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Abstract
This academic article aimed to analyze the features of language of
the words refer to Isan people that appear in Thai country songs in terms
of word structure and semantic relationships. This will help reflect the
worldview that can see Isan people through music. The data used for the
analysis were collect from the words used to refer to Isan people that
appeared in 40 songs of Thai country songs. Data were selected by a
specific selection method. Total of 80 words. The study found that in terms
of word structure which is determined by the components of the word and
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word collation pattern. The results revealed that the structure of a term has
two important components, including 1) the “main part” which manifests
the core meaning of the term, and 2) “modifiers part” that adds specific
attributes to the core meaning of the term. There are 2 types of structures:
a “single word” and a “compound word”. In terms of the meanings, what
constitutes a term can be classified into 10 groups, including 1) the term
expression of ethnic groups 2) gender status 3) kinship terms 4) home
land 5) ethnic group 6) the river names 7) local identity 8) living condition
9) province symbol and 10) boundary or the administrative unit. As for the
analysis of social and cultural reflections that have been conveyed through
the meaning of Isan people. In Thai country songs appear in 8 groups,
including 1) Isan people have a love for their partisan 2) love and pride in
the local or the hometown where they live 3) way of life 4) local arts and
culture 5) beliefs and respect for sacred things 6) way of life bound to water 7) the social condition of the Isan region has many ethnic groups and
8) attitudes that Isan people have towards other.
Keywords: features of language, the words refer to Isan people,
Thai country songs

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางภาษาของค�ำที่ใช้
เรียกคนอีสานที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่งในด้านโครงสร้างของค�ำและความสัมพันธ์ทาง
ความหมาย ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ที่มองคนอีสานผ่านบทเพลงได้ โดยข้อมูล
ที่ใช้ในการวิเคราะห์รวบรวมมาจากค�ำเรียกคนอีสานในเพลงลูกทุ่ง จ�ำนวน 40 บทเพลง
คัดเลือกข้อมูลโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน 80 ค�ำ ผลการศึกษาพบว่า ค�ำเรียกคน
อีสานมีองค์ประกอบจ�ำนวนค�ำตั้งแต่ 1 - 3 ค�ำ โดยค�ำเรียกที่มีโครงสร้าง 2 ค�ำ มีจ�ำนวน
มากที่สุด ในการวิเคราะห์พิจารณาจากส่วนประกอบของค�ำและรูปแบบการเรียงค�ำ ท�ำให้
เห็นว่าโครงสร้างของค�ำประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ค�ำหลัก ท�ำหน้าที่แสดงความหมาย
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หลักของค�ำ และ ค�ำขยาย ท�ำหน้าที่เพิ่มความหมายแก่ค�ำหลัก ในด้านความหมายของ
ค�ำที่น�ำมาประกอบเป็นค�ำเรียก สามารถจัดแบ่งตามกลุ่มที่มาและความหมายได้เป็น 10
กลุ่ม ได้แก่ 1) ค�ำแสดงความเป็นกลุ่มชน 2) ค�ำแสดงเพศสถานะ 3) ค�ำเรียกเครือญาติ
4) ภูมิล�ำเนา 5) กลุ่มชาติพันธุ์ 6) ชื่อแม่น�้ำ 7) เอกลักษณ์ของกลุ่มชน 8) สภาพความเป็น
อยู่ 9) สัญลักษณ์ของจังหวัด และ 10) ค�ำเรียกเขตแดน/หน่วยการปกครอง ส่วนผลการ
วิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมทีส่ อื่ ผ่านความหมายของค�ำเรียกคนอีสานใน
บทเพลงไทยลูกทุ่ง ปรากฏใน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) คนอีสานมีความรักในพวกพ้อง 2) ความ
รักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นหรือภูมิล�ำเนาที่ตนอาศัยอยู่ 3) วิถีในการด�ำเนินชีวิต
4) ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 5) ความเชื่อและเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 6) วิถีชีวิตที่ผูกพันกับน�้ำ
7) สภาพสังคมของอีสานที่มีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ และ 8) ทัศนคติที่คนอีสานมีต่อการ
มองของคนอื่นที่ไม่ใช่คนอีสาน
ค�ำส�ำคัญ: ลักษณะทางภาษา, ค�ำเรียกคนอีสาน, เพลงไทยลูกทุ่ง

บทน�ำ
		 ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นับเป็นภูมิภาคที่มี
พื้นที่กว้างขวางและมีผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ มีภาษาหลักที่ใช้คือภาษาอีสานซึ่งเป็น
ภาษาลาวส�ำเนียงหนึ่ง และยังมีภาษาถิ่นอื่นๆ อีกมากที่ใช้อยู่ในภาคอีสาน เช่น ภาษาผู้ไท
ภาษาญ้อ ภาษากะเลิง ภาษากูย (ส่วย) เป็นต้น คนที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานนี้ เรียกโดยรวม
ว่าคนอีสาน คนอีสานโดยมากยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี ความเป็นเอกลักษณ์ดังกล่าวนี้อาจสะท้อนให้เห็นได้จากภาษาและ
วัฒนธรรมต่างๆ ซึง่ รวมถึงบทเพลงทีเ่ ป็นตัวแทนบอกเล่าความรูส้ กึ นึกคิดของคนแต่ละสังคม
แต่ละยุคสมัยได้ โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่ง ซึ่งเป็นเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติ
และวัฒนธรรม ทั้งนี้ สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน (Oline. 1999) ได้ให้ความหมายของ
“เพลงลูกทุ่ง” ไว้ว่า หมายถึง “เพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรม
ไทย มีทว่ งท�ำนอง ค�ำร้อง ส�ำเนียง ลีลาการร้อง การบรรเลงทีเ่ ป็นแบบแผน มีลกั ษณะเฉพาะ
ซึง่ ให้บรรยากาศของความเป็นลูกทุง่ โดยเฉพาะการร้องเอือ้ นทีใ่ ช้ลกู คอ นับเป็นเพลงไทยทีม่ ี
ลักษณะเฉพาะคือ มีการใช้ภาษาง่ายๆ บรรยายเรือ่ งราวของชีวติ สภาพสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งเน้นชีวิตของชาวชนบท” จากนิยามความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดเนื้อหา
ของเพลงลูกทุ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตหรือสภาพสังคมชนบทเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะสังคมของ
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คนอีสานที่สื่อผ่านถ้อยค�ำต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงชื่อหรือค�ำที่ใช้เรียกคนอีสานด้วย
		
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื่องชื่อและการตั้งชื่อ เช่น ชื่อคน ชื่อสถานที่ เป็นต้น
แนวทางการศึกษาที่มักน�ำมาใช้ก็คือ การศึกษาเรื่องโครงสร้างและความหมายของค�ำ
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีที่กลุ่มผู้พูดภาษามองตัวเองและโลกแวดล้อมคือสังคมวัฒนธรรม
เป็นการโยงไปถึงประสบการณ์ร่วม ความรู้สึก และระบบคิด และไม่เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นโดย
ปราศจากเหตุผล แต่เป็นเพือ่ ความต้องการทีจ่ ะเข้าใจและกระท�ำต่อโลกแวดล้อม (Singnoy.
2003 : 68) นับเป็นวิธีการศึกษาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมวัฒนธรรม
ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาค�ำเรียกคนอีสานที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่ง
โดยศึกษาลักษณะทางภาษาทั้งในด้านโครงสร้างของค�ำและความสัมพันธ์ทางความหมาย
เพื่อให้เห็นถึงที่มาและความหมายของแต่ละส่วนที่น�ำมาประกอบเป็นค�ำเรียก รวมถึง
วิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สื่อผ่านความหมายของค�ำเรียกคนอีสาน
ในบทเพลงไทยลูกทุ่ง อันจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ที่มองคนอีสานผ่านบทเพลงได้
อีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ วิเคราะห์ลกั ษณะทางภาษาของค�ำเรียกคนอีสานทีป่ รากฏในเพลงไทยลูกทุง่
โดยการวิเคราะห์โครงสร้างของค�ำและความสัมพันธ์ทางความหมาย
2. เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สื่อผ่านความหมายของค�ำ
เรียกคนอีสานในเพลงไทยลูกทุ่ง

วิธีการวิจัย
1. ศึกษาลักษณะภาษาของค�ำเรียกคนอีสานในเพลงไทยลูกทุ่ง โดยการวิเคราะห์
โครงสร้างของค�ำและความสัมพันธ์ทางความหมาย รวมถึงวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคม
และวัฒนธรรมที่สื่อผ่านความหมายของค�ำเรียกคนอีสานในเพลงไทยลูกทุ่ง
2. ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้มาจากการรวบรวมค�ำเรียกคนอีสานซึ่งปรากฏใน
เพลงลูกทุ่ง จ�ำนวน 40 บทเพลง คัดเลือกข้อมูลโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ได้แก่
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1. เพลงคิดถึงทุ่งลุยลาย
3. เพลงสาวอีสานรอรัก
5. ลูกทุ่งคนยาก 		
7. ผู้สาวไทบ้าน 		
9. อาลัยพระธาตุพนม		
11. ฮักสาวขอนแก่น		
13. ห่วงสาวยะลา		
15. สาวกันตรึม 		
17. สาวร้อยเอ็ดเข็ดรัก		
19. สาวมุกดาหาร		
21. วอนหนุ่มสุรินทร์		
23. ฮักสาวอุบล		
25. สาวค�ำเขื่อนแก้ว		
27. ผู้บ่าวกันทรารมย์		
29. สาวกาฬสินธุ์คอยคู่		
31. สาวชุมแพ		
33. เสน่ห์สาวเซกา		
35. พบรักหัวล�ำโพง		
37. เบิ่งนครพนม		
39. น�้ำตาหล่นที่โคราช		
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2. เพลงสระบุรีเลี้ยวขวา
4. เพลงคนชายแดน
6. ลูกข้าวเหนียว
8. ผู้บ่าวไทบ้าน
10. ทบ 2. ลูกอีสาน
12. สาวล�ำน�้ำพองสะอื้น
14. หนุ่มอุบลสาวอุดร
16. เสียน�้ำตาเพราะสาวใต้
18. สาวชัยภูมิ
20. สาวยโสธร
22. สาวอุบลรอรัก
24. ช�้ำรักจากอุบล
26. น�้ำตาสาววาริน
28. ค�ำสัญญาที่กาฬสินธุ์
30. สาวกาฬสินธุ์สิ้นหวัง
32. ด่วนระยองคันสุดท้าย
34. คอยทางที่นางรอง
36. หนาวลมที่เรณู
38. หลานย่าโม
40. สาวพิมาย

ผลการวิจัย
		 จากการศึกษาค�ำเรียกคนอีสานที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่ง จ�ำนวน 80 ค�ำ
ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
		
1. ค�ำเรียกคนอีสาน จ�ำนวน 80 ค�ำ แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
		1.1 ค�ำเรียกคนอีสานโดยทั่วไป มีทั้งสิ้น 22 ค�ำ ได้แก่ ชาวอีสาน คนอีสาน
ลูกอีสาน ลูกข้าวเหนียว คนบ้านนอกคอกนา ลาว ลาวอีสานบ้านนา ผู้บ่าวไทบ้าน ผู้สาวไท
บ้าน บ่าวอีสาน สาวอีสาน สาวเมืองอีสาน หนุ่มอีสาน ผู้สาวลูกข้าวเหนียว หนุ่มลาว สาว
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ลาว สาวบ้านนา สาวชาวนา สาวนา หนุ่มลูกทุ่งท้องนา สาวบ้านป่า สาวชาวป่าดอย
		1.2 ค�ำเรียกคนอีสานที่เฉพาะเจาะจง มีทั้งสิ้น 58 ค�ำ ได้แก่
			 1) เรียกตามเขตพื้นที่การปกครองของภาค มีทั้งสิ้น 3 ค�ำ ได้แก่ สาว
อิสานใต้ หนุ่มอิสานใต้ และหนุ่มอีสานด้านใต้
		 2) เรียกตามชือ่ จังหวัด มีทงั้ สิน้ 19 ค�ำ ได้แก่ สาวอุบล สาวกาฬสินธุ์ สาวร้อยเอ็ด
สาวขอนแก่น สาวชัยภูมิ สาวบุรรี มั ย์ สาวมุกดาหาร สาวยโสธร สาวเมืองสกล สาวยโส สาว
นคร ผู้สาวสกลนคร สาวหนองคาย หนุ่มนครพนม หนุ่มยโส หนุ่มอุบล ผู้บ่าวสุรินทร์ ผู้บ่าว
อุบล และสาวกาฬสินธุ์น�้ำด�ำ 						
		 3) เรียกตามชื่ออ�ำเภอ มีทั้งสิ้น 13 ค�ำ ได้แก่ สาวหนองแค สาวเรณู แม่สาว
เรณู สาวชาวเมืองเรณู สาวเรณูนครพนม สาวเมืองพิมาย สาวหนองหาน สาววาริน สาว
ค�ำเขื่อนแก้ว สาวชุมแพ สาวเมืองชุมแพ ผู้สาวอ�ำเภอนางรอง และผู้สาวเซกา
		 4) เรียกตามชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ มีทั้งสิ้น 6 ค�ำ ได้แก่ สาวภูไท หนุ่มภูไท สาวญ้อ
สาวญ้อภูไท สาวญวน และสาวขะแมร์
		 5) เรียกตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง มีทั้งสิ้น 3 ค�ำ ได้แก่ สาวเมืองย่าโม หลาน
ย่าโม และสาวงามเมืองพญาแล
		 6) เรียกตามชือ่ ล�ำน�ำ้ หรือแม่นำ�้ ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีทงั้ สิน้ 8 ค�ำ ได้แก่
สาวเมืองแม่มูล สาวล�ำน�้ำมูล สาวแม่มูล หนุ่มล�ำน�้ำมูล หนุ่มล�ำน�้ำพอง สาวล�ำชี สาวล�ำน�้ำ
ชี และน้องแม่โขง
		 7) เรียกตามเอกลักษณ์ของจังหวัดหรือกลุ่มชน มีทั้งสิ้น 6 ค�ำ ได้แก่ สาวเมือง
น�้ำด�ำ สาวเมืองดอกบัว สาวกันตรึม หนุ่มกันตรึม หนุ่มหมอแคน และหนุ่มหมอล�ำ
2. ลักษณะทางภาษาของค�ำเรียกคนอีสาน
การวิเคราะห์ลักษณะทางภาษาของค�ำเรียกคนอีสานในเพลงไทยลูกทุ่ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของค�ำที่ประกอบกันเป็นค�ำเรียก โดยพิจารณา
จากส่วนประกอบของค�ำและรูปแบบการเรียงค�ำ ดังนี้
		 2.1 โครงสร้างค�ำเรียกคนอีสาน
			 จากการศึกษาค�ำเรียกคนอีสานทีป่ รากฏในเพลงไทยลูกทุง่ จ�ำนวน 80 ค�ำ
พบว่า ค�ำเรียกคนอีสานมีองค์ประกอบจ�ำนวนค�ำตัง้ แต่ 1 - 3 ค�ำ โดยค�ำเรียกทีป่ ระกอบด้วย
2 ค�ำ มีจ�ำนวนมากที่สุด ดังนี้
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			1) ค�ำเรียกคนอีสานที่มีโครงสร้าง 1 ค�ำ มีจ�ำนวน 1 ค�ำ ซึ่งมีจ�ำนวน
น้อยที่สุด ได้แก่ ค�ำว่า ลาว โดยสื่อความหมายถึง คนอีสานโดยทั่วไป เป็นความหมาย
อ้างอิง (reference) ถึงสิ่งอ้างถึง (referent) ซึ่งก็คือการที่มีภาษาพูดเช่นเดียวกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงเรียกเหมารวมว่าเป็น “คนลาว” ขณะทีค่ นอีสาน
เองก็ยอมรับและมักเรียกตนเองว่าเป็น คนลาว เช่นเดียวกัน
		2) ค�ำเรียกคนอีสานที่มีโครงสร้าง 2 ค�ำ มีจ�ำนวน 55 ค�ำ ซึ่งมีจ�ำนวนมาก
ทีส่ ดุ เช่น ชาวอีสาน คนอีสาน ลูกอีสาน ลูกข้าวเหนียว หนุม่ ลาว สาวลาว เป็นต้น โดยค�ำเรียก
คนอีสานที่มีโครงสร้าง 2 ค�ำนี้จะมีลักษณะการสร้างค�ำด้วยการน�ำค�ำมูล 2 ค�ำมาประกอบ
กัน ซึ่งค�ำแรกจะเป็นค�ำหลักและค�ำที่สองเป็นค�ำขยาย ตามโครงสร้างวลีในไวยากรณ์ไทย
โดยทั่วไป เช่น [ลูก] ค�ำหลัก + [อีสาน] ค�ำขยาย, [สาว] ค�ำหลัก + [เรณู] ค�ำขยาย เป็นต้น
อย่างไรก็ดี จะเห็นว่า ค�ำที่เป็นค�ำแรก (ค�ำหลัก) อันได้แก่ ชาว, คน, ลูก, หลาน, น้อง, บ่าว,
สาว, หนุม่ , ผูบ้ า่ ว, ผูส้ าว ค�ำเหล่านีต้ า่ งเป็นค�ำทีใ่ ช้เรียกขานบุคคลในสถานะต่างๆ ขณะทีค่ ำ�
ทีส่ องจะท�ำหน้าทีข่ ยายความหมายของค�ำแรกเพือ่ ให้มลี กั ษณะเฉพาะเจาะจงมากขึน้ เช่น ชือ่
จังหวัด, ชื่ออ�ำเภอ, กลุ่มชาติพันธุ์, ชื่อแม่น�้ำ เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความหมายของค�ำ
ที่น�ำมาประกอบเป็นค�ำเรียก สามารถจัดรูปแบบโครงสร้างย่อยออกได้เป็น 9 รูปแบบ ดังนี้
				

			 รูปแบบที่ 1 [ค�ำแสดงความเป็นกลุ่มชน] + [ภูมิล�ำเนา/ที่อยู่อาศัย] เช่น
[ชาว] + [อีสาน], [คน] + [อีสาน], [ไท] + [บ้าน]
			 รูปแบบที่ 2 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [ภูมิล�ำเนา/ที่อยู่อาศัย] เช่น [บ่าว] +
[อีสาน], [สาว] + [อุบล], [สาว] + [เรณู]
			 รูปแบบที่ 3 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [กลุ่มชาติพันธุ์] เช่น [หนุ่ม] + [ลาว],
[สาว] + [ภูไท], [สาว] + [ขะแมร์]
			 รูปแบบที่ 4 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [เอกลักษณ์ของกลุ่มชน] เช่น
[หนุ่ม] + [หมอล�ำ], [หนุ่ม] + [หมอแคน], [สาว] + [กันตรึม]
			 รูปแบบที่ 5 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [สภาพความเป็นอยู่] เช่น [สาว] +
[ชาวนา], [สาว] + [บ้านนา], [สาว] + [บ้านป่า]
			 รูปแบบที่ 6 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [ชื่อแม่น�้ำ] เช่น [หนุ่ม] + [ล�ำน�ำมูล],
[สาว] + [แม่มูล], [หนุ่ม] + [ล�ำน�ำพอง]
			 รูปแบบที่ 7 [ค�ำแสดงเครือญาติ] + [เอกลักษณ์ของกลุ่มชน] เช่น [ลูก] +
[ข้าวเหนียว]
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			 รูปแบบที่ 8 [ค�ำแสดงเครือญาติ] + [สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง] เช่น
[หลาน] + [ย่าโม]
			 รูปแบบที่ 9 [ค�ำแสดงเครือญาติ] + [ชื่อแม่น�้ำ] เช่น [น้อง] + [แม่โขง]
		3) ค�ำเรียกคนอีสานทีม่ โี ครงสร้าง 3 ค�ำ มีจำ� นวน 24 ค�ำ เช่น ผูบ้ า่ วไทบ้าน
ผู้สาวไทบ้าน ผู้สาวลูกข้าวเหนียว สาวเมืองอีสาน หนุ่มอิสานใต้ เป็นต้น โดยค�ำแรกเป็นค�ำ
หลัก ส่วนค�ำที่ 2 และ 3 จะเป็นค�ำขยาย เพื่อให้ค�ำเรียกนั้นมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมาก
ขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความหมายของค�ำที่น�ำมาประกอบเป็นค�ำเรียก สามารถจัดรูปแบบ
โครงสร้างย่อยออกได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
				 รูปแบบที่ 1 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [ค�ำแสดงความเป็นกลุ่มชน] +
[ภูมิล�ำเนา] เช่น [สาว] + [ชาว] + [เรณู]
				 รูปแบบที่ 2 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [ค�ำแสดงความเป็นกลุ่มชน] +
[สภาพความเป็นอยู่] เช่น [สาว] + [ชาว] + [ป่าดอย]
			 รูปแบบที่ 3 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [ภูมลิ ำ� เนา] + [สภาพความเป็น
อยู่] เช่น [สาว] + [อีสาน] + [บ้านนา]
				 รูปแบบที่ 4 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [ค�ำเรียกเขตแดน/หน่วยการ
ปกครอง] + [ภูมิล�ำเนา]
เช่น [สาว] + [เมือง], [อีสาน], [ผู้สาว] + [อ�ำเภอ] + [นางรอง]
		 2.2 ความสัมพันธ์ทางความหมาย
เมือ่ พิจารณาโครงสร้างการประกอบรูปค�ำของค�ำเรียกคนอีสานในเพลงไทย
ลูกทุง่ แล้วพบว่า ค�ำทีน่ ำ� มาประกอบเป็นค�ำเรียกสามารถจัดกลุม่ ทีม่ าและความหมายออกได้
เป็น 10 กลุ่ม ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของกลุ่มที่มาและความหมายของค�ำ

3. ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สื่อผ่านความหมายของค�ำเรียกคน
อีสานในเพลงไทยลูกทุ่ง
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางความหมายของค�ำเรียกคนอีสานกับสภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของคนอีสาน โดยสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมใน
8 เรื่อง ดังต่อไปนี้
		 3.1 สะท้อนให้เห็นว่าคนอีสานมีความรักในพวกพ้อง โดยสื่อผ่านค�ำเรียกที่
แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชน เช่นค�ำว่า ลูกข้าวเหนียว อันมีนัยที่แสดงถึงความ
เป็นพวกพ้องกลุ่มก้อนเดียวกัน ดังตัวอย่าง
ลูกข้าวเหนียว ลูกข้าวเหนียว ฮักกันกลมเกลียว คือปัน้ ข้าวเหนียว
ติดมือ..ลูกอีสานมาสู้งานเมืองใหญ่ เมืองใหญ่น้อเมืองใหญ่...
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ฮ่วมแฮงฮ่วมใจ ให้ชาติไทยรุ่งเรือง สร้างบ้านแปงเมือง ด้วยพลัง
ลูกข้าวเหนียว อ้ายเสี่ยวน้องเสี่ยว มาฮักกันแพงกัน
(Ponglangsa-on, 2008)
		 3.2 สะท้อนให้เห็นความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นหรือภูมิล�ำเนาที่ตน
อาศัยอยู่ โดยสื่อผ่านค�ำเรียกที่ถูกประกอบขึ้นจากค�ำแสดงถิ่นที่อยู่อาศัยหรือภูมิล�ำเนา
เช่น ชื่ออ�ำเภอหรือชื่อจังหวัด เป็นต้น ดังตัวอย่าง
สาววาริน วันนี้ต้องกินน�้ำตา เพราะหนุ่มอุบลไม่มา แห่เทียน
พรรษาเหมือนดังปีก่อน เขาจากไปแล้ว กับผู้สาวสกลนคร ปล่อยให้แม่
งามงอน นั่งสลอนอยู่หน้าต้นเทียน บุญเข้าพรรษา ปีนี้มันเหงา
สุดเศร้าฤดี
(Phoncharern, 1999).
อันนี้ฟังเสียงฟ้าฮ้องป้าง เปิดป่องประตูผิน สาวกาฬสินธุร์ อคอยซิ
		 จ่อยตายเออ...
					 แต่คอย...ชู้ กาลฤดูฝนครึ้มลงปกคลุมอาณาเขต สังเกตฟังฟ้า
			 ฮ้องบัดไถท้าง...ป่อง แป๋ว
(Tho̜ngchan, 2016)
คนบ้านนอกข้อยอยู่บ้านหัน มาเที่ยวงานบั้งไฟชุมแพ เมืองชุมแพ
ก็จังหวัดขอนแก่นแก้มแปนแวนสาวเมืองชุมแพ โอ.....โอ....ตุ้มอ้ายแนสาว
ชุมแพเอย ตุ้มอ้ายแนสาวชุมแพเอย
(Phetsuphan, 1991).
คึดฮอดตาหวาน สาวมุกดาหารแก้มนวล สาวไทยลาวญวณ ชวน
ชื่นชมชิดใกล้ ครั้งงานสะพานข้ามโขง เชื่อมโยงลาวไทย ตัวน้องกับอ้าย
ข้ามไปเที่ยวกัน
(Wongtho̜ng, 2013)
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3.3 สะท้อนให้เห็นวิถีการด�ำเนินชีวิต เช่น การใช้ค�ำว่า “นา” “ท้องนา”
“ลูกทุ่ง” และ “บ้านป่า” ในค�ำเรียก แสดงถึงวิถีการด�ำรงชีวิตของคนในชนบทส่วนใหญ่
ดังตัวอย่าง
....ลืมสาวบ้านนาเคยห่อ ข้าวเหนียวให้อ้ายไปกิน คงบ่คึดพ้อ
บ่งึดบ่ง้อ ใช่ไหมพ่อคนใจหิน เจอะดอกฟ้า ตัวอ้ายคงลืมดอกดิน สุขอุรา
สาวนาคงไม่ถวิล สุขอุรา สาวนาคงไม่ถวิล ถึงตายแดดิ้น คงสิไม่มามอง....
(Si-isan, 2016).
เพลงนี้ผมร้อง จากใจฝากมา จากหนุ่มลูกทุ่งท้องนา พี่ป้าน้าอา
ช่วยโปรดเอ็นดูลูกทุ่งคนยาก ฝากให้อุ้มชู หากคุณเปลี่ยวใจไร้คู่ เชิญยอด
พธู ฟังเพลงหวานหวาน
(Sommat, 2006)
ฟังส�ำเนียงเสียงเพลงของชายบางกอก เพิ่นบอกปลายปีสิกลับ
มาหา แล้วเป็นหยังจึงลืมวาจา บ่หวนมา สาวบ้านป่าคอยเช้า คอยเย็น คืน
และวัน ผันเวียนเลยไปทุกที
			
(Naphalai, 2016)
3.4 สะท้อนให้เห็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ การใช้ค�ำว่า “หมอล�ำ”
“หมอแคน” “กันตรึม” มาประกอบเป็นค�ำเรียก นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน ดังตัวอย่าง
ไปทั่วแคว้นแดนอีสาน ไปร่วมงานพื้นบ้านเป็นหมอแคน หนุ่ม
หมอล�ำร�ำเต้ยงานขอนแก่นเป็นหมอแคนช่วยเป่าแคนน�ำ…
(Suwanmena, 2017).
หัวใจอ้ายแพ้ ตั้งแต่แรกพบสบตา พรึมโจ๊ะพรึมๆ สาวกันตรึมยุค
ใหม่ สีสันแดนอีสานใต้ หนุ่มบ้านไกลได้มาพบพา
(Thungkhilek, 2008)
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มีคนหนึ่งคน หน้ามนอยู่ใต้ชายแดน รักกันประมาณว่าแฟน หนุ่ม
หมอแคนขอนแก่นห่วงหา…
(Khamsing, 2016)
3.5 สะท้อนให้เห็นความเชื่อและเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยการน�ำชื่อหรือค�ำ
เรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาใช้เป็นค�ำเรียกคน ดังตัวอย่าง
สาวชัยภูมิอ้ายรู้ใจดี ว่าน้องนั้นมีชายผู้ดีที่รออยู่ หลอกให้อ้ายหลง
ใจพะวงร้าวราน เข็ดแล้วจอมขวัญ สาวงามเมืองพญาแล
(Khachatphan, 2016)
จะทุกข์จะจนสักแค่ไหน จะขอทนไปบ่ยั่น จะอยู่อีสานเป็น
		 หลานย่าโม
(Sichok, 2001)
3.6 สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตที่ผูกพันกับน�้ำ ค�ำเรียกคนอีสานจ�ำนวนมากถูก
ประกอบขึ้นชื่อแม่น�้ำที่มีความส�ำคัญหรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ดังตัวอย่าง
สาวล�ำน�้ำโขงลาวซ่งหนองคาย สายมูลเชื่อมล�ำชีไหลส่ง จดแม่โขง
ท่าน�้ำทะเลใหญ่หลวง รักน้องร่วงไหลหล่วงลงโขง ลงบรรจบอุบลฮักคน
คืออ้าย สายมูลโค้งอยู่อุบลโขงเจียม คือสิเยี่ยมสิหยิ่ง พี่ชายเอ๊ยสาวล�ำชี
เพิ่นสิ่งสิลืมน้องแม่โขง คิ้วโก่งควงแขนแฟนไผ คิ้วโก่งควงแขนแฟนไผ
น้องอยากเคียงใกล้สองแก้มจู่นผู่น ย่านแต่หนุ่มล�ำน�้ำมูล ย่านแต่หนุ่ม
ล�ำน�้ำมูล สิไปหลงเทิดทูนสาวล�ำน�้ำชี
(Dadong, 2014)
3.7 สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมของภาคอีสานที่มีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์
ค�ำเรียกคนอีสานบางค�ำก็เรียกตามกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น สาวขะแมร์ ใช้เรียกคนอีสานที่มี
เชื้อสายไทย-เขมร ซึ่งโดยมากมีภูมิล�ำเนาอยู่ในจังหวัดอีสานตอนใต้ หรือค�ำเรียก สาวภูไท
ที่มีภาพแทนของหญิงสาวที่มีความอ่อนหวาน นุ่มนวล มีหน้าตาที่สวยงาม ผิวพรรณที่ดี
ดังตัวอย่าง
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เอิงเอยเนียงละออ เสนาะเสียงซอคมข�ำร่ายร�ำงามแท้ โอ่เจิดเอย
			 เจิดอ้ายหลงฮักสาวขะแมร์
					
(Thungkhilek, 2008)
เชิญพี่ไปเที่ยวเล่นนครพนมเบิ่งจั๊กเถื่อ ลองเชื่อค�ำน้อง สาวนครผิว
เหลืองอ่อนดังทอง ยามสาวลงลอยล่องริมฝัง่ โขงยามแลง ไหมก็ขาวสาวลาว
ก็สวย มวยผมด�ำน�้ำบ่อก็ใส สวยแท้คือสาวภูไท สวยบาดใจชาย
		
(Phaksiri, 2009)
ไปอยู่สิเหล่อ กลับเด้อสกลบ้านเก่า ฮู้บ่หนออ้ายบ่าว ผู้สาวสกล
ห่วงหา สาวญ้อภูไท คิดฮอดอ้ายตลอดเวลา อยู่กรุงพี่จ๋า กลับคืนมา สาว
นาคอยท่า ได้ยินบ่น่อ สาวญ้อยังคอยคือเก่า ภูพานบ้านเฮา รอเจ้าแถวฝั่ง
หนองหาน แห่ปราสาทผึง้ คิดถึงแข่งเรือวันนัน้ น้องสาวภูไทร�ำพัน แว่วเสียง
หวาน ๆ หมอล�ำหมอแคน โอ๊ย หนอ ละบ่าวภูไทเอ๊ย ชายเอ้ย สาวสกลคอย
อ้าย อยู่ไสชายคั่นได้ข่าว สาวภูพานกั้งโกบฮ้อง คิดเห็นน้องบ่ละชาย ชาย
เอ้ย
(Chansukakha, 2017)
อีสาน เช่น

3.8 สะท้อนให้เห็นทัศนคติที่คนอีสานมีต่อการมองของคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คน
สาวอีสานบ้านป่า เช้าก็ไปท�ำนา ค�่ำแลงมาเหงาหงอย เขาว่าน้อง
เป็นลาว เป็นสาวเมืองอีสาน ใจน้องนัน้ เลือ่ นลอย จงเอ็นดู แนเด้อ อ้ายเด้อ
จงปรานี น้องแน่จั๊กหน่อย ฮักน้องบ่อยบ่อย พอน้องได้พลอยดีใจ
(Phai rim bung, 2011).
ถึงสระบุรีแล้วเลี้ยวขวา เลี้ยวขวา ไปก็ถึงโคราช เมืองหญิงงาม
เก่งกาจ ประวัติศาสตร์ และงดงามหนักหนา จะว่าเป็นลาวก็ไม่ใช่ เป็นไทย
เบิ่ง กะตั๊กกะเติ่งกวนตา เขาเรียกพวกฉันว่าคนอีสาน คนบ้านนอกคอกนา
(Kradonchamnan, 2017)
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น้องลืมเป่าแคน ล�ำเพลินอีสานบ้านเฮา น้องรังเกียจหรือ
สกลนคร บ้านเก่า ที่ใคร ๆ เขา เรียกลาวอีสานบ้านนา
(Phanom, 2015)

สรุปผลการศึกษา
		 1. จากการรวบรวมค�ำเรียกคนอีสานที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่ง มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
80 ค�ำ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ค�ำเรียกคนอีสานโดยทั่วไป จ�ำนวน 22 ค�ำ
และค�ำเรียกคนอีสานทีเ่ ฉพาะเจาะจง จ�ำนวน 58 ค�ำ โดยเรียกตามเขตพืน้ ทีก่ ารปกครองของ
ภาค ชือ่ จังหวัด ชือ่ อ�ำเภอ ชือ่ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ บู่ า้ นคูเ่ มือง ชือ่ ล�ำน�ำ้ หรือแม่นำ�้ ซึง่
เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด และเรียกตามเอกลักษณ์ของจังหวัดหรือกลุ่มชน
2. ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางภาษา
		2.1 โครงสร้างค�ำเรียกคนอีสาน
			 จากการศึกษาค�ำเรียกคนอีสานที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่ง จ�ำนวน 80 ค�ำ
พบว่า ค�ำเรียกคนอีสานมีองค์ประกอบจ�ำนวนค�ำตั้งแต่ 1 - 3 ค�ำ โดยค�ำเรียกที่มีโครงสร้าง
2 ค�ำ มีจ�ำนวนมากที่สุด ส่วนที่พบน้อยที่สุดคือค�ำเรียกคนอีสานที่มีโครงสร้าง 1 ค�ำ ซึ่งมี
เพียง 1 ค�ำ ได้แก่ ลาว
			 ค�ำเรียกคนอีสานทีม่ โี ครงสร้าง 2 ค�ำนัน้ พบว่ามีจำ� นวน 55 ค�ำ ซึง่ มีลกั ษณะ
การสร้างค�ำทีม่ กี ารน�ำค�ำมูล 2 ค�ำมาประกอบกัน ซึง่ ค�ำแรกจะเป็นค�ำหลักและค�ำทีส่ องเป็น
ค�ำขยายเพือ่ ให้มลี กั ษณะเฉพาะ เจาะจงมากขึน้ และเมือ่ พิจารณาความหมายของค�ำทีน่ ำ� มา
ประกอบเป็นค�ำเรียก สามารถจัดรูปแบบโครงสร้างย่อยออกได้เป็น 9 รูปแบบ ได้แก่
				 รูปแบบที่ 1 [ค�ำแสดงความเป็นกลุ่มชน] + [ภูมิล�ำเนา/ที่อยู่อาศัย]
				 รูปแบบที่ 2 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [ภูมิล�ำเนา/ที่อยู่อาศัย]
				 รูปแบบที่ 3 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [กลุ่มชาติพันธุ์]
				 รูปแบบที่ 4 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [เอกลักษณ์ของกลุ่มชน]
				 รูปแบบที่ 5 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [สภาพความเป็นอยู่]
				 รูปแบบที่ 6 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [ชื่อแม่น�้ำ]
				 รูปแบบที่ 7 [ค�ำแสดงเครือญาติ] + [เอกลักษณ์ของกลุ่มชน]
				 รูปแบบที่ 8 [ค�ำแสดงเครือญาติ] + [สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง]
				 รูปแบบที่ 9 [ค�ำแสดงเครือญาติ] + [ชื่อแม่น�้ำ]
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		 ค�ำเรียกคนอีสานที่มีโครงสร้าง 3 ค�ำ พบว่ามีจ�ำนวน 24 ค�ำ โดยค�ำแรกจะเป็น
ค�ำหลัก ส่วนค�ำทีส่ องและสามจะเป็นค�ำขยาย สามารถจัดรูปแบบโครงสร้างย่อยออกได้เป็น
4 รูปแบบ ดังนี้
		 รูปแบบที่ 1 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [ค�ำแสดงความเป็นกลุม่ ชน] + [ภูมลิ ำ� เนา/
ที่อยู่อาศัย]				
		 รูปแบบที่ 2 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [ค�ำแสดงความเป็นกลุม่ ชน] + [สภาพความ
เป็นอยู่] 							
		 รูปแบบที่ 3 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [ภูมิล�ำเนา] + [สภาพความเป็นอยู่]
		 รูปแบบที่ 4 [ค�ำแสดงเพศสถานะ] + [ค�ำเรียกเขตแดน/หน่วยการปกครอง] +
[ภูมิล�ำเนา]
		 2.2 ความสัมพันธ์ทางความหมาย
เมื่อพิจารณาโครงสร้างการประกอบรูปค�ำของค�ำเรียกคนอีสานในเพลง
ไทยลูกทุ่งแล้วพบว่า ค�ำที่น�ำมาประกอบเป็นค�ำเรียกสามารถจัดกลุ่มและความหมายออก
ได้เป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ ค�ำแสดงความเป็นกลุ่มชน, ค�ำแสดงเพศสถานะ, ค�ำเรียกเครือญาติ,
ภูมิล�ำเนา/ที่อยู่อาศัย, กลุ่มชาติพันธุ์, ชื่อแม่น�้ำ, เอกลักษณ์ของกลุ่มชน, สภาพความเป็น
อยู่, สัญลักษณ์ของจังหวัด และค�ำเรียกเขตแดน/หน่วยการปกครอง ผลการศึกษาดังกล่าว
นอกจากจะท�ำให้ทราบถึงทีม่ าและความหมายของค�ำทีน่ ำ� มาประกอบเป็นค�ำเรียกอีสาน ซึง่
ช่วยให้เข้าใจความหมายของค�ำมากยิง่ ขึน้ แล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงวิธที กี่ ลุม่ ผูพ้ ดู ภาษา ได้แก่
ผู้เรียกคนอีสานมองโลกแวดล้อมหรือสังคมวัฒนธรรมได้อีกด้วย
3. ผลการวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สื่อผ่านความ
หมายของค�ำเรียกคนอีสานในเพลงไทยลูกทุ่ง ปรากฏใน 8 เรื่อง ได้แก่
			 3.1 สะท้อนให้เห็นว่าคนอีสานมีความรักในพวกพ้อง
			 3.2 สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นหรือ
ภูมิล�ำเนาที่ตนอาศัยอยู่
			 3.3 สะท้อนให้เห็นวิถีการด�ำเนินชีวิต
			 3.4 สะท้อนให้เห็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
			 3.5 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
			 3.6 สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับน�้ำ
			 3.7 สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมของภาคอีสานที่มีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์
			 3.8 สะท้อนให้เห็นทัศนคติที่คนอีสานมีต่อการมองของคนอื่นที่ไม่ใช่คน
อีสาน

158

วิวิธวรรณสาร 			

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 2564

อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาลักษณะทางภาษาของค�ำเรียกคนอีสานที่ปรากฏในเพลงไทยลูกทุ่ง
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โครงสร้างของค�ำและความสัมพันธ์ทางความหมายของค�ำเรียกคนอีสาน
ผลการศึกษาท�ำให้ทราบว่าการสร้างค�ำเรียกคนอีสานเป็นการประกอบค�ำขึ้นมาใหม่ด้วย
วิธีการประสมค�ำ ซึ่งการประสมค�ำนับเป็นวิธีการสร้างค�ำในภาษาไทยที่พบมากที่สุด
โดยโครงสร้างของค�ำมีองค์ประกอบส�ำคัญ 2 ส่วนคือ ค�ำหลักและค�ำขยาย ทัง้ นี้ รูปแบบการ
เรียงค�ำแบบค�ำหลักค�ำขยายมีลกั ษณะตามโครงสร้างวลีในไวยากรณ์ไทยโดยทัว่ ไป กล่าวได้
ว่า ผลการศึกษาทีไ่ ด้มคี วามสอดคล้องกับผลการศึกษาของผูว้ จิ ยั อืน่ ๆ ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับเรือ่ ง
ชือ่ และการตัง้ ชือ่ รวมถึงงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการสร้างค�ำ เช่น การศึกษาเรือ่ งโครงสร้าง
และความหมายของค�ำประสมในภาษาไทยที่สร้างจากค�ำเรียกส่วนของร่างกายมนุษย์
ของ Chairoek (1991) และการศึกษาเรื่องค�ำที่ใช้ในภาษาโฆษณา : การประกอบค�ำและ
ความหมาย ของ Sangkhaman (1995) ที่พบว่าการประกอบค�ำโดยการประสมค�ำเป็น
ลักษณะการสร้างค�ำที่พบมากที่สุด และค�ำที่ถูกประกอบขึ้นประกอบด้วยส่วนหลักและ
ส่วนขยาย
ผู้วิจัยยังได้วิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สื่อผ่านความหมาย
ของค�ำเรียกคนอีสานในเพลงไทยลูกทุ่ง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าลักษณะสังคม
และวัฒนธรรมของคนอีสานซึ่งสะท้อนผ่านค�ำเรียกคนอีสาน ทั้งในเรื่องทัศนคติ ความเชื่อ
วิถีการด�ำเนินชีวิตในสังคมของคนอีสานได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับที่ Charoensuk
(1989 : 94-96) กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของเพลงลูกทุ่งว่ามีลักษณะเด่นในด้านต่าง ๆ
ทั้งด้านจังหวะท�ำนองดนตรีที่เน้นความสนุกครื้นเครงเป็นส�ำคัญ มีการใช้ภาษาที่ง่าย ๆ
สั้น ๆ ซ�้ำ ๆ เนื้อเรื่องเป็นเรื่องของชาวบ้าน นิยมธรรมชาติ และสอดคล้องกับนิยาม
ความหมายของเพลงลูกทุ่งในสารานุกรมส�ำหรับเยาวชน (Foundation of the Thai
Encyclopedia Project for Youth, 1999) ได้กล่าวถึงลักษณะของ “เพลงลูกทุ่ง” ว่า
มักสะท้อนให้เห็นถึงสภาพหรือวิถีการด�ำเนินชีวิตของผู้คนในชนบท และชนบทของไทย
ยังคงเป็นสภาพสังคมที่มีวิถีชีวิตอยู่ตามท้องทุ่งนา อีกทั้งยังคงรักษาความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น รวมถึงการมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน�้ำ ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของผู้คนในการ
ตั้งถิ่นฐานภูมิล�ำเนา
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