ค่ านิยมที่สะท้ อนจากการตัง้ ชื่อในวงการของนักร้ องเพลงลูกทุ่ง
นายกฤติน พันธ์ทรัพย์
๕๘๐๖๖๑๒๔๐๓
ที่มาและความสาคัญ
เพลงลูกทุ่งเป็ นแนวเพลงที่ได้ รับความนิยมในทุกยุคทุกสมัย เพราะได้ รับการยกย่องว่า เป็ นเพลงที่สะท้ อนวิถี
ชี วิต สภาพของสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย เป็ นสิ่งที่ แสดงออกถึงเอกลักษณ์ ไทยอันสาคัญอย่างหนึ่ง โดยมี
ท่วงทานอง คาร้ องที่บ่งบอกความเป็ นไทยได้ อย่างดี เป็ นเพลงที่ร้อยเรี ยงด้ วยภาษาเรี ยบง่าย มีลกั ษณะเฉพาะให้
บรรยากาศความเป็ นลูกทุ่ง ซึง่ ลักขณา สุขสุวรรณ (๒๕๒๑) ได้ อธิบายถึงลักษณะของเพลงลูกทุ่งไว้ วา่
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งมีที่มาจากเพลงไทยเดิม เพลงพืน้ เมืองและลักษณะบางประการของเพลง
ต่างประเทศ ซึ่งการนาลักษณะต่างๆ มาผสมกันนี ท้ าให้ เพลงลูกทุ่งเป็ นเพลงชนิดใหม่ ที่ทาหน้ าที่
เสมือนเพลงพื ้นเมืองยุคใหม่ที่มีทงความเก่
ั้
าและใหม่ปะปนกันอย่างเข้ าที เมื่อ ประกอบเข้ ากับการใช้
ภาษาที่สื่อความหมายได้ ดี สาระของเพลงลูกทุ่งที่มีทุกเภท พร้ อมทังให้
้ แง่คิดต่างๆ ทังทางโลก
้
ทาง
ธรรม และอารมณ์ขนั ทาให้ เพลงลูกทุ่งได้ รับความนิยมกว้ างขวางและเป็ นเวลานาน เพลงลูกทุ่งจึงมี
ความสาคัญมากในสังคมไทย
นอกจากเนื ้อหาและทานองที่เป็ นเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่ ง สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ “ศิลปิ น”ผู้ขบั กล่อม
บทเพลงหรื อ “นักร้ องเพลงลูกทุ่ง” ที่มีลีลาการร้ องที่เป็ นแบบแผน ผสมผสานกับน ้าเสียงหรื อแก้ วเสียงอันเป็ นเอกลักษณ์
ของนักร้ องแต่ละคน ทาให้ ได้ รับความนิยมจากแฟนเพลง โดยในแต่ละยุคสมัย ครู เพลงหรื อค่ายเพลงจะมี การตังชื
้ ่อใน
วงการให้ แก่นกั ร้ องเพลงลูกทุง่ ที่แตกต่างกันออกไปตามความนิยมของผู้ฟัง ไม่วา่ จะเป็ นตังชื
้ ่อตามถิ่นกาเนิดของตน เช่น
ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ก้ าน แก้ วสุพรรณ เอกราช สุวรรณภูมิ เป็ นต้ น เพื่อที่จะได้ รับความนิยม เอ็นดูจากการที่เป็ นคน
ท้ องถิ่นเดียวกัน ภาคเดียวกัน หรื อการนาชื่อสัตว์มาใช้ ในการตังชื
้ ่อ เช่น ต่าย อรทัย ตัก๊ แตน ชลดา แมงปอ ชลธิชา เพื่อ
แสดงออกถึงความน่ารัก สดใส จดจาได้ ง่าย รวมไปถึงการตังชื
้ ่อที่เป็ นคามงคลต่างๆ เช่น เสรี รุ่งสว่าง รุ่ง สุริยา พรศักดิ์
ส่องแสง เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่เจ้ าของชื่อ
การตังชื
้ ่อในวงการของนักร้ องเพลงลูกทุ่งที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ เหล่านี ้ทาให้ ผ้ ูศึกษาเกิดความสนใจที่จะ
ศึกษาค่านิยมที่สะท้ อนจากการตังชื
้ ่อในวงการของนักร้ องเพลงลูกทุ่ง แต่ละยุคสมัย ทังในด้
้ านของความคิด ความเชื่อ
และวัฒนธรรมว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใด ด้ วยเหตุผลใด

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
๑.) เพื่อศึกษาความหมายของชื่อนักร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง
๒.) เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบค่านิยมที่สะท้ อนจากการตังชื
้ ่อนักร้ องเพลงไทยลูกทุ่งแต่ละยุคสมัย
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้จะศึกษาค่านิยมที่สะท้ อนจากความหมายของนักร้ องเพลงลูกทุ่งตังแต่
้ ปี พ.ศ.๒๔๘๑-๒๕๕๙
โดยแบ่งออกเป็ น ๓ ยุค คือ ยุคกาเนิดเพลงลูกทุ่ง (พ.ศ.๒๔๘๑-๒๕๐๗) ยุคทองของเพลงลูกทุ่ง (พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๓๕)
และยุคเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๕๙) ทังนี
้ ้ผู้ศกึ ษารวบรวมชื่อในวงการนักร้ องเพลงลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงในแต่
ละยุคสมัยจานวน ๙๕ รายชื่อ
วิธีการดาเนินการศึกษา
๑.) ศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับชื่อในวงการนักร้ องเพลงลูกทุ่ง
๒.) นาข้ อมูลที่ได้ มาศึกษาวิเคราะห์ความหมาย
๓.) นาข้ อมูลมาจัดกลุม่ ความหมาย
๔.) วิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบค่านิยมที่สะท้ อนจากชื่อในวงการนักร้ องเพลงลูกทุ่ง แต่ละยุคสมัยตามแนวคิด
อรรถศาสตร์ ชาติพนั ธุ์
๕.) สรุปผลการศึกษา
แนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
๑.) ทฤษฎีอรรถศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ (Ethonsemantics) ใช้ ในการวิเคราะห์ ความหมายของชื่อในวงการนักร้ อง
เพลงลูกทุ่ง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจถึงทัศนคติ ความคิด ค่านิยมของการตังชื
้ ่อในวงการนักร้ องเพลงลูกทุ่ง เพราะภาษาที่
ใช้ ในแต่ละยุคสมัยเป็ นสิ่งที่สะท้ อนให้ เห็นถึงวิธีการมองโลกของผู้ใช้ ภาษา “อรรถศาสตร์ ชาติพนั ธุ์เป็ นการศึกษาภาษา
ของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อให้ เข้ าใจระบบความคิด และค่านิยมของชนกลุ่มนัน้ ๆ โดยเชื่อว่าภาษาเป็ นเครื่ องสะท้ อน
ความรู้สกึ นึกคิด และการมองโลกของผู้พดู ” (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, ๒๕๔๙, น.๗๔) ๒ . ) ท ฤ ษ ฎี ก า ร จั ด ก ลุ่ ม ท า ง
ความหมาย (Semantic Field Theory) เกิดจากความเชื่อที่ว่า คาแต่ละคาไม่ได้ อยู่ อย่างโดดเดี่ยวแต่มีความสัมพันธ์
ทางด้ านความหมาย คาที่มีความหมายอยู่ในขอบเขตมโนทัศน์ เดียวกันจะจัดอยู่ในกลุ่มความหมายเดียวกัน โดยผู้
ศึกษานาทฤษฎีนีม้ าจัดกลุ่มความหมายของชื่อในวงการนักร้ องเพลงลูกทุ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ตามความหมายที่
สอดคล้ องกันหรื อมีความหมายทานองเดียวกัน

ผลการศึกษา
จากการรวบรวมชื่อในวงการนักร้ องเพลงลูกทุ่งที่ได้ รับความนิยมตังแต่
้ ปี พ.ศ.๒๔๘๑-๒๕๕๙ จานวน ๙๕
รายชื่อ สามารถจัดกลุ่มทางความหมายได้ เป็ น ๖ กลุ่มความหมาย โดยแต่ละกลุ่มพิจารณาจากชื่อที่มีความหมาย
สอดคล้ องกันหรื อมีความหมายไปในทางเดียวกัน กลุม่ ความหมายทัง้ ๖ กลุม่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
๑.) ตัง้ ชื่อตามถิ่นกาเนิด
ตังชื
้ ่อตามถิ่นกาเนิด คือ ชื่อในวงการที่ตงชื
ั ้ ่อตามถิ่นที่มาของบ้ านเกิด โดยอาจใช้ ชื่อตาบล อาเภอหรื อจังหวัด
มาประกอบในชื่อของนักร้ องเพื่อให้ ได้ รับความนิยม เอ็นดูจากแฟนเพลงที่อยู่ในถิ่นกาเนิดเดียวกันรวมถึงการสนับสนุน
จากรุ่นพี่เพื่อนพ้ องในวงการในฐานะที่อยูใ่ นถิ่นกาเนิดเดียวกัน ตัวอย่างการตังชื
้ ่อตามถิ่นกาเนิด เช่น
ชื่อในวงการ
กังวาลไพร ลูกเพชร
ศรคีรี ศรี ประจวบ
สุนารี ราชสีมา
รุ่งเพชร แหลมสิงห์
เพชร โพธาราม

ถิ่นกาเนิด
จ.เพชรบุรี
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
จ.นครราชสีมา
อ.บ้ านแหลม จ.เพชรบุรี
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

๒.) ตัง้ ชื่อตามความหมายมงคล
ตัง้ ชื่ อตามความหมายมงคล คือ การตัง้ ชื่ อโดยมีความหมายที่สื่อถึงสิ่งที่เป็ นสิริมงคล อันได้ แก่ เกี ยรติยศ
อานาจ ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ความงาม เป็ นต้ น เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่เจ้ าของชื่อ เพราะยึดมัน่ ในความหมายของคาว่าจะ
สามารถบันดาลให้ เป็ นไปตามความหมายจริงๆได้ ตัวอย่างการตังชื
้ ่อตามความหมายมงคล เช่น
ชื่อในวงการ
ผ่องศรี วรนุช
สมยศ ทัศนพันธ์
สันติ ดวงสว่าง
พรศักดิ์ ส่องแสง
ดาว มยุรี

ความหมาย
ผู้มีความรุ่งเรื อง นางงาม
ผู้มีเกียรติ มีทรรศนะที่มนั่ คง
ความสงบ ผู้มีความโดดเด่น
ผู้มีความสามารถนาสุขมาให้ ผู้สว่างไสว
นกยูงที่มีความโดดเด่น

๓.) ตัง้ ชื่อโดยใช้ คาสัมผัสสระ
ตังชื
้ ่อโดยใช้ คาสัมผัสสระ คือ การตังชื
้ ่อโดยใช้ คาที่ประสมด้ วยสระที่มีเสียงเดียว ตัวสะกดมาตราเดียวกันกันส่ง
สัมผัสคล้ องจองกันระหว่างชื่อกับนามสกุล ตัวอย่างการตังชื
้ ่อโดยใช้ คาสัมผัสสระ เช่น
ชื่อในวงการ
ณิชา ดารินทร์

สัมผัสสระ
ชา-ดา

ดวงจันทร์ สุวรรณี

จันทร์ -วรรณ

ธันวา ราศีธนู

วา-รา

ยอดรัก สลักใจ

รัก-สลัก

แววตา สถาพร

ตา-สถา

๔.) ตัง้ ชื่อโดยใช้ สัมผัสพยัญชนะ
ตังชื
้ ่อโดยใช้ สมั ผัสพยัญชนะ คือ การตังชื
้ ่อโดยใช้ คาที่มีเสียงในพยัญชนะต้ นเดียวกันส่งสัมผัสกันอาจจะสัมผัส
ระหว่างชื่อกับนามสกุล สัมผัสภายในชื่อ หรื อสัมผัสภายในนามสกุลก็ได้ ตัวอย่างการตังชื
้ ่อโดยใช้ สมั ผัสพยัญชนะ เช่น
ชื่อในวงการ
ทูล ทองใจ
สังข์ทอง สีใส
ยุ้ย ญาติเยอะ
ไชยา มิตรชัย
ยิ่งยง ยอดบัวงาม

สัมผัสพยัญชนะ
ทูล-ทอง
สังข์-สี-ใส
ยุ้ย-ญาติ-เยอะ
ไช-ชัย
ยิ่ง-ยง-ยอด

๕.) ตัง้ ชื่อตามชื่อสัตว์
ตังชื
้ ่อตามชื่อสัตว์ คือ การตังชื
้ ่อโดยการนาชื่อของสัตว์ ต่างๆ มาเป็ นเชื่อในวงการ เพื่อให้ ผ้ ฟู ั งหรื อแฟนเพลง
สามารถจดจาได้ ง่าย เพราะเป็ นชื่อที่สนั ้ กระชับ อีกทังชื
้ ่อสัตว์ยงั แสดงออกถึงความน่ารัก สดใส ตัวอย่างการตังชื
้ ่อตาม
ชื่อสัตว์ เช่น

ชื่อในวงการ
แมงปอ ชลธิชา
นกน้ อย อุไรพร
แคท รัตกาล
ตัก๊ แตน ชลดา
ต่าย อรทัย

ชื่อสัตว์
แมงปอ
นก
แมว
ตัก๊ แตน
กระต่าย

๖.) ตัง้ ชื่อตามชื่อของพืช
ตังชื
้ ่อตามชื่อของพืช คือ การตังชื
้ ่อโดยการนาชื่อของพืชชนิดต่าง เช่น ใบเตย ข้ าว ดอกบัว มาใช้ ในการตังเป็
้ น
ชื่อในวงการ เพื่อให้ ผ้ ฟู ั งจดจาได้ ง่าย เนื่องจากพืชที่นามาตังชื
้ ่อเป็ นสิ่งที่ดารงอยู่กบั สังคมไทยอย่างใกล้ ชิดมายาวนาน
ตัวอย่างการตังชื
้ ่อตามชื่อของพืช เช่น
ชื่อในวงการ
ชื่อพืช
ใบเตย อาร์ สยาม
ใบเตย
บานเย็น รากแก่น
บานเย็น
ข้ าวทิพย์ ธิดาดิน
ข้ าว
ดอกอ้ อ ทุ่งทอง
ต้ นอ้ อ
ไผ่ พงศธร
ต้ นไผ่
กลุ่มความหมายของชื่อในวงการนักร้ องเพลงลูกทุ่งทัง้ ๖ กลุ่มดังกล่าวข้ างต้ นสามารถสรุ ปโดยจาแนกความถี่
และค่าเฉลี่ยร้ อยละของทัง้ ๓ ยุคได้ ดงั ตาราง
ตารางแสดงความถี่และค่ าเฉลี่ยร้ อยละของกลุ่มความหมายของชื่อในวงการนักร้ องเพลงลูกทุ่ง
ในยุคกาเนิดเพลงลูกทุ่ง (พ.ศ.๒๔๘๑-๒๕๐๗)
กลุ่มความหมาย

ความถี่

ค่ าเฉลี่ยร้ อยละ

๑. ตังชื
้ ่อตามถิ่นกาเนิด

๘

๓๔.๗๙

๒. ตังชื
้ ่อตามความหมายมงคล

๙

๓๙.๑๔

๓. ตังชื
้ ่อโดยใช้ คาสัมผัสสระ

๐

๐

๔. ตังชื
้ ่อโดยใช้ สมั ผัสพยัญชนะ

๔

๑๗.๔๐

กลุ่มความหมาย

ความถี่

ค่ าเฉลี่ยร้ อยละ

๕. ตังชื
้ ่อตามชื่อสัตว์

๒

๘.๖๗

๖. ตังชื
้ ่อตามชื่อของพืช
รวม

๐
๒๓

๐
๑๐๐

ยุคกาเนิดเพลงลูกทุ่ง (พ.ศ.๒๔๘๑-๒๕๐๗)
เป็ นยุคที่ครูเพลงนิยมตังชื
้ ่อในวงการของนักร้ องเพลงลูกทุ่งตามความหมายมงคลมากที่สดุ พบร้ อยละ ๓๙.๑๔
รองลงมาคือตังชื
้ ่อตามถิ่นกาเนิด พบร้ อยละ ๓๔.๗๙ การตังชื
้ ่อโดยใช้ สมั ผัสพยัญชนะ พบร้ อยละ ๑๗.๔๐ การตังชื
้ ่อ
ตามชื่อสัตว์ พบร้ อยละ ๘.๖๗ แต่ไม่พบการตังชื
้ ่อโดยใช้ คาสัมผัสสระและการตังชื
้ ่อตามชื่อของพืช แสดงให้ เห็นว่ายุค
กาเนิดเพลงลูกทุ่งให้ ความสาคัญกับความหมายที่เ ป็ นสิริมงคลอันแสดงถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องในหน้ าที่การงาน เพราะ
ผู้คนในสมัยนันยั
้ งคงยึดมัน่ ในความหมายของคาว่าจะสามารถบันดาลให้ เป็ นไปตามความหมายจริ งๆ อีกทังยั
้ งนิยมตัง้
ชื่อตามถิ่นกาเนิดของตนเพื่อให้ ได้ รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้ องที่อยู่ในถิ่นกาเนิดเดียวกันรวมไปถึ งเป็ นการดึงดูด
ความสนใจจากแฟนเพลงในภูมิภาคเดียวกันและการตังชื
้ ่อตามถิ่นกาเนิดยังทาให้ ผ้ ฟู ั งสามารถคาดเดาถึงถิ่นกาเนิดของ
นักร้ องได้ จึงง่ายต่อการเข้ าถึงทาให้ ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างดี เนื่องจากเพลงลูกทุ่งในยุคนี ้เป็ นยุคที่เพิ่งเริ่ มโด่งดังการ
ตังชื
้ ่อตามถิ่นกาเนิดเพื่อดึงดูดแฟนเพลงในภูมิภาคของตนจึงเป็ นสิง่ สาคัญอันนาไปสู่การได้ รับความนิยมทัว่ ประเทศ
ตารางแสดงความถี่และค่ าเฉลี่ยร้ อยละของกลุ่มความหมายของชื่อในวงการนักร้ องเพลงลูกทุ่ง
ในยุคทองของเพลงลูกทุ่ง (พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๓๕)
กลุ่มความหมาย

ความถี่

ค่ าเฉลี่ยร้ อยละ

๑. ตังชื
้ ่อตามถิ่นกาเนิด

๑๓

๓๖.๑๑

๒. ตังชื
้ ่อตามความหมายมงคล

๑๐

๒๗.๗๘

๓. ตังชื
้ ่อโดยใช้ คาสัมผัสสระ

๕

๑๓.๘๙

๔. ตังชื
้ ่อโดยใช้ สมั ผัสพยัญชนะ

๓

๘.๓๓

๕. ตังชื
้ ่อตามชื่อสัตว์

๒

๕.๕๖

๖. ตังชื
้ ่อตามชื่อของพืช

๓

๘.๓๓

๓๖

๑๐๐

รวม

ยุคทองของเพลงลูกทุ่ง (พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๓๕)
เพลงลูกทุ่งในยุคนี ้กาลังได้ รับความนิยมเป็ นอย่างยิ่ง จึงมีนักร้ องเพลงลูกทุ่งมากมายที่มีการแข่งขันประชัน
ความนิยมกัน โดยให้ ความสาคัญกับการตังชื
้ ่อที่หลากหลายเพิ่มมากขึ ้น จะพบว่ามีการตังชื
้ ่อตามถิ่นกาเนิดสูงสุด พบ
ร้ อยละ ๓๖.๑๑ รองลงมาคือการตังชื
้ ่อตามความหมายมงคล พบร้ อยละ ๒๗.๗๘ การตังชื
้ ่อโดยใช้ คาสัมผัสสระ พบร้ อย
ละ ๑๓.๘๙ การตังชื
้ ่อโดยใช้ สมั ผัสพยัญชนะกับการตังชื
้ ่อตามชื่อของพืช พบร้ อยละ ๘.๓๓ เท่ากัน สุดท้ ายการตังชื
้ ่อ
ตามชื่อสัตว์ พบร้ อยละ ๕.๕๖ จากยุคกาเนิดเพลงลูกทุ่งสูย่ คุ ทองของเพลงลูกทุ่งสามารถวิเคราะห์ได้ ถึงค่านิยมของคน
ในสังคมยุคนี ้ที่นิยมฟั งเพลงลูกทุ่งมากยิ่งขึ ้น โดยปั จจัยที่มีผลสูงที่สดุ คือการตังชื
้ ่อตามถิ่นกาเนิด เพราะนักร้ องในยุคนี ้
นิยมตังชื
้ ่อตามถิ่นกาเนิดของตนอันแสดงให้ เห็นถึงแฟนเพลงจากภูมิภาคเดียวกันยังคงเป็ นแรงผลักดัน ที่สาคัญในการ
สร้ างชื่อเสียงให้ แก่นกั ร้ องเพลงลูกทุ่ง อีกทังความเชื
้
่อในเรื่ องความหมายที่เป็ นมงคลของชื่อยังคงมีอยู่อย่างมาก เพราะ
นักร้ องหลายคนโด่งดังจนมีชื่อเสียงจากชื่อที่เป็ นมงคลเหล่านี ้ ทาให้ เกิดกระแสการกระทาอันต่อเนื่อง เนื่องจากความ
เชื่อหรื อค่านิยมเป็ นสิ่งที่ถกู ถ่ายทอดสู่สงั คมรุ่ นลูกรุ่ นหลาน ทาให้ ความเชื่อหรื อค่านิยมเหล่านี ้ยังคงอยู่ แต่ค่านิยมใน
การตังชื
้ ่อรูปแบบใหม่ยงั คงมีให้ เห็นกล่าวคือยุคนี ้มีการตังชื
้ ่อโดยใช้ คาสัมผัสสระ เพราะเป็ นยุคเจ้ าบทเจ้ ากลอน การนา
คาสัมผัสคล้ องจองทังพยั
้ ญชนะและสระ ทาให้ เกิดเสน่ห์ จดจาได้ ง่าย และติดหูผ้ ฟู ั ง นอกจากนี ้ยังมการตังชื
้ ่อตามชื่อ
ของพืชที่เกิดขึ ้น เช่น บานเย็น รากแก่น บุปผา สายชล บุษบา อธิษฐาน อันสะท้ อนให้ เห็นถึงค่านิยมในสิ่งแวดล้ อมที่มี
อยูต่ ามธรรมชาติ แสดงออกถึงความงาม อ่อนช้ อยของผู้หญิงไทย
ตารางแสดงความถี่และค่ าเฉลี่ยร้ อยละของกลุ่มความหมายของชื่อในวงการนักร้ องเพลงลูกทุ่ง
ในยุคเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๕๙)
กลุ่มความหมาย

ความถี่

ค่ าเฉลี่ยร้ อยละ

๑. ตังชื
้ ่อตามถิ่นกาเนิด

๖

๑๖.๖๗

๒. ตังชื
้ ่อตามความหมายมงคล

๔

๑๑.๑๑

๓. ตังชื
้ ่อโดยใช้ คาสัมผัสสระ

๘

๒๒.๒๒

๔. ตังชื
้ ่อโดยใช้ สมั ผัสพยัญชนะ

๔

๑๑.๑๑

๕. ตังชื
้ ่อตามชื่อสัตว์

๑๐

๒๗.๗๘

๖. ตังชื
้ ่อตามชื่อของพืช

๔

๑๑.๑๑

๓๖

๑๐๐

รวม

ยุคเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๕๙)
ยุคเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ เป็ นยุคที่มีการดัดแปลงเพลงลูกทุ่งให้ ต่างจากขนบเดิมหรื อที่เรี ยกกันว่า “ลูกทุ่งแท้ ”
ในบางประการ เพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เพลงไทยสากลที่เริ่ มได้ รับความนิยมทาให้ เพลงลูกทุ่งในยุคนีต้ ้ อง
เปลี่ยนแปลงทานองหรื อเนื ้อร้ องให้ ตา่ งไปจากเดิมเพื่อดึงดูดผู้ฟัง สิ่งหนึง่ ที่สาคัญในการดึงดูดความสนใจของแฟนเพลง
คือ ชื่อในวงการ ค่านิยมในการตังชื
้ ่อของนักร้ องในยุคเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ เปลี่ยนแปลงไปจากยุคกาเนิดเพลงลูกทุ่ง
และยุคทองของเพลงลูกทุง่ อย่างมาก การตังชื
้ ่อที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ คือ การตังชื
้ ่อตามชื่อสัตว์ พบร้ อยละ ๒๗.๗๘
เช่น แมงปอ ชลธิชา ตัก๊ แตน ชลดา นกแก้ ว กาฬสินธุ์ โดยชื่อสัตว์ต่างๆเหล่านี ้บ้ างเป็ นชื่อที่ใช้ เปรี ยบเปรยถึงลักษณะ
ของน ้าเสียง เช่น นกแก้ ว สื่อถึงเสียงอันใส กังวาน อันบ่งบอกถึงความสามารถของนักร้ อง บ้ างตังชื
้ ่อสัตว์ที่ผ้ ฟู ั งรู้จกั และ
เคยพบเจอ เป็ นชื่อน่ารักๆ เช่น นกน้ อย กระต่าย เป็ นต้ น ค่านิยมที่ได้ รับความนิยมรองลงมาคือการตังชื
้ ่อโดยใช้ คา
สัมผัสสระ พบร้ อยละ ๒๒.๒๒ แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลจากยุคทองของเพลงลูกทุ่งที่ถ่ายทอดมาสูย่ คุ เพลงลูกทุ่งสมัยใหม่
แต่ค่านิยมที่ยงั คงดารงอยู่ คู่กับเพลงลูกทุ่งมาอย่างยาวนานคือ การตังชื
้ ่อตามถิ่นกาเนิด เพราะถิ่นกาเนิดยังคงเป็ น
แรงผลักดันที่สาคัญของนักร้ อง อีกทังนั
้ กร้ องในยุคนี ้เมื่อโด่งดังแล้ วจะเข้ าสูก่ รุงเทพฯ ทาให้ สงิ่ ที่ยงั คงแสดงตัวตนหรื อถิ่น
มาตุภมู ิได้ อย่างชัดเจนคือการตังชื
้ ่อในวงการโดยใช้ ถิ่นกาเนิดมาตังชื
้ ่อ
การตังชื
้ ่อนักร้ องเพลงไทยลูกทุ่งในแต่ละยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยมของผู้ฟัง ชื่อในวงการเป็ นสิ่ง
แรกที่สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงคุณลักษณะบางประการของนักร้ องไม่วา่ จะเป็ น ถิ่นกาเนิด ลักษณะของเสียงร้ อง ความ
น่ารัก สดใส หรื อเสน่ห์ของภาษาผ่านคาสัมผัสคล้ องจองที่เป็ นวิถีของคนไทยมายาวนาน สิ่งต่างๆเหล่านี ้สะท้ อนให้ เห็น
ถึงค่านิยมของคนไทยที่ให้ ความสาคัญกับการตังชื
้ ่อ ยึดถือว่าชื่อเป็ นสิ่งที่บ่งบอกตัวตน มีชื่อที่ดีย่ อมเป็ นศรี แก่ตน แต่
นอกเหนือจากประการทังปวงสิ
้
่งที่สาคัญอย่างยิ่งคือเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่ง อันสะท้ อนให้ เห็นวิถีชีวิต สภาพสังคม
รวมไปถึงวัฒนธรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัย ผ่านคาร้ อง ท่วงทานอง ผสมผสานกับเสียงร้ องที่
เป็ นเอกลักษณ์ทาให้ เพลงลูกทุ่งยังคงเป็ นที่ได้ รับความนิยมจากคนไทยไม่วา่ ยุคใดก็ตาม
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