗.
เพิม่ พร ธนสีลงั กูร. วิเคราะหวรรณกรรมเพลงของสลา คุณวุฒ.ิ วิทยานิพนธมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐.
รุจิรา เกตุศิริ. การศึกษาเพลงพื้นบานอีสานที่ปรากฏในเพลงลูกทุงไทย. ปริญญานิพนธ.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๕.
ลักขณา สุขสุวรรณ. วรรณกรรมเพลงลูกทงุ . ปริญญานิพนธ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๑.
สุรพงษ สังฆมณี. ศึกษาคานิยมทีป่ รากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทงุ อีสาน พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๙.
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒนมหาสารคาม, ๒๕๔๑.
สัมภาษณ สวัสดิ์ สารคาม, วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒.
สัมภาษณ ครูสลา คุณวุฒ,ิ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑.

